
 

 

 

 

 

உ�ைன �ஷியாக 

ஆ�கதா� 

ஈ�வரப�டனாகிய 

யா� க�� தவ� 

ெச��  

ெகா���ேள� 
 

 



 

உயி!ட� ஒ�றி எ�%� ஒளி எ�ற உண()கைள உ!வா�*� நிைல தா� 

க-கி 
  

இ�த உடலி� சிறி� காலேம நா� வா�கிேறா�. நம�� இ�த உட�� 

ெசா�தமி�ைல. இதிேல ேத�ய ெச�வ�� ெசா�தமி�ைல. காரண�… 

1.ெச�வ�ைத� ேத�ய பி! உடலி� ��ைம அைடய#ப$� ேபா� கவைல%� 

ேவதைன%� தா! வ'கிற�. 

2.த! ைபய! எ!ன ெச)ய# ேபாகி!றா!..? 

3.இ*வள, ெபா'ைள%� வி-$வி-$. ெச�கிேற!… எ!ன ஆக# ேபாகிறேதா…? 

எ!ற 

4.இ�த உண0வி! ப12 தா! வ'கிற�… அ�த நிைன,டேன இ�த உயி0 உடைல 

வி-$. ெச�கிற�. 

பி! யா0 ேம� எ�த# ப12 வ'கிறேதா மீ4$� பிறவி�ேக வ'கிற�. இவ5! 

உட� 6ட வ'கிறதா எ!றா� இ�ைல. 

1.இவ0 ேத�ய ஆைசயி! உண0ேவ 6ட. ெச�கிற�. 

2.அ�த உண0, ெகா4$ தா! அ$�த உடலாக மா12கிற� 

3.மீ4$� அதிேல ேவதைனைய� தா! ேத$கிற�. 



ஆகேவ நா� இ#ேபா� ஆைசயி! நிமி�த� கலியி� சி�கி மீ4$� உட� நிைலேய 

ெப2கி!ேறா�. 

இதிலி'�� வி$ப$� நிைலயாக இ�த உடலி� ந�ல நிைன, இ'��� ேபாேத 

அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ச�திைய# ெபற ேவ4$� எ!2 ஆைச#ப-டா� 

அத! உண0வி! த!ைம ெகா4$ நா� பிறவி இ�லா நிைல அைடய ��%�. 

நா� பல ேகா� உட�களி� ேச0��� ெகா4ட “கா0�திேகயா…” எ�லாவ1ைற%� 

ெத5�� ெகா89� அறி,… த:ைம எ!ற நிைலக8 ;காதப� தணி��� ெகா89� 

ச�தி தா! ஆறாவ� அறி,. 

1.த:ைம எ!2 ெத5�� ெகா4ட பி! “வ8ளி…” அ�த வலிைமயான ச�தியி! 

�ைண ெகா4$ 

2.வலிைம ெப1ற அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ நா� <க0�� உயி5ேல 

ப$� ேபா� 

3.அ� ெத)வ ஆைணயாக� த:ைமகைள ந:��� உண0.சிகளாக உட���8 

வ'கிற�. 

ஆக… �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி ெபற ேவ4$� எ!2 

இ.ைச#ப-டா� ந� உயி5ேல அ� கி5ையயாகி அ�த ஞான�தி! வழி ந� 

வா��ைகைய அைம�கி!ற�. 

நா� ெப1ற இ.ைசக8 ந� உடலி� கி5ையயாகி அ�த ஞான�தி! வழியாக ந� 

வா��ைக அைம�� உயி'ட! ஒ!றிய ஒளியாக# பிறவி இ�லா நிைல 

அைடவேத க�கி… கைடசி நிைல. 

உட� எ!ற ஆைச வராதப� எ!2ேம இ�த உயி0 எ�லா உலைக%� கா-$வத1� 

எ�லா உண0ைவ%� ஊ-�ய�. ஆைகயினா� அ�த உயிைர# ேபா!2 உண0வி! 

ஒளியாக நா� மா2த� ேவ4$�. 

1.நா� உயி'ட! எ!2ேம ஒ!றி ஒளியான நிைல ெபற ேவ4$� 

2.உடலான நிைலக8 மாறி அ�த ஒளியான நிைலக8 ெபற ேவ4$� எ!ப� தா! 

ந� �' கா-�ய அ'8 வழி. 

அதனா� அைத நா� உ'வா��ேவா� எ!2 பிரா0�தி��� ெகா8கிேற! 

(ஞான�'). 



இைத# ப�#ேபா0 அைனவ'� மாமக5ஷி ஈCவராய �'ேதவ5! அ'ளா� 

�'வ ந-ச�திர�தி! அ'8 ச�திைய# ெப12… இ�லற வா��ைகயி� இ'ைள 

அக1றி… ெம)# ெபா'ைள� காD� அ'8 ச�தி ெப12… கலிைய அக1றி� 

க�கியாக மாறி… ஆன�த நிைல ெப12… எ!2� ஏகா�த நிைல ெபற எ�லா 

மக5ஷிகைள%� ேவ4�� ெகா8கிேற!. 

 

எதி(� வ!� ஏதி( நிைலக/�* ந�ைம அ2ைம3ப�தாம- ெம� ஞானி 
கா�2ய வழியிேலேய நா� ெசய-பட ேவ��� 

  

உதாரணமாக சாத� உ4D� ெபாF� அதிேல ஒ' க� ப-$ உட�ேப 

சிலி0�கி!ற�. 



நா� ந�ல நிைலயி� ந�ல உண0,� எ4ணGக9� ெகா4$ வா��� வ�� 

ஞான�தி! வழி�ெதாடைர# ெப1றா�� 

1.அ2Hைவயான உணைவ உ-ெகா89� ெபாF� அதIட! ேச0�� வ�த சி2 

க�ைல# ேபால 

2.அ'8 வழியி� பயண� ெச)� ெகா4�'��� ெபாF� சில இட0க8 வர�தா! 

ெச)%�. 

3.அ�த நிைலயி� உண,ட! வ'� க���காக நா� சா#பா$ சா#பிடாம� 

இ'#பதி�ைல. 

4.ந�ைம எதி0�� வ'� அ�த ஏதி0 நிைலயான உண0,�� ந�ைமேய நா� 

அ�ைம#ப$�தாம� 

5.ஞானிக8 கா-�ய ெம) வழியிேலேய நா� ெசய�ப$த� ேவ4$�. 

உதாரணமாக ஒ' வ :-ைட� க-ட ேவ4$� எ!றா� பலமான அCதிவார� 

ேவ4$�. அேத ேபால�தா! Hவைர எF#ப,� அத1�க�த கலைவக8 அ�த�த 

அளவிேல ேச0��� க-�னா� தா! அ�த. Hவ0 உ2தியாக நி1��. 

Hவ0 எF#;� ெபாF� அத! கலைவயி� ேபா$� ெபா'8களி� அள, 

மா2ப-டா� அ�த. Hவ'��# பலமி�ைல. 

1.மண� அதிக#ப-டா� உதி'� நிைல%� 

2.சிெம4- அதிகமானா� ெவ���� த!ைம%� 

3.ந:0 அதிகமானா� அத! ப��வ நிைல ெசய�படாத நிைல%� 

4.மனிதனா� உ'வா�க#ப-ட Hவ'�ேக அத! கலைவ மா2� ெபாF� அ� 

நி1பதி�ைல. 

ஆகேவ ந� உடலி�8ள உண0வி! எ4ணGக8 சீராக,� சமமாக,� இ'�தா� 

தா! உட� நலமாக இ'���. உட� நலமாக இ'�தா� அ� எ4ண�தி! “ைமய� 

ேகாலாகி (வ�வாகி)” ஆ�ம ச�திைய# ெபற ��%�. 

சலி#; சGகட� ேகாப� ஆ�திர� ேவதைன ேபராைச அதிகமான உட� இ.ைசக8 

லாகி5 வC��கைள# பய!ப$��த� ேபா!ற நிைலகளி� அ�ைம#ப-$ வாF� 

ெபாF� 

1.நா� எ$��� Hவாசமான� “க�னமாகி…!” 

2.ந� உடலி� ேச'� (உண0வி! எ4ணGக8) அமில� த!ைம 6�%� 

�ைற��� வி$கி!ற� 



அதனா� உடலி� உ8ள Hர#பிகளி� Hர�க�6�ய அமிலGகளி� வி�தியாசமாகி 
(உ#;�க8 ச0�கைர ெகாF#;) ந� உட� நிைல பாதி�க#ப-$ நா� ேசா0வைட�� 

வி$கி!ேறா�. அதனா� பல ேநா)க9��� ஆளாகிவி$கி!ேறா�. 

இைத# ேபா!ற நிைலகைள. சம#ப$��� நிைல���தா! உGக9��. ச5யான 

ஆ%தமாக ஆ�ம H�திைய� ெகா$��8ேளா�. 

ஒ*ெவா' நிமிட�� அ�த மக5ஷிகளி! உண0ைவ எ$�� உட� 

உ2#;க9��8 பா).சி அ�த உ2#;கைள உ'வா�கிய அD�கைள%� 

மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திைய# ெபற. ெச)� ெகா4ேட வ�தா� ந��ைடய 

வா��ைக அ'8 வா��ைகயாக அைம%�. 

மகி��� வாF� ச�தி ெப2கி!ேறா�. மக5ஷிகளி! அ'8 வ-ட�திேலேல ஒ!றி 
வாF� த�தி ெப2கி!ேறா�. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

1.ந� உட���8 பல உண0,க8 இ'#பிI� 

2.அதனத! உண0,க8 ெப1ற அD�க8 அ� அ� வள0வத1� 

3.அதனத! ெசய�கைள உ'வா���. 

அத1� உண, ெகா$#ப� உயிரான தா) தா!. 

உதாரணமாக வி4ணிேல ேதா!றிய ஒ' உயிரD Kமியி! ஈ0#;��8 வ�� ஒ' 

ப'�தி. ெச�யி! மீ� வ :��தா� ஒ' ;Fவாக உ'வாகி!ற�. 

ப'�தி. ெச�யி� உ'வா�கிய அ�த அD உயி0தா! உ'வா�கிய�. ஆனா�� 

அதி� உ'வான அ�த அDவி! த!ைம 

1.த! பசி�� ஏGக#ப$�ேபா� 

2.இGேக இ�ைலெய!றா� அ� <க0�� 

3.அ� (ப'�தி. ெச�) இ'��� ப�க� நக0�� ெச���ப� ைவ�கி!ற� அ�த 

அD. 

அ� தா! Lஷிகவாகனா. கணGக9�� அதிபதி கணபதி. 



அ#ேபா� அ�த# ;Fவி! உடலி� ப'�தி. ெச�யி! அD�க8 அதிகமாக 

இ'#பதனா� இ�த உடைல இய��வ� “கணGக9�� அதிபதியாக இ'��” 

இய��கி!ற�. 

ஆகேவ இைத. Hவாசி�� 

1.இGேக இ�ைல எ!றா�� 

2.இ!ெனா' ப�க�தி1� அ� நக0�தி. ெச!2 

3.அைத உணவாக உ-ெகா89� நிைலைய உ'வா��கி!ற�. 

பறைவ இனGக8 மர�தி! ேம� �MH ெபா5�கி!ற�. �MHகேளா அ� இைர 

ேத�. ெச��� வழியி�ைல. 

இ'#பிI� தா! �-ைடயி-$ 6-�ேல இ�த� �MHகைள# ெபா5�� வி-டா� 

அத1�# பா�கா#பான 6$கைள� க-�வி-$ த! இன�தி1� அ� உணைவ� 

ேத�. ெச!2 எ$�� வ�� �MH�� அ� இைர ெகா$�கி!ற�. 

1.அதிேல விைள�த உ'வான அ�த� �MHகேளா 

2.இ�த� தாயி! ச#த�ைத� ேக-டா� ேபா�� 

3.“ஆ…” எ!2 வாைய� திற�� ஒ!ேறா$ ஒ!2 ச#த� ேபா-$ வாைய� 

திற��வி$�. 

இைத# ேபால�தா! இ�த உயி0 ப'�தி. ெச�யி! ச�ைத அ� <க0�த பி! 

க'வாகி அ�த அDவி! த!ைம உ'வாகியபி! த! பசி�காக ஏG�கி!ற�. 

அ� ஏG��ேபா� 

1.உ'வா�கிய அ�த “உயி0 தா!” இத1�� தா). 

2.அதIைடய உண0வி! த!ைம இ�த “உட� தா!” த�ைத. 

இ�த� த�ைதயி! வ�வி! த!ைம ெகா4$தா! தாயி! இய�கேம உ8ள� 

எ!பைத ேவதGகளி� இ� ெதளிவா�க#ப-$8ள�, இைத நா�� ெதளிவாக� 

ெத5�� ெகா8வ� நல�. 

ஆகேவ ந� உயி0 தாயாக நி!2 இ�த உடைல� கா�க எ4Dகி!ற�. 

இைத# ேபால�தா! அ�த உயி0 �தலி� அ�த# ப'�தி. ெச�யி� உ'வான அ�த 

அDவி! த!ைம�� அ�த. ெச� எGேக இ'�கி!றேதா அத! ப�க� மண�ைத 



<க0�� இ�ேவ அைழ��. ெச!2 அGேக ெகா4$ அ� உணவாக ஊ-ட. 

ெச)கி!ற�. 

இ� ப5ணாம வள0.சியி� இ*வா2 நக0�� ெச!2 அ� ெசய�ப$��கி!ற�. 

 

 



 
உயிரா- தா� இய�க3ப�கி�ேறா�… உயி( தா� அைனதி8*� காரண� 

  

ந�ைம� தி-�யவைன எ4D� ேபா� அவைன. H�மா விடலாமா…? ெகாைல 

ெச)யலாமா…? எ!2 6ட எ4ண� வ��வி$கிற�. ந� பி8ைளகளாக 

இ'�தா�� 6ட ெவ2��� த!ைமேய வ'கிற�. 

இ� எ�லா� கலி தா!. 

1.ெவ2��� த!ைம ெகா4$ ெகாைல ெச)ய ேவ4$� எ!ற உண0ைவ 

எ$��� ேபா� 

2.அ�ல� அவI��� ெதா�ைல ெகா$�க ேவ4$� எ!ற எ4ணGக8 வ'� 

ேபா� 

3.ந� உட���8 அேத உண0வாக� கலி ஆகி 
4.மனிதைன உ'வா�கிய ந�ல அD�கைள நம��8 நா� ெகாைல 

ெச)�வி$கி!ேறா� எ!பதைன மற��விடாத:0க8. 

அ�த வ�வான விஷ� த!ைமக8 மனிதைன உ'வா��� அD�கைள… 

அதIைடய ெசயலா�கGகைள மா1றி வி-டா� கலியாக மா2கி!ற� 

நம��8ேளேய. 



ம1ற விஷ�தி! த!ைமைய# ெப'�கி மனிதன�லாத உ'ைவ உ'வா��� 

நிைலக8 ெப12வி$கி!ற�. இைத நா� மா1ற ேவ4$ம�லவா. 

1.ஒ*ெவா' உடைல%� கா�க… உயி'ட! ஒ!றிய உண0,க8 தா! வ'கிற�. 

2.இ�த உடைல� கா�க� தா! இ�த உண0.சிகைள� N4� இய�க. ச�தியாக 

வ'கிற�. 

இ� யாரா� இய�க#ப$கிற�…? 

ந� உயிரா� தா! இய�க#ப$கிற� எ!பைத மனிதனான பி! ெத5�� 

ெகா4டவ! அகCதிய!. ஆகேவ அவ! 6றிய வழி#ப� பா0�ேதா� எ!றா� 

தா! நா� எைத எ4Dகி!ேறாேமா அைத� தா! ந� உயி0 உ'வா��கிற�. 

அவ! நம��8 இ'�க#ப$� ேபா�… 

1.அவைன எ4ணி உய0�த ஞானியி! உண0,கைள எ$�க#ப$� ேபா� அதைன 

ந� உட���8 உ'வா��வ�� அவேன தா! 

2.அ�த ஞான�தி! வழியி� எ4D�ேபா� அ�த. Hைவயி! எ4ணGக8 

வ'கிற� 

3.அ�த எ4ண�தி! அட0�தியானா� த:ைமைய ந:�கி$� வ�வாகிற�. 

4.த:ைமைய ந:�கி$� வ�வா�க#ப$� ேபா� அ�த உயி5! இய�க�தா� த:ைமக8 

நம��8 ;காத த!ைம வ'கிற�. 

எ�தைனேயா ேகா� உட�கைள# ெப12 மனிதனான பி! நா� எ�லாவ1ைற%� 

அறி�தி$� உண0, வ'கிற�… கா0�திேகயா. ந� உட���8 த:ைம எ!ற 

உண0விைன… அ�த நMசிைன மலமாக மா1றி$� உடலாக மா1றிவி$கிற� ந� 

உயிேர தா!. 

அவ! தா! இ�தைன ெசய���� காரண�…! 

எைத இ�த உடலி� ஆைச#ப$கி!ேறாேமா அைத உ'வா�கிவி$கி!றா!. 

ஆகேவ த:ைமகளிலி'�� வி$பட ேவ4$� அ'8 ஒளி ெபற ேவ4$� எ!ற 

உண0, ெப1ற பி! நMைச ஒளியாக மா12கி!றா!. 

இைத# ெபற�6�ய த�தியாக எ�ேலா'� வர ேவ4$� எ!பத1�� தா! 

மாமக5ஷி ஈCவராய �'ேதவ0 ஒ*ெவா' கால க-ட�தி�� என�� (ஞான�') 

எ#ப�# ேபாதி�தாேரா 



1.அவ0 கா-�ய அ'8 வழியி� உGக9��89� அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! 

ச�திைய இைண�க#ப$� ேபா� 

2.வசிOட0 அைத# ெபற ேவ4$� எ!ற ஆைசயி! த!ைமைய ந:Gக8 அதிகமாக 

வள0�தா� “அ� பிர�மமாகி…” 

3.உயிைர# ேபா!2 அ�த உண0வி! த!ைம ஒளியாக மாறி நா� 

க�கியாகி!ேறா�. 

 

ஒேர நிைலயி- ஆ�டவனி� ெபயைர ம��� உ9ச��� ெகா��… 

ஆ�டவ� பா- ெச-வத-ல வா:�ைக 

  

மனைத ஒ' நிைல#ப$�த ேவ4$�…! ஆ4டவனிட� ெச!2 ஐ�கிய#பட 

ேவ4$�…! எ!றா� அ#ப�#ப-ட ஆ4டவ! எG�8ளா!…? 



1.ஒ!2ட! ஒ!2 இைண�த� தா! “ஆதி ச�தியி! நிைலேய….!” 

2.கா12� ந:'� ேமா�4டா� “ஒளி..” உ'வாகி!ற�. 

3.ஒலி%� ஒளி%� ேமா�4டா� “ஜ:வ!…” உ4டாகிற�. 

4.ஒளி ந:0 ஒலி எ�லாேம ேச0�த பிற�தா! அ�த ஜ:வI��. “Hவாச� ��#ேப…” 

வ'கிற�. 

5.Hவாச� ��#; வ�த,ட! பல உண0வி! எ4ணGக9ட! அ�த ஜ:வ! (அD) 

ேமாதி ேமாதி “ஈ0��� ச�தி ெப12. Hழ�கிற�…” 

அ�த ஈ0#பி! நிைல�ெகா#ப அ� தன��8 ேசமி�த �ண�தி! த!ைம�ெகா#ப 

இ�த# Kமியி� உ8ள பல ச��க9ட! ேமாதி ேமாதி த! வள0.சி�� அத! 

Hவாச�தி1ெகா#ப “வழி� ெதாடைர# ெப2கி!ற�…” 

ஒ!2ட! ஒ!2 ேமாதாத நிைலயி�… “ஜ:வேன ெபற ��யா�…!” 

இர4$ நிைலக8 ெகா4ட நிைலயி� ேமாதலி� L!றாகி நா!காகி பலவாகி. 

Hழ�வ� தா! இ�த அக4ட அ4ட�தி�8ள எ�லா ஜ:வ!க9�…! 

(ம4டலGகளாக இ'�தா�� ச5 உயி5னGகளாக இ'�தா�� ச5 

அ#ப��தா!…!) 

1.தனி�த (ச�தி) ஆ4டவ! எ!2 எGேக இ'�கி!றா!…? 

2.ஆ4டவனி! ெபயைர ெஜபி��� ெகா4ேட நா� எGேக ெச�ல# ேபாகிேறா�…? 

3.��ேவ இ�லாத உ4ைமயி! ஒளி0 த��வ அட�கேம (ேபர'8 ேபெராளி) அ�த 

ேமாதலி! Hழ1சியி� தா! உ8ள�. 

ஆதி ச�தி எ!ப� விஷ�. அ�த விஷ� விஷம1றைத� தா��� ெபாF� 

ஏ1ப$வ� ெவ#ப�. ெவ#ப�தினா� ஈ0��� கா�தமாகி ம1றைத� கவ0�� ஒ' 

திட# ெபா'ளாகி!ற�… “பர�ெபா'8…” 

ேமாதவி�ைல எ!றா� எ�,ேம சி'O�யாகா�. ஒ!2ட! ஒ!2 

ேமாதவி�ைல எ!றா� ஆ4டவ! எ!ற ெசா���ேக ெபா'8 இ�ைல…! 

ேமாதலினா� ஏ1ப$� அ�த. Hழ1சியி� ஜ:வ! ெகா4ட வள0.சியி� 

உ'வGகளாகி மனித! வைர வள0.சி ெப12 வ��8ள நா� 

1.எ�லாமி� எ�லாமாக…. 

2.”ஒளிர� 6�ய எ�லாேம ஆ4டவ! தா!…!” எ!2 உண0த� ேவ4$�. 



ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

த:ைமயி! நிைலகைள மா1றியைம��� ச�திைய ஞானிக8 “நரசி�மா…” எ!2 

கா-$கி!றா0க8. 

அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திைய� தன��8 ெச��த#ப$�ேபா� உட���8 

எைத%� உ-;க விடாதப� வாச�ப� மீ� அம0�� த:ைமக8 வராதப� இGேகேய 

பிள�� வி$கி!றா!. உ8ேள ெச!றா� தாேன த:ைமயி! நிைலக8 வ'�. 

அ!றாட வா��ைகயி� த:ைம ெச)ேவாைர# பா0�கி!ேறா�. அத! Lல� த:ைம 

ெச)தா! எ!2 நா� அறி�� ெகா8ள உத,கி!ற�. 

ஆனா� த:ைம ெச)வா! எ!2 �தலி� பதி, ெச)� ெகா4டா� எ!றா� அ�த� 

த:ைமயிIைடய நிைலகைள அட�க அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெபற 

ேவ4$� எ!2 நா� எ4ணி எ$�த� ேவ4$�. 

பி! எGக8 பா0ைவ எ�ேலாைர%� ந�லதா�க ேவ4$�. எ!ைன# பா0��� 

ெபாF� அவ'�� ந�ல எ4ண� வர ேவ4$� எ!ற உண0விைன நா� பதி�� 

வி-டா� 

1.அவ0 த:ைம ெச)தா�� இGேக நம��8 அ� பதிவாகா�. 

2.அைத ஈ0��� த!ைம வரா�. 

இ#ப� அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 உண0ைவ நம��8 வ� ெகா89� ேபா� 

அ�த� த:ைம ந�ைம இய�கா�. ந�ைம# பா0���ேபா� அவIைடய த:ைமயி! 

உண0ைவ இைத அட���. 

இைத�தா! ந: விழி�தி' எ!2 ஞானிக8 கா-$கி!றன0, 

அைத வி$��வி-$… நா� “என�� இ� ேதைவ… அ� ேதைவ…” எ!2� “நா! 

இ!னா'�� ந�ல� ெச)ேத!… ஆனா� என��� த:ைம ெச)தா!…” எ!றா� 

ந�ைம இ'8 R��த நிைல�ேக அைழ�� ெச���. 

ஆைகயினா� எ�த ந�லைத. ெச)ேதேனா அ�த ந�லதி! த!ைமக8 அGேக 

விைளத� ேவ4$� எ!ற இ�த உண0விைன நா� எ4Dத� ேவ4$�. 

அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி நாGக8 ெபற ேவ4$� எ!ற இ�த உண0விைன 

அதIட! வ� ேச0��� ெகா4$ இைத நா� வ�#ப$�தினா� 



1.நம��8 த:ைம விைளயா�. 

2.ந�ைம# பா0���ேபாேத த:ைமைய விைளவி��� நிைலக8 அGேக ஒ$G��. 

இ� தா! நரசி�மா. வாச�ப� மீ� அம0�� (Hவாசி��� இட�) நம��8 <க'� 

ச�தி இG� வராதப� இைத� த8ளிவி-டா� 

1.அ�த� த:ைமைய விைளவி��� எ4ணGக8 நம��8 உ'வாகா�. 

2.த:ைமைய விைளவி��� வி�� இGேக உ'வாகா�. 

3.அ� விைனயாக வரா�. விைன�� நாயகனாக இைத ஏ1கா�. 

அைத�தா! ேகாத4ட�ைத �றி�த பி! சீதாைவ� தி'மண� ெச)� ெகா4டா! 

க�யாணராமா…! எ!2 கா-$கி!றா0க8. 

அதாவ� த:ைம ெச)%� உண0,கைள �றி�� வி-டா� மகி�.சிைய� தன��8 

அரவைண��� ெகா8ள ��%� எ!2 ெதளிவாக� கா-$கி!றா0க8. 

த:ைமைய �றி��� நிைலயாக அ�த அ'8 மக5ஷிகளி! உண0ைவ நம��8 

ேச0�� ெகா4�'�தா� நம��8 அரவைண��� ச�தியாக� தன��8 <க0�� 

நா� எ!2� மனித! எ!ற நிைலகளி� �Fைம அைடய ��%�. 

அ�த ெம) ஞானியி! உண0,ட! ஒ!றி பிறவியி�லா# ெப' நிைலைய அைடய 

��%�. 



 



 

*! ெகா�த ஆம ;தி எ�ற ஆ<ததி� பல� 

  

எ�தைகய �ைறகைள� க4டா�� நம��8 உ-ெச!2 ந�ைம ேவதைன#பட. 

ெச)%� ெசய�கைள� த$�� நி2�த “ஆ�ம H�தி…” எ!ற ஆ%த�ைத 

உGக9��� ெகா$�கி!ேறா�. 



அைத ந:Gக8 பய!ப$��வத1� யா� பனிெர4$ வ'ட கால� நம� �'நாத0 

கா-�ய அ'8 வழி#ப� கா$ ேமெட�லா� அைல�� அ�த ஆ1றைல# ெப1ேறா�. 

ஒ' ம'�ைத� தயா0 ெச)� “ேநா) ேபா)வி$�…” எ!2 ைவ�திய0க8 

ெசா�கி!றா0க8. 

ைவ�திய�தி! �ைறகளி� ேநா) ந:Gகினா� அவ'��# ெபா'8 கிைட��� 

எ!ற நிைலகளி� ைவ�திய0க8 ெச)கி!றா0க8. 

நம� �'நாத0 ெகா$�த நிைலகேளா �!பGக8 விைளய ைவ��� 

நிைலகளிலி'�� மீ8வத1� எ!ைன# பனிெர4$ வ'ட கால� கா$ 

ேமெட�லா� அைலய. ெச)தா0. 

அவ0 ெசா!ன �ைற#ப� அGேக அைல�ேதா�. 

1.தாவர இன�தி! உண0வி! ச�� எ*வா2 ேவைல ெச)கி!ற�…? எ!ற 

நிைல%� 

2.மனித சMசாரேம இ�லாத நிைலக8 அGேக அைமதி ெகா4�'�க#ப$� 

ெபாF� 

3..மனித உண0வி! எ4ணGக8 எ*வா2 ெசயலப$கி!ற�…? எ!ற எ4ண�ைத 

எ$�� 

4.அைத# மனித உடலி� விைளய ைவ��� �!ப�ைத ந:�கி$� ஆ1றைல 

ஞானிய0க8 எ*வா2 ெப1றா0க8…? எ!ற நிைலைய 

5.எ�ைம# ெபற. ெச)தா0 �'நாத0. 

அைத# ெபற. ெச)தபி! என�� அ��க� �!பGகைள விைளய ைவ�� அ�த� 

�!ப�ைத ந:�க… “ந: எ#ப� எ$�க ேவ4$�…” எ!2� உண0�தினா0. 

அவ0 கா-�ய வழி#ப� யா� எ$��� ெகா4ட உண0வி! ஆ1றலா�தா! 

எம��8 வர�6�ய �!ப�ைத%� எம��8 வர�6�ய வியாதிைய%� நிவ0�தி 
ெச)ய ���த�. 

நம� �'நாத0 கா-�ய வழியி! த!ைமைய எம��8 பதிய. ெச)� ெகா4ேட!. 

அைத ஒ*ெவா' ேநர�தி�� எ$�� அதிேல வள0��� ெகா4ட “அ�த உண0வி! 

எ4ண அைலகைள�தா!” உபேதச �ைற#ப� 

1.ஒ*ெவா' உண0வி! அைலக9��� (ந!ைம த:ைமகைள உ'வா���) 



2.ந!ைமைய உ'வா��� உண0,ட! கல�� உபேதசி�க#ப-$ 

3.இ�த உண0,கைள உGக9��8 திணி�கி!ேற!. 

4.உGக8 �!ப�ைத# ேபா�க உGக9��8 அ�த ந�ல உண0விைன# பதிய. 

ெச)கி!ேற!. 

�!ப�ைத ஊ-$� உண0,க8 உGகைள ஆ-�#பைட��� உண0,கைள� 

N4ட. ெச)கி!ற�. 

ந:Gக8 அ�த மனதி! நிைலகைள அட�கி உGகைள� கா�க�6�ய அ�த. ச�திைய 

ந:Gக8 ெப2வ1��தா! இைத. ெசா�கி!ேறா�. 

அ�த# பனிெர4$ வ'ட கால அIபவ�தி! நிைலைய யா� ெசா��� ெபாF� 

அ�த� �!ப�திIைடய நிைலகைள ெம)ஞானியி! அ'8 ஒளி%ட! கல�� 

தி'�ப உபேதச�தி! வாயிலாக “வா�கி! நிைலக8 ெகா4$… உGக8 உடலிேல 

பதிய. ெச)கி!ேறா�…” 

அ*வா2 பதிய. ெச)த அ�த வி�தி! நிைலக9�� ெம) ஞானிகளி! ச�திைய# 

ெப2வத1� ந:Gக8 எ�த நிமிடமானா�� “ஓ…� ஈCவரா…” எ!2 உGக8 உயிைர 

எ4ணி எ$�க ��%�. 

மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திைய நாGக8 ெபற ேவ4$� எ!2 ஏGகி மக5ஷிகளி! 

அ'8 ச�திைய எGக8 ஜ:வா!மா ெபற ேவ4$� எ!2 உGக8 உட���8 

நிைன��. ெசய�ப$வ :0க8 எ!றா� �!ப�ைத# ேபா�க� 6�ய ெம)ஞானியி! 

அ'8 ச�தி உGக9��8 ஊ$'வ. ெச)கி!ற�. 

1.உGகைளயறியாம� ஆ-�#பைட��� மன��ழ#ப�ைத மன��ைட.சைல இ� 

நிவ0�தி ெச)கி!ற� 

2.உGக8 எ4ண�தி1�8 ெதளிவா�கி உGக8 வா��ைகயி� உGக8 ெசயைல%� 

ெதளி,பட. ெச)ய இ� உத,கி!ற�. 

3.வியாபார�தி�� உGகைள� ெதளிவா�க. ெச)கி!ற�. 

4.�$�ப�தி�� உGகைள� ெதளிவா�க. ெச)கி!ற�. 

5.�$�ப�தி�� ஒ12ைமயா�க. ெச)கி!ற�. 



 

ெம� ஒளியான அக அழைக� காண =ய>?க�… ேபர!� ெப8% 

ேபெராளியாக நி9சய� மா%வ @(க� 

  

1.க4ணா�யி� ப���8ள Nசிைய� �ைட�தா� தா! ந� �க� ெதளிவாக� 

ெத5%�. 

2.இ'-�� உ8ள ெபாF� ெவளி.ச�ைத� காண �ய�கிேறா�. 

3.ெவயிலி� உ8ள ெபாF� தா! நிழ��காக ஏG�கி!ேறா�. 



ஆனா� இ�த நிைல ெப1ற பிற� உ4ைமயி! நிைலயிேலேய உ8ேளாமா…? 

த!னி.ைச#ப� இ�த வழி� ெதாட5! வா��ைகயிேல தா! Hழ!2 

ெகா4$8ேளா�. அேத ேபா� ந� வா��ைகயி� பல நிைலகைள ந� உட���8 

6-�� ெகா4$8ேளா�. 

இ�த நிைலைய மா1றி உ4ைமயான ஒளிைய� காண �ய�கி!ேறாமா…? ச12. 

சி�தி%Gக8…! 

க4ணா�யி� உ8ள Nசிைய அக1றிவி-$� ெதளிவான உ'ைவ� காண 

ஆைச#ப$கி!ேறா�. ஆனா� 

1.ந� உடலி�8ள அH�த அைலகைள%� த:ைமயான எ4ணGகைள%� 

மா1றிவி-$ 

2.ந��ைடய உ4ைமயான அழைக� காண வி'�;வதி�ைல…! 

ந�மிட� உ8ள அH�த அைலகைள அக1ற “நா� ஆைச#படாம�…!” 

1.கட,8 வ�� தானாக அக12வா!……! எ!2 

2.ெத)வ�திட� ேவ4� அக அழைக� காண வி'�;கி!ேறா�. 

ஒ' ெச�பி� உ8ள அH�த ந:5� அத1� ேம� ந�ல ந:ைர ஊ1ற ஊ1ற ந�ல ந:'� 

அH�த ந:'� ேச0�� ெவளி#ப-$# பிற� அைன��ேம ந�ல ந:ராக மா2கி!ற�. 

இைத# ேபா!2 தா! ந�மிட� உ8ள த:ய அD�கைள%� அH�த 

உண0,கைள%� அக1ற 

1.நா� எ$��� அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தியி! ஈ0#பினா� 

2.ேம�� ேம�� ேசமி�க#ப$� ந� உண0வி! அைல அதிக#ப$� ெபாF� 

3.த:ய அD�க8 எ�லா� பல Tப�தி� ந�மிடமி'�� ெவளி#ப-$. 

ெச!2வி$�. 

அேத சமய�தி� ந� உடலி� உ8ள இர�த நாளGகளி� ஆ�ேராஷமான ஆ!மா 

ஏறியி'�தா�� த:ைமயான உண0,க8 ந�மிடமி'�� ெவளி#ப$� ெபாF� அ�த 

ஆ!மாவி1�க�த ஆகார� கிைட�காததா� அத! பாதி#பான உண0.சியி! 

N4$த�� ந�ைம ஒ!2ேம ெச)ய ��யா�. 

இைத ந:Gக8 உண0�� ெகா4டா� தா! உGக9��8 வள0.சியி! த!ைம 

6$�. ஏென!றா� 

1.இ�த# பிர�மா4டமான அ4டசராசரGகளி� உ8ள 



2.அைன�� ச�திகைள%� அறி%� ஆ1ற� மனித ஆ!மாவி1��தா! உ4$. 

3.மனித ஆ!மாவினா� ��யாத ச�தி எ�த. ச�தி��மி�ைல. 

ஆகேவ இ�த உடலி� நா� வாF� கால�தி� உய0 ஞான�தி! ச�திகைள. 

ேசமி�� உயிரா!மாவி1� அைத ஊ-டமாக� ெகா$�� ெம) ஞான�தி! வ :5ய 

ச�தியாக நா� ஒ*ெவா'வ'� வளர ேவ4$�. 

உGகைள ந:Gக8 ந�;Gக8. ெம) ஒளியான அக அழைக� காண �ய�Gக8. 

ேபர'8 ெப12 ேபெராளியாக நி.சய� மா2வ :0க8…! 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திகைள நிக�கால�தி� வள0�தா� எதி0கால�தி� ந:Gக8 

அ'�ெப'� ஞானி ஆகலா� 

நிக�கால�தி� ஒ' பா�; த! இைர�காக தவைளயி! மீ� த! விஷ�ைத# 

பா).சி அைத உணவாக எ$���ெகா8கி!ற�. 

1.ஆனா� தவைளயிIைடய நிக�கால� – பா�பிடமி'�� த#பி�க� 6�ய 

எ4ண� 

2.அ�த. ச�த0#ப� பா�பி! விஷ� இத1�8 அதிகமான பி! 

3.எதி0கால� பா�பி! நிைலகளாக உ'ெப2கி!ற� 

4.பா�பி! உட���8 ெச!2 தவைள பா�பாக# பிற�கி!ற�. 

5.ஆக தவைளயி! இ�த நிக�கால� அதIைடய எதி0கால�ைத நி0ணயி�கி!ற�. 

இ#ெபாF� மனிதனாக இ'��� நா� ேவதைன#ப$ேவா'ைடய உண0ைவ நா� 

ேக-கி!ேறா�. அ�த ேவதைன உண0,க8 நம��8 ஆகிவி-டா� அ�த ேவதைன 

வள0.சி ஆகிவி-டா�… “ேவதைன எ!ற உண0,��” – ந� எதி0கால�ைத 

அைம�� வி$கி!ற�. 

இைத# ேபா!2 க$� த:ைமகளி� இ'�� நா� த#;த� ேவ4$�. 

ஏென!றா� இ!ைறய மனிதனி! வா��ைகயி� எ�தைன �யரGகைள 

எ4Dகி!ேறாேமா அைவ எ�லா� எதி0கால�ைத நி0ணயி��வி$�. 

நா� ந��ைடய எதி0கால�ைத நி0ணயி�க ேவ4$ெம!றா� அ�த மக5ஷிகளி! 

ஆ1றைல நா� ெப2த� ேவ4$�. 



1.நம��� �!ப� வ'�ெபாFெத�லா� அைத மற�க 

2.மக5ஷிகளி! உண0ைவ நா� ெபற ேவ4$� எ!2 ஏGகி# ெப1றா� – இ�த 

நிக�கால� 

3.எதி0 கால�தி� அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 வ-ட�தி� ந�ைம அைழ��. 

ெச���. 

இைத ந:Gக8 ெப2� த�தி�� சிவ!ரா�தி5 எ!2� ந:Gக8 விழி�தி'�க 

ேவ4$� எ!2� ெசா�வ� இ�தா!. 

1.ஏென!றா� எ�தைகய த:ைமைய நா� ேக-$ண0�தா�� 

2.”அ� நம��8 உ-;���” அ� ந� எதி0கால�ைத நி0ணயி��விட�6டா�. 

3.நிக�கால�தி� அைத வள0�திட� 6டா�. 

நிக�கால�தி� அ'8 மக5ஷிகளி! உண0ைவ நம��8 வள0��� ெகா4டா� 

எதி0கால� நா� ஒளியி! சUரமாக# ெபற ��%�. 

இைத� கா-� உண0��வத1��தா! யாைனயி! சிரைச மனித உடலி� ெபா'தி 
விநாயகைர� கா-�னா0க8 ஞானிக8. 

மி'க நிைலயி� ேச0��� ெகா4ட நிைலகளி� அதIைடய நிக�கால�தி� 

ஒ*ெவா' சUர�தி�� கா��� ெகா4ட உண0,கைள வள0�� வள0�� அதனி! 

எதி0காலமாக – இ!2 ந�ைம மனிதனாக உ'வா�கிய�. 

மனிதனி! வா��ைகயி� த:ைமகைள ெவ!2 உண0விைன ஒளியாக மா1றி 
இ!2� �'வ ந-ச�திரமாக வ :1றி'��� �'வ மக5ஷி%� அவைர# பி!ப1றி 
ெச!ற அ�த அ'8 மக5ஷிகளி! உண0,கைள நா� கவர ேவ4$�. 

1.இ�த நிக�கால�தி� எ�தைகய த:ைமகைள� க4$ண0�தா�� 

2.அ�த� த:ைமைய ந:�க அ�த மக5ஷிகளி! ஆ1றைல நா� ெபற ேவ4$� எ!2 

ஏGகி# ெப1றா� 

3.ந� நிக�கால� எதி0கால�தி� ஞானிக8 அைட�த எ�ைலைய அைடய ��%�. 

ஏென!றா� ப4பா� அ!பா� ப5வா� என�� இ#ப�. ெச)தா0கேள… என��� 

�ேராக� ெச)தா0கேள… எ!2 இ�த நிக�கால�தி� நா� அதிகமாக 

ம1றவ'ைடய எ4ண�ைத அதிக5�� வி-டா� எ!ன ஆேவா�…? 



நா� யா0 ேம� பைகைம ெகா4ேடாேமா அ�த உண0,க8 நம��8 வளர#ப-$ 

1.இைத நிக�கால�தி� வள0�தபி! 

2.எதி0கால� அ�த# பைகைம உண0,க8 நம��8 வ�� 

3.அவ0 உடலி� ;��� 

4.இ�த# பைகைமைய த:0��� உண0.சிகளி! ேவதைனைய உ'வா�கி அ�த 

உடைல�தா! வ :����. 

பி! அ�த ேவதைனைய உ'வா�கிய பி! எ�தைகய ேவதைனயி! உண0,க8 

அD�க8 ஆனேதா அ$�� ேத)பிைறயாக ம1ற மனிதன�லாத உடைல�தா! 

உ'வா���. 

இைத#ேபா!ற நிைலகளி� இ'�� நா� மீ8வத1��தா! இ�த சிவ!ரா�தி5 – ந: 
விழி�தி'. 

1.பல ேகா�. சUரGகளி� இ'�� ந: த#பினா) 

2.எ�காரண�ைத� ெகா4$� த:ைமக8 வளராதப� அ'8 உண0ைவ. ேச0��� 

நிைலயி� 

3.இனி எ#ெபாF�� ந: விழி�தி'�த� ேவ4$�. 



 

 

 
 



 
அக�திய� அ!ைள3 ெபற மறA� விடாத@(க�… தவறி விடாத@(க� 

  

ெத! �'வ� வட �'வ� எ!கிற ேபா� 

1.ெத! �'வ� Kமியி! அ.சிேல இ'�கிற� 

2.வட �'வ�தி! வழியாக வ'� ேபா�… ம1ற� எ� வ'கிறேதா ஒ��கி� 

த89�. 

3.ெத! �'வ� தன��8 இF��� ெகா89�… பி�#பாக இ'���. 

இதIைடய கா�த# ;லனறி,கைள அறி�� ெகா4$ இ!2 விMஞான 

அறி,களி� பல விதமான வி�ைதகைள. ெச)கி!றன0. 

�'வ# ப�திைய அறி�� இ!2 விMஞானி அைத. ெச)கி!றா!. அ!2 

�'வ�தி! எ�ைலயி� நி!றா! அகCதிய! 

அ�த� �'வ�தி! எ�ைலயி� அகCதிய! இ'��� ேபா� வாIலக ஆ1றைல 

அறி�தா!. �'வ�தி! எ�ைலயி� அவ! நி!2 

1.�'வ�தி� ந:ளமாக இ�த# Kமி மா2� ேபா� (ேகாழி �-ைட ேபா� ந:ளமாக) 

அதனி! உண0ைவ மா1றியைம�� 

2.சமமான நிைலயி� ைவ�தா! அகCதிய!… இ!2� அவ! ைவ�த� தா! 

ஓ�� ெகா4$8ள�. 



ஏென!றா� ச0வ�ைத%� தன��8 கவ0�தி$� ச�தியாக அவ! எ�ைல கட�� 

த! எ4ணGகைள வி4ணிேல ெச��தி… உண0வி! த!ைம ஆ1றைல# ெப2� 

ேபா� “�'வ�தி! வழியாக� தா!…” இவ! <க0�தறிய ���த�. 

அத! வழி அறி�த அகCதிய! இ!2 �'வ ந-ச�திரமாக இ'�கி!றா!. 

அதிலி'�� வர�6�ய உண0,கைள. R5ய! கவ0�� அைலகளாக மா1றி� 

ெகா4�'�கி!ற�. ந� Kமி �'வ�தி! வழியி� அைத� கவ0கிற�. 

அ#ப�� கவர#ப$� ேபா� 

1.அவ! எ#ப� ஒளியி! த!ைம ெப1றாேனா… Kமிைய� திைச மா1றினாேனா… 

2.இைத# ேபா� அவ! உண0வி! த!ைமைய நா� அைனவ'� ெபற ��%�. 

3.அ#ப�# ெப2வத1�� தா! அகCதிய! விநாயக0 த��வ�ைத� ெகா$�தா!. 

அதாவ� �! ேச0��� ெகா4ட விைன�� நாயகனாக இ!2 ந�ைம மனிதனாக 

உ'வா�கிய� எ!2 மனித உடலி� யாைனயி! தைலைய# ேபா-$ 

1.வடேம1காக விநாயகைர ைவ��… வடகிழ�காக வி4ணிேல ந�ைம உ12# 

பா0���ப� ெச)� 

2.அகCதிய! எ#ப� ஒளி உட� ெப1றாேனா �'வ ந-ச�திரமாக ஆ�� ப'வ� 

ெப1றாேனா 

3.த! இன ம�க8 அைத# ெப2வத1காக… அவ! இ'��� ேபா� அ�தைகய 

நிைலைய உ'வா�கி வி-$. ெச!றா!. 

அவ! வழியிேல ெச!2 அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ நா�� ெபற 

ேவ4$�. ந� உடலி� ஆழமாக ஊ�விைன எ!ற வி�தாக அைத# பதிவா�கி� 

ெகா4டா� கா12��8 மைற�தி'��� அ'8 உண0ைவ நா� ெபற ��%�. 

ஏென!றா� அவ! ச0வ ச�தி%� ெப1றவ!. ெத1கிலி'�த அ�த உண0,க8 அ� 

வழ�கி� வ�த உண0வி! த!ைமைய� கவ0�� அவ! ஒளியி! உட� ெப1றா!. 

அ�த உண0வி! த!ைம வட�கிலி'�� Kமி��8 பரவி� ெகா4$ தா! உ8ள�. 

1.அ� வ'� பாைதயி� வடகிழ�கிைன உ12 ேநா�கி – அதிகாைலயி� நா� 

<க0�� 

2.அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ச�திைய எ#ேபா�ேம எ$�க ��%� எ!ற 

த!ன�பி�ைக ெகா8ள ேவ4$�. 



அவ! உண0ைவ எ$�� நம��8 உ'வா�கினா� நம� உயி0 அத! வ�வாக� 

ெகா4$ ெச�கிற�. ஆகேவ அ�த அகCதிய! ெப1ற அ'ைள# ெபற 

மற��விடாத:0க8… தவறி விடாத:0க8. 

அகCதிய! �'வனாகி� �'வ ந-ச�திரமான உண0ைவ ந:Gக8 உGக8 

வா��ைகயி� ேச0��� ெகா4ேட வர ேவ4$�. அ�த உண0,கைள வ� ஏ1றி� 

ெகா89Gக8. அவ! உண0ைவ# ெப1ற பி! அவ! அைட�த எ�ைலைய நா� 

அைடயலா�. 

இ�த# Kமியி� உயிரD ேதா!றி உண0வி! த!ைம ஒளியாகி ஆன பி! 

1.R5யேன அழியலா�… அ�தைகய ச�த0#ப� வ�� ெகா4$8ள� 

2.இ�த# பிரபMசேம அழிய# ேபாகிற�… இதிேல சி�கிய உயிரD�க8 எ�லா� 

மீ4$� ேவ2 பிரபMச�தி� பர,� 

3.எ�த# பிரபMச� கவ0கிறேதா அGேக ெச!2 அ$�த உட� ெப2� ச�த0#ப� 

கிைட��� வைர ேவதைன தா! இ'���. 

4.நரகேலாக�ைத� தா! அIபவி��� ெகா4�'�க ேவ4$�. 

ஆகேவ இ!2 இ�த உடலி� ந�ல நிைன, இ'��� ேபாேத அ�த அ'8 

உண0ைவ. ேச0��� ேகா4டா� நா� அGேக ச#த5ஷி ம4டல� ெச�கிேறா�. 



 

உ�ைன<� �ஷியாக ஆ�கதா�.. ஈ�வரப�டனாகிய யா� க�� தவ� 

ெச�� இAத உலகி- ;8றி� ெகா���ேள�…! 

  

“5ஷி நிைல…!” ெப1ற மக5ஷிகளி! நிைலெய�லா� ஒ!றிர4$ நாளி� பாட 

நிைலயி� ெசா�ல ��யாத நிைலய#பா. 

5ஷி அ'8 ெப1றவ0க8 எ�லா� 

1.இ*,லைக… இ*,லக ம�க9�காக… இ*,லக ந!ைம�காக… தாGக8 ெப1ற 

அ'ைள 

2.பல Tப�தி�… பல வழிகளி�… பல உட�களி� வ��… பல ேகாயி�களி! 



சிைலகளி! Tப�தி�� வ��… 

3.ஆ4டவைன அ�பணி��.. ஆ4டவ! ஒ'வ! உ8ளா!… அவ! ந�ைம� 

ைகவிடமா-டா!… எ!ற ஒேர நிைலயி� அ4� வ'பவ0க9�� 

4.ஆ4டனவனாக வ�� அ'8 ;5கிறா0க8…! எ!2 பல பல தடைவ 

ெசா�லிவி-ேட!. 

பல ;ராதன� ேகாயி�களி� ெச!றி'�தா� ெத5%�. ேகாயி� வாசலி! உ-;�� 

ெபாFேத ேகாயிலி! மண� ஒ!2 எ�ேலா'��ேம ெத5%ம#பா. 

பல Lலிைகக8 கல�த அ*வாசைனைய “எ!ன…” எ!ேற நா� ;5�திட ��யாத 

நிைலயி� அ�மண� வ :சி$ம#பா. அ�மணGக8 எGகி'�� வ'கி!றன…? 

பல ப�த0க8 ஒ!26� பி8ைளயார#பா…! �'கா…! ஈCவரா…! ேகாவி�தா…! 

எ!ற நாம�ைத ஒேர நிைலயி� ஒலி��� ெகா4ேட அ�ேகாவி���8 

ெச�கிறா0க8. 

அ�கால�தி� இ�த 5ஷிக8 தவமி'�� அைம�த ேகாவி�களி� எ�லா� 

இ�மணGக8 வ :சி$�. அ�த 5ஷிக8 தா! ெப1ற ஈCவர ச�தியி� இ'�� பல 

மணGகைள� த! வழி�� ஈ0�� வ'� மானிட0க9�� எ�லா� “அ�மணGகைள 

அளி�கிறா0க8…!” 

சி�த0களி! அ'ைள%� 5ஷிகளி! அ'ைள%� சி�தி��# பா0�கேவ 

���திடாத#பா. அ�நிைலயி� அ'8 ெப1றவ0க8 பல ேகா�. சி�த0க9� 

ஞானிக9� தவ#பய! ெப1ற 5ஷிக9� இ�லாவி-டா� இ*,லக நிைலேய 

ெவ2� �-�.Hவராகி இ'��ம#பா. 

அ�த மக5ஷிக9� ஞானிக9� இ�கலியி! கைடசியி� க$� 

தவமி'�கிறா0கள#பா. க�கி�� இ�மானிட ம�கைள எ#ப�யாவ� ஈ0��. ெச�ல 

ேவ4$�. இ�கலியி� ம�யாம� க�கி�� வ�திட ேவ4$� எ!2 ேபராவ� 

ெகா4$ ெப'� தவ�8ளா0க8. 

1.க�கியி! ஆர�ப நிைலதான#பா 

2.சில இடGகளி� மனித உ8ளGகளி� இ�த ெம) ஞான�தி! நிைல பரவி 
வ'கி!றத#பா. 

ஏென!றா� இ�கலியி� உ8ள மனித0களி! நிைலைய “எ!ன…?” எ!2 எ4ணி# 

பா0�திடேவ ��யவி�ைலய#பா. 



1.ஆைச 

2.அதியாைச 

3.ேபராைச 

4.கலியி� கைடசி நிைல இ�தான#பா. ேபராைச நிைல, 

5.இ�நிைலயி� யா'� (இGேக) தனி�� நிைல�திட ��யாத#பா. 

ஆகேவ கால�ட! கல��தா! உயிரான ஈசைன எ4ணி� தியானி�க 

ேவ4$ம#பா. 

1.ஊ0 நிைலயி�… 

2.உலக நிைலயி� ஒ��# ேபா).. 

3.உGக8 எ4ண நிைலயி� ம-$� ஈசனி! அ'ைள மா1றிடாம� 

தியானி�தி$Gகள#பா… ெஜப அ'ைள# ெப1றி$Gக8…! 

அ. சி�த0களி! நிைலையெய�லா� ந:Gக8 அறி�திட ம-$�தா! இ�த ெஜப 

அ'8 இ�ைலய#பா. இ�நிைலயி� இ'�� ெகா4ேட உ!ைன%�, சி�தராக,� 

ஞானியாக,� 5ஷியாக,� ஆ�க�தா!… க�கியி� கல�க�தா!… க$� தவ� 

ெச)� “ஈCவரப-டனாகிய யா! இ�த உலகி� H1றி� ெகா4$8ேள!…!” 

;5�த பாட�ைத ந�ல நிைலயி� ஏ12� ெகா89Gகள#பா. எ!2� எ! அ'8 

உGக8 எ�ேலா'��� உ2�ைணயாக இ'���. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

யா� அ'8 ஞானிக8 க4ட உ4ைமகைள உபேதசி�கி!ேறா�. அைதெய�லா� 

;5யவி�ைல எ!2 எ4ணின :0க8 எ!றா� அ� ;5யாத அDவாக� தா! 

உGக9��8 மா2�. 

;5ய ேவ4$�… எ!2 “ஏGகி# ெப1றா�” அ� க'வாகி உGக9��8 அDவாக 

உ'வா��. 

அ�த அ4ட�� அக4ட அ4ட�� எ#ப� உ'வான� எ!ற நிைலைய அ�த 

உண0,கைள ந:Gக8 <க0�த அறிய ��%�. 

அகCதிய! அDவி! ஆ1றைல அறி�� �'வனாகி �'வ�தி! ஆ1றைல 

அறி�ததனா� அ�த அறிவி! த!ைமைய விைளய. ெச)� அவ! உடைல 

உ'வா�கிய உயி0 ஒளியி! சUரமாக இ!2 �'வ ந-ச�திரமாக இ'�கி!ற�. 



அதைன# பி!ப1றி. ெச!ேறா0 அைனவ'� அவIைடய ஈ0#; வ-ட�தி� 

இ!2� ச#த5ஷி ம4டலGகளாக வா�கி!றா0க8. 

1.ஆனா� இைடமறி�� 

2.சாமி எ!ன ெசா�கிறா0…! 

3.நம�� எ!ன அ0�தமாகி!ற�? 

4.அவ0 “எ!ென!னேமா” ெசா�கிறா0 எ!றா� எ!ன ஆ��…? 

“நா! ப��காதவ! தா!…” ஆனா� ேபHகி!ேற!. 

ப��தவ0க8 சி�தி��� ெபாF� ப��தைத ைவ�� இ� எ!னேமா ெசா�கி!றா0 

எ!ற நிைலகளி� “வி-$வி$வா0க8” 

1.மிக,� ப��காதவ0க8 

2.யா� ெசா�வைத “எ!ன ெசா�கிறா0…” எ!2 60�� கவனி�தா� 

3.அ�த உண0வி! க'வாகிவி-டா� 

4.த!ைன%� அறிகி!றா0 அ4ட�ைத%� அறிகி!றா0 அக4ட அ4ட�ைத%� 

அறிகி!றா0. 

5.�'வ ந-ச�திர� தன��8 எ#ப� ஒளியாக மா12கி!றேதா அ�த நிைலைய 

அைடய ��%�. 

ஆக, நா! ெசா�கிேற! எ!றா� எைத ைவ��. ெசா�கி!ேற!..? நா! எ�த# பாட 

V�கைள%� ப��கவி�ைல. 

மாமக5ஷி ஈCவராய �'ேதவ0 இைதெய�லா� க4$ண0�தா0. அ�த 

உண0வி! அD�கைள என��8 பதி, ெச)தா0. இ�த உண0வி! நிைனைவ# 

பா).சிேன!. அறி�� ெகா4ேட!. 

இ�த அ4டGக8 எ#ப� உ'வான� எ!ற நிைலைய அகCதிய! பல இல-ச� 

ஆ4$க9�� �! க4டா!. அவI��8 க4ட உண0,க8 அ�த உண0.சியி! 

த!ைமக8 இ�த# Kமியி� உ4$. 

1.அைத <க'� ஆ1ற� வ'� ெபாF� இ�த உண0வி! த!ைம 

2.உண0��� த!ைம%� 

3.உண'� த!ைம%� வ'கி!ற�. 



இைதெய�லா� ந:Gக9� ெபறேவ4$� எ!ற ஆைசயி� தா! இைத. 

ெசா�கி!ேற!. 

“நாGக8 ஒ!2� ப��கவி�ைலேய” இைத எ!ைற��� ெத5�� ெகா8ள# 

ேபாகி!ேறா�…! எ!2 எ4ணினா� அைத� தைட#ப$��கி!ற:0க8 எ!2 

அ0�த�. 

ஆனா� இ�த உண0வி! த!ைமைய உGக9��8 வள0��� ெகா4டா� 

அகCதிய! எ#ப� இ!2� வி4ணிேல எ!2� பதினா2 எ!ற நிைலயி� 

மரணமி�லா# ெப' வா�வாக பிறவியி�லா நிைலயாக வாF� நிைலக8 ேபா!2 

1.மனிதான நா� அவ! வழிகளிேல ெச!றா� 

2.நி.சய� அGேக ெச�ல ��%�. 



 

 

 
 



 
�!வ ந�சதிரதி� ச�திைய எ��க ேவ�2யத� அவசிய� எ�ன…? 

  

ஒ*ெவா' வ'ட�� நம��8 ெவ2#; ேகாப� �ேராத� எ�லா� 

விைள�தி'�கி!ற�. அதிேல ேகாபமான உண0, அதிகமாகியி'�தா� ந� 

அIபவ�தி� ேபான வ'ட�தி� நா� எ#ப�� ேகாபி�ேதா�…? எ!2 சி�தி�� 

இ�த வ'ட�தி� நா� அைத மா1றி அைம��� ெகா8ள ேவ4$�. 

தமி� வ'டGக8 ெமா�த� 60 எ!றா� அ�த� கண�கி! பிரகார� ந� Kமி 2000 

R5ய� �$�ப�ைத. H1றி வ'கிற�. இேத ேநர�தி� ேபான வ'ட�தி1�� இ�த 

வ'ட�தி1�� பா0�தா� ேவ2 ஒ' R5ய# பிரபMச�தி� நி1�� (Hழ!2 வ'� 

ப�திக8). 

1.எ�த. R5ய� �$�ப�ைத. ச�தி�கி!றேதா அத! உண0ைவ ந� பிரபMச� 

இF��� கவ'� ேபா� 

2.அ� ந�ல பிரபMசமாக இ'�தா� நம��� ந�லதா��… 

3.இ�ைல எ!றா� அதனத! நிைல�ெகா#ப மா1றGக8 வ'�. 

ஆகேவ அத1ெகா#ப இ�த வ'ட�தி� எ#ப�� தி'#ப� ஏ1ப$கிறேதா அ� இ�த 

வ'ட� �Fைம��ேம அ#ப�� தா! இ'��� (60 வ'ட�தி� ஒ*ெவா!றி��). 



அதிேல ெகாMச� ெகாMசமாக மாறி ேவ2 இட�தி1�# ேபா�� ேபா� அத! 

உண0, மா2�. 

1.மா2� ேபா� அத1�� த�கவா2 நா� மா1றி அைம��� ெகா8ள ேவ4$�. 

2.இைத மனித! ஒ'வனா� மா1ற ��%�. 

இ#ப� இ�த 2000 R5ய� �$�ப�தி� நா� ஒ�� வாF� ேபா� நம��8 

மா1றGக8 வ'கிற�. 

இேத மாதி5� தா! நா� எ�தைன ேப5ட� பழ�கி!ேறாேமா அ� எ�லா� 

ஒ*ெவா!2� ஒ*ெவா' பிரபMச� தா!. அ�த மனித5ட�தி� (பிரபMச�தி�) 

கOட நOடGகைள� ேக-க#ப$� ேபா� அவ'ைடய கOட� எ�லா� நம��8 

விைளய� ெதாடG�கிற�. 

அைத மா1றி$� நிைலயாக 

1.அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளிைய எ$�� 

2.ந� இர�தGகளி� கல�க. ெச)தா� ந� உடலி� அ� அதிகமாகிற�… 

க�கியாகிற�. 

ேவதைன எ!ற உண0, அதிகமானா� அ� கலியாகிற�. கலி%� க�கி%� 

நம��8 மாறி மாறி வ'கி!ற�. ஆனா�� 

1.க�கி எ!ற நிைல�� வர#ப$� ேபா� 

2.அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ நா� ெப1ேற ஆக ேவ4$�. 

அைத நா� ெப1ேறா� எ!றா� தGக�தி� திரவக�ைத ஊ1றியபி! அதி� உ8ள 

ெச�; பி�தைள ெவ8ளி எ�லா� ஆவியாகி� தGக� எ#ப�# ப5சH�தமாகிறேதா 

அைத# ேபா� �'வ ந-�திர�தி! ச�திைய எ$�தா� ந� ஆ!மாைவ. 

H�த#ப$�த அ� உத,�. 

இைத நா� வ5ைச#ப$�தி� ெகா8ள ேவ4$�. 

கட�த வ'ட�தி� நா� எைத� N)ைம#ப$�தாம� வி-ேடா�…? இ�த# ;� 

வ'-�தி� எைத எைத. ச�தி�கி!ேறா�…? எ!பைத உண0�� அ�த� 

த:ைமகைள� �ைட��# பழக ேவ4$�. 

ஒ*ெவா' �ண�தி�� சி2 சி2 திைரகளாக இ'��� அைத ந:�கிவிடலா�. 

ெப'� திைரயாக மாறிவி-டா� அைவகைள மா12வ� சிரம�. 



சி�திைர…! ந� உடலி� ஒ*ெவா' �ண�தி�� சி2 சி2 திைரகளாக (த:ைமக8) 

வ'வைத நா� ந:�கி� ெகா4ேட வர ேவ4$�. ந:�கி� ெகா4$ வ�தா� நா� கலி 
எ!ற நிைல�� வ��வி$கி!ேறா�. 

1.கலி �Fைம அைடய#ப$� ேபா� க�கி�� வ��வி$கி!ேறா�. 

2.த:ைமகைள ந:��� உண0, கலியாகி� ெகா4ேட வ'� ேபா� க�கியாகேவ 

மா1றி� ெகா4ேட வர ேவ4$�. 

3.ஆக ஒளி எ!ற உண0, வ'� ேபா� க�கியாக மா2கிற� 

4.க�கி எ!ற நிைல ஆனா� உயி'ட! ஒ!றி எ!2� நிைலயான நிைல 

ெப2கி!ேறா�. 

அ�த நிைல ெபற. ெச)வத1�� தா! ஞானிக8 எ�தைனேயா உபாயGகைள� 

கா-$கி!றா0க8. அைத நா� பி!ப12த� ேவ4$�. 



 

எ-லா� தA� அ!� ெப%வ� அ!ள-ல…! வ!� நிைலயிலி!Aெத-லா� 

மீ�� ெப%வ�தா� ஆ�டவனி� அ!� 

ஏ�ைமயி� இ'#பவனி! எ4ண�தி� அவ! எ4ணேமதா! அவைன 

ஏ�ைமயா��கி!ற�. ெச�வ�தனி! நிைல%� அ�தா!. ெச�வ�தI� அவ! 

எ4ண�தி�தா! ெச�வ�த! ஆகி!றா!. 

ஏ�ைம%� ெச�வ�� அவனவ! எ4ண�தி� இ'�� தா! வ'கி!றன. 

1.பிற#பி� வ'வ� அ�ல எ�,ேம…! 

2.ஜாதக�தி� வ'வ� அ�ல எ�,ேம…! 



3.எ4ண�தி� வ'� “எ4ண�ைதேய ெகா4$……!” 

4.அவரவ0க8 வழி�� வா�கிறா0க8 இ�கலியி� பிற�த பாமர ம�க8 

எ�லா'ேம…! 

ஆகேவ 

1.வ'� ேசாதைனைய� க4$ கலGகிடாேத. 

2.எ�லா� த�� அ'8 ெப2வ� அ'ள�ல…! 

3.வ'� நிைலயிலி'�ெத�லா� மீ4$ ெப2வ�தா! ஆ4டவனி! அ'8. 

ஏமா1றி வா�பவ! வா�கி!றா!. த0ம�ட! வா�பவI��# பல தைடக8 

ஏன#பா எ!கிறா)…! “தைடயி� இ'�� மீ8பவ! தா! த0மவா!…!” ச�திய 

நியாய��ட! வா�பவI��. ச�திய ேசாதைனதா! வ��வி$�. 

அ.ேசாதைனயி� இ'�� மீ4டா�தா! ச�தியவனாகலா�. சகல�ைத%� 

அளி��வி-$… “ச�தியவா! நிைலைய எ#ப�ய#பா எ)த ��%�…?” 

ச�திய����. ேசாதைன வ�தா�தா! அவ! ச�தியவா! ஆகலா�…! 

�'கா……! எ!2 ேகாவி���. ெச!2 வணGகி வி-டா� உடேன உ! நிைல�� 

�'க! ஓ� வ�� உ! நிைல�� எ�லாேம அவ! அளி�� வி-டா� ஆ4டவ! 

எ!பவ! எத1க#பா…? 

ந: உ4D� உணைவேய எ$��� ெகா4டா� உF� பயி0 ெச)�… அ#பயி5� 

விைள%� தானிய�ைத# ப��வ நிைல ெச)�… அத! பிற� சைம��� தா!… ந: 
உ4ண ��கிறத#பா…! 

சி2 உதாரண�தி1� இைத. ெசா��கிேற!. 

1.எ�த நிைல%� ேவைல ெச)யாம� எ�த� கOட�� படாம� எ�,ேம 

வ'வதி�ைல. 

2.அ*வா4டவ! அ'ைள# ெபற,� பல ேசாதைனகளி� இ'�� மீ4$தா! ஒ' 

நிைலைய எ)தி 
3.அவ! அ'ைளேய… உ!I8 இ'��� அவைன ந:… உ!ைனேய ந: 
க4�டலா�…! 

4.வ'� தடGகைல� தடGகலாக எ4ணிடாம� ெஜய��ட! ெஜயி��� 

கா-�ட#பா. 

5.உ! ெஜப���� எ! அ'8 உ4$…! எ!ற ஒ' எ4ண� ம-$� உGக9�� 



இ'�தா� ேபா��, 

6.உ! ெஜப���� நா! வ'கிேற!…! 

7.ெஜபி�க ேவ4�ய� ந: தான#பா… 

8.;5கிறதா பாடநிைல…? உFதா� தா!… சைம�தா� தா! உ4ண ��%�. 

ஆ4டவேன… எ!2 எ4ணி வாைய� திற�தா� உணைவ ஆ4டவனா வ�� உ! 

உட��� அளி�தி$வா!…..? ;5யாத பாமர0க8 “பழிைய# ேபா$வெத�லா� 

அ*வா4டவனி! ேம�தா!…!” 

ஆ4டவ! எ!ப� யாெர!2 ;5�� வி-டதா… உGக9��…! 

ஒ*ெவா' மனிதI� ஆ4டவனாகலா�…! எ�லாேம அவ! எ4ண�தி�� 

Hவாச�தி��தா! உ8ள�. 

ஆ4டவனாக வா�வ�� அF�� உடைல அFகவி-$ மன.ேசா0,ட! ம�வ�� 

எ�லாேம மனித எ4ண�தி� இ'�� வ'வ� தா!. இ�நிைலைய# ;5�� 

ெகா4$தா! சி�த0க8 ஞானிக8 5ஷிக8 ஒளி. சUர� எ!ற அ�த நிைலைய 

எ)தினா0க8. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

நம� வா��ைகயி� அ!;� ப4;� ப5, ெகா4$தா! நா� வாFகி!ேறா�. 

அேத சமய�தி� ச�த0#ப�தா� பிற0 ேவதைன#ப$�ேபா� அவ0கைள நா� 

ப4;ட! அDகி அைத� ேக-டறிகி!ேறா�. 

அ#ெபாF� அ�த உண0,க8 நா� <க0�தறி�தா�� அ� ந� உட���8 

அD�க'�களாக மாறி வி$கி!ற�. 

அவ0க8 உடலி� ேவதைனயா� ேநாயானபி! த! �$�ப�தி1காக. ெச�வேமா 

ெசா�ேதா இைத. ேச0�� ைவ�� இ�த உடைலவி-$ பி5ய# ேபாகி!ேறாேம 

எ!ற ஏ�க��ட! அவ0க8 வா��� ெகா4�'��� நிைலயி� திWெர!2 

மரணமைடகி!றா0. 

1.அ#ெபாF� அவைர#ப1றி நா� ேக-டறி�த உண0,க8 

2.நம��8 அ�த அDவி! த!ைம அதிகமாக வள0�தி'�தா� 

3.அ�த ஆ!மா ந� உட���8 வ��வி$�. 



அவ0 ேவதைன#ப-ட உண0,க8 அைன��� நம��8 அD�களாக� ேதா!றி 
நம��8 மன ேவதைன ெகா$��� நிைலயாக �தலி� மா2�. 

அேத சமய�தி� அ�த ேவதைன%ட! ெவளி#ப-ட அ�த ஆ!மா ந� உட���8 

இ'�தா� 

1.அ� இ�த ேவதைன உண0ைவ உணவாக எ$�� 

2.அதIைடய இனGகைள ந� உட���8 ெப'�கிவி$�. 

அ#ப� இ'�தா� இ#ெபாF� யா� ெசா��� இ�த உபேதச�தி! உண0,கைள 

<கரவிடா� த$���. 

இைத� தைட#ப$��� நிைலக8 வர#ப$�ேபா� ந� உடலி� உ8ள ந�ல 

அD�க9�� ஆகார� கிைட�கா�. 

1.மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திகைள# ெபற ேவ4$� எ!ற நிைலயி� 

2.இ#ெபாF� தியான�தி� உ-கா0�தி'�தா�� 

3.எF�� ஓட ைவ���. 

4.ஏென!றா� அதIைடய விஷ�த!ைம வ :5ய� ெகா4டதாக இ'#பதனா� 

அத! வழி அைத வழி#ப$���. 

ஆகேவ… இ�த ஆறாவ� அறிவி! த!ைம ெகா4$ நா� அைத அட�க# பழகி� 

ெகா8வத1ேக இைத. ெசா�கி!ேறா�. 

ஆனா� பழகவி�ைல எ!றா� உட���8 இ'��� ஆ!மா அத! வழியி� 

ந�ைம அைழ�� ெச!2வி$�. மீ4$� உட� ெப2� உண0ைவ� தா! நா� ெபற 

��%�. 

உட� ெப2� உண0,க8 இ'�தா�� இ�த மன ேவதைன வர#ப$� ெபாF� மன 

ேநாயாக வ'கி!ற�. உட� ேநாயாக மாறி பி! இ�த உடைலேய மா1றியைம��� 

ச�தியாக மனிதன�லாத உ'வாக மா1றிவி$கி!ற�. 

இைத#ேபா!ற நிைலகளி� இ'�� நா� வி$ப$வத1� எ!ன ெச)ய 

ேவ4$�…? 

எ�தைகய நிைலயாக இ'�தா�� ச5 தியான�தி� உ-கார ��யவி�ைல.., 

எ4ணGக8 எGெகGேகா ஓ$கி!ற�.., ஒ' நிைல#ப$�த ��யவி�ைல.., 



இ#ப�ெய�லா� ெசா�லி “உGகைள எ4ணவிடவி�ைல” எ!றா� 

1.உடேன க4கைள� திறGக8. 

2..உGக8 நிைனவிைன� �'வ ந-ச�திர�தி! பா� ெச���Gக8. 

3.அ�த அ'8 ஒளி என��8 படர ேவ4$�. என��8 இ'��� இ'8 மைறய 

ேவ4$�. 

4.ெம)#ெபா'8 காD� திற! ெபற ேவ4$�. ெம) ஒளி%ட! ஒ!றிட ேவ4$� 

5.எ! உட�8ள ஜ:வா!மா�க8 ஜ:வ அD�க8 அைன��� �'வ ந-ச�திர�தி! 

ேபர'8 ேபெராளி ெபற ேவ4$� எ!2 

6.இைத அதிகமாக. ேச0��� ெகா89Gக8. 

7.எ! உடலி�8ள ஆ!மா அ�த ெம)ஞானிகைள# ேபா!ற உய0�த நிைல 

8.எ!I8 இ'�ேத ெபற ேவ4$� எ!2 ஏGகினா� அ� நம��8 அடG��. 

ஆக இ*வா2 எ4D�ேபா� அ�த ஆ!மா�க9��� ந1பய! கிைட���. அேத 

சமய�தி� ந� உடலி� உ8ள அD�கைள அ�த ஒளியி! அDவாக 

மா1றிவிடலா�. 

இைத மறவா� ெச)� பழ�Gக8. இைத� ெதாட0�� வழி#ப$�தி வா'Gக8. இ� 

ந�லதாக அைம%�. தியான�தி! Lல� உGக8 ச�திைய� 6-�� ெகா8ள 

��%�. 



 



 

அக�தியனி� ஒளியான உண(ைவ எ��… அைத ைவ� தா� நா� 

எைத<ேம அறி<� ஆ8றலாக� ெகா�� வர ேவ��� 

  

ஒ' மனிதைன# பா0�தா� அதனி! உண0, நம��8 விைளகிற�. எ#ப�…? 



அ�த மனிதைன# ப1றி அவ0 �ணநல!கைள# ப1றி ந�மிட� “அவ0 

ேமாசமானவ0…” எ!2 ெசா�லி ந:Gக8 அைத# பதி, ெச)த:0க8 எ!றா� அ�த 

மனிதைன# பா0�த,டேன அ!ைற�� அவ0 ெசா!னா0 ஆனா� அவ'�� ேமாச� 

ஆக இ'#பா0. 

ஆனா� அவ0 ெசா�லி வி-டா� எ!றா� நா� பா0�� ேமாசமானவ0 எ!2 

எ4ணிய,டேன அவ0 எ!ன பதி� ெசா!னா�� அவைர� 

�1றவாளியா�க�6�ய பதி� தா! வ'�. 

1.அ!2 ேமாச� எ!2 அவ0 ெசா!னா0… 

2.ஆனா� இ!2 வ�� ந�லவ! எ!2 ெசா�கிறா0 எ!2 ெசா�ல#ப$� ேபா� 

வி�தியாச�…! 

3.�தலி� ெசா!னவ5! உண0ைவ நம��8 பதிவா�கி வி-$ அத1�# பி! 

4.இர4டாவ� அவைர# ப1றி� ெத5ய#ப$� ேபா� இைத ைவ��� தா! அள�� 

பா0#ேபா�. 

இைத நா� மா12வத1�… 

1.மனிதனி� �தலி� ஒளியாக# ெப1ற அகCதியனி! உண0ைவ நம��8 பதி, 

ெச)� ெகா4டா� 

2.அவ! ஒளியான உண0ைவ நம��8 வள0�க#ப$� ேபா� 

3.அவ0க8 ஏ! தவ2 ெச)தா0க8…? தவறான க'�ைத ஏ! ெசா�கிறா0க8…? 

எ!ற உ4ைமகைள எ�லா� ெதளிவாக உணர ��%�. 

அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி அவ0க8 ெபற ேவ4$�. அவ0க8 ெதளி�� 

ெத5�� ெதளிவான வா��ைக வாழ ேவ4$�… எ!ற எ4ண�ைத நம��8 

வள0�க ேவ4$�. 

ஆனா� அவ0களிட� நா� ேநர�யாக. ெசா�ல ேவ4�யதி�ைல. 

நா� ேபா). ெசா!னா� 

1.இவ! ெப5ய ேயா�கிய!… எ!2 ந�மிட� ச4ைட�� வ'வா0க8. 

2.இ!I� ெகாMச� மனைத� ெக$���. 

ஆகேவ நம�� அதிக� அறி�க� ஆகாதவ0களாக இ'�தா�… அவ0க9�� 

உ4ைமைய உண'� அ'8 ச�தி கிைட�க ேவ4$� எ!2 நா� பிரா0�தைன 

ெச)ய ேவ4$�. 



காரண�… அவ0க8 தவ2 ெச)%� ேபா� அவ0க8 ெச)த தவைற. H-�� 

கா-�னா� உGகைள� �1றவாளியா�கி வி$வா0க8. 

ஆைகயினா� தவ2 ெச)%� ேநர�தி�… 

1.அவ0க8 ெச)%� தவறான உண0, நம��8 விைளயாதப� 

2.அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ. ேச0�� அ�த� தவைற நா� மா1றி 
அைம��� ெகா8ள ேவ4$�. 

இ#ப�… ந��ைடய கட�த கால வ'ட அIபவ�ைத ைவ�� 

1.ந� ெதாழிலி� எ#ப� நOட� வ�த�…? 

2.பி8ைள ெசா!னப� ேக-கவி�ைல எ!றதா� அவைன# ப1றி எ4D� ேபா� 

தி'#பி� தி'#பி ேவதைன#ப$� ேபா� 

3.ைக கா� �ைட.ச� எ#ப� வ�த�…? எ!பைதெய�லா� நா� ெத5�� 

4.பிற�தி'��� இ�த# ;திய வ'ட�தி� நம��8 த:ைமக8 வரா� த$��� 

ெகா8ள ��%�. 

இ� மனிதனா� நி.சய� ��%�. 

ஆகேவ… அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ ந:Gக8 ெபற. ெச)வத1�� தா! 

இ�தைன தர� தி'#பி� தி'#பி உGகளிட� பதிவா��கி!ேற! (ஞான�'). இ�த# 

பதிைவ ந:Gக8 நிைனவா�கினா� உGக9��8 வ'� த:ைமகைள ந:Gகேள ந:��� 

திற! ெப2கி!ற:0க8. 

அ� இ�ைல எ!றா� மா1ற ��யா�. 

உதாரணமாக… சைம��� ேபா� �ழ�பி� ெத5யாம� மிளகாைய அதிகமாக# 

ேபா-$வி-டா� “கார�” எ!ற உண0.சி தா! உ���. ம1ற ெபா'ைள# ப1றி. 

ெசா�ல மா-ேடா�. 

அேத ேபா� உ#; அதிகமாகி வி-டா� �ழ�; ைகயி�க� தா! ெச)%�. “உ#பாக 

இ'�கிற�” எ!2 தா! ெசா�ேவா�. �ழ�பி� ேபாட#ப-$8ள ம1ற Hைவயான 

ெபா'ைள. ெசா�ல மா-ேடா�. 

அ� எ#ப� எ�லாவ1ைற%� மா12கிறேதா அேத மாதி5 ந� உண0,��8 மா1றி 
அைம��� திற! ெபற ேவ4$�. 



ஆகேவ… மா1றி அைம��� திற! ெபற ேவ4$� எ!றா� அ�த� �'வ 

ந-ச�திர�தி! ேபர'9� ேபெராளி%�… கOட#ப$ேவா0 உடலி� படர 

ேவ4$�… அவ0க8 ெதளி�த மன� ெகா4$ ெதளிவான வா��ைக வாழ 

ேவ4$�… எ!ற எ4ண�ைத நம��8 வள0�க ேவ4�ய� (இ� ��கிய�). 

1.மிக,� கOட#ப$ேவாராக இ'�தா�� 6ட… ெசா!னா� சில0 ேக-க 

மா-டா0க8. 

2.அேத சமய�தி� ெத5�தவ0களாக இ'�� அவ0க9��. ெசா!னா��… 

இவ'�� எத1� இ�த அ�கைற…? எ!2 நிைன#பா0க8. 

3.இ� இ#ப�%� வ'�… அ#ப�%� வ'�. 

அ#ேபா� மனதா� நா�… அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'9� ேபெராளி%� 

எGக8 உடலி� படர ேவ4$� எGக8 இர�த நாளGகளி� படர ேவ4$�… எGக8 

ஜ:வா!மா ஜ:வ அD�க8 ெபற ேவ4$� எ!2 

1.மீ4$� மீ4$� இர�த�தி� கல�� 

2.அ�த அ'8 உண0,கைள வள0��� ெகா8ள# பழக ேவ4$�. 

இ#ப�# பழகி� ெகா4டா� பிற'ைடய ேநாைய# ப1றிேயா ேவதைனைய# 

ப1றிேயா ேக-டறி�� அவ0க9�� ேவ4�ய உதவிகைள. ெச)தா�� அ�த 

ேநாேயா �!பேமா நம��8 வராம� த$��� ெகா8ள ��%�. 

அத1�� தா! இைத# பயி1சியாக� ெகா$�கி!ேறா�. 



 

உயிரா�மாவி8*9 ேசமி�*� ெசாேத எ�%� அழியாததா*�… அைத 

யா!� அழி�கேவா தி!டேவா =2யா� 

  

எ4ண�தி�� ெசயலி�� வா0�ைதயி�� உய0, தா�, எ!ற எ4ண� தா! 

மனித0க8 மனதிேல ஊ!றி%8ள�. 



1.உய0, எI� ெபாF� அ�ல� உ!னத நிைல எI� ெபாF� 

2.ந� உட��� ந� உயி'�� அழியா. ெச�வ� எ!ற உய0�த நிைலைய# 

ெபறேவ4$� எ!ற 

3.அ�த உய0�த எ4ண� தா! ந� எ4ண�தி� எ�லா� ஊ!றி நிைல�திட 

ேவ4$ம#பா…! 

வா��ைகயி� ேச0�தி$� ெசா�� Hக�ைத�தா! நா� எ4ணி வா�கி!ேறா�. 

அழியா. ெசா�ைத யா'� எ4Dவதி�ைல. மனித உட� ெப1ற இ�த# 

பா�கிய�ைத உடலி� உ8ள ெபாFேத அைத. சீராக# பய!ப$��வதி�ைல. 

இ�த� Nல சUர�ைத�தா! எ4Dகி!றா0க8. ஞான. சUர�ைத எ4ணி# 

பா0#பதி�ைல. 

ஞான. சUர�தி1�… அ�த ஞான நிைல ெபற… ந� உயிரா�மாவி1� அழியா நிைல 

ெபற… 

1.எ4ண�தி�� ெசயலி�� ந�ல உண0,கைளேய ந� Hவாச�தி� எ!2ேம 

எ$��� ெகா4டா� 

2.ந� உயி0 நிைல ஊ-ட� ெப2கி!ற�. 

மனித0களி! எ4ண�� ெசய�� இ!I� ஒ' நிைல#படாம� இ�த. சUர 

நிைலைய (உடைல) எ4ணி� ெகா4ேட தா! வா��தி$கி!றா0க8. 

வாF� நா8 எ�லா� மனித வா��ைகயி� ஏ1ப$� இ!ன�க9�� நா� 

மனைத� த�� வி-டா�….! 

1.ந� மன நிைலயி� பல ேசா0,கைள அைட�� 

2.பல த:ய அD�களி! ெசய�க9�� நா� உ-ப-$ 

3.ந�ைமேய… ந� Hவாச நிைலையேய… ெக$��� ெகா8கி!ேறா�. 

த:ய எ4ண�ைத வளரவி-$ அ�த நிைலையேய எ4ணி� ெகா4�'��� 

ெபாF� அ�த� த:ய அD�களி! ேவைல �5த#ப$கி!ற�. அ�த நிைலயி� ந� 

உயி'��# ெப'� ேசா0வி! த!ைமைய� தா! அளி�கி!ேறா�. 

அைதேய வளரவி-டா� ந� Hவாச நிைல%� மா2ப-$ இ!I� பல த:ய 

அD�கைள� தா! ேம�� ேம�� ெப2கி!ேறா�. இைத எ�லா� அறி�திட� 

ேவ4$�. 



ஆகேவ 

1.ந� உயிரDவி1� நா� ெப2� ஊ-ட நிைலைய 

2.அழியா. ெச�வமான ஆ�ம ேஜாதி எ!ற ஒளி நிைலைய# ெபற 

3.ஈCவர தியானGக8 ெப12 அ�த நிைலயி� நம��� கிைட�தி$� அ5ய 

ெபா�கிஷGகைள 

4.ந� உயிரDவி1�. ேசமி�திட� ேவ4$�. 

5.வி4ணிேல ஒளி'� ந-ச�திரமாகலா�…! 

ந� உயிரா!மாவி1�. ேசமி��� அ�த. ெசா�ேத எ!2� அழியாத ெசா�தா��. 

அைத யா'� அழி�கேவா தி'டேவா ��யா�. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

உயிரDவி! ��#பி! இய�க�தி� ஏ1ப$� “ெவ#ப� – விOD”. உயி5! 

இய�க�தா� ஈ0��� “கா�த� – ல-Hமி”. 

மகாவிOD ச0வ�ைத%� “உ'வா���… உண0ைவ. Hழல. ெச)%�” ச�தி 
திற! ெகா4ட�. உயி5! கா�த#;லைன மகால-Hமி எ!2 அத1�� 

காரண#ெபய0 ைவ�� அைழ�கி!றா0க8. 

உதாரணமாக நம�� ேவ4�ய ந4ப0 ஒ'வ0 மிக,� ேவதைன#ப-$� 

ெகா4�'�கி!றா0 எ!2 ைவ��� ெகா8ேவா�. அைத நா� அறி��ண'� 

ெபாF� நம��89� அ�த ேவதைன வ'கி!ற�. 

அ#ேபா� அ�த ேவதைன#ப$� உண0ைவ� தன��8 எ$�� அைத� க'வாகி 
உ'வா�கி வள0��� ச�தி ெகா4$ வ'கி!ற� – மகாவிOD அைத� த! 

உடலி� Hழல. ெச)கி!ற�. 

ஆனா�� அ� ேதா12வி�த உண0,க8 எ��ண�தி! த!ைம ெப1றேதா 

அDவா��ேபா� பிர�மா. விODவி! மக! பிர�மா. பிர�மாவி! மைனவி 
சரCவதி. 

1.அ�த ேவதைன#ப-ட உண0வி! ச�திைய <க0�தா� 

2.அத! நிைலெகா4$ க'வாகி உட���8 உ'வாகிவி-டா� 

3.விOD,��� ல-Hமி��� பிற�த �ழ�ைத அ� 

4.எைத# ப1றி உ'வா�கியேதா அ��ண�ைத உ'வா��� திற! ெப1ற�. 



அதனா�தா! “விODவி! மக! பிர�மா…” எ!2 சாCதிரGகளி� ஞானிக8 

ெதளிவா�கி%8ளா0க8. 

உ'வான அ�த உண0வி! ச�� அD�களாகி ந� உட�ட! ேச0�க#ப$�ேபா� 

உட� சிவமாகி!ற�. 

அ� தா! விOD வர� ெகா$�கி!றா!. பிர�மாேவா உ'வா��கி!றா!. 

சிவேனா அரவைண�கி!றா! எ!2 L!2 நிைலகளி� 

1.ந� உயி5! இய�கGகைள%� 

2.உடலி! இய�கGகைள%� ெதளிவா��கி!றா0க8. 



 

 

 
 



 
;�CவD�… அவDைடய மAதி�யான ஆEசேநயD�… 

  

இராமனி! ப�த! ஆMசேநய!…! த:ைமைய ந:�கியவ! சீதாராம!…! 

ச�ேதாஷ#ப$� உண0வி! த!ைமைய. H�Uவ!…! எ!2 காவியGக8 

62கிற�. ஆனா� இ*வா2 காரண# ெபய0களாக ைவ�தைத நா� ;5�� 

விட�6டா� எ!பத1காக� தி5�� வி-டா0க8… மா1றி வி-டா0க8. 

ஒ' ேநாயாளியிட� இ'�� ேவதைனயான உண0,க8 ெவளி வ'� ெபாF� அ� 

வாலி. அதIைடய வலிைம ம1றவ0கைள%� ேவதைன#பட. ெச)%�. 

ஆனா� சீதாராம! எ!ற நிைலயி� 

1.அவ0 உட� நலமாக ேவ4$� எ!ற எ4ண�ைத எ$�� 

2.�'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ. ேச0�� உயி5ேல ேச0�க#ப$� ெபாF� 

“அMசைன…” 

அதாவ�… த:ைமைய ந:��� அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! (H�Uவ!) உண0ைவ 

எ$�� நம��8 விைளய ைவ�� அைத. ெசா�லாக. ெசா�ல#ப$� ெபாF� 

1.அ�த. ெசா� அ$�தவ0 (�!ப#ப$ேவா0) ெசவிகளி� ப$கி!ற� 

2.உண0.சிைய� N4$� ெபாF� அவ5! க4க8 நா� ெசா!ன ெசா�ைல� 

கவ0கி!ற�. 



3.உ12 ேநா�கி# பதிவா�க#ப$� ேபா� அவ0 உயி'��8 ேச'கி!ற�. 

4.உயி5� ப-டபி! வா%வாக மா2கி!ற�. 

5.அ� இர�தGகளி� கல�தபி! உட� �Fவ�� பரவி உண0.சிகைள� 

N4$கிற�. 

6.இராமனி! ப�த! ஆMசேநய! வா% ;�திர!… அவ! H�Uவனி! ம�தி5 

7.�'வ ந-ச�திர� எைத. ெச)%ேமா அ�த உட���8 அைத. ெச)%�…! எ!2 

ெதளிவாக� கா-$கிறா0க8. 

இராமாயண�தி� உண0வி! மன� எ�ேவா அத1�� த�க எ4ணGக8 எ#ப� 

வ'கி!ற�…? எ!2 இ#ப�� ெதளிவாக� கா-�%8ளா0க8. 

நாராயண! திேரதா%க�தி� சீதாராமனாக� ேதா!2கி!றா! எ!2 ெசா�கிற 

ெபாF� மனித! த!ைன%� பா�கா��� ெகா8கி!றா!. 

1.அவனா� ��யாம� இ'��� ெபாF� உண0.சிைய� N4� அவ! உயி5ேல 

ேமாத. ெச)கி!றா! 

2.இ�த உண0.சிக8 உடலி� உ8ள இர�தGக8 �Fவ�� பர#ப#ப$� ேபா� 

ேவதைனைய ந:�கி. சி�தி��� த!ைம வ'கி!ற�. 

3.�'வ ந-ச�திர�தி! உண0,க8 உட���8 ;�� ேபா� கலிைய மா1றி� 

க�கியாக மா2கி!ற�. 

உயிைர# ேபா!ற உண0வி! த!ைமைய. சி2க. சி2க எ4ண#ப$� ேபா� அ�த 

உடலி� ஒளியி! உண0வாக மா2கிற�. உயி5! நிைலகளி� இ� ஏ1ப$� 

ெபாF� “�Fைமயான கனியாக மாறி…” அதனி! இன�தி! வி�ைத உ'வா�கி� 

க�கி… கைடசி நிைல. 

மனிதனான பி! தா! ஒளியி! உண0வாக உ'வா��� த!ைம ெப2கி!றா!. 

கOடேமா நOடேமா ம1ற உண0வி! த!ைம வலிைமயா�க#ப$� ேபா� அ� 

வாலியாகி வி$கிற�. 

அைத மா1ற… ெகா$�த ச�திைய. சீராக# பய!ப$�தி ந!ைம ெச)ய� 6�ய 

ச�தியாக மா1றி� ெகா8ள ேவ4$�. ஆகேவ ஒ*ெவா' ெநா�யி�� ஆ�ம H�தி 
ெச)ய மற�� விடாத:0க8…! 



 

ஆ�டவனி� ச�திைய3 F�A� ஆம ேஜாதியாக ந@?க� கலAதிட ேவ��� 

எ�ப� தா� ஈ�வரப�ட� அளிதி�� ெபா�கிஷ� 

  

ஒ*ெவா' மனிதI� “த!I8 ஆ4டவ! இ'�கி!றா!…!” எ!ற எ4ண�ட! 

வா��தி-டா� இ!ைறய கலியி� நட��� 6���க8 எ�லா� இ'�காத#பா…! 



ஆ4டவனி! ச�திைய� க�லி�� ம4ணி�� தா! பா0�� வணG�கி!றா0க8. 

இவ0க8 ேவ4$வ� எ�லா� அ�க�லி! Tப�தி� இவ0க9�� வ�� அ'8 

ெச)ய ேவ4$� எ!ற எ4ண� தா! இ!2� உ8ள�. 

ந� ஆ�மாவி� உ8ள அ'ைள நா� ெத5�� ெகா8ள ேவ4$ம#பா…! ந� 

உயிரா�மாவி! Lலமாக நா� ெஜப� இ'��� ெபாF� எ�லா நிைலைய%� 

அறி�� ெகா8ளலா�. 

1.நா� யா0…? 

2.ந� உயிரா�மாவி! நிைல எ!ன…? 

3.ந��8 இ'��� ஈசனி! ச�தி எ!ன…? எ!ற எ�லா உ4ைமகைள%ேம 

அறி�� ெகா8ளலா�. 

நா� பாவ� ெச)ேதா�. நம�� இனி இ�த ெஜ!ம�தி� எ!ன ேப2 கிைட�க# 

ேபாகிற� எ!2 எ4ணிடலாகாத#பா..! 

தவைற எ4ணி வ'��� ெபாFேத ந� உயிரா�மா ந� தவ2�� ம!னி#; 

அளி�கி!றத#பா…! ந� உயிரா�மாவி! நிைலேயதா! ஆ4டவ! எ!ற ஒேர 

எ4ண� ம�க9�� வ�� த! நிைலைய உய0�தி� ெகா8ள ேவ4$ம#பா…! 

அழி%� %க�தி�… அழியா. ெச�வ�… ஒேர ெச�வ�… “இ�த உயிரா�மா 

தான#பா…!” 

கலியி! கைடசியி� க�கி ஆர�பமான நிைலயி� இ�த� கைடசி ச�த0#ப�ைத 

ஒ*ெவா' மனிதI� பய!ப$�தி� ெகா4$ ந� ஆ�ம ேஜாதிைய 

அ*வா4டவனிட� கல�கவி-$ ஆ4டவIட! ஆ4டவனாக R-சம உலகி1� 

அைழ��. ெச�ல�தா! இைத உைர�கி!ேறன#பா…! 

1.இ�த உயிரா�மா எ!I� ஆ4டவனி! ச�திைய# ;5�� ெகா4$ 

2.ஆ�ம ேஜாதியாக� கல�திட ேவ4$� எ!ப� தா! 

3.ஈCவரப-டனாகிய நா! அளி�தி$� ெபா�கிஷ�…! 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

ஒ' மாவிைன எ$�� அதி� ெவ�ல�ைத� கைர�தா� ஒ' 'சி வ'கி!ற�, 

அ�த மாவிேல சீனிைய# ேபா-$� கைர�தா� அ� ஒ' 'சி வ'கி!ற�. 



அேத சமய�தி� மாவி� சிறி� கார�ைத. ேச0�தா� அதIைடய 'சி ேவறாக 

வ'கி!ற�. அதிேல H�ைக. ேச0�தா� அ� ஒ' 'சி வ'கி!ற�. 

கார� உண0.சிைய� N4$கி!ற�. 

ஆனா� H�� உட���8 உ1ப�தியா�� (விஷமான உண0ைவ) வா%வாக 

உ'வாகி வ'வைத அக1ற�6�ய ச�தியாக மா2கி!ற�. 

1.H�� அ�ல� இMசி இைவெய�லா� 

2.ஒ' திட#ெபா'9��8 உ'வா�� ஆவியி! த!ைமைய ந:�கி 
3.சம அள, ெகா4$ வர�6�ய ச�தி ெப1ற�. 

உடலி� உ'வா�� பி�த� அதிக5�க#ப$� ெபாF� பி�த�தா� ம�த நிைலக8 

ஏ1ப-$ அதனா� அஜ:ரண� ஏ1ப$� ெபாF� ெவ#ப�தா� ஆவியாக 

மா2கி!ற�. 

ஆவியி! த!ைம உைறய#ப$� ெபாF� சளியாக மா2கி!ற�. ஆC�மா 

ேபா!ற ேநா)கைள%� உ'வா�கிவி$கி!ற�. 

இைத# ேபா!ற நிைலகளி� இMசி. சா12ட! எ�மி.ச�பழ�தி! சாைற. 

ேச0��. சிறிதள, உ#ைப%� இைண�� வி-டா� இைத அட��� த!ைம 

வ'கி!ற�. 

1.ஆகேவ இ� அமிலGகளாக மா2கி!ற�. 

2.அD�களாக மா2� த!ைம இ�ைல. 

3.உட�களி� அD�களாக மாறி வ'� அமிலGகைள இ� பி5�� வி$கி!ற�. 

இ� ெபௗத:க �ைறயி� ம'�� எ!ற நிைலயி� வ'கி!ற�. 

இைதெய�லா� நம� த��வ ஞானிக8 ெதளிவாக� 6றி%8ளா0க8. நம� 

காவியGகளி�� ெதளிவா�க#ப-$8ள�. 



 

 

 
 



 
�!வ ந�சதிரதி� ச�திைய அ�தவ(க/�*3 பா�9;� =ைற 

  

�'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'9� ேபெராளி%� நாGக8 ெபற ேவ4$�… எGக8 

உட� �Fவ�� அ� படர ேவ4$�… எGக8 உடலி� உ8ள ஜ:வா!மா�க8 ெபற 

ேவ4$� எGக8 உட� உ2#;கைள உ'வா�கிய எ�லா அD�க9� அ�த� 

�'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி ெபற ேவ4$� எ!2 எ4ணி 
அIதின�� �'வ தியான� எ$�கி!ேறா�. 

நா� எ$�� வள0�த பி! உட� நல� இ�லாதவ0க9�� அ�ல� 

ேவதைன#ப$ேவா'�� எ#ப�. ெச)ய ேவ4$�…? 

ஈCவரா… எ!2 ெசா�லி உயிைர எ4ணி அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 

ேபெராளி ெபற ேவ4$� எ!2 வள0�� விைளய ைவ�த ஞான வி�ைத 

அவ0க9��8 ெசா�லாக. ெசா�ல#ப$� ேபா� 

1.ேக-ட,டேன அவ0க8 உட���8 இ�த உண0,க8 விைளகி!ற�. 

2.அவ0க8 உட���8 இ�த உண0.சிக8 ஓ$வைத# பா0�கலா�. 

3.இத! வலிைமயான பி! ேநாயி! த!ைமயான அ�த உட�களி� 

ந$�கமாவைத%� பா0�கலா�. 

4.இ� இர�த�தி� கல�� �'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ அவ0க9��8 ஊ-$�. 

5.உட���8 ெச!2 அ�த ேநாயி! வ :5ய�ைத� தணி���… ேவதைனகைள 

அட���. 



உதாரணமாக ந:Gக8 ஒ' ேநாயாளிையேயா ஒ' தர��ைறவாக# 

ேபச�6�யவ0க8 உண0ைவேயா <க0�தா� உGக9��8 பத-டமாகிற� 

அ�லவா…! <க0�த பி! உட���8 எ�தைன ேவக�ைத உ4டா��கிற�…? 

அேத ேபா� தா! த:ைமைய� க4ட பி! ஈCவரா… எ!2 ெசா�லி உயிைர 

எ4ணி அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'9� ேபெராளி%� ெபற ேவ4$� 

எGக8 உடலி� படர ேவ4$� எGக8 ஜ:வா!மா ெபற ேவ4$� ஜ:வ அD�க8 

ெபற ேவ4$� எ!2 உட���8 நா� ெச��த ேவ4$�. 

இ� வ�வான பி1பா$… 

1.அ�த� த:ைமகைள� த8ளி வி-$வி$கிற� 

2.�'வ ந-ச�திர�தி! உண0, �!னணியி� வ��வி$கிற�. 

ஆகேவ… �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி எGக8 உடலி� பட0�� எGக8 

உடலி� உ8ள ேநா)க8 ந:Gக ேவ4$� எGக8 உட� நலமாக ேவ4$� எ!2 

ெசா�லி இைத ஒ' பழ�கமா�கி� ெகா8ள ேவ4$�. 

இ#ப� வள0��� ெகா4ட ஞான வி�ைத இேத உண0.சி ெகா4$ 

அ$�தவ0க9��. ெசா��� ேபா� ெசவிகளி� ப-டபி! இ�த உண0,க8 

அGேக உ�த#ப-$ அவ0க8 த:ைமகைள ந:�க உத,�. 

1.நா�� உட� நல� ெப2கி!ேறா�… ம1றவ0க9��� அ�த அ'8 ச�திைய# 

ெபற. ெச)� 

2.அவ0கைள%� உட� நல� ெபற. ெச)கிேறா�. 



 

ச3த�ஷி ம�டல?களிலி!A� தா� ம�க� வாH� உலகி8* ஞானிக/� 

�ஷிக/� பல ந�ைமகைள9 ெச�திட =2கிறத3பா..! 

  

இ�த� கா1றி� கல��8ள பல வைக Lலிைக� த!ைமதா! ந� Hவாச�தி� 

வ�� தா! ந� Hவாச�தி�� வ�� கல�கி!ற�. நா� ஆ4டவைன நிைன��. 

சில நிைலகளி� ந� உட� நல� �ைற,�காக ந�பி எ4D� ெபாF� 

1.அ�த. சி�த0க8 உ'வி� உ8ளவ0க8 



2.நலி,1ற உட��� அ�த உட��ேக1ற Lலிைகயி! மண�ைத 

3.அ�த நலி,1ேறா'��. Hவாச நிைலயிேலேய அளி�கி!றா0க8. 

மைற��8ள சி�த0களி! நிைலெய�லா� பல ேகா� இரகசியGகைள� 

தன��8ேள மைற�� ைவ�தி'�தா�� 

1.ஏGகி$� இதய�தி1� அவ0க8 ெப1ற ச�திைய 

2.எ�த வழியிலாவ� ;க-� ஆசீ0வதி�கி!றா0க8. 

தானறி�த பல ச�தியி! இரகசியGகைள ம�களி! நிைல�� உக�தப� அ�த 

இரகசியGகைள ெவளியிடாம� “பல வைககளி�…!” இ!2� ;க-�� ெகா4$ 

தா! இ'�கி!றா0க8. 

பல ேகா�. சி�த0க8 இ!2� உட�ட! இ�த உலகிேல உலாவி� ெகா4$ தா! 

உ8ளா0க8. பல சி�த0க8 பல வைக� �ைககைள அைம��� சமாதி நிைல 

எ)தி%� இ!2� உ8ளா0க8. 

எ#ப� இ�த உலகிேல வாF� மனித0க8 �$�ப� �$�பமாக ஒ!றாக� கல�� 

வா�கிறா0கேளா இ�த உலகிேல அேத ேபா� தா! 

1.பல ஞானிக9� சி�த0க9� 5ஷிக9� ஒ!2 கல�� ஒ' நிைல#ப-$ 

2.இ�த ம�க9�காக அவ0க8 ஒ' உலகி� “ச#த5ஷி ம4டலGகளாக…” 

வா�கிறா0க8. 

3.அ�த உலகி� இ'�� தான#பா மனித உட�ட! வாF� ம�களி! உலகி1� பல 

நிைலகைள. ெச)திட ��கிறத#பா..! 

அ!2 இ'�த சி�த0க8 ேகாவி� அைம�� 

1.மனித0களி! எ4ணGகைள எ�லா� ஒ!2ப$�திட�தா! 

2.அ�த ஆ4டவ! அ�த� ேகாவிலிேல அம0��8ளா!…! எ!ற எ4ண�ைத 

3.ம�களி! மனதினிேல ஆழமாக# பதிய ைவ�தா0கள#பா…! 

மனித எ4ண�தி� தா! பல தவ2க8 ெச)தா�� அ�த ஆ4டவனிட� 

“ம!னி#;� ேக-�� எ4ணமாவ�… … இ!2� உ8ளத#பா…!” 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

இ!2 நா� பல வைகயான உண0,கைள%� இ�த மனித உட���8 நி!ேற 

அறிய ��கி!ற�. இ� தா! மகா சிவ! இரா�தி5. 



ந� உட���8 இ'��� உண0வி! த!ைமைய ந� உயி'ட! நிைன, ெகா4$ 

வர#ப$� ெபாF� அ�த நிைனவி! ஆ1றலாக நா� ெத5�� ெகா8கி!ேறா�. 

நா� Hவாசி��� உண0,க8 எ�ேவா அ�த உண0வி! �ைணயாக ந�ைம அறிய. 

ெச)கி!ற�. ெதளிய. ெச)கி!ற�. 

ஆனா�� ந� உட���8… “இ'ளாக” இ'�கி!ற�. 

ஒ' விள�கி� எ4ைணைய ஊ12� ெபாF� 

1.எ4ெண) இ'4ட நிைலயாக�தா! இ'�கி!ற�. 

2.அ�த எ4ெணயி� நா� ெந'#ைப ைவ�� எ5���ேபா� 

3.அ� ஒளியாக மா2கி!ற�. 

இைத# ேபால� தா! ந� உட���8 எ�தைனேயா வைகயான �ணGக8 

பதிவாகியி'�கி!ற�. 

அ�த நிைன,கைள எ4D� ெபாF� 

1.அ�த மண� (உண0,க8) உயி'ட! ஒ!றி 
2.உயி5ேல உரா)வா�� ெபாF� 

3.அதனி! அறிவாக ந�ைம இய�கி அ� அறிய. ெச)கி!ற�. 

இ� இய1ைகயி! சில நியதிக8. இைத# ேபா!ற இய1ைகயி! 

த!ைமகைள�தா! ேவதGக8 62கி!ற�. 

பல ேகா�. சUரGகளி� நா� கட�� இ�த மனித உட� ெப1ற பி! இ�த 

இ'9��8 மைற�� 

1.மைற�� ைவ�தி'�க�6�ய நிைலகளி� நா� எைத நிைன, 

ெகா8கி!ேறாேமா 

2.அதனி! நிைனவி! ஆ1றலாக நம��8 ெத5ய#ப$��கி!ற�. அைத 

அறிகி!ேறா�. 

3.அத! வழிகளி� வள0கி!ேறா�. அதனி! வழிகளி� நா� இயG�கி!ேறா�. 

இ*வா2 வ'வைத நம�� உண0��வத1��தா! மகா சிவ! இரா�தி5 எ!2� 

ந�ைம நா� அறி�தி$� நிைலயாக ேவதGகளி� ெதளிவாக� 6ற#ப-$8ள�. 



இ!2 யா� உபேதசி#ப� ேபா!2 நம� �'நாத0 இைத# ேபா!ற பல 

ேப'4ைமயி! நிைலகைள எம�� எ$�� ஓதினா0. அ�த உண0விைன# பதி, 

ெச)� “தா! யா0…?” எ!ற நிைலயி� எ!ைன. சி�தி�க. ெச)தா0. 

இதி� வ'� எதி0ெகா89� த:ைமகளிலி'�� வி$ப$� �ைறகைள� 

ெதளி,ப$�தி� கா-�னா0. அவ0 கா-�ய வழியி� தா! உGக9��89� 

R-சம�தி� மைற�த நிைலகைள அறி%� வ4ணமாக உபேதசி�கி!ேறா�. 

ஆகேவ அ'8 மக5ஷிகளி! உண0,கைள நம��8 ேச0�� இ'ைள# ேபா�கி$� 

நிைலயாக “விழி�தி'” எ!ற நிைலயி� எ!2ேம ேபெராளியாக மா2ேவா�. 



 

 

 
 



 
தாவர இன9 சதி8*� �!வ ந�சதிரதி� ச�திைய =க3பி- ைவ� 

தா� அ�% சித(க� ெசய-ப�டா(க� 

  

த:ைமயிலி'�� வி$பட ேவ4$� எ!ற உண0ைவ# ெப1ற பி! நMசிைன 

மா12� உடலி! அைம#; வ'கிற�. 

ப!றியி! உடலாக இ'��� ேபா� நMைச ந:��� உண0,க8 ெப12… ந�ல 

மண�ைத <கர ேவ4$� எ!2 ப-ட�. அத! உண0வி! த!ைம வ'� ேபா� 

கலியாகி மனிதனாக மா1றி%8ள�. 

எ�லாவ1ைற%� ெத5�� ெகா4ட பி! த:ைமைய ந:��� உண0, ெப12 

மனிதனாக ஆன வலிைம ெகா4$ 

1.இ!2 விMஞானிேயா அ�ல� ைவ�தியேரா 

2.இைத� கா-��� வ�வான உண0, ெகா4$ விஷ�ைத மா12கி!றன0. 

“சாம ேவத�…” எ!2 ெசா!னா�� ேவ#ப மர�தி! உண0ைவ எ$��� 

ெகா4டா� சாம. அதாவ�… 

1.ேவ�பி! மண�ைத நா� <கர#ப$� ேபா� ஓ…)… எ!ற ச#த��ட! உம-ட� 

வ'கிற�. 

2.கச#பி! த!ைம அதிக5�க#ப$� ேபா� ம1றைத விடாதப� வா�தி வ'கிற� – 



இ� சாம. 

3.அ�த வாசைன வர#ப$� ேபா� அ�த உண0.சிக8 உ�தி ெவளிேய த89கிற�. 

உண0வி! த!ைம கவர#ப-$ உைற%� நிைல வ'� ேபா� கிேரதா. அைத� 

கட�� அதிலி'�� வர�6�ய மண� தா! சாம… இைச. அைத உயிரD 

<கர#ப$� ேபா� “உண0.சியி! எ4ணGக8…” வ'கிற�. 

ஆனா� தாவர இனGகளாக இ'��� ேபா� அ�த மண�தி! வலிைம ெகா4$ 

ம1றைத� த! அ'கி� விடா� பா�கா��� ெகா8கிற�. 

ஆகேவ அைத# ேபா!2 மனிதனான பி! த:ைமக8 நம��8 வரா� த!ைன# 

பா�கா��� நிைலயாக அ'8 உண0ைவ எ$��. ேச0�த� ேவ4$�. 

சாம ேவத�ைத �Fைமயாக� ெத5�� ெகா4டவ0க8 

1.இ�த. ெச� இைத. ெச)%�… இ�த. ெச� இ!னைத. ெச)%�… எ!2 

மண�தா� <க0�� 

2.எ�த. ெச�யி! மண�ைத அதிக5�� மனித உடலி� த:ைமைய ந:�கியேதா 

3.அத! உண0வி! �ண�தி1ெகா#ப� தாவர இன�தி! மண�ைத� 6-� 

4.மனிதI�� வ'� ேநா)கைள ந:�க� க12� ெகா4டா0க8 கட�த கால 

மனித0க8. 

ேநா)கைள ந:�க� க12� ெகா4டா�� இத! வ�வி! த!ைம ெகா4$ மா12� 

ேபா� அ!ைறய கால�தி� இ�த. சாம ேவத� எ!2 வ'� ேபா� இைத� 

ெகா$#பத1� �! 

1.அ�த� தாவர இன. ச�ைத� ைகயி� ஏ�தி 
2.அத1�8 �'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ எ$��. ேச0�� 

3.விஷ�திைன ெவ!றி$� வ�ைவ� 6-$� ேபா� கலிைய மா1றி� க�கியாக� 

ெகா4$ வ�தன0. 

இ#ப� அ�த ஞானிக8 6-�ய சாம ேவத�தி!ப� அ�த அ'8 மண�தி! 

உண0ைவ நம��8 ேச0�க ேவ4$�. கலியாக மாறாம� க�கி��. ெச�ல 

ேவ4$�. 



 

உ?க� தியானதி8* அAத ஈசேன அ!ைள அளிதி�வா( 

  

நா� தியானி��� ெபாF� நா� எ4D� மக5ஷிகளி! நிைலயிலி'�� 

“மக5ஷிக8 ம-$ம�ல…” தியானி��� நிைலயி� உ8ள எ�ேலா'��ேம நா� 

ஒ'வைர எ4ணி� தியானி��� ெபாF� அவ0க8 நம�காக எ4ணி� தியானி�க 

��%ம#பா…! 



தியான வழியி! ஆர�ப நிைலயி� இ'��� ெபாF� நம�� ஒ' �' 

ேவ4$ம�லவா…! 

1.அ�த� �'வி! ச�திைய நா� எGகி'�� தியான� ெச)தா�� 

2.அவ5! அ'ளாசிைய ஒ*ெவா'வ'� ெபற ��%�. 

வ :-�லி'��� ெபாF� நம�� வி�க� எ$�தா� யாேரா ந�ைம 

நிைன�கி!றா0க8 எ!2 எ4Dகி!ேறா�. எ4Dபவ0க8 நிைன�தி-டா� 

இ'வ'� ஒேர நிைலயி� எ4D� ெபாF� அ�த வி�க� நி!2 வி$கி!ற� 

எ!2� ெசா�கிேறா�. 

அேத ேபால�தா! தியான நிைலயி�� 

1.நா� தியானி��� ெபாF� 

2.நா� �'வாக ஏ12� ெகா4�'#பவ0க9�� அ�த நிைல ெத5�� 

3.நா� ெச)%� தியான�தி1� அவ5! அ'ளாசிைய# ெப2கி!ேறா�. 

“ஓ…� ஈCவரா…!” எ!2 ;'வ ம�தியி� இ'��� உயிைர எ4ணி அ�த 

மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெபறேவ4$� ஈCவரா…! எ!2 ஒேர நிைலயி� Hவாச 

நிைலைய எ$��� தியானி��� ெபாF� பல ந�ல ந2மணGக8 கிைட���. 

உGக8 தியான�தி1� அ�த ஈசேன அ'ைள அளி�தி$வா0. அ�த ந�ல 

மணGகைள எ$�� எ$��� தா! ந� உயிரா!மாவி1� ஊ-ட�ைத ெப12� 

ெகா8ள ��%�. 

தியான�தி! ெபா'ைள உண0�� மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திைய# ெப12� 

ெகா89Gக8…! 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

பிற0 ெச)%� த:ைமக8 நம��8 அதிகமாகிவி-டா� ந�லைத எ4ணாதப� அைத 

இ2க# பி���� ெகா8கி!ேறா� – அ�தைகய “பி�வாதமான த:ைமகைள” நா� 

அக1றி# பழக ேவ4$� 

இ�த வா��ைகயி� யா'�� ேவ4$ெம!றா�� உதவி ெச)யலா�… எ�த 

வைகயி�� <க0�தறியலா�. 

1.கOட#ப$கி!றா0க8… ேவதைன#ப$கி!றா0க8… தவ2க8 ெச)கி!றா0க8… 

எ!2 



2.;றநிைலகளி� நா� அறி�� ெகா4டா�� அறி�த பி! 

3.மீ4$� அ� நம��8 அD� த!ைமயாக க'வாகாதப� 

4.நா� ேக-டறி�த அ�த� த:ைமக8 நம��8 உ'வாகாதப� த$�த� ேவ4$�. 

ஏென!றா� இ�த வா��ைகயி� பிற'ைடய த:ைமகைள%� அவ0க8 

கOட#ப$வைத%� பா0�� ேக-$ <க0�� நம��8 வள0�� அைதெய�லா� 

நா� “பி�வாதமாக# பி���� ெகா8கி!ேறா�…” 

அைத� த$�க ேவ4$� எ!றா� நா� எ!ன ெச)ய ேவ4$�…? 

R5ய! உல��ேக ஒளியாக வழி கா-$கி!ற�. 

அைத# ேபால அகCதிய0 த! உண0வி! த!ைம ஒளியாக மா1றி 5ஷி எ!ற 

நிைலயி� கணவ! மைனவி இ'வ'� ேச0�� சி'O���� ெகா4ட 

நிைலகளி� இ!2� �'வ ந-ச�திரமாக வா��� ெகா4�'�கி!றா0க8. 

கணவ! உயர ேவ4$� எ!2 மைனவி%� மைனவி உயர ேவ4$� எ!ற 

உண0ைவ ஒ!றாக. ேச0�� இைண�� அ�த ஒளியி! சUரமாக அவ0க8 

ஆனவ0க8. 

இ'வ'ேம அ�த உய0�த உண0,கைள. ேச0�� தன��8 எ�த� த:ைம%� 

;காதப� த:ைமகைள அழி�தன0. 

அதனி! உண0, ெகா4$ எ�த� �'வ�ைத� 60ைமயாக எ4ணினா0கேளா 

60ைம அவதாரமாக இ!2� �'வ ந-ச�திரமாக இ'�கி!றா0க8. 

Kமி��8 வ'வதைன�ைத%� ஒளியாக மா1றி� ெகா4$8ளா0க8. 

அைத# பி!ப1றி. ெச!றவ0க8 ஆறாவ� அறிைவ ஏழாவ� நிைலயாக ஒளியாக 

மா1றி. ச#த5ஷி ம4டலமாக வா�கி!றா0க8, க�கி எ!2 ஒளியி! நிைலயாக 

அவ0க8 எ#ப�# ெப1றா0கேளா அத! வழி ெகாண$ நா�� ெபற ேவ4$�. 

அ�த மக5ஷிகளி! ஆ1றலி! வலிைம ெகா4$ நம��8 பி�வாதமாக இய��� 

அ�தைன உண0,கைள%� அட�க ��%�. 



1.இ#ப�. ெச)தாேன… 

2.அ#ப�. ெச)கி!றாேன… 

3.இ#ப�ேய ெச)� ெகா4�'�தா� நா! எ!ன ெச)வ�…! எ!ற நிைலயி� 

4.”பி�வாத� பி��காதப�” நம��8 அ�த உண0வி! உ4ைமைய உண0���. 

இைத�தா! 5ஷியி! மக! நாரத! நாராயணனி! அபிமான ;�திர! நாரத! 

எ!2 ெசா�வ�. 

அGேக எ$�த,ட! எGேக ெச�கி!றா! நாரத!…? 

உயிரான விODவிட� தா! ெச�கி!றா!. விODவிட� ெச!றபி! க4ணாக 

க4ணனிட� ெச�கி!றா! நாரத!. “க4ணா.., எ�லா உபாய�� உன��� 

ெத5%�” 

1.க4களி! ெசயலா�க�� 

2.எ4ணிய உண0,க8 நம��8 எ#ப� உ'வாகி!ற� எ!ற நிைலைய%� 

3.அதிலி'�� மீ-�$� உபாயGகைள%� 

4.ஒ' காவிய� ெதா�#பாக கீதா.சார� எ!2 எFதி அைம��8ளா0 வியாசக0. 

ஆகேவ, அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி நாGக8 ெபற ேவ4$�. 

அ� எGக8 இர�த நாளGகளி� கல�� ஜ:வா!மா ஜ:வ அD�க8 ெபற ேவ4$�. 

எGக8 உட� �Fவ�� படர ேவ4$� எ!2 எ4ணி அ��க� ந� ஆ!மாைவ. 

H�த#ப$��த� ேவ4$�. 

இைத ஒ' பழ�கமா�கி� ெகா8ள ேவ4$�. 



 

 

 
 



 
கலி எ�..! க-கி எ�…? 

  

வ :-�1�8 பா�; வ�� வி$கிற� எ!2 ைவ��� ெகா89Gக8. ஐேயா பா�; 

வ�� வி-டேத…! க��� வி$ேம… க��� வி$ேம… ெசா�லி� ெகா4$ இ�த 

உண0, அதிகமானா� பா�பி! நிைனேவ வ'கிற�. 

“கலி” எ!ற இ�த உண0,க8 அதிகமானபி! அத! உண0ைவ எ$�� மனிதனாக 

இ'��� நா� அ�த உட���8 ெச!2 வி$கிேறா�. பா�பி! ஈ0#பி1�8 ெச!2 

அ$��# பா�பாக� தா! பிற�க ேந'�. 

ஒ' மா-�ைன வள0�கி!ேறா�. மனிதIைடய உண0ைவ� 60ைமயாக# 

பா0�கி!ற�. அ� தன��8 இைத எ$��� ெகா4டா� கலி தா!. 

மனிதIைடய உண0ைவ எ$�� வள0��� ெகா4டபி! ந�ைம ஏGகிேய அ�த 

மா$ இற�க#ப$� ெபாF� யா0 ேம� பி5யமாக இ'�தேதா இற�த பி!… வள0�த 

அ�த உட���8 ெச�ல ேந0கிற�. 

எேன!றா� வள0�த ஆ0வ�தி� “நா! ெச�லமாக வள0�ேதேன… நா! 

ெசா!னப� எ�லா� ேக-டேத…!” எ!ற மனிதனி! உண0, வ'� ேபா� அதனி! 



அறிவாக மா2கி!ற�. மா$ இற�த பி! ந� உட���8 வ��வி$கி!ற�. அ� 

மா-�1�# ப5ணாம வள0.சி. 

நாேயா ேகாழிேயா ஆ-ைடேயா வ :-�� நா� ெச�ல# பிராணிகளாக வள0�தா�� 

மனிதனி! உண0, அத1�8 வளர#ப$� ெபாF� இற�தா� மனிதI��8 

வ'கி!ற�. இ�,� கலி தா!. ஆனா�� அைவக8 எ�லா� ப5ணாம வள0.சி 
அைடகிற�. 

உதாரணமாக… மனிதனாக இ'��� நா� ஒ' ேநாயாளிைய# பா0�கிேறா� 

எ!றா� அ�த உண0ைவ இர�க��ட! <க0�தா� நம��8 அேத ேநா) வர� 

ெதாடG�கிற�. நா� ேத) பிைறயாகி!ேறா�. இ�,� கலியாக� தா! ஆகிற�. 

ஆனா� அ�த ேநர�தி� 

1.�'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'ைள# ெபற ேவ4$ெம!2 �வாரகா %க�தி� 

ேச0�க#ப$� ெபாF� 

2.நா� எ�த ந�ல �ண�தா� ேநாயாளிைய உ12# பா0ேதாேமா அவ5! ேவதைன 

நம��8 ேசராதப� 

3.அவைர# ப1றி� ெத5�� ெகா4டபி! �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'9� 

ேபெராளி%� நாGக8 ெபற ேவ4$� 

4.�'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி எGக8 உட� �Fவ�� படர ேவ4$� 

எ!2 இர�த�தி� கல�க#ப$� ெபாF� 

5.எ�த� �ண�தி! மண�ைத உ'வா�கி அ�த எ4ணGக8 வ�தேதா 

6.அதி� அ�த அ'8 ஞான�தி! உண0விைன. ெச��த#ப$� ெபாF� இ� “க�கி” 
ஆக மா2கிற�. 

7.இ'ைள ந:��� அDவி! த!ைமயாக ஒளியாகி!ற�. 

இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக� ெத5�� ெகா8ள ேவ4$� 

ஏென!றா� திேரதா%க� (உட�) எ!2 இ'�தா�� �வாரகா %க�தி� “ேவதைன” 

நம��8 வ�வானா� கலியாக மா1றி ந�ல உடலி! Tப�ைதேய மா1றி 
வி$கி!ற�. 

1.ஆனா� அ�த ேநர�தி� �'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ <க0�ேதாெம!றா� 

க�கி ஆகி!ற� 

2.உயி0 க�கி… நா� <க'� உண0,க8 ஒ*ெவா!ைற%� உயிைர# ேபா!ேற 

ஒளியாக மா1றி� ெகா4$ வ'த� ேவ4$�. 



மனித! கனியாக ஆன… �'வ ந-ச�திரமான அ�த� க�கிைய நா� ெபற 

ேவ4$� எ!2 தா! இைத மீ4$� மீ4$� உGக9��8 பதிவா�கி� ெகா4$ 

வ'வ� (ஞான�'). 

சி2 சி2 திைரக8 நம��8 ஒ*ெவா!றி�� உ4$. ந�லைத மைற��� அ�த� 

திைரகைள ந:�கி� �'வ ந-ச�திர�தி! உண0ைவ எ$�� நா� கனியா��த� 

ேவ4$�. 

1.ஒ*ெவா' நா9� இ�த உண0வி! த!ைமைய நா� 6-�� ெகா4ேட வர 

ேவ4$�. 

2.நா� <க'� ஒ*ெவா' உண0ைவ%� ஒளியாக மா1றி� ெகா4$ வரேவ4$�. 

�'வ ந-ச�திர�தி! ச�திைய ஒ*ெவா!றி�� நா� இைண�தா� தா! க�கி. 
அைத. ேச0�கவி�ைல எ!றா� கலி தா!. 



 

ந@ எ�னிட� ந�பி ேவ��� ெபாH�… உ�Dட� நா� (ஈ�வரப�ட() 

வ!ேவ� 

  

ந�பி�ைகயிலி'�� ெப2வ� தா! ெஜப அ'8…! எ#ப�…? 

உ! எ4ண�தி� உ! ெசயலி� ஒ!ைற நிைன�� ஆ4டவைன எ4Dகிறா). 



ஞானிக8 ெகா$�த உ'வ அைம#பி� �'க! விநாயக0 சரCவதி இல-Hமி 
ெவGகடாஜலபதி பராச�தி எ!2 இ#ப�# பல நாமGக8 உைடய ஆ4டவைன 

எ4D� ெபாF� ந�பி�ைகயி! Lலமாக ெஜப அ'ைள# ெப1ற ஞானிகY� 

மக5ஷிக9� ந: வணG�� நிைலயி� உ! எ4ண�ைத அறிகி!றா0க8. 

அ�த நிைலயி� அவ0க8 

1.உ! ெசா���� அவ0களாகேவ பல ச�த0#பGகைள ஏ1ப$�தி# 

2.பல நிைலகைள உ4$ ப4ணி 
3.உ! எ4ண�தி1� உ! ெசய��� ெவ1றிைய அளி�கி!றா0க8. 

R-சம உலகி� இ'�� ெகா4ேட நட��� ெசய�க8 தா! இைவ எ�லா�. அ�த 

நிைலயி� அவ0களி! ப5Kரண அ'ைள ந: ெப2கி!றா). 

ஒ' ெசயைல. ெச)%� ெபாF�� ெவளியி� எGகாவ� ெச��� ெபாF�� 

“ஈCவரா…!: எ!2 உ! உயிைர நிைன�� வணGகி. ெச�. தைடகைள%� வ'� 

விைனைய%� அவ0 பா0�� உன�� ந�வழி ;க-�$வா0. 

ந�பி�ைக%ட! ெச��� எ�த நிைல%� ேதா�வி அைடவதி�ைல…! 

ஞானிகளாகேவா மக5ஷிகளாகேவா ஆவ� எத1காக…? எ!2 எ4Dகிறா0க8 

;5யாத பாமர0க8. எ4ண�தி1� ெசய���� இ�த உலக வா��ைகயி� இ'�� 

ெகா4$ இவ0கைள ந� வழி நட�திட�தா! 

1.அ�த மக5ஷிக8 பல ெஜப வழிகைள# ெப12 R-சம உலகி� இ'�� ெகா4ேட 

2.ந�பி�ைக ைவ�தவI�� ந$� கட�மி�ைல…! எ!I� ெவ1றிைய 

அளி�கி!றா0க8. 

ந$�கட� எI� ெபாF� ந$�கடலிலி'�� மீ8வத1�� அவ0க8 அவ0கைள 

எ4D� ெபாF� மீ-கிறா0க8 ஆ4டவனி! Tப�தி�…! ந�பி�ைகயி! 

எ4ண� ;5�ததா…? 

ஆகேவ இனிேம� ந: ஒ' இட�தி1�. ெச��� ெபாF� எ�த� காரண�ைத� 

ெகா4$� மன� கல�க#படாம� Kைஜ அைறயி� வ�� ந:ேய நி�. 

1.அ�த நிைலயி� ந: எ!னிட� வணGகி ேவ4$� ெபாF� 

2.ந�பி ேவ4$� ெபாF� உ!Iட! நா! (ஈCவரப-ட0) வ'ேவ!…! 

 



ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

எ�த ஒ' அD� த!ைமைய எ$��� ெகா4டா�� L!2 நிைலதா! ெவ#ப� 

கா�த� விஷ�. அேத ேபால உயிரDவி! த!ைம வர#ப$� ெபாF� L!2 

நிைல. 

ேரவதி ந-ச�திர� ெப4 பா� த!ைம ெகா4ட�. ஒ' உயிரDவி1�8 ேரவதி 
ந-ச�திர�தி! த!ைம அதிக5�தி'�தா� ெப4பாலாக உ'வா��� த!ைம 

வ'கி!ற�. 

கா0�திைக ந-ச�திர�தி! விகிதா.சார� ஒ' உயிரDவி1�8 அதிகமாக 

இ'�தா� ஆ4 பாைல உ'வா��� நிைல வ'கி!ற�. 

1.இ#ப� 27 ந-ச�திரGக9� 

2.வி�தியாசமான நிைலகளி� உயிரD�கைள� ேதா12வி��� நிைல 

வ'கி!ற�. 

Kமிேயா ம1ற ேகா8கேளா Hழ�� ெபாF� ெவ#ப�� ஒ' ப�தியி� ஈ0��� 

த!ைம%� வ'கி!ற�. 

உயிரD ஒ!2��8 ஒ!2 ��#பாக#ப$� ெபாF� 

1.இ�த� ��#பி! த!ைம அைடப-$ அதனா� ேமா�� த!ைம%� 

2.இதிேல ஏ1ப$� நிைலக8 ஈ0��� த!ைம வர#ப$� ெபாF� 

3.தன��8 இF�� ஒ!ைற வள0��� த!ைம ெப2கி!ற�. 

இ#ப� உ'வான� தா! உயி0. 

இைத�தா! நாராயணனி! ம2 அவதார� விODவாக� ேதா!2கி!றா! எ!2 

கா-ட#ப-$8ள�. 

R5ய! Hழ�� ெபாF� ஒலி வ'கி!ற� “ேசா… …க�…” 

1.அதாவ� த! நிைலகளி� ம1றைத வி5வைடய. ெச)� 

2.தன��8 இF�� “க�…” – “ேசா… …க�”. 

3.விஷ�ைத ெவ#ப�தா� ந:�கி வி-$� தன��க�ததாக எ$��� ெகா8கி!ற� 

எ!2 

4.அ�த நாத H'தியி! த!ைமைய அ!2 வியாசக0 ெதளிவாக� கா-�னா0. 



Kமியி! நாத� “ஓ…�” எ!2 இ'#பிI� வியாழ! ேகா8 ம1ற நிைலக9ட! 

ேமாத#ப$�ெபாF� அதIைடய H'தியி! நிைலக8 பல விதமாக வ'�. 

நாதGக8 எதெனத! நிைலகளி� ேமா�கி!றேதா அத1�8 

“ஓஒஓ…ஓஒஓ…ஓஒஓ�…�…�”எ!2 இ�த மாதி5 அைலக8 தன��8 இைசக8 

6�%� �ைற��� வ'�. 

அ� <க'� உண0,��8 மல'� த!ைம%� வள'� த!ைம%� எ!ற 

நிைலகளி� இ�த ஒலி அைலகைள� க4$ண0�தவ! ஆதியிேல அகCதிய! 

எ!றா�� பி!னா� வ�த வியாசக0 4000 ஆ4$க9��8 ம�க9��� 

ெத5ய#ப$�த#ப-ட ேப'4ைமக8 இ�. 

அத1� �!; பல0 ெப1றா�� இ�த உ4ைமயி! உண0,கைள அவரவ0க8 

அறிவிேல ெத5�த� தா! வள0.சி ெகா4ட�. 

ம1ற ேகா\8க8 Hழ�� ெபாF� ெவ#ப�� தன��8 ஈ0��� ச�தியா� உணவாக 

எ$�� விைள%� த!ைம%� வ'கி!ற�. 

1.இ#ப� ந-ச�திரGக8 ஒ!2ட! ஒ!2 ேமாதி%� 

2,வியாழ! ேகாளி! ச��� L!2� ேச0�� ஒ' உயிரDவாக உ'வா�க#ப$� 

ெபாF� 

3.எதனி! நிைலக8 கவ0�தேதா அதனி! வழி ெகா4$ தா! அ�த உயிரDவி! 

இய�க�. 



 

 
 
 



 
Fராதன ஆலய?களி� ;வ(களி>� சிைலகளி>� Iச3ப�2!�*� 

“வ(ண?களி� இரகசிய�…” 

  

விMஞான உலகி� “நாகUக�…” எ!ற ேபா0ைவயி� நா� உ$��� ஆைடகளி�� 

சாயGக8 எ!ற ெபய5� விஷ� த!ைமக8 கல�க#ப-$ வி-ட�. இ!2 

அ�தைகய ஆைடகைள� தா! நா� அணிகி!ேறா�. 

நா� அணி�தி'��� ஆைடகளி� உ8ள விஷ� த!ைமக8… அேத இனமான த! 

ச�திைய� கா1றிலி'�� கவ0�� ந� ஆ!மாவி� கல�க. ெச)�வி$கிற�. 

அத! வழி ஆ!மாவிலி'�� Hவாசி��� ேபா� <க0�த உண0, உயி5ேல ப-$ 

ந� இர�தநாளGகளி� விஷ� த!ைமக8 6�வி$கி!ற�. 

ெஜ0மனி ேபா!ற நா$க8 எ�லா� இ�தைகய சாயGக8 கல��வதனா� 

அதி�8ள விஷ�தினா� 

1.ேக!ச0 எ!ற ேநா) வ'கிற�. 

2.ஆC�மா எ!ற ேநா)க8 வ'கிற�. 

3.மனித! சி�தி��� த!ைம இழ�க#ப$கிற� எ!2 க4$ ெகா4டன0. 



ஆகேவ த:ைமைய உ'வா��� இ�தைகய சாயGகைள ந:�க ேவ4$�… எGக8 

நா-�ேல இற��மதி ெச)ய�6டா� எ!2 த$�� நி2�தினா!. 

ந� நா-�! ப4பி! பிரகார� இ!2� பைழய ஆலயGகளி� எ�லா� சாயGக8 

(வ0ண�) எ!2 Kசியி'#பா0க8. 

1.இய1ைகயி� உ'வான ப.சிைலகைள எ$�� 

2.பல பல த:ைமகைள அக1ற�6�ய அ�தைகய Lலிைககைள 

3.ம1றைவக9ட! கல�� ம1ற கல'ட! இைண�க. ெச)ய#ப$� ேபா� 

4.அ�த ஒ!2ப-ட நிைலக8 ெகா4$… அதனி! உண0,கைள 

5.ஆலய�தி� உ8ள Hவ0களி� உ8ள கா�த# ;ல!க8 இைத� கவ0�த பி! 

6.அதிலி'�� மகி�.சி ஊ-$� உண0வாக ெவளி வ'�. 

அ�த உண0,க8 கா1றிேல ப-ட பி! ந:Gக8 அ�த ஆலய�தி1�8 ெச!ற பி! 

இ'ைள ந:��� அ'� ெப'� ச�திைய# ெபற. ெச)%� த�தி��� தா! 

“இய1ைகயி� விைள�த தாவர இனGகைள. ேச0�தா! அ!ைறய ஞானி…” 

அ!2 பல Vறாயிர� ஆ4$க9�� �! அகCதிய! க'விேல இ'�க#ப$� 

ேபா� தா) த�ைதய0க8 பல விஷ� த!ைம ெகா4ட விஷ�ைத �றி�தி$� 

தாவர இனGகைள தாGக8 ப$�தி'��� �ைக# ப�க� ேபா-$ ைவ�தி'�தன0. 

அ�த மண�ைத <க0�த பி! விஷ# K.சிகேளா ம1றைவகேளா அ.ச�தா� நக0�� 

ஓ$கிற�. அகCதியனி! தா) த�ைதய'�� ஒ' பா�கா#பாக அ� அைமகிற�. 

அவ0க8 தGகைள� கா�தி$� நிைலயாக. ெசய�ப$�திய தாவர இன�தி! 

மணGகைள அ�த� தாயி! க'விேல வள0�த அகCதியI��89� இ� 

ெபற#ப$கி!ற�. 

இைத# ேபா!2 தா! இய1ைகயி� விைள�த அ�தைகய தாவர இனGகளி� உ8ள 

1.த:ைமகைள அக1றி$� இ#ப�#ப-ட ப.சிைலகைள எ$��� தா! 

2.அ!2 ஆலயGகளிேல வ0ணGகளாக� கல�� KHவ�� 

3.அ�த வ4ணGகைள எ$�� நம��8 <கர#ப$� ேபா� 

4.த:ைமகைள அக1றி$� ஒளி�கதி0கைள தன��8 பா).H� த!ைமயாக� 

ெகா4$ வ�தன0 அகCதியI��# பி! வ�த ஞானிக8. 

எ#ப� ஒ' தாவர இன� த! தா). ெச�யி! ச�ைத� கவ0�� அ�த வி���க8 

விைளகி!றேதா… அைத# ேபா!2 த:ைமகைள ெவ!றி$� தாவர இன�தி! 



ச�ைத இGேக ந�ைம <கர ைவ�க Hவ0களி�� சிைலகளி�� வ0ணGகளாக� 

த:-$கி!றன0. 

1.அ�த அைலகைள� கவ'� த!ைமயா� 

2.இ�த ஆலய�தி1�8 த:ைம வராதப� ெரா�ப,� நாR�காக அ!ைறய ஞானிக8 

ெச)தன0 

3.அகCதிய! ெப1ற ேப'4ைமயி! த!ைமகைள ம�க9��� கிைட�க 

ஆலயGகளி� இ#ப�. ெச)தன0. 

ஆலயGகளி� பா0�ேதாெம!றா� வ0ணGக8 எ�தைனேயா இ'�கி!ற�. 

ந!றாக ேயாசைன ெச)� பா'Gக8…! 



 

உ� தியான நிைலைய� J�2� ெகா�டா- ந@ ெச�<� ெதா��ட� 

வAதி�ேவ� நாD� அ?ேக…! 

  

தியான நிைலயி! ெபா'8 எ!ன#பா…? தியான� ெச)வ� எத1காக…? 

உணவி1ேகா உைட�ேகா உலக ஆசாபாச�தி1ேகா ெச)வ� தியான� அ�ல…! 

எ!2 பல0 ெசா�வா0க8. மனிதனாக# பிற�தவI�� உ4D� உண,� உ$�க 



உைட%� ஆசாபாசGக9� உ8ள� தான#பா. இ�த உலகி�. இ�த உடைல%� 

பா�கா�க ேவ4$ம#பா…! 

தியான�தி! ெபா'8 

1.இ�த உடலி� நா� உ8ளவைர “ஒ…� ஈCவரா… �'ேதவா…!” எ!ற ெஜப�ைத 

2.உயிைர# ;'வ ம�தியி� எ4ணி� தியானி�க ேவ4$ம#பா. 

3.அ#ப�� தியானி�தா� உ! Hவாச நிைல ந�லதாக மாறிவி$�. 

அ�த நிைலயி� உ! எ4ணெம�லா� சிதறிவிடாம� ப5ப��வமான நிைலயி� 

உயிரான ஈசைன எ4D� ெபாF� “Hவாச நிைல ஒ' நிைல#ப$கி!ற�….!” 

Hவாச நிைல ஒ' நிைல#ப-ட,ட! உ! உயி0 நிைல��# ெப'� உ!னத� 

த!ைம வ'கி!ற�. அ�த நிைலைய எ)திவி-டா� பிற5! �ேவஷ�� எ�த� 

ெதாழி���� ேவ2 எ�த நிைல வ�தா�� உ! நிைல மாறா�. 

உ! நிைனெவ�லா� “ஈCவரா…!” எ!2 உயி'டேன ஒ!றி இ'�க ேவ4$�. 

எ�த� த:ைமயான உண0,� உ!ைன அ4டா�. �!பGக9� உ!ைன அ4டா�. 

உ! எ4ண�தி� உ8ள ேகாபதாபGகைள� �ைற��வி$�. 

1.பிற5! ;கF�� மயGகிடாேத…! 

2.பிறைர# ேபா12வைத%� வி-�ட#பா…! 

3.விஷமான த!ைம தா! இ�த இர4$�. 

ெஜப நிைலயி� இ'�தி-டா� ேதா�வி நிைல எ�த நிைலயி�� அ4�டாத#பா…! 

உ! நிைல�� உதய�ைத (த�க உபாய�ைத) அளி�தி$வா! அ�த ஈCவரேன…! ந: 
எ$��� ஈCவர தியான�தினா� ெஜயி�திடலா� உ! வழி�ேக…! எ�லாேம…! 

உ! தியான நிைலைய� 6-�� ெகா4டா� 

1.ந: ெச)%� ெதா4$ட! வ�தி$ேவ! நாI� அGேக…! 

2.உ! நிைலயி� வ'பவ0க9�ெக�லா� வா��திட#பா “நலமாக வா�வா)…!” 

எ!ற ெசா�ைல. 

3.வா�வாG� வா���வா0க8 அவ0க8 உ!ைன. 

4.அவ0க8 வா��தி$� வா��� தான#பா ஈCவரனி! வா���…! 

ஈசனி! வா��ைதேய ந: ெப1றி$வா)…! 



ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

60ைம அவதார� – நா� ெதளிவாக உண0�� ெகா8வத1காக ஒ' உ'வ� 

அைம�� ஆைமைய# ேபா-$� கா-$கி!றா0க8. 

உதாரணமாக ஒ' க4D8ள ;F பாைற மீ� நக0�� ெச�கிற� எ!2 ைவ��� 

ெகா8ேவா�. த! உணைவ� ேத�. ெச�கி!ற�. 

க4களா� பா0��… தா! உணவாக உ-ெகா89� தாவர இன�தி1�. 

ெச!றா�� R5யIைடய ஒளி� கதி0க8 சிறி� ேநர� அதிகமாகிவி-டா� 

ெவ#ப� அதிகமாகிவி$கி!ற�. 

பாைற மீ� நக0�� ெச�கி!ற�. நக0�� ெச�வத1� ஒ' பதிைன�� நிமிட� 

ஆகிவி-டா� பாைற ெவ#பமாகிவி$கி!ற�. இ�த# ;Fவி! ெமலிதான உட� 

அைத� தாGக ��யவி�ைல எ!றா� “���கி!ற�”. 

இதிலி'��… “த!ைன� கா�க ேவ4$�…” எ!ற நிைலகளி� 

1.60ைமயாக� தாவர இனGகைள# பா0�கி!ற�. 

2.அேத சமய�தி� இ�த# பாைறகைள%� பா0�கி!ற�. 

3.இ�த ெவ#ப� அ�த# பாைற��8 ப-$� “க�னமான நிைலக8” வ'வைத 

<க0கி!ற�. 

4.இ�த# பாைறைய� 60ைமயாக உ12# பா0�� 

5.இதிலி'�� த#பி�க ேவ4$� எ!ற உண0,கைள அதிகமாக <க0கி!ற�. 

<க0�த உண0,க8 எ�லா� “ஓ…�… நம.சிவாய” எ!2 அ�த ஜ:வ அDவாக 

மா1றி அ�த உடலாக மா12கி!ற�. அதனி! மலGகைள 

1.இ�த# பாைறைய# ேபா!2 க�னமாக ெவளிவி$� அD�க8 

2.இ�த# ;Fவி1�8 உ'வாகி!ற�. 

ஆனா�� இ�த� ��#பி! த!ைம ெகா4$ <க0�த உண0வி! அD�களான பி! 

இ�த உடைல# பிள�� வி$கி!ற�. ;F ம�கி!ற�. 

;F 60ைமயாக� கவ0�த உண0,க8 உடலிேல விைள�� உயி5ேல ேச0�� 

அத1��த�க அ$�த உடலாக “ஆைமயாகி!ற�…” 

1.எ�த# பாைறயிIைடய ெவ#ப�திலி'�� கா�க#பட ேவ4$� எ!ற 

உண0,கைள எ$�தேதா 



2.(அ�த உண0வி! ச��) ஆைமயி! ஓ$ வ�வாகி!ற�. 

3.அத1�8 ெவ#ப�ைத� தாG�� ச�தி (பாைறைய# ேபா!2) வ'கி!ற�. 

ஆைமைய ெந'#; இ'��� இட�தி� ேபா-$# பா'Gக8. அ�த ெவ#ப�ைத� 

தாGக�6�ய ச�தி அத1�4$. 

இ�த உண0வி! இய�கGக8 “எ#ப� வ�த�…?” எ!ற நிைலைய� 

க4$ண0�தவ! அ!2 அகCதிய!. 

அைத�தா! கட,ளி! அவதார�தி� 60ைம அவதாரமாக ஞானிக8 

கா-�%8ளா0க8. 

இ�த வா��ைகயி� நா� எைத� 60ைம அவதாரமா�க ேவ4$� எ!2 ச12 

சி�தி��# பா'Gக8. 



 

 

 
 



 
ஆட- கைலகைள ஞானிக� நம�* வ*�� ெகா�தத� உ�ைமயான 

ேநா�க� எ�ன…? 

  

ப4;கைள இழ�� நாகUக� எ!ற நிைலக8 ெகா4$ ஆ-டGக8 ஆ�� 

ெகா4�'��� ேபா� ைதயா…த�கா… எ!2 ஆ$வ�� ஆD� ெப4D� 

ேமா�வ� ேபா� ெசய�ப$��வ��… இ� தா! இ!ைற�� இ'��� ஆட� 

பாட� ெகா4டா-ட� எ�லாேம. 

கFைத க��கிற மாதி5%�… �திைர க��கிற மாதி5 ஊைளயி$வ��… அதாவ� 

மி'கGக9��. சமமான நிைலக8 ெகா4$ ஆ$வ� தா! இ!ைறய டா!C 

(DANCE). 

ஆ$வைத# பா0�தா� ஏ)….ஊ)… எ!2 அவைனேய ைப�திய�காரனாக ஆ��� 

நிைலயி� இ� தா! கலா.சாரமாக# ேபா)வி-ட�. 

ஆனா� ஞானிக8 கா-�ய நிைலக8 எ!ன…? 

மனித வா��ைகயி� ச�த0#ப�தா� எதி0ப$� உண0,களா� மன� 

ேசா0வைடகிற�. அதனா� உ8 உ2#;க8 ேசா0வைட�� பல ேநா)க9��� 

காரணமாகி!ற�. அைத. சீரா��வத1காக ேவ4�… 

1.இனிைமயான இைச ெகா4$ அGகGகைள அைச�� அத1�� த�க 



அபிநயGகைள� கா-ட#ப$� ேபா� 

2.உ8 உ2#;க8 இய�கமாகி உடலி�… சி�க� உ8ள ந:0கைள மா12வ�� 

3.��ம� வ'� ேபா� ஒ' ப�க� சி�கலானா�… இGேக அபிநயமா�� ேபா� 

அ�த. சி�கைல மா1றி 
4.உட� நல� ெப2வத1�� மகி��� வாF� உண0,கைள <கர. ெச)வத1�� 

நா-�யGகளாக (ஆட� கைலக8) உ'வா�கினா0க8. 

ஏென!றா� மனித! ேவகமாக இ'��� ேபா� உ8 உ2#;களி� �றி#பாக 

<ைரயரீலி� சி�கலாகி வி-டா� அதனா� இ'ம�க8 வ'�. 

1.அ��க� வி5வைடயவி�ைல எ!றா� அF�தGக8 அதிகமா�� 

2.அ#ேபா� <ைரயரீலி� எதி0#பாகிவி$�. 

3.நாளைடவி� அ�த உ2#ேப பாழைட�� வி$கிற�. 

இைத# ேபா!ற நிைலகளிலி'�� வி$ப$வத1�� தா! கைல அபிநய� ெகா4$ 

உண0வி! த!ைம ெகா4$ அGகGகைள அைச�� மகி�.சியி! உண0,கைள� 

தன��8 ேதா12வி���ப� ெச)தா0க8. 

1.த!ைன அறியா� உடலி� உ4டா�� நர�;# பி��தGகைளேயா 

2.உ2#;களி� ஏ1ப$� சி�க�கைலேயா ந:��வத1� அைத. 

ெசய�ப$�தினா0க8. 

ஆனா� இ!2 நாகUக� எ!ற ெபய5� ைதயா… த�கா… எ!2 �தி�� தவறான 

உண0,கைள� N4�… க'�ைத இழ�க. ெச)� அநாகUக நிைலகைள வள0�க. 

ெச)�… மா$கைள# ேபா� ந�ைம ஆ$�ப� ைவ��வி-டா0க8. 

�ழ�ைத��# பிற�த நா8 ெகா4டா$கிேறா� எ!றா� ஞானிக8 கா-�ய 

நிைலக8 எ!ன…? 

விள�ைக (ேஜாதிைய) ஏ1றி ைவ��. ெசா�தேமா ப�தேமா ந4ப0கேளா 

எ�ேலா'� ேச0�� அ�த� �ழ�ைதைய# பா0��… 

1. அவ! உலக ஞான� ெபற ேவ4$� 

2.உலைக� கா��� அ'8 ஞான� ெபற ேவ4$� 

3.�$�ப�ைத� கா��� அ'8 ஞானியாக ேவ4$� 

4.இ'ைள அக12� அ'8 ஞான� ெபற ேவ4$� 

5.ப4;8ளவனாக வளர ேவ4$� ப5,8ளவனாக வளர ேவ4$� எ!2 

வா����கைள. ெசா�லி 



6.பாடைல# பா� அவைன மகிழ. ெச)�… உ!Iைடய வழி எ#ப� இ'�க 

ேவ4$�…? 

7.அ!ைன த�ைதயரா� ந: வள0�க#ப-ட நிைலக8 எ!ன…? க�வியி! தரGக8 

எ!ன…? க'�தி! த!ைம எ!ன…? எ!ற 

8.இ�த உண0,களி! த!ைம எ$��# பாடலி! Tபமாக அவI�� எ$��� 

6றிய� தா! அ�கால வழ�கGக8 – ஆட� பாட�க8. 

அைத யாராவ� நா� இ#ேபா� ெச)கிேறாமா எ!றா� இ�ைல. இைத. 

ெசா!னா� அநாகUக� எ!ற நிைலயி� வி-$வி$கிறா0க8. 

எ5%� ெவளி.ச�ைத ஊதி அைண�� இ'8 Rழ. ெச)�… எ�ேலா'� 

ச#தமி-$… அத! பி! ேக�ைக� க�தியா� அ2��� ெகா$#ப� தா! ந��ைடய 

கலா.சாரமா…? ச12 சி�தி��# பா'Gக8. 



 

“அறிவி3F” – ந- ;வாசைத எ�தவ(கைள எ-லா� ஒ! ெநா2யி- பற�க9 

ெச�கி�றா� ஆதிச�தி 
  

இ�த� கலி மாறி க�கி வ'� ெபாF� இ�த உலகி! த!ைமேய விMஞானிகளா� 

உ'வா�கிய அD�4டா� விஷ� த!ைம உலக� �Fவ�� பர,கி!ற�. 



அ�த நிைலயிேலேய 

1.இ�த# Kமி� தாயி! ெபா�கிஷGகைள (உேலாகGக8) எ�லா� இ!ைறய 

மனித! பாள� பாளமாக ெவ-� எ$�கி!றா!. 

2.அேத சமய�தி� உறிMH� த!ைம ெகா4$ Kமி��8 இ'��� திரவGகைள 

(OIL) எ�லா� எ$��� ெகா4ேடயி'�கி!றா!. 

அதனி! விைளவாக� கலியி! கைடசியி� அD�4�! கதி5ய�க அD�க9� 

மனித! ெச)த ெப'� ெசய1ைகயி! விைள,களா�� ஒ' நிைலயி� H1றி� 

ெகா4�'��� இ�த உலக� அ�த அD�களி! தா��தலா� அ�த ஒளி 
ப-ட,ட! Kமியி! இய1ைக� த!ைமைய. ெசய1ைகயி! நிைலயாக 

மா1றியதா� “ஒ' ெநா�யி� உலகேம அழிகி!ற�…!” 

“ந� Hவாச� எ$�தவI��…!” அ�த அD�4�! விஷ� த!ைம%� இ�த 

உலக� த!ைம%� வ�� தா�கிடா�. 

இ�த உலக� த!ைம மா2� ெபாF� இ�த# Kமியி! நிைல மீ4$� க�கி�ேக 

வ'கி!ற�. க�கியி� இ'�த நிைலெய�லா� ெப'� ந:0 நிைல தா!. 

ஒ' ெநா�யி� உலக� த!ைம மா2கிற� எ!ேற! அ�லவா…! அ�த நிைலயி� 

உலக� த!ைம மா2� ெபாF� 

1.உ! Hவாச நிைலயி! த!ைமயா�… 

2.அவரவ0க8 ெச)த K0வ ;4ணிய பலனா�… 

3.ெப'� சி�த0க9� ஞானிக9� மக5ஷிக9� வ�� கல��� க�கி எ!ற அ�த 

நிைலயி� 

4.ந� Hவாச�ைத எ$�தி-டவ0கைள எ�லா� ஒ' ெநா�யி� அவ0கைள# பற�க. 

ெச)கி!றா8 அ�த. ச�தி. 

பாவ உட�களி� உ8ளவ0க8 தா! அ�த. Hவாச நிைலயி! த!ைமயா� கலியி! 

கைடசிைய ���கி!றா0க8. 

ஆர�பமா�� �த� ப�யாக க�கியி� ஒளியாக ஒ*ெவா'வ'� வ�திடேவ 

இைத உண0��கி!ேற!…! 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

ந-ச�திரGகளி� இ'#ப� ஒ' விஷ�தி! இய�க�. அைவக8 கதி5ய�க# 

ெபாறிக8 ெகா4ட�. 



ஒ' ந-ச�திர�திலி'�� ெவளி#ப$� நிைலக8 ந� Kமி��8 ேநர�யாக வ�தா� 

இ� மி!னலாக வ'� நிைலகளி� இைவ அைன��� ஊ$'வி ந� Kமியி! “ந$ 

ைமய�” ெச�கி!ற�. 

அ� ெகாதிகலனாக மா1றி மி! அD�களாக மா1றி அD� த!ைமயாகி இ�த# 

Kமி��8ேள பிள�� ெவளி#ப$��� நிைல வ'கி!ற�. 

இ�த 27 ந-ச�திரGக9� வ5ைச#ப$�தி வ'� ெபாF� R5யIட! ேச0�� 

Hழ1சியி! த!ைம “�!…பி!…” வ'�. 

ஒ' 64ைட அைம�� அத1�8 ஒ' ைச�கிைள ஓ-�� கா4பி#ப� ேபா� – 

Hழ!2 வ'� நிைலகளி� ைமய�தி� இ'�� ெகா4$ R5ய! இயG�கி!ற�. 

பல ந-ச�திரGக8 உமி���� நிைலக8 பல பாகGகளிலி'�� வ'வைத இ� 

மா12கி!ற�. 

இதிேல ஒ' ஐC ெப-�யி� (REFRIGERATOR) மி!சார�ைத ைவ�� எ#ப�� 

�ளி0.சிைய உ4டா��கி!ேறாேமா அைத# ேபா!2 

1.சனி� ேகா8 தன��8 வ'வைத 

2.உைற%� த!ைமயாக� ெகா4$ வ'கி!ற�. 

அ� Hழ1சியி! த!ைம அைட�தா�� �ளி0.சியி! த!ைமயாக (ஐC 

பாைறயாக) மா12� த!ைம வ'கி!ற�. 

அ#ப� மா1றி எைட 6$� ெபாF� ெகாMச� ெகாMசமாக� கைர�� ெவளி 
வ'கி!ற�. (சனி� ேகாளி� உ8ள வைளயGக8) 

1.ம1ற அD�க9��8 இ� எ�த அளவி1�8 கல��8ளேதா 

2.அ�த அDவி1�8 ேச0�� 

3.ம1ெறா' ெபா'ைள� த!Iட! இைண�� 

4.அ�த அD� த!ைம வள0.சி ெப2� த!ைம அைடகி!ற�. 

ம1ற ேகா8களி� திட#ெபா'8க8 உ'வாக ேவ4$� எ!றா� அGேக “ந:0 

உ1ப�தி கிைடயா�”. 



இ'�தா�� இ�த அD�க8 ம1ற ேகா8களிலி'�� ெவளி#ப$� ச��� ம1ற 

ந-ச�திரGகளிலி'�� வர�6�ய ெபாறிக9� ஒ!றாக. ேச0�க#ப$� ெபாF� 

இைத இ�த� கா�த� தன��8 இF�� ைவ��� ெகா4$ ேசமி#; எ!ற நிைலக8 

ெவ#பம�லாத நிைலக8 �ளி0.சிைய உ4டா�கி (க4D��� ெத5%�) ஒ' 

ெபா'ளாக உைறய. ெச)கி!ற�. 

ஏென!றா� அ� திட#ெபா'ளாக அ� உ'வா�க#ப-ட�.., இதIட! 

ேச0�த,ட! அ�த� திட#ெபா'ளாக 

1.ந:ைர த!I8 இ'�� ேமாத#ப$� ெபாF� 

2.ஆவியாக மா1றி 
3.இதIட! இைண%� ெபா'ளாக மா2கி!ற�. 

இ#ெபாF� (1997) யா� ெசா�வைத# பி1கால�தி� விMஞானிக8 ெசா�வா0க8. 

ஏ1கனேவ யா� ெசா!னைதெய�லா� ெசா�லி� ெகா4ேடதா! வ��8ளா0க8. 



 



 

K9; திணற- வ!வத8* Kல காரண� எ�ன…? 

  

�ழ�ைதக8 மீ� அ!பி'�தா�� ச5… மைனவி மீ� கணவI�� 

அ!பி'�தா�� ச5… அ�த அ!; ெகா4ட நிைலயி� சிறி� �ைறக8 

வ��வி-டா� ெதாழி� நிமி�த� ெவளியி� ெவ2#பைட�� வ :-�1�8 வ'� 

சமயGகளி� மைனவி மீ� கணவ! ெவ2#பைட%� த!ைம வ'கி!ற�. 

ெவ2#பைட%� உண0,ட! வர#ப$� ேபா� சா#பி$� ேபா� மைனவி 
ஆகார�ைத. Hைவயாக. ெச)தி'�தா�� அ�த. Hைவைய ரசி��. சா#பி$� 

நிைலைய அ� இழ�க. ெச)� வி$கி!ற�. 

அ#ேபா� ேசா0வைட��… எ!ன சா#பா$ இ#ப� இ'�கிற� எ!ற ேவகGக8 

வ'கிற�. 

நா� உைழ��. ச�பா5��# ேபா-டா�� 6ட “இGேக சா#பா$ ேமாசமாக 

இ'�கி!றேத…” எ!2 இ�த� �ைறயான உண0,கைள. Hவாசி�� ந�ைம 

அறியாமேல அ!; ெகா4ட மைனவிைய%� ெவ2��� த!ைம 

வ��வி$கி!ற�. 



ஏென!றா� நா� அ�ல. 

காரண�… 

1.நா� எ$��� ெகா4ட பிற உண0,க8 ந� ந�ல �ணGக8 ெகா4ட 

உண0,கைள மைற�� வி$� ேபா� 

2.உணைவ# பா0��� ேபா� Hைவமி�க உண0வி! அமிலGக8 ஊறினா�� 

3.அதிேல… ச�த0#ப�தா� எ$�த விஷ� கல�த அமிலGக8 கல�க#ப$� ேபா� 

4.Hைவயான அ�த உணவி! 'சிையேய மா1றிவி$கிற�. 

அதனா� பி�த� அதிகமாகி!ற�. பி�த� 6� வி-டா� அ$�� எைத. 

சா#பி-டா�� வா�தியாக வ'கிற�. Hைவயான உணைவ ந:Gக8 

உ-ெகா4டா�� உட� அைத ஏ1க ம2�கி!ற�. இைத எ�லா� உGக8 

அIபவ�தி� பா0�தி'#ப0ீக8. 

ஆக பி�த�தி! த!ைம ெகா4$ நா� உட� வ�# ெபற ேவ4$� எ!றா�� 

��யாத நிைல ெச)கி!ற�. இ� எ�லா� நா� ச�த0#ப�தா� <க0�த உண0,க8 

அ� அமிலGகளாக எ.சிலாக மா2கி!ற�. 

உணவாக உ-ெகா89� நிைலயி� அ�த�த உண0,�ெகா#ப� தா! உட� 

ஜ:ரணி#ப�� ஆஜ:ரணமாவ��. 

1.ந:Gக8 அதிகமான சலி#;� சMசல��ட! இ'��வி-$ அ�த உண0,ட! 

2.ந�ல Hைவயான உணைவ உ-ெகா4டா� அைத ஜ:ரணி��� ச�தி%� 

�ைறகி!ற�. 

கOட#ப-$ உைழ�� அ#ெபாF� ந�ல Hைவயான உணைவ உ-ெகா4$ உட� 

வ�# ெபற ேவ4$� எ!2 எ4ணினா�� சலி#; சMசல� எ!ற உண0,க8 

உமி� ந:ராக மா2� ேபா� ஜ:ரணி��� ச�தி இழ�� ;ளி�த ஏ#பமாக வ'�. 

1.;ளி�த ஏ#ப� வ�த பி! அ�த வா% எ!ற நிைலகளா� வயி2 உ#;சமா�� 

2.வயி2 உ#;சமானா�� வா%� த!ைம <ைரயரீலி� அதிகமானா� அGேக 

L.H� திணற� ேபா!2 வ'�… ஆயாசமாக வ'�. 

ஆனா� நா� தவ2 ெச)ேதாமா எ!றா� இ�ைல. 

இைத# ேபா!2 நா� ச�த0#ப�தா� <க0�த உண0,க8 நம��8 எ#ப� எ�லா� 

இய��கிற�…? எ!ற நிைலைய ந� �'நாத0 அ'8 வழியி� எம��� கா-�னா0. 



�'நாத0 கா-�ய அ'8 வழியி� காைல �'வ தியான�தி� அ�த அ'8 

மக5ஷிகளி! உண0ைவ ந:Gக8 ெபற�6�ய த�திைய ஏ1ப$��கி!ேறா�. 

ஒ*ெவா' நிமிட�தி�� அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'9� ேபெராளி%� 

ெபற ேவ4$� எ!2 ஏGகி� தியானி�� இ�த உண0வி! த!ைம வ�வாக. 

ேச0��� ெகா4டா� எ�தைகய �ைறக8 வ�தா�� அைத ந:�க ��%�. 

ஆகேவ மன உ2தி ெகா4$… 

1.அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'ைள# ெபற ேவ4$� எ!2 அ��க� உடலி� 

ேச0��� ெகா4டா� 

2.ேசா0, சலி#; சGகட� சMசல� ேபா!ற உண0,கைள மா1றி அைம�க ��%�. 

3.ம1றவ0க8 ெசயைல# பா0�� <க'� த:ைமயான உண0,க8 நம��8 

உ'#ெபறாதப� த$�க,� ��%�… ேநாயாக,� மாறா�. 



 

நா2ைய3 பா(தா- ெத�A�வி�� K�% ெஜ�ம� கைத<� 

  

ஒ' �ழ�ைத வ :-�� பிற�த,ட! அ�த வ :-�� உ8ள ெப5யவ'� த! வாயா� 

ெசா�வதி�ைல. பிற�த ேநர� எ#ப� உ8ளேதா…?! 

1.ஜாதக�காரனிட� ேக-டா� பக0�தி$வா!.. எ!ற எ4ண��ட! 

2.ஓ$கி!றா0க8…… ஜாதக�ைத# பா0�க. 



அ�த ஜாதக�காரனி! த!ைமயிேல ெசா�கி!றதா�…! �',� ேக�,� சனி%� 

ச�திரI� R5யI� ;தI� வியாழI�…! இைத எ�லா� பக0�தவ! யார#பா…? 

ஒ!ப� க-ட� ேபா$கி!றா!. ;தனி! பா0ைவயிேல ச�திர! ப$கி!றானா�. 

ேக�வி! நிைல பா0�கி!றதா�…! சனி உ.ச�தி� உ8ளதா�.. H�கிர! 

நட�கி!றானா�…! எ#ப� இ'�கிற� பா0�தாயா…? 

�ழ�ைத பிற�த,ட! இ#ப�# பக0கி!றா! பாவ�கார!. அ�த� �ழ�ைதயி! 

ஜாதக�ைதேய வள'� காலெம�லா� 

1.அ��ழ�ைதைய வள0#பவI��� 

2.அ��ழ�ைத விபர� வ�த பிற�� 

3.ஜாதக�கார! ெசா�வ� தா! மனதிI8ேள பதிகி!ற�. 

அைத ைவ�� வள0�தி-டா� அ�த எ4ண�தி� ைவ�� வள'� வள0#;�தா! 

வ�தி$�. ஜாதக�தி� வ�ததனா� எ4ண�தி! ஊ!றிவி$கி!ற�. 

அ�த “எ4ணேம தா! மனித!…!” எ!2 பல �ைற பக0�தி-ேட!, 

எ4ண வ�வி� வ'வெத�லா� கால நிைலயி� வ�தி$ம#பா. ஜாதக�தி� 

வ�தத�ல அ�நிைல. ஜாதக� ேஜாதிட� எ!பெத�லா� ெபா)%ம�ல… 

நட#;ம�ல…! 

�! ெஜ!ம�தி! நிைலைய%� க4�டலா�. இ�த ெஜ!ம�தி! நிைலைய%� 

க4�டலா� எ!I� நிைலயி� தா! ஆதிகால� தவசிக8 ெப'� தவமி'�� 

ெப1றி-டா0க8. 

1.ஓைல. Hவ� �ைறயி! �ைறயிேல 

2.நா� நர�; எ!ற வழியினிேல 

3.ஒ'வ! ஜாதக�ைத� ெத5�திட அவனி! நா�ைய# பா0�தா� ெத5��வி$� 

4.அவ! L!2 ெஜ!ம� கைத%� – �! ெஜ!ம� கைத%� நட��� ெஜ!ம�� 

அ$�த ெஜ!ம��. 

எ�லாவ1ைற%� மா1றிவி-டா0க8 ெப'� ஆ�திர�கார0க8… 

அழி��வி-டா0க8 தா! பிைழ��� வழி�காக. ேபாக0 எFதிய நா�ெய�லா� ந$ 

ஆ1றி� வி-$வி-டா0க8. 



எF�கிறா0க8 ஜாதக�ைத… ;தைன. சனி பா0#பதாக…! 

ஜாதக� எ!ப� �! ெஜ!ம�தி� நட�தவ1ைற� ெத5�� இ�த ெஜ!ம�தி� 

நட#பைத. ெசா�வ� தா!. தி5��வி-டா0க8 ஜாதக�தி! உ4ைம நிைலைய. 

இ!2 ஜாதக� பா0#பெத�லா� ேபராைசயி! ஆவலா� தா!. 

ஆகேவ ஜாதக�ைத# பா0�க எG�� ெச!றிட ேவ4டா�… 

1.உ! நிைலயிேலேய உ! உ8ள�திேலேய உ! ெஜப நிைலைய� 6-�� 

ெகா4டா� 

2.ெத5��வி$� “ஏF ெஜ!ம# பலI�…!” 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

1.இ�த உலகி� வாF� ம�க8 அைனவ'� மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெபற 

ேவ4$� 

2.அவ0க8 �$�பGக8 நல� ெபற ேவ4$� 

3.அவ0க8 ெதாழி�க8 வள� ெபற ேவ4$� 

4.மலைர# ேபா!ற மண� ெபற ேவ4$� 

5.மகி��� வாF� ச�தி ெபற ேவ4$� எ!2 அைனவ'� எ4ணினா� 

6.ெவ2#; ேவதைன சலி#; சMசல� சGகட� �ேராத� பைகைம எ!ற இ�த 

உண0,க8 நம��8 நிைல�தி'�கா�. 

அைத நா� ந:�கினா� தா! ப�தாவ� நிைல க�கிைய அைடய ��%�. 

ஏேகாபி�த நிைலகளி� நா� அைனவ'� நல� ெபற ேவ4$� எ!2 எ4ணினா� 

அ�த உண0வி! த!ைம த:ைமகைள அக12�. அ#ெபாF� 

1.அ�த� த:ைமயான உண0வி! த!ைமைய <க'� நிைல இழ�க#ப$கி!ற�. 

2.த:ைமயான அD�க9�� ஆகார� கிைட�கா� தைட#ப$�த#ப$கி!ற�. 

�'வ ந-ச�திர�திலி'�� வ'� உண0வைலகைள அதிகாைலயி� நா� 

அைனவ'� <க0�� எ$�� வலிைம ெப12 வி-டா� ந�மிட�8ள த:ைம 

ெச)%� உண0,க8 “அனாைதயாகி வி$கி!ற�…” 

ந� உட� ஈ0�கா� உண0,க8 ெவளி#ப-டபி! காைலயி� அ�த. R5யனி! 

ஒளி� கதி0க8 வர#ப$� ெபாF� 

1.R5யனி! கா�த ச�தி கவ0�� 



2.R-சமமான நிைலக9�� “Rனிய# பிரேதச�தி1�” அைழ��. ெச�கி!ற�. 

3.Kமி�� ெவளியிேல%� ேபாகா�… Kமி��8 கீேழ%� வரா�. 

4.அதாவ� Rனியமான நிைலகைள அைட�� வி$கி!ற�. 

Rனிய# பிரேதச�தி� அைட�க#ப$� ெபாF� மைழ ந:ேரா ம1றைவக9ட! 

கல�� மி!ன�க8 Tபமாக� கீேழ வ��வி$�. 

1.பி! கடலைலகளா� ஈ0�க#ப-$ 

2.த:ைம ெச)%� அ�த உண0,க8 அத1�8 அமி��த#ப$கி!ற�. 

இைத# ேபா!2 தா! 12 மாதGகளி�� மனித! தன��8 வ'� த:ைமகைள 

அக12வத1காக ஞானிக8 உ'வா�கிய� தா! நா� ெகா4டா$� ப4�ைக 

நா-க8. 

உலக ம�க8 அைனவ'��� நல� ெபற ேவ4$� எ!2 அைனவ'� ஏேகாபி�த 

நிைலகளி� எ4D� ெபாF� அ�த� த:ைமயான உண0,க8 நம��8 ஈ0��� 

ச�தி இழ�த பி! R5ய! காைல ஆ2 மணி�� வ'� ெபாF� ஈ0�� ேமேல 

அைழ��. ெச!2 வி$கி!ற�. 

கணவ! மைனவி இ'வ'� அதிகாைலயி� 4 மணியிலி'�� 6 மணி��8 �'வ 

ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளிைய� கவ0�� �$�ப�தி�8ேளா0 அைனவ'� 

ெபறேவ4$� எ!2 எ4Dத� ேவ4$�. �ழ�ைதக9�� அ�த. ச�தி கிைட�க 

ேவ4$� எ!2 எ4Dத� ேவ4$�. 

ஏென!றா� நா� �ழ�ைதகைள� தி-�யி'#ேபா�. சாபமி-�'#ேபா�. 

அவ0கைள நிைன��� ெபாFெத�லா� அ�த ெவ2#; வள'�. 

இைத# ேபா!ற நிைலகளி� நம��8ளி'�� ெவளி வ�த அ�தைகய த:ைமயான 

உண0,கைள. R5யனி! கா�த ச�தி கவ0�� ைவ��8ள�. இ�த� கா12 

ம4டல�தி� (பரமா�மாவி�) பரவி%8ள�. 

இ�த# Kமிைய. H�த#ப$�த ேவ4$� எ!றா� நா� அைனவ'� ஏேகாபி�த 

நிைலயி� எ4Dத� ேவ4$�. 

1.நாGக8 யா0 யாைரெய�லா� ச�தி�ேதாேமா அ�த� �$�பGக8 எ�லா� நல� 

ெபற ேவ4$� 

2.நாGக8 பா0�ேதா0 �$�பGக8 மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி அவ0க8 ெபற 

ேவ4$� 



3.அவ0க8 மலைர# ேபா!ற ந2மண� ெபற ேவ4$� மகி��� வாF� ச�தி ெபற 

ேவ4$� நா� எ4Dத� ேவ4$�. 

இ#ப� நா� எ4ணினா� ந�மிடமி'�� வ'� பைகைம உண0,க8 R5யனி! 

கா�த ச�தி எ$��� கவ0�� ைவ�தி'#பைத 

1.அைனவ'� நல� ெபற ேவ4$� எ!2 இGேக தைட#ப$�திவி-டா� 

2.ஈ0��� ச�தி �ைறகி!ற� (யா'� ஈ0#பதி�ைல) 

R5யனி! கா�த#;லனறி, இF�� ேமேல ெகா4$ ெச!2 வி$கி!ற�. கட� 

அைலக8 ஈ0��� தன��8 அமி��தி வி$கி!ற�. 

1.இ�த# பரமா�மா H�தமைடகி!ற�. 

2.ந� ஆ!மா H�தமாகி!ற�. 

3.நம��8 ஜ:வா!மா ெதளிவைடகி!ற�. 

4.பி! உயிரா!மா ஒளியி! சUர� ெகா4$ அGேக ச#த5ஷி ம4டல�தி1� 

அைழ��. ெச�கி!ற�. 



 

 

 
 
 
 



 
ந-ல� நட�கா�… எ�% எ�Lவத8*3 பதிலாக ந-ல� நட�க���… 

ந-ல� வர���… எ�% மா8றி ேயாசி�க ேவ��� 

  

�$�ப�தி� அ!;ட! தா! வா�கி!ேறா�. பி8ைள அெம5�காவி� இ'�தா�� 

“எ! பி8ைள ஒ' மாதமாக� தபா� ேபாடவி�ைலேய…” எ!2 தா)��8 

ேவதைனயி! உண0வி! த!ைம வ'� ேபா� அ� வ�வான உண0,களாக 

வ'கி!ற�… பாச உண0, இய��கிற�. 

அ�த ேவதைனயி! உண0,கைள# பாச�தா� தா) பதி, ெச)கிற�. பாச�தி! 

உண0, ெகா4$ �ழ�ைதைய எ4ணி ேவதைனகைள# பா).ச#ப$� ேபா� 

அGேக எ!ன நட�கிற�…? 

தா) ெவளி#ப$�திய ேவதைன உண0, 

1.அGேக (அெம5�காவி�) அ�த� �ழ�ைதயி! உண0,களி� அ� <கர#ப-$… 

சி�தி��� த!ைம இழ�க#ப-$ 

2.ேம$ ப8ள� ெத5யாதப� கீேழ விF�� காயமாகி!றா!. 

அ#ேபா�… நா! நிைன�ேதேன… அ� ேபா� ஆகிவி-டேத…! எ!2 தா) மீ4$� 

ேவதைன#ப$கிற�. ஆனா� தபா� வரவி�ைலேய எ!ற ேவதைன%ட! 



எ4ண#ப$� ேபா�… “எ!ன ஆனேதா…? ஏ� ஆனேதா…? எ!ற பத-ட உண0வி! 

இய�க� தா!…” அGேக �ழ�ைதைய அ*வா2 இய��கிற�. 

இைத நா� ெத5�� ெகா8ள ேவ4$�. 

�ழ�ைத தபா� ேபாடவி�ைல… ச5…! 

1.இ'�தா�� மன வ� ெகா4$ உ2தியான நிைலக8 ெகா4$ 

2.தபா� வ'வதி� ஏேதா மா1றGக8 இ'�கலா�… எ!2 இைத மா1றி வி-டா� 

3.தபாலி! மா1றGகளாக� தா! நா� அறி�� ெகா8ள� 6�ய த!ைம வ'�. 

4.பி!னா� பா0�ேதா� எ!றா� ஓ… தபா� ேதGகி வ�த�…! எ!ற நிைல வ'�. 

ஆனா� தபா� வரவி�ைலேய எ!ற ேவதைன உண0, கல�க#ப$� ேபா� எ�த� 

�ழ�ைத ேம� பாசமாக இ'�ேதாேமா… அGேக இய�க#ப-$. சி�தைன இழ�க. 

ெச)� �ழ�ைத த$மாறி� கீேழ விF�� வி$கிற�. 

அேத மாதி5 ந4ப0க9��8 ஒ'வ'�ெகா'வ0 ந�ல ச�ேதாஷமாக 

இ'�கி!ேறா� எ!2 பதிவா�கி� ெகா8கிேறா�. 6-டாக� ெதாழி�� 

ெச)கிேறா�. 

ஆனா� ச�த0#ப ேபத�தா� வியாபார�தி� ஏேதா ம�தமாகி வி-டா� இவ! 

என��� �ேராக� ெச)கிறா!… இ�ைல ந: தா! என��� �ேராக� ெச)தா)…! 

எ!ற ேகாப உண0,க8 பதிவாக� ெதாடGகிவி$கிற�. 

இ'வ'� ேச0�� ெதாழி� ெச)%� ேபா� ெபா'8 நOடமான பி!… இர4$ 

ேப'ேம �ேராக� ெச)தா! பாவி…” எ!2 ஒ'வ'�ெகா'வ0 சாபமி$� நிைல 

வ'கிற�. 

உ!ைன ந�பி வ�ேத! என�� நOடமாகிவி-ட�… உ!ைன ந�பி வ�ேத! 

என�� நOடமாகிவி-ட�…! எ!2 இ'வ'ேம அ��க� ெசா�ல� 

ெதாடG�வா0க8. 

1.இ#ப� இர4$ ேப'��89� ஆகி# பி5, ஏ1ப-ட பி1பா$ 

2.அ$�� அவ0க8 எGேக ேபா) எ�த� ெதாழி� ெச)தா�� ச5… 

3.இ�த உண0,க8 இய�க#ப-$ ந�லைத அவ0க8 ெபறேவ ��யா�. 

4.இவ'� ச5… அவ'� ச5… இர4$ ேப'� தா! ெக$கி!றன0. 



இைத# ேபா� ஒ'வ'�ெகா'வ0 ெதாட0; ெகா4�'��� ேபா� இ� எ�லா� 

எைத� கா-$கி!ற�…? 

சி2 திைரகளாக அைம�� ந� ந�ல �ணGகைள அ� மைற��. சி�தைன எ!ற 

நிைல நம��8 வ'வதி�ைல. ஆகேவ ெதளி�த மன�ட! நா� எ#ப� வாழ 

ேவ4$� எ!2 நிைன,ப$��வத1�� தா! சி�திைர… ;� வ'ட# பிற#ைப� 

ெகா4டா$கி!ேறா�. 

எ#ப�..? 

ந� வா��ைகயி� ெத5�ேதா ெத5யாமேலா வர�6�ய நிைலகளி� இ'�� 

1.எ! ந4ப! உய0�த நிைலக8 ெபற ேவ4$� 

2.எ! �ழ�ைத க�வியி� உய0�த ஞான� ெபற ேவ4$�… சி�தி��� த!ைம 

ெபற ேவ4$� 

3.கணவ! மைனவி நாGக8 ஒ!2 ேச0�� வா�த� ேவ4$�. 

4.யா'ட! பைகைமயாக இ'�தா�� ஒ!2 ேச0�� வாF� த!ைம வர 

ேவ4$� 

5.அ'8 உண0, ெபற ேவ4$� எ!2 எ�ேலா'� ெசா�ல ேவ4$�. 

இ#ப� எ4D� ேபா� �$�ப�தி� உ8ேளா0 அைனவ'� பைகைமைய மற�� 

வி$கி!ேறா�. சி2 திைரகைள ந:�கிவி$கி!ேறா�. ேபர'ைள நம��8 ெப'�கி� 

ெகா8கி!ேறா�. 

நா� ஒ!2ப-$ வாழ ேவ4$� எ!ற நிைல�� வ'� ேபா� ந�ைம அறியா� 

ஒ'வ'�ெகா'வ0 இய��� த:ைமயான உண0வி! இய�க�திலி'�� 

�Fைமயாக வி$பட ��%�. 

அத1�4டான பயி1சி தா! இ�. 



 

ம% ெஜ�ம� எ�ப� உ�ளத3பா…! ஒMெவா! மனிதைன<�… அவைன3 

பா(�� ெகா�ள…! 

  

ஆவி உலகி� ஊ$'வி (நம�� �! இ'��� இ�த� கா12 ம4டல�) அத! 

த!ைமயி� பா0�தா� உலக நிைலைம எ�லாேம ெத5��வி$�. 

1.மனித உடலி� உ8ள வைர தா! அைமதிைய%� சா�த�ைத%� 



ச�ேதாஷ�ைத%� காண ��%�. 

2.ஆவி நிைல எ�லா� ெப'� அ�ல�ப$� நிைல தா!. 

3.(ஆவி எ!றா�� ஆ!மா – உயிரா!மா எ!றா�� இGேக ெபா'8 ஒ!2 தா!) 

மனித உடலி! நிைலயிேல L!றி� ஒ' பாக� அைமதியான ஆன�தமான 

நி�திைரைய இ�த இய1ைகேய நம��� ெகா$��8ள�. ஆவிக9�� எ�த 

நிைலயி�� இ�த ஆன�தமான நி�திைர இ�ைலய#பா. 

மனித உடலி� ெப1ற ேப1ைற வழி வழியாக உGக9��. ெசா�கி!ேற!. இ�த# 

ேப2 ெப1றத1�# பல ேகா�� தவ� ேவ4$�. 

1.தவமி'�� ெப1ற உடைல� 

2.த!னி.ைசயாக அழி�கி!றா0க8 மானிட0க8. 

மனித உடலி! த!ைமெய�லா� ெப'� ேப5!ப நிைலய#பா. மனித உடலி� 

இ'�� ெகா4ேட வாF� வா��ைக அழ�டI� அ0�த�டI� ஆன�த�தி�� 

களி�திட ேவ4$ம#பா. 

மனித உடைல எ)தியவ! எ�லா� த! நிைலைய உண0�திடாம� பிற�த,டேன 

ஆ�திர��டI� ேபராைச%டI� பழி வாG�� நிைலயி�� ேகாபதாப��டI� 

வள0�க#ப$கி!றா!. 

எ#ப�ய#பா இ'��� வா��ைக நிைல…? 

பிற�த,டேன ந�லறிைவ ஊ-$� �$�ப�தி� வள'� �ழ�ைத ந�ல நிைல�� 

வ�தி$வா!. வள'� த!ைமயிேல தா! ஒ*ெவா'வ5! வா��ைக%� 

அைமகி!ற�. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

ந� உட� எ!ன ெச)கி!ற�…? நா� சா#பி-ட உண,��8 மைற��8ள நMைச 

மலமாக மா1றிவி-$ ந�லைத ந� உடலாக மா12கி!ற�. 

அ#ெபாF� ந!ைம த:ைம எ!2 ெத5�� ெகா8ள�6�ய நிைல இ'�கி!ற�. 

ெத5�தா�� நா� எ!ன ெச)கி!ேறா�…? 



மா$ ஆ$ இைவகைள வள0�கி!ேறா�. சாண�ைத அGேகேய தா! ேபா$கி!ற�. 

அ� ேமேலேய தா! ப$�கி!ற�. அத1� ���த அள, அ� தா!. ேவ2 

வழியி�ைல…! 

நா� அைவகைள� க-�# ேபா-$ ைவ�தி'�கி!ேறா�. இ*வா2 க-�# ேபா-$ 

ைவ�த நிைலகளி� ேவ2 வழி இ�ைல எ!கிற ெபாF� அ�த நிைல ஆகி!ற�. 

க-�# ேபா-ட நிைலகளி� இ#ப� இ�த உண0, பழ�கமாகிவி-டா� ேவ2 ஒ' 

இட�தி1�� ெகா4$ ெச!றா�� சாண�ைத இ-டபி! மீ4$� அதிேலேய தா! 

ப$���. 

இய1ைகயி! நிைலக8 இ�. ஆக எத! உண0, ப-டேதா அதனி! ஞான� அGேக 

ேவைல ெச)கி!ற�. 

இைத# ேபா!2 தா! ந� வழ�கி�� ந�மிட� ந�ல �ணGக8 இ'#பிI� 

பிறிெதா'வ0 தவ2 ெச)%� உண0,கைள நா� <க0�� பழகி வி-டா� அதனி! 

உண0,க8 நம��8 வ�தபி! 

1.அ�த� தவறி! நிைலையேய வள0�க. ெச)%ேம தவிர 

2.N)ைம#ப$��� நிைல இ�லா� 

3.மீ4$� அ�த அH�தமான ெசா�லி� ெசயலி� தா! வா��ைக அைம%�. 

4.அதனி! உண0வாக�தா! ந� ெசா��� ெசய�� அைம%�. 

ஆகேவ இைத� N)ைம#ப$�த ேவ4$� அ�லவா…? N)ைம#ப$�த நா� 

எ!ன ெச)ய ேவ4$�…? 

இ'ைள ந:�கி ஒளி எ!ற உண0, ெப1ற அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 

ேபெராளி நாGக8 ெபற அ'8வா) ஈCவரா எ!2 எ4Dத� ேவ4$�. அ�த 

அ'8 ஞான�ைத நம��8 வள0��� ெகா8ள ேவ4$�. 

1.பி! ந� �$�ப�தி� எதனா� நOடமான�…? 

2.எதனா� ஒ12ைம இழ�த�…? 

3.�$�ப�தி� ந� பி8ைளக8 ஏ! ஒ'வ'�ெகா'வ0 ச4ைட ெச)தா0க8…? 

4.ப�க�� வ :-$�கார0 ந�மிட� ஏ! ச4ைட ேபா-டா0…? 

5.அதிலி'�ெத�லா� நா� எ#ப� வி$பட ேவ4$�…? 

6.கOடGகைள%� ேவதைனகைள%� தி'�ப� தி'�ப எ4Dவதனா� உடலி� 

ைக கா� �ைட.ச� எ#ப� வ'கி!ற�…? 



7.நா� <க0�த உண0,களா� வ :-�� எ#ப� ெவ2#ைப உ4டா�க. 

ெச)கி!ற�…? 

8.பிற0 ெசா��� த:ைமயான நிைலகைள நம��8 அதிகமாக� ேக-டா� 

�$�ப�தி1�8 எ#ப�# பைகைம உ4டாகி!ற�…? 

இைத# ேபா!ற சி�தைனகைள நா� ெச)ேதா� எ!றா� சி�தி��. ெசய�ப$� 

உபாயGக8 கிைட���. த:ைமக8 வராதப� ந� �$�ப�ைத எ#ப�� கா#பா1ற 

ேவ4$� எ!ற அ'8 வழி%� கிைட���. 

ஆகேவ ந� வா��ைகயி� த:ைமயி! நிைலகைள நா� ேக-டறி�த,ட! N)ைம 

ெச)� பழக ேவ4$�. 

எ#ப�…? 

அதிகாைல 4 மணியிலி'�� 6 மணி��8 ஒ' 10 நிமிடமாவ� அ�த� �'வ 

ந-ச�திர�திலி'�� வ'� ேபர'8 ேபெராளி நாGக8 ெபறேவ4$� எ!2 

எ4ணி� தியானி�க ேவ4$�. 

�'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி எGக8 உடலி�8ள இர�த நாளGகளி� 

கல�� உட� �Fவ�� பரவி உட� உ2#;�கைள உ'வா�கிய எ�லா 

அD�க9� ெபற அ'8வா) ஈCவரா எ!2 உ8 �கமாக இ�த உண0,கைள 

உட� �Fவ�� பரவ. ெச)ய ேவ4$�. 

ந4ப0களிட�திேலா ம1றவ0களிடேமா பைகைமயாக இ'#ேபா�. அவ0கைள 

எ4ணி� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி அவ0க8 ெபறேவ4$� எ!ற 

உண0ைவ# பா).Hத� ேவ4$�. 

1.எGகைள அறியா� ேச0�த இ'8க8 ந:Gக ேவ4$�. 

2.ஒ!2ப-$ வாF� நிைலக8 நாGக8 ெபறேவ4$�. 

3.ஒ!2ப-$ வாF� நிைலக8 ந4ப'��� வர ேவ4$� எ!2 

4.இ#ப� இ�த உண0,கைள. ேச0��� ெகா4டா� அ�த# பைகைம[-$� 

நிைலக8 நம��8 வரா�. 

அவ0க9� இேத ேபா!2 எ4ணினா� அவ0க9��89� உ8ள த:ைமக8 

அக��. 



 

 



 
காலமறிA� க!தறிA� ெசய-பட நா� பழகி� ெகா�ள ேவ��� 

  

கணவ! மைனவி��8 அ!; கல�ததாக இ'#பிI� சில ேநரGகளி� கணவ0 

ெதாழி� நிமி�த� க�னமான ேவைலக8 ெச)�வி-$ வ :-�1�8 வர#ப$� 

ெபாF� எ!ன நட�கிற�…? 

ெதாழிலி� ேசா0வைட�த ேநர�தி� மைனவி சி5��� ெகா4$ (இத1� �! 

அ!பாக# ேபசிய� ேபா�) கணவ5ட� ேபசினா� ஆ� கணவI�� எதி0மைற 

ஆகி!ற�. 

1.ேநர� கால� ெத5யாதப� சி5��� ேநர� இ� தானா…? எ!2 

2.இ�த. ச�த0#ப� அ�த ந�ல �ணGகைள ேவதைன எ!ற உண0வா� அ� 

மைற�க#ப$கிற� 

3.ேவதைன எ!ற உண0,க8 மைற#பதா� மைனவி மீ� இ'�க�6�ய பாசGக8 

அ� மைற�� வி$கி!ற�. 

ஏென!றா� கணவனி! ச�த0#ப�… ெவளியிேல கOடமான நிைலகளி� ேவைல 

ெச)�வி-ேடா… அ�ல� ம1ெறா'வ5ட� தகரா2 ெச)�வி-ேடா… மிக 

வ'�த��ட! வ :-$�� வ'� ெபாF� 

1.மைனவி அத1� �! கணவனிட� ச�ேதாஷமாக இ'�தா�� 



2.கணவ! வ'�த� அைட�த ேநர�தி� அேத ச�ேதாஷ�ைத ஊ-$� ெபாF� 

3.அGேக ச�ேதாஷ�ைத ெவளி#ப$�தினா� எதி0மைற ஆகி!ற�. 

எதி0மைறயா�� ேபா� மைனவி மீ� ெவ2#; வ'கி!ற�. ந�ல �ண�தி� இ�த 

விஷ�தி! த!ைம திைரயாக L� வி$கி!ற�. அவ0 மீ� இ'�க�6�ய அ!ைப 

அ� மைற�� வி$கி!ற�. 

அ!ைப மைற�� வி-டா� மீ4$� அதிலி'�� பைகைம தா! வள0கி!ற�. 

அைத மா1ற ேவ4$� எ!றா� அ#ெபாF� நா� எ!ன ெச)ய ேவ4$�. 

கணவ! அGேக வ'�த��ட! இ'�க#ப$� ெபாF� அவைர மைனவி உ12# 

பா0�க#ப$� ெபாF� க4க8 வழி அைத <கர ேந'கி!ற�. 

இைத… Lலாதார�தி� L4ெடF� கனைல� காலமறி�� க'�தறி�� ெசய�பட 

ேவ4$� எ!2 விநாயக0 த��வ�தி� ெதளிவாக� கா-ட#ப-$8ள�. 

ெவளியி� கணவI�� எ!ன நட�தேதா ெத5யவி�ைல…! அவ0 ேசாக��ட! 

இ'�கி!றா0… வ'�த��ட! இ'�கி!றா0… எ!ற உண0ைவ அறி�� அவைர 

மைனவி பா0�த பி! <கர ேந0கி!ற�… உயி5ேல ேமா�கி!ற� Lலாதார�தி�…! 

Lல�தி� (உயி5ேல) ேமா�� ெபாF� ேவதைன உண0,க8 ெத5ய வ'கி!ற�. 

ெத5�� ெகா4ட பி! எ!ன ெச)ய ேவ4$�…? 

ஈCவரா…! எ!2 உயிைர எ4ணி மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெபற ேவ4$� எ!ற 

ஏ�க��ட! 

1.கணவ'�� அ'8 ஞான� கிைட�க ேவ4$� 

2.சா�த�� ஞான�� அவ0 ெபற ேவ4$� 

3.அவைர# பா0#ேபா'�� ந�ல மன� ெபற ேவ4$� எ!2 

4.மனதா� அ�த உண0வி! த!ைமைய தன��8 எ$��� ெகா8ள ேவ4$� 

5.மைனவி%� அ�த. சமய�தி� அைமதியாக (ெபா2ைமயாக) இ'�� 

6.அவ0 பா0��. ெசா�ல#ப$� ெபாF� எ!ன விவர�ைத ெசா�கிறா0 எ!2 

“எதி0பா0��…” 

7.நா� அ�த உய0�த நிைலைய அவ'�� எ#ப�� ெகா$#ப�…? எ!2 மைனவி 
சி�தி�� அைத. ெசா!னா� 

8.கணவ0 அைத ஏ12� ெகா89� ப��வ� வ'கி!ற�. 



ஆனா� கால� ெத5யாதப� அவ0 வ'�தமாக இ'��� ெபாF� சி5��… “ஏ! 

இ#ப� ேவதைன#ப-$ ெகா4ேட இ'�கி!ற:0க8…?” எ!2 ெசா!னா�… இ�த 

ேவதைன உண0,க8 அGேக ேசா0வாக இ'��� ெபாF� எதி0மைறயாகி… ந�ல 

ெசய�க8 அGேக ெசய�ப$வதி�ைல 

இைத# ேபா!2 மனிதனி! வா��ைகயி� சி�திைரயாக… சி2 சி2 திைரக8 

ந�ைம மைற�� வி$கி!ற�… உ4ைமயி! உண0ைவ அறிய ��யா� 

ேபாகி!ற�. 

மைற�� வி-டா� அ� எ!ன ெபா'8 எ!2 ெத5யவி�ைல. அ#ேபா� அ�த# 

ெபா'ளி! தர�ைத நா� அறி�� ெகா8ள ��%மா…? 

1.நம� வா��ைகயி� ந�ல �ணGக8 இ#ப��தா! மைற�க#ப$கி!ற� 

2.ந�ல �ணGகைள அ�த ேநர�தி� ெசய�ப$�த ��யாதப� பைகைம உண0, 

வ�� வி$கிற�. 

இைத எ�லா� மா1ற ேவ4$� எ!பத1�� தா! பயி1சியாக இ�தைகய 

உபேதசGகைள� ெகா$�கி!ேறா� (ஞான�'). 



 

த�ைன தாேன உண!� விழி3F நிைல ெப%?க� 

  

ஒ' மத யாைனைய மா,�த! அட��வ� “த! மதி ெகா4$ தா!…” 

மனித உண0வி! எ4ண� (ந��ைடய எ4ண�) 

1.த! ஞான�ைத� ெகா4$ த! ஆ�மா விழி#;2� மதி அறி�தா�� 



2.த! உண0வி! எ4ண�ைத நியாய#ப$��� ெசய� ெகா4$ 

3.பிற5! உண0,க8 ெசய�ப$� எ4ண�ைத – “த! எ4ண� ெகா4$ பா0��� 

ெபாF�..!” 

4.பிறிெதா'வ5! ெசயைல� �1றமாக� �ைறயாக எ4ணி 
5.த!ைனேய நியாய#ப$��� ெபாF� 

6.இ#பிரபMச�தி� பரவி%8ள ப��தறிவி! ஞான� நம��8 வள0.சி ெப1றதாக 

வ�த நிைலயி� 

7.அ�த ஞான�ைத நா� விரய#ப$��வதா� ஆ�மாவி! விழி#; (த!ைன அறி%� 

நிைல) உறGகி வி$கி!ற�. 

பிறிெதா'வ5! உண0, ேமா�� ெபாF� த!ைன உய0�தி பிறிெதா'வைர� 

�ைற��� எ4ண�ைத எ$�ேதாமானா� த! உண0வி� �தலி� ேமா�வ� 

�ைற ெகா4ட ஒலி� த!ைமதா!, 

ஞான�தி! ெசயலான� ஒ*ெவா' அD,ேம L.சைலயிலி'�� ெவளி#ப$� 

Hவாச� கா1றான� 

1.சாதாரண மனிதI�� உ8 இF#ப� ந�ல கா12� ெவளி#ப$வ� த:ய 

கா1றாக,� இ'�கி!ற�. – இ� இய�; 

2.ஆனா� த!ைன உண'� ெம) ஞானியி! L.H� கா1ேறா உ8 இF��� 

கா12�� ேம� அவ! ெவளி#ப$��� Hவாச� கா12 ப5H�த ஒளியாக# 

பரவ�6�ய த!ைம உ4$. 

த:ைமைய ந!ைமயா��� R-Hம உயி0 தா! மனித உயிரா�மா (மனித உயி'� + 

ஆ�மா,�). ஆதிச�தியி! பைட#பா� பல! ெகா4ட நிைலயி� பைட�க#ப-ட 

உய0�த பைட#; தா! அ�த மனித உயிரா�மா. அ4ட�ைதேய ஆ9கி!ற ச�தி 
அ�த# பைட#;��� தா! உ4$. 

அ�த# பைட#பி! பலைன# ெபற ேவ4$� எ!றா� மாமக5ஷிகளி! அ'8 ஒளி 
ச�தி ெகா4$ ஆ�மா,� உயி'� இைண%� வ�� ெகா4ட விழி#; நிைலயாக 

1.ெம) ஞான�தி� ெப2� தியான�தி! �ைறயா� 

2.த!ைன� தாேன உண'� விழி#; ஒ*ெவா'வ'��� ேவ4$�. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

ஒ' Vலா�பைட# K.சி தன��8 உணவாக உ-ெகா4டபி! த! மல�ைத 

வைலயாக வி5�கி!ற�. அ�த வைல��8 சி��வைத உணவாக 

உ-ெகா8கி!ற�. 



வைல��8 சி��� ஒ' ஈயி1�8 த! 60ைமயான L�கா� ஊ$'வி� த! 

உண0ைவ# பா).சி அத1�8 இ'��� ந:0 ச�ைத அைன�ைத%� ���� 

வா�கி!ற�. 

த! மல�தா� மீ4$� கா12# ;காம� அ�த ஈயிைன. Hழ1றிவி-$ தன��8 

உ'வான க'ைவ அ�த ஈயி1�8 பா).சியபி! ஈயி1�8 இ'�க�6�ய 

அD�கைள இ� எ#ப� உ'வாகியேதா அ�த உண0வி! த!ைம ெப1ற பி! பல 

Vலா�பைட# K.சிகளாக உ'வா��கி!ற�. 

அைத# ேபா!2 �ளவிைய எ$��� ெகா4டா� தன��8 ஊ2� உமி� ந:ைர� 

ெகா4$ ம4ைண# பிைசகி!ற�. 6$ க-$கி!ற�. 6$ க-�ய பி! ஒ' 

;Fைவ� N�கி� ெகா4$ வ'கி!ற�. 

N��வத1� �! அைத ஒ' ெகா-$ ெகா-�வி$கி!ற�. �ளவிைய# ;F க4 

ெகா4$ உ12# பா0�கி!ற�. க-�ய ம4 6-�1�8 அ�த# ;Fைவ� 

த89கி!ற�. 

த8ளிய பி! மீ4$� இர4$ தர� ;Fைவ� ெகா-$கி!ற�. ;F 

மய�கமைடகி!ற�. �ளவிையேய அ�த# ;F நிைன,��� ெகா4$ வ'கி!ற�. 

அ�த� �ளவியி! உடலி� உ'வான உமி� ந:ைர� ெகா4$தா! அ�த� 6-ைட� 

க-$கி!ற�. ;Fவி! உட���8 த! விஷ�தி! த!ைமைய# பா).Hகி!ற�. 

;Fைவ� 6-�1�8 ெச��தியபி! ம4ைண� ெகா4$ L�வி$கி!ற�. L�ய 

பி!; 6-�1� ேமேல வ�� �ளவி “கி0..00..00..” எ!2 இைர.ச� ெகா$�கி!ற�. 

இ�த உண0வி! அதி0,க8 ;Fவி1�8 இ'��� அD�களி� இ� கல�கி!ற�. 

ஆனா� இ�த விஷேமா ;Fவி! ேதாைல. ச'� ேபா� ஆ�கிவி$கி!ற�. 

;Fவி! தைசக8 அமிலGகளாக மா2கி!ற�. அ�த அமிலGக9��8 �ளவி 
ெகா-�ய விஷ� த!ைமக8 அD� த!ைம க'வாக உ'வா��� நிைல 

அைடகி!ற�. 

அத1�8 இ'��� விஷ�ைத# ;Fவி! உயிரா� ��#பாக#ப$� ெபாF� 

இத1�� த�கவா2 அதனி! உடலி! அைம#;க8 மா2கி!ற�. 



�ளவி 6$ க-�யைத%� ;Fைவ� N�கி� ெகா4$ ைவ�தைத%� பி! 

கைடசியி� ;F �ளவியாக மாறி ெவளி வ'வைத%� பா0#பத1காக இ#ெபாF� 

விMஞான அறி, ெகா4$ <4ணிய ேகமரா�களி�� ச�தி வா)�த Cேக! 

ைவ��# பா0#ப� ேபா� இ�த உண0ைவ உ89��8 ெச��தி அ� எ#ப� 

உ'மா2கி!ற�…? எ!2 சா#பா$ 6ட இ�லாம� �'நாத0 எ�ைம# பா0�க. 

ெச)தா0. 

அைத உGகளிட� இ#ெபாF� இேலசாக. ெசா�கிேறா�. 

இைத# ேபா!ேற விMஞான அறி, ெகா4$ இ!2 எ2�;# ;12��89� 

கைரயா! ;12��89� அ� எ#ப� உ'வாகி!ற� எ!2 க4$ ெகா8கி!றன0. 

1.அ!2 ெம)ஞானி த! எ4ண�ைத ைவ�� 

2.அைத ஊ$'வி# பா).சினா!. 

3.அ�த உண0வி! இய�க�ைத அறி�தா!. 

யா0…? அகCதிய!. 

அகCதிய! க4$ண0�த உண0, தா! அவI��8 விைள�த உண0,க8 

Kமியி� பரவ#ப$� ெபாF� அ�த உண0,கைள <க0�தா� அ�த உண0.சிக8 

ந�ைம இய���. 

<க0�த உண0,க8 நம��8 க'வா��. உண0வி! த!ைமைய வ�வா���. 

அத! உண0, ெகா4$ ந�ைம ஆ8வ� ந� உயி0. 

அ�த அகCதியமாமக5ஷி க4$ண0�த இய1ைகயி! ேப'4ைமகைள 

1.வான இய� ;வி இய� உயி5ய� அ�#பைடயி� 

2.அDவி! ஆ1றைல%� ேபர4ட�தி! இய�கGகைள%� 

3.ந:Gக9� க4$ணர ேவ4$� எ!பத1�� தா! இைத. ெசா�கிேறா�. 

உGகைள ந:Gக8 ந�;Gக8. 



 

 

 
 



 
எAத� கவைல வAதா>�… எAத ெதா-ைல வAதா>�… எAத9 ச?கட� 

வAதா>�… க�கைள திறA� தியானி�க ேவ��� 

  

உGக8 வா��ைகயி� ஒ*ெவா' ெநா�யி�� வா��ைகேய தியானமா�க 

ேவ4$�. 

1.உ-கா0�� தியான� ெச)� ெகா4ேட இ'#ப� தியானம�ல. 

2.அ� தியான� ஆகா�. 

காரண�… தியான�ைத எ$��� ெகா4$ ெச�கிற:0க8. அ$�தா1ேபா� 

திWெர!2 ஒ' விப�� ஆகிற� எ!ேறா உGகைள ேநா�கி ஒ' மா$ மிர4$ ஓ� 

வ�தா� ஆ…! எ!2 அலறினா� ேபா��. இ� வ�� உ8ேள உ'வாகிவி$�. 

இ�த உண0, அதிகமானா� தியான�தி� அ$�� உ-கார ��யா�. 

1.அதி0.சியான ெச)திைய� ேக-டா� அ� தா! �!னா� நி1��. 

2.அ#;ற� ந:Gக8 எ#ப�� தியான� எ$#ப�…? 

ஆகேவ அ#ேபாைத�க#ேபாேத �ைட��# பழகினா� தா! அ$�� உGகைள� 

தியான�தி1ேக வி$�. அ#ப�# பழகவி�ைல எ!றா� தியான�தி1ேக வர 

��யா�. 



மனைத ஒ' நிைல#ப$��வ� (CONCENTRATION) எ!ெற�லா� ெசா�வா0க8. 

அெத�லா� ��யா�. 

1.ந:Gக8 எ*வள, ெச)தா��… பல கால� நா! தியானமி'�ேத! எ!2 

ெசா!னா�� 

2.�தலி� ந!றாக இ'�த�… இ#ேபா� தியான� ெச)ய ��யேவ இ�ைல எ!2 

தா! ெசா�ல ��%�. 

காரண� எதி0பாராதப� அதி0.சிேயா ம1றேதா வ�த பி! அ� நம��8 வ�# 

ெப12 வி$கிற�. ந� ஆ!மாவி� கல�� வி$கிற�. அ� வலிைம ெப2கிற�… 

அதனா� ��யா� ேபாகிற�. 

அ�த. சமய�தி�… ந!றாக� தியான� ெச)ேதேன… ேபா)வி-டேத…! தியான� 

ெச)ேதேன… ேபா)வி-டேத…! எ!2 ேவதைன#ப-$ அ�த விஷ�ைத� தா! 

உGகளா� வள0�க ��%ேம தவிர அைத# ேபா�க ��யா�. 

ஆகேவ ஒ*ெவா' ெநா�யி�� ைகயி� அF��#ப-டைத� �ைட#ப� ேபா� 

யா� (ஞான�') ெகா$�த அ'ைள உGக8 வா��ைகயி� பய!ப$�த ேவ4$�. 

1.எ#ேபா� த:ைமைய� காDகி!ற:0கேளா அ#ேபாெத�லா� ஈCவரா… எ!2 

உGக8 உயி'ட! ெதாட0; ெகா89Gக8. 

2.அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளிைய# ெபற ேவ4$� எ!2 

3.;'வ ம�தியி� இைண�� உ8ேள ;கா� த$��வி$Gக8. 

அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 எGக8 இர�தநாளGகளி� கல�� உடலி� 

உ8ள ஜ:வா!மா ஜ:வD�க8 ெபற ேவ4$� எ!2 உ89��8 ெச���Gக8. 

�'வ ந-ச�திர�தி! ச�தி நம��8 அ� வளர வளர… 

1.எ�த� த:ைமைய <க0�ேதாேமா அைத உGக8 ஆ!மாவிலி'�� த8ளி� 

ெகா4ேட ேபா�� 

2.ந� ஈ0#; வ-ட�ைத வி-$� கட�� ெச!றா� R5ய! அைத� கவ0�� 

ெச!2வி$�. 

அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ச�திைய� 6ட� ெகாMச ேநர� ேச0�� எ$�த:0க8 

எ!றா� யா� ெசா�வைத உGக8 அIபவ�தி� ெத5�� ெகா8ளலா�. 



எ�த� கவைல வ�தா��… எ�த� ெதா�ைல வ�தா��… எ�த. சGகட� 

வ�தா��… 

1.�'வ ந-ச�திர�தி! ச�திைய� க4கைள� திற�ேத எ$Gக8… அ�த. ச�தி 
ெபற ேவ4$� எ!2 ஏG�Gக8. 

2.க4கைள L$Gக8… அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ச�தி உடலி� இ'��� 

எ�லா அD�க9� ெபற ேவ4$� எ!2 உ8ேள ெச���Gக8. 

3.இ#ப� எ4ணி உGக8 நிைனைவ� 6-�# பா'Gக8. 

உGகளா� சா�தியமாகிறதா இ�ைலயா எ!2 பா'Gக8. ஆகேவ… 

வா��ைகையேய தியானமா�க ேவ4$�. 

அ#ேபாைத�க#ேபா� �ைட�கவி�ைல எ!றா� உ89��8 ெச!2 அ� 

வ�வாகிவி$�. உGக8 ஆ!மாவி� அ� வ�வாகிவி$�. 

அ$��… தியான�தி� உ-கா0�த,டேன அவ! அ#ப�. ெசா!னா!… 

அதி0.சியாகிவி-ட� எ!2 அ�த நிைல தா! வ'�. அ�த மாதி5 அதி0.சி 
வ�தா�� மீ4$� ேமேல ெசா!ன �ைற#ப� எ4ணி எ$�� அைத� த$��� 

ெகா89Gக8. 

இ� தா! உ4ைமயான தியான�. ஒ*ெவா' ெநா�யி�� உGக8 ஆ!மாைவ� 

N)ைமயா�கி� ெகா89Gக8. 

எைத எைதேயா ஒ*ெவா' நிமிட�� ந� வா��ைகயி� பதி, ெச)கி!ேறா�. 

தி'#பி எ4D� ேபா� அதனி! உண0ேவ ந�ைம இய��கிற�… ந�ைம� திைச 

தி'#;கிற�. 

ேர�ேயா �.வி.யி� எ�த அைலவ5ைசைய� தி'#பி ைவ�கி!ேறாேமா 

கா1றிலி'�� இF�� அைத# ேபHகி!ற�. அ� ேபா� ந� �'நாத0 கா-�ய 

அ'8 வழி#ப� அ�த அ'�ெப'� ச�திைய உGக9��8 பதிவா��கி!ேற!. 

அைத நிைன,��� ெகா4$ வ'� ேபா� 

1.�'வ ந-ச�திர�தி! ச�திைய ந:Gக8 உடன�யாக# ெபற ��%�. 

2.மன பல� ெபற ��%�… மகி��� வாF� ச�தி நி.சய� ெபற ��%�. 

ஆகேவ நம� �'நாத0 கா-�ய அ'8 வழியி� �'வ ந-ச�திர�திலி'�� வ'� 

உண0,கைள# ெப2ேவா�. �'வ ந-ச�திர��ட! ஒ!றிேய நா� வா�ேவா�. 



 

எ�ைன அைழ�9 ெச-… உ�Dட� வ!கி�ேற� 

  

எGேக ெவளியி� ெச�வதாக இ'�தா�� ச5… எ�த� கா5ய� ெச)வதாக 

இ'�தா�� ச5… ;'வ ம�தியி� ஈCவரா…! எ!2 எ4ணி ஒ' நிமிட� ஏGகி 
எ!ைன அைழ�தா� 

1.உ!Iடேன நா! வ'ேவ!. 



2.உ!I8 இ'��� எ!ைன ந: பா0..! 

3.உ!ைனேய ந: பா0…! 

எ�த� கா5ய� �வG�வதாக இ'�தா�� அ�ல� எ�த. சி�கலாக இ'�தா�� 

எ�தைகய க$ைமயான நிைலைய. ச�தி�தா�� அ$�த கண� ;'வ ம�தியி� 

ஈசைன எ4D� பழ�க� வ��வி-டா� எ�லாேம ந�லதாக�தா! ��%�. 

ஒ' ெநா���� �ைறவான ேநர�தி�… 

1.ந� எ4ண�ைத… ந� மனைத… ;'வ ம�தியி� இ'��� ஈசனிட� தி'#;� 

பழ�க� வ�� வி-டா� 

2.ந� வா��ைக எ!2ேம சீராக இ'���. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

ேவதைன ெவ2#; எ$�� விவசாய� ெச)தா� உGக8 “க4களிலி'�� 

ெவளி#ப$�”அ�த ேவதைனயான உண0,க8 பயி0களி� ப-$. ச5யாக 

விைளயா�. ந�ல பல!கைள� ெகா$�கா�. 

�$�ப�தி� சGகட#ப-$� ெகா4$ விவசாய� ெச)ய-$�. அவ0க8 க4 

பா0ைவ ப-$… 

1.அ�த விைதகைள விைத�க#ப$� ெபாFேத இ�த ேவதைன எ!ற விஷGக8 

அதிேல கல�க#ப-$ அ� ச5யான பயிராக வரா�. 

2.வியாபார�தி� ேவதைன%ட! ஒ' ெபா'ைள எ$��� ெகா$�தாேலா இ�த 

உண0, ப-$ 

3.வாG�பவ0க8 <க0�� பா0��� ெபாF� அ�த# ெபா'ைள ெவ2��� 

த!ைமேய வ'�. 

4.ஒ' ;டைவயாக இ'�தா�� அ�ல� ேவ2 எ�த# ெபா'ளாக இ'�தா�� ச5… 

அதனா� வியாபார� ம�தமா��. 

5.வியாபார� இ�ைல எ!கிற ெபாF� கைட. ெசல, ம1ற ெசல,க8 வ :-$. 

ெசல,க8 எ�லா� ெதா�கா��. (�ைறவாகிவி$�) 

அ#ெபாF� எைத ைவ�� வ'கி!ற�…? அத1� எ!ன ெச)ய ேவ4$�…? 

ந� ஆ!மாைவ� N)ைம#ப$�தி� ெகா8ள ேவ4$�. ந� ந�ல �ணGகைள. 

சீ0ப$�தி� ெகா8ள ேவ4$�. 



ந:Gக8 ந!ைம ெபற ேவ4$� எ!ற உண0ைவ என��8 எ$�தா� என��8 

ந!ைம பய��� ச�தி வ'கி!ற�. 

ஆனா� “ெவ2மேன…” ந!ைம பய�க ேவ4$ெம!றா� வரா�. 

�'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி ெபற ேவ4$� எ!ற உண0,ட! அ�த 

வ� ெகா4ட ச�திைய. ேச0�� அ�த உண0,ட! கல�� ந�லைவகைள 

எ4Dத� ேவ4$�. 

ந!ைம ெபற ேவ4$� உட� நல� ெபற ேவ4$� ெதாழி� நல� ெபற ேவ4$� 

எ!2 எ4ணினா� 

1.இ�த உண0,க8 எ! உட���89� பா)கி!ற�. 

2.இ�த உண0வி! ெசா� உGக9��89� இ�த உண0.சிைய� N4$கி!ற�. 

3.அைதேய இய��கி!ற�. 

ஒ' ப�க� நா� ெவ2#பா��ப� ஒ'வ0 ெசய�ப$கி!றா0 எ!2 ைவ��� 

ெகா8ேவா�. அவ0 ெவ2#பான உண0,க8 ெசய�ப$வைத# பா0�த,ட! அ�த 

ெவ2#;ட! நா! இ'�கி!ேற!. 

அ�த ெவ2#பி! த!ைம வர#ப$�ேபா� எ! ந4ப! வ'கி!றா!. ந�ைம# 

பா0��… ஏ�#பா பா0�� ெரா�ப நாளாகிவி-ட�…! எ!2 ெசா�லி. சி5�கி!றா!. 

ந4ப! சி5#பைத# பா0�த,ட! இ�த ெவ2#பி! த!ைம%ட! இ'��� 

ெபாF� “எ!ன..! இவ! ந�ைம# பா0��. சி5�கி!றா!…?” அவ! அ#ப�# 

ேபசினா!… ஆனா� இவ! ந�ைம# பா0��. சி5�கி!றா!. 

ஆக ச�ேதாஷமாக. சி5�தா�� இGேக ெவ2#; வ'கி!ற�. 

அ#ெபாF� எ!ன ெச)கி!ற�…? அ�த ேவதைன#ப$��� உண0,க8 இதIட! 

கல�தபி! ந4பனி! உண0, இGேக “எதி5யாக� ெத5கி!ற�”. 

விஷ�தி1�8 ந�ல ெபா'ைள# ேபா-டா� எ!ன ெச)%�…? 'சியாக 

இ'��மா…? அ�,� மய�க�தா! ெச)%�. 



இைத# ேபா!2 இய1ைகயி! நிைலக8 வ'வைத நா� மன� N)ைம ெச)ய 

ேவ4$�. ந� ஆ!மாைவ� N)ைம#ப$�த ேவ4$�. 

அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி ெபற ேவ4$�. அ� எGக8 உட� 

�Fவ�� படர ேவ4$�. எGக8 ஜ:வா!மா ஜ:வ அD�க8 ெபற ேவ4$� எ!2 

N)ைம#ப$�தி� ெகா8ள ேவ4$�. 

பி! யா0 சGகட#ப-டா0கேளா ேவதைன#ப-டா0கேளா அவ0க9� அ�த� �'வ 

ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி ெபறேவ4$� அவ0க8 மன பல� 

ெபறேவ4$� சி�தி��. ெசய�ப$� திற! ெபற ேவ4$� அவ0க8 ெசய�க8 

அைன��� ந�லதாக இ'�க ேவ4$� எ!2 எ4Dத� ேவ4$�. 

அ#ெபாF� அவ0க8 உண0ைவ நா� எ$#பதி�ைல. 

ஆனா� நா� ேவதைனயாக இ'��� ெபாF� ந4ப! சி5�தைத# பா0�த,ட! 

இ�த ெவ2#பி! உண0ைவ ஊ-� எ!ன ெச)கி!ேறா�…? 

1.அ�த ந4ப! ேம� உண0, வர#ப$� ெபாF� 

2.அவைன# பா0��� ெபாF� ந�ைம� ேகலி ெச)கி!றா!… கி4ட� 

ெச)கி!றா!… 

3.நா� இ'#ப� அவI��# பி��கவி�ைல ேபாலி'�கிற�…! எ!ற இ�த உண0, 

வ'�. 

சில ேபைர# பா0��ேம… “ந�ைம# பி��கவி�ைல ேபால� ெத5கிற�…” எ!2 

ெசா�ேவா�. அ#ெபாF� எ� ந�ைம இய��கி!ற�…? 

“நா� <க0�த உண0ைவ ந� உயி0 இய��கி!ற�…” ெதளிவாக� ெத5�� ெகா8ள 

ேவ4$�. 

இ�த உயி0 Kமி��8 விஜய� ெச)� பல ேகா�. சUரGக8 ெப12� த:ைமகைள 

ந:�கி# ப�தாவ� நிைலயான க�கி எ!ற ஒளியி! சUர� ெப2வைத உண0��வேத 

விஜய தசமி. 



 

 

 
 
 
 
 



 
ந� ஆறாவ� அறிைவ ஞானிக� கா�2ய வழியி- பய�ப�த ேவ�2ய 

=ைற 

  

மிளகா) காரமாக இ'�கிற� எ!றா� அ�த� கார�ைத நா� வாயிேல Hைவ��� 

தா! C… ஆ…! எ!2 உண0கி!ேறா�. ஆனா� விMஞான அறிேவா அ�த� 

கார�தி! நிைலையேய மா1றி அைம�� அைத. Hைவயான மிளகாயாக 

உ'வா��கி!றா0க8. 

எ#ப�…? 

1.மிளகாயி! கார�தி! அள,ேகாைல அறி��… அதIைடய இய�க� எ*வா2…? 

அதனி! வ :5யGக8 எ*வா2…? எ!2 

2.இய�திர�தி! Lல� எெல�-5� எெல�-ரா! எ!ற உண0வி! �ைண ெகா4$ 

இய�கGகைள� க4டறிகி!றா! த! விMஞான அறிவா�. 



மனிதனாக வள0.சி ெப1ற பி! கார�ைத� �ைற#பத1� இ#ப�� 

க4டறிகி!றா!. 

உதாரணமாக… மிளகாைய. ச-�யி� ேபா-$ வ2�கிறா0க8 அ�ல� மிளகாைய# 

ெபா�யாக அைர�கிறா0க8 எ!2 ைவ��� ெகா8ேவா�. அைத நா� <க0�தா� 

எ!ன ஆ��…? 

ந.… ந.… எ!2 ��ம ேவ4� வ'�. கார உண0.சிக8 உட���8 ெச!ற பி! 

“ஒேர ெந�யாக இ'�கிற�…” எ!2 தா! நா� அறிகி!ேறா�. காரண�… அ�த� 

கார�தி! உண0.சிக8 ந�ைம இய�கிவி$கி!ற�. 

இைத� தணி#பத1காக… மனித! இய�திர�திைன உ'வா�கி அதனி! உண0வி! 

அதி0,கைள எெல�-ரா! ஆக மா1றி அதனி! உண0வி! ெசயலா�கGகைள. 

ெசய�ப$��கி!றா0க8. 

கார� எ!2 ெசா!னா�� அதிேல எ�தைனேயா வைக உ4$. 

“�டமிளகா)…” ெப5தாக இ'���. அதிேல பல விதமான வாசைனக9� வ'�. 

ஆனா� கார� இேலசாக இ'���. இ� மனித! உ'வா�கிய�. 

தாவர இன வி�திேலேய பல விதமான உண0,கைள� கல�� 

ெசய�ப$��கி!றன0. அதாவ�… ஒ*ெவா' ெச�க9�ெக!2 மரபD�க8 

உ4$. 

1.கார�… ;ளி#;… உ#;… ந�ல ந2மணGக8… ெகா4ட தாவர இனGகளி� உ8ள 

மரபD�கைள எ$�� 

2.அைத ஒ' ;� விதமான வி�தாக உ'வா��கி!றன0. 

எ�ெத�த. ெச�களி� அ�த. Hைவக8 தனி� தனியாக வள0�தேதா அதனி! 

மரபD�கைள இைண�� ஒ!றாக� 6-டாக அைம�க#ப$� ேபா� கார�தி! 

அள,� ந�ல ந2மண�தி! நிைலகைள%� அேத சமய�தி� அ�த மிளகாயி� 

Hைவ%� 6$கிற�. 

அைத நா� �ழ�பிேலா ம1றதிேலா ேபாட#ப$� ேபா� அதிேல இ�தைன 

மணGக9� வ'கிற�. ஏென!றா� 



1.பல விதமான ெச�களி! மரபD�களிலி'�� கார�ைத எ$�� இைண�� 

2.இ�த உண0,�ெகா#ப �டமிளகாைய உ'வா��கி!றா0க8 மனித!. 

இ#ப� ந� Hைவ�காக ேவ4� அைத உ'வா�கி உணவாக உ-ெகா89�ேபா� 

நா� ரசி��. சா#பி$கி!ேறா�. மகி�.சி ெப2� ச�தியாக “ஆறாவ� அறி,” 

உ'வா��கி!ற�. 

ஆக இ�த உடைல மகிழ. ெச)ய விMஞான� இ#ப�� தாவர இனGகைள 

உ'வா�கி மகிழ. ெச)%�ப� ைவ�கி!ற�. 

ஆனா� ெம) ஞானிேயா வா��ைகயி� த!ைன அறியாம� வ'� எ�தைனேயா 

Hைவய1ற நிைலகைள (த:ைமகைள) Hைவமி�கதாக மா1றி� ெகா4டவ0க8… 

�'�… மா1றியைம��� ச�தி ெப1றவ0க8. 

ஏென!றா� ந�ல �ண��ட! இ'�கி!ேறா�. கOட#ப$கி!றவ0கைள# ப1றி� 

ேக-டறிகி!ேறா�. அவ0க9�� ேவ4�ய உதவிக9� ெச)கி!ேறா�. அவ0க8 

கOட#ப-ட� ஆறாவ� அறிவி� இGேக வ�� ேச0�� ெகா8கி!ற�. 

அ#ெபாF� இைத. ேச0�தா� ேவதைனயான எ4ண�தா! வ'கி!ற�. 

1.ேவதைன#ப$�ேபா� யா0 கா#பா12வ�…? 

2.இ�த ஆறாவ� அறிவி� கல�தைத. H�த#ப$��வ� யா0…? 

பிர�மாைவ. சிைற#பி��தா! �'க! எ!2 ஞானிக8 கா-$கி!றா0க8. 

�'கைன# பா0�க#ப$� ேபா� எைத எ4ண ேவ4$�…? 

இ�த உ4ைமைய உண0�திய 

1.மக5ஷியி! அ'8 ச�தி நாGக8 ெபற ேவ4$�. 

2.அ� எGக8 உட� �Fவ�� படர ேவ4$� எGக8 ஜ:வா�மா ெபற ேவ4$� 

எ!2 

3.இ�த ஆறாவ� அறிவி! �ைண ெகா4$ த!ைன� கா�தி$� நிைலயாக� 

�ைட�க ேவ4$�. 

இ#ப� எ4ணிேனா� எ!றா� ஓ…� நம.சிவாய. இ�த ஆறாவ� அறிவி! த!ைம 

நம��8 அைத# வ�#ப$��� ச�தியாக த:ைமக8 ந� உட���8 உ'வாகாதப� 

பிர�மாைவ. சிைற#பி��தா! எ!2 ெசய�ப$கி!ற�. 



வா��ைகயி� ச�த0#ப�தா� வ'� த:ைமக8 விைளயா� அ�த ஞானியி! 

உண0ைவ நம��8 விைளய. ெச)ய ேவ4$� எ!2 ெசா�லியி'�கி!றா!. 

இ�த ஆறாவ� அறி, ெகா4$ நா� எ#ப�. ெசய�பட ேவ4$�…? எ!2 

ஞானிக8 ெதளிவாக. ெசா�லி இ'�கி!றா0க8. 

ஆறாவ� அறிவி! த!ைம ெகா4$ உ! உண0வி! த!ைம ஒளியா�� – 

கா0�திேகயா…! கா0�திேகயா எ!றா� ெவளி.ச�. ெக-டைத ந:�கி ந: இைத இ#ப�. 

ெச)ய ேவ4$� எ!2 ஞானிக8 சாதாரண பாமரI��� ;5%�ப� 

ெத5ய#ப$��கி!ற0க8. 

ஆகேவ… 

1.ந�லைத� கா�க ேவ4$� எ!ற நிைலயி� 

2.உன��8 உ!ைன� கா#பா1றிய ந�ல ெத)வ� இ�த ஆறாவ� அறி, தா!…! 

எ!கி!ற நிைலயி� 

3.ந: ப��வ#ப$�தி# பா0…!” எ!2 ஞானிக8 ெதளிவாகேவ கா-�%8ளா0க8. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

ேர�ேயா �.வி அைலகளி� எ�ெத�த Cேடசைன ைவ�கி!ேறாேமா அ�த�த 

அைலயி� தா! வ'கி!ற�. ேகாபி�தவIைடய உண0ைவ# பதிவா�கிவி-டா� 

அ� ஒ' Cேடச! ஆகி!ற�. 

அவ! உடலி� விைள�த உண0, அGேக இ'�கி!ற�. ந� உண0, அவனிட� 

இ'�கி!ற�. “எ!ைன இ#ப� ேமாச� ெச)தா!…” எ!2 எ4ணினா� அ�த 

அைலக8 வ'கி!ற�. 

அேத ேநர�தி� அ�த உண0.சிக8 ந�ைம ஞாபக#ப$��கி!ற�. உடேன ந�ைம 

அறியாமேல இGேக தவ2க8 ெச)ய ஆர�பி��வி$கி!ேறா�. 

இைத# ேபா!ற நிைலகளி� உலகி� எ�தைனேயா உண0,கைள# பா0�கி!ேறா�. 

ஒ' ஆ�சிெட!ைட# பா0�கி!ேறா�. அ#ெபாF� அ� ஒ' Cேடசனாக 

அைம��வி$கி!ற�. 

இர4$ ேப0 க$ைமயாக. ச4ைட ேபா$வைத# பா0�கி!ேறா�. ஒ'வ! 

ம1ெறா'வைன மிர-�# ேபHகி!றா!. 

1.அவ! உடலிலி'�� ெவளிவ�த அைலக8 இGேக இ'�கி!ற�. 

2.அவI��8 விைள�தி'�கி!ற�… அவனிடமி'�� ெவளி வ'கி!ற�. 



3.நம��8 பதிவாகியி'�கி!ற�. அ�த அைலகைள <கர. ெச)கி!ற�. 

4.அ� அழிவதி�ைல. 

5.அைத (அ�த Cேடசைன) அழி�க ேவ4$ம�லவா…! 

அ� நம��8 இ'��� ெபாF� எ!ன ெச)கி!ற�…? 

நா� ேசா0வைடய#ப$� ெபாF� காரமான உண0.சி ெகா4$ ந�ைம இய�க. 

ெச)கி!ற�. திWெர!2 நம��� ேகாப� வ'�. 

அ#ெபாF� எைத எ$�தா�� ேவக� வ'�. ஒ' ெபா'ைள எ$�தா�� அ�த 

ேவக� வ'�. ேசா0வைட�த அ�த ேநர�தி� N�கி எறிவா0க8. 

ஒ' பலகார� H-$� ெகா4�'��� ெபாF� இ�த மாதி5 ஆக-$�. உடேன 

எ!ன ெச)வா0க8…? 

வைடைய எணெண). ச-���8 ெம�வாக# ேபா$வத1�# பதி� N�கி “ட#..” 

எ!2 ேபா$வா0க8. எ4ெண) ேமேல ப$�. 

ெச)வ� எ�…? நா� <க0�த அ�த உண0,க8 தா!. 

இ�த மாதி5 ேநரGகளி� எ�லா� அ�த உண0,க8 ந�ைம இய�கா� நா� அைத 

அட�க ேவ4$�. 

ஒ' ேர�ேயா Cேடசனி� உண0வைலக8 ச�ேதாசமாக# ேபசி� 

ெகா4�'�கி!ற�. சில ேநரGகளி� காரசாரமான உண0.சிக8 இ!ெனா' 

அைலவ5ைசயி� வ'கிற� எ!றா� இேத அைலவ5ைசயி� வர#ப$� ெபாF� 

இதிலி'�� இ�த ஏ5ய� வழி 6��தா! எ$���. 

அ�த ஏ5யலி� வ'� ெபாF� இ�த அைல வ5ைச அதிகமாகிவி-டெத!றா� 

இதனி! அதி0வைல “ஜி0..00..00” எ!2 ச#த� ேபா$�. 

ஆகேவ இதி� அைல வ5ைசயி� வ'� ெபாF� எெல�-5� எெல�-ரானி� எ!ற 

நிைலயி� வ�தா�� எெல�-5�கி! உண0வைலக8 வர#ப$� ெபாF� அ�த 

எெல�-5�கி! ெதாட0; ெகா4$தா! இGேக இய��கி!ற�. 



அ�த உண0வி! த!ைம எ5ய� வழி 6� அ� வ�தா�� இ� எ0� ஆன பி! 

இ!ெனா' Cேடசைன வ�வான நிைலகைள இF�� எ!ன ெச)கி!ற�..? 

அ�த அதி0,கைளேய கா-$கி!ற�. (ந:Gக8 ேக-�'#ப0ீக8 – இர4$ Cேடச! 

ஒேர அைலவ5ைசயி� வ�தா� ேர�ேயாவாக இ'�தா�� �.வி.யாக இ'�தா�� 

அதி0வாகி இைர.சலா��) இைத# ேபால 

1.ந� உயி0 எெல�-5� எ!றா�� 

2.ஒ' எதி0 உண0வான எெல�-5� அ�த எெல�-ரானி�காக மா1ற#ப$� ெபாF� 

3.ந��ைடய சி�தைன �ைல�� 

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

5.தவறான ெசய�கைள. ெச)ய. ெச)�வி$கி!ற�. 

ெசா�வ� உGக9�� அ0�தமாகி!றதா…? 

ஆகேவ ந�ைம அறியாம� இ�தைகய த:ைமக8 இய�க�6�ய நிைலகளிலி'�� 

வி$பட ேவ4$� எ!றா� “அ'8 மக5ஷிகளி! பா�” நிைனைவ. ெச��த 

ேவ4$� அ�த அைலவ5ைசைய எ$�க ேவ4$�. 

த:ைமயான உண0ைவ� க4ட அ$�த கண� அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி 
நாGக8 ெபற ேவ4$� அ� எGக8 உட� �Fவ�� படரேவ4$�. எ!2 

N)ைம#ப$�தி� ெகா8ள ேவ4$�. 

ந� உயி5ேல ப$� இ�த அ'8 உண0,க8 ந�ைம இய��� த:ைமயி! 

நிைலகைள உண0���. த:ைமயி! நிைலகைள அட���. சி�தைன� திறைன� 

6-$�. த:ைமயான உண0வைலக8 ந� அ'கிேல வரா� த8ளிவி$� 

அ#ெபாF� ந� ெசா�லி� இனிைம%� ெசயலி� ெதளி,� வ'�. நம��� 

ந�லதா�� எ�ேலா'��� ந�லதா��. 

ெச)� பா'Gக8. 

 



 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

  

ந��ைடய மனித வா��ைகயி� எ�தைனேயா வைகயான உண0,க8 தா���. 

அ�த உண0,கெள�லா� ந�ைம� தா�காதப� த$��� ெகா8ள ேவ4$�. 



ஒ'வ0 ந�ைம� ேகாபி��� தி-$கி!றா0 எ!றா� தி-$கிறா!… தி-$கி!றா!.. 

எ!2 எ4ணினா� அவ! உண0ைவ�தா! நா� வள0�கி!ேறா�. 

“அவ! உண0ைவ…” வராம� த$�க ��கி!றதா…! 

பி8ைள ேம� பாசமாக இ'�கி!ேறா�. அவ! ச5யாக# ப��கவி�ைல எ!2 

எ4ணினா� அவ! உண0, தா! ந�ைம இய��கி!றேத தவிர அதனா� நா� 

ேவதைன#ப$கி!ேறா�. 

ஒ'வ'��# பண� ெகா$�� உதவி ெச)தி'#ேபா�. ெகா$�த பண� வரவி�ைல 

எ!கிற ெபாF� அ!ைற�� உதவி ெச)ேத! ஆனா� இ!2 ஏமா12கி!றாேன…! 

எ!2 இ�த உண0ைவ�தா! வள0�கி!ேறா�. 

“இ�ைல” எ!2 ெசா�ல ��%மா…? 

ஆகேவ இைத# ேபா� 

1.ந� வா��ைகயி� எைத எ$�தா�� �ைறகைள�தா! நம��8 வள0�க 

��கி!றேத தவிர 

2.இைத ந:��� உண0ேவ வரவி�ைல. 

ஆறாவ� அறி, ெகா4$ ந� உட� நMைச# பிள�த பி! த:ைமகைள ந:�க�6�ய 

அறிவி! ஞான� த:ைம எ!2 ெத5கி!ற�. த:ைமைய ந:�க ேவ4$� அ�லவா…? 

அ�த� த:ைமகைள ந:�கிய அ'8 ஞானிகளி! உண0ைவ நா� எ$��# பழக 

ேவ4$�. அ� நம�� �! பட0��8ள�. 

அைத எ$�� ந� ஆ!மாைவ. H�த#ப$��த� ேவ4$�. 

ஒ'வ! தவ2 ெச)கிறா! எ!றா� மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தியா� அவ! 

ெபா'ளறி�� ெசய�ப$� ச�தி ெபற ேவ4$�… அவ! ெதளி�த மன� ெபற 

ேவ4$�… எ!2 நா� எ4ணினா� அவ! உண0, இGேக சி2�� வி$கி!ற�. 

அ�த உண0வி! த!ைம ெகா4$ நா� எ$�த உண0,க8 உயி5ேல ப-$ இ�த 

உண0.சிக8 கல�� ந� உடலி�8ள இர�தGகளிேல கல�கி!ற�. 

1.அ#ெபாF� நம��8 பத-ட�� பய�� �ைறகி!ற�. 



2.இ�த அ'8 உண0,கைள ந� உடலி�8ள ந�ல அD�க8 Hைவ��. 

சா#பி$�. 

3.அ'8 ஒளி எ!ற உண0,க8 இ� ெதளிவா�� ெபாF� ந� உடலி�8ள 

ஒ*ெவா' அD,� ெதளிவா��. 

4.நம�� மன வலிைம கிைட�கி!ற�. 

5..சி�தி��� ஆ1ற� கிைட�கி!ற�. 

6..ந� ெசய�� ஒ' ந�ல ெசயலாக. ெச)%� நிைல வ'கி!ற�. 

7.ந� ெசா��� பிறைர மகிழ. ெச)%� ச�தியாக அைமகி!ற�. 

8.நா� ெசா�ல நிைன��� உண0.சிக8 நம��8 ந�லதாக,� அைமகி!ற�. 

 

உ?க� நிைனவா8ற- *!நாத( இ!�*� எ-ைல�*9 ெச-வத8ேக 

உபேதசி�கி�ேறா� 

  

உGக9��8 இ'��� ந�ல �ணGகைள மைற�தி'��� சி�திைர எ!ற 

நிைலகளிலி'��… அ�த� த:ைமகைள ந:�கி$� ஆ1ற� ெகா4$ அ�த 

மக5ஷிகளி! அ'8 வ-ட�தி� ந:Gக8 ெச�ல ேவ4$� எ!பத1�� தா! அ'8 

உைரகைள உGக9��8 பதிய. ெச)கி!ேறா�. 



�'நாத0 (ஈCவரப-ட0) எ�லா� க12� ெகா$�தா�� அைத நா! (ஞான�') 

மைற�� வி-டா� எ!ன ெச)%�…? அ*வா2 இ�லா� 

1.இ�த விMஞான உலகி� வ'� ெப'� த:ைமகளிலி'�� ந:Gக8 வி$பட 

ேவ4$�. 

2.உGக8 பா0ைவயா� ம1றவ0களி! த:ைமகைள# ேபா��� நிைல ெபற 

ேவ4$�. 

3.உயி'ட! ஒ!றிய ஒளியாக அ�த ஞான�தி! வழியி� ந:Gக8 வா��திட 

ேவ4$�. 

உதாரணமாக நா� ந�ல �ணGக8 ெகா4�'�தா�� ச�த0#ப�தி� ஒ' 

அ.H2��� உண0ைவ <க0�� வி-டா� ந� ந�ல �ண�தி� அ� இைண�� 

வி$கிற�. 

அ�த# பய�2��� உண0, நம��8 விைள�� வி-டா� ந�ல �ணGகைள 

ந�மா� கா�க ��யவி�ைல… கா�க ��யா� ேபாகிற�. 

அதாவ�… 

1.ேரா-�ேல இ!ன மர� இ'�த�… அ�த இட�தி� ேகார விப�தான� எ!2 

ேக8வி#ப-ட,டேன “ஆ…” எ!2 பயமான உண0, பதிவாகி!ற�. 

2.பதிவான பி! அேத நிைன, வ'கிற�… அ�த இடேம அவ0க9��� ெத5ய 

ஆர�பி��வி$�. 

ஆகேவ அ.H2��� உண0ைவ மா1றி$� ச�தியாக� தா! �'நாத0 ெகா$�த 

அ�த அ'8 ச�திகைள… த:ைமகைள ெவ!ற அ�த அ'8 உண0,கைள மீ4$� 

மீ4$� உGக9��8 இ�த உபேதச�தி! வாயிலாக# பதிவா��கி!ேறா�. 

1.எ�மிடமி'�� (ஞான�') ெசா�லாக அ� ெவளி வ�தா�� (உGக9��8 பதி,) 

2.அ�த அ'8 ஞானிக8 <க0�த அ�த எ�ைலயி� யா� ெப1ற நிைலயி� 

3.அGேக யா� ெப1றைத ந:Gக8 நிைன,��� ெகா4$ வ�தா� 

4.உGக8 நிைனவா1ற� எ! �'நாத0 கா-�ய அ�த எ�ைலக9�ேக ெச��� 

5.அGேக உ'வான அ�த ெம) உண0ைவ ந:Gக9� <கர ��%�. 

ந:Gக8 மீ4$� மீ4$� அைத நிைன,ப$�தி உGக8 ந�ல �ணGகைள 

மைற��� ெகா4�'��� சி�திைர எ!ற நிைலகைள மா1றி உயி'ட! ஒ!றி 
ஒளியி! உண0வி! அDவாக மா1றிட ேவ4$�. 



ஏென!றா� தி'�ப� தி'�ப. ெசா�லி� தா! உGக9��8 அ�த ஞானிக8 

உண0ைவ இைண��� ெகா4$ வ'கி!ேற!. 

உதாரணமாக ப8ளியி� ப��த பி! ேத0ைவ ைவ�கி!றன0. ேத0வி! Lலமாக 

அவ! ெத5�� ெகா4டானா…? இ�ைலயா…? எ!2 பU-சி��# பா0�கி!றன0. 

1.ப��த� நிைன,�� வ�தா� எFதிவி$கி!றா!. 

2.ப��தைத நிைன,��� ெகா4$ வ�தா� சி�தி��� த!ைம%� வ'கி!ற�. 

ப��தைத ைவ�� நிைன, ெகா4$ அ�த. ெசயலா�கGகைள எ#ப� மா1ற 

ேவ4$� எ!ற சி�தைன ெகா4டா�… சி�தி��. ெசய�ப$� ஞானமாக அGேக 

வ'கி!ற�. 

அ� ேபா!2 தா! �'நாத0 கா-�ய உ4ைமகைள எ�லா� உGக9��8 சி2க. 

சி2க# பதிவா�கி� ெகா4ேட வ'கி!ேற!. 

1.அைத யாெர�லா� நிைன,ப$�தி அைத� கவ'� நிைல�� வ'கி!றனேரா 

2.அவ0க9�� நி.சய� �' ெப1ற அ'8 ஞான� கிைட���… ெம)# ெபா'8 

காD� திறI� கிைட���. 

 

 



 

இAத மனித3 பிறவியி- நா� ேசமி�க ேவ�2ய� ஞானிகளி� ச�தி தா� – 

ஈ�வரப�ட( 

  

மனித ஆ�மா ஒ!2��� தா! இ�கா1றினி� கல��8ள பல அமில நிைலகளி� 

தன��க�த அமில ச�திைய ஈ0��� ப��வ நிைல ெபறலா� “தாவர நிைலைய# 

ேபால…!” 

ம1ற ஜ:வ ெஜ���களி! நிைலயி� இ�தைகய ச�தி நிைல இ�ைல. மனித 

ஆ�மாவி� அ� நிைற��8ள�. 

ஆனா� சாதாரண வா��ைகயி� பா0��� ேக-$� Hவாச�தி� உண0��� 

ேபசி%� வ'� நா�… “நம��க�த ச�திைய உணராம� ெசய� ெகா8கி!ேறா�…” 

இய�திர�தி! �ைண%ட! சில க'விகைள “அத1�க�த அமில�ைத. ெச��தி…” 

ஒளி#படGகைள# பி�ப#ப$�தி� கா4கி!ேறா�. 



1.அ�த அமில ச�திையேய ந� உண0,ட! ஈ0�� 

2.இ�கா1றினி� கல��8ள அ.ச�திைய ஒ'நிைல#ப$�தி 
3.எG�8ள நிைலைய%� உ8ள நிைலயிேலேய நா� க4�டலாகாதா…? 

எ!2ணர� ேவ4$�. 

இ*,ட� எ!I� ேகாள�தி1�க�த கா�த ச�தியினா�… கா1றி� கல��8ள 

எ�த அமில ச�திைய%�.. ஒலி ஒளி இவ1றி! ச�தி நிைலைய%�… ந� 

உயிரா�மாவினா� ெசய�ப$�தி ஈ0�திட ���தி$�. 

வாெனாலியி! �ைண%டI�… ெதாைல�கா-சியி! �ைண%டI�… 

இய�திர�தி! �ைண%டI� (க�#[-ட0)… ெசய� ெகா89� இ�த நிைலைய 

மனிதனா� ெசய�ப$�திய அ�த. ெசய1ைகைய “ந� இய1ைக ஆ�மாவினா� 

அைன�� ச�திக9ேம அறி�திட ���தி$�…!” 

1.மனித உட� எ!I� இ#பி�ப நிைல ெப12 இ!2 நா� வா��தி$� நிைலயி� 

2.ஆதியிேல �த� உயிDவா)� ேதா!றிய நா8 �த1ெகா4$ 

3.பல நிைலகைள எ$��# பல Hவாச நிைலகளி! ெதாட'ட! வா��� 

4.ந��டேன கல�� வ��8ள அமில ச�தியி� ந� ஆ�மா,ட! 

5.பல ந!ைம த:ைம ெகா4ட பல ேகா� அD�கைள. ேசமி�ேததா! வழி 
வ��8ேளா�. 

ஆனா� இனி வா��தி$� வா� நா-களி�… ந��8 உ8ள… நா� பழ�க#ப$�தி 
அ�ைம ெகா4$ வா��� வ�த த:ய ச�திகளி! நிைல�� அ�பணி�திடாம�… 

1.ந��ண0ைவ. ேசமி��… ந� நியதிையேய ஞானிக8 வழியி� ெச!றி$� 

த!ைம�� 

2.ச�திய�ைத%� த0ம�ைத%� நியாய�ைத%� கைட#பி��ேத ெசய�பட� 

ேவ4$�. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

தாவர இனGக9��4டான ஆ1ற�கைள அறிவத1காக எ�ைம� கா-�1�8 

அைழ��. ெச!றா0 �'நாத0. 

ேபாக0 பல தாவர இனGகைள எ#ப� <க0�தா0…? எ!2 என�� உண0��வத1காக 

ஒ' க-$# ப�ீைய� ெகா$�� அைத அ#ப�ேய ��டா… எ!கிறா0. 



அேத ேபால ப�� சிகெர-ைட# ப1ற ைவ�� “ெமா�தமாக ஊ�…” எ!கிறா0. 

என�� வாெய�லா� எ5கி!ற�. 

இைத எ#ப� உறிMHகி!றாேயா இதIைடய த!ைம ேபால அ�த� தாவர 

இன�தி! த!ைமைய ந: எ#ப� <கர ேவ4$�…? எ!2 உண0��கி!றா0. 

கேணO ப�ீைய�தா! அவ0 ���க. ெசா�வா0. கேணச! எ!றா� எ!ன…? 

1.கணGக9�ெக�லா� ஈசனாக அவ! பைட#ப� ேபால 

2.ந: எ$��� இ�த உண0வி! த!ைம 

3.உ! உடலி�8ள கணGக9�� அ�த ஈசனாக இ'��� உயி5! நிைலக8 

ெகா4$ எ#ப� இ'�கிற�…? எ!2 கா-$கி!றா0. 

ெவ2� கேணO ப�ீ எ!2 தா! நிைன�ேத!. ஆனா� என��� ெத5யாமேல 

இ�தைன விஷய�ைத%� �'நாத0 கா-$கி!றா0. 

ப�ீைய� ���க. ெசா��� ெபாF� “மா-ேட!…” எ!2 ெசா!னா�� உைத 

விF��. 

ஆக அத! Lல� தாவர இனGகைள எ!ைன <கர. ெச)தா0. அதனி! உண0வி! 

த!ைம ெகா4$ ேநா)கைள எ#ப� ந:�க ேவ4$�…? எ!2 கா-�னா0. 

அேத சமய� சாதாரண ம�க9ட! ந: பழக#ப$� ெபாF� இ�த உண0வி! த!ைம 

அவ0க9��8 பதி, ெச)த பி! அவ0களி! ேநாைய ந:�க ந: எ#ப� எ4ண 

ேவ4$�…? எ!2 உண0�தினா0. 

அ!2 ேபாக! ஒ*ெவா' தாவர இன�ைத%� ேமாகி�தா!. த! உண0,��8 

அ�த. ச�தி! த!ைமைய அைட�கலமாக ஆ�கினா!. ஆகேவ அவI��# 

ேபாக! எ!2 ெபய0 வ�த�. 

ஒ*ெவா' தாவர இன. ச�ைத%� அவ! <க0�� அ�த உண0வி! ஆ1றைல� 

தன��8 ெப'�கி� ெகா89� ச�தியாக� ெகா4$ வ�தா!. 



1.எ�தைகய நMசி! த!ைம ெகா4ட தாவர இனமாக இ'�தா�� 

2.இவI��8 எ$��� ெகா4ட அ�த உண0வி! த!ைம ெகா4$ 

3.தாவர இன ச�தி1�8 இ'�க�6�ய நMசிைன அட�கினா!. 

அவ! வள0��� ெகா4ட நிைலக8 இ' நிைலயா�� ெபாF� தGக�தி1�8 

திரவக�ைத ஊ1றினா� ெச�;� பி�தைள%� எ#ப� ஆவியாக மா2கி!றேதா 

இைத# ேபால ேபாக! தன��8 தாவர இன ச�ைத ேமாகி�தா!. 

த! உட���8 அைத# பா).ச. ெச)� அ�த உண0வி! ஆ1றைல� தன��8 

விைள%� எ4ணGகளாக “சீதாராமா…” எ!2 அ!2 வா!மீகி ெசா!ன� ேபால 

Hைவ மி�க நிைலைய அவ! எ$�� வள0��� ெகா4டா!. 

இ�த. Hைவயான உண0,க8 அ� எ4ணGகளாக மாறி அவ! வா�கிைன# 

பிற'��� ெகா$�க#ப$� ெபாF� அ� ேக-$ண0�ேதா0 உண0,களி� அ�பாக# 

பா)கி!ற�. 

ேபாக! பா).H� அ�த� தாவர இன. ச�தி! உண0,க8 அவ0 உடலி� இ�த� 

த:ைமைய விைளவி��� உண0வி! த!ைமைய அட�கி ஆ1ற�மி�கதாக. 

ெசய�ப$�த. ெச)கி!ற�. 

1.இ*வா2 ம1றவ0க8 உட�களி� வ'� ேநா)கைள 

2.த! “வா�கி! வ!ைம ெகா4$” ேபாக! எ#ப� ந:�கினா! எ!ற நிைலைய 

3.�'நாத0 எம��� கா-�1�8 ைவ�� அIபவK0வமாக� கா-$கி!றா0. 

�'நாத0 எம��� கா-�யைத ேபாக0 ேநா)கைள ந:�கிய� ேபா� உGக9��� 

அ�தைகய ஆ1ற�கைள� ெகா$�க ேவ4$� எ!ற ஆைசயி� தா! இைத. 

ெசா�கிேற!. 

1.அ�த “ஒளி ெப2� உண0வி! ஆ1ற�” உGக9��8 அ� ெப'க ேவ4$�. 

2.ந:Gக8 ெச)� ெகா4ட ந!ைமயி! த!ைம��8 இ'8 Rழ. ெச)%� 

விஷ�தி! த!ைமகைள அக1ற ேவ4$�. 

3.ந:Gக8 இ$� L.சைலக8 இ�த� கா12 ம4டல�தி� பரவி%8ள நMசிைன 

அக1ற ேவ4$�. 

4.இைத� ேக-$ண0�ேதா0 உ8ளGகளி�� இ� ஊ$'வி அவ0 அறியா� இ'8 

Rழ. ெச)%� இ'8க8 விலக ேவ4$�. 

5.அைனவ'� ெம)#ெபா'8 காண ேவ4$�. 



எ�ேலா'� அ�த ெம)வழி காD� நிைல�� ந: எ*வா2 ெசய�பட ேவ4$� 

எ!2 என�� இ-ட க-டைள#ப��தா! அைத உGக9��89� பதிய. 

ெச)கி!ேறா�. 

 



 

 
ஓ! அ;ர� இறAதா- பல அ;ர(க� ேதா�%கிறா(க� – விள�க� 

  

ஒ'வ! இற�� வி-டா! எ!2 நிைன�கி!ேறா�. ஆனா� அ�த உடலி� 

விைள�த உண0,க8 அ$�த உட���8 வ�� எ!ன ெச)%�…? எ!2 அறி�� 

ெகா89Gக8. 

இராமாயண�தி� இைத� ெதளிவாக� கா-$கி!றா0க8. ஒ' அHர! இற�தா! 

எ!றா� அதிலி'�� பல அHர0க8 அதிலி'�� ேதா!2கி!றா0க8 எ!2 

கா-$கி!றா0க8. 

ஓ0 உயி0 ேதா!றிய பி! அ�த அD� த!ைம அைடகிற�. ஜ:வ அDவாக மா2� 

ேபா� இதIைடய நிைலக8 எ!ன ெச)கிற�…? 

1.�தலி� உயிரDவாக மா2கிற� 

2.பி! ஜ:வ அDவாக மா2கிற�… ஜ:வ ஆ!மாவாக மா2கிற�. 

உதாரணமாக வ :-�� ெகா\ர� த!ைமகைள. ெச)கிறா0க8 எ!2 ைவ��� 

ெகா8ேவா�. அவ! இற�த பி1பா$ எ!ன நட�கிற�…? ஒ*ெவா' 

உட���89� ேபா) நரக ேவதைன#ப$��கிற�. 



�$�பGகளி� பா0�ேதா� எ!றா� எ!ைன இ#ப�. ெச)தாேன…! எ!2 

நிைன�தா0க8 எ!றா� அGகி'�� பரவி உ89��8 வ��வி$கிற�. 

1.சில �$�பGகளி� அவ! ெதாைல�� ேபா)வி-டா� பரவாயி�ைல… எ�லா� 

ச5யாகிவி$� எ!2 நிைன#பா0க8. 

2.ேபான பி1பா$ தா! அ�த உண0வி! த!ைம எ�லா0 உடலி�� ெப'க� 

ெதாடG��. 

அGேக ெதாைலகிற�…? 

இைத நா� மா1ற ேவ4$மா இ�ைலயா…? இராமாயண� காவியGகளி� 

1.இ�த உயி5! இய�க�தா� வ�த நிைலக9� 

2.ப�தாவ� நிைல அைடய�6�ய இராவண! எ�த நிைலயி� இ'�கி!றா!…? 

3.இ�த உடலி� வள0��� ெகா4ட அ�த அD�க8 அைன��� மீ4$� எ#ப� 

அHர �ணGகைள வள0�கிற�…? எ!2 கா-$கிறா0க8. 

அேத சமய�தி� இராவணனி! மக! இ�திரஜி� எ!ன ெச)கிறா!…? ெச�தா�� 

6ட… யா'��� ெத5யாம� “மைற�தி'�ேத ெசய�ப$வா!…” எ!2 

கா-$கி!றா0க8. 

ஒ'வ! ெகா\ரமான நிைலகளி� சாகி!றா!. பழி த:0��� உண0,ட! இற�தா� 

ஒ' உட���8 வ�தா� அவ'��� ெத5யாமேல அGேக ஆ-�# பைட�கி!றா!. 

உட���8 ேபயாக வ�� ஆ-$கிற� எ!2 ெசா�கிேறா� அ�லவா. 

எ�தைன ஆைச#ப-டாேனா ெச�த பி1பா$ எ!ன ெச)கி!றா!…? ேபயாக வ�� 

ஆ$கி!றா!. ஆகேவ இவI��8 விைள�த இ�த உண0,க8 

1.அவ! ெகா�ல ேவ4$� எ!ற உண0,க8 ம��த பி! இ�தைன ேவைலக9� 

ெச)கிற� 

2.அவI��# பிற�த �ழ�ைத%� அத! வழியி� வளர#ப$� ேபா� இ#ப��தா! 

வ'கி!றா!. 

நா� பா0�கி!ேறா� அ�லவா. 



நா� ந4ப0களாக# பழ�கி!ேறா�. அேத ேபா� எ�தைனேயா ேப'ட! 

பழ�கி!ேறா�. எதி0பாரா� அவ0க8 �$�ப�தி� ஏேதா ெதா�ைல…! ஆனா� 

நா� அ!பாக# ேபசி# பழகிவி-ேடா�. 

எ!ன வா��ைக…! எ!2 ெவ2�க#ப$� ேபா� வ :-�� உ8ளவ0கைள எ4ணி… 

இ#ப� எ�லா� ெதா�ைல ெகா$�தா0க8 உ'#ப$வா0களா…? எ!2 நிைன�� 

சாப அைலக8 வி$கி!றா!. 

அ�த. சமய�தி� பழகிய ந4ப0 மீ� நிைன,க8 வ��… எ! �$�ப�தி� ஒேர 

ெதா�ைலயாக இ'�கிற�…. அதனா� நா! இ�த உடைல வி-$# ேபாகிேற! 

எ!ற எ4ண�தி� இற�தா� ேபா��. 

நிைன�� இ�த எ4ண��ட! ெவளி வ�தா� இGேக அ�த ந4ப0 அவ0 

ேபா)வி-டாரா…? எ!2 எ4ணினா� எ!ன நட�கிற�…? 

பழகிய ந4ப0 உட���8 வ��வி$கிற�. 

1.அவ! எ#ப�� த1ெகாைல��� காரணமானாேனா அ�ல� �!;2��� 

உண0,க9��� காரணமனாேனா 

2.இ�த உட���8 வ�� அவ! ெச)த ேவைலைய எ�லா� ெச)%�. 

 



 

இனி நட3ப� எ-லா� ந-லதாக இ!�க��� – ஈ�வரப�ட( 

  

இ!ைறய இ*,லக நியதியிேல “ந:தி…” எ!I� ெசா�ேல 

1.இ�கால�தி1�க�ததாக 

2.இ!ைறய மனித0களி! எ4ண� ெதாட5னா� 

3.மாறி மாறி வ'� இ* அரசியலி! நிைல�ெகா#ப சாதக#ப$�தி 
4.”அந:திையேய ந:தி…” எ!ற ெசா�லா�கி நிைல நா-$கிறா0க8. 

இ!ைறய இ*,லக நியதியி� ந:தி%� ச�திய�� எG� ஓGகி நி1கி!ற�…? 

தன��க�த ெபா'ளாதார�தி!… “ெச�வ�தி1� அ�பணி�த நிைலயி�தா! 

இ!ைறய உலக ந:திேய உ8ள�…!” 

ச�திய�� ெஜய�� ஒ!2மறியாத பாமர ம�க9��� தா!…! இ!ைறய உலக 

நியதி#ப� ெசா�தமி�லா நிைலயி� அ�ைம#ப$�தி-ட நிைலயி�தா! ந:தி%� 

ச�திய�ேம நிைல��8ளன. 

இ.ெச�வ�தி1� அ�ைம#ப-$�… ெசய1ைகயி� வா��தி$� இ*,லக 

நியதியி�… த0ம�� நியாய�� தைல நிமி0�திட வழி%மி�ைல… இ!ைறய 

நிைல�ெகா#ப ந:தி%மி�ைல. 



அவரவ0கேள தா!… 

1.த! உண0ைவ ந� நிைலயாக த! எ4ண ெஜப�தி� வழி#ப$�தி 
2.ந��8 உ8ள பல ேகா� அD�கைள%� பல நிைல ெகா4ட அD�கைள%� 

3.ந� ெஜப�தினா� ந�லDவா) அட�க. ெச)�… ந� ஆ�மாைவ வள0.சி 
ெகா4�ட� ேவ4$�. 

ந�ைமேய நா� ஓ0 ஆ4டவனா)… அைன�� ச�திக9�8ள ேகாளமா) 

உண0��… 

1.ந��8 உ8ள ம1ற அD�களி! உ�த��� அ�பணி�திடாம� 

2.ந� உண0ேவ ஒ' நிைல ெகா4ட ந:தியா) ச�திய�ட! ெசய�பட� ேவ4$�. 

இ!ைறய இ*,லகி! ஜ:வெஜ���களி! எ4ண நிைலேய மா2 ெகா4$ த:ய 

ச�திக9�� அ�பணி�ேத இ�நிைலயி! ெதாட5! எ4ண ச�தியா� “கா1றி� 

அH�த அD�க8 நிைற�� பரவி வ'கி!ற�…” 

இ!ைறய நிைல�ெகா#ப ;திய ;திய வியாதிகளி! ெதாட0 நிைல பர,� நிைல%� 

ெவ� �5தமாக உ8ள�. 

விMஞான�தி�� ம'��வ ஆரா).சியி�� பல பல ;திய ம'��வ�ைத� 

க4$ண0�� ெசயலா�கினா�� இ�கா1றி�8ள விஷ� த!ைமைய மா12� 

நிைல எG�8ள�…? 

இ.Hவாச�தி! எ4ண ச�தியி! நிைலதா! இ!ைறய இ*,லகி! நிைல%ட! 

கல��8ள நிைல. 

இ*,லகி! ேம� கல��8ள Hவாச�ைதேயதா! ந� Kமி%� ஈ0��. 

Hவாசெம$�� ெவளி#ப$கி!ற�. 

1.இ�த அH�த� கா1ைற உயிரா�மா�க8 ம-$� Hவாசி�� ெவளி#ப$�தவி�ைல 

2.இ#Kமி%� அ�கா1ைறேயதா! த! Hவாச�தி� ஈ0�� ெவளி#ப$��கிற�. 

இ�கலியி� மா2 ெகா4ட�தா! இ�கா1றி! அH�த நிைலெய�லா�. கலியி� 

வ�த மனித0களி! ேபராைசயினா� தா! இ*,லகி! நியதிேய மா2 ெகா8ள# 

ேபாகி!ற�…! 



இ#Kமியி� மனித ஆ�மாவா) வா��தி$� நா�… ந� ெஜப நிைலைய 

ஒ'நிைல#ப$�தினால!றி மாற#ேபா�� கலியி! பி�யி� சி�கி மீள வழி ெபற 

��யா�. 

அ�தைகய அ�ல�ப$� நிைலயி� இ'�� மீ4$ R-Hம நிைல ெபறவி�ைல 

எ!றா�… 

1.இ!2 மனிதரா) வாF� இ#பா�கிய�ைத 

2.நாேம நசியவி$� நிைலதா! நம� நிைலயாகிவி$�. 

ஒ*ேவா0 ஆ�மா,��� ந� ச�தி உ4$…! 

வா��ைகயி� நட�த பல த:ய நிைலகைள எ4ணி… ேசா0ைவ அ4ட விடாம� 

இனி நட��� நிைலைய உண0�� ெசய�ப-$… ஒ*ேவா0 ஆ�மா,ேம ச�தி 
ெஜப� ெப12… 

1.ச�தி%ட! ச�தியா)… ஒளி%ட! ஒளியா)� கல��8ள… 

2.ந� ச#த5ஷிகளி! நிைல%டேன கல�திடலா�. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

நா� எதெனத! உண0,கைள ந� உடலாக இைண��. சிவமா�கி அத! 

உண0வி! இய�கமாக வி�தாக ைவ�தி'�கி!ேறாேமா “விைன” – விநாயகா. 

ந� உடலிேல எத! எத! வழியி� Hவாசி�� உண0வி! த!ைம உடலி� 

ேச0�கி!ேறாேமா அ�த� கண�கி! பிரகார� விைன�� நாயகனாக அ� அ� 

இயGக� ெதாடG�கி!ற�. 

1.ேகாபமான உண0வி! த!ைமைய நா� Hவாசி�� 

2.அ�த உண0வி! ஞானமாக அதனி! உண0.சிக8 நம��8 ெசய�ப$� ெபாF� 

3.ேகாபமான உண0வி! அD�க8 ெப'�கமாகி!ற�. 

4.ேகாப�தி! அD�க8 ெப'�கமானபி! அதனி! ஞான�ைத� ெகா4$ 

5.அைதேய உணவாக உ-ெகா89� ஞான�ைத# ெப'��கி!ற�. 

த! உணைவ. சா#பிட ேவ4$� எ!ற ேகாப உண0.சிக8 வ'கி!ற�. அத1�. 

சா#பா$ கிைட�கவி�ைல எ!றா� எ!ன ெச)%�…! 

அேத ேகாப உண0.சிைய� N4ட. ெச)� 

1.ைபயைன� தி-ட. ெசா���. 



2.ந4பைன ெவ2�க. ெசா���. 

3.வியாபார� ெச)� ெகா4�'�ேதா� எ!றா� அைத மற�க. ெச)%�. 

4.ெபா'8கைள� ேகாப�தா� வ :சி எறிய. ெச)%�. 

அ�த உண0.சிக8 உண0வான பி! அ�த. R-சம உண0ைவ எ$�� அ�த 

அD�க8 விைள�� இ�த� கண��க8 நம��8 6�னா� அ�த விைன�� 

நாயகனாக “இர�த� ெகாதி#பாக” உ'வாகி!ற�. 

இர�த� ெகாதி#பான பி! எ�ேலாைர%� நா� ெவ2��� நிைலயாகி ந� 

உட���8 

1.ந�ல �ணGகைள ெவ2��� உண0.சிகைள� N4�. ெசயல1ற நிைலக8 

வ'� ெபாF� 

2.ந� உடலி! அGகGக8 �2�க#ப$�. 

3.நர�; ச�ப�த#ப-ட (வாத) ேநா)க8 வ'� 

4.அ�த நிைலயான பி! ந�மா� நட�� ெச�ல ��யா�. 

��யவி�ைல எ!றா� ஒ'வைர எதி0#பா0��� ெகா4�'#ேபா�. 

எதி0பா0�த,ட! வரவி�ைல எ!றா� அவ! மீ� சீறி# பா%� நிைலக8 வ'�. 

“ந�மா� ��யவி�ைல…” எ!2 அவ0 சிரம#ப-$� ெகா4$ நம�காக வ�தா�� 

1.நிைன�த மா�திர�தி� வரவி�ைல எ!றா� 

2.ெவறி ெகா4ட நாைய# ேபால� தா�கி# ேபH� உண0,க8 தா! வ'கி!ற�. 

ந�மா� ��யவி�ைல. ஆனா� ேகாப�தி! நிைல வ'�. அ�,� ��யவி�ைல 

எ!றா� “அFைக” வ'�. 

��ைதய வா��ைக%� இ!ைறய நிைலக9� ��யவி�ைல எ!ற நிைலக8 

ேச0�� ெவ� ேநர� ஆகிவி-டா� ேத�பி� ேத�பி அF�� நிைல ஆகி!ற�. 

இ#ப� இர�த�ெகாதி#பாக. H'Gகி வி-டா� ந4ப! எ!ற நிைலக8 பழகிய 

உண0, ப-டபி! ந4பைன# பா0��� ெபாF� – எ! நிைல இ#ப� ஆகிவி-ட�… 

ெசா�லா� ேபச ��யவி�ைல எ!றா�… “அFைகயா� கா-$� ஞான�” 

வ'கி!ற�. 

இெத�லா� இய1ைகயி! நியதிக8. 



நா� பல ேகா�. சUரGகளி� த:ைமைய ந:�கி ந:�கி இ!2 மனிதனாக வ��8ேளா�. 

மனிதனான பி! 

1.ந!ைம பய��� ந�ல �ணGகைள# ப��வ#ப$��த� ேவ4$�. 

2.அ�தா! சரCவதி Kைஜ – ஆ%த Kைஜ. 

3.ந� மனைத� ெதளிவா�கினா� அ�த உண0.சிக8 அ�த ஆ%தமாக மாறி 
ந4பைன� கா��� 

4.அ�த ந4பI� ந�ைம� கா#பா!. 

அேத சமய�தி� ஆறாவ� அறி, ெகா4$ “கா0�திேகயா” நா� ெத5�� ெகா89� 

அறி, வ'கி!ற�. த:ைமகைள ந:�கிய உண0வி! த!ைமைய இ�த ஆறாவ� 

அறிவா� அறிய ��கி!ற�. 

த:ைமகைள ெவ!2 உண0விைன ஒளியாக மா1றி ஒளியி! சUர� ெப1றவ0க8 

ப�தாவ� நிைலயாக� �'வ ந-ச�திரமாக,� ச#த5ஷி ம4டலமாக,� 

உ8ளா0க8. 

�'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளிைய%� ச#த5ஷி ம4டலGகளி! ேபர'8 

ேபெராளிைய%� நா� ெப12 இ�த வா��ைகயி� வ'� இ!ன�கைள அக1றி 
அவ0கைள# ேபா!2 ப�தாவ� நிைல அைட%� த!ைமைய நிைன,ப$�த. 

ெச)%� நா8 தா! “விஜய தசமி”. 



 

 

 
 



 
மிக… மிக… மிக… மிக… ெப�ய ச�தியாக� ெகா��கி�ேறா� – ஞான*! 

  

காைலயிலி'�� இர, வைரயி�� எ�தைனேயா உண0,கைள எ4ண�தா� 

நா� எ4ணி எ$�தா�� அதிேல அறியா� வ'� த:ைமகைள� த$�க ேவ4$� 

அ�லவா. 

அத1காக� தா! �'நாத0 கா-�ய அ'8 வழியி� தியான�தி! Lல� 

1.மிக… மிக… மிக… மிக… ெப5ய ச�தியாக� ெகா$�கி!ேறா� (ஞான�'). 

2.அைத. சாதாரணமாக எ4ண ேவ4டா�. 

3.அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'ைள ஊ�விைன எ!ற வி�தாக# பதி, ெச)� 

4.”ெகாMச�…” ந:Gக8 நிைன,��� ெகா4$ வ�தா� ேபா��. 

ேகாபி�தா!… �!ப#ப-டா!… கOட#ப-டா!.. எ!ற உண0, வர#ப$� ேபா� 

ஈCவரா… எ!2 தைட#ப$�தி “அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'ைள நாGக8 

ெபற ேவ4$� ஈCவரா…” எ!2 க4ணி! நிைனைவ# ;'வ ம�தி��� ெகா4$ 

வர ேவ4$�. 

ஆனா� �தலி� க4ணி! நிைனைவ� ேகாபி�தவ0 ேம� அ�ல� 

�!ப#ப$ேவா0 மீ� ைவ�ேதா�. அைத ஊ�விைன எ!ற வி�தாக# 



பதிவா�கிேனா�. அவ0 உடலிலி'�� வ�த ேகாபமான உண0,க8 அ�ல� 

ேவதைனயான உண0,க8 நம��8 ஆ!மாவாக மா2கி!ற�. 

<க0�� (Hவாசி��) உயி5� ப-ட,டேன உண0.சிக8 எF�;கிற�. விOD 

எ!ன ெச)கிறா!…? வர� ெகா$�கி!றா!. ஒலி எF#;கிற�. உட� �Fவ�� 

அ�த உண0.சிக8 பர,கிற�. 

அவ! ேகாபமாக# ேபசியைத… 

1.ஒ!2 – நா� ெகாMச� வ� ெகா4டவராக இ'�தா� ச4ைட��# ேபாேவா�. 

2.இர4$ – நா� வ� �ைறவாக இ'�தா� கி$… கி$… எ!2 பயமாகி இ#ப�# 

ேபHகிறாேன.. எ!2 ேவதைன#ப$கி!ேறா�. 

அத1க$�� ஏதாவ� அவனிட� வா) திற�கி!ேறாமா..? நம�� ேவதைன எ!ற 

உண0, வ'கி!ற�. அ�த� கார உண0,ட! ேவதைன உண0ைவ. ேச0�த,டேன 

எ!ன ெச)%�…? 

மிளகாைய எ$�� அைர�தா� ைகயி� எ5.ச� ஆவ� ேபா� ந� உடலி� எ5.ச� 

ஆகி!ற�. ஆகேவ அ�தைகய த:ைமக8 ;கா� த$�க எ!ன ெச)ய ேவ4$�…? 

அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி ெபற ேவ4$� எ!2 ;'வ 

ம�தியி� ந� க4ணி! நிைனைவ� ெகா4$ ெச�ல ேவ4$�. 

1.உயிரான ஈசனிட� நா� ேவ4ட ேவ4$�… 

2.அவனிட� ேக9Gக8… அவனிட� தா! ேக-க ேவ4$� 

3.ஏென!றா� எ�லாவ1ைற%� அவ! தா! நம��8 உ'வா��கி!றா!. 

4.இ�தைன%� ெத5ய ைவ#ப� அவ! தாேன…! 

ஆனா� நா� ஈசைன எGேகேயா ேத�� ெகா4�'�கி!ேறா�. 

உ'வா��வ� அவேன தா!. நா� பா0#ப� ேக-ப� <க0வ� எ�லாவ1ைற%� 

இய�கி� கா-$வ� அவேன தா!. ந�ைம ஆ4$ ெகா4�'#ப� உயி0 தா! 

எ!கிற வைகயி� நா� மற��வி$கி!ேறா�. 

அழகான �ணிகைள# ேபா$கி!ேறா�… ந�ைம அழ�ப$��கி!ேறா�. 

இ'�தா�� யாராவ� ஒ' க$� ெசா� ெசா�லிவி-டா� ந�மா� தாGக 

��யவி�ைல. 



உயி0 ெவளிேய ேபா)வி-டா� எ!ன ெச)கிற�…? ேகாWCவரனி! மகனாக 

இ'�தா�� உட� சவமாகி வி-டா� சீ�கிர� த8ளி விட#பா…! எ!2 தாேன நா� 

ெசா�கிேறா�. 

ெசா�� எ�லா� இ'�� எ!ன ெச)வ�…? அவனா� அைத அIபவி�க 

��கிறதா…? இ�ைலேய…! 

இ� எ�லா'��� ெத5கிற�. ெத5�தா�� 

1.இ�த உடலி� எ$�� நா� வள0��� ெகா4ட ேவதைனயான உண0,… அத1�. 

சா#பா$ ேதைவ. 

2.அ�த உண0.சிக8 உ�தி ந�ைம. சி�தி�க விடாதப� ெச)கிற�. 

ஆகேவ… பிற0 ெச)%� த:ைமயான எ4ணGக9� �1ற. ெசய�க9� ந� 

உட���8 ேபானா� எ!ன ெச)%�…? அ�த� த:ைமயி! உண0வாக அதIைடய 

வலிைம ெகா4$ இய�க ஆர�பி��வி$�. 

ந� ந�ல �ண� ேவைல ெச)%ேமா…? அ� ெசயல12# ேபா��. இ#ப� நா� 

ந�லைத. ெச)� வ�தா�� த:ைமக8 உட���8 வ'கிற�. ெவளியிலி'�� 

தா! அ� வ'கிற�. 

அதனா� தா! இராமாயண�தி� வாலிைய இராம! �ைக��8 ேபா-$ L� 

வி$வதாக� கா-$கிறா0க8. அதாவ� “த:ைமக8 நம��8 உ-;காதப� த$�க 

ேவ4$�…” எ!2 உண0��கிறா0க8. 

1.�ைக��8 வாலி இ'�கி!றா!. 

2.இராம! அ�ைப எ)� ஒ' க�ைல# ேபா-$ அ�த� �ைகயி! வாசைல 

அைட�� வி$கி!றா!. 

3.ஆனா� அவைன� ெகா�லவி�ைல. 

4.அவ! வ :5ய�ைத� தைடப$��கிறா!…! எ!2 கா-$கி!றா0க8.. 

த:ைமயான உண0,க8 நம��8 ;காதப� �'வ ந-ச�திர�தி! ச�திைய எ$�� 

அைத� த$�க ேவ4$�…! எ!2 ெதளிவாக� கா-$கிறா0க8. 

 

 

 



 

இயAதிர?களி� (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ச�திைய அதிகமாக 

ந�Fகி�றன(… த� ஆம ச�திைய உணரவி-ைல – ஈ�வரப�ட( 

  

இ!ைறய மனிதனி! பல எ4ண ச�தியினா� கணித�தி! (க�#[-ட0) ெதாட0; 

ெகா4$… 

1.ெசய1ைகயினா� இய�திர�தி! �ைண ெகா4$ 

2.ஒ'வ0 இ'வ0 அறி�த ச�திைய இய�திரGகளி! வழியி� ெசய�ப$�தி 
3.ம1ற ஆ�மா�களி! ச�திைய இ*விய�திர�தி! கணித� ெதாட0; ெகா4$ 

ச�தி�� அ�ைம#ப$�தி 
4.ெசயல1ற ேசா�ேபறி நிைலயி� ெச!2 ெகா4$8ள� இ!ைறய உலக�. 

உலக� எ#ப�� ேதா!றிய�…? எ�நிைலயி� உயி5னGக8 வள0.சி ெகா4டன…? 

எ!ற நிைலைய அறிய,� ஆராய,� இ!றள,� இ� மனித எ4ணGகளி! 

நிைல%8ள�. 

பிற5! ெதாட0ைப ம-$� இய�கி உ8ள நிைல இ�…! 

1.தா! பிற�� வள0�� ெசய� ெகா4$ வா��திட… தன��8ள ச�திைய%�… 

2.தா! வாழேவ த!I8 உ8ள த! ஆ�மா4டவைன%� வணGகிட� 



ேவ4$�…! எ!2 உணராம� 

3.பிற5! ச�தியி� அ�ைம ெகா4$ வா��� எ!ன பய!…? 

நா� பிறவிெய$�த பயைன உண0�� ஆ�ம ெஜப� ெகா4டா� ந� ச�தி%ட! 

அைன�� ந1ச�திகைள%� ஈ0��. ெசய�ப$�தி வா��திடலா�. 

ந� ஆ�மாவான ந� ச�திைய நா� உண0�� ெசய� ெகா4டா�தா! இ� 

மாற#ேபா�� இ�கலியி! மா1ற�திலி'�� ந� ஆ�மாைவ ஒளிர. ெச)திட 

���தி$�. 

ஆ�ம ச�திைய உண0�� ெகா4டா� அவரவ0களிட�தி�8ள இ*ெவ4ண 

ச�தியி! ெதாடைர� ெகா4$ இ�ேகாள� ம-$ம�ல… இ# பிர�மா4ட 

அைன��� ேகாளGகைள%ேம நமதா��� ச�தி ஒ*ேவா0 ஆ�ம ச�தி��� 

உ4$. 

அைன��� ேகாளGக9ேம நம��. ெசா�தமானைவதா!. 

இ#Kமியி� உயிரDவா) உயிரா�மாவா) வா��தி$� நா� ந� ச�திைய. ெசய� 

ெகா4டதா�கி வா��� கா-�ட� ேவ4$�. ஜ:வ! பி5�த பிற� ஆவி உலகி� 

இ*,டலி�லாம� ந� ச�திைய வள0�திட ��யா�. 

மாற# ேபா�� கலியி�� பிற� வ'� க�கியி�� ஆவி உலகி� ஆ�மா�களா). 

H1றி� ெகா4$8ள நிைலயி�… 

1.இ*,டலி� இ'�� பி5�� ெச!ற நிைலயி�8ள எ4ண நிைல�ெகா#ப… 

2.பிறவி எ$�தி$� நா8 வைர இ*வாவி உலகி� H1றி� ெகா4ேடதா! எ4ண� 

தவி#;டேன இ'�திட� ேவ4$�. 

இைத� ெதளிவாக� ெத5�� ெகா8ள ேவ4$�. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

நம� �'நாத0 மாமக5ஷி ஈCவராய �'ேதவ0 பல ம�திரGகைள� 

க12ண0�தவ0. 

1.ம�திர�தி! உ4ைமகைள%� அறி�தா0. 

2.ம�திர�தி1�8 இ'��� உ-ெபா'ைள அறி�தா0. 

3.ெம)#ெபா'ைள� காD� நிைலயி� த! எ4ண�ைத. ெச��தினா0. 

4.ெம)#ெபா'ைள அைட�தா0. 



த! வா��ைகயி� ம�திரGகைள# பதி, ெச)� ெகா4டா� அத! பி! 

விைள,க8 எ!ன ஆ��…? எ!2 �'நாத0 எம��� ெதளி,ப$�தி� கா-�னா0. 

1.யா0 யா0 எ�ெத�த ம�திரGகைள# பதி, ெச)� ெகா4டா0கேளா 

2.அேத ம�திர�ைத� தி'�ப. ெசா�ல#ப$� ெபாF� 

3.அ�த ம�திர�ைத# பதி, ெச)தவ5! உண0,க8 

4.அ�த உடைல வி-$ உயி0 பி5�தபி! (இற�தபி!) அ�த ஆ!மா ம�திர� 

ெசா�பவ0 உட���8 வ'கி!ற�. 

5.இ�த மனிதனி! உட����தா! இ� பய!ப$�த ��%� எ!ற நிைலைய� 

�'நாத0 ெதளிவாக உண0��கி!றா0. 

7.ஆகேவ இைத# ேபால ம�திரGகைள எவ0 ெசா!னா�� அைத ந: பதி, 

ெச)யாேத. 

அ�த ம�திரGகைள ம1றவ0க8 ெசா�வைத ந: ேக-டறி�தா�� உடன�யாக அ�த 

மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெபற ேவ4$� எ! உட� �Fவ�� அ� படர 

ேவ4$� எ!2 ெம) ஒளியி! உண0ைவ ைவ��� �ைட��� ெகா8. 

அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ஒளிைய# ெபற ேவ4$� எ!2 வி4ைண ேநா�கி 
அ�த உண0வி! ஆ1றைல உ! உட���8 ேச0��� ெகா8. 

ந� உடைல எ#ப�� N)ைம#ப$��கி!ேறாேமா �ணியி� இ'��� அF�ைக 

எ#ப�� N)ைம#ப$��கி!ேறாேமா அைத# ேபா� ந� ஆ!மாவி1�8 ப-ட இ�த 

உண0வி! த!ைமைய� �ைட�க ேவ4$� எ!றா0 �'நாத0. 

இேத மாதி5�தா! இ�த மனித வா��ைகயி� நா� த:ைமக8 எைத� க4டா�� 

ெவ2��� நிைலக9�� ஆகி பதி��� ெவ2�தி$� ெசயலாக ந�ைம%� 

ெசய�ப$�த. ெச)கி!ற�. 

ஏென!றா� நா� ெகா$#பைத�தா! ந� உயி0 இய��கி!ற�. அைவெய�லா� 

அF�காக. ேச0�� ந� ந�ல உண0விைன இய�கா� த:ைமயான உண0,களாக ந� 

உட���8 ஜ:வ! ெப12வி$கி!ற�. 

ஆக ந�லைத. ெசய�ப$��வைத� த$��� இ�தைகய த:ைமகைள 

உடன�யாக. H�த#ப$�த ேவ4$�. ஆ�ம H�தி எ!ற நிைலக8 ெகா4$ 

“வி4ைண ேநா�கி ஏ�…” எ!றா0 �'நாத0. 



அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி நாGக8 ெபற ேவ4$� எGக8 உட� �Fவ�� 

படர ேவ4$� எ!2 தியானி�� த:ைம ெச)%� உண0வி! த!ைமைய� 

�ைட��வி$…! எ!2 ெதளிவாக உண0�தினா0 �'நாத0. 

 



 

காலைத இனிேம- விரய� ெச�யாத@(க� – ஈ�வரப�ட( 

  

எ�லா ம4டல�� ஒேர நிைல ெகா4$ வள0.சி ெப2� எ!பத�ல…! 

வான ம4டல�தி� ந-ச�திர ம4டலமாக,�… சி2 சி2 ேகாளமாக உ8ள 

ம4டலGக9�… ஜ:வன12 உ8ள ம4டலGக9�… ெப5ய ம4டலGகளி! 

ஈ0#; ச�தியி� 

1.அத! ச�தி நிைல%� (அமில நிைல) ெப5ய ம4டலGகளி! அமில நிைல%� 

ஒ!2ப$� ெபாF� 

2.இத! ஈ0#;ட! வ�� ேச0�� அ�நிைலயிேலேய கல�� Hழ�கி!ற�. 

ம4டல வள0.சி ெகா4ட சி2 சி2 ந-ச�திர ம4டலGகளா) H1றி� 

ெகா4$8ள ேகாளGக8 எ�லா� ெப5ய ம4டலGகளி! பிரளய நிைலயி! 

காலGகளி�தா! வ�� ேச'கி!றன. 

Kமியி! Kம�திய ேரைகயி! இ!28ள நிைல… நட�க இ'��� பிரளய�தி! 

ேபா� பிரளய�தி! அைசவினா�… சிறி� மா2ப-ட இட�தி� வர#ேபாகி!ற�. 



1.இ!2 ந:0 நிைலகளா) ஆ�கடலா). R���8ள இடெம�லா� 

2.சமமான தைரயாக. (நிலGகளாக) ெசய� ெகா8ள# ேபாகி!ற�. 

இ�மனித ஆ�மா�க8 ஜ:வராசிக8 ம-$� மாற#ேபாகி!றன எ!பத�ல. இ!2 

வள0.சியி� உ8ள தாவர வ0�கGகளி! நிைல%� மாற# ேபாகி!ற�. 

இ!2 ஆ�மீக ெநறிைய அறி%� ச�தி நிைலேய �ைற��8ள�. ெசய1ைக�� 

அ�ைம#ப-$8ள ஆ�மா�க8 எ�லா� இய1ைகயி! சீ1ற�திலி'�� த#;� 

நிைலைய உண0�திட� ேவ4$�. 

வாF� வா��ைக ெசய1ைக�� அ�ைம#ப-$8ளைத மா1றி இ* இய1ைகயி! 

கால மா2தைல உண0�ேத வா��தி$Gக8. 

1.பல சி�த0க8… பல 5ஷிக8… வா��� ெசயலா�கி இ!2� ஆ4டவ! Tப� 

ெகா4$ 

2.ந� ேகாயி�களி! Lலமாக# பல ச�தி நிைலகைள உண0�தி� ெகா4�'��� 

பா�கிய� ெப1ற நா� 

3.ந� ஆ�மாவி1� உய0�த ச�தியி! நிைலைய. ேசமி��� ச�தி ெப1றிட 

ேவ4$�. 

ந� ச�திைய. ெசய1ைக��� விைளயா-�1�� வ :4 விவாத�தி1�� இ!ைறய 

அரசிய� ஆ-ட�தி1�� அ�பணிய. ெச)திட� 6டா�. 

1.ந�ைம# ப1றி� ெகா4$8ள அ�ைம#ப$�தி$� எ�தைகய நிைலயிலி'��� 

மீ9� நிைலயி� ந� ச�திைய ஓGக. ெச)ேத 

2.இ� �2கிய கால�தி� அ!; எ!ற ெஜப�தி! ெசய� ெகா4$ 

3.ஆ�ம ச�திைய வள0��� ப5ப��வ நிைலயி� வா��தி$Gக8. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

இ!ைறய விMஞான உலக� எதி� இ'�கி!ற�…? 

ந:Gக8 பா0��� எ�வாக இ'�தா�� ச5. கா12 ம4டல�தி�� விஷ�… ;F 

K.சிகைள� ெகா!றதி� உண,# ெபா'8களி� விஷ�… ந� உண0,��89� 

விஷ�. 

ஆக விஷ� கல�� வி-டா� அ#;ற� சி�தைன இ'��மா…? இ�ைல. 



விஷ� கல�த உணைவ�தா! நா� சா#பி$கி!ேறா�. சி�தி��� திற! 

இழ��வி$கி!ற�… இர�கேம இ�லா� ேபாகி!ற�. 

ஒ' ஆபேரஷ! ெச)ய ேவ4$மா அ�ல� எGேகயாவ� க$ைமயான வலி 
இ'�கி!றதா க$ைமயான கா).ச� இ'�கி!றதா… உடேன ஒ' இMெச�ச!…! 

ஒ' ேடாC ேபா-ட,ட! கா).ச� நி1கவி�ைல எ!றா� 

1.இ!ெனா' ேடாC… அ#;ற� இ!ெனா' ேடாC ேச0��# ேபா$வா0க8. 

2.கா).ச� உடேன நி!2வி$�. 

3.ந� உடலி� இனி#;. ச�ெத�லா� H'Gகி# ேபா��. 

4.கா).ச��� ஊசி ேபா-டா� அ$�தா1ேபா� ச0�கைர வியாதி வ��வி-ட� 

எ!பா0க8. 

அதிகமான கா).ச� இ'�த�… எ�லா� நிவ0�தியான�. அ$�� நா!� ேடாC 

ேபா-ேட!. 

1.அ#;ற� கி-னி – சி2ந:ரகGக8 ெசயலிழ��வி-ட�. 

2.உடலி� உ8ள இர�த�தி� உ#;. ச�� அதிகமாகிவி-ட� எ!2 ெசா�வா0க8. 

3.விஷ� கல�த மா�திைரகைள%� ம'��கைள%� தா! உ-ெகா8கி!ேறா�. 

“தைல வலி�கி!ற�…தைல வலி�கி!ற�…” எ!2 ெசா�லி அ��க� 

மா�திைரைய. சா#பி$வா0க8. தைல வலி ேபா)வி$கிற�. 

ஆனா� கி-னி இ�த விஷ�ைத �றிய��க ��யாதப� ெசயலிழ�� வி$கி!ற�. 

கி-னி ேவைல ெச)யாம� ேபா)வி$கி!ற�. 

இ�த மாதி5 விMஞான உலகி� தா! இ!2 வா��� ெகா4�'�கி!ேறா�. 

“அவசர�தி1�� தைல வலி ந:Gகினா� ேபா��” எ!2 எ4Dகி!றா0க8. 

பி!விைள,கைள# ப1றிய சி�தைன இ�ைல. 

ஆனா� அதி�8ள விஷ�த!ைமக8 கி-னி��8 ெச!றா� அ� அைத# பி5�க 

��யா� ேபா)வி$கி!ற�. அ$�� அைத. ச5 ெச)யலா� எ!றாேலா அ�ல� 

மா12 கி-னி ெபா'�தலா� எ!றாேலா பண� இல-ச�கண�கி� ெசலவழி�க 

ேவ4$�. 

இ�,� ேபாக இைத� கா-��� யாராவ� இ�த மாதி5. சி�கினா� கி-னிையேய 

எ$�� வியாபார� ெச)�வி$கி!றா0க8. “�ழ�ைதக8 காேணா� அ�ல� 



�தியவ0க8 காேணா�…” எ!றா� அவ0க8 உடலி� உ8ள உ2#;கைள 

அ�Gகாம� எ$�� வியாபார� ஆகி!ற�. 

இைத# ேபா!ற நிைலகளிலி'�� த#ப எ!ன ைவ�தி'�கி!ேறா�…? 

மாமக5ஷி ஈCவராய �'ேதவ0… அவ0 எம��� கா-�ய அ'8 வழி#ப� – 

கா$களி� மனித நடமா-டேம இ�லாத சில இடGக9�� எ�ைம அைழ��. 

ெச!றா0. 

அGேக அ�த ெம)ஞானிக8 ெப1ற ஆ1ற� மி�க ச�திகைள எம��8 பதிவா�கி 
அைத# ெப2�ப� ெச)தா0. அைத என��8 வள0��� ெகா4ேட!. 

Hமா0 12 வ'ட கால� அ*வா2 விைளய ைவ�த அ�த ஞானிகளி! 

அ'ளா1ற�கைள�தா! உGக9��8 உபேதச வாயிலாக# பதி, ெச)� 

ெகா4�'�கி!ேறா�. 

ந:Gக8 அைத# பதி, ெச)� உGக9��. சிரம� வ'� ெபாFெத�லா� இைத 

நிைன,��� ெகா4$ வா'Gக8 

1.அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'8 ேபெராளி நாGக8 ெபற ேவ4$� ஈCவரா 

எ!2 

2.;'வ ம�தியிலி'��� உGக8 உயிரான ஈசனிட� ேவ4�னா� அ�த. 

ச�திகைள ந:Gக8 ெபற ��%�. 

உGக8 உட���8 ேச0�� த:ைமக8 உGக9��8 விைளயா� த$��� ெகா8ள 

��%�. விMஞான விஷ�தா� வ�த த:ைமகைள ந:�க ��%�. 



 

 

 
 



 
=!க� சிைலயிலி!A� வ!� வாசைனக� 

  

உண0வி! இய�கGக8 ப1றி உGக9��� ெதளிவா�கி� ெகா4ேட வ'கி!ேற!. 

விMஞான நிைலக8 ப��தவ0கேளா… அ�ல� இMசினிய0கேளா அ�த 

ெதாழி�<-ப� (TECHNIQUES) ெகா4$ பாட நிைலகைள உ12# பா0��# பதிவா�கி 
அத1�4டான இய�திரGகளி� நிைனவ. ெச���கி!றன0. 

அைத ைவ��� தாவர இனGக9��8 R-Hம நிைலக8 இய��� இ�த 

உண0விைன அறி�� 

1.அைத மா1றி அைம�தா� எ!ன…? இதIைடய ெசயலா�கGக8 எ!ன…? எ!ற 

நிைலக8 விMஞானி க4டறி�� 

2.இ� மனிதI�� உக�ததா… இ� உக�தத�லவா…? எ!2 இ�த உண0வி! 

த!ைம அள,ேகா� ேச0�க#ப$� ெபாF� 

3.அ�த உண0வா� இவI�� இ�த நிைல வ'கி!ற�. 

உண, உ-ெகா4$ ம1ற நிைலயி� இ'�க#ப$� ெபாF� இ�த உணவி1�. 

ச�ைத ஏ12வத1��… ம1ற தாவர இன.ச�ைத இைண ேச0��# ;�# ;� 

வி���கைள உ'வா�கி “ச��8ள ஆகார�…” எ!2� விMஞானி 
உ'வா��கி!றா!. 



இைத# ேபா!2 தா! அ!2 ெம) ஞானி ெப1ற உண0வி! த!ைமைய 

இய1ைகயி! நிைலக8 ெகா4$ நMசிைன ெவ!ற அ�த அ'8 ஞான�தி! 

உண0ைவ உGக9��8 பதி, ெச)கி!ேறா�. 

இய1ைகயி! நிைலக8 எ#ப� மா2கிற�…? எ!2 ஞானிக8 க4டைத ந:Gக8 

ெதளிவாக� ெத5�� ெகா4டா� 

1.இ�த மனித வா��ைகயி� அறியாத நிைலக8 ெகா4$ அ*வ#ெபாF� வ'� 

த:ைமகளிலி'�� வி$பட ��%� 

2.மகி��� வாF� உண0,கைள வள0��� ெகா8ள ��%�. 

Hமா0 ஐயாயிர� ஆ4$க9�� �! ேபாக! விஷ�தி! த!ைம ெவ!றி$� 

நிைல�காக �'க! சிைலைய உ'வா�கினா!. 

ேகா8களிலி'�� வ'� நவபாஷண�ைத எ$��… R5யனிலி'�� வர�6�ய 

ஒ*ெவா' தாவர இனGகைள%� அதிேல பாதரச� கல�தி'#பைத# பி5�� 

இதIட! இைண ேச0�தா!. 

மனிதI��4டான ஆறாவ� அறிவி! ஆ1றைல… அதாவ� நா� உணவாக 

உ-ெகா89� உணவி1�8 மைற�� வ'� நMசிைன மலமாக மா12வ� 

ேபால… மனிதனி! ஆறாவ� உ'ைவ� க4$ த:ைமகைள அக1றி$� 

ப.சிைலகைள அதிேல சாரைணகைள� ெகா$�� இைண�தா!. 

R5ய! எ#ப� ம1ற�ட! ேமா�� ெபாF� த! ெவ#ப�தி! த!ைம 

6-$கி!றேதா இைத# ேபால 

1.சிைலயி! ேமலி'�� ெசா-$ ெசா-டாக ந:ைர ஊ1ற#ப$� ெபாF� அதிேல 

எதி0நிைலயா��… அதிேல ஒ' விதமான ெவ#ப� உ'வா��. 

2.அ�த ெவ#ப�தினா� சிைல��8 ேபாக! ம'��களாக. ேச0�த உண0வி! ஆவி 
அைலக8 வ'� 

3.க4களா� அைத உ12# பா0�� ந� ஆறாவ� அறிவி! �ைண ெகா4$ 

4.ேபாக! கா-�ய ெநறி# பிரகார� சிைலயிலி'�� ெவளிவ'� அைலகைள 

(வாசைனகைள) <க0�� எ$�ேதா� எ!றா� 

5.ெப'� �Oடேராகமாக இ'�தா�� ச5… ேக!சராக இ'�தா�� ச5… அ�த� 

த:ைமகைள ந:�கிவி$�. 



ஆகேவ இய1ைகயி! உண0,க8 எைத� கலைவயாக எ$�� நா� 

எ4Dகி!ேறாேமா அத! அDவாக <க0�� அ�த உண0வி! ெசயலாகேவ 

ந�ைம மா12�. 

 

பிரளயதினா- Iமி�* வள(9சி நிைல உ�டா…? ஈ�வரப�ட( 

  

Kமி ேதா!றிய நா8 ெகா4ேட இ�த# Kமி��� ஓ0 எ4ண நிைல%4$. இர4$ 

ஆ�மா�க8 ஒ!2ப-$ ச�தி நிைலைய. ேசமி�� இ#Kமி எ!I� பி�ப�ைத 

வள0�த� எ!2 ஏ1கனேவ ெசா!ேன!. 

ஒ*ெவா' ம4டல�திலி'��� கிைட�க�6�ய ச�தி நிைலைய ைவ��# பல 

நிைலகளிலி'��� பல ச�திகைள ஈ0��� நிைல#ப$�தி இ#;4ணிய Kமிைய. 

சி2க. சி2க வள0��… இ!2 இ#Kமிேய த! எ4ண நிைலயி� தாேன க12� 

நிைலயி� உ8ள�. 

Kமி வள0�த உயிரD�களி! Hவாச நிைல%ட! த! Hவாச நிைலைய� 

கல�கவி-ேட இ#Kமிேய Hவாச நிைல எ$�� ஓ…� எ!ற ஓGகார நாத�தி� 

Hழ�கி!ற�. 



இ#Kமியி� உ8ள அைன�� ச#த அைலகைள%ேம இ#Kமி ஈ0�� ெவளி#ப$�தி� 

ெகா4ேட%8ள�. 

சி2 எ2�; �த1ெகா4$… எ4ணGக8 ெகா4$ Hவாச நிைலைய ஈ0�� 

ெவளி#ப$��� அைன�� ஜ:வராசிகளி! Hவாச நிைல%�… தாவர வ0�கGகளி! 

Hவாச நிைல%�… இய�திர வ0�கGகளி! ச#த ஒலி%�… அைன��ேம 

இ�கா12ட! கல�� இ#Kமியி! Hவாச�தி1� வ�� ெச!2 ெகா4$8ளன. 

இ#Kமி��� ஜ:வ! உ4$… எ4ண� உ4$… Hவாச நிைல%� உ4$. அழியா 

ஆ%-கால�� உ4$. 

மாறி மாறி# பிரளய நிைல ஏ1ப$வெத�லா� இ!2 நா� எ#ப�# பிற#ெப$�� 

வா��� இ*,ட� எ!I� இ#பி�ப� ெசய�படாம� ேபா�� நிைலயி� ந� 

ஆ�மா பி5�� ெச�கி!றேதா அ�த நிைல ேபா!ற� தா!. 

அதாவ� Kமியி! பிரளய நிைலயினா�… 

1.இ#Kமியி! ஆ�மா ஜ:வ! இ�லாம�… பி5�� ெச�லாம� 

2.ஜ:வIடேன த! ஆ�மாைவ� கா��� ெகா4ேட பிரளய நிைல ஏ1ப$�தி 
3.தா! வள0��. ெசயலா�கிய உயிரD�களி! ம1ற இய1ைகயி! த!ைமைய. 

சிறி� மா1றி 
4.”பிரளய�…” எ!ற மா1ற�தினா� H1றி� ெகா4ேட வா�கி!ற�. 

Kமி Hழல இ�த. ச#த அைலக8தா! இ#Kமி�� உயி0 நா�. ேப5ைர.ச� ெகா4ட 

இ�கட� அைலக9� ஜ:வராசிகளி! Hவாச நிைல%� இ'�தா�தா! இ#Kமிைய. 

H1றி%8ள இ�கா12 ம4டல�தி1ேக ெசய� நிைல வ'கி!ற�. 

Kமி ேதா!றிய நாளி�… இ!2 இ'��� ஓGகார நாத�தி! உயி0 நா�யி! ச#த 

அைலைய விட ஒலியி! ச#த நிைல �ைறவாக�தா! இ'�த�. இ#Kமி வளர 

வளர�தா! ச#த அைல ஓGகார�ட! வள0�� ெகா4ட வ��8ள�. 

இ#Kமிைய� கா-��� R5ய ம4டல�� வியாழ! ம4டல�� ெப5யைவ. 

அவ1றி! Hழ�� ேவக�� இைத விட# பல மடG� அதிக� எ!2 

உண0�தி%8ேள!. 

R5ய ம4டல�தி� உ8ள உயிரD�களி! த!ைம%� ந� Kமியி! த!ைம%� 

ம1ற ம4டலGகளி! த!ைம%� மா2 ெகா8கி!ற� எ!2 உண0�திேன!. 



அ�த�த ம4டல�தி! சீேதாOண நிைல�ெகா#ப�தா! அ�ம4டல�தி�8ள 

உயிரD�களி! நிைல%� இ'�தி$�. 

எ�த ம4டல�தி�� உயிரD�க8 இ'�� Hவாச� எ$�திடாம� இ'�தா� அ�த 

ம4டல�தி1ேக ஜ:வனி�ைல. 

1.நடமா$� பற��� ஊ'� ெஜ���க9�� ம-$�தா! ஜ:வ! உ4$ எ!ற 

ெபா'ளி�ைல. 

2.ஒ*ெவா' ம4டல�தி�� அ�ம4டல��டேன வள0��8ள க� ம4 ந:0 

அைன�தி1�ேம ஜ:வI�4$… Hவாச��4$. 

க� ேபH� ம4 ேபH� எ!பதி! ெபா'ெள!ன…? அதனத! Hவாசேம அதனத! 

ெசா1க8தா!. Hவாசமி�லாம� எ�த ம4டல�மி�ைல Hவாச� எ$�திடாம� 

எ�த உயிரD�க9� இ�ைல. 

1.இ]ஜ:வ���#பி! ஒலியினா�தா! ஒ*ெவா' ம4டல�� வா�கி!ற� 

2.ந� Kமியி! ச�தி நிைல%� 6�� ெகா4ேட வ'கி!ற�. 

கலியி! பிரளய�தி1�# பிற� வர#ேபா�� க�கியி! வள0.சியிலி'�� ந� Kமி 
இ!I� ச�தி நிைல நிைற�ததாக�தா! Hழல# ேபாகி!ற�. இ!2 R5யனி! 

ச�தியினா� ச�தி ெகா4$ Hழ�� ந� Kமிேய R5யனி! நிைல�ெகா#ப. Hழல# 

ேபாகி!ற�. 

ஒ*ெவா' Kமியி! நிைல%� ஒ*ேவா0 உயிரா�மாவி! ச�தியினா� ெசய� 

ெகா4$ Hழ�கி!ற� அதனத! நிைல�ெகா#ப…! 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

யா� ெசா��� �ைற#ப� தியான� இ'#பவ0க8 வார�தி� ஒ' நா8 வ :-�� 

6-$� �$�ப தியானமி'�க ேவ4$�. 

தியானமி'�த பி! 

1.உGக8 �$�ப�ைத. ேச0�த Lதாைதய0களி! உடைல வி-$# பி5�� ெச!ற 

உயிரா!மா�க8 

2.ச#த5ஷி ம4டல��ட! இைணய ேவ4$� எ!2 

3.எ�ேலா'� ேச0�� வி4ைன ேநா�கி உ�தி� த8ள ேவ4$�. 



அவ0க8 அGேக ெச!2 ஒளி. சUரமானபி! அGகி'�� எGக9�� ந� ஒளிக8 

கிைட�க ேவ4$� எ!2 எ4Dத� ேவ4$�. 

ஏென!றா� அவ0க8 அGேக ேபாகாதப� நா� அGேக ெச�ல ��யா�. 

Lதாைதய0களி! உண0,க8 தா! நா�. �தலி� ந� �லெத)வGகைள 

வி4D��. ெச��திவி$கி!ேறா�. பி! அவ0க8 இ'��மிட�தி1� நா� 

ேபாகலா�. 

ந�ைம மனிதனாக உ'வா�கியவ0க8 அவ0க8. ��ைமயா�� ெபாF� 

ேபாகி!றா0க8. அவ0க8 உடைல வி-$. ெச���ேபா� அGேக ச#த5ஷி 
ம4டல�தி1� உ�தி� த8ள ேவ4$�. 

1.அத1காக ேவ4��தா! ஒ*ெவா' ெபௗ0ணமி��� 

2.உGக8 உண0வி! எ4ணGக9�� வி4ைண எ-�# பி���� நிைல%� 

3.வி4ணிேல ஊ$'வி. ெச�ல6�ய நிைல��� பழ�க#ப$��கி!ேறா�. 

அ�த வ�வி! �ைண ெகா4$ ஒ' உயிரா�மா உடைல வி-$# பி5�த� 

எ!றா� அைத ந:Gக8 உ�தி. ெச���� ஆ1றைல# ெபற. ெச)வத1�� 

உGகைள# பழ��கி!ேறா�. 

இைவக8 எ�லா� “சி2 �ளி… ெப' ெவ8ள�”. 

இ#ெபாF� எ�ேலா'� ந!றாக இ'�தா�� 6ட யாராவ� ஒ'வ0 உடைல 

வி-$# பி5�தா� “ஐ)ய)ேயா… இ#ப� இற��வி-டாேர…” எ!2 எ4ண 

ேவ4�யதி�ைல. 

ந:Gக8 எ�ேலா'� ஒ!றாக. ேச0�� உடைல வி-$# பி5�த இ�த ஆ!மா 

ச#த5ஷி ம4டல��ட! இைணய ேவ4$� எ!2 எ4ணி� தியானி�தா� 

1.அ�த ஆ!மா “ ஜி0..00…00..” எ!2 (அவ0) ேமேல ேபா)விடலா�. 

2.அத1� இ�த ஒ12ைம (6-$� தியான�) ேதைவ. 

ஆனா�, இைத வி-$வி-$… இ�த. சUர�ைத இGேக ;ைத�கலாமா… அ�ல� 

அGேக எ5�கலாமா… எ!2 “அFக�6�ய சUர�தி1�” ��கிய��வ� 

ெகா$�காத:0க8. 



ஆக சமாதிைய� க-�ேன!… அத1� அைத. ெச)ய ேவ4$�… இைத. ெச)ய 

ேவ4$�…! எ!ற நிைலயி� அைத மிக,� வி'�பி. ெச)� ெகா4�'�தா� 

மீ4$� இ�த# ;வியி! ஈ0#;��8 தா! சி�க ேவ4$�. 

இ�த உட��� ��கிய��வ� ெகா$�காத:0க8. ஆனா� இ�த உடலிலி'��தா! 

உயிரா!மாைவ ஒளியாக மா1ற ேவ4$�. 

ஆைகயினா� இ�த உண0வி! நிைலைய ெம) ஒளியா�கி இ�த உடைல வி-$. 

ெச!றா� நா� அைனவ'ேம அ�த ெம)ஞானிக8 ெச!ற இட�தி1�. ெச�ல 

ேவ4$�. 

1.இ�த உட� ம4ணிலி'�� ெப1ற ச�தி தா! இ�. 

2.ம4Dட! கல�� இ�த உட� ம�க-$�. 

3.ம4D��8 இ'�� ச�ைத எ$�� ஒலி ஒளியாக மா1றிய பி! 

4.ஒளியி! சUரமாக நா� ெபறேவ4$�. 

ந:Gக8 எ�லா� ஒளியி! சUர� ெப2வத1காக�தா! இ�தைன உபேதச�� 

ெச)கி!ேறா�. உGகைள ந:Gக8 ந�;Gக8. 



 

இ?ெகா�%� அ?ெகா�%மாக உபேதச �L�*கைள யா� ெகா�3பத� 

ேநா�க� 

  

யா� (ஞான�') உபேதச� ெகா$��� ெபாF� சில�கைள விளGகாம� 

ெசா�கிேற! எ!றா� அத1�� காரண� உ4$. 

1.சில'��� கிைட�காம� ெச)வத1�� 



2.பதிவானைத ந:Gக8 நிைன, ெகா89� ெபாF� உGக9��8 ெத5�� 

ெகா8வத1�� இ� உத,�. 

ஏென!றா� உபேதச வாயிலாக ேப'4ைமகைள. ெசா!னா�� சில 

மாயாஜாலGக8 உ8ளவ0க8 இைத எ$�� 

1.அதிலி'��� உ8 Lல�6ைற� ெத5�திடா� 

2.விஷ� கல�த உண0, ெகா4$ அவ! இ.ைச�ேக அைத� கவ0�� வி$வா!. 

ஆக இ�த உ4ைமயி! த!ைம ெசய�ப$� ெபாF� அGேக அவI��# 

பயன1றதா�� ஆ��. அவ! ம�கைள வசிய#ப$�த ெசா1ெறாட5� இ� உத,�. 

அைத# ேபா!ற த:ைமக8 ெவளி#ப-$ விட�6டா� எ!பத1�தா! அ*வா2 

ெச)வ�. 

ஆனா� அேத சமய�தி� 

1.உGக9ட! ெதாட0; ெகா4ட நிைலயி�… உGக9��8 பதிவா��� இதனி! 

விள�க� 

2.அ$�த உபேதச நிைலக8 வர#ப$� ெபாF� இைண�� 

3.அ�த உ4ைம# ெபா'ளி! உண0ைவ ந:Gக8 அறி�� 

4.உGக8 வா��ைகயி� ெதளிவா�கி� ெகா8ள ��%�. 

எ��ைடய உபேதச# க'���கைள# ;�தக வாயிலாக ெவளி#ப$�தினா�� 

ம1றவ0க8 இைத� கலைவயா�கி மனித வா��ைக��� தா! 

பய!ப$��கி!றன0. 

இ�த மனித வா��ைகயி� வ'� த:ைமகைள அக12� உண0,க8 பதி, ெச)%� 

எ4ண�� இ�ைல. 

அவ'ைடய ஆைச ெகா4$… 

1.இைத எ$�� இ#ப�. ெச)தா� தன��. ெச�வ� வ'�… ெச�வா�� வ'�… 

எ!2 நிைலக8 வர#ப$� ெபாF� 

2.அ�த ஆைசயி! உண0, வ�� உ4ைமயி! த!ைம ெபறாதப� ஆகி 
3.யா� 6றிய ஞான�தி! உண0,க9� நாளைடவி� மைற�� வி$கி!ற�. 

இைத# ேபா!ற நிைலக8 மா12வத1�� தா! 

1.இGெகா!2� அGெகா!2� ெதா-$ உGக9��8 இைத# பதிவா�க#ப$� 

ெபாF� 



2.அ$�த உண0,ட! இைண�� ெதளி�த மன� ெப1றி$� அ�த நிைலைய 

உ'வா�கிட� தா! 

இ#ேபா� ஒ!ைற. ெசா�கிேற! எ!றா��… இதIட! இைண ேச0�த 

நிைலக8… அ$�த அறிவி! த!ைம ெதாட0 வ'� ெபாF� உGக9ட! 

இைண��… அ�த ஞான�ைத# ெப12 எ�தைகய த:ைமயி� இ'��� ந:Gக8 

வி$பட ��%� 

விஷ�திைன ெவ!2 உண0ைவ ஒளியாக மா1றி$� நிைல ெப2வத1�� தா! 

எ�லாவ1றி�� கல�� கல��… உபேதசGகைள அ�த�த� கால# ப'வ�தி� 

ெகா$�கி!ேறா�. 

அத1�4டான விள�கGகைள� தா! இGேக ெவளி#ப$�தி� கா-$கி!ேறா� 

(ஞான�'). 

 

ந� Iமியி� I(வா?க� – ஈ�வரப�ட( 

Kமி ேதா!றிய நிைலைய… R5யனிலி'�� சிதறி வ�த ேகாளGக8 பல ஒ!2 

ேச0�� ஆர�ப நிைலயி� ஆவியா)� �ளி0�� ஒ!2ப-$ இ#Kமியாக. 

Hழ�கி!ற� எ!ற [க நிைலயி� உ8ளன0. 



Kமி ேதா!றிய நிைலைய ஆர�ப நிைல#ப$�தி# பல நிைலகளி� ெச#பி 
வ��8ேள!. வ5ைச� ெதாடைர இ!2 உண0��கி!ேற!. 

இ�த# Kமிேய “ஆ4பா� ெப4பா� ெகா4ட இர4$ ஆ�மா�களி! ேஜாதி� 

கல#பினா�…” உ1ப�தியான�. 

இ�த# Kமிைய# ேபா!ற… இ!2 வா��தி$� வள0�த அறி, நிைல ெப1ற… 

ஆ�ம உட� ெகா4ட மனித இன� இ#Kமியி� வள'� நிைல��� �தேல… 

1.ந� R5யைன. சா0��8ள 48 ம4டலGகளி�லாம� 

2.ம1ற R5யைன� கா-��� ச�தி ெகா4ட நிைலயி� வாF� ம4டலGகளி� 

3.பல V2 ேகா� ஆ4$க9�� �!ேப மனித ஆ�மா�க8 உ4$. 

ந� Kமியி� இ�மனித இன வ0�கGக8 ேதா!றியெத�லா� L!2 

மா1றGக9��# பிற� தா!… மனித இன வ0�கேம அறி, நிைல ெப12 வள0.சி 
நிைலயி� வா��� வ'கி!ற�. 

அ�,� இ�கலியினா� மா1ற� ெகா4$ க�கியி� இ!I� மா1ற� ெகா4ட 

நிைலயி�தா! ெசய�பட# ேபாகி!ற�. 

ஆனா� இ�நிைலயி� ெச#பியப� மனித ஆ�மா�க8 வள0.சி ெகா4ட 

ம4டலGக8 பல V2 ேகா� ஆ4$க9�� �!ேப இ'�� வ'கி!றன. 

அ�தைகய ம4டலGகளி� வா��த அறி, நிைல ெப1ற ஆ�ம உட� ெகா4ட 

R-Hம நிைலைய� ெகா4ேடா'�� எ�த ம4டல�தி�� த! நிைலைய. 

ெசயலா��� ப��வ� உ4$. 

அ�தைகய வள0.சி ெகா4ட… ஜ:வ! ெகா4ட ஆ�மா�களினா�தா! 

1.ஒ*ெவா' ம4டல�ேம ஒ!2ட! ஒ!2 ெதாட0; ெகா4$ 

2.ஈ0#; நிைலயி! ச�தியினா� ஒ*ெவா' ம4டலமாக (;திதாக) உ'# 

ெப2கி!ற�. 

ச#த5ஷிகளி! ம4டல� ஏF எ!2 உண0��கி!றன0. இ* ஏF ந-ச�திர 

ம4டல� ம-$� ச#த5ஷியினா� உ'�ெகா4$ ெசய�ப-$ வா�கிறா0க8 

எ!பத�ல ெபா'8. 



இ�த ஏF ச#த5ஷி ம4டல� எ!பதி! ெபா'8… 

1.இ�த# Kமியிலி'�� இ� மனித ஆ�மா உய0 நிைல ெப12 

2.ெஜப நிைல ெகா4ட ஆ�ம ம4டலGக8தா! அ�த ஏF ந-ச�திர 

ம4டலGக9�. 

அைன�� ம4டலGக9ேம ஆ�ம நிைல ெப1ற ஜ:வ! ெகா4$ வா��� வழி 
வ�த ஆ�ம ம4டலGக8தா!. இ#Kமி ேதா!றிய நிைல%� இர4$ ஒ!2#ப-ட 

ஆ�மா�களி! அ!;� கலைவயினா� ஆ4 ெப4 எ!ற ச�தி நிைலயி� 

உ'வான� தா!. 

1.ம1ற R5ய� �$�ப�தி� இ'�� வ :5ய ெஜப� ெகா4$ 

2.ஒேர நிைலயி� R-Hம� ெப12 

3.இ#Kமிைய இர4$ ஆ�மா�க9ேம ஒ!2ப-$ ஈ0�� ஆவி நிைலயாக 

ஆ�மா,ட! இைண�� 

4.இர4$ ஆ�மா,ேம ஆ�மா,��க�த ச�தியி! ஈ0#;� த!ைமயினா� 

5.பல ச�திகைள� த!I8 ஈ0�ேத சி2க. சி2க வள0���தா! உயி'ட! 

6.உண0,டேன இ#Kமிைய இ!றள,� வள0��� ெகா4ேட த! ச�தியி! 

ெசயலினா� H1றி�ெகா4$ 

7.பல உயி5னGகைள வள0��� ெகா4ேட வா�கி!ற� இ�த# Kமி. 

இ#Kமியி� ஆ4 ெப4 எ!ற பிைண#; நிைலயினா� ம1ற உயிரா�மா�களி! 

உ1ப�தி நிைல ஏ1ப$வதி! நிைல%� இ#Kமியி! நிைல%� ஒ!2ப-ட�தா!. 

இ#Kமி ேதா!றி உயிரD�க8 உதி��. சில காலGகளிேலேய இன��ட! இன. 

ேச0�ைகயினா� இன வள0.சி ெப2� நிைல வ��வி-ட�. 

உயிரD உதி�தா� அ�த உயிரDவிலி'�� பல ேகா� உயிரD�க8 வள0.சி 
ெப2கி!றன. அத! ெதாட0.சியிேல எ�த உயிரD�க9ேம அழிவதி�ைல. 

உயிரDவா) உதி�த பிற� அவ1றி! உட� பி�ப நிைலதா! மா2 ெகா8கி!ற�. 

இ�நிைலயி� வள0.சி ெப2� உயிரா�மாவாக ஞானி சி�த! 5ஷி ச#த5ஷியாக 

ஆகி R-Hம� ெகா4ட பிற� 

1.ஒ*ெவா' ச#த5ஷியி! நிைலயி�� தா! ஈ0�� ெசய� ெகா4ட ஆைச 

நிைல�ெகா#ப 

2.ம1ற ம4டல��ட! ேச0��� தனி ம4டலமா) உ'#ெப12� 

3.தா! வா��� வழிவ�த ம4டல�ைத ஆ4டவனா)� கா�தி$� நிைலயி�� 



4.த! த! ச�தி நிைல�ெகா#ப இ*,லகி� ம-$ம�லாம� 

5.ம1ற ம4டலGகளி�� பா�ெவளி ம4டல�தி�� ெச!2 வ'� நிைலயி�� 

6.தா! ெப1ற ச�திைய. ெசயலா��கி!றன0 ச#த5ஷிகெள�லா�. 

ஆகேவ… Kமியி� இ!2 மனித ஆ�மாவா) வள0.சி ெகா4ட நிைலயி� நா� 

ேசமி��� ெசா�� நிைலதா! அ#ேபரான�த நிைல. ஆனா� வழியி! நிைலைய 

அறி�திடாம� வா��தி$� நிைலதா! இ!28ள நிைல. 

இ!28ள ம�களி! எ4ண நிைலேய “ஆரா%� நிைலைய%�… த0�க 

நிைலைய%�” வள0��� ெகா4ட நிைலயாக உ8ள�. 

எ�த நிைலைய%� ஆரா)��… அறி, <-ப�தி! வழி�ெதாட5! ஞான வழியி� 

வ�தி-டா�… உ4ைம நிைலயி! வழி� ெதாடைர அறி�திடலா�. 

1.ஆனா� இ!28ள ஆரா%� நிைலேயா சMசல�ட! ெசய�ப$வதினா� 

2.ெம) உண0ைவ அறி�திட ��யாம� உ8ள�. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

ைவ�4ட ஏகாதசி எ!ற ந�நாளி� தா! �' Kைஜயாக ைவ��8ேளா� 

(ஞான�'). 

�'நாத0 ஏகா�த நிைலக8 ெகா4$ ஒளியி! Hடராக ஒளியி! சUரமாகி எ�த 

உடலி! ஈ0#;��89� சி�கா� இ�த உடைல வி-$# பி5�� ெச!றா0. (1971 ஆ� 

ஆ4$) 

ஒளியி! Hடராக அவ0 தன��8 மலர. ெச)� மனித வா��ைகயி� வ�த இ'8 

R��த நMசிைன மா)��� ஆ1ற�மி�க ச�திகைள அவ0 ெவளி#ப$�தி%8ளா0, 

அ�த உண0வைலக8 R5யனி! கா�த ச�தியா� கவர#ப-$ இ�த# Kமியி� 

Hழ!2 ெகா4�'�கி!ற�. அவ0 வி4 ெச!ற� ேபா� ந:Gக8 அைனவ'� அ�த 

ஆ1ற�கைள# ெபறேவ4$� எ!ற நிைல���தா! “�' Kைஜ”. 

1.”�'…” எ!ப� 

2.நா� எைத ஆழமாக# பதிய. ெச)கி!ேறாேமா 

3.அைத மீ4$� ெச)ய எ4D� ெபாF� 

4.அ� �'வாக நி!2 நம��8 ெசய�ப$��கி!ற�. 



மாமக5ஷி ஈCவராய �'ேதவ0 த! உண0,கைள ஒளியாக மா1றி ஒளியி! 

Hடராக. ெச!ற அ�த நா8 தா! ைவ�4ட ஏகாதசி. 

அவ0 ஒளி. சUர�ைத# ெப1றபி! தா! உடைல வி-$. ெச���ேபா� “எ!ைன� 

க4D12# பா0�க. ெச)தா0”. 

இ�த# Kமி��8 நா! வா��த காலGகளி� எ�தைனேயா உண0, ெகா4$ 

எ�ேலா5ட�� பழகிேன!. அேத சமய� எ�ேலா'ைடய ேநா)கைள%� ந:�க,� 

உதவிேன!. 

அவ0க8 அைனவ'� எ! பா� ப12த�� ெகா4டா0க8. இ'#பிI� 

1.அவ0க9ைடய பாச உண0,��8 சி�கா� 

2.அவ0க8 எ4D� ஏ�க� எ!ைன இய�கா� 

3.அவ0க9��8 உ8ள இ'8கைள ந:�கிட,� 

4.ெம)# ெபா'8 காD� ச�தி அவ0க8 ெபற ேவ4$� எ!ற நிைல���தா! எ! 

உண0,க8 ெசய�ப-ட�. 

இ�த உடைல வி-$ (உயிரா!மா) “நா! ெச�கி!ேற!”. ஒளியி! Hடராக 

எவ'��� சி�கா� இ�த உயிரா!மா எ#ப�. ெச�கிற�…? எ!2 “பா0…” எ!2 

உண0�தினா0. 

�'நாத0 கா-�ய அ�த அ'8 வழி#ப� Hமா0 30 வ'டGக8 கா$ ேமெட�லா� 

அைல�� யா� அIபவK0வமாக# ெப1ற நிைலகைள�தா! “வி4 ெச��� 

மா0�கமாக” உண0�தி� ெகா4$ வ'கி!ேறா�. 



 

 

 
 



 
அரச(க� உ!வா�கிய மAதிர தAதிர?களி- உ�ள உ�ைமயி� நிைலக� 

  

ஒ' மனிதI��8 வள0��� ெகா4ட உண0விைன எ$��# பி5��� தா! 

அ!ைறய அரச0க8 பல ம�திர த�திர ேவைலகைள. ெச)தா0க8. 

ஒ*ெவா' �ண�தி1�� ஒ*ெவா' ம�திர� எ!2 உ4$. அைத மனிதI��8 

பதிவா�கி… அத! வழி வா��� கைடசியி� அ�த மனித! இற�த பி! அத1ெக!ற 

ம�திர ஒலிைய அ�த ஆ!மாைவ� எF#பி� கவ0�� ெகா8வா0க8. 

1.பி! அதைன ைவ��… க'வி! உண0, ெகா4$ 

2.ஒ' மனிதI��8 இைத. ெச)� வா… உன�� இ#ப� இ'���… 

3.உ!ைன# பா�கா���…! எ!2 ெசா�வா0க8. 

இ#ப� இ!ெனா' ஆவியி! த!ைம ெகா4$ ம1றவைர அட�கலா�… இைத 

அட�க,� ெச)கி!றா!. ம1ற நிைன,க8 வராதப� சில ெசய�கைள. 

ெச)தா�� 

1.ஒ' மனிதனி! உண0ைவ ம�திர ஒலி ெகா4$ எ$��# பி5��� ெகா4ட 

நிைலக8 சிறி� கால� ேவைல ெச)%�. 

2.மீ4$� பைகைம உண0விைன உ'வா�கி… ேநாைய உ'வா�கி… அ�த 

உடலிைன (;��த) வ :��திவி$�. 



ஆதியி� உ'வா�கிய உடலி� உ'வான உண0வி! த!ைமைய� தன��8 

எ$�ததனா�… உடைல� க'�கி அ�த உண0வி! த!ைம தன��8 கவ0�� 

ெகா4ட��… ம1ற கலைவ ெகா4$ ம1ற க',��8 இ� ெச��த#ப-$ 

1.அவ! பி5�ெத$��. ெசய�ப$� சில நிைலக8 தா! 

2.இ!2 ம�திர� எ!2 ெசா�லி வசிய#ப$��வ��… 

3.ஒ!ைற அட��வ� எ!2� மனித! இ�தைகய நிைலகளி� ெசய�ப-டா!. 

இவ0க8 ம1றைத� ெகா!ற� ேபா� இ�த உண0வி! த!ைம இ� 

இைண�தா��… மீ4$� பி5�தி$� நிைலக8 ெகா4$… த! உடலிேல அ�த 

ேநாயி! த!ைம ெகா4$ இ� பி5��வி$�. 

1.ஆக ஒ!2 ேச0�தன0… இைண�தன0 

2.ேநாயாக ஆன�… பி5�� வி-ட� எ!2. 

ஆனா� ம�திர�தி! த!ைமயினா� இற�த பி! அேத ம�திரவாதி மீ4$� 

எ4ணினா�… பி5�� ெவளி வ�த ஆ!மாைவ அவ! தன��8 

ைகவ�ய#ப$�தி� ெகா8வா!. 

இைத ைவ��# பல ேவைலகைள%� பல அ1;தGகைள%� அவ! ெச)வா!. 

“ஆ4டவ! ஆ-சி…” எ!ற நிைலகளி�� அைத� ெகா4$ வ'வா0க8. 

இைத# ேபா!ற நிைலக8 எ!ன…? எ!2 அறியாதப� நா� அ�தைகய 

ம�திரவாதியிட� ெச!றா� ந� ஆ!மா,� ைகவ�யமா�� நிைல�ேக 

வ��வி$கி!ற�. 

அ#ப�. ேச0�தி$� உண0, ெகா4$ மனித0க9��8 ெசய�ப$�தினா! 

எ!றா�… இ� ஒ*ெவா!2� ேநாயி! த!ைமயாக உ'வா�கி இைத# 

பி5��வி$�. 

பி5�� வி-டா�� மீ4$� ம�திரவாதி ைகயி� சி�கி இைத� ெகா4$ இ� 

இைண ேச0�த�… இைண ேச0�த�… இைண ேச0�த�… இைண ேச0�த�… எ!ற 

நிைலகளி� சில நிைலக8 உ'வா�க#ப$� ேபா� அத0வண ேவத�தி�… 

(அரச0க8 பி5��� ெகா4ட�) 

1.ஒ!ைற ஒ!2 அதிக#ப$�தி அதனி! உண0வி! த!ைம அ�ைமயா�கி 
2.அத! உண0வி! த!ைம தன��8 எ#ப�. ெசயலா��கிற� எ!2� 

3.ஒ!ைற அதிக#ப$�தி அைத வசிய� எ!2�… அதைன� ெகா4$ கவ0�� 

இF#பத1�� 



4.இற�த பி! மீ4$� அேத ம�திர�ைத. ெசா!னா� ைகவ�ய� எ!2� 

5.த!Iைடய இய�க�தி1காக வ'� நிைலயாக அவ0க8 ெசய�ப$��� 

நிைலக8 தா! அ� எ�லா�. 

ம�திரGக9� மாயGக9� எ$�� அத0வண ேவத�தி! த!ைம ெகா4$ த! 

எ4ண�ைத நிைல#ப$�தி அரH எ!ற நிைலக8 ெகா4$ அ�த அரச0களா8 

உ'வா�க#ப-ட மத�தி! அ�#பைடயிேல அ�த இய�க நிைலகளி� தா! நா� 

இ!2 வா��� ெகா4$8ேளா�. 

ஆனா� இைத எ�லா� ெவ!றவ!… ;வியி! ஈ0#ைப� கட�� ெச!றவ! �'வ 

மக5ஷி. அவ! �'வ# ப�திைய உ12 ேநா�கி அத! ஆ1ற� ெகா4$ 

1.நMசிைன ெவ!றி$� உண0ைவ இ�த# Kமியி� வாF� கால�தி� ெப1றவ!. 

2.;வி��8 வ'� நMசிைன ெவ!2 உண0ைவ ஒளியாக உ'மா1றி� 

ெகா4டவ!. 

3.இ#ப� உ'மா1றிய அவனி! நிைலகளிலி'�� நா�� அவ! ெப1ற 

ஆ1ற�கைள# ெபற ேவ4$�. 

அத1�� தா! இைத எ�லா� பதிவா��கி!ேற! (ஞான�'). ;5யவி�ைல எ!2 

வி-$விடாத:0க8. பதி, ெச)தா� அதனி! ஞான� ெதாட0கைள ந:Gக8 நி.சய� 

ெபற ��%�. 



மக�ஷிகளி� �ைண எ�%�
  

“எ4ண நிைல#ப�தா! அைன��
வ�ேத!. இ�நிைலயி! R-Hம

�! பாட நிைல#ப�… மகி�.சியாக
நிைல%� மகி�.சி ெகா4டதாக,�
நிைல�ெகா#ப அைனவ5! 

இ#ப� இ*ெவ4ண நிைலயி!
ேஜாதிட நிைல%�… மேனாவசிய

அ�நிைலயி�8ேளா0 (மேனாவசி
எ4ண��ட! த! எ4ண�ைத
ஈ0��� நிைலயி� மேனாவசிய�
ெச)ய#ப$பவ'�� இவ5!

எ�%� உ%�ைணயாக இ!�*� – ஈ�வரப�ட(

அைன�� நிைலக9� இயG�கிற�…!” எ!2
R-Hம நிைலைய உண0��கிேற!. 

மகி�.சியாக உ8ள இட�தி� அைனவ5!
ெகா4டதாக,�… ��க� அIO���� இட�தி�

 நிைலயி�ேம ��க நிைல சா$� எ!2ண0�திேன!

நிைலயி! Hவாச நிைல ெகா4$தா! இ!ைறய
மேனாவசிய நிைல%�” உ8ளன. 

மேனாவசிய� ெச)பவ0) த! எதி5� அம0��8ளவ5!
எ4ண�ைத ஒ' நிைல#ப$�தி அவர� எ4ண��ட!

மேனாவசிய� ெச)ய#ப$ேவா5! அைன�� 

இவ5! எ4ண� கலைவ%ட! வ�� ேமாதி

 

ஈ�வரப�ட( 

எ!2 உண0�தி 

அைனவ5! எ4ண 

இட�தி� அ�த 

எ!2ண0�திேன!. 

இ!ைறய “ைகேரைக 

அம0��8ளவ5! 

எ4ண��ட! 

 நிைலக9ேம 

ேமாதி அைன�� 



நிைலக9� அறிகி!றன0. இ�நிைல அறிபவ0க8 ம1ற ஆவியி! ெதாட0ைப 

ைவ�� ஈ0��� ச�திைய. ெசய�ப$��கி!றன0. 

ஆனா� ந�மி� உய0�த 5ஷிகளி! நிைல%� எ4ண ச�தியி! ச�தி 
நிைல�ெதாட0 ெகா4$தா! அவ0க8 R-Hம நிைல��. ெச!றதி! நிைல%�. 

இ*,லகினி� பிற�தி-ட அைனவ'��ேம ஒ*ெவா' நிைலயான எ4ண� 

கலைவயி! வா��ைக நிைல%4$. 

அ*வழியி� ந��ண0, ெகா4ட ச�தி நிைலயி! எ4ண� கலைவ%ட!… 

வா��ைகயி� வழி வ�தவ0களி! நிைலயி�தா! இ*,லக� ேதா!றிய நா8 

ெகா4ேட… 

1.பல ச�தி நிைலைய இ*ெவ4ண��டேன ஈ0�� இ!2 ஆ4டவனா). 

ெசய�ப$கி!றன0. 

2.அவ0க8 மனித ஆ�மாவா) ந�ைம# ேபா!ற நிைலயி� வ�தவ0க8 தா!…! 

எ4ண�ட! த:ய ச�திைய வளரவி-டவ0களி! நிைல எ�லா� எ�த நிைல��. 

ெச!றி-டா0க8 எ!2 �! பாட நிைலயிேலேய உண0�தி%8ேள!. 

ந��ண0வி! வழி வ�தவ0க8… 

1.த! வா��ைகயி� நட�தி$� கOட நOடGகைள எ�லா� ெஜயி�த நிைல 

ெகா4$ வ�தவ0க8 தா! 

2.இ* உலகி� ேதா!றிய மகா!க8 எ�லா'�. 

இத! வழி வ�தவ0களி! உட�கைள�தா! இவ0களி! நிைலைய� கா-��� 

ச�தி ெகா4ட 5ஷிக8 த! உடலாக ஈ0��. ெசய�ப$கி!றன0. 

ஆதிசGகர0 ேபா!ேறா'� ம12� அ'ணகி5நாத0 �கம� நபி ;�த0 இேயH 

பிரா! ஐய#ப0 ேகாலமாமக5ஷி இ�கலியி� வ�தி-ட இராமகி'Oண 

பரமஹ�ச'� விேவகாந�த'� இ!I� பல 5ஷிக9� இ*வழியி� வ�தவ0க8 

தா�…! 

ந� ேபாகேர பல உட�கைள� த!Iடலாக. ெசய� ெகா4$ ெசய�ப$�தி 
வ�தா0. இ*,லகினிேல ஆ2�கனா) இவ0க8 ;ராண� கைதயி� ெசா�லிய 

நிைலயி�லாம� ஆ2 உட�கைள� தனதாக. ெசய�ப$�தி வ�தா0. 



1.பிறவி எ$��# பிற�� வள0�� வழிப$�தவி�ைல… த! ச�தி நிைலைய ந� 

ேபாக0 

2.பல ஆ�மா�கைள 5ஷியி! நிைல��. ெச!றி$� ப��வ நிைல ஏ1ப$�தி� 

த�தா0 ந� ேபாக0 

3.இ!2 அைனவ'��� �'கனா) ேஜாதி அ'8 அளி�திட ஆ4டவனா). 

ெசய� ெகா4$8ளா0. 

இ*ெவ4ண நிைலயி! ெதாட0 நிைலைய ைவ���தா! ந� 5ஷிகளி! ச�தி 
நிைலெய�லா� ெசய� ெகா4$ நட�கி!ற�. ேபாகைர# ேபா!ேற இ�நிைலயி� 

பல சி�த0க8 இ*,லெகG�� ெசய� நிைல#ப$�தி ந� உண0,கைள இ!2� 

ெசயலா�கி வ'கி!றன0. 

ஆனா� இ�கலியி� ப�தி நிைல%� த! உண0,� �ைற�ததினா� பல நிைலக8 

ெசய�படாம� ெசய1ைக�ேக அ�ைம#ப-$. ெச!2 வி-டன0. 

இைத எத1காக. ெசா�கிேற! எ!றா�… 

1.ந� எ4ண ச�தியி! ெதாட0 நிைலைய ஈ0�� 

2.ந��ண0, ெகா4ட எ�த 5ஷியி! ச�தியி! ெதாடைர%� நா� ஈ0��. ெசய� 

ெகா4�ட ���தி$� 

3.நா�� அவ0களி! நிைலைய அைடய ��%� எ!பத1�� தா!…! 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

மரணமைட%� த'வாயி� பா0�கலா�. ஒ*ெவா'வ'� எ!னெவ�லா� 

எ4Dகி!ேறா� எ!2�…! அ$�� எGேக ெச��கிேறா� எ!2�…! 

ஒ' ேவ#ப மர� கச#பான உண0,கைள ெவளி#பர#பி� த! கச#பி! த!ைம 

எ#ப� எ$��� ெகா8கி!ற�. அைத# ேபா!2 தா! 

1.இ�த உட���8 எ�த� �ண�தி! த!ைமைய 

2.நம��8 சி'O��� �!னணியி� ைவ�தி'�கி!ேறாேமா 

3.அ�த �!னணியி� ைவ�தி'��� �ண�தி1��த�க தா! 

4.அ$�த உட���8 உயிரா�மா ேபா��. 

ஆனா� இ!ெனா' மனிதனி! உட���8 ேபானா� ஏ1கனேவ இ�த உடலி� 

எ�த� த:ைமக8 விைள�தேதா அைத�தா! அGேக விைளவி�க ��%�. த:ைமக8 

தா! அGேக க'வாக உ'வாக ��%�. 



த:ைமைய உ'வா��� அ�த அH�த ச�தியி! நிைலகைள “ஞானிக8 உண0, 

ெகா4$…” அைத� தைட#ப$�தினா� தா! இ!ெனா' க'வி! த!ைம அ� 

விைள%�. 

அ� அ�லாதப� இGேக விைள�த த!ைமக8 அ� வ�தா� இ�த உண0வி! 

நிைனவைலயாக பல த:ய விைள,கைளேய அ� ஏ1ப$���. 

இைத# ேபா!ற த:ைமகளிலி'�� வி$ப$வத1காக அ�த மக5ஷிகளி! ஆ1றைல 

நா� அ��க� Hவாசி�� அைத உட���8 ேச0�� ந�ைம# ப5H�த#ப$�த# பழக 

ேவ4$�. 

ஏென!றா� எ�தைனேயா ேகா� மக5ஷிக8 வி4 ெச!28ளா0க8. 

அவ0க9ைடய உண0வைலக8 எ�தைனேயா உ4$. அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 

ச�திகைள# ெப2� த�திைய ஏ1ப$��வத1காக�தா! இைத உGக9��8 பதி, 

ெச)கி!ேறா�. 

1.தி'�ப� தி'�ப இைத# பதி, ெச)தா�� 

2.ஒ*ெவா' ேநர�தி1�� ஒ*ெவா' உண0வி! ஆ1றைல உGக9��8 பதி, 

ெச)கி!ேறா�. 

3.ஒேரய�யாக எ�லா. ச�திகைள%� ெபற ��யா�. 

4.அ#ப�� ெகா$�க,� ��யா�. 

ஒ!ைற எ$�� ஒ!றி! ச�தி வள0�த பி!… அதனி! �ைண ெகா4$ வி4ணி! 

நிைலகைள ஒ*ெவா!ைற%� வள0��� நிைல�� ந:Gக8 வர ��%�. 

நா! (ஞான�') பல ெப5ய ஆ1ற�க8 ெப1றி'�தா�� அைத என��8 

ஜ:ரணி��� நிைலக8 �' பல� ெகா4$ தா! அைத# ெப1ேற!, 

ஆைகயினா� எ�த� கர4$ட! (இய�க. ச�தி) ந:Gக8 ெதாட0; 

ெகா8கி!ற:0கேளா அதனி! நிைலகைள�தா! ந:Gக8 ெபற ��%�. 

ஒ' TRANSFORMER மாறி இ'��� ெபாF� ேவ2 ைலனி� இைண#ைப� 

ெகா$�தா� அ�த# ப�க� மா1றி� ெகா4$ ேபா)வி$�. 

ெம) ஒளியி! த!ைம ெகா4$ அ�த உண0வி! த!ைமைய வள0��� 

நிைலயாக அத1�� த��த மாதி5 கர4ைட உ1ப�தி ெச)ய ேவ4$�. 



நம��8 எ�த வ�ேவா அத1�� த�கவா2 நா� அ'ளா1ற�கைள# ெபற ��%�. 

1.மாமக5ஷி ஈCவராய �'ேதவ0 கா-�ய அ'8 வழி#ப� 

2.அ�த� கர4�! ெதாட0 வ5ைசயி� ெச��� ெபாF� தா! 

3.அைத நா� ெபற�6�ய த�தி ெப2கி!ேறா�. 

எ�த மக5ஷிகளி! ெதாட0 வ5ைசயி� அ�தைகய ஆ1ற�கைள நா� 

ெப2கி!ேறாேமா இ�த உடைல வி-$. ெச��� உயிரா!மா இ�த# ;வி ஈ0#பி! 

பி�#ைப வி-$ அக!2 “ேநராக �'வ ந-ச�திர�தி1ேக…” ெகா4$ ேபா) ந�ைம 

நி2���. 



 



 

ந�ைம அறியாம- தா� ெக�ட� வ!கிற�… அேத ேபா- ந�ைமைய� 

ெகா�� வA� அைத எ�%ேம நிைலதி!�க9 ெச�ய =2<� 

  

ந4ப'��8 ஒ'வ'�ெகா'வ0 பைகைமயாகி� “�ேராக� ெச)தா! பாவி…” 

எ!2 எ4ணினா� ;ைரேயா$கிற�. ந4ப'��8 “உதவி ெச)தா0…” எ!2 

ஒ'வ'�ெகா'வ0 மகி�.சியாக எ4ணினா� வி�கலாகிற�. 

ப12 பாச��ட! ந� �ழ�ைதைய வள0�கி!ேறா�. இ'�தா�� அ�த# பாச 

உண0,களினா�� சில த:ைமக8 ச�த0#ப�தி� வ�� ேச0கிற�. 

இ!ெனா' ந4ப5ட� பழ�கி!ேறா�. அவ'ைடய �ழ�ைத�� 

எதி0பா0�காதப�… “விப�தான�…” எ!2 ேக8வி#ப$கி!ேறா�.. எ!ன… ஏ�…? 

எ!2 விசா5�கி!ேறா�. 



அவ0 அைத. ெசா�லி� ெகா4�'��� ேநர�தி� அேத நிைன, ெகா4$ ெவளி 
ஊ5� இ'��� ந� �ழ�ைதைய எ4ண� ெதாடG�கிேறா�. 

1.ந4ப0 வாயிலாக� ேக-ட இேத உண0.சிக8 இய�க#ப-$ 

2.த! �ழ�ைதயி! மீ� உ8ள பாச�தா� அGேக நட�த அேத ேவதைனயான 

எ4ணGக8 வ�தா� 

3.இ�த உண0, அGேக ந� �ழ�ைதைய இய�கி 
4.இய�திர�திேலேயா வாகன�திேலேயா அவ! ெசய�ப$� ேபா� அவ! 

சி�தைனைய� �ைறய. ெச)� 

5.எதி0பாராதப� விப���களி� சி�க ைவ��வி$�… நட�� ெச!றா� 6ட ப8ள� 

ேம$ ெத5யாதப� கீேழ விFக. ெச)%�. 

ஐேயா… நா! நிைன�ேதேன இ#ப� நட��வி-டேத…! எ!2 நா� ெசா�ல� 

ெதாடG�ேவா�. காரண�… 

1.ம1ேறா0 ெசா��� உண0ைவ� ேக-க#ப$� ேபா� 

2.ஒ'வ'�ெகா'வ0 ெதாட0 ெகா4ட நிைலயி� இ#ப� எ�லா� 

இய�கிவி$கி!ற�. 

ஆகேவ ந-பி! த!ைம வ'� ேபா� 

1.ந�லைத# பி5�தி$� நிைலகைள… அ�த� த:ைமைய மா1றி 
2.த:ைமகைள# பி5�� ந�லைத. ேச0�தி$� த!ைம நம��8 வர ேவ4$�. 

அ�தைகய அ'8 ஞான ச�தி ெப2வத1�� தா! ந� �'நாத0 கா-�ய அ'8 

வழியி� உGக9��8 ெம) ஞானிக8 உண0ைவ ஆழமாக# பதி, ெச)கிேற!. 

ஒ*ெவா' நிமிட�தி�� இ�த ஞானிகளி! உண0வைலகைள உGக9��� 

கிைட���ப� ெச)கி!ேற! (ஞான�'). 

அைத ந:Gக8 ெப12 அ�த உண0வி! �ைண ெகா4$ 

1.ந:Gகேள த:ைமகளிலி'�� வி$ப$� ச�திகைள# ெபற ��%�. 

2.ந:Gக8 எ4ணியைத உGக8 உயி0 உ'வா�கி அ�த ஆ1றலாக# ெபற. ெச)%�. 

அேத ேபா!2 �$�ப�தி� கணவ! மைனவி��8 பைகைம இ'�தா� உGக8 

நிைனவா1ற� ெகா4$ கணவைன� த!Iட! இைணய. ெச)ய ��%�. 

பைகைம ெகா4ட உண0,க8 அவைர ஆ-�# பைட��� நிைலகளிலி'�� 

மீ-�ட ��%�. 



ெம) உண0வி! வலிைம ெகா4டா� அறியாத இ'8 Rழ�த நிைலகைள 

அக12கிற�. அ'8 உண0ைவ. ேச0�க. ேச0�க சி�தி��� ெசய�� 

வ'கி!ற�… இைண�� வாF� நிைலக8 வ'கி!ற�. 

இ� எ�லா� இ�த இய1ைகயி! நிைலக8. 

இ!ெனா!2… தா) க'வி� சிHவாக இ'�க#ப$� ேபா� பிற0 

�!ப#ப$வைதேயா அ�ல� விப�தான உண0,கைளேயா தா) உ12� ேக-$… 

பாச�தி! உண0, ெகா4$ எ4ணி… அதைன� தன��8 பதிவா�கியி'�தா�… 

இ�த உண0,க8 தா) க'விேலேய �ழ�ைத��8 உ'வாகிவி$கி!ற�. 

�ழ�ைத பிற�� வள0�த பி!.. 

1.இ�த# K0வ ;4ணிய�தி! நிைலக8 ெகா4$ 

2.அேத ப'வ� வர#ப$� ேபா� விப�ேதா அ�ல� ேநாேயா 

3.தா) எைத# பதிவா�கியேதா அ�த நிைல ெசயலாகி!ற�. 

இைத# ேபா!ற நிைலகளிலி'�� மீ-�ட ேவ4$� எ!றா� அ� K0வ 

;4ணியமாக இ'�தா�� அ�த உண0.சிக8 இய��வைத ெம) ஞானிக8 

கா-�ய வழிகளி� ெசய�ப$�தி அ�த� �ழ�ைதைய அ'8 ஞான�தி! வழியி� 

மா1றி� ெகா4$ வர ��%�. 



 

ந-லவ(க/�காகேவ உலக� இ�றள)� நிைலதி!�கி�ற� – 

ஈ�வரப�ட( 

  

இ!2� இ�கலியி� ஆ�மீக ெநறி%� ந�ெலாF�க� அ!; பாச� ப�தி த0ம� 

நியாய� சம��வ� இ#ப�#ப-ட ந��ண0,க9� ச�திய��ட! வள0�� 

ெகா4$தா! உ8ளன. 

1.இ�த நிைலயி� வாF� ஆ�மா�களி! ந��ண0வி1காகேவ 

2.இ#Kமியி! நிைல இ!றள,� நிைல��. ெசய�ப$கிற�. 

எ4ண�தி� ந� ச�தி%� த:ய ச�தி%� உ8ள நிைலயி�… ந��ண0ைவ� 

கா-��� த:ய உண0வி! வழி நிைலதா! ெப'�� நிைலயி� உ8ள�. 

இ!2 வா��தி$� மனித ஆ�மா�க8 ம-$ம�ல த:ய உண0,ட! வா�வ�. 

இ*,டைல வி-$# பி5�த ஆ�மா�களி�� த:ய ச�தி நிைற�த எ4ண 

நிைலக8தா! ந��ண0ைவ� கா-��� ெப'கிய நிைலயி� உ8ளன. 



ஆவி உலகி�� ந��ண0, ெகா4ட ஆ�மா�களி! நிைல%4$. வாF� மனித 

ஆ�மா�களி�� இ�ந��ண0வி! நிைல உ8ளதினா�தா! ந� 5ஷிகளி! ச�தி 
நிைல இ!றள,� இ#Kமியி! நிைலைய� கா�த'9� நிைலயி� ெசய� 

ெகா4$ நட�கி!ற�. 

இ!ைறய விMஞான�தினா� ெச)� ைவ��8ள அD �4$க9� விஷ 

ம'��க9� நிைற��8ள இ�த நிைலயி�� 

1.ஒ' ெநா�யி� அைன��ேம மா1ற� ெகா89� விஷ ச�தியி! 

தா��தலிலி'�� 

2.ந��ண0, உைடேயா0 வா�வதினா�… இ*,லக நிைலேய ந� 5ஷிகளினா� 

கா�க# ெப12 வ'கிற�. 

ந��ண0ைவேய உலெகG�� பர#பி$� நிைல�காக# ப�தி நிைலைய 

வளரவி-டதி! நிைலேய… இ!2 ப�திையேய த! ேபராைச�� உக�த ச�தியாக 

நா$� நிைலயாக இ!ைறய எ4ண நிைல உ8ள�. 

Kமி�காக,� இ#Kமியி� வா��தி$� உயிரா�மா�க9�காக,� த! ச�தி 
நிைலைய. ெசய�ப$�திய ந� 5ஷிகளி! ச�தி நிைல ெசய�படாம�… மீ-$. 

ெச��� நிைல�� இ!2 வ��8ள�. 

“மீ-$. ெச��� நிைல…” எ!ப�… 

1.இ� மாற#ேபா�� கலியி� வா��தி$� மனித ஆ�மா�க8 இ�கலி%டேன ஈன 

நிைல ெப12… 

2.க�கியி! ஆர�ப நிைல உயி5னமாகி# பல நிைலகைள எ)தி… 

3.பல ேகா� ஆ4$க8 இ*ெவ4ண ச�தி%டேன அ�ல� ெகா4�டாம� 

த$��� நிைல தா!. 

இ�கலியிேலேய மனித ஆ�மாைவ மனிதனா) ஞானியா) சி�த அ'8 ெப12 

R-Hம நிைல��. ெச!றிட. ெசய� ெகா4�$� நிைலதா! இ!28ள ந� 

5ஷிகளி! ெசய� நிைல. 

இ�நிைலைய ஒ*ெவா'வ'� உண0��… மாற# ேபா�� இ�கலியி! நிைலைய 

எ4ண�தி� ெகா4$ இ*ெவ4ண ச�தியினா� ெசய� ெகா4ேட 

வா��தி$Gக8. 

 



ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

ேபHவ� நா! (ஞான�') அ�ல. ேபHவத1� அ�த அள, த�தி பைட�தவI� 

அ�ல. ெம)ஞானிகளா� வள0�க#ப-ட அ�த# ேப'4ைமகைள �'வி! 

உண0வா� அ�த ெம) ஒளியிைன� காண ���த�. 

என��� �!ப�ைத. ெசய1ைகயி� உ'வா�கி�தா! இ�த� த:ய நிைலகைள 

ந:��� ஆ1ற�மி�க ச�திகைள# ெப2� த�திைய ஏ1ப$�தினா0. 

1.என��8 வள0�த த:ைமகைள ந:��� அ�த ஆ1ற�க8 

2.உGக9��89� வளர ேவ4$� எ!ப� என� ஆைச. 

உGகைளயறியா� வ'� �!ப�ைத ந:�க இ�த எ4ண�ைத வள0��� 

ெகா4டா� �!ப�ைத ந:�கிவி-$ 

1.இ!ப�ைத வள0��� எ!2� நிைலயான இ!ப நிைலக8 ெப2� 

2.ெப' வ :டான ெப' நிைலக8 ெபற ��%� எ!2தா! 

3.உGக9��8 ேலசாக. ெசா�கிேற!. 

ஒ' விவசாய ஆபசீி� எ*வளேவா நா8 ப��வ#ப$�தி ஒ' வி�ைத� ெகா$�த 

பி! அத1� ந:ைர ஊ1றி# ப��வமாக# பராம5�� வள0�தா� அ� “த�க பல! 

த'�…” எ!2 ெசா�வா0க8. 

அ� ேபா� �'நாத0 6ட 12-13 வ'ட� ெப1ற உண0,கைள வி�தாக அ'8 

வா�காக உGக9��8 பதி, ெச)� ெகா4�'�கி!ேறா�. 

அ�த அ'8 வா����8 Lல� உGக8 நிைனவைலகைள� 6-� அத! Lல� 

கா1றி� பட0��8ள ஆ1ற�மி�க மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திகைள உGக9��8 

வள0��� ெகா89� �ைறதா! யா� ெசா��� இ�த� தியான�. 

“ஞானிக8 ெச!ற வழிக8” அ� தா!. 

சாமியா5ட� ெச!றா� தைல வலி ேபா�� வயி2 வலி ேபா�� எ!2 

எ4ணினா� அ�த நிைலயிேலேய நி1க ேவ4�ய� தா!. 

சாமி (ஞான�') ெசா!ன வழியி� அ�த மக5ஷிகளி! ஆ1றைல# ெப1றா� 

1.அ�த� தைல வலி%� வயி12 வலி%� ேபா�க ��%� அ� த!னாேல ேபா�� 

2.அறியா� வ'� இ'8 R��த நிைலக8 வில�� 

3.ெம) ஒளியி! த!ைம வள'� எ!ற இ�த நிைலக9�� வரேவ4$�. 



அைத# ெப2� ெபாF� இ'8 நம��8 நி1கா�. 

இ'ைள ந:�க ேவ4$� எ!2 ஓ-ைடயாக (�ைறபா$) உ8ளைத… “அைத உடேன 

த-�ெயறி�� வி-$” �Fைமயான நிைலகளி� ெசய�ப-டா�தா! ச5யா��. 

ஒ' பா�திர�தி� ஓ-ைட உைடச� அைட�கிற மாதி5 அ#ெபாF��� ம-$� 

ஏதாவ� சாமிைய# பா0#பேதா ம�திர�ைத. ெச)ேதா மாயGக8 ெச)ேதா 

சாமியாைர# பா0�ேதா ெச)ேவா�.., 

1.“பி!னா� எ�லா� ச5யாகி# ேபா)வி$�” எ!றா� 

2.எ�லா� கழ!2 ஓ� வி$�. 

அ�த மாதி5 இ�லாதப� ெம) ஒளியி! த!ைமைய உGக9��8 வள0#பத1� 

அ�த மக5ஷிகளி! ஆ1ற� மி�க ச�திகைள ந:Gக8 ெபறேவ4$�. 

உGக8 அIபவ�தி� பா'Gக8. 



 

 

 
 



 
விஷ� இ-ைல எ�றா- எைத<ேம இய�க =2யா�…! 

  

எ�தைனேயா ேகா� விதமான விஷ உண0,க8 உ4$. ஒ*ெவா' 

�ணGக9��� ஒ*ெவா' நிைல உ4$. 

உதாரணமாக ஒ' ந�ல ம'�� இ'�கிற�… H�� மிள� தி#பிலி எ!2 ைவ��� 

ெகா89Gக8. 

1.அத1� வ :5ய ச�தி ஊ-ட ேவ4$� எ!றா� 

2.ஒ' விஷ� கல�த ெச�யி! ச�ைத இதIட! இைண�க ேவ4$�. 

அ#ேபா� தா! H�� தி#பிலியி! உண0,க9��8 இ�த விஷ�தி! த!ைம 

ஊ$'வ#ப-$ அத1�4டான வ :5ய உண0,கைள அ� உ'வா���. 

ஆக விஷ� தாவர�ைத அதIட! இைண�தா� தா! அ�த ம'�தி1ேக ச�தி 
உ4$. இத! உண0, இ#ப�. ெசய�ப$வ� ேபா!2 தா! ைவ�தியUதியி�� 

இைத. ெச)கி!ேறா�. 

ெபா�வாக… இய1ைகயி! அDவி! த!ைம%� இேத ேபா!2 தா! 

ெசய�ப$��கி!ற�. 

1.R5யனிலி'�� ெவளி#ப$வ� ெவ#ப� கா�த� எ!2 இ'�தா�� 



2.அதிலி'�� பி5�� ெச!ற விஷ� இதIட! மீ4$� இைண�தா� விஷ� 

இய�க. ச�தியாக,� 

3.அதIட! எ�த# ெபா'8 இைணகி!றேதா அ�த. ச�தி! மண�ைத 

ெவளி#ப$��� ச�தியாக,� ெப2கி!ற�. 

4.இ�த விஷ� இ�ைல எ!றா� அ�த மண�ைத நா� அறி%� த!ைம 

இழ��வி$கி!ேறா� (ந�மா� அறிய ��யா�). 

சில ெச�களி� விஷ�தி! த!ைம �ைற�தி'�தா� அ�த மண�ைத அறி%� 

த!ைம%� �ைறவாக� தா! இ'���. 

ந�ல மல0 இ'#பிI� அதி� உ8ள விஷ�தி! அள,ேகா� எ�ேவா 

அத1��த�க அ�த மண�ைத வி5வைடய. ெச)கிற�. விஷ� �ைற�தா� அ�த 

மல'�� மண�தி! த!ைம ெவளி#ப$��� நிைலக9� �ைற%�. 

ஆகேவ விஷ� இ�ைல எ!றா� எைத%ேம இய�க ��யா�…! 

அத1�� தா! பிரகலாத! கைதைய� கா-� இர4ய! என�� எதி�ேம 

இற#பி�ைல…! எ!2 ெசா�வதாக… கா1றி�� ச5… மைழயி�� ச5… ந:5�� 

ச5… ெந'#பி�� ச5… என�� இற#; இ�ைல எ!2. விODவிட� வர� 

ேக-$� ெகா4டா! எ!2 கா-$கி!றன0. 

ஒ' ெபா'ளி! த!ைமைய நா� ெந'#பி� இ-$� ெகா9�தினா� அ�ல� ேவக 

ைவ�தா� அதி� உ8ள விஷ� பி5�� ெச!2வி$கி!ற�. ஆனா� 

இற#பதி�ைல. 

இைத# ேபா� 

1.ந� உயி'� ெந'#பி� ப-டா� இற#பதி�ைல 

2.உயி'��8 இ'��� விஷேம ��#பி! இய�க�தி1�� காரணமாகிற� 

3.உயி0 இயGக இ�த விஷேம Lலமாகி!ற�. 

ஒ' ெச�யி� இ'��� விஷ�தி! த!ைமேய அைத# பா�கா��� நிைலயாக 

ம1ற ெச�யி! மண�ைத� தன��8 அDகா� இ� வ :5ய ச�தி ெகா4$ 

த8ளிவி$�… அ�ல� நக0�� ஓ$�. 

ஆனா� அேத சமய�தி� இ!ெனா' வ :5ய ச�தி! த!ைம இதIட! ேமாதி 
வி-டா� அ� Hழ��. இ*வா2 



1.ச�த0#ப�தா� இைணவ�� 

2.நக0வ�� 

3.இைணவ�� 

4.உ'மா2வ�� எ!ற நிைலயி� 

5.கா12 ம4டலGகளி� தாவர இனGக8 மா2ப$� நிைலக8 வ'கி!ற�. 

தாவர இனGக8 எ#ப� மா1ற� அைடகி!றேதா அைத# ேபா!2 தா! 

மனித0களான நம��89� எதி0மைறயான நிைலக8 வ'� ேபா� ந� 

எ4ணGக9� உண0,க9� அத1�� த�க இய�கGக9� மா2கிற�. 

உடலி� அD�க9� மா1றமாகிற�. அதனா� உடலி� சில உப�திரவGக9� 

வ'கிற�. 

ஆனா� நMைச ெவ!ற அகCதிய!… �'வனாகி �'வ மக5ஷியாகி �'வ 

ந-ச�திரமாக ஆன�. அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ச�திைய எ$�தா� நா�� 

அவைன# ேபா!2 விஷ�ைத அட�கி ஒளியாக மா1றலா�… நா�� அழியா 

நிைலயான ஒளி. சUர� ெபறலா�. 

அ�தைகய த�தி ஏ1ப$��� நிைலக9��� தா! இைத# பதி, ெச)கிேறா�. 

 



 

திைரக/�*� Iஜி�*� ச�தி நிைல எ�ன..? – ஈ�வரப�ட( 

  

மாற# ேபா�� இ] ஜ:வ உடைலேயா மா1ற� ெகா4$ Hழல# ேபா�� இ#Kமியி! 

நிைலையேயா சலி#; நிைல#ப$�தி எ4ண�ைத வளரவிடாம� ந� ஆ�மாவி! 

உய0�த நிைலைய உய0�தி$� எ4ண�தி� ெசய� ெகா4$ நட�திட� 

ேவ4$�. 

1.Kமி ஆர�ப நா8 ெதா-$ வ�தி-ட உயிரDவா) உயிரா�மாவா)… வள0�த 

ந1ேஜாதியி! ந�ெத)வGகெள�லா�… 

2.இ#Kமியி� ஒ*ெவா' பிரளய�தி�� பல நிைலயி�� வா��� அ�நிைலயி! 

ெதாட5னா�… 

3.இ!றள,�8ள ந� நிைலயி� வ�தி-ட ந� ஆ�மா�களி! ச�தி நிைலயி! 

ெதாடராக… 

4.R-Hம உலக�தி� இ'�� ெகா4ேட இ!2 பல நிைலக9��… 

5.ந� ஆ�மா�களாக# பலைர ஈ0��� நிைல ெகா4$ ெசய�ப$கி!றன. 

இ*,லகி� இ�தியாவி�தா! ஞானிக9� சி�த0க9� வழி வ�ததி! நிைல 

அதிக�. இ*,லகன��ேம இ* இ�தியாவி� இ'��தா! பல சி�த0க8 ெச!2 

ஆ�மீக வழிைய வழி நட�தினா0க8. 



இேயH கி'C� இ�தியாவி� சில இடGகளி� வ�� வா��� ெச!றா0. �கம� 

நபி%� இ*வி�தியாவி� வ�� வா��தவ0தா!. ;�த5! நிைல%� அ�ேவ…! 

“இ�தியாைவ உய0�த எ4ண�தி� கா-ட� ேவ4$�…” எ!ற நிைலயி� 

விள�கவி�ைல. இ#Kமியி� உ8ள அைன�� நிைலக9� ெபா�வானைவேய…! 

1.ஆ�மீக ெநறியி� ெதாட0 நிைல வழி வ�த �த� நிைல இG�தா!. 

2.ஆனா� இ!2 நா� எ�லா'� �'கரா) வழிப$� அ#ேபாக5! ஆர�ப ஞான 

சி�� நிைல ெப1ற இட� சீனாவி�தா!. 

இ!2… இ!ைறய ம�களினா� பி5�த நிைலதா! சீனா… இ�தியா எ!ற 

நிைல%�…! அ�நிைலயி� வழிவ�தவ0தா! ந� ேபாக0. 

ேபாக0 சி�� நிைலயி! ெதாட0 நிைலயி� R-Hம�தி� ெசய� ெகா4�$� ச�தி 
ெப1ற பிற� இ!2 ெம�கா மத:னா எ!2 ;4ணிய யா�திைர Cதலமாக. 

ெச!றி$� இட�தி� இேத ந� ேபாக0தா! �கம� நபியி! நாம�தி� ெசய� 

ெகா4$ அ�நா-�� இ#ப�தி நிைலைய அ�லா எ!I� நாம�தி� வளர வி-டா0. 

இ!ைறய ;4ணிய Cதலமா) ெசய� ெகா4$ �தி�தி$� அ� ெம�கா 

மத:னாவி! திைரக9��8 Kஜி��� ச�தி நிைல எ!ன..? 

கா-சி – யாைன. சிைலயி! ேம� லிGக ேஜாதியி! கா-சி…! 

பல ேகா� ம�க8 த5சி�க. ெச!றி$� அ�நிைலயி�8ள திைரயி! ம0ம 

நிைலெய!ன…? 

1.ஆ4டவனி! ச�தி நிைல ஒ!ேற 

2.இ] ஜாதி இன� ேபா0ைவயி� வழி வ�ததி! நிைலதா! இ!28ள நிைல. 

3.அG�8ளவ0க8 சில'�� ம-$� உ4ைமயி! நிைல ;5%�. 

அ�லாவா) அG� ெசய�ப$��பவ0 யா0…? 

கா-சி: ேமைடயி� ஜி#பா அணி�� தைலயி� �ணி%ட! ஒ' ெப5யவ0 

கா-சியளி�கி!றா0… ;!னைக�ேத தைலைய ம-$� அைச�கி!றா0…! அ$�� 

ெப5ய ேவ� எதி5� நி1கிற�…! 



யாெர!2 எ4Dகி!ற:0…? 

அ�லாவா) ெசய� ெகா4டவ'�… �'கனா) வழி வ�தவ'�… இலGைகயி� 

கதி0காம�தி� சில நிைலகைள. ெச)தவ'�… “அைனவ'ேம ஒேர ச�தி நிைல 

ெகா4ட ேபாக5! நிைலதா!…” 

R-Hம நிைலயி� எ*,டைல%� தனதாக ஏ1�� ச�தி ெப1ற ேபாக5னா� பல 

நா$களி� அவர� எ4ண�தி! ெசய� ேஜாதி ச�தி “இ!2�…” ெசய� ெகா4$ 

வ'கி!ற�. 

அவ0 வா��த ஒ*ெவா' R-Hம நிைலயி�� பல ேபாதைன ச�திகைள 

வளரவி-$. ச�தியளி��. ெசயலா�கி%8ளா0. ஜாதக� நா� ம'�தவ� இ#ப�# 

பல நிைலகைள. சி�� நிைல ெகா4ட நாளிேலேய படரவி-$8ளா0. 

இ!2 இ*,லெகG�� ெவ� நிைலைய ஆர�பி�தவேர ந� ேபாக0தா!. 

ஒ!2ட! ஒ!2 ேமாதவி-$ ெவ� நிைலயினா� பல நிைலகைள ஆர�ப நாளி� 

ெசயலா�கி� கா-�யவ0 ந� ேபாக0தா!. 

சி�� நிைலயி� அவ0 அறி�த நிைலதா! இ!2 இ*,லக� �Fவ�� 

பரவி%8ள ம'��வ நிைல%�. அ�நிைலயி! ெதாடைர ைவ���தா! இ!ைறய 

வள0.சி நிைலெய�லா�. 

அவ0 சீனாவி� வா��த நாளி�தா! R-Hம�தி! ஆர�ப நிைலயி� பல 

நிைலகைள �த! �தலி� ெசயலா�கி ெவளி#ப$�தினா0. அ!ேற பல ச�தி 
நிைலைய சி�� நிைலயினா� R-Hம நிைல ெப2� நிைலெய�லா� அறி�� 

ெசயலா�கினா0. 

இவ5! நிைல ேபா!ேற… 

1.இ*,லக� ேதா!றிய நா8 ெதா-$ த! ச�திைய. ெசய� ெகா4$ வ�தி$� ந� 

ஆ�மா�கெள�லா� 

2.இ�கலியி� வா��தி$� பி�ப நிைல ெகா4ட ஆ�மா�கைள 

3.ந��ண0, ெகா4$ வ�தி$� ச�தி நிைல�� அைழ��. ெச!ேற 

4.இ� மாற#ேபா�� கலியி! பி�யிலி'�� மீ-ேட… 

5.க�கியி� ந� ஆ�மா�களா) ெசயலா�கிட அைழ��. ெச�கி!றன0…! 

 



ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

அ!2 சாவி�தி5 கைதகைள� கா-�%8ளா0க8. 

கணவைன எமனிடமி'�� மீ-�னா8. கணவ! மைனவி இ'வ'� ெம) 

ஒளியிைன� காண ேவ4$� எ!ற ஆ1ற�மி�க ச�திகைள எ$��� ெகா4ட பி! 

இேத உண0,ட! உடைல வி-$. ெச!றா� இ' உட���8 எவ0 ��தினா�� 

அவ0 உட���8 ெச!2வி$கி!ற�. 

ஆனா� அேத உண0வி! த!ைம உண0.சிைய அGேக உ�தி அ�த ெம) ஒளியி! 

மிக மிக ஆ1ற�மி�க ச�தியாக� த! க'வி! த!ைம உ4டா��கி!ற�. 

கணவ! மைனவி இற�த பி! அ�த உட���8 ேபானா� ஒளி ெப2� உண0வி! 

த!ைமைய அ�த வி4ணி! நிைனவைலகைளேய தா! ஊ-$�. 

ஆனா� ஆைசயி! நிைலகளி� தாGக ��யா�… வ :-�� விர�தி ெகா4$ 

த1ெகாைல ெச)� இற�த ஒ' ஆ!மா அேத ேபால எ4ண ஏ�க அைலக8 

ெகா4ட இ!ெனா' உட���8 ெச!2வி-டா� 

1.அ�த� �$�ப�தி1�8 கல�க�� ேவதைன%� ஆகி!ற�. 

2.�!ப நிைலக9�� இF��. ெச�கி!ற�. 

அேத ேபா� இ!ெனா' உடலி! த!ைம ெபறாதவ4ண� த$�� நி2�தி 
உண0வி! த!ைம ஒளியாக மா1றி நா� எ!2� நிைலயான ஒ'நிைலயான 

ஒ'�கிைண�த ஒ' சUரமாக ெப2� நிைலைய�தா! ‘சாவி�தி5 எமனிடமி'�� 

த! கணவைன மீ-�னா8…” எ!2 காவியGகளி� உண0�த#ப-ட�. 

ஆனா� சாவி�தி5 ம-$�… கணவைன மைனவி ஏGகிேய தா! இ'�க 

ேவ4$�…! எ!2 ஒ' தைல#ப-சமாக எFத#ப-டதாக மா1றிவி-டா0க8. 

த! உண0வி! நிைலக8 ெகா4$ பைட��� ஆ1ற�க8 ெபற ேவ4$� எ!றா� 

கணவI� மைனவி%� ஒ!2 ேச0�� மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெபற ேவ4$� 

எ!2 ஏGகி நம��8 H�த#ப$�தினா�� ஒ'வ'�ெகா'வ0 ெபற ேவ4$� 

எ!ற உண0ைவ# பா).Hத� ேவ4$�. 

1.மைனவி மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெபறேவ4$� 

2.அ� சைம��� ஆகார� அைன��� Hைவமி�கதாக ஆகி 
3.அைத# ;சி#ேபா0 அைனவ'� மகிழ ேவ4$�. 



4.மன பல�� உட� நல�� ெபற�6�ய ஆ1ற�� ெபற ேவ4$� எ!2 

கணவ! எ4ண ேவ4$�. 

1.அேத ேபால த! கணவ! மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெபற ேவ4$� 

2.அவ0 ேப.H� L.H� உலக� ந!ைம பய�க ேவ4$�. 

3.மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தியா� அவ0 ெச)%� ெதாழிலி� நல�� வள�� ெபற 

ேவ4$�. 

4.அவ0 பா0#பெத�லா� நலமாக ேவ4$�. 

5.அவைர# பா0#ேபா'�ெக�லா� ந�ல உண0,க8 ேதா!ற ேவ4$� எ!2 

மைனவி எ4Dத� ேவ4$�. 

இ�த# பைட#பி! பைட#பிIைடய நிைலக8 நா� ஏGகி அைத நா� அ��க� 

ெசய�ப$��� ெபாF� அ�த ஆ�க. ச�தியான நிைலக8 இ'வ'ைடய 

உ8ளGகைள%� ஒ!2 ேச0�கி!ற�. 

ஒ' உயி5! த!ைம Kமி��8 ஈ0�க#ப$� ெபாF� ஒ' தாவர இன. ச�ைத� 

தன��8 கவ0�த பி! அ�த� கவ0�த ச�தியிIைடய நிைலக8 அ�த உயி'��8 

உைறய. ெச)� அD திH�களாக மா1றி உடலி! த!ைம ெப2கி!ற�. 

இைத# ேபால கணவ! மைனவி இ' சUர� எ!2 இ'�தா�� ஆ4பாலிIைடய 

நிைலக8 இ'�தா�� ெப4பாலிIைடய உண0வி! ஈ0#பைலக8 தன��8 

ச�ைத� கவ0�� �ழ�ைதைய உ'#ெபற. ெச)ய�6�ய ஆ1ற�மி�க ச�தியாக 

வ'கி!ற�. 

இைத#ேபா� கணவ! மைனவி இ'வ'� இர4டற� கல�த எ4ண�தி! 

உண0ைவ உயி'��8 ேச0�� ெம) ஒளியி! த!ைம தன��8 ெப'க ேவ4$� 

எ!2 இ�த உட���8 இர4டற� கல��வி$கி!ற�. 

இ*வா2 கல�த உண0வி! த!ைமக8 

1.ெம) ஒளியி! த!ைமைய ஒலி ஒளி எ!ற நிைலகளி� வள0�� 

2.ெம) ஒளிைய� காD� நிைல ஏழாவ� ச#த5ஷி 
3.ஒளியி! த!ைமைய சி'O���� த!ைமயாக அ� எ-$�. 

வி4Dலக� ெச��� ெபாF� எைத%� தன��8 பைட�� அ�த# பைட#பி� 

எ!2� ஒளி சUரமாகி எ!2� பதினாறாக நிைல ெப2� த�திைய அைடகி!ற�. 



இ�த உடலி� எ#ப� இ' நிைலயி� பி5�தி'�� மகிழ ��கி!றேதா ஆக இ' 

நிைலயான இய�க. ச�தி மாறி எ!2ேம மகி�.சியான நிைலக8 ேதா12வி��� 

நிைலக8 தா! இ�. 

அைத�தா! ச#த5ஷி ம4டல� எ!ப�. 

அைத எெவெரா'வ0 பி!ப1றி இ�த. சUர�திலி'�� உ'#ெப2� நிைலைய 

அைம��� ெகா4டா� ஆறாவ� அறி, பிர�மாைவ. சிைற#பி��தா! – 

�'க!. 



 

 

 
 



 
அறியா� F*Aத ஆ�மா�கைள� க��3ப��� =ைற 

  

6-$� தியான� இ'�� ���த பி! அைனவ'� மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி 
நாGக8 ெபற அ'8வா) ஈCவரா எ!2 �தலி� வ� ஏ1றி� ெகா8ள ேவ4$�. 

1.பி! மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி அவ0 உட� �Fவ�� படர ேவ4$� 

2.அவ0 உடலி� உ8ள அ�த ஆ!மா மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெப12 அ� பிறவி 
இ�லா நிைல அைடய ேவ4$� 

3.அ�த உடலிேலேய ந!ைம த'� ச�தியாக அ� மாற ேவ4$� எ!2 

எ�ேலா'� ேச0�� இ�த உண0,கைள# பா).ச ேவ4$�. 

அைனவ'� இைத# ேபா!2 6-டாக. ெச)ேதா� எ!றா� ஆவி ஒ' உடலி� 

ஆ-�# பைட��� நிைலயிலி'�� அவ0கைள மீ-டலா�. 

உட���8 ஒ' ஆவி வ��வி-டா� அ�த� �$�ப�தி� உ8ேளா'��� 

அதனா� பல ெதா�ைலக8 வ'�. 

1.ெதா�ைலக8 வர#ப$� ேபா� இ#ப� இ'�கி!றேத…! எ!2 

2.ஆவி அ�ல� ேப) ஓ-$பவ5ட� ெச!றா� அைத ஓ-ட ��யா�. 



உ89��8 இ'�� அத! வ :5ய� த!ைமைய� த$�த� ேவ4$�. அதாவ� 

அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திைய அ�த உட���8 ெப'�க#ப$� ேபா� 

1.அ� இைத உணவாக உ-ெகா4$ அதIைடய வ :5ய�ைத� �ைற��� 

2.அ#ேபா� அ�த ஆ!மாவி1�� ஒ' ந!ைமயாகி!ற�. நம��� 

ந!ைமயாகி!ற�. 

மாறாக ஆவிைய விர-ட ேவ4$� எ!2 

1.”அதிகார�தி� நா� ெசய�ப$�திேனா�…” எ!றா� எதி0மைறக8 அதிகமாகி 
2.அ� எத! ேவக�தி� அ�த அD�க8 (ஆ!மாவி! இய�க�) இ'�தேதா அத! 

வழி தா! ெப'���. 

பிறிெதா' ஆவியி! நிைலக8 இ'�தா�� ந:Gக8 ஒ*ெவா'வ'� 6-$� 

தியானGக8 இ'�� 

1.அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி அவ0 உட� �Fவ�� படர ேவ4$� அவ0 

இர�தநாளGகளி� படர ேவ4$� 

2.அவ0 உடலிலி'��� ஆ!மா மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி ெப12 சா�த நிைல 

அைட�� 

3.அ�,� பிறவி இ�லா நிைல அைடய ேவ4$� எ!ற நிைலக8 எ4ணி ந:Gக8 

இைத. ெச)வ :0க8 எ!றா� அ� ஒ$G��. 

ஆகேவ ந:Gக8 ஒ*ெவா'வ'� த:ைமகைள அக1ற�6�ய வ�லவ0களாக மாற 

ேவ4$�. அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 வ-ட�தி� ந:Gக8 வாழ ேவ4$�. 

1.மக5ஷிக8 த� பா0ைவயி� எ#ப�# பிணிகைள# ேபா�கினா0கேளா இைத# 

ேபா� 

2.உGக8 பா0ைவயி� த:ைமகைள# ேபா��� ச�தி ெபற ேவ4$�. 

த:ைம எ!2 எ#ப�� ேக-டறி�தா�� அ� உGக9��8 ;கா� த$��� ெகா89� 

ஆ1றைல வள0��� ெகா8ள ேவ4$� 

அ!றாட வா��ைகயி� தினச5 ப�தி5�ைகைய# பா0��� ேபா� அரசிய� 

வா��ைகயிேலா அ�ல� ம1ற நிைலகளிேலா க$� த:ைமகைள# பா0�க ேந'� 

ேபா� மத ேபத� இன ேபத� எ!ற பல ேபா0 �ைறகைள# ப1றி� ேக-ட பி! 

அGேக ஒ'வ'�ெகா'வ0 ெவ2#பி! த!ைம தா! வ'கிற�. 

அ�த ேநர�தி� எ�லா� மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி அGேக பட0�� ஒ!2ப-$ 

வாF� அ'8 ச�தி வர ேவ4$� எ!2 எ4ண ேவ4$�. ஒ*ெவா' உடலி� 



இ'��� உயிைர ஆ4டவ! எ!2� அ�த ஆ4டவ! வ :1றி'��� ஆலய�தி� 

அைமதி ெப2� உண0,க8 வர ேவ4$� எ!2 நா� எ4Dத� ேவ4$�. 

ஏென!றா� மனிதனி! வா��ைகயி� மத�தி1�8 இன� எ!2 இன�தி1�8 

இன� எ!2 இன�தி1�8 இன� எ!2 பி5�� வாF� நிைலேய 

ஒ'வ'�ெகா'வ0 ேபா0 �ைற ெகா4$ வாF� நிைலக8 தா! வ'கி!ற�. 

எ! இன�ைத# ப1றி� தா��தி# ேபHகி!றா!…! எ!ற இ�த உண0,க8 

வளர#ப$� ேபா� பைகைமகைள வள0�� மனிதனி! ந�ல ப4;கைள 

மா1றிவி$கி!ற�. 

1.பிறிெதா' த:ைம ந�ைம ஆ-�#பைட�காதப� ந� ந�ல �ணGகைள 

மைற�தி$� இ� ேபா!ற நிைலகைள நா� ந:�கிட� ேவ4$�. 

2.கணவI� மைனவி%� இ�த� தியான�ைத எ$�� ஒ*ெவா' �$�ப�தி�� 

ஒ!2 ேச0�� வாழ� 6�ய ப��வ�ைத உ'வா�க ேவ4$�. 

 

எAத எ�ண=� =� ெதாட�-லாம- வ!வதி-ைல – ஈ�வரப�ட( 

ெசா�ன� 

  

ெத)வ நிைல ெகா4ட 5ஷிகளி! ச�தியினா� இ#Kமியி� இ!2 வா��தி$� 

மனித இன வ0�க�தி! ெதாட0 நிைலேய அ$�� மாற#ேபா�� க�கியி� 



வ�தி$� உயி5னGகளி! ச�தி இ!2 வா��தி$� எ4ண நிைல ெகா4ட 

ஆ�மா�களி! ச�திைய� கா-��� வள0.சி%1ற நிைல வர#ேபாகி!ற�. 

இ#Kமி ேதா!றிய நா8 ெதா-$ இ� மனித ஆ�மா�களா) வள0.சி ெகா4$ 

வா��தி-ட நிைலக8 மாறி மாறி# பல தடைவ (L!2) ஏ1ப-$8ளன. 

இ#Kமியி� ஆர�ப�தி�… 

1.பல ேகா� ஆ4$க9��# பிற�தா! இய1ைகயி! தாவர வ0�க�திலி'�� 

மா2 ெகா4ட உயி5னGக8 வள0.சி ெப1றன 

2.பல ேகா� ஆ4$க9��# பிற�தா! மனித உட� ெகா4ட ஆ�ம நிைல%� 

வ�த�. 

அ�நிைலயி! வள0.சி ெகா4$ இ#Kமியி! பிரளய நிைல மாறி ம1ற நிைல வ�த 

ெபாF�� ஆர�ப நாளி� இ#Kமியி� ேதா!றிய உயிரD�களி! நிைல��� 

இர4டாவ� மா1ற� ெகா4$ வள0�தி-ட உயிரD�களி! நிைல��� மா2 

ெகா4ட நிைல வ�த�. 

அ�நிைலயி! ெதாட0.சியி� பல ேகா� ஆ4$க8 இ#Kமியி! ெதாட0.சி நிைல 

இ'�த�. ஒ*ெவா' மா1ற� ெகா4ட நிைலயி�� 

1.இ#Kமியி! நிைல%�… உயி5னGகளி! நிைல%� 

2.இ#Kமியி� வள0�த தா�# ெபா'-களி! நிைல%� மாறி மாறி�தா! வ�� 

ெகா4$8ளன. 

இ!2 ந� Kமியி� பல நிைலெகா4ட உேலாகGக8 சில சில இடGகளி� வள0�� 

வ'கி!றன. ஆனா� உேலாக ச�தியிேலேய உ'9கி!ற ம4டலGக8 சில 

உ8ளன. 

ம1ற அமில நிைலகைள ஈ0�காம� ஒ' நிைல ெகா4ட ஒேர அமில ச�தியி! 

ச�திைய ம-$� ஈ0�� வள'கி!ற சிறிய ம4டலGக8 சில உ8ளன. 

ந-ச�திர ம4டலமாக உ'9பைவ நிைலெய�லா� இ�நிைலயி� தா! 

ெப'�பா�� உ8ளன. மா1ற� ெகா4ட ம4டல�� உ4$. 

ந� Kமியி� மாறி மாறி வ�தி$� இ# பிரளய நிைலயி� உயி5னGக9� மா1ற� 

ெகா4ேட H1றி வ'கி!றன எ!2 ெசா!ேன!. உயி5னGக8 Hவாசி�� 

ெவளி#ப$��� நிைல�ெகா#ப� தா! அவ1றி! ச�தி நிைல%8ள�. 



ஆனா� Kமி ஒ*ெவா' தடைவ%� மா1ற� ெகா4$ Hழ�� நிைலயி� 

1.Kமியி! Hவாச நிைல%� மா1ற� ெகா4ட நிைலயி! ெதாட5னா� 

2.அ�நிைலயிலி'�� வள0.சி%2� இன வ0�கGக8 அத1�க�த நிைலயி�தா! 

வள0கி!றன. 

ஆர�ப நாளி� உலக� ேதா!றிய நிைலயிலி'�� பல பிரளய நிைல ஏ1ப-$ 

அ!2 ேதா!றிய உயி5னGக8 

1.அ!றிலி'�ேத எைவ%ேம அழி�திடாம� பல எ4ண நிைலயி� ச�தி நிைலயி! 

ெதாட0; ெகா4$… 

2.இ!றள,� எ!ெற!2� வா��� ெகா4ேடதா! உ8ளன. 

பல ;ராண� கைதகைள� ேக-$ வ'கி!ற:0க8… இவ1றி! நிைலெய�லா� 

எ!ன…? 

ஒ*ெவா' பிரளய� நட#பத1�� ��ைதய வா��ைகயி� நட�த நிைலகைள 

அ*வா�மாவி! ெதாட0 ெகா4$ வ�தி-டவ0க8… அ$�த பிரளய�தி�… 

1.ச�தி ெகா4ட நிைல ெப1றவ0களி! எ4ண�தி� உதி�தி-ட நிைலக8தா! 

2.இ!2 நா� ந�ப ��யாம� ேக-�$� ;ராண� கைதகெள�லா�. 

எ*ெவ4ண�� �! ெதாட5�லாம� வ'வதி�ைல…! 

வா��ைகயி� நட#பைவ��� கனவி� கா4பைவ��� மா2ப-$� 

கா4கி!ேறா�. எைவ%ேம ெபா)ய�ல…! 

இ*,லக� எ�தைன பிரளய நிைல ஏ1ப-$. H1றி� ெகா4$ வ�தா�� 

எ4ண��… எ4ண�தி! கல#பினா� நா� க4$ ேபசி வா��தி$� 

நிைலெய�லா�… “ந�ைம� ெதாட0�� ெகா4ேடதா! வ'�…!” 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

1.நம�� �! பரவி� கிட#ப� பரமா�மா. 

2.எ4ணி எ$#ப� ஆ�மா. 

3.இ�த உண0வி! த!ைம உட���8 விைள�தா� ஜ:வா�மா. 

விைள�த உண0,க8 எத! எதIட! இைண�� எைத� கா�க ேவ4$� எ!2 

எ4Dகி!ேறாேமா அ�த உண0விIைடய ஆ1றலி! நிைலக8 



1.உயி'ட! ேச0�� நிைன,ட! ேச0�� இய�க�6�ய ஆ1றலாக 

2.ஒேர இய�கமாக வ'வ� நா!காவ� – காய�5. 

நா� எ4ணிய உண0,க8 அைன��� நம��8 அ� சி'O��க#ப$கி!ற�. 

ஆனா� உயி5! ஓ-ட�தி1�8 தா! இ� நிைல�தி'�கி!ற� எ!ற நிைலைய� 

காய�5 – R5ய! எ!2 ெசா�வ�. R5ய! எ!றா� ந� உட��� “உயி0” 

R5யனாகி!ற�. 

�'ே_�திர� எ!ப� உயி0 இ'��� இட� தா!. ந� உட���4டான… நா� 

எ$��� ெகா4ட உண0,க8 அைன��� இ�த� �'வான (உயி0) நிைலக8 

ெகா4$ அ� வள0��� ெகா4ட நிைலக8 தா!. 

நா� எைத எ$�கி!ேறாேமா அ�த நிைல�ெகா#ப ஞான�ைத உ'வா�கி அ� 

உபேதசி��� உண0வி! நிைலகளி� த! �',ட! அDகி 
1.நம�� எ#ெபாF� �!ப� வ'கி!றேதா 

2.அவைன நிைன��� ெபாF� 

3.அ�த ஆ1ற�மி�க ச�திக8 நம�� உ2 �ைண ெச)கி!ற�. 

4.இைத� தா! அ!2 கீதா உபேதச�தி! நிைலக8 ெகா4$ க4ண! ெசா!ன�. 

நா� க4ணிேல பா0�க#ப$� ெபாF� “பிற0 ெச)%� தவறி! த!ைம 

ெத5கி!ற�… உணர ��கி!ற�…” அ� உண0�திய நிைலக8 ெகா4$ தவ2 

ெச)தவைர எ4ணிேய எ!ைன இய��கி!ற�. 

எ!Iைடய ந�லைத� கா�க ேவ4$� எ!றா� அவ0களி! உண0,க8 எ! 

உட���8 ெச!2 த:ய விைள,க8 உ'வா�காதப� அைத� தைட#ப$�த 

ேவ4$�. 

அைத� தைட#ப$��� நிைலக9���தா! கீதா உபேதச� கா-ட#ப-ட�. 

1.”ஒ…�” எ!ற உண0வி! உண0.சி “ஓ…�..கார”நாத� ெகா4$ வாைன 

ஏ�கி!றா!. 

2.இ�த உட���8 இ'�க�6�ய பல எ4ண அைலகைள அட�கி 
3.அ�த “ஓ…�” எ!ற நாத�ைத உயி'ட! H'திைய ஏ1றி இ�த உண0ைவ 

4.வ� ெகா4$ Hவாசி�க (இF�க) ேவ4$�. 



ஏென!றா� க4ண! (க4களா�) இGேக தவ2 ெச)பவ0கைள# பா0��� 

ெபாF� இ�த நிைல ஆகி!ற�. 

இ�த உட���� �'வான உண0வி! த!ைம ெகா4$ அGேக வி4ைண ேநா�கி 
ஏகி “ஓ…�” எ!ற ஓGகார உண0.சிைய. ெச��தி மனித உட���8ளி'�� வ'� 

சி1றைலகைள அட�கிட� ேவ4$�. 

பி! இ�த உண0வி! எ4ண�ைத ஓGகி. ெச��தி ெம) உண0ைவ ஊ-�ய 

மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திைய நாGக8 ெபற ேவ4$� எ!2 வி4ைண ேநா�கி 
ஏGகி� தியானி�க ேவ4$�. 

(மகாபாரத�தி�) �'ேவ எதி5யி! ப�க� இ'�� அ�த விஷ�தி! த!ைம 

சி�கியபி! �'வாக� கா-ட#ப-ட அ�த ெம) உண0வி! ச�திகைள எ#ப� 

மீ-$வ�…? 

�'வி1�8 த!ைன அறியா� வ�தா�� அ�த� �'வி! நிைலைய அவைர 

அறியா� ஏென!றா� அ�த# பாச�தி! வைலகளி� சி��� ெபாF� 

1.�' எ!ற நிைலயி� ம5யாைத 

2.இGேக சேகாதர0 எ!ற ம5யாைத 

3.ஆனா� அவ0க8 ெச)வேதா தவ2. 

என��8 இ'�க�6�ய வலிைம ெகா4$ “அவைர வ :��தி வி-டா�…” நா! 

யா'�காக ேவ4� வா�கிேற!…? எ!ற இ�த உண0வி! ேசாகGக8 இGேக 

N4$� ெபாF� அ#ெபாF� த:ைமைய வளரவி$� நிைலயாகி “ந�லைத� 

கா��� திற! இழ�கி!ற�…” 

மனித வா��ைகயி� எ$��� ெகா4ட இ�த# பாச�தி! நிைலக8 எ�ைல கட�� 

ெச��� ெபாF� ந�மா� அைத மீ-�$� பல� இழ�� ந�ைமேய வ :��தி 
வி$கி!ற�. 

இ�தைகய நிைலைய�தா! அ0.HனI�� (அ0.Hன! எ!ப� சகல வலிைம%� 

ெகா4ட உண0வி! நிைலக8) த! உயிரான நிைலக8 கீதா உபேதச�தி! த!ைம 

உபேதசி��� ெபாF� 

1.ந: எGேக எ$�தா�� எ!னிட� தா! வ'கி!றா). 

2.எைத நிைன�தா�� அ�த� க4ணி! வழி ெகா4$தா! அறிய ��%�. 

3.ந: எைத. ேச0�தா�� அதனி! உண0, ெகா4$தா! இ�த உடலிேல 



விைளகி!ற�. 

4.ந: எைத நிைன�கி!றாேயா அதனி! நிைலக8 யா0 எைத. ெச)தா�� 

எ!னிடேம ந: வ�� ேச0வா). 

5.எ! நிைலையேய ந: அறிவா) எ!2 

6.இ�த� க4ணி! உபேதச� க4ணனி! நிைலக8 ெகா4$ கா-ட#ப-ட�. 

ஆனா� க4ணி! நிைன,க8 எ!னாகி!ற�…? க4ண! ெவ4ைணைய� 

தி'$கி!றா! எ!கிறேபா� அவ0 அறியாத நிைலக8 அGேக வ'கி!ற�. 

அவ0 எ$��� உண0.சிக8 இ�த உடைல ஆ-�#பைட�காதப� இ�த� க4ணி! 

நிைலைய அவ'ட! ஒ!றி க4ணா… எ!2 நா� எ4D� ெபாF� 

1.இ�த� க4ணி! நிைலக8 உயி'ட! எ4ணி 
2.நிைனைவ நா� இGேக ;'வ ம�தியி� ெச��தி 
நம��8 இய�கி� ெகா4�'��� �'வான – உயி'ட! அGேக ஏG�வ�. 

அைத� தா! �'ே_�திர#ேபா0 எ!ப�. 

அGேக அவ0க8 (த:ைம ெச)%�) உண0,கைள நா� Hவாசி�� உயிரான �'விட� 

ப-$�தா! அைத நா� அறிய ��கி!ற�. 

அவ'ைடய உண0வி! த!ைம இGேக ெச�லாதப� “ஈCவரா…” எ!2 �'ைவ 

எ4ணி அ�த ெம) ஒளி ெபற ேவ4$� எ!ற ஆ1ற�மி�க ச�திைய� 6-$� 

ெபாF� அ�த உண0வி! த!ைம என��8 வ� 6$கி!ற�. 

வ'� எ�தைகய த:ைமகளாக இ'�தா�� அக12�ப� ெச)கி!ற�. 



 

 
 
 



 
சாமானிய(கைள<� மக�ஷிகளி� அ!� ச�திைய3 ெபற9 ெச�ய�J2ய 

வழிகா�2யாக ந@?க� வளர ேவ��� 

  

இ�த உபேதச�ைத� ேக-$# பதிவா�கி� ெகா4டவ0க8 ஒ*ெவா'வ'ேம 

தியான�ைத வழி நட�த �! வர ேவ4$�. 

தியான� ���த பி1பா$ யா'�காவ� உட� நல� ச5யி�ைல ச0�கைர. ச�� 

இர�த� ெகாதி#; வாத ேநா) இ'�தெத!றா�… அவ0கைள எF�� நி1க. 

ெசா�லி 
1.அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி அவ0க8 உட� �Fவ�� படர ேவ4$� 

2.அவ0க8 உடலி� உ8ள ஜ:வா!மா ஜ:வ அD�க8 ெபற ேவ4$� 

3.ேநா) ந:Gக ேவ4$�… உட� நலமாக ேவ4$� எ!2 

4.இ#ப�#ப-ட அ'8 உண0,கைள அவ0க9��# பா).சி# பழக ேவ4$�. 

இ�த# பழ�க�ைத நா� எGேக ெச!றா�� ெகா4$ வர ேவ4$�. இGேக 

ெசா�லி� ெகா$#பைத ஒ'வ0 ெச)தா��… ம1றவ0க9� நா! ெச)கி!ேற!…! 

எ!2 �!I�� வர ேவ4$�. 

ஒ*ெவா' ஊ5�� உ8ளவ0க8 இைத வழி நட�த ேவ4$�. 



1.ஏென!றா� எ�ைம. ச�தி�தவ0க9�� இ�த அ'8 வா�கிைன� 

ெகா$�கி!ேறா�. 

2.கணவ! மைனவியாக இ�த� 6-டைம#பிைன உ'வா�கி வழி நட�த 

ேவ4$�. 

ஒ' க-$#பாடான நிைல�� வர ேவ4$�. 

�ைறகைள� க4டா� அ�த� �ைறைய# ப1றி# ேபச� 6டா�. அைத நிவ0�தி 
ெச)வத1� எ!ன மா0�கேமா அைத எ$��# ேபச ேவ4$�. 

உதாரணாமக ஒ' இட�தி� Nசி விF�தா�… பிசி! மாதி5 இ'�கிற�. அ� 

ஒ-�� ெகா4�'�கிற�. அதிேல எ4ைண வி-டா� ேபாகா�. ேசா#ைப# 

ேபா-$� த4ண :ைர வி-டா� ேபா)வி$�. 

ஆனா� எ4ைண%ட! ேச0�த அF�காக இ'�தா� த4ண :ைர வி-டா� 

ேபாகா�. அத1�� கிரசிைன வி-$� தா! N)ைம#ப$�த ேவ4$�. 

1.ஆைகயினா� எ� எத1� எ#ப�. ெச)ய ேவ4$�…? எ!ற நிைல#ப$�தி 
2.ஒ*ெவா' மனித'��89� அறியா� வ�த த:ைமகைள ந:�க�6�ய ச�திகைள 

நா� ெபற ேவ4$�. 

நா� பிறவி இ�லா நிைல அைடய ேவ4$�. அத1�� தா! இ�த� தியானேம…! 

தியான� எ!றா� எ!னேமா ஏ� எ!2 இ�ைல. 

1.உGக8 எ4ணGகைள அGேக ச#த5ஷி ம4டல�தி1�� ெகா4$ ெச!2 

2.அ�த மக5ஷிக8 ெப1ற உண0,கைள எ�லா� உGக9��8 பதி, ெச)ய#ப$� 

ேபா� ந:Gக8 அ�த நிைல�ேக ஆளாகி!ற:0க8. 

அத1�� தா! இ*வா2 உபேதசி#ப�. 

எ!ைன# (ஞான�') ேபா!2 ந:Gக9� ம1றவ0க9�� எ$��. ெசா��� 

ஆ1ற� ெபற ேவ4$�. நா! எ#ப�. ெசா�வ�…? எ!2 6.ச� இ�லாதப� 

ெதளிவாக எ$��. ெசா�ல� க12� ெகா8ள ேவ4$�. 



அ#ப� ஒ' பழ�க�ைத� ெகா4$ வ�� 

1.உலக ம�க9�� வழி கா-ட� 6�ய த!ைம�� ஒ*ெவா'வ'� தயாராக 

ேவ4$� 

2.ந:Gக8 ஒ*ெவா'வ'ேம 5ஷியாக ேவ4$�. 

உGக8 பா0ைவயி� ம1றவ0க8 த:ைமகைள%� �னபGகைள%� பிணிகைள%� 

ேபா�க�6�ய ச�தி ெபற ேவ4$�. அத1��தா! இ�த அ'8 வா��கைள� 

ெகா$�கி!ேறா�. 

�ைறகைளேயா ம1ற நிைலகைளேயா காண ேந0�தா� 

1.அைத ந:��� உபாயGகைள. ெசா��Gக8 

2.அ�த� �ைறகைளேய ேபசி அைதேய வள0��� நிைல இ�லாதப� 

3.�ணி,ட! அைத ந:��� �ைறகைள எ$��� கா-� அ�த அ'8 

உண0,கைள# ப12ட! ப12�ப� ெச)%Gக8. 

அ'8 உண0வி! மீ� ப12 ெகா4$ மக5ஷிகளி! அ'ைள# ப12ட! ப1றி 
வாழ. ெச)%� அ'8 ஞான�ைத# ெப'�க. ெச)%Gக8. அ'8 வழியி� வளர 

ேவ4$� எ!2 நம� �' அ'ைள அைனவைர%� ெபற. ெச)%Gக8. 

எ�ேலா'� ெம)# ெபா'8 காD� நிைலைய# ெபற. ெச)%� அ�த� திறைன 

ந:Gக8 ெபற ேவ4$� எ!2 நம� �' அ'ைள ேவ4�# பிரா0�தி�கி!ேற! 

(ஞான�'). நா� அைனவ'� ேச0�� பிரா0�தி#ேபா�. 

உலக ம�க8 அறியா� ேச0��� ெகா4ட பைகைமக8 ந:Gகி அ'8 ஞான 

வா��ைக வா��திட மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி அைனவ'� ெபற ேவ4$�… 

அ'8 ஞான� ெபற ேவ4$�…! எ!2 பிரா0�தி#ேபா�. 

1.சாமானிய0க9� அ�த மக5ஷிகளி! அ'8 ச�திைய# ெபற. ெச)%� ச�தியாக 

2.எ�ேலா'� மக5ஷிகளி! அ'8 வ-ட�தி� ஒ!றிைண�� வாF� நிைலைய 

உ'வா��ேவா�. 

 

 
 
 



 
ஆமீக ெநறி ெகா�� ெசய-ப�டா- ம��� தா� உலக மா8றைத த��க 

=2<� – ஈ�வரப�ட( 

  

இ!ைறய இ#Kமியி! Kம�திய ேரைகயி! ேந0 ேகா-ைட ைவ�� அ�த 

நிைலயி� இ!ைறய விMஞானிகளா� ேமேல வான ம4டல�தி� வான இய� 

<-ப� க'விகைள ைவ�� இ#Kமியி� ஏ1ப$� இய1ைகயி! மா1ற�ைத� 

க4டறிகி!றன0. 

அைத# ேபால இ#Kம�திய ேரைகயி! ைமய�தி� இ#Kமியி! உ8 பாக�தி� சில 

நிைலகைள. ெச)வி�தா� இ# Kமி ஈ0�� ெவளி#ப$��� Hவாச�தி! 

த!ைமைய� ெகா4$… 

1.இ#Kமியி� த1ெபாF�� இனி நட�க#ேபா�� கால�தி! இய1ைகயி! 

சீ1ற�திலி'�� 

2.எ�ெத�த இடGகளி� நிகழ#ேபா�� ெப'� மா1ற�ைத� க4டறி�� அ�த 

ஆ�மா�கைள� கா�திட,� ���தி$�. 

வான நிைலயி�தா! இவ0களி! ஆரா).சி நிைல எ�லா� உ8ள�. Kமியி! உ8 

நிைலகைள அதிகமாக� காண �யலவி�ைல. 



ஆனா� இ#Kமி கவ0�� ெவளி#ப$��� நிைலயிலி'��தா! இ#Kமிைய. 

H1றி%8ள வான நிைல%� உ8ள�. 

வள0�தி-ட விMஞான�தி! ச�தி அறி�த ஆ�மா�களினா� அவ0களி! 

ச�திையேய ெசய� ெகா4$ கா�தி$� நிைல#ப$�தி$� ஆ�மீக ெநறிைய%� 

கல�க வி-டா� உலைக� கா�க,� ���தி$�. 

இ*,லைகேய ெசயலா�கி$� ச#த5ஷிகளி! ச�தி ெகா4$… 

1.மனித உட�ட! உ8ள விMஞான ஆ�மா�களினா� 

2.இ*,லைக இ�கலியி! கைடசி மா1ற�திலி'�� கா�தி$� ச�தி நிைல%� 

உ4$. 

ஒ*ேவா0 ஆ�மாவி1�ேம ஆதி ச�தியி! ெசய� ச�தி அைன��� உ4$. 

ெசய�ப$�தி-டா� அ�த ந1ச�தி%ட! கல�ேத ெசயலா�கிட ��%�. 

ச�தி ெபா�வானேத…! 

ெம) வழி ெச��� பாைதைய� தா! எ�மா� கா-�ட ��%�…. ஏ12� 

ெகா8வ�� அத! வழி ெசய�ப$��வ�� அவரவ0க8 எ4ண�தா� தா! அ� 

��%�. 

ஞான*! ெகா��*� அ!� வா�*க� 

ஒ' ந4ப0 த! வா��ைகயி� ஏ1ப-ட ேவதைன ெகா4$ ெசா��� ெபாF� 

அவ0 வா��ைக�� வழி கா-$கி!ேறா�. வழி கா-�ய நிைலகளி� அவ0 

கOடGகைள நா�� அறி�� ெகா4ேடா�. 

ஆனா� அறி�� ெகா4டா�� அவ0 வா��ைக�� வழி வ��கி!ற�. இ�த 

வழியி� ெசயலி! ெதாடைர நா� ெச)கி!ேறா�. அ$�� நா� ந� ெதாழி���. 

ெச��� ெபாF� இ�த ேவதைன#ப-ட மன� 6டேவ நி1��. 

ந�ல மனதி� ப$� இ�த ேவதைனைய. H�த#ப$�த#ப$�த ேவ4$� 

அ�லவா…! 

ந4ப'�� ந�ல வழி கா-�வி-ேடா�. ஆனா� நா� ேக-டறி�த ேவதைனைய 

அ$�த நிமிடேம H�த#ப$�திவி-$ “இனி உ! எதி0கால� சிற#பாக இ'���…” 



எ!2 ெசா!னா� நா� ெசா�வைத அவ'� ஏ12� ெகா4டா� அGேக 

சிற#பாகி!ற�. அவ'�� லாப�� வ'கி!ற�. 

ஆனா� “ஐேயா…! இ#ப�� கOட#ப$கி!றாேய… எ!2 எ4ணி.., 
1.“இ�தா இ�த# பண�ைத ைவ��� ெகா8…” எ!2 சGகட#ப-$� ெகா$�தா� 

சGகடேம வ'�. 

2.ேவதைனயான உண0,க8 தா! வ'�… அவ'� ேவதைன%ட! தா! 

வாG�வா0. 

3.இ�த ஒலியி! மா1றGக8 இ�த ேவைலைய. ெச)%�. 

4.இர4$ ேப'� ெக-ேடா�… உ!னாேல நா! ெக-ேட! எ!னாேல ந: ெக-டா) 

எ!2 ேதா#;�கரண� ேபாட ேவ4�ய� தா!. 

இ�ெவ�லா� இய1ைகயி! ெசயலி! நிைலக8. “உண0வி! இய�கGக8” தா! 

இைவக8. 

சாதாரண வா��ைகயி� மனிதனி! உண0,க8 எ#ப� இய��கி!றேதா இைத# 

ேபா!2 தா! இ!2 விMஞான�� பல எெல�-ரானி� (ELECTRONIC) 

க'விகைள%� ேலச0 (LASER) ேபா!ற நிைலகைள%� உ'வா�கி இய��கி!ற�. 

ஒ' க�#[-ட5! �ைண ெகா4$ வி4ணிேல இரா�ெக-ைட. 

ெச���கி!றா0க8. இ�த� தைர மா0�க�தி� இ'#ப� <4ணிய அைலக8 தா!. 

இைத%� அைத%� இைண�க#ப-$ இய�திர�தி! நிைலக8 ெகா4$ பல ட! 

எைட ெகா4ட அ�த இரா�ெக-ைட வி4ணிேல பற�க வி$கி!றா0க8. 

1.மனிதனி! எ4ண ஒலியாேல அ� உ'வா�க#ப-$ 

2.அ� திைசைய அறி%� அ�த உண0ைவ� தன��8 பதி, ெச)த பி! 

3.சிலிகனாக (SILICON) மா12கி!றா! விMஞானி. 
4.உண0வி! நிைலக8 ெகா4$ அைலகைள# பதி, ெச)கி!றா!. 

இ#ெபாF� நா� எ#ப� நாடா�களி� பதி, ெச)த இைசேயா படேமா தி'#பி அைத 

இய��� ெபாF� அ�த இைசயி! த!ைம ெகா4$ மனிதைன மகிழ. 

ெச)கி!ற�… ஆட. ெச)கி!ற�… இய�க. ெச)கி!ற�.. இெத�லா� மனித! 

உண0,க8. 



இைத# ேபா!2 தா! இ�த� க�#[-ட'��8 இ'��� நிைலக8 சிலிக! – 

உண0வி! அைலகைள ஒலி பர#;� நிைலக9� <4ணிய அைலகைள இF��� 

கா�த ெச�கைள இய�க. ெச)� அத1�8 இய�க#ப-$. சிலிகனாக 

மா12கி!றா!. 

நா� எ4D� உண0வி! த!ைம நம��8 உட���8 ;�கி!ற�. அதாவ� 

கா�த� உண0, ெவ#ப� L!2� ேச0�� நா� எ4D� நிைலக8 அைன��� 

சிலிகனாக (அD ெச�களாக) ந� உட���8 மா2கி!ற�. 

அைதேய தா! ;ற நிைலக8 ெகா4$ அக�தி! நிைலகளாக. சிலிகனாக 

மா12கி!றா0க8. அ�த உண0வி! இய�க� வ'� ெபாF� எ�வாக 

மா2கி!ற�…? 

1.இய�திர�தி� எ-ட ��யாத Nரமாக இ'�தா�� ேலச0 ;லனி! இய�க�ைத 

2.கதி5ய�க. ச�திகளாக இ'�தா�� 

3.ேரடா0 (RADAR) எ!ற ஒலி அைலகைள� தன��8 இய�க. ெச)� 

4.இGகி'�� (தைரயிலி'��� ேரடா0) வி4ணிலி'#பைத� தன��8 அ�த 

<4ணிய அைலகைள� கவ0�� இF��� நிைல%� வ'கி!ற�. 

ஆனா� அேத சமய� வி4ணி� அI#;� இய�திர�திேல%� ேரடா0 எ!2 

<4ணிய அைலக8 ைவ��� ெபாF� அ�த ேரடா0 த!Iைடய உண0வி! ஒலி 
அைலகைள# பி5�ெத$�� 

1.இGேக மனிதனா� ஒலியாக எF#ப-டைத 

2.உண0வி! ஒலிக8 உ�தி 
3.அGேக இய�திர�ைத இய�கி� திைச தி'#;கி!ற�. 

“இ*வள, ஆ1ற� ெப1றவ! தா! மனித!…” அ�த. சி�தைன��5ய நிைலக8 

வ'� ெபாF�தா! “மிக <4ணிய நிைலகைள%�” அறிகி!றா!. 

இ*வள, ஆ1ற� ெப1றி'�தா�� த! வா��ைகயி� வ'� த:ைமகைள ெவ!2 

உண0ைவ ஒளியாக மா12� திற! இ�ைல எ!றா� ம2ப�%� இ!ெனா' 

உட���8 தா! ெச�ல ேவ4$�. 

எ�த. சாமி%� கா#பா1றா�, எ�த. சாமியா'� கா#பா1ற ��யா�. நா� எ$��� 

உண0,கைள நம��8 “உ8 நி!2” இய��� உயிரான ஈச! அ� சைம�� 

அD�களாக விைளய. ெச)�வி$�. 



விைள�த உண0,கைள� த!Iட! இைண�த உயிரா�மாவா�கி அ$�த 

நிைலைய உயி0 உ'வா�கிவி$�. இதிலி'�� யா'� த#ப ��யா�. இைத நா� 

ெதளிவாக� ெத5�� ெகா8ள ேவ4$�. 

 



 

உதவி ெச�கிேறா� எ�றா>� அ� நம�* உபதிரவமாக ஆகிவிட� Jடா� 

  

யா� (ஞான�') ெசா��� இ�த� தியான�ைத கணவ! மைனவி எ$��… 

இ'வ'� ஒ!2 ேச0�� வாழ�6�ய ப��வ�ைத%�… �$�ப�தி� 

ஒ12ைமயாக இ'�க�6�ய நிைலகைள%�… �ழ�ைதகைள எ#ப� வள0�க 

ேவ4$� எ!ற நிைலகைள%�… ந:Gக8 அைனவ'� வழி நட�தி� கா-ட 

ேவ4$�. ம1றவ0க9��� எ$��. ெசா�ல ேவ4$�. 

ஆனா� 

1.ேக-காதவ'��. ெசா!ன :0க8 எ!றா� அGேக ெவ2#; தா! வ'� 

2.உGகைள அDகி வ'ேவா'��� தா! ெசா�லி# பழக ேவ4$�. 

அDகி வராதவ'�� இ�த� க'���கைள. ெசா!ேனா� எ!றா� உGகைள 

அH�தமான நிைலகளி� ேபச� ெதாடGகிவி$வா0க8. 

பா���8 காபி� Nைள%� இனி#ைப%� ேபா-டா� ந!றாக இ'���. ஆனா� 

அதிேல விஷ�ைத# ேபா-$� ���தா� எ#ப� இ'���…? 

சில'ைடய உண0,க8 அ#ப� இ'���. 



அ�த மாதி5 இ'�தா��… அவ0க9� ந�ல நிைலக8 ெபற ேவ4$� எ!2 நா� 

தியானி�� அவ0க8 ெபா'ளறி%� ச�தி ெபற ேவ4$� எ!ற எ4ண�ைத நா� 

வள0��� ெகா8ள ேவ4$�. 

நாளைடவி� அவ0க9ட! ேப.H ேவ2 வைகயி� ெதாடர#ப$� ேபா� அவ0க8 

தி'�தி வாF� அ�ல� சி�தி�க. ெச)%� த!ைமக8 அவ0க9��� ஏ1ப$�. 

இைத எ�லா� ந� மனித வா��ைகயி� ெதளிவா�கி� ெகா8ள ேவ4$�. 

அேத ேபா!2 உய0�த மனித0களாக இ'#பா0க8. எ�ேலா'��� உதவி%� 

ெச)தி'#பா0க8. ஆனா� உதவி ெச)த நிைலயி� உதவி ெப1றவ0 ச�த0#ப�தி� 

இற�� வி$கிறா0. 

அ�த� கைடசி ேநர�தி�… 

1.”இ!னா0 தா! என�� உதவி ெச)தா0…” எ!ற எ4ண�தி� அ�த ஆ!மா 

பி5�தா� 

2.உதவி ெச)தவ'�� நா! எ!ன ைக�மா2 ெச)ய# ேபாகிேற!…? எ!ற 

எ4ண��ட! பி5�தா� 

3.உதவி ெச)தவ'ைடய உட���8 இ�த ஆ!மா வ��வி$கி!ற�. 

ஆனா� அவ0 தவ2 ெச)யவி�ைல… உதவி தா! ெச)தா0. 

ஆகேவ அ�த மாதி5 உதவி ெச)தா�� உடைல வி-$# பி5%� ஆ!மா 

உட���8 வரா� த$�க ேவ4$� எ!றா� உதவி எ#ப�. ெச)ய ேவ4$�…? 

எ!2 ெத5�� ெகா89Gக8. 

இ�த� தியான�ைத� கைட#பி�#ேபா0 அைனவ'� எ�த உதவி ேவ4$� 

எ!றா�� எ#ப� ேவ4$� எ!றா�� ெச)யலா�. 

உயிரான ஈசைன# ;'வ ம�தியி� ஈCவரா… எ!2 எ4ணி 
1.அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ேபர'9� ேபெராளி%� நாGக8 ெபற ேவ4$� 

2.எGக8 உட� �Fவ�� அ�த. ச�தி படர ேவ4$� எ!2 உட���8 பா).சி 
வி-$ 

3.யா'�� உதவி ெச)கிேறாேமா அவ0க8 உடலி� மக5ஷிகளி! அ'8 ச�தி படர 

ேவ4$� 

4.அ�த� �$�பGக8 நல� ெபற ேவ4$� அவ0க8 உட� நல� ெபற ேவ4$� 



எ!2 ெசா�லி 
5.இைத# ெப12� ெகா89Gக8… ந:Gக8 நல� ெப2வ :0க8… எ!ற அ'8 

உண0விைன வா�காக� ெகா$�க ேவ4$�. 

அேத சமய�தி� அவ0 ேவதைன#ப$வைத எ4ணி நா� எ$��� ெகா4டா� அ�த 

ேவதைன�� வலிைம அதிக�… ந�ைம%� ேவதைன��8ளா�கிவி$�. 

ஆனா� அைத எ�லா� அட�கியவ! மக5ஷி. 
1.அைத நா� எ$��# பழ�க#ப$�தி 
2.இைத. ெசா�லி� தா! நா� அ$�தவ0க9�� உதவி ெச)ய ேவ4$�. 

அ$�தவ'�� உதவி ெச)%� �! இைத �தலி� நா� க12� ெகா8ள 

ேவ4$�. 

எ�த ஒ' ேநாயாளிைய# பா0�க. ெச!றா�� உடேன ஆ�ம H�தி ெச)� ெகா4$ 

நம��8 மக5ஷிகளி! உண0ைவ வ�வாக ஏ1றி� ெகா8ள ேவ4$�. 

அத1� அ$�� அவ5! ேநாைய# ப1றி� ேக-டறி�த பி! அவ5! உண0.சிக8 

ந�ைம� தா�காதப� ேமேல ெசா!ன மாதி5 எ$�� அைத. சம#ப$�த ேவ4$�. 

அத1�# பி! அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ச�தி ேநாயாளியி! உடலி� படர 

ேவ4$�… அ�த� �'வ ந-ச�திர�தி! ச�தி அவ0 உடலி� உ8ள ஜ:வ அD�க8 

ஜ:வா!மா�க8 ெபற ேவ4$� எ!2 6-$� தியானGகளி� இ*வா2 ெச)� 

அவ'ைடய ேநா)கைள ந:�க,� அவ0க8 �$�ப�தி� மன பல� ெபற. 

ெச)ய,� இைத# ேபா!ற ஒ' நிைல�� வரேவ4$�. 

நா� ஒ*ெவா'வ'ேம இ�தைகய ஒ' பழ�க�தி1� அவசிய� வரேவ4$�. 

https://www.youtube.com/channel/UC9XCJhvPs5YdNCU0wc1forQ/ 
https://www.youtube.com/channel/UCmsCZ9Wff_7SWiVD_CrVnJg 

 

https://eswarayagurudevar.com/ 
 


