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ஞான�ைத வள��க ேவ��� எ
றா� அத!" ஆதாரமான 

வி�க� ேதைவ 

  

ந� "&நாத� இ(த) பிரப*ச�தி
 இய�க�தி
 த
ைமைய� 

த
.� க��ண�(தா�. 

1.இ(த ம�0லைக ெவ
3 எ)ப4 வி�0லகி!"5 ெச�ல 

ேவ���…? எ
3 6�ைம ெப!றா�. 

2.தா
 6�ைம ெப3வத!"�டான பாைதைய� க!றா�. 

3.6�ைம ெப3வத!"� தன�"� ைண ேவ��ெம
3 

எ�ணினா�. 

வி�0லக� ெச�ல ேவ��� எ
றா� உயிரா�மாைவ 

வி�ணி!" உ(தி த�ள� தன�"க(த ஆதார8க� ேதைவ. 

1.வி�க� இ�லா எ(த மர6� வள�(திடா. 

2.ஆகேவ தன�ெக
3 வி�கைள உ&வா�"கி
றா�. 

தா
 ெப!ற ச�திகைள “ஒ:ெவா& உயி&� ெபற ேவ���” எ
ற 

நிைலயிைன அவ� தா
 இ8ேக ெசய�ப��தி� 

ெகா�4&�கி
றா�. 
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யா� (ஞான"&) உபேதசி�"� இ(த உண�வைலக� ெகா�� 

எ�ேலா&� ஏேகாபி�த நிைலகளி� நம "& கா�4ய வழியி� 

தியான� அைத5 ெசய�ப��ேவா�. 

1.உ8க>�" நா
 வி�… என�" ந?8க� வி�…! எ
ற இ(த 

உண�@க� வளர ேவ���. 

2.ஒ
றி
 ைண ெகா�� தா
 ஒ
3 வளர 64A�. 

ஒ
றி�லா ஒ
3 விைளயா 

அைன�ைதA� ெவ3�ேத
… நா
 தனி�5 ச�தி ெப3ேவ
 

எ
றா� அ சா�திய� இ�ைல 

அ
3 பல இல�ச� ஆ��க>�" 6
 வாB(த அக�திய.� 

தன�"� அைன�ைதA� இைண�� தா
 ஒளியா�கினா
. 

தன�"� அரவைண�தா
… எத!"� த?8" ெசCயா 

அட�கினா
. 

ஆகேவ தா
 எதைனA� ஒளியாக மா!3� திற
 ெப!றா
. 

அவ
 ெப!ற அ(த உண�@கைள� தியான�தி
 Dல� நம�"� 

கவர)ப��ேபா நி5சய� நா6� அைத) ெபறலா�. 

0�"� 0�காக5 ெசா�கி
ேற
 எ
3 எ�ண ேவ�டா�. 

இைத இ)ேபா உ8க>�"� பதி@ ெசCகிேற
. ச(த�)ப�தி� 

நிைனவா�கி� த?ைமகைள அக!3� ச�தியாக உ8க>�"� 

விைளA�… அ)ப4 விைளய ேவ��� எ
பத!"�தா
 இைத� 

ெதளிவா�"கி
ேற
. 

"&நாத� என�" எ)ப4 க!3� ெகா��தாேரா… ெப3�ப4 

ெசCதாேரா… அ(த மக	ஷிகளி
 உண�@கைள ந?8க>� ெபற 

ேவ���… உ8களா� அைத) ெபற 64A� எ
ற 6� 

ந�பி�ைகயி� ெசா�கி
ேற
. 

ஆகேவ… உ8க>ைடய நிைன@க� F�ைமயாக இ&�த� 

ேவ���.யா� உபேதசி)பைத ஆழமாக) பதி@ ெசCத� 

ேவ���. பதி(தைத மீ��� நிைனவி!"� ெகா�� வர 

ேவ���. அ(த நிைனவி
 ஆ!ற�… அேவ உ8கைள 

வள��"�. அதாவ 



4 

 

1.6தலி� அதைன ந?8க� எ�� வள��க ேவ��� 

2.பி
 அ உ8கைள வள��"� 

3.இ(த அ&� ஞான�ைத உ8க>�"� ேபாதி�"� 

4.உ8கைள அ&� வழியிேல எ
3ேம அைழ�5 ெச�H�. 

 

உ� மன�… ெவளி மன�… எ
ற இ& நிைலயா� வ&� 

ேபாரா�ட� ந�லதா ெக�டதா…? - ஈ�வரப�ட� 

பிற)ெப��த நாளிலி&( நா� இற�"� கால� வைர… 

“நிைனவி
 ஓ�ட நிைல” Jழ
3 ெகா�ேட தா
 உ�ள. 

எ�ண�தி
 சKர உண�வி
 நிைன@ நிைல இ5சKர 

வாB�ைகயி� ம��� தானா…? ஆவி நிைலயி�… க�)ப� 

கால�தி�… இத
 ஓ�ட நிைல யா…? எ
ற நிைலைய உணர� 

ேவ���. 

ஆ�ம பி�ப�தி� இ(நிைனவைலகளி
 Jழ!சி ஓ�ட எ�ண 

உண�@ ஒ:ெவா& ெநா4) ெபா�� ஓட�F4ய நிைல�ெகா)ப 

எ�ண�தி
 நிைனவி
 ஆைண�ெகா)ப சKர5 ெசய� 

ெசா�லாக@� ெசயலாக@� நைடெப3கி
ற. 

எ�ண�தி
 ஓ�ட இய�க நிைல�ெகா)ப5 சKர5 ெசய� 

நட�க@�… உ�ண@�… எ�த@�… சKர�தா� இய8க�த�க 
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அவய நிைலக� எ�ண�தி
 உண�@ உ(திய@ட
… த
 த
 

ெசயைல) L	கி
ற. 

எ�ண�தி
 நிைனேவா�ட�ைத 

1.ெசCத நிைல… ெசCய) ேபா"� நிைல… ெசCA� நிைல எ
ற 

ெதாட	� எ�ண�ைத5 ெசH�� நிைலயிH� 

2.சKர அ8க�தி
 ெசய� நிைல ெசய� ெகா�ளா எ�ண 

நிைலயிH� 

3.எதி� எதிெல�லா� எ�ண�தி
 உண�@க� உ&�கி
றேதா 

அ�ெதாட	� எ�லா� 

4.ஜ?வ ச�திAட
 F4ய உNண அைல ெகா�ட இ5சKர ஓ�ட 

இய�க� த
ைமயிேலேய 

5.Jவாச�தி
 ேமாதலி� - நட�க) ேபா"� நிைனவி
 எ�ண 

உண�@ ெசH�த� F4ய த&ண�திH� 

6.Jவாச அைலயி
 4)L நிைல அ0 வள�)ைப� ெகா�� 

7.நிைனவைலயி
 எ�ண உண�ைவ இ5சKர பி�ப வாB�ைகயி� 

8.ஆ�மா த
 பதி@ நிைல�") பதி�� ெகா�கி
ற. 

ஆனா� நைட 6ைறயி� அவரவ�க� உட� அைம)L 

நிைல�ெகா)ப நிைனவி
 எ�ண ஓ�ட� Jழ
3 

ெகா�ேடA�ள நிைலயி� “ஒேர சமய�தி�” இர�� நிைலயான 

ேபாரா�ட நிைலA� இ5சKர�தி!" உ��. 

நிைனவி
 எ�ண�தா� ஆ�மாவி� பதிய) ெப!ற எ�ண 

நிைலA�… எ�ண�தி
 உண�ைவ ஆ�மா சைம�"� த&ண 

நிைல ேமாதலி� 

1.“பதி@ ெப!ற நிைல… பதிவா�"� நிைல…!” இ(த இர�� 

நிைலயி� 

2.ஒ
ைற நா� 64ெவ��க எ�ண�ைத5 ெசH�� 

த&ண�தி� ேபாரா�டமாகி
ற. 

எ5ெசயH�காக எ�ண�ைத5 ெசH�தி5 ெசய� ெகா�ள 

விைழகி
ேறாேமா அேத ெசயைல5 ெசCவி�க ேவ�4ய 

நிைல�காக 

1.ஆ�மாவி
 பதி@ நிைலயி� ஏ!கனேவ பதிய) ெப!ற நிைலயி� 

எ�ண8க� ேமா� ெபா� 
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2.:உ� மன� ெவளி மன�” எ
ற இர�� நிைலயான ஓ�ட 

நிைலயி� ேமா� எ�ண5 ெசயைல 

3.இ5சKர பி�ப வாB�ைகயி� கா�கி
ேறா�. 

அதி� சில ேபாரா�ட நிைலக>� எ�ண�தி� ஏ!ப�� அத
 

வழியிH� சில 64@க� ஏ��கி
ேறா�. 

சKர அ8க�தி�… ஆ�மாவி
 ெசய� இய�"� பிற)L இற)L கால 

ஓ�ட�தி�… எ�ண�தி
 நிைனேவா�ட நிைல “இர�� 

நிைலயி�” ெசய� ெகா�>�. 

1.இ�தைகய இர�� நிைலேய 

2.மனிதனி
 அறி@… ப"�தறிய� F4ய உய� ஞான�தி!" 

வி�தாக அைம(�ள. 

மி&க8களி
 ெசயலி� இ�தைகய இர�� நிைல ெகா�ட 

எ�ண ஓ�ட அறிவி
 ப"�தறிA� த
ைம நிைல "ைறவாக 

உ�ள. ேமH� சKர அ8க�தி
 ெசய� த
ைமA� மனிதைன 

ஒ�த ெசா�லா!ற� நிைலA� "ைற@. 

ஆைகயினா�… சKர உண�வி
 நிைல�ெகா)ப ஆ�மாவி
 பதி@ 

நிைல ெசயைல “எ�ண உண�வி
 ேமாதாத சKர எ�ண 

நிைல�ெகா)ப… ஒ& நிைலயி� தா
” மி&க�தி
 ெசய� 

உ�ள. 

ஆனா� மனித ஞான�தி� உய�(த ச�தி நிைலயாக ஆ�மாவி
 

பதி@ நிைல ெசய� ஞான� அைம(�ள. 

உடHட
 உ�ள சKர ஜ?வ ச�தியி
 ெசயலினா� மனித 

ஆ�மாவி
 உய�@ நிைலேய “உ� மன�… ெவளி மன�…” எ
ற 

நிைனவி
 எ�ண உண�@ ெசய� ெகா�>� ெசயலினா�… 

1.அறிவி
 ப"�தறி@ நிைல ெகா�� 

2.ஞான�தி
 வள�5சிைய எ(நிைல�"� வள��� ெகா�ள 

64A�. 

உடைல வி��) பி	( ெச
ற ஆ�மா�க�… சKர�தி� உ�ள 

ெபா� பதி�� ெகா�ட அதனி
 நிைனேவா�ட8க� 

ஆ�மா@ட
 பதிவாகி… ஆவி நிைலயி� Jழ
3 ஓ4னாH� எ: 
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எ�ண அைலயாக இ(த ஆ�மா பதி�� ெகா�டேதா அேத 

எ�ண நிைல�ெகா)ப�தா
 Jழல 64A�. 

அ:வா3 JழH� நிைலயி� தா
 ெப!ற Jைவ "ண எ�ண 

நிைல�ெகா)ப5 சKர8க� கிைட�"� ெபா� அ: ஈ�)பி� 

இைவ சி�கி ஆவி நிைலயி� உ�ள ஆ�மா சKர ஈ�)பி� 

உ�L"( வி�கி
ற. 

அதாவ… 

1.ஜ?வ ச�தி ெகா�ட அைல கிைட�த@ட
 

2.த
 ஆ�மாவி
 வHைவ வள��க ந?� ச�தி
 உNண நிைல 

கி�4ய@ட
 

3.அத.ைடய வள�)L நிைல வள�5சி ெகா�� பிற)L நிைல�" 

வ&கி
ற. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

இ
3 நா� ஆலய�தி!"5 ெச�H� நிைலயி� எ
ன 

ெசCகி
ேறா�...? பழனியி� 6&க
 ேகாவிலி� பா��கலா�. 

உ�ேள வ	ைச)ப��தி5 ெச�H� ெபா� அ8ேக மணிய4�� 

த?பாரதைன கா�4னா� ேபா�. உடேன எ
ன நட�"�…? இவ� 

அவைர� த�>வா�,.. அவ� இவைர� த�>வா�. 

அ)ப4� த�>�ேபா, “ஏனCயா... எ&ைம மாதி	 இ)ப4� 

த�>கி
றாC...?” எ
3 இ(த) ப�க� தி&�Lவா�. 

 
உடேன அவ� “ந? ஏனCயா... என�" மைற�கி
றாC…?” எ
ற இ(த 

உண�@ வ&�. 

1.இ8ேக மைற�க)ப��... 

2.ஆனா�... இ(த) ப�க� காைச� ெகா��5 சாமிைய� த	சன� 

ெசCய வ&ேவாைர) பா��தபி
 எ
ன ெசCவா�க�…? 

“ஐயா...! வா8க வா8க...” எ
3 வா�5ேம
 இவ�கைள� 

F)பி�வா�. ஏென
றா�, அவ� 50 அ�ல 100 PபாC பண� 

ெகா��கி
றா�. “ஐயேர…, ந? ச�ீகிர� மணி அ4 ஐயா...” எ
3 இவ� 

அவ&�"� க�டைள இ�வா�. 
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ேகாவிலி
 இ
ைறய) ப�Lக� இ)ப4�தா
 இ&�கி
ற. 

நா
 (ஞான"&) பழனியி� வாB(தவ
. இைதெய�லா� அ4�க4 

பா��தவ
. 

உய�(த ப�L ெகா�� அ
3 ேபாக
 மனித.�"� அறியா 

ேச�(த த?ைமகைள அக!றி�� நிைல�காக இ(த 6&க
 

சிைலைய அைம�தா
. 

1.அ(த5 சிைலைய உ!3) பா�� ந� எ�ண�தா� அ(த5 

ச�திைய� கவர)ப�� ெபா� 

2.ந�ைமயறியா வ(த த?ைமகைள அக!3�ப45 ெசCதா
. 

ஆனா� நா� யா&� அைத5 சி(தி�கவி�ைல. 

இ
3 6&கைன) ப!றிய ப�தி) பாட�க>� பல நிைலக� 

ெகா�� எ8கி&(ேதா கா�நைடயாக நட( ெச
3 அ(த 

6&க
 சிைல�" அபிேஷக� ெசCதா� நம�") ப�L ெகா�� 

ெசCவா
. அவ
 நம�" அ&�பாலி)பா
 எ
ற 

ந�பி�ைகைய�தா
 அ8ேக கா��கி
றா�க�. 

1.ஆைசையA� ஆ�வ�ைதA� R��கி
றா�கேள தவிர 

2.எதைன ஆைச)பட ேவ���…? எத
 ேம� நா� ஆ�வ�ைத� 

கா�ட ேவ���…? எ
ற நிைலக� அ8ேக இ�ைல. 

ஆகேவ இைத ேபால) ப�Lகைள மற( ந�ல ஒ��க8கைள 

மா!றிவி�� ந�ைமயறியாமேல நம�"� த�டைன ெகா��"� 

அ0�கைள நம�"� வள��� ெகா���ேளா�. 

ஒ&வ� ேம� பைகைமயாகி வி�டா� அ(த) பைகைமைய 

ஊ��� ச�தியாக என�"� வ(வி��. பி
 அவ�கைள) 

பா��"� ெபா�ெத�லா� அவ&�" எைதயாவ இைட*ச� 

ெசCய ேவ���... எ
ற எ�ண8க� வ&�. 

ந�ப�க>�"� பைகைம ஆகிவி�டா� அவ� ெதாழிலி� 

6
ேன!ற� அைட( வ(தா� ேபா�. 
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அ�� இைத� தைலகீழாக எ)ப4 மா!றிட ேவ��� எ
3�… 

பைகைம உண�@ ெகா�� அ�� வியாபார�தி!"5 ெச
றா� 

அவைர) ப!றி� தவறாக5 ெசா�லி அவைர� கீேழ வ ?B�திவி�� 

உண�@க�தா
 அ8ேக ேதா
3கி
ற. 

1.அவ&�"� ெக�த� ெசC வி�டா� அவ� வாழ மா�டா�…! 

எ
3 எ�0கி
ேறா�. 

2.அேத உண�@க� நம�"� வள�( வி�டா� 

3.நம�"� உ�ள ந�ல "ண8கள அ ெசயல!றதாக 

மா!3கி
ற எ
3 எ�0வதி�ைல. 

இைத) ேபா
ற நிைலகைள மா!றியைம)பத!"�தா
 ப�தி 
எ
ற ெபயரா� உ&வ8கைள அைம� உய�(த "ண8கைள� 

காவியமா�கிA�ளன�. 

1.அ(த� காவிய�தி
 த
ைமைய நா� எ�ண�தா� எ��ேதா� 

எ
றா� “அ�ைவத�...” 

2.இ(த உ&வ�ைத) பா��"� ெபா� “ைவத�...” 

3.அ(த உய�(த "ண8கைள நா� Tக�(தா� ந� உயி	ேல 

ப�டா� “விசிNடா�ைவத�…” உண�5சிக� ந�ைம� 

R��கி
ற. 

அ(த உண�வி
 த
ைம உயி	ேல ப�டபி
 உண�வி
 அ0வாக 

மா3� ெபா� ந� உடலாக மா3கி
ற... ைவத�. 

இ:வா3 ந� உடைல ஆ�கேவ��� எ
3 ந�ல ப�L ெகா�� 

ஆலய8கைள� கா�4A�ளா�க�. இைத நா� இ)ப4 வண8கி 
வ(தாH� அ��த கண� ஒ&வ� ந�மிட� ேக�கி
றா�. 

இ(த� க�ைல வண8கி உன�" எ
ன கிைட�த எ
3 

ேக�கி
றா�. இ(த� க� உன�"� த&மா..,? எ
3 

எ�0கி
றா�க�. 

ஆனா�... 

1.அ(த� க�லிேல கா�ட)ப�ட காவிய� க&��கைள 

2.நா� எ�ண�தா� எ��க)ப�� ெபா� இ அ�ைவதமாகி 
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3.ந� உயி	ேல பட)ப�� அ(த உண�வி
 அ0வாகி 
4.அ(த அ0வான பி
 அத!" இைரயாக� ேதைவ)ப�கி
ற. 

அ(த ந�ல "ண8கைள�தா
 அ உணவாக உ�ெகா�>�. 

அ(த ந�ல "ண8கைள உணவாக உ�ெகா�>� அைத 

ஈ��க)ப�� ெபா� நா� Jவாசி� ந� உயி	ேல ப�� ெபா� 

அ(த ந�ல ெசய�கைள5 ெசய�ப�� நிைலக>� மகிB5சி 
ெப3� நிைலக>� நம�"� உ&வாகி
ற. 

அேத சமய�தி� அ(த அ0வி
 த
ைம வள�5சி ெப!றா� உட� 

ஆேரா�கிய நிைலA� ெப3கி
ற. இைதெய�லா� த�வ 

ஞானிக� சாதாரண ம�க>� இைத� ெதளிவாக� ெத	( 

ெகா�ள இ:வழிைய� கா�4னா�க�. 
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ெதCவ8க>�") பல பல வாகன8கைள ஏ
 ேபா���ளா�க� 

ஞானிக�…? 

  

க&)பணசாமி�" 6
 ேமா)ப நாைய ைவ�தி&)பா�க�. 

ஞானிக� கா�4ய வழியி� அதனி
 உ�ெபா&ைள நா� அறி( 

ெகா�ள ேவ���, 
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உதாரணமாக ஒ& நாைய யா� வள��கி
றாேரா அவ&�"5 

சாதகமாக�தா
 அ(த நாA� இ&�"�. 

1.அவ� ந�லவராக இ&(தா� அவ� ெசா
னப4 எ�லா� அ 

ெசCA�. 

2.அவ� ேபா�கி	�தன� ெசCதா� ம!றவ�க� தா�க வ(தா� 

அவ� மீ உ�ள விJவாச�தி
 நிைல ெகா�� 

3.அவைர� கா�க அ(த) ேபா�கி	�தனமான நிைலகளி� 

ந�லவைர� தா�க அ(த நாC வ&கி
ற. 

இைத) ேபா
3தா
 நா� எ��"� ேமா)ப8க� (Jவாச�) 

ச(த�)ப�திேல த?ைமயான உண�@கைள5 Jவாசி� வி�டா� 

அ(த உண�@க� அைன�� ந�ைம இ&� Uழ5 ெசC... 

1.ந�ைம அறியாமேலேய தவ3 ெசCA� நிைலக>�" அைழ�5 

ெச�H� 

2.ெகாVர நிைலக>�") பழி த?��"� உண�விைன உ&வா�"�. 

ஆகேவ... இ&�ட நிைலக� வ&�ேபா மனித.�"� சி(தி�"� 

த
ைம இழ�க)ப�கி
ற... ந�ல உண�@கைள� ெகா
3 

வி�கிற... எ
ற இ(த உண�விைன� கா��வத!"�தா
 

க&)பண5சாமி�" 6
 வாகனமாக நாைய ைவ�� 

கா�4A�ளன� ஞானிக�... ைகயிேல அ	வாைளA� ைவ�� 

கா�4 இ&)பா�க�. 

நம�"� இய8"� ஒ:ெவா& "ண�தி
 இய�க�ைதA� 

உண��வத!காக ஒ:ெவா& நிைலகளிH� ெதCவ�தி!" 

உ&வ8க� அைம� அத!" 6
 வாகன8கைளA� ஞானிக� 

அைம��ளன�. 

1.கட@ளி
 அவதார� ப� எ
றாH� 

2.ஒ:ெவா& ஊ	H� அைம�க)ப���ள ெதCவ8க>�") ப� 

நா� தி&விழா எ
றாH� 

3.ஒ:ெவா& ேகாயி�களிH� Lலி வாகன� அ
ன வாகன� மயி� 

வாகன� ப	 வாகன� சி�ம வாகன� எ
3 வாகன8கைள 

ைவ�தி&)பா�க�. 
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மா	ய�மேனா அ�ல காமா�சிேயா ம!ற ெதCவ8கேளா 

அ(த(த உண�வி
 "ண8க>�" 

1.ஒ:ெவா
3� த
 உண�வி
 த
ைம ெகா�� எ�� 

2.அ(த உண�வி
 ச�திைய இைண�… அ ஒ& எ�ணமாக 

உ&வாகி… அ(த எ�ணேம கா�"� நிைலயாகி 
3.அ இ)ப4 ஒ:ெவா
3� இைண ேச�� 1008 "ண8களாக 

மாறி 
4/மனிதனாக உ&வா�க� காரணமாக இ&(த. 

நாC ந	 Wைன இைத) ேபா
3 பல உயி	ன8க� அ ஒ
ைற 

ஒ
3 வி�8கினாH� வHவானவ!றிலி&( த
ைன� 

கா�தி�� உண�@ ெகா�� ஒ& அ0வி
 த
ைமயாக 

விைள( அ��த உட� ெப3கி
ற. 

1.அத
 வழிகளி� ஒ:ெவா& "ண8கைளA� சி&N4� 

2.இ)ப4 மனித உடH�"� 1008 "ண8களாக உ&வான எ
3 

3.1008 ெதCவ8கைள ைவ�� கா��கி
றா�க�. 

இ�தைகய இய!ைகயி
 நிைலகைள உண�( நம�"� 

ெதளிவாக வ"�� ெகா��தவ
 அ
ைறய மகா ஞானியான 

அக�திய
 தா
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எ�ண�தி
 F�ைம எ…! அைத) பய
ப��த ேவ�4ய 6ைற 

எ…? - ஈ�வரப�ட� 

  

1.ந� ெசவியி� ப�� ஒலி நாத�தி
 ஈ�)பி!ெகா)ப… 

2.எ�ண உண�@ சைம�க)ப�� அ0 வள�5சி ெகா�� தா
 

3.“உட� வாB�ைக” நட�கி
ற. 

உடலி
 இய�க�தா� எ��க�F4ய ந� எ�ண நிைலயி
 

ெசய� உண�@ நிைல�ெகா)ப அ0 வள�)பி
 6லாைம� தா
 

(ஆ�மாவி�) நா� ெப3கி
ேறா�. 

அதனா� வாB�ைகAட
 ஒ
றிய ஈ�)L வ�ட�தி� ஒலி 
ெகா�� ஒலி ெப3� இ5 சKர இய�க�ைத 

1.உய� நாத வி( வள�)L நிைல ெபற�த�க 

2.ஒலி நிைல ெகா�ட ஒளி ெப3� (மக	ஷிகளி
) 

3.கா(த மி
 அைல�ெதாட� வள�5சி�"� ெகா�� ெச�Hத� 

ேவ���. 

உய� ஞான ச�திகளி
 வள�)பாக உடலி� ஒளியான அ0�கைள 

உ&வா�கி… அத
 Dல� உடலி
 எH�Lகளி
 ஊ
கைள 
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உ3தியா�"� த
ைம ெப!றா� ந� ஆ�மாேவ ஒளி நிைல 

ெகா�ட “ேஜாதி நிைல” அைடகி
ற. 

1.எதனி
 ஈ�)L) பி4யிH� சி�காத இ(த ஆ�மாவி
 ஒளி) 

பட�வி
 ெசயலினா� 

2.ஒளி ெப!ற ஆ�ம சKர அைலயிலி&( ெவளி)ப�� ஒலி 
அைலக� 

3.ஒளி ெகா�� தி�ெக��� பாA� உய� ஞான ஒலிகளாக…! 

ஒலி பாC5சி ஒளி ெகா�� எ�ெதாட	� உய� ஞான ச�தியினா� 

எ��க)ப�ட ெசா� நாத� ஒலி�கி
றேதா அ5ெசா�லி
 ெசய� 

“வா�காக5 ெசய� ெகா�>�…” 

“ெசா� வா�") ெப!ற ச�தி நிைல” எ
ப விழி ெகா�� 

பாC5ச)ப�� ஒளியி
 F�ைம ெகா��… ஒளி வழி� ெதாட� 

அைலயி
 உய�@ நிைல… “ஒளி ப�ட இட�திேலேய ெசயலா�க� 

ஆ"�…” 

அதாவ… 

1.எ	A� ெபா&�களி� சி3 ெந&)L) ெபாறி ப�ட@ட
… 

2.சி3 ெந&)L) ெபாறியான ெப&� ெந&)பாக5 சகல�ைதA� 

ப�பமா�"கி
ற. 

அைத) ேபா
3 இ:ெவாளிைய) பாC5சி உயர�F4ய வழி 
நிைல�"� 

1.ஒலி ெகா�� ஒளி ெப!ற “விழி ஒளியி
 F�ைம ெகா��” 

2.எ(த அைல� ெதாடைரA� மா!றவ�ல “ஒளி நிைல ெபறலா�…” 

இ(த ஒளி நிைல ஞான�தா�. 

சKர�தி
 எ�ண உண�ைவ5 ெசH�த)ப�� ெசய� ெகா�� 

1.ெசயலி
 வழி ஞான� மிக@� F� பாC5சிய த
ைமயி� 

2.வாB�ைக வழி 6ைறயி� அைத மிக@� சா(த� த
ைமயி� 

ெசய�ப��த ேவ���. 
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ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

நம வாB�ைகயி� எ)ெபா� 
ப�ைத� கா0கி
ேறாேமா 

அ(த உண�@க� நம�"� விைளயா அ&� மக	ஷிகளி
 

உண�@க� நா8க� ெபற ேவ��� எ8க� உட� 6�வ� படர 

ேவ��� எ8க� ஜ?வா
மா ஜ?வ அ0�க� ெபற ேவ��� எ
3 

எ�0த� ேவ���. 

ஒ&வ� ந�ைம� 
ப)ப��தினாH�… 

1.எ8க� பா�ைவ அவைர ந�லவரா�க ேவ��� 

2.எ8கைள) பா��"� ெபா�ெத�லா� ந�ல எ�ண8க� வர 

ேவ��� எ
3 எ�ண ேவ���. 

அவ� த?8கி
 உண�@க� நம�"� பதிவாகி அவ	
 உண�@ 

நம�"� வள�( வி�டா� “நம�"� த?ைம ெசCயேவ���...” 

எ
3 அவ� எ�ணிய உண�@க� 

1.அவைர எ�0� ெபா�ெத�லா� 

2.இ(த உண�@க� நம�"�ேள த?ைமைய விைளய ைவ�"�. 

அ)ெபா� அ(த� த?ைம ெசCதவ
 ந�ைம) பா��5 

ெசா�வா
. “பா�...! அவ
 ெசCத விைன�"�தா
 

அ.பவி�கி
றா
...” எ
3 அவ
 அைத� க�� இரசி)பா
. 

அ)ப4 இரசி�க)ப�� ெபா� அேத உண�வி
 த
ைம 

வ&கி
ற. 

த?ைமக� விைள(த இவ
 இற(தபி
 

1.அவ
 (த?ைமைய ரசி�தவ
) உடH�"�ேள ெச
3 

2.அ(த� த?ைமைய விைளய ைவ� அவைன வ ?B�திவி�வா
…! 

எ
பைத மற( வி�கி
றா
. 

இய!ைகயி
 நியதியாக இ:வா3 இய�"� நிைலகளிலி&( 

யா&� த)ப 64யா. 

ந�ைம உ&வா�கிய ஈசனி
 ைண ெகா�� ஒளியி
 சKரமான 

அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� ேபெராளிைய நம�"� 
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ெப&�கி அ(த உண�@கைள ந� உடH�"� கண8க>�" 

அதிபதியா�க ேவ���. 

மனிதனி
 வாB�ைகயி� எைத5 Jவாசி�கி
ேறாேமா விநாயக� 

த�வ�தி� Dஷிகவாகனா எ
3 கா�4A�ளா�க�. 

கச(த வாB�ைகைய நட�தி அ)ப4� கச(த வாB�ைகேய 

கண8க>�" அதிபதியானா� இ(த மனித) பிறவியி� எத
 

நிைலகைள எ��தாேயா அத!"�த�கவா3 ப	ணாம 

வள�5சியி� ேதCபிைறயாக� கீேழ ேபாவாC…! எ
3 

கா��கி
றா�க�. 

உதாரணமாக ெபௗ�ணமி அ
3 6� நிலாவாக இ&�கி
ற. 

ஆனா� அ��த நா� பா��தா� ம!ற ேகா�க� மைற�கி
ற. 

U	யனி
 கதி	ய�க8க� இத!" வரா த��க)ப�� ெபா� 

ஒ& ப�க� இ&� UB(த நிைலயாக வ&கி
ற. 

இ)ப4 நா>�" நா� இத
 ஒளி�கதி�க� ம8க ம8க ச(திரேன 

ந� க�0�") Lல)படாம� இ&� UB(த நிைல 

ஆகிவி�கி
ற. பி
... U	யனி
 ஒளி�கதி�கைள அ 

எ��க)ப�� ெபா� சி3க5 சி3க மீ��� ஒளியாகி
ற. 

இைத) ேபா
3 தா
 

1.ந� உயி� ம!றவ�க>ைடய 
ப8கைள எ��கப)ப�� 

ெபா� 

2.மனிதனாக வள��த இ(த அ0�க� சி3க5 சி3க மைறகி
ற. 

3.இ(த உண�வி
 த
ைம வ&� ெபா� ேநாயாகி
ற. 

4.இ(த உடைல வி��5 ெச
றபி
 மனிதன�லாத உண�வி
 

உ&�களாக அ உ&)ெபற5 ெசCகி
ற. 

இைத நா� ெதளிவாக� ெத	( ெகா�வத!காக அ
3 ஞானிக� 

காவிய8கைள� த?�4A�ளா�க�. இைத) ேபா
ற 

ெகா�ைமகளிலி&( நா� மீ�த� ேவ���. 

மீள ேவ��� எ
றா� அ(த விநாயக� த�வ�தி� கா�4யப4 

ந�6ட
 வாB(த வள�(த 6
ேனா�கைள வி� ெசH�த 

ேவ���. 
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எ8க� "லெதCவ8களான பா�ட
 பா�4 உடைல வி��) 

பி	( ெச
ற உயிரா
மா�க� அ(த5 ச)த	ஷி ம�டல ஒளி 
அைலக>ட
 கல( உட� ெப3� உண�@க� கைர( எ
3� 

ேப	
ப) ெப&வாB@ வாழ ேவ��� எ
3 "��ப�திH�ேளா� 

அைனவ&� ஒ
3 ேச�( அதிகாைலயி� &வ தியான�தி� 

வி� ெசH�த ேவ���. 

அ)ெபா� உடைல வி��) பி	(த அ(த ஆ
மா�க� &வ 

ந�ச�திர�தி
 ஈ�)L வ�ட�திH�ள ச)த	ஷி ம�டல8க>ட
 

இைணகி
ற. 

மனிதனி
 வாB�ைகயி� ெதளி(திட ேவ��� எ
ற 

எ�ண�தி
 ஒளிக� அ8ேக மி*Jகி
ற. அத
 வழி நா6� 

வி� ெச�லலா�. 

அைத நா� ெப!3 இ(த வாB�ைகயி� அறியா வ&� 

த?ைமகளிலி&( வி�பட 64A�. உடைல வி��5 ெச�H� 

ெபா� நா6� அவ�க� ெச
ற எ�ைலைய எளிதி� அைடய 

64A�. 
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ச"ண� பா��க ேவ��மா…? எ)ப4) பா��க ேவ���…? 

ஈ�வரப�ட� 

  

க�ைதயி
 சKர5 ெசயேல பல Jைமகைள5 Jம�கவ�ல ஜட 

உண�@ ெகா�ட அைம)பி� உ�ள. க�ைத அத
 F�டைம)L 

உ&வ� ெப!ற ெஜனி)L� த
ைம�ெகா)ப அத.ைடய ஒலி� 

த
ைம “விகார நிைலயி� ஒலி�கி
ற…!” 

இதைன ந� 6
ேனா�க� ஒலியி
 விகார�ைத மனித உண�@ 

ெப!றா� எ
ன நட�"�…? எ
3 உண��தினா�க�. 

ஒ& விகாரமான ஒலி� த
ைமைய ெசவி நிைல ெப!3 அத
 

Dல� அைமA� Jவாச�தி
 அ0 வள�)L வள��"� 

நிைல�ெகா)ப எ�ண�தி
 உண�@ ெசய�ப�வைத “அ
ேற” 

ந� 6
ேனா�க� கா�4னா�க�. 

அதாவ மனித வாB�ைக�"… Wமி Jழ!சியி� பிற)ெப��த ஜ?வ 

ெஜ(�களி
 ெதாட�Lட
 வாB�ைக நிைல ஒ
றியதைன 

1.ஒலியி
 நாத�தா� மனித உண�@ ஞான� வழி� ெதாட� 
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அைமயவ�ல நிைலைய 

2.ந
ைம த?ைம எ
ற ச"ண8கைள அ4)பைட� "ணமாக� 

கா�4 

3.க�ைத க�� ஒலிையேய ந
ைம எ
ற ச"ண நிைலைய� 

கா�4 

4.ந�ல நட�க க�ைதயி
 க�த� உக(த…! எ
3 

உண��தினா�க�. 

மனித வாB�ைக அைம)பி� ேமா�� JழHகி
ற ஜ?வ 

ெஜ(�களி
 ெதாட�பி� இ&(ெத�லா� மனித ஒலி ஒளி 
சைம)L நிைல�ெகா)ப� தா
 மனிதனி
 எ�ண உண�@ 

ெசய�6ைற எ�ண வள�5சி ஆகியன வள�கிற எ
ற 

உ�ைமைய உண�(த ந� 6
ேனா�க� தா
 இைத இ)ப4 

வழி)ப��தின�. 

இ
ற�ல ேந!ற�ல…! பல Yறாயிர� ஆ��க>�" 6
ேன 

1.ஒளியி
 ஒலி நாத� ெகா�� 

2.உய&கி
ற உய�@ நிைல�காக வழியைம�� கா�4னா�க�. 

ஒலி ெகா�� ேசமி�க)ப�ட அமில உண�@ எ�ண 

நிைல�ெகா)ப அதனத
 அ0 வள�(… அ(த அ0வி!"க(த 

அமில 6லாமி
 கைரசைல ஜ?வ சKர8க� ெப!3… வள&கி
ற 

வள�5சி நிைல ஒ:ெவா
றி
 ெதாட&� “ஒலி ெகா�� ஒளி&� 

நிைல ெப!ற தா
…!” 

அ(த(த5 சKர�Fறி
 அமில5 ேச��ைக�" ஒ)ப�தா
 ஒலி� 

த
ைம ஒலி�கி
ற. 

க�ைத க�� த&ண�தி�… அத.ைடய உண�வி
 ச(ேதாஷ 

மி"தி உ(� ேவைளயி� அத
 க�� ஒலியான ஜ?வ 

உண�@ட
 தா
 ெவளி)ப�கிற. அைத நா� ேக�"� ெபா� 

1.அத.ைடய (ச(ேதாஷ) இனிைம உண�@�ெகா)ப இனிைம 

ெப!3 

2.இனிய ந!கா	ய8க� நைடெப3வைத உண��திய 

3.ந� 6
ேனா� கால�திலி&(ேத வழி வழியாக வ(த தா
. 
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ஒலி�"� ஒலிைய� ெகா��… அ:ெவாலிைய நா� ஈ��"� 

நிைல�ெகா)ப… 

1.ந� எ�ண�தி
 உண�@ எ��"� அைல� ெதாடைர� ெகா�� 

2.மனித வாB�ைகயி� ெசய� ெகா�ளF4ய ெசய� 6ைற உ(த� 

நைடெப3கி
ற எ
3 ெதளிவா�கினா�க� 6
ேனா�க�…! 

இ
3 நா� எ�லாவ!ைறAேம பா��தாH� ந�லைத 

Tக�கி
ேறாமா...! 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

நா� பிற&ைடய கNட8கைள) பா�� வி�டா� அ நம�"� 

மாறி கண8க>�" அதிபதியாகி வி�டா� த?ய விைனகேள 

நம�"� உ&வாகி
ற. 

ஏென
றா� நா� வாB�ைகயி� எ�தைனேயா கச(த 

நிைலகைள) பா��க ேந&கி
ற, ேக�க ேந&கி
ற, Tகர 

ேந&கி
ற. அைத�தா
 அ8ேக “ேவ�பாக…” ைவ�� 

கா��கி
றா�க�. 

அேத சமய�தி� கச(த நிைலக� வ(தாH� அைத� 

ைட)பத!காக விநாயக&�" அ(த) ப�க� அரைச ைவ�த. 

“அரJ…” எ
றா� &வ ந�ச�திர� 

இ(த5 U	ய� "��ப�தி!"� த?ைமகைள அட�கி ஆ�சி L	( 

ெகா�4&)ப &வ ந�ச�திர�. அத
 வழிகளி� ெச
றவ�க� 

ச)த	ஷி ம�டல�. 

&வ ந�ச�திர� ச)த	ஷி ம�டல8களிலி&( ெவளி)ப�� 

உண�@கைள நா� Tக�( நம�"� வ&� த?ைமகைள அட�"� 

வ�லைம ெபறேவ���. 

எத
 ைண ெகா��…? 

1.ஆறாவ அறிவா� தா
 உ&வா�க 64A�. 

2.இைத�தா
 பிர�மாைவ5 சிைற)பி4�தா
 எ
3 

காவிய8களி� கா�ட)ப���ள. 
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“நா� Tக&� உண�@க�…” உயி&ட
 இைண�"� ெபா� அ 

உ&வா�"�. 

இ�ைல எ
றா� ச(த�)ப�தா� நா� Tக�(த உண�@க� ேகாப� 

ேவதைன ஆ�திர� பய� இைத) ேபா
ற த?ைமயான "ண8கைள 

ந� உயி� நம�"� உ&வா�கிவி�கி
ற. 

அைவ அைன�� க&வாகி வி�டா� உடH�"� அ0வா�கி 
வி�கி
ற ந� உயி�. 

இைத மா!ற ேவ��ம�லவா...! 

த?ைமயான அ0�க� நம�"� விைளயாம� த��க ேவ��� 

எ
றா� எ
ன ெசCய ேவ���...? 

அதிகாைலயி� 4 மணி�ெக�லா� &வ ந�ச�திர�திலி&( 

ெவளி)ப�� உண�வைலக� பிரப*ச�தி� பட�( வ&கி
ற. 

பிரப*ச�திலி&( வ&� அ(த உண�@கைள� &வ) ப"தி 
வழியாக ந� Wமி கவ�கி
ற. 

ந� Wமி�"� வ&வத!" 6
 ந� நிைனவா!றைல) ெப&�கி 
வி�ைண ேநா�கி5 ெசH�த� ேவ���. 

1.அக�தியமாமக	ஷிகளி
 அ&� ச�திA� 

2.&வ மக	ஷிகளி
 அ&� ச�திA� 

3.&வ ந�ச�திர�திலி&( ெவளி)ப�� ேபர&>� ேபெராளிA� 

4.ச)த	ஷி ம�டல�திலி&( வ&� ேபர&>� ேபெராளிA� 

5.நா8க� ெபற அ&�வாC ஈ�வரா எ
3 ஏ8கி அைத நா� 

கவ�த� ேவ���. 

அக�திய
 &வனா
.. &வ மக	ஷி ஆனா
.. &வ 

ந�ச�திரமானா
…! அதனி
3 உ&வானவ�க� அைன�� 

ச)த	ஷி ம�டலமாக ஆனா�க�. 

ஆகேவ ந*சிைன ெவ
ற &வ ந�ச�திர�தி
 உண�ைவ நா� 

Tக�( ந� உடH�"� அ0வா�கி வி�டா� நம�"� அறியா 

உ�L"(த இ&ைள மாC�வி��. 
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ஓ6�"� ஓ� நா�…! ஒ..� ஆக... ஓைம... நா� வள��க ேவ��� - 

ஈ�வரப�ட� 

  

ச)த ேகா4கேள….! 

சகல நாத வி(�கேள…! 

மணமாகி ஒளியாகி ந?ராகி நிக�கி
ற உ&�ேகால ஜ?வ திட ச�தி 
ெதாட� நிைலகேள…! 

“க�கி நிைல உ&வாக உ&�தா&8க�…!” 

ஒலி ெகா�� ஒளி ெப!3… ஒலி�கி
ற “ஓ…�” எ
ற 

இ)Wமியி
 நாத Jழ!சியி�… ஓ…����… எ
ற நாத�தி� தா
 

ந� Wமி ெஜனி� ஓ4� ெகா���ள. 

Wமியி
 நாத�தி� வள�கி
ற பல ேகா4 நாத� ெதாட�பா� ஒலி 
ெகா�� ஒளி ெப!ற இ5சKர (ந� உட�) ேகாள நாதமாக 

1.ஓ6�"� ஒமாக… நாத�திலி&( நாதமாக 

2.ந� நாத ஒலி Jழ!சியி� ஓ� எ
ற ேகாளமாக 

3.பிறிெதா& ேகாள�ைத உ&வா�"� நாத வி( வள�5சிைய நா� 

ெபற ேவ���. (அ தா
 ம�டல) பைட)L) 
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அைத) ெப!ேறாமானா� ஓ…� எ
ற நாத�ட
 உ&>கி
ற 

உலைக) ேபா� இ�மனித சKர பி�ப�தி� ஒலி ெகா�� ஒளி 
பாC5சி Jவாச நாத� வள��"� வி(வி
 இ(தி	ய வHைவ� 

ெகா�� உடைல இய�"� ஆ�மாவி
 ஈ�)L வ�ட�தி� ேஜாதி 
நிைல (ஓளி நிைல) அைடயலா�. 

U	ய
 த
 ஒளியி
 நாத Jழ!சிைய� ெகா�� U	ய வ�ட�தி� 

உ�ள பல ேகா�க>�"� “ஒளி த(…” ஒலி ெப!3… த
 

Jழ!சியி
 F�டைம)பி
 ச�திAட
 ஒ
றி� தா.� 

வள�கி
ற. 

அேத ேபா� ந� WமிA� ஓ…� எ
ற நாத�ட
 “ஒளி ெப!3” 

ஒளியா�கி5 JழH� ெதாட�ைப) ேபா
3 தா
 மனித சKர� பல 

ேகா4 ஒலி� ெதாட�Lட
 ஒளி ெப!3�ள. 

அ:வா3 உ&வான இ(த ஆ�மாவி!" வH F�4� ெகா�ள 

U	யனி
 நிைலைய ஒ�த "ண சைம)ைப) ேபா
3 சKர 

உண�வி
 எ�ண சைம)L பிறிெதா& ஆ�மாவி
 ேம� “ஒளி 
பாC5சி” ஒலி ெப!3 வH� F�ட ேவ���. 

“ஒளி பாC5சி” எ
ப எ
ன…? 

இ(த) Wமியி
 Jழ!சியி� திட� ெப!ற பல ேகா45 சKர8க>� 

ஒ
ைற ஒ� ஒ
3 இ�ைல. ஒ&(தாH�… ஒ:ெவா
றிH� 

ஒ:ெவா& ச�தி நிைல “உய�@” ெகா�� இய8"கிற. 

அ:வா3 இய8க�F4ய ஒலி… ஒளி… ஞான�… ெசய� திற
… 

ெபா&(திய சKர உண�@ ெகா�ட எ�ண உண�@ட
 தா
 நா� 

மனித�க� ெசய� ெகா�கிேறா�. 

சKர� ெதாட�Lட
 ந�6ைடய உண�வி
 எ�ண� ெசH�� 

வழிதனி�… 

1.ஒ&வைர நா� பா��"�… ஒளி பாC5J� நிைலயிேலேய… 

2.விழி படெம��… 

3.நாசி Jவாச� எ�� 

4.ஒளியி
 ஒலியாக நாத வி(�க� உடலி
 இ(தி	ய அ0 

வள�)பாக வள�( வி�கிற. 
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இ)ப4… “ஒளி பாC5சி” ஒலி ெப3� ஒ:ெவா& ெநா4) 

ெபா�திH� சKர சைம)L Jழ!சி Jழ
3 ெகா�ேடA�ள 

இ�ெதாட	� 

1.ந�6ைடய உண�வி
 எ�ண�ைத) பிறிெதா& ஈ�)பி� 

சி�காம� 

2.ந� ஆ
ம வள�)L நிைலயி
 வH�த
ைம ெகா�� 

3.ஞான "ண ஒளி பாC5J� த
ைமயினா� 

4.எ(த உய�(த எ�ண�ைத� ெகா�� பிறிெதா&வ	
 ேம� 

நா� ஒளி பாC5Jகி
ேறாேமா 

5.அத
 ெதாட� கா(த மி
 அைல ஒளி ஈ�)Lட
 

6.இ5சKர ஈ�)பி!" Jவாச ஒலி எ�� வி��க� வள�( 

7.”ஆ�மாவி
 வH” ஒலி “ஒளியாக) பதி@ ெகா�கி
ற…” 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ஆ�ைட ெவ�4� க&)பண5 சாமி�"� ெகா�� வி�டா� 

ந�ைம� கா)பா!3வா
 எ
ற நிைலயி� ஆ�ைட ெவ�4 

ஆ�4
 உயிைர மனிதனாக ஆ�"கி
ேறா�. 

ஆ�4
 கறிைய &சி�5 சா)பி�� மனிதனாக இ&�"� நா� 

அ�� ஆடாக) பிற�கி
ேறா�. இைத) ேபா
ற அJர உண�வி
 

த
ைமைய�தா
 நம�"� வள��க 64கி
ற. 

இ
ைறய உலகி� வி*ஞான அறி@ ெகா�4&(தாH� மன 

ேபத� இன ேபத� ெமாழி ேபத8கைள உ&வா�கிவி�டா�க�. 

இ
3 மனித
 ெவளியிேல ெச�ல 64யவி�ைல. இ
3 

ஒ:ெவா& நிமிட6� மரண பய� ெகா�� வாBகி
ேறா�. 

ஆகேவ, த?ைமயான உண�@கைள நா� எ�ண)ப�� ெபா� 

மனிதன�லாத உ&ைவ உ&வா�கிவி�� ந� உயி�. 

பா�L எ)ப4� அதைன� தா�கிவி�ேவா� எ
3 அ 6(தி� 

தா�"கி
றேதா அ ேபா
ேற 

1.“சா(த மன� ெகா�டவ
 Fட…” 

2.அவ.�"6
 எதி	க� வ(தா�க� எ
றா� 

3.அவ�க>�" 6(தி இவ
 தா�"� நிைல�" வ&கி
றா
. 
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த?ைம5 ெசCேவாைன� கா�4H� த?ைமய!ற நிைலயி� 

இ&)பவ� “சா மிர�டா� கா� ெகா�ளா..,” எ
ற நிைலகளி� 

சா(த உண�@ ெகா�ேடா� இ�தைகைய த?ைமகைள� க�டா� 

ேவகமாக எதி��� தா�"� நிைல�" வ(வி�கி
றா�க�. 

ஆக மனித
 எ
ற உ&ைவேய இ
3 அழி�தி�� நிைல 

வ(வி�ட. 

இைத) ேபா
ற நிைலகளிலி&( நா� மீள ேவ���. மீ�4�� 

நிைல�"� தா
 "&நாத� கா�4ய அ&� வழி)ப4 நா� அ(த 

அ&� ஞானிக� க�ட உண�விைன உ8க>�"� 

பதிவா�"கி
ேறா�. 

வி�ெவளியி� இ
3� ச*ச	�� ெகா�4&�"�… 

1.ச)த	ஷி ம�டல8க� &வ ந�ச�திர� அைவகளிலி&( 

ெவளி)ப�� உண�வி
 த
ைமைய 

2.உ8க>ைடய நிைனவிைன அ8ேக ெசH�த5 ெசC அ(த 

உண�விைன ஈ��"�ப45 ெசCகி
ேறா�. 

இ
3 நா�4� வி*ஞான� த
ைம ெகா�� கா!றி� கல( 

வ&� ந*சி
 த
ைமயிலி&( வராக அவதார�தி� கா�4யப4 

த?ைமககள ந?�கி நா!ற�ைத) பிள( ந�லைத Tக�(தேதா 

அைத) ேபா
3 இ(த� கா!3 ம�டல�தி� மித( 

ெகா�4&�"� அ&� மக	ஷிகளி
 உண�ைவ) பதிவா�கி அ(த 

எ�ண�ைத வHவா�கி அ&� உண�ைவ Tக�ேவா�. 

ெமCஞானிகளி
 அ&� ஒளிைய) ெப3ேவா�. அத
 ெதாட�L 

ெகா�� ந� 6
ேனா�க� இ
ெனா& உடH�"� 

ெச
றி&(தாH� அவ�க� ெவளி வ&� ெபா� இ(த உண�வி
 

ைண ெகா�� அவ�கைளA� நா� வி� ெசH�ேவா�. 

ஏென
றா� இத!" 6
 நா� நம 6
ேனா�கைள வி� 

ெசH�த� தவறிவி�ேடா�. அவ�க� இ(த� கா!3 ம�டல�தி� 

தா
 Jழ
3 ெகா���ளா�க�. 

ந� 6
ேனா�களி
 உயிரா
மா�கைள5 ச)த	ஷி 
ம�டல�ட
 இைண�க ேவ���. 
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அத
 ைண ெகா�� அ(த அ&� ஒளிகைள நம�"� பாC5ச 

ேவ���. ந�ைம அறியா வ&� இ&ைள ந?�க ேவ��� எ
3 

நா� தியானி�க ேவ���. 
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எ8ேகா இ&�"� &வ ந�ச�திர�தி
 ச�திைய… 

நிைன�த@ட
 உ8க>�"� கிைட�"�ப4 ெசCகி
ேறா� 

  

அ
Lட
 ப�Lட
 ம!றவ�க>�" உதவி ெசC நா� வாழ� 

F4யவ�களாக இ&(தாH� அவ�க� ப�ட ேவதைன 

நம�"�>� பதிவாகிற. 

அ(த ேவதைனைய உ&வா�"� உண�@க� நம�"� வH) 

ெப!3 வி�டா� 

1.அதனி
 உண�@ ந� ஆ
மாவாக மா3� ெபா� 

2.அதிலி&( இ�� நா� Jவாசி�"� ேபா 

3.அ(த ேவதைனயான எ�ண8க� தா
 மீ��� மீ��� வ&�. 

இைத) ேபா
ற நிைலயிலி&( நா� வி�பட இ8ேக 

உபேதச�தி
 வாயிலாக� கா��� வழிகைள5 சரீாக� 

கைட)பி4� வா&8க�. ஞானிகளி
 உண�@கைள ஆழமாக) 

பதி@ ெசC ெகா�>8க�, 

1.ச(த�)ப�தி� இ உ8க� நிைன@�" வ&� 

2.உ8கைள� கா�க உ8க� எ�ண� உத@�. 
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ப�ளி�Fட�தி!"5 ெச
3 6தலி� ப4�க5 ெச�H� ெபா� 

எ�லாவ!ைறA� உடன4யாக நா� ெத	( ெகா�வதி�ைல. 

தி&�ப� தி&�ப) ப4�"�ேபாதா
 அ(த நிைனவா!ற� 

நம�"� ெப&"கிற. 

அ ேபா� தா
 இ8ேக உபேதச வாயிலாக� ெகா��"� அ&� 

உைரகைள... 

1.ஒ& தடைவேயா அ�ல இர�� தடைவேயா பதி@ ெசC 

வி�டாH� 

2.அைத) ெபற ேவ��� எ
ற எ�ண� வHவாக இ&(தா� தா
 

3.தி&�ப� தி&�ப அைத மனதி� பதிய5 ெசCேவா�… அைத 

வள��க@� ெசCேவா�. 

4.தி�4யவ�கைள மீ���…மீ���… மீ���…மீ��� 

எ�0வ ேபா�…! 

ஆனா� நா� எ�லா� ஆர�ப�தி� ப�தியிேல ஆலய�தி!"5 

ெச
3... விநாயக&�" அ&க�L�ைல ைவ�5 Uட த?பாராதைன 

கா�4... ேத8காC பழ� ைவ�� "�பி��) பழகியவ�க�. 

இ&(தாH�... 

1.எ8ேகா இ&�க�F4ய அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
 ச�திைய 

2.ஒ& நிமிட�தி!"� எ�ணி எ��"� ச�திைய... அ(த ஆ!றைல 

இ)ெபா� ெப3கி
ேறா�. 

இைத5 ெசா�H� ேபா 6தலிேல சிறி க4னமாக ேதா
3�. 

ஆனா� உடேன ெபற�F4ய த"தி�"� தா
 இ(த உபேதசேம 

ெகா��கி
ேறா�. ஞான வி�தாக உ8க>�"� 

ெகா��கி
ேறா�. 

அைத ந?8க� வள��� ெகா�வதி� தா
 உ8க>ைடய வள�5சி 
இ&�கி
ற. அத!"�டான ந?ரான அ&� ச�திைய 

எ��"�ேபா தா
 உ8க>�"� அ(த ஞான வி� ஓ8கி 
வள&�. 

யா� (ஞான"&) ெசா
ன 6ைற)ப4 காைலயி� நா
" 

மணி�ெக�லா� அ(த� &வ ந�ச�திர�திலி&( வ&� 
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ச�திகைள எ��� ெகா�ளலா�. 

1.அ(த ேநர�தி� ேவ3 ஒ
3� ெசCய ேவ�டா�. 

2.எ�� உ�கா�வத!"5 ேசா�ேபறி�தனமாக இ&(தாH� Fட 

3.உ8க� எ�ண�ைத ேநர4யாக� &வ ந�ச�திர�தி!" 

அ.)L8க�. 

4.&வ ந�ச�திர�திலி&( ஒளி� கதிராக வ&வைத� 

தியானி� எ��� ெகா�ளலா�. 

&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� ேபெராளி நா8க� ெபற அ&�வாC 

ஈ�வரா...! எ
3 உயிைர எ�ணி இ(த உண�ைவ உ8க� 

உடH�"� வலிைமயா�"8க�. 

எ8க� உடலி� உ�ள ஜ?வா
மா ஜ?வ0�க� அைன�� அ(த� 

&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� ேபெராளி ெபற ேவ��� எ
3 

க�ணி
 நிைனைவ வி�ணி� ெசH�தி... உட� 6�வ� படர 

ேவ��� எ
ற மீ��� உடH�"� ெசH�8க�. உ�>�"� 

ெசH�த5 ெசH�த த?ைமக� எ�லா� கைர( வி�� 

உட� அ��ைக) ேபா�க� தினச	 த�ண?ைர வி��� 

"ளி�கி
ற?�கேளா அைத ேபா� அ&� ஞானிகளி
 உண�ைவ 

உ8க� உடH�"� ேச�� உ8க� ஆ
மாைவ� 

RCைம)ப��த ேவ���. 
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"றி�ேகா>ட
 தா
 தியான� ெசCய ேவ��� - ஈ�வரப�ட� 

  

இ
ைறய மனித வாB�ைகயி� ப�தி வழியி� ந(ெநறியி� வாழ 

ேவ��� எ
3 எ�ணி நட(தாH� ந� வாB�ைக நா� 

எ�ணியப4 அைமவதி�ைல. 

1.அத!" ஊBவிைன காரண� எ
3 ெசா�ல)ப�கி
ற. 

2,அதாவ விதி வழி�தா
 எ�லாேம நட�"�...! என 

ந�Lகி
ேறா�. 


ப8களிலி&( மீள ெதCவ வழிபா� 6தலியன 

ெசCகி
ேறா�. இ&(தாH� 6�) பய
 எவ&�"� 

கி��வதி�ைல. 

பல ஆயிர� ஆ��க>�" 6
L சி�த�க>� மக	ஷிக>� 

மனித
 ெமC ஞான� ெகா�� “விதிைய மதியா� ெவ�லலா�” 

எ
3 ெசா�லிA�ளா�க�. 

“அ(த வழியி� மனித இன� இ வைரயிH� கவன� 

ெசH�தவி�ைல…!” ஆனா�… 

1.இ
ைறய நிைல 6��க 6��க வி*ஞான�ைத) ேபா!3� 

நிைல�"� 
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2.வி*ஞான வாB�ைக�" ந�ைம அ4ைமயா�"� நிைல�"� 

வ(�ேளா�. 

ஏென
றா� வி*ஞான 6
ேன!ற வசதிக� எ�லா� இ(த உட� 

வாB�ைக�"� தா
 பய
ப��. இ
.� ெசா�ல) ேபானா� 

இ
3 இ(த வி*ஞான�தி
 அப	தமான வள�5சி காரணமாக 

“சகல ஜ?வராசிக>� ம4( ேபா"� த&ண�” வ( வி�ட. 

உலகேம ந�8"� நிைல�" வ( வி�ட. 

இ8ேக பாரத L�ணிய Wமியி� ஞானிக� ெசா
னெத�லா� 

மற( வி�ேடா�. ஆனா� வி*ஞானியா� எைத5 ெசCய 

64Aேமா அைத விட அதி அ!Lத ச�தி வாC(த எ(த5 

ெசயைலA� ெமC ஞானிகளா� ெசCய 64A�… அைடய 64A�. 

இ)ப4 இ(த உலகேம ேக�வி�"றியி� நி!"� இ�த&ண�தி� 

நா� ெசCய ேவ�4ய எ
ன…? 

மாமக	ஷிக� மனித இன� உCய ெமC வழிைய� 

கா��கி
றா�க�. அத
 வழியி� நட(திட ேவ���. 

1.6தலி� தாC த(ைதயைர ெதCவமாக வண8கி 
2.உயிரான ஈ�வரைன) L&வ ம�தியி� எ�ணி வண8கி 
3.உண�@ட
 F4ய தியான�தி� மக	ஷிகைள எ�ணி 
4.அ. தின6� தியானி)பத
 Dல� ந� உடலி� உய� கா(த மி
 

T� அைலக� பதிவா"� 

5.அத
 வள�5சிைய) ெபா&� ந� ஊBவிைனயான த?ய 

விைனகைள5 ச�தி இழ�க5 ெசCய 64A�. 

6&க "ண8களான அ
L… ப	@… பாச�… வ ?ர�… ஞான�… 

சா(த�.. Dல� உய	ய ச�திகைள) ெப!3… அத
 Dல� ந� 

உயிரா�மாவி!" வH� F�4… நா� எ�ணியப4 வாBைவ 

அைம�� ெகா�ள “மக	ஷிக� தியான�” ஒ
ேற வழி. 

ஜாதி மத8க>�" அ)பா!ப�� அைனவ&� தியானி)பத
 Dல� 

1.ந�ைம விட ேம�ப�ட ச�திகளான 

2.மாமக	ஷிகளி
 ேநர4� ெதாட�L கிைட�"� 

3.அவ�க� ைணA� கிைட�"�. 
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ஆனா� 6�கியமாக� ெத	( ெகா�ள ேவ�4ய U�சம� எ(த� 

"றி�ேகா>ட
 தியான� ெசCவ எ
ப தா
. ந� ஆ�மா@�" 

வH�F�4) பிறவா நிைல எ
.� “ெதCவ ச�தி” நிைலைய) 

ெப3வ தா
 ந� "றிேகா�. 

அத!" ந� எ�ண� ப	J�தமாக ேவ���. தியான�தி
 Dல� 

எ�ண�ைத) ப	J�த)ப��த 64A�. இ�தைகய 6ைறகைள� 

கைட)பி4)பவ�க>�" மக	ஷிகளி
 ைண எளிதி� 

கிைட�"�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

இ(த உலகி� ந*சிைன ெவ
ற அ(த அ&� மக	ஷிகளி
 

உண�ைவ உண��வத!"�தா
 அைத நிைனவா�"வத!காக 

விநாயக&�" அ&கி� அரச மர�ைத ைவ�தா�க�. 

ந� வாB�ைகயி� எ)ெபா� த?ைமகைள) பா��கி
ேறாேமா 

உடேன நா� வாைன ேநா�கி அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
பா� 

நிைனவிைன5 ெசH�த ேவ���. 

1.&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� ேபெராளிA� நா8க� ெபற 

அ&�வாC ஈ�வரா எ
3 ந� உடH�"� உ� ெசH�தினா� 

2.அ அரசாக இ&( அத
 கீB உ�ளைத அட�"� 

வ�லைமயாக 

3.த?ைமகைள ெவ
றி�� ச�தியாக நம�"� உ&)ெப3�. 

அைத�தா
 “அ8"சபாசவா…” எ
3 விநயக� த�வ�தி� 

ெதளிவாக� கா��கி
றா�க�. 

ஏென
றா�, "&நாத� கா�4ய அ&� வழியி� ஆழமாக@� 

அ��தமாக@� அ(த ஞானிகளி
 அ&� வி��கைள 

உ8க>�"� இ(த உபேதச�தி
 வாயிலாக) பதிய5 

ெசCகி
ேறா�. 

இைத எவெரா&வ� F�ைமயாக உ!3 ேநா�கி) பதி@ ெசC 

ெகா�கி
றா�கேளா அவ� உடலி� இ ெப&"�. அத
 நிைன@ 

ெகா�� ந?8க� த?ைமகைள அக!3� வ�லைம ெப3கி
ற?�க�. 
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1.யா� ெசா�வ “ஒ
3� L	யவி�ைல…” எ
3 எ�ணினா� 

2.L	யவி�ைல எ
ற உண�ைவ� கல�க)ப�� ெபா� L	யாத 

நிைலதா
 ஆ"�. 

ஒ& க�)Z�டைர இய�க)ப�� ெபா� எெல��	�ைக 

ைவ�… எெல��ரானி�காக… மா!3கி
றா�க�. 

ஒ& தக�4� அ�ல நாடாவி� 6லாைம) Wசி உய� 

அ��த�தி� இைண�க)ப�� ெபா� இ(த உண�வி
 ஒலிக� 

அதிH�ள அதி�@க� எெல��ரானி�காக மா!3கி
ற. 

அத
 ஒலி அதி�@கைள இ(த எெல��	� த
.ைடய 

ஒலி)ேபைழகளி� (MEMORY CONTROL) மா!றியைம� 

உ�6கமாக� F��கி
ற. 

ஆகேவ இதிேல இைடமறி� ஏதாவ தவ3தலாக (COMMAND) 

ஒலி ஓைச மாறிவி�டா� உடேன அத
 அ��த8க� 

மாறிவி�கி
ற. 

ஏென
றா� ஒ& இய(திர�ைத இய�க ேவ��� எ
றா� 

அைத� தைட)ப��தவி�ைல. இைடமறி� இ தா�க)ப�� 

ெபா� அ "றி�த ேநர�தி� (ALARM CONTROL) தா�கி 
நி3�திவி��. 

இ)ப4�தா
… 

1.இய(திர8கைள இய�"வ� 

2.விமான8கைள ஓ��வ� 

3.இரா�ெக��கைள இய�"வ� 

4.எெல��	� எெல��ரானி� எ
3 ேபைழகளி� ைவ� அத
 

ெசயலா�க8க� Dல� இய�"கி
றா�க�. 

பி
 அதனி� ஒலி அதி�வி
 கதி�கைள இய�க)ப�� ெபா� 

அ(த இரா�ெக�ைடேய இய�க5 ெசCகி
ற. 

அேத சமய�தி� இரா�ெக�4� "ைறக� இ&(தாH� இ(த ஒலி 
அதி�@கைள ஏவி அ க�டைளயிட)ப�� அைத5 

சரீா�"கி
றா
 மனித
. ஆக, வி*ஞான அறி@ ெகா�� 
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எெல��	� எெல��ரானி� 6ைறயி� இைத இ:வா3 இய�க5 

ெசCகி
றா�க�. 

இ
3 வி*ஞான அறிவி� வள�(த நா� இ(த வி*ஞான�ைத 

ந�Lகி
ேறா�. ஆனா�… ெமCஞான�ைத இழ(வி�ேடா�. 

ெமCஞான�தி
 Dல� F3கைள நா� அறி( ெகா�டா� 

மனித
 பிறவியி�லா நிைல அைடய@�… அழியா ஒளி5 சKர� 

ெபற@� இ உத@�. 

ஆனா� அத!" மாறாக மனித ஆைசயி
 உண�@கைள 

ஒ:ெவா& நிைலகளிH� வள��க)ப�� ெபா� இ(த 

உடைலேய அழி�"� நிைலயாகிவி�கி
ற. உட� அழி( 

வி�டா� இதிேல ேச��� ெகா�ட உண�@�ெகா)ப அ��த 

உடைல மா!றிவி�� ந� உயி�. 

ஆகேவ அ(த ெமCஞானியி
 உண�ைவ நம�"� அ:வ)ேபா 

ேச�� அைத அதிகமாக வள�� வி�டா� இ(த உடைல வி�� 

அக
றபி
 அ(த ெமC ஞானியி
 உண�@ட
 ந�ைம ஒ
ற5 

ெசCA�. 

ஆறாவ அறிவிைன ஏழாவ நிைலயாக ஒளியி
 நிைல ெபற5 

ெசCA�. 
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க�கைள D4 இ&(தாH� ச	… அ�ல திற(தி&(தாH� ச	… 

ந� நிைன@க� &வ ந�ச�திர�தி
 பா� ெச�ல ேவ��� 

  

காைல நா
" மணியிலி&( ஆ3 மணி�"� எ)ெபா� 

விழி)L வ&கிறேதா அ)ேபாெத�லா� அ(த� &வ 

ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� ேபெராளிA� நா8க� ெபற ேவ���… 

எ8க� உட� 6�வ� படர ேவ���… எ8க� ஜ?வா
மா ஜ?வ 

அ0�க� ெபற ேவ��� எ
3 "ைற(தப�ச� ப� நிமிட�தி� 

இ&( ஒ& மணி ேநர� வைரயாவ எ��க ேவ���. 

1.க� விழி� இ&(தாH� ச	… க�கைள D4 இ&(தாH� 

ச	… 

2.க�ணி
 நிைனவைலக� L&வ ம�தியி� வரேவ��� 

(6�கிய�) 

3.உயி� வழி தா
 நா� உடH�"� அ.)ப ேவ���. 

காரண�… நா� ெவளியிேல பா��ண�(த… ேக��ண�(த… 

உண�@க� அைன�� ஆ
மாவாக இ&�கி
ற… ந�ல 

எ�ண8கைள எ�ண விடா. ஏென
றா� நா� எ�தைன 

ேப&ைடய த?ைமகைள) பா��ேதாேமா அத!ெக�லா� வH 

அதிக�. 
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பாலிேல பாதாைம) ேபா�டாH� ம!ற ெபா&�கைள) 

ேபா�டாH�… சிறிதள@ விஷ�ைத) ேபா�� வி�டா� 

பாதாமி!"� ச�தி இ�ைல… பாH�"� ச�தி இ�ைல. 

அேத ேபா� அதி� சிறிதள@ கார�ைத) ேபா��வி�டா� 

அத.ைடய Jைவகைள அறிய 64யா. கார�தி
 Jைவ தா
 

6
னணியி� இ&�"�. உ)பி
 த
ைம இைண� வி�டா� 

அ(த உ)பி
 த
ைம 6
னணியி� வ( வி��. 

இைத) ேபா
3 தா
 நம வாB�ைகயி� காைலயிலி&( இர@ 

வைரயிH� நா� பிற	ட� ேகாப)ப�ட ஆ�திர)ப�ட 

ேவதைன)ப�ட சலி)L)ப�ட எ�லாேம ந� ஆ
மாவி� 

வ(வி�கிற. 

அைதெய�லா� மா!றி அைம�க அதிகாைலயி� அ(த 

மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி நா8க� ெபற ேவ���. அ எ8க� 

உட� 6�வ� படர ேவ���. எ8க� ஜ?வா
மா ஜ?வ 

அ0�க� ெபற ேவ��� எ
ற உண�விைன ந� உடH�"� 

ெசH�த ேவ���. 

மக	ஷிகளி
 அ&� ச�திைய நம�"� F�4� ெகா�ள 

ேவ���. அ(த5 ச�திக� F4ய பி
 உடலிலி&( வர�F4ய 

மண� ந� ேக�டறி(த த?ைமகைள ஆ
மாவிலி&( 

அ)Lற)ப��� நிைலயாக வ&�. 

1.காரண� மக	ஷிக� அ&� ச�திைய உடH�"� F��� ேபா 

2.ஆ
மாவி� இ&�"� த?ைம ெசCA� உண�@களி
 பி4)L 

அ!3) ேபாCவி��… ஆ
மாவிேல நி!கா. 

3.அ)ேபா கNடமான எ�ண8க� நம�"� வரா 

இைத நா� பழகி� ெகா�டா� மிக@� ந�ல. 

வாB�ைகயி� பிற&ைடய கNட8கைள� ேக�க)ப�� ேபாேதா 

அ�ல விப�ைத) ப!றி அறிய ேந&� ெபா�ேதா 

ேவதைன)ப��� ெகா�4&)ேபாைர அவ�கைள� க� ெகா�� 

பா��"� ெபா�ேதா அ எ�லா� பதிவாகி வி�கிற. 
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அ எ�லா� ஒ& வி�தாக மாறிவி�கிற. மீ��� அைத 

Tகர)ப�� ெபா� அ0வாக மா3கி
ற. உடலிேல உ&வான 

அ(த அ0�க� த
 இைர�காக அேத (விப� ேவதைன) 

உண�வைலகைள� தன�"� கவ�( த
 இன�ைத வள��க� 

ெதாட8"கிற. 

அ வளர� ெதாட8கி வி�டா� ந� ஆ
மாவாக மா3கி
ற 

1.எ�தைகய உண�வாக இ&(தாH� அ ந� உயி	ேல ப�� ேபா 

தா
 ந�ைம இய�"�. 

2.ந�லவனா�"வ�… ெக�டவனா�"வ�… அ�ல ேநாயாக 

மா3வ� இ ேபா
3 தா
. 

இைத) ேபா
ற நிைலகைள நா� RCைம)ப��த அதிகாைலயி� 

விழி�த@டேன &வ ந�ச�திர�தி
 ச�திைய எ�ணி எ��க 

ேவ���. 

1.உ�கா�( தா
 இைத5 ெசய�ப��த ேவ��� எ
3 இ�ைல 

2.எ�( உ�கார வசதியாக உ�ளவ�க� அ)ப45 ெசCயலா�. 

3.ப��ைகயி� விழி)L வ(த பி
… ேநராக� &வ ந�ச�திர�ைத 

எ�ணி 
4.அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� ேபெராளி நா8க� ெபற 

ேவ��� ஈ�வரா… எ
3 

5.L&வ ம�தியி� எ�ணி உடH�"� உ�6கமாக உட� 

6�ைம�"� ெசH�8க�. 

6.உ�6கமாக5 ெசH�த5 ெசH�த ஆ
மாவி� இ&�"� 

த?ைமகைள அைத ந?�கி� ெகா�ேட இ&�"�. 

தினச	 ந?ைர ஊ!றி உட� அ��ைக எ)ப4) ேபா�"கி
ேறாேமா 

அைத) ேபால ந� ஆ
மாவி� ப�ட த?ைமகைள ந?�க அ(த 

மக	ஷியி
 அ&� ச�திைய ந� உடH�"� அ:வ)ேபா 

ெசH�த ேவ���. 

அ வH) ெப!றா� தா
… உடH�"� வHவானா� தா
… 

த?ைமகைள ந?�க 64A�. எ)ப4A� உ8க>�"� அைத 

வHவா�க ேவ��� எ
பத!"� தா
 மீ��� மீ��� பதி@ 

ெசCகி
ேற
 (ஞான"&). 
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ந�ைம அறியாமேல “ெசய!ைக அறி@” ெகா�ட மனித�களாக 

மாறி� ெகா�4&�கி
ேறா� - ஈ�வரப�ட� 

  

இ�கலியி
 கைடசி� கால�தி� மனித ஆ�மா உய&� ஞான 

ேபாதைன வழி� ெதாட� அ!3 மனித எ�ண8க>� ஆவி 
உலகி� உடைல வி��) பி	(த ஆ�மா�க>� ெசய!ைக 

வி*ஞான ஒலி ஈ�)பி� உண�ைவ5 ெசH�திேய இ
3 இய8கி 
வ&கி
ற. 

ஆைகயினா� இ
ைறய மனித உண�வி
 Jவாசேம இய(திர 

கதியி
 ஒளி ஈ�)பி� உண�ெவ��"� எ�ண Jவாச அ0� 

கதி�களாக� தா
 Jவாச�திலி&( ெவளி வ( ெகா���ள. 

இ)ப4… 

1.அ
ைறய இய!ைக� தாவர ந3மண Dலிைககளி
 ெதாட�ப!ற 

நிைலயி� 

2.இய(திர ஓ�ட5 ெசய!ைக மனித நிைலயி� ெவளி)ப�� Jவாச 

அைலயி
 அ0� கதி�களிலி&( 

3.அதிலி&( வளரவ�ல உயிர0�கேள கலி மனித
 

ெவளி)ப��� அைல�"க(த 

4.Lதிய Lதிய "3கிய எ�ண ஆைசக� ெகா�ட ஞான5 ெசயல!ற 
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ஜ?வ ெஜ(�க� தா
 

5.த!ெபா� வள&� ஜ?வ அ0 உயி� வள�)Lக>� தாவர இன 

வள�)Lக>�…! 

இ(த� ெதாட	ேலேய ெச�H� நிைல தா
 இ
ைறய கால6� 

இனி வ&� கால6�…! 

பல Yறா��க>�" 6
… மனித உ&வ8க>� மனிதைன� 

கா�4H� மி&க உ&வ8க>� இ
3�ள நிைலைய� கா�4H� 

உ&வ�தி� வள�( வ�ண6� ெபாலி@� மி�க ஒளிAட
 

மிளி�(தன. 

இராமாயண� காவிய�தி� வா
மீகியா� எ�திய "ண�தி
 

அ4)பைட� கதாபா�திரேம அ(த(த� "ண�தி!ெகா)ப 

எ�ண�தி� "3கியவ&�"� “Fனி” எ
3� “ச"னி” எ
3� 

(வியாச�) கா�4னா�க�. 

எ�ண�தி� உய�(தவ&�" அவ	
 உ&வ அழைக இராமனாக5 

சி�த	�� கா�4னா� வா
மீகியா�. 

ஆனா� இ
ைறய கலி ஓ�ட�தி� “இய(திர� ெதாட�L ெகா�ட… 

ெசய!ைக ஒலி ஈ�)பி�…” வாழ�F4ய மனித எ�ண8களி
 

உண�@க� தா
 அதிகமாக5 Jழ
3 ெகா���ள. 

இத
 ெதாட�பி� ெசH�த)ப�� வழி� ெதாட� வள�5சியி
 வழி 
6ைறயி� எ(த5 ெசய!ைக ஒலிைய அதிகமாக� ேக�� அ: ஒலி 
ஈ�)பி
 Jழ!சியி� Jழ� ெகா�� மீ��� பிற)பி!" வ&� 

ெபா�… 

1.ஞான�தி
 வள�5சி ெகா�ட ம�க� பிற)பைத� கா�4H� 

2.த
 ஞானம!3 வி*ஞான ேவ�ைக வழி த(த உண�@ ஈ�)பி� 

க�)ப� ெகா�>� சிJ நிைலயிேலேய 

3.வி*ஞான ெசய!ைக நிைல�ெகா�த கலி ம�க� தா
 

4.இனி வ&� கால) பிற)Lக>� கலி மா!ற) பிற)L� 

ெதாட�Lக>�. 
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அ
ைறய கால8களி� “ஆயகைலக� அ3ப�தி நா
"” எ
3 

பிற�"� ம�க>�") பயி�வி�"� பயி!சி ஞான ேபாதைனக� 

இ&(த. 

இ
ைறய ெசய!ைக) ேபாதைனேயா… த
ைன� தா
 ந�பாம� 

ெசய!ைக) பி4யி� ந�பி�ைக ெகா�� அ(த5 Jழ!சி ஓ�ட 

கதிAட
 மனிதனி
 எ�ண� ெச
3 ெகா���ள. 

இதிேல சி�"�� அ(த ஏ�க6டேன இ
ப�தி
 எ�ைல எ…? 

எ
3 அறியாதப4… வாB�ைகயி
 ேவ�ைகயி� Jழ
றி�� 

த
ைமைய மா!றி 
1.ஆ�ம பல�தி
 உய�ைவ� ெகா�� 

2.ஜ?வ மனித எ�ண உண�வி
 ஞான� ெகா�� அைடA� இ
ப 

நிைலயி
 வழி� ெதாடைர 

3.இ8ேக உபேதச ேபாதைனயாக உய&� வழிைய� கா�4 

4.ஒ:ெவா& ஆ�மா@� மனித.�க��த நிைலயான “ெதCவ 

நிைல” ெபறவ�ல வழி� ெதாட&�" வழி கா��கி
ேறா�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

அக�திய
 த
 தாயி
 க&விேல சிJவாக இ&�"�ேபா பல 

ப5சிைலகளி
 வாசைனகைளA� Dலிைககளி
 மண8கைளA� 

அவ
 Tக�(ததா� ந*சிைன ெவ
றி�� ச�தி ெப!றா
. 

அ:வா3 அவ
 Tக�(தறி(த உண�வி
 அ0வாக விைளய 

ைவ�த உண�வைலக� இ(த) Wமியிேல உ��. அைத நா� ெபற 

64A�. 

அக�திய
 தாC க&விலி&�"� ெபா� அவ.�"� விைள(த 

ச�திகைள ந� உடலி� வள&� அ0�க&�களி
 க&வி� அ&� 

ஞான�ைத இ)ெபா� உ&வா�"ேவா�. 

அக�திய
 ெப!ற Dலிைககளி
 வாசைனகைள எ�ணி� 

தியானி�"� ெபா� எவ� எவ&�"� கிைட�கி
றேதா அவ�க� 

அ&� ஒளியி
 ச�திைய) ெப!றவ�க� ஆவா�க�. 

கிைட�கவி�ைல எ
றா� விர�தி அைடய ேவ�டா�. 
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அக�திய
 ெப!ற Dலிைககளி
 மண8கைள) ெபற ேவ��� 

எ
ற ஏ�க�ைத உ8க>�"� வள��� ெகா�>8க�. நி5சய� 

அைத) ெப!3 வள��� ெகா�ள 64A�. அைத உ&வா�கிட 

64A�. 

இ)ெபா� யா� (ஞான"&) ெசா�ல�F4யைத எ�லா� ஏ8கி) 

ெபற ேவ��� எ
ற அ(த ஈ�)Lட
 தா
 இ&�த� ேவ���. 

அக�திய மாமக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி எ8க� இர�த 

நாள8களி� கல( எ8க� உட� 6�வ� பட�( எ8க� 

உடலிH�ள ஜ?வா
மா ஜ?வ அ0�க� அைன�� ெபற 

அ&�வாC ஈ�வரா எ
3 உ8க� உயி&ட
 ெதாட�L ெகா�� 

ஏ8கி� தியானிA8க�. 

பல இல�ச� ஆ��க>�" 6
 

1.அக�திய
 அவ
 வாB(த கால8களி� அவனிடமி&( 

ெவளி)ப�ட உண�@கைள 

2.நா8க� ெபற அ&�வாC ஈ�வரா எ
3 ஏ8கி� தியானிA8க�. 

3.அக�திய
 அவ
 க&வி� வள&� ெபா� Tக�(த� 

4.பிற(தபி
 அவ
 Tக�(தறி(த ஆ!ற�மி�க ச�திக>� நா8க� 

ெபற அ&�வாC ஈ�வரா எ
3 ஏ8கி� தியானிA8க�. 

இைதேய தி&�ப� தி&�ப ஏ8கி அ(த உண�@கைள உ8க� 

உடH�"� பர)L8க�. உ8க� உடலி� உ�ள அ0�களி
 

நிைலகளி� அக�திய
 ெப!ற ப5சிைல மண8கைளA� 

Dலிைக வாசைனகைளA� ெப&�"8க�. 

அவ
 Tக�(தறி(த ந3மண8க� உ8க� உடH�"� L"வைத 

ந?8க� அறியலா�. 

இைத Tகர)ப�� ெபா� அ(த ந3மண8க� உ8க>�"� 

கிைட�"�. ந*சிைன ெவ
றி�� ஆன(த நிைலகளான அ(த5 

ச�திக� தியானி�"� ெபா� உ8க>�"� இைணA�. 
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உடைல இய�"� நர�L ம�டல8களி� ஏ!ப�� சில T�ணிய 

மா!ற8க>� அதனி
 விைள@க>� 

  

ஆதியிேல உ&வான விஷ�… 

1.ம!ற விஷம!றைத� தா�"� ேபா அ நக�( ஓ�கிற. 

2.தா�"� ேபா ெவ)ப6�… நக�( ஓ�� ேபா ஈ��"� 

கா(த6� உ&வாகிற. 

அ(த உண�வி
 ச�தியா� அ எைத� தன�"� இைண�தேதா 

அைத உ&வா�க5 ெசCகி
ற. இத!ெக�லா� Dல� ஆதியிேல 

உ&வான விஷ� தா
. 

அ(த விஷ�தி
 அள@ேகா� எேவா அதனி
 இய�கமாக 

இய�"�. அத!"� காரண) ெபய� ஆதிச�தி. ஆகேவ ஆதிச�தி 
எ
ப க�ைமயான விஷ�. 

ஆர�ப�திேல ஈ��"� ச�தியாக வ(த ஆதில�Jமி. ஆதியிேல 

உ&வான அ(த ெவ)ப� ஆதிபராச�தி. ச�வ�ைதA� உ&வா�"� 

ெவ)பமாகி
ற. 

1.ஒ
3 இய�"� ச�தி 
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2.ஒ
3 உ&வா�"� ச�தி 
3,ஒ
3 கவ&� ச�தி 

விஷ�தி
 தா�"தலா� தா
 ெவ)ப� உ&வாகிற. அைத) 

ேபா
3 தா
 நா� ச(தி�"� ச(த�)ப8களி� எதி�நிைலயான 

உண�@க� ேமாதலானா� உடலிேல ெவ)பமாகிற. 

அ��தவ� ெசCA� தவறான உண�@கைள� F�ைமயாக உ!3 

ேநா�கி அைத எ��� ெகா�டா� நம�"� ேகாப உண�வி
 

த
ைம அதிகமாகிற. அவ�க� ெசய�ப��� ேவதைன எ
ற 

ந*சான உண�@க� ந� மீ ேமாகிற. 

அ)ப4 ேமா�ேபா நம�"� அ(த உண�வி
 த
ைம 

ெகாதி)பாகி அ0வி
 த
ைம ந� உடலிேல ெப&�க� 

ஆகி
ற… இர�த� ெகாதி)L எ
3 ெசா�வா�க�. 

1.ந� உண�ைவ இய�"� அ(த� ெகாதிகலனான J� ந?� 

உடH�"� ெச
3 

2.கவன நர�Lகளி� தா�க)ப�ட பி
 அ தா8கா ெவ)ப� 

அதிகமாகி
ற. 

உதாரணமாக ஒ& "�க	� ேக� அதிகமாக உ&வானா� அ(த) 

பா�திர� எ)ப4 ெவ4�கி
றேதா அைத) ேபா
3தா
 இ(த� 

ெகாதிகலனா"� விஷ�தி
 அ��த�தி
 த
ைமக� நா� கவன 

நர�Lகளிேல ஊ�&@கிற. 

எ(த உண�வாக இ&(தாH� சி3 Dைள வழியாக5 ெச
3தா
 

ந� உட� உ3)Lகைள இய�"�. நர�Lக>�"� அமிலமாக (ACID) 

மா!3� த
ைமக>� வ&�. 

1.எ(த) பாக�தி
 த
ைமயிேல இ(த� ேகாப6� விஷ6� 

கல( அதிகமாக5 ெச�கிறேதா… 

2.அ(த அ��த நிைலக� அ8ேக ஏ!ப�� ெபா� அ(த இட� 

வி	(வி��. 

3.வி	A� த
ைம வர)ப�� ேபா மனித.�" மய�க நிைல 

(தைல J!ற�) வ&கி
ற. 
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ஆனாH� மய�க� வ&வத!" 6
 சிறிதள@ நிைன@ இ&�"� 

ேபா என�" இ)ப4 ஆகிவி�டேத…! எ
ற எ�ண� வ(தா� 

ெவ4�வி��. 

அேத ேபா
3 

1.“மய�க நிைலக� வ&கிறேத…!” எ
ற எ�ண�ைத மீ��� 

அதிக	� வி�டாH� 

2.இ(த உண�வி
 த
ைம ெகாதி)பாகி சி3 நாள8க� ெவ4� 

இர�த8க� கசிவாகிவி��… 

3.அ��த கண� மரண� தா
. 

ஏென
றா� இைத ேபா
ற உண�வி
 இய�க8க� ந� 

உடH�"� ேமாதலா"� ேபா ேபாரா�ட8க� அதிகமாகி� 

ெகாதிகலனாக எ)ப4 வ&கிற…? எ
3 ஞானிக� அ
ேற 

அைத5 ெசா�லிA�ளா�க�. 

சாதாரண மனித.� இைத அறிவத!காக ேவ�4 ெதCவ5 

சிைலகைள உ&வ� அைம� 1008 "ண8கைளA� தனி� 

தனியாக� கா�4A�ளா�க�. 

ப	ணாம வள�5சியி� பல ேகா45 சKர8களி� வள� பிைறயாகி 
மனிதனாக வள�வத!" Dல� எ…? எ
3�… மனிதனாக ஆன 

பி
 அவ
 எ��� ெகா�ட "ணநல
களி
 இய�க�ைதA�… 

அதனி
 பி
 விைள@கைளA� உண��வத!"� 

ெதCவ5சிைலக� ஒ:ெவா
3�"� தனி� தனி வாகன�ைதA� 

ெகா���ளா�க�. 

எதனி
3 ந�ல உண�@கைள5 Jவாசி�… அேவ வாகனமாக 

அைம( வள�பிைறயாக மனிதனாக எ)ப4 வ(ேதா� எ
3�… 

மனிதனான பி
 

1.ேகாப� ேவதைன ஆ�திர� ேபா
ற "ண8கள5 Jவாசி�"� 

ெபா� ேதC பிைறயாகி 
2.மனிதன�லாத உட�க>�" எ)ப45 ெச�கிேறா�…? எ
3� 

ெதளிவாக� கா��கி
றா�க�. 
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அ&� ஞானிக� கா�4ய அ&� வழியி� ந� வாB�ைகைய 

அைம�� ெகா�டா� நா� மீ��� இ
ெனா& பிறவி�" வர 

மா�ேடா�… அழியாத ஒளி உட� ெபறலா�. 

ச!3 சி(தி�) பா&8க�…! 

 

ெதCவ ச�திகளாக ந?8க� உ&வாக ேவ��� - ஈ�வரப�ட� 

  

ெசா(தப(த�… 

ெதாழி�… 

J!3)Lற�… 

வி*ஞான�… 

வியாபார�… 

ம&�வ�… 

இதிேல ஏதாவ ஒ
றிேல இ
ைறய மனித வாB�ைக 

அைம(தி&�கி
ற. 

இ(த வாB�ைக� ெதாட� Jழ!சிAடேனேய ந� வள�5சியி
 

வHைவ� F�4� ெகா�� இ(த வாB�ைக) பி4)ைப� தா
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1.மனிதனி
 6!றிய நிைல எ
3 இ
ப�ைத� ெகா�ளாம� 

2.மனித ஆ�மாவி
 உய�@ வழி�" வழிகா�4 வ&கி
ேற
 

(ஈ�வரப�ட�) 

இைத� ெதாட�( ப4)ேபா� பதிவா�கி அைத5 ெசயலா�கி வ&� 

நிைலயி� 

1.இதி� உண��தப)டாத பல உ�ைமக>� உ��…! 

2.ேநர4யாக உண��த)படாதைவகைள� த8களி
 ஞான�ைத� 

ெகா�� உண�( 

3.உயர� F4ய நிைலக>�"� தா
 அ:வா3 விட)ப���ள. 

இனி வர) ேபா"� கால நிைலயி� �மா��க… அ5ச� ெகா�>� 

அைல உண�@ தா
… கா!றைலயி� ந5J� த
ைமயாக 

வள�(ேதா8கி5 JழH� த&ணமாக உ�ள. 

இதிேல மனித
 த
ைன� தா
 உண�( 

1.த
 ஆ�ம வHைவ� F�4 

2.பிற ஈ�)பி
 பி4)பி� சி�காம� 

3.உய� ஞான வழி� ெதாட	
 ெதாட�ைப� ெகா�� 

4.வள�(த பல ேகா4 ேதவாதி ேதவ�களான சகல ச�திகைளA� 

சைம�கவ�ல 

5.ேபரா!ற� ெகா�ட ச)த	ஷிகளி
 ெதாட�ைப ஏ!ப��தி� 

ெகா�>8க�. 

ஆகேவ… உய�(ேதா	
 உய�@ட
 உய&� எ�ண�தி� உ�ள 

ஒ:ெவா& ஆ
மா@� உய�(ேத ெச�H� வழி 6ைற�காக 

1.இ8ேக வழி கா��� உ�ைமைய ஏ!3 

2.ஞான விள�க) ேபாதைனகைள ஒ:ெவா& ஆ�மா@� ெப!3 

3.மனித ச�திகைள� “ெதCவ5 ச�தியாக” உ&வா�"8க� 

ஒ:ெவா&வ&ேம. 

 

 

 



51 

 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

நா� ெபற ேவ�4ய எ…? ெபற� F4ய எ…? ெபற)படாத 

எ…? எ
ற நிைலகைள5 ச!35 சி(தி�) பா&8க�. 

ஒ&வ
 த?ைம ெசCகிறா
 எ
3 பதிய ைவ�� ெகா�டா� 

“அவ
 த?ைம ெசCதா
… ஆகேவ அவைன வி�ேவனா பா�…?” 

எ
3 எ�ணினா� எ
ன ஆ"�…? 

இ(த� கண�கி
 பிரகார� நா� சி(தைன இழ(த நிைலயாக5 

ெசய�ப�ேவா�. 

எ(த எ�ண�தா� அ��தவைன அழி�திட ேவ��� எ
ற 

எ�ண� ஓ8கி வள�கி
றேதா அத
 ேம� நா� ெகா�>� 

பாச� அவ.�"� விைள(த த?யவிைனக� நம�"� விைளய� 

ெதாட8"கி
ற. 

அேத சமய�தி� ஒ& ேநாயாளிைய நா� உ!3) பா��) 

பதிவா�கி வி�டா� பாச�தா� “இ)ப4 ேவதைன)ப�கி
றாேர…” 

எ
3 எ�ணினா� அவ� ேநாயி
 உண�@க� நம�"� 

வ&கிற. 

அ)ப4 ேநாயாளிைய உ!3) பா��த அ(த� கண�கி
 பிரகார� 

அவைரேய நா� எ�ணி� ெகா�4&(தா� அ(த ேநாயி
 

த
ைம நம�"� வள�(வி�கிற. அ�� நா6� 

ேவதைன)ப�ேவா�. 

ஆகேவ இ(த மனித வாB�ைகயி� நா� க�0!3) 

பா��க)ப��ேபா அவ�கைள) படெம�� அவ�களி� 

உ&வான உண�@க� அவ&ைடய நிைலகைள 

1.“எ:வள@ ேநர� எ�0கி
ேறாேமா… 

2.எ:வள@ ேநர� அறிகி
ேறாேமா… அ(த� கண�"க� 

F4வி��. 

3.ஆகேவ “இ(த மனித வாB�ைகயி� ெபற)படாத… ெபற� 

Fடாத.. மனிதனி
 ஆைச”. 
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ஆலய8களி� இ ெதளிவாக� கா�ட)ப���ள. சிவ
 

ஆலய�தி� “ந(த?�வரா…” எ
3 கா��கி
றா�க�. 

ஆகேவ ந(த?�வர
 எவாக இ&�க ேவ���…? 

ந�ைம) ேபா
3 இ(த) Wமியி� வாB(தவ�க� த
 மனித 

வாB�ைகயி� ஏ!ப�ட 
ப8கைள ெவ
3 ந*சிைன ஒளியாக 

மா!றினா�க�. 

உயி&ட
 ஒ
றிய உண�வி
 த
ைம ஒளியி
 சKரமாக) ெப!3 

கணவ.� மைனவிA� ஒ
றாக இைண( அ(த உண�வி
 

த
ைம ெகா�� அவ�க� வி�ணிேல &வ ந�ச�திரமாக@� 

ச)த	ஷி ம�டலமாக@� வாB( ெகா���ளா�க�. 

அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&ைள) ெபற ேவ��� எ
3 

ந(தி நம�"� ெச
3 அவ
 எ)ப4� த?ைமகைள ந?�கினாேனா 

அைத) ேபால நா6� நம�"� த?ைமகைள ந?�க ேவ���. 

அ)ப4 ந?�"வத!" நா� எ)ப45 Jவாசி�க ேவ���…? 

அதிகாைல 4 மணி�" அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� 

ேபெராளிA� எ8க� உடலி� உ�ள இர�த நாள8களி� கல(, 

எ8க� உட� உ3)Lகைள உ&வா�கிய அ0�க� அ(த 

ச�திைய) ெபறேவ��� எ
3 ந� உடைல உ&வா�கிய 

அ0�க>�" இ)ப45 சா)பா� ெகா��க ேவ���. 

நம "&நாத� கா�4ய அ&� வழியி� அவ	
 ைண ெகா�� 

அதைன நா� ெப3த� ேவ���. ஆகேவ நா� ெபற ேவ�4ய 

இைத� தா
...! 
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சாமி இ&�கிறா�... எ�லாவ!ைறA� அவ� பா��� ெகா�வா�...! 

எ
ற எ�ண�தி� நிைறய) ேப� இ&�கி
றா�க� 

  

"&நாத� கா�4ய அ&� வழியி� ந?8க� உய�(த ச�திகைள) 

ெபற ேவ��ெம
பத!காக5 Jலபமாக� ெகா��கிேறா�. அைத 

ந?8க� ந�ல 6ைறயிேல பய
ப��தி� ெகா�>8க�. 

எ(த5 ச8கடமான உண�@ வ(தாH� ச	… உடேன ஆ�மJ�தி 
ெசCA8க�. உ8களிட� அ(த அ��"5 ேசரா. 

உ8களிட� அ:வள@ பவைர� ெகா��கிேறா� எ
றா� யா� 

அ.பவி� வ(த. 

1.ெநா4�" ெநா4… எ�ைம இ�ைச ப�ணிேய "&நாத� 

ச�திகைள� ெகா��தா�. 

2.உ8க>�" இ�ைச வ&�ேபாெத�லா� அ(த மக	ஷிகளி
 

அ&� ச�திைய எ�� 

3.ஆ�ம J�தி Dல� உ8கைள� கா)பா!றி� ெகா�>8க� எ
3 

ெசா�கிேறா�. 
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ஆனா�… சாமிைய எ�ணி� ெகா�4&(ேதா�… என�" இ)ப4 

இ&�கிறேத…! எ
3 (சாமிைய) நிைன�� ெகா�ேட ஏ8கி� 

ெகா�4&)பா�க�. 

ஏதாவ உடலிேல வலி�தா� ேபா�. எ�ைம� தி�ட�தா
 

ெசCகிறா�க�. சாமி… இ)ப4 இ&�கிறேத…! தைல வலி�கிறேத… 

ேம� வலி�கிறேத… எ
3தா
 எ�0கிறா�கேள தவிர ஆ�ம 

J�தி ெசCA8க� எ
றா� எ�தைனேயா ேப� 

வி��வி�கிறா�க�. 

யா� (ஞான"&) உ8க>�" ேலசாக5 ெசா�கிேறா�. ஆனா� 

கNட)ப��� தா
 எ�லாவ!ைறA� பா�� வ(ேதா�. 

உ8க>�"� வர�F4ய 
ப�ைத) ேபா�க ஆ�ம J�தி எ
ற 

ஆAத�ைத) பய
ப��8க�..! எ
3 அ4�க4 ெசா�லி� 

ெகா�� வ&கி
ேற
. ேலசாக5 ெசா
னா� ெசா
னா� 

ெப&�ப"தியாேனா� அைத5 ெசCவதி�ைல. 

சாமி மீ ெரா�ப) ப!3 இ&(தா� ேபா�…! 

1.அவ�க� எ
ன தவ3 ெசCதாH� ச	... 

2.“சாமி இ&�கிறா�...” அவ� எ�லாவ!ைறA� பா��� 

ெகா�வா�...! எ
ற எ�ண�தி� 

3.த
ைன� தி&�தி� ெகா�ள மா�டா�க�. 

4.சாமி இ&�கிறா�...! எ
ற எ�ண� தா
 வ&கிறேத தவிர 

5.சாமி ெசா
னைத எ��� த
னிட� வர�F4ய த?ைமகைள� 

த�)பத!" இ�ைல. 

ேகாப�ைதA� ஆ�திர�ைதA� ம!றைதA� தா
 எ��� 

ெகா�கிறா�க�. சாமியிட� ெரா�ப ெந&8கி) பழகியவ�க� 

இ)ப45 ெசCகிறா�க�. ந�லைத எ�)பத!" அவ�க� எ�ணேம 

தைடயாகி) ேபாகிற. 

ஐயா இ)ப4 இ&8க�… உ8கைள� கா)பா!றி� ெகா�வத!" 

ஞானிகளி
 அ&� ச�திைய எ�8க� எ
3 ெசா
னா� “சாமி 
தா
 இ&�கிறாேர... சாமி ெசCவா�...” எ
ேற ெசா�லி� 

ெகா�4&�கி
றா�க�. 
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சாமி எ
ன ெசCவா�…? 

ஒ:ெவா&வ� உயிைரA� கட@ளாக மதி� உ8கைள அறியா 

ஆ�4)பைட�"� த?ைமயான உண�@க� மாற ேவ��� எ
3 

யா� எ�ணி� ெகா�4&�கிேறா�. 

அ(த அ4)பைடயிேல ந?8க� எ�ணினா� தா
 உ8க>�"� 

அ(த ஆ!ற�க� ெப&"�. ஆகேவ… 

1.சாமி ெசா
ன உய�(த ச�திைய� தன�"� ஊ
றி எ�� 

ைவ�� ெகா�ள ேவ���. 

2.அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� ச�திகைள) ப!றி) ேபச ேவ���... 

அைத எ��� தன�"� வள��க ேவ���. 

 

தியான�தி
 Dல� ந� ேக�விக>�" விைடைய எ)ப4) 

ெப3வ…? - ஈ�வரப�ட� 

  

ஆ� ெப� ஆ�ம� F�� ஐ�கிய� ெதாட&ட
 பிற�"�… 

ஒளியி
 உய�@ வ�ட வள� ெதாட� ச�தியான “ஆதிDல�” எ
3 

உண��� Dல�ைதேய 

1.	ஷி ப�தினி Dல�தா� உ&வா"� வழியி� ெச�H� வழி 
6ைறகைளA� 
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2.மனித ஆ�மாவி
 உண�@ எ�ண ேமாதைல� ெகா�� ெதCவ 

"ண ச�திகைள) ெப3� நிைல�" 

3.மனிதனி
 எ�ண ஓ�ட5 சைம)பினா� ெச�H� வள� 

6ைறகைள இ நா� வைர வழி)ப��தி வ(�ேள
. 

இைத) ப4�"� ஒ:ெவா& ஆ�மா@� இ8ேக கா�4யைத5 

ெசய� 6ைற)ப��தி வள�( வ&� ெதாட	� த8க>�" 

ஏ!ப�� வினா�கைள� ெதளி@ 6ைற ெப3� மா��க�தி!" வழி 
உ��. 

அதாவ இைத) ப4�"� ேபா ஏ!பட�F4ய எ�ண மா!ற 

நிைலகைள� ெதளி@ கா0� அறிA� நிைல�"… ந?8க� எைத 

அறிய வி&�Lகி
ற?�கேளா 

1.அறிA� எ�ண�ட
 L&வ ம�தியி� நிைனைவ� F� 

பாC5சி5 ெசH�8க�.. 

2.பி
… ேம� ேநா�கிய Jவாச� ெதாட�பினா� உய�(ேதா	
 

நிைலAட
 எ�ண�ைத5 ெசH�8க�… 

3.வள�(த 	ஷிக>ட
 ந� அறிA� எ�ண ஞான�ைத5 

ெசH�8க�. 

அறி( ெகா�>� உய� ஞான அறிவா!றலினா� இ: 

எ�ண�ைத5 ெசH�� ெபா� 

1.உய� ஞான� ெப!ற அைல ச�தியி
 ெதாட� நம�"� கிைட� 

2.ந� உடலி
 கா(த T� அைல ஈ�)பி� 

3.நா� அறிய வி&�பிய அைன�தி!"� விைடக� கிைட�"�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

அ
L� ப	@� பாச6� ெகா�ட நா� இ
3 சாதாரண 

வாB�ைகயி� நா� எ)ப4 எ�0கி
ேறா�...? 

அவ�க� ெச�வ5 ெசழி)Lட
 ந
றாக இ&(தா�க�. 

எ�ேலா&�"� அவ�க� பல உபகார8கைள5 ெசCதா�க�. 

ஆனா�, “பாவ�… இ
3 இ)ப4 ேவதைன)ப�கி
றா�க�”. 

அவ�க� "��பெம�லா� “இ)ப4 ேவதைன)ப�கி
ற...” எ
3 

ப	@� ப�L� ெகா�� “பய
ப��� 6ைறைய� தவறி...” நா� 
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பாச�தா� அவ�க� ப�� ேவதைனைய Tகர)ப�� ெபா� 

ந�6� உ�ள ந�ல "ண8கைள இழ�க5 ெசCவி�கி
ற. 

1.ந�ல "ண8கைள விHவிழ�க5 ெசCவி�கி
ற. 

2.இைத மா!3வத!" எ
ன ைவ�தி&�கி
ேறா�...? 

3.ஏதாவ வழி இ&�கி
றதா..,? 

மனித
 ஒ
3 ேச�( வாBவத!"� த
ைன அறியா வ&� 

பைகைமகைள ந?�"வத!"� ச(த�)ப ேபத�தா� நம�"� 

பைகைம உ&வா�"� அ0�க� விைளவைத� 

தைட)ப��வத!"� பல உபாய8கைள� க��பி4� 

“ஆலய8கைள அைம�தா�க�... அ
ைறய ெமCஞானிக�”. 

ஆனா�, அ(த ஞானிக� கா�4ய வழியி� இ
3 யாராவ 

ஆலய�தி!"5 ெச�கி
ேறாமா...? எ
றா� எவ&� இ�ைல. 

ைவ"�ட ஏகாதசி - ெசா��க வாச� அ
3 ெசா��க�தி!") 

ேபா"� பாைத...! எ
3 வி4ய வி4ய உ�கா�( ெகா�� 

ேபJவா�க�. 

அ)ேபா அ8ேக எைத) ேபJேவா� எ
றா� அைமதி ெகா�� 

இ&�"� ெபா� “அவ� "��ப�தி� இ)ப4... இவ� "��ப�தி� 

இ)ப4... இவ�க� இ)ப4 இ&(தா�க�..!” எ
3 அ(த இர@ 

6ழி�தி&�"� ெபா� ேபJவா�க�. 

ஏென
றா�... 

1.ேசா�வைடA� ெபா� அ(த5 ேசா�வி� கிள�L� இ�தைகய 

உண�@கைள) ேபசி� ெகா�4&)பதா
 

2.ெசா��க வாச� அ
ைற�" ேவைல. 

ெப&�ப"தியானவ�கைள) பா��ேதா� எ
றா� இர@ 6�வ� 

அ��தவ�கைள) ப!றிய "ைறகைள வி4ய வி4ய) ேபJவா�க�. 

காைலயி� ெசா��க வாசைல� திற(தபி
 “திL திL...” எ
3 

த�>வா�க�. ஆக த
ைன மற( இ:வா3 ெசCவா�க�. 
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காரண அ8ேக ேமா�ச�தி!") ேபாக�F4ய... “பாைத..” 

திற(வி�ட. தா
 6�4ய4�� ெகா�� ேபாC அ8ேக 

அபிேஷக�ைத5 சா!றிவிடலா� எ
3 ெச�வா�க�. 

உடேன ஆ�டவ
 ெம5சி... 
1.“எ�ேலாைரA� த�ளிவி��..,” எ
ைன வ( த	சி�க வ(தா
 

2.அதனா� அவ.�" “அ&ைள) பாலி�கலா�..,” எ
3 கட@� 

ெகா�)பா
 எ
3 

3.இ)ப4�தா
 ந�பி�ைகைய நா� வள��� ெகா�� ந�ைம 

அறியாமேல தவ3க� ெசCகி
ேறா�. 

இைத) ேபா
ற நிைலகைள நா� மா!ற ேவ���. 

ஒ& மனித
 யர)ப�வைத� க�டபி
 நா� மகிB5சி அைடய� 

Fடா. அவ�க� யர�திலி&( மீள ேவ���. மக	ஷிகளி
 

அ&� ஒளி அவ� ெபறேவ���. அவ�க� "��ப�தி� உ�ேளா� 

நல6� வள6� ெபறேவ��� எ
3 எ�0த� ேவ���. 

இ(த உண�@கைள நம�"� ேச�� வி�டா� “இ(த) பாைத...” 

நா� உயர ேவ��� எ
ற உண�@க� நம�"� விைளகி
ற. 

எத
 வழிகளி� இைத எ�0கி
ேறா�..? 

1.மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ெபற ேவ��� எ
3 அத
 

வழிகளி�தா
 எ�0கி
ேறா�. 

2.அ(த அ&ைள 6தலி� நா� எ�0கி
ேறா�. 

3.அ��� 
ப)ப�ேவா�க� அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி 
ெபறேவ��� எ
3 எ�0கி
ேறா�. 

அ)ெபா� அவ�க� 
ப�ைத நா� Tக�வதி�ைல. 
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மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ெபற ேவ��� எ
ற கடைம உண�@ 

நம�" எ)ெபா�� இ&�க ேவ��� 

  

வாB�ைகயி� வ&� இ&ைள அக!றி ெமC) ெபா&ைள� கா0� 

நிைலக>�"5 U	யைன) ேபா
3 நா� ஒ:ெவா&வ&� 

பிரகாசி�க ேவ���. 

ந� உடH�"� இ&�"� அைன�தி!"� ந� உயிேர U	யனாக 

இ&( இய�"கி
ற. அேத மாதி	 நா6� பிற&ைடய 

நிைலக>�") பிரகாசி�"� நிைலயாக ஒளியி
 Jடராக 

U	யனாக மாற ேவ���. 

அதாவ... U	யைன) ேபா
3 

1.&வ மக	ஷி ஒளியி
 Jடராக� &வ ந�ச�திரமாக அறிவி
 

ஞானமாக எ)ப4 வள�கி
றேதா 

2.நா� ஒ:ெவா&வ&� அ(த� &வ மக	ஷியாக மலர 

ேவ���. 

3.அ(த மக	ஷி கா�4ய நிைலகைள நா� பி
ப!ற ேவ���. 
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விநாயக� ச��தி எ
ற நிைலயி� த?ைமகைள அட�கி� 

த?ைமகைள அக!றி�� உண�வாக உடலான பிரப*ச�தி!"� 

நா� வள��த� ேவ���. 

ஆகேவ ந?8க� அைனவ&� த?ைமகைள அக!றி வி�வ ?�க� எ
3 

ந�Lகி
ேற
. 

1."& ப�தி எ
ற நிைலயி�... "& எ
3 நா� எைத5 

ெசா�கி
ேறாேமா 

2.நம "&நாத� எைத5 ெசா
னாேரா அத
 வழிகளிேல நா� 

கைட)பி4� 

3.ஒ&8கிைண(த நிைலகளி� வழி)ப�ேவா�. 

ந�ைம� கா)ேபா�... ந�ைம5 சா�(தவைர� கா)ேபா�... உலைக� 

கா)ேபா�...! எ
ற நிைலகளி� அ(த உய�(த எ�ண8கைள 

வள�)ேபா�. 

&வ ந�ச�திர�தி
 ஈ�)L வ�ட�தி� இ&�"� “அ(த5 ச)த	ஷி 
ம�டலேம நம�" எ�ைல...!” எ
ற நிைலயிைன வ"� அ(த 

மக	ஷிகளி
 அ&� ச�திைய) ெப3� த"தியாக� 

தியானி)ேபா�. 

ச)த	ஷிகளி
 அ&� ச�தி நா� பா��"� அைனவ&� ெப!3 

அவ�க� வாB�ைகயி� மன பல6� மன வள6� ெப!3 

ெதாழி� வள� ெப&கி ெச�வ� ெச�வா�" ெப!3 மகிB( வாழ 

ேவ��� எ
ற எ�ண�ைத ஒ:ெவா& நா>� எ�� நா� 

வள��க ேவ���. 

"& வழியி� நா� அைனவ&� அ(த ஞான�தி
 ெதாட�பி� வளர 

ேவ���. அ(த5 ச�தி ெபற ேவ��� எ
3 ஏகக�ட
 நா� 

தியானி�க ேவ���. 

1."& நம�" எைத உபேதசி�தாேரா நம�"� ஒ:ெவா& நா>� 

அைத வள��க ேவ��� 

2.ந� பா�ைவயா� பிற&ைடய த?ைமக� ந?�க)பட ேவ��� 

3.ந� ெசா�லா� பிற&ைடய கNட8க� ந?�க)பட ேவ���. 
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4."& அ&ளா� அ(த5 ச�திைய) ெப!3 எ�ேலா&� நல� ெபற 

ேவ��� எ
3 நா� தவமி&�க ேவ���. 

எ�ேலா&ைடய "��ப�திH� மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி பட�( 

அவ�க� மனமகிB( வாழ ேவ��� எ
3 நா� தவமி&�க 

ேவ���. 

அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� ச�திைய) ெபற ேவ��� எ
ற 

கடைம உண�@ட
 நா� ெசய�பட ேவ���. 

ம!றவ�க>�" அ(த அ&� உண�விைன எ��) ேபாதி�"� 

த
ைமக� ெபற ேவ���. அவ�க>�" எ���கா�டாக 

ந�6ைடய வாB�ைக� தர� அைமத� ேவ���. 

1.அவ�கைள ந�வழி)ப���... மன பல� ெபற5 ெசCA�... 

நிைலயான வள�5சியாக ந?8க� ெபற ேவ���... 

2.அ(த நிைலைய ந?8க� அைடய ேவ��� எ
3 நா
 

(ஞான"&) பிரா��தி�கிேற
. 

 

 

 



 

ஆ� பாதி ெப� பாதி
ச�தி - ஈ�வரப�ட� 

  

ஆ� ெப� இன வி&�தியி�
ஈ�)L ஜ?வ நிைலயி�
மனிதனி
 வ�ச� ெதாட�
வழி� ெதாட� Wமி) 

உ�ள. 

இதைன ஒ�த பிற)L
எ)ப4 இர�� இர��
ெசய�ப�கி
றேதா 

1.ஆ� இன 

2.ெப� இன ஜ?வ வள�)L�"க(த
3.இர�� ஜ?வ சKர 

பிற)பைத) 

4.வH� ெகா�ட 

நிைலதா
 “அ��தநாK�வர�

64 

பாதி... எ
ற அகில உலக8கைளA�

வி&�தியி� ஆணி
 அமில ச�தியி

நிைலயி� சKர வாB�ைக தி&மண ப(த 

ெதாட� ம�க� ெச�வ நிைல ெப!3
 பி4)L5 ெசயHட
 ஒ
றிய வாB�ைகயாக

ற)L வள�)L இற)Lட
 ஒ
றிய Jழ!சிையேய
இர�� உ3)Lகளி
 உ&வ உட� ஞான

 அத!ெகா�த த
ைம 

 அமில ஆ�ம 

வள�)L�"க(த ஆ�ம அைலA�
 பி�ப ஆ�மா�களி
 ெதாட�L

ஆ�ம இைண)பி
 ெதாட	�
அ��தநாK�வர�” எ
3 கா�4னா�க�.

 

உலக8கைளA� பைட�"� 

ச�தியி
 ெப� 

 ெசா(த�தா� 

ெப!3 வா�� 

வாB�ைகயாக 

Jழ!சிையேய 

ஞான ஒ
றி5 

 ேபா
ேற 

அைலA� 

அைலA� ஒ
றாக 

ட�L பிற)L சிJ 

ேபா
3 

ெதாட	� பிற�"� 

. 
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ஆ� பாதி… ெப� பாதி… “சிவ ச�தி…” எ
3ண��திய ெதCவ 

நிைலயி� வழிகா�4ய உ�ைம� த�வ விள�க நிைல�ெகா�த 

ஆ�ம ஐ�கிய�தி� பிற�க)ப�� வள�5சி நிைலAட
 

Jழ!சிAட
 இ5Jழ!சிAட
 ஒ�த ஆ�ம ெதாட� ெகா�ேடா	
 

ஈ�)L நிைல மக@கைள சKர) பிற)பி� சKர சிJ வள�வைத) 

ேபா
3 

1.ஆ� ெப� இன ஆ�ம உய� ச�திைய� ெகா�� F�டைம)பி
 

ஞான சி�தா� 

2.“	ஷி ப�தினி..” எ
ற ஒளி நிைல ெப3� ஆ�ம ச�திைய� 

ெகா�� 

3.இ(த) Wமி ம��ம�லாம� ம!ற ஏைனய ம�டல8க>�"� 

உய�ைவ� கா�4ட 64A�. 

ஞான5 சி� ெகா�� “இர�� ஆ�ம ஐ�கிய�தி� 

ஒ
றானவ�க�…” 

1.உய�@ ெகா�ளா� தனி�த நிைலயி� 

2.சி� நிைலAட
 வள�5சி ெபற 64யா உய� ச�தி ெகா�ட 

ெதாட�Lக>� 

3.ஆ�ம இண�க ஆ� ெப� சKர இய�க6ட
 ஒ�த நிைலயி� 

4.சி� நிைல ெகா�ள�F4ய ஜ?வ ச�தி� ெதாட�Lட
 வள&� 

ஆ�ம ஐ�கிய வள� ச�தியி
 F�டைம)பி� 

5.அ(த வHவா"� ச�திக� ஐ�கிய� ெகா�>�… த
 வள�)பி
 

நிைல�காக…! 

பல ேகா4 உ�ைம� த�வ உய� வள�5சி “இ
ப�தி
 ேகா4…” 

எ
3 உண��கி
றா�கேள அ� ெதாட&�"� உய�(த ச�தி 
நிைலகைள இ5சKர வாB�ைக ப(த ஆ� ெப� ஆ�ம வHைவ� 

ெகா�� உயர 64A�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ந�ைம) ப�ப��வத!காக ைவ�க)ப�ட ஆலய8களி� நா� 

எ)ப4 வழிபட ேவ��� எ
3 ஞானிக� 6ைற)ப��தி� 

கா�4A�ளா�க�. 
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த
 அ&கிேல இ&)ேபாைர ந�ல ப�Lக� ெகா�� 

ந�வழி)ப��வ�… உயர ேவ��� எ
ற ப�பிைன 

வள��� ெகா�வத!"�… பைகைம உண�@க� தன�"� 

வளரா அ(த நிைலைய5 ச�ீப��வத!"�தா
 ஆலய�. 

நா� எ�ேலா&� ஏகா(த நிைலக� ெகா�� மகிB( வாB(திட 

ேவ���. நா8க� பா��"� "��ப8க� எ�லா� நல� ெபற 

ேவ���. அவ�க� ெதாழி�க� அைன�� வள� ெபற 

ேவ��� எ
ற இ(த உண�@ட
 ஆலய�தி!"� ெச�ல 

ேவ���. 

ஒ& Yலா� க4னமான ஒ& ெபா&ைள� R�க 64யவி�ைல 

எ
றாH� பல Yைல ஒ
றாக இைண� ஒ& கனமான 

ெபா&ைள� R�க 64A�. 

இைத) ேபால எ�ேலா&� எ�ேலா&�"�>� உ�ள பைகைம 

எ
ற உண�ைவ மற(வி�� அ&� ஞானியி
 உண�ைவ� 

தன�"� வH ேச��� ெகா�த� ேவ���. 

பி
L… 

1.இ(த ஆலய�தி!" வ&ேவா� அைனவ&� அ&� ச�திகைள) 

ெபற ேவ��� எ
3 அைமதி ெகா��… 

2.இ(த உண�வி
 த
ைமைய எ�ணியவா3…. ஆலய�ைத 

வல� வ(தா� ேபா�. 

“எ:வள@ Rர� நட�கி
ற?�கேளா..” அ(த� Rர� வைரயிH� 

இ(த எ�ண�ைத� ெகா�� 

1.“ஆலய�ைத ஒ& J!3 J!றி வ(…” 

2.ேநராக உ8க� வ ?�4!"� ெச
றா� ேபா�. 

இ(த ந�ல உண�@டேன வ ?�4!"5 ெச�ல)ப�� ெபா� 

ந?8க� எ�ணிய உண�@க� உ8க� உயி	ேல (L&வ ம�தியி�) 

ப�� ெபா�… அ8ேக அபிேஷக� ஆகி
ற. 

அ(த அ&� உண�வி
 அைலக� உடH�"� பரவ)ப�� ெபா� 

எ(த ந�ல "ண8கேளா அ(த ந�ல "ண8க>�ெக�லா� 

அ6தாகி
ற. 
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ந�ல "ண8க� அைன�தி!"� அ6தி
 த
ைமைய) ெபற5 

ெசCA� ெபா� அைவக� ந�ல உ!சாக� ெப3கி
ற. 

அ)ெபா�. த?ைமயான உண�@க� நம�"� வளரா.., அத!" 

“ஆகார� ெகா��கா” தைட)ப��கி
ேறா�. இைத�தா
 

“விரத�” எ
ப. 
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ஒ& நிைல)ப��� வழி - ஈ�வரப�ட� 

  

உலக வாB�ைக… ப(த… க�ம… கா	ய8க� நட�திட… 

1.உலக5 Jழ!சிAட
 ஒ
றி வா�� வாB�ைகையேய 

2.நா� வள&� வாB�ைக�" வHவா�கி� ெகா�>� ச�தாக 

3.அவ!றி
 நிைலைய நா� மா!றி� ெகா�ள ேவ���. 

எ)ப4 ஒ& மரமான பல வி�களி�� ேவ� ஓ4… வி�தி
 

Dல� ச�ைத எ�� அ�மரமான வள&கி
றேதா அைத) 

ேபா
ேற வாB�ைக க�ம கா	ய8க� யாைவA� “ந� உய�வி
 

வள�5சி�"5 ச�ெத��"� வி�களாக” அைம�க ேவ���. 

1.த?ய எ
3 எதைனA� ஒ�காமல 

2.த?யதி� இ&( தா
 “ந� 6�ைத” எ��"� வழி 6ைற ேபா
3 

3.எ�ண�தி
 உண�ைவ5 ெசH�� ஒ:ெவா& ெசயைலAேம 

4.ஞானிக� கா�4ய வழியி� வழி நட( ப�"வ)ப��திட� 

ேவ���. 

மனித எ�ண6ட
 பல&ட
 கல(றவா�� நிைலயிH� 

அவ�க� எ(த� "ண எ(த வள�5சியி� ஒ
றியி&(தாH�… ந� 
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உண�வி
 எ�ண� ெசH�� அைல�"க(த… அைல 

உண�வி
 எதி� அைல ச�திைய நா� ெப3� நிைல தா
 உ��. 

ஆகேவ ஒ:ெவா& கால8களிH� 

1.Wமியி
 Jழ!சியி� இ&( தா
 - இ&�4� இ&( தா
 ஒளி 
ெப3� நிைலயாக 

2.உண�வி
 எ�ண� ெசய�ப�� வHைவ� ெகா�� தா
 

3.ஆ�மாவி
 வH�F4ய நிைலயி� ஆ�மாவி
 இய�க நிைல 

	ஷி� ெதாட�Lட
 ஒ
றிய உய� நிைல�"5 ெச�H�. 

இ�தைகய நிைல ெபற ேவ��� எ
றா� நா� எ)ப4 6ய!சி�க 

ேவ���…? 

அதாவ சKர அவய8களி� இர�� நிைல ெகா�ட உ3)Lக� 

1.இர�� கா�கைள� ெகா�� ஒ�த நிைலயி� “நைட” ேபா�� 

இய�க நிைல ேபா
3� 

2.இர�� ைககைள� ெகா�� (“இைண(த ைககளாக”) ஒ
3ட
 

ஒ
3 இைண( ெசய� ெகா�>� இய�க நிைல ேபா
3� 

3.ஒளி ஈ��"� க�கைள… ஒ�த நிைல ஒ
3 ேபா� F� 

பாC5சி� கா0� நிைல ேபா
3� இ&�த� ேவ���. 

ஏென
றா� க�களி
 விழிகளி
 அைம)L5 சிறி மாறினாH� 

இர�� உ&வ நிைலைய�தா
 காண 64A�. ஒ& உ&வமாக� 

காண 64யா. 

ஆக.. ஏ!ற�தாB@ நிைலயி
றி… 

1.இர�� விழிைய� ெகா�� ஒ
றாக கா0� ஒளி நிைலைய) 

ேபா
3� 

2.ெசவி… Jவாச�… “இவ!றி
 இைண)L” இ(த இர�4
 

3.ஒ& நிைல F�� ெசயைல ஒ�� அைம�த� ேவ���. 

அ ம��ம�ல…! 

1.“சிவ�” எ
ற அமில6�.. 

2.“ச�தி” எ
ற ஈ�)L�… 

3.Wமியாக உ&)ெப!ற ெதாட	� 

4.சிவச�தி விநாயகனாக உ&வ� ெப!ற ஆ�ம சKர பி�ப 
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வள�)பான 

5.எ)ப4 அ(த “ஆ� ெப� அமில உண�@” வள�5சியி� வH� 

ெகா�ட ஜ?வ நிைல (ஜ?வ.�ள உடைல) ெப!றேவா 

6.அைத) ேபா
3 இ:வா�ம வழி� ெதாட� நிைலயிH� 

7.ஆ� ெப� எ
ற இைண)பா� ெதாட� ெகா�>� வழி 
6ைறயி� ஆ�மீக வள�5சி ெகா�ள ேவ���. 

 

&வ ந�ச�திர�ட
 எ
ைன ஆA� ெம�பராக இைண�தா� 

"&நாத�… உ8கைளA� இைண�கி
ேறா� 

  

சாதாரணமாக மனிதனானவ
 த?ைமைய அதிகமாக அவ
 

ெசய�ப��த ேவ��� எ
3 எ�0வதி�ைல. ந
ைம 

ெசCயேவ 6!ப�கி
றா
. ஆனா� 

1.ந
ைம ெசCய 6!ப�டாH� 

பிற&ைடய யர)ப��� நிைலேயா ேவதைன)ப��� 

உண�ேவா அவ
 Tக�( வி�டா� 

3.அவ
 ந�ல "ண8கைள மைற� ெசயல!றவனாக மாறி 
4.இவ.� த?யவனாக�தா
 மா3கி
றா
. 

ஒ&வ� ந�ைம அ4�க வ&கிறா
 எ
3 ைவ�� ெகா�டா� 

அவ
 ந�ைம அ4� வி�வா
 எ
3 பய( ஓ�கி
ேறா�. 
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அ)ப4 ஓ4னாH� ஒ& சமய�… “ஏ
 இ)ப4…?” எ
3 

தி&�பினா� அவ
 ெசCவத!" 6
 நா� தவ3 ெசCபவனாக 

மா3கி
ேறா�. இ)ப4� தா
 ம�க� ம�தியி� வாB( 

ெகா�4&�கி
றா�க�. 

இ:வா3 அறியாத நிைலகளி� ம�க� வாB( ெகா�� 

வ&கி
றன�. அதிலி&( அவ�கைள மீ�க “ெமC ஞானிகளி
 

உண�விைன ந? பதி@ ெசC…” எ
றா� "&நாத�. 

ஒ:ெவா& உயி&� கட@�. உயிரா� உ&வா�க)ப�ட அ(த உட� 

ஆலய�. மனிதைன உ&வா�கிய ந�ல "ண8கைள� ெதCவமாக 

மதி� அைத) பாகா�"� உண�@ட
 ந? ெசய�பட ேவ��� 

எ
றா�. 

த?ைமகைள ந? பா��க ேந�(தா�… ேக�க ேந�(தா�… அ(த� 

&வ ந�ச�திர�தி
 உண�ைவ) ெபற ேவ��� எ
3 எ�ணி 
அ(த5 ச�திகைள ந? எ��� ெகா�. 

அவ�க� நல� ெபற ேவ��� எ
3�… அ(த ஈச
 வ ?!றி&�"� 

ஆலய� ப	்J�த� ஆக ேவ��� எ
3�… 

1.ந? அ(த உயிைர� கட@ளாக மதி. அவ� உடைல ந? ேகாயிலாக மதி. 
2.மனிதனாக உ&வா�கிய ந�ல "ண8க� அ8ேக வளர 

ேவ��� எ
3 ந? எ�0. 

அத
 வழி ந? ெசய�பட ேவ���, அத!ேகதா
 &வ 

ந�ச�திர�ட
 உ
ைன (ஞான"&) ஆA� கால ெம�பராக 

இைண�கிேற
 எ
றா� மாமக	ஷி ஈ�வராய "&ேதவ�. 

1.நா
 (ஈ�வரப�ட�) அதிேல இைண(ேத
. 

2.நா
 அ8ேக ெச�கி
ேற
. 

3.நா
 ெச
ற பி
L� இத
 உண�ைவ ந? ெதாட�L ெகா�டா� 

4.அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� உண�ைவ ந? ெபற 64A�. 

5.அைத ந? எளிதி� ெப!3 அைனவ&�"� ெகா��க 64A�. 

6.இ&ளிலி&( அைனவைரA� மீ�க 64A� எ
3 

உண��தினா� "&நாத�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 
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அ4�க4 இைட*ச� ெசCகிறா� எ
3 ஒ&வைர) பி4�கவி�ைல 

எ
றா� அவ�க� "��ப� நாசமாக) ேபாக ேவ���, உ8க� 

"��ப� ம�ணி� ேபா"� எ
ற இ(த நிைல�"5 சில� எ�ண� 

ெதாட8கிவி�கி
றா�க�. 

இ(த உண�@கைள அவ�க� எ��க)ப�� ேபா இேத உண�@ 

அவ� உயிரா� இய�க)ப�� அ(த உண�@க� உட� 6�வ� 

ெப&�க)ப�கி
ற. 

இ:வா3 எ��த உண�ைவேய உயி� உடலாக உ&வா�கி 
அவ�க>�ேகதா
 அ பாதகமா�"�. 

ஏென
றா� ஒ& வி�திைன உ&வா�கினா� மீ��� அைத 

நில�தி� ஊ
3�ேபா அதனி
 வி��களாக விைளய� 

ெதாட8"கி
ற. 

ெக�த� ெசCதவ� “நாசமாக)ேபாக ேவ���…” எ
ற 

உண�விைன 6தலி� இவ�க� எ�0கி
றன�. 

அ(த உண�வி
 த
ைம ஊBவிைன எ
ற வி�தாக இவ&�"� 

உ&வாகி
ற. அைத� ெக�த� ெசCதவ	ட� ெசா�லாக5 

ெசா�ல)ப�� ேபா இ8ேக விைள(த ெசா�க� 

1.அ(த ஆகாத எதி	யி
 ெசவிகளி� ப�கிற. 

2.அ(த உண�5சிக� க� வழி கவ&கி
ற. 

ஆகா… எ
ைன இ:வா3 ெசா�ல� ெதாட8கிவி�டாயா…? எ
3 

எதி� பதிலாக இர�� ேப&ேம இ(த உண�@கைள) 

ேபJகி
றன�. 

இ)ப4) ேபJ� உண�@க� எ
ன ெசCகி
ற…? 

இ&வைரAேம அ ெகா�Hகி
றேத தவிர அவ�க>�"� ந�ல 

"ண8கைள எ�0வத!" வழியி�ைல. இ&வ	ட�திH� 

உ�ள ந�ல "ண8க� அைன�� ம4கி
ற. 

மனித.�" மனித
 நா� எ)ப4 வாழ ேவ��� எ
3 

அறியாதப4 நா� எ
ன ெசCகிேறா�…? 
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ஆலய8க>�"5 ெச
3 

1.எ
 எதி	 வ ?ழ ேவ��� 

2.எ
 வாB�ைக ந�லதாக அைமய ேவ��� எ
3 

3.தவறான வழியி� வர� ேக�கி
றா�க�. 

இ)ப4 ச(த�)ப�தா� ேமாதிய உண�@க� அ(த ெவ3)பி
 

அைலக>�"�தா
 ெச�ல5 ெசCகி
ற…! எ
3 "&நாத� 

இைத� ெதளிவாக� கா��கி
றா�. 

க&)பண5சாமி – இைத) ேபால� ெகாVர ெதCவ8கைள� கா��� 

ேபா ஆ�ைடேயா ேகாழிையேயா பலி ெகா��கி
ேறா�…! எ
3 

ேவ��கிறா�க�. 

ஆக சி(தி�"� த
ைம இழ(தா� அ)ெபா� அத!"�த�க 

பிறிெதா
ைற� ெகா�H� உண�5சிகைள� தா
 நம�"� 

ஊ��கி
ற. 

ந�ல சி(தி�"� த
ைமைய நம�"� மா!3� அ�தைகய 

நிைலகளி� இ&( மீ�வத!"�தா
 க&)பண5சாமி ேபா
ற 

உ&வ8கைள� கா�4னா�க� ஞானிக�. 

ந�ைம மைற�"� த?ைமகளிலி&( மீள 

1.&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� ேபெராளிA� நா8க� ெபற 

ேவ���. 

2.அ எ8க� உட� 6�வ� படர ேவ���. 

3.எ8க� உடலிH�ள ஜ?வா
மா ெபற ேவ���. 

4.எ8க� ஜ?வ அ0�க� ெபற ேவ���. 

5.எ8க� ெசா�H� ெசயH� Lனித� ெபற ேவ���. 

6.நா8க� பா�)ேபா� அைனவ&� நல6� வள6� ெபற 

ேவ��� எ
3 இ)ப4 மா!றி அைம�� ெகா�ள ேவ���. 

ஆனா� நா� எ
ன ெசCகிேறா�…? 

க&)பண5சாமிைய எ�ணி 
1.எ
 எதி	 வ ?B(தா� எ
 ெதாழி� வி&�தியானா� 

2.உன�" ஆ�ைட� ெகா��கிேற
 பலி ெகா��கிேற
 எ
ற 
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உண�@களி� தா
 

3.நா� ப�தியி� ெச�Hகி
ேறா�. 

நம�"� த?ைம வ&கிற எ
3 அறியவி�ைல. 

நா� ேவதைன)ப�� உண�விைன Tக�(தா� 

ேவதைன)ப�ேவா� உண�விைன Tக�(தா� பாச�ட
 

இ&�"�ேபா "ழ(ைத�" ேநாC எ
3 உண�வானா� நா� 

சி(தி�"� த
ைம இழ(வி�கி
ேறா�. 

அவைன) பாகா)பத!" மாறாக… அவசர�தி� இ(த 

ைவ�திய	ட� ேபாேவாமா… அ(த ைவ�திய	ட� ேபாேவாமா… 

எ
3 அதி� 6�ைம ெபறாதப4 இ(த “ஆேவச உண�@க� தா
” 

வ&கி
ற. 

த?ைமயி
 உண�ைவ நம�"� வள�� அ(த ஆேவச�தா� 

கா�"� உண�ைவ இழ( அவைனA� கா�க 64யா. 

கைடசியி� அவனா� எ��� ெகா�ட ேவதைனக� க�� 

ேநாயாக@� மா3கி
ற. 

இைத எ�லா� மா!ற ேவ��� எ
றா� அ(த ெமC ஞானிக� 

கா�4ய வழியி� பைகைமகைள மற( சேகாதர உண�ைவ 

வள�� அ
ைப) ெப&�கி ப�Lகைள வள��� ெதCவ ?க 

நிைலயாக நா� ெபற ேவ���. 

அ(த நிைலைய ஒ:ெவா&வ&� வள�� உட� நல� ெப!3 மன 

நல� ெப!3 மன பல� ெப!3 மன வள� ெப!3 மக	ஷிகளி
 

அ&� வ�ட�தி� ந?8க� எ
ெற
3� இைண( வாழ ேவ��� 

எ
3 பிரா��தி�கி
ேற
. 
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ந�லைத) ெபற ேவ��� எ
ற ஏ�க�தி� வ&ேவா&�" 

எ
3ேம நா� தைடயாக இ&�க� Fடா 

  

அ&� ஞான�ைத) ெபற ேவ��� எ
3 எ:வளேவா ஆ�வ�தி� 

இ8ேக வ&கி
றா�க�. ஆனா� இ8ேக நானா... ந?யா...? எ
ற 

நிைலகளி� ஒ& சில� ெசய�ப�கி
றன�. 

ஞான� ெபற ேவ��� எ
3 இ8ேக எ(த) ப�"வ�ட
 

வ&கி
றா�கேளா அவ�க� மன� L�ப�டா� அத.ைடய 

விைள@க� ந�6ைடய வள�5சிைய� "
ற5 ெசCதவி��. 

ஒ& மனித
 எ(த ஏ�க�ட
 வ&கி
றாேனா... அ(த உய�(த 

நிைல ெபற ேவ��� எ
ற ஆ�வ�தி� வ&� ெபா�... அத!"� 

தைடயாக நா� இ&(தா� அவ
 எ�ண8க� எ:வள@ ெப	ய 

நிைலைய நம�" உ&வா�"�...! எ
3 உ8க>�ேக ெத	யா. 

இைதெய�லா� நா� ந�மிட� இ&( அ)Lற)ப��த� 

ேவ���. பிறைர நா� வாB�த ேவ���. 

1.பிறைர மதி�� தா
 பழக ேவ��ேம தவிர 

2.அவ�கைள நா� தாB�தி) பழகேவ Fடா 
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"&நாத� இைத�தா
 என�"� க!3� ெகா��தா�. தாயாக@� ந? 
இ&... ேசயாக@� ந? இ&...! எ
றா�. 

1."ழ(ைத தாைய ஏசிவி�டாH� அ(த� தாC “த
 "ழ(ைத” 

எ
3 அரவைண�� தா
 ெசய�ப�� 

2.அேத சமய�தி� "ழ(ைதைய� தாC அ4� வி�டாH� மீ��� 

அ(த� "ழ(ைத தாைய அ0கிேய தா
 வ&�. 

தாயாக@� ேசயாக@� நா� ஒ&8கிைண(த நிைலயி� ெகா�� 

வாழ ேவ��� எ
3 "&நாத� என�" இைத�தா
 6தலி� 

ெகா��தா�. 

எ�தைனேயா ேப� உ
ைன ஏJவா�க� ேபJவா�க�. ஆனா� 

தாயாக இ&( அைத ந? ஏ!3... அவ�க>�"... ேசC�" 

உபேதசி)ப ேபா
3 ஒ:ெவா& நிைலகளிH� ந? கா�த&ள 

ேவ���. தாC த
 "ழ(ைதைய எ)ப4� கா�கி
றேதா அைத) 

ேபால ந? வரேவ���. 

ஆகேவ ந� "&நாத� கா�4ய அ&� வழியி� நா� அைனவ&� 

தாயாக மாற ேவ���. ேசைய எ)ப4 வள��கி
ேறாேமா அ 

ேபால5 ெசய�பட ேவ���. 

"ழ(ைதயிட� யா� எைத) ேபசினாH� அ�ல "ழ(ைதைய� 

தி�4வி�� அ�� ஒ& பி�க�ைட� ைகயி� ெகா��தா� அ 

வா8கி� ெகா�>�. 

1.அ(த� "ழ(ைதயி
 ெசயைல) ேபால 

2.நா6� பைகைமைய மற�த� ேவ��� 

அ(த மக	ஷியி
 அ&� ச�தி நா8க� பா��"� அைனவ&� ெபற 

ேவ��� எ
ற எ�ண�ைத நம�"� உய��த ேவ���. இைத) 

ேபா
ற நிைலகைள நா� பி
ப!3தேல நல�. 

அத!"�தா
 இ(த� F�டைம)ைப... �தாபன�ைத 

அைம�தி&�கி
ேறா�. "&வி
 ஈ�)L வ�ட�தி� இைண(�ள 

நா� அைனவ&� அைத5 ெச�ைமயான 6ைறயி� கைட)பி4� 

வழி நட�த� ேவ���. 
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ப�லாயிர� கண�காேனா� ந�வழியிைன வி&�ப... இத!"� இ& 

Y3 ேப� தைட)ப��தி� ெகா�4&�கி
றன� எ
ற நிைலயி� 

நா.� (ஞான"&) கா�4!"� ெச
3 இைத5 ெசய�ப��த 

64A�. 

ஏென
றா� அ(த இைட*சலான இட�தி� ேபாC உ�கா�(தாH� 

அ8ேக வ&பவ�க� எ�தைனேயா கNட� எ
3 ஒ& நா
" ேப� 

அ(த “ந�லைத) ெபற ேவ���...” எ
ற எ�ண�தி� 

வ&வா�க�. 

அவ�க>�" ம��� நா
 அ&� ஞான�ைத) ெபற5 ெசCய 

64A�. கNட)ப�� எப)4A� ந�லைத) ெபற ேவ��� எ
ற 

நிைலகளி� வ&ேவா� நி5சய� அைத) ெப3வா�க�. 

ஆனா� கNடமி�லாம� ந�லைத) ெபற ேவ��� எ
ற 

நிைல�" வ&� ெபா� எ)ப4 இ&�"�...? அ இேலசாக� தா
 

ெத	A�. 

அ ேபா
3 ந?8க� ஆகிவிட� Fடா எ
பத!"� தா
 இைத5 

ெசா�லி எ5ச	�ைக ெசCகிேற
 (ஞான"&). 
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உயிரா�மாைவ) பாகா�க ேவ�4ய 6ைற - ஈ�வரப�ட� 

  

ந?�5 ச� நிைற(த ெபா&ைள உNண)ப��தி ேவக வி�� 

த&ண�தி� ந?� ச� J�4 அ)ெபா&>� ெவ( வி�கி
ற. 

அைதேய இ
.� அதிக உNண6ட
 ேவக விட.. ேவக விட… 

உNண�தினா� எ	ச�தியி
 கா(தH�"க(த க&"� நிைல 

ெகா�� எ(த) பா�திர�தி� ேவக வி�கி
ேறாேமா க&கிய 

நிைலAட
 அதிேல ஒ�4 உல�(த ப�"வ� ெப!3 வி�கி
ற. 

அேவ ந?� ச�தி இ�லாத எ�ைண வி�ைத ஓ� வாணலியி� 

எ�ைண வி�� அைத� காC5J� ெபா� 

1.எ:வள@ ேநர� அ(த எ�ைண காC(தாH� 

2.ெம�" ேபா� திட� ெகா��… பிசி
 ேபா
ற நிைல 

ெப3கி
ற. 

3.உல�(த த
ைம ெப3வ இ�ைல. 

இைத) ேபா
3தா
 ந� உடலி�… ஜ?வ உண�@ எ�ண Wமி 
சைம)பி
… 

1.ந?� ச�திAட
 நா� எ��"� Jவாச அைலயான… 

2.Wமி ஈ�)L) பி4Aட
 ஒ
றிய சKர இய�க வH� த
ைமயாக 
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3.இ(த) Wமி சைம�"� நிைல�ெகா)ப ஒ
றிய உட� 

வாB�ைகயாக நிைல அைமகி
ற. 

ஆனா� வH� F4ய வள�5சி ெகா�ட… இ(த) Wமியி
 வH) 

ெப!ற… பிற ம�டல�தி� இ&( அகில�ைதA� அறியவ�ல 

ஆ!ற� ெகா�ட 	ஷி� ேகா4களான ேதவாதி ேதவ�களி
 

ச�திைய நா� ெபற ேவ���. 

அ�தைகய வH� ெகா�ேடா	ட� எ�ண�தி
 உண�ைவ5 

ெசH�தி நா� எ��"� Jவாச வHவா� 

1.சKர இய�க வH�த
ைமA� 

2.எH�Lகளி
 உ3தி ஊ�ட5 ச�� 

3.உ�0� உணைவ� கா�4H� ச�தாக 

4.எH�Lகளி
 வள�5சி 6!றி ஆ�ம வH நிைல ெகா�கி
ற. 

ந?	
 ச�ைத எ���தா
 வி�தாகி
றன எ�ைண5 ச� த&� 

வி��க�. அைத) ேபா
3 ந� ஆ�மாைவ “சKர ஜ?வ ந?� ச�ைத� 

ெகா��” 

1.எH�Lகைள எ�லா� எ�ைண வி�தி
 வள�)L நிைல 

ேபா
3 வHவா�கி 
2.அ(த வHவி
 ெதாடைர� ெகா�� ஆ�ம இய�க� ெசய� 

ெகா�ள ேவ���. 

உதாரணமாக ந?� ச�தா� &)பி4�"� இ&�L உேலாக�ைத 

எ�ைண5 ச�ைத இ�� அைத� &)பி4�காம� ெசCகி
ேறா� 

அ�லவா…! 

அ(த இ&�ைப) பாகா�"� ெசய� த
ைம ேபா
3 ந� 

ஆ
மாைவ) பாகா�க ேவ���. 

அதாவ… 

1.ஜ?வ இய�க எ�ண உண�வான இ(த) Wமி சைம)பி
 உண�@ 

எ�ண 

2.க�ம கா	ய வாB�ைகAட
 சி�கி� &)பி4�"� கைரA� 

நிைல ேபா
ற நிைல)ப��தாம� 

3.எ�ைண வி�ைத) ேபா
3 
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4.ச� நிைல W�ட… ச� "ண வH� ெகா�ேடா	
 வHைவ) 

Wசி 
5.ஆ�ம உடைல) பாகா�திட� ேவ���. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

வைட J�கிேறா� எ
3 ைவ�� ெகா�ேவா�. ெந&)பி� நா� 

எ
ன ெசCகிேறா�..? ெபா&ைள) ேபா�கி
ேறா�. எ�ெணC 

Uடா"வத!" 6
 வைடைய� த�4) ேபா�டா� எ
ன 

ெசCA�...? 

வைட சரீாக ேவகா. எ�ெணC ெவளியி� வ&�. பி
 அ 

Uடாக5 Uடாக வைடயி
 &சிேய மாறிவி��. 

எ�ெணயி
 நிைலைய அதிகமாக� காC5சி வைடயி
 த
ைம 

ேபா�டா� ேம� பாக� க&கி வி�கி
ற. ஆனா� உ�ேள 

ேவகாம� மாவாகேவ இ&( வி�கிற. 

1.சம)ப��� உண�வி
 த
ைம ெகா�� 

2.அைத) ப�"வ)ப��� நிைல ெகா�� தா
 நா� 

பதா��த8கைள உ&வா�"ேவா� 

3.அ)ெபா� தா
 அைவக� Jைவயாக இ&�"�. 

ப�"வ� இ�லா பதா��த8கைள5 ெசCதா� &சி இ&�கா. 

இைத) ேபால� தா
 "��ப�தி� ந� "ழ(ைத ஒ& தவ3 

ெசCகிறா
 எ
றா� அ(த) ப&வ� பா�� அ(த உண�வி
 

த
ைமய5 ெசா�Hத� ேவ���. 

ப&வ� பா�� அ(த உண�5சிகைள ஊ��� நிைல வ&� ேபா 

ஏ!3� ெகா�>� ப&வ� அ8ேக வர ேவ���.. வ&�. 

ஏ!3� ெகா�>� ப&வ� அ8ேக இ�ைல எ
றா� நா� Fறிய 

உண�@க>� அ8ேக விைளயா. அ விைளA� ப&வ� அ8ேக 

இழ�க)ப�கி
ற. 

இைத) ேபா
ற நிைலகளிலி&( நா� ஒ:ெவா& 

ெநா4களிேலA� 
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1.ந�ைம எ)ப4� கா�க ேவ���...? 

2.நம�"� Jைவ மி�க உண�ைவ எ)ப4 உ&வா�க ேவ���...? 

3.ந� சி(தைன எ)ப4 இ&�க ேவ���...? எ
ற நிைலக>�"� 

தா
 அ&� ஞானிகைள) ப!றி உபேதசி�கி
ேறா�. 

ஏென
றா� இ(த உலகி� அ
றாட வாB�ைகயி� எ�தைனேயா 

வைகயி� த?ைமக� வ&கிற. வ(தாH� த?ைம ெசCதா�க�... 

த?ைம ெசC ெகா�ேடயி&�கி
றா�க�... எ
3 அறிகி
ேறா�. 

அறி( ெகா�டாH� அ(த� த?ைமயான உண�@க� நம�"� 

வளரா த��த� ேவ���. 

அ:வா3 த��த� ேவ��� எ
றா� “ஓ…� ஈ�வரா…” எ
3 

ந� க�ணி
 நிைனைவ) L&வ ம�தியி� உயி	
 பா� 

ெசH�த� ேவ���. 

&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� ேபெராளிA� நா8க� ெபற 

அ&�வாC ஈ�வரா எ
3 உயி� வழி Jவாசி�க ேவ���. 

அ)ெபா� அ(த� த?ைம எ
ற உண�வி
 த
ைமய� 

தைட)ப��தி� ெகா�ள 64A�. 

&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� உண�@கைள இ:வா3 

ேச��க)ப��ேபா த?ைமயி
 வ ?	ய� "ைறகி
ற. அ&� 

ஞானிக� வள��� ெகா�ட உய�(த "ண8கைள நம�"� 

சைம�த� ேவ���. 

“மிளகாC” தனி�� காரமாக� தா
 இ&�கி
ற. ம!ற 

ெபா&>ட
 இைண�"� ேபா Jைவயாக மா3கி
ற. 

ஒ&வ
 தவ3 ெசCகிறா
 எ
ற உண�ைவ நா� உ!3) பா�� 

Tக�(தாH� அ��த கண� அ&� ஒளி எ
ற உண�ைவ நா� 

ெப!3) பழ"த� ேவ���. 

அ&� ச�திகைள நம�"� ேச�� வHவா�கிய பி
 

1.தவ3 ெசCதவ
 அறியாைமயிலி&( வி�பட ேவ��� 

2.அ&� ஞான� அவனி� ெப&க ேவ���. 

3.மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி அவ
 ெபற ேவ���. 
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4.அவ
 அறியாத இ&ளி� இ&( வி�பட ேவ���. 

5.ெதளி(த மன� ெபற ேவ��� 

6.ெதளிவான உண�@க� ெபற ேவ��� எ
3 எ�0� ேபா 

7.அவ
 உண�@ நம�"� வ(தாH� 

8.அவைன அ(த� இய�"வ ேபால நம�"� த?ைமக� 

விைளயா. 

ந�ைம) பாகா�க இ உத@கிற. அேத சமய�தி� “அவ
 

ேவக� 4)L… நம�"� வளராம� த��க)ப�கி
ற…” 

அவனிட� ெசா�H� ேபா அ)ேபா உட.�"ட
 ெசா
னா� 

ேக�க மா�டா
. சில நிமிட� கழி� 

1.அவ
 சா(தமாக இ&�க)ப�� ேபா 

2.”ந? இ)ப45 ெசCதா�… உன�" ந�ல…” எ
3 ெசா
னா� 

3.ஏ!3� ெகா�>� ப&வ� அவ.�" வ&�. 

ஆகேவ இ)ப4) “ப&வ� அறி( தா
” நா� ெசா�ல ேவ���. 
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கட� ந?� உ)பாக இ&(தாH� ஆவியாகி ேமகமாகி மைழயாக) 

ெபCA� ேபா மைழ ந?� “உயி� ந?ராக” மா3வத
 U�சம� 

  

கட� ந?� உ)பாக உ�ள. காரண� அதி� உ�ள ைஹ�ரஜ
. 

கடலி� U	ய ெவ)ப� ப�டபி
 ந?� ஆவியாக) ேபாகி
ற. 

ஆவியாக5 ெச�H� ெபா� அதி� உ�ள ைஹ�ரஜ
... உ)L 

தனியாக) பி	( வி�கிற. 

ஆவி ேமக8களாக மா3கிற. அதிேல உ)L5 ச� (ைஹ�ரஜ
) 

ம3ப4A� ப�டபி
 ந(ந?ராக மைழயாக) ெபாழிகி
ற. 

1.6தலி� ஆவியாக மா3� ேபா உ)ைப) பி	�கி
ற. 

2.இ&(தாH� மைழயாக� ெகா��� ெபா� கண� தா8காதப4 

3.உ)Lச�தி!" Dல காரணமான ைஹ�ரஜ
 இத!"� ேச�கிற. 

ைஹ�ரஜ
 ஆக மா3� ேபா அத!"� இ&�"� த?ைமகைள 

6றி�வி�� ந�ல த�ண?ராக மைழயாக) ெபCகி
ற. 

1.அ(த ைஹ�ரஜ
 கல( வர)ப�� ேபா ெச4 ெகா4க� 

எ�லா� ேஜாராக இ&�"�. 

2.மைழ ெபCA� ேபா பா��ேதாெம
றா� ெச4 ெகா4 

தாவர8க� எ�லா� அ)ப4ேய ஒ�8"�. 
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3.மைழயினா� தள...தள... எ
3 ெசழி� வள�வைதA� 

காணலா�. 

மனித�களான நம�"� மைழ ெபCA� அ(த ேநர� 

உ]""..உ]"""... எ
3 அ(த� "ளி	
 ந��க� ந� உடலி� 

வ&வைத) பா��கலா�. அ இனிைமயாக இ&)பைதA� 

பா��கலா�. 

ந�ைம அறியாமேல அ(த உண�@ எ
ன ெசCகிற...? எ
3 

அ.பவ�தி� ந?8கேள ெத	( ெகா�ளலா�. "&நாத� என�"� 

ெகா��தா�. அைதேயதா
 உ8க>�"� ெசா�கிேற
. 

உ8க� வாB�ைகயி� கNட� எ
ற ெசா� வ&� ெபா� யா� 

(ஞான"&) ெசா
ன ெமC ஞானிக� அ&� உண�@கைள 

நிைன@ப��தி எ��தா� கNட8களிலி&( வி�படலா�. 

ஒ:ெவா& ெநா4யிH� ச(த�)ப8களா� நா� ச(தி�த 

உண�@க� ந�ைம எ
ன ெசCகி
ற...? எ
பைத ந?8கேள 

ெத	( ெகா�ளலா� 

அ
றாட வாB�ைகயி� ந� உடலி� ேச��� ெகா�ட அ(த(த� 

"ண8க� விைன�" நாயகனாக ேநாயாக@� ெவ3)பாக@� 

இ&�கி
ற. 

1.அைத எ�லா� நம�"� வளராதப4 த�)பத!"� தா
 

“விநாயக� ச��தி...” அதாவ நி3�த ேவ���. 

2.த?ய உண�@கைள� கடலி� ெகா�� ேபாC� கைர�க ேவ��� 

ஒ:ெவா&வ&� ஒ:ெவா& விதமான உண�@கைள 

எ��தி&(தாH� ஏேகாபி�த நிைலகளி� மக	ஷிகளி
 அ&� 

ச�தியி
 ைண ெகா�� த?ைமகைள� கைர�க 64A�. 

நா� ஈ��க ம3�த அ(த� ெக�டைத எ�லா� கட� ந?� இ��� 

ெகா�கிற. விநாயக� ச��திய
3 அ8ேக கைர� 

வி�கி
ேறா�. 

1.கடலி� கைர�"�ப4யான இ�தைகய சா�திர8க� நம ெமC 

ஞானிக� ெகா��த. 
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2.யா� மீ எ(த) பைகைம இ&(தாH� அைத எ�லா� ந� 

உடைல வி�� ந?�க) பழகி� ெகா�ள ேவ���... 

3.அவ�க� மீ பைகைமேய வர�Fடா. 

ம!றவ�க� யா&�"� நா� எ�ண 64யவி�ைல எ
றாH� 

"ைற(தப�ச� F�டாக இ&�"� ந�ைம5 

சா�(தவ�களிடமாவ பைகைம இ�லா நா� மா!றி� ெகா�ள 

ேவ���. 

இதைன) பழகி� ெகா�டா� மிக5 ச�தி வாC(ததாக மா3�. 

அ�� பைகைம வ(தாH� அைத எதி�� நம�"� Lகாதப4 

பாகா�� ெகா�>� உய�(த ச�தியாக வள&�. நம�"� 

ந�ல "ண8க� ஓ8கி வள&�. ந� உண�@க� எ�லா� 

உயி&ட
 ஒ
றி ஒளியாக மா3�. 

 

உ� மன6� ெவளி மன6� - ஈ�வரப�ட� 

  

சில ேநர8களி� மனித உண�வி
 எ�ண� ெசய� ெகா�>� 

கால8களிேலேய “உ� மன�… ெவளி மன�…” எ
ற இர�� 

நிைல ெகா�ட எ�ண ஓ�ட8க� உ&வாவைத அறிகி
ேறா�. 
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1.ஆ�ம இய�க�தி
 சKர உ(தலி� சKர� சைம�"� எ�ண 

உண�@ 

2.ஆ�மாவி
 பதி@ - சKர ேமாதலி
 எ�ண உண�@ எ
ற 

3.இ(த இர�� வைகயான ேபாரா�ட� கால8களி� தா
 

4.மனித
 ெசா�H� உ� மன� ெவளி மன� எ
ற இர�� நிைல 

ெகா�ட எ�ண8கேள ஓ�கிற. 

சில ஆ�மா�க>�"5 சபல நிைலயி
 இர�� "ண ேமாதலி�… 

வாB�ைக நிைல நைடெப3� நிைலA� நிகBகி
றன. 

1.உ� மன எ
ப ஆழமாக) பதிவா"� வி� ேபா
ற 

2.ெவளி மன எ
ப சாதாரணமாக ம� மீ ேபா�ட வி� 

ேபா
ற. 

ந�6ைடய உ� மனதி� எ�0� எ�ண8க>� உண�@க>� 

ச�தி வாC(த. ஆ�ம உயி� அத!"�தா
 அதிகமாக5 ச�தி 
ெகா�� வள��"�... அைத� கா�"�...! 

ெவளி மனதி� இ&)ப சிறி ேநரேமா அ�ல காலேமா 

இ&�"�. பி
 மற( ேபா"�…. அ�ல வலிைம இ&�கா. 

இைத எத!காக5 ெசா�கிேறா� எ
3 அறி( ெகா�ட 

நிைலயி�.. ேம� ேநா�கிய Jவாசமாக எ��"� ஞானிய	
 

உண�@கைள ஆழமாக நம�"� பதிவா�கிட� ேவ���. அைத 

வH� ெகா�ட பதிவாக ந� ஆ�மாவி� ஏ!றிட� ேவ���. 

1.ஆ�மாவி
 அ�தைகய வHைவ� ெகா�� சKர�ைத 

ம��ம�ல…! 

2.சகல சி��கைளA�… சகல நிைலகைளAேம… அ(த ஆ�ம 

வள�5சியினா� ம��� தா
 வH)ப��திட 64A�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

அ.பவ� ெப3வத!" எ
ைன (ஞான"&) கா���"�>� 

அைழ�5 ெச
றா�... நா���"�>� அைழ�5 ெச
றா� 

"&நாத�. 
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கா���"� அைழ�5 ெச�ல)ப�� ேபா மனிதைன� க�� 

அ*சி ஓ�கி
ற Lலி. மனிதைன� க�� அ*சி ஓ�கி
ற ந	. 

மனிதைன� க�� விஷ� ெகா�ட பா�L� த
ைன� கா�க 

அ*சி ஓ�கி
ற. 

ஏென
றா� அைத) ேபா
ற மி&க8களாக இ&(தா
 

மனிதனாக வ(த. அைன�ைதA� ெவ
றி�� ச�தி ெப!ற 

மனித உடலி
 உண�@க� (மனிதனி
 மண�). 

1.எ(ெத(த உட�களிலி&( 

2.த
ைன� கா�தி�� உண�@ ஒ:ெவா
றிH� விைள(தேதா 

அத
 வழி)ப4 

3.மனிதைன� க�ட பி
 (மனிதனி
) மண�ைத� க�ட பி
 

4.ம!ற உயி	ன8க� அ*சி ஓ�கிற. 

யாைன உடலி� ெப	. வலிைமயிH� ெப	. ஆனா� தனி� 

வ&� யாைன மனிதைன� க�� வி�டா� ஆ� F�ட� இ�ைல 

எ
3 அவைன விர�45 ெச
3 அ4�க) பா��"�. 

யாைனக� F�டமாக இ&�"� ேபா ந�ைம ஒ
3� ெசCய 

மா�டா
 எ
3 எ�4) பா�� வி�� ஒ8கி5 ெச�கிற. 

கா���"� அைழ�5 ெச
3 இைதA� கா��கி
றா� 

மாமக	ஷி ஈ�வராய "&ேதவ�. "&நாத� ஒ& ப�க� அம�( 

ெகா�� “ந? இ(த) ப�கமாக) ேபாடா...” எ
கிறா�. 

Lலி ெகாVரமான தா
. அ8ேக Lலி ேமேல இ&�கி
ற. அ(த) 

Lலி தைலைய எ�4 எ�4) பா��கிற. (அ(த இட�தி�) இர�� 

நா� அ8ேக இ&(ேதா�. 

அ)ப4 இ&�"� ேபா “ேகைள ஆ�க�” F�ட� அ8ேக 

வ&கி
ற. அ(த� "ைக�"� Lலி ப�மி இ&�கி
ற. 

ேகைள ஆ�க� அ8ேக வர)ப�� ேபா Lலி எ
ன ெசCகிற...? 

Lலி த
 மண�ைத5 “சா(த உண�வாக” ெவளி)ப��கி
ற. 
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ேகைள ஆ�க� எ�லா� ெமவாக அவாக ேமC5சH�" 

வ&கி
ற. அ வைரயிH� Lலி சா(த உண�5சிகைள 

ெவளி)ப��கி
ற. ேகைள ஆ�க>� இைத) பா��கி
ற. 

அ(த மாதி	 ேநர�தி� இைத... “ந? ேபாC) பா&டா...!” எ
கிறா� 

"&நாத�. எ
ைன� “தனி�) ேபாடா...” எ
3 ெசா
ன@டேன 

அ)ெபா� அ8ேக எ
ன நட�கிற “சமா5சார�...?” 

நா
 எ�4) பா��க)ப�� ேபா ஒ& உ��L எ
ன ெசCகிற? 

க�H�" கீேழ அ4யிலி&( ெவளிேய வ(த. ெவளிேய 

வ(த� எ
ன ஆன..? 

“Lலி எ
ன ெசCகிற…?” எ
3 நா
 பா��� 

ெகா�4&�கி
ேற
. ேகைள ஆ�க� ப�க�தி� Lலி இ&�கிற. 

ஆனா� அைத அ4�5 சா)பிடவி�ைல. 

நா
 இ&(த இட�தி� பா��தா� உ��L க�H�" இைடயி� 

உ�ேள இ&�கி
ற. 

Lலிைய) பா��� ெகா�4&�"� ெபா� அ(த உ��L எ
 

ப�க�திலி&( தி^ெரன வ(த@ட
 என�") பயமாகிவி�ட. 

அ க�H�கிைடயி� இ&( “தைலைய… ெவளிேய 

ந?��கி
ற”. 

அ(த� க� “படா�...” எ
3 கீேழ வி�(த. “ஊ]...�...” எ
3 

ச)த� ேபா�ேட
. அ:வள@ தா
. Lலி என�" ேமேல த:வி 
ஓ�கிற. 

ேகைள ஆ�க� எ�லா� எ
ன ெசCகிற...? 

“வைரயா�” (மைலயிலி&�"� ஆ�� இன�) எ
3 

ெசா�வா�க�. அ)ப4ேய “ச)...ச)...” எ
3 பாைறயி� ஒ�4 

அ)ப4ேய ஓ�கிற. Lலி அைத ஒ
3� ெசCயவி�ைல. 

1.தி^ெர
3 உ��L தைலைய ந?�4யைத) பா�� நா
 

பய(வி�ேட
. 
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2.நா
 பய(தைத) பா��) Lலி பய(த. 

3.பய(த ேவக�தி� நா
 உ&�� ஒ& மர�தி� வி�கிேற
. 

நட(த நிகB5சி. 

இெத�லா� அ.பவ�தி� ெத	ய ைவ�கிறா� "&நாத�. 

இைவெய�லா� ந? கட( ந? வ(தாC. இ&(தாH� இ(த� க� 

உ&�ட@டேன இ(த5 ச)த�ைத ேக�ட@ட
 Lலி மனிதைன 

(உ
ைன) அ4�கவி�ைல. அ*சி ஓ�கிற. 

அ வ&வைத� க�� ஆ�க� அ*சி ஓ�கிற. அ*சிய 

நிைலக� ெகா�� உ&�� ந? வி�( வி�டாC. 

அதனத
 நிைலக� இ)ப4 ஆகி
ற “பா�…” எ
கிறா� "&நாத�. 

Lலியி
 ேவக�ைத Tக�(த பி
 எ
 ெசயலா�க8க� - நா
 

எ)ப4 உ&�� வி�(ேத
...? அ.பவ�தி� இ(த உண�வி
 

ெசயலா�க8க� இ எ)ப4 இ&(த...? எ
3 கா�பி�கி
றா�. 

Lலி அ4�வி�ேமா…! எ
ற உண�வி� 6தலி� Lலிையேய 

பா��� ெகா�4&(ேத
. நா
 இ&(த இட�தி� ஒ& க�H�" 

அ4யி� இ&(த உ��ைப� க�ட@டேன அ என�") “பா�L 

மாதி	… தைல ெத	கிற”. 

இர�� பய6� ேச�� வ&கிற. க� வி�( ச)த� 

ேபா�ட@ட
 Lலி தா@கிற. 

கைடசியி� நா
 மர�தி� வி�(த தா
 மி5ச�. அ(த மர� 

இ�ைல எ
றா� ேநராக) பாதாள�தி!"� ேபாC வி�(… 

“J�"Yறாக) ேபாயி&)ேப
”. 

ஏென
றா� அத!"� த"(த இட�தி� ைவ�� தா
 அ8ேக 

எ
ைன) பா��க5 ெசா�கிறா�. “இ(த இட�தி� இ&( பா&டா...” 

எ
3 (6தலி�) ெசா�கிறா� "&நாத�. 

கைடசியி� “இ)ப4 நட�"�... எ
3 என�" எ
ன ெத	A�...!” 

ெத	யா. 
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ஆனா� அத!"� த"(தா!ேபா� மர6� இ&�கி
ற. நா
 

கா)பா!ற)ப�கிேற
. இெத�லா� எ
 அ.பவ�தி� க�ட 

உ�ைமகைள உ8களிட�தி� ெசா�கிேற
. 

இ)ப4ெய�லா� நா� வள�( வ(தவ�க� தா
. மனிதைன� 

க�டா� எ�லா உயி	ன8க>� அ*J�. இைத அ.பW�வமாக 

அ8ேக ைவ�� கா��கி
றா� "&நாத�. 

ஒ& ேத
 F� இ&�கிற எ
3 ைவ�� ெகா�ேவா�. ஒ& 

"5சிைய எ�� அைத� த��8க�. உ8கைள� “ர�...ர�...” 

எ
3 ர��. 

அ�ல "5சி ெகா�� Fட� த�ட ேவ�டா�. “உ!3) பா��... 

அ(த� ேதைன எ��க ேவ���...” எ
3 உண�ைவ) 

பாC5சினா� ேபா�. 

அ)ெபா�ேத F�4லி&( கைள( ெவளிேய வ&�. எ�லா� 

தைலைய� R�கி ந�ைம) பா��"�. 

“ேதைன எ��க வ(ேதா�” எ
ற நிைலயி� வ( ந�ைம� 

ெகா���. ஏென
றா� 

1.அ உண�வா� அறி( த
ைன� கா�"� நிைல 

2.உண�வா� Tக�( உண�வா� தன�"� உணவாக எ�� 

வா�� ச�தி ெப!ற. 

3.அ Tக�(த உண�ேவ அத!" அறிவாகி
ற. 

4.அேவ அைத� கா�கி
ற. அேவ அத!"5 ெசயலாகி
ற. 

5,இ ெதளிவா�க)ப�ட உ�ைமக�. 

இ ேபால� தா
 பல ேகா45 சKர8களி� Tக�( வ(த 

உண�@க� மனிதனான பி
 Lலிைய� க�� நா
 அ*சிேன
. 

அ(த அ*சி�� உண�@க� என�"� பதிவான பி!பா�… ஏதாவ 

வ(தா�… ச)த� ேக�டா�…. அ(த) “Lலியி
 நிைனேவ” என�" 

வ&கிற. 

தி^� எ
3 உ��ைப) பா��த@டேன பய(ேத
. ஆனா� Lலி 
தாவிய ேபா “ந�ைம தா�கி�ேமா...?” எ
ற ேவகமான 
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உண�@க� பதிவான பி
 இர@ ப��தாH� பய� தா
 என�" 

வ&கிற. 

"&நாத� எ
 Fடேவ தா
 ப�� இ&�கிறா�க�. 

Lலி வ&கிற…! Lலி வ&கிற…! Lலி வ&கிற…! எ
3 

ெசா�லி� ெகா�4&(ேத
. 

“எ8கடா... Lலி வ&கிற...?” எ
3 ேக�கிறா� "&நாத�. 

எ
ைன� தனியாக ஒ& ப�க�தி� ப��க5 ெசா
னா�. அவ� ஒ& 

ப�க� ப��தி&�கிறா�. 

“நா
 Lலி வ&கிற… Lலி வ&கிற..!” எ
3 ெசா�லி பய( 

எ�( வி�கிேற
. 

அ)ெபா� ஒ& தர� நா
 பா��த உண�@க� Tக�( என�"� 

க&வாகி உ&வாகி வி�ட. 

1.அ(த) Lலியி
 உ&வ8க� அைலகளாக வர)ப��ேபா 

2.நிைன@ வ&கி
ற. Lலியி
 உ&வ�ைதேய (கனவாக) 

பா��கிேற
. 

இைத� கனவாக� கா�கிறாC. அ(த உண�வி
 த
ைம 

க&வா�கி வி�டா� இேவ அதிகமாக) ெப&கிவி�டா� Lலி 
எ)ப4 ம!றைத� ெகா
3 சா)பி�டேதா இ(த உண�வி
 த
ைம 

அதிகமாகிவி�டா� Lலியி
 நிைனேவ உன�"� உ&வாகிவி��. 

1.இ(த உடைல வி��) ேபான@ட
 ந? எ8ேக ேபாவாC...? 

2.ந?… “Lலி உடH�"�தா
 ேபாவாC” எ
3 ெதளிவாக� 

கா��கி
றா� "&நாத�. 

Tக�(த உண�@க� உடH�"� அ0�களாக விைள( 

உயிரா�மாவி� ேச�(த பி
 எ வHேவா அ8ேக (அ�தைகய 

உட�க>�") உயி� அைழ�5 ெச�H� எ
பைத அ8ேக 

உண��கி
றா� "&நாத�. 
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ந�ைம5 J!றி ஆ
மாவி� இ&�"� வ�ட8க� 

  

உதாரணமாக ஒ& ேவ)பமர�தி
 கச)பான உண�வைலக� 

அதிக	� வி�டா� அதன&ேக ேராஜா5 ெச4யி
 மண8க� 

சிறிதாக இ&)பி.� அைத விர�4� ெகா�ேட ேபா"�. 

அேத ேபா� ேராஜா5 ெச4யி
 மண8க� அதிக	� வி�டா� 

அதன&ேக ேவ)பமர�தி
 கச)பான உண�வைலக� சிறிதாக 

இ&(தா� அைத இ ர�தி� ெகா�ேட ேபா"�. ஏென
றா� 

ேராஜாவி
 மண� வH F4வி�கிற. 

இேத மாதி	� தா
 ஒ& விஷ5 ெச4யி
 மண8க� அதிக	� 

வி�டா� அ&ேக ேராஜா5 ெச4யி
 மண� இ&(தா� அைத 

விர�4�ெகா�� ேபா"�. 

ேராஜா5 ெச4யி
 எ
3 ச� அதிக	� வி�டா� விஷ5 

ெச4யி
 மண8க� த
னாேல ஓ4வி��. 

1.தாவர இன�தி
 மண8க� வH F4� "ைறA� ேபா ஏ!ப�� 

இ�தைகய இய�க� ேபா� தா
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2.மனித&�"� எ��� ெகா�ட அ(த(த "ண8க� ெகா�ட 

உண�@களி
 இய�க6� இ&�"�. 

உதாரணமாக பைகைம ஊ�ட�F4ய உண�@கைள5 U	யனி
 

கா(த ச�தி கவ�( அைலகளாக மா!றி ைவ�தி&�கி
ற. அ 

நம�"� பதிவாகி வி�டா� அ(த உண�ைவ இ�� இ�� ந� 

ஆ
மாவாக) ெப&�கி� ெகா�ேட இ&�"�. 

அதாவ ந� ஆ
மாவி�... 

1.6த� வ�ட� 

2.இர�டாவ வ�ட� 

3.D
றாவ வ�ட� எ
3 

4.அ(த(த� "ண�தி
 உண�வைலகளாக வ&�. 

6த� வ�ட� ந�லதாக இ&�கி
ற. இர�டாவ வ�ட� ஒ& 

ேவதைன எ
ற கச)பான உண�வாக இ&�கி
ற. D
றாவ 

வ�ட� ெவ3)பான உண�@களாக இ&�கிற. 

1.அ)ேபா ேவதைன ேகாப� எ
3 அ தா
 6
னா4 

வ&கி
ற. 

2.அைத� கட(தா
 அ(த ந�ல உண�@ நம�"� வரேவ���. 

3.இர�டாவ வ�ட�... D
றாவ வ�ட�தி!"� இ&�"� 

ேவதைன ெவ3)L அைவக>ட
 கல( நா� Jவாசி�ேதா� 

எ
றா� 

4.ந�லைத ந�மா� சரீாக இய�க 64வதி�ைல. 

அ(த ெவ3)L� ேவதைனA� கல(ேத ேபச� ெதாட8"ேவா�. 

யா	ட� ேபசினாH� எ
ன�ைத5 ெசா�லி... யா&�" ந�லைத5 

ெசC... எ
ன பல
...? எ
ற இ(த உண�@ 6
னா4 வ&�. 

காரண� நம�"� ந�ல "ண8க� இ&(தாH�... உ�ேள 

பதி(தி&(தாH�... ந� ஆ
மாவிலி&( இ��5 Jவாசி�"� 

ேபா இைடயி� இ&�"� உண�@க>ட
 கல( 

வ(வி�கிற. 

1.ந� ஆ
மாவி� இ&�"� உண�வைலகளி� ஒ& அ4 

வி�தியாச�தி� இபப4 வ( ெகா�ேட இ&�"�. 
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2.இ(த உண�@க� வர)ப�� ெபா� ேவதைனA� ேகாப� தா
 

அதிகமாக வ&�. 

3.எ:வள@ ந�ல "ண8க� இ&(தாH� அைவகைள� 

கட(தா
 வர 64A�. 

4.அைத� கட( வ&� ெபா� அதா
 இய�"கி
ற. 

U	ய
 பல விஷ�த
ைமA�ள உண�@கைள எ��கி
ற. 

அைதெய�லா� த
 6க)பிேல ேமாதி ஒளியாக மா3கி
ற... 

கா(த) Lலனாக மா!3கி
ற. 

U	ய
 அ��ரா வயல� எ
ற ந*ைச) பி	� வி�கி
ற. 

ஆனாH� U	யனிலி&( வர�F4ய ெவ)ப கா(த8க� அ(த 

அ��ரா வயல� எ
ற ந*J�"� L"( தா
 ெவளியிேல 

வ&கி
ற. 

அ(த உண�வி
 ச� எேவா எ(த மண�ைத இ தா8கியேதா 

எத.ட
 தா8"கிரேதா அ(த உண�வி
 "ண� ெகா�� தா
 

அைத இய�"�. 

இைத) ேபால தா
 நா� உய�(த "ண8க� ெகா�� உ�>�"� 

இ&(தாH� ேவதைன ெவ3)L ேகாப� எ
ற இ(த "ண8கைள 

எ��தா� இ 6
னா4 வ( வி�கி
ற. 

அ�� நா� ந�லைத எ�ணி வ(தாH� ஆ
மாவி� ப�� 

அத.ட
 ேச�� அ(த தா
 வ&�. இ உ�ேள Tைழ( 

நம�"� எ�ண8களாக வ&வத!" 6
னா4 ந�ல "ண8க� 

கார "ணமாகேவ வ&�. 

அ(த மாதி	 ேநர�தி� யாராவ ந�லவ�க� வர���. ெகா*ச� 

இனிைமயாக அவ� ெசா
னா� ேபா�. 

1.இ
ைற�" இவ� ந�ல ெசCய வ( வி�டாரா�"�...! 

2.எ(த எ�ண�ட
 வ(தி&)பாேரா... யா&�"� ெத	A�...? எ
ற 

அ(த� "ைறயான எ�ணேம வ&�. 

அேத ேபா� பிரசாத� ெகா��"� இட8களி� பா��கலா�. 

ெகா*ச� ெவ3)பாக இ&(தா�... ட�ெக
3 ைகயிேல இ4�� 

தா
 ெகா��க ைவ�"�. இ(த உண�@கைள) பா��கலா�. 
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ஒ& ெபா&ைள� ெகா��"� ெபா�ேத 

1.இ(தா...! எ
3 அ��தமாக5 ெசா�ல வ&�. ெகா��"� 

ெபா�ேத பா��கலா�. 

2.அ(த உண�@க� எ)ப4... அ எ
ன எ�லா� ெசCகிற...? 

எ
3...! 

3.ந�ல "ண� நம�"� இ&(தாH� ம!ற உண�@ட
 ேச�( ந� 

உடைலேய இ)ப4 இய�கி� கா���. 

அ.பவ�தி� பா��கலா�. 

இைத எ�லா� நி3�வத!"� தா
 “ச��தி…” எ
3 

ைவ�தா�க�. த?ைமகைள நா� நி3�த ேவ���. 

யா� மீெத�லா� நா� ெவ3)ைப) பதி@ ெசC 

ைவ�தி&(ேதாேமா அவ�க>�ெக�லா� அ(த மக	ஷிகளி
 

அ&� ச�தி கிைட�க ேவ���... நா8க� அைனவ&� மகிB( 

வாழ ேவ��� எ
3 நா� வHவாக� தியானி�க ேவ���. 

1.அ)ேபா அ(த ெவ3)பான அ0�க>�" நா� சா)பா� 

ெகா�)பதி�ைல. 

2.ெவ3)பான எ�ண8கைள ந?�கி வி�கிேறா�. 

3.எ�ேலா&� ஒ
3 ேசர ேவ��� எ
ற எ�ண�ைத� 

ெகா��கி
ேறா�. 

நா� எ�ணிய இ(த உய�(த உண�வைலகைள5 U	யனி
 கா(த 

ச�தி கவ�( அைலகளாக) பரவ5 ெசCகி
ற. இ(த� கா!3 

ம�டல�தி� 

1.நம�" 6
L இ&�"� த?ைமகைள விர�45 ெச�கிற. 

2.ந� ஆ
மா@� RCைம அைடகிற... பரமா�மா@� RCைம 

அைடகிற. 
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ெதCவ ?க ச�திைய வள�� அத
 ைண ெகா�ேட இ(த உடைல 

இய�க ேவ��� - ஈ�வரப�ட� 

  

Wமியி
 ஈ�)L�"� சKர வாB�ைக உண�வி
 எ�ண�தி!" 

உ�ப�ட ஒ& உயிர0 அத
 வள�5சியி� “வி�தாக… 6!றிய 

த
ைம” எ�த&ண�தி� அத!" ஏ!ப�கி
ற…? 

மனித உட� ெப!ற பி
… ஆ� ெப� அமில ஜ?வனி
 F��ட
 

வள�5சி ெகா�>� அ0 வள�)பி
 வH நிைலயான க�)ப� 

கால�தி� தாயி
 உதிர�தி� சிJவாக உ&) ெப3கி
ற. 

பிற(த பி
… உ��… உற8கி… Jவாசி�… மனித ஓ�ட 

நைட6ைற யாைவA� வள�5சி ெகா�� பா��… ேக��… 

Jைவ�… வள&� அ(த(த� கால வள�5சி 6!றிய 

6தி�@�"க(த தவB(… நட(… ஓ4.. ேபசி… வள�5சிA!3� 

த
 அறிவி
 ஞான�ைத உய��தி� ெகா�கி
ற. 

அேத சமய�தி� உடலி
 உ&வக வள�5சிA�… உண�வி
 

எ�ண அ0 வள�)பினா� எ��கவ�ல… வHவி
 6!றிய 

த
ைமயி
… ஆ� ெப� இ& பால	
 எ�ண�தி
 வH 



99 

 

நிைல�"க(த உண�வி
 எ�ண�தி
 சைம)L நிைலயி� 

“மா!3 வள�5சி நிைலA�” ெப3கி
ற. 

மா!3 நிைலயி
 கால� எ
ப… ப&வ கால வள�5சிேய ஆ"�. 

1.மனித இன�.. வள�5சியி
 நிைலைய அைடA� 

2.அ(த) ப&வ கால8களி� எ��"� 

3.உண�வி
 எ�ண "ண உ(தலி
 அ0 வள�)L அமில5 

ேச��ைகயா� 

4.மனித வாB�ைகயி
 ஆA�கால� அைம( 

5.அேவ மனித) பிற)பி
 “பிற)L) பல
 தரவ�ல” 

காலமாகி
ற. 

பிற)பி
 பல
 தரவ�ல கால� எ
ப உடலி� அ0 

வள�5சியி
 வH�F4ய நிைலயி�… பிற)பி
 பிற)L நிைலைய 

வள��கவ�ல அமில� F3க� வள�5சிA!ற நிைலயி�… ஜ?வ 

ச�திைய ஜ?வி�க5 ெசCA� அ(த வள�5சி) ப&வ� எ
ப 

ஆ0�"� ெப�0�"� “பதினா
கிலி&( பதிென�� 

வயதி!"� தா
…!” 

இ& சாரா	
 ஞான�ைத எ��5 ெசய�ப�� கால6� அேத 

கால� தா
…! அ(த வயதி� மனித உண�வி
 எ�ண ேவ�ைக 

(ஆைச) ெசH�� நிைல�ெகா)ப 

1.உடலி
 வH� த
ைமA� 

2.ஆ�மாவி
 வH� த
ைமA� Fட) ெப3� த&ண�தி� 

3.உண�வி
 எ�ண� ெகா�� ெசயலா�"� ஆ�மாவி
 பதி@ 

நிைல வH� த
ைம எ�லாேம அைமய) ெப3கி
றன. 

அ0வி
… அ0 வள�)பி
 வள� ெதாட� அ0 சைம)L… சKர 

மல� தா
 இ(த உட� பி�ப�F3. இ�Fறி
 வHைவ எ��� 

ெகா�வ ஆ�மா தா
. 

1.ஆ�மாவி
 உ�ைம வHைவ� F�4� ெகா�ள 

2.உண�வி
 எ�ண�தி� எ��"� பதி@ நிைல தா
 “மனித 

வாB�ைக...!” 
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ஆகேவ வாB�ைக�க��த மனித5 ச�தியி
 உய� ெதCவ 

ச�தியான ஆ�மாைவ� ெகா�� உடைல இய�"� வழி� ெதாட� 

ஞான அைலைய வள��"� ப�"வ�ைத ஒ:ெவா&வ&� ெபற 

ேவ���. 

ஆனா� ஆர�ப கால உண�வி
 உ(தலா� உ�ப�� உயிர0… 

த
 வள�5சியி
 வள� நிைலயி
 சKர எ�ண ஓ�ட உண�@) 

பி4யி� வா�� வாB�ைக கதியி
 பி4)பிேலேய வாB(தா�… 

பாட�தி� இ நா� வைர உண��திய ப4… 

1.உண�வி
 எ�ன ேவ�ைக (ஆைச உண�@க�) சைம)பி� 

எ�தைன கால8க� வாB(தாH� 

2.க� கா D�" வாC இவ!றி
 ெசய� உண�@ அ0 வள�5சி 
வா�)பாக5 

3.இ(த5 சKர இய(திர ஓ�ட�தி
 இ5ைசயி
 எ�ண ஓ�ட�தி!" 

அ4ைம)ப�ேட தா
 வாB(திட 64A�. 

அைத மா!றி அைம�"� நிைலயாக… வாB�ைகயி
 வழி� 

ெதாட	ேலேய “சமமாக ஏ!"� எ�ண உண�@ட
… ேம� 

ேநா�கிய Jவாச ஈ�)பா�… உய� ஞானிகளி
 அைல ஈ�)பி� 

எ�ண�ைத5 ெசH�தி…” அைத) ெப3� பழ�க� வர ேவ���. 

இ(த) Wமி சைம�"� அைலAட
 ஒ
றி வா�� இ(த) Wமி 
வள��த வள�)பான நா� வள�)Lட
 ஒ
றிய நிைலயிலி&( 

கா(த மி
 அைல ஒளி� த
ைமைய ஆ�மாவி
 வHவாக 

வH)ப��� வள�5சி ஞான�ைத� ெகா�4ட� ேவ���. 

ஆகேவ… 

1.சKர உண�@ எ�ண�தி� வா�� வழி 6ைறயிலி&( 

2.ஆ�மாவி
 இய�க வHவாக5 இ5சKர�ைத இய�கவ�ல 

வாB�ைக நிைல�" 

3.வாB�ைக நிைல ம��ம�ல…! வள�5சியி
 வள�)பான 

ஆதிச�தியி
 நிைல�ேக உயரலா�. 
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ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ஒ& ேவதைன)ப�ேவா	
 உண�ைவ நா� Tக�(தா� எைவ 

இய�"கி
ற...? 

உ!3) பா��த உண�@க� Tக�(த உண�@க� நம�"� 

ேவதைன உண�5சிகைள� R�4 நம உடைலA� வH இழ�க5 

ெசCகி
ற. 

ஆகேவ நா� Tக�(த உண�ேவ ந�ைம இய�"கி
ற. அத
 வழி 
அ
ைறய வாB�ைகA� அைமகி
ற. 

ஒ& "ட� பாலி� ந?8க� பாதாைம) ேபா�டாH� அைத� 

கா�4H� பல உய�(த சர�"கைள) ேபா�டாH� 

1,ஒ& ளி விஷ� ப�டா� பா� அைன�� ந*சாகி வி�கி
ற. 

2.அதி� ஆயிர� "ட� பாைல வி�டா� ந*சி
 த
ைம சி3�) 

பாலி
 த
ைம வ ?	ய�த
ைம அைடகி
ற. 

ஒ& சமய� 100 தர� நா� ந�லைத5 ெசCதாH� ஒ& ெநா4 அ(த 

ேவதைன எ
ற உண�ைவ Tக�(தா� அ(த ேவதைன தா
 

ந�ைம இய�"கி
ற. 

100 மணி ேநர� நா� ந�லைத Tக�(தாH� அ(த 100 மணி 
ேநர6� ந�லைவகைள உ&வா�"கி
ற நம உயி�. 

1.ஆனா� ஒ& ெநா4 ேவதைன எ
ற உண�ைவ Tகர)ப��ேபா 

2.அ ந� ந�ல "ண8க� அைன�ைதA� ெசயல!றதாக மா!றி 
வி�கி
ற. 

இ இய!ைகயி
 நியதிக�. இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக� 

ெத	( ெகா�ள ேவ���. 

ப�Lட
 அ
Lட
 ப	@ட
 நா� நட(தாH� ச(த�)ப�தா� நா� 

Tகர ேந&� அ(த� த?ைமயான உண�@கைள அக!றிேய ஆக 

ேவ���. 

அ
றாட� உடைலA� உைடைமகைளA� நா� எ)ப4�தா
 

RCைமப��தினாH� அ��" ப4ய�தா
 ெசCA�. அைத� 
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RCைமயா�கவி�ைல எ
றா� அ��"க� F4வி��. 

அத!"�த�க நம�"� ெக�தH� ஏ!ப��. 

அைத) ேபா
3 தா
 நா� அ:வ)ேபா ந� மனைத� 

RCைம)ப��த ேவ���. மனைத� RCைம ெசCதா� 

1.ந� உடலிH�ள அ0� த
ைமக� RCைம ஆ"�. 

2.ந� உண�@க� RCைம ஆ"�. 

3.ந�6ைடய எ�ண8க� RCைம ஆ"�. 

இ)ப4 அ4�க4 நா� RCைம)ப��� உண�விைன Tக�த� 

ேவ���. 

அத!காக�தா
 உ8க>�" அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
 

உண�@கைள அ4�க4 ெசா�லி அைத வHவாக உ8க>�"� 

நிைன@ ப��தி� ெகா�ேட வ&கி
ேறா�. 
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கட� ந?	ேல இ&�"� த?ைமகைள� கைர�"� ச�தி ப!றி� 

ெத	(தி&�கி
ேறாமா...! 

  

ஒ&வைர) பா��க)ப�� ெபா� ெவ3)பி
 த
ைமைய நா� 

அதிகமாக வள�� வி�டா� அ ந� உடH�"� வ( 

எ�தைனேயா ெக�தலான ேவைலகைள5 ெசCA�. 

அைத எ�லா� 6�வமாக நா
 (ஞான"&) உண�வத!காக 

ேவ�4 D
3 இல�ச� ேப&ைடய (அ(த� "��ப8க�) 

உண�@கைள ஏககால�தி� ஒ:ெவா
றாக) ப4)ப4யாக� 

"&நாத� கா�பி�தா�. 

அவ�கைளA�... அ(த� "��ப�தி
 உண�@கைள எ�லா� 

Tக�(தபி
 அ8கி&�"� ெக�ட எ�லா� உ
ைன எ
ன 

ெசCகி
ற... உ
 உடலி� எ
ன ெசCகிற எ
3 பா�...! எ
3 

ெசா
னா� "&நாத�. 

அ(த� "��ப8களி� நட(தைத எ�லா� ந? ேஜாதிட� பா�)ப 

ேபா� பா�� விடாேத... ஆனா� ந? ெத	( ெகா�கி
றாC. 
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யாராவ வ( ேக�டா�... உ
னிட� கNட�ைத5 ெசா
னா� ந? 
ேக�பாC. ேக�ட பி
... 

1.ஐயா...! ந?8க� இ
ன மாதி	யான காரண�தினா� 

கNட)ப�கிற?�க� 

2.உ8க� வ ?�4� உ�ள ச�ைடெய�லா� ேபாCவி�� எ
3 

க�டறி( ந? ெசா
னா� 

3.கட@ேள ந? தா
...! எ
3 உ
ைன) ேபா!3வா�க� 

4.ஆனா� அவ
 கNட� எ�லா� உ
னிட� வ(வி�� 

“ஜா�கிரைத...!” எ
3 ெசா�லி வி�டா�. 

காரண� எ�லாவ!ைறA� ந? ெதளிவாக� ெத	( ெகா�கி
றாC 

ெத	( ெகா�ட பி
 “உன�"� கNட� இ)ப4 இ&�கி
ற... 

ெதாழி� நNடமாகி வி�ட...!” எ
3 ந? அவ	ட� ெசா�வாC. 

அ(த� கNட�ைத எ�லா� ந? வா8கிய பி
 தா
 “ந�லதா"�” 

எ
3 ந? ெசா�ல 64A�. ஆக... கNட�ைத Tக�( அவ�க>�" 

மீ��� கNட�ைத தா
 ெகா��க 64Aேம தவிர ந�லைத� 

ெகா��க 64யா. 

ஆனா� உ
ைன� கட@ளாக அவ
 ேபா!3வா
. இவ	ட� 

ேபாேன
... எ
 "��ப�ைத) ப!றி எ�லாேம ெசா
னா�... இவ� 

கட@�...! எ
பா
. 

1.ஆனா� அவ&ைடய ேநாC எ�லா� உ
னிட� வ( வ�� 

2.அவ.ைடய இ(த கNடெம�லா� உ
னிட� வ(வி�� 

“ஜா�கிரைத...!” எ
3 ெசா�லிவி�டா� "&நாத�. 

அைதA� ெசா�வா�... இைதA� ெசா�வா�... நா
 ெத	( 

ெகா�ள@� ெசCேவ
 (ஞான"&). 

இைத எ�லா� எத!காக5 ெசா�கிேற
 எ
றா� 

1.அவ�க>ைடய அ(த� கNடமான உண�@க� உன�"� 

வராதப4 ந? நி3�த ேவ��� 

2.மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி நா8க� ெபற ேவ��� 

3.மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி எ8க� உட� 6�வ� படர 

ேவ��� 
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4.எ8க� ஜ?வா�மாவிேல அ(த அ&� ச�திக� ெபற ேவ��� 

எ
3 இைத 6தலி� ந? எ��க ேவ���. 

எ��� ெகா�ட பி
 அவ	ட� எ
ன ெசா�ல ேவ���...? 

மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ெப3வ ?�க�... உ8க� கNட� எ�லா� 

ந?8"�...! எ
3 வா�கிைன) பதி@ ெசC அ(த� கNட�ைத 

நி3�த “அவைர) பழ�க5 ெசCய ேவ���...” 

கNட�…! எ
3 அவ� ெசா
னா� ஐேயா… உன�" இ)ப4 

ஆகிவி�டதா…? எ
3 ேக�� அைத இ��� ெகா�கிேறா�. 

அவ&�"� நட�"� விஷய8கைள� ெத	( ெகா�ட பி
 

“உன�" ந�லதா"�…” எ
3 நியாய�ைத5 ெசா�வாC. ஆனா� 

அவ�க� கNட� எ�லா� இ8ேக வ(வி��. 

ெரா�ப) ேப� எ
ன ெசCவா�க�…? 

1.இர�க மனமாக) ேபாC எ�ேலா&�"� நியாய�ைத5 

ெசா�வா�க� 

2.ஆனா� தன�"� பிற&ைடய அ(த� கNடமான உண�@க� 

தன�"� உ�L"வைத நி3�த� ெத	யாம� இ&)பா�க�. 

அைத நி3�த ேவ��� எ
ப தா
 ச��தி…! 

ஏக�கால�தி� எ�ேலா&� ேச�( அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� 

ச�தி நா8க� ெபற ேவ��� எ
3 எ�ண ேவ���. 

எ�ேலா&� ந
றாக இ&�க ேவ��� எ
3 எ�ண ேவ���. 

ஒ&வ&�ெகா&வ� இ&�"� பைகைம ந?8க ேவ��� எ
3 

எ�ணிய பி
 இ(த அைலக� ேபானபி
 எ
ன ெசCகிற…? 

1.மனிதனான நா.� என�"� அ(த) பி4)ைப அ3� 

வி�கிேற
. 

2.எ
 மீ பைகைம ெகா�4&)பவ�க>� எ
 மீ 

ெவ3)பி�லாதப4 அைத அ3� வி�கி
றா�க�. 

அ)ேபா அ(த� த?ைம ெசCA� அைலக� அனாைதயாக) பட�( 

ெகா�4&�கி
ற. 
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ஆனா� 6தலிேல ஒ&வ&�ெகா&வ� ச�ைட ேபா�டெத�லா� 

U	யனி
 கா(த ச�தி கவ�( ைவ�தி&�கி
ற. இ&(தாH� 

1.நா� இ)ேபா எ�0� இ(த வHவான உண�@க� எ
ன 

ெசCகிற…? 

2.அைத� ர�தி� ெகா�� ேபாகிற. 

ர�தி� ெகா�� ெச
றாH� ெச4க� மர8க� இ&�"� ப�க� 

அைவக� ேபாகா. ேநராக� கட� ப�க� தா
 ேபா"�. 

ஏென
றா� கட� ப�க� யா&� அதிக� (நடமா�ட�) 

ேபாவதி�ைல. அ8ேக அைலக� ெதாட�( வ ?சி� 

ெகா�4&�"�. 

1.கட� அைலக� மாறி மாறி வ&� ெபா� 

2.நா� ஈ��க ம3�த த?ய விைனகைள எ�லா� இ�� இ�� 

உ�ேள ெகா�� ேபாC அமிB�திவி�� 

3.அ(த உ)L ந?� (ைஹ�ரஜ
) அைவகைள� கைர�வி��. 

இ எ�லா� அ�கால ெமC ஞானிக� க��ண�( நம�" வழி 
கா�4ய ேப&�ைமக�. ஞானிக� கா�4ய வழி)ப4 நா� நட�க 

ேவ���. 

 

 



107 

 

 

க� வழி கவ�வைதA� ெசவி வழி ேக�பைதA� ந�ைம 

அ)ப4ேய இய�"�ப4 வி��விடலாமா...? - ஈ�வரப�ட� 

  

ஒ:ெவா& ெநா4)ெபா�� 

1.ஒளி… ஒலி… மண�… இவ!றி
 ேமாதலி
 உண�@ ெகா�ட… 

2.எ�ண ஓ�ட5 சKர வாB�ைக வழி 6ைறயி� தா
 நா� 

வா�கி
ேறா�. 

இ�தைகய ெதாட� நிைல�ெகா)ப வா�� Jழ!சி� ெதாட�பி� 

ஒ
றி அ(த(த உண�ைவ� தா
 வள��� ெகா���ேளா�. 

இதனி
 பி4)L5 Jழலி� சி�"�� அ(த வழி நிைலயிேலேய 

வா�கி
ேறாேம அ
றி அைத மா!3� நிைலைய நா� 

ேம!ெகா�வதி�ைல. 

ஒ
ைற) பா��த@ட
 ஒளியி
 விழி நிைலயி
 உண�@ நிைல 

ெசய� ெகா�கிற. ஒளி ெகா�� காண�F4ய விழி நிைலயி
 

ஒளி உண�@ ஒ:ெவா& ெநா4) ெபா�� எ�ண�தி
 

உண�@ட
 ேமாதிய அைல அ0�கைளேய வள��� 

ெகா�கி
ற. 
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ஆனா� பா�ைவயி� எதி�)ப�� ெசயலி� ஏ!ப�� 

நிைல�ெகா)ப “மா!றி அைம�க ேவ���…” எ
ற நிைல 

வ&வதி�ைல. 

இ)ப4… சாதாரண நைட6ைறயி� பழ�க)ப�ட விழி நிைலயி� 

கா0� ஒளி அைல உண�@ எ�ண ேவ�ைக�ெகா)ப அ0 

வள��"� வள� த
ைம மிக அ��தமான இய�க� வ(தா� 

மா!றமாகி
ற. எ)ப4…? 

அதி�@… 

ஆன(த�… 

இனிைம… 

க�ைம… 

இைத) ேபா
ற "ண� ெகா�ட ஒளியி
 விழி ஊ�&வ� 

ெசய�ப�� த
ைமயா� அத!"க(த உண�வி
 எ�ண 

நிைல�ெகா)ப அ0�த
ைம இ5சKர�தி
 (இய(திர) ெசய� 

மாறி5 ெசய�ப�கி
ற. 

அதாவ ஒளியினா� கா0� விழி நிைலயி
 உண�@�ெகா)ப 

பல பல ஒலிகைள ெவளி)ப��கி
ேறா�.. 

1.அதி�@ நிைல ஏ!பட�த�க கா�சிகைள� கா0� ெபா� 

2.ந�ைம அறியாமேலேய கா0� கா�சி�ெகா)ப 

3.ஆ… ஓ... இ5.. இ5…! எ
ற ஒலிகைள எ�)Lகி
ேறா�. 

4.இனிைம கல(த கா�சி நிைலைய� கா0� ெபா� அத!"க(த 

ஆன(த ஒலிைய 

5.ந�ைம அறியாமேல ஆஹா… ஓேஹா…! எ
3 இனிைமAட
 

F4ய ஒலிைய5 சி	)பைலAட
 ெவளி)ப��கி
ேறா�. 

இத
 ெதாட	ேலேய ஒலி அைலைய ஈ��கவ�ல… ெசவி ஈ�)L.. 

ஒலி ேக�"� ேமாதலி
 ஈ�)L�ெகா)ப… எ�ண�தி
 உண�@ 

ெசய�ப�கி
ற. 

ஆக… தா
 ேக�"� ஒலி ஈ�)L�ெகா)ப உண�வி
 எ�ண5 

Jவாச�தா� உடலி
 அ0 வள�)L நிைலA� ஏ!ற� தாB@ 

ெப3கி
ற. 
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இத
 ெதாட�ைப) ேபா
ேற… 

1.Jவாச�தி� ேமா� மண6� 

2.Jைவயி� உ�0� உண@� 

3.மனித உண�வி
 எ�ண�தி� எ��"� அ(த(த "ண 

நிைல�ெகா)ப 

4.அமில உண�வி
… அ0 வள�)பி
… இ(தி	ய ஆவி நிைலயி
 

உதிர ஓ�டமாக சKர�தி
 ெசய� நைடெப3கிற. 

இ�தைகய வாB�ைக5 ெசயலி� வா�� நா� இ:வாB�ைகயி
 

ஜ?வாதார "3கிய ஆ��களி� பி�ப உடலி� சைம�"� அ0 

வள�)பி
 ஆவி நிைலயி
… “ஆ�ம உயி	
 உ�ைம நிைல” 

L	யாமேலேய வாBகி
ேறா�. 

ஏென
றா� இ(த மனித� திட பி�ப�தி
 இய(திர ஓ�ட5 ெசய� 

சைம)பி
 வHைவ� ெகா�� தா
 மனிதனி
 ஆேரா�கிய 

நிைலA�… ஞான�தி
 வழியி� ெச�H� "ண5 ெசய� 

6ைறA�… அைமகி
றன. 

உண�வி
 இ(தி	ய ஓ�ட�தி!ெகா)ப ஒ&வ	
 ெசய� திற
 

ஞான� ெவளி)ப�கி
ற. அ(த ஞான�தி!ெகா)ப�தா
 

வாB�ைகயி
 ேம�பா�� நிைலA� ெசய� ெகா�கி
ற. 

இ�ெதாட	
 வழி நிைல வாB�ைகயி� எ)ப4 ஒ
றிA�ளேதா 

அ�ெதாடைர� கா�4H� மிக� 	த நிைலயி� உய�@ 

நிைல�"5 ெச�ல�F4ய ஞான மா��க�… சி� மா��க�…! 

இ:வழியி� எ�ண�தி
 உண�ைவ5 ெசH�திட� ேவ���. 

1.விழி ஒளி 
2.ெசவி ஒலி 
3.Jவாச மண� 

4.வாயி
 Jைவ 

5.இ: அைல உண�@ எ�ண�தி� 

6.உய�@ வழி� ெதாட� நிைலயி� ெச�H� ெசய� 6ைற�" 

7.இவ!றி
 ெசயலா� உ(த)ப�� ேவ�ைகயி
 வழி 6ைறைய 

வழியைம�"� 

8.ஞான ஒளிைய நா� அறித� ேவ��ம)பா…! 
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ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

இ
3 நா� ப�தி	ைக வாயிலாக) ப4�கி
ேறா�. ப�J� 

லா	A� ேந&�" ேந� ேமாதி� ெகா�ட. அ(த இட�திேலேய 

இ�தைன ேப� இற(தன�. பல� அவ�ைத)ப�டன� எ
3 

பா��கி
ேறா�. 

இ
ைறய வி*ஞான உலகி� இ(த) Wமி�"� அ எ8ேக 

ச�பவ8க� நட(தாH� அ��த “பதிைன( நிமிட�தி!"�” நா� 

இ8ேக அைத� க��ணர 64கி
ற. 

இ�தைகய 	த நிைலக� ெகா�� வி*ஞான அறிவா� நா� 

க��ண�கி
ேறா�. உலகி� எ8ேக நட(தாH� உடன4யாக 

4.வி. Dலமாகேவா அ�ல ேர4ேயா Dலமாகேவா நா� இைத 

அறி( ெகா�ள 64கி
ற. 

அ�� ப�தி	ைக வாயிலாக@� அறி( ெகா�ள 64கி
ற. 

நம�" அைன�ைதA� அறி( ெகா�ள�F4ய திற
 

இ&(தாH� ஆ�ஸிெட
� ஆனைத நா� F�( ப4�"� ேபா 

நம�"� அ பதிவாகிவி�கி
ற. 

4.வி.�களி� ஒளி பர)L5 ெசCவைத அேத உண�வி
 இய�கமாக 

நா� வ ?�4ேல 4.வி.ைய இய�க)ப�� ேபா எ8ேகேயா ஒளிபர)L 

ெசCய� F4யைத நா� இ8" வ ?�4ேல இய(திர� Dலமாக) 

பா��கி
ேறா�. 

இேத ேபா� எ8ேகேயா நட�"� ச�பவ8கைள) படமா�கி 
வி*ஞான அறி@ ெகா�� ப�தி	ைகயி� அவ�க� 

ெவளியி�கி
றா�க�. 

அ8ேக நட(த ச�பவ8களA� அச�பாவித8கைளA� அதனா� 

ேவதைன)ப�ட ெசய�கைள வி	வா�கி அ எ�� வ4வி� 

ெகா��கி
றா�க�. 

எ�� வ4வி� எ�தியைத� F�( கவனி� 

1.அ8ேக நட�"� அ(த விஷய8கைள ஆ�வமாக) ப4�கி
ேறா�. 
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2.F�( கவனி� அ(த) பட�ைதA� பா��கி
ேறா� 

3.அத!"� கீB… “நட(த ச�பவ8கைளA�” F�( ப4�கி
ேறா�. 

எ(த மனித
 அ8ேக அ4ப�� ேவதைன)ப�� ேவதைனயான 

உண�@கைள ெவளி)ப��கி
றாேனா அ(த உண�@க� 

அைன�� U	ய
 கா(த ச�தியா� கவர)ப�� அைல 

அைலகளாக ந� Wமியி� பட�( ெகா�4&�கி
ற. 

இ
3 ஒ& மனித
 ேபசியைத அ�ல பட� எ��தைத அைத� 

தன�"� கவ�( அ மீ��� பட5 J&ளா�கி அதைன மீ��� 

ஒளி பர)L5 ெசCய)ப�� ேபா அ(த) ேபைழக� (PLAYER Dல�) 

ஒளி அைலகைள ெவளி)ப��� ேபா அைதA� இேத U	யனி
 

கா(த ச�தி கவ�( அைல அைலகளாக ெவளி)ப��கி
ற. 

எதனி
 ைண ெகா�� ஒளி பர)L5 ெசCதனேரா அேத ைண 

ெகா�� 4.வி.ேயா ேர4ேயாேவா இய�க)ப�� ேபா இ(த� 

கா!றிேல அைல அைலகளாக வ&வைத� கவ�( அ(த 

உண�வி
 நிைலகைள) படமாக@� பா��கி
ேறா�. ஒலி 
நாத8களாக@� நா� ேக�கி
ேறா�. 

இைத)ேபால தா
 

1.இ8ேக ஒ& மனித.�" மனித
 நா� அைத� F�( 

கவனி�"� ேபா 

2.அ(த மனித
 ேவதைன)ப�ட உண�5சிக� நம�"�>� 

வ(வி�கி
ற. 

இய!ைகயி
 நியதிக� இ. 

மனித
 ேவதைன)ப�� ெவளி)ப��திய உண�வைலகைள5 

U	யனி
 கா(த ச�தி அைலகளாக) பர)L� ேபா 

1.ப�தி	�ைக வாயிலாக� F�( ப4)ேபா� எ
றா� 

2.எ)ப4 4.வி.ைய5 Jவி�ைச) ேபா�� எ(த �ேடஷ
 எ
3 

எ�0கி
றேமா 

3.அ(த �ேடஷனிலி&( வ&� ஒலி அைலகைள கவ�( 

படமாக� கா��வ ேபால 
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4.நம உண�@�"� ஆழமாக) பதி(த@டேன அதனி
 

நிைனவைலகளாக மா3கி
ற. 

ஆனாH� அவ�க� ப�ட இ(த உண�@க� ந� நிைனவைலகளாக 

மா!றினாH� அவ�க� ேவதைன)ப�ட உண�@க>� நம�"� 

அ பதிவாகி வி�கி
ற. 

நா� உலக நட)Lகைள� ெத	( ெகா�ள ேவ��� எ
3 

வி&�Lகி
ேறா�. 

இ&(தாH� அ4ப�டவ�க� வாB�ைக இ&�ட உலகமாக 

உடைல இழ(... இ)ப4 ஆகிவி�ேடாேம...! எ
3 மைற�"� 

உண�வாக ெவளி)ப�வைத நா� F�( கவனி�த@டேன 

1.ந� அறி( ெகா�>� உண�@ட
 அ கல( 

2.நா� அறி(தி�� நிைலைய� தைடப��� நிைல வ( 

வி�கி
ற. 

இ)ப4 ஆ�ஸிெட
� ஆனைத நா� அதிகமாக� கவ�( 

ைவ�தி&(ேதா� எ
றா� நா� ப�ஸிேல ெச�ல)ப�� ேபா 

இேத உண�@களி
 ேவக8க� நம�"� வ&வ உ��. 

உதாரணமாக ப� ேவகமாக) ேபா"� ேபா நா� ஏ!கனேவ 

ப�தி	�ைகயி� ப4�) பதிவான உண�@க� அ(த 

நிைனவைலக� மீ��� நம�"� உ(த)ப��… “ஆ�ஸிெட
� 

ஆகி வி�ேமா…!” எ
ற உண�ைவ� R���. 

அ(த உண�ைவ� R�ட)ப�� ேபா ேவகமாக) ப� ேபாகிறேத 

எ
3 எ�ணினாH� அ�� ப�ைஸ எ8ேகயாவ 

நி3�தினா� பாகா)பாக ஒ8கி உ�காரலா� எ
3 ேவ3 

இட�தி� உ�கா&வா�க�. 

எ(த ப�ஸி
 ஆ�ஸிெட
�ைட இவ�க� உண�வாக) பதி@ 

ெசCதனேரா அேத உண�வி
 அைலக� நிைனவாகி 
1.யா� ஓ��நேரா அவ�பா� இ(த எ�ண8க� ெச�H�. 

2.ந� எ�ண8க� அவ� மீ ேமா� 
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அ:வா3 எ�ண8கைள5 ெசH�த)ப�� ேபா எ
ன நட�"� 

எ
3 நிைன�கி
ற?�க�...? 

விமான8கைள ெவ" ெதாைலவி� பற( ெகா�4&)பைத அ 

	ேமா� க��ேரா� (RADAR Dல�) ெகா�� ச�ீ ப��தி 
இய�"கி
றன�. 

இைத) ேபால பய(த உண�@� ஆ�ஸிெட
� ஆன 

நிைலகைளA� ப4�ண�(த நா� அ(த) ப�ஸிேல 

ெச�H�ேபா பய உண�@ட
 எ�ணினா� ஓ��ந� பா� 

ந�6ைடய எ�ண� 	ேமா� க��ேரா� ேபால இய�கி 
விப��" அைழ�5 ெச�H�. 

1.பாகா)பான இட�தி� ஓர�தி� கைடசியி� 

உ�கா�(தி&)ேபா� எ
3 எ�0ேவா�. 

2.அ�ல ஏதாவ ந� ைமய�தி� உ�கா�(தாH� Fட அ(த) பய 

உண�@ ெகா�� நா� ஓர�தி� ஒ8கினாH� 

3.ஆ�ஸிெட
� ஆனா� இ8கி&( அ4� 6
னாேல R�கி� 

ெகா�� எறிA�. 

ஏென
றா� நா� எ��� ெகா�ட எ�ண உண�@க� ந�ைம 

அ இய�க5 ெசCA�. நா� தவ3 ெசCயவி�ைல. 

எ8ேகேயா மனித
 ஆ�ஸிெட
�4� இற(தா
, வி*ஞான 

அறி@ ெகா�� நா� க��ண�(தாH� இ(த நிைனவைலக� 

நம�"� இ:வா3 அ ெசய�ப�கி
ற. 

ந�ைம அறியாமேல அ(த விப�தான உண�@க>�" நம�"� 

பதிவான உண�@க� அைழ�5 ெச�Hகி
ற. 

இதிலி&( த)பி�க எ
ன ைவ�தி&�கி
ேறா�...? 

சாமி கா)பா!3மா? சாமியா� கா)பா!3வாரா…? ஜாதக� 

கா)பா!3மா…? ஒ
3� கா)பா!றா…! 

ப�தி	ைக வாயிலாகேவா அ�ல 4.வி ம!ற இ
ெட�ென� 

Dலமாக அச�பாவித8கள� க�டாேலா ப4�க ேந�(தாேலா 
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அ��த கண� நம�"� அ பதிவாகாதப4 த��) பழக 

ேவ���. 

“ஈ�வரா…” எ
3 L&வ ம�தியி� உயிைர எ�ணி அ(த� &வ 

ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� ேபெராளிA� நா8க� ெபறேவ���. 

அ எ8க� உடலிH�ள இர�த8க� 6�வ� படர ேவ���. 

எ8க� உட� 6�வ� &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� 

ேபெராளிA� படர ேவ��� எ
3 உட� 6�வ� “ச�"ேலச
” 

ெசCய ேவ���. இ தா
 ஆ�ம J�தி. 

பி
 மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி இ(த உலக� 6�வ� படர 

ேவ���. உலக ம�க� அைனவ&� ெபறேவ��� ஈ�வரா 

எ
3 எ�ண ேவ���. 

அ�� மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தியா� நாைள நட)பெத�லா� 

இ(த உலகி!"� உலக ம�க>�"� ந
ைம பய)பனவாக இ&�க 

ேவ��� எ
3 எ�ணி அ(த உண�ைவ) பாC5Jத� ேவ���. 

அேத சமய�தி� நா� பா��த உண�@க� நம�"� பய�ைதேயா 

அ�ல அதி�5சிையேயா ஊ�4ய எ
றா� 

1.&வ மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி நா8க� ெபற ேவ��� எ
3 

2.ந� உடH�"� ெசH�தி) பழக ேவ���. 

இ:வா3 ெசCதா� பய63�� உண�@க>�" “இ 

அ5J3�தலாக அைமA�...” அ�� நம�" அ(த) பய� 

ெதாடரா. 

ேமH� எ8ேக ெச�வதாக இ&(தாH� ஆ�ம J�தி ெசC வி�� 

ெவளியி� ெச�H8க�… அவசிய� இைத5 ெசCய ேவ���. 
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ஒ
3 ேச�( வா�� த�வ� இ�ைல எ
றா� இய!ைகயி� 

எ@ேம வள�5சி அைடய 64யா 

  

கா��திைக ந�ச�திர� ஒளியி
 Jடராக வள�( தன�ெக
3 

ேகா�கைள உ&வா�கி� ெகா�� தனி5 U	ய� "��பமா"� 

ப&வ� ெப!3 வி�ட. 

1.அ தனி�த
ைமயாக வாழ ஆர�பி� வி�ட. 

2.அதனா� ந� பிரப*ச�தி!"� கிைட�க ேவ�4ய அத.ைடய 

ச�திக� கிைட�கா ேபாC வி�ட. 

ஒ& U	ய� "��ப�தி� உ�ள ந�ச�திர8க� 6தி�(த பி
 

எ)ப4� தனி�5 U	ய� "��பமாகிறேதா அ ேபா� மனித�க� 

"��பமாக வா�� நா6� ஒ& ெவ3)பி
 த
ைமைய 

வள��� ெகா�டா� பி	� வா�� உண�ைவேய நம�"� 

உ&வா�கி வி�கி
ற. 

இைத)ேபால "��ப�தி!"� ஒ&வ&�ெகா&வ� ெவ3)L� 

ேவதைனA� அதிகமாகி த?ய விைனயாக வள�( வ&வைத 

நி3�த ேவ��� அ�லவா. 
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ெதாழிலி� வர@ ெசல@ நட�கி
ேறா�. கைடயி� ந�மிட� 

வ( வா8கி5 ெச�வா�க�. ெபா&>�"�டான பண�ைத� 

கால�திேல வ( ெகா�)பா�க�. 

ஆனா� ஒ&வ	
 ச(த�)ப� அவ� "��ப�தி� ஏேதா சில 

சி�கலாகி வி�டா� வா8கியத!"	ய பண�ைத� தி&�ப� 

ெகா��க 64யா ேபாCவி�கிற. 

அ ேபா
ற ஒ& ச(த�)ப�திேல நா� எ
ன நிைன)ேபா�...? 

1.இத!" 6
 அவ
 ேயா�கியனாக இ&(தா
... ச	யான 

6ைறயிேல பண�ைத� ெகா��தா
. 

2.இ)ெபா� வர வர� ெக��) ேபாCவி�டா
...! எ
ற இ(த 

நிைல வ&கி
ற. 

இ(த உண�ைவ எ��� ெகா�ட பி
 நா
 அ
ைற�ெக�லா� 

உன�"5 ச	யாக� ெகா��ேத
. ந?A� பண�ைத� தி&�ப� 

ெகா��தாC. ஆனா� இ)ேபா இ&�க இ&�க ந? ெக��) ேபாC� 

ெகா�ேட இ&�கிறாC. ஆைகயினா� உன�" இனிேம� கட
 

இ�ைல... ேபா...! எ
ற ெசா� வ&�. 

ஆனா� அவேரா ெக*சி� ெக*சி� ேக�பா�...! “ெகா��க 

64யா...” எ
3 ெசா�லி வி�டா� ெகா*ச� 6ைற)பா�. அ(த5 

சமய� அவ	டமி&( வர ேவ�4ய பா�கிA� இ&�"�. 

சர�ைக இவ� எ
ன ெகா�)ப...! சர�ைக நா� அ��தவ	ட� 

வா8கி5 ெச�ேவா�...! எ
3 ெச
3 வி�வா�. 

இைத) பா��த@டேன... பா�...! அ
3 கட
 ெகா��ேத
 எ
னிட� 

வா8கினா
. இ
3 அ��தவ	ட� ேபாகி
றா
 பா�...! எ
3 

இ)ப4�தா
 நம�"� பைகைம உண�@ அதிகமாக வள�( 

வி�கி
ற. 

ஆனா� நா� தவ3 ெசCயவி�ைல. இ)ப4)ப�ட ச(த�)ப8க� 

நம�"� பைகைமயாக உ&வாகிவி�கிற. 
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வியாபார�திேல நா� எ�தைனேயா ேப	ட� பழகி இ&)ேபா�. 

ச(த�)ப�தி� யா	டமாவ ெவ3)பாகி இ&)ேபா�. அவைர 

நிைன�"� ேபாெத�லா� ேவதைன)ப�கி
ேறா�. 

1.அ(த ேவதைன)ப�� உண�@கைள எ�லா� U	ய.ைடய 

கா(த ச�தி கவ�( பதிவா�கி� ெகா�கி
ற. 

2.அ��தா!ேபா� அைத நிைன�"� ேபாெத�லா� நம�"� 

ேவதைனைய� R���. 

உதாரணமாக ஒ& ேவ)ப மர�தி
 விைதைய) Wமியிேல 

ேபா�டபி
 அ அ(த� தாC மர� ெவளிப��திய கச)பான ச�ைத 

எ�� வள�( ெகா�ேட இ&�"�. 

அேத ேபா
3 தா
 மனித.�" மனித
 ெவ3)பாகி உடலி� 

அ(த உண�வி
 ச� எ�ணமாக ஆனா� அ ஒ& வி�தாகி 
வி�கி
ற. ேக�டறி(த பி
 ஊBவிைனயாக) பதிவாகி
ற. 

பதி(த நிைலக� ெகா�� அவைர நிைன�ேதா� எ
றா� அவ� 

ேமேல உ�டான ெவ3)L ந�மிட6� ெவ3)பான உண�வாக 

வள�கி
ற. ந�மிட� இ&�"� ந�ல உண�@ட
 

ச�ைடயி�கி
ற. 

உடH�"� அ ச�ைடயிட ஆர�பி�த பி
... 

இ�)L வலி�கிற… 

ேம� வலி�கிற… 

ெந*J வலி�கிற… 

6" வலி�கிற… 

தைல வலி�கிற… 

க� எ	கிற…! எ
3 ெசா�வைத) பா��கலா�. 

ஆனா� நா� தவ3 ெசCயவி�ைல. ந�6ைடய ச(த�)ப� ந�ல 

உண�ைவ இய�காதப4 த?ய விைனகளாக நம�"� ேச�கிற. 

அைத நி3�த ேவ��� அ�லவா...! 

ஆகேவ “எ)ெபா�ெத�லா� ந� உண�@க� மா3கி
றேதா…. 

அ)ெபா�ெத�லா�…” மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி நா8க� ெபற 

ேவ���… எ8க� உட� 6�வ� மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி 
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படர ேவ���… எ8க� உடலிH�ள ஜ?வா
மா ஜ?வ அ0�க� 

ெபறேவ��� எ
3 இ)ப4 எ�ணி அ(த உய�(த ச�திகைள 

நம�"� ேச��க ேவ���. 

பி
 யா� ேம� ெவ3)L வ(தேதா அவ�க� அறியாத இ&�க� 

ந?8க ேவ���. எ
 பா�ைவ அவ�கைள ந�லதா�க ேவ��� 

எ
3 எ�08க�. இைத� தியானி�) பா&8க�. 

1.உ8களிட� ெக�ட வரா 

2.மன பல� வ&�. 

3.உட� நல� ெப3�. 

4.ெசா�லி� இனிைம ெப3�. 

5.உ8க� பா�ைவ எ�ேலாைரA� ந�லதா�"�. 

 

ஞானதி&N4…! - ஈ�வரப�ட� 

  

உயிர0 வள�5சியி� பல நிைலக� பல ேகா4 ஆ��க>�") 

பல மா!ற நிைலக� உ&மாறி உ&மாறி… வH� த
ைம F4� 

F4… வள� ெகா�ட நிைல ெகா�ட பிற"தா
 

அ:@யிர0வி
 ஆ�ம வH Fட) ெப3கி
ற. 
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இ)ப4) பல 6லா� த
ைம ெகா�� உ&வாகி உ&வாகி உய� 

ெகா�ட வா�)பைலயி� 

ந?�… 

நில�… 

தாவர… ெதாட� வள�5சி நிைல 

ஜ?வ பி�ப நிைல… 

இ)ப4) பல 6லாமி� வள&� வள�5சி நிைலயி� 

“ஒளி கா0� நிைல” தாவர வள�5சி நிைல�"� இ�ைல. 

ஆர�ப இன) L� வள�5சிக>�"� Jவாச நிைல ம��� 

F�கி
ற. ஒளி நிைல வ&வதி�ைல. 

Jவாச�ைத எ�� மண� த&� வள�)L நிைல தாவர இன 

நிைலயிH� தாவர நிைல�" அ��த நிைலயான 

தாவர�திலி&( ச�ெத�� வள&� ஜ?வ உயிர0 L� நிைல�" 

Jவாச நிைல எ��"� வள�)L நிைல F�கி
ற. 

அ��த வள�)பி
 வா�)L நிைல வள�5சியி� தா
 

1.சKர பி�ப�தி� எH�Lகளி
 வள�5சி நிைலயி
 வH F4ய 

த
ைமயிலி&( 

2.ஒளி கா0� விழி அைம)L நிைல தா
 சKர ஜ?வ
களி
 வா�)L 

நிைலயாக வழி ெகா���ள. 

இத!" அ��த நிைல யா…? 

விழி நிைலயி
 ஒளி கா0� வழி நிைல�ேக… பி�ப� F�4
 

“எH�Lகளி
 ஊ
 நிைல உய�வி
 நிைல�ெகா)ப…” விழியி
 

ஒளி நிைல அைமகி
ற. 

Jவாச�தா� உ�0� உணவி
 ச�ெத�� ஆவியான 

அமிலமாகி உதிரமாகி
ற. 

1.அ(த உதிர ஓ�ட�தா� எH�Lகளி
 ச� நிைல 

2.எH�பி
 உ� நிைலயி
 ஊ
 நிைல உ3தியி
 வHவா� 

3.எH�Lகளி
 வள�5சி 6!ற 6!ற 

4.ஒளி நிைலயி
 பிரகாச F� நிைல… “ஊ�&@�” வள�5சி நிைல 

உ&வாகி
ற. 



121 

 

சKர பி�ப வாB�ைகயி� 6
ேனா�கி ஒளி கா0� விழி 
நிைலயி
 அ��த நிைலயான ஞான தி&N4 ெகா�� விழிைய 

D4� ெகா�ேட 

1.6
Lற� காண)ப�� எதி� நிைலயி
 ஒளி ஈ�)L ம��மி
றி 
2.விழிைய D4ய த
ைமயிH� விழி�தி&�"� த
ைமயிH� 

3.பி
Lற� கா�சிகைளA� ந� க�0�ெக�டா� ெதாைலவி� 

4.இ(த) Wமி ம��ம�லாம� எ(த) WமியானாH� எ�ண�தி
 

உண�ைவ5 ெசH�� வழி நிைலயி� 

5.அ8"�ள எ(த நிைலகைளA� காணவ�ல உய�@ நிைல 

ெபறலா�. 

அ(த ஞானதி&N4 எ
ற நிைலைய இ5சKர பி�ப 

இய�க�திலி&( தா
 ெசய�ப��த 64A�. 

அதாவ ஜ?வ ச�திAட
 F4ய இய�க ஓ�ட�தி� ேம� ேநா�கி5 

ெசH�தி எ��"� U	ய அைலயி
 கா(த மி
 அைல� 

ெதாட�Lகைள ஆ!றலாக எ�� எH�Lகைள வH)ப��த 

ேவ���. 

இ:ெவH�Lகளி
 வH� த
ைமயி� எH�பி
 ஊ
 வள�5சி 
ெப&க) ெப&க விழி நிைல ெகா�� எதி� நிைலயி� ெத	A� 

ஒளி நிைல ெப!ற மனித நிைல 

1.அத!க��த நிைலயான எ8"�ளவ!ைறA� 

2.உ�ள நிைலயிலி&(ேத ஞானதி&N4 எ
ற 

3.ஊ�&வி ஒளி கா0� ஒளி ஈ�)L வள�5சி நிைல ெபற 64A�. 

இ
ைறய வி*ஞான ைவ�திய�தா� உட� உ3)பி
 உ� நிைல 

கா0� ஊ�&வ� Lைக)பட) பதி@ நிைல (எ��ேர) 

ெசய�ப�வைத� கா�4H� உய�(த கா(த மி
 அைல� 

ெதாட�பி
 வா�)பக வள�5சிைய இ5சKர இய�க�தி� ெப!ற 

ஆ�ம நிைலயி
 வH� த
ைமயா� ெப!றிட 64A�. 

1.ஊ�&வி� கா0� அ(த உய� த
ைம ெகா�ட விழி� 

த
ைமயி
 ெசயைல ைவ� 

2.Wமியி
 உ� நிைலயி� உ�ள த
ைமகைளA� கா0� நிைல 

3.இ5சKர பி�ப ஆ�மாவிலி&( ஒ:ெவா& மனித.� ெபறலா�. 
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ஆ�மீக வழி� ெதாட	னா� ஆ�ம வள�5சியினா� அைடA� 

த
ைம யா…? எ
ற வினாவி!" இ(த) ேபாதைனயிலி&( 

விைட காணலா� பல&�. 

இ5சKர பி�ப ஆ�மாைவ வHவா�கி� ெகா�>� ஆ!றலினா� 

1.ஊ�&வி� கா0� விழி ஞான ஒளி� த
ைமயா� 

2.வி*ஞான�தி� வள�5சி 6!றிய ெசய!ைக� ேகாளினா� 

அறிA� வழிைய� கா�4H� 

3.உயிரா�மாவி
 ஊ�&வி� கா0� ஒளி ஞான ஒளி 
அைலயினா� 

4.எ�ெதாடைரA� உயிரா�மா ெதாட�ைப� ெகா�� 

5.ஒ
3ட
 ஒ
3 ேச��க)ப�� நிைல� ெதாட�பிலி&( 

நிைல)ப��� வழி 6ைறையA� 

6.உ&வா"� ஊ�&வ5 ேச��ைகயி� “நிக	�லா நிைலதைன) 

ெபறலா�…!” 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

“எ�ேலா&�"�… நா
 ந�ல ெசCேதேன… எ
ைன இ)ப45 

ேசாதி�கி
றாேய…” எ
3 ெப&� ப"தியானவ�க� தா
 

வண8"� ெதCவ8கைள எ�ணி ேவதைன)ப�வா�க�. 

இ)ப4 எ�ணினா� அ(த5 ேசாதி�"� எ�ண� தா
 

உ8களிட� வள&�. ஒ:ெவா& நிமிட�திH�... 

“ேசாதைனயாகேவ தா
” நட( ெகா�4&�"�. 

இைத) ேபா
ற நிைலகைளெய�லா� நா� மா!றி) பழக 

ேவ���. உ8கைள ந?8க� ந�L8க�. நம�"� ந�லைத) 

ெப3� அ(த5 ச�தி இ&�கி
ற. மனிதனான நா� அ(த 

ஆ!ற�கைள) ெபற 64A�. 

ஒ��5 ெச4ைய ைவ� ந�ல வி��கைள 

உ&வா�"கி
ேறா�. அைத) ேபால 

1.அ(த ெமC ஞானிகளி
 உண�ைவ உ8க>�"� ஒ�ட 

ைவA8க�. 

2.அைத) ப!ற (ப!3) ைவA8க�. அ(த) ப!3டேன வா�8க�. 
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3.அ&� ஞானிகளி
 மீ ப!றாகி உ8க� த?ைமகைள) 

ப!ற!றதா�கி 
4.ஞானிக� உண�@டேன வா�8க�. 

உ8களா� 64A�. 

ந?8க� எ�ணியைதெய�லா� 

1.உ8க� உயி� பைட�கி
ற. ஜ?வ
 ெபற5 ெசCகி
ற. உ8க� 

உடலாக ஆ�"கி
ற. 

2,அ(த5 ச�தியாக உ8கைள இய�"கி
ற. 

3.அ(த5 ச�தியாக உ8க>�"� விைளய5 ெசCகி
ற. 

4.எ விைள(தேதா அ(த விைள(தைத� த
.ட
 அைண�5 

ெச�கி
ற. 

இ(த உடலி� எைத வள��கி
ற?�கேளா அத
 வழி அைத உ8க� 

உயி� உ&வா�கி� ெகா��கி
ற. ெமC ஞானிகளி
 உண�ைவ 

உ8க>�"� விைளய ைவ�த?�க� எ
றா� அ(த “ஞானிக� 

ெச
ற பாைதயி�” ந?8க� ெச�லலா�. 

“பாவி…! எ
ைன இ)ப4) ேபசினாேன…!” எ
3 ந?8க� 

எ�ணின ?�க� எ
றா� அ�� அவ�க� உடலி� ேபாC�தா
 

பிற�க ேவ���. 

இைத) ேபா
ற நிைலகளிலி&(ெத�லா� ந?8க� த)ப ேவ��� 

எ
பத!காக�தா
 "&நாத� கா�4ய அ&� வழியி� உ8க� 

உயிைர� கட@ளாக மதி� உ8க� உடைல ஆலயமாக மதி� 

ந?8க� அைனவ&� மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ெபற ேவ��� 

எ
3 உபேதசி�கி
ேறா�. 

ந?8க� ந�ல எ�ண�ட
 பிற&�"5 ெசCத ந
ைமக� 

உ8க>�"� ஓ8கி வளர ேவ���. அேத சமய�தி� ேக�டறி( 

உ8க>�"� அறியா உ�Lக(த த?ைமக� ந?8க ேவ���. 

ெமCஞானிகளி
 உண�@க� உ8க>�"� விைளய ேவ��� 

எ
3 தா
 ேவ��கிேற
. 

மாமக	ஷி ஈ�வரய "&ேதவ� எ�ைம இ:வா3 ெசCய5 

ெசா
னா�. ஆைகயினா� 



124 

 

1.ந?8க� எ�ேலா&� ந
றாக இ&�க ேவ��� எ
3 எ�0� 

ெபா� 

2.நா
 அ(த5 ச�தியாக மா3கி
ேற
. 

எ
 ெசா�ைல ந?8க� ேக�"� ெபா� உ8க>�" அ 

ந�லதாகி
ற. நா
 ஞானிகளி
 வா�"கைள5 ெசா�லி� 

ெகா�� வ&� ெபா� ந?8க� இைத� F�ைமயாக� 

கவனி�தாேல உ8க� ேநாCக� அைன�� ேபா"�…. 

பா��கலா�…! 

ஆனா� அைத வி��வி�� 

1.எ
 தைல விதி எ
ைன) பி4� ஆ��கிற. 

2.எ
 
ப� எ
ைன வி��) ேபாகேவ மா�ேட
 எ
கிற எ
3 

எ�ணினா� எ
ன ெசCய 64A�...? 

3.நா
 ெகா��"� ஞானிகளி
 வா�" உ8க>�"� பதியா. 

எ)ப4A� உ8க>�"� அ(த ஞானிகளி
 வா�ைக) பதிய 

ைவ�க ேவ��� எ
3 தா
 தி&�ப� தி&�ப5 ெசா�கிேறா�. 

பதிய ைவ�� ெகா�� அைத மீ��� நிைனவா�கினா� 

உ8க� உயி� அைத) பைட�கி
ற. ஞானிகளி
 ச�திகைள 

விைளவி�கி
ற. 
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ேதவ�க� அJர�க�… ெநக4: பாசி4:… ேந�நிைல எதி�நிைல… 

  

Jமா� 3000 ஆ��க>�" 6
 எ��தறிவி�லாத அ(த� 

கால�தி� அக�தியனி
 உண�விைன வியாசக� க��ண�( 

ெவளி)ப��தினா�. 

அதாவ 

1.ேம& எ
ற மைலைய ம�தாக ைவ� 

2.வாJகி எ
ற பா�ைப� கயிறாக ைவ�) பா! கடலிேல 

கைட( 

3.கைட(தவ!றி� வ(தைத வி�8கிய அைன�ைதA� 

ேதவ�க� எ
3� 

4.வி�8கிய பி
 மலமாக� கழி�தைத எ�லா� அJர�க� எ
3� 

கா�4னா�. 

மனித�களாக இ&�"� நா� ஒ& ெபா&ைள உணவாக எ�� 

உ�ெகா�ட பி
 அதி� உ�ள ச�க� ந� உடலாக உ&)ெப3� 

ச�தியாகிற. 

உடலாக உ&வானபி
 கழிவி
 ச�ைத மலமாக 

ெவளி)ப��ேபா அ ந*சி
 த
ைம ெகா�டதாக ெவளி 
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வ&கிற. அ(த ந*சி
 த
ைமைய வி�8கிய அைன�� 

ம!றைத அழி�தி�� நிைலயாக வ&கி
ற. 

மனிதனாக இ&�"� உணவாக உ�ெகா�>� உணவி� மைற(த 

ந*சிைன அக!றிய பி
 அ ெவளிேய ெச
றாH� அ 

இ
ெனா& த?ைமயி
 நிைலயாக வள�( அதனி
 நிைலக� 

வள�5சியாகி
ற. 

இைத� தா
 

1.ேதவ�க� அJர�க� எ
3�... ெநக�4: பாசி�4: (+/-) எ
3� 

ெசா�வ 

2.எ(த ஒ& இய�க�தி
 த
ைமயானாH� அ எதி�நிைல 

மைறக� இ&(தா�தா
 இய8"�. (இ�ைல எ
றா� 

Uனியமாகிவி��) 

அைத) ேபால�தா
 மனித உடH�"�>� ஒ& உண�வி
 

த
ைம எதி�நிைல ஆனா�தா
 ந� உடலி
 அ0�களி
 

த
ைம இய8"�. 

ஆனா� அேத சமய� எதி�நிைலயான உண�வி
 த
ைம 

அதிக	� வி�டா� ந�ல உண�வி
 த
ைமக� இ8ேக ஒ�8கி 
வி�கி
ற. 

ஆக ந�ல உண�@�"� எதி�நிைலக� ஓ8கி வள�(தா� அ(த� 

த?ைமயி
 நிைலக� ந�லைத ஒ��கி வி�கி
ற. 

உதாரணமாக... 

1.மிக@� ஒ& காரமான ெபா&ைள நா� வாயிேல ேபா�டா� ந� 

உமிB ந?�க� அைன�� காணாம� ேபாC வி�கி
ற. 

2.ஆனா� ம!ற ெபா&>ட
 இ(த� கார�ைத இைண� 

உ�ெகா�டா� உமிB ந?ைர அதிகமாக5 Jர�க5 ெசC 

3.சா)பி�� உணைவ� தாராளமாக இ��5 ெச
3 

Jைவமி�கதாக மா!3கி
ற. 

4.ஆக... த?ைமயி
 நிைலக>�"� ந�லைவக� அதிக	� 

வி�டா� த?ைமக� ஒ�8"கி
ற. 
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ஆனா� த?ைமயி
 த
ைம சிறிதாக இ&)பி.� ந�லைவக� 

பலவாக இ&(தாH� இ ஒ& ெநா4யி� அ6�கிவி��. 

அ ேபா� த?ைமகைள ஒ��கிய 

1.அ&� ஞானியி
 உண�@க� மிக மிக ச�தி வாC(த 

அ0�களாக இ8ேக உ�� 

2.அதைன நா� ப&"� நிைலக� ெகா�� வ(தா� எ�தைகய 

த?ைமயாக இ&(தாH� அதைன5 ெசயலிழ�க5 ெசCவி��. 

ஆகேவ ந� வாB�ைகயி� வ&� எ(த� த?ைமயாக இ&(தாH� 

அ(த அ&� ஞானிகளி
 அ&� ச�தி ெகா�� அைத வி�8கிட� 

ேவ���. உயி&ட
 ஒ
3� உண�@க� அைன�ைதA� 

ஒளியாக மா!றி�� பழ�க� வர ேவ���. 

 

ஆ3 நிைல ெகா�ட வ�ண ஒளி அைலகைள எ�� ேஜாதி 
நிைல ெபற ேவ��� - ஈ�வரப�ட� 

  

சKரம!ற ஆவி ஆ�மாவி!"5 Jவாச நிைல இ�லாததனா� 

அத.ைடய உ�ைம� 4)L நிைல கா!றி
 அைல� 

ெதாட�Lட
 உயி� ஆ�மாவான இ&�கி
ற. 
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அதாவ நா� எ)ப4 ந�ச�திர8கைள� கா0� ெபா� மி
.� 

நிைலைய� கா0கி
ேறாேமா அைத) ேபா
ேற 

1.ஆ�ம அைலயி
 4)L நிைலயி
 ெசய� ெகா�ட Jழ!சியி� 

தா
 

2.உடைல வி��) பி	(த ஆ�மா ெசய� ெகா�கி
ற. 

Wமியி
 பி4)பைல எ�ண உண�@ட
… வாB�ைகAட
 

ஒ
றிய வாB நாளி� எ�ண�தி
 Jவாச�ைத எ��… 

அ5Jவாச� சைம�"� ெதாட�L வாB�ைகயி
 வழி 6ைற)ப4… 

ஆ�மாவி
 உய� ச�திைய அறியாம�… வாB�ைக) பி4)பி� 

சி�கி வாB( ம4A� உயிரா�மா… அத
 உய�@ நிைல 

ெபறாம�… வள�5சிய!3) ேபாC மீ��� மீ��� பிற)L இற)L 

எ
ற Jழ!சியிேலேயதா
 இ&�க 64A�. உயிரா�மா வள�5சி 
ெகா�ள 64யா. 

ஆகேவ... 

1.பல ேகா4 ஆ��களாக வா�)L)ப��தி வா�)L)ப��தி வள�5சி 
ெகா�� வ(த 

2.ஆ�ம வள�5சியி
 மனித5 சKர�தி
 வH) ெப!ற வள�5சி 
நிைலயிலி&( 

3.உய� நிைல ெபற - Jவாச�ைத� கீB ேநா�கிய Wமி ஈ�)L 

எ�ண6ட
 ெசH�தாம� 

4.U	யனி
 சைம)பி
 வழி� ெதாட� பல நிைலயி� மா3 

ெகா�� வள&� த
ைமயி� 

5.Wமி சைம� ெவளி)ப��� அைலைய எ��காம� 

6.Wமி சைம)பினா� சKர� ெப!3 எ�ண�தி
 உண�@ ந�ல 

நிைன@ உ�ள கால8களிேலேய 

7.ேம� ேநா�கிய Jவாச�தா� நா� எ��"� ேநர4 கா(த T� 

அைலகைள) ெப!3) பழ"த� ேவ���. 

அதாவ ஏ� வைக வ�ண�தி� சைம�க)ப�ட ஆ3 நிைல 

ெகா�ட வ�ண ஒளி அைலகைள… கா(த ஈ�)L T� அைலயி
 

ெதாட� வள�5சி நிைல எ�ண�தி
 ேமாதலினா� ேநர4யாக) 

ெபற ேவ���. 
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இ)ப4) ெப!ற வள�5சிைய� ெகா�� Wமியி
 பி4)ப!ற 

நிைல�" வர 64A�. அத
 Dல� மீ��� மீ��� 

பிற)ெப��"� வழி 6ைறயிலி&( மனித.�" அ��த 

நிைலயான வள��"� நிைலயான “வ�ண ஒளி 
ேஜாதியாகலா�…!” 

மனிதனி
 எ�ண�தா� எ��"� நிைல ெகா�ட வா�)L நிைல 

தா
 ஆ�மாவி
 வள�5சி நிைல. ஆகேவ இ:வா�மாவி� 

ேசமி�"� வ�ண ஒளியி
 வள�5சி நிைலயி� தா
 மனித 

நிைலயிலி&( வள�5சி ெப3� அ��த நிைல உ&வாகி
ற. 

ச)ீைப எ�� நா� தைலைய வா&� ெபா� கீB ேநா�கி வா&� 

ெபா� 

1.Wமியி
 ஈ�)Lட
 ஒ
றியதாக ேராம�கா�களி
 அ0 

வள�5சிA� 

2.கீB ேநா�கி வள&� வள� நிைல�ெகா)ப ஈ�)பி� சவீ)ப�� 

நிைலயி� எ(நிைலயான பாதி)L� ெத	வதி�ைல. 

3.அேத ச)ீைப� ெகா�� ேம� ேநா�கி ந� F(தைல5 சவீிேனா� 

எ
றா� 

4.உட� நிைலேய சிலி�)L� த
ைம இ:@ண�@ ெப3கி
ற. 

இைத எ)ப4 அ.பவ�தி� கா0கி
ேறாேமா அைத) ேபா
ற 

உ�ைம நிைலைய Jவாச நிைலயா� எ�ண�ைத ேம� 

ேநா�கி5 ெசH�� ெபா��… ேநர4 Jவாச�ைத ேம� ேநா�கி 
எ��"� அைலைய இ(த உட� உடேன ெப3கி
ற…! 

இ�ெதாட� வளர வளர… மனித5 ச�தியி
 வH5 ச�திைய இ(த 

ஆ�மா ெப!3… இ:வா�மாவி
 ஒளி அைலகைள� தனி� 

இய�கவ�ல வள�5சி வழி ெகா�ள 64A�…! 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ந� 6
ேனா�க� ("லெதCவ8க�) "��ப�தி� எ�தைனேயா 

இ
ன�கைள� தா8கி ந�ைம வள��திட வாB(திட அவ�க� 

எ�தைனேயா ேவதைனக� ப���ளா�க�. 
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அ(த ேவதைனயான உண�@க� அவ�க>�"� உடலி� 

ேநாயாகி உடைல வி�� வ(த பி
 மீ��� L�விலி&( 

மனிதனாக வ( கீB இற8கி (ம3 பிறவியி�) ேவெறா& 

சKர8கைள) ெப3கி
றன�. 

1.அவ�க� இ
ேனா& உட� ெபறாத வ�ண� 

2.நா� அைனவ&� F��� தியான� ெசC 

3.6
ேனா�களி
 உயிரா
மா�கைள உ(தி வி�ணிேல ெசH�தி 
4.அ(த5 ச)த	ஷி ம�டல�ட
 இைணய5 ெசCய ேவ���. 

அ:வா3 ெசCதா� அ8ேக உட� ெப3� உண�@க� அழி( ஒளி 
ெப3� உண�@க� உயி&ட
 ஒ
றி மக	ஷிக� உமிB�� 

ஒளியான உண�ைவ உணவாக எ�� ஒளியாக அ8ேக வாழ� 

ெதாட8"கி
றன�. 

அவ�க� 6
 ெச
றா� பி
 அேத வH�ெகா�� நா6� அ8ேக 

அழியா5 சKரமாக வி� ெச�லலா�. 

ஆனா� அமாவாைச அ
3 இ)ெபா� வழ�க)ப4 சா8கிய8க� 

ெசC ம(திர8கைள5 ெசா�லி ெப	யவ�க>�" ைவ�) 

பைட� நா� இ��ேதா� எ
றா� அவ�கைள) Wமி�"� 

இ�)பதாக�தா
 அ��த�. அேத ேபா� 

1.இற(தவ�க� கனவி� வ( வி�டா�க� எ
றா� 

2.“நா6� ச�ீகிர� ேபாCவி�ேவா�…” ேபால� ெத	கி
ற எ
3 

3.இ)ப4) ேபJேவா&� உ��. 

இைவகைள எ�லா� மற( ெமCஞானியி
 அ&� வழியி� நா� 

ெச
3 ந�6ைடய Dதாதய�கைள அ8ேக பிறவா நிைல எ
ற 

நிைல அைடய5 ெசCய ேவ���. 

இ8ேக ேக��ண�(ேதா� இனிேம� அமாவாைச நா� 

ெகா�டா�� ேபா அ8" பி�ட� ைவ� உண@ ைவ� 

உ8க� 6
ேனா�கைள அைழ�காத?�க�. 

அத!") பதி� மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ெபற ேவ��� எ
ற 

உண�ைவ உ8க>�"� ெச&ேக!றி 6
ேனா�களி
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உயிரா
மா�கைள அ(த5 ச)த	ஷி ம�டல�ேதா� இைணய5 

ெசCA8க�. 

1.ஒ& உயிரா
மா உடைல வி�� ெவளிேய ெச
றா� 

2.யா� ேம� ப!3 இ&�கி
றேதா 

3.48 நா�க>�"� அ(த உடலி
 ஈ�)L வ�ட�திேல ெச�H�. 

4.உண�வி
 த
ைம சி3க5 சி3க ேச�( அ(த உடH�"� 

ெச�H�. 

ஆகேவ அத!" 6
 நா� வி� ெசH�த� அவசிய�. 

த!சமய�தி� இற(தவ�கைள அ(த 48 நா�க>�"� Jலபமாக 

வி� ெசH�த 64A�. 

இத!" 6
 அறியாத நிைலக� இ&( Dதாைதய�க� உடைல 

வி��5 ெச
றி&(தா� அவ�க� இ
ெனா& உடH�"� 

ெச
றாH� இ&>�"� தா
 அமிB(�ளா�க�. 

அவ�க� உண�@க� தா
 ந� உடலாக உ&வாகிA�ேளா�. 

அவ�க� எ�ண8க� நம�"� ஆழ) பதி( இ&�"� நிைல 

ெகா�� நா� அ4�க4 “அவ�க� வி� ெச�ல ேவ���…” 

எ
3 உ(தி� த�ளி� ெகா�ேடயி&�க ேவ���. 

இ
ெனா& உடைல வி�� எ)ெபா� ெவளிேய வ(தாH� 

இைத) ேபால நா� ெசா�லி� ெகா�4&(தா� இ
ெனா& 

பிறவி�") ேபாகாதவா3 ந� 6
ேனா�கைள வி� உலக� 

ேச�� ஒளியி
 சKர� ெபற5 ெசCய 64A�. 

கட(த கால�தி� நா� இ(த 6ைற)ப4 ெசCயவி�ைல. அ(த 

உயிரா
மா�க� மாறிய நிைலயி� இ&( இ)ெபா�தாவ ந� 

"&நாத� கா�4ய அ&� வழியி� ெசCேவா�. 

இத!காக ேவ�4�தா
 ெபௗ�ணமி தியான�ைதேய 

அைம��ேளா�. 48 நா>�"� உ8க� வ ?�4� "��ப சகிதமாக 

F�� தியான� இ&( உடைல வி��) பி	( ெச
றவ�கைள 

வி� ெசH�8க�. 
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1.அவ�க� 6தலி� வி� ெச
றா� பி
 நா� அ8ேக 

ெச�கி
ேறா�. 

2.அ(த5 ச�திைய) ெபற�F4ய த"திைய ெப3கி
ேறா�. 

ந� Dதாைதய�க� 6தலி� மனித�க� ஆனா�க�. அவ�க� 

ந�ைம மனிதனாக உ&வா�கினா�க�. 

ஒ& மர� ெகடா இ&)பத!" அதனி
 வி�க� மிக@� 

6�கிய�. Dதாைதய�களி
 வி�களாக�தா
 நா� 

இ&�கி
ேறா�. 

ந� 6
ேனா�க� உடைல வி�� பி	( ெச
றாH� வி�தாக 

இ&�"� நா� அ&� ஞானிக� கா�4ய உண�ைவ ச�தாக நா� 

எ�� ஞானிகளி
 உண�வி
 ைண ெகா�� வி� 

ெசH�த� ந� தைலயாய� கடைமயா"�. 

பி
 நா6� அவ�க� ெச
றைட(த ச)த	ஷி ம�டல வ�ட�தி� 

இைண(திட 64A�. அைத5 ெசCவத!ேக "&நாத� கா�4ய 

அ&� வழியி� நா� இைத ெசCகி
ேறா�. 

இ தா
 மாமக	ஷி ஈ�வராய "&ேதவ� என�"� கா�4ய 

“வி� ெச�H� மா��க�.” 
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கன@க� எ)ப4 வ&கிற…? - ஈ�வரப�ட� 

வி*ஞானி ஓ� இட�திலி&( வ�ண ஒளி�கா�சிகைள) 

படமாக அமில6ட
 பதிய5 ெசCகி
றா
. ஜ?வன!ற ெபா&� 

நிைலைய அ(த(த வ�ண நிைலAட
 இவ
 Wசிய 6லாமி
 

பி4)பைலயி� எ��"� அ(த� கா�சிகைள� கா!றைலAட
 

கல�க5 ெசC பர)Lகி
றா
. 

பர)பிய அைலகளி
 அேத ெதாட�பைலைய) பல Y3 ஆயிர� 

ைம�க>�" அ)பா� அத!ெக
ற சாதன8கைள உ&வா�கி 
அைத கவர5 ெசCகி
றா
. 

இ)ப4 ஒ& ெநா4�"� அ(த வ�ண� கா�சிகைள) பா��"� 

நிைல�" வி*ஞான 6
ேன!ற� அைட(�ள. 

1.ஒளி பாC5சி ஒளி ஈ��"�… 

2.பா�ைவயா� பட� பி4�"�… 

3.ஒளி நிைல கா0�… விழி நிைலயி� கா0கி
ேறா�. 
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இேத ேபால� தா
 கன@க>� ஏ!ப�கி
றன. 

கா!றைலயி
 அமில ஈ�)L இ(த உடலி
 மீ ேமா��… 

Jவாச�தி
 ஈ�)Lட
 இ:@டலி
 அமில�தி
 ேமாதலான பி
… 

ஆ�மாவி
 ெதாட�Lட
 உட� உற8கினாH� இவா�மா@ட
 

அமில8க� ேமா��… அ(த ேமாதலினா� கா�சிக� 

ெத	கி
றன. 

உற�க�தி� விழி D4ய நிைலயி� எ�ண�ைத� ெகா�� 

ெசய�ப��தாத அைல நிைலைய உட� சைம�"� அமில 

உராCவி
 கா�சி நிைலக� ெகா��… ஆ�ம� ெதாட�Lட
 

ெசய�ப�� நிைலகளி� தா
… ச�ப(த� இ
றி) பல கன@க� 

வ&கி
ற. 

எ�ண� ெகா�� ெசய�படா� த
ைமயி� Jவாச அைலயி� 

ேமா� அமில�தி� இ:@ட� எ: அமில5 ேச��ைக எ��"ேமா 

அத!"க(த ஈ�)L அைலக� Jவாச வ�ட�தி� ேமா�ட பி
 

ஆ�மாவி
 விழி)L நிைலயி� அ�தைகய கன@கைள எ�லா� 

கா0கி
ேறா�. 

கா�சிகைள� க�ட நிைலகளி� சில� ஆவி பி4�த… 

அ&ளா�கிற… எ
ெற�லா� ெசா�வா�க�…! தன�ேக 

ெத	யாதப4 பல ெமாழிகள ?� ேபJேவா&� உ��. 

ஆவி நிைல உண�@ எ
ப… இ
3 ம&�வ�தி� மன ேநாC 

எ
3 உண��� ஒ& சாரா	
 வி*ஞான நிைலA�… ெதCவ� 

ெதாட�L ெகா�� ப�தி மா��க�தாரா� அ&ளா�� நிைலயி� 

6&க
 வ(தா
… காளி வ(தா�… எ
3 உண��� நிைல�"� 

உ�ள. 

ேபC பிசாJ எ
3 ேபைய� க�ேட
… இர�த� கா�ேட	 

வ&கிற எ
3 பய(த நிைலA� ம�களிைடேய உ�ள. 

அேத ேபா� அ
L பாச) பிைண)Lட
… "��ப�தி� ப!3ட
 பல 

கால� வாB(த 6
ேனா�க�… அவ�க� ஆ�மா பி	(த@ட
 

1."��ப�ட
 உறவா�� நிைலயி� 

2.இற(த பி
.� அவ�க� வ&வ ேபா
3� ேபJவ ேபா
3� 
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3.சில ேநர8களி� "��ப8க>�" வழிகா��� நிைல 

ஏ!ப��தி5 ெச�வ� நட�கி
ற. 

இ எ�லா� எ�ெதாட�பைலயி� மனித ஆ�மாவி
 எ�ண� 

ெசய� ெகா�கி
றேதா… ஏ!கனேவ Wமியி� பிற( வள�( 

வாB( இற(த ஆ�மா�களி
 அைல எ�ண�தி� 

ஒ
3ப�ட@ட
 அைவக� இய�க� ெதாட8"�. 

அதாவ உடHட
 உ�ள மனிதனி
 எ�ண� எதிேல அதிக 

எ�ண�ைத5 ெசH�தி5 ெசய�ப�கி
றேதா அ:வைல ஈ�)பி
 

நிைல�ெகா)ப உடைல வி��) பி	(த ஆ�மா�க� ஜ?வ ச�தி 
ெகா�ட அமில உண�@க� 

1.ஜ?வ ச�தி ெகா�டவ�க>ட
 அ:வைல ேமாதி 
2.ஹி�^	யா எ
3ண��� மன ேநாC�"� 

3.பல ெமாழிகளி� ேபசி அ&ளா�� ெதCவ நிைல�"� 

4.ேபயா�� நிைல�"� 

5.6
ேனா�கைள� கா0� பாச) பிைண)பினா� வழி நட�தி5 

ெச�H� நிைல�"� இய�க� ெதாட8"�. 

ஆனா� மக	ஷிகளி
 அைல5 ச�திAட
 ெதாட�Lட
 ந� ஆ�ம 

வHைவ� F�4� ெகா�டா� எ�த
ைம ெகா�ட ேவ�ைக 

அைலயிH� பிற	
 ஈ�)பி
 ெசா� ெசய� எ�ண8களிH� ந� 

ஆ�மா சி�காம� சமநிைல ெகா�ட ந!"ண சா(த ஞான 

வ ?ர�தா� இ:வா�மாவி
 வH� F4ய த
ைமைய) ெபறலா�. 

இைத எ�லா� ந?8க� ெதளிவாக� ெத	( ெகா�ள ேவ��� 

எ
பத!ேக ெசா�கி
ேற
. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

பா� இ&�கிற எ
றா� அதி� ஒ& ளி ப�டா� ந*சாக 

மா3கி
ற. அ(த) பாலி� ஆயிர� "ட� பாைல வி�டா� 

ந*சி
 த
ைம "ைற( அ(த) பாH�ேக ஊ�ட5 ச�தி 
ெகா��கி
ற. 
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அ&� ஞானிக� எ
பவ�க� பல ஆயிர� "ட� பாைல5 (அ(த 

ஆ!ற�மி�க ச�திகைள) ச�பா	�தவ�க�. எ�தைகய 

க�ைமயான ந*சிைனA� ந?�கி�� நிைல ெப!றவ�க�. 

1.மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி நா� ெபற ேவ��� எ
3 

எ�ணினா� 

2.அ ஆயிர� "ட� பாைல ஊ!றியத!"5 சமமாகி
ற 

3.ந� வாB�ைகயி� வ(த த?ைமகைள ந?�க 

4.ஒ:ெவா& நிமிட6� ஆ�ம J�தி ெசCA� ெபா� 

5.அ(த ஆயிர� "ட� பாலி
 ச�தி ேச��க)ப�கி
ற. 

இைத) ேபா� ஒ:ெவா&வ&� எ�ணி� தியானிA8க�. உ8க� 

"��ப� ந
றாக இ&�க ேவ��� எ
3 எ�ணி� 

தியானிA8க�. 

எ(த� ேகாவிH�"5 ெச
றாH� இேத மாதி	 எ�ணி) 

பழ"8க�. விநாயகைர) பா��த@ட
 அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� 

ச�தி நா8க� ெபற ேவ���. அ எ8க� உட� 6�வ� படர 

ேவ���. எ8க� உடலிH�ள ஜ?வா
மா ெபற ேவ��� எ
3 

எ�08க�. 

மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி எ8க� "��ப� 6�வ� படர 

ேவ���. மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தியா� எ8க� "��ப� 

ஒ!3ைமயாக இ&�க ேவ���. ெதாழி� வள� ெப&க ேவ��� 

எ
3 எ�08க�. 

ெவளியிேல ஏதாவ சலசல)ேபா ச8கடேமா இ&(தாH� யா� 

மீ ெவ3)பாக இ&(தாH� மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி அவ�க� 

ெபறேவ��� எ
3 எ�ணி எ�� அ(த உண�ைவ 

அவ�க>�") பாC5J8க�. 

1.அவ�க� அறியாத இ&ளிலி&( வி�பட ேவ���. 

2.எ8க>�"� அ(த5 சேகாதர ஒ!3ைம வளர ேவ��� எ
3 

எ�08க�. 

3.பைகைமக� ந?8"�. 

4.நம�"� அ(த� த?ய விைன ெரா�ப நாைள�" ந?4�கா. 
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5.பைகைம ஊ��� உண�@க� நம�"� "ைற( ெகா�ேட 

வ&�. 

இைத உ8க� அ.பவ�தி� பா��கலா�. 

பைகைம ந?�க ேவ��� எ
3 அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� 

ச�திைய� F��� ெபா� அ(த அ&� ஞானிகளி
 ேம� ப!3 

அதிகமாகி
ற. 

அ&� ஞானிகளி
 ேம� நா� ப!ைற வள��� ெகா�டா� 

அதனி
 ஆ!றலாக அ(த ஞானிகளி
 வழிகளிேலேய ந�ைம 

அைழ�5 ெச�H�. 

ஆனா� இ(த உலக வாB�ைகயி� ஏ!ப�� நிைலகளி� அவ
 

இ)ப45 ெசCகிறா
… இவ
 என�"� ெதா�ைல 

ெகா��கி
றா
… எ
 ைபய
 ெசா
னப4ேய ேக�க மா�ேட
 

எ
கிறா
… எ
3 இ(த) ப!ைற நா� எ��� ெகா�டா� 

இ8ேக இ
ெனா& உடH�"� தா
 ேபாக 64A�. 

அ8ேக ெச
3 அவ�க� ப�� கNட8கைளA� ேவதைனகைள 

நா6� எ�� அ(த உடலிH� ேவதைனைய வள�� 

அ��தா!ேபா� ஆடாகேவா மாடாகேவா தா
 பிற�க ேந&�. 

அதனா� இைத) ேபா
ற நிைலகளிலி&( வி�ப�வத!காக 

உ8க� வாB�ைகயி� ஒ:ெவா& நா>� அ(த அ&� 

ஞானிகளி
 ஆ!ற�கைள) ெபற ேவ��� எ
3 தா
 விநாயக� 

த�வ�தி� ெதளிவாக� கா�ட)ப���ள. 
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ந?4�த நா� வாBேவா� எ
ற ஆைசயி� ெகௗரவ�ைத� கா�க 

வி&�Lகிேறா�… உயிரா
மாைவ� (த
ைன�) கா�கி
ேறாமா…? 

மனித வாB�ைகயி�… 

1.நிைலய!ற இ(த உடH�"… நிைல உ��…! எ
ற நிைலகளி� 

2.பல ஆயிர� ஆ�� கால� வாBகி
ேறா�.. வாBேவா�… எ
ற 

எ�ண�திேலேய த
ைன� ெகௗரவ)ப��தி� ெகா�� 

3.நா� ெகா*ச� வசதியாக இ&�கி
ேறா� எ
ற நிைலக� 

இ&(தாH� 

4.ந� ெசா�ைல யாராவ ஒ&வ� சிறிதள@ மதி�கவி�ைல 

எ
றாH� 

5.இவ.�"� திமிைர) பா�… எ
ற நிைல�" வ( 

வி�கி
ேறா�… ந�6ைடய ெசா�லி
 த
ைமக�. 

அேத சமய�தி� ெபா3)Lட
 ஒ& இட�தி� ேவைல 

ெசCகி
ேறா� எ
றாH� பிறைர) பா��த@டேன த
 

ெகௗரவ�ைத� கா�க) பிற	
 ெசய�கைள) L�ப�� 

ெசயலாக… ெசா�லாக… அ(த உண�@க� அ தா�கி� ேபJ� 

நிைலக� வ( வி�கி
ற 

அவ�கைள� "ைற�) ேபசினாH�… அவ�க� ெசயைல5 J�4� 

கா�4னாH� ெபா3�� ெகா�>� நிைலய!3… ெபா3)ப!ற 
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ெசயைல5 ெசயலா�கி… அ(த) ெபா3)ப!ற உண�விைனேய 

வள��� ெகா�>� நிைலயாகி� த
 உடH�"� அ(த� 

த?ைமயி
 நிைலையேய உ&வா�கி வி�
ற. 

தியான ம�டப�தி� தியான� ெசCய ேவ��� எ
ற நிைலயி� 

வ&கிேறா�. நம�"� அறியா வ(த த?ைமகைளA� 

"ைறகைளA� ந?�கி� ெகா�ளேவ இ8ேக வ( 

தியானி�கி
ேறா�. 

இ&(தாH�… யா� உபேதசி)பைத எ�லா� ேக�� வி��) 

பிரசாத� வா8"� ேபா� ச	… அ�ல ம!ற நிைலகளிH� 

ச	… அ��தவைர� த�ளிவி�� நா� தா
 6தலி� வா8க 

ேவ��� எ
ற நிைலக� வ(வி�கிற. 

1.ெபா3)பான நிைலக� ெகா�� இ8ேக வ(தபி
 

2.ெபா3)ப!ற நிைலயி� “எ
 ெகௗரவ�ைத� கா�� 

ெகா�ேவ
…” எ
ற எ�ண� தா
 வ&கிற. 

இ8ேக ம!றவ�க�… அவ�கைள அறியா சில "ைறகைள5 

ெசCதாH� மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி நா8க� ெபற ேவ��� 

எ
ற ஏ�க�தி� அ(த5 ச�திகைள) ெப!3 அ(த மக	ஷிகளி
 

அ&� ச�தி ம!றவ�க>� ெபற ேவ��� அவ�க� "ைறக� 

அகல ேவ��� எ
ற ஏ�க உண�விைன எ��தா� "ைறக� 

இ8ேக அகH�. 

அ:வா3 ெசCயா… 

1.மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ெகா�� "ைறகைள அக!ற 

ேவ��� எ
3 எ�ணா 

2.அ(த� "ைறயி
 உண�ைவேய வள��� ெகா�� 

3.த
.ைடய ெகௗரவ�ைத கா�க ேவ��ெம
ற உண�ேவ 

ேமேலா8"கிற. 

த
ைன� கா�தி�� எ�ண� ெகா�� ஏ8கி இ8ேக வ(தாH� 

இ ேபா
ற "ைற கா0� உண�@க� அ ந�ைம அழி�� 

ெகா��தா
 இ&�கி
ற. 

ஏென
றா� ந*சி
 ேவக� அ:வா3 ேபாகி
ற...! 
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அைத எ�லா� மா!றிேய ஆக ேவ��� எ
பத!"� தா
 

தி&�ப� தி&�ப இைத ஞாபக)ப��கி
ேறா� (ஞான"&). 

 

ஞான�ைத வள��க உத@� “உண(�)@ - ஈ�வரப�ட� 

1.ஜ?வ ச�தி ெகா�ட கா(த ஈ�)L அ0 வள��"�… வள�5சியி
 

வி�தான சKர5 ெசயலி
 ஜ?வ.�"… 

2.ஜ?வாதார 6�கிய நிைலயான “உண�@…” இ�ைல எ
றா� 

ஞான5 ெசய� ெசய�படா. 

உண�வி
 சைம)பினா�தா
 எ5ெசயH�"� எ�ண�ைத5 

ெசH�திட 64A�. எ�ண�ட
 ேமா� அைலயி
 ஈ�)பி!" 

கா(த மி
 ெதாட� அைலக� ேமா��… அத
 பதி@ ெகா�� 

தா
… “ஆ�மா” ஜ?வ ச�தியிலி&( தன�" ேவ�4ய வHைவ) 

ெப3கி
ற. 

	ஷிகளி
 வள�)பைலAட
 வள&� ச�தியி�… “உய�(த ஆதி 
ச�தியி
 பைட)L ச�திைய) ெப!ற…” அவ�க� பைட)பி
 

ெதாடைர நா� 6தலி� ெப!3) பழக ேவ���. 

அ�� நா� ெப!ற அ(த� ெதாட� அைலைய ந�6ைடய 

வள�)ைப� ெகா�� வள&� ஆ�மா�க>�" ந� வழி கா�4ட� 
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ேவ���. அ:வைலயி
 ெதாடைர நா� எ�� அ(த� (ந�) 

ெதாட�பி
 அைலைய 	ஷி� ெதாட�பி!"� த(திட ேவ���. 

அத
 Dல�… அ(த 	ஷி வள�)பி
 ஆதி ச�தியி
 அைன� 

ச�திகளிலி&( வள&� ச�திைய அவ�க� ெப!35 JழH� 

Jழ!சி ஓ�ட அைலயி� 

1.உய�(த ஒளி வ�ட6ட
 கல( அ(த ஞான ச�திைய� 

ெகா�� 

2.த
.� உ�ள இைற ச�திைய… இைற ஆ�மாவாக… 

ஆ�மலி8க ேஜாதியாக… அைடA� வழிைய நா� ெபற ேவ���. 

அைத அைடய ேவ��� எ
றா� இ(த வாB�ைகயி� ேமா� 

எ�ண உண�ைவ நா� எ��"� சைம)L பிற	
 ஈ�)பி� 

சி�காம� இ&�த� ேவ���. ஏென
றா� 

1.பிற� ெசCA� தவறி� நா� த�டைன ெப3வ ேபா
3 ந� 

உண�@கைள மா!றிடாம� 

2.அவ�க� ெசCத நிைல�" நா� த�டைன ெப!35 ெச�H� 

நிைலயிலி&( மீள ேவ�4ய மிக@� அவசிய�. 

அ�தைகைய நிைல ெப!3… ந� அைல5 ச�தியி
 

உய�வைலகைள) பிற� ேம� ெசH�தி… ேம� ேநா�கிய ஈ�)பி� 

	ஷிகளி
 ச�திைய நா� வள��தா�… ந� ஒளி ஈ�)பிலி&(� 

ெசா� ஆைலயிலி&(� ெவளி)ப�� உய�(த உண�வைலக� 

அ8ேக பதி(… அவ�க>� வள�வா�க�. பிற	
 ச8கட 

ேசா�@� எ�த
ைம ெகா�ட ம!ற வழி� ெதாட&� ந�ைம) 

பாதி�கா. 

எ)ப4� திரவக�தி� ேபாட)ப�� பி�தைள ெச�L ேபா
ற ம!ற 

உேலாக8க� எ�லாேம கைர(தாH� த8க�தி
 நிைல 

கைர�க)ப�வதி�ைலேயா அைத) ேபா
3 

1.இ: ஆ�மாவி
 வHைவ� ெகா�� 

2.ஞான�தா� பய� எ
ற அ5ச உண�ைவ ந?�கி 
3.சா(த�ைத ஞான� ெகா�� வ ?ர�தா� ெசH�� எ�ண�தி
 

சKர உண�வைலயி
 ஈ�)L வழி� ெதாட	� 

4.கா(த மி
 அைலயி
 ெதாட�பைலைய 	ஷிகளி
 

ச�தைலAட
 ெசH�தி 



145 

 

5.அவ�க� வள��"� ஒளி நிைல� ெதாட&ட
 நா6� 

ஐ�கியமாகலா�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ஒ&வ� ேகாபமான "ண�ைத ைவ�தி&)பா�. அ கண8க>�" 

அதிபதியாகி வி�டா� அவ� உடலிேல ர�த� ெகாதி)L� அ4�க4 

பிறைர� தா�"� உண�@க>� த
ைன அறியாமேல ேகாபி�"� 

நிைலக>� வ&�. 

சாதாரணமாக ேவைல ெசC ெகா�4&�"� ஒ&வைர இ(த� 

ேகாப�கார� பா��தாேல அ(த� ேகாப� வ&�. 

1.இவ
 ேவைல ெசCகிறைத) பா�…! 

2.அவ
 ேபாகி
ற ேபா�ைக) பா�…! 

3.அவ
 நட)பைத) பா�…! எ
பா�க�. 

ேகாப8க� அதிகமாக எ�)பவ�க� வ ?�4� அவ� 

ெசா
ன@டேன… “ேபா…” எ
றா� ேபாகேவ��� இர�� எ�� 

ைவ�தாென
றா� ஓட ேவ���. 

ஓடவி�ைல எ
றா� நட�கிறா
 பா�… ேபாகிறா
 பா�… 

ெசா�வைத� ேக�கிறானா எ
3 பா�… எ
3 இ)ப4� த
ைன 

அறியாமேல இ(த உண�@க� கண8க>�" அதிபதியா�கி இ(த 

உண�வி
 ெசயைல அ உ&வா�"�. 

இ(த நிைலகைள நா� எ�)ேபாேமெய
றா� நா� எ��"� இ(த 

உமிB ந?� ந� ஆகார�ட
 கல( அ)ப4� கல(த நிைலக� ந� 

உடH�"� ேச�(த பி
 அ இர�தமாக மா!3�ேபா அ(த 

இர�த�ட
 இ(த� ேகாப உண�5சிக� அதிகமாக� 

R��கி
ற. 

இ(த� ேகாப� வ&வ ஒ
3 ம��� தனியாக இ&)பதி�ைல. 

ேகாப� வ(தெத
றா� உடேன “இ)ப45 ெசCகிறாேன… 

இவென�லா� உ&)ப�வானா…?” எ
3 ேவதைன)ப�வா�க�. 

ேவதைன எ
ப விஷ�. 
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இ(த� கார6� விஷ6� இர��� கல( இ(த உண�வி
 ச� 

இ இர�தமாக மா3ேமயானா� ந� இ&தய�தி� உ�ள வா�@ 

அ(த இர�த�ைத உறி( உட� 6�வ� பரவ5 ெசCA�. 

1.6தலி� அ(த இர�த�ைத உறி*J� இ(த) பி�ட
 

2.அ இ��5 Jவாச)ைப�"� அ ப�) ெசC 

3.மீ��� கி�னி�" அ.)L�. 

கி�னி�" வ(த@டேன அ இர�த�தி� இ&�க�F4ய நிைலைய 

அ J�திக	�"�. ஆனா� நா� எ��� ெகா�ட இ(த 

ேவதைனயான உண�@க� இ(த வா�விேல உராய)ப�� ேபா 

அ8ேக “எ	5ச�…” ஏ!ப��. 

எ	5ச� - நா� காரமான நிைலக� ேகாப)ப�ேடா&ைடய 

உண�@� அ(த ேவதைன)ப�ட இர�� உண�@� கல(த@டேன 

எ3�L க4�தா� எ)ப4 வ ?8கி வி�கி
றேதா இைத) ேபால 

1.இ(த ேவதைனA� காரமான "ண8க� கல(த இர�த�ைத இ 

ப�) ெசCA� ேபா 

2.இ(த ர�த8க� வா�@களிேல உராய)ப�� ேபா 

3.வா�@க� வ ?�கமைட( வி�கிற. 

அ)ேபா ந� வா�@களிேல இ(த ஒ& ப�க� பா��ேதா� 

எ
றா� இ(த) ப�க� ெந*J எ	கிற எ
பா�க�. இ(த) ப�க� 

6தலி� எ	A�. இ(த) ப�க� எ��� ெகா�டா� “பள ?�… 

பள ?�…” எ
3 மி
.� 

இ(த) பி�ட
 ப�) ெசC உட� 6�வ� ப�) ெசCA� ேபா 

இ(த நிைலைய ம3 ப�க� உ3)Lக� மா!றி அைம�"� இ(த 

ேவைளயி� வலி எ��க ஆர�பி�"�. 

இ வலி எ��க ஆர�பி�த உடேன 

1.ெந*J வலி வ(வி�ட 

2.ஹா�� அ�டா� வ( வி�ேமா….! எ
ற பய உண�@க� 

அதிகமாக வ(வி�� 

3.ந�ைம அறியாமேலேய பல ெசய�க� நட(வி�கி
ற. 
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இைத)ேபால ேவதைனA� ேகாப6� அதிகமாகி வி�டா� 

இத.ைடய நிைலக� அதிகமாக வ ?�கமாகி வி�டாேலா 

1.ப�) ெசCA� அ(த இர�த�ைத அ J�தமாக நி3�திவி�ம. 

2.இைத இய�"� சி3 Dைளயி
 பாக6� அ இய�க ம3�"�. 

இ:வா3 இய�க ம3�"ேமயானா� த
 உ3)Lகளி� 

Jவாச)ைபைய அ ெசய�படா நி3�தி வி�டா� ஒ& 

நிமிட�தி!"� 

1.“பள ?�…” எ
3 மி
னிய எ
ற நிைலயி� 

2.வி	(த நிைலக� Dடா நி3�தி வி�டா� 

3.உடேன த
 D5J ெவளியிேல ேபாCவி��. 

தன�"� எ��"� கா!றி� இ&( வர�F4ய நா� எ(ெத(த� 

"ண8க� எ�0கி
றேமா இைவ அைன�� U	ய
 கா(த 

ச�தி அ கவ�( அ(த உண�வி
 ச�தாக நா� எ�0� ேபா 

1.நா� எ(த� "ண�ைத எ�0கி
றேமா அத
 வழி ெகா�� 

2.ந� உடH�"� இ(த கா(த)Lல
க� ம!றேதா� உராய)ப�� 

ேபா தா
 

3.நா� இய8"கி
ேறா� 

ஒ&் ேமா�டா&�"� ேம�ன� பவ� இ&�க)ப�� ேபா அதைன5 

Jழ!ற)ப�� ேபா இைடெவளி வி�டபி
 அத.ைடய 

த
ைமக� வி�� வி�� இ&(தா� அ தா
 J�4 இ��"� 

த
ைம ெப3கிற 

இைத)ேபால� தா
 நா� Jவாசி�"� உண�@க� எ(த� 

"ணமானாH� நா� Jவாசி�த நிைலக� உயி&ட
 உராய)ப�� 

இ(த உண�@க� நம�"� கர�ைட உ!ப�தி ெசCகி
ற. 

அ நா� எ��� ெகா�ட உண�வி
 ச�ைத உமிB ந?ராக மா!றி 
ந� உடH�"� ம!ற உண�@க>�" ஆகாரமாக� ெகா�)ப� 

ெசய�ப�� இ(த உயி&�"� 

1.ப�) - இ��"� இ(த5 ச�தி (உயி&�"�) "ைறய)ப�� ேபா 

2.இத!"� இய�க5 ச�தி க�மியானா� 

3.நம�"� இ&�க�F4ய உ3)Lக� அைன�� ெசயல!றதாகி 
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வி��. 

4.இ தா
 ஹா�� அ�டா�...! 

ஆனா� இ(த ஹா�� அ�டா� வர�F4யவ�க>�" உயி	
 

4)L ம��� இ&( ெகா�4&�"�. நா4ைய) பா��தா� 

இ
.� ெகா*ச� இ&�"� எ
3 ெசா�வா�க�. 

உயி	
 4)L எ
3� அழிவதி�ைல. 

ஆனா� அேத சமய� ஒ& மனித
 த?யிேல "தி�தாH� இ(த 

உயி	
 த
ைம ெந&)பி� ேவ"வதி�ைல. இ(த� 4)பி
 

இய�கமாக�தா
 இ&�"�. 

இ(த� கார உண�@க� கண8க>�" அதிபதியாக அ 

இய�க)ப�� ேபா ம!ற உ3)Lகைள� தன�"க(ததாக அ 

ெசய� ப�டாH� 

1.அ ெசய�பட 64யவி�ைல எ
றா� 

2.த
 உண�வி
 ேவக� ெகா�� 

3.ந�ல "ண8களா� உ&வா�க)ப�ட அ(த உண�வி
 

உ3)Lகைள அ பாழா�கிவி�கி
ற.. வ ?ணா�கிவி�கி
ற. 

இ(த இய!ைகயி
 நிைலகளி� இ எ:வா3 இய8"கி
ற 

எ
ற நிைலைய ந?8க� ெதளிவாக� ெத	( ெகா�ள ேவ��� 

எ
பத!"�தா
 இைத உண��கி
ேறா�. 

இைத) ேபா
ற த?ைமயான நிைலகைள� த��க ேவ��� 

எ
றா� ஈ�வரா எ
3 L&வ ம�தியி� உயிரான ஈசைன 

ேவ�4 அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� ேபெராளி எ8க� 

இர�த8க� 6�வ� படரேவ���. 

&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� ேபெராளி எ8க� இர�த8களி� 

உ�ள ஜ?வ அ0�க� ஜ?வா
மா�க� ெபறேவ���. 

&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� ேபெராளி எ8க� இ&தய� 

6�வ� படர ேவ���. &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� 

ேபெராளி எ8க� இ&தய�தி� உ�ள வா�@க� 6�வ� படர 

ேவ��� எ
3 ஒ& ஐ�ப 6ைறயாவ தியானி�க ேவ���. 
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ந�ல வர
… ந�ல ெப�… கிைட�க ேவ��� எ
றா� 

அத!காக நா� தியானி�க ேவ�4ய ச	யான ெநறி 6ைற 

ஒ& சில "��ப8களி� த
 ெப�ணி!" அ(த(த� கால�தி� 

தி&மண� நட�கவி�ைல எ
3 எ�ணி� ெகா�4&)பா�க�. 

1.அ4�க4 வ ?�4!" வ( ெப�ைண விசா	�� ேக�� வி�� 

அ�ல 

2.ெப�ைண) பா�� வி��5 ெச�கி
றா�க� எ
3 

ேவதைன)ப�ேவா� உ��. 

அ�தைகய ேவதைனயான உண�@க� ஆ
மாவி� ேச&� 

ெபா� அைத மா!றி அைம�க அ(த மக	ஷிகளி
 அ&�ச�தி 
நா8க� ெபற அ&�வாC ஈ�வரா எ
3 உடH�"� ெசH�தி� 

ெகா�டா� இ “பிராணாயாம�…” 

பிராணாயாம� எ
றா� மக	ஷிகளி
 அ&� ச�திகைள நம�"� 

வளர5 ெசC ந� உடலிலி&( ெவளி வ&� அ(த அ&� 

ச�திகைள ைவ�� "ழ(ைத�"� தி&மண� ஆகவி�ைலேய 

எ
3 ேவதைன)ப�ட இ(த உண�ைவ) பிள�க ேவ���. 

1.மக	ஷிகளி
 அ&ளா� ச�ீகிர� எ
 "ழ(ைத�"� தி&மணமாக 

ேவ��� 
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2.எ(த� "��ப�தி!" எ
 ெப� தி&மணமாகி5 ெச
றாH� 

அ(த� "��ப� ெச�வ5 ெசழி)Lட
 வாழ ேவ��� 

3.அ&� வழியி� ஆன(தமான வாB�ைக அ8ேக வாழ ேவ��� 

3.அ�தைகய அ&� ச�தி எ
 ெப�ணி!"� கிைட�க 

ேவ��ெம
3 தாC த(ைதய�க� எ�ண ேவ���. 

ஈ�வரா… எ
3 L&வ ம�தியி� உயிைர எ�ணி அ(த 

மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி அவ�க� உடH�"� ெபற 

ேவ��ெம
3 எ�0�ேபா அ)ேபா நம உயி� 

நரநாராயண
 ஆகிற. 

அதாவ ந� உயிரான நிைலக� ெகா�� நரசி�ம Pப� எ�� 

அ(த ந*சிைன) பிள(வி��� த
 "ழ(ைதயி
 எதி�கால� 

ெசழி)Lட
 இ&�க ேவ��ெம
3 இ(த நிைனவிைன� "ழ(ைத 

ேம� பாC5Jத� ேவ���. 

இ)ப45 சிறி நாைள�") பாC5சி) பழகி வி�டா� அ(த 

"ழ(ைத�" வர
 அைம( ச�ீகிர� தி&மண� நட)பைத) 

பா��கலா� 

அ)ெபா� ந?8க� எைத எ�0கி
ற?�கேளா அைத உ8க� 

உயி� ஜ?வ
 ெபற5 ெசC உ8க� உடH�"� அ �… எ
3 

அ0வாக உ&வா�க� ெதாட8"கிற. 

இ)ப4 யா� (ஞான"&) ெகா��"� அ(த அ&� வா�கி
 பிரகார� 

அ(த ந�ல நட�க ேவ��� எ
ற உண�விைன வள��� 

ெகா�>� ேபா அ(த மண� உ8க� ஆ
மாவாக மா3கிற. 

அ��தவ�க� உ8கைள) பா��த@டேன உ8க� 

ஆ
மாவிலி&( ெவளி)ப�� அ(த அ&� ச�திகைள இ(த 

அ&� உண�@க� அவ�க>�") பாA�. 

1.உ8க� ெப� அ எ:வள@ உய�(த நிைலக� ெபற ேவ���… 

வாழ ேவ��� எ
3 எ�0கி
ற?�கேளா 

2.இ(த உண�வி
 த
ைம ெப�ைண� ேக�ேபா	
 நிைலக� 

அ L"( 

3.உ8க� ெப�ைண� தி&மண� ெசCய ேவ��ெம
3 வி&�பி 
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4.அவ�க� ஏ8கி� தி&மண� ெசC ெகா�� ெச�வைத) 

பா��கலா�. 

உ8க� அ.பவ�தி� நி5சய� பா��கலா�. 

 

ச�தி ெப!றவ�க� எ
3 மக	ஷிகைள5 ெசா�வத
 காரண� 

எ
ன...? - ஈ�வரப�ட� 

கைதகளிH� காவிய8களிH� “ெதா�ட@ட
 ெபா
னா"�…!” 

சில வழி 6ைறகைள 6(ைதய கால8களி� உண��தியத
 

உ�ைம நிைல எ
ன…? 

ஒ& ெபா&ைள� ெதா�டா� அ(த) ெபா&� எவாகிH� 

ெபா
மயமாக மி
.வதாக5 ெசா� வா�கிய வழி 6ைறயிH� 

காவிய� கைதகளிH� உ��. 

ஒேர மர�தி� பறி�த எHமி5ச8கனிைய) ப� ேப�களிட� 

ெகா�� ைவ�தி&�க5 ெசா�லி வி��) பிற" பா��ேதா� 

எ
றா� அவரவ�க� ெப!ற அமில5 ேச��ைகயி
 உ&வக 

உNண அைலயி
 ெவ)ப நிைல�ெகா)ப அ(த கனியி
 த
ைம 

மா3ப��. 
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இைத) ேபா
ேற… 

1.உய� கா(த ச�தியி
 எ�ண வH� ெகா�� 

2.ஞான�தி
 வழி ச�தியா� உய�(ேதா	
 ெதCவ� ெதாட�Lட
 

ச8கமி�த வழி� ெதாட	� 

3.எ:வைலையA� இ5சKர இய�க� எ��5 சைம� ஆ�மாைவ 

வள��"� ஆ�ம ேஜாதி நிைல ெகா�டவ�களினா� 

4.ஒ& ெபா&ைள எ:வமில�தினா� எ: உேலாக�தி� 

ெசCய)ப�4&(தாH� 

5.சில அைல5 ச�திகைள� ெகா�� அதைன உ&மா!ற@� 

6.சில நிைலகைள5 J�4� கா��� த
ைமைய உ&வா�"� 

நிைலையA� உ&வக)ப��தலா�. 

இ(நிைலயி� 	ஷி� த
ைம ெகா�ட 	ஷிக� பல� காயக�ப 

சி� எ
ற சில ச�தி நிைலகைள5 ெசC கா�4ன�. 

ேபாக� சி� நிைல ெப!3 	ஷி� த
ைம வH�F4ய நாளி� 

அவ� எ��த அைலகளி
 ச�தியினா� இ(த) Wமி�") பல 

Dலிைககைள ம&�வ5 ெசயH�காக) Wமியி� பதிய ைவ� 

வள&� த
ைமைய உ&வா�கினா�. 

இ(த) Wமியி� சி� நிைல ெப!3 வள�(த பல மக	ஷிக�… 

1.இ
றள@� தா
 ெப!ற அைல� ெதாட	
 ச�திைய 

2.தா
 பிற)ெப�� வள�(த Wமி அைலயி
 பதிவி� 

3.ஜ?வா�மாககளி
 வள�)L� கா)பக நிைல�காக 

4.பல ஆ!ற� மி�க ச�திகைள) Wமியி� பதி� வளர வழி 
கா��கி
றன�. 

ஆனா� த
 இன�தி
 உ�ைம "ண நிைலைய) L	யாம�… 

உ�ைம உய�வி
 வழியி� ெச�லாம�… Wமி) பி4)பி� 

LைதA�� மீ��� மீ��� பிறவி�"�ேளேய Jழ
3 

வாBகி
றனர)பா…! 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

அ4�க4 ந?8க� சலி)பைட(தா� உ8க� உடலி� எ)ப4 உமிB ந?� 

Jர�கிற...? 
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Lளிய8காைய ெவயி� கால8களி� சா)பி�டா� எ)ப4 

இ&�"�...? எ5சி� ஊ3�. மா8காைய ந?8க� ெவயி� கால�தி� 

சா)பி�4&�கிற?�களா…? அ சா)பி�டா� எ)ப4 இ&�"�...? 

1.மா8காC எ
3 ெசா�H� ேபாேத 

2.உ8க� உண�@க� அ(த உமிB ந?� அ எ)ப45 Jர�கி
ற...? 

இைத) ேபா
3 தா
 அ4�க4 சலி)பைடேவா&�" சலி)ெப
ற 

எ�ண8க� தா
 இ&�"�. சலி)L எ
றா� Lளி)L. 

இ&)பி.� நா� Jவாசி�த உண�@க� இ(த5 சலி)பி
 உமிB 

ந?�க� அதிகமாக5 ேச�(த@டேன அ4�க4 “இ)ப45 ெசCதா
…! 

இ)ப45 ெசCதாேன…!” எ
ற ேகாப உண�@கைள� R�ட5 

ெசCA� 

ேகாப உண�@கைள� R�ட5 ெசCA� ேபா 

1.சலி)பா� ஏ!ப�ட உமிB ந?� உைறA� த
ைம அைடகி
ற. 

2.நா� த�ண?ைர5 J�ட ைவ�தா� எ)ப4 ஆகி
றேதா 

3.இைத) ேபா� உமிB ந?� இ ேபால ஆகி அ சளி எ
ற நிைலக� 

க�4யாக மா3�. 

சளி க�4யாக மா3� ேபா இ(த5 சலி)பி
 த
ைம உமிB ந?ைர5 

Jர�க5 ெசCய 

1.Jர(த உமிB ந?� உைறய5 ெசCய 

2.உைற(த நிைலக� Jவாச) ைபயி� உைற(தபி
 

3.ஆ�மா ேபா
ற ேநாCக� “கிNஷு… கிN…” எ
3 

4.நம�"� திைக)பி
 நிைலக� ஆகிவி��. 

எவ� ஒ&வ� சலி)L� ச*சல6� அதிகமாக எ��கி
றனேரா 

அவ�க>�" இ(த உண�வி
 ேநாC நி5சய� வ&�. 

நா� தவ3 ெசCயவி�ைல. 

ஆனா� இ(த உண�வி
 த
ைம நம�"� எ��� ெகா�ட 

உண�@க� ந� ஆ
மாவாக மா3� ேபா ஒ& "ழ�பி!"� 

Lளி)ைப அதிகமாக) ேபா�டா� அ(த) Lளி)பி
 Jைவ இ&)ப 

ேபால ந� ஆ
மாவி� Lளி)பி
 உண�5சிகேள 6
னணியி� 

நி!"�. 
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இைத�தா
 விநாயக� த�வ�தி� கண8க>�" அதிபதி 
“கணபதி” எ
3 ெசா�வா�க�. 

நம உடலி� எ�தைன "ண8க� இ&(தாH� இ(த) Lளி)பான 

உண�@க� நா� அதிகமாக எ�� வி�டா� நம உடலி� 

இ&�க�F4ய ந�ல "ண8க>�ெக�லா� அதிபதியாகி 
1.அ4�க4 Lளி)பாக) ேபJவ� 

2.சலி)பான நிைலக� ெசய�ப��� த
ைம வ(வி��. 

அதா
 கண8க>�" அதிபதி கணபதி. 

அேத சமய� சலி)பி
 த
ைம அதிகமா"� ேபா நா� 

Jவாசி�"� உண�@க� நம�"� Dஷிகவாகனா. 

நா� எ(த� "ண�ைத5 Jவாசி�கி
ேறாேமா இ(த உண�வி
 

ச�தி அதிகமாக அ(த) Lளி)பான ெசய�கைள5 ெசய�ப��� 

ேபா இ(த "ணமான நிைலக� இ(த உடைல அைழ�5 

ெச�H�. 

1.இ(த உடH�"� உண�வைலகைள இய�கி� கா���. 

2.அதனா� தா
 Dஷிகவாகனா. 

எலி எ
ன ெசCகி
ற..? ஒ& நில�தி� தன�" ேவ�4ய வ ?�ைட 

வசதியாக ஏ!ப��தி� ெகா�>கி
ற. சமமாக இ&�"� 

நில�ைத அ வ8கி�� ெகா�கி
ற. 

இைத) ேபால நம�"� இ&�"� "ண8க� அைன�� நா� 

அ4�க4 சலி)L எ
ற Lளி)பான ெசய�கைள5 ெசCேவா� 

எ
றா� நம�"� இ&�"� ந�ல "ண8கைள5 ெசயல!றதா�கி 
இ(த) Lளி)பி
 உண�@க� தன�"� வ8கி��� ெகா�>�. 

இ(த) Lளி)பி
 த
ைம அைடய)ப��ேபா அதிகமாக5 

சா)பி�ட@ட
 உமிB ந?� Jர�"�. ஆ�மா ேபா
ற ேநாCக� 

வ&�. வாயி� ரண8க� வ&�. 

1.ேசா3 சா)பிட 64யா. 

2.வயி3 நிைற(த மாதி	 இ&�"�. 

3.அேத சமய�தி� ைக கா� "ைட5ச� வ&�. 

4.நம�"� ந�ைம அறியாமேல ேகாப உண�@கைள� R���. 
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5.உமிB ந?� அ மீ��� உைறய5 ெசCA�. 

6.சளியி
 த
ைம அதிக� அைடகிற. 

ஆனா� நா� தவ3 ெசCயவி�ைல. இைத மா!ற ேவ��மா 

இ�ைலயா…! 

 



157 

 

 

யா� ஆச�ீவாத� ெகா��"� ேபா ந?8க� Jவாசி�க ேவ�4ய 

அ&� உண�@க>� அதனி
 வழி 6ைறக>� 

இ(த வாB�ைகயி� உ8கைள அறியா த?ைமகைள5 ச(தி�"� 

ேநர8க� எ�லா� அ��த கணேம ஆ�ம J�தி ெசCய ேவ���. 

இைத ஒ& பழ�கமாக ைவ�� ெகா�ள ேவ���. 

ஈ�வரா... எ
3 உயிைர எ�ணி 
1.மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி எ8க� உட� 6�வ� படர 

ேவ��� 

2.எ8க� உடலி� அறியா வ(த த?ைமக� ந?8க ேவ��� 

3.எ8க� பா�ைவ அைனவைரA� ந�லதா�க ேவ��� எ
3 

எ�ணி 
4.ஒ:ெவா& ெநா4யிH� ந�ைம அறியா உ�L"(த 

த?ைமகைள5 J�த)ப��த ேவ���. 

இ:வா3 ெசCதா� ஆ�ம J�தி எ
ற நிைல ஆகி
ற. அ&� 

ஞானியி
 உண�@க� நம�"� விைளய� ெதாட8"கிற. 

ஆகேவ இ(த மனித) பிறவியி� ந�லைத வள��"� நிைலக� 

ெப!ற நா� அ�� இ(த உடைல வி�� உயிரா
மா ெவளிேய 
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ெச
றா� க�கி அவதார� எ
ற நிைலைய அைடய ேவ���. 

க�கி எ
ப ஒளி5 சKர�. 

1.எ(த மனிதனி
 ஈ�)L�"� எ(த மி&க�தி
 ஈ�)L�"� 

ெச�லா 

2.ெமC ஒளி ெச�H� பாைதகளி� ந?8க� ஒ:ெவா&வ&� 

ெச
3 

3.எ
3� பதினா3 எ
ற ஒளி5 சKர� ெபற ேவ��� 

எ
பத!"�தா
 இ(த உபேதச�ைத� ெகா�)ப. 

உடைல வி��5 ெச
றா� எவ	
 உடH� ந�ைம ஈ��திடா 

எவ	
 உடH�"�>� நா� சி�க மா�ேடா�. எதிHேம நா� 

சி�கா அ(த அ&� ஞானியி
 ஈ�)L வ�ட�தி� ெச
3 பிறவா 

நிைல எ
.� அழியா ஒளி சKரமாக ெப3� த"திைய நா� 

ெப3கி
ேறா�. 

அைத ந?8க� ெபற ேவ��� எ
3 "&நாத� கா�4ய அ&� 

வழியி� பிரா��தி�கிேற
... உ8கைள ஆச�ீவதி�கி
ேற
 

(ஞான"&). 

மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி நா8க� அைனவ&� ெபற ேவ���... 

நா8க� பா��"� "��ப8க� எ�லா� நல� ெபற ேவ���... 

அவ�க� ெதாழி�க� எ�லா� நல� ெபற ேவ���...! எ
ற 

எ�ண�ட
 எ�ைம அ0கினா� யா� ெகா��"� ஆச�ீவாத� 

ந�ல பலைன� த&�. 

த?ய உண�@க� உ8க>�"� அட8கி நி!க ேவ��� எ
ற 

நிைலயிேல தா
 அ&� வா�"கைள உ8கைள) பா�� 

ஆசியாக� ெகா��கி
ேறா�. 

1.ஆகேவ ஆசி ெகா��"�ேபா சரீாக ேநராக) பா��க ேவ���. 

2.எ
 (ஞான"&) ைகயி� ஆச�ீவதி�"� ேபா இ(த� 

ைகயிலி&( ெவளி)ப�� உண�ைவ ந?8க� Jவாசி�க 

ேந�கிற. 

3.அ)ேபா த?ய விைளயா த�� நி3�த உத@� 
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அ(த அ&� ஞானியி
 ச�திகைள உ8க>�"� மீ��� மீ��� 

எ��தா� த?ைம விைளவி�"� உண�@க� அைன�� 

உ8க>�"� அ4பணிகி
ற. 

அேத சமய�தி� 

1.ஞானிக� உண�@க� மிக5 ச�தி வாC(ததாக உ8க>�"� 

வள�( 

2.உ8க� ெசா�H� உ8க� உடலிலி&( வர�F4ய மண6� 

3.பிறிெதா&வ� உ8கைள) பா��"� ேபா இ(த உண�@க� அவ� 

உடலிேல ஊ�&வி 
4.உ8க>�" ந�பனாக@� உதவி ெசCவதாக@� அைம( 

5.பைகைமைய ந?�கி�� உண�@க� உ8க>�"� விைள( 

6.பைகைமய!ற நிைலக� ெகா�� மனித வாB�ைகயி� 

மகிB5சியான நிைலயி� வாழ 64A�. 

ஆகேவ... 

1.இ(த மனித வாB�ைகயி� வ&� த?யவிைனக� எவானாH� 

அ ச(த�)ப�தா� ஏ!ப�வ தா
. 

2.மனிதனான நா� அ&� ஞானியி
 நிைலைய இ)ேபா நம�"� 

ேச�)ப� ஒ& ச(த�)ப� தா
. 

நா� வாB�ைகயி� பிற� ச�ைடயி�� ேபா நா� அைத� 

F�( கவனி)ேபா� எ
றா� அ(த5 ச(த�)ப� நம�"� 

ச�ைடைய ஊ��� உண�வாக விைள( வி�கிற. 

இைத) ேபா
ற நிைலகளிலி&( மீ�� அைத� கட( ெச
ற 

அ(த ஞானிக� உண�@க� த?ைமய!ற உண�வாக நம�"� 

விைளய ைவ� அக)ெபா&ைளA� Lற)ெபா&ைளA� நா� 

ெத	(ண�த� ேவ���. 

அ)ப4 உண&� உண�@கைள நம�"� ேச��) ெப& வ ?� ெப& 

நிைலக� அைட( எ
3� அழியா ஒளி சKர�ைத) ெப3� 

நிைலக� ந?8க� ெபற ேவ��� எ
3 "&நாத� கா�4ய அ&� 

வழியி� உ8கைள) பிரா��தி�கி
ேற
. 
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ஞானிகளி
 உண�ைவ எளிதி� எ)ப4) ெப3வ...! - ஈ�வரப�ட� 

1.ஒ&வ� ந?� அ&(� ெபா� நா� பா��தா� நம�"� தாக 

நிைல ஏ!ப�கி
ற. 

2.ஒ&வ� ெகா�டாவி வி�டா� அேத நிைல நம�"� 

ஏ!ப�கி
ற, 

ஜ?வ ச�தியி� சKர பி�ப வாB�ைக நிைலயி�.. உண�@ட
 F4ய 

எ�ண�தி� ெசய�ப�� வழி6ைற ஆ!ற�… மனித5 ச�தி�ேக 

ஒ&வ&ட
 ஒ&வ� F4 வா�� வாB�ைகயி�… இ:வ ?�)பி
 

ெதாட�பி� “ஒ&வைர ஒ�” ஒ&வைர இ)ப4�தா
 சா�கி
ற. 

இேத ேபா� தா
 ஆ�ம இய�க�தி
 ெதாட�பிH� உ��. 

தா�ப�ய எ�ண வாB�ைகயி� ஆ� ெப� ஒ�த இ�லற 

உண�வா� ஒ&வ	
 அைல� ெதாட�ைப) பிறிெதா&வ� 

அதிவிைரவி� எ��"� வ�லைம F4ய இ�லற எ�ண 

ஒ!3ைமக� நைடெப3கி
றன. 

1.உய� அைலயி
 ெதாட�பைலயா� 

2.கா(த மி
 அைலயி
 வ ?	ய உய� "ண வழி� ெதாட	� 

3.ெஜப� ெகா�ட ச�திமி�க வாB�ைக நிைல ஏ!ப�� ெபா� 

4.இர�� எ�ண8களி
 ஒ&மி�த F�� ஐ�கிய "ண நிைல 
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அைமA� ெபா� 

5.அ�ெதாட	னா� ெபற)ப�� உயிரா�மாவி
 வHவி� F�� 

ஐ�கிய� ெகா�� 

6.சிவச�தி… எ
ற “	ஷிப�தினி” நிைலைய) ெபற 64A�. 

அ(நிைலயி
 வழி� ெதாட	� தனி�த அைல� ெதாட�ைப� 

கா�4H� வள��"� த
ைம�" வள�5சி ெப3� ஜ?வ ச�திைய5 

சி&N4�"� ஆ!ற� நிைல ெபற 64A�. 

மனித ஆ�மாவி
 அைல5 ச�தி எ�ண�தி
 ஆவி நிைலயி
 

பதி@ நிைல… Wமி இ�� ெவளி)ப��� அைலAட
 ஒ
றிய 

வாB�ைக நிைலயி�… இ:@ண�வி
 எ�ண�தி
 சKர அைல� 

ெதாட�L இ(த உட� ெச�H� இட8களி� எ�லா� “Wமியி
 

ஈ�)பி� பதி( ெகா�ேட உ�ள…!” 

அைத) ேபா
ேற…. ஒ�த நிைலயிேலா மா!3 நிைலயிேலா 

உ�ளவ�க>ட
 F4ய எ�ண உறவா�ட�தி�… பிற	
 அைல 

உண�ைவ… நா� ஒ:ெவா& நிமிட6� Jவாசி�க�தா
 

ெசCகி
ேறா�. 

எ)ப4 தாக� எ�)ப� ெகா�டாவி வி�வ� பிற	
 ெதாட�L 

ெகா�� உ�ள ேபா
ேற 

1.பிற� வள��த அைல� ெதாட�ைப 

2.ஒளி பாC5சி உண�@� எ�ண6� ஈ��"� ஈ�)பேதா� 

ம��ம�லாம� 

3.பிற	
 ேசாக�ைதA� ச*சல� ச(ேதாஷ� எவாகிH� 

எ��"� நிைலயி� தா
 

4.இ
ைறய வாB�ைக நைட6ைறயி� நா� உ�ேளா�. 

அைத மா!றி எ�ண�தா� எ��"� ஞான உண�வி
 வழி 
6ைறயி� உய�(த 	ஷி� ெதாட�Lட
 ெசய�ப�� வாB�ைக 

வழி6ைறைய நா� அைம�� ெகா�ள ேவ���. 

அ)ப4 அைம�� ெகா�ேடாமானா� 

1.இ:வா�ம அைலைய ஒளி&� ச�தியி� வH� ெகா�� இய8க 

2.நா� வள��த உய� ெதாட�பி
 வH� த
ைமAட
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3.மா!3 நிைல ெகா�ட பிற&ட
 கல(றவா�� எ�ண நிைல 

ஏ!ப�டாH� 

4.தணலி� ேபா�� ெபா&ைள) ேபா
3 அைவ ந�ைம5 சாடாம� 

ப�பமா�"� த
ைம�" 

5.ந� ஆ�ம அைலயி
 வH நிைல F4வி��. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

நா� தியான�தி
 Dல� எ��"� அ(த� &வ ந�ச�திர�தி
 

ேபர&� ேபெராளி ந� உட� 6�வ� பட�( ந� உடலிH�ள 

ஜ?வ அ0�களி� இ(த உண�வி
 ஆ!ற� ெப&"கி
ற. 

அத
 Dல� வி�ணி� பரவி� ெகா�4&�"� அ(த 

மக	ஷிகளி
 உண�வைலகைள எளிதி� ெப3� த"திA� இ(த 

மனித வாB�ைகயி� இ&� ந?�கி) ெபா&� கா0� நிைலக>� 

ெப3� த"தியிைன) ெப3கி
ேறா�. 

1.உ8க� நிைனவைலகைள வி�ணி� ெசH�த)ப�� 

2.&வ ந�ச�திர�திலி&( ெவளி)ப�� உண�வி
 கதி� 

ெபாறிகைள உ8க� உடH�"� பரவ5 ெசC 

3,உ8க� உடலி� உ�ள அ0�க� அைன�� ெப3�ப4 

ெசCவ தா
 

4."&நாத� கா�4ய வழியி� எம ேவைல. 

இ(த 6ைற)ப4 ெசCதா� &வ தியான ேநர�தி� உ8க>�"� 

L) L உண�@க� பரவி 
1.உ8க� ஈ�)L வ�ட�தி!"� அ(த ஒளி� கதி�க� 

2.அைலகைள) ேபா
3 Jழ
3 ெகா�4&)பைதA� உ8களா� 

காண 64A�. 

இைத யாெர�லா� ெப3கி
றனேரா அைவ அைன�� உ8க� 

வாBவி� இ(த மனித வாB�ைகயி� ேச&� த?ைமகைள அக!றி 
உ8க� ஆ
மாைவ� RCைமயா�க5 ெசCA�. 

ந?8க� Jவாசி�"� உண�@க� ெதளி(த மனட
 வாB(திட@� 

இ(த வாB�ைகயி� எ�தைகய எ(த5 ச(த�)ப�திH� நா� 

Tக�(தறிA� உண�@�"� த?ைமகைள) பிள(திட@� 64A�. 
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அ(த� த?ைமய!ற உண�வி
 த
ைம அறிA� ஆ!றH� உ8க� 

நிைனவி!"� வர)ப�� உடலி� உ�ள அ0�கைள ஒ:ெவா& 

ெநா4களிH� இ(த வி�ணி
 ஆ!றைல ஒளி�கதி�களாக 

மா!3� திற
 ெப3வ ?�க�. 

இைத ஒ:ெவா& நா>� காைல &வ தியான�தி� மறவா 

இைத5 ெசCA8க�. 

அைத) ெப3� த"திைய &வ ந�ச�திர�திலி&( விைள(த 

உண�@கைள உ8க>�"� இைண�க5 ெசCகி
ேறா�. இேத 

நிைனவிைன 

1.வி�ணிேல ந?8க� எ�ணி ஏ8"� ேபாெத�லா� 

2.இ(த உண�@க� உ8க>�"� வள�5சியாகி 
3.உ8க� நிைனவி
 ஆ!ற� வி�0�ேக ெச�H�. 

வி�0லகி� அதாவ வானவியலி� விைள(த உண�@க� 

Lவியி� ஈ��க)ப�� தாவர இன8களாக வள��க)ப�� தாவர 

இன8களி� உண�வி
 ெசயலாக உயி	ன8களி� எ�ண8க� 

உ&வா�க)ப�� அ பல ேகா45 சKர8கைள நா� கட( வ( 

இ
3 மனிதனாக உ&வாகி வ(�ேளா�. 

எ�தைனேயா வைகயான இ
ன�களிலி&( வி�ப�� 

எ�ண8க� நம�"� உ&வாகி அதனி
 உண�வி
 வHவாக 

உண�@க� வH)ெப!3 உட�க� ப	ணாம வள�5சியாகி 
வ(�ேளா�. 

ந�ைம மனிதனாக உ&வா�கிய இ(த உயிரா� இ(த உடH�"� 

விைள(த உண�வி
 த
ைம தா
 கா��திேகயா எ
3 நா� 

எதைனA� அறி(தி�� ஆ!றH� ெதளி(தி�� மன6� 

ெகா�டவ�க� நா�. 

இ&ைள) பிள( அ8கி&�"� ெபா&ைள� கா0� நிைலக� 

ெப!ற நம ஆறாவ அறி@. ஒ& த?ப�ைத ஏ!றிேனா� எ
றா� 

அ8ேக இ&ைள மாC� வி��) ெபா&� இ&�"� நிைலகைள 

நா� கா0கி
ேறா�. 
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இைத) ேபா
3தா
 &வ ந�ச�திர�தி
 ஒளி� கதி�கைள 

உ8க� உடH�"� இ&�"� அ0�களி� 

1.சி3க5 சி3க5 ேச��க5 ெசCகி
ேறா�. 

2அதிகமாக5 ேச��தா� உ8களா� தா8க 64யா. 

3.அ உடலிேல Uடாகி வி��. 

4.அேத சமய�தி� அத.ைடய ேவக� 4)Lகைள நா� தா8"� 

ச�தி இ�ைல. 

அதனா� தா
 ஒ:ெவா& ெநா4�"� இ(த� &வ தியான 

ேநர8களி� நம "&நாத� கா�4ய அ&� வழியி� உ8க� 

ஈ�)L�"� ெப3� த"திைய ஏ!ப��கி
ேறா�. 

சி3க5 சி3க உ8க� உடH�"� &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&� 

உண�@கைள) பரவ5 ெசC ஒ:ெவா& அ0�களிH� இைத 

இைண�"�ப45 ெசCகி
ேறா�. 

அ0�க� எ
றா� ந� உடலி� எ�தைனேயா விதமான 

"ண8கைள எ�ணிA�ேளா�… வள���ேளா�. அத
 

உண�வி
 த
ைம ெகா�� அ0�க� விைளகி
ற. 

அ(த அ0�களி� &வ ந�ச�திர�தி
 ஒளி�கதி�கைள 

இைண�க)ப�� ேபா அ(த அ0�களி� விைள(�ள 

த?ைமக� சி3க5 சி3க� "ைறA�. 

உ8க� நிைனவி
 ஆ!ற� வி�0�ேக ெச�H�. அ(த 

வி�ணி
 ஆ!றைல) ப&"� த"திைய) ெப3வ ?�க�. 
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உலகி� அ
றாட� நட�"� அச�பாவித8கைள) பா��ேதா 

ப4�ேதா நம�"� பதிவா�கி விட� Fடா 

ப�தி	�ைககைள) ப4�"� ேபா “எ8ெக8ேகா 

அச�பாவித8க� நட�கிற...” எ
3 பா��கி
ேறா�. 

ப�ட)பகலி� ெகா�ைள அ4�தன�. ஆ�க� நடமா�ட� இ&(த 

இட�திேலேய நட(த. ைககளி� ஆAத8கைள ஏ(தி அைத5 

ெசய�)ப��� ேபா ம!றவ�க� சிதறி ஓ4ன�. இ&�"� 

பண�ைத எ�லா� பறி�5 ெச
றா�க�. 

அ:வள@ F�ட�திேல இ நட(த. ேபாa� இ&(� 

யாராH� ஒ
3� ெசCய 64யவி�ைல எ
3 ப�தி	�ைக 

வாயிலாக) ப4�"� ெபா� பய உண�@க� ஊ�&வி நம�"� 

அதிகமாக) பதிவாகி வி�கிற. 

உதாரணமாக... அ(த ேநர� நா� ப�ஸிேல பிராயண� 

ெசCகிேறா� எ
3 ைவ�� ெகா�>8க�. நா� ெச�H� 

ெபா� ஒ& ப�) ேப� இ ச�ப(தமாக) ப4� அ(த) பய 

உண�@ட
 ப�ஸிேல பயண� ெசCதா� ேபா�. 
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1.4ைரவ� அ8ேக ஓ�4� ெகா�4&(தாH� இ(த) பய 

உண�வைலக� அவ&�"�>� பாய)ப�� 

2.அவைரA� சி(தைனய!றதா�கி விப�தாக ைவ�வி��. 

காரண� நா� ப4�த இ(த உண�@க� அ��தவ�க>�"5 

ெசா�லாக5 ெசா�ல)ப��ேபா ெசா�லி
 உண�வைலகைள5 

U	யனி
 கா(த ச�தி அைத� கவ�( படர5 ெசCகிற. அ 

4ைரவைரA� இய�கிவி�கிற. 

ஆக... நா� வ�4�"� அம�( சாதாரணமாக5 ெச
3 

ெகா�4&(தாH� அ8ேக நம�" ஆப�ைத விைளவி�"� 

நிைலயாக உ&வா�கி வி�கி
ற. 

இ:வா3 தா
 மனித வாB�ைகயி� ப�தி	�ைகைய) பா��த 

உண�@க�... 

1.எ8ேகா நட�"� ச�பவ8கைள� F�( கவனி)ேபாேமயானா� 

2.அ(த உண�வி
 த
ைம எ8ேக பட�(தி&(தாH� அ ந� 

ஈ)பி!"� வ( 

3.நம�"� பய உண�5சிகைள� R�4 வி�கி
ற. 

அேத ேபா� வ ?�4!"� ப��தி&�"� ெபா� ெகா�ைளய
 

கதைவ உைட� ெநா3�கி வி��) பண�ைத எ��5 ெச
றா
 

எ
3 ப�தி	�ைக வாயிலாக) ப4� அைத) பதிவா�கினா� 

ேபா�. 

1.அ(த உண�@க� ந� ஆ
மாவாக மாறி ந� ஆறாவ அறிவி� 

உ�ள வHைவ இழ�க5 ெசC 

2.நா� R8"� ேபா கா!3�" ஒ& கத@ ட)... ட)... எ
3 

அ4�தாேலா 

3.அ�ல பகலிேலேய ட�... எ
3 ஒ& கதவி
 ச)த� ேக�டாேலா 

4.”உடேன எவேனா கதைவ உைட�கி
றா
...” எ
3 தி��கிட5 

ெசC நா� தி&�பி) பா��"� நிைல வ&கி
ற 

அ)ப4� தி&�பி) பா��"� நிைல வ&� ேபா ந�ைம 

அறியாமேலேய கா!றிேல மைற(�ள இ(த பயமான உண�ைவ 

Tகர ேந�கிற. 
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ப�தி	�ைக வாயிலாக அைத) ப4�க)ப�� ேபா... 

1.எ8ேக அச�பாவிதமாக ெவளியிட)ப�டேதா 

2.அ(த5 ச�பவ� நட(தைத யா� அைத� க�0!3 

ெவளி))ப��கி
றனேரா 

3.அேத உண�@கைள நா� Jவாசி�க ேந&கி
ற. 

ேர4ேயா 4வி.யி� ஒலி/ஒளிபர)L ெசCதா�க� எ
றா� அ(த(த 

�டசைன� தி&)பி ைவ�"� ேபா அதனத
 நிைலகைள ந� 

வ ?�4� உ�ள ேர4ேயா 4.வி ஈ��கிற... நா� பா��கி
ேறா�... 

ேக�கி
ேறா�. 

இய!ைகயிேல ஒ& ேவ)பமர� த
 கச)பான ச�திைன மணமாக 

ெவளி)ப��கிற. அேத சமய�தி� அதிேல விைள(த வி�திைன 

எ��) பல Y3 ைம�க>�" அ(த) ப�க� நா� பதிய5 

ெசCகிேறா� எ
3 ைவ�� ெகா�ேவா�. 

இ8ேக பதிவான வி� Wமியி
 ஈ�)L�"� நி
3 அ ச	யான 

ப&வ�தி� 6ைள�க� ெதாட8கினா� 

1.தாC ேவ)ப மர� ெவளி)ப��� அ(த� கச)பான ச�ைத5 

U	யனி
 கா(த ச�தி கவ�(தாH� 

2.Y3 ைமH�" அ)பா� இ&( அைத இ��� கவ�( அேத 

இனமாக� த
ைன வள��� ெகா�கி
ற. 

இைத) ேபா
3தா
 நா� ப�தி	�ைகைய) ப4�கிேறா� எ
3 

இ&(தாH� அதிேல ச�ப(த)ப�ட மனிதனி
 எ�ண அைலக� 

ந� உண�@ட
 கல( உடHட
 இைண�க)ப�� ந� உடலிேல 

ஊBவிைனயாக) பதிவாகி ஒ& வி�தி
 த
ைம அைட( 

வி�கி
ற. 

வி�தி
 த
ைம அைட(த பி
 அ த
 இன�ைத) ெப&�கி 
ந�ைம அறியாம� அேத த?ைமயி
 விைள@கைளேய 

இய�கிவி�கிற. விப�தினா� ேவதைன)ப�� நிைலக� 

வ&கி
ற. 
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மனிதனி
 வாB�ைகயி� அ4�க4 ேவதைன எ
ற உண�@க� 

அதிக	� வி�டா� அதனி
 ெசயலா�கமாக அ(த உண�@க� 

ந�ைம ேவதைன)ப�� ெசயH�ேக ந�ைம அைழ�5 ெச�H�. 

நம உயி&ைடய ேவைல எ
ன? 

1.நா� கவ�(த உண�விைன நம�"� ஆழ)பதிய5 ெசCவ� 

2.பதி(த உண�@க� கவ&� நிைலக� ஆ
மாவாக மா!3வ� 

3.ஆ
மாவிலி&( Tக�(தறி( இய�கி� கா��வ� தா
 

உயி	
 ேவைல. 

இய�கி� கா�4ய உண�வி
 அைலக� க�ணி
 Lலனறிவிேல 

பட)ப�� ெபா� 

1.ேந�6கமாக இ&)பைத அறி( வி�கி
ேறா�. 

2.மைற6கமாக U�சம�தி� இ&)பைத அறிய64வதி�ைல. 

U�சமமாக இ&)பைத நா� எ)ப4 அறிய 64கி
ற..? 

அ(த உண�வி
 த
ைமைய நா� Jவாசி� அத
 வழியி� இ(த 

உடைல அைழ�5 ெச�வ� அ8" நட�"� நிகB5சி “உடலிேல 

அ.பவி�தபி
 தா
… அைத அறிய 64A�”. 

ஆனா� அ&� மக	ஷிகளி
 உண�@க� நம�"� அதிகமாக 

விைள(தி&(தா� 

1.எதி� ெகா�� அைலக� வ(தா� அைத மா!றி அைம�"� 

ச�தியாக 

2.ந�ைம� கா�தி�� “	ேமா� க
�ேரா�…” ேபா
3 ெசய�ப��. 

ஆகேவ நா� அைனவ&� அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி 
“எ�ேலா&�"� கிைட�க ேவ���” எ
3 தியானி�க ேவ���, 

தவமி&�க ேவ���. 

1.இ(த உண�@க� வH) ெப3� ெபா� 

2.விப��க� ஏ!ப�டாH� அதிலி&( “ந�ைம� கா�தி�� 

ச(த�)ப8க�” உ��. 
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ஆ�மாவி
 விழிநிைல ஆ!றைல வள��க ேவ��� - 

ஈ�வரப�ட� 

சகல ஜ?வ ச�திகளிH� சKர உண�வினா� ெசய�ப�� ஒளி� 

த
ைமயி
 விழி நிைல (க� பா�ைவ) ஜ?வராசிக>�"�தா
 

உ��. 

WமிA� Wமி வள��"� தாவர இன� ம!ைறய தா) ெபா&�க� 

ஒ:ெவா
3� ஜ?வ ச�தி ெகா�ட தா
. இ&(தாH� அவ!றி
 

6லா� வள�5சியி
 6தி�@ நிைலயி� ஒ
றி
 ெதாட� 

ெகா�� ஒ
றாக மாறி மாறி வ&� நிைல வள�)L… அழி@… 

வள�)L… எ
ேற வ(த. 

அத
 வள�5சி நிைலயி� அ0 சைம� வள�(த 6லா� 

ெகா�� உயிர0வாக� ேதா
றிய. உயிர0வாக� 

ேதா
றினாH� அைவ ஒ:ெவா
b� பல வா�)L நிைலயி� 

வள�(… அழி(… ச�தி ெகா��… பல நிைலக>�") பிற" 

ஜ?வ.�ள சKர� ெப3கிற. 

சKர� ெப!ற நிைலயி� ஊ�வன ந?(வன பற)பன நட)பன எ
ற 

ஜ?வராசிகளி
 வள�5சியி� விழிநிைலயி� ஒளி கா0�… 

உ&வக எதி� நிைலைய… அறிA� ஆ!ற� வ&கி
ற. அதாவ 
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1.விழியி
 ஒளிைய எதி�)ப�� ெபா&� க�� 

2.விழியி
 பா)பாவி� பட� பி4� 

3.அதனத
 உண�@ ெகா�ட எ�ண�தி� அறி( ெசய�ப�� 

வாB�ைக நிைல நட�கி
ற. 

ஆனா� சாதாரண பிற)L இற)L எ
ற நிைலயி� ஜ?வ ச�தி பி	( 

உடைல வி�ட உயிரா�மாவி!" ஆ�ம ஒளி வ�ட� தா
 உ��. 

இ(த� கா!றைலயி� தா
 JழH�. 

ஜ?வ
 பி	(த ஆ�மா�க� கா!றைலயி� மித( ெகா�ேட 

இ(த) Wமி ஈ�)பி� Jழ
றாH� விழியா� பா��"� நிைல அ(த 

ஆ�மா�க>�" இ�ைல. JைவையA� மண�ைதA� Tக&� 

Jழ!சி வ�ட�தி� தா
 அைவ JழHகி
ற. 

ஜ?வ.ட
 உ�ளவ�களி
 சKர எ�ண�தா�… 

1.உடைல வி��) பி	(தவ�களி
 நிைனவி� எ�ண�ைத5 

ெசH�� ெபா� 

2.அ:வைலயி
 உண�@ இவ�களி
 ேம� ேமாதி 
3.அ(த� ெதாட�Lட
 அவ�க>�"� ஜ?வ கா(த அைல� ெதாட�L 

கி�4ய@ட
 

4.அவ�க� ெதாட�Lட
 ஆவி ஆ�மா@� விழி அைல பி�ப�ைத 

எதி� ெகா�� பா��க 64கி
ற. 

அைல உண�வி
 ெதாட�ைப� ெகா�� “பா��"� நிைலயான” 

எ)ப4..? 

ஒ& Lைக)பட� க&விைய� ெகா�� (CAMERA) அதி� Wச)ப�ட 

அமில) Lைக பி�ப� தா�கைள (FILM) அ�க&விAட
 ெபா&�தி 
அத!"க(த விைச அ��த�ைத� த(தா� எதி� பி�ப�ைத) பதி@ 

ெசCவைத) ேபா
3 தா
 ஆவி ஆ�மா�களி
 ெசய�க� உ��. 

எதி� நிைலயி� கா�பைத விழியி� கா0� நிைல தா
 மனித 

சKர�தி!ேக உ��. த
 6ைக� தாேன காண 64யா. த
 

பி�ப�ைதேய எதி� அைலயி
 நிைல�க�ணா4யிேலா ந?	ேலா 

தா
 பா��"� நிைல உ��. 
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ஆதம தியான ச�திைய� ெகா��… ஞான தி&N4யா�… 

விழிைய D4� ெகா��… ஞான�தா� ெப3� தியான ச�தியி�… 

ஆ�ம ச�தியி
 உய�@ நிைலயா�… 

1.இ5 சKர� F�4லி&(ேத சகல சி��கைளA� ெப3� வழி� 

ெதாட� ெகா�� 

2.ஞான�தா� கா0� விழியி
 ஒளி நிைல� கா�சிகைள 

3.எ�ணியைவ யாைவAேம காண�த�க விழி நிைலயி
 ஒளி� 

த
ைம… இ:வா�ம அைலைய) ெப!3வி�டா� 

4.ஏக6� ஒ
றான அகில ச�தியி
 ெதாட�பிH� விழி அைல ஒளி 
நிைலயி� காண 64A�. 

அ�தைகய நிைல ெபற ேவ��� எ
றா� இ5சKர� F�4
 

சைம)பி� கா(த மி
 அைலயி
 வH�த
ைமைய எH�L� 

F�க� ெப!றி&�க ேவ���. 

அ)ப4) ெப!ற த
ைம ெகா�� தா
… 

1.ஆ�மாவி
 விழி நிைலயி
 ேஜாதி நிைல ெகா�� 

2.ந� வள�)பி
 ெதாட&�" வழி கா�4ய 	ஷி5 ச�தியி
 உய�@� 

ெதாட�Lட
 

3.மக	ஷிகளி
 அ&� வ�ட6ட
 ந� ஐ�கிய5 ெசயைலA� 

ஐ�கிய)ப��தலா�. 

இ எ�ேலாராH� சா�தியமானேத…! 

ஆகேவ பிறவா வர� ெகா�ட ேஜாதி நிைல ெப3� ஒளி 
நிைலயி
 உய� த�வ�ைத ஒ:ெவா&வ&� உண�(த?�க� 

எ
றா� உய�@ ெகா�ட அ(த “ஒளி நிைலயி
…” உ�ைம 

L	A�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ஒ& ைபயைன நா� ந�லவ
 எ
3 க&தி வி�டா� அ(த 

உண�வி
 ச�ைத நா� Jவாசி�கி
ேறா�. 

ந�லவ
 எ
ற உண�@க� நம�"� வ(த@டேன ந� க� அ(த) 

ைபயைன) பா��த@ட
 “வா)பா… எ
 க�0…!” எ
ற 

நிைலகளிேல மகிB5சியாக அைழ�கி
ேறா�. 
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ஆனா� அேத சமய� அேத ைபய
 அவ
 தவ3 ெசCகி
றா
 

எ
ற எ�ண�ைத எ�ணி அ(த எ�ண�தா� நா� பா��தா� 

அவைன) பா��த@டேன எ
ன ெசா�கிேறா�...? 

ஆைள) பா�… அேயா�கிய
…! எ
ற இ(த உண�@க� நம�"� 

ேதா
றி அ(த உண�வி
 ச�தி நம�"� ஆகி நம�"� 

இ&�க�F4ய ந�ல "ண8கெள�லா� ந�8"�. 

1.அவைன� க�ட@டேன இ(த உண�@க� 

2.ந� ந�ல "ண8க>�" எதி	யாகி 
3.அவைன ஏJ�ப4 ைவ�"�. 

நா� எைத எ�0கி
றேமா அ(த உண�வி
 த
ைம 

ெகா��தா
 ந� க� அைத வழி கா���. நா� எைத 

எ�0கி
றேமா அதனி
 உண�ைவ ந� உயி� இய�கி ந� 

உடலாக இய�"�. 

எைத…? 

அதாவ ெக�டவைன) பா��) பத�ட�ட
 நா� பா�)ேபா� 

எ
றா� அ(த உண�@க� வ( 

1.	த நிைலக� ேவகமாக ேவைல ெசCA� உண�@க>ட
 

2.பத�டமான உண�@க� கல( 

3.நா� ேவகமாக ேவைல ெசCA� நிைலைய அ ந�8க5 ெசCA�. 

ேவகமாக ஏதாவ ெசCதா� அ(த ேவைலகைள5 ச	யாக5 

ெசய�ப��தவிடாதப4 அ ெசயலா�கிவி��. ஒ& ெபா&ைள� 

R�கினா� அதிக வH ெகா��தா� ந��க8க� வ&�. 

ஒ&வைன) பா��க)ப�� ேபா… “இ)ப45 ெசCகிறா
…!” எ
3 

அJர உண�@ ெகா�� பா��ேதா� எ
றா� நம�"� 

இ&�க�F4ய ந�ல "ண8க� அ ந�8"�. 

உதாரணமாக உ8க>�" ஆகாதவைர) பா��த@டேன உ8க� 

உடலிேல ந��க8க� வ&வைத) பா��கலா�. அ(த) பத�ட� 

ெகா�)பைத) பா��கலா�. 
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இைவெய�லா� காரண� உ8க� க�ணா� “ேவ�டாதவ
…” 

எ
3 எ�0� ேபா எ�ணிய உண�@க� நம�"� 

பதிவாகி
ற. 

நா� எ�ணிய அவ� ேம� பதிய5 ெசCத இ(த உண�@க� 

அவைன) பா��த@டேன 

1.நா� 6தலிேல எதனா� ேகாப)ப�� பத�ட)ப�ேடாேமா 

2.அ(த அைலக� நம�" 6
 நி!கிற 

3.அ U	ய
 கா(த ச�தியா� கவ�( நம�" 6
 பட�( 

ெகா�4&�கி
ற. 

அவைன) பா��த பி
 அேத உண�@கைள நா� கவ�( நம�"� 

பத�ட�ைதA� அேத சமய�தி� சி(தைனய!ற ெசா�ைலA� 

ெசா�ல5 ெசCA�. 

அவைன� ேகாபி�"� நிைலA� வ&�. 

இ(த உண�@க� ந� ந�ல "ண8க>�" அ ேவ�டாத 

நிைலயாகி அ உடH�"� ேச��த பி
 

1.நா� ஏதாவ ஒ
ைற5 சி(தைன ெசCய ேந�(தா� 

2,நம�"� பத�ட6� அவசர6� வ&� 

3.அவசர)ப�� ெசா�கைள5 ெசா�ல5 ெசா�H�. 

ந�6ைடய எ�ண� ஒ& ெபா&ைள ந�ல வித�தி� 

ெசய�ப��த ேவ��� எ
3 எ�ணி அ��தவ	ட� 

ெசா�ேவா�. 

ஆனா� அவசர)ப�� நா� ெசா�H� வா��ைதைய அவ
 சிறி 

ம(தமாக5 ெசய�ப�டா� 

1.உடேன ஏச5 ெசா�H�… ேபச5 ெசா�H�, 

2.அவைன த�ளிவிட5 ெசா�H�. 

3.இ(த உண�ெவ�லா� நம�"� உ�டா"�. 

இ(த உண�@க� அ:வா3 ஏ!ப�டா� நம�"� இ&�"� ந�ல 

"ண8க>�" அ த?ைமேய உ&வா�"�. 
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இைவெய�லா� நா� Jவாசி�"� உண�@கைள “ந� உயி� 

இய�"� நிைலக� எ)ப4…?” எ
பைத� ெதளிவாக� ெத	( 

ெகா�ள ேவ���. 

ந� "&நாத� கா�4ய அ&� வழியி� 

1.ஒ:ெவா& உயி&� கட@� 

2.அவனா� உ&வா�க)ப�ட ஆலய� அ(த உட� 

3.மனித உடைல உ&வா�கிய ந�ல "ண8க� அ(த உடH�"� 

ெதCவமாக இ&�கி
ற எ
பைத� ெத	( ெகா�>8க�. 

யா&� தவ3 ெசCயவி�ைல. நா6� தவ3 ெசCயவி�ைல. 

நா� Tக�(த உண�@க� தா
 உயி	ேல ப�டபி
 அதனி
 

உண�5சிகளாகி அேவ உடைல இய�க5 ெசC ெசா�களாக@� 

ெசயலாக@� ெவளி வ&கி
ற. 
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"&நாத� என�" அ.பவ வாயிலாக� ெகா��த அ&ளா!றைல 

அ)ப4ேய உ8க>�"� கிைட�க5 ெசCகிேற
 

நம "&நாத� மாமக	ஷி ஈ�வராய "&ேதவ� 

1.ஒ:ெவா& அ0வி
 ஆ!றலி
 நிைலையA�... ந*சி
 இய�க 

நிைலையA� 

2.ந*Jட
 இைண(த உண�வி
 அைலையA� அவ� ெதளி@ற� 

க��ண�( 

3.இய!ைக எ)ப4 விைள(த எ
ற நிைலையA� அறி(தா�. 

அைத எ�லா� யா6� (ஞான"&) அறிவத!காக ேவ�45 Jமா� 

15 வ&ட� கா���"� ெச�ல5 ெசC அ.பவ8கைள) ெபற5 

ெசCதா�. 

பல பல தாவர இன5 ச�ைத Tக�(தறி( அ(த மண8கைள 

உயி	ன8க� Jவாசி�"� ெபா� 

1.அ(த மண� உயி	ன�தி!"� எ�ணமாக எ)ப4 வ&கிற...? 

2.அ(த எ�ண�தி
 ைண ெகா�� த
 வாB�ைகைய எ)ப4 

அைம�� ெகா�கி
ற...? 

3.ஒ& மரமாக இ&)ப த
 மண�ைத� ெகா�� ம!ற நிைலக� 

த
 அ&கிேல வராதப4 த
ைன எ)ப4) பாகா�� 

ெகா�கிற...? 
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4.அேத சமய� த
 உண�வா� அதனி
 இன�தி
 ச�ைத எ)ப4 

எ��� ெகா�கிற...? எ
ற நிைலையA� கா�4னா�. 

அேத ேபா� ெச4கைள எ��� ெகா�டாH� அ(த ெச4யி� 

வ&� மண�ைத உயி	ன8க� Tக�(தா�... அ(த உண�வி
 ச� 

உடலாகி... 
1.அத!"� இ&�"� இ(த விஷ6� 

2.அதனி
 மண6� 

3.அதனி
 உண�@� 

4.எ�ணமாக எ)ப4 இய8"கி
ற...? எ
ற நிைலையA� அைத 

எ�லா� ேநர4யாக� க��ண&�ப45 ெசCதா� 

அ:வா3 15 வ&ட� கா�4!"� ெப!ற அ(த அ.பவ�தி
 பய
 

ெகா�� தா
 D
3 ல�ச� ேபைர5 ச(தி�"�ப4 ெசCதா�. 

அ:வா3 ச(தி�க)ப�� ெபா� ஒ:ெவா& மனித&� எ(த� 

"ண�ைத 6
னணியி� ைவ� வள���ளா�கேளா அத
 

ஈ�)L வ�ட�தி!"� பிறிெதா& ஆ�மா அவ�க>�"� எ)ப4 

இய8"கி
ற...? எ
3� கா�4னா�. 

அ(த ஆ
மா�க� 

1.அவ�க� எ�ண8க>�" ஒ�ததாக இய8"வ� 

2.எ�ண8க>�" மாறாக இய8"வ� 

3.ஆைசயா� எ��� ெகா�ட உண�வி
 ஆ!ற� 

அவ�க>�"� வள�( ெகா�ட பி
 

4.அதனி
 உண�@க� இவ�க� உடலிேல எ:வா3 

இய8"கி
ற எ
ற நிைலைய அைத� ெதளிவாக� ெத	A�ப45 

ெசCதா�. 

அைத எ�லா� அறி( ெகா�ட பி
... அ��த கண� 

1.அைத ந?�கி�� உண�வி
 ஆ!றைல... அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� 

ச�திகைள ந? எ)ப4) ப&க ேவ���...? 

2.அைத உன�"� எ)ப4 வள��க ேவ���...? 

3.அ(த உண�வி
 எ�ண�ைத ம!றவ�க>�" ஒ& ந�ல ச�தி 
வாC(த வி�தாக எ)ப4) பதி@ ெசCய ேவ���..? 

4.அ�தைகய ஞான வி�ைத) பதி@ ெசC ெகா�ட நிைலயி� 
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5.அ(த அ&� ஞானிகளி
 உண�விைன அவ�க� எ�ணி அைத 

Tக�( 

6.அத
 Dல� வாB�ைகயி� தன�"� அறியா வ(த த?ய 

விைனகைள எ)ப4 அவ�கேள ந?�கி� ெகா�வ...? எ
ற 

நிைலையA� 

7."&நாத� என�"� ெதளிவாக) ேபாதி�தா�. 

8.அவ� என�") ேபாதி�த அ&� வழி)ப4� தா
 உ8க>�"� 

வழிகா��கி
ேற
. 

ஆகேவ மாமக	ஷி ஈ�வராய "&ேதவைர எ�ணி அ(த 

மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ெபற ேவ��� எ
3 ந?8க� எ�ணி 
ஏ8கினா� அ(த அ&� ச�தி உ8கைள� கா�தி�� அ&� ெப&� 

ச�தியாக உ8க>�" உ3ைணயாக வ&�. 
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காஷாய� W��… ம(திர8க� ஓதி.. சாமியா� எ
3 ெபய&ட
 

ெப3வத�ல 	ஷி� த
ைம - ஈ�வரப�ட� 

ந?ைர உ�� Wமியி
 ச�ெத��� தாவர� வள�( அ(த� 

தாவர8களி� L� W5சிக� உ�டாகி
ற. அ� தாவர�தி� 

W�க� W�) W�களி
 Jைவைய அ�தாவர�தி� வள�(த 

வ��கேள அத!"க(த Jைவ ச�தான ேதைன) 

LNப8களிலி&( ெப!3 ேத
 எ
ற Jைவ ெகா�ட திரவக� 

கிைட�கி
ற. 

இைத) ேபா
3 இைத ஒ�த ஒ
றி
 ெதாட� ெகா�� 

ஒ:ெவா
3� ஜ?வ ச�தி ெகா�ட ந?ைர� ெகா�� அதனத
 

வள�)L) பல
 ெப3கி
ற. 

இ)ப4 இ�கா!3 அமில�தி� Wமி Jழ!சி கா!3 ம�டல�தி� 

இ(த) Wமி சைம�த அமில�F3களி
 வள�)L நிைல�ெகா)ப 
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Wமியி
 ச� நிைல ஒ
றி
 ெதாட�L ெகா�� ஒ
ெறா
3� 

அத
 ெதாட�5சியி� மா!3� த
ைமக� ெப3கிற. 

மா!ற8க� ெப!றாH�… 

1.இ(த) Wமியி
 அமில�Fேற இ)Wமியி
 ஈ�)L�"க(த 

WமிAட
 ெதாட�L ெகா�ட ம!ற� ேகா�களி
 ச�ெத�� 

2.அ5ச�� த
ைமைய Wமி சைம� ஆவியா�கி அமிலமா�கி 
ந?ரா�கி 
3.Wமி வள&� வள�)பி!" த
 சைம)பி
 ச�ைத� ெகா�� Wமி 
வள�( 

4.பலைதA� ெகா�� அைவ அைவ வாBகிற. 

அைத) ேபா� இ5சKர� ேகாள�தி� எ�ண�தி
 ஞான� 

ெகா�� Jவாச�தா� ெப3� ச�� த
ைமைய� ெகா�� 

1.தன�" ேவ�4ய உய�(த ச�� "ண�ைத எ�த
ைமயி� ெபற 

64A�…? எ
3 

2.ஞான ச�திைய� ெகா�� உண&� ஆ!ற� ெதாட�பினா� 

எ�ண�ைத5 ெசH�தி எ��"� Jவாச�தா� 

3.உடைல வி��) பி	(த 6
ேனா� ெதாட�L� ஞானிக� 

சி�த�க� ச)த	ஷிக� வள�(த வள&� U	ய� "��ப8களி
 

ெதாட�ைபA� ெபறலா�. 

இ(த) பா�ெவளி அ�டசராசர8க� எவாகிH�… 

எ�ண�தா� அவ!3ட
 ந� உண�வி
 ெதாட�ைப5 ெசH�தி.. 
ஞான�தி
 ெசய� அைல�"5 Jவாச�தா� இ(த உடலி
 அ0� 

த
ைமைய நா� எ�0� நிைல�ெகா)ப5 ச�தா�கி� 

ெகா�ளலா�. 

அ5ச�தி
 பலனா� ஆ�ம வள�)ைப நா� வள��க Jவாச�தி
 

ேமாதலினா� 

1.கவன நர�பி
 கா(த ஈ�)L5 ச�திைய� ெகா�� 

2.அைவ ேமாதி வள&� வள�5சியா�.. 

3.இ(த எH�L�F� F3 அைன�தி!"ேம வHவா�கிட 64A�. 

அதிேல… 6தலி� இ5சிரJ பாக� கா(த மி
 ச�தியி
 

வள�5சிைய� ெகா�� ேம� ேநா�கி ேநராக எ��"� 
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Jவாச�தா� நா� பதிய ைவ�"� அைல� ெதாட�L அைன�ேம 

Jவாச�தி
 உண�வா� சKர எH�Lகளி
 வள�5சி அைடA�. 

அ(த5 ச�தி
 பலனாக ஆ�ம உயி� வH சKர இய�க�தா� 

எ�ண�தி
 ெதாட�Lடேன ஆர�ப�தி� எ��த Jவாச அைலயி
 

வள�)L� த
ைமயி� வH� ெகா�ட அ��த வள�5சியாக 

ஆ�மாவி
 இய�க�ைத� தனி� இய8கவ�ல இய�க� 

ெதாட�பி!"5 ெசயலா�க 64A�. 

தனி� இய8"� நிைல ெப!3 ஒ:ெவா
ைறA� சி�தி
 

த
ைம ெகா�� 	ஷி� ெதாட�பி� வள�5சியாகி… 	ஷி� த
ைம 

ெகா�� இ(த வாB�ைகயி� வா�� ெதாட�பிேலேய அைத) 

ெப3த� ேவ���. 

ஆனா� கா�4லி&(�… ஜடா 64 த	��… சாமியா�க� எ
ற 

காஷாய� W��… ெஜப ம(திர� ஓதி பகவானி
 அ4ைமயாக அ4 

பணி( அைடவத�ல 	ஷி� த
ைம…! 

ஞான�தி
 ெதாட�பைலயா� Jவாச�தா� ெப3� உய� கா(த 

ச�தியி
 ெதாட�ைப 

1.இ5சKர� எ��5 சைம�"� கால8களி� அைடய�F4ய 

இ
ப6� உட� ஆேரா�கிய� த
ைமA� 

2.இனிைம கல(த உய� அைலயி
 Jழ!சியாக 

3.தா�ப�ய வாB�ைக இனிய அ
L ந!"ண� ெதாட�பா� 

ெபறவ�ல இனிய ச�திைய� ெகா�ேட 

4.உலக சி&N4ைய5 சி&N4�"� ஆ!ற� மனித எ�ண உண�@ 

ெசயH�"�தா
 உ��. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

பழனி 6&க
 ேகாவிலிலி&( ஒ&வ
 ஒ& த4ைய ைவ�� 

ெகா�� வ&வா
. அவனா� நட�க 64யா. சிறி Rர� 

நட�கேவ ெரா�ப� கNட)ப�வா
. இ)ப4... அ)ப4... எ
3 

பி
ன� ேபா�ட மாதி	� த�மாறி நட( வ&வா
. 

ைகயி� ஒ& ட)பாைவ ைவ�� ெகா�� அ�லா4� ெகா�� 

வ&வா
. 
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ெடலிேபா
 எ��ேச*5 இ&�கி
ற. அத!") ப�க�தி� ஒ& 

தி�ைண இ&�கி
ற. அ8ேக தா
 "&நாத� அ4�க4 

உ�கா�வா�. 

நா
 அ8ேக ேபான� “இ8ேக வாடா…” எ
றா�. ஒ& தி&ட
 

வ&கிறா
 “பா&டா…” எ
றா�. 

அவ� ெசா�லி நா
 பா��கிேற
. அவ
 அ8கி&( வ&வத!" 

அைர மணி ேநர� ஆகிவி�ட. 

ஒ& ப� அ4 த�ளி வ( ெகா�4&(தா
. அவ
 ப�கா� 

தி&ட
… ஊைர ஏமா!றி) பிைழ�கி
றா
...! எ
3 ெசா�கிறா� 

"&நாத�. 

யாைர…? அ(த நட�க 64யாதவைன அ)ப45 ெசா�கிறா� 

"&நாத�. 

அவைன) பல நா� பா��தி&�கி
ேற
. ைகயி� ஒ& க�ைப 

ைவ�� ெகா�� அவ
 நட�கிறேத மி"(த கNட�. காJ 

வா8"வத!"� அைத) ேபசி� ேக�பத!"ேம மிக@� கNட�. 

இ)ப4) பி
னி) பி
னி வர)ப�� ேபா ப�க�திேல வ(தா
. 

அவ.�" வைடA� காபிA� வா8கி வா எ
3 ெசா�கிறா� 

"&நாத�. அவ
 ப�க�தி� வ&கிற வைரயிH� “தி&ட
... 

தி&ட
...” எ
3 ெசா�லிவி�� அ)Lற� வைடA� காபிA� 

வா8க5 ெசா�கிறா�. 

காபி வா8கி வ(த� அவனிடமி&(த “த4ைய வா8கி� ெகா�…” 

எ
3 ெசா�கிறா�. அவைன உ�கார5 ெசா�கிறா�. 

அவனா� காைல மட�கி உ�கார 64யவி�ைல. எ)ப4ேயா 

மட�கி உ�கார ைவ�தாகிவி�ட. 

காைல ந?�4�தா
 உ�கார 64A�. மட�கி உ�கார ைவ�க 

64யா. உ�கா�( அ(த� காபிைய� Fட) பி4� அவனா� 

"4�க 64யா. இ(த) ப�க� உ�ள பலைகயி
 ப�கமாக 
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அவைன5 சா�தி உ�கார ைவ�� “காபிைய� ெகா�டா…” 

எ
றா� "&நாத�. 

ஆனா� "&நாத� அவ
 ந
றாக ந�ைம ஏமா!3கிறா
. “ெப	ய 

தி&ட
டா…” எ
3 ெசா�கிறா�. 

ஆனா� அவனா� பதிH� ெசா�ல 64யவி�ைல. 

காபிைய எ��� "4 எ
3 ெசா�கிறா�. அவனா� "4�கேவ 

64யவி�ைல. எ)ப4ேயா ெரா�ப ேநர� 6க@� சிரம)ப�ேட 

"4�தா
. ப"தி கீேழ தா
 ேபாகி
ற. எ)ப4ேயா அவைன� 

"4�க ைவ�ேத
. 

இ�தைனA� தி&���தன� ப�0கிறா
 “பா&டா…” எ
கிறா� 

"&நாத�. அ)பற� அ(த� "5சிைய (க�ைப) எ��� ெகா�� 

இவைன எ
ன ெசCய ேவ��� ெத	Aமாடா...? எ
3 ேக�டா�. 

எ
ன ெசCய ேவ��� சாமி எ
3 ேக�ேட
...? 

இவ
 தி&ட
டா...! அதனா� இவைன இ(த� "5சிைய� ெகா�� 

ஓ8கி அ4�க ேவ��� எ
3 ெசா�கிறா�. அவ
 6கிேல 

அ4�வி�. அ)ெபா� தா
 “அவ.�" அறி@ வ&�டா...!” 

எ
3 ெசா�கிறா� "&நாத�. 

நா
 எ
ன நிைன�ேத
...? இ(த மாதி	 காபிையA� வா8கி� 

ெகா�� வி�� இ)ப4 உைத�க5 ெசா�கிறாேர...! எ
3 

ேயாசைன ெசCவி�� J�மா ஜாைட கா�பி� அவைன 

ேலசாக அ4�ேத
. 

“அ4�வி�ேட
 சாமி…!” எ
3 "&நாத	ட� ெசா
ேன
. 

உன�" அ4�கேவ ெத	யவி�ைல. “"5சிைய� ெகா�டா…” 

எ
3 ெசா�லிவி�� எ
ைன ஓ8கி அ4�தா�. “ெடா�..” எ
3 

அ4 வி�(த. ைக ெர��� வ ?8கிவி�ட. இ)ப4 “வ ?ரமாக” 

அ4�க0�டா...! எ
கிறா�. 

ெர�டாவ தடைவA� ஓ8கி� ெகா�� ேபாேன
. ஆனா� 

நா
 அ4�கவி�ைல. 
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இ
ன6� உன�" அ4�கேவ ெத	யவி�ைலடா… எ
3 

ெசா�லிவி�� ம3ப4 எ
ைன இ(த) ப�க� அ4�கி
றா�. இ)ப4 

அ4�க ேவ��� எ
3 ம3ப4A� ெசா�கிறா� "&நாத�. 

இைதெய�லா� அவ
 பா��கி
றா
. ஆனா� அவனா� 

எ�(தி	�க@� 64யவி�ைல. எ�(தி&�க ேவ��� 

எ
றாH� அைர மணி ேநரமாவ ஆ"�. 

ம3ப4A� “தி&ட
…. ச	யான தி&ட
… ஏமா!3கி
றா
…!” 

எ
3 ம3ப4A� ெசா�கிறா� "&நாத�. 

அ)Lற� எ
ன ெசCதா� "&நாத�. 

அவ
 6" அ(த) ப�கமாக (பலைக) ப�கமாக) இ&�கி
ற. 

அதனா� அவைன ந? அ4�க 64யா. 

அவ
 சிரJ ேமேல இ&�கிற. ந�ல க5சிதமாக இ&�கி
ற. 

தைலயி� அைண ெகா��தி&�கி
ற. ஓ8கி அ(த ந� 

ம�ைடயி� அ4�க ேவ���. அ4�தா� ம�ைட இ)ப4 

ெர�டாக) பிள�க ேவ��� எ
3 ெசா�கிறா�. 

எ)ப4 இ&�"� அவ.�"...? இைத� ேக�ட, அவனா� ேபச@� 

64யவி�ைல. ஆ... ஊ... எ
3 ெசா�கிறா
. 

காபி வா8கி� ெகா��வி�� அவைன அ4� அவ
 

ெச�வி�டா� நா
 பி�ைள "�4�கார
 எ
ைன உ�ேள 

த�ளிவி�வா�க�. “எ
ன ெசCவ…?” எ
3 நா
 இ8ேக 

பய)ப�கிேற
. 

ஆக ெர�� ேப&�"ேம (என�"� நட�க 64யாவ.�"�) 

பய�தா
. 

அ�� எ
ைன எ
ன ெசCதா� "&நாத�...? ஓ8கி எ
 

ம�ைடயிேல அ4�தா�. எ)ப4 அ4�தா� எ
றா� அவ� அ4�த 

என�" வலி ெத	யவி�ைல. 

இ)ப4 அ4�க ேவ��� எ
3 ெசா�கிறா�. 
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ஆனா� ேநர4யாக) பா��"� ேபா எ
 ம�ைடயி� அ4�த 

ச)த� “பய8கரமாக…” வ&கிற. ஆனா� சாதாரணமாக� 

ெதா�டா� எ)ப4ேயா அ)ப4�தா
 என�" வலி இ&(த. எ
 

ம�ைட பிள�கவி�ைல. 

ந? அவைன இ)ப4 அ4�க ேவ���...! எ
3 ெசா�கிறா�. ந? 
அ4�தா� அவ
 ம�ைடைய) பிள�க ேவ���...! எ
3 

ெசா�கிறா�. 

உ
ைன அ4�� கா�ட��மாடா? உ
 ம�ைடைய) பிள( 

கா�ட��மா…? எ
3 தி&�ப@� எ
னிட� ேக�கிறா�. 

சாமி...! எ
ைன ந?8க� அ4�க ேவ�டா�. நா
 அவைன 

அ4�கிேற
. ம�ைடைய) பிள�கிேற
. நா
 உ�ேள 

(ெஜயிH�")) ேபாகிேற
. ந?8க� எ
 பி�ைள "�4கைள� 

கா)பா!38க� எ
3 ெசா�லிவி�� ஓ8கி அ4�ேத
. 

நா
 அவைன அ4�த@டேன... “ஆ...ஆஅ...” எ
3 அலறி� ெகா�� 

எ�( ஓ�கிறா
. த
ைன அறியாமேல எ�( ஓ�கிறா
. 

நா
 ெசா
ேன
 அ�லவா. “பா��தாயா...! அவ
 தி&ட
டா...! 

விடாேத பி4…” எ
கிறா�. நா.� எ
 ேவN4ைய� ைகயி� 

பி4�� ெகா�� ஓ�கிேற
. 

அவ
 எ
னிட� “ஐயா...! எ
ைன வி��வி�8க�…” எ
3 

ெசா�லி� ெகா�� ஓ�கிறா
. 

“அட... ேந!3 வைர நட�க 64யாம� காைல) பி
னி� 

ெகா�4&(தவ
 இ)ெபா� இ)ப4 ஓ�கி
றாேன…” எ
3 

அ8ேக இ&�"� கைடயி� உ�ளவ� ேக�கிறா�. 

“எ)ப4 நட�க 64(த...?” எ
3 அவ.�"� ெத	யவி�ைல. 

இ:வள@ அதிசய� நட(தி&�கி
ற. 

அ)பற� அவைன) பி4�� ெகா�ேட
. அவ
... நா
 எ)ப4 ஓ4 

வ(ேத
...! எ
கிறா
. இ8ேக வா... "&நாத� F)பி�கிறா�...! 

எ
3 ெசா�லி� F�4�ெகா�� வ(ேத
. 
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F�4� ெகா�� வ(த� "&நாத� ெசா�கிறா�. "இவ
 

ந�லவ
டா...!” இவ.�") பி�ைள இ�ைல. ெசCவிைன ெசC 

இவைன அறியாம� இவனிட� ைகெய�� வா8கி இவ
 

ெசா�ைதெய�லா� வா8கி� ெகா�டா�க�. 

இவ
 6&கா ப�த
. இ)ெபா� ேரா�4� J!றி� 

ெகா�4&�கி
றா
. பி5ைச எ�� இ:வள@ அவ�ைதA� 

ப�கிறா
. இ(த 6&க
 இவைன) பா��� 

ெகா�ேடயி&�கி
றா
 எ
3 இ)ப45 ெசா�கிறா� "&நாத�. 

6&கனி
 ப�தனாக இ&(தா
. ைகெய�� வா8கி ெகா�� 

ேபாCவி�டா�க�. ெசா�ைத இழ( வி�டா
. ெசCவிைன ெசCத 

ஆவி இவ.�"� இ&�கி
ற. அ(த� தி&ட
 உ�>�"� 

இ&( ெகா�� ெசய�படாம� இ&�கி
றா
 எ
3 

ெசா�கிறா� "&நாத�, 

அ.பவKதியி� நா
 க�ட. 

இவ.�") பி�ைள இ�ைல எ
3 ெசா�ைத எ�தி 
வா8கியவ�க� Jகமாக இ&�கிறா�க�. ஆனா� பி
னா4 தா
 

ெத	A�. இ)ெபா� அவ.�"� ெத	யா. 

இவ
 ேவதைன)ப�வைத) பா�� அவ
 எ:வள@ 

ரசி�கிறாேனா அத!"�த�க பி
னா4 அவ
 பா�பாக) பிற)பா
. 

ஒ:ெவா& ஆகார� வி�8"� ேபா� எ)ப4) பா�L (வாC 

சிறிதாக இ&)பதா�) நரக ேவதைன) ப�கி
ற. நரக 

ேவதைன)ப���தா
 ஆகார�ைத வி�8"கி
ற. 

அ(த நிைல�") ேபாவா
...! எ
3 இ(த நிைலைய "&நாத� 

உண��தி� கா��கி
றா�. இவ.ைடய ெசா�ைத அபக	� 

அவ
 ரசி�கி
றா
. ேவதைனைய ரசி�க)ப�� ெபா� இ 

தா
 வ&�. 

இேத ேபால த
 "ழ(ைதைய) பாசமாக வள�� அவ
 இ)ப45 

ெசCகி
றாேன... இ)ப45 ெசCகி
றாேன... எ
3 

ேவதைன)ப�டா� இ)ப4�தா
 ஆ"�...! எ
3 உண��கி
றா�. 
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பாச�தாH� ச	… பிற� ேவதைன)ப�வைத) பா�� ரசி�தாH� 

ச	... ெர��� ஒ
றாகி
ற. அ(த இட�தி� இைத உண��தி� 

கா��கி
றா�. 

1.நா� எ��"� உண�வி
 த
ைம எேவா அைத நம உயி� 

இ:வா3 தா
 பிர�மமா�கி உடலாக5 சி&N4� வி�கி
ற. 

2.இதிலி&( நா� எ:வா3 மீளேவ���...? எ
3 அவ� 

வழிவ"�� கா��கி
றா�. 

அ)ேபா தா
 அவனிட� ெசா�கி
றா�. ந? ந�லவ
...! எ
3 

ெசா�லிவி�� அவ
 ைகயி� Y3 Pபாைய� ெகா��தா�. ந? உ
 

ஊ&�") ேபா எ
3 ெசா�லிவி�� இைத� த&கிேற
. 

(எ
னேமா ைகயி� ெகா��தா�) 

1.உ
ைன� க�டா� அவென�லா� ஒ& வழி ஆகிவி�வா
. 

2.உ
னிட� எவ
 ஏவினாேனா 

3.அ(த ஏவலி
 உண�@ அவ.�ேக ேபா"�. 

4.ந? ேபா... உ
 ெசா� நில� எ�லாேம கிைட�"� ேபா...! எ
3 

ெசா�லி அ.)பினா�. 

நட(த நிகB5சி இ. 
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"&நாத� ெசா�கிறா�... எ
னா� 64யவி�ைலேய...! எ
ற 

நிைல�" ந?8க� வர�Fடா 

ஒ:ெவா& நா>� ஒ:ெவா& நிமிட6� நா� Jவாசி�"� 

உண�@க� விைனயாக (அ0�களாக) உடலிேல எ)ப45 

ேச�கி
ற...? விைன�" நாயகனாக ந� ெசயைல எ�லா� எ)ப4 

மா!3கி
ற...? எ
3 இ(த உண�வி
 எ�ண8கைள எ�லா� 

ந?8க� ெத	( ெகா�ள ேவ��� எ
பத!"�தா
 விள�க 

உைரகைள� ெகா��� ெகா�� வ&கி
ேற
. 

ஆனா� இைத எ�லா� ேக��வி�� 

1.சாமி (ஞான"&) பிரமாதமாக5 ெசா�லி வி�டா� எ
ற 

எ�ண�தி� ெவ3மேன ெச
3 விடாத?�க� 

2.ஒ:ெவா
றிH� ந?8க� அ(த� ெதளி@�" வர ேவ���. 

உபேதச�ைத எ�லா� ேக�ட பி
 “சாமி ெசா
னா�...” நா� இ(த� 

தவைற எ�லா� ெசCய� Fடா எ
3 நிைன)பீ�க�. பி!பா� 

எ
ன ெசா�வ ?�க�...? 

கடலி� ெப&8காய�ைத� ெகா�� ேபாC� கைர�தா� சிறி 

ேநர� கம...கம... எ
3 வாசைனயாக இ&�"�. கடH�"� 
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ெப&8காய� மைற(தபி
... “ஐCயCேயா... வாசைனையேய 

காேணா�...” எ
3 தா
 ெசா�ல 64A�. 

அைத) ேபால இ8ேக இ(த உபேதச�தி
 வாயிலாக 

1.அ(த அ&� ஞானிக� ெப!ற ஆ!ற�கைள ஊBவிைன எ
3 

வி�தாக உ8க>�"� ஆழமாக) பதி@ ெசCகிேற
. 

2.அ(த ஞானியி
 உண�@க� உ8க>�"� இய8க� F4ய 

அைன�ைதA� தி&�பி) பா��க5 ெசCகிற. 

3.உ8க� நிைலகைளA� அ எ
ன...? எ
3 உண�கிற?�க�. 

ஆனாH� சிறி ேநர� ெச
றபி
 கடH�"� இ&�"� உ)பி
 

த
ைம ெப&8காய�தி
 ந3மண�ைத மைற� வி�வ 

ேபா
3 ஆகிவி�கிற. 

ஏ
...? 

உ8க� வாB�ைகயி� இத!" 6(தி எ��� ெகா�ட வி&)L 

ெவ3)L ேவதைன ஆ�திர� எ
ற அ(த� ைக)பி
 (உ)L) 

த
ைமக� அதிகமாகி உ�ைமயி
 நிைலகைள) L	( 

ெகா�ளாத வ�ண� அைத� தைட)ப��� உண�@களாக 

வ(வி�கிற. 

1.பி
... “சாமி ெசா�கிறா�... எ
னா� 64யவி�ைலேய.......!” எ
ற 

இ(த நிைலதா
 வ&�. 

2.அைத எ)ப4A� 64ய ைவ�க ேவ��� எ
3 நா
 உபேதச 

வாயிலாக வH)ப��கிேற
. 

ஆனாH� அைத ந?8க� வH)ப��தி� ெகா�வத!") பதிலாக 

எ
ன ெசா�வ ?�க�...? 

1.சாமி...! எ�தைனேயா ந�லைத எ�லா� ந?8க� ெசா
ன?�க�... 

ேக�ேட
. 

2.நா
 தி&(தி விடலா� எ
3 நிைன�ேத
... 

3.ஆனா� “எ
ைன விட மா�ேட
 எ
கிறேத...!” எ
3 

ெப&�ப"தியாேனா� ெசா�கி
றா�க�. 

4.ெசCய 64யவி�ைலேய... ெசCய 64யவி�ைலேய...! எ
3 

தா
 ெசா�கிறா�க�. 
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ெசCய 64யவி�ைல எ
3 ெசா�வத
 காரண� எ
ன...? 

கடலி� கல�கிய ெப&8காய� ேபா
3தா
 ந?8க� எ�0� 

உண�@க� அைம( வி�கிற. 

அதாவ நம�" ஏதாவ வ(தா� உடேன ேகாவிH�"5 ெச
3 

சாமி�" அபிேஷக� ஆராதைன ெசCய ேவ���. அதிேல மீறி 
வி�டா� ேஜாசிய	ட� ெச
3 ேக�க ேவ���. அவ�க� 

விவர�ைத5 ெசா�வா�க�. த)பி�� ெகா�� வ(விடலா�. 

6&க.�ேகா அ�ல ம!ற ெதCவ8களி
 ஆலய�தி!ேகா 

ெச
3 சா(தி ெசC வி�...! எ
3� அ8ேக ேபா... இ8ேக ேபா...! 

எ�லா� ச	யாகிவி��...! எ
3 ெசா�வா�க�. 

உ8க>�") பைகைமக� நிைறய இ&�கி
ற. அ 

த?ரேவ��� எ
றா� மா	ய�ம
 ேகாவிH�"5 ெச
3 இர�� 

ம�ைண வா	� R!றிவி�� வ( வி�டா� ச	யாகிவி�� 

எ
3 இ)ப4�தா
 ஆேலாசைன ெசா�கிறா�க�. 

ஆைகயினா� நா� எ�ேலா&� எ
ன ெசCகிேறா�...? எ
றா� 

சாமியா� ெசC த&வா�... சாமி ெசCA�.. ஜாதக� ெசCA�... 

ம(திர� ெசCA�... யாக� ெசCA�...! எ
3 இ)ப4�தா
 J!றி� 

ெகா�4&�கி
ேறாேம தவிர 

1.மனிதனான பி
 தன�"� நா� எ�ணியைத5 ெசயலா�"� 

ச�தி 
2.”ந� உயி� தா
...!” எ
பைத மற(ேத இ&�கி
ேறா�. 

ேகாப�ைதA� ெவ3)ைபA� ேவதைனையA� ம��� அதிகமாக 

வள��� ெகா�கி
ேறா�. ந�லைத ம��� எ�ணேவ 

64யவி�ைல...! 

காரண�... ஒ& விஷ� ெகா�ட ெபா&>�"� ந�ல ெபா&ைள) 

ேபா�டா� அ(த ந�ல ெபா&>� ஒ�8கிவி�கி
ற. 

விஷ� ெகா�ட உலகமாக இ&�"� ெபா� விஷ� ெகா�ட 

இய�கமாக இ&�"� ெபா� இ
ைறய மனிதனி
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வாB�ைகயி� அ(த உண�வி
 ெசயலா�கேம ந� ந�ல 

உண�ைவ அறியவிடா தைட)ப��கி
ற. 

ந�ல உண�@கைள அறிய ேவ��� எ
றா� ந� "&நாத� 

கா�4ய அ&� வழியி� யா� F3� உபாய�ைத� கைட)பி4� 

1.மக	ஷிகளி
 அ&� உண�@கைள ஒ:ெவா& நிமிட6� 

எ��� ெகா�டா� 

2.உ8க� எ�ண� உ8கைள� கா�"�. 

3.அ�� உ8கைள) பிறவியி�லா நிைலைய நி5சய� அைடய 

64A�. 

4.இ(த வி*ஞான உலகி
 ேபரழிவிலி&( உ8கைள� கா�� 

ெகா�ள இ உத@�. 

5.உ8கைள ந?8க� ந�ப ேவ���. 

 


ப8க� வ(தாேல அ ஆ�டவனி
 ேசாதைனயா…? - 

ஈ�வரப�ட� 

இ
3 மனித ஆ�மா�களி
 ெப&�க�தி� உ�ள இ(த) Wமியி
 

எ�ண உண�@ 

1.ெசய!ைகயி
 Jழ!சியி� சி�காமH� 

2.வி*ஞான�ைத ந�பி வா�� உ& நிைல ெபறாமH� 

இ&(தி&(தா� 
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4.வள�(�ள ஜ?வ வள�5சியி
 ெசா� ெசய� ஞான� ெகா�ட 

வழி� ெதாட	னா� 

5.ந� அைனவர ஞான6� உய&� நிைல ெப!றி&(தி&�"�. 

அ)ப4) ெப!றி&(த எ
றா�... இ(த) Wமி ெப!ற உ
னத 

உய�(த ச�திேய “மிக@� உ
னத ச�தியாக…” இ
.� பல ேகா4 

ேகா4 ஆ��க>�"5 ெசா�லா!றH� ெசயலா!றH� ெகா�ட 

மனித�கைள வள��… மிக உய�(த "ண5 ச�தியி
 ஆன(த 

அ
L ெகா�ட… இனிைம வாB�ைகைய வாழ�F4ய 

த
ைமயாக) ெப!றி&�"�. 

ஆனா� இ
ைறய வாB�ைக 6ைற இ
னலி
 பி4)பி� 

இ3�க� ெகா�� மனிதைன மனிதேன அழி�தி�� த
ைம�" 

வ( வி�டா
, 

அழி� எ
பத
 ெபா&�… 

1.இ�லற வாB�ைகயி� F4 மனித) பிற)L�க>�" வ&� 

சிJ�கைள 

2.சிJைவ� க&@�ேக வரவிடாம� 

3.பல காலமாக5 ேசமி�த ச�தி நிைலையேய க&வி� வ( 

மைற�க)ப�ட த
ைமயிேலேய 

4.இ(த மனிதேன அ(த மனித� க&ைவ அழி� (க&�தைட) 

5.அதைன ஞான� வளர விடாம� இழி நிைலயான Jழ!சியி� 

அமிB�தி வி�கி
றா
. 

ேமH�… தா
 ப�� வாB�ைக5 Jழ!சியி�… 

1.இ
ப8க� தன�"5 ெசா(தமானதாக@� 

2.
ப8க� ஆ�டவனி
 ேசாதைனயாக@� தா
 

3.எ�ண�தி� ெகா�� வா�கி
ற�க� இ
ைறய மனித�க�. 

இ)ப4)ப�ட வா�� ஓ�ட நிைலயினா�… எ�ண�தி� 

ஏ�க6ட.�… ேபராைச எதி� நிைலயிH� தா
… ம�கைள வழி 
நட�தி5 ெச�H� “மத வழி ேபாதைனக>�… அரசிய� 

Jழ!சிக>�…” Jழ
3 ெகா���ளன. 
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ஆனா� த
 ஆ�ம ஞான�ைத� ெகா�� உலைகேய சி&N4�க 

வ�ல “ஆதி 6தலா�… விநாயக ச�தி ெகா�ட…” ெசா� ெசய� 

ஞான� ெகா�டவ�க� தா
 மனித ஆ�மா�க�. 

Wமியி� இ(த5 சKர வாB�ைகயிலி&(ேத த
 ஆ�ம ஞான�ைத 

வள��"� த"தி ெகா�டவ�க� தா
…! 

எ)ப4 ஆ� ெப� வாB�ைக இைண)L5 ேச��ைகயி� க&வாகி 
சKர� ெப!3 வாB�ைக வழி� ெதாட&�" வ(ேதாேமா அேத 

ெதாட	� ஆ� ெப� எ
ற இர�� ஆ�மா�க>� 

1.த
 ஞான ச�தியினா� சி� நிைல ெப!3 ஒளி நிைல� 

த
ைமAட
 

2.உட� இய�க உற@ நிைலயி� க& ேதா
றி வள�வைத) ேபா� 

3.ஆ�ம இைண)பி� ஒளி வ�ட�தி
 ஆ�ம5 ேச��ைகயிலி&( 

பிற�"� ஒளி நிைலைய� ெகா�� 

4.ஞான வ�டமாக அ:வைல� ெதாடைர எ(த ம�டல�தி!" 

அ.)Lகி
ேறாேமா 

5.அ(த ம�டல�தி� எ�லா� ஜ?வ5 சிJைவ வள��க@�… 

6.ஜ?வ ச�திைய வள��கவ�ல வழி 6ைற ஆ�ம ச�திைய… 

7.”ஆ�ம5 ேச��ைகைய� ெகா��” ெசய�ப��த 64A�…! 

இைத� தா
 அ
ைறய இராமாயண� கால�தி� 

இராமாயண�ைத எ�திய வா
மீகி மக	ஷியா� U�சம�தா� 

லவ "சா எ
ற "ழ(ைதகளி
 பைட)L நிைலைய மைற�க)ப�ட 

நிைலயி� உண��த)ப�ட. 

அேத ேபா� கா(த�வ
 எ
3�… க
னி எ
3�… க
னி ந?	� 

வா�� ெபா� ேமக� F�ட�தி� இ&( வி(க� ேதா
றி 
க
னி க&�த	� ஞான� ெதCவ� "ழ(ைத பிற(த எ
3� 

அ
ைறய சி�த�களா� கா�ட)ப�ட. 

கா��திைக) ெப�க� தா
 6&கைன வள��தன� எ
ற 

கைதயி� ெசா�ல)ப�ட உ�ைமதைன… 

1ஒ:ெவா& மனித.� ஞான� ெகா�� அதிH�ள U�சம�ைத 

உண�(த?�க� எ
றா� 

2.சிவ ச�தி க&�த	�கவி�ைல… சிவ
 உ&வா�கிய "ழ(ைத 
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6&க
 எ
3 

3.மைற�க)ப�ட பல உ�ைமகைள எ�லா� அறியலா�… 

உணரலா�. 

எ
ேறா நட(தைவ அைவ…! அவ!றி
 ச�தி தா
 இ
3 நா� 

வாBவ எ
ற எ�ண� தா
 உலாவி� ெகா���ளேதய
றி 
இ
3 நட)பைவA� அ�த
ைம தா
 எ
3 அறிய ேவ���. 

ஏென
றா� ஜ?வ� க& எ�தைன ேகா4 ஆ��க� எ(த 

ம�டல�தி� வள�( வாB(தாH�… இ8ேக உண��திய 

இ�ெதாட	
 உ�ைம ேபா
3 தா
 

1.ஜ?வ ச�தியி
 ஆ� ெப� ஆ�ம ச�தியா� தா
 

2.ஜ?வ ஆ�மாவி� ெபற)ப�� சி�� த
ைமA� 	ஷி� 

த
ைமA� ெகா�ட 

3.	ஷிப�தினி… 	ஷி� த
ைமைய� ெகா�� தா
 உ&வா"� 

ஜ?வ.�ேக ஜ?வ வி� வி&�சக�…! 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

"��ப�தி� ந?8க� அைனவ&ேம ஒ!3ைமயாக இ&�க 

ேவ���. ெப�க>�" அதிகமான ச�தி இ&�கிற எ
பைத 

ந?8க� மற(திட ேவ�டா�. 

ெப�க� சாபமி�டா� 

1.அ(த5 சாப அைலக� பிறைர� தா�"�. 

2.சாப அைலக� வ&� ேபா த?ைமகைள உ&வா�"� 

உடலாக�தா
 மா3�. 

3.த?ைம ெசCA� W5சிA� L�வாக� தா
 ந�ைம மா!றி வி��. 

ெப�பாH�" அதிகமான ச�தி இ&�கிற எ
றா� "��ப�தி� 

ஒ
3ப�� வாழ ேவ���. உண�வி
 த
ைம ஒ
றான 

ெசயலி� வளர ேவ��� எ
3 இ(த உண�ைவ வள��� 

ெகா�டா� அத
 வழி வா��. 

உதாரணமாக� "��ப�தி� கNட� எ
3 வ( வி�டா� 

1.கணவ.�" இ)ப4� “கNட� வ( வி�டேத…” எ
3 மைனவி 
ேவதைனAட
 எ�ணினா� 
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2.மீ��� கணவ.�" அ(த� ெதா�ைலக� தா�"�. 

3.கணவ
 ெதா�ைலகளிலி&( மீள ேவ��� 

4.அ&� ஒளி ெபற ேவ���, 

5.அவ� ெதாழிலி� ந�ல 6
ேன!ற� அைடய ேவ��� எ
3 

மைனவியி
 உண�@க� வH) ெப!றா� 

6.அைத மா!றியைம�� ெதா�ைலக� மாறி கணவ.�" 

உ3ைணயாக இ&�"�. 

இைத) ேபா
ற நிைலக� ெப�க� நாைள வ&� உலக�ைத 

உய�வா�க5 ெசCA� நிைலயாக வளர ேவ���. 

ஏென
றா� 6தலி� ஆதி ச�தியாக இ&(த விஷ� தா
. அ 

தா�"தலா� ஏ!ப�� நிைலகளி� தா
 அதிகமாகி… விஷ�தி
 

த
ைம அ��த� அதிகமா"� ேபா… ெவ)பமாகி
ற. 

ெவ)பமான பி
 தா
 அ0�களாக) பி	( ஓ�� த
ைம வ&�. 

ஓ�� நிைலகளி� தா
 கா(தமாகிற. இநத D
3 

விைளவி!"� தா
 காரண) ெபய� ைவ�கிறா�க� ஞானிக�. 

6தலி� ெப�பா� தா
 உ&வாகிற. 

1.ஆதிச�தி எ
ப விஷ�. 

2.ஆதிபராச�தி எ
ப இர�டாவ ெவ)ப� 

3.ெவ)பமான பி
 ஈ��"� த
ைம வ&�ேபா ஆதில�Jமி 
எ
ப கா(த�. 

(ெப� பா� எ
ற நிைலயி�) கா(த� இ�� ஒ& ெபா&ைள 

உ&வா�"� த
ைம வ&�ேபா தா
 பிர�ம�. ஒ& உ&வி
 

த
ைம ஆ�பா� எ
ற நிைல வ&கிற. ஆக ெப�பா� எ
ற 

உண�@க� அத.ட
 ேச��க)ப�� ெபா�தா
 ஒ& 

உ&வ�தி
 அைம)ேப வ&கிற. 

6தலி� 

1.அ0வி
 த
ைமA� 4)பி
 த
ைமA� தா
 இ&�"� 

2.ஒ& உண�வி
 த
ைம ேமாதலாகி அ(த உண�வி
 ச�ைத� 

த
.� எ��தா� அ0�த
ைம எ
ற நிைலைய அைடA�. 

3.அ)ெபா� ஆ�பா� எ
ற நிைல வ&கிற. 
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எத
 உண�ைவ) ெப!றேதா கா(த� ெவ)ப� விஷ� எ
ற D
3 

உண�@� Tக�( ெகா�ட உண�விைன இய�கி ஒ& இய�க5 

ச�தியாக மா!3கிற. 

இைத) ேபா
ற நிைலகளி� ெப�பா� தா
... ச�தி தா
 

சிவமாகி
ற. சிவ��"� ச�தியாக இ&�கி
ற. 

நா� எ:வள@ ெப	ய உடலாக இ&(தாH� ேவதைனயி
 

உண�@க� அதிகமாகி வி�டா� அ(த5 ச�தி ேவதைனயி
 

உண�5சி ெகா�� ந�ைம அழிவி
 பாைத�" அைழ�5 

ெச�H�. 

உ&வா�க ேவ��� எ
ற உண�விைன அ(த) ெப�பாலி
 

ச�திைய� F�4னா� அ(த உய�(த உண�விைன வள��"� 

ச�திைய) ெப3கி
ேறா�. 

இ
3 ெப�க� தி&மணமா"� ேபா 

1.வரத�சைண வரவி�ைல எ
றா� 

2.ெப�பா� எ
3 உணராதப4 அவ�க� ஒ:ெவா&வ&� வ&� 

ம&மகைள5 ெச�வ�தி!காக அவமதி)ப� 

3.ெச�வ� கிைட�கவி�ைல எ
றா� Rஷி)ப� 

4.இைத)ேபா
ற நிைலகளி� ெச�வ�தி!" அ4ைமயாகி 
5.அ&� உண�ைவ இழ( ஒ:ெவா& "��ப�திH� பைகைம 

உண�@தா
 வள�( ெகா�� உ�ள. 

ந�ல "ண8க� இ&(தா�… ந�ல ப�Lக� இ&(தா�… 

ெச�வ� இ�ைல எ
றாH� 

1.அ(த அ&� ெச�வ�ைத ைவ� நா� ேவ��� ெச�வ�ைத) 

ெப!3� ெகா�>� நிைல வ&கிற. 

2.ெச�வ�தி
 அழியா� த
ைமA� ெச�வ�தி� மகிB( வா�� 

நிைலையA� F���. 

க�யாண� ஆ"�ேபா வரத�சைணயாக ஒ& ல�ச� 

ெகா��தாயா..? இர�� ல�ச� ெகா��தாயா..? உ
 அ)ப
 

வ ?�4லி&( “கா� வா8கி வா…” எ
ப எ�லாேம விைல ேபசி 
வா8"� த
ைம தா
. 
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ெப�க� இைத5 ச!3 சி(தி�) பா��க ேவ���. 

ெப�கைள எ(த அளவி!" அ4ைமகளாக அறிவிலிகளாக 

ைவ��ள இ(த5 ச6தாய�. இைத) ேபா
ற 

நிைலகளிலி&( வி�ப�த� ேவ���. 

ந�ல "ண8க� இ&(தா� ஒ
3ப�� வா�� ேபா ெச�வ� 

எ:வள@ ேவ��மானாH� F4 வ&கிற. 

ெச�வ�ைத வா8கி ைவ� அ�� அ(த5 ெச�வ�தி
 மீ 

ஆைச)ப�� ேபா உ8க� அ)ப
 வ ?�4லி&( எ
ன வா8கி 
வ(வி�டாC…? எ
3 இேத ெப�க� தா
 ேபJகி
றன�. 

ெப�கைள) ெப�கேள அவமதி�கி
றன�. 

இ(த உண�வி
 த
ைம வர)ப�� ேபா 

1.அதனா� வர�F4ய பைகைம 

2.இ(த5 ெச�வ�ைதA� பாகா�க 64யவி�ைல. 

3.நா� ேத4� ெகா�4&�"� ெச�வ�ைதA� இைடமறி� 

ேவதைன எ
ற உண�@க� வ&கி
ற. 

ேவதைனக� வ(த பி
 த
ைன அறியாமேலேய உடலிேல க�� 

விஷ� த
ைமயான ேநாCக� வ&கி
றன எ
பைதA� மற( 

வி�கி
றா�க�. 

ஆக உட� நல� ெப!3 உண�@க� வள� ெப!றா� அ(த வH) 

ெப!றா� 

1.ெச�வ�ைத ந?8க� ேத45 ெச�ல ேவ�4யதி�ைல 

2.ெச�வ� தானாக வ( ேச&�. 

த?ைமகைள அக!3� நிைலகைள அைடய என�"� "&நாத� 

இ(த உ�ைமைய உண��தினா�. அ.பவW�வமாக அறிய5 

ெசCதா� 

1.ச�தி எ
ற நிைலகளாகி உண�வி
 த
ைம அதிகமாகி 
2.இ(த5 U	யைன உ&வா�கிய� இேத ச�தி தா
 

3.அ தா
 “இல�Jமி நாராயணா” எ
ப ெப�பா�தா
 – 

U	யைன வள��கிற. 
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ெப�பா� எ
3 வள�(தாH� dேதவி Wேதவி எ
3 உண�வி
 

த
ைம இ(த உடலாக உ&வா�கிய� இ(த) ெப�பா� தா
 

எ
ற நிைலகைள ந?8க� மற(திடலாகா. 

ந?8க� ேவதைன எ
ேறா ெவ3)L எ
ேறா பைகைம எ
ேறா 

உண�@கைள எ��தா� அ(த உண�@க� அதிகமாக�தா
 

வள&�. 

ந
ைம எ
ற உண�@ ந�மிH� வளரா, ந� "��ப�திH� 

வளரா, நம�"�>� அ வளரா. பைகைம உண�@ தா
 

WமியிH� ஊ	H� பர@�. 

"& கா�4ய அ&� வழியி�... ந?8க� தாCமா�க� உய�(த ச�தி 
ெப!றவ�க� ேவதைன)ப�த� Fடா. ெவ3)பைடA� 

ெசய�க� Fடா. 

1.அ&� ஒளி ெபற ேவ��� 

2.ந� வ ?�4� இ&� அகல ேவ��� 

3.ெமC) ெபா&� காணேவ��� 

4.அ&� வழியி� ந� "��ப� வளர ேவ��� எ
ற உண�விைன 

ந?8க� ெபற ேவ���. 

5.உ8க� ச�தி அ8ேக ெசய�ப��. 

சி3 "ைறகைள� க�டாH� மன� தா8கா ெப�பா� அ(த 

உண�வி
 த
ைம ேவதைன)ப�� ேபா அ(த� "��பேம 

எ�தைனேயா இ
ன�க>�" ஆளாகிவி��. 

அதிகமான பாச6� ப!3� இ&�"�. ஆனா� எ�ணியப4 

நட�கவி�ைல எ
றா� ேவதைன எ
ற உண�@ 

வ(வி�கி
ற. இைத) ேபா
ற உண�@க� "��ப�திேல 

வளர)ப��ேபா ந*சான நிைலக>�" மா!றி��. 

ந� "& கா�4ய அ&� வழியி� ஒ:ெவா& தாCமா�க>� 

1.உ8க>�"�டான ச�திைய5 சரீா�"8க�. 

2.&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� ேபெராளிA� ெபற ேவ���. 

3.எ8க� உட� 6�வ� படர ேவ��� எ8க� ஜ?வா�மா ெபற 

ேவ��� 
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4.எ
 கணவ� உட� 6�வ� பரவ ேவ��� அவ� அ&� 

ஞான� ெபற ேவ��� 

5.எ8க� "��ப�தி� அ&� ஒளி பட�( இ&ைள அக!றி�� 

அ&� ஞான� "��பமாக வளர ேவ��� 

6.க&@!றி&(தா� க&விலி&�"� "ழ(ைத�"� அ&� 

உண�@க� ெபற ேவ��� எ
3 ஊ��8க�. 

இ(த உலைகேய இ&ளிலி&( மீ�4�� ச�தி உ8க>�"� தா
 

உ��. ந?8க� அ&� ஞான�ைத) ெபற ேவ���. எ
 கணவ� 

உயர ேவ��ெம
றா� உய��தி� ெகா�>� நிைலக� அ8ேக 

உ��. 

ஒ& ெச4யானாH�... ெப�பா� எ
ற உண�@ - தா
 கவ�( 

ெகா�ட நிைலக� தா
 அதனி
 வி�திைன உ&வா�"கிற. 

ெப�க� எ(த உய�(த "ண�ைத எ��கிறா�கேளா அ 

அவ�க>�"� வள�கிற. கணவ
பாH� அ வள��க5 

ெசCகிற. 

அ
L கல(த உண�ைவ�தா
 வள��க ேவ��ேம தவிர 

ப�பிழ(த நிைலகைள அ�ல. அேதேபால ஆ�க>� 

ெப�கைள மதி� நட�த� ேவ���. 

அ உய�(த நிைல. ெப� தாC�"5 சம�. நா� ெசா�H� 

உண�விைன அ த
 க&வாக உ&வா�"கிற. ந�ைம) 

பா��"� ேபா ந�லவெர
றா� ந�ல எ
3 உ&வாகிற. 

ந�ல எ
3 ெசா�ேல இ8ேக வ&கி
ற. 

ேவதைன எ
ற உண�@கைள அ8ேக வள��க)ப�� ேபா 

மனதி!"� அ(த நிைல வ&�. ெவ3)பி
 உண�@ வ&� ேபா 

அைத மா!றி அைம�தி�� ச�திகைள நா� மா!றிட ேவ���. 

ஆ�க� ஒ:ெவா&வ&� &வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� 

ேபெராளிA� நா8க� ெபற ேவ��� எ
3 எ�0த� 

ேவ���. 
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&வ ந�ச�திர�தி
 ேபர&>� ேபெராளிA� த
 மைனவி 
ெப!3 அ(த உய�(த நிைல ெபற ேவ��� எ
3 த
 

மைனவி�" இ(த உண�ைவ) பாC5Jத� ேவ���. 

ெப�க� எ)ெபா�ேம ஈ��"� த
ைம – கவ&� ச�தி 
ெப!றவ�க�. 

ஒ& ேவதைன எ
ற உண�ைவ Tக�( வி�டா� அவ�க� 

அறியாமேல அ(த உண�@க� அவ�க>�"� ெச
3 அவ�க� 

சி(தி�"� த
ைம இழ( வி�கிற. அ:வா3 நா� ஆ�கிவிட� 

Fடா. 
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இரவிேல “மக	ஷிக� உலகி� ச*ச	�…” ஆன(தமயமாக... 

ேபரான(தமாக... நா� R8க 64A�...! 

விழி�த நிைலயி� Lற உலைக ம��� தா
 பா��கி
ேறா�. 

1.அதனா� காைலயிலி&( இர@ க�கைள D�� வைர 

பலவிதமான உண�@க>� எ�ண8க>� ேமாதி� ெகா�� 

2.ந�ைம) பல வைககளிH� அைல�கழி�� 

ெகா�4&�கி
ற. 

3.அதி� சில ேமாத�க� ந�ைம ெரா�ப@� பாதி�கேவ 

ெசCகி
ற. 

ஆனாH� அைத5 சம)ப��த எ(த அளவி!" நா� 

6ய!சி�கி
ேறா�….! எ
ப ேக�வி�"றி தா
, 

ெப&�ப"தி அத!"� த?�@ காணாம� ேவ3 ேவைலகைளேய 

ெசC ெகா�4&)ேபா�. ஆனா� எ�லா� 64( R8க) 

ேபா"� சமய� பாதி�த அ�தைனA� நிைன@�" வ( ந�ைம� 

R8கேவ விடா. 

அத!" மீறி� R8கினாH� நி�மதியான R�கமாக@� 

இ&�கா. காைலயி� எ�� ேபா ம3ப4A� அ(த எ�ண� 

வ&�. உடH� ஆேரா�கியமாக இ&�கா. 
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எ�� ெபா�ேத ஒ&விதமான எ	5சHடேன தா
 ஆர�பி)ேபா�. 

இைத எ)ப4 மா!3வ…? 

ப��க) ேபா"� 6
 அவசிய� ஒ& 10 நிமிடமாவ ஞானிகைள) 

ப!றிய உபேதச� க&��கைள) ப4�) பதிய ைவ�க ேவ���. 

1.க�கைள D4ய@ட
 நிைன@ 6�வ� வாைன ேநா�கி 
இ&�க ேவ���…. அ(த மக	ஷிகளி
 பா� இ&�க ேவ���. 

2.அதாவ Lற உலைக மற( வி��� க�கைள D4ய நிைலயி� 

3.மக	ஷிக� வா�� ச)த	ஷி ம�டல�தி!"� ந� நிைன@ 

ெச�ல ேவ���. 

அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ெபற ேவ��� எ8க� உட� 

6�வ� படர ேவ���. எ8க� உடலி� உ�ள எ�லா 

அ0�க>� அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ெபற ேவ��� 

எ
3 அைதேய தி&�ப� தி&�ப எ�ணி ஏ8கி இ&�க ேவ���. 

ஒ& ஐ( நிமிடேமா அ�ல ப� நிமிடேமா Wமியி
 வட�"� 

திைசயி� இ:வா3 எ�ணி� ெகா�4&(தா� ேபா�. ச)த	ஷி 
ம�டல8க>ட
 ெதாட�L ஏ!ப��. 

அ(த மக	ஷிகளி
 ெதாட�L அைலA� ந� ஈ�)L�" வ&�. 

அ)ப4ேய ஒ:ெவா& மக	ஷியாக எ�ணலா�. 

ஒ:ெவா&வைரA� எ�ணி அவ�க� ெப!ற வி�ணி
 

ஆ!றைல) ெபற ேவ��� எ
3 எ�ணி� ெகா�4&(தா� 

ேபா�. 

சிறி நா� பழகிவி�டா� ேபா�. 

1.அ)Lற� க�கைள D4� R8க ஆர�பி�தாேல ந� நிைன@க� 

வி�0லக� ெச�H�. மிக@� J3J3)பாக இ&�"�. 

2.காைலயி� எ�� ெபா�� மி"(த உ!சாக� இ&�"�. 

3.அ
ைறய நா� வ&� சி�க�கைள எ)ப4ெய�லா� ந?�கி� 

ெதளிவாக வழி நட�த ேவ��� எ
ற சி(தைனக� ப4)ப4யாக 

வ&�. 

4.மக	ஷிக� இ&�"� இட�தி!"� நா� ச*ச	�த உண�@க� 

ேதா
3�. 
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5.அ(த) பழ�க� அ)Lற� எ�லா ேநர�திH� ச)த	ஷி 
ம�டல�ட
 ச*ச	�க 64A�. 

R8க) ேபா"� 6
 மக	ஷிக>ட
 ந� நிைன@க� ஒ
றினா� 

அ நிஜமான ெதாட�ைப ஏ!ப���. 

 

ஆதி ச�தியி
 இய�க�ைத) ப!றி� ெத	( ெகா�>8க� - 

ஈ�வரப�ட� 

பா�ெவளி ம�டல�தி� பட�(�ள பல ேகா4 அமில 

"ண8க�… அதனத
 Jழ!சி ஓ�ட�தி� அ8க8" உ�ள பட�(த 

அமில "ண8க>�ெகா)ப… ஒ
3ட
 ஒ
3 உராC(… த
 

த
 இன வள�5சி�ெகா)ப வள�(த ம�டலமாக உ&வாகி
ற. 

அ)ப4 உ&வான ம�டல8க�… ேகா�க�… ந�ச�திர8க�… 

U	ய
க�… அதனத
 ஈ�)L5 Jழ!சியி� Jழ
3 ெகா�ேட 

வள�( ெகா�ேட… வழி ெகா�>� வள� 6ைற�" 

வ&கி
ற. 

இ(த) Wமியி� மண� உ��.. ந?� உ��… J�ணா�L� உ��… 

இ)ப4 மர� ம� இைவ யாைவA� இ&(தாH�… அைவ 

எ�லா!ைறA� நா� எ�� நம�" ேவ�4ய ப�"வ5 
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ெசயH�காக வ ?�களாக� க�4) பாகா)L இடமாக� ேத4 

அைம� வாBகி
ேறா�. 

1.எ)ப4 வ ?�ைட அைம�க) பல ெபா&�கைள எ��) 

ப�"வ)ப��தி� க�4 வா�கி
ேறாேமா அைத) ேபா
3 

2.பா�ெவளியி� நிைற(�ள அமில5 Jழ!சியி� 

3.த
னி5ைசயி� வள�( ெகா�ேட மாறி� ெகா�ேட JழH� 

வழி� ெதாட	லி&( 

4.அமில5 Jழ!சியி
 உய�@ நிைல ச�தி ெகா�ட ஆ�ம நிைல 

ெகா��… எ�ண�தி
 ஞான� ெகா��… 

5.உய�(த 	ஷி� ேகா4களி
 அைம)L நிைல உ&வக8க� தா
 

6.ஆதி ச�தியி
 வழி வ(த மக	ஷிகளி
 வழி ம�டல அைம)பி
 

7.ஜ?வ ஆ�ம ஞான ச�தியி
 ஜ?வ வள�5சி வ&கி
ற. 

அ அ எ�� வள�(த நிைல�ெகா)ப… வள�5சியி
 உய�(த 

த
ைம F�� நிைல வழி ெபற… 

1.மனித ஞான உய�வினா� ம��� தா
 

2.உய�வி
 உ&வக�ைதேய உ&வா�"� த
ைம உ&)ெப3� 

எ
பதைன உண��திA�ேள
… 

3.உ�ைமயி
 உ
னத ச�தியிைன உண��தினா�… 

உ&வா�கினா�… 

4.ஒ:ெவா&வ&� உ&வா�கிடலா� உலக சி&N4ையேய…! 

இ(த) Wமி�" “மனித� க& வர” ஆ� ெப� எ
ற இர�� 	ஷி� 

த
ைம ெகா�ட ஆ�ம Jழ!சி Wமியான இ(த) Wமியி
 சிவ ச�தி 
எ
ற ஆ�ம� க& எ8கி&( வ(த…? 

இ(த) Wமியி� ம��ம�ல… 

1.ந�ைம� கா�4H� உய�(த ஞான ச�தி ெகா�ட மனித 

ஆ�மா�க� 

2.ந� U	ய� "��பம�லா ம�டல8களி� ஜ?வி�கி
றா�க�. 

ஞான5 சி� ெகா�� அவ�க� ந� WமிAட.�… ம!ற எ�லா 

Wமி� ெதாட&ட.� ெதாட�L ெகா���ள நிைலயி� ெசய� 

ெகா���ளன�. 
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அவ�களி
 F��5 ெசய� தா
 ஆதி ச�தியி
 இய�கேம…! 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

மாமக	ஷி ஈ�வராய "&ேதவ� அவ� ைப�திய�காரராக�தா
 

இ&(தா�. 

அவைர மாதி	 நா
 இ&(தா� உ8க>�" வி�தியாசமாக) 

ேபாCவி�� எ
பத!காக�தா
 நா
 ெவ�ைள5 ச�ைட ேபா��� 

ெகா�வ. 

ெவ�ைள எ
ப RCைம. ஒ& ந�ல ணிைய) ேபா��) 

பா��ேதா� எ
றா� மன ெகா*ச� RCைமயாக இ&�"�. 

கல� ச�ைடைய) ேபா�டவ�கைள ந?8க� பா&8க�. அவ� 

எ:வள@ உய�(தவராக இ&(தாH� 6தலி� ேபார4�"�. 

ஒ& RCைமயான ணிைய) ேபா�4&)பவ�கைள) பா&8க� 

ெகா*ச� ஒ& ெதளிவாக வ&�. ஆைகயினா� கல� ச�ைட 

எ
றா� அ அ(த நிைல வரா. 

இர�� நாைள�" அ��" ேவN4ைய� க�4� ெகா�� 

ேபானா� “இ(த5 சாமியா� எ)ப4…? எ
பா�க�. சில ேநர8களி� 

நா
 பனிய.� ேவN4A� ேபா��� ெகா�� இ&)ேப
. 

ேவைல ெசCA�ேபா அ��"� ணியாக� ெத	A�ேபா 

எ
னிட� வ( சாமி இ&�கிறா�களா...? அவைர) பா��க 

ேவ���…! எ
3 சில� வ( எ
னிடேம ேக�கிறா�க�. 

ேபாC உ�கா&8க�. வ&வா� பா��கலா�..! எ
3 ெசா�ேவ
. 

அ)Lற� யா� இ8கி&( வ(த@டேன “இவ� தானா… சாமி….! 

எ
3 எ�0கிறா�க�. நா
 ேவஷ� ேபாடவி�ைலேய. 

இவ� தானா சாமி…! எ
3 ெசா�லிவி�� அ(த ேநர�தி� ந�ல 

ேக�விைய� ேக�காம� வி�� வி�� ேபாCவி�வா�க�. 
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ஆசி�வாத� ம��� ெகா�8க�. நா
 வ&கிேற
…! எ
3 

ெசா�லிவி��) ேபாC வி�வா�. அவ�க� எ�ண� 

அ)ப4)ப�டதாக இ&�கி
ற. 

இ(த மாதி	5 ச6தாய�தி� ஒ:ெவா
3� ந
ைம ெப3� 

ச(த�)ப8க� இ&(தாH� அைத) ெபற 64யாத நிைலயாக 

இ&�கி
ற. 

(அதனா� தா
) "&நாத� ெசா�கிறா�. எ
ைன) ைப�திய�கார
 

எ
3 ெசா
னா�க�, உன�"5 ச�தி ெகா��கிேற
…! எ
றா� 

"&நாத�. 

ந�ல கைட�"� F�4� ெகா��ேபாC உய� தரமான ேப�� 

(PANT) எ�� ந? ைத�� ெகா�ளடா…! எ
3 ெசா�கிறா�. ணி 
எ�� ந? ந�ல U��� ேகா��� ேபா��) ேபாடா…! எ
3 

ெசா�கிறா�. 

அ)ெபா� தா
 உ
ைன மதி)பா�க� எ
3 ெசா
னா�. உன�" 

நிைறய5 ச�தி ெகா��கிேற
டா…! எ
3 ெசா
னா�. 

இ எதிேல ெகா�� ேபாC� த�ள) பா��கிறா�…! எ
3 

எ�ணிேன
. அவ� ெசா�லி� ஒ:ெவா
றிH� பய� இ&�"�. 

அ)ெபா� நா
 ெசா
ேன
. ந?8க� க��கி
ற ேவN4 

இ&(தால என�") ேபா� சாமி. நா
 இ(த5 U��� ேகா��� 

ேபா�வத!"�டான த"தி எ
 ப4)பி� இ�ைல. 

ப4�தி&(தா� இ8aஷி� ந?8க� ெசா�கி
ற மாதி	 வரலா�. 

ந?8க� அ�தைனேயா பாைஷக� ேபJகி
ற?�க�. என�" ஏ 

இ�தைன பாைஷ…? அதனா� நா
 “ேவ�டா� சாமி…” எ
ேற
. 

அவ� சி	�� ெகா�டா�. 

ஏென
றா� சில பவ�கைள5 (ச�தி வாC(த) ெசCய)ப��ேபா 

“ேஷா�...” (ப(தா) ப�ண ேவ��� எ
ற இ(த ஆைச வ&� எ
3 

ெசா�கிறா�. 
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ந? ஒ& ேவைள அ(த ேஷா� ப�0வத!" 

“ஆைச)ப�கி
றாேயா... எ
னேமா...” எ
3 அதா
டா 

ேக�ேட
…! எ
3 இ:வா3 ெசா�கிறா�. அ)ப4A� ேக�கிறா� 

"&நாத�. 

இ(த மாதி	 ந� "&நாத&ைடய இய�Lக� ஒ:ெவா& 

மனித.ைடய இய�க8க� எ)ப4 இய�"கி
ற…? எ
3 

ெதளிவாக என�" உண��தினா�. அதனா� தா
 யா� உ8கைள 

அ0கி வர 64கி
ற. 

1.ந?8க� தவ3 ெசCயவி�ைல. 

2.ச(த�)ப8க� உ8கைள எ)ப4 இய�"கி
ற..? 

3.அதிேல ந?8க� ந�ல ச(த�)ப�ைத எ)ப4 உ&வா�கி� ெகா�ள 

ேவ���…? எ
ற நிைல�"�தா
 ெசா�கிேறா�. 

என�"� "&நாத� ெகா��த அ(த உண�ைவ அ(த5 ச(த�)ப�ைத 

ந?8க� சி(தி� எ��க�F4ய ஆ!ற�கைள�தா
 உ8கைள) 

ெபற5 ெசC ெகா�4&�கி
ேற
. 

அ(த5 சி(தி�5 ெசய�ப�� த
ைம உ8க>�"� வர 

ேவ���. அதனா� தா
 &வ ந�ச�திர�தி
 உண�ைவ ந?8க� 

ெப3�ப45 ெசCகிேறா�. 

ெநா4�" ெநா4… ெநா4�" ெநா4… ஒ:ெவா& வி�தியாசமான 

நிைலக� வ&கி
ற, அைதெய�லா� ந?8க� மா!றியைம� 

இ(த வாB�ைக) பயண�ைத இ(த உடH�")பி
 பிறவியி�லா 

நிைல அைடத� ேவ���. 

ைவ"�ட ஏகாதசி அ
3 "& எ(த வழியி� ெப!றா�கேளா அ(த 

உண�வி
 ஈ�)L மண8கைள உ8க>�"� ெகா�� 

வ&கி
ேறா�. அவ� ெப!ற நிைலைய எ�ேலா&� ெபறேவ��� 

எ
ற ஆைச உண�ைவ� R�ட5 ெசCவத!"�தா
 வ&ட� 

வ&ட� “"& Wைஜேய” ைவ)ப. 

"& இ)ப4 எ�லா� ெசCதா�…! எ
3 அவைர) 

ெப&ைம)ப��வத!" அ�ல. "& கா�4ய அ&� வழியி� நா� 

ெச
றா� நா6� மகிழலா�, 
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இ(த உலக� இய�க)ப�� ேபா நம�"5 ெசா(தமா�க 

ேவ�4ய ஒ
ேற ஒ
3. நா� இ(த மனித உடH�") பி
 

பிறவியி�லா நிைல அைடயலா�. 

நம D5சைலக� ம!றவ�கைள5 சி(தி�க5 ெசCA� த
ைமA� 

த
ைன� கா�� ெகா�>� உண�@க� வர ேவ��� எ
3 

தா
 இைத உபேதசி�கி
ேற
. 

நம "&நாத� அவ� ைப�திய�காரராக இ&(தா�. அவ� இ(த 

உடH�" இ5ைச)படவி�ைல. 

அ தா
 

1.ஒ:ெவா& உயி&�"� ெடலிஃேபா
 க�பிைய அ4� 

2.அவ�க>�" ஞான�ைத ெகா�… 

3.ந� வழிைய� ெகா�… எ
3 ெசா
ேன
, 

அத!காக ேவ�4�தா
 ெடலிஃேபா
 அ4�ேத
 எ
பா�. 

1.ந?8க� ந
றாக இ&�க ேவ��� எ
3 நா
 ெசா
னா� 

என�" ந�லதாகி
ற. 

2.ந?8க� உயர ேவ��� எ
3 ெசா
னா� (எ
 உயி�) என�" 

ந�லைத5 ெசCவா
. 

அத!"� தா
 இ)ப45 ெசா
ேன
 எ
3 மாமக	ஷி ஈ�வராய 

"&ேதவ� ெசா�கிறா�. 

இ)ப4 U�சம நிைலயி� நட�"� ஒ:ெவா& ெசயH�"� 

விள�க� ெகா��� ெகா�� வ(தா�. அைத�தா
 உ8க>�"5 

ெசா�லி� ெகா�� வ&கி
ேறா�. 
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ைவர� ைவV	ய8க� எ�லா� எ)ப4 உ&வாகிற…? 

ந� பிரப*ச�தி� உ�ள இ&ப�ேத� ந�ச�திர�தி
 உண�@க� 

Wமி�"� ப��) பாைறகளாக ஆ"� ேபா எதி�நிைலயான 

மைறக� ஆகி இத!"� கா��திைக ந�ச�திர�தி
 நிைலக� 

அதிகமாக இைணAேமயானா� அ ம!றைத அட�"கிற. 

ம!ற ந�ச�திர�தி
 கல�க� எவானாH�… 

1.கா��திைக ந�ச�திர�தி
 உண�@க� அத.ட
 

இைண�க)ப��ேபா 

2.Wேமதக� ேமதக� ைவர� ைவV	ய� எ
3 ம�0�"� 

உ&வாகிற. 

இைத)ேபால ம!ற ந�ச�திர8களி
 எதி�)L நிைல 

வர)ப��ேபா இ(த உண�வி
 த
ைம D
3� ேமாதி தாவர 

இன5 ச�தாக� க&வாகி) Wமி�"� வ&கிற. 

அதாவ Wமி�"� வ&�ேபா எதி�நிைலயான நிைலகளானா� 

கா��திைக ந�ச�திர�ைதA� ேரவதி ந�ச�திர�ைதA� ம!ற 

எதி��"� நிைலயான ம!ற ந�ச�திர�தி.ைடய நிைலக� 

ஆ"�ேபா D
3� 6�6ைனயாக இய�"கிற. 
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காரண�… எ@ேம D
3 ம�டலமாக�தா
 இய�"�. ெவ)ப� 

கா(த� விஷ� இ D
3� 

1.ெவ)ப� உ&வா�"� ச�தியாக@� 

2.கா(த� தன�"� அைண�� ெகா�>� ஆ!றலாக@� 

3.விஷ� ம!ற உண�வி
 த
ைமைய� 4�க5 ெசCA� 

விைசயாக@� இய�"வ ேபால 

4.ந�ச�திர�தி
 இய�க� த
 உண�வி
 ஆ!ற� ெகா�� D
3 

ம�டல8களாக இ)ப4 இய�"கி
ற. 

6தலிேல இ ெவ3� க� பாைறகளாக ஆனாH� பாைற�"� 

இ ேமா� நிைலக� ெகா�� உண�வி
 ஈ�)L கிள&� 

ெபா� தன�"� ஈ��"� இ(த� க&வி
 ேமாதH�"� 

ம�ணிேல மைற( அ க&வாக உ&வாகிற. 

1.பி
 இத!"� வ4�� ெகா�� ைவர�தி
 நிைலக� ஆகி 
2.இத.ைடய வ ?	ய�த
ைம ஆனபி
 ெவ4�வி�� 6�ைம 

அைட(தபி
 இற�"� த
ைமயாக ெவளி வ&கி
ற. 

3.அைத� தா
 ைவர8களாக நா� பா��கி
ேறா�. 

ஆக ந�ச�திர8களி
 விஷ�த
ைமயான உண�@க� இர�டற� 

கல( அ எ:வா3 ைவர8களாக ஆன…? எ
ற நிைலைய� 

கா�4னா� "&நாத�. 

ந�ச�திர8களி
 ேமாதைலA� வான ம�டல�தி
 

இய�க8கைளA� அ எ��� ெகா�ட நிைலக� 

வி�0லகிலி&( Wமி�"� வர)ப��ேபா 

1.ம!ற பாைறகளி
 த
ைமக>�"� இ Tக�( ெகா�ட 

நிைலக>� 

2.ம�0�"� மைற(தாH� இ(த உண�வி
 ஈ�)பா� அ(த 

ம�களி� மா!ற� ஆவ� 

3.அத!க��த நிைலகளி� இ(த ம�ணி
 த
ைமக� மா3வ� 

4.அத!"�டான நிைலகைள ஈ�)ப�… ஈ��த நிைலக� 

க�லாவ� 

5.அத!"� எதி�)L உண�@க� ெகா�� த
 இன�ைத வள�� 

அ ைவரமாகி எ)ப4 ெவ4�கி
ற…? எ
ற நிைலA� 

6.அ(த உண�வி
 வள�5சியி
 ஈ�)L� கா(த) Lலனறிவி
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ஆ!ற� எ:வா3…? எ
ற நிைலகைளA� ேநர4யாக� கா�4னா� 

"&நாத�. 

ஏென
றா� 

1.வி�திலி&( ெச4யா… ெச4யிலி&( வி�தா…? 

2.ைவர� எதிலி&( வ&கி
ற…? ைவர�தி
 ஆ!ற� எ...? 

எ
ற நிைலகைள� க��ண�வத!"�தா
 

3.ஒ:ெவா& ப"திகளிH� ெச
3 பா��"�ப4 ெசCதா�. 

அ(த(த) ப"தியி� ேச��� ெகா�ட உண�@க� 

1.தாவர இன5ச��"� வ&�ேபா பாைற�"�>� அ(த நா� 

இ(த நா� எ
3 

2.பல பல ச�தி
 த
ைமைய அ எ�� தன�"� இ(த ச� 

அதிகமாகி ெவ)ப�தி
 த
ைம வ&�ேபா 

3.”க� நா�…” எ
ற நிைலக� அ "மிB( ெவளி வ&வைதA� 

4.அைத எ�� ம&(தாக) பய
ப��ேவா&� ைவ�திய�தி� 

உ��. 

இய!ைகயி
 ெசயலா�க8கைள ந?8க� ெத	( ெகா�ள 

ேவ��� எ
பத!"� தா
 இைத உண��கி
ேற
 (ஞான"&). 
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தியான�தி� ெப!ற அ.பவ� – ஈ�வரப�ட� 

ஈ�வரப�ட�:- 

“ஆ�மாவி
 இய�க� தா
… சKர5 ெசய� வழி� ெதாட�…!” 

எ
பதைன நா
 ேபாதைன நிைலயி� உண��தியத!" ஒ)ப 

ஆ�ம வள�5சியா� தியான�தி� க�ட உ�ைமகைள ந?8க� 

ெவளி)ப��8க�. 

அ
ப	
 அ.பவ�:- 

க�கைள D4� தியான�தி� அம�(த� உபேதச� ெசCA� 

ஞான"&ைவ நிைன�ேத
. ஞான"& ைகைய உய��தி எ
ைன 

ஆச�ீவதி�தா�. ஞான"&வி
 உ�ள8ைகயிலி&( "&ேதவ	
 

6க� ம��� எ
ைன ேநா�கி வ&வதாக உண�(ேத
. 

வ(த 6க� பிற" 6� உ&வமாக@� ைகயி� ஒ& த4Aட.� 

அவைர5 J!றி ஆ��� F�ட� இ&)ப ேபால@� ெத	கி
ற. 

பிற" ெவ�ைமயான 6கிைல) ேபா
3 பட�(த ஒளியாக� 

ெத	(த. 

இ
ெனா& அ
ப	
 அ.பவ�:- 

உட� 6�வைதA� J!றி ஓ� ஒலி Jழ�வைத) ேபால@�… 

ெசவியி� “உC…CCC…” எ
ற ஒலி நாத� ேக�ட. 
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உட� 6�வேம அ(த ஒலிAட
 ஒளிA� ேச�� இய�க�F4ய 

இ�)L நிைல ேபா
3… உடேல ஜி:…::.. எ
3 ேம� ேநா�கி 
உ5ச(தைலயிலி&( இ�)பைத) ேபா
3 “ஆன(தமான நிைல” 

ஏ!ப�ட. 

உடேலா ம!ற உண�@கேளா எ@ேம ெத	யாத நிைலயி� நா
 

இ&)ப ெத	கி
ற. ஆனா� உடலி
 எ�ண ஓ�ட8க� 

இய8"வ ெத	கி
ற. உட� கனேமா உடH�"க(த ம!ற 

உ3)Lகளி
 நிைலேயா மற( “எ�ண� ம���” ஓ�வ 

ெத	(த. 

1.பிற" ஒ& மிளைக) ேபா
ற அளவி� 

2.மிக@� பிரகாசமான ந?ல நிற ஒளி 
3.ெந!றியி
 L&வ�தி!" இைடயி� (ஆ�ம ேஜாதி) ெத	(த. 

பி
 ம*ச� நிறமான ெப	ய U	யைன) ேபா
3 ஒளி 
ெத	கி
ற. அ(த ஒளி Jழ
3 ஓ�கி
ற. அ)ப45 JழH� 

ெபா� அதிலி&( வானவி�லி� கா0� ஒளிைய� கா�4H� 

மிக மிக) பிரகாசமாக5 சில ஒளிக>� அ(த ஒளிக� ஒ
3ட
 

ஒ
3 உராC( அதிலி&( பல ஒளிக>� ெத	(த. 

வான ம�டல� ம*ச� நிறமான பிரகாசமான ஒளி நிைல�" அ 

Jழ
3 ஓ�� ஓ�ட�ட
 ெச�வைத) ேபா
3� சில 

இட8களி� உNணமாக@� "ளிராக@� ெந&)L� ம!3� 

விவ	�க 64யாத ப*ைச) ேபா
3 ெத	(த…! 

ேமH�… அைத எ)ப45 ெசா�வ எ
ேற L	யாத நிைலயி� 

1.ெவ�ைம 6கிHம�லாம� கன�த த
ைமA� இ�லாம� 

ெசா�லா� உண��த 64யாத சில@� 

2.இேத ெதாட	� அ: ஒளி வ�ட�டேன ெச�ல)ப�� ெபா� 

3.மனித உ&வ�ைத) ேபா
3� ஆனா� உ&வம�லா ஒளிைய) 

ேபா
3� 

4.பிரகாச� த
ைமAட
 வ	ைசயாக உ�ளன�…. 

5.ஒ&வ� 6கி� ம��� ஏேதா ஒ& மி&க� உ�ளைத) ேபா
3 

ெத	கி
ற. 
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அவ�கைள எ�லா� பா��த@ட
 “ஆச�ீவாத�…” வா8"� 

எ�ண� வ(த. உ8க� உய�ைவ) ேபா
3… நா.� உயர 

ேவ���…! எ
3 வண8க5 ெச�H� ெபா� அவ�க� 

எ
ைன� த�� நி3�தினா�க�. 

ஜ?வ சKர பி�ப வாB�ைகயி�… 

1.உ8கைள ஒ�தவ�க� ெப3� ஞான�ைத� ெகா�� தா
 

எ8க� வள�5சி நிைலேய உ�ள 

2.உ8கைள� ெகா�� தா
 எ8க� உய�ேவ 

3.ந? அவ	ட� ஆசி ெப3…! எ
3 ஓ� இட�ைத5 J�4� 

கா��கி
றா�க�. 

4.அ:விட� ஒ
3ேம இ�லா பா�ெவளி வான ம�டல�ைத) 

ேபா� க�0�" எ�4யவைர எ@ேம இ�லாம� ெத	கிற. 

பிற" 6கிைல) ேபா
3 பட�(த தி��� தி�டாக� ெத	கி
ற. 

வா��ைதயிH� இ வைர�"� க�ணிH� க�4ராத ஒளிக� 

மிக மிக) பிரகாசமாக) பல வ�ண�தி� நா�4யமா�வைத) 

ேபா
3 மிக@� 	தமாக5 Jழ
3 “ஓ� உய�(த 6)ப நா!ப 

அ4 உயர�தி!") ெப�ணி
 உ&வ� ேபா
3… ஒளியிேலேய… 

ஆனைத) ேபா
3…” ெத	கி
ற. 

ஊ
றி) பா��"� ெபா� ஆணி
 உ&வமாக@� ெப�ணி
 

உ&வமாக@� மாறி மாறி� ெத	(த. பி
 சாதாரண) ெப�ைண 

ஒ�த உ&வமாக ஒளி வ�ண8களாக� ெத	(த. 

ஆச�ீவாத� வா8"� ேநா�க�தி� காலி� வி�( 

வண8கிய@ட
 

1.எ
 ெசயைல வள�)பாயா..? எ
ற "ர� ேக�ட…! 

2.அ8ேக ஞான"&@� ஈ�வரப�ட&� நி!ப� ெத	கி
ற. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

இ
3 உலக நா�க� சில ப"திகளி� "ர8கி
 ச�ைத நா� 

சா)பி�டா� உடH�"5 ச� எ
3 சா)பி�கி
றா�க�. 

ஒ& இ��கி மாதி	� "ர8கி
 க��தி� ெகா�� வ( மா�4 

ைவ� வி�வ. அைத மா�4 ைவ� எ
ன ெசCகிறா�க�…? 
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ேம� ஓ�ைட அ)ப4ேய த�4 வி�வ. அதி� இர�� மிளகாC� 

R� இெத�லா� ேபா�� உறி*சி5 சா)பி�டா� அ 

மனித.�"5 ச� எ
ற நிைலக� இ)ப4A� உ��. 

சில ப"திகளி� ேபாைத ம&( சா)பி�டாH� அதனா� தன�"� 

ேபாைத ஏறவி�ைல எ
றா� அத!காக ேவ�4 நாகைன 

(பா�ைப) ைவ��ளா�க�. 

அைத5 சில கைடகளி� ைவ� இ(த ேபாைத ப�தாதத!"� 

தன�" அ(த) ேபாைதயி
 ச�ைத5 ேச�)பத!காக@� மனித
 

அ(த ம�ணி
 ச��"� இ(த உண�வி
 ச� இ 

பழ�க)ப�டதனா� இதனி
 உண�வி
 ைண ெகா�� அ(த) 

பா�ைப5 சறீ5 ெசC நா�கி� ெகா�த ைவ�கிற. 

அ ெகா�திய@டேன இவ�க>�") ேபாைத ஏ!ப��. அத!" 

இ&Y3 PபாC… 6
f3 PபாC எ
3 ேர�. 

நாக
களிேலேய பல விதமான நாக
 உ��. அத!"� த"(த 

காJ உ��. இைவகெள�லா� மனித
 வி*ஞான அறிவா� த
 

உடலி
 Jக�தி!" இ�தைன நிைலகைளA� ெசCகி
றா
. 

சில இட8களிெல�லா� பா��ேதா� எ
றா� இ
ைற�" 

மைற6கமாக Jைவயாக இ&�கிற எ
3 மனித.ைடய 

பிேரத8கைளேய உணவாக உ�ெகா�கிறா�க�. 

ேநாயி�லா பிேரத� வ(தா� அ�ல ஆ�சிெட
� 

ஆகியவ�கைள) Lைத�தா� Lைத "ழியி� உ�ேள ைவ)பத!") 

பதி� அ8ேக உ�ளவ�களிட� காைச� ெகா�� ஆ>�ெகா& 

ப"தி எ
ற நிைலக� வா8கி� ெகா�கிறா�க�. 

பி
 அ(த� தைசகைள 6�வ� சவீி எ�� Lைத "ழியி� 

எH�ைப) ேபா�� D4 ைவ� வி��வி�கி
றா�க�. அ(த� 

தைசக� எ�லா� இ
ைற�" ேஹா�ட�களி� 

நாகKகமானதாக5 சா)பா���"� ேபாC� ெகா�� இ&�கிற. 
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இ
3 அெம	�காவி� வி*ஞான அறி@ வள�(தி&(�ள 

எ
றாH� அJர உண�@க� ெகா�� அவ
 நர மாமிசமாக 

உணவாக உ�ெகா���ளா�க�. 

ேரா�4� நட( ெச
றா� ேபா�. அH8காம�… “வா&8க� 

எ
 வ ?�4!") ேபாகலா�…” எ
3 ந�பைர) ேபா� 

பழ"கி
றா
. வ ?���"� ேபான@ட
 “ட�…” எ
3 ஆைள� 

க�த	� வி�கிறா
. உ3)Lக� எ�லா� ஐ� ெப�4�"� ேபாC 

வி�கிற. 

எH�ெப�லா� R�கி) Lைத�வி�கி
றா
. ஐ� 

ெப�4யிலி&( எ�� அைத5 சா)பாடாக5 சா)பி��� 

ெகா�கிறா
. (தினச	 ப�தி	�ைக ப4)பவ�க>�" இ ெத	A� 

– பா��கலா� ஃ)	�ைஜ� திற(தா� மனித உ3)Lக� இ&(த. 

ேமைல நா�களி� இ)ப4 நட�கிற எ
3) 

இ)ப4A� நட�கி
ற. (சாமிக� இைத உபேதசி�த வ&ட� 1993) 

அைத ேபால இ
ைற�"� "ழ(ைதக� காணாம� 

ேபானெத
றா� இ8கி&( வியாபார�தி!" ஆகி
ற. 

மனிதனி
 க�க� ந�ல ேபர�தி!") (பண�) ேபாகி
ற. 

இ
ைற�" சாதாரணமாக ஒ& வ ?�4� ெகா�ைளய4)பைத� 

கா�4H� ஒ& ைபயைன� கட�தி� ெகா�� ேபாCவி�கிறா�க�. 

க�கைள எ�)பத!" அத!ெக
3 ஒ& டா�ட� இ&�கிறா�. அ(த 

டா�ட� தா
 க!3� ெகா�ட நிைலகளி� எ�லா� ெத	( 

ெகா�கிறா
. க�கைள எ)ப4 ேநா�4 எ�)ப…? இைத ஐ� 

ெப�4யி� எ)ப4 ைவ)ப…? 

அ�� இைத எ��� ெகா�� ேபாC வி!3 வி�டா� இத!" 

நிைறய) பண� கிைட�கிற. அதி� வர�F4ய இர�த�ைத� 

தனியாக) பி4�5 ேசமி� அைத வி!றா� அத!"� பண� 

கிைட�கிற. 

அேத சமய�தி� கி�னிைய) ப�"வ)ப��தி ச	யான ேநர�தி� 

எ��� ெகா�கிறா�க�. அைதA� வி!3� காசா�"கி
றா�க�. 
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இ Fட) பரவாயி�ைல. ம�ைடைய) பிள( அவ� Dைளைய 

எ�� அத.ைடய நிைலக� திரவமா�கி� ெகா�கிறா�க�. ஒ& 

ெச�) ேபாக�F4ய கிழவ
 இ&(தா� உடேன அவ.�" 

இ(த� திரவ�ைத ஏ!றிவி�டா� அவ
 வாலிபனாகி
றா
. 

இ
ைற�" ஹா�பி�டலி� காணாம� ேபாகி
ற "ழ(ைத 

எ�லா� இ)ப4�தா
 நட�கி
ற. ஏென
றா� வி*ஞான 

அறிவி� நா� எ�லா� அ(த அளவி!"� தா
 இ&�கி
ேறா�. 
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உயி� எ
ற தாயா� உ&வா�க)ப�ட பி�ைள தா
 நா� 

நா� எ(ெத(த எ�ண8கைள எ��கிேறாேமா அ(த எ�ணேம 

நம�"� தாயாக இ&�கி
ற. 

தாயாக இ&�"� உயி� தன�"� (உடH�"�) வள��தி�ட 

உண�வி
 அ0�க� அைன�ைதA� “கா�திட ேவ���…” எ
ற 

உண�ைவ R�4� R�4 அதனி
 நிைலக� ெகா�� தா
 

ஒ:ெவா& உடைலA� கா�… அதாவ த
 "ழ(ைதைய 

கா�தி�� நிைலயாக ந�ைம வள��த உயி� தா
. உயிரா� 

வள��க)ப�ட பி�ைள தா
 நா�. 

த?ைமயி� இ&( த
 "ழ(ைதைய� கா�� ெகா�ள தாC ப�� 

அவ�ைதகைள நா� பா��கி
ேறா�. 

1.ந�ைம� கா�திட தாC த(ைதய�க� கட(த கால�தி� 

ஞானிகைள எ�ணி ஏ8கினா�க�. 

2.இ)ேபா�ள நம தாCமா�க� ெதCவ�ைத எ�ணி� தா
 

ஏ8"கி
றா�க�. 

இ
ைறய மனித வாB�ைகயி� எ(ெத(த ஆைசகைள� 

F��கி
ேறாேமா… ெதCவ8கைள எ�ணி இ(த� ெதCவ� 

எ
ைன� கா�"�…! எ
ற நிைலA� மனித உடலி� உ&வான 
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இ(த ஆைசயி
 நிைலக� ெகா�ேட எ�0� ெபா� மனித 

உடலி
 ெசயH�ேக நா� வ( வி�கி
ேறா�. 

ஆகேவ நம�"� தாயாக ஆ�க ேவ�4ய 6ைற எ…? எ
3 

ெத	( ெகா�ள ேவ���. அ(த அ&� ஞானியிக� த
 

உயி&ட
 ஒ
றிய ஒளியி
 த
ைமைய அைட(தா�க�. 

1.உயி� ஒளியான அ(த உண�வி
 த
ைமைய அைத நா� தாயாக 

எ�ணி 
2.அ(த தாயி
 அைண)பிேலேய ந� உண�வி
 த
ைம ஒளியாக 

மாற ேவ��� எ
3 

3.அைத தாயாக� க&தி அ(த� தாயி
 அைண)பிேலேய ஒளி 
நிைல ெபற ேவ��� எ
3 எ�ண ேவ���. 

ந� "ழ(ைதகைள எ)ப4� கா�கி
ேறாேமா… ந�6ட
 

அரவைண)பாக இ&�"� "ழ(ைதக>�" நா� ப	@ட
 எ)ப45 

ெசய�ப��கி
ேறாேமா… ப	வ!ற "ழ(ைதகைள நா� எ)ப4 

ஒ�"கி
ேறாேமா அைத) ேபால� தா
 

1.உயி&ட
 ஒ
றி ப	@ கா��� அ(த உண�@ட
 ஒ
றிய 

நிைலக� ெகா�� 

2.அைன�ைதA� ஒளியாக மா!3� உண�விைன) ெப!3 

3.தாயி
 (உயி�) அைண)பி
 உண�@க� ெகா�� நம�"� 

ெதளி( பி
 ெதளிவான உண�@ளாக அ விைளA�. 

ந� உயிைர� தாைய) ேபால@�… கட@ளாக@�… ந�ைம ஆ>� 

ஆ�டவனாக@� எ�ணி… எ(த� "ைறபா�க� வ(தாH� அ 

நம�"� உ�Lகா த��க ேவ���. 

எைத ைவ�…? 

6
 ேச��� ெகா�ட விைனக>�" நாயகனாக இ&�"� ந� 

ஆறாவ அறிவி
 த
ைமைய) பய
ப��தி) பிர�மாைவ5 

சிைறபி4�தா
 எ
ற நிைலக� நம�"� உ&வா�கி� ெகா��த 

1.தாயான ந� உயி	
 ைண ெகா�� 

2.மனித வாB�ைகயி� ந*சிைன ெவ
3 வி�0லக� ெச
ற 

ெமC ஞானிக� 
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4. ஒளியி
 சKரமாகி அவ�க� ெவளியி�ட D5சைலகைள5 

U	யனி
 கா(த ச�தி கவ�( வ&வைத 

5.அைத நா� கவ�( நம�"� வHவா�க ேவ���. 

ஒ:ெவா& நிமிட6� நம வாB�ைகயி� எ�தைனேயா 

ேவதைன)ப�கிேறா�… சலி)L)ப�கிேறா�.. 

ேவதைன)ப�ேவாைரA� பா��கி
ேறா�. 

ேவதைன)ப�டவைர) பா��தாH�… அைத அறி( ெகா�>� 

நிைலக� ெகா�� உயி	ேல ப�� ஈச.�" அ(த� 
ப8க� 

வ&�ேபா தா
 
))ப�கிறா
 எ
3 அறி( 

ெகா�கி
ேறா�. 

அ(த� 
ப� இ�லாத நிைலக� ெபற அ(த மாமக	ஷிகளி
 

அ&� ச�தி ெபற ேவ��� எ
3 

1.ந� உயிரான நிைலக� ெகா�� அ(த� தாைய அ(த ஞானிக� 

த
 உண�வி
 த
ைம ெகா�� 

2.த
 உயிைர� தாயாக மதி�… அைதேய "&வாக மதி�… 

அைதேய ஆ�டவனாக மதி� 

3.அ(த ஈச.�"� த?8கிைழ�"� உண�விைன ந?�க) பழ"ேவா�. 

உயி&ட
 ஒ
றி அவனி
 அைண)பிேலேய எ
3� நிைலயாக 

இ&�"� அ(த அ&� ஞானிக� ெவளியி�ட த?8கிைன ந?�"� 

உண�விைன நா� ப&"ேவா�… அைத� தன�"� வள�)ேபா�, 

ஆகேவ 

1.ஞானிக� கா�4ய அ&� வழியி� உயிைர� தாயாக மதி�… 

2.ெமC ஒளிைய) ெப3ேவ
… ெமC வழிைய) ெப3ேவ
… 

3.எ
ைன அறியா வ(த இ&ைள ந?�"ேவ
 எ
3 

4.ஆறாவ அறிவி
 ைண ெகா�� உ3திAட
 நா� 

ெசய�ப��ேவா�. 
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ஆ�மாவி
 வள�5சி�" மக	ஷிகளி
 ஞான)பாைல ஊ�ட 

ேவ��� - ஈ�வரப�ட� 

ஆ�மாவி
 இய�க� தா
 இ5சKர� F�…! 

1.ஆ�மாவி
 பதி@ நிைல ெகா�� 

2.ஆ�மாவி
 உ(தH�"க(த எ�ண ேமாதலினா� சKர 

இய�க� உ�ப�� 

3.சKர�தி
 ெசயைல� ெகா�� ஆ�மா ச�ெத�� 

4.ஆ�மா எ�ண�ைத உ&வா�கி… 

5.சKர�தி
 ெசயலா� த
 ச�ெத��"� Jழ!சியி� Jழ
3 

வா�கிற…! எ
3 

6.6(ைதய பாட8களி� ஏ!கனேவ "றி)பி�4&(ேத
. 

அ)ப4)ப�ட எ�ண�தி
 உண�@�ெகா)ப… கா!றைலயி� 

கல(�ள ச�� த
ைமைய உரமாக) ெப3� Jழ!சி 
ஓ�ட�திலி&(… உ�ைம5 ச�தியான உயிரா�மாைவ… இ�க�ம 

உடைல… உடலி� க�ம எ�ண8களிேலேய ெசH�த�F4ய வழி 
6ைறைய… எ�ண�தி
 பா�… ேம� ேநா�கிய Jவாசமாக… இ 

வைர வழி)ப��திய வழி கா�4ய த
ைம ெகா��… 

1.ந� எ�ண�தி
 ெசயைல� ெகா�� 
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2.ந� ஆ�மா ஞான)பா� ெகா�>� Jைவயாக 

வள�)ப��8க�. 

LNப8க� அட�(த கா��) ப"திகளி� அ)LNப�திேலேய 

அ0வாக வள�( L�வாகி) பற�"� வ�ண�) W5சிக� 

எ(த அமில 6லாமி
 அ0) ெப!3 ஜ?வ
 ெகா�� ச�ெத�� 

வள�(தேதா அ5ச�தி
 வ�ண� ேகா�ைவைய வ�ண�) 

W5சியி
 அழ" நிைல ெப3கி
ற. அேத ேபா� Wவி� பிற(த 

வ�� ேத
 Jைவைய) ெப3கி
ற. 

இைவகைள) ேபா
3 தா
 

1.எ5ச� நிைலயி� எ�த
ைம வள�5சி ெகா�கி
றேதா அத
 

வள�5சி நிைல�ெகா)ப 

2.எதி� எதி� எ�லா� இ:ெவ�ண நிைல ேமாதி 
ச�ெத��கி
ேறாேமா 

3.அத
 6லா� வா�)ைப�தா
 ஆ�மா ெப3கிற எ
பைத 

உண�( 

4.ஆ�ம பல�தி
 உண�ைவ� ெகா�� அைடய 64யா) ெப& 

நிைலைய 

5.இ:ெவ�ண�ைத5 ெசH�� உய� ஞான�தா� ெபறலா�. 

இ நா� வைர ெத	(ேதா ெத	யாமேலா ெஜப வழியி� பல ேகா4 

ஆ�மா�க� தன�"� ெத	(த பாைத வழியி�… உய�ைவ� காண 

ெஜப� ெகா�� ெச�கி
றன�. 

அவ�க>�"�… 

1.இ(த� தியான மா��க�தி
 Dல� இ(த ஞான�ைத அறி( 

ெகா�>� வாC)L� 

2.மக	ஷிகளி
 அ&� ஒளி வ�ட�தி� வா�� த
ைம�"� 

3.நா� ெப3� ேபாதைன ஞான வள�5சிைய� ெகா�� 

4.ந� ஈ�)பைலயி
 வ�ட�தி� ஆ�ம ஐ�கிய இய�க� ெதாட�L 

ெகா�� ெசய� ெகா�ள ேவ���. 
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ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ப5ைச� காCகறிகைள “ேவக ைவ�காமேல நா
 சா)பி�ேவ
…!” 

எ
3 சில� சா)பி�வா�க�. 

அ(த) “ப5ைச காCகறி ஒ
ைற ம���” ேத4 அ வி&�பி்5 

சா)பி�டா� எ
ன நட�"� எ
3 ெத	( ெகா�>8க�. 

காCகறி�"� L� இ&�"�. அ(த) L� அ(த உண�ைவ ம��� 

எ�� உணவாக உ�ெகா�� வாBகிற. 

நா� இ(த மனித வாB�ைகயி� காCகைள ேவக ைவ�காம� 

ப5ைசயாக5 சா)பி�டா� 

1.நா
 மிக வHவாக இ&)ேப
 எ
3 எ�0வா�க�. 

2.அ(த வHவி
 த
ைம இ8ேக அதிக	�"�. 

மா� அ(த� காைய அதிகமாக5 சா)பி�� இ&(தா� நா� உடைல 

வி��5 ெச
றபி
 ந� உயிரா
மா அ(த “மா�4
 ஈ�)L�"�” 

ேபா"�. 

ஆனா� மா� ம!ற உண�வி
 ச� அதிகமாக) ேபா"� ேபா 

அத
 நிைல�"5 ெச�லா ம!ற உண�@க� அதிகமாக 

இ&�"�. 

ஓ� L� காCகறியி
 நிைலகளி� வ ?B(தாH� அ(த) L� அைத 

உணவாக உ�ெகா�டா� அதனி
 வHேவ அதனி
 உண�வி� 

உ��. 

6�ைட�ேகாைஸ) ப5ைச5 சா)பி�� நா
 ந
றாக இ&)ேப
 

எ
3 எ�ணினா� அ(த 6�ைட�ேகாஸி� உ�ள 

1.L�வி
 ஈ�)L�"� ேபா"�. 

2.L�வாக) பிற)ேபா�… இ F�ைம அவதார�. 

இைவகெள�லா� ெதளிவாக வியாசகரா� எ��� 

Fற)ப���ள. அதாவ உபநிஷ��களி� 

1.தா
 எ��� ெகா�ட உண�வி
 இய�க� 

2.உண�@களி
 மா!ற�தினா� நா� எ:வா3 இ&�கிேறா� 

3.அ�� எ:வா3 ஆேவா�…? எ
ற நிைலகைள� கா�4A�ளா�. 
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மனிதனி
 "ண�தி
 நிைலA� மனித
 வாB�ைகயி� எ�0� 

நிைலகைளA� கா�4A�ளா� வியாசக�. 

காCகறிகைள) ப5ைசயாக5 சா)பி��) பா&8க�. 

1.எ(த� காைய) ப5ைசயாக உ�ெகா�^�கேளா 

2.அ(த மண� உ8க� உடலிலி&( ெவளி)ப�வைத� காணலா�. 

ஆனா� தாவர இன�தி
 ச��"� இ&�"� மணேம 

மனித.�"� வ&� ேபா அேவ எ�ணமாகி
ற. அத
 

"ண�தி
 சிற)பாக அ ேவைல ெசCA�. 

உதாரணமாக மிளகாயி.ைடய "ண� கார�. 

அ(த� கார�ைத நா� உணவாக வி&�பி5 சா)பி�டா� ந� 

உடலி� நா�" எ	5ச� க� எ	5ச� எ
3 இைத) ேபா
ற 

நிைலக� வ&கி
ற. 

1.அேத கார�தி
 உண�@கைள நா� அதிகமாக5 ேச��க5 ேச��க 

2.ந�மிடமி&( ெவளி)ப�� ெசா�ைல ம!றவ�க� ேக�க)ப�� 

ேபா 

3.ேக�ேபா&�" ந�ைம) பா��"� ேபா எ	5ச� வ&கி
ற. 

அ(த� "ண�தி
 த
ைம எேவா அ(த எ�ண� தா
 நம�"� 

வ&�. அைத)ேபால ஒ&வ� எ	( ேபJவ� எ	5சலான 

ெசய�கைள5 ெசய�ப��வ� அ(த� "ண�தி
 த
ைமேய 

இ8" வ&�. 

ஆகேவ அ(த� தாவர இன5 ச�ைத� கார�ைத அதிகமாக5 

சா)பி�கிேற
 எ
3 வ(தா� கைடசியி� எ8ேக ெச�ேவா�…? 

அ(த� கார�ைத� கிளி சா)பி�கி
ற. மிளகாைய� கிளி வி&�பி 
உ�ெகா�>�. மிளகாைய நா� வி&�பி உ�ெகா�டா� கிளி 
கார�ைத5 சா)பி��ேபா அத.ைடய உடH�"� தா
 ந� 

உயிரா
மா ெச�H�. 

அேத ேபா� எலி கார�ைத� தா8"� அள@�" மிளகாைய5 

சா)பி�� அதிகமாக இ(த ெந4ைய� தா8"� நிைல�" 

வ&கி
ற. 
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ஆனா� கார உண�வி
 ச�ைத நா� அதிகமாக எ��� 

ெகா�டா� நா� ைக கா� இய8கா வாத� ஆகி
ற. ேமH� 

ர�த� ெகாதி)பாக மாறி ந� உடேல "3"கி
ற. 

எ�தைகய கார�தி
 த
ைமைய நா� அதிகமாக எ��� 

ெகா�டேமா அ 6
னணியிேல வ( வி�கிற. 

இதைன அறிவத!"�தா
 கண8க>�" அதிபதி கணபதி எ
3 

ெபயைர ைவ��ளா�க� ஞானிக�. 

ந� உடலிேல ஆயிர�கண�கான "ண8க� இ&)பி.� அதிேல 

1.நா� எ(த� "ண�ைத அதிகமாக5 ேச��கி
றேமா 

2.அ கண8க>�" அதிபதியாகி அத
 வழிகளிேல தா
 

3.ந�6ைடய ெசா� ெசய� பா�ைவ எ�லாேம இ&�"�. 

இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக� ெத	( ெகா�வ மிக@� 

அவசிய�. 
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”பிறவா வர�…” எ
ற 6�தா"� “ஒளி நிைல” ெப3வ தான)பா 

உ�ைமயான உய�@ நிைல - ஈ�வரப�ட� 

இய!ைகயி� வள&� தாவர இன வள�5சியி� அத
 பலனி
 

தரவ�ல வி��க>� ம!ைறய கனிக>� அத
 Jைவ மண� 

அழ" எ�லாேம அத!" உ��. 

அ அ�லாம� நா� பயி� ெசCA� தானிய8களி� அைவ பல
 

தரவ�ல கால8களி� உதாரணமாக ெந� மணியி� அத
 ச� 

நிைல தரவ�ல கால8களி� W� பி
 ெந� மணிக� அழ" 

ெப!3 வள�( "H8"கி
ற. 

அ(த(த� கால8களி� இைவகளி
 மண�ைத� ெகா�� 

உணைவ� ேத4 வ&� ப�சிகளி
 ேராம�தி
 மி&� த
ைமA� 

அவ!றி
 வ�ண அழ"க>� எ�தைனேயா உ�ள. 

1.அ அ எ�� வளர�த�க அமில வா�)பி
 வள�)பி
 வள� 

நிைலயி� 

2.அத
 பல
 த&� வள�5சி அழைக இய!ைக எ
ற நியதிAட
 

க�0!3) பா��"� 

3.ெசய!ைகAட
 ஒ
றி வா�� நா� அ வள&� உ�ைமைய 

அறியாம� 
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4.ஆன(த ரசி)பி� இய!ைகயாக எ�ணி�தா
 அதைன� 

கா�கி
ேறா�. 

ஆனா� ஒ:ெவா& வள�)பிHேம “அத
 பல
 ஒ
3…” வள&� 

த
ைமயி�தா
 சகல ச�திக>� வள�கி
றன. 

கட� வழியி� பல ேகா4 வள�)Lக� கட� ந?	� 

ச�ெத��கி
றன. ந?	
 நிைலகளி� ஆ!3)ப�ைககளி� ந?� 

நிைல உ&>� தனைமயிேலேய பல வள�5சி நிைலக� 

நிைற(�ளன. 

1.எ�லாவ!றிH� ேமா�� ேமா�� பல வள�5சியி� 

6லா� ெகா�ட உயிர0 

2.ேமா�ட வள�5சி நிைல�ெகா)ப ஆ�ம நிைல ெகா�� 

3.ச�தி நிைல ெபறவ�ல எ�ண5 ெசய� W�� 

4.ஜ?வ ஆ�மாவாக� க& ேதா
றி க& வள&� அமில 6லாமாக 

5.எ�ண�தி
 ஞான�தா� ஞான)பாலி
 ச�ெத�� 

6.ஆ�ம 6லா� மனித வி�தி
 ஜ?வித�தி� வள�5சிA3� கால� 

த
ைமயி� 

7.ஆ�மாவி
 ஒளி நிைல ெப3� வள� நிைல தா
 மனித வி�தி
 

ஜ?வ வள�5சியி
 அ��த நிைல. 

மாமர� மா8கனிகைள� த
.ைடய ச�தாக 

ெவளி)ப��கி
ற. ஆனா� மனித
 த
.ைடய பிற)பி
 

வள�5சி எ
ப… “தா
 ெப3� ம�க� ெச�வ�தா
…” எ
ற 

எ�ண�திேலேய உ�ளா
. 

ஆக… 

1.த
 ெபய� ெசா�H� வா	J நிைலைய�தா
 உய�@ க�� 

வாBகி
றனேரய
றி 
2.தா
 ெபறேவ�4ய 6தி�@ நிைலைய) ப!றி எ�ணவி�ைல. 

அ
ைறய ேபாகமக	ஷி�"� ெகா8கண ேதவ&�"� 

ேகாலமாமக	ஷி�"� கிைட�த வா	J நிைல அவ�களி
 

நிைலAண�(த ஞானவா
க>�"� ெத	A�. 
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1.பிறவிAட
 மீ��� மீ��� பிற)ெப��"� ெச�வ� ம��� 

தா
 ெச�வ�. எ
3 எ�ணாம� 

2.”பிறவா வர�…” எ
ற 6�தா"� “ஒளி நிைல” ெப3வ தான)பா 

உ�ைமயான உய�@ நிைல….! 

இ
ைறய கால நிைலயி� இ�தைகய ஆ�ம ஞான�தா� ெப3� 

தியான வழி 6ைறையேயா த
.� உ�ள ெதCவ5 ெசயைலேயா 

அறிய வி&�Lேவா� அ	திH� அ	தாக�தா
 உ�ளா�க�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ஒ& சமய� ஒ& கிராம�) ப�க� ெச�கி
ேற
. ெவ3� ஒ& 

�� ேவN4 க�4� ெகா�� ெச�கி
ேற
. 

நா
 யா� வ ?�4ேலA� சா)பா� வா8கி5 சா)பிட� Fடா…! 

எ
3 ெசா�லிவி�டா� "&நாத�. 

ஒ& ட)பாவி� அ	சி ைவ�� ெகா�ள ேவ���. அ)Lற� 

ெர�� த?)ெப�4. க�தி	�காைய ேமா	� ேபா�� ஊற ைவ�� 

காய ைவ�� ெகா�ள ேவ���. மிளகாைய ஊற) ேபா�� 

காய) ேபா�� ைவ�� ெகா�ள ேவ���. 

அதி� உ)ெப�லா� ேபா�� ைவ��� ெகா�ள ேவ���. 

உ)ைப� தனியாக எ��5 ெச�ல ேவ�4யதி�ைல. 

அ(த ட)பாவி� கயிைற� க�4� கிண!றிலி&( த�ண?� 

எ��� ெகா�ள ேவ���. யா� வ ?�4ேலA� த�ண?� Fட 

வா8க� Fடா எ
3� ெசா�கிறா� "&நாத�. 

ெர�� விற"� க�ைடைய ெச�ைதைய எ�� வ( ெந&)ைப 

D�4 அ(த ட)பாவி� அ	சிைய) ேபா�� ேவக ைவ�க ேவ���. 

அ(த� த�ண?� ெகாதி�"� ெபா� சிறிதள@ அ	சி ேபா�டா� 

ேபா�. அ(த அ	சி உ)L எ�லா� ெவ( வ&�ேபா ந�ல 

மணமாக இ&�"�. 

இதா
 "&நாத� என�"� கா�4ய நிைலக�. 
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பசி எ
3 உன�" வர)ப��ெபா� ந? பிற	ட� ேபாC 

நி!க�Fடா. “ந? சைம�… அைத ந? ரசி�… ந? உணவாக 

உ�ெகா�” எ
கிறா�. 

இ)ப4 அ.பவ�ைத� ெகா��கிறா�. 

இ)ப4 வர)ப�� ெபா� ஒ& சமய� ஒ& வ ?��) ப�க� ேபாக5 

ெசா
னா� "&நாத�. 

அ ஒ& சிறிய வ ?�. ெவளியி� ஒ& தி�ைண. அ8ேக ேபாC 

“எ�மா…! எ
3 உ�கா(ேத
. என�" மிக@� கைள)L. 

அ�� “"&ேதவா…!” எ
3 ெசா�லி உ�கா�(ேத
, 

அவைர ("&நாதைர) நிைன� எ
ைன இ)ப4ெய�லா� 

ேசாதி�கி
றாேய…! ச�சார�ைத� கா)பா!றி� ெகா��த?�க�. 

நா
ைக( "ழ(ைத "�4A� இ&�கி
ற. எ
ைன) 

பி5ைச�காரனாக இ)ப45 J!ற வி��வி�டாேய…! “இ உன�ேக 

நியாயமா…?” எ
3 ேக�� (Lல�பி) அ8ேக தி�ைணயி� 

உ�கா�ேத
. 

இ(த� "ரைல� ேக�ட@ட
 உ�ேள உ�கா�(தி&�கி
ற ஒ& 

அ�மா ச)த� ேபா�ட. 

6&கா…! நா
 ந
றாக இ&�"� ெபா எ�ேலா&� 

இ&(தா�கேள. எ
 ெசா�ைதெய�லா� எ��� ெகா�� 

ேபாCவி�டா�கேள. எ
ைன ஒ&வ&� பா��க வரவி�ைல. 

ைகெய�� வா8"கிற வைரயிேல “அ�மா… அ)பா… தாேய…” 

எ
ெற�லா� ெசா
னா�க�. எ�லா� எ�தி வா8கி� ெகா�ட 

பிற" இ)ெபா� ஒ&வ&� வரவி�ைலேய….! 

6&கா…! 

“அ
ைற�" எ
 ம4 மீ உ�கா�( ஆ�வாேய… பா�வாேய… 

6&கா…!” எ
3 ெசா�லி வ&�த)ப�கி
ற. 

நா
 இ8ேக தி�ைணயி� உ�கா�( “எ
ைன� 

கNட)ப��கி
றாேய… ஈ�வரா… "&ேதவா…” எ
3 "&ைவ 
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நிைன�) Lல�பினா� அ8ேக அ(த அ�மா அ)ப45 ெசா�லி 
வ&�த)ப�கி
ற. 

இ நட(த நிகB5சி. 

உ�ேளயி&( அ(த� "ர� வ&கி
ற. நா
 எ:வள@ ெசா� 

ைவ�தி&(ேத
. என�") பி�ைள இ�ைலேய. 6&கா…! எ
3 

உ
ைன� தாேன பி�ைளயாக நிைன�ேத
. 

ந? எ
 பி�ைள மாதி	 எ
 ம4ேம� வ( உ�கா&வாேய. 

எ�லாவ!ைறA� பா��ேதேன. எ
 பி�ைளயாக உ
ைன 

நிைன�ேதேன. உ
ைனேய நா
 வண8கிேனேன. உ
ைனேய 

த*ச� எ
3 இ&(ேதேன. எ
ைன இ)ப45 ேசாதி�கி
றாேய. 

நா
 உ
ைனேய ந�பி இ&(ேத
. ெசா�ைதெய�லா� எ�தி� 

ெகா��வி�ேட
. 

எ�லாவ!ைறA� வா8கிவி�டா�க�. இ)ெபா� ஒ&வைரA� 

காேணாேம. நா
 அனாைதயாக இ&�கி
ேறேன… 6&கா…! 

எ
3 அ(த அ�மா Lல�Lகி
ற. 

நா
 இ8ேக “ஈ�வரா…” எ
3 ெசா�லி� தவி�� 

ெகா�4&�கிேற
. அ8ேக அ(த5 ச(த�)ப�தி� 

இ)ப4ெய�லா� உண��கி
றா� "&நாத�. 

எ
 வாB�ைகயி� க�ட நிகB5சி இ. 

நா
 உ�ேள ெச
ேற
. அ(த அ�மா இய!ைக� கழி@க� 

எ�லா� ேபாC அ)ப4ேய அசி8கமாக� ணி ஏ� இ�லாம� 

இ&(த. 

6&க
 ேம� மி"(த ப�தியாக அ(த அ�மா இ&(ததாேல “நா
 

ேவ�4யத!காக 6&க
 வ( வி�டா
…! 6&க
 வ( 

வி�டா
…! 6&கா…!” எ
3 ச)த� ேபா�கி
ற. 

வ ?�4லி&(த பா�திர�ைத எ��� த�ண?ைர எ��� 

க�விவி�� அ(த அ�மா ணிகைள� ைவ�� ெகா��ேத
. 
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அ)Lற� ேவ3 ணிைய எ�� க�ட5 ெசா
ேன
. “எ
ன அ�மா 

விவர�…? எ
3 ேக�ேட
. 

அ(த அ�மாவி!" வயி!றா� ேபாC� கிட�கி
ற. க�க� 

எ�லா� ம8கி) ேபாயி&�கிற. நிைன@ “6&க
…” எ
ற 

நிைலயி� வ&கிற. 

6&கைன அைழ�த ேபா “உடேன… அவ
 ஓ4 வ(தா
…” எ
3 

கைதகளி� ெசா�வா�க� அ�லவா. அ(த மாதி	 நிைன� இ(த 

எ�ண�ைத� ெகா�� எ
ைன எ�0கி
ற. 

உ
 6&க
 உ
னிட� தா
 இ&�கிறா
. 6&க
 உ
ைன� 

கா)பா!றிவி�டா
. உ
 6&க
 ெசா�லி�தா
 நா
 இ8ேக 

வ(ேத
 எ
3 அ(த அ�மாவி!" ஆ3த� ெசா
ேன
. 

எ
ைன இ8ேக வர5 ெசா
னா
. அதனா� நா
 இ8ேக வ(ேத
. 

உ
.ைடய கNட�ைதெய�லா� ந?�கி வி�டா
. 

அ(த 6&க
 ெச
ற இட� ஆறாவ அறிவி
 த
ைமயான 

கா��திேகயா.., 

1.இ
3 ஒளியி
 த
ைமயாக இ
3 வி�ணிேல வாB( 

ெகா�4&�கிறா
. 

2.ந? அவைன நிைன அ�மா… அவ
 வி�ணிேல இ&�கிறா
. 

3.அ(த� கா��திேகயா எ
3 ெசா�லி ந? அவ
 நிைலைய அைடய 

ேவ��� எ
3 

4.ந? இைதேய நிைன�� ெகா�4& அ�மா. 

5.ந? அவ.ட
 ேபாC5 ேச�( வி�வாC. 

6.இ(த இட� ேவ�டா� அ�மா. 

7.பழி த?��"� எ�ண� ேவ�டா� அ�மா…! எ
3 ெசா�லி 
அ)ெபா� இைத உண��திேன
. 

ஏென
றா� எ
 ெசா�ைதெய�லா� எ��� ெகா�� 

ேபாCவி�டா�க� எ
3 நிைன�) “பாவிக� உ&)பட 

மா�டா�க�…” எ
ற எ�ண�ைத எ��தா� அவ�க� உடH�"� 

ெச
3 ேபயாக) பிற)பாC அ�மா. “அ ேவ�டா� அ�மா…” 

எ
3 ெசா
ேன
. 
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இ எ
 வாB�ைகயி� அ.பவி�த நிைலக� ெகா�� அ(த 

அ�மாவி!"5 ெசா
ேன
. அத!க)Lற� அ(த அ�மாவி!" 

உதவிெய�லா� ெசCேத
. 

அ(த ேநர�தி� "&நாத� உண��தி “ந? உடேன ெவளிேய ேபா…” 

எ
3 எ
ைன) ேபாக5 ெசா�லிவி�டா�. 

அ(த அ�மாவி!" ேவ�4ய உதவி எ�லா� ந? ெசCவி�டாC. 

அ(த ஆ
மா ெவளிேயற) ேபா"� ேபா உ
ைன எ�ணி “அ 

உன�"� வ(வி��டா…!” எ
3 ெசா�கிறா�, 

“இ எ
னடா… வ�L…!” எ
3 நா
 நிைன�ேத
, 

இ)ெபா� ந? உதவி ெசCத!" ந
றி� கடனாக அ இற(த 

எ
றா� அ உ
னிட� தா
 வ&�. 

அ)Lற� “6&கா…! எ
ற நிைலகளி� ந?A� “6&கா…6&கா…” 

எ
3 ெத&வி� ேபாக ேவ�4ய தா
…! எ
3 இைதA� 

உண��கி
றா� "&நாத�. 

உதவி ெசCத அ(த உண�@ ெகா�� அ(த ஆ
மா வர)ப�� 

ெபா� அ(த (அ�மாவி
 எ�ண�) வHவி
 த
ைமயா� ந? 
ஏ8க)ப�வாC. 

ஏென
றா� அ(த ஒ:ெவா& நிைலையA� இ)ப4 அ.பவ 

Kதியாக�தா
 "&நாத� என�" உண��தினா�. 

காரண� பிறிெதா& ஆ
மா இ(த உடலி� ப�தி ெகா�ட 

நிைலகளி� இ&(தாH� 

1.“அ எ:வா3 இ&�"�…? 

2.அதிலி&( ந? எ:வா3 மீள ேவ���…? எ
பத!காக�தா
 

3.அ8ேக அவ� அ(த உடலி� இ)ப4� திைச தி&)ப5 ெசா�கிறா�. 

மக	ஷியி
 அ&� ச�தி நா
 ெபற ேவ��� எ
3 அ(த 

அ�மாவிட� ெசா�ல 64யா. ெசா
னா� L	யா. அைத அ(த 

அ�மாவி!") L	வத!காக அ(த அ�மா பாைஷயிேலேய 

ெசா
ேன
. 



236 

 

ேபாக மாமக	ஷி ஆறாவ அறிைவ� ெத	( ெகா�டவ
, 

அவ
 ஒளியி
 சKரமாகி வி�ணிேல இ&�கி
றா
. 

6&கனி
 அ&� ெப!3 அ(த) ேபாக மாமக	ஷி ச)த	ஷி 
ம�டல�தி� இ&�கி
றா
. அவ�க>�"� த"(த மாதி	 அ(த) 

ப�தியி
 நிைலகளி� அ)ப45 ெசா
ேன
. 

(ஆறாவ அறிவி
 த
ைம ெகா�� கா��திேகயா எ
3 ேபாக 

மாமக	ஷி ஒளியி
 சKரமானா
 எ
3 அைத5 ெசா
னா� அ(த 

அ�மாவி!") L	யா.) 

ஆகேவ 6&க
 அ&� ெப!3 ேபாக
 இ
3 அ8ேக 

இ&�கி
றா
. அவ.�"� ெகா��த அ&>� 6&க
 உன�"� 

ெகா�)பா
. 

ேபாக
 ச)த	ஷி ம�டல�தி� வாB( ெகா�4&�கிறா
. 

அ8ேக சி&N4�� ெகா�4&�கிறா
. 

1.ந? அ(த5 ச)த	ஷி ம�டல�ைதேய எ�ணி� ெகா�4& 

அ�மா.. 

2.ந? அ8ேக அவனிட� ேபாC5 ேசர�மா…! எ
3 ெசா�லிவி��� 

3.கைடசியி� தி�ைண) ப�க� வ( நா
 உ�கா�( வி�ேட
. 

அ(த அ�மா இற( வி�ட எ
றா� நா
 தா
 ஏதாவ 

ெசCவி�ேட
 எ
3 ெசா�லி அ(த) ப�க� யாராவ 

வ(தாH� வ�L…! எ
3 வ(வி�ேட
. 

அ(த அ�மாவி
 ெசயலா�க8க>� உடைல வி�� எ)ப4 அ(த 

அ�மாவி
 உயிரா�மா பி	கிற எ
3� 

1.சிறி Rர� ெச
3 

2.அைத தியான�தா� அ)ப4ேய பா��� ெகா�ேடயி&�கிேற
. 

அ(த அ�மாவி
 ெசா� இ)ப4 மா3கிற. 

எைத) பதி@ ெசCேதாேமா 

1.“6&கா…! ேபாக மாமக	ஷி ேபான அ(த இட�திேலதா
 

2.ந? இ&�கி
றாயாேம…! எ
ைன அ8ேக ெகா�� ேபாC5 ேச�� 

விட)பா…! எ
3 
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3.”அ(த� கைடசி� "ர�…” அ)ப4ேய ச
ன� ச
னமாக 

இற8"கிற. 

அ(த உண�வி
 த
ைம வ(தபி
 அ(த ஆ
மா வH 

ெப3கி
ற. அ8ேக ச)த	ஷி ம�டலேம ேபாC5 ேச&கிற. 

இ அ.பவ Kதியி� ெத	( ெகா�ட நிைல. 
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ஈச.�" அபிேஷக� எ)ப45 ெசCய ேவ���...? எ
3 "&நாத� 

உண��தினா� 

ப�ளியிேல ஆசி	யராக) ேபாேவா� அைனவ&ேம பாட நிைலைய 

எ)ப4) பிற&�" ேபாதி)ப...? எ
3� அவ�க� "ண8கைள 

எ)ப45 ச�ீப��வ...? எ
3� ெசயலா�"வா�க�. 

அைத) ேபால நம "&நாத� மாமக	ஷி ஈ�வராய "&ேதவ� 

வி�ணி
 ஆ!றைல� தா
 ப&கினாH� ம�களி
 மன8கைள) 

ப�ப��� வழியிைன எம�" (ஞான"&) உபேதசி� 

அ&ளினா�. 

1.அ(த) ப�ப��� ப&வ� வ&�ேபா உய�(த ஞான�தி
 

வி�ைத அவ�க>�"� எ)ப4 ஊ
ற5 ெசCவ...? 

2.ஞான�ைத வள��"� நிைல�" அவ�க� நிைனவைலகைள 

எ)ப4� F�ட5 ெசCவ...? 

3.ஞானிகளி
 அ&� உண�@கைள ஊB விைனயாக 

அவ�க>�"� எ)ப4) பதி@ ெசCய ேவ���...? எ
3 என�" 

உண��தினா�. 

ஆகேவ ம�கைள இய�"� உயிரான ஈசைன ந? வண8"...! 

1.அவ�கைள) பைட)ப�... 
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2.அவ�க� எ�ணியைத இய�"வ�... எ�ணியைத 

உடலா�"வ� 

3.உடலி� விைள(தைத எ��5 ெச�வ� 

4.விைள(த உண�@க>�ெகா)ப அ��த உடைல உ&வா�"வ� 

உயிேர. 

பிற� வாழ ேவ��� எ
ற எ�ண�தி�... அ(த ெமC ஞானியி
 

அ&� ச�தி அவ�க� ெபற ேவ��� எ
3 ந? எ�0� ேபா 

“அைத ந? ெபற� F4ய த"தி ெப3கி
றாC...!” 

ஆகேவ அ(த ஞானிகளி
 உண�ைவ ந? ெப!3 அத
 பி
 அவ�க� 

அைத) ெபற ேவ��� எ
ற ஏ�க உண�@ ெகா�� 

உபேதச�தி
 வாயிலாக ஊBவிைனயாக) பதி@ ெசC. 

அ(த ெமC ஞானிகளி
 உண�வி
 ஆ!றைல அவ�க>�"� 

ஆழமாக ஊ
றி நிைனவைலகைள அ8ேக அ(த ஞானிக>ட
 

அவ�கைள ஒ
ற5 ெசCA� ெபா� தா
 அவ�க>� அைத) 

ெப3� த"தி ெப3கி
றன� 

அ:வா3 ெப3� த"திைய ந? ஏ!ப��தி 
1.அவ�க� ெபற ேவ��� ெபற ேவ��� எ
3 அவ�கைள ந? 
பிரா��தி�"� ேபா 

2.அவைர வள��த அ(த உயி&�"� உய�(த உண�@க� 

அபிேஷகமாகிற. 

அ(த ஒ:ெவா& உயி&�... உடைல அைம�� ெகா�ட 

நிைலகளி� தன அவாவினாH� ஆைசயாH� எ(த உண�வி
 

த
ைம அ(த உடH�"� ஆைச பாச� எ
ற நிைலயி� பிறைர� 

கா�க ேவ��� எ
ற ந�ல உண�ைவ எ��தனேரா... 

1.அ)ப4 இர�க உண�@ ெகா�ேடா&�"� பிறிெதா& த?ய 

உண�@க� ெச
3 

2.அேத உண�@க� அவ�க>�"� மீ��� ஆ
மாவாக மாறி 
3.அ(த ஆ
மாவிலி&( அவ�க� சதா Jவாசி�"� ெபா� 

4.அ(த உயிரான ஈச.�" அவ�கைள அறியாமேலேய த?ய 

உண�@கைள அபிேஷகி�கி
றன�. 
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த�ண?ைர� ெகாதி�க ைவ� அ(த5 J� த�ண?ைர ேமேல 

ஊ!றினா� எ)ப4ேயா... மிளகாைய) ேபா�� ந?ைர� காC5சி 
அைத ந� ேம� ஊ!றினா� எ)ப4 எ	கி
றேதா... அைத) ேபால 

எ(ெத(த) ெபா&� இ&(தாH� அைத அைர� ந?&ட
 கல( 

நா� ேமேல ஊ!3� ேபா ந� உட� எ)ப4 எ	கி
றேதா... எ)ப4 

ேவதைன)ப�கி
ேறாேமா... இைத) ேபால�தா
 

1.இ(த உடH�"� இ&�"� உண�வி
 அ0�க>�" எதி� 

நிைலயா"� ேபா உடலி� எ	வ ேபால 

2.இ(த உடைல இய�"� உயி&�"� அ(த உண�@கைள நா� 

Jவாசி�"� ெபா� அ8ேக எ	5ச� ஏ!ப�� 

3.உட� 6�வ� எ	5சH� ந�ல எ�ண8கைள எ�ண 

64யாத நிைலA� 

4.அ(த எ	5சலான உண�@க� உடலான சிவ.�"� அ(த 

எ	5சைல ஊ��� த
ைமயாக அ(த5 ச�திக� மா3கி
ற. 

அ:வா3 ஆகாதப4 உ8க� உயிரான ஈசைன மகிழ5 ெசCய 

உடலான சிவ.�" அ6ைத ஊ�ட... "& கா�4ய அ&� வழி)ப4 

ந?8க� எ�ேலா&� அ(த மாமக	ஷிகளி
 அ&� ச�திகைள) 

ெபற ேவ���. அைத ந?8க� ெப!3 வாB�ைகயி� அறியா 

வ(த அ(�� த?ைமக� அைன�ைதA� உ8க>�"� வளரா 

நி3�த ேவ��� எ
பத!"� தா
 இ(த உபேதச�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ஒ& சமய� நம "&நாத� மாமக	ஷி ஈ�வராய "&ேதவ� எ
 

பி�ைள மீராவி!"� கா�சிகைள� ெகா��� ெகா�4&(தா�. 

என�" (ஞான"&) ஒ
3� ெத	யா. எ
 பி�ைள�"� கா�சி 
ெகா�� என�"� ெத	ய ைவ)பா� "&நாத�. 

அ)ெபா� ஒ& ச(த�)ப�... எ
 ந�ப	
 மைனவி�" உதிர) 

ேபா�" ேபாC� ெகா�4&(த. 

எ
 ந�ப� AGRICULTURE� ேவைல) பா��� ெகா�4&�கிறா�. 

அவ� மைனவி ^5ச�. நா
ைக( ெப� "ழ(ைதக�, அதி� க� 

பா�ைவய!ற ெப� "ழ(ைத ஒ
3. அதிக உதிர) ேபா�கா� 

ேவைல�"5 ெச�ல 64யாத நிைலைம. 
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"&நாத	
 சி�தி என�"� கிைட�தி&�கிற எ
3 ெத	( 

அ(த ந�ப� எ
னிட� வ(தா�. 

நா
 அ)ெபா� ெகா*ச� "&நாத	ட� ச!3� ேகாபி�ேத 

ேபசி� ெகா�4&)ேப
. அதனா� “உன�"� கா�சி ெகா��க 

மா�ேட
… ேபா….! உ
 பி�ைள�"� தா
 கா�சி ெகா�)ேப
...! 

எ
3 கா�சி ெகா��� ெகா�4&)பா�. 

அ சமய� ப�க� வ ?���கார� ேதவ� வ(தா�. 

“ஏC…! ந�லCயா நாய�க� எ�லாவ!ைறA� ச�பா	� ைவ�க 

ந? எ
ென
னேவா ேவைல எ�லா� ெசC ெகா�4&�கிறாC…! 

வி�ைதெய�லா� பா��� ெகா�4&�கிறாC…!” எ
3 

ெசா�லி எ
ைன� கி�ட� ப�ணினா�. 

எ
 ெப� பி�ைள (மீரா) அ(த ேநர� Wைஜ ெசC 

ெகா�4&(த. "&நாத� அத!"� கா�சி ெகா�� "உ8க>�" 

ல�� ெகா��கிறா�" எ
3 ெசா�லி� ெகா�� வ(த. 

எ8ேக பி�ைள…? “ல�ைட� காேணா�…” எ
3 அவ� (ேதவ�) 

ேக�கிறா�. 

“ைகயி� வா8கி) பா&8க�..” எ
3 பி�ைள ெசா�கிற. 

“ல�ைட� காணவி�ைலேய…!” எ
3 அவ� ேக�கிறா�. 

இ(த ல�4
 வாசைனைய) பா&8க� எ
3 பி�ைள ெசா�கிற 

"வாசைன வ&கிறதா…?” 

"என�" D�கைட�தி&�கிற. வாசைனேய ெத	யா" எ
கிறா�. 

இ
.� ேவ3 எ
ென
னேவா ெகா��கிறா�க�. அ�� 

மா�பழ� த&கிறா�. 

"இ�ைல பி�ைள… என�" வாசைனேய ெத	யா" எ
3 

ெசா�லி� ெகா�4&�கிறா�. இ)ப4ேய வாத� ெசC 

ெகா�4&�கி
றா�. 
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"நிஜமாகேவ வாசைன ெத	யவி�ைலயா…?" 

ெத	யவி�ைல…! எ
கிறா�. 

ந
றாக வாC நிைறய ெவ!றிைல ேபா�4&(தா�. 

அவ� இ)ப4ேய ெசா�லி� ெகா�4&(த@ட
 பி�ைள�"� 

கா�சிைய� ெகா��.., “இ)ெபா� 6க�( பா&8க�. ந
றாக 

உறி*சி) பா&8க�" எ
3 ெசா�கிற. 

"நா
 எ
ன�ைத உறி*சினாH� வாசைன ெத	யா" எ
கிறா�. 

"ந
றாக… உறி*சி) பா&8க�…” எ
3 ெசா�ல@� “அ:வள@ 

தா
…” "ந5…ந5…ந5…," எ
3 �ம ஆர�பி�தா�, 

வாயி� ேபா�4&�"� ெவ!றிைல ச�ைட ேவN4 6�வ� 

ெதறி�த ஒ
3�l ப�ண 64யாம� அவ� உதறி� ெகா�� 

எ�கிறா�. 

"ஏC… பி�ைள… நி3� பி�ைள…! �மைல நி3�த 

64யவி�ைல. என�" எ)ப4ேயா… உயி� ேபாகிற மாதி	 

இ&�கி
ற…! உ
 "&நாத	ட� ெசா�லி “எ
ைன� 

கா)பா!3.. பி�ைள…” எ
3 ெசா�ல ஆர�பி�கிறா�. 

நட(த நிகB5சி இ. 

இனிேம� ெசா�ல மா�ேட
 இ(த மாதி	 எ�லா� 

ெசா�லமா�ேட
 எ
3 ெசா�. உ8க� �ம� நி!"� எ
3 

பி�ைள ெசா�கிற. 

"நா
 இனிேம� உ8க� அ)பாைவ� கி�டலாக5 ெசா�ல 

மா�ேட
" எ
3 ெசா
ன பிற" �ம� நி
ற. 

இ(த நிகB5சி நட( ெகா�4&�"�ேபா உதிர) ேபா�ைக ந?�க 

எ
 ந�ப&� அ8ேக வ(தி&(தா�. 
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மைனவி�" உதிர) ேபா�". ஆனா� டா�ட�க� எ�லா� 

ைகவி�� வி�டன�. ஒ
3� ெசCய 64யவி�ைல. ஆபேரஷ� 

ெசC� ஒ
3� ேவைல�" ஆகவி�ைல. 

தின� அ ேபாC� ெகா�ேட இ&�கிற. இ(தா… அ(தா.., எ
3 

இ)ப4 ஆகிவி�ட. 

அ)ப4யா…! நிஜமாவா…? எ
3 பி�ைள Dல� "&நாத� ேக�க 

அவ� ெசா�லி� ெகா�4&�கிறா�. 

இவ� எ
 ந�ப�. அவ&�"� ெகா*ச� “உதவி ெசCA8க� 

சாமி…” எ
3 நா
 "&நாத	ட� ேக�கிேற
. 

"ஏ
டா…?” உன�ேக Dல ேநாC இ&�கிற. அைத வி��வி�� 

அ8ேக இர�த� ேபாC� ெகா�4&�கிற எ
3 இைத� 

ேக�கிறாC. ந? உ
 Dல ேநாைய5 ெசௗக	யமாவைத வி��வி�� 

உதிர) ேபா�ைக� ேக�கி
றாயா…?” 

இ)ப4� தி^� எ
3 எ
னிட� ேக�கிறா�. 

எ
 பி�ைள Dலமாக) ேபசி� ெகா�4&(த "&நாத� எ
 

பி�ைளயிட� ெசா�வைத வி�� வி�� எ
னிட� ேநர4யாக� 

ேக�கிறா�. 

உன�" Dல ேநாC இ&�கிற. அேத ேபாகவி�ைல. ந? 
அவ�க>�"� ேக�கிறாேய எ
கிறா�. “உன�"� ேக�…!” 

எ
றா� "&நாத�. 

இ�ைல…! பாவ�… அ(த அ�மாவி!" உதவி ெசCதா� ேபா3�. 

என�" Dல� இ&(தாH� நா
 “எ)ப4ேயா சமாளி�� 

ெகா�ேவ
” எ
3 ெசா
ேன
. 

இ)ப45 ெசா
ன@ட
 "சமாளி�� ெகா�வாயா…" எ
3 

"&நாத� ெசா�லிவி��5 சிறி ேநர�தி� பா��தா� "பள ?�…��..” 

எ
3 ஒ& இ ேக�ட. (ந?ளமான) ஆணி ெவளிேய வ( எ
 

ேவN4ெய�லா� இர�தமாக ஆகிவி�ட. 
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�மி� �மி அH�) ேபானா� ேதவ� இ(த மாதி	) 

பா��த@ட
 “இ எ
னடா….! ெப	ய F�தாக இ&�கிற…!” 

எ
3 ெசா�லிவி�� எ
ன ெசCகிறா�...? 

“ஓ… மா)பி�ைள…! இ எ
னேமா ேவைல…!? இனிேம நா
 

உ
ைன� தி�ட@� மா�ேட
. எ
ைன ஆைள வி�� வி�". 

உன�ேக இர�த� வ( வி�ட. இ)ப4 நட( 

ெகா�4&�கிற...! எ
3 அவ� அர�� ேபாC வி�டா�. 

உதிர) ேபா�"�காக வ(த ந�ப	ட� ஓம) ெபா4 வா8கி� 

ெகா�� வர5 ெசா
னா� "&நாத�. 

அவ� வா8கி� ெகா�� வ(தா�. 

"இைத சா)பிட5 ெசா�H. உதிர) ேபா�" நி
3வி��. ேபா…" 

எ
கிறா� "&நாத�. 

"எ
ன8க…! ஓம) ெபா4ைய) ேபாC5 சா)பிட5 ெசா�கிற?�க� 

எ
கிறா�, ந�ப�. 

"உதிர) ேபா�" நி!க ேவ��மா ேவ�டாமா…? நி!க ேவ��� 

எ
றா� ெகா�� ேபாC� ெகா�. இ�ைல எ
றா� வி��வி��) 

ேபாCவி�. 

அவ.�" இ்ர�தமாக) ேபாகிற அவ
 சா)பிட���" எ
கிறா�. 

இ)ப45 ெசா�கிறா�… "&நாத�…! 

எ
 பி�ைள மீராவிட� ெசா�லி� தா
 இைத5 ெசா�கிறா�. 

அ)Lற� அ(த ந�ப� ஓம) ெபா4ைய� ெகா�� ேபாC� த
 

மைனவி�"� ெகா��தா�. ெகா��த@ட
… உடன4யாக பிேர� 

ேபா�ட ேபா� இர�த) ேபா�" நி
3வி�ட. 

தி&�ப வ(த ந�ப� உதிர� ேபாC� ெகா�ேடயி&�"�. 

இ)ெபா� “அ)ப4ேய நி
3 ேபாCவி�ட.” ைநனா… இ 

அW�வ ச�தியாக இ&�கிற எ
றா�. 
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என�"5 சாப� ஏ� "&நாத� ெகா�� விடாம� இ&�க 

ேவ���. எ
ைன ஆைள வி��வி� எ
கிறா�. யா�…? 

இ:வள@ ேநர� விர�4� ெகா�� இ&(த ேதவ� இ)ேபா 

இ)ப45 ெசா�கிறா�. 

"இனிேம� நா
 ெசா�ல மா�ேட
”. "&நாத	ட� ெசா�லி� ேக� 

பி�ைள...! எ
3 எ
 ெப� மீராவிட� ெசா�கிறா�. 

வ ?�ைட கவனி�காம� இ&�கி
றா� எ
3 நா
 J�மா உ
 

அ)பா ேமல இ&�கி
ற பி	ய�தி� அ)ப45 ெசா�லிவி�ேட
. 

இனி ேம� நா
 ெசா�ல மா�ேட
 எ
கிறா�. 

இ நட(த நிகB5சி. 

அ(த� கா�சிகளி� அ(த அளவி!" அ.பவ�ைத� 

ெகா���தா
 உலக� 6�வத!"� எ
 அ.பவ�திேலேய 

ெத	( ெகா�ள5 ெசCதா� "&நாத�. அைத� தா
 இ)ேபா 

நா
 உ8களிட� நா
 ெசா�வ. 

U�சம�தி� நட)பைத அ எ)ப4 நட�கிற எ
3 கா�சியாக@� 

கா��வா�, 



246 

 

 



247 

 

 

	ஷிப�தினியி
 ச�தி - ஈ�வரப�ட� 

ந?� ச�தி இ�ைல எ
றா�… ெந&)L எ	ய ச�தி இ�ைல. 

ெந&)பாக ஆவி ெகா�� (உNண அைல) ந?� நிைல 

ெபறாவி�டா�… ந?&�"� வள�5சி இ�ைல. 

தனி�த ச�தி.. தனி அ0… தனி�த ஒ
3�"… எ)ப45 ெசய� 

இ�ைலேயா அைத) ேபா
3 ஆ�ம ச�தியி
 சி� வள�)பி!" 

ஆ� ெப� இய�க� ெதாட�L ஆ�ம� F�� நிைல ெசய� 

ெகா�>� வள�)L நிைல அவசிய� ேவ���. 

	ஷிப�தினி… 	ஷி ச�தி… எ
ற F�� ஐ�கிய ஆ�ம ெதாட� சி� 

ெப3� த�பதியி
 வழி� ெதாட	னா� தா
 

1.உண�வி
 எ�ண�தா� ெசய� ெகா�>� பைட)L� ெதாட� 

ஆ�ம அ0 வள�)பி
 ெதாட� அைலைய 

2.இ
3 ந� Wமியி� உ�ள மனித ச�திைய) ேபா
ற ெதாட� 

அைலைய வழி)ப��� வள� நிைல�" 

3.பிறிெதா& ம�டல�தி� இைத) ேபா
3 வளர ேவ�4ய நிைல 

ஏ!பட ேவ�4ய ெதாட&�ேக 

4.இ�ெதாட� நிைல ெகா�ட ச�தி நிைல 	ஷி� த
ைம ெசய�பட 

ேவ���. 
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பட�( ெகா�ேடA�ள ஆவி அமில� திட� ெகா�� 

அ�டசராசர அைன�� ேகா4 Jழ!சியிH� மாறி� ெகா�ேட 

வழி� ெதாட� ெகா�>� ஒ:ெவா
றி
 நிைல அைன�தி!"ேம 

வள�நிைல ெதாட� வள�5சி�" “	ஷி� த
ைம ெகா�ட அைல� 

ெதாட� வள�)L ேதைவ…!” 

அ(த வள�)ைப� ெகா�� எ5ச�தி நிைலையA� உய�@ப��தி5 

ெசயலா�"� வள� ச�தியி
 ச�திேய ஆ� ெப� எ
ற எ�ண 

ச�தியி� மனித வள�)L வா�)பி� உ&வா�"� ெதாட� 

அைலயி� தா
 

நா� வா�� இ(த) Wமிேய “சிவ ச�தி” எ
ற இர�� 

ஆ�மா�களி
 ெதாட�பி� உ&வாகி) பல ேகா4 ஆ��களாக� 

த
 உ&வி
 உ&�கைள வள��� ெகா���ள. 

அ)ப4)ப�ட உ&வி
 உ&ைவ� ெகா�>� 

1.உய� ஆ�ம ெதாட�L - ஆ� ெப� 	ஷி� த
ைமயி
 

2.வழி� ெதாட� ஆ�மா�கைள வள� ெகா�>� ெசய� த
ைம 

3.அ	திH� அ	தாக�தா
 இ
3 வைர ெசய�ப���ள. 

இைத) ப4)ேபா� ஒ:ெவா& "��ப�திH� ஆ� ெப� ெதாட�L 

ஆ�ம தியான சி�ைத) ெப!3… வாB�ைகAட
 ஒ
றிய F�� 

ஐ�கிய தியான வள�5சியா�…. இ(த) Wமியி
 ச�திைய) 

ேபா
3.. ந� U	ய� "��ப�தி
 Jழ� ெகா�� மித( ஓ�� 

ம�டல Jழ!சி ஒ:ெவா
றிHேம… அத
 ச�தி நிைல�ெகா)ப 

“அத
 வள� ச�தியி
 வள�)பி!" வழி ெசCயலா�…!” 

ந� Wமிைய� தவிர U	ய� "��ப�தி� வள�(த ம!ற 

ம�டல8க� விஷ� த
ைம ெகா�டதாக�தா
 இ
ைறய 

நிைலயி� உ�ள. 

இேத Jழ!சி ந?4� ந� WமிA� இ
3�ள விஷ� த
ைமயி� 

(ெசய!ைக எ
ற கா(த மி
 ச�திைய) பி	�ெத��தத
 

விஷ�தா�) Jழ
ற எ
றா� 

1.இ�கலி மா!ற�தி� வர) ேபா"� க�கியி� 

2.த
 ஞான� மி*சா... வி*ஞான� எ*சி நி!"�. 



 

ஆகேவ ஒ:ெவா&
உ&வா�"8க� “	ஷிப�தினி

உயிரா�மா@�"� ேதைவயான
ஈ�வரப�ட� 

ஜ?வ
 ெகா�ட ஒ:ெவா&
எ)ப4 வள�கி
றேதா
த
ைம�" வH�F4ய
தனி� இய8க�F4ய
ேதைவ...!” 

அைத) ெப3� வழி 6ைற

க� ம� தாவர8க�
ஒ:ெவா
3�"� ஜ?வ
அத!"க(த உண@ 

வாBகி
ற. 

க�H� ம�0� 

வ��க8க� எ�லாேம
அத.ைடய வள�5சி 
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ஒ:ெவா& ஆ�மா@ேம த
.� உய�
	ஷிப�தினி எ
ற 	ஷி5 ச�திைய…!”

ேதைவயான உணைவ� ெகா�)ப

ஒ:ெவா& ெசயHேம த
 ஜ?வித உணைவ
வள�கி
றேதா அைத) ேபா
ேற இ: ஆ�ம

வH�F4ய பிற"… அேவ ஒளி&�
F4ய வழி� ெதாட&�" “உண@

6ைற எ)ப4…? 

தாவர8க� உேலாக8க� திரவக8க�
ஜ?வ ச�திAட
 வா�� கால�தி�
 நிைலைய உ�ெகா�� ஜ?வ�

 உேலாக6� திரவக6� 

எ�லாேம வள&� பி4)பிலி&( 

 நிைல நி
3 வி�கி
ற. 

உய� ச�திைய 

…!” 

 

ெகா�)ப எ)ப4…? 

உணைவ எ�� 

ஆ�ம வH� 

ஒளி&� த
ைமயி� 

உண@ நிைல 

திரவக8க� ஜ?வராசிக� 

கால�தி� அ 

ஜ?வ� 4)Lட
 

தாவர இன 

 எ��த@ட
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இ)ப4 அதைன உ&மா!றி5 ெசய�ப��� ஜ?வன!ற மா!3 

நிைல�" உ�ப��திய@ட
 அத
 வள�)L நி
3 ஜட பி�ப) 

ெபா&ளாக கைரA� ஆவி நிைல�" உ�ப�� வழி� ெதாட&�"5 

ெச
3 வி�கி
ற. 

1.இேத ேபா� தா
 ஜ?வராசிகளி
 உயி�5 ச�திA� 

2.உயி� ஆ�மா பி	(த@ட
 திட) ெபா&ளாகி உண@ 

உ�ெகா�>� நிைல மாறி ஆ�மா பி	( ெச�கிற. 

ஜ?வ ச�தி ெகா�ட ஒ:ெவா
3ேம த
 வள�)பி
 வள�)பி!" 

உணைவ உ�ெகா�� வாBவைத) ேபா
3 அழியாத நிைல 

எ
.� பிறவி இ�லா நிைல ெப3� ச�தி�"� அத
 வள�5சி 
வள� ெகா�ள உ�ெகா�>� (உண@) வழி� ெதாட� இ&( 

ெகா�ேட இ&�க ேவ���. 

வள� த
ைம�" ஆ� ெப� அமில5 ேச��ைக ஜ?வ� 4)L 

எ)ப4 அவசியேமா அைத) ேபா
ேற 

1.ஆ�மாைவ5 சKர�திலி&( பி	�5 ெசய�ப��� வழி 
6ைற�" 

2.உடH�" ேவ�4ய உணைவ உ�ெகா�வ ேபா
ேற 

3.ஆ�மாவி!கான உணைவ5 ெசய�ப��� வழி 6ைற ெசய� 

தா
 “அNடமா சி�” ெகா�ட வள� நிைல. 

பலவ!றி� இ&( விைள( உய�வி
 6!றிய த
ைமயான 

மனித ச�தியி
 எ�ண உண�@ ெசா� ெசய� ஆ!ற� ெகா�ட 

ஆ�ம சKர ச�தியி� இ&( தா
 மனித5 ச�தி�" அ��த வள�)L 

ச�தியான த
 ஆ�மாைவ) பி	�5 ெசய�ப��� வழி 6ைற 

வள�5சி நிைல�"5 ெச�ல 64A�. 

அத!"	ய ஆர�ப� ெதாட� உண@ நிைலயாக… ஆ�மா ெப3� 

நிைல எ�ண�ைத5 ெசH�தி� கா!றைலயி
 ெதாட�பிலி&( 

த
 Jவாச ஈ�)பி!" ந3மண அைல� ெதாட�ைபA� கனிகளி
 

Jைவ அைலையA� ெப!3 அ5Jைவகைள உணவாக எ��"� 

வழி� ெதாடைர ஆ�மா ெப3கி
ற. 

1.கா(த மி
 அைலயி
 வா�)L ச�திைய ெஜப�தா� எ��"� 

ஞான ச�தியி� 
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2.த
 ஆ�மாைவ� தாேன காண�F4ய வழி 6ைற ெப!ற@ட
 

3.சKர இய�க�திலி&(ேத உண�வி
 எ�ண�ைத5 ெசH�தி 
உண@ எ��"� வழி 6ைற ெப!3 

4.அ:வழி 6ைற� ெதாட�பி� இ&( ஆ�மா தனி� இய8க 

5.ஆ�மா@�க(த ஆ�ம அைல� ெதாட	� ெதாட�L ெகா�� 

6.ஆ�மாவி!"� ஆ�மாவி!"� உ�ள ெதாட�பைலயி
 

ஈ�)பைலயி
 ஈ�)பிலி&(ேத த
 ஆ�மாவி!" உணெவ��� 

ெகா�கி
ற. 

வH� ெகா�ட நிைலயி� தனி� இய8"� ஆ�மாவி
 ெசய� 

ஒ
ைற அறிய… அ0@�"� அ0வாக… இ5சKர பி�ப இய�க� 

ெதாட�Lட
… 

1.சKர�தி� இ&( எ�ண�ைத ெவளி)ப��திய ஆ�மா ெசய� 

ெகா�>� வழி� ெதாட	� ேமா� ெபா�… 

2.இ5சKர Jவாச ஈ�)பி!" அ: அ0 அைல வள�5சி ெகா�ட 

3.ேசமித கா(த T� அைல Jவாச�தி
 உண�வி� சைம� 

4.எH�Lகளி
 உராC@ ெகா�� - ஆ�மாவி
 ெசயHட
 

ஒ
3கி
ற… “உணவாக…!” 

இ�தைகய நிைல ெப!றா� 	ஷிகளி
 ெதாட�பைலAட
 ஒ
றிட 

64A�. அவ�க� ெப!ற வள�5சிையA� ெபற 64A�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

கட�களிேல பட"களி� ெச
றாH� அவ�க� அைல கடலிேல 

எைத� "றி�ேகாளாக ைவ�5 ெச�Hகி
றனேரா அ(த அைல 

கடலி� எதி� ந?5சலா4 அ(த� கைரைய� கட( ெச�கிறா�க�. 

தா
 எ�ணிய கா	ய8கைள நிைறேவ!ற ஒ& ஊைர� கட�க 

ேவ��� எ
றாH� அ�ல கடH�"� மீ
 பி4�க ேவ��� 

எ
றாH� ஒ& எ�ைல வ"�� தா
 ெச�Hகி
றன�. 

இைத)ேபால� தா
 

1.மனிதனான நா� இ(த உடலிேல இ&(தாH� 

2.உடH�") பி
 எ
ன...? எ
ற எ�ைலைய வ"� ெகா�ள 

ேவ���. 

3.அ&� ஞானிக� ெச
ற அ(த உண�@ட
 நா� ஒ
ற ேவ���. 
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இ(த மனித வாB�ைகயி� ெவ3)L ேவதைன ச8கட� சலி)L 

ேகாப� "ேராத� எ
ற க�ைமயான Lய� நிைலகளி� அ(த 

அைலகளி� சி�கி இ
3 ஒ:ெவா&வ&ேம தவி�� 

ெகா�4&�கி
ேறா� 

இைதெய�லா� மா!றிவி��5 சரீான நிைலக� ெபற ேவ��� 

எ
3 வர)ப�� ேபா தா
 அ(த அைலகைள) பிள( நா� 

எ�0� எ�ைலகைள அைடய 64A�. 

இ
3 ஒ& ெதCவ�ைத வண8க ேவ��� எ
3 ெச
றாH� 

Fட... ஒ&வ&�ெகா&வ� எதி��"� நிைலயி� Lய� ேபா
3 

ெகா(தளி� இ(த “வாB�ைகயி� எ
ன ஆ"ேமா…?” எ
3 எதி� 

சி(தைனயா4� ெகா���ளா�க�. 

1.ந� நா�4� வா�� ம�க>� உலக ம�க>� எ�தைனேயா 

வைககளி� சி(தைன சிதறி 
2.இ
3 அவதி)ப��� ெகா�� ெப&� Lயலி� அ(த அைலயி� 

சி�கி� தவி�� ெகா���ளா�க�. 

இ(த ேநர�திH� நா� ஒ:ெவா&வ&� அைத5 சரீா�கிட அ(த 

மக	ஷியி
 அ&� ஒளி நா8க� ெபற ேவ��� எ
ற ஏ�க 

உண�ைவ நம�"� ெசH�த� ேவ���. 

நா� அ(த மக	ஷிகளி
 அைலகைள எ�ணி இ(த 

வாB�ைகயி� வ&� த?ைமகளிலி&( ந�ைம ந�ைம� கா� 

ந�ைம5 சா�(ேதா� அைனவ&�"� அைத� கிைட�க) ெபற5 

ெசCயேவ���. 

மக	ஷியி
 அ&� ஒளி எ�ேலா&� ெபற ேவ��� அவ�க� 

ெபா&� க��ண�( ெசய�பட ேவ��� எ
ற இ(த 

நிைல�"�தா
 "&நாத� கா�4ய அ&� வழி ெகா�� யா� 

உ8க>�" இைத உபேதசி�� ெகா���ேளா�. 

நா� எ�0� ந�ல எ�ண அைலகைள மைற�திடா அ&� 

உண�வி
 வHெகா�� இ(த வாB�ைகயி�… வ&� உலக�தி� 

வ&�… த?ைமகைள ெவ
றிட ேவ���. 
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ஏென
றா� வி*ஞான அறிவா� ந*J ெகா�ட உண�வாக 

வள�( நா� அ(த வி*ஞான அறிவா� தாவர இன8க>�"� 

ந*சிைன� கல( அ(த உண�வி
 த
ைம ந� உடH�"� 

ெச
3 சி(தி�"� எ�ண8கைள மைற�� ெகா���ள. 

அதனா� 

1.நம�"� க� க��"� உண�வி
 த
ைம ேவ�ைகைய� F�45 

சி(தைனய!ற நிைலகளாகி 
2.மனித எ�ண8கேள அழி( ெகா�4&�"� நிைல�" 

வ(வி�ட. 

இதிலி&( மீ>� நிைலயாக அ&� ஞானியி
 உண�வி
 

ைண ெகா�� அ(த ந*சிைன அட�கி உண�விைன ஒளியாக 

மா!றி நா� வி� ெச�H� நிைலைய அைடேவா�. 

அ&� ஞானியி
 உண�ைவ நா� ெப!3 இ(த வாB�ைகயி� 

வ&� த?ைமகைள அக!றி ெமC ஞானியி
 உண�@ட
 நா� 

ெச
றைடேவா� 

அ(த எ�ைலைய அைடA� ெசயலாக இ(த மனித வாB�ைகயி� 

மகிB(தி�� ெசயலாக@� இ&ைள ெவ
3 ஒளியி
 சKரமாக) 

ெப3� அ(த நிைல�காக நா� தியானி)ேபா�. 

இ(த மனித
 எ
ற 6�ைமைய நா� அைடேவா�. 

உயி&ட
 ஒ
றிய ஒளியி
 நிைலயாக உண�வி
 த
ைம 

ஒளியாக நிைல�தி&)ேபா�. அதனி
 உண�ைவ நம�"� 

வள�)ேபா�. இ(த ந*J ெகா�ட உலகிலி&( ந�ைம 

மீ��ேவா�. 

1.நம�"� ஆ�� ெகா�4&�"� உயிரான ஆ�டவ.ட
 

2.எ
3� அழியாத உண�வாக அவ.ட
 நா� வாB( 

3.அவ
 உ3ைணAட
 வாBேவா� எ
3 நா� தியானி)ேபா�. 
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நா� அ4பணிய5 ெசCய ேவ�4ய எைத...? தைல நிமி�( 

பா��) ெபற ேவ�4ய எைத...? 

யா� (ஞான"&) உ8க>�" ஆச�ீவாத� ெகா��"� ெபா� 

1.மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ந?8க� ெபற ேவ��� 

2.உ8க� வாB�ைகயி� நல6� வள6� ெபற ேவ��� 

3.அ(த மக	ஷிக� கா�4ய அ&� வழியி� ந?8க� ெச�ல 

ேவ��� 

4.இ(த ெமC வழி உ8க>�"� வளர ேவ��� எ
3 

ஆச�ீவதி�கிேற
 

அ(த ேநர�தி� அ(த உண�வி
 ச�திைய) ெபற ேவ��� எ
3 

அைதேய ந?8க>� ஏ8கி) ெபற ேவ���. 

உதாரணமாக ைம�"�" 6
னா4 வ( ேநராக) ேபசினா� தா
 

அ(த ஒலி அத
 Dல� பதிவாகி
ற. ைம�ைக� தி&)பி ைவ� 

வி�டா� எ(த5 ச)த6� வரா. 

அைத) ேபால� தா
 

1.உ8க>ைடய ஏ�க உண�@க� 

2.நா
 ெகா��"� ஆசிAட
 அேத எ�ண�ட
 ஏ8கி 
இ&(தா�தா
 அ பதிவா"�. 
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3.ஆகேவ மக	ஷிகளி
 ஆ!றைல) பதி@ ெசCவத!"� தா
 

உ8க>�" அ(த ஆசி�வாதமாக� ெகா�)ப. 

ஆனா� உ8க� தாC த(ைதய	ட� ம��� ந?8க� பாத� பணி( 

ஆசி�வாத� ெபற ேவ���. 

ப�ளி�"5 ெச
றாH� இ8ேக "&விட� வ&� ெபா�� அ 

எ�லா� "&வி
 த
ைம தா
. ந�வழி ெச�வத!"� 

ஞானிகளி
 அ&� ச�திகைள) ெப3வத!"� வழி 
கா��கி
ேறா�. 

1.ஞானிகைள) ப!றி யா� உ8க>�" ஆசி ெகா��"� ேபா 

2.ஏ�க உண�@ட
 ேந�6கமாக) பா�� ந?8க� பதி@ ெசC 

ெகா�வதா
 6ைற. 

ஆனா� ெப	யவ� எ
3 ஒ&வைர நா� வண8"கிேறா� எ
3 

ெசா
னா� அ(த) ெப	யவ	
 உண�@கைள நம�"� பதி( 

ெகா�டா� தா
... அ ெப	தாக நம�"� ேவைல ெசCA�. 

ெப	யவ&�" வண�க� ெசCகிேற
 எ
3 நா� தைல "னி( 

ெசய�ப��வ அ�ல. 

1.தைல நிமி�( ேநராக) பா��... 

2.அ(த மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி நா8க� ெபற ேவ��� எ
3 

Tக�( அைத உடH�"� ெசH�தி 
3.த?ைம பய�"� உண�@கைள அ4பணிய5 ெசCவத!"�தா
 

யா� ஆசி ெகா��கி
ேறா� 

4.இைத ந?8க� பழகி� ெகா�டா� அ(த அ&� ச�திக� 

உ8க>�"� Jலபமாக வ&�. 

5."&வி
 ஆசி எ
3ேம உ3ைணயாக இ&�"�. 

ந�வழி ெப3� மா��க�ைத உ8க>�"� பதி@ ெசCவத!"� 

தா
 இைத) பதிவா�"கி
ேற
. பதிவானைத ந?8க� தி&�ப 

எ�ணி அைத ஏ8கி) ெப!றா� அ ந�வழி கா��கி
ற. 

ேர4ேயா ேப�4யி� எ(த அைல வ	ைசைய) பதி@ 

ெசCகிேறாேமா அைத�தா
 அ இய�"�. 
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அைத)ேபால உ8க>�"� உய�(த க&��கைள பதி@ 

ெசCA�ேபா அைத ந?8க� தி&)பி எ�ணினா� 

1.அ(த உண�வி
 ச�தி உ8க>�"� வழிகா�4யாக வ&�... 

உ8க� ெசயலி
 த
ைமA� ந�லதா"�. 

2.உ8க� உடH�"� அ மகிB5சி ெபற ெசCA� ச�தியாக 

வள&�. 

அைத எ�லா� ந?8க� ெபற ேவ��� எ
3 சதா தியானி)ப 

தா
 எ
.ைடய ேவைல. மக	ஷிகளி
 அ&� ச�தி ந?8க� ெபற 

ேவ��� எ
3 யா� தியானி�"� ெபா�... எ(ெத(த உய�(த 

எ�ண8கைள எ(ெத(த உய�(த ச�திகைள) ெபற ேவ��� 

எ
3 ந?8க� எ�0கி
ற?�கேளா அ எ�லா� என�"� 

விைளகி
ற. 

ந?8க>� அைத) ேபால எ�ணி 
1.உ8க� "ழ(ைதக� உய�(த நிைலக� ெபற ேவ��� 

2.எ
 அ�மா அ)பா ஆேரா�கிய நிைல ெபற ேவ��� 

3.எ
 Dதாைதய�க� உய�(த நிைல ெபற ேவ��� 

4.எ8கைள பா��"� ெபா� மகிB5சி அைடய ேவ��� எ
3 

எ�08க�. 

எ(த� "ைறகைளA� காணாதப4 இைத ஒ& பழ�கமாக ைவ�� 

ெகா�>8க�... "ைற எ
பேத ந�ைம வி�� அக
3வி��. 

"ைற(தப�ச� உ8க� "��ப�திலாவ இைத) பழகி� 

ெகா�>8க�. 

நா
 எைத எ�லா� எ�0கி
ேறாேமா ந� உயி� அைத� தா
 

பைட�கி
ற எைத எ�0கி
ேறாேமா அைத உடலாக 

மா!3கி
ற. அ ேபா� 

1.இ8ேக ெகா��"� ஞானிகளி
 உண�@கைள) பதிவா�கினா� 

2.மீ��� நிைன�"� ெபா�ெத�லா� அேவ ந�ைம இய�க� 

ெதாட8"�. 
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“உய�(த எ�ண�ைத எ��க ேவ�4ய 6ைற…” - ஈ�வரப�ட� 

ந� எ�ண�தி
 உய�வினா� ெப!ற ஆ�ம பல� ெகா�� நா� 

ெசH�வ எ�லாேம… நா� எ��த ெஜப உண�வி
 ந!"ண 

எ�ண அைல ெவளி)ப�� ெபா�… 

1.எ:வள@ ெகா4ய எ�ண� ெகா�ட "ேராத� ெகா�டவனாக 

ஒ&வ
 ந�ைம5 ச(தி� எதி�ப�டாH� 

2.அ(த� ெகா4ய எ�ண�ைத� ெகா�டவனி
 "ேராத நிைல 

3.நா� ெவளி)ப��� சா(த� த
ைமயினா� அ�ட 64யா. 

பத�ட� ேசா�@ ச8கட� சலி)L ேபா
ற உண�@ நிைல�ேக இட� 

தரா ஆ�மாவாக ந� ஆ�மா வH) ெப!ற த
ைமயாக இ&(தா� 

எதி� நிைல ெகா�ட எ(த உண�@ எ�ண6� ந�ைம) 

பாதி�கா. 

"ேராத�தாH� வ*சைனயினாH� பத�ட� ெகா�ட ேசா�ப� 

ெகா�ட எ5Jழ!சி வ�ட ஈ�)பி� உ�ளவராக இ&)பி.� 

அைவக>� ந�ைம) பாதி�கா. 

நா� ெப!ற அ(த ந!"ண வH� த
ைமயினா� 

1.எ(த ஆ�மாவி
 ேம� எ�ண�தி
 பா�ைவயி
 ஒளிைய 

2.எைத எ�ணி5 ெசH�கி
ேறாேமா அ(நிைல அ8ேக நட�"�. 
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ஆனா� அேத சமய�தி� ெகா4ய "ேராத எ�ண� 

ெகா�டவனாக இ&(தாH�… ெதCவ ச�தியி
 உய�@ ஆ�ம 

சி�ைவ நா� ெப!றி&(தாH�… நா� ெசH�� ச�தி அ8" 

நட�"�…! எ
ற உ�ைம ெத	(தாH�… 

1.த?ய ச�திைய… அ(த� த?யைத அழி�க ேவ���…! எ
3 ந�ைம 

உய��தி எ�ண�ைத5 ெசH�திேனா� எ
றா� 

2.அவ
 ெப!ற த?ய அைல� ெதாட�பி
 ஈ�)பி� நா6� மீ��� 

சி�கி 
3.அவ
 பா� ெசH�� எ�ண�திேலேய மனித.�" மனித
 

வி�� Jவாச�தி
 ேமாதலினா� 

3.கா(த T� அைலயி
 ெதாட�L ஈ�)L அ0 வள�)பி
 

ெசயH�" ந� உடH� உ�ப�கி
ற. 

ஆகேவ எ�ண�ைத உய��தி நா� ச(தி�"� ஒ:ெவா& 

ஆ�மாைவAேம ெதCவ ச�தி ெகா�டதாக எ�ண�தி� ெகா�ட 

ஆ�ம� ெதாட�பினா� தா
 ந� ஆ�மா வH� ெகா�ள 64A�. 

அதாவ நா� ெசH�� எதி� அைலயி
 உண�வைலைய� தா
 

நா6� தி&�ப) ெபற 64A�. 

எ(நிைல எ�"ண வழி� ெதாட	� இ&(தாH� அ: ஈ�)L) 

பி4யி� நா� சி�காம� எ�ண�தி
 உய�ைவ� ெகா�� 

உய�(த ஒலி அைலகைளேய பிற�பா� ெசH�தி எ�ண�தி� 

ஒ:ெவா& ஆ�மாைவA� நா� உய��தி நம�" ேவ�4ய ந� 

ச�ைத நா� ெபறலா�. 

1.த?ய… ந�ல…! எ
ற பா"பா��ட
 ந� உண�வி
 

எ�ண�ைத5 ெசH�தாம� 

2.ந� உய�வி
 உய�வி!" உய�(த எ�ண�தா� ச�தி ெபறலா�. 

ஞான"& ெகா��"� அ&� ஞான வா�"க� 

ந?8க� ஒ:ெவா&வ&� உ8கைள மனிதனாக உ&வா�கிய 

உயிைர ஈசனாக மதி� அவனா� உ&வா�க)ப�ட இ(த மனித 

உடைல� கா�திட ேவ��� எ
ற எ�ண�ட
 

ெசய�ப�8க�. 
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இ(த உட� உ8கள அ�ல. உயிரா� தா
 உ&வா�க)ப�ட. 

அறிவா� உணர)ப�ட உண�வி
 த
ைம “த
ைன யா�…? எ
3 

அறி( தன�"� விைளA� த?ைமகைள நா� அக!ற� க!3� 

ெகா�டா� ந�ைம இய�கிய ந�ைம உ&வா�கிய உயி&ட
 

ஒ
றி ஒளியி
 சKரமாக எ
3� நிைல�தி&( பிறவியி�லா 

நிைலகைள அைடயலா�. 

யா� உபேதச�தி
 வாயிலாக) பதிவா�"� நிைலகைள ந?8க� 

ஆழமாக) பதிவா�கி� ெகா�� மீ��� நிைன@�"� ெகா�� 

வ(தா� அைத) ெபற 64A�. 

ஒ:ெவா& ெநா4யிேலA� ச8கட8கேளா சலி)ேபா ம!ற 

த?ைமக� வர)ப�� ெபா� அ(த� &வ ந�ச�திர�ைத 

எ�ணி) L&வ ம�தியி� ஈ�வரா எ
3 உயிைர எ�ணி 
1.உ8க� ஏ�க�ைத வி�ைண ேநா�கி5 ெசH�8க�. 

2.இேலசாக உ8க� எ�ண�ைத உய�வாக (ேம� ேநா�கி) 
எ�08க�. 

3.இ)ெபா� உ8க� எ�ண� ஆ
மாைவ� கட( ெச�கி
ற. 

4.ேம� ேநா�கிய நிைலகளி� ஆ
மாைவ� கட( Tகர)ப�� 

ெபா� அ(த ஒளி�க!ைறகைள Tகர 64A�. 

அைமதியாக இ&�"� த�ண?	� ஒ& க�ைல) ேபா�டா� 

அைலக� தன�"� அைல அைலகளாக மா3கி
ற. இைத) 

ேபால 

1.மக	ஷிகளி
 உண�வி
 அைலக� உ8க>�"� வ&வைத 

2.அ(த ஒளி�கதி�கைள உ8களா� உணர 64A�. 

3.க�களா� பா��க@� 64A�. 

உ8க� ஆ
மாவி� ப�ட த?ைமகைள இ அக!3�. உ8க� 

உடH�"� ஊ�&வி ஒளியான உண�வி
 ஆ!ற� ெப&"�. 

இைத உ8களா� Tகர 64A�. 

ஆனா� அேத சமய�தி� அதிகமாக� கா�சிகைள� 

ெகா��வி�டா� பய)ப�ேவா� நிைறய உ��. 
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“ஐCயCேயா.., தி^ெர
3 எ
னேமா ெத	கி
ற. இதனா� எ
ன 

ஆ"ேமா…?” எ
3 எ�0வா�க�. 

1.கிைட)பைத) ப!றி5 ச(ேதாஷ)ப�� 

2.”ேமH� ெபற ேவ���” எ
3 எ�0வ ஒ& சிலேர. 

ஆனா� பல� இ(த மாதி	� ெத	கிற. இ ைர�டா…? த)பா…? 

இ(த� கா�"ேலச
 (CALCULATION) ேபாட 

ஆர�பி�வி�கி
றா�க�. 

1.இதனா� ஏதாவ ந�லதா"மா…? 

2.அ�ல இதனா� ெக�டதாகி வி�ேமா…? 

கிைட�தைதA� இழ�"� நிைலகளி� தா
 இ
ைறய மனிதனி
 

வாB�ைக இ&�கி
ற. 

இைத) ேபா
ற நிைலகளிலி&( வி�ப�� மன பல�ட
 

மக	ஷிக� க�டைத 6�ைமயாக உணர ேவ��� பா��க 

ேவ��� எ
3 எ�ணினா� அ(த வலிைமைய� F�4னா� 

“உ8க� வள�5சிைய ந?8கேள பா��கலா�.” 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.eswarapattar 
(ESWARAPATTAR android app) 

 

https://eswarayagurudevar.com/ 
 
 


