
 
 
 

ந� உயி� 
ெகா��� 

த���� 
 



 

யா� உபேதசி�� வழியி� ெச�வைத� “க�ன�…” எ�� யா�� 

எ ணாத��க" 

  

க�வி க��� ெகா
ட ஒவ� �திதாக ஒ சாதன�ைத உவா��கிறா� 

எ�றா�… 

1.எ�ெத�த அளவி� ேச��� அ�த  ெபாைள உவா�கினா� 

2.இய�க$ ச�தி… இ�த இட%… “இ� வ&ைவ தா'க� ()ய�…” எ�� 

உண�கி�றா� வி+ஞானி 
3.அத� வழியி� தா� �திய சாதன�ைத உவா��கி�றா�க/. 

இ ப) உவா�கிய நிைலக/ ெகா
2 அவ� க��ண��தைத யா� அவ3ட% 

சீடராக வகி�றாேரா அவ��% க��� ெகா2�கி�றன�. 

6தலி� க�விைய� க�பி�கி�றா�க/. அவ� க��ண��த வழியிேலேய 

சீட��% கா7ட ப2%ேபா� அைத� க��ண��� வகி�றா�. 

க��ண��� அத� வழிகளிேல வ�தா&%… ேபாதி�தவ3� வழியிேல சீராக அவ� 

ெசய�ப2வா�…! எ�றா� அவ� அதி� ெவ�றி ெப�கி�றா�. 



ஆனா� க��� ெகா2�க ப2% ெபா9ேத 

1.“க)ன%…” எ�� எ
ணி அ�த� க�விைய அவ� க�க ேந��தா� 

2.அவ� எ
ண'களி&% க2ைம வ��வி2% 

3.அவைடய சி�தி��% திற;% வ& இழ�க ப2%. 

அவ� இ�ஜினியராக வ% நிைலயி�… “எ ப)ேயா” பாட நிைலகைள எ
ணி 
உய�=�� வ�தா&%… அ�த  பாட நிைலதா� அவ�� மீ
2% மீ
2% வ%. 

“?ல�(�கைள அவ� அறிய 6)யா�…” 

ஆகேவ அவரவ�க/ எ2�த உண�= ெகா
2 தா� அ� இய��%. 

இைத  ேபா�� யா% ெகா2��% உபேதச'க/ வாயிலாக அ/ ஞான�ைத  

ெப�% த�திைய ஏ�ப2��கி�ேறா%. உ'க/ உண�=ட� இைண�� வி7டா� 

அ�த உண�ைவ நA'க/ Bக% ேபா�… அறிவி� ஞானமாக வகி�ற�. 

அ� ஒCெவா நிமிட�தி&% உ'கD�� வழிகா7)யாக அைமய ேவ
2% 

எ�பத���தா� ஒCெவா �ண'க/ உவாவ�%… அதனி� சிற பி� 

த�ைமைய நிைன= (�% ெபா9� அதனத� க�களாக உ'கD��/ 

உவாகி�ற�. 

1.ஞானிகைள  ப�றிய நிைனவி� த�ைம உ'கD��/ வவத�� 

2.ஊFவிைன எ�ற வி�தாக உ'க/ உட&��/ இ��% ஊ;��/ இைத  

பதிவா��கி�ேறா%. 

அ�த  பதிவிைன நிைனவா�க ப2%ெபா9� அCவ ெபா9� இ�த வாF�ைகயி� 

வ% ெவ� � ேவதைன சலி � ச+சல% ச'கட% எ�ற உண�=கைள மா�றி 
அைம�க 6)G%. 

யா% பதிவா�கியைத நA'க/ நிைன= ெகா/D% ெபா9� வாF�ைகயி� வ% 

இைள மா�ற$ ெசHG% ச�தியாக அ� நி$சய% வ%. 

1.உ'க/ வாF�ைகயி� அ�த அ/ மக3ஷிகளி� உண�ைவ எ ேபா�ேம 

இைண��� ெகா
2 வ�தா� 

2.அ�த மக3ஷிகளி� அ/ வ7ட�தி� இைண�� நA'க/ பிறவியி�லா நிைல 

அைடய இ� உத=%. 



இ�ைல எ�றா� இ�த வாF�ைகயி� நா% எ2��% ம�ற உண�=க/ வள�$சி 
அைட�தா� மீ
2% இத;ைடய நிைலக/ இ�ெனா பிறவிைய� தா� 

உவா��%. 

மனிதனான பி� பிறவியி�லா நிைல அைடவேத கைடசி நிைல…! 

 

� ணிய #தல%க&�' ெச�றா)� பாவ*ைத* தா� இ�� க,�� 

ெகா � வ�கி�ேறா� – ஈ#வரப,ட� 
  

ந% பாட நிைலயி� உடலி�லாத ஆ�மா=ட� ()ய ஆவிகளி� ந�ெசய�க/… 

தAைமக/… இவ�ைறேய பல நிைலகளி� ெசா�லி வகி�ேற�. 

1.வாFபவ3� நிைலைய� கா7)&%… அவ�களி� எ
ண ச�திைய 

2.இCவாவிகளி� ெசய�தா� இC=லக நிைலையேய நட�தி$ ெச�&% த�ைம 

ெகா
டதாக உ/ள�. 

இ�� �னித க'ைக எ�ற நிைலயி� காசி��$ ெச�� ந% பாவ'கைள� கழி�க  

பல ைம�கD�க பா� இ��% அ �
ணிய நதியி� நAரா) வ�தா� பாவ'க/ 

�ைறG% எ�ற எ
ண�தி� ப�தி ெகா
2 பல கJட'கDட� பாவ�ைத  ேபா�க 



காசி��$ ெச�கிறா�க/. அேத ேபா� இராேமKவர% எ�� �
ணிய 

Kதல�ைதG% நா) ம�க/ ெச�கிறா�க/. 

அ�காசி ேகாவிலி� உ/ள அ� தபL 3ஷியான காசி விKவநாத3� அைள  

ெப�றிட அ �
ணிய Kதல�தி��$ ெச�கி�றா�க/. 

ஆனா� அ'�% நட��% நிைல எ�ன…? 

அ �
ணிய Kதல�தி� வா9% ம�களி� எ
ணெம�லா% 

�
ணியா�மா�களாக �
ணிய Mமியா�கிடவா ெசய�க/ நட�கி�றன…? 

பாவ�ைத� கழி��% இடமாக எ
ணி$ ெச�� �
ணிய�ைத வா'கியா 

வகி�றா�க/…? ெகாைலG% ெகா/ைளG% மலி�� அ �னித க'ைகயி� �னித 

நAைர� �தி நAரா�கி� கல�க வி72/ளா�க/. 

பல ைம�கD�க பா� இற�ேதாைர எ�லா% அC=ட�கைள இ�க'ைகயி� 

ெச&�தினா� “இற�தவ��  �
ணிய%…” எ�ற நிைலயி� இ�நிைலயி� 

ெகா
2 வ�� வி2கி�றா�க/. 

பாவ�தி� பிற பிடமாக இ�� உ/ள� �னித க'ைகG% காசியி� தி�தல6%. 

அ'� ெசய�ெகா
2 இ��% ஆ
டவனி� அNேஜாதி மகா� இ��% அ'� 

தா� உ/ளா�. 

அைன��  பாவ'கைளG% அவ% பா���� ெகா
ேட தா� உ/ளா�. 

எ
ண�தி��க�த அைள�தா� அவ� அளி�கி�றா�. பாவ�தி�� அவ� எ�ன 

ெசHய 6)G%…? 

1.பாவ�தி� எ
ண% ெகா
டவ� அவ� ெசHG% பாவ'களி� அOைவேய 

மீ
2% மீ
2% த�;/ ஏ�றி�ெகா
2 

2.எ பாவ�தி��% �ணி�தவனாக  பல பாவ'கD�� உக�தவனாக� த�ைன 

ஏ�ப2�தி� ெகா
2 

3.அ �
ணிய� கைரயிேலேய பல� இ�� வாFகிறா�க/. 

ஏ� அCவா
டவ� இவ�கD�� ந�வழி �க7ட� (டாதா…? எ�� ேக7பவ� 

பல�. ஆ
டவ� நிைலையG% ஆவியி� நிைலையG%தா� நா% பி3��  

பி3��  பல நிைலகளி� ெசா�லிG/ேளா%. 



1.எ
ண�தி� ேபH�� அ)ைம ப7டவைன எCவா
டவ;% வ�� ந�வழியி� 

ெச&�திட 6)யா� 

2.அவ� உடைலவி72 ஆ�மா பி3�� ெச�ற பிற� 

3.அCவா�மாவி� நிைல அைடG% அதிகா7ட�திலி��தா� அவ� உண��திட 

6)G%. 

அ�நிைலயி� வாF�தவ;�� உண% த�ைமG% உடைல வி72 ஆ�மா பி3�த 

பிற�% அறி�திட 6)யா�. நரகேலாக% எ�;% அதி அவKைத ெகா
ட அ9�% 

ஆவியாக�தா� மிக=% அ�ல�ப72$ L�றி� ெகா
ேட இ�க 6)G%. 

அCவாவி பிற ெப2�தா&% நாயாக=% அத��% ஈன நிைலயி� உ/ள ம�ற 

ெஜ���களி� நிைல���தா� வ�திட 6)G%. 

வா9% கால�தி� வாF�ைகயி� Lக% எ�ற நிைலயி� பல Lைமகைள ஏ�றி� 

ெகா
2 வ+சக% �ேராத% ஆ�திர% ெவறி காம% இ ப) பல ெவறி ெகா
ட 

நிைலைய வாF�ைகயி� Lகமாக எ
ணி வாF�� எ�ன பய�…? 

வா9% கால% ஒ மனித;�� 60, 70 ஆ
2கD�� ேம� இ பதி�ைல. இ� 

��கிய கால�தி� ஆைச��� த� ஆ�மாைவ அ)பணிய ைவ�� வாFகி�றா� 

இ�ைறய மனித�. 

அழிவி�லா இCவா�மா மனித வாF�ைகயி� வா9% கால% மிக=% ��கிய 

கால%. எ��ேம அழியாத ஆ�மாைவ இ%மனித உடலி� உ/ள ெபா9தினி� 

ம72% தா� கைர ேச��� எ��% அ�ல� இ�லா வாF�ைக ெப�% Q7Lம% 

ெகா
ட வாF�ைக��$ ெச�&% ெபா�கிஷ% இ%மனித வாF�ைகயி�தா� 

உ
2. 

1.அறியாம� ெசHதி2% பிைழதா� இ�� வா9% வாF�ைக நிைல 

2.கைர ேச��தி2% நிைல�� ந%ைம  ப��வ ப2�தி வாழ ேவ
2% எ�ற 

எ
ண% பல மனித�கD�� இ�ைல. 

அ�� ந% 6�ேனா� �
ணிய Kதலமா�கி ஆ
டவ� ச�தி ெப��  பல 

ேகாவி�கைள அைம�� நம�� வழிகா7)ட ஏ�ப2�திய நிைலைய எ�லா% 

இ�� நா% ந% ேவ)�ைக�காக=% உ�லாச  பயண'கD�காக=% ெபா9� 

ேபா��% நிைல�காக=% நம�� உக�த ஆைச ப) எ�லா% ஏ�ப2�தி வி7ேடா%. 



அதனா� இ�� அ�த  �
ணிய Kதல'கD% பல �
ணிய நதிகD% 

1.ஆவிகளி� அ72ழிய'க/ நட��% நிைலயாக மாறி 
2.இ�� �
ணிய% வா'க$ ெச�பவ�களி� உட�களி� எ�லா% பல உட�களி� 

ஏறி�ெகா/கி�றன. 

3.அட'கா ஆைசGட� உ/ள ஆவிக/தா� உட�களி� ஏறி�ெகா/கி�றன. 

4.த� ஆைச��க�த ெசய�கைளG% நட��கி�றன. 

த� ெசயலி� நிைல ஈ2ப2�தாவி7டா&% அC=டலி� இ�� ெவளிவர 

6)யாத நிைலயி� பல உட�கைள இCவாவிகளினா� அCவாவிகளி� 

உ�த&�� உ7ப2�திவி7டன. 

1.நா% ெச�வ� �
ணிய% வா'க… 

2.அ �
ணிய Kதல�தி� உ/ள இCெவ
ண ?$L�க/ எ�லா% நா% 

ெச�ற�% ந% எ
ண�தி� கல�� (ந% Lவாச�தி�) 

3.ந%ைமேய ந% ெசயலி� ெசய�படாத நிைல ஏ�2�தி வி2கி�றன. 

�
ணிய Kதல�தி��$ ெச�� “பாவ ?7ைடைய�தா� Lம�� 

வகி�ேறா%…!” இ�ைறய நிைல இ� தா�…! 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

பல இல7ச% ஆ
2கD�� 6�ேப “அOவி� ஆ�றைல” அறிG% நிைல 

வ�ததா� தா� அவ;�� அகKதிய� எ�� காரண  ெபய� வ�த�. 

அவ� வாF�� வள��� Lழ�� வ�த இடமான இ�த இட�திலி�� தா� 

(பாபநாச%) அைத  ேபLகி�ேறா%. 

ஏென�றா� அகKதிய3� ?$சைலக/ இ'ேக பரவிG/ள�. அவ� தாH 

கவிேல ெப�ற உண�வி� த�ைம ெகா
2 தாவர இன$ ச�ைத அறிG% 

மைல ப�தியிேல L�றி வள��தா�. 

1.பல ேகா)� தாவர இன'கைள Bக��தா�. 

2.தAைமகைள ெவ�றி2% அ/ ச�திகைள� தன��/ Bக��தா�. 

3.வி
ணி� ஆ�றைல� தன��/ ெப�கி எ��% நிைல�� நி��% நிைலG% 

4.இைள ெவ�றி2% உண�வி� த�ைம த� உடலி� வள���� ெகா
டா�. 

(பாபநாச%) இ�த மைல பா'�களி� தா� Lழ�றா�. 



ஆகேவ அவ;ைடய நிைனவா�றைல நா% ெகா
2 வர ப2% ெபா9� இ'ேக 

அம���/ள நா% அ�த உண�$சிகைள� R
2% ெபா9� 

1.உ'க/ க
ணி� நிைனவைலக/ அ'ேக அகKதிய� பா� ெச�&%. 

2.அ�த உண�விைன Bக% ஆ�றைல நA'க/ ெப�கி�றA�க/. 

3.Bக��த உண�=க/ உ'க/ உடலி� உ/ள இர�த நாள'களி� கல�கி�ற�. 

4.இர�த�தி� கல�த அகKதியனி� உண�=க/ க 67ைடகளாக விைளய� 

ெதாட'�%. 

அ�த உண�வி� த�ைமைய எCவள= ேநர% நA)�� எ
Oகி�றA�கேளா அ�த 

உண�வி� கவாக உவா�% த�ைமக/ உ ெப�%. 

அCவா� உ ெபற$ ெசHய ேவ
2% எ�பத�ேக இைத உபேதசி�கி�ேற�. 

இ�த உலகி� த�ெபா9� பரவி வ% ந+சிைன அக�ற அ�த அகKதிய3� 

உண�ைவ நA'க/ பர ப ேவ
2%. 

உலகி� எ�த ?ைலயி� இ பி;% அ/ மக3ஷிகளி� அ/ உண�=க/ 

அவ�க/ ெபற ேவ
2% அவ�க/ அறியா� ேச��த இ/க/ நA'க ேவ
2% 

எ�� எ
Oத� ேவ
2%. இCவா� 

1.ந%ைம� கா�� 

2.ந% �2%ப�ைத� கா�� 

3.எ�ேலாைரG% கா�திட ேவ
2%. 

4.ந% நா7ைடG% இ�த உலைகG% கா�க ேவ
2%. 

5.இ�த மனித இன�ைத� கா��% உண�=க/ உ'கD��/ விைளத� ேவ
2%. 

6.மனித� எ�ற உண�=க/ ஒ�� ேச��� இைண�தா� தா� 

7.”மரணமி�லா  ெபவாF=” எ�ற நிைலகளி� வாழ 6)G%. 

நA'க/ அைனவ% அ�த மரணமி�லா  ெப வாF= வாழ ேவ
2% எ�ற 

ஆைசயி� தா� இைத உ'கD��/ பதிவா��கி�ேறா%. 

இைத ஒCெவாவ% வள���� ெகா/D'க/. 



 



 

ஏதி3 எ��� எதி�நிைல எ��� நம�" வளர விட� 6டா7 

  

1.மனிதனி� வாF�ைகயி� ந%ைம அறியாமேலேய மைற6கமாக� தA'�க/ 

எ ப) விைளகிற�…? 

2.ந%ைம அறியாம� தAைமக/ எ ப) விைளவி�க$ ெசHகி�ற�…? 

3.ந%ைம அறியாமேல நம��/ உண�$சிக/ எ ப)� R
2கி�ற�…? 

4.ந%ைம அறியாமேல நம��/ ஏ�ப2% இ�த உண�$சிக/ ந% எதி3கD��% 

R
ட ப72 இ�த உண�=க/ எ�ன ெசHகி�ற�…? எ�� 

5.இைத எ�லா% நா% ெதளிவாக� ெத3�� ெகா/ள ேவ
2%. 

ஒவ� நம�� அ)�க) ெதா�தர= ெசHகிறா� எ�� எ
Oகி�ேறா%. அCவா� 

எ
O% ெபா9� அ�த உண�= 

1.ந% உட&��/D% இ�த உண�$சிகைள� R
2கி�ற�. 

2.அேத சமய�தி� எதி3களி� உட�களி&% இ�த உண�$சிகைள� R
2கிற� 

3.நா% ெவ���% உண�=கைள� R
2கி�ேறா%… அ'ேகG% ெவ���% 

உண�$சிகைள� தா� ேதா��வி�கி�ற�. 

ஆகேவ அதனத� உண�=�� அ� அ� ேபாரா2%. அ'ேகG% அதனத� 

உண�=�காக  ேபாரா2%. 

1.எதி3கைள நம��/D% வள��கி�ேறா% 

2.அ'ேகG% எதி3கைள வள��தி2% ச�திேய வகி�ற�. 



ஆனா� இைத எ�லா% ெவ�றவ� �வ மக3ஷி… �வ ந7ச�திரமாக 

உ/ளா�. அ�த� �வ ந7ச�திர�திலி�� ெவளி ப2% உண�வி� ச�திைய$ 

Q3யனி� கா�த ச�தி கவ��� அைலகளாக மா��கி�ற�. 

அைத நா% Bக��தா� நம��/ நாரதனாக இய�க� ெதாட'�கிற�. நாரதனாக 

நம��/ வ�தபி�… “நா% எைத  பி)வாதமாக ைவ�தி�கிேறாேமா…” அ�த 

உண�ைவ� தணி�க$ ெசHகிற�. 

அ�த மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி நா'க/ ெபற ேவ
2% எ�ற இ�த உண�விைன 

வ& ப2�தி� ெகா
2 அ'ேக யா� மீ� ெவ� பைட�ேதாேமா ந% க
ணி� 

நிைனவைலகைள அவ� பா� ெச&�த ப2% ெபா9� 

1.நம� க
க/… (அதாவ�) க
ண;% அ�த நாரத;��
டான நிைலகைள 

இ'ேக ெசா�லி 
2.இ�த உண�வி� த�ைம க
 ெகா
2 பாH$ச ப2% ெபா9� 

3.எதி3யி� உட&��/D% இ�த உண�வி� த�ைமைய  பாH$சி அ�த “நாரத� 

ேவைலைய$ ெசHவா�…” 

ந%6ைடய உண�=க/ அ'ேக பைகைமயா��% உண�வாக 6தலிேல ெச�ற�. 

அ2�� இ�த அ/ ஞானியி� உண�=க/ அ'ேக ெச�றபி� அ'ேக ச�� 

சி�தி�க$ ெசHG% ச�தி வகி�ற�. 

1.நாரத� க
ணனிட% (க
க/ வழி) இCவா� ெசயலா�கிய பி� 

2.இவ�க/ இர
2 ேபைடய உண�=கD��% 

3.க
கD��% Bக��த உண�=கD��% எCவா� ெசHகிற�…? எ�� 

4.வியாசக� எCவள= ெதளிவாக எ9தி இ�கிறா� எ�ற நிைலைய நா% ெத3�� 

ெகா
டா� ேபா�% 

எ ேபா�ேம “எதி3கைள…” எதி3க/ எ�� எ
ணாதப)… அ�த எதி3யி� உண�= 

நம��/ வளராதப) 6தலி� பா�கா��� ெகா/ள ேவ
2%. 

அ ப)  பா�கா�க ேவ
2ெம�றா� �வ தியான�தி� ெகா2�க ப2% ச�தி 
ெகா
2 அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� உண�விைன இ9��$ Lவாசி�க ேவ
2%. 

அ�த உண�வி� த�ைமைய நA'க/ வள��க வள��க… அேத சமய�தி� யா� 

நம��� தA'� ெசHகி�றா�கேளா… 

1.எ� பா�ைவ அவ�கைள ந�லவரா�க ேவ
2% எ��% 



2.தவ� ெசHதைத அவ� சி�தி��% த�ைம வரேவ
2% எ��% 

3.இ�த உண�விைன நம��/ பதிவா�கி� க
ணி� நிைனைவ$ ெச&�த 

ேவ
2%. 

அதாவ�… “அவ� என��� தA'� ெசHதா�…” எ�ற அ�த உண�ைவ நம��/ 

வள��� ந%ைம பலவ Aன ப2��வத��  பதி� 

1.அ/ ஞானியி� உண�ைவ நம��/ வள��� 

2.அ�த உண�விைன� க
 ெகா
2 ெச&�த ப2% ேபா� நாரதனாக அ'ேக 

ெச�&%. 

அ'ேக ெச�ற பி� அவ� ெசHத தA'கிைனG% அ'ேக ெவளி ப2�தி� கா72%. 

அ ேபா� ந% மீ� வர�()ய உண�=கைள  பலவ Aன ப2��கி�ற�. 

இைத  ேபா�� அ)�க) அ�த அ/ மக3ஷிகளி� உண�ைவ ந% எ
ண'க/ 

ெகா
2 ந% இர�தநாள'களி� ெப�க ப2% ேபா� தAைமகைள அக�றி2% 

ச�தியாக வள�கி�ற�. 

இத�� 6�னா) அறியாம� நா% எ2��� ெகா
ட சலி ேபா ச'கடேமா 

ச+சலேமா ெவ� ேபா ேவதைன ேபா�ற உண�=களா�… இர�த நாள'களி� 

உ ெப�ற இ�த� க�க/ அைன��% அைடகா�� அOவாக ஆன பி� ந% 

உ� �களி� தA'� விைளவி�க$ ெசHகி�ற�. 

அைத� த2�க� �வ மக3ஷியி� அ/ ச�தி நா'க/ ெபற ேவ
2% எ�� 

உட&��/% இைத� க�களாக உவா�க ப2% ேபா� இர�த நாள'களி� இ� 

ெப�கி�ற�. 

1.ஏென�றா� உட&��/ இர�த% ேபாகாத இடேம இ�ைல 

2.அ/ உண�=கைள இ ப) எ
ணி எ2��� ெகா
டா� 

3.பா�கா பான நிைலகD�� ந%ைம அைழ��$ ெச�� பைகைம உவாகாதப) 

த2��%. 

அைத� தா� கா7)ேல “இராம;��� �க� உதவி ெசHகிறா�…” எ�� 

இராமாயண�தி� ெதளிவாக� கா7ட ப72/ள�. (இராம� – எ
ண'க/; �க� – 

இர�தநாள'க/) 



 

ந�8" ஈ#வரேன உ"ளா� எ�பைத மற9திட� 6டா7 – ஈ#வரப,ட� 
  

நம�� வழி கா7)ய ந% 6�ேனா%… ந%மி� கல�� வாF�த ச த3ஷி நிைல 

ெப�றவ�க/ 6த�ெகா
2 இய�ைகயி� நிைலைய�தா� ேபா�றி வழி நட�� 

வ�தா�க/. 

இ��% அவ�களி� ெசய� பல Sப�தி� ெசய� ெகா
2 வழி நட�திG% 

வகி�றா�க/. எ�நிைலயி�…? 

இ�� நA'க/ பல இட'களி� அகKதிய� நா) ேபாக� நா) பி� மக3ஷியி� நா) 

இ�;% இ ப)  பல நிைல ெகா
ட நா)க/ சில இட'களி� உ/ளதாக 

அ�நிைல��$ ெச�� அைத ஒ�பவ�களி� வாயிலாக அறி�� வகிறA�க/. 

பல ஆயிர% ஆ
2கD�� 6� எ9திய அ�நா)��% இ�ைறய நிைல��% ெபய� 

நாம% 6த�ெகா
2 ஒ�� வ% த�ைம எ�ன…? 

அ�நா)ைய ஓ�பவ3� ெஜப6% எ
ண6%… எ ெப3ேயா3� நா)ைய� ெதHவ 

நிைல ெகா
2 ெஜப% ெகா
2 அவ� ஏ��% ப�தி ெநறியி� நிைல��… 

அ�நா)ைய எ9திய ெப3ேயாைர… அைத வண'கி ஓ�பவ3� ச த அைலGட� 

வ�� கல��… ஓத$ ெசHவ�தா� அ�நா)யி� உ/ள நிைல. 



இ�� ப) பவ3� அறி=�� எ7டாத இ�ைறய க�வி� திற;% அைத எ9தி 
ைவ�த கால�தி� க�வி� திற;% மிக=% ேவ�ப7ட நிைலயி� இ��% நிைல 

ெகா
2 இ�� ஓ�பவ�� அ$ெசா�லி� நய6% அழ�% அவரா� ஈ���  

ப)�திட=% 6)யா�. 

சில �றி �க/ ம72% இவரா� அறி�திட 6)G%. அ�நிைலயி� வ�� 

ெசா�வெத�லா% அ�நா)கைள எ9தியவ�கேள தா� வ�� உண���கிறா�க/. 

காமா7சி நா) மீனா7சி நா) எ�ெற�லா% ெசா�&% நிைலயி&% 

அ�நிைலயி&/ள சி�� நிைல ெகா
ட காமா7சி அ%ம;% மீனா7சி அ%ம;ேம 

வ�� இவ�க/ நிைலயி� உண���வ�தா�. 

சில�� நா)யி� வ�தைத அத� ெசா�லிய வா�� ப) எ�நிைலயி� 

ந%�கி�றா�கேளா அ�நிைலயி� ப3Mரண அளாசி ெப�கி�றா�க/. 

ந%பி�ைகயி� நட ப�தா� இC=லகேம…! 

நா)யி� ேக7டைதேய மன$ ச+சல��ட� வளர வி2பவ;�� அைன�� 

நிைலகDேம தவறாக�தா� நட�தி2%. 

ஆ
டவேன… ஆ
டவேன…! எ�ப� நா% ஆ
டவனாக வண'�% ெப3ேயா3� 

நிைலையேய ச+சல ப2��% நிைலதா� இைவெய�லா%. 

ந% பாட நிைலயி� தா� ஆ
டவ� எ�றா� யா�…? எ�பதைன  பல நிைலதனி� 

விள�கிG/ேளா%. ஞான வழியி� ப��வ நிைல�� நா% ெப�% ெசா�� தா� 

ஆ
டவனி� அ/ ெசா��. 

ஆவி உலகி� QF$சியினா� இC=லக நிைலேய த�தளி�த நிைலயி� உ/ள�. 

ஆவி உலகி� அ�ல�ப72… 

1.பல ெசய�கைள அதி கJட��ட� ெசயலா��% பல நிைல ெகா
ட 

ஆவிகDட� நா% கல�� வாFவதினா� 

2.ந%மி� தியான நிைல ெகா
ட ெசயைல வளரவி2வ� ஒ��தா� இ�� 

இC=லகினி� உ/ள நிைலயிலி�� நா% த �% வழி. 



ஏென�றா� இ பட��த உலகினி� ந% எ
ண�தி� சி� சலி ���% ேகாபதாப 

�ேராத�தி��% இட% அளி�தி7டா&% இCவாவியி� நிைலயிலி�� த �வ� 

க)ன%. 

ந%6/ உ/ள இைற ச�திைய உண��ேத அC ஈKவர ெஜப�ைத எ�நிைலயி&% 

ந% நிைனவி� ெகா
)ட� ேவ
2%. 

1.ந%6/ அC ஈKவரேன உ/ளா� எ�ற ச�திய�ைத மற�திடாம� 

2.ஒCெவாவ% இத� வழி ெப�� வாF�தா�தா� 

3.இCவாவி உலகி&/ள ஜAவ ஆ�மா�க/ அைன�தி� ெசயலிலி��% நா% த ப 

6)G%. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

ஒவ� ந%ைம� தா�கி  ேபசினா� பதி&�� அவைன� தா�க ேவ
2% எ�ற 

உண�$சிக/ தா� R
2கி�ற�. அ ப)� R
2%ேபா� ஆ�திரமான 

உண�=கைள நா% Lவாசி�க ேநகி�ற�. 

ஆ�திரமான உண�=க/ ந% உட&��/ ேச���வி7டா� இர�த� ெகாதி பாக 

மா�கி�ற�. அ�ல� வாத ேநாH வவத��
டான வி�தாக மா�கி�ற�. 

அதிலி�� த ப 6)யாத நிைல ஆகி�ற�. ஆனா&% அ� ச�த� ப% தா�. 

அேத மாதி3 நா% தவேற ெசHயவி�ைல எ�றா&% இர
2 ேப� ஒவைர ஒவ� 

தா�க ப2% ெபா9� நா% பா��கி�ேறா%. 

“L%மா இ பவைன� தா��கி�றாேன…” எ�� நா% உண�$சிவச ப2கி�ேறா%. 

அ ப) உண�$சிவச ப2% ெபா9� “இைத� கா7)&% நம�� ஆ�திர% 

அதிகமாகி�ற�”. 

அ ெபா9� அவைன  பா��� “ஏன பா.., L%மா இ பவைன அ)�கி�றாH…?” 

எ�� ேக7டா� அவ� தி பி  பதி� ெசா�னா� ேபா�%. 

1.ேகாப6% ஆ�திர6% இ மட'காகி 
2.அ�த உண�ைவ நா% அ9�தமாக$ Lவாசி�க ேநகி�ற�. 

3.ஆனா� ந�ைம ெசHவதாக�தா� நா% எ
Oகி�ேறா%. 

4.அேத சமய% நம��/ ஆ�திர உண�=க/ ஈ��க ப72 இர�த� ெகாதி பா�% 

எ�� நா% அறியவி�ைல, 



அ�த விஷ�தி� த�ைம நம��/ அதிகமாகி ந% மனித நிைனைவ இழ�க$ ெசH� 

அ� வியாதியாகி ந+Lக/ அதிகமாகி கைடசியி� ��கிய நிைலக/ ெகா
2 

இய'�வ� ேபா� “����% உண�=க/” உட&��/ விைள�� வி2கி�ற�. 

உயிரா�மாவி� ேச% இ�த உண�=க/ இ�த உடைல� ���கி ேவ� விஷமான 

உடைல  ெப�% த�திைய�தா� ஏ�ப2��%. 

இைத மா�ற ேவ
2% அ�லவா…! 

அ�த மாதி3யான ச�த� ப'களி� அ2�த நிமிடேம ஆ�ம L�தி எ�ற ஆGத�ைத 

எ
ணி மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி ெபற ேவ
2% எ�� எ
ணி ஏ'�த� 

ேவ
2%. 

இ�த மனித வாF�ைகயி� வ�த அ�த இ
ட ச�த� ப�ைத மா�றி 
ெமHஞானிகளி� அ/ ஒளிைய  ெப�த� ேவ
2%. 

ந%ைம ஒவ� �ைற��  ேபசிவி7டா� ஆ�திர% ?
2 “இ ப)� 

ேகவல ப2�திவி7டா�…” எ�ற ேவ7ைகைய� (7) அழி��% உண�=கேள 

அ�த$ ச�த� ப�தி� ேதா��கி�ற�. 

இைத  ேபால ச�த� ப'க/ வ�தா&% உடன)யாக வி
ைண ேநா�கி ஏகி அ�த� 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளிைய  ெப�றா� 

1.வ% அL�த�ைத நA��கி�ேறா%. 

2.அேத சமய�தி� ெமH ஒளிைய  ெப�கி�ேறா%. 

3.இ ப)�தா� ஒCெவா ச�த� ப�ைதG% ந�லதாக மா�ற ேவ
2%. 

ஒCெவா ச�த� ப�திேலG% உய�வ�% தாFவ�% “ப)��ண���… நா� அைத$ 

ெசHேவ�…” எ�றா� வி+ஞான அறிவி���தா� ெச�ல 6)G%. 

ெமH ஞான அறிவி� ப)�� வர 6)யா�. அ�த ெமH ஞானிக/ கா7)ய அ/ 

வழியி� “அ;பவUதியி� தா�” நா% அைத வள���� ெகா/ள 6)G%. 



 



 

பைகைம எ�ப7 ந�லதா… ெக,டதா…! 

  

பைகைம இ�லா� எ�=ேம நட பதி�ைல. 

1.ஒ பைகைம எ�� வ�� வி7டா� 

2.“உஷா� த�ைம ெகா
2” 

3.ந�லைத� கா��% உண�ைவ வள��� விட ேவ
2%. 

பைகைம உண�=க/ வ�தா� என�� இ ப) நட�கிறேத…! எ�� எ
ண�ைத 

வள��� வி7டா� அ�த உண�வி� அO�க�க/ நம��/ வள��� ேநாயாக=% 

மா�கி�ற�… நம� எ
ண'கD% சீ� ெக2கி�ற�. 

அைத மா�ற ேவ
2ெம�றா� �வ தியான�தி� ெகா2�த ஆ�றைலp பகி 
அைத வ&  ெபற$ ெசHய ேவ
2%. 

எ ெபா9� ந% மன% ேசா�வைடகிறேதா அ�த$ ேசா�ைவ நம��/ விடாதப) 

தைட ப2�த ஈKவரா…! எ�� உயிைர எ
ணி அ�த� �வ மக3ஷியி� அ/ 

ச�தி எ'க/ இர�த நாள'களி� ெபக ேவ
2%… எ'க/ உட� 69வ�% அ� 

படர ேவ
2%… எ'க/ உடலி� இ�க�()ய ஜAவா�மா ஜAவO�க/ 



அைன��% அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ச�தி ெபற ேவ
2ெம�� க
ணி� 

நிைனைவ உட&��/ ெச&�த ேவ
2%. 

இைத� தா� க
ண� கவிலி�க�()ய �ழ�ைத�� உபேதசி�தா� எ�� 

ெசா�வ�. 

க� பமான தாயி� கவிேல சிL இ�க ப2% ெபா9� மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி 
ெபற ேவ
2% எ�� கவிேல இ�த நிைனைவ$ ெச&�தினா� அ�த உண�வி� 

த�ைம அ'ேக �ழ�ைத��/ வள�$சியைடகி�ற�. 

அேத ேபால� தா� நா% Bக��த உண�=க/ உட&��/ அO�களாக 

விைளகி�ற�. க
O��  பா���% ெபா9� அ�த உண�வி� த�ைம Bக��� 

தா� நம��/ அOவி� த�ைமயாக உவாகி�ற�. 

அOவி� த�ைம நம��/ உவா�கினா&% அ/ மக3ஷிகளி� அ/ ெபற 

ேவ
2% எ�� வி
ைண ேநா�கி எ
ணி அ�த உண�விைன உயிட� ஒ�றி 
மீ
2% உட&��/ ெச&��% ேபா� 

1.இர�த நாள'களி� அ�த� க�க/ உவாக ேவ
2% எ��% 

2.அ� எ'க/ உட� 69வ�% பரவி உட� இ�க�()ய ஜAவO�க/ 

ஜAவா�மா�க/ ெபற ேவ
2% எ��% 

3.ெவ�% வாயா� ெசா�ல� (டா�. 

4.இ�த நிைனவிைன உட&��/ இ��% அO�கD�� அ� ெபற 

ேவ
2ெம�� நிைனவிைன “உ/ பாH$ச ேவ
2%…” (3 & 4 6�கிய%) 

ெவளியிேலேய பா���% ெபா9� ேவ
டாதவ�க/ யாராவ� இ�தா� அவ� 

உண�=க/ நம��/ பதிவாகி இ�தா� “என�� இ ப)$ ெசHதா�க/…” எ�� 

எ
ணினா� ேபா�%. 

இ�த நிைனவைலக/… க
ணி� நிைனவா�ற�… 

1.அவ� உடலி� ந% உண�=க/ பதிவாகி இ பதா� 

2.அ'ேக (அைத ) ேபாH உடேன தா�க$ ெசHG% (EARTH). 

எ ப) இரா�ெக7ைட வி
ணி� ெச&�தி அத;ட� ெதாட�� ெகா
ட நிைலயி� 

இ'ேக தைரயிலி�� இய��கி�றனேரா இைத  ேபால “ேவ
டாதவ�கைள 

எ
O% ெபா9�…” 

1.உடேன அவ�கைள அ� இய��கி�ற�. 



2.அவ� ெசயலா�க'கைள இைடமறி�கி�ற� 

3.அவ�� இைடV� வகி�ற� 

4.அ�த அO�களி� த�ைம அ'ேக வள�$சி ெப�கி�ற�… அத� வழி அ'ேக 

தைட ப2��கி�ற�. 

இைத  ேபா��தா� அ�த மக3ஷியி� அ/ உண�=க/ ெபற ேவ
2% எ�ற 

உண�விைன நம��/ எ2�� வி7டா� இ�த நிைன= உடேன அ'ேக ெச�கி�ற�. 

இ� நம��/ இ'ேக வ& ெப�கி�ற�. ேவ
டாதவ� எ�ற நிைலயி� அவ� 

உண�வி� ச�திைய� தைடப2��கிற�. 

இ� எ�லா% ஒ பழ�க�தி�� வர ேவ
2%. 

அ/ ஒளிைய நம��/ ெப�க  ெப�க… நம� யா� தAைம ெசHதா&% “எ� 

பா�ைவ அவ�கைள ந�லவரா�க ேவ
2%…” எ�� எ
ணினா� ேபா�%. 

நா% வள���� ெகா
ட இ�த உண�=க/… 

1.அவ�க/ நம��� தAைம எ
O% ெபா9ெத�லா% 

2.சி�க$ சி�க சி�க$ சி�க அவ�கD��/ இ� ஊ2வ ப72 

3.அ'கி��% நம��� தAைம ெசHG% அO�கைள� தணிய$ ெசHG%. 

இ� ேபா�ற நிைலக/ வள��� வி7டா� தAைமயான அO�க/ நம��/ வளரா�… 

நம�� ேநாH வரா�… ந% கா3ய'கைள� தைட��% நிைலகD% வரா�. 

உ'க/ அ;பவ�தி� ெத3�� ெகா/ளலா%. 



 

மனித� தன�" இ��� ஆ<ற�கைள ஆ�க=�வமான 

கா3ய%க&�காக� பய�ப�*த ேவ �� – ஈ#வரப,ட� 
  

அ$L ஒ�� பதி�� உவ% ஒ�� ஆவதி�ைல. எ�த விைதைய  

ேபா2கி�ேறாேமா அ�த$ ெச)தா� வள%. 

ந% எ
ண�ைத எ�த நிைலயி� ெசய�ப2��கி�ேறாேமா அ�த நிைலயி� 

ெதாட3� வழி நிைலயி� வாF�ைகதா� வ�தைமG% நம�ெக�லா%. 

1.எ
ண ப)தா� வாF�ைக… 

2.உ� எ
ண% ேபா� வாF�தி2…! எ�ற ெப3ேயா3� வாF�ைத�தா� நா% 

ெப�கி�ேறா%. 

ஒேர தாயி� வயி�றி� பிற��% பல �ழ�ைதகளி� �ண நிைல ஒ�� ேபா� 

இ பதி�ைல. �ண நிைல ம72ம�ல மன நிைலG% ஒCேவா� உட&��% 

ஒCெவா வித மன% உ
2. 

இ Mமியி� உதி�த ஜAவ� ெப�ற அைன�தி��ேம ஒCெவா மண% உ
2. 

மண�ைத  ேபாலேவ ஒCெவா����% ஒCெவா ச�தி நிைல உ
2. 



ஒCெவா ஜAவ உட&��% அவரவ�க/ எ�நிைல ெகா
ட �ண நிைலையG% 

ச�தி நிைலையG% வள���� ெகா/கி�றா�கேளா அ�நிைலயி� வள�$சி�� 

அ�நிைல�� ஒ�த �ண நிைலகளி� உ/ள ஆவி உலகி&/ள ஆ�மா�களி� 

ெதாட�� நிைலG% இவ�கD�� வ�தைடகி�ற�. 

இ�� இ�நில�தி� நA� எ'�/ள�..? எ�நிைலயி� ஊ�� நிைல உ
2…? 

எ�பதைனயறிய சில3� உட� நிைலயிேலேய அ$ச�தி நிைலG
2. 

அவ� உடலிேலேய அ$ச�தி நிைலG% அ�நிைல�� ஒ�த அவ� நிைலயி� உ/ள 

ம�ற ஆ�மாவி� ெதாட��% அவ� உடலி� இ�தா� தா� நA� உ/ள நிைலகைள� 

க
டறி�திட 6)�தி2%. 

ந% 6�ேனா3� வழியி� வ�த� தா� இ�நிைலயி� வழி. இைவ ேபாலேவ 

இ Mமியி� உ/ள உேலாக நிைலையG% க
டறியலா%. 

இC=டலி� இ Mமி எ$ச�திெய�லா% எ2�� ெவளி ப2��கி�றேதா 

அ�நிைல��க�த ச�தி ந% உட�களி&% உ/ள�. இ�கா�றி�தா� அைன�� 

ச�திகD% கல��/ளன. 

எ ப) இ Mமியி� பல நிைல ெகா
ட உேலாக'க/ வள�கி�றனேவா 

அ�நிைலேபா� ஒCெவா ஜAவ உட&��% பல நிைலக/ ெகா
ட ச�தி நிைலக/ 

உ
2. 

நம��க�த ச�தி நிைலைய வளர வி72 அவ�றி� நிைலைய அறி�� அத� 

வழி��$ ெச�&% ப��வ நிைல �3யாம� வாFகி�ேறா%. 

இ�� பல இட'களி� மேனாவசிய நிைல (ெமKம3ஸ%) எ�;% நிைலைய$ 

சில� அறி�� ஒவர� நிைல அைன�ைதG% க72 ப2�தி இவ�க/ எ$ச�திைய  

பாH$Lகி�றா�கேளா அ$ச�தியி� நிைல ெகா
ெட�லா% மேனாவசிய�தி�� 

உ7ப7டவ� நட பதாக  பா���% ேக72% இ ப�ீ. 

இவ�றி� நிைலெய�ன…? 

அறி��… க�வி அறிவி� வ�த நிைல எ�ப� பல%. க�வி அறிவி� ம72% வ�த 

நிைலய�ல அ�நிைல. 



அவ�க/ நிைலG% இ�� பல நிைல ெகா
ட சாமியா�க/ ம�திர% ெசH� பல 

ெபா7கைள விMதி �Jப% இ ப)$ ெசHG% நிைல��% இ%மேனாவசிய% 

ெசHG% நிைல��% ஒ�த நிைலதா�. 

ஆவியி� ெதாட�� ெகா
2 மேனாவசிய�தா� யாைர அ�நிைல�� 

வசிய ப2��கிறா�கேளா அவ�களி� எ
ண��ட� இCவாவியி� எ
ண 

அைலG% ச த அைலG% கல�கவி72 வசிய ப7டவ3� நிைலைய அட�கி 
இவ�க/ ஏவிய ஆவியி� நிைல ப)ெய�லா% அCவசிய ப7டவ�க/ நட��% 

நிைலதா� இ%மேனாவசிய நிைல. 

யா� இ%மேனாவசிய% ெசHகிறாேரா அவர� ெசா�&% அவர� எ
ண6% 

இCவசிய ப7டவ3� நிைனவி� கல��/ள ஆவியி� நிைல��% ெதாட�� 

ெகா
2 இCவசிய ப2�தியவ� ெசா�ப)ெய�லா% அCவாவி 
அCவசிய ப7டவ3� உடலி� இ�� ெசய�ப2��கிற�. 

1.அறி�ேதா அறியாமேலா ெசHG% பிைழ இ� 

2.வசிய ப7டவ3� ச�திG% பாதி�க ப2கிற� 

3.வசிய% ெசHதவ3� ச�திG% இதனா� பாதி�க ப2கிற�. 

இத� நிைலயி� அைடG% ந� நிைல எ�ன..? கால நிைலG% விரயமாகிற�. 

ஆ
டவ� அளிய ச�திதைன அ�ெப�;% ெபா�கிஷமா�கி அ$ச�தியான 

ெஜப�ைத� ெகா
2 பல உ�னத அறி=$ ெச�வ�ைத நா% ெப�� இC=லகிைன$ 

ெசழி பான உலகமா�கி ெசழி�� வாF�தி2% இய�ைகயி� ெசழி பி�� ந% 

ச�திதைன ஒ�ற$ ெசHத� ேவ
2%. 

அ ப)$ ெசHதா� இC=லகேம ெசழி��… 

1.இ�� இ�கா�ேற க2% விஷமாக$ L�றிG/ள நிைலைய மா�றி 
2.ஆன�தமான மண நிைலைய  பரவ$ ெசHய� தாவர'களி� நிைலைய� 

�3த ப2�தி… தாவர'கைள வளர$ ெசH� 

3.ந�கனிகைளG% ந� தானிய'கைளG% நா% ெப�ேற 

4.ந�LைவGட� நா% உ
ேட ந� மண��ட� நா% வா9% நிைல ஏ�ப2�திட 

6)G%. 

அத�� நாெம�லா% ஒ��ப72 ந% ச�தியி� ெஜப�தா� அ�த இய�ைக�ேக 

அ)பணிேவா%. 



ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

“கிJணா… கிJணா…” எ�பா�க/. ஹேர கிJணா ஹேர இரா%… ஹேர 

கிJணா ஹேர இரா%…! எ�� ெசா�கிேறா%. அ�த இராம� யா�…? ஹேர 

கிJணா யா�…? 

நா% ஒவ�� உதவி ெசHகிேறா%. (அவைர  ப�றி) அ�த� க
ணி� நிைன=க/ 

வ%, அ� ஹேர கிJணா. அவைர  ப�றி நா� ெத3�� ெகா/கிேற�… எ�� 

ெசா�ேவா%. 

6தலி� ஹேர கிJணா… அ2�� ஹேர இரா%. ஒவைன நா� பா��கிேற�… 

அ ெபா9� அ�த உண�வி� த�ைம என��/ இர
டாவ� அ�த எ
ணமாக 

வகிற�, 

அ ேபா� அ�த எ
ண�தி� ெசயலாக ஹேர கிJணா ஹேர ரா%. 

“ஹேர கிJணா ஹேர இரா%, 

ஹேர இரா% ஹேர கிJணா…” 

நா% அைத  பா� ப� க
களி� த�ைம ெகா
2 தா� பா��கி�ேறா%. இ ேபா� 

ெசா�வ� உ'கD�� அ��தமாகிறதா…? 

“ஹேர இரா%… ஹேர கிJணா… ஹேர இராமா… ஹேர கிJணா…” எ�� 

பாட�க/ பா2கி�றா�க/. 

ஒவ� ேகாபமாக  ேபLகிறா� எ�� ைவ��� ெகா/ேவா%. அ ப)� 

ேகாபி பவ3� எ
ண'கைள எ
O% ெபா9� அ�த எ
ண�தி� த�ைமைய 

1.நா% க
 ெகா
2 பா��கி�ேறா%. 

2.க
களா� பா��தபி� ஹேர கிJணா… அதாவ� அவ� தவ� ெசHவைத “நா% 

பா���%ேபா� ஹேர கிJணா” 

3.அேத உண�=க/ ந% உயி3ேல ப2% ெபா9� அேத (ேகாபி��%) எ
ண% 

வகி�ற� “ஹேர இராமா…” 

4.ஆகேவ அ�த� ேகாபி��% எ
ண% ந% உட&��/ உவாகி�ற�. 

ந% உட&��/ உவான பி� ஹேர இராமா ஹேர கிJணா… 

நம��/ அ�த எ
ண% வ% ெபா9� நா% க
 ெகா
2 பா���… “என�� இவ� 

தAைம ெசHதவ�…” எ�� அைத உண���கி�ேறா%. 



நா% எ
O% எ
ண'கேள நம��/ கட=ளாக இ�கி�ற�. 

1.நா% எைத எ
ண ேவ
2%…? 

2.நம��/ எைத உவா�க ேவ
2%…? 

3.எ�த� தAைமகைள அக�ற ேவ
2%…? 

4.அLர ச�திக/ �காதப) நா% எ ப) அக�ற ேவ
2%…? எ�� கா7)G/ளா�க/. 

இ�த ஆறாவ� அறிவி� த�ைம ெகா
2 தா� மக3ஷிகளி� அ/ உண�=கைள 

நம��/ உவா�க 6)G%. 

அCவா� உவா�கி வி7டா� நம��/ தAைமைய அக��% ச�தியாக உவாகி 
அ� நம��/ கட=ளாக நி�� தAைமைய அக��% வ�லைமயான அO�களாக 

உட&��/ உவாகி�ற�. 

கணவ;% மைனவிG% ஒவ�ெகாவ� அ/ உண�ைவ விைளய ைவ�� 

இைண பி3யாத நிைலக/ ெகா
2 இைத உவா�கிவி7டா� 

1.உடைல வி72$ ெச�ற பி� 

2.இனி அ2��  பிறவியி�லா நிைலக/ ெகா
2 

3.”எ��% ஒளியி� சUரமாக நிைல�� வாழ” இ� உத=%. 

அ/ ஞானியி� உண�=க/ ெபற ேவ
2% எ�� எ
O% ெபா9� இ� 

அ�$Lணனாகி வலிைமயாகிற�. ந% க
க/ அ'� வி
O�� அைழ��$ 

ெச�கிற�. 

1.எைத வ&வாக எ
ணி எ2�தேதா 

2.அ�த� (�ைம ந%ைம வ&வாக அைழ��$ ெச�கிற�. 

இ� மகாபாரத�தி&% கீதா உபேதச�தி&% ெதளிவாக உ/ள�. யா% எைதG% 

�திதாக$ ெசா�லவி�ைல. அவ�க/ ெசா�னைத�தா� யா% தி பி விள�கமாக$ 

ெசா�கி�ேறா%. 



 



 

ந� உயி� ெகா��� த���� 

  

ந% உயிைர மதி��  பழ�த� ேவ
2%. காரண%… நா% எைத 

எ
Oகி�ேறாேமா 

1.அைத�தா� இய��கி�ற� 

2.அைத�தா� உடலா��கி�ற� 

3.அைத� தா� ஆDகி�ற�. 

அைத எ
O% ெபா9� அத� வழி வகி�ற�. உடலான மணேம நம��/ 

எ
ணமாகி இ�த எ
ண�தி� உண�$சிேய ந% வாF�ைகயி� ெசயலாக=% 

மாறி� ெகா
ேட இ�கி�ற�. 

தAைமகைள நA�கிய அ/ மக3ஷிகளி� உண�ைவ நம��/ இய�கி அைத நம��/ 

வள���� ெகா/ள ேவ
2%. இ�ைறய உலக நிைலகளி� இ��% விஷ� 

த�ைமகைள நம��/ கவரா� ஆ�ம L�தி ெசHய ேவ
2%. 

ப�தி3�ைகைய  ப)�தா&% ).வி.ைய  பா��தா&% பிறைடய �ைறகைள� 

ேக72 அறி�� ெகா
டா&% அ�த அறி�� ெகா
ட தAைமக/ நம��/ வளரா� 

ஒCெவா ெநா)��% நா% மன� RHைம ெசH� ெகா
ேட இ�த� ேவ
2%. 



அ ப)$ ெசHேதா% எ�றா�… நம� வாF�ைகயி� இ�த� கண�� ()னா�… 

1.அத��� த�க நம� உயி� ஜ7Nெம
7 ெகா2��% 

2.பிறவியி�லா நிைலயாக அ2�த பிறவி இ�ைல எ�� உயி� தA� பளி��%. 

அதிேல சிறி� தவறினா� உயிரா�மாவி� விஷ�தி� த�ைமேய வலிைமயா�%. 

அ�த உண�வி� அ) பைட நம��/ வள��� வி7டா� அத� தA� பாக உயி� 

மீ
2% ந%ைம  பிறவி� கடலி� அமிF�திவி2%. 

மனிதனாக வர�()ய கால% எ ேபா� எ�� ெசா�ல 6)யா�. ஏென�றா� 

இ ேபா� இ�க�()ய வி+ஞான உலக�தி� மனித� இற�தா� மீ
2% 

மனிதனாக வவத��  பல காலமா�%. 

மனிதேன மிக உண�= ெகா
2 மா�% நிைலயாகி� ெகா
)�கிற�. 

1.ப
ைடய கால ம�கேளா த'க/ அ;பவ�தா� எ�லாவ�ைறG% மா�றி� 

ெகா
2 வ�தா�க/. 

2.இ�ேறா வி+ஞான அறிவா� க2% விஷ�தி� த�ைமயாக மாறி மனிதன�லாத 

உைவேய உவா�கி2% நிைல வள��� வி7ட�. 

ஆக வி+ஞான அறி= ஒ ப�க% ()�ெகா
ேட வ�தா&% இ�த உடைல 

ஆன�த ப2��வத�காக “இர= ேநர� ேகளி�ைகக/” எ�ற ேப3� எ�தைனேயா 

தவறான பாைதயி� ம�ைவG% த�ைன மற��… அதிேல ஆன�த நிைலக/ ெபற 

ேவ
2ெம�� நகர'களி� ஆன�த� (�தா2% நிைலகளாக ைவ�� வி7டா�க/. 

அரL% இைத அ;மதி�கிற�. 

1.இ�த உடலி� இ� ேபா�� இ�� காO% ெசா��க% 

2.அ2�� ந%ைம நரக�தி�ேக அைழ��$ ெச�&% எ�பைத மற�� வி7டா�க/. 

இ�த உலகேம �3த நிைலக/ ெகா
2 மனித� மிகமாக மா�% நிைல 

வகிற�. இ�த Mமிேய நிைல த2மாற  ேபாகி�ற�, த2மாறி வி7டா� அைத 

உணர  ேபாவதி�ைல. 

1.இ�த� தியான�தி� வ& ெப�றா� அைதG% உணர 6)G%. 

2.அதிலி�� வி2ப2% ஞான6% நம��� கிைட��%. 

உலகி� அO�
2க/ ெவ)�க� ெதாட'கினா� கதி� இய�க'க/ ேமக 

ம
டல'களாக மாறி Q3யனி� ஒளி�கதி�க/ Mமியிேல படாதப) 

தைட ப2�தினா� Mமி பனி பாைறயாக மாறிவி2%. 



இ ேபா� இ��% Mமி த� திைச மா�%… நா% எ�லா% கட&��/ ேபா�% 

நிைல வ��வி2%. 

ஆகேவ நம� �நாத� கா7)ய அ/ வழியி� இ ேபா� இ�ேத அ�த அ/ 

உண�வி� த�ைமைய நா% வள���� ெகா
டா� தா� த ப 6)G%. 

 

அமாவாைச தின*தி� 8�கிய*7வ� – ஈ#வரப,ட� 
ந% 6�ேனா�க/ நம��� கா7)ய ஒCெவா வழியி&% உ/ள உ
ைமயிைன 

அறியாம� நா% அவ�ைற� �2%ப'களி� வ�த �2%ப$ சட'�… சா'கிய%… 

எ�� வழி ப2�தி வி7ேடா%. 

1.அத� நிைலயி� மா�ப2% ெபா9� மன$ ச+சல% ெகா
2 

2.நா% ெதHவ� ��ற% ெசH� வி7ேடா%… பாவ�தி�� ஆளாகி வி2ேவா% எ�ற 

பய�த நிைலயி� 

3.இ��% பல �2%ப'களி� பல நிைலக/ நட�கி�றன. 

ப�தி நிைல வள�வத�காக ந% 6�ேனா�க/ பல வழிகளி� அவ�களி� ச�ததியா� 

வர ேவ
2ெம�பத�காக� கா7)$ ெச�ற வழிதா� அ�த  பல வழிகD%. 

1.அமாவாைச அ�� அவரவ�களி� 6�ேனா�கைள நிைன�� வண'�வ�…! 

2.அமாவாைசயி� ைவ�திய% ெசH� ெகா
டா� ந�பய� அைடயலா%…! 



3.அமாவாைசய�� எ�த� ந�கா3ய'கD��% ந�ல நா/…! 

4.அமாவாைசய�� ேசமி�� ைவ�த தானிய�ைத$ Q3யனி� ஒளி ப2%ப) 

ைவ�தா� பல நா7க/ அவ�றி� M$சி �9�க/ அ
டா�…! 

5.அமாவாைசய�� ெதாழி�கD��$ ெச�லலாகா�…! எ�ெற�லா% 

6.பல நிைலகைள நம�� உண��தி$ ெச�றா�க/ ந% 6�ேனா�க/.. 

அமாவாைசயி� நிைலெய�ன…? 

அ�� நம�� இ Mமியி� ேம� Q3யனிலி�� ெவளி ப2% ஒளி� கதி�க/ 

அைன��% அ ப)ேய வ�� தா��கி�றன. தா��% நிைல ெகா
2 இ MமிG% 

ஈ��� ெவளி ப2��கிற�. 

அமாவாைசய�� கட� ெபா'�கி�ற� எ�கி�ேறா%. கட&% ெபா'�கிற�. 

அமாவாைசய�� ம72% கட� நA� அதிக3 பத� நிைலெய�ன…? 

இ Mமி�தாH ஈ��� ெவளி ப2��% நிைலயி� அதிச�தி ெவளி ப2��கிற�. 

கட� நA� எ ப) ெபா'�கிறேதா அைத  ேபால�தா� ஜAவராசிகளி� நிைலG% 

தாவர'களி� நிைலG% பனிமைலயி� நிைலG% எ3மைலயி� நிைலG% 

ம��6/ள பல இC=லகி� இ Mமியிலி�� இ Mமி�தாH வள���% அைன�� 

ஜAவ நிைல ெகா
ட யா=ேம அமாவாைச அ�� Q3யனிலி�� கிைட��% 

ச�தியி� மா�ற�தினா� இ�நிைல ெப�கி�ற�. 

மனித�கD�� அமாவாைசய�� உட� கன% ெத3G%. ஒ வித ேசா�=% எ��% 

இ�லாத நிைலயி� சி� தள�$சிG% ஏ�ப2%. 

நா% அ�� Lவாசி��% கா�றி� கனமான அO நிைல ெகா
ட Q3யனிலி�� 

ெவளி ப2% ச�தியி� �3த�தினா� அ�கா�ைற நா% Lவாசி பதினா� ந% உட� 

நிைலயி� மா�ற% ெத3�தி2%. 

1.ஆேரா�கிய6ட� வாFபவ��ேக இ�நிைல ஏ�ப2% ெபா9� 

2.நலி=�ேறா3� நிைல�� அவ�க/ எ2��% Lவாச% கன% ெப�வதா� 

3.அவ�களி� உட� நிைல�� 6தலி� இ�த நிைல��% அCவமாவாைச 

நாD��% 6�ேன�ற�ைத விட நலி=� த�ைம ()வி2கி�ற�. 

ந% 6�ேனா�க/ அதிக நலி=�ேறா�கைள� காO% ெபா9� அமாவாைச தா
ட 

ேவ
2% எ�� ெசா�வத� நிைலG% இ�தா�. 



நலி=�ற நிைலயி�… இ�கனமான Lவாச நிைலைய நலி=�ேறா� ஈ��� 

Lவாசி ப� க)னமாவதினா�தா� இ�நிைல நட�கி�ற�. ��தி LவாதAன% 

இ�லாதவ�கD��% இCவமாவாைசய�� அவ�க/ மன நிைல அதிகமாக 

மா�ப2% நிைல�� வகி�ற�. 

அமாவாைசய�� ச�திரனி� இ�� நா% ெப�% பல நிைலக/ நம��� 

கிைட�காம� ேபாகி�ற�. நம�� எ ெபா9�% பா�கா � ேபா� உ/ள ச�திரனி� 

அ�பான அரவைண � இ�லாததினா� இ�நிைல ஏ�ப2கி�ற�. 

வி
 ெச�ற 6�ேனாைர  ப�தி ெகா
2 நா% வண'�% ெபா9� ந% எ
ண% 

அைன��% அவ�களி�பா� ப�தி ெகா
2 ெச�வதினா� அவ�க/ கா��% 

நிைல�� ந%ைம நா% நிைல ப2��கி�ேறா%. 

அ ெபா9� நம�� அமாவாைசய�� கனமான Lவாச�ைத ஈ���$ Lவாசி�தா&% 

அ�நிைலயி� அவ�களி� ஆசி ெப�வதினா� இ�நிைலயி� ேசா�= நம��� 

ெத3வதி�ைல. 

அமாவாைசய�� ந% 6�ேனா� விரத% இ��% நிைல ஏ�ப2�திய� எ�த 

நிைலயி�…? 

நா% எ2��% Lவாச�திேலேய அமாவாைச தின�தி� பல ச�திக/ அதிக3�� 

ஏ�பதினா� இC=ட� நிைல�� அ�� பசியி� நிைலG% �ைற=. 

1.அத� நிைலைய அறி��தா� ந% 6�ேனா�க/ “விரத%” எ�;% ப�தி 
நிைலைய 

2.அ�நிைலயி� கா7) நம�� வழி ப2�தி� த�தா�க/. 

எ�த ஒ சிறிய நிைலையG% ந% 6�ேனா�க/ நம��  ப�தி நிைலயிேலேயதா� 

உண��தி$ ெச��/ளா�க/. 

ஆ
டவ� எ�ற ப�தி நிைல ஒ�றினா� ம72%தா�… எ��% இC=லக 

ம�களி� நிைலைய ந�வழி ப2�திட 6)G% எ�ற உ
ைம நிைலயி� தா�… 

பல நிைலக/ ெகா
ட ெசய�கைளெய�லா% நம�� உண��தி$ ெச�றா�க/. பல 

ஏ2 நிைலகளி� எ9தி ைவ��% ெச��/ளா�க/. 

எ�நிைலயி&% ந%பி�ைக எ�ற ஆ
டவைன ந%பினா� அைன�� ச�திகளி� 

ஆ
டவைனேய ஆ
டவனி� அைளேய அ�ந%பி�ைகயி� நா% ெபறலா%. 



ந�ேலா3� வாயிலி�� வ% ெசா�க/ எ�லாேம ஆ
டவனி� நாம$ 

ெசா�க/ எ�ற ந%பி�ைகGட� 

1.நா% ந% 6�ேனாைரG% ந% ெப3ேயா�களி� வாF�ைதG% 

2.ந%பி�ைகGட� ஆ
டவனி� ெசா�களாக ந%பி வர% ெப�றா� நட பைவ 

யா=% ந� நிைலகளாக நட�தி2%. 

ந% 6�ேனாைரG%.. ந%மி� ெப3ேயாைரG%… அவ�க/ ஆசி ெபற நா% 

வண'�வ� ஆ
டவனி� அ/ ெசா�கைள அவ�களி� நிைலயி� இ�� 

ெப�கி�ேறா% எ�ற ந%பி�ைகயி� நல% ெபற  “ெப3ேயா�களி� ஆசி ெப�� 

வாF�தி2'க/…!” 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

ஆலய'களிேல சிைல ைவ�தி�கி�றா�க/ எ�றா� அ�த$ சிைலகD��/ 1008 

�ண'களி� த�ைமைய� காவியமாக  பைட�தி�கி�ற�க/ ஞானிக/. 

அ�த� �ண�தி� ச�தியாக அ�த� ெதHவ% எ�ன ெசHகிற�…? எ�� 

கா72கி�றா�க/. 

ஆலய�தி&/ள ெதHவ$ சிைலகைள நா% பா���% ெபா9� 

1.ெதHவ �ண�ைத நா'க/ ெபற ேவ
2% 

2.அைத அளிய அ�த மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி நா'க/ ெபற ேவ
2% எ�� 

எ
Oத� ேவ
2%. 

ஏென�றா� மனித;��/ விைளய ைவ�த ஒ உண�வி� த�ைமைய ஒ 

மனித;��/ இய�க ப2%ேபா� அ� எCவா� இய��கிற�…? எ�பைத 

அறி��ண��� ஆ�ற�மி�க ச�தியாக  ெப�� அ�த ஆ�ற� எ�ன ெசHகிற�…? 

எ�� அ'ேக ஆலய�தி� உண��தினா�க/. 

பல ஆ�ற�கைள  ெப��� த� உட&��/ ஒளியான உண�=கைள விைளய 

ைவ�� வி
 ெச�ற அ�த ெமH ஞானிக/ சைம�த அ; பிய உண�வி� 

அைலக/ இ�த ஆலய'களி� உ
2. 

ஞானிகளி� ஆ�ற�க/ இ��% பரவி� ெகா
2/ள�. அைத நா% 

ெப�வத�காக�தா� ஆலய'களி� ெதHவ'களாக$ ச�தியாக� கா7)னா�க/. 



நம��/ ெசய�ப2% “உண�வி� (அOவி�) ெசய� இ� ெதHவ%” எ�� மனித 

உடலி� உண�வி;ைடய நிைலகைள அைத$ “ச�தியாக – ெப
ைமயாக” 

ஆலய'களி� உவா�கி� ெகா2�தன�. 

1.அ�த� �ண�ைத நA ெப��… “ெதHவமா�…” எ�� தா� ெசா�னா�க/. 

2.யா% ேகாவி&��$ ெச�� இCவா� ேவ
2வ� இ�ைல. 

அ�த� ெதHவ �ண�ைத நா'க/ ெபற ேவ
2% எ�� எ
Oகிற ெபா9� அ�த� 

ெதHவ% ந�ல� ெசHகிற�. 

ஆலய'களி� கா7)யப) அ�த� ெதHவ �ண�ைத  ெபற ேவ
2% எ�ற ஏ�க 

உண�=ட� மக3ஷிகளி� அ/ ஒளிைய நா% ெப�ேறா% எ�றா� அ�த� 

�ண�தி� த�ைம ெகா
2 நா% ெதHவமாகி�ேறா%. 

ஆகேவ “நA ந�றாக இ பாH… ந�ல நிைலயி� இ பாH… அைனவ% மகிF�த 

நிைல ெபற ேவ
2%” எ�� எ
ணி அ�த ஆலய�தி� ேவ
)னா� ந�லதாக 

இ��%. 

ஆனா� ேகாவி&��$ ெச�� 

1.எ� பி/ைள�காக நா� பாசமாக இ�கி�ேற� எ�ற நிைலயி� 

2.“எ� பி/ைள இ ப)� கJட ப72� ெகா
)�கி�றாேன… தாேய…!” எ�� 

ேவதைன ப72 

3.அைத நா% Lவாசி�தா� எ ப) இ��%…? 

பா&��/ விஷ�ைத ஊ7) அ�த  பாைல� �ழ�ைத�� ஊ7)னா� எ ப)ேயா 

அ ப)�தா� இ� அைமG%. 

ஏ�கனேவ விஷமாக இ பதா� தா� �ழ�ைத சிரம ப2கி�ற�. 

ேகாவி&��$ ெச�� அ'ேக இ�;% ெகா+ச% ேவதைன ப72 அ�த விஷ�ைத 

உ7ெகா
ட நிைலயி� ந% க
 ஒளிகளி&% ஆக �லனறி= ஐ�திேலG% 

பாH$சினா� ச3யா�மா…! ஆகா�. 

அதி ேவகமாக நA'க/ ேவதைனகைள� (7) அேத உண�வி� ந+ைச உ'க/ 

உட&��/ ேச���� ெகா/கி�றA�க/. இ� தா� அ'ேக நட�கி�ற�. 



இ ப)$ Lவாசி��% ந+சான உண�=க/ அைன��% உயி3ேல ப7ட=ட� அ� 

பிர%மமாக ந% உடலாக$ சிJ)��வி2கி�ற�. அ�த ேவதைனயான உண�=க/ 

�ழ�ைதைய இய�கி இ�;% ெகா+ச% அவைன� கJட பட$ ெசHG%. 

இைத�தா� எ�லா மக3ஷிகD% ெத/ள� ெதளிவாக� கா7)G/ளா�க/. 

1.ந% உடலி� த�ைமைய ஆலயமாக அைம�க ப72 

2.அ�த ஆலய�தி��/ �ண�தி� சிற பி� த�ைமைய அ'ேக ெவளி ப2�தி� 

கா7)னா�க/. 

3.ெதHவ �ண'கைள நா% Bக%ப) அைத$ Lவாசி��%ப)� கா7)னா�க/. 

ஆனா� அரச� கால'களி� இைதெய�லா% மைற��வி72 சரணாகதி� 

த��வமாக ெதHவ'கD�� நA இைத  பைட�தா� அ� நம��$ ெசHG% எ�� 

கா7) “ந�லைத  ெப�% மா��க�ைதேய” தைட ப2�திவி7டா�க/. 

அத� வழிகளி� தா� இ��% நா% ெசய�ப72� ெகா
)�கி�ேறா%. 

காைச� ெகா2��வி72… சாமியிட%… “நA எைத என��$ ெசH� ெகா2” எ�ற 

நிைலகளி� தா� ந%6ைடய ப�தி இ�கி�ற�. 

ச�� சி�தி��  பா'க/…! 



 



 

அக#திய� ெச�ற ஞான� பாைதயிேலேய நா8� ெச�ல ேவ �� 

  

�நாத� கா7)ய வழியி� ெமH ஞானிகளி� ஞான வி�ைத உபேதச�தி� 

வாயிலாக உ'கD��/ பதிவா��கி�ேறா%. அைத� (��� பதிவா�கினாேல 

ேபா�மான�. 

ஞானிகளி� அளா�றைல  ெபற�()ய த�தியாக யா% உபேதசி��% இ�த 

அ/ உண�=க/ உ'க/ இர�த நாள'களி� க வள�$சியாகி பி� அO�களாக  

ெப�%. 

6தலி� க எ�ப� 67ைட. பி� யா% பதி= ெசHத உண�வி� த�ைமைய 

நA'க/ மீ
2% எ
ண எ
ண அ�த அO�க/ வள�$சி அைட�� வி2கி�ற�. 

1.ேகாழி தா� இ7ட 67ைடகைள எ ப) அைடகா�கி�றேதா 

2.அதனி� உண�வி� த�ைம உடலி� ெவ ப% ஆகி�றேதா 

3.அத�பி� அ�த அOவி� த�ைம ெவ ப�தி� �) � ெகா
2 

4.கவி� �ைண ெகா
2 அ� �+Lகளாக விைளகி�ற�. 

�+Lக/ ெவளி வ�த பி� தாH� ேகாழி எ�த உணவிைன உ7ெகா
டேதா அேத 

உணைவ� �+LகD% உ7ெகா/ள� ெதாட'�கிற�. 



அேத ேபா��தா� இ ெபா9� இ'ேக உபேதசி��% உண�=க/ அைன��% 

உ'க/ இர�த'களி� கவாக உவாகி�ற�. 

1.அதைன மீ
2% நிைன= (ற (ற 67ைடயி� வள�$சி ெப�கி�ற� 

2.சாமி ெசா�னா�… எ�� அ)�க) எ
O% ெபா9� அைத அைட கா�த� ேபா� 

ஆகி�ற�. 

ேகாழி எ'ேக இைர ேத)$ ெச�றா&% த� �+சி� நிைன= ெகா
2 த� 

67ைடகைள எ ப) அைடகா�கி�றேதா அைத  ேபா�� 

1.அ�த ெமH ஞானிகளி� அ/ ச�தி உ'கD��/ விைளய அ)�க) இ�த 

நிைன=கைள எ2�� 

2.நA'க/ எ�ெதாழிைல$ ெசHதா&% இCவா� எ
ணி  பா'க/. 

6தலி� நா% பதி= ெசH� ெகா
ட அ�த உண�=கைள நிைன=ப2�த 

நிைன=ப2�த அைத அைடகா ப� ேபா�� ஆகி ஞானிகளி� அ% ெப% 

ச�திக/ நம��/ விைளகி�ற�. 

ேகாழி இைர ேத2% ெபா9� (வி… த� �+Lகைள� ( பி72 அத�� எ ப) 

இைர ெகா2�கி�றேதா இைத  ேபால 

1.யா% பதி= ெசHத ஞான வி�� உ'கD��/ அ�த அOவி� கவாகி வி7டா� 

2.இ�த உண�$சியி� கிள�$சிக/ இர�த நாள'களி� கிள%�%ேபா� 

3.உ'க/ உயி� அ�த உண�வி� ஒலிகைள ெவளி ப2�தி 
4.கா�றி� கல��/ள அ/ மக3ஷிகளி� அ/ உண�=கைள 

5.க
 வழிG%… கா� வழிG%… உட� வழிG%… Lவாசி��% அ�த உண�= வழிG% 

உ'கD��/ ெகா
2 வ�� 

6.Lவாச�தி� ?ல% உட&��/ பரவ$ ெசH� அ�த� க�கைள 

உவா��கி�ற�. 

இ�த வழியி� நட�� அதனி� வள�$சி ெப�ற பி� ந%6ைடய நிைனவா�ற� 

“அ�த அகKதிய� ெச�ற பாைதயிேலேய ெச�&%…” 



 

மக3ஷியா� கா�க�ப,� வ�� ஞான� ெபா�கிஷ� – ஈ#வரப,ட�  
  

இC=லக ம�களி� எ
ண'கைளG% ெசய�கைளG% அவ�க/ அறியாமேல 

அவ�கைள இ ேபராைச எ�;% ெசய�ைக  ேபH ஆ7)  பைட��� 

ெகா
2/ள�. 

1.அ�றா
ட அரச�களி� ஆேவச உண�$சிக/ அ�ைறய ம�களி� 

எ
ண'களிெல�லா% கல�கவி72 

2.இ��% அேத வழி வழியாH வ�த அCவாேவச நிைல ெகா
ட உண�$சியினா� 

3.இC=லக நிைலேய ெசய�ைக�� அ)பணி�� வா9% நிைலயி� உ/ள�. 

இ��/ள மனித�களி� ெப%பாேலா3� எ
ண'க/ ெப% ேபராைச ெகா
ட 

பண�தி�� அ)ைம ப72 வா9% நிைல தா�…! ெச�வ�ைத ஈ7ட எCவழிையG% 

நாடலா% எ�� தா� உ/ளா�க/. 

இC=லகி� வாழ  பண$ ெச�வ% ஒ�ைற�தா� ெபா�கிஷ�தி� ெபா�கிஷமாக� 

கதி… அத�ேக அ)ைமயாகி… இC=லக�ைதேய ெசய�ைகயி� ேகாளமா�க 



இ�[�றா
)� அறி= வள�$சி ெப�ற மனித�க/ இC=லக நிைலைய நட�தி$ 

ெச�கி�றா�க/. 

ஆ
டவைனேய பல ஜாதி நிைல ெகா
2 பி3�� ைவ��/ளா�க/. ஜாதி எ�;% 

வழிைய உ
2 ப
ணியவ�கD% அத� ெவறி நிைலயி� இ�� த�ைன� தாேன 

த� ஜாதி���தாேன அ)ைம ப72 உழ�� வாFகி�றா�க/ எ�� 

எ
Oவதி�ைல. 

த� ஜாதி��� தா� மதி பளி பதாக எ
Oகிறா�க/ அ$ ஜாதி�� 

அ)ைம ப7டவ�கெள�லா%…! 

இC=லக நிைலைய இCவரச�க/ ஆ
ட கால% 6த� இ ெபா9� அரசா7சி 
நிைல ெகா
2% ஆ7சியி� உ/ளவ�க/ நட�தி2% நாடக�தினா� வ�த விைன$ 

ெசய�தா� இ�� இC=லக நிைலயி� உ/ளன. 

QF$சியான நிைலயி� ேபராைசயி� ேபைய வளர வி72�தா� இ�� இC=லக 

நிைலேய உ/ள�. 

அைனவ3� எ
ண6% ஒ��ப72$ ெசய�ப2% நிைலயாக� () வ% 

நிைலைய ஏ�ப2�திட 

1.இ��/ள பல மத வழிகளி� உ/ள ெப3ேயா�க/ எ�லா% ஒ நிைல ப72 

2.இC=லக நிைலைய இC=லக ம�களி� எ
ண நிைலைய ஒ��ப2�திட 

3.ப�தி எ�;% நிைலைய வளரவி72 அ�� பாச% எ�ற பிைண � நிைலைய 

ம�களி� எ
ண�தி� Lழல வி72 

4.இ ேபராைசயிலி�� வி2ப72 ஆைசயான அ6ைத ஊ7) ெதHவ Aக நிைலயி� 

ஈ��� 

5.இ��/ள ம�களி� ஜன ெந�க�ைத மிக� �3த நிைலயி� ெப�% 

நிைலைய$ சம ப2�தி 
6.தாவர வ��க'கைள ஓ'க$ ெசH� இC=லைக நிைல ப2��% த�ைம�� 

7.பல [� வட'கD�� 6� ந%ைம  ேபா� இC=லகினி� பிற�� 

நம�ெக�லா% வழிகா7)யாH இ�த 

8.இC=லகி� ஞான$Lடரான மக3ஷி ஒவ� எ9தி ைவ�த ெப% ெபா�கிஷ% 

ஒ�� 

9.அவரா� பா�கா�க ப72 அ�நிைலயிேலேய ெஜப% ெகா
2% கா��/ளா�. 



அவ�� ஜாதி மத% ஒ��மி�ைல. இ�� இC=லகி&/ள ச�தியி� 

ெச�வ'களான ச�தி ெப�ற ந% ம�களி� யாவ% அறி�திடலா% அைத. 

அவரவ�களி� நிைலயி� நட��% நிைல ெகா
2 ெஜப�தி� அைள  ெப�றா� 

அ�த ஞான$ Lட3�… அ%மக3ஷியி� அைள  ெப��… அC=லக  

ெபா�கிஷ�ைத எ2�� அைனவ��% அதி&/ள உ
ைமைய உண% 

பா�கிய�ைத  ெப��� த�திடலா%. 

இ%மத% எ�ற நிைலைய மா�ப2�தி இ�� இC=லக நிைலைய� கா�� 

ஆ
டவ� அ/ ெப�� ஆ
டவனி� ேஜாதிகைள… 

1.பல ஞான நிைலகைள ம�கD�� உண��தி2% ந� ெப3ேயா�க/ அைனவ% 

ஒ��ப7டா� 

2.இC=லகி� உதி�த ச�தியி� ெச�வ� �ழ�ைதகைள 

3.இ$ெசய�ைகயி� ேபராைச  ேபயிலி�� வி2ப2% நிைல�� அைழ�திடலா%. 

இNஜாதி மத  ேபயி� வழி நட�திடாம� ஒ��ப72$ ெசய� ெகா
2 

த�ைன�தாேன அ)ைம ப72 வா9% நிைலயிலி�� மீ
2 அ/ வழி 
நட�தி2'க/. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

உயிரO�க/ ப3ணாம வள�$சியி� 

1.பல பல தாவர இன ச���கைள எ2�� வள��� மனிதனாக வள��தா&% 

2.உயிட� ஒ�றி உண�=க/ ஒ�றாகி ேவெறா உடைல உவா��கி�ற�. 

3.இ� இய�ைகயி� நியதி. 

ஆனா� அேத சமய�தி� எ�த� தாவர இன�ைத எ2�� உண�=க/ 

உ7ெகா
டேதா மீ
2% அ� Mமி��/ அைடகிற� எ�� இராமாயண�தி� 

ெதளிவாக� (�கி�ற�. 

எத� உண�ைவ� த�;ட� ேச��தேதா அ� உயிட� ஒ�றி அ�த 

உண�=�ெகா ப அ� மா�கி�ற�. 

சீதாேவா த� கணவனி� உண�= ெகா
2 கல�கமி�லாத உண�ைவ� தன��/ 

எ2��� ெகா
ட பி� 

1.எ�த உயி3� ப
ைப� தன��/ எ2�தேதா 

2.அ�த$ ெசா��க% எ�ற நிைலகைள� த� உண�வி� உ�தி ெகா
2 



3.ஒளியி� சUரமாக ச த3ஷி ம
டல�தி� இைண�த� எ�பைத 

4.ெசா�லாம� ெசா�லி� கா72கி�றன�. 

சீதா எ�ற நிைல இராமனிட% ப7ட ��ப'கD% அ� எ
ணாதப) அத� 

உண�வி� த�ைம ெபற ப2% ெபா9� எ�தைனேயா இ�ன�கைள 

இராவணனிட�தி� ப7ட�. 

சீதா ப7ட இ�ன�க/ இ�ன� எ�� ெசா�ல 6)யா�. 

அ�தைன அவKைதகைளG% தா'கி� ெகா
2 உயி3� உண�வி� த�ைமைய 

உ
ைமைய நிைல ப2�திய அ�த உண�=க/ 

1.இ�த உடைல வி72$ ெச�&% உயிரா�மா ெசா��க�ைத அைட�த�. 

2.இ�த உட� எ�ற சீதா Mமி��/ ம
ைண  பிள�� மீ
2% ம
Oட� 

ம
ணாக ம�றைவகD�� உணவாக ம�கிேய வி7ட�. 

இைத இராமாயாண�தி� ெதளிவாக� கா72கி�றன�. 

இராம� எ�ப� எ
ண'க/. சீதா எ�ப� Lைவ. சீதாராம� தா�. இராமாசீதா 

அ�ல. இராவண� எ�ப� நா% �9விலி�� மனிதனாக வ% வைரயி&% 

எ2��� ெகா
ட ஒலிக/ (நாத'க/). 

லவ.. �ச… எ�ப� ந+ைச ெவ�� உயிட� ஒ�றி ஒளியான “வி
Oலக 

ஆ�ற�” 

நா% கவ��� ெகா
ட உண�வி� Lைவ உயி3ேல ப7டபி� நாத'களாக… 

உண�$சிகளாக… எ
ண'களாக அ� எ ப) இய��கி�ற�…? அ�த�த 

எ
ண�தி� இய�கமாக ந% வாF�ைக எ ப)ெய�லா% அைமகிற�…? பல பல 

மா�ற'க/ ஆகி� ெகா
ேடயி�கி�ற�. 

ஆக மனித உடலி� கைடசி 6)ைவG%… உயிரா�மா அைடய ேவ
)ய 

எ�ைலையG%… இராமாயண�தி� வா�மீகி ெதளிவாக� கா7)G/ளா�. 

1.உட� அழிய�()ய�… உட� நம��$ ெசா�தம�ல. 

2.உயி� எ��% அழிவதி�ைல… உயி� தா� நம��$ ெசா�தமான�. 

வி
ணிலி�� வ�த உயி� Mமி��/ விஜய% ெசH� பல ேகா)$ ச��கைள 

எ2�� பல உட�க/ ெப��  ப3ணாம வள�$சியி� மனிதனாகி�ற�. 



மனிதனான பி�� அைன�ைதG% அறிG% அறிவாக ஒளியி� உண�வாக வள��� 

“வி
 ெச�ல ேவ
2%” எ�பேத ந% சாKதிர'க/ நம�� உண��திய 

ேப
ைமக/. 

 



 

“� வழியி�” ந�ைமக" ெச?ய ேவ �ய 8ைற 

  

ேக"வி: 
ந
ப� ஒவ� வயி�� வலி எ�� எ�னிட% வ�தா�. வலி நA'கிவி2% எ�� 

ெசா�ேன�. அவ�� ந�றாகி வி7ட�… ஆனா� என�� வயி�� வலி 
வ��வி7ட�. இத�� எ�ன காரண%…! 

பதி�: 

தியான வழியி� ெபா�வாக எ�ன ெசHகிறா�க/…? நம�� இ�த உய��த ச�தி 
கிைட�த� எ�� எ�லா% ெசHகி�றா�க/. ஆனா� பிறைடய தAைமயான 

உண�=க/ தன��/ வராதப) 6தலி� ஆ�ம L�தி ெசHவதி�ைல. 

நா% ஆ�ம L�தி ெசH� வி7டா� அ�த ேநாH நம�� வரா� த2�க ப2%. 

அத�� பி� அவ�க/ உட� நல% ெபற ேவ
2% எ�� ெசா�னா� அவ�க/ 

உட&% நலமா�%. 

அ ப) இ�லாதப)… 

1.எ2�த உடேன அவ� உட� எ�லா% நலமாக ேவ
2% எ�� பாச�தா� 

எ
ணினா� 

2.உடேன ஜி�����… எ�� உ'க/ உட&��/ அவ� உண�= வ��வி2% 

3.அவ� ந�றாகி வி2வா� உ'கD�� வயி�� வலி வர� தா� ெசHG%. 



உ'கைள நA'க/ பா�கா��� ெகா/ள ேவ
2% எ�பத�காகேவ ஆ�ம L�தி எ�ற 

வ&வான ஆGத�ைத� ெகா2�கி�ேறா%. நா% எ2�க�()ய உண�=க/ அ�த  

ப�தி மா��க�தி� வழி வ�ததா� அ�தைகய பாச உண�வி� ெசயேல வகி�ற�. 

�நாத3� உடலிேல எ�லாேம உ
2. அவ% ப�தியி� நிைலகளி� 

ெசய�ப7டவ� தா�. அவ� உடலிலி�� ெவளி ப7ட உண�=க/ எ�தைனேயா 

இ�கிற�. 

ஆனா� அவ� உடலிலி�� 

1.அ/ ஞான�ைத  ெப�ற உண�=கD% உ
2 

2.இைள அக�றிய உண�=கD% உ
2 

3.விஷ�ைத நA�கிய உண�=கD% உ
2 

4.ஒளியான உண�=கD% அவ3ட% உ
2 

இ ெபா9� யா% (ஞான�) உபேதசி��% ேபா� இைள நA��%… ந+ைச 

ெவ�&%… உண�=கைள� தா� உ'களிட% ெகா2�கி�ேறா% இைத எ2�� 

ஆ�ம L�தி ெசH� ெகா
2 ம�ற தAைமக/ வரா� த2�கலா%. 

நா� தியான% ெசHேத�. பா'க/… எ
ணியப) நட�கி�ற� எ�� 

ெசா�னா&% உ'கD�� வயி�� வலி ஏ� வகிற�…? 

அத��� தா� இைத$ ெசா�வ�. எ ேபா�ேம 6தலி� அ�த ஞான�தி� வழியி� 

அ/ ச�திகைள எ2�� ந%ைம$ L�த ப2�தி� ெகா
2 அத��  பி� 

“உ'கD�� ேநாH நA'கிவி2%” எ�� ெசா�னா� ச3யா�%. 

இ�லாம� ேபானா� அவ�க/ உடலி� இ பைத இ9�� உ'களிட% ெகா
2 

வ�� ேச���வி2%. அவ� ந�றாக ஆகிவி2வா�. 

ஆகேவ எ ேபா�ேம ஆ�ம L�தி ெசH� ெகா
ேட இ�தா� ந�றாக இ��%. 

1.ச�த� ப�தி��� த�க அ�த உண�வி� ஞான'கD% வ%. 

2.அ�த ஞான�ைத அ/ வழியி� பய�ப2�த ேவ
2% 

3.நட�கி�ற� எ�ற ஆ�வ�தி� ப��வமி�லா� ெசHதா� அதி� சில தAைமகD% 

வ��வி2%. 



�நாத� ெசா�ன 6ைற ப) கா7)��/ நா;% ெச�ல ப2%ேபா� ஒCெவா 

மிக'கD��� த�கவா�% சில உண�=கைள எ2�� அ�த ஒலி அைலகைள 

எ9 பினா� என�� ஒ பா�கா பாக இ��%. 

யாைன� (7ட% இ�தா� அத�ெக�� ஒ ஒலி அைலகைள எ2��  பரவ$ 

ெசHதா� யாைனக/ அைமதியாக இ��%. 

இ�தைகய உபாய'கைள� கா7)��/ ெசHதா&% நா7)��/ ேமாசமான கர) 

�லி எ�லாேம இ�கி�ற�. இதி� இ�� எ ப)� த பி ப�…? 

கா7)ேல த பி�தா&% நா7)��/ மனித�கைள� க72 ப2�த 6)Gமா எ�றா� 

6)யா�. உடேன அ� ந% மீ� பாG%. ஒவ�� ந�ைம ெசHதா� உடேன 

பதி&�� எ ப) இைட+ச� ெசHய ேவ
2% எ�� தி%ப வ%. 

1.நA'க/ ஒவ�� உதவி ெசH� பா'க/ 

2.அவ�க/ அ2�� நிமி��த உடேன நA'க/ தாF�� வி2வ A�க/ 

அதனா� நா% எ�த$ ச�த� பமாக இ�தா&% ஆ�ம L�தி ெசH� பழக ேவ
2%. 

ம�றவ�கைள� தா� அ)�க) ஆ�ம L�தி ெசHய� R
ட ேவ
2%. 

1.நA'க/ இைத$ ெசHG'க/ உட� நலமா�% எ�� ெசா�லி இ�த வா�கிைன 

பதி= ெசHய ேவ
2% 

2.ஆ�ம L�திைய� கைட பி)�க ேவ
2% எ�� அைத எ2�க$ ெசா�ல 

ேவ
2%. 

நா;% (ஞான�) எ��ைனேயா ேப�� ஆசீ�வாத% ெசHகிேற�. இ�த 

உண�=க/ அ'ேக ெச�� ேவைல ெசHகி�ற�… ேநாH கீேழ இற'�கிற�. நா� 

அைத இ9��� ெகா/வதி�ைல. 

1.ஆனா� நA'க/ இ9��� ெகா/கி�றA�க/. 

2.அ ப) இ9 பதா� தா� அ�த வயி�� வலி உ'கD�� வ�த�. 

எ�னிட% எ�தைனேயா ேமாசமான நிைலயி� வகி�றா�க/. அைத எ�லா% எ� 

உடலி� எ2��� ெகா
டா� எ�ன ஆ�%…? என�� ஒ� பா�கா � க7)� 

ெகா
2 வரேவ
2% அ�லவா. 

அைத� தா� உ'கD��% ெசா�லி� ெகா
2 வகி�ேறா%. 



 

இ@Aலக மா<ற*திலி�97 அைத மீ,��� வழி உ டா…! – ஈ#வரப,ட� 
தாவர வ��க'கைள நா% இ�� அழி��%… அதிலி�� நா% ெப�% உ�னத 

நிைலகைள$ சிதற வி72% வாFகி�ேறா%. 

1.இ% மனித வ��க�தி� ெப�க�தினா&% 

2.ம�ற ெஜ���களி� ெப�க�தினா&% 

3.ந% ெசய�ைக��க�த நிைலகைள  பி3�ததினா� ம72% அ�லாம� 

4.இ�� ஆவி உலக�தி� ெப�க�தி&/ள ஆவிகD% அ$ச�ைத ஈ��� 

வாFவதினா&% 

5.இ�� இCவைன�� இன  ெப�க�தினா� அ$ச�திெய�லா% இ�நிைலயி� 

ஈ��க ப2வதினா� 

6.தாவர வ��க'கD��� கிைட��% ச�� நிைல �ைற�� வி7ட�. 

எ�தாவர6% Q3யனி� ச�தி ப72 ம72% வளரவி�ைல. இ Mமி�தாH ச�திைய 

ஈ��� ஊ7ட% த% நிைலயிலி��% தா� அ�தாவர'களி� ெசழி � நிைல 

உ/ள�. 

சில தாவர'களினா� இ Mமியி� உ�ப�தியா�% பல அO�கைள ஈ��� வள% 

த�ைம உ/ள�. 



உயிரO�கைளேய ஊ7டமாக ஈ��� வள% த�ைமயி� பல தாவர'க/ உ/ளன. 

உயிரO�கைளேய எ�ப� இ�� பல ஜAவ�க/ ஆ�மா பி3�த பிற� நாH ந3 ப�றி 
இ ப)  பல ஜAவ�கைள� தாவர'களி� ேவ�� அ) பாக�தி� இNஜAவ�களி� 

உடைல உரமாக இ72… அைதேய உரமா�கி� த� ச�தியி� ஈ��� ந�கனிகைள  

பல தாவர'க/ நம�� அளி�கி�றன. 

அ� தாவர'களி� ச�தி�� உரமாக ைவ�த அC=டலி� உ/ள த�ைமெய�லா% 

அ�தாவரேம ச�தாக ஈ��ததினா� அதிலி�� பல உயிரO�க/ ஜAவ� ெப�% 

நிைலயி�லாம� அதிலி�� ெச�ற ஓ� ஆ�மா ம72%தா� L�றி� 

ெகா
)��%. 

மனிதனிலி�� மா�ப7ட மிக ெஜ���க/ ம�ற  பிராணிக/ யாைவGேம 

1.அைத எவாக ைவ��% ெபா9� 

2.தாவர வ��க'க/ உரமாக ஈ���$ ெசழி�� வள��தி2%. 

ஆனா�… இ%மனித உடைல  �ைத�தா� இ%மனித உடைல  �ைத�த இட�தி� 

அத� ச�தி அ'கி�தா� இ%மனித உடலி� இ�� “ஒ �� M
2% 

வள��திடா�…!” 

இ%மனித உட� தாவர வ��க�தி�� எவாக ச�தி த% பா�கிய6% இ%மனித 

உட&�கி�ைல…! 

ம�ற ெஜ���கD% இ%மனித உட&��% உ/ள ேவ�பா2 இ%மனித உட� “க2% 

உ � நிைல” ெப�ற�. இ%மனித உடைல உ �� கல�த இரசாயன நிைல ப2�தி பல 

நா7க/ ஆவி பி3�த உடைல  பா�கா பான நிைலயி� ைவ�தி�கலா%. 

ஒ�ைற அழி�� ஒ�� ச�தி ெப�கிற�. எ�=ேம அழிவதி�ைல… வளர�தா� 

ெசHகிற�. இ$Q3யனி� ச�தியி� வ�த எவ�ைறG% யாரா&% அழி�திட 

6)யா�. 

வள��� ெகா
ேட உ/ள இC=லகினி� இ�� நா% ஆர%ப�தி� உ/ள 

நிைலைய… ஒ ச�திைய அழி�ததினா� ம�ற ச�தி வள��� வி7ட�. 

அ�நிைலைய மா�றி அ$ச�திைய அழி���தா� 6� இ�த ச�திைய வளர$ 

ெசHய ேவ
2%. 



தாவர வ��க'கைள வள��� ம�ற இன ெப�க�ைத நா% மா�றி மா�றி எ�;% 

ெபா9� அழி�� ம�ற மிக வ��க�ைத நாேம அைத உ
2 பல அO�கைள 

வளரவிடாம� ம�ற  பிராணிக/ இற�த பிற� அத� உடைல� தாவர'கD�� 

எவா�கி தாவர நிைலைய வளர$ ெசHய ேவ
2%. 

மனித வ��க�தி� ெப�க�தி��% எC=டைலG% நா% �ைத�காம� மனித� 

இற�த பிற� அC=டைல எ3��% நிைல ப2�திட ேவ
2%. 

ெசய�ைகயி� ஆைசைய மா�றி வா9% நிைலயி�ைல இ�� மனித;��…! 

ஆகேவ இC=லக நிைலையேய கா�� அத� அழிவான மா�ற�ைத� தா'�% ச�தி 
சி�த�களா&% 3ஷிகளா&% 6)யாத நிைலயி� இ��/ள�. 

1.இ$ ெசய�ைகைய மனிதனி� நிைலயிலி�� மா�றிட=% 6)யா�… 

2.இC=லக�தி� மா�% த�ைமயிலி�� 

3.இC=லக நிைலைய மீ7)ட=% 6)யாத நிைலயி� உ/ள�…! 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

நா% எ
O% உண�=க/ அைன�ைதG% ந% உயி� ஓ…% நம$சிவாய.. ஓ…% 

நம$சிவாய.. ஓ…% நம$சிவாய.. எ�� உடலாக மா�றி� ெகா
ேடG/ள�. 

அைத� தா� “பா�வதி பேஜ… நம$சிவாய” எ�ப�. 

நா% Bக��த உண�=க/ உயி3ேல ப72 இ�த உண�$சிக/ ந% இர�த��ட� 

கல�� ந% உடலாக உவா��% க�த�ைம அைடகி�ற�. 

இ� தா� “ஓ…” பிரணவ% “%…” பிர%ம% எ�� ந% சாKதிர'க/ ெதளிவாக� 

(�கி�ற�. அத� வழியி� 

1.நா% எ
O% பா���% Bக��� அறிG% அைன�ைதG% 

2.சதாசிவமாக ஆ�கி� ெகா
ேடG/ள� ந% உயி�. 

3.அதாவ� சதா ந% உடலாக மா�றி� ெகா
ேடG/ள� எ�� ெபா/ப2%ப) ந% 

ஞானிய�க/ (றிG/ளா�க/. 

ஆகேவ நா% சதா சிவமா�க ேவ
)ய� எ�…? 



இைள அக�றி அ/ ஒளி ெப�% அ/ ஞான�ைத நா% Bக��தறி�� ந% 

உடலி� “இைள அக�றி2% அ/ ஞான�ைத$ சதா சிவமா�கி� 

ெகா
ேடயி�த�” ேவ
2%. 

நம� உண�=க/ அைன��% �வ ந7ச�திர�தி� ஈ� � வ7ட�தி� இைண�� 

ந% வாF�ைகயி� எ��% ஏகா�த நிைல என ேபர/ ேபெராளி என ஆகி எ��% 

பிறவியி�லா நிைல அைடய இ� உத=%. 

அகKதிய� �வனாகி திமணமாகி இ மன6% ஒ�றாகி அக
ட 

அ
ட�ைதG% அறி��ண��� இ
ட உலைக அக�றி  ேபர/ ேபெராளி என 

ஆன அ�த அ/ ச�திகைள  ெபற ேவ
2% எ�� நா% ஏ'கி� தியானி ேபா%. 

1.அகKதிய� அவ� வாF�த கால'களி� எைத எைதெய�லா% Bக��தாேரா 

2.அ�த� தாவர இன'களி� ந�மண'கD% 

3.தAைமகைள நA�கி2% ப$சிைலகளி� மண'கD% இ'ேக வ%. 

நA'க/ தியானி��% ெபா9� பல விஷ� த�ைமகD% விஷமான 

உண�$சிகைளG% தAைமகைள நA�கி2% அ�ல� அட�கி2% “அ/ மண'க/” 

உ'கD��/ வ%. 

இைவ அைன��% உ'க/ உட&��/ ெச�� தAைமைய அட�கி அ/ 

ஞான�ைத  ெப�க உதவி ெசHG%. 

உ'க/ மைனைத அகKதிய� �வனாகி �வ மக3ஷியாகி �வ 

ந7ச�திரமான “அ�த  ேபரDட� இைண��…” அ�த  ேபரைள  ெபற 

ேவ
2% எ�ற ஏ�க��ட� தியானிG'க/. 

1.ச�வ பிணிகைளG% அக�றி2% அ/ ச�தியாக 

2.அகKதிய� க
ட பல ?லிைககளி� மண'க/ 

3.இ ெபா9� உ'கD��/ வ%. 

அைத ஏ'கி  ெப�� நம��/ ச�வ பிணிகைளG% ச�வ ேதாஷ'கைள அக�றி2% 

அ/ ஞான ச�திைய  ெபற ேவ
2% எ�� ஏ'கி� தியானி ேபா%. 

ஓ…% ஈKவரா �ேதவா எ�� ந% உயிைர ேவ
) க
ணி� நிைனைவ  �வ 

ம�தியி� ைவ�� உ'க/ நிைனவைன��% �வ ந7ச�திர�தி� பா� ெச&�தி 



அதனி�� ெவளி ப2% ேபரD% ேபெராளிG% ெபற ேவ
2% எ�� ஏ'கி� 

தியானிG'க/. 

அCவா� �வ ந7ச�திர�ைத எ
ணி ஏ'கி� தியானி��  ேபரைள உ'க/ 

உடலி� உவா��'க/. ேபரைள  ெப��'க/. 

அகKதியமாமக3ஷிகளி� அ/ ச�திG% �வ மக3ஷிகளி� அ/ ச�திG% 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% எ'க/ தாH த�ைதய� ெபற 

அ/வாH ஈKவரா எ�� ஏ'கி� தியானிG'க/. 

மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவ� அளா� �வ ந7ச�திர�தி� ேபரைள ஏ'கி� 

தியானி�� அ�ைன த�ைதய� உட� 69வ�% படர$ ெசH� நம�காக  ப7ட 

�ய3ைன அக�ற$ ெசH� ேபர/ ெபற ேவ
2% எ�� அ�ைன த�ைதயைர 

ஏ'கி� தியானிG'க/. 

உ'க/ அ�ைன த�ைதய� உட� 69வ�% அ�த அ/ ச�தி பட��திட ேவ
2% 

எ�� ஏ'கி� தியானிG'க/. 

அகKதிய� ெப�ற அ��த ச�திகைள  ெபற நா% தியானி�க ேவ
)ய 6ைற இ�. 

ெதாட��� ெசH� வ�தா� எ�தைகய தAைமகைளG% பிணிகைளG% ேபா�க 

6)G%. 

ந% பா�ைவயா� ேப$சா� ?$சா� ம�றவ�க/ தAைமகD% பிணிகD% 

ேதாஷ'கD% அக&%. ெசH� பா'க/. 



 



 

நா� இய%கவி�ைல… ம<ெறா�� தா� ந�ைம இய�கிற7 – விள�க� 

  

இ�� வி+ஞானிக/ எ�தைனேயா நிைலகளி� எல�73� எல�7ரானி� எ�� 

உவா��கி�றன�. 

உதாரணமாக நா% ேரா7)ேல நட�� ெச�கிேறா% எ�� ைவ��� ெகா/ேவா%. 

ேபா�% பாைதயிேல ஒ அ9�தமான மிளகாH ெந) கா�றிேல கல�� வ�தா� 

1.எCவள= திறைமG/ளவராக நா% இ�தா&% 

2.அைத$ Lவாசி��% ேபா�… அ�த ேநர�தி� ந�ல �ண'கைள மா�றிவி72 

ந%ைம� �%ம ைவ�� வி2கி�ற� 

3.சி�தி��% த�ைமைய அ�த இட�தி� இழ�க$ ெசH�வி2கிற�. 

அ� எல�7ரானி� ஆக மா�கி�ற�. 

அதாவ�… எத;ைடய உண�ைவ$ Q3யனி� இய�க அO�க/ (ெவ ப% கா�த%) 

கவ�கி�றேதா அைத நா% Bகர ப2% ேபா� அதனி� உண�வி� உண�$சியாக 

ந%ைம இய�கி வி2கி�ற�. 

ஆனா� நா% தவ� ெசHயவி�ைல. Bக��த உண�=தான ந%ைம இய��கி�ற�. 



இைத  ேபா�� தா� ஒ மனிதைன  பா��கி�ேறா%. இ�தா&% அவ� 

உடலிலி�� வர�()ய உண�ைவ நா% அறிய 6)யவி�ைல. 

ஆனா� சில ச�த� ப'களி�… 

1.ஒவைர  பா��தபி� இன% �3யா� அவ� ேம� ெவ� � வ% 

2.இன% �3யாத ேசா�= நம��/ வ% 

3.L%மா பா��தாேல… இன% ெத3யாத சி�தைனகD% வ% 

4.ஏ�… எத��…? ந% மன% அ ப) மா�கிற�…! எ�� நிைல (ட வ��வி2%. 

காரண%… மனித உடலிலி�� வர�()ய அ�த உண�வி� த�ைம ந%ைம 

அறியா� இய��வைத நா% அறிய 6)யவி�ைல. 

வி+ஞானிக/ ேராேபா7 எ�ற இய�திர�ைத உவா�கி அதிேல கா�த  

�லைனG% ெகமி�க&% கல�� எல�73� எல�7ரானி� எ�ற ேபைழகைள 

உவா��கி�றன�. 

1.த72% ேபா� ேமாதலி� அதி�வி� ஒலி அைலக/ எ ப) வகி�றேதா 

2.அத���த�கவா� அ� இய�கி அ�த உண�வி� உண�$சிகD�ெகா ப 

3.எதி� நிைல வ%ேபா� எல�7ரானி� ஆக மா�றி 
4.எCவள= ெப3ய இய�திரமாக இ�தா&% அைத இய��கி�ற�. 

இைத  ேபா�� தா� பிறிெதா மனித உடலிலி�� வர�()ய உண�=க/ ந% 

உடலான இ�த இய�திர�ைத… ந%ைம இய�கிவி2கி�ற�. அதனா� இன% 

�3யா� ேசா�வைட�� வி2கி�ேறா%. 

உதாரணமாக ேஜாதிட% ஜாதக% பா� ேபாெர�லா% த�னிட% வபவ�கைள  

பா���  பா��� 

1.ஒ வா��ைதைய வி72 அத�க �ற% எ�ன வகிற�…? எ�� பா� பா�க/… 

2.ந%மிடமி�ேத ெத3�� ெகா/வா�க/. 

அைத ைவ��… நA'க/ இ ப) இ�கிறA�க/…! எ�� ெசா�வா�க/ காரண%… 

அேத �றி�ேகாளாக இ பதா� அவ�களா� எ�ன… ஏ�..? எ�� ெசா�ல 

6)கிற�. 

ஆனா&% ம�றவ�க/ �2%ப�தி� நட�த கJட�ைத எ�லா% ேக72 வா'கி� 

ெகா
ட பி� கைடசியி� அவரா� அவைர� கா�க 6)யா�. அவ� �2%ப�தி� 



பா��ேதாெம�றா� பல த3�திர'கD% பல ச'கட'கD% பல ெவ� �கD% தா� 

இ��%. 

வயி��  பிைழ ��காக ஜாதக% பா��தா&%… 

1.பிறைடய உண�வி� அதி�=கைள$ ேச��� ேச��� 

2.பிற�� ேஜாதிட% ெசா�னா&% இவ� வாF�ைக பாழாகிவி2%. 

அேத ேபா� தா� ம�திர ஒலிகைள$ ேச���  பிறைர இய�கலா%. பி� இ�=% 

பாழாகி உட&�� பி� பிறைடய ஈ� ��� அவ� ெஜபி�த ம�திர�தா� 

ஈ��க ப72 6தலிேல இவ� எைத$ ெசHதாேனா அ'ேக ேபாH அத��� தா� 

பய�ப2%. 

இ� எ�லா% சாகா�கைலயாக… ஒ உடலி� விைள�த� மீ
2% மீ
2% 

அ2�த உடலிேல L�றி� ெகா
)��%. கைடசியி� யாைன ேதH�� 

க7ெட�%பான� ேபா�� மனிதன�லாத உடலாக� தா� ேபாக ேந32%. 

ஆகேவ மனித உடலிேல ��கிய காலேம வா9கி�ேறா% எ�பைத உண�த� 

ேவ
2%. சிறி� காலேம வாFகி�ேறா%… எ�பைத 

1.“ேநரமாகி வி7ட�…” எ�� இராம� மனைத� �வி�தா� (மணைல� �வி�� 

சிவலி'கமா�கி  Mஜி�தா�) எ�� இராமாயண�தி� அைத� ெதளிவாக� 

கா72கி�றா�க/. 

2.வளர வளர உடலி� தர6% �ைறகி�ற�… ஆGD% �ைற�� ெகா
ேட 

வகிற�…! 

3.இத��/ நா% உயிட� ஒ�றி ஒளியி� உடைல  ெபற ேவ
2% எ�றா� ந% 

மனைத ஒ�றாக� �வி�த� ேவ
2%. 

பைகைமகைள அக�றி ந% பா�ைவயா� ம�றவ�கD��% அ�த� தAைமக/ அக&% 

ச�தியாக$ ெசய�பட ேவ
2%. 

இ�த உலகி� இைள ஒளியாக மா�றி… விஷ�ைத ஒளியாக மா�றிய 

அகKதிய� �வனாகி �வ மக3ஷியாகி �வ ந7ச�திரமாக எ��ேம 

அழியாத நிைலக/ ெகா
2 வாFகி�றா�. 

அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ச�திைய நா6% ெப�� வாF�ைகயி� வ% 

இைள நA�கி உயிட� ஒ�றி ஒளியி� உடலாக எ��% நிைலயாக ஏகா�த 

நிைலயாக வாழ 6)G%. 



 

கா<� ம டல� நCசாக மாறியத� காரண� – ஈ#வரப,ட� 
  

ெசய�ைகயி� பாவ�தினா� வ�த விைனயான தாவர'களி� நிைலயி� 

�ைறவினா� இ�� இC=லக நிைலேய மா�% த�ைம�� வ��/ள�. 

தாவர'களி� ந�பயைன அறி�� LைவG/ள காH கனி வ��க'கD% தானிய 

வ��க'கD% நா% ெப�� இய�ைகயி� அ6ைத  �சி�தி7ட உ�னத கால நிைல 

மாறி இ�ைறய மனிதனி� உணவி� த� இன�திலி�� மா�ப7ட ெஜ�ம% 

ெச�ற ம�ற ெஜ�� வ��க'கைள$ சைம�� உ
O% நாக3க நிைல��� 

த�ைனேய அ)ைம ப2�தி வாFகி�றா� இ�ைறய மனித�. 

இC=லக% ஒ�றி� ச�தியிலி�� ஒ�� ச�தி ெப���தா� வாFகிற�. ஒ�ைற 

ஒ�� அழி�� ஒ�றி� ச�திைய ஒ�� ெப���தா� வா9% ச�திையேய ச�தி 
நிைல நம�� அளி��/ள�. 

அ�நிைலயி� இத� நிைலயி� ம72% எ�ன பாவ%…? எ�ப�ீ. 

ம�ற ெஜ�� வ��க'க/ எ ப) உவாகி வ�தன…? எ�பைத�தா� பாட நிைலயி� 

உண��திG/ேளா%. 



இ�� இ��% இC=லக நிைலயி�… 

1.இC=லகி&/ள Mமியி&/ள கனி வ��க'கைளG% தாவர வ��க'கைளG% நா% 

சிதறவி7டதனா� 

2.(நா% சிதறவிடவி�ைல அைத எ2��  பய�ப2�தி�தா� ெகா
ேடா% எ�ப�ீ) 

3.ந% ெசய�ைகயி� ஆைசயினா� இC=லகி� ெபா�கிஷ'க/ �ைற�ததி� 

நிைலயி� 

4.ம�ற ெஜ���க/ மனித வ��க% 6த�ெகா
2 அைன�� ஜAவராசிகD% மிக� 

�3தமாக  ெபகியத� நிைலயி� 

5.இ%மனித;% ம�ற ெஜ���கD% இ Mமியி� ச�திைய ஈ��� வாFவதினா� 

6.இ Mமியிலி�� ம�ற கனிவ��க'க/ வள% நிைல �ைற��வி7ட�. 

இNஜAவ ெஜ���க/ ெபக  ெபக இ�;% இC=லக நிைலயி&/ள ச��� 

த�ைம �ைறG% நிைலயி�தா� உ/ள�. 

ஒ ஜAவைன அழி பதினா� பல ஜAவ�க/ உ�ப�தியாகி�றன. 

உ'க/ நிைனவி� ம
ணி� �ைத�தா�தா� அC=டலிலி�� பல 

உயிரO�க/ ேதா��வதாக எ
Oவ A�. அ ப) அ�ல..! 

1.ம�ற ஜAவ ெஜ���கைள நா% சைம�� உ
2 அத� ச�திைய  ெப�� 

2.அைத� கழிவாக ெவளி ப2��% அ�கழிவி� இ��% 

3.எ�நிைலெகா
ட ஜAவ ெஜ��ைவ உ
2 கழி�ேதாேமா அத� நிைலயிலி�� 

4.அ�நரகமான அCவாைடயிலி�� பல ஜAவ ெஜ���க/ உயி� ெப�கி�றன. 

ஒ�ைற அழி���தா� ஒ�� ச�தி ெப�கி�ற�. இNஜAவ ெஜ��வி� 

ெப�க�தி��� காரண%… ஆறறி= பைட�த இ%மனிதனாேலதா� அைன��  

ெப�க'கD% வ��/ளன. 

இ�� இC=லகி� மனித இன�ைத� (ம�க/ ெதாைகைய) �ைற�க  

பா��கி�றா�. ஒ மனித� வா9% கால�தி� அவ� வாF�ைகயி� அவ� 

எ�தைன �ழ�ைத ெப�கி�றாேனா அைவ தா% அவன� ெப�க%. 

ஆனா� இC=டைல வி72 அவன� ஆ�மா ெச�ற பிற� அவ� வாF�ததி� ஆைச 

ைவ�� அவ� வாF�த கால�தி� “அவ� ெப�ற இர�தப�த��ட� உ/ள �ழ�ைத 

வா9% நா/ வைர…” அவன� ஆ�மா ம� ெஜ�ம�தி��$ ெச�வதி�ைல. 



ஆனா� அவனி� உடைல அட�க% ெசHத இட�தி� அவ� உடலி� இ�� பல 

உயிரO�க/ உயி� ெப�� ெஜ�ம�தி�� வகி�றன. 

1.இ% மனிதேன மனித வ��க�தி��% மிக வ��க�தி��% 

2.மிக�திலி�� பல ெஜ�� வ��க'கD��% அ)ேகாலியாகி�றா�. 

தாவர வ��க'களி� உ�னத ெபா�கிஷ�ைத$ சிதற வி7டவ;% இCவாறறி= 

எ�;% அறிைவ  ெப�ற ஆ
டவனி� அ)ேகாலிக/ எ�� ெச பி2% 

இ%மனிதேனதா�…! 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

ஒ ேப7ட3யி� சா�N �ைற�தா� மீ
2% ஏ�றி� ெகா2�கவி�ைல எ�றா� 

“அ� இய�கா�” – ஞான�தி� வள�$சி�� “�விட% எ��ேம ெதாட�� ெகா
ட 

நிைலயி� இ�த�” மிக மிக அவசிய% 

இ�த அக
ட அ
ட�தி� ந%ைம  ேபா�ற பிரப+ச'க/ ஏராள% உ
2. 

ஒCெவா பிரப+ச�தி&% உண�=�ெகா ப அ'ேக மனித உ�களி� 

மா�ற'கD% உ
2. 

நம� பிரப+ச�தி� எ ப) வி+ஞான  ெப�க'க/ இ�கி�றேதா இைத  ேபால 

ெமHஞான  ெப�க% உ/ள பிரப+ச'கD% உ
2. அைதெய�லா% நA'கD% 

Bகரலா%. அறியலா%… பா��கலா%… எ�னா� (ஞான�) காண 6)கி�ற�. 

ெவ/ள�ேகாவி� டா�ட� கிJண;�� சில உ
ைமகைள� காO%ப) 

பU7சா��தமாக� ெகா2�ேத�. 

அவ� எ�ன பா��தா�…? 

1.ந% பிரப+ச�தி� ந% Mமிைய� தவிர ம�ற ேகா/க/ எதி&% மனித�க/ இ�ைல. 

2.இ�ெத�த� ேகா/களி� இ�த அள= நA� இ�கி�ற�. 

3.சில ேகா/களி� உைற பனியாக இ�கி�ற�. அெத�லா% சிறி� கால�தி� 

அழி��வி2கி�ற�. 

இைதெய�லா% அவ��� ெதளிவாக� ெத3G%ப) ெசHேத�. என�� ம72% 

ெத3�தா� ப�தா�…! எ�� அவ��% கா7)ேன�. 

ஆனா� அ�த மாதி3 எ�லா% கா7)ய பி� எ�ன ஆன�…? 



Lயநல�தி� ெசாSப'க/ வ��வி2கி�ற�. “நா� இ�த இட�திேல 

ேத2கிேற�… நா� இ�த இட�திலி�ேத ெபற 6)G%…” எ�� 

இ��வி7டா�. 

ஆனா� �ைவ ம72% ேத) வரமா7டா�. 

ஞான� எ�ைன இ�த இட�திேல ெபற$ ெசH� வி7டா�. அதனா� “நா� 

�ைவ� ேத) எ'ேகG% ெச�ல ேவ
)யதி�ைல…” � தா� 

ெசா�லியி�கி�றா� அ�லவா…! நா% இ�த இட�தி� ெதாட�� ெகா/ள 

6)G% எ��. 

இ ப)G% சில ேப� உ
2. 

ஒ ேப7ட3யி� சா�N தA��� வி7டா� எ�ன ஆ�%…? ேவைல ெசHGேமா…! 

சா�N ஏ�றி� ெகா/வத�� மி�சார% எ'ேக இ�கி�ற� எ�� ேத) அைத 

ஏ��கி�ேறா% அ�லவா. 

ேசக3�க ப7ட மி�சார�ைத எ�லா% ெசலவழி�தா� ேப7ட3 பலவ Aனமா�%. 

அைத உபேயாக ப2�த மீ
2% ேப7ட3ைய$ சா�N ெசH�தா� ஆகேவ
2%. 

அைத  ேபா�� அ�த அ/ உண�ைவ� தன��/ ெப��வத�� �ைவ$ 

ச�தி�� உண�ைவ உறவா) அதி&/ள உ
ைமகைள� ெதளி�� ெகா/ள 

ேவ
2%. 

ஆனா� அ ப) இ�லாம� 

1.�விடமி�� “எ�லாேம ெத3�� ெகா
ேட�…!” 

2.அவைர எத�காக  பா� ப�…? 

3.�விட% ெசா�ல எ�ன இ�கிற�…? எ�� ெசா�னா� எ�ன ஆ�%…? 

� ெகா2�த அ�த ெமH உண�=க/ அவ��/ இய�கிய த�ைம தன��/ 

அைத மீ
2% வ& ெபற$ ெசHயவி�ைல எ�றா� 

1.ஆக ெமா�த% பலவ Aனமைடய�தா� ெசHG%. 

2.ேபா�% பாைதயி� வள�$சியி� த�ைமக/ ��ற�தா� ெசHG%. 

3.இைத எ�லா% நா% ெத3��ண��� ெசய�ப2த� ேவ
2%. 



மீ
2% மீ
2% அ/ ஞானிகைள  ப�றிய அ/ ஞான உண�=கைள நA'க/ 

பதி= ெசH� ெகா
ேடயி�க ேவ
2%. 

அைத எ
ணி எ
ணி அத�� ஊ7ட% ெகா2��� ெகா
ேடயி�க ேவ
2%. 

இ�ைல எ�றா� எ� பதிேவா அத���த�க ந%ைம� திைச தி �%. கிைட��% 

பல� இ�லா� ேபா�%. 

� இ�லாத வி�ைத வி�ைதயாகா�…! 



 



 

உ%க" ஆ�வ*ைத எதிேல கா,ட ேவ ��…? 

  

ெவ/ள% வவத�� 6� அைண ேபா72� த2��� ெகா/வ� ேபா� தAய ச�திக/ 

உ'கD��/ �காதப) தியான�தி� ?ல% அ/ ச�திைய வள���� 

ெகா/D'க/. 

1.இத��� காேசா… பணேமா… ஒ��% ேதைவயி�ைல. 

2.அதிகாைலயி� ஐ�� மணி�� எ9�� ஒ அைர மணி ேநர% �வ 

ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�� 

3.அ�த$ ச�தியிைன உ'கD��/ வ& ஏ�றி� ெகா/D'க/. 

யா% (ஞான�) ஆர%ப�தி� ெகா2�த உபேதச'கைள யா% எ7)  பி) ப� 

எ�றா� சிரம%. உபேதச% ேக7ட பைழய அ�ப�கD��� ெதளிவாக� ெத3G%. 

எ�KபிரK மாதி3 ஓ)� ெகா
ேட இ��%. யா% அ��த% காண 6)யா�. 

ஆனா� இ ேபா� எ�ேலா��% அ��த% �3G% அளவி��$ ெசா�லி� ெகா
2 

வகி�ேற�. 



காரண% 6�னா) சில ரகசிய'கைள எ�லா% ெசா�ேவ�. ம�திரவாதிக/ அைத� 

தி)$ ெச�� வி2வா�க/ எ�பத�காக… ப72% படாம� அவ�கD��  

�3யாம� இ பத�கா�� கட…கட…கட… எ�� உ7)� ெகா
2 ெச�ேவ�. 

இ ெபா9� அ� எ�லா% இ�ைல. 

உலக% இ�� மிக=% ேமாசமான நிைலயி� இ/ Q9% நிைலயாக இ பதா� 

எ�ேலா��% அ/ ஞான% கிைட�க ேவ
2% எ�ற ேநா�க�தி� இ�த  

பவைர� (POWER) உ'கD��� ெகா2�கி�ேற�. 

1.இைத ேக7டவ�க/ நA'க/ தயாரானா� ேபா�% 

2.இ�த உலைகG% கா�கலா%… ஊைரG% கா�கலா%… உ'க/ வ A7ைடG% 

கா�கலா%…! 

யா% ெசா�&% உபேதச� க���கைள 6ைற ப2�தி� ெகா
2 ப��வ ப2�தி 
ெகா
2 வ�தாேல ேபா�மான�. நA'க/ சிரம பட ேவ
)யதி�ைல. 

சிரம�திலி�� நA'க/ வி2ப2வத�கான வழிகைள� தா� இ'ேக ெசா�லி� 

ெகா
2 வகி�ேறா%. 

நா� சிரம ப7ேட�… ெதளி�ேத�…! அ�த� ெதளி�த உண�=கைள நA'க/ ெபற 

ேவ
2% எ�� � வழியி� உண��தி� ெகா
2 வகி�ேற�. 

1.இதி� நA'க/ யாராவ� தயாரானா� தா� உ
2 

2.அைரG% �ைறGமாக வி72 வி72$ ெச�ல 6)யா� 

3.அ� ேபா�ற நிைல இ�லாதப) நA'க/ வள��� கா7ட ேவ
2%. 

கா�� ம
டலேம இ�� ந$L� த�ைமயாக மாறி வி7ட�. கட=ளி� 

அவதார�தி� வராக� எ ப)$ சா�கைடயி� உ/ள நா�ற�ைத  பிள�� ந�ல 

உண�ைவ Bக��தேதா இைத  ேபால� கா�� ம
டல�தி� உ/ள 

ந$L�த�ைமைய நA�க� �வ ந7ச�திர�தி� அ/ ச�திைய உ'கD��/ 

ெப�கி உட&�� பி� பிறவியி�லா நிைல அைடவேத கைடசி நிைல. 

இ�த$ Q3ய;% அழிய� ()ய� தா�. அத� ஈ� � வ7ட�தி� இ�க�()ய Mமி 
எ�த ேநர% தைல கீழாக ஆ�%…! எ��% ெசா�ல 6)யா�. அO �
2க/ 

ெவ)�தா� ேபா�%. 



ஏென�றா� ��கிய காலேம இ�கி�ற�. 2004�� ேம� உலக% எ ப) இ��% 

எ�� ெசா�ல 6)யா�. எ'ேக பா��தா&% தAவிரவாத%..! அ�த� க2ைமயான 

உண�=க/ கா�றைலகளி� பதிவாகி�ற�. 

ப�தி3�ைகயி&% )வியி&% பா��� அைத எ
O% ேபா� நம��/D% 

தAவிரவாத% ஆகிவி2கி�ற�. 

1.ந%ைம அறியாமேல பைகைமக/ வகி�ற� 

2.ந%ைம அறியாமேல உட&��/ தAைமக/ வகி�ற�. 

இைத  ேபா�ற நிைலயி� இ�� வி2பட ேவ
2% எ�பத��� தா� இைத$ 

ெசா�வ�. 

எ ப)G% நA'க/ சிறி� ேபராவ� 6�தி� ெகா
\�க/ எ�றா� அைத ைவ�� 

ம�றவ�கD��% ந�ைம ெசHய 6)G%. 

நா� ஒவ� இ�தா� ேபா�மா…! நA'க/ எ�ேலா% தயாராக ேவ
2% 

எ�பத��� தா� மீ
2% மீ
2% இைத$ ெசா�கிேற�. 

உய��த ச�திகைள� ெகா2�கி�ேறா%. அத� ?ல% ந�ைமக/ நட�கிற� 

எ�றா� அதி� இ�க�()ய உ
ைம நிைலகைள 

1.இ�த மாதி3� ெத3கி�ற� 

2.இத�� அ2�� எ�ன ெசHய ேவ
2%…? 

3.எ ப)  ப��வ ப2��வ�…? எ�� எ%மிட% ேக72� ெத3�� ெகா/ள 

ேவ
2%. 

சாமியிட% (ஞான�) எ ப)� ேக72� ெத3�� ெகா/வ�…? எ�� எ
ண 

ேவ
)யதி�ைல. ெத3�� ெகா/ள�()ய ஆ�றைல நA'க/ ெபற ேவ
2% 

எ�பத���தா� அதிகாைலயிேலேய தின6% உ'கD�� உய��த ச�திைய 

ஏ�றி� ெகா2 ப�. 

இைத நA'க/ வள���� ெகா
டா�… 

1.ஆயிர% ேப��  பல தAைமகைள  ேபா�க 6)G% 

2.உ'க/ அரவைண பி� ஆயிர% ேபைர� கா பா�ற 6)G%. 

ஆகேவ பழைமையேய எ
ணாதப) எதி�கால�தி� உண�ைவ நA'க/ வள���� 

ெகா/ள ஆ�வ�ைத� கா72'க/…! 



 

இய<ைகயி� ச�திைய' ெசய<ைக�காக' ெசலவழி*த பாவ*ைத மனித�க" 

உண�� ேநர� வ97 வி,ட7 – ஈ#வரப,ட� 
  

ந% 6�ேனா�க/… ஆ�மா பி3�த உடலி� அC உடலிலி�� உ�ப�தியா�% 

உயிரO�க/ ேதா�றாத நிைல ப2�தி அC=ட&ட� அC=ட� ெகடாத ப��வ 

நிைல ப2�தி அட�க% ெசH� ைவ�தா�க/. 

இ�� இ�கலியி� ம�களி� ெதாைக ெப�வதினா� அைன�� ஆ�க$ ச�திகD% 

அதிக3��% நிைல�காக ம�களி� ெதாைகையேய �ைற��% நிைலயி� பல 

வழிகைள$ ெசHகிறா�க/. 

மனிதேன மனிதனி� இன வ��க�ைத நி��த  பா��கி�றா� இ�� வா9% 

மனித�. 

ஆவி உலகி� பல மனித இன ஆவிக/ த� எ
ண�ைத ஈேட�ற$ L�றி� ெகா
ேட 

உ/ள நிைலயி�தா� 

1.இ�� பல இட'களி� ஒ தாH ஒ மக= ெப�% நிைல ம72% இ�லாம� 

2.ஒ தாH ஒேர Qலி� பல மக=கைள ஈ;% நிைலயி� 

3.மிக வ��க�தி� நிைல�� ஒ ப வ�� பிற�கி�றன. 



பிற��% மக=கைள� �ைற�க வழி கா
கி�றா� இ�கலியி� மனித�. ஆனா� 

இற��% உடைல எ�நிைலயி� சிதற வி2கி�றா�…? இ�த நிைலைய  �3�� 

ெகா
டா� பல நிைலகளி� இ�நிைலைய மா�றிடலா%. 

ஆவி உலகி&/ள ஆ�மா�க/ ம72% பிறவி எ2�தா� இ��/ள ம�க/ 

ெதாைகGட� () வராதா…? எ�ப�ீ.. 

ஆவி உலகி&/ள மனித ஆ�மா�க/ எைவGேம உடேன பிறவி எ2��% ெஜ�ம 

ஆைசயி� வ�� பிற பதி�ைல. ஆவி உலகி� உ/ள ஆ�மா�கD���தா� 

இC=லகி� உட&ட� வா9% மனித�களி� நிைல �3கி�றேத. 

இ �திய �திய உயிரO�க/ ேதா��% நிைலைய இ% மனித� மா��% வழிைய 

ஏ�ப2�தி வாF�தாேல… 

1.மனிதனிலி�� மிக% மிக�திலி�� ம�ற ெஜ���க/ இவ�றி� நிைலG% 

மாறி 
2.Q3யனிலி�� வ% ச�தியினா� தாவர வ��க'க/ ெசழி�� வள% உ�னத 

நிைல ெபறலா%. 

Q3யனிலி�� வ% ச�தியி� �ைற�ேதா அதிக ப7ேடா வவதி�ைல. எ��% 

ஒேர நிைல ப)�தா� வ�� �விகிற�. 

இC=லகினி� ேதா�றி2% உயிரO�களி� ஈ� � ச�தியி� �3த�தினா� (ஜAவ� 

ெப�ற உயிரO�களி� ெப�க�தினா�) தாவர வ��க'களி� நிைல �ைற�� 

வி7டன. 

இ�� தாவர'கD��  பல ெசய�ைக நிைல ெகா
ட ப��வ% (உர'க/) 

ஏ�றினா&% 6� கால�தி� உ/ளதி� LைவG% மண6% இ�றி�ைல. 

Mமியிலி�� ெவளி ப2% ச�திையேய ம�ற ஜAவ� ெப�ற உயிரO�க/ ஈ��� 

வாFகி�றன. இன  ெப�க% ஆக ஆக இ ெப�க�தி&/ள ஜAவ�கD���தா� 

இ Mமி�தாG% ந% Q3ய;% த% ச�திக/ ச3 ப2கி�றன. 

தாவர வ��க'களி� நிைல�� அத� ஈ� �� த�ைம�� உக�த ச��� த�ைம 

�ைற�ேத வகிற�. 



ஜAவ� ெப�ற உயிரO�களி� ெப�க�தி� Lவாச�தினா&% இ�� 

ெசய�ைகயினா� வ�த விைன ெகா
2 இ�கா�� ம
டல�தி&/ள ச�தியி� 

த�ைம �ைற�ததினா&% இ�கா�ேற க2% விஷ��ட� L�றி� ெகா
2/ள�. 

அதனா� தாவர வ��க'க/ ெசழி�� வள% நிைலயி�ைல. 

1.கலியான இ%மனித� த� ச�தியி� ச�திெய�லா% 

2.ெசய�ைகயி� ேபH��  பலியி7டதி� பாவ�ைத 

3.உண% த�ைம�� வ�� வி2வா�… வ�� வி7டா�…! 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

நA'க/ எ�ேலா% உயர ேவ
2% எ�ற எ
ண�தி� யா% இ��% ெபா9� 

1.எ�ைன� தாF�தி… 

2.உ'கைள உய���கி�ேற�. 

ஆனா� நா� உ'கைள� தாF�தி எ�ைன உய��தவனாக� கா7)ேன� எ�றா� 

அக�ைத எ�ற நிைல வ%. “நா�…” எ�ற ஆணவ% வ�தா� சி�தி��% த�ைம 

இழ�க ப2கி�ற�. 

இைத  ேபா�ற நிைலகளிலி�� வி2பட ேவ
2% எ�� �நாத� ெதளிவாக 

எம��� கா7)னா�. 

நா% அைனவ% � வழியி� ெச�� நா� எ�ற அக�ைதைய வி2�� 

1.அ/ உண�ைவ அைனவ% ெபற ேவ
2% எ��% 

2.அைனவைடய உயி% கட=/ எ��% 

3.அ�த உட�க/ அைன��% ஆலய% எ��% நா% மதி�� வாFத� ேவ
2%. 

�நாத� கா7)ய அ/ வழியி� நா� வழி நட�தி$ ெச�ல ப2% ெபா9� 

எ�ைன  ேபா��ேவா� பல�. சில� R�ற=% ெசHவ�. 

ேபா��ேவாைர� க
2 நா� அவ�காக அதிகமாக$ ெசHவ�% R��ேவாைர� 

க
டா� ெவ� பைடவ�% அ�ல. 

“ேபா��வ�% R��வ�% சமேம”. 



ேபா�ற&��3ய நிைலகைள ஒவ3டமி�� ேக7டபி� அவ� உடலிலி�� 

மகிF$சி எ�ற உண�=க/ ெபற ப2% ெபா9� நா� கவைல ப2% ெபா9� அ�த  

ேபா��% உண�=க/ என��/ அதிக$ ச�தி வாH�ததாக மா�%. 

ஆனா� எ�ைன ஒவ� R�றிவி7டா� எ�ற உண�ைவ$ ேச��� வி7டா� எ� 

உட&��/ R��% உண�$சிக/ அதிகமாகி நா� ந�லைத$ ெசHG% உண�=க/ 

ெசயலிழ�க ப2%. 

இைத  ேபா�ற நிைலகளி� �நாத� ெகா2�த அ�த  ப��வ நிைலகளி� தா� 

நா� வழி நட�தி$ ெச�கி�ேற�. 

ஒ ெந�ைல எ2�� விைத�ேதா% எ�றா� அ�த ெந� (விைத) அழி�� 

வி2கி�ற�. அத� ச�ைத எ2��� த� இன�ைத அ'ேக ெப��கி�ற�. 

ெந� (விைத) அழி��வி7ட� எ�றா� உன�� எ ப)� கிைட��%…? எ�� 

ெசா�னா� 6)Gேமா…! 

அ�த விைதைய  ப��வ ப2��% ெபா9� தா� மீ
2% பல ெந�லாக 

விைளகி�ற�. 

வி���கைள நில�தி� ஊ�றினா� அ�த வி��க/ மைற�� வி2கி�ற�. அதனி� 

ச��கைள எ2��� த� இன�ைத வள��க$ ெசHகி�ற�. 

ெந�ைல விைளய ைவ�த பி� மகQ� ெகா2�கி�ற�. �வி�த பி� அைனவ% 

சா பி2கி�றன�. 

இைத  ேபால�தா� உ'கD��/ அ/ ஞான�ைத  ெப�க$ ெசH� 

ெகா
)�கி�ேறா%. உ'கD��/ அ/ ஞான% விைள�த பி� 

1.என��% உய��த ஆகார% கிைட�கி�ற�. 

2.உ'கDட� பழகியவ�கD��% அ/ ஞான% கிைட�கி�ற�. 

3.அ/ வழி அ/ ஞான வி��க/ அ'ேக வளர� ெதாட'�% ச�தி 
கிைட�கி�ற�. 

நா% அைனவ% அ/ ஞான�ைத  ெப�கி இ�த உண�வி� ெசா�லாக வ% 

ெபா9� அ/ ஞான வி���களாக  பட�கி�ற�. 



ேக7ேபா� உண�=க/ அைன�தி&% பதிவாகி�ற�. அைத நிைன= ெகா/D% 

ெபா9� வள��க 6)கி�ற�. 

ேக7ட பி� அத;ைடய நிைலக/ அCவள= தா�…, “ேக7ட� ேபா�%…!” எ�� 

இைத  ேபா�றி� �தி��வி72$ ெச�றா� ஞான�ைத வள��க 6)யா� 

எ�பைத� ெதளிவாக� ெத3�� ெகா/D'க/. 



 



 

தியான� ெச?ய�6�ய அைனவ�ேம 8�கியமாக* ெத397 ெகா"ள 

ேவ �ய7 

  

1.சில ேநர'களி� கJட'கேளா உட� உபாைதகேளா வ�தா� 

2.நா% ச3யான 6ைறயி� தியான% எ2�� வ�தா� 

3.அ�த� கJட�ைத மா��வத��
டான ஞான6%… அைத எ ப) வழி நட�த 

ேவ
2% எ�ற உபாய6%… வ%. 

ச'கட'க/ வர ப2% ெபா9� ஈKவரா…! எ�� உயிைர எ
ணி அ�த� �வ 

ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% ெபற ேவ
2% எ�� ஏ'கி� தியானி�க 

ேவ
2%. 

பி�… �வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% எ'க/ இர�த நாள'களி� 

கல�க ேவ
2%… எ'க/ உட� உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ அைன��% 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% ெபற ேவ
2% எ�� எ
Oத� 

ேவ
2%. 

அ ேபா� சலன% ச+சல% ச'கட% இைதெய�லா% நA�கிவி72 

1.எ� உ
ைமேயா அைத உண��� 

2.அத��� த�க ந%6ைடய எ
ண'கைள$ சீரா��வ�%… ந�ல ெசய�கைள$ 

ெசய�ப2�த=% 6)G%. 



உட� உபாைத உ�றவைர  பா���% ெபா9� 6தலிேல ஆ�ம L�தி ெசHய 

ேவ
2%. அ� சி� �ழ�ைதயாக இ�தா&%… த�னா� ெவளியிேல ெசா�ல 

6)யவி�ைல எ�றா&% 

1.எல�73� எலக7ரானி� எ�ற உண�வி� த�ைம ெகா
2 

2.நா% பாH$L% மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி அ�த� �ழ�ைத உடலி� ஊ2வி 
அ'ேக இய�க$ ச�தியாக மா��%. 

“6)யவி�ைல…” எ�பவ�கD�� இதய� �) � நி�றா&% (ட இேத மாதி3 

ஆ�ம L�தி ெசH�வி72 அ�த இதய�தி�� ேம�… “ைக ைவ�ேதா%…” எ�றா� 

அ�த� �) � மீ
2% வவத�� ந�ல வாH � இ�கிற�. 

ஆனா� மிக=% ப9தாகி வி7டா� ஒ��% ெசHய 6)யா�. தி\ெர�� 

எதி�பாராதப) சில நிைலக/ வ�தி�தா� அைத மீ
2% இய�க ைவ�க 6)G%. 

இதய�திலி�� வர�()ய நிைலகளா� அ'ேக �) பிேல ஏதாவ� சிறி� 

பிசகானா� இதய�தி�� ேம� ைகைய ைவ�த=டேன இய'கிவி2%. 

ஆனா� இதய�ைத இய�க�()ய சி�?ைளயி� உ/ள B
ணிய நர%�களி� 

ப9தாகி அதனா� இதய% ச3யாக இய'கவி�ைல எ�றா� அ� ஒ��% ெசHய 

6)யா�. 

ஆகேவ 

1.இைத  ேபால ஒCெவா ச�த� ப6%… ஒCெவா ேநாH��%… ஒCெவா 

விதமாக இ��%. 

2.இ�தா&% நா% எ2�க ேவ
)ய� அ�த �வ ந7ச�திர�தி� ேபரைள� 

தா�. 

அைத  ெபற ேவ
2ெம�� வ&வான நிைலயி� எ
ணி நம� பா�ைவைய$ 

ெச&�தி அேத உண�=ட� ந% ைகைய� �ழ�ைதயி� உடலி� ைவ�தா� அைத 

எ9 ப 6)G%. 

ஆக… சி� �ழ�ைதயா� எ
ண 6)யா�… அதனா� ெசா�ல 6)யா�… 

ெசா�னா� ேக7க 6)யா�…! எ�� இ�தா&% (ட உடலி� ைகைய 

ைவ�ேதா% எ�றா� அ'ேக ேவைல ெசHG%. 



உதாரணமாக… நா% ேவைல ெசHG% இட�தி� ஆபஸீ� ந% மீ� ேகாப ப72… 

நமைம� �ைற ெசா�கிறா� எ�� ைவ��� ெகா/ேவா%. 

1.அ�த� �ைற நம��/ வராதப) ஆ�மL�தி ெசH� வி72 

2.அவ� சி�தி��$ ெசய�ப2% ஆ�ற&% ந% மீ� அவ�� ந�ல எ
ண'க/ வர 

ேவ
2% எ��% எ
ணினா� 

3.இ�த உண�= அ'ேக ஊ2=%. 

ஆனா� நா% தவ� ெசH�வி72 ஆபஸீ� நம��$ சாதகமாக வரேவ
2% எ�� 

ெசா�னா� அ� நட�காத கா3ய%. 

நம��/ த � இ�லாத நிைலைய  பா���� ெகா/ள ேவ
2%. தவ� 

ெசH�வி72 தவ���$ ச3யான மா�� ெகா2�க ேவ
2% எ�� ெசா�னா� அ� 

தவறான நிைலக/. 

ஆகேவ உ
ைம எ�� ெத3�தா� ஆ�ம L�தி ெசH� வி72 

1.அவ� எ� பா� ந�ல உண�ைவ உண��� 

2.அ�த உ
ைமயி� இய�க�தி�ெகா ப என�� உதவி ெசHய ேவ
2% எ�� 

எ
ணினா� நி$சய% அ� ந�லதா�%. 

இைத எ�லா% ஒ பழ�கமாக எ2��� ெகா
டா� ந%6ைடய மன உ�திG% 

நா% எ2��% அ/ உண�=% தAைமயிலி�� வி2பட� ()ய ச�தியாக நம��/ 

வகி�ற�…! 

ஒCெவாவ��% இ� ேபா�ற ச�த� ப'க/ உ
2. இ�த� தியான�ைத 

எ2��� ெகா
டவ�க/ மன உ�தி ெகா
2 ெசய�ப2�தினா� மா�றி அைம�க 

6)G%. உ'கைள நA'க/ ந%�'க/. 



 

இற9த உடைல* தகன� ெச?ய ேவ ��… �ைத�க� 6டா7 – ஈ#வரப,ட� 
  

ஒCெவா பிறவியி&% பல உயிரO�களி� நிைலGட� வாF�த நா% 

அC=டைல வி72 ந% ஆ�மா பி3�� ெச�&% ெபா9� ந% ஆ�மா=ட� ()ய 

“ச த அைலG%… ச�� நிைலG% தா�…” ந% உயிரா�மா=ட� இNெஜ�ம�தி�� 

வ% ெபா9�% வகிற� 

இ�கா�றினி� பல நிைலெகா
ட ஆவியான உயிரO�க/ L�றி� ெகா
ேடதா� 

உ/ளன. 

1.பிறவி எ2��% ஆைசயி&% 

2.த� எ
ண�ைத$ ெசயலா��% ஆைசயி&% 

3.�2%ப�ைத� கா��% ப��� ெகா
ட ஆைசயி&% 

4.பழிவா'�% ெவறி நிைல ெகா
ட �ேராத� த�ைமயி&% 

5.வா9% கால�தி� அகால மரணமைட�� அவதிG�% நிைலயி&% 

6.பல நிைலெகா
ட ஆவியான உயிரO�க/ L�றி� ெகா
ேட உ/ளன. 

இC=லகி� வாF�தி2% மனித�கைள� கா7)&% ம�ற ஜAவராசிகைள� கா7)&% 

அதிக நிைலயி� பட��த நிைலயி� பல உயிரO�க/ L�றி� ெகா
ேட உ/ளன. 



�திய �திய மனித� பிற�கிறானா…? அ ப) எ�றா� ேபான ெஜ�ம% எ�பதி� 

நிைலெய�ன…? ஆதியி� வ�த உயிரO�க/தா� நா% எ�லா% எ�றா� ஆதி 
கால�தி� மனித�களி� ஜன�ெதாைக �ைற=…! இ ெபா9� அதிகம�லவா…? 

ஆவி உலகி&% பல உயிரO�க/ L�றி� ெகா
ேட உ/ளனவ�லவா எ�� 

எ
Oவ A�. 

இC=லக% க�கியி� ேதா�றி� கலியி� 6)G% கால�தி� வ�த உயிரO�க/ 

ம72% அ�ல… இ��/ள உயிரO�க/ ம72% இ��/ள உயிரO�க/ 

எ�லா%. 

இC=லக% ேதா�றிய நா/ ெகா
ேட வ�த உயிரO�க/தா� எ�லாேம. 

பட���/ள உயிரO�க/ எ�லா% உலக% மா�ப2% நிைலயி&% இC=ல�டேன 

L�றி� ெகா
ேடதா� வகி�றன. 

�திய �திய உயிரO�க/ வள��� ெகா
ேடதா� உ/ளன. இ Mமி ஈ��� 

ெவளி ப2��% உJண அைலகைள� ெகா
2 பல ேகா) உயிரO�க/ அ�ற�� 

வள��� ெகா
ேடதா� உ/ளன. 

இ%மனித உயிரOவி� இ�� பல உயிரO�க/ உதி�� ெவளி ப2��கி�றன. 

ஒCேவா� உடலிலி��% அC=ட� அழி�� ஆ�மா பி3�� ெச�ற பிற�% பல 

உயிரO�க/ அC=டலி� இ�ேத வள�$சி ெப�� பல உயிரO�க/ 

உதி�கி�றன. 

ஆதியி� வாF�த மனித இன% �ைறவாயி�தா&% அ%மனித இன�தி� 

ஒCேவா� உட&% அத� ஆ�மா பி3�� ெச�ற பிற� அCவா�மா=��$ 

ெசா�தமான ஆவி நிைலயான ச�� நிைலG% ச த அைலG% அத;ட� ெச�ற 

பிற� இC=டைல நா% அட�க% ெசHG% நிைலயி� இC உடலி� இ�� Mமியி� 

இ�� ெவளி ப2% உJண அைலயி� ஈ� பினா� அC=டலி� இ�� பல 

உயிரO�க/ உயி� ெப�� �9வான நிைலயி� பட���/ளன. 

மனித உடலி� இ�� உயி� ெப�ற உயிரO�க/ அ�நிைலெகா
ட ச�திையேய 

த�;/ ஈ��� அேத நிைல ெகா
ட Lவாச'கைள  ெப�� மனித� க� ப�தி�� 

வ�� மனித;ட� வ�� வி2கிற�. 



ஒ மனித� இற�� வி7டா� அC ஒேர மனித� ம72% பிறவி எ2�� வ�த 

நிைலய�ல இ ெபா9� உ/ள நிைல. 

1.ஒCெவா மனித;% அவ� இற�த பிற� 

2.அவனிலி�� பல உயிரO�க/ மனிதனாக  பிறவி எ2�� 

3.மனித இன6% வள��� ெகா
ேட வகிற�. 

அைத ேபால�தா� ம�ற ெஜ���களி� உயிரOவி� நிைலG%. 

ந% 6�ேனா�க/ இத� நிைல அறி�� தா� உடைல அட�க% ெசHG% 

நிைலயிலி�� எ3��% நிைலைய ஏ�ப2�தினா�க/. 

1.உடைல எ3��% ெபா9� அC=டலி� உ/ள ஆ�மா ம72%தா� 

2.அத� ஆவி நிைலயான ச�� நிைலைய� த�;/ ஈ���� ெகா/கிற� 

3.உடலி� உ/ள நA�$ ச���க/ அைத எ3��% நிைலயி� ஆவியாகி நAட� நA� 

கல�� வி2கிற� 

4.தகன% ெசHத உடலிலி�� �திதாக உயிரO�க/ ேதா��வதி�ைல. 

இத� உ
ைமைய அறி��தா� ந% 6�ேனா�க/ உடைல வி72 ஆ�மா பி3�� 

ெச�ற பிற�% அC=டைல  பல நிைலயி� ப��வ ப2��% வழி கா7)னா�க/. 

உயிரO�க/ ெப�% நிைல �3�ததா…? 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

வ�கீ�க/ ச7ட�ைத  ப) பா�க/. அவ3ட% ஏராளமான [�க/ இ��%. 

கால QFநிைல ச�த� ப% எ ப) ஆன�…? ��ற�திலி�� இவைன  பி3 ப� 

எ ப)…? எ�ப� தா� வ�கீ�களி� ேவைல. 

ந�ைம ெசHபவைன� கா�க ேவ
2% எ�ற உண�= ெகா
2 அ�த [�கைள  

ப)�� வ�தா� ந�ைம ெசHதவைனG% கா��%. வ�கீைலG% கா��% நிைல 

வ%. 

ஆனா� ��ற% ெசHேதாைர� ��ற�திலி�� மீ7)2% நிைலயாக� ��ற% 

ெசHேதா��$ சாதகமாக$ ெசய�ப2% ெபா9� எ�ன ஆகிற�…? 



அத�காக வாதாடலா%… காைசG% ெபறலா%… இதனி� ெசயலாக எவ��� 

��ப% உவா�கினாேரா அ� அவ��/ 69ைம அைடகி�ற�. 

1.��ற% ெசHேதா� மகிFவ� 

2.ஆனா� ந�ைம ெசHேதா� ேசா�வைடவ� 

3.அவ3� உண�= வ�கீலி� மீ� பாG% 

4.தAைம ெசHG% உண�=க/ இ'ேக ேச%. 

பாதா% பா� ந�ல� தா�. அதிேல ெத3யாதப) விஷ% ப72 வி7டா� அைத� 

�)�தா� ந%ைம ம)ய$ ெசH�வி2%. 

அைத  ேபா�� தா� ந�ல மண% ெகா
டவ� ேவதைன ப2கி�றா�. 

ேவதைனயான உண�=கைள Bக�கி�றா�. ந�ல மன% விஷ% ேதாH�� 

ெக2கி�ற�. 

1.எவரா� இ�தைகய நிைல வகிற� எ�� (வ�கீைலேயா நAதிபதிையேயா) உ�� 

ேநா��கி�றா�. 

2.“அட  பாவி என��� �ேராக% ெசHதாH..” எ�� எ
Oவா�. 

அ�த உண�= இ'ேக பதிவானபி� அ� மீ
2% நிைன=�� வ%. இ'ேக பாதக 

நிைலைய உவா��%. 

1.தAைமG/ளவைன$ ச7ட'க/ இய�றி� கா�கலா%. 

2.ஆனா� “இவ;��/ ந�லைத� கா�க� தவறிவி2வா�”. 

வ�கீ�களி� �2%ப'களி� தAைமயி� உண�= வ�� கJட ப2பவ�கைள  

பா��கலா%. இவ� (வ�கீ�) ேசா�வைடG% ெபா9� இவைடய பி/ைளக/ 

இவைர� தா��% உண�=க/ வ%. 

அேத சமய�தி� L�றிG/ளவ�கைளG% “இவ�� எதி3…” எ�ற நிைலைய 

உவா��%. வாF�ைக ��கிவி2%. 

“திறைம…” எ�ற நிைலக/ ெகா
2 தAைமக/ எ ப) எ�� உண��� 

1.தAைம உ/ளவைர� தAைம இ�லாதவ� எ�� வாதி72 

2.ெஜயி�கி�றவ�கD�ேக நAதிபதி பதவி கிைட�கி�ற�. 



நAதிபதி பதவி வ% ெபா9� இ�த உண�வி� அ;பவ% ெப�ற பி� எதி� வ�கீலி� 

உண�ைவ� க
டபி� இ�த B
ணிய அறி= ெகா
2 “த�ம�தி� எ�ைலைய 

ைவ�தா�” நAதிைய� கா�க 6)G%. 

நAதிபதியாக உ/ளவ�கேளா இ�� ெப%ப�தி ெச�வ�தி���தா� 

அ)ைமயாகி�றன�. அநAதிைய�தா� அவ��/ வள���� ெகா/ள 6)கி�ற�. 

ஆனா� அநAதியி� வழியி� ெச�வ% ேத2ேவா� �2%ப'களி� மன ேநாH 

அதிக3�� நAதிபதியி� உட� நல% ெக2%. அ�த உட� ம
O���தா� 

ெச�கிற�. 

இ�த உடைல வள��க$ ெச�வ�ைத� ேத)னா�. ெச�வ% வ�தா&% அ�த$ 

ெச�வ�தா� எதி3யி� உண�=கேள அதிக3�� வி2கி�ற�. 

ேச���� ெகா
ட உண�=க/ மனிதனி� சி�தைனைய$ சிதற$ ெசH� 

சி�தைனய�ற ெசயலி� த�ைம உவான பி� இ�த உயி� “நA இைத அ;பவி…” 

எ�� மா�� உடலி� ெச&�திவி2கி�ற�. 

இைத எ�லா% வாF�ைகயி� நா% ெத3�� ெகா/ள ேவ
)ய� மிக=% 

அவசிய%. 

இ�� நா% சா பி2% உணவி� அ3சிG% ப �% கல�� உணைவ உ7ெகா
டா� 

Lைவயாக இ�கி�ற�. ஆனா� அதிேல ப �ட� அ3சி��  பதிலாக$ 

ேசாள�ைதG% க%ைபG% ேகFவரைகG% ேச���$ சா பி7டா� எ ப) 

இ��%…? 

உணவிேல Lைவைய� (7ட �ழ%� எ�லாவ�ைறG% இைண��$ 

சா பி2கி�ேறா%. ஆனா� அ3சி க%� ேசாள% எ�லாவ�ைறG% இைண��$ 

சா பி7டா� Lைவ வேமா…? 

ஒ�� சீ�கிர% ேவ�%. ஒ�� காலதாமதமா�%. எ�லாவ�ைறG% கல�� வி72 

“நா� சியா�கிவி2ேவ�…” எ�� ெசா�னா� சியா�மா…? ப�தி 
ெவ�தி��% ப�தி ேவகாதி��%. 

சைம��% ப��வ% அறி�� சைம�தா� தா� சி வ%. வாF�ைகயி� நா% வழி 
அறி�� ெசய�ப2த� ேவ
2%. 



1.ஆகேவ இைதெய�லா% ெவளி ப2��கி�ேறா% எ�றா� 

2.அ/ ஞானிகளி� உண�=கைள  ெபா�கிஷமாக உ'கD��/ பைட�கி�ேறா%. 

3.இைத  பா�கா��� ெகா/D'க/. 

அ% ெப% ச�தியாக உ'கD��/ வள���� ெகா/ள இ� உத=%. கால% வ% 

ெபா9� இைத  பய�ப2�தி� ெகா/D'க/. 

ெச�வ�ைத� ேத) ைவ�தி�தா� ேநாH எ�� வ% ெபா9� ேநாைய$ சீ�கிர% 

விர7)விடலா%. ஆனா� ெச�வ% இ��%ேபா� தாரளமாக$ 

ெசலவழி��வி7டா� ேநாH வ�தா� எ�ன ெசHவ�…? 

ெச�வ�ைத� ேதட ேவ
2% எ�� பிறைர இ%சி�� அ�த$ ெச�வ�ைத� 

ேத)னா&% ெச�வ�ைத எ2��$ Lைவ��% த�ைமG% இழ��வி2கி�ற�. 

இைதெய�லா% நா% சி�தைன ெசHத� ேவ
2%. 

1.இ�த மனித வாF�ைகயி� அ/ மக3ஷிகளி� ஒளி ெகா
2 

2.ந% உடைலG% ஆ�மாைவG% அCவ ெபா9� RHைம ப2�தி� ெகா/ள 

ேவ
2%. 

ெச�வ�ைத� ெகா
2 பல ந�மண'கைள  Mசி எ� உட� L�தமாக இ�கிற� 

எ�றா� அ� பிற���தா� மணமா�%. ந% உட&��/ “இ/..” எ�ற உண�= 

ேநாயா�%. 

இைத  ேபா�ற நிைலகளிலி�ெத�லா% வி2ப2'க/. 



 



 

விப*7 நட9த இட*திேலேய மீ �� விப*7 நட�க� காரண� “அ9த 

இடமா…? அ�ல7 பதிA ெச?7 ெகா ட ந� எ ணமா…?” 

  

ேக"வி:- 
வாகன�தி� ெச�&% ேபா� ஒேர இட�தி� இர
2 தடைவ விப�தாகி வி7ட�. 

ேக7டா� சாப அைலக/ அ'ேக இய��கிற� எ�� ெசா�கிறா�க/. 

நா;% தியான% ெசH�வி72� தா� அ�த வழியாக$ ெச�கிேற�. அ�த  

பாைதைய நா� மா�றி� ெகா/ள ேவ
2மா…? எதனா� அ'ேக விப�தான�…? 

பதி�:- 

1.இ�த இட�தி� சாப அைலக/ உ/ள�… வாகன�தி� ெச�றா� அ)ப2%… எ�� 

2.ம�றவ�க/ ெசா�ன உண�=க/ உ'கD��/ பதி�தி�கி�ற�. 

3.அ�த இட% வ�த=ட� ச3யாக அவ�க/ ெசா�ன நிைன= வகி�ற�… 

விப�தாகிற�. 

இ� தா� அ'ேக நட�த�…! 

காரண%… அ�த அைலக/ உ'கD��/ இ�கிற�. நிைன= வ�த�% அைத 

இ9��� ெகா
2 வகி�ற�… விப�தாகிற�. 

ஆனா� ம�றவ�க/ ெசா�ன உடேன ஆ�ம L�தி ெசH� நA'க/ மைற�� வி7டா� 

அ�தைகய விப�� ேநரா�. 



1.பிற� ெசா�&% உண�=க/ நம��/ ஆழமாக  பதிG% ேபா� அ�த இட�தி� 

ேபா�% ேபா� ட�… எ�� அ�த எ
ண% வ%. 

2.அ�த சமய�திேல பிேர� இடாதப) ம�ற வ
)�� 6�னா) உ'கைள 

அைழ��$ ெச�கிற� 

3.வ
)�கார� வ�� அ)�கவி�ைல… நA'க/ தா� ெச�� வி9கிறA�க/. 

காரண% அைத  ேபா�ற ச�த� ப'களி� ந%6ைடய நிைனவா�ற� தா� அ�த 

ேவைலைய$ ெசHகி�ற�. ஒ மனித;ைடய உண�=க/ இ ப) எ�லா% 

இய��கிற�… ச�த� ப% தா� இெத�லா%. 

உதாரணமாக வ A7)� கJட% எ�றா� வாK� சாKதிர% எ�� ெசா�லி� 

ெகா
2 எ�ன தா� வ A72$ Lவைர இ)�� மா�றி ைவ�தா&% மீ
2% அவ� 

ெசா�ன “இ)…” தா� அ'ேக வ%. �2%ப�தி� மீ
2% ச'கட'கD% 

ெதா�ைலகD% தா� வகி�ற�. 

இைத  ேபா�ற நிைலக/ எ�லா% நா% பதி= ெசHத உண�= மீ
2% அ�த இட% 

வ�த�% ஞாபக% வ% 

ஒ பைன மர�தி� ெப3ய Mத% இ�த�. அைத  பா��ேத�…! எ�� 

ேவ
2ெம�ேற ஒவ� வ�� ெசா�ல72%. 

எ'க பா…? 

அ'ேக அ�த ஒ�ைற  பைன மர% இ�கிறத�லவா.. அ� தா�…! எ�� 

ெசா�னா� ேபா�%. 

அ ப\'களா…! எ�� பதிவாகி வி7டா� ேபா�%. 

ஆனா� அ'ேக ேபG% இ�ைல Mத% இ�ைல. 

இ'கி�� நட�� ேபா�% ேபா�… Mத% இ�கிற� எ�� அவ� ெசா�னாேர… 

“இ�த இட%தா� தாேன…!” எ�� எ
ணினா� ேபா�%. உடேன அ�த இட�தி� 

ேபயாக� கா7சி ெகா2��%. 



பா��கலா%… 

1.மனித;ைடய உண�வைலக/ அவ� பர பிய� 

2.அ'ேக நா% ெச�&% ெபா9� அ�த இட�தி� அைத� �வி��� ெகா2��% 

3.ேர)ேயா ).வி. அைலக/ மாதி3 தா� மனித;ைடய உண�வி� இய�க'க/. 

அத���தா� ஆ�ம L�தி எ�ற ஆGத�ைத ெகா2�தி�கி�ேறா%. அைத எ2��  

பய�ப2�தி வி72 “நாைள நட ப� அைன��% ந�லைவயாக இ�க 

ேவ
2%…!” எ�� எ
ணி அைத நA'க/ மா�றி� ெகா/ள ேவ
2%. 

ஆக ெமா�த% வாK� சாKதிர% நிGமராலஜி ஜாதக% ேஜாதிட% எ�� 

1.கJட% வகிற�… கJட% வகிற�… எ�ேலாேம கJட நJட'கைள$ 

ெசா�னா� 

2.6தலி� கJட�ைத� தா� ஏ��� ெகா/கி�ேறா%… அ �ற% ந�ைம எ'ேக 

கிைட��%…? 

அைத� கழி�க$ சா'கிய% ெசHவத�காக� காைச ெசலவழி�� காL% ேபான� தா� 

மி$ச%. இைத எ�லா% ெதளிவாக� ெத3�� ெகா/ள ேவ
2%. 

ேக"வி:- 
Q3ய;��% �வ ந7ச�திர�தி��% உ
டான ஒ��ைம எ�ன..? ேவ��ைம 

எ�ன…? 

பதி�:- 

ந% உட&��/ உயி� Q3ய� தா�. இதிேல (உடலிேல) ஒ��ைமயாக வர�()ய 

உண�=கைள ஒளியா�க ப2% ெபா9� ஒளி ஒ�றாகி�ற�. ஆறாவ� அறிைவ� 

ெதளிவா��கி�ற�. 

இ�த  பிரப+ச�தி� உவாகிய உண�வி� த�ைம ஒளியானபி� உயிைர  

ேபா�ேற உடலி� உ/ள ஜAவ அO�கைள மா��வ� தா� ஒளி… பிறவியி�லா 

நிைல… �வ ந7ச�திர��ட� இைணகி�ற� 

Q3ய� ந%6ைடய உடைல  ேபா�ற� தா�… அழிG% த�ைம ெப�ற�… 

நிர�தரமானத�ல…! ந% உட� எ ப) நிர�தரம�றேதா Q3ய� உட&% 

நிர�தரம�ற� தா�. 

அதிேல விைள�� உயிரO ேதா�றி எ�தைனேயா உண�=க/ கட�� உண�ைவ 

ஒளியாக மா�றிய� நிர�தரமான�. அ� அழியா  ேபர/ ெகா
ட�. 

1.பிரப+ச�தி� உவான�தா� அ�த� �வ ந7ச�திர% (அகKதிய� �வனாகி 



�வ மக3ஷியாகி �வ ந7ச�திரமான�) ஆனா� அ� அழிவதி�ைல.. Q3ய� 

அழிG%. 

2.ஆறாவ� அறிவிைன அகKதியைன  ேபா�� நா6% சீராக  பய�ப2�தினா�… 

ஏழாவ� நிைலயாக ஒளியாகி�ேறா%. 

அ� தா� பிறவியி�லா நிைல எ�� ெசா�வ�. 

 

ந�8" உ"ள பல உயிரD�களி� இய�க*தி< நா� அ�ைம 

ஆகிவிட�6டா7 – ஈ#வரப,ட� 
  

ஒCெவா உட&% மா�ப7டா&% நா% எ2��% ஒCெவா பிற பி&% �ழ�ைத 

பவ% 6த� த�ைன�தாேன உண��� வா9% கால% வைர ந%ைம ஒவ� 

வழிநட�தி�தா� நா% வா9% கால% வகிற�. 

1.அ�ைன அ�ன�ைத ஊ7ட�தா� ெசHவா/… அைத ஏ�� உ
Oவ� நா% தா� 

2.ப/ளியி� பாட�ைத உபா�தியாய� ேபாதி�தா&% அைத ஏ�� மதி ெப
 

ெப�வ�% நா% தா� 

3.ந%ைம நாேம உண% கால% வ%வைர வழிைய�தா� நம��ண���வ� 

ெப3ேயா� 

4.ஏ��$ ெசய�ப2வ� ந% ெசயலி�தா� உ/ள�. 



ஒCெவா ெஜ�ம�தி&% மாறி நா% வ�தா&% 6� ெஜ�ம�தி� நிைன= 

இNெஜ�ம�தி� இ பதி�ைல. 6� ெஜ�ம�தி� ெதாட3� அறி=ட� தா� 

இNெஜ�ம�தி� பிற�கி�ேறா%. 

அCவறி=ட� இNெஜ�ம�தி� நா% பிற�ததி� பயைன�(7) வா9% 

ப��வ�தி� த�ைன�தாேன உண��� ெசய�ப2% நிைல�� ந%6/ உ/ள 

ச�திைய நாேமதா� ெசய�ப2�தி ந% வாF�ைகைய அைம��� ெகா/ள 

ேவ
2%. 

எCவா
டவ;% வ�� நம�� அைன�ைதG% அ/வத�ல…! 

தAய வழி��$ ெச�பவ;��% அவ� ெச�&% வழியிேலேய அவ� ச�திைய 

வள� பதனா� அ�தAய ச�திேய அவ� வழியி� () ெம�ேம&% 

அ�நிைலயிேலேய ெச�கி�றா�. 

ந� உண�ைவ வளர$ ெசHதா� அ�நிைலதா� வள%. ஒCெவாவ3� 

வாF�ைக நிைல அைமவ�=% அவரவ�க/ அைம��� ெகா
ட நிைலதா�. 

எCெவ
ண�தி� நா% உ/ேளாேமா அCெவ
ண�தி� வழி� ெதாட�தா� 

ந%6ட� வள%. வியாதியி� உ/ளவ� அCெவ
ண�ைதேய வளர வி7டா� 

அCெவ
ண�தி�ேகப வள% நிைலதா� ெதாட��� வ%. 

ஒCெவா வழி நிைலG% இைத  ேபா�தா� வகி�ற�. 

வி+ஞான�தி� பல நிைலகைள அறிபவ;% அவ� எ
ண�தி� 

வள�$சி ப)தா� அவ� வழி நட�கிற�. ஆக எ�த ஒ நிைலயி&% அவரவ�களி� 

எ
ண நிைலைய வள% நிைல ப2�தி வளர வி2கி�ேறாேமா 

அ�நிைலயி�தா� வாF�ைக நிைல அைமகிற�. 

ந% எ
ண6ட� இ�கா�றினி� கல��/ள பல உயிரO�க/ ந% 

உயிரO�கDட;% கல�� வி2கி�றன. நா% ஏ�ற ஒேர வழியி� ெச�&% 

ெபா9� ந%6/ கல��/ள அC=யிரO=% ந%6ட� ெசய�பட வகிற�. 

1.ந% எ
ண நிைலயி� மா�ற% வ% ெபா9� 

2.ந% எ
ண�ைத மா�றி� ெகா/ளாத வழியி� 

3.ந%6/ வ�� �) ெகா
2/ள ம�ற உயிரOவி� எ
ண�ைத 



4.நா% ேவ� எ
ண�தி��$ ெச�றா&% 

5.ந%ைம� தைட ப2��கிற� ந%6/ வ�� �) ெகா
2/ள ம�ற உயிரO. 

ஒCெவா மனிதனி� உடலி&% பல உயிரO�க/ ஏறி�தா� உ/ளன. ந% 

ஆ�மாைவ நாேம ஆ
2… ந%ைம நா% உண�வ� எ�பத� ெபா/… 

1.ந%6/ உ/ள பல உயிரO�களி� எ
ண�தி�� ந%ைம அ)ைம ஆ�காம� 

2.ந% ஆ�மாவி� வழியி� நம��க�த ச�தி நிைலயி� நா% வா9% நிைல ப2�தி 
3.சீராக வா9% ப��வ�ைத நா% ெபற ேவ
2%. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

Bக% உண�=�ெகா ப உ� �க/ மாறி அத�ெகா ப�தா� “ந% அ2�த உட�” 

எ�பைத ெமHஞானி அ�ேற ெசா�னா� – வி+ஞானிக/ மனித உைவேய 

மா�றி இ�� அைத நிSபி��� கா72கி�றன� 

வி+ஞான அறிவிேல ெப
ைண ஆணாக மா��கி�றன�. ஆைண  ெப
ணாக 

மா��கி�றன�. 

அேத மாதி3 ெப
க/ மீ� அதிக ேமாக% ெகா
டவ�க/ இ�தா� இ�த 

உண�=க/ மா�ற ப72 அ�த உண�=க/ ெஜயி�தா&% இ�த உட&�� பி� 

“எ�த Sப% ெப�றா&%… ெப
ணாக�தா� மா��%”. 

வி+ஞானிக/ இய�ைகயி� இய�ைகயி� மனித உடலி� உவா�க ப7ட 

த�ைமைய எ2�� அைத அமிலமாக மா�றி இ�ெனா உடலிேல பாH$ச ப2% 

ெபா9� அ�த அமில'கைள  ெப��% த�ைம வகி�ற�. 

அ ெபா9� ெப
 ஆணாகேவ மா�கி�ற�. அத���த�க உ� �கைள உ ெபற$ 

ெசHகிறா�க/. நர%� ம
டல'கைள இைண�கி�றன�. இ�� வி+ஞானிக/ 

ெசHகிறா�க/ அ�லவா…! 

இைத  ேபா�ற (ெப
கைள  ப�றிய) உண�=கைள அதிகமாக எ2�தா� இ�� 

ஆணாக இ�கலா%. நாைள ெப
ணாக இ ேபா%. 

இேத உண�=க/ வர ப2% ெபா9� ம�ற உயி3ன'கைள  பா��கலா%. 

ெப
ணாக  பிற�க�()ய ஆ2 மா2 எ�லா% எ�தைன அவKைத ப2கி�ற�? 



�ழ�ைதைய ஈ�ெற2��% ெபா9� அவKைத ப7டா&% �ழ�ைத பிற�த பி� 

பாச��ட� கா�கி�ற�. பாச% இ பதா� ேவதைனைய மற�கி�ற�. 

தாH�� ேவதைன இ�தா&% பி/ைள ேம� உ/ள பாச�தா� த� ேவதைனைய 

மற�� “பி/ைள சா பி7டதா…” எ�� எ
Oகி�ற�. தாயி� பாச உண�= 

இCவா� ெசய�ப2��கி�ற�. 

இைத  ேபால�தா� நா% Bகர�()ய உண�=க/ உ� ��கைளேய மா�ற�()ய 

ச�தியாக வகி�ற�. 

அ ெபா9� ஒவனி� தAைம ெசHG% உண�=கைள Bகர ப2% ெபா9� 

அO�கைள மா�றிய=ட� 

1.உட�களி� உ� ��கைள மா�றிவி2கி�ற�. 

2.உ� �க/ மாறிய=ட� அத�ேக�ப எ
ண'க/ மா�%. ெசய� மா�கி�ற�. 

3.ெவ� ெப�ற உண�=க/ வகி�ற�. இCவள=% நட�கி�ற�. 

ந�ல திடகா�திரமாக இ பவ�க/ பலட� பழக ப2% ெபா9� சில 

உண�=கைள எ2�த=ட� இ�த அO�க/ மா�ற% அைட�த பி� “உ� �கேள 

L'கி  ேபாHவி2கி�ற�… எ
ண'க/ L'கி வி2கி�ற�”. 

இைத நA'க/ பா��தி ப�ீக/. 

ஆகேவ ந% உட&��/ பிற3� தAைம ெசHG% உண�=க/ �காம� த2�க 

ேவ
2ம�லவா…! 

அத���தா� “ஆ�ம L�தி” எ�ற ஆGத�ைத உ'கD��� ெகா2�கி�ேறா%. 

�ைற�தப7ச% உ'க/ �2%ப�தி� எ�த நிைலயாக இ�தா&% அ2�த நிமிட% 

அ�த� தAைம ந%ைம இய�காம� தைட ப2�தி  பழக ேவ
2%. 

இ�ைல எ�றா� ந% உடலி� உ/ள ெக7ட அO�க/ சா பா2 அதிக% 

எ2��வி2%. அத�� ச�திவாH�த மக3ஷிகளி� அ/ உண�=கைள நா% எ2�� 

அைத� தைட ப2�த ேவ
2%. 



ஆறாவ� அறிவி� த�ைம ெகா
2 வி+ஞான அறிவி� Sப�தி� 

இைதெய�லா% இ�� நிSபி��� கா72கி�றன�. 

ஆனா� ெமH ஞானிகேளா 

1.நா% Bக% உண�=களா� ந% உடலி� உண�வி� மா�ற6% 

2.அ2�த பிறவியி� Sப'க/ எ ப) மா�கி�ற� எ�பைத� ெதளிவாக� 

(�கி�றா�க/. 



 



 

மனிதEைடய ஆணிேவ� அவ� எ��� Fவாச� தா�…! – ஈ#வரப,ட� 
  

இC=ட� பசி�� நா% எ ப) உ
Oகி�ேறா%…? 

பசி�த�% �சி�கி�ேறா%. �சி�த பிற� அத� நிைலைய இC=ட� ஏ�ற�% 

ம�ப)G% பசி வ�� �சி��% ெபா9� நா% தா� �சி�� வி7ேடாேம இ ெபா9� 

எத�காக…? எ�� எ
Oவதி�ைல. 

ம�ப)G% ம�ப)G% பசி வ�தா� �சி��� ெகா
ேட உ/ேளா%. 

1.இC=ட� பசி�� நா% எ2��% உண= 

2.ந% எ
ண  பசியி� இ�� வவ�தா� 

3.இCெவ
ண பசிேய நா% எ2��% Lவாசநிைல ெகா
2தா� வகி�ற�. 

இC=ட� நா% �சி��% ஆகார�ைத எ�நிைலயி� ஏ�� வள�கிற�…? நா% 

உ
O% ஆகார% இC=டலி� எ�த�ைமயி� ெசய�ப2கி�ற�…? 

நா% எ
Oகி�ேறா%…! நா% உ
O% உணெவ�லா% இC=ட&��/ ெச�� 

இைர ைப ஏ�� அ�நிைலயிலி�� சி� �ட� ெப'�ட&��$ ெச�� 

ஜAரணி�� அ�நிைலயிலி�� அைவ இர�தமாக=% சி� நAராக=% மலமாக=% 

பி3�� இC=ட� நிைல உ/ளெத��…! 



இC=டலி� நிைல எ�நிைலயி� உ/ளெத�� உண���கி�ேறா% இ பாட 

நிைலயி�. இைத  ப) பவ3� எ
ண�தி� இத� உ
ைமயிைன அறிய 

ேவ
2ெம�றா� (வினா எ9 பினா�) இ�நிைலயி� வ�� அவ�க/ 

ேக7)டலா%. நா% ஏ��% உண= இC=ட� எ�நிைலயி� ஏ�கிற�…? 

நா% எ�த ஆகார�ைத உ
O% ெபா9�%… 

1.இ� ைகயான கா�த ச�தி ெகா
ட ஈ� � நிைல ெகா
ட இ�ைகயினா� நா% 

எ2��  �சி��% ெபா9ேத 

2.அCவாகார% ந% வாH��$ ெச&��வத�� 6� ந% Lவாச�தி�� அத� மண% 

ஈ��கி�ற�. 

ஈ���% நிைலயி�… ந% உட&��/ ெச�ற அCவாகர6% ந% வாயி� உ/ள 

ெபா9ேத… ந% Lவாச% ஈ��த நிைலயி� “ந% வாயிலி�� உமிF நA� Lர�கிற�…!” 

அC=மிFநA� அCவாகார�தி� ப72… 

1.அCவாகர�தி&/ள ச�ைதG% ேச��� ஆவியாகி 
2.அCவாவிேய அமிலமாகி ந% உடலி� எ�லா  பாக'கD��% ெச�� 

3.அCவாகார�தி&/ள ஆவியான ச��/ள அமில% ந% இர�த நாள'களி� 

கல�கி�ற�. 

நா% உ
O% உண= எ�லாேம ந% Lவாச% ஏ���தா� அC=மிFநA� எ�;% நA� 

Lர�� அதிலி�� ெசய�ப2வ�தா� இC=டலைம ேப…! 

மர%… ெச)… ெகா)… இC=லக%… இC=லைக ேபா� பல உலக'க/ 

எ�லாவ����ேம “ஆணிேவ�…” உ
2. அைத ேபா� இ% மனித;�� எ� 

ஆணிேவ�…? இ%மனித;�� ம72ம�ல ம�ற ெஜ��கD��% எ� ஆணிேவ�…? 

1.இ%மனிதனி� ஆணிேவ� அவ� ஆ�மா=ம�ல… அவ� உட&ம�ல. 

2.அவ� எ2��% Lவாச% தா�… இ�நாசி தா� மனித;�� ஆணிேவ� 

3.இCவாணிேவ3� மா�ற% வ�தா�… அைன�� நிைலGேம மனித;�� 

மா�ற%தா�. 

எ2��% Lவாச நிைலெகா
2 அCெவ
ண�தி� எ
Oவதி� நிைல 

ெகா
2தா� அவ� உட� நிைலேய உ/ள�.., வாF�ைக நிைலG%தா�…! 



உட� பசி�� உ
டைத நிைன�திடாம� “பசி வ% ெபா9ெத�லா% எ ப) 

உ
Oகி�ேறாேமா…” அைத ேபா� 

1.இCெவ
ண�ைத நட�தவ�ைற நிைன= (��ேத பி� ேநா�கி$ ெச&�திடாம� 

2.இCெவ
ண  பசிைய நட பவ�ைற$ ெசயலா��% நிைலயிேலேய ந� 

நிைல ப2�தி வா9'க/. 

பசி��% ெபா9� �சி��% நிைறைவ  ேபா� எ ப)  பசி��% ெபா9� அ�த 

ேநர�தி� நா% �சி��% நிைல ம72%தா� அ�நிைலயி� ெசயலா��கி�ேறா%. 

அதாவ� இ ெபா9� பசி��% ெபா9� அ�த ேநர�தி� நா% �சி��% நிைலைய 

ம72%தா� அ�நிைலயி� ெசயலா��கி�ேறா%. 

1.இ ெபா9� பசி��% ெபா9� இ ெபா9ேத சா பிடாம�… 

2.பிற� வ% பசி�� எ�ன ெசHவ�…? எ�� இC=ட� எ
Oவதி�ைல. 

அைத ேபா� நட�தவ�ைறG% நட�க  ேபாவைதG% கனவான க�பைன ப2�தி 
கால நிைலைய விரய% ெசHதிடாம�… ஆ
டவ� த�த கால நிைலயி� இC=ட� 

எ�;% ெபா�கிஷ�ைத உய��த ெதHவமான இCவா�மாவி� ெசயலினா� 

இ�கால�ைத விரயமா�கிடாம�… 

1.ஒCெவா ெநா)ையG% அ�ெதHவ�தி� ேசவகனாH ந% எ
ண�ைத$ 

ெசய�ப2�தி 
2.ெதHவ6ட� ெதHவமாக… ெதHவ Aக வாF�ைகயி� ேதவனாH வாFகி�ேறா%…! 

எ�ற நிைல ப2�தி ஒCெவாவ% வாF�தி2'க/. 

இ�கா�றினி�தா� அைன�� ச�திG% கல��/ளன. அைன�� ச�திகளி� 

கலைவதா� ந% உட&%. 

இC=டலி� உ
ைம மக��வ�ைத உண���… நா6% ெதHவ��ட� ெதHவமாக 

Q7Lம% ெகா
2 வாFபவ�கDட� “இC=டலி� நா% உ/ள நிைலயிேலேய 

கல�� வாFவத���தா�…” இ பாட நிைலயி� உ
ைம நிைல. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

“ேநாH நA��% பயி�சி…!” 

ந% வாF�ைகயி� ந%ைம அறியா� எ�தைனேயா வைகயான 

ேவதைன ப7) ேபா% ச'கட ப7) ேபா%. 



அதிகமாக “ேவதைன…ேவதைன…” எ�� வாF�ைகயி� எ
ணி� 

ெகா
)�தா� அ� ந% உடலி� ேக�ச� ேநாயாக மா�கி�ற�. 

“ேவதைன…சலி � ேவதைன…சலி �…” எ�� எ
ணி� ெகா
)�தா� வாத 

ேநாHக/ உவாகி� ைக கா�க/ வரா� ஆ�கிவி2கி�ற�. 

“ேவதைன…ேவதைன எ�� ேகாப6%…க2…க2�த நிைலG%…” ெகா
2 

வாF�தா� 6ட�� வாத% கீF வாத% சரவா'கி ேநாH ேபா�றைவக/ 

வ��வி2கி�ற�. 

“ேவதைனG% அதிக சலி �%…” எ2�தா� உ �$ ச�� (2கி�ற�. ).பி. ேபா�ற 

ேநாHக/ உவாகிவி2கி�ற�. 

அ)�க) “சலி �…சலி � ச+சல%…” எ�� எ2�தா� ஆK�மா ேபா�ற ேநாHக/ 

வர� காரணமாகிவி2கி�ற�. 

இைத  ேபா�� ந% வாF�ைகயி� பிற�� உதவி ெசHய ேவ
2% எ�� 

ப
�% அ��% ெகா
2 ப3=ட� ேக7டறி�தா&% ந%ைம அறியா� Bக��தறி�த 

அவ�க/ ேவதைனகைள ந% உயி� ஓ…% நமசிவாய எ�� உவா�கிவி2கி�ற�. 

அவ� உடலி� விைள�த ேநாHகைள ந% உடலி&% உவா�க� 

ெதாட'கிவி2கி�ற�. இைத  ேபா�� ந% உடலி� பலவிதமான உண�=க/ 

கலைவயாகி ஒCெவா உடலி&% பலவிதமான ேநாHகைள உவா��% 

அO�கைள உவா�கிவி2கி�ற�. 

ஆகேவ இத�� 6� ந% உடலி� அறியா� ேச���� ெகா
ட நிைலகளா� ந% 

உடலி� அ�த அO�களி� ெப�கமாகி எ�தைனேயா வைகயான ேநாHக/ 

உ
2. 

மக3ஷிகளி� அ/ ஆ�றைல  ெப�� அறியாம� வ�த இைத  ேபா�ற 

ேநாHகளிலி�� நா% வி2பட 6)G%. 

அகKதிய மாமக3ஷிகளி� அ/ ச�திG% �வ மக3ஷிகளி� அ/ ச�திG% 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% ச த3ஷி ம
டல'களி� 

ேபரD% ேபெராளிG% 

1.எ'க/ இர�த நாள'களி� கல�� எ'க/ உட� 69வ�% பட��� எ'க/ 



உடலி&/ள ஜAவா�மா ஜAவ அO�க/ அைன��% ெப�� 

2.எ'க/ வாF�ைகயி� அறியா� ேச��த சாப விைனகளா� தAய விைனகளா� 

விைள�த ச�வ ேநாHகD% ச�வ ேராக'கD% நA'கி ச�வ ேராக'கைளG% நA�கி2% 

அ/ ச�தி ெப�� 

3.எ'க/ உட� நல% ெப�� வள% ெப�� வாF�திட அ/வாH ஈKவரா எ�� 

க
கைள ?) 

4.�வ ம�தியி� நிைனவிைன$ ெச&�தி அ�த  ேபரைள உ'க/ உட&��/ 

ெச&�தி 
5.ேபெராளி எ�ற நிைல உ ெபற� தியானிG'க/. 

இ ப) எ2��% இ�த$ ச�தி வாH�த உண�=க/ உ'க/ இர�த'களி� 

அO�க�களாகி விைளய� ெதாட'�% ெபா9� ேநாயி� வ A3ய% �ைறG%. 

உ'க/ உட� உ� �கைள உவா�கிய ந�ல அO�க/ உ�சாக% அைடG%. 

ந�ல அO�க/ ெபக  ெபக ேநாைய அக�றி2% ச�திைய நA'கேள 

ெப�கி�றA�க/. உ'க/ உடலி� ந�ல இர�த'க/ உவா�%. கைணய'க/ 

இதய% சி�நAரக% ம�ற எ�லா உ� �கD% சீராக இய'க� ெதாட'�%. 

சலி � ச+சல% ேவதைன ேகாப% ேசா�= ஆ�திர% பய% இைத  ேபா�ற 

உண�=களா� விைள�த ந+சான நிைலகைள அக�றி2% ச�திவாH�த 

உ� �களாக மா�%. 

அேத சமய�தி� உ'க/ வாF�ைகயி� எ ெபா9ெத�லா% தAைமயானவ�ைற� 

காOகி�றA�கேளா Bக�கி�றA�கேளா அ2�த கண% அ� உட&��/ ேசராவ
ண% 

ஆ�ம L�தி ெசH� RHைம ப2�தி� ெகா/D'க/. 

இைத ஒ பழ�கமாக ைவ��� ெகா
டா� எ�தைகய ேநாயாக இ�தா&% 

க72 ப2�த 6)G%. ேநாH வரா� த2�க=% 6)G%. 

1.உ'க/ எ
ண�தா� வ�த ேநாHகைள 

2.உ'க/ எ
ண�தாேலேய மா�றியைம�க 6)G%. 



 



 

“தியான*ைத� கைட�பி��பவ�க"…” ெத397� நா� தவ� ெச?ய�6டா7. 

  

யாராக இ�தா&% ம�றவட� நா% ஒ��ைழ��… “ந%6ைடய த��வ�ைத” 

இைண�� அவ3ட�தி� ெசா�&% ேபா�தா� ஏ��� ெகா/D% ப��வ% அ'ேக 

வ%. 

1.இ�ைல… இ�ைல… நா'க/ இ�த� தியான�தி� வழியி� மிக  ெப3ய ச�தி 
ெப�றி�கி�ேறா% 

2.இ ப)$ ெசHதா� ம72% தா� ந�றாக இ��%…! எ�� ெசா�னா� 

3.ந% கா3ய'க/ அ�தைனGேம அ� தைட ப2��% 

4.நA'க/ ந�லைத எ2�� யா��% ெசா�ல=% 6)யா�… அைத வள��க=% 

6)யா�. 

எ� எதிேல பழ�க�தி� இ�கி�ேறாேமா அ�த  பழ�க உண�= தா� 

ஒCெவாவ��% இ��%. அைத� ெத3ய ைவ�க ேவ
)ய�… ெதளிவா�க 

ேவ
)ய�… ந%6ைடய கடைமகளாக இ�க ேவ
2%. 

ஏென�றா� 

1.நம� தா� உய��த� எ�� நா% ெசா�ல ப2%ேபா� 

2.அ2�தவ�க/ “அவ�கள� உய��த� எ�� எ�� தா� ெசா�வா�க/…!” 



இ�த மாதி3 ேநர'களி� எ�லா% தியான�ைத� கைட பி)��% ந%மிட% இ�த  

பி)வாத% இ�க�(டா�. 

ம�றவ�க/ ஏ��� ெகா/ள�()ய அளவி��… ந%6ைடய த��வ�ைத அவ� 

உடலி� ஏ��� ெகா/ள�()ய ப��வ நிைல�� அைத உவா�க ேவ
2ேம 

தவிர… 

1.நா% பி)வாதமாக இ�� ெவ���% த�ைம��� ெகா
2 வ�� விட�(டா�. 

2.எ ெபா9� பா��தா&%… “எ�னேமா சாமியா� எ�கிறா�க/… 

3.அைத  ப
Oகிேற�… இைத$ ெசHகிேற�… எ�� எ�ென�னேமா ேவைல 

ெசHகி�றா�க/…! எ�ற நிைல��$ ெச�ல விட�(டா�. 

வ A7)� நட��% சில நிைலகD��$ சா'கிய'கD% சட'�கைளG% 

ெசHவா�க/. உதாரணமாக உடைல வி72 ஒ ஆ�மா பி3�த பி�பா2 எ�ன 

ெசHவா�க/…? 

கா�காH�� நா'க/ ேசா� ைவ�கி�ேறா%… பி��கD��$ சா பா2 ெகா2��� 

( பி2கிேறா%… எ�� ெசா�னா&% “அவ�க/ இJட�தி��” வி72 விட 

ேவ
2%. 

நா% 6ைற ப) தியான% இ�� அ�த உடைல வி72 பி3�த அ�த ஆ�மா 

ச த3ஷி ம
டல��ட� இைணய ேவ
2% எ�� ெசய�ப2�த ேவ
2%. 

நா% (72� தியானமி�� அ�த ஆ�மாைவ$ ச த3ஷி ம
டல��ட� 

இைண�� உட� ெப�% உண�=கைள� கைர��  பிறவியி�லா நிைல அைடய$ 

ெசHய ேவ
2%. 

இைத… அவ�களிட% ெசா�ல ப2%ேபா�… 

1.இ�த ஆ�மா எ ப) வி
O��  ேபாகிற� எ�� பா'க/…! எ�� ெசா�லி� 

ெகா+ச% R
) வி7டா� 

2.அ�த ஆ�வ% அவ�கD��/ வ%… ஏ��� ெகா/D% பவ'கD% வ%. 

3.அ ேபா� அ�த ஆ�மா வி
O��$ ெச�வைத அவ�கD% பா��க ேந%. 

ஆக… ஒ பழ�க�தி� இ�கிேறா% எ�றா� அைத  �� பி��� ெகா
2 வர 

ேவ
2% எ�றா� 

1.எCவள= ந�லதாக இ�தா&%… 

2.அ�த  பழ�க�ைத மா��வ� எளிதான� அ�ல. 



ேகரளாவி� ெமா�ைக அ3சி சா பி2கிறா�க/. இ�த அ3சிைய  பா��� இைத யா� 

சா பி2வா�க/…? எ�� நா% ெசா�கி�ேறா%. 

இ'ேக ச�ன ரகமான ெபா�னி அ3சிைய நா% சா பி2வைத  பா��� இ�த 

அ3சிைய யா� சா பி2வ�…? எ�� அவ�க/ ெசா�கிறா�க/. அவரவ�க/ சி 
தா� அவரவ�கD�� வ% 

ஆகேவ எ ேபா�ேம நம� �நாத� கா7)ய அ/ வழியி� ம�றவ�கைள நா% 

மதி��  பழக ேவ
2%. 

1.அவ�கைள உய��தினா� தா� நம� ெசா�கைள அ'� ஏ��% பவ% 

கிைட��%. 

2.இ�ைல எ�;ைடய� தா� உய��த�..! எ�� ெசா�னா� நம� உண�ைவ 

அவ�க/ தாF�தி� கா72வா�க/. 

நம� த��வ'கைள அவ�கைள அOகி  ேபாH�தா� ெசா�ல 6)Gேம தவிர 

1.க7டாய ப2�தி யா��% திணி�க 6)யா� 

2.க7டாய ப2�தி$ ெசா�வேதா… இ� தா� மிக=% ந�ல� எ�� 

வலிG��தினாேலா 

4.ந% மீ� ெவ� � தா� வ%. 

அ�த ெவ� ைப எ2�க விடாதப)… நா% அவ�கைள  ப��வ ப2�தி ந%6ைடய 

நிைலகைள  ப) ப)யாக அ'� ெசா�லி மா�றி… “அவ�கைள உண%ப) 

ெசHவ� தா�…” ந%6ைடய கடைமயாக இ�க ேவ
2%. 

ஏென�றா� உடலி� இய��வ� எெல�73� எெல�7ரானி�…! அவ3� எதி� 

நிைலயான அ9�த'க/ நா% எCவள= தா� உ
ைமைய$ ெசா�னா&% 

ெவ���% த�ைம தா� வ%. 

ஆைகயினா� இைத  ேபா�ற பழ�க�ைத எ�லா% நா% மா�றி 
1.நம� �நாத� கா7)ய அ/ வழிகைள உலக ம�க/ ஏ��� ெகா/D% பவ 

நிைல�� 

2.அ�த  ப��வ நிைல��� ெகா
2 வர ேவ
2%. 



 

G3ய (ெவ�ப) ச�திைய அப3தமாக� பி3*ெத��பதா� கா<றிேல விஷ* 

த�ைமக" அதிக3�கிற7 – ஈ#வரப,ட� 
Q3யனி� அO ச�தியி�லாம� இC=லகி� உ/ள எ�த$ ச�திG% இய'கிட 

6)யா�. Q3யனிலி�� இ Mமி�� வ�� பட% ச�திைய� ெகா
2தா� 

அைன�� ச�திGேம இ�� இய'�கி�றன. 

அத� ெதாட3� இ��தா� இ�ைறய மனிதனா� ெசயலா�கிய பல மி� 

அO�கதி�களி� ெசய� எ�லாேம. 

1.இ�கா��ட� கல��/ள Q3யனி� அO ச�திைய 

2.இ�� மனித� த� ெசய�ைகயி� நிைல�காக  பல அO�கதி�கைள  பி3�� 

எ2 பதினா� 

3.இ�கா�� ம
டலேம க2% விஷமாக$ L�றி� ெகா
2/ள�. 

மி�சார% எ2 பத�காக இ�கா�றி� கல��/ள கா�த ச�திகைள ஈ��� 

எ2�கி�றா�. அைத  ேபா� பல நிைலகD�காக இCவO ச�திகைள 

கா�றிலி�� ஈ��� எ2�கி�றா�க/. 

இ�ைறய மனித� வாFவத��� தானாக$ Q3யனி� இ�� வ% அO  

பிள%�கைள� த�;/ேளேய அ$ச�திதைன  ெப�% வாH பிைன இ�� வா9% 

மனிதேன அதைன$ ெசய�ைக நிைல ப2�தி வாழ  பழகி� ெகா
டா�. 



இனிG% அ$Q3யனி� ச�தியிலி�� ேம�ேம&% பல ெசய�ைக நிைல�காக 

ஈ��ெத2�� வி+ஞான% க
ேட வாF�தி7டா� வி+ஞான�ைத� தா'�% நிைல 

ெமH ஞான% ெகா
ட இ Mமியினா� 6)�திடாத பா. 

கா�ைறேய க2% விஷமா�கி வி7டா� ச�தியி� ச�தி ெப�ற இ�� வா9% 

இ%மனித�. 

1.இவ� ெசHத இCவிைனயினா� வவ�தா� �திய �திய வியாதிக/ 

2.இ �திய �திய வியாதிகD�� அத� ச�தி��% ேம%ப7ட ச�திைய� ெகா
ட 

ம�ைதG% 

3.இவ� ச�தி ெகா
2 �திய �திய நிைல ப2�தி�தா� இவ� ம��வ�தி� 

இவேன ெகா
2வர ேவ
2%. 

இ�� நா% ெப�% Lவாசேம விஷ நிைல�ெகா
ட கா�றாக உ/ள ெபா9� �திய 

�திய வியாதிக/ ந%ைம வ�� தா�க�தா� ெசHG%. 

மனிதைன மனிதேன அழி�� வா9% நிைலயி�தா� இ��/ளா�க/ மனித�க/ 

எ�லாேம. 

ஆனா� இய�ைகGட� கல�� இய�ைகையேய ெதHவமாக  ேபா�றி இய�ைக 

அ�ைன��$ ச�தி த�த அ$Q3யைன ேதவனா�கி ெதHவமாக வாF�தா�க/ அ�� 

பல ம�க/. 

இ�� வா9% நிைல எ�லாேம எ ப) இ�கிற� எ�றா�… 

1.ெசய�ைக�� ஏ'�%… 

2.ெசய�ைகயான மன6ைடய… 

3.ெசய�ைகGட� ஒ�றிய 

4.ெச�வ�த வாF�ைகதா� ெசழி�த வாF�ைக எ�ற மன நிைலயிேலேய 

5.இC=லகேம த�ைன�தாேன விஷமா�கி 
6.இC=லைகG% விஷமா�கி$ Lழ�� ெகா
ேட உ/ளா�க/ 

இ$Lழ�சியிலி�� த �வத�� எ�நிைலG% யா% நாடவி�ைல. கால��ட� 

வழி ப2�தி வ�த விைன இ��/ள விைன. 



இதிலி�� மீD% நிைலைய ஏ�க வபவ��� ந% தியான நிைலயி� மக��வ 

நிைல �3G%. இC=லகி� பட���/ள பல உ
ைம ச�தியிைனG% �3��ண��� 

வாF�திட 6)G%. 

1.ந�&ண�ைவ  �க72கி�ேறா% 

2.�க7ட�தா� ந% ச�தியி� ச�திG
2. 

அவரவ�க/ ஏ��% நிைலெகா
2 தா� அவரவ�கD��% அ$ச�தி நிைல ெப�% 

பா�கிய6% உ
2. 

1.அ$ச�தியிைன ஏ�ேபா���% வழி நட�தி வ�தி2ேவா% 

2.எ
ண நிைலைய மா��ேவா�� ந�நிைல ெப�றிட நம��$ ச�தி த�த 

அ$ச�தி ேதவைனேய வண'கி 
3.அவ�க/ நிைலைய ந� ச�தியா�கிட நா6% வண'கி2ேவா%. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

ஒ சமய% �நாத� “ேகா)…ேகா) ேகா)…ேகா) ேகா)…” எ�றா�. 

ஏ� சாமி ேகா) ேகா) ேகா)… ேகா) ஏட உ�தி…? எ�� (ெத&'கிேல) ேக7ேப�. 

ேகா) எ�றா� ெத&'கிேல ேகாழி எ�� நா� ெசா�ேவ�. 

“ேடH… ேகா) ேகா)… கார% ேகா)… �ளி � ேகா)… கச � ேகா)… அ�த� ேகா)… 

இ�த� ேகா)…” எ�� அவ� ெசா�லி� ெகா
) பா�. 

1.வா�வ Aதியி� பல ேகா) உண�=க/ ேச��� 

2.ஒ உண�வி� த�ைம எ ப) இய��கிற�…? எ�ற நிைலைய அ ப)$ 

ெசா�கிறா�. 

இ ப) அ'ேக ேச% உண�=க/ பல ேகா) ேகா)… ேகா) ேகா)யாக… நம��/ 

உண�=க/ ேச��க ப72 

1.ஒ உண�வி� த�ைம அOவி� இய�க நிைலயாக 

2.இ�த உண�=க/ “இய��% த�ைம எCவா� பிற�கிற�…?” எ�� 

உண���கி�றா�. 

ேகா) ேகா) ேகா) ேகா) எ�� ெசா�லிவி72 “ட%..%%..” எ�� எ%ைம அ) பா�. 

அ)�த=ட� எ�;ைடய நிைனெவ�லா%… வா� வ Aதியி� ெச�&%. 



ஒCெவா ேகா/கD% ெவளி ப2��% உண�=க/ ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி 
எ ப)� கலைவயாகி�ற�…? அO�களி� த�ைம மா�றமாகி ம�ற 

ேகா/கD��  ேபா�% ெபா9� இ�த உண�வி� நிைலக/ மா�கிற�. 

இைவ எ�லா% கட�� ந% Mமி��/ வ�த பி� க� ம
 ம�ற உேலாக'கைளG% 

எ ப) உவா��கிற�…? எ�பைத� ெதளிவா��கி�றா�. 

இ ப)… �9விலி�� மனிதனாக வ% வைரயி&% தAைமகளிலி�� நா% 

வி2ப2% உண�ைவ Bக��� Bக��� Bக��� எ�தைனேயா உட�கைள  

ெப�ேறா%. 

ந%ைம� கா7)&% வலிைமயான உட�கைள  பா��கி�ேறா%. அதிலி�� 

த பி��% உண�ைவ� (72கி�ேறா%. த ப6)யவி�ைல எ;% ெபா9� அ� 

ந%ைம� ெகா�கிற� எ�ற அறிவி� த�ைம அ�த உயி� உவா��கி�ற�. 

அ�த உண�வி� த�ைம அைட�த பி� ெகா�� அத��/ இைரயானா&% அ�த 

உண�வி� த�ைம இ�த (ந%) உயி3ேல கல��தா� ெச�&%. 

இ ப)  பலவ�றி&% உயி� “ஓ…” எ�� இய'கினா&% “ஓ6��/ ஓ…%… 

“ஓ6��/ ஓ…%…” 

1. நா% �9விலி�� மனிதனாக வ% வைரயி&% ஒCெவா அOவி&% 

2.ந% உடலி� உ/ள அO�கD�� அ2�க2�காக அ2�க2�காக 

3.ஒ����/ ஒ��… ஒ����/ ஒ��… ஒ����/ ஒ�றாக… கலைவயாகி 
4.அதாவ� ஒ �ழ%� ைவ��% ேபா� எ ப)$ Lைவக/ மா�றமாகி�றேதா 

அைத  ேபால 

5.நம��/ உண�=க/ மா�றமாகி மா�றமாகி உண�வி� ஒலிகைள அைம�� 

6.அ�த உண�வி� த�ைம ஜAவ அO�களாக மா��கி�ற�. 

அைத�தா� “ஓ6��/ ஓ…%…” “ஓ6��/ ஓ…%” எ�� ெதளிவான நிைலகைள� 

�நாத� கா72கி�றா�. 

ந% உடலி&/ள அO�க/ நா% எ�தைன வைகயான உட�களி� ேச��ேதாேமா 

அைவ எ�லா% ந% ச�த� ப�தா� எ2�தா� “ஓ6��/ ஓ…%…, எ�� அ�த 

உண�வி� இய�கமாகி அதனத� உண�ைவ  பி3�� எ2��� ெகா/D%. 



ேவ%�% ேராஜா M=% விஷ$ ெச)G% ?��% கல�� கேவ பிைலயாக 

மா�கிற� எ�றா� அ�த உண�வி� மண�தி�ெகா ப இதிேல கச �% 

இ�கி�ற�… �வ� �% இ�கி�ற�… ந�மண6% இ�கி�ற�… அ3 �% 

இ�கி�ற�. 

அதனி� உண�=க/ மா�வ� ேபால Lைவக/ மா�வ� ேபா� ந% உடலி� உ/ள 

அO�கD% இேத ேபால ஒCெவா உண�வி� த�ைம ெகா
2 ஒCெவா 

அO�கD% நா% எ�தைன ேகா)$ சUர'கைள  ெப�ேறாேமா இெத�லா% 

உ/ளட'கிவி2%. 

பிற� ேமெல9�தவா3யாக மா��% நிைலக/ ெகா
2 இைத� கண'கD�� 

அதிபதியாகி அட�கி அத� உண�வி� த�ைம ெகா
2 ந�தAKவர� சிவ;��� 

கண�� பி/ைள. இேத ேபால 

1.நா% எ2��� ெகா
ட இ�த� கண�கி� த�ைம ()யபி� 

2.உட�கைள மா��%. 

3.உண�=கைள மா��% 

4.எ
ண'கைள மா��% 

5.ஒலிகைள மா��% நிைலகD% மா�கி�ற�. 

இைவ எ�லா% இ�த இய�ைகயி� சில நியதிக/. 



 



 

மாமக3ஷி ஈ#வராய �ேதவ� �பீட� 

  

உ'க/ உயிைர�தா� எ
ண ேவ
2ேம தவிர சாமியி� (ஞான�) உயிைர 

எ
Oவதா� பலனி�ைல. 

சாமி உயிரா� உவா�க ப7ட அ/ ஞானிகளி� உண�வி� த�ைம இ'ேக 

பரவியி�க  ப2%ேபா� நA'க/ Bக��தா� அ� உ'க/ உடலிேல அ� 

பதிவாகி�ற�. 

1.மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவ3� அ/ உண�ைவ� தா� 

2.அவ� வழியி� எ�ேலா% ஏகமாக எ
ணி 
3.அவ3� அ/ உண�=கைள இ'ேக தேபாவன�தி� பர ப$ ெசHய ப72/ள�. 

உ'க/ வாF�ைகயி� ச�த� பவச�தா� சில சி�க�க/ வ�தா� அைத நிவ��தி�க 

உ'கD�� வழிகா7)யான 6த� �வாக=% நா� (ஞான�) இ�கி�ேற�. 

ஞான� அளா� மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவ� அ/ ச�தி நா'க/ ெபற 

ேவ
2% எ�ற நிைலயி� தேபாவன�ைத எ
ண ேவ
2%. 



காரண%… 

1.நா% எ�ேலா% தவ% இ�த அ�த உண�வைலக/ அ'ேக உ
2…! 

2.அ� மிக=% வலிைம மி�க�… ச�தி வாH�த�. 

தேபாவன�ைத எ
ணி � அளா� அ�த �வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% 

ேபெராளிG% ெபறேவ
2% எ�� ஏ'கினா� அைத எளிதி� ெபற 6)G%. அைத  

ெப�� வாF�ைகயி� வ% இைள  ேபா�க 6)G%. 

ஆனா� நம� ஆைச… 

1.ந�ல உண�ைவ� ெகா
ட ஆைசயாக இ�க ேவ
2% 

2.ந�ல� ெசய�ப2�த�()ய அ�த இ$ைசைய நா% ெபற ேவ
2%. 

அத� வழியி� நா% ெப�� இய'கிேனா% எ�றா� உ'கD��� கிைட��%. 

எ�த� திைசயி� நA'க/ எ'ேக இ�தா&% தேபாவன�ைத எ
ணி… 

1.மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவ� அளா� அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ 

ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�� ஏ'கினா� 

2.மிக=% எளிதாக� கிைட��%… வலிைம மி�க ச�தியாக=% இ��%. 

அ;பவ�தி� நA'க/ ெத3�� ெகா/ளலா%. ஆனா� ந%6ைடய எ
ண'க/ 

எ�லா% மக3ஷிகளி� அ/ ச�திகைள  ெப�வதாக இ�க ேவ
2%. 

தேபாவன�தி� எ�ேலாைடய அ/ உண�=கD% பர ப ப72/ள�. � 

அ/ �ைண ெகா
2 தா� எ�ேலா% மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி ெபற 

ேவ
2% எ�ற உண�வைலகைள  பர ப ப2% ெபா9� Mமி 69வ�% அ�த$ 

ச�தி பர=கி�ற�. 

மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவைர எ'கி�� நA'க/ எ
ணினா&% அ�த அ/ 

உண�=கைள  ெபற 6)G% 

1.ஏென�றா� அவ� உண�ைவ  ெப��� தா� நா� (ஞான�) ஆன�. 

2.அவ� உண�ைவ எ2���தா� உ'கD��/ இ ெபா9� பதிவா��கி�ேறா%. 

3.ஒளியி� உடலாக இ��% �வி� உண�ைவ எளிதி� ெபற 6)G%. 

ஆகேவ அவ� கா7)ய அ/ வழியி� � ெபயைர ைவ���தா� “மாமக3ஷி 
ஈKவராய �ேதவ� தேபாவன%…” எ�� ைவ�த�. அவ� உண�=கைள என��/ 



விைளய ைவ�� விைள�த அ�த ஞான வி�ைத� தா� உ'கD��/ 

ெகா2�கி�ேறா% (ஞான�). 

1.ஞான� (றிய உண�= ப) � அைள  ெப�ேவ� 

2.� அளா� அ�த �வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளிைய  ெப�ேவ� 

எ�றா� 

3.அ�த 6ைற ப)… அ�த ெநறி ப)… அ�த$ ச�திகைள நா% ெப�கி�ேறா%. 

�நாத� ச த3ஷி ம
டல�தி� ஒளியாக இ�கி�றா�. அவ� உடேலா2 

இ�க�()ய கால'களி� என�� உபேதசி�த உண�=க/ பதிவானதா�… அைத 

உ'க/ எ�ேலா� உண�=களி&% பதிய$ ெசH�… ஒ�கிைண�த அ�த உண�வி� 

த�ைமகைள அைலகளாக இ'ேக தேபாவன�தி� பர பி ைவ�தி பதா� எளிதி� 

ெபற 6)G%. 

சாமி ெசH� ெகா2 பா� எ�றா�… 

1.அ�த� �வி� (ஈKவராய �ேதவ�) அைள நம�� வழிகா7)னா� எ�� 

2.இ�த ஞான�தி� வழியி� உ'கD��/ பதிவா�க ப2%ேபா� 

3.இ�ேவ உ'கD��/ அ�த� �வாக இ�� 

4.ஞான வழியாக அ�த உண�வி� த�ைம உ'கைள வழிநட��%. 

5.� ஒளியான உண�ைவ  ெபற�()ய த�திையG% ஊ72%. 

ெசா�வ� உ'கD�� அ��தமாகிற� அ�லவா…! 



 

ெம? ஞானிகைளI� மக3ஷிகைளI� ப<றிய G,சம%கைள� கலி� 8� 

ெவளி�ப�*7� சி*த� – ஈ#வரப,ட� 
  

இ Mமி L��வைத� கா7)&% Q3ய� Lழ&% ேவக% அதிக ப2கிற�. இ�� 

இ Mமியி� ஈ� �� த�ைம�� ேம� Q3யனி� ஈ� �� த�ைம பல மட'� 

அதிகமாக உ/ள�. அ� ஈ��� ெவளியி2% நிைலG% அேத நிைல��க�த �3த 

நிைலயி� உ/ள�. 

பல Q3ய�களி� ெதாட�� ெகா
ட ந% Q3ய� நா% காO% Q3யனி� ச�தி 
மிக=% வ& ெப�ற ச�தி. Q3யனி� Mமி நிைல �ளி��த நிைல. இ Mமியி� பிறவி 
எ2�� இ Mமியிலி�� Q7Lம நிைல�� ெச�ற பல� இ�� ெசய�ப2��% 

ேகாயி�தா� ந% Q3ய�. 

இ Mமியி� உதி�த உயிரO�க/ ம�ற ம
டல'களி� வாF�திட 6)யா�. 

Lவாச நிைல மா�ப2% ெபா9� அ%ம
டல�தி� உ�தலினா� 

இ%ம
டல�தி�ேக உ�த ப72 வவா�க/ எ�� உண��திேன�. 

Q7Lம நிைல��$ ெச�பவ�க/ பல ம
டல'களி&% இ�� 

ெசய�ப2��கிறா�க/. இ Mமியி&% பிற ம
டல�தி� உதி�� வாF�தவ�க/ 

Q7Lம நிைல ெப�ேற இ%ம
டல�தி&% (Mமி) சில நிைலகைள$ ெசHகிறா�க/. 



வான சாKதிர% எ�� அறிய  பல நிைலகைள$ ெசHகிறா�க/. 

1.அ�ேற இ MமிG% ம�ற Mமிகளி� நிைலையG% எ�றாவ� ஒ நா/ 

ெவளி ப2��% நிைலயி� 

2.பல சி�த�க/ ஒ��ப72 இ Mமியிேலேய அ�கால  ெப7டக�ைத  பதி�� 

ைவ��/ளா�க/. 

3.இ�கலி மா�வத��/ அ�நிைல ெவளி ப2%. 

4.அ�நிைலைய ெவளி ப2�திட இ�கலியி� வ�� பல சி�த�களினா� 

உவ ப2�தி ஜAவ� த�த ஓ� உயிரO 

4.ஒ தாயி� வயி�றியிேலேய பிற�� வ��/ள� 

5.அவ� ெவளி ப2��வா� Q7Lம நிைலயி� உ/ள பல சி�த�கைள எ�ேற�… 

6.Q7Lம நிைல��$ ெச�ற ெப3ேயா�க/ எ��% உண���கிேற�. 

அ$ Q7Lம நிைல��$ ெச�றவ�க/ தனி�த நிைலயி� யா% இய'�வதி�ைல. 

அவ�களி� ச�திைய எ�லா% ஒ�றா�கி அ$ச த3ஷிகளி� நிைலயிலி�� 

ெசய�ப2% த�ைம�� வகிறா�க/. 

மனித�களி� �ண நிைல மா�ப7ட �ண நிைலக/. Q7Lம�தி� உ/ேளா3� �ண 

நிைலகேளா ஒ�� ப7ட நிைல. 

இ�� சி� ேதவைதக/… ெப% ேதவைதக/ எ�� மா�ப72  பி3��$ 

ெசா�கிறா�க/ �ராண� கைதக/ ?லமாக. இ$சி� ேதவைதகளி� நிைல �� 

ஆவிகளி� நிைலயி� இ�� மா�ப7ட அ�� ெகா
ட ஆ�மா�க/. 

இC=லகி� ஆைசGட� இC=லகி� உ/ேளா3� எ
ண6ட� கல�� 

த�ைனேய ஆ
டவனாக ஏ��% நிைல ப2�தி$ ெசH� வ% நிைல. 

Q7Lம�தி��$ ெச�� அ$சகல ேதவ�களி� ேதவனாக இய'�% அ$Q3ய 

ேதவனிட% ெச�&% நிைல��  ப��வ படாத நிைலயிேலேய உ/ள நிைலதா� 

சி�� நிைலGட� கல�� உறவா2% நிைல. 

Q3ய ேதவ� எ�ேறன�லவா…? அைன��$ சி�த�கD% 6னிவ�க/ 3ஷிக/ 

ச த3ஷிக/ அைனவ% ஒ��ப72 அ$ச�தியி� ச�தியான அ$Q3யனி� ஒ�� 

கல�� அ$Q3யனி� நிைலயிலி��தா� எ�லா$ ெசய�கDேம இ�� 

ெசய�ப2��கி�றன�. 



இ�� அ$Q3ய ேதவ� இ�லா வி7டா� எC=லக6% இ�ைல. ந% 

Q3யைன ேபா� ச�தி ெகா
ட பல Q3ய�க/ இ�தா&% அைன�� Q7Lம 

ச�தியி&/ள ேதவ�க/ கல��% நிைல ந% Q3ய� தா�. 

1.இC=டலி� உ/ள ேபாேத அைன�� நிைலையG% அறிG% ப��வ�தி�� 

உ'கைள$ ெசய�ப2�திட�தா� 

2.பல ச�திகைள� ெகா
ட Q7Lம நிைலயி� உ/ளவ�களி� நிைலைய 

ஒ��ப2�திேய 

3.இ�நிைலைய இ'� ெவளி ப2��கி�ேறா% 

ச�தியி� ச�தி ெப�ற இ% மனித ெஜ�ம�தி� வா9% பா�கிய�ைத  ெப�ற 

ச�திகேள…! 

1.உ'களி� ச�திைய அைன�� ச�திகDட� ஒ��ப72 

2.அைன�� ம
டல'களி� நிைலையG% உ% ச�திகளி� இ�ேத ஈ��� அறிG% 

ப��வ�தி�� 

3.உ% ச�தியி� ெச�வ�ைத$ ச�தியா�கி வா9'க/. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

ேவத'க/ எ�றாேல “நாத'க/…” எ�� ெபா/. உண�வி� ஒலிக/ – அ�த 

ஒலிகளி� உண�=�ெகா ப Sப'க/ அைட�த� எ�பைத� தா� அ'ேக 

கா72கி�றா�க/. 

அ� தா� ைசவ சி�தா�த%. 

1.ைசவ% எ�ப� தாவர இன'க/. 

2.அைசவி�லாத நிைலக/ ெகா
ட�. 

3.அைத உயிரO Bகர ப2% ெபா9� ேவதா�த% எ�� காரண  ெபயைர 

ைவ�தா�க/ ஞானிக/. 

இய�க உண�வி� த�ைம ெகா
2 

1.ஒலிகளா� உண�=க/ வள�வ�% 

2.உண�$சி�ெகா ப அ�த ஒலிக/ எ9 �வ�% 

3.உண�=�ெகா ப உடலான� எ��% “ைசவ சி�தா�த%” ெதளிவாக� (�கி�ற�. 

வியாசகரா� உவா�க ப7ட ேவத'க/ எ�ற நிைலகளி� இ�தா&% அ�த 

ஒலியி� “ஓைசகைள�தா� இ�� ஓ�கி�றன�” பல�. 



ஆனா� ஓ�% (ஒலியி�) உண�வி� த�ைமைய நா% அறிய 6)யாத நிைலகளி� 

சா'கிய சாKதிர'களி� இைண�க ப72 அத� உண�= ெகா
2 

வள��க ப72வி7ட�. 

சா'கிய சாKதிர'க/ ெசHவைத� க
O��  பா��� எ�த உண�வி� ஒலிகைள 

நம��/ ெப�கி� ெகா/கி�ேறாேமா அதனி� உண�=க/ நம��/ 

வள�$சியாகி�ற�. 

வள�$சி அைட�த பி� இைத  ேபா� இ�ெனா மனித� உண�வி� ஒலிகைள 

எ9 பினா� இ�த உண�வி� வ& ெகா
2 இ�த உடைல வி72  பி3�� ெச�ற 

உயிரா�மா 

1.அவ� ஈ� ���/ தா� ெச�&% 

2.அ�த எ�ைல��/ தா� Lழ�சியா�%. 

பி� அ�த உட&��/ ெச�றபி� அ�த உடலிேல கல�த ந+சி� உண�=க/ 

அதிக3�� அ�த உடைல வ AF�திவி72 உடைல வி72 ெவளி வ�த பி� 

“ேதHபிைறயாக” இதனி� உண�=க/ மா�ப2%. 

சா'கிய சாKதிர'களி� வழியி� இ�� வா9% ம�க/ த� எ�ைலைய அைடய 

6)யா� “மனித உடேல எ�ைல…” எ�ற நிைலகளி� Lழ�� ெகா
2/ளன�. 

இ�தைகய சா'கிய சாKதிர'களா� வியாசக� ெவளி ப2�திய உ
ைமயி� 

உண�=க/ கால�தா� மைற�க ப72வி7ட�. 

இய�ைகயி� உண�=க/ ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி அ�த உண�=க/ 

விைள�தைத�தா� அ�� ஞானிக/ (றினா�க/. 

1.உவ%… திட  ெபா/ எ�ப� “3�” 

2.அ�த  ெபாளிலி�� மண'க/ வ%ேபா� “சாம” 

3.ஒ ெபாDட� இைண�� அைத மா�� நிைலக/ உமா��%ேபா� இர
2 

ெசய&% த� உண�வி� ச�ைத மா��கி�ற� “அத�வண” 

4.இர
2% மாறி ஒ��ட� ஒ�� இைண�க ப2%ேபா� “யஜூ�” 

ஆகேவ மனித உட� ெப�� வி
ணி� ஆ�றைல உண��த அகKதிய� த� 

உண�வி� த�ைமைய உயிட� ேச��� ஒளியா�கி� தா� ெப�ற ச�திைய� த� 

மைனவி��  பாH$சி கணவ� மைனவியாக இைண�� உ ெப�ற� தா� “�வ 

ந7ச�திர%” 



அ�த� �வ ந7ச�திர�திலி�� ெவளி ப2% உண�=கைள Bக��ேதா� 

அைனவ% ச த3ஷி ம
டலமாக வாF�� ெகா
2/ளா�க/. 

அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ஒளியான உண�ைவ$ ச�த� ப�தா� ெப���தா� 

மீணவனான வியாசக;% ஒளியி� த�ைம ெப�றா�. 

ச த3ஷி ம
டல�திலி�� வ�� ெகா
)��% உண�வைலகைள நா% 

ெப�வத�காக வியாசக� உண��தியி�தா&% பி�கால�தி� வ�த ம�க/ அரச� 

எ�ற ேபா�ைவயி� “ஆ
டவனி� உண�=க/ என�ேக ெசா�த%…” எ�� 

வ��வி7டன�. 

அதனி� வழிகளி� ம�கைள� த� ப�க% ஈ��க ம�திர ஒலிகளாக மா�றி அத� 

அ) பைடயி� ஞானிக/ ெகா2�த காவிய  பைட �கைள மா�றி உவமா�கி 
வி7டன�. 

அCவா� இவ�க/ உவமா�கியபி� அத�� ஜAவ^7ட பல ச��க/ இட ப72 

அத� வழி ம�திர'கைள ஓதி அ�த ம�திர'கைள ஓ�% ெபா9� அ�த 

“ம�திர�தா� உவா�% ச�திைய�தா�” இவ�களா� Bகர 6)�த�. 

வியாசக� ெகா2�த ேவத'களி� உ/ள ?ல'கD% அதனி� உ
ைமகைளG% 

Bகர 6)யாதப) தைட ப2�திவி7டா�க/ அரச�க/. 

இ��% அத� வழியி� தா� நா6% விடா பி)யாக கட=/ எ'ேகேயா இ�� 

ஆ7சி ெசH� ெகா
)�கி�றா� எ�� நம��/ உ/ நி�� இய��% ச�திைய 

மற�� ேத)� ெகா
ேடG/ேளா%. 



 



 

பிர�ம 86�*த� 

  

2000 Q3ய� �2%ப'க/ ஒ��ட� ஒ�� இைண�� எ ப) வாFகிறேதா 

ஒCெவா உட&% ஒ பிரப+ச�ைத  ேபா�ற� தா�. 

அக
ட அ
ட�தி� ஒCெவா பிரப+ச�தி&% ஒCெவா விதமான உண�=க/ 

உ
2. ஒCெவா பிரப+ச�தி&% ந% Mமிைய  ேபா�� உயி3ன'க/ 

வாழ�()ய Mமி உ
2. 

அதி� வ)க7)ய உண�= ெகா
2 தாவர இன'கD% உ
2… உயிரO�களி� 

வள�$சிG% உ
2. அதனத� உண�=�ெகா ப�தா� ஒCெவா பிரப+ச�தி&% 

உயிரன'களி� வள�$சிக/ உ
2. ம�ற பிரப+ச�தி� 

1.ந% Mமிைய� கா7)&% வள�$சி ெப�ற மனித�கD% உ
2. 

2.ந%ைம� கா7)&% (ைழயான மனித�கD% உ
2. 

3.(ைழயான நிைலயி� சி�தைன வ&வானவ�கD% உ
2. 

இ ப) இ�த 2000 Q3ய� �2%ப�தி� ஈ� � வ7ட�தி� நா% வாFகி�ேறா%. 



6தலி� ஒ Q3ய� உவாகி 27 ந7ச�திர'க/ உவாகி அத� வழிகளிேல 

வள�$சியாகி  ெப3ய அக
ட அ
டமான�. அ�த அ
ட�தி��/ இ� ஒ 

பிரப+ச%. 

இ ப) 2000 Q3ய� �2%ப'க/ உவான� ஒ அக
ட அ
ட% எ�றா� இைத  

ேபா�� எ�தைனேயா அ
ட'க/ உ
2. 

1.ஒ��ட� ஒ�� ெதாட�� ெகா
2 தா� நா% வாFகி�ேறாேம தவிர 

2.ஒ��ட� ஒ�� ெதாட�� ெகா/ளா� வாழ 6)யா�… வாழவி�ைல. 

அைத  ேபா�� தா� மனித;�� மனித� இ�� ெதாட�பி�லா� யா% இ�க 

6)யா�. யாைர$ ச�தி�தா&% ந% ச�த� ப% அவ� ப2% ேவதைனகைள 

Bக��தா� நம��% ேவதைன வகி�ற�… அ�த$ ச�த� ப�தி� ?ல%…! 

ஆனா� அ�த$ ச�த� ப�ைத� �வ ந7ச�திர�தி� ேபரைள நம��/ 

ேச� பி��% ந�ல ச�த� பமாக உவா�க ேவ
2%. தAைமைய நA��% இ�த$ 

ச�த� ப�ைத நா% உவா�கினா� நம��/ தAைம எ�ற உண�= வராதப) 

த2�கலா%. 

அத���தா� உ'கD�� இ ேபா� இ�த  பயி�சி. 

1.”பிர%ம 6(��த%…” எ�� ெசா�வா�க/ 

2.உயி� ஒCெவா�ைறG% பிர%ம% ஆ��கி�ற�… 

3.இ�த உயிைர  ேபா�ேற உண�ைவ ஒளியாக  பிர%மமா��% ேநர% இ�. 

ஆகேவ இைள அக�றி ஒளி ெப�% அ�த ேநர%தான பிர%ம 6(��த% எ�ப�. 

இைள அக�றி அறிெவ�ற ெதளிவாக� ெத3G% இ�த ேநர�தி� உ'க/ கவன% 

எ�லா% அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� பா� ஈ��க பட ேவ
2%, 

1.உ'க/ உ� �கைள இய�கி� ெகா
)��% ஒCெவா அO�கD��% 

2.�வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளிைய ெபற$ ெசHG% அ�த$ ச�த� ப�ைத 

ஏ�ப2��வ�தா� �வ தியான%. 

 

 



 

விCஞான*தா� காண 8�யாதைத ெம? ஞான*தா� அறிய 8�I� – 

ஈ#வரப,ட� 
  

வி+ஞான% ெகா
2 இ�� பல ஏ=கைணயி� ?லமாக  பல ம
டல'களி� 

உ
ைம நிைலயறிய� த� ச�திைய வி+ஞான�தி� ெச&�தி அறிய  

பா��கி�றா� இ�ைறய மனித�. 

1.ஒCெவா ம
டல�தி&% மா�ப7டத� நிைலைய அறிG% ஆவலி� 

2.த� எ
ண ச�திைய வி+ஞான�தி� ெச&�தி அறி�திட எ
Oகி�றா�. 

அைனவ��% ெபா�வான அ$ச�திைய ஒCெவாவ% உண��ேத த� 

எ
ண�ைத ஒ நிைல ப2�தினா� ெஜப% ெகா
ட நிைலயி� எ% 

ம
டல�தி��% அவரவ�களி� ஆ�மா=ட� இC=டலி� ச�திையG% ேச��ேத 

பல ம
டல'கD��$ ெச�� அ% ம
டல'களி� உ/ள உ
ைம நிைலைய 

அறி�� வரலா%. 

எ�த ம
டல�தி� எ�த உயிரO உதி�� வாF�த�ேவா அ�த ம
டல�ைத 

வி72  பிற ம
டல�தி� வாFவத�� அத��$ ச�தியி�ைல. 



1.Lவாச நிைல மா�ப2% ெபா9� வா9% த�ைமG% அ�� வி2கிற�. 

2.எ% ம
டல�தி� இC=யிரO ஜAவ� ெப�றேதா 

3.அ�நிைலயிலி�� மா�ப7டா� எ�த உயிரOவினா&% வாF�திட 6)யா�. 

ந% பாட�தி� இCவா�மா அழிவேத இ�ைல இC=ட�தா� மா�கிற� எ�ேற�. 

அ ெபா9� இCவழியாத ஆ�மா பிற ம
டல����$ ெச�றா� ம72% 

அழி��வி2மா…? எ�ப�ீ. 

எ�த ம
டல�தி� எ�த உயிரO ேதா�றியேதா அC=யிரO எ�ற ஆ�மாவான� 

அத� Lவாச% ெகா
2 உயி� எ�;% ஜAவைன  ெப�ற இ�கா�� ம
டல�தி�� 

ேம� ெச�&% ச�தி அC=யிரOவி�� இ�ைல. 

இ�� வி+ஞான% ெகா
2 பிற ம
டல�தி�� எ2��$ ெச�&% 

ஜAவா�மா�கD% அ�நிைலயி� இவ�க/ வி72 வ�தா&% (நாH, Mைன, �ர'�) 

அ�நிைலயி� Lவாச நிைல��% இNஜAவா�மாவி� Lவாச நிைல��% ஏ�காத 

த�ைமயி� அCவா�மாைவ எ%ம
டல�தி� இ�� வ�தேதா அ%ம
டல�தி� 

நிைல�� ஏ�காத த�ைமயி� உ�தி� த/ளிவி2%. இன% இன��ட�தா� ேச%. 

ஆனா� இ'கி�� பல உயிரO�கைள.. உயி3ன'கைள… எ2��$ ெச�� ம�ற 

ம
டல�தி� அ'ேக வாF�திட 6)Gமா…? எ�பதைன அறிய  பல ச�திகைள$ 

ெசயலா��கிறா�க/. 

எ�த ம
டல�தி&% உ/ள உயிரO பிற ம
டல�தி��$ ெச�� வாF�திட 

6)யா�. ஆனா� ந%6/ உ/ள ச�திைய அCெவ
ண ச�திைய ஒ 

நிைல ப2�தி ெஜப% ெகா
டா� சகல நிைலையG% அறி�திடலா%. 

Q7Lம நிைல��$ ெச�றவ�க/ எ�த ம
டல�தி&% வா9% நிைல�� வ�திட 

6)�தி2%. இ�� ந%மி� இ�� ெச�ற பல Q7Lம நிைல ெப�றவ�க/ 

எ%ம
டல�தி&% ெச�&% பா�கிய�ைத  ெப�றவராH இ�கி�றா�க/. 

இ�� Q3யனி� ெச�� வாழலாமா…? ெப% ெந � ேகாளமான அ�நிைல�� 

எ ப)$ ெச�வ�…? எ�� வி+ஞான% ெகா
2 ஏ=கைண அ; �பவ;% 

Q3யனி� நிைலைய� க
2 அ+Lகி�றா�. 



Q3யனி� நிைல �ளி��த நிைல. ந% Mமிைய  ேபா� காைல மாைல இர= எ�� 

மா�ப7ட நிைல அ'கி�ைல. இ'� எ ப) ந% நிழைல� காOகி�ேறாேமா 

அ�நிைலG% அ'கி�ைல. 

அதி Lைவயான நA%… ஆன�த மயமான மண6%… உ/ள Mமி அ�. இ�நிைலயி� 

உ/ள� ேபா� மைழ நிைலG% மா�ப7ட நிைலயி� அ'� உ/ள�. மைழ உ
2 

ஆனா� மா�ப7ட நிைல. பனியான மைழ. எ ெபா9�% அ�நிைல இ�� 

ெகா
ேட உ/ளன. 

கா,சி: 
அ�நிைலயி� ஜAவ� ெப�� பல உயிரO�க/ வாFகி�றன. நா% இைவெய�லா% 

கைத��$ ெசா�வைத  ேபா� ெசா�னதி� நிைலய�ல. உ/ளதி� 

உ
ைமைய�தா� ெஜப% ெகா
2 அறி�ததி� ெவளியி2கி�ேறா%. 

ஒCெவாவ3� ச�தியி&% அறி�தி2% த�ைமG
2. இ Mமிைய ேபா� பல 

[� மட'� ெப3யைவயான அ$Q3ய� Lழ&% ேவக�திேலேய அத� ஈ� �� 

த�ைமG% பல மட'� அதிகமாக  ெப�கிற�. 

இ$Q3யைன$ L�றி எ ப) 48 ம
டல'க/ அத� ஈ� � நிைலெகா
2 

வாFகி�றனேவா அைத ேபா� Q3ய;% பல Q3ய�களி� ச�தியி� உதவியா� 

வாFகிற�. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

ந�ைமக/ ெசHய ேவ
2% எ�றா� “�ணி=” ேவ
2%. 

அ'ேக பா'க/… நா� அவ;�� எCவளேவா உதவி ெசHேத�… “எ�ைன 

இ ப)ெய�லா% ேபLகி�றா�…!” எ�� ெசா�னா� 

1.நா% ெசHத� எ�லா% ேபாHவி7ட� 

2.ேவதைனைய� தா� விைல�� வா'�கி�ேறா%…! எ�� அ��த%. 

நம��  பி)�காதவ�க/ இ�தா�க/ எ�றா� இவ;�ெக�லா% எ ப) உதவி 
ெசHவ� எ�� வ%…! 

ஆனா� �ணி=ட� நா% ந�ைம ெசHேதா% எ�றா� அவ;��/ எ�ன 

ஆகிற�…? 

1.நா% அவைன அ�� தி7)ேனா% 



2.இ�ைற��  பா'க/ நம�� உதவி ெசH� வி7டா� எ�� 

3.இ�தைகய ப
பிைன மா�ற உத=%. 

அதனா� தா� இ�த� �ணி=.., ந�ைமக/ பல ெசHய� �ணிேவா% எ�� 

ெசா�வ�. 

நம�� ேவ
)யவ�கD�� நா% தாரளமாக எ�லாேம ெசHேவா%. 

ஆனா� ஏமா��பவ�க/ எ�ன ெசHவா�க/…? ேபா�றி� �தி பா�க/. 

1.நா% ெகா2��வி2ேவா%. 

2.ந%ைம ஏமா�றி நம�� ந�ைமக/ வவத��  பதி� தAைமகைளேய 

ெசHவா�க/. 

ஆகேவ நா% ஏமா��பவ� ைகயி� சி�க�(டா�. 

வியாசக� பல உயி�கைள� ெகா�றா&% எ�த மீைன� ெகா�� இவ� 

வாF�தாேனா அேத மீ� �யலா� சி�கிய இவைன� கா�க ப2% ெபா9�தா� தா� 

ெசHத தவைற உண�கி�றா�. 

நா% எ�த மீைன� ெகா�ேறாேமா… அ� த�ைன மீ7)யேத…! எ�� எ
O% 

ெபா9� தா� அவ� த�ைன� கா�தி7ட உண�= ெகா
2 அக
ட 

அ
ட�ைதG% அறி�த அகKதிய� உண�ைவ� கவர ேந��த�. 

ந% உடலி� இய�க6% உயி3� மா�ற'கD% எ�ற நிைலகைள அகKதிய� 

க
2ண��த உண�ைவ வியாசக� ெதளி=ப2��கி�றா�. 

வியாசக� க�வி க�றவ� அ�ல. அவைடய ச�த� ப% அைத Bகர$ ெசHகி�ற�. 

ஆகேவ ஒவ� பைகைம ெகா
ட உண�= ெகா
2 இ பி;% “அவ;�� 

ந�ைம ெசHதா�… அ�த ந�ைமயி� த�ைம… “நம��  பதி�” வ%. 

விஷ% எ�ற உண�=க/ இ�தா� விஷ�தி��/ ப72வி2%. இ�த ந�ைம பய� 

தரா�. 



இைத�தா� ?லாதார�தி� ?
ெட9% கனைல� காலமறி�� நா% ெசய�ப2த� 

ேவ
2% எ�� “விநாயக� த��வ�தி�” ெதளிவாக� (ற ப2கி�ற�. 

ஆகேவ நா% ந�ைமக/ பல ெசHய� �ணிேவா%. 

 



 

த�ைமக" நம�" �� வழிI�… அைத* தைட�ப�*7� வழிI�… 

  

ஒ மனித� ேவதைன ப2கிறா� எ�றா� நா% பா��காம� இ�க 6)யா�… 

ெசா�வைத� ேக7காம� இ�க 6)யா�… அைத Bகராம� இ�க 6)யா�… 

எ�லா% ெத3�த பி� உதவி ெசHயாம&% இ�க 6)யா�. 

ஆனா� அ ப)� ேக72 உண��தா&% இ�த உண�=க/ ந% உடலிேல இய�காம� 

தைட ப2�தி  பழக ேவ
2%. 

6தலிேல உண��ேதா%… ேம&% அதிகமாக  ேபாகாதப) த2�த� ேவ
2%. 

த2�க ேவ
2% எ�றா� எ ப)$ ெசHய ேவ
2%…? 

ஈKவரா… எ�� நம� க
ணி� நிைனவிைன� �வ ந7ச�திர�தி� பா� 

ெச&�த ப2% ெபா9� 

1.நம� க விழி அ'கி�� வ% ச�திைய� கவ�கி�ற�. 

2.ந% உட� உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ அைன�தி��% உடேன அ�த 

வ A3ய ச�திைய உ
டா��கிற�. 

3.க விழிGட� ேச��த கா�த  �ல� இ�த  Mமியி� பட��தி��% �வ 

ந7ச�திர�தி� ச�திைய� கவ��� 

4.நம� ஆ�மாவாக மா��கி�ற�. 



).வி.�� எ ப) ஆ
டனா 6�கியேமா இேத மாதி3 ந% உட&�� க
 

ஆ
டனாவாக இ�கிற�. அதிேல (கமணிகளி�) ெர�கா�7 ெசHதா&% அைத 

ஆ
ெடனா வழி அறிய�()ய ச�திG% கிைட�கிற�. 

நம�� நம� க
 ஆ
ெடனா. அதிேல எ�த உண�விைன நிைனவிைன$ 

ெச&��கி�ேறாேமா ந% உட� உ� �க/ அைன�தி&% வ A3ய உண�ைவ$ 

ெச&�தியபி� இ�த� கா�றிலி�� இ9�� ந% ஆ�மாவாக மா��கி�ற�. 

அத�� 6� �வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�� 

க
ணி� நிைனவிைன நா% உ/ 6கமாக உட&��/ ெச&�த ப2% ெபா9� 

உடலி� உ/ள எ�லா உ� �கD% அ� வ& ெபற� ெதாட'�கிற�. 

�வ ந7ச�திர�தி� உண�ைவ ஈKவரா… எ�� �வ ம�தியி� ந% உயிைர 

எ
ண ப2% ெபா9� நம��/ தAைமக/ �கா� த2�கப 2கி�ற�. 

காரண%… இத�� 6� நா% ேச���� ெகா
ட 6�திய தAய விைனகD�� இ�த 

?�� வழிதா� அ�த உயி� வழி தா� உண�$சிக/ ெச�� ஆகாரமாக  ேபாகிற�. 

ஏ�கனேவ எ2�த உண�= அதிேல ெச�ற இய�க அO அைத வள� பத�� 

உத=%. அைத  ேபா�ற தAைமகைள உ7�கா� 6தலிேல தைட ப2�த ேவ
2%. 

1.அதாவ� அ�த இய�க அO�க/ ந% இர�த�திேல ஜAவ அOவாக  ேபாவத�� 

6� 

2.அைத� தைட ப2�தி  பழ�த� ேவ
2% (இ� 6�கிய%). 

3.அத���தா� �வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% ெபற ேவ
2% 

எ�� 

4.உட&��/ �கா� 6க பிேல தைட ப2��கி�ேறா% (உயி� வழி எ2��% ேபா� 

6�� வழி தைட ப2�த ப2கிற�). 

விஷ�ைத அக�றி… அ�த விஷ�ைதேய ஒளியாக மா�றி� ெகா
)��% அ�த� 

�வ ந7ச�திர�தி� ச�திைய நா% ெப�ேவா% எ�றா� உயிட� ஒ�றி 
ஒளியாக மாறி… எ��% பிறவியி�லா நிைல எ�ற… ஒளி உடைல  ெபற 6)G%. 

 



 

ஆறறிA பைட*த இ�ைறய மனித� வள�'சி எ�ற ெபய3ேல 

எ�லாவ<ைறI� அழிவி<� ெகா � வ97வி,டா� – ஈ#வரப,ட� 
  

அைன��ேம ஆவிதா�… ஆவியிலி�� வ�த� தா� அைன�� 

உேலாக'கD%… ஜAவராசிகD%…! அ�நிைலயிலி�� பி3�ெத2�� அதனத� 

த�ைமயி� அறிG% ஆ�றைல  ெப��/ேளா% 

இ Mமியி� இய�ைகயிலி�� எ2�த நிைலகளிலி�� அO�
2 ெசH� 

இ Mமியி� �ைத�� ைவ��/ளா�க/. சகல பா�கா �ட;% அவ�க/ பா�கா�� 

ைவ�த உேலாக�தினாலான � பி)�காத இ%ைப� ெகா
2 பா�கா�� 

ைவ��/ளா�க/. 

பல� பத ப2��% நிைலயி� பத ப2�தி ைவ��/ளா�க/. இ Mமியிலி�� 

எ2�த உேலாக�திேல த� அறிவினா� வி+ஞான% ெகா
2 இCவO�
ைட$ 

ெசH� ைவ��/ளா�க/. 

அைன��ேம ஆவி நிைல ஆக�()ய�தா�. உதாரண�தி�� த'க�தினா� ஓ� 

ஆபரண�ைத$ ெசH� இ�� நA பா���% எைட��% ப�தா
)��  பிற� 

அCவாபரண�ைத உபேயாகி�காத நிைலயிேலேய நி��தி  பா��தா� அத� 

நிைறயி� ஒேர நிைல இ�லாம� �ைற��தா� இ��%. 



1.ேதHமான% எ�பா�க/…! 

2.பிற வK�வி� ப72� ேதHவத�ைல 

3.இ�கா�றி� கல��/ள ஆவி� த�ைமயினா� இ Mமி��/ள கா�த ச�திைய� 

ெகா
2 ஈ� பதினா� அ�=% ஆவியாகிற�. 

அைன�� உேலாக'களி� நிைலG% இ�தா�. இC=லக நிைலG% இ�தா�. 

இC=லக% ஆவிைய ஈ��� அCவாவிையேய ெவளி ப2��கிற�. 

அதனா�தா� இ�� வி+ஞான% ெகா
2 ெசHதி2% அO�
ைட  பா�கா��% 

நிைல ெகா
ட அCவி%�� கவசேம இC=லக% ஈ��� ஆவிைய ெவளி ப2��% 

த�ைமயி� அத� நிைலG% ஆவியாகி… “அதி� ஏ�ப2% சி� �வார�தினா� 

வர ேபாகி�ற� இC=லக மா�றேம…!” 

இ�� வி+ஞான% ெகா
2 Q3யனிலி�� வ% ச�தியினா� பல நிைலகைள$ 

ெசHதிடலா% எ�� வி+ஞான  ப2��கிறா�. Q3யனிலி�� வ�த 

அO�கதி3னா� Mமியி� ஏ�ப7ட கனி வள'கைளG% பல திரவ 

வK��கைளG% த�னிைல�� ஈ��� எ2�� வி7டா�. 

இ�� இவ� ெசய�ைக�காக$ Q3யனிலி�� வ% ஒளி�கதிைர ஈ��� (SOLAR 

POWER) அதிலி�� பல சாதைன ெசH� கா72கி�றானா%. இ�கா�ைறேய 

க3யா�கி வாFகி�றா�. 

1.வ% ச�திையேய ஒCேவா� இட�தி��% த�னிைல��க�த வி+ஞானமா�கி 
ஈ��� எ2�� வி7டா� 

2.வா9% மனித�க/ இ�கா�றிலி�� பி3�ெத2�� ந� Lவாச% 

எ2 பத��
டான ச�திைய அழி�� வகிறா�. 

3.இ�ைறய வி+ஞான�தினா� வ�த விைனதா� இ�…! 

4.மனித;�� ஆறறி= எ�� அவ� ெப�ற அறிவினாேலேய உலக நிைலையேய 

இCவாறறி= பைட�த மனித�தா� மா��கி�றா�. 

இதனா� இC=லக% ம72% மாற ேபாகிறதா…? உல�ட� ெதாட�� ெகா
ட 

எ�லா ம
டல'கDேம மாற�தா� ேபாகி�றன. 

இ�� இC=லகி� வா9% ம�களினா� வ�த விைன தா� அ�. 



1.ஆ�மீக வழிைய வழியைம�தா� ஏ�பத��% ஆளி�ைல. 

2.இத� நிைல அறி��தா� பல சி�த�க/ பல உ
ைமகைளேய மைற�தா�க/. 

இ�� �ழ�ைத ெப�வத�ேக ெசய�ைக 6ைற ப2�தி  ேபைழயி� க வள��� 

அ�கைவ தாH��$ ெச&�தி� �ழ�ைதைய வளர வி2கி�றானா%. 

இ�� ஒ சி�தனா� தாG% த�ைதG% இ�லாம� இ�கா�றி� உ/ள சகல 

ச�தியி&% கல��/ள இ%மனித ஜAவ அOவி�� ேவ
)ய ஜAவ அOைவேய 

பி3�ெத2�� அ பி3�ததி� ஜAவ அOைவ வளரவி72� �ழ�ைதயா�கி� கா7ட 

6)G%. 

�ராண� கைதகளி� ப)�தி ப�ீ… ஆ�6கைன� கா��திைக  ெப
க/ 

வள��தா�க/ எ��. 

அ�த அ�6க� எ�த� தாயி� க� ப�தி� இ�தா� எ�பதைன$ Q7Lம�தி� 

மைற�தா�க/. அைன�ைதGேம இ�நிைலயி� ெவளியி72 நா� எ�ற 

ஆணவ�ைத ஏ�ப2�திட=% வி%பவி�ைல. 

ந% ச�திைய ந�வழி��$ ெச&�திவி7டா� அ�நிைலயி� எ��ேம 

நிைல�தி�கலா%. ச�திையேய… “நம��� ெத3�த�…! எ�� ஆணவ�தா� 

ெசH� கா7) எ�ன பய�…? எ��ண���தா� அ�ேற பல சி�த�களினா� பல=% 

மைற�க ப7டன. 

1.எ
ண நிைலைய ஒ நிைல ப2�தினா� 

2.சகல நிைலையG% சகல% அறி�திடலா%. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

தவேயாகிக/ அைனவ% கா72��/ ெச�� தா� தவ% ெசHதா�க/. அதனா� 

கா7)��/ ேபாH� தவமி�க ேவ
2% எ�� வி%�கிறா�க/. 

கா2 எ'ேக இ�கி�ற�…? அதி� தவ% எ�ப� எ�ன…? 

ந%மிட% பல கா2க/ இ�கி�ற� ஆனா� இ� யா��% ெத3யவி�ைல. 

கா7)��/ேள எ�றா� இ�த உடலான கா7)��/ ேபாH�தா� எ�லா 

எ
ண'கைளG% எ
Oகி�ேறா%. 



இ�த மனித உட� எ ப) உவான�…? 

கா7)� இ�கி�ற தாவர இன'க/ எ�லா% �9�களாக  M$சிகளாக ஆடாக 

மாடாக இ�� எ�லா% தி�� வி72 அதி� விைள�த அ�தைன �ண'கD% 

உண�=கD% ந% உடலி� காடாக இ�கி�ற�. 

உடலான இ�த� கா7)��/ேள �லி இ�கி�ற� பா%� இ�கி�ற� ேதD% 

இ�கிற� ந3G% இ�கிற� நாG% இ�கிற� எ�லா நிைலG% இ�கி�ற�. 

அ� ம72மா…? 

ஆ�ேராஷமான நிைலகளி� ஒவைன அழி�� வி2ேவ�… ெகாைல ெசH� 

வி2ேவ�…! இ�த உண�=க/ உடலி� ேச���  ேபயாக=% இ�கிற� 

பிசாசாக=% இ�கிற� Mதமாக=% நம��/ இ�கி�ற�. 

ேபH எ�றா� எ ப) வகிற�…? நா% ேரா7)� ேபாH� ெகா
ேட இ ேபா%. 

ஒ மனித� ேரா7)� அ)ப72  ேபானா� “ஆ… இ ப) ஆகிவி7டேத…!” 

எ�கி�ேறா%. 

அவ� ஆைசயி� இற�தி பா�. அேத ஆைசயி� “எ�ன ஆனேதா..!” எ�� நா% 

நிைன��% ேபா� அ�த ஆ�மா ந%மிட% வ�� வி2கி�ற�. 

இ�த உடலான கா7)� ேபH �) ெகா
2 வி2கி�ற�. ந%ைம இ�லாதப) ெசH� 

உட&��/ ஆ7)  பைட�கி�ற�. 

கா2 எ'ேகேயா இ�கி�ற� எ�� நிைன�கி�ேறா%. கா7)� இ��% ச�தி 
69வ�% ந%மிட% (உட&��/) இ'ேகேய இ�கி�ற�. ந% உட� இ� ஒ 

ெப3ய கா2. 

அைத� கா72வத���தா� ஐய ப� ேகாயிைல� கா7)ய�. அ�த� கா7)��/ 

ேபா�% ேபா� �லிையG% சி'க�ைதG% யாைனG% யா% நிைன�கி�ற� 

இ�ைல. 

1.அ'ேக மிக'கைள எ ப) எ
Oவதி�ைலேயா 

2.அேத மாதி3 உ� வாF�ைகயி� ம�றவ�க/ தி7)ய� ேபசினவ�கைள எ�லா% 

வி72 வி2. 

3.உ� உட&��/ இ�த மிக'க/ எ�லா% இ�கி�ற�… அ�த மிகமான 



உண�$சி�� இட% ெகா2�காதப) 

4.ஞானிகDைடய நிைலக/ நA எ
O. நA இ ப)  ேபா…! எ�� கா
பி�கி�றா�க/. 

இைத யா% ெசா�வத�� இ�ைல. 

ஆனா� தAைமகைள ஜAவ� ெபற வி72 வி7ேடா% எ�றா� ந% ந�ல �ண'க/ 

எ�லா% ப%மி ஒ2'�கி�ற�. அ ெபா9� ந�லைத ெசHவத�ேக 

6)யவி�ைல…. எ�ன ெசHவ�…? எ�� 

1.ேவதைனைய அதிகமாக� (7)வி2கி�றA�க/. 

2.உடலான கா7)� ேதD% பா%�% ஜAவ� ெப�கி�ற�. 

3.அைத� க
2 நா% பய�� ந2'�கி�ேறா%. 

இCவா� ஆன பி� இ�த உயிரா�மா அ� தா'காதப) எ�ன ெசHகி�ற�…? இ�த 

மனித உடைல வி7ேட ஓ)  ேபாHவி2கி�ற�. 

நா� சாகிேற�. எ�ன வி2டா… நா� ேபாகிேற�…! எ�� உயி� ெவளியி� 

ேபாHவி2கி�ற�. 

ஏென�றா� விஷ�ைத� ெகா+ச% அதிகமாக நிைன�தாH அ�லவா. அைத நA 
இதிலி�� பா�…! எ�� அத���த�க உடைல� ெகா2�கி�ற�. 

1.பய�� ந2'கிய இ�த உண�=கD��� த�க 

2.இ�த விஷ�தி� த�ைம ெகா
2 உயி� அ2�த உடைல உ
டா��கி�ற�. 

3.நா% எ'ேக த பி  ேபாக 6)கி�ற�…? எதிேல த �கி�ேறா%…? 

அ%மா அ பா எ�லா% மிக=% கJட ப72$ ச%பாதி�கி�றா�க/. அ%மா 

அ பாைவ நா% மதி�காம� இ�ேதா% எ�றா� அ�த கJட ப72$ ச%பாதி�தைத 

நா% எ�ன ெசHகி�ேறா%…? 

நம�� எ�லா வசதிகD% இ�கிற� எ�றா� அைவ எ�லா% அ%மா அ பா 

கJட ப72$ ச%பாதி�த� எ�ற நிைன ேப வவ� இ�ைல. 

அ2�தவ�க/ ந%ைம  பா��த=டேன எ�ன ெசா�வா�…? அட.. உன�ெக�ன பா 

சீமா� வ A72 பி/ைள…!” எ�� ெசா�னா� நம�� மி��த ெகௗரவ% வ�� 

வி2கிற�. 



காL�காக ேவ
)�தா� ந%ைம இ ப)  �கF பா2கி�றா�க/. �கF பாட  ேபா�% 

ேபா� அைத ரசி��� ேக72� ெகா/கி�ேறா%. 

வ A7)� அ பாேவா அ%மாேவா…! ஏன பா… பண�ைத� ெகா+ச% பா���$ 

ெசலவழி��� ெகா/ள பா..! எ�� ெசா�வா�க/. 

அைத� ேக7ட பி� ைபய� எ�ன ெசா�வா�…? 

உ'கD�� எ ேபா� பா��தா&% ந$… ந$… எ�� இ ப)$ ெசா�லி� ெகா
ேட 

இ ப�ீக/. இ� தா� உ'க/ பிைழ �… “ேபா'க/…!” எ�� இ ப)$ ெசா�ல$ 

ெசா�கி�ற�. 

ஏென�றா� ம�றவ�கDைடய உண�= அவ�கDைடய ஆைச ந%மிடமி�� 

காைச  பறி�க ேவ
2% எ�� �கF�� ேபசி எ ப)ேயா ைபயனிடமி�� வா'கி 
வி72 ேபாH வி2கி�றா�க/. 

ஆனா� அவ�க/ விஷ� த�ைமைய இ'ேக (ைபய;��/) வி72 

வி2கி�றா�க/. அதனா� ைபய� �2%ப��ட� இைண�� அ%மா அ பா 

ெசா�&% உ
ைமைய உணர விடாம� ேபாHவி2கி�ற�. 

இ�த உண�=க/ எ�ன ெசHகி�ற�…? 

கா7)��/ேள மிக�திட% சி�க ைவ�த மாதி3 நா% இ�த உடலி� அ�த� காடான 

நிைலயி� மிக�திட% சி�கி� ெகா
2 தவி�கி�ேறா%. 

ஆகேவ நம��/ கா2% இ�கி�ற� வன6% இ�கி�ற� ந�ல M+ேசாைலG% 

இ�கி�ற�, 

தாவர இன�திலி�� வ�த M+ேசாைலயி� உண�=க/ நா% Bக��த� ந�ல 

எ
ண'களாக வவ�% ந%மிட% இ�க�தா� ெசHகி�ற�. 

இ�த� கா7)��/ேள தா� அ�த� தவ�ைத எ2�க$ ெசா�கி�ேறா%. 

யாைர..? எைத…? 



கா72��/ இ�க�()ய இ�த மிக'க/ ேத/க/ பா%�க/ ேபHக/ ந%ைம 

ஒ��% ெசHயாதப) அ�த மக3ஷியி� அ/ச�தி நா'க/ ெபற அ/வாH 

ஈKவரா எ�� எ
ண ேவ
2%. 

 



 

தியான*தி� Jல� ெபற ேவ �ய உ�தியான எ ண� 

  

ேக"வி:- 
சில நா/களி� காைல �வ தியான% ெசHய 6)யாதப) உட� கனமாக=% 

ேசா�வாக=% இ பத��� காரண% எ�ன…? 

ஞான�:- 

உதாரணமாக… ேவதைன எ�ற உண�$சிக/ நம��/ இ�தா� ந% ெசயலி� 

ேவதைன அதிகமாக இ��%. நா% எ2��% இ�த ேவதைன எ�ற விஷ�தி� 

த�ைம உ
ைமைய உணர$ ெசHG%… உண�வி� ஆ�வ�ைத� (72%… அைத 

எ2��� ெகா/D%. 

ஆனா� �வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�� எ
O% 

ெபா9� 

1.விஷ�தா� இய'கி� ெகா
)�த உண�=க/ ேசா�வைடய ப2% ெபா9� 

2.ந%ைம  ப2�ைகயிலி�� எ9�தி�க வி2வதி�ைல… அ� ேசா�வைட�� 

வி2கிற�. 

3.அ�த விஷ�தி� ஊ�கேம நம��/ வலிைம ெகா2�கி�ற�. 

ஆனா� அேத சமய�தி� தியான�ைத எ2�� உட� உ� �களி� ெச&�த ப2% 

ேபா�… “ஏ�கனேவ இ�த விஷ'க/ தணிய ப2% ெபா9�…” ந%மா� 6)யா� 

ேபாHவி2கி�ற�. 



அ�த மாதி3 ேநர'களி� எ�லா% மீ
2% அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% 

ேபெராளிG% நா'க/ ெபற ேவ
2% எ�� எ'க/ இர�த நாள'களி� கல�� 

எ'க/ உட� உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� 

ேபர/ ேபெராளி ெபறேவ
2% எ�� ெச&�தி  பழ�த� ேவ
2%. 

பி� சிறி� ேநர�தி� அ� ெதளிவாவைத  பா��கலா%. 

1.இ�த மாதி3 வ%… காரண% எ�ேலா��/D% இ�த ேவதைனயான 

உண�=க/ உ
2. 

2.நா% இ�த$ ச�தி எ2�த=ட� அ� ேசா�வைடG% 

2.எ�னடா நா% தியான% ெசH� இ�த மாதி3 ஆகிவி7டேத… எ�� (ட 

நிைன ேபா%.. 

விஷ�தி� இய�க�தி�� ஆ�கM�வமான நிைலகைள� 

ெகா2�கவி�ைலெய�றா� அத;ைடய நிைல இ�த மாதி3 வ��வி2%. 

அ�த மாதி3$ ச�த� ப'களி�… 

1.ப2�ைகயி� இ�தப)ேய சிறி� ேநர% க
ணி� நிைனைவ அ�த� �வ 

ந7ச�திர�தி� பா� ெச&�தி 
2.�வ ந7ச�திர�தி� ச�தி எ'க/ இர�த நாள'களி� கல�� எ'க/ உட� 

உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ அைன��% அ�த ச�தி ெபற ேவ
2% எ�� 

ஏ'கி எ2��� ெகா/ள ேவ
2%. 

அ ேபா� அதிலி�� வி2ப2வைத உணரலா%. 

ேக"வி:- 
தியான% ெசH� ெகா
)��% ேபா� உட� உ� �க/ அைன��% கா7சியாக� 

ெத3�த�. அத;ைடய �) �% ெத3�த�. ஆனா� இைத எ�லா% பா���� 

ெகா
)��% ேபா� பய6% ந2�க6% வ�� வி7ட�. ஏ�…? 

அ�த மாதி3 பய% வராதப) என�� மன பல% ேவ
2%. 

ஞான�:- 

பண% ேவ
2ெம�� ஆைச ப2கி�ேறா%. தி\ெர�� “ஒ ல7ச% SபாH ப3L 

வி9�� வி7ட�…!” எ�� ேக/வி ப7டா� உ'க/ மன� எ ப) இ��%…? 

பய�ைத� கா7)&% படபட… படபட… எ�� ெந+சிேல �) � அதிகமாக 

இ��%. பண% வ��வி7ட� எ�� ேக7ட�ேம அதனா� ?$L நி�� 

ேபானவ�கD% உ
2. இ�ைலயா…! 



இைத  ேபா�� தா� உய��த ச�திக/ நம��/ வர ப2% ேபா�.. 

1.ஆக அைத  ெப�கி�ேறா% எ�ற நிைலயி� 

2.அ�த அைள  ெப��� ெகா
)�கி�ேறா% எ�ற ஆன�த�ைத$ ேச��தா� 

அ� வ&வா�%. 

ஆனா� பய�ைத� ெகா2�ேதா% எ�றா� பய அைலக/ தா� வ%. ேவகமாக 

இய�க ப2% ேபா� இத;ட� ெகா+ச% விஷ�ைத� கல�� வி7டா� எ ப) 

இ��%…? பலவ Aன% தா� ஆ�%. 

ஆகேவ… நா% அ�த அ/ ச�திகைள  ெப�கி�ேறா% இ�த ஆைசயி� 

1.ந�ல நிைலகைள  ெப��� ெகா
2 இ�கி�ேறா% 

2.�வ ந7ச�திர��ட� நா% இய'கி� ெகா
)�கிேறா% 

3.அ�த உண�= நம��/ இய'கி� ெகா
)�கி�ற� எ�ற இ�த வ&ைவ$ 

ேச��க ேவ
2%. 

இ� எ�லா% �நாத� கா7)ய அ/ வழியி� இ�த வாF�ைகயி� கைடபி)�க 

ேவ
)ய ச3யான ெநறி 6ைறக/. 

 

 

 



 

 
 
உலக மா<ற*தி� உ ைமகைள அதிவிைரவி� அைனவ��ேம 

ெவளியி�ேவா�…! – ஈ#வரப,ட� 
  

இ'ேக சில உ
ைமகைள ெவளி ப2��கி�ேறா% எ�பதி� ெபாேள 

1.இ�கலியி� மா�ற�திலி�� ம�கைள ந�வழியி� க�கி�� அைழ��$ 

ெச�வத�காக 

2.பல சி�த�களினா&% மைற�க ப7ட பல உ
ைமகைள இ�� இ�நிைலயி� 

அ$சி�த�கDட� கல�ேத 

3.இC=லக ம�க/ இதிலி�� மீ
2 உ
ைமைய உண��� ஏ�� 

நட பத�காக�தா�…! 

இ�த$ ச�தி அைனவ��% ெபா�வானேத. 

அ$ச�தியி� நிைலைய ஏ��% த�ைம ம72ம�ல… ஏ�றதைன வழி நட பதி&% 

அ$ச�தியி� த�ைமG/ள�. 



அைன�ைதG% அறி�� வி7ேடா% எ�ற நிைலயி� ந% ச�திைய 

விைரயமா�கினா&% அ$ச�தி நிைல�திடா�. அ$ச�திகைள நிைலநி��தி வா9% 

த�ைமயிேல வழி வ�திட ேவ
2% நா% அைனவேம. 

Q3யனிலி�� நா% அO�கதி�கைள  ெப�� வாFகி�ேறா%. அCவாவியான 

அOேவதா� இC=ல�% அைன�� உல�ேம. 

ஆவியான அOைவ ஆ��% வழியி� ெசய�ப2�திடாம� அழி��% நிைல��$ 

ெசய�ப2�தி2% விைனைய இC=லக ம�க/ ()ய விைரவி� உண% கால% 

மிக=% ெந'கி� ெகா
ேட வகிற�. 

எ�நிைலயி� எ�� ேக7ப�ீக/…? 

இC=லகி� Q3யனிலி�� வ% அO�கதி�கைள� ெகா
ேடதா� பல நிைல 

ெப�ற ெசய�கைள இ% மனிதனி� எ
ண% ெகா
2 உவா�கிG/ளா�. 

இவ� உவா�கிய அO�
2கைள ஒCெவா நா7)&% பா�கா��% 

நிைலயி� Mமியி� அ)யி� �ைத��  பல இ%�� கவச'கைள� ெகா
2 சி� 

அO=% ெவளி படாத நிைலயி� த� அறிைவ எ�லா% ச�திையெய�லா% 

ெசய�ப2�தி வி+ஞான� �
2கைள  பல நா2களி� �ைத�� ைவ��/ளா�. 

“இ�� ெவ)�க  ேபாகி�ேற�… நாைள ெவ) ேப�…!” எ�� பய6��த&ட� 

பய6��த&�காக ைவ��/ள �
2கைள இவ;% ெவ)�க  ேபாவதி�ைல… 

ம�றவ;% ெவ)�க  ேபாவதி�ைல. 

ஆனா� இC=லக% L�றி� ெகா
ேட உ/ள நிைலயி� Q3யனி� 

அO�கதி�கைள  ெப��� ெகா
ேட உ/ள�. இC=லக6% ஈ��� 

ெவளி ப2�தி� ெகா
ேட உ/ள�. 

ஆவியி� வ�த அO�கதி�க/தா� அைன��ேம. இC=லக% ஈ��த நிைலயி� 

அ� ெவளி ப2��% நிைல ெகா
2 இC=லக�தி� பா�கா பினா� ஆன 

அO�
2க/ ைவ��/ள நிைலெய�லா% இ Mமி ெவளி ப2��% கா�த 

ச�திைய ஈ���� ெகா
ேட உ/ளன. 

இ�நிைலயிேலேய இ�;% சில கால'களி� அத� ச�தி இழ�� இC=லக ச�தி 
த�;/ ஈ��த ச�திைய ெவளி ப2��% நிைலயி� க��% நிைலயி� அத� 



ேம�ப72 ஓ� இட�தி� ெவ)��% நிைலயி� அO�களி� சிதறலினா� 

அைன�� அO�
2கD��% அதனத� ஈ���% நிைலயி� அைன��% 

ெவ)��% நிைல மிக� ��கிய கால�தி� உ/ள�. 

இ Mமியி� அO�
2க/ ெவ)��% நிைலயி� இ Mமிேய அதி% 

நிைலயி�தா� சி� அதி�வினா� இC=லக நிைலேய மா�% த�ைம�� 

வர ேபாகி�ற�. 

இ�நிைலைய அறி�� ந�வழி ெப�� வாFவ�தா� ந%மா� இ�� ெசHதிட 

6)G%. 

இ�� இ�நிைலைய ெவளிப2��பவ� ஏ� அ�நிைலயிலி�� கா பா�றலாேம…? 

எ�ற வினா=% எழலா%. 

1.அைன�ைதG% அறி�� Q7Lம நிைலெகா
2 ந�வழி �க7)டலாேம தவிர 

2.அைன��% அறி�த ஆ
டவ� எ�ற அ$ச�தியி� ச�திேய நா� எ�ற ச�தி 
என�கி�ைலய பா. 

யானறி�த ச�திைய எ�;ட� கல��/ள பல 3ஷிகளி� நிைல ெகா
ேட 

இ�நிைலைய ெவளியி2கி�ேற�. அதி விைரவி� அைனவ��ேம ெவளியிட=% 

கால% ெசா�ேவா%. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

எCவள= தா� இ�தா&% அ�றாட வாF�ைகயி� ஒ ெநா)�� ெநா) 

ஒCெவா�ைறG% பா��கி�ேறா%. 

1.ந�லைத நிைன��  பா��கி�ேறா%. 

2.ெகா+ச% �ைற ஏ�ப72 வி7ட� எ�றா� உடேன ேவதைன ப2கி�ேறா%. 

ேவதைன எ�கிற அ�தைனG% விஷ%. ந% உடலி� ேவதைன ெகா+ச% 

ெகா+சமாக அதிகமாகி  ேபானெத�றா� உட� 69வ�% ந+சாக மாறி ேநாயாகி 
வி2கி�ற�. 

ேவதைன பட�()ய சமா$சார'கைள� ேக7�% ேபா� எ�லா% �ைட��� 

ெகா
ேட இ�க ேவ
2%. 



அ; தின6% அதிகாைல நா�� மணி�ெக�லா% எ�லா��% இ�த$ ச�திக/ 

கிைட�க ேவ
2% எ�� �வ மக3ஷிைய எ
ணி� �வ ந7ச�திர�ைத 

எ
ணி அ�த� தியான% ெசHகி�ேற� (ஞான�). 

அ ேபா� அ�த உண�வைலக/ வர ேபா�% ேபா� அதிகாைல நா�� மணி ேமேல 

ேபானெத�றா� இ�த உபேதச�ைத  பதிவா�கி� ெகா
டவ�கைள� த�னாலேய 

எ9 பி� ெகா
ேட இ��%. ெகா+ச% அ�த விழி � நிைல வ%. 

சில ேநர'களி� அ�த உண�$சிக/ ெத�ப2%. சில ேநர'களி� ந�ல வாசைனக/ 

வ%. 

அ�த ேநர�தி� “ஒ ெசக
7 ஆவ�…” 

1.�வ மக3ஷியி� அ/ ச�தி ெபற ேவ
2% 

2.�வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி ெபற ேவ
2% 

2.எ'க/ உடலி� ெபற ேவ
2% எ�� நிைன�� வி72  ப2��� ெகா/D'க/. 

ேநர)யாக �வ ந7ச�திர�ைதேயா �வ மக3ஷிையேயா எ2��� ெகா
\�க/ 

எ�றா� அ� தா'க� ()ய ச�தி கிைடயா�. 

1.அ� மிக=% வ A3யமான உண�=க/ ெகா
ட�. 

2.அ� எ2�தA�க/ எ�றா� உ'க/ உடலி� Qடா�%. 

3.சில ேநர'களி� பல ெதா�ைலக/ ெகா2��%. 

எ�ேலா��% கிைட�க ேவ
2% எ�� எ
O%ேபா� உ'க/ உண�$சிகைள� 

R
2% ேபா� 

1.அ�த மக3ஷியி� அ/ ச�தி நா'க/ ெபற ேவ
2%. 

2.எ'க/ உட� 69வ�% ெபற ேவ
2%. 

3.நா'க/ பா� பவ� எ�லா% நல% ெபற ேவ
2%. 

4.எ'கைள  பா��கி�றவ�கD�ெக�லா% ந�ல எ
ண% வர ேவ
2% எ�� 

5.ஒ ெசக
7)� அ� எ
ணி 6)��� ெகா/ள ேவ
2%. 

அதிகாைலயி� 4.30 மணி�� இ� ேபால எ
ண ேவ
2%. அத�க �ற% அ�த$ 

ச த3ஷி ம
டல'கைள எ
ணி எ
O'க/. இ ப)$ ெசHG% ெபா9� 4.30 

மணி�� ஒ வழி கா7)யாக உ'கD�� அைமG%. 



இைத� ேக7டவ�க/ அ�தைன ேபேம எ�த� கJடமான வா��ைதகைள� 

ேக7டா&% பா��தா&% உடேன ஆ�ம L�தி ெசH�வி72 எ'க/ பா�ைவ 

ந�லதா�க ேவ
2% எ�� எ2��� ெகா/ள ேவ
2%. 

ப�தாவ� நிைலயான ஒளி நிைல ெப�வத�� இ� தா� வழி. 

 



 

�*ெத)���" (MONITOR) நா� பா?'ச ேவ �ய அ�" ச�தி 
  

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% எ'க/ ெந+சி� எ&%�களி� 

பட��� அத��/ ஊைன உவா�கி� ெகா
)��% அO�க/ அைன��% 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% ெபற அ/வாH ஈKவரா எ�� 

ஏ'கி� தியானிG'க/. 

ெச�ஃேபா�களி� நா% அ9�திய பி� எ'கி�� ஃேபா� ெசHகி�றனேரா… 

அவைடய பதிைவ நா% பா��கி�ேறா%. அேத ேபால 

1.ஒ ேவதைன ப2வ� உண�ைவ  பதிவா�கி வி7டா� 

2.அ�த ேவதைன ப2வைத மீ
2% எ
ணினா� 

3.கா�றிலி�� அ�த ேவதைன ப2% உண�$சிகைள நா6% Bகர ேநகி�ற� 

அேத சமய�தி� ேவதைன ப2வைர  பா��தபி� �வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ 

ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�� அ2�த கணேம… அத;ட� இைண�க ப2% 

ெபா9� 

1.ேவதைனைய� தணி�த அ�த உண�வி� ச�தி அத� அகிேல ப2%ெபா9� 

2.ேவதைனயான உண�$சிைய� R
2% நிைலக/ வ& இழ�கி�ற�. 



�வ ந7ச�திர�தி� ேபரைள இ ப) அ'ேக ெப�க� க��� ெகா/ள 

ேவ
2%. 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% எ'க/ ெந+சி� எ&%���/ 

பட��� ஊைன உவா��% அO�க/ அைன��% அ�த$ ச�தி ெபற ேவ
2% 

எ�� ஏ'கி இ�த உண�ைவ  பதிவா��'க/. 

ந% ெந+L�� ம�தியி� இ��% ��ெத&%���/ �வ ந7ச�திர�தி� 

உண�ைவ  பதிவா�க  ப2%ெபா9� 

1.அ'ேக ஒ விதமான உண�$சிக/ வ�� 

2.இ�த� கா�றிேல பட���/ள அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� உண�ைவ நம� உட� 

அகிேல ஈ���� கவ%ப) ெசHG%. 

அப ) ஈ���% ெபா9�… நா% எ�த அளவி�� எ
Oகி�ேறாேமா அத��� த�க 

அ�த� �) பி� த�ைம ��ெத&%பிேல வ%. 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% விலா எ&%�களி� பட��� அ'ேக 

ஊைன உவா�கிய அO�க/ அைன��% �வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% 

ேபெராளிG% ெபற அ/வாH ஈKவரா எ�� ம�ப)G% ஏ'கி� தியானிG'க/. 

சிவ� ஆலய�தி� ந�தAKவர� சிவ;��� கண�� பி/ைள…! 

1.�வ ந7ச�திர�தி� உண�ைவ எ�த அளவி�� ெந+சி� விலா எ&%�களி� 

அதிகமாக$ ேச��கி�ேறாேமா 

2.அ�த� கண�� (ட� (ட� (ட ந% உடலி� வ�த இைள நA�க=% 

3.�வ ந7ச�திர�தி� ேபரைள  ெப�% த�திG% நா% ெப�கி�ேறா%. 

இைத  ேபா�� ந% வாF�ைகயி� அ�த அ/ உண�வி� த�ைம அதிக3�தா� 

இ�த உட&�� பி� பிறவியி�லா நிைல அைட�த �வ ந7ச�திர�தி� ஈ� � 

வ7ட�தி�� நா% ெச�� வி2கி�ேறா%. 

ஆனா� ேவதைன எ�ற உண�=க/ அதிக3�தா� இ�த� கண�� ()னா� விஷ� 

த�ைம ெகா
ட உட� எ�ேவா அத� ஈ� ���/ இ�த உயி� அைழ��$ ெச�� 

அ�த ேவதைன ப2% உடலாக உவா�கி வி2கி�ற�. 



ஆகேவ நம� ப�ெற�லா% �வ ந7ச�திர�தி� பா� இ�க ேவ
2%. 

அதிலி�� வ% அ/ ச�திகைள  ெபற ேவ
2% எ�� நா% ஏ'கி இ�க 

ேவ
2%. 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி எ'க/ இர�த நாள'களி� கல�க 

ேவ
2% எ'க/ உட� உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ அ�த$ ச�தி ெபற 

ேவ
2% எ�� அ)�க) நா% எ
Oேவா% எ�றா� 

1.இ�த உண�வி� வள�$சிக/ ந% உடலி� உ/ள �ைறபா2கைள �ைற�� 

ேநாHகைள� �ைற�� 

2.சி�தி��% ஆ�றைல வலிைம ெபற$ ெசH� 

3.�வ ந7ச�திர�தி� உண�ைவ நம��/ ெபக$ ெசH� 

4.எ��% பிறவியி�லா நிைல எ�ற 69ைம அைடய இ� உத=%. 

 

தியான� எ�ப7 தனி*7' ெச?ய ேவ �ய ஒ�ற�ல… அ�றாட 

வாL�ைகயி� ஒ� அ%க� தா� அ7…! – ஈ#வரப,ட� 
  

ேக"வி: 
நா% ஏதாவ� ஒ கா3ய�ைத  ப�றி 6)= எ2�க 6)யாம� இ�தா� அைத  

ப�றி� தி%ப� தி%ப ேயாசி��� ெகா
2 இ�காம� அ�த விஷய�ைத 

ஆராH�� (�மா� அ�தரா�மாவிட% ஒ பி�� வி72 நம� ேவ� கா3ய'கைள$ 



ெசH� ெகா
)�தா� அ�த அ�தரா�மா அ�த� கா3ய�ைத அலசி  பா��� 

ச3யான விைடைய� க
2 பி)�� ந% ெவளி மனதி��� ெத3ய ப2��% எ�� 

எ
Oகி�ேற�. 

ஈ#வரப,ட�: 
இ�நிைலதா� ெஜப நிைல (தியான%) எ�� நா� உண���% நிைல. 

ஒ நிைல�� ந%6/ தA�= க
)ட… 

1.ந%6/ L�றிG/ள எ
ண$ சிதற�கைள ஒ நிைல ப2�தி 
2.அ�நிைலயிேலேய ந% மனைத அைமதிGற$ ெசH� 

3.அ�நிைலயி� ந% மன� ெதளி= ெப�% நிைலதா� 

4.நA'க/ ெசா�&% அ�தரா�மா 6)ெவ2��% நிைல எ�ப�. 

அ�நிைலதா� ெஜப நிைலG%. ெஜப% எ�ப� மனைத ஒநிைல ப2��% 

நிைலதா�. 

இ�� ந%மி� கல��/ள பல ெப3ேயா�களி� வழியி� அவ�க/ வழி ப2�தி$ 

ெச�ற நிைல வாF�ைக நிைல��% ெஜப நிைல��% ேவ�பா)�ைல. 

வாF�ைக நிைலயி� வ% நிைலகD��� ெதளி= ெபற வழியைம�த நிைலதா� 

இNெஜபநிைல. இ�நிைலையேய ஞானிகD% சி�த�கD% வழியைம�� 

வ�த�தா� அவ�களி� உய��த நிைல. 

இCெவ
ண% ஒCெவா மனித;��% பல நிைலகளி� ெசய� ப2��கிற�. 

1.உ/ மன% ெவளி மன% ம72ம�ல 

2.6த� பாட�தி� ெசா�லிG/ேள� அக�க
 �ற�க
 எ�பைதேய 

ஞான�க
ணா� ெவ�� வா…! எ��. 

சாதாரண மனித�களி� நிைல��% சி�த�களி� நிைல��% எ�நிைலயி� மா�ற% 

உ/ள�…? 

நா% சாதாரண மனித�களாகிய நா% ஒ�ைற எ
O% ெபா9� பிற நிைல 

தா�கினா� ந% எ
ண% ஒ�ைறேய தா� L�றி� ெகா
)��%. அ�நிைலயி� 

தா��% ம�றதி� நிைலைய இ�நிைலேபா� ெசய�ப2�திட 6)�திடா�. 

1.எ
ண�தி� சிதறைல� தா'�% ச�திைய இழ�� 

2.அ�நிைலயி� மன$ ேசா�= ெகா
2 ந%ைம அறியாம� பல ெசா�கைள 

ெவளியி2ேவா%. 



3.ந% நிைல��% பத7ட% வ% 

4.அ பத7ட�திலி�� வவ� தா� ேகாப6%. 

இ ப) நாேம வள���� ெகா/வ�தா� ந%மி� இ�நிைலெய�லா%. இ�நிைலயி� 

இ�� மீ/வத��� தா� பல நிைலயி� ேமாத�கைள� தா'�% நிைல 

ஏ�ப2�திட “ெஜப%” எ�ற நிைலைய உவா�கினா�க/ ந% 6�ேனா�க/. 

ெஜப நிைலைய ந%6/ ஏ�ப2�தி� ெகா
டா� எ�நிைலயி&% அ� தா��% 

நிைலயிேலேய அ�நிைல��� தA�= க
)ட ந%ைம  ப��வ ப2�தி2% 

நிைலயாக வ%. 

1.ந%ைம நாேம அ)ைம ப2��% நிைலயிலி�� 

2.அ�தைகய ெஜப நிைலைய  ெப�றிட ேவ
2%. 

இைத நம��  �3ய$ ெசHவத�காக  பல இதிகாச [�களி� ஆ
டவ� எ�� 

Sப ப2�தி ஆ
டவ;��  பல தைலக/… பல ைகக/… இ பதாக� 

கா7)னா�க/ ஞானிக/. 

ஆ
டவ� ஒேர சமய�தி� பல��% எ�நிைலயி� அ/ �3கி�றா� 

எ�பைத ேபா� சி�த�க/ ம�கD�� உண���% வைகயி� உண��திய வழிக/ 

தா� ஆ
டவ;��  பல தைலகD% பல ைககD% கா7ட ப7ட�. 

Q7Lம நிைலயி� உ/ளவ�க/ (ஞானிக/) ஒேர சமய�தி� பல நிைலகளி� த� 

ெசயைல$ ெசயலா��கிறா�க/. 

ஒCெவா மனித;% அவரவ3� எ
ண�தி� சிதறலினா�தா� பல நிைலக/ 

பத7ட நிைல ெப��� த�;/ த�ைனேய ைகதியா�கி வாFகி�றா�. 

உ/ மன% ெவளி மன% எ�பத�ல இCெவ
ண மன%. பல நிைலகD��$ 

ெச�றா&% ஒ நிைல ப2�தி2% ப��வ% ெப�றாேல ஒCெவா மனித;% த� 

ஆ�மாவி�� ந� ெசா�ைத$ ேச��த நிைல ெப�கி�றா�. 

1.இ�� ம�கD��  ேபாதைன நிைலG% �ைற= 

2.வழி நட�தி2% அவ�கள� ெப3ேயா�களி� நிைலG% �ைற= 

3.வழி நட�தி2% அவ�கள� ெப3ேயா�களி� நிைலG% (தாH த�ைத) உபேதசி��% 

நிைலய�றதினா� வ�த நிைல இC=லகி� நிைல இ��. 



6�ைதய கால�தி� பல நAதி நிைலகைள� கைதயா�கி தா�தா பா7) கைத எ�ற 

Sப�தி&% அ3$ச�திரனி� கைதயாக=% வி�கிரமாதி�தனி� கைதயாக=% 

ம�களி� எ
ண�தி� பதிய ைவ பத�காக  பல நAதி [�கைள ெவளியி7டா�க/. 

இ�� அைன�� நAதி [�கைளGேம ஆராG% த�ைமயி� ைவ��/ளா�க/. 

அ�நிைலையG% மா�றி அ�� சி�த�க/ ெவளியி7டதி� வழியிேலதா� இ�� 

இ��% வி+ஞான உலக�தி� அறி�த நிைலெய�லா%. 

“6/ைள 6/ளா� எ2…” “ைவர�ைத ைவர�தா� அ�…” எ�பைத  ேபா� 

ஒCெவா ேநாH��% அ�ேநாயி� த�ைம ெகா
ட எ�நிைல ெகா
ட ேநாH 

வகிறேதா அத� த�ைம��க�த ம�ைத அத� விஷ� த�ைமயிேலேய அத�� 

ேம� இைத ஏ�றி இைத ெவளி ப2��% நிைலைய உண��தியவ�கேள ந% 

சி�த�க/ தா�. 

இC=லகி� வ�� �விG% அமில� த�ைமயிலி�� பல நிைலகைள� த�;/ 

ஈ��� ஒCெவா�ைறG% ெசய�ப2�தி� கா7)ய பல 3ஷிக/ உ/ளா�க/. 

ேபாக3� நிைலG% ேபாகைர ஒ�த நிைலகளி� உ/ள பல 3ஷிகளி� நிைலG% 

இ�� அழியாத உடைல எ�நிைலயி� பா�கா�� ைவ��/ளா�க/…? 

இ�கா�றி�தா� அைன�� நிைலகDேம கல��/ளன. த� நிைலையG% த� 

உடைலG% அழியாத நிைல ப2�தி  பா�கா��% ப��வ�ைத இ��% ஈ���$ 

ெசய�ப2��கிறா�க/. 

இC=டைலேய க�லாக=% எ�நிைல ெகா
ட உேலாக% ேபால=% கா�� 

ைவ�திட 6)G%. இ�கா�றி� உ/ள அமில�ைத தன��க�தைத ஈ���� கா�� 

வகி�றா�க/. 

ைவரமாக=% இC=டைல ஆ�கிட 6)G%. ம
Oட� ம
ணாக ம��% 

நிைலயி&% ஆ�கி2கி�ேறா%. 

அைன��ேம இCெவ
ண�தினா� வ�த�தா�…! 

உலக ச�திG%… ச�தியாக ச�திGடேன ந% எ
ண�ைத� கல�கவி72 ந�ச�தி 
ெப�� வி7டா� “அைன��$ ச�திகைளGேம ந%6/ேள க
)டலா%…!” 



இCெவ
ண ச�தியினா� வள�வ�தா�… வள�வ� ம72ம�ல வாFவ�தா�… 

இC=லக6% பிற உலக'கDேம. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

அழியா  ேப3�ப$ ெச�வ�ைத� ேத2வத���தா� ஞானிகளி� உண�=கைள 

உ'கD��/ பதிவா��கி�ேறா%. 

ஒCெவா நிமிட6% நா% Bக��த உண�ேவ நம��/ அ�த உண�$சிைய ஊ7) 

அைத$ ெசயலா��கி�ற�. 

1.இ� தா� அர'கநாத� – ந% உட� ஒ அர'க% 

2.நா% Bக% உண�= எ�ேவா அ� உயி3ேல ப72 நாத'களாக அ�த 

உண�வாகி�ற�. 

3.ஆ
டா/.. அ�த உண�$சிக/ ந%ைம ஆள� ெதாட'�கி�ற�. 

ேபர/ ெபற ேவ
2% எ�ற உண�ைவ Bக��தா� அ�த உண�= 

அர'கநாதமாகி� தAைமகைள அக��% உண�வி� த�ைம ந%ைம ஆD%. 

தAைமக/ �கா� த2��% அ�த$ ச�தி நா% ெப�கி�ேறா% எ�பைத நA'க/ மனதி� 

ைவ��� ெகா/D'க/. 

நA'க/ உபேதச�ைத� ேக72  பதிவா�கி� ெகா
\�க/. உ'க/ உட� ேநாயாக 

இ�தா� அ2�� நA'க/ எ
ண ேவ
)ய� 

1.மக3ஷியி� அ/ ச�தி நா'க/ ெபற ேவ
2%. 

2.எ'க/ உட� நல% ஆக ேவ
2% எ�ற இைத நA'க/ மனதி� எ
ணினா� 

ேபா�%. 

இ ப) எ
O% உண�=க/ உட� எ�ற அர'க�தி� நாத'க/ ஆகி�ற�. இைத 

ஏ'கி  ெப�% ேபா� நா% அ/ உண�= ெப�கி�ேறா%. இேத உண�=க/ வ�தா� 

உ'க/ ேநாHக/ நி$சய% �ைறG%. 

உ'கD�� அ�த மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி கிைட�க ேவ
2% எ�ற நிைலயி� 

சதா உண��தி வகி�ேற�. வா�காக வி�தாக  பதிய$ ெசHகி�ேற�. 

இ��% இட�திலி�� நA'க/ அ�த$ ச�திகைள  ெப�� உ'க/ ேநாைய நA�க 

6)G%. 



மக3ஷிக/ உண�ைவ வா�கா� பதி= ெசHய ேபா�% ெபா9� அ�த  பதிைவ 

மீ
2% எ
ண ேபா�% ேபா� அ� தா� உ'கD�� ந�லதாகி�ற�. 

ம�� ெகா2�� அ�ல. (நா� ெகா2 ப� ம�� அ�ல) ம�ைத$ 

சா பி2வத�� 6� யா% ெகா2��% வா�� எ�ன ெசHG%…? யாைன வ% 

பி�ேன மணி ஓைச வ% 6�ேன. 

மக3ஷிகளி� உண�வி� த�ைம பதிவா�க ப2%ேபா� 

1.ேநாH நA��% வலிைமயான ச�தி ெப�கி�றA�க/ 

2.அ�த வலிைம ெகா
2 பல தAைமகைள  ேபா��% ச�திG% ெப�கி�றA�க/. 

�2%ப�தி��/ சி�க�க/ இ�தா� எ�ன ெசHய ேவ
2%…? 

1.எ� ைபய;�� அ�த ேநாெய�லா% நA'க ேவ
2%. 

2.அ�த அ/ கிைட�க ேவ
2%. 

3.அவ� ந�லவனாக ேவ
2% எ�� நA'க/ ேக7டா� 

4.அத�ப)ேய நட��% எ�� இ�த வா�கிைன  பதி= ெசHதா� உடன)யாக 

ேவைல ெசHG%. 

எ�னிட% கJட%… கJட%… கJட% நJட%… நJட% எ�� இைத$ ெசா�லி� 

ெகா
ேட வ�தா� அைத எ� காதி� ேக7டா� அைத Bக��தா� எ� அர'க�தி� 

எ�ன நட��%…? 

நA'க/ ஆயிர% ேப� ேச��� ெசா�&% ேபா� என��/ அ� தா� ஆ7சி �3G%. 

இ�த உண�= என��/ ஆDகி�ற� ஆ
டா/. நா;% கJட�ைத எ2��� 

ெகா
2 வாழ ேவ
)ய� தா�. 

பிற� உ'க/ கJட�ைத நா� நிவ��தி ெசHவ� எ'ேக…? 

பல தடைவ ஞாபக ப2��கி�ேற�. அைத நA'க/ ேக72� ெகா/ள ேவ
2%. 

1.மக3ஷிகளி� அ/ ச�தியா� �2%ப% நலமாக ேவ
2%. 

2.எ� �ழ�ைத�� நலமாக ேவ
2%. 

3.எ� உட� வலி நA'கி நலமாக ேவ
2%. 

4.அத��
டான அ/ ச�திக/ என�� ேவ
2% எ�� ேக7டா� 

5.”அத�ப)ேய நட��%… நA'க/ எ
ணிய� நட��%…!” எ�� இ�த வா�கிைன  

பதி= ெசHதா� உடன)யாக ேவைல ெசHG%. 



இ�த உண�ைவ நA'க/ பதி= ெசHG% ேபா� உ'க/ எ
ண% இைண�� வாF�� 

அ�த உண�விைன இய��% உ'கD�� ந�லதா�% எ�� நா� பல 6ைற 

ெசா�கிேற�. 

ஏென�றா� 

1.நA'க/ எ
ணிய� எ�ேவா அைத உ'க/ உயி� இய��கி�ற�. 

2.அ�த உண�= தா� உ'க/ உட&��/ேள பட�கி�ற�. 

3.அ� தா� உ'கைள ஆ7சி �3கி�ற� எ�� பல 6ைற ெசா�&கி�ேற�. 

இைத எ2��� ெகா/வ� இ�ைல. ஏென�றா� யாேரா ெசHகிறா�… எவேரா 

ெசHகிறா�…! எ�� தா� எ
Oகி�றA�க/. 

சாதாரணமாக நா% ேரா7)� ேபாH�ெகா
ேட இ�கி�ேறா%. ஒ மா2 அழகான 

நிைலயி� இ�கி�ற� எ�றா� பா��� ரசி�கி�ேறா%. 

அ� தி\ெரன இ ப)� தி%பிய� எ�றா� “ஆ…” எ�� அல�கி�ேறா%. அ�த 

உண�வி� த�ைம பயமான பி�பா2 எ�ன ெசHகி�ற�…? ந%ைம ஒ�'கி ஓட$ 

ெசHகி�ற�. 

பயமான உண�= ெகா+ச ேநர�தி�� அ�த  பத7ட% நி�ப� இ�ைல. அ ேபா� எ� 

இய��கிற�…? நா% Bக��த உண�= தா� ந%ைம ஆ7சி �3கி�ற�. 

ஆகேவ இைத ேபால 

1.மக3ஷிகளி� அைள  ெபற ேவ
2% 

2.இைள அக��% அ�த  ேபர/ ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�ற இ�த உண�ைவ 

ஏ'கினா� 

3.இைள  ேபா��% அ�த உண�$சிக/ உ'கD��/ இய��%. 

4.சி�தி��$ ெசய�ப2% திற� உ'கD��/ வ%. 

நA'க/ எளிதி� ெபற$ ெசHவத���தா� இைத$ ெசா�கி�ேற�. சாமி ெசH� 

தவா�… சாமி ெசHவா�… எ�� எ�ைன� தா� ந%�கி�றA�கேள தவிர உ'கைள 

நA'க/ ந%�வேத இ�ைல. 

கா�றி� ஞானிக/ உண�= பட���/ள�. அ�த ஞானிக/ எ
ண�ைத�தா� 

உ'கD��/ பதி= ெசHகி�ேற�. நA'க/ இைத எ2�க 6)G%. 



 



 

கா7 – அதி�A… க  – ஆ ெடனா… இM*7 உயி3ேல ப,டபி� அ9த 

உண�ேவ ந�ைம இய�கிற7 

  

இ�த� கா�� ம
டலேம ந$L� த�ைமயாக இ�க ப2% ேபா� பிறைடய 

ெசயைலG% உலக% இய��% இய�க'கைளG% உ�� ேநா��% ேபா� ந%ைம 

அறியாமேல தAைமக/ வர� ெதாட'�கிற�. 

காரண%… அர�க�தனமாக� தா;% த�ெகாைல ெசH� பல ஆயிர% ேபைர� 

ெகா�ல ேவ
2% எ�ற இ�த உண�= வர ப2% ேபா� அேத உண�ைவ நா% 

Bக��தா� ந% உண�வி� இய�க6% மாறிவி2%. 

இ�ைறய உலக% ேபா�% ேபா�கிேல… 

1,எ�தைகய அச%பாவித'கைள� காதி� ேக7டா&% 

2.அத�� அ2�த கண% ந% க
ணி�ேக தா� வகி�ற� – ஆ
டனா. 

3.காதிேல “உண�வி� அதி�=க/… ப7ட�% எல�7ரானி�…!” 

4.க
 அ�த அதி�=கைள Bக��� உயி3ேல ப72 உணர$ ெசHகி�ற� 

5.அ�த� தAைம ெசHG% உண�=க/ ந% உடலி� உ/ள இர�த'களி� கல�� 

வி2கி�ற�. 

6.அ'ேக அ�த இய�க அOவாக நம��/ மாறி ந%ைமG% அதனி� நிைல�ேக 

மா�றி வி2கி�ற�… விஷ�தி� த�ைம அதிக3�� வி2கி�ற�. 



ஆகேவ அைத  ேபா�ற ெகா2ைமகைள� காதி� ேக7டா&% உடேன ஈKவரா… 

எ�� க
ணி� நிைனவிைன உயிட� ஒ�றி அ��� �வ ந7ச�திர�தி� 

ேபர/ ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�� ஏ'கி  ெபற ேவ
2%. 

1.க
ணி� கமணிகளி� அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ப2%ெபா9� 

2.அைத$ L�திக3�க இ� உத=%. 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% எ'க/ இர�த நாள'கைள கல�க 

ேவ
2% எ'க/ உட� உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ அைன��% �வ 

ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% ெபற ேவ
2% எ�� வ& ஏ�றி� 

ெகா/D'க/. 

அ ேபா� ேக7டறி�த தAைமயான உண�ைவ இ� த/ளி வி2கி�ற�. 

அத�� பி� நாைள நட பெத�லா%… ந�லதாக இ�க ேவ
2% எ�ற 

எ
ண�தி� 

1.மக3ஷிகளி� அ/ உண�=க/ இ'ேக படர ேவ
2% 

2.உலக% அறியாத இளிலி�� வி2ப72 

3.த�ைன� தா� அறி�� அ/ உண�= ெப�% அ�த அ/ ச�தி உலக ம�க/ 

அைனவ% ெபற ேவ
2% எ�� எ
ண ேவ
2%. 

உலக ம�க/ அைனவர� உண�=கD% நம��/ உ
2. ப�தி3ைகேயா )விேயா 

பா��க ப2% ெபா9� அதனி� உண�வி� இய�க% நம��/ உ
2. அைத மா�றி 
இத;ைடய நிைலகைள$ சீரா�க ேவ
2%. 

ஆக ெமா�த%… பிறைடய பைகைம உண�ைவ நம��/ வராதப) அ�த உண�= 

ந% உடலி� இ�க�()ய ெக7ட அO�கD�� ஆகாரமாக  ேபாகாதப) 

த2 ப�%… நம� ந�ல அO�கD�� அ/ ச�திைய� ெகா2 ப�% தா� 

“விரத%…” எ�� ெசா�வ�. 

அ�த அ/ உண�=கைள நம��/ ேச��� வள� ப� தா� ஏகாதசி விரத% எ�� 

ெசா�வ�. 

1.இைத ஒCெவா நாD% காைல �வ தியான ேநர�தி� ெசH� பழ�த� 

ேவ
2%. 

2.ந% ஆ�மாைவ$ L�த% ெசH� ெகா/ள ேவ
2% 

3.ஒ பதிைன�� நிமிடமாவ� அைத வ&ேவ�றி� ெகா/ள ேவ
2%. 



இைத  ேபா�� ெசHG% ஒ பழ�க% வ�� வி7டா� வாF�ைகயி� 

�ைறபா2க/ வ% ேபா� அைத ஈ��காதப) சி�தி�� ெசய�ப2% வலிைமG% 

வ%… ஞான6% ெப�%. 

இைத உ'க/ அ;பவ�தி� ெத3�� ெகா/ளலா%. 

 

ஆவியி� பி�பமான அைன*7 பி�ப8ேம ஆ டவ� தா�…! – ஈ#வரப,ட� 
  

உடைல வி72  பி3�த ஆவிகD�� ம72% ம�ற உடலி� ஏறினா� ெவளி வ% 

ச�தியி�ேலேய…! ம�ற 6னிவ�கD% சி�த�கD% 3ஷிக/ ம72% த� ச�திைய 

எ�நிைலயி� ெசய�ப2��கிறா�க/…? எ�� இைத  ப) பவ�க/ எ
ணலா%. 

இ�நிைலைய அறிவத�� 6� இC=லகி� நிைலைய 6தலி� அறி�தி2ேவா%. 

ேந�ைறய பாட�தி� “அைன��ேம ஆவி தா�…” எ�� உண��திேன�. 

எ�நிைல எ�� அறி�திட எ
Oவ A�. 

இC=லக% எ ப)� ேதா�றிய�…? ம�ற ம
டல'க/ எ ப)� ேதா�றின…? 

இC=லக% ேதா�றிய நா/ 6த�ெகா
ேட இேத அள=ட� தா� உ/ளனவா…? 

இC=லகி� நிைலெய�ன…? எ�� அறி�திட எ
Oவ A�. 



ஆவியான உலக'க/ தா� அைன�� உலக'கDேம. உலக ஆர%ப கால�தி� 

உலக% எ ப) ேதா�றிய�…? இ�கா��ட� இ�கா�ேற ஆவிதா�. 

கா��ட� கல��/ள நA%… சகல ச�திகD%… கல��/ள இCவாவி 
1.கா�றி� கல��/ள அமில'க/ ஒ��ட� ஒ�� கல�� திட ெபாளாகி 
2.அ�திட  ெபாளி� உ/ள கா�த ச�தியினா� பல அமில� த�ைமக/ உ/ள திட 

பி%ப'கைள� த�;/ ஈ��� 

3.அ�ேவ Lழ&% ேவக�தி� இ�கா�றினி� கல��/ள சகல அமில ச�ைதG% 

த�;/ ஈ��� 

4.ஒேர ேகாளமாக ஆன� தா� இ Mமியி� நிைலG%. 

5.இைத ேபால�தா� ம�ற Mமிகளி� நிைலG%. 

6.சி�க$ சி�க ஈ����தா� இC=லகேம ஆனத பா…! 

இ�கா�� ம
டல ஆவியி� கல��/ள அமில� த�ைமயினா� வள��த� தா� 

இ Mமி. 

எ�த நிைலெகா
ட அமில�ைத ஈ��� இ Mமி வள�$சி ெப�றேதா அேத 

நிைலெகா
ட அமில�ைத�தா� இ��% ஈ��� வள�கிற�. 

இCவள% நிைல இ�நிைல ெகா
ேடதா� வள��� ெகா
ேட உ/ளனவா…? 

வள�வத�� ச�தியான அமில% எ'கி�� வ�� ெகா
ேட உ/ள� எ��% 

எ
Oவ A�. 

இC=லக% எ�நிைல ெகா
2 வள��தேதா அ�த நிைல ெகா
ட Lவாச 

நிைலெகா
ட உயி� அO�க/தா� இ�� இC=லகி&/ள உயிரO�களி� 

த�ைமெய�லா%. 

இC=யிரO�களி� Lவாச நிைலG% இC=லக Lவாச நிைலG% ஒ�� ேபா�தா� 

இ�தி2%. இC=லகி� Lவாச நிைலைய ம�ற ம
டல'க/ ஆவியாக 

ஈ��கி�றன. 

இC=லக% எ ப) ஆவியான அமில�ைத� த�;/ ஈ��� வள��� 

ெகா
ட�ேவா அைத ேபா� இC=லக% ெவளி ப2��% Lவாச நிைலைய ம�ற 

ம
டல'க/ ஆவியாக ஈ��� அத��க�த நிைலயி� அத� த�ைம உ/ள�. 



இC=லக�தி� Lவாச நிைல ஈ��� எ2��% அள= அத� ஆவிையG% 

ெவளி ப2��கிற�. அதனா� இC=லக% வள��� ெகா
ேட உ/ள�வா…? 

�ைற�� உ/ள�வா…? எ�� எ
Oவ A�. 

இC=லகி� கால'க/ மா�ப2% ெபா9� இC=லகி� த�ைமயி&% மா�பா2 

நட�கி�ற�. அ�நிைலயி� அத� ஈ� �� த�ைமயி� மா�% நிைலயி� உ/ள�. 

அ�நிைலயி�தா� இC=லக�தி� அள= நிைலG% மா�ப2% த�ைம ெப�கிற�. 

இC=லக% மா�ப2% நாளி� தா� எ�லா ம
டல'கDேம மா�ப2% த�ைம 

ெப�கி�ற�. அ�நிைலயி� ஏ�ப2% ஆவியி� ச�தி நிைலெகா
2 ஒCெவா 

ம
டல'களி&% மா�ப2% த�ைமக/ வகி�றன. 

அ�நிைலைய Q7Lம�தி� வபவ�க/ அறி�திடலா%. 

1.இC=லக% யா% க
2 எ2�� வாFவத�� வ�த உலகம�ல. 

2.ஆவியினா� அவத3�த உலக%. 

3.ஆவியி� உயிரO�கைள ஈ�ெற2�த உலக%. 

4.ஆவியி� ஆவியான அைன��ேம கல��/ள உலக%. 

5.நA அ��% நA% ஆவிதா� ெந �% ஆவிதா�. 

6.நA இ�� ெச�வமா�க� க�% இ Mமியி� ெபா�கிஷ'க/ அைன��ேம 

ஆவிதா�. 

7.ஆவியி� ஆவிதான பா அCவா
டவேன. 

ஆவி உலக% எ�பதைன நா% இ�� ேபH பிசாL Sப�தி� இனி 
எ
ணிலடாகாத பா. 

இ%மனித உடலி� இ�� பி3�த ஆ�மா�க/ த� ஆைசைய 

ெசய�ப2�திட�தா� இC=லைகேய இC=லக ம�களி� எ
ண�ைதேய 

மாLப2�தி இ�கிற�. 

ஆைசயி� நிைலயிலி�� உடைல வி72  பி3�த ஆவிகளி� வழிவழியாH 

வ�ததி� ெகா2ைமயி� ெகா2ைமதான பா இ�� உட&ட� வாFபவ�களி� 

நிைலெய�லா%…! 

இதிலி�� மீ/வத�காக 6னிவ�க/ சி�த�க/ 3ஷிக/ இவ�களி� நிைலைய 

விள�கி2ேவ�. 



ஆ
டவா… ஆ
டவா… 

ஆ
டவா…. ஆ
டவா…! 

 
ஆ
டவ� எ'�/ளா�…? 

ஆ
டவ� எ'�/ளா�…? 

எ�ேற அறி�திட… “ஆ
டவைன” 

 
எ'�% எதி&% கா
பத�ேக 

எ�ைனேய நா� ஆ
டவனா�க… 

எ�னி� அC ஆ
டவைன 

எ��% க
)டேவ….! 
 
எ�;/ேள அ�ைபG% 

ச�திய�ைதG% த�ம�ைதG% 

அஹி%ைசையG% ஏ�றிடேவ 

 

ஏ�றிய வழியினிேல 

ஆ
டவைன� க
)டேவ 

ஆ
டவா… ஆ
டவா…! 

எ�ேற ந% ஆ�ம 

ேஜாதிைய வண'கி2ேவா% 

 
அகில�திேல அகிலமாக 

ஆவியி� ஆவியாக 

ஆவியி� ச�திேய 

ஆவிேய ஆ
டவேன…! 

 
ஆவியி� பி%பமான 

அைன�� பி%ப6ேம 

ஆ
டவ� எ�� க
2 

ஆ
டவா ஆ
டவா…! 

எ�ேற வண'கி2ேவா%…! 

 
ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

உயிைர� கட=ளாக மதிG'க/. உடைல$ சிவமாக மதிG'க/ க
ைண� 

க
ணணாக மதிG'க/. 



ந% க
க/ ந�ல� ெக7டைத நம�� உண��தி� ெகா
ேட இ�கி�ற�. ெக7ட� 

எ�� பா���% ெபா9� அ�த� ெக7டைத நA��கி�ேறா%. 

க
களா� பா����தா� �ற ெபா/களி� உ/ள ெக7டைத அறி�� பி� அைத 

அக��கி�ேறா%. 

1.�ற ெபாளி� ெக7டைத அக��வ� ேபால 

2.ந% ஆ�மாவி&% உடலி&% ேச��த தAைமயான உண�=கைள 

3.மக3ஷிகளி� அ/ ஒளியா� �ைட��  பழ�'க/. 

உடலான சிவ�தி��/ தAைமயான உண�=க/ ேச��த�% ேநாயாக வளகி�ற�. 

உடலான சிவ�தி��/ ெக7ட ச�திக/ வராதப) அைத� த2��  பா�கா��� 

ெகா/ள ேவ
2% எ�� எ
O'க/. 

1.யாைடய உடேலா…! எ�� எ
ண ேவ
டா%. 

2.உ'கDைடய உட�…! எ�� எ
ண ேவ
டா%. 

3.உயிரான நிைலக/ இ�தைனG% உடலாக  பைட�� 

4.நம��/ ெசயலா��% நிைலக/ ெகா
2 இய��கி�ற அ�த$ ச�திேய “உயி� 

தா�…” எ�� உண��� 

5.இ�த  ெபா� பிைன எ2��� ெகா
டா� நா% �னித� த�ைம ெபறலா%. 

அைத� ெத3�� ெகா/D% நிைல�காக�தா� நா� யா�…? தா� யா�…? இ�த  

பி/ைள யா�…? எ�� பி/ைளயா� Lழி ேபா72� கா72கி�றா�க/. 

6� ேச���� ெகா
ட விைன�கD�ெக�லா% நாயகனாக இ�த மனித உடைல� 

ெகா2�த� உயி�. நம��/ இ�க�()ய கண'கD�� எ�லா% ஈசனாக 

இய��வ� உயி�. 

?ஷிகவாகனா… நா% எ�ெத�த �ண'கைள$ Lவாசி�ேதாேமா அ�த உண�=கேல 

வாகனமாக ேந�ைறய ெசய� இ�ைறய சUரமாக உவா�கி ைவ�தி�கி�ற�. 

ஈச�. 

கண'கD�� அதிபதியாக கணபதியாக இ ப�% உயி� தா�. எ�ெத�த� 

�ண'கைள எ
Oகி�ேறாேமா அைத அதிபதியா�கி ம�ற உண�=கைள 

ஒ2��% நிைல��� ெகா
2 வகி�றா� உயி�. 

இைவ எ�லா% யா�…? இ�த  பி/ைள யா�…? நA சி�தி��  பா�…! 



நா% எ2��� ெகா
ட உண�வி� த�ைம ெகா
2 உடலான�. உடலி� 

நிைலகளிலி�� நம��/ உ/ நி�� அவ� இய��கி�றா�. 

Bக��த உண�=க/ உடலாக ஆனா&% அ� அ� த� த� உண�ைவ� கா��% 

நிைலயாக (உடைல� கா��% உண�=க/) அதனி� வழி��$ ெச�லா� 

1.உயிரான ஈசனி� அைள  ெப�ேவா% 

2.உயிட� ஒ�றி நா% எ��% நிைலயான சUர% ெப�ேவா% 

3.இைள ெவ�� ேபெராளியாக ஆன மக3ஷிகளி� அ/ ஒளி ெப�ேவா% 

4.Bக% உண�=க/ அைன�ைதG% உயிட� ஒ�றிய ஒளியாக நா% ெப�ேவா% 

எ�� சபத% எ2 ேபா%. 

ஆகேவ ந% எ
ண����/ தா� அைன��% உ/ள�. எ�த நிைலைய  ெபற 

ேவ
2% எ�� நA'க/ எைத எ
Oகி�றA�கேளா அ�வாக ஆகி�றA�க/. 

வாF�ைகயி� ��ப�ைத� �ைட��% அ�த மக3ஷிகளி� அ/ ஒளி 
ெப�வ A�க/. த�;/ அறியா� வ�த இைள நA��வ A�க/; ெமH ஒளி கா
ப�ீக/; 

ெமH வழி ெச�வ A�க/; ெமH ஒளி ெப�வ A�க/ 

அ�த மக3ஷிகளி� அ/ ஒளி வ7ட�தி� எ��% நிைலயான ெப வ A2 ெப 

நிைலயாக அைனவ% ெபற ேவ
2% எ�� பிரா��தி�தி�கி�ேற�. 



 



 

“எ�ேலா�� ேப3�ப� ெபற ேவ ��…” எ�� எ Dவ7தா� ஏகாதசி 
விரத� 

  

1.த� உடலி� எ� இய��கி�ற�…? எ�� தன��� தாேன சி�தி�� 

2.தAைமக/ ந%ைம இய�கவிடா� த2�� அ/ உண�ைவ  ெப�கி 
3.இைள அக�றி வாF�ைகயி� ெசCெவன வாF�� 

4.இ�த உட&�� பி� உயிட� ஒ�றி ஒளியி� உடலாக  ெப�% த�தி ெப�% 

ச�த� ப%தா� 

5.இ'ேக தியான�தி� யா% ெகா2�க�()ய பயி�சி. 

ஆனா� சிலைடய ஆைசக/ எ ப) இ�கிறெதனறா� உடைல  பா� பத��� 

தா� தியான% ெசHகி�றா�கேள தவிர… உட&�� பி� நா% எ ப) நிைலயாக 

இ�க ேவ
2%…? எ�� எ
ணவி�ைல. 

அழியாத நிைலக/ ெகா
2 உயி� எ��ேம நிைலயாக இ�கி�ற�. அைத நா% 

தியானி�� அ�த$ ச�தி ெபற ேவ
2% எ�� இ�ைல. 

1.தியான% இ�ேத� ந�லதான�… 

2.கா பா�றினா� கட=/ ஆகிவி7ட�…! எ�ற இ�த உண�=�� நா% ெச�றா� 

3.மீ
2% �வியி� ஈ� ���/ தா� வகி�ேறா%. 



அ ப) இ�லாதப) எ�ேலா% அ�த அ/ உண�= ெபற ேவ
2% எ�ற ஏகா�த 

நிைலைய நா% ெகா
2 வர ேவ
2%. 

வாF�ைகயி� நிமி�த% எ�தைனேயா நிைன�கி�ேறா%… எ
ணியப) 

கா3ய'க/ நட�கவி�ைல எ�றா� உடேன வ�த% வகி�ற�… அ ெபா9� 

ேவதைன வகி�ற�. 

அ ேபா� எ�த  ப�� வகிற�…? ேவதைன எ�ற ப�� தா� அதிகமாக வகிற�. 

இைத  ேபா�ற நிைலகளிலி�� எ�லா% வி2ப72 அ/ ஞான�ைத 

வள� பத��
டான நிைலகைள நா% ெசய�ப2�த ேவ
2%. 

எ ெபா9�ேம… எதி&ேம… உட� ப�� இ�லாதப)… உயி� எ ப) உண�ைவ 

ஒளியாக மா��கி�றேதா அேத ேபா�� எ�ேலா��% அ�த அ/ ெபற 

ேவ
2ெம�ற அ�த  ப�றிைன நா% வள��க ேவ
2%. 

அைத  ப��ட� ப�றி இ�த வாF�ைகயி� வ% இ/ எ�ற நிைலைய  

ப�ற�றதாக மா�றி விட ேவ
2%. “இ� தா� தியான%…” 

1.தியான% இ�ேத� க�யாண% நட�த�… 

2.தியான% ெசHேத� ெசா�� வ�த�… அ� வ�த�… இ� வ�த�… எ�� 

ெவ�மேன ெசா�லி� ெகா/ளலா%. 

3.ஆனா� இத�� ஆைசைய� (7ட� (டா�. 

நலமாக ேவ
2% எ�� ஆைச படலா%… அ�த அ/ உண�= ெபற ேவ
2% 

எ�ற அ�த இ$ைச வரேவ
2%. இ$சாச�தி… கி3யாச�தி…! 

அ�த �வ ந7ச�திர�தி� உண�ைவ  ெபற இ$ைச  ப2%ெபா9� உயி3ேல 

ப72� கி3ையயாகி அ�த ஞான�தி� வழி ந%ைம வழிநட��%. 

உட&�� எ�� நா% இ$ைச ப72 அைத� கி3ைய ஆ�கினா� இ�த 

வாF�ைகயி� நிைல���தா� வ%. 

1.சி� �ைறயானா� தைட ப7டா� ஞான�ைத இழ�க ேவ
) வ%. 

2.இைத  ேபா�ற நிைலயிலி�� வி2ப72 அைள  ெப��க வழி 
கா72கி�ேறா%. 



வாF�ைகயி� வர�()ய ப�ைற எ�லா% நA�கி “எ�ேலா% ேப3�ப% ெபற 

ேவ
2% எ�� எ
Oவ�தா� ஏகாதசி விரத%…” 

அ�� ஒ நா/ 69வ�%… அ�த மாத% 69வத��% அதி� வர�()ய 

�ைறகைள நA��வத��% பிறைடய பைகைமகைள� �ைற பத��%… 

அவ�கD�ெக�லா% அ/ ெபற ேவ
2ெம�ற ஏகா�த நிைல வர ப2% ெபா9� 

நம��/ ஏகாதசி ஆகிற�. 

உடைல வி72  பி3G% சமய% யா3ட6% பைகைம இ�லா� ெச�றா� 

பிறவியி�லாத நிைல அைடகிேறா%… ப�தாவ� நிைல அைடகி�ேறா%…. ஏகாதசி 
விரத% எ�ற 69ைம�� வகி�ற�. 

ஆகேவ 12 மாத'களி&% 12 ராசிகளி&% மாறி வர ப2% ெபா9� ஒCெவா 

ராசியி&% ஒCெவா மனித;ைடய உண�=க/ அ�த ராசிக/ மாற ப2% 

ெபா9� அைத எ ப) மா�றேவ
2% எ�� தா� த��வ ஞானிக/ 

(றிG/ளா�க/. 

1.ைவ�
ட ஏகாதசி…! – எ�ேலா% ஏகமாக$ ேச��� 

2.ஒவ�ெகாவ� பைகைம உண�=ைள இ9�காதப) 

3.�வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி அைனவ% ெபற ேவ
2% எ�� ஏ'கி 
இ�க ேவ
2%. 

ெவ� � ேவதைன சலி � ச+சல% ச'கட% ேகாப% �ேராத% இைவெயலலா% 

மனித உட&��/ வராதப) த2�� அனாைதயா��த� ேவ
2%. 

அ ப) ஆனாைதயா�கினா� காைலயி� ஆ� மணி�ெக�லா% அ�த 

உண�=கைள$ Q3ய� கவ��� ேமேல ெச�� ெகா
2 வி2கிற�. 

Q3ய� கவ��� ெச�� வி7டா� ந% ஆ�மா RHைம அைடகிற�… ஜAவா�மா 

RHைம அைடகிற�… உயிரா�மா ஒளியாகிற�.. இ�த  பரமா�மா=% (கா�� 

ம
டல%) �னிதமாகிற�. 

இ�த உடைல வி72$ ெச�&% நா% �வ ந7ச�திர�தி� ஈ� � வ7ட�தி� 

ச த3ஷி ம
டல��ட� இைணகி�ேறா%. 



ஆகேவ அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ச�திைய  ெபற�()ய த�திைய வள��� 

எ�ேலா% ஒ�� ேச��� வா9% த�ைம ெகா
2 இைதேய நா% கைடபி)�தா� 

1.ஒளி எ�ற உட&% 

2.ஒளியான அறி=% 

3.இைள நA��% ஞான6% 

4.ெமH ெபா/ காO% ச�திG% நம��� கிைட��%. 

 

 

 

உட)�" �9த ஆ�மாைவ� �னித�ப�*த* தா� ேவ ��… 

ெவளிேய<ற 8�யா7 – ஈ#வரப,ட� 
  

ச�தியி� ச�திக/தா� சகலேம. பா�பா2 வ�தெத�லா% மனித3� எ
ண�தி� 

தா�…! 

அைன�� உலக6ேம எ�த நிைலயி� அைம�தன…? 

அைன�� உலக� த�ைமGேம ஆவிதான பா. அCவாவிேய “ச�தி தான பா…” 

அCவாவிைய எC=லக�தி&% காணலா%. 



1.நA காO% Q3ய;% ஆவிதா� (VAPOR) 

2.Q3யைன$ L�றிG/ள 48 ம
டல'கD% ஆவிதா� 

3.ந7ச�திர ம
டலமாக� காO% பல ேகா) ம
டல'கD% ஆவிதா� 

4.இC=லக6% நA� ெந � மா2 மைன நAG%தா� அைன��ேம ஆவிதா�. 

5.ஏ� சகல6% ஆவிதா�. 

6.சகல�தி� வ�த ஆவியி� பி%ப% தா� இ�� நா% காO% அைன��ேம. 

ஆவி எ�றாேல ேபH… பிசாL… எ�� ம�களி� மனதி� பதீிைய ஏ�ப2�தி 
வி7டா�க/. இ பதீிைய ஏ�ப2�தி யாவ% அCெவ
ண�தி� கல�த பய�தினா� 

வ�த�தா�. 

இCவாவி எ�றாேல… 

1.உடைல வி72  பி3�� ெச�&% ஆ�மாைவேய ஆவி உலக% எ�ற உலகமா�கி 
2.எ�ேலா� நிைனவி&% ஆவி எ�றாேல அர
2 நிைன��% நிைலயி� தா� 

கால% காலமாக பழ�க�தி� வ��வி7ட�. 

ஆவிGடேன ஆவியாக வா9% நா% ந%ைம  ேபா� வாF�த உடைல வி72$ 

ெச�ற ஆவிக/ த� எ
ண�தி� நிைல ெகா
2 அ� அ� எ2�த Lவாச 

நிைலயி�ப) L�றி� ெகா
2/ள�. 

வாF�த கால�தி� ந�லவனாக=% தAய நிைன= ெகா
ட விஷ% 

பைட�தவனாக=% வாF�தைத நிைல ப2�தி த� �ேராத�தி&% ந� நிைலயி� 

உ/ள ந� ஆவிG% L�றி� ெகா
ேட உ/ள�. 

1.இC=லகினிேல த� எ
ண�ைத 6தலி� ெசய�ப2�தி 
2.அத� பிற� பிறவி எ2�கலா% எ�ற நிைலயி� பல ஆவிக/ 

3.அதாவ� உடைல வி72$ ெச�ற ஆவிக/ உட&ட� உ/ள மனித�களி� 

எ
ண��ட� கல�� ெசய�ப2�திட 

4.இர
2 எ
ண6% ஒ நிைல ப2% ெபா9� 

5.உட&ட� உ/ளவ�களி� உடலி� உட� (2 இ�லாத ஆவிக/ அத� 

நிைலைய$ ெசய� ப2�திட இC=டலி� ஏ�கி�ற�. 

இC=டலி� வ�� ஏறிய ஆவிக/ அC=டலி� இ�� ெகா
ேட த� 

எ
ண ப)ெய�லா% உட&ட� உ/ள வைர ெசய�ப2��கிற�. 



பல �� ஆவிகளி� நிைல�� ஆளா�% உட&ட� உ/ளவ�கD�� அவ�களி� 

எ
ண�ைத ந�ல நிைல ப2�திட அCவாவிக/ அவ�கைள வி2வதி�ைல. 

நா%… அவ� ெசHG% பாவ'க/ எ�� எ
Oகி�ேறா%. பாவ�ைத அவ� ம72% 

ெசHயவி�ைல. அவைன ஆ72வி ப� அ� �� ஆவியி� நிைலதா�. 

1.அறியாம� த� எ
ண�தி� கள'க% ைவ�தி பவ;�� 

2.�� ஆவிகளி� ெசய&��� த�ைன அ)ைம ப2�தி வாFகி�ேறா% எ�� 

உண��� வாF�தா� 

3.த� எ
ண�ைத$ L�த ப2�தி �னித வாF�ைக வாF�� 

4.இ� �� ஆவியி� நிைலயிலி�� த� நிைலைய உய��தி வாழ 6)G%. 

ேபH பி)��/ள�… பிசாL பி)��/ள�… ஆவிைய ஓ7ட ேவ
2%… 

எ�ெற�லா% ஆவிைய ஓ7ட ேவ பிைல த7)  பல வித ஒலிகைள எ9 �% 

வா�திய இைசைய இைச�� அCவாவிைய ஓ72வதாக$ ெசா�கிறா�க/. 

எCவாவிைய யா� ஓ7ட 6)G%…? 

அCவாவி��  பிற உடலி� ஏறி� த� எ
ண�ைத$ ெசய�ப2�திட�தா� 

6)�தி2ேம தவிர உடலி� இ�� ெவளி வ�திட அCவாவி��$ ச�திG% 

திறைமG% இ�ைல. 

அC=ட� எ�� மா�ப2கிறேதா அத;ட� தா� இCவாவிG% ெவளி ப2கி�ற�. 

பிற உடலி� ஏறிய இCவாவியினா� மனித ெஜ�ம�தி�� ெஜனன�தி�� வர 

6)�திடா�. 

ஆ
டவ� ச�தியி� அளிய ஏ9 ெஜ�ம'கைளேய பல ஆவிக/ 

பய�ப2�திடாம� ஆவி உலகி&% த� ஆைசைய ெசய�ப2�திட ம�ற உடலி� 

ஏறி த� ஆ�மா=�� அட'காத இ�னைல�தாேன ேத)� ெகா2�கி�ற�. 

ஒவ� உடலி� இ�� அவ� ஆவி பி3�� ெச�&% ெபா9� அC=ட&��$ 

ெசா�தமான ஓ� ஆவி ம72மா பி3�� ெச�கிற�…? 

அC=ட&ட� இ�த ெபா9� அவ� ஏ�றி� ெகா
ட பல ஆவிகDேம பி3�� 

ெச�கி�றன. 



அவ� உடலி� ஏறிய ஆவிகளி� Lவாச நிைல மா�ப72 பல பல �திய �திய இன 

வ��க'க/ வவ�=% இ%மனித மன'க/ எ2�த Lவாச�தி� 

நிைலயிலி��தா�. 

�� ஆவிைய  ேபாலேவ… 

1.ந� நிைலயி� ந% Lவாச% ெகா
2 பல நிைலகைள� த�;/ காO% 

ஒCெவாவ��% 

2.அ�நிைலயி� அவ� உடலி� ஏறிய ஆவிகD% 

3.அவ� எ2�த அC=ட&ட� உ/ளவ3� Lவாச நிைல ெகா
2 

4.அC=டலி� ஏறிய ந� நிைல ெப�ற ஆவிகD% 

5.இC=ட&ட� இ�தவனி� ஆ�மா ெப�% பா�கிய�ைதேய அைவG% 

ெப�கி�றன. 

அதாவ� த� ஆ�மா ம72% சா�தி ெப�வதி�ைல. பல ஆ�மா�கD��% 

விேமாசன% கிைட�கி�ற�. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

விஜய தசமி எ�ப� உ'கைள நA'க/ அறி�� ெகா/D% நிைல தா�. எ�ைன நா� 

(ஞான�) அறி�� ெகா/D% நிைல தா�. 

மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவ� கா7)ய அ�த நிைலக/ ெகா
2 எ�ைன நா� 

அறி�� ெகா
ேட�. எ�ைன நா� அறி�� ெகா
ட நிைலகைள உ'கD��% 

ெசா�&கி�ேற�. 

அேத மாதி3 நA'கD% அறி�� ெகா
2 வளர ேவ
2%. 

அறியா� ேச��த தAைமகைள நA��% ெமH ஒளியான அ�த மக3ஷிகளி� அ/ 

ச�தி உ'கD�ெக�லா% கிைட�க$ ெசHய ேவ
2% எ�ற �வி� ஆைண ப) 

இைத உபேதசி�கி�ேறா%. 

அைத நA'க/ ெபற ேவ
2% எ�� எ
ணினா� உ'கD��� கிைட�கி�ற�… 

என��/D% வள�கி�ற�. 

உதாரணமாக இ'� ேரா7)� இ�க�()ய � ைபகைள அ �ற ப2�தி$ 

L�த ப2�த ேவ
2% எ�� எ
ணினா� தா� அ'� L�த ப2��% நிைலக/ 

வகி�ற�. 



� ைபயாக இ�கி�ற�…! L�த ப2�த ேவ
2%… L�த ப2�த ேவ
2%… 

எ�� “ெவ�% வா��ைதயா�…” ெசா�லி� ெகா
ேட இ�தா� அ� L�தமாகா�. 

1.எ ெபாளானா&% ெசய�ப2��% எ
ண% 6தலி� உவானா&% 

2.அ�த$ ெசய�ப2��% உண�வி� த�ைம நம��/ ெசய�ப2% ெபா9� 

3.அ�த உண�=க/ விைள�ேத அ�த உண�வி� த�ைம ெசயலாக 

4.ந%ைம$ ெசய�ப2��கி�ற�. 

ெமH ஞானிக/ ெப�ற அ/ உண�=கைள எ�ேலா��% ெபற$ ெசH எ�� 

�நாத� என��$ ெசா�னா�. அைத� (��� கவனி�ேத�. 

1.இ�த உண�= என��/ “வி�தாக  பதி�த�…” 

2.�நாத� ெசா�னைத மீ
2% மீ
2% நிைன�கி�ேற�. 

3.இ�த உண�வி� அைலக/ என��/ ெப�கி�ற�. 

4.ெபகிய நிைலக/ ெகா
2 “அ�த வி��” என��/ விைளகி�ற�. 

ஞானமாக என��/ விைள�த வழிைய�தா� நா� உ'கD��/ 

ெசா�&கி�ேற�. 

ஏென�றா� இ�த ஞான வி�� �நாத� ெகா2�த�. அ�த வி�� பலவா� பல 

நிைலக/ விைள�த�. அதிேல அ/ ஞான வி�தி� நிைலைய� தா� 

உ'கD��/ ஆழமாக பதிய$ ெசHகி�ேறா%. 

பதி�த வி�தி� நிைலகைள ெச)�� நA� ஊ��வ� ேபா� வள��க ேவ
)ய 

ெபா� � உ'கDைடய�. 



 



 

நCைச வ�க,�� வ)வான உ���களாக… ந� உட� உ���கைள உ�வா�க 

ேவ �� 

  

மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவ3ட% யா% ெப�ற அ;பவ'க/ ெகா+சந+சம�ல. 

அைன�ைதG% யா% உ'கD�� எ2��$ ெசா�ல ேவ
2%. 

1.�நாத� ெகா2�த அ�த அைள ஒCெவா ெநா)யி&% உ'கD��/ பதி= 

ெசHகி�ேறா% 

2.க
ணி� நிைனைவ அதிேல ெச&�த ப2% ெபா9� ெக7ட� ேபாகாம� 

உ'கD��/ த2�க ப2கி�ற�. 

அேத நிைன= ெகா
2 உ/6கமாக உ'க/ உட&��/ இர�த நாள'களி� 

ெச&�தி உட� உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ அைன��% அ�த� �வ 

ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�� ெச&�தினா� 

வ A3யமைடகி�ற�. உட&��/ேள வ&வான பி� தAைமகைள� த/ளிவி72 

வி2கி�ற� 

உதாரணமாக ஒ ேவதைன ப2பவைர  பா��கி�ேறா%. மீ
2% அவைர 

நிைன��% ெபா9� அ�த ேவதைன வகி�ற�. ேவதைனயான உண�$சி 
வர ப2%ேபா� 



1.ஒ பலகார�ைத$ L72� ெகா
)�தா� ச3யாக$ ெசய�பட 6)யா�. 

2.ஒ இய�திர�தி� ேவைல ெசHதா&% அைத$ சீராக இய�க 6)யா� 

3.ஒவ� ச�ேதாஷமான வா��ைதைய$ ெசா�னா� கா� ெகா2��� ேக7க 

6)யா�. 

இ ப) ஒ சமய% பதிவான� ம�ப)G% இ�த உண�= கல�க ப2% ெபா9� 

ந%மா� ச3யான பதி&% ெசா�ல 6)யா� ேபாHவி2கிற�. அதனா� இ� ேபா�ற 

நிைலகைள எ�லா% மா�றி பழ�த� ேவ
2%. 

Q3ய� தன��/ உவா�% பாதரச�தா� 27 ந7ச�திர'கD% பிற ம
டல'களி� 

இ�� விஷமான நிைலைய� ெகா
2 வர ப2% ெபா9� இ� ேமாதி அ�த 

விஷ�ைத  பி3�� வி2கி�ற�. 

அதிேல… 

1.ேக� விஷ�ைத எ2��� ெகா/கி�ற� 

2.இரா� ககிய �ைககைள எ2��� ெகா/கி�ற� 

3.ஓ2%ேபா� மி� கதி�கைள ெவ/ளி� ேகா/ எ2��� ெகா/கிற�. 

4.ேமாதலி� வர�()ய ச த�ைத$ ெசCவாH� ேகா/ எ2��� ெகா/கி�ற� 

5.ேமாதி ஆவியாக  பி3�� ெச�வைத சனி�ேகா/ எ2��� ெகா/கி�ற�. 

இ ப) அதனத� வ& ெகா
2 அதனத� நிைலகளி� எ2�கி�ற�. 

Q3ய;�� எ ப) இ�த பிரப+ச�தி� உ/ள ேகா/க/ இ�கி�றேதா அேத 

ேபா��தா� நம��/ Lவாசி�த பி� இர�த�தி� கல�த உண�=க/ உடலி� 

உ/ள உ� �களி� இய'�கி�ற�. 

க�bர� ஓரள=�� விஷ�ைத  பி3�� வ)க7) அ; �கி�ற�. 

1.அ'� அதிகமான விஷ�த�ைமயானா� 6)யா� ேபாகிற�… வி72 வி2கிற�. 

2.ம
ணAர&��  ேபானா&% இேத நிைலதா�. 

3.அைத இ9�� Bைரயரீ&�� வ% ெபா9� அ'ேக ேத'கினா� Bைரயரீ&% 

ெக72 வி2கி�ற�. 

4.Bைரயரீ� ெக72 அ�த விஷ�தி� த�ைம அ; ப ப2% ேபா� சி�நAரக% 

இர�த�தி� இ�க�()ய மாLகைள பி3��% த�ைம இழ�� வி2கி�ற�. 



உ �$ ச�ைதேயா ச��கைர$ ச�ைதேயா பி3�க 6)யவி�ைல எ�றா� அ�த$ 

ச���க/ எ�லா% அள= () வி2கி�ற�… வாத நA�கைள உ
டா�கிவி2கிற�…. 

பலவ Aனமாகி வி2கிற�. 

அ�தைகய பலவ Aன�ைத மா�ற ேவ
2% எ�றா� �வ ந7ச�திர�தி� 

உண�ைவ$ சி�க$ சி�க… சி�க$ சி�க நம��/ ேச���� ெகா
ேட வர 

ேவ
2% 

�வ ந7ச�திர�தி� வள�$சி அதிகமானா� ச��கைர ச�ைதG% உ �$ ச�ைதG% 

�ைற�க 6)G%. ஆகேவ… 

1.உட� உ� ��க/ அைன��% அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ச�திைய  ெப�%ப) 

ெசH� வி7டா� 

2.இ�த உட&�� பி� உயிட� ஒ�றி ஒளியி� உடலாக ெபற�()ய த�தி 
ெப�கி�ேறா%. 

மனித� ஒவனா� தா� இ� 6)G%. 

 

 

 

 



 

ேகாலமாமக3ஷி ஆ,ெகா ட ஆதிச%கர3� அ�ளா<றைல எ�*தா� 

ஆவிகளிடமி�97 மீளலா� – ஈ#வரப,ட� 
  

அ�றாட வாF�ைகயி� ஆவியி� ெதாட�பி�லாம� வாFவ� மிக=% க)னமான 

நிைல. த� எ
ண�ைத$ ெசய�ப2�திட எ�த Sப�தி&% அCவாவி 
ெசய�ப2�தி2%. 

அCவாவியி� எ
ணெம�லா%… 

1.தா� 6� ெஜ�ம�தி� வி72 வ�த �ைறைய 

2.எ�ெத�த நிைலயி� யா� யா� ேம� அ�� பாச% ஆைச �ேராத% ெவ� � வி � 

ெகா
2 வள��தேதா 

3.இைவ எ�லாவ�ைறGேம எ�த Sப�தி&% அ�த எ
ண�தி��க�தவ�க/ 

கிைட�த=ட� 

4.அவ�களி� உடலி� எ பாக�தி&% ஏறி அவ�க/ எ
ண��டேன கல�� த� 

நிைலைய$ ெசய�ப2�தி� ெகா/D%. 

ந% �2%ப�தி� இ�� பி3�� ெச�ற ஆவிக/ ம72% ந%ைம வ�� கா��$ 

ெசய�ப2��% எ�பத�ல. இC=லகி� L�றிG/ள எ�த ஆவிG% த� 

எ
ண�ைத$ ெசய�ப2�திட� தன��க�த உடைல எ2��� ெகா/கி�ற�. 



ஆவியி� நிைல இ�நிைலயி� உ/ளதினா� இைத உண��த ெஜப% க
ட ந% 

6�ேனா� பல� இ�நிைலயிலி�� ம�கைள மீ7க�தா� பல வழிகைள நம�� 

உண��தினா�க/. 

இC=லக% 69வ�ேம ஆ
டவ� எ�றா� யா� எ�� ெசா�கிறா�க/…? 

ஒCெவா நிைலயி&% ஒCெவா நிைல ப2�தி� தா� வண'�% ப�திைய� 

ெகா
ேட அவ�கD�� உக�த நிைலைய ஆ
டவனா�கி வண'�கி�றா�க/. 

அைன�� உலகி&ேம இC ஆவி எ�;% பய�த கிலி நிைல பரவி�தா� உ/ள�. 

பல3� க
கD�� ஆவியி� நிைல �ல ப2வைதG% ேக7) ப�ீ. 

சில நிைலகளி� ஆவியி� நிைலையேய ஆ
டவனாக வண'�கி�றா�க/. ச�தி 
நிைலயறி�� ச�தியான அCவா
டவைன� க
டவ�க/ யா� உ/ளா�க/…? 

ந% 3ஷிக/ எ�லா% ந%ைம இCவாவியி� நிைலயி� இ�� த ப பல ெஜப 

வழிகைள நம��ண��தி அ$ச�தியிலி�� தா� ெப�ற பல ந� உண�=கைள 

நம�� ஊ7)னா�க/. 

அ�த நிைலயி�தா� ேகாலமாமக3ஷி அவ�க/… 

1.த� ெஜப�ைத… தா� ெப�ற அ/ ெச�வ�ைத… 

2.அைனவ% உண��� ந� வழி�� ம�கைள$ சீ�ப2�த ஆதிச'கர3� உடலி� 

அவ� நிைலைய ஏ�றி 
3.ஆதிச'கரைரேய அைனவ% ெதHவமாக� காO% நிைல�� 

4.அவ� உடலி� இவ� இ�� பல ெசய�கைள$ ெசH� வ�தா� ஆதிச'கர3� 

Sப�திேலேய. 

அவ� ெசா�லி வ�த உபேதச'கைள வழி நட�திட பல இட'களி� பல 

மடாலய'க/ அைம�தா�க/. அ�நிைலையேய வழி வழியாH இ�� ம�கD�� 

உண���வத�காக ச'கரா$சா3யா�க/ எ�� மத வழிைய அCவழியி� �க7) 

வழி நட�தி வகி�றா�க/. 

ந�வழியி� வ�த நிைலதா� ஆதிச'கர3� நிைல. ஆனா� அைனவைரG% ஒ�� 

ேபா� எ
O% நிைல�� இ�லாம� மாறியதி� நிைல இ��/ள நிைல. 



1.ப�தி மண% உ/ள� 

2.ப�தி மண�தி� எ�லா மண6% ஒ�ேற எ�;% ஒேர மண�ைத  பர பிவிடாம� 

3.அ%மண��ட� சி� விஷமான மண6% கல�கவி72 வி7டா�க/. 

இ�நிைலயி� சிறிதள= மா��% த�ைம இ�� வ�தா&% அவ�க/ வழியிேலேய 

உலக�ைதேய ெதHவ மணமா�கிடலா%. 

இC ஈKவரப7டனாகிய நா� இ�கலியி� ஆர%ப�தி� ஓ� உடைல ஏ�� இ ப�தி 
மண�ைத  பர பிய�=% ஜாதி நிைலயி� இ��தா�. ஜாதியி� மத�தி� 

நாம�ைத$ ெச பிட வி%பாததினா� இ�நிைலயி� ெச பவி�ைல நா�. 

வழி வழியாH வ�த விைனதா� இCவிைன. நாமாக ஏ�ற நிைலய�ல. நாமாக 

மீD% நிைலைய�தா� இனி அைனவ% எ
ண�தி� ெகா
2 ெசய�ப2�திட 

ேவ
2%. 

ஆதிச'கரராH வண'கி2% ேகாலமாமக3ஷி அவ�க/ இ��% உ/ளா�. எ��% 

இ பா�…! 

இ�� அவ� நட�தி$ ெச�ற வழியி� வ�த ச'கர� வழியி� இ�தி2% பல 

ெஜப'க/ ெசH� Mஜி பவ�க/ அவட� ெதாட�� ெகா/ள ேவ
2ெம�றா�… 

1.அவ3ட�தி&/ள சி� கைறையG% நிைறவா�கி ெஜப% ெப�% ெபா9� 

2.அ�த 3ஷிகளி� ெதாட�� ெப��… இ�� மகா� எ�ற இ��/ள மனித�களா� 

நாம% ெப�றவ�க/ 

3.ச த3ஷிகளி� ெசா� நாம�ைத ஏ�றிடலா%. 

மாமகா� எ�ற நாம��டேன பல 3ஷிகDட;% கல�திடலா% இ பா�கிய�ைத 

எ
ணி வழியைம�� வ�தி7டாேல…! 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

 

ப�தி நிைலகளி� நா% ேபா�% ேபா� ேகாயி�கD��  ேபாகிற இட�திேல சில� 

“ஆ
டவ� என�� ேந3ைடயாக$ ெசா�கிறா�…” எ�� ெசா�வா�க/. 

இ�த மாதி3$ ெசா�லி� ெகா
2 பழனியி� ஒவ� இ�தா�. நா� மிலி7ட3��  

ேபாH வி72 வ�ேத�. அ�… இ�… எ�� ெசா�கிறா�. 



ேஜாசிய'கைள$ ெசா�லி� ெகா
2 அ� இ ப) நட�கிற�… அ ப) நட�கிற�… 

எ�ெற�லா% ெசா�வா�. 

உ'க/ வ A7)� இ�த$ ச�கர�ைத ைவ�தி�தா� மிக=% ந�ல� எ�� 

ெசா�வா�. அைத� ெகா2��� காLகைள வா'�வா�. 

ேகாயி�கD�� வபவ�கைள  ப�றிய விபர'கைள� ெத3�� ெகா
2 

அவ�கைள எ ப) மட��வ�…? எ�� சில ேவைலகைள$ ெசHவா�. 

நா� (ஞான�) சி�� ஆகியி��% நிைலயி� அவைர$ ச�தி��% ேபா� 

ெசா�ேன�. 

உ�;ைடய ம�திர வி�ைத சிறி� கால% ெச�&%. ஆனா� இ� உ�ைனேய 

வ AF��%. நA 69ைமயாக� க��� ெகா/ளவி�ைல. காைச� ெகா2�� நA 
வாடைக�� வா'கி இ�த ேவைலைய$ ெசHகிறாH. 

1.அ�ப� காL�காக இைத$ ெசHகிறாH. 

2.அ�த விைனகைள எ ப) நA ெத3�� ெகா/ள  ேபாகி�றாH பா�…! எ�ேற�. 

அெத�லா%… எ�னா� எைத ேவ
2% எ�றா&%… ெசHய 6)G%…! எ�றா�. 

கைடசியில எ�ன ெசHதா�…? 

ஒவைர� ெகா�வத�காக ேவெறாவ3ட% ச�திைய வா'கி ைவ��  பழனி 
ைவயா�3 �ள�தி� ைவ��$ ெசHதா�. அவ� அ'ேகேய ெச�� ம)�தா�. 

இேத மாதி3 பழநி பK Kடா
)� நட�த ஒ நிகF$சி. ேகாவி&��  ேபாேவாைர 

ஒவ� மட�கி� காL�காக$ ெசH� ெகா
)�தா�. 

ஒவ� அவ� இர
2 ச%சார��ட� நட�� ெச�� ெகா
)�தா�. 

சா�…! இ'ேக வா'க/…! எ�றா�. நA'க/ உ'க/ பா�ெக7)� ைவ�தி�த 

காெச�லா% காணாம� ேபாHவி7ட�…! எ�றா�. 

அெத�லா%… “ஒ��% இ�ைல…!” எ�றா�க/ அவ�க/. 

“இ�ைல இ�ைல… நA'க/ பா'க/…!” எ�றா�. 



உ'க/ பா�ெக7)� இ�ென�ன ந%ப� உ/ள காL இ�கிற�… பா'க/…! 

எ�றா�. 

“பண% காணாம� ேபாHவி7ட�…!” எ�� ெசா�லிவி72 இ�ென�ன ந%ப� உ/ள 

காL இ�கிற� எ�� ெசா�லி அைத அவ�க/ பா��த=டேன இவ� மீ� 69 

ந%பி�ைக வ��வி2கிற�. 

அ �ற% “ேபான� வ�த�… ச
ைட ேபா7ட�… அவ� வாF�ைகயி� நட�த�…” 

எ�லாவ�ைறG% ெசா�ல� ெதாட'கினா�. 

எ�லா% அவ�க/ கவனி��� ேக72� ெகா
)�கி�றா�க/. 

ஏென�றா� 6க� உ'கD�� நிைறய இ�த மாதி3 அ/ ெகா2�தி�கி�றா�. 

ச3…! நA'க/ மைல��  ேபாH 6கைன� த3சன% ெசH�வி72 வா'க/. 

6தலி� “ெவ�% ஒ SபாH தா�… அத�� ேம� ஒ��% ேவ
டா%…!” எ�� 

ெசா�லி� கவ�$சி ெசH� ெகா/கிறா�க/. 

அ2�தா�ேபா� எ�ன ெசா�கிறா�…? 

உ'கைள மட��வத�காக எதி3க/ இ�கி�றா�க/. அைத$ ச3 ெசHய 

ேவ
2%…! எத��% ஒ ஐ[� SபாH ெகா2'க/. அ �ற% ந�லதான பி�பா2 

மி$ச�ைத  பா���� ெகா/ளலா% எ�� ேக7கிறா�. 

“அத�காக உ'கD��$ ச�தி தகிேற�…! எ�� ெசா�லி� ேகாவி&�� 

வபவ�களிட% ெசா�லி ஒCெவா நாD% இ ப)� த7)  பறி�கி�றா�க/. 

இ�த மாதி3 ேஜாதிட'க/ நிைறய உ
2. ஏென�றா� க வி�ைதகைள ைவ�� 

அ�த உண�வி� த�ைமைய  பாH$சி இ ப)$ ெசHவா�க/. 

ச6தாய�தி� ம�தியி� “இ ப) எ�தைனேயா ேப�…” ம�கைள ஏமா�றி� 

ெகா
2/ளா�க/. 



ேகாவி�க/ இ��% ப�க% ேபானா�… ேஜாசிய% ஜாதக% ம�திர% த�திர% ஏவ� 

பி�லி Qனிய% எ�� “ஏக ப7ட�…” இ�கி�ற�. ஏென�றா� அ'� ப�த�க/ 

அதிக அளவி� வகிறா�க/ அ�லவா…! 

இைத ைவ�� ஏமா�றி “இ� தா� கட=/” எ�ற நிைலகளி� 6கேன 

ெசா�வதாக$ ெசா�கிறா�க/. 

அ �ற% இ�ெனா இட�தி� எ�ன ெசHகிறா�க/…? 

எ�லா% உ7கா��தி�கி�றா�க/. 

6கா…! வாடா…! எ�� அ'கி பவ� ெசா�கிறா�. தAப�ைத  ெபா��டா…! 

எ�கிறா�. “ட�…” எ�� அ�த� க�Mர% எ3கிற�. 

ஆகா..! உன�� 6க� ஆசி ெகா2�தி�கி�றா�. உன�� எ�லா% ந�றாக 

இ�கிற�.. அ�… இ�…! எ�� இ�த மாதி3 இர
2 ேப3ட% ெசா�லி� காைச 

வா'�கிறா�. 

ந�ல ப
� உ/ள ஆலய'களி� ெதHவ�தி� ெபயைர$ ெசா�லி ம�கைள 

ஏமா��கி�றா�க/. 

ப�தி ெகா
ட ம�கD% அதி� ஏமா�ற% அைட�� உ
ைமயி� உண�ைவ அறிய 

6)யாதப) 

1.இ�த உடலி� ஆைச�� இத��/ சி�க ப72… 

2.தன� ப
�கைள இழ�த நிைலயி� இ�கிறா�க/. 

ெப% ப�தி பா'க/…! திவ
ணாமைல ஆனா&% ச3… பழனி ஆனா&% 

ச3… தி பதி ஆனா&% ச3… இ ப)  பல ேப� அ'கி�� இ�த ேவைலகைள$ 

ெசHகிறா�க/. 

நா) சாKதிர% எ�� எ2��� ெகா
டா� ய7சினி நா) – அரச�க/ தன��/ 

அ;பவி�த இ ப) நா) சாKதிர'க/ உ
2. 



எத� வழிகளி� அரச�க/ ெசHதா�கேளா விKவாமி�திர� நா) ெகௗசிக� நா) 

எ�� அ�� சில�கைள ைவ�� நா)கைள  பா��� நட�தைவகைள$ ெசா�&%. 

நட�க  ேபாவைத$ ெசா�லா�. 

இைத  ேபா�� சில தவறான நிைலகைள ெசய�ப2�த ப72� தவறி� பாைத�ேக 

அைழ��$ ெச�கி�றன�. எ�லா மத�தி&% ச3 இேத தா�. 

1.உடலிலி�� பி3�க ப7ட ஆ�மா�கைள ைவ�� சில ம�திர ஜால'கைள$ 

ெசH� 

2.இ� தா� ஆ
டவ� ெசய� எ�ற நிைலயி� ெசHகி�றா�க/. 

உ
ைமயி� இய�க�ைத  ெப�வத�� மாறாக உடலி� இ$ைசக/ ெகா
2 பல 

தவ�க/ நட�கி�ற�. இைத  ேபா�ற நிைலகளி� இ�� நா% வி2ப2த� 

ேவ
2%. 

நா% ஞானிக/ கா7)ய ெமH வழியி� அ�த அ/ ஞான�ைத  ெபற�()ய 

த�திைய  ெப�த� ேவ
2%. 

1.உ
ைமயி� உண�வி� த�ைமைய உண��� 

2.அ�த ஆலய�தி� ப
�கைள� ெதளிவாக� ெத3�� 

3.ஆலய�ைத நா% மதி�� நட�த� ேவ
2%. 

நா% எ�த� ெதHவ �ண�ைத  ெபற ேவ
2% எ�� அ�த ஆலய�தி� ஞானிக/ 

சிைலைய ைவ�தா�கேளா அ�த� �ண�ைத நா% ெப�வத��
டான 

6ய�சிகைள ேம� ெகா/ள ேவ
2%. 



 



 

தியான*தி� வள�'சி மிக மிக 8�கியமான7 

  

உ'க/ வாF�ைகயி� இ�த� தியான% ெசHவத�� 6� இ�த அ;பவ6% 

தியான வழி�� வ�த பி� ெப�ற சில அ;பவ'கD% உ'கD��� ெத3G%. 

அதைன நA'க/ (��� கவனி�� 

1.அ�த உண�வி� இய�க% நா% இய'�கி�ேறாமா…? 

2.Bக��த உண�= ந%ைம இய�கியதா…? 

3.அCவா� இய�கிய உண�=கD��� த�க நா% ெச�கி�ேறாமா…? எ�� 

4.ந�றாக நா% ெதளிவாக ெத3�� ெகா/ள ேவ
2%. 

நா% உணவாக உ7ெகா/D% உண=��/ மைற�� வ% ந+சிைன ந% உட� 

மலமாக மா��கிற�. ஆகேவ தAைம எ�ற உண�வி� த�ைமைய மா�றியைம�க� 

()ய ச�தி மனித;�� உ
2. 

அைத நா% எ ப) மா�றி அைம�க ேவ
2%…? எ�பைத உண���… மா�றி 
அைம பத��
டான ச�திைய நA'க/ ெப��  பழ�த� ேவ
2%. 



என�� (ஞான�) எ ப)� தAைமயிலி�� த �வத�� அ�த �வ ந7ச�திர�தி� 

உண�ைவ �நாத� என��/ ெபற$ ெசHதாேரா அைத  ேபா�� 

உ'கD��/D% அைத  ெபற$ ெசH� ெகா
)�கி�ேறா%. 

இைத நA'க/ வள���� ெகா
டா� 

1.6�ைதய தAய விைனக/ இ�தா&% �ைறG%. 

2.�திதாக தAயவிைனக/ நம��/ வளராதப) த2�க 6)G%. 

இ�த இர
2% இ�ைல எ�� ெசா�னா� நா� தியான% ெசHேத�.. அைத$ 

ெசHேத�… இைத$ ெசHேத�…! எ�� ெசா�னா� அ��தம�ற�. 

ெச)�� அ� ச3யான பவ�தி� நAைர ஊ�றி� ெகா
ேட இ�தா�தா� அ� 

6ைள�� வள%. 

1.ெச)ைய ைவ�� வி7ேட�… நAைரG% ஊ�றி வி7ேட�… 

2.அ� வள��� விைள��வி2%… எ�� ெசா�னா� அ� எ ப) விைளG%…? 

எ�தைனேயா ேகா) உட�களி� ச�த� பவச�தா� எ2��� ெகா
ட உண�=க/ 

ெகா
2 தா� மனித Sப�ைத� ெகா2�த� ந% உயி�. 

பல விஷ� த�ைமகைள அட�கினா�… உண�வி� த�ைம மா�றி அைம�தா�… 

அகKதிய� ஒளியி� உட� ெப�றா�… �வ ந7ச�திரமாக இ��% 

இ�கி�றா�. 

அதிலி�� வர�()ய உண�விைன ந% உடலி� இ�க�()ய ஒCெவா 

அO�கD��% ெபற$ ெசHய ேவ
2%. அ�த� த�திைய நா% ெபற ேவ
2%. 

அகKதிய� ஒளியாக ஆன� ேபால 

1.நா6% ந% உடலி� இ�க�()ய அO�கைள$ சி�க$ சி�க மா�றி 
2.6�திய விைனக/ இ�தா� அைத� தணி��… �திதாக விைனக/ ேசராதப) 

த2�� 

3.ந% உண�விைன வ&வா�கி ஒளியா�க 6)G%. 

அ�தைகய வ& ெபற$ ெசHவத��� தா� இ'ேக உபேதச% ெகா2 ப�. 

சாமியிட% உபேதச'கைள� ேக7ட�%… அத�ப) உ'க/ வாF�ைகயி� நட�� 

ெகா
ட�%… 



1.உ'கைள எ� இய�கிய�…? 

2.ெவ� � வ�� �2%ப�தி� பைகைம எ ப) வ�த�…? 

3.ெதாழி� எதனா� நJட% அைட�த�…? எ�பைத நA'க/ உண��� 

4.தியான�தி� ?ல% அ;பவM�வமாக  ெப�ற தAைமைய நA�க�()ய அ�த 

உண�=கைள 

5.நA'க/ ெவளி ப2��% ெபா9� எ�ேலா��% இ� பய;/ளதாக அைமG%. 

அத��� தா� உ'க/ அ;பவ'கைள$ ெசா�ல$ ெசா�வ�. 

 

�கM�� ேபராைச�� அ�ைம�ப,�* தா� இ�ைறய உலக� உ"ள7 – 

ஈ#வரப,ட� 
  

அ�றா
ட அரச�க/ த� ெபய� நிைல�க� த� �கF ஓ'க… ேகாயி�க/ 

?லமாக� த� ெபயைர நிைலநா7)னா�க/. 

ேகாயி�கைள$ Kதாபித% ெசH� அ�நிைலயி� பல க�ெவ72களி� த� ெபய� 

நிைல�க� த� �கழி� ஆைச�காக த�னா� எ9 பிய ேகாயிலிேலேய த� 

ெபயைரG% க�ெவ7)� ெச��கி ைவ�� அவ�க/ ெபய� எ��ேம அழியாம� 

இ�க ேவ
2ெம�ேற �கF ஆைசயினா� பல ேகாயி�கைள� க7)னா�க/. 



�கழி� ஆைசயி� வ�த�தா� இ�� நா% ெச�� வண'�% பல ேகாயி�களி� 

நிைல. அ�ேகாயிைல Kதாபித% ெசHத அCவரச�களி� ஆவிகD% 

அ�நிைலயிேலேய தா� L�றி�ெகா
2/ளன. 

1.இ�� நா% வாF�தி2% இ�நா7)�… ஆ
டவனி� ெபயைரேய 

2.த� �க9�காக�தா� அ�றா
ட அரச� 6த� இ�� வாF�தி2பவ� வைர 

எ
ணி வண'�கி�ேறா%. 

ஆ
டவ� எ�ப� எ�நிைலயி� உ/ள� பா��தாயா…? 

அ�� இ�தவ�களி� �ண நிைலைய  ெபா����தா� இ�� வா9% ம�களி� 

நிைலG% உ/ள�. வழி வழியாH வ�த ம�களி� “Lவாச நிைல” மா�படேவ 

இ�ைல. 

மனித உடைல வி72 ஆவி உல���$ ெச�றா&% த� எ
ண�ைத$ 

ெசய�ப2�திட அCவாவிகD�� ஆைசG% அட'கவி�ைல. 

அCெவ
ண�தி� ெதாட�$சியி� வ% எ
ண%தா� இ ெபா9� 

உ/ளவ�களி� நிைலG%. 

1.�கF ஆைசயினா� வ�த விைனதா� இ�� இC உலக% உ/ள நிைலG% 

2.�க9�காக ஏ'கி2% எ
ண%தா� எ�ேலா��ேம இ�� உ/ள�. 

இ�றி பவ3� மன நிைல அவ�க/ ெசHத நிைல ம72ம�ல ெதாட��� 

ெகா
ேட வ% “பல ஆவிகளி� ெதாட�தா�…” 

“�கF…” எ�;% ேபராைச�� அ)ைம ப7டதினா� இ��/ள எ�ேலா3� 

மன6% �கF ஒ���ேக எ
ணி ஏ'�% நிைலயி� உ/ள�. 

கால�ைதேய விஷமா�கியவ�க/ அ�றா
ட அரச�க/தா�. மனித�களி� 

மனைதெய�லா% ேபராைச�� உ7ப2�தியவ�கD% அCவரச�க/தா�. 

அCெவ
ண நிைல இ��% இ'� மாறவி�ைல. 

பல ேகாயி�களி� ஆ
டவனி� வி�ரக'க/ களவா2% நிைல எ ப) வ�த�…? 

கயவைன அCவா
டவ� பி)��� தர�(டாதா…? அவ;�� ந�வழி �க7ட� 

(டாதா…? எ�ெற�லா% ஆ
டவைன நா% பல வினா�கைள� ேக7கி�ேறா%. 



க�லான வி�ரக%தா� ஆ
டவ� எ�ப�. எ2��$ ெச�பவ�… தா� அவனி� 

எ
ண�தி� ேபராைசயினா� களவா)$ ெச�கி�றா�. க� எ�ன ெசHG%…? 

ஆனா� சில ேகாயி�களி� களவா)$ ெச�&% வி�ரக'க/ எ2��$ ெச�பவ� 

உதிர% ெகா7) இற ப� எ�நிைலயி�…? 

அ�ேகாயிைல Kதாபித% ெசHத ஆவி வ�� அவைன அ)��� ெகா�� வி2கிற�. 

ஆவியி� நிைலG% ெதாட�பி�லாத சில ேகாயி�களி�தா� அCவி�கிரக'க/ 

கள= ேபா�% நிைலயி� உ/ளன. 

ஆவி நிைலயி� உ/ள எ�த� ேகாயிலி� வி�ரக6% களவா)$ ெச�பவனி� 

நிைலைய  பா��� அவைன வி72 ைவ�திடா�. பல ேகாயி�களி� நிைலG% 

இ�நிைலயி�தா� இ��/ள�. 

ஆ
டவ� எ�;% ஆ
டவைனேய இ�நிைல�� வ�ததி� நிைலெய�லா% 

அரச�களினா� வ�த விைனதா�…! 

ெதHவ ப�திG% ந�ெலா9�க6% ந�ேபாதைனG% ம�களி� எ
ண�தி� பதிய$ 

ெசH� ஆ�மீக வழியி� அ��ட� வாFவத�� வழியைம��$ ெச�றிடாம� 

இ�கலியி� கால�ைதேய விஷமா�கி இCவிஷ�தி� ெதாட��டேன வாFகி�றா� 

ஒCெவா மனித;%. 

இ�நிைலயி� ஜாதி மத% எ�ற ேவலி ேவ�. இைத  ப)�தி2% ஒCெவாவ% 

1.த� எ
ண�ைத� RHைம ப2��'க/ 

2.ச�திய�ைத உ%6/ ஐ�கிய ப2��'க/ 

3.அ�ைபேய ஆ
டவ;�கி வண'கி2'க/. 

ெதHவ�ைத� க
ட ேபரான�த  ெபா�கிஷ�ைத ந% ஆ�மா எ�ற ஆ
டவ;�� 

அ� பணி�ேத வாF�திடலா%. ஒCெவாவ% இ�� QF��/ள விஷ� 

த�ைமயி� இ�� மீ
2 த�ைன� தாேன உண��� வாFவத�ேக இ பாட 

நிைலG% ெஜப நிைலG%. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

ஒ சில� �2%ப�தி� அவ�க/ தாH த�ைதய3� கைடசி� கால'களி� ச3யாக� 

கவனி�கா� வி72வி2கி�றா�க/. பி�னா) அவ�கD% ேவதைன ப72� 

ெகா
ேட இ�கி�றா�க/. 



எ�ன காரண%…? 

தாH த�ைதைய  ப�றி நிைன= ெகா/ளாம� வி7ட நிைலகளி� அவ�க/ 

1.”எ� வயதான கால�தி� இ ப)� கவனி�கா� வி72 வி7டாேன…” எ�� 

எ
O% ெபா9� 

2.இ�த� தாH த�ைதயி� ேவதைன உண�=க/ 

3.அ'ேக அவ��/ ேவைல ெசHய� ெதாட'கி வி2கிற�. 

4.எ�ென�ன நிைலகளி� அவKைத  ப7டா�கேளா அேத உண�= இ'ேக இவ�க/ 

உடலி� ேவைல ெசHகி�ற�. 

�நாத� கா7)ய அ/ வழியி� ஏ�ெகனேவ யா% ெசா�லி வ�த 6ைற ப) 

உடைல வி72  பி3�� ெச�ற உயிரா�மா�கைள$ ச த3ஷி ம
டல��ட� 

இைணய$ ெசH� வி
 ெச&�தினா� இ�தைகய ��ப'க/ வரா� மா�றலா%. 

ேநாயான பி� டா�ட3ட% ேபாH  பண% ெசல= ெசHகி�றா�க/. அ�த Mைஜ… 

இ�த Mைஜ… ெல7Lமி நாராயண� Mைஜ… எ�� அைத$ ெசHதா� தா� 

ச3யா�%…! எ�� ெசHகிறா�க/. 

அ%மா அ பா உடைல வி72  பி3�தா� அ�த உயிரா�மா�க/ ச த3ஷி 
ம
டல��ட� இைணய ேவ
2% எ�� இைத$ ெசHய மா7ேட� எ�கிறா�க/. 

நா'க/ எ'க/ அ%மா அ பாவி�� வட�தி�� ஒ 6ைற எ�லா% 

ெசHகி�ேறா%. அவ�க/ சா பி2கிற ஆகார% எ�லா% ைவ�� அவ�க/ 

ஞாபகா��தமாக  பைட�கி�ேறா% எ�ற இ�த நிைலயி� தா� இ�கி�றா�க/. 

சாதாரண வாF�ைகயி� இைத$ ெசHகி�றா�கேள தவிர ஞானிக/ ெசா�ன 

வழியி� ெசHயவி�ைல. 

அவ�கDைடய ஞாபகா��த% எ�ன…? 

1.தாH த�ைதய� அவ�க/ ��ப ப7டைதG% ேநாHவாH ப7டைதG% 

2.மீ
2% மீ
2% எ
ணி அைத Bக% ெபா9� அ�த� ��ப'க/ இ'ேகG% 

ேநாயாக மா�கி�ற�. 

எ'க/ தாH த�ைதய� மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி ெபற ேவ
2%. எ'கைள 

வள� பத�காக  ப7ட தAயவிைனகளிலி�� அவ�க/ வி2பட ேவ
2%. 



எ'க/ தாH த�ைதய3� உடைல வி72  பி3�� ெச�ற அ�த உயிரா�மாக/ ஒளி 
நிைல ெபற ேவ
2% எ�� எ
ண ப2% ெபா9� அவ�க/ ��ப ப7ட� 

ெவ� பைட�த� எ�லா% �ைறG%. 

நம��/ ��பமாகேவா ேநாயாகேவா அ� மாறா�. 

இ�த 6ைற ப) ெசHG'க/ எ�� ெசா�கிேறா%. இ� எ�லா% வியாசக� 

ெகா2�த த��வ�தி� இ�கி�ற�. அைத யாேம எ2��� ெகா/வதி�ைல. 

தன��/ ப)�தைத ம72ேம எ2��� ெகா/கி�றா�கேள தவிர அவ�க/ உ/ 

உண�=கைள  ப�றி$ ெசா�னா� யா% ேக72� ெகா/வதி�ைல. 

தாH த�ைதய� ��ப ப7டைத நிைன�கிறவ�க/ ஞானிக/ ெசா�ன 6ைற ப) 

நிைன பத�� எ�ன…? 

1.கா�றிேல மக3ஷிகளி� உண�=க/ பரவிG/ள�. 

2.அைத எ2�� அ�த மக3ஷிகளி� உண�வா� 6�ேனா�கைள வி
 ெச&�த 

6)G%. 

எ�த மகா� எ�தைன ச�தி ெப�றி�தா&% எCவள= ெப3ய அரசனாக இ�� 

நா7ைடேய ஆ7சி �3�தா&% உலைகேய அவ�க/ கீF ெகா
2 வ�தா&% 

கைடசியி� அவைடய உட�க/ எ�ன ஆன�…? 

அவ�க/ எ2��� ெகா
ட ேவக�தி� நிைலயி� அதிகமான எ
ண உண�=க/ 

அவ�க/ சீ�கிரமாக உயிைர இழ��% நிைல ஏ�ப72வி7ட�. அ�த அரச�கD% 

இ�ததி�ைல. மகா�கD% இ�ததி�ைல. 

மகா�க/ எ�ன ெசHகிறா�க/…? உண�=கைள எ�லா% ஒளியாக மா�றி� 

ெகா
2 வி
Oலக% ேபாகி�றா�க/. 

1.நா% இ�த  �வி ஈ� பி� ப�ேறா2 வாF�� 

2.உட&ட� ேச���� ெகா
ட உண�=கைள ைவ�� 

3.மீ
2% இ�த மனித� (72��/ேள தா� வகி�ேறா%. 

நா% இதிலி�� மீ
)ட� ேவ
2%. 



 



 

தியான� பயி<சி 
  

அ%மா அ பா அளா� மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவ� அ/ ச�தியா� 

அகKதிய� �வனாகி �வ மக3ஷியாகி �வ ந7ச�திரமான அதனி�� 

வ% ேபரD% ேபெராளிG% நா'க/ ெபற அ/வாH ஈKவரா. 

க
ணி� நிைனைவ� �வ ந7ச�திர�தி� பா� ெச&�தி… அதனி�� வ% 

ேபரD% ேபெராளிG% நா'க/ ெபற அ/வாH ஈKவரா… எ�� க
கைள 

?)  �வ ம�தியி� இய'கி� ெகா
)��% உயிரான ஈசனிட% ேவ
) 

ஏ'கி� தியனிG'க/. 

உ'க/ உட� உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ அைன��% அ�த� �வ 

ந7ச�திர�தி� ேபரைள  ெப�வத���தா� இ�த� தியான  பயி�சி. 

ேவதைன… ேவதைன… எ�� எ
O%ேபா� அைத Bக��தறி�தா� உட� 

உ� �களி� உ/ள அைன�� அO�கD% விஷ�தி� த�ைம ெப�� 

வி2கி�ற�. 

எ�த உ� பி� விஷ�த�ைம (ேவதைன) அதிகமாகி�றேதா அ'ேக விஷ�த�ைம 

ெகா
ட அO�க/ உவாகி�ற�. 



1.அைத மா�றி அைம பத�� விஷ�தி� த�ைமைய 6றி�த 

2.�வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளிைய நா% ெப�த� ேவ
2%. 

ஒளி உட� ெப�ற �வ ந7ச�திர�திலி�� வர�()ய உண�ைவ$ Q3யனி� 

கா�த ச�தி கவ��� அைலகளாக மா��கி�ற�, 

1.அைத நா% கவ��� ந% இர�த'களி� கல�க$ ெசH� 

2.எ�லா உ� �கD��% க
ணி� நிைன= ெகா
2 ெச&�த ப2% ெபா9� 

3.அ�த உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ �வ ந7ச�திர�தி� ேபரா�றைல  

ெப�� வலிைம ெப�கி�ற�. 

தின6% இைத$ ேச���� ெகா
2 வ�தா� ந% உடலி� உ/ள பிணிகைளG% மன 

ேவதைனகைளG% ச'கட'கைளG% சலி �கைளG% ெவ� �கைளG% 

மா�றிவி2கிற�. 

1.�வ ந7ச�திர�தி� ச�திைய எ2�� இதய�தி� ெச&�த ப2% ேபா� 

2.இதய�ைத உவா�கிய அO�க/ வ A3யமைடகிற� 

3.மன உ�தி ெகா
2 சி�தி�� ெசய�ப2% ச�திG% நம��/ வகி�ற�. 

வாF�ைகயி� அைமதிG% சா�த6% ெகா
2 வாழ இ� உத=%. அதிகாைலயி� 

இைத  ேபா�� தியான�தி� ?ல% ச�தி ஏ�றி� ெகா/ள ேவ
2%. 

உதாரணமாக ெதாழி� நJட% எ�� ைவ��� ெகா/ேவா%. அதனா� மன% 

ேசா�வாக இ��%ேபா� அ�த ேவதைன இர
2% வர ப2% ெபா9� இ�த 

உண�=க/ உமிF நAராக மாறி உடலி� இ�க�()ய அைன�� அO�கD��% 

விஷ�தி� த�ைம (7)வி2கிற�. 

ேசா�வைட�� வி7டா� சி�தி��% த�ைம �ைறகி�ற�… ெதாழி� ெசHG% 

திற;% �ைற�� வி2கிற�. கைடசியி� ேநாG% வ�� வி2கி�ற�. 

இைத  ேபா�ற நிைலகைள� த2�க ேவ
2ெம�றா� �வ ந7ச�திர�தி� 

ேபரD% ேபெராளிG% எ'க/ இர�த நாள'களி� கல�� எ'க/ உட� 

69வ�% பட��� எ'க/ உட� உ� �கைள உவா�கிய அO�க/ அ�த$ ச�தி 
ெபற ேவ
2% எ�� ஐ�� நிமிடமாவ� ஏ'கி� தியானி�க ேவ
2%. 

அ ப)� தியானி�தா� சி�தி��% வலிைம ெப�� 

1.அ2�� ந% கா3ய'கைள எ ப)$ ெசHயலா% எ�� உ�தியான எ
ண% 



ேதா��%. 

2.நா% பிற3ட�தி� உதவிேயா ம�றேதா ேக7க ப2% ெபா9� அவ�க/ நம�� 

உதவி ெசHய�()ய ப��வ6% வ%. 

3.�2%ப�தி� அைமதிG% சா�த6% ெகா
2 ப3= ெகா
2 வாழ இ� உத=%. 

 

பிற ஆ*மா�களி� உண�வி� உ97த� இ�லாம� த� நிைல உண�97 வாழ 

ேவ �� – ஈ#வரப,ட� 
  

ஆவியி� ெதாட��ட� தா� பல அO�களி� உ�தலினா� நா% வாF�ைக வாF�� 

ெகா
2/ேளா% எ�ேற�. தாNமஹாலி� நிைலைய விள�கிேன�. 

இ'� பல ேகாயி�களி� நிைலG% அ� ேபா� தா�. த+சாc� பிரஹதAKவர� 

ேகாவி� நிைலெய�ன…? 

அ'� ஆ
ட இராஜராஜ ேசாழனி� எ
ணேமதா� அ�ேகாயி�. எCெவ
ண% 

ைவ�� அCவரச� அ�ேகாயிைல Kதாபித% ெசHதாேரா அேத எ
ண% 

ெகா
ேட அCவரச� உடைல வி72 அCவா�மா பி3�த பிற�% அ�த 

நிைலயிேலேய அCவா�மா அ'�/ள�. 



இ��% ம� ெஜ�ம% எ2�திடாம� Q7Lம நிைல��% ெச�றிடாம� ஆைசயி� 

நிைலயிேலேய அCவா�மா அ'ேக L�றி� ெகா
2/ள�. இைத ேபாலதா� பல 

ேகாயி�களி� நிைலG%. 

அ�� வாF�தவ�களி� மன நிைலைய  ெபா��ேத ேகாயி�கைள எ9 பினா�க/. 

இ'� வா9% ம�களி� எ
ண6% இ'� வாF�தவ�களி� எ
ண�தி� 

ெதாட��ட�தா� உ/ளன. 

ஒCேவா� இட�தி&% வாF�தவ�களி� எ
ண% எ�ெத�த நிைலயி� உடைல 

வி72  பி3�� ெச�றனேவா அேத நிைலயி� தா� அவ�க/ வாF�த Mமியி� 

வாFபவ3� எ
ண6% த� எ
ண�தி�� உக�தைத$ ெசய�ப2�த 

அCெவ
ண�தி�� உக�தவ�களி� உடலி� அCவா�மா ெச�� த� 

எ
ண�ைத$ ெசய�ப2��கிற�. 

1.ஒCெவா மனிதனி� நிைலG% இ�த நிைலயா…? 

2.பிற ஆவிகளி� ெதாட�பி�லாம� யாமி�ைலயா…? 

3.இ'� ம72%தா� இ�நிைலயா…? 

4.இC=லகி� ம�ற பாக'களி� உ/ளவ�களி� நிைலெய�லா% எ�நிைல…? 

இ ப)  பல வினா�க/ எ9�திடலா% இைத  ப) பவ�க/ ஒCெவாவ��ேம. 

மன நிைலயி� நம��/ள அதி ேபராைசG% அதி ேகாப% �ேவஷ% இ�நிைலைய 

நா% வளரவி2% ெபா9� பல ஆவிக/ ந%ைம� தா��% நிைல�� ஆளாகி�தா� 

ஒCெவாவேம வாFகி�ேறா%. 

6� ெஜ�ம�தி� நம�கி�த எ
ண�தி��% இNெஜ�ம�தி� வா9% 

6ைற��% ெதாட��/ளதினா� ஒேர �2%ப�தி� வாF�தி2பவ�கD��% எ
ண 

நிைல மா�ப2கிற�. ந% எ
ண�தி�� உக�த அO�களி� த�ைமG% நம��/ 

�)��கி�ற�. 

1.விைதெயா�� ேபா72$ ெச) ஒ�� 6ைளவத�ல. 

2.எ
ண�தி�� உக�த ஆவிகளி� ெதாட�� ஒCேவா� உட%பி&% உ/ளன. 

இ�நிைலயிலி�� நா% வி2பட ந% நிைலயி� அ�ெதHவ ப�தி எ�ற Sப ப2�தி 
ந% 6�ேனா�கெள�ப� Q7Lம நிைலயி� வாF�தி2% ஆ
டவ� Sப�தி&/ள 

அ%ெப% ேஜாதிக/ வழிகா7)யப) அஹி%ைசையG% அ�ைபG% ஏ�ேற 



ேபராைசையG% ெப% ேகாப�ைதG% ந%ைம அ
டவிடாம� வாFவ�ேவ ந� 

வாF�ைக. 

அCவழியிைன  பி)�� ந%ைம$ L�றிG/ள பல ஆவிகளி� ஏவ&�� நா% 

ஆளாகாம� இ�நிைலைய அறி�� வாFவ�தா� உ�தம%. 

1.ேஜாதிட% க
2 வாFவ�=% ஆவியி� ெதாட��ட�தா� 

2.ைம ேபா72� ேக7ப�=% ஆவியி� ெதாட��ட�தா� 

3.M க7)� ேக7ப�=% ேகாயி�களி� அ/ வ�� ஆ2பவ�கைள� ேக7ப�=% 

ஆவியி� ெதாட��ட�தா�. 

வழிவழியாH வ�தவ�க/ எ
ண�தி� இ�� வ�த�ேவ ஆ
டவனி� Sப�தி� 

நாம�ைத$ ெசா�லி� த� எ
ண�ைத$ ெசய�ப2�த இCவாவிகெள�லா% வ�� 

ஆ2வ� தா� இ�� நா% காO% நிைலெய�லா%. 

இ�� நா% வா9% இ�நா7)� ஆ
டவனி� Sப�தி� ஆவியி� 

ெதாட�பா7ட�ைத� கா
கி�ேறா%. இC=லகி� ஒCெவா பாக�தி&% 

ஆ'கா'� வாF�த ம�களி� எ
ண% ஒCெவா Sப�தி� அவ�க/ ஆவி 
உலகி��$ ெச�ற பிற�% இ ெபா9� வாF�தி2% ம�களி� Sப�தி� வ�ேத தா� 

ெசய�ப2��கிறா�க/. 

ஆவியி� ெதாட�பி�லாம� எ�ேதச�தி&% எ�நிைலG% நட�கவி�ைல…! 

வி+ஞானியாH வி+ஞான% பல க
2 வாFபவ;��% அவ� வழியி� இ�த 

ஆவியி� ெதாட�பினா� தா� இவ� வி+ஞான6% வள�கிற�. ஒCெவா 

பாக�தி&% இCவாவியி� ெதாட�� ெகா
2தா� வாFகி�றா�க/ ம�க/ 

எ�ேலாேம. 

1.த� நிைல உண��� வாFபவ�க/தா� Q7Lம உலகி��$ ெச�கிறா�கேள தவிர 

2.ஆவியி� ெதாட� ெகா
2 வா9% ஒCெவாவ% அ2�த2�ேத பல பிறவிைய 

எ2�கி�றா�க/. 

பல பிறவியி� மனிதராகேவ பிறவி எ2�தா&% ந�ேற…! ஆனா� மனித  பிறவி 
மா�ப72 மிகமாகி மிக�தி��% கீFநிைல��$ ெச�� �9வாகி விேமாசனேம 

இ�லாம� இ�ெதHவமான மனித வாF�ைகைய ஏ� சிதற வி72 அ9�% 

அO�களாக அ�ல�ப72$ L�றி� ெகா
ேட இ�க ேவ
2%…? 



மனித ெஜ�ம�தி&�� மா�ப72 மிக ெஜ�ம�தி�� வ�தாேல மனித 

ெஜ�ம�தி� நட�தைவ எ�லாேம மிக ெஜ�ம�தி� ெத3�தி2%. 

நட�தைவைய நிைன�ேத மிகமாகி ஒCெவா ெஜ�ம�தி&% வி7ட 

�ைறெய�லா% ெத3�ேத ஏ� அ�ல�ப72 வாழ ேவ
2%…? 

1.இC=ட� எ�;% மாய Sப% தா� மா�ப2கிற� 

2.ந% எ
ண% எ��ேம அழிவதி�ைல 

3.ந% ஆ�மா=டேனதா� ந% எ
ண6% L�றி� ெகா
2/ள�. 

இ�நிைலயி� நா% இ பதைன உண��� ஒCெவாவ% ெதளி�� ெத3�� 

வாF�திட ேவ
2%. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

நா% தவ� ெசHயவி�ைல எ�றா&% தவ� ெசHபவைர  பா��தா� அ�த 

உண�=கைள நா% Bகர ேநகி�ற�. “தவ� ெசHகி�றா�…” எ�� அறிகி�ேறா%. 

ந% உயி� அைத அOவாக மா�றிவி2%. அ�த அOவி� த�ைம வ% ேபா� அ� 

பிர%ம% ஆகி�ற�. 

பிர%மாவி� மைனவி சரKவதி. எ� �ண�தி� த�ைமேயா அ�த ஞான�தி� 

த�ைம ெகா
2 அ�த அOைவ இய��%. 

இைத  ேபா�� இய�ைகயி� நா% இய'கி� ெகா
)��% இ�த ேநர�தி� நா% 

எதைன எCவா� எCவழியி� ெபற ேவ
2% எ�பத��� தா� இ ெபா9� 

உ'கD��/ நிைன=ப2��வ�. 

நம� கா�� ம
டல�தி� TV Radio Computer ேபா�ற ெகமி�க� கல�த கா�த  

�லனறிவி� வ A3ய% ெகா
ட விஷ� த�ைம இைண�� ஒ நாடாைவ  பதி= 

ெசH� அதி� பதிவா��கி�றன�. 

இ ெபா9� நா% ேபLவைதேயா மனிதைனேயா படமா��கி�றன�. படமா�கி 
மீ
2% இய�திர�தி� த�ைம ெகா
2 ஒலி/ஒளி அைலகளாக  பர �கி�றன�. 



அCவா� பர ப ப2% ேபா� அைதெய�லா% Q3யனி� கா�த  �லனறி= கவ��� 

அைலகளாக மா�றி வி2கி�ற�. 

வி+ஞான அறி= ப) எ�த அைல வ3ைசயி� (FREQUENCY) ைவ�தா� இ� வ% 

எ�� நிைன=ப2��கி�றன�. 

ெட�லியி� ஒ ஒலிபர � ெசHகி�றன�. ெம7ராஸி� ஒ ஒலிபர � 

ெசHகி�றன�. உலக% 69வதி&% ஒCெவாவ% ஒCெவா விதமான 

ஒலிபர � ெசH� ெகா
)�கி�றன�. 

எைத எ'கி�� ஒலிபர � ெசHகி�றனேரா அ� இ�ன அைல வ3ைச (frequency) 

எ�� ைவ�கி�றா�க/. அைல வ3ைச எ�றா� 

1.கா�த�தி� ஈ� � அ9�த% அதிக% 

2.ஈ� � அ9�த% �ைறவாக இ ப� – உண�=களி� மா�ற%. 

கார% ஒ உண�$சிைய ஊ72கி�ற�. �ளி � ஒ உண�$சிைய ஊ72கி�ற�. 

�வ� � ஒ உண�$சிைய ஊ72கி�ற�. 

அைத  ேபால கா�த  �லனறிவி� எத� உண�= ெகா
2 அைல வ3ைசயி� 

எ2�� ஒலி அைலகைள  பாH$Lகி�றாேனா அத� அைலவ3ைசயி� கார% எ�ற 

அைல வ3ைசயி� ைவ�தா� அ�த� கார�தி� உண�வி� த�ைம ெப�ற அ�த 

Kேடசனிலி�� ஒலிபர � ெசHதா� அைத ம72% கா�றிலி�� பி3�� 

எ2��� ெகா/D%. 

இேத ேபால, 

1.ஒவ� ேகாப ப2% உண�ைவ நா% க
களா� உ�� ேநா�கி 
2.ந% உடலிேல பதிவா�கி 
3.மீ
2% அைத Bக��� ந% உயி3ேல ப7டா� 

4.அ�த� ேகாப�ைத உவா��% அOவி� த�ைம அைட�� வி2கி�ற�. 

நம��/ பதிவான உண�ைவ மீ
2% “இ ப) அவ� ேகாபி�தா�” எ�ற உண�ைவ 

Bக��தா� அ�த உண�=க/ அ�த உண�$சிைய� R
2கி�ற�. 

Bக��த உண�ேவா ந% இர�த நாள'களி� ெபக� ெதாட'கி வி2கி�ற�. 



ஒ ெந�ைல நா% சைம��$ சா பிட 6)யா�. பல ெந� மணிகைள இைண�தா� 

தா� சாதமாகிற�. அ� ேபால ேகாப உண�ைவ Bக��தா&% 

1.அ� பல அO�களி� த�ைம அைடய ப2% ேபா� தா� 

2.இர�த� ெகாதி � எ�ற உண�$சிைய� R
2கிற�. 

3.ஒ அO ம�ற உண�=கேளா2 கல�க ப2% ேபா� இர�த� ெகாதி � வரா�. 

4.அ� உண�$சி ஊ72% உண�= எ�� தா� ெபய� வ%. 

5.ம�ற �ண'கDட� ேச��� இ�த உண�வி� த�ைம இய�க% �ைறவாக 

இ��%. 

நா% அ)�க) அ)�க) ேவதைன ப2பவைர  பா��� ேவதைன ப2கிறா� எ�� 

தி%ப� தி%ப எ
ணினா� அ�த எ
ண�தி� கண�� நம��/ அதிக3�� 

வி2கி�ற�. 

இைத�தா� சிவ� ஆலய�தி� ந�தAKவர� சிவ;��� கண��  பி/ைள எ�� 

கா7)னா�க/ ஞானிக/. 

1.நா% எ�த� �ண�ைத$ Lவாசி�கி�ேறாேமா (ந�தி) 
2.அ� நம��/ உ/ ெச�� 

3.அ�த� �ண% உட&��/ உவா�% எ�பைத� கா72வத�� 

4.ந�தAKவர� எ�� காரண  ெபய� ைவ�கி�றா�க/. 

உவான �ணேமா அ� த� இன�ைத  ெப�க� ெதாட'கி வி2கி�ற�. 

ஒ அOவி� த�ைமயாக உ  ெப�ற பி� 

1.அ�த உண�$சிைய� R
) 

2.ந% உயி3� நிைலகD�� நிைன=ப2�தி 
3.அைத மீ
2% Lவாசி�க$ ெசH� 

4.ந% இர�த நாள'களி� கல�க$ ெசH� 

5.அ�த உண�வி� த�ைமைய� தன�� உணவாக எ2�� விைளகிற�. 

ஒ ெந�ைல ஊ�றியபி� எ ப)  பல ெந�லாக விைள�� வகி�றேதா அ� 

ேபால ஒ வி�தி� த�ைம அத��� த�கவா� பல எ
ண'க/ உண�=க/ 

வகி�ற�. அ�த வி�தி� த�ைமேய விைளகி�ற�. 

சிவ� ஆலய�தி� சிவனி� கண�� பி/ைள யா�…? 



நா% Lவாசி�த உண�=கேள – ந�தAKவர�. அதாவ� நா% Bக% 

உண�=கைள�தா� ந�தAKவர� எ�� கா72கி�றா�க/. 

ந% உட&��/ (சிவ%) எ�த� �ண�தி� த�ைம அதிகமாக$ ேச��கி�ேறாேமா 

அதனி� கண��கD�ெகா ப� தா� ந% எ
ண% ெசா� ெசய� இய�க% இ��%. 

எதனி� கண�ைக உட&��/ (7ட ேவ
2% எ�� ந%ைம$ சி�தி��%ப) 

ெசHதா�க/ ஞானிக/. 



 



 

ந�ல அD�க" வ) ைறI� ேபாெத�லா� 7�வ ந,ச*திர*ைத ைவ*7' 

சா�N ெச?7 வ)வா�க ேவ �� 

  

சாதாரணமாக… ஒ ேப7ட3 இய'கி� ெகா
ேட உ/ள�. அதிேல சா�N �ைற�� 

வி7டா� ெச�க/ எ�=% இய'கா�. மீ
2% ஏ�றினா� தா� இய�க% இ��%. 

இைத  ேபா�� 

1.ந% உயி3� உண�= ெகா
2 உடலி� உ/ள ந�ல அO�கD�� 

2.அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� வ A3ய�ைத ஊ7)னா� சி�தி��% வலிைம 

கிைட��%. 

ம�ற உண�=கைள� ேக72$ ேசா�வி� த�ைம வர ப2% ெபா9� 

1.அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� உண�ைவ  ெப��  ெப�� 

2.நம��/ வலிைம ெபற$ ெசH� ெகா
ேட இ�க ேவ
2%. 

ேப7ட3 ச3யாக இ�தா� அத;ட� இைண�க ப7ட எ�லா இய�திர'கD% 

சீராக இய��%… அதிேல இ��% சா�N உ��ைணயாக இ��%. 

ஆகேவ அதிகாைலயி� அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ச�திைய எ2��$ சா�N 

ெசH� ெகா/D'க/. அ2�த2�� உ'க/ உட&��/ ெச&�தி ந�ல 



அO�கD�� வ A3ய ச�தி ஊ7)� தAைமகைள அக�ற  பழகி� ெகா/D'க/… 

இதனா� உ'க/ வாF�ைகேய தியானமா�%…! 

வாF�ைகயி� ந% மீ� வ�� ேமா�% தAைமகைள  ப�ற�றதாக மா�றி… அ�த� 

�வ ந7ச�திர�ைத  ப��ட� ப��% ஒ பழ�க% வர ேவ
2%. 

ந% உறவின�கைளG% ந
ப�கைளG% அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ 

ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�� அைத  ப��%ப) ெசH� 

1.அவ�க/ உடலி� உ/ள தAைமகைள அக�றி2% உண�=கைள ஊ7)னா� 

2.அவ�கD% நலமாகி�றா�க/… நா6% நலமாகி�ேறா%. 

3.ந% உட&% நலமா�%… ந% வாF�ைகG% நலமாகி�ற�… ெதாழி&% 

நலமாகிற�. 

இ�த 6ைறைய ஒCெவா �2%ப�தி&% பழகி� ெகா/D'க/. 

ச'கட% சலி � ேவதைன ெவ� � பைகைம வ�தா� அ2�த கண% அ�த� �வ 

ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி எ'க/ இர�தநாள'களி� கல�க ேவ
2%… 

எ'க/ உட� உ� �க/ 69வ�% படர ேவ
2% எ�� சிறி� ேநர% எ
ணி 
ஏ'கி� தியானிG'க/. 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி அைனவ% ெபற ேவ
2%. அவ�க/ 

இர�த நாள'களி� அ�த$ ச�தி கல�க ேவ
2%… அவ� உட� உ� �க/ 

69வ�% �வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளி ெபற ேவ
2% ெதHவ Aக 

அ�ைப  ெபற ேவ
2%… ெதHவ Aக அைள  ெபற ேவ
2%… ெதHவ Aக ச�தி 
ெபற ேவ
2%… ெதHவ Aக வழியி� நட��% அ�த அ/ ஞான% ெபற ேவ
2%… 

எ�� நா% எ
ணி  பழ�த� ேவ
2%. 

ப
�% ப3=% அ��% பாச6% எ'க/ �2%ப�தி� வளர ேவ
2%… 

அரவைண�� வா9% அ/ ஞான% ெபற ேவ
2%. நா'க/ அைனவ% மக3ஷி 
வ7ட�தி� இைண�� வா9% அ�த அ/ ச�தி ெபற ேவ
2% எ�� ஒCெவா 

சமய6% அ�த ஆ�றைல  ெப�கி� ெகா
ேட வர ேவ
2% 

1.இ� ேபா�� நா% ெசய�ப2�தினா� ந% வாF�ைகைய ஒ9'�ப2�த இ� 

உத=%. 

2.ேவ� யா% ெசா�லி நா% ெசய�ப2�த 6)யா�. 



�வ ந7ச�திர�தி� ேபரா�றைல இ�த 6ைற ப) ெசH� ெப�றா� அ/ 

ஞான% ெப�� இைள அக�றி ெமH ெபா/ காO% திற� ெப�வ A�க/. 

இ�ைல… ெவ� � ேவதைன எ�ற உண�= வ�தா� ேவதைனயான 

உண�=�ெகா ப உ'க/ ெசா�&% உ'க/ ெசய&% அைம�� 

1.பிறிெதாவ� ந�ல� ெசா�னா� ஈ��காதப) அ�த நியாய�ைத� தா� 

ேபLவ A�க/. 

2.ப
ைப ஏ���ெகா/D% த�ைமேயா… ப
ைப நம��/ வள���� ெகா/D% 

நிைலேயா 

3.வ% தAைமகைள அக�றி2% நிைலேயா வவ� மிக=% சிரம% ஆகி�ற�. 

ஆகேவ அைத  ேபா�ற நிைலக/ ஆகாதப) �நாத� கா7)ய வழி ப) நA'க/ 

ஒCெவாவ% அ/ ஞான வாF�ைக வாழ  பிரா��தி�கி�ேற� (ஞான�). 

 

உடைல வி,�� பி39த பி� ந� நிைல… – ஈ#வரப,ட� 
  

ம�களி� வாF�ைக நிைலயி&% ஆவியி� ெதாட�� ெகா
ட நிைலயி� தா� 

பல3� நிைல உ/ள�. எ
ண% ந�வழியி� ெச�� ெதHவ ப�தி ெகா
ட 

மனித�கD�ெக�லா% அவ�க/ ெச�&% வழி��� ெதHவமாக அ/ 



�3கிறா�க/… நா% இ ேபா� ேபா�றி வண'கி2% ச த3ஷிகD% ஞானிகD% 

சி�த�கDேம. 

ந� வழிைய மா�றி நா% ந% மனைத அ)ைம ப2�தி வா9% வாF�ைக�� 

அ�நிைலயிெல�லா% ஆைச ெகா
2 ெச�ற பல ஆவிகளி� ெதாட��கைள 

ந%6/ேளேய நம��� ெத3யாமேலேய அCவாவிகளி� ஏவ&��க�தவனாக 

ந%ைம நா% அ)ைம ப2�தி வாFகி�ேறா% எ�பதைன உண��ேத 

வாFவத�காக�தா� இ�நிைலயி� உண��தி வகி�ேற�. 

1.கால% காலமாக இCவாவிகளி� நிைலெய�லா% 

2.ந� நிைலயி� உடைல வி72  பி3�த ஆவி Q7Lம நிைல ெகா
2… 

3.தா� வாF�த �2%ப�தி��� த� அ'க�தி� அ'கமாH 

4.தா� ெப�� வள��த ம�களி� ந�ைம�காக பல ந�ல நிைல ெகா
ட ச�திைய 

5.தா� வாF�த �2%ப�தி�� த� இர�த� ெதாட��ைடய பி/ைளக/ கால% வைர 

ெதHவமாக 

5.அ��2%ப�தி��� தா� வி72$ ெச�ற சில �ைறகைளG% M��தி ெசHG% நா/ 

வைர 

6.அ��2%ப�தி��  பல உதவிகைள அ��2%ப�தி&/ேளா� அறியாமேலேய அ� 

ெசய�ப2�தி 
7.அ��2%ப�திேலேய த� எ
ண�ைத$ Lழலவி72 அCவாவியி� நிைல 

இ�கிற�. 

அ�நிைலயி� த�ைம M��தி ெப�ற பிற�தா� த� நிைல�� உக�த உட� 

கிைட�த பிற� ம� ெஜ�ம% ெப�� வாF�ைக�ேக வகிற�. 

ஆனா� �ேராத�தி&% ேபராைசயி&% தா� வாF�த நாளி� பல தAய 

பழ�க'கD��� த�ைன அ)ைம ப2�தி வாF�த ஆவிக/ எ�லா% ஆவி 
நிைல��$ ெச�ற பிற�%… 

1.எ�த நிைலயி� அCவாவி பி3�தேதா அேத �ேராத நிைலயி�தா� 

2.அCவாவி அ��ேராத�ைத எ�த நிைலயி� வி72$ ெச�றேதா அதனி� ெதாட� 

நிைலயாக �ேராத% ெகா
டவ�க/ ?லமாக 

3.தா� வாF�த நாளி� ெப�ற ந�ல நிைலயி� இ�த ஆவி எ ப)ெய�லா% த� 

நிைலைய$ ெசய�ப2�தினேவா 

4.அேத ேபா� தா� இ��� ஆவிகD% வ�� தAைமகைள$ ெசய�ப2��கி�றன. 



இ��� ஆவிகளினா� அத� Lவாச நிைலெகா
2 ம�ற மிக உட&�� 

எ�நிைலயி� ெச�� மனித� மிகமா�% மிக இன�தி��$ ெச�� வா9% 

நிைல�� ஆளாகி�றா�. 

வாF�த நாளி� நா% எ2��% வாF�ைக 6ைற ெகா
2தா� ம� ெஜ�ம% நம�� 

அைமவ�=%. 

இ�� மனித�கD�� உ/ள எ
ண6% ெசய� திறைம அறி= அைன��ேம மிக 

ெஜ���கD��% பறைவகD��% உ
2. 

மனிதைன� கா7)&% பறைவக/ மிக'க/ இைவகD��� த� ேபான சUர�தி� 

நிைலெய�லா% ெத3�தி2%. ஆனா� அைவகD��$ ெசா�லா�ற&% ந%ைம 

ஒ��$ ெசய�ப2�த அ'க'கD% இ�லாததினா� தா� வி72$ ெச�ற �ைறைய 

எ
ணிேய மிகமாக வாFகி�றன. 

மனித� அ%மிக�ைத� த� நிைல�� அ% ெப% Lைவயா�கி$ சைம�� 

உ
Oகி�றா�. இவ� உ
O% நிைலG% ஆவியாகி அ% மிக�தி��� 

ெத3கி�ற�. 

அ%மிக உணைவ பறைவகளி� உணைவ நா% �சி பதினா� ந%6/ேளேய நா% 

அவ�றி� அC=ட�களி� எ�த எ�த அO�களி� தா�க�க/ இ�தனேவா 

அவ�ைறெய�லா% ந%6/D% நா% ஏ�றி� ெகா/கி�ேறா%. 

இC=லகி� பல நிைலெகா
ட ஆவி�த�ைம உ/ள ெபா9� 

1.அCவாவி அO�கD�� ந%ைம நா% அ)ைம ப2�திடாம� 

2.வ% தட'க�கைள எ�லா% நா% ேபா�கி 
3.ந%6/ உ/ள சி� சி� மன$ ச+சல'கைளG% ந%ைமேய L�றி� 

ெகா
)�லாம� 

4.இ�நிைலையெய�லா% �னித ப2�தி வாF�திட ேவ
2%. 

இCவாவிகளி� நிைலேய பல நிைலயி� உ/ளன. இ�� தாNமஹா� எ�ற 

நிைலயி� உ/ள 6%தாN எ�;% ஆவியி� நிைலெய�ன…? 

அCவாவி இ�;% அ� தாNமஹாலிேலேய அ�த நிைலயிேலேய 

L�றி�ெகா
2/ள�. எ�த எ
ண�ைத  M��தி ெபறாம� வி72$ ெச�றேதா 



அேத நிைலயி� தா� இ�;% உ/ள� அCவிர
2 ஆவிகDேம… ஷாஜஹா� 

எ�;% ஆவிG%…! 

அCவாவிகD�� அத�� ேம� நிைல��$ ெச�&% நிைல��% 

ஆைச படவி�ைல… ம� ெஜ�ம�தி��% வரவி�ைல. Q7Lம நிைல��$ 

ெச�வத��% 6)யவி�ைல. 

ஆனா� அCவிர
2 ஆவிகDேம ஆன�த நிைலயி�தா� இ��% அ�நிைலயி� 

உ/ளன. அைவயி� நிைல எ��ேம அ�நிைலயிேலதா� இ�தி2%, ஆன�த 

நிைலயி� அ��டேன வாF�� வகி�றன அCவிர
2 ஆவிகDேம 

அ%மாளிைகயி�. 

வாF�த நாளி� இர
2% இைண�� வாழாத நிைலயி� ஆவி நிைலயி� இைண�த 

காவிய� காதலராH இ��% வாFகி�றா�க/ அCவிர
2 ஆவிகDேம…! 

இ�நிைலேபா� இCவாவி உலகி� பல நிைலக/ உ/ளன. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

 

த�ம�3யி� பவானி எ�ற ஊ3� ஒவ� (அ�காவி� மக�) த� சி�ன%மாவிட% 

த� ெசல=�காக� காL ேக72 வ�தி�கி�றா�. 

அவ� ஊ� L�றி� தி3வதா� பண% ேக7ட�% அவ�க/ “இ�ைல…” எ�� ெசா�லி 
உ/ளா�க/. 

நA எ�ன ெகா2 ப�…! நாேன எ2��� ெகா/கிேற�…! உ�ைன� ெகா�� வி72 

நா� எ2��� ெகா/ேவ�…! எ�� த� சி�ன%மாைவ� ெகா�� வி7டா�. 

பண�ைதG% எ2��� ெகா
2 ஜாலியாக ஐயாயிர% SபாH ெசல= அளி�� 

வி7டா�. 

சி�ன%மாைவ� ெகா�ற பி�ன� ேசல�தி� அவ�க/ அ�கா வ A72��  

ேபாயி�கி�றா�. அ'ேக ேபாH “இ ப) ஆகிவி7ட�…! ஆனா� யா�… எவ�…! 

எ�� ெத3யவி�ைல…” எ�� ெசா�லி இ�கி�றா�. 



ஏென�றா� சி�ன%மாைவ� ெகா�றவ� இவ�கைள� ெகாைல ெசHய எCவள= 

ேநர% ஆ�%…? இ�த உண�=க/ அவ�கD��$ ச�ேதக% ஆன=ட� அவைன  

ேபாbசி� பி)��� ெகா2�� வி7டா�க/. 

இ�� இ�த மாதி3 நிைறய நட�கி�ற�. நA'க/ யாைர ந%பி வாழ  

ேபாகி�றA�க/…? 

1.எ�தைனேயா கட=/கைளG% ெதHவ'கைளG% வண'�கி�ேறா%. 

2.ஜாதக% ேஜாதிட% பா���� தா� க�யாண�ைத$ ெசHகி�ேறா%. 

3.அ�கா மக� இ ப)$ ெசHவா�…! எ�� ேஜாதிட�தி� (றினா�களா…? 

4.க�யாண% 6)�க ப2% ேபா� ஜாதக�தி� எ9தி இ�ததா…? 

5.ஜாதக% ெசா�னவ� ஏ� தவற வி7டா�…? ெசா�லி இ�க ேவ
2% 

அ�லவா…! 

அதிலி�� நா% த பி��� ெகா/வ� எ ப) எ�� ஞானிக/ ம�கைள 

ஒ9'�ப2�தி ஒ சீரான பாைதயி� ெச�வத�காக வானவிய� �வியிய� 

உயி3யைல� கா7)னா�க/. 

27 ந7ச�திர'கD% பல விதமான விஷ� த�ைமக/ ெகா
ட�. அைத அதிகமாக� 

கவ��� ெகா
ட ேகா/களி&% விஷ� த�ைமக/ பரவி இ��%. 

அைவக/ ெவளிப2�தியைத$ Q3ய� கவ��� ெச�ல ப2% ேபா� Mமியி� 

ஈ� �� த�ைம��/ வ�� வி7டா� இ'ேக விஷ� த�ைமக/ Mமியிேல 

பர=கி�ற�. 

அ� எ�த  ப�தியி� பர=கி�றேதா அ�த  ப�தியி� விஷ� த�ைமக/ பரவி 
வகி�ற�. 

இ��/ள ஜாதக ப) இ�ன நிைலயி� இ�ன ந7ச�திர�தி� வகி�ற�. 

அ ேபா� இ�ன ேகா/க/ இ�ன திைசயி� ேச��க ப72 இ�த� ேகா/க/ இ ப) 

இய'�கிற�… எ�� �றி பி7ட ேகா/களி� உண�=கைள�தா� எ9த 

6)கி�ற�. 

இ ப) (ந7ச�திர'க/ ேகா/க/) கலைவயாகி வர�()ய உண�=கைள$ Q3ய� 

எ2��� த� உணவாக எ2��� ெகா/D% நிைல��$ ெச�ல ப2% ேபா� 

Mமியி� ஈ� � வ7ட�தி��/ அ� வ�த=டேன இ9�� இ'ேக கா�ற9�த 



ம
டல�தி� ேமாதிய=டேன ெந பாக=% �ைகயாக=% ஆவியாக=% மா�றி 
வி2கி�ற�. 

அ ேபா� இவ� ஜாதக�ைத இ�ன� ந�ல� இ�ன� ேக7ட� எ�� இ ப) 

எ�லா% எ9தி ைவ�தி பா�க/. வானவியைல  ப�றி ஜாதக�தி� 

எ9தியி�தா&% (அ�த� �றி பி7ட) ஜாதக�தி� எ�லா% ந�லதா�% எ�� 

எ
ணியி�தா&% இ�த விஷ�த�ைமயான நிைலகளி� ப7டபி� பல விதமான 

ேநாHக/ வ�� ம)கி�றா�க/. 

பிற� ஜாதக% நிஜமா�மா ெபாHயா�மா…? ந�றாக ேயாசைன ெசH� பா'க/. 

ஜாதக�ைத  பா��� “ஏழைர நா72$ சனிய� வ��வி7டா�…” அதனா� எ� 

ெதாழி� ச3 இ�கா�…! எ�� மனதி� பதி= ெசH� ெகா
டா� அத�� எ�ன 

அ��த%…? 

அ�த ேஜாசிய�கார� நம��/ இைத ஆழமாக  பதிய ைவ�� வி7டா� எ�� 

அ��த%. 

1.அ ப)  பதி�த நிைலக/ மீ
2% நிைன=�� வ% ேபா� 

2.”கா3ய% ேதா�வியா�ேம…” இ�த ஏழைர வஷ% நா% எ ப) இ ப�..? எ�� 

3.அவ� (றிய உண�=கைள நம��/ தி%ப� தி%ப எ
ணி எ2��� 

ெகா/கிேறா%. 

4.நா% ெவ�றி ெப�% ச�த� ப�ைதG% மன உ�தி ெகா/D% நிைலG% 

இழ��வி2கி�ேறா%. 

நம� வாF�ைகயி� ந�லைத உ�திப2��% நிைலையேய மா�றி ஒCெவா 

ேக7ட� நட��% ேபா�% 

1.ஏழைர நா72$ சனி நட பதா� இ ப)�தா� இ��%…! எ�� 

2.ந�லைத  ெப�% த�திையG% ந�லதா��% ப
�கைளG% L�தமாகேவ 

இழ�க$ ெசH�வி2கி�ற�. 

ந% நா7ைட� கா7)&% ஜ பானி� மத ந%பி�ைக உ
2. ஜாதக ந%பி�ைக 

அதிகமாக உ
2. 

ஒ ெச � ைவ�தா&% (ட எ�த� திைசயி� ைவ�தா� ைவ�க ேவ
2%…? 

எ�� பா� பா�க/. இ�ன வ A7)��  ேபானா� இ�ன திைசயி� ைவ�க 



ேவ
2%…! எ�ெற�லா% பா��� ைவ�க�()ய அ�த அளவி��$ சா'கிய'க/ 

உ
2. 

ஆனா� அேத ஹிேராஷிமாவி� அO�
2க/ ெவ)�தபி� இவ�க/ 

சாKதிரேமா மதேமா அ�ல� கட=ளி� அ) பைடயி� சா'கிய'க/ ெசHத 

நிைலகேளா அவ�கைள� கா பா�றியதா…? அவ�களா� த ப 6)�ததா…? 

இ�ைலேய. 

எ�லா இட6% க7)ட'கD% ககிய�. அவ�க/ எ
ண6% ககிய�. 

அேத சமய�தி� ஹிேராஷிமாவி� அ�த� கா�றைலயி� பரவி� ெகா
)�த 

விஷ� கதி3ய�க'க/ எ'ெக'ெக�லா% பரவியேதா அ'ெக�லா% கவி� உ/ள 

�ழ�ைதக/ தா�க ப7ட�. 

இ��% அ'ேக க$ சிைதவாகி�ற�. ஊனமாகி�ற�. க
க/ 

இழ�க ப2கி�ற�. உ� �க/ சிைதகி�ற�. அ�த� கதி3ய�க% கவி� 

இ�க�()ய �ழ�ைதைய$ சிைதய$ ெசHகி�ற�. 

��த� கா7)ய அ/ வழியி� அவ�க/ கைட பி)��$ ெச�றா&% அவ�க/ 

எ9திய சாKதிர'க/ இ�� வி+ஞான உலகி� நிைல�� இ�கி�றதா…? 

ந�றாக ேயாசைன ெசH� பா'க/. 

“இ� நிைலய�ற�…” எ�ற நிைலைய நா% �3�� ெகா/ள ேவ
2%. 

உதாரணமாக மிளகாைய� R=கி�றன�. அ�ல� சைமய&�காக ேவ
) 

மிளகாைய வ��கி�றா�க/. அ� ககி� கா�றி� வகிற�. 

இ'ேக நா% இ��% ப�க% வகி�ற� எ�� ைவ��� ெகா/ேவா%. Bக��தா� 

உ'கD�� இம� வகி�ற�. 

அ ெபா9� நா� ெசா�வைத� ேக7ப�ீகளா…? அ�ல� மிளகாH ெந)ைய$ 

Lவாசி�த�% இ6வ A�களா…? 



இ�த� திைச  ப�க% வகி�ற� எ�றா� அைத நA'க/ Bக�கி�றA�க/. 

1.அ� உ'கைள இ ப)� தி �கி�ற�. 

2.ஆனா� ெந) எ'ேகேயா இ�� வகி�ற�. 

இைத  ேபா�� நம� வாF�ைகயி� நிைலயி� எ�தைகய ெகா)ய த�ைமக/ 

வ�தா&% அத� ேம� எ
ண�ைத$ ெச&�தா� அதிலி�� நா% பி3�தி�த� 

ேவ
2%. அத��� தா� இ�த உபேதசேம ெகா2�கி�ேறா%. 

இப�தி ஏ9 ந7ச�திர'களி� ச�திைய ஒ�றா�கிய� அகKதிய� �வனாகி 
�வ மக3ஷியாகி �வ ந7ச�திரமான�. அைத Bக��� அ/ வாF�ைக 

வாF�� ந�லைத நம��$ சாதகமாக ஆ�கிட 6)G%. 



 



 

ந�8ைடய பசி எதிேல இ��க ேவ ��…? 

  

சிவ� ரா�தி3 அ�� நA விழி�தி… பசி�தி… தனி�தி… எ�� ெசா�வா�க/. 

ேவதைன எ�ற உண�=க/ தன��/ �காதப) அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� 

ேபர/ ேபெராளி ெபற ேவ
2% எ�� தனி�தி… விழி�தி. ஆனா� அைத  

ெபற ேவ
2% எ�� பசி�தி 

அதாவ�… 

1.�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% ெபற ேவ
2% எ�� ஏ�க��ட� 

பசி�தி 

2.தAைமக/ உ�ைன  ப�றிடா� தனி�தி…! 

3.தAைமக/ �கா� விழி�தி…! 

கJட% எ�� வ�தா�… விழி�தி�� நா% �வ ந7ச�திர�தி� ேபரைள  ெபற 

ேவ
2%. ஆக… அைத  ெபற ேவ
2ெம�� பசி�தி��% ேபா� தAைமகைள  

ப�றிடா� தனி�தி�க 6)G%. 

அைத எ�லா% உ'களா� ெபற 6)G%. 



தனி�தி எ�றா� வ A7)� இ��% மைனவி பி/ைளகைள வி72 வி72$ 

சாமியாராக  ேபாவத�ல… அ� எ�லா% அறியாைம…! 

ஆகேவ… மக3ஷிகளி� அ/ ச�திகைள எ�ேலா% ெப��… ெதளி�� ெத3�� 

ெதளிவான வாF�ைக வா9% நிைலG% உடலி� அைமதிG% சா�த6% 

விேவக��ட� வாF�� இ�த உட&�� பி� பிறவியி�ைல எ�ற நிைலைய 

அைடG'க/. 

1.இ�த மனித உடலி� இ ேபா� இைத ெபற� தவறினா� 

2.இனி அ2�� மனித உட� �3தமாக� கிைட��மா… எ�ப� ச�ேதகேம…! 

காரண% உலக% வி+ஞான அறிவா� மாLப2% நிைல வ��வி7ட�. 

கட=ளி� அவதார�தி� வராக�… சா�கைடயிலி�� எ ப) ந�லைத 

Bக��தேதா… இ�த$ சா�கைடயான கா�� ம
டல�திலி�� அத��/ 

மைற�தி��% �வ ந7ச�திர�தி� உண�=கைள நா% எ2�க  பழக ேவ
2%. 

க
ணி� நிைனைவ� �3த நிைலக/ ெகா
2 �வ ந7ச�திர�தி� பா� 

ெச&�தி அதனி�� வவைத உயி� வழி கவ��� உ'க/ இர�த�தி� கல�க$ 

ெசHG'க/. 

காைல நா�� மணி�ெக�லா% �வ ந7ச�திர�தி� ச�திைய உ'க/ உடலி� 

ஒCெவா அO�கD��% அ�த வ A3ய� த�ைமைய$ ெசேக�றி� ெகா/ள 

ேவ
2%. 

இைள நA�கி… சி�தி�� ெசய�ப2% ஆ�ற� ெப�� அைமதியான வாF�ைகG% 

அ/ ஞான��ட� வாF��% சா�த6% விேவக��ட� இ�த வாF�ைக வா9% 

அ/ ச�தி ெப�'க/. 

இைத  ப) ேபா� அைனவ% இ�த உட&�� பி� ஏகா�த நிைல ெப��… 

எதி� ேப இ�லா� ஒளியி� உண�வாக மாறி… எ��% ஏகா�த நிைல ெபற என� 

� அ/ உ'கD�� உ��ைணயாக இ��%. 

உ'க/ உட&��/ இய'கி� ெகா
)��% அைன�� அO�கD% அ�த� 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரைள  ெப�� 

1.அ/ வழியி� இைள அக�றி… ெமH ஞான உல�ட� நA'க/ ஒ�றி நA'கD% 

வள��� உலக இைள நA�கி… 



2.அைனவைரG% ெமH ஞான வழியி� அைழ��$ ெச�&% அ/ ஞான 

அ�ப�களாக நA'க/ அைமய ேவ
2% எ�� பிரா��தி��� ெகா/கிேற� 

(ஞான�). 

 

“=த� கா*த �ைதய�” – ஈ#வரப,ட� 
  

அ�றாட அரச�க/ 6த� இ�� வைர நா% எ�த நிைல ெகா
2 வாFகி�ேறா%…? 

ஒCெவா உயி3ன'கD% எ ப) எ ப) வாFகி�றன…? எ�பதைன 6� 

பாட�தி� சி�க$ சி�க அளி�� வ�த பாட�திைனேய விவ3�ேத அளி�கி�ேற� 

(ஈKவரப7ட�). 

“Mத% �ைதய� கா�த கைத…” எ�� கைதயாக� ேக7) ப�ீ. Mத% எ'�/ள�…? 

ேபH பிசாL எ�ப� எ�ன…? எ�பதைன அறி�� வாF�திடேவ இ�நிைலயி� 

ெசா�லி வகி�ேற�. 

பல [றாயிர% வட'கD�� 6� அ�றா
ட அரச�களி� நிைலெய�லா% 

எ�ன…? 

த� நா7ைட� கா�க த� நா72 ம�க/ வாFவத�� ேம&% ேம&% ெபா/ ேச��க 

ஒ நா72ட� ஒ நா2 ச
ைடயி7ேட பல நா7ைட  பி)�� ேபரரச� ஆக 



ேவ
2% எ�ற ெவறி நிைல ெகா
2 அCவரசனி� மன நிைலயி� ஒ அரLட� 

ம�ற அரL ச
ைட இ2% நிைலயி� பல உயி�  பலிக/ நட�த�. 

அC=யி�  பலி நட�த இட�தி� அCவா�மா�களி� நிைலெய�ன…? 

�ேராத நிைலயி� ெவறிGண�=ட� பல ஆ�மா�க/ ெச�றன. இ�;% பல… 

அ�� வாF�த ம�களிேலேய ஒCெவா நா7)��% நட��% ச
ைடயி� 

தன��க�த ஒ நா7)லி�� ஒ நா7)��� கட�தி$ ெச�ற பல 

ெபா�கிஷ'கெள�லா% மைற�� ைவ�த நிைலயி� அ�நிைலயி� அைத 

மைற�� ைவ�த ம�களி� ஆவிகD% எCவரசனி� ெபா�கிஷ�ைத யா� யா� 

களவா) எ'ெக'� எ2��$ ெச�றனேரா அ�நிைலயி� அ�றா
ட அரச�க/ 

இற�த பிற� அவ�களி� ஆவி அவ�களி� ெபாைள� களவா)$ ெச�றதி� 

நிைலையயறி�� களவா)$ ெச�றவ�களி� வ%ச�ைத$ ேச��தவ�கD% அைத 

எ2�திடாம� அCவாவிக/ அைத  Mதமாக� கா�கி�றன. 

அரசனி� வ%ச�தா� எ2�க=% 6)�திடாம� களவா)$ ெச�றவனி� ஆவி 
அ�நிைலயி� இ�ேத கா�கி�ற�. இ Mமியி� பல நிைலெகா
ட ெபா� ெபா/ 

ஆபரண'க/ வி�ரக'க/ இ��% Mமியி� “Mத'க/ கா��% நிைலயி� தா� 

உ/ளன…” 

சில இட'களிலி�� �ைதய� எ2 பதி� நிைல அ�நிைலயி� கா�� வ�த 

ஆவிகளி� ச�தியிழ�� அ� மன$சலி � ப72 விர�தி நிைலயி� ம� ெஜ�ம% 

எ2�த பிற�தா� இ ெபா9� சில �ைதய�க/ கிைட ப�=%. 

அ�=% அத� ெதாட��ைடய வ%ச வழி�� வ%ச வழி எ�ப� அ$ெசா�ைத அைடய 

ேவ
2ெம�ற உ3ைம ெப�றவ���தா� அைத அைடG% த�ைமG% 

வகிற�. 

அ�� ஆ
ட அரச�களி� பல3� நிைலG% இ�;% இேத நிைலயி� தா� 

உ/ள�. சகல ச%ப��ட� ச�கரவ��தியாH வாF�ேத� எ�பவனி� நிைலG% 

இ��% Mத�தி� நிைலயி�தா� உ/ள�. 

1.பல நா2கைள  பி)�தா� 

2.பல ெபா�கிஷ'கைள$ ேச��தா� 

3.ஆனா&% த� உயிரா�மாவி�� எ�ன ேசமி�தா�…? 



ேபராைசைய “வ Aர 6ரL” எ�� 6ழ'கி7ேட வாF�திட ச�கரவ��திகளி� 

நிைலெய�லா% எ�ன பா…? வ AF$சி ெப�� வ�திட 6)யா�. 

கலியி� இC உலக  பிரளய% மாறி ���யி� ெப�� இCவாவிகெள�லா% ஆர%ப 

நிைல ெகா
2 அ2�த பிறவியி� L�றலி� ஆ�மாவி�� ஆ�மீக வழிைய எ2�� 

வா9% நா/ வைர Mதமாக=% ேபயாக=% அைலG% ஆவிகD�� 6)ேவ 

இ�லாம� உ/ள�. 

இ ெபா9� வாF�தி2% ம�கெள�லா% இCவாவிகளி� பி)யி� சி�கிG/ேளா%. 

இ பி)யிலி�� மீ/வத�ேக இைத உண���கி�ேற�. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

மன� கவைலயி� இ�� வி2ப2வத�காக ேவ
)� த
ணA ேபா2வா�க/. 

�)�தபி� எ�லா� கவைலையG% மற�� வி2வா�க/. 

த
ணA ேபா2கிறவ�க/ மாமிச6% அதிகமாக$ சா பி2வா�க/. 

கைடசியி� இ�த உண�ெவ�லா% ேச���$ ேச��� இவ�கD��/ இ�த நிைல 

நி��த 6)யாதப) வ��வி2%. உயிரா�மாவி� அ�த வாசைன அதிகமாகிவி2% 

இவ�க/ இற�த பி�பா2 எ'ேக ேபாவா�க/…? 

ம�திர�கார�க/ த
ணA… கறி… இர
ைடG% ைவ�� எ�ன ெசHவா�க/…? 

ஆர%ப�தி� இ�த ம�திர'க/ உ�ப�தி ெசHவ� எ�லாேம அ�த$ ேசாமபான% 

ைவ���தா�. அதனா� சில மய�க நிைலகைள ஏ�ப2�தி�தா� 

வசிய ப2��வா�க/. ம� இ�லாத ம�திர% கிைடயா�. 

ம�திர�ைத எ ப) உவா�கினா�க/ எ�ற நிைலயி� 69ைமயாக இ ேபா� 

நா� (ஞான�) ெசா�ல� தயாராக இ�ைல. அ� நம�� ஆகாத ேவைல. 

சில கா3ய'கைள$ ெசHய ேவ
2% எ�� ெசா�னா� மாமிச�ைதG% 

த
ணAையG% ைவ�� அத�ெக�� சில ம�திர'க/ இ�கி�ற�. ெஜபி�� இ�த 

ஆ�மா�கைள  பி)�� இ9��� ெகா/வா�க/. 



ஏென�றா� த
ணA ேபா2% பழ�க% ஏ�ப2வத� காரணேம 

1.ெப
2 பி/ைளக/ மீ� கவைல அதனா� அவKைத ப2வ�,.. 

2.பிறிெதாவ� அவம3யாைதயாக  ேபசினா� எ�னா� தா'க 6)யவி�ைல… 

3.வாF�ைகயி� பல ேதா�விகைள$ ச�தி�ேத�… அ�த� கவைலைய மற�க 

6)யவி�ைல.. 

4.இ�த மாதி3 இ பவ�க/ கதி எ�லா% இற�த பிற� ம�திர�கார� ைகயி� 

ேபாH$ சி��%. 

5.இ�த� கறிG% த
ணிைய$ சா பி72 இ பவ�க/ ம�திர�கார;ைடய பி)யி� 

ெரா%ப சீ�கிர% ேபாH$ சி�கிவி2%. 

அ �ற% சி�கிய பி� எ�ன க�தினா&% 6)யா�. அ� அ'ேக ேபாH$ சி�கி� 

ெகா
ட�% அவ�க/ எ�ன ெசHகி�றன� ெத3Gமா இ�ைலயா…! 

காைச� ெகா2�� அ2�தவ�கைள� ெக2�க ேவ
2% எ�ற நிைலயி� 

உ/ளவ�க/ இ�தைகய ம�திர�கார�கைள நா2கி�றன�. 

காைச வா'கி� ெகா
2 ஆகாதவ�க/ உடலி� இ�த ஆவிகைள ஏவி வி2வா�க/. 

அ'ேக ேபாH எ�லா� ெக2தைலG% ெசH� அ� சா பி2%. அ'ேக 

நி�?ட�தனமான ேவைலகைள$ ெசHG%. 

ஏ�கனேவ வாF�த உடலி� பல ேவதைனக/ ஆ�மாவி� இ�கிற�. அ2�� 

ம�திர�கார� ைகயி� சி�கி அ2�த உடலி� ேபாH அ'ேக இ�;% அதிகமான 

விஷ�ைதெய�லா% இ9��� ெகா
2 இ�த ஆவி வ%, 

விஷ'க/ அதிகமான பி� மீ
2% அைத எ2�� மிக=% ேவதைன ப72� 

ெகா
ேட இ��%. இ�த ேவதைனயான உண�= இ�ெனா உடலி� ேபாH 

எ�ன ெசHG%…? 

அவைன� தி பி அ)��� ெகா�&%. 

எதிெல�லா% ஏவினாேனா ெகா�� வி72 மீ
2% பிறவி�� வர ேபா�% ேபா� 

விஷமான உயி3னமாக�தா� உவா�%. 

உவான பி� அ�த உடலி� உட� உ� �க/ எ�ன ெசHG%…? சா பி2% ெபா9� 

மிக=% அவKைத ப72� தா� சா பிட ேவ
2%. சில உயி3ன'கைள  

பா��கி�ேறா%. 



பா%� ேத/ சில விஷ  பிராணிக/ ம�றைத� த� விஷ�தா� ெகா��வி2%. 

ஆனா� அைத$ சா பி2% ெபா9� நரக ேவதைன ப2%. அ� எ�தைன அவKைத 

எ�லா% ப2கி�ற�. 

1.பல உட�கD��/ ெச�� எ�லாவ�ைறG% ேவதைன பட$ ெசHதாH 

2.69வ�% ந+சாக நA உவா�கினாH. 

3.இ ெபா9� நA அவKைத  ப2…! எ�� இ�த உயி� ெசHG% 

)ெரயினி� உ7கா��� (7ட�தி��/ இ�� வ�தா� “நைகைய� கழ�றி� 

ெகா2…!” எ�� வா'கி� ெகா
2 ேபாக�()ய நிைலைம வ�� வி7ட�. 

ஏென�றா� வி+ஞான உலகமாக இ�தா&% இ�ைற�� ம�திர'க/ நிைறய 

வ��வி7ட�. இ�த வி+ஞான உலகி� சில 

1.வி+ஞான$ ெசய�கைள அழி பத��% (ட$ 

2.சில ேவைலகைள$ ெசHகி�றன�. 

ஏென�றா� வாFவத�� எCவள= ெப3ய வசதி இ��% சி� விஷய'க/ 

நட�தெத�றா� அ�த விஷ�த�ைமயி� இ�� மீளாத நிைலகளி� 

இ�கி�ேறா%. 

கைடசியி� எ'ேக ெகா
2 ேபாH வி2%…? 

1.ம�திர�காரனிட% ேபாH 

2.ஆகாத உட&��/ ெச�� ேபயாக  ேபாH ஆ7)  பைட�� ெகா
ேட இ��%. 

3.அ'ேக அ�தைன ேவைலG% ெசHG%. 

இைத ேபால நிைலக/ ந%ைம அறியாமேல இய�கி� ெகா
2 இ�க�()ய 

நிைலகளி� இ�� ந%ைம மீ72�ெகா/ள ேவ
2%. 

“நா� தவறாக$ ெசா�கி�ேற�…!” எ�� யா% நிைன��� ெகா/ள ேவ
டா%. 

ஏென�றா� மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவ� இய�ைகயி� 

1.ம�திர�கார�களி� ெசய�கைளG% 

2.உடைல வி72  ேபா�% உயிரா�மா�கைள எ ப)� கவ�கிறா�க/ எ�ற 

நிைலG% 

3.அ� எ�ென�ன அ�ல�ப2கிற� எ��% 

4.ேநர)யாகேவ இ9��� கா
பி�தா�. 



1.இ�ென�ன நிைலகைள நA ெசா�& எ�றா� 

2.இ�த ஆவிக/ எ�ன ெசHகிற� எ�� பா�…! 

3.த
ணA ேபா7டவ�கைள இற�த=டேன Lலபமாக வ�� அைழ��� 

ெகா/ளலா%…! எ�� கா7)னா� 

4.எ�ென�ன ேவைல�� நA பய�ப2�தி� ெகா/கிறாேயா நA ைவ���ெகா/…! 

எ�றா� �நாத�. 

ம�திர�ைத ெசா�லி அவ�கைள இ9��� ெக7ட ேவைல��  பய�ப2�தினா� 

அ �ற% இ�த  ��திெய�லா% உ�னிட% வ�� அவ�க/ பி�னா� “நA ேபாக 

ேவ
)ய�தா�…! எ�� அைதG% ெசா�லி வி7டா� �நாத�. 

இ ப)$ ெசHதாH எ�� ெசா�னா� கைடகியி� உ� கதிG% அ ப)�தா� வ�� 

வி2%…! எ�� கா7)னா�. 

ஆனா� அவ�க/ அ�த� தAைமகளிலி�ெத�லா% வி2பட ேவ
2% எ�� 

எ
ணினா� நA��% உண�=க/ உன��/ வகி�ற� எ�� இைத$ ெசா�லி� 

கா
பி��% ேநர) அ;பவமாக ெசH� கா7) உண��த=% ெசHதா�. 

தய= ெசH� லாகி3 வK��கைள  பய�ப2��பவ�க/ இைத மா��வத�� 

நA'க/ அ�த மக3ஷிக/ அ/ ஒளி ெபற ேவ
2% எ�� எ
ணி எ
ணி இ�த� 

தியான 6ைற ப) நA'க/ எ2��� ெகா
டா� நி$சய% இ� �ைறG%. 

இ�த மனித வாF�ைக கிைட ப� ெரா%ப ெரா%ப அM�வ%. மனித உட&��  பி� 

நா% அ�த மக3ஷிகளி� அ/ வ7ட�தி� பிறவியி�லா நிைல அைடய ேவ
2%. 

அ� தா� மனிதனி� கைடசி எ�ைல. 



 



 

உபேதச*ைத� பதிவா�கி நிைனவா�கினா� 7�வ ந,ச*திர*தி< உ%க" 

நிைனAக" த�னி'ைசயாக' ெச�)�… 

  

நா% எ�த� கா3ய�ைத எ
ணினா&% தாH த�ைதைய நிைன�� “அவ�கைள 

6�னிைலயி� ைவ��$ ெசய�ப7டா�…” ந% உய�=�� அ� எ��ேம வழி 
கா72%. 

ந% அ�ைன த�ைதய� எ ேபா�ேம நா% உயர ேவ
2%… நா% உய��த நிைல ெபற 

ேவ
2%… நா% அ�பாக இ�க ேவ
2%… ப
பாக இ�க ேவ
2%… 

ஆேரா�கியமாக இ�க ேவ
2%… ெச�வ$ ெசழி பாக இ�க ேவ
2% எ�� 

அவ�க/ எ
ணி� ெகா
ேட இ பா�க/. 

1.ேவ� யா% அCவா� எ
ண மா7டா�க/… 

2.த�ைத��� (ட சில ேநர% ெவ� �% ேகாப% வ��வி2%. 

3.தாயி� மனைத எ ெபா9�% நா% எ
ணி இ�க ேவ
2%. 

தாH கவி� இ��% ெபா9� ப�� மாத% ந%ைம$ Lம�த�. பிற�த பி� ந%ைம 

வள� பத�� எ�தைனேயா கJட ப7ட�. 

1.எ� பி/ைள ந�றாக இ�க ேவ
2%… ந�றாக இ�க ேவ
2%… ந�றாக 

இ�க ேவ
2%… எ�� 



2.தாH ஒ�� தா� ந%ைம எCவா� எ
O%. 

3.அவைடய ஆைச “நா% உயர ேவ
2%…” எ�ப� தா�. 

அ�த� தாயி� ஆைசயி� �ைண ெகா
2 தா� தியான�தி� நா% ச�தி எ2�க  

பழக ேவ
2%. 

அ%மா அ பா அளா�… அகKதிய� �வனாகி �வ மக3ஷியாகி 
ந7ச�திரமான அதனி�� வ% ேபரD% ேபெராளிG% நா'க/ ெபற அ/வாH 

ஈKவரா எ�� க
ணி� நிைனவிைன� �வ ந7ச�திர�தி�பா� 

ெச&��'க/… க
கைள திற�ேத…! 

யா% (ஞான�) உபேதசி பைத� ேக72 நA'க/ பதிவா�கி வி7\�க/. இ�த  

பதிவி� நிைனவிைன உ'க/ க
ணி��� ெகா
2 வா'க/. 

க
னி� நிைன=க/… 

1.எைத� �வ ந7ச�திர% எ�� ெசா�ேனேனா 

2.அ'ேக அைழ��$ ெச�கி�ற� உ'கDைடய உண�=கைள. 

3.இ�த� கா�றி� இ��% �வ ந7ச�திர�தி� உண�ைவ கவ% ச�தி 
ெப�கி�ற�. 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% நா'க/ ெபற அ/வாH ஈKவரா 

எ�� ஏ'கி இ'க/, க
ணி� கமணியி� இ ெபா9� ஈ���% ச�தி வ%. 

க
 கனமாக இ��%. 

ெம�வாக� க
கைள ?2'க/. �வ ம�தியி� இய'கி� ெகா
)��% 

உயிரான ஈசனிட% நிைனைவ$ ெச&��'க/ க
ணி� நிைனவிைன…! 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% நா'க/ ெபற அ/வாH ஈKவரா 

எ�� க
ணி� நிைனவைன  �வ ம�தியி� வ A�றி��% உயிரான ஈசனிட% 

ேவ
2'க/. 

உயி� வழி அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� உண�ைவ ஈ���% ச�திைய  ெப�'க/. 

அCவா� ஈ���% ஆ�ற� ெப�றா� 

1.�வ ம�தியி� அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� உண�= அதிக3�க… அதிக3�க 

2.உட&��/ இ��% தAைமைய விைளவி��% தAய உண�=கD�� உண= 

ெச�லாதப) தைடப2��%. 



உயி3� ஈ� பி� க
களி� எ ப) 6தலி� கனமாக இ�தேதா �வ ம�தி 
வழியாக ஈ���% ச�தி வ% ேபா� அ'ேகG% கனமாக இ��%. உயி3ேல 

ேமா�% ெபா9� ெவளி$ச'க/ வ%. 

உட� 69வ�% அ�த ஒளி ச�தி பர=%. உயிட� ஒ��% உண�=க/ 

அைன��% ஒளியா�% ச�தி இ ெபா9� ெப�கி�ற�. 

 

ெம? உலகி< வா�%க" – ஈ#வரப,ட� 
  

இ�கலி மாறி க�கி�� வ% ெபா9� இC=லக% Lழ&% த�ைமயி� சி� 

அைசவி� மா�த� ப72 ம�ப)G% அேத நிைலெகா
2 Lழ�சி L�றி�ெகா
2 

இC=லக% இ��% எ�கி�ேறா%. 

இC=லகி� நிைல மா�வைத ேபா� இC=ல�ட� ெதாட��ைடய ஒCெவா 

ம
டல'களி� நிைலG% மா�ப2கிற�. 

அ�நிைலயி� மா�ப2% ெபா9� இ ெபா9� இC=லகி�� எ�ெத�த 

நிைலெகா
ட ச�திகெள�லா% இ Mமி ஈ��தேதா அைத  ேபா� இ Mமியிலி�� 

இ Mமி ெவளியி7ட ச�திைய ம�ற ம
டல'களி� நிைலGேம அ�த ஒ 

ெநா)��% �ைறவான ேநர�தி� மா�ப2கி�ற�. 



இ ெபா9�/ள இC=லகி� எ�லா ஜAவராசிகளி� நிைலGேம அைத ஈ��� 

ெவளியி7ட த�ைமயி�… பிற�% Lழ&% Lழ�சியி� இேத நிைலயி� அத� 

நிைல வ�திடாம� அத� ச�தி நிைலGேம மா�ப7ட த�ைமயி�தா� 

L�றி�ெகா
2 வ% அ2�த L�றலி�ேபா� இ�தி2%. 

இ ெபா9� வா9% ஜAவராசிகD�� ம72%தா� இ�நிைலயா…? ஆவி உலகி� 

உ/ளவ�களி� நிைலெய�லா% எ�ன எ�ப�ீ. அ2�த Lழ�சியி� அCவாவி 
நிைலயி� உ/ளவ�க/ எ�நிைலயி� வ�� பிற பா�க/ எ�ப�ீ. 

அவ�க/ இ Mமியி� வா9% கால�தி� எCெவ
ண�தி� எ�நிைலெகா
ட 

Lவாச% எ2�தா�கேளா அ�நிைலயிேல தா� L�றி�ெகா
2 இ பா�க/ எ�� 

6தலிேலேய ெசா�லிG/ேள�. 

1.இC=லக% இ�கலி 6)�� க�கியி� மா�ப2% ெபா9� 

2.ம�ற ம
டல'களி� இ�� இ ெபா9� நா% ெப�% ச�தி நிைலG% 

மா�ப2வதினா� 

3.ஆவி நிைலயி� உ/ளவ�களி� எ
ண�தி��% Lவாச�தி��% உக�த த�ைம 

இ Mமியி� கிைட�காததினா� 

4.அ2�த Lழ�சியி� பல ஆயிர% கால'க/ ஆனா&% ஆகலா%. 

5.அவ�கD�� உக�த பிற பிட% ெப��  பிறவி எ2�திட…! 

இ ெபா9� மனித�களாக வாFபவ�கD�காவ� Q7Lம நிைல ெப�� 

எ%ம
டல�தி&% எC=டைலG% ஏ��% த�ைம வகி�ற�. 

ஆகேவ.. இ ெபா9� நா% வாF�தி2% வாF�ைக “பா�கிய% ெப�ற வாF�ைக…” 

எ�� க�தி� ெகா
2 வாFவ�தா� உய��த வாF�ைக உ�னத வாF�ைக…! 

1.இCவாF�ைகைய நிைல�க$ ெசH� ஒCெவாவ% வ�தி2வ A� Q7Lம 

நிைல�ேக. 

2.ஆவி உலகி� சி�கலி� எவ% சி�கி� ெகா/ளாதA�…! 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

ெந� பயிைர வயலி� விைளய ைவ�� அைத� �வியலா��%ேபா� எ�ேலா% 

உணவாக உ7ெகா/ள 6)கி�ற�. 



அேத ேபால� தா� ஞானிகளி� உண�=கைள� �வியலாக� �வி�தா� தா� 

எ�ேலா% நா% அவரவ�கD��� ேதைவயான ப'ைக எ2��� ெகா/ள 6)G%. 

மாமக3ஷி ஈKவராய �ேதவ� ஞானிகளி� ஞான வி�ைத என�� (ஞான�) 

ஒ ெந�லாக� ெகா2�தா� �நாத�. 

அைத  பல ெந�லாக விைளய$ ெசH� ெகா
)�கி�ேறா%. 

யா% ெகா2��% உபேதச'கைள� ேக72ண��தவ�க/ எ�லாைடய 

உண�=களி&% அ�த வி�ைத  பதிவா�கி� ெகா
ேடயி�கி�ேறா%. 

பதிய ைவ�ைத ஞானிகளி� உண�=கைள நா% எ�லா% ேச��� விைளய 

ைவ�தா� தா� ஒ �வியலாக வ%. 

ஏென�றா� ஒ ெந� யா��% பசிைய தA��கா�. எ� ஒவனா� அ� ெசHய 

6)யா�. 

எ�ேலா% ேச��� ஞானிகளி� அளா�ற�கைள விைளய ைவ��  ெப3ய 

�வியலாக வர ப2% ெபா9� தா� அைத ெமா�தமாக  ேபா72$ சைம�� 

எ�லாைடய பசிையG% தA��க 6)G%. 

இைத� ேக72ண��தவ�க/ அைனவ% தAைமைய நA��% “க�கி…” எ�ற 

நிைலயி� ப�தாவ� நிைலயான ஒளியி� சUர% ெப�% அ�த நிைலைய 

அைடவ A�க/. 

1.மக3ஷிகளி� அ/ ச�திகைள$ ேச��� 

2.உ'க/ வாF�ைகயி� வ�த ஒCெவா ��ப நிைலகளிலி��% 

3.உ'கைள மீ7க$ ெசHவத�ேக இ�த உபேதச%. 

4.ெமH ஒளிைய வள��� தAைமகளிலி�� உ'கைள மீ7)� ெகா/D'க/. 

இ�த ெமH உண�=கைள� ேக72 வள���� ெகா
டவ�க/ உ'க/ ஊ�களி� 

உ/ள ம�றவ�கD��% இைத� ெத3ய ப2�தி அவ�கைளG% மீ7க$ ெசHய 

ேவ
2%. 



ஞானிகளி� ஆ�றைல  ெப�% உண�$சிகைள� R
ட$ ெசH� அவ�க/ 

அறியா� வ�த இைள நA��% நிைலகைள நா% ெபற$ ெசHய ேவ
2%. 

நா% வா9% ஒCெவா இட'களி&% ஞானிகளி� உண�=கைள ந% ?$சைலக/ 

?லமாக அைத  படர$ ெசHய ேவ
2%. 

அ ப)  பட��தா� தா� ந$L� த�ைமகளிலி�� மனித� ஒCெவா மனித% 

வி2ப2% நிைலகைள  ெபக$ ெசHய 6)G%. 

கட� ெப3தாக இ�கி�ற�. 

1.அதி� எ� கல�தா&% கைடசியி� “உ � நAராக” மா�றிவி2கி�ற�. 

2.அதாவ� ந�ல த
ணAேரா அL�த நAேரா சா�கைட� த
ணAேரா எ�வாக 

இ�தா&% 

3.அ�த� கட&��/ ேச��த பி� உ பி� நிைல�ேக அைத மா�றி வி2கி�ற�. 

இைத ேபால தா� நா% எ2��� ெகா
ட ஒCெவா உண�=கD% அ�த ெமH 

உண�வி� கடலிேல ஒளி�கடலான அ�த ஞானிகளி� உண�=ட� தா� ச'கமமாக 

ேவ
2%. 

1.வாF�ைகயி� வர�()ய அL�த'கேளா 

2.தவறான நிைலகைள� ேக72ணர�தாேலா 

3.உலகி� எ'ெக'ேகா நட��% தவ�கைள� ேக72 Bக��தாேலா 

4.அைத  பா��தாேலா அைத  ப�றி  ேபLவைத� ேக7டாேலா 

5.இ�த உண�=க/ எ�லா% நம��/ ேபாH 

6.ந% உட� எ�ற ெப% கட&��/ உ பாக மா�றி 
7.அதனி� ெசய&�ேக ந%ைம மா�றிவி2கிற� 

ஆனா� அ�த ெமH ஞானிகளி� உண�=கைள நா% அைனவ% ேச��� 

1.மீ
2% மீ
2% �வியலாக� கவர ப2% ெபா9� 

2.நம��/ அ� ெபகி ந%ைம ஞானியாக மா�றி 
3.ெமH ஒளி��/ – மக3ஷிகளி� அ/ வ7டமான அ�த எ�ைல��/ ந%ைம 

அைழ��$ ெச�� வி2%. 

4.அ�த  ெப% கடலான ஒளி� கடலி� கல��% நிைலைய 

5.நா% இ�றிலி�ேத இ ெபா9திலி�ேத ெசHய ேவ
2%. 



 



 

விஷ*ைத ெவ�றி�� O ணிய உண�Aக" தா� இ�� நம�* ேதைவ 

  

இ�த உலகி� நட��% ச%பவ'க/ எ�வாக இ�தா&% “ஆ… இ ப) 

ஆகிவி7டதா…?” எ�� எ
ணாதA�க/. 

அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ேபரைள  ெபற ேவ
2% எ��% அவ�க/ 

�2%ப% நலமாக இ�க ேவ
2%… ெதாழி� வள% ெபக ேவ
2% எ�ற 

உண�விைன$ ெச&�தி வி7டா� அ�த� தAைமயி� உண�=க/ இ'ேக 

வவதி�ைல. 

சிவ� ரா�தி3 அ�� “நA விழி�தி…” எ�றா� 

1.வாF�ைகயி� எ ெபா9� பிறைடய �யர'கைள� ேக7டறிகி�ேறாேமா 

2.அ�த ேநர�தி� எ�லா% விழி�தி�க ேவ
2%. 

எ ப)…? 



ஈKவரா… எ�� உயிைர எ
ணி அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% 

ேபெராளிG% ெபற ேவ
2% எ�� இ�த உண�விைன வ& ப2�தி உட&��/ 

ேச���� ெகா/ள ேவ
2%. 

நா'க/ பா���% அைன��� �2%ப'களி&% �வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ 

ேபெராளி படர ேவ
2%. அவ�க/ மக3ஷிகளி� அ/ வ7ட�தி� வாழ 

ேவ
2%. அவ�க/ �2%ப'க/ நல6% வள6% ெபற ேவ
2%. அவ�க/ 

ெதாழி�க/ வள% ெபற ேவ
2%. மகிF�� வா9% உண�=க/ அவ�க/ 

�2%ப�தி� வளர ேவ
2% எ�� இ ப) எ
ணினா�… “அவைடய தAைமக/ 

நம��/ ��வ� இ�ைல…” 

1.இ�த$ ெசா�லி� த�ைமைய அ'ேக ெசா�லி 
2.மக3ஷிகளி� அ/ ச�தியா� ந�றாக இ ப�ீக/…! எ�� ெசா�ல ப2% 

ெபா9� 

3.இ�த உதவிைய அவ��$ ெசHகி�ேறா%… அவ��/ தAைமக/ �கா� 

த2�கி�ேறா% 

4.அவ�கD% அCவா� எ
ணினா� அவ�கD��/ �கா� த2�க ப2கி�ற� 

5.நம��/D% தAைமக/ வவதி�ைல… நா% பா�கா பாக இ�கிேறா%. 

சிவ�ரா�தி3… விழி�தி…! அ�ைறய தின% 69வ�% இCவா� நா% 

RHைம ப2��% உண�வாக இ�ேதாெம�றா� ந% ஆ�மாவி� உ/ள ெக7ட 

உண�=க/ அ �ற ப2�த ப2கி�ற�. 

எ�ேலா% ஒ�� ேச��� ஏேகாபி��$ ெசா�&% ெபா9�… தAைம ெசHG% 

உண�=கD��  Mமியி� ஈ� �� த�ைம இ�ைல எ�றா�… Q3ய� அைவகைள 

இ9��$ ெச�� அத� உண�வி� த�ைமைய� க�கி… ம�ற பிரப+ச�தி� 

பரவ$ ெசH� அ�த விஷ�தி� த�ைமைய மா�றி வி2கி�ற�. 

அதாவ� (ெபா�வாக)… 

1.தா� கவ% விஷ�ைத$ Q3ய� பாதரச�தா� ேமாதி ெவ ப�ைதG% 

கா�த�ைதG% உவா��கிற� 

2.விஷ�ைத  பலவ Aன ப2�தி அைத அக�றி வி2கி�ற�. 

3.ந� உண�வாக பரவ$ ெசH� விஷ�திைன� �ைற�க$ ெசHகி�ற�. 

4.இ ப) ம�ற�ட� கல�� இய�க$ ச�தியாக மா��கி�ற�. 



உதாரணமாக… ஒ �ட% பாலி� ஒ �ளி விஷ% ப7டா� அைத� 

�)�தவ�கD�� எ�லா% மய�க% வகி�ற�. 

ஆனா� 

1.ஆயிர% �ட% பா� அ�த விஷ�தி� த�ைமயி� ப7டா� 

2.இ�த  பாைல� �)�ேதா�ெக�லா% “வ A3ய�த�ைம…” கிைட�கி�ற�. 

இைத  ேபா��தா� கட� அைலக/ ேபால  பரவ ப2% ெபா9� விஷ�தி� 

த�ைம அ'ேக ேச��க ப2%ேபா� அ� பிரப+ச�தி� ம�றத� நிைலகைள 

“தAைமகைள நA��%… ந�ல உண�$சிகைள உவா��% ச�தியாக…” அ'ேக 

மா��கி�ற�. 

ஆகேவ எதனி� உண�ைவ$ ேச��கி�ேறாேமா அதனி� உண�ைவ வள���% ச�தி 
ெப�கி�ற�. 

1.அ/ ஞானிகளி� உண�ைவ ஆயிர% �ட% பாைல  ேபா�� ஊ�றினா� 

2.விஷ�ைத ெவ�றி2% ஆ�றைல  ெப�� நா6% மக3ஷிகைள  ேபா�� ஆக 

6)G%. 

 

 

 



 

ஒ@ெவா� உயிரா*மாA� இ�=மிைய� �னித�ப�*7� ெம? 

ஞானியா%க" – ஈ#வரப,ட� 
  

தியான�தி� ?லமாக உண�வி� எ
ண அைலைய இ'ேக L7)� கா7)ய 

வழி6ைற ப) எ
ண�தி� ஓட�()ய உண�=கைள மி�கா�த வ A3ய� த�ைம 

உயிரா�மாவி� எ2��% ெபா9� Q3ய;ட� ம�ற� ேகா/களி� ச�தி பி� 

அமில ஈ� � ேமா�% ெபா9� Q3ய� அைத எ2��$ சைம��� த� ஒளிைய� 

க��வைத  ேபா�� இCவா�மாவி� உண�வி� எ
ண�ைத அைமதி ப2��% 

தியான�தி� ஒலிைய மனித ஞான�தி� வளர வளர ெமH ஞான உ
ைமகைள$ 

சUர உண�வி� எ
ண�தி� எ2��% ெசய� ஒ�றினா�தா� ஆ�மாவி� ஒளி� 

த�ைமைய ெமH ஞான�தி� ஒளியறிG% ஆ�மாவாக ெசயலா��% நிைல ெபற 

6)G%. 

வாF�ைகயி� எ
ண�தி� சி�தைன �2%ப% உட� ஆேரா�கிய% ெதாழி� ம�ற 

எ�வாயி;% அேத ெதாட3� எ
ண�ைத$ ெச&�தி வாF�� வள��த வாF�ைக 

ஓ7ட�தி�… இC=ட� உ/ள வைர வாF�தா&% 

1.இNஜAவித உடலி� எ
ண�தி� ெசய� ேவ7ைக���தா� ஆ�மாவி� பி) � 

ெசய�ப2% இ��க�தா� 

2.ஆ�மா 6�ேனறாத .நிைல ஆகி 



3.எ�லா நிைலகைளG% அறிய�த�க எ
ண% ெகா
ட மனிதனி� ெசய� 

4.மிக நிைல�ெகா ப Mமியி� ஈ� �டேன சி�கிவி2%. 

யாைன கா7)� பிற ெப2�� வாF�தா&% அத;ைடய ெசய&�ெகா ப வாF�� 

ம)G% யாைனG%… அேத யாைனைய அரச�க/ ப7ட�� யாைனயாக 

உபேயாக ப2��% ெபா9� அரச;�ெகா ப அC யாைன�� ம3யாைதG%… 

வி�தகனிட% சி��% யாைன வி�தக� பழ�க ப2��% (ச��கK) வி�ைதைய 

அறி�� வி�ைத கா72% யாைனயாக=%… பல ேவைலகைள$ ெசHய 

யாைனகைள  பழ�க ப2��% யாைன எைத  பழ�க ப2�தி ெசHவி��% 

ெசயலறி�� உைழ ைப� தகி�றேதா அ�நிைல�� யாைனயி� ெசயைல 

உபேயாக ப2�தி� ெகா/கி�றா� மனித� த� ெசய&�காக. 

இைத  ேபா�� சில மிக'க/ மனித� பழ�க ப2�த� ()ய வள� � நிைல 

ெகா
2 ெசய�ப2கி�றத�லவா…? 

அைத  ேபா�ேற மனித;%… 

1.இC=ட� எ�ற பி%ப�தி� வாF�ைக�காக ம72% த� ேதைவ அைன�ைதG% 

ெசய�ப2�தி வா9% ேபா�… 

2.உட&ட� ம)G% நிைல ஆகி 69ைம இ�லா� ேபாகிற�. 

ஆகேவ ஆ�மாவி� ெமHயறிய ேவ
2% எ�றா� 

1.மனித உண�வி� அைலைய வாF�ைகயி� ஈ� பி� எ
ண�தி� பதிவாH 

ம72% வாழாம� 

2.உண�வி� எ
ண�தி� ப��தறி= – வாேனா�களி� (மக3ஷிக/) அைமதிைய  

ேபா�� 

3.எ
ண�ைத அைமதி ப2�தி உய� ஞான�தி� ெமHயறிG'க/. 

�திய க
2பி) �கைள அறிய� ()ய வி+ஞானிகைளG% வான சாKதிர�ைத� 

கணி��% சாKதிர'க/ அறி�தவ�கைளG% ஊ�றி  பா��தா� அவ�களி� 

எ
ண சி�தைன அைமதியான ஓ7ட�தி�தா� ெசய�ப2வைத� காணலா%. 

எ
ண�தி� சி�தைனைய ஓ� ெதாட3� ெச&�தி “அைமதி ப2��% ஞானி…” 

ெமH ஞானியாகலா%. எ
ண�தி� உண�ைவ அைமதியா��% தியானேம 6தலி� 

ெசயலா�கிட� ேவ
2%. 



மனித உண�வி� இ�க�()ய ஒலியி� ெதாட� மனித ஒலியி� எதி� பி� 

ேமா�% ெபா9� எ2��% ஒலியி� மி� கா�த�தி� வ A3ய�ைத ஞான�தி� 

ெமHயறிய 6தலி� ப��வ ப2�த� ேவ
2%. 

ெமH ஞான�தி� ஒலி ெபா�� த�ைம��$ ெசயலா��% ச�தியேம ஆ�மாவி� 

அழிவி�லா வள�$சி ஒளி நிைல. 

வாF�ைகயி� எதி� ேமாத� யாைவGேம… உண�வி� வ A3ய�தி� விபUதமாH 

எ
ண�ைத� காரமா��% ெசய�ப2��% ஒலியா�.. 

1.மனித உண�விலி�� ெப�ற ெமHெயாலி விரயமான விபUத$ ெசயேல 

2.மனித வாF�ைகயி&% ஞானியி� வாF�ைகயி&% நிகF�ததனா�தா� 

3.இ Mமியி� பல ேகா) ஞானிகD% த��வ$ ெசய&�காக$ ச�திைய வள��க 

6)யாம� 

4.விர�திையG% சலி ைபG% வள���… இ�� இ Mமியி� மனித$ ெசய� 

வி+ஞான�தி�� அ)ைம ப72 வி7ட�. 

மனித உண�வி� எ2�க�()ய ெமH ஒலிைய இ'ேக ெகா2��% ேபாதைன 

வழியி� உண�ைவ ஒ7) இத� ெதாட�பைலயி� உ
ைம� த��வ�ைத… ஆ�ம 

ஞானமாH… ஆ�மாவி��$ ெசா�தமா��% வழியறி��… வழி த�த 6ைற ப) 

ஒCெவாவேம இ Mமியி� ஈ� �  பி) பிலி�� இ Mமி�ேகாளி� 6தி�வி� 

ஒலியாH… பல ேகா) ேதவ3ஷிகளி� ஒளி ச�திGட� ஒளி% ஒளி 
ஆ�மாவா�%… ெமH ஒளி ெமH ஞானியாH வளர 6)G%. 

வாF�ைகயி� எதி� ப2% இ�ப ��ப'களி� உ
ைமைய தியான�தி� 

Q7Lம�தி� 6� (7) அறிய�()ய ப��வ'கைள இ$சUர பி%ப$ ெசா�த ப�த$ 

ெசய�பா72�� விரயமா�காதA�க/. 

ெபா�� த�ைம��$ ெசயலா��% நிைல��%… உண�=ட� உட� ெசா�த%… 

ம�ற$ ெசா�த'கD��% ெசயலா��% 6ைறையG%… Q7Lம�தி� ந% அக�தி� 

அறி�� மகி9% ஆ�மாவி� ெசா�தாH  ப��வ ப2��% ஞான ஒளிைய… 

ஒCெவாவ% உ
ைம� த�ைமயி� பய�ப2��'க/. 

1.ெவ�% �க9�காக=% பாச�தி�காக=% ச�திைய விரய ப2�தாம� 

“ஆ�மாவி� ெசா�தாக” 

2.ெமH ஞான�தி� ஒளிைய� ��ற% �ைறகைள� �ண�தி� நA�கி 
3.உய��த ெமH ஞானியி� ஒளிைய அக�தி� ஏ�� 



4.ஞான�தி� ஒளிைய ெமH ஞான�தி� த��வ�தி� ?$சி� ?$சாH 

5.?=லகி� ச�திையG% உட� ேகாள�தி� ஆ�க ெப�% ஆ�மாவி� ஒளி� 

ேகாள�ைத 

6.3ஷிகD��$ ெசா�தமா��% ெசயலாக  ெபா�� த�ைம�� 

7.ஒCெவா ஆ�மா=% இ Mமிைய  �னித ப2��% �னித ஆ�ம ஒளிைய ெமH 

ஞானியாH ஆ��'க/. 

ெமய ஞானமாH� த% சகல 3ஷிகளி� ச�தி ஒளியாH ஒளி ெப�வ A�. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

நA'க/ சாமியிட% (ஞான�) உபேதச'க/ எ�லா% ேக72 அறி�� ெகா
\�க/. 

1.இ�த ெமH ஞான நிைலகைள நA'க/ வள��கிறேதா2 ம72% இ�லாம� 

2.எ�லா இட�தி&%… உலக% 69வ�% மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி படர ேவ
2% 

எ�� எ
ண ேவ
2%. 

இ� மிக=% 6�கிய%. 

நா% ெவளி ப2��% அ�த ?$சைலகைள$ Q3யனி� கா�த ச�தி கவ��� இ�த  

Mமி 69வ�% படர ைவ��வி2%. அ�த ெமH உண�வி� த�ைம நா% 

ெவளி ப2��% ெபா9� அ�த உண�=க/ நம��  பா�கா பாக அைமG%. 

வி+ஞான�தா� ஏ�ப2�த ப7ட விஷ� த�ைமகளா� ந% Mமி 6�ைம அைட�� 

வி7ட�. Mமி 6�ைம அைட�� அ� பா72�� அ� ேபாH� ெகா
ேட இ��%. 

அத;ைடய கால நிைலக/ இய�ைகயி� நிைலயி� வள�$சியா�% ேபா�%. Mமி 
6�ைம அைட�தா&% நா% ந%ைம ஞானிக/ கா7)ய வழியி� மா�றி� 

ெகா/ளலா%. 

இய�ைகேய மா�றியைம��� ெகா
2 தன��/ இ�த உண�வி� த�ைம 

வள���� ெகா/D% ச�தி இ�த மனித;���தா� உ
2. 

1.நா% எ�த ெமH உண�=கைள வள��க ேவ
2% எ�� எ
Oகி�ேறாேமா… 

2.அதனி� நிைலகளி� நா% வள��� விடலா%. 

3.நA'க/ வளர ேவ
2% எ�� எ
O% ெபா9� நா� வளகி�ேற�. 

4.நA'கD% இைத  ேபா�� எ�லா% ந�லதாக இ�க ேவ
2% எ�� 



எ
O'க/ 

5.நA'க/ நி$சய% வள�கிறA�க/. 

இ�த� தியான�தி� ?ல% எ2��� ெகா
ட மக3ஷிகளி� உண�=கைள 

எ�ேலா��% பாH$ச ப2% ெபா9� நி$சய% நா% அ�த நிைலகைள  

ெப�கி�ேறா%. 

1.நா� இ ப) நிைன�ேதேன…! 

2.ஆனா� இ�� இ ப)� ��ப'க/ வ��வி7டேத…! எ�� 

3.இ�த உட&�� 6�கிய��வ% ெகா2�க ேவ
)ய� இ�ைல. 

நம�� உட� 6�கியமாக ேவ
2%. ஆனா� இ�த உட&��/ இ�க ப2% 

ெபா9ேத 

1.நா% எைத$ ெசHய ேவ
2%…? 

2.எைத நா% கழி�க ேவ
2%…? 

3.எைத நா% (7டேவ
2%…? எ�ப� தா� 6ைற. 

இ�த உட� நம�� எ��% சதமி�ைல. 

இ�த உடைல வி72 உயிரா�மா ெச�� வி7டா� இ�த உடலி� நா% எ�த 

விைனைய$ ேச��� ெகா
ேடாேமா இ�த விைனயி� உண�=க/ உயிட� 

ஒ�றி அைத இய�கிேய தA%. 

உட� மீ� ப�� ெகா
டா� ேவதைனைய உவா��%. இ�த நிைலயி� இ�� 

ந%ைம மா�றி� ெகா/ள ேவ
2%. நா% ஒCெவாவ% ப�தாவ� நிைலயான 

“க�கி..” எ�ற நிைலைய அைடய ேவ
2%. 

Mமி… “6�ைம அைட��” அ2�த நிைல��  ேபாய� ெகா
)�கி�ற�… நா% 

மக3ஷிகDட� ஒ��ப2ேவா%. 



 



 

பிரணவ ம9திர*ைத* தக�பE�ேக ஓதினா� எ�பத� G,சம� ெபா�" 

எ�ன…? 

  

மனிதனான பி� அ2�தவ�க/ ெசயைல  பா���… இ� தAைம இ� பைகைம எ�ற 

நிைலகைள அறிகி�ேறா%. அறி�தா&% மீ
2% தவைற$ ெசH� அவ� 

ேகாபி�கி�றா� எ�றா� அ�த� ேகாப உண�= நம��/ வர�(டா�. 

ேகாப உண�=க/ வ�தா&% மக3ஷிகளி� அ/ உண�=க/ அ'ேக அவ� 

உடலி� படர ேவ
2%. அ�த அறிவி� ெதளி= அ'ேக வர ேவ
2% எ�� நா% 

எ
ணினா� அவனி� ேகாப உண�=க/ நம��/ வரா�. 



அைத� தா� விழி�தி எ�� ெசா�வ�…! 

ேரா7)ேல L%மா ேபாH�ெகா
ேட இ�கிேறா%. ஒ ப�க�திேல ஏதாவ� ஒ 

�ைகைய  ேபா72வி2கிறா�க/. நா% ேபா�% பாைதயி� அ� வகிற�. 

1.Lவாசி�த=டேன தைல L��கிற மாதி3 இ�கி�ற�… 

2.எதனா� எ�� நம��� ெத3வதி�ைல. 

3.இ�தா&% தைல L��கிற� எ�� மீ
2% அ ப)ேய நட�� ெச�ேவாமா…? 

இ�ைல…! 

1.உடேன ?�ைக ெபா�தி� ெகா/கி�ேறா% 

2.எ ப)ேயா ஒ ஓர�திலி�� அைத$ சம ப2�த நி�கிேறா%. 

3.ஒ�'கிய பி� ந% மன� ஒ ெதளிவாகி�ற�. 

அைத  ேபா�� தா� வாF�ைகயி� ெவ� � எ�ற நிைலக/ வ�� ந%ைம� ேகாப 

உண�= இய�கிவி7டா� அ2�த கணேம… 

1.ஈKவரா எ�� �வ ம�தியிேல உயிைர எ
ணி அ�த உண�ைவ� ெகா
2 

ேகாப�ைத� தைட ப2��த� ேவ
2%. 

2.�வ ந7ச�திர�தி� ேபரD% ேபெராளிG% நா'க/ ெபற அ/வாH ஈKவரா 

எ�� 

3.இ�த உண�விைன� கல�� நா% மா�றி அைம�த� ேவ
2% 

இைத�தா� விழி�தி எ�� ெசா�வ�. 

மனிதனி� ஆறாவ� அறிைவ� “கா��திேகயா… தக ப�சாமி…! எ�� 

ெசா�வா�க/. 

1.இ�த உடலிலி�� உவான�தா� இ�த ஒளியி� அறி=. 

2.ஓ…% எ�ற பிரணவ�ைத$ சிவ;�� ஓதினா� 6க�… தக ப�சாமி. 

இ�த ஆறாவ� அறிவி� த�ைம ெகா
2 அ/ ஒளியி� உண�ைவ இ'ேக 

ஜAவனா�க (உட&��/) ேவ
2% எ�� கா72கி�றா�க/. 

உடலிலி�� வ�த நிைலைய 

1.ெசவி வழியி� உண�=கைள உ�தி� க
களி� வழி நிைனவா�றைல  ெப�கி 
2.உண�வி� த�ைமைய இ9��� க
 வழி ெகா
2 தன��/ இ�த உண�விைன 

வள���� ெகா/ள ேவ
2%. 



சிவ% எ�ப� உட�… ஆனா� தக ப�சாமி…! இ�த உடலிலி�� விைள�தா&% 

தக ப;�ேக ெசா�கி�றா�… ம�திர�ைத ஓதினா� பிரணவ�ைத… அதாவ� 

ஜAவ� ெப�வைத…! 

1.நா% எ
Oவ� எ�ேவா அ�தா� ஜAவ� ஆகி�ற� எ�பைத 

2.இ�த ஆறாவ� அறி= தா� L7)� கா72கி�ற� 

நா� (ஞான�) இ ேபா� ேபLவ� எ�லா% எ�;ட� சிவ% ஆகி�ற�.. இ�தைன 

(உபேதசி பைத) அறிைவG% என��/ ெசா�வ� சிவ;��� தா�. 

சிவ;��/ ஜAவ� எ�ற நிைலயி� இ��% ெபா9�… சிவ;��/ ஜAவ 

அOவி� த�ைம இ� எ ப) வாழ ேவ
2%…? எ ப) வள��க ேவ
2% 

எ�பத���தா� இ�தைன ெதளிவாக� கா72கி�றா�க/. 

மகா சிவ�ரா�தி3…! பல ேகா) உண�=க/ நம��/ உ
2. அத��/ இ/ Qழா 

நிைலக/ ெகா
2 ஒளியி� சUர% ெப�ற அ/ ஒளியி� உண�விைன� (72த� 

ேவ
2%. 

 

 

 



 

உடலான நில*ைத� பய�ப�*தி ெம? ஞான� பயிைர அதிேல விைளய ைவ�க 

ேவ �� – ஈ#வரப,ட� 
  

இய�ைகயி� ச�தி ஒCெவா ெநா)  ெபா9�% மாறி� ெகா
ேடதா� உ/ள�. 

ப$ைச  பேசெல�� மைழ� கால�தி� �� M
2 பட���/ள Mமியி� அ� 

வள��� ப9 பாகி காH�� சகாகி… மீ
2% மைழயி�லா� கால'களி� 

அCவிட�தி� ெவ) � வி9��… அ'�/ள ம
 இ��க% ெகா/ள… மீ
2% 

மைழ வர… பிற� அேத இட�தி� வளர�()ய �� M
2களி� வள�$சி நிைல 

மாற மாற… இய�ைகயி� ெதாட�பிேலேய பல மா�ற'க/ ெநா)�� ெநா) 

மா�கி�ற�. 

இைத  ேபா�ேற மனித உண�வி� எ
ண% எ2��% அைல ஒலியி� பதி= 

நிைலைய� ெகா
2… ஆ�மா வள���% ஒளி� த�ைமG% மாறி� ெகா
ேடதா� 

இ��%. 

Mமியி� இ�ைறய மனித ஞான�ைத� ெகா
2 தன�ெகா�தைத வள���  

ப��வ ப2�தி ஆகார�ைதG% ம�ெற�லா$ ெசய�ைக� த�ைமகைளG% 

Mமியி� வள�திலி�� மனித வாF�ைக�� வள���  பய�ப2�தினா&%… 

1.எ�த ம
ணிலி�� தன�ெகா�தைத எ2�� மனித� பய�ப2�தினா&% 

2.அைத ெவ�% ம
…! எ�� தா� ஒ��கி வி2கி�றா�. 



ம
ணிலி��தா� உண=  ெபா7கைள விைளவி�� உ7ெகா/கி�ேறா%. 

ஆனா� அ%ம
ைண அC=ண=ட� ேச��� உ7ெகா/வதி�ைல. 

இ Mமியி� ம
 வள�ைத� ெகா
2 வா9% மனித� அ%ம
ணிலி�� சUர 

ஜAவைன வள��க தன�ெகா�தைத  பய�ப2��வ� ேபா� இ$சUர�ைத  Mமியி� 

ேகாைள  ேபா�� இC=யிரா�மா வள�$சி�காக  பய�ப2�த ேவ
2%. 

1.ஜAவ வாF�ைகயி� இ$சUர உடைல ஓ� ேகாளாக எ
ணி… 

2.இ$சUர% ம
ணாக… நாெம2��% உண�= ஜAவனாகி… 

3.அNஜAவனி� பலேன ஆ�மாவி� ஒளியாக ச�தா�% அைம பாH… 

4.இ$சUர�ைத நா% பய�ப2�தி� ெகா/ள ேவ
2%. 

Q3யனிலி��% ம�ற� ேகா/களிலி��% ந% Mமியி� Lழ�சியா� அ�த�த 

இட�தி�ெகா ப ஈ� பி� அமில ெசய� வள���… பல ேகா)� த�ைமக/ பல 

உ�னத ச�திகைள Mமி வள���� ெகா
2 Lழ�சியி� கதியி� எ
ணமி�லா 

நிைலயி&%… பல கனி வள'களி&%… அM�வ இய�ைக� த�ைமகD%… 

இய�ைக ச�திகD% வளகி�ற�. 

இ�த ெபா9�% 

1.எ�லா நிைலகைளG% உணரவ�ல மனித உண�வி� எ
ண ஞான%… 

2.ெமH ஞான�தி� இய�ைக ச�திைய 

3.ெமH ஞானிக/ ெமHGண�வி� ெமHயறி�� ெமHயா�கிய ேம�ைமைய 

4.ெமH ஞானியாH ஒCெவாவேம த� ப��தறிவி� உ
ைம உண��� 

வள��திட ேவ
2%. 

ந% ஜAவ உட� உ
ைமய�ல…! இய�ைகயி� கதியி� ஒ நா/ பிற ெப2��% 

M$சிG%… ஆயிர% ஆ
2க/ வாF�தி��% நாக6%… சUர உண�வி� 

ெமHயறிய மனித நிைலயி� உண�வைலயி� ேமாதி2% ஞான�தி� 

ப��தறிவா�தா� உய� ஞான�தி�� ெசயலா�க�()ய ெசய� த�ைம�ேக�ற 

ேகாளமி�. 

ஜAவ உட� ெகா
ட உயிரா�மாவி�� “உட�” ஒ இய�க� ேகாள%. ஆகேவ 

இ�தைகய உ
ைமைய உண��� உHG% ஆ�மா�கேள…. 

1.ெமH ஞானிகளி� ெமHயறிய ெமH ஞானிகளி� ெதாட�ைப  ெப�'க/. 

2.வான�ேகா/களி� மைற��/ள எ
ணிலட'கா உ
ைம ச�தியி�… 

3.எ��ேம ம'கா ஒளி� த�ைமைய வள���% ச த3ஷிகளி� ேதவ 3ஷியாக$ 



ெசயலா��% ெசய&��… 

4.மனித உண�வி� எ
ண உட� ேகாள�ைத  ப��வ ப2��'க/. 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

இ ேபா� வாF�ைகயி� என�� இைட+ச� ெசHதவைன எ
Oகி�ேற�. “எ� 

பி/ைள ப)�கவி�ைலேய… நாைள�� எதி�கால% எ�ன ஆ�ேமா…!” எ�� நா� 

எ
ணி$ சி�தி�கி�ேற�. 

அ ெபா9� இ�த$ சி�தைனக/ எ�லா% எ'ேக ேபாகி�ற�…? 

எ� பி/ைள ப)�கவி�ைல எ�றா� நாைள அவ� எதி� கால% எ�னவா�% எ�� 

நா� நிைன��� ெகா
ேட இ�ேத� எ�றா� ேபா�%…! (ஒ ந�ல ைபயைன  

ப�றி� (ட$ சி�தி�க மா7ேடா%. ந�ல�… எ
ண�தி�ேக வரா�.) 

இவ� ெசா�னப) ேக7கவி�ைல…. ப) � ச3யாக இ�ைல… எ�ற இ�த 

நிைலயி� இ�தா� 

1.அவைன  ப�றிேய எ
ணி 
2.அவ� உய��தவனாக வர ேவ
2% ஆனா� வரவி�ைலேய எ�� எ
ணி� 

ெகா
ேட இ�கி�ேற� எ�றா� 

3.நா� இற�த பி�பா2 இ�த உயிரா�மா அவ� உட&��/ தா� ேபா�%. 

அவைன எ
ணிேய ேவதைன ப7ேட�. அ�த ேவதைனயான நிைலக/ என��/ 

ேநாயாக வ�த�. ேநாயாக உவான இ�த உயிரா�மா நா� இற�த பி�பா2 எ� 

ைபய� உடலி� தா� ேபா�%. 

அ'ேக ேபாH அ'ேக ந�லைத விைளய ைவ�கி�றதா…? எ�றா� இ�ைல. 

அவைன வ AF�த$ ெசHேவ�. 

ம�திர'க/ த�திர'கைள� க��� ெகா
டவ�க/ 

1.மனித உடலி� விைள�த உண�= எ
ண'கைள� தன��/ கவ��� 

ெகா
டவ�க/ 

2.வாமன அவதார% எ�� ெசா�வா�க/. 

இ�கெள�லா% ம�திர�தாேல அ ேபாைத�� அ ேபா� அ�த�த� கா3ய'கைள 

ெஜயி��� ெகா
2 வ�தவ�க/. 



அைத எ�லா% “ெதHவ  ப
�களிேல பா��க ப72…” அ�த உண�வி� த�ைம 

திைச தி பி அ�ைறய வாF�ைகைய எ ப)ேயா ெபா9� ேபா�க ேவ
2% எ�� 

ெசHவா�க/. 

வ A7)� மா) க72வத�� ெபாH  ப�தைல� க7) அத� ேமேல தள% Lவ� 

எ9 பி� க72ேவா%. ெசH� 6)�தபி� ெபாH  ப�தைல உட;��டேன எ2�� 

வி2வ� ேபா� தா� “ம�திர% ெசா�வைத அ� நிர�தரமாக� க7) வி7டா�க/…” 

1.மனித உடலிேல விைளய ைவ��� த�ைன� த�கா��� ெகா/ள 

2.இ�த மனித வாF�ைகயிேல த�;ைடய ேப��% �க9��% 

3.த� Lகேபாக'கD��% எ
ணி எ2��� ெகா
ட� தா� இ�த ம�திர ஒலிக/. 

அ�த ம�திர ஒலிக/ எ'கி�� வ�த�…? 

ஒ மனித உடலி� விைளய ைவ�த அ�த எ
ண'கைள� கவ��� தன��/ அ� 

உவா�கி� த�;ட� இய�க$ ெசHG% நிைலேய அ�. 

ச�த� ப�தா� நா% எ2��% �ண% ெகா
2 ஒ ஆ�மா ந% உடலி� எ ப) 

Bைழ�� வி2கி�றேதா இைத ேபால 

1.ெசய�ைகயி� ஒ மனித� ம�திர ஒலிகைள  பர ப$ ெசH� 

2.அ�த ம�திர�ைத எவ� உவா�கினாேனா 

3.அ�த ம�திர ஒலி ெகா
ேட மீ
2% தன��/ கவ��� 

4.இ�ெனா ஆ�மாவி;ைடய ெசயைல� தன��/ கவ��� ெகா/வ� 

5.இ� தா� ம�திர%. 

கவ��� ெகா
ட நிைலக/ ெகா
2 சில கால% இ�ெனா உட&��/ ேபாH  

ேபயாக=% அளாக=% ெதHவமாக=% ெசய�ப2�தி மா�றி� கா7டலா%. 

பல வி�ைதகைள$ ெசH� கா7டலா%. ஆனா� பய� ஒ��ேம இ�ைல. 

அ ப)$ ெசHதவ�க/ அைன��% மீ
2% விஷ�தி� த�ைம ெகா
2 

பா%பாகேவா ேதளாகேவா  பிற�� தா� மீ
2% மனிதனாக வரேவ
2%. 

இைத ேபால நா% ம�திர% எ�ற இ�த நிைலகளி� இ�� வி2ப72 ப�தாவ� 

நிைலயான க�கி எ�ற நிைலயி� அழியா ஒளி$ சUர% ெபற ேவ
2% எ�� 

தியானி ேபா%. 



ஏென�றா� நா% ஒCெவா ச�த� ப�திேலG% ந%ைம அறியாம� நம��/ 

ெச�ற இ�த அ9�கிைன� �ைட�க�தா� இ�த� தியான%. 

ெசH� பா'க/. 

 



 

எ9த நிமிட*தி� இனி எ7 வ9தா)� ந� நிைனA அ9த* 7�வ ந,ச*திர*ைத 

அைடய ேவ �� எ�பதாகேவ இ��க ேவ �� 

  

Mமி��/ விஷ�கதி3ய�க'க/ அதிகமாகி வி7ட�… அதனா� Mமி கைரய�()ய 

நிைலகD% அதிகமாகி வி7ட�. 

�வ�தி� வழியாக விஷ�தி� த�ைமக/ பரவ  பரவ… Mமி��/ �ழ%பி� 

நிைலக/ அதிகமாகி� ெகா
ேட இ�கி�ற�. அ�த இய�க�தினா� Mமியி� 

உ/ள பனி பாைறக/ கைர�� கட�க/ ெப�கி�ற�. 

கதி3ய�க'க/ Mமி��/ ெச�� (ழாக மா��% த�ைம அதிக3�கிற�. 

1.கட� இ��% ப�க'களி� விஷ� கதி3ய�க'க/ பாH�தா� 

2.கட� அைலக/ ெபா'கி (Lனாமி) நகர'கைள அழி��% த�ைம வகி�ற�. 

இய�ைகயி� சீ�ற'க/ இ ப) எ�தைனேயா வகி�ற�. 

ஆனா� மனிதராக வா9% நா% எ�த உண�வி� த�ைமைய  ெப�ேறாேமா… 

உடைல வி72  ேபா�% ேபா� எ�த ஆைசைய 6�னணியிேல 

ைவ�தி�ேதாேமா 



2.உயி3ேல கைடசி நிமிட�தி� அ� R
ட ப2%ேபா� 

2.இைத� கவ��� அ2�த உடலாக  ெப�கி�ற�. 

ஆகேவ நா% இ ேபாதி�ேத தயாராகி� ெகா/ள ேவ
2%. 

அதிகாைலயி� அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� உண�ைவ நம��/ ெப�கி  

ெப�கி 
1.எ�த நிமிட�தி� எ� வ�தா&% 

2.ந%6ைடய நிைன= அ�த� �வ ந7ச�திர�ைத அைடய ேவ
2% எ�ற 

உண�வானா� 

3.அத� உண�= வ&வானா� ந% உயி� அ'ேக ெச�கிற�… 

4.எ�தைகய நிைலயானா&% உயிட� ஒ�றி நா% அ'ேக ெச�கிேறா%. 

இ�� நட��% எ�தைனேயா நிகF=கைள� க
2 “என�� இ ப) 

ஆகிவி7டேத…!” எ�� ெபாளி� ப�� வர ப2% ெபா9� இ�த உண�வி� 

த�ைம உயி3ேல ப72 ககி2% நிைல வகி�ற�. மீ
2% உடலி� ப�� 

ெகா
2 பிறவி�ேக வகி�ற�. 

ஆனா� ககிய உண�வானா&%… 

1.�வ ந7ச�திர�தி� அ/ உண�=கைள  ெப��% ேபா� க�% த�ைம 

இழ�க ப2கிற� 

2.உண�வி� த�ைம ஒளியாகி அ'ேக ெச�கி�ற�. 

உ'கD��/ இைதெய�லா% பதிவா�கி வி7ேட� (ஞான�). 

1.உ'க/ நிைன= தா� உ'கைள� கா�க ேவ
2%… 

2.ேவ� எவ% கா�க மா7டா�க/…! 

நA'க/ எ
ணிய உண�ைவ ைவ��� தா� உ'க/ உயி� இ�த வாF�ைகைய 

நட��கி�ற�… உண�வி� த�ைம உடலாக மா��கி�ற�… அத� வழிேய 

உ'கைள ஆDகி�ற�. 

இைத எ�லா% மனித உடலி� இ��% ேபா� தா� அறி�� ெகா/ள 6)G%. 

ஆனா� எ�லாவ�ைறG% அறி�� ெகா
ட மனித� இ�த நிைலைய$ 

ெசய�ப2�தவி�ைல எ�றா� “பி� யா% ந%ைம� கா�க மா7டா�க/…” 

1.உட�க/ மா�%… உயி� அழிவதி�ைல. 



2.அழியாத உயிட� உண�ைவ அழியாத நிைலக/ ெகா
2 ெச�வ�தா� ந% 

�நாத� கா7)ய ெமH வழி. 

�வ ந7ச�திர�தி� உண�=கைள ஒCெவா ெநா)யி&% வள��தா� க�கி 
எ�ற பிறவியி�லா நிைல அைடகி�ேறா%. அைத அைடத� ேவ
2%…! 

 

அழிI� வாL�ைகதா� நிஜமாக* ெத3கிற7.. அழிவி�லா வாL�ைக 

ேவ �ேவா� இ�ைல…! – ஈ#வரப,ட� 
  

1.வாF�ைகGட� இ$சUர�ைத$ ெசா�த ப2�தாதA�க/ 

2.ஆ�மாவி�� இ�த$ சUர�ைத$ ெசா�த ப2��'க/. 

மனித உண�வி� எ
ண% Lய ெகௗரவ�ைத� ெகா
2 த� ஆ�ம உடைலேய 

அட� ைவ��/ள நிைலதா� வாF�ைகயி� நிைல. 

உ�றா�… உறவின�… எதி3… ந
ப�… த� ெசா�த�தி� ஈ� �  பி) �… எ�ற 

ெதாட3� எ�லா% 

1.த� ஆ�ம உண�வி� எ
ண�ைத அட� ைவ��% வாF�ைகயிலி�� 

2.இ$சUர�ைத ஆ�மாவி��$ ெசா�தமா��% 

3.பிறவா நிைல ெப�% ஒளி ச�திைய  ெபற� ேவ
2%. 



ெகௗரவ�தி� Lயநிைல எ�ப� எ ப) இ�தா&% இ�த உட&ட� மைறய�()ய 

நிைல தா�. ஆனா� இ�த உட&ட� எ2��% த� ஞான�தி� ெமH ஞான% 

எ��ேம வள% நிைல ெப�ற�. 

வாF�ைகயி� நிைலேய நிைலயி�லா நிைலதா�…! ஆனா&% இ�த வாF�ைக 

எ�ற நிைலயிலி�� தா� நிைலெப�% நிைலயாக இ$சUர�ைத� ெகா
ேட சகல 

நிைலையG% நா% ெபற 6)G%. 

உண= உ
O% ெபா9� உ
ண�()ய உண= காரெம2�த=ட� நAைர� 

�)��$ சம ப2��கி�ேறா%. அதிகமான இனி ைப உ7ெகா/D% ெபா9�% 

திக7ட� எ2�த=ட� நAைர� �)���தா� சம ப2��கி�ேறா%. க)னமான 

ெபாைள உ7ெகா/D% ெபா9� வி�க� ஏ�ப7ட=ட;% நAைர� �)���தா� 

சம ப2�தி� ெகா/கி�ேறா%. 

அைத  ேபா��… 

1.இ$சUர உண�வி� ேமா�% உண�வி� எதி� அைலக/ தா�க�()ய ஒCெவா 

தண�தி&% 

2.உண�வி� எ
ண�தி�� – ஞானிகளி� எ
ண6ட� 

3.சமமான சா�த% எ�ற ந� நAைர$ ெச&�த ேவ
2%. 

சUர உண�வி� எ�லா நிைலகD% ேமாத�தா� ெசHG%. நா% உண= 

உ7ெகா/D%ெபா9� அ� LைவையG% சம ப2�தி$ சைம�� 

உ7ெகா/கி�ேறா%. அ� ேபா� உண�வி� ேமாத�()ய எ
ண�ைத நா% 

சம ப2�தி ஆ�மாவி��$ ச�தா�க ேவ
2%. 

1.உணவி� ச�ெத2�� உட� வாFகி�ற� 

2.உண�வி� ச�ெத2�� ஆ�மா வாFகி�ற� 

3ஆ�மாவி� வாF�ைக தா� அழிவி�லா வாF�ைக 

4.உடலி� வாF�ைக நிஜம�ற வாF�ைக…! 

Q3ய;% ம�ற� ேகா/கD% அ� அ� எ2��% ெதாட�� ெகா
2 ஓ2% கதியி� 

Q3ய� எ ப) ஆ� வ
ண�தி� வள�$சியி� ஏழா% நிைலயான ஒளி நிைல 

ெப�கி�றேதா அைத  ேபா�� 

1.நா% எ2��% தியான ச�தியி� ?ல% 

2.இ$சUர உண�வி� ேமாத�()ய �ண'கைள 

3.�ண�தி�ெகா�த வ A3ய நிைலைய “ந% உயிரா�மா சைம�க ேவ
2%…!” 



ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

காரேமா �ளி ேபா ம�ற நிைலக/ அைன��% அதனத� வ A3ய நிைலக/ 

ெகா
)�தா&% சைமய� ெசHG% ெபா9� நா% அைவெய�லாவ�ைறG% 

இைண��$ Lைவ மி�கதாக மா��கி�ேறா%. 

அ� எத;ைடய ெசயலாக இ�தா&% அைத அட��% திற� இ'ேக மனித;�� 

வகிற�. தன��க�தாக மா�றி� ெகா/கிறா� மனித�. 

ம�ற உயி3ன'கேளா அதனத� நிைலக/ ெகா
2 Lைவைய உணவாக 

உ7ெகா/கிற�. தன�� ேவ
2% எ�றா� சா பி2கிற�. ேவ
டா% எ�றா� 

Bக��� பா���வி72 வி72 வி2கிற�. 

ஆனா� மனிதனாக இ�க�()ய நா% அைத அ ப) வி2வதி�ைல. எ�வாக 

இ�தா&% அதனி� ஆ�றைல� �ைற��$ Lைவயா�கி உ7ெகா/கிேறா%. 

மனித உட� நா% உணவாக உ7ெகா
டதி� மைற��/ள விஷ�தி� த�ைமைய 

மலமாக மா�றி அத��/ இ�க�()ய ந�ல உண�வி� ச�ைத ஆ�ற� 

மி�கதாக உடலாக மா�றிவி2கிற�. இைத  ேபால� தா� 

1.ந% எ
ண�தி� நிைலக/ ெசய�ப2% ேபா� 

2.இ�த உண�வி� நிைலக/ ெகா
2 ெக7டைத நA�கி 
3.ந�லைத உவா��% உண�=க/ வகி�ற�. 

அ�ல� 

1.ெக7டதி� த�ைமயாக இ�தா&% 

2.நம�� ேவ
)ய நிைலகளாக அைத இய�க$ ச�தியாக ஆ�கி� 

3.தன��/ அ)ைமயா��% நிைல வகிற�. 

எ�வானா&% அைத நா% சம ப2�தி த�;ைடய இய�க�தி��� ெகா
2 வ% 

நிைலக/. 

இ ப) ஏழாவ� அறி= அ�தா� “ச த3ஷி” எ�ப�. 

“பரLரா%” எ�ற நிைல ஏழாவ� வர ப2% ெபா9� ஒCெவா உண�வி� 

எ
ண'க/ ெகா
2 சிJ)��% த�ைம வர ப2% ெபா9� “ச த3ஷி” எ�ப�. 

மனிதனி� ஏழாவ� அறி= தா� சிJ)��% த�ைம ெப�ற�. 



அதி� எதனத� �ண'கைள எ2�கிேறாேமா அைத�தா� ச த3ஷி எ�� 

ைவ�தா�கேள தவிர இவ�க/ (�வ� ேபால இராமாயண���� ஏ9 3ஷிகD% 

மகாபாரத�தி�� ஏ9 3ஷிகD% எ�� இ�ைல. 

ஞானிகளி� த��வ'கைள ம�திர ஒலிகளாக மா�றிய திற� பைட�தவ�க/ தா� 

அ�� ஆ
ட அரச�களி� ெசய�க/. 

இராமாயண�தி� ஏ9 3ஷிக/ எ�ப� 

1.மனித உடலி� விைளவி�த இ�த உண�வி� எ
ண'கைள 

2.அைத பதிய$ ெசH� மீ
2% பி3�ெத2�� 

3.அைத இய�க$ ச�தியாக ம�திர ஒலிகளாக  பய�ப2��வ�. 

வாமன அவதார% எ�� ெசா�வா�க/. �ைடைய மைழ�� நா% 

பய�ப2��கிேறா%, ெவயி&�� நா% பய�ப2��கிேறா%. 

அேத ேபால 

1.மனித;��/ அCவ ேபா� வ% ��ப'கD�� இ�த ம�திர ஒலிக/ ெகா
2 

சம��வ  ப2�தி� ெகா/ளலா%. 

2.அைத� தவிர அதனா� ஒ��% ெசHய 6)யா� 

3.இைத வாமன அவதார% எ�� பி�கால�தி� ெசா�லி இ பா�க/. 



 



 

I*த%கைள� ப<றிய ெச?திக" ந�ைம எ�ப�� பாதி�கி�ற7…? 

  

இ�� நட�க�()ய G�த'க/ அைன��% என�கா… உன�கா…? எ�� ேபா� 

6ைற வகி�ற�. ேபா� 6ைற வர ப2% ெபா9� 

1.ஒCெவா நா2% விஷமான �
2கைள� ைகயில ைவ��/ள�. 

2.எ�த நிமிட6% அ� ெவ)�கலா%…! 

அதனா� கா�� ம
டலேம ந$L� த�ைமயாக மாறி அைத$ Lவாசி�தவ� 

அைனவர� உட&��/D% அ� அO�களா�% ெபா9� இ�� மனிதனாக 

இ��% நா% அ2�� எ'ேக ேபாகி�ேறா%…? 

விஷ� த�ைம அதிக3�தா� பா%பின'களாக� தா� பிற�க ேந%. 

மத�தி� பா�… இன�தி� பா�… ெதHவ Aக ப
� எ�ற நிைலக/ ெகா
2 

இ�தா&% 

1.இ�த இட% எ'கD���தா�… இ� எ'க/ �
ணிய Mமி…! எ�ற உண�= 

ெகா
2 

2.விஷ�தி� த�ைம உலகெம'�% பரவ ப72 தAைமயி� விைள=க/ உலக% 

69வ�% இ�� பரவி� ெகா
2/ள�. 



ம�ற நா2கைள அட��வத�காக  பல அO ஆGத'கைள� தயா� ெசH� 

அ�தைகய விஷ �
2களி� வ A3ய�ைத� க
2ண�வத�காக அ)�க) 

பU7சி��  பா��கி�றா�க/. அத� ?ல% விஷ அைலக/ Mமியிேல 

பர=கி�ற�… பரவி� ெகா
ேட உ/ள�. 

G�த�ைத  ப�றிய ெசHதிகைள  ப�தி3�ைககளி� ப)�கிேறா%. ).வி. 
வாயிலாக=% ேநர)யாக� காOகி�ேறா%. அ�த உண�=க/ அைன��% நம��/ 

பதிவான பி� அேத ஆேவச எ
ண'கைள� R
2கி�ற�… அ'கி�� பர=% 

உண�வி� த�ைமகைள ேநர)யாக Bகர ேநகி�ற�. 

1.அ ேபா� ந%ைம அறியாதப)ேய சி�க$ சி�க அ�த விஷ�த�ைம உட&��/ 

ெச�கிற� 

2.ந% ந�ல �ண'கைள அ� மா�றி� ெகா
2 இ�கி�ற�. 

இைத� தா� கீைதயிேல நA எைத எ
Oகிறாேயா அ�வாகி�றாH எ�� 

ெசா�வ�. 

எ�தைகய விஷ�த�ைமக/ வகிறேதா உட&��/ பரவி விைள�த பி� 

உயி3ேல அ� இைண�� வி2கிற�. உயிரா�மாவி� இைண�த மண�தி�ெகா ப� 

தா� உயி� அ2�த உடைல உவா��% எ�பதைன நா% ெதளிவாக� ெத3�� 

ெகா/ள ேவ
2%. 

இதிலி�� நா% வி2பட ேவ
2% எ�றா� ந% �நாத� கா7)ய வழியி� 

அகKதிய� ெச�ற பாைதயிைன� ைக ப�ற ேவ
2%. 

1.அவ� தாH கவிேல எ�தைகய ந+சிைன ெவ�றி2% ஆ�ற� ெப�றாேனா 

2.அக
ட அ
ட�ைத எ ப) அறி�தாேனா 

3.அறி�த உண�ைவ� தன��/ ெப�றாேனா 

4.இ
ட உலைக எ ப) அக�றினாேனா 

5.உண�வி� த�ைம ஒளியாக மா�றி எ ப) ஒளியி� சUரமாக இ�கி�றாேனா 

6.6த� மனித� �வ ந7ச�திரமாக ஆன அதிலி�� வ% உண�விைன$ 

Q3ய� கவ��� Mமி��/ பரவ$ ெசHகி�ற�. 

அ�த உண�ைவ நA'க/ ெப�வத��� தா� இைத  பதிவா��கிேற� (ஞான�). 

�வ ந7ச�திர�தி� ேபர/ ேபெராளிைய  ெப�றா� எ�தைகய ந+சிைனG% 

ெவ�ல 6)G%. உண�=கைள ஒளியாக மா�ற=% 6)G%. 



இ�ைறய க2ைமயான QFநிைலயிலி�� த ப 6)G%…! 

 

அழிவி�லா மக*7வ� எ7…? – ஈ#வரப,ட� 
  

ேகாப% எ�ற கார ெந) உண�வி� ேமாதிய=ட� ந% சUர உண�வி� இய�க% 

தா'காம� �3த கதியாகிற�. அ ெபா9�… “சா�த%…” எ�ற ந� ஒலிைய நா% 

எ2��% ெபா9� அ�கார�தி� ெந) வ Aரமாகி�ற� 

1.அ�த வ Aர�ைத 6லா%ப2��% 

2.ஆ�மாவி� ஆ�ம வள�$சி��… வ A3ய� த�ைமைய வள���� ெகா/D% 

ஆGத% தா� 

3.நம�� ஏ�ப2% எதி�நிைலயி� “ேகாப நிைலயி� கார%…” 

4.வ Aர% எ�ற வ A3ய ச�தி�� “6லா%”. 

இைத  ேபா�ேற சலி � ேசா�= எ�ற ஒCெவா �ண நிைலகD��% உண�வி� 

எ
ண�ைத உ � �ளி � கார�ைத எதி� எ�த�ைம ெகா
2 ேச���$ 

Lைவயா�கி$ சைம��… சUர�தி�� உ7ெகா/D% உணைவ  ேபா�� இ�த 

ஆ�மாவி�� வாF�ைகைய ஒ7)ய எதி�நிைலகைள$ சைம�க�()ய ந� 

�ண'களா�கி$ ச�தா�க ேவ
2%. 



தனி உ ைபG% தனி� கார�ைதG% தனி  �ளி ைபG% உட� ஏ�பதி�ைல. 

அ�LைவG% உ
2 பழகிய உட&�� எ ப) அCெவ
ண�தி� த� 

Lைவ�ெகா ப ஆகார�ைத$ சUர உண�= நா2கி�றேதா அைத  ேபா�� 

1.நா% மனிதனிலி�� மகானா�% ச�தி எ2�க 

2.ஆ�மாைவ  �னித ப2��% Lைவயான ந��ண�ைத$ சைம��% ஆலயமாக 

3.இ�த உடைல உயி� எ�ற ெதHவ% �) ெகா
ட நிைலயி� 

4.நா% எ
ண�ைத உய��தி ந% ஆ�மாைவ ஒளியா�கி� ெகா/ள ேவ
2%. 

பல ேகா) ஆ
2களாக  பிற பி� ெதாட3� பிற ெப2�த ந% உயி� ஆ
டவைன 

”ஒளி ஆ
டவனாக$ ெசய�ப2��வ� – இCெவ
ண% தா�…!” 

எ
ண% எ�ற ப��தறிவி� நிைலைய  பைட பி� உய�வி� ெப�ற 

இ�தண�ைத� தவறவிடாம�… ேசைவ எ�பத� ெபாேள உய� த�ைமைய 

வள��க()ய ேசைவ தா� எ�பைத இய�ைகயி� உ
ைமயி� உண��திட� 

ேவ
2%. 

ஏென�றா� 

1.சUர ெகௗரவ% அழிய� ()ய� 

2.ஆ�மாவி� உய�= தா� அழிவி�லா மக��வ%. 

இத� ெதாட3� Q3யைன  ேபா�ற ஒளி ஈ� பாக உயிரா�மாைவ 

ைவரமா��'க/.. எ��ேம அழிவி�லா “ெஜாலி பாக…!” 

ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

நா% வ A7ைட வி72 ெவளியிேல எ�த� கா3ய�தி��  ேபானா&% 

1.ஓ% ஈKவரா எ�� உ'க/ உயிைர எ
ண ேவ
2%. 

2.அ2�� அ%மா அ பாைவ எ
ண ேவ
2%. 

3.அவ�க/ அளா� மக3ஷிகளி� அ/ ச�தி நா'க/ ெபற ேவ
2%. 

எ�� வான�ைத ேநா�கி ஏ'கி எ
ண ேவ
2%. 

அ2��� க
ைண ?) உ'க/ உட&��/ மக3ஷிக/ அ/ ச�தி ெபற 

ேவ
2% எ�� உ'க/ நிைன= 69வைதG% உ'க/ உட&��/ ெச&�த 

ேவ
2%. 

அ�த மக3ஷிக/ அ/ ச�தி ெபற ேவ
2% இ�த நிைனைவ உ'க/ உடலி� 

ேச���$ ேச���  பழக ேவ
2%. இ� தா� “ஆ�ம L�தி” எ�ப�. 



நா� கைட ைவ�தி�கி�ேற�. கைடைய� திற�க  ேபாகி�ேற� எ�� 

ெசா�னா� வ A7)� இ�த மாதி3 ஆ�ம L�தி ெசH� வி72� கைடைய நிைன�க 

ேவ
2%. 

மக3ஷிக/ அ/ ச�தி கைடயி� படர ேவ
2%. ந% கைடயி� இ��% 

சர��கைள வா'�பவ�க/ வா)�ைகயாள�க/ அைனவேம 

1.மக3ஷிக/ அ/ ச�தியா� உட� நல% மனபல% ெபற ேவ
2%. 

2.எ'க/ பா�ைவ ெசா� அவ�கD�� ந�லதா�க ேவ
2%. 

3.எ'கள  பா���% ெபா9� அவ�கD�� ந�ல மன% வர ேவ
2% எ�� 

4.கைட��  ேபா�% ேபா� இ ப)$ ெசH� வி72$ ெச�&'க/. 

ஆனா� கைட��  ேபான=டேன இேத மாதி3 இர
டாவ� தர% ெசHய ேவ
2%. 

1.எ'களிட% சர��கைள வா'கி  பய�ப2��கி�றவ�க/ �2%ப�தி� 

அைனவ% மக3ஷிக/ அ/ ச�தியா� நலமாக இ�க ேவ
2%. 

2..அவ�க/ �2%ப�தி� ஒ��ைம ஏ�பட ேவ
2% 

3.எ'கைள  பா� பவ�க/ மலைர  ேபால மண% ெபற ேவ
2% எ�� 

4.கைடயி� உ7கா��� மீ
2% அைத எ
Oத� ேவ
2%. 

இ� தா� “ெசHG% ெதாழிேல ெதHவ%” எ�ப�. இைத எ
ணி ந% உயி3ேல 

ேச��க ப2% ேபா� ந% உடலி� அ�த வாசைன வ%. 

ஒCெவாவ��% இ�த$ சர�� எ2��� ெகா2��% ேபாெத�லா% 

1.மக3ஷிக/ அ/ ச�தி வா)�ைகயாள�க/ ெபற ேவ
2%. 

2.சாமா�க/ வா'கி� ெகா
2 ேபானவ�க/ ந�றாக இ�க ேவ
2% 

“ஈKவரா…” எ�� 

3.உயிைர நிைன��… நA'க/ ந�றாக இ ப�ீக/ எ�� மனதி� நிைன��� 

ெகா2'க/…! 

4.”ெசHG% ெதாழிேல ெதHவ%” – அ�த இட�தி� ந% எ
ண% ெசய� எ�லாேம 

ெதHவமாக மா�கி�ற�. 

5.உ'க/ வியாபார% ந�றாக  ெப�%. அைத உ'க/ அ;பவ�தி� பா��கலா%. 

அவ�க/ சாமா� வா'க வ%ேபா� இைடெவளியி� எ�தைனேயா 

இைடV�கைள  பா��� வி72 வகி�றன�. அ�ல� அவக/ �2%ப�தி� 

கJடமாக இ��% ேநர�தி� ந%மிட% சர�� வா'�கிறா�க/ எ�றா� அ�த� 

“கJடமான உண�=” அவ�க/ உடலி� இ��%. 



சர�� வா'க ேபா�% ேபா� “கJடமான உண�=ட�… அ�த$ ெசா�…” ெவளிேய 

வகி�ற�. அவ�க/ ெசா�வைத� காதி� ேக7கி�ேறா%. சர�� எ2��� 

ெகா2�கி�ேறா%. 

அவ�க/ உடலி� விைள�� அ�த உண�வான ச�� அ�த ெசா�&��/ கல�� 

வ% ேபா� அ�த உண�$சிைய� R
) அவ�க/ உடலிலி�� வ% 

“ச'கடமான மண�ைத…” நா% Lவாசி�கி�ேறா%. 

நா% தவ� ெசHயவி�ைல. ந%ைம அறியாமேலேய ந% உட&��/ இ ப) வ�� 

ேச��� வி2கி�ற�. அ ேபா� இைத நிவ��தி�க ேவ
2%. 

அ�த மாதி3$ சமய'களி� உடேன ஆ�ம L�தி ெசH� வி72 ந% உடலி� ந�லைத 

Bக��� அ�த வாசைனைய இ'ேக ெப�கி ைவ��� ெகா/ள ேவ
2%. 

வா)�ைகயாள�க/ ந%ைம  பா��� எ
O% ேபா� இ�த உண�= எ�ன 

ெசHG%…? அவ�களிட% ெகா+ச% ேபாH$ ேச�கி�ற�. அவ�க/ அ9�ைக  

ேபா��கி�ற�. 

ந% உடலி� இ�த மண%/மன% எ�ன ெசHG%…? அவ�க/ தAைம நம��/ 

வரவிடாம� த2��%. இ� தா� நரசி%ம அவதார% எ�ப�. 

மக3ஷிக/ அ/ ச�தி எ'க/ உட� 69வ�% பட��� உடலி� உ/ள ஜAவா�மா 

ெபற ேவ
2% எ�ற நிைனவிைன வாைன ேநா�கி$ ெச&�தி� தியானி�� அைத 

உட&��/ ேச��க ப2% ெபா9� ந% உடலி� இ�� அ�த வாசைன வ%. 

ச
ைட ேபா2கி�றவ�கைள நA'க/ ேவ)�ைக பா��� வி72 வ�தா� உ'க/ 

உடலி� ஒ விதமான எ3$ச� வ%. 

அைத ேபால அ�த ஞானியி;ைடய அ/ ச�தி உ'க/ உட&��/ ெச&�தி� 

ெகா
டா� அ�த ஞானிய� உண�= ந�மண% உ'க/ உடலிலி�� வ%. 

வா)�ைகயாள�க/ சர�ைக உ'களிட% வா'க வ%ேபா� 

1.உ'கைள  பா���� ேக7�% ெபா9� உ'க/ வாசைன அவ�க/ Bககி�றன�. 

2.அ ேபா� அவ�கD�� ந�ைம கிைட�கி�ற�. 

3.உடலி� இ�� வ% ஞானிய3� ந�மண% ெதHவமாக இ�� அவ�கD�� 



ந�ைம ெசHகி�ற�. 

4.அேத சமய�தி� அவ�கDைடய உண�= நம��/ வராம� த2�கி�ற�. 

இைட ப7ட ேநர�தி� ஆ�மL�தி ெசH� ெகா
2 ம�ப)G% ந% 

வா)�ைகயாள�க/ ந�றாக இ�க ேவ
2% எ�� L�த% ெசH� ெகா
2 வர 

ேவ
2%. 

ஒ ேவைல ெசH� 6)�த பி� அ2��� த
ணA� வி72� ைகைய� க9வி 
வி72$ சா பி2கி�ேறா%. அத��  பி� அ2�த ேவைலைய� ெதா2கி�ேறா%. 

இேத மாதி3 வாF�ைகயி� ந%மிட% ெக2த� வராதப) த2�� நி��தி  பழக 

ேவ
2%. 

அ ப) இ�லாம� இ�த$ சாமியா� ெசHவா� அ�த$ சாமியா� ெசHவா� அ�த 

ேஜாசிய% ெசHG% இ�த யாக% ெசHG%. இ�த ேவ/வி ெசHG% அ�த� கட=/ 

கா��% எ�றா� எ�த� கட=D% கா பா�ற மா7டா�க/. 

1.உ'க/ உயி� தா� கட=ளாக இ��%. 

2.உ'கைள ஆ/வ�% உ'க/ உயி� தா� எ
ணி� ெகா2 பைத  பைட�கி�றா�. 

3.நA'க/ எ
ணி� ெகா2 பைத$ ெசயலா��கி�றா�. 

4.நA'க/ எ
ணியைத விைளய ைவ�கி�றா�. 

5.நA'க/ எ
ணியைத� தன��/ ேச���� ெகா/கி�றா�. 

இ�த உடைல வி72  ேபான பி�பா2 நா% எைத எ�லா% இ�த உடலி� 

ேச��ேதாேமா அத��� த��த மாதி3 இ�த உடைல உவா�கி� ெகா2�� 

வி2கி�றா�. உயி3;ைடய ேவைல அ� தா�. 

ந% க
 எ�ன ெசHகி�ற�…? 

1.எ
ணியெத�லா% நம��� கா72கி�ற�. 

2.ந�ல� ெக7டைத� கா72கி�ற� 

ந% உட� எ�ன ெசHகி�ற�…? 

1.எைத எ2��� ெகா2�தா&% 

2.ந% உட� அ� ஐ�கிய% ஆ�கி� ெகா/கி�ற�. 



ந% உயி� எ�ன ெசHகி�ற�…? 

1.நா% எ
ணியெத�லா% பைட�� அைத இய�கி� கா72கி�ற�. 

2.உட&ட� ேச��� ைவ��� ெகா/கி�ற�. 

6� ேச���� ெகா
ட விைனகD�� நாயகனாக இ ேபா� மனித உடைல� 

ெகா2�தி�கி�ற�. 

இ ெபா9� நா% ேச���� ெகா
ட உண�ெவ�லா% விைனயாக$ ேச���� 

ெகா
ேட இ�கி�ற�. இ�த விைன�� நாயகனாக அ2�த உடைல உ
டா�கி 
வி2கி�ற�. 

இ�� மனித உடலி� இ��% நா% எ�த விைனைய$ ேச��க ேவ
2%…? எைத$ 

ெசHய ேவ
2%…? 

இ�த ஆறாவ� அறிைவ ைவ��$ L�த ப2��கி�ற நிைல இ�கி�ற�. இைத 

ைவ�� நா% L�த ப2�த� தவறிேனா% எ�றா� மனிதன�லாத உ=��/ தா� 

ேபாேவா%. 

உைடகைள� க72கிேறா%. அ9�காகிவி7டா� L%மா �ைவ�தாேல அ9��  

ேபாகி�ற� எ�� வி72 வி7ேடா% எ�றா� அ9��  ேபாவதி�ைல. 

இர
டாவ� தர% �ைவ��% ேபா� �ணியி� [� எ�லா% அ ப)ேய பிH��� 

ெகா
2 ேபாHவி2%. அ9��  ேபாகா�. 

த'க�தி��/ திரவக�ைத ஊ�றிய=டேன அதி� கல��/ள பி�தைள ெவ/ளி 
ெச%� ஆவியாக  ேபாHவி2கி�றேதா அைத  ேபா� தAைமகைள  பி3��  

பழகியவ�க/ மக3ஷிக/. 

மக3ஷிகளி� உண�ைவ நா% எ2�� ந% உடலி� அ)�க) ேச��த=டேன ந%ைம 

அறியா� வ% தAைமகைள இ� பி3�� நA�கி2%. ஆறாவ� அறிைவ ஏழாவ� 

ஒளியாக சிJ)�க�()ய ஒளியாக மா�றி� ெகா
ேட வகி�ேறா%. 

1.ந% வாF�ைகயி� ஒ மகிF$சி ஏ�ப2%. 

2.பிறைடய ��பமான உண�= ந%ைம வ�� பாதி�கா�. 

3.”ெசHG% ெதாழிேல ெதHவ%” எ�றா� கைடயி� இ ப) இ�க ேவ
2%. 



எ�த� ெதாழி&��  ேபானா&% அ�ல� ேவைல பா��தா&% இேத ேபா� ெசHய 

ேவ
2%. இ� ஒ பழ�க�தி��� ெகா
2 வர ேவ
2%. 

 



 

ஒளி' சRர� ெப<றா� அக ட அ ட*தி� “எ% ேவ �மானா)� ெச�ல 

8�I�…” 

  

மனிதனாக ஆன நிைலயி� ப3ணாம வள�$சியி� நா% எ ப) வள��� வ�ேதா%…? 

இ�த$ சUர�தி� தAைமக/ நம��/ வராதப) எ ப)  பா�கா�க ேவ
2%…? எ�� 

ச�� நா% சி�தி��  பா��க ேவ
2%. 

ஒ உடைல வி72 ஆ�மா பி3கிற� எ�றா�… 

1.ெப%ப�தி ப�� ெகா
ட உடலி� ஈ� ���/ தா� ெச�கிற�. 

2.காரண%… அ�த உடலி� ேநாயான பி� அவைர$ சா��ேதா� பாசமாக எ
O% 

ேபா� 

3.இற�த பி� அ�த உட&��/ அ�த ஆ�மா ேபாகி�ற�. 

4.அ'ேக ேபாH அேத ேநாைய அ'ேக உவா�கி அ�த உடைலG% 

பலவ Aன ப2�தி� ேதHபிைற ஆகி�ற�. 

இைத  ேபா�ற நிைலயிலி�ெத�லா% நா% வி2பட ேவ
2% எ�பத��� தா� 

சிவ� இரா�தி3 எ�� நA தனி�தி… நA விழி�தி…! எ�� ெசா�ன�. 

இைத எ�லா% க
2ண��த அகKதிய� த� இன ம�க/ அைனவ% தா� ெப�ற 

ச�திகைள  ெபற ேவ
2% எ�� தா� இைத அவ� ெவளி ப2�தினா�. 



அகKதிய;% அவ� மைனவிG% இ உண�=% ஒ�றாகி இ உயி% ஒ�றான 

பி� உண�ைவ ஒளியாக மா��% திற� ெப�றன� ப�தாவ� நிைலயாக. 

1.எ�த� �வ�ைத உ�� ேநா�கினேரா அேத எ�ைலயி�… 

2.�வ ந7ச�திரமாக உ ெப�� இ��% அழியாம� வாF�� 

ெகா
2/ளா�க/. 

ஆனா� Q3ய� ஒ�பதாவ� நிைலதா�. மனிதனாக உவான பி�பா2 தா� 

ப�தாவ� நிைல அைடகி�ற�. ஒளியி� சUரமாக எ��% நிைலயான 

பிறவியி�லா நிைல அைடகி�ற�. 

அ ப) ப7ட நிைல ெப�றா� 

1.அக
ட அ
ட�தி� வ% உண�ைவ ஒளியாக மா�றி ஒளியி� சUரமாகி 
2.இ�த அக
ட அ
ட�தி� எ'� ேவ
2மானா&% ெச�லலா%. 

இ�த  பிரப+ச% அழி�தா&% அவ�கD�� அழிவி�ைல. ஏென�றா� 

1.இ�த  பிரப+ச% ம�ற பிரப+ச�திலி�� எ2��� ெகா
ட ச�தி இ'ேக உ
2 

2.அத� �ைண ெகா
2 இ� அழி�தா� அ2�த நிைல��$ ெச�&%. 

3.அத� உண�ைவ எ2��� ெகா
2 ஒளியாக மா��% 

4.இ ப)�தா� பிறவி இ�லா  ெப வாF= எ�� மனிதனான பி� ஒளியி� 

த�ைம ெப�ற�. 

ஒ ெவ ப�தி� த�ைம ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி உண�விைன ஒளியாக மா��% 

Q3யனாக ஆன பி� இத��/ உயிரO ேதா��கிற�. 

ேதா�றியபி� ந+சிைன வ)க72% உண�வி� த�ைம ெப��  ெப��… ப3ணாம 

வள�$சியி� மனிதனாகிற�. மனிதனான பி�… 

1.அ�த அகKதியைன  ேபா�� ந+சிைன ெவ�றி2% உண�ைவ 

2.கணவ� மைனவி இர
2 ேப% எ2�க ப2% ேபா� அவைன  ேபா�ேற 

ஒளியி� த�ைம ெபற 6)G%. 

மைனவி கணவைன எ
ணி… அ�த மக3ஷிகளி� அ/ உண�=க/ எ� கணவ� 

ெபற ேவ
2%. அவ� இர�த நாள'களி� அ�த அ/ ச�தி கல�க ேவ
2%. 

அவைடய பா�ைவ எ'கைள அறியா� ேச��த இைள அக��% ச�தி ெபற 

ேவ
2% எ�� எ
ண ேவ
2%. அைதேய கணவ� மைனவி�� எ
ண 

ேவ
2%. 



அ�த அ/ ஒளியி� Lடைர எ2�� யாெர�லா% வள���� ெகா/கி�றனேரா 

1.அவ�க/ வாF�ைகயி� வ% இைள  பிள�கி�ற�… 

2.இ உயி% ஒ�றாகி சிவச�தியாக ஒளி நிைல ெப�கி�றன�. 

ஆகேவ… இ�த உட&��  பி� நா% எ'ேக ெச�ல ேவ
2%…? எ�� இCவா� 

வாF�ைகயி� விழி�தி�த� ேவ
2%. சிவ� ரா�தி3 எ�� அதனா�தா� 

விழி�தி எ�� ெசா�வ�…! 

 

பிறவா நிைல – ஈ#வரப,ட� 
  

இய�ைகயி� கதிைய இைறச�தியி� இைற�த�ைமைய வள���% நிைலதா� 

பிறவா நிைல ெப�% நிைல. 

உண�வி� எ
ணம�ற இய�ைகயி� ெசயலி� சில மர'க/ அ%மர�தி� 

வ A3ய�தி� ைவர�தி� ஒளி பாH�� அCைவர ஒளியி� 6தி�வி� ?ல% தான பா 

“ம
டல'களி� ஜAவ நா)…!” 

ஜAவராசிகளி� பா%� த�;ைடய ஒளி ச�தியி� மாணி�க�ைத  ெப�கி�ற�. 

வய� 6தி��த ஆயிர% இர
டாயிர% ஆ
2க/ வாF�த யாைனகD�� 



அத;ைடய உடலி� “யாைன 6��” எ�ற 6தி�வி� அM�வ  ெபா/ 

வள�கி�ற�. 

Mமியி� இய�ைகயி� 6தி�வி� நிைல பல நிக9% ெபா9� உண�வி� எ
ண% 

ெகா
ட மனித நிைலயி�… பிறவா நிைல ெப�% வழிைய நா% ஒCெவாவ% 

அறித� ேவ
2%. ஏென�றா� வாழ�()ய கால% ��கிய�. 

யாைனG% சி'க'கD% மனிதைன� கா7)&% நA
ட கால% உயி� வாFகி�றன. 

ஆனா� மனிதனி� ேதைவயி� �ண% அதிக ப72 மனித� வாழ�()ய 

கால�ைதேய ���க�()ய வள�$சி நிைலதா� இ�ைறய நிைல. 

இ���கிய மனித ஜAவித வாF�ைக நிைலயி� த��வ ஞானிக/ பிறவாநிைல ெபற 

அறி��ண��தன�. 

மிக'களி� சில இன'க/ நA
ட கால% வாF�தா&% மனிதைன  ேபா�� 

பிறவாநிைல ெப�% நிைல அத�கி�ைல. ஆகேவ மனித� த�;ைடய இNஜAவ 

சUர�தி� உ
ைம நிைலைய உணர� ேவ
2%. 

ந�ெலா9�க�தி� உய� நிைல அைடய ேவ
2% எ�பவ�க/ 6தலி� 

இC=டலி� ெசா�தமான நிைல யா�…? எ�பைத அறி�திட� ேவ
2%. 

இ$சUர�தி� எ2�க�()ய உண�வி� ஓ7ட�ைத… 

1.எ%மகானா&% வாF�ைக� ெதாட3� உண�வி� ஓ7ட�ைத 

2.சம நிைலயி� வாF�ைக� ெதாட3� ெசய�ப2�த 6)யா�. 

3அைத$ ெசய�ப2�த� ()ய நிைல பிறவாநிைல 

4.அ� இC=டலி� இ��தா� ெசயலா�க� ()ய நிைல,.. இய�ைகயி� நிைல. 

வாF�ைகயி� நிகழ�()ய உண�வி� ேமாத� ஒCெவா ெநா)யி&% மாறி� 

ெகா
ேடதா� இ��%. மாற�()ய உண�வி� சைம ைப இC=யி3� ெசய� 

L72  ெபாL�க� ()ய ேஜாதி நிைலயான ஒளி�த�ைம ெப�வ�தா�…! 

ஜAவகா�த சUர�தி� வி
ணிலி�� எ2�க� ()ய ஒளி ச�திைய… மி� கா�த 

ஒளியாH நா% எ2�க�()ய தியான உண�வா� ஆ�மாவி� ஒளிச�தி வ& (ட� 

(ட 

1.வாF�ைகயி� ேமாத� ()ய எதிெராலியி� ஈ� பி�� உண�வி� எ
ண�ைத 

அட� ைவ�காம� 



2.ஆ�மாவி� ெசயலாH உண�வி� எ
ண�ைத ஈ� � ப2��% ப��வ�தி� 

3.மனித �ண% ஞான% ெசய�பட� ேவ
2%. 

வி � ெவ� � வாF�ைகயி� தா� நட��%. தியான�தி� மி� கா�த ஒளிைய 

எ��ண�தி� நா% 6லாமா��கி�ேறாேமா… அத�ெகா�த இ Mமியி� 

சைம பான ஏ9 வ
ண�தி�… ஒளியி�… இ$சUர �ண�தி�ெகா ப நா% எ2��% 

தியான�தா� ஆ�மாவி� ஒளி�த�ைமயி� வ
ண நிைல வ&�ெகா/D%. 

பா%பி� மாணி�க�க� ஆயிர% இர
டாயிர% ஆ
2 கால'கD��  பிற� பா%� 

க��% மாணி�க% ஒளி வ ALகி�ற�. உயிரா�மாைவ திட ெபாளாக 

ஆ��வதி�ைல ஆ�மாைவ வ& ப2��% நிைல எ�ப�…! 

இNஜAவ சUர ஆ�மாைவ Q7Lம ஆ�மாவாH ஒளியா��% வழிைய இ�தியான 

வழியி� மனித �ண�திலி��… சம �ண�தி� சUர�தி� ஓட� ()ய எ
ண 

நிைல ஆ�மாவி� உ�தலி� எ
ண% ெசயலா�% ெபா9�தா�… சUர உண�வி� 

பிறவாநிைலைய இCவா�மா ெபற 6)G%. 

1.த� சUர�ைத எ�த நிைல��% பி3��� (72% ஆ�ம ஒளி ச�தி ெப�ற 3ஷி 
ச�தியி� வ&வாH 

2.ந% சUர�தி� எ2��% உண�வி� எ
ண% ெகா
2 தா� 

3.பிறவாநிைல  ப2�த 6)G%. 

 
 
ஞான� ெகா��� அ�" வா�க" 

க% V7ட� பிைழகைள� தி��வ� ேபா� உ'க/ இர�த�தி� ேச% தAைமகைள 

உட;��ட� அக��'க/ – “உ'களா� 6)G%” 

வி+ஞானி வி+ஞான அறிைவ� ெகா
2 ஒ க% V7டைர� தயா� 

ெசHகி�றா�. அதிேல எ9���கைள அ)��% ெபா9� பிைழக/ வ�� 

வி2கி�ற�. 

அவ� அைத� க
2ண��� அ�த  பிைழக/ வராம� இ�க அத��க�த ச�தி 
வாH�த நிைலகைள$ ெசய�ப2��கி�றா�. பிைழக/ நA'கி$ சீரான நிைலயி� 

இய'க$ ெசHகி�றா�. 



க% V7ட3� அதி�வி� த�ைம ெகா
2 ெகமி�க� கல�த கா�த  �லைன 

ைவ��� ெகா
டா� இ�த ஒலியி� அதி�=கைள� கா7ட ப2% ெபா9� அ� 

எ9�ேதா படேமா ச தேமா இய�கி� கா72கி�ற�. 

உதாரணமாக ேப7ட3��/ ைவ�தி��% பல ெபா/க/ எதி� நிைலயா�% 

ெபா9� ெவளி$சமாக வகி�ற�. 

இேத ேபால ெகமி�க� கல�த உண�=களி� அதி�=கைள எ2�க ப2% ெபா9� 

இ� உராH�� அத���த�க ஒளி� க�ைறகைள வ ALகி�ற�. 

அத� வழி ெகா
2 மனித Sப'கைளG% க% V7ட3� ேபா72� கா72கி�றா� 

வி+ஞானி. 

ஒ மனிதனி� ைக ேரைகைய எ2�� அ�த மனிதனி� உண�வி� த�ைமைய� 

க% V7ட3� இ�த உண�வி� அதி�=கைள  பதிவா�கி அதி� மீ
2% 

அதி�$சிகைள$ ெசய�ப2��% ெபா9� “இ�த மனித� தா�… எ�� அவ� 

Sப�ைதேய…” கா72கி�ற�. 

இேத ேபால தா� நம� வாF�ைகயி� பிறிெதாவ3� ெசய�கைள� க
 

ெகா
2 பா���% ெபா9� 

1.அவ� ேமாசமானவ�…! 

2.ேகாப�கார�… ெக7டவ�… தவ� ெசHபவ�…. 6ர
2 பி) பவ�… பிற��� 

தA'� ெசHபவ�… எ�� 

5.இ�த உண�ெவ�லா% க
 பதிவா��கி�ற� 

4.பி� நம� எ&%���/ இ��% ஊ;��/ ஊFவிைன எ�ற வி�தாக மா�றி 
வி2கி�ற�. 

நா% பிறிெதாவ3� உண�=கைள Bகர ப2% ெபா9� ந% உயி3� ப72 இ�த 

உண�வி� அதி�=க/ ந% இர�த நாள'களி� கல�� வி2கி�ற�. 

1.இர�த'களி� எதனி� உண�=க/ கல�கி�றேதா 

2.உடலி&/ள அO�களி� இ� சிதற ப72 

3.அ�த�த உண�=�ெகா ப Sப'கைள மா�றி அைம�கி�ற�. 

இ�� மனிதனாக இ�கி�ேறா%. மிக �ண'கைள ெகா
ட உண�$சிகைள நா% 

அ)�க) Bக��� ந% இர�த நாள'களி� கல�� வி7டா� இத� உண�$சியி� 



இய�க'க/ 

1.ந% உடலி� உ/ள அO�களி� கல�க ப72 

2.அத���த�கவா� ந% உட� உ� �க/ மா�றமைடகி�ற�. 

3.உ� �க/ மா�% ெபா9� இதனி� மல'க/ ெகா
2 

4.ந% சி�தி��% த�ைமG% மா�கி�ற�. 

சகஜ வாF�ைகயி� ேகாப ப2வ� ெவ� பைடவ� ேவதைன ப2வ� ேபா�ற 

உண�$சிகைள�தா� அ)�க) ந%மா� பா��க 6)கி�ற�. இைத  ேபா�ற 

நிைலகளிலி�� வி2ப2வத�� நா% எ�ன மா�� வழி ைவ�தி�கி�ேறா%…? 

ச�� சி�தி��  பா'க/. 

நா% தவ� ெசHயவி�ைல. Bக��த உண�=க/ இர�த�தி� கல�கி�ற�. Bக��த 

உண�=க/ ந%ைம இய��கி�ற�. 

மனித� ஒ எ�திர�ைத உவா�கி அதி� பிைழக/ வ�� வி7டா� க% V7ட3� 

இய�க�தா� க
2 பி)��$ ச3 ெசH� “Q ப�..” எ�ற நிைலயி� அைத 

மா�றியைம�� எ�திர�ைத$ சீரா�கி வி2கி�றா�. 

ெவ� பைடபவ�க/ ேகாப ப2ேவா�க/ ேவதைனப2ேவா�க/ 

ேவதைன ப2��ேவா�க/ ேபா�ற பல3� உண�=கைள நா% பதிவா�கி அைத 

Bக�கி�ேறா%. 

அ�த�த உண�=கD��� த�கவா� இய�க% ஆகி�ற�. உதாரணமாக 

1.ேவதைன ப2ேவாைர  பா��� அவ� மீ� அ�� ெகா
டா� 

2அவ�� உதவி ெசHய ேவ
2% எ�ற உண�=ட� ெசய�ப2கி�ேறா%. 

3.அவ� மீ� அ�� இ�லாதப) ெவ� பாக இ�தா� 

4.அவ� ெசHத நிைலகD�� அ ப) ேவதைன ப72தா� ஆகேவ
2% எ�ற 

உண�= நம��/ வகி�ற� 

ேவதைன ப2ேவா3� உண�ைவ Bக��தா&% ெவ� பைட�தா� அவ� மீ� 

ெவ� பி� நிைலேய நம��/ அதிகமாக வ�� வி2கி�ற�. ஆனா� எ ப) ப7ட 

உண�=கைள Bக��தா&% அ�த உண�வி� த�ைமக/ அைன��% ந% உடலி� 

இர�த நாள'களி� கல�� வி2கி�ற�. 

இ�தைகய தAைமயான இய�க'க/ நம��/ வள��திடா� மா�றி அைம�க 

ேவ
2%. தAைமயான இய'கைள மா�றியைம��% ச�தியாக�தா� உ'கD��/ 



தAைமைய ெவ�ற அ�த� �வ ந7ச�திர�தி� உண�=கைள  

பதிவா��கி�ேறா%. 

உயிட� ஒ�றி இைள மாH�� எ��% ஒளியாக இ ப� தா� அ�த� �வ 

ந7ச�திர%. அத�� “விJO த;L” எ�� காரண  ெபயைர ைவ�கி�றா�க/ 

ஞானிக/. 

�வ ந7ச�திர�தி� ச�திைய அCவ  ெபா9� நம��/ ஏ�றி ைவ��� 

ெகா
டா� வி+ஞானிக/ “SUPER COMPUTER…” எ�� ெசய�ப2��வ� ேபா� 

ந%6ைடய வாF�ைகயி� தAைமகைள உட;��ட� மா�றியைம�க 6)G%. 

�வ ந7ச�திர�தி� ஈ� � வ7ட�தி� எ��ேம மகிF�� வாழ 6)G%. 

 

(1) உபேதச% 
https://eswarayagurudevar.com/  
(2) Audio Link: 
https://wp.me/p3UBkg-4BE  
(3) Video Link: 
https://www.youtube.com/channel/UC9XCJhvPs5YdNCU0wc1forQ/  
(4) தியான  பயி�சி 
https://www.youtube.com/channel/UCmsCZ9Wff_7SWiVD_CrVnJg  
 


