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சா�தா� - இமயமைல பயண�தி� ெப�ற 
இய�ைகயி� ெபா�கிஷ உண��க� (19.08.19 – 31.08.19)  

 
மாமக'ஷி ஈ)வரப,ட� கா,.ய அ0� வழியி� ந� ஞான50 

அவ�க� ேகதா�நா� ப�'நா� ேஜா)ம� காசி ஹ'�9வா� 'ஷிேகச� 
ேபா�ற பல இட:க;�5< ெச�= பல அ>பவ:கைள@� பல 
ஆ�ற�கைள@� ெப�றா�. அைத எ�லா� உபேதச வாயிலாக 
ெவளிபD�தி@� உ�ளா�. 

 

அEவா= அவ� ெப�ற அFத ஆ�ற�கைள எ�லா� 
ெப=வத�காகேவ இFத இமயமைல பயண� (சா�தா� – நா�5 
மைலக� யGேனா�' க:ேகா�' ப�'நா� ேகதா�நா�) 19.08.19 Gத� 
31.08.19 வைர ேம�ெகா�ளப,ட9. 

 

ஒEெவா0 இட�தி�5< ெச�I� ெபாJ9� 

1.மக'ஷிக� பா9காபாக வழி நட�தியைத உணர G.Fத9. 
2.விLணி� ஆ�றைல உண0� சFத�பG� கிைட�த9. 
3.விLணி� ஆ�ற� மLMலகி� எப. வF9 ேச�கிற9…? 

எ�பைத� காM� வாPQ� கிைட�த9. 
 

5றிபாக< ெசா�ல ேவLD� எ�றா� காசி ேகதா�நா� 
ேஜா)ம� உ�தரகாசி க:ேகா�' யGேனா�' ேபா�ற இட:களி� பல 
ந�ல அ>பவ:க;� ஆ�ற�க;� கிைட�த9. 

 

இமயமைலைய ப�றிய இரகசிய�ைத@� மக'ஷிக� இ:ேக 
ெசய�பD� G�கிய�9வ�ைத@� அறிய G.Fத9. 

1.விLணி� ஆ�ற� நRராக மா=� த�ைமைய� க:ேகா�'யி� 



3 

 

கLSடாக� காண G.Fத9. 
2.ேகதா�நா�தி� விLMலக ச�திக� நம�5 G�னா.ேய அ:ேக 

உைறவைத@� ஆ�றலாக அைலகளாக பட�வைத@� காண G.Fத9. 
3.அைத ந� உயிரா�மாவி� ேச��9 ேஜாதியாக மா�=� உபாயG� 

கிைட�த9. 
 

அFத 14 நா,க;ேம மா=ப,ட சேீதாVண நிைலகைள உட� 
ஏ�=� ெகாLட9� பசிேயா தாகேமா எ�லாேம ஒ0 க,D�5� சரீாக 
அைமFத9� ஒ0 ஆ<ச'யமான அ>பவ� தா�…! 

 

இத� Yல� எFத இட�தி�5< ெச�றாI� மாமக'ஷிகளி� 
அ0ைள ெப�= நா� “நிைல�தி0�க G.@�…!” எ�ற எLண� வI 
ெப�= வி,ட9. 

 

அ:ேக உ�= பா��9 \க�Fத இய�ைகயி� ப]ைம@�… Yலிைக 
வாசைனக;�.. நR� வள:க;�… மைலக;�… பனி பட�Fத மைலக;�… 
நR� ஓ. வ0� ேவக�தி� அ9 கைர�9� ெகாLD வ0� )ப.க� 
க�க;�.. மனதிேல ஆழமாக பதிவாகி வி,ட9. 

 

அேத ேபா� கFதக பாைறயி� நR� ஓ. ]D தLணRராக வ0வைத 
யGேனா�'யிI� க:ேகா�'யிI� காண G.Fத9. 5ளி�Fத நR� ஒ0 
ப�க� ஓ.னாI� அத�5 ப�க�திேலேய இFத< ]D தLணR� வ0வ9 

1.ந� _மி� தாயி� உ� ]வாச நிைலகைள@� 

2._மியி� ஆ�ற�கைள@� ேநர.யாக அறிய ஒ0 வாPபாக 
அைமFத9.    

 

இைவகைள நிைன�5� ெபாJெத�லா� மைல உ<சிக;� அைவ 
கவ0� விLணி� ஆ�ற�க;� ]வாச�தி� வF9 ெகாLேட 
இ0�கிற9. ஏென�றா� உ�தரகாL, மாநில� GJவ9ேம மைலக� 
ம,D� தா�. சமமான _மி அ:ேக காண G.யவி�ைல. 

 

இ�>� ெசா�ல ேபானா� இ�ைறய வி`ஞான உலகி� உ�ள 
ெசய�ைககைள அFத மைலப5திகளி� அதிக� காண G.யவி�ைல. 

1.இய�ைகைய GJைமயாக )ப'சி�த உண�<சிக;� இன� 
Q'யாத மகிa<சி@� கிைட�த9. 

2.ஒ0 ேவைள அ�= அக)திய� வாaFத கால�தி� இப.�தா� 
_மிெய:கிI� இ0Fதி0�5ேமா…! எ�ற உண�<சிக;� வFத9. 

 

நிைற� நாளான 31.08.19 அ�=… இமயமைலயி� ெப�ற ச�திக� 
அைன�ைத@� 5D�ப�ைத< சா�Fேதா�… இFத நா,D ம�க�… உலக 
ம�க�… அைனவ0� ெபறேவLD� எ�= தியானி�ேதா�. 
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'ஷிேகச�தி� ஆயிர� வ0ட�தி�5 ேம� கD� தவமி0Fத 

1.அFத 'ஷி விL ெச�ற ஆ�றைல 

2.இFத� கா�= மLடல�தி� இ0�5� ஒEெவா0 உயிரா�மா�� 
ெபறேவLD� எ�=� 

3.அFத உயிரா�மா�க� அைன�9� விLMலக� ெச�ல 
ேவLD�… அழியா ஒளி< சbர� ெபற ேவLD�… எ�= 

4.விL ெசI�9� ஆ�றைல ெபற தியானி�ேதா�. 
 

இFத பயண அ>பவ:கைள ப.ேபா� அைனவ0� 
இமயமைலயி� பாPF9 ெகாL.0�5� இ0ப�திேயJ 
ந,ச�திர:களி� ச�தி@�… விLணி� ஆ�றI�… விL ெச�ற 
மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி@� ெபறேவLD�… அைனவ0� மக'ஷிகளி� 
அ0� வ,ட�தி� மகிaF9 மகிaF9 வாழ ேவLD�…! எ�= எ�லா 
மக'ஷிகளிடG� ேவLDகிேற�. 

 

ஓ…� ஈ)வரா… 50ேதவா…! 
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ேகதா�நா� ஆலய�தி� 30.08.19 அ�= பனிமைலயி� 
தியான�தி� Yல� ெப�ற அ>பவ�  

 
15.5 கி.மீ eர�ைத ஐF9 மணி ேநர�தி� ேடாலி Yல� ேமேல 

ெச�ேற�. கீழி0F9 மைல மீ9 ெச�ல< ெச�ல எ�ைன அறியாமேல 
பலவிதமான ஆ�ற�க� எ� உடI�5� Q5F9 ெகாLேட இ0Fதைத 
உணர G.Fத9. 

 

ேகாவிI�5 ஒ0 கி.மீ. G� இற:கி நட�5� ெபாJ9 

1.தைலயிலி0F9 (5றிபாக சி= Yைளயி�) கா� வைர மி�ன� 
பாPF9 எ�ைன (உடைல) இரLடாக வ5Fத9 ேபா� இ0Fத9. 

2.அத�5� காரண� எ�ன…? எ�= உடேன உணர G.யவி�ைல 

3.ஆைகயினா� ெம9வாக� தா� எ�னா� அ:ேக நடF9 ெச�ல 
G.Fத9. 

 

ஆலய�தி�5� Gதலி� ஒ0 Gைற வல� வFேத�. பி� 
இரLடாவ9 Gைற வல� வ0� ெபாJ9 இரLD க,Dகளாக இ0Fத 
அFத ஆலய�தி� Gத� க,.� பாLடவ�களி� அைன�9< 
சிைலகைள@� காண G.Fத9. 

 

அFத< சிைலகைள பா��9� ெகாLD இ0�5� ெபாJ9 
திgெர�= இள� நRல நிற�தி� ‘பள R�...���…” எ�= ெவளி<ச� மி�ன� 
ேபா� ெவ,.ய9. 
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ெவளி<ச� எ:கி0F9 வ0கிற9…? எ�= ]�= G�=� பா��5� 
ெபாJ9 ம=ப.@� அேத ெவளி<ச� மி�ன� ேபா� இள� நRல நிற�தி� 
ெத'Fத9. 

 

பி�ன� ஈ)வரப,ட� ெதளிவாக என�5 உண��தினா�. நR 
ஏ�கனேவ எD�9…  

1.உன�5� வள��9� ெகாLட அFத� 90வ ந,ச�திர�தி� 
உண��க� கிள�FெதJF9 

2.இFத மைலயி� “அப'தமாக பரவி� ெகாL.0�5�…!” அFத 
மாமக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய� த�னி<ைசயாக ஈ��ததா� தா� 

3.இFத நRல நிற ஒளிக� உ�னிடமி0F9 ெவளிப,ட9. 
4.ேமI� உ� உடைலேய இரLடாக பிளப9 ேபா� இ0Fதத� 

காரணG� அ9ேவ தா�. 
 

உ� உடலி� அFத ஆ�ற�கைள� தா:க� S.ய “காFத ச�தி” 
இ�லாததா� தா� உன�5 வலி@� அதனா� ேசா��� வFத9…! எ�= 
ெதளிவா�கினா�. 

 

அFத� காFத ச�திைய� S,D� Gைறைய@� கா,.னா�...! 
 

அ:ேக இ0Fத ல,]மி நாராயண� சிைல அ0கி� ஒ0 ெநP தRப� 
எ'F9 ெகாL.0Fத9. அFத ஒளியி� ]டைர இரLD ைகக� Yல� 
எD�9 வியாசகைர@� ம�ற மக'ஷிகைள@� எLணி எ� Gக�தி� 
]மா� நா�5 Gைற ஒ�றி எD�5�ப. உண��த�க� வFத9. 

 

அEவா= ெசPத9� உடலி� சி= Yைளயி� இ0Fத வலி… உட� 
ேசா��… அ9 எ�லாேம 5ைறய� ெதாட:கிய9. 

 

பி�ன� உ� க,.� இ0Fத G�ேகாண வ.வி� மைல ேபா� 
உ0வாகியி0Fத ேகதா'� சிைலைய உ�= பா��ேத�. அதிேல 
தடவப,.0Fத ெநPைய பா��த9� எ� நிைன�க� அைன�9� 
மக'ஷிக� பா� ெச�ற9. 

 

மனித வாa�ைகயி� வFத அைன�9 உண��கைள@� உயி0ட� 
ஒ�ற< ெசP9 அFத ந�ல ச�திகைள உயிரா�மாவி� வ.�9< 
ெச�றவ�க� தா� மக'ஷிக�. 

1.அFத உண��கைள< ]வாசி�த9� அFத� ேகதா� சிைலயி� 
(G�ேகாண வ.வி�) அ.யி� இ0�5� 

2.அத� ஈ�Q நிைலைய@� 

3.விLணிலி0F9 கவ0� அதனி� ஆ�றைல@� உணர G.Fத9. 
 

 பி� ஆலய�தி�5 ெவளிேய வF9 அFத� ேகாவிைல� தா:கி 
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நி�ற க�ப�தி� எ� உ�ள:ைகைய ைவ�9�… தைலைய ைவ�9� 
]வாசி�க� ெதாட:கிேன�. 

 

உட� GJவ9� ஒ0 Q�9ண�<சி ேதா�றிய9. பறப9 ேபா� 
உண��க� வFத9. மனதி� மகிa<சி ஊ,D� உண��க� ேதா�றிய9. 

 

பி�ன� ஞான50ைவ@� மாமக'ஷி ஈ)வரப,டைர@� எLணி� 
ெகாLேட கீேழ இற:க� ெதாட:கிேன�. ]மா� ஐF9 கி.மீ ெச�ற9� 
நR� ேமக:க� ேவக ேவகமாக மைல ப5திகைள ேநா�கி ஈ��கப,D 
நRராக மா=வ9 ெத'Fத9. 

 

பி�ன� மைழ� 9ளி@� விழ� ெதாட:கிய9. சிறி9 eர� 
ெச�ற9� மைழ ெபPய� ெதாட:கிய9. எ:5 பா��தாI� ெவLைம 
நிற (மைழ) ேமக:க� ெத'Fத9. வான�தி�…. 

1.அதாவ9 விLMலகி� ச`ச'ப9 ேபா� உண��க� 
ேதா�றிய9. 

2.ஏென�றா� கLM�5 G�னா. இ0ப9 எைத@ேம 
ெதளிவாக� காண G.யவி�ைல. 

3.எ:ேக பா��தாI� அFத ெவLைம நிற� தா�…! 
 

பி� அFத மைழ ெபாழிதI�… Yலிைககளி� வாசைனக;�… 
]வாச�தி� இனிைமயான உண�ைவ ஊ,.ய9. கீேழ இற:5� வைர 
அைத அ>பவி�ேத�. 

1.காணாத கா,சிகைள எ�லா� காண G.Fத9. 
2.விLைண@� மLைண@� ஒ�றாகேவ காண G.Fத9. 
3.அFத விLMலக ஆ�ற� என�5� ேச�வைத@� உணர 

G.Fத9. 
 

பி�ன� பாLடவ�களி� சிைலகைள ப�றி ஈ)வரப,ட� 
உண��த� ெதாட:கினா�. 

 

ந� ஐ�Qல�க� தா� பாLடவ�க�. உயி'� 9ைண ெகாLD 
ஐ�Qல�க� வழியாக எD�5� மக'ஷிகளி� அ0� உண��க� 
ெகாLD உட� ெப=� உண��கைள� (ெகௗரவ உண��கைள) 
கைர�5� ெபாJ9 அ9 ேபெராளியாக ேஜாதிலி:கமாக இFத உடேல 
ஒளியி� உடலாக மா=கி�ற9…! எ�= ெதளிவா�கினா�. 
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ேஜா)ம� நரசி�ம� (ப�'நா� அ0கி�) ஆலய�தி� 
28.08.19 அ�= தியான�தி� ெப�ற அ>பவ�  

 
நரசி�ம அவதார�ைத ப�றி எ�ேலா0� ேக�விப,.0ேபா�. 

ஆனா� அதிI�ள ெத'யாத விஷய:கைள அறிF9 ெகா�;� 
வாPபாக அ:ேக ெசPத தியான� அைமFத9. 

 

நரசி�ம'� Gக� மிக�� ேகாரமாக�� ைககளி� உ�ள நக:க� 
S�ைமயாக�� அ9 இரLயனி� 5டைல பிளF9 இர�த�கள'யாக 
ஆவ9 ேபா� வியாசக� உண��தி@�ளா�. 

 

1.ந� வாa�ைகயி� வ0� தRைமகைள 

2.நா� எFத Gைறைய� ைகயாLD 

3.ந� ஆ�மாவிலி0F9 எப. பிளF9 ெவளிேய�ற ேவLD�…? 
எ�பைத� கா,Dவத�ேக அைத� கா,.@�ளா�. 
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ஞானிக� மக'ஷிக� ெவளிபD�9� அ0� உண��கைள@� 
90வ ந,ச�திர� சத'ஷி மLடல:களிலி0F9 வ0� 
ேபரா�ற�கைள@� நம�5� ேச��9� ெகாLேட வ0கி�ேறா�. 

1.அத� Yல� நரசி�ம'� Gக�தி� கா,டப,ட9 ேபா� 
வ R'யமான உண�� ெகாLD 

2.நரசி�ம அவதாரமாக நா� ஆகி 
3.]வாச�தி� Yல� வ0� தRைமகைள எ�லா� ஊD0வி பிளF9 

ெவளிேய த�ள ேவLD�. 
 

தRைமகைள எெபாJெத�லா� காMகி�ேறாேமா… 
ேக,கி�ேறாேமா… \க�கி�ேறாேமா… அFத ேநர� எ�லா� நா� “நரசி�ம 
அவதாரமாக…!” ஆகிட� ேவLD�. 

 

நா� தா� தியான� ெசPகி�ேறா�.. ச�திகைள எD�கி�ேறா�.. 
அ�லவா..! அ9ேவ எ�லாவ�ைற@� ச' ெசP9விD� எ�= 
சாதாரணமாக எLணி விட� Sடா9. நா� அFத நரசி�ம அவதாரமாக 
ஆக ேவLD�. ஆனா�… 

1.தRைம ெசPபவ�கைள எLணா9 தRைம ெசPபவ�கைள� 
தா�கா9… 

2.தRைம ெசP@� உண��கைள பிளF9 அைத ந� 
ஆ�மாவிலி0F9 GJவ9� அக�றிட� ேவLD� எ�ற இFத 
வைகயி� தா� 

3.நரசி�மராக மாற ேவLD� எ�= ெதளிவாக அ:ேக 
தியான�தி� உணர G.Fத9. 

 

அேத ேபா� இ�= இFத உலகி� நட�க�S.ய தRவிரவாத�… 
இய�ைகைய அழி�த�… ஆ,சியாள�களி� அதிகார< ெசய�க�… ேபா�ற 
நிைலகளி� 

1.அறியாத நிைலகளி� அFத� தRைம ெசPேவா� அைனவ0� 

2.அ0� மக'ஷிகளி� அ0� உண��க� ெப�= 

3.அவ�க� அைனவ0� சிFதி�9< ெசய�பD� அ0� ஞான ச�தி 
ெப�= 

4.அவ�க� ெசய� அைன�9� த� நா,D ம�கைள� கா�திD� 
நிைலயாக�� 

5.இFத உலைக� கா�5� ச�தியாக�� மாறி உய�Fத நிைலகளி� 
வளர ேவLD� எ�=� 

6.ந� _மி� தாைய� கா�5� நரசி�ம அவதாரமாக�� ெசய�பட 
ேவLD� எ�ற உண��க� ேதா�றிய9. 

 

அEவா= ேதா�றிய அFத உண��க� Y<சைலகளாக� S,D� 
தியான�தி� Yல� ெசய�பD�தப,D இFத பரமா�மாவி� உ�ள 
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அைன�9 தRைமகைள@� பிளF9 அFத ந<]� த�ைமகைள எ�லா� ந� 
_மிைய வி,D அக�றிD� ெசயலாக உலெக:கிI� பரபப,ட9. 
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பாகீரதி நதியி� அைமF9�ள உ�தரகாசியி� 26.08.19 

அ�= தியான�தி� ெப�ற அ>பவ�  

 
பLைடய கால மக'ஷிக� இ:ேக அதிக� ெசய�ப,டதாக இFத 

)தல�தி� வரலா= S=கிற9. 
 

G�ேனா0 கால�தி� இVவா5 5ல�ைத< ேச�Fத சகர� எ�ற 
அரச� அ]வேமதயாக� நட�தினா�. அ]வேமதயாக� GJைம ெப�றா� 
தன9 இFதிர பதவி�5 ஆப�9 எ�= அறிFத இFதிர� யாக� 
5திைரைய� களவா. கபில Gனிவ� தியானி�5� இட�தி� மைற�9 
விDகி�றா�. 

 

5திைரைய� ேத. சகர'� அ=பதினாயிர� மக�க;� 
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ெச�கி�றன�. கைடசியி� கபில� ஆசிரம�தி� கLட9� 5திைரைய 
அவேர பி.�9 ைவ�தி0பதாக எLணி அFத Gனிவைர ஏ]கி�றன�. 

 

ஏசிய9� அFத Gனிவ� கL விழி�9 பா��9 அவ�கைள எ'�9< 
சா�பலா�கி விDகி�றா�. பி� யாக� நட�9� அரசனி� ம�ேறா0 மக� 
நடFதைத அறிF9 கபில Gனிவ'ட� ம�னிQ� ேக,D யாக� 
5திைரைய அைழ�9< ெச�றதாக� காவிய� உLD. 

 

1.அFத அ=பதனாயிர� ேபைர@� மீ,க ேவLD� எ�றா� 

2.ஆகாய க:ைகைய இ:ேக _மி�5� ெகாLD வF9 

3.இறFத அ=பதனாயிர� ேப'� எI�Qகளி� அFத நR� ப,டா� 

4.அவ�க� எ�ேலா0� ெசா��க� அைடவா�க� எ�= கபில� 
ெசா�கிறா�. 

 

திlபனி� மகனான பகீரத� அFத அ=பதனாயிர� ேபைர@� மீ,க 
ெப0� Gய�சி எD�தா�. அ9 5றி�9 க:ைகைய ேவL. பகீரத� 
தவ� ெசPய க:ைக ஒ0 நா� பிரச�னமாகி உன�5 எ�ன ேவLD�…? 
எ�= ேக,கி�ற9. 

 

இ:ேக _மி�5� க:ைக வர ேவLD� எ�= பகீரத� ெசா�ல 
க:ைக என�5 இெபாJ9 வர வி0பமி�ைல….! எ�= ெசா�லி 
மைறF9 விDகி�ற9. 

 

பி�ன� Gனிவ�க� பகீரதனிட� நR சிவெப0மாைன நிைன�9� 
தவமி0Fதா� அவ� ெசா�னா� க:ைக நி<சய� _மி�5� வ0� எ�= 
ெசா�கி�றன�. 

 

அEவாேற பகீரத� சிவெப0மாைன எLணி� கD� 
தவமி0�கி�றா�. பல கால� தவமி0Fத பி� சிவெப0மானி� கா,சி 
கிைட�கி�ற9. க:ைகைய _மி�5 வர< ெசPவதாக அவ0� ஆசி 
ெகாD�கி�றா�. 

 

க:ைகயி� ேவக�ைத� த� ஜடாG.யி� தா:கி _மி�5� 
ெகாLD வ0கி�றா� சிவ�. அத� பி�ன0� பல சி�க�க� உ0வாகி 
அதி� ஒEெவா�றிலி0F9� கD� தவ� இ0F9 ெவ�= G.வி� 
அ=பதனாயிர� ேப'� எI�Qகளி� மீ9� க:ைகைய பட< ெசP9 
அவ�கைள மீ,டதாக அFத� காவிய� ெசா�கிற9. 

 

பகீரத� க:ைகைய� ெகாLD வF9 QLணிய� ெபற< ெசPததா� 
அFத இட�ைத “பாகீரதி நதி…!” எ�= அைழ�கி�றன�. 

 

இத>ைடய உ,ெபா0ைள ஞானிக� கா,.ய அ0� வழியி� 
பா�ேபா�. 
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அ]வேமதயாக� எ�றா� விLணிேல ேதா�றிய ஒ0 உயி� 
_மி�5� வF9 பல ேகா.< சbர:க� ெப�=… ஒ�ைற ஒ�= ெவ�=… 
ஒ�ைற ஒ�= ெகா�= ஒ�=�5 இைரயாகி… இப. பல நிைலகைள 
ெவ�= தா� மனித< சbர� ெப=கி�ற9. 

 

மனித< சbர� ெப�ற நிைலயி� இராமாயண�தி� தசரத< 
ச�கரவர�தி�5 அ=பதனாயிர� மைனவிக� எ�= 5றிபி,ட9 ேபா� 

1.உயிரா� \கரப,ட உண��க� அைன�9� 

2.எLணிலட:கா ச�திகளாக… உடலாக… மா=கிற9…! எ�= இ:ேக 
கா,Dகி�றா�க�. 

 

நா� ]வாசி�5� உண��க� அைன�9� இர�த:களி� கலF9 
இFதிரேலாகமாக… அM�களாக… அதனத� வ R'ய�தி�ெகாப 
வலிைம�ெகாப உ0ெப0கி�ற9. 

 

அதிேல ஏதாவ9 ஒ�= உடலி� உ�ள ம�றைத எ�லா� அட�கி 
வ R'ய� ெப�= ஆ,சி�5 வF9 வி,டா� “இFதிரேலாக�” (இர�த�தி� 
உ�ள அM�க�) மா=கி�ற9. 

 

அப. மாறாம� இ0�க ேவLD� எ�பத�5�தா� இFதிர� த� 
பதவிைய� த�க ைவ�க பல ேவைலகைள< ெசPகிறா�…! எ�= 
காவிய:க� S=கி�ற9. (நா� வள��9� ெகாLட 5ண:க� 
அைன�9� த�ைன� கா�க அ9 அ9 Gய�சி�5�) 

 

இEவா= எD�9� ெகாLட 5ண:க� மா=ப,ட நிைலயா5� 
ெபாJ9 

1.உடைல உ0வா�கி இய�கி� ெகாL.0�5� உயிரான 'ஷியிட� 
சாப� ெப=வதாக 

2.இ:ேக கபில Gனிவ'� சாப�ைத� கா,Dகி�றா�க�. 
 

மனிதனான நிைலயி� அD�த ந�ல நிைலைய அைடய G.யாத 
நிைலைய அEவா= கா,Dகி�றா�க�. ஆனா� பகீரதேனா எப.@� 
ெசா��க�ைத அைடய ேவLD� எ�= பல தடைவக� Gய�சி 
ெசPவைத� கா,Dகி�றா�க�. 

 

1.இFத மனித வாa�ைகயி� எ�தைகய இட�பாDக� வFதாI� 

2.எ�தைனேயா கDைமயான எதி�Qக� வFதாI� அைத 
ெபா0,பD�தா9 

3.மனித>�5 அD�த நிைலயான பிறவியி�லா நிைலைய அைடய 
ேவLD� எ�ற அவனி� Gய�சிைய� தா� 

4.“பகீரத பிரய�தன�” எ�= ெசா�வா�க�. 
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இதிேல “ஆகாய க:ைக” எ�ப9 விLணிலி0F9 வ0� ேபரா�ற� 
மி�க மக'ஷிகளி� அ0� ச�திக�. அத� ேவக�ைத நா� எD�க 
(தா:க) ேவLD� எ�றா� 

1.ந� உடலி� உ<சியி� உ�ள இரLD கLணி� நிைனைவ@� 
Q0வ ம�தி�5� ெகாLD வF9 

2.அத� Yலமாக விLணிலி0F9 ]வாசி�க ேவLD� எ�= 
ெதளிவாக� கா,Dகி�றா�க�. 

 

அFத விLணி� ஆ�றைல� தன�5� வலிைமயாக< ேச��9 
வள��5� ெபாJ9 அதி� வ0� தைடகைள எ�லா� எLணா9 “ஒேர 
நிைலயி� அFத< ச�திகைள ெபற ேவLD�” எ�பைதேய பகீரத� பல 
கால� கD� தவமி0Fததாக� கா,Dகி�றா�க�. 

 

1.அ0� மக'ஷிகளி� ஆ�றைல நா� ேசமி�க ேவL.ய இட� ந� 
உடலி� உ�ள எI�Qக� எ�=� 

2.அதிேல இ0�5� ஊaவிைன எ�ற வி�9கைள அ0� ஒளியி� 
உண�வாக மா�=� ெபாJ9 தா� 

3.அைன�9 வைகயான சாப:களிலி0F9� (ெஜ�ம விைன பாவ 
விைன சாப விைன தRய விைன) விDப,D 

4.எ�லா உண��க;� உயி0ட� ஒ�றி  மனித� ெசா��க� 
அைடவதாக ஞானிக� கா,Dகி�றா�க�. 

 

இFத ேப0Lமைய உண��திய9 வியாசக பகவா�. அ:ேக 
உ�தரகாசியி� வியாசகைர எLணி� தியானமி0�5� ெபாJ9 இFத 
விள�க:க� எ�லா� என�5� கிைட�த9. 

 

வியாசக'� அ0� ச�தி உலக ம�க� எ�ேலா0�5� கிைட�9 
பகீரதைன ேபா�= விடா Gய�சி எD�9 அ0� மக'ஷிகளி� அ0� 
ச�திகைள< ேச��9 உடலி� உ�ள அைன�9 உண��கைள@� 
உயி0ட� ஒ�ற< ெசP9 ேபெராளியாக அழியா ஒளி< சbர� ெபற 
அ0�வாP ஈ)வரா.  
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“க:ேகா�'” – _நRரான க:ைகயி� Qனித�ைத ப�றி 
தியான�தி� Yல� ெப�ற அ>பவ� 24.08.19  

 
மகாபாரத�தி� வியாச� கா,.ய ேப0Lைமப. சFத>வி� 

மைனவியாக வ0� க:ைக தன�5 பிற�5� ஏJ 5ழFைதகைள 
ெகா�கி�றா�. 

 

எ,டாவ9 5ழFைதயான பீVம� பிறFத9� அைத� ெகா�I� 
ேநர� அைத ெபா=�க G.யாத சFத> க:ைகயிட� “என�5� 
5ழFைத ேவLD�… ெகா�ல� Sடா9…!” எ�= ெசா�ன9� 
5ழFைதைய� ெகாD�9 வி,D க:ைக சFத>ைவ வி,D விலகி< 
ெச�= விDகிறா�. 

 

இத>ைடய உ,ெபா0� எ�ன…? எ�= தியான�தி� ேக,5� 
ெபாJ9 கிைட�த உண��க�…. 

 

இ�= ந� நா,.� QLணிய நதிகளி� மிக மிக G�கியமான நதி 
க:ைக.  

1.க:ைக எ�ற ெபய� பல இட:களி� ஒ0 சிறQ மி�கதாக 
பய�பD�9கி�ற9. 

2.“க:கா )நான�…” எ�= ெசா�வா�க�. 
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3.அத� உ,ெபா0ைள GJைமயாக உண�Fதவ�க� அைத ஆகாய 
க:ைக (அகLட அLட�) எ�= ெசா�வா�க�.  

 

அFத ஆகாய க:ைகயிலி0F9 தா� கLM�5 Qலபட�S.ய 
ெபா0�க� அைன�9ேம உ0வாகி�ற9. 

1.அM�க� உயிரM�க� எ�லாேம அFத ஆகாய க:ைகயி� 
அ�சமாக உ0வானாI� 

2.அFத உயிரM எ�ப9 ஒ0 _மியி� ஈ�Q�5� சி�கினா� 
ம,Dேம  

3.அ9 ப'ணாம வள�<சி அைடF9 மனித� வைர வள�கி�ற9. 
4.மனிதனாக ஆன பி� அFத ஆகாய க:ைகைய ப�றி அறிF9 

ெகா�;� வாPQ� வ0கி�ற9. 
 

அFத உயிரM ஆகாய க:ைகயி� இ0�5� வைர அத�5 வள�<சி 
இ�ைல. _மி�5� வFதா� தா� வள�<சி. (அ9 தா� எ,டாவ9 
5ழFைதயான _Vம�). 

 

விLணிேல ேதா�றிய உயி� _மி�5� வF9 உட� ெப�ற பி� 
அத�5� உயி'� ச�தி அைடபDகிற9. கLM�5 Qலபடாததா� 
அFத ஆகாய க:ைகைய ப�றி அறிய G.வதி�ைல. 

 

அேத ஆகாய க:ைகயி� ஆ�ற� _மி� தாயா� த�>ைடய 
வள�பான மைலகளி� ஈ��கப,D ஜRவ நRராக உ0வாகி�ற9. 
அ�தைகய நR� இ0Fதா� தா� தாவர:க;� அதனா� உயி'ன:க;� 
வள�<சி அைடய G.@�. 

 

அப. ஜRவ நR� நதியாக ஓடவி�ைல எ�றா� அைவக� எ9�ேம 
வளர G.யா9. ெவ=� மணI� மைலக;� ம,Dேம இ0�5�. 

 

இ�= மனிதனாக நா� வள�<சி அைடFத நிைலயி�  

1.அFத ஆகாய க:ைகயி� இய�க�ைத@�  

2.அதனா� உ0வான ஜRவ நRைர@� ப�றி GJைமயாக அறிF9 
ெகாLடா�  

3.உயி'� இய�க�ைத@� உயி0�5� ேச��க ேவL.ய அFத 
ஆகாய க:ைகயி� ஆ�றைல@� உண�F9 ெகா�ளலா�. 

 

இைத GJைமயாக அறிFத அ�கால மக'ஷிக� க:ைகைய 
“க:ைக மாதா” எ�= உண��தி அத� ஆ�றலி� G�கிய�9வ�ைத 
உண�F9… அFத ஆ�றைல� தன�5� வள��9… ஆகாய க:ைக@ட� 
ஐ�கியமாகி… “ஒளி வ R]� ந,ச�திர:களாக” அ:ேக எ�=� அழியாத 
நிைலயி� வாaF9 வள�F9 ெகாLD�ளா�க�. 
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த�ைன ேபா�= த� இன ம�க;� அFத ஆ�றைல 
ெப=வத�காக� தா� “க:ேகா�'” எ>� இட�ைத� ேத�FெதD�9 
அ:ேக “க:ைக மாதா” எ�= கா,.@�ளா�க�. 

 

க:ேகா�'ைய< ]�றி@�ள அ�தைன மைலகளிI� ந� ஊன� 
கLகளாேலேய  

1.மைலக;� அFத நRைர உ0வா�5� ேமக:க;� எப. 
ஒ�=ட� ஒ�= இைணF9�ள9 எ�=�  

2.அFத மைல உ<சிக� ஆகாய க:ைகயி� ஆ�றைல (நR�) ேமகமாக 
இJ�9  

3.அைத எப. ப0கி நRராக அ0வியாக� ெகா,Dகிற9… எ�=� 
மிக மிக� ெதளிவாக� காண G.Fத9. 

 

க:ேகா�'�5 ேபா5� அFத பாைதக� GJவதிIேம (]மா� 60 
கிேலா மீ,ட� ]�ற\ள��5) அைத உணர G.Fத9.  

1.அFத க:ைக எ�ற ெசா�லி� Qனித�ைத@� அத>ைடய 
மண�ைத@�  

2.க:ைக வைளF9 ெநளிF9 ஆழ�திI� அகலமாக�� 
ஓDவைத@� பா��5� ெபாJ9  

3.அ9 ஒ0 _நRராக… Qனித நRராக… விLM� இFத மLM� 
இரLடற� கலF9  

4.அதனா� ஏ�பD� சி0V.யி� பிர�மாLட�ைத@�… பைடபி� 
Yல�ைத@�… காண�� உணர�� G.Fத9. 

 

க:ைகயி� Qனித�ைத உண�Fததா� தா� ந�Gைடய ஞானிக� 
க:ைகயி� Yaகி� 5ளி�க ேவLD�… அதாவ9 அத>ைடய ஆ�றைல 
எD�9 ந�Gைடய தRைமகைள எ�லா� (உட� ெப=� உண��கைள) 
கைர�க ேவLD�… எ�றா�க�. 

 

ஞானிக� உண��திய அFத உLைமைய� த�oபமாக எ�னா� 
உணர G.Fத9. 
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“இமயமைல இரகசிய�” - 22.08.19 அ�= மானசேராவ� 
ெச�= த'சன� ெசPத இட�தி� )ப.க:கைள 

ப�றி அறிF9 ெகாLட அ>பவ�  

 
இFத உலைகேய சமபD�திய அக)தியமாமக'ஷி ெத�னா,.ேல 

ேதா�றியி0FதாI� இமயமைலயி� எLணிலட:கா மக'ஷிகளி� 
ெசயலி� G�கிய�9வ�9வ�ைத ப�றிய ேக�விைய ஏ�கனேவ 
ஈ)வரப,ட'ட� ேக,.0Fேத�.  
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இமயமைல பிரயாண�தி� ெபாJ9 ஏ�கனேவ அ:ேக 
இமயமைலயி� அதிகமாக< ]�றிய அ�ப� ஒ0வ� இமயமைலயி� 
_ேகாள அைமைப ப�றி 20.8.19 அ�= எ�னிட� ெசா�லி� 
ெகாL.0Fதா�. 

 

1.இமயமைல� ெதாட�<சியி� பாைறக� (மL) அைமQ  

2.ஒEெவா0 இட�திI� ஒEெவா0 விதமான நிற:க� 
இ0பதாக��  

3.நா� நிைன�ேத பா��க G.யாத அளவி� வ�ண:க� அதிேல 
உLD எ�=� ெசா�லியி0Fதா�. 

 

22.8.19 அ�= அ:ேக மானசேராவ� (உ�தரகா�, மாநில�) ெச�= 
வ0� வழியி� )ப.க:க� ப�றிய அறிய ஒ0 என�5 வாPQ 
கிைட�த9. அ:ேக பல வ�ண:களி� அFத )ப.க:கைள 
மாைலயாக�� ம�ற வைககளிI� ெசP9 வி�பைன�5 
ைவ�தி0Fதா�க�. 

 

ஒEெவா0 விதமான மாைலைய அணிவதாI�  

1.மனித>�5� இ0�5� சில மன 5ழப�ைத நR�5� ச�தி@�  

2.உட� நல� ெபற< ெசP@� ச�தி@� கிைட�5� எ�= ெசா�லி� 
ெகாL.0Fதா�க�. 

 

அ9 ேபாக அFத )ப.க:களி� உLைம� த�ைமைய (ORIGINAL) 
எப. ப'ேசாதிப9..? எ�= ெசா�னா�க�. அதாவ9  

1.அேத நிறG�ள இரLD )ப.க:கைள ஒ�=ட� ஒ�= 
அJ�தமாக ேமாத< ெசPதா�  

2.அதிேல ஒளி� க�ைறக� வ0கி�ற9. எFத நிற )ப.கேமா அேத 
நிற� வ0கி�ற9, 

3.இப. ஒளி வFதா� தா� அைவக� உLைமயான )ப.க:க�..! 
 

உLைமயான )ப.க� அைன�9� இமயமைல� ெதாட�<சியி� 
உ�ள பாைறகளி� இ0F9 ெவ,. எD�கப,D பி�ன� அைவ ]�த� 
ெசPயப,D விதவிதமான வ.வ:களி� உ0வா�கபDகி�ற9 எ�=� 
அ:ேக ெதளி�பD�தினா�க�. 

 

ேமI� அ:ேக அFத பாைறயி� க�கைள@� ைவ�தி0Fதா�க�. 
வயல, ப<ைச ம`ச� ேபா�ற நிற� க�கைள பா��ேத�. 

 

அெபாJ9 தா� என�5� இேலசாக ேபாறி த,.ய9. இதிேல 
ஏேதா G�கியமான x,சம� இ0ப9 ேபா� ெத'Fத9. 

 

பி�ன� சிறி9 ேநர�தி�5 பி�ன� ஈ)வர,ட� எ�னிட� 
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“இ:ேக எ�ன பா��தாP…? எ�னிட� ேக,ட ேக�வி�5 ஏதாவ9 
உன�5 Q'Fததா இ�ைலயா…? எ�= ேக,க� ெதாட:கினா�. 

 

சாமி…! ஏேதா சிறி9 உLைமக� அறிய G.கிற9. ஆனா� 
GJைம@� அறிய G.யவி�ைல. ஆனா� ஞான50 எ�னிட� 
Sறிய9…  

1.மக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய எD�5� ெபாJ9 ந� உயி� ஒ0 
x'ய� ஆகி�ற9. 

2.அதிேல எFத உண��க� ேமா9கிறேதா அைதெய�லா� ஒளியாக 
மா�றி� ெகாLேடயி0�5�.  

3.மக'ஷிகளி� உண��க� உயி'ேல ஆழமாக பதிவா�கி அ:ேக 
அைத உ0வா�கிவி,டா�  

4.எ�லா உண��கைள@ேம ஒளியாக மா�ற� ெதாட:5� எ�= 
எ�னிட� ]மா� 25 வ0ட� G� ெசா�லியி0�கி�றா� எ�ேற�. 

 

ேமI� 27 ந,ச�திர:க;� 27 நிற:க� ெகாLட9.. அத>ைடய 
ஒளி�க�ைறக� மLணிேல பதிF9 க0வாகி விைளFதா� 27 
ைவர�க�களாக மா=�..! எ�=� உபேதச�தி� ஞான50 
ெசா�லியி0�கி�றா�. இ9 தா� சாமி என�5� ெத'@�..! எ�ேற�. 

 

ஈ)வரப,ட� சி'�9வி,D “இ�>மா உன�5 Q'யவி�ைல…?” 
எ�= ேக,Dவி,D 27 ந,ச�திர:களி� ஒளி� க�ைறக� இமயமைல� 
ெதாட�<சியி� அத� _ேகாள ப5தியி� அதிகமாக பட�F9 
ெகாLேட@�ள9.  

 

அ9 தா� அ:ேக பல வித வரண:களி� பாைறகளாக 
உ0வாகிற9.  

1.அFத ந,ச�திர:களி� க�ைறக� ஒ�=ட� ஒ�= ேமாதினா�  

2.எப. மி�னலாக பள R�… எ�= ஒளியாக� ேதா�=கிறேதா அேத 
ேபா�  

3.அFத� க�கைள@� ஒ�=ட� ஒன= உரா@� ெபாJ9 ஒளி� 
க�ைறக� ேதா�=கிற9.  

 

இ0FதாI� இ9 Qற நிைல தா�..!  
 

அேத 27 ந,ச�திர:களி� ச�திைய� “50வி� 9ைண ெகாLD…” 
த� உயிரா�மாவி� ேச��தா� அதாவ9  

1.இரLD இைமக;�5 ைமய�தி� இ0�5�  

2.உடலி� உ<சியி� Q0வ ம�தியி� இ0�5� உயி� பாக� 
ேசமி�தா� (இFத உடலான இமயமைலயி�) 

3.உயிரா�மா ேபெராளியாக மா=�. 
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இ:ேக இமயமைலயி� திடெபா0ளாக க�களாக உ0வாகி�ற9. 
ஆனா� அFத 27 ந,ச�திர�தி� ச�திைய உயி'� பாக� ேச��9� 
க�லாக ஆ�காம�  

ஒளியாக.. ேபெராளியாக  

ஒளி� க�ைறகளாக  

ஒளியி� S,டைமபாக  

ஒளி ெவ�ளமாக  

ஒளியி� பிரவாகமாக உ0வா�க ேவLD�. 
 

இFத உLைமைய அறிFததனா� தா�.. அைத வIவா�கி� 
ெகா�ள ேவLD� எ�ற நிைலயி� அFத< ச�திைய� தா>� ெப�= 
உலக ம�க� எ�ேலா0�5� கிைட�க< ெசPய ேவLD� எ�ற 
நிைலயி� “இமயமைலயி� மக'ஷிகளி� ெசய�பாDக�… இ�=� 
ெசய�ப,D� ெகாL.0�கி�ற9..!” எ�= என�5� ெதளி�பD�தினா�. 

 

இமயமைலயி� இரகசிய� இ9 தா�…! 
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காசி வி)வநாத� ஆலய�தி� தியான�தி� கிைட�த 
அ>பவ� 20.08.2019  

 

வி)வத'சன� 

உயிரான ஈசைன Q0வ ம�தியி� எLணி ஆதிச:கர� 
உண��கைள எD�கபD� ெபாJ9 வி)வ த'சனமாக�� அத�5'ய 
உண�வி� ஒலிக;� (நாத:க;�) கிைட�த9.  
 

ஆதிச:கர� ெவளிபD�திய அ�ைவத� எ�ற த�9வ�தி� ப. 
கா�றி� மைறF9�ள மேகா�னதமான x,சம ச�திகைள எD�5� 
தியானமாக இ�= அைமFத9. 
 

உயிரான ஈச>�5� (சவீலி:க�தி�5) பல அபிேஷக உண��க;� 
ஞானிக� மக'ஷிக� உண��க;� பரவி பட�Fத9.  
 

உலக� GJவ9� அFத ஆதிச:கர� உண��க� பரவிட 
அ0�வாP ஈ)வரா. ஒEெவா0 உயிரா�மா�� ஆதிச:கர� கா,.ய 
அ0� வழியி� கா�றி� மைறF9�ள மக'ஷிகளி� அ0� ச�திகைள 
ெபற அ0�வாP ஈ)வரா. 
 

1.காசி மாநக'� ஆதிச:கர� நிoபி�த உயி'� ஆ�றைல 

2.அFத வி)வநாதனி� உய�Fத ச�திகைள  

3.உலக ம�க� அைனவ0� ெபற அ0�வாP ஈ)வரா. 
 

அ�ன_ரணி 
உடI�5 Y�= ேவைள உLM� நிைலயிலி0F9 _மி சைம�9 

அதிேல விைளFத உண�கைள Qசிபதிலி0F9 விDபD� நிைலயாக 
விLMலக ஆ�றைல எD�9 உயிரான ஈச>�5 உண� ெகாD�5� 
தியானமாக இ9 அைமFத9. 



23 

 

 

ேதவ�க� அGத�ைத உLD அமர�களாக இ0ப9 ேபா� 
ஆதிச�தியி� ஆ�றைல அதாவ9 அகLட அLட�தி� ஆ�றைல 
(தானமாக) பி<ைச எD�9 வா:கி உயி0�5 ஊ,D� தியானமாக இ�= 
இ0Fத9. 
 

1._ரண�9வ� ெப�ற… _ரண நிைலயி� இ0�5�… 
2.ேபரLட மக'ஷிகளி� 9ைண ெகாLD  

3.அFத விLMலக ஆ�றைல அ�ன_ரணியி� ச�திைய 
GJைமயாக ப05� ஒ0 சFத�பமாக இFத� தியான� அைமFத9. 
 

உலக ம�க� அைனவர9 உயி�க;�5�;� அ�ன_ரணியி� 
அ0� ச�தி பட�F9 அைனவ0� ெமP ஞானிகளாக மக'ஷிகளாக 
வள�Fதிட வாaFதிட அ0�வாP ஈ)வரா..!   
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உட� ெப=� விைனகைள அ=�9 ேப'�ப வாa�ைக 
வாaவ9 ப�றிய சி�த�க� பாட�  

 
த�ைன அறிFதிD� த�9வ ஞானிக� 

G� விைனயி� G.<ைச அவிaபா�க� 

பி� விைனைய பி.�9 பிைசவா�க� 

எLணியதி� ைவ�9 ஈச� அ0ளா� அ�ேறா 

 

ந� உயிேர ஈசனாக இ0F9 கட�ளாக உ� நி�= இய�5கி�றா�. 
ஈச� அைம�த ேகா,ைடேய இFத உட�. ஈச� வ R�றி0�5� இFத 
உடேல ஆலய�. மனிதைன உ0வா�கிய ந�5ண:க� அைன�9� 
ெதPவமாக அத�5� ெகாI வ R�றி0�கி�ற9. 

 

நா� ]வாசிப9 ேக,ப9 பா�ப9 அைன�ைத@� அMவாக 
உ0வா�5� க0வாக ந� உயி� உ0வா�கி உடலாக ஆ�கி� ெகாLேட 
இ0�கி�ற9 

 

1.G� ேச��9� ெகாLட விைனக;�ெகாப�தா� இFத மனித 
பிறவிேய அைமF9�ள9. 

2.அ9 ம,Dம�லா9 தாயி� க0விேல இ0�5� ெபாJ9 தாP 
]வாசி�த உண��க� அைன�9� 

3.பிற�5� ஒEெவா0 5ழFைத�5� _�வ QLணியமாக வF9 
ேச�கிற9. 

 

இFத இரLD� ேச�F9 தா� இFத மனித உட� வாa�ைகயி� 
பாைதையேய (ந�ைம தRைமகைள) நி�ணயி�கி�ற9. ஆகேவ அைத 
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எப. மா�றியைமப9...? எ�= அFத பிர�ம�தி� இரகசிய�ைத 
உண�Fதவ�க� தா� அFத ெமP ஞானிக�. 

 

அத� ப. 

1.இFத உயி0�5 அழிவி�ைல. 
2.ஆனா� உட�க� அழிகி�ற9. உண��க� மா=கி�ற9. 
3.\க�Fத உண���ெகாப உயி� அD�த உடைல உ0வா�5கி�ற9 

எ�= கLDண�F9 

4.உயி�... உண��... உட�... எ�ற நிைலயி� த�ைன� தா� அறிF9 

5.உயிரான ஈச>ட� ஒ�றி “அவ� ேவற�ல... நா� 
ேவற�ல...!” எ�= ஆகி உயி0ட� ஐ�கியமானவ�க� ெமP ஞானிக�. 

 

உயி� வழி< ]வாசமாக விLணி� ஆ�ற�கைள< ]வாசி�9 அத� 
Yல� த� ஆ�மாவி� இ0�5� G� ெஜ�ம விைனகைள@� தாP 
க0வி� Yல� வFத தRய விைன சாப விைன பாவ விைனகைள@� 
அ=�9 தRைமக� அைன�ைத@� ],D ெபா]�5� ஆ�றைல 
வள��9� ெகாLடா�க� ெமP ஞானிக�. 

 

உட� ெப=� உண��கைள இFத உட� வாa�ைகயிேலேய க0�கி 
ஒளியி� ]டராக ெப0�5� ெபாJ9 உயி0ட� ஒ�=� உண��க� 
அைன�9� ேவகா நிைல ெப=கி�ற9. 

 

ேவகா நிைல எ�றா� எ�ன...? அகLட அLட�தி� யாராI� 
அைத அழி�க G.யா9. x'யேனா ேகா�கேளா ம�ற எ9 அழிFதாI� 
ேவகா நிைலயிலி0�5� இFத உயிரா�மா அழியா9. அைத 
அழிபத�5Lடான ச�தி கிைடயா9. 

 

1.எ�தைகய விஷமான உண��க� வFதாI� அைத அட�கி 
2.தன�5� உணவாக எD�9 ஒளியி� ]டராக மா�றி� ெகாLD 

அகLட அLட�தி� ேபெராளியாக மாறி 
3.அ9 எ�=ேம ஏகாFதமாக வாJ�. 
 

ந�ைம ேபா�= மனிதனாக வாaFதவ�க� தா� அ�தைகய ேவகா 
நிைலைய அைடF9 90வ ந,ச�திரமாக�� சத'ஷி மLடலமாக�� 
இ�=� வாaF9 வள�F9 ெகாLD�ளா�க�. 

 

மனித உடைல உ0வா�கி இய�கி� ெகாL.0�5� உயிரான 
ஈசைன ப�றி அறிF9 அFத உயி� இய:க� ேதைவயான ஆ�றைல� 
தன�5� வள��9 ெப0�கி� ெகாLடதா�தா� அ�தைகய நிைலைய 
அவ�க� அைடF9�ளா�க�. 

1.உயிைர அறிவேத ெமP ெபா0� காM� நிைல. 
2.உயி0ட� ஒ�றி வாaவேத ேப'�ப வாa�ைக. 
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மண�… எLண�… உண��… மன�... மன9… எ�= ஆகி 
மனிதனாக எப. ஆனா� எ�ப9 ப�றிய சி�த�க� 

பாட�  

 
உயிர9 ேவறாP உண�� எ:5மா5� 

உயிைர அறியி� உண�� எ:5மா5� 

உயி� அ�= விJ:5� உண�ைவ 

அய0� ெப0� ெபா0ளாக ஆ:5 அறியாேர 

 

ந� உயி� எெல�,'�காக (இய�க< ச�தியாக) இ0F9 நா� \க0� 
உL��கைள எ�லா� எல�,ரானி�காக அதாவ9 உண�<சிகளாக 
மா�றி� ெகாLேட உ�ள9. 

 

உயி'ேல ப,ட பி� தா� நம�5� எLண:க;� உண��க;� 
உண�<சிக;� ேதா�=கி�ற9. 

1.அதனா� தா� உயிைர “அர:கநாத�…!” எ�= ஞானிக� 
கா,.@�ளா�க�. 

2.இFத உடலான அர:க�தி�5� நாத:கைள எJபி 
உண�<சிகைள ஊ,Dகி�ற9 “ஆLடா�….” 

3.அFத உண�<சிகளி� வழிேய நா� ெச�றா� “ஆaவா�” 
ஆகி�ற9. 

4.காரண ெபய�கைள ந� ஞானிக� அEவள� ெதளிவாக� 
ெகாD�9�ளா�க�. 

 

ஆகேவ நா� ]வாசி�5� உண�வி� எLண:கைள ைவ�9�தா� 
ந� உயி� ந�ைம இய�கி� ெகாL.0�கி�ற9 எ�பைத நா� அறிய 
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ேவLD�. மனித� எ�றாேல எLண:க� தா�…! எLண:க� 
இ�லாத மனித� கிைடயா9. எLண� இ�ைல எ�றா� மனித>� 
இ�ைல..! 

 

மண�… மன�… மன9… மனித�…! 
1.அதாவ9 ந�Gைடய ]வாச�தி� வழியாக வ0வ9 மண:க�. 
2.மண� உயி'ேல ப,டா� அFதFத மண�தி�5�த�க எLண:க� 

மன�. 
3.எFத எLண� வIவாக இ0�கி�றேதா அFத மனேம நம�5 

G�னா. நி�= ந�ைம இய�கி 
4.சிFதி�5�ப.யாக�� அத� வழியி� ெசயலா�5�ப.யாக�� 

ெசPகிற9. 
 

இ0FதாI� ந� வாa�ைகயி� ஒEெவா0 நா;� 
காைலயிலி0F9 இர� வைரயிI� நா� பா�ப9 ேக,ப9 \க�வ9 
இைவ அைன�ைத@� ந� உயி� நம�5� உண�<சிகளாக இய�கி அத� 
வழியி� அைத எ�லா� உடலாக< சி0V.�9� ெகாLேட இ0�கிற9. 

 

அதனி� ெபா0� எ�ன எ�றா� ஒEெவா0 உண�ைவ@� உயி� 
விJ:கி� ெகாLேட உ�ள9. ந�ைம அ9வாக ஆ�கி� ெகாLேட 
உ�ள9. 

1.நா�… நா�..! எ�= நா� ஒEெவா0 ெநா.யிேல@� (அFதFத< 
சFத�ப:களி�) எLணி< ]வாசி�தாI� 

2.உயிரா� அ9 விJ:கப,D� ெகாLேட@�ள9. 
3.ந�Gைடய 5ண�ைத@� ெசயைல@� அ9 மா�றி� ெகாLேட 

வ0கி�ற9. 
 

இைத�தா� மா'ய�ம� ேகாவிலி� ெதளிவாக� 
கா,Dகி�றா�க�.  அதாவ9 நா� ]வாசிப9 நம�5� மாறி நமதாக 
மா=கி�ற9. எைத அJ�தமாக எLணி< ]வாசி�கி�ேறாேமா 
(வி0�பினாI� வி0�பா வி,டாI�) அ9 நம�5� மாறி – தாயாக 
(மா'ய�மா) ந�ைம வள��கிற9 எ�= கா,Dகி�றா�க� ஞானிக�. 

 

இ�தைன நிைலக� ெசய�பD� நிைலயி� நா� எ�ன 
நிைனேபா�…? நா� ந�லைத� தா� நிைன�கி�ேற�… ந�லைத�தா� 
ெசPகி�ேற�….! யா0�5� எFத� தR:5� ெசPயவி�ைல. 

 

ஆனா� ஆLடவ� எ�ைன ஏேனா ேசாதி�கி�றா� எ�றா� அ9 
எப.< ச'யா5�..? ந� உயிரா� விJ:கப,ட உண�வி� இய�க� 
அEவா= தா� இய�5�. 

 

ஏென�றா� ந�Gைடய எLண:கைள ப�றிேயா உண��கைள 
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ப�றிேயா ப�தி வழியி� ெச�ேவா0� ச' இ�ைறய வி`ஞானG� ச' 
ஒ0 ெபா0,டாக� க09வேத இ�ைல. 

1.வி`ஞான� Qற ெபா0ைள� கLடறிவதி� தா� 5றியாக 
உ�ள9. 

2.ப�தியி� உ�ளவ�கேளா Qற�தி� எ:ேகா இ0�5� 
ஆLடவைன� ேத.� ெகாLD 

3.அவனா� நம�5 நிைறய கா'ய:க� ஆக ேவLD� எ�ற 
ஏ�க�தி� இ0�கிறா�க�. 

 

ஆனா� ெமP ஞானிக� கLட9… 
1.ந� ]வாச நிைலைய@� ந� எLண:கைள@� உயி� அைத 

எப. உடலாக மா�=கி�ற9…? 
2.ஆகேவ எைத ந� ]வாசமா�க ேவLD�…? 
3.ந�Gைடய எLண� எ9வாக இ0�க ேவLD�…? 
4.நம�5� எைத உ0வா�க ேவLD�…? 
5.இFத உடI�5 பி� எ�ன எ�= அறிF9 

6.அர:கநாதனாக இ0�5� ஈசனாக இய�கி� ெகாL.0�5� 
உயி0ட� ஒ�றி விLணி� ஆ�ற�கைள ப0கி 

7.உயிைர ேபா�ேற \க0� உண��கைள எ�லா�… தா� 
]வாசிபைத எ�லா� ஒளியாக ேபெராளியாக மா�றி ஆ�ம 
ேஜாதியாகி 

8.இ�=� விLணிேல 90வ ந,ச�திரமாக�� Gப�9 
G�ேகா.� ேதவாதி ேதவ�க� எ�= சத'ஷி மLடலமாக�� அழியாத 
வாa�ைக வாaகி�றா�க�. 

 

மனிதனி� கைடசி எ�ைல அ9 தா�… 
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த�ைன� தா� அறி@� (அக�திய�) நிைல ப�றிய 
சி�த� பாட�  

 
நD� நி�லா9 இE�லக� ச'Fத9 

ெகDகி�ற9 எ�ெப0மாென�ன ஈச� 

நD�ள அ:கி அக�தியா நRேபாP 

GDகிய ைவய�9 G�னி� எ�ேறேன 

 

மனித உட� ெப�ற நிைலயி� உயிரான ஈச� இFத உடலி� 
இ�ைல எ�றா� இFத உட� எ�ற உலக� நRசமாகி�ற9. மLMட� 
மLணாக ேபாPவிDகி�ற9. 

 

அ9 ம,Dம�லா9 உயிேர ஈசனாக இய�கி� ெகாL.0�கி�றா� 
எ�ற ெமPைய நா� அறியா9 

1.உடI�காகேவ வாJ� நிைலயி� 

2.\க�Fத உண�வி� இய�கமாக வாJ� வாa�ைகயி� எFத 
ந�ைம@� இ�ைல. 

 

அதாவ9 

1.த�ைன@� தா� அறியா9 

2.தன�5� இய:கி� ெகாL.0�5� ஆ�றைல@� அறிய Gய�சி 
ெசPயா9 

3.உLD கழி�9 உற:கி இறF9... மீLD� பிறF9 வாJ� 
]ழ�சியிேலேய மீLD� மீLD� ]ழ�= வ0� ெபாJ9 

4.ப'ணாம வள�<சியி� ந�ைம GJGத� கட�ளாக உ0வா�கிய 
ஈசனி� ச�திைய 

5.ச'யான வழியி� பய�பD�தா9 நா� வ Rணா�கிவிDகி�ேறா�. 
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வ Rணா�5த� எ�றா� நா� ]வாசி�5� உண��க� உடலிேல 
விைளF9 அதனி� ச�ைத வ.�9 உயி� த�>ைடய அைணபி� 
உயிரா�மாவாக ஆ�கி� ெகாLD அத�5� த�க தா� அD�த உடைல 
உ0வா�5கி�ற9. 

 

உயிரா�மாவி� ந�ல மண:க� இ0Fதா� தா� அD�9 ந�ல 
உட� ெபற G.@�. சலிைப@� ச`சல�ைத@� விர�திைய@� 
ேவதைன@� வாaFத வாa�ைகயி� எFத நிைறைவ@� அைடயவி�ைல 
எ�றா� அD�9 நா� மனித உடைல� Sட ெபற G.யா9. விஷ� 
த�ைம ெகாLட உயி'னமாக�தா� ெபற G.@�. 

 

உடலி� வாJ� கால�தி� 

1.மனித>�5 அD�த உய�Fத நிைலயான ஞான�தி� வழியி� 
ெச�= 

2.ெமP ஞானியாக வள�F9 ஒளியி� ]டராக ஆ�ம ேஜாதியாகி 
3.விLணிேல அழியாத நிைலயி� ஒளி0� ந,ச�திரமாக ஆ5� 

த5தி ெப�றி0�கிேறா� எ�பைத உண�F9 வாழ ேவLD� 

 

ஏென�றா� ந�ைம ேபா�= மனிதனாக உ0வான நிைலயி� 

த�ைன அறிF9 

அக�ைத அறிF9 

அMைவ அறிF9 

அLட�ைத அறிF9 

ஆதிச�தியி� இய�க�ைத அறிFத அக)திய� இ�= விLணிேல 
90வ ந,ச�திரமாக உ�ளா�, அக�ைத அறிF9ண�F9 அக�தி� 
இய�ைப (அவ�) இய�பியேத அக�திய�...! 

 

அவேன ந� _மிைய@� G�ெனா0 கால�தி� சமபD�தினா�. 
விL ெச�ற Gத� மனித>� அவேன. இ�= ெமP ஞான�தி� 
த�9வ�ைத மனித>�5 வழி கா,.� ெகாL.0பவ>� அவேன. 

 

ந�Gைடய Yதாைதயான ஆதியிேல ேதா�றிய அFத அக)திய� 
இFத உல5�ேக வழிகா,.யாக ஒ0 G�ேனா.யாக� திகaவ9 ேபா� 
நா� ஒEெவா0வ0ேம உல5�5 எD�9� கா,டாக வளர ேவLD�. 
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9�ப� த0� பிறவி நிைலைய ப�றி@� ேப'�ப� 
த0� பிறவியி�லா நிைலைய ப�றி@� சி�த�க� 

பாட�  

 
பிறFேதா� S=வ9 ெப0கிய 9�ப� 

பிறவா� S=வ9 ெப0� ேப'�ப� 

ப�றி� வ0வ9 G�ன9 – பி�ன9 

அ�ேறா� S=வ� அறிக எ�= அ0ளி 
 

இ�= மனிதனாக பிறF9 வாJ� எFத மனிதைர� ேக,டாI� 

1.எ� வாa�ைகயி� அ9 கVட�... இ9 கVட�...! 
2.உட� நல� ச'யி�ைல ெதாழி� ச'யி�ைல... அ9 ச'யி�ைல 

இ9 ச'யி�ைல... 5D�ப�தி� எ�ைன யா0� மதி�கவி�ைல... எ�= 

3.தன�5 வ0� சி= சி= 9�ப:கைளேய ெப'தாக எLணி 
9�பபDவைதேய வாa�ைகயாக அைம�9 

4.இப. எதிI� நிைறவைடயாதப. “எ� வாa�ைகயி� மகிa<சி 
இ�ைலேய...!” எ�ற ஏ�க�திேலேய வாaF9 ெகாLD�ளா�க�. 

 

பிறவா நிைல ெப=� எLண�தி� வாJ� ஞானிகேளா த� 
வாa�ைகயி� வFத அ�ல9 வ0� ஒEெவா0 9�ப�ைத@� அைத 
எப. ந�லதாக மா�ற ேவLD�...? எ�= அறிF9ண�Fதவ�க�... 
அதிேல ைக ேத�Fதவ�க�...! 

 

ேமI� இFத உடலி� வாJ� கால�தி�5� “தன�5� எைத 
நிைறவா�க ேவLD�...?” எ�= அைத� தன�5� GJைமபD�தி� 
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ெகாLடவ�க�. 
 

உதாரணமாக ெந� பயிைர பயி',D வள��கிேறா� எ�றா� அ9 
விைளFத�டேன நா�5 மாதேமா ஐF9 மாதேமா ஆ= மாதேமா 
அத�5� அ=வைட ெசP9விDகி�ேறா�. 

1.விைளFத பயிைர G�ற வி,D விைள<சைல வ Rணா�5வதி�ைல. 
2.அேத சமய�தி� ந�றாக விைளவத�5 G�னா.ேய அைத 

அ=வைட ெசPவ9மி�ைல. 
 

ச'யாக விைளயவி�ைல எ�றா� எ�ன ெசPகிேறா�...! 
 

அ9 எ�ன...? எதனா�...? எ�= பா��9 அத�5 ேவL.ேயா நRேரா 
உரேமா ம�ற ச�9�கைளேயா ெகாD�9 மகxைல எப.யாவ9 ந�ல 
Gைறயி� ெகாLD வர ேவLD� எ�= GJY<சாக< 
ெசய�பD�9கி�ேறா�. 

 

இைத ேபா�= தா� பிறFதத� பலைன வ Rணா�கி விட� Sடா9 
எ�ற நிைலயி� ஞானிகளி� ெசய�க� அைமகி�ற9. அவ�க� இFத 
உட� வாa�ைக� கால�ைத (வய9) ெப'தாக எLMவதி�ைல. 

1.சாதாரண மனித�கைள ேபா�= ]க�ைத@� ம'யாைதைய@� 
ெகௗரவ�ைத@� எLணி 

2.அைத� ேத.� ெகாLD அ�ல9 அைத எதி�பா��9 ஏ:கி� 
ெகாLD வாaவதி�ைல. 

 

உடைல உ0வா�கிய உயிரான ஈசைன அMகி அவ� 9ைண 
ெகாLD 

1.உய�Fத உண��கைள இFத உட� எ�ற ச,.யிேல சைம�9 

2.அைத ஒEெவா0 நா;� ]ைவயாக ப0கி 
3.உயிரா�மாைவ அழியாததாக மா�றி ேபெராளியாக மாறி 
4.இFத உட� எ�ற S,ைட பிளF9 (பிP�9) 
5.உட� ெப=� உண��கைளேய அ=�9< ெச�கி�றா�க�. 
 

விைளFத பயி'� உ�ள ெந� மணிகைள அ=�9 எDப9 ேபா� 
உயி'ேல மணியான ஒளியான உண��கைள< ேச��9 உடைல வி,D 
அக�= ெச�கிறா�க�. அFத எLண� அதிகமாக இ0பதா� 
அவ�க;�5 ேப'�ப வாa�ைகயாக அைமகி�ற9. 

 

மனித�களாக வாJ� நா� இFத உட� வாa�ைகைய வி0�பி எ� 
5D�ப�தி�காக நா� வாaகிேற� எ�= ெசா�லி� ெகாLD 

த� 5D�ப�.. 
த� ம�க�.. 
த� ெசா�9... எ�= ஏ:கி� ெகாLD 
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உடைலேய எLணி எLணி� 9�ப�ைதேய அ>பவி�கி�ேறா�. 
 

ஆனா� ஞானிகேளா த� உடைல (ெவ=�) க0வியாக 
பய�பD�தி� த� உயிரா�மாைவ ஒளியாக (மணியாக) மா�ற ேவLD� 
எ�ற அFத� 5றி�ேகா;ட� வாaகி�றா�க�. 

 

  ந�Gைடய ப�= எப. இ0�கிற9...? 
“கிைட�கவி�ைலேய...!” எ�ற ஏ�க�திேலேய வாa�ைக G.F9 
விDகி�ற9. 

1.நிைனப9 நட�கவி�ைலேய... எ�= சி= 5ழFைத@� 
எLMகிற9...! 

2.வாaF9 இற�5� த0வாயி� உ�ள மனித>� இைத� தா� 
எLMகி�றா�. 

 

பிறFதவ�க� எ�ேலா0� ஒ0 நா� இற�க�தா� ேபாகி�ேறா� 
எ�= ெத'FதாI� கா�க G.யாத அFத உடைல� கா�5� 
ஆைசயிேலேய வாaவதா� 9�ப� தா� எ�ைலயாகி�ற9. 

 

இைத GJைமயாக உண�FதறிFதவேன ெமP ஞானியாக 
ஆகி�றா�. அ9 ம,Dம�ல...! 

 

சிறி9 காலேம வாJ� இFத உடலிலி0F9 தா� ெபற ேவL.ய 
மக�9வமான ச�திகைள� தன�5� ேசமி�9 

1.அFத ஆ�றைல� ெகாLD விLMலக� ெச�= 

2.எ�=ேம ஏகாFதமாக வாJ� அழியா ஒளி உட� ெப=கி�றா�. 
3.த� அ0ைள பாP<சி ம�ற மனித0�5� அFத ெமP வழிைய� 

கா,Dகி�றா�. 
4.ெமP ஞான அறிைவ ஊ,Dகி�றா�. 
 

ெமP ஞான�தி� வ R'ய�தி� உLைம இ9...! 
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நம�5� இ0�5� ஈசனி� க0�ைத ஒEெவா0 
ெசயலிI� அறிவ9 ப�றிய சி�த�க� பாட�  

 
உ�Gதலாகிய ஊ� உயி� உLெட>� 

கLGத� ஈச� க0�9 அறிவா� இ�ைல 

ந�Gத� ஏறிய நா� அற நி�றா� 

த�Gத� ஆகிய த�9வ� ஆேம 

 

உயி� தா� நா� பா�பைத ேக,பைத \க�வைத இய�5கிற9 ந� 
உடலாக உ0வா�5கிற9 உ0வா�கி� ெகாLேட இ0�கிற9 எ�றாI� 
அைத யா0� எLணி பா�பதி�ைல. 

 

ஆதிYலமாகிய உயி� நம�5� கட�ளாக நி�= இய�கி� 
ெகாL.0�கி�றா�. அவேன இFத உடைல உ0வா�கி@�ளா�. அFத 
உயி� இ�ைல எ�றா� நா� எ�ற நிைல ஏ9� இ�ைல எ�பைத நா� 
Gதலி� அறிய ேவLD�. 

 

\க�Fத உண�வி� இய�கமாக நா� எ�ற நிைலயி� இFத 
வாa�ைகயி�… 

1.நா� தா� இைத< ெசPேத�… அைத< ெசPேத�.. 
2.அைத< ெசPய ேபாகி�ேற� இைத< ெசPய ேபாகி�ேற� எ�ற 

நிைலயி� 

3.த�னி<ைசயாக< ெசய�பD� பழ�க� தா� ந�மிட� உ�ள9. 
4.உயிைர ப�றிய சிFதைன இ�ைல. 
 

எ�ேலா'டG� நா� ேப]கி�ேறா� ெசா�கி�ேறா� 
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ேக,கி�ேறா�. ஆனா� நம�5� உ� நி�= இய�5� அFத ஈசைன� 
கLD அவ� க0�ைத< சிறி9� எLணி பா�பதி�ைல. அவனிட� 
ேக,ப9மி�ைல… அவனிட� ெசா�வ9மி�ைல… அவைன ஒ0 
ெபா0,டாகேவ மதிபதி�ைல…! 

 

இறFத பி�… உடைல வி,D உயி� ேபாPவி,ட9…! எ�ற நிைலயி� 
உயி� இ0�கிறதா… அ�ல9 ேபாPவி,டதா…? எ�= அFத� கைடசி ேநர� 
ம,D� தா� உயிைர ப�றி எLணி பா��5� நிைலயி� உ�ேளா�. 

 

இFத உடலி� உயி� இ0�5� ெபாJேத “ஈ)வரா…! எ�= அவைன 
மதி�9 ஒEெவா0 விஷய�திI� அவ>ட� கலF9 அவனி� க0�ைத 
அறிFதா� அவ>ட� எ�=ேம இைணF9 அழியாத வாa�ைக 
வாழலா� எ�பைத அறிய ேவLD�. இ9 தா� ெமP ஞானிக� கLட 
அற வழி. 

 

ஏென�றா� உட�க� அழிகிற9. உயி� எ�=ேம அழிவதி�ைல. 
சிறி9 கால�தி� அழிF9 ேபா5� இFத உடI�காக வாழாம� 
உயி0�காக வாழ ேவLD�. 

 

இFத உடேலா _மி�5< ெசாFதமான9. உயிேரா விLணிேல 
ேதா�றிய9. விLணிேல ேதா�றிய உயி� _மி�5 விஜய� ெசP9 உட� 
ெப=� நிைலயி� ப'ணாம வள�<சி�5 வ0கிற9. 

 

1.ப'ணாம வள�<சியி� ந�ைம மனிதனாக உ0வா�கிய உயி0�5… 
2.ந�ைம ஆ;� ஆLடவ>�5< ேசைவ ெசPவேத Gத� ந� 

கடைம ஆ5�. 
 

ேசைவ எ�ப9 இFத உட� வாa�ைகயி� நா� ெசா�9 ]க� 
ம�க� எ�= வாaF9 மீLD� மீLD� உட� ெப=� நிைல�5 
வாaவத�ல…!     

 

ந�ைம ேபா�= மனிதனாக� ேதா�றி உயி0ட� ஒ�றிய 
ஒளியாக இ0�5� விLணி� ஆ�றைல ெப�ற அFத ெமP 
ஞானிகளி� அ0ளா�றைல ந�Gைடய உயிரா�மாவி�5< ெசா�தாக< 
ேசமி�க ேவLD�. 

1.பைடபி� பைடைப… 
2.பைட�கப,டவனி� பைடபாக 

3.ேபெராளியாக நா� ஆக ேவLD�…! 
 

இ9 தா� பைட�தவனி� த�9வ�…! 
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உயிைர@� ]வாச�ைத@� ப�றிய சி�த�க� பாட�  

 
“Y�5 Gைனைய... Gழி�தி0F9� பாராம� 

ஆ�ைக ெக,D... நா>� அறி� இழFேத� _ரணேம...!” 
 

மனிதனி� ஆணிேவேர ]வாச� தா�. ]வாச�தி� வழியாக வ0� 
உண�வைலக� நாசி வழியாக ேபாP Q0வ ம�தியி� இ0�5� உயி'� 
ப,ட பி� தா� எLண�... ெசா�... ெசய�... எ�லாேம 
இய:5கிற9.  அைத எ�லா� இய�க� காரணமாக இ0ப9 ந� உயி� 
தா�. 

 

1.உயிேர கட�ளாக உ� நி�= அEவா= இய�கி� 
ெகாL.0�கி�றா� எ�பைத@� 

2.]வாச�தி� வழியாக ேபாவ9 தா� உயிரா� இய�கப,D 

3.ெதPவமாக நி�= ந�ைம இய�5கிற9 எ�பைத@� 
அறியவி�ைல எ�றா� எ�ன ஆ5�...? 

 

கLகளா� பா��5� உண��க;� ச'... அ�ல9 காதா� ேக,D 
அத� பி� கLகளி� நிைன��5 வF9 பா��தாI� ச'... அ9 
அைன�9� உடI�5� ஊaவிைனயாக பதிவாகி அத� வழிேய 
]வாச� அைமகி�ற9. 

 

இைத ப�றி எ9�� அறியாதப. நா� ]வாசி�த உண��க� 
எ�லாவ�ைற@� அப.ேய வி,D வி,D ந� ]வாச�தி� வழியாக 
ேபாவ9 எைத@� சரீபD�தவி�ைல எ�றா� எ�ன நட�5�...? 

 

நம�5� உ� நி�= கட�ளாக ந� உயி� இய�கினாI� 
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1.தRைம ெசP@� உண��க� உடI�5� விைளF9 

2.ந�ல உடைல வ Ra�தி 
3.மீLD� மனிதன�லாத ேவெறா0 உயி'னமாக�தா� அD�9 

பிற�க ேந0�. 
 

ப'ணாம வள�<சியி� உயி� ந�ைம மனிதனாக வள�<சி அைடய< 
ெசP9 வFத நிைலயி� 

1.எ�=ேம அழியாத நிைலயி� ஒளியாக இ0�5� உயி0ட� 
ஒ�றவி�ைல எ>� ெபாJ9 

2.நா� ேதPபிைறயாகி ந�Gைடய வள�<சி 5�றி 
3.மனித>�5 அD�த நிைலயான பிறவா நிைல ெப=� த5திைய 

இழF9 விDேவா�. 
 

இ�தைகய நிைலைய மா�ற ேவLD� எ�றா� எ�ன ெசPய 
ேவLD�...? 

 

“Y<ேசாD Gைன நாசி G,. பா@�... 
G�னி�=� காணா9... விழிேம� ேநா�5� 

பா<ெச�=� ேவLடாேம... தாேன பா@�...!” 
 

நா� ]வாசி�5� பிறிெதா0 உண��க� தா� ந�ைம 
இய�5கி�றேத தவிர நா� இய:கவி�ைல. 

 

அதாவ9 Qற� கLகளா� நா� பா�ப9 ேக,ப9 அைன�9� 
Y<சி� வழியாக உயி'ேல ேமா9கி�ற9. அப. பிறிெதா0 
உண��க� ேமாதப,D இய�5� அFத நிைலைய மா�றிட ேவLD�. 

 

ஏென�றா� அைவக� நம�5 G�னா. ஆ�மாவாக வF9 
இய�5� நிைலயாக இ0FதாI� அ9 ந�ைம இய�கவிடாதப. Qற� 
கLணி� நிைனைவ Q0வ ம�தியி� இ0�5� உயிரான 
அக�கLM�5� ெகாLD வர ேவLD�. 

 

 கLணி� நிைன� உயி0ட� ஒ�றபD� ெபாJ9 G�கL 
ஆகி�ற9. அFத உயி� வழியாக ந� நிைன�க� விLM�5< ெச�= 
ந`ைச ெவ�= ேபெராளியாக வாaF9 ெகாL.0�5� அFத அ0� 
மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி ெபறேவLD� எ�= ஏ:கி அைத� கவ�த� 
ேவLD�. 

 

இப. உ� உண�வாக நா� இய�கினா� நா� ெவளியி� Qற�தி� 
அதிகமாக எ9�� ெசய�பD�த ேவL.யதி�ைல. 

1.உயி� வழியாக நா� கவ0� அFத மக'ஷிகளி� உண��க� 
நம�5�;� பாPF9 அ9 ம�றவ�க;�5�;� பாயப,D 
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2.தRைமகைள அட�கி ந�ைமயி� ெசயலாக ஒளியி� உண�வாக 
மா�றி அைம�5�. 

3.(நா� பாய ேவL.யதி�ைல... அ0� உண��க� உயி'ேல 
பாPFதா� “தாேன” அ9 இய�5�) 

4.இைத எ�லா� அ>பவ�தி� நி<சய� பா��க G.@�...! 
 

ஒEெவா0 நா;� இைத வள��க உயி0ட� ஒ�றி வாJ� 
நிைல@� ந� உண��க� அைன�ைத@� ஒளியாக மா�றிD� அFத 
_ரண�9வG� நா� அைடய G.@�. 

 

மனித� மகானாகி ெமP ஞான�தி� GJைம ெப�= 
மக'ஷிக;ட� ஒ�றி வாழ< ெசP@� ப�5வ�ைத�தா� சி�த�க� 
அ�= பாட�க� Yல� ெவளிபD�தினா�க�. 

 

நா� அைனவ0� அFத� த5திைய வள�ேபா�. 
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தி0 அLணாமைலயி� கி' வல� வர ேவLD� 
எ�= ]�றி வ0வத� Yல� எ�ன...?  

 
உடலி� உ<சியிேல ந� உயி� வ R�றி0�கிற9. ந� உயிேர 

கட�ளாக உ� நி�= ந�ைம இய�கி� ெகாL.0�கிற9. நா� பா�ப9 
ேக,ப9 \க�வ9 அைன�ைத@� சதாசிவமாக உடலாக உ0வா�கி� 
ெகாLேட@�ள9. 

 

1.உடலாக மா�றினாI� நா� ]வாசிப9 ஆ�மாவிலி0F9 தா�. 
2.ந�Gைடய ஈ�Q வ,டேம ஆ�மாவா5�. 
3.இFத பிறவியிI� ச'… இத�5 G� எD�த பிறவிகளிI� ச'… 

நா� எD�9� ெகாLட எLணிலட:காத உண�வி� அைலக� 

4.உடைல< ]�றி அைமF9�ள ]ழ�= ெகாL.0�5� அFத 
உண�வைலகேள ந�Gைடய ஈ�Q வ,ட�…! (ந�Gைடய கா�= 
மLடல�) 

 

ந�Gைடய ஆ�மாவி� ந� உண��க� அதிக� இ0Fதா� ந�ைம 
அ9 ந� வழியி� இய�கி ந� வாa�ைக சரீாக இ0�5�. ந�ைம 
நலமாக வாழ< ெசP@�. 

 

ஆனா� சFத�பவச�தா� \கர ேந0� தRைம ெசP@� உண��க� 
ந� ஆ�மாவி� ெப0கி வி,டா� அத>ைடய அJ�த�தா� ந�ைம� 
தRைமயி� வழி�ேக இய�கி நம�5� 9�ப� த0� நிைலயாக ஆகிவிD�. 

 

ஆக ந�Gைடய ஆ�மாவி� இ0�5� உண�வைலகைள நா� 
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அறிF9 ெகா�ள ேவLD�. அதாவ9 அைத நா� ]�றி பா��க 
ேவLD�. 

 

1.ந� ஈ�Q வ,ட�தி� இ0�5� உண�வைலகைள அறிFதிD� 
நிைலயாக 

2.உயிரா� \கரப,ட உண�வைலக� ஆ�மாவாக இ0பைத அ9 
எ9…! எ9…? எ�= அறி@� நிைலயாக 

3.ந� ஆ�மாைவ� ePைமபD�9� நிைல�காக 

4.தி0 அLணாமைலைய� கி' வல� வர ேவLD� எ�= 
ஞானிக� கா,.@�ளா�க�. 

 

அEவா= ]�றி பா��த பி� அ0� மக'ஷிகளி� அ0� 
ச�திகைள உயி� வழியாக \க�F9 உயி'ேல ேஜாதி< ]டராக ஏ�ற 
ேவLD�. இைத ஒEெவா0 நிமிடG� ஏ�ற ேவLD�. 

 

மக'ஷிகளி� உண��கைள ஆ�ம ேஜாதியாக உயி'ேல ஏ�றி� 
ெகாLடா� நா� ம�றவ�களிட� ேப]� ெபாJ9� ம�றவ�க� ந�மிட� 
ேப]� ெபாJ9� அFத அ0� உண��கைள பாP<சி வாa�ைகயி� 
நா� ெபா0ளறிF9 ெசய�பD� ச�தியாக ந�Gைடய ெசய�கைள 
அைம�9� ெகா�ள G.@�. 
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Q0வ ம�தியி� 90வ ந,ச�திர�தி� நிைனைவ� 
ெகாLD வர< ெசா�வத� G�கிய�9வ� எ�ன...?  

 
மகாபாரத�தி� உயி'� இய�க�ைத _Vம� எ�= வியாசக� 

கா,Dகி�றா�. ப�தாவ9 நா� ேபா'� _Vம� வ Raவதாக�� ஆனா� 
அேத சமய�தி� ேபா� G.@� வைரயிI� அ�Q பD�ைகயி� 
பD�தி0பாதாக�� கா,.யி0பா�. 

 

ப�தா� நா� ேபா'� அ�<]ன� _Vமைர எப. ெவ�கிறா� 
எ�றா� 

1.சிகL.ைய பீVம0�5 G�னா. நி=�தபD� ெபாJ9 அவ� 
ேபா� ெசPவைத நி=�திவி,D அ�Q எP9வைத� தாa�9வா�. 

2.அFத ேநர�தி� நR அ�ைப எP9 அவைர� ெகா�ல ேவLD� 
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எ�= தா� கLண� அ�<]னனிட� ெசா�வா�. 
 

இதி� சிகL. எ�ப9 90வ ந,ச�திர�. கLண� எ�ப9 நம9 
கLக�. அ�<]ன� எ�ப9 ந�Gைடய S�ைமயான எLண:க�. 

 

1.அதாவ9 ந�Gைடய S�ைம (இ<ைசபD� எLண:க�) 
தRைமயி� ப�க� வIவாக இ0�5மானா� 

2.உயி� அத�5 G�கிய�9வ� ெகாD�9 

3.அைத நம�5� ெகௗரவ�களாக< சி0V.�கி�ற9. 
4.ந�மா� ந�ல 5ண�ைத� கா�க G.வதி�ைல. 
 

அேத சமய�தி� வIவி�லாத உண�வி� எLண:கைள 
எD�ேதா� எ�றா� உயி� அைத நம�5� எD�9 உடலாக< 
சி0V.பதி�ைல. 

 

ஆனா� உடI�5� 1008 5ண:களி� உ0வான அ�தைன 
அM�க;�5�  உயி� உணவாக எD�9 வள��9� ெகாL.0�5� 
நிைலயி� ந�மா� ந�லைத வIவாக ந� எLண�தா� எLணி 
எD�க G.@மா எ�றா� G.யா9...! ஏென�றா� உயி� தாயாக இ0F9 
உடலி� இ0�5� அM�கைள வள��கிற9. 

 

பீVமைர (உயி'� இய�க�ைத) ேநர.யாக யா0� ேபா'� ெவ�ல 
G.யா9 எ�பதனா� தா� கLண� தி0,D வழிைய� 
காLபி�கி�றா� எ�= வியாசக� உண��9கி�றா�. 

1.ந� உடலி� உ�ள ம�ற தRைமயான அM�க;�5 ஆகார� 
ெச�லா9 தைடபD�த ேவLD� எ�றா� 

2.உயி'� இ�தைகய ெசயலா�க:கைள மா�றி அைம�க 
ேவLD�. 

 

அதனா� ேப.ைய (ஆM� இ�ைல ெபLM� இ�ைல) ேபா�ற 
நிைலயி� உ�ள சிகL.ைய _Vம0�5 G� நி=�த< ெசா�கிறா� 
கLண�. 

 

உதாரணமாக நா� கிரகண� எ�= ெசா�கிேறா� அ�லவா. 
கிரகண ேநர�தி� எFத� ேகா� இைடமறி�கி�றேதா அFத ேநர�தி� 
ஏ�கனேவ கிைட�9� ெகாL.0�5� x'யனி� ஒளி�கதி�கைள அ9 
தைடபD�9கி�ற9. 

 

தைடபD� சமய�தி� x'யனி� கதி�க;�5 பதிலாக 
தைடபD�தப,ட ேகாளி� ச�9�க� ேபாP< ேச�கிற9. 

1.கிரகண� பி.�5� ேகா� ந�லதாக இ0Fதா� பல� கிைட�5�. 
2.ஆனா� ேக9ேவா ரா5ேவா ேபா�ற ேகா�க� கிரகண� 
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பி.�தா� விஷ� த�ைமக� தா� பர��. 
3.இ9 ேபா�= தா� ந� உயி� வழியாக... உயி� Yலமாக... 
4.உடI�5� Q5� தRைமகைள GJைமயாக� தD�9 நி=�த 

ேவLD� எ�றா� எ�ன ெசPய ேவLD�...? 
 

தRைமைய ெவ�ற... ந`சிைன ெவ�ற... உண�விைன ஒளியாக 
மா�றிய... அFத� 90வ ந,ச�திர�திைன உயி0�5 G�னா. Q0வ 
ம�தியி� அைடபாக... கிரகணமாக� ெகாLD வர ேவLD�. 

 

90வ ந,ச�திர� எ�ன ெசP@� எ�= நம�5� ெத'யாத 
நிைலயி� மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� கா,.ய வழியி� 
அவ0ைடய 9ைண@ட� 90வ ந,ச�திர�தி� உண��கைள உயி'ேல 
இைண�கபD� ெபாJ9 தRைமக� GJவ9ேம தைடபD�9கி�ற9...! 

 

எப....? 
 

பல இல,ச� ஆLDக;�5 G� ந� _மியி� வாaFத அFத 
அக)திய� 90வனாகி� தி0மணமானபி� 90வ மக'ஷியாகி� 90வ 
ந,ச�திரமாக ஆனா�. ேவகா நிைல ெப�= விLMலக� ெச�ற Gத� 
மனித� அக)திய� தா�. 

 

த�>ைடய வாa�ைகயி� அவ� அகLட அLட�ைத@� 
அறிF9ண�F9 ச�வ தRைமகைள@� ெவ�= சரவ ந`சிைன@� ெவ�= 
எைத@ேம ஒளியாக மா�றிD� ஆ�ற� ெப�றா�. 

 

அFத� 90வ ந,ச�திர�தி� உண�வைலகைள ந�Gைடய Q0வ 
ம�தியி� ஈ)வரா எ�= எLணி 

1.உயி'ேல மைறபாக அ�ல9 அைடபாக ேபாடபD� ெபாJ9 

2.அFத அக)திய� எப. ந`சிைன ஒளியாக மா�றினாேனா அேத 
ேபா� நாG� அFத நிைல ெபற G.@�. 

3.உயி'� ெசயலா�க:க� தணிF9 

4.உயி0ட� ஒ�றி ஒளியாக வாJ� ெமP ஞானிகளி� இய�கமாக 
நம�5� ஆகி 

5.வாa�ைகயி� இ0� xJ� நிைலைய நா� மா�றிட G.@�. 
 

அதனா� தா� மகாபாரத�தி� ப�தா� நா� ேபாைர மிக�� 
G�கிய�9வ� வாPFததாக வியாசக� உண��தி� கா,.யி0பா�. 

 

ந�Gைடய வாa�ைகயி� எெபாJெத�லா� தRைமகைள@� 
9�ப:கைள@� சFதி�கி�ேறாேமா அFத ேநர�தி� எ�லா� 
உடன.யாக 

1.கLண� கா,D� அFத� தி0,D வழியி� கLகளி� 
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நிைனைவ Q0வ ம�தி�5� ெகாLD வF9 

2.90வ ந,ச�திர�தி� உண�ைவ அ:ேக நிைல நி=�திேனா� 
எ�றா� 

3.ெவளியிலி0F9 வ0� எFத� தRைம@� ந�ைம இய�க G.யா9. 
 

மாறாக நா� எD�5� அFத 90வ ந,ச�திர�தி� இய�கமாக நா� 
இய:கி ந�ைம@� கா�9 ம�றவைர@� கா�க� S.ய ச�தியாக 
ந�Gைடய ெசய�க� அைன�9� அைம@�. 

 

எ�>ைடய அ>பவ�தி� இைத�தா� ெசP9 ெகாLD�ேள�...! 
 

அ�றாட வாa�ைகயி� 90வ ந,ச�திர�தி� உண�ைவ Q0வ 
ம�தி�5 எFத அள��5� ெகாLD வ0கி�ேறாேமா அFத அளவி�5 
நா� தRைமகைள அக�=� ஆ�றைல ெப=கி�ேறா�. 

 

அக)தியைன பி�ப�றியவ�க� வாJ� சத'ஷி மLடல 
எ�ைலைய நி<சய� நா� அைனவ0�  அைடய G.@�. 
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ஓ…� ஈ)வரா… 50ேதவா…! எ�= கLணி� 
நிைனைவ Q0வ ம�தி�5 அ.�க. ஏ� ெகாLD வர 

ேவLD�…?  

 
உதாரணமாக ைம� (MIC) Yல� ஒ0வ� ேபச ேபாகிறா� எ�றா� 

அவ� ேப]வத�5 G� அைத பல Gைற ப'ேசாதிபா�க�. 
 

சத� எப. வ0கிற9…? எ�ேகா (ECHO) இ�லாம� இ0�கிறதா..? 
எ�லா இட:களிI� சத� ேக,கிறதா…? இைர<ச� இ�லாம� 
இ0�கிறதா…? எ�ெற�லா� பா��9 அைத< ச' ெசP9 ைவபா�க�. 

 

ஏென�றா� அ9 ச'யாக இ�ைல எ�றா� ேப]பவ� G�கியமான 
விஷய:கைள ேபசி� ெகாL.0FதாI� ேக,ப�க;�5 அ9 
GJவ9� ேபாP< ேசரா9. அ��தG� ஆகா9… எ'<சலா5� 
உண�<சிகைள� தா� eLD�. 

 

1.இ9 ேபா� தா� ந�Gைடய 50நாத� Yல� (ஞான50) 
2.அFத மக'ஷிகளி� அ0� ச�திகைள அப.ேய த:5 

தைடயி�லா9 GJைமயாக ெபறேவLD� எ�றா� 

3.அைத� கிரகிபத�5 ந� நிைன�கைள< ச�ீபD�தி� ெகா�ள 
ேவLD�. 
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எப.…? 
 

ஓ…� ஈ)வரா.. 50ேதவா…! எ�= அ.�க. ெசா�ல< ெசா�வேத 
இத�5�தா�. அதாவ9 

1.எ:ெக:ேகா ெச�I� நிைன�கைள Q0வ ம�தி�5� ெகாLD 
வF9 

2.ந� கLணி� நிைனைவ உயி0ட� ஒ�=� ெபாJ9 

3.ந� ஆ�மாவி� இ0�5� ம�ற உண��க� உயி'ேல 
படாதப.  தD�கபDகி�ற9. 

 

அேத சமய�தி� (கLணி� நிைன� உயி0ட� ஒ�றிய நிைலயி�) 
ஞான50 உபேதச�ைத� ேக,5� ெபாJேதா அ�ல9 ப.�5� 
ெபாJேதா அ�ல9 அைத எLணி� நிைன�9� தியானி�5� ெபாJேதா 

1.அFத அ0� உண��கைள ம,D� 

2.கா�றிலி0F9 பி'�9� கா,D�. 
 

அFத உபேதச� க0�9�களி� உ�ள \Lணிய உண��க� 
உயி'ேல ப,ட பி� அேத உண�<சிக� eLடபDகிற9. அத� Yல� 
நா� எFத மக'ஷி அFத உண�ைவ� தன�5� ஆ�றலாக வள��9� 
ெகாLடாேரா அைத ேநர.யாக நா� ெப=� சFத�ப� உ0வாகி�ற9. 

 

அத� Yல� நம�5� ெமP ஞான�தி� வள�<சி SDவத�5 
ஏ9வாகி�ற9. ந� வாa�ைகயி� ஒEெவா0 சFத�ப�திI� சிFதி�9< 
ெசய�பD� அறிவா�ற� ெப=கி�ேறா�. 

 

இப. வள��9� ெகாLடா� ந�Gைடய அறிவா�ற� Gதலி� 
ெசய�ப,டத�5� இெபாJ9 ெசய�பD� த�ைமயிI� அதிகமான 
உய�ைவ� காண G.@�. 

 

1.ச'யான ஆேலாசைன ேக,பத�காக யாைரேயா (நம�5 
ந�பி�ைகயானவ�கைள) ேதDவத�5 பதிலாக 

2.நம�5� நாேம அFத ெமP வழிைய� கLDணர G.@�. 
3.அைத< சரீாக< ெசய�பD�தி ெவ�றிைய@� அைடய G.@�. 

 

எ�>ைடய அ>பவ� அ9 தா�…!  
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ெதPவ�ைத� காவ� கா�5� ெதPவ:க�...!  

 
9வாரபாலக�க� எ�றா� நா� யா� எ�= ெத'F9 ெகா�ள 

ேவLD�. ெப0�ப5தி ஆலய:களி� G�னா. இ9 இ0�5�. 
 

9வாரபாலக�கைள� காவ� ெதPவ� (வாயிைல� காேபா�) 
எ�=� ெசா�வா�க�. சFநிதான�தி� இ0�5� கட�ைள பா��க< 
ெச�I� G� 9வாரபாலக�கைள� கடF9 தா� ெச�ல G.@�. 

 

1.ந� உயிேர ஈசனாக கட�ளாக உ� நி�= இய�5கிற9. 
2.அFத உயி� இ0�5� இட� ந� Q0வ ம�தி. 
3.அFத Q0வ ம�தி�5� கீேழ தா� ந� Y�கி� இ0 

9வார:க;� இ0�கி�ற9.. (9வாரபாலக�க�...!) 
4.அதாவ9... இரLD 9வார:க� (9வார) வழியாக நா� 

]வாசிபைத எ�லா� 

5.நம உயி� அMவாக உ0வா�5� க0வாக (பாலக�க�) 
உடI�5� மா�றி� ெகாLேட இ0�கி�ற9 எ�= 

6.நா� Q'F9 ெகா�ள ஞானிக� அEவா= கா,Dகி�றா�க�. 
 

நா� ]வாசி�5� உண�வைலக� (கா�=) Y�கி� வழி S. Q0வ 
ம�தியி� ப,டா� தா� எLண�... உண��... உண�<சி... ெசா�... ெசய�... 
எ�லாேம இய:5�...! 

 

]வாசி�கவி�ைல எ�றா� உயி'ேல எ9�� படா9. உயி'ேல 
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படவி�ைல எ�றா� எைத@ேம நா� அறியேவா உணரேவா G.யா9. 
 

இEவள� G�கிய�9வ� வாPFத ந�Gைடய ]வாச�ைத... 
அதாவ9 9வாரபாலக�கைள நா� ெகா`சமாவ9 எLணி 
பா��கி�ேறாேமா...? எ�றா� இ�ைல...! 

 

ஏென�றா� ந�Gைடய சகஜ வாa�ைகயி� 

1.கLகளி� பா�பைத@� 

2.காதி� ேக,பைத@� 

3.வாயி� ]ைவைய அறிவைத@� 

4.உடலி� உண�<சிகைள@� ப'சலீைன ெசPகி�ேறா�. 
5.அைத< ச' ெசPய ேவLD� எ�= Gய�சி ெசP9 

SDமானவைர ச'யா�5கிேறா�. 
 

ஆனா� இலவசமாக நா� ]வாசி�5� இFத� கா�ைற ப�றி 
9வாரபாலக�கைள< சிறி9 Sட� கவைலபDவதி�ைல. எ9 ஒ�= 
இலவசமாக� கிைட�கி�றேதா... அைத நா� சிறி9� ச,ைட ெசPய 
மா,ேடா�... இ9 தா� ந�GைடP வழ�க�. 

 

ெக,ட வாசைன ஏதாவ9 வFதா� தா� எ�ன...? எ�= பா�ேபா�. 
ம�றப. நா� ]வாசி�5� ]வாச�தி� எ9 வFதாI� எ�லாவ�=�5� 
அ>மதி ெகாD�9விDகி�ேறா�. 

 

ந�Gைடய ]வாச�தி� வழி ந�ல உண��க� உடI�5� 
ெச�கிறதா... அ�ல9 தRைமயான உண��க� ெச�கிறதா...? எ�= 
ப'சலீிப9� இ�ைல...! அைத ப�றிய சிFதைன@� இ�ைல. 

 

ந� Y�கி� வழியாக< ெச�I� அFத உண��கைள� தD�9 
நி=�தி உய'ய ]வாசமாக ந�ல உண�வாக ஈச� வ R�றி0�5� உடலான 
ஆலய�தி�5� ெச�ல ேவLD� எ�பத�காக�தா� காவ� ெதPவமாக 
ைவ�9� கா,.@�ளா�க�. 

 

1.ஏென�றா� மனித>ைடய ஆணிேவேர இFத< ]வாச� தா�. 
2.ந�Gைடய அFத< ]வாச�ைத< ச' ெசPதாேல 

3.வாa�ைகயி� வ0� எ�லாவ�ைற@� ச' ெசP9விடலா�. 
 

அ�தைகய ]வாச�ைத< ச' ெசPய�தா� ந� 50நாத� உயி� வழி 
]வாச� எ�= ஆ�ம ]�தி பயி�சிைய� ெகாD�9�ளா�. 

 

உயி� வழி ]வாச� எ�றா� 

1.நம�5� ஈச� இ0�கி�றா�... ந�ைம அவ� தா� 
இய�5கி�றா�... அவ>�5� எFத அ]�த�ைத@� ெகாD�கேவ 
Sடா9..! எ�ற எLண� ெகாLD 
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2.Q0வ ம�தியி� இ0�5� ந� உயி'டேம கLணி� நிைனைவ< 
ெசI�தி அைத ேவL. (ஏ:கி) 

3.உயி0ட� ஒ�றிய ஒளியி� சbரமாக விLMலகி� வாaF9 
ெகாL.0�5� மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி நா:க� ெபறேவLD� 

4.அFத மக'ஷிகள R� அ0� ச�தி எ:க� உட� GJவ9� படர 
ேவLD� 

5.அFத மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி நா:க� பா��5� அைனவ0� 
ெபறேவLD� எ�= 

6.இ�தைகய உண��கைள� தி0�ப� தி0�ப< ]வாசி�தா� 
இ9ேவ உய'ய ]வாசமா5�... “உயி� வழி ]வாசமா5�...!” 

 

இதனா� ந� ஈச>� மகிa<சி அைடகி�றா�. இFத உடலான 
சிவG� மகிa<சி அைடகி�றா�. நா� பா��5� அைனவ0� மகிa<சி 
அைடவா�க�. 

 

ஆLடவ>�5< ெசP@� பணி எ�ப9 இ9 தா�. 
 

இப.ப,ட ேசைவைய ந� உயிரான ஆLடவ>�5< ெசPதா� 
அவ>ட� ஐ�கியமாகலா�. அவ>ட� ஒ�றிடலா�. அவைன 
ேபா�ேற அழியாத நிைல ெபறலா�. 

 

ஏென�றா� உயி0�5 எ�=ேம அழிவி�ைல. உட� தா� 
அழிகிற9. உயி� ேபாPவி,ட9 எ�= நா� சாதாரணமாக 
வி,DவிDகி�ேறா�. 

1.உடைல� கா�க�தா� ஒEெவா0வ0� Gய�சி�கி�ேறாேம 
தவிர 

2.உயிைர� கா�க ேவLD� எ�ற எLண� 9ளி Sட இ�ைல. 
 

ஆனா� ெமP ஞானிக� உயி0ட� ஒ�றிேய இ�=� விLணிேல 
ஒளியாக ேபெராளியாக ஏகாFதமாக வாaF9 ெகாLD�ளா�க�. 

 

அவ�க� ெச�ற வழியி� நாG� ந�Gைடய ]வாச�ைத< 
(9வாரபாலக�கைள) ச�ீபD�தினா� நி<சய� அவ�க� அைடFத 
எ�ைலைய அைடயலா�. 

 

ஆலய:களி� அதனா� தா� உ�ேள இ0�5� அFத� 
ெதPவ�ைதேய கா�5� ெதPவமாக� காவ� ெதPவமாக� கா,. நா� 
எ�லா� எளிதி� Q'F9 ெகா�;�ப. ெசPதா�க�. 

 

இனியாவ9 அFத ஞானிக� ெசா�ன Gைறப. உயிரான ஈச>�5 
உய�Fத ]வாச�ைத� ெகாDேபா�. உயி0ட� ஒ�=ேவா�...! 

 

ஓ...� ஈ)வரா... 50ேதவா...! 
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G�ேன ைவ�த காைல பி�ேன ைவ�காதடா…! 
எ�= அ.�க. ெசா�வா� ஈ)வரப,ட�  

 
நா� ]வாசி�5� அFத ெமP ஞானிகளி� உண�வைலக� 

உயி'ேல ப,ட பி� தா� நா� எைத@ேம உணர G.கிற9. ஏென�றா� 
அFத உண�<சிக� Yல� உணர ைவப9 ந� உயி� தா�. 

 

இ0FதாI� இ9 இரLைட@� உண��தி ந�ைம ஞானியாக 
உ0வா�கி� ெகாL.0ப9 சத'ஷி மLடல�திலி0F9 வF9 
ெகாL.0�5� மக'ஷிகளி� ஒளியான அைலக�. 

 

1.அFத< சத'ஷி மLடல அைலகைள நம�5� 50வாக 
இைண�9� ெகாLேட இ0�கேவLD�. 

2.உயி'ட� அைத உ0வா�க< ெசா�லி� ெகாLேட இ0�க 
ேவLD�. 

 

ேவப மர�… ேராஜா… விஷ�… இFத Y�= ெச.களி� மணG� 
ேச�F9 ேச�F9 Qதிதாக ஒ0 க0ேவபிைல< ெச.யாக ஆன9 ேபா� 

1.நம�5� ஏ�கனேவ விைளFத உண��க;�5�;� 

2.ஒEெவா0 ெநா. ெபாJ9� நா� ]வாசி�5� 
உண��க;�5�;� 



51 

 

3.அ0� மக'ஷிகளி� உண�வைலகைள< ேச��9 இைண�9� 
ெகாLேட வFதா� நாG� அFத மக'ஷியாக ஆக G.@�. 

 

இைத�தா� மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� ந� சாமிக;�5 
(ஞான50வி�5) “நாரதைன நR ந,பா�கி� ெகா�…! அவ� 
எ�லாவ�ைற@� உன�5 விள�கி< ெசா�வா�…!” எ�= ெசா�னா�. 

 

ந,Q எ�றா� எைத@ேம உட>�5ட� அ:ேக மக'ஷிக;ட� 
நா� பகிர ேவLD�. 

1.அ:ேக ெசா�லி� ெகாLேடயி0�க ேவLD�. 
2.அ:கி0F9 நம�5 ஞானமாக உய� ஞானமாக ெமP ஞானமாக 

பதி� வF9 ெகாLேடயி0�5�. 
3.அைத உயி� வழியாக< ]வாசி�9 உயிரான ஈசனிட� ேவL. 

நம�5� சி0V.�க ேவLD� எ�= ேவL.ட ேவLD�. 
 

இEவா= ெசPதா� வாa�ைகயி� வ0� எ�தைகய 
இ�ன�களிலி0F9� தRைமகளிலி0F9� நா� விDப,D மகிa<சியாக 
ஏகாFதமாக வாழ G.@�. 

 

G0கா… அழகா…! எ�= பா�ைப� கால.யி� ைவ�9 
"மகிaவாகனா" எ�= ஞானிக� ெதளிவாக< ெசா�லியி0�கி�றா�க�. 

 

ச�= ேயாசி�9 பா0:க�…! நா� எ�தைன ேப� தினச' வ0� 
தRைமகைள ெவ�= ேவதைனகைள ெவ�= 

1.நா� ந�றாக இ0�கி�ேற� 

2.ேந�ைற விட இ�= ந�றாக மகிa<சியாக இ0�கி�ேற� 

3.நாைள இ�>� இைத� கா,.I� ேபரானFத ெப0 மகிa<சியாக 
நா� இ0ேப�...! எ�= 

4.ம�றவ�களிட� ெசா�ல ேவLடா�… மனதளவி� இப.ப,ட 
உண�� வ0கி�றதா…? சரீாக< ெசPதா� நி<சய� அFத மகிaFத நிைல 
கிைட�5�. 

 

மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� அத�5�தா� ந� சாமிகளிட� 
"G�ேன ைவ�த காைல பி�ேன ைவ�காதடா..." எ�= அ.�க. 
ெசா�னா�. 

 

50 வா�5…! எ�ப9 சாதாரணமானத�ல. 
1.50 வா�ைக மதி�தா� 

2.50 வா�கிைன ஏ�=� ெகாLடா� 

3.ஒEெவா0 ெநா. ெபாJ9� நட�5� ஒEெவா0 
நிைலகைள@� 50ைவ மற�கா9 

4.அ0� மக'ஷிக� உண��கள நம�5� கலF9 எ�லாவ�ைற@� 
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ந�லதா�5� Gய�சிகைள< ெசP9 ெகாLேடயி0Fதா� 

5.50�ட� நா� எ�=ேம ஒ�றிய நிைலயி� மகிaF9 மகிaF9 
ேபரானFத நிைல எPதிட G.@�. 

6.இ9 ெமP…! 
 

"ஐ�கிய� ெதாட� ெஜனிபி>�ேள.. 
ஐ�கியமாகிவிD ஈ)வரப,டாய 50ேதவா...! 

 

ஒலியி� ஒலி நாத விFதி�... 
ஒளியி� ஒளி ஜRவ வி�தாP... 
“ஓ:கி நி�5� ெதPவ< ெசயலாP... 
நா� ஓ:கிடேவ உமத0� தாராP…!” 
50ேதவா... 50ேதவா... 50ேதவா…! 
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ந�ைம ெமP ஞானியாக... மக'ஷியாக... ஆ�க< 
ெசP@� ப'பாைஷக�…!  

 
சாமிக� (ஞான50) உபேதச� ெகாD�5� ெபாJ9 அதிகமாக 

உபேயாகபD�9� ப'பாைஷகளி� (உபேதச�தி� அ.�க. 
ெவளிபD�9� ெசா�க�) 

1."த�ைம" எ�= இைண�9 ேப]வா� 

2."நிைலக�" எ�= இைண�9 ேப]வா� 

3.]மா� 15 நிமிட� உபேதச�தி� 5ைறFத9 20 - 50 தடைவ இைத 
உபேயாகிபா�. 

4.இ9 ேபாக சில ப'பாைஷக� ஒ0 "இ9… ஒ0 அ9"  
5.அேத ேபால ஒ0... "இைத… அைத…" எ�=� ெசா�வா�. 
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6."ஆக.." "ஆகேவ..." "நம�5�.., தன�5�..." எ�=� நிைறய< 
ெசா�வா�. 

7.இத�5 GJைமயான அ��த:கைள அவைர எLணி� 
தியானி�தா� GJவ9� ெத'F9 ெகா�ள G.@�. 

 

என�5� ெத'Fதைத< ெசா�கிேற�. 
 

27 ந,ச�திர�தி� ஆ�ற�க� ெகாLD தா� எ�லாேம இFத 
பிரப`ச�தி�5� கலைவக� ஆகி�ற9. ஒ�= ஏ�=� ெகா�;� 
ஒ�= ஏ�=� ெகா�ளா9. 

 

இப. பல கலைவக� மாறி மாறி… “சில காரண:க;�5 ஒ�9 
ேபாவ9� சில காரண:க;�காக ஒ�9 ேபாகா9மாக…!” இப. மாறி 
மாறி எLண�தி� எLண G.யாத கலைவக� ஒEெவா0 ெநா. 
ெபாJ9� மா�ற:க� நம�5�;� ச' எ�லாவ�றிI� ச' ஆகி� 
ெகாLேட@�ள9. 

 

1.50 வ0ட�தி�5 (1970�5 G�னா.) G�னா� ஞான50 ெசா�ன 
உபேதச� க0�9�க;� 

2.த�சமய� 2019� ெவளிபD�தி� ெகாL.0�5� உபேதச� 
க0�9�க;� 

3.பல ேகா. ேகா. ேகா. ஆLDக;�5 G�னா. காலேம 
இ�லாத நிைலயி� அFத ெமP ஞானிக� கLDண�Fத 
ேப0Lைமக;� 

4.எ�லாவ�ைற@� இைண�9 அத>ட� ந�ைம@� இைண�5� 
த�ைம�5 

5.எ�லாவ�=�5� ெபா0F9� த�ைம�5�தா� இFத 
ப'பாைஷக� உதவி ெசP@�. 

 

யா� இFத உபேதச�ைத� ேக,டாI�… “என�5�தா� 50நாத� 
இைத< ெசா�கிறா�…! என�காக ேவL.�தா�  ெசா�கிறா�…! என�5 
ம,Dேம தா� இைத< ெசா�கிறா�…! எ�= அ9 இைண�9< ெசா�ல 
ைவ�5�. 

 

அ9 தா� 50வி� ேவைல. 
 

சாமிக� த� உபேதச வாயிலாக ெவளிபD�9� ெபாJ9 ெமP 
ஞானிக� உண�ைவ ம,D� நா� ெசா�லவி�ைல…! 

1.மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� 27 ந,ச�திர�தி� ஆ�றைல 
என�5� கா,. 

2.அFத< ச�தி வாPFத அFத ஆ�ற�கைள எ�ைம� ெதாட< ெசP9 

3.அFத உண��கைள எப.< ேச��9� ெகா�ள ேவLD�…? எ�= 
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உண��தி அைத எ�ைம ெப=�ப. ெசPதா�. 
 

ேமI� அFத 27 ந,ச�திர�தி� ஆ�ற�கைள ஞானிகளி� 
உண��ட� எFத அளவி� நR கல�க ேவLD�…? எFத அள� கலF9 
ம�றவ�க;�5 அ0� ஞான வி�தாக ஊ�ற ேவLD�…? எப. 
ஞானிகளி� உண�ைவ உ�ைன நா. வ0பவ�க;�5� விைளய< 
ெசPய ேவLD�…? எ�= மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� ெதளிவாக� 
கா,.னா�. அவ� கா,.ய அ0� வழியி� தா� யா� உபேதசி�கி�ேறா� 
எ�கிறா� சாமிக� (ஞான50) 

 

த�ைம… நிைலக�… அ9… இ9… அைத… இைத… ஆக… நம�5�… 
தன�5�… இப. சாமிக� உபேதச வாயிலாக வ0� இFத ஒலிக� 
ெசா�லாக ஞான50 ெவளிபD�9� ெபாJ9 

1.அ9 ந�ைம ெசPபவைன ஞானியாக ஆ�க அவ� ந�ல9ட� 
கலF9 இய�5�. 

2.அவ� ைவ�தி0�5� ந�ல9 Yலமாகேவ அவ� வள�வா� 

3.அFத ந�ல9�5 உ�சாக� ஊ,. அவைன< சி=க< சி=க� 
ெதளிவா�கி 

4.அவ� ைவ�தி0ப9 ந�ல9 தானா,,,? இ�ைலயா? எ9 ந�ல9…? 
எ9 ெக,ட9 ? எ�= அவ� வழியிேலேய அவைன உண0�ப.< 
ெசP@�. 

5.இைத ேபா�= தா� ெக,ட9 ைவ�தி0பவைன ஞானியா�க 
அவ� ைவ�தி0�5� ெக,ட9ட� கலF9 இய�5� 

6.அFத� ெக,ட9 Yலமாக அவ� வள�வா�. 
7.அவ>�5� உ�சாக�ைத ஊ,. அவைன@� ெக,ட9 எ9…? 

ந�ல9 எ9…? எ�= அFத� ெக,ட9 Yலமாகேவ உணர< ெசP9 
அவைன@� ஞானியா�5�. 

 

அத�5�தா� இFத ஒலியி� ஓைசக� த�ைம/நிைலக� எ�லா�. 
 

1.ப.�தவ>�5� ப.�காதவ>�5� 

2.பி.�தவ>�5� பி.�காதவ>�5� 

3.ந�லவ>�5� ெக,டவ>�5� 

4,ெத'ய ேவLD� எ�= எLMபவ>�5� என�5 எ�லா� 
ெத'@� எ�= ெசா�பவ>�5� 

5.இப.< ெசா�லி� ெகாLேட ேபாகலா� - எ�ேலா0�5� 
ெபா0F9�ப.யான உபேதசமாக அ9 அைமவேத அFத ஒலிக�. 

 

அதாவ9 இப.@� இ0�கலா�… அப.@� இ0�கலா�… 
எப.@� இ0�கலா�…! எ�= எLண< ெசP9வி,D கைடசியி� 

1.இப. இ0Fதா�… இப.�தா� ஆ5�…! எ�ற ெமP ஞானிக� 
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கLDண�Fத Yல�ைத அறிய< ெசP@� ப'பாைஷக� அைவக�. 
2.இ9 தா� என�5� ெத'Fத9 எ�>ைடய அ>பவ�தி� 

 

இ�>� நிைறய இ0�கி�ற9 அைதெய�லா� எJ�தி� பதி� 
ெசPய G.யா9 - அ9 "ஞான 50வி� உபேதச... BODY LANGUAGE" - 
அைத பி.�தா�…  \க�Fதா�… கவ�Fதா�… ]வாசி�தா�… மக'ஷி@ட� 
மக'ஷியாக நாG� அவ�க;ட� ஐ�கியமாகலா�. 

 

ஞான50வி� உபேதச�தி� Yலமாக நா� எளிதி� ஞானியாக 
வளர G.@�. விLணி� ஆ�றைல ெபற G.@�. 
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ஞான50வி� (சாமிக�) ஒலி உபேதச:கைள� 
ேக,பதா� எ�ென�ன பல�க� கிைட�5�…?  

 

ேக�வி:- 
தியான� ெசPய G.யாத நா,களி� ஞான50வி� உபேதச:கைள 

அதிகமாக ேக,கலாமா…? 
 

பதி�:- 
உபேதச�ைத நம�5� மிக�� ஆழமாக பதி� ெசPய ேவL.ய9 

மிக�� G�கியமான9. ஒEெவா0வ� வ R,.I� ஞான50வி� ஒலி 
உபேதச:க� அவசிய� இ0�க ேவLD�. 

 

1.அ.�க. அைத� ேக,D ேக,D பதிவா�கி அFத உண�விைன< 
]வாசி�தா� 

2.அ9ேவ ச'யான தியானமாகி�ற9. 
3.மீLD� மீLD� ஞான50வி� உபேதச:கைள� ேக,5� 

ெபாJ9 

4.தியான�தி� பல� எ9ேவா அைத விட ப�9 மட:5 இ0ப9 
மட:5 அFத தியான�தி� பல� கி,Dகி�ற9. 

5.Q'யாத ெத'யாத எ�தைனேயா பல விஷய:க;�5 விைட 
கிைட�கி�ற9. 

6.ந�Gைடய வாa�ைக பாைத த:5 தைடயி�லா9 ெச�ல 
ஏ9வாகிற9. 

 

அேத ேபா� உபேதச�ைத� S�ைமயாக� ேக,பத� Yல� ந� 
நிைன�க� ஞானிகளி� பா� ெச�கிற9. விLணிேல இ0�5� 
சத'ஷி மLடல�9ட>� 90வ ந,ச�திர�9ட>� ெதாட�Q ெகா�ள 
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G.கிற9. 
 

எFெதFத மக'ஷிகளி� உண�ைவ எD�9 ஞான50 உபேதச� 
ெகாD�கி�றாேரா அFதFத மக'ஷிகளி� ேபரா�ற�கைள ந�ைம 
அறியாமேல நம�5� ெபற�S.ய த5தி@� கிைட�கி�ற9. 

 

உபேதச�ைத� ேக,க� ேக,க அத�5� இ0F9 Q9 Q9 ெமP 
உண��களாக நா� அறிய� S.ய த�ைம�5� ெமP ஞான�தி� 
உLைமகைள அறி@� ச'ீய சிFதைன ச�திக;� அதRதமாக ெபற 
G.@�. 

 

மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� சாமிக;�5 அ.@� உைத@� 
ெகாD�9 

1.அத� பி� 50நாதைர சாமிக� அதிகமாக எLM� ெபாJ9 

2.அவ0�5� விைளFத ெமP உண��கைள உபேதச வாயிலாக 
ெவளிபD�9� ெபாJ9 

3.அைத� கL வழியாக� கவ�F9 சாமிக� தன�5� அFத< 
ச�திைய ப'_ரணமாக ெப�றா�க�, 

 

ஆகேவ நாG� அவ� வழியி� உபேதச:கைள ேநர.யாக� 
ேக,ப9ேபா� ேக,D அEவா= எLணி பதிவா�கினா� 50நாதைர 
ேபா�ேற ெமP ஞானியாக ஆக G.@�. 

 

1.தியான� சிறி9 ேநர� ெசPதாI� 

2.ஒலி உபேதச:கைள அதிகமாக� ேக,5� பழ�க� வF9வி,டா� 

3.நம�5� மக'ஷிகளி� அ0� உண��க� அதRதமாக வள�வைத 
நி<சய� உணரலா�. 

 

அ9 ம,Dம�லாம� வாa�ைகயி� வ0� எ�தைகய 
சி�க�களிலி0F9� விDபட G.@�. உடலிI� எFத உபாைதக;� 
வரா9 தD�க G.@�. ெதாழிI� ம�ற எ�லாேம சரீாக அைம@�. 

 
எ�>ைடய அ>பவ� இ9 தா�…! 
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உயிரான ஈசனிட� ேவL. மக'ஷிகளிட� ேக,D 
ெபற ேவL.யைவ எைவ...?  

 
1.ந� ���ப�தி
 எதனா
 ந�டமான�? 
2.எதனா
 ஒ��ைம இழ�த�? 
3.���ப�தி
 ந� ப��ைளக� ஏ� ஒ�வ�!ெகா�வ# ச%ைட 

ெச&தா#க�? 
4.ப!க�� வ '(�!கார# ந�மிட� ஏ� ச%ைட ேபா(டா#? 
5.அதிலி��ெத
லா� நா� எ-ப. வ��பட ேவ%��? 
6.க�ட/கைள0� ேவதைனகைள0� தி��ப� தி��ப 

எ%1வதனா
 உடலி
 ைக கா
 �ைட3ச
 எ-ப. வ�கி�ற�? 
7.நா� 5க#�த உண#7களா
 வ '(.
 எ-ப. ெவ�-ைப உ%டா!க3 

ெச&கி�ற�? 
8.ப�ற# ெசா
8� த'ைமயான நிைலகைள நம!�� அதிகமாக! 

ேக(டா
 ���ப�தி��� எ-ப.- பைகைம உ%டாகி�ற�? 
 

இைத- ேபா�ற சி�தைனகைள நா� ெச&ேதா� எ�றா
 சி�தி��3 
ெசய
ப�� உபாய/க� கிைட!��. 

 

த'ைமக� வராதப. ந� ���ப�ைத எ-ப.! கா-பா�ற ேவ%�� 
எ�ற அ�� வழி0� கிைட!��. 

 

சி�தைன� திற;� த'ைமகைள அக��� ஆ�ற
 ெபறேவ%�� 
எ�றா
 எ�ன ெச&ய ேவ%��...? 

 

இ�ைள ந'!கி ஒள= எ�ற உண#7 ெப�ற அ�த� ��வ ந(ச�திர�தி� 
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ேபர�� ேபெராள= நா/க� ெபற அ��வா& ஈ?வரா எ�� எ%1த
 
ேவ%��. 

 

1.A�வ ம�திய�
 ஈ?வரா எ�� உய�ைர எ%ண� 
2.மகCஷிகள=ட� ேக�வ�கைள! ேக(�- பதிைல அ/கி��� 

ெபறேவ%��. 
3.இ�த- பய��சிைய நா� எ���! ெகா�ள ேவ%��. 
4.அ;பவ� கிைட!��. அ;பவ� கிைட�தா
 தா� ெதள=7 வ��. 
5.அத� Gல� அ�த மகCஷிகள=� அ�� ஞான�ைத நம!�� 

வள#��! ெகா�ள ேவ%��. 
 

இ�த மன=த வாI!ைகய�
 த'ைமகைள 5க�� நிைலகள=லி��� 
த'ைமகைள ந'!�� பழ!கமாக நா� அைம��! ெகா%டா
 மகிI�� வாழ 
J.0�. 

 

மகCஷிகள=� ஈ#-A வ(ட�தி
... அவ#கள=� அரவைண-Aடேன... 
அவ#கள=� வழி கா(�தலிேல... பா�கா-பான Jைறய�
 நி3சய� வாI�திட 
J.0�. 
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தியான� ெசP@� ெபாJ9 உட� GJவ9ேம xD 
ஆகி�ற9… ஏ�..? ந�லதா… ெக,டதா…!  

 
ேகாவிலி� தRப ஆராதைனயாக அFத ெந0ைப�தா� சாமி�5 

ஒளியாக� கா,Dகி�றா�க�. அேத ஆராதைனைய�தா� ந�மிடG� 
ெகாLD வF9 ெகாD�கி�றா�க�. 

1.அFத ெந0ைப ந� இரLD ைககளாI� ப,D� படாமI� 
ெதா,D 

2.Gக�தி� இரLD ைகைய@� ெகாLD ேபாP Q0வ ம�தியி� 
விர� பDகி�ற மாதி' ஒ�றி� ெகா�கி�ேறா�. 

 

இப. ஏ� ெசPகிேறா�…? 
 

இைத யா0� ேயாசிபதி�ைல. எ�ேலா0� இப.< 
ெசPகிறா�க�. அதனா� நாG� அEவா= ெசPகிேறா�. அ9 தா� 
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நம�5� ெத'@�. 
 

அதாவ9 மக'ஷிக� அைனவ0ேம ெந0பி� ச�திைய வள��9� 
ெகாLடவ�க�. ேபெராளியாக மா�றி� ெகாLடவ�க�. “எம 
அ�னி” எ�= அவ�கைள< ெசா�வா�க�, 

1.அவ�க� த:க;�5� ெப�= வள�Fத அFத ெந0பி� ச�திைய 

2.அதாவ9 ேபர0� ேபெராளிைய… 
2.சாதாரண ம�கைள@� \கர< ெசP9 அவரவ�க� உயி'ேல அFத 

ெந0பி� ச�திைய< ேச��க< ெசPகி�றா�க�. 
 

அைத< ேச��க< ேச��க உடலி� அறியா9 ேச�Fத தRைமக� 
அைன�9� ேவக ைவ�கப,D தRைமக� ஆவியாக பி'F9 ெச�கிற9. 

 

அேத சமய�தி� நா� எD�5� அ0� மக'ஷிகளி� அ0� 
உண��களா� ந� உடலி� உ�ள ந�ல அM�க� அதRத ச�திைய 
ெப=� சFத�பமாக அ9 அைமகிற9. 

1.அதாவ9 தRைமைய மா�றி 
2.ந�ைம ெசP@� ச�தியாக நா� மா�=கி�ேறா� எ�= அ��த�. 
 

கைடயி� வா:கிய அ'சி ப0Q காPகறிக� எ�லாவ�ைற@� 
பா�திர�திேல ேபா,D அDபிேல ைவ�9 ேவக ைவ�9 அதிI�ள 
காரைல நR�கி ]ைவயாக< சைம�9< சாபிDகி�ேறா� அ�லவா…! 

 

 அ9 ேபா� Q0வ ம�தியி� வழியாக மக'ஷிகளி� அ0� 
ச�திைய (ெந0ைப) S,.னா� நா� எFத ந�லைத உ0வா�க 
ேவLD� எ�= வி0�Qகி�ேறாேமா அைத உ0வா�க G.@�. 

 

தியான� இFத Gைறப. ெசPதா� கDைமயான xD உLடா5�. 
அ9 உLைமதா�. xD அதிகமானாI�……! 

1.நா� ெப=� அFத மக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய எ�தைன 
ேப0�5� ெகாD�க G.@ேமா ெகாD�கலா� 

2.எ�தைன ேப� ேம� பைகைம ெகாLேடாேமா… எ�தைன ேப� 
ேம� ெவ=Q ெகாLேடாேமா… அவ�க;�ெக�லா� அFத 
மக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய பாP<சினா� 

3.ந� உடலி� உ�ள xD உடேன 5ைற@�… சாFதியா5�…! 
 

தியான� ெசP@� ெபாJ9� ச'… அ�ல9 ெசPத பி�Q� ச'.. 
Q0வ ம�தியிேலா அ�ல9 உடலிேலா xD வ0கி�ற9 எ�றா� அFத 
மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி கிைட�கி�ற9 எ�= அ��த� 

 

சFேதாஷபட ேவL.ய விஷய� இ9…! 
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மக'ஷிகைள நா� எப. நிைன�கி�ேறா�…? எப. 
நிைன�க ேவLD�…? எப. நிைன�தா� 
அவ�க;ட� ெதாட�Q ெகா�ளலா�…?  

 
உதாரணமாக மா�பழேமா மா:காையேயா சாபிட ேவLD� 

எ�றா� எைத நிைனேபா�..? ]ைவயா…? மணமா…? அ�ல9 
மர�ைதயா…? மா�பழ�/மா:காயி� நிற�ைதயா…? மா:காP மா�பழ� 
வி�பவ�கைளயா…? 

 

இதி� எைத நிைன�9 வா:5ேவா�…? 
 

அேத ேபா� ஒ0வ� ேகாபமாக ேப]கிறா� எ�றா� அவ� உயிைர 
நிைன�9 பா��தா� ேகாப� அதிக� வ0மா…? கLகைள பா��தா� 
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ேகாப� அதிக� வ0மா…? அ�ல9 கLகைள Y.� ெகாLடா� அதிக� 
ேகாப� வ0மா…? 

 

ேகாபமாக ேப]பவனி� உண��க� ெவளி வ0� ெபாJ9 

1.அவனி� Gக� ேதா�ற�ைத@� 

2.கL அைச�கைள@� அ:க அைச�கைள@� தா� நா� 
S�ைமயாக உ�= ேநா�5கி�ேறா�. 

3.ேகாபமான ெசா� ெசவிகளி� ப,D உண�<சிகைள� 
eL.னாI� 

4.யா� அEவா= ேப]வ9…? எப.ப,ட ஆ�…? எ�பைத பா��த 
பி� தா� 

5.நம�5� அவ�க� பD� அேத ேகாப உண�� இய�கி ந�ைம@� 
ேகாபமாக ேபச ைவ�கிற9. 

 

தியான� ெசP@� ெபாJ9 இ9 நா�… இெபாJ9 வைர�5� நா� 
எ� உயிைர எLணியி0�கி�ேற�. ம�றவ�க� உயிைர 
எLணியி0�கி�ேற�. 

1.ஆனா� வழி கா,.� ெகாL.0�5� ஞான50வி� (சாமிக�) 
உயிைரேயா ஈ)வராய 50ேதவ'� உயிைரேயா 

2.ம�ற எFத மக'ஷியி� உயிைர@� நா� எLணிய9 இ�ைல. 
 

சாமிகளி� ஞான உபேதச:கைள ேநர.யாக�� 
ேக,.0�கி�ேற�. ஒலி நாடா�களிI� ேக,.0�கி�ேற�. 
Q�தக:களிI� ப.�தி0�கி�ேற�. 

 

மக'ஷிகளி� உயிைர எLண ேவLD�…! எ�= சாமிக� எதிI� 
ெசா�லவி�ைல. அ9 ச�பFதமான உண��� பதி� அவ� 
ெசPயவி�ைல. 

 

அப.யானா� மக'ஷிக� எ�றா� யா�…? எப. அவ�கைள 
எLMவ9..? 

 

உயி0ட� ஒ�றி ஒளியி� நிைலயாக 

1.ஒளி�க�ைறகளாக��… 
2.அ0� மண:களா��… 
3.கதி'ய�க< ச�திகளாக��… 
4.உயி� ேவற�ல…! எ�ற நிைலயி� இ0�5� அவ�கைள 

5.அவ�க� உயிைர எLMவ9 எ�றா� இ9 மனித உண�வி� 
எLணமா5�. 

6.ஆ�றலி� பி�பமானைத மனித உண�� ெகாLD எLண 
G.யா9...! 
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மக'ஷிக� எ�றா� அ9 எம அ�னி. ெப0� ெந0Q… அ9 
ேபெராளி…! 

1.ேபெராளிைய நா� ஒளியாக� தா� எLண G.@�. 
2.ஒளியி� உண�<சியாக�தா� நா� எLண G.@�. 
3.உட� ெப=� நிைல�5 வ0� ெபாJ9 தா� உயி� எ�= 

ெசா�ல G.@�. 
4.மக'ஷிக� உயிைரேய பைட�5� ச�தி ெகாLடவ�க� 

ேபரா�ற� ெகாLடவ�க�. 
5.அவ�கைள நா� மனித நிைலயி� ைவ�9 அவ�க� உயி� எ�= 

பி'�9 பா��க G.யா9. 
 

உயிைர உ0வா�5பவைன பல உயி�கைள ேபெராளியாக மா�=� 
ஆ�ற� ெகாLடவைன பைழயப. உயி� எ�= எப.� 5=�கி� 
ெகாLD வர G.@�…? 

 

மனித�க� ந�Gைடய உயி� கDகள� தா� இ0�5�. 
தியான�தி� Yல� ஆ�ற� ெப0க ெப0க இெபாJ9 அைத நா� ஒ0 
மிள5 அளேவா அைத� கா,.I� இ�>� சிறி9 அதிகமாகேவா 
இெபாJ9 உய��தியி0�கலா�. 

 

மக'ஷிகைள அப. எFத அள� ெகாLD ெசா�ல G.@�…? 
வி'F9 இ0�5� அகLட பிர�மாLட நிைலயி� அைத நா� ந� மனித 
நிைலயி� ெசா�லாேல ெசா�ல�� G.யா9. 

 

அதனா� தா� சாமிக� மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� எ�= 
தா� 5றிபி,டாேர தவிர அவ� உயிைர ப�றி ஒ0 இட�திI� 
ெசா�லவி�ைல. 

1.அவ� உயி0ட� ஒ�றி ஒளி< சbர� ஆகி பல ேகா. 
ஆLDகளாகிவி,ட9 எ�= தா� ெசா�கிறா�. 

2.அதிலி0F9 ெவளிப,ட ஒளியான அM�க� ம�றவ�க� 
சFத�ப�தா� \கர ேந0� ெபாJ9 

3.அவ�க� அைனவ0� அவ'� ஈ�Q வ,ட�தி� இைணF9 
அவ�க;� மக'ஷிகளாகி வி,டா�க� எ�= தா� ெசா�லி@�ளா�. 

 

எFத மக'ஷி@�…. - ஈ)வராய 50ேதவ'� உயிைரேயா 
அக)தியனி� உயிைரேயா எLணியதாக�� அ�ல9 அவ�க� உயிைர 
எLணி�தா� ஆ�ற�கைள ெப�றா�க�…! எ�=� ெசா�லவி�ைல. 

 

மக'ஷிக� எ�பவ�க� ெந0Q�5< சம�. கDைமயான 
கதி'ய�க< ச�தி தா� அ9. அைத< சாதாரண மனித உண�� ெகாLD 
எD�க G.யா9. 50 9ைண இ�லா9 அைத ெந0:க�� G.யா9. 
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50 Yலமாக�தா� எD�க G.@�. அ9 தா� ஞான வி�9. 
மக'ஷிகளி� உண�ைவ� கவ�வத�5 நம�5 ேவL.ய9 ஞான50 
உபேதச வாயிலாக� ெகாD�5� ஞான வி�9. 

 

மக'ஷிக;ட� ேபச ேவLD� எ�றா� ஞான 50வி� உபேதச 
வாயிலாக வ0� ஞான வி�9�கைள பதிவா�கி� ெகாLேடயி0�க 
ேவLD�. 

 

அத� Yலமாக�தா� ெபற G.@ேம தவிர மி�சார� 
உ�ப�தியா5� இட�தி� உ�ள மி�சார�ைத அப.ேய எ:5� யா0� 
உபேயாகபD�த G.யா9. 

 

அைத விநிேயாக� ெசP@� (RELAY AND DISTRIBUTION) 50 
Yலமாக�தா� ெபற G.@�. 50ைவ எLணி அவ� ெகாD�5� 
உபேதச�ைத எLணி அத� Yலமாக மக'ஷிக;ட� எளிதி� ெதாட�Q 
ெகா�ளலா�. 

 

எ�>ைடய அ>பவ� இ9 தா�…! 
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இல�5 இ�லாேதா� விள�5 இ�லாேதா�…!  

 
மனித வாa�ைகயி� எ�ைல எ9…? எ�= அறிய Gய�சி�க 

G.யாதப. மன� ேபா5� (ந� எLண:க�) வழியி� எ�லா� நா� 
ெச�= ெகாL.0Fேதா� எ�றா� நாைள எ�ன ஆ5�…? 

 

ஒ0 ெந� பயிைர விைளய ைவ�க இEவள� கால� எ�= 
உ�ள9. 5ைற�தாI� விைளயா9… S,.னாI� பல� இ�ைல…! அ9 
ேபா� 

1.மனிதனி� பிறபி� பலைன ப�றி< சிFதி�காமI� 

2.அFத பலைன  அைடய�S.யதாக வாa�ைக வாழாமI� 

3.மனிதனாக பிறF9 எ�தைன வ0ட� வாaFதாI� எப. 
வாaFதாI� 

4.அ9 “இல�5 இ�லாேதா�... விள�5 இ�லாேதா�…!” ேபா�ற 
நிைல தா�. 

 

ஆனா� Qற�தி� நா� ெசP@� ஒEெவா0 ெசயைல@� ஒ0 
இல�ைக ைவ�9�தா� ெசய�பDகி�ேறா�. அப. இ�ைல…! எ�= 
யா0� ெசா�ல G.யா9. அ9ேவ அக�தி�5� எ�றா� அதி� எFத 
இல�5� இ0பதி�ைல. 

 

இ0�5� வைர எ�லாவ�ைற@� அ>பவி�க ேவLD�… இறFத 
பி�பாD யா0�5 எ�ன ெத'@�...? நா� எ�ன பா��க 
ேபாகி�ேறாேமா…? எ�= அைத மிக�� சாதாரணமாக நிைன�கி�ேறா�. 

1.ஆக இFத உடலி� வாaவத�5 நம�5 “இல�5…” 
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ேதைவபDகிற9. 
2.ஆனா� உடI�5 பி� எ�ன…? எ�ற நிைல�5 இல�5 

ேதைவயி�ைல. 
 

மகாபாரத�தி� 9ேராண� வி� வி�ைதைய� க�=� 
ெகாD�5�ேபா9 9ேராண'� மகனான அ]வ�தாம� வF9… “என�5 
வி�ைதகைள� க�=� ெகாD�காம� அ�<]ன>�5 அதிகமான 
வி�ைதகைள� க�=� ெகாD�கிறR�க�… அ9 ஏ�…? எ�= 9ேராண'ட� 
ேக,பா�. 

 

அத�காக அவ� ஒ0 ெசய� Yலமாக அவ>�5 உண��9வா�. 
மர�தி� ஒ0 கிளி ெபா�ைமைய ைவ�9 பாLடவ�க� ெகௗரவ�க� 
எ�ேலாைர@� அைழ�9 “அ:ேக எ�ன ெத'கிற9…?” எ�= ேக,பா�. 

 

ஒEெவா0வ0� “மர� ெத'கிற9…! கிைள ஆDகிற9…! கிளி 
இ0�கிற9…! எ�= எ�ென�னேமா ெசா�வா�க�. 

1.அ�<]ன� ஒ0வ� ம,D� “என�5� கL ெத'கிற9…!” எ�பா� 
(கிளியி� கL). 

2.அ�<]ன� எ�றா� S�ைம… அFத இல�5…! 
 

அFத� S�ைம ச'யாக இ0பதா� தா� “அவ>�5 அதிகமாக 
வி�ைதைய� க�=� ெகாD�கிேற�…!” எ�= 9ேராண� 
அ]வ�தாம>�5 விள�5வா�. 

 

ஆகேவ ந�Gைடய S�ைம உட� ெபற� S.யதி� சிFதைன 
இ0�5மானா� அFத வி�ைதகைள� தா� நா� க�=� ெகாLேட 
இ0ேபா�. மீLD� மீLD� இFத _மி�5� பிறF9 பல பல உட�க� 
எD�9 ஒEெவா0 சbர�திI� பல ேவதைனகைள ப,D� ெகாLேட 
இ0�க G.@�. 

 

மாறாக ந�Gைடய S�ைம ந�ைம ேபா� மனித�களாக வாaF9 
இFத உடI�5 பி� எ�ன…? எ�ற நிைலயி� உண�F9 ஒளியாக 
விLணிேல சத'ஷி மLடல:களாக வாaF9 ெகாL.0�5� 
அவ�க� பா� இ0�5மானா� 

1.அவ�க� அைடFத பிறவியி�லா நிைல எ�ற 

2.எ�=ேம அழியாத ஒளி உட� ெபறலா�. 
3.ந�Gைடய எ�ைல அFத< சத'ஷி மLடலமாக� தா� இ0�க 

ேவLD�…! 
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ஞான50வி� (சாமிக�) உபேதச ஒலி�5� 
மைறF9�ள "ெபா�கிஷ:க�…!”  

 
சாமிக� (ஞான50) உபேதச� ெசP@� ெபாJ9 அவ0ைடய 

ேப<ைச� S�F9 கவனி�தாேல மக'ஷிக;ட� ெதாட�Q ெகா�வ9 
மிக�� எளிதா5�. 

1.சாமி ேப]� ெபாJ9 சில ேநர� மிக மிக ெம9வாக ேப]வா�. 
ஒEெவா0 வா��ைதயாக நி=�தி நி=�தி ேப]வா�. 

2.சில ேநர:களி� மிக மிக ேவகமாக ேப]வா�. 
3.உண�<சி வசப,D ேப]வா�. உண�<சிகைள� eLD�ப.@� 

ேப]வா�.  
4.அதி� தா� இ�தைன இரகசிய:க;� உ�ள9. 
 

நா� கLணி� பா��9 அ�ல9 காதி� ேக,D அத� பி� 
தா�  ேப]கிேறா�. அவ� இைதெய�லா� ெசPதாI� விLணிலி0F9 
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இJ�9 ேப]வா�. 
 

ந� நிைன�க� மனித�க� பா� அதிக� ெச�I�. அFத 
உண��ட� தா� ேப]ேவா�. அவ� விLணி� உ�ள அFத 
மக'ஷிகளி� நிைன�ட� ேப]வா�. அவ� ேப<] அD�5� ெதாட� ேபா� 
வ'ைசயாக மாறி மாறி வ0�. 

 

மனித உண�வி� ஆைசகைள அதிகமாக G�னிைலயி� 
ைவ�தி0Fதா� மக'ஷிகளி� உண��ட� அதிகமாக ந�மா� ெந0:க 
G.யா9. அத�5� ெச�ல ேவLD� எ�றா� அவ�க� மண� ந�மிட� 
அதிகமாக இ0�க ேவLD�. 

 

அFத மண� ந� ஆ�மாவி� அதிக� வரேவLD� எ�றா� 
ஞான50வி� உபேதச உண�விைன நம�5� ஆழமாக பதிவா�கி அைத 
நம�5� ெச0ேக�ற ேவLD�. 

 

ஏ�கனேவ ந� உடலி� விைளய ைவ�தி0�5� பைழய 
வாசைனக� அக�= சாமிக� உபேதசி�5� அ0� மண� அதிகமானா� 
மக'ஷிகளி� அ0� வ,ட�தி�5� உ�ேள எளிதாக ேபாக G.@�. 

1.சாமிைய நிைன�9 அ�ல… 
2.அவ� விைளய ைவ�த ஞானிகளி� மண�ைத G�னணியி� 

ெகாLD வFதா� 

3.மக'ஷிகளி� வ,ட�தி�5� ந� எLண:க� ஊD0��. 
4.அவ�களி� 9ைண ெகாLD ஒEெவா0 நா;� ெதளிவான 

பாைதயி� நா� ெச�ல G.@�. 
 

ஞான�தி� வள�<சிைய அப'தமாக� காண G.@�. ேபர0� 
ேபெராளியாக நாG� மாற G.@�. 

 

தினச' நா� ம�ற எ�ேலா0ட>� ேபசி� ெகாLேட தா� 
இ0�கி�ேறா�. யா0ட>� நா� ேபசாம� இ0�க G.யா9. ஆனா� 

1.மனித�க;ட� ேப]வத�5 பதி� மக'ஷிக;ட� ேபச 
ேவLD� எ�ற எLண� இ0Fதா� 

2.ஞான50வி� உபேதச:கைள தினச' ேக,D பதிவா�கி� 
ெகாLேட வர ேவLD�. 

 

அேத சமய�தி� தினச' ேக,ட உபேதச:கைள ப�றி< சிறிய 
5றிபாக எJ�9 வ.��5� ெகாLD வFதா� உடன.யாக 
ஈ)வரப,ட0ட� ேநர.� ெதாட�Q கிைட�5�. 

 

ெசP9 பா0:க�. எ�>ைடய அ>பவ� இ9 தா�…! 
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வி�ைதகைள� க�=� ெகா�… அ\_திைய ெப�=� 
ெகா�…! மாமக'ஷி ஈ)வரப,ட� ெசா�ன9…!  

 
ந�Gைடய அ�றாட வாa�ைகயி� (ஒ0) 5D�ப�தி� வர�S.ய 

ஒ�றிரLD பிர<சிைனகைள@� சி�க�கைள@� ச'யான Gைறயி� 
சமாளிபத�5�ேளேய ேபா9�… ேபா9�…! எ�= ெசா�லி விDகிேறா�. 

 

அD�தD�9 ெதாட�F9 அேத மாதி' வFதா� ேசா�வைடF9 
விDகி�ேறா�… எ�ன வாa�ைக இ9…? எ�= ேவதைன@� 
பDகி�ேறா�…! 

 

ஆனா� ஞான50 அவ�க� (சாமிக�) ]மா� 12 வ0ட கால� 
Y�= இல,ச� ேப'� வாa�ைகயி� நிைலகைள ேநர. அ>பவமாக 
பா��தவ�. 

1.அவ�களி� கVட நVட:கைள அப.ேய பா��9 
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2.அவ�க;ைடய சிரம:க� த�ைன இய�காதப. தD�9 

3.அதி� ெமP ெபா0ைள� கLD அFத ெமPைய வள��5� 
ஆ�றைல வள��தவ�. 

4.அ9 அன�9ேம வி�ைதக�. 
 

Y�= இல,ச� ேபைர@� மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� தா� 
அவைர< சFதி�க< ெசா�கிறா�. அவ� கா,.ய அ0� வழிைய� 
கைடபி.�9 அ>பவ_�வமாக அFத வி�ைதகைள� க�=� ெகாLடா�. 

 

ெமP ஞான�தி� த�ைமகைள வி�ைதகளாக அவ� தன�5� 
க�=< சரீாக வள��9� ெகாLடதா� ஞான50வாக இ0�கிறா�…! 
50நாத� இ,ட ஆைணப. ைவரா�கியமான நிைலக� ெகாLD விடா 
Gய�சியா� அைத ெப�றா�. 

 

வி�ைதக�… வி�9�க�… விைனக�…! GJைம@� அ9 ச'யாக 
இ0Fதா� அதனி� விைள<ச� பல�களாக அ\_தியாக� 
கிைட�கி�ற9. 

 

அ\_திைய ெப�=� ெகா�த� எ�ப9 

1.ந�ல விைதகைள ஊ�றி அைவகைள ப�5வமாக வள��தா� 
அத� Yல� ந�ல மகxைல� காLப9 ேபா� 

2.ந�ல விைனகைள நம�5� ேச��தா�… 
3.ெமP ஞானிக� ெப�ற ேபர0� ேபெராளி உண��கைள இFத 

மனித வாa�ைகயி� வள��9 உடலிேல விைளய< ெசPதா� 

4.விைளFத ச�9க� அைன�9� உயி0ட� இைணF9 உயிரா�மா 
அழியா ஒளி< சbர� ெப=�. 

5.அைத�தா� ெப=த� “ெப�=� ெகா�த�…!” எ�ப9. 
 

அFத நிைல ெபற அ�தைகய சFத�ப�ைத ஏ�பD�9பவ�க� தா� 
மாமக'ஷிக�. அதனா� தா� வி�ைதகைள� க�=� ெகா�… 
அ\_திைய ெப�=� ெகா�…!” எ�= நம�5 அைத� ெகாD�கிறா�க�. 

 

மக'ஷிக� எ�பவ�க� எ�தைகய ந`ைச@� பிளFதிD� 
நிைலக� ெப�றவ�க�. ந� _மியி� ெதாட� ெகாLD வாJகி�றா�க�. 

 

அகLட அLட�தி� இய�க�தி� உ�ள எ9 அழிFதாI� 
இவ�க� தனி மLடலமாக இய�கப,D “தRைமய�ற உலைக…!” 
அவ�க;�5� சி0V.�9� ெகாL.0பா�க�. 

 

ஒEெவா0 x'ய� 5D�ப�திI� ஏ�ப,ட இFத மLடல:க� 
ேவ= ேவ= விதமாக இ0பி>� “ெப0� மLடலமாக� 
திகaகி�றா�க�…! 
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1.அகLட ேபரLட�தி� இேப�ப,ட மக'ஷிக� உLD. 
2.மனிதனி� ெதளிFத நிைலக� ெகாLD அ9 ெப0� வ,டமாக< 

]ழ�= ெகாLD�ளா�க�. 
3.நா� அதிேல இைணய ேவLD�. 
 

அ�தைகய அ\_திைய ெப�=� ெகா�ள�தா� மாமக'ஷி 
ஈ)வராய 50ேதவ� வி�ைதகைள� க�=� ெகா�… அ\_திைய 
ெப�=� ெகா�…! எ�= ந� சாமியிட� ஆர�ப�திலி0Fேத (சாமி�5 
ஈ)வரப,ட� யா� எ�= ெத'யாத ெபாJதிலி0Fேத) Sறி வFதா�. 

 

அFத மக'ஷிக� அவ�க� ெப�ற அ\_திைய. நம�5� ெகாD�9� 
ெகாLேட தா� இ0�கி�றா�க�. அFத அ\_திைய யா� ெபறேவLD� 
எ�= வி0�பி வா:5கிறா�கேளா அவ�க;�5 அ9 ப'_ரணமாக� 
கிைட�கிற9…! 
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ஞான பாைதயி� மக'ஷிகளி� எ�ைலைய 
அைட@� வழி Gைற…!  

 
தாயிட� ேசP (பிறFத 5ழFைத) தன�5 பசி�கிற9 எ�பைத 

எப.� ேக,5�…? 5ழFைத�5 எFத ெமாழி ெத'@�…? ஒ�=ேம 
ெத'யா9…! 

 

த�>ைடய அJைக ஒலி Yலமாக பாச�தா� பி.வாத�9ட� 
தா� உணைவ� ேக,5�. பி.வாத�9ட� ேக,5� அFத� 5ழFைதயி� 
பசிைய அறிFத தாP அெபாJ9 தா� பாைல உணவாக� ெகாD�5�. 

 

அJகாத ேசP�5� தாயிடமி0F9 உண� உடன.யாக� 
கிைட�5மா…? கிைட�கா9…! 

 

ஏென�றா� ேசP அJவ9 ேவதைனயா� அ�ல…! த� 
உண��காக…! 

 

அFத< ேசP தன�5 உணைவ ேவL.� ேக,ப9 ேபா� நாG� 
ேக,க ேவLD�. 

 

ந�ல9 நட�க ேவLD�…. ெதளி� ேவLD�… ஞான� 
ெபறேவLD�… ேபர0� ேபெராளி ெபற ேவLD� எ�ற ஏ�க�9ட� 

1.ந�Gைடய இல�ைக Q0வ ம�தியி� உ�ள ஈசனிட� 
ைவ�தா�... ேவL.னா�... ]வாசி�தா�... இJ�9� கவ�Fதா�... 

2.உயி0� ந�Gட� ேப]�…! 
3.வழி கா,.� ெகாL.0�5� 50நாத0� ந�Gட� ேப]வா�. 
4.2000 x'ய� 5D�ப�தி�கபா� உ�ள ேபரLட மக'ஷியாக 

இ0FதாI� ேபச�தா� ெசPவா�க�. 
 



75 

 

இரLD கLகளி� நிைனைவ@� Q0வ ம�தி�5� ெகாLD வF9 

1.Q0வ ம�தி வழியாக… அதாவ9 உயி� வழியாக…! 
2._மியி� வட 90வ�தி� வழியாக ேநர.யாக நிைனைவ< 

ெசI�தி 
3.ெமP ஞானிகளி� உண�வைலகைள� கவ0� பழ�க� வF9 

வி,டா� 

4.ேதDவ9� கிைட�5�… நம�5� ேதைவயான9� கிைட�5�… 
நா� ேபாக ேவL.ய பாைத@� கிைட�5�. 

 

எ9வாக இ0FதாI� உயி'ட� ெசா�லி வி,D… பி� 
மக'ஷிகளிட� ெதளிவாக� ேக,D… பி� உயி'ட� அவ�களிட� 
(மக'ஷிகளிட�) ேக,D என�5 வா:கி� ெகாD…! எ�= உயி'ட� 
வIவாக அJ�தமாக� ேக,க ேவLD�. 

 

எ� நிைனவைலகைள இப.� 5வி�9< ெசI�தி� தா� 
ஊD0வி (SCANNING and PROCEEDING) ேபாP� ெகாLேடயி0�கிேற�. 
பதிI� வ0கிற9… பல>� கிைட�கி�ற9…! 

 

எLM� எLண� 5றி ைவ�ேத... 
எD�5� ப5�தறி� வள� ஞான�திேல... 
ஏ�ற�திேல உண0� உண�வாP நR�… 
ஏ�ற உட� ஆ�ம ஜRவனிேல 

ஐ�கிய� ெதாட� ெஜனிபி>�ேள...! 
ஐ�கியமாகிவிD…! 
 

 

ஈ)வரப,டாய 50ேதவா... ஈ)வரப,டாய 50ேதவா…! 
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நா� ெச�I� ஞான பாைதயி� அ>பவ:க� 
ெப=வ9 எ�ப9 மிக�� G�கிய�…!  

 
ெவ=� தியான�ைத ம,Dேம ெசP9 ெகாLேடயி0Fதா� ந� 

ஆ�மாவி� எைத பதி� ெசP9 ைவ�தி0�கி�ேறாேமா அ9ேவ 
மீLD� மீLD� நம�5� ]ழI�. (CIRCULATION) 

1.அைத ைவ�9 வாa�ைகைய< சFதி�தா� 

2.ஞான�தி� பாைதயி� G�ேன�ற� இ0�கா9. 
3.எFத இட�தி� இ0Fேதாேமா கைடசி வைர�5� அப.ேய தா� 

இ0ேபா�. 
4.தியான� ந�றாக இ0Fத9…! எ�ற இFத< ெசா� ம,Dேம எ`சி 

நி�5�. 
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ஏென�றா� தியான� எ�ப9 பயி�சி. பயி�சிைய ம,Dேம ெசP9 
ெகாL.0Fதா� நிஜ வாa�ைகயி� ெவ�றி ெபற G.யா9. ெப�ற 
பயி�சிைய ஒEெவா0 சFத�ப�திI� உபேயாக� ெசPய ேவLD�. 

1.அெபாJ9தா� நம�5 அ>பவ� கிைட�5�. 
2.ந� பழ�க� அ9வாக இ0�க ேவLD�. 
 

மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� கா,.ய வழிைய� கைடபி.�9 
நடFத நிைலக� ெகாLD தா� ெப�ற அ>பவ:கைள� தா� சாமிக� 
(ஞான50) ஞான உபேதசமாக நம�5� ெகாD�கி�றா�. 

 

அ0� ஞானிகைள ப�றிய அFத பதி�க� மிக மிக G�கிய�. 
அ9 தா� ஆ�ற�. அவ� ெகாD�5� ஞான உபேதச:கைள ஆழமாக 
நம�5� பதி� ெசP9 அத� 9ைண ெகாLD வாa�ைகயி� வ0கி�ற 
ஒEெவா�ைற@� ேநர.யாக< சFதி�தா� (அ>பவ�தி� Yலமாக) 
ஞான� கிைட�5�. 

 

அைத ைவ�9� தி0�ப�� உபேதச� ேக,டா� உய� ஞானமா5�… 
உய� ஞான� ெமP ஞானமா5�. 

 

அைத உபேயாகி�9 மீLD� மீLD� வாa�ைகயி� வ0வைத 
எதி� ெகாLடா� சாமி ெசா�வ9 அைன�ைத@� இெபாJ9 நா� 
வாJ� கால�திேலேய நி<சய� உணரலா�… பா��கலா�…! 
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மக'ஷிகளி� அ0� ச�திகைள நம�5� S,. 
ெப0�கி� ெகாLடா� ந� உடலிலி0F9 

ஒளி�க�ைறக� ெவளிபD�…! 

 
1.மி� மினி _<சி த� உடI�5� இ0�5� கFதக�தா� 

2.தா� ]வாசி�5� Y<சைலக� ப,ட�ட� 

3.உடலிலி0Fத9 ஒளி�க�ைறகைள உமிaகி�ற9. 
 

அEவா= உமிa�9� ஒளி�க�ைறக� ம�ற ெச.க� தாவர 
இன:களி� இைலகளி� பD�ெபாJ9 விஷ அM�க� நக�F9 
ஓDகி�ற9.  

 

அத� Yல� தன�5கFத உணைவ அ9 உ,ெகா�கிற9. அதாவ9 
ஒளி� க�ைறகைள உமிa�தி விஷ�ைத நR�கி� தா� வாaகிற9. 

 

இைத ேபா� ந� 50நாத� கா,.ய அ0� வழியி� மக'ஷிகளி� 
அ0� ஒளிகைள நம�5� கவ�F9 ந� உடI�5� அைத ெப0�கி� 
ெகா�ள ேவLD�. 

1.உடலி� உ�ள ஒEெவா0 அM�க;�5� 
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2.அFத அ0� மக'ஷிகளி� அ0� உண�ைவ உணவாக� ெகாD�க 
ேவLD�. 

3.ஒளியாக உ0ெப=� அMவி� க0வாக உ0வா�க ேவLD�. 
4.அFத ஒளி ந� உடலிI� ெப05�… ஆ�மாவிI� ெப05�…! 
5.ந� உயிரா�மாவிI� ேபர0� ேபெராளியாக ெப05�…! 
 

அ9 வளர வளர ந� உடலிலி0F9 ந� Y<சைலக� Yலமாக நா� 
பா��5� அைனவ0�5� அFத மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி கிைட�க 
ேவLD� எ�= உண�ைவ மி� மினி _<சி ஒளி�க�ைறகைள 
உமிa�9வ9 ேபா� நாG� பாP<ச ேவLD�. 

 

ஒEெவா0 நிமிடG� இEவா= ஒளியான உண�ைவ ந� 
Y<சைலக� Yல� ெவளிபD�தினா� 

1.எFத� தRைமயான உண��� ந� ஈ�பி�5� ந� ஆ�மாவி�5� 
ந� உடI�5� \ைழய G.யா9. 

2.நம�5 இ9 மிக ெப'ய பா9காQ� கவசமாக மா=�. 
 

அேத சமய�தி� ம�றவ�க;� ந� Y<சைலக� Yல� பா@� 
மக'ஷிகளி� உண�வைலகைள \க�Fதா� அவ�க� இ0;� அகI�. 
அவ�க� தRைமக;� அகI�. 
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50நாத'� கLகைள உ�= பா��9 உபேதச� 
ேக,டதா� ஏ�ப,ட பல�க� – அ>பவ�  

 
சாமிகளிட� (ஞான50) 1987� இ0F9 உபேதச�ைத ேநர.யாக� 

ேக,க ஆர�பி�ததிலி0F9 ெத'Fேதா ெத'யாமேலா அவ0�5 ேநராக 
அவ� G�னா. தா� உ,கா�ேவ�. 

 

1.அவ� எ�ைன பா��கேவ மா,டா�. 
2.நா� அவ� இட9 கLைண ம,D� இைம�காம� பா��9� 

ெகாLேட இ0ேப�. 
3.எ� பா�ைவ அவ� மீ9 கDைமயாக�� S�ைமயாக�� தா� 

இ0�5�. 
4.G.Fதவைர அவ'டமி0F9 ெவளிபD� அைன�ைத@� கLக� 
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வழியாக உறி`]கிற மாதி'�தா� உண��க� இ0�5�. 
 

அவ� உண��க� என�5� அதிகமா5� ெபாJ9 பி�னா. எ� 
தைலயி� ஊசி 5�9வ9 ேபா� இ0�5�. ெபா=�க G.யாம� 
இ0�5� ெபாJ9 நா� ைகயா� ேலசாக எ� தைலயி� ைகைய 
ைவ�தா� அெபாJ9 எ�ைன உ�= பா�பா� சாமி. 

 

அேத மாதி' சில ேநர� அவ� வ R'யமாக உபேதச� ெசP@� ேபா9 
எ� உடI�5� அ9 அJ�தமாகி எ� ைக ஆ� கா,. விரலி� அFத 
ஆ�ற� எ�லா� மிக அதிகமாக� 5வி@�. அெபாJ9 தைரைய� 
5�9ேவ� ெம9வாக. அெபாJ9 எ�ைன உ�= பா�பா�. 

 

1.கLக� இைம�காம� அவ� கLகைளேய பா�ேப�. 
2.அFத ேநர�தி� ]வாச� மிக�� அJ�தமாக இ0�5�. 
3.]வாச� ஒ0 நிமிட�தி�5 ஒ�= அ�ல9 இரLD Gைற தா� 

இ0�5�. (இJ�9 ெவளிவிDவ9) 
 

அFத ஆர�ப பழ�க� இ0Fதெத�ெக�லா� த�சமய� மிக�� 
ெதளிவான நிைலயி� விள�க� ெகாD�கி�றா� 50நாத�. 

 

சாமிகைள இெபாJ9 ேந'ேல பா��க G.யவி�ைல  எ�= 
யா0� எLண ேவL.யதி�ைல. 

1.அவ� உபேதச�ைத உ�=� ேக,D எJ�9 வ.��5� ெகாLD 
வFதாேல 

2.அFத Y�றாவ9 கL எ�ற அக� கL வழியாக அவைர உ�= 
பா��க G.@�. 

3.கLக� வழியாக அவ� எFத அ0ைள பாP<சினாேரா அ9�� 

4.இெபாJ9 எ�ன பாP<]கி�றாேரா அ9�� ேச�F9 கிைட�5�. 
 

அேத ேபா� எ� அ>பவ�தி� நா� கLகைள� திறF9 தியான� 
ெசPத ேநரேம மிக அதிக�. கLகைள Y.� தியான� ெசPத ேநர� 
5ைற� தா�. 

 

திறFதி0�5� கLக� வழியாக�தா� எ�லா உண��க;� 
நம�5� வF9 ேச�கிற9. 

1.அேத திறFதி0�5� கLக� வழியாக அ0� உண��கைள 
எD�9 பயி�சி ெசPததா� 

2.எ�னா� ம�ற எFத ேவைல (எFத ேவைலயாக இ0FதாI�) 
ெசP9 ெகாL.0FதாI� 

3.அFத ேநர�தி� அேத கLக� வழியாகேவ 50ைவ@� 
உயிைர@� மக'ஷிகைள@� விLணிேல@� எ�னா� ெதாட�Q எD�க 
G.கிற9. 
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அ:கி0F9 எD�5� ச�திகைள உயி� வழியாக< ]வாசி�9 அFத< 
ச�திகைள உடI�5� ஊD0வ< ெசP9 ச'யான ஆைணகைள 
(COMMANDS) இ,D இய�க�� G.கிற9. 

 

நா� அFத ேநர�தி� விழி�த நிைலயிேலேய விLணிேல 
மக'ஷிக;ட� ஒ0 ேநர.� ெதாட�Q (VIDEO CONFERENCING) ெசP9வி,D 

1.எ�>ட� ெதாட�Q ெகாLடவ�க;�5� த�க பதிI� 

2.அத� Yல� என�5 ந�லதாக�� அவ�க;�5 ந�லதாக�� 
எ�ேலா0�5� ந�லதாக�� ஆகி� ெகாLேட@�ள9. 

 

இ�=� அ9 ெதாட�F9 ெகாLD�ள9. (விழி�த நிைலயி�) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

மக'ஷிக;ட� எப.� ெதாட�Q ெகா�வ9...? 

 
மக'ஷிக;ட� ெதாட�Q ெகா�ள ேவL.ய Gைறைய ப�றி< 

சிறி9 பா�ேபா�. 
 

கLகளி� நிைனவிைன Q0வ ம�தி�5� ெகாLD வF9 
_மியி� வட கிழ�5 ப5தியி� நிைனவிைன விLணிேல அFத� 90வ 
ந,ச�திர�தி� பா� ெசI�த ேவLD�. 

 

90வ ந,ச�திர�தி� ேபர0� ேபெராளி நா:க� ெபற அ0�வாP 
ஈ)வரா எ�= Q0வ ம�தியி� வழியாக ஏ:கி< ]வாசி�க ேவLD�. 

 

“கிரகண�” ப�றி நா� அைனவ0� ேக�விப,.0ேபா�. 
உதாரணமாக x'ய>�5� _மி�5� இைடயி� சFதிர� வF9 
GJவ9� மைற�தா� அFத ேநர�தி� x'யனி� ச�தி GJவ9� 
தைடபD�தபDகி�ற9. 

 

ஆனா� சFதிர>�ேகா _மி�5 வF9 ேச0� x'யனி� அைன�9 
ச�திகைள@� ெபற அFத< சFத�ப� ஏ9வாகி�ற9. 

 

அேத சமய�தி� _மி�ேகா x'யனி� ச�தி�5 பதிலாக< 
சFதிரனி� ச�திைய \கர ேவL.ய க,டாயமாகி�ற9. 
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ஏென�றா� இைவ ஒேர ேந�ேகா,.� வ0வதா� இ�தைகய 
நிைல ஏ�பDகி�ற9. அதிக பல� இதிேல சFதிர>�5�தா�. 

 

இைத ேபா�= தா� 90வ ந,ச�திர�திலி0F9 உண�வைலக� 
ெவளி வ0�ேபா9 அைத நா� இைடெவளியி� “கிரகண�” ேபா�= 
பி.�க ேவLD�. 

 

இைத�தா� தD�9 நி=�9வ9 எ�ப9. அெபாJ9 ந� 
ஆ�மாவி� உ�ள ம�ற உண�வைலக;�5 ஆகார� கிைட�கா9 90வ 
ந,ச�திர உண�ேவ ஆகார� ஆகி�ற9. 

 

ஆகேவ இEவா= தD�9 நி=�9�ேபா9… தியான�தி� சில� 
என�5.. 

1.ஒளி அைலக� ெத'Fத9 

2.ெவளி<சமாக இ0Fத9 

3.Q0வ ம�தியி� 5=..5=.. எ�= இ0Fத9 

4.xடாகி� தைல பாரமான9 

5.மிதப9 ேபா� இ0Fத9 

6.ந�ல ந=மண:க� வFத9 

7.உமிa நR� ]ைவயாக< ]ரFத9 

8.இன� Q'யாத மகிa<சியாக இ0Fத9 எ�ெற�லா� 
ெசா�வா�க�. 

 

அேத ேபா�= மா=ப,ட எLண� ெகாLட சில0�5 

1.ெதாLைட கர.. கர.. எ�= ஆகிவி,ட9 

2.சிFதைனக� ஒ0 நிைலபD�த G.யாம� கட கட எ�= 
எ:ெக:ேகா ெச�கிற9 

3.எ�ைன உ,காரேவ விட மா,ேட� எ�கிற9 எ�ெற�லா� 
ெசா�வா�க�. 

 

தD�க�� இ�ைல… நி=�த�� இ�ைல… எ�பவ�க;�5 – ஒேர 
வா��ைதயி� “அைமதியாக ந�றாக இ0Fத9” எ�= 
ெசா�லிவிDவா�க�. 

 

த� ஆ�மாவி� உ�ள9 மீLD� மீLD� ச��5ேலச� ஆகி� 
ெகாLேடயி0பதா� இEவா= ெசா�வா�க�. 

 

ஆகேவ நா� 90வ ந,ச�9ர�9ட� ேமாதிேய ஆகேவLD�. 
அைத� தD�9 நி=�தினா� தா� அ9 நம�5� வ0�. உணர G.@�. 

 

ஆனாI� அFத மக'ஷிக;ட� ெதாட�Q ெகா�ள ேவLD� 
எ�றா� ேமேல ெசா�ன (ந�ல9 8 & ெக,ட9 3) அFத அ�தைன 
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உண�வைலகைள@� ம=ப.@� தD�9 நி=�தி விசாரைண ெசPய 
ேவLD�. 

 

1.“விசாரைண” எ�ப9 தன�5� தாேன ேக�வி�5 ேம� ேக�வி 
எJபி தாேன உண�த� எ�= ெபா0�. 

 

2.“ேக�வி எJQத�” எ�றா� Q0வ ம�தியி� உயி'� ெதாட�Q 
ெகாLD 50 உபேதசி�தைத (50ைவ) எLணி ம=ப.@� 90வ 
ந,ச�திர�9ட� 1, 10, 100, 100000 ேகா. ேகா. எ�= ேமாதி� 
ெகாLேடயி0Fதா� உணர G.@�. 

 

3.“உண�த�” எ�ப9 ஒ0 வ0ட�திேலா ஒ0 மாத�திேலா ஒேர 
நாளிேலா ஒ0 நிமிட�திேலா வ0�. அதனி� வள�<சி ஆக ஆக 
கணெபாJதி� (]வி,ைச ேபா,ட�ட� ைல, எ'வ9 ேபா�) உணர 
G.@�. 

 

இFத உண�த� வF9வி,டா� நா� உண�வ9 அைன�9ேம 
அ�ல9 அெபாJ9 நா� “மக'ஷிக;ட� ேபசி� ெகாL.0�கி�ேறா�” 
எ�= அ��த�. 

 

ந� வாa�ைகயி� வ0� எ�தைகய நிைலகளாக இ0FதாI� 
கLணி� நிைனவிைன Q0வ ம�தி�5� ெகாLD வF9 90வ 
ந,ச�திர�தி� பா� ந� நிைனவிைன< ெசI�தி அைத அறிய ேவLD� 
உணர ேவLD� எ�ற எLண�9ட� ேக�வி எJபினா� அ:கி0F9 
வ0� உண�வைலக� நம�5� உLைமைய� ெதளிவாக உண��9�. 

 

உ:க� அ>பவ�தி� பா��கலா�. 
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ஞானிகளி� உண��ட� நா� ஒ,.� ெகா�ள 
ேவLD�…! (நா� க,சி மாற ேவLD�)  

 
இ�= ஒ,D< ெச.கைள ைவ�9 விவசாய�தி� ேதைவயான 

மகxைல ெபற�� வித� விதமான உண� ெபா0�கைள@� 
உ0வா�கி@�ளன�. 

 

அேத ேபா�= உயி'ன:களிI� ஒ0 க0��5� ம�ற 
உயி'ன:களி� ஜR�கைள (GENE) எD�9 Q9 Q9 உயி'ன:கைள@� 
உ0வா�கி@�ளா�க�. 5ேளானி: (CLONING) GைறயிI� ஒேர மாதி' 
உயி'ைன�ைத.. ஏ�… மனிதைனேய Sட உ0வா�க G.@� எ�=� 
கLDபி.�9�ளா�க�. 
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ஆகேவ ந� 50நாத� கா,.ய அ0� வழிப. ஞானிகளி� 
உண�ைவ நா� நம�5� (ஒ,D< ெச. ேபா�) ஒ,ட ைவ�9� ெகா�ள 
ேவLD�. ஒ,ட ைவ�9� ெகா�வ9 எ�றா� நம�5� உ�ள எ�லா 
5ண:க;�5�;� ஒ,ட ைவ�க ேவLD�. 

 

ந�ல9… ெக,ட9… பி.�த9… பி.�காத9… ேவL.ய9… 
ேவLடாத9… எ�= எைத@� பா��காம� 

1.எ�லா எLண:க;�5�;� 

2.எ�லா உண��க;�5�;� 

3.ஞானிகளி� உண�ைவ ஒ,ட ைவ�க ேவLD�. 
 

அதாவ9 ஞானிகளி� உண�ைவ நம�5� (நம�5� எ�றா� 
எ�லா� ேச��9�தா� “நா�) கல�5� ப0வ�ைத ஏ�பD�த ேவLD�. 
இ9 மிக�� G�கியமான9…! 

 

ஒEெவா0 அM�களிI� இEவா= ஞானிகளி� உண�ைவ 
இைண�9வி,டா� ஞானிகளி� உண��க� கலF9 

1.Q9 Q9� க0�களாகி 
2.தி0�ப� தி0�ப எLணினா� G,ைடயாகி 
3.ஞானிகைளேய எLணி� ெகாL.0Fதா� அைட கா�த9 ேபா� 

ஆகிவிD�. 
 

பி� ஞானிக� அவ�க� உடலி� விைளய ைவ�த9 ேபா� 
நம�5�;� ஆ�ற�க� விைளF9 அதனி� ெப0�க� அதிகமாகி ந� 
ெசய�க� ஞானிகளி� ெசயலாகேவ மா=�. 

 

எ�னிட� அ.�க. ஈ)வரப,ட� “நR… க,சி மாற 
ேவLD�டா…” எ�பா�. 

 

க,சி மாற ேவLD�… எ�றா� நா� தவ= ெசPதாI� அ�ல9 
எFத� தவ= நடFதாI� (ெத'Fேதா அ�ல9 ெத'யாமேலா) 

1.உடன.யாக ஞானிகளி� உண��ட� ஒ,.� ெகா�ள ேவLD�. 
2.அFத ஞானிகளி� க,சியாக மாற ேவLD� எ�பா� 50நாத�. 
3.அைத ஒ,.ய ெசயலாக நா� மா�றி ேபச ேவLD�... ெசய�பட 

ேவLD�…! 
 

அதாவ9 நா� தவ= ெசP9வி,ேட�. அFத� தவ= 
ேதைவயி�ைல எ�= உண�F9வி,ேட�. அதனா� நா� ஞானிக� 
ெசா�னப. ந�லதாக மா�றி� ெகா�கிேற� எ�= அD�த கணேம 

1.எ� மனைத 

2.எ� எLண�ைத 

3.எ� உண�ைவ 
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4.எ� ெசயைல அப.ேய ஞானிக;ட� ஒ,.� ெகா�வ9. 
 

அதாவ9 

1.தவ= ெசPததி� அ�ல9 தவ= நடFததி� அதிகமக அJ�தமாக 
நிைனைவ< ெசI�தாதப. 

2.தவ= நடFதைத ைவ�9 அ�ல9 தவ= ெசPதைத ைவ�9 அைத 
உண�Fத நிைலயி� 

3.ஞானிக� அ0� ச�திைய மிக�� அதிகமாக ஒ,.� ெகா�வ9. 
 

அப.ேய அவ�க� ெசயலாகேவ நா� இ0�க ேவLD� எ�= 

1.எFத அள��5 அJ�தமாக Q0வ ம�தியி� எLணி 
2.விLணிேல நிைனைவ< ெசI�த G.@ேமா… ெசI�தி 
3.90வ ந,ச�திர�திலி0F9� சத'ஷி மLடல�திலி0F9� 

வ0� ேபர0� ேபெராளிைய அப.ேய உறி`சி என�5� ேச��9� 
ெகா�வ9. 

 

ேச��9� ெகாLட பி� த:க�தி� திரவ�ைத ஊ�றிய பி� 
ெச�Q� பி�தைள@� ஆவியாகி த:க� ப']�தமாவ9 ேபா� ேசாைப 
ேபா,D \ைரைய ஏ�றிய பி� 9னியிI�ல அJ�5க� பி'F9 ெச�வ9 
ேபா� 

1.என�5� இ0� xழ< ெசP@� ச�திக� ெசயலிழF9 மன� 
ெதளிவாகி�ற9. 

2.மன பலG� சிFதி�9< ெசய�பD� ஆ�ற� கிைட�கி�ற9. 
எ�லா� கா'ய:க;� ந�லதாகி�ற9. 

 

இ9 எ�>ைடய அ>பவ�…! 
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ந� கLகைள< ச�தி வாPFத ஞான� கLணாக 
மா�=� வழி  

 
சFத�பவச�தா� 5D�ப�தி� நட�க�S.ய சில கDைமயான 

ச�பவ:களா� மீLD� மீLD� ேவதைனைய அதிகமாக \கர 
ேந�Fதா� அைத ஆழமாக எLணி உ�= பா�பதா� கLகளி� உ�ள 
க0மணிகளி� விஷ� ஒ,.� ெகா�கி�ற9. (ேவதைன எ�ப9 விஷ�) 

 

க0மணிகளி� ேச0� இ�தைகய விஷ� அதிகமா5� ெபாJ9 
கL எ'<ச�… கL பா�ைவ ம:க�… கLகளிலி0F9 நR� வ.த�… 
இைத ேபா�ற நிைலகளாகி கைடசியி� கLகளி� ]�தமாக 
பா�ைவேய ேபா5� வாPQக� உ0வாகிவிDகி�ற9. 
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அேத சமய�தி� அFத� க0மணிக;ட� ேச�Fத நர�Q 
மLடல�திI� விஷ� த�ைமக� ேசர� ெதாட:5�. 

 

இFத நர�Q (ELECTRIC WIRE ேபா�) வழியாக�தா� நா� பா��த 
ெசPதி உட� GJவ9� பரவி அத�5�த�க ந� உடI� உடலி� 
அ:க:க;� இய:5கி�ற9. 

 

ஆனா� இFத� க0விழி@ட� ேச�Fத நர�Qக� 
பலவ RனமைடவேதாD ம,Dம�லாதப. 

1.ேவதைனபD� உண�<சிையேய eL.� ெகாL.0�5� 

2.ந�ைம ந�லைத அதிகமாக எLண விடா9. 
 

அத�காக�தா� நா� தியான� ெசP@� ேபா9 90வ 
ந,ச�திர�தி� ேபர0;� ேபெராளி@� எ:க� கLகளி� உ�ள 
க0மணிகளி� பட�Fதிட அ0�வாP ஈ)வரா எ�= தியானி�கி�ேறா�. 
கLகளி� அFத< ச�திகைள அதிகமாக படர< ெசPகி�ேறா�. 

 

அ0� மக'ஷிகளி� உண��கைள நா� அJ�தமாக கLகளி� 
உ�ள க0மணிகளி� படர< ெசP@� ெபாJ9 அதி� பட�F9�ள விஷ� 
த�ைமக� கைரF9 விDகி�ற9. அத>ட� ஒ,.ய நர�Qகைள@�. 
ePைமபD�9கி�ற9. 

 

இதனா� கL பா�ைவ சரீாக� ெத'ய வ0�. ேமI� 90வ 
ந,ச�திர�தி� உண��க� கL க0விழி@ட� ெதாட�Q ெகாLட 
நர�Qகளி� ஆழமாக பதிவாகி�ற9. அதனா� 

1.அ.�க. அFத மக'ஷிகளி� பா� எளிதி� ந� நிைன�க� 
ெச�ல� ெதாட:5�. 

2.ந� கLக;�5� வ R'ய ச�தியாக (ANTENNA POWER) கிைட�5�. 
3.விLணி� ஆ�றைல எளிதி� கவ0� சFத�பG� 

உ0வாகி�ற9. 
 

அத�காக ேவL.�தா� சாமிக� (ஞான50) த�னிட� ஆசி 
ெப=� ெபாJ9 அவ0ைடய கLகைள பா��க ேவLD� எ�= 
மிக�� வலி@=�தி< ெசா�கிறா�. 

1.ஏென�றா� நா� உ:க;�5 அ0� உண��கைள எ� கL 
வழியாக அதிகமாக பாP<]கி�ேற�. 

2.அFத ேநர�தி� நR:க� எ�ைன வண:5வைதேயா அ�ல9 
ேவ= எ:ேகா பா��9� ெகாL.0Fதா� 

3.நா� கL வழி ெகாD�5� ஞான வி�ைத நR:க� ெபற G.யா9. 
 

உ:க;�5� எப.யாவ9 ஞானிகளி� அ0� வா�ைக 
ஊaவிைனயாக வி�தாக நா� பதிவா�க ேவLD� எ�= 
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ஆைசப,டாI� உ:க� எLண� (உ:க� உயி'� இய�க�) எ�ைன 
வண:5� நிைலயி� அதி� கவன� இ0பதா� உ:க;�5� 
ெசI�த�� G.வதி�ைல. 

 

ஆகேவ எFத உய�Fத எLண�தி� வ0கி�றR�கேளா அFத 
எLண�ைத வIவா�கி 

1.எ�ைன ேநராக நிமி�F9 பா��9 

2.எ� கLகைள உ�= பா��9 50வி� அ0� ச�தி என�5� 
கிைட�க ேவLD� 

3.நா:க� எLணி வFத கா'ய:க� ெஜயமாக ேவLD� எ�= 
எLணினா� அ9 நி<சய� நிைறேவ=�. 

 

எ�ைன வண:5வதி� G�கியமாக இ0பதாI�… வண:கினா� 
நா� அவ�க;�5< ெசPேவ�…! எ�=� தா� நிைன�கி�றா�க�. 

 

1.நா� கL வழி பாP<]� அ0� உண�ைவ எEவள��5 
எEவள� S�ைமயாக யா� உ�= பா��கி�றா�கேளா 

2.அFத அள��5 ஞானிகளி� அ0� ஞான வி�9�க� ஆழமாக 
பதிவா5�. 

3.பதிவான வி�9 வIவான நிைலயி� வள0�. அத� வழி 
அைன�9� நR:க� ெபற G.@� எ�= தா� ெசா�கிேற�.   

 

(சாமிக� பல ெபௗ�ணமி உபேதச:க� கைடசியி� இ9 
ச�பFதமாக 5ைறFத9 ப�திலி0F9 இ0ப9 நிமிட� ேபசி@�ளா�.) 

 

எ� 50நாத'ட� நா� அ. வா:கி உைத வா:கி�தா� க�=� 
ெகாLேட�. ஒEெவா0 அ.�5� ஒEெவா0 விதமான ெமP 
உண��க� வ0�.  

1.அ. வா:கி�தா� நா� க�=� ெகாLேட� எ�= ெசா�கிறா� 
எ�றா� 

2.அவ� ஈ)வராய 50ேதவைர எப.� கLகளா� பா��தி0பா� 
எ�= எLணி பா0:க�…? 
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மக'ஷிகளி� அ0� வ,ட� எ�றா� எ�ன…? 
மக'ஷிகளி� அ0� வ,ட�தி� நா� எப. 

வாaவ9…? - அ>பவ�  

 
உதாரணமாக எ�ேலா0ேம ெச�ஃேபா� (MOBILE 

PHONE) உபேயாகி�கி�ேறா�. ப�க�தி� ப�க�தி� இ0F9 ஃேபானி� 
ெதாட�Q ெகாLடாI� இ�= அ9 விLணிலி0�5� ெசய�ைக� 
ேகா;�5< (SATELLITE) ெச�= மீLD� அ:கி0F9 தா� கீேழ வ0கிற9. 

 

_மியி� எFத பாக�தி� எEவள� ெதாைலவி� இ0F9 
ேபசினாI� அேத மாதி'�தா� ெதாட�Q ெகா�ள G.@�. 

 

இேத மாதி' இ�= ெச�ஃேபானி� Q� ��, ைவஃைப (BLUE TOOTH, 
WIFY) உபேயா�கி�ேறா�. இைவெய�லா� ப�க�திேலேய தா� ெதாட�Q 
ெகா�ள G.@�. eர�தி�5< ெச�= வி,டா� ெதாட�Q கிைட�கா9. 
(இெத�லா� வி`ஞான� கLDபி.Qக�) 

 

அ9 ேபா� விLணிலி0�5� மக'ஷிக;ட� ெதாட�Q ெகாLD 
அFத வ,ட�தி�5� ெச�ல ேவLD� எ�றா� 

1.மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி நா� ெபறேவLD� ஈ)வரா…! எ�= 
எLணினா� அ9 மிக< சிறிய வ,ட�. 

2.மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி நா:க� ெபறேவLD� ஈ)வரா…! 
எ�= எLணினா� அ9 அD�த வ,ட�. 
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3.மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி எ:க� 5D�ப� GJவ9� 
ெபறேவLD� ஈ)வரா…! அத�கD�த வ,ட�. 

4.மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி ஊ'� உ�ேளா� நா,D ம�க� 
ெபறேவLD� ஈ)வரா…! எ�= எLணி உலக� GJவ9� 
மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி படர ேவLD� எ�றா� ஓரளவி�5 இ9 
ெப'ய வ,ட�. 

 

ஆனாI� மக'ஷிகளி� ஈ�Q வ,ட� எ�ப9 சாமிக� (ஞான50) 
ெசா�னைத பதி� ெசP9 அத� வழி சத'ஷி மLடல�ைத@� 90வ 
ந,ச�திர�ைத@� எLணினா� சத'ஷி மLடல�தி�5�;� 90வ 
ந,ச�திர�தி�5�;� ந� நிைனவைலக� ஊD0வி< ெச�கிற9. 

 

1.அ:கி0F9 ச�திகைள எD�9 ந� ஆ�மாவி� இைண�5� 
ெபாJ9� 

2.அைத ம�றவ�க;�5 இைண�5� ெபாJ9� அ9 ஒ0 ]ழ�சி 
வ,டமாக ந� ஈ�Q�5 வ0�. 

 

அேத சமய� சாமிக� ெசா�ன 

1.மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� உண�வி� ஆ�ற�ப. 

2.2000 x'ய� 5D�ப� எ�ற நிைலகைள இைண�9 

3.ந� நிைனவைலகைள அகLட அLட�9ட� இைண�தா� 

4.அதாவ9 மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ'� உண��ட� கலF9 
ந� நிைனவிைன அகLட நிைலயி� ெசI�தினா� 

5.அ9 மக'ஷிகளி� அ0� வ,டமா5�. மக'ஷிகளி� ஈ�Q 
வ,டமா5�. 

 

அத�5� இைணF9… 
அைத \க�F9… 
அைத� கவ�F9… 
அைத< ]வாசி�9… 
அைத நம�5� இJ�தா�… 
ந� ஈ�Q மக'ஷிகளி� அ0� வ,ட�தி� இ0�கிற9 எ�= 

அ��த�. 
 

ஒEெவா0 ெநா. ெபாJ9� இEவா= அ:கி0F9 எLணினா� 
நா� மக'ஷிகளி� அ0� வ,ட�தி� வாaகிேறா� எ�= அ��த�. 
அெபாJ9 நா� Qவியி� ஈ�பி� இ�ைல எ�= உணரலா�. 

 

2014ஆ� ஆLD .ச�ப� கைடசியி�… சத'ஷி மLடல�ைத 
பா��க ேவLD� எ�= மிக�� ஆ�வமாக நா� Gய�சி எD�9� 
ெகாL.0Fத ெபாJ9 ேமேல (விLணிேல) எ� நிைன�க� ெச�ற 
ெபாJ9 50நாத� என�5< ெசா�ன9… 
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1.மக'ஷிகளி� ஈ�Q வ,ட�தி� நி�= ெகாLD 

2.நா� அFத அைலகைள� கவ�F9 _மி�5� பரவ< ெசP9 
ெகாL.0�கி�ேற�. 

 

சத'ஷி மLடல�ைத� கLகளா� பா��9 நR எ�ன ெசPய 
ேபாகிறாP…? 

 

விLணிலி0F9 அைலகைள இJ�9 _மி�5� நா� பாP<]வ9 
ேபா�… நா� ெசPவ9 ேபா�… “இFத ேவைலைய< ெசP… ேபாடா...! 
எ�றா�. 

 

எ�னா� G.Fதவைர அவ� ெசா�ன ேவைலைய< ெசP9 
ெகாLD�ேள�…! 
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“மனித�கைள ப�றிய பதி�…” நம�5 ேவLDமா…? 
அ�ல9 “மக'ஷிகைள ப�றிய பதி�…” நம�5 

ேவLDமா…? 

 

 

இ�ைறய சகஜ வாa�ைகயி� ஒ0வைர நா� எப. 
பா��கிேறா�…? எப. நிைன�கி�ேறா�…? எப. அறிகிேறா�…? எப. 
விசா'�கி�ேறா�…? எ�= ச�= சிFதி�9 பா0:க�..! 

 

1.யா� இவ�…? ஆணா ெபLணா…? எ�ன வய9…? 
2.ப.�தவரா ப.�காதவரா…? தி0மணமானவரா ஆகாதவரா…? 
3.எFத ஊ�…? ந�லவரா ெக,டவரா…? 
4.வசதியானவரா.., வசதி இ�லாதவரா…? 
4.பா��க ந�றாக�தா� இ0�கிறா�… அ�ல9 பா��கேவ 

பி.�கவி�ைல…! எ�= இ�தைன@� பா�ேபா�. 

 

அத�கQற� அவ0ட� ேபசி பழ5� ெபாJ9 ந�Gட� ஒ�9 
ேபானா� ந�லவ� எ�ேபா�. இவைன ந�பலா�… அ�பானவ�… 
பLபானவ�… இர�கமானவ�…! எ�= நிைனேபா�. 

 

ந�மிட� எதி��9 ேபசினா� உடேன அவைன ஆகாதவ� 
எ�ேபா�. ேமாசமான ஆ�… ஏமா�=பவ�… ேகாப�கார�… கி=�க� 
மாதி' இ0�கிறா�…! எ�ெற�லா� நிைனேபா�. 

 

ந� மனதி�5� இ�தைன@� ஓD�. உதாரண�தி�5 
இைதெய�லா� ெசா�கிேற�.  
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இதி� எ�ென�ன விஷய:கைள� ெத'F9 ெகா�கி�ேறாேமா 
அத�5�த�க ந�Gைடய அ�தைன ெசய�க;� மா=�, ெசா�க;� 
மா=�. அவ0ட� பழ5வ9� மா=�. மாறி� ெகாLேடயி0�5� 

 

இப. ந� வாa�ைகயி� சFதி�5� ஒEெவா0 மனிதைர 
ப�றி@� நா� மீLD� மீLD� பதி� ெசPதா� கைடசியி� அதனா� 
நம�5 எFத பல>� ஏ�பட ேபாவதி�ைல. 

1.அவ�கைள ப�றிய உண�<சிக� தா� நம�5� வ0ேம தவிர 

2.ந� உண�ைவ அ:ேக ெசI�தேவ G.யா9. 
3.அதாவ9 அவ�களிடமி0F9 நா� வா:க�தா� ெசPேவா�. 
 

இைதேய மக'ஷி� உண�வி� பதி� ெகாLD ஒ0வைர 
பா��கிேறா� எ�றா� அ�ல9 ந� பா�ைவயி� வF9 ஒ0 மனித� 
ேமாதினா� 

1.இFத உயி� கட��…! 
2.ஈச� வ R�றி0�5 இFத உட� ஒ0 ஆலய� 

3.மனிதைன உ0வா�கிய ந�ல 5ண:க� அ:ேக ெதPவ:களாக 
இ0�கிற9… 

4.அFத� ெதPவ 5ண:க;�5 ந�ல உண�ைவ நா� அபிேஷக� 
ெசPேவா�…! 

5.அFத உயி0�5 அபிேஷக� ெசPய நா� விLணி� ஆ�றைல 
ெப=ேவா� 

6.அ0� மக'ஷிகளி� அ0ளா�றைல அ:ேக பாP<]ேவா� 

7.அவைர ந� பா�ைவயா� ெமP ஞானியாக ஆ�5ேவா� எ�= 

8.இப.ப,ட ந� உண��கைள நா� ெப�= அவ0�5 
பாP<]ேவா�. 

 

இ9 விLணிலி0F9 எD�9 அFத உண�வைலகைள உயி� 
வழியாக அவ0�5 பாP<]� Gைற. அவ�களிடமி0F9 நா� எைத@� 
கவரவி�ைல அ�ல9 ெபறவி�ைல. 

 

நா� தா� அவ0�5� ெகாD�கிேறா�. ெகாD�5� நிைலயி� தா� 
நா� இ0�கி�ேறா�. வா:5� நிைலயி�ைல. இைத எத�காக< 
ெசா�கிேறா� எ�றா� 

1.விLணிேல ஒளியாக வாaF9 ெகாL.0�5� அFத 
மக'ஷிகளிடமி0F9 

2.அவ�க� ெப�ற ச�திைய நா� ஏ:கி ெப=வதாக இ0�க 
ேவLD� 

3..அEவா=� ெப�றைத மனித�களிட� ெகாD�5�ப.யாக இ0�க 
ேவLD�. 
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மாறாக மனித�கைள ப�=ட� ப�றி அவ�க� உண��கைள நா� 
வா:கினா� மக'ஷிகளிடமி0F9 வா:5�ப. வரா9. ேபா9�… 
ேவLடா�…! எ�ற நிைல ஆகிவிD�. 

 

அதனா� தா� இராமலி:க அ.க� 

1.நா� யா'டG� (மனித�களிட�) யாசக� ேக,க மா,ேட�…! எ�= 
ெசா�னா�. 

2.அேத சமய�தி� நா� யா0�5� (எFத மனித>�5�) இ�ைல 
எ�= ெசா�ல� Sடா9 எ�=� ெசா�லி@�ளா�. 

 

அதனா� தா� மனித�கைள ப�றிய பதி�க� ேவLடா�. 
மக'ஷிகைள ப�றிய பதி� ேவLD� எ�= ெசா�வ9. 

1.மனிதனாக இ0�க ேவLD� எ�றா� 

2.இFத _மியிேல மீLD� மீLD� பிற�க ேவLD� எ�றா� 

3.மனித�க� ப�றிய பதி�கைள எD�9 வள��9� ெகா�ளலா�. 
இ�ைல…! இFத _மியி� நா� ம=ப. உட� ெபற� Sடா9. 

விLM�5 ேபாக ேவLD� எ�றா� மக'ஷிகளி� பதிைவ எD�9� 
ெகா�ளலா�. 

 

இ9 அவரவ�க� வி0ப�ைத ெபா=�த9. 
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மண�ைத மா�றி… “மனைத மா�=� வழி…!” - 
அ>பவ�  

 
அMவி� ஆ�றைல அறிFதவ� அக)திய�.  அக)திய� கா,.ய 

அ0� வழிப. ெவப� காFத� விஷ� இFத Y�=� எ�லா 
அM�களிIேம உLD. இFத Y�=� எ:5� எதிI� ேச�F9 
ெகா�;�. 

 

நா�காவ9 மண�. அMவி�5� இ0�5� விஷ� அFத மண�ைத 
இய�கபD� ெபாJ9 உண�வி� இய�க� ஐFதாக மா=கிற9. எFத 
மணேமா அத�5�த�க உண�வாக� தா� அFத அM இய:5�. 

 

ஆகேவ ஒ0 அMவி� இய�க�ைத மா�ற ேவLD� எ�றா� 

1.அMவி�5� இ0�5� மண�ைத மா�றினா� தா� 

2.அதனி� இய�க�ைத மா�ற G.@�. 
3.தியான� ெசPபவ�க� இைத அவசிய� ெத'F9 ெகா�ள 

ேவLD�. 
4.அதாவ9 ந� மனைத மா�ற ேவLD� எ�றா� நா� ]வாசி�5� 

(]வாச�ைத) மண�ைத மா�ற ேவLD�. 
 

உதாரணமாக ஒ0வ� நம�5 பி.�காத நிைலயி� தRைமயான 
உண��கைள ந�மிட� ேபசி� ெகாL.0�கி�றா� எ�= ைவ�9� 
ெகா�ேவா�. 

 

இப. ேப]கிறாேர…! எ�= எLணினா� ந� ந�ல மன� 
ெகDகிற9. ந� ந�ல உண�வி� இய�கG� மாறிவிDகிற9. 

 

அெபாJ9 அவ� ேப]வைத ந�மா� நி=�த G.யவி�ைல…. 
ந�மாI� அ:கி0F9 விலக G.யவி�ைல…! எ�றா� அFத< சமய� 
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நா� எ�ன ெசPய ேவLD�…? 
 

1.அவ� ேபசி ெவளிபD�9� உண���5� இ0�5� 

2.ெவப� காFத� விஷ� இFத Y�ைற@� ஆ�றலாக நா� 
எD�9 

3.அத� 9ைண ெகாLD மக'ஷிகளி� ஆ�றைல - “அFத 
மண�ைத அதிகமாக நா� ]வாசி�க ேவLD�…!” 

 

அFத மக'ஷிகளி� அ0� மண�ைத நம�5� எD�9 எD�9 
வலிைமயா�கி யா� ந�மிட� ேப]கி�றாேரா அவ0�5� பாP<ச 
ேவLD�. 

 

ஆனா� அவ�க� எைத எைதேயா ேபசி� ெகாLேட இ0பா�க�. 
அ9 காதி� விJFதாI� அைத நம�5� ெகாLD ெச�லாம� 
மக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய எD�9 ந�லைத உ0வா�5� ஆ�றலாக 
மா�றி� ெகாLேடயி0�க ேவLD�. 

 

அவ�க� ேபச ேபச நம�5� மக'ஷிகளி� ஆ�ற�க� S.� 
ெகாL.0�5�. அெபாJ9 ந�மிடமி0F9 ெவளி வ0� மண� 
(Y<சைலக�) மா=கிற9. ந� மன� மா=கிற9. 

 

இFத மக'ஷிகளி� மண� அதிகமாக ந�மிடமி0F9 ெவளிபD� 
ெபாJ9 அைத அவ�க� ]வாசி�த9� ேதைவயி�லா9 ேப<]கைள 
ேப]வைத நி=�தி� ெகாLD விலகி விDவா�க�. 

 

இ9 தா� ஆ�ம ]�தி. இைத வIபD�தி� ெகா�வேத 
தியான�,  இFத மாதி'யான அ>பவ� மிக மிக G�கியமான9. 

 

ஏென�றா� த:க�9ட� கலFத ெச�ைப@� ெவ�ளிைய@� 
திரவக�ைத ஊ�றினா� தா� பி'�க G.@�. அ9 ேபா� யா� எைத 
ேபசினாI� அதிI�ள தRைமைய பி'�5� நிைலயாக 

1.ந� கLணி� நிைனைவ விLணிேல ெசI�தி 
2.அவ�க� ேப]� உண�விைன “அFத இய�க�ைத ேநர.யாக 

எதி��காம�…! 
3.அவ�க� ேப]� உண�வி� ெவளிபD� ெவப� காFத� விஷ� 

இைவகைள ைவ�9 

4.நா� எD�க வி0�Q� மக'ஷிகளி� மண:கைள� கவ�F9 
ெகாLேடயி0�க G.@�. 

 

அவ�க� தவறாக ேபச ேபச நா� இEவா= ெசPதா� இ�>� 
அதிகமாக மக'ஷிகளி� மண:கைள� கவர G.@�. நம�5� ெமP 
உண��க� அப'தமாக வளர� ெதாட:5�. பிற உண��க� ந�ைம 
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இய�க G.யா9. 
 

ெசP9 பா0:க�…! தRைமக� ந�ைம அMகா9. ந�ல ச�திகைள 
நா� ெபற�S.ய சFத�பமாக இ9 உ0வா5�. 
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ந�மிட� ம'யாைதயாக நட�க ேவLD� எ�= 
எ�ேலா'டG� எதி�பா��கி�ேறா�… ஆனா� 

நம�5 எ9 ம'யாைத…?  

 
“பிற� ந�ைம� தி,Dகிறா�க�…! ேகவலமாக ேப]கிறா�க�..! 

எ�ெற�லா� நா� எLMகிேறா�. அதனா� ஆ�திரபDகி�ேறா�… 
ேவதைன@� பDகி�ேறா�. 

 

ஆனா� “இFத உடைல�தா� தி,Dகிறா�க�… 
ேகவலபD�9கிறா�க�… ந�ைம அ�ல…!” எ�= ஞான50 ெசா�கிறா�. 
எப.…? 

 

அதாவ9 மனிதனாக இ0�5� நா� ஒEெவா0வ0ேம ம�றவ'ட� 
அதிகமாக எதி�பா�ப9 எ�ன..? 

 

எ�னிட� “ம'யாைதயாக ேபச ேவLD�… ம'யாைத� 5ைறவாக 
நட�க� Sடா9…!”. ம'யாைத இ�லாம� ேபசினா�… ஏதாவ9 ெசPதா� 
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என�5� ேகாப� கDைமயாக வ0�…! எ�= எ�ேலா0ேம தாராளமாக 
இப.�தா� நிைனேபா�. 

 

இ0FதாI�… உடைல வி,D உயி� ேபாPவி,டா� இFத உடI�5 
நா� எFத ம'யாைத ெகாD�கி�ேறா�…? ச�= சிFதி�9 பா0:க�. 

1.உடேன அFத உடைல அழி�க ேவLD� எ�பதிேல தா� 5றியாக 
இ0�கி�ேறா�. 

2.ெரா�ப ேநர� இறFத உடைல வ R,.ேல ைவ�தி0�க� Sடா9 
எ�பைத “மிக��…….!” வலி@=�தி< ெசா�கிேறா�. 

 

யாராவ9 இ�ைல எ�= ம=�க G.@மா…? அெபாJ9 எ:ேக 
ெச�கிற9… “நா� எதி�பா��5� நம�5� கிைட�க ேவL.ய 
ம'யாைத…?!” 

 

அதனா� தா� ஞான50 ெசா�கிறா�…! ஒ0வ� ந�ைம பழி�9 
ேபசேவா தி,டேவா தவறாகேவா< ெசா�கிறா� எ�றா� 

1.அ9 எ�ைன அ�ல…! 
2.அழிய� S.ய இFத உடைல�தா� ெசா�கிறா�க�…! எ�= 

ெதளிவாக பி'�9� கா,Dகிறா�. 
3.அழிய ேபா5� உடI�5 எFத ம'யாைத@� ேதைவயி�ைல. 

இ9 உLைம. 
 

ஆனா� கிைட�காத அFத மா'யாைத�காக நா� எEவள� 
ெகௗரவ� பா��கிேறா�….? எப. எ�லா� உடைல அழ5 பா��கிேறா�…? 
உடI�காக இ�>� எ�ென�னேவா பல சிரம:கைள ஒEெவா0 
நிமிட�திI� பDகி�ேறா�. 

 

ஆனா� அத�5 பதிலாக ஒEெவா0 ெநா. ெபாJ9� நா� அFத 
மக'ஷிகளி� உண�ைவ< ேச��9� ெகாLேட வFதா� அைத உயி0ட� 
ஒ�றிய நிைலயாக விைளய ைவ�9� ெகாLேட வFதா� 

1.அத�5'ய ம'யாைத இFத உடைல வி,D< ெச�ற பி� 

2.அழியாத நிைலயாக எ�=ேம உயி0ட� ஒ�றி வாழ G.@� 
எ�= உண��9கிறா� 50. 

 

உடI�5� ெகாD�5� அ�ல9 எதி�பா��5� ம'யாைதைய விட 
மக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய< ேச�பதி� நம�5� கிைட�5� 
ம'யாைதேய எ�=� நிைல�ததா5�. 

 

ஆகேவ பிற'� உண��கைள நம�5� ேச��தா� ந�லேதா 
ெக,டேதா எ9வாக இ0FதாI� அ9 ம'யாைத கிைடயா9. 
மக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய நம�5� ேச��தா� தா� நம�5 
(உயிரா�மாவி�5) ம'யாைத. 
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ந� உடலிI�ள ந�ல அM�கைள ஒEெவா0 
ெநா.யிI� எப.� கா�க ேவLD� – ஆ�ம 

]�தியி� Yல�S=…!  

 
ந� உடலி� ந�ல 5ண:களா� உ0வான அM�க� 

இ0�கி�ற9. ஆகேவ நா� ந�ல உடலாக ஆேரா�கியமாக 
இ0�கி�ேறா�. 

 

ஆனாI� பிறிெதா0வ� ெவளிபD�9� ேகாபேமா ஆ�திரேமா 
ேவதைனேயா இைவகைள எ�லா� சFத�ப�தா� நா� ேக,கேவா 
பா��கேவா ேந0கிற9. அெபாJ9 

1.அைவகைள ேந�Gகமாக \க0� ெபாJ9 அFத உண�வைலக� 
உடI�5� வF9விDகி�ற9. 

2.அதனா� ந� ந�ல அM�க� அைன�தி�5� ந�ல உண�� 
ெச�லாததா� ேசா�வைடகிற9.. இய�க� 5ைறகிற9. 

3.அFத ேநர�தி� ந�மா� ந�லைத வIவாக எLண 
G.வதி�ைல. 

4.\க�Fத உண�<சி�ெகாப கDைமயான ேகாபமாகேவா அ�ல9 
கDைமயான ேவதைன�ேகா நாG� ஆளாகி�ேறா�. 

5.இதனா� எFத பல>� நா� அைடய ேபாவதி�ைல. 
 

வயலி� ந�ல விைதகைள விைத�9 அ9 வள0� சமய� 
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வயI�5� மைறF9�ள கைளக� Gைள�கி�ற9. அ9 ேபா� நம�5� 
மைறFத தRய 5ண:க;�5 ஆகார� ெகாDப9 ேபா� ந�Gைடய 
அ�தைகய சFத�ப:க� அைமF9விDகி�ற9. நா� தவ= 
ெசPயவி�ைல, 

 

கைளகைள அQறபD�தவி�ைல எ�றா� நலல மகx� காண 
G.யா9. கைள தா� வள0�. ந�ல பயி�க� வள�வதி�ைல. 

 

இைத உண�F9 ெவளியிலி0F9 எ�தைகய தRைமக� வFதாI� 
அைத ப�றி எLணா9 

1.எ�னிட� உ�ள ந�ல அM�க;�5 நா� மக'ஷிகளி� அ0� 
ச�திகைள� ெகாDேப�. 

2.அFத� தRைமக� என�5 ேவLடா�… எ�= வில�கி வி,டா� 

3.பிற'� உண��க� ந� உண�<சிகைள� eLடா9… அ9 ந�ைம 
இய�கா9. 

4.ந� ஆ�மா ]�தமாகி�ற9. 
 

“ந�ல 5ண:க� வIவா5� ெபாJ9…” யா� ந� உண�<சிகைள� 
eLD�ப.< ெசPகிறா�கேளா அவ0�5� அFத மக'ஷிகளி� அ0� 
ச�திக� கிைட�க ேவLD�… அவ� உடலி� உ�ள ந�ல அM�க� 
அFத உய�Fத ச�தி ெபறேவLD�…! எ�= எLMவ9� மிக�� 
]லபமாகி�ற9. 

 

பைகைமகைள மற�கி�ேறா�. தRைமகைள மற�கி�ேறா�. 
9�ப:கைள மற�கி�ேறா�. 

 

ஆ�ம ]�தி ெசP@� Gைற இ9 தா�. இத� பலைன இ0வ0ேம 
அைடய G.கி�ற9. எ�ேலா0�5� ந�லதாகி�ற9. 

1.ந� ஆ�மா�� ம�றவ0ைடய ஆ�மா�� ]�தமா5� 

2,அFத வIவான ந�ல சFத�பமாக அ9 அைமகி�ற9. 
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எ�>ைடய அதிகாைல பிரா��தைனயி� மிக�� 
G�கியமான9…!  

 
ஞான50வி� (சாமிக�) தFைத தாP இ0வ� உடைல வி,D 

பி'@� ேநர�திI� ஈ)வரப,ட� அவைர “அ0கி� விடா9…!” ெசPதா�. 
 

இ0FதாI� ஆ�மா�க� ெவளி வFத பி� உடன.யாக சத'ஷி 
மLடல�9ட� இைணய< ெசP9 அத� பி�தா� சத'ஷி மLடல 
ஆ�றைல அதிகமாக ெப�ேற�. 

1.சில “\Lணிய…!” நிைலகைள@� அ:கி0F9 ெப�= 

2.உ:களிட� நா� ைத'யமாக< ெசா�ல G.கிற9 எ�கிறா� 
ஞான50. 

 

உட� ேம� தா� நா� எ�ேலா0� பாச� ைவ�தி0�கி�ேறா�. 
ஆனா� அFத உடைல வி,D பி'@� ஆ�மா�கைள யா� 
ஈ�Q�5�;� ெச�லா9 “அI:கா9…* விL ெசI�த ேவLD� எ�= 
இத� Yல� உண��9கிறா�. 

 

1.மனிதனாக பிறF9 எEவளேவா கVடப,D வாaFதாI� 

2.G.வி� - மீLD� இ�ெனா0 உடI�5� எ�காரண� 
ெகாLD� ேபாகவிட�Sடா9 எ�பைத 

3.மிக� ெதளிவாக அJ�த� தி0�தமாக அFத அ>பவ�தி� Yல� 
உண��9கி�றா�. 
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ஆகேவ காைல எJFத9� “எ�>ைடய Gத� பிரா��தைனேய…!” 
உடைல வி,D பி'Fத உயிரா�மா�க� அைன�9� அழியா ஒளி< சbர� 
ெப�= பிறவியி�லா நிைல அைடய ேவLD�. அFத< சத'ஷி 
மLடல�9ட� இைணய ேவLD� எ�ப9 தா�. 

 

1.ேபP பிசா] ஆவி எ�= ம�றவ�க� ெசா�கிற எ9வாக 
இ0FதாI� 

2.அFத உயிரா�மா�க;� சத'ஷி மLடல�9ட� இைணய 
ேவLD�. 

3.அழியா ஒளியி� சbர� ெபறேவLD�… சத'ஷியாக ேவLD� 
எ�= உFதி 

4.50நாத� கா,.ய வழியி� அ>தினG� ெசI�தி� ெகாLேட 
இ0�கி�ேற�. 

 

இ9 உடைல வி,D பி'Fதவ�க;�5< ெசP@� பிரா��தைன 

 

உலக ம�க� அைனவ0�5� சத'ஷி மLடல அைல� ெதாட�Q 
கிைட�க ேவLD�. உடைல வி,D அவ�க� பி'Fதா� சத'ஷி 
மLடல�9ட� இைணய ேவLD� எ�ப9 உடIட� 
இ0பவ�க;�5< ெசP@� எ�>ைடய பிரா��தைன. 
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ஞான50வி� (சாமிக�) ஒலி உபேதச� ப�றிய மிக 
ெப'ய ேப0Lைமக� – எ�>ைடய அ>பவ� 

 
சாமிக� உபேதச� (audio) ேக,பைத ெப0�பாI� ம�றவ�க� 

எப. ைவ�தி0�கிறா�க� எ�றா� 

1.ேக,க ேநர� இ�ைல…! எ�பா�க� 

2.எ�தைன தடைவ ேக,டாI� Q'யவி�ைல…! எ�பா�க� 

3.நம�5< ச�பFதமி�லாதைத எ�லா� ெசா�கிறா�…! எ�பா�க� 

4.அப.ேய ேக,டாI� e�க� வ0கிற9… எ�பா�க� 

5.கைடசியி� ெசா�னதேய தி0�ப� தி0�ப< ெசா�கிறா�…! 
எ�பா�க�. 

 

ஆனா� எ�>ைடய அ>பவ�தி� சாமிகளி� உபேதச�ைத (audio) 
உ�=� ேக,பத� Yல� தா� 

1.என�5� வ0� எ�லா� ேக�விக;�5� பிர<சிைனக;�5� 

2.உட>�5ட� விைட கிைட�கிற9. 
3.கிைட�9� ெகாLேட@�ள9. 
 

90வ ந,ச�திர�தி� ேபர0� ேபெராளி கா,சியாக�� 
உண�வைலகளாக�� வF9 ெகாLேட@�ள9. மகா ஞானிக;ட� 
எளிதி� ெதாட�Q ெகா�ள�� G.கிற9. 

 

உபேதச உண�வி� இய�க�தா� ம�றவ�களி� உண��கேளா 
அ�ல9 எ�கனேவ நடFத தRைமகைளப ப�றிய எLண:கேளா எ�ைன 
இய�5வதி�ைல. 
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ஒEெவா0 நா;� ]=]=பாக ஒ0 Qதிய ெமP உண��ட� 
உ�ேவக�9ட� அ0� வழியி� G�ேனறி< ெச�I� உண��க� 
ெதாட�F9 கிைட�9� ெகாLேட வ0கிற9. 

 

சாமிகளி� உபேதச ஒலிக;�5� அEவள� ெப'ய x,சம 
ச�திக� மைறF9�ள9. ச'யாக< ெசா�னா� ஞானிகளி� (அைச�க�) 
BODY LANGUAGE அதி� தா� உ�ள9. 

 

ஞானியாக ஆக ேவLD� எ�றா� ஒலி உபேதச�ைத அவசிய� 
ேக,க ேவLD�. அைத� ேக,க தனியாக எ�= ேநர� ஒ9�க 
ேவL.யதி�ைல. 

‘ 
ம�ற ேவைலக� ெசP9 ெகாL.0�5� ெபாJேத அைத� ேக,D 

எளிதி� நம5� வள��க G.@�. 
 

சாமிக� உபேதச�ைத நா� அதிகமாக பதிவா�5� ேநர� 

1.காைல எJFததிலி0F9 ேவைல�5< ெச�I� அFத ஒ0 மணி 
ேநர� ேக,ேப� 

2.அத� பி� ேவைல�5< ெச�I� வழியிI� வ R,D�5 வ0� 
வழியிI� ஒ0 மணி ேநர� ேக,ேப�. (HEAD SET Yல� காதி� மா,.� 
ேக,ேப�) 

 

இFத� காதி� மா,.� ேக,5� ெபாJ9 தா� மக'ஷிக;ட� 
அதிகமான ெந0�க� கிைட�9� ெகாL.0�கி�ற9. 

 

இ9 இ�= வைரயிI� இப.�தா� நடF9 ெகாL.0�கி�ற9. 
 

சாமிக� “AUDIO WEB LINK” கீேழ ெகாD�கப,D�ள9. ேக,க 
வி0�Qேவா� பய�பD�தி� ெகா�ளலா�. 
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பல இல,ச� ஆLDக;�5 G� 
அக)திய'டமி0F9 ெவளிப,ட அவ� 

Y<சைலக;� மண:கைள@� தியான�தி� Yல� 
ெபறலா� - அ>பவ�  

 
1.வி_தி வாசைன 
2.எIமி<ைச வாசைன 
3.G0�5 வாசைன 
4.இFத ெபா0�கேள அ0கி� இ�லாம� உ:க;�5 வாசைன 

வ0கிற9 எ�றா� ஞான50 (சாமிக�) அ:ேக இ0�கிறா� எ�= 
உணரலா�. 

 
சரீாக� தியான� ெசP@� ேபா9� ஆ�ம ]�தி ெசP@� ேபா9� 

அ�ல9 மிக�� இ�க,டான ேநர�தி� அதிலி0F9 விDபட வIவான 
எLண�9ட� 50நாதைர நிைன�9 அ0� உண�ைவ< ]வாசி�5� 
ேபா9� இFத வாசைனக� நி<சய� வ0�. 
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என�5 வி_தி வாசைன@� எIமி<ைச வாசைன@� 

தி0ெந�ேவலி - வ�ளி�0�5 அ0கி� மைல மீ9 உ�ள “ந�பி 
ேகாவிலி�” அக)தியைர எLணி� தியானி�5� ெபாJ9 தா� வர 
ஆர�பி�த9. அ9 எப. வFத9 எ�றா�… 

1.அ:ேக தா� ஞான50 Gத� Gதலாக (1988� என�5) 
2.”பல இல,ச� ஆLDக;�5 G� வாaFத அக)திய'� 

உண�ைவ…!” 
3.தியான�தி� Yலமாக ஆழமாக பதிவா�கி அைத ெப=�ப.@� 

ெசPதா�. 
4.(5Q… 5Q… எ�= வி_தி வாசைன@� எIமி<ைச வாசைன@� 

Y<] G,D� அளவி�5 வFத9. ஒ0 ப�9 பதிைனF9 நிமிட� 
இ0�5�) 

 
தியான�தி� சாமிக� ெசா�ன9:- 
1.இFத ப5தி எ�லா� அக)திய� வF9 ெச�ற இட�…! அவ� 

கால. ப,ட இட�. 
2.ஆகேவ அக)திய� வாaFத அ�கால�தி�5 உ:க� 

கLணி�  நிைனவா�றைல� ெகாLD ெச�I:க� 
3,அக)திய� ெப�ற ந`ைச ெவ�= ஒளியாக மா�றிய ப<சிைல 

வாசைனக;� Yலிைக மண:க;� அ0� தாவர இன< ச�9�க;� 
நா:க� ெபற அ0�வாP ஈ)வரா…! எ�= Q0வ ம�தியிலி0�5� 
உயிரான ஈசனிட� ேவL.� தியானி@:க� எ�= ெசா�னா�. 

4.ஒ0 அைர மணி ேநர� தியான� நடFதி0�5�. 
 
தியான� G.Fத9� எ�னிட� 50நாத� ேக,டா�. வாசைனகளாக 

வFத9 எ�= Sறிேன�. 
 
இத�5 பி� ெப0�ப5தி வ0ட� ேதா=� மா�கழி (நவ�ப� 

.ச�ப�) மாத� ைவ5Lட ஏகாதசி�5 G�னா. 5ைறFத9 ஒ0 மாத� 
அளவி�5 இ�னெத�= ெசா�ல G.யாதப.யாக Yலிைக வாசைன 
ேபா�= வி,D வி,D வF9 ெகாLேட இ0�5�. எ:ேக… எFத 
நிைலயி�… இ0FதாI� வ0�. 

 
வ0ட� ேதா=� 5றிபி,ட அேத கால�தி� வ0�. அFத< 

சமய�தி� இர� ேநர�தி� 7 மணி அளவி� வட கிழ�5� திைசயி� 
சத'ஷி மLடல� உதயமாவைத பா��கலா� 
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வாசைன வFதபி� நா� மாத�ைத@� சத'ஷி மLடல�ைத@� 
பா��9� ெத'F9 ெகா�ேவ�. 2018� இெபாJ9� இ�=� வாசைன 
வF9 ெகாLD�ள9. 

 

இ9 எ�>ைடய அ>பவ�. 
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ெமP ஞானிகளி� உண��ட� ஒ,.� ெகா�ள 
ேவL.ய Gைற (ஒ,D< ெச. ேபா�)  

 
இ�= ஒ,D< ெச.கைள ைவ�9 விவசாய�தி� ேதைவயான 

மகxைல ெபற�� வித�விதமான உண� ெபா0�கைள@� 
உ0வா�கி@�ளன�. 

 
அேத ேபா�= உயி'ன:களிI� ஒ0 க0��5� ம�ற 

உயி'ன:களி� ஜR�கைள எD�9 Q9 Q9 உயி'ன:கைள@� 
உ0வா�கி@�ளா�க�. 

 
அேத ேபா� 5ேளானி: (CLONING) GைறயிI� ஒேர மாதி' 

“மனித�கைளேய உ0வா�க G.@�...!” எ�=� கLDபி.�9�ளா�க�. 
 
அைத ேபால ந� 50நாத� கா,.ய அ0� வழிப. ெமP 
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ஞானிகளி� உண�ைவ நம�5� ஒ,D< ெச. ேபா� ஒ,ட ைவ�9� 
ெகா�ள ேவLD�. 

 
ஒ,ட ைவ�9� ெகா�வ9 எ�றா� நம�5� உ�ள எ�லா 

5ண:க;�5�;� ஒ,ட ைவ�க ேவLD�. 
 
ந�ல9... ெக,ட9... பி.�த9... பி.�காத9... ேவL.ய9... 

ேவLடாத9...! எ�= எைத@� பா��காம� 
1.எ�லா எLண:க;�5�;� 
2.எ�லா உண��க;�5�;� 
3.ஞானிகளி� உண�ைவ ஒ,ட ைவ�க ேவLD�. 
 
அதாவ9 ஞானிகளி� உண�ைவ நம�5� (நம�5� எ�றா� 

எ�லா� ேச��9�தா� “நா�...!”) கல�5� ப0வ�ைத ஏ�பD�த 
ேவLD�. 

 
ஒEெவா0 அM�களிI� இEவா= ஞானிகளி� உண�ைவ 

இைண�9 வி,டா� ஞானிகளி� உண��க� கலF9 
1.Q9 Q9� க0�களாகி 
2.தி0�ப� தி0�ப எLணினா� G,ைடயாகி 
3.அFத ெமP ஞானிகைளேய எLணி� ெகாL.0Fதா� அைட 

கா�த9 ேபா� ஆகிவிD�. 
 
ஞானிக� அவ�க� உடலி� விைளய ைவ�த9 ேபா� நம�5�;� 

விைளF9 அதனி� ெப0�க� அதிகமாகி ந� ெசய�க� ஞானிகளி� 
ெசயலாக மா=�. 

 
எ�னிட� அ.�க. ஈ)வரப,ட� “நR… க,சி மாற 

ேவLD�டா...!” எ�பா�. 
 
க,சி மாற ேவLD� எ�றா� ந�ைமயறியா9 தவ= ெசPதாI� 

(ெத'Fேதா அ�ல9 ெத'யாமேலா...!) உடன.யாக அFத ெமP 
ஞானிகளி� உண��ட� ஒ,.� ெகா�ள ேவLD�. 

 
அFத ஞானிகளி� க,சியாக மாற ேவLD� எ�பா�. அைத ஒ,.ய 

ெசயலாக நா� ெசய�பட ேவLD� எ�பா�. 
 
உதாரணமாக – நா� தவ= ெசP9வி,ேட�. அFத� தவ= 

ேதைவயி�ைல. அதனா� நா� ஞானிக� ெசா�னப. ந�லதாக மா�றி� 
ெகா�கிேற� எ�= அD�த கணேம த� மனைத த� எLண�ைத த� 
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உண�ைவ த� ெசயைல அப.ேய ஞானிக;ட� ஒ,.� ெகா�வ9. 
 
1.தவ= ெசPததி� அதிக� நிைனைவ< ெசI�தாதப. 
2.தவ= நடFதைத ைவ�9 அ�ல9 தவ= ெசPதைத ைவ�9 

ஞானிக� அ0� உண��க;ட� மிக�� அதிகமாக ஒ,.� ெகா�வ9. 
 
அப.ேய அவ�க� ெசயலாகேவ நா� இ0�க ேவLD� எ�= 
1.எFத அள��5 அJ�தமாக Q0வ ம�தியி� எLணி 

விLணிேல நிைனைவ< ெசI�த G.@ேமா ெசI�தி 
2.அத� Yலமாக அதிக அளவி� ெமP ஞானிகளி� உண��கைள 

உறி`சி� தன�5� ேச��9� ெகா�வ9. 
இப.�தா� ெசP9 ெகாLD�ேள�. இ9 எ�>ைடய அ>பவ� 
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பாச�தா� ேவதைன தா� வ0�…! அப.யானா� 
பாச�ைத@� ப�ைற@� நா� எத� மீ9 ைவ�க 

ேவLD�…?  

 
வாa�ைகயி� எFத ஒ0 ேவதைன வFதாI� அத�5� காரண� 

அத� மீ9 நா� ைவ�5� “பாச� தா�…!” 
 
பாச� ைவ�5� ெபாJேத “இப. இ0�க ேவLD�… இப.�தா� 

நட�க ேவLD�…. இப.�தா� எ�லாேம வர ேவLD�…!” எ�= 
க,டாயமாகி�ற9. அெபாJ9 எதி�பா�Q� அதிகமாகி�ற9. 

 
ஒEெவா0 தடைவ@� அ9 நட�கவி�ைல எ>� ெபாJ9 உடேன 
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நம�5< ேசா�� வ0கிற9. யா� காரணேமா அ�ல9 எ9 காரணேமா 
அத� ேம� ேகாப� வ0கிற9. அைத மா�ற Gய�கிேறா�. 

 
கைடசியி� ஒ�=� G.யவி�ைல எ�கிற ெபாJ9 “ேவதைன 

தா�” மி<சமாகி�ற9. ஆனா� பாச� ைவப9 தபா…! அ9 எப.� 
தபா5�…? எ�ேபா�. 

 
ந�Gைடய பாசG� ப�=� மக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய 

ெப=வதி� தா� இ0�க ேவLD�. ஏென�றா� இFத ேநா�க�தி� 
ெச�றா� ஒEெவா0 தடைவ@� நம�5� கா'ய:க� 
நைடெபறவி�ைல எ�றாI� நா� எLணிய9 நட�கவி�ைல 
எ�றாI� 

1.மக'ஷிகளி� அ0� ச�தி நா� எD�த9 மி<சமாகி�ற9. 
2.அ9 ந�Gைடய ேசமிபாகி�ற9.. அ9 ந� உயிரா�மாவி�5< 

ேசமி�5� அழியா< ெசா�தாகி�ற9. 
3.நா� எD�த அFத அ0� ச�திேயா உLைமக� அைன�ைத@� 

உண��9கி�ற9. 
4.பாச�ைத எத� மீ9 ைவ�க ேவLD� எ�= உணர ைவ�கி�ற9 
5.உண�Fத உLைமகைள ைவ�9 அD�9 நா� ெசய�பD� 

ச'யான வழிைய@� (ெமP வழி) கா,Dகி�ற9, 
 
ஆகேவ உட� ப�= ெகாLD நா� ைவ�5� பாச� எ�லா 

வைகயிI� நம�5 இைட`ச� ெசP9 ெகாLேடதா� இ0�5�. 
 
அ9 ச'யி�ைல.. இ9 இப. ஆகிற9… அவ� ஏமா�=கிறா�… எ� 

வ R,.ேலேய எ�ைன ந�ப மா,ேட� எ�கிறா�க�…! யா0� ச'யி�ைல… 
உலகேம ச'யி�ைல…! எ�ற நிைல�5�தா� ந�ைம அைழ�9< 
ெச�I�. எைத< ெசPதாI� ஒேர… இ�ைசயாக இ0�கிற9…! எ�= 
வாa�ைகேய ேவதைனயாக�தா� இ0�5�. 

 
சிறி9 ேநர� மகிa<சியாக இ0FதாI� அD�த கணேம ந� 

உண�ைவ மா�றிவிD�. 
 
உயி� ப�= ெகாLD.. நா� மக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய ெப=� 

பாச� எFத வைகயிI� ந�ைம ந� வழிபD�தி� ெகாLேடயி0�5�. 
 
ச'யி�லாைத… ச'யாகாதைத… இைட`ச� ெசPபவ�கைள… இப. 

எ9வாக இ0FதாI� 
1.அைத மா�ற ேவLD� அைத மா�றி அைமேபா� 
2.இவ�க;�5 இப.< ெசP9 பா�ேபா� எ�= 
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3.ம=ப. ம=ப. ந� ந�ல அM�கைள உ�சாகபD�தி 
4.அFத அ0� உண��கைள ெபறேவLD� எ�ற ஆைசைய@� 

ஆ�வ�ைத@� வIைவ@� ேவக�ைத@� S,.� ெகாLேட வ0�…! 
 
ஒEெவா0 தடைவ@� எப.யாவ9 அைத ந�லதா�க ேவLD� 

ந�லதா�க ேவLD� எ�ற எLண வI S.� S. மக'ஷிகளி� 
அ0� ச�தி ம,D� நம�5 ேபா9�...! எ�ற நிைல�5 ந� உயி� 
உ0வா�கிவிD�. 

1.எFத� தRைம ெசP@� உண��� ந� ஆ�மாவி� ஊD0வி 
\ைழய G.யா9. 

2.ந�ைம ஆ,. பைட�க G.யா9. 
 
மக'ஷிகளி� அ0� ச�திைய ெபறேவLD� எ�ற பாச�ைத@� 

ப�ைற@� வள��9� ெகாLடா� உய�Fத நிைல�5 ந�ைம அைழ�9< 
ெச�I�. 
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அக)திய'� Y<சைலகைள< ]வாசி�தா� வாயிேல 
ஊ=� உமிa நR'� ேபரா�ற�க�…! - எ�>ைடய 

அ>பவ� 

 
அக)திய� உண�ைவ எெபாJ9� ]வாசிபதா� என�5� 

எெபாJ9ேம உமிa நR� ]ரF9 ெகாLேட இ0�5�. எெபாJதாவ9 
சிறி9 உண�<சி வசப,D பிற உண��கைள< ]வாசி�5�ெபாJ9 
அFத உமிa நR� காணா9 ேபாPவிD�. 

 
பி� சமபD�திய பி� உமிa நR� ம=ப.@� ]ர�க 

ஆர�பி�9விD�. கா�றிலி0Fேத உண�ைவ< ]வாசி�9 உடI�5� 
ேதைவயானவ�ைற ெபற�� Gய�சி�9� ெகாLD�ேள�. 

 
சத'ஷி மLடல�திலி0F9 வ0� ஒளி அைலகைள� கவ0� 

ெபாJ9 அத� வழி நம�5� உமிa நR� ]ரFத9 எ�றா� அதி� ஒ0 
9ளி வ.க,. வFதா� ஒ0 வ0ட�தி�5� ேதைவயான ச�9 நம�5� 
கிைட�5� எ�= சாமிக� (ஞான50) Sறி@�ளா�. 

 
அேத சமய�தி� ந� உடலி� எFத உபாைதக� வFதாI� Q0வ 

ம�தியி� நிைனவிைன< ெசI�தி அக)தியைர எLணி< ]வாசி�ேதா� 
எ�றா� 
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1.அெபாJ9 (அத�5�த�க) ந� வாயி� கைர@� உமிa நR� 
ெகாLD அFத ேநாைய@� நR�க G.@�. 

2.வலிைய@� ேவதைன@� 5ைற�க G.@�. 
3.ம0F9 சாபி,D நா� ேநாP நR�5வதி�ைல. 
4.இFத Gைறைய�தா� நா� ைகயா�கிேற�.  
 
அேத ேபா� நா� எD�5� அக)திய'� அ0� உண�� ெகாLD 

அதனா� கைர@� உமிa நR� ெகாLD வாயிேல ஊதினா� எ�னிட� 
இ0F9 ெவளிபD� அFத� கா�றைலக� எைத எLணி 
பாP<]கி�ேறேனா அ:ேக இய:கி இய�கி அD�தவ�க;�5� சில 
நிைலகைள மா�ற G.கி�ற9. 

 
இ9 எ�>ைடய அ>பவ�. உமிa நR� ]�த ைசவ�…! இ0Fத 

இட�தி� எD�5� உண��க� Yல� எEவளேவா ஆ�ற� மி�க 
ெசய�கைள அக�தி�5�;� Qற�திI� ெசய�பD�த  G.@�. 

 
அேத மாதி' மாமக'ஷி ஈ)வராய 50ேதவ� சில வைக உணைவ 

உ,ெகாLட பி� அதனி� உண�ைவ@� ேவ= சில உண��கைள@� 
இைண�9� த� வாயிேல ஊதி Q9 Q9 தாவர இன வி�9�கைள 
உ0வா�கி@�ளா� எ�= சாமிக� ெசா�லி@�ளா�. 

 
நா� எD�5� உண��க� (]வாச�) உமிa நRராக� கைரவதி� 

எ�தைனேயா இப.< x,சம நிைலக� உLD. 
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ந� ஆ�மாவி� Q5� தRைமகைள இர� e�க�திI� 
தD�க G.@� – அ>பவ� (நடFத நிகa<சி)  

 
1.e�க�திேல ந�ைம (உடைல) யாேரா அJ�9வதாகேவா 
2.எJFதி'�க நிைன�கி�ேறா� G.யவி�ைல எ�றாேலா 
3.ைகைய� e�க ேவLD� எ�= எLMகி�ேற� G.யவி�ைல 

எ�றாேலா 
4.மனதி� நிைனப9 எைத@� உடலி� இய�க G.யவி�ைல 

எ�றாேலா 
இெத�லா� நா� ]வாசி�த அ�ல9 ந� உடலி� ஏ�கனேவ உ�ள 

ஜRவா�மா�களி� அத>ைடய கைடசி ேநர உண�<சிக�. 
 
அதாவ9 உடைல வி,D பி'@� ேநர� அ9 ]வாசி�த உண��க� 

தா� ந� உயி'ேல பD� ெபாJ9 அFத (இறFத) உண�<சிகளாக� 
ெத'கி�ற9. 

 
என�5 இைத ேபால அ>பவ� ஒ�ற�ல இரLட�ல 

எ�தைனேயா தடைவ வFதி0�கி�ற9. தியான ஆர�ப�தி� ெகா`ச� 
அதிக�. சமீப கால:களி� அதிக� இ�ைல. எெபாJதாவ9 வ0�. 

 
ஒ0 சமய� எ�>ைடய e�க�திேல ெவ�ைளயாக ஒ0 ஆ�மா 

எ� Y�கி� வழியாக உ�ேள ெச�வதாக உண��. படமாக� கனவாக� 
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ெத'கி�ற9. (ஆனா� எ� கLக� Y.யி0�கி�ற9) 
 
அப. வFத9� எ�ைன அறியாமேல Q0வ ம�தி�5 நிைன� 

ெச�கிற9. e�க�திேலேய வாைய� திறF9 ஓ...� ஈ)வரா...... எ�= 
தியான�தி� ஒலிைய எJQவ9 ேபா� ஒலி எJQகிேற�. 

 
ஓ...� ஈ)வரா... எ�= ஒலி ஆர�பமான9ேம அFத உ0வ� ஓ.ேய 

வி,ட9. ஆனா� சத� G.Fத பி� தா� எ� கL திறFத9. 
அெபாJ9 தா� என�5< ]ய நிைன� வ0கி�ற9. 

 
ப�க�தி� பD�தி0Fதவ� எ�ன எ�ன..? எ�= அவ� 

பயபDகி�றா�. இப.� ேக,ட9� என�5 GJ நிைன�� வF9 
“என�5� எ�ன நடFத9...!” எ�=� GJவ9� ெத'Fத9. 

 
உடேன என�5< சி'Q வF9வி,ட9. அவ�களிட� 

“ஒ�=மி�ைல” எ�= ெசா�லிவி,D மீLD� கLகைள Y.� 90வ 
ந,ச�திர�தி� ேபர0� ேபெராளி ெபறேவLD� எ�= எLணிேன� 
உடேன e�கG� வFத9. எ�ைன அறியாமேல e:கி வி,ேட�. 

 
பி� காைலயி� எJFத பி� நடFதைத GJவ9� உணர G.Fத9. 
1.ச'...! நா� எD�த ெமP ஞானிகளி� உண��க� உடலிேல 

விைளF9 
2.e�க�திI� அFத உண��க� விழிபாக இ0F9 
3.ந� ]வாச�தி� வழியாக� தRைமக� Qகா9 ேநர.யாக� 

தD�கி�ற9 எ�= அறிF9 ெகாLேட�. 
 
அFத< ச�பவ� என�5 மி5Fத சFேதாஷ�ைத� ெகாD�த9. இ9 

நடF9 3 அ�ல9 4 வ0ட:க;�5 G�னா. இ0�5�. 
 
நா� எD�5� 90வ ந,ச�திர�தி� உண��க� நம�5 எ�=ேம 

பா9காபாக இ0�கிற9 எ�பைத என�5 மிக�� ெதளிவாக 
உண��திய9 இFத அ>பவ�. 

 
இ9 தியான�தி� ஆர�ப�தி� நடFத நிகa<சி. 1988 எ�= 

நிைன�கி�ேற�. ஊ0�5 ெவளிேய கா,D�5� ஒ0 இட�தி�5< 
ெச�I� ெபாJ9 பகலி� என�5 இ9 Gத� அ>பவமாக� கிைட�த9. 

 
அ:ேக ஒ0 சாமியா� இ0�கி�றா� எ�= ெசா�னா�க�. அவைர 

ப�றி@� ஏேதாேதா ெசா�னா�க�. அFத இடேம பா��தா� என�5 
பய:கரமாக� ெத'Fத9.  
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]�றி பா��9 வி,D வ R,D�5 வFேத�. அ�= இரேவ பயமான 

கன�. நா� பா��காத அFத< சாமியா� எ�ைன பயG=�9வ9 
ேபா�ற உண��. 

 
பிற5 அ0கிேல ெந0:கி ேபாP பா��கி�ேற�. பயG=�9� 

சாமியா� உ0வ�தி� ந� ஞான50 ெத'Fதா�. உடேன பயG� 
விலகிய9. ைத'யG� வFத9. 

 
ஞான50விட� ேநர.யாக இத�5 விள�க� ேக,ட ெபாJ9 “50 

உண�� உ:க;�5 எ�=ேம பா9காபாக வ0�...!” எ�= அ�= 
ெசா�னா�. 

 
நR:க� தRைமயான உண�ைவ< ]வாசி�தாI� 
1.உ:க� ப�= ெமP ஞானிகளி� அ0ைள ெபறேவLD� எ�ற 
2.அFத பதி� வIவாக இ0Fதா� இ9 அத>ட� இைணF9 வF9 
3.நம�5� த�க பா9காபாக வ0� எ�= ெசா�னா�. 
4.நா� அ:ேக வF9 கா�கவி�ைல. 
5.நR:க� எD�9� ெகாLட ெமP உண�� (50விட� விைளFத 

ெமP உண��) அFத ேநர�தி� 
6.உ:க;�5� பா9காபாக வ0கி�ற9 எ�= ெதளிவா�கினா�. 
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தியான� ெசP@� ெபாJ9 Q0வ ம�தியி� பா��9… 
உண�F9 ெகாL.0�5� உண��க� – எ�>ைடய 

அ>பவ�  

 
1.5= 5= எ�= அ.�க. அ'Q வ0�. ஆனா� ஆனFதமாக 

இ0�5�. 
 
2.தRைம வ0� ெபாJ9 அ�ல9 பிர<சைன வ0� ெபாJ9 

தRயைணQ வ Rர�க� தLணRைர பீP<]கிற மாதி' Q0வ ம�தியிலி0F9 
அJ�தமாக “ச���..” எ�= _மியி� வட�5� திைசயி� 90வ 
ந,ச�திர�தி� பா� “உ� உண�<சிக�…” ேபா5�. 

 
3.அேத ேவக�தி� ஒ0 9ர,.ைய ேபா,D “ெவD� ெவD�” எ�= 

இJ�கிற மாதி' (Q0வ ம�தியிலி0F9) 90வ ந,ச�திர�தி� 
உண��கைள அ:ேக அ9 இ0�5� இட�தி�ேக ெச�= அைத 
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இJ�5�. 
 
4.Q0வ ம�தியி� நிைனைவ< ெசI�தி< ெசI�தி எ� ெந�றிேய 

எெபாJ9� ]0:கிேய தா� இ0�கிற9. நா� நிைன�தா� தா� 
அFத< ]0�க�ைதேய எD�க G.@�. ]0�க�ைத எD�தாI� அD�த 
கணேம Q0வ ம�தியி� நிைன� ெச�= ]0:கிவிD�. 

 
5.தமிa ஆPத எJ�9 ஃ ேபா� இரLD கLக� + Y�கி� வழி 

]வாசி�9 Q0வ ம�தியி� கா�= ேமா9� இட� & ேமாதிய�ட� 
]வாச� கைரF9 வாயி� அFத அைலக� உமிa நRராக� கைர@� இட� 
இFத நா�5� ேச�F9 Q0வ ம�தியி� 5வி@�. ெப0�ப5தி உ� 
நிைனவாக எ� நிைன� இப.�தா� இ0�5�. 

 
6.வாa�ைகயி� சFதி�5� அ�ல9 ேமா9� உண�<சிக;�5� 

த�க Q0வ ம�தியி� உண��க� த�னி<ைசயாக ADJUST ஆ5�. 
 
7.மக'ஷிக� உண��ட� ச'யாக உடலி� உ�ள உண��க� 

அைன�9� இைணF9வி,டா� Q0வ ம�தியி� உண��க� ஒ0 LASER 
ேபா�= எ9வாக இ0FதாI� அலசி SCANNING ெசP9 (1)அகLD 
வி'வைடF9 ெச�I� நிைலயாக�� (2)5=�கி மிக \Lணிய சிறிய 
அளவி�5� உ�ளத�5�;� \Mகி< ெச�I� நிைலயாக�� 
இய�கமா5�. 

 
8.தியான நிைன�களிலி0FதாI� ச'…! அ�ல9 எFத 

நிைன�களிலி0FதாI� ச'…! இரLD கLக� + Q0வ ம�தி + சாமி + 
ஈ)வராய 50ேதவ� எ�= நா�5� ேச�F9 “நா:க�…!” எ�ற 
நிைலயி� தா� உண�<சிகேள இய�5�. 

 
9.நா� (]வாசி�5� உண��) அFத நா�கி� எதிலாவ9 ேச�F9 

ெகா�ேவ�. ]வாச� (உண�<சிக�) மாறினா� நா�கி� ஏதாவ9 ஒ�= 
எ�>ட� (]வாச�9ட�) ேமாதி ம=ப. மக'ஷிகளி� பா� எ�ைன� 
(]வாச�ைத) திைச தி0Q�. 

 
10.நRல நிற�தி� ஒளி அைலக� 5Q 5Q எ�= 5விF9 Q0வ 

ம�தியி� ஒ0 ெவ�.:� (WELDING) அ.�தா� “பள R�…” எ�= பிரகாசி�9 
ஒ0 ெம��5' தி0�ப� தி0�ப ஒளி0�. (இ9 தியான� ெசPதாI� 
வ0�. அ�ல9 ேவ= நிைன�களி� இ0FதாI� இைடயி� வ0�… 
கLகைள Y.< சில வினா.களிேலேய வ0�). Q0வ ம�தியி� ஏ�பD� 
உண�<சிகைள இப.< ெசா�லி� ெகாLேட ேபாகலா�. 
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மக'ஷிகேளா ஞானிகேளா ந�ைம� தL.பா�களா…?  

 
ேக�வி:- 

மக'ஷிகேளா ஞானிகேளா ந�ைம� தL.பா�களா…? 
தL.�கலாமா…! 
பதி�:- 

 எ� வாa�ைகயி� நடFத இரLD அ>பவ:க� 
 

தி0Q Gைன 1 
1985� ப.Q G.F9 1986� என�5 ம�திய அர] இரயி�ேவ 

ேவைல கிைட�த9 எ�= ேக�விப,ட அFத ேநர�தி� தியான�தி�5 
வFேத�. இரயி�ேவ ேவைல எ�பதா� பல VERIFICATION ெசPதா�க�. 
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அ9 G.வத�5 ஒ0 வ0ட கால� ஆகிவி,ட9. 
 
அFத ஒ0 வ0ட கால�தி� சாமிைய< (ஞான50ைவ) சFதி�க 

அவ� உபேதசி�5� ஊ0�5< ெச�= உபேதச� ேக,க எ�= இேத 
ேவைலயாக இ0Fததா� ெபாJேத ேபாPவி,ட9. 

 
கைடசியி� MEDICAL TEST� FAIL ஆகி ேவைல உன�5� கிைடயா9 

எ�= ெசா�லிவி,டா�க�. ேவைல உ=தியான நிைலயி� இ�ைல 
எ�= ஆன பி� வ R,.� உ�ளவ�க� எ�ைன� தி,Dகிறா�க�. 

 
தியான� எ�= ேபாP� கைடசியி� ேவைலேய ேபாPவி,ட9 

எ�= 5�ற� சா,Dகிறா�க�. என�5 எ�ன ெசா�வ9 எ�= 
ெத'யாம� மிக ெப'ய மன ேபாரா,டமாகி கைடசியி� வாa�ைக 
எ�றா� எ�ன…? எ�ற மிக ெப'ய ேக�வியாக உ0ெவD�9 வி,ட9. 

 
ஒ0 வார� சாமி ேம� ேகாபி�9� ெகாLD தியானG� 

ெசPயாம� இ0Fேத�. பி� “அ9 தவ=…!” எ�= உண�Fேத�. மீLD� 
ெசPய ஆர�பி�ேத�. 

 
ஏ� மீLD� ெசPய ெதாட:கிேன�..? மீLD� எப. அFத 

எLண� வFத9 எ�=� ெத'யா9. 
 
ஆனா� Gதலி� ெசPதைத� கா,.I� வIவாக< ெசPய 

ஆர�பி�ேத�. அவ0ைடய உபேதச:கைள@� இ�>� அதிகமாக 
ஆழமாக பதிய ைவ�9� ெகாLேட�. 

 
தவேற நா� ெசPயவி�ைல. இ0FதாI� சாமிேயா ஞானிகேளா 

மக'ஷிகேளா எ�ைன� தL.�தாக என�5 ஒ0 எLண� Sட 
வரவி�ைல. 

 
இ9 எ�>ைடய வாa�ைகயி� சாமிக� Yலமாக ெப�ற மிக 

ெப'ய தி0Q Gைன. வாa�ைக எ�றா� எ�ன..? எ�= ஒ�=ேம 
ெத'யாத வயதி� வாa�ைக எ�றா� எ�ன எ�= சிFதி�க ைவ�த ஒ0 
ந�ல அ>பவ�. 

 
இFத அ>பவ�தா� தா� நா� இ�=� இFத ெமP ஞான 

பாைதயி� த:5 தைடயி�லா9 ெச�= ெகாL.0�கி�ேற�. 

தி0Q Gைன 2 
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1997� எ�>ைடய உறவின� ஒ0வ0�5� திgெர�= உட� நிைல 
ச'யி�லா9 ேபாக அைத< ச' ெசPய ேவLD� எ�ற ஆ�வ மி5தியா� 
TRUNK CALL BOOK ெசP9 சாமிகளிட� ெதாட�Q ெகாLD 
ேநாPவாPப,டவ0�5 எ�ன ெசPய ேவLD� எப.< 
ெசPயேவLD� எ�= தா� ஃேபானி� அவ'ட� ேக,ேட�. 
 

அவ� எ�னிட� ெசா�ன9… “உ:க;�ெக�லா� எத�காக நா� 
ச�தி ெகாD�தி0�கி�ேற�…? எ�னிட� எத�காக� ேக,கிறாP…? எ�= 
G�றிI� எதி�பாராத பதிைல< ெசா�னா�. 

 
ெசா�I� ெதானியி� அதிகமான கDைம இ0Fத9. 
 
நா� எFத� தவ=� ெசPயவி�ைல. ஆனா� அவ'ட� வFத 

பதிலா� என�5 மிக�� கDைமயான ேகாப� வF9வி,ட9. நா� 
அவ0�5 எ�லா� ெத'@�. அவ'ட� ேக,D அத� ப. நடFதா� 
ச�ீகிர� உறவினைர� 5ணபD�திவிடலாேம எ�ற எLண�தி� தா� 
ேக,ேட�. 

 
ஆனா� வழி ெசா�லா9 எ�ைன� 5�றமாக< ெசா�வா� எ�= 

நா� எLணேவ இ�ைல. பி� ஃேபாைன ைவ�9வி,ேட�, 
 
“உ�ைன ஒ0 ெப'ய ம>ஷ�…” எ�= நிைன�9 ெவ=� 

ஆேலாசைன தா� ேக,ேட�. ஆனா� நR இப. ேபசினாP எ�றா� 
எ�ன அ��த�…? எ� மனதி� அெபாJ9 அFத மாதி' மிக ெப'ய ஒ0 
உF9த� ஏ�ப,ட9.  

 
ச' பரவாயி�ைல… நR உ� 5ண�ைத� கா,.வி,டாP. பா�…! நா� 

எ� 5ண�ைத நா� கா,Dகி�ேற�.. எ�= க:கணேம க,.ேன�. 
1.இனிேம� உ�னிட� வாP வழியாக ேபசி உ�னிட� எFத 

ேவLDதI� அ9 ேவLD� இ9 ேவLD� எ�= ேக,கேவ மா,ேட�. 
 2.அத�5 பதிலாக உ�ைன நிைன�ேத அ�தைன@� ெசPய 

ேபாகிேற� பா�..! 
3.அெபாJ9 உ�னா� எ�ைன� தD�கேவ G.யா9.. எ�= 
இப. ஒ0 அJ�தமான G.� எD�9� ெகாLேட�. 
 
அFத ேநர�திI� மக'ஷிகேளா ஞானிகேளா எ�ைன� 

தL.�ததாக நா� எLண�மி�ைல. அFத மாதி' எLண வாPேப 
இ�ைல. 

 
அேத மாதி' அவைர எLணிேய ஒ0 ஆ= மாத�தி� அFத 
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உறவின� ேநாைய@� 5ணமா�க G.Fத9. 
 
சாமிக� அ9 ப�றி எ�னிட� Sறவி�ைல. ஆனா� ம�றவ'ட� 

“இவ� ஒ0 கDைமயான அ�ப�.. ஏேதா ஓரளவி�5< ச' ெசP9 
வி,டா�…” எ�= ெசா�னா�க�. 

 
அைத RECORD ெசP9 எ�னிட� சாமிக� உ:கைள ப�றி இப.< 

ெசா�னா� எ�= ேபா,D� கா,.னா�க�. 
 
சாமிக� ேகாபமாக எ�ைன� கDைமயாக ஃேபானி� தி,.ய9 எ� 

வாaவி� மிக மிக ெப'ய தி0Q Gைன. இFத இரLடாவ9 
அ>பவ�தினா� தா� இ�= விLணிேல இ0�5� மக'ஷிக;ட� 
உண��_�வமாக� ெதாட�Q ெகா�ள G.கி�ற9. 

 
எ� அ>பவ�தி� ஞானிக;� மக'ஷிக;� அவ�க� கா'ய� 

எ9ேவா அதி� 5றி�ேகாளாக இ0பவ�க�. அவ�க;�5� ெகௗரவ� 
சிறிதள� Sட� கிைடயா9. 

 
நம�5� கா'ய� நட�காவி,டாI� பரவாயி�ைல. ெகௗரவ� 

ேபாPவிட� Sடா9. 
 
இப.ப,ட ெகௗரவ ைப�தியமாக நா� இ0�5� வைரயிI� 

கா'ய ைப�தியமான மக'ஷிக� ெசPவ9 அைன�9� நம�5� 
தLடைனயாக� தா� ெத'@�. 

 
ெகௗரவ ைப�தியமாக இ0�5� மனித�களி� ஒ0வனான நா>� 

அதனா� தா� மக'ஷிகளிட� நா� எ� ேவLDதைல இப. 
ைவ�தி0�கி�ேற�. 

மக'ஷிகளிட� நா� ேபா,D�ள ஒபFத� – எ� 
பிரா��தைன 

1.எFத� காரண�ைத� ெகாLD� நR:க� எ�ைன ஒ0 “ஞான 
x�ய� இவ�…” எ�= ைக வி,D விட� Sடா9. 

2.ெசா�லி பா��ேதா� ேக,கவி�ைல.. அ>பவ� ெகாD�ேதா� 
அQறG� ேக,கவி�ைல.. இத�5 ேமI� இவனிட� எ�ன ெசா�ல 
இ0�கிற9…! எ�= எ�ைன அப.ேய வி,DவிடாதR�க�.. 

3.நா� ேபா5� பாைதைய அப.ேய மட�கி (BLOCK) ெசP9 
உ:களா�  எFத மாதி'யான தLடைன ெகாD�க G.@ேமா அைத� 
ெகாD�9 எ�ைன ந�வழிபD�த ேவLD�. என�5 அ9 உைற�5� 
அளவி�5 இ0�க ேவLD�. 
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4.எ�ைன எFத� காரண� ெகாLD நR:க� (மக'ஷிக�) ெச�I� 
ஞான பாைத�5 “நா� த5தியி�லாதவ�” எ�= ஒ9�கேவ Sடா9 

5.நா� ஒEெவா0 நா;� இைத�தா� வரமாக� ேக,D� 
ெகாL.0�கி�ேற�. 

6.இைத எ� Q0வ ம�தியிலி0�5� உயிரான ஈசனிட� ெசா�லி� 
“தவமாக…” எ�னா� G.Fத ம,D� இ0F9 ெகாL.0�கி�ேற�. 

 
அதனா� எ� ஒEெவா0 ெநா.@� நிமிடG� நா;� வ0டG� 

ேபாவேத என�5� ெத'யவி�ைல. மிக�� சFேதாஷமாக உ�ேள�. 
 
மக'ஷிக� நம�5� தLடைன ெகாD�தா� அைத� கா,.I� 

ேவ= ேப= இ�லேவ இ�ைல. நா� மிக�� ப']�தமாக ஆேவா�. நா� 
அப. ஆகி� ெகாLேட உ�ேள�. 

 
இ9 எ�>ைடய அ>பவ�. 
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ஞான50 கா,.ய வழியி� என�5� ெப�=� 
ெகாL.0�5� அ>பவ�  

 
என�5 க��டைர ப�றி� ெத'யா9. அ9 ச�பFதமாக 

ப.�க�மி�ைல. எப. ேவைல ெசPகிற9 எ�ப9 SOFTWARE/HARDWARE  

எ9�� ெத'யா9. 
 
ம�றவ�க� ேவைல பா�பைத பா��9 சி=க< சி=க பழகியவ� 

தா�. (2005-2010). 2011�5 அQற� அதிகமாக உபேயாகி�க� 
ெதாட:கியவ�. சாமிக� உபேதச:கைள E-MAIL Yலமாக�� BLOGGER 
 2012லி0F9 GJவ9மாக ெசP9 வFேத�. 

 
சாமிக� உபேதச� ச�பFதமாக க��,ட'� எFத ேவைல 

பா��தாI� எ� இரLD ைகைய@� க��,ட'� ேம� ைவ�9 
கLகைள Y. விLணிேல நிைனைவ< ெசI�தி அக)தியைர எLணி 
எLணி�தா� ேவைல ெசP9 ெகாL.0ேப�. 

 
சி=க< சி=க அFத மக'ஷிகளி� ெதாட�Q ONLINE 

CONNECTION என�5� இைணF9 ம�றவ�க� யா0ைடய உதவி@� 
இ�லாமேல பல Qதி9 Qதிதாக ேவைலக� (சாமிக� உபேதச�ைத� 
ெதா5�5�) நட�க� ெதாட:கிய9. எ�னா� மிக� ெதளிவாக அைத 
உணர  G.Fத9. 

 
எைத< ெசPய ேவLD�? எப.< ெசPய ேவLD�? எப.< 

ெசPதா� ேவைல நட�5�? ஏ� ெசPய ேவLD�? ெசPதா� எ�ன 
ந�ைம? யா0�5 ந�ைம? எப. ந�ைம? இத�ெக�லா� 
விLணிலி0F9 விைடக� வF9 ெகாLேடயி0�5�. 
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உண�வி� ஒலிக� உயி'ேல ேமாதி அFத உண�<சிக� இய:கி 
அ9 ெசயலாகி ெசயலான பி� தா� என�ேக இ9 எப. 
நடFத9/G.Fத9 எ�ற நிைலைய உணர G.Fத9. 

 
ெதாட�F9 அதிேலேய ேவைல பா���தா� அFத� க��,ட� 2015 

ஜனவ'யி� ஒ0 பJ9 ஏ�ப,ட9. கைடயி� ெகாD�9 ச' ெசPேத�. 
நா�5 நாளி� மீLD� பJதாகிய9. அேத கைடயி� மீLD� ச' ெசP9 
ெகாD�தா�க�. 

 
இனிேம� இ9 பJதானா� அதிகமான விைல ெகாD�9 

ெபா0�கைள மா�றி ச' ெசPய ேவLD�. அத�5 பதி� Qதி9 
வா:கி� ெகா�;:க� எ�= Sறினா�க�. 

 
ச' எ�= உபேயாகி�9� ெகாLேட இ0Fதேபா9 ேம மாத� 

கைடசியி� ஒ0 நா� வ R,.� ஒ0 பிர<ைன ப�றி� காரசாரமாக 
ேபசிவி,D க��,ட'� ேவைல ெசPயலா� எ�= வFேத�. 

 
அ9 வைர ந�றாக இய:கி� ெகாL.0Fத க��,ட� மீLD� 

அேத மாதி' பJதாகி வி,ட9. ச' நாேம ச' ெசPய Gய�சி ெசPேவா� 
எ�= இரLD ைககைள ைவ�9 கLகைள Y. விLணிேல ெசI�தி 
அக)தியைர எLணி தியானி�ேத�. 

 
பி�, க��டைர ச' ெசPய எ�ன ெசPயேவLD� எ�ற 

உபயா:க� ேதா�றிய9. ஒEெவா�றாக< ெசPய� ெதாட:கிேன�. 
தி0மப� தி0�ப பJதாவ9� ச'யாவ9மாக மாறி மாறி இய:கி� 
ெகாLேடயி0Fத9. 

 
நா>� விடாபி.யாக அைத விடவி�ைல. மனிதனா� 

கLDபி.�கப,ட க0வி அ9வாக எப. பJதா5�? பி� அ9ேவ 
தானாக எப. ச'யா5� எ�ற நிைலயி� உண�விைன விLணிேல 
அக)தியைர எLணி< ெசI�தி ச' ெசPயேவLD� எ�ற ேவக 
உண�வி� ெசI�தி� தியானி�9� ெகாLேடயி0Fேத�. 

 
விLணி� ஆ�ற�மி�க நிைலகைள மிக \Lணிய 

உண�வைலகைள, ஊD0வி< ெச�I� ச�தி வாPFத ஆ�ற� 
ெபறேவLD� எ�= ஒEெவா0 தடைவ@� மீLD� மீLD� பJதா5� 
ெபாJெத�லா� இFத வIைவ� S,.� ெகாLேடயி0Fேத�. 

 
இ9 மாதி' ஒ0 தடைவ அ�ல, இரLD தடைவ அ�ல. என�ேக 

ெத'யா9 எ�தைன தடைவ பJதாகிய9 எ�=. ஆனா�, மீLD� அ9 
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இய:கி� ெகாLDதா� இ0Fத9. 
 
என�ேக இ9 ஒ0 ெப'ய அதிசயமாக இ0Fத9. Gதலி� 

விைளயா,டாக ச' ெசPயலா� எ�ற எLணேம இ0Fத9. பி� அ9ேவ 
வIவாகி வ R'யமாக மாறி இைத விDவதாக இ�ைல, ந�றாக ஆ5� 
வைர விட�Sடா9 எ�ற எLண வI அதிகமாகிவி,ட9. 

 
பJதா5�ேபா9 ேசா�வைடவ9� சிறி9 ேநரமான பி� வ R'யமான 

உண�வாக மாறி எப.@� ச' ெசPயேவLD� எ�ற உண�<சி 
வIவாகி அத� வழியி� இய�5� ேபா9 ச'யாவ9மாக இ9 மாறி மாறி 
நடF9 ெகாLேட இ0Fத9. 

 
ஆனா�, தினச' ேவைல யா�ேம (ஜூ� மாத� Gத� ெசட�ப� 

மாத� வைர) இFத� க��,ட� Yலமாக நடF9 ெகாL.0Fத9. ஓ'0  
நா,கைள� தவிர. 

 
Qதிதாக வ0� க��,ட'� உ�ள வசதிகைள� Sட இதிேல 

ைகயாள�S.ய அளவி�5 ேமI� ேமI� ADVANCE ஆக ேவைல ெசP9 
ெகாLேட உ�ள9. 

 
ஆனா�, ஆர�ப�தி� கைடயி� ெகாD�9 ச' ெசPத பிற5 இதிேல 

ஒ0 ெபா0ைள� Sட இ�>� மா�றவி�ைல, ஒ0 ெசல�� 
ெசPயவி�ைல. ஆனா�, ADVANCE ஆகி� ெகாLேட@�ள9. 

 
ஒEெவா0 Gைற@� பJதைட@� ெபாJ9� பி�னா. ெச�ற 

மாதி'� ெத'@�. ஆனா�, ச'யான பி� பா��தா� ஏதாவ9 ஒ0 
G�ேன�ற� ெத'@�. 

 
என�ேக இ9 ஒ0 பழ�கமாகிவி,ட9. இFத அ>பவ� ஒ0 சி= 

உதாரண� தா� (SAMPLE). 
 
வாழ�ைகயி� சFதி�5� எ�தைகய நிைல�5� இேத Gைறைய� 

ைகயா;கி�ேற�. இேத ேபால�தா� அFத நிைலக;� மகிaFதிட< 
ெசP@� நிைலயாக நடF9 ெகாLேட@�ள9.  

 
ஆக, ந� 50நாத� கா,.ய அ0� வழியி� அவ� உபேதசி�த 

Gைறப. அகLட அLட�திலி0F9 வ0� விஷ�ைத உணவாக 
உ,ெகாLD உண�ைவ ஒளியாக மா�றிD� 90வ ந,ச�திர�தி� 
உண�ைவ, அக)தியனி� உண�ைவ நா� \க�Fதா� எ�தைகைய 
நிைல வFதாI� எ�தைன Gைற வFதாI� அைத (அFத இ0ைள) 
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ஒளியாக மா�றிD� நிைலையேய கா,Dகிற9. 
 
ேப'�ப ெப0 வாaவாக, ேபரானFத நிைலயாக, ெப0 மகிa<சி 

ெப=� நிைலயாக வள�F9 ெகாLேட@�ள9. 50வி� அ0ளா� ஈச� 
வ R�றி0�5� ஒEெவா0 ஆலய�திI� அFத அக)தியனி� _ரண ச�தி 
பட�F9 அைனவ0� அக)தியைர ேபா�= உலைக� கா�திD� 
ச�தியாக மல�Fதிட ேவLD� எ�= எ� உயிைர, தாP தFைதயைர, 
G�ேனா�கைள மக'ஷிகைள ேவL. வி0�பி பிரா��தி�கி�ேற�. 

 
ஓ� ஈ)வரா 50ேதவா. ஓ� ஈ)வரா 50ேதவா. 
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20.09.2015 தியான�தி� ெப�ற அ>பவ�  

 
ஞான50:- 

x'ய� தன�5� விைளவி�9 ெவளிபD�9� அைலக� இFத� 
கா�றிேல உLD. அைத நா� \க�Fதா� நா� எLM� 
எLண�தி�ெகாப 5ண:களி� அ.பைடயி� நம�5� வF9 
ேச�கிற9. 

 
அேத சமய�தி� 90வ ந,ச�திர�திலி0F9 ெவளிபD� 

அைலகைள நாரத� எ�= உண��தினா�க� ஞானிக�. 
 
x'ய� அைத� கவ�Fதா� அ9 நாராயணனி� அபிமான Q�திர� 

ஆக மாறி ேந� ேகா,.� ந� _மியி� 90வ ப5தி வழியாக வF9 
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ெகாL.0�கிற9 எ�= சாமிக� உபேதச� ெசPதா�. 
x------------------------------------------------------------------------------------------------------x 

அFத உபேதச�தி� உண�� காதிேல ப,D, என�5� eL. 
உயி0�5 அFத உண�<சிக� ப,ட�ட� கLM�5 ஆைணயி,D 
எ�ைன தியானி�5�ப. ெசPத9. 

 
90வ ந,ச�திர� ெவளிபD�9� அFத ஒளி அைலகைள ேந� 

ேகா,.� இைத எLணிய�ட� எ� நிைன�க� அைன�9� வட 
90வ�தி� வழியாக விLணிேல ெச�ற9. 

 
விLணிேல (90வ ந,ச�திர�தி� ஈ�பி�) சாமிக�, ம�=� ம�ற 

ஏைனய மக'ஷிக� உ�ளதாக உண�� _�வமாக அறிய G.Fத9.  
கா,சியாக அ�ல. 

 
அFத உண�ைவ உண�F9 ெகாLD�ள ெபாJேத ]வாச� 

த�னி<ைசயாக Q0வ ம�தி வழி ஈ��க� ெதாட:கிய9. இ�ன 
வாசைன எ�= ெசா�ல G.யாதப. ந=மணமாக வF9 
ெகாLேடயி0Fத9. 

 
அைத இJ�9< ]வாசி�க� ெதாட:கிய�ட� அFத ந=மண:க� 

வாயிேல உமிaநRராக< ]ரF9 ]ைவமி�கதாக எ� உடI�5� இைணF9 
ெகாL.0பைத உணர G.Fத9. 

 
பி� ேமலி0F9 வFத ஒ0 உண��, Q0வ ம�தியி� உ�ள உயிைர 

எLM�ப.@� அவேனாD இைணF9 அவ>�5 (உயிரான ஈச>�5) 
இFத மகிa<சியான உண�ைவ� ெகாD�5�ப.@� உண��திய9. 

 
அெபாJ9 உயி0ட� ஒ�றிய உண�� ஒளியான உண�வாக 

ேபரானFத நிைலயாக மகிa<சி ஊ,D� நிைலயாக உயி'� 
உண�<சிைய@� அறிய G.Fத9, நLபனாக, தாயாக, அத�5� ேமலான 
உண�வாக உயி'� நிைலைய அறிய G.Fத9. 

 
அெபாJ9 ெதளிவாக ஒேர ேந�ேகா,.� நா>� (உயி�) 90வ 

ந,ச�திரG� இ0பதாக உணர G.Fத9. எ�லா மக'ஷிக;� 
ஐ�கியமான உண�வாக உ�ளதி� நா>� அ:ேக அவ�க;�5� 
ஒ0வனாக உ�ளைத@� உணர G.Fத9. 

 
ஒ0 ப�9 நிமிட� இFத மாதி' உண��க� இய:கியபி� என�5� 

கிைட�த இFத உண��க� எ�ேலா0� ெபறேவLD� எ�= 
தியானி�க� ெதாட:கிேன�. 



 

 
அைத� ெதாட�F9

5லெதPவ:க�, மைனவி
பிறFதவ�க�, தியான வழி
உயிரா�மா�க�, உலக 
எ�= தியானி�9� ெகாLேட

 
ஓ� ஈ)வரா 50ேதவா

50ேதவா. 
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ெதாட�F9 தாP தFைத, எ� G�ேனா�க� Yதாைதய�க�
மைனவி, எ� 5ழFைத, 5D�ப�தி�

வழி அ�ப�க�, இFத� கா�= மLடல�திI�ள
 ம�க� எ�ேலா0�5� இ9 கிைட�க

ெகாLேட, ேவL.� ெகாLேட இ0�கி�ேற�

50ேதவா. ஓ� ஈ)வரா 50ேதவா

 

Yதாைதய�க�, 
5D�ப�தி� உட� 

மLடல�திI�ள 
கிைட�க ேவLD� 

இ0�கி�ேற�. 

50ேதவா. ஓ� ஈ)வரா 

 


