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“எ�த� ச�தி�� தனி!�� ெசய�பட $%யா�…!” - ஈ'வரப)ட� 

  

1.இ�ச+ர அ-! த�ைம ஒ/ெவா�0ேம மல� தா�. 
2.இ�ச+ர சைத அ- மல!தி� வள� அ- வள��3 வா��3 
எ4�3களி� வ4! த�ைமதா�. 
3.ஒளி ெப0� ஆ!ம ச�திைய எ6ண!தி� எ8�9� உய��த 
9ண! த�ைமயா� 
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4.ச+ர� வள��9� ஒ/ெவா; அ-ைவ�ேம 

5.ஏ�கனேவ எ�9ண!தி� வழி! ெதாட>� பழ�க�ப)8 வழி 
ெப�றி;�தா4� 

6.எ6ண!தா� எ8�9� ஞான!தி� ந�9ண! ெதாட�ைப� 
ெகா68 உடலி� அ- வள��� 

7.அதனி� சைம�பினா� எ4�3கA வள��� 

8.கா�த மி� அைல உண�B! த�ைமயினா� எ4�3! த�ைம 
உ0தி ெகாAC� வா��3 நிைல�ெகா�ப ஆ!ம வ4 D8கி�ற�. 

இ�ச+ர பி�ப அ-�களி� வள��3 நிைல�ெகா�ப!தா� இ/ 
எ4�பி� வள��3 அைமகி�ற�. கா�த மி� ச�தியி� 
ஈ��பினா� எ4�3கA உ0தியாகி ஆ!ம வ4 D8கி�ற�. 

அ�ப%�ப)ட வ4! த�ைம ெப�0 ஒளி ெப0� உய��த 
ச�தியா�கி வி)டா�… கா�த மி� ச�தியி� வா��பான எ4�பி� 
வ4! ெதாடைர� ெகா68 

1.ஒளி ெகா6ட ஆ!ம ச�திைய எதனி4� ஊ8;வவி)8 

2.உய� த�ைமயி� வா��பாக ஆ!ம ச�திைய ஒளி ெபற� 
ெச�யலா�. 

உய� 9ண ச�தியா�… த�ைன!தா� ந�பி த�FA வள;� பல 
ேகா% ேகா% உயிர-�கைள�� 

1.உய� நிைல அ-�களாக வளர வி)8 

2.அ/Bய�வி� வ4ைவ எ4�3! த�ைமயி� வ4வா�கி 
3.ஆ!ம ச�திைய உய�!தி� ெகா6ேடாேமானா� 

4.த� ஆ!மாைவ! தாேன பா��கB� ேபசB� 

5.ஆ!மாைவ� ெகா68 எ�ச�தி�� ெபறB� உய�B ஞான 
ச�தியா� வழி�ப8!தB� $%��. 

ஆ!ம வ4 தா� மனிதF�9 அ8!த ெத�வ ச�தி நிைல…! 

ஆ!ம வ4� ெகா6ட த�ைமயினா� இ/வா!மாவி� ஒளி! 
த�ைமைய� ெகா68 $�D)% அறி�� ஞான!ைத��… உலக� 
Gழ�சி ெதாட�3 $ைறயினா�.. 
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1.உலக! த�ைமயி� எ�ெக�9 மா�0 நிைலகA ஏ�ப8� 
நிைலைய அறியB� 

2.ஏ�பட�D%ய மா�ற!தி� அபாய!ைத ஆ!ம வ4� ெகா68 
அறி�� த�ைமயி� மா�றியைம�கB� $%��. 

பிற ஈ��பைலயி� சி�கா ஒளி வ)ட ஞான!தா� ஆ!ம வ4வி� 
சி!�! த�ைமயி� அறி�� அHடமாசி!� நிைல அைன!�� 
ஆ!ம வ4வி� ெப�றா4� 

1.எ/வா!ம வ4ைவ எ/வழி! ெதாட>� ெப0கி�ேறாேமா 

2.அ/வ4B�9! த9�த உணB நிைலைய� பைட!�� ெகா6ேட 
தா� இ;�க ேவ68�. 

உட4�9 உணைவ உ6-கி�ேறா�. உண�B�9! த�க 
உற�க� ெகாAகி�ேறா�. அைத� ேபா�ேற ஆ!ம வள��பி�9 
வள� ெதாட� ச�தி நிைல�9 உணவாக 

1.மனித ஆ!ம பி�ப!தா� ெப�ற ஆ!மாவி� வ4வி�9 உணB 

2.எ/வழி! ெதாட>� உய�B ெகா6ட ஆ!ம நிைல ெப�ேறாேமா 

3.அ!ெதாட�3 ெகா6ட ச+ர பி�ப ஆ!மா�களி� பா� இ;�� 
ெவளி�ப8� 

4.எ6ண உண�வி� ச�த அைலயி� ெதாட�3 நிைல Gழ�சி 
நிைல இ;�� ெகா6ேட இ;�க ேவ68�. 

தனி!� ஆ!ம ச�தி ெபற $%யா�…! ஆ-�9� ெப6 ச�தி�� 
ெப6ணி�9 ஆணி� ச�தி�� D)8� ச�தியி� ேபாதைன! 
ெதாட� அைல ச�தி�� அவசிய�. 

எ6ண!தி� உண�ைவ� ெகா68… அ�3 பாச� வ Iர� சா�த� 
ெகா6ட உய� 9ண!தி� வழி! ெதாட� வாJ�ைகயி� 
கல��றவா8�… ஆ!மா�களி� ந� பா� ெச4!த�ப8� அைல 
உண�வி� ஈ��பினா�… ந� ஆ!மாவி�9 நா� ெச4!�� 
உணB… நா� எ!ெதாட>� ஞான� ெப�ேறாேமா அ!ெதாட�பி� 
உணவாக நம�9� கி)8�. 
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ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

இ�ெபாK� ேவத�கA எ�0 ெசா�வ�… அ�0 சா'திர�களி� 
தமிJ சி!தா�த� வழி… ைசவ சி!தா�த!தி� த�ைம தா� அ�ேக 
உ;வா�க�ப)ட�. பி� ேவத�கA எ�ற நிைலகA 
உ;மா�ற�ப)ட�. 

ஏென�றா� ைசவ சி!தா�த� எ�ப� அக'தியனா� 
ெவளியிட�ப)ட�. 

அ�த உண�வி� த�ைம ெவளி�ப)டைத இவ�கA ேவத�களாக 
இேத தமிJ ெமாழிைய!தா� வ%வைம�9� த�ைமகA மா�றி 
ஒலியி� த�ைமைய மா�றி ேவ0 ஒ; Lப!தி� அைலகளாக 
மா�றினா�கA, 

1.அக'தியனா� ெவளி�ப8!த�ப)ட ைசவ சி!தா�த!தி� 
ேப;6ைமகA 

2;.இ�0� அழியாதவ6ன� ந� Mமியி� பட��தி;�கி�ற�… 

பிரபNச!தி4� பட���Aள�. 

அக'திய மாமக>ஷி ெப�ற அ;A ச�திகைள நம�9A ேச�!� 
நா� அ�த வி6ணி� உ;�ெப0� உண�வி� த�ைமைய 
நம�9A கவ��� ஒளி� கதிராக மா�றிட� ேவ68�. 

1.ச�த>ஷி ம6டல�கC� �;வ ந)ச!திர$� 

2.அக6ட அ6ட!தி� வ;வைத எ�ப% ஒளியாக மா�றி� 
ெகா68Aளேதா 

3.அைத� ேபால அ�த உண�விைன நம�9A இைண!� வி)டா� 

4.ஒளியி� த�ைமயாக நா� உயி;ட� ஒ�றி 
5.எ�0� ேப>�ப� ெப; வாJவாக வாழ $%��. 

இைத� G;�க� ெசா�கிேற�… வி>வாக� ெசா�னா� இ�F� 
எ!தைனேயா வைககளி� ெசா�லலா�. ஆனா� ஏேதா எ�0�… 
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இ� மிகB� எளிதி� கிைட�கிற� எ�0 யா;� 
அல)சிய�ப8!திவிட ேவ6டா�. 

9;நாத� என�9A பதிB ெச�த உண�வி� த�ைமகைள அைத 
எ�லா� அறி�� த�ைமயாக 20 வ;ட�கA தனி!� அFபவ� 
ெப0�ப% ெச�தா�. 

ஞானிகA க6ட ேப;6ைமைய அறிவத�காக� 98�ப!ைத� 
பி>�� கா8 ேமெட�லா� அைல�� உ6ைமைய உண��� 
அைத� ெப0� த9திைய� ெப�ேற�. 

1.அைத அைனவ;�9� ெபற� ெச�ய $%��… 

2.அைனவ;� ெபற $%��… எ�ற இ�த உ6ைமைய� 9;நாத� 
கா)%யதா� 

3.உ�கC�9� இைத� ெபற� ெச�� ெகா6%;�கி�ேற�. 

ஒ/ெவா; ச�த��ப!தி4� ேவ0 ேவ0 விதமாக நா� 
ெசா�ேவ�. 
1.காரண�... அ�த� ச�த��ப!தி� கி)8� அ�த ெம� உண�வி� 
ச�திைய 

2.உ�கC�9A எ�ப%�� அைத� பா��சிட ேவ68� 

3.அைத நI�கA ெப0� த9திைய உ;வா�கிட ேவ68� 
எ�பத�9!தா� இைத� ெசா�வ�. 

ஏென�றா� கால!தா� அழியாத இ� “மிக� ெப>ய ெபா�கிஷ�...” 

கிைட�ப�... “மிக மிக அM�வ�”. 

1.எ�னி� இ� கிைட!� 

2.எ�Fட� இ� மைற�திடா� 

3.எ�ேலாைர�� இைத� ெபற� ெச�� இ� மைற�திடா� 

4.எ�ேலா;� வள��திட ேவ68� எ�பத�ேக இைத நா� 
ெசா�வ�. 
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ந�ல� ெச�பவ�கைள� கா�பா�றி... ந�லைத ஓ�க� ெச�வ� 
தா� த�ம� 

  

யதா�!தமாக ந�லைதேய நா� ெசா�லி� ெகா68 வ;கிேறா� 
எ�0 ெசா�னா4� ந�ைம ஏமா�0பவ�கA எ�ன 
ெச�கி�றா�கA...? 

வ I)%� பணெம�லா� நிைறய ைவ!தி;�கி�ேற�. 
1.இரெவ�லா� Dட� கதைவ! திற�� ைவ!தி;�ேப�... எைத�� 
M)8வதி�ைல எ�0 ெசா�லி இ;�தா� 

2.அ8!தா�ப% அைத� ேக)பவ�கA ஓேஹா... அ�ப%யா... ச>...! 
எ�0 ெசா�லிவி)8 ேலசாக! தாராளமாக வ�� எ8�பா�கA. 

நா� யதா�!தமாக� ெசா�கி�ேறா�. ஆனா� கப8 Rதி�லாதப% 
ெசா�கி�ேறா�. ஆனா� அைத S% மைற�கவி�ைல எ�கிற 
ேபா� எ�ன ெச���...? 
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அவ�களிட� நா� த�ைன அறியாமேலேய... 
1.எ�ெபாKெத�லா� வ I)%� இ�லா� ெவளியிேல இ;�ேபா� 
எ�0� ெசா�லியி;�ேபா� 

2.எ�கA வ I)%�9A யா;� வ�� தி;8வதி�ைல எ�0� 
ந�லதாக� ெசா�லியி;�ேபா�. 

அ8!தா�ப% இைத� ேக)டBடேன ேநராக வ�� எ8!�� 
ெகா68 ேபா�வி8வா�கA. 

இேத மாதி>! தா� நா� ெபா�ேய ெசா�ல மா)ேட� எ�0 
ெசா�லி� ெகா6%;�தா� எ�ன ஆ9�...? 

நா� ெப>ய சாமியாராக இ;�கி�ேற�. கா)%�9A நா� தவ� 
இ;�� ெகா6%;�கி�ேற�. அ�த� பாைதயி� ந�லவ�கC� 
ெக)டவ�கC� வ�� ேபா�� ெகா6%;�கி�றா�கA. 

தி;ட� வ;வ�� ெத>கி�ற�. ம�றவ�கA அவரவ�கA 
வாJ�ைக�9� ெச�வ�� ெத>கிற�. அ�ேக “ெபா�ேய ெசா�ல 
மா)ேட�...!” எ�கிற ைவரா�கிய!தி� நா� இ;�கி�ேற� எ�0 
ைவ!�� ெகாAேவா�, 

அ�த ைவரா�கிய!�ட� இ;�9� ெபாK� எ�ன நட�கிற�...? 

நைக ந)8கCட� 98�ப!�ட� $�னா% வ;கி�றா�கA. 
அவ�கA வ;வைத� பா�!தBடேன “நI�கA எ�த ஊ;�9� 
ெச�கி�றI�கA...?” எ�0 ேக)கி�ேற�. 

இ�ன ஊ;�9� ேபாகிேறா�... இ�த� பாைதயி� தா� 
ேபாகிேறா� எ�0� ெசா�கிறா�கA. 

ச> ந�லப%யாக� ெச�0 வா;�கA...! எ�0 நா� ஆசி�வாத$� 
ெகா8�கி�ேற�. 

இவ�கA நைக ேபா)8 வ�தைத� பா�!�வி)8 அ8!தா�ப% ஒ; 
தி;ட� ேவகமாக வ;கி�றா�. 
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வ�தBட� பா��கி�றா�. நா� உ)கா��தி;�கி�ேற�. நா� 
தா� ெபா�ேய ெசா�ல மா)ேட� அ�லவா...! 

சாமி...! இ�த� ப�க� ஒ; நா�9 ஐ�� ேப� ேபானா�களா...? எ�ேக 
ேபாகி�றா�கA...? எ�0 எ�னிட� அவ� ேக)கிறா�. 

1.இவ� தி;ட� எ�0 என�9! ெத>கிற� 

2.அவ� ேக)பவ�கA நைககைள அணி�� ெகா68 
ெச�கி�றா�கA எ�ப�� என�9! ெத>��. 
3.அ�ேபா�... ஆமா�... இ�த� பாைதயி�தா� ெச�கி�றா�கA 
எ�0 நா� ெசா�னா� எ�ன ஆ9�...? 

இ�த இட!தி� “நா� ெபா�ேய ெசா�ல� Dடா�...” எ�ற 
விரத!தி� இ;�ேத� எ�றா� ந�லவ�கைள� கா�பா�ற 
$%யாதப% ஆகி ேநராக! தி;டF�9 வழி கா)%ய� ேபால 
ஆகிவி8�. 

அவ� ேபானா� எ�ன ெச�வா�...? 

அவ�கA கK!ைத அ0!�வி)8 ேபா)%;�9� நைககைள 
எ�லா� எ8!�� ெகா68 ேபா�வி8வா�. 

1.நா� எ� த�ம!ைத� கா�பா�ற நிைன!தா4� அ�த 
ந�லவ�கைள எ�ெபாK� கா�பா�0வ�...? 

2.கா�பா�ற $%�மா...? இ�ைல. 

ஓ; ெப>ய க)%ட!ைத நா� க)8�ேபா� ெபா��கா� ைவ!�! 
தா� சிெம6)ைட� ேபா8கி�ேறா�. அ�த� ெபா��கா� இ�ைல 
எ�றா� ந�மா� சிெம6)ைட ைவ�க $%யா�. 

ஆகேவ ஒ; ந�ல� ெச�ய ேவ68� எ�றா� எதி4ேம அ�த 
வ4வான எ6ண� ேவ68�. ஆக... 
1.விஷ� இ�ைல எ�றா� R>ய� இய�கா�. 
2.விஷ� இ�ைல எ�றா� எ�த அ-B� இய�கா�. 
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விஷ� இ;�தா� தா� ெநக)%/ பாசி)%/ ஒ; இய�க� 
ச�தியாக வ;�. “கர6)” அ�ப% இ�ைலெய�றா� அ� 
இய�கா�. 

ஆகேவ எ�லாவ�றி4ேம இய�க!தி� த�ைமைய நா� 
சம�ப8!த ேவ68�. 

இ�த மனித வாJ�ைகயி� நா� எ�ப% நட�க ேவ68� எ�0 
ஞானிகA ெசா�லியி;�கி�றா�கA. இ�ெபாK� அைத! தா� 
உ�கC�9A பதிB ெச�கிேற�. 

1.இத�9 $�னா% எ�த! ��ப நிைலகA இ;�தா4� 
அைதெய�லா� நI�கA நி0!திவி)8 

2.ெம� ஞானிகளி� அ;A ச�திகைள உ�கC�9A ஓ�கி வளர� 
ெச�வத�9!தா� இைத எ�லா� ெசா�வ� (ஞான9;). 

 

 

 

 



 

$�கால$� அறியவ�ல ச�திைய நா� ஒ/ெவா;வ;� ெபற 
$%��…! - ஈ'வரப)ட�

  

அக� 3ற� R)சம� இவ�றி� உ6ைம! த!�வ!ைத 
3ற நிைலைய� கா-� வாJ�ைகயி� Gழ�சி ஓ)ட� தா� 
இ�0 உAள�. R)சம!தா� ெவளி�ப8!த�ப)ட பல த!�வ�கA 
மைற�க�ப)ட நிைலயி� தா� இ�றளB� உAள�

மனித ஞான� ப�9வ� ெப�0
ெநறி $ைற நிகJ�த கால!திலி;�ேத
வாJ�ைகயி� வழி $ைற� ெசய4�9 
நிைலகைள� சி!த�கA கா)%� ெச�றன�

சைம!� உ6-� உணைவ� ப�ைச வாைழ இைலயி� Rடாக� 
பைட!� உ6-� பழ�க!ைத ஏ�ப8!திய� சி!த�கA தா�

12 

$�கால$� அறியவ�ல ச�திைய நா� ஒ/ெவா;வ;� ெபற 
ஈ'வரப)ட� 

அக� 3ற� R)சம� இவ�றி� உ6ைம! த!�வ!ைத 
3ற நிைலைய� கா-� வாJ�ைகயி� Gழ�சி ஓ)ட� தா� 

R)சம!தா� ெவளி�ப8!த�ப)ட பல த!�வ�கA 
மைற�க�ப)ட நிைலயி� தா� இ�றளB� உAள�

மனித ஞான� ப�9வ� ெப�0… வாJ�ைக எ�ற D)டைம�3 
ெநறி $ைற நிகJ�த கால!திலி;�ேத… மனித ஞான!தி� 
வாJ�ைகயி� வழி $ைற� ெசய4�9 “பல ப�9வ ஆேரா�கிய 
நிைலகைள� சி!த�கA கா)%� ெச�றன�…!” 

சைம!� உ6-� உணைவ� ப�ைச வாைழ இைலயி� Rடாக� 
பைட!� உ6-� பழ�க!ைத ஏ�ப8!திய� சி!த�கA தா�

 

$�கால$� அறியவ�ல ச�திைய நா� ஒ/ெவா;வ;� ெபற 

அக� 3ற� R)சம� இவ�றி� உ6ைம! த!�வ!ைத உணராம� 
3ற நிைலைய� கா-� வாJ�ைகயி� Gழ�சி ஓ)ட� தா� 

R)சம!தா� ெவளி�ப8!த�ப)ட பல த!�வ�கA 
மைற�க�ப)ட நிைலயி� தா� இ�றளB� உAள�. 

வாJ�ைக எ�ற D)டைம�3 
மனித ஞான!தி� 

பல ப�9வ ஆேரா�கிய 

சைம!� உ6-� உணைவ� ப�ைச வாைழ இைலயி� Rடாக� 
பைட!� உ6-� பழ�க!ைத ஏ�ப8!திய� சி!த�கA தா�…! 
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உணவி� உHண� வாைழயிைலயி� மீ� ப)8 அதிலி;�� 
ெவளி�ப8� ஆவி� ச!�ட� உணைவ உ6-� ெபாK� 

1.உணவி� Gைவ��… 

2.அ/வாவியிலி;�� ெவளி�ப8� இரசச!தான அமில 9ண� 
உட4�9A ேச��� 

3.உணவி� ெச>�பி�9� உட� ஆேரா�கிய! த�ைம�9� 
வழிகா)%யாக உAளத� நிைலைய உண��� 

4.அ�த� ப�9வ $ைறைய� சி!த�கA கா)%� ெச�றன�. 

இைத� ேபா�0 வாJ�ைக ெநறி�9� பல உ6ைமகைள 
உண�!தி� ெச�றா�கA. அைத� ேபா�ற R)சம!தா� 
மைற�க�ப)ட பல நிைலகA இ�0� உAளன வாJ�ைகயி�…! 

ஆதி ச�தியி� பர�ெபா;ளி� ச�தி நிைலைய� சிறிய இ/ 
இர68 க6கைள� ெகா68 பர�த க6-�ெக)%ய 
பலவ�ைற�� பா��9� ச�தி ெகா6ட மனித� பைட�3 தா� 
நா�…! 

விNஞான!தி�… இ�0 ஓ� இட!திலி;�� ஒளி பர�பப8� 
உ;வ! ெதாட� கா)சிகைள இ�கா�றி� கல�க வி)8� பல 
ைம�கC�9 அ�பா� அேத உ;வ!தி� ெசயைல அமில� 
ேச��ைகயி� உேலாக அைல! ெதாட>� கா-�ப% 
ெச�கிறா�கA. 

அதாவ� மி� அைலயி� ேமாதலினா� எ�ேகா ெதாைலவி� 
நைடெப0� நிகJ�சிதைன… கா�றைலயி� கல�� வ;� அ�த 
அைல! ெதாடைர உ;வமா�கி இ;�த இட!திேலேய பா��க� 
ெச�கி�றன�. 

இைத� ேபா�ற ஞான!ைத� ெகா68 

1.ஆ!ம தியான! ெதாடரா� இ/ எ6ண!தி� உ�தைல எதி� 
ெச4!�கி�ேறாேமா 

2.அ!ெதாட>� உAள நிைலகA அைன!�� 

3.3;வ!தி� ம!தியி� உAள எ4�3 கவன நர�3களி� எ6ணிய 
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Gவாச ேமாத� ஏ�ப)டBட� 

4.எைத எ6ணி! தியான நிைல எ6ண� ெச�கி�றேதா 

5.அ�9 நட�9� நிைலைய! ெதாைல�கா)சியி� கா6பைத� 
ேபா�0 

6.ப�9வ� ெப�ற ஆ!ம ஞான!தா� காணB� ஒலி/ஒளி 
ேக)கB� $%��. 

ஆ!ம ஞான!தா� $�கால$� அறியவ�ல ச�திைய ஒ/ெவா; 
ஆ!மாB� ெபற $%��…! 

ெச�ற கால� நட�தைவ யாைவ�ேம இ�கா�றைலயி� தா� 
கல��Aளன. உண�வி� எ6ண!ைத� பி�ேனா�கிய அைல! 
ெதாட>� ெச4!த�ப8� நிைல�ெகா�ப உயிர- ேதா�றிய 
கால� ெதா)ேட மனித ஞான ச�தியா� எதைன�� காண 
$%��. 

நிகJ நிைலைய�� எ6ண!ைத� ெச4!�� உண�வி� 
ேமாதலினா� “ஞானதி;H%” எ�0 சி!த�கA உண�!திய 
நிைலயா� நிகK� கால!ைத�� அறியலா�. 

எதி� கால நிைலைய நாைள நட�பைத இ�ெற�ப% அறிய 
$%��…! எ�ற வினா தா� இ�ைறய ெசயலி� உAள�. 

பிற�3� இற�3� ஆ6டவ� ெசய�… காலேதவனி� க;ைண…! 

எ�ற எ6ண� ப�தி மா��க!தி� உண�!�கி�றா�கA. 

அைதேய விNஞானி� அமில� ேச��ைகயி� நிைலைய இய�திர� 
சாதன�களி� �ைணைய� ெகா68 கால நிைலகளி� 
மா�ற!ைத�� ம6டல� ேச��ைக� கால�களி� 3Aளி 
விவர�கைள�� ைவ!� உண�!த!தா� ெச�கி�றன�. 

ஒ; இய�திர!தா� உணர�D%ய எதி�கால நிைலகைள 

1.ஆ!ம ஞான வ4�D)%� ெகா6ட ஞான ச�தியினா� 
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2.எதி� கால!தி� நட�9� நிைலகைள இ�ேற உணர�D%ய 
உ6ைம ெப0� நிைலய அைடயலா�. 

“$�கால$� உண;� ெபா�காலமாக..” இ/வா!ம கால!ைத� 
ப�9வ�ப8!��கA “ெபா�ேகாவிலாக..” ஆ!மாவி� வள��பி� 
எ/ ஈ��பி� உண�B� ேமாதாம� “3ட� ேபா)ட ெபா�னாக� 
ப�9வ�ப8!��கA…” 

ஈய� பி!தைள ெச�3 த�க� இவ�றி� திரவக!ைத வி8� 
ெபாK� ம�ற உேலாக�கA கைர�தா4� த�க� எ�ப%! 
தனி!� நி�கி�றேதா அைத� ேபா�ற 3ட� ேபா)ட த�கமாக 
இ/வா!ம வ4ைவ வள�!�� ெகாAC�கA. 

எ�கால$� அறியவ�ல ஆ�ற4�… $�கால$� உண;� ச�தி 
நிைல��.. இ/வா!ம ஞான!தா� ெபறவ�ல ச�திைய.. இ�த 
உபேதச!தி� ச�தியா� ெப0� ெஜப தியான!தா�… 

1.எ� ஈ��பி� வ)ட!தி� வழி வ�த 

2.ஆ!ம தியான� ெகா6ட த�பதிகA ஆ6 ெப6 இ;வ;� 
இைண�� 

3.எ� ச�தி நிைலயி� உண�!த� ெப�ற உபேதச!தி� உய�ைவ 
இைத� ப%�9� ஒ/ெவா; ஆ!மாB� வள�!� 

4.த� ஆ!ம ெதாட�3 ெகா6ட பல ஆ!மா�கC�9� இ�த ஆ!ம 
தியான!தி� உ6ைம� ச!திய!ைத உன�!தி 
5.ஆதி பர�ெபா;ளி� ச�தியி� பைட��பி� உய�B� பைட�ைப 
ஒ/ெவா; ஆ!மாB� ெப�0 

6.”ச�தியி� ச�தி�ேக… ஆ6 ெப6 இன� வளர� ச�தி 
தா;�கA…!” 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

மா8 ஆ8 இைவ எ�லா� நNசி� ச!ைத! த� உடலாக மா�றி� 
ெகாAகி�ற�. ஆனா� அசி�கமான ெபா;Aகைள�� பல தாவர 
இன�கைள�� உணவாக உ)ெகாAகிற�. 
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அைவகைள உணவாக உ)ெகா6டா4� அ�த நNசி� 
த�ைமைய! த� உடலாக வ4வாக ேச�!�� ெகாAகி�ற�. 
ஆனா� அேத சமய� 

1.நNசி� ச!ைத உடலா�கி� ெகா6டா4� 

2.ந�ல ச!திைன மலமாக மா�0கிற�. 

உதாரணமாக விஷ!ைத ஒ;வ� உ)ெகா68 வி)டா� எ�0 
ைவ!�� ெகாAேவா�. அதனா� உட4 $Kவ�� நNசாக 
மா0கி�ற�. 

அத�9 எ;ைம மா)%� சாண!ைத� கைர!� விஷ!ைத� 
9%!தவ>� பாத!ைத அத� ேம� ைவ!தா� அவ� உடலி� 
இ;�க�D%ய நNசி� த�ைம கீேழ இற�கிவி8�. 

இ� ைவ!திய+தியிேலேய இ/வா0 உ68. 

ஒ; விஷ� ெகா6ட த6ண I>� ம;��கைள அதிகமாக� 
ெகா8!� அதனி� த�ைம அ�த உடலிேல விஷ�கA பரவ� 
ெச�தா4� அவைர� கா�க $%��. 

உடன%யாக எ;ைம� சாண!ைத எ8!�� ெகா68 இ� 
கைர�க� ெச�� 

1.அவ;ைடய பாத!ைத அத� ேம� ைவ!� வி)டா� 

2.Mமியி� நிைலகA இ;�9� இ�த கா�த�3ல� 

3.அைத இK!�வி8�. 

தாவர இன!தி� இ;�9� ச!திைன எ�ப% இ�த மா)%� த�ைம 
உணவாக எ8!�� ெகா6டேதா இ�த மா)%� உடலிேல இ;�த 
இ�த� ச!� இ� கைர!த� ேபா� 

1.இ�த மா)8�சாண� உடலி4Aள விஷ!திைன இK!�� 
கவ��� 

2.Mமியிேல வி)8வி8�. 
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ஆகேவ இைத� ேபால ஒ; விஷ!தி� உண�வி� ச!� 
எ/வாேறா அதனி� நிைலகA இைத� ெச���. இ� தா� D�ைம 
அவதார� எ�ப�. 

நNசி� இய�க நிைலகைள�� அைத $றிய%�க�D%ய 
ஆ�ற�கைள�� அ�த ஞானிகA க68ண��த ேப;6ைமகைள� 
9;நாத� கா)%ய அ;A வழியி� இ�ேக உண�!�கி�ேறா�. 

1.நNைச இK!�! தன�9A ேச�!� சாண!ைத 
ந�லதா�9கி�ற� மா8. 
2.அ�த� சாண!ைத நா� மிதி!தா� ந� உடலி4Aள விஷ!ைத 
இK!� ந� உடைல ந�லதா�9கி�ற�. 
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ஆ6 ெப6 அமில ச�தி தா� ந� Mமியி� ச�திேய…! - 

ஈ'வரப)ட� ெசா�ன� 

ச+ர!ைத� ெகா68 ேயாகாசன� சில வி!ைத விைளயா)8�கA 
எ�லா� ெசய� 3>கிறா�கA. அவ�களி� அ�க�Dறி� அமில! 
த�ைமேய அ/ ஈ��பி� எ6ண உண�வி� வ4வான அ- 
வள��பினா� 

1.ச+ர!ைத� ப!� நா)கA அ�ல� பதிைன�� நா)கA 

2.Gவாச!ைத அட�கிய $ைறயிேலேய சில வி�ைத 3>பவ�கC� 
உ68. 

அைத� ேபா�ேற ச+ர இய�க!தா� ச+ர!ைத� பல வி�ைத� 
ெசயலாக ேயாகாசன� (GYMNASTICS) ேபா�ற வழி $ைறயி� 
ெசய�ப8� $ைற�� இத� த�ைம�9 உக�த� தா�. 
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நா)%ய�… ச�கீத�.. உட� பயி�சி… சில விைளயா)8 வழி 
$ைறகA இவ�றி� ஒ/ெவா�றி4ேம 

1.எ6ண!தி� உண�ைவ� D�ைமயா�கி 
2.எ!�ைறயி� வழி�ப% இ�ச+ர இய�க� அதிக�ப%யாக� ெசய� 
ெகாAகி�றேதா 

3.அத�9க�த அ- வள��ைப இ�ச+ர� ெப�0 

4.எ8�9� எ6ண!தினாேலேய அ/வமில!ைத� கா�த மி� 
அ- வள��பாக ச+ர� வள��சி ெகாAகி�ற�. 

அதாவ�… எ6ண!தி� உண�ைவ� D�ைமயா�கி… �>த� 
ெகா6ட ஆ�வ உண�வி� உ�த4�9க�த வா��பாக� ச+ர� வழி 
வ9!�� ெகாAகி�ற�. 

இ!ெதாட� ச+ர இய�க!தி� ம)8� அ�லாம�… ெதாழி� 
$ைறயி4�… ம�ற கைலகA ஒ/ெவா�றி4ேம… ஒ; மனித� 
த� வாJ நாளி�… 

1.எ6ண!தி� உண�B Gவாச!ைத எ�ெசய4ட� ஒ�றிய 
Gழலி� வாJகி�றாேனா 

2.அ/வைலயி� வள��ைப� ச+ர அ-�கேள வள��பேதா8 
ம)8ம�லாம� 

3.அேத நிைல ெகா6ட அமில�Dறி� ஆவி நிைல அமில! 
ெதாட�3� 

4.இ/வள��பி� ெதாட�3ட� வள;� அைல! ெதாட�பாக இ/ 
ஈ��3ட� ெதாட��� வள�கி�ற�. 

“இன� இன!�ட� ேச;�…” எ�ற உ6ைமயி� த!�வ உண�B 
இத� அ%�பைடயி� ெசா�ல�ப)ட� தா�. 

ஆகேவ இ�ச+ர உண�வி� எ6ண!ைத� “ெச4!�� வழி 
$ைறைய� ெகா68” வாJ�ைகயி� நைட$ைற� ெசயைலேய.. 
1.மனித ச�தியி� ெசயைல உய�வி� வழியைம�க� 
ெசய�ப8!�� $ைற அறி�� 

2.எ6ண!தி� உண�ைவ உய�B ெகா6ட மக>ஷிகளி� 
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ெதாட�3ட� த� ஞான!ைத வள�!� 

3.சகல சி!�� அறி�� >ஷி! த�ைமயி� வழி ெபறலா�. 

ச+ர உண�Bட� இ�த >ஷி! த�ைம ெபற ஆ6 ெப6 D)8 
உண�B எ6ண வழி $ைறயி� வள��சியினா� தா� $%��. 
சகல சி!�B� ெப0� த�ைம அைடய ேவ68� எ�றா� 
வாJ�ைகயி� ஆ6 ெப6 எ6ண� D)8 நிைல 
ேதைவ�ப8கி�ற�. 

ஒ/ெவா; சி!த;� ஒ/ெவா; நிைலயி� ச�தி ெப�றா�கA. 

ஞான� சி!தி� வள��3 நிைல�9� சிவ ச�தி எ�ற ஆ6 ெப6 
அமில� D)%� உண�B! ெதாட�3 அவசிய�. 

தனி!த ச�தியினா� நா� ெசய�ப8ேவ�…! எ�ப� வள��3! 
த�ைமய� கா)%4� மல)8! த�ைமயான $னிவ�களி� 
நிைலைய ஒ!�!தா� தனி!� இய�க $%��. 

ஏென�றா� ஆ6 ெப6 அமில ச�தி தா� ந� Mமியி� 
ச�திேய…! 

அ�ச�தியி� ெதாட�3 ேபா�ேற Mமியி� உAள சகல நிைலகC� 
இ�றளB� வள���Aளைத� ேபா�0 ஞான!தி� ெதாட;�9� 
இ/வழி $ைறைய� ெப�றி8�கA. 
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ந�ைம எ�0 வி;�3வதா…! தIைம எ�0 ெவ0�பதா…? 

  

எ�ப%!தா� இ;�தா4�… கா�0 அ%�கிற�…! மைழ 
ெப�கி�ற�…! ெவயி� அ%�கிற�…! 9ளி� அ%�கிற�…! நா�9 
காலேம இ�ேக மாறி மாறி!தா� வ;கி�ற�. 

இைத� ேபா�0தா� நா� இ�0 மகிJ�சியாக� ெச�றா4� 
ேபா9� ேபாேத ஒ;வ� வாகன!தி�9� 90�ேக ேபாகி�றா�… 

ஒ;வ� கீேழ விK�� வி8கி�றா�. 
1.அைத� பா�!� ேவதைன�ப8கி�ேறா� 

2.பயமாகி ந8�க� அைட�� 9ளி� ேபா� ஆகி வி8கி�ற�. 

இர68 ேப� ச6ைட ேபா8கி�றன�. எ>�சலான ேப�Gகைள� 
ேபGகி�றன�. 
1.அைத [க��த உடேன நம�9� எ>�ச� வ;கி�ற� 

2.ெவ�பமாகிற�…! 



23 

 

அேத சமய!தி� ஒ;வ;�ெகா;வ� பரபர�பான நிைலகA 
ெகா68 ேபசி� ெகா6%;�கி�றன�. அைத நா� பா��க�ப8� 
ெபாK� ெப;� 3யலாக மா0கிற�, 

1.ஒ;வ;�ெகா;வ� ேமாதி� ெகாAவைத� பா��9� ெபாK� 

2.ெப;� 3யலாக (கா�0) மாறி ந� எ6ண�கைள� சிதற� ெச�� 
ந�ைம ஓட ைவ�கிற�. 

இ�ப% ஒ/ெவா; நிமிட$� நம�9A வர�D%ய நிைலகA 
ஒ/ெவா�0� மாறி மாறி கால�கA மா0வ� ேபா� வ�� 
ெகா6ேட தா� இ;�கி�ற�. 

9ளி� அ%!தா� நா� எ�ன ெச�கி�ேறா�…? ெவயி� அ%!தா� 
பரவாயி�ைல எ�கிேறா�. 

அேத சமய!தி� ெவயி� அ%�9� ெபாK� கா�ேற 
அ%�கவி�ைல எ�றா� “கா�0 வ�தா� பரவாயி�ைல…!” எ�0 
நிைன�கி�ேறா�. 

கா�0 அதிகமாக வ�தபி� “கா�0 அதிகமாகி வி)ட�… ந�மா� 
தா�க $%யவி�ைல…!” எ�0 ெசா�கி�ேறா�. 
1.ஒ�ைற நா� நா� வி;�3கிேறா� 

2.ஆனா� வ�தபி� அைத ெவ0�கி�ேறா�. 

ெவயி� அ%�கி�ற�… ெபா;ைள� காய ைவ�க ேவ68� 
எ�றா� அ�த ெவயி� ேதைவ�ப8கிற�. ஆனா� ெபா;ைள காய 
ைவ�பத�9 $� ெவயி� அதிகமாகி வி)டா� “அ�ப�ப�பா… 

உட�ெப�லா� எ>கிற�…!” எ�0 ெசா�கி�ேறா�. 

ெபா;C� காய ேவ68� தா�…! ஆனா� ேவதைன�� 
ப8கி�ேறா�. 
1.ஒ�0 ந�ைம ெச�தா4�… அதனி� ந�ைம�காக ேவ6% 
எ6-கி�ேறா� 

2.அ8!த நிமிட� அதனாேலேய ேவதைன�ப8கி�ேறா�. 
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�ணி காய ேவ68� எ�றா� கா�0 அ%�க ேவ68� எ�0 
வி;�3கிேறா�. கா�0 அதிகமாகி! �ணிைய! \�கி எறி�� 
வி)டா� இ�ப%! \�கி எறி�� வி)டேத…! எ�0 
ேவதைன�ப8கி�ேறா�. ஆக… அதிகமாக� கா�ற%!தா� எ�வாக 
இ;�தா4� \�கி எறி�� வி8கிற�. 

இ�ப% 

1.எ�லாேம நம�9 ந�ைம ெச�தா4� 

2.அதிேல�� சில தIைமகA இ;�க!தா� ெச�கி�ற�…! 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ஒ; மி� மினி� M�சி த� ஒளிகைள� பா��G� ெபாK� விஷ 
அ-�கA விலகி அ�த! தாவர இன�கைள உணவாக 
உ)ெகாAகி�ற�. 

அைத� ேபா�0 வாJ�ைகயி� எ�ெபாK� ேவதைனயான 
உண�Bகைள நா� [கர ேந��தா4� அைத நI�க அ;A 
மக>ஷிகளி� உண�ைவ! தன�9A [க��� இைத 
இைண!�விட ேவ68�. 

பி� எ�த ேவதைனயி� நிைல வ�தா4� நம�9A வராதப% 
அவ;�9A ேவதைன�ப)ட நிைலகA இ;ைள நI�கிவி)8 
நம�9A அ8!� ெபா;A கா-� நிைல�9 வரேவ68�. 

மி� மினி� M�சி த� ஒளிைய� பா��சி விஷமானைத 
வில�9வ� ேபா� “மக>ஷிகளி� அ;A ஒளிகைள அ�த 
மி�ன-�கைள எ8!�” நம�9A வ;� விஷ! த�ைமகைள 
ஒளியா�க ேவ68� 

நI�கA எ/வளB ெப>ய உய��தவராக இ;�தா4� ேகா%� 
ெச�வ�கA இ;�பிF� பிற� ப8� �யர�கைள� பா��காம� 
இ;�க $%யா�. 
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ேரா)%� நI�கA ெச�4� ேபா� ஒ; ைபய� தவறி� கீேழ 
விK�� வி8கி�றா�. விK�தவ� உ�கA ைபய� இ�ைல… 

எ�0 “கிட�கிறா� வி8… எ�0 அ�ப%ேய வி)8வி)8� 
ெச�வ I�களா…? இ�ைலேய…! 

அட� பாவேம.., யா� ெப�ற பிAைளேயா….! இ�த மாதி> விK�� 
வி)டாேன…! இர!த� வ�� வி)டா� இ�ேக உ�கC�9� 
பட..பட.. எ�0 வ��வி8�. 

உ�கA ந�ல மன� இ;A RJ�� வி8கி�ற�. ஆக நI�கA த�பா 
ெச�தI�கA…? 

இ�த� படபட�3 வ�தBடேன எ�ன நிைன�பீ�கA. 

அேத சமய!தி� த� பிAைளகA ேவகமாக வ�தா� 
“ேட�..ேட�…ேட�..! கீேழ விK��விடாதடா…” எ�0 ெசா�ல! 
ேதா�0�. 

இர68 தடைவ ெசா�வ I�கA. S�றாவ� தடைவ ெசா�வ I�கA. 
கீேழ விKவா�. 

நா� நிைன!ேத�…! கீேழ விKவா� எ�0… ெசா�ன மாதி>ேய 
விK��வி)டா�. 

இ�த உண�வி� ேவக! �%�3கA இ/வா0 இய�9கி�ற�. 

இைத� ேபா�ற தIைமகைள நI�கிய அ;A ஞானிகளி� உண�ைவ 
உ�கC�9A ஆழமாக இ�ெபாK� பதிய� ெச�கி�ேற�. 

யாைர நI�கA ேநா�ட� க6டா4� அ�த ேநாயி� த�ைம 
உ�கைள� ப�றிவிடா� அ�த மக>ஷிகளி� உண�ைவ 
இைண�க�ப8� ெபாK� அ�த ேநாயி� சார� உ�கC�9A 
வராதப% த8�க $%��. 
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அ;A மக>ஷிகளி� உண�Bகைள எ8!� வள�!� உ�கC�9A 
ெதளிவா�கி உ�கA எ6ண� உ�கA வா�9 அவ�கைள� 
பா��க�ப8� ெபாK� 

1.உன�9� பிணிகA இ�ைல 

2.நI நலமாக இ;�பா�…! எ�ற இ�த உண�விைன அைத எ8!�� 
பா��G�கA. 
3.அ�ேக இ;A மா��. ஒளிகA ெத>��. 
4.அவ�கA ேநா�� நI�9�. 
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நட�பெத�லா� “ஞான!ைத� ெபற� ெச�வத�9! தா�…!” - 

ஈ'வரப)ட� 

  

ஆ!ம வ4� ெப0வ� எ�ப� ஆ6டவ� அ;ளா� ஒ; ெநா%� 
ெபாKதி� கி)%வி8வ� எ�பத�ல…! 

இ�ச+ர�Dறி� உண�வி� எ6ண!ைதேய உய� ஞான வழி 
$ைற�9� ெசய�ப8� ஒ/ெவா; ெசய4�9ேம ெசயலி� வழி 
$ைறயி� ெச4!த�ப8� எ6ண!தி� உட� ஏ�9� உண�B 
நிைல�ெகா�ப!தா� ெசய�ப8!த $%��. 

உண�B நிைல எ�ப�… 

1.சகல நிைலகளி4� இ/ெவ6ண� ேமா�� ெபாK� 

2.சமமான சா�த நிைல�ட� D%ய எ6ண!தி� பா� 

3.அ�த உண�வி� ெசயைகைய உட� நிைல ஏ�0 வழி�ப8!�� 
நிைல�ெகா�ப 

4.சகல ச�திகளி4� சமமான சா�த ச�திைய� ெசய�ப8!�� வழி 
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$ைறயினா� தா� 

4.ஆ!ம பல!ைத� D)%� ெகாAள $%கிற�. 

ஆ!ம பல� ெப�ற… ஞான! த�ைமயினா� எ6ண!தி� 
உண�ைவ� சா�த�ப8!�� வழி� ெசயைல “அ/வா!மாேவ…” 

பிற9 ெசய�ப8!தி வழி நட!��. 

சி0 சி0 �ளிகA ேச��� தா� ெப; ெவAளமாகி�ற�. அைத� 
ேபா�0 ஒ/ெவா; ெசயலி4� எ6ண!தி� வழி $ைறைய� 
ெசய�ப8!�� தனைம ெகா68 தா� ஆ!ம பல� D% 
வ4வாகி�ற�. 

1.ஆ!ம பல� ெப�0 வி)டா4� 

2.வாJ�ைகயி� நட�9� எதி� நிைல உ�த�கA பல ேமாத!தா� 
ெச���. 

ெப;� ெவAள!தி� எதி�ப8� 9�ைபகA எ�ப% அ%!�� 
ெச�ல�ப8கி�றனேவா அைத� ேபா�ேற ஆ!ம பல� ெப�ற 
வாJ�ைகயி� எதி��ப8� 

1.உண��சிகைள உ�த�D%ய சில நிைலகA ஏ�ப)டா4� 

2.ெவAள!தி� அ%!�� ெச�4� 9�ைபகைள� ேபா�0 

3.அ� ந� ஆ!மாBட� கல�கா�. 

பல காலமாக உைழ!�� ச�பாதி!� வ I8 க)8� ெபாK�… 

வ I)%� அ'திவார!ைத� பல� ெகா68 க)%யBட�… அத�9 
அழ9 ெச�வ� க%னம�ல…! 

அ�ப%� க)ட�ப)ட வ I)%� ஆ�கா�9 ஏ�ப8� ��3ரB 
நிைலகA சில ெச�� ெகா6ேட தா� இ;�க ேவ68�. 

அைத� ேபா�ேற ஞான!தா� சி!� ெகா6ட ஆ!ம பல� ெப�0 
இ�ச+ர$ட� வாK� கால!தி� 

1.க)ட�ப)ட வ I)%� 9�ைபகA அ68வைத� ேபா�0� 
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2.காைரகA உதி�வைத� ேபா�0� சில நிைலகA ஏ�பட!தா� 
ெச���. 

அைத! ��3ரBப8!தி� ெகா68 தா� இ;�க ேவ68�. 

உட4ட� ெகா6ட வாJ�ைகயி� எதி��ப8� யாைவ�ேம 

1.ந� ஞான!ைத வள��கவ�ல வழி $ைறயாக 

2.ஆ!மாவி� ெசயைல� ெகா68 வழி ெப0� ப�9வ!ைத நா� 
ெபற� ேவ68�. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

மனிதனி� வாJ�ைகயி� பிற� ப8� ேவதைனைய நா� 
[க��ேதா� எ�றா� அ�த ேவதைனயி� உண�BகA ந� ந�ல 
9ண�கைள அ�த ேவதைன எ�ற விஷ� இய�கி! 
ெதளிவா�காதப% ந�ைம இ;A Rழ� ெச�� வி8கி�ற�. 

அ�ெபாK� சி�தி!�� ெசய�ப8� த�ைம இழ�க�ப8கி�ற�. 
ந�ல ெசா�கேளா ந�ல பாைதகேளா நா� ெசா�ல! தவறி 
வி8கி�ேறா�. 

ஆக அ�த நிமிட!தி� ஒ; ந�லைத நா� ெச�ய ேவ68� 
எ�றா4� 

1.ந�லைத ந�மா� ெசா�ல $%யா� ேபா�வி8கி�ற�. 
2.ந�ல உண�BகA நம�9A நிைனேவ இ�லா� 
ேபா�வி8கி�ற�. 
3.ந�ல கா>ய!ைத� ெசய�ப8!த $%யா� ேபா�வி8கிற�. 

உதாரணமாக நா� 3திதாக! ெதாழி� ஆர�பி�க� ேபாகிேற� 
எ�0 ைவ!�� ெகாAேவா�. இ�த எ6ண!ைத வ4வா�கி� 
ெகா68 ெச�ய�ப8� ெபாK� அத�96டான எ6ண�கைள 
எ8!�� ெசய4�9� ேபாகி�ேறா�. 
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ஆனா� ெசய4�9� ேபா9� ெபாK� ஒ;வ� அச+> ேபால 
இைடெவளியி� வ�� 

1.அவ� எ�லா� ெச�தா�… 

2.ஆனா� நHடமாகி வி)டா�…! எ�0 அவ�கC�9A ேபசி� 
ெகா6%;�பா�கA. 

ெதாழி� ஆர�பி�க ேவ68� எ�ற எ6ண!தி� ெச�4� 
ெபாK� இ�த உண�BகA ப)டBட� 

1.ேபா9� ெபாKேத இ�ப% எதிெராலி வ;கிறேத எ�ன 
ஆ9ேமா…?! 

2.இைத இைண!�� ெகாAகி�றா�கA. 

வாJ�ைக�9 எ�ப%�� ெதாழி4� ெச�ய ேவ68�. எ8!த 
கா>ய!ைத நட!த $ய�சி எ8�க ேவ68� எ�0 
எ6ணினா4� “இ�த� ச�ேதக உண�BகA” கல�� வி8கி�ற�. 

இ�ப%� கல�� வி)டா� அதனி� �ைணயாக நI�கA ேபா9� 
ெபாK� இ�த இ�க)டான உண�Bகேள அ�ேக ேதா�0�. 

ஆகேவ இ�த உண�வி� த�ைம தன�9A வர�ப8� ெபாK� 
எ6ண�கA வ4� ெப�0வி8கி�ற�. அ�3ற� அ�த 
வியாபார!ைத ைவ�9� ெபாKேத ெதாழி� ஆர�பி!தBட� 

1.இ� வி�9மா வி�காதா…! 

2.வா�9வா�களா வா�க மா)டா�களா…? இ�த எ6ண� வ;�. 
3.இ�த உண�BகA தா� ெவளி வ;�… இ�த மண�கA 
வ��வி8கி�ற�. 

இ�த எ6ண� ந�மிடமி;�� ெவளிவ�த பி� எ�ன ஆ9�…? 

வா%�ைகயாள�கA நா� ைவ!தி;�9� சர�ைக� பா��பா�கA. 

சர�ைக எ8!�� பா��9� ெபாKேத இ�த மனித� எ8!�� 
பா��கிறா�… எ�ன ெசா�ல� ேபாகி�றானா…? இ�த உண�B 
ஓ8�. 
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அ�த ெவ0�பி� த�ைம வர�ப8� ெபாK� “இ� எ�ன 
விைல�க…” எ�பா�கA…? 

“இ� எ�ன விைல�க…” எ�0 ெசா�ல�ப8� ெபாK� இ� 
இ�ன விைல… எ�0 எ8!தBட� ஆர�பி!�வி8ேவா�. 
1.நா� இைத� ப!� Lபா��9 வா�கி வ�ேத�. 
2.அதி� ஐ�ப� காG தா� லாப� ைவ!தி;�கி�ேற�. 
3.10.50�9! த;கிேற�. 

இ�ப% உ6ைமைய� ெசா�லி நா� வி�கலா� எ�0 
ெசா�ேவா�. ஆனா� இ�ப%� ெசா�னBட� அவ�கA எ�ன 
ெசா�வா�கA…? 

“ச>… ச>… ஒ�ப� Lபா��9! த;கிறI�களா…?” எ�பா�கA. 

இ�ப%… இ�த உண�BகA எ�ன ெச���…? 9 Lபா��9! 
த;கிறI�களா…! எ�0 வ;�. 

இ�த உண�BகA அ�ேக ப)ட பி� வியாபார� எைத எ6ணி 
வ�ேதாேமா அதிேல “ச�ேதக!ைத” இ�ேக உ;வா�கி� 
ெகா6ேடயி;�9�. 

இ�ெவ�லா� நம�9A விைள�த உண�Bகேள நம�9A 
அ-�களாக விைள�� அ�த அ-�கC�9 உணB ேத8� 
ெபாK� இ�த உண�வி� ஆ�மா�கA வ;�. 

அ�த மாதி> ேநர!தி� எைத� ெச�ய ேவ68�…? 

பிAைளயா� Gழி ேபா)8 அவ;�9 இர68 அபிேஷக!ைத�� 
அ��சைன�� ெச�� வி)8 அ;க�3�ைல�� ேத�கா� வாைழ� 
பழ!ைத�� ெகா8!�வி)8� பா�!தா� அ�த விைன இ�ேக 
ஆகா�. 
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அத�காக!தா� விநாயகைர ைவ!� நா� எைத நம�9A 
விைனயா�க ேவ68�…? விைன�9 நாயகனாக எைத இைண�க 
ேவ68� எ�0� கா)%�Aளா�கA ஞானிகA. 

உயிர- ேதா�றி� பல ேகா%� ச+ர�கA எ8!� இ�0 ந�ைம 
மனிதனாக உ;வா�கி மனிதனான பி� உண�வி� த�ைம 
ஒளியாக மா�றி இ�0� �;வ ந)ச!திரமாக ஒளியி� Gடராக 
வாJ��� வள���� ெகா68Aளா� அக'திய மாமக>ஷி. 

நம�9A மகிJ�சியாக உ;வா�9� த�ைமைய அ�த 
மக>ஷிகளி� ச�திைய நா� ெபற ேவ68� எ�0 எ6-த� 
ேவ68�. 
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பர�பைர ேநாைய நI�9� வழி 

  

ந� 98�ப!தி� Sதாைதய�கேளா உடைல வி)8 பி>�� 
ெச�றி;�தா4� அவ�கCட� நா� பழகி இ;�9� ெபாK� 
அவ�கA உண�BகA ந� உடலி� உ68. 
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அவ�கA உடைல வி)8� பி>�� ெச�ற பி� பாச!தி� 
வலிைமயிேல நா� ஈ�!ேதா� எ�றா� அ�த ஆ�மா�கA ந� 
உட4�9A வ��வி8�. 

அ/வா0 வ�தா�... 
1.அ�த உடலி� ஏ�ப)ட ேநா�கC� அவ� ேபசிய 3ல�பிய 
உண�BகC� ந�ைம�� 3ல�ப ைவ!� வி8�. 
2.பி� ந� உடலி4� அைத� ேபா�ற சில நிைலகA வ��வி8�. 

அவ;ட� பழகி ெரா�ப கால� இ;�தா4� ஒ;வ� உட4�9A 
ேபானா4� ம�ெறா; உட�கA அவ� உடலிலி;�த ேநா� 
சிறிதளB இ;�9�. இ;�தா4� அ� பர�பைர ேநாயாக 
விைள��. 
1.ஆ'மா ேநா� இ;�கிற� எ�றா� பர�பைர ேநாயாக அ8!த 
ம�கC�9� அ� வ�� ேச;�. 
2.இர!த� ெகாதி�3 இ;�� அத� வழி அவ� இற�தி;�தால அ� 
பர�பைர ேநாயாக வ;� 

3.ச��கைர ச!� இ;�தா� அ� பர�பைர ேநாயாக 
அ8!தவ�கC�9 வ;� 

4.சரவா�கி ேநா� ம�ற எ�த ேநாயாக இ;�தா4� இ� ேபா�0 
பர�பைரயாக வ;�. 

ஏென�றா� அ�த உண�வி� ேவக� �%�3கA பழகிய 
உண�BகA ேச��க�ப8� ெபாK� அவ� இற�தா� இ�த உடலி� 
அ-�கA ெப;�க�ப)8 அ�த ேநாயி� வ�ைமைய இ�ேக 
கா)8�. 

அேத சமய!தி� க;வி� வள;� 9ழ�ைதகC�9� Dட... 
1.அ�த! தா� அ� ேவ0 ஒ; 98�ப!தி� இ;�� வ�தா4� 
அ�த! தாயி� க;விேல சிG வளர�ப8� ெபாK� 

2.இ�த உண�BகA அவ�கA ேபசி� ெகா6%;�9� ெபாK� த� 
பர�பைரயி� கைதகைள� ெசா�னா� அ�த ேநா�கA 
வ��வி8�. 
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ஒேர 98�ப!தி� ஒேர வ�ச!தி� ேச��த அ�கா மகA... த�பி 
மகA... இ�த மாதி> இர!த ச�ப�த� உAளவ�கைள� ச�ப�த� 
ெச��� ெபாK� “பர�பைர ேநாெய�ற நிைலகேள வ;�...” 

அ�நிய!தி� ெப6 எ8!� வ�தா� அவ�கA உண�B�9 ஒ!� 
வரா�. ஆனா� அ�ேக இ�த� 9ழ�ைதகC�9� பர�பைர ேநா� 
வ;வதி�ைல. 

1.ஆனா� அவ�கA தா� வழி இ�த� பர�பைர ேநா� அ�ேக 
இ;�தா� அத� வழி இ�ேக வ�� ேச;கி�ற� 

2.ஆ6 வழியி� இ;�தா4� இேத மாதி> ஒ; உடலி� 
உண�BகA கல�க�ப8� ெபாK� அத� வழி வ��வி8�. 

தா!தா பா)%�9 அ�த ேநா� இ;�தா� அ�த அ�மாB�9� 
இ;�9�. அத� உண�B வர�ப8� ெபாK� தா� க;விேல 
இ;�9� ெபாK� 9ழ�ைத�9 வ��வி8�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகA எ�லா� நா� தவி��க 
ேவ68ெம�றா� காைலயி� �;வ தியான ேநர�களி� உடைல 
வி)8� பி>�த அ�த ஆ�மா�கைள அவசிய� வி6 ெச4!த 
ேவ68�. 

�;வ ந)ச!திர!தி� ேபர;A ேபெராளி நா�கA ெபற ேவ68� 
எ�0 $தலிேல நம�9A வ4ைவ ஏ�றி� ெகா68 அத� பி� 
ந�$ட� வாJ�� வள��� உடைல வி)8� பி>�� ெச�ற அ�த 
எ�லா ஆ�மா�கைள�� 

1.ச�த>ஷி ம6டல!�ட� இைணய� ெச�ய ேவ68�... 
2.அ�ேக உ�தி! தAள ேவ68�. 

அ�த ஒளி� கடலி� $�ேனா�களி� உயிரா!மா�கA இைண�� 
உட� ெப0� உண�BகA கைர�� பிறவியி�லா நிைலைய 
அைடய ேவ68�... அழியா ஒளி� ச+ர� ெபற ேவ68� எ�0 
இைத� ேபால தின$� அ�த ஆ�மா�கைள ச�த>ஷி 
ம6டல!�ட� இைண�கலா�. 
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யா� உடைல வி)8� பி>�தா4� உடன%யாக நிைனBப8!தி 
�;வ ந)ச!திர!தி� ேபர;ைள வ4� ெபற� ெச��... உடைல 
வி)8� பி>�� ெச�ற ஆ�மா�கைள� ச�த>ஷி ம6டல!�ட� 
இைணய� ெச�ய ேவ68�. 

இ�த $ைற�ப% ெச�தா� பர�பைர ேநா�கைள மா�ற $%��. 

 

பசி… \�க�… கழிB… காம�… ேபா�ற உடலி� ெசய� 
இய�க!ைத ஆ!ம வ4ைவ� ெகா68 மா�றியைம�க $%�� - 
ஈ'வரப)ட� 

  

ந� Mமியி� இய�க!தி� எ�ப% இ;A அதிகமாகB� ஒளி 
9ைறவாகB� உAள�ேவா அைத� ேபா�0தா� மனிதனி� 
எ6ண� ெசய4� உAள�. 

1.க8� இ;)%4� சிறி� ெவளி�ச� ஊ8;வி ஒளி பா��ச 
$%��. 
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2.ஆனா� சிறி� ெவளி�ச!ைதேய மைற�க� க8� இ;)8 
ேதைவயாக உAள�. 

ந� எ6ண!தி� இ;ைள ஒளியா�9� ஆ!ம வ4ைவ நா� 
ெப�ேறாமானா� 

1.உடலி� எ6ண நிைல�ெகா�ப� ெசய�ப8� 9ண!ைதேய 

2.ஆ!மாவி� ெசயலாக உடைல� ெசய�ப8� வைகயி� 
ெசயலா�கி 
4.இ;ளி� இ;�� ஒளி ெப0� ஞான ஒளியாக 

5.ந� ஆ!ம ஒளி பிரகாசி�9� ச�திைய� ெப0�. 

எ6ண!தி� உAள இ;AகA எைவ…? 

சலி�3… ேசா�B… பிற>ட� உAள 9ைற காண�.. 3கK�காக 
ஏ�9� ஏ�க நிைல… மரண பய�…! ேபா�ற இ;A த�ைமகA 
எ�லாவ�ைற�� எ6ண!தா� எ8�9� ஞான ச�தி ெகா68 
நா� மா��க ேவ68�. 

9ேராத� வNசைன எ�ற தIய 9ண�கA ேவ0. எ6ண!தா� 
மைற!�வி8� இ;A 9ண�கA ேவ0. 

ஆ!ம ஞான!தா� நா� வள��� வ;� கால�களி� சலி�பி� 
ேசா�ைவ அ6ட விட� Dடா�. 

சலி�பி� ஏ�க!தா� “உய�B ெகாAேவா�” எ�ற 

1.உய� ஞான வழி�9 அ�த ஏ�க நிைலைய� ெச4!தி 
2.அ�த ஏ�க!திேலேய ஆ!ம வள��ைப வள��கB� $%��. 

ஆனா�… பிற�பா� ெபா;ைள� பா�!� ஏ�க�ப8� ஏ�க!தா� 
மனித வாJ�ைக அழிவி�9� ெச�வ�68. 

9ண�கைள வழி�ப8!�� ஞான!தா� ெபறவ�ல ஆ!ம 
பல!தா� தா� இ;A எ�ற நிைல நI�9�. ேம4� ஒளியான 
ஆ!ம வ4ைவ� ெப�ற ஆ!ம ஞான!தா�… எ6ணிய எ6ண 
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நிைல�ெகா�ப க8� பசிைய��… உட� ேசா�ைவ��… க)8�9A 
ெகா68 வர $%��. 

அேத ேபா� உடலி� எ�த� பாக!தி� எ�த வைகயான 
உபாைதகA ஏ�ப)%;�தா4�… இ/Bடலி� ெசய4�9�… 

1.இ/வா!ம ஞான!தா� மக>ஷிகளி� அைல! ெதாட�பி� 
ெதாட�3 ெகா68 

2.அவ�கA ஈ��பைல வ>ைசயி� எ6ண!ைத� ெச4!தி Gவாச� 
எ8�9� ெபாK� 

3.எைத எ6ணி� Gவாச� எ8�கி�ேறாேமா… அ/வைல அமில 
உண�B இ�த உடலி� சா% ஏ�ப8� எ6ண நிைல�ெகா�ப… 

4.”ஆ!ம பல!ைத� ெகா68” இ/Bடலி� ெசயைல�� சரீா�கி8� 
வழிைய வ9!�� ெகாAளலா�. 

இ�த உட� ஒ; அ8�3 தா�. இ�த உடலி� சைம�9� அமில 
உண�வி� ஆவி நிைலைய ஆ!மா ெப�0 அத� வழியி� ஆ!மா 
வாJவ� எ�ப� “சாதாரண வாJ�ைக நிைல...!” 

ஆனா� வாJ�ைகயி� ஞான ஈ��3 ந�9ண! தியான� 
ெசயலா�… எ6ண!தி� Gவாச!தி� ஆ!ம பல� ெப�ற ஒ; 
ஞானியினா�… 

1.உட� சைம�பிலி;�� ஆ!மா பல� ெப0� நிைல மாறி 
2.ஆ!மாவி� ெசய4�9க�த சைம�பாக இ�த உடைல இய�க 
$%��. 

பசி… \�க�… கழிB… காம�… ேபா�ற உடலி� ெசய� 
இய�க!ைதேய ஆ!ம வ4�D%ய ஞானியினா� ஆ!ம வ4ைவ� 
ெகா68 மா�றியைம�க $%��. 

அ!தைகய த�ைம�9… இ�ச+ர�Dறி� எ4�3கைள மி� கா�த 
வ4� ெகா6ட உ0�3�களாக உ0தி ெகா6%8� ெசயலா� 

1.ச+ர உண�வி� சாதாரண நிைலையேய 

2.எ6ண!தி� இய�க நிைல�ெகா�ப மா�றியைம�9� 
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3.ஆ!ம வ4ைவ� ெகா68 ெசயலா�க!தி�9� ெகா68 வர 
$%��. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

மி� மினி� M�சி உடலிலி;�� ெவளி�ப8� உண�வி� த�ைம 
அ�த ஒளி�க�ைறகA ப)ட பி� சி0 அ-�கA விலகி� 
ெச�0வி8�. அத� Sல� இைலயி4Aள அ�த [6ணிய 
அ-�கைள உணவாக உ)ெகாAC�. 

மி� மினி� M�சி வ�தெத�றா� ஒ; \�கணா�9;வி எ�ன 
ெச���…? 

இ�த மி� மினி� M�சிைய� பி%!�� ெகா68 த� D)%� 
களிம6ைண ஒ)ட ைவ!� அதி� இ�த மி� மினி� M�சிைய 
ஒ)ட ைவ!�� ெகாAC�. 

எத�காக…? 

த� D)%� ெவளி�ச!தி�காக அைத ஒ; விள�காக (LIGHT) 

ைவ!�� ெகாAகிற�. 

\�கணா�9;வி இ;�9� D)8�9A பா�!தா� களிம6 
இ;�9�. பற�� ெச�4� மி�மினி� M�சிைய� ெகா!தி! த� 
D)%�9A ஒ)ட ைவ!�! த� 9NGகC�9 ெவளி�ச!ைத� 
கா)% வழி ெகா8�கி�ற�. 

9NGகA இ;)8�9A தவி�காதப% இ�த உண�வி� த�ைம 
அNசிடாம� ச�தமிடாம� இ;�பத�காகB� ச�தமி)டா� ம�ற 
எதி>கA இ�ேக வ��வி8� எ�பத�காகB� இ/வா0 
ெச�கி�ற�. 

\�கணா�9;வி கனமான இட!தி� அ� D8 க)டா�. 
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ஏென�றா� எலிேயா ம�ற த� எதி>கேளா அ�த இட!தி�9A 
வ��விடாம� இ;�பத�காக மர!தி� அ�த இைல [னியி� 
ைவ!�!தா� த� D)ைட� க)8�. 

இைல [னியி� ஏ� D)ைட� க)8கிற�…? 

பலவ Iனமான இட!தி� D8 இ;�பதா� அ�ேக ேவ0 எதி>கA 
வ�� உ)கா��தா� 

1.உடேன ெத>��வி8�. 
2.D8 க)%யி;�9� இட!தி� வ4 9ைற��வி8�. 
3.இ/வா0 அத�96டான ஞான!ைத� ெகா68 
ெசய�ப8!�கிற�. 

த� அறிவி� ெதளிB ெகா68 ஒ; மர!தி� D)ைட� க)% 
மி�மினி� M�சிைய ஒ)ட ைவ!� அத� ெவளி�ச!தா� 9NGகA 
ச�த� எK�பாதப% ெச�கிற�. 

ஏென�றா� ெவளி�ச� இ�லாத ெபாK� 9NGகA ச�த�கைள 
எK�3�. அ�த உண�வி� ஒலிகைள� ேக)8� Mைனேயா அைத� 
ேபா�0 ெவௗவாேலா வ�� 9NGகைள இைரயா�கி ெகாAC�. 

ெவௗவாெல�லா� த� உண�வி� ஒலி ெகா68 9NGகைள� 
ெகா�0 த� உணவாக� 3சி!�வி8�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளிலி;�� த� 9NGகைள� கா�க 
9NGகளிடமி;�� அ�த ஒலிகA வராதப% த8�பத�காக அதனி� 
ச�த!ைத அ$�க மி� மினி� M�சிைய ஒளியாக அ�ேக 
ைவ�கி�ற�. 

இைதெய�லா� ஏ� ெசா�கிேற� எ�றா� இய�ைகயி� த�ைம 
வர�ப8� ெபாK� 

1.ஒ/ெவா; உயி>ன$� எ/வா0 விைள�த�? 

2.அதனி� ஞான� எ�ப% இ;�கிற�? 

3.”அைத நI உ�0� பா�…” எ�0 கா)%னா� 9;நாத�. 
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\�கணா�9;வி இரவிேல இைர ேதட� ெச�ல $%யா�. அ� 
வைரயி4� மி�னி� ெகா6%;�9� அ�த ெவளி�ச!ைத� 
பா�!�� 9NGகA அ�ப%ேய ஏ�கி� ெகா6%;�9�. 

அ�த நிைலயிேலேய உற�கிவி8�. 

9;நாத� கா)%ய வழி ெகா68 இரB $Kவ�� 
\�கணா�9;வி எ�ன ெச�கிற�…? அதனி� எ6ண�கA 
எ�ப% இ;�கிற�…? 9NGகA எ�ன ெச�கிற�…? எ�0 இரB 
$Kவ�� பா�!!�� ெகா6%;�ேத�. 

1.இைத அறிவா� அறிய� D%ய நிைல இ;�தா4� 

2.அைத உண�வா� எ�ப% நI அறிய ேவ68�…? எ�0 9;நாத� 
கா)%ய நிைலகA தா� இ�. 
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இ�ைறய உலகி� ந�லேதா… ெக)டேதா… எ�லாேம “அதIத 
ேவகமாக” இய�க�ப8கிற� - ஈ'வரப)ட� 

  

R>ய அைல ஈ��பிலி;�� (SOLAR) இ�ைறய விNஞான!தி�காக� 
ெசய�ைக மி� கா�த அைலைய மிக! �>த இய�கமாக இ�த 
`�றா6%� மனித விNஞான� பி>!ெத8!�� ெகா6ேட 
உAள�. 

ெசய�ைக ஒளி காண… R>ய ச�தியி� அைலைய இ�த� 
Mமி�9! �>த�ப8!தியத� “ெசய�ைக இய�க ேவக�…” 

உயி>ன�களி� ஈ��3 வா��பி4� இ�கா�றைலயி� 
ெதாட�பினா� ெபறவ�ல �>த இய�க!தினா4� 

1.இ�கலி மனித�களி� ஞான ஈ��3� 

2.இய�க! �>த$� மிக ேவகமாக $�ேனறி�Aள�. 

$�ேனறி�Aள�…! எ�ப� இய�ைகயி� அைல ஈ��பான� 
உயி>ன�களி� Gவாச ஈ��பி�9! �>த� ெகாAC�… கா�த 
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அ-�களி� மி� ஈ��3 நிைல… உயி>ன வள��3 யாவ�0�9ேம 
�>த�ப)8Aள� இய�ைக. 

“ெசய�ைகயி� ெசய4�காக” R>ய அைலயி� மி� கா�த 
அைலகைள� பி>!ெத8�9� இய�க!தா�… Mமியி� த�ைம�ேக 
அ�த� 9ண� D%வி)ட�. 

அ!தைகய ேவக!தி� ெசயலினா�தா�… இ�`�றா6%� மனித 
விNஞான� ெசய�கA அைன!��… �>த ேவக ஓ)ட� 
ெகா68… மிகB� வள��சி��0 ஓ%� ெகா68Aள� இ�0. 

இ! �>த ஓ)ட!ைதேய ச�ீப8!தி வழி�ப8!�� ஞான ஈ��பி� 
இய�ைக� ச�தி�9 ஆ!ம ெதாட�3ட� ெசய�ப8!திேனாமானா� 
ஆயிர� ப!தாயிர� ஆ68கC�9 $� வள��சி��ற நிைலைய� 
கா)%4� உய� வள��சி�9� ெகா68 ேபாகலா�. 

அதாவ� இ�ைறய (இ�கலியி�) மி� அைல� ெசய4�9 
உ)ப8!த�ப)ட மி� ச�தியி� �>த� ேபா�ேற 

1.எ6ண!தி� எ8�9� Gவாச!தா�… ஞான!தி� ஈ��3 
நிைலயினா�… 

2.இ/வா!ம வா��ைப ஒளி நிைலயா�கி… 

3.உய� >ஷிகளி� ெதாட�பி�… சி!� நிைல ெகா6ட >ஷி! 
த�ைம�9 உ)ப8!த $%��. 

அேத சமய!தி� தIய ச�தியி� ெசய�கC� இ�0 பல 
நிைலகளி� �>த� ெகா68 மா�தி+க!தாரா� அவ�கA 
அறியாத நிைலயிேலேய அவ�கC�9A சில �>த ஆேவச அைல 
உண�B ெகா6ட ஆவி ஆ!மா�கA அவ�கA ஈ��3�9A 
சி�கிவி8கி�றன. 

அ/வா!மாவி� உ�தலி� Gைவ�9 உக�த ஆகார!ைத இவ�கA 
த��… ம�திரவாதியி� (Rனிய�கார�களி�) ெசய4�காக 
அ/வாவிகA எ�ெசயைல�� ெச�வி�9� த�ைமயி� பல 
விப+த� ெசய�கC� நைட ெப�0� ெகா68Aளன. 
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அதிெல�லா� சி�கா�… உ6ைமயி� இய�ைக ஆ!ம வ4ைவ 

1.நா� ந�9ண�களி� வா��பாக இய�கவ�ல இய�க!தா� 

2.இ/வா!ம வ4ைவ� ெகா68 �>தமாக >ஷி! த�ைம ெபற 
$%��. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

1.சி!தி 
2.ைசவ சி!தி 
3.ைசவ சி!தா�த� 

4.சி!தா�த� 

5.ஒ�0ட� ஒ�0 இைண�க�ப8� ெபாK� ேவத�களி� 
உபநிஷ!��கA – பி>!�� கா)8� நிைல D)ட� கழி!த� 
ெப;�க� வ9!த�. 

ஒ; ெபா;Cட� ஒ; உண�B இைண�தா� அதFட� இைண 
ேச�!த உண�வி� த�ைம மா0கி�ற�. 

இைத� ேபால! தா� ைசவ!தி� அைசவ� எ�ற நிைல 
எ�ெபாK� உ;வாகி�ற�…? 

ேகாபமான ஆ!திரமான வ I>ய உண�BகA நம�9A அதிகமாக 
வ;� ெபாK� அ� ந� உடலி4Aள ம�ற அ-�களி� 
த�ைமைய� ெகா�0 3சி�கி�ற�. 

ெகா�0 3சி�9� உண�BகA ந� உட4�9A விைள�தா4� 
நா� ம%�த பி� இேத அ-வி� த�ைம உட�களிலி;�� 
உ;வாகி வி8கி�ற�. அ/வா0 உடலிலி;�� ெவளி�ப)டைத 
R>யனி� கா�த� ச�தி கவ��� அைலகளாக மா�0கி�ற�. 

அைத யா� ப�0 ெகா68 

1.அ�த ம%�த மனிதைன மீ68� எ6-� ெபாK� 

2.அ�த மனித உடலி� விைளய ைவ!த தIைமயான உண�Bகைள 
இவ� தன�9A [கர�ப8� ெபாK� 
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3.அ�த அைசவ!ைத உணவாக உ)ெகாAC� அ-வாக 
வ;கி�ற�. 

இவ�கA ந�ல 9ண�கA ெகா6%;�தா4� ஒ; மனித� பா� 
அ�3 ப63 ெகா6%;�தா4� 

1.அ�த மனித உடலி� இ�த ேவதைன எ�ற உண�BகA உ;வாகி 
2.ந�ல அ-�கைள� ெகா�0 3சி!த நிைலகA இ�த உடலி� 
ேநாயாக மா�0கி�ற�. 

இ�த உடலி� ந�ல அ-�கA வள��சிய�ற நிைல வ;� 
ெபாK� ம�ெறா�ைற� ெகா�0 3சி�9� உடலாக உ;வா�9� 
ெபாK� ந�ல அ-�களா� உ;வான இ�த உட4� நலிய! 
ெதாட�9கி�ற�. 

இ/வா0 அ�த உண�வி� த�ைம வர�ப8� ெபாK� தா� இ� 
அைசவமாகி�ற�. 

தாவர இன!தி� ச!ைத நா� உணவாக உ) ெகா68 அ-வி� 
த�ைம அைட�தா4� இ�த ேவதைன எ�ற விஷ!தி� த�ைம 
அ-�களி� உ;வாகிவி)டா� எ�ன ஆகி�ற�…? 

ந� உடலி� %.பி. ேபா�ற ேநா�கC� உட� அ>�பி� 
நிைலகC� 

1.உடலி� தைசகைள உணவாக உ)ெகாAC� அ-�கA 
உ;வாகி 
2.தைசகA சJீ பி%!� 

3.ந�ல இர!த�கA உ;வாவைத! தைட�ப8!�கி�ற�. 

அேத சமய!தி� இர!த ஓ)ட�கைள� சரீாக இய�காதப% அதி� 
வ;� உண�வி� த�ைமகA உடைல உணவா�9� நிைலயாக 
உணவாக உ;வா9� அ-�கைள இைடமறி!� ெவAள-�கA 
அ� உணவாக உ)ெகாAள! ெதாட�9கி�ற�. 
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இ/வா0 ெவAைள அ-�களி� த�ைம அதிகமாகி வி)டா� 
நI>� ச!தாக மா�0வ�� Gைவயி� இனி�பாக! (9Cேகா') 
தன�9A வ;� ெபாK� 

1.கைர�� த�ைம ெகா68 

2.எதிேல கல�தா4� நIராக வ%!� வி8வ�� 

3.இைத� ேபா�ற உண�வி� அ-�கA அ� மாறிவி8கி�ற�. 

ேவதைனயான நிைலகைள நா� அதிகமாக எ8!�� ெகா6டா� 
இ�த விஷ!தி� த�ைம ஊ8;வ�ப8� ெபாK� ந� உடலி� 
உAள அ-�கA சரீாக இய�கவி�ைல எ�றா� 

1.ந� உடலி� இர!த!ைத உ;வா�9� அ-�கைள ம%ய� ெச�� 

2.உட� $Kவ�� நIராக மா�றிவி8கி�ற�. 

பா�!தா�... “இர!த� காணவி�ைலேய...!” எ�0 இத�காக 
ெச/வ-�கைள உ;வா�9� உண�வி� அ-�கைள ம�ெறா; 
உடலிலி;�� இ�த உட�கC�9 விNஞான அறிB ெகா68 
மா�றி இைத உ;மா�றி ெச/வ-�கைள உ;வா�9கி�றா�கA. 

ஆனா� அேத சமய!தி� அ%�க% அ�த இர!த�கைள இ�ேக 
ெகா8!தா� தா� அ� வள;� த�ைம வ;கி�ற�. 

அத�9A இ�த உண�வி� த�ைம வள��� ெகா68 ம�ற 
உண�வி� அ-�கைள உ;வா�கி அ�த உடைல நலமா�9� 
த�ைமகA விNஞான அறிவா� வ;கி�ற�. 

இைத� ேபால!தா� ெம� ஞான அறிB ெகா6ேடா;� 

1.அ;A மக>ஷிகளி� உண�Bகைள! தன�9A எ8!� 

2.தIைமயான உண�வி� அ-�கைள� சம�ப8!தி 
3.அ�த! தIைமயி� உண�Bகைள “ஒளியாக மா�0� அறிவி� 
ஞானமாக” மா�றினா�கA. 

அைத!தா� அ�0 ைசவ சி!தா�த!தி� ெதளிவாக� 
Dற�ப)8Aள�. 
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இ�த மக>ஷிகளி� உண�BகA த�Fட� ஒ�றிய நிைலகA 
அைன!ைத�� ஒளி ெகா68 உயி;ட� ஒ�றிய ஒளியி� 
அ-�களாக மா�றி வி6-லகி� வாJ�� ஒளி��� 
ெகா68Aளா�கA. ேபெராளியாக உமிJ!தி� ெகா68Aளா�கA. 

மி� மினி� M�சிைய� பா��கி�ேறா�. 

அ� த� Gவாச!ைத எ8�க�ப8� ெபாK� அ�த உண�வி� 
அைலகA S�சைலகளாக மா0� ெபாK� 

1.அத�9A இ;�க�D%ய க�தக� ேபா�ற நிைலகA 

2.உராய�ப8� ெபாK� அ� மி�னி! தன�9A ெவளி�சமாகி 
ஒளி�க�ைறகைள உமிJ!�கி�ற�. 

இைத� ேபா�0 தா� ந� ஒ/ெவா; உண�வி� 
அ-�களிேல�� அ�த மக>ஷிகளி� ஆ�றைல இதFட� 
இைண�க�ப8� ெபாK� எ�ன ஆ9�…? 

நம� வாJ�ைகயி� எ6ண�கA இ;A RK� ெபாK� அ�த 
இ;ளிலி;�� ெவளி�ப8� நிைலகைள 

1.மக>ஷிகளி� ஒளியி� த�ைம ெகா68 (இ;C�9A இ�த 
ஒளிைய� பா��G�ேபா�) 
2.நம�9A இ;�9� இ;A RJ�த நிைலைய நI�கிவி)8 

3.உ)ெபா;ளி� த�ைமைய நா� அறி�� ச�தியாக வ;�. 

ஆகேவ ந� வாJ�ைகயி� ஒ/ெவா; ெநா%� ெபாK�� அ�த 
மக>ஷிகளி� ஆ�றைல இைண�க� பழகி� ெகாAள ேவ68�. 
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திaெர�0 ந�$ைடய உண��சிகA மாறி அைத� க)8�ப8!த 
$%யா� ேபாவ� ஏ�…? 

  

உதாரணமாக ந�ைம� ேகாபி!தவனி� உண�ைவ நா� 
பதிவா�கினா� அ� ஒ; 'ேடசனாக அைமகி�ற� 

1.அவ� உடலிலி;�� ெவளி�ப)ட உண�வைலகA அ�9 
இ;�கி�ற�... நம� உண�B� அவனிட� இ;�கி�ற�. 
2.எ�ைன இ�ப% ேமாச� ெச�தா� எ�0 அவைன எ6ணினா� 
அ�த அைலகA வ;�. 

அேத ேநர!தி� அ�த உண��சிகA எ�ன ெச�கிற�…? 

அ�த உண��சிகA நம�9 ஞாபக�ப8!தி� ெகா6ேட 
இ;�கி�ற� ந�ைம அறியாமேலேய தவ0 ெச�ய ஆர�பி!� 
வி8கி�ேறா� இைத� ேபா�0 உலகி� எ!தைனேயா உண�BகA 
ந�ைம ஒ/ெவா; நிமிட$� இய�9கி�ற�. 
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1.ஒ; விப!ைத ேநர%யாக� பா��கி�ேறா�… அ� ஒ; 'ேடஷ� 
ஆக அைம�� வி8கி�ற� 

2.இர68 ேப� ச6ைட ேபா8கிறா�கA… ஆ!திரமாக அ� பதிவாகி 
ஒ; 'ேடஷ� ஆகிவி8கிற� 

3.ஒ;வ� ஒ;வைன� க8ைமயாக மிர)%� ெச�கி�றா�… அ�த 
அைலகA இ�ேக இ;�கி�ற�… பதிவாகி ஒ; 'ேடஷனாக 
அைமகி�ற� 

4அ�த உடலிலி;�� வ�த அைலகA இ�ேக இ;�கி�ற�… 

அழிவதி�ைல. 

அவF�9A விைள�தி;�கி�ற�… அவ>ட� இ;�� 
ெவளிவ;கிற�. நம�9AC� பதிB இ;�கிற�. அ�த அைலகைள 
[கர� ெச�கிற� அ� அழிவதி�ைல. 

ஆனா� அைத அழி�க ேவ68மா இ�ைலயா…! 

இ� எ�லா� நம�9A இ;�9� ேபா� எ�ன ெச�கி�ற�…? நா� 
ேசா�வைட�� ேநர!தி� எ�லா� காரமான உண��சி ெகா68 
ந�ைம இய�9கி�ற�. 

1.திaெர�0 நம�9� ேகாப� வ;�. 
2.அ�த ேநர!தி� எைத எ8!தா4� அ�த ேவக� வ;�. 

ெப6கA ேவைல ெச��� ேபா� பா��கலா�. காைய ந0�கி 
ெம�வாக� ேபா)8� ெகா6%;�பா�கA. ேசா�வைட�த 
ேநர!திேல காைய! \�கி எறிவா�கA. 

அேத ேபா�0 பலகார� G)8� ெகா6%;�தா� வி!தியாசமான 
உண�BகA வ�த� எ�றா� வைடைய ச)%யிேல ெம�வாக� 
ேபா8வத�9 பதி� ட�… எ�0 ேபா8வா�கA. 

எ6ெண� ேமேல ெதறி!�வி8�. 

இைத எ�லா� ெச�வ� எ�…? நா� [க��த உண�BகA தா�…! 
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இ�த மாதி> ேநர�களி� எ�லா� நா� அைத அட�க� பழக 
ேவ68� அ�ேபா� அ�த உண�BகA அ� ந�ைம இய�கா�. 

ேர%ேயா %வி 'ேடஷ�களி� ச�ேதாஷமாக ேபசியைத ஒலி 
பர�3 ெச�கிறா�கA எ�றா� அைத� ேக)கி�ேறா�… 

பா��கி�ேறா�. 

ஒ; சில ேநர�களி� காரசாரமான உண�வி� உண��சிகA 
இ�ெனா; அைலவ>ைசயி� வ;கிற� எ�றா� இேத 
அைலவ>ைசயி� ேச��� வர�ப8� ெபாK� எ�ன நட�கிற�…? 

ஏ>ய� அ�ல� ஆ6ெட�னா Sல� தா� வ;கி�ற�. 

அைலவ>ைச அதிகமாக வ�� வி)டெத�றா�… வர�D%ய 
அதி�B அதிகமான பி� ஜி�… எ�0 ச!த� ேபா8�. 
அைலவ>ைசயி� வ;� ெபாK� எல�)>� எல�)ரானி� எ�ற 
நிைலயி� வ�தா4� 

1.எல�)>க� எ�0 அ�த உண�வைலகA வ;�ெபாK� 
எல�)>�கி� (ந� வ I)%�) �ைண ெகா68 தா� 
இய�9கி�ற�. 
2.அத� ெதாட�3ைடய ஏ>யலி� நிைலகளி� வ�தா4� இதFட� 
எ�! (EARTH) ஆனபி� 

3.இ�ெனா; 'ேடச� வ4வான நிைலகA ஆன பி� அைத 
இK!� அ�த அதி�Bகைளேய (க�… 3�… எ�ற ச�தமாக) 
கா)8கி�ற�. 

அேத ேபா� தா� ந� உயி� எல�)>�காக இய�கினா4� ஒ; 
எதி� உண�வான எல�)>�ைக அ�த எல�)ரானி� ஆக 
(உண��சியாக) மா�ற�ப8� ேபா� 

1.ந�$ைடய சி�தைனைய� 9ைற�க� ெச�� 

2.ந�ைம அறியாமேல தவறான ெசா�கைள இய�கி 
3.தவறான ெசய�கைள� ெச�ய ைவ�கிற�… ந�ைம இய�க 
ைவ�கி�ற�. 
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ெசா�வ� உ�கC�9 அ�!தமாகிற� அ�லவா…! 

 

அ�கால வழ�க�கைளேய வலி�0!தாம� இ�ைறய கலி 
கால!தி�ெகா�ப ஆ!ம வ4ைவ� D)ட $%�� - ஈ'வரப)ட� 

  

ஒ/ெவா; ெநா%� ெபாKதி4� நா� எ8�9� Gவாச!தா� ஆ!ம 
அைலயி� ெதாட�3 ெகா68தா� ச+ர இய�க� ெசயலினா� 
ஆ!மாவி� வ4B� D%� ெகா6ேட உAள�. 

இய�ைகயி� மா�ற� 9ண�கC�… உ;வா9� ஒ/ெவா; 
ச�தி�ேம… 

1.ெநா%�9 ெநா% மா�ற உரா�B வள��3 த�ைமயி� தா� 
மா�ற$� வள��3� 

2.Gழ�சி ஓ)ட!தி� எ�லா வைக 9ண வள��3 $ைறயி4� 
வள��� ெகா68Aள�. 

கா)சி:- 
அட��த கா)8� ப9தியி� ேமடான மைல� ப9தி ெத>கிற�. 
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அதிேல மைல�� பாைறகC� ெத>கிற�. மைல�� பாைற�� 
ேச��� இ;�தா4� ஓ>ட!தி� “மிக� ெப>ய பாைற ஒ�0” 

நி�பைத� ேபா�0� ெத>கி�ற�. 

பிறிெதா; இட!தி� அழகான 9ள$� அ�9ள!தி� நI� பாசி 
ப%�த கிளி� ப�ைச�� நிற� ேபாலB� அ�ப�ைசயி� நிற� மாறி 
மாறி க;� ப�ைசைய� ேபாலB� அைத� G�றி� G�றி ேம4� 
சில ெச% ெகா%கA வள�வைத� ேபா�0� ெத>கிற�. 

பிறிெதா; இட!தி� ஏ�ற� இைற�9� கிண0 இ;�கி�ற� 
அதிேல நI� உய��� 9ைற�� இ;�பைத� ேபா�0� ஆனா� 
நI>� நிற� ெதளிB ெகா6ட நIராகB� கா)சியி� ெத>கி�ற�. 

இத� விள�க� எ�ன…? 

Mமியி� பி%�3Aள பாைற�9� அத�9 ேம� பி%�ப�ற… 

அதாவ� 

1.Mமியி� வள��3 நிைலயிலி;�� மாறி 
2.ஒ; பாைறயி� ேம� ஒ; பாைற நி�கி�ற� எ�றா� 

3.அ�ப% நி�9� நிைல எ�ப% ஏ�ப8கி�ற�…? 

Mமியி� வள��3� பி%�ட� வள;� பாைறகA இ�Mமியி� 
ஏ�ப8� பிரளய கால�களி� 

1.சில ம6டல ஓ)ட�களி� ேச��ைக� கால�களி4� 

2.Mமி ஈ��9� அமில மா�ற!தி4� 

3.Mமி ஈ�!� ெவளி� க�9� உHண அைலயி� அமில வள��பி� 
அ�த�த இட�களி� வள;� 

4.கனி வள�கC�9� க� ம6 இவ�றி� வள��3 
நிைலகC�9� 

5.அத�9� கிைட�க� ெப0� ஊ)ட� ச!� மா0ப)டBட� 

6.பழ�க�ப)8 எ8!த வள��3 நிைல 9�றிய நிைலயி� 
அ�க�களி� சில ெவ%�3 நிைலகA ஏ�ப)8 வி8கி�ற�. 
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ஆகேவ வள��த நிைலயி� அதFைடய ச�தி கிைட�காம� 
தைட�ப)ட பி� அத� த�ைம அேத நிைலயிேலேய ெவ%�3� 
ெப�0 கீழி;�� வள;� பாைறயி� ேம�… இ�பாைறகA கர8 
$ரடாக… மைலகளி� ஒ�0�9 ேம� தனி! தனி� பாைறகளாக 
உ;68 நி�கி�றன. 

ஆனா� Mமியி� பி%�3ட� வள;� பாைற மா0 ெகா6ட 
வள��3டேன வள��� ெகா68Aள�. 

நI>� நிைல பாசி பட��� வ6ண�கA மாறி ெத>�தத� 
நிைல�� இைத� ேபா�ேற ஒ/ெவா; ெநா%�9� மா0� உHண 
ெவ�ைகயி� ஆவி நிைல�ெகா�ப மா�ற! த�ைமகA வ;வதா� 
தா�. 

இ!தைகய இய�ைகயி� உ6ைமகைள எ�லா� எ�ப% இைத� 
ேபா�0 அறிகி�ேறாேமா அைத� ேபா�0 தா� வள;� மனித 
ஆ!ம வள��பி4� மா�ற�கA உ68. 

இ�Mமியி� பி%�ட� வாK� த�ைமயி�… மாறி மாறி வள��� 
ெகா68Aள இய�ைகயி� Gழ�சியி�… ஒ�ைற ஒ!த 
த�ைமயி� ஒ�றி�லாத உலக� Gழ�சி நிைலயி� 

1.பல ேகா% ஆ68கC�9 $� இ;�த மனிதனி� வள��3 
ஞான$� 

2.ப!தாயிர� இ;பதாயிர� ஆ68கC�9 $� இ;�த சி!த�கA 
ெப�ற ஞான ச�தி�9� 

3.இ�ைறய வள��த கலியி� ஆ!ம ஞான ச�தி�9� மிக மிக 
மா0பா8கA உ68. 

இ�ைறய விNஞான கால!தி4� 

1.ந� ெசய4� இய�ைக�ட� ஒ�றி� ெச�0தா� ஞான ச�தி 
ெபறேவ68� எ�ற எ6ண!தி� ஈ��ைப� ெச4!தி 
2.ஆசார அFHடான�கைள வலி�0!தி வைக�ப8!தி!தா� 
எ6ண!ைத� ெச4!தி வழி ெபறேவ68� எ�0 உணராம� 

3.இ�கலியி� கால!தி� மனித ஈ��3! �>த அறிவா�றலி� 
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ச�திைய 

4.இ�கால நிைலயி� Gழ�சி�ட� கல��Aள த�ைமயிலி;�ேத 

5.அவரவ�கC�9 அைம�த வாJ�ைகயி� வள��பி� ஒ/ெவா; 
ெசயலி4ேம உய�வி� ஞான!ைத� ெச4!தி 
6.ஆ!மாவி� வ4B�9 வ4� D)8� வழி $ைறைய வ9!�� 
ெகாAC�கA. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

எ�மிட� ந�ல வா�9கைள வா�க வ;கிறா�கA. 

அைத யா� இேலசாக� ெகா8!தா4�… அைத எளிதி� ெபற� 
ெச�தா4� Dட உ�களா� அ� $%யவி�ைல. 

அ�கி;�� வ�� சாமியிட� (ஞான9;) உபேதச� ேக)பத�காக 
வ;கிேறா�. உபேதச� ேக)8 $%�த பிற9 சாமியிட� ஆசி 
ேக)ேபா� எ�0 இ�ைல. 

ஏென�றா� வ�தBட� ஒ; $ைற ஆசி வா�க ேவ68�. 
இர6டாவ� $ைற இ�9 வ�� ஆசி வா�க ேவ68�. 
ஆச�ீவாத� வா�கி வி)டா� ச>யாக� ேபா9� எ�0 தா� 
நிைன�கிறா�கA. 

அ�த ஆச�ீவாத!ைத� கா)%4� உபேதச� ெச�வைத 
$Kைமயாக� ேக)8ண���… அத� பி� வ>ைசயி� நி�0 
ேக)9� ேபா� 

1.மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய நா�கA ெபற ேவ68�. 
2.எ�கA உட� $Kவ�� பரவ ேவ68� 

3.எ�கA உடலி� உAள ேநா�கA நI�க ேவ68� 

4.எ�கA 98�ப!தி� உAள கHட�கA நI�க ேவ68� 

5.மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி எ�கA 98�ப!தி� மீ� படர 
ேவ68� 

6.நா�கA எ�ேலா;� மன பல� ெபற ேவ68� 

7.எ�கA விவசாய� ந�றாக இ;�க ேவ68� 



58 

 

8.நா�கA ஆர�பி!த ெதாழி� ந�றாக இ;�க ேவ68� 

9.எ� பிAைளகC�9� ச�ீகிர� தி;மண� நட�க ேவ68� 
எ�0 ேவ6% வ�தI�களானா� 

10.இ�த வா�9கைள உ�கC�9A ஆழமாக� பதிய� ெச�ய 
$%��. 

பிAைளகC�9� க�யாண� ஆக ேவ68� எ�0 எ6ணி� 
ேக)கலா�. அத�9Aேளேய நா�9 ஐ�� ேகா>�ைககCட� வர� 
Dடா�. நா�9 ஐ�� வா�9� ெகா68 வ�தா� அ!தைன�� 
FAIL தா�. 

காரண� ெப6ணி�9 ந�ல வர� வர ேவ68�, ச�ீகிர� 
தி;மண� நைடெபற ேவ68� எ�0 ேக)டா� அ�த 
ெப6ணி�9 ச�ீகிர� தி;மண� நட�9�. 

“ப!தி>�ைகைய� ெகா68 வா;�கA…” எ�0 வா�ைக� பதிB 
ெச�கிேறா�. 

பதிB ெச�தப% நI�கA எ6ணி எ8!தா� அைத நI�கA தி;�பி� 
ெகா68 வ�தா� ச�ீகிரமாகேவ அ�த! தி;மண� நட�9�. 
ஏென�றா� யா� ெஜபி!த இ�த உண�வி� ஆழமான ச!தான 
நிைலகைள “ஒ;$கமாக� பதிB ெச�கிேறா�.” 

அ�ெபாK� நI�கA… ச>…! எ�ற நிைலயி� அேத மகிJ�சிேயா8 
ேபாக ேவ68�. 

இ�த வா�ைக $தலி� வா�கி� ெகாAவா�கA. 

ஆனா� அ8!தா�ேபா� வ I)%� கHடமாக இ;�கிற� 
பண!தி�ேக கHடமாக இ;�கிற� எ�பா�கA. 

ச>… “அ�B� நட�9�” எ�0 யா� ெசா�ேவா�. 

பிற9 எ� ைபய� எ�ெபாK� பா!தா4� ச6ைட ேபா)8� 
ெகா6%;�கிறா�. ப�க!� வ I)8�கார�கA ச6ைட ேபா)8� 



59 

 

ெகா6ேட இ;�கிறா�கA எ�0 வ>ைசயாக “அ8�கி� ெகா6ேட 
இ;�பா�கA”. 

1.நா� எத� அ%�பைடயி� வ;கிேறாேமா… “ஒ�0 தா�”. 

2.வா�கி�9 வ�ைம. 

அ�கி;�� வ;கிறI�கA எ�றா� அதி� $�கியமான ஒ�ைற! 
ேத��ெத8!�� ெகாAள ேவ68�. 

98�ப!தி� மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய� ெபற ேவ68�, 

எ�கA 98�ப!தி� உAள கHட� எ�லா� நI�க ேவ68�. 
மக>ஷிகளி� ச�தியா� ெதாழி� வள$� ெச�வ$� ெபற 
ேவ68� எ�0 எ6ணினா� “இ�த ஒ; வா�கி� எ�லாேம 
நட�9�”. 

ெச�வ� வ�தா� உ�கA கHட!ைத நிவ�!தி ெச��விடலா�. 

ஆனா� அத�9 இ�ப% ந�ல வா�9கைள� ெபற�D%ய 
ச�த��ப!ைத ஏ�ப8!தி� ெகா8!தா4� Dட… அைத ஏ�0� 
ெகாAள ச$தாய!தி� இட� இ�ைல. 

எைத� ெசா�னா4� சாமியிட� ஒ; ஐ�� $ைறயாவ� 
ஆசி�வாத� வா�கினா� தா� அ� ந�றாக இ;�9� எ�0 
எ6-கிறா�கA. 

1.சாமி வா�ைக ஏ�0 அ�த ஒ; வா�9 இ;�தா4� ேபா��. 
2.இர6டாவ� ஒ; $ைற பதிB ெச��… தியான ம6டப!தி�9A 
வ�� தியானி!� 

3.சாமி ெசா�ன வா�9 நிைறேவற ேவ68�. 
4.எ�கA 98�ப� ந�றாக இ;�க ேவ68� 

5.எ� 9ழ�ைத�9� ச�ீகிர� தி;மண� நட�க ேவ68� எ�0 
எ6ணினா� ேபா��. 

“தி;மண� நட�9�” எ�0 ெசா�லி வா�கிைன� ெகா8�கிேற�. 
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அ8!�� பண!தி�9� கHட� எ�பா�கA. தி;மண� நட�க 
ேவ68� எ�0 ேக)பா�கA. ஆனா� அவ�கேள இர6டாவ� 
“பண� இ�ைலேய…” எ�பா�கA. 

இெத�லா� அவ�கேள இத�9! தைட விதி�பதா9�. 

இ� ேபா�ற நிைலகைள வி8!�! தி;மண� நட�9�…, 

ப!தி>�ைக ெகா68 வா;�கA…! எ�0 ெசா�னா� அத�9 
ேவ6%ய வழிகA நட�9�. 

1.வா�9 சாதாரணமான� அ�ல. 
2.பல ல)ச� ெகா8!தா4� இ�த மாதி>யான வா�9கA 
உ�கC�9 அைமவ� க%ன�. 

அ�த வா�ைக நI�கA பதிB ெச�� ெகா6a�களானா� அ� 
உ�கC�9 ந�ைம ெச���. 

ஒ;வ� தி)8வைத�� ேவதைன�ப8வைத�� பதிB ெச�கிறI�கA. 
அவ�கைள நிைன�9� ேபாெத�லா� உ�கC�9� ேகாப� 
வ;கிற�. ேவதைன உ�கC�9A பதிவாகிற�. அ� 
உ�கC�9A விைளகிற�. 

இைத� ேபால!தா� சாமி அ�0 எ� பிAைள�9! தி;மண� 
நட�9�… ந�ல வர� கிைட�9�…! எ�0 ெசா�னா�கA எ�0 
எ6ணி… 

1.மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய� ெபற ேவ68� எ� 98�ப!தி� 
அ� படர ேவ68�. 
2.மக>ஷிகளி� அ;A ச�தியா� எ� மகC�9 ந�ல வர� வர 
ேவ68�, 

3.அ�த� 98�ப� ந�றாக இ;�க ேவ68�. அ� 9%39� 
இட!தி� எ�ேலா;� ந�றாக இ;�க ேவ68� எ�0 எ8!�� 
பா;�கA. 

அ� எ/வளB ெப>ய உ6ைம எ�0 நI�கA பா��கலா�. 
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யா� ெகா8!த வா�9� உ�கA எ6ண$� உ�கA நிைனB� 

1.உ�கைள எ�ப%� கா�கிற�…? 

2.உ�கC�9 ந�ல வழிைய எ�ப%� ெகா68 வ;கிற�…? 

எ�பைத 

3.நI�கA சி�தி!�� பா�!தா� ெத>��. 

ஏென�றா� நா� பல $ைற ெசா�கிேறா�. உ�கA 
வாJ�ைகயிேல எ�ெபாK�� “சாமி ெசா�ன வா�9 
நிைறேவ0�” எ�0 எ6ணின I�கA எ�றா� அ� நிைறேவ�றி� 
ெகா6ேட இ;�9�. 

அைத� பதிB ெச�த பி�பா8… சாமி அ�ைற�9 வா�9� 
ெகா8!தா�. அ� எ�கி)8…? எ�0 வி)a�கA எ�றா� 
ேபா�வி)ட�. 

ஒ; விைதைய ஊ�றிவி)ேடா� எ�றா� அத�9! த9�த 
த6ண I� ஊ�ற ேவ68�. அ�த�த� கால!தி�9! த9�தா� 
ேபா� உர!ைத�� ேபாட ேவ68�. 

அ� ேபால! தா� சாமி ெசா�ணா�கA. எ�ப%�� ெப6ணி�9! 
தி;மண� நட�9�… ந�ல வர� வ;�…! எ�ற உண�ைவ ம)8� 
ைவ!தி;�தா� ேபா��. 

1.ெரா�ப� ச�ீகிர$� நட�9�... 
2.கால� தாமதமானா4�… “ஒ; ந�ல வரனாகB�” கிைட�9�. 

ஏென�றா� உ�கA உண�Bகளி� மிகB� க8ைமயான 
நிைலகைள� பதிB ெச�� ைவ!தி;�பதா� உ�கA பதிேவ 
உ�கC�9 எதி>யா9�. நI�கA எ�ெத�த அளவி�9 
ேவதைனைய�� கHட!ைத�� ைவ!தி;�கிறI�கேளா உ�கA 
ஆ�மாவி� அ� அதிகமாக� பரவியி;�9�. 

எ�த ந�ல சமா�சார!ைத� ேபசினா4� 

1.உ�கைள அறியாமேலேய உ�கA கHட!ைத� ெசா�லி 
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வி8வ I�கA. 
2.உ�கைள அறியாமேலேய எ� கHட� எ�ைன வி)8� ேபாக 
மா)ேட� எ�கிற� எ�ேற ெசா�வ I�கA. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளிலி;�� நI�கA வி8பட ேவ68�. 
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ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ேர%ேயா %.வி அைலகளி� எ�ெத�த 'ேடசைன 
ைவ�கி�ேறாேமா அ�த�த அைலயி� தா� வ;கி�ற�. 
ேகாபி!தவFைடய உண�ைவ� பதிவா�கிவி)டா� அ� ஒ; 
'ேடச� ஆகி�ற�. 

அவ� உடலி� விைள�த உண�B அ�ேக இ;�கி�ற�. ந� 
உண�B அவனிட� இ;�கி�ற�. “எ�ைன இ�ப% ேமாச� 
ெச�தா�…” எ�0 எ6ணினா� அ�த அைலகA வ;கி�ற�. 

அேத ேநர!தி� அ�த உண��சிகA ந�ைம ஞாபக�ப8!�கி�ற�. 
உடேன ந�ைம அறியாமேல இ�ேக தவ0கA ெச�ய 
ஆர�பி!�வி8கி�ேறா�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளி� உலகி� எ!தைனேயா 
உண�Bகைள� பா��கி�ேறா�. ஒ; ஆ�சிெட�ைட� 
பா��கி�ேறா�. அ�ெபாK� அ� ஒ; 'ேடசனாக 
அைம��வி8கி�ற�. 

இர68 ேப� க8ைமயாக� ச6ைட ேபா8வைத� பா��கி�ேறா�. 
ஒ;வ� ம�ெறா;வைன மிர)%� ேபGகி�றா�. 
1.அவ� உடலிலி;�� ெவளிவ�த அைலகA இ�ேக இ;�கி�ற�. 
2.அவF�9A விைள�தி;�கி�ற�. அவனிடமி;�� ெவளி 
வ;கி�ற�. 
3.நம�9A பதிவாகியி;�கி�ற�. அ�த அைலகைள [கர� 
ெச�கி�ற�. 
4.அ� அழிவதி�ைல. 
5.அைத (அ�த 'ேடசைன) அழி�க ேவ68ம�லவா...! 

அ� நம�9A இ;�9� ெபாK� எ�ன ெச�கி�ற�? 

நா� ேசா�வைடய�ப8� ெபாK� காரமான உண��சி ெகா68 
ந�ைம இய�க� ெச�கி�ற�. திaெர�0 நம�9� ேகாப� வ;�. 
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அ�ெபாK� எைத எ8!தா4� ேவக� வ;�. ஒ; ெபா;ைள 
எ8!தா4� அ�த ேவக� வ;�. ேசா�வைட�த அ�த ேநர!தி� 
\�கி எறிவா�கA. 

ஒ; பலகார� G)8� ெகா6%;�9� ெபாK� இ�த மாதி> 
ஆக)8�. உடேன எ�ன ெச�வா�கA? 

வைடைய எணெண�� ச)%�9A ெம�வாக� ேபா8வத�9� 
பதி� \�கி “ட�..” எ�0 ேபா8வா�கA. எ6ெண� ேமேல ப8�. 

ெச�வ� எ�…? நா� [க��த அ�த உண�BகA தா�. 

இ�த மாதி> ேநர�களி� எ�லா� அ�த உண�BகA ந�ைம 
இய�கா� நா� அைத அட�க ேவ68�. 

ஒ; ேர%ேயா 'ேடசனி� உண�வைலகA ச�ேதாசமாக� ேபசி� 
ெகா6%;�கி�ற�. சில ேநர�களி� காரசாரமான உண��சிகA 
இ�ெனா; அைலவ>ைசயி� வ;கிற� எ�றா� இேத 
அைலவ>ைசயி� வர�ப8� ெபாK� இதிலி;�� இ�த ஏ>ய� 
வழி D%!தா� எ8�9�. 

அ�த ஏ>யலி� வ;� ெபாK� இ�த அைல வ>ைச 
அதிகமாகிவி)டெத�றா� இதனி� அதி�வைல “ஜி�..��..��” எ�0 
ச�த� ேபா8�. 

ஆகேவ இதி� அைல வ>ைசயி� வ;� ெபாK� எெல�)>� 
எெல�)ரானி� எ�ற நிைலயி� வ�தா4� எெல�)>�கி� 
உண�வைலகA வர�ப8� ெபாK� அ�த எெல�)>�கி� ெதாட�3 
ெகா68தா� இ�ேக இய�9கி�ற�. 

அ�த உண�வி� த�ைம எ>ய� வழி D% அ� வ�தா4� இ� 
எ�! ஆன பி� இ�ெனா; 'ேடசைன வ4வான நிைலகைள 
இK!� எ�ன ெச�கி�ற�? 



66 

 

அ�த அதி�Bகைளேய கா)8கி�ற�. (நI�கA ேக)%;�பீ�கA - 
இர68 'ேடச� ஒேர அைலவ>ைசயி� வ�தா� ேர%ேயாவாக 
இ;�தா4� %.வி.யாக இ;�தா4� அதி�வாகி இைர�சலா9�) 
இைத� ேபால 

1.ந� உயி� எெல�)>� எ�றா4� 

2.ஒ; எதி� உண�வான எெல�)>� அ�த எெல�)ரானி�காக 
மா�ற�ப8� ெபாK� 

3.ந�$ைடய சி�தைன 9ைல�� 

4.ந�ைம அறியாமேல தவறான ெசா�கைள� ெசா�ல� ெச�� 

5.தவறான ெசய�கைள� ெச�ய� ெச��வி8கி�ற�. 

ெசா�வ� உ�கC�9 அ�!தமாகி�றதா…? 
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ஆ!ம G!தி Sல� நா� ச�தி ெப0� மா��க� 

  

ஒ; ெபா;C�9A ஒ; விஷ� ப)டா� அைன!ைத�ேம 
நாசமா�9கி�ற�. இைத� ேபா�0 

1.ந� உண�B�9A சிறிதளB ேவதைனயாகி வி)டா� 

2.நம�9 ம)8ம�ல… ம�றவ�கC�9� ேச�கிற�. 

ஒ; 9ழ�ைத தவ0 ெச�தா� “இ�ப% ஆகிவி)டேத…” எ�0 
ேவதைனைய எ8!தI�கA எ�றா� இ� விஷ�. 

இ�த விஷமான உண�B ெகா68 9ழ�ைதைய� பா��க�ப8� 
ெபாK� விஷ� அதிகமாக� D% அவ� 3!திையேய 
ம)டமா�9�. 

இ�ப%� ப6ணிவி)டாேய…? பாவி…! எ�0 ெசா�லி இ�த 
விஷ!தி� த�ைம ெகா68 ஆ�க�ப8� ெபாK� அவனிட� 
இ;�க�D%ய அ�த வள��சியி� த�ைமைய ம)டமா�கி… 
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அ�ேக விஷமாகி… அவ� சி�தி�9� ெசயைல�� இழ�� 
வி8கி�றா�. 

நம�9A எ�ன ச�தி இ;�கி�ற�…? எ�0 நிைன!�� பா�!தா�, 

சி�தி!�� பா�!தா� இ�த� ெசா� எதிலி;�� வ;கி�ற�…? 

எ�ப� ெத>��. 

நா� Gவாசி!த உண�வி� த�ைமகA உயி>� ப)8 
உண��சிகளாகி�ற�. 
1.நா� ேபG� ெபாK� அ�த உண�வி� ஒலியாக மாறி 
2.இ�த உண�BகA ம�ெறா�0ட� கல�க�ப8� ெபாK� 

3.அ�த உண��சிகைள! \6%� Gவாசி�க� ெச�� அ�ேக 
விைள�� வி8கி�ற�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளிலி;�ெத�லா� நா� மீAவத�9 ெம� 
ஞானிகA கா)%ய அ;A வழி�ப% ஆ!ம G!தி ெச�� நம�9A 
�னப�கA தா�9� ��ப�கைள உ;வா�9� நிைலைய மா�ற 
ேவ68�. 

க;ைண� கிழ�ைக ேவக ைவ!� விஷ!தி� த�ைமைய 
நI�9கி�ேறா�. எ!தைனேயா விஷ!த�ைம ெகா6ட 
எ!தைனேயா உண�B ெகா6ட கா�கறிகைள ேவக ைவ!� 
அதிலி;�க�D%ய கார�கைள நI�கி� Gைவ ெகா6டதாக 
மா�றி� ெகாAகி�ேறா�. 

இைத� ேபா�0 ந� மனித வாJ�ைகயி� எ!தைகய ��பமான 
நிைலகA வ�தா4� அைத! நம�9� சாதக�ப8!�வத�9 ேவக 
ைவ!�� Gைவயா�9� நிைலயாக ஆ!ம G!தி ெச�� ெகாAள 
ேவ68�. 

அ�ப%� ெச�தா� அ� Gைவமி�க ெசா�லாக நம�9A ெச�0 
Gைவயான ெசய�கைள� ெச�ய� D%ய உண�Bகளாக! தி;�பி� 
ேபG�ப% ெச���. 
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அ�ெபாK� ந� ெசா�ைல� ேக)பவ�கC�9� மகிJ�சி�)8� 
நிைலகளாக மா�0� ச�தி கிைட�கி�ற�. 

ந� உண�ைவ� Gைவய�றதாக ஆ�காதப% Gைவயான 
த�ைமயாக நம�9A வள�!�� ெகாAள $%��. 

சிறி� கால� யா� ெசா�வைத� ெகாNச� ெகாNசமாக� 
ப�9வ�ப8!தி� ெகா6டா� அ� தானாகேவ ேபG�. 

ேகாப� வ��வி)டா� அட�காத ைபயைன அ%�க% 
நிைன!தBட� ேகாப� வ;கி�ற�. அேத மாதி> அ�த� ைபய� 
ந�றாக ஆகேவ68� எ�0 தியான!தி� எ8!�� ெகா68 

1.“ந�றாக ஆகேவ68�… ந�றாக ஆகேவ68�…” எ�0 

2.அ%�க% எ6ணினா� ைபய� ந�லவனாக ஆகிவி8கி�றா�. 
3.த�னாேல த�னி�ைசயாக வ;�. 

இ�ப%� ெசா�லி� பழகிவி)டா� அேத நிைலகA வ;�. 

ஒ; 9ழ�ைத ப%�பிேல ம)டமாக இ;�கிற�. “ப%�பிேல இ�ப% 
இ;�கிறாேன…” எ�0 நா� எ6-� ெபாKெத�லா� 
ம�றவ�களிட!தி� எ�லா� ெசா�ேவா�. நிைன�9� 
ெபாKெத�லா� இ�த ேவதைன�ப)ேட நிைன�ேபா�. 

இ/வா0 நிைன�9� ெபாK� இ�த ேவதைனகA அவ� 
உடலிேல ேச��� இைதேயதா� உ;வா�9�. 

ஆைகயினாேல இைதெய�லா� நI�கA மனதிேல ப�9வ�ப8!தி 
இ�த நிைலகெள�லா� நI�கேவ68� எ�0 ஆ!ம G!திைய� 
ெச�� வ;� தIைமகைள� ேபா�கி� ெகாAC�கA. 

1.“ஓ…� ஈ'வரா…” எ�0 3;வ ம!தியி� உ�கA உயி>ட� 
நிைனைவ� ெச4!��கA 

2.ஓ� ஈ'வரா 9;ேதவா… உ�கA அ;ளா� மக>ஷிகளி� அ;A 
ச�திைய நா�கA ெபற ேவ68� எ�0 ஏ�கியி;�கA 
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3.தி;�ப! தி;�ப மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய நா�கA ெபற 
அ;Aவா� ஈ'வரா… எ�ற நிைனBட� ஏ�கி இ;�கA 

4.நிைன�9� ெபாKெத�லா�… “அ�த அைலகA இK�9�…” 

மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய எ�கA ஜIவா!மா ெபற அ;Aவா� 
ஈ'வரா எ�0 ெம�வாக� க6கைள S%� க6ணி� 
நிைனைவ உ�கA உட4�9A ெச4!��கA. 

க6-�9A இ;�� ெம�வாக உ�கA உட4�9A 
$Kைமயாக� ெச4!தி� ெகா68 வா;�கA. இ�ெபாK� 
மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய எ�கA ஜIவா!மா ெபற அ;Aவா� 
ஈ'வரா எ�0 நிைன��கA. 

இ�தா� ஆ!ம G!தி. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

எ�$ைடய (ஞான9;) உபேதச!ைத எ�ேலா;� ஆ�வமாக� 
ேக)கி�றன�. 

உ�கC�9 “ேநாயி�ைல… ��ப� இ�ைல…” எ�0 நா� 
வா�காக� ெகா8�கி�ேற�. 

ந�ல வா�ைக� ெகா8!தா4� நா� ப8� அவ'ைத 
“என�9!தா� ெத>��” எ�கிறா�கA. 

ச> இனிேம� ேநா� நI�கி� ேபா9�…! எ�0 யா� ெசா�கிேறா�. 

“இ�ைல�க..,!” எ� ெதா�ைல எ�ைன வி)8� ேபாகேவ 
மா)ேட� எ�கிற� எ�0 ெசா�கிறா�கA…! 

ஒ; அ�மாவிட� நா� ந�ல உண�ைவ வா�காக� ெசா�லி� 
ெகா6ேட இ;�கி�ேற�. அ�த அ�மா எ�லாவ�ைற�� 
ேக)8வி)8 எ�ன ெசா�கிற�…? 
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நா� இ�ேக வ�தா� ந�றாக இ;�கி�ற�. வ I)%�9� ெச�றா� 
G!தமாக எ�லா� மாறி� ேபாகி�ற�. எ�ென�னேவா 
நட�கிற�… எ�0 ெசா�கிற�. 

வ I)%�9� ேபானா4� எ�ன அ�மா…? எ�ேக ேபானா4� இேத 
மாதி> ந�லைத எ6ணி அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற 
ேவ68� எ�0 எ6-�கA எ�0 ெசா�கி�ேற�. 

“அத�9 இ�ைல�க….!” வ I)%�9� ேபானாேல எ� ெதா�ைல 
எ�ைன வி)8� ேபாகேவ மா)ேட� எ�கிற�…! எ�0 அைத 
“இ0க� பி%!�� ெகாAகிறா�கA”. 

அேத மாதி> இனி ேநா� இ�ைல ேபா�கA… இைத� 
பி�ப�0�கA நI�கA ந�றாக ஆகிவி8வ I�கA…! எ�0 ந�ல 
வா�ைக� ெகா8�கி�ேறா�. 

ஆனா� இைத� ேக)பா� யா;� இ�ைல. 

1.சாமி�9 எ�ன ெத>��…? 

2.நா� ப8கிற அவ'ைத என�9! தாேன ெத>�� எ�கிறா�கA. 

ஆனா� த�ைன! “தி)8பவ�கைள” ம)8� மனதி� எ6ணி 
“எ�ைன இ�ப%� ேபசினா� அ�லவா…, இ; நா� பா��கிேற�… 

உ� 98�ப!ைத நா� ெதாைல!�� கா)8கிேற�…” எ�0 
ம)8� இ0�கி� பி%!�� ெகாAகிறா�கA. 

இ�த உண�B 

1.அவ�கைள இவ�கA ெதாைல!�� க)8வத�9 $�னா� 

2.இவ�கA உட4�9A 39�� இ�த உடைல! ெதாைல!�� 
க)8� எ�பைத மற�� ேபாகி�றா�கA. 

சில� வ I)%� பா��கலா�. ெகாNச� “G;�…” எ�0 ெசா�னா� 
ேபா��. ஆ… நI எ�ைன எ�ன ெசா�னா�…! உ�ைன வி8வதா…? 
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இ;�க)8�… நா� உ�ைன எ�ன ெச�கிேற� பா�…! எ�0 
ெசா�லிவி)8 வாயி� வ�தைதெய�லா� ேபGவா�கA. 

நI அ�ப%� ேபாவா�… இ�ப%� ேபாவா�… இ�த மாதி>ெய�லா� 
உன�9 ஆ9�…! எ�ெற�லா� ேபGவா�கA. 

ஆனா� இ�ப%� ேபGபவ�கA எ�ேலாைர�� பா;�கA. உடலி� 
ைக கா� 9ைட�ச� க6 எ>�ச� தைல வலி இ8�3 வலி கா� 
வலி S)8 வலி எ�லா� இ;�9�. “இ� ேபசியவ�கC�9”. 

சில� ேபசாம� இைத� ெபாK� ேபா�காக ேவ%�ைக பா�!�� 
ெகா6%;�பா�கA. 

1.இ�ப%� ேபGகி�றா�கேள பாவிகA... அ�த அ�மா ந�ல 
அ�மா…! 

2.இ�ப%� ேபGகி�றா�கேள பாவிகA…. அ�த அ�மா ந�ல 
அ�மா…! எ�0 

3.இ�ப%ேய தி;�ப! தி;�ப எ6ணி 
4.அ�த� ச6ைட ேபா8பவ�கைள உ�0� பா�!�! தன�9A 
பதிவா�கி� ெகாAவா�கA. 

ஒ; ெபா�லாதவைர எ6-வ�. ந�லவைர� பா�!� இ�ேக 
“இ�ப% ஆகிறேத…” எ�0 இைத வள�!�� ெகாAவ�. 
1.ந�லவ� ேம� இர�க$� 

2.ெபா�லாதவ� ேம� ஆ!திர$� இ�த இர68� இ�ேக வ;�. 

இ�ப% வ�தBடேன “அ�ம�மா…ஆ…” வயிெற�லா� 
வலி�கிறேத… 9டெல�லா� $)8கிறேத… அவ�கC�9 இ�த 
ேநா� வ;�. 

ஆனா� ந�லவ�கA தா�. 

இ�த மாதி>� ச6ைட நட�9� இட�களி� எ�ன நட�கிற� 
எ�0 பா��9� ெபாK� எ�ன ஆகிற�…? 
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1.என�9 எ�ப%ேயா வ;கிற�… எ�ென�னேமா ெச�கிற�. 
2.நா� யா;�9� தI�9 ெச�யவி�ைலேய… 

3.ெத�வ� எ�ைன இ�ப%� ேசாதி�கிறேத… 

3.நா� அ%�க% வண�9� ெத�வ$� இ�ப%� ப6-கிறேத…! 

4.இ�ப%!தா� எ6ணி இைத!தா� D)%� ெகாAள $%கி�ற�. 

ெத�வ� எ�ேக இ;�கி�ற�…? எ�த Lப!தி� இ;�கி�ற�…? 

எ�பைத வியாசக� ெதளிவாக எ8!�� கா)%�Aளா�. 

ந� உயிேர கடBA ந� உடேல ேகாவி�. எ6-� எ6ணேம 
இைறவ�. இைறயி� ெசயேல ெத�வமாக அைமகி�ற�. 

நா� எ6ணியைத உயி� “ஓ…” எ�0 இய�கி “�…” எ�0 உடலாக 
ஒ/ெவா; ெநா%�ெபாK�� உ;வா�கி� ெகா6ேட�Aள�. 

நா� யா�? நா� எ6ண ேவ6%ய� எ�? நம�9A ேச��க 
ேவ6%ய� எ�? நா� அைடய ேவ6%ய எ�ைல எ�…? இ�த 
உட4�9� பி� எ�ேக ெச�ல ேவ68�…? 

இ!தைகய நிைலகைள எ�ேலா;�9� அறிவி�பத�காக!தா� 
த�ைன அறி�� ெகாAC� நிைல�காக!தா� ஆலய�கைள 
அைம!தா�கA ஞானிகA. 

இைத அறியாதப% நா� வாJ�தா� எ�த உண�ைவ� 
Gவாசி�கி�ேறாேமா அதனி� இய�கமாக இய�கி அத� வழியி� 
தா� ெச�ல ேவ6%யதி;�9�. 

அ!தைகய நிைலகளிலி;�� வி8ப8� நிைல�9!தா� 
உ�கC�9 அ�த ஞானிகைள� ப�றிய உண�Bகைள� 
பதிவா�கி� ெகா6ேட வ;கிேறா�. 

“இ�ப% ஆகிவி)டேத… இ�ப%� ெச�� வி)டாேய…” எ�0 
உண��சி வச�ப)டா� இ;ளாகிற�. அ�த உண��சிகைள 
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“மக>ஷிகளி� உண�B ெகா68 ேவக ைவ!�” நம�9� 
சாதகமா�க ேவ68�. 
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நா� ெவளி�ப8!�� உண�BகA பிற� மீ� தா�க�ப)8... மீ68� 
நம�ேக எ�ப%� ெக8தலாக வ;கிற�...? 

  

இர68 ேப� நI�கA ச6ைட ேபா8கிறI�கA எ�றா� அ�த� 
ச6ைடயி)ட உண�BகA இ;வ� உடலி4� இ;�கி�ற�. 
இ;�தா4� அவ� மீ� நI�கA ெவ0�பாக இ;�கி�றா�கA. 

அவ;�9� உ�கC�9� ேச�!த ந6ப� இ�ேக வ;கிறா�. இவ� 
எதி�பாராதப% அ�த� பைழய ந6பைர� ச�தி�கி�றா� எ�0 
ைவ!�� ெகாAC�கA. 

நா� ஊ;�9� ேபாயி;�ேத�. உ�கைள இ�த மாதி> ேமாச� 
ெச��வி)8� ேபான ந6ப� இ�ெபாK� அ�ேக ந�றாக 
இ;�கி�றா�...! எ�0 ெசா�னா� ேபா��. 

உடேன உணர�சி வச�ப8வ I�கA. பாவி�பய�... அவென�லா� 
உ;�பட மா)டா�...! எ�ற இ�த உண�B ேதா�றியBட� 
எதி�நிைலயாகிற�. 
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\6%யBட� இ�த உண��சிகA எ�ன ெச�கிற�...? 

1.இேத உண�B க6ணி� நிைனB அ�ேக ஓ8கி�ற�. 
2.ஏென�றா� ெசா�னBட� பா��கலா�... அ�த உ;வ� ெத>��. 
3.உண��சிகA (அைலகA) அ�ேக ேபா9�... திaெர�0 
அவF�9� உண��சிகA தா�கிய உடேன 

4.எதி�பாராத இ�த நிைனB அவF�9� வ;�... பா��கலா�. 

அதனி� நிைனB வர�ப8� ேபா� ந� உ;வ� அ�ேக ெத>��. 
இ�த உண��சிகA அ�ேக ெச�ற பி� சா�பி)8� 
ெகா6%;�தா� எ�றா� உAேள சா�பா8 ேபாகா�. 

ேரா)%� நட�� ெச�0 ெகா6%;�தா� எ�றா� சி�தி�9� 
த�ைம 9ைற�� ஓர!தி� ேபா�� ெகா6%;�பவ� திaெர�0 
ந8ேரா)8�9� ெச�வா�... விப!� ஆகிவி8�. 

காைர ஓ)%� ெச�றா� விப!� ஆகிவி8�. ஒ; எல�)>க� 
ேவைல ெச�� ெகா6%;�தா� எ�றா� சி�தைன இழ�� ஷா� 
அ%!�வி8�. 

இ� எ�லா� 3ைர எ�ற நிைலயி� இய�க�கA. ெவ0�பி� 
த�ைமயா� ம)8� தா� இ� ேபா�ற ெக8த� ெச�யவி�ைல. 

பாச!�ட� இ;�கி�ேறா�... ெவளி ஊ>லி;�� ைபய� தகவ� 
ெகா8�கவி�ைல... அவ� ேபசவி�ைலேய... எ�0 எ6ணி� 
ெகா6%;�தா� ேபா��. 

இ�த உண�வி� த�ைம இய�க�ப)8 அவ� சா�பி8� ெபாK� 
இேத உண�B 3ைர ஓ8�. 
1.பாச!தினா� உண�வி� ேவக�கA ெகா68 

2.ேவதைன எ�ற உண�B கல�க�ப8� ேபா� உ0�3களி� 
இய�க� ச�தி�� 9ைற��. 



77 

 

பிAைளைய எ6ணி ேவதைன�ப8� சமய!தி� ஒ; கண�ைக 
நI�கA எKதி� ெகா6%;�தா� எ�ன ஆ9�...? கண�ைக! தவற 
வி)8 வி8ேவா�... ஆபீசி� 9�றவாளி ஆகி வி8ேவா�. 

தினச> தகவ� ெகா8�க� D%ய ைபய� ெகா8�கவி�ைல 
எ�றா� எ�ன ஆ�ேசா...? ஏ� ஆ�ேசா...? எ�0 எ6ணினா� 

1.அ�த� ச�த��ப� அவ� மீ� இ;�9� பி>ய!திேல ேவதைன� 
ப8�ேபா� 

2.பாச!திேல கல�� இ� தா�க�ப)ட உடேன 

3.நா� பா�!�� ெகா6%;�த கண�ேக தவறாகி வி8கிற�. 
4.அ�ேக அவFைடய ெசயைல�� 9�ற� ெச�கி�ற�. 

இ�த மாதி> இய�9கிற�. ஐேயா நா� நிைன!ேதேன... நா� 
நிைன!த மாதி> எ� ைபயF�9 இ�ப% ஆகிவி)டேத...! எ�0 
ெசா�கிேறா� அ�லவா..! 

9ழ�ைதகA ப%!�� ெகா6%;�கி�றா�கA. பிAைள ப%�பிேல 
ஒ; ம�காக இ;�கி�றாேன. இவ� எ�ைற�9! தா� ந�றாக� 
ப%�க� ேபாகி�றாேனா...? எ�0 இ�த ேவதைன�ப8� 
நிைலகைள� ெசய�ப8!தினா� இ�த உண�BகA பா��� 
அவFைடய ந�ல சி�தைனைய அ� 9ைற�9ேம தவிர 
ந�லதாக ஆ�கா�. 

1.அவ� அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற ேவ68� 

2.சி�தி�9� ஆ�ற� ெபற ேவ68�... உய��த நிைல ெபற 
ேவ68� எ�0 

3.நா� யாராவ� ெசா�கிேறாமா எ�றா� இ�ைல...! 

இ�ப%ேய இ;�கி�றா�... ச>யான ஞாபகச�தி வர மா)ேட� 
எ�கிற� எ�ற இ�த உண�ைவ எ8!�� பா��G�ேபா� ெகாNச 
நNச� இ;�க�D%ய ந�ல உண�Bகளி� இய�க$� 
தைடப)8� பாட� G!தமாக வ;வதி�ைல. 



78 

 

பAளி�Dட� ேபாக� ெசா�னா� ேபாகேவ மா)ேட� எ�0 
ெசா�லி� ெகா6%;�பா�. காரண�... 
1.ந�$ைடய ஆைச உண�வி� ேவக� இ�த மாதி>� பா��Gகிற�. 
2.ந� உடலி� விைள�த� எ�ேவா இ�த� பாச!தினா� 
தவறாகிவி8கிற�. 

ைபய� ப%�கவி�ைல எ�0 அவைன நா� ெவ0!ேதா� 
எ�றா� “பAளி�Dடேம நா� ேபாகவி�ைல...!” எ�பா�. ஆக 
ேம4� ேம4� ப%�3 9ைற��. 

இ� எ�லா� ஒ;வ;�ெகா;வ� இைண�� வாK� நிைலயி� 
நா� ெவளி�ப8!�� உண�BகA தா�க�ப)8� ெக8தலாக 
மீ68� நம�ேக எ�ப% வ;கிற�...? எ�பைத நா� ெத>�� 
ெகாAள ேவ68�. 

அத�9! தா� இைத உண�!�கி�ேறா�. 
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ஓ;வ>� 9ைறயிேலா நிைறவிேலா ஆ!மாவி�9 வ4� ெப0� 
த�ைமேயா வள;� த�ைமேயா யா;� ெபற $%யா� - 
ஈ'வரப)ட� 

  

இ�ைறய ப�தி மா��க!தி� மதி� Gவ� எK�பி… ஆலய� 
ேகா3ர� க)%! ெத�வ!தி� உ;வ� சிைலைய� 
பNசேலாக�கைள� ெகா68 பிரதிHைட ெச��… அழகிய ஆைட 
ஆபரண�கA அணிவி!�… ேமள�கA $ழ�க ேவதனகA ஓதி… 

தIபாராதைன கா)%… ெத�வ�கைள வழிப8கி�றா�கA. 

ேம4� அத�ெக�ற அற�காவல�கைள�� ெபா0�ேப��9� 
ெபா;) காவல�கைள�� நியமி!�! “ெத�வ ச�க�ப� ெப0�” 

ப�தி மா��க!தா� கிைட�க� ெப0�… நைட$ைற� ெசய� 
வழிைய வழி�ப8!�கி�றன�. 

ஆனா4�… 

1.த� ஜIவாதார!தி�ேக ெபா;ள I)ட $%யாத… 

2.ெசய� நிைல ெகாAளா மனித� D)ட�கA… ேபா�றலி� 3கJ 
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ெகா68 

3.ெபா;ைள� ேபா)8 ெத�வ ப�திைய வள��9� 

4.ேதவ� D)ட�கைள எதி��9� எ6ண� ெகா68 9ேராத… 

ெபாறாைம… ஆேவச உண�Bட� 

5.தா� வள��க ேவ6%ய உய� 9ண!ைதேய மற�� 

6.ெபா;A ெகா6ட ப�தி உண�வி� D)ட!ைத� Dட� ெச�� 

7.ெபா;ள�ற ஏ�க உண�B ெகா6ட மனித� D)ட�களி� 
சலி�பி� ேசா�வினா�... ெபாறாைம உண�B ஏ�ப)8 

8.தா� அைடய $%யாத நிைலயா�... ஏமா�0� 9ண�கைள 
வள�!� 

9.ஆலய�களி� நைடெப0� பஜைன� D)ட!தி� வ4ைவ� 
கா)%4� 

10.ஏமா�0� உண�B ெகா6ட… “தி;8� நிைல� D)ட�கA 
தா�…” இ�0 வள���Aள� 

ஆலய!தி�9� ெச�4� அ!தைகய இ; சாரா;� பய�த உண�B 
ெகா6ேட ெச�கி�றன�. 

ஏ�…? எத�காக…! 

ஆலய!தி�9� ெச�ேவா;�9… எ�ேக தா� அணி�� ெச�4� 
நைககேளா ெபா;ேளா “பறிேபா�வி8ேமா…!” எ�ற பய உண�வி� 
அ�ச� ஒ; ப�க�. 

ம0ப�க�… ப�தி�ட� வ;பவ�களிட� ஒ�0�9 இர6டாக 
ஏமா�றி� Mைஜ சாமா�களி� விைலைய ஏ�றி வி�கி�றன�. 
அ�ப% வி�பவ>� உண�ேவா… “தா� ஏமா�றி� பிைழ�9� 
ெசய4�காக” இ�த! ெத�வ� த6%!�வி8ேமா…? எ�ற பய 
உண�B ெகா6ட த�ைம�� உAளத�பா. 

அ� எ�லா� ேபாக.. அ�த! ெத�வ� சிைலைய “களவா8� 
உண�வி4�” தா� இ�ைறய ஆலய நிைலகA யாB� 
உAளத�பா…! 
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இதிலி;��… உ6ைம ெத�வ ச�தியி� அைலைய� ெப0� 
நிைல மனித உண�வி� பா� ெச4!த $%யாத ெசயலாக! தா� 
வள��� வி)டத�பா…! 

1.இ�ைறய மனித� D)ட�களி� இ!தைகய ெசயலிலி;�� 

2.ஞான அைலைய ஈ��9� வழிய�ற ஈ��3� பி%யினா� 

3.வ4� ெகா6ட மக>ஷிகளி� ெசயைலேய இ�கலியி� கல�க 
விடாதப% 

4.மனிதனி� எ6ண ஓ)ட�கA ஓ%� ெகா6%;�கி�ற�. 

ெபாறாைம உண�BகC� ேபராைச உண�B� தா� வ4வாகி 
உAளேத அ�றி $;கனி� 9ண நிைலைய ஒ!த சா�த ச�தி 
நிைல வளர $%யாத “கலியாக” இ�ைறய நிைல உAள�. 

எ6ண!தி� வ I>ய!ைத� பிற� ேம� நா� ெச4!�� அைல 
ெத�வ! ெதாட�3 ெகா68 

1.சா�த வழி! ெதாட>� ஞான!தி� ஈ��3 வ)ட!தி�9 வ�தா4� 

2.ெத�வ!தி� ெத�வமாகேவ ந� ஞான ச�தி உய��� 
இ;�தா4� 

3.பிற� ேம� நா� ெச4!�� அைல! ெதாட� 9ைற கா-� 
எ6ண!ைத� ெச4!தாம� 

4.நிைறB ெகா6ட ந� அைலகைள நல� ெபறேவ68� எ�ற 
உண�B ெகா68 ெச4!தி 
5.கீழி;�� ேமலாக!தா� - ஒ/ெவா; ஆ!மாைவ�� ெத�வ 
உ;வாக எ6ணி 
6.ந� வழியி� ெச�0 அ�த அைலயி� ச�திைய எ8!� வளர 
ேவ68ேம அ�றி 
7.ேவ0 ஓ;வ>� 9ைறயிேலா நிைறவிேலா ஆ!மாவி�9 வ4� 
ெப0� த�ைமேயா வள;� த�ைமேயா யா;� ெபற $%யா�. 

பிற� பா� ெச4!�� எ6ண!தி� அ/வ I��3� பி%யி� ந� 
உண�ைவ� ெச4!திவி)ேடாேமயானா� “அவ�கA பி%யி� 



82 

 

சி�96ட ஆ!மாவாக!தா�” நா� எ8�9� Gவாச!தா� ந� 
ஆ!மாB� வழி ெப0�. 

ஞான வழியி� பயணி�ேபா� இைத அவசிய� ெத>�� ெகாAவ� 
ந�ல�…! 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ைவர� தன�9A நNசிைன அட�கி அ� த� பிரகாசமான 
நிைலகைள ெவளி�ப8!�கி�ற�. இைத� ேபா� தா� 

1.மக>ஷிகA அைனவ;� நNG ெகா6ட உண�BகA 
எ�வாகிF� 

2.அதைன அட�கி! த� உயி;ட� ஒ�றிய 

3.ஒளியி� ச+ரமாக எ�0� நிைல!�Aளா�கA. 

அ!தைகய ஞானிகA இ�ெனா; மனிதனி� ஈ��3�9� ெச�லா� 
த� உண�வி� த�ைமைய! த� நிைல அைட�� உயி;ட� 
ஒ�றிய ஒளியி� ச+ரமாக� ச�த>ஷி ம6டலமாக! திகJ�� 
ெகா68Aளா�கA. 

ஒளியி� உண�வாக அ�த அ;A ஞானிகA உடலிலி;�� 
ெவளி�ப)ட அ�த உண�வி� ச!ைத நா� கவர ேவ68� 
எ�றா� நம�9 அ!தைகய வ4 ேவ68�. 

சாதாரணமாக ஒ; `ைல ைவ!� ஒ; க%னமான ெபா;ைள! 
\�9ேவா� எ�றா� அ� அ0��வி8கி�ற�. 

இைத� ேபால சாதாரண ம�களாக இ;�கD%ய நா� ஞானிகA 
மக>ஷிகளி� மிக� ச�திவா��த எ6ண�கைள அவ�களி� 
உண�Bகைள 

1.ந� எ6ண!தா� கவர ேவ68� எ�றா� அ� $%யாத 
கா>ய�. 
2.ந�$ைடய எ6ண!தி�9 வ4 இ�ைல. 
3.அ� ெசயல�றதாக ஆகிவி8கி�ற�. 
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4.மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய� ெபற ந� எ6ண!தி�9 வலிைம 
ேவ68�. 

ஒ; சி0 க�லாக இ;�தா� அைத ஒ; மனித� \�கிவி8வா�. 
ெப;� க�லா9� ெபாK� அவனா� \�க $%யா�. ஆனா� 
பல;� ேச��தா� அைத எளிதாக! \�க $%கிற�. 

ஒ; `� நிைலயாக இ;�பிF� பல `�கA ெகா68 அைத 
ஒ;�கிைண�� கயிறாக! தி>�9� ெபாK� அ�த� கயிறா� ஒ; 
க%னமான ெபா;ைள�� \�கிட $%கி�ற�. 

இைத� ேபால!தா� நா� அைனவ;� ேச��� அ�த 
மக>ஷிகளி� அ;A ச�திகைள எ�ேலா;� ெபற ேவ68� 
எ�ற ஏ�க உண�ைவ D)8! தியான�களி� \6ட� 
ெச�கிேறா�. 

1.அ�த உண�வா� உ�த� ெச�� தியானி�க� ெச�� 

2.அ/வா0 தியானி�9� ெபாK� தா� 

3.பட��தி;�9� அ;A ஞானியி� உண�ைவ 

4.ந� உடலி� அ;ேக ெகா68 வர $%��. 

ஆலய�களி� உAள ெப;� ேதைர நா� வட� பி%!� 
இK�க�ப8� ெபாK� பல;� ஒ;�கிைண�த நிைனBட� 
ேதைர இK!தா�தா� அ� எ�ைல வ�� ேச;�. 

ஒ;வ� ெத�ேக ஒ;வ� கிழ�ேக ஒ;வ� ேம�ேக ஒ;வ� வட�ேக 
எ�0 அ�த வட!ைத இK!தா� அ�த! ேத� எ�ைல வ�� 
ேசரா�. 

இைத� ேபா� தா� நா� அைனவ;� ஒ;�கிைண�த நிைலகA 
ெகா68 

1.அ�த மக>ஷிகளி� நிைனவைலகைள� 9வி!� 

2.மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய� ெபற ேவ68� எ�0 உ�கைள 
எ6ண� ெச�கிேறா�. 
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நம� 9;நாத� கா)%ய அ;A வழி�ப% உ�கA உயிைர ஈசனாக 
மதி!� 

1.ஈச� வ I�றி;�9� இ�த ஆலய!தி�9A 

2.மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி அ� கிைட�க ேவ68� 

3.அ�த ஆலய� 3னிதமாக ேவ68� 

4.அத�9A இ;�9� ந�ல 9ண�கA ெதளி�திட ேவ68� 

5.அ�த! ெத�வ நிைலகA அ�ேக வளர ேவ68� எ�0 

6.உ�கைள நா� தியானி�கி�ேற�. 

உ�கC�9A அ�த உண��சிகைள! \6%வி)8 நI�கA 
எ6ணி ஏ�9� ெபாK� அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி 
உ�கC�9� கிைட�க ேவ68� எ�0 உ�கைள நா� எ6-� 
ெபாK� அ�த� ச�தியி� ெதாடைர நI�கA ெபற $%கி�ற�. 
கவர $%கிற�. 

இ�0 %.வி.ேயா ம�ற ச�தி வா��த எ�வாக இ;�தா4� 
அைத� கவ�வத�9 “ஆ�ெடனா” ைவ!�Aளா�கA. 

அதFட� ச�தி வா��த இய�திர�கைள�� [6ணிய 
க;விகைள�� ெபா;தி அத� �ைண ெகா68தா� இ�த 
ஆ�ெடனா தன�9 $� இ;�9� மிக� ச�திவா��த அைல 
வ>ைசகைள� கவ�கி�ற�, 

அ/வா0 ஆ�ெடனா கவ;�ேபா� நிச�தமான நிைலகளி4� 
சரீாகB� திைர�பட�களி� கா6ப� ேபா� அ�த அைலகைள 
ஒ;மி!த நிைல ெகா68 சரீாக நா� பா��க $%கி�ற�. 

இைத� ேபா� தா� எ6ண�கA அைன!�� ஒ;�கிைணய� 
ெச�கி�ேறா�. நI�கA அைத� ெப0வத�காக 

1.உ�கைள நா� தியானி�9�ேபா� 

2.நI�கA மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற ேவ68� எ�0 நா� 
தியானி�9� ெபாK� 

3.அ�த� ச�திகைள நI�கA ெபற $%கிற�. 
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நI�கA ஒ/ெவா;வ;� 9;நாத� கா)%ய அ;A வழியி� 
மக>ஷிகளி� அ;A ச�தியா� 

1.உ�கைள அறியா� ேச��த தIைமகA அகல ேவ68� 

2.ெபா;ளறி�� ெசய�ப8� திற� நI�கA ெபறேவ68�. 
3.உயிரான ஈசF�9 நI�கA எ6-� உய��த எ6ண�கA அ� 
மகிJ�சிc)8� ெசயலாக வளர ேவ68�. 
4.அ�த உண�வி� த�ைம உ�கA உட� $Kவ�� படரேவ68� 

5.உ�கA உட4�9A மனிதனாக உ;வா�கிய மகிJ�திட� 
ெச��� அ�த ஆ�ற�மி�க ந� உண�BகA அைன!�� சரீாக 
விைள�திட ேவ68� 

6.அ� ந�ல வ4வி� த�ைம அைடய ேவ68�. 
7.எ�0ேம உ�கC�9A மகிJ�சி நிைல!திட ேவ68� 

8.தIைமகA வ;�ேபா� அைத ேபா�கி8� ஆ�ற�கA நI�கA 
ெபறேவ68� எ�ற 

9.இ�த நிைலயி� தா� உ�கைள நா� தியானி�கி�ேற�. 

அேத சமய� “நI�கC�…” மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி 
ெபறேவ68� எ�0 எ6-� ெபாK� உ�கC�9 $� 
கா�றிேல பட��� ெகா6%;�9� அ�த மக>ஷிகளி� 
அ;ளா�ற� மி�க இ�ச�திகைள� கவர $%கிற�. 

அ/வா0 கவ;� ெபாK� ஒ/ெவா;வ;ைடய ஆ�மாவி� 
நிைலகளி4� மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி வ�� கல�கி�ற�. 

இைத நI�கA Gவாசி�9� ெபாK� உ�கC�9A அ�த அ;A 
ஞானியி� உண�ைவ� ேச��பி�9� நிைலயாக அைமகி�ற�. 

அத�9!தா� இ!தைகய “D)8! தியான�கைள” அைம�ப�. 
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விஷ� தா�கினா� இ;ளா9�... விஷ!ைத அட�கினா� ஒளியாக 
மா0� 

  

ஆதியிேல உ;வான உயி� பல ேகா%� ச+ர�கைள எ8!�! 
தIைமகைள ெவ�4� ச�தி ெப�றவ� $த� மனித� 
அக'திய�. அவF�9 எ�ப%� ேபரா�ற�கA கிைட!த�...? எ�0 
பா��ேபா�. 

பல இல)ச� ஆ68கC�9 $� வாJ�த அக'தியனி� தா� 
த�ைதய� விஷ� ெகா6ட மி;க�களிடமி;��� ெகாdரமான 
பா�பின�களிடமி;��� M�சிகளிடமி;��� த�கைள! 
த�கா!�� ெகாAவத�காக 

1.விஷ�கைள ெவ�றி8� தாவர இன�கைள�� 
ப�சிைலகைள�� Sலிைககைள�� 

2.த� அ;கிேல பர�பி�� த� உடலி� Mசி�ெகா68� வாJ�� 
வ�தன� 

3.ச�த��ப!தா� அ�த! தா� க;B0கிற�... அக'திய� எ�0 
சிG உ;வாகிற�. 
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க;B�ற தாயி� உடலி� Mசிய மண�கA உட� ெவ�ப!தா� 
ெவளி�ப8� ெபாK� அ�த! தா� அைத [க�கி�ற� க;வி� 
இ;�9� 9ழ�ைத�� அைத [க�கிற�. விஷ!ைத $றி�9� 
ஆ�றலாக அத�9� கிைட�கி�ற�. 

தா� [க��த உண�BகA அைன!�� க;விேல விைள�த 
9ழ�ைத�9A உ;வாகி... உ;வாகி... 
1.தIைமகைள அக�0� நிைல�� 

2.நNைச அட�9� உண�BகC� 

3.ஒ; ெபா;ைள அறி��ண��� ெசய�ப8� ஞான$� அ�ேக 
வ;கி�ற� 

உதாரணமாக... விஷ� தா�கி வி)டா� சி�தைன ேபா�வி8�. 
ஆனா� விஷ!ைத அட�9� ெபாK� அதனி� ெசயலா�க�கைள 
அறி�� ஆ�றலாக வ;�. 

ஆைகயினா� விஷ�கைள நI�9� உண�Bகைள அக'தியனி� 
தா� [கர�ப8� ெபாK�... அ� இர!த!தி� கல�� அத� Sல� 
சிGவி�9� கிைட!� 

1.நNைச அட�கி8� அ;� ெப;� ச�தியாக 

2.வாJ�ைகயி� சி�தி!� ெசய�ப8� உண��சிகளாக 
அக'தியF�9A அ�ேக உ;�ெப0கி�ற�. 

அக'திய� எ�0 அவF�9� ெபய� வர� காரணேம அ-வி� 
இய�க�கைள அறி��ண��� அதனி� ஆ�க� ெசய�கA எ�...? 

எ�0� அவ� உண��தவ� எ�பதனா� தா�..! 

சாதாரணமாக ஒ; ப�சிைலயி� மண!ைத நா� [க��தா� அ�த 
ஞானவழி�ப% தா� நா� ெசய�ப8ேவா�. அேத ேபா�0 ஒ; 
ந0மணமான Mைவ [க��தா� அத� மண� அதனி� ஞான!தி� 
வழி ந�ைம மகிJ�சி ெபற� ெச�கி�ற�. 

ம�றவ>ட� ேராஜாவி� மண� எ�ப% இ;�கிற� ெத>�மா...? 

எ�0 இ�த மகிJ�சியான உண�ைவ� ெசா�னபி� ேக)ேபா� 
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உண�Bகளி4� அேத மகிJ�சி வ;கி�ற�. அவ;�9AC� அ�த 
மகிJ�சிைய ஊ)8கி�ற�. 

காரண�... இ�த ஞான� “ஆ�தமாக...” அவ;�9A 
இய�க�ப8கி�ற�. 

அேத ேபா� ஒ; மிளகாயி�9A கார� மைற�தி;�கி�ற�. 
ஆனா� ெத>யாம� க%!தBட� “ஆ...” எ�0 அல0கி�றன�. 

இ�த உண�வி� ஒலிைய� ேக)டBடேன அ8!தவ;�9� 
உண��சிகைள! \68கிற�. அவ� மீ� இவ;�9� ப>B 
இ;�தா� உடேன த6ண Iைர எ8!�� ெகா8�க� ெசா�லி 
அைத! தணி�க� ெச�கிற�. 

தவறான நிைலகA ெகா68 ஆைசயி� எ8!� அவ� மிளகாைய� 
க%!� வி)டா4�Dட... ஏ��பா...! பா�!�� சா�பிட� Dடாதா..? 

எ�0 ெசா�ல� ெச�கி�ற�. 

காரண� இ�த உண�BகA அ�9 எதி� நிைலயாக� ப8� ெபாK� 
இ�த உண��சியி� த�ைம ெப0கி�ற�. 

அவ� அறியா� உ)ெகா6டா4� பா�!�� ெச�ய�பா...! எ�0 
ெசா�லி உடேன த6ண Iைர எ8!�� ெகா8�ப�... ஞான� 
“சர'வதி...” பாச!தா� இ�ப% அவைன அைமதி�ப8!�� 
நிைலகC�9 உதBகி�ற� இ�த உண�வி� ஞான�. 

இ�ப%� பல ேகா%! தIைமகைள அக�றி8� ஞான� ெப�0! தா� 
நா� ஒ/ெவா;வ;� மனிதனாக இ�0 வள��சி அைட�� 
வ��Aேளா�. 

உதாரணமாக... 
1.வா�வ Iதியி� மி�ன�கA பா�� ெபாK� அ�ேக இ;A 
மைறகி�ற�. 
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2.பள I�...��... எ�0 ஒளி ெத>கி�ற�. ஆனா� அ�த மி�ன4� 
விஷேம...! 

அ�த மி�ன� ஊ8;வி ம�ெறா�ேறா8 தா�க�ப8� ேபா� 

1.அைத�� ஒளி� க�ைறயாக... ஒளியாக மா�0கி�ற�. 
2.அதிலி;�9� விஷ!ைத அட�கி தன�9A அ�த ஒளியி� 
அ-வாக மா�0கிற�. 

விஷ!ைத அட�9� ச�திைய! தா� க;விேலேய அக'திய� 
ெப�றதனா� அ�த உண�வி� வலிைம ெகா68 மி�னலிலி;�� 
வர�D%ய விஷ!ைத! தன�9A அட�கி உடலி� இ;�9� 
அ-�கைள எ�லா� ஒளியாக மா�0� திற� ெப�றா�. 

உயி� பல ேகா%� ச+ர�கைள� கட�� மனிதனாக வ�தா4�... 
ச�த��ப� தா� க;விேலேய விஷ!ைத அட�9� ச�திைய 
அக'திய� ெப�ற நிைலயி� 

1.அ�த விைன�9 நாயகனாக! தIைமைய அட�9� உண�வி� 
ஒளியாக அ� ெசய�ப8கி�ற�... 
2.அதனி� ஞானமாக அ� இய�9கி�ற�... அ/வா0 ெப�0 
வள��தவ� தா� அக'திய�. 
3.இ�0� அவ� �;வ ந)ச!திரமாக உAளா�. 

அதிலி;�� ெவளி�ப8� உண�BகA தIைமைய அக�0�... 
எைத�ேம ஒளியாக மா�0�...! எ�0 ெத>�� ெகா6ேடா�. 
அ�த! �;வ ந)ச!திர!தி� ச�திைய நா� எ8�க� பழகி� 
ெகா6டா� அக'திய� ஒளியாக ஆன� ேபா�0 நா$� ஆக 
$%��. 
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ேப>�ப� எ�ற “ேபரான�த� ெப; நிைல” - ஈ'வரப)ட� 

  

இ�ைறய விNஞான $�ேன�ற!தா� அ-� கதி�களி� 
(கதி>ய�க�) ெசயைல� ெகா68 மிக மிக [6ணிய ைவ!திய 
$ைறகைள� ெசய�ப8!�கி�றா�கA. 

ேம4� அைத ைவ!�! ெதாழி� [)ப $ைற�9�… வான� 
ேகாள�களி� ெதாட�3 நிைலகைள அறியB� இ�த� Mமியி� 
உA நிைலைய அறியB� $�ப8கி�றா�கA. 

இ;�தா4� ஒ/ெவா; நா8ேம… 

1.ஒ�0�ெகா�0 ெத>யாத நிைலயி� 

2.Mம!திய ேரைகயி� ைமய� ப9தியி� அ-� ேச��ைகயி� 
[6 அ- வ I�G� கதி�கைள� ெகா68 

3.Mமியி� உA பாக!தி� கிைட�க� ெப0� 

4.சில ஆ�க� ச�தியி� அைல! ெதாட�3 வள��3�கைள! த� 
பாக!தி�9! தி;�பி 
5.த� நா)ைட வள�ப8!�வத�காகB� 
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6.அேத சமய!தி� தன�9 ேம� விNஞான!தி� வள��த சில 
நா8கைள வளரவிடாத த�ைம�காகB� 

7.Mமியி� உA பாக�களிேலேய விNஞான!தா� இ/ெவாளி� 
கதி�வ I�சிைன� பா��சி 
7.அதாவ� நI� வா� ேலச� இய�க அைலகைள� பா��சி� பல 
பாக�களி� Mக�ப நிைல ஏ�ப8� வ6ண� 

8.பல ேவைலகைள நட!தி� ெகா6%;�கி�றன� 

9.(வள��சி அைட�த நா8கA ெச�கி�றன இ�0 வைரயி4�) 

விNஞான!தி� ெசயைல� ெகா68… உயி� கா�9� நிைல�காக 
ம;!�வ ஞான�கA பல ெசய�ப8!தியி;�தா4�… ெசயலி� 
ேவக!தி�… உ6ைம உய�B வாJ�ைக எ�..? எ�0 மனித� 
இ�0 அறியவி�ைல. 

த�Fைடய இன� 3>யாத இ�ப!தி�காக உய� 9ண உயிைர 
உண;� ப�9வ நிைல இ�றி!தா� இ�ைறய மனித வாJB 
உAள�. 

உடைல வி)8� பி>�த ஆ!ம உண�வி�9 இ�ப� உ6டா…? 

1.ஜIவ ச�தியி� ச+ர வாJ�ைகயி� ெப0� இ�ப� தா� இ�ப� 
எ�ற எ6ண� மனிதF�9 உ6ேட தவிர 

2.ஆ!ம ஞான!தி� உண;� உய� இ�ப நிைலயி� உ6ைம 
நிைல 3>யவி�ைல…! 

ச+ர நிைலயி� உண;� இ�ப!ைத� கா)%4�… “ேபரான�த 
ெப; நிைல…” எ�0 ந� $�ேனா�கA உண�!திய உய� 
நிைலயி� உ6ைம நிைலைய வள��த ஆ!ம ஞான!தி� சி!� 
நிைலயிேல உணரலா�. 

உணவி� Gைவ��… மண!தி� மகிJB�… இைசயி� 
இனிைம��… இய�ைகயி� எழிைல��… பிAைள� கனிய$தி� 
ெசா� அ$ைத��… 

1.இ�த உட� வாJ�ைகயி� உண;� ப�9வ!ைத� கா)%4� 
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2.ஆ!ம சி!� ச�தியி� ெதாட�பினா� ஆ!மா ெப0� 

3.இ�ப!தி� ெப; நிைலைய உண;� ச�தி நிைல ெப�றா� 

4.ச+ர வாJ�ைகயி� ெப�ற இ�ப!ைத� கா)%4� 

5.பல ேகா% இ�ப நிைலகA சி!� ஞான!தி� ெபற $%��. 

வாJ�ைக நிைலயி� கல�� உறவா8� எ6ண� ப>மா�ற நிைல 
எப�% உAளேதா… அைத� ேபா�ேற.. ஆ!ம ெதாட� ஞான 
சி!�வி� வ4� ெகா6ட வள��சி ெப�ற ெதாட�3 நிைல�� 
பலவாக உ68. 

D%ய வாJ�ைக��… கல��றவா8� எ6ண நிைல��… 

வாJ�ைக! ெதாட�பி� எ�ப% உ6ேடா அைத� ேபா�ேற 

1.ஞான� சி!தி� ஞானிகC� ஆ!ம ெசா�த� ெகா68 

2.இ�ப� ெகா6ட இ; நிைல இ�ப!ைத�� ெப0கி�றன�. 

ஜாதி… மத�… உ�றா�… உறவின�… எ�ற பி%�3 ேவலிய�ற “உய� 
ஞான ெசா�த ப�த�கA” ஆ!ம ெதாட� ெகா68 அைட�� 
நிைலயி�… 

1.இ; நிைல இ�ப!தி� ெப; நிைல ெப0� 

2.வள��3 நிைல இ�ப% உ68. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

நா� ேரா)%� ெச�4� ெபாK� ஒ; வாகன� ேவகமாக� 
ெச�கிற� எ�0 ைவ!�� ெகா�ேவா�. இ� யா� மீதாவ� 
ேமாதிவி)டா� “அவ�கA அவதி�ப8வா�கேள…” எ�ற 
எ6ண�கA நம�9A ேதா�0கிற�. 

அ�த எ6ண�கA ேதா�0� ெபாK� நம�9A அ�த 
வாகன!தி� ேவக உண�BகA கா-� ெபாKேத மன� நம�9A 
“பட… பட…” எ�0 �%�கி�ற�. 
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அ�ப%� பய!தி� உண�BகA �%�க�ப8� ெபாK� பய 
அைலகA நம�9A ெப;கி வி)டா� ந� சி�தி�9� திறேன 
இ�ேக இழ�க�ப8கி�ற�. 

அ�ெபாK� அ�த ேவதைனயி� உண�BகA “இ� எ�ன 
ஆ9ேமா…!” எ�ற மன பய!தா� ேவதைன எ�ற உண�BகA 
\68கி�ற�. 

ேவதைன எ�ற அ�த நNG இதFட� கல�க�ப8� ெபாK� 
எ�ன ஆ9�...? 

1.ஏதாவ� ஒ; ெபா;ைள� பா�!தBட� 

2.“அ� கீேழ விK��வி8ேமா…” எ�ற பயமாகி வி)டா� 

3.அ�த� ெபா;ைள அ�த எ6ண!தா� எ6-� ெபாK� 
பா��கலா�. 
4.அ�த� ெபா;A கீேழ க6%�பாக விK9�. 

ஆனா� அேத சமய!தி� 

1.அ�த மன வ4� ெகா68 

2.இைத மா�றி ைவ�க ேவ68� எ�0 எ6ணினா� 

3.உடேன அ� வ;�. 

நா� அ�ப% எ6ணாம� “இ� கீேழ விK��வி8�..” எ�0 தா� 
எ6-ேவா�. ஆனா� எ8!� அைத “மா�றி ைவ�க ேவ68�” 

எ�ற மன� வரா�. 

ஆகேவ இ�த உண�BகA இ!தைகய நிைலகA ெகா68 அேத 
எ6ண!திலி;�9� ெபாK� இ�த உண�வி� அைலகA ேமா�� 
ெபாK� 

1.நா� எ6ணிய எ6ண�கC� 

2.எதி�ப8� உண�BகC� ேமாத�ப8� ெபாK� 

4.கா�றைல ேபா� வ�� 

4.அ�த� ெபா;A ஆ8வைத� பா��கலா�. 
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ஆக “மனிதனி� உண�வி� உண��சிகA” அ� சிறிதளB 
இ;�பைத இதி4Aள கா�த� 3ல� இK!� “ட�…” எ�0 கீேழ 
விKக� ெச���. 

இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக! ெத>�� ெகாAவ� மிகB� 
அவசிய�. 
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தIைமைய உ;வா�9� ச�த��ப�கைள! தIைமைய அக�0� 
ச�த��ப�களாக மா�ற ேவ68� 

  

ந6பராக� பழ9கி�ேறா�... அவ;�9! த�க சமய!தி� உதவி�� 
ெச�கி�ேறா�. ச�த��ப!ததி� நா� ேரா)%� ெச�4� ேபா� 
அ�த ந6ப� எதிேர வ;கி�றா�. 

ஆனா� அவேரா அவசரமாக� ெச�0 ெகா6%;�கி�றா� அ� 
நம�9! ெத>யவி�ைல. 

அவைர பா�!தBட� இ�ேக வா�பா...! எ�0 D0கி�ேறா�. 

D�பி)டBடேன அவ� “இ;�கA... நா� வ;கிேற�...” எ�0 
ெசா�லி வி)8� ெச�0 வி8கி�றா�. 

அட... இ�ேக வ�� வி)8� ேபா�பா...! எ�0 இர6டா� $ைற�� 
D�பி8கி�ேறா�. அவ� அ�ப%ேய ெச�0 வி8கிறா�. 
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இவF�9 வ�த கிரா�கிைய� பா�...! அ�ைற�9! ேதைவ�9 
ந�மிட� வ�தா�. இ�ைற�9� கவனி�கேவ இ�ைல. நா� 
D�பி)டா� வர மா)ேட� எ�கிறா�. 

அனா� ேதைவ எ�0 அவ� ேக)9�ேபா� அவF�9 நா� 
ெகா8!ேதாேம...! எ�0 இ�ப% அ�த உதவி ெச�த நிைலகA தா� 
வ;கி�றேத தவிர “அவ;ைடய ச�த��ப!ைத� ப�றி� சி�தி�9� 
த�ைம வ;வதி�ைல...” 

1.அவ� எ�த அவசர!தி� ேபாகி�றாேரா...! 
2.ேபா9� ேவக!ைத� பா�!த பி� அ�த உண�BகA... அ�த 
ஞான�... 
3.ச> ேபாக)8� ஏதாவ� அவசர ேவைலயாக இ;�9� ேபா� 
ெத>கி�ற� எ�0 

4.அ�த ேநர!தி� ந� மனைத� சம�ப8!தி� ெகாAள ேவ68�. 
5.அவ� ேபாக� D%ய கா>ய!ைத! தைட�ப8!திவி)ேடாேமா...? 

எ�னேமா...! 
6.அவ� ேபா9� கா>ய�கA ெஜயமாக ேவ68� எ�0 நா� 
எ6ணிவிட ேவ68�. 

இ�ப% எ6ணினா� ந� மன�� அைமதி�ப8�. 

அ8!ததாக ஒ; ெபா;ைள எ8�க ேவ68� எ�றா4� Dட 
சி�தைன�9! த9�த மாதி> நாேம ெச�0 அைத சரீா�க� D%ய 
ச�த��ப�கA கிைட�9�. 

இ�ப% எ6ணவி�ைல எ�றா� ெந;�கிய ந6ப�களாக 
இ;�தா4�... 
1.அ�த ஒ; நிமிட� அ�ல� அ�த ஒ; ெநா%யானா� 

2.நம�9A மனைத� ெக8�க�D%ய நிைல ஆகி ந� ந�ல 
9ண�கைள மா�றி அைம!� வி8கி�ேறா�. 

ந�ல 9ண�கைள நம�9AC� ெசயல�றதாக மா�0கி�ேறா�. 
அேத ேபா� அ�த ந6ப;�9AC� ெசயல�றதாக 
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ஆ�9கி�ேறா�. அ�ெபாK� இர68 ேப;ைடய ந�ல மன$� 
ெக8கி�ற�. 

ஆக... எத� உண�ைவ� ேச��கி�ேறாேமா அத� ஞானமாக!தா� 
உயி� ந�ைம இய�9கிற�. எத� உண��சிேயா அைத [கர�ப8� 
ெபாK� அத� வழிதா� ந�ைம இய�9கி�ற�. 

எத� உண�B ந� ந� உடலி� ேச�கி�றேதா அ�த இைண�த 
உண�B ெகா68 தா� பிர�மமாகி அதனி� ச�தியாக ந�ைம 
இய�9கி�ற�. 

இைண�த நிைலகA ந� உடலி� இ;�9� ெபாK� 

1.உயி�... வசிHட� - கவ��� ெகா6ட உண�BகA உடலாகிற�. 
2.அதனி� ச�தியாகேவ அ� இய�9கிற�. 

அதாவ� மனித உட4�9A உயி>� த�ைம ஈச� எ�றா4� 
உண�வி� த�ைம உடலாகி�ற� பிர�ம� எ�பைத இ�ப%� 
காவிய�களி� ெதளிவாக எ8!�� கா)%�Aளா�கA. 

ந�றாக� ப%!� பா;�கA. நா� மனித� வாழ எ!தைனேயா 
வழிகைள ஞானிகA கா)% உAளா�கA. 

விஜயதசமி எ�0 ெசா�4� ெபாK� தIைமகைள அக�றி� பழக 
ேவ68�. ந� உயி� Mமி�9A விஜய� ெச�� பல ேகா%� 
ச+ர�கA ெப�0! தா� மனிதனாக இ�0 ந�ைம உ;வா�கி 
உAள�. 

1.ஒ;வ� தIைம ெச�வைத� ச�த��ப!தா� பா�!�ண��தா� 

2.அ�ல� நா� ச�தி�9� உண�BகA தIைமயாக இ;�தா�... 
3.அைத எ�லா� ஒ/ெவா; ெநா%களி4� நா� G!த�ப8!தி� 
ெகா6ேட வர ேவ68�. 
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G!த�ப8!த! தவறினா� ப!தாவ� நிைலைய (தசமி) 
அைடய�D%ய த;ண� தைடப)8 மீ68� 3வியி� ஈ��3�ேக 
வ�� வி8கி�ேறா�. 

காரண� ந�ல 9ண�கA ெகா68 ேவதைன�ப8ேவாைர 
[க��தா� ந� ந�ல 9ண!தி�9A விஷ!தி� த�ைம ப)8... 
விஷ!தி� ஆ�ற� வ4வான பி� ந�ல 9ண�கA ம%கி�ற�. 

அைத மா�ற மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற ேவ68� எ�0 
ந�$ைடய எ6ண�கA D�ைமயானா� தIைமகைள வில�9� 
நிைல வ;கி�ற�. 

1.தIைமைய நI�கிய அ;A ஞானிகளி� உண�ைவ நா� 
அ/வ�ேபா� [க��தா� 

2.எ�த! தIைம�� அ-காதப% ந�ைம நா� கா!�� 
ெகாAளலா�... 
3.ந� ந�ல 9ண�கைள�� கா�க $%��. 

இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக! ெத>�� ெகாAள ேவ68�. 
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த� வாJ�ைக $%�� த0வாயி�... கைடசியாக!தா�… 

ெத�வ Iக! த�ைமைய இ�0 ேதட ஆர�பி�கி�றா�கA - 
ஈ'வரப)ட� 

  

இ�ச+ர பி�ப உடலி� உண�வி� எ6ண!தி� கா-� இ�ப 
நிைல ஒ�ைற!தா� மனித� ெப; நிைலயாக எ6ண!தி� 
ஏ�க!�ட� வாJகி�றா�. 

1.உணவி� Gைவ… 

2.[க;� மண!தி� நிைல… 

3.உற�க!தி� இ�ப நிைல… 

4.உட� இ�ைசயி� காத� களி�3 நிைல.. இவ�றி� இ�ப!ைத�� 

5.ஒளி ெகா68 கா-� இய�ைக அழ9… கைல இ�ப நிைல… 

6.நைக�Gைவ நிைல… பிAைள� கனிய$தி� வள��3 நிைல… 

7.அ�3 பாச� ப>B பரவச� ெசய� நிைல… 

8.இவ�றி� ெதாட>� எ�லா� மனித உண�வி� எ6ண� இ�ப� 
க68 

9.இவ�றி� ெதாட>� கிைட�க� ெப0� அைமதி�காக 
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10.ெபா;A ேச��ைகயி� வரB நிைலயி4� இ�ப� உAள� எ�ற 
ெதாட� வாJ�ைகயி� “இ�ப�” அைடகிறா� மனித� 

ஆனா� அேத சமய!தி�… 

1.உட� உபாைதயி� ஏ�ப8� எதி��3 நிைலயி� அவதி�9� 

2.98�ப வாJ�ைகயி� உ6டா9� ம�றவ>� எதி�நிைலயி� 
ேசா�B�9� 

3.இ�ப நிைல எ�0 உண;� த�ைமயி� எதி��ப8� ேமாத� 
நிைல எ�வாகி4� 

4.”��ப வாJ�ைக” எ�ற ேசா�வி� எ6ண!ைத� ேசா�B�ப)8 

5.$�ைதய நிைலைய� G)%� கா)% - இ�ப நிைல�காக 
எதி�ப8� எைவ�ேம ��ப� எ�ற அ�ச உண�வினா� 

6.வாJ�ைகயி� ஏ�ப8� எதி�நிைல ேசா�ைவ� ெகா68 

7.எ6ண!தி� உண�வி� ($தலி�) ஏ�றி� ெகா6ட 
இ�ப!ைத!தா� 

8.“மனித வாJ�ைகயி� இ�பேம அட�கி உAள�…!” எ�0 மனித 
ஓ)ட� கால�கA ஓ8கி�றன இ�0. 

ஆ!ம நிைலயி� ெதாட�ைப�� அதி� உAள உ�னத 
நிைலைய�� ஞானிகA உண�!தினா� 

1.வாJ�த வாJ�ைகயி� சலி�3�ற நிைலயி�… 

கைடசியாக!தா�… 

2.வாJ�ைகயிலி;�� அைடய� D%ய ெத�வ Iக ப�தி 
மா��க!தி�காக 

3.ஆ!ம ஞான ேபாதைனைய� ெச4!த ேவ68� எ�ற 
உண�Bட� உAளா�கA இ�ைறய மனித�கA. 

ஏென�றா� மனித ச�தியினா� இ�0 $�ேனறிய ெதாழி�[)ப 
ைவ!திய $�ேன�ற ெசயலி� விNஞான வள��சிைய� 
கா)%4� வள;� 

1.இ/வா!ம ஞான!ைத� ெகா68 

2.ஆ!ம ஞான!தி� ஆ�றைல� ெகா68 

4.பல உ�னத உண�B ஞான!ைதேய உ;வா�கலா�. 
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ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ஒ; மனித� அ>�பி� காரணமாக ேமலி� அ>!�� 
ெகா6%;�கி�றா� எ�0 ைவ!�� ெகாAேவா�. உ�0 நா� 
அைத� பா�!தா� ேபா��. 

பா��கலா�…! உடேன ந�ைம அறியாமேல ந� உடலி� 
எ�ேகயாவ� ைகைய ைவ!�! ேத��க (அ>�க) ஆர�பி�ேபா�. 
அ�த உண�வி� உண��சிகA ந�ைம அறியாமேல அேத 
உண��சிகைள! \6ட� ெச���. 

ஏென�றா� இ� இய�ைகயி� உண�BகA. 

1.நா� எைத உ�0� பா��கி�ேறாேமா 

2.அ� ந� Gவாச!தி�9 வ;கி�ற�. அைத [க�கி�ேறா�. 
3.”அேத உண�B” ந�ைம அறியாமேல அ�த� ெசய�கைள� 
ெசய�ப8!�கி�ற�. 

ஒ;வ� த� தைலைய� ெசாறிவைத� பா�!�� 
ெகா6ேடயி;�தா� ேபா��. ந�ைம அறியாமேல ந� ைக எ�ன 
ெச���...? தைலைய� ெசாறிய� ேபா9�. 

காரண� அ�த உண�வி� எ6ண�கA நா� [கர�ப8� ெபாK� 
அ�த உண��சிகA ந�ைம இய�9கி�ற�. 

1.க6களா� பா��கி�ேறா� ெத>�� ெகாAகிேறா� 

2.காதா� ேக)கிேறா� அறிகிேறா� 

3.உடலா� உண��சிகைள அறிகி�ேறா�… 

4.வாயி� Gைவைய அறிகி�ேறா�. 

ஒ/ெவா; ெநா%�ெபாK�� நா� Gவாசி�9� உண�வி� 
த�ைமகைள நா� யா;� அறிவதி�ைல. அைத� ப�றி� 
சி�தி�ப�மி�ைல. 
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1.மனிதFைடய ஆணிேவ� 

2.அவFைடய Gவாச� தா�. 

நா� எ6ண�D%ய உண�வி� எ6ண�கA தா� 
இய�9கி�ற�. இைத! ெதளிவாக நI�கA ெத>�� ெகாAC�கA. 
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ஞான!ைத� ெபற ேவ68� எ�றா� நம�9 நாேம விசாரைண 
ெச�ய ேவ68�...! 

  

சர'வதி Mைஜைய நா� ெகா6டா8கி�ேறா�. சர'வதி 
எ�றா� ஞான�. அ�ைறய நாA $Kைம�9ேம ஞான!ைத 
வள�!தி8� நாளாக நா� அைம�க ேவ68�. 

அத�காக நம�9 நாேம விசாரைண ெச�ய ேவ68�...1 

1.எ� 98�ப!தி� நா� எ�ன ெச�ேத�...? 

2.க�வியி� நா� எைத எைத! தவறவி)ேட�...? 

3.ெதாழிலி� நா� எ�ென�ன ெச�ேத�...? அதிேல எ�ெத�த� 
9�ற�கA வ�த�...? அதனா� ெதாழி� எ�ப% ம�தமான�...? 

இைத� ேபா�0 ஒ/ெவா; நிைலயி4� சி�தி�9� நாA தா� 
ஆ�த Mைஜ ந�நாA எ�ப�. 
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நம� வாJ�ைகயி� 

1.இ�த வ;ட� $Kவ�ேம நா� எ�ன ெச�ேதா�..? 

2.98�ப!தி� எ�ப% ஒ�0ைமயாக இ;�ேதா�...? 

3.ந� ெசா�லா� 98�ப� எ�ப% ஒ�0ைமயான�...? எ�ற 
நிைலயி� இ�த ஞான!ைத அறித� ேவ68�. 

ஆனா� ச�த��ப!தா� அ�த ஞான� 9ைறய�ப8� ேபா�... 
அ�த� 9ைற�த நிைலகA எ�ப% இய�9கி�ற�...? ஞான� 
9ைற�தத� காரணமாக 

1.வாJ�ைகயி� சிரம�கA எ�ப% வ�த�...? ��ப�கA எ�ப% 
வ�த�...? ெதாழி� எ�ப% நHடமான�...? 

2.ஞான� தவறி [க��த உண�வா� ந� உடலி� ேநா�கA எ�ப% 
வ�த�...? எ�0 

3.அைத எ�லா� விசாரைண ெச�� ந�ைம நாேம சி�தி�க� 
D%ய நாA தா� இ�. 

ஒ/ெவா; நாC� அதிகாைல நா�9 மணி�ெக�லா� எK�� 
அ�த! �;வ ந)ச!திர!தி� ச�திைய எ8!� ந�ைம நாேம 
\�ைம�ப8!தி இ�த அ;A ஞான ச�திைய வள��க ேவ68�. 

உதாரணமாக கைடயிேல நHடமாகி இ;�தா� அ�த நHட� 
எதனா� ஆன�...? எ�0 சி�தைன ெச�ய ேவ68�. ஆனா� 
சி�தைன�ேக வரவி�ைல எ�றா� எ�ன ெச�ய ேவ68�...? 

அK�9�ப)8� ப)8 ஒ; ெபா;A அ�ேக மைற�தி;�தா� 
அைத! �ைட!தா� தா� மீ68� உAளி;�9� அ�த� ெபா;A 
ெத>கிற�... ெதளிவாக! ெத>கி�ற�. 

அைத� ேபா�0... 
1.வாJ�ைகயி� அ�ப%! ெத>ய�ப8!�� உண�Bகைள 

2.அ�த! �;வ ந)ச!திர!தி� உண�ைவ எ8!� நா� \�ைம� 
ப8!�� ெபாK� 

3.எ� ந� ந�ல 9ண�கைள மைற!த�...? எதனா� வியாபார� 
நHடமான�...? 
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4.ஒ�0ைமயாக இ;�த ந� 98�ப� எதனா� பி>�� ெச�4� 
நிைல வ�த�...? 

5.பி>�� வாJ�ததனா� நம�9A ந�ல ெசா�கA எ�ப% 
இழ�க�ப)ட�...? 

6.ந�ல ெசா�கA இழ�த நிைலயினா� ந� ெதாழி�கA எ�ப%� 
9�றிய�...? 

இ� எ�லா� ச�ீெக8� ேபா� ந� உடலி� ந�ல உண�BகA 
மாறி ஒ;வ;�ெகா;வ� க8� ெசா� ெசா�4� ேபா� 

1.அ�ைன த�ைதைய� பி>�� வாK� நிைல எ�ப% வ;கி�ற�...? 

2.சேகாதர உண�BகA எ�ப% மைறகிற�...? சேகாதர�கC�9A 
ேபா� ெச��� $ைறகA எ�ப% வ;கி�ற�...? 

3.எ�ெத�த� 9�ற�களா� ந�றாக வாJ�தவ>� நிைலகA 
மா0கிற�...? 

4.ஒ�0ைமயாக இ;�த ந6ப�கA எ�லா� எ�ப%� 
பைகைமயானா�கA...? எ�0 

5.ேமேல ெசா�ன தIைமகளிலி;�ெத�லா� நா� வி8ப8� 
$ைறகA எ�...? எ�0 

6.நம�9 நாேம விசாரைண ெச�ய ேவ68�. 

ஆகேவ சர'வதி Mைஜ எ�றா� அ�த அ;A ஞான!ைத எ8!� 
நம�9A வள�!�� ெகாAC� நாளாக நா� ெகா68 வ;த� 
ேவ68�. 

ஞானிகA கா)%ய வழியி� அ�த அ;A ஞான!ைத எ8!� அ;A 
ச�திகைள வள�!� தIைமகளிலி;�� மீ)9� உபாய!ைத� 
கைட�பி%!த� ேவ68�. 

எ� எ� அK�9கA இ;�ததேதா அைத எ�லா� 
\�ைம�ப8!�த� ேவ68�. 
1.ந� ந�ல எ6ண�கைள� D�ைமயா�கி... அதFட� ஞானிகA 
உண�ைவ இைண!� வலிைம ெபற� ெச�� 
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2.ந� ெசா�லா� ெசயலா� S�சா� எ�ேலா;�9� ந�ைம 
ெபற� ெச��� ச�தியாக நா� மாற ேவ68�. 

 

மனிதனா� தா� “ெத�வ ச�திைய உ;வா�க $%��...” பிற�த 
பலைன இழ�காதI�கA - ஈ'வரப)ட� 

  

இ�ச+ர உடலி� உண;� எ6ண ேவ)ைககA யாைவ��… 

சாதாரண வாJ�ைக நிைலயி� உAள மனிதF�9� Mமியி� 
ஈ��3� பி%�டேன சி�கி உAள�. 

Mமியி� அைல! ெதாட�ைப இவ� எ8!�… 

1.உண�வி� பி%ைய எ6ண!தி� ேவ)ைக�ெகா�ப� சம நிைல 
ெகாAளா! த�ைமயா4� 
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2.ச�த��ப!தா� எ8�9� உண�வி� ேவக உ�தலினா4� 

3.ஒ/ெவா; மனித உடலி4� ஜIவன�ற ஆ!ம உயி�கA 9%ேயறி 
உAள�. 

அ/வா0 “9%ேயறிய ஆ!மா�கA” மனிதனி� எ6ண 
உண�ைவேய த� இ�ைசயி� ெசய�ப8� “ஞான அ-” வள��ைப 
வள��க விடாம�… “அ�த ஆ!மா�கA வள��9�” உண�வி� 
எ6ண நிைல�ெகா�ப வள;� த�ைமேய உ;வாகி�ற�. 

அ�த மா0 ெகா6ட த�ைமயா� 9%ேயறிய ஆ!மாவி� அ- 
வள��பினா� ச+ர பி�ப!தி� ஏ�ப8� ெதா�ைலகளி� 
ஆ�கா�9 ஏ�ப8� உடலி� க)%களினா4� சில 
36களினா4� கர�பா� ெசாறி ேபா�ற ச;ம வியாதியினா4� 
உதிரேம சழீாகி அ�சJீ வள��9� அ-ைவ ேம� ேம4� 
வள��9� நிைலயினா� க8ைமயான ேநா�கC� உ;வாகி�ற�. 

ஆக ெமா!த�… உண�வி� எ6ண!தி� ெசய4�ெகா�ப… 

1.உ)ெகாAC� உணவி4� ேபாைதவ'தி� ஈ��பி4� காம 
இ�ைச ெவறியி4� இ�ச+ர பி�ப!ைதேய “அK9� 
S)ைடயா�கி” 

2.ஆ!மாவி� ெசயைலேய இ/வ I��பி� ஆ!மாவா�கி 
3.பல காலமாக... பல ேகா% உயி� ெதாட� பி�ப! ெதாட�பி� 
எ�லா� $லா� ெப�ற ஆ!மாைவ... 
4.உய��த ெத�வ ச�தியாக ெசய� ெகாAC� எ6ண!தா�... 
எதைன�� ெசய� 3>�� மனித ச�தி ெப�ற பிற9... 
5.உட� உண�வி� உ�தலி� ேவ)ைக�காக மனித ஆ!மா�களி� 
இ�ைறய ெசய� 

6.த�ைன! தாேன இழ�9� நிைலயாக� (மனித வி!��கA) 
ெச�0 ெகா6%;�கி�ற�. 

அைத மா�றிட! ெத�வ ச�தி ெப�ற ேதவ�களி� (மக>ஷிகளி�) 
ெதாட�ைப� ெகா68 ேம� ேநா�கிய வள��சியினா� ந� 
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வள��பைலயி� ெதாட�ைப எ/வ I��3 அைலயி4� சி�காம� 
சகல ச�திகைள�� உண��திடலா�. 

இய�ைக� ச�தியி� ெசயலாக� ெசயலா�0� ச�த>ஷிகளி� 
ஞான! ெதாட�பைல�ட� உண�வி� எ6ண$ட� அ�த ஞான 
ஈ��3! ெதாட�பைலைய ெப�ேறாமானா� 

1.இeஜட ச+ர அ- S)ைடயி� பி%�பிலி;�� 

2.உய� ெகா6ட ஞான ஈ��பி�9� ெச�லலா�. 

மனிதைன� கா)%4� உ;வ!தி4�.. பல!தி4�… அறிவி4�… 

Gவாச ஈ��3 நிைலயி4�… ச�தி ெகா6ட “யாைன�ேக…” 

மனிதைன ஒ!த ெசய� அ�க�கேளா ெசா�லா�0� திறைமேயா 
அ�றதினா� எ�லா நிைலகC� உண�B� த�ைம இ;��� 
ஞான!ைத வள��9� வள� நிைல�9� ெச�ல $%யவி�ைல. 
இைத� ேபா�ற நிைல மி;க�களி� பலவ�0�9� உ68. 

எ0�ேபா ெகாGேவா S)ைட� M�சிேயா உ;வ!தி� மிக� 
சிறியதாக இ;�தா4� அைவ மனிதைன! தா�9� ெபாK� 
அத� க% நிைல�9� பய�� பல $� ஏ�பா8கைள� ெச�� பல 
நிைலகைள� ெச�கி�றா� மனித�. 

1.ஒ/ெவா; ெநா%�9ேம இ�ச+ர ஜட பி�ப!தி� ஈ��3 எ6ண 
ேவ)ைக�9! தா� மனித� வாKகி�றா�. 
2.அதிலி;�� மீ68 ஆ!ம ஞான!தி� உண�ைவ மனித ஞான� 
ெபற $%��. 
3.மனித� ம)8� தா� அ�த! “ெத�வ ச�திைய” உ;வா�க 
$%��. 

அ�0 ேபாக� த� உடலா� ெப�ற ச�திைய இ�த உலக� 
$Kைம�9� பர�3� நிைல ெகா68 த� ஆ!மாவி� ெப�ற 
உய� அைலயி� ெதாடைர இ�த உலக� $Kைம�9� அ�த�த 
இட�களி� ஜIவ� ெகா6ட ச�தி அைல! ெதாட�3கைள Mமியி� 
பதிய ைவ!�Aளா�. 
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அ/வைலயி� ஞான!தா� பல ேகாவி�கைள அைம!� 
மனிதனி� எ6ண!தி� ெத�வ ஞான ச�திைய வளர� ெச�தா�. 

ேபாக;� ேகாலமாமக>ஷி�� ெகா�கணவ;� அக'திய;� 
ஐய�பF� ஆதிச�கர� ேபா�0 பல எ6ண�ற >ஷிகC� 
இ�றளB� ச+ர!தி� ெதாட�3 ெகா68 அ�0 பதிய ைவ!த 
அைல! ெதாட�பி� வழி! ெதாட�பினா� ெசயலா�றி� 
ெகா68Aளா�கA. 

இ�கலியி� கைடசியி� எ6ண!தி� உண�ைவ� ெகா68 நா� 
எ8�9� தியான!தா� அ�த உய��ேதா>� உய�Bட� 
அவ�களி� ெசய� நிைல�ெகா!த த�ைம�9 நா$� வளரலா�. 

ேம� ேநா�கிய Gவாச அைலயினா� எ6ண!தி� உண�ைவ 
ஞான!தி� பா� ெச4!தி இ�ச+ர ஜட� ெபா;ைள ெகா68 
ஆ!மாவி� வ4ைவ� D)%� ெகா6ேடாமானா� 

1.இ�Mமியிேல மனிதனாக பிற�� சகல சி!தி�� அைட�� 

2.ச�த>ஷியாக வாK� பல>� நிைல ேபா�0 நா$� 
வாJவா�9 வாழ $%��. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ஒ; ேராஜா�Mவி� மண� அதிகமாக வ IG� இட!தி� அத� 
அ;கி� இ;�9� தIைம விைளவி�க�D%ய ஒ; நNசான 
ெச%யி;�தா4� அதனி� மண� விலகி� ெச�0வி8�. 

இைத� ேபால நா� அ%�க% ேவதைன எ�ற உண�ைவ 
அதிகமாக� D)8� ெபாK� நம�9A வ�� ேச;� ந�ல 
9ண�கைள வில�கி! தAளிவி)8! தIைமயி� உண�ைவேய 
ெச�� தIைமயி� உடலாகேவ ந�ைம மா�றிவி8�. 

1.ஒ; தாவர இன!தி� “மண�” 

2.இ�ெனா; தாவர இன!தி� மண!ைத “வில�கி! தACவ� 
ேபா�” 
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3.நா� தIைமகைள ந�மிடமி;�� வில�கி! தAள ேவ68� 
எ�றா� 

4.தIைமகைள அக�றி)ட அ�த அ;A ஞானிகளி� உண�ைவ 
நம�9A அதிகமாக� ேச��பி!�� ெகாAள ேவ68�. 

1.D)8! தியான!தா� எ8!�� ெகா6ட உண�வி� வ4� 
ெகா68 

2.அ�த உண�வி� த�ைம ஒ;�கிைண�� நா� வி8� 
S�சைலகA ெகா68 

3.தIைமைய விைளவி�9� உண�Bகைள ந�மிடமி;�� விலகி� 
ெச�ல� ெச�ய $%��. 

நா� அ�த அ;A ஞானியி� உண�ைவ நம�9A ப;9� 
நிைலயாக நா� அைனவ;� ஒ;�கிைண�� எ8�9� இ�த 
எ6ண வ4வி� �ைண ெகா68 தா� நா� இ/வா0 ெச�ய 
$%��. 

ஒ; ெந�ைல ைவ!� ஒ;வ� உணவாக உ)ெகாAள $%யா�. 

நா� எ�ேலா;� ேச��� எ8�9� உய��த எ6ண�கA 
ெகா68 அ� பல ெந�களாக� 9விகி�ற�. அைத� சைம!�� 
சா�பி)டா� அவரவ� பசி தI�வைத� ேபா� 

1.ந�$ைடய எ6ண�கA அைன!�� ஒ;�கிைண�� 

2.அ�த வ4வி� த�ைம ெகா68 

3.உய��த ஞானியி� உண�ைவ நம�9A சைம!� 

4.அ;A ஞான உண�ைவ நம�9A விைளய� ெச�ய $%��. 

ஒ; ெபா;C�9A இ;�9� நNசிைன ேவக ைவ!� நI�9வ� 
ேபா� அ;A ஞானிகளி� உண�ைவ ந� ந�9ண�கCட� 
இைண!� ந�ைம அறியா� வ�த தIைமைய அக�றிட� 
ேவ68�. 

அ;A ஞானிகA உண�ைவ… “இைண!� இைண!�” ந� 
உண�BகA அைன!ைத�� ஒளியாக மா�றிட $%��. 
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அைனவ;� இைத� ெபற ேவ68� எ�0 எ�லா 
மக>ஷிகைள�� பிரா�!தி�கி�ேற�. 
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3!தி மK�கி வி)ட�… எ�0 ெசா�வத� உ)ெபா;A எ�ன…? 

  

மாணவ மாணவிகA த�கA வ I)%ேலா அ�ல� பAளியிேலா 
ேவதைன�ப8!�� உண�Bகைளேயா அ�ல� ேகாப�ப8!�� 
உண�Bகைளேயா ேக)க ேந��தா� அ�த உண�Bகைள [க��� 
ெகா6டபி� பாட� க�பதிேல 9ைறபா8கA ஏ�ப8கிற�. 

பAளி�9� ெச�0 ந�9 ப%�க ேவ68�… ஞான!ைத வள��க 
ேவ68�… ஞான ச�திகைள வள��க ேவ68�… எ�0 
எ6ணினா4� Dட யாைர� பா�!�� ேகாப!ைத 
வள�!தா�கேளா அைத� ேச��க�ப8� ெபாK� இ�த 
உண��சியி� ேவகேம கல�கி�ற�. 

ஆனா� பAளியி� பாட நிைலகளிேலா $�கிய 9றி�3கA 
இ;�9�. இ�த� ேகாப உண��சிகளி� ேவக� இ;�9� ேபா� 
அ�த� 9றி�3கைள� ப�றிய சி�தைனகA வரா�… ப%!த 
நிைலதா� வ;�. 
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ஆகேவ அ�த� ேகாப உண�Bட� ப%!த நிைலகA வர�ப8� 
ெபாK� எ�ன ஆகிற�…? 

1.உண��சி ேவக!தா� ப%!� மீ68� பாட!ைத நிைனB�9� 
ெகா68 வரலா�. 
2.ஆனா� மீ68� அவ�கைள� க6டபி� உண��சிவச�ப8� 
அ�த ஞான� தா� வ;�. 
3.அேதா8 ேச��� இ�த� ேகாப$� வ;� 

4.அ�த� ேகாப!தா� அவைன எ�ப%! தி)டலா�…? எ�ப% 
விர)டலா�…? எ�ற உண�Bதா� வ;�. 

அ�ப%�ப)ட உண�B வர�ப8� ெபாK� 

1.ந�ல��9A இ� கல�� ந�லத�றைவயாக அைத மா�றி… 

2.D�ைமயாக� ெசய�ப8� அறிவி� ஞான!ைத அ�த 
ஆ�த!ைத… ந�ல 9ண�கைள மK�க� ெச�� வி8கிற� 

3.சி�தைனய�ற நிைலயி� ேபாகி�ற�. (3!தி மK�கி வி)ட� 
எ�0 ெசா�கிேறா� அ�லவா..!) 

எ�த� ெசய4� ச>யாக ேவைல ெச�வதி�ைல அேத ச�கட 
நிைலகளிலி� யா>டமாவ� ஒ; ெசா�ைல� ெசா�னா4� 
அவ�கைள�� அ� ச�கட�பட� ெச���. 

இைத� ேபா�ற நிைலகைள மா�றிட ந� ஆ�மாைவ! 
\�ைம�ப8!த ேவ68�. மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற 
ேவ68� ஈ'வரா எ�0 அ%�க% இ�த உண�Bகைள எ6ணி 
எ8!� உட4�9A ேச��க ேவ68�. 

நா� எ�தெத�த� 9ண�கைள எ6-கி�ேறாேமா அ� எ�லா� 
ஓ…� நம�சிவாய… எ�0 ந� உடலாகி� பிர�மமாக 
உ;வாகி�ற�. பிர�மாவி� மைனவி சர'வதி… அ�த ஞானமாக 
ந�ைம இய�9கிற�. 
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அதாவ�… 

1.எ�9ண!தி� அ-வி� த�ைம நம�9A ெப0கி�றேதா 

2.அத� வழி�ப% தா� அ�த அ- வளர! ெதாட�9�. 

ஒ; மரேமா ெச%ேயா எ�த உண�வி� த�ைம ெப�றேதா அதிேல 
விைள�த வி!திைன மீ68� நில!தி� ஊ�றினா�… அ�த 
வி!தி� உண�BகA எைத� ேச�!தேதா… அ�த உண�B�ெகா�ப 

1.மர!தி� Lப$� 

2.அதFைடய மண$� 9ண$� 

3.அதFைடய வள��சி�� அைடகி�ற�. 

இைத� ேபா�0தா� அ;A மக>ஷிகளி� உண�Bகைள நா� 
ேச��க�ப8� ெபாK� அ�த� 9ண!தி�ெகா�ப அ-வி� த�ைம 
ந� உடலிேல வள��சி அைடகிற�. 

அ!தைகய ந�லைவகைள [கர�ப8� ேபா� ந� உட� ந�றாக 
இ;�கிற�… ச�ேதாஷமாக இ;�கி�ற�… மகிழ� ெச�கிற�…! ந� 
ெசா�கC� இனிைமயாக வ;கி�ற�. ந� ெசா�ைல� 
ேக)ேபா;�9� மகிJ�சியாகி ந�$ட� இைண�� வாK� 
ெசயலாக அைமகி�ற�. 
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ச�த>ஷிகளி� ெசய�கA - ஈ'வரப)ட� 

  

த� ெப;ைம�காகேவா… 3கK�காகேவா… சி!� நிைல வள��3� 
ெப�ற >ஷி! த�ைமயி� “ஆ�க! த�ைம” ெசய�படவி�ைல. 

மனித இன!தி�… வள��பி� ஞான வி!தி� வழி! ெதாடைர அ�த 
வி!� அழியாம� ெசய�ப8� ெசய4�காக! த� ச�தி 
நிைலைய� ெசய�ப8!தி� ெகா6%;�கி�றன�. 

1.மனித� க; உய� ஞான� ெபற வ�லைம ெப�ற 

2.அ!தைகய ெசய� ெகாAC� ேகாள�களி� எ�லா� 

3.அ/வி!தி� நிைல வள��திட ச�த>ஷிகளி� ெசய� $ைற 
ெசய�ப8� த�ைம தா� 

4.>ஷி! த�ைம ெப�ற வள� 9ண!தி� வள��3 நிைல. 

ந� Mமிைய� கா)%4� ஞான!தி� உய��� மனித 9ண வ I>ய 
உய� ச�தி ெகா6ட ஞான வள��சி ெப�ற ம�கA ந� R>ய� 



118 

 

98�பம�லாதப% ேபர6ட!தி� ம�ற இர6டாயிர� R>ய� 
98�ப�களி� உ68. 

ஆனா� விNஞான!ைத� ெகா68 ெசய�ைகயி� ஞான� ெப�ற 
இன! த�ைம ந� Mமியி� உAள மனிதF�9!தா� உ68. 

ம�ற ேகாள�களி� உAள மனித இன�கA எ�லா� ஞான!தா� 
உய���… “பற�9� த�ைம ெகா6ட” ச+ர உட� வள��த ப�9வ 
வள��பாக� ெசய� ெகாAகி�றன�. 

ந� Mமியி� த� ஞான!ைத இய�திர�களி� ெச4!தி� பழ�9� 
நிைலைய இ�0 ெகா68Aளா� மனித�. 

இ�த� Mமியி� ஆதியிேல உயிர-! ேதா�றி வள��சி ெகாAC� 
வள��3! த�ைமயி� ேமா�68… ேமா�68... வள��சி ெப0� 
வள��சி நிைலயி� கனி வள�கC� தாவர இன�கC� வள��சி 
ெகா68... வள��சி ெகா68... வள��சியி� $�றிய த�ைம 
ெகா6ட பிற9 தா� “மனித இன�கேள” உ;வான�. 

த� உண�வி� எ6ண!தா� ெசய�ப8� அ�க அவய�கC� 
ெசா�லா�0� திறைமயி� வள��சி�� ெப�0 வள��� 
வ�தா4� 

1.அந! ெதாட>� வள� த�ைம 

2.அ8!த உய��த நிைல�9 மனித இன வ��க� ெச�லாதப% 
தைடயாகி வி)ட�. 

இ�Mமியி� கி;Hணாவதார� கால� ெதா)ேட (3000 – 4000 

ஆ68கC�9A) ேபராைச� பி% உ�லாச வாJ�ைக எ6ண உ; 
வள��3 வள��சி ெப�றதனா� மனித வள��பி� ச+ர ெசய� 
எ6ண வள��3� தைட�ப)8 த� ஞான!தி� ெசய�ப8� நிைல 
மாறி வி)ட�. 

க�வி எ�ப�� அ%ைம ெகா6ட 9ண ேபாதைன ஆகி வி)ட�. 
9; சிHய� எ�ற 9; 9ல! ெதாட�3 நிைலயி� 
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1.மனிதனி� எ6ண!தி� த� உய�வி� ெப;ைமயி� 

2.பிற>� நிைலைய அட�கி ஆC� வழி! ெதாட>� 

3.ஞானிகளா� ெகா8�க�ப)ட உ6ைமகA அைன!�� 
மைற�க�ப)ட ேபாதைனயாகி 
4.இ�த� Mமியி� வள��சி ெகா6ட அ�த ஞான வி!தி� வி!தக! 
த�ைமேய 

5.RJ�சி ெகா6ட R)சம நிைலயி� மைற�க�ப)8 வி)ட�. 

ஆனா� அேத சமய!தி�… 

1.R)சம!தா� ெவளியிட�ப)ட சில Gவ%களி�ப% 

2.உ6ைமைய� காவிய� கைத க�பைன Lபமாக� கா)%ய 
ெதாட� ெகா68 

3.விNஞான ஆரா��சியி� ெசய� திறைமயினா� 

4.மனித உ;வக வள��சி�� ஞான வள��சி�� தைட�ப)8 
வி)ட�. 

விNஞான வள��சியினா� இ�0 R>ய அைல�ட� சில அைல! 
ெதாட�கைள� பா��சி த� விNஞான� ெசய4�காக சில ச�தி 
அைலகைள� பி>!ெத8!�� ெகா6ேட�Aளா�கA. 

அதனா� மனித ஞான!ைத வள��கவ�ல கா�த மி� அைலயி� 
ஒளி அைலயி�… “ெவ6ைம அ- ச�தியி� வள� ச�திேய” 

தைட�ப)8… ஞான வள��சி�� தைட�ப)8 வி)ட�. 

இதிலி;�ெத�லா� எ6ண!தி� வ I>ய 9ண� ெகா68 இ�த� 
Mமியி� பி%�பிலி;�� வி8ப)8 ஒ/ெவா;வ;� வி6-லக 
மக>ஷிகளி� அைல! ெதாட�ைப� ெபறேவ68�. 

இ�0 பலவாக உAள எ6ண 9ண ஈ��பி� ச+ர உண�ைவ… ந� 
அ- வள��பி� 9ண! த�ைம ெகா68… மக>ஷிகளி� அ;A 
ச�திைய எ6ண!தி� ஞான!தா� “ேநராக எ8�9�” 

ப�9வ!தி�9 வர ேவ68�. 
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அ�ப%� ெப�றா�… 

1.த� ஆ!ம பல� ெப�ற த�ைமயி� எ/வ I��3� பி%யி4� இ�த 
ஆ!மா சி�காம� 

2.இ�த� Mமியி� மா�ற! த�ைம எ�வாக இ;�தா4� 

3.வள��பி� வள��ைப வள��9� >ஷி! த�ைமயி� வ4Bட� 
நா$� கல�� 

4.மனித வி!��கைள அழியா! த�ைம� ப8!தலா�. 

அத�9!தா� ஈ'வரப)டனாகிய யா� இைத உண�!தி� 
ெகா68 வ;கி�ேற�. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ந� பிரபNச!தி4Aள வியாழ� ெச/வா� இரா9 ேக� சனி 
எ�0 நவ� ேகாAகளி� த�ைம�� ஒ/ெவா�0� தனி! 
த�ைம ெகா6ட�. 

இ;�பிF� அைவ அைன!�� உமிJ!�வைத� R>ய� தன�9A 
கவ��� “ஒளியி� சிகரமாக…” மா�0கி�ற�. இைத� ேபால தா� 
ந� உயிரான நிைல�� நம�9A R>யனாக இ;�கி�ற�. 

தினச> ந� வாJ�ைகயி� எ!தைனேயா ேபைர� ச�தி�கி�ேறா�. 
நா� ச�தி�ேபா� ஒ/ெவா; உடலிேல�� சில சில கHட�கC� 
இ;�9� ��ப�கC� இ;�9� அைன!�� இ;�9�. 

1.நா� (அைனவ;�) ஒ�றிய நிைலகA ெகா68 

2.அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ஒளி�ட� இைண�க�ப8� ெபாK� 

3.இ�த! ��ப�கைள நI�கி8� அக�றி8� அ�த� ச�தியாக நா� 
விைளய $%��. 

1.பாச!தி� நிைலகA ெகா68 ேவதைன எ�ற நிைலகைள� 
Gவாசி�பத�9� பதி� 

2.பாச!தி� ப�0 ெகா68 மக>ஷிகளி� அ;A ஒளிைய நI�கA 
ெபற ேவ68� எ�0 எ6-த� ேவ68�. 
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அ/வா0 எ6-� ெபாK� அ�த� ப�0த� அதனி� நிைலகA 
ெகா68 நம�9AC� அ�த� பாச!தி� நிைலகA ெகா68 
அ;A ஞானியி� உண�ைவ� ப;க $%கி�ற�. 

நம�9A தIைமைய அக�0� ச�தியாக விைளகி�ற�. ஒ/ெவா; 
நாC� இதிலி;�� நI�கA ஆர�பி!�� பா;�கA. 
1.உ�கைள நI�கA ந�பி� பா;�கA. 
2.எ6ணியைத உ�கA உயி� இய�9கி�ற�. 
3.அ�த இய�க!தி� நிைலகைள அறி�� ெகாAகி�றI�கA. 
4.அறி�த உண�ைவ உயி� உடலா�9கி�ற�. 
5.மீ68� நிைனவா�9� ெபாK� ந�ைமயி� த�ைமைய உயி� 
உ;வா�கி� கா)8கி�ற�. 
6.எதனி� உண�ைவ நம�9A விைளய ைவ�கி�ேறாேமா 
விைளய ைவ!த நிைலைய உயி� த�Fட� அைண!�� 
ெச�கிற�. 
7.எ6ணிய பாைதயி� உயி� அ�ேக அைழ!�� ெச�கிற�. 
8.எ�0� அழியா நிைலயான ஒளியி� ச+ரமாக ெப;வ I8 ெப; 
நிைலயாக உயி� ந�ைம அைடய� ெச�கி�ற�. 
8.மனித� அைடய ேவ6%ய $Kைமயான நிைல அ� தா�. 

ஆகேவ பிறவியி�லா நிைலைய நா� அைடய ேவ68�. 

மனித� $Kைமயைட�� த;ண� உயி;ட� ஒ�றிய ஒளியி� 
ச+ரமா9� இ�த! த;ண!ைத நKவவிடா� அ;A ஞானிகA 
கா)%ய நிைலகA ெகா68 எ�0� உயி;ட� ஒ�றிய நிைலகA 
ெகா68 அவ�கA கா)%ய ெநறியி� நிைலகA ெகா68 
உண�வி� த�ைம எ�0� ஒளியாக நிைல!தி;�ேபா�. 
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நம�9 நாேம த6டைன ெகா8�9� நிைல எ�றா� எ�ன...? 

எ�ப% வி8ப8வ�...? 

  

நம� வாJ�ைகயி� 

1.ெதளி�த ச�தியான ந�ல 9ண�கA நம�9A இ;�பிF�... 
2.பிற� ேவதைன�ப8� உண�ைவ [க��� வி)டா� எ�ன 
ஆகி�ற�...? 

பாலி� பாதாைம� ேபா)8 ைவ!தி;�தா4� அதி� ஒ; �ளி 
விஷ� ப)டா� அ�த� பாதாமி�ேக ச�தி இழ�த� ேபால 
ேவதைனைய [க��� வி)டா� நம�9A இ;�9� ந�ல 
9ண�கA அைன!�� ச�தி இழ�� வி8கி�ற�. 

1.ஒ; விஷ� ப)டா� எ�ப% ந� தைல G�0கி�றேதா 

2.விஷ� ப)டா� ந� சி�தி�9� த�ைம இழ�க�ப8கி�றேதா 
அைத� ேபால 

3.எைத எ8!தா4� ெப;� பார� ேபால! ேதா�0�. 
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ந� கா>ய!ைத� ெச�ய $%யவி�ைல எ�றா� “ேகாப�…” எ�ற 
உண��சிகA வ;�. ந�ைம அறியாமேலேய தவ0 ெச��� 
நிைலகA உ;வா9�. 

நம�9 நாேம த6டைன ெகா8�9� நிைல�� வ;கி�ற�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளி� எ�லா� இ;�� வி8ப8வத�9 
அதிகாைலயி� �;வ தியான!ைத எ8!� “வாJ�ைகேய 
தியான�” எ�ற நிைலகA ெகா68 வா;�கA. 

உ�கA நிைனB எ�ெபாK�� அ�த! �;வ ந)ச!திர!�ட� 
ஒ�றிேய இ;�க)8�. உ�கA மனைத! \�ைம�ப8!தி� 
ெகாAள யா� உபேதச வாயிலாக� பதிB ெச�தைத எ6ணினா� 

1.இ�த� கா�றி� உAளைத அ;A ச�திகைள� கவ��� உ�கA 
தIைமகைள நI�க� ெச���. 
2.சி�தி�9� ஆ�ற� உ�கC�9A ெப;கி வாJ�ைகைய ந� 
வழியி� வழி நட!�� உண�BகA உ�கC�9A இய�9�. 

உ�கA உடலி� உAள உ0�3கA உ;வா�கிய அ-�கA �;வ 
ந)ச!திர!தி� உண�ைவ ெபற� ெச�வேத நம� 9; கா)%ய 
அ;A வழியி� இ�த! தியான� 

உதாரணமாக ஒ; ேப)ட>ைய எ8!�� ெகா6டா� ஒ/ெவா; 
ெநா%யிேல�� அ� இய�கி� ெகா6ேட உAள�. 

அதி� சா�e 9ைறவாகி வி)டா� ம0ப%�� ேப)ட>ைய� சா�e 
ெச�ய ேவ68�. சா�e ெச�யவி�ைல எ�றா� அதி4Aள ம�ற 
ெச�கA எ�B� இய�கா�. 

இைத� ேபால... உயி>4�... உயி� வழியாக உடலி� உAள எ�லா 
அ-�கC�9� அ�த! �;வ ந)ச!திர!தி� உண�வி� 
வ I>ய!ைத ஊ)%னா� சி�தி�9� வலிைமயான ஆ�ற�கA 
கிைட�9�. 
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ேப)ட>யி� சா�e ச>யாக இ;�தா� தா� அத� Sல� அ�த� 
க;விகA எ�லா� சரீாக இய�9�. அ� உ0�ைணயாக இ;�9�. 

1.ம�ற உண�Bகைள� ேக)8� ேசா�வி� த�ைம வர�ேபா9� 
ேபாெத�லா� 

2.மீ68� மீ68� அ�த! �;வ ந)ச!திர!தி� உண�ைவ 
ைவ!� நா� இய�கி 
3.நம�9A அ�த வலிைம ெபற� ெச�� ெகா6ேட இ;�க 
ேவ68�. 

 

“அHடமாசி!�” - ஈ'வரப)ட� 

  

இ�க�ம வாJ�ைகயி� $ைறயிலி;��… ஆ!ம ஞான!தி� 
R)சம நிைலயான “நி�வாண நிைல அைடய�D%ய வ4 
ஈ��பி�9… இeஜIவ ச+ர� பா!திர�…” இ;�தா� தா� ஆ!ம வள� 
ெபற $%��. 
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எ/Bேலாக!தா� ெச�த பா6டமானா4� அதைன அ8�பி� 
ைவ!� நI>�லாம� எ>�9� ெபாK� உHண!தி� நிைல Dட� 
Dட அ8�பி� ஏ�றிய அ�பா6ட$� உ;�9ைல�த நிைல 
ஏ�ப)8 மா�0 நிைல ெகாAகிற�. 

ஆனா� அைதேய சைமய� ெச��� ப�9வ!தி� 

1.”நI� ச�திைய� ெகா68” அதி� சைம�க�ப8� நிைல�9 

2.எ!தைன கால�கA ஆனா4� அத� ேத�மானேமா �வார 
நிைலேயா ஏ�படாத கால�கA வைர 

3.அ8�பி� ஏ�றி� சைம�க இ�பா6ட� உபேயாக�ப8கி�ற�. 

அைத� ேபா�0 தா�… இ�ச+ர சைம�பி�9 ஜIவ ச�தியி� 
ெதாட�3 ெகா68 இ/வா!ம பா!திர� ெசய�ப8� வழி 
$ைறயி�… எ6ண!தி� எ8!� உண�வி� சைம�9� ஜIவ 
ச�தியி� வ4�ெகா68 இ/வா!மா வள�கி�ற�. 

இ�க�ம வாJ�ைக�9 உ)ப)ட ேதைவயி� விகித நிைல 
ஒ/ெவா�றி4� இ;��தா� வாJ�ைக� ெசயேல ஓட 
ேவ6%�Aள�. 

அ/வ I��பி� பி%யி� ேபராைச ெகா68 “க�ம�” எ�ற சி�ைதயி� 
ெசய� பி%யி� உண�வாகி… எ6ண!தி� Gவாசேம அ�த� க�ம 
சி�தைனயி� சி�கி வி)டா� 

1.த�FA உAள த� வள��பி� வள��பான 

2.”ஆ!மாவி� வள��3 தா� இ�ச+ர க�ம வாJ�ைக..!” எ�பதைன 
மற�� 

3.இ� தா� (இ�ெபாK� வாK� க�மா) வாJ�ைக…! எ�ற பி% 
உண�Bட� 

4.Mமி ஈ��3ட� ஈ��பா�கி� Gழ4� வ)ட!திேலேய ர�கரா)%ன� 
ேபா� Gழல ேவ6%யி;�9�. 

இதிலி;�� மீள 

1.ேம� ேநா�கிய Gவாச!தா�… 

2.எ6ண!தி� ஞான!ைத இ�ச+ர� பி%�பிலி;�� 
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3.உய;� ஞான ஈ��பி�9� ெச�வதாக ந� ெசய� வழி இ;�க 
ேவ68�. 

கா�த� த� ஈ��பி�9 இ;�ைப இK�பைத� ேபா�0… இ�த� 
Mமி வள�!த வள��பி� வள��ைப த� ஈ��3� பி%�9 Gழ� 
ஓ)ட!தி� Gழ�சி�ட� பி%!�� ெகா68Aள “அ!தைகய ஈ��3� 
பி%யி� தா�” இ�0 நா� வாKகி�ேறா�. 

ஆக… இ�ைறய Rழலி� (கலியி�) இ�த� Mமி… மனித இன 
ஞான!தி� வள��பைலைய வள�!த ெசய� அைல! ெதாட� 
9�றி�Aள�. 

இ�த� கலியி� நா� ேம� ேநா�கிய Gவாச!தா�… ஞான! 
ெதாட�3ைடய மக>ஷிகளி� எ6ண ெஜப தியான!தா�… 

இ�பி%யி� உண�விலி;��… எ/வைலயி4� மனித ஞான� 
வள;� வள��பி�… நா� ெப�ற வ4வி� வ4வா� வள��சி 
ெகாAள ேவ68�. 

ஆகேவ… இ�க�ம வாJ�ைக� சி�ைதயி� சி�968… 

1.ப�தி எ�0 பகவாைன எ6ணிேய ஏ�காம� 

2.ஞான!தி� உய�வா� த�FA உAள ஆ!மா6டவைன 
உய�!�� உய�வான எ6ண!ைத 

3.ஞான வள��3 ஈ��பைலயினா� வ4� D)%ட� ேவ68�. 

ஆகாய விமான!ைத ேம� ேநா�கிய உ�தலினா� அத�9க�த 
கா�றK!த இய�திர� ெசயைல� ெகா68 மனித விNஞான� 
பற�க வி8கி�றத�லவா…! 

அைத� ேபா�0 உண�வி� எ6ண!தா�… த� ஞான!தா� 
இ�ச+ர பி�ப!ைத ேம� ேநா�கிய Gவாச ஈ��பினா� 
எ�நிைல�9� இ�ச+ர!ைத� பற�க விடB� $%��… பி>!� 
மீ68� D)8� ேச��ைகயா�கB� $%��. 
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அ!தைகய த�ைம�9 இ/Bடலி� உAள ஜIவ அ-�கA 
ஒ/ெவா�ைற�� ஒளியான உயிரா!மாவா�கி 
1.இ/ ஒ; ச+ர!தி� இ;�ேத 

2.பல ேகா%� ச+ர ெசய� அைல�ேக 

3.உய� ஆ!ம வ4 ெகா6டவ�களினா� ெசயலா�9வ� எ�ப� 
தா� 

4.அHடமா சி!� எ�பதி� S�றா� சி!�. 

$;கா…! எ�ற�� $;க� ஓ% வ�� ெச�வானா…? எ�ப� 
ேவ0 கைத. ேபாகநாதனி� வ4! த�ைமயினா�… எ6ண!தா� 
எ6-� பல ேகா% ஆ!மா�கC�9� “அவ� அ;A ஞான ஆசி 
கி)8கிற�…” எ�றா� அவனி� அைல! ெதாட>� அ;C� 
ஆசி�� தா�. 

1.ஆயிர� க6-ைடயாA அகில!ைத� கா!த;AவாA 
அமராவதி… அபிராமவ�லி…! எ�ெற�லா� உண�!�� 

2.சி!தி� ெதாட� அ�ப%�ப)ட� தா�. 

அதாவ� பல ேகா% ஆ!மா�கC� ஒேர சமய!தி� அ!ேதவியி� 
பா� ெச4!�� ப�தியி� ஜIவ ச�தி ெகா6ட சி!தினா� அழியா! 
த�ைம ெகா6ட ச+ர ஆ!மாவினா� ஆயிர� க6ண�ல… 

அகில!ைதேய க6ணாக� ெகா68 வள;� ச�திைய� 
ெப�றவ�கA தா� அவ�கA. 

ந� உண�வி� எ6ண!ைத� ெகா68 Gவாச அைலயி� 
வள��பினா� இ�த� க�ம வாJ�ைகயி� சி�கலி� இ;�� 
மீ68 உய� ஞான ஈ��3ட� சி!�! த�ைமயி� வழி!ெதாடைர 
நா� ெபற ேவ68�. 

1.ேபா�றி வண�9� ெத�வ ச�தியி� அ;ைள ேவ6% 

2.ப�தி�ட� பணிெவ�தி� பணி�திடமா� 

3.அ!ெத�வ!தி� ச�திையேய ேம� ேநா�கிய ஞான ெதாட�பி� 
ஈ��பினா� 
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4.அ!ெத�வ!தி� ெதாட�3டேன நா$� ெத�வ ச�தி ெப0� 
த�ைமைய! ெதாடரலா�. 

இ� எ�ேலாரா4� சா!தியமானேத..! 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

உ�கA வாJ�ைகயி� 9ைறகA இ;�த� எ�றா� “ஈ'வரா…” 

எ�0 எ6ணி அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற ேவ68� 
எ�கA உட� $Kவ�� படர ேவ68�. எ�கA 98�ப� 
$Kவ�� மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி படர ேவ68� எ�0 
எ6-�கA. 

யா;� ெசா�னப% ேக)கவி�ைல எ�றா� “ெசா�னப% 
ேக)கவி�ைலேய…” எ�0 எ6ண� Dடா�. அவ�கA 
மக>ஷிகளி� அ;A ச�தியா� 

1.98�ப� ெபா0�3ட� அவ�கA நட�க ேவ68� 

2.அ�த� ச�திகA அவ�கC�9� கிைட�க ேவ68� எ�0 
இ�ப%!தா� நா� எ6ண ேவ68�. 

அைத� ெபற� ெச�வத�9!தா� தேபாவன!ைத 
அைம!�Aேளா�. 

ெபௗ�ணமி அ�0 எ�ேலாைர�� இ�ேக வர� ெசா�லி 
1.எ�ேலா;�9� “உய��த ச�திகைள� D)%� ெகா8�பத�காக” 

2.இ�ேக D)8! தியான!ைத அைம!�Aேளா�. 

மக>ஷிகளி� அ;A ச�தியா� எ�ேலா;�9� உட� நல� ெபற 
ேவ68� மன வள� ெபற ேவ68� மன பல� ெபற ேவ68� 
எ�0 ேவ6%! தியானி�கி�ேறா�. 

இ�த� ெசா�ைல உ�களிட� பதிய� ெச�த பி�பா8 வ I)%�9� 
ெச�றா4� ெதாழிலி� இ;�தா4� ெவளியி� எ�9 
ெச�றா4� “ஈ'வரா..” எ�0 உயிைர எ6ணி மக>ஷிகளி� 
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அ;A ச�தி ெபற ேவ68� எ�0 எ6ணிவி)8� ெச�ல 
ேவ68�. 

யா;�9� உட� நல� இ�ைல எ�றா� அவ�கC�9 அ�த 
மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி கிைட�க ேவ68� எ�0 
ெசா�லிவி)8 அவ�கA உட� நல� ெபற ேவ68� ந�றாக ஆக 
ேவ68� எ�0 எ6ண ேவ68�. 

ம�றவ�கA நல� ெபற ேவ68� எ�0 நா� $தலி� எ6ணி! 
தியானி!தா� நம�9 $தலி� அ�த� ச�தி கிைட�கி�ற�. நா� 
ெசா�4� ெபாK� அவ�கC�9� அ�த ந�ல� நட�கி�ற�. 

இ�த மாதி>� பழ�க!தி�9 வ��வி)டா� அ�… இ�… எ�0 
ெசா�லி உ�கைள ஏமா�0பவ�கA ஏமா�றாதப% உ�கைள� 
பா�கா!�� ெகாAள $%��. நI�கA ச�பா>!த பண� 
உ�கC�9 மி�சமா9�. 

ம�றவ�கA ெசா�ல�D%ய மாதி> “அவ;�9� ேப� 
பி%!தி;�கிற�… அவ;�9 அ�த� 9ண� இ;�கிற�… இ�த� 
9ண� இ;�கிற�… 

1.உ�கA மனதி�9! த9�த மாதி> ஏேதாேதா ெசா�4� ெபாK� 

2.அைத மனதி� பதிய ைவ!�� ெகா6டா� 

3.அைதேய உ�கC�9A விைளய ைவ!�� ெகாAகி�றI�கA. 
4.“அ�த மாதி> இ�லாதப%” நI�கA உ�கைள ந�ப ேவ68�. 

உ�கC�9A இ;�க�D%ய ச�திைய நI�கA $Kைமயாக 
அைத� ெபற ேவ68� எ�பத�காக!தா� இ�த! தேபாவன!ைத 
அைம!த�. 

இ�ேக மாமக>ஷி ஈ'வராய 9;ேதவ� தேபாவன!தி�9 
வர�D%ய அைனவ;� D)8! தியான!தி� கல�� ெகா68 
அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�திகைள� ெச;ேக�றி� 
ெகாAC�கA. 



131 

 

இைத நI�கA ெச�ைமயாக� பய�ப8!தி எைதெய�லா� 
ந�லதாக ேவ68� எ�0 எ6-கி�றI�கேளா அைத எ6ணி 
“ந�லதாக ேவ68�” எ�0 தி;�ப! தி;�ப எ6ணின I�கA 
எ�றா� அ� நட�9�. ந�லதா9�, 
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நா� உ;வா�க ேவ6%ய ெசா��கேலாக� 

  

எைதெய�லா� எ6ணிேனாேமா… எைதெய�லா� ேக)ேடாேமா… 

எைவெய�லா� [க��ேதாேமா… உயிரா� [கர�ப)ட� 
அைன!�� ஓ...� நம�சிவாய ஓ...� நம�சிவாய எ�0 உடலாக 
மா0கி�ற�, 

1.இ�ேபா� இ�ேக யா� (ஞான9;) உபேதசி�9� ேபா� நI�கA 
ேக)டறி�த உண�BகA… 

2.நI�கA எ6ணிய உண�வி� 9ண�கைள உயிரான ஈச� 
உ;வா�கி... 
3.உடலி� இ�திரேலாகமாக மா�றி... உட4�9A அ�த 
9ண�கைள உ;வா�9� 

4.“பிர�மமா�9�” உண�விைன உ;வா�9கி�ற�. 

ஆகேவ சி�தி!�� ெசய�ப8� ஞானிகA உண�விைன நா� 
அறி�தா� இேத உண�BகA சி�தி!�� ெசய�ப8� ச�தியி� 
உண�வாக ந� உடலி� அ-வாக... பிர�மமாக... உ;வா�9�. 
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அதனி� உண�B உடலாக� ேச��க�ப8� ெபாK� அ-வி� 
மல� சிவமாக மா0கி�ற�. அைத! தா� ஓ� நம�சிவாய… ஓ� 
நம�சிவாய எ�0 ெசா�வ�. 

அதாவ� நா� எ6ணிய உண�Bகைள உடலாக மா�றி� 
ெகா6ேட உAள� உயி�. உடலி� சதாசிவமாக ஆ�கி� ெகா6ேட 
உளள� நம� உயி�. 

எைத எ6-கி�ேறாேமா... எைத� ேக)கி�ேறாேமா... அ� 
எ!தைகய 9ணமாக இ;�தா4�... அைத எ�லா� சதாசிவமாக... 
உடலாக... ந� உயி� மா�றி� ெகா6ேட இ;�கி�ற� எ�ப� 
தா� இதனி� ெபா;A. 

தIைமைய அக�0�… சி�தி!�� ெசய�ப8� அ�த அ;A ஞானிகA 
உண�விைன 

1.நI�கA உபேதச வாயிலாக இ�ெபாK� [க�கி�றI�கA 

2.அ� ஓ... எ�0 ஜIவ அ-வாக மா�0� இ�திரேலாகமாக 
உ�கC�9A மா0கி�ற�. 

அதனி� உண�Bகைள! தி;�ப! தி;�ப எ6-� ெபாK� 
அைத அ-வாக உ;வா�9� க;வி� த�ைம அைட�� 
பிர�மேலாகமாக மா0கி�ற�. 

உபேதசி�9� உண�ைவ� ேக)டறி�த பி� அ�த உண�BகA 
உ�கA இர!த நாள�களி� கல�க�ப8� ெபாK� 
இ�திரேலாகமாகி... மகிJ�சி�9>ய உண�Bகளாக உ�கC�9A 
ேதா�0வி�கி�ற�. 

மகிJ�தி8� இ�த உண�Bகைள! தி;�ப! தி;�ப வள�!�� 
ெகா6ேட ெச�ேறா� எ�றா� 9றி!த கால!தி�9A 
அ-�களாக உ;வாகி�ற�. 

அ-�களாக உ;வான பி� அதனி� ஞானமாக ந� ெசா�4� 
ெசய4� 3னித� ெப0� த�ைம அைடகிற�… இ� பிர�மேலாக�. 
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எதனி� உண�ைவ நம�9A எ8!ேதாேமா அதனி� ஞானமாக ந� 
ெசா�4� ெசய4� அைம��... தIைமகளிலி;�� வி8ப8� 
உண��சிகA நம�9A வள��� ஞானிகA வழியிேல ந�ைம 
வாழ� ெச���. 

ஆகேவ… பிர�மேலாக� எ�வாக எ�ப%�ப)டதாக இ;�க 
ேவ68�…? 

�;வ ந)ச!திர!தி� உண�ைவ நம�9A ெப;�க�ப8� ேபா� 
ெசா��கேலாகமாக மா�0கி�ற�. 

எத� வழி மா�0கி�ற�...? ந� உயி� வழி...! 

1.ந� ெந�றி பாக�… உ;வா�9மிட� ஈ'வரேலாக� எ�0� 

2.பிர�மேலாகமாகி... இ�திரேலாக� எ�0 உடலாக அைமகி�ற� 
எ�0� 

3.உய��த 9ண�கைள வள��க�ப8� ெபாK� ெசா��கேலாகமாக 
மா�0கி�ற� எ�பைத�� சா'திர�கA D0கிற�. 

ஆகேவ ெசா��க வாச� எ�ப� உயி� இ;�9� இடேம…! 

1.அ�த வாச� வழி தா� வ�த� 

2.அத� வாச� வழியிேல தா� நா� ெவளியிேல ெச�ல 
ேவ68�. 

ஆனா� ேவதைன எ�ற உண�ைவ வாJ�ைகயி� எ8!தா� 
நரகேலாக�. அ�த நரகேலாக!ைத� சி;H%�ப� எ�...? 

1.ந� உயிரான நிைலகளிலி;�� தா� 

2.நா� Gவாசி!த நிைலகA இ;��தா�. 

இைத உ;வா�9வ� எ�...? 

ஈ'வரேலாக!தி� நா� எ8!�� ெகா6ட உண�BகA 
ேவதைனகளாக அைம�� வி)டா� நரகேலாகமாக மா�றி 
வி8கி�ற�. 
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1.க8� ேவதைனயா9� ேபா�தா� உட4�9A நரகேலாகமாக 
மா0கி�ற� 

2.நரக!தி�9� ெச�4� வாசலாகB� இ� அைம�� வி8கிற�. 
3.எத� வழி ெச�ேறாேமா உயி� ேவதைன�ப8� உட�கC�9A 
அைழ!�� ெச�கிற�. 

பா�3 ம�ற உயி>ன�கA மீ� த� விஷ!ைத� பா��சி 
ரசி�கி�ற�... த� உணவா�கி� ெகாAகிற�. அ� ேபா�0 
மனிதனி� வாJ�ைகயி� ேவதைன எ�ற உண�Bடேன வாJ�� 
அேத உண�Bட� உடைல வி)8� ெச�றா� பா�பாக� பிற�த 
பி� தா� அ� அட�9கி�ற�. 

ேகாப$� ெகாதி!ெதK� உண�Bகைள வள�!�� ெகா6டா� 
3லியி� Lபமாக� ெப�0 அதி� ெச�0 ஒ8�9கி�ற�. பி� 
3லியி� Lபமாக உயி� ந�ைம மா�றி வி8கி�ற�. 

இ�ப%!தா�… 

1.மனித� தா� எ8!�� ெகா6ட உண�B�ெகா�ப 

2.நரக$� ெசா��க$� நம�9Aேள தா� உ;வாகி�ற�. 

ெசா��கவாச� எ�ற உயி>� உண�B ெகா68 அ�த! �;வ 
ந)ச!திர!தி� உண�ைவ� ேச�!�� ேச�!�� ெசா��கேலாகமாக 
நா� மா�0த� ேவ68�. 

ஆகேவ 

1.ெசா��க வாச� எ�ற உயி� வழி ெச�0 �;வ ந)ச!திர!�ட� 
இைண�� 

2.பிறவியி�லா நிைல எ�0�… பைகைமேய இ�லா� ஏகா�த 
நிைல எ�0�… ெசா��க� எ�0�… அ�ேக அைடய $%கி�ற�. 
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ெவ6ைம நிற!தி�96டான உ6ைமயான ச�தி எ�ன…? - 

ஈ'வரப)ட� 

  

ப�னிெர68 வைக 9ண அமில�கA ெகா6ட… உண�வி� 
எ6ண� ெகா6ட ச+ர பி�ப இய�க!தி�… ஆ!மீக ேபாதைனயி� 
வழி! ெதாட>�… ஞான!தி� பா� ெசய�ப8� உண�வி� 
எ6ண!ைத� ெசய�ப8!த ேவ6%ய ப�9வ $ைற யா�…? 

பல 9ண�களி� உண�வி� உ�த� ெகா6ட வாJ�ைகயி� 
மனிதனி� எ6ண உண�B தா� வளர ேவ6%ய ஆ!ம 
வள��பி� வ4 நிைலைய� D)ட எ�ன ெச�ய ேவ68�…? 

இ�ச+ர பி�ப இய�க எ6ண!ைத சமநிைல ெகா6ட ந�9ண! 
ெதாட�பினா� 

1.சா�த 9ண அமிலமான “ெவ6ைமயி� அமில!தி�” ேச��ைக 
விகித� D%ட� ேவ68�. 
2.அத� ெதாட�3 ெகா6ட கா�த மி� அைல ஈ��3 ெசயலினா� 
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3.இ�ச+ர பி�பேம ஆ!ம வா��பி�9 வள� நிைல தர!த�க 
“இய�திர நிைலயாக” உய;�. 

அதாவ� R>யனி� ச�திைய� ெகா68… கா�த மி� அைலயி� 
ெதாட�பினா�… ஜIவ ச�தியான நI� ச�தியி� ெதாட�3ட�… 

உேலாக ஈ��பி� மி� அைலைய� ெச4!தி.. அத� ெசயலி� 
வ I>ய 9ண!ைத (SOLAR POWER) எ8�கி�றா�கA அ�லவா..! 

அைத� ேபா�ற இய�க� ெசயலாக… 

1.ச+ர பி�ப!தி� நI� ச�திைய� ெகா68 

2.இ�சம 9ண உண�வினா� ெப�ற உ0�3களி� வள��பினா� 
உ;வா9� கா�த மி� அைல! ெதாட�பினா� 

3.இ�ச+ர உண�B எ6ண!ைத� சகல!தி4� கல�க� ெச�� 

4.எ/வ I��3� பி%யி4� இ/ெவ6ண!தி� உண�B ேமாதாம� 

5.எ6ண!தி� ெசய� ெகா6ேட ஆ!ம அைலைய 
எ�லாவ�றி4� எ�லாமாக� கல�க� ெச�� 

6.நி�வாண ச�தியாக நிைல ெபற� ெச�யலா� இ�த ஆ!ம 
ச�திைய. 

“ெவ6ைம அமில!தி�” ெதாட�3 ெகா68 தா� மி� அைலேய 
உ;வாகி�ற�. வ6ண!தி� D)8 நிைல�ெகா�ப!தா� வள��3 
நிைல ஒ/ெவா�0ேம உ;வாகிற�. 

வானவி�லி� வ6ண!ைத� கா)% இராமாயண� கால!தி� 
வா�மீகியா� எKதிய காவிய!தி� உ) க;!ைத மா�ற�படாம� 
ைவ!தி;�தா� 

1.வ6ண�களி� ெதாட�3 ெகா68 

2.உயி� வள��பி� அ-! ெதாட� வள��சியி� 

3.அ-B�9A அ- வள;� உய� ச�திகைள இ�0 நா� 
அறி�தி;�கலா�. 

ெவ6ைமயி� அமிலமான ச�திகளா� தா� ந� உட� உ0�பி� 
எ4�3�D0கA உ;வாகி அத� ெதாட�3 ெகா6ட அ- 
வள��சி வா��பாக ஆ!மாவி� வ4 வ4� ெகாAகி�ற�. 
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R>யனி� அைல! ெதாட�பிலி;�� Mமியி� Gழ�சி�9 Mமி�9 
வ%க)% Mமியி� ஈ��பி�9 வ;� அமில� ச!தி� உயி�- 
வள��3 அமிலேம “இ�த ெவ6ைமயி� ச�தி தா�…!” 

சா�த 9ணமான ெவ6ைமயி� ச�தி அைலகைள உண�!த!தா� 
ெவAைள! தாமைர� Mவி� இ;�பாA கைலமகA… ஞானமகA…! 

எ�றன�. 

ஆகேவ… 

1.ஞான!தி� ஈ��3 நிைல�9 ெவ6ைம உ8!�� தா� 9ண 
சர'வதி எ�0� 

2.”ஞான!தி� ெதாட�3 கைலமகA” எ�ற R)சம வ)ட!தி�9A 

3.அ�ச�தியி� ெதாட�ைப நம�9! ெதளிவாக உண�!தின� ந� 
சி!த�கA. 

வ6ண!தி� ேச��ைக�ெகா�ப!தா� உ;வக ெசய� 
உ;வாகி�ற�. அத� ெதாட�3 ெகா6ட உண�வி� ெசய� தா� 
மா�ற�களி� நிைல��. 

இ�ைறய இ�ேகாள!தி� உய� வா��பான உய� வ6ணமான 
ெவ6ைமயி� த�ைம�ேக க;ைமயி� பK�3 நிைல D%� 
ெகா6ேட வ;கி�ற�. 

இ�ைறய கலி கால!தி�… 

1.மனிதனி� ஞான� நி�வாண உண�வாக… வா��பி� வா��பாக 

2.ஆ!ம வள��ைப வள��9� ஞான� ெப�0 

3.நி�மலமான ேஜாதி நிைல�ட� கல�திட ேவ68�. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

1.ஆ6டவ� எ�ேகா இ;�கி�றா� 

2.இைறவ� எ�ேகா இ;�கி�றா� 

3.ெத�வ�கA எ�ேகா இ;�கி�ற� எ�0 தா� 

இ�0� நா� ேத%� ெகா6ேட�Aேளா�. 
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ஆனா� 

1.நா� எ6ணிய உய��த 9ண�கA தா� நம�9A ெத�வமாக 
இ;�� 

2.உய��த 9ண�கைள எ6ணியைத ந� உயி� ஆAகி�ற� 

3.அ�த ந�ல வழியி� ந�ைம இய�9கி�ற� எ�பைத நா� 
மற�� வி)ேடா�. 

நா� எைதெய�லா� ந�லதாக எ6-கி�ேறாேமா அத� வழி 
ெகா68 நம�9A இ;�9� க6கA அ�த ந�ல வழிைய� 
கா)%� ெகா6%;�கி�ற�. 

இைத மகாபாரத!தி� க6ண� (க6கA) கீதா உபேதச� 
ெச�கிறா� எ�0 ெதளிவாக� கா)%�Aளா�கA. 

ஒ/ெவா; நிைலயி4� உலகி4Aள உண�BகA அைன!�� ந� 
உட4�9A அட�கி ெம��ெபா;ளி� த�ைமைய� கா)8வ� 
க6கேள. 

நா� எைத எ6-கி�ேறாேமா அைவ அைன!தி�9� க6கேள 
தா� காரணமாக இ;�கி�ற� 

1.க6கேள தா� ெக)டைத� கா)8கி�ற� 

2.அ�த உண�ைவ� பதிB ெச�வ�� க6கA தா�. 
3.மீ68� நிைனB ெகாAC� ெபாK� அேத க6 தா� அ�த 
வழிைய� கா)8கி�ற�. 

பா�!த உண�BகA ெகா68 ஒ/ெவா; உ0�3கC� எ/வா0 
இய�9கி�ற� எ�ற நிைலைய! ெதளிBற� கா)8வ�காக 
ேவ6% மகாபாரத� ேபா� எ�0 காவியமாக உ;வா�கினா�கA. 

அதி� ந8 ைமயமாக� கீைத எ�ற நிைலைய ைவ!�� க6ண� 
“சாரதியாக வ��” வழி நட!�கி�றா� எ�0� “9;ேf!திர� 
ேபா�” எ�0� எ!தைனேயா வைககளி� நா� ெதளிவாக! 
ெத>�திட நா� 3>�� ெகாAC� வ6ண� மாமக>ஷிகA 
கா)%�Aளா�கA. 
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ஆனா� மக>ஷிகA கா)%யைத� கால!தா� ப%!�ண��தவ�கA 
அவரவ� Gயநல�கC�காக! திைச தி;�பிவி)8 வி)டா�கA. 

தா� எ�லாவ�ைற�� க�0� ெகா6ட ெப>ய மகா� எ�ற 
நிைலகA ெகா68 அவைர� க68 நா� வண�9� நிைல�� 
அவ;�9� ெபா;Aகைள� ெகா68 9வி�9� நிைல தா� 
இ�0 உAள�. 

1.உ6ைமயி� நிைலகA மைற�� வி)ட� 

2.மைற�த நிைலகA ெகா68 தா� நா� இ�0 வாJ�� 
ெகா6%;�கி�ேறா�. 

இதிலி;�� வி8ப)8 இ�த விNஞான உலகா� மனிதனி� 
நிைனB அழி�� ெகா6%;�9� இ�த ேவைளயி� நா� 
அைனவ;� மக>ஷிகA கா)%ய அ;A ெநறிகைள� பி�ப�றி 
அதனி� ச�திைய� ெப0ேவா�. 

நம� 9;நாதேரா பி!தைர� ேபா�0 மிகB� எளிய நிைலயி� 
அவ� சா�கைடயி4� ம�ற அைத� ேபா�ற இட�களி4� தா� 
அம��தி;�தா�. 

அ�த� சா�கைடைய� சா�கைட எ�0 எ6ணவி�ைல. 
உலக!ைத� சா�கைடயாக� க;தினா�. 
1.அ�த� சா�கைடயிலி;�� விலகி நி�க ேவ68� எ�0 

2.அ;A ஞானிகளி� உண�வி� ச!ைத!தா� அவ� [க��� 
ெகா6%;�தா�. 

தIைமகளிலி;�� வி8ப8� உண�வி� த�ைமைய நI உல9�9 
எ/வா0 கா)ட ேவ68�...? எ�ற நிைலைய என�9 (ஞான9;) 
உண�!�வத�காக எ�ைன� சா�கைடயி� அமர� ெச�தா�. 

மக>ஷிகA க68ண��த உ6ைமகைள என�9� சா�கைட 
உபேதசமாக� ெகா8!�! தIைமகளிலி;�� வி8ப8� நிைலைய! 
ெதளிவாக உண�!தினா� பி!தைர� ேபா�0 தி>�த 9;நாத�. 
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என�9� க�வியறிB இ�ைல எ�றா4� இ�த உண�வி� 
ஆ�ற�மி�க நிைல�� அ� அவ� உண�!திய உபேதச!தி� 
அ;A வழியி� அவ� கா)%ய ெநறி�ப% அைத நா� கவர 
$%�த�. 

என�9A அ�த ெம� ஞான!ைத வள�!�� ெகா6ேட�. 

தIைமகA வராதப% கா!தி8� நிைலயாக அைனவ;�9� அைத� 
கிைட�க� ெச�ய ேவ68� எ�0 அவ� உபேதசி!தா�. அ�த 
அ;A வழி�ப%!தா� உ�கC�9� உபேதசி�கி�ேற�. 
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ச�கர� ேபா�0 Gழ�0 எ8�க ேவ6%ய தியான� 

  

1.அக'திய மாமக>ஷிகளி� அ;A ச�தி�� 

2.�;வ மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி�� 

3.�;வ ந)ச!திர!தி� ேபர;A ேபெராளி�� ெபற ேவ68� 
எ�0 

3.அ8�க8�காக நிைனB�9� ெகா68 வா;�கA. 

அக'திய மாமக>ஷிகளி� அ;A ச�தி நா�கA ெபற அ;Aவா� 
ஈ'வரா எ�0 க6ணி� நிைனைவ� 3;வ ம!தியி� ெச4!தி 
அ�த இய�க நிைல ெகா68 

1.“அக'திய� வாJ�த கால!தி�9 உ�கA நிைனவிைன� 
ெச4!��கA...” 

2.அக'தியைன நிைனB�9� ெகா68 வ�� அவ>� அ;A ச�தி 
ெபற ேவ68� எ�0 ஏ�9�கA. 
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அக'திய மாமக>ஷியி� அ;A ச�தி எ�கA இர!த நாள�களி� 
கல�� எ�கA உட� $Kவ�� பட��� எ�கA உடலி4Aள 
ஜIவா�மா ஜIவ அ-�கA அைன!�� ெபற அ;Aவா� ஈ'வரா. 

ஈ'வரா எ�0 உயிைர எ6ணி… 

1.அ�த அக'திய மாமக>ஷியி� அ;A ச�தி இர!த நாள�களி� 
கல�க ேவ68� எ�0 

2.மீ68� மீ68� இ�த நிைனவிைன ஒ; ச�கர� Gழ�வ� 
ேபா�ற தி;�ப! தி;�ப இைண!� 

3.இர!த நாள�களி� உAள ஜIவ அ-�கA ஜIவா�மா�கA ெபற 
ேவ68� எ�ற நிைனவிைன 

4.அத� அ%�பைடயிேலேய Gழல வி8�கA... உ�கA இர!த 
நாள�களி� அ�த ஆ�றைல� ெப;�9�கA. 

இ�ப% ஒ; ஐ�� $ைறயாவ� தி;�ப! தி;�ப எ6ணி எ8!�� 
ெசய�ப8!��கA. உ�கA உடலி� எ�த உ0�3களி� எ�லா� 
பாதி�3 ஏ�ப)8Aளேதா அ�ெக�லா� அ�த அக'திய 
மாமக>ஷிகளி� அ;A ச�தி படர ேவ68� எ�0 க6ணி� 
நிைனைவ� ெகா68 அ�ேக உAேள ெச4!��கA. 

இேத மாதி> Gவாச!ைத எ8!� அ�த அ;A ஒளி ெபற ேவ68� 
எ�0 உட� $Kவ�� பர�3�கA. 
1.எ!தைகய ேநாயாக இ;�பிF�… ேநா��9� காரணமாக 
எ!தைகய அ-�கA இ;�பிF� 

2.அ�த அக'திய மாமக>ஷிகளி� அ;A ச�தி படர ேவ68� 
எ�0 அ�த� ச�திகைள உட4�9A அ%�க% ெச4!��கA. 

இ�த அ;A ச�தி உய;� ெபாK� ேநாைய உ;வா�9� 
அ-�களி� ெசயலா�க�கA சி0க� சி0க தணி��. இத�9 $� 
உடலி� அறியா� ேச��த ேநா�கைள உ;வா�9� அ�த 
அ-�களி� வ I>ய ச�திகைள� 9ைறய� ெச���. ேநாைய 
உ;வா�9� அ-�கA பலவ Iனமைட��. 
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ஒ/ெவா; நாC� இரB $Kவ�� அக'திய மாமக>ஷியி� 
அ;A ச�தி�� �;வ மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி�� �;வ 
ந)ச!திர!தி� ேபர;C� ேபெராளி�� ெபற ேவ68� எ�ற 
ஏ�க உண�Bடேன உற�க� ெச�4�கA. 

1.இ�த நிைனவா�ற� உ�கC�9 அ;� ெப;� ச�தியாக 
வள;� 

2.�;வ ந)ச!திர!தி� ஈ��3 வ)ட!தி� உ�கA 
உண�வைலகைள அைழ!�� ெச�4� 

3.இய�ைகயி� உ6ைமயி� உண�விைன உ�கC�9A உணர� 
ெச���. 
4.அக6ட அ6ட!தி� ஆ�ற�… உடலான ந� பி6ட!தி�9A 
எ�ப% இய�9கிற�…? எ�ற உண�விைன அறிய $%��. 

அ�த� ச�தி இ�த உபேதச!ைத� ேக)ேபா� அைனவ;�9� 
கிைட�க ேவ68� எ�0 உ�கC�காக நாF� (ஞான9;) 
இரவி� பிரா�!தி�க� ேபாகிேற�... தியானி�க� ேபாகி�ேற�. 

நI�கC� அேத நிைலயி� அ�த உண�வி� ச�திைய எ8!� 
தியானன!தி� Sல� உ�கA இர!த நாள�களி� அ�த அ;A 
ச�திைய� ெப;�கி� ெகாAC�கA. 

உ�கA வாJ�ைகயி� �;வ ந)ச!திர!தி� ஈ��3 வ)ட!தி� 
வாK� நிைனவா�றைல� ெப;�கி பிறவியி�லா நிைல அைடய 
ேவ68ெம�0 பிரா�!தி�கி�ேற�. 



147 

 

 

உலக ஓ)ட!தி� ெச�வதா…? அ�ல� ஞானிகA வழியி� 
ெச�வதா…? - ஈ'வரப)ட� 

  

மண�… ஒலி… இவ�0ட� D%ய அமில� ேச��ைகயி� உ;வக 
உண�B… வாJ�ைகயி� ஏ�ப8� ஒ/ெவா; ேமாதலி� உண�B 
நிைல�ெகா�ப எ�லா�.. நா� எ8�9� Gவாச!தி� Sல� 
உடலி� அ-�கA வள�கிற�. 

இ!ெதாட>� வாJ�ைக நிைலயி� எைவ எைவ ந�மிட� 
(எ6ண�கA உண�BகA) ேமா�கி�றனேவா… அவ�றி� 
உண�ைவ அதிகமாக ஈ��கவ�ல த�ைமயி�… 

1.நா� [க;� ஈ��3 நிைல�ெகா�ப அ- வள��3 D8வதினா� 

2.அைத அ�ப%ேய வி)8விடலாமா…? 

அதாவ�… Gழ�சி ஓ)ட வாJ�ைகயி� Gழ�0 ஓ8� நா�… ஓ8� 
நிைல�ெகா�ப எ�லா� ந� வாJ�ைக ஓ)ட!ைத ஓட விடாம�… 

இ/ெவ6ண!தி� உண�ைவ அ�த�த� கால நிைல�ெகா�ப 
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ஏ�ப8� ேமாதைல எ�லா� த� ஈ��3� பி%யி� எ8!�� 
ெகாAள� Dடா�. 

Rடான ெபா;ைள நா� உ6-� ெபாK� ந� உடலி� ஏ�0� 
ெகாAC� ப�9வ!தி�9 அதைன ஆறைவ!�! தா� 
உ)ெகாAகி�ேறா�. அைத� ேபா�0… 

1.எ6ண!தி� ேமா�� ெசய� எதைன�� 

2.மிக! �>த ேவக!தி� பிற>ட� இ;�� எதி��ப8� ெசா� 
அைலயானா4� 

3.98�ப வாJ�ைகயி� ஏ�ப8� இ�னலி� ��ப� 
ச�பவமானா4� 

4.மகிJ�சியி� ஆராவார� ெசயலானா4� 

5.உ)ெகாAC� உணைவ எ�ப% உட� ஏ�0� ெகாAC� 
ப�9வ!தி� ம)8� நா� உ6-வ� ேபா� 

6.இ/ெவ6ண!தி� ெசயைல� ெகா68 அ�த�த� கால�களி� 
ஏ�ப8� மா�ற!ைத 

7.ஞான� ெகா6ட சி�தைன வழியி4� அைமதி ெகா68 
ஏ�ப8� ெதாட;�9 உ)ப)ட உண�ைவ எ8!�� பழ9�கA. 

மனித உண�வி�9… உடலி� ேம� கார!ைதேயா.. 3ளி�ைபேயா… 

பி��ெப8�9� சில கா�கறிகளி� சா0கைளேயா… ைவ!தBட� 
உடலி� உண�B அைத! ெத>�� ெகாAகி�ற�. 

அைத� ேபா�ற ெதாட� அைல அமில!தி� ேச��ைக 9ண� 
யாைவ�� இ�கா�றைலயி� கல��Aள நிைலயி�… 

இ/ெவ6ண!தி� எ8�9� சலி�3 சா�த� ேகாப� 
எ�வாகி4�… அ!ெதாட�3 ெகா6ட அ- வள��பி� வா��பா� 
உட� வளர… உடலி� வ4வான ஆ!மாவி�9 அ�$லாமி� 
வ4� Dட… இ�பி%�பிலி;�� மீள $%யா நிைல�9 ந� 
ஆ!மாைவ� ெசய�ப8!தி வி8கி�ேறா�. 

இ�ச+ர வாJ�ைகயி� எ6ண!தி� சம நிைல உண�வினா�… 

ஞான!தி� ஒளி அைலைய நா� எ8�9� Gவாச வ4� 
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ெகா68… ந� ஆ!மா வ4� ெகாAC� வள��சி அைலைய… 

சமமான 9ண!தினா� எ8�9� $ைறயி� இ/வா!மா வ4� 
ெப�0 வி)டா�… இ/வா!மாைவ� ெகா68 உ;வா�9� ச�தி 
அைல தா� சகல அைலகCேம…! 

ெத�வ Iக ச�தி… பிறவா வர�… $�தி நிைல… ேமான� ெப; 
நிைல.. நி�வாண நிைல.. இைத� ேபா�ற 

1.தா� தா� உண��த நிைலகளி�… 

2.ஒ/ெவா;வ;� உண�!திய ெதாட� நிைலயி� ெசய� நிைல 
எ�ப� 

3.ஞான!தா� ெப0� சமமான நிைல ெகா6ட சா�த 9ண உய� 
ஞான� சி!ைத அறி�� நிைல தா�. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ந� வாJ�ைகயி� நNசான நிைலகA ேவதைன எ�ற நிைலகA 
வ�தா4� அைத! �ைட�க �ைட!தி)ட அ;A ஞானிகளி� 
உண�ைவ நா� ப;க ேவ68� எ�ற இ�த நிைலைய!தா� 
அ�ைறய ஞானிகA ெதளிBற� கா)%�Aளா�கA. 

1.எ�த உயி� ந�ைம சி;H%!தேதா 

2.அ�த உயி>டேம ேவ6% 

3.எ�ைன அறியாத பிைழகைள நI�கி 
4.அ�த ெம� ஞானிகளி� உண�ைவ� ெபறேவ68� எ�0 

5.எ�த மனித� ஏ�9கி�றாேனா 

6.அ�த உண�வி� �ைண ெகா68 அறியா� வ�த தIைமகைள 
அக�ற $%��. 

ந�ைம ஆ68 ெகா6%;�9� இ�த உயிைர ஈசனாக மதி!� 
நா� எ6ணிய� அைன!ைத�� சி;H%!�� 
ெகா6%;�கி�ற� நம� உயி� எ�ற இ�த நிைலைய 
உண�!�வத�9!தா� இராமாயாண� மகாபாரத� க�த3ராண� 
எ�ற காவிய�கைள� சாதாரண ம�கA 3>�� ெகாAவத�9! 
தI)%ன� ஞானிகA. 
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ந� $� R)சம!தி� கா�றைலகC�9A பட��தி;�9� 
நிைல�� நா� எ6ணிய உண�BகA R)சமமாக மைற�தி;�9� 
நிைலைய உயி;�9A ப)8 “ஓ…” எ�0 ஜIவனாகி�ற�. 

அ�த உண�வி� ச!� “�…” எ�0 ந� ச+ரமாகி ந� ச+ர!தி�9A 
நி�0 நா� எ�ெத�த 9ண�கைள எ6ணிேனாேமா அதனி� 
ச�தியாக நம�9A இய�9கி�ற�. 

பி� அேத உண�B நம�9A இய�க�ப)8 அத� �ைண ெகா68 
நா� உய��த 9ண�கைள எ8!தா� உட� ஆேரா�கிய நிைல 
ெப0கி�ேறா�. 

ஆனா4� உய��த 9ண�கைள எ8!�� ெகா6டா4� ேவதைன 
எ�ற உண�விைன ஒ; �ளி எ8!தா4� இ�த உட� அைன!�� 
ேசா�வைட�� ந�ல 9ண�கA அைன!�� மைற�� 
வி8கி�ற�. 

இைதெய�லா� நா� அறி�� ெகாAவத�காக� பல 
காவிய�கைள எKதி மனித� இ�த ஆறாவ� அறிவி� �ைண 
ெகா68 நா� அைத! தIைமகைள நI�கிட $%�� எ�0 
கா)%னா�கA ஞானிகA. 

ஆறாவ� அறிைவ!தா� பிர�மாைவ� சிைற�பி%!தா� $;க� 
எ�ப�. $;9 எ�ப� மா�றியைம�9� நிைல. $;கா எ�ப� 
அழ9ப8!�� நிைல. 

இ�த ஆறாவ� அறிவி� �ைண ெகா68 நம�9A ந�ைம 
அறியா� 39�த தIைமகைள அக�றி8� நிைலயாக!தா� இ�த 
நிைலைய! ெதளிBற எ8!� உண�!தினா� 9;நாத�. 
1.ஒ/ெவா; உயிைர�� கடBளாக ஈசனாக மதி எ�றா�. 
2.அவ�கA உடைல ஆலயமாக மதி எ�றா�. 
3.அ�த ஆலய�களி� அைம��Aள உய��த 9ண�கA 
அைன!�� 
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4.மனிதனாக உ;வா�க உதவிய அ�த ந�9ண�கைள! 
ெத�வமாக மதி எ�றா�. 

1.ஒ/ெவா; மனிதைன�� தIைமகளிலி;�� அக�றிடB� 

2.மனித� எ�ற 3னித! த�ைம ெபறB� 

மனித நிைலயிலி;�� வி8ப)8 ஒளியி� ச+ரமாக எ�0� 
நிைலயாக நிைல!தி;�9� அ�த அ;A ஞானிகளி� உண�BகA 
அவ�கC�9� கிைட�க ேவ68� எ�0 “நI பிரா�!தைன ெச�” 

எ�றா�. 

1.உன�9� கிைட�க ேவ68� எ�0 எைத நா� 
பிரா�!தி!ேதேனா 

2.எைத உபேதசி!ேதேனா 

3.அைத நI எ/வா0 D��� கவனி!தாேயா 

4.இ�த உண�BகA உன�9A பதிவாகி�ற� 

அ�த� பதிைவ மீ68� நI நிைனவா�க�ப8� ெபாK� நா� 
Dறிய உண�B� நா� உண�!திய உண�B� நI ெப0� த9திைய� 
ெப0கி�றா�. 

“நI எைத எ6-கி�றாேயா நI அ�வாகி�றா�”. 

பிற;ைடய தIைமகைள அக�றி அத� வழியி� ெம� வழி ெபற 
ேவ68� எ�0 ஏ�கி அதைன நI ஒ/ெவா; உயிைர�� ஈசனாக 
மதி!� நI ெசய�ப8 எ�றா�. 

நா� உன�9� கா)%ய அ;A வழி�ப% அ�த ஆ�ற�மி�க 
ச�தியி� �ைண ெகா68 வி6ணி� ஆ�றைல� ப;க நI 
எ6-. 

“எ�ேலா;�9� கிைட�க ேவ68�…” எ�ற ஏ�க உண�Bட� நI 
ெப0வா� எ�றா� 

1.எ�ேலா;ைடய வ4B� உன�9� கிைட�கி�ற�. 
2.அவ�களி� �ைண ெகா68 ெம� ஒளியிைன� ெப0கி�றா�. 
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3.அ� உன�9A விைள�� உ� ெசா�ைல� ேக)ேபா� 
உட4�9AC� விைள��. 

அ/வா0 விைளய� ெச�ய அ�த ெம�ஞானிகளி� அ;A 
உண�Bகைள ஆழ� பதிய� ெச� எ�றா�. அவ�கைள மீ68� 
நிைனB ெகாAC�ப%� ெச�. 

அவ�கA நிைனB ெகாAC� ெபாK� அவ�கC� 
தIைமகளிலி;�� வி8ப8கி�றன� எ�றா� 9;நாத�. 
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உடைல ஆலயமாக மதி�க ேவ6%யத� அவசிய� ப�றி 
ஈ'வரப)ட� ெசா�ன� 

  

ஞான!தி� Gழ�சி வ)ட� ெசயலி� பல ஆயிர� 
`�றா68கC�9 $� அறிய�ப)ட சி!� நிைல ெப�ேறா>�… 

ெசய� சி!ைத� ெப�றவ�கA (பி� வ�ேதா�) எ�ப%ய�பா 
ெசய�ப)டா�கA…? 

1.உ6ைம வழி ஆ!ம வ4ைவ வள��9� ெசய� சி!ைத 
உணராம� 

2.Gயநல ஈ��3� பி%யி� வி;�3 ெவ0�3 ஏ�ப)ட கால�களி� 

3.ெஜப $ைற ப�தி மா��க� சிைல ைவ!�� Mஜி!ததி� ெசய� 
வழி இவ�றி� பி%யிேல ெச�0 

4.உ;வக நாமகரண ேவதா�த பாராயண!தா� (பல ெமாழிகளி�) 
3>ய $%யாத த�ைமயி� 

5.இைற ச�தியி� உ6ைம ஆ!ம வ4ைவ ஒ/ெவா; ஆ!மாB� 
உணர $%யாம� ெச�0 
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6.இ�ச+ர� பி%�பி� அைல! ெதாட>� தா� இ�0 வைர�� 
வாJ�ைக ப�த� உAள�. 

ெபற $%யாத ெபா�கிஷமான ஞான வள��பி� ச+ர!ைத… (மனித 
உடைல) அத� உ6ைம நிைலைய அறியவி�ைல… அறிய 
$�படB� இ�ைல…! 

1.ச+ர� எ�ப� நா� த�கி எ8�9� 3னிதமான ேகாவி� தா�…! 

2.அ/வா!மா6டவைன வள��9� இ�லமாக எ6ணாம� 

3.ச+ர!ைத!தா� “நா�…!” எ�ற Gகேபாக� Gைவயி� 

4.உ68 கழி�9� நிைலயி� நா� ைவ!�Aேளா�. 

ஆக… உ6ைமயான ேபரான�த!ைத வள��9� ஆலய!ைத 
ெசய�ைக இய�திர கதிைய� ேபா�ற… “உ68 கழி�9� 
இய�திரமாக! தா�” நா� ைவ!�Aேளா�. 

இ/Bலக ஈ��பி� உAள ந�ைம தIைம எ�ற வ)ட!தி�… 

தIைமயி� ந�ைமைய� கா6பைத� ேபா�0 உண�வி� ேமா�� 
ெசயலி� ஏ�ப8� எ6ண� ேகாைவயி� நா� எ8�9� 
உண�வான�… ந�வழி�ப8!�� ெசய�வழி ேசமி�பாக இ�ச+ர 
ஈ��3 சைம!�… இ/வா!ம வ4வி� வ4�D%ய த�ைமைய 
ெசய� சி!தி�9 ஆர�ப� கால�களி� ெசய�ப8!தலா�. 

உயிைர வி)8 ஆ!மா பி>�� ெச�4மா…? உயிர�ற ஜட பி�பமாக 
இ�ச+ர!ைத ைவ!� உயிரா!மா பி>�� ெச�லா�. இ/Bயி�� 
ச+ர� D)%� இய�க$ட� வ4�D%ய ஆ!ம அைலைய� காண 
$%�மா…? $%��. 

எ�ப% நிைல�க6ணா%யி� ந� உ;வ!ைத� பா�!தா� 
எதி�பி�ப� ெத>கி�றேதா… அைத� ேபா�ேற இ/வா!ம 
பி�ப!ைத� பா��கB�… இ/வா!ம அைலைய� ெச4!தி 
எ�ெசயலி4� ஊ8;வி ஒ/ெவா; நிைலைய�� அறிய $%�� 
எ�பைத ஏ�கனேவ உண�!தி உAேள�. 
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இ�ச+ர பி�ப ெசயலி� ந�9ண அைல! ெதாட>னா� ெபற�D%ய 
ஆ!ம பல!தி� வள� த�ைமயி� ெசய� சி!தி� ெசய� 
$ைறயினா� தா� ஞான!தி� ெதாடைர� ெபற $%��. 

1.வி;�3 ெவ0�ப�ற உ6ைம வ4வி� அைல! ெதாட>� 
வள��சி ெகா68 

2.ேவ0 எ�த ஒ; ஈ��பி� பி%யி� சி�காம� உய� வழியி� 
ெச�0 

3.“எ�0ேம அழியா! ெதாட� வழி வள��ைப வள��க $%��…!” 

4.இ�த� ெசய� வழியி� உ6ைம� சி!தறி�� வழி ெப�ற 
ஆ!மா�கAதா� 

5.உய� வழி! ெதாட� ெகா6ட “>ஷி! த�ைம” ெபற $%��. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

உதாரணமாக ஒ; க;B�ற தா� ேவதைன�ப8பவ�கைள உ�0� 
பா�!� [க��� வி)டா� அதனி� க;விேல வள;� அ�த 
உண��சிகA சிGB�9� பதிவாகி�ற�. 

அவ;ைடய கHட�கைள தா� உணர $%��. ஆனா� தாயி� 
உடலி4� இ!தைகய அ-�கA விைளகி�ற�. 

ஆ'!மாேவா கா�சேரா ம�ற க8ைமயான 
ேநா�வா��ப)டவ�களி� உண�Bகைள க��பமாக இ;�9� தா� 

1.ஒ�றிலி;�� ெதா6g0 நாC�9A [க��தா� 

2.அ�த! தா� க;விேல விைள�� சிGB�9� அ�த உண�BகA 
ப)8 

3.அ�த உட4�9A விஷ அ-�கைள உ;வா�9� நிைலகA 
வ;கி�ற�. 

9ழ�ைத� ப;வ!தி� ெத>யவி�ைல எ�றா4� 

1.எ�த� ப;வ!தி� எ�த மனிதனி� உடலிலி;�� அ�த 
உண�BகA வ�தேதா 

2.அ�த� ப;வ� வ;�ேபா� அவ� உடலி� எ� விைள�தேதா 
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3.அைத� ேபால அேத ேநாயி� த�ைம 

4.9ழ�ைத உடலி� விைளய! ெதாட�கிவி8�. 

இ�0 இைதெய�லா� நா� பா�!�� ெகா68 தா� 
இ;�கி�ேறா�. 

இைவெய�லா� தா� க;விேல விைள�� உண�BகA. தா� 
[க��த ேவதைனயான உண�BகA அ� உட4�9A 
ஊJவிைனயாக எ�ற வி!தாக மாறி வி8கி�ற�. 

அேத சமய!தி� அ�த ேவதைனயான உண�B 9ழ�ைத�9� M�வ 
36ணியமாக அைம�� வி8கி�ற�. 

நா� ந�ல மனித�களாக இ;�கிேறா� எ�றா� ந� தா� 
க;விேல இ;�க�ப8� ேபா� இ!தைகய தIைமகளிலி;�� 
த�பியவ�கA... இ�0 ந�ல உட�கைள நா� உ;வா�கி 
உAேளா�. 

ஆனா4� நா� க;விலி;�9�ேபா� பிற;ைடய 
கHட�கைள�� ��ப�கைள�� சாப விைனகைள�� ேக)8 
அறி�தி;�தா� அ�த� சாப அைல�9A ந�$ைடய திறைம எ� 
இ;�தா4� அ� ெசயலிழ�� இ�த வாJ�ைகயி� அதனா� 
நம�9! ெதா�ைலகA வ;�. 

இ�த உண�Bகைள ந� உயி� [க��தபி� அ�த உண�வி� 
இய�கமாக மா�0கி�ற�. 
1.”இ�ேபா� அ�ல…” 

2.தா� க;விேல விைள�� ேபா� தா� எ8!த உண�வி� வி!� 

3.அதFைடய ப;வ� வ;� ேபா� அைத விைளய ைவ!�வி8�. 

ெத�ைன மர�கைள எ8!�� ெகா6டா� அதFைடய கால� 
வ;�ேபா� தா� அதFைடய கா�கைள விைளவி�கி�ற�. 
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ஒ; ெச%யி� த�ைம எ8!�� ெகா6டா� அத� கால� வ;� 
ெபாK� தா� அதFைடய விைள�சைல� ெகா8�கி�ற�. 

ெந� பயிைர எ8!�� ெகா6டா� ஆ0 மாத� கழி!� ெந� 
மணிகைள உ;வா�9கி�ற�. 

இ�ெபாK� 3 மாத!தி4� 2.5 மாத!தி4� அத�9! த�க 
உண�BகA உ6டா�கி! �>த நிைலயி� ெகா68 விைள�� 
ப;வ!ைத�� விNஞான அறிவா� க68பி%!�Aளா�கA. 

இைண ேச�!த உண�வி� த�ைம ெகா68 �>த நிைலகளி� 
இ/வா0 வள�வ�� உ68. 

இைத� ேபா�0 க;விேல இ;�9� ேபா� தா� உ�0� பா�!த 
உண�BகA அைன!�� விைள�� அத�9!த�க ந�ைம 
இ�ப%ெய�லா� மா�றி வி8கி�ற�. 

இைத!தா� “M�வ 36ணிய�” எ�0 ெசா�வ�. 

ஒ; தIைம ெச�பவைனேயா தி;8பவைனேயா அ�ல� தவறான 
வழிகளி� நட�பவைனேயா உ�0� பா�!� அ�த உண�விைன 
க;B�ற தா� [க��தி;�தா� க;விேல அ�த உண�BகA 
விைள�� 

1.9ழ�ைத வளர வளர 

2.அவ� “தவ0 ெச�பவனாகேவ…” மாறிவி8கிறா�. 
3.நI�கA எ�ன தா� ெசா�லி அவைன! தி;!தி� பா�!தா4� 
$%யா�. 

இ�ெவ�லா� இய�ைகயி� சில நியதிகA. 

ஏென�றா� நம� உயி� நா� [க�வைதெய�லா� “ஓ…” எ�0 
இய�கி “�…” எ�0 நம�9A அ-வாக உ;வா�9� உடலாக 
மா�றி� ெகா6ேட�Aள� 
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இ�0 சாதாரண நிைலகளி� சாமி�9! தIபாராதைன கா)%ேயா 
சாமியா;�9 இலNச� ெகா8!�� பா�!ேதா யாைர ேவ6%� 
ெகா68 எைத� ப6ணினா4� அவைன மா�ற $%யா�. 

ஆனா� அேத தா� “மக>ஷியி� அ;A உண�BகA த� 9ழ�ைத 
ெபற ேவ68�…” எ�0 ஏ�கி! த� 9ழ�ைத�9 அ�த 
உண�விைன� பா��சினா� ஒழிய அைத மா�ற $%யா�. 

இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக! ெத>�� ெகாAள ேவ68�. 
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ேபர6ட!தி� உAள ஒ/ெவா; R>ய� 98�ப!தி4� ஒளியாக 
வாK� உயிரா�மா�கA உ68 

  

பல இல)ச� ஆ68கC�9 $� வாJ�த அக'தியைன� ப�றி 
இ�ேக உபேதசி�9� ெபாK�... அவ� க6ட உண�Bகைள 
நI�கA [கர [கர... அ�த அ-�க;�களாக� ப%�ப%யாக உ�கA 
உட4�9A மா�ற� ஆ9�. 

அைத மீ68� நI�கA நிைனB�9� ெகா68 வ�தா� அ�த 
உண�வி� ச!தாக உ�கC�9A மாறி அத� வழி ெகா68 
தIைமகைள அக�றி8� அ-�கA ெப;9�. 

அ!தைகய அ-�கA ெப;கினா�... 
1.பிறவியி�லா நிைல அைட�� வாJ�� ெகா6%;�9� அ�த 
அக'திய>ட� அைழ!�� ெச�4� 

2,அ8!� நா� பிறவியி�லா நிைலைய அைடயலா�. 
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உதாரணமாக ஒ; ந6ப� ேவதைன�ப8வைத நா� 
பா��கி�ேறா�. அ�த ேவதைனைய அதிகமாக நா� ேநசி!� 
வி)டா� அவ>� உன�B நம�9A விைளய! ெதாட�9கிர�. 

ஆனா� ந6ப� உடலி� ேவதைன அ-�கA ெப;கி வள��த 
நிைலயி� ேநாைய விைளய ைவ!த அ�த உயிரா�மா ெவளி 
வ��வி8கிற�. 

ெவளி வ�தபி� ந� உடலி� 39�� வி8�. ஏென�றா� 
அவ;ைடய உண�B ந� உட� வலிைமயாக இ;�9� ெபாK� 
நம�9A வ��வி8கி�ற� 

உதாரணமாக ஒ; ஆ8 ந>ைய� பா�!� அதFைடய ேவக 
உண�ைவ� க68 அNசி... அைதேய Gவாசி!த� எ�றா� ந>யி� 
உண�ைவ ஆ8 [கர... [கர... அ�த ந>யி� வ4வான உண�B 
ஆ)%� உட4�9A வ�த பி� ேநாயாக மா0கி�ற�. 

பி� ந>ைய எ6ணி எ6ணி இ�த உடலி� த�ைம வ4� ெப�0 
வி)டா� ஆ8 ம%�த பி� உடைல வி)8 ெவளி வ;� ஆ)%� 
உயிரா�மா ந>யி� உட4�9A ெச�0 ப>ணாம வள��சியி� 
ந>யாக விைளகி�ற�. 

இ�ப%! தா� நா� ப>ணாம வள��சியி� பல ேகா%� 
ச+ர�கைள� ெப�0 மனிதனாக இ�0 வ��Aேளா�. ஆனா� 
ேநா��றவ>� உண�Bகைள நம�9A அதிகமாக� ெப;�கிய பி� 
அேத ேநாயி� த�ைம நம�9AC� வள�கிற�. 

ேநாயினா�... 
1.ந� உடைல உ;வா�கிய ந�ல அ-�களி� வள��சி 9�றி... 
விஷ!தி� த�ைம அதிகமாக� ெப;கி 
2.எ�த மனித� பாச!�ட� ந�ைம அதிகமாக ேநசி!தாேனா 

3.நா� இற�தபி� அ�த உட4�9A தா� ெச�ேவா�... ந� 
இ;�பிட� அ�தா� 
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ஆனா� இ�த மனிதனி� வாJ�ைகயி� $Kைம ெப�ற 
ஞானிகC� மக>ஷிகC� பிறவியி�லா நிைலைய அைட�� 
அக6ட அ6ட!தி� இ�0� ஒளியி� Gடராக வாJ�� 
ெகா68Aளா�கA. 

1.இற�3� இ�ைல பிற�3� இ�ைல எ�0 $%வைட�த அ�த 
உயி�கA 

2.அக6ட அ6ட!தி� எ�ேக... எ�... உ;வானா4� 

3.அதனி� உண�ைவ ஒளியாக மா�றி எ�0� பதினா0 எ�ற 
நிைலயி� வாJ�� ெகா68Aளன�. 
3.இ�ப% ஒ/ெவா; பிரபNச!தி4� ஒளியாக ஆனவ�கA உ68. 

ந� R>ய� 98�ப� ம)8� இ�த அ6ட!தி� வாழவி�ைல. 
எ6ணிலட�காத R>ய� 98�ப�கA உ68 ஒ/ெவா; R>ய� 
98�ப!தி4� ந� Mமிைய� ேபா�0 ஒ; Mமி உ68. 

அதிேல வ%!த உண�BகA... அதிேல உ;வான உயி�கC�9 
ஒளியாக மா0� ஆ�ற4� உ68, அ!தைகய நிைலைய நா$� 
ெப0வத�9! தா� இ�த உபேதச�. 
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மனித ெஜனன� எ�ப% நட�கிற�...? - ஈ'வரப)ட� 

  

“ஒலி ெகா68 உரா��…” அமில� ேச��ைகயி� வா��பி� 
வா��பாக!தா� பல ெதாட�பைலயி� வ4� ெகா6ட 
உயிரா!மாவான�… Gவாச ஈ��பி� ந� உட4�9A எ6ண 
நிைல�ெகா�ப 9ண நல ஈ��3� பி%யி�… சில சில கால�களி� 
வ�� ேச�கிற�. 

அதாவ� மனித எ6ண!தி� ப�னிெர68 வைக 9ண அமில 
நிைல�ெகா�ப எ�த� 9ண நிைல ெகா68Aேளாேமா அ�9ண 
ஈ��3! ெதாட� ெகா6ட ஆ!ம உயிரான�… நா� எ8�9� 
Gவாச!தா� ந� உண�வி� 9ண நிைல�ெகா�ப “ந� 
Gவாச$ட�” [ைரயீரலி� உ)39�� வி8கிற�. 

எ�த ஆ!மா ந� 9ண ஈ��பி�9 ந� Gவாச$ட� வ�தேதா 
அ/Bயிரா!மாவி� �%�3 நிைல ந� Gவாச$ட� [ைரயீரலி� 
உ)39�� அத� �%�பான அ-�கைள வள�!� இர!த 
நாள�களி� உ)39�� வி8கிற�. 
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1.ஆ!மா�கA ெப;�ப9தி 9%யி;�9� இட� இர!தநாள�கA 
தா�. 
2.அதிேல Gழ�0 ெகா6ேட இ;�9�. 

அ�ப%� Gழ4� நிைலயி� அத�9க�த ேவ)ைக 9ண 
அ-�கைள ந� உடலி� வள��க! ெதாட�9கிற�. 

நா� சில ச�த��ப கால�களி� 

1.த� நிைல மற�த உண�Bட� D%ய ஈ��3 எ6ண!தி� 
ெச�4� ெபாK� 

2.ந� உட4�9A 9% வ�த ஆ!மாவான� 

3.அ� வள��9� அ-�களி� அத� எ6ண� ெசயலி� 
ேவக!தா� 

4.அத� ஈ��3� பி%�9 ந�ைம உ)ப8!தி… அத� வச!தி�9 நா� 
ெச�4� கால�கC� உ68. 
5.அைவேய ந� வள��பி� க;வாக உ;�ெப�0 9ழ�ைதகளாக 
ெஜனன� ெப0வ�� உ68. 

ந�9ண Gவாச ஈ��பி� $�ைதய கால! ெதாட�3 ெகா6ட வ4� 
ெப�ற உயிரா!மா�கC� ெதாட�3 ெகா68 ஈ��3� பி%யி� 
ெஜனன!தி�9 வ;கி�றன. 

இர!தநாள�களி� உAள இ/Bயிரா!மா�கA தா� ஆ6 ெப6 
உறB நிைலயி� 

1.கா�த ஈ��3 [6 அைலைய வள��க வ�ல வ6ண�களி� 

2.ெவ6ைம அமில�Dறி� வா��3� ெசயலான ஆணி� அ- 
வள��பி� ேச��ைக வி!�ட� 

3.கா�த மி� அைலைய ஈ��க வ�ல வ I>ய உண�B ெகா6ட 
உHண அைலயி� ேச��ைக� கால�களி� 

4.ந� உடலி� ஆணாக இ;�தா4� ெப6ணாக இ;�தா4� 

5.ெப6ணி� வ I>ய 9ண உHண அ-�களி� உயிர- 
வள��9� கால�களி� 
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6.ஆணி� அமில� ேச��ைகயி� க; ஈ��பி�9 வ�� 
க;!த>�கி�ற�. 

க;!த>!த கால!தி� தா� எ8�9� Gவாச!தா� இ�க;வான� 
அத� உயி� ஆ!மா திட� (உட�) ெகாAகிற�, திட� ெகா6ட 
நிைலயி� அ/வா!மா வள��9� அ/வமில!தி� உHண 
அைலயி� உயிர-�கA வளர! ெதாட�9கிற�. 

க;B�ற நிைலயி� அ�த ஆ!மா உரா��� உரா��� வ4� 
ெப�0 உ;வாகி வள;� அ�த அ-�களி� மல� ெவளி�ப)8 
அ�ேவ மீ68� அ-வாகி வள;� க; வள��3 வா��3 ச+ர 
நிைலயாக உ;வாகி�ற�. 

தாயி� க��ப!திேலேய க��ப� ைபயி� தா� அ/வா!மாB� 
வள�கி�ற�. ஆ!மாவி� ஈ��3 உHண அைலயி� 
வா��பாக!தா� அ�க; வள��� அ�க;வி� எ4�3� பாக�கA 
உ0தி ெகாAகிற�. 

எ4�பி� ஈ��3 வள��சி வள��த பி�3 தா� அ�த 
உயிரா!மாவான� ெஜனன� பிற�பி�9 வ;கி�ற�. 

வ4� ெகா6ட கா�த ஈ��3 வா��3 வா��பாக ச+ர� உ;வான 
பிற9… 

1.அ�ச+ர!ைத இய�கி வள��த ஆ!மா வ4� ெகா6ட பிற9 

2.தாயி� ச+ர!தி�9� ேசயி� ச+ர!தி�9� ெதாட�3 ெகா6ட 

3.ெதா�3A ெகா%யி� ெதாட� ஓ)ட நிைல ேச� வள��சி ெகா6ட 
நிைலயி� 

4.தாயி�றி! தனி!�� ச�தி ெப0� ஆ�ற� ெகா6ட 
ேநர!திேலேய 

5.அத� �%�3 ேவக� அதிக�ப)8… 

6.தா��9� ேச��9� ெதாட�பான ெதா�3A ெகா%ைய� பி>!�� 
ெகா68 

7.த� இ�ைச�9 வள;� சிGவாக� பிற�கி�ற�. 
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தாயி� க;வி� சிGவாக வள;� கால!தி� �%�3 நிைலயி� 
இய�க� ஒ�0 தா� அ�சிGவி�9 உ6ேட தவிர… சி0நI� 
கழி�பேதா.. மல� கழி�பேதா… Gவாச� எ8�பேதா… உணB 
எ8�பேதா… இ�ெசய�கA எைவ�� இ�ைல. 

ஆனா� தாெய8�9� Gவாச!தா�… தா� எ8�9� உண�Bகளி� 
எ6ண!தி� அைல! ெதாட�3 யாைவ�ேம… ஒலி ஈ��பி� 
ெதாட�ைப அ�சிG ெப0கி�ற�. 

க; வள��பி� அ�க;வி� ஆ!மா தா��9� ேச�� க;வி�9� 
ெதாட�3 ெகா6ட “உதிர! ெதாட�பி�” 

1.உதிர அ-�களி� வள��ப- உரா�B திட வள��பினா� தா� 

2.அ- $)ைடயாக!தா� க; உ;வக� ெப0கி�ற� 

3.உ68 கழி!� உ;வா9வ� இ�ைல… “உ;வா9� உயிர-� 
க;…!” 

உHண அைலயி� வா��பாக!தா� உயிரா!மா தாயி� உதிர! 
ெதாட�ைப� ெகா68 த� வள��பி�9� ச!ெத8!� 
உ;வாகி�ற�.. வள�கி�ற�… பிற�கி�ற�. 

பிற�த பிற9தா� த� இ�ைசயி� Gவாச� எ8!� உணெவ8!� 
ெசவி ஈ��3� ஒளி� பா�ைவ�� ஒளி வ I�G� ெசய�பட 
ஆர�பி�கி�றன. 

மனித உ; க; உ;வா9� த;ண!தி� உ;வ�கC� நிற�கC� 
அ�க அவய�களி� வா��3கC� தாயி� உதிர உHண 
ஓ)ட!தா� இ/வா!ம உயி�… 

1.ஏ�கனேவ எ�ெத�த $லாமி� எ�லா� வா��பாகி வா��பாகி 
வ4� ெகா68 வழி! ெதாட� ெப�0 

2.எைத வள��க�D%ய வி!தாக அ/Bயிரா!மாவி� $லா� 
இ;�தேதா 

3.அத� ெதாட�3 ெகா6ட உ;வக அ�க இல)சண�கA தா� 

4.க;வக� கால!தி� ெப�0 வ�த வா��3 உ;வாக� பிற�ெப8!� 
வளர $%��. 



167 

 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

(1).ைபயைன எ6ணி ேவதைன�ப)8 ெவ0�பைட�த உண�BகA 
அவ� ெதாழி4�9� ெச�4�ேபா� அவைன எ�ப% 
இய�9கி�ற�...? 

ந� ைபய� ெதாழி�சாைலயி� ேவைல பா��கிறா� எ�0 
ைவ!�� ெகாAேவா�. வ I)%� இ�த மாதி>� ெசா�லி ஏதாவ� 
ேக)கவி�ைல எ�றா� அேத ேவதைனயான நிைலகளி� அ�ேக 
ேபா� ேவைல பா��பா�. 

அ�த� ச�கடமான நிைலகளி� இ;�9�ேபா� “ஏன�பா… இ� 
இ�த மாதி> இ;�கிற� இைத எ8!� இ�த மாதி> ைவய�பா…” 

எ�0 அ�9Aளவ�கA ெசா�னா� ைபய� எ�ன ெசா�வா�? 

“அ..ஆ…, எ�0 ம0!�…” அெத�லா� $%யா�…! நI எ�ன 
ெசா�கிற�… நா� எ�ன ெச�கிற�… “நIேய ெச�…! எ�0 வ;�. 

ஏென�றா� இ�ேக வ I)%� வ�த ெவ0�9� உண�B அ�ேக 
ெதாழி�சாைலயி� ேமலதிகா> ேவைலைய� ெசா�னBடேன 

1.“ஜி�…’ எ�0 ேகாபமாகி $ைற!�� பா��க� ெசா�4�. 
2.அ�ேக எதி��பா�. நIேய ெச� எ�பா�. 

இைத� பா��கலா� நI�கA. 

ஏதாவ� உ�கA வ I)%� ச�கட�ப)8 ேவைல�9� ெச�றா� 
உ�கA ேமலதிகா> ேவைல ெசா�னா� உ�கC�9 எ�ன 
எ6ண� வ;கிற� எ�0 பா;�கA…! 

உ�கC�9! ெத>யாமேல அ�ேக ச6ைட ேபாட ைவ�9�. 
உ�கA அFபவ!தி� பா��கலா�. 

இ�த� ச6ைடைய அ�ேக�� S)%வி)8 யா>ட� பதி� 
ெசா�னா4� விடா�பி%யாக 

1.என�9 இ�ப% இைடNச� ெச�கிறா�கA 
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2.எ�ைன அ�ப%� ெசா�கிறா�கA எ�0 

3.இைத! தா� ெசா�ல� ெசா�4�. 

உ�கA வ I)%� வ�த இ�த� 9ைற அ�ேக ேபா� ேமாதி உ�கA 
ெதாழிேல�� இைடNச� ெகா8�9�. 

இ�த மாதி> ஆனBட� ந� உட4�9A உAள ந�ல 
9ண�கC�9 இெத�லா� எதி>யாகிவி8�. உட4�9A 
ெவ0�3� ேவதைன�� உ6டாகி� ெகா6ேடயி;�9�. 

அேத ேபால ந� ந6ப�கC�9� ந�ைம� பா��9� ெபாK� 
அேத ேவதைன�� ெவ0�3� வ�� ெகா6ேடயி;�9�. 

இ�த விஷ� எ�லா இட!தி4� பரவிவி8கி�ற�. இேத மாதி>! 
ெதாழி� ெச��� இட�களி� அவரவ�கA 98�ப!திேல�� இ�த 
மாதி> இ;�கி�ற�. 

நா� எ�ன நிைன�கிேறா�. நா� ந�ல� தா� நிைன�கி�ேற�. 
ஆனா� எ� வ I)%4� ெதாழி4� இ�ப% இ;�கி�ற� எ�0 
எ6ணி ேவதைன�ப8ேவா�. 

ந� ைபய� மீ� பி>யமாக இ;�9� ெபாK� இ�த மாதி> 
நட�தா� “அட� பாவிகளா.. இ�த மாதி>� ெச�கிறா�கேள…! எ�0 
உண��சி வச�ப8ேவா�. 

“பா�!� ேவைல ெச�டா” எ�0 ெசா�லிவி)8 “உன�9 இ�ப%! 
ெதா�ைல ெகா8�கி�றா�கேள” எ�0 எ6ணி அதி4� ேவதைன 
வ;�. ஏென�றா� அ�ேக இைடNச� வ;� ேபா� தா� 
எ�பதா� ைபய� எ�லாவ�ைற�� இ�ேக வ�� ெசா�வா�. 

அேத சமய!தி� ந6ப�களிட� ெசா�4� ேபா� இ�ப%� 
ப6-கி�றா�கA பா;�கA எ�0 ெசா�ேவா�. 
எத�ெக8!தா4� எ� ைபயF�9 இைடNச� ெச�கிறா�கA 
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எ�0 அவ�களிட� ெசா�லி அவ�கA உடலிேல�� இ�த 
ேவதைனைய� ேச��ேபா�. 

நா4 தடைவ இ�ப%� ெசா�னா� ஐ�தாவ� தடைவ ந� 
ந6ப�கA அ�3ற� ந�ைம� க6டாேல ஒ��கி� 
ேபா�வி8வா�கA. இவ� எ�னடா எ�ெபாK� பா�!தா4� இ�த 
மாதி>� 9ைறையேய ெசா�லி� ெகா68Aளா� எ�0 விலகி� 
ெச�வா�கA. 

இ!தைகய நிைலகA கைடசியி� பைகைமயாகி எதி>யா�கிவி8�. 

காரண� எ�ன...? 

1.நா� ந�லைத எ6-ேவா� ஆனா� ந�லைத� கா�பதி�ைல 

2.உடலி4Aள ந�ல 9ண�கC�9! ேதைவயான ந�ல 
ச�திகைள நா� ெகா8�பதி�ைல 

ந�ல ெச%கA விைள�� இட!தி� விஷ� ெச%கைள விைத!தா� 
ந�ல ெச%கC�96டான ச!ைதெய�லா� அ� எ8!�� 
ெகா68 ந�ல ெச%கC�9 உணேவ இ�லா� ெச��வி8�. 

கைள அதிகமாகிவி)டா� ந�ல ெச%கA விைள�ேமா...? 

ந�ல ெச%�9 வ;� ச!ெத�லா� கைள “லப�..” எ�0 எ8!� 
அ� ந�றாக வள;�. ஏென�றா� அ� விஷ�. இேத 
மாதி>!தா� 

1.ந� ந�ல 9ண�கC�9� கிைட�க ேவ6%ய ச!ைதெய�லா� 
அ� எ8!�� ெகாAC�. 
2.அ�ெபாK� ந�ல 9ண�கைளேய எ6ண $%யாதப% அ� 
தவி�9�. 
3.ந�ல 9ண�கA உடைல வள�!த� அைன!�� ேசா�வைட��. 

ந�ல 9ண�கைள எ6ணவிடவி�ைல எ�றா� இ�த! தIைம 
ெச��� 9ண�கA “ஆ)சி�9” வ��வி8�. 
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நா� தவ0 ெச�யவி�ைல பாச!தினா� இ�ப% வ��வி8கி�ற�. 

இ�த மாதி>ெய�லா� நட�ததா� ைபயF�9 அவ� ேவைல 
ெச��� ெதாழி�சாைலயி� ெக)ட ேப� வ;கி�ற�. அவF�9A 
ெவ0�பா9� ெபாK� அ�த ெவ0�பான நிைலகளிேல அ�ேக 
எதி>யாகி�ற�. 

அ�ேக ேவைல ெச�ய $%யா�. வ I)8�9 வர மா)டா�. 
ேஹா)டலி� ேபா�� சா�பி8வா�. காேச ைபய� ச>யாக 
வ I)8�9! தர மா)ேட� எ�கிறாேன எ�0 ேவதைன�ப8ேவா�. 

இெத�லா� ெச�வ� யா�...? ந� உயி� தா�. 

ந� உயி� தா� நா� எ6ணிய அைன!ைத�� இய�9கி�ற�. 
நா� எ6ணிய� அைன!�� ெத�வமாக இ;�கி�ற� .அைத�� 
கா)8கிறா�கA ஞானிகA 

(2).காளி – ேகாப� – காளி�9 $�னா% 3லி 

காளி மா>ய�ம� இ�ப% எ!தைனேயா ெத�வ�கைள� ேபா)8� 
கா6பி!�Aளா�கA. 

ைபய� ேம� ெரா�ப� பி>யமாக இ;�கி�ேற�. ஆனா� 
என�9� பி%�காதைத� ெச�தா� எ�றா� “ஜி���….” எ�0 
ேகாப� வ��வி8கி�ற�. 

ந� ெசா�னப% ைபய� ேக)கவி�ைல எ�றா� காளியாகேவ 
மாறிவி8கி�ேறா�. 

காளி�9 $�னா% எ�ன ைவ!தி;�கி�றா�கA? 

3லிைய ைவ!�� கா6பி!�Aளா�கA. ஏ� ைவ!�Aளா�கA? 

என�9� ேகாப� வ��வி)டா� $�னா% நி�பைத� 
பா��கி�ேறனா? 
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3லி த� பசிைய! தI��க ம�றைவகைள அ� இர�கம�0� 
ெகா�0 அ� சா�பி8கி�ற�. 

அ� எ/வளB தா� “வி��ரா…வி��ரா” எ�0 க!தினா4� அைத� 
ேக)கா� த� பசியிFைடய அ�த ஆேவச!தி� தா� இ;�9�. 
க%!�� 9த0�. உணவாக� 3சி�9�. 

அேத மாதி>!தா� ைபய� ெசா�னப% ேக)கவி�ைல எ�கிற 
ெபாK� உ�ைன அ%!� ெநா0�கினா� தா� உன�9� 3!தி 
வ;� எ�0 ெசா�லி ஆேவசமாக அ%�பா�கA. 

1.இ�த� காளி இ�ப% ெநா0�9�. 
2.3லி த� பசிைய� ேபா�க எ�ப% ஆேவச�ப8கி�றேதா அேத 
ஆேவச� இ�ேக வ;�. 
3.அதனா� தா� “காளி – ேகாப�” எ�0 கா)8கி�றா�கA 
ஞானிகA. 

இ�த வாJ�ைகயி� ேகாப$� ெகாதி�3� அ%�க% எ8!�� ேபச 
ஆர�பி!தா�கA எ�றா� அ8!த பிறவி “நி�சய� 3லி தா�”. 

இ�த� ேகாபமான எ6ண!ைத எ6ணினா� உயிரான ஈச� 
அைத� பைட!� உட4�9A விைனயாக� ேச��கி�றா�. 
1.அ�ெபாK� இ�த உட� அ� விைன�9 நாயகனாக விநாயகா 

2.அ�த� 3லியி� உடலாகேவ மா�0கி�ற� ந� உயிரான ஈச�. 

இைத� கா6பி�பத�9!தா� ேகாவிலி� இ�ப% 
ைவ!�Aளா�கA. ஏென�றா� இெத�லா� ந� உயி>� இய�க 
நிைலகA. ெதளிவாக! ெத>�� ெகாAC�கA. 

(3).ம�றவைர ஏமா�றினா4� உயி>டமி;�� யா;� த�ப 
$%யா� 
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1.நா� உ�கைள ஏமா�றலா�. 
2.யாைர ேவ68மானா4� ஏமா�றிவிடலா�. 
3.என�9A இ;�9� உயி>ட� நா� ஏமா�றேவ $%யா�. 

உ�கைள நா� ஏமா�0கி�ேற� எ�0 ைவ!�� ெகாAேவா�. 
ஏமா�0� உண�B என�9A வ��வி8�. 

1.ஏமா�0� உண�B என�9A வ�தBட� 

2.எ�னிட� உAள ந�ல 9ண�கைள எ�லா� 

3.இ� ஏமா�றி� ெகா6ேடயி;�9�. 

ஏமா�றியBடேன நா� எ�ன ெச�ேவா�? அைத� க68 நா� 
இரசி�ேபா�. ஆனா� ஏமா�ற�ப)டவ� ேவதைன�ப8வா�. 

அவ� ேவதைன�ப8� உண�BகA ெவளி�ப8வைத� க68 நா� 
இரசி!ேதா� எ�றா� நம�9A வ�� ந� ந�ல 9ண�கைள 
எ�லா� ஏமா�றிவி8�. 

நா� அவைன ஏமா�றி வி)ேட� எ�0 எ6ணிேன�. ஆனா� 
என�9A வ�� ேவதைனயாகிவி8கிற�. இைதெய�லா� நா� 
ெத>�� ெகாAள ேவ68�. 

இைதெய�லா� ெத>�� ெகாAவத�காக!தா� ேகாவிைல� க)% 
ைவ!� விநாயகைர $�னா% நி0!தி ந�ைம நா� அறி��ப%� 
ெச�தா�கA ஞானிகA. 

விைன�9 நாயகனான அைம�த இ�த மனித உடைல எ�ப%� 
ெப�ேறா�...? 

$�தி மி;க நிைலயிலி;�ேதா�. மி;கமாக இ;�9�ேபா� 
ேச�!�� ெகா6ட ந� விைனகளா� மி;க நிைலயிலி;�� 
மீ68 மனிதனாக உ;வா�கிய� ந� உயி�. 
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மனிதாக இ;�9� நா� இ�0 எ�த விைனகைள� ேச��க 
ேவ68� எ�பைத நI சி�தி!�� பா�…! எ�0 “ேகAவி� 9றி��” 

ேபா)8� ப�ைசயாகேவ கா)8கி�றா�கA. 

பல இல)ச� ஆ68கC�9 $� ேதா�றிய $த� மனித� 
உயி;ட� ஒ�றிய உண�Bகைள ஒளியாக மா�றி� பிறவா நிைல 
அைட�தா� அக'தியமாமக>ஷி. 

1.அவ� க68ண��த இய�ைகயி� ேப;6மகA 

2.அவ� உடலி� விைளய ைவ!த அ�த� ச�திகA 

3.இ�ெபாK� உபேதசி�கி�ற மாதி> 

4.அவ� உடலிலி;�� வ�த வாசைனகைள எ�லா� 

5.R>யனி� கா�த� ச�தி கவ��� ைவ!�Aள�. 

அக'தியா மாமக>ஷிகளி� உண�வைலகைள நா� கவ��� 
இ�த வாJ�ைகயி� ந� உடலிலி;�� வ;� உண�BகA 
அைன!ைத�� ஒளியாக மா�ற ேவ68�. 
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ப%!தவ�கA எ�னேவா...! எ�0 வி)8வி8கிறா�கA... 
ப%�காதவ�கA “D��� பதிவா�9கி�றா�கA...” 

  

அ-வி� ஆ�றைல அறி�� �;வ!தி� ஆ�றைல� ெப�0 
அக'திய� ஒளியி� ச+ரமாககி! �;வ ந)ச!திரமாக நிைல 
ெகா68Aளா�. 

அவைன� பி�ப�றி� ெச�ேறா� அைனவ;� அவ� உண�ைவ� 
கவ��� �;வ ந)ச!திர!தி� ஈ��3 வ)ட!தி� ச�த>ஷி 
ம6டல�களாக ஒளியாக வாKகி�றன�. 

இைத எ�லா� ேக)9� நI�கA... சாமி (ஞான9;) எ�னேமா 
ெசா�கிறா� அ�!தமாகவி�ைல...! எைத எைதேயா ேபGகிறா�...! 
எ�0 எ6ண ேவ6%யதி�ைல. 

காரண�... ப%�காதவ� தா� இ!தைன�� நா� ேபGகிேற�. 
எ�$ைடய ேப�ைச� ேக)பவ�களி�... 
1.ப%!தவ�கA சி�தி�9�ேபா� அவ�கA ப%!தைத ைவ!�... 



176 

 

“சாமி எ�னேமா ெசா�கிறா�...!” எ�ற நிைலகளி� வி)8 
வி8கி�றா�கA 

2.மிகB� ப%�காதவ�கA “சாமி எ�ன ெசா�கிறா�...?” எ�0 
D�ைமயாக உ�0� கவனி�கி�றா�கA. 

ப%�காதவ�கC�9A யா� உபேதசி�9� இ�த உண�வி� த�ைம 
க;வாகி வி)டா� 

1.த�ைன�� அறிகி�றன�... அ6ட!ைத�� அறிகி�றன�... 
அக6ட அ6ட!ைத�� அறிகி�றன�. 
2.அக'திய� �;வனாகி �;வ மக>ஷியாகி �;வ ந)ச!திரமாக 
ஆகி 
3.எ�ப% ஒளியி� த�ைமயாக மா�0கி�றாேனா அ�த நிைலைய 
அவ�கA அைடகி�றா�கA. 

உதாரணமாக ஒ;வ� ேநா�வா��ப)8 இ;�கிறா� எ�0 
க6டறி�த பி� அ�த உண�வி� த�ைம நம�9A க;வாக 
உ;வாகி வி)டா� அேத ேநாயி� த�ைம நம�9A 
உ;வாகி�ற�. 

ேநாயாளிைய� பா�!�! தி;�ப! தி;�ப அவைன எ6-� 
ெபாK� 

1.ேகாழி ேக0வ� ேபா�0 அ�த உண�வி� த�ைமயாகி 
2.ேநாைய உ;வா�9� க; $)ைடயாகி அ�த� 9Nசாக ஆன 
பி� அேத ேநாயி� த�ைமைய ஊ)% 

3.இர!த நாள�களி� கல�� உயி;�9 எ)% 

4.அ�த ேநாயி� உண�ைவ� க6 கா� S�9 எ�0 
அைன!தி�9� இK!�� ெகா68 வ;�. 

ேவதைனயாக இ;�9� ெபாK� உ�கA ேமேல யாராவ� 
ெதா)டா� உடேன G;�... எ�0 ேகாப� வ;�. ேவதைனயாக 
இ;�9� ெபாK� ஒ;வ� ந�மிட� மகிJ�சியாக ஒ; 
ெசா�ைல� ெசா�னா� நா� ஏ�0� ெகாAள $%யா�... அ�த 
மண� ந�ைம! த8!�வி8�. 
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ஆனா� ேவதைனைய� ப�றி� ெசா�னா� இ�த உட� மிகB� 
ரசி�9�. ஆகேவ... ேவதைனயாக இ;�9� ெபாK� 

1.நா� [க��த உண�BகA ஆ�மாவிலி;�� இைத!தா� 
பி>!ெத8!� உயி;�9� ெகா8�9�. 
2.அ�த உண�வி� த�ைம தா� உட4�9A ெச�0 அ�த 
அ-வி�9 ஆகாரமாக� ேபா�� ேச;�. 

இைத� ேபா�0... 
1.ேநாைய அக�றிய அ;A ஞானிகளி� உண�Bகைள 
உ�கC�9A பதிவா�க�ப8� ெபாK� 

2.அைத! தி;�ப! தி;�ப நI�கA எ6ணினா� ேபா�� 

3அ�த� க; $)ைட உ�கC�9A வள��சி அைட�� 
அ-�களாக� ெப;�க�ப8� ெபாK� அ� உணB�காக உ���. 
4.அ�த உண�வி� த�ைம உ��� ேபா� அ�த அ;A ஒளியி� 
உண�BகA உ�கC�9A ெப;9�. 

ஞானிகளி� உன�ைவ இ�ப%!தா� நம�9A ெப;�கி� ேகா68 
வர $%��. 
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ந� ஆ�மாBட� ேபச $%�மா...? - ஈ'வரப)ட� 

  

ந� Mமியி� $�கிய! தா�� ெபா;A இ;�3. இத� நிைலயி� 
ஒ!த ஜIவ ெஜ���கC� தாவர இன வள��3கC� இத� ெதாட� 
வள��சி�ைடயதாக!தா� வள��� வ��Aளன இ�றளB�. 

எ�ப% உேலாக�களிேலேய ஒ/ெவா; உேலாக!தி�9� அத� 
கன அளB�9� ெகாAளளB நிைறயி� வி!தியாச� உAளேதா… 

அதாவா� ஒ; எைட ேபா8� தராசி� 

1.இ;�பி� கன� ஒ; கிேலாB�9Aள எைடயி� ெகாAளளைவ� 
கா)%4� 

2.பிற உேலாக�கA அதிகமாக நிைற ெத>கி�ற� அ�லவா…! 

(உ;வ நிைல) 

இத� நிைல�ெகா�ப “ந� Mமியி� நிைற” கன� ெபா;�திய ஜIவ 
ஈ��பி� நI� ச�தி வள���Aள இ;�3! தா�� ெபா;ளி� D8த� 
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நிைற ெகா6ட� அ!தைகய வள��பி� தா� Mமியி� உAள 
வள��3 யாB� உAளன. 

இniniனி வ;� கால!தி� இ�ம6டல� ேச��ைக� கால!தி� 
Mமிைய� பாதி�கவ�ல சில நிைலகA ஏ�பட� ேபாகிற�. 

அ!ெதாட>லி;�� நா� த�ப இ�த� Mமி ஈ��3� பி%யிலி;�� 
வி8பட�D%ய த�ைம�9 ந� Gவாச!தி� ேம� ேநா�கிய 
ெதாட�3ைடயதாக R>ய அைல வ)ட!தி� [6ணிய கா�த 
அைலைய நா� எ8�க� ப�9வ�பட ேவ68�. 

அ�த வி6ணி� ஆ�றைல ந� உட� உ0�பான எ4�3களி� 
ேச�!� அ/வைல! ெதாடரான 9ண ஈ��3 வா��3 அ-�கைள 
இ/ெவ4�3�9A ஒளியான அ-�களாக வள�!�� ெகாAள 
ேவ68�. 

ஒளியான அ-�கைள வள��க வள��க… 

1.இ�ச+ர� D)ைடேய Mமியி� பாதி�3 நிைல ஏ�ப)டா4� 

2.வி6ணி� ஆ�றைல நா� எ8�9� Gவாச அைலயி� Gவாச 
அைல வள��பினா� 

3.இ/Bட� வாJ�ைக இ�த� Mமியி� வாJ�தா4� 

4.ந� எ6ண!தி� எ8!த Gவாச!தா� த� ஆ!ம வ4 D% 

5.R>ய� 98�ப!தி�9� ெசா�த�ப)டதாக� ெசய�பட!த�க 
ப�9வ ஆ!மாவாகி�ற�. 

இ�ேக பாட!தி� உண�!�வ��… ேபாதைன த;வ��… சாதாரண 
நிைலயி4� விைளயா)8� ேபா�ற உண�வி4� இ;�கலா�. 

ஆனா� நட�க� ேபா9� கால!தி�… 

1.இனி நிகJபைவ எ�லாேம ஞான!ைத� ெசயலா�9� மனிதனி� 
சி!தெம�லா� கல�கி 
2.சித0� அழிB நிைலயி� தா� ஓ%� ெகா68Aள�. 
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மனித� த�ைன! தா� உண���.. ஆ!ம வ4ைவ உய� ஞான 
>ஷிகளி� அைல�ட� ெதாட�3 ப8!தினா� அ�றி… இ�த� Mமி� 
பி%�3 சாதாரண வாJ�ைக நிைலயி�.. “த�ைன!தாேன 
மா�!�� ெகாAC� நிைலதா� ஏ�ப8�…!” 

1.ஆ!மாவி� உ6ைம அறி�� 

2.ஆ!மாைவ� காணB� 

3.ஆ!மாBட� நா� ேபசB� 

4.ஆ!மாைவ� ெகா6ேட அகில!ைத�� அறி�� ஆ�றைல�� 
நா� ெப0� ப�9வ!தி�9 

5.இ�ச+ர எ6ண!தி� Gவாச!ைத இ� நாA வைர ெசா�ன 
$ைற�ெகா�ப தியான!தா� வ4�D)8�கA. 

சநதிர ம6டல!தி� ஒளி பிரகாசமாக ஒளிராம� இ;�பத�9 
அத� ஈ��பி� Mமிைய ஒ!த கன� ெபா;�திய இ;�3! தா�� 
ெபா;A 9ைறவாக உAள� தா� காரண�. 

ச�திர ம6டல!ைத� G�றி�Aள கா�0 ம6டலேம ம6-� 
நI;� கல�த கன!த கா�றாக அ�9 வ Iசி� ெகா6%;�பதனா� 
அத� ஒளி வ I�G 9ைறவாக உAள�. 

அைத� ேபா�0 ஒ/ெவா; ம6டல!தி�9ேம தனி! தனி மா0 
ெகா6ட ஈ��3 நிைல உAள�. R>ய� 98�ப 
ம6டல�களிேலேய ஒ/ெவா�றி�9� ஒ/ெவா; நிைல. 
ஒ�0ட� ஒ�0 ெதாட�3 ெகா6ட வள��பிேலேய “பல 
மா�ற�கA உ68…” 

அைத� ேபா�0 மனிதனி� எ6ண 9ண!தி4� ம�ெற�லா 
வள��3! த�ைமயி4� மா�ற�கA உ68…! 

ஒலி ெகா68 ஒளியான உயிர- அமில�D)8 நிைல�ெகா�ப 
வளர�ெப�ற வள��பி�… 

1.ஞான வள��சி ெகா6ட மனித� க; வா��3 மனித� 

2.ஒ;வைர� ேபா�0 ஒ;வ;�9 ஞான வழி� சி!� அைம�� 
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எ�0 எ6ணாம� 

3.ேம� ேநா�கிய Gவாச ஈ��3 வ4வினா� 

4.த� ஆ!ம வ4ைவ த� அமில� D)%� நிைல�ெகா�ப 
உய�வா�கி� கா-�கA. 

வர� ேபா9� மா�ற!திலி;�� உ�களா� வி8பட $%��…! 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

(1).ேவதைனயான உண�Bட� கைட�9� ெச�றா� ந�ல 
ெபா;ைள நி�சய� வா�க $%யா� 

உதாரணமாக �ணி�கைட�9� ெச�0 �ணி எ8�க ேவ68� 
எ�0 எ6-கிறI�கA. உ�கA ைபய� வ�� “நாF� அ�ேக 
வ;ேவ�...” எ�0 அட� பி%!தா� அ�ெபாK� ச�கடமா9�. 

அ�ெபாK� எ�ன எ6-வ I�கA…? 

பா�…, இ�த� ைபய� இ�ப%ேய ப6ணி� ெகா6%;�கி�றா� 
எ�ேக�� ேபாகB� $%யவி�ைல... வரB� $%யவி�ைல...! 
எ�ற ேவதைன�ப8வ I�கA. 

கைடசியி� அ�த ேவதைன�ட� தா� கைட�9� ெச�வ I�கA. 

அ�த ேவதைன�ப8� உண��சி�ட� ஜBளி� கைட�9� ெச�0 
நI�கA ந�ல �ணி ம)8� ேத��ெத8!�� ெகா68 வா;�கA 
பா��ேபா�. 

யா� உ�களிட� ப�தயமி8கி�ேறா�… உ�களா� $%யா�. 

ேவதைன�ப)டத�9! த9�த மாதி>! �ணிைய!தா� 
ேத��ெத8�பீ�கA. கைடயி� உAளவ�கA ந�ல �ணிகளாக 
எ8!�� ேபா)டா�… “ேவ6டா�… இ� ேவ6டா�…! இ� 
ேவ6டா�…!” எ�0 ஒ��கி! தAளி� ெகா6ேடயி;�பீ�கA. 
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எ�த அளவி�9 ேவதைன�ப)8 வ�தI�கேளா அ� இய�9�. 
ஒ/ெவா; 9ண!தி�9� ஒ; நிற� உ68. அ�த ேவதைன�ப)ட 
9ண!தி�96டான நிற� தா� உ�கC�9� பி%�9�. 

க; நIலமான நிற� எ�றா� ெரா�பB� பி%�9�. அ� விஷ�. 
இ�த நிற� ெகா6ட �ணிைய எ8!� வ��வி8வ I�கA. நI�கA 
“உ�கA மன��9� பி%!த�…” எ�0 எ6ணி எ8!� வ I)8�9 
வ�தபி� அ8!தவ�கA எ�ன ெசா�வா�கA? 

“இ� எ�ன…! இ�த! �ணிைய� ேபா� எ8!�� ெகா68 
வ�தி;�கி�றI�கA…?” எ�பா�கA. 

ஏ�…? “இ�த! �ணி�9…, எ�ன வ��வி)ட�…!” எ�0 ெசா�லி� 
ெகா68 ச6ைட�9� ேபாேவா�. 

ம0 நாA எ�லா� சா�தமான பி�பா8 எ8!� வ�த �ணிைய� 
பா�!தா� எ�ன நிைன�ேபா�...? 

ேந�0� ேபா9� ெபாKேத சனிய� மாதி> வ�� எ�ைன இ�ப%! 
ெதா�ைல ப6ணி� ெகா6%;�தா� எ�0 ெசா�லிவி)8 
“எ�லா� எ� ேநர�…” எ�0 ேவதைன�ப8ேவா�. 

கைட�காரனிட� தி;�பி� ெகா8!தா�… “வா�9வாேனா 
இ�ைலேயா… ெத>யவி�ைல…!” எ�ேபா�. அ�ெபாK� தா� 
க6-�ேக “ந�லதா ெக)டதா” எ�0 ெத>ய வ;�. 

(2).ந� 9ண!தி�9! த�கதா� ;சி�� ந� ெசா�4� வ;� 

நI�கA ேகாபமாக இ;�9� ெபாK� பா;�கA. ெகாNச� 
காரமானைத� ெகா8!�� சா�பி)டBடேன “''… ஆகா...” எ�0 
ெகாNச� உ�சாகமாக� சா�பி8வ I�கA. 

ஆனா� அேத ேகாபமான ேநர!தி� ஒ; இனி�பானைத� சா�பிட� 
ெசா�லி� பா;�கA. 
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“\…” எ�0 ��3வ I�கA. அ�த இட!தி� உம)டலாக வ;�. 
எதி�!� வ;�. வா�தி வ;கிற மாதி>! ெத>��. 

மகிJ�சியாக (இனி�பாக) இ;�பவ�கC�9 இ�த� கார!ைத� 
ெகா8!ேதா� எ�றா� “அ�ப�பா…ய�ப�பா…” எ�0 ச�த� ேபாட 
ஆர�பி�பா�கA. 

1.ந� உடலி� இ;�க�D%ய 9ண!தி�9! த9�த மாதி>!தா� 
“;சி��” வ;கி�ற�. 
2.ந� 9ண!தி�9! த�கவா0 தா� “ந� ெசா�4�” வ;கி�ற�. 

ந� ெசா� அ8!தவ�கA காதி� ப)டBடேன அேத தி;�பி அ�த� 
பதி� தி;�ப வ;�. ஆனா� நா� தவ0 ெச�யவி�ைல. ந� 
ஆ�மாவி� ப)ட� இ�த மாதி> இய�9கி�ற�. 

ைபய� மீ� பி>யமாக! தா� இ;�ேதா�. ஆனா� ந� மீ� ப)ட 
அK�ைக! �ைட�க! ெத>யவி�ைல. 

தினச> உடலி� உAள அK�ைக� ேபா�க� 9ளி�கி�ேறா�. 
�ணியி� உAள அK�ைக� ேபா�க! �ைவ!�� ெகாAகிேறா�. 
1.ந� எ6ண!தா� ப)ட அK�9 நம�9A ேபானேத. 
2.அ�த அK�ைக! �ைட�கி�ேறாமா...? 

யா;� கா6பி�கவி�ைல. நா� �ைட�கவி�ைல. �ைட�க! 
ெத>யவி�ைல. 
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என�9 வ�த தIைமகA ம�றவ�கC�9 வர�Dடா�... உலக 
ம�கA கா�க�பட ேவ68� எ�ற இ�த எ6ண!ைத� பர�3�கA 

  

எ�த� ெச�வ$� ந�ைம� கா�ப� இ�ைல. எ�த உய��த 
9ண$� ந�ைம� கா�பதி�ைல. 
1.அ;A மக>ஷியி� அ;A ச�தியி� �ைண ெகா68 தா� 

2.அ�த உய��த 9ண�கைள நா� கா!திட� ேவ68�. 
3.உலைக� கா!தி8� உண�B வரேவ68� 

4.உலைக� கா!தி8� உண�BகA ந�மி� விைளய ேவ68�. 

நா� ெவளியி)ட உண�BகA இ�த� கா�றிேல பரவ ேவ68�. 
இதனி� �ைண ெகா68 வ�தா� தா� இ�த� Mமி�� Gக� 
ெப0�... ந� உட4� Gக� ெப0�... ந� உண�B� Gக� ெப0�...! 

ஆகேவ மக>ஷிகA கா)%ய அ;A வழியி� நா� இைத� 
ெப0ேவா� எ�0 உ0தி ெகாAC�கA. 
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உலகி� நட�9� அச�பாவித�கA இ�0 எ!தைனேயா... ெசா�ல 
$%யா�. ப!தி>�ைகைய வா�கி� ப%!தா� அ�ல� %.வி.ைய� 
பா�!தா� உலகி� நட�9� அ�த! தIைமகA எ�ேவா அைத� 
க6-�0 பா��க ேந�கிற�. 

அ�த உண�வி� த�ைமகைள எ�லா� நம�9A பதிB ெச�� 
“அ�த நிைனவிைன� ெகா6ேட தா�” உலகி� இ�0 நா� 
வாJ�� ெகா68Aேளா�. 

ஒ; ச�பவ� நட�கிற� எ�றா� அ8!த சில ெநா%கC�9A 
அ� உலக� $Kவ�� பரB� அளவி�9 விNஞான அறிB 
வ��வி)ட�. 
1.இ�ேக நட�9� ெசய�கைள அ�ேக பா��கி�ேறா�... 
2.அ�ேக நட�9� ெசய�கைள இ�ேக பா��கி�ேறா�. 

நா� பா�!�... ேக)8... உண��� ெவளி�ப8� இைத� ேபா�ற 
உண�வைலகைள� R>ய� கா�த ச�தி கவ��� உலெக�கி4� 
தIைமைய விைளவி�9� உண�Bகளாக� பரவ� ெச�� 
ெகா6%;�கி�ற�. 

இ!தைகய ேவைளயி� யா� உபேதசமாக� ெகா8�9� இ�த 
உண�வி� �ைண ெகா68 ப!தி>ைகையேயா %விையேயா 
பா�!தா4� 

1.அத�9 பி� ஒ; நிமிடமாவ� ஒ��கி 
2.அ�த மக>ஷியி� அ;A ச�தி நா�கA ெபற ேவ68� எ�ற 
உண�விைன எ8!� 

3.உ�கA உட4�9A ெச4!��கA... உடேன 
\�ைம�ப8!��கA. 

மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி உலக� $Kவ�� படர ேவ68� 
எ�ற ஏ�க!தி� உண�வைலகைள� படர� ெச���கA. 
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நாைள நட�ப� அைன!�� ந�லதாக இ;�க ேவ68�. 
மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி அைனவர� உண�Bகளி4� ஊ8;வ 
ேவ68�. தIைமகA மைற�� விட ேவ68�. 

மலைர� ேபா�ற மண$� மகிJ�� வாK� ச�தி�� உலக� 
எ�9� பரவ ேவ68�. உலக ம�கைள� கா!திட ேவ68� 
எ�ற இ�த உண�Bகைள அைனவ;� ஒ;�கிைண�� 
பர�3�கA. 

1.நா� வி8� S�சைலகA வ I6 அ�ல 

2.நா� எ6ணிய உண�BகA நம�9AC� தIைமைய நI�கி8� 
உண�வாக விைளகி�ற� 

3.ம�றவ>� தIைமைய� ேபா�9� ச�தியாகB� வள�கிற�. 

ஆகேவ உ�கA வாJ�ைகயி� எ!தைகய தIைமைய� 
ேக)8ண��தா4� இ�ேபா� ெகா8�9� அ;A ச�தியி� �ைண 
ெகா68 அ�த மக>ஷிகA ச�தி ெபற ேவ68� எ�0 பல $ைற 
ெசா�4�கA. 

வாJ�ைகயி� காைலயிலி;�� இரB வைர வ;� சி�க�கA 
எ�வாக இ;�தா4�... �ய�ப)ட நிைலகA இ;�தா4�... 
ேவதைனகA எ� இ;�தா4� அைத எ�லா� ெகா8�9� 
ச�திைய ைவ!� மா�றி அைம!�� ெகாAC�கA. 

இத�9 $� அறியா� ேச��த ந� உடலி� பல ேநா�கA 
இ;�9�. பல இ�ன�கA இ;�9�. அ�த ேநா�கA இ;�பிF� 
அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற ேவ68�. அ� எ� உட� 
$Kவ�� படரேவ68� எ� உடலி� அறியா� ேச��த தIய 
விைனகA நI�க ேவ68�. தIய விைனயா� வ�த ேநா�கA நI�க 
ேவ68� எ�0 இைத எ6ணி� ெச���கA. 

ேநா�கைள மற�க இைத� ெச���கA அ�த மக>ஷிகA 
ச�திைய� ப�0ட� ப�0�கA. 
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1.என�9 வ�த தIைமகA ம�றவ�கC�9 வர�Dடா�... 
2.உலக ம�கைள� கா!திட ேவ68� எ�ற இ�த எ6ண!ைத� 
பர�3�கA. 

ஒ/ெவா;வ;� இைத� ெச�ேவா� எ�றா� இ�த உலகி� உAள 
தIைமகA மா0�. தIைமைய அக�0� உண�BகA நம�9A 
விைளய விைளய... க�கி எ�ற ப!தாவ� நிைலயான ஒளி நிைல 
அைடகி�ேறா�. 

ஒளியாக விைள�த உண�வி� த�ைம ெகா68 இ�த உடைல 
வி)8 நா� அக�றா� தIைமய�ற உலகி� நா� வாJ�திட 
$%��. இ�ேக�� வாJ�திட $%��. தIைமகA நாடாத நிைலகA 
ெகா68 நி�சய� அழியா ஒளி� ச+ர� ெபற $%��. 

 

மனிதைன மனிதேன இன� காண $%யாத நிைல தா� இனி வர� 
ேபா9� கால நிைல (கலி $%B) - ஈ'வரப)ட� 
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1.ஆ!மாவாகி!தா� ச+ர பி�ப!ைதேய ெப0கி�ேறா� 

2.ச+ர பி�ப!தி� சைம�ைப� ெகா68தா� ஆ!மாவி� 
வ4ைவ� D)ட $%கி�ற�. 

ச+ர எ6ண இய�க!தி� பி%�3 வாJ�ைக அைலயிேலேய ந� 
எ6ண�கA ெச�0 ெகா6%;�தா� அேத அமில� ச!தி� 9ண 
வ4ைவ ஆ!மா ெப�0� ெப�0… அத� ெதாட>ேலேய தா� 
ெச�4�. 

அ!தைகய ச+ர இய�க ஈ��பைலயி� பி%யிலி;��… 

1.எ6ண!தி� உண�ைவ உய� ஞான ெஜப $ைறயினா� 

2.ேம� ேநா�கிய Gவாச� ெகா68 வி6ணிலி;�� வ;� 
ஆ�ற�களி� வ4ைவ 

3.உடலி� உAள எ4�3களி� அ�த வ4!த�ைமைய� D)%� 
ெகா6டா� 

4.அ�த வ4வி� அமில!தா� ஆ!ம வ4B� உ�னத வ4! 
த�ைம ெப�0 வி8�. 

இ�ப%… ச+ர இய�க எ6ண உண�ைவேய இ/Bய� ஞான 
ஈ��பைல வ4 ஆ!மா ெப�றா� ஆ!மாவான� தனி!� எ�9� 
ெச�0 ெசயலா�ற�D%ய வ4 ெப0�. 

1.இ/Bடலி� இய�க!தா� ஏ�ப8� கா�த ஈ��3! ெதாட� 
அைலயா� எ�9� ஆ!மாைவ� ெச4!தி 
2.பா�ெவளி ம6டல எ�நிைலயி4� ஆ!மாைவ� ெச4!தி 
3.உட� ஈ��பி� ெதாட>ேலேய எதைன�� அறிய $%��. 

ஆகேவ இ�ச+ர எ4�3�D)%ைன வ4வா�கி அத� கா�த மி� 
அைலயி� ஈ��ைப வ4� ெகா6டதாக� ெசய�ப8!தி 
இ/வா!மாைவ இ/ஈ��3� பி%யிலி;�ேத தனி!� அF�பி… 

உட� ெதாட�3டேன உண;� ப�9வ� அைடய ேவ68�. 

உடைல� G�றி! தா� இ/வா!மா உAள�...! 
1.ஆ!மாவி� அைல ேமாதலி� உட� உ;வாகி� ெசய� ெகா6ட 
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நிைலைய 

2.உடலி� இய�க� ெகா6ேட இ/வா!ம வ4வா� நா� ெப0� 
உய� ஞான� சி!� ெசயலினா� 

3.”சகல சி!�! த�ைம�ேம” நா� ெபற $%��. 

ஒ; கா�தமான� எ�ப% இ;�ைப! த� வச!தி�9 இK!�� 
ெகாAகி�றேதா அைத� ேபா�0 உய� ஞான வச!தி� (ஈ��பி�) 
எ6ண!தி� ஈ��3� ெசய� இ;�9ேமயானா� “மனிதனி� உய� 
9ண!ைத மனிதேன அறிய $%��…!” 

ஆனா� பல காலமாக� ேசமி!த ஆ!ம வ4விைன… இ�ைறய 
ெசய�ைக $ைற வாJ�ைக�காக… உ�னத நிைல ெப0� ஞான 
வழி! ெதாட� அறி�� “உய� தியான $ைறைய…” வாJ�ைகயி� 
ெசய4ட� ஒ�ற� ெச�� வி)டா� அத� விைளB எ�ப% 
இ;�9�…? 

1.மா0 ெகாAள� ேபா9� ம6டல ஈ��3� Gழ�சி ஓ)ட கதியி� 

2.ம6டல� ேச��ைகயி� கால�கA (க�கி�க�) உ;வா9� 
த;ண!தி� 

3.ஞான!தி� ஈ��ைப எ8�கவ�ல கா�றைலயி� ெதாட� 
நிைலேய 

4.ம6டல ஓ)ட� ேச��ைக� கால!தா� பாதி�3 ஏ�ப)8 

5.மனிதனி� எ6ண உண�ேவ சி!த� ெகா6ட பிரைம ெகா6ட 
நிைலயி� 

6.மனிதைன மனிதேன இன� காண $%யாத நிைல தா� இனி 
வர� ேபா9� கால நிைல (கலி $%B). 

இதிலி;�ெத�லா� த�பி… த� ஞான ச�திைய உய�!தி… த� 
ஆ!ம வ4ைவேய… தா� உண;� ப�9வ!தி� உ6ைம� 
ெசயலாக� ெசய�ப8�கA. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

(1).ெத�வ!ைத எ�ேக ேபா�! ேத8கி�ேறா�...? 
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சாமியாைர� ேபால உAளவ�கைள! ேத%� ெச�கி�ேறா�. 
ஏென�றா� அவ�களிட� ெத�வ� அ%ைமயாக இ;�கிற� எ�0 
ெச�கிேறா�. 

அவ�களிட� ெச�றா� நம�9� “ஏதாவ� கிைட�9�...!” எ�0 
ெச�கிேறா�. ஆனா� அ�த! ெத�வ� எ�ேக இ;�கி�ற�...? 

நI�கA ேத8� அ�த! ெத�வ� உ�கA எ6ண!தி� தா� 
இ;�கி�ற�. உய��த எ6ண�கைள எ8!� நம�9A 
ேச�!ேதா� எ�றா� ந� உயி� எ�ன ெச�கிற�...? 

1.“ஓ…” எ�0 இய�க� ெச�கிற�. 
2.“�…” எ�0 ந� உடலா�9கிற�. 
3.“ஓ� நம�சிவாய” எ�0 சிவமாக ந� உடலாகி�ற�. 
4.அ�ெபாK� ந� உடைல� சிவமாக வண�க ேவ68�. 

ேராஜா�Mவி� மண!ைத� ெகா68 சிவF�9 அபிேஷக� 
ெச�வ� மாதி>!தா� 

1.இ�த உடலான சிவ!தி�9... 
2.உயிரான ஈசF�9� ெச�ய ேவ68�. 

மலைர� ேபா� மண� ெபற ேவ68� ஈ'வரா எ�0 
உAC�9A எ6ணிேனா� எ�றா� இ�த வாசைன ந� உட� 
$Kவ�� பரவி “�…” எ�0 உடலான சிவF�9 அ$தாக� 
ேச�கி�ற�. “அழகான உடலா�9கி�ற�”. 

கனிைய� ேபா�ற Gைவயான ெசா�4� ெசய4� நா�கA ெபற 
ேவ68�. எ�கA உட� $Kவ�� அ� படர ேவ68� ஈ'வரா 
எ�0 உயி>ட� ேவ6%னா� “உட4�9A ச�ேதாஷ� வ;�.” 

அ�ெபாK� உ�கA உடலிலி;�� வர�D%ய வாசைன 
இனிைமயானதாக இ;�9�. ந� ெசா� யா>ட� ெசா�னா4� 
அ�த� கனிவாக� ெசா�ல� ெசா�4�. 
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அ�ெபாK� அவ�கA உ�கA ெசா�ைல� ேக)டாேல மகிJ�சி 
அைடவா�கA. 

 

(2).98�ப!தி� வ;� ேவதைனகைள அதிகமாக எ6ணினா� 
அதனி� விைளBகA எ�ப% எ�லா� இ;�9�...? 

ஒ; ேவதைனயான உண�ைவ எ8�கி�றI�கA எ�றா� உ�கA 
உயி;�9A ப)டBடேன அ�த ேவதைனைய உ�கC�9A 
உ;வா�9கி�ற�. 

எ�3ற� எ�ன ெசா�வ I�கA...? 

இரா!தி>�ெக�லா�…, எ� ேம� வலி�கி�ற� எ� இ8�3 
வலி�கி�ற�. எ� ைபய� ெசா�னப% ேக)கவி�ைல. 
வியாபார� ச>யி�ைல. ெகா8!த பணெம�லா� தி;�ப 
வரவி�ைல. எ�ன ெச�வ� எ�0 ெத>யவி�ைல…! 

ஆ6டவ� இ�F�… எ�ைன� ேசாதி!�� ெகா6ேட 
இ;�கி�றா�… எ�0 ெசா�லி ேவதைனைய!தா� அதிகமாக 
எ8�கி�ேறாேம தவிர ந�லைத எ6-வதி�ைல. 

1.நம�9 ஆ6டவ� தா� எ�லா� ெச�� ெகா8�கி�றா� எ�0 
நிைன�கி�ேறாேம தவிர 

2.ந� உயி� நா� ெகா8�பைத� (எ6ணி� Gவாசி�பைத) 
பைட�கி�றா� எ�0 

3.நா� மற�ேத ேபா�வி)ேடா�…, மற�க ைவ!�வி)டா�கA. 

ஆகேவ அ�த ேவதைன�ப8� உண�ைவ எ8!தBட� 
ேவதைனயான ெசா�கைளேய நா� ெசா�ேவா�. அைத� 
ேக)பவ�கA ெகாNச ேநர� ந� ேவதைனகைள� ேக)பா�கA. 

அ�3ற� எ�ன ஆ9�...? 
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இவ� எ�ெபாK� பா�!தா4� ேவதைன ேவதைன எ�0 
ெசா�லி� ெகா6ேடயி;�கி�றா�. ந�ைம� க6டாேல அவ�கA 
ெவ0!�� ேபாக ஆர�பி�பா�கA. 

இ�த ெவ0�பான உண�BகA ந� ஆ�மாவாக மாறினா� 
கைடயிலி;�� சர�ைக எ8!�� ெகா8�9�ேபா� எ�ன 
ஆ9�...? 

எ�ன சர�9 ேவ68�…? “உ����…” எ�0 ெசா�லி� ச�கட 
சலி�3 ெவ0�ேபா8 தா� சர�ைக எ8!�� ெகா8�ேபா�. 

ஒ; நாA Mரா� இ�ப%� ெசா�லி� ெகா8!தா� “இவ� 
எ�ெபாK� பா�!தா4� இ�ப%� சலி!�� ெகாAகிறா�” எ�0 
ெசா�லிவி)8 யா;� வரவி�ைல எ�றா� அ�3ற� “கைடயி� 
வியாபாரேம ஆகவி�ைல...” எ�ேபா�. 

வியாபார� ந�லாக ேவ68� எ�ற ேநா�9ட� கட� 
வா�கியாவ� கைடயி� ந�ல சர�காக வா�கி ைவ!தி;�ேபா�. 

இ�த� சலி�பான உண�Bட� ேபசியBட� ம�றவ�கA காதி� 
ப)8 இ�த� சலி�பான உண��சிகA மாறி நா� அ8!� 
அவ�கைள� பா�!ேதா� எ�றா� க6களிலி;��� 
ேவதைனயான உண�BகA தா� ெவளி வ;�. 

ேவதைன உண�Bட� சர�ைக� பா�!தா� ந�ல சர�9கைள! 
ேத��ெத8�க $%யா�. 
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�;வ�ப9தி கைர�� கட�கA ெப;கி� ெகா68Aள�... 
கட4�9A ஆJ!த� ேபாகி�றா� விNஞானி 

  

மீ68� மீ68� தIைமயி� உண�வி� எ�ைல�ேக ெச�0 
இ�0 உலக� $Kைம�9� அGர உண�BகA ெப;9� நிைல 
வ��வி)ட�. 

இ�த� கா�0 ம6டல!தி� விஷ!தி� த�ைம அதிகமாக� பரவி 
மனிதனி� சி�தைன இழ�க�ப)8, மனிதF�9 மனிதேன 
இர�கம�0� ெகா�4� உண��சிகA அதிகமாகி வி)ட�. 
மனிதைன� கா�9� உண��சிகA எ�9� இ�ைல. 

மனிதF�9A அர�க உண�B ெகா68 உட4�9A உAள ந�ல 
ப63கைள இழ�க� ெச�� எ8!�� ெகா6ட அGர 
உண�BகAதா� ந�ைம ஆCகி�றேத தவிர நம� ந�ல உண�B 
ெகா68 ஆ)சி 3>�� ெசயைல இழ�தி;�கி�ேறா�. 
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உலக நிைலயி� இ�0 பா�!தா� தIவிரவாத� எ�0 மத� இன� 
ெமாழி எ�ற நிைலயி�தா� அர�க உண�Bகளி� ெசய�கA 
உ6டாகி இ�0 மனிதைன மனிதேன ஒ; ெநா%�9A ெகா�0 
9வி!�� ெகா6%;�கி�றா�. 

ஒ; 968 ெவ%!தா� 1000 கிேலாமீ)ட� வைரயி4� அ�த 
மனித�கA ம%வா�கA. இ�ப%� பல 968கைள ெவ%!தா� 
ெவ%!த ஆவியி� த�ைம ெவளியிேல பட;�. 

அ�த ஆவி!த�ைம பட��� R>யனி� ஒளி�கதி�கA எ�ேக 
அதிகமாக! தா�9கி�றேதா அ�ேக 9ளி� பிரேதசமாக மா0�. 
1.ஒ; ப�க� அ�த நI>� த�ைம 9ளி� பிரேதசமாகி எைட Dட� 
ேபாகி�ற� 

2.கட� மாற� ேபாகி�ற�. 

இைத� ேபா�ற நிகJ�சிகA ஒ/ெவா; நிமிட$� நாC�9 நாA 
இ�ெபாK� மாறி� ெகா68தா� வ;கி�ற�. 

ஓேசா� திைர கிழி�ததனா� அதனி� வ4 9ைற�ததா� �;வ� 
ப9தியி� விஷ!தி� அK!த� ெவ�ப!தி� தண� 
அதிகமா�க�ப)8� வி)ட�. 

அ- விஷ� கதி�கA (கதி>ய�க�கA) எ/வளB �>தமாக ஒ; 
இய�திர!ைத இய�9கி�றேதா... அ-96ைட ெவ%�க� ெச�த 
உண�BகA �;வ� பாைதயி� அ�ேக வ�தBடேன வா�வ Iதியி� 
பற�� ெச�கிற�. 

அ�ெபாK�... 
1.விஷ� கதி>ய�க�கA �;வ!தி�22222 வழி கவர�ப)8 

2.நம� �;வ எ�ைலயி� உAள பனி� பாைறகைள� கைர!� 

3.கட�கC� ெப;கி� ெகா6ேட வ;கி�ற� (உபேதசி!த வ;ட� 
2001). 
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ெத�னா)8ைடய சிவேன ேபா�றி, எ�நா)டவ;�9� இைறவா 
ேபா�றி எ�0 ெசா�4� $தலிேல ேதா�றிய அக'திய� 
இ�த� Mமிைய ந� வழியி� திைசயி� சரீாக! தி;�3�ப% 
அவFைடய ச�தியி� திறைம ெகா68 ெச�தா�. 

இ�0 அேத ேபால!தா� விNஞான உலகி� த�ைம 
வர�ப8�ேபா� அ-� கதி>ய�க�கைள� ெசய�ப8!��ேபா� 
ஒ; ப�கமி;�� சரீா�9வத�9� பதி� ந�ைமெய�லா� 
கட4�9A ஆJ!த� ேபாகி�றா� விNஞானி. 

96ைட ஒ; ப�க� ெவ%!தா� இத�9A ெச�0 விஷ!ைத 
[க��த உயிர- (ந� உயி�) விஷ!தி� உண�வி� அ-�கைள 
உ;வா�9�. இற�தபி� விஷ� M�சிகளாக! தா� நா� பிற�க 
ேவ68ேம தவிர மனிதனாக� பிற�9� நிைல இ�ைல. 

மனித� எ�ற நிைலயி� ஒ�0 இர68 த�பினா4� அவF� 
வாK� ச�த��ப� இழ�தி;�கி�றா�. 

ஆகேவ இதிலி;�� நா� த�ப ேவ68� எ�றா�... 
1.ஒ/ெவா; ெநா%�ெபாK�� �;வ ந)ச!திர!தி� அ;A 
உண�ைவ நம�9A ேச�!� 

2.இ;A Rழாத நிைலகA ெகா68 ந�ைம� கா!�� ெகாAவத�9 
நா� ெசய�பட ேவ68�. 
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ஐ��$க� ெசயலி� வ4வா� ஆ!ம ச�திைய� D)ட $%�� - 
ஈ'வரப)ட� 

  

ஜIவராசிகளி� எ6ண ஈ��பி� சைம�3 நிைலயி� ஏ�ப8� 
ஆவியான உHண அைலகA வள�வதினா� தா� 
இ/ெவ6ண!தி� ஓ)ட அட�க நிைலயி� உற�க நிைலயா� 
ச+ர பி�ப� சா�த� ெகா68 மீ68� விழி�பி�9 வ�� ெசய� 
ெகாAகிற�. 

இ/ெவ6ண� ஓ)ட� ெசய� ஒ/ெவா; ஜIவராசி�9� உற�க 
விகித� மா0ப)8 இ;�தா4� உற�கா நிைலயி�றி 
ஜIவராசிகளா� இ;�க $%யா�. வ4 நிைல D%ய ஆ!மாவி�9 
உற�க நிைல�� ேவ6%�Aள�. 

1.”ஐ�3லைன அட�கி…!” நா� ெப0� தியான� எ�ப� 

2.ஞான!தி� வள� D)ைட வள��9� த�ைமய�0 உற�க 
நிைல�� 

3.சமாதி நிைல M68 3ல� அட�கிய த�ைமயி� 



199 

 

4.இ�ச+ர பி�ப!தி� எ6ண!தி� உண�வி� ெச4!�� 
ஞான!தி� வ4ைவ 

5.இ/வா!மா வ4வா�கி� ெகாAள $%யா�. 

உற�க நிைலயினா� ச+ர சைம�3� ெசய� அ�க�கA ஓ�B 
ெப0� நிைல தா� ஏ�ப8கிற�. 

ஒலி ஈ�!�… ஒளி க68… உண�வி� எ6ண� எ8�9�… Gவாச 
அைலயி� 

1.ஒளி 
2.ஒலி 
3.உண�B 

4.எ6ண� 

5.Gவாச� எ�ற 

6.இ�தி>ய ஐ��$க� ெசய� வ%வி� தா� ச+ர பி�ப இய�க$� 

7.இய�க!தா� வ4� ெகாAC� ஆ!ம வ4B� வ4வாகிற�. 
8.எ6ண!தி� Gவாச! ெதாட� இ;�தா� தா� இ/வா!மாவி� 
வ4ைவ வள��க $%��. 

எ6ண!தி� உண�ைவ 

1.இனிைம ெகா6ட இனிய ெசயலி� இனியன வள��க 

2.இனி� வாK� வாJ�ைகயி� 

3.இ�லற� Gைவயி� இனிய ெசா�ைல உரமாக இ)8 

4.இனிய மணமாக இ/வா!மா வ4� ெப0� வள��பி�காக 

5.எ6ண!தி� உண�ைவ� பிற ஈ��பி� ேமாதைல ஏ�க�D%ய 
ஈ��3�பி%யி� சி�க விட�Dடா�. 

இனிய 9ண வழி! ெதாட� வா��பா!மாவாக இ/வா!மாைவ… 

இனிைம ெகாAC� ஞான!தா�… உய� ஞான! ெதாட�3 ெகா6ட 
ஆ!ம! ெதாட>� அறி�� உ6ைமகைள… 

1.சNசல சபல ேபராைச எ�ற ஈ��3� பி%�9� ெசய�ப8!தாம� 

2.உ6ைமயான இைற நிைலைய வள��க 

3.இனிய 9ண வா��பா!மாவி� ெதாட� ெசய� ெகாAC�கA. 
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ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ஒ; க;B�ற தாைய! ேதA ெகா)%வி)ட� எ�0 ைவ!�� 
ெகாAC�கA. ம;�� ேபா)8! தா� த�பி!�� ெகாAகி�ற�. 
ஆனா� க;வி� வள��த அ�த� 9ழ�ைத பிற�த பி�3 

1.ேதA அவைன� ெகா)%னா� 

2.ேதளி� விஷ� அவைன ஒ�0� ெச�யா�. 

இேத மாதி>� க;விேல இ;�9� ேபா� ஒ; ேதன I ெகா)%னா� 
இ�த� 9ழ�ைத ேதன Iைய� பி%!தாென�றா� அவைன� 
ெகா)டா�. இைத� ேபால 

1.க;B�9A (சிG) உண;� உண�BகA அத� வழி ெகா68 

2.இ�ேக ச�த��ப!தா� இ!தைகய த�ைம ெப0கி�ற�. 

இ�ேபா� இ�ேக ெம� ஞானிகைள� ப�றி� ேபGகி�ேறா�. ஒ; 
க;B�ற தா� இைத� காதி� ேக)கிற� எ�0 ைவ!�� 
ெகாAேவா�. 

இ�த ஞான!ைத� ேபG� ேபா� 

1.அ� தாயி� உண�B�9A பதிவாகி�ற�. 
2.ஞானிகளி� உண�Bகைள [க�கி�ற�. 
3.க;B�9A இ;�9� சிGB� ஞானிகளி� உண�ைவ� 
ெப0கி�ற�. 
4.அ�த உண�வி� த�ைம வள��சி அைடகி�ற�. 

எதனி� த�ைம அ�9 உ;வாகி�றேதா அ�த� 9ழ�ைத 
பிற�தபி� இ�த! த!�வ!ைத� ெப0� ச�தி ெப0கி�ற�. 

ஆகேவ க;B�ற தா�மா�கA தIைமகைள அக�றிவி)8 
உ6ைமயி� உண�ைவ� ேபG� அ;A ஞானிகளி� உண�ைவ 
[கர� பழகி� ெகாAC�கA. 
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க;B�ற கால�களி� அ;A உண�Bகைள [க�தறி�தா� அ�த 
உண�வி� க;ேவ சிG�கC�9! தIைமைய அக�0� வ�லைம 
கிைட�கி�ற�. 

அ�த� 9ழ�ைத பிற�தபி� உ�கA ��ப!ைத� ேபா�9�. நI�கA 
ேப>�ப!ைத� ெப0� த9தி ெப0கி�றI�கA. 

பல இ�ன�கA ப)ட 98�ப�களி� பா�ேதா� எ�றா� அ�த� 
98�ப�களி� ெரா�ப! த>!திர!தி4� சிரம!தி4� 
இ;�பா�கA. 

பல ேநா�வா��ப)8� பல இ�ன�கA ெகா68 பல 
த>!திர!தி� வாழ�ப8� ேபா� இைதெய�லா� மற��வி)8 
க;B�ற தா� 

1.தா� “எ�ைற�9 ந�லைத� ெபற� ேபாகிேறா�… எ�0 ஏ�கி! 
தவி�கி�றேதா” 

2.அ�த� சிரமமான கால�களி� தா� தா� எ�ப%�� 
மீளேவ68� எ�ற உண�விைன அ� சி�தி!� 

3.ஞானிகைளேயா த�ைன� கா�9� உண�B ெகா6ட ஞான!தி� 
உண�Bகைள [க��த� எ�றா� 

4.அ�த� க;வி� வள;� 9ழ�ைத�9� அ�த நிைலகA ெப�0 

5.அ� பிற�தபி� ெப>ய த!�வ ஞானியாக உலக� ேபா�0� 
நிைல�9 வ;கி�றா�. 

அவFைடய ச�த��ப� த>!திர!தி� வாJ�தா4� தா� பல 
சிரம�களிலி;�� மீளேவ68� எ�ற உண�ைவ அ� 
[க��ததா� அ�த� 9ழ�ைத அ!தைகய நிைல ெப0கி�ற�. 

சில 98�ப�களி� ப%�பத�ேக வசதி இ�ைல எ�றா4� அவ� 
ஞான!தி� நிைல ெகா68 அதIத வள��சி அைட�தி;�பைத நா� 
பா��கலா�. இைத� ேபா�ற நிைலகA 

1.”அ!தைகய ச�த��ப�கA தா�” 

2.அ�த ேநர!தி� நா� “[க;� உண�BகA” தா� 

3.ந�ைம உ;மா�0கி�ற� வாழ ைவ�கி�ற�. 
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ஆனா4� 

1.அ;A மக>ஷியி� உண�B ெகா68 

2.நா� எ�த� ச�த��ப!ைத�� உ;மா�ற� D%ய ச�தி 
ெப�றவ�கA எ�பைத 

3.உண�த� ேவ68�. 

ச�த��ப!தா� பைகைம ெகா6ட உண�Bகைளேயா 
ேநா�வா��ப8� உண�Bகைளேயா தIைம ெச��� 
உண�Bகைளேயா [க��� வி)டா� உடேன நா� எ�ன ெச�ய 
ேவ68�…? 

அ8!த கணேம அ;A ஞானிகளி� உண�ைவ நா� [க��� 
அ�த� ச�த��ப!தா� வ�த தIைமகைள அக�றிட� ேவ68�. 
ஏென�றா� ஆறாவ� அறிB ெகா6ட நா� ந�லைத 
உ;வா�9� ப63 ெப�றவ�கA எ�0 உண�த� ேவ68�. 
1.நா� இைத� ெச�ய! ெதாட�கினா� 

2.நம�9A தIைமகA வரா� த8�கலா�. 
3.இைத!தா� பிர�மாைவ� சிைற�பி%!தா� $;க� எ�ப�. 

அேத சமய!தி� உ�கC�9A உபேதச!தி� உண�வி� 
நிைனBகA பதிவானா�தா� அ� ெசய� $ைற�9 வ;�. 

டா�ட;�9� பயி�சி�9� ெச�பவ�கA ம�ற க�0ண��த 
டா�ட�கA ெசா�4� க;!��கைள� பி�ப�றி அத� வழி ெபற 
ேவ68� எ�ற அ�த ஞான!ைத� ெச4!தினா� உய��த டா�ட� 
ஆகி�றா�. 

ஆனா� பயி�சி ெச��� ேநர!தி� சி�தைன இழ�தி;�தா� அவ� 
டா�ட� ஆவத�9� பதி� ேசா�வி� த�ைம அைட�� அவ� 
ைவ!திய� பா�!தா4� அதனா� பிற;�9! தIைமேய உ;வா9�. 

க�வி க�9� நிைல�� இேத ேபால!தா�. எைத� ெபறேவ68� 
எ�0 9றி�ேகாA ைவ!�� ெச4!�கி�ேறாேமா அத� வழி 
அ�ேக வழி ெச�கி�ற�. 
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ஆகேவ உ�கA வாJ�ைகயி� அ;A ஞான!தி� உண�ைவ� 
பதிவா�க�ப8� ேபா� 

1.அ�த மக>ஷிகளி� அ;A உண�BகA உ�கைள வாழைவ�9� 

2.தIைமகளிலி;�� வி8பட� ெச��� 

3.ெபா;ளறி�� ெசய�ப8� ச�தி�� நI�கA ெபற $%��. 
4.ேப>�ப!ைத இ�த வாJ�ைகயி� நI�கA ெபற $%��. 
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தியான� ெச�பவ�கA மிக $�கியமாக! ெத>�� ெகாAள 
ேவ6%ய� 

  

மீ68� மீ68� உ�கC�9 நிைனBப8!தி� ெகா6ேட 
வ;கி�ேற� (ஞான9;). 

உதாரணமாக இ�ேக தியான ம6டப� இ;�கிற� எ�றா� 
அ%�க% இதி� 9�ைபகC� \சிகC� வர!தா� ெச�கி�ற� 
அைத உடF�9ட� \�ைம�ப8!தி! �ைட!தா� தா� 
ம6டப� \�ைமயாக இ;�9�. 

அ� ேபா�0 ந�$ைடய உடலி� ஏ�கனேவ பதிவான அK�9கA 
எ!தைனேயா உ68. 
1.ந� உடலி� உAள அ-�கA அதனத� உணB�காக ஏ�9� 
ெபாK� 

2.அ�த மண� 9வி�� அைத� Gவாசி�9� ெபாK� அ!தைகய 
9ண�கேள நம�9A வ;�. 
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தியான� ெச�கி�ேற� என�9 ஒ�0� கிைட�கவி�ைல... 
எ�னா� தியானி�க $%யவி�ைல எ�ற நிைலைய எ6ணா� 

1.எ�ப%�� அ;A ஒளிைய நா� ெப0ேவ�... 
2.வ4 ெகா68 நா� தியானி�ேப�... 
3.தியானி!� அ;A ச�திைய என�9A ேச��ேப�... எ�0 

4.வ4�க)டாயமாக! தன�9A உA ெச4!தி� ெகா6ேட வர 
ேவ68�. 

எ�ப% இ�த! தியான ம6டப!ைத அ%�க% 
\�ைம�ப8!�கி�ேறாேமா அைத� ேபால நா� தி;�ப! தி;�ப 
எ6ணி அ;A ச�திகைள� ேச�!� ந� ஆ�மாைவ! 
\�ைம�ப8!தி� ெகாAள ேவ68�. 

காரண�... நம� வாJ�ைகயி� அ�3� ப63� ப>B� ெகா68 
தா� வாKகிேறா�. பிற� ேவதைன�ப8வைத� பா�!� 
அவ�கைள� ப63ட� அ-கி� ேக)டறி�� ேபா� அவ�ப8� 
ேவதைனகைள நா� [க��தறி�தா4� ந� உடலி� அைவ 
“அ-�க;�களாக...” மாறி வி8கி�ற�. 

98�ப!தி�9! ேதைவயான ெச�வ!ைத�� ெசா!ைத�� 
ேச�!ேதாேம... ேநாயினா� உடைல வி)8� பி>ய� ேபாகிேறாேம... 
எ�ற ஏ�க!�ட� அவ�கA கைடசியி� வாJ�தா4� அவ>� 
உண�ைவ� ேக)டறி�த நம�9A அ�த அ-வி� த�ைம 
வள��தி;�தா� அவ� இற�தா� அ�த ஆ�மா ந� உட4�9A 
வ��வி8�. 

அவ� ேவதைன�ப)ட உண�BகA அைன!�� நம�9A 
அ-�களாக! ேதா�றி மன ேவதைனைய� ெகா8�9� 
நிைலயாக மாறிவி8�. 

அேத சமய!தி� அ�த ஆ�மா ந� உட4�9A இ;�� மீ68� 
மீ68� அேத ேவதைனயான உண�ைவ உணவாக எ8!� அத� 
இன�கைள ந� உடலிேல ெப;�கிவி8�. 
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1.ஞானிகைள� ப�றி இ�ேக யா� (ஞான9;) ெசா�4� ேபா� 
ந�ல உண�Bகைள [கர விடா� அ� த8�9�. 
2.தைட�ப8!�� நிைல வ;� ெபாK� உடலி� இ;�க�D%ய 
ந�ல அ-�கC�9 ஆகார� கிைட�கா�. 
3.தியான!தி� அம��தா4� எK�� ஓட ைவ�9�. 

காரண� அதFைடய விஷ!த�ைம வ I>ய� ெகா6டதாக 
இ;�பதா� அத� ப%ேய ெவளி�ப8!��. ந� ஆறாவ� அறிவி� 
த�ைம ெகா68 அைத அைத அட�க� பழ9வேத யா� 
ெசா�4� தியான�. 

அைத நா� அட�க� பழகவி�ைல எ�றா� அத� வழிேய ந�ைம 
அைழ!�� ெச�0 மீ68� இ�ெனா; உட� ெப0� நிைலயாக� 
ெபற� ெச��வி8�. 

உட� ெப0� உண�BகA இ;�தா4� மன ேவதைன வ;� 
ெபாK� மன ேநாயாக வ;கி�ற�. பி� உட� ேநாயாக மாறி 
மனித உடைலேய மா�றி அைம�9� ச�தியாக வ�� வி8கிற�. 

இைத� ேபா�ற நிைலயி� இ;�� வி8ப8வத�9 எ�ன ெச�ய 
ேவ68�...? 

எ!தைகய நிைலகA இ;�தா4� ச>... ந�லைத எ6ண 
விடவி�ைல எ�றா4� 

1.க6கைள! திற�� நிைனவிைன! �;வ ந)ச!திர!தி� பா� 
ெச4!��கA 

2.அ�த அ;A ஒளி என�9A படர ேவ68� 

3.இ;A மைறய ேவ68� ெம��ெபா;A கா-� திற� ெபற 
ேவ68� 

4.ெம� ஒளி�ட� ஒ�றிட ேவ68� எ�0 இைத அதிகமாக� 
ேச�!�� ெகாAC�கA. 

1.எ� உடலி� உAள ஆ!மா�கA மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி 
ெப�0... 
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2.அ� அட�கி... உய��த நிைலகைள எ�FA இ;�� ெபற 
ேவ68� எ�0 எ6ணி ஏ�9�கA. 

இதனா� ந� உடலி� உAள அ�த ஆ�மா�கC�9� ஒ; 
ந�பய� ஏ�ப8கி�ற�. ந� உடலி� இ;�க�D%ய அ-�கA 
ஒளியாக மா0� ச�த��ப� உ;வாகி�ற�. 

இைத மறவா� நா� ெச�� பழக ேவ68�. 

தியான!தி� உ)கா��தா� எ�னா� $%யவி�ைல... ெவ0�பாக 
இ;�கி�ற�... எ�ெக�ேகா நிைனBகA ேபாகி�ற�...! எ�0 
நிைறய� ேப� ெசா�வா�கA. 

தியான!தி� க6ைண S%ய பி� இ�ப%� பல உண�B வ�தா� 
உடேன க6ைண! திற�� வி6ணிேல நிைனைவ� ெச4!தி 
மக>ஷிகைள எ6ணி ஏ�கி! தியானி��கA. 

மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற ேவ68� எ�0 ஏ�கினா� 

1.த�னி�ைசயாகேவ ந� க6கைள Sட ைவ�9�. 
2.ந� நிைனBகைள! த�னி�ைசயாக! �;வ ந)ச!திர!தி�9 
அைழ!�� ெச�4�. 
3.அ�ெபாK� �;வ மக>ஷியி� உண�BகA �;வ 
ந)ச!திர!தி� வழி வ;வைத 

3.�;வ� ப9தி வழியாக� Mமி�9A வ;வைத நா� [க;� 
ப;வ!ைத� ெப0கி�ேறா�. 

ெதாட��� இைத வழி�ப8!தி வா;�கA... ந�லதாக அைம��. 
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விNஞான வள��சியி� தவறான ெசய�கA - ஈ'வரப)ட� 

  

அ�ைறய ஞானிகA கா)%ய “ஞான� சி!தி� ெசய� வள��3…” 

வள���வி)ட மனித ஆ!மாவி� ச+ர வள��சியி� ெப;�க!தா� 
இ�றளB� வளரவி�ைல. உய� ஞான!தி� ெசழி�ைப� காண 
$%யவிைல. 

இ�0 ப�தி மா��க�… மத வழி ேபாதைன… விNஞான� ெசய� 
எ�லாேம ெசய�ைக உ;வாக! தா�… ெசய�ைக உ�லாச� 
பி%�3 வாJ�ைக�ட� ஒ�றியதாக! தா� உAள�. 

இவா!மாவி� உ6ைம நிைல அறியாத த�ைமயி�… உலக 
நிைலேய மாG ெகா6ட நிைலயி�… எ6ண!தி� ஈ��3 வ)டேம 
ேபராைச� பி%யி� சி�96ட நிைலயி� உAள�. 

இ�Mமியி� உAள ச!� நிைலையேய ெசய�ைகயி� ெசய4�காக 
வள��பி� த�ைம 9ண�கைள இ�மனித விNஞான�… 

ெதாட��� பி>!�� ெகா6ேட உAள�. 
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R>ய இய�க!தி� [6ணிய கதி>ய�க வ4ைவ� பி>!� அைத 
ைவ!�� பல பல ேவைலகைள� ெச�கிறா�கA. இ�Mமியி� சில 
பாக�களி� 

1.இ/வரசிய� நா)8� ப�றி� விNஞான ேவB ெசய4�காக 

2.ஒ;வைர ஒ;வ� அழி�க அ�த� R>ய அைல� கதி>� 
ச�திைய� ெகா6ேட 

3.ெசய�ைக நிைலயி� நில அதி�Bகைள�� எ>மைல 
ெவ%�3கைள�� 

4.இ�ைறய விNஞான� ெசய� ெச�வி�கி�றத�பா…! 

பிற ேகாள�கC�9 ஏவ�ப8� ஏBகைணயி� வ I>யமான 
கதி>ய�க� ச�திகைள� ேசமி�க�ப)8 அF�3வதா� அத� 
இய�க!தி� அைல வ I�சி� ெதாடராக! தா� Mமியி� இ�ைறய 
மனிதனி� விNஞான� ெசய� ெச�கி�ற�. 

இ!தைகய ெதாட>னா� மனித உண�வி� எ6ண�கA 
அைன!�� சித06ட 9ண வ)ட�களாக இ�ைறய Mமி 
ஆ!மா�களி� த�ைம உAள�. 

இத� இய�க வ)ட!திலி;�� த� ஞான!தா� ஆ!ம வ4ைவ� 
ெப;�கி� ெகா6டா� இ/வா!ம வ4வான� எ/வ I��3� 
பி%யி4� சி�காம� இ;�கலா�. 

ஞான ஈ��3! ெதாட�பி� ெப�ற ஆ!ம பல!ைத� ெகா68 
இ�Mமியி� நிைலேய ம�ெற�த ெசய� பி%�ேபா எவ�றி4ேம 
இ/வா!மா சி�காம� உய� ச�தி ெகா6ட >ஷி அைல�ட� 
ெதாட�3 ெகாAளலா�. 

அ�ம)8ம�லாம�… 

1.இ�த� R>ய� 98�பம�லா ம�ற R>ய� 98�ப அைல! 
ெதாட>4� 

2.ந�ைம� கா)%4� ஞான வ4� ெகா6ட ஆ!மா�களி� மனித 
வாJ�ைக $ைறைய�� காண $%��. 
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ேம4� ஆதிச�தியி� ச�தி வா��பி� ெதாட� அைன!தி� D)8� 
ேச��ைக வா��ைப��… மா�ற! த�ைமைய�� வள�!�� 
ெகாAC� ச�தி வ4 அைன!ைத�� காண $%��. 

பிறவா வர� எ�ப�… ஞான வா��பி�… சி!� நிைல வள��பி� 
வள��ைப வளர ைவ�9� அ�த வ4 ச�தி தா� “பிறவா நிைல...! 

ஆகேவ 

1.மனிதனி� உ6ைமைய மனிதேன அறியாம� 

2.த�ைன! தாேன ெசய�ைக�9 அட9 ைவ!� 

3.மீள$%யா வ)%� Gைமயாக SJகி வி8� த� நிைல 
இழ�கி�ற இ�ைறய கலி கால!திலி;�� 

4.இ�த உடலி� உ6ைம! த!�வ உய�ைவ உண;� ஆ!மாவாக 
நI�கA ஒ/ெவா;வ;� ஆ9�கA. 

மக>ஷிகCட� ெதாட�3 ெகாAள ேவ6%ய $ைறைய� ப�றி� 
சிறி� பா��ேபா� 

க6களி� நிைனவிைன� 3;வ ம!தி�9� ெகா68 வ�� 
Mமியி� வட கிழ�9� ப9தியி� நிைனவிைன வி6ணிேல அ�த! 
�;வ ந)ச!திர!தி� பா� ெச4!த ேவ68�. 

�;வ ந)ச!திர!தி� ேபர;A ேபெராளி நா�கA ெபற அ;Aவா� 
ஈ'வரா எ�0 3;வ ம!தியி� வழியாக ஏ�கி� Gவாசி�க 
ேவ68�. 

“கிரகண�” ப�றி நா� அைனவ;� ேகAவி�ப)%;�ேபா�. 
உதாரணமாக R>யF�9� Mமி�9� இைடயி� ச�திர� வ�� 
$Kவ�� மைற!தா� அ�த ேநர!தி� R>யனி� ச�தி $Kவ�� 
தைட�ப8!த�ப8கி�ற�. 

ஆனா� ச�திரF�ேகா Mமி�9 வ�� ேச;� R>யனி� அைன!� 
ச�திகைள�� ெபற அ�த� ச�த��ப� ஏ�வாகி�ற�. 
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அேத சமய!தி� Mமி�ேகா R>யனி� ச�தி�9� பதிலாக� 
ச�திரனி� ச�திைய [கர ேவ6%ய க)டாயமாகி�ற�. 

ஏென�றா� இைவ ஒேர ேந�ேகா)%� வ;வதா� இ!தைகய 
நிைல ஏ�ப8கி�ற�. அதிக பல� இதிேல ச�திரF�9!தா�. 

இைத� ேபா�0 தா� �;வ ந)ச!திர!திலி;�� உண�வைலகA 
ெவளி வ;�ேபா� அைத நா� இைடெவளியி� “கிரகண�” 

ேபா�0 பி%�க ேவ68�. 

இைத!தா� த8!� நி0!�வ� எ�ப�. அ�ெபாK� ந� 
ஆ�மாவி� உAள ம�ற உண�வைலகC�9 ஆகார� கிைட�கா� 
�;வ ந)ச!திர உண�ேவ ஆகார� ஆகி�ற�. 

ஆகேவ இ/வா0 த8!� நி0!��ேபா�… தியான!தி� சில� 
என�9.. 
1.ஒளி அைலகA ெத>�த� 

2.ெவளி�சமாக இ;�த� 

3.3;வ ம!தியி� 90..90.. எ�0 இ;�த� 

4.Rடாகி! தைல பாரமான� 

5.மித�ப� ேபா� இ;�த� 

6.ந�ல ந0மண�கA வ�த� 

7.உமிJ நI� Gைவயாக� Gர�த� 

8.இன� 3>யாத மகிJ�சியாக இ;�த� எ�ெற�லா� 
ெசா�வா�கA. 

அேத ேபா�0 மா0ப)ட எ6ண� ெகா6ட சில;�9 

1.ெதா6ைட கர.. கர.. எ�0 ஆகிவி)ட� 

2.சி�தைனகA ஒ; நிைல�ப8!த $%யாம� கட கட எ�0 
எ�ெக�ேகா ெச�கிற� 

3.எ�ைன உ)காரேவ விட மா)ேட� எ�கிற� எ�ெற�லா� 
ெசா�வா�கA. 
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த8�கB� இ�ைல… நி0!தB� இ�ைல… எ�பவ�கC�9 – ஒேர 
வா�!ைதயி� “அைமதியாக ந�றாக இ;�த�” எ�0 
ெசா�லிவி8வா�கA. 

த� ஆ�மாவி� உAள� மீ68� மீ68� ச��9ேலச� ஆகி� 
ெகா6ேடயி;�பதா� இ/வா0 ெசா�வா�கA. 

ஆகேவ நா� �;வ ந)ச!�ர!�ட� ேமாதிேய ஆகேவ68�. 
அைத! த8!� நி0!தினா� தா� அ� நம�9A வ;�. உணர 
$%��. 

ஆனா4� அ�த மக>ஷிகCட� ெதாட�3 ெகாAள ேவ68� 
எ�றா� ேமேல ெசா�ன (ந�ல� ெக)ட�) அ�த அ!தைன 
உண�வைலகைள�� ம0ப%�� த8!� நி0!தி விசாரைண 
ெச�ய ேவ68�. 

1.“விசாரைண” எ�ப� தன�9! தாேன ேகAவி�9 ேம� ேகAவி 
எK�பி தாேன உண�த� எ�0 ெபா;A. 

2.“ேகAவி எK�3த�” எ�றா� 3;வ ம!தியி� உயி>� ெதாட�3 
ெகா68 9; உபேதசி!தைத எ6ணி ம0ப%�� �;வ 
ந)ச!திர!�ட� 1, 10, 100, 100000… ேகா%... ேகா%... எ�0 ேமாதி� 
ெகா6ேடயி;�தா� பதிைல வா�க $%��. 

3.“உண�த�” எ�ப� ஒ; வ;ட!திேலா ஒ; மாத!திேலா ஒேர 
நாளிேலா ஒ; நிமிட!திேலா வ;�. அதனி� வள��சி ஆக ஆக 
கண�ெபாKதி� (Gவி)ைச� ேபா)டBட� ைல) எ>வ� ேபா�) 
உணர $%��. 

இ�த உண�த� வ��வி)டா� நா� உண�வ� அைன!�ேம 
அ�ல� அ�ெபாK� நா� “மக>ஷிகCட� ேபசி� 
ெகா6%;�கி�ேறா�” எ�0 அ�!த�. 
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ேநா� நI�9� S�G� பயி�சிகA 

  

ேநராக நி�0 ைககைள ேமேல \�கி� பி� கீேழ இற�கி� 
சாதாரணமாக! ெதா�க வி)8 உட� $Kவ�� அ�த 
மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி படர ேவ68� எ�ற எ6ண�கைள 
எ6ணி� Gவாச!ைத எ8!�� ெகாAC�கA. 
1.இ� தIயவிைனகைள! த8�கB� 

2.கல�க உண�BகA வரா� த8�கB� உதB�. 

மக>ஷிகைள எ6ணி இதனி� Gவாச!ைத எ8�க எ8�க 
இதனி� உண�BகA வளர வளர... ேநாைய உ;வா�9� 
அ-�கA தணிய! ெதாட�9�. 

1.அக'திய மாமக>ஷிகளி� அ;A ச�திகைள�� 

2.�;வ மக>ஷியி� அ;A ச�திகைள�� 

2.�;வ ந)ச!திர!தி� அ;A ச�திகைள�� 

4.இ�த S�0 நிைலகைள�� எ6ணி 
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5.அ�த� Gவாச!ைத உட4�9A அ8�க8�காக� ெகா68 
வரேவ68�. 

இ8�பிேல பி%�3 இ;�தா�... ைகைய ேமேல உய�!தி மா0 கா� 
மா0 ைக ெதா)8வி)8... மீ68� ேமேல ெகா68 வ�� 
சம�ப8!தி அ�த மக>ஷிகளி� அ;A சகதி ெபற ேவ68� எ�0 
Gவாச!ைத இK!� உA ெச4!த ேவ68�. 

இ�ப%� ெச�தா� ைக கா� 9ைட�சேலா... உடலி� உAள ம�ற 
பி%�3கேளா எ�லா� அக�0வி8�. வாத ேநா�கA 9ைறய! 
ெதாட�9�. 

வாத ேநாயா� ைக கா�கைள� சரீாக இய�க $%யவி�ைல 
எ�றா4� Dட 

1.கீேழ அம��� ைககைள உய�!தி இ�த� பயி�சிைய� 
D8மானவைர ெச�ய $�ப8�கA. 
2.ஒ; நா�ைக�� $ைற ெச�ய $�ப8�கA. 

அக'திய மாமக>ஷிகைள எ6ணி அ�த� Gவாச!ைத எ8!� 
உட� $Kவ�� அ�த உண�Bகைள உA ெச4!��கA. அ�த 
மக>ஷிகA அ;A ச�தி ெபற ேவ68� எ�ற Gவாச!ைத எ8!� 
எ8!� அ�த S�சைலகைள உட� $Kவ�� பரவ� ெச���கள. 

இர!த� ெகாதி�பினாேலா வாத!தாேலா ைக கா�கA $ட�கி 
இ;�தா� தைரயிேல சரீாக� ப8�கA. D8மான வைரயி4� 
அ�த மக>ஷிகைள எ6ணி� Gவாசி!� உ�கA ைகைய�� 
காைல�� \�கி� பா;�கA... ெம�வாக...! 

சிறி� ேநர� பயி�சி ெச��வி)8 ம0ப%�� அ�த மாதி> ச�தி 
ெபற ேவ68� எ�0 அ�த S�Gகைள எ8!� உட� $Kவ�� 
பரவ� ெச���கA. 

ஈ'வரா...! எ�0 உயிைர எ6ணி... 
1.மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி எ�கA நர�3 ம6டல� $Kவ�� 
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பட��� 

2.இர!த�ெகாதி�3 நI�கி நர�3 ம6டல�களி� இ;�க�D%ய 
G;�க�கA நI�கி 
3.உட� நல� ெபற ேவ68� எ�ற நிைனBகைள� ெகா68 
வா;�கA. 

இ�ப% எ6ணி வி)8 மீ68� ைக கா�கைள! \�கி� 
பா;�கA. ேமேல \�கி பி� கீேழ இற�கி� பா;�கA. 

ம0ப% நிமி��� உ)கா��த பி� உடலி� அ�த இய�க�கA சரீாக 
வ;வத�96டான நிைலகA ஏ�ப8கி�றதா...? எ�0 $ய�சி 
ெச�� பா;�கA. 

அதிகமாக! �;வ ந)ச!திர!ைத எ6ணி S�Gகைள இK!� 
இ�த� பயி�சிகைள! ெதாட��� ெச�� பா;�கA. எ!தைகய 
ேநாயாக இ;�பிF� 

1.நர�3 ம6டல�கC�9 அ�த மக>ஷியி� அ;A உண�விைன 

2.இய�க ஓ)ட�களாக� ெகா8!�� பயி�சி ெச�� வ�தா� 
எ�லா� சரீா9�. 

$ட�9வாத� இ;�தா4� இ�த� பயி�சிகைள� சி0க� சி0க 
ெச�� வரலா�. 

நர�3 ம6டல�கC�9 இ!தைகய பயி�சி Sல� ேவைலைய� 
ெகா8!� அ�த மக>ஷிகA ச�திகைள உடலி� ஓ)ட�களாக 
ெகா8�க�ப8� ெபாK� ஓரளB�9 உட� வலிைம ெப0வத�9� 
உட� $Kவ�� ந�ல ச�திகைள� பர�3வத�9� தIைமயான 
உண�வி� அ-�கைள மா�றியைம�கB� இ� உதவியாக 
இ;�9�. 

எ�த அளவி�9 அைத எ8!� நம�9A ேச��கி�ேறாேமா அ�த 
அளB�9! தIைமைய உ;வா�9� ச�திகைள மா�றி அைம�க 
$%��. 
1.அக'தியமாமக>ஷிகைள எ6ணி இ�த� பயி�சி ெச��� 
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ெபாK� 

2.அவ� ெப�ற Sலிைக மண�கC� ப�சிைல வாசைனகC� 
நி�சய� கிைட�9�. 

�;வ மக>ஷிைய�� �;வ ந)ச!திர!ைத�� எ6-� ேபா� 
அ� உடலி� மிகB� வலிைம மி�கதாக ச�தி வா��ததாக 
மா0�. மன� ேசா�ைவ�� மன� சNசல!ைத�� நI�க�D%ய 
ச�தி கிைட�9�. 

D8மானவைர வயி�றி� ஆகார� இ�லாத ெபாK� இ�த 
$ய�சிகைள எ8�கA. ந�ல பலைன! த;�. 

அேத ேபா� க�வி க�9� 9ழ�ைதகC�9 ஞாபகமறதி 
இ;�தா4� இ�த� பயி�சிகைள� ெச�தா� ந�ல ஞாபக ச�தி 
கிைட�9�. க�வி சரீாக இ;�9�... மன வலிைம கிைட�9�. 

அக'தியமாமக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற ேவ68� ஈ'வரா 
�;வ மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற ேவ68� ஈ'வரா எ�0 
எ6ணினா� உ�கA எ6ண� சிதற�கைள மா�றி உ�கA 
எ6ண� வ4 ெப0�. 

ஆ'!மாேவா சளி! ெதா�ைலகேளா இ;�தா4� அ�B� 
தணி��. 

ெதாட��� அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�திகைள� ேச��க� 
ேச��க 

1.உயி;ட� ஒ�றி8� உண�BகA ஒளியா9� 

2.அ�த மக>ஷிகளி� அ;A வ)ட!தி� இைண�� பிறவியி�லா 
நிைல அைடய $%��. 
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நா� அைடய ேவ6%ய அHடமாசி!�... ஞான� சி!� - 
ஈ'வரப)ட� 

  

இ�Mமியி� பி%�3 வாJ�ைகயி� ச!ெத8!� இ/Bட� பி�ப 
ஆ!மாவி�9� சி!தா�கி ஒளி ெப0� வள�நிைலயாகி வள>�ப� 
நா� ெபற $%��. இ;�தா4�… 

1.இ�த வாJ�ைகயி� நா� எ8�9� ச!தான� 

2.ஞான வள��3 ெகா6ட நிைல ெப�றா� தா� 

3.சி!� நிைலைய� ெபற $%��. 

மனித எ6ண ஈ��3 வ)ட!தி� வாJ�த அ�ைறய அரச�கA 
கால!தி� சி!� நிைல ெப�றவ�களி� ெசய�கA எ�ப% 
இ;�த�..? 

தா� ெப�ற சி!ைத� ெகா68 அரைச� கா�கB�… த� 98�ப� 
Gழ�சியி� ஈ��3� பி%யி4�… த� சி!� நிைலயி� ச�திைய� 
சில� ெசய�ப8!தின�. தா� ெப�ற சி!ைத இய�ைகைய 
வள��9� ந�ைம�9� பய�ப8!தவி�ைல. 
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இய�ைக எ�ப� எ�ன…? 

அதாவ�… இ�Mமியி� வள� நிைல! ெதாட� அ- வள��சியி� 
ெசயலி� எ�லா� அ-B�9A அ-வாக… உய� அைல! 
ெதாட>� R>ய அைலயி� அைல! ெதாட�3ட�.. த� ஆ!ம 
அைலைய� ெசய�ப8!தவி�ைல. 

மாறாக… த� ஜIவ ச+ர இய�க!திேலேய சி!��கைள� 
ெசய�ப8!தின�. 
1.உடைல� கா�9� சி!��கைள�� 

2.அத�96டான ஞான�கைள�� தா� ெசய�ப8!தின�. 

இ�றளB� அ�த ஆ!ம உண�B ஞான� Gழ�சியி� தா� 
அ!தைகய சி!� நிைல ெகா6ேடா>� நிைல�Aள�. உய� 
ஞான� சி!ைத எ)%� பா��9� நிைல இ�ைல. 

ஏென�றா�… 

1.கா>ய சி!�டேன த� ஞான� சி!ைத இ/வ I��3� பி%யி� Gழல 
விடாம� 

2.அ-B�9A அ-வாக இ/Bலக வள��3 வள��சி 
அ-BடF� 

3.இ/Bலைகேய வள��9� R>ய� 98�பமான நா�ப!தி எ)8 
ம6டல! ெதாட�பி4� 

4.இ�நா�ப!தி எ)%� வள��பான வள;� ப�னிெர68 
ேகாAகளி4� 

5.ஒ/ெவா�றி� ெதாட� வள��பி4� த� கா>ய சி!� ஆ!ம 
ெசயைல� ெசய�ப8!தி 
6.இைத� ேபா�0 Gழ4கி�ற ஏைனய எ6ணிலட�கா� R>ய� 
98�ப�களி� ெச4!த�ப)8 

7.அ�கி;�9� பல ேகாள�களி� உ6ைமைய�� இ�த 
ஞான!தா� ெப�0 

8.கா>ய சி!ைத ேம� ேநா�கிய ஈ��3 வ)ட!தி� (இ� $�கிய�) 
இ/Bயிரா!மாைவ வளர விட ேவ68�. 
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சி!தான நிைலயி� தா� ெப�ற வள��3 நிைலைய எ/ ஈ��3� 
பி%யி4� நிைல�க� ெச��� ெசயலாக இ�கா>ய� சி!ைத நிைல 
நி0!த� Dடா�. 

அைத� ெப0வத�காக ேவ6%.. 98�ப!ைத வி)8வி)ேடா… 

கா)%�9� ெச�ேறா… �றB M6ேடா… ெச�லாம� இ�த� 
Mமியி� வாJ�ைக� பி%யி� ச!ெத8�9� வழியிேலேய தா� 
அ�த ஆ!ம சி!ைத� ெபறேவ68�. 

தினச> வாJ�ைகயி� ஏ�ப8� ெதாட� நிைலகA 
ஒ/ெவா�றி4� 

1.தIயைவ… ந�லைவ… எ�ற த� ஈ��பி� எ6ண!ைத 

2.�ேவஷ!தி�ேகா 3கK�ேகா ெச4!தாம� 

3.$Aைள (ேவலி $A) நா� பா�கா�பி�9 ேவலியாக 
உபேயாகி!�� ெசய�ப8!�வைத� ேபா�0 இ;!த� ேவ68�. 

அதாவ�… 

1.தIயைவ எ�ற நிைலயிலி;��… அதிலி;�ேத… 

2.நா� அறி�த $ைற ெகா68… மீ68� அதி� ேபா�� சி�காம� 

3.அத� ெசயலி� உ6ைமைய உண��� 

4.நம�9� பா�கா�3 ேவலியாக - அைத ந�ைம�ப8!�� 
ப�9வ!ைத நா� ெபற� ேவ68�. 

இனிைம எ�ற நிைலயிேலேய இ/ெவ6ண!தி� ெசயைல� 
Gழலவிடாம�… “ெசய�ப8� ஒ/ெவா; ெசயைல�ேம… இனிைம 
ஆனதாக…” இ/வா!ம அைல ெபறD%ய த�ைம�9! த� ஞான� 
ெச�ல ேவ68� 

1,இனிைம�காக ஏ�9� ஏ�க!தி� வா��பாக இ/Bடலி� அமில 
உரா�B இ�லாம� 

2.இனிைமைய வள��9� அமிலமாக 

3.இ/ெவ6ண!தி� உண�ைவ� Gைவ ெகா6ட ச!தாக இ�Mமி 
ஈ��3 வாJ�ைகயிலி;�� ச!ெத8!� 

4.ஞான� சி!ைத வள��க ேவ68�. 
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ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

மக>ஷிகA வி6-லக� ெச�றா�கA. அவ�கA வாJ�த 
கால!தி� எ8!�� ெகா6ட நிைலைய ந� 9;நாத� ெப�றா�. 
அவ� கா)%ய வழியி� எ� அ�மா அ�பாைவ�� வி6 
ெச4!��ப%� ெசா�னா�. 

அ� வைர�9� என�9 அ�த� ச�தி கிைட�கவி�ைல. எ� அ�மா 
அ�பா இற�த பி�பா8 அ�த உடலி� நிைலகைள நI எ�ப% எ�ப%� 
ெச�ய ேவ68�…? எ�ைன� ப�9வ�ப8!தினா�. 

எ� அ�பா இராஜபாைளய!தி� இ;�தா�. நா� அ�ேக 
ேபானBடேன நI ச�ீகிர� வ I)ைட வி)8� 3ற�ப8 எ�றா�. ஏ� 
இ�ப% 9;நாத� ெசா�கிறா�…! எ�0 என�9 அ�!தமாகவி�ைல. 

ஏென�றா� எ� அ�பா ந�றாக உட� நல!�ட� தா� இ;�தா�. 

1.“நI ச�ீகிர� 3ற�ப8…” எ�0 ெசா�லி� ெகா6%;�தா� 
9;நாத�. 
2.நI ஊ;�ெக�லா� ெசா�ல ேவ68� 

3.வ I)%� வ�� நI ெசா�தமாக இ;�க வரவி�ைல “நI நட…” 

எ�கிறா� 9;நாத�. 

கிள�பி வ��வி)ேட�. அ�3ற� உடைல வி)8� பி>�தா� எ�0 
என�9! தகவ� வ�த�. 

உ� அ�பா உ� ேம� பாசமாக இ;�தா�. நI அ�ேக இ;�தா� 
எ�றா� அ�த உயிரா�மா உடன%யாக உ�னிட� தா� வ;� 
எ�றா� 9;நாத�. 

நா� வ I)ைட வி)8� 3ற�ப)டBட� எ� அ�பா... எ�கடா.. அ�த� 
“சாமியா� பயைல…?” எ�0 தா� எ�ைன� ேக)%;�கி�றா�. 
சாமியா� பய� எ�லாவ�ைற�� இ�த மாதி>� ெச��வி)8 
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எ�ேக ேபானா�…? ைப!திய!�ட� ேச��� அவF�9 இ�ப% 
ஆகிவி)டேத…! எ�0 ெசா�லி ேவகமாக� ேக)8Aளா�. 

ஆைகயினா� அவ� அ;கி� இ;�தி;�ேதா� எ�றா� 
உட4�9A வ��வி8வா� எ�பத�காக!தா� 9;நாத� “எ�ைம 
வ I)ைட வி)8 உடன%யாக� 3ற�ப8…” எ�0 ெசா�லி�Aளா�. 

நட�� ேபாக�ப8� ெபாK� இத�9 ம!தியிேல எ� அ�பாவி� 
ஆ�மா ெவளியி� வ;கி�ற�. 

அ�ெபாK� அ� ெத>�தBடேன அத�9 ேவ6%ய�கைள� 
ெச�� அ�த உயிரா�மாைவ அ�ேகேய உ)கா��� அ�த� 
ச�த>ஷி ம6டல!�ட� இைணய ேவ68� எ�0 இைண�க� 
ெச�ேத�. 

உ� ஊ;�9� ெச�0 ேபா�� பா�...! எ�0 9;நாத� ெசா�னா�. 
அ�3ற� அ�பா இற�தா� எ�0 ெசா�ேன�. 

உ�கC�9 எ�ப%! ெத>�த� எ�றா�கA. 

ஆ�மா ெவளியி� வ�த� ெத>�த� எ�ேற�. 

பழனி�9 வ�� எ� ைபய� த6டபானிைய� D�பி)8 
இராஜபாைளய� ெச�ேற�. எ� மைனவி $தலி� அ�ேக 
ெச�ற�. 

உ� அ�பாவி� ஆ�மா உடைல வி)8� பி>�� ேநர� அ�ேக 
இ;�க�Dடா�. ஏென�றா� நI அ�த அளவி�9 மன� ப�9வ� 
ெபறவி�ைல. ஆைகயினா� “நI விலகி இ;�ப� தா� ந�ல�” 

எ�றா� 9;நாத�. 

இேத மாதி>!தா� “எ� அ�மா உடைல வி)8� பி>�� சமய$�” 

நா� அ;கி� இ�ைல. 

எ� அ�மா உட� நலிB�றைத� பா��க� ெச�றி;�ேதா�. 
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அ�ெபாK� எ� மைனவியிட� எ� அ�மா இர68 ேகாழி 
$)ைடய வ0!� ேவக ைவ!�� ெகாNச� மிளாக�! \C� 
உ�3� ைவ!� என�9� ெகா8 எ�0 ேக)ட�. 

அ�த ேநர!தி� எ� அ�மாவா� சா�பிட $%யா�. ஆனா4� 
அ�த உணவி� ேம� இ;�த ஆைச விடவி�ைல. 

9;நாத� ெசா�னா�. உ�கA அ�மாவா� சா�பிட $%யா�. 
ஆனா� ேகாழி $)ைடைய� பி>யமாக� சா�பி)%;�கி�றா�கA. 
இ�த� சமய!தி� ஆ�மா பி>�த� எ�றா� ேவ0 எ�9� 
ேபாகா�. 

அேத சமய!தி� 

1.உ� மீ� பி>யமாக எ6ணிய� 

2.உ�ைன� “கடBளி� அவதார�” எ�0 எ6-கிற� எ�0 
ெசா�கிறா� 9;நாத�. 

ஆனா4� தாயி� கைடசி ஆைச ேகாழி $)ைட மீ� ெச�கிற�. 
அவ�கைள அ�ேக வி)8 விட�Dடா�...! எ�0 ெசா�கிறா�. 

அ�ைற�9! தாரம�கல!தி� D)8! தியான நிகJ�சி எ�0 
ஏ�பா8 ெச�தி;�தா�கA. நா� கல�� ெகாAவதாகB� 
எ�ேலா;�9� தகவ� ஏ�கனேவ ெசா�லி ைவ!தி;�தா�கA. 

அத�ப% நா� அ�ேக ெச�0வி)ேட�. 

அ�ேக தியானமி;�9�ேபா� எ� தாயி� ஆ�மா ெவளி 
வ;கி�ற�. அ�ேக இ;�த பல;� அைத� பா�!தா�கA. அ�த 
ஆ�மாவி� உ;வ� ெத>�த�. 

அ�ெபாKேத அத�96டான நிைலகைள� ெச�� எ� தாயி� 
உயிரா�மா ச�த>ஷி ம6டல!�ட� இைண�� பிறவா நிைல 
எ�ற ெப; நிைல ெபற ேவ68� எ�0 உ�தி� ெச4!திேன�. 
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ேசல!தி� ெசா�லி ைவ!தி;�ேத�. ஏதாவ� த�தி வ�தா� 
உடன%யாக! தாரம�கல!தி�9! தகவ� ெகா8�9�ப% 
ெசா�லியி;�ேத�. 

இ�ப% எ� தா� த�ைத இர68 ேப;� ச�த>ஷி ம6டல!�ட� 
இைண�த பி�பா8 தா� 

1.அ�த� ச�த>ஷி ம6டல�களிலி;�� சில [6ணிய 
அைலகைள நா� ெபற $%�த�. 
2.அைத எ8!� எ�ேலா;�9� எ�னா� ெகா8�க $%�த�. 
3.இ�லாம� ேபானா� இ�த அளவி�9! ைத>யமாக நா� 
உ�களிட� ெசா�ல $%யா�. 

எ� தா� கடBளாக ெத�வமாக இ;�� எ�ைன� கா!த�. 
9;வாகB� இ;�� ந� வழி கா)%ய�. 

மாமக>ஷி ஈ'வராய 9;ேதவ� இைதெய�லா� ெதளிவாக 
எ8!� உைர!ததா� அத� வழியி� தா� த�ைதயி� 
உயிரா�மா�கைள வி6 ெச4!த $%�த�. 
1.அவ�கைள வி6-�9� ெச4!திய பி�3 தா� 

2.நா� அ�த� ச�திகைள அதிகமாக� ெபற $%�த�. 
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மக>ஷிகCட� இைண�� நI�கA வாழ ேவ68� எ�0 
பிரா�!தி�கி�ேற� 

  

மீ68� மீ68� யா� (ஞான9;) ஞாபக�ப8!�வ�... யா;� 
தவ0 ெச�யவி�ைல. ச�த��ப�கA தா� அ�த நிைலைய 
உ;வா�கி வி8�ற�. 
1.அ�த� ச�த��ப RJநிைலயி� இ;�� வி8படேவ 

2.மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய உ�கைள அ%�க% அ%�க% 
ெபற� ெச�கி�ேறா�. 

இைத உ0�ைணயாக� ெகா68 வாJ�ைகயி� அறியாத வ�த 
தIைமகைள அக�றிட ஒ/ெவா; நாC� ஒ/ெவா; ேநர$� 
ஆ!ம G!தி ெச�� ெகாAC�கA. 

உலக� கா�க�பட ேவ68�... உலக ம�கA கா�க�பட ேவ68�. 
வ;� எதி�கால� 9ழ�ைதகA அ;A ஞான� 9ழ�ைதகளாக 
வளர ேவ68�. உலைக� கா!தி8� உண�வாக விைளய 
ேவ68� எ�0 அ�த�த� 98�ப!தி� இைத� கைட�பி%��கA. 
விஜயதசமி... க�கி எ�ற ப!தாவ� நிைலைய அைட��கA. 

ஒ/ெவா; மாத� தசமி எ�0 இ;�பிF� ச��!தி எ�0 
இ;�பிF� அைத எ�லா� தIைமகைள அக�0� நாளாக மா�றி 
ஒ/ெவா; மாத!தி4� இைத� சரீாக� பய�ப8!தி� ெகாAள 
ேவ68�. 

அ�த அ;A ஞானிகA கா)%ய வழிகளி� $Kைமயான நிைலகA 
ெகா68 

1.உயி;ட� ஒ�றி நா� வாJேவா� 

2.இ�த உண�Bகைள வ4� ெபற� ெச�� இ�த வாJ�ைகைய 
வாJேவா�... வள�ேவா�. 
3.யாைர�� பைகைம ெகா68 பா��க ேவ6டா� 

4.பைகைமகைள! தன�9A 3க விடB� ேவ6டா�. 
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மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெகா68 நா� இைண�தி8� 
உண�ைவ வள��ேபா�... உலைக� கா!தி8� நிைலகA 
ெப0ேவா�. 

க;வி� வள��� வர�D%ய 9ழ�ைதகA தா� உலகி� வ;� 
நNசிைன அட�கி உய��த ஒளியி� ச+ர� ெப0� த9திைய இனி 
ெப0வா�கA. 

ஒ/ெவா;வ;� நI�கA இைத� ெச���கA உலைக� 
கா!தி8�கA... உ�கைள� கா!தி8�கA. பிறவா நிைல எ�ற 
நிைலைய அைட��கA. பிறவி இ�லா நிைல அைட�த 
மக>ஷிகளி� உண�வி� த�ைமைய நI�கA வள�!�� 
ெகாAC�கA. 

எ�ெற�0� உயி;ட� ஒ�றி வாK� அ�த மக>ஷிகCட� 
இைண�� வாழ ேவ68� எ�0 பிரா�!தி!�� ெகாAகி�ேற�. 
அ�த நிைலைய நி�சய� நI�கA ெப0வ I�கA எ�0 
பிரா�!தி�கி�ேற� (ஞான9;). 

 

ச�த>ஷிகளி� சி!� நிைல - ஈ'வரப)ட� 
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D8 வி)8� D8 பா�� நிைல எ�ப�… 

1.த� நிைல வளராத 

2.ஆ!ம பலமி�றி 
3.ஆர�ப ஆவி நிைல! ெதாட�3 நிைலயி� ெப�ற 

4.ப�தி வா��த… ம�திர… த�திர.. ெசய� ெகா6ட 

5.உடலி� ஆ!மாைவ� கா)%4� பிறிெதா; ச�தி வா��த 
வ4வான இய�க!தி� ெசயலா9�. 

ச�தி வா��த… எ�ப� அத�9 ேம� வ4� ெகா6ட ஆ!ம 
அைலயி� ெதாட>� ஈ��3� பி%… ஞான� சி!� ெப�ற… இய�க 
வழி� சி!தி�தா�… இ�D8 வி)8� D8 பா�� ெசய� 
ெசய�ப8வ�. 

அதாவ� த� ச+ர இய�க!ைத� ெசய�படாத வ6ண� அ�த� 
ச+ர!ைத ஓ>ட!தி� நி0!தி வி)8! த� ஆ!ம உயிைர� 
பிறிெதா; ச+ர!தி� பாேலா.. ம�ற ஜIவ ெஜ���களி� பாேலா 
ெச4!தி… அத�9A நி�0 இய�9வ�. 

அ�ப% இய�க�ப8� த�ைமயி� சிறி� இச9 பிசகான நிைல 
ெகா68 மா0ப8� த�ைம ஏ�ப)டா4� மீ68� ச+ர 
இய�க!தி�9 வ�� ெசய�பட $%யாத நிைல ஆகிவி8�. 

அ� ம)8ம�ல…! 

1.இ�ப%� பி>�த ஆ!ம உயி� ேவ0 ஒ; பி%�பைலயி� சி�கி� 
ெசய�ப8!த�ப)ட ஈ��3� பி%யி� ெசயலினா� 

2.மீ68� ச+ர நிைல��... பிற�3� அ�0 ஆ!ம வள��சிேய 
இ�லா நிைலயாக 

3.தா� வளர $%யாத ேவ0 ஒ; ஈனமான விஷ� ெகா6ட ஈ��3 
நிைல�9� ெச�0 வி8கி�ற�. 



230 

 

ஆனா� ச�த>ஷிகளி� வள� சி!� நிைல எ�லா� 
எ�ப%�ப)ட�…? 

த�ைன! தா� உண���… இ�ச+ர பி�ப� ேச��ைக அமில� 
D)%� வ4விலி;�� ஆ!ம வ4ைவ� D)%… இ/வா!மாைவ� 
ச+ர பி�ப!தி�9 ேம� ச�தி வா��த ெசயலாக� ெசய� 
ெகாAC� த�ைம�9 இ/வா!ம வ4ைவ வ4வா�கிக 
ெகா6டவ�கA தா� ச�த>ஷிகA. 

1.த� ஆ!மாைவ! தாேன இய�க�D%ய இய�க� ெசயலி� 
ெசய� சி!தாக 

2.ஜIவ பி�ப ச+ர இய�க!தி� ெதாட�3டேன இ/வா!மாைவ! 
தனி!� நி0!தி 
3.த� ஆ!ம அைலைய எ/ அைல�9� ெச4!�� திற� 
ெப�றவ�கA. 

எ/வைல�9� எ�ப� எ�ன…? 

1.ச+ர பி�ப ெதாட� ெகா6டவ� அைல�9�... ச�தி வா��த 
சி!த�களி� அைல�9� ெசய�ப8!தB� 

2.இ/வா!மாவி� ஈ��3 ச�திைய� ெகா68 எ�நிைலைய�� 
அ-B�9A அ-வாக இ/வா!ம அைலைய அF�பி 
3.அ- வள��சியி� உ6ைமைய�� உ;வா9� ச�தி 
அைன!ைத�ேம உணர�D%ய அைல! ெதாட�3 யாைவ�9ேம 

4.இ�ச+ர பி�ப நிைனB மாறாம4�… 

5.இeஜIவ! �%�ேபா ம�ெற�த! த�ைம�� மா�ற� ெகாAளா! 
த�ைமயி� 

6.இ/வா!மாைவ! தனி!� எ�ெசய4�9� ெச4!தி� ெசய� 
சி!ைத� ெசய�ப8!�பவ�கேள ச�த>ஷிகA. 

அ�த நிைலைய நI�கA ெபற எ� ஆசிகA…! 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 
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“நா'ட�டாம'” எ�ற பிெரNG அறிஞ� அவ� எKதிய நிைலகA 
ெகா68 விNஞான LபமாகB� “உலக� அழி��” எ�0 அ�த! 
த!�வ ஞானி அ�ேற ெசா�லி உAளா�. 

பி!தைர� ேபா�0 இ;�த நம� 9;நாத;� கால!தா� 
ெசா�லி� ெகா68 இ;�9� ேபா� இவ� ெசா�வத�9 
$�னா% இதFைடய நிைலகA எ/வா0 இ;�9�…? எ�0 
ெசா�ன� அைன!�� நட��வி)ட�. 

ரHயாB� அெம>�காB� ேமாதி� ெகா6%;�9� ேவைளயி� 
ரHயாவி� நிைலகA அ� ச�ீ 9ைல��வி8� எ�0 ஏ�கனேவ 
(அ� நட�பத�9 $�ேப) ெசா�லியி;�ேதா�. 

$தலிேல எம� உபேதச�கைள� ேக)ட சில 
ந6பரகC�ெக�லா� இ� ெத>��. ரHயாவி� நிைலகA 
G�9`றாகிவி8�… அ� ச�ீ9ைல��வி8�…! எ�0 ெசா�ன 
மாதி>ேய அதனி� நிைல ஆகிய�. 

மத!தி� நிைலகA இ�0 எ8!�� ெகா6டா4� ேபா� உ;வாகி 
மத!தி�9 மத� ேபா� ெச��� நிைலகC� அதிகமாகிவி)ட�. 
கிறி'�வ மத$� $கமதிய மத$� உலகி� அதிகமான 
நிைலயி� உAள�. 

கிறி'தவ மத!தி�9AC� இன ேபத�கA அதிகமாகி�ற�. 
$கமதிய மத!தி4� அதிகமான மத ேபத�கA இன ேபத�கA 
வ;கி�ற�. 

மத!தி� த�ைம ெகா68 ேபா� ெச�தா4� அ�த உண�B�9A 
இன ேபத�கA வ;� ெபா� இவைன இவF�9A அழி!தி8� 
நிைல�� அவ� அவ;�9A அழி!தி8� நிைல�� வள��� 
ெகா6ேடதா� உAள�. 

cத வ�ச!திலி;�� அ�ைறய நிைலகளி� ெவளி�ப)ட 
உண�BகA பல பல. விNஞான அறிB அத�9A அ�த [6ணிய 
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அறிவிFைடய நிைலகA விைள�த� இ�த cத வ�ச!திலி;�� 
தா�. 

cத�கA ெச�த ம�திர ஒலியா4� அவ�கCைடய 
சாண�கிய!தன!தா4� ெம� ஞான அறிைவ� க68ண��த 
அவனா4� அவFைடய கால!தா� உ6ைம அறியா� அ�த! 
த!�வ ஞானிைய இ�சி!தா�கA. 

யாைர இ�சி!தா�கேளா அதனா� இ�த cத வ�சேம ெப;� 
பிரளய!தி�9 ஆளாகி அேத இ�ைச நிைலகைள� ெப�றா�கA. 

அேத சமய!தி� அ� மதமா�க� ப8�ெபாK� இதFைடய 
ச4ைக�� ம�ற நிைலகA ெகா68 வர�ப8� ெபாK� இ�0� 
பா��கலா�. அதி� சாமியா�களாக வர�D%யவ�கA இ�த 
உலக!ைதேய ெசா��க Mமியாக ஆ�கி� ெகா68Aளா�கA 
(அவ�கC�9A). 

இதனி� நிைலகA ெகா68 எதிலி;�� உ)பி>BகA வ�தேதா 
கிறி'த�வ மத$� இ�த cத மத!திலி;�� தா� வ�த�. அேத 
சமய!தி� $கமதிய மத$� இதிலி;�� தா� வ�த�. 

இ�த S�0� ஒ;�கிைண�த நிைலகA ெகா68 உ)பி>வாக� 
பி>�க�ப)8 “எ� மத� ேவ0… உ� மத� ேவ0…” எ�ற 
நிைலகA த!�வ ஞானிகA கா)%ய உ6ைமகA மைற�� மத 
ேபத�கA அதிகமாக உ;வாகி வி)ட�. 

மத ேபத!தினா� ேபா� $ைறகA பர�3� ேபா� அத�9A உA 
மத!தி� உ)கிைளகளி� நிைலகA ெகா68 ஒ;வ;�ெகா;வ� 
அ%!� இ�த அ�த ஞானிகA கா)%ய நிைலகைள� பிைழயான 
நிைலகC�9� ெகா68 வ�� வி)டா�கA. 
1.அ!தைகய பிைழயினாேலேய 

2.இவ�கைள வ IJ!தி8� நிைலகA இ�0 வ;கி�ற�. 

இதிலி;�� மனித�கA நா� மீள ேவ68மா இ�ைலயா…? 
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ெத�னா)8ைடய சிவேன ேபா�றி எ�நா)டவ��9� இைறவா 
ேபா�றி எ�0 ெத�னா)%� ேதா�றிய அ�த அ-வி� ஆ�ற� 
ெகா6ட “அக'தியனி� உண�BகA” உலெக�9� பரவி உAள�. 

அ�த அக'திய மாமக>ஷிகளி� அ;A உண�Bகைள உ�கA 
க;விேல வள;� 9ழ�ைத�9� ெபற� ெச���கA. 
1.அத� Sல� உ�கைள� கா�கி�றI�கA. 
2.உலகி4Aள நNசிைன மா�றிட $%��. 
3.மத�ேபாைர அக�றிட $%�� 

4.உலைக� கா!திடB� $%��. 
5.உ�கைள�� கா!திட $%��. 
6.அ�த ஞானிகளி� உண�Bட� ஒ�றிட $%��. 
7.எ�0� உயி;ட� ஒ�றி ஒளியி� ச+ரமாக ஆக $%�� எ�0 

8.உ�கைள நI�கA ந�பி அ�த ஆ�ற�கைள� ெபற ேவ68�. 

3�! த�பதிகA இனி! த�கA க;விேல வள;� 9ழ�ைதகC�9 
இைத ேபா�0 யா� உபேதசி!த இ�த உண�B�ப% அ�த� 
“ச�த>ஷிகளி� அ;A ெபற ேவ68�” எ�0 98�ப!ைத� 
சா��ேதா� அைனவ;� இைத� ெச���கA. 

நா� இைத� ேபGகிேற� எ�0 எ6ண ேவ6டா�. S�றா� 
வ9�3 Dட நா� $ைறயாக� ப%�கவி�ைல. என�9 
இெத�லா� ெத>யா�. இைத� ேபGகிேற� எ�ற� 9; வழி 
உண�வி� ெசயலா�க�கA தா� இைத� ேபGகி�ற�. 

அ�0 நா'ட�டாம' ெசா�னா� எ�ற� உண�வி� இய�க!தி� 
நிைலகைள அவ;�9A எ8!� அைத� கண�கி)8� பா��9� 
ெபாK� இ�ன இ�ன திைசகளி�… இ�ன இ�ன நிைலகA… 

எ�0 விNஞான அறிவி�ப% க68 ெகாAகிறா�. 

ெம�ஞானிகA கா)%ய உண�வி� த�ைம உ�கC�9A வள�!� 
உலகி� நிைலகளி� எ/வா0 இ;�கி�ற� எ�ற நிைலகைள� 
க;விேல வள;� உ�கA 9ழ�ைத�9� ேபாதி!�� பா;�கA. 
1.அ�த 9ழ�ைத உலகி� அறிைவ உ�கC�9A ஊ)8�. 
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2.உ�கைள அறியா� வ�த இ;ைள� ேபா�9�. அைத ஓ)8�. 
3.ெம� உண�வி� த�ைம உ�கC�9A வள;� அைத நI�கA 
ெபற $%��. 

“நI�கA எ6ணியைத!தா�..” உ�கA உயி� இய�9கி�ற�. 
உண�வி� அைலகளாக� பர�3கி�ற�. உண�வி� ெசா� அ�பாக 
அ�த� க;வி� நிைலகA ஊ8;Bகி�ற�. 

உண�வி� த�ைமைய இைண�கி�ற�. ெம� ஒளிைய� 
ெப;�9� த�ைமைய அைத நI�கA ெப0� த9திைய 
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உ;வா�9கி�ற�. 
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மக>ஷிகளி� அ;A ச�திகைள உA [க���... உA 39!த 
ேவ68�...! - பிராணாயாம� 

  

அ�றாட வாJ�ைகயி� நா� பல பல கHட�கைள� ேக)8 
உண��தா4� அைவ எ�லா� ந� ஆ�மாவி� $� வ�� 
வி8கி�ற�. Gவாசி�9� ேபாெத�லா� அ�த உண�வி� த�ைம 
ச�கடேமா சலி�ேபா ெவ0�ேபா ேகாபேமா ேவதைனேயா 
அைன!�� வ;கி�ற�. 

இைதெய�லா� மா�றி அைம�9� த�ைம தா� ஒ�பதாவ� 
நிைலயான கடBளி� அவதார� நரசி�மா எ�ப�. 

எைத�ேம சி;H%�9� ப63 ெப�ற� தா� மனிதனி� ஆறாவ� 
அறிB. 
1.உ;வா�9� த�ைம ெப�ற இ�த ஆறாவ� அறிவி� �ைண 
ெகா68 

2.உண�Bகைள எ�லா� ஒளியாக மா�றிய அ;A மக>ஷிகளி� 
உண�ைவ� கவ��� 
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3.நா� உA [க��� அ�த உண�வி� த�ைமைய உட4�9A 
39!தி 
4.நம�9A தIைம 3கா� பிள!த� ேவ68�... நரசி�மா...! 

தன� வலிைமயி� த�ைம ெகா68 சா�கைடைய வராக� 
எ�ப%� பிள�தேதா ந�ல உண�ைவ எ�ப% உணவாக எ8!தேதா 
அைத� ேபால ஆறாவ� அறிவி� த�ைம ெகா68 தIைமைய� 
பிள�� தன�9A ஒளியாக� சி;H%!�� ெகா6ட அ�த 
மக>ஷியி� உண�Bகைள நா� [க��திட� ேவ68�. 

1.மக>ஷிகளி� அ;A ச�திகைள நம�9A 39!தி... “உA [க���” 

2.அதனி� �ைண ெகா68 தIைமகA 3கா� த8!� 

3.நம�9A 3க� கா!தி;�9� அ�த! தIைமயான உண�ைவ� 
பிள�� 

4.$�திய நிைலயி� 39�த தIைமகைள�� அக�ற ேவ68� 

5.தIைம அக�றி8� உண�வி� த�ைமயாக நம�9A விைள�திட� 
ேவ68�. 

இ�த உடைல வி)8 நா� எ�ேபா�... எ�த ேநர� அக�றா4� 

1.எ�த உட4� ந�ைம இK!� விடா�... எதி4� சி�கா�... 
2.எ�த ஞானியி� பா� ந�$ைடய D�ைம ெச�றேதா... அவனி� 
ஈ��3 வ)ட!தி� ெச�0 

3.உயி;ட� ஒ�றிய ஒளியி� ச+ரமாக நா� அ�ேக நிைல 
ெகாAள $%��. 

இ� தா� ப!தாவ� நிைல தசமி. 

வாK�ேபா� நா� பிற;�9! தI�9 ெச�யவி�ைல எ�றா4� 
ேக)8ண��த தIைமகA அதிகமாகி... அதிகமாகி... அேத சமய!தி� 
அதிகமான பி�... அதிலி;�� வி8பட நம�9 எவ� ஒ;வ� உதவி 
ெச�கி�றாேரா அவ>� நிைனேவ கைடசியி� வ;�. 

மகராச�...! நா� �யர�ப8� ேநர!தி� எ�லா� என�9 
ந�லைத� ெச�தா�. அவF�9 நா� எ�ன ைக�மா0 ெச�ய� 
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ேபாகி�ேற�...? எ�0 அவ>� எ6ண!ைத� D�ைமயாக எ6ணி 
அதனி� வ4ைவ நம�9A ேச�!� வி)டா� அவ� இற�த பி� 
அவ� உட4�9A தா� 3க $%��. 

1.இ�த உடலி� உ;வான ேநாயான உண�வி� �ைண ெகா68 

2.அவ>� ஈ��3�9A ெச�0 அ�த இனமாக இைண!� 

3.அ�த எ�ைல�9A ந� உடலி� வ�த தIைமகைள உ;வா�கி 
4.நம�9 உதவி ெச�தவைர�� தIைமயி� நிைலகளிேலேய 
அழி!� 

5.நம�9 ந�ல இ;�பிட� இ�லாதப% நNசி� த�ைமைய 
வள�!� 

6.ப>ணாம வள��சியி� கீழி;�� எ�ப% ேமேல வள��� 
வ�ேதாேமா 

7.அைத மா�றி மீ68� கீழான பிறவி�ேக ெச�0 வி8கிேறா�... 
ேத�பிைறயாகி�ற�. 

இதிலி;�� வி8பட ேவ68� எ�றா� “தசமி...” ப!தாவ� 
நிைலைய அைட�த அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�திகைள நா� 
[க��� அ�த உண�வி� த�ைமைய நம�9A மீ68� மீ68� 
உA ெச4!த ேவ68�. 

வாJ�ைகயி� வ�த ேவதைனேயா கHடேமா �யரேமா 
எைதெய�லா� ேக)டறி�ேதாேமா... ந� ஆ�மாவி� அ/வா0 
பட��� ெகா6%;�9� தIைமகைள எ�லா� பிள!த� ேவ68�. 

அ� தா� நரசி�மா...! 



 

த�ைன! தா� உண���
ஆ!மாைவ அறியவ�ல ெசய� தா� சி!� வழியி� 
- ஈ'வரப)ட� 

  

அ�லி மல� R>யைன� க6டBட� மல��� R>ய ஒளி 
மைற�தBட� D�பி வி8கி�ற�
ஒளியி� அைல பா�� இட!தி� எ�லா� அத� மல� $க� 
கா)% மல��� “அத� ஒளி தி�கிேலேய
தி;�பிய நிைலயி� வா%வி8கி�ற�

இைவ எ�லாேம “இய�ைக

1.எ�லா� ச�திைய� கா)%4� இனி த� ெசய�ைக�9 உதBவ
R>ய ச�தி தா�
2.R>யனி� ச�திைய� ெசய�ைக�9� பாJப8!�� இ�ைறய 
மனித� 

3.அ8�பான இ�த� Mமியி� 
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த�ைன! தா� உண���… த�FA உAள இைறவனான 
ஆ!மாைவ அறியவ�ல ெசய� தா� சி!� வழியி� 

அ�லி மல� R>யைன� க6டBட� மல��� R>ய ஒளி 
மைற�தBட� D�பி வி8கி�ற�. இ�F� சில மல�கA
ஒளியி� அைல பா�� இட!தி� எ�லா� அத� மல� $க� 

அத� ஒளி தி�கிேலேய…” 

தி;�பிய நிைலயி� வா%வி8கி�ற�. 

இய�ைக…” எ�கிறா� மனித�…!

எ�லா� ச�திைய� கா)%4� இனி த� ெசய�ைக�9 உதBவ
R>ய ச�தி தா�…! எ�ற உ6ைமைய! ெத>���

R>யனி� ச�திைய� ெசய�ைக�9� பாJப8!�� இ�ைறய 

அ8�பான இ�த� Mமியி� - பா!திரமான இ�ச+ர!தி� ஒளியான 

 

த�FA உAள இைறவனான 
ஆ!மாைவ அறியவ�ல ெசய� தா� சி!� வழியி� “$த� சி!�” 

அ�லி மல� R>யைன� க6டBட� மல��� R>ய ஒளி 
ல மல�கA… R>ய 

ஒளியி� அைல பா�� இட!தி� எ�லா� அத� மல� $க� 
…” அத� ஈ��3� 

…! 

எ�லா� ச�திைய� கா)%4� இனி த� ெசய�ைக�9 உதBவ� 
எ�ற உ6ைமைய! ெத>��� 

R>யனி� ச�திைய� ெசய�ைக�9� பாJப8!�� இ�ைறய 

பா!திரமான இ�ச+ர!தி� ஒளியான 
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ஜIவ ச�தி தரவ�ல R>ய ச�திகைள� ேபா)8 

4.இவ� சைம�9� கலைவயி� எ�Gைவைய�� ெபறவ�ல ச�தி 
5.”இ�ச+ர ஜIவனி� உAளைத” மனித� அறியவி�ைல. 

இய�திர!தி� �ைண ெகா68 R>ய அைலைய� சில 
உேலாக�களி� ெதாட�ைப� ெகா68 ச�தி ெப0� மனித�… 

1.த� எ6ண!தி� ஆ�றைல� ெகா68… 

2.எதைன�� ெசய�ப8!த�D%ய ெசய� ெத�வமாக! த�FA 
உAள ஆ!ம ச�திைய� ெசய�ப8!தி 
3.இ/வா!மாவி� ெதாட�பைலயா� எ/வைலைய�� அத� 
ெதாட�3 ெகா68 ெதாட�3ப8!தி 
4.அத� Sல� ெசயலா�க�D%ய ஆ�ற� இ�த ஆ!ம 
ஞான!தி�968…! எ�பைத உணர ேவ68�. 

இ/Bடலி� ெசய4�ெகா�ப… இ/ெவ6ண ஈ��3 ெச�4� 
$ைறைய� சிறி� மா�றி… இ/Bடைல இய�9� ஆ!மாைவ… 

இ/ெவ6ண!தி� நா� ெச4!�� ஞான!தி�9 வர ேவ68�. 

இ� நாA வைர உண�!திய ஞான உபேதச!தி� தியான வ4வா� 

1.இ/வா!மாைவ� ச�தி வா��த >ஷிகளி� ஆ!மாBட� 
ெதாட�3ப8!தி 
2.அவ�கA ெப�ற ச�தி நிைலைய நா$� ெபறவ�ல இய�க 
நிைலைய 

3.இ�மனித ஞான!தா� ெசய�ப8!��கA. 

இ�ச+ர�D8 ஜIவ! �%�3ட� (உயி� உடலி�) இ;�தா� தா� 
இ/விய�க!தி� கா�த மி� அைலயி� வள��ைப� ெகா68 
“ஆ!ம பல!ைத நா� ெப;�க $%��…” 

அத� Sல�… ஆ!ம பல� ெப�ற நிைலயி� ேவ0 ஒ; ஈ��3� 
பி%�3�9 நா� சி�காம4�… இ�கா�0ட� கல��Aள பல ேகா% 
நிைலகளி� ந� ச+ர Gவாச ஈ��பி�9 எ/வைல�� உடைல 
வி)8� பி>�த ஆ!மாவானா4� ச>… உட4ட� உAளவ�களி� 
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எ6ண அைலகளானா4� ச>… இ/வ I��3 வ)ட!தி� சி�காம� 
இ;�க $%��. 

அதாவ� ஒ; எ>�� ெந;�பி� எ� ேபா)டா4� அ�B� 
ப'பமாகி வி8வைத� ேபா� 

1.இ�ச+ர இய�க!தா� நா� ெப�ற ஆ!ம பல� Dட� Dட 

2.இ/வா!மாவி� வ4ைவ நா� தனி!�� காண $%�� 

3.வ4� ெப�ற ஆ!மாைவ நா� உAள இட!திலி;�ேத எ�9� 
அF�பி எதைன�� அறி�� வர� ெசய�ப8!த $%�� 

4.த�ைன! தா� உண���… த�FA உAள இைறவனான 
ஆ!மாைவ அறியவ�ல ெசய� தா� “சி!� வழியி� $த� 
சி!�…!” 

ஆகேவ ஆ!ம பல� ெப�0 ேவ0 ஒ; ஈ��பைல�9 இ/வா!மா 
ெச�லாத வ4வாக ந� எ6ண ஞான� வள��தி;�க ேவ68�. 

வாJ�ைக� ப�த!தி� Gைவ�9�… ம�ற ெபா;A நிைல 
எவ�0�9� இ/ெவ6ணமான� ேபராைச�ேகா… ஏ�க!தி�ேகா… 

சNசல சலி�3 நிைல�ேகா… ெச�4� வழி $ைற சிறி� 
இ;�தா4� 

1.இ/வா!மாவி� ெசய� தனி!� த�னி�ைச�9 இய�க 

2. இ�ச+ர பி�ப!தி� உண�வி� ெசய� நிைல தைட�ப8�. 

எ/ ஈ��பைலயி� பி%�பி4� இ/ெவ6ண� ெசயலி� உண�B 
ஞான!தி� வள��சியான� ெசய� ெகாAC� ப�9வ� ெகா68 
தா� இ/வா!ம பல� D%�Aள த;ண!தி� 

1.நா� ெஜபி!த… தியானி!த… சி!த�களி� வள��த >ஷிகளி� 
ெதாட�3 வ)ட அைல ஈ��3 கிைட!� 

2.ந� ஆ!ம வ4 வள��த வள��பி� “பத� பா�!�” ந�ைம வழி 
நட!�வா�கA. 

ஆ!ம வ4ைவ ம)8� இ�ச+ர பி�ப வாJ�ைகயி� இ;��தா�… 

இ�த ஞான!தா� வள��சி�ற� ெச�ய $%��. ஆ!ம பல� 
ெப�ற ஞான!தா� இ/வா!மாவி� பல� ெகா6ேட இ�சி!�! 
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ெதாட>� ெசய� சி!��கைள இ/வா!மாவினா� தா� 
வள�!�� கா)ட $%��. “ெவ0� ச+ர பி�ப இய�க!தா� ெபற 
$%யா�…!” 

$த� சி!தான ஆ!ம பல� ெபற… இ�ச+ர பி�ப எ6ண!தி� 
அறி�� ஞான!ைத� ெகா68… ஆ!ம பல!தா� சி!� நிைல! 
ெதாட� யாைவ�� நா� ெபற $%��…! 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ஒ/ெவா; நிமிட$� ஆ!ம G!தி ெச�� ெகா68 “நா�…” எ�ற 
அைண�பிேலேய ெச�ேவா�. ஏென�றா� எ�லாேம “நம�9A..” 

தா� இ;�கி�ற�. 

பல ேகா% அ-�கA ேச�!�!தா� “நா�” ஆகி�ேறா�. ஆனா� 
எ�ெத�த அ-�கைள� ேச�!�� ெகாAகி�ேறாேமா அ�த 
“நா�…” ஆகி�ேறா�. 

ேகாAகC� ந)ச!திர�கC� R>யF� ம�றைவகC� D)8 
ஐ�கியமான நிைலகளி� இய�9கி�றன. ஒ; மர!ைத எ8!�� 
ெகா6டா� D)8 ஐ�கியமான நிைலகளி�தா� அ� மரமாக 
வள�கி�ற�. அத�9A பி>!தி;�தா� தைசயிFைடய நிைலகA 
வளரா� 

அைத� ேபா�0 தா� நம�9AC� D)8 ஐ�கியமான 
நிைலகளி� இ;�தா4� 

1.ெவ0�பான உண�Bகைள நா� ேச��9�ெபாK� 

2.ஒ; அ-வி� த�ைம இர!த!ைத உ;வா�கினா4� 

3.இ�ெனா; அ- அத� ேமேல ப)டBட� 

4.அதFைடய மல� ந� இர!ைத!ைத� 9%!�வி)8 

5.அ�த அ-வி� மல� உடலிேல பீ��G� ெபாK� 

6.ந� தைசகC� கைர�� அKகி� ேபாகி�ற�. 
7.நம�9A அ� பி>�� த�ைம ெப0கி�ற�. 
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இைத� ேபா�0 நா� எ8!�� ெகா6ட உண�BகA பிறைர�ப�றி 
ேவதைன உண�Bட� எ6-� ெபாK� அ�த ேவ�0ைமயான 
உண�BகA நம�9A வ�� அவ�கைள அழி�க ேவ68ெம�0 
வி;�3கி�ேறா�. 

நம�9A எ8!�� ெகா6ட அ�த அழி�9� உண�Bட� நா� 
ேபசினா4� அேத சமய!தி� அவ>டமி;�� ெக8தலான அ�த 
அைலகA ந� தைசகளிேல ப8� ெபாK� அ�த உண�BகA ப)8 
அ>�3 ஆகி�ற�. 

அ�த அ>�பினாேல சில கி;மிகளாகி ந� தைசகைள�� அ� 
கைர!� வி8கி�ற�. 

பல வைககளி4� மனிதF�9A எ8!�� ெகா6ட உண�BகA 
இ�ப% வ;கி�ற�. ஏென�றா� மனிதனாக! ேதா�றியபி� 
மனிதனிலி;�� ேதா�0� இ!தைகய உண�BகA “உ;வா�9� 
ஆ�ற�” ெப�ற�. 

இ/வா0 நா� அ%�க% ேபG� ெபாK� இைத� ேபா�ற 
ேநா�கC� 3ற ச+ர ேநா�கC� உA ச+ர!தி�9AC� 
உண�வி� அ-�களாக மாறி வி8கி�ற�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளிலி;�ெத�லா� நா� த�பி�க 
ேவ68�. 

அதிலி;�� நா� வி8பட �;வ ந)ச!திர!தி� ஆ�றைல� 
ெப0வத�காக யா� இ�த! தியான$� ஆ!ம G!தி� பயி�சி�� 
ெகா8�கி�ேறா�. 

1.இ�ெபாK� யா� இைத� ெசா�கிேறா�... நI�கA ேக)கி�றI�கA. 
2.இைத� ேபால நI�கC� ஒ/ெவா;வராக� ெசா�4� ெபாK� 
ேக)பவ�கC�9� இ� பதிவாகி�ற� 

3.அவ�கCைடய உண�BகA அ�ேக பதிவாகி எ6ண! 
ெதாட;ட� ந�லதாகி�ற�. 
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இைத� ேபா�0 ஒ/ெவா;!த;� ஒ; 98�ப!தி� இ;�தா4� 
ச> ந� தியான வழி அ�ப�கA D)8� 98�ப! தியானமி;�9� 
ெபாK� ஒ; நாைள�9 ஒ/ெவா;வராக� ெசா�லி� பழக 
ேவ68�. 

நா� வ I)%லி;�தா4� ந� 9ழ�ைதகைள�� இேத மாதி> 
அவ�கைள� ெசா�ல� ெசா�லி நா� ேக)க ேவ68�. இ�த 
$ைறகளி� நா� ப�9வ!தி�9 வரேவ68�. 

காரண� “உண�BM�வமாக எ8!�…” அைத� ெசா�ல ேவ68�. 
அ�ப%� ெசா�4�ேபா� ேக)ேபா;ைடய ெசவிகளி4� அ� 
பதிவாகி�ற�. 
1.இவ;ைடய ந�ல எ6ண� அவ;�9A உ;வா9� ெபாK�, 

2.அ�த ந�ல எ6ண� இவ� ேம� அ�ைப� பா��Gகி�ற�. 

D)8� 98�ப தியான�கA இ;�க�ப8� ெபாK� ஒ/ெவா; 
ெம�ப�கC� இ�0 ஒ;வ� ெசா�னா4� நாைள ஒ;வைர� 
ெசா�ல ைவ�க ேவ68�. நா�9 ேப� இ;�தா4� ஒ/ெவா; 
நாC� ஒ/ெவா;!த;� ெச�� பழக ேவ68�. 

ஆ!ம G!தி�� பயி�சி�� ெச��� ெபாK�� ஒ;வேர ெச�ய 
ேவ68ெம�ப� அ�ல. ஒ/ெவா;!த;� இ�த நிைலகைள� 
ெச�� பழக ேவ68�. 

இ�ப% ஒ;வ;�ெகா;வ� அ�த� கல�3 உண�விFைடய 
நிைலகளி� ஒ�0 ேச��ேதா� எ�றா� 

1.அ�த� பி>ய!�ட� பாச!�ட� நா� ெசா�ல�ப8� ெபாK� 

2.அேத பாச� இ�ேக வள�கி�ற�. 

ஏென�றா� இ�த உண��சிகைள அ�ேக \6ட� ெச�வத�9� 
அ�த ஐ�கிய மேனாபாவ!தி� நிைலகC� இ�த� ப�0த4ட� 
ஒ�0 ேச�வத�9� இைத� ேபா�0 நா� $ைற�ப% ெச�ய 
ேவ68�. 
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எ�ைன நI கா6… உ�ைன நI கா6…! - ஈ'வரப)ட� 

  

இ� நாA வைர நI�கA தியான!தி� அறி�த மா��க� 
“ஞான!தா� அறி�� மா��க�…” நI�கA எ8!�� ெகா6ட ப�தி 
$ைற ெஜபவழி தியான வழி $ைறயி� ஞான� ெகா6ட ஞான 
வழி! ெதாட>னா� 

1.உ� எ6ண அைல! ெதாட>� 

2.எ� அைல! ெதாட>� ெதாட�3ட� 

3.ஞான!தி� அறி�த உ6ைமகA யாைவ�� 

4.ெசய� $ைறயி� சி!�ட� காண�ப8� உ6ைமைய�� 

5.ெசய�ப8� வழி! ெதாட� நிைலைய�� பாட $ைற�9 
அறி��கA. 

கா)சி:- 
ஒ; 3)%யி� ேத� உAளைத� ேபா�0� அ!ேதைன 
உAள�ைகயி� சிறி� வி)8� Gைவ�பைத� ேபா�0� 
ெத>கி�ற�. இத� விள�க� எ�ன…? 
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விள�க�:- 
பல ேதன I�கA த� உைழ�பா� ேசமி!தைத� ேசமி!� ைவ!த 
நிைல தா� 3)%யி4Aள ேத�. அைத� ேபா�0… Gைவயான 
ஞான! ேதனி� ேசக>�3 தா�… ச�தி M6ட ஞானிகளி� ெசய� 
ேசக>�3…! 

1.அவ�களி� ஞான அைல! ெதாட>� எ6ண$ட�… 

2.அவ�களி� அைல ச�தியான ஞான $ைறைய 

3.இ�த! ெதாட� உபேதச!தி� நI�கA அறி��Aள த�ைமயி�… 

4.ேசக>�க�ப)ட இ�த ஞான அைலயி� உ6ைமதைன 

5.3)%யி4Aள ேதைன� சி0க� சி0க� ைகயி� ஊ�றி� 
Gைவ!�� ப;9� இனிைமயான ெசய� த�ைமயி� 

6.உ�களி� ஞான!தா� அறி�த நிைலயி� ெசய� வழி� சி!� 
நிைல இ;�க ேவ68�. 

3)%யி4Aள ேதைன அ�ப%ேய ப;கினா� அத� Gைவேய 
தி!தி�3 திக)ட�D%ய எதி��9� த�ைம ஏ�ப8�. இைத 
உண��� ஞான!தா� அறி�� உ6ைமதைன� சி!� வழியி� 
அறி�திட $த� நிைல தா� “எ�ைன நI கா6…!” 

உ�FA உAள இைறவ� யா�…? எ�பைத நI $தலி� அறி�� 
ெகாA. 

1.நா� எ�ப� யா�…? 

2.இ�ச+ர பி�ப� D)%� ஒளி அைலகA ேமாதலி� காண�ப8� 
நிழ� பி�ப� ஒ�0. 
3.நI>ேலா நிைல� க6ணா%யிேலா காண�ப8வ� எதி� பி�ப�. 
4.ெசயலாக உ6-வ� கழி�ப� உற�9வ� ெசய� பி�ப�. 
5.இதைன இய�க�D%ய ஆ!ம பி�ப� தா� இ�பி�ப!ைத�� 
இ�பி�ப எ6ண!ைத�� வழி நட!தி� ெச�வ�…! 

இதி� நா� எ�ப� யா�…? 
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ஆ!மாவாகி!தா� இ�ச+ர பி�ப எ6ண� ெசய� ெகாAகி�ற�. 
இ�ச+ர பி�ப ெசயைல!தா� “நா�…” எ�0 உண��� நா� 
எதைன�ேம ெசய�ப8!�கி�ேறா�. 

இ�ச+ர பி�ப!தி� ஓ8� எ6ண�கA யாB� இ�ச+ர Gழ�சியி� 
ேமாதலி� உண�Bடேன ெச�கிற�. ெசவி ஈ�!�… க6 பா��9� 
ஒளி வ)ட!தி� உண�Bடேன… இ/ெவ6ண!ைத� பா��சி 
“வாJ�ைக” எ�ற Rழலி� Gழ4� வ)ட!தி� ெசய4�காகேவ 
வாJகிேறா�. 

1.இ�ச+ர பி�ப!தி� நிைனB�9� - பி�ப!ைத அழ9ப8!த ஆைட 
அணிகல�கைள�� 

2.இ�பி�ப!தி� வா��ைப� பா�கா�க அத�9க�த ெசா9G 
$ைறயி4� - பி�ப!தி� Gைவ ;சி�காகB� 

3.இ�பி�ப!தி� ெசயைல ஒ!த எ6ண ஓ)ட$� - ப�த பாச� 
G�03ற� Rழ� இவ�றி� ெசய� வழி�ெகா!த உண�ைவ�� 

4.அைத� ேபா�ற ச+ர பி�ப� ெசய�களி� தா� இ/ெவ6ண 
ஓ)ட�கA ெசய�ப8கி�ற�. 

அதிலி;�� வ8ப)8 இ�ச+ர!தி� உAள உ6ைம ஜIவ ச�தியான 
“ஆதிச�தியி� உ6ைம� ச�திைய” ஆ!மா ெபறவ�ல த�ைம�9 
ந� ஞான�கA ெசய�பட ேவ68�. 

“ஆதி ச�தியான… நI� ச�தியி� ச�தி! ெதாட�3 தா�… ச�வ 
ச�திைய�� வள��கவ�ல ச�தி…!” 

1.ஆ!ம உயி;�9… இ/வா!மா6டவ� வளரவ�ல ெதாட;�9 

2.ஜIவ! �%�3 இய�க!தி� இ;�தா� தா� 

3.அத� வ4! த�ைம Dட $%��. 

கா)சி:- 
கீேழ ஒ; அ8�ைப எ>�பைத� ேபா�0� பாைன ஒ�ைற அ�த 
அ8�பி� ஏ�றி அ�த� பாைன�9A எ�ேவா ெவ�� 
ெகா6%;�ப� ேபா�0� ேவக�ப8� ெபா;ளி� ஆவி 
ெவளி�ப8வைத� ேபா�0� ெத>கி�ற�. 
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விள�க�:- 
இ�த� Mமி அ8�ைப� ேபா�ற�. இ�ச+ர� பா!திர� ேபா�ற�. 
அதி� ேவக�ப8� ெபா;A எ/ெவ6ண!ைத எ�லா� ெகா68 
இ�ச+ர!தி� நா� ேபா8கி�ேறாேமா… அத� Gைவ தா� 
ெசா�லாகB� ெசயலாகB� ெவளி�ப8�. 

பா!திர!தி� ேபா)8 ேவக�ப8வைத� ேபா�0 
இ/ெவ6ண!தா� ேபாட�ப8� நிைலயி� Gைவதா� 
“இ�ச+ர!ைத இய�9� உயிரா!மா ெப0கி�ற�...” 

பா!திர!தி� ேவக�ப8� ெபா;ளி� Gைவ… மண�… எ�ப% 
ஆவியான த�ைமயி� ெவளி�ப8கி�றேதா அைத� ேபா�0 தா� 
இ�பா�ெவளி ம6டல!தி� R>யனி� வள��3� பி%யி� 
ேமாதலினா� இ�த� பி�ப இய�க� உAள�. 

1.நI�கA ெப�ற ஞான!தி� ெசய� ெதாட�பி�.. 
2.ஆ!மாவி� உ6ைம இய�க!ைத… 

3.“உ�ைன நI கா6…!” எ�ற ெபா;ளி� உ6ைமைய ெசய� 
அறி�தி8�கA…! 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

ந� உடலான சிவF�9A எதைன�� வ4வா�9� அ�த 
உண�BகA வ4�ெப�றா4� 

1.எதனி� உண�B அதிகேமா 

2.அதனி� உண�B ெகா68 நம�9A விைள�� 

3.ந� அ8!த ச+ர!ைத இ� நி�ணயி�கி�ற�. 

இைத உண�!�வத�9!தா� சிவ� ஆலய�களி� நா� 
Gவாசி�9� நிைலைய� கா)ட (அ�த� கண�9கைள� கா)ட) 
ந�தI'வரைன� ேபா)8� கா)%�Aளா�கA. 
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ஐ�� 3லனறிB ெகா6ட அ�த மி;க�கA த� உணைவ 
உ)ெகாAC� ெபாK� அ� விஷ!ைத! த� உடலாக எ8!�� 
ெகாAC�. ந�லைத மலமாக மா�றிவி8�. 

இைத� ேபா� 

1.ஒ; விஷ� ெகா6ட ேவதைன ெகா6ட 

2.ஒ; மனிதனி� உண�Bகைள நா� [க�ேவா� எ�றா� 

3.இ� ந� உட4�9A ெச�0 அதனி� த�ைம உ;வாகி 
4.ந� உடலி� த�ைமைய விஷ� ெகா6டதாக மா�றிவி8�. 

இதனி� கண�கி� த�ைம அதிக>!� வி)டா� அ8!� மி;க 
நிைலகளி� அ�ல� விஷ! த�ைம ெகா6ட அ-�களி� 
த�ைமயி� எைத அதிக>�கி�ேறாேமா அதனி� அ-வாக 
உ;வாகிவி8�. 

விஷ! த�ைம உ;வாகி வி)டா� அத� வழிகளி� ந� அ8!த 
ச+ர!ைத இ�த� கண�கி� பிரகார� உ;வா�9� எ�ற 
நிைலைய! ெதளிவாக� D0கி�ற� ந� சா'திர�கA. 
ந�தI'வர� சிவF�9� கண�9�பிAைள. 

1.இைத நா� அறிவதி�ைல. 
2.இைத உண�!�வா;� இ�ைல. 
3.உணர� ெச��� மனித�கA இ�ைல. 
4.இைத உண�!தினா4� இ�0 ஏ�0� ெகாAC� மனிதF� 
இ�ைல எ�0 

5.ேவதைன�ப)8� ெசா�னா� 9;நாத�. 

நI இதனி� நிைலகA Dற� ேபாகி�றா�. 

சா�கிய�கC� சா'திர�கC� ெசா�லி� சிவF�9 அபிேஷக� 
எ�0� ஆராதைனகA எ�0� இ/வாெற�லா� அபிேஷகி!� 
வி)டா� அ�த� சிவ� என�9 ஓ% ஓ%� ெச�வா� எ�0 
ெசய�ப8!�கி�றன�. 
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இ!தைகய உண�ைவ! தன�9A பதிவா�கிய பி� அேத அ- 
அத� உண�வி� எ6ண�கைள!தா� அவ�கC�9A 
உ;வா�9�. 

அத� வழி�ப% ம�திர�கைள�� இ�த உண�வி� த�ைம�� 
அத�காக அபிேஷக உண�Bகைள� ெகா8!� இ�த உண�வி� 
த�ைமைய [க��� வி)டா� “ந�தI'வரா…” த� எ6ண!தி� 
த�ைம உ;வா�கி உண�வி� அ-வாக உட4�9A 
உ;வாகிவி8�. 

இைதேய மீ68�… “இ�த ம�திர ஒலிையேய” மீ68� மீ68� 
எK�3வா� எ�றா� இத� கண�கி� பிரகார� அ8!த உடலி� 
ஈ��3�9A ெச�0வி8கி�ற�. 

பிறவியி�லா நிைல அைடவதி�ைல. 

ஆகேவ 

1.அ�த� சிவ� ஆலய!தி� எைத எ6ண ேவ68�...? 

2.எைத� ெபற ேவ68�...? எ�0 ம�கC�9! ெதளிவவாக நI 
எ8!�� ெசா�...! எ�றா� மாமக>ஷி ஈ'வராய 9;ேதவ�. 
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மாமக>ஷி ஈ'வராய 9;ேதவ� என�9 உபேதச� ெச�த வித� 

  

அ�கால�களி� எK!தறிேவ இ�ைல எ�றா4� ஞானிகA 
தன�9A விைளய ைவ!த உண�BகA இ�0� இ�த� கா�றிேல 
உ68. 

த� உண�வா� இய�க�ப)8... இய�க� ச�திகைள! தன�9A 
கவ���... உ6ைமயி� உண�வைலகA அவ�கA க68ண��� 
ெவளி�ப8!தியைத� R>யனி� கா�த ச�தி கவ��� நம� 
Mமியி� இ�0� அழியா� ச�தியாக� பரவி� ெகா68Aள�. 

அ�0 ஞானிகA ெவளி�ப8!தியைத உ�கC�9A நிைனBப8!தி 
இ�ெபாK� D�ைமயாக� பதிB ெச��� ெபாK� அ�த� 
பதி�தைத நI�கA எ8�க $%��. 

ஒ; மர!தி� விைள�த வி!திைன ம�ற எ�த இட!தி� ெகா68 
ேபா� அைத ஊ�றினா4�... 3வி ஈ��பி� �ைண ெகா68 தா� 
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மர!தி� உண�ைவ அ� [க���... ெச%யாகி மரமாகி த� 
இன!ைத வி;!தி ெச�கி�ற� “வி!தாக...” 

இைத� ேபா�0தா� 

1.ெம� ஞானிகA வி6-லக ஆ�றைல அறி��... 
2.உண�வி� எ6ண!தா� தன�9A பதிB ெச�த உண�BகA 

3.அவ;�9A விைள�த நிைலகA அைன!�� ஆ�ற� மி�க 
ச�திகளாக அைலகளாக இ�0� பட���Aள�. 

அதைன [க�வத�9 நம� 9;நாத� கா)%ய அ;A வழியி� 
அவ� க68ண��த உண�விைன நிைனBப8!தி உ�கைள� 
D�ைமயாக ேக)9�ப% ெச�கிேறா�. இ�த உண�வி� த�ைம 
உ�கC�9A பதிவாகி�ற�. 

ஒ; மர!தி� வி!� அத�9A இ;�9� உண�வி� �ைண 
ெகா68 தா� அதனி� இனமான ச!ைத� கவ��� அ� 
விைளகிற�. 

அேத ேபா� 

1.ஞானிகA ெப�ற அறிவி� ஞான!திைன உ�கC�9A ஊ�0� 
ெபாK� 

2.அைத� D�ைமயாக� கவனி!� நI�கA ஆழமாக� பதிB ெச�� 
ெகா6டாேல ேபா�மான�. 

அ�த வி!தி� த�ைம விைளய! ெதாட�கி வி)டா� இ;ைள� 
ேபா�கி ஒளி கா-� உண�வி� த�ைம நி�சய� நI�கA 
உ�கC�9A விைள��... “அ�ப% விைளய ேவ68�...” 

எ�பத�9!தா� இைத உபேதசி�ப�. 

நா� (ஞான9;) க�வி க�றவ� தா�. இ;�பிF� மாமக>ஷி 
ஈ'வராய 9;ேதவ� அவ� அறி�த உண�வி� த�ைமைய 
என�9A பதிB ெச�தா�. 
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அவைர� D��� கவனி�9� அளவி� அவ� ெசா�வ� என�9� 
3>யவி�ைல எ�0 விலகினா4�... 
1.மீ68� அைத நா� 3>��ப% ெச�வத�காக ேவ6% எ�ைன 
உைத�பா�... 
2.தி;�பி அவ;ட� எ� எ6ண�கA ெகா68 எ6-� 
ெபாK�... எ�ன...? எ�0 ேக)9�ப% ைவ�பா� 

3.அ�த�த நிைலகளி� அவ� எ6ணிய உண�Bகைள! தி;�ப 
எ6-� ெபாK� 

4.அவ� எைத� க�0ண��தாேரா அ�த உண�வி� ச�தி என�9A 
வ;கி�ற� 

எ�ைன அ%!�!தா� 9;நாத� ஒ/ெவா�ைற�� உபேதசி!தா�. 
ஆனா� அைத எ�லா� உ�கC�9 இ�ெபாK� ெசா�லாக... 
வா�காக� பதிB ெச�கி�ேற�. 

கவன�கைள ேவ0 ப�க� நI�கA தி;�பி இ;�பிF� 

1.இைடமறி!� உ�கC�9A ஆழமாக� பதிB ெச�� 

2.ஞானிகA உண�வி� இய�கமாக நI�கA ெபற ேவ68� 
எ�பத�காக இைத� ெசா�கிேற�. 

உபேதச வாயிலாக உண�வி� வி!தாக ஆழமாக உ�களி� பதிB 
ெச�� ெகா6%;�கி�ேற�... வள�!�� ெகாAC�கA. 
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இ�பிரபNச திரவக!திலி;�� கைரய�படா த�கமாக... 
ெஜாலி�க�D%ய த�ைமயாக ந� ஆ�மா வளர ேவ68� - 
ஈ'வரப)ட� 

  

ஆ!ம ச�தியி� உ6ைமைய உண��� ஞான!ைத� ெப;�9� 
உய� ஞான� ெசயைல அறிய ஏ�க� ெகா6டவ�கA… இ�ச+ர 
பி�ப ஆ!ம எ6ண அைலைய மக>ஷிகளி� பா� ெச4!தினா� 
சகல!ைத�� அறி�� ஆ�ற� ெபற $%��. 

அ�த அைல! ெதாடைர� ப�றிட� ேவ68�. மக>ஷிகளி� 
அைல! ெதாட� எ�ப� எ�ன…? 

1.சகல!ைத�� அறியவ�ல.. சகல!தி4� கல��Aள… உய� ச�தி 
ெகா6ட ச�த>ஷிகளி� ெதாட�பைலயி� ெதாட�பாக 

2.இ�ச+ர எ6ணமான� ெச4!த�ப8� ெதாட� ெகா68 

3.இ�ச+ர உண�B அமில�D)%� வள��சி நிைல�9 உக�த 
அைல! ெதாட�பி� ச�தி தியான!தா� 

4.இ�ச+ர பி�ப உண�Bகேளா.. இய�க�கேளா… த� நிைல மற�த 
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மய�க நிைலேயா அ�றி… 

5.இ�த ஞான ஆ!ம பல!தி� எ6ண ஞான!தா� - உய� 
ெதாட�3ைடய அைல� ச�தியி� ெதாட>னா� 

6.இ�த� பிரபNச உ6ைமகைள�� இத� ெதாட�3 ெகா6ட 
பா�ெவளி ம6டல வள��3! ெதாட� யாைவ�ேம 

7.த� நிைல மற�கா உண�Bடேன ஒ/ெவா;வ;� காண 
$%��. 

“சி!� நிைல” ெப0வ� எ�ப�B� இத� ெதாட� அைல வழி! 
ெதாட>னா� தா�. 

ஆகேவ அ!தைகய ஆ!ம வ4ைவ� D)%� ெகாAள ேவ68� 
எ�றா� இ�ச+ர பி�ப வள��பி�9 ந� உர ச�திைய� ேபாட 
ேவ68�. 

ந� உர ச�தி எ�ப�… எ�…? 

1.தனி!த ஆ!மாவாக எ6ண!தா4� ெசயலா4� பிற 
ஆ!மாவி� ெதாட>� இ;�ெத�லா� விலகி 
2.த� 9ண!தி� ந�9ண� எ�…? எ�0 அறி�� 

3.அத� Gழ�சியி� ப�தி ெகா6ட ெஜப ஞான தியான!தா� 
ம)8� 

4.உய� ச�திைய இ/வா!மாB�9 உரமாக� ெச4!த $%யா�, 

ந0மணமான நிைலயிலி;�ேதா… அைமதியான G�0� Rழ� 
தனி!த வாJ�ைக $ைறயிேலா… அதி4� இ/வா!ம ஞான� 
வ4� Dடா�. 

அேத சமய�… பல மனித�கCட� ம!தியி� வாழ�D%ய ெதாட� 
வாJ�ைகயி�… (இ�ெபாK� வாK� நிைல) அவ�களி� அைல 
ஈ��பி� பி%�பி�… அவ�கA ெச��� 9ேராத வNசைன உ�லாச 
ேகளி�ைககC�9A… ந� உண�வா� எ8�க�D%ய எ6ன 
ேமாதலி� பி%யி� சி�கி வி)டா4�… இ/வா!மாவி�9 நா� 
ேபாட�D%ய உர� தைட�ப8கி�ற�. 
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மனித ஆ!மாவி�9 வ4 உர�… பி� எ�கி;�� எ�ப% எ8�க 
$%��..? 

ஒ; உய��த 9ண உேலாகமான த�க� அ� வளர�D%ய 
ப9தியி� ம6-ட� ம6ணாக ஒ/ெவா; இட!தி4� அத� 
வள� தனைம வள��சி நிைல D%� D% உய��த வா��3� 
ப%வமாகி�ற�. 

அதாவ�… 

1.ம6ணி� ச!�� ப%வ!�ட� அ8�க8�கான ப%வமாக 
வள��� வ4� ெகா6ட உேலாக வா��பாக அ!த�க� 
வள�வைத� ேபா�0� 

2.ெந;�3ட� நா� எ�ெபா;ைள� ேபா)டா4� ேபாட�ப8� 
ெபா;A யாைவ�ேம அ�த ெந;�3ட� ப'பமா9� நிைல 
ேபா�0� 

3.இ�த உலக� Gழ�சி ப�த வாJ�ைகயி� இ�ச+ர பி�ப� 
சி�96ட பி%யிலி;�� த�க!தி� ப%வமான வள��ைப� 
ேபா�0 

4.இ�ம6ணான பிரபNச! ெதாட>� உய� உரமாக இ�ச+ர பி�ப 
ஆ!மாவி�9 நா� அளி�க�D%ய உரமான� 

5.த�க!தி� ப%வமான வள��ைப ஒ!த வள��ைப� ேபா� நா� 
எ8�க�D%ய ச!�! த�ைம 

6.திரவக!தி� ெச4!த�ப8� ெச�3 பி!தைள இ;�3 ேபா�0 
கைர�தா4� இ!த�க� கைரயாத நிைல ெப0வைத� ேபாலB� 

7.நா� அளி!த உர!தி� த�ைம ெகா68 இ�த ஆ!ம ச�தி 
எ/வ I��3� பி%யி4� ேபா�� சி�காம4� 

8.வ�� ேமா�� பிரபNச! ெதாட�3 ேவ6ட�படாத தIய 
எ6ண�களிலி;�ெத�லா� வி8ப)8 இ/வா!மா வ4 
த�க!ைத� ேபா�0� 

9.இ�பிரபNச திரவக�திலி;�� கைரய�படா த�கமாக 
ெஜாலி�க�D%ய த�ைம�9� ெகா68 வர ேவ68�. 
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இ�ெபாK� வாK� இ�த� Gழ�சி வாJ�ைகயி� ந�$ட� 
ெதாட�3 ெகா6ட ஆ!மா�களி� எ6ண உண�வி� ஈ��3 
அைல! ெதாட�ைப இ�ச+ர பி�ப எ6ண!தி� நா� எ8!�! தா� 
ந� ஆ!மாவி�9 உர� ேபா)8 உரமா�க $%��. 

ஆ!ம! ெதாட�பி�றி ஆ!ம வ4ைவ நா� ெப;�க $%யா� 
எ�ற உ6ைமைய! ெதளிவாக உண��திட� மிகB� அவசிய�. 

ஆனா� எ�த எ6ண!ைத� பிற எ6ண!தி� பா� நா� 
ெச4!�கி�ேறாேமா அேத எ6ண!தி� பிரதிபி�ப அைல 
உண�வி� எதி� நிைலதா� ந� எ6ண!தி�9AC� வ�� அ�த 
அைல பா��. 

ெப6ைம�9 ஆ6ைம! ெதாட� அமில 9ணவா��3 ச�தி 
இ�லாவி)டா4�… ஆணி�9� ெப6ணி� ஜIவ ஈ��3 வள��3 
இ�லாவி)டா4�… இ/வா!ம வ4ைவ! தனி!த உண�B 
எ6ண!ைத� ெச4!தி வள�!�� ெகாAள $%யா�. 

இ/வா!மாவி�9 உரேம… 

1.பிற ஆ!மா�களி� ெச4!�� எ6ண உண�வி� 
ெதாட�பைலயிலி;�� 

2.இ�த ஞான!தி� வ4 ெசய� ெகாAள! தகக $ைறயா� 

3.அமில உண�B வள��3 அ- வள��சியி� வ4� ெகா6ட 
உரா�வா� தா� 

4.இ/வா!ம வ4வி� வள� த�ைம உய;�. 

அ!தைகய உய�வினா�… இ�ச+ர ஜIவ! �%�பைலயி� ெதாட�3 
ெகா6ட வள��சியிலி;��தா�… “சகல!ைத�� அறி�� 
வள��9� ச�த>ஷிேய… உ;வானான�பா…!” 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

9;நாத� எ�ைம� கா)%�9A அைழ!�� ெச�றா�. பல பல 
தாவர இன�கA உ;வாகி அதனி� ச!� ெவளிவ;� ெபாK� 
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R>யனி� கா�த� 3லனறிBகA கவ��� அ�த� கவ��த 
உண�வைலகA அைலகளாக� பட�கி�ற�. 

பல பல ெச%கA உ;வாகி வ�தா4� அ�த உண�வி� மண� 
வர�ப8� ெபாK� ஒ/ெவா; ெச% உ;வாகி ெவளி�ப)ட 
உண�வைலகA R>யனி� கா�த ச�தி இ�ேக கவ��தி;�தா4� 

1.எ�த� ெச% உ;வாகியேதா 

2.அ�த� ெச%யிலி;�� ெவளி�ப)ட இ�த உண�வி� வி!� 
இ�ெனா; ப�க� ப)டபி� 

3.த� தா�� ெச%யிலி;�� வ�தைத! த� இனமாக� கவ��� 

4.அ�த� ெச%கA எ/வா0 உ;வாகி�ற� பா�…! எ�0 இைத� 
கா)%னா� 9;நாத�. 

அ�ெபாK� அ�த� ெச%கA ஒ�0ட� ஒ�0 அ�ப% 
இைணய�ப8� ெபாK� Gழி� கா�0 வ;வைத� பா��கலா�. 

ம�ற ெச%யி� உண�BகA ஒ�0ட� ஒ�0 இைணய�ப8� 
ெபாK� 

1.Gழி�கா�றாக வ Iசி 
2.அதிேல எ�த உண�வி� ச!� அதிகமாகி�றேதா அ� இைத� 
கவ��� 

3.அத�9A ேச�!� ஓ� உண�வி� க;வாக உ;வாகி 
4.3வியி� ஈ��3�9A ெச�0 “ஓ� 3�� ெச%யாக” உ;வாகி�ற�. 
5.3�� 3� ெச%கA இ�ப%!தா� ேதா�0கிற�. 

இைத� ேபா� தா� மனித வாJ�ைகயி� நா� உய��த 9ண�கA 
ெகா6%;�தா4� பிற� ெச��� எ6ண!தி� உண�BகA நா� 
Gவாசி!� உயி;�9A ப)டBடேன Gழி�கா�0 ேபா� நம�9A 
Gழ4� த�ைம அைடகி�ற�. 

நா� ஒ�ைற� பா�!த உண�வி� த�ைம ெபா0ைமயாக� க6 
எ8!�� பதிB ெச�தா4� இ�த� Gழலி� த�ைம இர68� 
ஒ�றாகி இ� விைள�� க;வாக இர68� ேச��த ஒ; 
வி!தாகி�ற�. 
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அ� (இர68� கல�த) தா� ஈ��9� ச�தியாக உ;வாவைத “நI 
பா�…” எ�0 அ�ேக உண�!தினா� 9;நாத�. 

இ/வா0 உண�!திய பி� இ�த வாJ�ைகயி� மனித�கA தவ0 
ெச�யாமேலேய எ/வா0 அவ�கA த�ைனயறியாமேல பல 
ேவதைன�ப8கி�றன� எ�ற நிைலைய� கா)8கி�றா�. 

பிற;ைடய எ6ண�கைள ஒ;வ;ெகா;வ� அ�த 
எ6ண�கைள எ6ணிய பி� அ�த�த உண�வி� ஆ�ற� 
மைற�� 

1.அ�த உட4�9A 3�� 3�� க; வி!��களாக ஊ�றி 
2.இ�த� கா�றிேல பட��� ெவளி�ப8!�� உண�Bகைள அ� 
த�னி�ைசயாக� கவ��� 

3.மனிதனி� நிைலகைள� ச�ீ ெக8� நிைலகC�9 எ/வா0 
எ�ப% உ;வாகி�ற� எ�ற நிைலைய� கா)%னா� 9;நாத�. 

அ�ேக கா8� இ�ேக ஊ;� ம�ற நிைலகA ெகா68 G�றி� 
கா6பி!�… “இதிலி;�� நI மீC� வழி எ�ன…?” எ�ற நிைல�� 
தIைமகைள ெவ�ற அ;A ஞானிகCைடய நிைல எ�ன…? 

எ�பைத�� உண�!தினா�. 

அ�0 அக'திய� தன�9A வ�த தIைமகைள ெவ�றிட அ�த 
உண�வி� ச!ைத� ெகா68 த� எ6ண!தா� ேமக�கைள 
உ�0� பா��க�ப8� ெபாK� அதனி� த�ைமைய� கவ��� 
உட4�9A வ;� ெபாK� நIராக� Gர�கி�ற�. 

அ!தைகய ஜIவித நிைலகைள! தன�9A வள�!�� ெகா6டா�. 
அைத� ேபால ம�ற தாவர இன� ச!��கைள�� அக'திய� 
[க��தறி�� வள�!�� ெகா6டா�. 

இ/வா0 

1.அக'திய� உடலிேல பதி�த நிைலகA 

2.எ�ேக நி�0 அவ� உண�வி� த�ைம கவ��தாேரா 

3.அ�ப9திகC�ெக�லா� 9;நாத� எ�ைன அைழ!�� ெச�றா�. 
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அவ� நி�ற ப9தியி� நிைலகளி� அ�த உண�BகA Mமியிேல 
படர�ப)8 இ�0� அ� பல நI� ச!��கைள அ� கவ��� 
ெகா6%;�பைத� கா)8கி�றா�. 

நI� ச!ைத� கவ��� அ� அ�த� ப9தியி� இ;�9� 
பாைறகC�9� அ� உணவாக எ8!� பல ச!தி� த�ைமகைள 
எ�ப% மா�றி� ெகா6%;�கி�ற�…? எ�பதைன “நI பா�…” 

எ�றா� 9;நாத�. 

மனித�கA பல தாவர இன� ச!��கைள உணவாக எ8!� 
வள��தா4� வள��த உண�வி� ச!� எ6ண�களாக மாறி 
அ�த எ6ண!தி� வ4! ெதாட� ெகா68 தா� நா� 
வாJகி�ேறா�. 

நNசி� த�ைம ெகா68 ஒ/ெவா; ெச%�� இய�க�ப)டா4� 
அ�த� ெச%�9A கல�த நNசி� ச!ைத அக'திய� வி6ணி� 
ஆ�றைல [க��� தன�9A ெப�0 அைத $றிய%!தா�. த� 
உண�Bகைள ஒளியி� த�ைமயாக மா�றினா�. 

ஒ; பா�3 தன�9A இ;�க�D%ய நNசி� த�ைமைய ம�றத� 
மீ� பா��சி அதைன� கைரய� ெச�� தன�9 உணவாக எ8!�� 
ெகாAகி�ற�. இைத� ேபால 

1.மனிதனி� உண�B�9A வ;� நNசிைன உண��� 

2.அதனி� நிைலகA கைர�க� ெச�� அைத� ெசயல�றதாக 
ஆ�கி 
3.உயி;ட� ஒ�றி8� உண�ைவ ஒளியாக மா�றியவ� 
அக'திய�. 

அக'திய� உண�ைவ� கவ��� ந�ைமயறியாம� நம�9A 
39� பிறிேதா; ேவதைனேயா ெவ0�ேபா ஆ!திரேமா ேகாபேமா 
9ேராதேமா அைவகைள� கைர!� நா$� ஒளியாக மா�0ேவா�. 

“அக'திய� ெச�ற பாைதயி� ேவகா நிைல அைடேவா�…” 
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அக'திய� உண�ைவ� கவ��� நம�9A விைளய ைவ!தா� 
அவ� வாK� இட!தி�ேக நா� ெச�ேவா� 

  

அக'திய மாமக>ஷி தன�9A ஒளியான உண�வி� ஆ�ற� 
ெப�0 வி6ணிேல ெச�றபி� அ�கி;�� ெவளி�ப8� 
அைலகA வானிேல மித�� ெகா6%;�கி�ற�. 

பிரபNச!��9A மித�� ெகா6%;�க� D%ய, அ�த உண�வி� 
ச�திைய நா� நிைனB ெகாAC� ெபாK�… 

1.அ�0 அக'திய மாமக>ஷி மனிதனாக வாJ�த கால!தி� 

2.அவ� உடலி� விைளவி!த S�சி� உண�B அைலகA 

3.எ6ண ஒலிகளாக ஒலிபர�ப�ப)%;�பைத நா� அைனவ;� 
ெபற $%��. 

இ�ெபாK� நா� எ�த� 9ண!ைத எ6ணி� ேபGகி�ேறாேமா 
இைத� ேபா�0 அக'திய மாமக>ஷி 
1.த� உண�வி� ஆ�ற�மி�க நிைலகைள ெவளி�ப8!திய 



265 

 

நிைல��, 

2.வள��த நிைல��… தா� வள��� ெகா6ட நிைல��… வளர 
ேவ6%ய நிைல��, 

3.த� உண�வா�றலா� ெவளி�ப8!திய அ�த நிைலகA 

4.இ�ேக நம�9 $� பரவி� ெகா6%;�கி�ற�. 

அ�த வள��த நிைல… வளர ேவ6%ய நிைல… இைவ 
அைன!�ேம எ/வா0…? எ�ற நிைலகைள! தா� விநாயக! 
த!�வ!தி� ேகAவி� 9றியாக� ேபா)8� கா)%�Aளா�கA. 

விநாயகைன� பா��9� ெபாK�… ேம�ேக பா�!� அ�த 
விநாயகைன ைவ!தி;�பா�கA. நI� நிைல இ;�9� ப�க�தா�, 

ஏென�றா�… அ� ஜIவ நI�, ஆக அ�த ஜIவ நI� நிைலகA ப�க� 
அைத நிைல நி0!தி நா� நI>ேல SJகி வ�தபி� இ�த 
விநாயகைர� பா�!த�� ந� க6-�9A இ�த� கைதயாக 
உண�!திய நிைனவைலகA வ;கி�ற�. 

நா� இ�த உடைல… மி;க!திலி;�� வள��சியாகி மனிதனாக� 
ெப�ேறா� எ�ற உ6ைமைய உண�!திய அ�த! �;வ 
மக>ஷியி� எ6ண!ைத நா� எ6ணி வாைன ேநா�கி எ6ணி 
ஏ�9�ப% ெச�கிறா�கA. 

அ�ப% எ6-� ெபாK�… கிழ�கிலி;�� வ;� அ�த� 
R>யனி� கதி� அைலகA நம�9A கா�த அைலகளாக� ப)டபி� 
அ�த உண�வி� அைலகA நம�9A ஈ��க�ப)8 எ�த மக>ஷி 
உண�!தினாேரா, அவ>� உண�வி� ஆ�றைல� ெப0� நிைலகA 
ெபற�ப8கி�ற�. 

அ�ெபாK� 

1.அக'திய மாமக>ஷி உண�!திய உண�வி� ஆ�ற� 

2.அவ� ெவளி�ப8!திய உண�வி� த�ைமகA இ�த Mமியிேல 
மித�� ெகா6%;�பதினா� 

3.அ�த உண�வி� ஆ�ற� ஈ��க�ப8கி�ற�. 
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அ�ெபாK� அ�த� ச�த��ப� நம�9A உய��த ஒளியி� 
த�ைமைய� ெபற�D%ய வா��3 உ;வாகி�ற�. 

ஆக… எ�த மனித� (அக'திய மாமக>ஷி) த� ஒளியி� 
த�ைமயிேல வி6 ெச�றாேனா அவ� வழிைய! தா� 
உண�!தியி;�கி�றா�. 
1.அவ� வழிைய நா� பி�ப�றி� ெச�4� ெபாK� 

2.அவ� ெச�ற இடேம நா� ேபா�� ேசர $%��. 

ஆகேவ… நா� அைனவ;� அ�த அக'திய� ெச�ற பாைதயி� 
நட��… அ;A வாJ�ைக வாJ��… இ�த� பிறவியிேலேய 
பிறவியி�லா நிைல எ�F� நிைலயாக அழியா ஒளிச+ர� 
ெப�0… மகிJ�� வாJ��… எ�0� பதினா0 எ�ற நிைலைய 
அைடேவா�. 

 

தன�9A உAள இைற ச�திைய உண��� அைத� Mஜி!தா� தா� 
$Kைமயான வள��சி கிைட�9� - ஈ'வரப)ட� 

  



267 

 

1.ஜIவ பி�ப ச+ர!திலி;�� தா� ஆ!ம உயி� வ4� ெபற 
ேவ68�. 
2.ஆ!ம உயி� வ4� ெபற ஜIவ ச�தி ேவ68�. 

“நI>� ச�திைய� ெகா68” ஆவியா9� கா�0�… ெந;�3�… 

ெகா6ட ெதாட� வள��சி இ�Mமிைய� Gழல ைவ�பைத� ேபா� 
எ�ச�தி வளரB�… “இeஜIவ ச�தி ேதைவ…” 

இeஜIவ ச�தி ஆவியாகி� சைம�க�ப8� ச!� நிைல தா� ச+ர� 
Dறி� எ4�3களி� வள��சிைய� ெகா68 பி�ப!தி� வா��3 
ஆேரா�கிய நிைல ெப0கி�ற�. அத� வ4� ச�திைய� 
ச+ர!ைத� G�றி�Aள ஆ!ம வ4ேவ�றி� ெகாAகி�ற�. 

இ�த� ச+ர� D8 சைம�9� ச!ெத8!� வள;� ஆ!மாவி�9 
இ�த உலக� ப�த!தி� Gழலி� விஷமாக� கல��Aள இ�ைறய 
எ6ண 9ேராத நிைலயிலி;�� ந� ஆ!மா வ4� ெப0� 
மா��க� எ�ன…? 

எ�ப% விஷமான நாக ச��ப!தி� உடலி� மாணி�க�க� 
வள�கிறேதா… அைத� ேபா�0 

1.இ/விஷ உலக� பி%யிலி;�� உய� ஞான அைல! ெதாட;�9 
நா� ெச�0 

2.அ�த அைல� ச�திையேய ந� உண�வி� எ6ண� Gவாச� 
வள��9� நிைல ெகா68 

3.அ/வள��பி� ச�தி வ4ைவ இ/Bயி� ஆ!மா ெபற� ெபற 

4.ஆ!மா வ4� ெப�ற ஞான வள��சி நிைல�9� பிற9 

5.த� வ4ைவ! தாேன வள��க�D%ய “ஆ!ம சி!�” நிைலயி� 
ெசய� $ைற�� அைடயலா�. 

எ6ண!தி� வ I>ய!தி� ெஜப $ைறயி� ப�தி மா��க ஆேவச 
அைல! ெதாட>� அேத அைல! ெதாட� ெகா6ட ஆ!ம 
9%யி;�3�9 இ�த� ச+ர!தி� 9%யி;�க இட� த�� அ/வைல 
ஞான!ைத இ�ச+ர!தி� உதவி ெகா68 அவ�றி� ஞான!தா� 
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ெபய;� 3கK� அைட�தா4� இ�த உலக� Gழ�சி�9A தா� 
மீ68� மீ68� Gழல $%��. 

1.எ�கவி பா%னா4�… 

2.எ/விNஞான!ைத அறி�தா4�… 

3.த�ைன! தா� உண��� 

4.தன�9A உAள இைற ச�திைய! தா� வள�!� 

5.ஒ/ெவா; ெநா%� ெபாK�� உய� ஞான ஈ��பைலயி� ெதாட� 
அமில!ைத வள��கவ�ல 

6.Gவாச ஈ��3 மி� கா�த வள��சி ஓ)ட வள��பினா� ம)8� 
தா� உயி� ஆ!மா வ4�D8� 

7.எ/ ஈ��பைல�9� ெச�0 இ�த உடைல வி)8 எ�த 
நிமிட!தி4� உடலிலி;�� இய�கB� 

8.உட� அ�ற நிைலயி4� வ4� ெகா6ட ஆ!மா எவ�றி4� 
சி�காவ6ண� 

9.ெசய�ப8!�� சி!� நிைல��… இத� வள��சி! ெதாட� 
யாைவ�ேம ெபற $%��. 

ஆனா� சில அைல! ெதாட�பி� ப�தி $ைற ெஜப வழியி�… D8 
வி)8� D8 பா��… உடைல அட�கி ஆ!மாைவ� பிற உட4�9� 
ெச4!தி ெசய�ப8!திய பல மா�தி+க! ெதாட�3 
ெகா6டவ�கA… அத� ெதாட�பா� ேவ0 ஒ; ஈ��பைலயி� 
சி�968… “தா� ெப�ற சி!�களி� ச�திையேய அழி!�� 
ெகா6டன�…” 

உய� ஞான! ெதாட�பி� அைல! ெதாட>�… 

1.“த�ைன! தா� ந�பி… தன�9A உAள இைற ச�தி�9� Mஜி�3 
நட!தி வள�!தா� அ�றி 
2.வள� ச�தி ெப0வ�… ம�ெற�த நிைலயி4� க%ன�. 

“த� ஆ!ம உயிைர� ெகா68…” ஆ!மாவி� ச�தி தா� இ�த 
உட�. இ�த உடைல இய�9வேத இ/வா!மா தா� எ�பைத 
$தலி� உணர ேவ68�. 
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1.த� உயிரா!மா வளர… வ4� ெபற… 

2.ஜIவ ச�தி தரவ�ல இ�ச+ர ேகாள!தி� உ6ைம உண��� 

3.உயி�! �%�பி� ெசய4�9 வ4! த�த 

4.தா�ைம� ச�தியி� ெதாட�ைப� Mஜி!ேத 

5.ஒ/ெவா; ஆ!மாB� இத� உ6ைமயி� வழி! ெதாடைர� 
ெப0�கA. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

1.வி6-லகி� வாJ�� ெகா6%;�9� “மக>ஷிகA” 

உண�வைலகைள நா� [க��� 

2.நம�9A உAள உண�B அைன!ைத�� ஒளியாக மா�ற 
ேவ68�. 

அ�த மக>ஷிகA எ�ப% ேவகா நிைலகA ெகா68 ஒளியாக 
இ;�கி�றனேரா அைத� ேபால அவ�களி� உண�ைவ ந� ந�ல 
உண�Bட� ெச;ேக�றி ேவகா நிைல எ�ற நிைல அைட�� 
எ�0� ேபாகா�3ன� ேபால பிறவியி�லாத நிைலகA அைடவ� 
தி6ண�. 

ேவகா நிைல அைடய ேவ68� எ�ற எ6ண!தி� தா� இைத 
உபேதசி�கி�ேற�. ேவகா நிைல நI�கA அைடய ேவ68� எ�0 
நா� ஆைச�ப8கி�ேற� 

1.நI�கA அ;A ஒளி ெபற ேவ68� எ�0 நா� 
ஆைச�ப8கி�ேற� 

2.உ�கைள அறியா� வ�த தIைமகA அகல ேவ68� எ�0 நா� 
ஆைச�ப8கி�ேற� 

3.மக>ஷிகளி� அ;A ஒளி நI�கA ெபற ேவ68� எ�0 நா� 
ஆைச�ப8கி�ேற� 

4.இ/வா0 நா� ஆைச�ப8வைத எ� உயி� என�9A 
பைட�கி�ற�. 
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இைத� ேபால நI�கC� ஒ/ெவா; நிமிட$� “ஈ'வரா…” எ�0 
வி6ைண ேநா�கி ஏகி அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெப�0 
உ�கA உட4�9A வ;� தIைமகைள நI�கி� ெகாAC�கA. 

உ�கைள� பா��ேபா� அைனவ;�9� கHட!ைத� 
ேக)8ண��ேதா� அவ�கC�9� அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி 
ெபற ேவ68� எ�0 ஏ�கி அ�த உண�விைன� பா��G�கA. 

உ�கCைடய நிைலகைள நா� எ6-� ெபாK� அ�த 
எ6ண!ைத எ� உயி� அைத� பைட�கி�ற�. இய�9கி�ற�. 
9;நாத� கா)%ய அ;A வழி�ப% அவ� என�9 இைத!தா� 
ெசா�னா�. 

1.உ�கA உயிைர நா� கடBளாக மதி�கி�ேற�. 
2.உ�கA உயிைர நI�கA கடBளாக மதி��கA. 
3.பிற;ைடய உயிைர�� கடBளாக மதி��கA. 
4.ஒ/ெவா; உடைல�� “அ�த� கடBA தா� எ8!த�…” எ�0 
மதி��கA. 

இைத� ேபால நI�கA எ6ண ேவ68�. அ�த� ச�திகைள 
நI�கA ெபற ேவ68� எ�ற இ�த ேநா�க!தி� தா� மீ68� 
மீ68� இைத� பதிவா�9கி�ேறா�. 

நம� 9;நாத� கா)%ய அ;A வழிைய நI�கC� ெப�0 மனித� 
எ�ற 3னித� ச+ர!ைத அழியா� ச+ரமாக ஒளியி� த�ைமயாக 
மா�றி எ�0� வி6-லகி� ெப; வ I8 ெப; நிைல எ�ற 
நிைலயி� ெச�றைட�த அ�த மக>ஷிகளி� ஈ��3 வ)ட!தி� 
ெச�றைடயலா�. 

இ;A RJ�த இ�த நNG ெகா6ட மனித வாJ�ைகயி� 
நNசிைன நI�கி நா� உய��த நிைலகA ெப0ேவா� எ�ற இ�த 
நிைல�9!தா� தியான$� பயி�சி�� ெகா8�கி�ேறா�. 
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அேத சமய!தி� ந�ைம� சா��ேதா�களான ந� Sதாைதய�கA 
9லெத�வ�களி� உடைல வி)8� பி>�� ெச�ற 
உயிரா�மா�கைள நா� வி6 ெச4!�த� ேவ68�. 

அவ�கைள வி6 ெச4!தினா� தா� அவ�களி� �ைண 
ெகா68 இ�த� ச�திகைள நா� எளிதி� ெபற $%��. 
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அரச� எ�ற அGர உண�ைவ வி8!� வி)8 அ;A ஞானிகளி� 
அ;A உண�ைவ வள��ேபா� 

  

அரச�கA ம�கC�9 ந�ல� ெச�தா4� தன�9 ம>யாைத 
ேவ68� எ�0 எ6-� ேபா� அதிேல சிறிதளB ம>யாைத 
9ைற�தா4� பழி தI��9� உண�Bட� அழி�9� எ6ண� 
ெகா68 அவ�கைள அழி!� வி8கி�றா�கA அரச�கA. இ� 
அரசFைடய நியதிகA. 

அரச�கA அவ�கA எைத� ெச�தா4� ம�றவ�கA அவ�கைள 
ஒ!�� ெச�ல ேவ68�. ம�றவ�கA அவF�9 அ%ைமயாக 
இ;�க ேவ68�. ஏென�றா� ம�றவ�கA ஓ�கி வள��� 
வி)டா� த�ைன அழி!� வி8வா�கA எ�0 இ�த� பய உண�B 
ெகா68 தா� ஒ/ெவா; அரச;� ெசய�ப)டா�கA. 

இ�0 அ!தைகய அரசா)சி இ�ைல எ�றா4� அ�ைறய 
அரச�கA தன�9A ஏ�ப8!தி� ெகா6ட அேத நிைலகA தா� 
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ெகௗரவ� பிர�ைனயாக ந�$ைடய மனித வாJைகயிFைடய 
நிைலகளி4� வ��வி)ட�. 

த� ெசா� ம�றவ�கC�9� கீJ அ%பணி��விட� Dடா� எ�ற 
இ�த உண�வி� அ%�பைடயி� ஒ/ெவா;வ;� இய�க�ப8� 
ேபா� 

1.எைத� கா�க ேவ68� எ�0 நா� எ6-கி�ேறாேமா 

2.அைத� கா�க $%யாம� அைதேய அழி�9� நிைலகC�9 
வ��வி)ேடா�. 

எ�த அரசF� அவ� இ)ட நிைலகளி� இ;�� நI%!த நாA 
வாJ�ததி�ைல. வாJ�� வி8ேவா� எ�0 எ6ணிய உண�BகA 
ெகா68 அேத விஷ!தி� �%�3 ெகா68 கைடசியி� 
த�ைனேய அழி!�� ெகா6டா�. 
1.அவ� ெச�ற வழிகளி� ம�கைள அழி!� வி)டா� 

2.அழி�9� எ6ண!ைத ம�கA ம!தியி4� ஊ)% வி)டா�. 

ஆக ெமா!த� ப>ணாம வள��சியி� மனிதனாக வ�தா4� 
“தா�...!” எ�ற நிைலகA வ;� ேபா� த�ைன�� அழி!� 
த�ைன� சா��ேதாைர�� அழி!� மனித வ��க!ைதேய 
இழிவான நிைலகC�9 இ)8� ெச�0 வி)டா�கA அ�ைறய 
அரசரகA. 

ஆனா� மனிதனாக! ேதா�றிய நிைலயி� மக>ஷிகA 
ஒ/ெவா;வ;� தா� ெம�ைய உணர ேவ68� எ�ற 
நிைலயி� த� உயிரா!மாைவ ஒளியாக மா�றி எ�0� பதினா0 
எ�0 ெப; வ Iடான ெப; நிைலகA ெப�0� ச�த>ஷி 
ம6டல�களாக இ�0� வாJ�� ெகா68Aளா�கA. 

அவ�கA ெவளி�ப8!தி� ெகா6%;�9� உண�வைலகA இ�0 
வி6ணிேல�� ந� Mமி�9AC� பட��� ெகா68Aள�. 

மாமக>ஷி ஈ'வராய 9;ேதவ� கா)%ய அ;A வழி�ப% அ�த 
மாமக>ஷிகA ெவளி�ப8!�� ஆ�ற� மி�க ச�திகைள யா� 
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(ஞான9;) Gவாசி!� அ�த உண�வி� ஆ�ற�கைள 
உ�கC�9AC� பா��Gகி�ேறா�. 

அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய� ெப�0 வாJ�ைகயி� 
உ�கைள அறியா� வர�D%ய ��ப�களிலி;�� நI�கA 
எ�ேலா;� மீள ேவ68� எ�பேத எ�Fைடய ஆைச. 
1.என�9A இ�த ஆைச ேதா�0வி!தத�9� காரணேம அ�த 
மக>ஷிகளி� உண�BகA தா�. 
2.அ�த மக>ஷிகளி� உண�வி� அைலகA தா� இ�ேக 
ேபGகி�ற�. நா� ேபசவி�ைல…! 

அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ஒளிைய� ெபற ேவ68� எ�ற ஆைச 
என�9� இ;�பதா� தா� அைத நா� ெப0கி�ேற�. 

அைத� ேபா�0 நI�கA எைத� ெபற ேவ68� எ�0 எ�த 
ஆைச�ட� வ;கிறI�கேளா அ�த ஆைச உ�கC�9A இ�த 
நிைலகCட� அத�9 வழி வ9!� உ�கைள அறியா� வ�த 
தIைமகைள நI�கி ஒளியி� ச+ர� ெப0ேவா� எ�0 உ0தி 
ெகாAC�கA. 

அ�0 ேபாகமாமக>ஷி எ�ப%� பிரபNச!தி� நிைலைய! 
தன�9A அட�கி 3வேன'வ> எ�ற ச�திைய! தன�9A 
உண�!தினாேரா அேத ேபால இ�த 3வன!��9A இ;�க�D%ய 
ச�தி�� உ�கC�9A ஐ�கியமாகி உ�கA S�G� ேப�G� 
பிறைர மகிழ� ெச��� உண�வாக! ேதா�ற ேவ68�. 

மக>ஷிகளி� அ;A ச�திகA உ�கA உட4�9A விைள�� 
உ�கA உயி>� ஒ�0� உண�வி� த�ைமைய நI�கA ஒளியாக 
மா�றி 
1.உலக!��9 வழி கா)8� உண�வி� ஒளி அைலகளாக… 

2.”அ� பரவ ேவ68�…!” எ�0 பிரா�!தி�கி�ேற�. 



275 

 

 

இ�த� ச+ர பி�ப S)ைடேய பல எ6ண!தி� Gழ�கி�ற உ;வ 
S)ைட தா�…! - ஈ'வரப)ட� 

  

ைக வ6%யி� பல S)ைடகைள� ேபா)8 வ6%ைய இK!�� 
ெச�வைத� ேபா� ஒ; கா)சி ெத>கி�ற�. 

அ�த S)ைடயி� உAள ெபா;A எ�..? எ�0 அறியாம� அ�த 
S)ைடைய� பா�!தBட� ஒ/ெவா;வ;�9� ஒ/ெவா; 
எ6ண� உதயமாகி�ற�. 
1.அ>சியாக இ;�9�… ப;�பாக இ;�9�…! எ�0 சில 
எ6ண�கC� 

2.சில;�9 அேத ெதாட�3! ெதாழிலி� ஊறிய நிைல ெப�றவ�கA 

3.அ�த S)ைடயி� ேகாண!ைத� ெகா6ேட ப;�3 S)ைட 
ச��கைர S)ைட அ>சி S)ைட எ�0 cகி�பவ�கC� உ68. 

ஆனா� அ�த S)ைடைய� க)%யவF�9� இK!�� 
ெச�பவF�9� “அதி� எ�ன உAள�…?” எ�0 ெத>��. 
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இைத� ேபா�ேற இ�த உட� S)ைடயி� எ�த எ6ண!ைத� 
ேபா)8 வள�!தி;�தா4�… அ�த மனிதனி� 3ற உ;வ!ைத� 
ெகா68… ெச��� ெதாழி� உ�ற ப�த�களி� ெதாட� 
ெபா;ளாதார நிைல இதைன� ெகா68… ஒ; மனிதனி� 
நிைலைய cகி�9� த�ைம தா� 3ற உலக எ6ண�களி� 
ப;�பாக இ;�9ேமா… அ>சியாக இ;�9ேமா… எ�ற 
நிைல�ப%….! 

கல��றவா%! ெதாட�3 ெகா6டவ�கA… ெதாட�3 நிைலயா� 
S)ைடயி� வ%வ நிைலைய� ெகா68 அதனத� ெபா;A 
தா�… எ�0 எ�ப% உண�!�கி�ேறாேமா இைத� ேபா�0 தா� 
கல�� வாJபவ�கA “ஒ; மனிதனி� 9ண!ைத இ�த� 
9ண$ைடயவ� தா�…” எ�0 உண�கி�றா�கA. 

1.ஆனா� இ�த உட� எ�ற S)ைடயி�.. 
2.எைத எ6ண!தா� ஒ; மனித� ேபா8கி�றாேனா 

3.அத� நிைல ேபா8பவF�9 எ�ெபா;A எ�0 ெத>கி�றேதா 
அைத� ேபா�ேற 

4.ஒ; மனிதனி� எ6ண 9ண� அவ\F�9! தா� ெத>��. 

அவ� எ6ண!தா� ேபா)டத� ெபா;A நிைல அறி��… 

அவைன இய�கி� ெச�ல�D%ய அவ� எ6ண! ெதாட�3 
ெகா6ட உய� ச�திகC�9�… அ/வ6%ேயா)%யி� நிைலைய 
ஒ!த நிைலயி� அறிய வா��3 உ68. 

இ�த� ச+ர பி�ப S)ைடேய பல எ6ண!தி� Gழ�கி�ற உ;வ 
S)ைட தா�…! 

இ�ச+ர பி�ப!தி� ஓட�D%ய எ6ண ஒலியி� உண�வைலகA 
இ�ெபாK� வாK� வாJ�ைக��… $�ைதய கால� ேசமி�3! 
ெதாட�ைப��… Gழ�0 ஓ8� இ�த எ6ண ஓ)ட!தி� ெசயலி� 
வாJ�த�… உ6ட�… கழி!த�… ஆகிய 

1.எ�லா நிைல�ப)ட 9�ைபயி� ம!தியி� தா� 

2.உய� ஞான!ைத வள��கவ�ல உயி� ஆ!மா உAள�. 
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3.இ�த உயிரா!மாவி�9 நா� வ4� D)%� ெகாAள… 

4.இ�த� 9�ைபயான ச+ர எ6ண!தி� உAள ச!� நிைலைய 
உரமாக இ/வா!மா எ8!� 

5.உய� ஞான வி!தாக பிறிெதா; ஈ��3� Gழ�சியி� 
சி�காவ6ண� உய� ஞான� ெபற� ேவ68�. 

9�ைபயி� ம!தியி� வள;� மணியான வி!� த� வள��பி� 
அ�9�ைபயி� ச!ைத எ8!� பல வி!��கைள! தரவ�ல 
ச�திைய� ேபா�0 நா� பி>�9� ச�தி ெபற ேவ68�. 

இ�ச+ர பி�ப S)ைடயி� ேசமி!�Aள 9�ைபயான பல 
வாJ�ைக! ெதாட�3கைள�� இ/Bலக� ப�த� ெசய� எ6ண 
உ;வ!தி� எ�லா� இ�த எ6ண ஓ)ட!ைத “எ�ப%�� ெச4!தி 
வாழலா�…” எ�0 இ;�க� Dடா�. 

ஏென�றா� வாJ�ைகயி� எ�ெத�த நிகJ�சி ஓ)ட!தி� 
எ�லா� ந� எ6ண�கA ேமா�கி�றேதா அத� வழி! ெதாட� 
ெப�ற பி� அத� அைல ஈ��3 வா��பாக!தா� இ�ச+ர பி�ப� 
வள��9� ஆ!ம நிைல�� ெச�4�. 

அ/வா0 ஆகாதப%… நம�9! ெதாட�3 ெகா6ட இ�ச+ர எ6ண 
ேமாதலி� வாJ�ைக ெதாட�3 நிைலயி4Aள ெசயலி� 

1.9�ைபயான உண�ைவ எ8!� இ�த� ச+ர!ைத ேம4� 
9�ைபயா�காம� 

2.ந�ைம� G�றி�Aள நா� ெச�4� ெசய� வழியி4� 
இ/ெவ6ண!ைத நா� ெச4!�� $ைறேய 

3.9�ைபயி� உAள ச!ைத எ�ப% அ/வி!� தன�9 உரமாக 
எ8!� வள�கி�றேதா 

4.அைத� ேபா�ற எ6ண$ட� ந� ஞான� ெச�4மானா� 

5.ந� உயிரா!மாவி� வ4 வ4வா9� ச�தி நிைலைய நா� ெபற 
$%��. 

மி�சார!ைத எ8!� அத� ச�திைய� பல சாதைனயாக ஒளி 
ெபறB� நா� இய�க�D%ய இய�திர ஓ)ட�கC�9� அத� 
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உபேயாக!ைத� ெகா68 9ளி��சிைய�� ெவ�ப!ைத�� 
சாதைன�9க�த ெசயலாக உபேயாக�ப8!தி� ெகாAகி�ேறா�. 

ச�தி ெகா6ட அ�த மி�சார� ஒ; ெநா%�ெபாK� இ�த மனித 
ஜIவFட� ேமாதினா� மனிதைனேய அழி�க�D%ய�. 
அ�ப%�ப)ட வ4� ெகா6ட மி�சார!ைத! தன�9� சாதக� 
ப�9வ!ைத� ைகயா68 பல ெசய�கைள அத� உதவி 
நிைலயி� ெப0கிேறா�,. 

அைத� ேபா� இ�த வாJ�ைக� Gழ�சியி� ஓட�D%ய மி� 
அைலயி� வ I>ய ச�திேய விஷமான உண�Bட� Gழ�வதா�… 

இ/ெவ6ண!தி� ஈ��ைப ஒ; ெநா% அ/வைலயி� 
ெச4!தினா4�… மி�சார!தி� தா�9தைல� ேபா�0 அழிB 
நிைல�9! தா� ெச�ல $%��. 

1.அதைனேய நா� அ�த மி�சார!தி� ெசயைல நம�9� 
சாதகமா�கி� ெகாAC� வழி $ைற ேபா�0 

2.ந� ஞான!ைத வள�!�� ெகாAள ேவ68�… ந�மா� 
$%��…! 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

இ�த மனித உட� நம�9� ெசா�தம�ல. 

ஆனா� ேகாபேமா ஆ!திரேமா வ�� 

1.எ�ைன அவ�கA இ�ப%� ேபசினா�கA… 

2.இவ�கA 9ைறயாக� ேபசினா�கA… 

3.ேகவலமாக� ேபசினா�கA அவமதி!�� ேபசினா�கA…! எ�கிற 

4.இ�த உண�Bகைள!தா� நா� எ6ணி� ெகா6%;�கி�ேறா�. 

இ�த உடேல நம�9� ெசா�தமி�ைல எ�கிறேபா� இ�த 
உடைல!தாேன அ�ப%� ேபGகி�றா�கA. 
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இ�த உடைல வி)8 உயிரா�மா ெவளிேய ேபா�வி)டா� இைத 
யாராவ� மதி�கி�றா�களா…? எ�0 ச�0 சி�தி!�� பா;�கA. 
இ�த உடைல யா;� மதி�பதி�ைல. 

எ/வளB அழகான உடலாக இ;�தா4� திaெர�0 ஒ; ஹா�) 
அ)டா�ேகா ம�ற ஏேதா வ�தா� எ!தைன 
அவ'ைத�ப8கி�ேறா�…? எ�ென�னேவா ெச�� $)% 
ேமா�கிேறா�…! 

இ;�தா4� இ�த உடைல வி)8 இ�த உயிரா�மா ேபா�வி)ட� 
எ�றா� இ�த� ச+ர!ைத யா� மதி�கி�றா�கA…? 

Dட� ெகாNச� ேநர� ைவ!தி;�கலா� எ�றா� “இ�ைல… 

நா�றமாகிவி)ட�… ச�ீகிர� ெகா68 ேபாக ேவ68�…” எ�0 
தா� ெசா�கி�ேறா�. 

ஏென�றா� ைவ!தி;�கலா� எ�றா� அத�9A உட� அKகி� 
ேபா�வி8� வ Iேட நா�றமாகி� ெக)8� ேபா�வி8�… “ெகா68 
ேபா�� ேச;�கA…” எ�0 தா� ெசா�கி�ேறா�. 

ஆக இைவ அைன!தி�9� எ�ேக இ;�கி�ற�…? 

உயி� தா� Sலமாக இ;�கி�ற�. அ�த உயி� இ;�9� வைர 
தா� “இ�த ம>யாைத”. 

ஆனா� நா� அ�த மக>ஷிகளி� உண�ைவ இ�த உயி;ட� 
ஒ�றி� ேச�!�வி)டா� 

1.இ�த உட� எ�ற ம>யாைத ேபா� 

2.உயி� எ�ற நிைலகA ெகா68 உயி;ட� ஒ�றிய 

3.அ�த மக>ஷிகA அ;A உண�Bட� “அ�த ம>யாைத” நம�9A 
வ��வி8�. 

இைத நா� பழகி� ெகா6டா� இ�த உடலி� த�ைமைய� ப�றி 
அதிகமாக நா� நிைன�க ேவ6%ய� இ�ைல. நிைன�3 வரா�…! 
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அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�திைய உ�கC�9! �8�பாக� 
ெகா8�கி�ேறா�. அைத ைவ!� இ�த வாJ�ைகயி� கைடசி 
எ�ைலயான 

1.அ�த மக>ஷிகளி� அ;A வ)ட!தி� நா� ெச�றைடய $%��. 
2.அ�த ெம�ஞானிகCட� ஒ�றி வாழ ேவ68�. 

இ/வா0 தIைமகA அக�0� நிைலகA ெகா68 அ�த 
மக>ஷிகளி� ஆ�றைல நம�9A ெப�றா� இ� தா� 
“நரசி�மா…” 

ஒ/ெவா; நிைலகளி4� தIைமகைள அக�றி! தIைமகைள 
அக�றி அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி நம�9A வள;� 
ெபாK� எ�0ேம அ� தIைமகைள நாடா� ந�ைம� 
பா�கா�கி�ற�. 

அதனி� த�ைம ெகா68 நா� “ஒளியாக…” மா0கி�ேறா�. 
அ/வளB தா�. 
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27 ந)ச!திர�களி� ச�திைய எ8!�! தா� எ�Bேம ந�ைம 
எதி�மைறயாக இய�காதப% சமமா�க $%�� 

  

27 ந)ச!திர�களி� இ;�� வர�D%ய ச�திதா� வி6ெவளியி� 
இ;�� வ;� நNசிைன ெவ�0 ந� Mமி�9AC� அ�த� 
ச�திகA பரவி� ெகா68 வ;கி�ற�. 

27 ந)ச!திர�களி� உண�Bகைள� ேபா�ற� தா� மனிதFைடய 
எ6ண�கC�. மனிதனி� எ6ண�கA அைன!�ேம 
ந)ச!திர�தா�. 

ந)ச!திர�கCைடய ஆ�ற�கA ம�ற பாைற�9A 39�� தாவர 
இன ச!தாக அ� விைளகி�ற�. அ�த� கதி>ய�க� தா� ம�ற 
மண!ைத! \6% இய�க� ெச�கி�ற�. 

அ�த 27 ந)ச!திர�கA ஒ/ெவா�0ேம ஒ/ெவா; 9ண�கA 
ெகா6ட�. ஒ/ெவா�0ட� அைவ இைண�� ெபாK� பல 
ேகா%� பி>Bகளாக அ� பி>கி�ற�. 
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1.அ�த 27 ந)ச!திர�கA எ!தைகய ஆ�ற� ெப�றேதா அைத� 
ேபால அ�த உண�வி� ச�தி நம�9A ெபற ேவ68� எ�0 

2.அ�த ெம� ஞானிகளி� ச�திைய நா� ெப0த� ேவ68�. 

ந� உட� அைன!�� ேகாAதா�. அ�த மக>ஷிகளி� அ;A 
ச�தி ெபற அ;Aவா� ஈ'வரா எ�0 ந� உயி>ட� 
ேவ68கிேறா�... உயி� R>ய�. 

உயி� வழி அ�த ஞானியி� உண�ைவ எ6-� ெபாK� அ�த 
எ6ண� வ4� ெப0கி�ற�. மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ந� 
ஆ�மாவாக மா0கி�ற�. அ�த உண�வி� �ைண ெகா68 தா� 
நNசிைன ெவ�றி8� ஆ�றைல� ெப0கி�ேறா�. 

ஆைகயினா�தா� ஓ...� ஈ'வரா... 9;ேதவா...! எ�0 எ6ணி 
அ�த 27 ந)ச!திர�கைள� ப�றி எ6ண� ெசா�கிேறா�. 

1.அ�த 27 ந)ச!திர�கைள� ப�றி மாமக>ஷி ஈ'வராய 9;ேதவ� 
எம�9� கா)% 

2.அைத எ�ப% நI ெதாட ேவ68� எ�ற ப�9வ!ைத� 
ெகா8!�Aளா�. 
3.அ�த 27 ந)ச!திர�களி� ச�திகைள எதFட� இைண�க 
ேவ68�...? 

4.அைத எ8!தா� உ�ைன எ�ப% அ� Gடா� இ;�9�...? 

5.அ�த� கதி>ய�க�கA உ�ைன� பாதி�கா� எ�ப% இ;�9�...? 

எ�ற நிைலைய� கா)%னா�. 

ஆகேவ 9;வி� �ைண ெகா68 அதைன நா� (ஞான9;) 
கவ�கி�ேற�. அ�ப%� கவ��த நிைலகA ெகா68 

1.27 ந)ச!திர�ளி� ச�தி நI�கA ெபற ேவ68� எ�0 உ�கைள 
எ6ண� ெசா�லி வி)8 

2.இ�த இைண�3ட� ஊJவிைனயாக� பதிB ெச�கி�ேற�. 

சி0க� சி0க� அ�த 27 ந)ச!திர!தி� உண�Bகைள உ�கC�9A 
கிைட�க� ெபற� ெச�கிேறா�. அ�த 27 ந)ச!திர�கA ச�தி 
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ெகா68 சம�ப8!�� நிைலைய நI�கA $Kைமயாக� ெபற 
$%��. 

1.அ�த 27 ந)ச!திர�களி� உண�Bகைள எ8!�!தா� மக>ஷிகA 
அைன!�� தன�9A ஒ�றா�கி 
2.உண�BகA அைன!ைத�� ஒளியாக மா�றி�Aளா�கA. 

அதாவ� 

1.எ�Bேம இய�க� அ�லா� அதனி� உண�வி� இய�கமாக 
மா�றி 
2.ெநக%/ பாசி%/ எ�0 கர6) எ�ப% உ6டாகி�றேதா 
இைத�ேபால சமநிைல�ப8!தி... 
3.ஒ; நிைல ெகா68 ஒ�ைற! தன�9A இைரயா�கி... 
உண�வி� த�ைமைய ஒளியாக மா�றியவ�கA. 

அ�த மக>ஷிகA ெப�ற� ேபா�0 நI�கC� ெபற ேவ68� 
எ�பத�9! தா� இ;ப!திேயK ந)ச!திர!ைத�� நவ�ேகாளி� 
ச�திைய�� ெபற� ெசா�வ�. 

மக>ஷிகA இைதெய�லா� வ%!�� ெகா6டவ�கA. அதனா� 

1.அ�த உண�வி� ச!ைத இதFட� கல�� 3� எ6ண�களாக 
உ;வா�கி 
2.அதைன நI�கA ப;9� நிைல�9! தா� இைத� ெச�வ�. 

எைத எ6ணினா4�... 
1.அ�த மக>ஷிகளி� அ;A ச�தி ெபற ேவ68� எ�ற 
ஏ�க!�ட� நI�கA இ;�பீ�கA எ�றா� 

2.அ� ஊJவிைனயாக� பதிவாகி அதனி� ெசயலாக உ�கA 
உண�BகA இய�கி 
3.ெம�ஞானியி� உண�ைவ ஒளியாக நI�கA ெபற�D%ய த9தி 
ெப0வ I�கA. 

ஆகேவ அ%�க% உ�கA உயிைர ஓ...� ஈ'வரா... 9;ேதவா... 
எ�0 எ6ணி ேமேல ெசா�ன மாதி> நிைனB�9� ெகா68 
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வ�� அ�த ஆ�ற�கைள� ெசய�ப8!த ேவ68�. எம� 
அ;ளாசிகA. 

 

த�ைன ந�பா�... பிறைர ந�பிேய வாJகிறா�கA இ�ைறய 
மனித�கA - ஈ'வரப)ட� ெசா�ன� 

  

1.த�ைன!தா� ந�பாம�… 

2.தன�9 ேம� வ4வான Mஜி�3 $ைறயா�… 

3.பல அைல! ெதாட�3களி� ச�தி அைலைய ந�பி… 

4.அத� ெதாட�3ட� தா� இ�றளB� “ப�தி Mஜி�3 வழி $ைற…“ 

இ;�கி�ற�. 

நம�9 ேம� ச�தி ெகா6ட ெத�வ�கைள அ%பணி��… அ;A 
ேவ6%… அ/வைலயி� வச!தி� நா� வள;� ப�9வ!திேலேய 
இ�றளB� கால� ெச�0 வி)ட�. 

1.த� வ4ைவ! தா� D)% 

2.த�ைனேய தா� ந�பி 
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3.தாF� வ4வான ெத�வ ச�தியி� ச�தியாகலா�…! எ�பைதேய 
மற�� வாJகி�றன�. 

ம�ெறா�றிட� யாசி!�… ப�தி உண�B ெகா68 ேவ6%� 
ெப0� 9ண வழி� ெசயலாக! தா� இ�றளB� ெசய�கA 
உAள�. 

ஞான!ைத எ)%� பா��9� த�ைம இ�ைல…! 

ஒ/ெவா; ஜIவ ச�தியி4ேம த� வ4ைவ வள��க�D%ய வ4! 
த�ைம உ68. 
1.உட� ேவ0… ஆ!மா ேவ0…! 

2.ஆ!மா பி>�� வி)டா� உட� ெசய� இழ��வி8� எ�ற 
உ6ைமைய உண��த மனித� 

3.த� ஆ!ம இய�க!தி� உ6ைமைய உணரவி�ைல. 

உடைல வி)8� பி>�தவ�கC�9� ஆ!ம உயி� உ68. ச+ர பி�ப 
உடைல இய�9வ�� அ/வா!ம பி�ப� தா�. உடைல� G�றி 
இ/வா!மாவி� இய�க� ெசயலா�0� த�ைம�9… “ஜIவ! 
�%�3 ெகா6ட” இய�க இய�திர� தா� இ/Bட� ேகாள�. 

எ6ண� எ�ப% உதயமாகி�ற�…? 

Sைளயி� பதிB நிைலயிேலா… ம�ற ச+ர பி�ப உட� உ0�பி� 
ெநNசிலி;�ேதா… எ6ண� உதய� ெபறவி�ைல…! 

இ/வா!மாவி� உ�தலி� எ6ண� ெகா68தா�… இ/Bட� 
இய�திர! �%�3� ேகாள!தி� ஆ!ம உயி>� ேமாதலினா�.. 
இ�Gவாச� எ8!த உயி�! �%�பி� ேமாத� இ;�தா�தா� 
Gவாச� எ8�க $%��. 

1.ஆ!மாவி� ெசயலாக இ�த உயி�! �%�3 ஏ�ப)8 

2.உயி�! �%�பி� உ�த4�9 இ�Gவாச!தி� Sலமாக 

3.ஆ!மாவி� எ6ண ெசய� கவன நர�பி� ேமாதி 
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4.சி0 Sைளயி� இய�க!தா� ெசவி ஒலி ஈ�!� எ6ண� ெசய� 
நட�கி�ற�. 
5.ஆ!மாவி� உ�த4�9க�த எ6ண� ெசயைல 

6.உட� ேகாள!ைத� ெகா68 ெசயலா�கி� ெகாAகி�றன�. 

கா�றைலயி� கல��Aள ஒலி அைலைய வாெனாலி� ெப)% 
மி� ெதாட�3 ஏ�ப8!தியBட� எ/வைல! ெதாட>� 
அ�$Aைள ைவ�கி�ேறாேமா அ/வைலயி� ஒலி ேக)பைத� 
ேபா� 

1.இ/வா!மா அைலயி� உ�த� இ/Bயி� சிரசி� ப)8 

2.உயி�! �%�ைப� ெகா68… Gவாச!தி� எ6ண� ெசய� 
நட�கி�ற�. 

இ/ெவ6ண!தி� ெசயைல மா�றியைம�9� நிைல… வள��9� 
நிைல… 9ைற�9� நிைல… எ�வாக இ;�தா4� 

1.இeஜIவ! �%�3 ெகா6ட ச+ர இய�க அ- வள��பி� 
வள��பி� இ;�� தா� 

2.இ/வா!மாவி� வ4ைவேய வ4வா�க�D%ய வழி! ெதாட� 
ெபற $%��. 

ஆ!மாவி� ெசயலான எ6ண!ைத உய� அைலயி�பா� 
ெச4!தி அைத வ4வா�கி� ெகாAள ேவ68�. 

உய� அைல எ�ப� இ�த� Mமியி� பி%�பைலயி� இ�த� 
Mமியி� Gழ�சி�ட� Gழ4� அைல! ெதாட�பி� வ)ட ஈ��பி� 
வாK� நிைலயிலி;�� மக>ஷிகளி� அைல! ெதாட�3 
ஞான!ைத ேம� ேநா�கிய Gவாச!தா� எ8�க� பழ9த� 
ேவ68�. 

1.எ6ண!ைத� ெச4!தி எ8�9� $ைற வழியா� 

2.அ�த உய� கா�த மி� அைலயி� ெதாட�ைப நா� எ8�க எ8�க 

3.இ�த உடலி� இ;�ேத ச+ர அ-�களி� ஈ��3 வள��பைலயா� 
ஆ!மாவி� வ4ைவ� D)% 
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4.இ/வா!மாைவ எ�த நிைல�9� ெச4!தி� ெசயலா�கD%ய 
வ4ைவ இ�த மனித� ச+ர� ெபற $%��. 

த�ைன! தா� ந�பி…! தன�9A உAள இைற ச�தியி� உய� 
அைலைய� பிற அைலகA த�க இட� தராம� ந�லதாக மா�றிட 
$%��. 

ஏ�கனேவ ந� உடலி� 9%வ��Aள எ�த வைகயான 9ண வ4 
ெகா6ட ஆ!மா இ;�தா4�… ந� ஆ�மா வ4 Dட� Dட… ந� 
வச�பி% வ4வாக… அதைன�� ெசயலா�9� வ4வா�கி… ந� 
ஆ!ம ச�திைய நா� வள�!�… “ஒ/ெவா;வ;ேம 
இைறவனாகலா�…!” 

எ�ேகா இ�ைல இைறவ�…! இ�9Aள இைறவைன நா� 
\சி�காம� ஒ/ெவா;வ;ேம நா� இைறவனாகலா�. 

மனிதF� ெத�வமாகலா� எ�ப�… ேபா�றலி� பிற� ேபா�றி 
வண�9� ெத�வம�ல…! 

1.மனித�தா� ெத�வ ச�திைய� பைட�கவ�லவ�. 
2.ெத�வ 9ண வழி $ைற ெசய�பா8 உ;வக 9ண ெசயைலேய 
உ;வா�க வ�ல ச�தி… “மனித ச�தி தா�…” 

ஒ/ெவா; ஆ!மாB� அ�த நிைல ெபறலா�. 

ஞான9; ெகா8�9� அ;A ஞான வா�9கA 

இ�0 உலகி� எ�ேகேயா இ;�9� ெச�திகைள� ேக)டறிய 
பா�!�ணர விNஞான!தா� உ;வா�க�ப)ட ேர%ேயா %.வி 
க��c)ட� Sல� எ!தைனேயா விதமான நிைலகைள 

1.உ�0� பா�!� நம�9A பதிB ெச�� ெகா6%;�கி�ேறா� 

2.அைவ அைன!�� ந� உட4�9A பதி�� ெகா6ேட�Aள�. 

உதாரணமாக 

1.க8ைமயான நிைலகC� 
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2.மனிதFைடய சி�தைனைய� 9ழ�3� நிைலகC� 

3.பல விதமான விைளயா)8கைள�� 

3.ேபா� $ரG ெகா68 அர�க!தனமான ஓ� ேபா� $ைறைய� 
கா6பி�ப�� 

4.ஈB இர�கம�ற ெசய�கைள� ெச�வைத�� 

5.அத� அ;கி� இ;�� ம�றவ�கA சி>�பைத� ேபா�0� 

6.அைத ேவ%�ைகயாக� பா�!�� ெகா6%;�பைத� ேபா�0� 
கா)8கி�றா�கA. 

இைத� ேபா�ற நிைலகைள நம�9A பதிவா�கி வி)டா� அ�த 
அGர 9ண�களி� உண�BகA அைன!�� பதிவாகி�ற�. 
அ-�களாக விைளய! ெதாட�9கி�ற�. 

அதிேல இ�த� படவிழிகளிேல (பட!ைத� கா)8� திைர – MONITOR) 

எ�! இ�த� பட�கைள அ%�க% மா�றி அ�த உண�வி� 
த�ைமைய நம�9A மா0ப8� நிைல�9� ெகா68 
வ;கி�றா�கA. 

இ/வா0 மா0ப8� த�ைமயா9� அத�9A விNஞான அறிB 
ெகா68 ந� சி�தைனைய� 9ைற�9� நிைலயாக� சில 
நிைலகைள� பர�பி�Aளா�கA. 

அைதெய�லா� நா� ேவ%�ைகயாக� பா�!தா4� உ�0� 
பா��9� ெபாK� நம�9A பதிவாகிவி8கி�ற�. 

பதிவா�கியத� �ைண ெகா68 ஒ; இட!திலி;�� ெகா68 
ந�ைமெய�லா� “3!தி ேபதமா�கி…” உலக� $Kவத�9� உAள 
ம�கைள! த� மதமாக மா�றிடB� உலைகேய ஆ)சி 3>ய 
ேவ68� எ�ற ேநா�கி� ெசய�ப)8� ெகா68Aளா�கA. 

1.இய�ைகயாக! தாவர இன�கA ெவளி�ப8!�� 
உண�வைலகைள நா� Gவாசி�பத�9� பதி� 

2.ெகமி�க� கல�த உேலாக� கலைவயா� கல�� 
உ;வா�க�ப)ட திைரகA Sல� 
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3.நா� பா�!�� Gவாசி�9� உண�வைலகA அதனி� இய�கமாக 

4.மனித� எ�ற சி�தைனைய� சி0க� சி0க இழ�க� ெச�� 
ெகா68Aள�. 

இ!தைகய ெசய�ைகயா� உ;வா�க�ப)ட “விஷ� ெகா6ட மி� 
கா�த உண�வைலகA” உலக� $Kவ�� பரவி ஆறாவ� அறிB 
ெகா6ட மனிதைன “ஐ�தறிB…” ெகா6ட மி;கமாக மா�0� 
நிைல�ேக வ��வி)ட�. 

மனித�கA மனித Lப!தி� இ;�தா4� ஐ�தறிB ெகா6ட 
மி;க!தி� ெசயலாக!தா� ெசய�ப8வா�கA. ஏ�கனேவ இ�த 
நிைல ஆகிவி)ட�. மனிதைன மனிதேன உணவாக உ)ெகாAC� 
ெசய�கC� நட�� ெகா68 தா� இ;�கி�ற�. 

இதிலி;�� வி8பட ேவ68� எ�ற நிைல�9!தா� 9;நாத� 
கா)%ய அ;A வழியி� அக'திய� �;வனாகி �;வ 
ந)ச!திரமான உண�ைவ உ�கC�9A ஆழமாக� பதிய� 
ெச�கி�ேறா�. 

பதிவா�கியைத நிைனB�9� ெகா68 வ�� �;வ 
ந)ச!திர!தி� ஆ�றைல� ெப0�கA. 
1.�;வ ந)ச!திர� சிறிதளB விஷ!ைத�� ஒளியாக மா�0� 
ஆ�ற� ெப�ற�. 
2.அத� ஆ�ற� ெகா68 விNஞான!தா� உ;வான ந�G! 
த�ைமகைள� ேபா�9�கA. 

உடைல வி)8 எ�ெபாK� அக�றா4� அ�ேக �;வ 
ந)ச!திர!தி� ஈ��3 வ)ட!தி� உAள ச�த>ஷி ம6டல!�ட� 
இைண�� பிறவியி�லா நிைல அைடவ I�கA. 

உ�கA உயிரா�மா அழியாத நிைலகA ெகா68 ஒளியி� 
ச+ரமா9�. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.eswarapattar 
(ESWARAPATTAR android app) 

 

https://eswarayagurudevar.com/ 
 


