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வா��ைகேய தியானமா�கினா� மக�ஷிக� அைட�த 
எ�ைலைய எளிதி� அைடய ����  

 

 

ந� சகஜ வா��ைகயி� எ!ெபா$% த&ைம�� ெகா'ைம�� நா� 
(கர ேந*கி+றேதா… அறிய ேந.கி+றேதா… “அறி�%ண*�தா1�…” 
நம�3� அ% வளரா% த'4%! பழக ேவ6'�. 

 

த'�க ேவ6'� எ+றா� அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி 
ெபறேவ6'� எ+8 ந� உட1�3� ெச14தி! பழக ேவ6'�. அைத 
ஒ;ெவா. நிமிட�� நம�3� வள*4%� ெகா6டா� பைகைம எ+ற 
உண*<க� வளரா% ந�லதா�க ����. 

 

அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி ெபறேவ6'� எ+8 அ��க� 
நா� =*ைமயாக எ6ணி ஏ?கி! ெப8� ெபா$% அ% =*ைம 
அவதாரமாகி… ஒளியான உண*வி+ அ@�களாக மாAறி ஒளியி+ 
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சBரமாக ����. 
 

1.எத+ வலிைமைய! ெபAேறாேமா… 

2.இ�த உடைல விF' உயி* ெச+ற பி+ 

3.அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ஈ*!I வFட4தி� ந�ைம அைழ4%J 
ெச�1�. 

 

அ?ேக அதனி+ உண*வி+ த+ைம ெகா6' இ.ைள ெவ+8 
உண*வி+ ஒளியாக மாAறி எ+8� ஒளியி+ சBரமாக! ெப8கி+ற%. 

 

நா� எ6ண4தா� உ.வா�கிய உண*<க�… எ6ண� சதீாராமா. 
எ�தJ Lைவ ெகா6' நா� (க*கி+ேறாேமா அ�த எ6ண4தி+ 
உண*Jசியாக நம�3� M6'கி+ற%. 

 

அ.� மக�ஷிகளி+ அ.� உண*<க� ெபறேவ6'� எ+8 
ஏ?கி அ�த உண*<க� நம�3� ேச.� ெபா$% சதீா…! உண*Jசிக� 
சதீாராமனாக4 ேதா+8கி+ற%. 

1.அ�த அ.� ஒளியி+ உண*<க� ந�ைம இய�கி 
2.அ�த உண*<க� அைன4%� உயி.ட+ ஒ+றி ஒளியி+ 

சBரமா3� ெபா$% இராமலி?க�. 
 

சவீலி?கமாக� ேகா�க� உ.வாகி+ற%. ஆனா� அேத சமய4தி� 
ஜ&வ அ@�களாக ஜ&வ ஆ+மாவாக நா� விைளகி+ேறா�. ஜ&வ 
ஆ+மா�களாக எைத விைளவி�கி+ேறாேமா சிவமாக (உடலாக) 
மா8கி+ேறா�. 

 

உயி�+ த+ைம நம�3� இய�கவி�ைல எ+றா� இ�த உட� 
சவமாகி+ற%. எ�த உண*ைவ எ'4ேதாேமா அதA34 த3�த அ'4த 
Rப4ைத உயி* மாA8கி+ற%. இைத நா� ெதளிவாக4 ெத��% 
ெகா�த� ேவ6'�. 

 

மனிதனாக ஆன பி+ கா*4திேகயா… இைத அறி�தி'� ப�3வ� 
ெபAறவ*க� நா�… இ�த உடலினி+ேற இனி! பிறவியி�லா நிைல 
அைடத� ேவ6'�. பிறவியி�லா நிைல அைட�த ஞானிகளி+ 
உண*<கைள நம�3� அ@வாக மாA8த� ேவ6'�. 

 

ஆகேவ தா+… 

1.அ�த ஞானிகளி+ உண*<கைள4 தி.�ப4 தி.�ப உ?கT�3� 
ஊ�விைன எ+ற வி4தாக உ.வா�3கி+ேறா�. 

2.அ�த உண*வி+ ச4தாக உ?கைள (கரJ ெசVகி+ேறா�. 
3.அ�த அ@வி+ க.வாக உ?கT�3� உ.வாகJ ெசV% 

4.உ?க� இர4தநாள?களி� ெப.�3�ப� ெசVகி+ேறா�. 
 

இைதேய ந&?க� அைடகா4த% ேபா+8 அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� 
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ச�தி ெபறேவ6'� எ+8 காைல %.வ தியான4தி� ஏ?கினா� அ�த 
உண*வி+ அ@�க.�கT�3 ஜ&வ+ ஊF'கி+ற&*க�. ஒளியான 
அ@�களி+ ெப.�கமாகி+ற%. 

 

நா� அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� ச�திைய (கர ேவ6'� எ+8 
எ6ணிேனாேமா அ�த அ@�க� தன�3 ேவ6�ய உணைவ! பAறி 
ஏ?3� ெபா$% 

1.அேத அ.� உண*<கைள (கரJ ெசV% 

2.ஞான4தி+ உண*Jசியாக ந�ைம இய�3வ%� 

3.ஞானிக� ெச+ற வழியி� ெசய�ப'� த+ைம�� வ.கி+ற%. 
 

அேத சமய4தி� ந� உடலி� உ�ள எ�லா� அ@�கT� அைத! 
ப.கி அ�த ஒளியி+ Lடராக4 த+ இன4ைத! ெப.�க4 
ெதாட?கிவி'கி+ற%. 

 

த+ இன4ைத! ெப.�க4 ெதாட?கிவிFடா� இத+ உண*வி+ 
த+ைம ெகா6' இ�த உடலிேல ஏAகனேவ இ.�த இ.� X��த நYL 
ெகா6ட அ@�க� ம��%வி'கி+ற%. 

1.அ% ம��� த+ைம வ.� ெபா$% ஒளியி+ அ@வாக 
மா8கி+ற% 

2.மாறிய உண*< ெகா6' ெவளிேய ெச+றா� 

3.அ�த %.வ நFச4திர4தி+ ஈ*!I வFட4தி� நா� ஒளியி+ 
சBரமாக மா8கி+ேறா�. 

 

அதA34தா+ இ�த உபேதசேம…! 
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ந�ைமJ சா*�தவ*கT�3� மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி 

ெபறேவ6'� எ+8 எ6ணJ ெசா�வத+ இரகசிய� எ+ன…?  

 

 

ந&?க� மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி ெபறேவ6'� எ+8 எ6ணி 
ஏ?கினா� 

1.இ�த அ.� உண*<க� உ?க� உட1�3� ெச�கி+ற%… 
.த&ைமகைள அகA8கி+ற% 

2..ந&?க� எ6ணிய உண*<கைள உ?க� உயி* உட1�3� 
ஒளியான அ@�களாக மாA8கி+ற% 

3.ஒளியான அ@�களாக மாற மாற அ% த&ைமகைள 
அகA8கி+ற%. 

 

இ!ப� ந� வா��ைகயி� நA3ண?கைள நா� (க*�% நம�3� 
வள*4தி'� ச�திைய! ெபறேவ6'�. ஆைகயினா� அ�த அ.� 
மக�ஷிகளி+ உண*<கைள (க*�% த&ைமகைள ெவ+றிட ேவ6'� 
எ+பதAேக இைதJ ெசVயJ ெசா�வ%. 

 

இைத எ�லா� ஏ+ உ?களிட� ெசா�கிேற+ எ+றா� நம�3� 
அ�த மக�ஷிகளி+ உண*<கைள வள*�க ேவ6'�. அ�த உய*�த 
ச�திகைள� =Fட ேவ6'�. 
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அ.� உண*<கைள� =F�ய நிைலயி� சிரம?க� பF'� 
ெகா6'�ேளா.�3 இைத நா� எ'4%J ெசா�த� ேவ6'�. 

 

ஆனா1� இைத அ'4தவ*கT�3 ந&?க� ெசா+னா1�… 

1.ந&?க� அ�த அ.� மக�ஷிகளி+ அ.� உண*ைவ (க*�ேத 
ெசா�கி+ற&*க� 

2.அவ*க� உடலிலி.�% த&ைமக� அகல ேவ6'� எ+ற உ6ைம 
உண*<ட+ ந&?க� ெசா�ல!ப'� ெபா$% ந&?கT� வள*கி+ற&*க�. 

3.அேத சமய4தி� அவ*கைள4 த&ைமயிலி.�% வி'பட<� 
ெசVகி+ேறா�. 

 

ஆகேவ மAறவ*கைள நா� அ@3� �ைறக� இ!ப�4தா+ 
ெசய�ப'4த ேவ6'�. 

 

மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி நா?க� ெபறேவ6'� ஈ[வரா எ+8 
எ6ணினா� இ% தியான�. மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி எ�ேலா.� 
ெபறேவ6'� எ+8 எ6ணினா� இ% தவமாகி+ற%. 

 

1.தவ4ைத ேமAெகா6டா� நா� மக�ஷிகளி+ ெசயலாக 
ஒ+8கி+ேறா� 

2.மக�ஷிகளி+ ஈ*!I வFட4திA3� நா� இைணகி+ேறா� 

3.அவ*க� ெசயலாக நா�� ஒ+8கி+ேறா� 

4.அவ*க� ேவற�ல நா� ேவற�ல எ+ற நிைலைய 
எV%கி+ேறா�. 
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நா� ெசV�� தவைற மைற4தா� ஏAப'� த&ைமயான 

விைள<கைள! பAறி அறி�% ெகா�T?க�...!  

 

 

இ+8 மனிதனி+ வா��ைகயி� ஒ.வ.�ெகா.வ* அ+Iட+ 
ப6Iட+ பழ3கிேறா� எ�லா� ெசVகிேறா�. இ.�தா1�… 

1.ெவளியிேல ெத�யாதப� நம�3� 3ைறகைள வள*4%� 
ெகா6டா� 

2.ெவளியிேல நா� ேபL�ேபா% அ�ல% ேகF3� ெபா$% 

3.என�3� அவ.�3� ஒ. 3ைற�� இ�ைல…! எ+8 நா� 
மைற4%! ேபசினா1� 

4.ந� உயி.�3� அைத மைற�க ��யா%. 
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அேத சமய4தி� நா� ஒ. தவைறேய ெசV%விFேடா� எ+றா� 
அ�த4 தவறி+ த+ைம பிற.�34 ெத��தா� 

1.ந�ைம� 3Aறவாளியா�கி வி'வா*கேள…! எ+8 

2.இதAகாக ேவ6� நா� பல%கைள! ெபாVயாகJ ெசா�லி 
மைற!ேபா�. 

 

ஆனா� மைற4தா� எ+ன ஆ3�…? 

 

இ!ப� மைற4தி'� உண*<கைள நம�3� வள*�க வள*�க 
நம�3� வள.�… வள*�க ேவ6�ய உ6ைமைய… மைற4தி'� நிைல 
வ.கி+ற%. 

 

1.அ!ப� மைற4தி'� நிைல வர!ப'� ெபா$% இ.� X��த 
நிைலகேள நம�3� வ.� 

2.பி+ Xனிய நிைலகளாக அ% விைள��... ந� சி�தி�3� 
திறைனேய இழ�கJ ெசV�� 

3.கைடசியி� இ.� X$� த+ைமையேய உ.வா�3கி+ற%. 
 

நா� தவ8 ெசVயவி�ைல. நா� (க*�த உண*<க� 
இ!ப�ெய�லா� அ�த உண*Jசிைய ஊF'கி+ற%… அத+ உண*வி+ 
ெசயலாக ந�ைம இய�3கி+ற%…! 

 

அ!ெபா$% நா� எ+ன ெசVய ேவ6'�..? 

 

ஆனா� இைத அட�3� ஆறாவ% அறிைவ� ெகா6' மாAறி 
அைம4%J ெசய�ப'4த ����. விநாயக* ைகயி� எ+ன 
ைவ4தி.�கி+ற%…? அ?3ச�. 

 

1.நா� (க*�த உண*<க� அதனி+ உண*Jசிகைள ஊF� 

2.தவறான பாைதகT�3J ெச�1� உண*Jசிகைள ஊF� 

3.ந�ைம அைழ4%J ெச�1� அதனி+ இய�க நிைலைய மாAறிட 

4.ந� ஆறாவ% அறிவி+ த+ைம ெகா6' அ.� மக�ஷிகளி+ 
உண*ைவ! ெபறேவ6'� எ+8 ஏ?கி எ'4% அைத அட�க ேவ6'�. 

 

அதனா� தா+ ஆறாவ% அறிைவ� கா*4திேகயா… ேசனாதிபதி…! 
எ+8 ஞானிக� காF�னா*க�. மக�ஷிகளி+ அ.ைள நா� (க*ேவா� 
எ+றா� ந�ைம அறியாம� தவ8 ெசV�� உண*<கைள அ% 
அட�3கி+ற%. 

 

பி+ இ�த உண*வி+ த+ைம இ!ப� அட�கி! பழகிவிFடா� 

1.எ!ெபா$% அ�த உண*<க� தவ8 ெசVய அ�ல% மைற�க4 
M6�னா1� 

2.அ'4த கண� இ�த மக�ஷிகளி+ அ.� உண*ைவ இைண4ேத 

3.அ�த உண*வி+ த+ைம உணவாக எ'�3� அ�த (ஒளியான) 
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அ@�க�. 
4.அ!ெபா$% நம�3� அ�த உண*Jசிகைள4 த'�3� 

அ@�களாக இ% விைள��. 
 

அ4தைகய அ@�க� விைள�தா� வா��ைகயி� வ.� இ.ைள 
அகAறி ந� மனைத4 MVைம!ப'4தி மன ேநாயாகேவா உட� 
ேநாயாகேவா மாAறாதப� ந�ைம மகி��% வாழJ ெசV��. 

 

இ% எ�லா� ந� வா��ைகயி� ெத��% ெகா�ள ேவ6'�. 
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இ�த4 தியான4ைத� கைட!பி��3� ஒ;ெவா.வ.ேம ந&?க� 

அக[தியராக ஆக ேவ6'�..!  

 

 

இ�த வா��ைக�காகJ ெச�வ� ேதைவ!ப'கி+ற%, ஆனா1� 
நா� ேச*4% ைவ�3� ெச�வ� எ%<ேம ந��ட+ கைடசியி� 
வ.வதி�ைல. 

 

ெபா.ளி�லாதவ.�3 இ;<லக� இ�ைல… அ.ளி�லாதவ.�3 
அ;<லக� இ�ைல…! எ+கிற ெபா$% அ.ைள வள*�க!ப'� ெபா$% 
அ�த உலக� அைமகி+ற%. ெபா.� இ.�3� ெபா$% இ�த உலக4தி� 
மகி�Jசியி+ ேதாAற� வ.கி+ற%. 
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1.ெபா.� 3ைற�% விFடாேலா மதி!I இழ�க!ப'கி+ற% 

2.அ+ேற நம�3� ேசாக� 3�ெகா6' வி'கி+ற% 

3.ேவதைன எ+ற உண*ேவ வள*கிற%. 
4.இைத! ேபா+ற நிைலகளி� இ.�ெத�லா� நா� கட�% பழக 

ேவ6'�. 
 

இைத எதA3J ெசா�கிேற+ எ+றா� ம�கT�3 இ�த அ.� 
ஞான4ைத! பAறி எ'4%J ெசா�த� ேவ6'�. ந&?க� 
ஒ;ெவா.வ.�… 

1.ந� 3.நாதராக மாற ேவ6'� 

2.அக[தியராக மாற ேவ6'� 

3.%.வ மக�ஷியாக மாற ேவ6'� 

4.%.வ நFச4திரமாக அ�த ஒளிJ சBர� ெப8� த3தி ெபற 
ேவ6'�. 

 

ஆகேவ இத+ வழி!ப� உ?க� வா��ைகைய வா$?க�. 
ஏென+றா� இ+ைறய உலக� மிக<� விஷ4 த+ைம ெகா6டதாக! 
பரவி� ெகா6�.�கி+ற%… மனிதைன அழி�3� நிைலயாக வ�% 
ெகா6�.�கி+ற%. 

 

அ�த விஷ� ந�ைம வ &�4தி விடாதப� இனி இ�த உடேல ஒளியி+ 
சBரமாக… எ+ெற+8� %.வ நFச4திர4%ட+ ஒ+றி வா$� த+ைம 
வர ேவ6'�. 

 

1.இ�த விYஞான4தி+ விைள<களா� உலக� தவி�க! 
ேபாகி+ற%. 

2.மனித]ைடய சி�தைனக� காF' வில?3கைள! ேபா+ேற 
சி�தைனக� வ�%விட! ேபாகி+ற% 

3.(இைத ஞான3. உபேதசி4த வ.ட� 1997 – இ+8 அ�த நிைல 
வ�%விFட%) 

 

இதிேல எ�லா� நா� சி�கிடாதப� ஒ;ெவா.வ.� 
அக[தியராகிட� ேவ6'�… ஒ;ெவா.வ.� %.வ மக�ஷியாகிட� 
ேவ6'�. ம�கT�3 ந� உண*<கைள எ'4%J ெசா�ல4 தய?க� 
=டா%. 

 

 அவ*க� எ!ப��� வளர ேவ6'� எ+ற எ6ண?கைள நா� 
எ'�க ேவ6'�. நா� இ�த4 தியான4ைத எ'4%� ெகா6ட பி+ 

1.வாV ெகா6' ெசா�ல�=ட ேவ6�யதி�ைல. 
2.அவ*க� மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி ெபA8 அ.� ஞான� 

ெபறேவ6'� 

3.அவ*க� வா��ைகயி� எ�லா நல�� வள�� ெபறேவ6'� 
எ+ற எ6ண?கைள எ'4%! பாVJசி 
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4.நம�3� வள*4%� ெகா6ேட வர ேவ6'�. 
 

நாளைடவி� வள*�க!ப'� ெபா$% அவ*கT� ந�ைம 
அ@3வ*. அவ*க� அ@கினா� அவ.�3 இலாப�. அ@கவி�ைல 
எ+றா� நா� “வ.4த!பட ேவ6�யதி�ைல...” 

 

1.ஆகேவ அவ*க� எ!ெபா$%� ெப8வா*க�…! எ+ற உண*ைவ 
மF'� நம�3� வள*4%� ெகா6டா� ேபா%�. 

2.இ�த ந�ல ெசVதிைய யா.� எ'4%� ெகா�ள மாFேட+..! 
எ+கிறா*க� எ+ற எ6ண4ைத 

3.நம�3� ைவ4%� ெகா�ள ேவ6�யதி�ைல. 
 

அைனவ.� ெப8� த3திைய! ெப8� கால� வ.�…! எ+ற 
�$ைமயான நிைலைய… “அ�த ந�பி�ைக�ட+…” நா� இ.4த� 
ேவ6'�. 

 

ெபா%வாக! ெப6க� ந&?க� ஒ;ெவா. இட4திேல�� அ@3� 
ெபா$ெத�லா� ந&?க� அக[தியராக மாறேவ6'�. 3ைறகைள 
வள*4திடேவ =டா%. 3ைறக� இ.�தா� அைத ந&�3� நிைலகைள 
நம�3� வள*4%� ெகா�ள ேவ6'�. 

 

ஒ;ெவா. நிமிட�� ஆ4ம L4தி ெசV% ெகா6' அவ*கT�3� 
ஒA8ைம ஏAப'� ப6Iகைள வள*�க ேவ6'�. அவ*க� எ�லா� 
அ!ப�4தா+…! எ+ற நிைலகளி� உடேன ெசா�லிவிட�=டா%. 

1.3ைறகைள நா� ேகFடா1�.. 
2.மனதி� அவ*கT�3� ஒA8ைம ஏAபட ேவ6'� எ+8 

எ6@த� ேவ6'�. 
 

ஏென+றா� ஒ.வ* ந�மிட� ெரா�ப<� பழகி விFடா* எ+றா� 
அவ* ெசா�வைத மF'� அதிகமாக ைவ4%� ெகா�ேவா�. அ!Iற� 
அவ* ெசா�வைத ைவ4% அ'4தவைர� கணி4ேதா� எ+றா� அவைர� 
3Aறவாளியா�3ேவா�. 

 

ஆகேவ அவ*க� இ.வ.�3�T� ஒA8ைம ஏAப'� 
உண*ைவேய நா� வள*4%� ெகா�ள ேவ6'�. “ஒ+றி வா$� 
நிைலேய வளர ேவ6'� ஈ[வரா…! எ+8 இ!ப�!பFட உண*<கைள 
வள*4%� ெகா�ள ேவ6'�. 

 

ஏென+றா� நா� எ�லா� ஒ+8 எ+ற நிைலக� உண*த� 
ேவ6'�. யா.� பி��% வாழவி�ைல. 

 

ந6ப* ந+றாக இ.�க ேவ6'�…! எ+8 நா� எ'4%� 
ெகா6டா� அ�த ந�ல ச�தி�� வள*கி+ற%. 

 

ஆனா� ந6ப* இ!ப�4 தியான வழியி� இ.�%� 3ைறயாகி 



13 

 

விFடா*…! எ+8 அ�த� 3ைறயி+ உண*ைவ நா� எ'4%� ெகா6டா� 
அ�த� 3ைறயி+ உண*ேவ நம�3�T� வள*கி+ற%. 

 

1.ந6ப* உயர ேவ6'�…! 
2.அத+ வழி 3. அ.� அ?ேக அவ.�3� கிைட�க ேவ6'� 

3.தியான4தி+ aல� அவ* எ'4%� ெகா6ட ந�ல பல+ 
அவ.�3� கிைட�க ேவ6'� எ+பைத 

4.இ!ப�4தா+ நா� வள*4%� ெகா�ள ேவ6'�. 
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நா� ெசV�� தியான4தி+ ��கிய ேநா�க�…!  

 

உ?க� வா��ைகயி� ச?கட� சலி!I ெவ8!I ேவதைன ேகாப� 
3ேராத� பய� ஆ4திர� அவசர� எ+ற உண*<க� வ.� 
ெபா$ெத�லா� ஈ[வரா… எ+8 உ?க� உயிரான ஈசனிட� 
ேவ6'?க�. 

 

%.வ நFச4திர4தி+ பா� உ?க� நிைனைவJ ெச14%?க�. 
அதனி+8 ெவளி வ.� ேபர.ைள! ெபறேவ6'� எ+8 ஏ?3?க�. 
க6கைள a� ஏ?கி ஒ. நிமிட� தியானி�?க�. 

 

பி+ எ?க� உடலி� உ�ள ஜ&வா+மா ஜ&வ அ@�க� அைன4%� 
அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.� ேபெராளி படர ேவ6'� எ+8 
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உ?க� உட� �$வ%� படர ேவ6'� எ+8 உ��கமாக! படரJ 
ெசV�?க�. 

 

நா� எ4தைகய த&ைமகைள� ேகF'ண*�தா1�… 

1.ந� ஆ+மாவி� தா+ (ெநYL! ப3தி�3 �+னா�) �தலி� 
ெப.3�. 

2.ஆனா� அதிலி.�% உட1�3� ேபாகா% தைட!ப'4திவிFடா� 
�+னா�ேய நிA3�. 

3.பி+ அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.T� ேபெராளி�� ந� 
உட1�3� ெப.க! ெப.க 

4.நம% ஈ*!I வFட4ைத� கட�% ெவளிேய ெச�1�… X�ய+ 
அைத� கவ*�% ெச�1�. 

5.ந� ஆ+மா MVைமயா3�. 
 

ஏென+றா� பிற* ப'� கcட?க� பிற* ப'� %யர?க� இைத 
எ�லா� (க*�த உண*<க� ஊ�விைன எ+ற நிைலகளி� வி4தாக ந� 
எ1�Iகளி� பதிவானா1� 

1.அவ*க� உடலிலி.�% வ�த உண*<கைள ந� ஆ+மாவி� 
கவர!பFட பி+ தா+ 

2.நா� (க*�% அவ*க� கcட!ப'கிறா*க� எ+ற நிைலைய 
அறிய ��கி+ற%. 

3.அ�த உண*<க� ந� உட� �$வ%� பரவி ந�ைம இய�கJ 
ெசVகி+ற%.  

 

இ.�தா1� ந� உயி* உட1�3� “ஜ&வ அ@வாக மாA8� 
க.வாக” மாAறிவி'கி+ற%, இைத ஏAகனேவ ெசா�லி��ேள+. 

 

இைத! ேபா� தனி4த அ�த ேவதைன�� ேகாபேமா சலி!ேபா 
இைத! ேபா+ற நிைலகைள� க.வா�3வதA3 �+ அ'4த கணேம 
ஈ[வரா… எ+8 உயிைர எ6@?க�. 

 

உயிரான ஈசனிட� ேவ6� அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.T� 
ேபெராளி�� நா?க� ெபற ேவ6'� எ+8 ஏ?3?க�. 

 

இைத! ேபா� ஏ?கி! I.வ ம4தியி� எ6ணி எ?க� உட� 
உ8!Iக� �$வ%� அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.� ேபெராளி 
படர ேவ6'� எ?க� இர4தநாள?க� �$வ%� படர ேவ6'� 
இர4த?க� �$வ%� கல�க ேவ6'� எ+8 இ!ப� ஒ. இர6' 
நிமிட� ெசV% வ1ைவ ஏAறி� ெகா�T?க�. 

 

அ'4% ஒ. ேநாயாளிைய ச�தி�கJ ெச+றா1�… மக�ஷிகளி+ 
அ.� ச�தி அவ* உடலிேல படர ேவ6'� அவ* உட� நல� ெபற 
ேவ6'� அவ* வா��ைகயி� மகி��% வாழ ேவ6'� அவ*க� 
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3'�ப4தி� உ�ேளா* நல� ெபறேவ6'� எ+8 இ!ப�4 தா+ எ6ண 
ேவ6'�. 

 

நா� இ!ப� எ6ணி! பழகிேனா� எ+றா�.. 
1.அ�த ேநாயாளியி+ உண*<க� நம�3� ெப.கா% அைதJ 

சி84% 

2.அவ*க� நல� ெபற ேவ6'� எ+ற உண*ைவ நா� 
எ6ணியைத 

3.ந� உயி* இ?ேக உட1�3� க.வாக உ.வா�கி வி'கி+ற%. 
 

தியான� எ+ப%… இ!ப�4தா+ வா��ைகயிேல நா� 
மாAறியைம�க ேவ6'�. த&ைமக� உ.வாகாதப� அ.� ஒளியி+ 
உண*<கைள� க.வா�கி நம�3� ேபெராளியாக! ெப.�கிட� 
ேவ6'�. 
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நா� ேபாAற ேவ6�ய உ6ைமயான ச�தி…!  

 

 

ந�ைம எ!ப� வா�4திட ேவ6'�…? நா� எ!ப� வா��திட 
ேவ6'�…? எ+8� பிறைர எ!ப� வா�4திட ேவ6'�,,,? பிறைர 
எ!ப�! ேபாAறிட ேவ6'�…? எ+ற நிைலகைள�� நா� அறித� 
ேவ6'�. 

 

ந�ைம ஏமாA8வதAகாக! ேபாA8வ%� உ6'… எ!ப��� 
உய*�த நிைலகளி� வளர ேவ6'�…! எ+ற உ6ைமயி+ நிைலக� 
வா�4%வ% ேவ8. 

1.ஆனா� உ?கைள! ேபாAறி4 %தி4%விF' 
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2.அத+ மைறவி� தன�3� த+ வா��ைக�காகJ ெசய�ப'4தி 
(ஏமாAறி) ேபாAற� =�யவ*க� பல* உ6'. 

 

இைத! ேபா+ற நிைலக� அ�லா% “ேபாAற�…” எ+ப% எ!ப� 
இ.�க ேவ6'�...? 

 

ஒ.வ.ைடய உய*�த நிைலைய! பா*�3� ெபா$% அவ* 
உண*வா� “நா� அைத! பAறி…” நம�3� நா� ேபாAறி� ெகா�ள 
ேவ6'�. 

 

1.அவ* உய*�தா*…! அ�த உண*வி+ த+ைமகைள நம�3� 
ெப.ைம!ப'� ச�தியாக (க*�ேதா� எ+றா� 

2.“அவ.�3� வள.� உண*<க�..” நம�3� நி+8 நா�� 
வள*ேவா�. 

 

ஆனா� சில* மAறவ.�3 எ�லா உதவி�� ெசVவா*க�. 
 

அவ�டமி.�% உதவி ெபA8� ெகா6டவ*க� வள*�% விFடா�.., 

1.பா*…! அ+ைற�3 எ�லா உதவி�� ெசV% அவைன வள*4% 
விFேட+ 

2.இ+ைற�3 அவ+ எ+ைன மதி�கி+றனா…? பா*…! எ+8 இ!ப� 
இ�த உண*ைவ மாAறிவி'வா*க�. 

3.ெசVத ந+ைமைய மைற4%4 தன�3� ெகௗரவ� எ+ற 
நிைலகளி� ெசய�ப'வா*க�. 

4.“த+ைன மதி�கவி�ைலேய…!” எ+ற உண*< ெகா6' 

5.தா+ ெசVத உண*ைவ மாAறி! பைகைம உண*ைவ வள*4%� 
ெகா�வ*க�. 

 

பி+ எ+ன ஆ3�…? 

 

ந�ல ேநர4தி� ெசVத ந+ைமயி+ உண*ைவ அழி4% 
ந+ைமயAற ெசVைகைய4தா+ ெசய�ப'4%� த+ைமயாக வ.�. 

1.ெசVத ந+ைமைய நிைன< ெகா�ளா% 

2.ெசVத ந+ைமைய� 3ைற4தி'� நிைலயாக 

3.ந+ைமகைள மைற4தி'� நிைலயாக4தா+ நம�3� 
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உ.வாகி+ற%. 
 

ஆகேவ இைத! ேபா+ற த&ைமகளிலி.�% நா� வி'படேவ6'�. 
உ?கTைடய உண*<க� எ�லா� ெதளி�த மன� ெகா6' ேபர.� 
ெப8� த3திைய! ெபறேவ6'�. 

 

2004�3 ேம� ெச�1� ெபா$% க'� விஷ4 த+ைமக� வளர4 
ெதாட?3கி+ற%. அதிேல சி�கிடா% அ�த! ேபர.� எ+ற உண*ைவ 
உ?கT�3� ேச*4% இ.� எ+ற உண*<கைள� கவ*�திடா% ெமV 
ஒளி எ+ற உண*ைவ உ?கT�3� வள*4% இ.ைள அகAறி'� 
வ�லைம உ?களிேல ெபற ேவ6'� எ+பதA34தா+ இைத 
உ?கT�34 ெதளிவா�3வ%. 

 

ஆகேவ ந&?க� ஒ;ெவா.வ.� இ�த உண*ைவ ஆழமாக! பதி< 
ெசV% ெகா�T?க�. 

1.நம% 3.நாத* மாமக�ஷி ஈ[வரபFடாய 3.ேதவ* க6ட 
ேபர6ட4தி+ உ6ைமகைள�� 

2.அவ* அறி�த ெமV உண*<க� அைன4ைத�� ந&?க� 
ெப8வ &*க�. 

 

3.நாத* ெபAற உ6ைமயி+ %ைண ெகா6' இ.ைள 
அகAறி'� அ.� ச�தி ெபறேவ6'� எ+ற ேநா�க4தி� தா+ மீ6'� 
மீ6'� தி.�பJ ெசா�லி உ?க� நிைனவாAறைல! ெப.�கJ 
ெசVகி+ேறா�. 
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மக�ஷிகளி+ உண*<கைள நம�3� எ!ப� உ.வா�க 

ேவ6�ய �ைற  

 

 

யா� உபேதசி�3� அ.� உண*<கைள4 ெதாட*�% ந&?க� 
ேகF'� ெகா6ேட வ.கி+ற&*க�. இதிேல மீ6'� 
ஞாபக!ப'4%கி+ேற+. 

 

உ?க� வா��ைகயி� ந&?க� அ+Iட+ ப6Iட+ ேகFடறி�� 
மAறவ*களி+ உண*<க� 

1.உ?கT�3� அ% எ!ப� அறியா% த&ய விைனகளாக 
உ.வாகி+ற%…? 

2.ந�ல அ@�கைள உ.வாக விடாதப� எ!ப�4 த'�கிற%…? 
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எ+பைத ந&?க� அறி�% 

3.ஒ;ெவா. நிமிட4தி1� அைத ந�லதாக மாA8� ச�தியாக 
ந&?க� மாAறி� ெகா�ள ேவ6'�. 

4.�.3..! - மாAறியைம�3� ச�தி ெபAற% மனிதனி+ ஆறாவ% 
அறி<. 

 

ேகாப!ப'ேவாைர! பா*4%விFடா� ஈ[வரா…! எ+8 க6ணி+ 
நிைனைவ உயி.ட+ ஒ+றJ ெசV% அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ 
ேபர.� ேபெராளி நா?க� ெபற அ.�வாV ஈ[வரா…! எ+8 எ6@த� 
ேவ6'�. 

 

நா� Iற� க6களா� பா*�க!ப'� ெபா$% (க*�த% ந� 
உயி�ேல பF'4தா+ ந� உயி* அக�க6ணாக இ.�% நம�3 
உண*4%கி+ற%. ஆகேவ க6ணி+ நிைனைவ உயி.ட+ ஒ+ற!ப'� 
ெபா$% இ% ெநAறி� க6ணாகி+ற%. 

 

ஈ[வரா… எ+8 உயிைர எ6ணி அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ 
ேபர.� ேபெராளி ெபறேவ6'�…! எ+8 ஏAற!ப'� ெபா$% அ% 
வலிைம ெப8கி+ற%. 

 

ஆகேவ சிவ+ ெநAறி� க6ைண4 திற�தா� LF'! 
ெபாL�கிவி'வா+. Iற�க6களா� பா*4த இ�த� ேகாப4தி+ 
உண*<க� இ?ேக வர!ப'� ெபா$% இைத அட�3கி+ற%. 

 

இ!ப� அட�கிய நிைலக� வர!ப'� ெபா$% யா* 
ேகாப!பFடா*கேளா அவ*கைள! பா*�3� ெபா$% 

1.அவ*கைள அறியா% இய�3� த&ைமக� ந&?க ேவ6'� 

2.ெபா.ளறி�% ெசய�ப'� அ�தJ ச�தி அவ*க� ெபறேவ6'� 

3.ஒ+8 ேச*4% வா$� அ�தJ ச�தி அவ*க� ெபறேவ6'� 
எ+8 எ6@த� ேவ6'�. 

 

3ழ�பி� பல சர�3கைள! ேபாF' அைதJ Lைவயாக மாA8வ% 
ேபா� அ�த� ேகாப உண*<க� நம�3� வளராதப� அ.� உண*ைவ 
எ'4%� கல�தா� அ�த அ@வி+ த+ைமயாக உ.வாகி+ற%. 

1.அ4தைகய அ@வாகி விFடா� 

2.அ�த அ.� உண*< (%.வ நFச4திர�) தா+ அதA3 உணவாக4 
ேதைவ. 

 

நா� எைத எ6@கி+ேறாேமா அைத� க.வா�கி அ@வாக 
உ.வா�3கி+ற% ந� உயி*. உயி�+ ேவைல அ% தா+…! 

 

ெச� ெகா�களி� பல உண*ைவJ ேச*4% ஒ. I%J ெச�யாக 
உ.வா�3� ெபா$% 

1.எத+ ப?3 விகிதாJசார� வ.கி+றேதா 
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2.அத+ வழி அ�தJ ெச� வள*�% அத]ைடய கனிகைள�� 
வி4%கைள�� உ.வா�3கி+ற%. 

 

இைத! ேபா+8 தா+ த&ைமகளிலி.�% வி'ப'வதA3 நா� 
இ!ப�J ெசய�ப'4த ேவ6'�. 
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தியானமி.�3� ேபா% பா�பி+ காFசிக� ஏ+ கிைட�கிற%..?  

 

 

ஒ. அ+ப.�34 தியான4தி� கிைட4த காFசி: 
%.வ நFச4திர4தி+ ேபர.� ேபெராளி ெபறேவ6'� எ+8 நா+ 

I.வ ம4தியி� எ6ணி4 தியானி�3� ெபா$% பல பா�Iக� என�3� 
ெச�வ% ேபா� ெத�கி+ற%. 

 

பா�Iக� உ�ேள ெச+8 அைன4%� த+ வாயிலி.�% 
நாகர4தின?கைள உமி�கி+றன. ஒளியாக4 ெத�கிற%. இதA3 
ஞான3.வி+ விள�க� ேதைவ. 

 

ஞான3.வி+ விள�க�: 
அவ.�3� கிைட4த காFசி! பிரகார� த+ உட1�3� 

பலவிதமான பா�Iக� ெச�கிற% எ+றா�… உட1�3� பல விதமான 
விஷ4 த+ைமக� ஊ'.<கி+ற%. அ!ப� ஊ'.<� ெபா$% எ+ன 
நட�கிற%..? 

 

நாக! பா�பி+ உட1�3� பல விஷ4 த+ைமக� உைற�% 
உைற�% நாகர4தினமாக எ!ப� மா8கி+றேதா இைத! ேபால விஷ4 
த+ைமக� நம�3� ெச+றா1� உயி�+ %ைண ெகா6' %.வ 
நFச4திர4தி+ ஆAறலா� அைத எ�லா� எ!ப� ஒளியாக 
மாA8கி+ற% எ+ற நிைலதா+ அவ.�3� காFசியாக� கிைட4த%. 

1.ஏென+றா� நா� எ�த வைகயி� எ'4%� ெகா6டா1� 

2.விஷ� இ�லாத உண*வி+ இய�கேம கிைடயா%. 
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ஆகேவ தா+ நம�3� பல விஷ4 த+ைமக� (எதி* நிைலயான 
உண*<க�) ெச+றா1� நம�3� அ�த! ேபர.� உண*<கைளJ 
ேச*4% ேச*4% இ% அைன4%� ஒ.�கிைண�% ஒளியி+ ச�தியாக 
மாAறிட� ேவ6'�. 

 

ஒ;ெவா. பா�பின?கT�3� ஒ;ெவா. விதமான கAக� 
உ.வா3�. நாகர4தின� எ+ப% மிக<� ஒளி ெகா6ட%. கF'வ &�ய+ 
உடலி� விைள�த% எ+றா� அ% ேவ8 விதமாக இ.�3�. 

 

நாக� பல உயி�ன?களி+ மீ% த+ விஷ4ைத! பாVJசி அ�த 
உட�களி+ விஷ4ைத4 தன�3� ேசமி4% அத+ விஷ?க� =�� =� 
நாகர4தினமாக எ!ப� மா8கி+றேதா அேத ேபா� (க*�த உண*<கைள 
எ�லா� ஒளியி+ ச�தியாக மாA8� காFசிகைள4 தா+ பா�பினமாக 
அவ* காண ���த%. 

1.ஏென+றா� உ.வ அைம!பி� பா�I எ+றா1� 

2.அத+ உண*வி+ ச�தி விஷ�…! எ+பைத உண*4%வதA34தா+ 
இ;வா8 காFசிக� கிைட4த%. 

 

சா[திர?களி� ஆைமைய ைவ4%� =*ைம அவதார4ைத� 
காF'கி+றன*. ப+றிைய ைவ4% வராக அவதார4ைத� காF'கி+றன*.  

 

ஆகேவ நம% வா��ைகயி� எ�ெத�த உண*<கைள நா� 
=*ைமயாக உA8! பா*�கி+ேறாேமா அதனி+ உண*<க� வள*Jசி 
அைட�% அைட�% அதA34 த�க ப�ணாம வள*Jசி அைட�ேதா�. 

 

=*ைமயாக! பா*4%4 த&ைம எ+ற உண*<கைள ந&�கி ந&�கி4 
த&ைமகளிலி.�% வி'ப'� உண*ைவ! ெபAற% ப+றி எ+8�… ஆக 
த&ைமைய ந&�க�=�ய வ�லைம ப+றி�3 உ6' எ+8�… 
சா�கைட�3� இ.�க�=�ய நாAற4ைத! பிள�% அதA3� மைற�த 
ந8மண?கைள (க*கி+ற%…! எ+8� ெதளிவா�க!பF'�ள%. 

 

அைத! ேபா+8 தா+… 

1.நம�3� எ'4%� ெகா6ட உண*<க� 

2.அ�த4 த&ைமயி+ உண*<கைள ஒ'�கி ஒ'�கி உண*வி+ 
த+ைம ஒளியாக மா8� த+ைம. 

 

இ�த! பிரபYச4தி� வ.� எ4தைகய விஷ4 த+ைமயான 
நிைலைய�� நா� மாAறியைம4% உயி.ட+ ஒ+றி ஒளியான 
நிைலக� ெபற ேவ6'�…! எ+ப% தா+ சா[திர?களி+ aல� க.4%. 

 

அ�த� காFசியி+ த+ைமைய4தா+ அவ* பா*�க ேந*�த%. 
 

ஏென+றா� இதனி+ விள�க உைரகைள இ!ெபா$% யா� 
(ஞான3.) ெகா'4தபி+ தியான4தி� உ?கT�3� காFசிக� 
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கிைட4தா� 

1.மீ6'� எ6ண4ைதJ ெச14தி 
2.அதனி+ உ6ைமயி+ உண*< எ%…? எ+8 ந&?க� அறி�� 

உண*ைவJ ெச14தினா� 

3.ஆ�கi*வமான நிைலகளி� அ�த ஞான4ைத அறி�% 

4.ந&?க� (க*�த உண*<க� எ%..? எ+பைத அறி�திட ����. 
 

ஒ;ெவா. ச�த*!ப4தி1� ஒ;ெவா. நிைலக� வ.� ெபா$% 
அதிலி.�3� உ6ைமகைள உ?களா� உணர ����. அத+ aல� 
ஒ. ெதளிவான உண*ைவ உ?கT�3� எ!ப� உ.வா�3கிற%..? எ+ற 
நிைலைய�� பா*�கலா�. 

 

ஒ. சாதாரண மனிதனி+ உண*<க� உதாரணமாக ஒ. 
ெவ8!பைட�ததாகேவா அ�ல% ஒ. Iலைம ெபAற மனிதனி+ 
உண*வாகேவா இ.�தா� 

1.அவ�+ உண*<க� ம��த பி+ அ�த உண*<கைள நா� 
ெபAறா� 

2.அ�த மனித  உடலி� உ.வான கAபைன உண*<க� இ?ேக 
வ.�. 

 

ஆனா� அ�த அ.� ஞானிக� ெபAற உண*<கேளா இ.ைள 
அகAறி ஒளியி+ த+ைமயாக மாAறி'� உண*<க� ெகா6ட%. அ% 
நம�3� வ.� ெபா$% இ.ைள அகAறி'� ச�தியாக நம�3� 
விைளகி+ற%.  

 

1.X�ய+ எ!ப� ஒளி� கதிராக மாA8கி+றேதா… 

2.நாக� எ!ப� அ�த நாகர4தினமாக மாA8கி+றேதா… 

3.அ�த! பா�I இற�தா1� அதிேல விைள�த ஒளிக� எ!ப�� 
='கி+றேதா… 

4.இ�த உட1�3! பி+ அ�த4 %.வ நFச4திர4%ட+ நா� எ+8� 
பிரகாச ஒளியாக நி+8 

5.த&ைமக� நம�3� Iகா%… இ.� Xழா%… ந�ைம! பா%கா�3� 
ச�தியாக அ% நம�3� உ.!ெப8� எ+பைத ந&?க� உணர ����. 

 

எ�ேலா.� ெதளிவாக உணர�=�ய அ.ைள ந&?க� காFசியாக 
ெவளி!ப'4தின &*க�… இ% எ�ேலா.�3� ந+ைம பய�3�…! எ+8 
க.%கி+ேற+. அைனவ.� அ�த அ.� ஞான4ைத! ெபறேவ6'� 
எ+8 பிரா*4தி�கி+ேற+… எம% அ.ளாசிக�..! 
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ெச�வ� ந�ைம4 ேத� வர ேவ6'�…! எ+றா� எ+ன ெசVய 

ேவ6'�…?  

 

 

விYஞான அறிவா� ேபரழி<க� வ.கி+ற%. அ�த அறிவிலி.�% 
ந&?க� மீள ேவ6'�. மAறவ*கைள�� மீFக ேவ6'�. இ�த 
உட1�3! பி+ நா� பிறவி இ�ைல எ+ற நிைலைய அைடத� 
ேவ6'�. 

 

இ�த உட� இ.�3� ெபா$ேத நா� பிறவி இ�ைல எ+ற 
நிைலைய அைடத� ேவ6'�. ஏென+றா� 

1.எ4தைன நிைல இ.�தா1� ேகா�J ெச�வ?க� நா� 
ைவ4தி.!பி]� 

2.நம�3 அ�தJ ெச�வ� உ8%ைணயாக இ.!பதி�ைல. 
 

ஏ+..? 

 

“ந� உட� நல� ச�யி�ைல…!” எ+றா� ெச�வ4ைத� ெகா6' 
வ�% நம�3 �+னா� ைவ4தா� அத+ மீ% ெவ8!I தா+ வ.�. 

 

அ�தJ ெச�வ4திAகாக<� ெசா4தி+ பாக?கைள! பி��3� 
ெபா$%� ஒ.வ.�ெகா.வ* சேகாதர*கT�3� ச6ைடயாகி! 
பைகைமயாகி அதனா� எ'4%� ெகா6ட ெவ8!I உண*<க� ேநாயி+ 
த+ைமயாக அைட�த பி+ அ�த! பண4ைத! பா*4தாேல ெவ8!I தா+ 
வ.�. 

1.இதனா� தா+ என�3! பைகைமயான%… 

2.இதனா� தா+ என�3 ேநாேய வ�த%… 



27 

 

3.சனிய+…! அத+ �க4திேலேய நா+ �ழி�க� =டா%…! எ+8 
ெசா�வா*க�. 

 

அேத சமய4தி� Iற! ெபா.ைள! பAறி4 ெத�யாதப� அ.ைள! 
பAறி நா� ெத��%… அைத வள*4%� ெகா6டா�… ெபா.� ேம� 
ஆைசேய வரா%. (அ]பவ4தி� பா*�கலா�) 

 

ஆகேவ… அ.� ஞான4தி+ மீ% ஆைச வர!ப'� ெபா$% அ.� 
ச�திைய ைவ4%� கிைட�க�=�ய ெபா.ைளJ சிதறாதப� எ'�க!ப'� 
ெபா$% மன நி�மதி கிைட�3�…! 

 

ேபா%மான நிைலகளி� நம�3 ேவ6�ய% நிJசய� வ�% 
ெகா6ேட இ.�3�. இைத�� உ?க� அ]பவ4தி� பா*�கலா�…! 

 

உதாரணமாக நா+ (ஞான3.) யா�ட4தி1� தேபாவன4திAகாக! 
பண4ைத4 ேத�! ேபாவதி�ைல. ஆனா� தேபாவன4தி+ வள*Jசி 
அ%பாF'�3 வள*கிற%. 

 

எ!ப�…? 

 

1.எ�ேலா.� ந+றாக இ.�க ேவ6'�..! எ+8 

2.3.நாத* இFட கFடைள!ப� அ.� ேசைவையJ ெசV% 
ெகா6ேடயி.�கி+ேற+. 

3.பண� எ!ப� வ.கிற%… எ!ப� நட�கிற%…? எ+ப% இ?ேக 
எ+]ட+ =ட இ.!பவ*கT�ேக ெத�யா%. 

 

ஆனா� ெவளியி� இ.�% பா*�கிறவ*க�.. இ�தJ சாமி எ+ன 
க�ள ேநாF' அ��கிறாரா..? எ+8 ேகFகிறா*க�…! அதA3 எ+ன 
ெசVவ%..? 

 

காL வ.கிற%… எ�த வழியி� காL வ.கிற%…! எ+8 
எ�ேலா.�3� ஒ. ச�ேதக�. என�ேக =டJ ச�ேதக� தா+. 

 

“காL இ�ைல…!” எ+8 நிைன4%� ெகா6�.!ேப+. ஆனா� 
அ'4த நா� பா*4தா� எ�த வைகயிலாவ% பண� வ�% வி$கிற%. 

 

காரண�… 

1.இ�த இயAைகயி+ உண*<க� எைத எ6@கி+ேறாேமா… 

2.அைத ம�க� ம4தியிேல ஒ+8 ேச*4%.. அ�த உண*வி+ 
த+ைம 

3.“நா� எ�ேலா.� ஒ+றாக வாழ ேவ6'�…!” எ+ற இ�த உண*< 
ஒ+8 ேச*�க!ப'� ெபா$% 

4.அ% தா+ த+னிJைசயாக எ'4% அ�தJ ெசய�கைளJ 
ெசய�ப'4%கி+ற%. 

5.நா+ (ஞான3.) அ�ல…!  
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எ�ேலார% மன�� அ�த உ8தியா�க!ப'� ெபா$% அ�த 
ஒளியி+ உண*ைவ நம�3� உ8தியா�3� ச�தியாகJ 
ெசய�ப'கி+ற%. 

 

இ?ேக எ��ட+ ப4% இ.ப% வ.டமாக! பழகியவ*க� இைத 
எ�லா� அறி�தி.�கலா�. எ!ப� வள*Jசி அைடகிற%… எ!ப� எ!ப�J 
ெசய�ப'கிற%..? எ+ற நிைலையJ சில* உண*�%� இ.�கலா�. 

 

யா� ஆச*ீவாத� ெகா'�3� ெபா$% காL ஏ+ உ?கT�3� 
ெகா'�கி+ேறா� எ+றா� இதA34தா+. மAறவ*க� யா.� இ!ப�� 
காL ெகா'�க மாFடா*க�…! 

 

அ.ைள! ெப.�3?க�.. எ�ேலா.� ந+றாக இ.�க ேவ6'� 
எ+8 வா�4%?க�… அழியாJ ெச�வ� உ?கைள4 ேத�4 ேத� வ.�…! 
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ந&?க� ஒ;ெவா.வ.� ஞானியாக மாறிேய ஆக ேவ6'�...!  

 

 

நா� அறியாம� (க.� உண*<க� ந�ைம எ!ப�4 தவ8 ெசVய 
ைவ�கி+ற% எ+பைத� காF'வதA34 தா+ %cட ெதVவ?களாகJ 
சிைலைய ைவ4%� காF���ளா*க� ஞானிக�. 

 

ஆகேவ அ�த4 தவைற மாA8வதA3 எ+ன ெசVய ேவ6'�..? 

 

அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.T� ேபெராளி�� நா?க� ெபற 
அ.�வாV ஈ[வரா எ+8 ஏ?கி4 தியானி4% விF' 

1.தவ8 ெசV�� உண*விலி.�% நா?க� மீள ேவ6'� எ+8 
த&ைம ெசV�� உண*ைவ அட�கி 

2.அ'4% நா� ெசVவைத எ�லா� சி�தி4%J ெசய�ப'� 
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த+ைம�3� ெகா6' வர ேவ6'�. 
 

இ�ைல எ+றா� பிற* ெசா�1� உண*< வ.� ெபா$% 
நம�3� ேகாப� வ�% உண*Jசிகைள4 M6�4 தா�3� உண*<கேள 
வ.�. 

 

அ�த4 தா�3� உண*Jசிக� நம�3� வ�த% எ+றா� எ+ன 
நட�கி+ற%...? ந� ந�ல 3ண?கT�3� இதA3� ேபா* நட�கி+ற%. 
ஆக இ�த! ேபா* நட�3� ெபா$% ந�ல 3ண?கைள அ% ெகா�ல4 
ெதாட?3கி+ற%. 

 

ஒ.வைன எ!ப�� ெகாைல ெசVய! ேபாகி+ேறாேமா இேத ேபா� 
ந� ந�ல 3ண?கைள அ% வ &�Jசி அைடயJ ெசVகி+ற%. 

 

ஆைகயினா� இ�த உ6ைமைய ந&?க� எ�ேலா.� அறி�% 
ெகா6ட நிைலயி� 

1.ஒ;ெவா. 3'�ப�� ஒ. ெதVவ &க� 3'�பமாக ந&?க� மாற 
ேவ6'�. 

2.உ?க� உடலி� ெதVவ &க! ப6I�ள உண*<களாக மாA8த� 
ேவ6'�. 

3.உ?க� ெசா� பிற.ைடய உண*<கைள ந� வழியி� 
நட4த�=�ய அ�த அ.ளாக மாAற ேவ6'�. 

 

ஏென+றா� ந&?க� எ!ப� இைத வழி நட4த ேவ6'� எ+8 
அ�த உ6ைமகைள நா+ (ஞான3.) ெசா�லி� ெகா6ேட வ.கிேற+. 
உ?க� வழிகளி� ந&?க� தா+ ெசய�ப'4த ேவ6'�. 

 

எ�லாவAைற�� ேகFடபி+... “சாமி ந+றாக! ேபLகிறா*...!” எ+8 
ெசா�லி எ+ைன! ேபாAறி விF' 

1.இ;வள< ெப�ய உ6ைமையJ ெசா�கிேற+...! எவ]� எ+ 
ெசா�ைல� ேகFக மாFேட+ எ+கிறா+ எ+8 

2.ந&?க� இ!ப�J ெசா�லி மAறவ*கைள� ேகாபி4%� ெகா6டா� 
எ+ன ஆ3�...? 

3.இ�த உண*ைவ அவ*களா� ஏAக ��யவி�ைல.... ந�மா� 
ந�லைத வள*�க ��யவி�ைல...! எ+ற இ�த நிைல தா+ வ.கி+ற%. 

 

அைத! ேபா+ற நிைல இ�லாதப� 3.நாத* ெசா+ன அ.� 
வழி!ப� 

1.அவ* க6ட அக6ட நிைலைய! ேபா� 

2.ந&?க� ஒ;ெவா.வ.� அ.� ஞானிகளாக மாறிேய ஆக 
ேவ6'�. 

3.இ�த உட1�3! பி+ பிறவியி�லா நிைலைய அைடத� 
ேவ6'�. 
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சாமி ெசா+னப� தா+ நா+ எ6ணிேன+... எ+ ெதாழி� இ!ப� 
நcடமாகிவிFட%... எ+ பி�ைள ெசா+னப� ேகFக மாFேட+ 
எ+கிறா+...! எ+8 இ�லாதப� அ�த அ.� ஒளிைய எ'4தா� 
சி�தி�3� ஆAற� உ?கT�3 நிJசய� வ.�. 

 

நcட4ைத ஈ'கF'� உண*< வ1 ெப8�. அ!ெபா$% 
சி�தைன�ட+ ெதாழி� ெசVய ����. 3'�ப4தி� ச?கட� வ�தா1� 
அைத மாAறி! ப6Iட+ அ+Iட+ வா$� ப�3வ�� வ.�. இ�த 
உண*ைவ வள*4திட ேவ6'�...! 

 

ஞான4தி+ த+ைமைய! பதிவா�கி அதனி+ வழியி� 
ெசயலா�க!ப'� ெபா$% ப6I�ள 3'�பமாக<� ெதVவ &க� 
3'�பமாக<� மாற ����. ஆகேவ 

1.கcட4ைத�� நcட4ைத�� வி'4%வி'?க� 

2.அ.ைள! ெப8ேவா� ப6ைப! ெப8ேவா� ப�வான நிைலகளி� 
வா�ேவா� எ+ற மன உ8தி ெகா�T?க�. 

3.ந&?க� ஒ;ெவா.வ.� பிற.�3 எ'4%� காFடாக வளர 
ேவ6'�. 

 

ஞானிக� வழியி� வா��ைகைய நட4%வதA3� இ�த உண*வி+ 
த+ைமையJ ெசயலா�3வதA3� உ?கT�3 எ'4%J 
ெசா�லிவிFேட+. இனிேம� இைத எ'4% ந&?க� வள*4%� 
ெகா�வதி� தா+ இ.�கி+ற%. நாைள வ.� விYஞான நYசிலி.�% 
மீளலா�. 

 

ந�லைத! ேபசிேன+... எ�லா� ெத��% ெகா6ேட+... எ+ற 
நிைலயி� 

1.நா� ெத��% ெகா6ேடா�... எ+ற நிைலைய எ'4ேதா� 
எ+றா� ஏமா�% ேபாேவா�. 

2.ஒ;ெவா. நாT� ெத��% ெகா6ேட தா+ இ.�கி+ேறாேம 
தவிர 

3.”எ�லா� ெத��த%...” எ+ற அ!ப�!பFட �$ைம எ%<� 
இ�ைல. 

4.ெசா�லி� உண*வி+ த+ைம அறி�% ெகா6டா1� 
�$ைமயாக4 ெத��% ெகா�ளவி�ைல. 

 

ஒ;ெவா. ச�த*!ப4தி1� ஒ;ெவா. விதமான உண*<க� 
இய�3�. அ�த�தJ ச�த*!ப4திA3 அைதJ சரீாகJ ெசய�ப'4த 
ேவ6'�. 

 

ெவயி� அ��3� ெபா$% ஒ. நிைல... மைழ ெபV�� ெபா$% 
ஒ. உண*<... 3ளி* அ��3� ெபா$% ஒ. உண*<... காAற��3� 
ெபா$% ஒ. நிைல..! எ+8 இ!ப� நம�3� கால நிைல மாறி� 
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ெகா6ேட தா+ இ.�3�. 
 

1.எ�த ேநர4தி� எைதJ ெசய�ப'4த ேவ6'� எ+ற உண*ைவ 
அறி�% 

2.அ�த ஞான4தி+ வழியி� நா� ெசய�பF' அ.� வா��ைக 
வா�த� ேவ6'� 

3.அைனவைர�� அ�த வழியி� வாழ ைவ�க நா� தவமி.!ேபா�. 
 

அ.� வழியி� ெச�ேவா�. இ�த உட1�3! பி+ �$ைமயான 
ஒளிைய! ெப8ேவா�. எ�லா உண*ைவ�� ஒளியி+ சBரமாக! 
ெப8ேவா�. 

 

ப4தாவ% நிைலயான க�கி...! எ+ற ஒளி நிைலைய நா� 
அைனவ.� அைடேவா�...! 
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எ�த4 த&ைம�� நம�3� ஒFடாம� இ.�க நா� எ+ன ெசVய 

ேவ6'�...?  

 

இ+ைறய மனிதனி+ வா��ைகயி� ஆைச எ+8 வ.� ெபா$% 
“ஒ+ைற! ெபறேவ6'�...!” எ+8 எ4தைனேயா வழிகளி� நா� எ!ப� 
எ!ப�ேயா ெச�கி+ேறா�. 

 

இைத! ேபா+ற நிைலகளிலி.�ெத�லா� த!IவதAகாக 3.நாத* 
என�3 அ]பவBதியி� தா+ எ�லாேம ெகா'4தா*. 

 

3.நாத* காF�ய வழியி� நா+ (ஞான3.) காF'�3�T� 
மைல�3�T� LA8� ெபா$% என�3 ஒ. கcட�� ெத�யவி�ைல. 
அ!ெபா$% ஒ;ெவா. நிமிட�� 3.நாத* அ�தJ ச�திைய� 
ெகா'4தா*. 

 

ஆனா� இ?ேக நாF'�3�T� நக.�3�T� வ�% ந&?க� 
ஒ;ெவா.வ.� இ�த அ.� ச�திகைள! ெபறேவ6'� எ+8 நா+ 
ெசா�1� ெபா$% எ+ன நட�கி+ற%...? 
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எ�ேலா.� ெபறேவ6'� எ+8 ஆைச!ப'கி+ேறா�. 
அ!ெபா$% ஏA8� ெகா�ளாத நிைலகளி� அவ*க� அ�த! ப6பிைன! 
ெபற ��யாத நிைல ஆ3� ெபா$% “வ.4தமாகி+ற%...!” 

 

தியான4திA3 வ�% எ�லா�� ெபA8� ெகா6�.!பா*க�. 
1.திjெர+8 அ�த உண*ைவ மாAறி� ெகா6ட பி+னா� 

2.அைத� ேக�வி!பFட<ட+ நம�3 மன� கcடமாக இ.�3�. 
3.ஏென+றா� அ�த உண*< நா� எ6ணிய ஆைசக�... 
4.அ?ேக அவ*கT�3� விைள�த ேவ8 விதமான உண*< 

ந�ைம4 தா�3� ெபா$% நம�3 இ�த நிைல மா8கி+ற%. 
 

அதனா� தா+ இைத எ�லா� 

1.ச�த*!ப4திேல எ!ப� வ.�...? 

2.அைத ந& எ!ப� மாAறி� ெகா�ள ேவ6'�...? எ+8 

3.3.நாத* ஒ;ெவா. நிமிட�� என�3 உண*4தி� ெகா6ேட 
இ.!பா*. 

4.அவ*க� எ�ேலா.� அ�த அ.� ச�தி ெபறேவ6'� எ+8 ந& 
எ6@. 

5.அவ*கைள அறியா% இய�3� அ�த4 த&ைம உன�3� ஒFட� 
=டா% எ+பா*. 

 

உதாரணமாக நா� ேதாைச L'கி+ேறா� எ+8 ைவ4%� 
ெகா�ேவா�. அ'!பிேல தண� அதிகமாகி விFடா� எ+ன ஆகி+ற%...? 
ஒ. ப�க� ேதாைச க.கிவி'கி+ற%. 

 

க.கிய<ட+ நா� ேதாைசைய எ'�க ேவ6'� எ+றா1� 
ைக�3 வரா%. 

1.ம8ப��� எ6ைணைய�� த6ண &ைர�� ேபாF' சமமா�கிய 
பி+ 

2.அ'4% மாைவ ஊAறினா� சF�யி� ேதாைச ஒFடாம� சரீாக 
வ.�. 

3.இைத நா� ஒ. �யAசியாக எ'4%J ெசVகி+ேறா� அ�லவா...! 
 

இேத மாதி�4 தா+ பல த&ைமயி+ உண*<க� வ�தா1� அ% 
ந�மிட� ஒFடாம� இ.!பதAகாக நம�3 ஒ. பா%கா!I 
ேவ6'ம�லவா...! 

 

ஆகேவ ஒ;ெவா. நிமிட�� கcடேமா நcடேமா %+பேமா 
%யரேமா ேவதைனேயா இைத! ேபா+ற நிைலகைள நா� பா*�க!ப'� 
ெபா$ெத�லா� அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.� ேபெராளிைய 
எ'4% அ�த உண*விைன வ1! ெபறJ ெசV% ெகா�ள ேவ6'�. 

 

ந� ைபயேனா பி�ைளேயா ெசா+னப� ேகFகவி�ைல எ+றா� 
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அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.T� ேபெராளி�� அவ*க� ெபற 
ேவ6'�. க�வியி� ஞான�� க.4தறி�% ெசய�ப'� அ.� 
ஆAற1� ெபறேவ6'� எ+8 எ6ணி எ'4%� ெகா�ள ேவ6'�. 

 

3'�ப4தி� ஒ.வ.�3 ேநாV வ�தா1� அ�த அ.� ச�திைய 
எ'4% நம�3� ெப.�கி அவ*கT�3� அ�தJ ச�திைய! பாVJச 
ேவ6'�. இ!ப�! ெப.கி வ�தா� அ�த ேநாேயா ேவதைனேயா 
நம�3� வளரா%. 

 

இைத எ�லா� நா� பழகி� ெகா�ள ேவ6�ய% மிக<� 
அவசியமான%...! 
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அ.� ஞானிகளி+ அ.� உண*<கைள ஒ;ெவா. நாT� 

“I%! I% ஞான வி4%�களாக...” நம�3� உ.வா�3� வழி  

 

 

ப�ணாம வள*Jசியி� இ+8 நா� மனிதனாக 
வள*�தி.�கி+ேறா�. த&ைமகைள ந&�3� உடலாக ந�ைம 
உ.வா�கி��ள% உயி*. 

 

1.�+ ேச*4%� ெகா6ட விைனகT�3 நாயகனாக 

2.வா��ைகயி� நா� Lவாசி4த உண*<க� ஒ;ெவா+8� 

3.அதாவ% த&ைமைய ந&�3� அ�த உண*<க� அைன4%� 
கண?கT�3 அதிபதியாகி 

4.இ+8 மனித உட� ெபA8�ேளா� எ+பைத இ�த� 
கண?கT�ெக�லா� ஈசா... கேணசா...! எ+8 உயிைர� காF'கி+றன*. 

 

மனிதனாக இ�த உடைல உ.வா�கிய நிைலயி� எ+ைன 
இய�3பவ]� ந&ேய...! இ�த� கண?கT�ெக�லா� ஈசா... கேணசா...! 

1.உ+ைன நா+ அறிய ��கி+ற% கா*4திேகயா 

2.எ+ைன நா+ அறிய ��கி+ற% கா*4திேகயா 

3.த&ைம எ+8 அறிய ��கிற% கா*4திேகயா...! 
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அ�த4 த&ைமைய ந&�கி இ�த உடலி� நYைச ந&�3� அறிைவ� 
ெகா'4தாV ஈ[வரா...! எ+8 உயிைர வண?3�ப�J ெசா+னா*க� 
ஞானிக�. 

 

நா� எ4தைன ேப* உயிைர இ!ப� வண?3கிேறா�...? ெசா�வ% 
உ?கT�3 அ*4தமாகி+றதா...? மனிதனாக உ.வா�கிய உயி* அ% தா+ 

 

ந��ைடய கலாJசார?கைள ஞானிக� எ;வள< ப6I�ளதாக 
வள*4%�ளா*க�...? இைத4 ெத��% ெகா�ள ேவ6'�. 
எ+பதA34தா+ மாமக�ஷி ஈ[வராய 3.ேதவ* காF�ய அ.� 
வழியி� உ?கT�3 இ�த உபேதச4ைத ெகா'�கி+ேறா�. 

 

ந&?க� எ�த அள<�3� =*ைமயாக� கவனி�கி+ற&*கேளா... அ�த 
அள<�3 உ?க� விலா எ1�Iகளி� =*ைமயான நிைலகளி� பதிவாகி 
வி'கி+ற%. 

 

ஒ. ேவதைன!ப'வனி+ உண*ைவ (க*�% விFடா� ஈ[வரா.. 
எ+8 உயிைர உடேன எ6ணி அைத4 தைட!ப'4திட� ேவ6'�. 

 

பி+ அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.T� ேபெராளி�� 
ெபறேவ6'� அவ+ ந+றாக ேவ6'� எ+ற உண*ைவ! பாVJL� 
ெபா$% அவைன�� கா�கி+ேறா�. அேத சமய4தி� இேத உண*<க� 
நம�3� எ+ன ெசVகிற%..? 

 

1.ந� உட1�3� அ�த இர6டாவ% தடைவ இைண4ேதா� 
அ�லவா... 

2.அவ+ ந+றாக ேவ6'�..! எ+8 எ6ணிய% இ?ேக 
வ�%வி'கி+ற%. 

3.”ந+றாக ேவ6'�” எ+8 எ'4%� ெகா6ட உண*<க� அ�த 
நா� Lவாசி4த ேவதைனையJ LAறி வFடமி'கி+ற%. 

 

அ!ெபா$% இ�தJ சர�ெக�லா� ேச*4த<ட+ எ+ன ெசVகிற%...? 
அவைன நிைன�3� ெபா$% ந�லவனாக ேவ6'� எ+ற எ6ண� 
வ.கிற%. 

 

இ�ைல எ+றா� “இ!ப�J ெசVகிறாேன.. அவ]ைடய உடலி� 
இ!ப� ேநாV இ.�கிறேத...! அவ+ ேவதைன!பF'� ெகா6ேட 
இ.�கி+றாேன...! எ+8 நா� மீ6'� மீ6'� எ6@ேவா�. 

 

ஆனா� �தலி� ெசா+ன மாதி� அைத அ!ெபா$ேத... அ�தJ 
ெச�களி�... %.வ நFச4திர4தி+ உண*ைவ� கல�% நா� பதிவா�கி 
விFடா� இ�த ந�ல நிைன<க� தா+ வ.�. 

 

இ�லாம� ேபானா�... 
1.அவைன நிைன�3� ெபா$ெத�லா� ந� உடலி� உ�ள ந�ல 
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உண*<கைள மாAறி 
2.அவ+ ேநாைய நம�3�T� வள*�க ���ேம தவிர அ�த 

ேநாைய ந&�க ��யா%. 
3.அ% தா+ வாலி - அைத நம�3� வராதப� எ!ப�4 த'!ப%...? 

எ+பைத எ�லா� ந&?க� ெத��% ெகா�ள ேவ6'�. 
 

அதனா� தா+ ம� மீ% இர6யைன ைவ4% வாச�ப� மீ% 
அம*�% நர நாராயண+ இர6யைன! (த&ைமயான 
உண*<கைள)  பிள�தா+ எ+8 ெசா�வ%...! 

 

அ�த ேநாயாளிைய! பா*4த<டேன ந� ந�ல 3ண?கைள அ% 
ெகா�கிற% எ+8 ெத�கிற% கா*4திேகயா...! இைத! ேபா+ற த&ைமகைள 
எ�லா� ந&�கிய% %.வ நFச4திர�. அைத நா� ெபறேவ6'�. 

 

அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.T� ேபெராளி�� நா?க� 
ெபறேவ6'�... எ?க� இர4தநாள?களி� கல�க ேவ6'�... எ?க� 
உட� உ8!Iகைள உ.வா�கிய அ@�க� எ�லா� ெபறேவ6'� 
ஈ[வரா எ+8 உடேன அைத உட1�3� பாVJச ேவ6'�. 

1.அ!ெபா$% அ�த ந�ல%�3J ச�தி ெகா'4%விFேடா� எ+றா� 

2.இைத இ$!பதி�ைல ெகFடைத ந&�கிவி'கிற%. 
 

அ'4தாAேபா� அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.� ேபெராளி 
அ�த ேநாயாளியி+ உட� �$வ%� படர ேவ6'�... அவ+ உட� 
நலமாக ேவ6'�.. அவ*க� 3'�ப4தி� ந�ல% நட�க ேவ6'�.. 
அவ+ எ�ேலா.�3� உதவி ெசVய�=�ய ப6I வரேவ6'� எ+8 
ெசா+னா� இ% நம�3� ஆழமாக! பதிவாகிவி'கி+ற% (RECORD). 

 

1.இ!ப� உடேன அைத நம�3� மாAறியைம�க ேவ6'�. 
2.அ�த ேவதைனேயா ேநாேயா த&ைமேயா இ?ேக இ�லாதப� 

3.அ.� ச�திையJ ேச*4% நா� I% அ@வாக (வி4தாக) உ.வா�க 
ேவ6'�. 

4.அ% தா+ பிர�மாைவJ சிைற!பி�4தா+ �.க+ எ+8 
ெசா�வ%..! 

 

ெசா�வ% அ*4தமாகிறதா...? 
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உயி�ேல பFடா� தா+ உண*Jசிக� நம�34 ெத�ய வ.�… 

உயி�ேல படவி�ைல எ+றா� உண*Jசிகேள இ�ைல…!  

 

 

ஒ. மனித+ ேவதைன!ப'வைத நா� காண ேந*�தா� அ�த 
உண*<க� ந� உயி�ேல பF' அதிேல ேமாதி அேத உண*Jசிக� ந� 
உட� �$வ%� பட*கிற%. 

 

அ�த மனித+ ேம� நா� இர�கமாக இ.�தா� அவ+ ப'� அேத 
ேவதைன உண*Jசிக� நம�3�T� ேதாA8வி�கிற%. 

 

அ�த ேவதைன எ+ற உண*Jசிக� ந� உயி�ேல பF' உமி� ந&ராக 
மாறி வி'கி+ற%. ஏென+றா� ஓ.. எ+8 அ% பிரணவமாகி �.. எ+8 
உடலாக அட?3கிற%. 

 

ஒ. ெச�யி+ ச4ைத ேவக ைவ�கிேறா� எ+8 ைவ4%� 
ெகா�ேவா�. 

1.ேவக ைவ�3� ெபா$% ஆவியாக ெவளி வ.கி+ற% 

2.ேமேல பJைச (3ளி*�த) ந&ைர ஊAறி விFேடா� எ+றா� அ�த 
ஆவிைய… ெச�யி+ ச4ைத “ரசமாக…” இற�கிவி'�. 
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இேத ேபா� தா+ ந� உயி�ேல ேமா%� உண*Jசிக� அ�த 
உண*<க� உண*Jசிகளாக எ�லாவAறி1� ேமாதி இய�கJ ெசVகிற%. 
அதA34த�க ந� எ6ண�… ெசா�… ெசய�… எ+ற நிைலகளி� 
இய�3கி+ற%. 

 

அேத சமய4தி� Lவாசி4த (ேவதைன) உண*<க� (ரசமாகி) உமி� 
ந&ராக மாறி ந� உடலிேல ேச*4% நா� சா!பிFட ஆகார4%ட+ 
கல�%வி'கிற%. 

 

நா� வயி8 நிர�ப ச4%�ள ஆகார4ைதJ சா!பிF�.�கி+ேறா� 
எ+8 ைவ4%� ெகா�T?க�. 

1.இ�த ேவதைன எ+ற விஷ� ந� 3டலி� ஜ&ரணி�க�=�ய 
அ@�களி� பFட<டேன 

2.அ% மய�க� அைட�% ச�யாகJ ஜ&ரணி!பதி�ைல. 
3.சிறி% ேநர� ஆன<ட+ Iளி4% வி'கிற%… அ!ெபா$% எதி*4%4 

தா�க ஆர�பி4% வி'கி+ற%. 
4.அதனா� 3ட1�3� ஒ.விதமான எ�Jச� வ.கி+ற%. 
 

இ!ப� ஆன%� ந� ஆகார4ைத ந�ல ச4%�ளைவகளாக 
மாA8வதA3 மாறாக… ஒ. பழ� அ$கி விFடா� எ!ப� அதனி+ .சி 
ெகF'! ேபா3ேமா… அேத மாதி�J Lைவ4%J சா!பிFட அ�த ஆகார4ைத 
ந�ல இர4தமாக மாA8வதA3 மாறாகJ “Lைவ ெகFட இர4தமாக” 
மா8கி+ற%. 

 

அ!ப� இர4தமாக மாறிய பி+ அ�த மனித+ உடலி� எ�த 
உண*Jசிக� இய�கியேதா அேத உண*Jசி ந� இர4த4தி� பFட<ட+ 
அ% க.வாகி வி'கி+ற%. 

 

அ�த மனித+ உடலி� எ�த ேநாV விைள�தேதா அேத ேநாV 
இ?ேக�� விைளய� =�ய ச�தி ெப8கி+ற%. நம�3� அ�த 
ஊ�விைன எ+ற வி4தாக இ.!பதனா� 

1.அைத� க6 க.விழி பதிவா�கிய நிைலயி� 

2.க6@ட+ ேச*�த கா�த! Iல+ அ�த மனித உடலிலி.�% 
வர�=�ய உண*ைவ ந� ஆ+மாவாக மாAறி 

3.உயி�ேல ேமாதி இ�த உண*Jசிக� அவ+ ேவதைன!ப'கி+றா+ 
எ+8 உண*4%கி+ற%. 

 

அவ+ (உடலி�) எ!ப�… ேவதைன!ப'கி+றா+…? எதனா� 
ேவதைன!ப'கி+றா+…? எ+8 உA8! பா*�கி+ேறா�. உயி�ேல 
ேமா%� ெபா$% உண*வா� அறிகி+ேறா�. அ�த உண*Jசியாக 
இய?3கி+ேறா�. 

 

ந� க6க� Iற� க6. உயிேரா அக� க6. 
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1.எ+ன தா+ க6ணி� பா*4தா1� 

2,அ�த உண*Jசிக� உயி�ேல இய�கவி�ைல எ+றா� அ% 
எ+ன…? ஏ%…? எ+ேற ெத�யா% (இ% ��கியமான%) 

3.உ?கT�3 �+னா�ேய (ைக ந&F�) அவைன அ�4தா1� =ட 
உ?கT�34 ெத�யா%. 

4.அ� வா?கியவ+ ேவதைன!பFடா� =ட உ?களா� அறிய 
��யா%. 

5.ஆனா� அ�த உண*<க� உயி* பாக� ேபாக!ப'� ெபா$% 
தா+… உயி�ேல ேமாதினா� தா+… அ�த உண*Jசிகைளேய ஊF'�. 

6.ேவதைனேயா ேகாபேமா ஆ4திரேமா அைத அ!ெபா$% தா+ 
உணர ����. 

 

இ!ப�� காைலயிலி.�% இர< வைரயி1� நா� பா*4த% 
ேகFட% (க*�த% அ4தைன உண*<க� இய�கினா1� அ�த விைன 
இய�கமாக ந� இர4த4தி� கல�% ெகா6ேட தா+ இ.�3�. 

 

ஒ.வ+ ேவதைன!ப'கி+றா+.. ஒ.வ+ ேகாப!ப'கி+றா+… 
ஒ.வ+ 3ேராத!ப'கி+றா+… எ+றா1� அ% அ% தனி4 தனி! பி�வாக 
ந� இர4த4திA3� ேவைல ெசV��. 

 

காF�ேல எ4தைன இலFச� மர?க� இ.�கி+ற%…? அதிலி.�% 
வர�=�ய ச4ைதJ X�யனி+ கா�த ச�தி கவ*�% ெகா6டா� எ�த 
மர4தி+ ச4% அதிகமாகி+றேதா அ�த மர4தி+ வாசைன அதிகமாக 
வ.�. 

 

இேத மாதி� நா� ஒ. நில4தி� ஊ+8வ% ேபா� ந� உடலி� 
ேகாபேமா ேவதைனேயா ெவ8!ேபா பயேமா எ�லாேம ஊ�விைன எ+ற 
வி4%�களாக உ.வாகிவி'கி+ற%. 

 

அவ* உடலி� பFட உண*<க� அைன4%� அ% த&ய விைனக�. 
அவ* ேவதைன!பFட உண*<கைள நா� (கர!ப'� ெபா$% அ% த&ய 
விைனக�. இேத மாதி� ேகாப!ப'ேவாைர! பா*�கி+ேறா�. அ%<� த&ய 
விைனக�. 

 

சலி!I சYசல� ச?கட� ேகாப� 3ேராத� ேபா+ற எ4தைனேயா 
வைக உண*<கைள உA8! பா*4ேதா� எ+றா� அைவக� எ�லா� ந� 
எ1�I�3� பதிவாகி அ�த4 த&ய விைனக� ந�ைம இய�க4 ெதாட?கி 
வி'கி+ற%. 

 

ந� உடலி� விைனக� ேச*�% ெகா6ேட இ.�கி+ற%. இைத 
எ�லா� அ+றாட� ந&�3கி+ேறாமா எ+றா� இ�ைல…! அைத எ�லா� 
ந&�கி ந�ல விைனகளாகJ ேச*�க ேவ6'� எ+பதA34தா+ 3.நாத* 
காF�ய அ.� வழியி� உ?கT�3� ஞானிக� உண*<கைள! 
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பதிவா�3கி+ேறா�. 
 

உ?க� வா��ைகயி+ ஒ;ெவா. ெநா�யி1� அ�த 
மக�ஷிகளி+ அ.� ச�திகைள உயி* வழியாகJ Lவாசி4% உடலிேல 
ேச*4%� ெகா6ேட வ�த&*க� எ+றா� ஒளியி+ அ@�களாக மா8�. 

 

இ�த உட1�3! பி+ நா� அழியாத நிைல ெபறலா�.   

 

 

 

 



 

3ைறகைள! பAறி மீ6'�

அதிலி.�%

 

தினச� வா��ைகயி�
விலகிJ ெச�கி+ேறா�
அதிேலேய வ &��% ம�ேவா�

 

மAற உயி�ன?க�
எ�வைத� க6' வ.கிற%
அதA34 ெத�யா%. ஆனா�

 

இைத! ேபா� 
உண*<கT� நYசா� 
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மீ6'� மீ6'� ெத��% ெகா�வைத

அதிலி.�% விலகிJ ெச�வேத ந�ல%…!

வா��ைகயி� 3ைறகைள� கா@� ெபா$%
ெச�கி+ேறா�. 3ைறைய உணர ��யவி�ைல

ம�ேவா�. 

உயி�ன?க� எ�லா� வ.கி+ற%, ஒ. 
வ.கிற%. ேவகமாக வ�த<டேன 

ஆனா� மனித*க� நா� ெத��தவ*க�

 ந��ைடய MVைம!ப'4%� எ6ண?கT�
 க.�க!ப'கி+ற%. எ!ப�…? 

ெகா�வைத விட 

…!  

 

ெபா$% தா+ 
��யவி�ைல எ+றா� 

 விள�3 (த&) 
 க.3கி+ற%. 

ெத��தவ*க�. 

எ6ண?கT� 
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மAெறா. மனிதனி+ ேவதைனைய (கர!ப'� ெபா$% உண*வி+ 
ேவக4தா�… ஆைசயி+ நிைலயாேல… 

1.நா� ச�யாக இ�ைல எ+றா� 

2.ந��ைடய ந�ல உண*<கைள அ% க.�கிவி'கி+ற%. 
 

விஷ� தா�க!பF'4 தா+ ெவ!ப� உ.வாகி+ற%. அேத 
விஷ4தி+ த+ைம ந�ைம4 தா�க!ப'� ெபா$% ந�ல உண*<கைள 
ஆவியாக மாAறிவி'கி+ற%. 

 

இ�த விஷ� ெந.!பாக மா8கி+ற%. ஆக விஷ4தா� கவர!ப'� 
ெபா$% எ+ன ெசVகிற%…? எதிேல பFடா1� அ�த விஷ� அைத� 
ெக'�கி+ற%. 

1.அ�த மாதி� ஆகாதப� த'!பதA34தா+… 

2.உ?கT�3 இ�த ஆ4ம L4தி எ+ற ஆ�த4ைதேய 
ெகா'�கி+ேறா�. 

 

நா� இ�த உடலிேல எ;வள< நா� இ.�கி+ேறா�…? ேகா�� 
ேகா�� ேகா� பண� ெபAறா1� இ?ேக ச�யான மன� இ�ைல 
எ+றா� எ+ன ெசV��…? அ�தJ ெசா4ைதேய பா%கா�க ��யா%…! 
சிதறி! ேபா3�. 

 

உ?க� ெசா4ைத� 3'�ப4ைதJ ேச*�த மAறவ*க� உழF�� 
ெகா6�.�தா� அைத4 தி.!ப ��கி+றதா…? ெப�யவ*களா� 
ச�பா��க!பFட% தா+…! இ.�தா1� அைத இவ*களா� பா%கா�க 
��கி+றதா…? 

 

அவ*கைள எ6ணி ந&?க� எ+ன ெசVகி+ற&*க�..? 
ப�4தி.�கி+ற&*க�…! ஆனா1� இ�த4 தியான மா*�க4தி� வ.� 
ெபா$% 

1.இ!ப� இ.�கி+றேத..! எ+8 ந&?கT� உ?கT�3� 
ேவதைனைய� கல�கி+ற&*க�. 

2.அ!ெபா$% அ�தJ ெச�வ� நம�3 ேவதைன�3�யதாக 
ஆகி+ற%. 

 

ஒ. நகைரேய ஆFசி I��� அ�த� கால ஜமீ�தாராக இ.�தா1� 
அ% சிAறரச.�3J சம�. அதனி+ விைள<க� அ�த ஞான� இ�ைல 
எ+கிற ெபா$% இ% பைகைம உண*Jசிைய4தா+ ஊF'�. பைகைய 
வள*�க ��கிற%. ந�லைத வள*�க ��யவி�ைல. 

 

அதA34தா+ இ�த� காைல %.வ தியான4தி� அ�த4 %.வ 
நFச4திர4தி+ ச�திைய எ'4%! பழக ேவ6'�. உடலி� உ�ள எ�லா 
உ8!IகT�3� அ�த உ8!Iகைள உ.வா�கிய அ@�கT�3�T� 
அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ச�திைய ேச*4%! பழக ேவ6'�. 
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இைத எ'4%! பழ3வேதா' மF'ம�லாதப� அ�த4 %.வ 
தியான4தி� ச!த�ஷி ம6டல4தி+ ச�திைய�� வ1 =F�! பழக 
ேவ6'�. அ�தJ ச�தி ெபறேவ6'� எ+றா� எ+ன ெசVய 
ேவ6'�…? 

 

நா� பாFட+ iFட+ �+ேனா*க� aதாைதய*க� உடைல 
விF'! ேபாயி.�தா� உடைல விF'! பி��% ெச+ற அ�த 
உயிரா+மா�க� அைன4%� அ�தJ ச!த�ஷி ம6டல4%ட+ இைண�% 
உட� ெப8� உண*<க� அ?ேக கைரய ேவ6'� எ+8 அ?ேக 
கைர�க ேவ6'�. 

 

அவ*கைள அ?ேக இைண4% ந��ைடய M%வ*களாக ஆ�கிய 
பி+ அ�தJ ச!த�ஷி ம6டல4தி+ ச�திைய எளிதி� ெபற ����. 

1.அவ*க� �தலி� ஒளிJ சBர� ெபA8J ச!த�ஷிகளாக 
ஆகி+றா*க�. 

2.அவ*கைள4 ெதாட*�% நா�� அ�த எ�ைலைய அைடய 
����. 

 

இதA3 �+ பழ�கமி�ைல. இ!ெபா$% அைத நா� ெசV% 
வா��ைகயி� வ�த த&ைமகளிலி.�% வி'பF'! “பிறவியி�லா 
நிைலைய…” அைடத� ேவ6'�. 
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%.வ தியான4தி+… %.வ நFச4திர தியான4தி+ 

��கிய4%வ�  

 

 

ந� 3.நாத* ஈ[வரபFட* காF�ய அ.� வழியி� அ�த4 %.வ 
நFச4திர4தி+ ச�திைய ந&?க� அைனவ.� ெபற�=�ய ச�தி�34தா+ 
தி.�ப4 தி.�ப உபேதசி�கி+ேற+ (ஞான3.). 

 

அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ உண*<கைள உ?கT�3� 
ஆழமாக! பதிவா�3கி+ேற+. பதிவா�கினா1� அைத மீ6'� 
ெப8வதA3 நிைன<ப'4%கிேற+, ஏென+றா� பல நிைலக� உ?கைள 
a� மைற�கி+ற%. 

 

இ!ெபா$% இ�த உபேதச4தி+ உண*<கைள! ப��3� ெபா$% 
உடேன அ% வ &�ய� ெப8�. இ?ேக ந�லைதJ ெசா�லி� 
ெகா6�.�தா1� அ'4தாAேபா� ஒ. இர6' ேப* ச6ைட ேபாF'� 
ெகா6�.�தா� எ+ன ெசா�வ &*க�…! 

 

1.பா*…! சாமி (ஞான3.) எ+ன ெசா�கிறா*…? 

2.இ?ேக இ!ப�J ச6ைட ேபா'கிறா*க�..! எ+8 நா+ 
ெசா�வைத உடேன விF'வி'வ &*க�…! 

3.ச6ைடயி'பவ*களி+ உண*<கைள எ'4%� ெகா�வ &*க�. 
4.அ!ெபா$% அ�த4 த&ய அ@�கT�3J சா!பா' நிைறய� 

ெகா'�கி+ேறா�. 
 

ஏென+றா� அதA3 ஏAகனேவ வ &�ய� அதிக�. ஆகேவ அ�த 
அ@�க� நம�3� அதிகமாக இ.�3� ெபா$% அைத மாA8� 



47 

 

ச�திைய எ'4%… அைத வ1வாக எ6ணி… ச6ைடயி'பவ*களி+ 
உண*<கைள அட�கJ ெசVய ேவ6'�. 

 

அ!ப� எ+றா� அ�த இட4தி� எ+ன ெசVய ேவ6'�…? 

 

ஒ;ெவா. நாT� அதிகாைலயி� அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ 
ச�திைய எ'4% அவசிய� வள*4%� ெகா�ள ேவ6'� (%.வ 
தியான�). அைத ைவ4%4 தா+ த&ைமகைள அட�க ேவ6'�. 

 

ச6ைட ெசVகிறா*க� எ+றா� நா� க6ணி� பா*�கி+ேறா�. 
அ�த மனித*கைள! பதிவா�கிவி'கி+ேறா�. த;8 ெசVகிறா*க� எ+8 
பா*�கிேறா�… அ�த உண*ைவ (க*கி+ேறா�… அேத அ@வாக ந� 
உடலி� மாAறிவி'கி+ற%.  

 

இ?ேக உபேதச4ைத� ேகFகி+ற&*க�. 
1.ஆனா� நா+ ஒ.வ+ தாேன இ?ேக ெசா�கிேற+. 
2.அ�த! ப�க� ந&?க� பா*4தா� ஆயிர� ேப* ஆயிர� விதமான 

உண*<கைள ெவளி!ப'4%கி+றா*க� அ�லவா..! 
3.அைத! பா*4த%� அ% தா+ உ?கT3� ெப.3கி+ற%. (நா+ 

ெசா�வ% சி84%வி'கி+ற%. 
 

ேகாவி1�3! ேபாVJ சாமி 3�பி'கி+ேறா�. அ?ேக 
மAெறா.வ.� வ�% 3�பி'கி+றா*. 

 

நா� 3�பி'� ெபா$% அவைர! பா*4த<ட+ அவ* பல தவ8க� 
ெசVபவ* எ+8 ெத�கிற%. அ*Jசைன ெசV%… அ�த! ப�வFட� கF�… 
அபிேஷக�… ஆராதைன…! எ+8 பல நிைலக� அவ.�3 நட�கி+ற%. 

 

1.எ4தைனேயா ெகாைல ெசVகி+றா+ 

2.அவ]�3J சாமி எ�லா� ெகா'�கி+ற%… உதவி ெசVகி+ற% 
பா*..! 

3.ேகாவிைலேய அ�த ேநர4தி� ெவ8�கி+ற&*க�… இ�ைலயா…? 

 

ஆக ேகாவி1�3! ேபான இட4தி� ஒ. தவ8 ெசVபவ+ 
அபிேஷக ஆராதைன ெசV% அவ]�3 இ;வள< ம�யாைத 
கிைட4த<ட+ உ?கTைடய எ6ண� எ!ப� வ.கிற%…? 

 

மAறவ*க� ெசV�� தவைற! பா*4த<ட+ “எ+ைற�34 தா+ 
இ% ந�லதாக! ேபாகிறேதா…? ெத�யவி�ைலேய…! எ+8 
எ6@கி+ற&*க�. அ!ெபா$% அ�த எ6ண4திA34தா+ ச�தி 
ெகா'�கி+ற&*க�. 

 

அ�த ேநர4தி� நா+ ெசா+னைத நிைன<�3� ெகா6' வ�% 
அைத மாAற ��கி+றதா…? எ+றா� இ�ைல..! அ�த உண*<கேள 
வ.வதி�ைல. 
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அைத எ�லா� மாA8வதAகாக ேவ6�4தா+ இ�த� காைல4 
%.வ தியான4ைத ��கியமாக உ?கைளJ ெசVயJ ெசா�கிேறா�. 

 

1.ஈ[வரா…! I.வ ம4தியி� உ?க� உயிைர எ6ணி 
2.அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.T� ேபெராளி�� நா?க� 

ெபறேவ6'�… 

3.அ% எ?க� உட� �$வ%� படர ேவ6'�…! எ+8 எ6ணி 
4.ச�த*!ப4தா� (க*�த ேகாப� ெவ8!I ேவதைன 

ேபா+றைவகைள உடேன %ைட4%! பழக ேவ6'�. 
 

அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி இ�த ஆலய� �$வ%� படர 
ேவ6'�, இ?ேக வ.ேவா* வா��ைகயி� அறியா% ேச*�த இ.�க� 
ந&?க ேவ6'�. அ�த ெமV! ெபா.� கா@� ச�தி இ�த ஆலய� 
�$வ%� படர ேவ6'� எ+8 நா� எ6@த� ேவ6'�. 

 

இ!ப� எ6ணினா� நம�3� அ�தJ ேசா*< வரா%. மன பல� 
கிைட�3�. த&ைமகளிலி.�% விலகிJ ெச�1� ஆAற1� கிைட�3�.   
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சாமி�3J ச�தி இ.�கிறதா..? எ+8 ேகFட<ட+ ேராச!பF' 

நா+ எைதயாவ% ெசVய ���மா…?  

 

 

அ�த� கால4தி� த+]ட+ வா��த சகாக�களி+ ேநாைய ந&�க! 
பல பJசிைலகைள�� aலிைககைள�� தாவர?களி+ வி$%கைள�� 
அக[தியமாமக�ஷி க6'ண*�% அைத ைவ4% ேநாVகைள 
ந&�கி��ளா*. 

 

அ+ைற�3� ேக+ஸ* ேநாV வ�%�ள%. அ�த� ேக+ஸ.�3 
ேநர�யாக வி$ைத� ெகா'4த<ட+ அ�ல% கF� இ.�3� இட4தி� 
அ�த4 திரவ4ைத ைவ4த<டேன ச****… எ+8 கைர4%� ெகா6' 
ேபா3�. விஷ ந&*கைள எ'4% விF' அ�த� ேக+சைர� 3ைற�3�. 

 

அேத மாதி� இ+ெனா. பJசிைல இ.�கிற%. இ!ெபா$% எ!ப� 
க4திைய ைவ4% அ8ைவ சிகிJைச ெசV% பி+I அைத எ!ப� 
a'கிறா*கேளா பJசிைலைய அைர4%4 ேதV4தா� அ�த4 ேதா� 
அ!ப�ேய a�வி'�. அ�கால4தி� ெசVத ைவ4திய �ைற. 

 

இ% எ�லா� மாமக�ஷி ஈ[வராய 3.ேதவரா� எம�3 
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(ஞான3.) உண*4த!பFட நிைலக�. 
 

ஒ. சமய� நா+ LA8! பயண� ெசV�� ெபா$% இ% நட�த 
நிக�Jசி. ஒ.வ.�3� காலி� ஆணி இ.�த%. அவரா� நட�க 
��யவி�ைல. அ�த� காலி� உ�ள ஆணிைய எ'!பதAகாக ேவ6� 
“காைல ந&F'?க�…!” எ+றா*க�.   

 

அ�த! பJசிைலைய ைவ4%4 ேதV�கிறா*க�. ேதV4த<ட+ அ�த 
ஆணி அ!ப�ேய ஆழமாக இ.!பைத எ'�கிறா*. அ�த வலி 
ெத�யவி�ைல. இ!ெபா$% நட?க� பா*�கலா�… எ+கிறா*. ஆணிைய 
எ'4த<டேன அவ* தா?கி4 தா?கி நட�க ஆர�பி4தா*. 

 

அ!ெபா$% நா+ ெசா+ேன+ வலிைய மற�கJ ெசV% 
எ'�கி+ற&*க�. இ+]� ெகாYச ேநர� ேபானா� அவ.�3� 
க'ைமயான வலி வ.�. வலி வ�த% எ+றா� தா?க ��யா% எ+8 
ெசா+ேன+. 

 

ேகF' விF' அ!ப�ேய ேபாV விFடா*. ஏென+றா� ஆணிைய 
எ'�க இவ* பண� 3ைறவாக வா?கினா*. 

 

எ$�தி��க ��யாதவ* ந�லதாக ஆன<ட+ இவ+ ெசா+னைத� 
ேகF' அவ* ஒ. ெகாைலையJ ெசVகிறா*. அ�த மாதி� ஆன<ட+… 
“பிறைர� ெகா�வதA3 ந& வ.வாV…!” எ+ேற+. 

 

அவைன அறியாமேலேய இவ]�3� ெசVகிறா+ அவைன� 
ெகா�ல<� ெசVகிறா+ இவ+ உடலி� உ�ள ந�ல அ@�கைள� 
ெகா�ல<� ெசVகி+றா+. 

 

ஆக இவனா� விைள�த உண*<க� அ@�களாக மாAற!ப'� 
ேபா% எ4தைன ேப* உட1�3� இ% உ.வாகிற%…? இ�த உண*<க� 
எ�லா� இ?ேக மனித]�3� பட*கிற%. “இைத ந& கைர!ப% 
எ!ெபா$%…?” எ+8 ேகFேட+…! 

 

ஏென+றா� சி4தான Iதிதி� �தலி� இெத�லா� யா� 
(ஞான3.) ெசVேதா�. அதிேல எ4தைன ேப* இ?ேக 
வ�தி.�கிறா*க�…? தன�3 ந+றாகி விFடா� அதA3 அ!Iற� 
எ?ேகேயா ேபாகிறா*க�…? யா� ெசா�1� அ.� வழிையJ சி�தி4%! 
பா*!ேபா* இ�ைல.   

 

ஆக ேமேல ெசா+ன மாதி� எ4தைனேயா எதி*பா*!பிேல 
வ.கி+றா*க�. யா� உபேதசி�3� அ.� ஞானிகளி+ அ.� உண*ைவ 
எ'4% வள*4%� ெகா6டா� எ�லாவAைற�ேம ந�லதாக ஆ�கி� 
ெகா�ளலா�. 

 

ஆனா� அவ*க� எ6ணியப� ந�லதாக ஆகவி�ைல எ+றா� 
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எ+ன ெசVகிறா*க�…? ேவ8 ஒ.வைர! பா*�கலா�…! கைடசியி� இ�தJ 
சாமி�3 ச�தி இ�ைல…! எ+8 ெசா�லிவிF'! ேபாகிறா*க�. 

 

ஆக இவ*க� தவ8 ெசV% ெகா6ேட இ.!பா*க�. 
அதAெக�லா� நா+ உட�ைதயாக இ.�% ெகா6ேட இ.�க 
ேவ6'�….! அ% எ!ப� எ+னா� (ஞான3.) ����…? 

 

1.உ?கT�3� ஒ. தவறாகிற%…. 
2.அ�த4 த&ைமகளிலி.�% அ.� ச�திைய எ'4% மாAறி� 

ெகா�T?க�…! எ+8 நா� விவரமாகJ ெசா�கிேறா� 

3.ந&?க� �யAசி ெசVய ேவ6'� அ�லவா..! 
 

அைதJ ெசVயவி�ைல எ+றா� மAறவ*க� தவ8 ெசVவதA3 
மைற�கமாக யா� ஒ. ெப�ய 3Aறவாளி ஆகி� ெகா6ேட இ.�க 
ேவ6'�. 

 

1.உ?க� 3Aற4ைத இய�3� நிைலகளிலி.�% மீF�ட 
மைற�கமாக அ�த உண*<கைளJ ெச14%வ% ந�லதா…? 

2.எ+ Iக$�காக ேவ6�… ஆகா கட<� ந&ேய தா+…! எ+8 ந&?க� 
எ+ைன! ேபாAறி4 %தி4த%� உடேன உ?கைள நா+ உய*4%வதா..? 

3.ஏென+றா� எ+ைன ந&?க� ேபாAறின &*க� எ+றா� அ�த! 
ேபாA8தலி+ மைறவி� எ+ன ஆகிற%…? 

4.உ?கைள�� ெக'�கி+ேற+… நா]� ெகFேட+… 
அ'4தவ*கைள�� ெக'�கJ ெசV�� 

5.ஞானிக�… மக�ஷிக�… ெகா'�3� ச�திைய எ!ப� 
விரயமா�3வ%…? 

 

சில* நிைன�கலா� இ�தJ சாமி எ+ன எ+8..? 

1.ந&?க� சாமி�3 எ+ன ெப�ய ச�தி இ.�கிற%…? எ+8 
ேகFட<ட+ 

2.நா+ ேராச!பF' ஏதாவ% ெசVவதா…? 

 

இயAைகயி+ உ6ைம நிைலகைள உண*4தி அ�த உண*வா� 
தா+ எ4தைகய நிைலயாக இ.�தா1� மாAற! படேவ6'�. 3.நாத* 
காF�ய வழியி� அைத4 தா+ இ+8� யா� ெசV% 
ெகா6�.�கி+ேறா�. 

 

ெமV ஞானிகளி+ ஞான வி4%�கைள உ?கT�3� அ$4த� 
தி.4தமாக! பதிவா�3கி+ேறா�. அைத ந&?க� உ?கT�3� ஆழமாக! 
பதிவா�கி� ெகா6' மீ6'� அைத நிைன<�3� ெகா6' வ�% அைத 
வள*4தா� உ?கைள அ% ெமV ஞானியாக நிJசய� உய*4%�…! 
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நா+ ஒ.வேன எ�லாவAைற�� ெசVேவ+…! எ+8 

ெசா+னா� அ% அக�ைத�3�ய% தா+ – ஒ+8� ெசVய 

��யா%…!  

 

 

கட<ளி+ அவதார4தி� =*ைம அவதார� எ+8� வராக 
அவதார� எ+8� ஞானிக� காF���ளா*க�. 

 

ஒ;ெவா. உடைல�� உA8! பா*4% த+ைன4 தAகா4%� 
ெகா�T� வலிைம ெகா6' 

1.த&ைமகளிலி.�% வி'பட எ�த உடைல� =*ைமயாக உA8 
பா*4தேதா 
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2.அதனி+ உண*ைவ வள*4% அ'4% அேத உடலாக உ.வ� 
ெப8கி+ற% அ�த உட1�3� ெச+8…! 

 

இ!ப�4தா+ த&ைமயி� இ.�% வி'ப'� உடலி+ வலிைம ெபA8 
வள*�த நிைலக� ெகா6' வராகனாக உட� ெப8கி+ற%. வராகனாக 
உட� ெபAற பி+ எ+ன ெசVகிற%…? 

 

த+ வலிைமயான உண*ைவ! பாVJசி4 த&ைமைய! பிள�% 
சா�கைட�3� மைற�%�ள (ந8மண4ைத) ந�ல உண*ைவ 
(க*�%  உணவாக உFெகா�கிற%. 

 

நாAற4ைத! பிள�% ந� உண*ைவ (க.� த+ைமைய4 த+ 
வா� நா� �$வ%� ெப.�கி இ�த4 த&ைமயான உடைல! பிள�%விF' 
த&ைமைய! பிள�தி'� உண*<க� விைள�% மனிதனாக! ப�ணாம 
வள*Jசி�3 வ.கி+ற%. 

 

மனிதனான பி+ உணவாக உFெகா�T� உண<�3� 
மைற�%�ள த&ைம விைளவி�3� நYசிைன மலமாக மாAறிவிF' 
நYைச மாAறி'� ச�தியாக “ஆறாவ% அறி< வ.கி+ற%…!” 

 

ஆறாவ% அறிவி+ %ைண ெகா6' அ.� ஞானிக� காF�ய 
வழியி� இ�த� காA8�3� மைற�%�ள அ.� மக�ஷியி+ உண*ைவ 
வ1! ெபறJ ெசV% எ6ண4தா� அதைன (க*�தறி�தா� 
வா��ைகயி� இ.� XழJ ெசV�� நிைலகைள எ�லா� ஒளியாக 
மாAறிட ����. 

 

1.இதைன எவ* ஒ.வ* சரீாகJ ெசய� ப'4%கி+றாேரா அவேர 
அ'4%! பிறவியி�லா நிைல அைட�� த3தி ெப8வ*. 

2.அ�த மக�ஷிகளி+ அ.ளாAறைல உ?க� 3'�ப?களி1� 
பரவJ ெசV% மரணமி�லா! ெப. வா�வாக வாழ ����. 

 

ஏென+றா� ஒ;ெவா. சமய�� ஒ;ெவா. ேகாண4தி� 
உ?கT�3� பதி< ெசVகிேற+ (ஞான3.). அ�த! பதிவி+ 
நிைனவாAறைல ந&?க� ெகா6' வ�% த&ைமைய அகAறி'� ச�தியாக 
விைளய ேவ6'�. 

 

இ+8 காA8 ம6டல?களி� க'ைமயான நJL4 த+ைமக� 
பரவினா1� அ.� மக�ஷிகளி+ அ.� ச�திகைள� =F� ந&?க� 
இ'� aJசைலக� இ�த உலக� �$வ%� பரவி த&ைமக� Iகாத 
நிைலயி� த'4%� ெகா�ள ேவ6'�. அதA34தா+ இ�த உபேதச�. 

 

1.ஆக… நா+ ஒ.வ+ (ஞான3.) இ.�% இைத ஒ+8� ெசVய 
��யா%. 

2.நா+ ெசVேவ+..! எ+8 ெசா+னா� அ% நானாக அக�ைதயாக! 
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ேபசி� ெகா�ளலாேம தவிர 

3.நா+ ெசVேவ+ எ+றா�  இ% அக�ைத�3�ய% தா+…! 
4.நானாக ஒ+8� ெசVய ��யா%.  
 

ஒ. ெந� எ+8ேம ஒ.வ.�3! பசிைய4 த&*4த% இ�ைல. அைத 
விைத4%! ெந� 3வியலாக உ.வா�கிய பி+ அள<ேகா� அள�% 
அதA34 த�கவா8 ஒ;ெவா.வர% பசிைய�� ேபா�க<� ����. 

 

ஆகேவ அைத! ேபால நா� அைனவ.� ஒ.�கிைண�த நிைலக� 
ெகா6' அ�த அ.� மக�ஷியி+ உண*<கைள நம�3� ெப.�கி 
அ$4தமான நிைலக� ெகா6' அ�த aJசைலகைள இ�த� காA8 
ம6டல4திேல ெப.�க ேவ6'�. 

 

ந�ைம�� கா4% ம�கைள�� கா�3� ச�தியாக வளர ேவ6'�. 
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எ+ ேநர�… எ+ விதி…! எ+8 ெசா�கிேறா�… அதனி+ உ6ைம 

நிைல எ+ன..?  

 

எதி*பாராத விதமாக சில சி�க�களி� மாF'பவ*க� கைடசி 
ேநர� அபய� 3ரைல எ$!Iகிறா*க�. எ+ைன� கா!பாA8?க�…! 
எ+கிறா*க�. 

 

நா� ந�ல எ6ண4தி� இ.�கி+ேறா�. அவ*கைள� கா�க<� 
�யAசி ெசVகி+ேறா�. அ�த விப4திலி.�% ='மானவைர த!பி�க 
ைவ4% வி'கி+ேறா�. 

1.அ�த உடைல அ�த ேநர4தி� கா�கி+ேறா�. 
2.ஆனா1� அ�த விதி ேவைல ெசV��. 
 

“விதி ேவைல ெசVகிற%” எ+றா� மீ6'� இைத எ'4%� 
ெகா6டா� அத]ைடய “எதி* அைலக�” ஏராளமாக வ.�. அ!ெபா$% 
இ�த உட� பA8 தா+ வ.�. 

 

விதி!ப� நா� மீ6'� பிற!பிA3 வ.கி+ேறா�. பல %+ப?கைள 
அ]பவி�கி+ேறா�. 

1.அ�த உண*வி+ த+ைம அதிகமாக வள*4% விFடா� 

2.இேத ேபால பல இ�ைசக� உ.வாக�=�ய ஒ. 
உயிர@வாக4தா+ மாA8�. 
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இ!ப� ந� உடலி� எ4தைனேயா விதிக� உ6'…! 
1.அதனத+ நிைலக� வர!ப'� ெபா$% 

2.நா� ெசVத நிைலகT�3 இ% “கழிகிற%…!” (இ% மிக<� 
��கிய�) 

 

ச�…! இனிேம� நா� அ�த அ.� ஒளிைய நா� அதிகமாக� =Fட 
ேவ6'� எ+ற நிைலகளி� எ'4%! ேபாV� ெகா6ேட இ.�க 
ேவ6'�. 

 

ஏென+றா� எ%வாக இ.�தா1� ெத��ேதா… அ�ல% 
ெத�யாமேலா அ% பF�.�தா1�… ந� உயி* அைத இய�க4தா+ 
ெசV��. 

 

சைமய� ெசV�� ெபா$% அ'!பி� பா4திர4ைத ைவ�கி+ற&*க�. 
நா+ தாேன சைமய� ெசVேத+. நா+ அதிேல ேபாடாம� அ% எ!ப� 
அதA3� ஒ. iJசி வ.�…! எ+8 ேகF'� ெகா6�.�தா� எ+ன 
ஆ3�…? 

 

1.நா� ேபாடவி�ைல…! 
2.காAறிேல பற�% வ�த ஒ. விஷ! iJசி சைமய� பா4திர4திேல 

வி$�% வி'கி+ற%. 
3.நா+ ேபாடவி�ைலேய..! எ+8 ெசா�லி� ெகா6' 

4.நா+ ேபாFடா� தாேன அ!ப� வ.�…! எ+8 ெசா+னா� அ% 
எ!ப�…? 

 

ெந.!ைப� =F�! பா4திர4ைத அத+ மீ% ைவ4% அதிேல எ�தJ 
சர�ைக! ேபா'கி+ேறாேமா அைத அ�த ெந.!I ேவக ைவ�3�. 

1.இைத! ேபா+8 தா+ இ�த உயி.ைடய ேவைல ெந.!I�3J 
சம� 

2.எ�த உண*ைவ (க*�ேதாேமா Lவாசி4ேதாேமா அைத அ@வாக 
உ.வா�கி உடலாக உ.வா�கிவி'� 

3.எ1�I�3� ஊ�விைன எ+ற வி4தாக ஒ. விதியாக 
உ.!ெபA8 வி'கிற% 

4.உயி.ைடய ேவைல அ% தா+…! 
 

அ!ப�யானா� ெத��ேதா ெத�யாமேலா உயி�ேல ப'� 
த&ைமகைள எ�லா� மாAறியைம�க�=�ய ச�தி யா�ட� இ.�கிற%..,? 

 

ந� ஆறாவ% அறி<�34 தா+ இ.�கி+ற%. ஆறாவ% அறி< 
ெகா6' மக�ஷிக� ஞானிக� ெவளி!ப'4திய அ.� ச�திகைள உயி* 
வழியாக (க*�தா� உயி* அதனி+ இய�கமாக ந�ைம மாA8�. 
விதிைய மதி ெகா6' ந�லதாக மாAறி� ெகா�ள ����. 
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ஆனா� ஆறாவ% அறிைவJ சரீாக! பய+ப'4தவி�ைல எ+றா� 
விதியி+ வழியாகJ ெச+8� மீ6'� ேதVபிைறயாக� கீழான 
பிறவிகT�3! ேபாVவி'ேவா�. 
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ஆலய?களி� பல விள�3கைள! ேபாF'� கா6பி!பத+ 

உFெபா.� எ+ன...?  

 

 

நா� எ�த� ேகாவி1�3J ெச+றா1� அ?ேக த&பாராதைன 
காF'� ெபா$% அ?கி.�3� ெபா.�க� அைன4%� ெதளிவாக4 
ெத�கி+ற%. 

 

ஆகேவ ஒ. விள�ைக� காF�னா� அ?3 பல ெபா.�க� 
ெத�கி+ற%. அ!ெபா$% நா� எைத எ6ண ேவ6'�..? 

1.ெபா.ளறி�% ெசய�ப'� இJச�தி நா?க� ெபறேவ6'� 
ஈ[வரா...! எ+8 

2.I.வ ம4தியி� உயிைர எ6ணிJ Lவாசி�க ேவ6'�. 
 

இ�த ஆலய� வ.ேவா* அைனவ.� ெபா.ளறி�% ெசய�ப'� 
இJச�தி ெபறேவ6'�. நா?க� பார!ேபா* 3'�ப� எ�லா� 
ெபா.ளறி�% ெசய�ப'� ச�தி ெபறேவ6'�, வியாபார நிமி4த� 
எ?களிட� ெதாழி� ெசVேவா.� அவ*கள% 3'�ப�� ெபா.ளறி�% 
ெசய�ப'� ச�தி ெபறேவ6'� எ+8 எ6ண ேவ6'�. 

 

3'�ப4தி� ஒA8ைமயாக வா��% ெகா6�.�தா1� 
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ஒ.வ.�ெகா.வ* ஒ. அவசர� நிமி4தமாக� ெகாYச ேநர� கால 
தாமதமாகி விFட% எ+றா� நா� எ+ன ெசVகிேறா�..? 

 

உடேன ேகாபி�கி+ேறா�. ஏ+டா இ;வள< ேநர�...? எ+8 
3ழ�ைதகைள அதF'கி+ேறா�... மிரF'கி+ேறா�..! 

 

அ'4தாAேபா� ஏதாவ% ஒ. கா�ய4திAகாக உFகா*�% 
இ.�கி+ேறா� எ+8 ைவ4%� ெகா�ேவா�. உFகா*�% ெவ3 ேநர� 
ஆனா� உடேன ந�ைமயறியாம� ேவதைன!ப'கி+ேறா�... 
ேகாப!ப'கி+ேறா�...! 

 

யாைர நிைன4% இ�த ேவதைன உண*ைவ (க*கி+ேறாேமா 
அவைர எ6@� ேபாெத�லா� ெவ8!I� 3ைறபா'கT� வ�% 
வி'கி+ற%. ந�ைம அறியாமேல இ!ப� வ�% வி'கி+ற% 

 

அ!ப� வராம� த'!பதA34 தா+ ஆலய?களி� விள�ைக! 
ேபாF'� கா6பி�கி+றா*க�.. த&ப ஆராதைன�� காF'கி+றா*க�. 

 

அதாவ% 

1.“எ+ன நிமி4தேமா...! அதனா� ேநர� ஆகிவிFட%... 
2.ச� பரவாயி�ைல... அவ*க� ச�ீகிர� வரேவ6'�...! எ+ற இ�த 

உண*ைவ நா� எ'4%� ெகா6டா� 

3.நம�3 யா* மீ%� ேவதைன�� வரா%... ெவ8!பான 
உண*<கT� வரா%. 

4.ஒ+8பF' வா$� த+ைம�� ச?கட?க� வளராத நிைலகT� 
நம�3� வ.�. 

 

இைத எதAகாகJ ெசா�கிேற+ எ+றா� 3'�ப4தி� கணவ+ 
மைனவியாக வா$� ந&?க� வா��ைகயி� சில 3ைறபா'க� 
வ�தா1� அ�த! ெபா.ளறி�% ெசய�ப'� ச�திைய! ெபA8! பழ3த� 
ேவ6'�. 

 

3ழ�ைதகளினாேலா உறவின*களினாேலா அ�ல% 
ந6ப*களினாேலா சி8 3ைறக� வ�தா1� அ% எ% ச�த*!பேமா.. 

1.அவ*க� அைனவ.� மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி ெபற ேவ6'� 

2.வா��ைகயி� ெதளி�% நட�க ேவ6'� 

3.நா?க� அைனவ.� ஒ+8பF' வாழ ேவ6'� எ+ற இ�த 
உண*விைன எ'�க ேவ6'�. 

 

இ!ப� இ.�தா� இ�லற வா��ைகயி� எ+8ேம ெதளி�த மன� 
ெகா6' வாழலா�... மகி��% வா��திட<� இ% உத<�. 
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ந� எ6ண?கT� 3ண?கT� ஏ+ மா8கி+ற%..? ஒேர 

நிைலயி� இ.�க எ+ன ெசVய ேவ6'�...?  

 

 

ஒ. க.ட+ த+ இைர�காக! பா�ைப எ'4%4 M�கிJ 
ெச�கி+ற%. ஏAகனேவ அ% விஷ�. இ.�தா1� இ�த� க.ட+ அ�த! 
பா�ைப4 M�கி� ெகாYச� ெகாYசமாக ேவதைன!ப'�ப� ெசV% 
அைத உணவாக எ'4%J சா!பி'கி+ற%. 

 

ஆனா� பா�ேபா =*ைமயாக அ�த4 க.டைனேய உA8! 
பா*4%  ேவதைன உண*ைவ� கவ*�% த+ உடலி� உ�ள 
அ@�கT�3� அதிகமாகJ ேச*கி+ற%. 

1.மரண� அைட��ேபா% இ�த! பா�பி+ உயிரா+மா க.ட]�3� 
ெச+8 

2.அத+ உண*ைவ� கவ*�% அதA34 த�கவா8 க.டனாக 
மா8கிற%. 

 

அதனா� தா+ இ�த மாதி� விஷ4 த+ைமயான உண*<கைள� 
க.ட+ சா!பிFடா1� 

1.இ�த� க.டனாக உட� மா8� ெபா$% 

2.விஷ� ெகா6ட பா�Iக� அைத4 த&6�னா1� க.ட+ 
ம�வதி�ைல. 

 

அேத சமய4தி� அ% உடலி� இ.�% எ'4%� ெகா6ட 
உண*<க� உதாரணமாக... ஒ. பா�I கீேழ ேபாகிற% எ+றா� க.ட+ 
பற�3� ேபா% அத]ைடய இற�ைகயி+ காAறைலக� பFடாேல அ�த! 
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பா�பிA3 ஒ. மாதி� மய�க� வ.�. இைத� 3.நாத* காF���ளா*. 
 

இைத! ேபா+8 தா+ ந� உடலி� எ4தைனேயா பல உண*<க� 
உ6'. அதிேல ேவதைனயான உண*<கைள உடலி� உ�ள அ@�க� 
அதிகமாகJ ேச*4%� ெகா6' இ.�3� ேபா% அ'4% நா� ந�ல 
உண*வி+ த+ைம ெபAறா1� =ட ந�மா� அைத ஏA8� ெகா�ள 
��யா%. 

 

அதாவ% ஒ.வ* மிக<� ேவதைன!ப'கிறா*... ச?கட!ப'கிறா* 
சலி!பான நிைலகளி� இ.�கிறா*...! எ+றா� அவ*களிடமி.�% 
ெவளி!ப'� அ�த உண*<கைள நா� (க*�ேதா� எ+றா� ந� உடலி� 
உ�ள ந�ல அ@�கT�3 நிJசய� மய�க� வ.�. 

1.ஏென+றா� நா� Lவாசி4த உண*<க� உட1�3� ெச+8 அ% 
வா�வாக மா8கி+ற%. 

2.அ�த உண*Jசிக� ந� உட� �$வ%� பர<கி+ற%. 
 

அ% பரவ!ப'� ெபா$% ந� உடலி� உ�ள ந�ல அ@�களி� 
இ�த விஷ4தி+ த+ைம அதிகமா3� ேபா% விஷ4தி+ இய�கமாக 
இ.!பி]� அதிகமான விஷ4தி+ த+ைம வர!ப'� ேபா% ந�ல 
அ@�க� மய?க4 ெதாட?கி வி'கி+ற%. 

 

ஆக க.ட]ைடய உண*<க� பரவ!ப'� ேபா% பா�பின� கீேழ 
ெச�ல!ப'� ேபா% அத]ைடய காAறைலக� பFட<ட+ பா�I�3 
மய�க� வ.வ% ேபால நம�3� அ�த நிைலக� ஏAப'கி+ற%. 

 

ந� உடலி� உ�ள உண*<க� ேவதைன!ப'ேவாைர� 
=*ைமயாக! பா*4% அ�த விஷ4தி+ த+ைமைய� கவ*�த பி+ 

1.அ% ந� உடலி� �Fைடயாகி+ற%... ேவதைன எ+ற உண*<க� 
அ�த� க.4த+ைம வளர ஆர�பி�கிற%. 

2.ேவதைன!ப'� உண*<கைள அதிகமான ஆகாரமாக அ�த� 
க.�க� எ'�3� ெபா$% 

3.அ% ேவதைனயான அ@�களி+ ெப.�க?களாக ஏAப'கிற%. 
 

அைத� 3ைற!பதAகாக ேவ6�4தா+ அ�த மக�ஷிகளி+ 
உண*வி+ ச�திைய உட1�3� ேச*4%J சி8கJ சி8க� கல�3�ப� 
ெசVகி+ேறா�. 

 

உதாரணமாக வ*ண?க� ெகா'�3� இட?களி� ஒ. கல.ட+ 
பல விதமான கலைரJ ேச*�கி+ேறா�. அதிேல எ�த� கலைர 
அதிகமாகJ ேச*�கி+ேறாேமா அ�த� கல�+ 
Rப?களாக  மாA8கி+ற%. 

 

ந&ல�� மYசT� ேச*�க!ப'� ேபா% அ% ஒ. விதமான பJைச� 
கலராக வ.�. ந&ல�� ஆரYL� ேச*4தா� கா!பி� கலராக வ.�. 
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அத]ட+ ெவ�ைளையJ ேச*�3� ெபா$% வி4தியாசமாக வ.�. 
1.இைத! ேபா+8 தா+ நம% Lவாச?களி� கல*களி+ ஓFட?க� 

2.வி4தியாசமாக� கல�% பல பல நிைலக� மா8�. 
 

அ!ப�� கல�க!ப'� ெபா$% ந� உடலி� உ�ள அ@�கT�3 
எதி* நிைலயான மாAறமாகி 

1.ந� அ@�கT� வி4தியாசமாக மா8�. 
2.ந� 3ண?கT� வி4தியாசமாக மா8�. 
 

எ�ெத�த 3ண?க� அதிகமாகி+றேதா அெத�லா� 
ந�  ஆ+மாவி� ேச*�% வி'கி+ற%. ெமா4தமாகJ ேச*4%J Lவாசி�3� 
ெபா$% எத+ வ1 அதிகமாக இ.�கிறேதா அத+ வழி ந� உட�களி� 
வி4தியாச?க� வ�% ெகா6ேட இ.�3�.  அ!ெபா$% ந� 
3ண?கT� வி4தியாசமாக மா8�. 

 

இைதெய�லா� மாA8வதA3 அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ 
உண*ைவ நா� எ'4%! பழக ேவ6'�. 

1.உபேதச வாயிலாக� ெகா'4த ச�திைய ைவ4% 

2.அ;வ!ெபா$% அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ உண*ைவ உடலி� 
ேச*4%J ேச*4% 

3.உட1�3� வ.� உண*<கைள மாAற!ப'� ேபா% 

4.த&ைமயான அ@�கைள அதிகமாக வளர விடா% த'�க ����. 
 

ந� 3ண?கT� எ6ண?கT� மாறா% எ!ெபா$%� ந�ல 
உண*வாக ஒேர நிைலயாக� ெகா6' ெச�ல ����.  
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தியான� ெசVய வி.�Iவ*க� “�தலி� ெத��% ெகா�ள 

ேவ6�ய%…!”  

 

 

தியான4தி� உFகா*�த%�, 
1.இ% ��யவி�ைல…! 
2.அ% ��யவி�ைல…! 
3.உFகார ��யவி�ைல…! எ+8 எ6ணி� ெகா6ேட உFகா*�தா� 
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இ%தா+ வள.�. 
 

எ!ப��� �க�ஷிகளி+ அ.� ச�தி ெபறேவ6'� எ+8 
கFடாய!ப'4தி உFகா*�% பா.?க�. இ�த உண*<க� உ?கT�3� 
வ1!ெப8� ெபா$% உ?கைளJ L�மா இ.�க விடா%. 

      

அ�த ேநர4தி� இதனி+ உண*ைவ எ'�கJ ெசா�1�. இ�த 
உண*< வ.� ெபா$% பிற.ைடய த&ைமகைள அகA8� 
வலிைமயிைன! ெப8கி+ேறா�. த&ைமக� வராதப� த'�க<� ����. 

 

மனித*களான நா� இ�தJ சBர4திA3! பி+, இனி ஒ. 
பிறவியி�ைல எ+ற நிைலயி� �$ைம ெபறேவ6'�. 

 

�$ைம ெப8� நிைலயாக மாமக�ஷி ஈ[வராய 3.ேதவ* 
கா6பி4த அ.� வழியி� 

1.“%.வ நFச4திர4தி+ ேபர.T� ேபெராளி�� ெபறேவ6'�” 

2.அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி எ?க� உட� �$வ%� படர 
ேவ6'� எ+ற உண*<கைள மF'�, 

3.ந&?க� =F� வள*4%� ெகா6டா� ேபா%�, 
 

அக6ட அ6ட4ைத��, இ�த! பி6ட4ைத�� இைவகளி+ 
இய�க4தி+ உ6ைமகைள�� அறி�� த+ைம வ.�. த&ைமகைள 
அகA8� ச�தி�� வ.�. 

 

நம% உயி*  நா� எைத (க*கி+ேறாேமா, அத+ உண*ைவ 
வள*4% அத+ உண*Jசியி+ த+ைம ெகா6'தா+  இ�த உடைல 
இய�3கி+ற%. 

 

ச�த*!ப4தா� (க*�த த&ைமயி+ உண*<க� நம�3� 
(கர!ப'�ேபா% த&ைமயி+ நிைலகளி� அ�த அ@�க� நம% உடலி� 
வள*�% விFடா� அதனி+ உண*Jசிகைள4 M6� அ% த+ இன4ைத! 
ெப.�3கி+ற%. 

 

த&ைமகைள ெவ+ற அ.� உண*வி+ த+ைமைய நம�3� 
உ.வா�கி விFடா� அத+ த+ைம ெகா6' த&ைமக� வரா% கா�3� 
நிைலயிைன ந��� உ.வா�3கி+ற%. 
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பJைச� காVகறிகைள�� கீைரகைள�� மாமிச?கைள�� 

சா!பிFடா� உட1�3 மிக<� ந�ல% எ+கிேறா�...! அதி1�ள 

XFசம� எ+ன...?  

 

உதாரணமாக ஒ. ப.!ைப ேவக ைவ4த பி+ அைத ம6ணிேல 
ேபாFடா� தி.!பி �ைள�கா%. ஒ. கீைரைய ேவக ைவ4த பி+ அைத 
ம6ணிேல ேபாFடா� அ% தி.!பி �ைள�கா%. இ% எ�ேலா.�3� 
ெத��த% தா+. 

 

ஆகேவ நா� காVகைளேயா கீைரைய! பJைசயாகJ சா!பிFேடா� 
எ+றா� ந� உடலி� அ�த! “பJைச மண?க� தா+” வ.�. 

 

நா� ஏAகனேவ I$ iJசிகளாக இ.�% பJைச இைலகைள 
உணவாக உFெகா6டவ*க� தா+. அதிலி.�% ப�ணாம வள*Jசி 
அைட�% இ+8 மனிதனாக வள*�%�ேளா�. 

 

மனிதனாக வள*�த பி+ ந� உடலி� உ�ள அ@�கT�3 
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பJைச� காVகறிகைள உணவாக� ெகா'4தா� அ�த உண*வி+ 
அ@�களாக மாAறி உடலிேல வள*கி+ற%. 

 

பி+ அ% �தி*�% மனித உடைல உ.வா�கிய அ@�கT�3 
எதி* நிைலயாகி அ%ேவ ேநாயாகி வி'கி+ற%. உடைல விF'! பி��த 
பி+ இ�த உயி* அ'4% எ?ேக ெச�1�...? 

1.ந� உயிரா+மா காVகறி�3� I3�% 

2.அ�த� காVகறிைய உணவாக எ'4%! I$வாக! பிற�3� 
த+ைம வ.கி+ற%. 

 

ஆனா� நா� எ+ன நிைன�கி+ேறா�...? பJைச� காVகறிகைளJ 
சா!பிFடா� அ'4% நா� பிறவி இ�லா நிைல ெப8ேவா�. சைம4% 
ேவக ைவ4%J சா!பி'வ% இ�ைல. பJைசயாகேவ சா!பி'கிேறா� 
எ+8 ெசா�கிேறா�. 

 

அேத மாதி� மAற உயி�ன?களி+ மாமிச?கைள நா� உணவாக 
உFெகா�T� ேபா% ந� உடலி� உ�ள அ@�களி� அ�த 
“உயி�ன?களி+ ரச?க�” அதிகமாகJ ேச*�% வி'கிற%. 

 

மாF'� கறிைய அதிகமாகJ சா!பிFேடா� எ+றா� அ'4% 
மாF�+ ஈ*!I�3� இ�த உயி* ந�ைம� ெகா6' ேபாV விF'வி'�. 

1.மாFைட .சியாகJ சா!பிFடாV அ�லவா. 
2.ந& அ?ேக ேபாV! பிற�தி....! எ+8 உயி* உ.வா�கிவி'�. 
 

அேத மாதி� ஒ.வைர அ��க� ேவதைன!ப'4தி அ�த ேவதைன 
உண*ைவ (க*�தா� அ�த உண*<க� உடலிேல வள*�% அதிகமான 
பி+ உடைல விF'J ெச+ற பி+ எ+ன ெசV��...?  

 

பா�I மAற உயி�ன?க� மீ% விஷ4ைத பாVJசி அைத4 த+ 
உணவாக உFெகா�கி+ற%. ரசி4% அைத உணவாக உFெகா�கி+ற%. 

 

அைத! ேபா� இ+8 நா� மனிதனாக இ.�கி+ேறா�. 
பிறிெதா.வைர ேவதைன!ப'4தி அைத� க6' ரசி4% ந� உட1�3� 
அ�த ேவதைன உண*<கைளJ ேச*4% ெகா6டா� ந� உடலி� உ�ள 
அ@�க� அைன4%� அ�த ேவதைன!ப'4%� உண*வி+ அ@�களாக 
மா8கி+ற%. 

 

அ'4% நா� மAறைத ேவதைன!ப'4தி அைத ரசி4% உணவாக 
உFெகா�T� பா�பி+ உட1�3� தா+ ெச�ேவா�. 

1.இைத4 தா+ நா� (க.� உண*<க� எ%ேவா 

2.அ% தா+ ந�ைம ஆFசி I��� எ+8 ெசா�வ%. 
 

ஆக எ�ெத�த� 3ண?கைள நா� எ'�கி+ேறாேமா... அதி� எைத 
அதிகமாகJ  ேச*�கி+ேறாேமா... அத+ வழி ஆFசியாகி மAற 
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ந�லைவகைள வளர விடாதப� அ% த+ சா�ராsய4ைத! ெப.�க4 
ெதாட?கி வி'கி+ற%.  

 

ேகாப� எ+ற உண*வி+ த+ைமைய ந� உடலிேல ெப.�கி 
விFடா� அ% மAறைத அட�கி ஆFசி I���. அ�த� ேகாப4தி+ உண*< 
நம�3� வள*�% அதிபதியாகிவி'�. இ!ப� எ�ெத�த� 3ண4ைத 
எ'�கி+ேறாேமா அ% எ�லா� நம�3� வள*�% ெகா6ேட வ.�. 

 

ஆனா� நா� எ!ப� வளர ேவ6'�...? 

 

அக[திய+ நYைச ெவ+8 தன�3� மகி�Jசி எ+ற உண*ைவ 
ஊF� அைத உண<ட+ கல�% இயAைகயி� விைள�த நிைலகைள 
எ�லா� ேவக ைவ4% மாAறி உயி.ட+ ஒ+றிய ஒளியி+ சBரமாக 
மாAறிJ ெச+றவ+. 

 

அவ+ மனிதனாக இ.�தா+. மனித வா��ைகயி� �$ைம 
அைட�% பிறவி இ�லா நிைல அைட�% விFடா+. இ+8 ஒளியி+ 
சBரமாக4 %.வ நFச4திரமாக இ.�கி+றா+. 

 

அவைன! பி+பAறி அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ உண*வி+ 
த+ைமைய எவ* எவ* (க*�தனேரா அவ*க� எ�லா� %.வ 
நFச4திர4தி+ ஈ*!I வFட4தி� ஆறாவ% அறிைவ ஏழாவ% நிைலயாக 
ஒளியாக மாAறி� ெகா6' ச!த�ஷி ம6டல?களாக இ+8� 
வா��%� வள*�% ெகா6' உ�ளா*க�. 

 

அ�கால4தி� அ4தைகய உ6ைமயி+ உண*ைவ அறி�தவ*க� 
எ�லா� அ?ேக ெச+றா*க�. 

 

ஆைகயினா� பJைசயாக� காVகறிகைளJ சா!பிFடா1� 
மாமிச?கைள ேவக ைவ4%J சா!பிFடா1� நா� மீ6'� மீ6'� 
இ�த உட� ெப8� நிைலயாக “iமி�3� தா+ Lழ+8 ெகா6�.�க 
����...!” இதிலி.�% மீள ��யா%. 

 

1.இ+ெனா. உட� ெபற� =டா% எ+றா� 

2.அ�த அக[தியைன! ேபா+ேற நா�� நYைச ெவ+8 

3.இயAைகயி� விைள�தைத எ�லா� ேவக ைவ4% மாAறி 
4.உயி.ட+ ஒ+றிய அழியா ஒளிJ சBர� ெப8த� ேவ6'�. 
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ச6ைடயிFடவ*களி+ உண*<க� ந�ைம அறியா% எ!ப� 

இய�3கிற%...? விப4%க� ஏAபட� காரண� எ+ன...?  

 

 

இ+8 விYஞான அறி< ெகா6' ஒ. ப�க� நட�3� 
நிக�Jசிகைள அ?ேக படமா�கி! பதிவா�3கி+றா*க�. அைத அைல 
வ�ைசயி� அைலகளாக மாAறி அ]!Iகிறா*க�. 

1.அைத இ.�3� இட4திலி.�ேத பதிவா�கி 
2.அதனி+ உண*வி+ நிைலைய உலக� �$%� பர!பJ 

ெசVகி+றா+ (RELAY) மAெறா.வ+. 
 

உலக� �$%� பரவJ ெசV�� ேபா% அேத அைல வ�ைசயி� 
�.வி. வழியாகேவா க�!wFட* aலமாகேவா மAறவ*க� 
இ.!பிட4திலி.�% உA8! பா*�3� நிைல வ.கி+ற%. இ% Iற4தி� 
விYஞான� க.விகளா� நட�க�=�ய ச�பவ�. 

 

ஒ.வ.ட+ ந6ப+ எ+ற நிைலயி� ந+றாக! பழ3கி+ேறா�. 
அவைன நம�3� பதிவா�கி விFடா� ந6பனி+ நிைன< ெகா6டாேல 
ேபா%�. அவ+ உ.வ நிைல ந� �+ நிAபைத காணலா�. 

 

1.ஆக மனித உட1�3� ஒ+ைற! பதிவா�கி விFடா� 

2.அவனி+8 ெவளி!ப'� உண*வி+ அைலக� அ?ேக 
பதிவாகி+ற%.. அைலகளாக மா8கி+ற%...! 

3.பதிவான உண*விைன நிைன< ெகா�T� ேபா% “3வி4%” அ�த 
உண*வி+ த+ைமைய அறிகி+ேறா�. 

 

அவ]ட+ எ�த உண*<ட+ உறவா�ேனாேமா அ�த உண*வி+ 
த+ைமைய (கர!ப'� ேபா% நம�3� உண*Jசியி+ த+ைமயாக 
உடைல இய�3கி+ற%. 
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ப6I ெகா6'... ப�< ெகா6'... ந6ப+ என�3 உதவி 
ெசVதா+... உபகார� ெசVதா+...! எ+ற உண*ைவ (கர!ப'� ேபா% 
நம�3� மகி�Jசியி+ உண*Jசிக� M6ட!ப'கி+ற%. ந6பைன 
நிைன4தாேல நம�3� மகிழJ ெசV�� நிைலயாக வ.கி+ற%. 

 

ஆனா� ப6Iட+ வா��% வ�த நிைலயி� ச�த*!ப4தி� 
பைகைமயாகி ெவ8!பி+ உண*வாக ஆகி த&ைமக� விைள�த% எ+ற 
உண*<கைள இ.வ.� பதிவா�கி� ெகா6ட பி+ எ+ன நட�கிற%...? 

 

த+ வா�ைகயி� சிரம� எ+ற உண*<க� உ�த!ப'� ேபா% 
என�34 %ேராக� ெசVதா+ பாவி...! எ+ற உண*வி+ ேவக4ைத� 
=F'� ேபா% 

1.அவனி� உ.வான இ�த உண*<க� 

2.இவனி+ உண*< அ?ேக பதிவானதனா� 

3.அ�த உண*<க� இர6'� ேமாதி! பைகைம உண*Jசிகைள4 
M6� 

4.உணைவ உFெகா�T� ேநரமாக இ.�தா� சா!பி'� உணைவ 
உ� இ$�3� ெசயைல இழ�% வி'கி+ற%... Iைர ஓ'கி+ற%...! 

5.ஒ. ப.�ைக (ைரயீர1�3! ேபானா� ம��% வி'வா+. 
 

ஆனா� ஒ. வாகன4ைத ஓF�J ெச+8 ெகா6�.�கிறா+ எ+8 
ைவ4%� ெகா�T?க�. க6@A8! பா*4%� கவ*�த உண*வி+ 
த+ைமைய ைவ4% வாகன4ைதJ சரீாக இய�கிJ ெச+றா1� 
ந6ப*கT�3� %ேராக� ெசVதா+ எ+ற உண*Jசிக� உ�தி 
எதி*மைறயான எ6ண?க� ெகா6' தா�க!ப'� ேபா% ஒ. ெநா� 
அவ+ சி�தி�3� த+ைம இழ�தா� உடேன விப4தாகி+ற%. (ACCIDENT) 

 

மனித]�3 மனித+ வா$� ேபா% பைகைம உண*< ெகா6டா� 
ஒ. ெதாழிலி� ேவைல ெசV�� ேபா% இ4தைகய நிைலயானா� 
Iைரயாகி அ�தJ ச�த*!ப4தா� மரண� அைட�� நிைல 
=ட   வ.கி+ற%. 

 

ஒ. எல���க� �பா*Fெம6�� ேவைல ெசVகிறா+ 
எ+றா�  இைத! ேபால ந6ப*கT�3� த+]ைடய ேவக4தி+ 
உண*ைவ� =F�னா� சி�தி�3� ெசய� இழ�% மி+சார� ெச�1� 
வய�� ைகைய ைவ4தா+ எ+றா� இவ+ ம�கி+றா+. 

 

இைத! ேபா+8 ஒ. ெநா� தவறினா� மனிதைன அ% வ &�4தி 
வி'கி+ற%. ஆகேவ மனித]�3 மனித+ ெதாட*I இ�லா% எவ.� 
இ�ைல. 

1.பைகைம ெகா6டா1� உண*<க� ெதாட*I உ6'. 
2.மகி��தா1� உண*<க� நம�3� ெதாட*I உ6'. 
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3.மனித*க� யா.� பி��% வா��ததி�ைல. 
 

நா� பி��% வா�கி+ேறா� எ+8 நிைன�கி+ேறா�. ஆனா� 
பி�விைனயான எ6ண?கைள (கர!ப'� ேபா% ந� உட1�3� அ�த! 
பைகைமயான உண*வி+ அ]�கT� ப6Iட+ வள*�த அ@�கT� 
ேபா* �ைறயாக மாறிவி'கி+ற%. 

 

அ% ஒ+ைற ஒ+8 உண*Jசிகளா� தா�க!ப'� ேபா% ந� 
உடலி� ேம� வலி�� ைக கா� 3ைடJச1� வ.�. சில ேப.�3! 
“பள &*...!” எ+8 ஊசி 34%வ% ேபால இ.�3�. 

 

ஏென+றா� அ�த! பைகைம உண*Jசி ெகா6ட அ@�க� 
ஒ+8ட+ ஒ+8 ேமா%� ேபா% அ% ந� உட1�3� ேவதைனைய� 
ெகா'�3� நிைலயாக வ.கி+ற%. 

 

நா� எ!ெபா$ேதா ச6ைடயிFேடா�. அதனா� பைகைம ஆன%. 
இ!ெபா$% அவனிடமி.�% வி'பF�.�கிேறா�...! எ+8 
எ6@கி+ேறா�.  ஆனா� 

1.அவனி+8 (க*�த உண*< ந��� நி+ேற அத+ வ &�ய4ைத 
ஊF'� ேபா% 

2.ந� உண*ைவ ஊF�ய அ@�க� இ?ேக அYசி ந'?3கி+ற%. 
3.அதனா� சி�தி�3� த+ைம இழ�% ஒ. ெசயலி+ த+ைம 

3ைறகி+ற%... ேவதைன!ப'கி+ேறா�. 
 

ேவதைனைய (கர!ப'� ேபா% ேம1� சி�தி�3� தனைம 
3ைற�%... 

1.நிைன4த கா�ய� நட�கவி�ைல எ+றா� உண*<க� 
உ�த!பF' 

2.ேகாப4தி+ உண*Jசி உJசகFட� ஏ8கி+ற%. 
3..த+ைனேய அழி4தி'� த+ைம வ.கி+ற% அ�ல% 

4.த+]ைடய சா*Iைடேயாரா� அ�த� கா�ய� நட�கவி�ைல 
எ+றா� அவைர� ெகா+8விட ேவ6'� எ+ற உண*Jசிகேள 
ேதா+8கி+ற%. 

 

ஆகேவ இைத! ேபா+ற உண*வி+ இய�க?களிலி.�ெத�லா� 
நா� த!Iத� ேவ6'�. அதAகாக4தா+ ந� 3.நாத* காF�ய அ.� 
வழியி� அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� ச�திகைள ஒ;ெவா. நிமிட�� 
எ'4%� ெகா�ள ேவ6'� எ+8 தி.�ப4 தி.�பJ ெசா�கிேறா�. 

1.ஈ[வரா...! எ+8 ந��ைடய உயிைர! I.வ ம4தியி� 

2.உட]�3ட+ எ6@� பழ�க� வ�% விFடா� த&ைமகைள4 
த'�க ����. 

 

மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி ெபறேவ6'� அ% உட� �$வ%� 
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படர ேவ6'� எ+8 உட1�3� ெச14தி விFடா� த&ைமக� நம�3� 
உ.வாகா% ந+ைம ெசV�� ச�தியாக அைத மாAறி� ெகா�ள ����. 
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ஒ. எெல�Fரானி� அFைட (SWIPE CARD) ேவைல ெசVவ% 

ேபா� நா� நம�3� ந�லைத மF'� ப�வ*4தைன ெசV% 

ெகா6' த&ைமக� வரா% த'4%� ெகா�ள ����  

 

 

விYஞான அறி< ெகா6' ெவ8� அFைடைய� (SWIPE CARD) 
ெகா'�கி+றா*க�. அ�த அFைடைய ைவ4% அதA3�ய சாவிைய! 
(PASSWORD) ேபாடJ ெசா�கிறா*க�. 

 

அ�த அFைடயி� எ+ன இ.�கி+றேதா அ�தJ சாவிைய 
(PASSWORD)  அதிேல ேபாFடா� தா+ அ% திற�கி+ற%. இ�ைல எ+றா� 
திற�கேவ திற�கா%. 

 

இைத! ேபால பலவிதமான உண*வி+ த+ைமகைள அ�த! 
பிளா[�� அFைடயிேல (SWIPE CARD) ெகா'4% இ�த4 மாதி� 
திற�3�ப�J ெசVகி+றன*. இ+8 அைத ைவ4% எ4தைனேயா 
விதமான ப�வ*4தைனகைள நா� ெசVகி+ேறா�. அ�த அFைடைய 
ைவ4% இ.�த இட4திலி.�% “உலக� �$வதA3�…!” நா� 
ெசய�ப'4%கி+ேறா�. 

 

உதாரணமாக நம�3� ந6ப*களாக! பழகிய அ�ல% அ�த� 
3'�ப4தி� உ�ேளா.ட+ பழகியவ*க� ேநாVவாV!பF' இ.�தா� 
அைத எ+ன…? ஏ%…? எ+8 ெத��% ெகா�ள வி.�Iகி+ேறா�. 

 

அவ*க� உண*< நம�3� பதி< இ.!பதனா� அேத நிைன< 
ெகா6' நா� எ6@ேவா� எ+றா� 
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1.அ!ேபா% இ�த� கத< திற�க!ப'கி+ற%. 
2.அவ* உடலி� இ.�த உண*<க� ேநாVக� நிைன4தவ* உடலி� 

உ.வாகி+ற%. 
3.அ!ேபா% அ�த இ.� X��த நிைலேய நம�3�T� வ.கி+ற%. 
 

அைத மாAற ேவ6'� அ�லவா..! 
 

அதAகாக4தா+ மாமக�ஷி ஈ[வராய 3.ேதவ* காF�ய அ.� 
வழியி� த&ைமகைள எ�லா� ந&�கி நYசிைன ெவ+8 ேபெராளியாக 
மாAறி வா��% ெகா6�.�3� அ�த4 %.வ நFச4திர4ைத! பAறி 
உபேதச வாயிலாக இ!ெபா$% இ?ேக பதி< ெசVகி+ேறா�. 

 

நம% உட�களி� அ�த4 %.வ நFசதிர4தி+ உண*ைவ நா� பதி< 
ெசV% ெகா6டா� (SWIPE CARD)   

1.நம% எ6ண4தி+ திற<ேகாைல (PASSWORD) ஈ[வரா எ+8 
I.வ ம4தியி+ வழியாக அ�த4 %.வ நFசதிர4தி+ பா� பாVJச!ப'� 
ேபா% 

2.அ�த அ.� ெப.� உண*<க� நம�3� இய�க!பF' 

3.இ.ைள ந&�கி ந� வழி நட4தJ ெசV�� நிைல வ.கி+ற%. 
 

இ�த உண*வி+ த+ைம நம�3� ஆழமாக! பதிவான பி+ அ�த4 
%.வ நFச4திர4ைத எ6ணினாேல ந� உட1�3� அதனி+8 வ.� 
ேபர.� ேபெராளி உFI3�% 

1.ந� வா��ைகயி� ஒ;ெவா. நிமிட�� வ.� த&ைமகைள 
எ�லா� ந&�கி 

2.ந� உண*<கைள�� ந�ல உண*Jசிகைள�� ேதாA8வி4% 

3.ந�ல 3ண?கT�3 ந� மண� இட� ெகா'�கி+ற%. 
4.ந�ைம மகி��% வாழJ ெசVகிற%. 
 

அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.� ேபெராளி ேநா�Aறவ*க� 
ெபறேவ6'� அவ*க� உட� நல� ெபAேவ6'� எ+8 அவ*கT�3! 
பாVJச!ப'� ெபா$% அவ*கT� ேநாயிலி.�% வி'ப'கி+றா*க�. 
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மாமக�ஷி ஈ[வராய 3.ேதவ* தேபாவன4ைத அைம4தத+ 

��கிய ேநா�க� எ+ன...?  

 

 

நம% 3.நாத* மாமக�ஷி ஈ[வராய 3.ேதவ* உ?க� உயிைர 
எ�லா� கட<ளாக வண?கJ ெசா+னா*. அ�த� கட<ளா� அவ+ 
அைம4%� ெகா6ட ேகாFைட தா+ உட� எ+8 அ�த உட�கைள 
“ஈச+ வ &Aறி.�3� ேகாவி�...” எ+8 மதி�கJ ெசா+னா*. 

 

ஈச+ வ &Aறி.�3� அ�த உடலான ஆலய4திA3� அ.� ெப.� 
ச�தியாக உலைக! பைட4தி'� ச�தியாக அதாவ% ெதVவ?களாக 
ஒ;ெவா. உண*<கT� இய?கி� ெகா6' இ.�கிற% எ+8 
ெசா+னா*. 

 

அ?ேக ந& வர� ெப8� நிைலயாக 

1.ஒ;ெவா. மனித]�3� அறியா% விைள�த த&ய%கைள மற�% 
விF' 

2.அ�த உடைல வள*4த உய*�த உண*வி+ எ6ண?கைள ந& 
எ6ணி 

3.அ% உய*�% இ.�க ேவ6'� எ+ற எ6ண4ைத ந& 
எ6@ேவெய+றா�  

4.அ�த உய*�த நிைலயி+ ச�திைய ந& ெப8கி+றாV எ+8 
3.நாத* ெதளிவாக என�3� (ஞான3.) காF�னா*. 

 

ஈச+ வ &Aறி.�3� அ�த ஒ;ெவா. ேகாயி1� (உட�க�) 
ப�L4தமாக ேவ6'�. அ?ேக இய�கி� ெகா6' இ.�3� ஈச+ ந�ல 
உண*<கைள அ?ேக பைட�கJ ெசVய ேவ6'� எ+ற இ�த உண*வி� 
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தா+ 3.நாத* காF�ய அ.� வழி!ப� ஒ;ெவா. நிமிட�� 
தியானி4% வ.கி+ேற+. 

 

அதA34தா+ மாமக�ஷி ஈ[வராய 3.ேதவ* தேபாவன4தி� 
தியான ம6டப4ைத அைம4தி.�கிேறா�. அ?ேக அம*�% எ'4%� 
ெகா6ட உண*வி+ ஆAற�கைள உலக� �$வதA3� படரJ ெசVய 
���� எ+ற ந�பி�ைகயி� ெசய�பF'� ெகா6�.�கி+ேறா�. 

 

உலக4ைதேய அழி4%� ெகா6' இ.�3� விஷ4 த+ைம ஒ. 
ப�க� பட*�% மனித]ைடய எ6ண4ைத�� அ% அழி4%� ெகா6' 
இ.�தா1� 

1.அ�த விஷ4 த+ைமயிலி.�% எ�ேலாைர�� மீFட ேவ6'� 
எ+ற நிைலயி� 

2.அ�த ெமV ஞானிக� கAபி4த நிைலக� நா+3 திைசகளி1� 
பரவி 

3.அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� ச�திைய உலக ம�க� அைனவ.� 
ெப8� த3தியாக இ!ேபா% அ%<� வள*Jசியாகி� ெகா6ேட வ.கிற%. 

 

தியான4ைத நா� மF'� ெசVயவி�ைல...! உலகி� எ�லா! 
பாக?களி1� இைத! ேபா+ற தியான4தி+ உ6ைமகைள உண*�% 
“உலைக� கா�3� ச�தியாக4 திைச தி.�Iகிற%...!” 

 

அ�த மாமக�ஷிக� ஒ;ெவா. பாக?களிேல�ேம இைத!ேபால 
அைத4 ெதாட*�% ெசய�ப'4தி வ.கி+றன*. 

 

நம% மனைத வ1 ெபறJ ெசV�� ச�தியாக நம% எ�ைலயி� 
ந�ைம அ@கி உ�ளவ*க� அைனவ.� அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� 
ச�திைய! ெபற ���� எ+ற ந�பி�ைகயி� தா+ இைதJ 
ெசய�ப'4திய%. 

 

ஆைகயினாேல மாமக�ஷி ஈ[வராய 
3.ேதவ*  தேபாவன4திA3� வ�தாேல அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� 
ச�திைய ந&?க� ெபA8 

1.ந&?க� இ'� aJLக� அைன4%� உலக ந+ைம பய�3� அ.� 
ச�தியாக<� 

2.மAறவ*களி+ த&ைமைய அகAறி அவ*கT�3� ந� உண*வி+ 
ச�தி விைள�� த+ைமயாக<� 

3.அைதJ ெசய�ப'4%� நிைலயாக4 தா+ இ?ேக 
அைம4தி.�கி+ேறா�. 

 

இ�த4 தேபாவன4திA3� உ�ேள (ைழ�% விFடாேல 

1.மக�ஷியி+ அ.� ச�தி நா?க� ெபற ேவ6'�. 
2.அ% எ?க� உட� �$வ%� படர ேவ6'�... எ?க� 
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உடலி1�ள ஜ&வா+மா ஜ&வ அ@�க� ெபற ேவ6'� எ+8 ஆ4மL4தி 
ெசV% விF' 

3.அ'4% உ?கT�3 எ% எ�லா� ந�லதாக ேவ6'ேமா அைத 
எ�லா� நல� ெபற ேவ6'� எ+8 எ6ணி! பா.?க�. 

4.உ?கT�3 அ�தJ ச�தி கிைட4% ந�லேத நட�3�. 
 

சில ச�த*!ப?களி� உ?க� வ &F�லி.�% அைதJ ெசய�ப'4த 
��யவி�ைல எ+றா1� இ?ேக வ�% அ�த அ.� 
உண*<கைள!  ெப.�கி� ெகா6டா� அத+ பி+ உ?க� 
வ &F�லி.�%� அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� ச�திைய எ'�3� பழ�க� 
வ�% வி'�. 

 

அ�த! பழ�க� வ�% விFடா� “ந�ைம நாேம கா4தி'� 
ச�தியாக...” அ% வ.�. அதனி+ வள*Jசியி� எ4தைகய நYL ெகா6ட 
உண*<க� இ?ேக iமியிேல பட*�தா1� அ% ந�ைம4 தா�காத 
வ6ண� ந�ைம� கா4% ெகா�T� ஆAறைல நிJசய� எ�ேலா.� 
ெபற ����. 

 

ஆைகயா� சாமியா* கா!பாA8வா* ேஜாதிட� கா!பாA8� 
ஜாதக� கா!பாA8� ம�திர� கா!பாA8� எ+ற நிைலைய வி'4% 
உ?கT�3� இ.�3� உயிரான ஈசனி+ %ைண ெகா6' 
ெமV  ஞானியி+ உண*ைவ உ?கT�3� ேபெராளியாக மாAறJ 
ெசVயேவ இ�த4 தியான ம6டப�. 

 

மாமக�ஷி ஈ[வராய 3.ேதவ�+ அ.� ச�திைய நா� ெபA8 
அவ�+ %ைணயா� எ�லா மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி ெபA8 

1.இ�த மனித உடலிேல வ�த த&யைத ந&�கி 
2,ெமV ஒளியி+ உண*<கைள நம�3� வள*4% 

3.ெப. வ &' ெப. நிைல எ+ற நிைலைய அைட�� ஆAறைல 
இ�தJ சBர4தி� வள*4% 

4.எ+8� அழியாத ஒளிJ சBரமாக நா� நம�3� வள*!ேபா�. 
நல� ெப8ேவா�... வள� ெப8ேவா�...! 
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அ+றாட� உலகி� நட�3� அச�பாவித?கைள! ப4தி��ைக 

�.வி. aல� பா*!பதா�… ப�!பதா� வ.� த&ைமக�  

 

 

ப4தி��ைகைய எ'4%! பா*4த&*க� எ+றா� அ+றாட நட�3� 
ச�பவ?கைள! ப��க ேந*�தா� ந�ைம அறியாமேல அJச உண*<க� 
ந�ைம வாF�� ெகா6' இ.�3�. 

 

அேத சமய4தி� அரசிய�வாதிகைள! பAறிய க.4%�கைள! 
ப��3� ெபா$%� வ+�ைற… த&விரவாத� ச�ப�தமாக! ப��3� 
ெபா$%� சில.�3! பைகைமயி+ உண*Jசிகைளேய M6�� 
ெகா6' இ.�3�. 

 

அைத! பதிவா�கிய பி+ வ &F�ேலா அ�ல% ந6ப*களிடேமா 
சிறி% 3ைறக� பFடா1� பைகைம உண*<க� M6�� ெகா6' 
இ.�3� இ�த நிைலயி� 

1.நா� எ�த4 ெதாழி� ெசVதா1� 
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2.ஒ;ெவா. ெதாழி1� பைகைம உண*<கைள ஊF�� ெகா6' 
இ.�3�. 

 

இ!ப� நம�3� இ.�க�=�ய ந�ல 3ண?க� அைன4தி1� 
பைகைம உண*ைவJ ேச*4%� ெகா6' இ.�தா� நம�3� இ.�3� 
ந�ல 3ண?க� இய?கா% ேபாVவி'�. 

 

பைகைம உண*Jசிக� அைன4%� ந� உட1�3� விைள�% 
மிக<� க�னமான நிைலக� வள*�% நYசி+ த+ைமயாக அைட�% 
வி'கிற%். பி+ ந� சி�தைனக� அைன4%� ெசயலAறதாகி ந��ைடய 
ந�ல ெசயைலேய மாAறி வி'கிற%. 

 

ந�ல உண*<க� மைற�த பி+ வா��ைகயி� இ.6ட நிைலக� 
உடைல விF' நா� ெச+றா� 

1.ெபா.� அறி�% ெசய�ப'� நிைலக� இ�லா% 

2.அ+ற+8 த+ வா��ைக�3 உண<�3 மF'� ேத�J ெச+8 
உடைல� கா4%� ெகா�T� உட1�3� அைழ4%J ெச+8 

3.ந� மனித உடைலேய மாAறி அைம4தி'� ச�தியாக உ.வா�கி 
ேவேறா. Rபமாக ந�ைம மாAறி வி'கிற%. 

 

இைத!ேபா+ற நிைலகளி� இ.�% நா� மீள ேவ6'�. 
ஏென+றா� விYஞான உலக� ெரா�ப<� விஷ4 த+ைம ெகா6டதாக 
வ�% விFட%. நாைள நா� இ!ப� இ.!ேபாமா…? எ+ற நிைல 
இ.�கிற%. 

 

 இைத! ேபா+ற நிைலகளி� இ.�% ந�ைம� கா4%� ெகா�T� 
நிைல�காக ந��ைடய உண*வி+ த+ைம 

1.இ!ேபா% இ.�ேத நா� தயா* ெசV% 

2.மக�ஷிகளி+ அ.� ச�திகைள ந��ைடய ஆ+மாவி� ெப.�கி 
3.ந� ஆ+மாைவ வ1� ெகா6டதாக ஆ�கிட� ேவ6'�. 
 

இ�த உடலிலி.�% எ�த4 த.ண4தி� ெவளிேய ெச+றா1� நம% 
ஆ+மா இ+ெனா. உடலி� I3� நிைல இ�லாதப� ஒளியி+ சBரமாக! 
ெபA8 நா� மக�ஷிகளி+ அ.� ஒளி வFட4தி� இைண�திட� 
ேவ6'�. 

 

ஏென+றா� iமியி+ கைடசி நிைலயாக அைம�தி.�3� 
இ4த.ண4தி� ந��ைடய அ'4த நிைல ஒளியி+ சBரமாக4 தா+ 
இ.�க ேவ6'�. ச!த�ஷி ம6டல எ�ைலைய அைடவைதேய ந� 
வா��ைகயி+ அ�!பைடயாக ைவ4திட� ேவ6'�. 

 

ஒ;ெவா. நாT� உலகி� நட�3� அச�பாவித?கT� 
அJL84%� நிைலயி� ெவறி உண*<கைள4 M6�� ெகா6' 
இ.�3� இ�த அைலகT� iமி �$வ%� அ]தின�� பட*�% 



79 

 

ெகா6�.�கி+ற%. 
 

1.iJசி� ெகா�லி ம.�%கைள4 ெதளி4த<ட+ iJசிக� எ!ப� 
இற�% வி'கி+றேதா இைத!ேபால 

2.மனித]ைடய உண*வி+ ெச�க� அைன4%� இழ�தி'� 
நிைலயாக 

3.எ6ணிலட?கா அ@ ஆ�த?கைள�� இரசாயண?கைள�� 
ஒ;ெவா. நாF�1� தயா* ெசV% ைவ4%�ளா*க�. 

 

வ�லரLகT�3 ம4தியி� சிறிதள< ேபா* ஏAபFடா1ேம உலக� 
�$வதA3� நYசி+ த+ைம பட*�% மனித உண*<க� அைன4%� 
நYசி+ த+ைமேய அைட�% மனித உ.ேவ ச�யான உ.வாக 
இ�லாதப� ந� iமியி+ த+ைம ெசயலAறதாக மாற! ேபாகிற%. 

 

இைத! ேபா+ற காலமாக இ.�3� இ�த நிைலயி� ந��ைடய 
3ழ�ைதயி]ைடய எதி* கால� - பி+னா� நிைல�� இ%வாகேவ 
இ.�கிற%. 

 

ஆகேவ இ�த உலகி� சிறிதளேவ]� ம�கைள� கா�க ேவ6'� 
எ+றா� ந��ைடய 3ழ�ைதகைள�� =F' தியான?களி� அமரJ 
ெசV% அவ*கைள! ப�3வ!ப'4தி அ�த ெமV ஞானிகளி+ 
அ.ளாAறைல! ெபறJ ெசVத� ேவ6'�. 

 

3'�ப4திA3�T� ச� ஊ.�3�T� ச� ஒA8ைமயா3� இ�த 
உண*வி+ த+ைமைய நா� வ1 ெபறJெசV�� நிைலயாக =F'4 
தியான?கைள� க6�!பாக அைம4ேத ஆக ேவ6'�. 

 

ஒ. �லா� ஒ+8� ெசVய ��யா%…! பல ��கைள ஒ+றாகJ 
ேச*4தா� வ1 ெகா6ட கயிறாக மா8வ% ேபா� 

1.நா� அைனவ.� ஒ+றாகJ ேச*�% அ.� உண*<கைள� 
கவ*�% 

2.நா� ெவளி!ப'4%� aJசைலக� aல� 

3.நா� வா$� ப3தியி� எ�த அச�பாவித�� ஏAபடாம� கா�க 
ேவ6'�. 

 

அதA34தா+ உ?கT�3� பல பல ேகாண?களி� அ�த 
மக�ஷிகளி+ உண*<கைள (க.� ச�த*!ப4ைத ஏAப'4தி� ெகா6ேட 
இ.�கி+ேறா� (ஞான3.) 
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தியான4ைத� கைட!பி�!ேபா* மAறவ*க� தவ8கைள4 

ெத��% ெகா�ள ேந*�தா� அ�த இட4தி� எ!ப� நட�% 

ெகா�ள ேவ6'�...?  

 

 

ஒ.வ* த&ைம ெசVகிறா* எ+ற உண*ைவ (க*�தா� ேபா%�. 
அவ.ைடய சிரம?கைள நா� அறியலா�. ஆனா� சிரம?கைள அறி�த 
பி+ 

1.“நா+ க6'பி�4%விFேட+...!” எ+8 

2.எ!ப� எ�லா� சிரம� வ.கிற%...? எ+8 ேஜாசிய4ைத! பா*4% 
விடாத&*க�...! 

 

மAறவ*கTைடய 3ைறகேளா %+ப?கேளா ெத��த% எ+றா1� 
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மக�ஷியி+ அ.� ச�தி அவ* ெபற ேவ6'�. அவ* சிரம4திலி.�% 
வி'பட ேவ6'� எ+ற உண*ைவ மாAறி எ'4%� ெகா6' 
மக�ஷியி+ அ.� ச�தி ெபA8 ந&?க� ந+றாக இ.�க ேவ6'� 
எ+8 இ�த வா�ைக மF'� ெகா'?க�. 

 

கcட4ைதJ ெசா�லி விடாத&*க�...! 
 

ஏென+றா� இ�த4 தியான வழியி� உ�ளவ*கT�3 
மAறவ*கைள! பா*�3� ெபா$% அ% ெத�ய வ.�. ெசா�ல<� 
����. ஆனா� அைத ந�லதா�3வதA3J ெசா�ல ேவ6'�. 

 

ஆனா� ஒ. சில ேப* அ'4தவ*கTைடய 3ைறைய இேலசாக4 
ெத��% ெகா�வா*க�. ெத��த பி+... 

1.சாமி (ஞான3.) உபேதச� ெசா�கிறா*. 
2.எ�லாேம இவ.� ேகFகிறா*...! 
3.ேகFட பி+I� இ!ப�4 த!I ெசV% ெகா6ேட இ.�கிறா*... 

எ+8 எ6ணி அைதேய ெசா�லிJ ெசா�லி 
4.அ�த� 3ைறைய எ'4% வள*4%� ெகா�கிறவ*க� தா+ 

நிைறய ேப* இ.�கிறா*க�. 
 

அவ*க� ெசV�� தவைற! பAறி அறிய ��கிற%. ஆனா� அைத 
அறி�த பி+ அ�த4 த&ைமைய ந&�க4 ெத�யவி�ைல. 

 

ஏென+றா� மAறவைர! பAறி அறி�� ஆAற� வர!ேபா3� ேபா% 
3ைறகைள� ேகFகிேறா� எ+8 அதA3� ேபாVவி'கி+றா*க�. 

 

பி+ இ!ப�J ெசVகிறா*க�... இ!ப� இ.�கிறா*க�...! எ+8 
அவ*கைள! பAறி� 3ைறயாக! ேபசி அவ*கTைடய நிைன< வ.� 
ேபா% இ% தா+ வள.�. 

 

யா� அறி�� ச�திைய� ெகா'4தா1� அைத ந&�3� ச�திைய�� 
உடன�யாக� ெகா'�கிேறா�. மீF3� வ�லைம ெகா'4தைத! 
பய+ப'4தவி�ைல எ+றா� 3ைற உண*ேவ வள.�. அைத நா� 
மாA8த� ேவ6'�. 

 

1.அ�த அ.� மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி நா?க� ெபற ேவ6'�. 
2.மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தியா� அவ.�3� அறியா% I3�த அ�த 

இ.�க� ந&?க ேவ6'�. 
3.ெமV! ெபா.� கா@� அ�த4 திற+ அவ* ெபற ேவ6'�. 
4.மக�ஷியி+ அ.� வFட4தி� அவ* வாழ ேவ6'�. 
5.ஒளியி+ உண*வாக வளர ேவ6'� எ+8 உண*ைவ எ'4தா� 

6.நா� பா*4% அறி�% ெகா6ட அ�த� 3ைறயான உண*< 
நம�3� மா8�.  
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மக�ஷியி+ அ.� ச�தியா� ந&?க� ந+றாக இ.!பீ*க�. ந&?க� 
ெபா.� கா@� ச�தி ெப8வ &*க�. உ?க� 3'�ப4தி� வ.� சி�கைல 
ந&�3வ &*க�. இ!ப� எ�லா� நா� எ6ணினா� அவ.ைடய 3ைறக� 
நம�3� வரா% த'�கி+ேறா�. 

 

அவ.� இேத ேபா� எ6ணினா� அவ.ைடய 3ைறயான 
ெசய�கT� நிJசய� மா8�. 
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எ+ மனதி� ஒேர ேபாராFடமாக இ.�கிற%…! எ+8 

ெசா�கிேறா�… அதA3 ��கியமான காரண� எ+ன…? எ!ப� 

மாA8வ%…?  

 

 

X�யனிலி.�% வர�=�ய ெவ!ப�� கா�த�� ஒ. ேவ�பி+ 
ச4ைத� கவ*�% ெகா6டா� கச!பி+ உண*Jசிைய4 M6'� 
அ@வாக மா8�. 

 

X�யனி+ ெவ!ப கா�த?க� ேராஜா!iவி+ ச4ைத� கவ*�தா� 
அ�த ந8மண4ைத�� அதனி+ %வ*க3� ச�திைய உண*4%� 
உண*வாக அைலகளாக மா8கிற%. 

 

அேத ேபால X�யனி� இ.�% வ.�ேபா% ஒ. விஷJ ெச�யி+ 
ச4ைத� கவ*�தா� விஷ4தி+ உண*Jசிகைள4 M6'� அ@வாக 
மா8கிற%. 

(ேவ�I ேராஜா விஷ� - அ�த�த� காAறைலகளாக மா8கி+ற%) 

 

ேவ!ப மர� மரமாக இ.�3� ேபா% அட*4தியி+ த+ைமயா� 
மAறைத4 த+ மண4ைத� ெகா6' தா�கி ெவளிேய அ]!பிவி'�. 
த+]ட+ இைண4%� ெகா�வதி�ைல. 

 

ஆனா� ேராஜா!i த+ அட*4தியி+ த+ைம ெகா6' (6ணிய 
அைலகளாக ெவளி வ.� ெபா$% அ�த ேவ�பி+ கச!ைப4 த+ 



84 

 

அ.கி� விடா% பா%கா�3�. 
 

ேவ�பி+ அ.கி� ேராஜாJ ெச� இ.�தா� அதனி+ வள*Jசி 
க�மியாக இ.�3�. ஏென+றா� 

1.ேவ!ப மர4திA3 மாறாக இ.�% விFடா� அ�தJ ெச�களி+ 
பலைன� 3ைற4% வி'�.. 

2.அதA3 ஒ4த நிைலக� இ.�தா� தா+ மAற ெச�கT� வள.�. 
 

உதாரணமாக ேவ!ப மர4தி+ அ.கி� க.ேவ!பிைலைய 
ைவ�கலா�. ஏென+றா� இ�த ேவ!ப மர4தி+ கச!பி+ த+ைமைய 
(க*�% தா+ க.ேவ!பிைலயாக உ.வாகிற%. 

 

அேத சமய4தி� இ�த ேராஜா!i த+ைம�� இத]ட+ கல�% 
க.ேவ!பிைலJ ெச�யாகி+ற%. அதனா� ேராஜா!iJ ெச�ைய�� 
க.ேவ!பிைலைய�� அ.க.ேக ைவ4ேதா� எ+றா� இர6�A3� 
ந�ல%... ெசழி!பாக வள.�. 

 

அனா� ஒ. விஷJ ெச��3! ப�க4தி� ேராஜாைவ ைவ4தா� 
அ�த விஷ4தி+ த+ைம ேராஜா!iவி+ நிைலைய உ.வாக 
வி'வதி�ைல. 

 

இ% எ�லா� ஏ+ எ+றா� 

1.ஒ+ைற ஒ4% ஒ+றி+ நிைலக� கல�% தா+ தாவர இன?க� 
அைன4%� உ.வாகி��ள%, 

2.அ% அ% கல�% கல�% I%! I%J ெச�களாக உ.வாகி+ற%. 
 

எ!ப�...? 

 

ேவ!ப மர4திலி.�% ேவ�பி+ ச4% ெவளி!பFட% எ+றா� 
X�யனி+ கா�த ச�தி கவ*�% அைலகளாக மா8�. அேத ேபால 
ேராஜா!iவி+ ச4ைத எ'4%� ெகா6டா� அ%<� அைலகளாக 
மா8�. விஷJ ெச�யி+ ச4ைத எ'4%� ெகா6டா� அ%<� 
அைலகளாக மா8�. 

 

இைத4தா+ ேவத?க� இய� இைச நாடக� எ+ற நிைலகளி� 
=8கி+ற%. �� சாம அத*வண யஜூ*. இதிேல சாம எ+ப% இைச. 

1.ேராஜா!iவி+ ந8மண4ைத நா� (க*�தா� “ஆஹா...ஹா...!” 
(இைச – ச!த�) எ+8 ெசா�கிேறா�. 

2.ேவ!ப மர4தி+ மண4ைத அ�த� கச!ைப (க*�தா� “ஓV...!” 
எ+கிேறா�. ஏென+றா� கச!பி+ த+ைம அதிக��கி+ற%. 

3.ஒ. விஷ4தி+ த+ைமைய (க*�தா� நJ...நJ...! எ+8 %�ம� 
வ.கி+ற%. இ% அ�!பி+ த+ைம ெகா6ட%. சில ேநர� (க*�த பி+ 
ந&ராக� =ட வ�கி+ற%. 
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தனி4 தனியாக இ�த மண?கைளJ X�யனி+ கா�த ச�தி கவ*�% 
அைலகளாகJ ெச�ல!ப'� ெபா$% ச�த*!பவச4தா� ேவ�பி+ 
அைலகைள� க6ட ேராஜா!iவி+ உண*வைலக� இதA3� அதA3� 
ஒ4%� ெகா�ளாத நிைலயி� நக*�% ஓ'கி+ற%. 

 

நக*�% ஓ'� ெபா$% ஒ. விஷJ ெச�யிலி.�% (க*�த 
உண*வைலக� அ?ேக இ.�தா� ேவ�பி+ மண� %ர4தி வ�த 
நிைலயி� 

1.விஷJ ெச�யி+ அ$4த4ைத� க6' 

2.ேராஜாவி+ மண� அைத4 த'4% நி84த4 (தன�3� “பிேர� 
ேபாட”) ெத�யா%. (இ�த இய�I ��கியமான%) 

3.அ$4த� அதிகமான பி+ அ�த விஷ உண*<களி� ேமாதிJ 
Lழல4 ெதாட?கிவி'�. 

 

அ!ெபா$% Lழ1� த+ைம வ.� ெபா$% ேவ�பி+ 
உண*ைவ�� உ�ேள இ$�கி+ற%. ஏென+றா� LழAசியி� ஈ*�3� 
த+ைம வ.கி+ற%. 

 

இ�த a+8� இப!� ஒ+8ட+ ஒ+8 ேமாதி இ�த ேமாதலி� 
ேவ�பி+ உண*<� மAற நிைலகT� எ�த அள<�3� கல�தேதா 
அதA34 த�கவா8 “ஒ+றாகி+ற%…!” 

 

உதாரணமாக ப4% சதவ &த� ேவ�பி+ உண*<� ேராஜா!i a+8 
சதவ &த�� விஷ4தி+ த+ைம ஒ. சதவ &த�� இ�த a+8� கல�% 
ஒ. அ@வி+ த+ைம ஆகிவிFடா� பா*�கலா�... Lழி� காAறாக 
வ.�. அ!ெபா$% ேமேல ஆவியாகJ ெச�1�. 

 

ஆனா� கனமான பி+ அ�த! ெபா.� அ!ப�ேய கீேழ iமியி� 
ஒ'?3�. இ!ப� ஒ'?கி இ$4தா1� iமி�3� ஆழமாக! பதி�% 
விFடா� அ% க.ேவ!பிைலயி+ வி4தாக! பதி�% வி'கி+ற%. 

 

மி+ன� தா�கப!'� ெபா$% அதனி+ உண*Jசிக� உ�தி அ�த! 
ப4% சதவ &த� ேவ�பி+ ச4ைத�� �+8 சதவ &த� ேராஜா!iவி+ 
ச4ைத�� ஒ. சதவ &த� விஷJ ெச�யி+ ச4ைத�� கல�% அ% 
விைள�� த+ைம�3 வ.கி+ற%. 

 

1.ஆக ேவ�பி+ ப�க� ேராஜா!iைவ ைவ4தா� இதA3� அதA3� 
ெதாட*பி�ைல – வள*Jசி இ.�கா% 

2.ஆனா� இத]ட+ இைண�% க.ேவ!பிைலJ ெச�யாக ஆன பி+ 
அதA3 அ.கி� ேராஜா!iJ ெச�ைய ைவ4தா� ந+றாக வள.�. 

3.இதA3 அ% உண< ெகா'�கி+ற%. அதA3 இ% உண< 
ெகா'�கி+ற%... ேராஜா!iவிA3 உரமாகி+ற%. 

4.க.ேவ!பிைல! ப�க� ேராஜா!iைவ ைவ4%! பா.?க� ந�ல 
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வி�வைட�% ேஜாராக வ.�. 
 

ஏென+றா� மாமக�ஷி ஈ[வராய 3.ேதவ* இைத எ�லா� 
காF�A3� எ�ைம (ஞான3.) அைழ4%J ெச+8 

1.எ!ப� அதனத+ உண*<க� உ�%கி+ற%..? 

2.அ�த உண*வி+ ெசயலா�க?க� எ!ப� எ�லா� வ.கிற%...? 
எ+8 இைத எ�லா� காF�னா*. 

 

ஆனா� விஷJ ெச��3 அ.கி� ைவ4தா� அ�த அதிக�4த 
விஷ4தி+ த+ைமைய இ% (கர!ப'� ெபா$% ேராஜா!i 
வா�வி'கி+ற%. இெத�லா� தன�3� கவ*�% ெகா6ட… (க.� 
ச�தியா� மா8கி+ற%. 

 

ஆக அ�த4 தாவர இன4தி+ மண?க� தா+ நா� Lவாசி�3� 
ெபா$% எ6ண?களாக<� உண*Jசிகளாக<� ெசா�லாக<� பல வித 
3ண?களாக<� இய�3கி+ற%. 

1.ஒ+ைற ஏA8� ெகா6ட நிைலகT� 

2.ஏA8� ெகா�ளாத நிைலகT� எ�லா� இ!ப�4தா+ நம�3� 
வ.கிற%. 

 

அ@வி+ இய�க4ைத�� அ6ட4தி+ இய�க4ைத�� வான 
இய� Iவி இய� உயி�ய� தாவரவிய� எ+8 இைத எ�லா� 
ெதளிவாக அறி�% த+ வா��ைகயி� வ�த நYLகைள எ�லா� அட�கி 
உயி.ட+ ஒ+றிய ஒளியி+ சBரமாகி4 %.வ நFச4திரமாக இ+8� 
உ�ளா+. 

 

அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ச�திைய நா� ெபAறா� நம�3� 
இய�3� எதி*மைறயான இய�க?கைளJ சம!ப'4தி நா�� அ�தத 
அக[தியைன! ேபா+ேற ந� உண*<க� அைன4ைத�� ஒளியாக 
மாAறலா�. பிறவி இ�லா நிைல அைடயலா�. 
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காைலயி� க6 விழி4த%ேம நா� ெசVய ேவ6�ய% எ+ன...?  

 

மனிதனி+ வா��ைகயி� ஒ;ெவா. நாT� பல.�3� நா� பல 
ந+ைமகைளJ ெசVகிேறா�.  ந+ைமக� ெசVவைத� க6' நா� 
மகிழ<� ெசVகி+ேறா�. இ.�தா1� ந�மா� ந+ைமக� ெபAறவேரா 
ச�த*!ப ேபத4தா� தவ8 ெசVகி+றா*. 

 

அ�ல% ேவதைன!ப'�ப� ஒ. ெசா�ைலJ ெசா�கி+றா* 
அ�ல% ேவதைன!ப'�ப� ஒ. ெசயைலJ ெசVகி+றா* எ+8 ைவ4%� 
ெகா�ேவா�. 

 

ேவதைன எ+ப% விஷ�. விஷ4ைத உFெகா6டா� 

1.ந�ைம எ!ப� மய?கJ ெசVகி+றேதா 

2.இ.ளைடயJ ெசVகி+றேதா 

3.சி�தி�3� த+ைம இழ�கJ ெசVகி+றேதா அைத! ேபால 

4.ேவதைன!ப'� உண*<கைள (க*�ேதா� எ+றா� ந� சி�தைன 
3ைறகி+ற%. 

5.அ'4தாAேபா� ந� ெசா�1� ந�ல ெசா�லாக வரா%. 
 

ந�ல ெசா� மைற�தபி+ எ;வள< தா+ 
மAறவ*கT�3  உபேதச� ெகா'4தா1� ந�ல வழிையJ ெசா+னா1� 
அவ*க� ேகFக மாFடா*க�. 

 

பாலிேல விஷ� பFடபி+... விஷ4ைத மீ6'� 
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பாலிேல  ேச*�க!ப'� ேபா% விஷ4தி+ த+ைமேய ='�. 
1.ஆனா� விஷ4தி+ த+ைம =F�னா1� 

2.ந�ல பாைல அதA3� அதிகமாக� =F'� ேபா% தா+ அ�த 
விஷ4தி+ த+ைம 3ைற��. 

 

சாதாரணமாக ஒ. 3ட� பாலி� ஒ. %ளி விஷ� பFடா� அ�த� 
3ட4தி� உ�ல பா� எ�லாேம பாழாகி வி'கி+ற%. விஷ4தி+ த+ைம 
பாைல ஆ�கிரமி4%� ெகா�கி+ற%. 

 

அதA3� பல ஆயிர� 3ட� ந�ல பாைல ஊAறினா� அதA3� 
விஷ� சி84% வி'கிற%. அ!ேபா% விஷ� சி84% விFடா� பாலிA3 
வ &�ய ச�தி ெகா'�கி+ற%. 

1.அதாவ% அ�த விஷ� பாலிA3 மிக<� வ &�ய 
ச�திகைள�  ெகா'�கிற%. 

2.அ% ேபால பல ஆயிர� ந�ல 3ண?கைள நா� எ'4தா� தா+ 
ேவதைன!பFட உண*ைவ மாAற ����. 

 

அ% வைரயி1� ந�மா� அ�த ேவதைனைய4 தா?க ���மா...? 
��யா%. அதA36டான மன� இ�ைல. ேவதைனேய ஆ�கிரமி!I 
ச�தியாக மா8கிற%. 

 

அ!ப�� க'ைமயான ேவதைன!ப'� ேநர?களி� ந� க6கைள! 
பா*4ேதா� எ+றா� க. ந&லமாக4 ெத���. ஒளி ம?கிேய ெத���. 
அ4தைகய ேவதைனயான ேநர?களி� 

1.ஒ. எ$4ைத! பா*4தா1� அ�த எ$4% சரீாக4 ெத�யா%. 
2.அைத! ப�4தா1� சி�தி�3� த+ைம இழ�% த!I த!பாக! 

ப��க ேவ6� வ.�. 
 

இைத எ�லா� மாAற ேவ6'� எ+றா� எ+ன ெசVவ%...? 

 

காைலயி� க6 விழி4த%ேம “ஈ[வரா...!” எ+8 உயிைர ேவ6� 
அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ ேபர.� ேபெராளி ெபற ேவ6'� எ+8 
அ�த4 %.வ தியான4ைத எ'4% அ�தJ ச�திைய நம�3� வ1 ஏAறி� 
ெகா�ள ேவ6'�. ஒ;ெவா. நாT� காைலயி� இைதJ ெசVய 
ேவ6'�. 

 

ஒ.வ.�3 நா� பல உதவிகைளJ ெசVேதா�. அவ* தவறான 
நிைலக� ெசய�ப'4%� ேபா% அைத� க6' நா� ேவதைன 
ெகா�கிேறா�. ச�த*!ப� நா� (க.� உண*<க� ேவதைனைய 
உ.வா�3� அ@வாக உ.வாகி வி'கிற%. 

 

அ�த ேவதைனைய உ.வா�3� அ@வாக ந� உட1�3� 
உ.வாவதA3 �+ 

1.அவ.ைடய தவறான ெசயைல! பா*4த<டேன 
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2.காைல %.வ தியான4தி� எ'4%� ெகா6ட ச�தி! பிரகார� 

3.”ஈ[வரா...” எ+8 இைடமறி4% ந� உயி.ட+ ஒ+றி 
4.%.வ நFச4திர4தி+ ேபர.� ேபெராளி நா?க� ெபற அ.�வாV 

ஈ[வரா எ+8 

5.அ�த உண*விைன� ெகாYச ேநர� ந� உட1�3� ஈ*4திட 
ேவ6'�. 

 

%.வ நFச4திர4தி+ ேபர.� ேபெராளி எ?க� உட� �$வ%� 
படர ேவ6'�. எ?க� உடலி� உ�ள ஜ&வா4மா ெபற ேவ6'� எ+8 
அ�த நிைனவி+ ஆAறைல உட1�3� ெச14த ேவ6'�. 

 

அ;வா8 ெச14தி� ெகா6ட பி+ யா* ந�ைம ேவதைன!ப'�ப� 
ெசVதா*கேளா.. %.வ நFச4திர4தி+ அ.� ச�தியா� 

1.அவ*கT�3� அறியாத இ.� ந&?க ேவ6'� 

2.அவ*க� ெபா.� கா@� நிைல ெபற ேவ6'� 

3.அவ*க� ெதளி�த மன� ெபற ேவ6'� எ+8 

4.அவைர! பAறி நா� எ6ணி ேவதைன!பFட உண*ைவ 
இ;வழியி� நம�3� இைண4% 

5.அ�த! ேபர.� ேபெராளியி+ அ@வாக மாAற ேவ6'�. 
 

இ;வா8 நா� எ6�வ% அைன4%� ஓ...� நமJசிவாய ஓ...� 
நமJசிவாய எ+8 நம% உயி* ஓ...! எ+8 ந� உட1�3� ஜ&வ அ@வாக 
ஒளியாக மாA8�. 

 

இைத! பழ�க!ப'4தி� ெகா6டா� எ�த ேவதைன வ�தா1� 
%.வ நFச4திர4தி+ ச�திைய எ'4% அ�த விஷமான உண*ைவ 
�றி4% ஒளியாக நா� மாAறிட ����. 

 

மகி��% வா��தி'� அ.� ச�திைய நிJசய� ெபற ����. 
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த&ைம ெசVபவ*கT�3 நா� பய4ைத எ!ப� ஊFட ேவ6'�...?  

 

 

தியான வழியி� அ+ப*க� இ.!ப% ஜா�கிரைதயாக இ.�க 
ேவ6'�. உ?க� வ &F�� ஏதாவ% ெசV% ெகா6�.�3� ேபா% 
அதிேல சில கcட?க� வ�% விFட% எ+றா� 

1.இ;வள< நா� தியான� இ.�% ந& எ+ன4ைத! 
பா*4தாV…?  எ+8 

2.அ'4தவ*க� ந�மிட� உண*Jசிைய4 M6'�ப� ெசா+னா� 
ேபா%�. 

 

அ�த உண*ைவ அ!ப�ேய எ'4%� ெகா6ட பி+... 
1.அட.. ஆமா�... எ+ன வ�த%...? 

2.தியான� ெசV% ஒ+8� கிைட�கவி�ைலேய...! எ+8 

3.அ'4தவ*க� உண*ைவ4 தா+ நம�3� வள*4%� 
ெகா�கிேறாேம தவிர 

4.அவ*கT�3 எ'4%J ெசா�ல� கA8� ெகா�ளவி�ைல. 
 

யா� (ஞான3.) உபேதச வாயிலாக! பதிவா�3� அ�த ெமV 
ஞானிகளி+ உண*< ெகா6' உ?கT�3� த&ைமக� எ!ப� 
இய?3கிற%...? இைத எ!ப� மாAற ேவ6'�..! எ+8 ந&?க� தி.!பிJ 
ெசா�லி! பா.?க�. (ெசV% பா.?க�) 

1.இ�த உண*< நம�3� ந�லைத வள*�கJ ெசV��. 
2.அ'4தவ*க� உண*ைவ மாAறலா�. 
 

ஆனா� ந&?க� ேசா*வைட�% உFகா*�தி.�3� ேபா% ஒ.வ* 
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வ�% பAற ைவ4தா� த& அ% பாF'�க கிள�பிவி'�. 3ைறகைள! 
ேபசி� ெகா6' இ.�தா� எ+ன ஆ3�...? த&ைமகளி+ இய�க� தா+ 
அதிகமா3�. 

 

உதாரணமாக ந&?க� ந�ல விஷய?கைளேய ேபசி� 
ெகா6�.�தா1� =ட ஒ.வ* வ�% ந�லைதJ ெசா�லாதப� “இ% 
அ!ப�... அ% இ!ப�...! அவ+ இ!ப�ேய தவ8 ெசVகிறா+...!” எ+ற 
வைகயி� உ?களிட� ெசா�ல ஆர�பி4தா� உ?க� ந�ல% காணாம� 
ேபாVவி'�. 

 

அவ* ெசா+ன உண*< உ?கைள இய�கி அ�த விஷ4தி+ 
இய�கமாக4தா+ வ.�. ஏென+றா� அதA3 வ�லைம அதிக�. இைத 
எதAகாகJ ெசா�கிேறா� எ+றா� அதிகாைலயி� எ'�3� %.வ 
தியான4ைத ந&?க� மற�க� =டா%. 

1.%.வ நFச4திர4திலி.�% வ.� ேபர.� ேபெராளி 
உண*<கைள 

2.காைல நா+கிலி.�% ஆ8�3� எ'!பேத %.வ தியான�. 
3.காைலயி� க6 விழி4த%ேம அ�த4 %.வ நFச4திர4தி+ 

ேபர.� ேபெராளி உண*<கைள எ'4% 

4.ந� உட1�3� ஆAற� மி�கதாக உ.வா�கி� ெகா�ள 
ேவ6'�. 

 

ஒ. இட4தி� நா� ேவைல பா*�கி+ேறா� எ+8 ைவ4%� 
ெகா�ேவா�. ெத�யாம� ைக தவறி ஒ. ெபா.ைள� கீேழ விF' 
வி'கிேறா�.... உைட�% வி'கிற%...! 

 

ந��ைடய ேமலதிகா� ஏதாவ% நிைன!பா*க� எ+ற உண*< 
வர!ப'� ெபா$% இைத மைற�க4 %ணிேவா�. மைற�க �யAசி�3� 
ேபா% ந�ைம �தலி� 3Aறவாளியாக! பதி< ெசV% ைவ4%� 
ெகா�கிறா*. 

 

ஆனா� அதA3! பதிலாக ஆ4ம L4தி ெசV%விF' 
ேமலதிகா�யிட� இ�த மாதி�J ெசVேத+. எ+ ைக தவறி வி$�% 
விFட%  

1.இ+ென+ன மாதி�யான X�நிைலயி� தா+ 

2.இ�த4 தவ8 ஏAபFட% எ+8 ெசா�லி விFடா� பரவாயி�ைல. 
 

அேத சமய4தி� தவறி வி$�% விFட%...! இ.�தா1� 
உ6ைமையJ ெசா+னா� எ+ன ெசா�வாேரா...? எ+8 த!ைப 
மைற�3� உண*< ெகா6' உைட�தைத! பAறி ெசா�ல! ேபானா� 
எ+ன ஆ3�..? 

 

கீைதயிேல ந& எைத நிைன�கி+றாேயா ந& அ%வாகி+றாV எ+8 
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ெசா�வ% ேபா� ந��ைடய எ6ணெம�லா� அ�தJ ச�ேதக உண*< 
ெகா6' ேமலதிகா�யிட� பயமான<டேன 

1.நா� த!I! ப6ணி இ.�கிேறா� எ+ற ந� உண*ேவ அ?ேக 
ேவைல ெசV��. 

2.அ% ந�ைம� 3Aறவாளியாகேவ ஆ�3�. 
3.இைத! ேபா+ற நிைலகைள சில ேநர?களி� ந&?க� 

அ]பவமாக நிJசய� பா*4தி.!பீ*க�. 
 

அேத ேபா� ந��ைடய 3ழ�ைதேய ஒ. தவ8 ெசVகிறா+. 
LF�4தன� ெசV% எைதயாவ% உைட4%விFடா+ எ+றா� உடேன 
ந�ைம அறியா% ேகாப� வ.கிற%. 

 

எ;வள< தா+ ெச�லமாக 3ழ�ைதைய வள*4தா1� =ட� 
38�I4தன� ெசVத<டேன அ�த உண*< ந�ைம எதி*4%4 தா�3�. 
அவைன உைத4தா� தா+ எ+ன...? எ+8 உடேன அ�த ேவக உண*Jசி 
வ.�. 

 

(உடேன) ந� எ6ண4தி� எ+ன ெசVய ேவ6'� எ+றா� 

1.ஈ[வரா...! எ+8 ஒ. நிமிட4திA3� அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� 
உண*ைவ நம�3� கல�% 

2.அவ]�3 ந�ல அறி< வர ேவ6'� எ+8 ெசா�லிவிF' 
ந&?க� உைத4%! பா.?க�. 

3.ஆனா� உைத�க வரா%...! 
 

அவனிட� இ�த உண*ைவJ ெசா�லி ந& தவ8 ெசVததA3 நா+ 
உ+ைன அ��க வ�ேத+ அ�லவா...! எ+8 இ�த! பய4ைத ஊF� ந& 
த!I ெசVயாம� இ.�% ந�லவனாக வர ேவ6'� இ�த உண*ைவ� 
ெகா'4%! பா.?க�. 

 

ந& இனிேம� ந�லவனாக வா. இ�த இ�தJ ெசய�கைள ந& இ!ப�J 
ெசVதாV எ+றா� அ% 3Aறமாக4தா+ வ.� எ+8 ெசா�லிவிF' 
அவ+ 3Aற இய�Iகளிலி.�% மீF'வதA3 நா� இ!ப�J ெசா�ல 
ேவ6'�. 

 

1.அ!ேபா% அ�த பய4தா� அவ+ ந�ல உண*ைவ (க.� 
வாV!பாகி+ற% 

2.நா� ெசா+ன ந�ல உண*< அவ]�3� I3�% ந+ைமையJ 
ெசV��. 

3.இ!ப�... நா� த!I ெசVவதA3 அ�த இட4தி� பய4ைத� 
ெகா'�க ேவ6'�. 

4.த!I ெசVததA3! பய4ைத ெகா'�கவி�ைல எ+றா� இ+]� 
ெகாYச� ைத�ய� வ.�. 

(இைத எ�லா� நா� ெதளிவாக4 ெத��% ெகா�வ% மிக<� 
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ந�ல%) 
 

“ஈ[வரா...!” எ+8 I.வ ம4தியி� உயிைர எ6ணி எ+8 ந&?க� 
அ�த மக�ஷிகளி+ அ.� ச�தி ெபற ேவ6'� எ+8 3ழ�ைத 
38�I4தன� ெசVய! ேபா3� ேபா% அைத எ'4% நா�� தணி4%� 
ெகா�ள ேவ6'�. அ.� உண*<கைள நம�3� வ1வா�கி� ெகா�ள 
ேவ6'�. 

 

எ;வள< தா+ இ.�தா1� =ட4 தவ8 ெசV�� ெபா$% ேகாப� 
வர4 தா+ ெசV��. ஏென+றா� அ�த உண*Jசி M6டவி�ைல 
எ+றா� நா� அைத அறிய ��யா%. 

1.ஆனா� 3Aற4ைத அறி�� ெபா$% அைதJ ெசா�1� 
ப.வ4தி� 

2.ந�லதாகJ ெசா+னா� அவைன4 தி.4த ����. 
 

அவ+ ெசV�� தவ8 நம�3� வராதப� மக�ஷிகளி+ அ.� 
ச�தி நா?க� ெபறேவ6'� எ+8 இைத (கர!ேபா3� ேபா% அைத 
அட�கி வி'கி+ற%. ஞானிகளி+ உண*வி+ அறிவாக நா� 
ெசா�ல!ேபா3� ேபா% அவ]�3 அ�த ெதளிவா�3� உண*ைவ ஊFட 
����. 

 

உ!I ைக!பாக இ.�கிற%. தனியாகJ சா!பிட ���மா...? 
��யா%. ஆனா� 3ழ�Iட+ ேச*�3� ேபா% Lைவயாக வ�% 
வி'கிற%. 

 

அைத! ேபா� தா+ இ�த வா��ைகயி� வ.� மAற 
உண*<கTட+ (எ%வாக இ.�தா1�) அ�த அ.� உண*வி+ 
த+ைமைய4 தன�3� எ'4%J Lைவ மி�கதாக உ.வா�க ேவ6'�. 
இ% தா+ கா*4திேகயா. 

 

பா%கா!பான உண*<கைள4 தா+ நா� ெகா'�க ேவ6'�. ெமV 
உண*வி+ த+ைமைய எ'4% இ!ப�J ெசா+ேனா� எ+றா� இ�த 
எ6ண� மAறவைர நிJசய� பா%கா�3�. 

 

“பிர�மாைவJ சிைறபி�4தா+...!” �.க+ எ+கிற ெபா$% 
ஆறாவ% அறிவி+ %ைண ெகா6' பா%கா�3� உண*வி+ 
எ6ண?கைள நம�3� உ.வா�கி அ4தைகய ெசா�லாகJ 
ெசா�ல!பட!ேபா3� ேபா% அ�த உண*Jசிக� அ% தா+ =*ைம. 

 

அதாவ% அ� ெப.4% (னி சி84% இ.�க ேவ6'� – 
“ேவலா�த�...!” அ�த� =*ைமயி+ த+ைமக� ெகா6' த&ைமகைள! 
பிள�3� த+ைமயாக அ�தJ ெசா�லாக வ.� எ+பைதேய ேவலா�த� 
எ+8 ஞானிக� காF�னா*க�. 

 



 

ஒ. உ.வ4ைத�
நம�3�  அ.வ4திA3�
ெப8வைத4தா+ ஞானிக�
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உ.வ4ைத� காF� அ.வ4தி+ ெசயைல
அ.வ4திA3� இ.�3� த&ைமகைள அட�3�

ஞானிக� இ;வள< ெதளிவாக� ெகா'4%�ளா*க�

 

ெசயைல (க*�% 
அட�3� வ�லைம 

ெகா'4%�ளா*க�. 


