
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஒ� ெநா��	
 
ஏ�பட� ேபா	� 
மா�ற�… 

 



2 

 

 

கணவ� மைனவி ஒ�றி வாழ ேவ��யத�  !சம� 

  

மாயவர�தி	 ஒ� டா�ட� இ��கி�றா�. அவ�ைடய தாயா��� வய� 
எ�ப� இ���� அவ�ைடய கணவ� உடைல வி!"# பி$%� வி!டா�. 
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அ%த� தா& “எ� கணவ� எ�'ட� தா� இ��கி�றா�…” எ�ற 
நிைலயிேல அ� வா*%த�. ம+றவ�க, ெபா!ைட.� தாலிைய ந/�க0 
ெசா	லி இ��கிறா�க,. 

எ� கணவ� எ�'ட� இ���� ெபா2� ந/3க, ஏ� அைத ந/�க5 
ெசா	கிற/�க,…? எ�6 ம+றவ�க, ெசா	வைத ஏ+காதப7 
வ /!7+�,ேளேய அட3கி இ�%த�…. ெவளிேய ெச�றா	 அைதேய 
ேக!கிறா�க, எ�6…! 

அ%த அ�மா உபேதச வாயிலாக யா� ெவளி#ப"�திய :�தக3கைள இத+� 
;�னா7 ப7�தி��கி�றா�க,. அைத மனதி	 எ�ணி� ெகா�" 

1.இ%த மாதி$ ஒ� சாமி (ஞான��) வ�கி�றா�… அவைர நா� பா��க 
ேவ�"� 

2.அவைர பா��� அவ� எ�ன ெசா	கிறா� எ�ற விள�க3கைள� ேக!க 
ேவ�"� எ�ற ேநா�க�திேலேய இ�%த�. 

ஆனா	 வ /!ைட வி!" ெவளிேய வரவி	ைல. 

நா� (ஞான��) அவ�கைள0 ச%தி�க0 ெச�ேற�. அ#ேபா� 

1.ெத$%ேதா ெத$யாமேலா அ%த எ�ண� (எ�'ட� தா� கணவ� 
இ��கிறா�) என�� வ%த� 

2.சா5திர3கைள# ப+றி ப7��� ெபா2� என�� அ%த உ, உண�A 
ஒ�6 ேதா�றிய� எ�6 

3.விபர3கைள எ	லா� அ%த அ�மா ெசா	லிய�. 

கணவ'ட� இைண%� வா*கி�ேறா�. இ�வ�� ஒ�றாகி வி!டா	 
மைனவி இற%தா	 கணவ'� உடேன இற�கி�றா�… கணவ� இற%தா	 
மைனவி இற%� வி"கிறா,…! 

1.இ#ப7 ெர�" ேப�� ஒ�6 ேச�%� ஒேர உண�ேவா" ெச�றா	 

2.அ%த ஆ�மா�க, எ3ேக ெச	கிற�…? எ�6 இ%த ரகசிய�ைத எ	லா� 
நா� எ"��0 ெசா�ேன�. 

என�� இ%த0 ச�தி எ#ப7� கிைட�த�…? எ�6 அ%த அ�மா எ�னிட� 
ேக!கி�ற�. 
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உ3கBைடய தா& க�விேல ந/3க, விைளய#ப"� ெபா2� 

1.இ%த உண�ைவ# ப+றி ந/3க, ேக!டதா	 உ3க, உடலி	 
விைள%தி��கி�ற� 

2.அ%த உண�A தா� உ3கைள இய��கி�ற� எ�6 விபர�ைத0 
ெசா�ேன�. 

கணவ� எ�'ட� தா� இ��கி�றா� எ�6 தா� அறியாதப7ேய அவ�க, 
எ�ணி0 ெசய	ப!டா�க,. ஆனா	 சா3கிய� ெச&ய ஒ��� 
ெகா,ளவி	ைல… சா3கிய� ெச&யA� விடவி	ைல 

இ�%தாC�… உ�'ைடய கணவ�ைடய ஆ�மா ேவ6 எ3ேக.� 
ெச	லாதப7 உ� உடைல0 D+றி� ெகா�ேட இ�#பேத ந/ பா��கலா� 
அ�மா…! எ�6 ெசா�ேன� 

அ#ேபா� கணவனி� உண�வைலக, தன��, இ�%� அவ� வா*%த 
கால�தி	 எ#ப7 மகி*0சியாக இ�%தேதா அைத எ	லா� அ%த அ�மா 
க�களி	 பா��கி�ற�. 

அ%த மகி*0சியான நிைலயிைன அ%த� தா.� மக'� (டா�ட�) 
காEகி�றன�. பி� இ�ைற���தா� இ%த உ�ைமகைள நா3க, 
ெத$%� ெகா,ள ;7%த�… உணர ;7%த�…! எ�6 எ�னிட� ஆசீ�வாத� 
வா3கினா�க, 

எ� தாயி� அ�, கிைட�க ேவ�"�… எ� �"�ப�திC� அ%த நிைல 
கிைட�க ேவ�"� எ�6 அ%த உ�ைமைய� ெத$%� ெகா�ட பி� 
டா�ட�� ேவ�7 நி+கி�றா�. 

��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�, ேபெராளிைய� காைலயி	 நா�� மணி�� 
எ"�� அைத வள���� ெகா,B3க,. அ%த வCவி� �ைண ெகா�" 
அ%த ஆ�மாைவ உ%தி “வி�E��0 ெசC��3க,…” எ�6 ெசா�ேன�. 

அ%த ஆ�மா இவ�க, உடC��, ெச	லவி	ைல ெவளிேய தா� 
இ�%த�. உடைல0 D+றி� ெகா�7�#பைத அ%த உ�ைமகைள அவ�க, 
உண�கி�றா�க,. 
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யா� ெசா�ன ;ைற#ப7 அவ�க, ெச&த பி� அவ� ஒளி0 சGர� 
ெப6கி�றா�. 

ஏென�றா	 ;�னா7 அவ�க, ஒ� ெப$ய சா�ைவ0 ச%தி�� 
இ��கி�றா�க,. அவ� சில உபேதச3கைள� ெகா"�தி��கி�றா�. 
இராமாயண� மகாபாரத�ைத ப+றி0 ெசா	லி இ��கி�றா�. 

ஆனா	 சா3கிய3க, ம!"� ந/ ெச&ய ேவ�டா�…! எ�6 ஒ�ைற 
ம!"� ெசா�னா�… ம+ற விவர3கைள அவ� ெசா	லவி	ைல எ�6 அ%த 
அ�மா ெசா	கிற�. 

அவ� ெசா�ன ;ைற#ப7 எ� கணவ� எ�'ட� தா� இ��கி�றா� 
எ�ற ந�பி�ைக.ட� இ��கி�ேற�. 
1.அவ� க!7ய தாலி எ�'ட� இ�%தாC� 

2.அவ�ட� ஒ�றி ;2 மா3க	ய�கா$யாக�தா� நா� ெச	ல ேவ�"� 
எ�ற 

3.அ%த எ�ண�தி	 தா� நா� வா2கி�ேற�… எ�6 அ%த அ�மா 
ெசா�ன�. 

ஏென�றா	 இ%த உ�ைமகைள அறி%�� அறியாதப7 சில இட3களி	 
சில நிைலக, இ��கி�ற�. 

��நாத� கா!7ய அ�, வழியி	 I�6 ல!ச� ேபைர நா� ச%தி�ததி	 
“எ#ப7 எ	லா� இ%த உலக� இய3�கி�ற�…?” எ�பைத� க�"ணர 
;7%��. 

ஆகேவ… மனிதரான பி� இனி நம�� எ�ன இ��கி�ற�…? 

1.இ%த உடC��# பி� நா� பிறவியி	லா நிைல அைடய ேவ�"� எ�6 
உ6திைய ைவ�� வி!டா	 

2.நா� நி0சய� அ%த எ	ைல அைடகி�ேறா�…! 

அைத அைடவத+� தா� இ%த உபேதச�…! 
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ஒ� ெநா��	
 ஏ�பட� ேபா	� மா�ற�… 

  

விJஞான உலகி	 வா2� அJஞான வா*�ைக வா*%� ெகா�7���� 
நிைலயி	 அJஞான வா*�ைகயிலி�%� வி"ப!" ெம& ஞான 
வா*�ைகைய நா� ெதாட�த	 ேவ�"�. 

விJஞான வா*�ைகயி	 வ�� க"ைமயான விஷ�த�ைமகளா	 
L$யனி� இய�க0ச�தி எ�தைனேயா மா+ற3கைள0 ச%தி�� வ�கிற�. 

1.ெவயிலி� அ2�த� க"ைமயாக… இ�6 எ#ப70 D!ெட$��� 
ெவயிலாக வ�கி�றேதா 

2.L$யனி� இய�க� ஒ� ெநா7��, கர�!ைட அதிகமாக உ+ப�தி 
ெச&.� நிைலயாக 

3.Mமி��, நிலந"�க� ஏ+ப"வ� ேபா	 மனிதனா	 உ�வா�க#ப!ட 
கதி$ய�க# ெபாறிக, L$யைன அE�� நிைலயாகி வி!ட�. 

ஒ� எல�!$� வய�ட� இ�ெனா� எல�!$� வய� உரா&%தா	 
அதிகமான மி�சார� பா&%� ப	:க, ஃ#O5 ஆவ� ேபால 

1.ஒ� ெநா7��, L$ய'��, தா��த	 அதிகமாகி அதிகமான 
கா%த#:ல�கைள அ� உமி*�தி 
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2.அ%த உண�Aக, மனித உயி���, உராய#ப!" அதனி� உண�வி� 
ெதாடராக அதிகமான உண�0சிகைள� P�7 

3.ந� உடலி	 உ,ள அE�களி	 க"ைமயான மா+ற3க, மா+ற#ப!" 

4.மனிதேன மனிதன	லாத நிைலக, ெசய	ப"��� உண�0சிகைள� 
P�7 மனிதைன� தா�கி"� நிைலயாக வ��. 

ஒ� ெநா7 மா+ற�தி� நிக*Aகளிலி�%� உ3கைள� கா�கA� உ3க, 
சா�:ைடயவைர� கா�கA� இ%த உலைக� கா�கA� அ�, ஒளியி� 
உண�ைவ தின;� காைல ��வ தியான�தி	 கணவ'� மைனவி.� 
எ"�க# பழகி� ெகா,B3க,. 

1.மாமக$ஷி ஈ5வராய ��ேதவ$� அ�, நம�� உ6�ைணயாக இ��க 

2.”நா� அைனவ�� ஒ�6…” எ�ற நிைலகளி	 ��வ ந!ச�திர�தி� ச�தி 
ெபற 

3.எ3கி�%தாC� ��வ தியான�தி	 நா� அைனவ�� ஒ�றிைண%� 
தியானி��# பழக ேவ�"�. 

��வ ந!ச�திர�தி� அ2�த�ைத நா� அதிகமாக� R!7 அைத 
அட��தியாக உலெக3கிC� பரவ0 ெச&� உலக ம�கைள.� கா�க 
;7.�… அவ�கைள.� நா� ந	லவ�களா�க ;7.�. 

உலக ம�களி� த/ைமயான உண�Aக, நம��, இ�%தாC� 
பைகைமயான உண�ைவ வள���� த�ைமயிலி�%� ந�ைம மீ!7� 
ெகா,ள ;7.�. 

மாமக$ஷி ஈ5வராய ��ேதவ� நம�� அ�ளிய அ�, வழி#ப7 இ%த 
வா*�ைகயி	 வ�� பைகைமகைள மா+றி நJசிைன ெவ�6… நJசிைன 
ெவ�றி"� அ�, உண�வி� த�ைமைய நம��, உ�வா�கிட	 
ேவ�"�. 

ந� ஆறாவ� அறிைவ� கா��திேகயா எ�றாC�… த/ைமக, :கா� 
ேசனாதிபதியாக அ�, ஒளியி� உண�ைவ எ"��� த/ைமகைள� த"�� 
நி6�தி அத'ைடய ெசயலா�க3கைள மா+றிட	 ேவ�"�. 
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ஞானிக, கா!7ய அ�, வழி#ப7 ெம& உண�வி� வழி#ப7 நா� 
வா*%ேதாெம�றா	 அ"�� நம��# பிறவி இ	ைல. அைத அைடவ� 
தா� மனித'ைடய கைடசி எ	ைல. 

1.உயி� ேதா�றி உண�வி� த�ைம மனிதனாக உ�வா�கிய நிைலகளி	 

2.உயி�ட� ஒ�றிய உண�வி� அறிவாக ஒளியாக மா6த	 நா� 
ேவ�"�. 

எ�தைகய அ2��# ப!டாC� உடைல நா� P&ைம#ப"��கி�ேறா�. 
இ%த உடலிேல ஒ� திரவகேம ப!" அதனா	 தைசக, ெவ%தாC� நா� 
ம�%ைத# ேபா!" அைத ஆ+ற� ெதாட3�கிேறா�. 

இைத# ேபா�6 

1.க"� ேவதைனயான உண�Aகைள Tக�%தாC� “அ�, மக$ஷிக, 
உண�Aகைள ைவ�� அைத ந/�கிட	 ேவ�"�…” 

2.இ�ேவ வா*�ைக எ�ற நிைலயி	 அ�, வா*�ைக வா*ேவா� 

3.அ�, ஆ+றைல நா� ெப6ேவா�… அ�, ஆைச.ட� வா*ேவா�. 

இைத# ேபராைச எ�6 Rட0 ெசா	லலா�…! 

அ�, வா*�ைக வாழ ேவ�"� எ�ற இ%த ஆைச எ�6ேம நம��, 
நிைலயானதாக இ��க ேவ�"�. அத� வழி வள�0சி அைட%தா	 “உட	” 

எ�ற ஆைசயிலி�%� வி"ப"கி�ேறா�. 

ஆனா	 உடC�காக வா2� ேபா� “எ�ணியப7 நட�கவி	ைல…!” எ�6 
ந�;ைடய ஆைசக, தைடப"� ெபா2� இ� ேபராைசயாக மா6கி�ற�. 
1.;தலி	 ஒ� ப�தாயிர� Uபா& இ�%தா	 ேபா�� எ�6 நிைன#ேபா� 

2.அ� வ%த பி� அ"�� ஒ� ல!ச� கிைட�தா	 ேபா�� எ�6 
நிைன#ேபா�. 
3.;தலி	 ஒ� சிறிய வ /!ைட� க!7 இ�#ேபா� 

4.அ"�� இைத� கா!7C� விசாலமான வ /!ைட� க!7னா	 நலமாக 
இ���� எ�6 ஆைசைய� R!7� ெகா�ேட இ�#ேபா�. 
5.சிறி� தைட#ப!டாேலா ேவதைனக, R7வி"�. 

இைத# ேபா�ற நிைலகளிலி�%� நா� வி"பட ேவ�"�. 
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ஆகேவ இ�ைள அக+றி"� அ�, ச�திைய# ெப6ேவா�… ெம& 
ஞானிகBட� ஒ�றி வா*ேவா�… ெம& ஞான வா*�ைக வா*ேவா� 

உயி�ட� ஒ�றி நா� வா*ேவா�… எ�6� ேப$�ப� ெப6ேவா�… ெப� 
வா*�ைக வா*ேவா�. பிறவி இ	லா நிைல அைடேவா�… அ�, ஒளியாக 
எ�6ேம நிைல ெகா,ேவா�. 

1.L$யேன அழி%தாC� அக�ட அ�ட�தி	 எ�6ேம நா� எ�6� 
பதினா6 எ�ற நிைலகளி	 ஏகா%தமாக வாழலா� 

2.ைவ��ட ஏகாதசி ைவ��ட� எ�றா	 அக�ட அ�ட�திC� ஏகா%த 
வா*�ைக வாழ�R7ய த�ைம. 

பைகைம உண�Aக, நம��, வளரா� அைனவ�� நல� ெபற ேவ�"� 
எ�ற வா*�ைகைய வாழ� ெதாட3கினா	 இ�ேவ ைவ��ட ஏகாதசி…! 

எ�6� பைகைமக, :காத நிைலயாக வ�கி�ற�. 

ஆனா	 விஷ�தி� த�ைம அதிக$�� வி!டா	 :வியி� ஈ�#:��, 
ந�ைம0 சி�க ைவ��வி"�. இதிலி�%� நா� மீ�" அ�, மக$ஷிகளி� 
அ�, வ!ட�தி	 வா*ேவா�… ஏகா%த நிைல ெப6ேவா�. 

ேப$�ப� ெப6ேவா�… ஏகா%த நிைல ெப6ேவா�…! எ�6 பிரா��தி�� 
நிைறA ெச&கி�ேற� (ஞான��). 
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நட#தைத நிைன$% ேவதைன�ப&வ%�… நட�க� ேபாவதாக� கன' 
கா(வ%� நம�	க#தத)ல…! 

  

சி6 சி6 மைழ� �ளிக, தா� ெப�� ெவ,ளமாக0 ெச	கிற�. நா+6 
ந!"# பயி� ெச&�.. அ%த# பயிைர விைளய ைவ��… அைத எ"�� வ%� 
நா� சைம��# ப��வ#ப"�திய பி� தா�… நா� உணைவ உ!ெகா,ள 
;7கி�ற�. 

அேத ேபா	 தா� இ%த� தியான ;ைறயிC� ந�ைம நா� சி6க0 சி6க# 
ப��வ நிைல��# பத#ப"�தி�தா� அ%த நிைல�� நா� வழியைம�� 
வ%திட ;7.�. 
1.அவசர#ப!"�… 

2.இ���� நிைலயி	 கச#:ட'�… 

3.ஆவ	 நிைலயி	 ஆைச#ப!"� வ�வத	ல தியான நிைல. 
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ெம& ஞான�ைத# ெப6� தியான நிைலயி� ப��வ� எ�ன…? 

1.த� வா*�ைக.ட� ஒ�றி உய�%� 

2.சி6 சி6 நிைல��� ந� எ�ண�ைத.� ெசயைல.� ப��வ#ப"�தி 
3.ந� உடலிC,ள அE�கைள எ	லா� ந� நிைல��0 ெசய	ப"� 
த�ைம��� ெகா�" வ%� 

4.நா� எ�ற நிைலையேய… இ%த உட	 எ�'� R!ைட நா� மற��� 
நிைல ெகா�" 

5.ந�ைம நா� ப$ப��வ#ப"�தி ந�;, இ���� அ%த ஆ�மாைவ நா� 
க�" 

6.அ�, வழியி	 நா� இைத இய��� த�ைமைய# ெப+6 

7.அ%த ஆ�மாவி� நிைல ெகா�" ெப�� உ�னத ச�திைய நா� ஈ��� 
எ"�கலா�. 

இ%த உலக� DழC� Dழ+சி நிைலயி	 ந� ஆ�மாவி+� வி�ணிலி�%� 
வ%� ெகா�7���� மக$ஷிகளி� அ�, ச�திகைள ேநர7யாக ஈ���� 
நிைலைய ஏ+ப"�தி� ெகா�" அதிலி�%� ந� நிைலைய நா� ஞான 
நிைல��� $ஷியி� நிைல��� உய��தி� ெகா,ள ;7.�. 

1.நட%தைவகைள நிைன#ப�A� 

2.நட�க# ேபாவனவ+ைற� கனA கா�ப�A� 

3.ஞான நிைல��� $ஷி நிைல��� உக%தத	ல, 

4.ேந+6… இ�6… நாைள… எ�ற பா�பா7	லாத பகC�… இரA�… பி$�� 
எ�ணாம	 தியான நிைலைய# ெப+றிடலா�. 

ெவ6� பாட நிைலயிலி�%ேதா ேபாதைன நிைலயிலி�%ேதா த�', 
அ0ச�தியி� அ�ைள ஒVெவா�வ�� ஈ��� எ"�திட ;7யா�. 

பாட நிைல.� ேபாதைன ;ைற.� நம�� வழி கா!7 நிைல தா�. வழி 
அறி%� ெசய	ப"வ� “ந�;ைடய ெசயலினா	 தா�…!” இ%த நிைலைய 
ஒVெவா�வ�� ஏ+6� ெகா�" ஒVெவா�வ�� 

1.த� நிைலயி	 ெஜப நிைல எ�றா	 எ�ன…? 

2.அ� ெத&வ�தி� ச�தியி� அ�ைள நா� எ#ப7 ஈ��� எ"�திட 
;7.�…? எ�6ண�%� 

3.த� த� நிைலயி	 நட%தவ+ைற மற%� 
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4.நட�க# ேபாவைத எ�ணிடாம	 இ�6 இ���� நிைலயி	 எ�ண� 
ெகா�ேட ெஜபி�தி"3க,. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

நா� காைலயிலி�%� இரA வைரயிC� க�களா	 பா��� நம��, 
பதிவான உண�Aக, Tகர#ப!" ந� ஆ�மாவாக மா6கி�ற�. 

நா� Dவாசி��� ெபா2� உயி$ேல ப!டAட� அ%த%த உண�0சிகளாக 
இய��கி�ற�. உடC��, ெச�6 அEவாக உ�வா�� க�வாக 
உ�வாகி�ற�. 

உதாரணமாக ஒ�வ� ேவதைன#ப"கி�றா� எ�றா	 அவ$டமி�%� 
ெவளி#ப"� அைலக, L$யனி� கா%த# :லனறிவா	 கவர#ப!" 
அைலகளாக# பரவி வ�கி�ற�. 

அ%த அைலக, எ	லா� இ%த� கா+6 ம�டல�தி	 கல�கி�ற�. 
அைத�தா� “பரமா�மா” எ�6 ெசா	வ�. அவ� ேவதைன#ப"வைத நா� 
உ+6# பா���# பதிவா�கிய பி� க�ணி� கா%த :லனறிA அ%த 
அைலகைள� கவர0 ெச&கி�ற�. 

அ#ெபா2� L$யனி� கா%த# :லனறிவா	 கவர#ப!ட அ%த ேவதன#ப!ட 
உண�Aக, பரமா�மாவிலி�#ப� ந� ஈ�#:��, வ�கி�ற�. அ� ந� 
“ஆ�மாவாக” ம6கி�ற�. 

ஆக… நம�� ;� உ,ள கா+6 ம�டல�திலி�%�தா� Dவாசி�கி�ேறா�. 
எ%த உண�வி� த�ைமைய எ"�கி�ேறாேமா (பரமான இ%த# Mமியி	) 
இ%த# “பரமா�மாவிலி�%� தா�… ந� ஆ�மா” எ"�கி�ற�. 

அ%த அைலக, ந� ெநJD# ப�தியி� அ�கி	 வ�கி�ற�. I�கி� 
�வார3க, கீ* ேநா�கி இ�#பதா	 அைத� கவ�%� Dவாச�தி+�, 
ெச	கி�ற�. 

I�கி� வழியாக Dவாசி�க#ப!ட உண�Aக, “கவன ஈ�#: நர�:” கவ�� 
:�வ ம�தியி	 உ,ள ந� “உயி$ேல” ேமா�கி�ற�. 
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உயி$ேல ேமாதியபி� “ஒ…�…” ேவதைன#ப!ட உண�வைலகைள0 
Dவாசி�தா	 ேவதைனைய நம��, ஊ!"� உண�0சிகைள உயி� 
ஊ!"கி�ற�. 

அ%த உண�வி� த�ைமைய ந� உயி� Tக�%� உடC��, ெச�றபி� 
“ஜ/வா�மாவாக” மா6கி�ற�. அதாவ� உடC��, T�ணE�க, 
விைள%� ேவதைன#ப"� அEவாக ஜ/வ ஆ�மாவாக மா6கி�ற�. 

இ#ப7 எ%ெத%த �ண3கைள நா� எ"��0 Dவாசி�கி�ேறாேமா 
அைதெய	லா� உயி� ஜ/வ அE�களாக ஜ/வா�மாவாக உடலாக ந� உயி� 
விைளய ைவ�கி�ற�. 

இ%த ஜ/வா�மாவி	 விைள%தைத�தா� “உயிரா�மா” எ"�கி�ற�. 
பாலிலி�%� ெவ�ைணைய# பி$#ப� ேபா	 ந� உடC��, விைள%த 
ச�ைத உயி� உயிரா�மாவாக மா+றி� ெகா,கி�ற�. 

உயிரா�மாவி	 இ���� ச���ெகா#ப�தா� நா� அ"�த உட	 ெபற 
;7.�. ஆகேவ இ%த வா*�ைகயி	 எதைன நா� எ"�கி�ேறாேமா 
அதனி� வC�த�ைமேய உ�வா�க#ப"கி�ற�. 

அ#ெபா2� எைத நா� ந� உயிரா�மாவா�க ேவ�"�…? 

நJசிைன ெவ�6 உயி�ட� ஒ�றிய உண�ைவ ஒளியாக மா+றி இ�6� 
வி�Eலகி	 வா*%� ெகா�7���� அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி 
நா3க, ெபற ேவ�"�. 

அ� எ3க, உட	 ;2வ�� படர ேவ�"� எ�6 க�களா	 பதிA 
ெச&� அைத நிைனA ெகா�" உயிரான நிைலக, ெகா�" உ%த 
ேவ�"�. 

அைத�தா� சிவ� ெந+றி� க�ைண� திற%தா	 D!"# ெபாD�கிவி"வா� 
எ�ப�. 

ந� உடேல சிவ�. ந� உயிேர அக�க�. க�கேளா :ற� க�. 
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:ற� க�க, ெகா�" பிறைர# பா���� ெபா2� அ%த உண�வி� 
த�ைமைய ந� ஆ�மாவாக மா+றி நா� Dவாசி��� ெபா2� அ� அக� 
க�Eட� ேமா�� ெபா2� 

1.உடC��, உண�ைவ# பர#:கி�ற�. 
2.உண�ைவ அEவாக மா+6கி�ற�. 
3.அ%த உண�0சியி� த�ைமைய நா� அறிகி�ேறா�. 

த/ைமகளிலி�%� மனித� வி"ப"வத+� மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெபற 
ேவ�"� எ�6 உயி$ேல நிைனவிைன0 ெசC�தி எ3க, உட	 
;2வ�� படர ேவ�"� எ�6 “உ, ;கமாக� ெகா�" வர ேவ�"�”. 

நா� காைலயிலி�%� இரA வைரயிC� பிற�ைடய கYட3கைள� ேக!" 
அவ�கB��# பல ந�ைமக, ெச&தி�#பி'� இ%த உண�Aக, வ�� 
ெபா2� அைத� P&ைம#ப"�த ேவ�"�. 

ந�ைம அறியா� வ%� நம�� ;� D��" ெகா�7���� இ%த 
த/ைமயான உண�Aகைள அ%த ஆ�மாைவ# பிள�க ேவ�"�. அ#ப70 
ெச&தா	 நம��, உ,ள த/ய அE�கB�� ஆகார� கிைட#பதி	ைல. 

இைத ;ைற#ப70 ெச&வத+��தா� விநாயக� த��வ�ைத அைம�தன� 
ஞானிக,. 

காைலயி	 ந� உடைல� P&ைம#ப"�தி ந� ஆைடகைள� 
P&ைம#ப"�தியபி� விநாயகைர உ+6# பா���� ெபா2� ந� 
ஆ�மாைவ� P&ைம#ப"��� வழிைய அ�6 இVவா6 
;ைற#ப"�தினா�க,. 
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ெச)வ� ேதட� ேகா��கண�கான சி#தைனகைள. ெச/$தினா/� 
தன�	
 வ�� பைகைமகைள நி0வகி�	� திற� இ��கி�றதா…? 

  

வா*�ைக எ�ற நிைலகளி	 ெசய	ப"� ேபா� “ஒ� எJசினிய�” அவ� 
க�"பி7�த க�விைய உ�வா��வதி	 கால தாமதமானா	 ேவதைன 
எ�ற உண�A அவ���, அதிகமாகிற�. 
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இ#ப7 ேவதைனைய உ�வா�கி வி!டா	 பி� அத'ைடய நிைலக, ஆன 
பி� அ%த இய%திர�ைத0 சீராக# பய�ப"�த ;7யா�. 

காரண�… ேவதைன எ�6 வர#ப"� ெபா2� சி%தி��� த�ைம இழ%தா	 
அ�கி	 இ���� த�'ைடய சிYயைன (த�னிட� ேவைல ெச&பவைன) 
ேகாபி��# ேபDவா�. 

அவ� ெசா�னப7 ச$வர ெச&யவி	ைல எ�றா	… ச$யான பதி	 
ெசா	லவி	ைல எ�றா	 “ேபாடா அறிA ெக!டவேன… ஏ�டா இ#ப70 
ெச&கி�றா&…?” எ�6 சீறி#பா.� த�ைம தா� வ��. 

ஏென�றா	… 

1.மனித� தா� Tக�%த உண�வி� இய�க3க, – உயி�ட� ஒ�றி 
உண�வி� ெபாறிக, இய�கி 
2.அ%த உண�A எ#ப7 இய��கி�ற�…? எ�பதைன நம� ��நாத� 
ெதளிவாக எ"�� எ�னிட� Rறினா�. 

மனிதனி� வா*�ைகயி	 ஆைச.ட� தா� வா*கி�ேறா�. அ%த ஆைச 
நிராைசயாக எ#ப7 மா6கி�ற�…? நிராைசயாக மா6� ெபா2� மனித 
உண�Aக, எ#ப7 மா6கி�ற�…? 

ேவதைன எ�ற உண�A வர#ப"� ெபா2� ேநா& எ�ற நிைலக, 
வ�கி�ற�. பல �ைறகைள� க+6ண�%த டா�ட�கB� இ%த உடைல 
வி!" அதனா	 தா� ம7கி�றா�க,. ேவதைன எ�ற உண�A ெகா�" 
மீ�"� மனித� அ	லாத நிைலைய� தா� ெப6கி�றா�க,. 

1.ெச	வ�ைத� ேதட� ேகா7�கண�கான சி%தைனகைள0 ெசC�தி 
நி�வாக�ைத நட��� திற� வ%தாC� 

2.இ%த உடC��, இ���� பைகைமயான உண�Aகைள நி�வகி��� 
த�ைம எவ���� இ	ைல. 

அ#ப7 நி�வகி��� அ%த� திறைன# ெபற 

1.அைன�ைத.� ஒளியி� உண�வாக மா+றி"� அ%த ெம& ஞானியி� 
உண�ைவ 
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2.எவ� ஒ�வ� இ3ேக ேத7� ெகா,கி�றனேரா அவேர அதைன# ெபற 
;7.�. 

ஆகேவ… அ%த அ�, ஞான�தி� உண�வி� த�ைமைய நா� நம��, 
Tக�%� பழ�த	 ேவ�"�. 

விJஞான�தி� அறிA வ%தா	 அ� இ%த உடலி� இ0ைச�ேக 
வ�கி�ற�. ஆனா	 ெம& ஞான�தி'ைடய அறிவா	 ஒVெவா� 
அEவி� இய�க3கைள.� அறிய ;7கி�ற�. 

அ�, உண�வி� த�ைம ெகா�" ெம& ஞானிக, உண�ைவ நா� 
Tக�%� நம��, உ�வா�கி வி!டா	 த/ைமகைள அக+றி"� அ�� ெப�� 
ச�தியாக நம��, வ�கி�ற�. 

உதாரணமாக �6�:�தன� ெச&ேவாைர உ+6# பா��த பி� அ%த 
�6�:�தன�ைத உ�வா��� அEவாக ந� உடலி	 விைளய 
ஆர�பி�கிற�. 
1.அவைன நிைன��� ேபாெத	லா� இ%த உண�0சிக, P�"� 

2.ந�ைம அறியாமேல அ%த உண�Aக, இய�க#ப!" நா;� �6�:�தன� 
ெச&ேவா�… பா��கலா�…! 

அ� நம��, உ�# ெபறாதப7 த"�க ேவ�"ம	லவா…! 

ஏென�றா	 தவ6 ெச&கி�றா� எ�6 ெத$%� ெகா,ள ;7கி�ற�. அ� 
கா��திேகயா. கா��திேகயா எ�றா	 ஆறாவ� அறிA… ந�ைம� கா�தி"� 
ேசனாதிபதி. 

ஆகேவ… த/ைமயான உண�A நம��, வராதப7 த"�க ேவ�"� எ�றா	 
ேசனாதிபதி�� வC எ#ப7 ெகா"�க ேவ�"�…? 

நJசிைன ெவ�ற அக5திய� ��வனாகி… ��வ மக$ஷியாக உ,ளா�. 
1.அவனி� உண�ைவ அ"�த கணேம இைண�� ந� வா*�ைகயி	 வ�� 
த/ைமகைள அட��த	 ேவ�"�. 
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2.அ%த� த/ைமக, உ,:காதப7 ந� வழி�� அ� வச#ப"�ப7 ெச&த	 
ேவ�"�. 

நா� எ"��� ஞான�தி� வழிகளி	 அ�, ஒளியி� உண�ைவ� 
த�'ட� இைண�� த/ைமகைள அட3க0 ெச&ய ேவ�"�. அ� தா� 
அ3�சபாசவா…! 

த/ைமயான உண�ைவ நா� Tக�%தாC� அ�, மக$ஷிகளி� உண�ைவ 
Tக�%�… இைத ைவ�� அைத அட�கி நம��, ெசயலா+6� த�ைம ெபற 
ேவ�"� எ�பத+காக 

1.சி6 க	ைல� கா!7 (ஆலய�தி	 கா!ட#ப!",ள ெத&வ0 சிைல) 
2.அ"�� உ� வா*�ைகைய ந/ எ#ப7 அைம�க ேவ�"�…? 

3.இ%த உடைல வி!"0 ெச�றா	 ந/ எ�ன ஆவா&…? எ�ற நிைலைய� 
ெதளிவாக� Rறி.,ளா� அ�, ஞானி. 

இய+ைகயி� உ�ைம நிைலக, எ#ப7 மா6கி�ற�…? எ�பைத உண�%த 
ெம& ஞானிக,… உ�வா��� திற� ெப+ற ஆறாவ� அறிவா	 நா� 
எ#ப70 சீராக0 ெசய	பட ேவ�"� எ�6 கா!7.,ளா�க,. 

ெசா	வ� ந�றாக அ��த� ஆகிற� அ	லவா. 
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ப��பறிவினா) ச�பா2$% உடைல வள0�கலா�… அ�
 ஞான$ைத� 
ெப�றா) உயிரா�மாைவ வள0�கலா� 

  

பிற%ேதா�… வள�%ேதா�… வா*%ேதா�… ம7%ேதா�…! எ�ற சாதாரண 
நிைலயி	 மி�க3களி� வா*�ைக நிைல ேபால� தா� “ந� எ�ண�தி� 
ச�திைய…” நா� எ�ணி# பா��காம	 வா*கி�ேறா�. 
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1.இ%த எ�ண�… 

2.இ%த0 ச�தி… 

3.உட	 எ�'� R!7	 ஆ�மா உ,ள வைர “ெசய	ப"� த�ைம…!” 

4.உடைல வி!"# பி$%த பி�னா7 ஆவி உலக�தி	 அறி%திட ;7யா�. 
5.த� அறிைவ# ெப��கி� ெகா,ள ஆவி உலகி	 உ,ள ஆ�மாவினா	 
;7%திடா�. (இ� மிகA� ;�கிய�) 

பல ெஜ�ம3களி	 நா� எ"�த எ�ண3கB� ெசய	கB�தா� இ%த 
உடைல வி!"0 ெச�ற அ%த ஆவிகளா	 அறி%� ெகா,ள ;7.�. 

உடலி	 உ,ள ெபா2� எ%ெத%த நிைலைய அ%த ஆ�மா ெப+றேதா… எ%த 
நிைல ெகா�ட அறிவா+ற	 அ%த ஆ�மாவிேல இ�%தேதா… அேத 
நிைலயி	 தா� அ%த ஆ�மா D+றி� ெகா�ேடயி����. 

1.இ%த உலைக.�… 

2.தா� எ%ெத%த நிைலயி	 வா*%தேதா அ%த நிைல ெகா�ட 
மனித�கைள.�… 

3.அேத நிைல ெகா�ட இட�திC�தா�.. அ%த ஆ�மா ம6 ெஜ�ம� 
ெப+6 

4.“த� ேதைவைய எ#ப7# M��தி ெச&� ெகா,ளலா�…!” எ�ற ஆவCட� 

5.பல ஆ�"க, D+றி� ெகா�ேட இ��க ;7.�. 

ஆனா	 ம6 ெஜ�ம� ெப+6 இ�6 இ%த உலகி	 வா*%தி"� உடCட� 
R7ய ஆ�மா�க, எ	லா� த� நிைல உண�%� வா2� நிைல.� 
ஈ���� நிைல.� இ	லாம	 பிற$� நிைல ெகா�ேட த� எ�ண 
ச�திைய விரயமா�கி� ெகா�",ளா�க,. 

ஏென�றா	 நா� வா2� இ%த உலக�.. ம+ற ம�டல3க,… 

அ�டசராசர3க,… எ	லாவ+ைற.ேம அறி%� ெகா,ள மனித�களா	 
ம!"� தா� ;7%தி"�. 
1.இ�6 ஆ�ம உடCட� உ,ள மனிதனா	 ம!"� தா� 

2.எ	லா நிைலைய.� ஈ��� 

3.எ	லா உ�ைமகைள.� க�"ணர ;7.�. 
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அ�தைகய ச�திைய# ெப6� த�தி எ�ப� ஆ�… ெப�… �ழ%ைதக,… 

;தியவ�க,… எ�ற நிைல ெகா�" வய� வர�பி	லாம	 
எ	ேலா���ேம அ%த0 ச�தி.,ள�. நா� ஈ��� எ"��� நிைல ெகா�" 
தா� அ%த0 ச�தி நம�� உதAகி�ற�. 

மி�சார�ைத உபேயாகி�� ஒ� க"களA ெவளி0ச�ைத.� அதித/விர 
ெவளி0ச�ைத.� உ�டா��கி�ேறா�. அ%த%த0 சாதன�தி+�, எ%த 
அளவி+� மி�சார�ைத# பா&0Dகி�ேறாேமா அ%த நிைலயி	 நா� 
அதனி� ஒளிைய# ெப6கி�ேறா�. அைத# ேபால 

1.மனிதனி� ச�தி எ�ப� 

2.அ%த மி�சார�தி� ச�திையவிட அதிவிைரA ெகா�ட ச�தியாக உ,ள�. 
3.ஆனா	 இ�ைறய மனித�க, த� ச�திைய� தாேன உண�%� எ"��� 
நிைல இ	ைல. 

ப7#: எ�ற நிைலயி	 பல Z	கைள.� பல க	வி 5தாபன3கB��0 
ெச�6 ப7#ப�A� த� அறிைவ ெம�ேமC� வள���� ெகா,ள 
ேவ�"� எ�6 வி��:கிறா�க,. 

இ�%தாC� அறிA வளர ேவ�"�… 

1.த� எ�ண�தி	 வ /$ய ச�தி ெபற ேவ�"� 

2.த� நிைலயி	 பல உ�ைமகைள அறி%� ெகா,ள ேவ�"� எ�ற 

3.இ#ப7#ப!ட எ�ண�தி	 ப7#ைப வள���� ெகா,பவ�க, மிகA� 
�ைறA. 

ப7#பதனா	 த� வா*�ைக நிைல��க%த ெச	வ� ெப+60 ெச	வ0 
ெசழி#:ட� வாழலா�. 
1.உய�%த உ�திேயாக� கிைட��� 

2.உ�னத நிைல ெப+6 :க*%த நிைலயி	 வாழலா� எ�ற 

3.இ%த ஆசாபாச��ட� தா� இ�ைறய பாட நிைல.� ப7��� நிைல.� 

4.க	வி க+பவ����… க	வி :க!"பவ���ேம… உ,ள�. 

அ#ப7 வா*%திடாம	 அ0ச�தியி� அ�ைள ஏ+6 வா2� வா*�ைகைய# 
ெப+6 வா*%தி"3க,. 
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இ%த உட	 எ�'� R!ைட… ஆ�மாவி� நிைல ெகா�"… ந� எ�ண� 
எ�ற ெசயலினா	…! இ%த உடலி	 உ,ள ஒVெவா� அE�கைள ஆ+ற	 
மி�கதாக ஆ�கி 
1.இ%த உலக� அைன�திC� உ,ள ச�திைய� க�டறி.� ஆ+றC� 

2.இ%த உடைலேய நா� பற��� நிைல#ப"�திடA� 

3.எ%த நிைல��� இ%த உடைல நா� ஈ��� அ0ச�தியி� அ�ைள# ெப+6 

4.இ%த உலகி	 உ,ள ம�கB��# பல உ�ைமகைள உண��திட ;7.�. 

உ3கைள ந/3க, ந�:3க,…! 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

இ�6 ெப��ப�தியானவ�க, எைத எ"��� ெகா�7��கி�றா�க,…? 

சாமி (ஞான��) வ%தா�… சாமியிட� ஆசீ�வாத� ேக!ேட�. எ�ைன� 
கா#பா+6கிேற�…! எ�6 ெசா�னா�. அ#ப7 எ�றா	 “அவ� தாேன 
கா#பா+ற ேவ�"�…” எ�6 சாமிைய�தா� எ�Eகி�றா�கேள தவிர 

1.உ3க, கYடெம	லா� ந/3கிவி"� எ�6 ெசா	கிேற�. 
2.அைத ம!"� எ�Eவதி	ைல. 
3.கYட�ைத ம!"� இ6�கி# பி7��� ெகா,கி�றா�க,. 

சாமி ெசா�ன வழியி	 அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�திைய# ெப63க,. 
உ3க, உடC��, ெச�றAட� ேநாைய# பிள%�வி"�. உ3கB��, 
அ%த ந	ல� நட���. ஆைகயினா	 அ%த மக$ஷிகளி� அ�, 
ச�திகைள# ெப63க,…! எ�6 ெசா	கிேற�. 

ஆனா	 அைத யா�� எ�Eவதி	ைல. இ3ேக வ%தா	 உடேன என�� 
அ%த “விMதி” ேவ�"�. “விMதி இ�%தா	 ேபா��…” சாமி தா� 
கா#பா+6வா� இ%த எ�ண� தா� வ�கி�ற�. 

1.சாமி ெசா�னைவகைள நிைன�� 

2.அ%த அ�, ச�திகைள எ"�தா	 

3.”அ%த எ�ண�” ந�ைம� கா��� எ�ற எ�ண�தி+ேக வ�வதி	ைல. 
4.விMதி ெகா"�தா	 ேபா�� எ�ற எ�ண� தா� வ�கி�ற�. 
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ஆனா	 சாமி ெசா�னைத# பதிA ெச&ேவா�. நம�� ;� உ,ள இ%த� 
கா+6 ம�டல�தி	 மைற%தி���� அ%த அ�, ச�திகைள எ"#ேபா�. 
“ந	லதாேவா�…” எ�ற எ�ண� வர மா!ேட� எ�கிற�. 

ஆசீ�வாத� வா3கி0 ெச�றAட� சிறி� நாைள��# பா�#ப�. அ� 
கிைட�கவி	ைல எ�றா	 அ#:ற� எ�ன ெசா	வா�க,…! 

எ�ன… இ%த0 சாமி…? எ�ற நிைல���தா� ேபாவா�க,. இைத�தா� 
மீ�"� மீ�"� க+6� ெகா�" வ�கி�ேறாேம தவிர ேவ6 ஒ�6� 
இ	ைல. 

அேத மாதி$ ேகாவிC��0 ெச�6 அவ'�� இர�" ேத3கா& பழ�ைத 
ைவ�� உைட�ேதா� எ�றா	 ச$யா�� எ�ற நிைலயி	 ெச	வா�க,. 

விரத� இ�%� இ� எ	லா� ெச&த பி� “நிைன�த� நட�கவி	ைல” 

எ�றா	 

1.எ�ன சாமி இ�…,? 

2.எ�தைன நா, தா� இ%த0 சாமி எ�ைன0 ேசாதி�கிற� எ�6 
பா��கிேற�…! 

3.நா� எ�தைன நா, விரதமி�%ேத�…? எ	லா� ெச&ேத�…! எ�பா�க,. 

;தலி	 சாமி… கடA,…! எ�6 ��பி"வா�க,. கைடசியி	 அைத� “க	” 

எ�ேற நிைன�க ஆர�பி��வி"வா�க,. ேகாவிலி	 அ#ப7�தா� 
நிைன�கி�ேறா�. 

1.அ%த0 சிைல தா� கடA, எ�ற நிைலகB�… ெத&வ� எ�6� 
எ�ணி� ெகா�7��கி�ேறாேம தவிர 

2.அ%த ெம& ஞானிக, கா!7ய நிைலகைள எ�ணி எ"#பா� யா�� 
இ	ைல. 

அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"�. ஒVெவா� நிைலகளிC� 
ந� வா*�ைகயி	 ந	லைத� திைர மைற��� “சி�திைர” த/ைமகைள 
அக+றி# பழ�த	 ேவ�"�. 
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பிற�ப"� ேவதைனகைள� ேக!கி�ேறா�. “ந	ல உண�ைவ அ� மைற�� 
வி"கி�ற�”. அ%த� திைரைய ந/�க மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெபற 
ேவ�"� எ�6 எ�ணி இைத# பிள�த	 ேவ�"�. 

ஒ� அEைவ# பிள%� அைத ஒ��கிைண%� அE ��டாக0 ெச&� 
அைத ெவ7�க0 ெச&கி�றன�. க	C��,B� இ��:��,B� 
கதி$ய�க� உ�". 

ஆக த� இன�ைத0 ேச���0 ேச��� அ%த உண�வி� த�ைம பரவ#ப"� 
ெபா2� ஒ� ெநா7��, இ��பானாC� கைர%� காணாம	 ேபா&வி"�. 
க	லாக இ�%தாC� உ�கி� காணாம	 ேபா&வி"�. அேத கதி$ய�க� 
தா�. 

இைத# ேபா�6 தா� அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�திைய0 சி6க0 சி6க 
நம��, ேச��� அதைன நம��, ேசமி�க ேவ�"�. 
1.பி� உண�வா	 வள�%த இ%த உடைல 

2.இ%த உட	 ெப6� உண�ைவ� காணா� ெச&�வி"�. 
3.உண�வி� த�ைம உயி�ட� ஒ�றி ஒளியி� சGரமாக நிைல�� 
இ����. 

அ%த மக$ஷிக, எைத# ெப+றா�கேளா அத� வழி��� காரண# ெபயைர 
ைவ��� காவிய3கைள.� ஆலய3கைள.� அைம�தா�க,. 

அைத� க���ட� ஏ+6� ெகா�டா	 அ%த� க��தி� உண�A “உ�ைன 
வாழ ைவ���…” எ�ற நிைலகைள நம� காவிய3க, ெதளிAற 
எ"��ைர��,ள�. 
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நா� (ஞான	�) க�றறி#ேத�… ேப7கி�ேற�… ந89க
 எ�ைற�	$ 
தயாரா	வ%…! 

  

மனிதனாக வா2� ெபா2ேத கணவ�-மைனவி இ�வ�� இ3ேக 
ெகா"��� உய�%த ச�திகைள வள���� ெகா,B3க,. உ3க, பா�ைவ 
த/ைமகைள அக+றி"� ஆ+ற	மி�க ச�தியாக விைளய ேவ�"�. 
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உலக ம�க, அைனவ�� நல� ெபற ேவ�"�… அ�, ஞானிக, 
உண�ைவ# ெபற ேவ�"� எ�ற இ%த உண�விைன 

1.உ3க, உடலிேல வள���� ெகா,B3க, 

2.இ%த உண�வைலகைள உலெக3கிC� பர#:3க,. 

அ�தைகய நிைலைய ஏ+ப"��வத+��தா� தி��ப� தி��ப உ3கB�� 
இைத நிைனAப"��கிேற� (ஞான��). 

ஏேதா சாமி ெசா	கி�றா�… நா3க, ேக!பத+��தா� இ��கிேறா� எ�6 
எ�ணிவிடாத/�க,. 

ந/3க, எ�ைற��� தயாரா�வ�…? 

நா� க+றறி%ேத�… ேபDகி�ேற�. உ3கைள வள�#பத+காக இ%த 
உண�வி� த�ைம பதிவா��கி�ேற�. ந/3க, தயாராக ேவ�"�…! 

1.ஒ� ��வாக இ�%தா�… எ�ைன� தயாரா�கினா�. 

2.அ%த ஞான�தி� வழிைய எ	ேலா���� ேபாதி�க0 ெசா�னா�. 
3.ந/3க, எ	ேலா�� ந� ��வி� உண�ைவ ஏ+6… ��வாகேவ மாற 
ேவ�"�. 

ஒVெவா�வ�� மக$ஷிகளி� அ�, உண�Aகைள வள��� �� நம�� 
எ%த வழிைய# ேபாதி�தாேரா அத� வழியிேல நா� ெச�ேறா� எ�றா	 

1.நா� அைனவ�� ��ேவ… �� வழியி	 ��வாகி�ற� அத� வழிேய 
ெசய	 ஆகி�ற� 

2.ஆக அ�, ஒளிைய நம��, உ�வா��த	 ேவ�"� 

3.அ%த அ�ைளேய நம��, ��வா��த	 ேவ�"� 

4.அ�, வழியி	 இ�ைள மா+றி"� உண�ைவ நம��, உ�வா�க 
ேவ�"� 

5.��வாக… ��வி� நிைலகளி	 த/ைமைய மா+றி"� அ�, 
உண�Aகைள# ெப6த	 ேவ�"�. 

அத+�� தா� இைத0 ெசா	வ�. 
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சாதாரண மனித வா*�ைகயி	 வா*கி�ேறா�. இ�%தாC� இய+ைகயி� 
நிைலக, ெகா�" அ%த மக$ஷிகளி� உண�Aகைள… அ%த ெம& 
ஞானிகளி� உண�ைவ� காைல ��வ தியான�தி	 எ"��# பழ�3க,. 

அ%த மக$ஷிக, ெச�ற பாைதயி	 கணவ'� மைனவி.� அ%த அ�, 
மக$ஷிகளி� உண�ைவ ெபறேவ�"� எ�6 உ3கB��, ேச���� 
ெகா,B3க,. இ%த உண�வி� அறிவாக வள���� ெகா,B3க,. 

ஒ�# ப�� நிமிட� எ"��� ெகா�டபி� அ%த0 ச�தி எ� கணவ���# 
ெபற ேவ�"� எ�6 ஏ3கி ெபற0 ெச&.3க, அேத ேபா�6 கணவ� 
மைனவி�� அ%த0 ச�தி கிைட�க ேவ�"ெம�6 உண�ைவ# 
பா&0D3க,. 

1.அ"�த"�� உ3கB��, அ%த ெம& உண�வி� விள�க3க, வர 
ேவ�"�. 
2.ந/3க, ஒVெவா�வ�� அ�, ஒளியி� Dடராக மாற ேவ�"� 

3.உ3க, பா�ைவயா	… உ3க, ெசா	லா	 ேக!ேபா� உண�Aகளி	 
இ�ைள மா&�தி"� நிைல ெபற ேவ�"�. 

உ3க, ேப0D� I0D� விJஞான அறிவி	 வ�� ேபரழிAகளி	 இ�%� 
உலைக� கா��� நிைலயாக மா6த	 ேவ�"�. ��வி� அ�, நம��, 
ெசய	ப"த	 ேவ�"�. 

தியான�தி� Iல� ெப+ற ச�தியா	 உ3க, ெசா	ைல� ேக!�� ெபா2� 
ம+றவ�க, பிணிக, பற%� ஓடேவ�"� அ�, உண�Aகைள அவ�க, 
Tக�� திறைன# ெபற0 ெச&த	 ேவ�"�. 

அைத அவ�க, Tக�%தா	 அவ�க, பிணிக, ஓ"கி�ற�. இதனி� 
த�ைமைய அவ�கB��, ேச��தா	 பல பிணிகைள.� ேபா�க 
;7கி�ற�. பிணிகைள# ேபா��� அ%த நிைலைய வள���� ெகா,ள 
ேவ�"�. 

ேநாயாகிவி!டேத…! எ�6 எ�ணி அைத Tக�%தா	 இ3ேக அ� 
சா7வி"கிற�. ந� ந	ல �ண3கைள.� அழி�� வி"கி�ற�. 
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ஆகேவ ெம& ஞானிகளி� உண�A ெகா�" அJஞான வா*�ைகயிலி�%� 
நா� வி"ப!" ெம& ஞான வா*�ைக��0 ெச	Cத	 ேவ�"�. 

அJஞான வா*�ைகயாக வா2� இ�ைறய உலகி	… 

1.மனித� சிைத%தி"�… மனிதைன0 சிைத�க0 ெச&.� உண�Aக, 
வள�%� ெகா�7���� நிைலயி	 

2.மனிதைனேய M�ேடா" அழி�தி"� ச�திகB� 

3.மனித'�� மனித� அழி�தி"� நிைலைய உ�வா��� ச%த�#ப3கB� 

4.மத� இன� ெமாழி எ�ற நிைலயி	 ெமாழி ேபத3கB� இனேபத3கB� 
மனேபத3கB� உ�வா�க#ப!" 

5.ந�;ைடய ஆறாவ� அறிவி� த�ைமைய இ�, Lழ0 ெச&�வி!ேடா�. 

ந� உயிைர மற%�வி!ேடா�… எ3ேகேயா இ��கி�றா� ஆ�டவ� எ�6 
எ�Eகி�ேறா�… எ3ேகேயா இ��கி�றா� கடA, எ�6 
எ�Eகி�ேறா�… எ3ேகேயா இ��கி�றா� ஈச� எ�6 
எ�Eகி�ேறா�… எ3ேகேயா இ��கி�றா� க��த� எ�6 
எ�Eகி�ேறா�…! 

ஆக ெமா�த� கடA, நா� எ�E� உண�A எ�ேவா அ%த உண�ைவ� 
தா� உ�வா�கி இய��கிற�. இ� தா� உயி�ைடய ேவைல 

நம��, இ�%� இய��� 

1.அவைன (உயிரான ஈசைன) மறவா� 

2.அவனா	 உ�வா�க#ப!ட மனித உடைல அழி�திடா� 

3.மனித உடலி	 ேசா�ைவ விடா� அ�, உண�Aகைள வள���# 
பழ�3க,. 

த/ைமக, வ��ேபாெத	லா� மக$ஷிகளி� அ�, ஆ+றைல உ3க, 
இர�தநாள3களி	 கல�க0 ெச&.3க,. த/ைம எ�6 Tக�%தாC� அறிய 
அ� உதவினாC� அ"�தகண� நம��, உ�வாகாதப7 அைத மா+ற 
ேவ�"�. 

அத+��தா� இ%த உபேதச�…! 
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நா� எ�ணிய எ�ண$தி) தா�… ஏ�ற;� தா<'� அைமவ%…! 

  

எ�ண� கடலி	 ெச	C� நா� 

எ�ணிய இட�தி+�0 ெச	வத+ேக 

எ�ணிய எ�ண�தி	 தா�… 

ஏ+ற;� தா*A� அைமவ�ேவ…! 

இ%த உலக� எ�ற மாையேய எ�ணி மய3கி வா2� வா*�ைக தா� 
நா� வா*கி�ேறா�. அ#ப7#ப!ட 

1.இ%த உலக வா*�ைகயிேல நம�� எJசி இ�#ப� எ�வ#பா…? 

2.வா2� வா*�ைகயி	 மிJDவ� எ�ன#பா…? 

3.ெசா�ைத.� Dக�ைத.� ஆ,வ� யார#பா…? 

4.இ%த உலகி	 பிற%� வா*%� இற%த பி� நிைல�� இ�#ப� 
எ�ன#பா…? 

5.ந� உடலா…? ச�பா$�த பணமா…? ெசா�தா…? Dகமா…? 
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நா� இ%த உலைக வி!"0 ெச	C� ெபா2� ந�;ைடய ம�க, 
(பி,ைளக,) இ��கி�றா�கேள…! எ�ற எ�ண� பல����". ஆனா	 

1.ந� ெபய� ெசா	ல அ%த ம�க, எ�தைன கால3கB��…? 

2.அ"�� அ%த� �ழ%ைதகB��� �ழ%ைத.. �ழ%ைதகB��� �ழ%ைத…! 

எ�6 (ேபர�… ெகா,B# ேபர�….!) 

3.இ#ப70 D+றி� ெகா�ேட.,ள நிைலயிேல ந� ெபய� மைறய எ�தைன 
கால3க,…? எ�6 இைத எ	லா� சி%தி�கி�ேறாமா…? 

ந�;ைடய அ�மா…அ#பா… ப+றி சிறி� கால�தி+� எ�Eகிேறா�. 
அவ�க, அ�மா அ#பா… அத+� ;�னா7 வா*%தவ�க,…! எ�6 
யாைரயாவ� நா� நிைன�கி�ேறாமா…? 

மீறி� ேக!டா	 எ�ன ெசா	ேவா�..? அவ�க, எ	லா� ேபா& 
வி!டா�க,… எ�6 “சாதாரணமாக�தாேன ெசா	கிேறா�…!” 

அவ�க, எைத.ேம (த� உடைலேயா ெபா�ைளேயா) ெகா�" ேபாக 
;7யவி	ைல எ�கிற ெபா2� நா� ம!"� எைத� ெகா�" ேபாக 
;7.�…? 

ஆக ெமா�த� பிற#:…உட	…இற#:…! மீ�"� பிற#:… உட	…இற#:…! 

எ�6 இரா!7ன� மாதி$� தா� D+றி� ெகா�ேட இ��கி�ேறா�. 

இ%த# Mமியி	 பிற%த நா� அைனவ�� பிறவி# பய�… பிறவி# பய�… 

எ�பைதேய :$%� வா*%திடாம	 இ���� வைர (உடCட�) அ'பவி�க 
ேவ�"� எ�6 இ#ப7�தா� எ�ணி� ெகா�7��கி�ேறா�. 

ஆனாC� ந�ைம# ேபா�ேற Mமியி	 ேதா�றிய :�ணியவா�க, 
இ�6� அவ�க, ெபய�க, நிைல�தி��க வா2� நிைலைய நா� :$%� 
ெகா,ள ேவ�"�. 

1.ந�;ைடய ஆணிேவரான Dவாச நிைலயிலி�%� 

2.நா� ெப6� பா�கிய3கைள… நா� ெப6� ெச	வ3கைள 

3.உயிரா�மாவி+�� ேதைவயான அழியாத ெபா�கிஷ�ைத… அ%த0 
ெச	வ�ைத நா� :$%� வா*%திட 
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4.பல நிைலகைள நம�� அளி��0 ெச�றவ�க, தா� 
:�ணியவா�களான அ%த ஞானிகB� மக$ஷிகB�…! 

அவ�க, ஒVெவா�வ�� த�'ைடய நிைலயினிேல பல பல 
ஆ+ற	கைள.� ச�திகைள.� ெப+6 இ�6� ��வ ந!ச�திரமாகA� 
ச#த$ஷி ம�டலமாகA� நிைல�தி��கவி	ைலயா…? 

அவ�க, பிற%த அேத Mமியி	 வா2� நம�� ந� நிைல நிைல�தி��க# 
பல நிைலகைள உண��தி0 ெச�6,ளா�க,. 

அ�தைகய ச�தி (அYடமாசி��) ெப+றவ�க, த� உடைல ஒ� Rடாக 
ைவ���தா� த� ஆ�மாைவ உலெக3�� பிற ம�டல3க, எ3�� 
ெச�6 வ�� நிைல��# பல அ�ைள# ெப+றா�க,. 

இ%த உலகி	 கல%�,ள அ�தைகய ெம& ஞானிக, மக$ஷிகளி� 
நிைலைய ;தலி	 நா� அறி%� ெகா,ள ேவ�"�. 
1.நா� எ%த நிைல ெகா�" எ�Eகி�ேறாேமா அ%த நிைல�ெக	லா� 
வ%� உதவி 
2.ந� எ�ண�ைத.� ெசயைல.� ந	லதா�க 

3.நம��# பல ந�ைமகைள0 ெச&திட# அ#ப7#ப!ட பல ெப$ேயா�க, 
உ,ள ெபா2� நா� எ�ன ெச&ய ேவ�"�…? 

ந� எ�ண;� ெசயC� பல ஆைச ெகா�ட Dகேபாக3கB��0 
ெச�றிடாம	 அத+� அ7ைம#ப!" வா2� நிைலைய மா+றிட ேவ�"�. 
அ�ெப�'� ஆைச தா� நம�� ேவ�"�. 

ஆகேவ 

1.அழியா0 ெச	வமான ந�;ைடய ஆ�மாைவ நா� அழி�ேத 
வா*%திடாம	 

2.ந� எ�ண�ைத.� ந� Dவாச�ைத.� ந� ஆ�மாவி+� அ7ைமயா�கி 
3.அ%த ஆ�மாவி+� அ7பணி%� வா*வத+� ந�;, இ���� உயிரான 
ஈசனி� ச�திைய� ெகா�" 

4.நம�� ;� ேதா�றிய பல ெப$ேயா�களி� ஆசிைய# ெப+6 
வா*வ�ேவ மனிதனி� வா*�ைக. 
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ஞானிக, மக$ஷிகளி� அ�ளாசி ெப+6 வா*%தி"3க,… 

அ�:ட� வா*%தி"3க,… ஆ�டவனாக வா*%தி"3க,…! 

 

ந=வ வி!டைத மீ!�ட இ#த� கைடசி உடலிலி�#தாவ% உயிர(ைவ. 
சமமாக நிைல நி?$தி மக2ஷிகளிட� ஐ�கிய�ப&$%9கள�பா 

  

இ%த# Mமியி	 பிற#ெப"�த ஒVெவா� மனித�ேம சமமான நிைல 
நிைல�க வா2� வா*�ைகைய வா*%தி"3க,. சமமான வா*�ைகைய 
ஆ�டவ� நம�� ஏ� அ�ளவி	ைல எ�6 எ�ணிவிடாத/�க,. 
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இ%த# :�ணிய Mமியி	 பிற%ததி� ேநா�கேம அ0ச�தியி� அ�, ெப+6 
நம��� த%த இ0ச%த�#ப3கைள எ	லா� ந� நிைலைய0 சமமா�கி வாழ 
ேவ�"� எ�பத+காக�தா�. 

அதாவ� ஒVெவா� பிறவி எ"��� ெபா2�� 

1.அ"�த பிறவியிலாவ� ந� வா*�ைகைய0 சமமா�கி வா*%திடலா� 

2.சகல ேதவைர.� க�7டலா� எ�ற ேபராவC�காக�தா� பிற#: 
எ"�கி�ேறா� 

பிறவி எ"�தி�%தாC� நிைறA ெப+ற சமமான வா*�ைகைய எ"�திட 
;7யாம	 தா� இ�6 இ%த உலகி	 உ,ள பாமர�களி� நிைல உ,ள�. 

மனிதனாக# பிறவி எ"�த நாளிேலேய அ"�த ஏ2 பிறவி�� ந� 
ஆ�மாைவ அைலய வி!7டாம	 

1.ஒேர பிறவியி	 த� நிைல உண�%� சமமான நிைல எ&தி 
2.சகல ேதவனாக L!சம உலக�தி	 ெச�6 க+6ண�%த ஞானிகB� 

3.த� நிைலைய� ெத&வ நிைலயா�கி வா*%தவ�கB� இ�6� 
ெத&வமாக உ,ளா�க,. 

ஆனா	 நா� எ"��,ேளா� இ#ப7# பல பிறவிகைள. இ%த# 
பிறவியிC�… இ#ெபா2��… இ�6�… நிைறA இ	லாமேலேய 
வா*கி�ேறா�. 

ஆகேவ சமமான நிைல நிைல�க அ%த ஆ�டவனி� அ�, கி!ட ந�;, 
இ���� ஆ�டவைன# :$%� ெகா,ள ேவ�7ய� மிகA� அவசிய�. 
1.நா� எ�ற நிைலைய… 

2.ந�ைம ஈச� இய��கி�றா� எ�ற உ�ைமைய உண�%திட	 ேவ�"� 

இVAலக வா*�ைகயிேல சலி#:� ச3கட;� ேம+ெகா,ளாம	 ந�ைம 
நா� சமமாக நிைல#ப"�தி வா*%தி"� வா*�ைகயா	தா� அ%த சகல 
ேதவ�கBட� நா;� ஒ�வராக வாழ�R7ய த�திைய# ெபற ;7.�. 
அ%த� ேதவாதி ேதவ�களி� நிைலைய.� எ&திட ;7.�. 

சகல ேதவ�க, எ�றா	 யா�…? எ�ற ேக,வி��றி எ2%திட ;7.�. 
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ஈச� ஒ�வ� தா� சகல�திC� கல%�,ளவ�. அ%த ஈச� தா� எ�'� 
ெபா2� ”சகல ேதவ�க,” எ�6 பி$��� R6� நிைலயி	 உ,ளவ�க, 
யா�…? எ�6 ந� மனதி+� விைட காண எ�ணிடலா�. 

1.சகல Uப3க, ெகா�" 

2.ஒVெவா� Uப�தி� வ7வினிC� எ�ணி ஏ3�பவ��� 

3.ஆ�டவனாக வ%� அ�, :$.� அ%த ஞான நிைல ெப+ற 

4.“ெம& ஞானிகB�… மக$ஷிகB� தான#பா அ0 சகல ேதவ�க,…!” 

(;#ப�� ;�ேகா7 ேதவாதி ேதவ�க,) 

இ%த உலகி	 மனித�க, மி�க3க, ம!"� வாழவி	ைல. ந�ைம0 D+றி# 
பல ேகா7 ஆ�மா�க, உடலி	லாம	 ஆ�மாAட� (ஆவிக,) இ%த� 
கா+6 ம�டல�தி	 உ,ள�. 

1.உலகி	 நட��� நிைலகைள எ	லா� ெத$%� ெகா�" த� 
நிைலகB�� ஏ+ப உட	கைள.� 

2.த� ஆ�மா வ%� (தா�) பிற%� வா*%தி"� நிைல�காகA� 

3.எ%த உடலி	 ஏறினா	 அ%த உடலி� Iலமாக� தா� வி!"0 ெச�ற 
த� எ�ண�ைத – ந�ைமையேயா �ேவஷ�ைதேயா M��தி ெச&� 
ெகா,ள ;7.� எ�ற நிைல ெகா�"� 

4.இ#ப7� த� நிைலைய ஈேட+றி� ெகா,ள இ�6 உடCட� வா2� 
மனித�கைள 

6.உடலி	லா ஆ�மா�க, பல ேகா7 ேகா7யாக� த� எ�ண�ைத 
ஈேட+றி� ெகா,ள0 D+றி� ெகா�ேட.,ளன. 

நா� நிைன�கி�ேறா�…! 

ந� எ�ண�… 

ந� உட	… 

ந� ஆ�மா எ�6…! 

ந� உடலி	 நா� ம!"� வாழவி	ைலய#பா. 

(நா� எ�Eவைத# ேபா	 நா� ம!"� வாழவி	ைல – இ� மிகA� 
;�கியமான�) 
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ந� மன நிைல எ%ெத%த நிைல ெகா�" மா6கி�றேதா 

1.அ%த%த நிைல ெகா�ட ஆவி அE�க, ந� உடலி	 வ%� எ%த� 
திைசயிC� ஏறி� ெகா�" 

2.ந�ைமேய ஆ!7# பைட�� ந�ைம ஆ�" வா*%� 

3.த� எ�ண�ைத ஈேட+றி� ெகா,ள ந� உடைல ஒ� R�டாக 

4.தா� �7யி���� R�டாக ைவ�� ஆ�" வா*கிற�. 

(உடலி	 ஆவிக, இ	லாத மனிதேர இ	ைல எ�6 ெசா	லலா�) 

ந� நிைலைய� ெகாJச� ேபால மா+றி� ெகா�டாேல (உண�0சி 
வச#ப!டாேல) ந� நிைலயி	 இ�%� வா*%திட# பல அE�க, ந�ைம0 
D+றி� ெகா�"தா� உ,ளன…! எ�பைத இ#ெபா2தாவ� ஒVெவா�வ�� 
உண�%� ெகா,B3க,. 

இதிலி�%ெத	லா� த#ப ேவ�"� எ�றா	 ந�;, அ%த ஆ�டவனி� 
ச�தி ஒ�ைற�தா� ஈ��� வா*%திட ;7.� எ�ற உ�ைமைய 
உண�%� பல ஆவி உலக ஆ�மா�கB�� நா� அ7ைமயாகாம	 வாழ� 
க+6� ெகா,ள ேவ�"�. 

இ� வைர இ%த உலக வா*�ைகயி	 ெப+ற ச%த�#ப3க, (பல பிறவிக,) 
எ	லாவ+ைற.ேம ந2வ வி!" வி!ேடா�. 
1,இ%த� கைடசி நிைல ெகா�ட இ%த மனித உடலிலி�%தாவ� 

2.ந� உயிரEைவ0 சமமாக நிைல நி6�தி 
3.அ%த0 சகல ேதவ�களிட� (மக$ஷிகளிட�) ஐ�கிய#ப"��3கள#பா…! 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

L$ய� இ%த உலகி+ேக வழிகா!7யாக உ,ள�. இ%த# பிரபJச�தி	 
உ,ள ஒVெவா� உண�ைவ.� தன��, கவ�%� ஒVெவா�6��� அத� 
மண�தா	 உண�வா	 அதைன வள��� வ�கி�ற�. 

அைத# ேபால நா;� அ%த� ெதளிA ெபற ேவ�"� எ�பத+��தா� 
அ�6 ஆலய3கைள அைம�தா�க, ஞானிக,. 

1.L!சம�தி	 இ���� ச�திைய 

2.ஆலய�தி	 அ%த உ�வ�ைத� கா!"� ெபா2� 
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3.காவியமாக# பைட�தைத எ�ண�தி	 பதிA ெச&� 

4.ந� எ�ண� ெகா�" தா� எ"�க ேவ�"� எ�6 

5.அ�6 2000 ஆ�"கB�� ;� ஆதிச3கர� உண��தினா�. 

அ%த ஆலய�தி+�0 ெச�6 “எ	ேலா�� நல� ெபற ேவ�"�” எ�6 நா� 
எ�ணினா	 “எ	ேலாைர.� நலமா��� ச�தியாக… நம��, உ�வாகிற�” 

எ�6 தா� ஆதிச3கர� ெசா�னா�. 

அவ���# பி� வ%த சீட�க, எ�ன ெச&தா�க,…? (யாைர.� நா� �ைற 
Rறவி	ைல). 

��ைவ மற%தா�க,. மத�ைத� கா�க எ�ணினா�க,. 
மடாதிபதியானா�க,. 

அத� வழிகளி	 தா� இ�6� ெத&வ�தி+� அபிேஷக�ைத0 ெச&� 
ஆராதைன ெச&�வி!" யாக3கைள0 ெச&�வி!" அ#ப70 ெச&தா	 
“அத+காக மகி*%� ெத&வ� நம��0 ெச&.�…!” எ�ற உண�ைவ நம��, 
பர#பிவி!டா�க,. 

ஆதிச3கர� உண��திய Iல� கால�தா	 மைற%� ேபா&வி!ட�. 
ெம&#ெபா�ைள நா� ெப6� த�தி.� இழ%�வி!ேடா�. 
1.உயிைர� கடAளா�கி 
2.ந� உடைல ஆலயமா�கி 
3.உண�ைவ� ெத&வமா�கி அ�ேவ இைறவனா�கி 
4.அத� வழியி	 நா� எ#ப70 ெசய	பட ேவ�"�…? எ�6 தா� ந� 
சா5திர நிைலக, ெதளிவா�க#ப!",ள�. 

ஞானிக, கா!7ய வழி#ப7 நா� ஆலய�தி	 வழி#ப"ேவா�. அ3ேக 
கா!ட#ப!",ள ெத&வ ச�திகைள நா� ெப6ேவா�. நம��, ெத&வ 
�ண3கைள வள�#ேபா�. உலைக� கா��� எ�ண3கைள நம��, 
வள�#ேபா�. 

ந� I0D� ேப0D� “உலக ந�ைம பய��� ச�தியாக” வளர!"�. 
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உலக ம�க, அைனவ�� அவ�க, உயிைர� கடAளாக மதி�� 
ெம&#ெபா�, காE� திற� ெபறேவ�"� எ�6 நா� ஏேகாபி�த 
நிைலயி	 இ%த உண�ைவ# பர#:ேவா�. 

ஆலய3கB��0 ெச�6 உலக ம�க, அைனவ�� அ�, மக$ஷிகளி� 
அ�, ச�தி ெபறேவ�"� எ�6 தியானி#ேபா� பிரா��தி#ேபா�… 

தவமி�#ேபா�…! 

L$ய� இ%த# பிரபJச�ைத ஒளியி� Dடராக ஆ��வ� ேபால நா;� 
அ�, மக$ஷிகளி� அ�, ச�திகைள� கவ�%� உயி�ட� ஒ�றிய 
உண�Aகைள ஒளியி� Dடராக ஆ�கி"ேவா�. 
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ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

Iலாதார�தி	 I�ெட2� கனைல காலமறி%� க��தறி%� ெசய	பட 
ேவ�"� எ�6 அரச சைபயி	 அ�6 கவி பா7னா�க,. 
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நா� எ�ன ெச&கி�ேறா�…? 

“Iலாதார�தி	 I�ெட2� கனைல…” எ�6 ெசா	லி� ெகா�" அ%த# 
பாடைல# பா"கி�ேறா�. அதனி� உ! க��ைத அறி%ேதாமா…! 

Iலாதார� எ�றா	 ந� உயி�. நா� எ�E� எ�ண3க, அ� நம��, 
ேமா�� ெபா2� அதாவ� ந� உயி$ேல ேமா�கி�ற�. 

அ#ெபா2� 

1.உயி$ேல I�ெட2� கனைல 

2.எ%த� காரண�தா	 நா� பா��ேதாேமா 

3.அ%த உண�வி� த�ைமைய இய��கி�ற�. 

உயி$ேல ப!டதனா	 தா� அ� இய��கி�ற�. படவி	ைல எ�றா	 அ� 
இய�கா�. 

எ�தைகய நிைலயாக இ�%தாC� ச$ உயி$ேல ப!டா	 தா� “ஓ… �…” 

பிரணவமா��.., ஜ/வ� ெப6�. 

அ#ெபா2� “ஓ…�…” அ%த ெவ#பமாகி கன	 எ2�:கி�ற�. நா� Tக�%த 
Dவாச�ைத உயி� உண�0சிகளாக எ2#:கி�ற�. 

ஒ� ம�தா#ைப நா� ெகாB�தினா	 அ� எ#ப7# பல ெபாறிகைள� 
கிள#:கி�றேதா அைத# ேபால ந� உயி� Tக�%தைத உண�0சிகளாக 
மா+6கி�ற�. 

1.அ%த உண�0சிக, எ�ேவா 

2.அ� நி0சய� ந�ைம “இய���” 

3.நம��, “உ�ைமைய உண����” எ�6 கா!"கி�றா�க,. 

அைத�தா� Iலாதார�தி	 I�ெட2� கனைல� கால�தா	 அறி%� 
க��தறி.� நிைல�� வரேவ�"� எ�6 ஞானிக, உண���கி�றன�. 

அைத நா� வி!"வி!ேடா�. 
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பாடைல# பா"கி�ேறா�… க��ைத வி!"வி!ேடா�… Iல�ைதேய 
வி!"வி!ேடா�. 

ஆக விநாயக� அகவைல# பா7வி!"# ேபாகி�ேறாேம தவிர க��திைன 
மனதி	 எ�ணி# பா��கி�ேறாமா…! 

நா� அைத உண�வதி	ைல. 

நா� எ%த நிைல��� கால�தா	 அறிகி�ேறாேமா அ� ந� “Iலமான 
உயி$	… இைத ஆதாரமாக இைண�க#ப!"” அ%த உண�வி� த�ைம 
கனலாக எ2�:கி�ற�. 

1.அைத� கால�தா	 ஆறாவ� அறிவா	 அறி%� 

2.பிறிெதா� உண�A இய��� நிைலகைள ஞான�தா	 உண�%� (க��ைத) 
3.தன��, கண3கB�� அதிபதியாக “மக$ஷிகளி� உண�ைவ” இைண�� 

4.அைத நா� எVவா6 “ந�ைம ெச&.�” ச�தியாக0 ெசய	படேவ�"�…? 

எ�பைத நா� இைத� ெதளிவாக� ெத$%� ெகா,ள ேவ�"�. 

ஏென�றா	 ஞானிக, கா!7ய சா5திர3களி	 த#பி	ைல. 

இ�6 சா3கிய சா5திர3களி	 சி���" அதிலி�%� மீள ;7யாத 
�ய�களிேலேய நா� அ'பவி��� ெகா�",ேளா�. 

ஆக “யாேரா ெச&வா�… எவேரா ெச&வா�” எ�6 தா� நம��, 
எ�Eகி�ேறாேம தவிர நா� Dவாசி�தைத உயி� இய�கி… அைத 
உண��தி… இ%த உடைல0 ெசய	பட ைவ�கி�ற� எ�6 ஞானிக, 
ெகா"�த நிைலகைள எ�ணவி	ைல. 
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வாC� பி��D… அ)ச0… இ% எ)லா� வர� காரண� எ�ன…? 

  

நா� Tக�� உண�Aக, (Dவாசி#ப�) அைன��� இர�த நாள3களி	 தா� 
ெச	கி�ற�. 

L$ய� பல விதமான உண�Aகைள� கவ�%� அைலகளாக மா+றி Mமியி	 
எ#ப7# பரவ0 ெச&கி�றேதா இைத# ேபால நா� எ"��� ஒVெவா� 
உண�AகB� இ%த இர�த நாள3களி� வழி R7� தா� எ	லா 
அE�கB��� உணவாக# ேபா&0 ேச�கி�ற�. 

அ#ேபா� உடC��, ஆ3கா3� ேமாதலி� எதி�நிைல வர#ப"� ெபா2� 
வா. உ�டாகிற�. 

ஒ� ேவ#பமர�தி'ைடய உண�A� ேராஜா#Mவி'ைடய உண�A� 
இர�"� கல%� வர#ப"� ெபா2� 

1.ேவ#பமர�தி� மண�ைத� க�" ேராஜாவி� மண� அJசி ஓட#ப"� 
ெபா2� 

2.இத+� ;�னா7 இத'ைடய அ2�த� த,B� ெபா2� ஒ� கா+6 
வ��… ந6மணமாக இ����. 
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3.அேத ேபால இைத� கா!7C� வCவான நிைலக, (விஷ0 ெச7யி� 
மண�) அ3ேக இ��கிற� எ�றா	 ேபாகா� த"��� 

3.”Dழி…” எ�ற கா+6க, DழC�. 

ஒ� எதி�#பான உண�வி� த�ைம வர#ப"� ெபா2� இ3ேக கா+6 
ம�டல�தி	 Dழிக, எ#ப7 வ�கி�றேதா இைத# ேபால நா� 
அE�களி� நிைலகளி	 இர�த நாள3களி	 ெச	ல#ப"� ெபா2� 
ேமாதலி� த�ைம வர#ப"� ெபா2� 

1.எதி�மைறயான ேமாத	 வ%� 

2.ஏ…VVVV…! எ�6 ஏ#பமாக வ�வ� இ#ப7�தா�. 

எதி�நிைலயான அE�களி� த�ைம.� அேத சமய�தி	 இ%த உண�A� 
இர�த நாள3களி	 அதிகமாக ஊ"�வி அ� ெச	C� பாக3களி	 
ஒ�6ட� ஒ�6 ேமா�� ெபா2� வா. அதிகமாக உ�வாகி�ற�. 

அ� அதிகமாக உ�வாகி அ2�த3க, அதிகமா�க#ப"� ேபா� ந� உட	 
அச��ைகயாகி�ற� (ேசா�A). ஏென�றா	 

1.இ%த அE�க, Tக�%த உண�Aக, ஒ�6ட� ஒ�6 ேமாத	 
ஆ�க#ப"� ெபா2� 

2.இத+�, ஒ�ைற ஒ�6 ெவ�றி"� உண�Aக, வ��. 

சில ேநர3களி	 வா. உப�திரவ� ஆனா	 ;�கியமான பாக3களி	 
ெச	ல#ப"� ெபா2� “பள /�…�…” எ�6 ஒ� மி�னலா��. Tக�%த 
உண�Aக, நம��, இ%த உண�0சியி� த�ைம P�ட#ப"� ெபா2� 
இ%த உண�ைவ Tக�%� ந� இர�த நாள3களி	 கல�கி�ற�. 

அேதேபால ஒVெவா� உண�AகB� நம��, மாறி� ெகா�ேட 
இ��கி�ற�. 

வா*�ைகயி	 ச%ேதாஷமாக இ���� ெபா2� ந� இர�த நாள3கைள0 
ேசாதி�தா	 இதி	 வி�தியாசமாக இ����. 
1.ம6 நா, காைலயி	 பா��ேதா� எ�றா	 சிவ#: அE�கைளேய 
காேணாேம…! எ�ற நிைல வ�� 

2.இைத மா+றி"� உண�வி� த�ைம Tக�%� வி!டா	 சிவ#பE�களி� 
நிைலக, Mரா� இழ%� வி"கி�ற�. 
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ஒ� திரவக�ைத ஊ+றினா	 எ#ப7ேயா அ� ேபா	 விஷ�த�ைம 
ெகா�ட இ�தைகய நிைலகB� ெநா7��, ந� உடC��, மா+6� 
நிைல வ%�வி"�. 

ெநா7��, மா+ற� வர#ப"� ெபா2�… 

1.நம��, வள�0சி ெப+ற அE�கB�� இதனி� உண�வி� த�ைம அ%த 
வC இ	ைல எ�றா	 

2.அத'ைடய ெசயலா�க3கைள இழ�கி�ற�… ேசா�வைடகி�ற�. 

உதாரணமாக… கா+6 ம�டல�தி	 அன	 கா+6 வ /சினா	 இ3ேக 
தாவர3க, எ#ப7 வள��…? அ� க��கி�ற�. அன	 கா+6 Mமியி	 
உ,ள ஈரச�ைத எ	லா� எ"��� ெகா�டா	 தாவர இன3கB�� 
ேவ�7ய ஈர� இ	ைல எ�றா	 மர� வா"கி�ற�. 

இைத# ேபா�6தா� நா� Tக�%த உண�Aக, ேபா� ;ைறயாகி ெவ#பமாகி 
ஈர0ச�ைத எ	லா� ஆவியா�கி வி!டா	 உடC��, அ"�� வா. 
உ�வாகிற�. 

ந� உடC��, இ�தைகய நிக*0சிக, நட%� ெகா�",ள�. இைத 
எ	லா� நா� ெத$%� ெகா,ள ேவ�7ய� மிகA� அவசிய�. 
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அ�D ெகா�& நா� வண9	� “அைன$%ேம ஆ�டவ� தா�…” 

  

ஒVெவா� ஆ�மாA� தன�� ேவ�7ய ஒேர ஆைசயான அ�ெப�'� 
ஆைசைய�தா� நா7 ஏ3கி வா*கிற�. எ	லா ஆ�மா�கBேம அ�ைப 
ேவ�7�தா� இ%த உடCட� வா*கி�ற�. 
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அ%த அ�பி+காக�தா�… … 

1.அ%த அ�: கிைட�காத நிைலயி	 ேசா�வாகி 
2.மன நிைறைவ# ெப+றிடாம	 பல தவ6கB� பல இ�ன	கB� 
ஒVெவா� ஆ�மாவி+�� வ%� 

3.அ%த மன� எ�'� அ�: ெகா�ட ஒேர ேலாக�ைத# பல 
ேலாக3களா�கி வா*%தி"கிறா�க, மனித�க,. 

பரேலாக�.. எமேலாக�… நரகேலாக�… Mேலாக�… ெசா��கேலாக�… இ#ப7# 
பல ேலாக3கைள0 ெசா	கிறா�க,…! அ	லவா. இைவக, எ	லா� 
எ�ன#பா…? 

மன� எ�'� அ%த அ�: ேலாக�ைத அ%த அ�ைபேய ஏ3கி அ�:�காக 
வா2� அ%த ஆ�மேலாக�தி+காக ந�ைம0 D+றி.,ள பல 
ேலாக3கைள�தா� நா� அழி�கி�ேறா�. 

அ�: ஒ�றினா	 ம!"ேம இ%த உலைக உ�னதமாக ஆ�கிட ;7.ம#பா. 
ஆகேவ எ%த நிைல ெகா�"� இ�6 இ���� இ%த விஷமான விJஞான 
உலகி	 

1.பல இ�ன	கBட� வா*%தி"� இ�மனெம�'� ஆ�மாவி+� 

2.அ�ெப�'� ெபா�கிஷ�ைத அVAயி� ஆ�மாவி+� ஊ!ட� த%ேத 
வா*%தி"3க,. 

ஏென�றா	 அ�பினா	 தா� ந� உடC� ந� மன�� ந� ஆ�மாA� 
:�ெதாளி� ெப+6 வா*கிற� எ�ற உ�ைமைய அறி%� ஒVெவா�வ�� 
அ�: ெகா�" வா*%தி"3க,. 

ஆ�டவைன வண3கி"� ;ைறைய நம�� ;� வா*%த ;�ேனா�க, 
ஏ� உண��தினா�க,…? எ�பைத நா� அறி%� ெகா,ள ேவ�"�. 

1.சJசல�R" நிைற%த இ%த மன�ைத 

2.அ�: எ�'� நிைலயி	 தா� அVவா�மாைவ அைமதி#ப"�த ;7.� 
எ�ற நிைல�காக�தா� 

3.ஆ�டவ� எ�'� Uப�ைத ஏ+ப"�தினா�க, ;�ேனா�க,. 
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மனெம�'� நிைலைய0 சJசல நிைலயிலி�%� மீ!7ட 
அVவா�டவைன# பல Uப�தி	 எ�ணி மகி*%� ந� ஆ�டவ� 
எ�'� அ�: Uப�ைத நா� அ�: ெகா�" வண3கிட ந� ;�ேனா�க, 
வழி கா!7 வ%தா�க,. 

ஆ�டவ� எ�'� Uப�தி	 ந� அ�ைப ஒ�றி	 ம!"� ெசC�தி 
வண3கி"வதி	ைல…! 

1.அ�: ெகா�" நா� வண3�வெத	லா� ஆ�டவ� தா�. 
2.எ	லா உயி$ன3களிCேம அ%த ஆ�டவ� உ,ளா�. 

உ� அ�ைப உயி$ன3களிட� ம!"ம	ல…! இ%த வான;� Mமி.� மர� 
ெச7 ெகா7 மைழ கா+6 L$ய� ச%திர� ந!ச�திர ம�டல3க, 

1.இ#ப7 எ%நிைல ெகா�"� 

2.உ� மனெம�'� அ�ைப0 ெசC�தி எ�ணி வண3கி!டாேல 

3.எ%த Uப�திC� (எ	லா வைகயிCேம) உ� உயிரா�மாவி+� ந/ ேச���� 
உ�னத# ெபா�கிஷ� கி!"கி�ற�. 
4.ஆகேவ அ%த அ�பினா	 ம!"� தா� அVAயிரா�மாவி+�� �ளி�%த 
நிைலைய (மக��வ�ைத) அளி�க ;7.�. 

இ%த உட	 ;2வ�ேம ஒ� நிைல ெகா�ட ெவ#ப��டேன உ,ள�. 
ஆனா	 இ%த உடலிC,ள ந� உயிரE ம!"� தா� �ளி�%த நிைலயி	 
உ,ள�. 

மன� எ�'� நிைலைய நா� அைமதி#ப"�தி அ�:ட� வா2� ெபா2� 
அVAயிரா�மா ஒேர நிைல ெகா�" அைமதி.ட� அ�: ெகா�ட 
நிைலயி	 ஆன%த நிைலயி	 உ,ள�. 

இ�மனெம�'� நிைலைய 

1.நா� பல நிைல ெகா�" அைலய வி"� ெபா2� (மன அ2�த� – 

TENSION, STRESS) 

2.இVAட	 நிைலயி	 ஏ+ப"� அதி உYண நிைலயினா	 

3.அVAயிரா�மாவி+�# பல த/3�கைள�தா� ந�மா	 ேச��க ;7கி�ற�. 

ந�மி	 பல ெப$ேயா� இ%த அ�ைபேய நம��# பல வழிகளி	 உண��திட 
அ�றிலி�%� இ�6 வைர ேபாதி��0 ெச�றா�க,. 
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1.“அ�பிலா��� இVAலகேம இ	ைல…!” எ�ற உ�ைமைய உண��தி0 
ெச�றா�க,, 

2.அ�ேப தா� கடA,…! எ�றா�க,. 

ஆனா	 இ#ெபா2� வா*%தி"� மனித�களி� �றி�ேகா, எ	லா� 
ெச	வ%தனாக0 ெசழி�� வா*%திட ேவ�"� எ�ப� தா�. அத+காக 
“எைத ேவ�"� எ�றாC� ெச&யலா�…!” எ�ற நிைல�� வ%� 
வி!டா�க,. 

அ%த நிைல�காக� த�ைன� தாேன.. த� இன�ைத� �ேவஷி��� 
நிைலயி	 

1.த�ைன�தாேன ஏமா+றி வா*கிறா�. 
2.அ�பி+� ேம	 �ேவஷ�தினா	 தா� இ�ைறய உலகேம உ,ள�. 
3.இ%த நிைலயி	 இVAலகி	 கல%�,ள இ�கா+6 ம�டலேம 
விஷ;ட� உ,ள�. 

ஆகேவ இனி வா*%தி"� வா* நா,கைள வ /� விரய� ெச&திடாம	 
அ�: ெகா�ட வா* நா,களாக வா*%� அ�ெப�'� ெபா�கிஷ�ைத 
ஆ�" வா*%தி"3க, அ�:டேன. 

ஈ5வரப!டனாகிய என� ஆசிக, உ3கB�� உ6�ைணயாக இ����. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

விJஞான அறிA வ�வத+� ;� ம%திர ஒலிகேள அதிகமாக இ�%த�… 

(இ�6� உ,ள�). 

ம%திர ஒலிகளி� உண�வி� த�ைம ெகா�"தா� உண�வி� எ�ண3க, 
எ#ப7…? எ�6 Z+6�கண�கி	 அவ�க, ஓ�வா�க,. 

அ#ப7� தி��ப� தி��ப ஓ�� ேபா� இ%த Mமிைய# பிள%� 
(உண�வைலக,) அேத சமய�தி	 இ%த உண�வி� த�ைமைய தன��, 
விைளய ைவ�� விைளய ைவ�� இ%த உண�வா	 தன��, அறி%தி"� 
உண�Aக, வ�கி�ற�. 
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ேஜாதிட� ெசா	வ�� நா7 சா5திர3க, எ2�வ�� இைவெய	லா� 

1.இவ� க+பி�த உண�A� இத'ட� இைண��� ெகா�ட உண�A� 
எ�ேவா 

2.எவ� பதிA ெச&� ெகா�டாேரா அ%த# பதிA ெச&ேதா� ெகா�ட 
உண�A இ3ேக இய��கி�ற�. 
3.அதிேல ந�ைம எ�ற நிைலக, வரா�, 

4.த/ைம எ�ற உண�Aகைள# பதிA ெச&� ெகா�ட�… த/ைமயி� 
நிைனவா+றைல�தா� R!"�. 
5.த/ைம ெச&.� உண�ேவ தா� வ�ேம தவிர… ஞானிக, த/ைமைய# 
பிள%த உண�Aக, இ3ேக சிறிதளA� வரா�. 

ந/3க, எ�Eகி�ற நா7 சா5திரமானாC� ச$ சா5திர விதி#ப7 
ஜாத3க, �றி�தாC� ச$ இ#ப7 உ�வா�க#ப!ட நிைலதா�. 

இய+ைகயி	 ஒ� மனித'�� ஜாதக� இ	ைல. ஜாதக� கணி#ப� 
“மனித� எ�ண�தி	தா�…” 

இவ�க, ெசா�ன� மாதி$ 

1.எைத எைதேயா R!7� கழி�� 

2.எ%த உண�வி� எ�ண3கைள# பதிA ெச&தா�கேளா 

3.அ%த# பதிவி� நிைலகைள நா� “தைலவிதியாக” ைவ�� 

4.அதைன மீ�"� “விதியாக” மா+றி 
அத� வழிகளிேல தா� நா� வ�கி�ேறா�. 

நம��, பழ�க#ப"�திவி!டா	 ந/3க, ஆயிர� தா� ெசா	C3க,. 
மீ�"� ஜாதக�ைத� ேத7 இ�'� ந	ல ேநர� வ�கி�றதா…? ெக!ட 
ேநர� வ�கி�றதா…? எ�6தா� ேத70 ெச	ல ;7.�. 

ேநர�ைத உ3களா	 மா+ற ;7யா�. இ%த உடC�� ந	ல ேநர� 
ேவ�"� எ�6 ேத7 அைலவ /�க,. பதி%த உண�Aகளி	 ஆைச 
ஓ3கி�ெகா�" இ����. 

அ� நிைறேவறவி	ைல எ�றா	 ேவதைனக, R7�ெகா�"தா� 
இ����. த�ைன அழி�தி"� உண�ேவ விைள%� ெகா�7����. பி� 
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அதனி� நிைலக, மனித உ�ைவ0 சீ� �ைலய0ெச&.� நிைலதா� 
வ��. 

ச+6 சி%தி��# பா�3க,. ஆகேவ, நா� எைத நம��, 
பதிவா�கியி��கி�ேறாேமா அ�தா� இய��கி�ற�. 

அேத மாதி$ எலி ேஜாதிட� கிளி ேஜாதிட� சில ேப� ைவ�தி��கிறா�க,. 
இெத	லா� மனித உடலிலி�%� எ"��� ெகா�ட ம%திர ஒலி எ"�� 
க� எ"�� அத+�� ெகா"#பா�க,. 

அ%த� க�ைவ� ெகா"�தAட� எலிேயா கிளிேயா இவ� 
ெசா	வைதெய	லா� ேக!"� ெகா�ேடயி����. 

ஒ� ெந	ைல� ெகா"�� இ� ப�ணியAடேன எ�ன ெச&வா�..? த� 
விரைல� கா!7 அைத� க�ணிேல பா�#பா�க,. 

1.அ%த� கிளி இவைன ேநராக# பா����… 

2.விரைல அைச�தAடேன இ3ேக பா����… 

3.பா��தAடேன அ%த சீ!ைட வி!"வி!" அ"�த சீ!ைட எ"���. 
4.எ"�தAடேன அைத# ப7��� கா!"வா�க,. 

இேத மாதி$ எலிைய ைவ��� சீ!ைட எ"�க0 ெச&வா�க,. அவ�க, 
க�ணி	 பா�#பா�க,. அேத மாதி$ உண�Aக, ேவைல நட���. 

(நா� அவ�க, க�ணிேல.� ைக விரலிேல.� இைத# ேபால 
எ�தைனேயா நிைலகளி	 ெச&வைத நா� கவனி�க மா!ேடா�. அ� 
நம��� ெத$யA� ெச&யா�) 

இ� எ	லா� உலக� ;2வத+�� மா%திGக நிைலகளி	 ம�கைள 
ஏமா+6கி�றா�க,. இதிலி�%ெத	லா� நா� மாறேவ�"மா இ	ைலயா…? 

ஆக ெமா�த� ந�ைம நா� ந�பாம	 யாேரா ெச&வா� எவேரா ெச&வா� 
எ�6 தா� எ�ணி� ெகா�",ேளா�. 
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அ�6 அரச�க, கா!7ய வழியி	 சரணாகதி எ�ற த��வ�தி	 “எ	லா� 
அவ� ெசய	” எ�6 ெசா	லி சா3கிய சா5திர3கைள�தா� ெச&� 
ெகா�7��கி�ேறா�. 

1.ந� எ�ண�தா	 வ%த த/ைமகைள ந� எ�ண�தாேலேய எ"��# ேபா�க 
;7.� 

2.“அ�ட�தி� ச�தி இ%த# பி�ட�தி+�, உ�"” எ�6 ஞானிக, 
ெதளிவாக உண��தி.,ளா�க,. 

ஆகேவ உ3கB�� வ�� த/ைமகளிலி�%ெத	லா� வி"பட ;7.�. 
உ3கைள ந/3க, ந�ப ேவ�"�. “உ3களா	 ;7.�…” 
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ந�;ைடய உண0'க
 த8ைமகைள அக�றி&� ச�தியாகேவ எ�?� 
ெவளி�பட ேவ�&� 

  

�"�ப�தி	 மிகA� கYட� எ�6 ஒ�வ� ெசா�னா	 அைத அதிக ேநர� 
ேக!" நம��, பதிவா�க� Rடா�. ேக!டAடேன… 

1.அக5திய மாமக$ஷிகளி� அ�, ச�தி.� ��வ மக$ஷிகளி� அ�, 
ச�தி.� ��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�B� ேபெராளி.� 

2.எ3க, இர�த நாள3களி	 கல%திட ேவ�"� ஈ5வரா… எ�6 ஏ3கி� 
தியானி.3க,. 

தியானி�த பி� கYட�ைத0 ெசா�னவ$ட�… உ3க, �"�ப�தி	 
மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி பட�%� �"�ப�தி	 எ	ேலா�� நலமாக 
இ�#ப�ீக,… உ3க, ெதாழி	 ந�றாக இ����… �"�ப�தி	 
ஒ+6ைமயாக இ�#ப�ீக,… ெச	வ� ெச	வா�� ெப���… எ�6 இைத0 
ெசா	ல நா� க+6� ெகா,ள ேவ�"�. 

அவ� உடலி	 வ%த ேநாைய#ப+றி0 ெசா�னாC� அ"�த கண� 
ஈ5வரா…! எ�6 ஏ3கி� தியானி.3க,. பி� அவ$ட�… மக$ஷிகளி� 
அ�, ச�தி உ3க, இர�த நாள3களி	 கல%� உ3க, உட	 ;2வ�� 
அ� பட�%� ந/3க, நல� ெப6வ /�க,…! எ�6 ெசா	ல ேவ�"�. 
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1.அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"� எ�6 அவ�கைள ஏ3கி� 
தியானி���ப7 ெசா	ல ேவ�"� 

2.உடலி	 எ3� வலி இ��கிறேதா அவ�கைள அ3ேக நிைன�க0 ெச&� 

3.மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி அ%த வலி எ"��� இட3களி	 பட�%� வலி 
ந/3கி நல� ெபற ேவ�"� எ�6 ஏ3கி� தியானி�க0 ெச&ய ேவ�"�. 

இ#ப70 ெச&தா	 அவ�ைடய ேநா& ந/3க ந/3கேள உதவி ெச&கி�ற/�க,. 
ஆனா	 

1.மக$ஷிகளி� அ�, ச�திகைள எ"�காதப7 

2.உடன7யாக (SUDDEN ஆக) ேநா& ந/3கிவி"� எ�6 ெசா	ல�Rடா�. 

அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�B� ேபெராளி.� எ3க, இர�த 
நாள3களி	 கல%� எ3க, உட	 ;2வ�� படர அ�,வா& ஈ5வரா 
எ�6 ;தலி	 ஏ3கி அ%த0 ச�திகைள வCவா�க ேவ�"�. 

அத+�# பி� ��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�B� ேபெராளி.� அவ�ைடய 
இர�த நாள3களி	 கல%� அவ� உடலி	 இ��க�R7ய ச��கைர0 ச�ேதா 
இர�த� ெகாதி#ேபா ம+ற எ%த ேநாேயா அ� ந/3க ேவ�"� எ�6 
ெசா	லி# பழக ேவ�"�. 

கணவ� மைனவி��, இVவா6 இ�%தாC� 

1.கணவ'�� அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி கிைட�க ேவ�"� 
எ�6�… 

2.கணவ� உட	 நல� ெபற ேவ�"� எ�6� மைனவி இேத மாதி$ 
ெசா	லி 
3.ஒ�வ��ெகா�வ� இ%த உண�ைவ பா&0சி# பழ�த	 ேவ�"�. 

இத�ப7 ெச&� வ%தா	 எ%த ேநாயாக இ�%தாC� அைத ந/�கி"� ச�தி 
ெப6கி�ற/�க,. இ� ஒ� பழ�க�தி+� வரேவ�"�. பழகி வி!டா	 
ச$யாகிவி"�. 

ஆகேவ ந�;ைடய உண�Aக, த/ைமகைள அக+றி"� ச�தியாக இ��க 
ேவ�"�. 
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த/ைமகைள ந/�கி"� அ�� ெப�� ச�தியாக நா� வி"� இ�தைகய 
I0சைலக, இ%த Mமியிேல பரவ# பரவ…. விJஞான அறிவா	 கா+6 
ம�டல� ந0D� த�ைம அைட%� வ�� இ%த ேவைளயி	 அைத 
மா+றி"� ச�தியாக# பரA�. 

R!"� தியான3களி� Iல� மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"� 
எ�6�… ேநா&கைள ந/��� ச�தி ெபற ேவ�"� எ�6�… நா� ஏ3கி 
எ"�� அ%த உண�Aகைள# பர#:� ேபா� Mமியிேல அதிகமாக இ� 
பரA�. 

ஒVெவா�வ�� இைத0 ெச&தா	 எ	ேலா���� ந�ைம பய��� 
ச�தியாக# பரAகிற�. எளிதி	 கிைட��� ச%த�#ப;� உ�வாகிற�. 

உதாரணமாக ந�ப'�� ந�ப� பழ��ேபா� “ந�ைம ெச&தா�…” 

எ�றா	 வி�கலாகிற�… நா� ெச&.� கா$ய;� அ#ேபா� ந	லதாகிற�. 

காரண�… ந�ைம ெச&த உண�Aக, இ3ேக பட�%தி���� நிைலயி	 
அைத எ�E�ேபா� உடேன அவ�க, உடலிேல பதி%தி���� உண�Aக, 
அைத இய�கி0 ெசய	ப"��கி�ற�. 

ஆனா	 பழகிய பி� த/ைம ெச&தி�%தா	 அைத# பதிA ெச&� என��� 
�ேராக� ெச&தா� பாவி…! எ�6 எ�ணினா	 உடேன அ3ேக இய�கி# 
:ைரேயாட0 ெச&கி�ற�… கா$ய3கB� தைடயாகி�ற�. 

இ� ேபா�ற உண�வி� இய�க3கைள எ	லா� நா� ெத$%� ெகா,ள 
ேவ�7ய� மிகA� அவசிய�. ஏென�றா	 

1.ந�ப�க, உட	 நல� �ைறவாக இ�%தாC� ேக,வி#ப!ட மா�திர�தி	 
உடேன நா� ஆ�ம D�தி ெச&�வி!" 

2.ந�பனி� உடலி	 மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி பட�%� ேநா& ந/3கி உட	 
நல� ெபற ேவ�"� எ�6 தா� எ�ண ேவ�"�. 
3.ஒ�வ��� ஒ�வ� இVவா6 நா� ெச&� ��ப3கைள ந/�கி# பழ�த	 
ேவ�"� (இ	ைல எ�றா	 ந�ப$ட� விைள%த� இ3ேக.� பரA�) 

R!"� தியான3க, ஆ3கா3� நட��� ெபா2� :திய அ�ப�க, 
வ%தாC� அவ�கB��� இ%த ;ைறைய0 ெசா	லி� ெகா"��… ந/3க, 
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இ%த மாதி$0 ெச&.3க,…! உ3க, �"�ப� நலமா�� ெதாழி	 
நலமா��… உட	 ேநா&க, ந/3�� எ�ற வா�கிைன# பதிA ெச&ய 
ேவ�"�. 

அத� வழியி	 R"மானவைர அவ�க, உடலி	 இ��க�R7ய சிரம3க, 
�ைற%தா	 ந/3க, ெசா	வ� ேபா	 அவ�கB� இ%த� தியான�ைத0 
ெச&ய ;+ப"வா�க,. 
1.அவ�க, வி"� ந	ல I0DகB� இ%த# Mமியிேல பரA� 

2.ஒ�6 ேச�%� வா2� ச�திக, ந� Mமியிேல அதிக அளவிேல வள��. 
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பண� ச�பா2�க$ தா� இ�ைறய க)வி… த�ைன உண0வத�க)ல…! 

  

அறியாதவ�க, அறி%� வாழ ேவ�"� எ�ற நிைலைய 
எ�ணிடாமேலேய வா*கி�றா�க,. அறி%தவ�கேளா அ%த;� ஆதி.� 
அறிய ேவ�"� எ�ற ஆைச.ட� வா*கிறா�க,. 
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க+றவ�… க	லாதவ�… அறி%தவ�… அறியாதவ�… எைழ… ெச	வ%த�… 

இ#ப7# பல பல தர#:,ள ேம" ப,ள� ெகா�ட உய�A தா*A எ�ற 
எ�ண� ெகா�" இ%த உலகேம Dழ	கி�ற�. 

1.க+றவ���� தா� க+ற வி�ைத.� க�வ;� 

2.க	லாதவ���� தா� க	லாத நிைல ெகா�" தா*A மன#பா�ைம.� 

3.த� மனதிC,ேள ஏ+ற� தா*A எ�ற இ� நிைல பைட�த 

4.மாய Uப�ைதேய மனதினி	 கல�கவி!" உலக ம�க, இ�6 
வா*கிறா�க,. 

அகர ;தல எ2�ெத	லா� ஆதி பகவ� ;த+ேற உல�…! எ�ற 
உ�ைமைய� தி�வ,Bவ� ஆதி கால�திேலேய உண��தி.,ளா�. 
இ�6,ள ம�களி� மனதி	 ஏ!"# ப7#பி� எ�ண� தா� அதிகமாக 
உ,ள�. அைதேய ெப$ய ப7#பாக எ�ணி வா*கி�றா�க,. 

1.ஏ!"# ப7#பி+�# பதவி பண� எ�ற ேபா�ைவைய# ேபா��தி.,ளதா	 

2.அ%த நிைல�காக ஏ3�ேவா� பல� உ,ளன�. 
3.ப7#:� ப!ட;� அளி�த மாய Uப3க, தா� இைவ. 

த� எ�ண�தினா	 த� ெஜப�தினா	 த�',ேளேய உலக உ�ைமகைள 
ஈ���� ச�திைய# ெப+ற தி�வ,Bவ� எ2திய தி���றB�� 

1.எ%த# ப,ளியி	 ப7�� யாரா	 ப!டமளி�க#ப!டத#பா…? 

2,அ�6 க�ப� எ2திய கவிைதெய	லா� எ%த# ப!7ம�ற�தி	 ஏ+6# 
ப7�க#ப!டத#பா..? 

க�ப�� தி�வ,Bவ�� வியாசக�� வா�மீகி.� இ#ப7 எ�ணிலட3கா 
ஞானிகB� சி�த�கB� $ஷிகB� எ2திய Z	க, எ	லா� எ%த# 
ப,ளியிC� க	_$யிC� ப7��# ப!ட� ெப+6 எ2தினா�கள#பா…? 

அ�6 நம��� த� ச�திைய உபேயாக#ப"�தி உ�னத Z	கைள அவ�க, 
அளி�த நிைல ெகா�"தா� இ�6� பல ேபாதனா ெமாழிகளி	 
ப,ளிகளிC� க	_$யிC� க	வி எ�ற ெபய$	 ெசா	லி� ெகா"�� 
வ�கிறா�க,. 
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அ%த# ப7#ைப# ப7�தத+� இ�6,ள உபா�தியாய�க, மதி#ெப�கB� 
த�கிறா�க,. மதி#ெப� ெப6வதி	 தா� இ��கி�றா�க,. 
1.ஆக இ�6,ள இ�கலி.கேம 

2.தானாக உண�%� ெசய	ப"� நிைலைய ;2வ�மாக மா+றி வ�கிற�. 

உலகி� ஒVெவா� நிைலயிC� :திய :திய ச�தி நிைல ேதா�றி� 
ெகா�ேட வ�� ெபா2� இ�மனிதனி� எ�ண�தி	 ம!"� 

1.தா� உண�%� ெசய	ப"� நிைலைய மா+றி� ெகா�" 

2.ெப�� ேபராைசயி� நிைல��� த�ைன அ7ைமயா�கி� ெகா�" 
வா*கி�றா� இ�6,ள மனித�. 
3.மனித�களி� எ�ணெம	லா� ஏ!"# ப7#:ட'� 

4.பிற� ெசா	லிய உ�ைமகைளேய ஆரா&%� பா���� நிைல.ட'� 

5.அ%த நிைலைய� ெகா�" விவாத நிைல��� ெகா�" வ%� 
வி!டா�க,. 

இ�6 மனித�க, உயி� வா2� நிைலேய ெசய+ைகயினா	 தா� நட%� 
வ�கி�ற�. இ%த0 ெசய+ைகயி� ெசாUப�தி+�� த�ைன 
அ7ைமயா�கி� ெகா,ளாம	 இனியாவ� இய+ைகைய# ேபா+றி 
வண3கி"3கள#பா…! 

ஒVெவா� மனித�� த� நிைல��� அ%த0 ச�தியி� நிைல உ�". 
த�னாC� இய+ைகயி� உ�ைமைய உண�%� நட%திட ;7.�. 

தா'� ஒ� தி�வ,BவராகA�.. க�பராகA�… வா	மீகியாகA�… 

வியாசகராகA�… அ%த $ஷிகைள# ேபால ஆகலா�…! எ�ற உ�ைமைய 
உண�%� ஒ�றிலி�%� இ�ைற� R!7 வா*%தி"3க,. 

வ /� விவாத�தி+� இட� தராம	 க+�� க	வியா	 த�', இ���� 
ஈசனி� ச�திைய ஈ��� 

1.இ%த உலக ந�ைம�காக 

2.இ%த உயிரE�களி� ந�ைம�காக 

3.இ%த விஷமான கலியி� கைடசி நிைலைய மா+றி 
4.க	கி எ�'� :�ெதாளி� ெகா�ட இய+ைக� ேதவனி� இய+ைகயி� 
ச�திைய# ெப+றி"3க,…! 
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ந� எ�ண�ைத.� ந� Dவாச�ைத.� ந�ைமேய நா� அ0ச�தி�காக 
(இய+ைக��) அ7பணி%� வா*%திடலா�. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

உ3கB��, இ���� ந	ல �ண3கைள மைற�தி���� 
த/ைமகளிலி�%� வி"பட ேவ�"�. அ%த மக$ஷிகளி� அ�, வ!ட�தி	 
ந/3க, ெச	ல ேவ�"� எ�பத+ேக இைத# பதிA ெச&கி�ேற�. 

இ%த விJஞான உலகி	 இனி வ�� ெப�� த/ைமகளிலி�%� 
வி"படேவ�"�. 

��நாத� எம��� க+6� ெகா"�த நிைலகைள எ	லா� எ�'ட� 
ைவ��� ெகா�" உ3களிட� ெசா	லாம	 மைற��� ெகா�7�%தா	 
எ�னா��…? 

என��, மைற%�வி"�. 

ஆனா	 உ3கB��, இைத உண��த#ப"� ெபா2� உ3கBைடய 
பா�ைவயா	 ெசா	லா	 ேப0சா	 I0சா	 பல�ைடய த/ைமகைள 
மீ!7"� ச�தி உ3கB��,B� வளர ேவ�"� எ�ற “ஆைசயி	 தா�” 

ெசா	கிேற�. 

சி%தைனைய மைற�க0 ெச&.� நிைலகைள மா+றியைம��� ெதளி%த 
மன� ெகா�" உயி�ட� ஒ�றிய ஒளியி� உண�வாக அ%த ஞான�தி� 
வழிகளி	 ஒVெவா�வ�� வா*%திட ேவ�"�. 

நா� ந	ல �ண� ெகா�" இ�%தாC� ந� ச%த�#ப� ஒ� அ0D6��� 
உண�ைவ Tக�%� வி!டா	 ந	ல �ண��ட� ேச�%� அ� பதி%� 
வி"கி�ற�. 

அ%த அ0D6� உண�Aக, நம��, விைள%� வி!டா	 ந	ல 
�ண3கைள� கா��� ெசயைல இழ%� வி"கி�ற�. 
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ஆகேவ அ%த அ0D6��� உண�வி� த�ைமைய மா+றி"� உண�ைவ0 
ெசா	லாக இ3ேக உபேதசி�கி�ேற� 

ெசா	லாக0 ெசா	கிேற� எ�றா	 அ%த அ�, ஞானிக, Tக�%த அ%த 
எ	ைலயி	 எ�'ைடய நிைனவா+ற	 ெச�ற�. அைத நா� ெபற 
;7%த�. ெப+6 அைத வள���� ெகா�ேட�. 

1.யா� ெப+ற நிைலயி	 அ%த ஞானிக, ெப+றைத யா� இ3ேக நிைனA 
ெகா�" ெசா	C�ேபா� 

2.உ3க, நிைனவா+ற	 மாமக$ஷி ஈ5வராய ��ேதவ� கா!7ய அ%த 
எ	ைலகB�ேக ெச�6 

3.அ3ேக உ�வான அ%த அ�ளா+ற	கைள ந/3கB� Tகர ;7.�. 

உதாரணமாக ேரா!7	 இ�ன இட�தி	 ஆ�சிெட�! ஆன� எ�6 
ேக,வி#ப!ட உடேன “ஆ…” எ�6 பதிவாகி வி"கி�ற�. பி� அைத 
யாராவ� ெசா�னா	 மீ�"� நிைனA வ%� அ%த இடேம ெத$ய (பட� 
ேபா	) ஆர�பி��வி"�. இைத# ேபால 

1.��நாத� ெகா"�த அ%த அ�, வழியி	 யா� உபேதசி#பைத 

2.ந/3க, நிைனA��� ெகா�" வ�� ெபா2ெத	லா� 

3.அவ� க�"ண�%த பல த/ைமகைள ெவ�ற அ%த அ�, உண�Aக, 
உ3கB��, வ��. 
4.அ#ெபா2� உ3கB��, சி�திைர – சி6 திைரயாக ந	லைத மைற�� 
ெகா�7���� 

5.அ%த ந	லைத அறிய விடா� ெச&.� நிைலகைள மா+றி 
6.உயி�ட� ஒ�றிய ஒளியி� உண�வி� அEவாக மா+றிட	 ேவ�"� 
எ�பத+ேக இைத நிைனAப"��கி�ேற�. 

ப,ளியி	 ப7�த பி� ப7�ைத நிைனA ெகா�டா�களா…? எ�பைத 
ேத�வி	 பG!சி��# பா��கி�றன�. 

ப7�த� நிைனA வ%தா	 ேத�வி	 எ2திவி"கி�றா�க,. நிைனA�� 
வ%தா	 சி%தி��� த�ைம வ�கி�ற�. சி%தி��0 ெசய	ப"� அ%த0 
ெசயலா�க�தி�ப7 ேத�வி	 ேத�0சி ெப6கி�றா�க,. 
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அைத# ேபா�6 தா� யா� உபேதசி#பைத நிைனA��� ெகா�" வ%� 
த/ைமகைள எ#ப7 மா+6வ�…? எ�ற சி%தைன ெகா�டா	 சி%தி��0 
ெசய	ப"� அ%த அ�, ஞான� உ3கB��, வ�கி�ற�. 

அ%த ஞான�தா	 உ3க, த/ைமகைள எளிதி	 ேபா�கி� ெகா,ள ;7.�. 
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கணவF� மைனவிC� ஒ�றிைண#% ஒளியாக ஆவத�	$ தா� 
தி��G!&� பழ�க$ைத ஏ�ப&$தின0 ஞானிக
 

  

கணவ� இற%தாC� அவ� உடலிேல விைள%த உண�Aக, மைனவியி� 
உடலிேல நிைல�தி��கி�ற�. அ%த உண�வி� �ைண ெகா�" 

1.எ�6� எ�'ட� அவ� இ��கி�றா�… “இ��க ேவ�"�…!” 

எ�பத+��தா� மா3க	ய�ைத அணிகி�றன�. 
2.ஞானிக, கா!7ய அ�, வழியி	 மா3க	ய�தி� த��வேம 

3.எ�6ேம கணவ� த�'ட� உ6�ைணயாக இ��கி�றா� எ�6 
நிைனAப"��வத+�� தா�. 

மாயவர�தி	 ஒ� கிராம�தி	 அவ� ஒ� டா�ட�. அவ�ைடய தாயா��� 
வய� 65 அ	ல� 70 இ����. கணவ� உடைலவி!" ஆ�மா 
பி$%�வி!ட�. 
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அ%த ஊ$� சIக�தி�ப7 ெபா!ைட ந/�கேவ�"�… தாலிைய� கழ!ட 
ேவ�"� எ�ெற	லா� க!டைளயி!டா�க,. 

நா� (ஞான��) அ3ேக மாயவர� ெச�றி���� ெபா2� இ%த 
உ�ைமகைள எ"��0 ெசா	C� ெபா2� அ%த அ�மா ெபா!ைட.� 
கைல�கவி	ைல… தாலிைய.� கழ!டவி	ைல. 

1.கணவ� எ�'ட� தா� இ��கிறா�… எ�'ட� தா� இ��கிறா�… எ�ற 
நிைலைய0 ெசா	லி 
2.அவ�ைடய உண�A எ�'ட� உ,ள� 

3.சாமி ெசா�னப7 அ%த ஆ�மா ச#த$ஷி ம�டல��ட� இைணய 
ேவ�"� எ�ேற ெசய	ப"�திய�. 

உடைல வி!" பி$%� ெச�ற அ%த ஆ�மா அவ�ைடய உண�வி� 
�ைண ெகா�"… எ3க, உடலி	 இ�#பைத அதனி� வC� ெகா�" 
தா� ச#த$ஷி ம�டல��ட� இைண�ேதா�. 

உட	 ெப6� உணAக, அ3ேக கைர%�வி!ட�… ஒளி ெப6� சGர� 
அ3ேக நிைல�தி��கி�ற�. 

1.இ�6� ச#த$ஷி ம�டல�தி	 அவ�ட� நா� ெதாட�: 
ெகா,கி�ேற�… கா�கி�ேற�. 
2.அ%த உண�வி� ஒளியி� நிைல ெகா�" என��, அVவ#ேபா� அ%த 
நிைனவா+ற	 வ�� ெபா2� 

3.இ%த# :வியி	 வ�� இ�ைள ந/��� அ�ளா+ற	 என��� 
கிைட�கி�ற� எ�6 அ%த அ�மா ெசய	ப"�திய�. 

இ� நட%த நிக*0சி…! 

ஆனா	 சா3கிய3கைள0 ெச&� மா3க	ய�ைத# பறி#ப�� ெப�கைள 
அவமதி#பதிC� தா� இ��கி�றா�க,. ெப�கைள ஒ� க�வியாக� தா� 
மத3க, பய�ப"�தி உ,ளேத தவிர 

1.சம உ$ைம ெகா�" கணவ� மைனவி ஒ�6 ேச�%� வா2� நிைல 
இ	ைல 

2.கால#ேபா�கி	 அைவ அைன��ேம மைற%� ேபா&வி!ட�. 
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கணவ'� மைனவி.� எ�6� ஒ�றியி�%� ஒளியி� உண�வி� 
நிைனA ெகா�" ச#த$ஷி ம�டல��ட� இைண�க#ப"� ெபா2� இ%த 
உடைல வி!" ;தலி	 ஒ�வ� ெச�6 அ"�� ஒ�வ� ெச�றாC� 
“அ3ேக தா� ெச	ல ;7.�…” 

இ#ப7#ப!ட உண�Aட� காைல ��வ தியான�தி	 எ"�க#ப"� 
ேபாெத	லா� அ3ேக ஒளியான கணவ�/மைனவி உண�Aட� ெதாட�: 
ெகா,கிற�. அத� Iல� அ%த� �"�ப�தி+�� உய�%த உண�வி� 
ஞான3கB� கிைட�கி�ற�. 

ஆகேவ யாராக இ�%தாC� உடைல வி!"# பி$%தா	 உட	 தா� 
ெச	கிற�. ஆனா	 அவ�ட� வா*%த உண�Aக, இவைர (உடலி	 
பதி%தி�#ப�) வி!" அகலவி	ைல இ%த உண�ைவ எ#ப7# ேபா��வ�…? 

ெபா!ைட.� தாலிைய.� ந/�க ேவ�"� எ�றா	 உறவா7ய உண�Aக, 
உடலி	 பதி%�,ள�… நிைனAக, வ�கி�ற�… ெசா+க, வ�கிற�. இைத 
எ#ப7 ந/��வ�…? 

சா3கிய3கைள0 ெச&� கணவ� மைனவி ஒ�றிைண%� ஒளியா�� 
பழ�க3க, கால�தா	 அ%த உ�ைமக, மைற�க#ப!" வி!ட�. 

ஆகேவ 

1.தி�மண� ஆகிவி!டா	 கணவ'� மைனவி.� 

2.நா3க, ஒ�றி வா*கிேறா� எ�ற இ%த உண�Aட� தா� வாழ 
ேவ�"�. 
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ந�மா) வ�� கHட நHட9கI�	 ஆ�டவனா ெபா?�பாளி…? 

  

1.மனித எ�ண�தி� ேவக� எ�ப� 

2.இ%த உலகிC,ள எ	லா ேவக3கB��� ேம	 �$தமான ேவக� எ�6 

3.பல ;ைற ெசா	லி.,ேள�. 
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ந� எ�ண�ைத# பிற$� எ�ண�தி	 ேமாதவி"� ெபா2� பிற$� 
நிைல.� மா6ப!"0 ெசய	ப"� த�ைம வCவாகிற�. 

இ%த எ�ண�ைத ைவ���தா� உலக நிைல.�… உயி� உதி��� 
நிைல.�… உடைல வி!" ஆ�மா பி$.� நிைல.�… எ	லாேம 
வ�கி�றன. 

இ%த எ�ண�தி	 நா� எ%த நிைலயி	 ஆைச#ப"கி�ேறாேமா அ%த 
நிைல ெகா�" தா� ேவதைன.� மகி*0சி.� வ�கி�றன. எ�ண�தி� 
ஆைசைய வளர வி"வதனா	 பல ேவதைனயான நிைலகைள ந� 
வா*�ைக நிைலயி	 க�" ேவதைன#ப"கி�ேறா�. 

இ%த எ�ண�தினா	 தா� எ	லா நிைலகBேம வ�கி�றன எ�ேற�. 
1.இ%த எ�ண�ைத ைவ�ேத ஒVெவா� ஆ�மாA� அ%த உடலி	 
இ���� நிைல ெகா�" 

2.த� எ�ண�ைத “ஓ..� ஈ5வரா…” எ�ற நாத� ெகா�" 

3.ஒேர நிைலயி	 உயிைர எ�ணி அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�திைய 
எ"�� 

4.இ%த உட	 ேவ6… இ%த ஆ�மா ேவ6…! எ�ற நிைலைய� க� Rடாக� 
க�7டலா�. 
(சீராக� தியானமி�#பவ�களா	 இைத நி0சய� உண�%தி��க ;7.�) 

ந� ஆ�மாவி� நிைலைய நா� ேபா+றி# பா�கா�தா	 வா*�ைக 
நிைலயி	 நா� பல ச3கட3கB�� உ,ளாக ேவ�7யதி	ைல. 
ஏென�றா	 ந�ைமேய நா� உணராத நிைலயி	 

1.பிற$� அ�ைப நா� ேவ�"� ெபா2� 

2.பிற$� அ�:��� ந� ஆ�மாைவ நா� அ7ைமயா�கி� ெகா,கிேறா�. 
3.அ�:�காக ஏ3�� நிைல.� ஆைச நிைல தா�. 

ஆ�டவைனேய ஆ�டவனி� அ�ைப ேவ�7 ேவ�"கி�ேறா�. அ%த 
ஆ�டவ� நம�� எ#ப7 அ�ைப# ெபாழிவா�…? 

ந�;, அதிக ஆைசைய வளரவி!" அதனா	 வ�� கYட3கைள ந� 
உடC� ந� எ�ண;� ப"� ேவதைனைய 

1.ந�;,ேளேய ச3கட�ைத ஏ+6� ெகா,ளாம	 
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2.ந�ைமேய நா� ெவ6�காம	 

3.ந�;, இ���� தவைற நா� மா+றி� ெகா�" 

4.ந�ைமேய நா� எ�ணி# பா��� 

5.ந� ேவதைன.� ந� ஆைசகB� ந�;,ேளேய தா� வ�கி�றன எ�ற 
உ�ைமைய# :$%� 

6.ந�ைமேய நா� அைமதி#ப"�தி� ெகா�" நா� எ�E� ெபா2� 

7.ந�;, இ���� அVவா�மா அைமதி.+6 அ%த ஆ�டவனி� ச�திேய 

8.நம�� அ�: ெகா�டதாக வ%தி"� நிைலைய ஏ+6� த�கிற�. 

ந� மன நிைலயி	 ெச&.� பாவ :�ணிய3கB�� நாேம தா� அ%த 
நிைலைய அ'பவி�க ;7.�. பிறைர எ%த நிைல ெகா�"� எ�ணி# 
பா��திடலாகா�. 

ந�மா	 வ�� கYட நYட3கB�� அ%த ஆ�டவனா ெபா6#பாளி…? 

ந�மி	 இ���� ஆ�டவைன� க�7ட ந�ைம நாேம ந� Dவாச�திC� 
எ�ண�திC� ப$D�த#ப"�தி� ெகா,ள ேவ�"�. 
1.அ#ெபா2� தா� அ%த ஆ�டவனி� ெஜப�தி+�� 

2.ஆ�டவனி� ஆசிைய# ெப6வத+�� உக%தவ�களாகி�ேறா�. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

அக5திய� “பல ேகா7 மி�ன	கைள� கவ�%�” அவ'ட� ஒளியாக 
மா+6� அE�த�ைமயாக மா+றினா�…, ��வ ந!ச�திரமானா� 

அ�6 பல இல!ச� ஆ�"கB�� ;� கா"களி	 வா*%த அக5திய� 
த� ஐ%தாவ� வயதி	 ந� Mமியி� ��வ�தி� ஆ+றைல அறி%தா�. 

அவ� ெச&.� அதிசயமான ெசய	கைள� க�" அவ'ட� 
வா*%தவ�க, “கா!" ராஜா”எ�ேற அவைன� ெகா�டா"கி�றா�க,. 

:வி��, உ�வா�� தாவர இன3கB�� உணA எ3கி�%� வ�கிற�…? 

எ�6 உ+6 ேநா��கி�றா�. அவ'��, விைள%த உண�Aக, அVவா6 
அவைன0 சி%தி���ப7 ெச&கி�ற�. 

வா'லக ஆ+ற	 ந� Mமி��, ��வ# ப�தியி� வழியாக எ#ப7 
வ�கி�ற�…? எ�பைத அறிகி�றா�. 
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��வ�தி� வழியாக வ�� உண�Aக, விஷ� த�ைமயாக இ�%தாC� 
இவ� Tகர#ப"� ெபா2� அ%த விஷ�தி� ஒளி� கதி�கைள 
மா+6கி�றா�. 

இ�6� நா� வி�ணிேல “மி�ன	கைள# பா��கலா�…” 

அதாவ� ந!ச�திர3க, ஒ� ந!ச�திர�தி+� ஒ� ந!ச�திர� எதி� 
நிைலயானா	 ஒ�6ட� ஒ�6 ேமா�� ெபா2� அ� D��Zறாகி 
அைலக, மா6�. 

அைலகளாக மாறி வ�வைத0 L$யனி� கா%த ச�தி கவ�%� வ�� 
ெபா2� அத'ைடய கலைவகளி	 பல வி�தியாசமாக வ��. 

மாமக$ஷி ஈ5வராய ��ேதவ� எ�ைன “மி�னைல# பா�டா… 

மி�னைல# பா�டா…” எ�6 ெசா	வா�. 

என��# பயமாக இ��கிற�. எ� க�க, ��டாகிவி"� எ�6 
ெசா	ேவ�. என��� அவ���� இதனா	 த��கமா��. 

27 ந!ச�திர3க, பிற ம�டல3களிலி�%� வ�� விஷ�த�ைமகைள 
அட��கி�ற�. அேத சமய�தி	 அ%த மி�ன	க, க"� விஷ� த�ைம 
ெகா�ட� 

1.ஆனா	, அக5திய� அவ'��, இைத அட�கி"� உண�ைவ எ"�� 
ஒளியி� Dடராக மா+றி� ெகா�டவ�. 
2.அக5திய� மி�னலி� அைலகைள� தன��, கவ�%� எ#ப7 
அட�கினா�…? 

3.மி�ன	 எ#ப7 அவ'��, அட3�கிற�…? எ�பதைன அ3ேக 
உண���கி�றா� ��நாத�. 

அ%த ந!ச�திர3களிலி�%� வ�வ� எத+�, இ%த� கலைவக, 
ேச�கி�றேதா அத+��த�கவா6 அ%த உண�0சிகைள ஊ!7 அ� 
ெசய	ப"��� ச�தி ெப+ற� எ�6 கா!"கி�றா�. 
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��நாத� எ�ைன அ%த மி�னைல.� பா��க0 ெசா	லி அக5திய� 
எ#ப7 விஷ�ைத அட�கினா�…? அ%த மி�னEவி� த�ைமைய� 
தன��, ஒளியா�கினா� எ�பைத.� கா!7னா�. 

ெச7யி� ேம	 மி�ன	 தா�கினா	 ெச7 க�கிவி"கி�ற�. அதிC,ள 
ச�ைத எ"��வி"கி�ற�. இேத ேபால 

1.விஷ�ைத ஒ"�கி"� உண�A வர#ப"� ெபா2� 

2.கதி$ய�க# ெபாறிகளாக வ�வைத அக5திய� உ+6# பா��தாC� 
இைத ஒ"�கி 
3.அவ'ட� ஒளியாக மா+6� அE�த�ைமயாக மா+6கி�றா�. 

இைதெய	லா� ��நாத� எம�� அ'பவM�வமாக� ெகா"�தா�. 

அ#ப7 மா+றியைம�த அவ� உடலி	 உ�வான�தா� அக�ட 
அ�ட�தி	 வ�� எைத.ேம மா+றி"� ச%த�#ப� வ�கி�ற�. 

அக5திய� ��வ� எ�6 வர#ப"� ெபா2� 27 ந!ச�திர3களிலி�%� 
வ�� பல ேகா7 மி�ன	கைள.� பா��கி�றா�. 

அைதெய	லா� அட�கி “ஒளியி� அEவாக� தன��, மா+6� நிைல” 

ெப6கி�றா�. 
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வி�(லக ஆ�றைல எ&$%$ த� ஆ$மா'�	 ஊ!ட� த#% எ�?� 
அழியா% வா<பவ0கேள “ச�த2ஷிக
” 

  

இ#MAலகி	 ஜ/வ உடCட� ந� ஆ�மா (உயி�) 
1.எ%த நிைல ெகா�" Dவாச� எ"�தேதா 

2.எ%த நிைல ெகா�ெட	லா� ச#த அைலக, ந�ைம0 D+றி� ெகா�ேட 
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உ,ளேதா (உடCட� உ,ள ெபா2�) 
3.அேத நிைல ெகா�" தா� இ%த உடைல வி!" ஆ�மா பி$%த பி�'� 

4.உயிரா�மாைவ0 D+றி0 ச#த அைலக, D+றி� ெகா�ேட உ,ளன. 

ஏென�றா	 உடைல வி!" உயி� பி$%� ெச�ற பி+பா" எ%த நிைலயி	 
ஆ�மா D+றி� ெகா�",ள�…? 

1.நா� எ%த நிைல அைடகிேறா�…? 

2.எ3ேக எ#ப7 இ�#ேபா�..? எ�ற எ�ண� எ	ேலா���ேம உ,ள�. 

இைத# ப+றி பல�� பல Uப3களிC� பல வித� கைதகளிC� ந� 
;�ேனா� வாயிலாக� ேக!க# ெப6கி�ேறா�. அறி%த உ�ைமைய 
அறி%த நிைலயி	 ெச#:வத+� இ�6 யா�மி	ைல. அ�ைறய 
ெப$ேயா�க, தா� அறி%� ெச#பினா�க,. 

ந� உடைல வி!"0 ெச	C� ஆ�மாவி+�0 Dவாச நிைல உடCட� 
இ�%த ெபா2� எ%த நிைல ெகா�7�%தேதா அ%த நிைலயி	 தா� 
D+றி� ெகா�ேட இ����. 

Mமியி	 D+றி� ெகா�ேடயி�%� மீ�"� இ3ேகேய இ�ெனா� ஜ/வ 
உட	 ெப+6 ெஜ�ம� எ"�கிறதா…? அ	ல� இ%த நிைலயிலி�%� பிற 
ம�டல3கB��0 ெச�6 ெஜ�ம� எ"#பதி	ைலயா…? எ�ற எ�ண� 
உ,ள�. 

அ0ச�தியி� அ�, ெப+ற அVAயிரE உ�வ� ெப+ற நிைலயி	 எ%த 
ம�டல�தி	 Dவாச நிைல ெகா�" ஜ/வ� ெப+6 உயி� வா*%தேதா 
அ%த நிைல ெகா�ேட தா� அVAயிரEவி� Dவாச நிைலக, உ,ள�. 

1.உடCட� அaஜ/வா�மா இ���� நிைல.� 

2.உடைல வி!" ஆவி உலகி	 D+றி� ெகா�7���� நிைல.� 

3.பிற� ஒVெவா� ெஜ�ம3க, எ"��� 

4.ஒVெவா� நிைல ெகா�"� எ�தைன ெஜ�ம3க, எ"�� அVவா�மா 
வா*%தாC� 

5.அத� தா& ச�தியான எ%த0 ச�தி நிைல ெப+6 அVAயிரEவி+�0 
Dவாச நிைல கிைட�த�ேவா அேத நிைல ெப+6�தா� 
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6.மீ�"� மீ�"� எ%த ம�டல�தி	 ேதா�றியேதா அ3ேகேய தா� 
D+றி� ெகா�7��க ;7.� அVAயிரE எ�'� ஆ�மா எ	லாேம..! 

அ%த ஆ�மாவி� Dவாச�தா	 எ#Mமியி	 அVAயிரEவி+� ஊ!ட� 
த%தேதா அ%த நிைல ெகா�" தா� அVAயிரE எ�தைன காலமானாC� 
D+றி0 D+றி# பிறவி எ"��� ெகா�ேட வா*%திட ;7.�. 

உடCட� இ���� ெபா2� தா� உயிரா�மா த� வCைவ� R!ட 
;7.�. உடைல வி!"# பி$%தா	 உயிரா�மாவி	 எ�ன மண� 
அதிகமாக உ,ளேதா அ%த மண3களி� ஈ�#பிேல தா� Dழ�6 
ெகா�7��க ;7.�. வள�0சி இ��கா�. 

இதிலி�%ெத	லா� வி"ப!" மீ�"� ஒ� உடC��, ெச	லா� 

1.“பிறவியி	லா நிைல அைடய ேவ�"�…!” எ�6 ;ய+சி எ"�� 

2.அத� வழி வி�Eலக ஆ+றைல எ"��� த� ஆ�மாA�� ஊ!ட� 
த%� 

3.வி�Eலகி	 அழியா� வா*பவ�கேள ச#த$ஷிக,. 

அ%த நிைலைய எ&திட�தா� இ%த# பாட3க, எ	லாேம…! 

 



77 

 

 

ேதறாத% எ%…? ேத?வ% எ%…! 

  

ேநா.+ற ஒ� ெப� �ழ%ைதைய� �ண#ப"��வத+காக எ�மிட� 
(ஞான��) அைழ�� வ%தா�க,. Dமா� 13 வய� இ����. 

�ழ%ைத ேநாயா	 மிகA� வா7� ெகா�7���� ெபா2� ேவதைன எ�ற 
உண�ைவேய எ"��� ெகா�டதா	 விஷ�தி� த�ைம அைட%� வி!ட�. 

1.ம�%� மா�திைரக, எ�6 விJஞான அறிA ெகா�" விஷ�தி� 
உண�Aக, அதிகமாக0 ேச��தி�#பதா	 

2.இ%த ஆ�மா உடைல வி!"# பி$%தா	 மனிதன	லாத உடலாக� தா� 
பிற���. 

அ%த உடலிேலேய அ%த மக$ஷிகளி� அ�, உண�ைவ ஏ+6 வள���� 
ெகா�டா	 அ"�� உடைல வி!"# பி$%தா	 அ� பிறவியி	லா நிைல 
அைடகி�ற�. 

ஆகேவ… 

1.மக$ஷிகளி� உண�ைவ அ%த �ழ%ைத��0 ெச�ேக+ற#ப!" 
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2.உய�%த உண�ைவ# ெபற ேவ�"� எ�6 அ%த உண�Aடேன ெதாட�: 
ெகா�" தியான# பயி+சி ெகா"�ேதா�. 

ஏென�றா	 அ� உடலி	 ஆ5�மா ெதா	ைல உ�". 

Tைரயரீ	 பாக3களி	 நர�: இ2��#பி7�� இ�#பதனா	 அ�தைகய 
பாதி#: வ%த�. இ%த# பி7�த� அவ�களி� பர�பைரயி	 வ%த� 
அ#பாA��� உ�"… தா�தாA��� அ� இ�%த� 

பர�பைர வழியிேல வ%ததனா	 இ%த பி�ன� அதிகமாக0 ேச���� 
ெகா�ேட இ����. இதிலி�%� வி"ப!டா	 தா� அத'ைடய நிைலக, 
த#ப ;7.�. 

ஆகேவ ெப� �ழ%ைதயாக இ�#பதா	 இ#ேபா� கா#பா+றினாC�… 

அத'ைடய மண வா*�ைகயி	 மீ�"� அதிகமான ேவதைன#ப!டா	 
மனிதன	லாத உ�ைவ� தா� உ�வா�கிவி"�. 

ஆகேவ ப�வ� வர#ப"� ெபா2� அ�, ஒளியி� த�ைம ெகா�" இ%த 
உடலிேல மகி*0சியி� உண�A ெகா�" நJசிைன ெவ�றி"� 
உண�Aகைள அவ�கைளேய ெப6�ப7 ெச&ேதா�. 

இ#ேபா� எ"��� அ�, உண�Aகளி� வள�0சி ெகா�"… 

1.அ"�� உடைல வி!"# பி$.� அ%த ஆ�மா ச#த$ஷி ம�டல��ட� 
இைணயA� 

2.உட	 ெப6� உண�Aக, கைரயA� பிறவியி	லா நிைலைய அைடயA� 
இ� உதA�. 

ஏென�றா	 க"� ேநா&வா&#ப!டவ�ைடய நிைலகைள நா� இ�தைகய 
நிைலகளி	 அ� மா+றி அைம�க ேவ�"�. 

�ழ%ைதயி'ைடய தா.� ேவதைன உண�ைவேய எ"��� ெகா,கி�ற�. 
அைத மா+றி ஒளியி� த�ைமயாக மா+6வத+� இ%த உடலிேலேய அ%த 
உண�Aகைள� கைர�திட ேவ�"� எ�ற நிைனைவ� R!"�ப7 
ெசய	ப"�த#ப!ட�. 
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1.இத� வழி ெச&தா	 அ%த ஆ�மா எளிதி	 அ3ேக ேபா&0 ேச�கி�ற� 

2.உட	 ெப6� உண�Aக, அ3ேக கைரகிற�. 

காரண�… எ%த ேநர;� எ�த�ண�திC� உடைல வி!"# பி$ய ேநரலா�. 
;ய+சி ெச&தா	 இ�ெனா� ப�� வ�ட� வாழ# ேபாகி�ேறா�… 

அVவளA தா�…! 

ஆனா	 இ3ேக இ%த# ெப� �ழ%ைத எ�6 வர#ப"� ெபா2� சீரான 
உட	 அைம#: இ	ைல எ�றா	 மண வா*�ைகயி	 கால# ப�வ� வ�� 
ேபாெத	லா� ேவதைன#ப"�. 
1.ஆகேவ “இ� ேதறா�…” எ�ற நிைல வ%தபி� 

2.ேத6வ� எ�…? எ�ற நிைலயி	 அ�, உண�வி� ஒளிேய ேத6கிற�… 

அ�ேவ எ�6� பிறவியி	லா நிைல. 
3.இ%த இளைம# ப�வ�தி	 அ� ஒளியாகிவி!டா	 நலமாக இ���� 
எ�6 

4.அ%த ஆ�மா அத�ப7 ச#த$ஷி ம�டல� இைண%த�. 

இ#ப7… இ%த உடC�� எ�6 இ0ைச அதிகமாக# ெபறாதப7 அ�, ஒளி 
ெபற ேவ�"�… இ%த வா*�ைகயி	 வ�� இ�ைள ந/�க ேவ�"� எ�6 
இ%த உண�Aகைள நா� எ"�தாேல ேபா�மான�. 

1.�றி�த கா$ய3க, ெபற ேவ�"� எ�6 எ�Eவத+�# பதி	 

2.அ�, ஒளிைய நம��, ெப���� ெபா2� ெதளிவான உண�Aக, 
வ�� 

3.வழியறி%� ெசய	பட�R7ய திற� வ�� 

4.ேசா�A எ�ற நிைலக, விடா� ெதளி%த மனைத� R!ட இ� உதA�. 

எ�தைகய ெதா	ைலக, வ$'� அ�, ஒளி எ3க, உடலி	 ெப�க 
ேவ�"�… அ�, ஒளி ெப6� அ%த நிைனA ெப�க ேவ�"�… இ%த 
உடைல வி!"0 ெச�றா	 எ�6� பிறவியி	லா நிைல அைடய 
ேவ�"�… அ%த அ�� ெப�� ெசா�ேத நம��0 ெச	வ� எ�6 
ெசய	ப"�த ேவ�"�. 

நா� ேத7ய ெச	வ3க, ந�;ட� வ�வதி	ைல… அழகான உடC� 
வ�வதி	ைல… நா� அல3கார� ெச&ய�R7ய ெபா�,கB� 
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வ�வதி	ைல… ஆட�பரமாக நா� க!7ய வ /"� வா3கிய கா�� 
வ�வதி	ைல. ம+ற எ�தைகய ெபா�ளாக இ�%தாC� ந�;ட� 
வ�வதி	ைல. 
1.ஆனா	 அ%த அ�, ஞான�ைத இ%த உடலிேல வள���� ெகா�டா	 

2.உயி�ட� ஒ�றிய ஒளியி� சGரமாக நிைல ெப6�. 
3.ேவகா நிைலயாக பிறவியி	லா நிைல அைடய ;7.� 

4.அக�ட அ�ட�தி	 எ�6ேம ஒளியாக வாழ ;7.� 

5.அ#ப7 வாழ�R7ய ப�வ�ைத இ%த உடலிேலேய ேச��தா	தா� அ"�த 
நிைல��0 ெச	ல ;7.�. 
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உட/� உயி�� ேவ? ேவறாக உ
ள ெபா=% மனைத ம!&� 
“நா�…!” எ�? ஏ� இய9க. ெசKய ேவ�&�…? 

  

தா& த%ைதயி	லாம	 �ழ%ைதயி	ைல…! நில� ந/� இ	லாம	 “தாவர 
இன3க, இ	ைல….!” L$யனி� ஒளி� கதி�க, இ	லாம	 
Mமி.மி	ைல…! பல ம�டல3களி� நிைலயி	லாம	 L$ய'மி	ைல…! 
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L$யனி� நிைல இ	லாம	 பல ம�டல3கBமி	ைல…! L$ய'�ேக 
ச�தி த�� பல ேகா70 L$ய�க, இ	லாம	 இய3காம	 இ%த 
ம�டல3க, L$ய�க, எ�Aேம இ	ைல…! 

இ%த ம�டல3களி� த�ைம எ�A� இ	லாம	 கா+6� மைழ.� 
ஒளி.மி	ைல…! இ#ப7 இ%த எ	லா நிைலகைள.� ஆ!7# பைட��� 
அ� ேதவனி� ச�தி ஒ�ேற தா�… ஒேர நிைல ெகா�" தனி�� 
வண3கி"� அVவா�டவனி� ச�தி…! 

1.அVவா�டவனி� ச�தியிலி�%� இய3�பைவ எ	லாேம 

2.எ�Aேம தனி�� இ	ைல…. 

3.ஒ�ைற ஒ�6 ஒ!7�தா� எ	லாேம உ,ளன. 

ஆனா	 இ�ைறய மனித�களி	 சில$� நிைல “நா�…!” எ�ற ஆணவ�தி	 
இய3கி வ�கிற�. அ%த நா� எ�ற ஆணவ�ைத வி!டக+றி"� அவ� 
மன நிைலைய அ0சகல�திC� கல%�,ள அVவா�டவனி� 
ச�தியிலி�%� தா� அவ� ெபற ேவ�"�. 

ஆ�டவேன இ	ைல எ�6 ெசா	C� யாராக இ�%தாC� இைத# ப7�� 
வி!"# பதி	 ெசா	ல!"�…! 

1.இ%த உடC� உயி�� ேவ6 ேவறாக உ,ள ெபா2� 

2.ந� மனைத ம!"� “நா�…!” எ�ற நிைலயி	 ஏ� இய3க0 ெச&ய 
ேவ�"�…? 

3.நா� எ�ற நிைல ெகா�ட மன நிைலைய வி!" அக+றி"3க,. 

இ%த� கலியி� கைடசி நிைல ெகா�" நா� எ	ேலா�� வா*கிேறா� 
எ�ற உ�ைமைய அறி%� இனி ந	ல வா*�ைக வா*%திட ேவ�"� 
எ�'� நிைலயி	 அVவா�டவைன ேவ�7 அ�, ெப+6 
வா*%தி"3க, ந	 வா*�ைகைய. 

ஆ�டவனி� ச�தி… ஆ�டவனி� ச�தி… எ�6 ெசா	C� ெபா2ேத 
ஆ�டவைன ஆ�பாலாகA� ச�தியிைன# ெப�பாலாகA� ெகா�" யா� 
(ஈ5வரப!ட�) எைத.� தனி��0 ெசா	லவி	ைல. 
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எ	லாேம ஒ�6ட� ஒ�6 கல%� தா� உ,ள�. அ%த ஆ�டவனி� 
ச�தி நிைல இய3�வத+ேக இ#பல ம�டல3க, இ	லாவி!டா	 
ெபா�ளி	ைல. 

இ%த நிைலயி	 ஆ�டவ� எ3க#பா தனி�� நி+கி�றா�…? 

1.நா� தனியாக இய3கவி	ைல (ந� எ�ண�தி	 தா�…!) 

2.அவ� ஒ�வ� உ,ளா� எ�ற நிைலயி	 நா� வாழ ேவ�"� 
எ�பத+காக�தா� 

3.அVவா�டவைன ம!"� தனி�த நிைலயி	 வண3க0 ெச&தா�க, 
ஞானிக,. 

அVவா�டவனி� ச�தியி	 தா� எ	லா ம�டல3கB� எ	லா 
உயி$ன3கB� உ,ளன. 

1.அVவா�டவேன தா� எ	லாேம 

2.ஆ�டவ� எ�பவ� தனி�� எ3�மி	ைல 

3.அVவா�டவ� எ�பவ� தா� எ	லாேம எ�ற உ�ைம ம!"� தனி�� 
இ��கிறத#பா…! 

அVவா�டவனி� ச�திைய ந/3க, எ%த Uப� ெகா�"� எ%த நிைல 
ெகா�"� அவரவ�க, மன நிைல�� உக%தப7 வண3கி வா*%தி"3க,. 
ந�;,ேள உ,ள ஈசைனேய நா� காE� பா�கிய� ெப+றிடலா�. 

அ%த ஆ�டவனி� ச�தி நிைல.�… எ%த நிைல ெகா�" இ��கிற� 
எ�பதைன.� தா� :க!7.,ேளா�. 

ஆ�டவ� எ�பவ� யாெர�6 :$கி�றதா…? 

ஆ�டவ� எ�பவ� யா�…? ந� க�ணி+�� ந� எ�ண�தி+�� 
:ல#படாத இ%த# :வியிC� ம+ற எ	லா நிைலகளிCேம கல%�,ள 
ச�திைய யா�� எ%த நிைலயிC� ;2 உ�வ� ெகா"�� ஆ�டவ� 
எ�'� ஒ�நிைல#ப"�தி0 ெசா	C� நிைலயி	 ஆ�டவ� 
எ3�,ளா�…? 



84 

 

ஆ�டவனி� நிைலையேய பல மத3களா�கி# பல Uப3க, த%� 
அவரவ�க, வழி�� வண3�கி�றா�க,. இVAலகி	 உதி�த எ	லாேம 
அ0ச�தியி� அ�, ெப+ற ஆ�டவ� தா�. 

இ3� ஆ�டவைன வண3�� ;ைறேய பல உ�வ3கைள 
ஆ�டவ'�� அளி�� உ�வ Uப#ப"�தி ஆ�டவ'��# பல 
அபிேஷக3க, ெச&� ெபா�, உ,ளவ�க, ம!"� தா� ஆ�டவ� 
அ�ைள# ெபற ;7.� எ�ற ;ைறைய.� ஏ+ப"�தி ஆ�டவனி� 
ச�திைய வண3கேவ பல பல வழிகைள சா5திர3களி� ெபயரா	 :$யாத 
நிைல#ப"�தி வண3�கி�றா�க,. 

ஒVெவா�வ�� அவ� எ"��� Dவாச நிைல.� எ�ண நிைல.� 
ெகா�" ஆ�டவனாகலா�. எ	ேலா�ேம ஆ�டவ� தா�. 
எ�ண�தினா	 தா� நா� ஆ�டவனாகA� ேபயாகA� உலவி 
வ�கிேறா�. 

1.எ�தைனேயா ஞானிகB� மகா�கB� சா5திர3களாக� ெகா"�த 
ந+ேபாதைனகைள 

2.அவ�க, உடCட� வா*%த கால�தி	 ஏ+6 நட�திடாம	 இ�6 

3.அவ�களி� ெபயைர0 ெசா	லி� ெகா�" கால�ைத� கட�தி� 
ெகா�7��கி�றா�க,. 

ஒ�வ� ேம	 ஒ�வ� �ேவஷ;� நயவJசக;� ெகா�" வா*வ�� ந	 
உபேதச�ைத ஏ+�� மன நிைலைய மா+றி�தா� வா*%� வ�கி�றா�க,. 

நாேள"களிC� சினிமா 7.வி.யிC� ம+ற வழிகளிC� உண�0சிகைள� 
P�"� வைகயிC� ஆேவச� ெகா�" வா*%தி"� பட3கைள� 
கா!சியாக கா�பி�� ம�களி� மனைதேய ெப�� உ%�தC���டான 
நிைல��� ெகா�" ெச	கிறா�க,. 

அரசிய	 எ�'� நிைலயிC� பல ஆேவச நிைல ெகா�ட த�ைன� 
தாேன அழி��� ெகா,B� நிைலயி	 தா� இ�6 ஆ!சி ெச&பவ�கB� 
உ,ளா�க,. பல ேகா7 ந�ைமக, நம��� கிைட��� எ�பைத எ	லா� 
மற%� நா� பய��டேன இ�6 வா*கி�ேறா�. 
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அைத எ	லா� மா+றிவி!" ந� Mமியிேல ேதா�றி வா*%� வள�%� 
L!சம நிைலயி	 வா*%� ெகா�7���� மக$ஷிகளி� ஞானிகளி� 
ஆசி.ட� வா*கி�ேறா� எ�ற ேப��ைமைய உண�%� ஜாதி மத� 
பாவ� நயவJசக� இ%த நிைல எ	லா� மற%� ஒVெவா�வ�� 
மனிதனாக# பிற%த பா�கிய�ைத எ�ணி வா23க,. 

1.இ� வைர நட%தைவகைள நட%தைவயாகேவ வி!" வி!" 

2.இனி நட�க# ேபா�� கால3கைள ந	ல Dவாச நிைல.ட� 

3.ந� உயிரEவி+� உ�னத ெபா�கிஷ�ைத� ேத7� த%� 

4.நம�காக ம!"� வாழாம	 ந�;ட� ேதா�றிய எ	லா உயிரE�கBேம 
ந�மி	 ஒ�றாக எ�ணி உய�%� வா*%தி"3க,. 

அ�றிலி�%� இ�6 வைர ேதா�றிய எ	ேலா�ேம அ�ைப�தா� 
ஆ�டவனாக� கா!7னா�க, எ	லா உயி$ன3களிCேம கல%�,ள 
அ0ச�தியி� அ�ைப0 சகல;� ேபா+றி வண3கி வா*%தி"3க,. 

இ�கலிைய க	கியா�கி வா*%தி"3க,. கலிைய ஆ�டவ� வ%� 
கலியா��வதி	ைல. இ�கலியி	 வா*%தி"� ஆ�டவ�க, எ	ேலா�ேம 
ஆ�டவ�க, எ�ப� யாெர�6 :$%ததா…? 

இ�கலியி	 உ,ள உயிரE�களான நா� எ	ேலா�ேம தா� கலிைய� 
க	கியா�கி வா*%திட ேவ�"ம#பா. 
1.ஒVெவா� கால3கB� தானாக மா6வதி	ைல 

2.மனித�க, மன நிைலைய ைவ���தா� கால நிைல.� மா6கி�ற�. 

ஒVெவா� அவதார;� அ�ற�6 வா*%� மனித$� மன நிைலைய 
ைவ��� தா� மா6ப"கிற�. இ�6 ம�க, மனதி	 ேதா�றி.,ள ெப�� 
பதீி�� Iல காரணேம இ%த மன நிைல மா6வத+காக�தா�… ந� 
ஞானிகளி� நிைல ெகா�ேட நட%தி"� “ெப�� நாடக�…” 

நாடக�தி� ெதாடைர இனி� க�" வா*%திடலா�. இ%த நிைலயிலி�%� 
ம�களி� மன நிைலயி	 ெப6� மா+ற� வ%தி"ம#பா. 
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அ%த நிைல நட#பத+காக�தா� L!சம நிைலயி	 உ,ளவ�க, மனித� 
த�ைன�தாேன அழி��� ெகா,B� கால�ைத உ�" ப�ணி 
மனித�களி� மனதி+�# ேபாதைன�� வி!",ளா�க,. 

இ�ைறய ெசய+ைகயி� ேகாள�ைத அ%த நிைலயி� உ�ைமகைள 
நா;� (எ	ேலா��) பா��திடலா�. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

R!"� தியான3களி	 நா� பதிA ெச&த வCவான ச�தி �ைண ெகா�" 
ஈ5வரா… எ�6 ந�ைம இய��� உயிைர எ�ணி ஏ3கி மக$ஷிகளி� 
அ�,ச�தி நா3க, ெபற ேவ�"� எ�6 ஏ3கி அ%த உண�விைன0 
Dவாசி�க ேவ�"�. 

அத� Iல� ந� உடC��, ந�ைம அறியா� ேச�%த சலி#: சJசல� 
ச3கட� ெவ6#: ேவதைன ேபா�ற உண�வி� ச�திகைள பலவ /ன#ப"�த0 
ெச&ய ேவ�"�. 

இ	ைலெய�றா	 அ� ந� உடC��, ேநாயாகி ந	ல �ண3கைள 
ெசய	ப"�தா� ஆ�கி வி"�. 

1.இ#ப7 அ7�க7 நா� அ%த வி�ைண ேநா�கி ஏகி 
2.அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"ெம�6 ஆ�ம D�தி நா� 
ெச&� ெகா�டா	 

3.அ�ற�6 அ%த%த நிமிட3களி	 நம��, ந�ைம அறியா� ஏ+ப"� 
த/ைமகைள அக+ற இ� உதA�. 

அ� ம!"ம	லாம	… ந�;ைடய எ�ண3க, R�ைமயாக அ%த0 
ச#த$ஷி ம�டல��ட� இைண%� ந� நிைனவைலக, அ3ேக இைண�க 
ப"கி�ற�. 

இதைன நா� வC� R!ட� R!ட… வி�ணி� ஆ+றC� அ%த 
மக$ஷிகளி� ெதாட�:� நம��� கி!"கி�ற�. 
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ந�;ைடய Iதாைதய�க, எ�தைனேயா ேவதைனகைள அ'பவி��� 
தா� ந�ைம வள��� நம�� எ�தைனேயா Dக3கைள.� 
ெகா"��,ளா�க,. 

இ%த வா*�ைகயி	 மனிதனாக உய�%� வாழA� ைவ��,ளா�க, 
ெச	வ3கB� நம�� ேசமி�� ைவ�� உ,ளா�க,. ெச	வ3கைள0 
ேசமி�� ைவ�தாC� ெச	வ�ைத0 ேசமி#பத+� எVவளேவா ேவதைனக, 
ப!" அ'பவி�தவ�க, தா� ந� ;�ேனா�க,. 

அ%த ேவதைனயி� உண�A வள�%� மனித நிைனA இழ%� உண�வி� 
ச�� அவ� உடC��, ேச��க#ப"�ேபா� இ�ெனா� மனிதனி� 
உடC��, அவ�க, :�%தாC� 

1.அ%த ஆ�மா ;த	 ;தலி	 ேச���� ெகா�ட ேவதைன உண�ைவ 
அ%த உடலிேல உ�வா�கி அ%த உடைல.� வ /*�தி 
2.நJசி� உண�ைவ� தா� அ%த ஆ�மா வள���� ெகா,B�. 

மீ�"� இ#ப7 பல உடC��, ேபானாC� அ%த நJைச� தா� வள��� 
ெகா,ள ;7.ேம தவிர மனிதனி� உ�வாக அ%த� க�#ெப6� 
த�ைமைய இழ�க#ப"கி�ற�. 

ப$ணாம வள�0சியி	 நா� :2வி	 இ�%� மனிதனாக வள�0சியி	 
வ%த� ேபால… மீ�"� மனிதனிலி�%� ப$ணாம வள�0சி 
ேத&பிைறயாகி… ெபௗ�ணமி�� ம6 நா, ேத&வ�ேபால மனிதனி� 
ஒளி0Dட� நா� அறி.� நிைலக, ம3கி… நா� மீ�"� ப$ணாம 
வள�0சியி� ெதாட�0சியி	 பா�ேபா ேதேளா ப	லிேயா இ� ேபா�ற விஷ 
ஜ%��களி� நிைலைய அைடய0 ெச&� வி"கி�ற� நம� உயி�. 

ந� ;தாைதய�களி� உண�Aக, ந� உடலிேல உ�". அவ�கBைடய 
உண�Aதா� ந� உடைல இ�தைகய நிைலகB�� வள��த�. ந�ைம 
மனிதனாக உ�வா�கிய� ந� ;தாைதய�கBைடய எ�ண3கேள. 

1.ஆகேவ ந� வா*�ைகயி	 வ�� ��ப�ைத� �ைட�க 

2.அ7�க7 வி�ைண ேநா�கி மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெப6�ேபா� 

3.நம��, வC# ெப6� இ0ச�தியி� �ைண ெகா�" 
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4.ந� ;தாைதய�க, �லெத&வ3களி� உயிரா�மா�கைள0 ச#த$ஷி 
ம�டல ஈ�#: வ!ட��ட� இைண�க0 ெச&ய ேவ�"�. 

அ#ப7 இைண�க0 ெச&ய ேவ�"ெம�றா	 இ#ேபா� நா� இ3ேக 
எ#ப7� R!" தியான3களி	 ெச&கி�ேறாேமா இைத# ேபா�6 �"�ப 
R!" தியான3க, ெச&� அ%த%த� �"�ப�திலி�%� உடைல வி!"# 
பி$%� ெச�ற உயிரா�மா�கைள பி$%த நிமிடேம அவ�க, இைத#ேபால 
ச#த$ஷி ம�டல3களி	 இைண%� பிறவா நிைல எ�'� ஒளி சGர� 
ெபற ேவ�"ெம�6 ஐ�கிய உண�வி� வC�ெகா�" அ%த 
ஆ�மா�கைள வி� ெசC�த ேவ�"�. அத+� இ%த� R!"� தியான� 
உதA�. 

அ%த உண�வி� ச�திைய நா� வள���� ெகா,வத+��தா� இ%த# 
ெபௗ�ணமி தியான�ைதேய ைவ��,ேளா�. 
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	&�ப� ப�?�… அ�
 ப�?� 

  

ஞானிக, கா!7ய வழியிைன# ப+6ட� ப+6� ெபா2� அ�ைள நா� 
ப+6கி�ேறா�. அத� வழிேய கா$ய3க, எ	லா� நட�கி�ற�. 

வா*�ைகயி	 �"�ப# ப+றிைன அதிகமாக0 ேச��� அ�, ப+றிைன� 
�ைற�க#ப"� ேபா� ெசய	க, தைட#ப"கிற�. காரண�… 
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1.�"�ப# ப+6 எ�6 வ%தாேல 

2.அதிகமான நிைலயி	 த� சி%தைனைய இழ�க0 ெச&.�. 

இ%த� �ழ%ைத�� இ#ப7 ஆக ேவ�"�… அ3ேக இ#ப7 நட�க 
ேவ�"�… எ�ற உண�A வ%� வி!டாேல ேபா��. 
1.நம��, பதி%தி�%த “பைழய உண�Aக,” அைன��� ;�னா7 
வ%�வி"�. 
2.அ� ;�னா7 வ%� வி!டா	 அதைன� கா#ப� எ�பேத ெப$ய சிரம�. 

ஆகேவ ஒVெவா� ெநா7யிC� ஒ� கா$ய�ைத0 சி�தியா�க 
ேவ�"ெம�றா	 அ�, உண�Aக, ெபற ேவ�"�… எ	லா� ெதளிவாக 
ேவ�"� எ�ற உண�விைன அ7�க7 நா� R!7� ெகா�ேட வ%தா	 
ச$யாக இ����. 

1.க�கைள� திற%� வி�ைண ேநா�கி நிைனைவ0 ெசC�தி 
2.அ%த மக$ஷியி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"� எ�6 ஒ� ஐ%� 
நிமிடமாவ� எ�ணி 
3.அ%த அ�, ச�திகைள0 Dவாசி�க ேவ�"�. 

அத+�# பி� வா*�ைகயி	 எ� நம��� �ைறயாக� ெத�ப"கிறேதா அ� 
நிைறேவற ேவ�"�… �ழ%ைத�� தி�மண� ஆக ேவ�"� சீ�கிர� 
உய�%த நிைலக, ெபற ேவ�"� எ�6 எ�Eத	 ேவ�"� 

ஆனா	 ஆகவி	ைல எ�கிற ேபா� ெப�E�� இVவளA 
வயதாகிவி!ட�… தி�மண� ஆகவி	ைலேய…! எ�6 ஏ�க� வ�கிற�. 

ஏ�க�தி� த�ைம ெகா�" “அ� நட�க ேவ�"�…” எ�ற நிைல 
இ�%தா	 ேசா�A நம��, வரா�. ஆனா	 ேசா�வைட%த நிைலயி	 
எ�ணி எ"�க#ப"� ெபா2� இ%த விஷ� த�ைமக, R7 

1.இ%த# :வியி� ப+6� உடலி� ப+6� அதிக$�� வி"கி�ற�. 
2.அ�, ஞானிகளி� ப+6 தணிகி�ற�. 

ஆனா	 அ�ைள� R!7னா	 அ� வள�%� எைத.� நா� ெவ	ல 
;7.� 
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ஒVெவா� ச%த�#ப�திC� நா� எ"��� உண�Aக, உய�வாக 
இ��க#ப"� ெபா2� நலமாகி�ற�. 

ெகாJச� தள�0சி அைட%தா	 விஷ�தி� த�ைம R7 வி"கி�ற� மனித 
வா*�ைகயி� எ�ண3க, R7னா	 அ�, ஞான�ைத இழ��� ச�தி 
வ�கி�ற�. 

ஆகேவ ஒVெவா� ெநா7யிC� 

1.நம��, வ�� எ%த� �ைறயாக இ�%தாC� அைத மனதி	 
இ��தாதப7 

2.அ�, ஒளி ெபற ேவ�"� அ� எ3க, உட	 ;2வ�� படர ேவ�"� 

3.அ�, ஞான� ெப�க ேவ�"� அ�, வழியி	 எ3க, வா*�ைக நல� 
ெபற ேவ�"� 

4.எ3க, பா�ைவ அைனவைர.� நலமா�க ேவ�"�… நா3க, 
பா�#பெத	லா� நல� ெபற ேவ�"� எ�6 

5.இ%த உண�விைன நா� வள���� ெகா�ேட வ%தா	 இ%த உய�%த 
�ண� நம��, உ�வா��… நம��, அ� ெப���… ந�;, அ� 
வள��. 
6.ந� ெசா	 அைனவைர.� ப+6ட� இய��� நிைல வ�� 

7.நா� எ�ணிய கா$ய3க, ெஜயமா��… அ%த உண�வி� இய�க;� 
நம��, ெதாட�%� ெசயலா��. 
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7வாச� க�ணி� நிைல ெகா�& தா� “உயி0� க�ேண…” ஒ� 
நிைல�ப&கி�ற% 

  

1.நா� எ�E� ெபா2� தா�… Dவாச�ைத ஈ��� 

2.ந� உட	 இய3�கிற� எ�6 எ�Eகிேறா�. 
3.ஒ�வைர நா� பா���� ெபா2� – ஒ� ெபா�ைளேயா ஒ� மனிதைரேயா 
எ�வாக இ�%தாC� 
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4.ந� பா�ைவ ப!"�தா� ந� எ�ண�தி+� வ�வதாக நா� 
நிைன�கி�ேறா�. 

ஆனா	 ந� பா�ைவ�� (க�கB��) ஒளிேய எ3கி�%� கிைட�கி�ற�…? 

நா� ஒ�ைற# பா���� ெபா2� பா�#பத+� ;தலிேலேய அ0Dவாச 
நிைல ெகா�" ஈ���� ெபா2�தா� ந� க�கB�ேக ஒளி வ�கிற�. 
1.ந� க�ணி+� “ஒளி” 
2.நா� எ"�தி"� Dவாச�திலி�%� தா� கிைட�கிற�. 
3.ந� உடலி	 உ,ள எ	லா அவய3கBேம இ%த0 Dவாச நிைல ெகா�ேட 
தா� இய3�கிற�. 
4.அ%த0 Dவாச�ைத ஈ��� நா� இ2��� ெபா2ேத ந� எ�ண� ந� 
அவய� யாA� ெசய	ப"கிற�. 

நா� வா*%த நா!களி	 நா� Dவாச நிைலயி	 எ"��� ெகா�ட எ	லா 
நிைலகB� ந�ைம0 D+றி அ#ப7ேய பதி%�,ளன. நா� Dவாச நிைலயி	 
பா��த நிைல.� பல நா!கB��# பிற� ந� எ�ண�தி	 
வ�கிறத	லவா…! 

அ� எ#ப7 வ�கிற�…? 

நா� ேபசிய ஒலி அைலக, ம!"� தா� ந�ைம0 D+6கிற� எ�பத	ல. 
நா� எ"�தி!ட ஒVெவா� Dவாச நிைல.� ந�ைம0 D+றி� ெகா�ேட 
தா� உ,ள�. 

1.நா� விழி��,ள நிைலயி	 எ"�த Dவாச நிைலகB� 

2.உற�க�தி	 எ"�த Dவாச நிைலகB� ந�ைம0 D+றி� ெகா�" தா� 
உ,ளன. 

நா� ஒ�ைற# பா���� ெபா2� அ0Dவாச நிைல ஈ���� தா� பா��க 
;7கிற�. அைத# பா�#பத+� ;தலிேலேய ந� எ�ண நர�பி	 அ0Dவாச 
நிைல தா�கிய பிற� தா� நா� எ�ணி# பா��கிேறா�. 
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ந� விழியி	 அ0Dவாச நிைல ப!ட பிற�தா� அV விழிேய பா���� 
த�ைம ெப6கிற�. 
1.ஞான� க�ணி	 பா��கி�றா�க,… 

2.அக� க�ணி	 பா��கி�றா�க, 

3.:ற� க�ணி	 பா��கி�றா�க, எ�கி�றா�க,. 
4.அVவக�க�E� :ற� க�E� ஞான� க�E� இ0Dவாச�க� 
ஒ�நிைல#ப"� ெபா2� தா� 

5.ெசய+க$ய க�ணாக0 ெசய	ப"கிற�. 

ந� Dவாச� க�ைண எ%த நிைல ெகா�" ெசய	ப"��கி�ேறாேமா அ%த 
நிைல ெகா�" தா� “உயி�� க�ேண…!” ஒ� நிைல#ப"கி�ற�. 

ஒVெவா� மனித'��� அவனி� இர�" க�கைள ைவ�� அ%த� 
க�களிலி�%� வ /சி"� ஒளிைய ைவ�� அவ� �ண நிைலகைள அறி%� 
ெகா,ளலா�. 

மன நிைலயி	 மா6ப!டவ�க, நிைலைய.� அ�க�ணிலி�%ேத 
க�7டலா�. ஒ� மனிதனி� �ண�ைத.� அவ� நிைலைய.� அவ� 
க�ணிலி�%ேத அறி%திட ;7.�. ஒVெவா� மனிதனி� �ண;� அவ� 
எ"��� Dவாச நிைல ெகா�" தா� அைமகிற�. 

அழகான இய+ைக நிைல ெகா�ட சில இட3கB�� நா� ெச	C� 
ெபா2� அ%த நிைலயி	 நா� எ"��� Dவாச நிைல��� நம��# 
பி7�காத நிைல ெகா�" ஒ�வைர# பா���� ெபா2� நா� எ"��� 
Dவாச நிைல��� ந� க�ணி� பா�ைவ��� ந� உட	 உ6#:கB��� 
ந� உயிரEவி+�� பல மா+ற3க, விைளவி�கி�றன. 

நா� ஒVெவா� நிைல ெகா�" எ"�தி"� Dவாச நிைலைய# 
ெபா6���தா� ந� உட	 நிைல ெசய	ப"கிற�. ந� உட	 நிைல எ%த 
நிைல ெகா�" ெசய	ப"கிறேதா அ%த நிைல எ	லா� ந� உயி� 
அEவி+�� தா�க#ப"கிற�. 

அதிக� ேகாப;�… அதிக மன0 சJசல;�… அதிக� �ேவஷ;�… உ,ள 
மனித�கB�� அவ�களி� உயிரE சJசல நிைல#ப"கிற�. நா� 
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ஒVெவா� நிைல ெகா�" இ���� ெபா2�� அ%த உயிரE எ	லா 
நிைல.� அறி%� தா� ெசய	ப!" வ�கிற�. 

ந� உட	 மன� இைவகைள�தா� நா� எ�Eகி�ேறா�. ந�ைம ஆ!7 
ைவ��� அVAயிரEைவ# ப+றி நா� நிைன#பதி	ைல. 

Dவாச நிைல ெகா�" தா� எ	லா உயி$ன3கBேம உயி� வா*கி�றன 
எ�ற உ�ைம எ	ேலா�� அறி%த�ேவ. ஒVெவா� உயிரEA� எ#ப7 
எ#ப7 உயி� ெப6கிற� எ�பதைன�தா� பாட நிைலயி	 
விள�கி.,ேளா�. 

1.Dவாச நிைலைய நா� எ%த நிைல ெகா�" ஈ��கிேறா� எ�ப� தா� 

2.இ%த# பாட நிைலயி� ைமய� க��தா��. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

த/ைமகைள ந/�கி"� அ�, ச�திகைள உ3கB��, ெப��கியபி� 

1.ஒ�வைர ந/3க, பா��த உடேன அவ� பிணிக, ஓட ேவ�"�. 
2.அைத� க�" ந/3க, மகி*0சி ெபற ேவ�"�. 
3.அ%த ஆன%த நிைலக, ெப6� த�தி ெபற ேவ�"�. 

எ�தைனேயா வைகயி	 ச%த�#ப�தா	 Tக�� ஒVெவா� மனித'�… 

“தா� ேவ�"� எ�6” தவ6 ெச&வதி	ைல. 

Tக�%த உண�Aக, அதனி� ஆைசைய ஊ!7 அத� வழியிேல 
அவ'��, ெப�க0 ெச&கி�ற�. அத� வழிேய அவைன வ /ழ0 
ெச&கி�ற�. 

இரா!சசனாக ஆவ��… அDர உண�A ெகா,வ��… த/ைமயி'ைடய 
நிைலகளி	 ெசய	ப"வ��… த/ைமேய அவ'�� ஒ� ச%ேதாஷ�ைத 
ஊ!"�. ஆனா	 த/ைமயி� நிைலகைள அவ� ெதாட�%� ெச&தா	 
மனித# பிறவியி� நிைலைய இழ�கி�றா�. 
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“த/ைம ெச&கி�றா�” எ�6 அவைன# ப+றி எ�ணி நா� Tக�%தா	 
நம��, அ%த அEவி� த�ைம வ%� ந�ைம.� த/ைம ெச&ேவானாக 
மா+6கி�ற�. 

அ�தைகய த/ைமயி� நிைலகைள0 ெச&தா	… நா� பா��தா	… அ"�த 
கண� ஈ5வரா… எ�6 உயிைர எ�ணி அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� 
அ�, ச�தி நா3க, ெபற ேவ�"� எ3க, ஜ/வா�மா ஜ/வ அE�க, 
ெபற ேவ�"� எ�6 உடC��, ெசC�த ேவ�"�. 

1.பி� த/ைம ெச&ேவா� அவ�க, அறியாத நிைலகளிலி�%� வி"பட 
ேவ�"�. 
2.ெபா�ளறி%� ெசய	ப"� எ�ண3க, அவ�கB��, வரேவ�"� 
எ�6 

3.அவைர# ப+றி நா� கவ�%த உண�AகBட� இைத� கல�கி�ேறா�. 
4.நம��, அ%த� த/ைமக, விைளயாதப7 த"��� ெகா,கி�ேறா�. 
5.அவ�க, நா� ெசா	வைத எ"�கி�றா�கேளா இ	ைலேயா…! 

6.அவ� ெச&த த/ைமயி� விைளAக, “நம��, வர�Rடா�”. 

மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ந� உடலி	 அE�களாகிவி!டா	 நம��, 
அவ�களி� அE�க, த/3� ெச&.� நிைலகளாக வரா�. ஆகேவ இைத 
“மட�கி# பழ�த	” ேவ�"�. 

இ%த மனிதனி� வா*�ைகயி	 அக5திய� ெச�ற பாைதயி	 அவ� 
உண�ைவ நா� Tக�%தா	 அவ� ��வனாகி ��வ மக$ஷியான நிைல 
ேபால நா;� அைடயலா�. 

தி�மணமானவ�க, கணவ'�� அ%த0 ச�தி.� மைனவி�� அ%த0 
ச�தி.� கிைட�க ேவ�"� எ�6 அவசிய� எ�Eத	 ேவ�"�. இைத 
கணவ� மைனவி ஒ�வ��ெகா�வ� எ�Eவைத “மற%�விட� Rடா�”. 

ஒ�வ��ெகா�வ� ெபறேவ�"� எ�6 எ�ண மற%�வி!டா	 
ேபா&வி"�. இைத மற�காத நிைலகளி	 எ"�க ேவ�"�. கணவேனா 
மைனவிேயா ;%தி உடைல வி!"0 ெச�றி�%தாC� இைத எ�Eத	 
ேவ�"�. 
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ஏென�றா	 அவ�க, உண�Aக, உ3க, உடலி	 உ�". அ#ெபா2� 
அ%த அ�, ஒளி அவ�க, ெபறேவ�"� எ�6 “இைண�ேத…” வா*த	 
ேவ�"�. 

நம��, அைத# ெபற#ப"� ெபா2� அத� வழி இ�வ�ேம அ3ேக 
இைணய ;7.�. 

உட	 ெப6� உண�Aக, கைர%� வி!டா	 உயி�ட� ஒ�றிய 
உண�Aக, “ஒ�றி வா2�” நிைலக, ெப6கி�ற�. 
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	�வி� அ�
 பா%கா�D 

  

நா� (ஞான��) எ�தைனேயா சிரம3க, ப!ேட�. கா!7+�, ெச�6 பல 
��ப3கைள அ'பவி��� ��நாத� கா!7ய உ�ைமகைளெய	லா� 
அறி%� அைத உ3கB��, பதிA ெச&� அ%த உண�ைவ வள���� 
நிைல��� ெகா�" வ�கி�ேறா�. 
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ஆனா	 ப+6 ெகா�டவ�க, இரெவ	லா� சாமி…! என��� தைல 
வலி�கிற�… ேம	 வலி��ேத… உட�: வலி��ேத… எ�ைன கா#பா+ற 
மா!d�களா…! எ�6 தா� நிைன�கிறா�க,. 

சாமிைய� தா� நிைன�கி�றா�கேள தவிர 

1.அ�, மக$ஷிகளி� உண�Aக, நா3க, ெபற ேவ�"� எ�6� 

2.அ� எ3க, உடலி	 படர ேவ�"� எ3க, இர�தநாள3களி	 கல�க 
ேவ�"� 

3.த/ைமைய ெவ�றி"� அ%த அ�, ச�தி என��, வளர ேவ�"� எ�6 

4.ஒVெவா�வ�� எ�E3க, எ�6� யா� ெசா�னாC� அைத 
எ�Eவதி	ைல. 

சாமிைய� தா� நிைன�கிறா�க,… ஆனா	 ஞான வி�ைத நா� தா� 
உ3கB�� பதிA ெச&தி��கி�ேற�. 

இ� ேபா�6 ஆயிர� ேப�ைடய உண�A எ�ைன� தா�கினா	 என�� 
எ#ப7 இ����…? அ�தைன பாதி#:��� நா� உ,ளாக 
ேவ�7யி��கி�ற� இ�தைன��� நா� சமாளி�க ேவ�7 இ��கி�ற� 

1.எ�ைன.� கா�க ேவ�"�… உ3கB��� ெகா"�க ேவ�"�. 
2.எ�ைன அ%த உண�Aக, சாடாதப7 பா�கா��� ெகா,வத+�� 
��நாத� அ�, ெகா"�தா� 

3.அைத# ேபா�6 உ3கB��� அ%த அ�, பா�கா#: உ�"… எ�6ேம 
எம� அ�, உ6�ைணயாக இ����. 

அைத எ	லா� ந/3க, எளிதி	 ெபற ;7.�. �� அ�, உ3கB�� 
எளிதி	 கிைட���. அ� கிைட�க0 ெச&வத+�� தா� இைத0 ெசா	வ�. 

இ%த வா*�ைக எ�ன…? எ�6 அறி%� ெகா�டபி� இனி நா� எ#ப7 
வாழ ேவ�"�… எ�ற நிைலயி	 உடC��#பி� பிறவியி	லா நிைல 
அைடத	 ேவ�"�. 

ஆனா	 ஒ� பிறவி எ�6 இனி வ%தாேலா நரக�தி+�� தா� நா� 
ெச	கி�ேறா�. இ#ேபா� நரகேலாக�தி	தா� வா*%� 
ெகா�7��கி�ேறா�. 
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1.மனித உட	 ெப+றா	 ெசா��கேலாக� எ�6 ெசா	வா�க, 

2.அ� ப�ைடய காலமாக# ேபா&வி!ட�. 

உடC��, பல ேவதைன.� நரக ேவதைன உ�வா��� உண�Aகைள.� 
Tக�%� Tக�%� ஒVெவா� ெநா7யிC� ேபா� ;ைறகேள நம��, 
வ�கி�ற�. 

ந	ல �ண3கB���… த/ைம ெச&.� �ண3கB���… ம+றவ�க, 
ெச&.� உண�Aகைள Tக�%தபி� நம��, ெப$ய ேபாேர நட�கி�ற� 
இ%த ேபா$னா	 மன� கல�க3க, வ�கி�ற�… உட	 ேநா&க, 
வ�கி�ற�… சி%தி��� திற� இழ�க#ப"கி�ற�. 

ந� உடC��, நா� Tக�%த ேவதைனயி� உண�Aக, எ� அதிகேமா 
அத�வழி இ%த உண�Aக, ெச�6 அ%த வழி�ேக ந�ைம அைழ��0 
ெச�6 வி"கிற�. 

1.எ�ன வா*�ைக எ�6� இனி வா*%� எ�ன…? எ�6� 

2.இ%த உடைலேய அழி�தி"� நிைல��� தி�#பி வி"கிற�. 

இைத எ	லா� நா� ெச&யவி	ைல. உண�வி� இய�க3க, உயி$ேல 
ப!டபி� அ� எ�ேவா அ%த உண�0சி�ெகா#ப ந�ைம0 ெசயலா��வ�� 
இேத உயிேர தா�. 

ஆகேவ அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�, ேபெராளி ெபற ேவ�"� 
எ�6� இ�ைள அக+ற ேவ�"� எ�6� அ�, ஞான�ைத உ3கB��, 
பதி�த	 ேவ�"�. 

பதி�த அ%த நிைனA ெகா�" காைல ��வ தியான�தி	 ��வ 
ந!ச�திர�தி� ச�திைய வள���� ெகா�டா	 

1.வா*�ைகயி	 வ�� ேபா�கைள அட���. 
2.அ� எ�தைகய ேபாராக இ�#பி'� ந�ைம# பாதி�காத நிைலயி	 
ெகா�" வரலா�. 
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அ�தைகய வலிைம ெப+6 வி!டா	 நா� எ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� 
ச�தியி� வCைவ# ெப+ேறாேமா உடைல வி!"0 ெச�ற பி� ந�ைம# 
பிறவியி	லா நிைல�� அைழ��0 ெச	C�. 

 

உ� எ�ண$தி�	
ேள நா� (ஈMவரப!ட0) இ��ேப�… ெசா)/� 
ெசா)லாக நா� வ�ேவ�… ெசய) தானாகேவ வ#%வி&� 

  

1.எ�E� எ�ண� 

2.ெசா	C� ெசா	 

3.ெச&.� ெசய	 எ	லா� ஒ�றாக… 

4.ஒ�6ட� ஒ�6 D+6� நிைலயி	 இ��க ேவ�"�. 
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ஏென�றா	 ெசா	C� ெசா	ைல� கா#பவேன “ெப�� நாணய5த�…!” 

மனித நிைலயி	 ெசா	C� ெசா	ைல� கா#பா+றி வி!டா	…! அவ� 
நிைல எ�6ேம உய�%� நி+��. 

ந/ ேவற	ல உ� எ�ண� ேவற	ல உ� ெசா	 ேவற	ல உ� ெசய	 
ேவற	ல எ	லா� கல%�தா� மனித� எ�பவ�. 
1.ெவ6� ஆ�மாA� உடC� ம!"ம	ல மனித� 

2.உயி�� உடC� ம!"� தா� மனிதன	ல 

3.எ�ண;� ெசா	C� ெசயC� தா� மனித�, 

உடC� அழிகி�ற� ஆ�மாA� பி$கி�ற�. எ�ணிய எ�ண;� 
ெசா	லிய ெசா	C� ெச&த ெசயC� நிைல�கி�ற�. ஆகேவ 

1.எ�E� எ�ண�ைத ந	 எ�ணமாக எ�ண ேவ�"�. 
2.ந	ல ெசா	C� ந	ல ெசயC� தானாக வ��. 

எ�ண� எ�ப� எ3கி�%� வ�கி�ற�…? உ� உடலி	 எ%த உ6#ப#பா 
எ�ண�…? எ�E� எ�ண� எ	லா� உ� நிைலைய0 D+றி�தா� 
உ,ள�. D+றி வ��. 

கா+றிேல ந	ல Mவி� மண;� ெகா7ய நJD� த�ைம.� உ�". ந/ 
எ"��� த�ைமயிேல தா� அ� உ�',ேள வ%� ேச��. 

எ�ண3கைள� காவிய�தி	 வ7�திடலா�. கால3க, மாறினாC� 
காவிய3க, அழிவதி	ைல. ெப�� ஞானிகளி� நிைல.� அ� தா�. 

ெப�� ப!சிக, வானிேல பற%தாC� அத� எ�ணெம	லா� ஒ�றிேலேய 
நிைல�தி����. நிைல�த எ�ண�திேலேய த� உணைவ எ"��0 
ெச�6வி"�. பறைவயி� பா�ைவயி� த�ைமயி	 தா� ெசா	 உ,ள�. 

நா� ;தலி	 ெசா	லிய க��தி�ப7 எ�ண�ைத.� ெசயைல.� 
கா!7ய�… பறைவயி� நிைல எ	லா� இ�ேவ தா�. 
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எ�ண� ெசா	 ெசய	 எ	லா� ஒ�றாக இ��க ேவ�"� எ�பத� 
ெபா�, இ� தா�. எ�ண� ெசா	 ெசய	 எ�ப� :$%ததா…? 

1.உ� எ�ண�தி+�,ேள நா� (ஈ5வரப!ட�) இ�#ேப�. 
2.ெசா	C� ெசா	லாக நா� வ%தி"ேவ� 

3.ெச&.� ெசய	 தானாகேவ வ%�வி"�. 
4.எ�ண�ைத உய��திவி!டா	 ெசா	C� உய�%�வி"�… ெசயC� 
ஓ3கிவி"�. 

எ�ண� எ�ப� தியான�தி+� ம!"ம	ல. ந/ எ"��� எ%த 
எ�ண�தி+�� எ%த நிைல��� இ�ேவ தா�. 

நாெள	லா� ந	ல நா, தா� 

நாெள	லா� நட�திடலா� 

நாைள� கட�திட ேவ�டா� 

நாைள நாைள எ�6…! 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

உ3க, தினச$ வா*�ைகயி	 அ�, மக$ஷிகளி� அ�, உண�ைவ 
எ"��� ெகா,B3க,. 

கணவ'� மைனவி.� எ#ப7 இ�%தாC� (ெவளி ஊ$	) காைலயி	 
ஐ%� மணியிலி�%� ஆ6 மணி��, ��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�, 
ேபெராளி ெபற ேவ�"� எ�6 ஒ� ப�� நிமிட� எ"�தா	 ேபா��. 

��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�, ேபெராளி எ3க, உட	 ;2வ�� 
படரேவ�"�. எ� கணவ� உட	 ;2வ�� படரேவ�"�. எ� மைனவி 
உட	 ;2வ�� படரேவ�"�. எ3க, இ� மன;� ஒ�றிட ேவ�"�. 

எ3கைள# பா���� அைனவ�� அ�, மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி 
ெபறேவ�"�. எ3க, பா�ைவயி	 பிற�ைடய த/ைமக, அக�றி"� 
அ�, ச�தி ெபறேவ�"�. 
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எ	ேலா���� அ%த� ெதளி%த மன� கிைட��� அ�, ச�தி ெபற 
ேவ�"�. ஒVெவா� மனித'� அ%த� ெதளி%த மன� ெபறேவ�"� 
எ�6 காைலயி	 இ#ப7 எ�ணி கணவ� மைனவி இ�வ�ேம 
உ3கB��, பைட��� ெகா,B3க,. 

இ�தா� உ�ைமயான தியான;� நா� ேபா�� மா��க;�…! 

நா� உ!கா�%� மணி�கண�கி	 ெஜப� இ�%� ஆ�டவைன 
அைடேவ�… அ%த0 ச�திைய# ெப6ேவ� எ�றா	 அ� ;7யா�. 

1.அ#ப7 மணி�கண�கி	 ெஜபமி�%� ;7%தாC� 

2.;7%த பி� வா*�ைக�� வ�� ெபா2� த/ைமக, வ��. 
3.அ#ப7 ெஜபமி�%� பல நிைலகைள# ெப+றாC� அ� “;னி” எ�ற 
நிைலயாக�தா� வ��. 
4.ஒேர ைவரா�கிய நிைலக, ெகா�" “ம+றைத0 சி�கவிடா�” 

ெசய	ப"��� நிைலக, தா� வ��. 

ஆகேவ, அ�, ஞான�ைத வள��� ெம&#ெபா�, காE� நிைலைய இ%த 
உடலிேல வள���� ெகா,B3க,. 

இ%த உபேதச3கைள ஒVெவா� நாB� தி��ப� தி��ப# ப7.3க,. 
ேவைல��0 ெச�6 வ /!"�� வ%தா	 ஒ� 10 நிமிடமாவ� இைத# 
ப7.3க,. 

இ�ேவ ஒ� தியானமாகி�ற�. 

இைத# ப7�� ;7�த பி�: “எ	ேலா�� நலமாக இ��க ேவ�"�” எ�ற 
உண�ைவ# பா&0D3க,. 

அ#ெபா2� இ%த உண�Aட� ஒ�றிய நிைலக, ெகா�" ம+றவ�கைள 
நலமா�க இ� உதA�. 

அ�, உண�வி� ச�திைய நம��, வள��� உயி�ட� ஒ�றிேய 
நிைல�ேத வா*ேவா�. அவ'ட� நா� ஒ�றிேய வா*ேவா�. 
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1.எ�6� எதைன.� அறி%தி"� உண�Aட� வா*ேவா�. 
2.எ	லா� ஏகா%த� எ�ற நிைலயி	 வா*ேவா�. 
3.பைகைமய+ற உண�Aட� வா*ேவா�. 
4.பைகைமயான உண�Aக, ேசரா� அ�, ஒளி எ�ற உண�ைவ நம��, 
உ�வா��ேவா�. 

ஏென�றா	 நா� இ%த மனித உடைல வி!"# பி$%தா	 மீ�"� ஒ� 
பிறவி�� வர�Rடா�. இ�ெனா� உட	 ெபற�Rடா�. 

அத+��தா� இைத0 ெசா	கி�ேறா�. 
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பிறவியி)லா நிைல அைடவத�	 ஓசா� திைரயி� ;�கிய$%வ� 
எ�ன…? 

  

அதிகாைல ��வ தியான�தி	 நா� ச�தி ஏ+றி� ெகா�ட பி�… நா� 
எைத� தியானி�ேதாேமா அ%த வCவி� த�ைம ெகா�" ந� 
�"�ப�ைத0 ேச�%த உடைல வி!"# பி$%� ெச�ற உயிரா�மா�கைள 
எளிதி	 வி� ெசC�த ;7.�. 

��வ ந!ச�திர�தி� ஈ�#: வ!ட�தி	 வா2� ச#த$ஷி ம�டல��ட� 
உயிரா�மா�கைள இைணய0 ெச&தபி� இ%த உண�Aக, ப!" அவ�க, 
உட	 ெப6� உண�Aகைள� கைர�� வி"கி�ற�. “ஏென�றா	 அவ�க, 
உட	 ெப6� உண�ைவ� கைர�தவ�க,…” 

இைத� கைர�� ெவளி வ�வ� எ�றா	 அ"�� காைல L$ய உதய� 
வ�கி�ற�. அ� வர#ப"� ெபா2� 

1.இ%த உடலிலி�%� பி$%� ெச�ற இ%த உண�Aகைள 

2.அ%த விஷ�ைத அ� கவ�%� ெச�6 வி"கி�ற�… ஏென�றா	 இதிேல 
பி$�த�. 
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உதாரணமாக க�ைண� கிழ3ைக நா� ேவக ைவ�கி�ேறா�. விஷ�தி� 
த�ைம பி$%� ெச�ற பி� இேத L$யனி� கா%த ச�தி அைத� கவ�%� 
ைவ��� ெகா,கி�ற�. 

ஆனா	 இ� இய+ைகயி	 விைள%த உண�வாக இ�%தாC� “ேவக 
ைவ�� நா� ந/�கினாC�…” 

1.எத� கலைவ.ட� இ%த உண�விைன ெவளி#ப"��கி�ேறாேமா 

2.இ%த உண�வி� அைலக, ெவளி#ப"�தி நா� அைத உணவாக 
உ!ெகா�டா	 

3.அ%த உண�வி� த�ைம இ2�� ைவ�தி�#பைத ந� உண�வி� 
அE�க, ஆ�க#ப"� ெபா2� 

4.இ%த உண�Aக, இதிலி�%� ெவளி#ப!ட உண�ைவ ஈ��� நம��, 
அைத வள��கி�ற�. 

எ%த# ெபா�ளானாC� நா� உணவாக உ!ெகா,B� ெபா2� அ%த 
உண�வி� த�ைம ெகா�" நா� அE�களா�க#ப"� ேபா� அைத 
நம��, உ�வா�கி 
1.அ%த அE�களி	 எ%த உய�%த �ண�ைத# பதிA ெச&கி�ேறாேமா 

2.அ%த# பதிவி� நிைலெகா�" அ%த அE�க, மா+றமைடகி�ற�. 

இைத நா� ெசய	ப"��த	 ேவ�"�. 

இைத# ேபால நா� எ"��� ஒVெவா� உண�Aகைள.� L$ய'ைடய 
கா%த ச�தி இ3ேக எ"��� ெகா,கி�ற�. ஆனா	 Mமியி� ஈ�#ைப� 
கட%� ெவளியிேல ெசC�த#ப"� ெபா2� அ%த� காைல L$ய 
உதய�தி	 அ� வர#ப"� ெபா2� ஓேசா� திைர அைத� கவ�%� 
ெகா,கிற�. 

காரண� ஓேசா� திைர எ�பேத “விஷ�தி� அட��தியாகி… த�'ட� 
விஷ�ைத இைண��� ெகா,வ� தா�…!” 

L$யனிலி�%� ம+ற பிரபJச�திலி�%� வர�R7ய� எ	லா� Mமியி� 
Dழ+சி வ!ட�தி	 ஒ� அட��தியான பி� தா� விஷ�த�ைம உ!:கா� 
த"�க#ப"கி�ற�… அ�தா� ஓேசா� திைர. 
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L$யனிலி�%� வர�R7ய� அ	!ரா ைவல!… அ�A� விஷ�தி� 
த�ைம ெகா�ட� தா�. அ� அ7��# பிைச%� ெவளிவர#ப"� ெபா2� 
அத'ைடய ஒளி�கதி�க, ெவ� Pர�தி	 இ�#பைத.� ெந�#பி� 
த�ைமயாக மா+6கி�ற�. 

ெந�#பி� த�ைமயாக மாறினாC� விஷ� த�ைமக, பி$கி�ற�. 
ஆனாC� இ%த ேமாதலி	 (ெவ#ப) மி� அE ேபா�6 ஆ��ெபா2� 
ஈ���� தன��, இ%த விஷ�தி� த�ைம ெகா�" ஒ� அEவி� 
த�ைமைய அைடகி�ற�. 

இய+ைகயி� நிைலகளி	 இVவா6 நிக*%� வ�� நிைலகளி	 Mமி�� 
இ�தைகய விஷ�தி� த�ைம அட��தியாக (ஓசா�) ஆனபி� ந� Mமியி	 
ஜ/வ அE�க, ம+ற உயி$ன3க, வா2� த�தி ெப6கி�ற�. 
1.நJசிைன அ� கவ�%� ெகா,B� நிைல.� 

2.தன��, அட�க ச�தியாக� ெகா�" வ�� நிைல.� வ�கி�ற�. 

இைத# ேபா�6தா� இதனி� உண�Aக,… இ%த பிரபJச�ைத வி!" 
உயிரா�மா ெவளி ெச�றபி� 

1.உட	 ெப6� உண�Aக, அ%த ஓசா� திைர.ட�… அத'ைடய 
அட��தியி	 கல%� வி"கி�ற�. 
2.இ%த மனித உடலி	 விைள%த� அ3ேக ெச	லவி	ைல எ�றா	 (விஷ� 
வ7க!ட#படவி	ைல எ�றா	) 
3.மீ�"� இ%த உயி$� த�ைம அதனி� உண�A ெதாட� ெகா�ட 
உடைல�தா� உ�வா���. 

அதாவ�… இ%த உடலி	 எ�தைகய உண�ைவ எ"��� ெகா�டேதா அ%த 
உண�A�ெகா#ப உடைல� ேத70 ெச�6 அ%த உடலாக� தா� மீ�"� 
உ�வா���. பிறவா நிைல ெப6வதி	ைல. 
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ஆைச ஆைச எ�பெத)லா� உ� அ�ைள� ெப�றிடேவ… உ� 
ஆைசைய எ� ஆைசயி) பதி$திட�பா…! 

  

1.ப+ற+6 இ��க ேவ�"�… 

2.ஆைசயி	லாவி!டா	 தா� உலக ஞான� ெபற ;7.� எ�ப� எ	லா� 
இவ�களாக0 ெசா�ன கைத. 
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ெப�� ஆைசயினா	 வ%த� தா� இ%த உலகேம. ஆைசயி	லா வி!டா	 
இVAலகேம இ	ைல… ஜ/வ'� இ	ைல… ப%த பாச;� இ	ைல… 

பா+கடCமி	ைல… பாழைட%த நிைல தா� எ3�� இ����…! 

மனிதனி� எ�ண;� ஆைச தா�. ஈசனி� எ�ண;� ஆைச தா�. 
ஈசனி� ஆைசயிேல தா� உலகேம உ,ள�. இ%த உலக� ம!"ம	ல… 

எ	லா உலக;� ஈசனி� ஆைசயி	 தா� உ,ள�. ஈசனி� அ�ைள# 
ெப+றிடேவ ெப�� ஆைசதா� ேவ�"�. 

1.ப+ற+றவ� எ�பவ'��� ஆைச இ	லாம	 இ	ைல. 
2.ஆைசயி	லாதவ�…! எ�6 எவ'� இ	ைல. 
3.சி�த'��� ஞானி��� மக$ஷி��� ஆைச.�". 

ஈச'�� ஆைச.,ளதா	 தா� ஞானி சி�த� மனித� உயி$ன3க, 
எ	லா ஜ/வராசிகB��ேம ஈசனி� அ�ைள அளி�தி"கி�றா�. 

எ�ண�ைத இ�பமா��3க, எ�6 ெசா	C� ெபா2� அ%த எ�ண� 
ஆைசயி	 தா� வ�கிற�. 
1.ஆைச�� நா� (ஈ5வரப!ட�) எதி$ய	ல. 
2.ஆைச.ட� தா� நா'� உ,ேள�. 
3.ஆைச.டேன இ�%தி"3க,..! 

ஆைச எ�ப� ேவ6… ஆனா	 ேபராைச எ�ப� ேவ6…! ேபராைச எ�'� 
ேபைய ஒ!7வி"3க,. 

“Dவாச நிைல… Dவாச நிைல…!” எ�பெத	லா� ந� மனைத0 சா%த 
நிைலயி	 ைவ��� ெகா�" 

1.ந� மனதி	 வ%� ேமா�� ேகாப� தாப� �ேராத� 

2.எ� வ%தாC� அ%த நிைலைய அட�கி� ெகா�" 

3.ெப�� சா%த நிைல�� வ�வ� தா� Dவாச நிைல. 

அ0Dவாச நிைல வ�வத+ேக அ%த ஆைச இ�%தா	 தா� Dவாச நிைலேய 
வ��. ஆைச தா� மனிதேன. ேசா�வ	ல மனித�. 
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ஆைசைய அட�கிவி"… ஆைசைய அட�கிவி"…! எ�6 ெசா	வெத	லா� 
ெசா	பவ'�ேக அ%த நிைல இ�#பதி	ைல. 

1.ஆைசைய வி!"வி!டா	 இ%த ஆ�மாA�� எ�ன ேவைல இ%த 
உடலி	…? 

2.ஆைசைய அட��பவனி� ஆ�மா தானாக# பி$%�வி"� த� நிைல�ேக. 

இVAலகி	 நா� பிற%த பலைன (ெம&# ெபா�ைள அைடய) ஆைச.டேன 
ெபற ேவ�"�. நா� ெப+ற �ழ%ைதைய ஆைச இ�%தா	 தா� வள��க 
;7.�. உ�E� உணைவ.� ஆைச&ட� தா� உ�ண ;7.�. 

ஆைச.ட� இ�3க, எ�ப��… அ�:ட� இ�3க, எ�ப��… ஒ�ேற 
தா�. ஆைச இ	ைல எ�றா	 இ%த உலகி	 அைல.மி	ைல 
கடCமி	ைல. 

ெச7��� மர�தி+�� ஆைச.,ள�. ம� ேபD� க	 ேபD� எ�ப�� 
இ%த ஆைசயினா	 தா�. ஆைசயி	லாதவ� பிற%த�மி	ைல. 
ஆைசயி	லாதவ� பிற�க# ேபாவ�மி	ைல. 

ஆைசைய# ப+றி0 ெசா	C� ெபா�, எ	லா� எ�ன எ�றா	 

1.த� நிைல அறி%� 

2.உ� ஆைசைய எ�ண ேவ�"� எ�ப� தா� அதனி� ெபா�ேள. 

ஆைச.ட� அ�, ெச&வா&… “��ேதவா ஈ5வரா…!” 

ஆைசயான இVAலகி	 ஆைச.ட� இ�%திடேவ 

ஆைச.ட� அ�ளி"3க, ந	லாசிைய… 

ஆைச.ட� அ�ளி"3க, ந	லாசிைய…! 

ஆைச ஆைச எ�பெத	லா� உ� அ�ைள# ெப+றிடேவ – உ� 

ஆைசைய எ� ஆைசயி	 பதி�திட#பா…! 

ஆைச மனைத என�க�ளி 
ஆைச அ;ைத என�R!"…! 
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ஆைச.ட� நா� தியான� ெச&ய ஆசி.� அ�B� ேவ�"ம#பா 

ஆசி.� அ�B� ேவ�"ம#பா… ஆசி.� அ�B� ேவ�"ம#பா…! 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

�ழ%ைதக, ேம	 உ,ள பாச�தா	 நா� எ�ணி ெவளி#ப"��� 
உண�Aக, ந� �ழ%ைதகைள எ#ப7 இய��கி�ற� எ�6 நா� 
அறி%தி��கி�ேறாமா…! 

இ#ேபா� நா� வா*�ைகயி	 எைத எைத எ�Eகி�ேறா�…? எ� 
பி,ைள��� க	யாண� ெச&ய ேவ�"� எ�6 எ�Eகி�ேறா�. 

அ� நட�கவி	ைல கால தாமத� ஆகி�ற�. 

அ#ெபா2� நா� எ�ன ெச&கி�ேறா�..? ேவதைன#ப"கி�ேறா�. ேவதைன 
அதிகமாகி நம��, அ%த ேவதைனைய உ�வா�கி� ெகா,கி�ேறா�. 

க	யாண� நட�க ேவ�"� எ�6 ஆைச#ப"கி�ேறா�. 
ேவதைனயா��ேபா� அ"�� அ%த� �ழ%ைத தி�மணமாகி அ� ந	ல 
நிைலயி	 வாழ ேவ�"� எ�பைத வி!" வி!"கி�ேறா�. 
(ேவதைனையேய எ�ணி� ெகா�",ேளா�). 

1.ஏென�றா	 நா� எ�ணியப7 நட�கவி	ைல எ�றா	 ேவதைனைய 
உ�வா�கி 
2.அ%த# பி,ைளைய# பா���� ெபா2ெத	லா� “வயதாகிவி!ட�.., வய� 
ஆகி� ெகா�ேட ேபாகிற�… எ�ன ெச&வ�…? 

3.“வயதாகிவி!ட�… வயதாகிவி!ட�…” எ�6 இ3ேக நம��, சைம�� 

4.அ%த உண�Aகைள�தா� �ழ%ைத��� ெகா"�� 

5.அ� உடலிC� வள��க0 ெச&கி�ேறா�. 

�ழ%ைதைய# பா���� ெபா2ெத	லா� “க	யாண� ஆகவி	ைல 
ஆகவி	ைல..” எ�6 இ%த ராக�ைதேய பா7� ெகா�7�#ேபா�. 

யாராவ� மா#பி,ைள வ�கிறா�க, எ�றா	 எைத எ�ணிேனாேமா இ%த 
உண�வைலக, “க�#O!ட� $ேமா! ெச&வ� ேபா	 ெச&�” அ3ேக 
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இண3கி வ�� நிைலகைள மா+றிவி"�. பா���வி!"… “ேவ�டா�…!” 

எ�6 ெச�6வி"வா�க,. 

இைதெய	லா� நா� ெதளிவாக� ெத$%� ெகா,வ� மிகA� அவசிய�. 

அேத மாதி$ �ழ%ைதகைள# ப7�க ைவ�கி�ேறா�. ச$யாக# 
ப7�கவி	ைல எ�றா	 எ�ன ஆகி�ற�…? நா� எ�ன 
நிைன�கி�ேறா�…? 

எ#ப7ேயா ந	ல ;ைறயி	 ப7�க ைவ�� உய�%த நிைல�� அ'#பலா� 
எ�6 நிைன�ேத�. ஆனா	 ச$யாக வரவி	ைல எ�6 
கவைல#ப"கி�ேறா�. 

“இ#ப7 ஆகி வி!டேத…” எ�6 பல கவைலகைள எ"��� �ழ%ைதகளிட� 
ேபச#ப"�ேபா� அத� மனதி	 கவைலயான உண�Aக, நிைனA�� 
வ�கி�ற�. 

அ#ெபா2� நா� அ%த� �ழ%ைத�� எைத0 சைம��� ெகா"�கி�ேறா�. 
ந	ல உண�Aகைள� ெகா"�கி�ேறாமா..? 

ஏென�றா	 நா� ந�ப'��, ஒ�வ��ெகா�வ� ந�ைம ெச&தா	 
“வி�கலாகி�ற�…”கா$ய3க, ந	லதாகி�ற�. �ேராக� ெச&தா� பாவி 
எ�றா	 :ைரேயா"கி�ற�. கா$ய3க, எ	லாேம தைடயாகிவி"கி�ற�. 

அ#ெபா2� பாச�தா	 த� �ழ%ைத ப7�க ேவ�"� எ�ற 
ஆைச#ப!டாC� ப7�கவி	ைல எ�கிற ெபா2� “இ#ப70 
ெச&கி�றாேன… அ#ப70 ெச&கி�றாேன…! இவ� எ3ேக உ�#பட# 
ேபாகி�றா�…?” எ�ற ேகாப#ப!" அ%த உண�Aட� ெசா	கி�ேறா�. 

ஒVெவா� நாB� நம��, இைத எ�ணி இ#ப7#ப!ட உண�Aகைள0 
சைம�� எ�ன ெச&கி�ேறா�…? 

மீ�"� அவைன எ�E� ெபா2ெத	லா� வ /!"�� வ�பவ�களிட� 
எ	லா� ெசா	ேவா�. 
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எ	ேலா�� ந�றாக# ப7�கிறா�க,. ஆனா	 இவைன# பா��தா	 
இ#ெபா2� D!7�தன� ஜா5தி ஆகிவி!ட�. ெவளியிேல D+ற# 
ேபாகிறா�…! எ�6 ெசா	வா�க,. 

1.இ#ப7 நிைன��… 

2.ம+றவ�களிட� தா� ெசா	கிேறா� எ�6 நிைன�கிேறா�. 
3.ஆனா	… அவைன நிைன�� நா� ெசா	C� உண�Aதா� அ3� 
�ழ%ைத��, ெச�6 பா&கி�ற� எ�பைத யா�� நிைன#பதி	ைல. 
4.அ%த உண�0சிக, அவைன� P�7 இ�'� ெகாJச� 
விைளயா!"��� தா� ேபாக0 ெசா	C�. 
6.அ#ேபா� ந�;ைடய உண�Aக, தா� அவைன இய��கி�ற�. 

இ#ப7� த/ைம ெச&த உண�Aகைள எ�E�ேபா� “என��� �ேராக� 
ெச&தா� பாவி…” எ�றா	 நம�� ெவ� ெதாைலவி	… இ�%தாC� அ%த 
உடைல இய��கி�ற�. 

அேத சமய�தி	 ந�ைம ெச&தா�க, எ�6 எ�ணினா	 ெவ� 
ெதாைலவி	 இ�%தாC� வி�கலாக வ�கி�ற�. இ#ப7 
ஒ�வ��ெகா�வ� ெதாட�: இ��கி�ற�. 

ெதாட�: இ	லா� எவ�� இ	ைல. 

இைத# ேபா�ற நிைலகைள எ	லா� மா+ற நா� எ�ன ெச&ய 
ேவ�"�…? 

1.�ழ%ைத அவ� அறியாம	 இய��� அ%த இ�ைள# ேபா��� நிைலைய 

2.நா� இ3� நம��, சைம�� அ%த உண�Aகைள# பா&0சி 
3.அைத இைண��0 ெசா	லாக அவனிட� ெசா�னா	 

4.�ழ%ைத உடலி	 ந	ல உண�Aகளாக# பட�கி�ற�. 

ெத&வ ப�தி ெகா�" ெசா	பவ�க, Rட எ�ன ெச&கிறா�க,…? 

ேவதைனைய�தா� ெசா	கிறா�க,. 

சாமிைய� ��பி"கி�ேறா�. அ%த� ெத&வ�ைத நிைன�� அவ� இ#ப7 
இ��கி�றாேன… ந/ பா��க� Rடாதா…? அ%த ேவதைனைய நிைன��� 
தா� ெசா	கி�ேறா�. 
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நா� அ%த� ெத&வ�ைத நிைன��0 ெசா�னா	 எ#ப70 ெசா	ல 
ேவ�"�…? 

அ%த அ�ைள எ� �ழ%ைத ெப+6 இ�ைள ந/�க ேவ�"�. அ%த 
அ�ளா	 அவைன அறியாத இ�,க, அைன��� ந/3க ேவ�"�. அவ� 
ேபர�, ெப+6 எ	லாவ+றிC� ெதளி%த மன� ெபற ேவ�"�. 

ச%ேதாஷ�ேதா" நா� இ%த நிைலகைள அ7�க7 அவனிட� ெசா	ல 
ேவ�"�. 

1.நா� ெசC��� உண�Aக, அவ'��, ஊ"�வி 
2.அவ� Dவாச�தி	 கல%� 

3.அவ'��, இய�க3க, ந	லதா��. 

“உ3க, உண�A” அவைன� தி���கி�றதா இ	ைலயா…? எ�6 அ#:ற� 
உ3க, அ'பவ�தி	 பா�3க,. 
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எல�!2� எல�!ரானி� எ�ற நிைல வ��ேபா% பிறவியி)லா நிைல 
அைடC� த	தி இழ�க�ப&கி�ற% 

  

பல ேகா70 சGர3கைள� கட%� மனிதனாக உ�#ெப+றபி� விJஞான 
அறிவா	 ேபரழிAக, இ%த Mமியி	 இ�6 பரவி� ெகா�",ள�. 

1.ப�தி மா��க3களிC� கடAைள வண3�வ� எ	லா� இ%த உடC�� 
ேவ�7ய Dக�தி+�� தா�. 
2.இ%த உடலி	 வ�� த/ைமகைள மா+ற அ�, ஞானிகளி� 
உண�Aகைள# ெபற ேவ�"� எ�றா	 அைத யா�� எ"#பதி	ைல. 
3.அ�, மக$ஷிகளி� உண�Aகைள Tக�� ெபா2� இ%த வா*�ைகயி	 
வ�� �ைறகைள ந/���… 

4.அேத சமய�தி	 அ%த ஞானிகளி� உண�Aக, நம��, ஓ3கி வள�� 
எ�ற ந�பி�ைக யா���� வ�வேத இ	ைல. 

விJஞான அறிவா	 இ�6 பல ஆட�பர# ெபா�!கைள வி��:கி�ேறா�. 
அத� வழி ெகா�" ெசய	ப!டாC� 7.வி. ம+ற ெதாைல� ெதாட�: 
உபகரண3கைள நா� உபேயாக#ப"��� ெபா2� உலக� ;2வ�� 
நட��� அச�பாவித3கைள# படமா�கி அைத உட'��ட� 
கா!"கி�றன�. 
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ஒ� க�#ப;+ற தா& இைதெய	லா� உ+6# பா���� நிைல வ%தா	 
�றி#பாக… “ஒ�றிலி�%� 90 நா!கB��, இைத Tக�%தா	…” அ%த 
�ழ%ைதயி� உடலிC� இ�தைகய நிைலகைள உ�வா�கி வி"கி�ற�. 

அ3ேக சிைத%த உண�Aக, 7.வி. ம+ற சாதன3க, Iலமாக இ3ேக 
வ�கி�ற�. சிைத%தி"� உண�Aக, இ%த� �ழ%ைதயிட;� 
விைளகி�ற� க�விேலேய…! 

இைத# ேபா�6 ந�ைம அறியாத நிைலயி	 எ�தைனேயா வ�கி�ற�. 

இVவா6 ஒளி ஒலி அைலகைள அ7�க7 இ#ப7 ஒளிபர#: ெச&கி�றன�. 
எ3ேக சிைத%த உடலிலி�%� அ%த உண�வைலக, ெவளி#ப!டேதா அ%த 
உண�வைலகைள Tக�� த�ைம வ�கி�ற�. 

இ�6 எ3ேகேயா நட�க�R7ய நிக*0சிகைள.� வ /!7	 இ�%தப7ேய 
உடன7யாக இ3ேக அ%த0 ெச&திகைள# பா��கA� ப7�கA� பல 
பிரதிக, (COPY) எ"�கA� ;7கி�ற�… ம+றவ��� அ'#பA� 
;7கிற�. 

காரண�… கா+றி� அ2�த�தா	 க�#O!ட� எ�ற சாதன�தா	 எல�!$� 
எல�!ரானி� எ�ற ;ைறகைள ைவ�� மா+றி� ெகா�" வ�கிறா�. 

எல�!$� எல�!ரானி� எ�ற ெதாட�வ$ைச ெகா�" இேத அ2�த3கைள 
எ�ண#ப"� ெபா2� அ%த அ2�த உண�Aக, எல�!$� 
எல�!ரானி�காக மனித'ைடய பட�ைதேய அ3� கா!"கி�ற�. 

உலெக3கிC� நட��� நிக*0சிகைள ஒ� ெநா7# ெபா2தி	 இ3ேக 
கிைட���ப7 ெச&கி�றா�. ஆக மனிதனி� வா*�ைகயி	 இVவா6 நா� 
ெச&தாC� அ� மனித'�� “எVவளA ெப$ய த/3� விைளவி�கி�ற�…?” 

எ�ற நிைலகைள நா� மற%�வி!ேடா�. 

1.எல�!$� எல�!ரானி� எ�ற நிைலயி	 வ�� ெபா2� மனித உடலி� 
இ0ைசதா� வ�கி�ற� 
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2.மனிதனி� கைடசி எ	ைல – பிறவியி	லா நிைலைய அைடய 
;7யாதப7 இழ�க#ப"கி�ற�. 

��நாத� கா!7ய அ�, வழி#ப7 அ%த அக5திய� க�"ண�%த 
உண�வி� �ைண ெகா�" அவ� ெச�ற பாைதயி	 நா� ெச�ேறா� 
எ�றா	 அத� வழி#ப7 நா� அைத# ெபற ;7.�. 

அதிகாைல ��வ தியான�தி	 இைத� ெதளிவாக அைத எ"��� 
கணவ'� மைனவி.� அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�ைள நா3க, 
ெபற ேவ�"� எ3க, இர�த நாள3களி	 கல�க ேவ�"� எ�ற இ%த 
உண�விைன� தன��, ேச��� 

1.த� மைனவி��� அ%த0 ச�தி கிைட�க ேவ�"ெம�6 எ�ற 
நிைலைய0 ெசய	ப"�த ேவ�"�. 
2.அேத ேபா	 மைனவி.� த� கணவ'�� அ%த0 ச�தி கிைட�க 
ேவ�"� எ�6 ெசய	ப"�தி 
3.இ� உயி�� உண�வி� த�ைம ஒ�றிைண�க அவசிய� பழ�த	 
ேவ�"�. 

R!"� தியான�தி� Iல� அ�, உண�ைவ# ெப+6� த3கைள0 
சா�:ைடேயா� நிைலக, உடைல வி!"# பி$%தி�%தா	 அ%த 
ஆ�மா�கைள நா� வி� ெசC��த	 ேவ�"�… ச#த$ஷி 
ம�டல��ட� இைண�க ேவ�"�. அவ�க, ;� ெச�றா	 நா;� பி� 
ெச	ல ;7.� 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

நம��, எ"�� ெகா�ட உண�Aக, ந	லதாக ேவ�"� எ�6 
எ�ணினாC� பிற�ைடய கYட3க,… பிற�ைடய நYட3க,… 

பிற�ைடய ெதா	ைலக,… எ	லா� ேச��க#ப"�ேபா� ந� உடC��, 
எ�ன ெச&கி�ற�…? 

அர�க உண�Aக, அதிகமாகி�ற�. 

அ#ேபா� நம��, ச%ேதாஷ� எ�ற சீதாைவ0 ெசயல+றதாக 
மா+6கி�ற�. நம��, எ�ன ெச&கி�ேறா�…? 
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(உயி$� �7#பா	 ஏ+ப"� ெவ#ப� – விYE; உயி$� கா%த� – 

இல!Dமி; இராம� – எ�ண3க,; சீதா எ�றா	 Dைவ – மகி*0சி; உட	 – 

இல3ைக; உடலி� இ0ைச – இராவண�) 

1.ஒVெவா� நாB� நா� ேத7� ெகா�ட உண�Aக, பலவானாC� 

2.இல3ேக5வர� (இராவண�) இ%த உடலி� இ0ைசக, தன��, ஆகி 
ந	லைத உ�வா�காதப7 

3.நம��, ந	லைத0 சிைற#பி7��� ெகா,கிேறா�. 
4.சீதா எ�ற அ%த ந	ல �ண�ைத0 ெசயல+றதாக மா+6கி�ற�. 

இராம� எ�ன ெச&கி�றா�…? இராம� சீதாைவ எ�ணி0 
ெசய	ப"���ேபா� சீதா எ�ன ெச&கி�ற�…? 

1.த� கணவனி� உண�வி� த�ைமைய எ�ணி 
2.அைத அேத உண�0சியி� த�ைம ெகா�" 

3.உயிரான விYEவிட� ஏ3�கி�ற�. 

இ%த அர�கேனா த/ைமயி� உண�A ெகா�" நா� ெவ+றி ெபற ேவ�"� 
எ�ற உண�ைவ எ�ணி அவ'� (உயிரான) விYEைவ ேநா�கி� தவ� 
ெச&கி�றா�. 

அவ� உண�A அதிகமா�க#ப"� ேபா� அவ� உடC��, ந	ல 
�ண3கைள� ெகா	கி�றா�. இ%திரேலாக�தி	 (உடC��, அE�க, 
உ�வா�� இட�தி	) இவ� எ"��� ெகா�ட உண�A எதி�மைறயாக 
மனிதனி� ஆறாவ� அறிைவ இழ�க0 ெச&�வி"கி�றா�. 

அ#ெபா2� சீதா எ�ணிய அ%த உண�வி� த�ைம வர#ப"�ேபா� 

1.அ%த உண�0சியி� எ�ண3க, கணவ���� P�ட#ப!" 

2.அைத� கா��� பைடகல�களாக வ�கி�ற�. 
3.ஆகேவ இைதெய	லா� ேச��� “வானர#பைட”. 

தா� எ�ணிய உண�Aக, வCவாகி அ%த உண�வி� த�ைம அ%த 
உண�வி� த�ைம ெப+ற பி� தன��, “பா�கா#:” எ�ற உண�A 
வ�கி�ற�. 
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த/ைமகைள ந/��வத+காக நா� அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� 
உண�வைலகைள வCவான நிைலக, ெகா�" எ"���ேபா� 

1.ந� ஆ�மாவி	 ��வ ந!ச�திர�தி� உண�வைலக, 
வானர#பைடகளாக0 ேச��கி�ற�. 
2.த/ைமகைள ந/��� நிைலயாக தன��, அ%த# பா�கா��� நிைலக, 
ெகா�" அ� ேபா� ெச&� 

3.சீதாைவ (ச%ேதாஷ�ைத) மீ!�� த�ைம வ�கி�ற�. 

ெசா	வ� அ��தமாகி�றத	லவா…? 
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தியான$தி� நிைலயி) “அ#த ஈMவரேன…” ப#த� வ�வா� 

  

மனைத அட��…! எ�பத� ெபா�, எ�ன…? 

1.உ, மனைத அட��� த�ைம ;தலி	 வ%�வி!டா	 

2.ெவளி மன�� அட3கிவி"�. 
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3.உ, மனைத அட�கிவி!டா	 ெஜப நிைலயி	 ேஜாதி நிைல கா�பா&. 
4.ெவ� சீ�கிர�தி	 இ%த# Mமியி� ஆக�ஷண ச�திையேய ெவ�றிடலா�. 

“ஆ�யப!டா” பற%தத� நிைல எ�ன…? அவேன ெச&தானா..? ஈ5வரப!டா 
ெச�ற	லவா அைத# பா��தா�. அ%த ஆ�யப!டா எ�ற ெபய� வர 
அவ',ேள நா� இ�%ேத�. 

ஆனா	 விJஞான நிைல ெகா�" அழி��� நிைல நம�� ேவ�டா�. 

1.தியான�தி� நிைலயி	 அ%த ஈ5வரேன ப%த� வ�வா�. 
2.“ந/ ேவ6… அவ� ேவ6 அ	ல…!” எ�ற நிைலைய ந/ ெப+றி". 

நா� ெசா	C� பாட� இ�ேவ தா�, 

இ%த உலகி	 பிற%த நிைல எVAலக�திC� இ	ைல. 

ந� மனேம ெத&வமா��� நிைலைய0 சீ�கிர� ெப+றி"3க,. வாயளவி	 
மனேம தா� ெத&வ� எ�பதி	லாம	 மனைதேய ெத&வமா�கி� 
ெகா,B3க,. 
1.உ� மனைத� ெத&வமா�கிய பி�னா	 தா� உன�க�B� பா�கிய� 
வ��. 
2.தியான நிைலயி� Iலமாக# ெப6� அ�, மண3கைள உ� மனதி	 
உ�வா��. 
3.Dவாச நிைல எ�பத� உ!ெபா�ேள இ� தா�. 
4.உ� மனைத வாசைனயாக# ெப+6வி!டா	 ேகா7 இ�ப� இ�ேவ 
தா�…! 

5.Tக�� த�ைமயி	 இ�%திட#பா…! மல�� கழிA� ேவற	ல…! எ�'� 
நிைல ெத$%தி"�. 

ேகாப நிைல எ	ேலா���� உ�". என��� உ�". மண� எ�'� 
வாசைனைய# ெப+6வி!டா	 எ	லா நிைல.� மாறிவி"�. ேயாகியாக0 
ெச�6 தா� இைத அைடய ேவ�"� எ�ற நிைல இ	ைல. 
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இ#ெபா2� வா2� நிைலயிேலேய ெம&# ெபா�ைள உணர�தா� இ%த# 
பாட3க,…! 

 

அகMதியF�	
 விைள#த அG0வ ச�திக
 உலக ம�க
 அைனவ�� 
ெபற அ�
வாK ஈMவரா 

  

அக5திய� �ழ%ைதயாக# பிற%த பி� சி6 �ழ%ைத# ப�வ�திேலேய 
மிக மிக ச�தி வா&%த உண�Aகைள# ெப+றா�. 

அவ'ைடய தா& த%ைதயேரா கடA, ந�ைம� கா�க வ�கி�றா� எ�ற 
எ�ண��ட� காைலயி	 “L$யைன…” உ+6# பா��கி�றன�. அவ�க, 
L$யைன உ+6# பா��� Tக�%த உண�Aக, அவ�க, க�வி	 விைள%த 
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இ%த அக5திய� எ�ற �ழ%ைத.� அத+� ஒ�6� ெத$யவி	ைல 
எ�றாC� L$யைன அ�A� உ+6# பா��கி�ற�. 

L$யைன உ+6# பா���� ெபா2� அ3ேக நட��� நிக*0சிகைள இ%த� 
�ழ%ைத பா��கி�ற�. அ%த உண�வி� அறிA �ழ%ைதயிட� 
விைளகி�ற�. அேத சமய�தி	 

1.�ழ%ைதயிடமி�%� ெவளி#ப"� அ%த I0சைலகைள0 L$யனி� கா%த 
ச�தி எ"�� ைவ��� ெகா,கி�ற� 

2.எ#ப7 எ"�கிற�… எ#ப7 விைளகி�ற�… இ%த மனித க�A��, 
வ%தபி� ஒ�6� அறியாத நிைலயி	 இ�%தாC� இ%த உண�வைலக, 
எ#ப7 வ�கிற�…? 

3.அைத0 L$ய� எ#ப7 எ"�� ைவ��� ெகா,கிற�…? எ�ற நிைலைய� 
ெதளிவா��கிறா� ��நாத�. 

இைத அ�கால�தி	 அவ'ட� வா*%த ம�கB� அவ� ெச&ைககைள 
உ+6# பா��கி�றன� உ+6# பா���� ெபா2� இ%த உண�Aக, அ�கால 
ம�கB��� ெத$ய வ�கி�ற�. 

இவனி� வள�0சியி	 இய+ைகயி� உ�ைம நிைலக, அவ'��, 
விைள%த பி� அவ� அ�கி	 வர#ப"� ெபா2� இ%த உண�வி� 
ஞான�ைத ம+றவ�� ெப6கி�றன�. 

;தலி	 அக5தியனி� தா& 

1.விஷ�ைத ெவ�றி"� ப0சிைலகைள மண3கைள.� Iலிைககளி� 
ஆ+ற	கைள.� Tக�%த�. 
2.அதனா	 விஷ�தி� த�ைமக, ம7%த�… க�விலி���� 
�ழ%ைத��,B� அ%த0 ச�திக, விைள%த�. 
3.அத� வழி#ப7 அக5திய� பிற%தபி� அவைன0 L*%�,ேளா�� 
உ+6# பா��க#ப"� ெபா2� 

4.இவனி	 விைள%த தா& க�விேல ெப+ற ச�திகைள அவ�கB� 
Tக�கி�றன�… அத� அறிவாக அவ�கB� விைளகி�றன�. 

இவைன# ேபால அ%த உண�விைன அவ�கB� Tக�%� தாவர3களி� 
ச�திக, எ#ப7#ப!ட�…? எ�6 அறி.� ப�வ� அ%த# ப�தியி	 உ,ள 
மனித�கB��� இ� ேதா+6வி�க#ப"கிற�. 



130 

 

இ#ப7 அக5திய'��, விைளய ைவ�த உண�Aக, இ�6� L$யனா	 
கவர#ப!" நம�� ;� பரவி உ,ள� எ�பைத� ��நாத� 
ெதளிவா�கினா�… 

1.என��, (ஞான��) அைத# பதிவா�கினா�. 
2.அக5தியனி� உண�வைலகைள Tக��ப7 ெச&தா�. 
3.கா!7ேல அ%த உண�வி� த�ைம Tகர#ப"� ெபா2� இ%த 
உ�ைமகைள அறிய ;7%த� 

ஏென�றா	 �� அைத எ	லா� ெப+றவ�. அவ� ெப+ற உண�வி� ெதாட� 
வ$ைசயி	 வர#ப"� ெபா2� 

1.என��, வள���� ெகா,B� ஆ+றைல# ெபற ;7%த�. 
2,அ%த வழிகளிேல தா� உ3கB��,B� அ%த அக5தியனி� ச�திகைள 
இைண�கி�ேற�. 
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கHட9க
 வ#தா/� எ� (ஈMவரப!ட0) அ�
 உ9கIடேன…! 

  

ெஜப நிைலைய� P!�� ெகா
 

ெஜப$%டேன நா� இ��ேப� 

ெஜபெம)லா� உ�Fடேன 

ெஜபி�பெத)லா� உ�F
ேள 
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“ெஜபி$தெத)லா� நான)லேவா..!” 

  

இ#நிைலயி) நா� இ��க 

உன�	 இனி கவைலயி)ைல 

பா&� பாட) நான)லேவா 

“பா�ய 	ர) எனத)லேவா – D2#ததா…?” 

  

உ� நிைல மற#திடாம) 

ெஜப நிைலயி) வ#%வி!டா) 

எ#நிைலC� கி!�வி&� 

எ�ற ெபா�
 இ%ேவ…! 

  

ேஜாதி நிைல த#தி&ேவ� 

ேஜாதிCட� கல#தி&வாK 

ேஜாதியாகி உலக$ைதேய 

ேஜாதி மய� ஆ�கி&வாK…! 

பாடலி� த�ைமைய# :$%� பாட ேவ�"�. 

நா� ெசா	கிற வா��ைதயிC� ெச&கிற ெசயலிC� ந� நிைனA ஆழமாக 
அதி	 ஒ�றி இ��க ேவ�"�..! 

உனத	ல… எனத	ல… இ%த உலக�…! எ�6 ஏ+கனேவ ெசா	லி.,ேள�. 
ஆ�மீக வழிைய# ெப6வத+� வய� வர�: ேதைவயி	ைல – ஏ+6� 
ெகா,B� நிைல.� ந�பி�ைக.� உ,ளவ�கB��. 

ஆைசைய� P�ட�தா� இ%த# பா!". 
1.உ� பாடைல எனதா�� 

2.எ� பாடைல உனதா��கி�ேற�. 

உ� நிைலைய மா+றி� ெகா,. கால� கனி%� வ��. 
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1.என�� ந	ல மன� ெகா"…! எ�6 ெசா	C� ெபா2� 

2.எ	ேலா�� அைத ஏ+6� ெகா,வதி	ைல 

3.ப��வ நிைலயி	 உ,ளவ�கேள ஏ+6� ெகா,வா�க,. 

ஆகேவ எ%த ஒ� �ளி நிைல.� வ /� ெச&யாம	 கால�ைத 
உபேயாக#ப"��3க,. உ3க, வழி ந	 வழியாக!"�. த!7	 சா#பா" 
உ,ள�. எ"�� சா#பி"வ� அவரவ�க, ேவைல. 

அ�, மண3கைள# ெப+றி"3க,. ந�பி வ%த பாைதைய ெவ�6 
வா�3க,. சி�தனி� நிைலைய� கா�ப�ீக,. சி�தனாகி0 சி�த'ட� 
கல%தி"வ /�க,. 

ேநர�ைத வ /ணா�காத/�க,. கால நிைல �6கி வி!ட�. கா+6ட� கல%� 
வா�3க,. கYட3க, வ%தாC� எ� (மாமக$ஷி ஈ5வராய ��ேதவ�) 
அ�, உ3கBடேன…! 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

ந� வா*�ைகயி	 ஒVெவா� நிமிட;� கவைலேயா ச3கடேமா 
ெவ6#ேபா ேவதைனேயா 

1.ந� உடலி	 இ#ப7 எ�தைனேயா வ��. 
2.அ�ெவ	லா� த� சா#பா!7+காக ஏ3��. 
3.அ#ெபா2� அ%த உண�0சிக, உயி� வழியாக� க�க, ெகா�" 
இ2���. 
4.அ#:ற� ந� ஆ�மாவி+�, வ%� Dவாச�தி� வழியாக உடC��, 
ேபா& 

5.அ� த� இன�ைத வள��க ;ய+சி���. 

ஏென�றா	 ேகாப� ெவ6#: சலி#: ஆ�திர� ேவதைன ேபா�ற 
உண�Aக, நம��, வ��ேபா� “கலி…” ஆகிவி"கி�ற�. அ#ெபா2� 
ந	ல சி%தைன �ைற�க#ப"கி�ற�. 

ேவதைன எ�6 வ�� ேபா� ேநாயாகி�ற�. ந	லைத நம��, 
வலிைமயா�க ;7யவி	ைல. அைத மா+ற ேவ�"ம	லவா…! 

அ#ெபா2� நா� எ�ன ெச&ய ேவ�"�…? 



134 

 

நம��, மன�கவைலேயா ம+ற ச3கடேமா வ%தா	 அ%த மாதி$ 
ேநர�தி	 ஈ5வரா எ�6 ந� உயி$ட� ேவ�7 அ%த� ��வ 
ந!ச�திர�தி� ேபர�B� ேபெராளி.� ெபற ேவ�"� எ�6 ெசா	லி� 
ெகாJச ேநர� ஏ3கி�ெகா�ேட இ��க ேவ�"�. 

“க�கைள I7” அ� எ3க, உட	 ;2வ�� படர ேவ�"�. எ3க, 
ஜ/வா�மா ெபற ேவ�"�. எ3க, உடலி	 உ,ள ஜ/வ அE�க, எ	லா� 
ெபற ேவ�"� எ�6 உ,;கமாக உண�விைன0 ெசC�தி உடC��, 
இைண�க ேவ�"�. 

இ%த மாதி$ எ"�� ந� உடலி	 ேச��� ஒளியாக மா+ற ேவ�"�. 

ஆகேவ கா��திேகயா… த/ைம எ�ற நிைலக, :காதப7 ேசனாதிபதி…! 

பா�கா�க� R7ய வலிைம இ��கி�ற�. அ%த வலிைமயி� �ைண 
ெகா�" நா� எைத இ0ைச#பட ேவ�"�…? 

1.��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�, ேபெராளி நா3க, ெபற ேவ�"� எ�6 
எ�Eத	 ேவ�"�. இ� இ0ைச. 
2.அ%த உண�வி� த�ைம நம��, ேச��க#ப"� ெபா2� கி$ைய. 
3.ேச��க0 ேச��க அதனி� ஞானமாக நம��, இய3க� ெதாட3��. இ0சா 
ச�தி கி$யா ச�தி ஞான ச�தி. 

இ%த ஆறாவ� அறிA எ�ப� வலிைமமி�க ச�தி “வ,ளி…” 

இ%த வலிைம ெகா�" நா� எ�ன ெச&கி�ேறா�…? த/ைமகைள 
ந/�க�R7ய த�தி ெப6கி�ேறா�. அ#ேபா� அ�, ஞானிகளி� அ�, 
ச�திகைள# ெபற ேவ�"� எ�6 உண�ைவ எ"�� அ� உயி$ேல 
ப!டா	 அ%த உண�0சிக, “ெத&வாைன”. 

1.அதாவ� அ%த ஆைண#ப7 நம��, அ�, ச�திக, ேச��. 
2.அ%த� ெத&வமாக நா� ஆைணயி!" நம��, த/ைம :கா� பா�கா�� 
ெகா,ள ேவ�"�. 

இைத�தா� க%த :ராண�தி	 ஞானிக, ெதளிவாக� Rறியி��கி�றா�க,. 
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நா� இ%த உடலி	 எ�தைன கால� வா*கி�ேறா�…? வாழ# 
ேபாகி�ேறா�…? ந�றாக0 சி%தி�� பா�3க,. 

“நா� ந	ல� ெச&ேதேன… என��� த/ைம வ�கி�றேத..,” எ�6 தா� 
எ�Eகி�ேறாேம தவிர ந	லைத எ�ண ;7யவி	ைல. 

ஏென�றா	 நா� Dவாசி�த த/ைமயி� உண�Aக, ஊ*விைன எ�ற 
வி�தாகி வள�� ெபா2� அ%த%த ேநர�தி	 “அத'ைடய பசி��” அ� 
எ"�கி�ற�. 

அ� வள�%� த/ைமைய� “கனியாக” ஆ�க ;ய+சி���. கனியாகி வி!டா	 
மீ�"� பல வி���களாக� த/ைமயி� விைள0சலாக நம��, ஆகிவி"�. 

அ� கனியாவத+� ;� நா� த"�� வி!டா	…? அ%த� த/ைமக, 
நம��, விைளயா�. த/ைமயி� விைளAக, தைட#ப"�த#ப"கி�ற�. 

1.த/ய உண�வி� த�ைம நம��, கனியாவத+� ;� 

2.அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ நம��, ஒVெவா�றாக எ"�� 

3.ந� உடC��, வள��� இத� வழி கனியாகி 
4.உயி� எ�ற உண�ைவ ;2ைமயான கனியா�க ேவ�"� 

5.அ� தா� க	கி. 
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அ�
 ஒளி உட/�	
 அதிக2�க உட) ெப?� அ(�க
 கைரய$ 
தா� ெசKC�… கைர#தா) தா� உயி�ட� ஒ�றி ஒளியாக மாற 
;�C� 

  

உதாரணமாக பா�பிைன நா� ெகா�றா	 அ%த# பா�பி� உயிரா�மா ந� 
உடC��, வ%�வி"கி�ற�. ஆனா	 பா�: ந�ைம� த/�7வி!டா	 இ%த 
விஷ�தி� த�ைம உட	 ;2வ�� பரA� ேபா� பா�பி� நிைனேவ 
நம��, வ�கி�ற�. விஷ� அதனி� நிைனA�ேக அைழ��0 
ெச	கி�ற�. 

எ�தைனேயா ேகா70 சGர3கைள� கட%� இ�6 நா� மனிதனாக 
வ%தாC� அதனி� உண�A ந�;ைடய நிைனவா+ற	 அைன�ைத.� 
ம7ய0 ெச&� வி"கி�ற�. இ%த உடைல வி!"0 ெச�றபி� அதனி� 
ஈ�#:��, ெச�6 நா� பா�பாக� தா� பிற�க ேந$"�. 

எ�தைனேயா கால� பல உட	கைள� கட%� மனிதராக உட	 ெப+றாC� 
இ�தைகய த/ைமகளிலி�%� மீள ேவ�"� எ�றா	 

1.விஷ�ைத ெவ�ற விஷ�ைத ஒளியாக மா+றிய 

2.அ%த� ��வ மக$ஷி ��வ ந!ச�திரமான அ%த நிைலகைள நா� 
Tக�%ேதா� எ�றா	 
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3.பா�பி� நிைனA மைற%� நJசிைன ெவ�ற நிைனA வ��. 
4.அ%த# பா�பின�தி+�, ேபாகா� தைட#ப"�த ;7.�. 

ந� உண�வி� நிைனவைலக, 

1.க� ெகா�" கைடசியி	… எ� நிைனA�� வ%தேதா 

2.அ3ேக இ%த உண�வி� �ைண ெகா�" க�ண� பா��தசாரதியாக 

3.எ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� வலிைம ெப+றேதா அ3ேக அைழ��0 
ெச	C� ந� க�க,. 

ஆனா	 அத+� மாறாக# பா�பின�தி� நிைனAக, வ�� ேபா� அ� 
வCவாகி வி!டா	 நா� R�ைமயாக உ+6# பா���� ெபா2� இ%த� 
க� “இ%த# பா�: தா� த�ைன� த/�7ய�…” எ�ற உண�Aட� அ%த 
விஷ�தி� த�ைம வCவானா	 இேத க�க, பா�பி� உடC��, 
ந�ைம அைழ��0 ெச�6 வி"கி�ற�. 

அ� தா� க�ண� அ�ஜுன'��0 சாரதியாக0 ெச�றா� எ�6 
ெசா	வ�. பா�பி� உண�Aக, ந� உடC��, வலிைம ஆகிவி!டா	 
அ�ஜுன�…! அ#ேபா� அ%த# பா�பிட� இ�%� த#பி�க க�க, 
எ�தைனேயா உபாய3கைள0 ெசா	கி�ற�. 

இ�#பி'� இ%த� க� அதனி� உண�ைவ வCவா�கிவி!டா	 அ�ஜுன� 
ஆகி�ற�. அ�ஜுன� ஆன பி� எ%த உடலி� த�ைம ெகா�டேதா இ%த 
உடைல� த/�7னாC� அத� உடC��, நா� (உயிரா�மா) ெச�ற பி� 
அ� பா�கா#: த�கிற�. 

க�க, எதனி� உண�ைவ Tக�%தேதா… அத� வழியிேலேய ந�ைம 
அைழ��0 ெச�6… அத� வழியி	 ந�ைம# பா�கா�க0 ெச&கிற�. 

ஒ� பா�: ந�ைம� த/�7வி!டா	 ந� நிைனAக, அதைன வC ெகா�" 
எ�E� ெபா2� இ%த உடலி	 அ%த நJD பா&%தாC� நJD கல%த 
உண�A பா&%தாC� 

1.பா�கா#பான இட3கைள அ%த� ��வ ந!ச�திர�திைன நா� எ�E� 
ெபா2� அ� வலிைம ெப+6 

2.இ%த உடைல வி!" வ%தாC� இ� அ�ஜுன� ஆகி அ3ேக ச#த$ஷி 
ம�டல�தி+� அைழ��0 ெச�6 நJசிைன ஒ"�க0 ெச&கி�ற� 
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3.உடைல வி!" நா� ெச	C� ெபா2� அத� அ�கி	 ெச	கி�ேறா� 

4.நJைச ெவ�ற உண�Aக, ப!டபி� உட	 ெப6� உண�Aக, அ3ேக 
கைரகி�ற�. 
5.மனித� எ�ற அறிவி� ஒளிக, நம��, மி0சமாகிற�. 

அ� தா� பிறவியி	லா நிைல எ�6 ெசா	வ�. 

ஆகேவ ந� வா*�ைகயி� எ%த0 ச%த�#ப�திC� இ%த உடைல வி!" ந� 
உயிரா�மா ெவளியி	 ெச�றா	 

1.எ� ந�ைம� தா�கியேதா அ%த உண�வி� வCவாகி அத+�, 
ெச	வத+� ;� 

2.��வ ந!ச�திர�தி� ச�திைய ைவ�� அதனி� வCைவ இழ�க0 ெச&� 

3.அ�, ஒளியி� உண�ைவ# ெப6� த�திைய நா� ெபற ேவ�"�. 

காைல ��வ தியான�தி	 நா� அைத வC# ெபற0 ெச&த	 ேவ�"�. 

��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ நா� இ%த உடலிேல எ"�தாC� 

1.ஒளியி� உண�Aக, அதிக$�க இ%த உடைல உ�வா�கிய அE�கB� 
அ%த ஒளி ப!" இ� கைரய� தா� ெச&.� 

2.இ� கைர%தா	 தா� உயி�ட� ஒ�றி நா� ஒளியாக மாற ;7.�. 

உடCடேன நா� இ�#ேப� எ�6 எ%த மக$ஷி.� இ�%ததி	ைல. 
எதனி� உண�ைவ� ெகா�" இ%த உடைல வி!"0 ெச�றாேனா ஒளியி� 
சGரமாக மா6கி�றா�. 

அ�தைகய நிைலைய நா� ஒVெவா�வ�� அைடய ேவ�"�. 
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த� மன நிைலயி) இ�#%தா� ம�கி�றா�… வா<கி�றா�… 

மனித�…! 

  

இ�6,ள மனித�கB�� ஆ., நிைல அதிக$��,ள� எ�கிறா�க,. 
அறிA நிைல.� ஆ., நிைல.� அவ'��, இ���� ஆ�டவ� 
அளி�த ெபா�கிஷ3க,. 

அறிவினா	 ஆ.ைள வள��கி�றா� இ�கலியி	 உ,ள மனித�. 
1.அவ� எ�ண� அவ� ைவ�திய�தி	 ஆ., வ%த� எ�6. 
2.இ	ைலய#பா… அவ� எ�ண�தி	 வ%தத#பா ஆ., நிைல 

3.ஜ/வ எ�ண�தி	 வ%தத#பா அVவா., நிைல. 

மனித உடலி	 ஆைச.,ளவ�… 

1.தா� வாழ ேவ�"� எ�ற ஆைச.ட� எ�Eகி�றா� அVவ /சைன. 
2.அவ� எ�ண�தி� வ7வினிேல அவ', இ���� ஈசேன அவைன0 
D+6கி�றா�. 
3.அVெவ�ண�தி� த�ைமயினா	 அவனி� ஜ/வ'� வா*கி�ற�. 
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எ�ண�ைத� �6�கி!" வா*%� எ�ன பய� இ�%� எ�ன :�ணிய� 
வ��…? வியாதிைய� தா3கி� ெகா,ள ;7யாம	 அVெவ�ண�திேலேய 
D�3கி வி"கி�றா�. அவ� உடலி	 உ,ள உ6#:கB� உண�AகB� 
இVெவ�ண�தி',ேளேய D�3கி வி"கி�றன. 

1.ஆ., ;7%� இற�கி�றா�.. எ�பத	ல. 
2.அவனி� எ�ண� D�3கி மன� D�3கி# ெப�� பய�தி	 உ,ளவனிட� 

3.ேசா�A நிைலயி	 பி$%� ெச	வ�தா� அVவாவியி� நிைல. 

வா*%திட ேவ�"� எ�6 ஆைச.,ளவ� வா*கி�றா� பல நா!க,. 
உயி� பி$வெத	லா� கால� பி$��0 ெச	வத	ல. இவனி� 
எ�ண�தாC� ேசா�வாC� ேசாைகயினாC� வ�வேத அVவியாதிக,. 

அVவியாதியி	 உ,ளவ� எ�E� எ�ண�திேலேய த� உயி� 
பி$%�வி"� எ�ற பய�திேலேய பி$%� ெச	வ�தா� அVவாவி. 

எ%நிைலயி	 உ,ளவ'� வாழ ேவ�"� எ�6 ஆைசயி�%தா	 த�', 
இ���� ஈசனி� ச�திைய ஒ� நிைல#ப"�தி ேவ�"பவ� எ	லா� 
வா*கி�றா�. 
1.ம�%�� மாய;� அ	ல பல நா!க, வா*வெத	லா�. 
2.பிற#: இற#: எ�பெத	லா� ஆ�டவனி!ட பி0ைச எ�கி�ேறா�.. 
இய+ைக எ�கி�ேறா�…! 

2.எ�வ#பா பி0ைச…? எ�வ#பா இய+ைக…? 

அEவி� பாட�ைத.� ஆவியி� பாட�ைத.� எ�ணி# பா��தா	 பிற#: 
இற#: எ	லா இரகசிய3கB� :$%�வி"�. பிற#: இற#: எ�பைத# 
:$%� ெகா�d�களா…? 

த� மன நிைலயி	 இ�%�தா� ம7கி�றா�… வா*கி�றா� 
இ�மனித�…! 

ெஜபி�தி"ேவ�… ெஜபி�தி"ேவ�…! 

ெஜப அ�ைள� த%தி"வா& 
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ெஜபெம	லா� ெஜயி�திடேவ 

ெஜப அ�ைள� த%தி"வா& 

ெஜபி�தி"ேவ� ஈ5வரைன 

ெஜபி�தி"ேவ� அவ� ச�திைய 

ெஜபி�தி"ேவ� ஓ…� எ�ற நாத�தி	 

ெஜபி�தி"ேவ� ெஜபி�தி"ேவ� “ஓ…� ஈ5வரா…! 

ெஜபி�த நிைலயி	 ந/ வ%�… ெஜபமா�கி� த%தி"வா&… ஈ5வரா…….! 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

தியான�தி	 ;2ைம அைட%தாC� ந/3க, ��வ ந!ச�திர�ைத 
எ�E�ேபா� உ3க, ஆ�மாவி	 எ�ன ெச&கி�ற�…? 

ந/3க, “நா� D�மாதா�… உ!கா�%தி��கி�ேற�…” எ�6 நிைன#ப�ீக,. 

ஆனாC� பி,ைள ப7�கவி	ைல எ�றாேலா D!7�தன0 ெச&தாேலா 
அ	ல� க"ைமயான தவ6கைள0 ெச&தாேலா பி,ைள ேம	 பாச� அ%த 
நிைனA அதிக� இ�%தா	 “கYடமாக” இ����. 

அேத மாதி$ ம+றவ���# பண� ெகா"�தி�#ேபா�. அ#ப7� 
ெகா"�தவ� தி��ப� ெகா"�கவி	ைல எ�றா	 அவ� நிைனA 
க�7#பாக வ��. 

1.D�மா இ��கி�றா� பா�… எ�6 அவ'�� இ�தைன உதவி ெச&ேத� 

2.எ�ைன#ப+றி எ#ப7ெய	லா� ேகவலமாக# ேபDகி�றா� பா�…! எ�ற 

3.இ%த உண�0சிக, தா� வ��. 

அ#ெபா2� ந/3க, மணி�கண�காக உ!கா�%� ெச&த ெஜபேமா 
தியானேமா எ�ன ஆகி�ற�…? தியான�தி	 உ!கா�%தாேல இ%த 
நிைனAக, ந�ைம அைல�கழி���. 
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இ#ப7#ப!ட நிைனAக, வ��ேபா� உடேன நா� எ�ன ெச&ய 
ேவ�"�…? 

க�கைள� திற%� அ%த மாதி$ நிைனவைலகB��, ��வ 
ந!ச�திர�தி� உண�Aகைள0 ேச��� எ3க, அ� உடலி	 படர ேவ�"� 
எ�6 எ�Eத	 ேவ�"�. 

அ#ெபா2� யா�ைடய நிைனAகெள	லா� வ�கி�றேதா அவ�க, ��வ 
ந!ச�திர�தி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"�. அவ�க, அறியாத இ�,க, 
ந/3க ேவ�"� எ�6 அத'ட� இைத� கல�க ேவ�"�. 

பி,ைள நிைனA வ��ேபா� 

1.அ� ��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�, ேபெராளி ெபற ேவ�"�. 
2.ந	ல ஞானச�தி.� ஞாபகச�தி.� ெபற ேவ�"�. 
3.ப7#: ேம	 ந	ல நா!ட� ேவ�"�. 
4.சி%தி��0 ெசய	ப"� ஆ+ற	 ேவ�"� எ�6 இைத எ"�� இ#ப7� 
தியானி�� வி"3க,. 

எ�…? 

உ3கB��, பல கல�க3க, வ��ேபா� அைத மா+ற�R7ய திற� 
இைத இ#ப7�தா� எ"�� வர ேவ�"� 

ந/3க, D�மா உ!கா�%� இ�%தா	 சில ேநர� இ%த மாதி$ உண�Aக, 
“கி�…ெர�6” இ2��� அ� த� உண�0சிைய� P�7 அVவா6 எ"���. 

மீ�"� நா� ஆ�ம D�தி எ�ற நிைலயி	 அ�, ச�திகைள நம��, 
ெசC�தி எ%த உண�வி� ச�திேயா அைத0 ேச��� நா� இைண�த	 
ேவ�"�. இைத� கல%� இ#ப7 மா+ற ேவ�"�. 

இ	ைலெய�றா	 கலி எ�ற உண�Aக, வ��. உ!கா�%� தியான�தி	 
உ!கா�%� மீ!7ய உடேன ெகாJச ேநர� அட3��… ம6ப7.� 
கிள�%ெத2�. 
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பிராணவா. எ�6 ெசா	லி� க!டாய#ப"�தி சில ேப� I0D#பயி+சி 
எ"�� இைத அட�கிவிடலா� எ�6 நிைன#பா�க,. 

ஒ� நாB� அட�க ;7யா�. 

P�க�தி+�� P�க ம�%� ெகா"#பா�க, அ	லவா…? அ%த மாதி$� தா� 
I0D#பயி+சி ெகா"�� வட கிைள ெத� கிைளைய0 ேச� எ�பா�க,. 

இ%த உண�வி� த�ைம ேபாைத ம�%� ஏ+றிய� ேபா	 ெகாJச ேநர� 
இ����. 

எ#ப7…? 

ஒ�வ� ெசா	லியி�#பா� அ	ல� :�தக வ7வி	 ெகா"�தி�#பா�க,. 

அைத# ப7��வி!" “ந/ இ%த மாதி$0 ெச&தா	 ந�றாக இ�#பா&…” எ�6 
அ%த உண�A எ"�தAடேன அவ� ெவளியி!ட உண�A எ"�தAடேன 
ெகாJச ேநர�தி+� மிகA� ந�றாக இ����. 

“ஆகா… என�� ேவ6 நிைன#ேப வரவி	ைல… மிகA� ஆன%தமாக 
உ,ள�… எ�Aேம வரா�…” எ�6 நிைன#பா�க,. 

பயி+சிைய ;7��வி!" ;ழி��# பா��தபி� இவ� நிைனAதா� வ��. 
“அவ� அேயா�கிய# பய	… அ%த மாதி$0 ெச&தா� இ%த மாதி$0 
ெச&தா�…” எ�6 அவைன# பா��தAடேன வ��. 

இ#ப7 ந� வா*�ைகயி	 எ�தைகய கYட;� வராம	 இ��க ;7யா�. 
எ#ப7�தா� ந/3க, வ /!ைட� P&ைம#ப"�தி ைவ�தி�%தாC� Pசிக, 
வர� தா� ெச&.�. 

எ3ேகேயா அ%த# ப�க� மிளகாைய அைர�கி�றா�க,. அ� கா+றி	 
பற%� வ%தAட� நம��, ப!ட�� எ$0சலாகி�ற�. அ#ெபா2� நா� 
இ���� வ /!ைட மா+ற ;7.மா…? 
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இ�6 மா+றினா	 நாைள�� இ�ெனா� ப�க� வ%தா	 அ#:ற� எ%த# 
ப�க� மா+6வ�…? 

1.வ�� Pசிகைள உ,ேள வரா� நா� �ைற�� 

2.பா�கா#பாக இ�#பத+� நா� அைட#:கைள ைவ�க ேவ�"�. 
3.ெவளியிேலேய அைத� த"�� நி6�த ேவ�"�. 
4.இ%த மாதி$ ;ைறகைள நா� ைகயா�" பழ�த	 ேவ�"�. 

இைத# ேபா�6தா� வா*�ைகயி	 ஒVெவா� நிமிட;� ந� ஆ�மாவி	 
வ�� அ2�கிைன# ேபா��வத+காக ��நாத� கா!7ய வழியி	 “ஆ�ம 
D�தி” எ�ற ஆ.த�ைத உ3கB��� ெகா"�த�. 

ஒVெவா� நிமிட;� எ%ெத%த வைகயி	 நம��, த/ைமக, வ�கி�றேதா 
அைத# பய�ப"�தி0 D�த#ப"�தி� ெகா,ள ேவ�"�. 

ந� பி,ைளைய# ப7�க ைவ�கி�ேறா�, அ� ச$யான நிைலயி	 
ப7�கவி	ைல எ�றா	 ேவதைன#ப"கி�ேறா�. 

“இ#ப7 இ�%தா	 எ�ன ெச&வ�…?” எ�6 எ�Eகி�ேறா�. 

அ#ேபா� அ%த ேவதைன உண�A நம��, வ��ேபா� அவ� ேம	 
இ��க�R7ய பாச�ைத மா+6கி�ற�. அ#:ற� ெவ6#: தா� 
வ�கி�ற�. 

அ#ேபா� நா� பாச�ைத வள��க ேவ�"� எ�றா	 நம��, எ�ன 
ெச&ய ேவ�"�…? 

��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�B� ேபெராளி.� நா3க, ெபற ேவ�"�. 
எ3க, உட	 ;"வ�� படர ேவ�"�. எ3க, ஜ/வா�மா ஜ/வ அE�க, 
ெபற ேவ�"� எ�6 நம��, அ%த அ�, ச�திகைள0 ேச��க ேவ�"�. 

இVவா6 ெச&� 

1.அ%த ேவதைனகைள நி6�திவி!" 

2.��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�, ேபெராளி எ3க, �ழ%ைத உடலி	 படர 
ேவ�"�. 
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3.அ� சி%தி��� ஆ+ற	 ெபற ேவ�"�. 
4.அ� ப7#பி	 ஆ�வ� வர ேவ�"�. 
5.Iல�தி� த�ைம அறி.� அ%த ஆ+ற	 ேவ�"� எ�6 

6.இ#ப7 நா� மனதி	 எ�ணி இைத0 ெச&ய ேவ�"�. 

அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ Tக�%� Dவாசி�� எ"�� ந/3க, 
ெசா	ல#ப"� ெபா2� 

1.க�களாC� பா&கி�ற� 

2.ெசா	லாC� பா&கி�ற� ெசா	லி� த�ைம ெசவியிேல ப"கி�ற�. 
3.உண�0சியி� த�ைம ந/3க, பர#பிய� கா+றி	 உ,ள�. 
4.அ#ெபா2� இைத� கவ�� ச�தி வ�கி�ற�. 

இ#ேபா� நில�தி	 நா� ஒ� வி�திைன ஊ�ற#ப"�ேபா� பலவிதமான 
ெச7கைள உ�வா��கி�ற�. 

அதி	 எைத எைத விJஞான அறிேவா" கல%� ெகா�டா�கேளா 
எ	லாேம இ%த� கா+றி	 Pசிகளாக இ��கி�ற�. அைத எ"�� அேத 
ெச7யாக வள�கி�ற�. 

அைத#ேபால நா� அ%த அ�, ஞான�ைத நம��, வள��க ேவ�"�. 
அேத சமய�தி	 ந� �ழ%ைதகB��,B� இைத வள���# பழக 
ேவ�"�. 

மனித வா*�ைகயி	 இைத# ேபா�6 ஆ�ம D�தி எ�பைத0 ெதளிவாக0 
ெச&ய ேவ�"�. எ�தைகய நிைல வ%தாC� உட'��ட� 
P&ைம#ப"�தி� ெகா,ள ேவ�"�. 

“ஆ�ம D�தி” எ�ப� மிகA� ;�கியமான�. 
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எ#த� காரண$ைத� ெகா�&� பிற0 ேவதைன�ப&வைத� பா0$% நா� 
ரசி�கேவ Pடா% 

  

ஒ� சில� ேவதைன#ப"பவைர� க�" ரசி��# பா�#பா�க,. 
1.பா��கலா�… அவ'�� அ#ப7�தா� ேவ�"�… அ#ப7� தா� 
ேவ�"�…! எ�6 

2.அ%த ேவதைன உண�விைன ரசி��0 Dவாசி�தா	 

3.விஷ�ைத உ�வா���… விஷ�ைத உணவாக உ!ெகா,B�… அEவாக 
உ�வாக� ெதாட3கிவி"கிற�. 

ெபா�வாக ஒVெவா� உடலிC� ஒVெவா� அE�கB� விஷ�தி� 
இய�கமாகேவ தா� இ��கி�ற�… ந	ல �ண3கB� ச$… ம+ற�� ச$. 

ஆனா	 ேவதைன#ப"ேவாைர� க�" ரசி�ேதா� எ�றா	 இ%த 
விஷ�திைன உணவாக� கவ�� அE�க�வாக உடலி	 உ�வாகிற�. 
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அ%த அE�க, ந� இர�தநாள3களி	 Dழல#ப"�ேபா� உடலி	 எ%த 
பாக�தி	 ேத3கி அE�களாக# ெப��கி�றேதா… 

1.விஷ�ைதேய உணவாக உ!ெகா,B� அEவாக� த� வ /$ய�ைத� 
கா!"கி�ற�, 

2.;தலி	 வி2�கைள ஊ�6கி�ற�… பி� ஒVெவா� அE�கB��� 
ெச	C� நிைலயி	 

3.உட	 ;2வ�� பட�கி�ற�… “ேக�சராக” (:+6 ேநாயாக) மா6கிற�. 

ம+ற அE�க, விஷ�தி� இய�க�திேலேய வ�கி�ற�. ஆனா	 ேக�ச� 
அE�க, தன��, அ%த விஷ�ைத வள��� உட	 ;2வ�� பர#பி 
உடC��, வ�� விஷ�ைதேய உணவாக உ!ெகா,கிற�. 

இ#ப7�தா� ேக�ச� எ�ற ேநா& ஒVெவா� நிைலகளிC� பட�%� 
உடைலேய சீரழி�� வி"கிற�. 

பா��கலா� ேக�ச� வ%தவ�கB��…! 

1.உடலி	 ஒ� ப�தியி	 அைத அ6�� அ#:ற#ப"�தி எ"�தாC� 

2.அ"�� அத'ைடய வி2�க, ெதாட�%� மர�கிைளக, ;ைள#ப� 
ேபா�6 

3.அ� ேவ6 ப�க� ;ைள��� ெகா�ேட வ��. 

இ�6 சில வைகயான தாவர3கைள# பா��ேதாெம�றா	 அதனி� வி2� 
ஊ�6� வழிகளிேலேய அ%த மர3க, ெச7 ெகா7க, விைள.�. இைத# 
ேபா�6 தா� இ%த விஷ� த�ைம ெகா�ட உண�Aக, இ%த உடலி	 
பரAகிற�. 

இைத எ	லா� ��நாத� ெதளிவாக� கா!"கி�றா�. 

ஆகேவ ேவதைன#ப"ேவாைர� க�" நா� ரசி�ேதா� எ�றா	 
அவனிடமி�%� ெவளி#ப"� உண�ைவ Tகர#ப"� ெபா2� அவ� எ#ப7 
ேவதைன#ப"கி�றாேனா அ%த விஷ�தி� அE�க, நம��, வள�%� 
அ� அEவாக விைள%த பி� விஷ�தி+காக அ%த அE�க, ஏ3��. 
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அ#ேபா� ேவதைன#ப"� உண�ைவ மீ�"� Tகர#ப"� ெபா2� அ� 
ெப���. இைடமறி�� ந� உடலி	 வி2கைள# ேபா!ட பி� ந� உடலி	 
இ���� ம+ற அE�களி� இய�க0 ச�தி �ைற.�. 

இVவா6 ஆனபி� ந	ல உடலி	 வ /�க3க, உ�வா��. வ /�கமா�� 
ேபா� உணA� �ழாயி	 வ%� வி!டா	 உணA உ,ேள ேபாகா� 
அைட�� வி"கி�ற�. 

ப	லிேல வ%தா	 அ3ேக விஷ�தி� த�ைம R7 க"ைமயான 
வலியாகிற�. இ#ப7 நரக ேவதைனைய� தா� பட ேவ�7 இ��கி�ற�. 

ஆகேவ ேவதைன#ப"ேவாைர# பா��� ரசி�ேதா� எ�றா	 நி0சய� 
அவ���� ேக�ச� ேநா& வ��. இைத� ெதளிவா��கி�றா� ��நாத�. 

ேவதைன#ப"வைத� க�" ரசி�காேத… ேவதைன#ப!" அத� வழியி	 
உ�வா��� அைன��� அவ�கB��, விஷமான அE�க, 
உ�வா�க#ப!" ந	ல அE�கைள ம7ய0 ெச&� வி"கி�ற� 

ேக�ச� ேநா& வராம	 த"�க ேவ�"� எ�றா	 ந/ எ�ன ெச&ய 
ேவ�"�…? ஒVெவா� ெநா7யிC� பிற� தவ6 ெச&வைத� க�" ந/ 
மகி*0சி அைடயாேத…! எ�றா� ��நாத�. 

அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி என��, ெப�க ேவ�"�… எ3க, 
உடலி	 உ,ள ஜ/வா�மா ஜ/வ அE�க, ெபற ேவ�"� எ�6 ;தலி	 
வCவா�கி� ெகா,ள ேவ�"�. 

பி�… 

1.அ%த ேவதைன#ப"ேவா� மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"�… 

2.அறியாைமயிலி�%� வி"படேவ�"�… இ�, ந/�கி# ெபா�ளறி.� ச�தி 
அவ�க, ெபற ேவ�"� எ�6 எ�ணி வி!டா	 

3.பிற� ேவதைன#ப"வைத� க�" நா� மகி*0சி ெபற மா!ேடா� 

4.அவ���, வ�� த/ைமகைள Tக�%� அறிய மா!ேடா�. 
5.ேவதைன#ப"வைத� க�" ரசி�க மா!ேடா�…! 
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ேக�ச� ேநா& வரா� இ#ப7� த"�க ;7.�. 

 

வா<#த பயைனெய)லா� க)கியி) க��டலா� 

  

ஜ/வ� பிற%� அ%த ஜ/வ� வள�வத+� அ%த ஜ/வ'�� ஆகார� ேதைவ. 
எ	லா ஜ/வராசிகB��ேம ஆகார� ேதைவ. ம+ற ஜ/வராசிக, 
எ�ணெம	லா� த� ஆகார�ைத எ%த நிைலயி	 ெப6வ� எ�ற ஒேர 



152 

 

�றிதா�. ஜ/வ� எ"�� ;7.� வைர அத� எ�ணெம	லா� அத� 
ஆகார�ைத எ"��# :சி�� உ�" வா*%� ம7வ�ேவ. 

ஆறறிA பைட�த ஜ/வ',ள மனித'�� அVவாகார�ைத அைடவத+�� 
த� அ"�த அறிைவ# பய�ப"��கி�றா� எ�கிறா�க,. அ"�த அறிA 
எ�ப� ஜ/வராசிகB�� உ,ள அறிைவவிட மனித அறிA உய�%த� 
ஐ%தறிA ஆறறிA எ�6 ெசா	கி�றா�க,. 

எ6�பி+�� ஐ%� அறிAதானா…? யாைன��� ஐ%� அறிA தானா…? 

இவ�க, ெசா	வ� ேபா	 ஜ%��கB�� ஐ%� அறிA� அ	ல.. 
மனித'�� ஆ6 அறிAம	ல…! 

அவனவ� ெச&த பாவ :�ணிய3களி	 எ"�தி!ட பிற#பி+� இவ� 
மனிதனாகி�றா�. அ� ெச&த பாவ :�ணிய�தி+� ஏ+ப மி�கமாகி�ற� 
ம+ற ஜ/வராசியாகிற�. மனித உடலி	 உ,ள எ	ேலா�ேம அவ�கB�� 
அளி�த ஆ6 அறிைவ# பய�ப"��கிறா�களா…? 

ஆறறிA பைட�த மனித� எ�பெத	லா� மனிதனி	 இ�%� மா6ப"� 
ஜ/வராசிகB�� மனிதனி� நிைல மா6ப"கி�றத	லவா…? ம+ற 
ஜ/வ'��� மனித'��� உ,ள நிைல பி$��� கா!7ட# பகி�%தி!ேட� 
இைவெய	லா�. 

மனித� ஜ/வி#பத+� அவ'ைடய ஜ/வாதார� மிக ;�கிய�. மனித 
நிைல.� மி�க�தி� நிைல.� மா6ப"கி�ற� எ�ேற�. மனிதனி� 
நிைலயி	 இ�%� அவ� வா*வத+� ஜ/வ',ள ஜ/வாதார�தி+�# 
ெபா�, ;�கிய�. இ�6,ள மனித�கB�� ெபா�, ;�கிய�. 

ஆதியி	 மனித� அ�ன� :சி�திடவி	ைல. த� இன�ைத த�ைன�தாேன 
அ7��� உ�7!டா�. இராமாவதார�தி+� ;�: மனித�கெள	லா� 
மி�க நிைலயி	 இ�%தவ�க,தா�. ஒ�ைற ஒ�6 அ7��� த� பசிைய# 
ேபா�கி� ெகா�டவ�க, பிற� ஒ� நிைலயி	 த� இன�ைத� தவிர ம+ற 
இன�ைத அ7��# :சி�தி!டா�க,. 

அத+� அ"�த நிைலயி	 வ%தவ�க, த�னி0ைசயி	 வள�%த கா&கறிக, 
இைலைள# பறி��# :சி�தி!டா�க,. அ%நிைலயி	 ஒ� உலக� Dழ�6 
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ெகா�7�%த�. அVAலக நிைல மாறி�தா� அ%நிைலயி	 இ�%� 
மீ�டவ�க, இராமாவதார�தி	 வ%� ேதவ�க, எ�ற ெபய�ட� :திய 
உலக� க�டா�க,. 

இராமாவதார�தி� Dழ+சியி	 வ%த கைடசி� கலி இ�. இ�கலியி� 
த�ைம மாறி க	கி Dழல# ேபாகி�ற�. இராமாவதார�தி	 இ�%�தா� 
இ%த ஜ/வாதார�தி+�# ெபா�, ேத7 த� வழியி	 அ#ெபா�ைள� ேத7# 
ப��வ� ெச&� :சி�தி!டா�. 

இராமாவதார�தி	 இ�%த நிைல ெப�� நிைலய#பா. கால# ேபா�கி	 
கி�Yணாவதார�தி	 வ%தத#பா ெப�� கYட3க, எ	லா�. ஆதியி	 
மனித� மனிதைனேய அ7��# :சி�தி!டா�. இராமாவதார�தி	 இ�%த 
உலக�தி	 த#பி வ%தவ� தா� கி�Yணாவதார�தி	 உதி�தி!டா�. 

அ%நிைலயி	 ெஜ�ம3க, மாறி கி�Yணாவதார�தி	 வ%தவ�க, 
எ	லா�� ஒ�வைன ஒ�வ� வJசைனயாC� ெப�� L*0சியினா'� 
சி�க ைவ��# ெபா�ைள0 ச�பாதி�� மகி*%தா�. 

கி�Yணாவதார�தி	 வ%தவ�க, எ	லா�� த� நிைலைய உய��திட… 

1.உய��திட எ�ப� அவ�க, வழியி	 ெபா�ைள0 ேச��� ைவ�திட 

2.ெப�� :ைதய	 ெபா�கிஷ� :ைத�� ைவ��� நிைலைய உ�" 
ப�ணினா�க,. 
3.அ%நிைலயி	 இ�%� வ%த இ�கலி மனித�க,தா� ெசய+ைக .க�ைத� 
கல%தி!டா�க,. 
4.கால#ேபா�கி	 அ0ெசய+ைகயி� த�ைம��# ெபா�ைள� ேதட மிக 
;�கியமான ஜ/வாதார�தி� வழிையேய மா+றிவி!டா�க,. 

ஜ/வ� ேதா�றி வள�வத+� அ#ெபா�, ;�கியம#பா. த� ஜ/வைன 
வள��திட� த� வா*�ைக�� ேவ�7யைத எ�Eவதி	ைல இ� 
மனித�க,. ெப�� ெசய+ைகயி� கால�தி	 த,Bகிறா�க, இ� 
மனித�க,. 

இ0ெசய+ைக ஆைசயி� உ%தலினா	தா� ஜ/வாதார�தி� த�ைமையேய 
மா+றி� தா� மகிழ எ�ற நிைலைய.� எ"�கி�றா�க,. 
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ஜ/வாதார�ைத மற%� மத� மத� எ�6 ெசய+ைக.ட� கல�கி 
வி!டா�க,. 
1.தா� பிைழ��� வழி���தா� எ	லாேம…! எ�கி�றா�க,. 
2.தா� பிைழ��� வழி��# ெப�� ெசா�ைத0 ேச��கி�றா�க,. 
3.பிைழ��� வழி��0 ெசா�� எத+க#பா…? 

ெசா�� எ�6 ேச�#ப� எ�ன#பா…? 

அவ�க, வழியி	… பண� காD தா� “ெசா��…!” எ�கி�றா�க,. ெப�� 
ெசா��… அ�வ	ல#பா…! 

தா� பிற%� வள�� நிைலயி	 த� ஜ/வாதார�தி	 “ேபா��…!” எ�ற 
நிைலயி	 ெப+ற பயைன எ"�� 

1.மறற ம�கB�� ந	லறிைவ# :க!7 த�ம நியாய� அளி#பவ'� 

2.தா� ெப+ற ம�கைள ந	Cண�Aட� வள�#பவ'� 

3.தா� எ�றா	 யா�…! எ�6 :$%� நட#பவ'� அைட%த 
ெசா���தான#பா ெப�� ெசா��. 

இ�கலியி	 அ%நிைலயி	 வா*வ� ெப�� அ$�. அ$த#பா அ$�. 
இ�கலியி	 இ�%� த#:வ� அ$�. கலியி	 உ,ள மனநிைலெய	லா� 
ம+றவைன# பா����தா� த� நிைலயி	 வா*கி�றா�. இ� :$%ததா…? 

ம+றவ�கைள# பா��� அவ� அ%நிைலயி	 வா*கி�றாேன… த� நிைல 
அ#ப7 இ	ைலேய…! தா'� அவைன# ேபா	 வா*%திட ;7யவி	ைல 
எ�கிற ெபா2� அவைன# பா���� �ேவஷ எ�ண;� த� நிைலயி	 
ெப�� ேசா�A� அைடகி�றா�. 

இ%நிைலயி	 உ,ளவனி� நிைலதா� இ�கலியி	 உ,ளவ�க, 
நிைலெய	லா�. ஜ/வாதார�தி+� ஆைச ேவ�"ம#பா. ஆனா	 ெப�� 
ேபராைச�கார� அ#பா இ�கலியி� மனித�. 

இவ� வி!ட Dவாச�தினா	 இ�கா+6 ம�டலேம ெப�� 
க$யாகிவி!டத#பா…! இ%நிைலயி	 வள�� பயி�கைள உ�டவ� அவ� 
எ#ப7 அ#பா இ�#பா�…? 
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இவ� வி!7"� நJD� கா+6ட� D+றி"� உலக� ேவ6 எ#ப7ய#பா 
இ�%தி"�? ஜ/வாதார�ைதேய மா+றி வி!டா�…! ஜ/வ'�ேக ெபய� 
ைவ��வி!டா�… ஆறறிA ஐ%தறிA எ�6…! பாட நிைல :$%ததா…! 

க	கி அவதார�தி	 ஆர�பி��� கலி�� வ�� உலக� கால� மாறி 
மீ�"� இேத D+6 நிைல வ��. க	கியி	 வ%த உலக� D+6� 
நிைலயி	 க	கி�ேக வ�கி�ற�. இ%நிைலயி	 வ7க!7 வ%தவ�க,தா� 
க	கியி	 அவத$�கி�றா�க,. இ%நிைலயி	 க	கியி	 அவ�க, நிைலைய 
ைவ���தா� பிறெகா� உலக� வ%தி"ம#பா. 

அ%நிைலயி	 ம�டல3களி� த�ைம மா6ப"கி�றன. உலக�த�ைமயி	 
உண�ெவ	லா� இVAலக�தி+�� க	கியி	 வ�� உலக�தி+�� 
மா6ப"கி�ற�. 

மனிதனி� எ�ண;� ெசயC� மா6ப"கி�றன. அ%நிைலயி	 
வா*பவ�க, உய�%த எ�ண�தி	 அ%நிைலைய எ&திட�தா� 
இ#பாட3க, எ	லா� க	கியி	 வ�� அவதார3க,தா�. 

இ%த வா*�ைகயி	 வ�� அ+ப ஆைசகைள மற%�வி!" ெப� நிைலைய 
எ&திட#பா�…! அ%நிைலயி	 ெப�நிைலைய எ�ணிவி!டா	 ெப+றி"வா� 
இ%நிைலயி	 ெப�நிைலைய…! 

1.நா� வா*%ெத�ன பய�… நா� வா*%ெத�ன பய� எ�கி�றா�க,…! 

2.வா*%த பயைனெய	லா� க	கியி	 க�7டலா�. 

ெப�நிைலைய எ&திடேவ எ�ப� இVAலக வா*�ைகயி	 D+றி 
வ%தவ�கெள	லா�� ெப� நிைல எ&தி� க	கி�� வ�பவ�கேள. எ	லா0 
சி�த�கB� ஞானிகB� காலகாலமாக� தவமி�%த தவசிகB� 
ெப�நிைலைய எ�ணி�தா� க	கி�� வ�கி�றா�க,. அவ�கBட� 
கல%திடலா�. 

இ�கலியி	 இ#ெபா2� வா2� மனித�களி	 ;த	 ெஜ�ம�தி	 வி!ட 
�ைறைய இ%த ெஜ�ம�தி	 எ&திவி!டா	 அ#ெப�நிைலயான க	கியி	 
நா;� கல%திடலா� பலேகா7� ேதவாதி ேதவ�கBட'�. பாட நிைல 
:$%ததா…? 
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வி7ய வி7ய� ேக!"வி!" வி�க	 நி+க எ�ன ம�%�…? எ�6 ேக!டா	 
நிைனவி� எ�ண�தி	 வ�வ�தா� அVவி�க	. அVவி�கC�ேக ம�%� 
ேத7னா	 வி�கC�� ஏத#பா ம�%�…? 

1.வி�கC�� ம�%� இ	ைல 

2.எ�E� எ�ண�தி+�� ம�%தி	ைல. 
3.வி7.� வி7வி+�� மா+றி	ைல. 
4.ஈசனி� ச�தியி	 உதி�தத#பா உன��,ேள அVெவ�ண�. 
5.:�வ ம�தியி	 இ���� உயிரான ஈச'ட� ஒ�றிய நிைலயி	 ெஜப 
நிைலயி	 மனநிைலைய� கல%திட#பா. 
6.உ� நிைல�ேக :$%�வி"� உ� நிைல எ�ன எ�6…? 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

இ%த உடலி	 ெகாJச கால� தா� வா*கி�ேறா�. அ#ெபா2� அத+�, 
ந� மனைத ஒ�றா�க ேவ�"�. 

1.ஆனா	… “எ� பி,ைளக, இ#ப7 இ��கி�றேத… எ� ெதாழி	க, இ#ப7 
இ��கி�றேத… 

2.இ�ெவ	லா� எ�ன ஆ�ேமா…?” எ�6 கல�கமானா	 ேவதைன எ�ற 
உண�ேவ வ�கி�ற�. 

அேத மாதி$ “நா� ஒ�வ��� உதவி ெச&ேத� அவ� என�� இ#ப7� 
த/ைம ெச&கி�றாேன..,” எ�6 எ�ணினா	 இ3ேக நம��, கல�க� 
அைடகி�ற�. மன� ேவதைன#ப"கி�ற�. 

ந� உடC��, பல ேபா� ;ைறக, வ�கி�ற�. நா� எ"��� ெகா�ட 
இ%த உண�Aக, இ%த உடலிC� அ%த� த/ைமயி� நிைலக, வள��� 
வ��ேபா� 

1.அத+�0 சா#பா" ேதைவ. 
2.அ� கிள�0சி ெச&� நம��, எ�ன ெச&.�…? 

3.அ%த ேவதைனைய உயி���� ெகா�" வ�கி�ற�. 

அ#ேபா� அ%த ேவதைன எ�ற உண�A வ��ேபா� க� கவ�கி�ற�. 
Dவாசி�� அ� உ,ேள வ��. அ#ேபா� எ�ன ெச&கி�ற�…? 
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“அ�மா…ஆ… அ�மா…ஆ…” எ�6 ெசா�னா	 அ%த ேவதைன உண�ைவ 
எ"�� ம+றைத அட�கிவி!" உ,B��, இ� விலகி வி"கி�ற�. 

ெகாJச ேநர� வி!"வி!டா	 இ� எ�ன ெச&.�…? அத+�0 சா#பா" 
ெகா"�தா	 சிறி� ேநர� அைமதியாக இ����. ந/3க, ேவதைனயாக0 
ெசா	லி# பா�3க,. அட3��. 

ஆனா	 ெகாJச ேநர� அைமதியாக இ�%� பா�3க,. 

ம6ப7.� “அ�மா…ஆ… அ�மா…ஆ…” எ�6 க�த0 ெசா	C�. அ#ேபா� 
எ� வள�கி�ற�…? அத+� அ� சா#பா". ந�றாக ேயாசி��# பா�3க,. 

அ#ேபா� இ%த மாதி$ ேநர3களி	 அதனி� உண�0சிக, எதிேல 
விைளகி�ற�..? 

அத� உண�Aக, வி�தாக வள�%� கனியாகி வி!டா	 எ�ன 
ெச&கி�ற�…? நம��, அ"�த பிறவி��� தயாராக… அதாவ� சிவ 
த'சாக மா6கி�ற�. 

ஆகேவ நா� இ%ெத%த ேநர3களி	 எ	லா� அ%த விYE த'ைச எ"�� 
நம��, அைத# பா&0சி அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�திகைள ந� 
இர�த�தி	 கல�க0 ெச&ய ேவ�"�. 

அைத நம��, வரா� த"�க ேவ�"�. 

எ� �ழ%ைத�� க	வியி	 ஞான� ெபற ேவ�"�. உய�%த நிைலக, 
ெபற ேவ�"� எ�6 இ3ேக நம��, “மனைத ஒ�றாக0 ேச��க 
ேவ�"�…” 

ந�ைம யாராவ� தி!7னா�க, எ�றா	 அவ�க, அறியாத இ�, ந/3க 
ேவ�"�. ெபா�, அறி%� ெசய	ப"� திற� ெபற ேவ�"� எ�6 ந� 
மனதி+�, (நம��,) அவ� உண�Aக, விடாதப7 த"�க ேவ�"�. 
அ#ெபா2� நம��, வரா�… ந�ைம# பா�கா�கி�ேறா�. 
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இராமயாண�தி	 ெதளிவாக� Rற#ப"கி�ற�. எ�ண�தா	 
உ�வா�க#ப!ட�தா� இராேம5வர� எ�6 இ%த உடைல� 
கா!"கி�றா�க, ஞானிக,. 

பர� எ�ப�… இ%த மனித உட	 ஒ� த/A. 

நா� :2விலி�%� மனிதனாக வ�� வைரயிC� த/ைமயிலி�%� வி"பட 
ேவ�"�… வி"பட ேவ�"�… வி"பட ேவ�"�… எ�ற உண�வா	 அ%த 
த/ைமகைள ந/�க�R7ய உட	 அைம#ைப# ெப+6 

1.எ�ண�தா	 உ�வா�க#ப!ட�தா� 

2.இ%த மனிதஉட	 எ�கி�ற நிைலைய� கா!"கி�றா�க,. 

நா� :2விலி�%� மனிதனாக வள�%த நிைலயி	 கைடசியிேல இ�6 
(மனித உடலி	) நா� இ��கி�ேறா�. 

அதனா	 கடேலார�தி	 கைரைய� கா!"கி�றா�க,. நா� ெப�3கடலான 
நிைலக, இ�6 கைடசி� கைரயாக இ��கி�ற�. 

நா� எ�தைன வைகயான உட	கைள# ெப+றி��கி�ேறா�…? எ�ண�தா	 
உ�வா�க#ப!ட பர� இ%த உட	 எ�ற நிைலகளி	 இ3ேக ெதளிவாக� 
Rற#ப"கி�ற�. 

இராேம5வர� அ�தா� ேகா7�கைர. நா� எ�தைனேயா உட	க, 
எ"��� கைடசி� கைரயாக இ��கி�ேறா�. 

இைத�தா� த'Yேகா7 – நா� மனிதனாக வ��ேபா� எ�தைனேயா 
உட	க, எ"��� த/ைம எ�பைத� ெத$%� ெகா�ேடா�. 

நா� ஆ�ம D�தி ெச&ய0 ெசா	கி�ேறா� அ	லவா. 

ேவதைன எ�ற உண�A வ%தா	 உடேன ��வ ந!ச�திர�தி� அ%த# 
ேபர�, ேபெராளிைய எ"�� “அ%த� த'ைச� ெகா�"” இைத ந/��த	 
ேவ�"�. இ� விYE த'D. 
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1.எ�ைன ேவதைன#ப"�தினா� எ�றா	 சிவ த'D. 
2.அ#ெபா2� அவ� உண�ைவ நா� Tக�கி�ேறா�. 
3.இ#ப7 ந� வா*�ைகயி	 வர�R7ய உண�A ஒVெவா�ைற.� 
மா+6வத+காக ேவ�7 த'Yேகா7. 

எ�தைனேயா வைகயான ேகா7 உட	கைள எ"�ேதா� ேகா7�கைர. 
எ	லாவ+றிலி�%�� த/ைமகைள ந/��வத+கான திற� ெப+ற� 
ேகா7�கைர மனித�. 

நா� மனிதனி� வா*�ைகயி	 இ�%� த'Dேகா7. அதாவ� ஒVெவா� 
நிமிட�திC� (பல ேகா7 உண�Aகைள) இைத ெவ�றவ� அக5திய� 
ஒளியானா�… ��வ ந!ச�திரமாக இ�6� வா*கி�றா�. 

அத� உண�A நா� எ"��� த/ைமகைள ந/�கினா	 விYE த'D. இைத 
நா� ேச��க ேவ�"�. அ� தா� பிர�மாைவ0 சிைற#பி7�தா� ;�க�. 
நா� இ%த உண�வி� த�ைமைய எ"�க ேவ�"�. 

அ#ெபா2� அ%த உண�வி� த�ைம ஒVெவா� அEA� உயிேரா" 
ேச��� ஒளியான அEவி� த�ைம அைடய#ப"கி�ற� க	கியாகி�ற�. 
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மிக மிக ச�தி வாK#த ஆ�ற)கைள� 	�நாத0 எ�ைன எ&�க ைவ$த 
;ைற 

  

��நாத� பாைஷ :$யாதப7 எைத எைதேயா ெசா	Cவா� எ�ென�னேவா 
ெசா	Cவா�. என��� (ஞான��) ெத$யா� 

1.ெத$யா�… எ�6 நா� ெசா�னாC� வ�:…! 

2.ெத$.� எ�6 நா� ெசா�னாC� “எ#ப7� ெத$%� ெகா�டா&…?” எ�6 
ேக!பா� ��நாத� 
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இ#ப7 வழ�க�தி+� மாறான நிைலயி	 ெச&� அதைன� தன��, 
ெச&ய0 ெச&� 

1.அவ$� ச�தி வா&%த உண�ைவ என��, ேபாதி�க#ப"� ெபா2� அ%த 
உண�Aக, வள�%தபி� 

2.இ#ேபா� எ#ப7 இ��கி�ற�…? எ�6 ேக!பா�…? 

அவ� ெசா	C� (உபேதச�) ெபா2�� என��� கYட3க, வ�� 
ெபா2�� மைற;கமாகேவ என��, இ#ப7� தா� ெசா	வா�. 
ெசா	லிவி!" 

1.அைத# பா�… இைத# பா�… 

2.இ#ப7# பா�… அ#ப7# பா�…! எ�பா�. 

அைத நா� ேக!��ேபா� இவ� எ�ன ெசா	Cகிறா�…? எ�6 நா� 
நிைன�� வி!டா	 

1.ஏ�டா தி�டா ந/ இைத� தி�ட ேவ�"� எ�றா	 அைத� 
தி�"கி�றாேய…! 

2.நா� ெசா	வைத வி!"வி!" எைத எைதேயா தி�7� 
ெகா�7��கிறா&… “எ�னேவா ஏேதா எ�6…” 

ஆக அைத� தி�7னா	 ந/ தி�டனாகி�றா&. ஆனா	 நா� ெசா	C� 
உண�வி� த�ைமைய# ெப+றா	 ந/ தி�ட� அ	ல. ந/ எ�னிட� ேக!" 
வா3�கிறா&…! ஆகேவ நா� ெகா"��� உண�வி� த�ைமைய ந/ ஏ3கி# 
ெப6 எ�பா�. 

ஆனா	 இவ� (ஈ5வரப!ட�) ெசா	வ� எ#ப7…? என�� ஒ�6� அ��த� 
ஆகவி	ைலேய… அதாகி�ற�… இதாகி�ற�… எ�6 எ�ணினா	 

1.தி�!"�தனமாக உன��, “�ைறயி� உண�ைவ” எ"��� 
ெகா,கி�றா&. 
2.அ� உ� தி�!"�தன�தி� நிைலைய� கா!"கி�ற�. 

நா� ெகா"�கி�ேற�… ந/ எ"���ெகா,…! ஆகேவ ெகா"#பைத 
வி"��வி!"� கிைட�காதைத நிைன�� ந/ எ3ேகா நிைனA 
ெசC��கி�றா&. 
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நா� மன;வ%� ெகா"��� உண�ைவ ந/ Tக�%தறி%தா	 அத� அEவாக 
உன��, வ��. அ�, ஞான�தி� உண�Aகைள உன��, வள���� 
ெகா,ள உதA�…! எ�றா�. 

இ#ப7�தா� அவ�ைடய ெசா	 ெசய	 இைவ எ	லா� ெவளி#ப!ட�. 
அத� வழி ெகா�" என��, ெதளிவா�கினா�. 

என��� க	வி அறிேவ இ	ைல… நா� Iடனாக இ�#பி'� எ� Iட� 
த�ைமைய ந/�கி அ�, ஞான�ைத எ#ப7 வள��க ேவ�"�…? எ�6 
வள��தா�. 

கா" ேமெட	லா� அைலய0 ெச&தா� உணA இ	லாதப7 ேதட0 ெச&தா�. 
இய+ைகயி	 ஒVெவா�6� எ#ப7 உ�வாகிற�…? எ�6 இ#ப7 
எ�தைனேயா பல உண�Aகைள� கா!"கி�றா�. அைதெய	லா� பசிேயா" 
இ�%� தா� பா��ேத�. 

1.எ� �� என��0 ெசா�ன� ேபா�6… 

2.அவ� என�� உண��திய� ேபா�6… 

3.ந/3கB� அ%த உய�%த நிைலக, ெபற ேவ�"�…! எ�6 தா� 
இ#ெபா2� உபேதசி�கி�ேற� (ஞான��). 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

ந� வா*�ைகயி	 நா� எ%த� ெதாழி	 ெச&தாC� எ%த ேவைல 
பா��தாC� எ%த நிைலயிலி�%தாC� அ%த� ��வ ந!ச�திர��ட� 
இைண%ேத வாழ� க+6� ெகா,ள ேவ�"�. 

அத+��தா� தியான# பயி+சிைய.� ஆ�ம D�திைய.� ெகா"��� 
ெகா�7��கி�ேறா�. 

அைத0 ெச&யவி	ைலெய�றா	 அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ 
நா� ெபற ;7யாத த�திய+றவராக மா+றிவி"�. 

��வ ந!ச�திர�தி� அைலக, நம�� ;� இ����. அைத நா� 
எ"�கவி	ைல எ�றா	 ஒ�6� ெச&ய ;7யா�. 



164 

 

த3க நைக ெச&கி�ேறா�. அைத0 D�த#ப"�த ேவ�"� எ�றா	 
த3க�தி	 திரவக�ைத ஊ+றினா	 தா� த3க� D�தமாகி�ற�. 

அதிேல அ%த� திரவக�ைத ஊ+றினா	 தாேன அVவா6 ஆ��. 
1.ஆனா	 த3க�தி	 திரவக�ைத ஊ+றாமேல 

2.அதிC,ள ெச�: பி�தைள, ெவ,ளி எ	லா� கைர%� ேபா&வி"� எ�6 
ெசா	லி� ெகா�" 

3.நா� நிைறய0 ச�தி ெப+றி��கி�ேற� எ�றா	 எ#ப7 ;7.�…? 

அ� ;7யா�. 

அைத# ேபா�6 தா� ந� வா*�ைகயி	 அ�றாட� நம��, வ�� 
ேகாப� சலி#: ேவதைன ெவ6#: ஆ�திர� பய� இைத# ேபா�ற 
எ�தைனேயா உண�Aகைள Tகர ேந�கி�ற�. அறிய ேந�கி�ற�. 

1.ந� Dவாச�தி� வழி ந� உடC��, ேபா& இர�த�தி	 கல%� 

2.அEவாக உ�வா�� க�வாக ஆகிவி"கி�ற�. 
3.பி� இர�த�தி	 Dழ�6 ;!ைட ெவ7�� எ%த உ6#பி	 ஒ!7� 
ெகா,கி�றேதா 

4.அ3ேக அ� த� இன�ைத# ெப��க� ெதாட3��. 

அ� ெப�கிய பி� ந	ல �ண3களா	 ந	ல அE�களா	 உ�வான ந� 
உ6#:க, ெசயலா�க3க, �ைற.�. பி� உட	 ேநாயாகி மன ேநாயா��. 

அ�தைகைய த/ைமயான அE உ�வாகாம	 த"�க ேவ�"� அ	லவா. 
அ#ப7 உ�வானாC� அைத� கைர��# பி$�க ேவ�"மா ேவ�டாமா…? 

சாமி ெச&.மா…! சாமியா� ெச&வாரா…! ஜாதக� கா#பா+6மா…! சி%தி��# 
பா�3க,. 

நா� எைத எ�ணி0 Dவாசி�ேதாேமா அைத அEவாக உ�வா��வ� ந� 
உயி$� ேவைல. “அவன�றி அEA� அைசயா�”. 
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ஆகேவ நா� எ� எ#ப7 இ�%தாC� அVவ#ெபா2� அ%த� ��வ 
ந!ச�திர�தி� ேபர�B� ேபெராளி.� நா3க, ெபற ேவ�"� ஈ5வரா. 
எ3க, உடலி	 உ,ள ஜ/வா�மா ஜ/வE�க, ெபற ேவ�"� ஈ5வரா 
எ�6 :�வ ம�தியி	 உயிைர ேவ�7 நா� உ, :றமாக� ெகா�"ேபா& 
D�த#ப"�தி# பழக ேவ�"�. 

இ	ைலெய�றா	 நம��, அ%த� த/ைமயி� விைளைவ அதிகமாகிவி"�. 
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இ�ேபா% ெப�றி��	� இ#த மனித உடேல “கைடசியாக இ��க!&�…” 

  

1.Dழ�6 ெகா�ேட உ,ள உலக�தி� Dழ+சியி	 சி�கி# பல பல 
அவதார3கைள எ"�� பல உட	கைள எ"�� 

2.உலக ஆர�ப நிைலயி	 அ	ல க	கியி	 ஆர�பி�� கலியி	 ;7%�… 

3.தி��பA� க	கி�� வ%� தி��பA� கலியி	 ;7%� பல பல 
உட	கைள எ"�� 

4.ஏன#பா இVAலக�தி	 Dழ�6 ெகா�ேட இ��க ேவ�"�. 



167 

 

ெஜ�ம3க, வ�வ� எதனா	 எ�ப� ெத$%� வி!ட� ;தலிேலேய 
உ3கB��…! 

இ#ெபா2� ெப+றி���� இVAடைல� “கைடசி உட	…!” எ�ற எ�ண� 
ைவ�� இVAடலிேலேய உ�', இ���� ஆ�டவைன ந/ :$%� 
ெகா�" 

1.ம6 ெஜ�ம� எ"�தி"� நிைல�� வ%திடாம	 

2.இ�கலியிேலேய உ� நிைலைய ஒ� நிைல#ப"�தி அVவா�டவனி� 
அ�ைள# ெப+6 

3.L!Dம உலக�தி+� வ%�வி!டா	 அ"�த க	கி பிற%� கலி வ%� 
;7.� வைர பல ெஜ�ம3க, எ"�� அவதி#பட ேவ�7யதி	ைல. 

L!Dம உலக�தி	 இ�%� ெகா�ேட எVAடைல.� உ� நிைல�� 
எ"��� ெகா,ளலா�. அVAடலி	 உ� நிைல��0 ெச&.� ேசைவைய 
;7��� ெகா�" ம6 உடைல.� எ"��� ெகா,ளலா�. 
1.பிற%� வள�%� பல நிைலகளி	 மா6பட ேவ�7யதி	ைல. 
2.அ%நிைல�� வ%� வா*வ�… “எ�ன ேசா�ேபறி வா*�ைகயா…?” எ�6 
எ�ணிவிடாேத…! 

அ%த வா*�ைக நிைலயி	 இ�மனித உடC��… இ�மானிட ம�கB��… 

ந	 வழி :க!7 ந	லாசிைய அளி�திட�தா� 

1.அVவா�டவனி� அ�ைள# ெப+6 

2.ந/ ஆ�டவனாக இ�%தி"…! எ�6 ெசா	வெத	லா�. 

தி��பA� ெசா	கி�ேற�……! இ�கலியி	 இ#ெபா2� ெப+றி���� 
கைடசி உட	 தா� உ3கBைடய உட	க,. இ%நிைலயி	 இ�%� ந/3க, 
மா6ப!டா	 

1.வ%தி"� எதி�#ைப.� எ�ண�தி� மா+ற�ைத.� ைவ�� மா6ப!டா	 

2.அ"�த மானிட உட	 இ	ைலய#பா… மனித உட	 இ	ைலய#பா…! 

3.மி�க உடC���தா� ெச	ல ;7.�. 

உம�� ஆ�டவ� எ"�� ெகா"�த ச%த�#ப�தி	 கைடசி0 ச%த�#ப�. இ� 
இ%நிைலைய மா+றி விடாத/�க,. 
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நா� பய;6��கிேற�…! எ�6 எ�ணிடாத/�க,. உ3க, Dவாச நிைலைய 
ஒ� நிைல#ப"��3க, ந	 வழியி	. அழியாத நிைல ெப+6� க	கியி	 
கல%தி"3க,…! 

 

ஈMவரப!ட0 சா�கைட அ�ேக எ�ைம (ஞான	�) அமர ைவ$%. 
ெசா�ன%… 

  

1.��வ ந!ச�திரமாக இ���� அ%த அ�, உண�ைவ# ெபற ேவ�"� 
எ�6 ந/ ஏ3கி# ெப6 

2.:�வ ம�தியி	 நிைனA ெகா, 

3.சா�கைட நா+ற� உன��, வ�கிறதா எ�6 பா�..! 
4.வரா�… உ�னா	 அைத உணர ;7யா� எ�6 ெதளிவா�கினா�. 

ஏென�றா	 ��வ ந!ச�திர�தி� ச�திைய� தன��, எ"�த பி� இ� 
த/ைமகைள ெவளிேய+றி� கழி�� வி"கிற�. இைத� தா� ம7 மீ� 
இர�யைன ைவ�� நரநாராயண� வாச	ப7 மீ� அம�%� அவைன# 
பிள%தா�… “நரசி�ம அவதார�” எ�6 ெசா	வ�. 
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ஆறாவ� அறிவி� �ைண ெகா�" அ�, மக$ஷிகளி� உண�ைவ 
எ"��# :�வ ம�தியி	 உயி�ட� ஒ�ற#ப"� ேபா� வலிைமயான 
ச�தியாக உ�#ெப6கிற�. 

எ#ேபாெத	லா� த/ைமகைள# பா��கி�ேறாேமா அ%த� த/ைம நம��, 
அEவாக உ�வாவத+� ;� அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�திகைள# 
ெபற# பழகி� ெகா,ள ேவ�"�. 

சா�கைடயி� அ�கிேல அமர0 ெச&� என�� ேநர7 அ'பவமாக� தா� 
��நாத� அைத� கா!7னா�. 

என��� காபி.� அவ��� d.� வா3கி வர0 ெசா	லி 
சா�கைடயிலி�%� அ,ளி# ேபா!ட �#ைபகைள காபியி	 ேபா!"� 
�7�க0 ெசா�னா�. அவ� dயிC� அ,ளி# ேபா!" அவ� �7�கி�றா�. 

ஈ5வரா எ�6 உ� :�வ ம�தியி	 எ�ணி அைத� அைத� �7��# பா� 
எ�றா�… �7�க0 ெச&தா�. 
1.அவ� ெசா�ன ;ைற#ப7 எ�E� ேபா� 

2.அ%த நா+ற� வரவி	ைல… அ%த மண� என��, வரவி	ைல. 

ஆனா	 ;தலிேல �7�க ம6�ேத�. ��நாத� “�7…!” எ�றா�. ந/ Tக�%த 
��வ ந!ச�திர�தி� ச�தி இ%த உண�வி� Dைவகைள எ#ப7 
மா+6கிற�…? த/ைமக, அEகா� எ#ப7� த"�கிற�…? எ�6 ேநர7யாக� 
கா!"கிறா�. 

1.ஒ� திரவக�ைத ஊ+றினா	 அ� ப!டAடேன ம+ற த/ைமகைள அ� 
எ#ப7 ஆவியாக மா+6கி�றேதா 

2.அைத# ேபா	 நJசிைன ெவ�ற அ%த� ��வ மக$ஷியி� உண�ைவ 
உன��, ந/ எ"�க#ப"� ேபா� 

3.அ%த நJD உ!:கா�… :ற�தாேல கழி��வி"கிற� எ�றா�. 

;தலி	 நா� ம6�ேத�. ஆனா	 “அவ� �7�கி�றாேர…” எ�ற எ�ண� 
என��, வ%த பி� ந/ ெகாJச� �7��# பா� எ�றா� ��நாத�. 
1.அ#ேபா� ேதவாமி�த� ேபா�6 அ%த மண�ைத மா+6கிற�. 
2.மகி*0சி ஊ!"� உண�Aகைள அ3ேக உ�வா��கிற�. 
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த/ைமகைள ந/ எ#ப7 ந/�க ேவ�"�…? நரசி�ம அவதாரமாக ந/ எ#ப7 ஆக 
ேவ�"�…? இய+ைகயிேல இைத அ'பவமாக� கா!"கி�றா� ��நாத�. 

அ�, ஞானி அக5திய� த� வா*�ைகயி	 த/ைமகைள ெவ�6 இ�6� 
��வ ந!ச�திரமாக இ���� அவனி�6 ெவளி வ�� ஆ+றைல0 
L$யனி� கா%த ச�தி கவ�%� வ�கிற�. 
1.அைத ந/ உ+6# பா�…! எ�6 அ%த உண�வி� த�ைமைய 
நிைனவா��கி�றா� 

2.அ%த� ��வ ந!ச�திர��ட� எ� நிைனைவ இைண�கி�றா�. 

அதனி�6 ெவளி#ப"� உண�Aக, எ#ப7# பரAகிற�…? L$ய� எ#ப7 
அைத� கவ�கிற�…? 

1.அ%த உண�ைவ# ெபற ேவ�"� எ�6 ந/ ஏ3கி# ெப6 

2.அைத உ� :�வ ம�தியி	 எ�ணி Tகர#ப"� ேபா� ஒளி� கதி�க, 
எ#ப7� ெத$கிற�…? எ�6 பா�. 

அ%த ஒளி� க+ைறக, உ� உடC��, பரவ#ப"� ேபா� அதனி� 
உண�0சிகைள� P�"கிற�. ஒளியான அEவி� க�வாக மா+6� 
த�ைம ெப6கிற� எ�6 கா!"கி�றா�. 

அத+��தா� அ7�க7 உ3க, நிைனவிைன அ%த� ��வ ந!ச�திர��ட� 
இைண�க0 ெச&� ெகா�ேட இ��கி�ேறா�. 

அ%த0 ச�திைய# ெபற0 ெச&.� த�தி��� தா� ��வ தியான�தி	 
உ3க, நிைனவிைன வி�ைண ேநா�கி0 ெசC�த0 ெச&.� அ%த# 
பழ�க�ைத ஏ+ப"�தி� ெகா"�கி�ேறா�. 

1.என� �� என�� எ#ப70 ெச&தாேரா அேத ேபா	 

2.ந/3கB� அ%த� ��வ ந!ச�திர�திைன Tக�� ச�தியாக அ7�க7 இ%த 
உபேதச வாயிலாக உண��தி 
3.ேக!டறி%த உண�Aக, உ3கB��, அE� க�வாக உ�வா�க#ப"� 
ேபா� 

4.ெம& ஞானிகளி� உண�0சிகைள� P�7 அ%த நிைனAகைள� ெகா�" 
வ��ப7 ெச&கிேற� (ஞான��). 
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பல அ(�களி� உ#த/�	 அ�பணியாம) நம�	 நா� அ�பணி#% 
வாழ ேவ�&� 

  

ஒVெவா� மனித'� த� நிைல உண�%� வாழ ேவ�"�. நா� ச%ேதாஷ 
நிைல ெகா�" இ���� ெபா2� நா� உ�E� உணA ந	ல 
மணமாகA� ந	ல Dைவ.� R7யதாக ந� நாவி+�� மனதி+�� 
ெத$கிற�. 
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அ%நிைலயி	 உ�E� உணA ந� உட�பி+� “அமி*தமாக… அ�� 
ெப�� Dைவ R7யதாக… ந� உ,ள;� உடC� ஏ+கிற�…!” 

ஆனா	 நா� நம��, பல கல�க3க, பல கYட நிைலக, ேசா�%த நிைல 
ெகா�" மன0 ச3கட��ட� உ,ள ெபா2� நா� உ�E� 
உணெவ	லா� ந� உடC� மன;� ெப�� ச3கட��டேன ஏ+6 
அதிC,ள Dைவ.� ந� நாவி+� ஏ+6� ெகா,B� நிைல இ	லாம	 ந� 
உட	 நிைல.� அதனா	 பாதி�க#ப"கி�ற�. ேநா& வர� 
காரணமாகி�ற�. 
1.ஒ�6 ேபா	 உணைவ எ	ேலா�� உ�டாC� 

2.அவரவ�க, ந� மன நிைலைய# ெபா6���தா� உட	 அVவாகார�ைத 
எ"�� ந� ஆ�மாவி+� அளி�கிற�. 

அைத# ேபா�6 தா� ஒVெவா�வ�� த� Dவாச நிைல.� எ�ண 
அைலகB� ெகா�"தா� இVAயி� இVAடைல இய�கி வா*கி�ேறா�. 

எ#ப7 ஒ� ெபா�ைளேயா நா� சைம��� சைமயைலேயா ந� 
எ�ண�ைத அத� ேம	 ெசC�தி# ப��வ#ப"�தி# பத� பா���0 
ெச&கி�ேறாேமா 

1.ஏென�றா	 எ%த ஒ� சைமயைல.� ெச&.� ெபா2� 

2.அத� பத� அறி%� ெச&தா	தா� அ� ;2ைம அைடகிற�. 

அைத# ேபால�தா� இVAட	 எ�'� R!ைட 

1.இVA,ள�தினாC� இ0Dவாச�தினாC� தா� இVAடC��# பத� 
அறி%� 

2.ச%ேதாஷ நிைல – ேகாப நிைல எ�ற நிைலயி	 நா� ந�ைம0 சமமாக 
நிைல#ப"�தி� ெகா�" 

3.இVAடைலேய ப��வ#ப"�தி பத� அறி%� 

4.நா� ந� உயிரா�மாைவ வண3கி வா2� நிைல�� ந�ைம நா� 
பத#ப"�தி வா*%திட ேவ�"ம#பா. 

ந�மி	 ந�ைம0 D+றி இ���� பல அE�களி� உ%தC�� நா� 
அ7பணி%� வா*%திடாம	 “நம�� நா� அ7பணி%� வாழ ேவ�"�…!” 
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1.நா� எ"�தி"� Dவாச நிைலக, எ	லா� ந� உடC�� எ%ெத%த 
நிைலயி	 நா� எ"�கி�ேறாேமா 

2.அைத� ெகா�"தா� ந�ைம.� த/ைம.� அைமகி�ற� எ�பதைன 
உண�%� 

3.ந�ைம நா� ப��வ#ப"�தி0 சம#ப"�தி வாழ ேவ�"�. 

இ#பாட ;ைற ெகா�" ந/3க, ப��தறி%� உண�%� நம�� ;� 
உபேதசி�த பல ெம& ஞானிகளி� அ�, வழியி	 நட%� ஏ+ற;ட� ந	 
எ�ண� ெகா�ேட பத#ப"�தி வா*%தி"3க, ப��வ நிைலயி	. 

1.நா� ேவற	ல இVAலக� ேவற	ல 

2.இVAலகைன�திC� உ,ள உயிரE�க, ேவற	ல. 
3.அ0ச�தியி� அ�ளி	 உ�B� இVAலக�தி	 உதி��,ள உயிரE�க, 
எ	லாேம ஒேர ெசா%த� தா�. 

ந�ைம நா� பி$�� வாழ ேவ�7யதி	ைல. ந�;, கல%த�தா� 
எ	லாேம. அ%த எ	லாவ+றிC� கல%�,ளவ� தா� நா;ேம. 

“நா�…!” எ�ற தனி நிைல இ	லாத நா� இVA�Bகி�ற உல�ட� 
உலகமாக0 D+றி நா� ெப+ற அ�ைள ந�;, ஈ��� வா*%தி"ேவா� 
வா*%தி"ேவா�. 

ந	 மன��ட'� அ�: ெகா�" வா*%தி"ேவா�. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

நா� எ�தைனேயா உட	கைள� கட%� ெகா�ட பி� மனிதைன 
உ�வா�கியதனா	 “இ%த# பி,ைள யா�…?” எ�6 ேக,வி��றி ைவ��0 
சி%தி�க0 ெச&கி�றா�க,. 

எத+காக ேவ�7 இ#ப70 சி%தைன ெச&.�ப7 ைவ��,ளா�க,…? 

“இ%த# பி,ைள யா�…!” எ�றா	 நா� யாரா	 அைத அறிகி�ேறா�…? 

ஆறாவ� அறிA ெகா�ட கா��திேகயனா	 அறிகி�ேறா�. 
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இ%த# பி,ைள யா�…? எ�ற வைகயி	 ேக,வி��றிைய# ேபா!"0 
சி%தி�க#ப"�ேபா� ந� வா*�ைகயி	 எ#ப7 சி%தி��0 ெசய	பட 
ேவ�"�. எத� வழிகளிேல நா� வளர ேவ�"�…? எ�6 
கா!"கி�றா�க, ஞானிக,. 

ஏென�றா	 இ%த உயி�தா� எ�தைனேயா ேகா7 உட	கைள� கட%� 
இ�6 ந�ைம மனிதனாக உ�வா�கிய�. 
1.ஆகேவ அ%த உயிேராட பி,ைள தா�. 
2.அ%த உண�A தா� நா�. 

இ#ெபா2� ேகாப� எ�ற உண�A வ%�வி!டா	 அ� நானாகி வி"�. நா� 
ேகாப�காரனாகி வி"ேவா�. 

அ7�க7 நா� ேவதைன எ�ற உண�ைவ எ"�ேத� எ�றா	 அ%த நா� 
ஆகி�ற�. அ#ேபா� நானாக# ேபா��ேபா� வள�0சியி	 
கனியாகிவி"கி�ற�. 

கனியான பி� அ%த ேவதைன#ப"� உண�ைவ�தா� நா� ெசா	ேவ�. 
அைத மீ�"� நா� ெசா	ல#ப"�ேபா� எ�ன ஆகி�ற�…? 

கனியாகிவி!டா	 அ%த வி�� நம��, ;ைள�ேத தா� ஆ��. ;ைள�� 
அ%த ேவதைன#ப"� நிைலைய உ�வா�கிவி"�. அ#ெபா2� இைத மா+ற 
ேவ�"ம	லவா…? 

1.ஒ� ப�#ைப (தானிய�) ேவக ைவ�கவி	ைல எ�றா	 

2.அ� ம�ணிேல ேபா!டா	 ;ைள�� வி"கி�ற�. 
3.ஆனா	 ேவகைவ�த பி� அைத ம�ணிேல ேபா!டா	 ;ைள��ேமா…? 

4.;ைள�கா�. 

இேத மாதி$� தா� ேவதைனகைளேயா கYட3கைளேயா எைத# 
பா��தாC� அைதெய	லா� ேவக ைவ�க ேவ�"�. 

உ3கB��, யா� பதிA ெச&த அ%த� ��வ ந!ச�திர�திைன 
நிைனA��� ெகா�" வ%� ஈ5வரா எ�6 ெசா	லி உ3க, உயிைர 
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எ�ணி அ%த ��வ ந!ச�திர�தி� ேபெராளி நா3க, ெபற ேவ�"� 
எ�6 எ�Eத	 ேவ�"�. 

அ� எ3க, உடலி	 படர ேவ�"�. எ3க, ஜ/வா�மா ெபற ேவ�"� 
எ�6 உடலி	 ெசC���ேபா� 

1.விஷ�தி� த�ைமயான ேவதைனகைள.� கYட3கைள.� ேவக 
ைவ�� 

2.அத'ைடய ச�திைய இழ�க0 ெச&�வி"�. 
3.அ%த உண�ைவ ஒளியாக மா+றி� ெகா�" வ��. 

ஆகேவ ��வ ந!ச�திர�தி� உண�Aகைள ந� உடC��,ேள ேச��ேதா� 
எ�றா	 த/ைம ெச&.� எ�ண3கைள அழி��வி"�. 

த/ைமயான உண�Aகைள இ#ப7 எ�ணி ேவக ைவ�க ேவ�"�. அ#ப7 
ேவக ைவ�ேதா� எ�றா	 பிற� த/ைமக, நம��, விைளயாம	 த"�க 
;7.�. 

இ%த உண�Aக, வளர வளர உயி�ட� ஒ�றி ஒளியி� சGரமாக ஆக 
;7.�. அ#ப70 ெச�றவ�க, தா� ��வ ந!ச�திர;� ச#த$ஷி 
ம�டல3கB�. 

அ%த எ	ைலைய நா� அைடய ;7.�. 
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ஆ$மாைவ$ SKைம�ப&$தி அ�Dட� அற$%ட� வா<வேத ஆ$மீக� 

  

ஆ�மீக� எ�ப� எ�ன..? 

ஆ�மீக வழி��0 ெச	வத+�# பல நா, பல Mைஜக, ெச&�… பல 
பாட	கைள# பா7… ஆ�டவ� தி�#பாத�ைத நம5க$�� ேவ�7… 

எ�ண�ைத.� ெசயைல.� அVவா�டவ'�ேக அ�#பணி��… 
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ஆ�டவனி� அ�, ஒ�6 ெப+றா	 இVAலகேம ெப+ற M$#: என��� 
கிைட���…! 

அVவா�டவ'��� தி�#பணி நட��வ�ேவ… திக!டாத இ�ப� 
எ�ெற	லா� நா� ந�மி	 பல�� ந	ெல�ண� ெகா�" வழி 
ெத$%��… ெத$யாமC�…! ந� ;�ேனா�க, ெசா	லி0 ெச�ற வழிதைன 
அவ� பாத� பணி%� நி�ேற… பல விரத� பல Mைஜ ெச&ேத… 

ெச	கி�ேறா� ஆ�மீக வழி காண…! 

1.ஆ�மீக வழியி	 உ,ள ஆ�டவ� யார#பா..? 

2.இ%நிைலயி	 Mஜி#பவ� எ	லா� ஆ�மீக வழிைய அைட%தவனா…? 

3.அவ� எ�E� ஆ�டவ� யார#பா…? 

இVவழி ;ைறகைள� ெகா�ட “ஆ�மீக வழி�� நா� ெச�6,ேள�…!” 

எ�பவனி� எ�ண�தி	 

1.சிறிதளA :க*0சி�� மகி2� த�ைம.� 

2.இக*0சி�� வ�%�� த�ைம.� உ�ெட�றாC� 

3.அவ� ெச	C� ஆ�மீக வழி��# பயேன�� இ	ைலய#பா…! 

நா� ஆ�டவைன ேவ�"கி�ேற� ஆ�மீக வழி��0 ெச	வத+��தா�…! 

ஏ� அ%த ;�க� வ%� என�� வழிகா!ட� Rடாதா…? எ� தவ6�� – 

தவ6�� ;� த"��� வழிைய அ�;�க� ெச&ய� Rடாதா…? நா� 
நிைன#ப�A� ெசய	ப"��வ�A� அவேன அ	லவா…! எ�ேற 

1.அVவா�டவைன# “பிற Uப�திேலேய…..!” 

2.நா� ஆ�மீக வழிைய� க�"ணர# பா��கி�ேறாம#பா. 

ஆ�மீக வழிெய�றா	 எ�ன…? ஆ�டவ� எ�பத� நிைலெய�ன…? 

எ�ெற	லா� பல நிைலகளி	 விள�கி.,ேள�. 
1.ந�;, உ,ள ஆ�டவைன… 

2.நா� எ�E� ச�தி ெகா�"… 

3.நா� எ�E� வழி���தா�… 

4.எVெவ�ண�தி	… எ0Dவாச நிைலைய# ெப6கி�ேறாேமா… 

5.அ%நிைல ெகா�ேடதா� ஒVெவா�வ$� வா*�ைக நிைல.� 
வ%தைடகிற�. (இ� ;�கிய�) 
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;� ெஜ�ம�தி	 நா� வி!ட ச#த அைலகB� நா� இaெஜ�ம�தி	 
வா2� வா*�ைகயி	 ந�ைம0 D+றி� ெகா�ேட உ,ளதினா	 நா� 
எ"��� எ�ண� ெகா�ட Dவாச�தி� ;� ெஜ�ம�தி� ச#த 
அைலகB� இaெஜ�ம�தி� ச#த அைலகB� கல%ேததா� நா� Dவாச� 
எ"�கி�ேறா�. 

இ�கா+றினிேல ப$D�தமான கா+6… நி�மலமான கா+6… எ�ற நிைல 
இ	ைலய#பா. இ�கா+றி	 கல%�,ள ச#த அைலகளி	 பல� எ"�த பல� 
எ"�த எ�'� ெபா2� இ#Mமியி	 வா*%த வா*%� ெகா�",ள 

1.ஜ/வ'ட� உ,ள எ	லா ச#த அைலகB� 

2.ஜ/வனி	லா இய%திர3களி� ச#த அைலகB� இ�கா+றி	தா� 
கல%�,ளன. 

நா� எ"��� Dவாச நிைலெகா�" ந�ைம0 D+றி.,ள நா� பிறவி 
எ"�த இ#பிறவி ம!"ம	ல அEவாக உதி�த கால� ;த+ ெகா�" நா� 
வி!ட ச#த அைலகB� அைன��ேம ந�ைம0 D+றி� ெகா�ேடதா� 
உ,ளன. 

ந�மி	 கல%�,ள இ0ச#த அைலகளி	 இaெஜ�ம�தி	 ந� எ�ண;� 
ெசயC� ந	லைவகளாக இ�%தி�%தாC� ;� ெஜ�ம�தி� ந�ைம 
த/ைமக, ந�ைம0 D+றி� ெகா�",ளதினா	 அதனி� இய�க;� வ��. 

எ�ண�திலி�%� வ�வ�தா� �ண�. பல ெஜ�ம3களி� ெதாட�: 
ெகா�"தா� நா� இ�6 வா*கி�ேறா�. 

;� ெஜ�ம�தி	 எ#ப7 ந�ைம த/ைம இ�%தன எ�கி�ற/�…? எ�ப�ீக,…! 

;� ெஜ�ம�தி� �ைறயினா	 தா� ெஜ�ம�தி	 மீ�"� உட	 ெப+6 
இ3ேக வ%�,ேளா�. 

நா� வா2� வா*�ைகயி	 

1.நா� ஆ�மீக வழி��0 ெச�றிட 

2.ெஜப� ெச&� ஆ�டவனி� தி�#பணி ெச&� வா*வ� ம!"� 
வழிய	ல…! எ�6 உண�த	 ேவ�"�. 
3.ஆ�மீக வழி��0 ெச	C� வழி;ைறைய ந	 வழியாக அைம��0 
ெச�றிட ேவ�"�. 
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இ�கா+றினா	 கல%�,ள ந�ைம த/ைம ெகா�ட ச#த அைலகளி	… 

“ந	லைதேய…!” ந� ச#த அைலகளி	 ஈ���� Dவாச நிைலெப+ற அ%த 
ெஜப நிைலைய நா� அைட.� ப��வ� த�ைம�� வர ேவ�"�. 

இக*0சி��� :க*0சி��� மன நிைலைய அ7பணிய விடாம	 ந� 
எ�ண;� Dவாச;� ந�;, உ,ள அVவா�டவைன� க�"ண�%� 

1.ந�ைம ஆ!"வி��� அ0ச�தி ந�;, உ,ள ெபா2� அ0ச�திைய 
ஆ�டவனா�கி 
2.த/ய வா*�ைகைய வி!டக+றி 
3.ேகாப�தி+�� பைக��� ேபா+றC��� ந�ைம நா� அ7பணிய 
ைவ�திடாம	 

4.ந� ஆ�மாைவ� P&ைம#ப"�தி� ெகா�" (ஆ�ம D�தி) 
5.அ�: ெகா�" அற��ட� வா*பவ� ஒVெவா�வ'ேம 

6.ஆ�மீக வழி��0 ெச�ற ஆ�டவ� ஆகி�றா� எ�6ண�த	 ேவ�"�. 

ஆகேவ ஆ�மீக வழியி� வழியறி%� அ�ெப�'� ச�திய�தி+� அ�: 
கா!7 அ�:டேன அ�, ெகா�" வா*%தி"3க,. 

இVAலகினி	 ம!"ம	லாம	 இVAல�ட� ெதாட�: ெகா�ட எ	லா 
உலகிC� (அக�ட அ�ட�திC�) உ,ள நிைலைய அறி%� ெகா,ள 
;7.�. 
1.அவரவ�க, எ%த எ�ண�ைத எ�Eகி�றா�கேளா 

2.அ%த நிைலயிலி�%� அைமவ�தா� அவரவ�களி� நிைலெய	லா�. 

ந� உடC�� நாெம"��� ஆகார� ெகா�"தா� அVAட	 நிைல 
உ,ள�. இVAட	 எ�'� R!ைட# பா�கா�திடேவ ப$ப��வ நிைல பல 
ெச&கி�ேறா�. அைத# ேபால 

1.இVAடCட� கல%�,ள 

2.இVAடைலேய நட�தி0 ெச	C� ஆ�டவ� எ�'� ஆ�மாA�� 

3.ஆ�மீக வழி எ�ற அ�: ெகா�ட அ�னமி!ேட வள��தி"3க,. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

மாமக$ஷி ஈ5வராய ��ேதவ� எம�� அ�ளிய� ேபா�6 அவ� அ�ைள 
ந/3கB� ெபற ேவ�"� எ�பத+ேக இைத0 ெசா	கிேறா�. 
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�� கா!7ய அ�, வழியி	 ��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ நா� ஏ3கி# 
ெபற இ#ெபா2� ஏ3கி� தியானி#ேபா�. 

அக5திய� ��வனாகி ��வ மக$ஷியாகி ��வ ந!ச�திரமான அ%த� 
��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�ைள.� ேபெராளி.� நா3க, ெபற அ�,வா& 
ஈ5வரா எ�6 ஏ3கி# ெப63க,. 

க�கைள� திற%ேத தியானி.3க,. 

��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�B� ேபெராளி.� நா3க, ெபற அ�,வா& 
ஈ5வரா எ�6 க�ணி� நிைனவிைன# :�வ ம�தியி	 ைவ�� உ3க, 
உயிரான ஈசனிட� ேவ�7 ஏ3கி� தியானி�கA�. 

இ#ெபா2� நம� �� அ�B� அவ� க�ட ��வ ந!ச�திர�தி� 
உண�A� ந/3க, ெப6� த�திைய# ெப6கி�ற/�க,. அ%த உண�Aக, 
உ3கB��� கா!சியாகA� கிைட�கலா�. 

கிைட#பவ�க, அதி�Yடசாலிக,…! 

��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�B� ேபெராளி.� நா3க, ெபற அ�,வா& 
ஈ5வரா எ�6 க�ணி� நிைனைவ# :�வ ம�தியி	 ைவ�� ஏ3�� 
ெபா2� �� அ�ளா	 ெபற#ப!ட அ%த ஆ�மாைவ ந/3க, உணர 
;7.�. கா!சியாகA� பா��க ;7.�. 

நம� �� அ�B� ��வ ந!ச�திர�தி� உண�A� இ#ேபா� உ3க, 
Dவாசி�தி+�, வ��. உ3க, உடC��, மகி*0சிO!"� ந	ல 
உண�0சிக, உ�வா��. 

உ3க, இர�த நாள3களி	 அ%த அ��ெப�� ச�தி உட	 ;2வ�� அ� 
Dழ�6 வ�� அ%த உண�0சிக, உ3களி	 ேதா�6�. 

உ3க, :�வ ம�தியி	 நிைனைவ0 ெசC��3க,. உ3க, உயிரான 
ஈசனிட� ேவ�"3க,. 
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அக5திய� ��வனாகி ��வ மக$ஷியான அ%த அ��ெப�� ச�தி 
எ3க, உட	 ;2வ�� பட�%� எ3க, உடலி	 உ,ள ஜ/வா�மா 
ஜ/வE�க, அைன��� ெபற அ�,வா& ஈ5வரா எ�6 

1.உ3க, க�ணி� நிைனவிைன உ3க, உடC��, ெசC�தி 
2.இர�த நாள3களி	 கல�க0 ெச&� 

3.உ3க, உடலி	 உ,ள ஜ/வE�கB� ஜ/வா�மா�கB� ெபற 
ேவ�"ெம�6 ஏ3கி� தியானி.3க,. 

��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�B� ேபெராளி.� �� அ�B� உ3க, 
உடC��, 

1.இய3கி� ெகா�7�#பைத 

2.இய�கி� ெகா�7�#பைத உணர ;7.�. 

உ3க, ஆ�மாவி	 இ#ேபா� அவ�ைடய உண�Aக, கா!சியாகA� 
வரலா�. ெசா	லாகA� வரலா�. 

1.ஒலி ஒளி எ�ற நிைலயி	 கா+றிலி�%� வ�� அைலகைள 

2.7.வி. யி	 எ#ப7� கவ�%� படமாக# பா��கி�ேறாேமா 

3.ஒலியாக� ேக!கி�ேறாேமா இைத#ேபால 

4.உ3க, ஆ�மாவி	 பட�%தி�#பைத ந/3க, Tகர#ப"�ேபா� 

5.அ%த உண�வி� த�ைம உயி$ேல ப!" 

6.கா!சியாகA� உண�வாகA� அறிய ;7.�. 
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ப�தி எ%…? 

  

ப�தி எ�ப� நா� சிைலைய வண3�வ�� அபிேஷக� ெச&வ�� 
ெத&வ�தி+�� காைச� ெகா"#ப��… ேபா�ற நிைல உ,ள�. அ3ேக 
அத� வழியி	 சாமியாராக உ!கா�%தி�#பவ� 

1.நா� கடAைளேய ைகவ	ய#ப"�தி ைவ�தி��கி�ேற�…! எ�6 
ம%திர�ைத0 ெசா	வா�. 
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2.ப�தியி	 ெச�ற ஆவிைய� தன��, எ"�� ைவ�தி�#பா�. 
3.நா� அவனிட� வ%தAடேன ந/3க, எ�ென�ன 
எ�ணியி��கி�ற/�க,…? எ�பா� 

4.இ�ென�ன மாதி$0 ெச&தி��கிற/�க,…! எ�6 ெசா�னAடேன அவேன 
நம��� கடAளி� P�வனாகி�றா�. 

அத� நிைலகள எ"��� ெகா�ட பி� இவ� மீ�"� அDரனாகி�றா�. 
ஆைசயி� நிைலக, தன��, வர#ப"� ேபா� தவ6 ெச&ய� 
�ணிகி�றா� (சாமியா�). 

ப�தி எ�ற நிைல இ#ப7 வ�� ேபா� ந�ைம அறியாமேல அவ� ெச&.� 
தவறான உண�ைவ நம��, Tக�%� வி"கி�ேறா�. 

இ#ப7#ப!ட சாமியா�க, உலகி	 ப�தி ெகா�ேடாைர ஏமா+றி� 
ெகா�7��கி�றன�. நரகேலாக�தி+� அ'#:� உண�ைவ� தா� 
வள��கி�றன�. ஆக… ந	லைத# ெப6� நிைலகைள இழ%� ந�ைமேய 
வா!7� ெகா�7��கி�ேறா�. 

ப�தி ெகா�ட நிைலயி	 நா� கடAைள வண3�கி�ேறா� எ�றா	 
வண3�ேவா��� 

1.ப�தி ெகா�ட நிைலயி	 நம�� ஏ� ெத&வ� இைத உண��தவி	ைல…? 

2.ம+றவ�க, சிரம#ப"கி�றா�க,… சிரம�திலி�%� மீ!ட ேவ�"� எ�ற 
நிைலக, ஏ� வரவி	ைல 

3.தவ6 ெச&ேவா���� ெத&வ� உட%ைதயாக இ��கி�றதா…? 

4.அபிேஷக;� ஆராதைன.� காணி�ைக.� ெகா"��வி!டா	 
அவ�கைள ம!"� அ%த� ெத&வ� கா�கி�றதா…? 

5.நம�� ந	ல உண�ைவ� ெத&வ� ஊ!டவி	ைலயா…? ஊ!"கி�றதா…? 

எ�ற எ�ண3க, ஓ"கிற�. 

ஆனா	 இ%த# Mமியி	 இ%த# பரமா�மாைவ0 (கா+6 ம�டல�ைத) 
D�த#ப"��வத+காக� தா� அ�6 ஒVெவா� மாத3களிேல.� 
விழா�கைள ைவ�தா�க, ஞானிக,. 

விநாயக� ச���தி அ�6 ம�க, அைனவைர.� ஏேகாபி�த நிைலக, 
ெகா�" த/ய விைனகைள� த"�� நி6���ப7 ெச&ய0 ெசா�னா�க,. 
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களிம�ணா	 விநாயகைர0 ெச&� அபிேஷக� ெச&� ஆராதைன ெச&� 
அைத� ெகா�" ேபா&� கடலி	 கைர��வி!டா	 அத+காக ந�ைம 
வண3கினா� எ�6 ெம0சி நம�� எ	லாேம ெகா"�கி�றாரா…? எ�றா	 
இ	ைல. 

ஆக ந� வா*�ைகயி	 சலி#: சJசல� ெவ6#: ேவதைன ேகாப� பய� 
எ�ற உண�Aக, உடலிேல அதிக$�தி��கி�ற�. விநாயக� ச���தி 
அ�ைற�� அைத எ	லா� வளரா� த"�� நி6�த ேவ�"� எ�ற 
;ைறகைள� தா� கைட#பி7�க0 ெசா�னா�க,. 

ஈ5வரா…! எ�6 த� உயிைர எ�ணி அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� அ�, 
ச�தி எ3க, உடலி	 படர ேவ�"� எ3க, ஜ/வா�மா ெபற ேவ�"� 
நா3க, பா���� �"�ப� எ	லா� நல� ெபற ேவ�"� எ3க, 
வா7�ைகயாள�க, நல� ெபற ேவ�"� எ�6 இ%த உண�ைவ நம��, 
வள���வி!டா	 த/ய விைனக, உ�வாகாதப7 த"�க#ப"கிற�. 

�"�ப�திேலா… ெகா"�க	 வா3கலிேலா… ெதாழி	 ெச&.� 
இட3களிேலா… ெவ6#: எ�ற உண�ைவ இ3ேக உ,ேள :கவிடா� அ� 
த"�க#ப"கி�ற�. 

அதிகாைல நா�கிலி�%� காைல ஆ6 மணி��, ஏேகாபி�த நிைலக, 
ெகா�" 

1.எ	ேலா�� ��வ ந!ச�திர�தி� ச�திைய எ"�� இ%த ;ைற#ப7 
ெச&தா	 

2.த/ைமயான அE�க, ந� ஈ�#:��, வராதப7 உடC��, வளராதப7 
த"�கி�ற�. 

அைனவ�� நல� ெபற ேவ�"� எ�ற எ�ண3க, R!டைம#பாக 
ெவளிவர#ப"� ேபா� Mமியிலி���� அ%த� த/ைம ெச&.� 
உண�Aகைள� காைல ஆ6 மணி��0 L$ய� ேமேல எ"��� ெகா�" 
ெச	கிற�. 

அ3ேக Lனிய நிைலகB��0 ெச�ற பி� கடC��, ெச�6 கட	 
அைலகB��, அமி*�தி� கைர��வி"கிற�. ந� பரமா�மா 
D�தமைடகிற�… ந� ஆ�மாA� ெதளிவாகிற�. 
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அ�, ஒளி ெப6� அ%த உண�வி� த�ைம நம��, ெதளிவாகிற�. 
ந�ைம அறியாம	 வ�� நிைலகைள இ#ப7� தா� கைர���ப7 அ�6 
ஞானிக, ெசா�னா�க,. 

ஆகேவ நா� எைத# ப�தி ெகா,ள ேவ�"�…? 

1.ந/3க, ந�றாக இ��க ேவ�"� எ�6 நா� எ�ண ேவ�"�. 
2.நா� ந�றாக இ��க ேவ�"� எ�6 ந/3க, எ�ண ேவ�"�. 
3.ஒVெவா� உயி�� கடAேள… அ%த உடைல உ�வா�கிய ஒVெவா� 
�ண3கB� ெத&வேம…! 

அ%த வழிகளி	 மனிதனி� ெசயலா�க� உ� ெப+6� ெகா�" வ%த�. 

ஆகேவ ம+றவ�க, உயர ேவ�"� எ�றா	 அ%த உண�A என��, 
ெத&வமாகிற�. இ%த# ப�பிைன வள�#பத+�� தா� இைத0 ெச&தா�க,. 

யாராவ� நா� ச+6 சி%தி��# பா��கி�ேறாமா…? இ	ைல…! இ	ைல 
எ�ற பதி	 தா� வ��. இதிலி�%� நா� மீள ேவ�"�. ப�தி எ� 
எ�பைத நா� ெதளிவா�கி� ெகா,ள ேவ�"�. 
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ந)ல% நட�	� “காலேமா ேநரேமா” ந�ைம$ ேத� வரா%… நா� தா� 
அைத உ�வா�க ேவ�&� 

  

ெத&வ# பிறவி… மனித# பிறவி…! எ�ற பா�பா" எ	லா� பிற��� 
பிறவியி	 இ	ைல. 

ேதவ'�� அ"�த� மனித# பிறவி எ�கி�றா�க,. ேதவ# பிறவியாக 
யா�� பிற#பதி	ைல. உயி� அE�க, ேதா�றிய நா, ;தேல சமமான 
நிைலயி	தா� எ	லா உயிரE�கBேம ஜ/வ� ெப+றன. 

ஆ�டவனாகA� மனிதனாகA� ேபயாகA� மி�கமாகA� ம+ற எ	லா 
ஜ/வ ெஜ%��களாகA� ஆனெத	லாேம அதனத� ச%த�#ப� தா�. 
1.அ0ச�தியி� அ�ளி	 சமமான நிைலயி	 வ%த உயிரE�க, எ	லா� 

2.அதனத� Dவாச நிைல ெகா�" பல நிைல ெகா�ட Uபெம"�� ஜ/வ� 
ெப+6 வா*கி�ற�. 
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உலக ஆர�ப�தி	 உயி� ெப+ற நா� எ	லா�ேம ஆ�டவனாகA� 
மனிதனாகA� ம+ற ஜ/வராசிகளாகA� இ�ைறய உலகி	 ஜ/வ� ெப+6 
வா*வெத	லா� 

1.நா� அ�6 எ"�த 

2.அேத ேபால இ�6 எ"��� Dவாச நிைல ெகா�" 

3.நம�� நாேம ேத7�ெகா�ட நிைலதா�…! 

இ�6,ள நிைலையயாவ� நிைல நி6�தி வா*வத+��தா� இ%த 
உபேதசேம ெகா"�கி�ேறா�. 
1.ஆ�டவ� பிற#: ேவ6…! 

2.மனித� பிற#: ேவ6…! எ�ற 

3.மா6ப!ட நிைல அ0ச�தியி� அ�ளிலி�%� நா� ெபறவி	ைல. 

நா� இ�6 மனித உட	 ெப+6 வா2� வா*�ைகைய அதிC,ள 
உ�ைமைய ஊ�றி# பா��தா	 ெத&வ நிைலயி	 இ�%� மனித 
நிைல�� வ%த�தா�. 

மனிதனி� நிைல ெகா�" ந� நிைலைய நா� உண�%�… நா� வி!" 
வ%த ெத&வ# பிறவிைய நா� ஏ+�� நிைலேய நம�� ;�னா7 உ,ள�. 

ஆகேவ 

1.ெத&வ�தி� ெத&வமாக� கல%�றவா"� நிைலைய ஏ+ற நா� 

2.இ%த# பிறவியிேலேய அ#பா�கிய�ைத# ெப+6 வா*%திட ேவ�"�. 
3.மனிதனி� நிைல – த�ைன அறி%� வா*%திட ேவ�"�. 
4.த� நிைல உண�%� தா� வா2� வா*�ைக எ�ப� “கால;� ேநர;� 
பா��� அ� வ�வதி	ைல…! 

ஏென�றா	 கால�ைத.� ேநர�ைத.� பா���� ெகா�" மனித� த� 
நிைலயி	 த� Dவாச�ைத.� எ�ண�ைத.� ெக"��� ெகா,கி�றா�. 

அ#ப7� ெக"��� ெகா,வதா	தா� மனித'�� அ"��� ெத&வமா�� 
நிைலைய மா+றி ஆவி உலகி	 அ	ல	 ப!"� ெகா�" பல ெஜ�ம3க, 
ெஜ�ம3களாக… பல ஜ/வராசிகளி� ெஜ�ம3கைள# ெப+60 D+றி� 
ெகா�ேட உ,ளா�…! 
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அ%த நிைலைய நா� ஏ� ெபற ேவ�"�…? 

உலக மா+ற� அ�கிேல வ%�வி!ட�. ஆகேவ ந	ல நிைனA இ���� 
இ%த ேநர�திேலேய மனித# பிறவியி� உ&ைவ� காE3க,. அ%த 
நிைலைய அைட%த ெத&வ நிைலக, ெப+ற 

1.ெம& ஞானிகBட� ஒ�றி வா2� த�திைய ஒVெவா�வ�� வள���� 
ெகா,B3க,. 
2.பிறவியி	லா நிைல எ�'� அழியா ஒளியி� சGர� ெப63க,. 
3.அக�ட அ�ட�தி	 எ�6ேம நிைல�தி"� நிைலயாக ேவகா நிைல 
அைட.3க,. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

நா� ந	லைவக, ஆயிர� ெச&தாC� அத+�, நJD கல%�வி!டா	 
அ%த ந	ல� அைன�ைத.ேம அ� அ7ைமயா�கி வி"கி�ற�. 

ஆனா	, நJசிைன ெவ�ற அ�, ஞானிகளி� உண�ைவ நம��, எ"��� 
ெகா�டா	 அ%த நJசிைன ஒ"�கி உண�வி� த�ைம ஒளியா�க 
;7.�. 

1.நா� உயி���, இ���� நJசி� �7#ேப – உயி$� இய�க�. 
2.நJD அதிக$��வி!டா	 �7#பி� இய�க� �ைறவாகிவி"�. 

ேதவா3� எ�ற உயி$ன�ைத ந/3க, பா��கலா�. அதிேல நJசி� இய�க� 
�7#: �ைறA. உண�0சியி� த�ைம ேவக�ைத� �ைற�த நிைலக, 
வர#ப"� ேபா� அத'ைடய “இய�க0 ச�தி” �ைறவாகி�ற�. 

உடலி	 ந	ல தைசகளாக இ�#பி'� எவ���� த/3� ெச&யாத 
நிைலயி	 உட	 அைம#: ெகா�",ள�. உயி$� �7#: �ைறவாக 
உ,ளதா	 த�ைன�தாேன தா� கா�தி"� நிைல இழ%த நிைலக, 
ெகா�",ள�. 

1.உயி� ம+ெறா�ைற� தா�கி அத� உண�வி� த�ைம ெகா�" 

2.க"ைம ெகா�ட உண�வி� த�ைம எ"�க#ப"�ேபா�தா� 

3.இத� உண�வி� இய�கமாக அ� வள�%� 

4.அத+�, ம+ற� அ%த உயி$� வCைவேய ெபற ;7.�. 
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ஒVெவா� உயிரன�தி+� அத+ெக�ற (உட	 அைம#:) தைசக, 
ெகா�",ள�. ப	ேவ6 விதமான தைசக, ெகா�ட அ�தைகய 
உயி$ன3களி� உயி$	 உ,ள விஷ�த�ைம �ைற%�வி!டா	 எ�ன 
ஆகி�ற�…? 

1.விஷ� த�ைம �ைற%தா	 

2.உயி$� �7#: ேவக� �ைற%� 

3.எ"��� ெகா�ட உண�வி� த�ைம சீராக இய�கா� அ%த உண�வி� 
த�ைம மைற%�வி"�. 
4.அதனி� வCைவ இழ%�வி"�. 

இைத# ேபா�ற இய�க�தி� த�ைம ெகா�" அ�தைகய உயி�க, 
வா*%தாC� விஷ�த�ைம �ைற%ததாக இ�#பி'�… “எ%த ெந�#பிC� 
இ%த உயி� ேவகா�”. 

ஆனா	 நJசி� அறிAட� இ�%தா	 நJசிைன� தா� விைளய ைவ���. 
அதாவ� இ�6 M0சிகைள� ெகா	ல# M0சி�ெகா	லி ம�%�கைள� 
PAகி�ேறா�. 

M0சிக, இ%த விஷ� த�ைம ெகா�ட அ%த# M0சி�ெகா	லி ம�%ைத0 
Dவாசி���ேபா� அ%த உயி$ேல ப!டபி� அ%த உடைல ம7ய0 
ெச&கி�ற�. 

1.ஆனா	 அேத சமய� ம7%� ெகா�ட பி� இ%த நJசி� உண�A 
அத'ட� இைண%� ெகா,Bகி�ற�. 
2.மீ�"� அேத உயிரE ம+ற நJD ெகா�ட உயிரEவாக மாறி 
3.இ%த நJசி+ேக அைத� ெகா	C� ச�தி அதிகமாகி வி"கி�ற�. 

இைத#ேபால நJைச# பா&0சி# பயிைர� கா�க இவ�க, PA� ம�%� 
அ%த சமய� M0சிகளி� உட	க, ம7%தாC� 

1.இ%த நJசி� த�ைம உண�வாக இைண%� 

2.அ%த உயி�ட� ஒ�றிய நிைலக, ெகா�" 

3.நJசிைன வ /*�திவி"� நிைலக, வ�கி�ற�. 
4.அைத எதி���� தா��� நிைல வ�கி�ற�. 
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இைத# ேபா�ற த/ைமயி� நிைலக, ெகா�டா	 த/ைமயி� 
உண�ைவ�தா� நம��, அதிக$�க0 ெச&.�. 

இைதெய	லா� நா� ெதளிவாக� ெத$%� ெகா,ள ேவ�"�. 

ஆகேவ நJசிைன ஒ"�கி ஒளியாக மா+றி"� ஞானிக, உண�ைவ நா� 
Tக�%� இ%த நJசிைன ஒ"�கிட	 ேவ�"�. அைத அட�கிட	 
ேவ�"�. 

உயி� எVவா6 எ%த ெந�#பிC� ேவ�வதி	ைலேயா எ%த நJசிC� 
ம7வதி	ைலேயா அைத# ேபா�6 நா;� அழியாத நிைலயாக ேவகா 
நிைல எ�ற நிைலகைள நா� ெப6த	 ேவ�"�. 

ேவகா நிைலயாக நம��, உண�வி� இய�க� ம+ெறா�ைற ம7%திடா� 
உயி�ட� ஒ�றிய ஒளியி� சிகரமாக இ�ைள# பிள%� ஒளி காE� 
உண�ைவ இ%த உடலிேல விைளய ைவ�க ேவ�"�. 

1.இைத வி!" அக�றா	 எ�6� பதினா6 எ�ற நிைல.� 

2.அழியா ஒளி0 சGர� எ�ற நிைல.� 

3.பிறவியி	லா நிைல எ�ற நிைல.� அைடய ;7.�. 

ஞானிக, கா!7ய அ�தைகய மா��க�தி	 நா� ெச	Cேவா�. இ%த உட	 
சதம	ல. எ%த நிமிட�திC� இ%த உடைல வி!" இ%த ஆ�மா 
ெச	லலா�. 

இ%த உடலி	 எ%த உண�ைவ அதிக அளவி	 நா� எ"�� விைளய 
ைவ�ேதாேமா இ%த அளA ேகா	ப7தா� அ"�த உடைல உ�வா��� 
நிைல.� அ%த உண�வி� ெசயலா�க;� வ��. 

ஆகேவ நJசிைன ந/�கிய அ�, ஞானியி� உண�ைவ Tக�%� நJைச 
அக+றி"� உண�ைவ# ெப+6 இ�6 உயி�ட� ஒ�றிய ஒளியான சGர� 
ெபற ேவ�"� எ�6 எவ� ஒ�வ� எ�Eகி�றாேரா அைத நி0சய� ெபற 
;7.�. 
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யாேரா ெசKவா0… எவேரா ெசKேவா0… எ�ற எ�(வைத வி&$% “ந� 
எ�ணேம கட'ளாக இய�	கிற%” எ�பைத உணர ேவ�&� 

  

உதாரணமாக… ஒ� ெபா�ைள நா� வா3க ேவ�"� எ�6 
வி��:கி�ேறா�. அ%த உண�விைன ஏ+6� ெகா�ட பி� அ%த# 
ெபா�ைள நா� உ+6 ேநா�கி அைத# ெபற ேவ�"� எ�ற உண�Aகைள 
எ"��� ேபா� “எ#ப7யாவ�…” அைத வா3கிவி"கி�ேறா�. 

ஆனா	 அ� கிைட�கவி	ைல எ�றா	 உடேன ேசா�வைடகி�ேறா�… 

சJசல#ப"கி�ேறா�… ச3கட#ப"கி�ேறா�…! 

1.;ய+சி எ"�ேத� அ� கிைட�கவி	ைல எ�6 ேசா�வி� உண�Aகைள 
நா� எ�Eகி�ேறா�… 

2.நா� அ�வாக ஆகிவி"�ேறா�. 

நா� Tக�%த உண�Aக, ெபா�, கிைட�கவி	ைல எ�6 
ேசா�வைடகி�ேறா� சலி#:#ப"கி�ேறா� சJசல#ப"கி�ேறா�… 

ச3கட#ப"கி�ேறா�… ேவதைன#ப"கி�ேறா�. இ#ப7 ஐ%� விதமான 
உண�Aகைள Tக�%த பி� ஐ%� வித அE�க, உடC��, க�வாக 
உ�வாகி�ற�. 
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அ#ப7� க�வாக உ�வாகிவி!டா	 நா� எைத# ெபற ேவ�"� எ�6 
எ�ணிேனாேமா அ%த எ�ண�தி+� (ேவைல��) நா� ேபாக ேவ�"� 
எ�6 எ�ணினாC� உடேன சலி#: வ�கிற�. 

1.இVவளA ;ய+சி ெச&ேத�… ஒ�6� ஆகவி	ைல… எ�ற உண�ைவ 
எ"�� 

2.அ3ேக ெச	லவிடாதப7 அைத# ெபற ;7யாத நிைலகளி	 
தைட#ப"�திவி"கி�ற�. 
3.ந� எ�ண� அ�வாக ஆகிவி"கி�ற�. 
4.இVவளA ெசலவழி�� ;ய+சி எ"�� ெவ+றி இ	லா� 
ேபா&வி!டேத…! எ�6 ேவதைன. 

ேவதைனைய Tக�%த பி� ேவதைனைய உ�வா��� விஷ� த�ைமயான 
அE�க, க�வாக உ�#ெப6கிற�. பி� அைத மீ�"� மீ�"� எ�E� 
ேபா� அ%த ேவதைனைய உ�வா��� அEவாக உ�வா�கிவி"கி�ற�. 

அத+� அ%த விஷ� தா� ேதைவ. 

அ%த ேவதைனைய0 Dவாசி�க அ%த அE�க, வள�0சி ெபற அத'ைடய 
மல3க, ந� உடலி	 இர�தநாள3களி	 கல�க#ப"� ேபா� “ைககா	 
�ைட0ச	…” ேபா�ற நிைலக, வ�கி�ற�. 

ஒ� தர� நா� எ�ணியப7 நட�கவி	ைல எ�றா	 இ�தைன விதமான 
அE�க, நம��, ெப�க� ெதாட3�கிற�. 
1.ஆக ந� கா$ய3க, ெவ+றி அைட%தா	 மகி*0சி ெப6கி�ேறா�. 
2.நைடெபறவி	ைல எ�றா	 மா6ப!ட �ண3க, நம��, ெப��கி�ற�. 

இைவ அைன�ைத.� ந� உயி� ஓ…� நம0சிவாய ஓ…� நம0சிவாய 
எ�6 நம��, அ%த உண�வி� த�ைமைய உடலாக மா+றி� ேகா�ேட 
உ,ள�. 

ஆக நா� எ�ணிய� எ�ேவா அைத� தா� உயி� உ�வா��கி�ற�. 
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ஒ� கா$ய�திைன ;ய+சி�கி�ேறா�… நி0சய� ெவ+றி கி!"�. அவ��� 
ந	ல மன� வ��… உதவி ெச&ய ேவ�"� எ�ற எ�ண3க, வ��…. 

எ�6 இ#ப7 எ�ணிேனா� எ�றா	 நம��, உதவி ெச&.� 
உண�AகB� அவைர எ�ணி0 ெச	ல#ப"� ேபா� ந� ெசா	 அவ� 
ெசவிகளி	 ப!" நா� எ�ணிய� இ3ேக ஆ�மாவாக0 ேச�கி�ற�. 

நா� தி�#பி இர�" தர� ெசா�னா	 இ%த உண�Aக, ெசவிகளி	 ப!" 
ந�ைம அவ� உ+6# பா��தா� எ�றா	 ந� நிைனA… “அ%த0 ெசா	ைல 
அவ� Dவாசி��… உதவி ெச&.� ப�:க, வ�கிற�…” 

ஆனா	 ஒ� தர� கிைட�கவி	ைல எ�றா	 ேவதைன.� வ��த;� 
ேசா�A� அைடகிேறா�. அ"�� அ%த0 ேசா�Aடேன நா� ெச	ல#ப"� 
ேபா� 

1.எ�ன3க… ேபான தடைவ ெசா�ன /�க,… இ#ேபா� வ%த'3க…! 

2.இர�" தடைவ இ#ப7� ேக!ேடா� எ�றா	 அ	ல� ெசா	லாம	 
மனதிேல எ�ணிேனா� எ�றாC� 

3.இ� அவ���, உண�0சிகைள� P�"கிற�. 

இ%த உண�A க�களி	 ப!டAடேன ந� உடலிலி�%� வ�� மண�ைத 
அவ� Tக�%தAடேன அைத அறிய0 ெச&கிற�. நா� ேசா�வைட%தி�%தா	 
அவ�� உதவி ெச&கிேற� எ�6 ெசா	லாம	 “பா��கலா�…!” எ�பா�. 

அ"�� மீ�"� ேவதைன.ட� ேக!டா	… எ�ன…? D�மா ெதா	ைல 
ெகா"��� ெகா�7��கி�ற/�க,…! எ�ற இ%த உண�ைவ� 
ேதா+6வி���. 
1.நம��, விைளவைத� தா� அ3ேக அவ� க�க, கவ�%� 

2.அ%த உண�ைவ0 Dவாசி�க0 ெச&� அேத உண�A அவைர இய��கிற�. 

இ#ப7 ந� வா*�ைகயி	 “ந� எ�ணேம… கடAளாக உ, நி�6…” நா� 
எ�ணியைத� தா� உ�வா��கிற�. 

இைத எ	லா� நா� அறி%� ெகா,ள ேவ�"�. 

வா*�ைகயி	 சி6 �ைறக, ஏ+ப"�. எ#ப7.� அ� நிவ��தியாக 
ேவ�"�… அவ��� ந	ல மன� வர ேவ�"�… நம�� உதவி ெச&.� 
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ப�:க, அ3ேக வர ேவ�"�… எ�ற எ�ண�ைத� தா� ேதா+6வி�க 
ேவ�"�. 

1.யாேரா ெச&வா� எவேரா ெச&வா� எ�ற எ�ண�ைத வி"��வி!" 

2.நா� நம� வா*�ைகயி	 எ#ேபா�ேம அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி 
ெபற ேவ�"� 

3.எ3க, உட	 ;2வ�� படர ேவ�"� எ3க, இர�தநாள3களி	 படர 
ேவ�"� 

4.எ3க, உடலி	 உ,ள ஜ/வா�மா ஜ/வ அE�க, ெபற ேவ�"� எ�6 
இைத0 ெசய	ப"�த ேவ�"�. 

ந� வ /!7	 அ2��#ப!டா	 அ7�க7 அைத� P&ைம#ப"��வ� ேபா	 
ந� ஆ�மாவி	 ப"� அ2�ைக அ7�க7 இ#ப7� P&ைம#ப"�த 
ேவ�"�. 

அ#ப7� P&ைம#ப"�த ேவ�"� எ�றா	 அ%த அ�, ஞானிக, 
உண�ைவ நா� Tக�%� பழக ேவ�"�. 
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சகல$தி/� கல#%
ள ஆ�டவ� எ�பவைன அறி#% காண 
அTவா�டவனா) தா� ;�#தி&� 

  

ேகாவி	 எ�ற :�ணிய 5தல�ைத அரச'� ெச�6 வண3கினா�… 

ஆ�7.� ெச�6 வண3கினா�. 
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ேகாவி	 எ�'� இட�ைத# :னிதமா�கி அ%த நிைல ெகா�" 
மனித�களி� எ�ணெம	லா� ஒேர ப�தி நிைலயாக… ஆ�டவ� எ�ற 
அVவா�டவைன� �தி#பத+�… ஒேர நிைல ெகா�" ெச	வத+காக… 

அ�6 சி�த�களா	 மனித�க, நிைல�ெக	லா� :$வத+காக அைம�� 
ைவ�த :�ணிய 5தல3க,தா� பல ேகாவி	கB�. 

ேகாவி	 எ�'� இட�தி+�0 ெச	ல ெச	வ%த�… ெச	வமி	லாதவ�…! 

எ�ற பா�பாெட	லா� இ	லாம	 எ	ேலா�� ஒேர ப�தி நிைல ெகா�" 
வண3�வத+காக�தா� பல சி�த�க, அ�ேகாவிலி	 உ�வ வழிபா!7ைன 
அைம�� ைவ�தா�க,. 

1.நம�� ேம	 ஒ�வ� உ,ளா�… 

2.அவ� ந�ைம# பா���� ெகா,வா�… எ�6 பல நிைலகைள ம�கB�� 
உண���வத+காக 

3.த� நிைலயி	 ெப�� தவமி�%� அ0ச�தியி	 இ�%� சகல அ�ைள.� 
தா� ெப+6 

4.அ�ேகாவி	 உ,ள இட�தி	 தாேன ேகாவி	 ெகா�"… வ�� 
ப�த�களி� எ�ண�ைதெய	லா� த� நிைலயி	 ஈ��� 

5.அவரவ�க, ேவ�"� நிைல�� உக%த ெசய	கைள எ	லா� ெச&வ� 

6.அ0சகல அ�, ெப+ற மக$ஷிகB� ச#த $ஷிகB� ஞான $ஷிகB� 
தா�. 

இ%த உலகி	 ேதா�றிய மக$ஷிகB� ஞானிகB� அவரவ�க, ேகாவி	 
ெகா�ட இட�திேலேய இ�6� L!சம நிைலகளி	 ெசய	ப"� 
ெசய	களினா	 தா� 

1.ம�களி� மனதி	 ஒ� ஒ+6ைம நிைல.� 

2.தவ6��# பய#ப"� நிைல.� (இ�றளA�) இ�%� வ�கி�ற�. 

அ�ேகாவி	 இ	லாத நிைல.� ஆ�டவ� இ	லாத நிைல.� 
இ�%தி�%தா	 இ�6,ளளA� ப�தி.� நியாய;� இ�#பத+� 
வழியி	லாம	தா� நா� எ	லா� இ�%தி�#ேபா�. 

நா� ெச&த பா�கிய�… அ�6 ேதா�றிய 

1.ந�;டேன கல%�,ள 
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2.ந�ைமெய	லா� கா��� ெத&வ3களாக 

3.இ�6� ெத&வ�தி� ெத&வமாக ந� மக$ஷிக, தா� கல%�,ளன�. 

ந�மி	 நாேம ஆ�டவனாக உ,ள ெபா2� நம�� உய�%தவ�… நம��� 
தா*%தவ�…! எ�ற பா�பா" ஏ+ப"�தி ஏ� பா��க ேவ�"� எ�ற 
எ�ண� ந/3க, ெகா,ளலா�. 

உய�%தவ� தா*%தவ� எ�பெத	லா� ெபா�ளினாேலேயா ஜாதி மத இன 
ேவ6பா!7னாேலேயா வ�வதி	ைல. 

நம�� ேம	 உய�%த எ�ண� ெகா�" அV ஈ5வர� ச�திைய# ெப+6 
சகல நிைல��� ந�;, கல%�,ள 

1.நா� எ�E� நிைல�ெக	லா� ந�;, வ%� நம�� அ�, :$.� 

2.உய�%த ஞான� ெப+ற அ�ேதவ�கைள வண3�வ� தா� 

3.ந� உயிரா�மாவி+� நா� சா%தி ெப6� நிைலயாக இ�6,ள�. 

ஆ�டவனி� Uப�ைத.� ஆ�டவனி� நிைலைய.� அறி%� 
ெசா	லேவா உ�வ� பா��� உண�%� ெசா	லேவா யாராC� 
;7%திடா�. 

“யாராC�……..!” எ�ப� ஆ�டவ� எ�பவ� எ3கி��கி�றா�..? 

அ0ச�தியி� Uப� எ�ன…? அ%த0 சிவனி� Uப� எ�ன…? எ�6 
க�டறிய ஆ�டவ� எ�'� Uப� ெகா�" நா� வண3கி"� நம�� 
Uபமளி�� இ�6 பல நிைலகைள நம�� உண��தி ந�;, எ	லா� 
கல%� L!Dம நிைலெகா�" வா2� 

1.பல ெப$ேயா�கைள� ேக!டாC� 

2.எ%த $ஷி�த�ைம ெப+றவ�களாC� 

3.எ%த ஞான நிைல ெப+றவ$னாC� ஆ�டவனி� Uப�ைத� க�டறிய 
;7யா�, 

4.சகல�திC� கல%�,ள அVவா�டவ� எ�பவைன அறி%� காண 
அVவா�டவனா	தா� ;7%தி"�. 

ச�தியி� அ�, ெப+6 இa ஜ/வ உடCட� வா*%தி"� எ	ேலா�ேம த� 
நிைலயி	 அவரவ�க, ஏ+�� நிைல ெகா�" அவரவ�கB� த� 
நிைலைய உய��தி� ெகா,ள… உண�%� ெகா,ள… இVவா�மாைவ அழியா 
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நிைல ெகா�" சி�த�க, ஞானிக, மக$ஷிக, ெப+ற நிைலைய� தா� 
ெபற ;7.ேம தவிர… 

1.ஆ�டவனி� Uப�ைதேயா ஆ�டவனி� ெசா	ைலேயா பா��தறி%தவ� 
யா� உ,ளா�…? 

2.ஆ�டவ� எ�பவ��� Uபேம இ	ைல. 
3.இ	ைல எ�6 ெசா	Cவத+�� ந� ச�தியி	 ெபா�ளி	ைல. 

ந� எ�ண� ெகா�"தா� ந� Dவாச நிைலயி� அ�ளா	 நா� உய�%� 
வா*%திட ;7.�. ந� எ�ண�தி+�� த�%த ச�திைய ஈ��� 
எ"�க�தா� இ%த உபேதச�தி� நிைலகB� தியான3கB�. 

எ�E� எ�ண�தி+� உக%த நிைலயி	 உ,ளவ� அVவா�டவ�. 
1.அ0ச�தி நிைலைய ஈ��� ந	வா*�ைக வா*%தி"3க,…! 

2.சகல அ�ைள.� ெப+றிடலா�…! 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

நா� ஒ� கைடைய ைவ��� ெதாழி	 நட�தி� ெகா�" வ�கி�ேறா� 
எ�6 ைவ��� ெகா,ேவா�. நட�தி� ெகா�" வ��ேபா� ந� ெதாழிலி	 
ெகாJச� �ைற ஏ+ப"கி�ற�. 

அ#ெபா2� அ%த� �ைறைய ந/�க ேவ�"� அ	லவா…? 

“ேந+6 ந�றாக நட%த�… இ�ைற�� இ#ப7யாகிவி!டேத… ேந+6 ந�றாக 
நட%த� இ�ைற�� இ#ப7யாகிவி!டேத…” எ�6 ெசா	லி� 
ெகா�7�#ேபா�. 

ெவ6மேன ெசா�னா	 ேபா��. ஆனா	 நா� எ#ப70 ெசா	கிேறா�…? 

ேவதைனேயா" ெசா	கி�ேறா�. 

ேவதைனேயா" எ#ப70 ெசா	Cகி�ேறா�…? 

1.அவைன# பா�… அவ� எ#ப7 எ#ப7ேயா ேமாசமாக வியாபார� 
ெச&கி�றா� 

2.அவ'�� அ3� ந�றாக நட�கி�ற�…. நம��# பா�3க, 
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நட�கவி	ைல. 
3.நா� ந	ல சர�ைக�தா� ெகா"�கி�ேற�. யா�� வா3கவி	ைல 
எ�கிேறா�. 

அ#ெபா2� நா� எ�ன ெச&கி�ேறா�…? 

1.அவ�கைள உய���கி�ேறா�. 
2.ந�ைம� தா*�தி வி"கி�ேறா�. 

அ#ெபா2� நா� அைத மா+றி"� நிைலகளாக அவ� அVவா6 
வியாபார� ெச&தாC� Rட 

1.நா� அவ� உண�ைவ0 ேச��காதப7 

2.அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி நா3க, ெபற ேவ�"� எ�6 
எ�Eத	 ேவ�"�. 

அவ'��, ெதளி%த மன� ெபற ேவ�"�. அவ�க, உட	 ;2வ�� 
அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி படர ேவ�"�. மக$ஷிகளி� அ�, 
ச�தியா	 ெபா�ளறி%� ெசய	ப"� திற� ெபற ேவ�"� எ�6 
எ�ணிவி!டா	 

1.நம��, ெக!ட� வராம	 த"�கி�ேறா�. 
2.அவ�கB��, இ%த ந	லைத உ�வா�க�R7ய அ%த0 ச�திைய 
ெப6கி�ேறா�. 
3.அ#ேபா� அவ� உடலி	 விைள%த த/ைமயான வி�� நம��, 
;ைள�காம	 த"�கலா�. 

ஏென�றா	 அவ� உடலி	 காயாக இ��கி�ற�. காயாக உ,ளதைத அ%த 
வி�ைத எ"��# ேபா!டா	 ;ைள��ேமா…? 

;ைள�கா�. 

ஏென�றா	 அவ� உண�A நம��, விைளயாதப7 காயா�கி ைவ�க 
ேவ�"�. 
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அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�ைள நா3க, ெபற ேவ�"� அ� 
எ3க, உட	 ;2வ�� படரேவ�"� எ�6 நா� எ�ணினா	 அவ� 
ெச&.� நிைலகளி	 த/ைம அ3ேக கனியானாC� அ%த வி�� நம��, 
வராதப7 மா+றி� ெகா,ளலா�. 

நா� எ"��� அ�, உண�Aக, �ைண ெகா�" ெதளி%தி"� ச�தி நா� 
ெப6ேவா�. அ%த உண�Aக, படர# படர ந� வியாபார� ெசழி�க� 
ெதாட3��. 

ந�மிட� சர�� வா3�பவ�கB�� ஒ� மகி*0சி.!"� நிைலயாக அ� 
அைம.�. ெதாழிைல நா� சீ�ப"�தி� ெகா,ள ;7.�. 
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இற#த உயிரா�மா�கைள எ�ணி இ=�க�Pடா%… உ#தி$ த
ள 
ேவ�&�…! 

  

உதாரணமாக உடைல வி!"# பி$%தவ�க, (இற%த உயிரா�மா�க,) 
இ�ெனா� உடC��, ேபாவத+� ;� 

1.அ%த 48 நா,கB��, உணைவ# பைட�� (பைடய	) அவ�கைள நா� 
அைழ�ேதா� எ�றா	 

2.ம%திர த%திர�கார�க, அைத� கவ�� வா&#:க, வ�கிற�. 

காரண�… ;த	 அமாவாைச அ�6 ம%திரவாதிக, வ�வா�க,. இ� 
எ	லா� அரச� கால�தி	 ெச&ய#ப!ட ;ைறக,. வழி வழி இ�6� 
வ�கிற�. 

�"�"#:�காரைன எ"��� ெகா�டா	 பா��கலா�… இரவிேல ம�ைண 
எ"�� ெஜபி#பா�க,. உடலி	 ப!ட உண�Aக, ம�ணிேல பதி%தி����. 

வாச	ப7 ம�ைண எ"��� ெகா�" ேபா& உண�வி� த�ைம அறி%� 
ெகா,வா�க,. காைலயி	 வ%தAடேன உ3க, �"�ப�தி	 இ�ன� 
நட%த�… இ�ன� நட���…! எ�6� ெசா	வா�க,. 
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ஆனா	 

1.பைழய �ணிைய� தா� ேக!பா�க,. தைல ;7ைய.� ேக!பா�க,. 
2.இ� ச�ப%த#ப!ட ஆ�மா�கைள� ைகவ	ய#ப"��வா�க,. 
3.வியாபார நிைலகB��# பய�ப"��வா�க,. 
4.ம%திர த%திர3க, ெச&ேவா� இத� வழியி	 தா� ெசய	ப"��கிறா�க,. 

ஆகேவ… நா� அ%த ஆ�மா�கைள ேமா!ச�தி+� அ'#:வதி	ைல. 

அமாவாைச அ�6 (இ�ளான நாளி	) இ3ேக நா� அைழ#ேபா�. 
ம�ைண.� �ணிைய.� ;7யிைன.� எ"��� ெகா�டவ�க, ம%திர 
ஒலி ெகா�" ெஜபி#பா�க,. 

1.நா� பாச�தா	 R#பி"� ேபா� அ%த உண�வி� த�ைம ைவ�� 

2.ஆ�மாைவ இ2�� அவ�க, ைகவ	ய#ப"�தி� ெகா,வா�க,. 

இைத# ேபா�ற நிைலகைள எ	லா� நா� வி"��# பழக ேவ�"�. 

“ெபௗ�ணமி நாள�6…” �"�ப�ைத0 ேச�%ேதா� அைனவ�� ஒ�6 
ேச�%� அ%த0 ச#த$ஷி ம�டல3களி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"� 
எ�6 எ�E3க,. 

உ3க, �"�ப�தி	 வா*%� வள�%� உடைல வி!"# பி$%� ெச�ற 
உயிரா�மா�க, அைன��� அ%த0 ச#த$ஷி ம�டல��ட� இைணய 
ேவ�"� எ�6 உ%தி� த,B3க,. 

உட	 ெப6� உண�Aகைள� கைர�� ஒளி0 சGர� ெபற ேவ�"� எ�6 
அ%த ஆ�மா�கைள அ3ேக கல�க0 ெச&.3க,. இ�ெனா� உடC��, 
ெச	லாதப7 பிறவி இ	லா நிைலைய அைடய0 ெச&.3க,. 

ச#த$ஷி ம�டல�தி� உண�ைவ நா� வள���� ெகா�டா	 அ%த 
உண�வி� த�ைம ெகா�" அ%த ஆ�மா�கைள (L!சம சGர�ைத) 
அ3ேக ஏவிவிடலா�. 
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ச#த$ஷி ம�டல�தி� அ�கி	 ெச�ற பி� உட	 ெப6� உண�Aக, 
கைர%� வி"கிற�. நா� எ"��# பா&0சிய அறிவி� நிைலக, உயி�ட� 
ஒ�6கி�ற�. 

இ#ப7… 

1.ந� ;�ேனா�க, ;தலி	 ச#த$ஷி ம�டல�தி+�0 ெச�றா	 

2.அ%த உண�ைவ# ெபற ேவ�"� எ�6 நா� ஏ3�� ேபா� �$த 
நிைலக, ெகா�" ந� எ�ண3க, அ3ேக ெச	கிற�. 
3.அதனி� உண�வி� �ைண ெகா�" த/ைமகைள அக+6� ச�திகைள 
எளிதி	 ெபற ;7.�. 

உ3கைள ந/3க, ந�:3க,. 
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7வாச நிைல மாறினாேல… அதனி� உ#%த) உயி0 %��ைப மா�றி 
உட) உ?�Dகளி� இய�க$ைத மா�?கிற% 

  

உ�', இ���� எ�ண� ஒ�ற	ல… இர�ட	ல… உ� பிற#பிலி�%� 
இ�6 வைர உ� ஞாபக�தி	 எ	லாேம எ#ப7 வ�கி�ற�. 

சி6 �ழ%ைதயி	 வள�%த நிைல.� ப7#ப7யாக உன��, வள�%த 
நிைலகB� உன�� எ#ப7# :$கி�றேதா… Iைளயி	 D+றி 



209 

 

ைவ�தி��கி�றாேயா… அ%நிைலகைள எ	லா� ஒ� சிறிதளA ெசா	 
பா��கலா�. 

Dவாச நிைலக, நா� இ"� எ%த எ�ண அைலக, நா� ெவளியி"� 
Dவாச�ைத� ெகா�"தா� சி6 �ழ%ைதயி	 ந/ ெச&த ஒ� ேவைல உ� 
ஞாபக���� இ#ெபா2� வ�கிற�. 
1.அVேவைல ெச&.� ெபா2� ந/ வி"� Dவாச� 

2.உ�ைன�தா� D+றி�ெகா�" இ��கிற�. 

மிக ;�கியமான ஒ� ச�பவ� நட��� ெபா2� அ�6 நட%த ேநர�.. 
ேததி… இ�%த ஆ!க,…! எ	லா நிைனAகB� எ#ப7 இ#ெபா2� 
நிைனவி+� வ�கிற�…? 

1.அ�6 ந/ வி!ட Dவாச நிைலயி	 “உ,ள அ2�த�தி	” 

2.த3கி வி"கிற� அ%நிைலெய	லா�. 

உ�', இ���� அEவி� Dழ+சியி	 ந/ வி"� Dவாச�தி	 
உ�',ேளதா� D+றி� ெகா�ேட இ��கிற� உ� எ�ண அைலக,. 

ந/ நிைன�கிறா& உ�ைன0 D+றி இ�#ப� (உ�) இ#ேபா� இ���� பிறவி 
ஒ�6 தா� எ�6. இ	ைலய#பா…! உ� ;த	 பிறவியி	 ந/ ெவளியி!ட 
எ�ண I0சைலக, எ	லா� இ�6� உ�ைன0 D+றி� ெகா�"தா� 
இ��கிற� 

1.இ#பிறவி ம!"�தா�… 

2.இ%த# பிறவியி	 உடலாக உ�வான அE�கBட� கல%� இ�#பதனா	 

3.இ#பிறவியி	 வி!ட Dவாச3க, அVவE�களி	 கல%�,ளன. 
4.அதனா	 உ� நிைனேவா!ட�தி	 இ#பிறவியி	 நட%தைத� ெத$%� 
ெகா,கிறா&. 

ஆனா	 தியான நிைலயி� த�ைமயி	 உ�ைன0 D+றி உ,ள 
அE�களி	 உ� ;� ெஜ�ம3கைள.� ெத$%திடலா�. பாட நிைல 
:$%ததா…? 
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Mமியி� த�ைம எ#ப70 D+றி� ெகா�ேட வ�கி�றேதா அேத 
ேபால�தா� மனித� நிைல.�. த�ைன�தாேன த� நிைனA அைலக, 
D+றி� ெகா�ேட வ�கிற�. 

1.ந� எ�ண�தி	 நா� வி!ட Dவாச நிைலக, 

2.ந� உயி$ன�ைத� தா��� ெபா2� நட%த நிைனAக, நம��,ேள 
வ�கி�றன. 

நம��, வ�� ெபா2� அVெவாலியி� த�ைமயிேல அVAயிரEைவ� 
தா��� ெபா2� அVA%தலி	 ெவளி வ�கி�ற� அ%நிைனAக, “ச#த 
ஒலிக, அைலக, நிைலயிேல…!” ேபD� ேப0ெச	லா� பல ேகா7 
அE�களாக0 ச#த அைலக, ெவளிவ�கிற�. 

1.அ%த அைலயி� ஒலிைய 

2.எ%த நிைனவி	 ெவளிேய ெகா�" வ�கி�ேறாேமா அ%த நிைலயி	 
உயிரEைவ� தா�கி 
3.ச#த நிைலயி	 அைலகளி� உதவியா	 ெதாட�%� எ�ண3க, 
நிைனA�� வ�கி�றன. 

நா� எ�E� உய�%த எ�ண� அV இனிைம கல%த அEவாக 
Dவாச�தி� Iலமாக ந� உயி$ன�தி+�� கிைட�கிற� அைடகிற�. 
அைட%த பிற� உயி�� �7#: சமநிைல#ப"கிற�. 

எ%த நிைலயி	 தா�க# ப"கிறேதா அ%நிைலயிேலேய ந� உயி$ன�தி+� 
அத� உ%த	 வ�கிற�. 

1.உயி$� உ�ைம நிைலைய உண�%தி!டா	 

2.ஒVெவா� அEவி� நிைலைய.� உண�%தி"வா&. 

இ�ைறய உலகி	 அEவி� த�ைமைய ஆரா&0சியி� Iலமாக� 
க�"பி7��0 சிவ#: அE ெவ,ைள அE அ� ேபா	 இ�'� சில 
வைகக, தா� மனித'�� உ,ள� எ�கி�றா�க,. 
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சில வைக அE�க, ம!"� மனித',ேள இ	ைல. பல ேகா7 அE�க, 
பல நிைலயி	 மனித'��, D+றி� ெகா�" உ,ளன. 
1.மனிதனி� ஆைச�� 

2.”அVவாைச அE�களி� உ%தலினா	தா�…!” அ7பணிகி�றா� 
அ�மனித�. 
3.மனதி	 ஆைச… எ�6 எ�Eகி�றா�. 
4.மனதி	 தா�… ேகாப� ஆைச நைட;ைற எ	லாேம இ��கி�ற� எ�6 
எ�Eகி�றா�. 
5.மன நிைலைய அட�கிட ;7யவி	ைல… எ�கி�றா�. 

மன நிைல… எ�6 “தனி நிைல இ	ைலய#பா…!” மனிதனி� உ, D+றி� 
ெகா�ேட இ���� அE�களி� நிைலதா� எ	லாேம. மனித உடலி	 
உ,ள உ6#:�க, எ	லாேம எ�ண�ைத� கல%த�தா�. 

மனித� நிைன�கி�றா� காலி	 வலி வ%தா	 அVெவ�ண�தி	 
பதிகி�ற� எ�6. அ�காலிேலேய எ�ண� உ,ள� எ�6 ெத$வதி	ைல. 

அVவEவி� D+ற	 அ�காலிC� உ,ள�. மயி��காலிC� உ,ள�. ஒ� 
;7ைய இ2�தி!டா	 வலி��� வலி அVெவ�ண�தி+��தா� 
ெத$.மா…? 

ெநJசி	 உ,ள� அVெவ�ண� எ�6 எ�Eகி�றா&. உடைல0 
D+றி.,ள அVவE�களி� எ�ண�ைத எ�Eகி�றா& ெநJசி	 
உ,ள� எ�6. 

இ�தய� எ�ப� அE�கைள0 Dவாச�தி� கா+றி� Iலமாக0 
D�த#ப"�தி.� உட	 MராA� பரவ0 ெச&யA� ஏ+ப!ட “ஒ� 
க�விதா�…!” அ%த இ�தய� க�வியி	 ம!"�தா� எ�ண அைலக, 
த3கி உ,ளன எ�ப� ச$யி	ைல. 

மனித'ைடய நிைனவைலக, Dவாச� எ�ணெம	லா� அவைன� 
த�ைன� தாேன D+றி� ெகா�7��கி�றன. அVெவ�ண நிைனவைலக, 
எ	லா� 

1.அ0Dவாச நிைலயி	 ஒ�6ேபா	 வ��ெபா2� மனித நிைல.� ஒ� 
நிைலயிேலேய உ,ள� 
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2.எ�ண�தி� உ%தலி	 Dவாச நிைலைய மா+றி� ெகா,B� ெபா2� 
அVA%தலி� த�ைம �$தமாகி�ற�. 
3.அVெவாலியி� த�ைம அ0Dவாச நிைலயி	 தா�கி உயி�� �7#பி+�� 
தா�கி 
4.அ%நிைலயி	 அ�க�வி (இ�தய�) ேவைல# பB அதிகமாகி�ற�. 
5.அ%நிைலயி	 வ�வ�தா� உடலி	 உ,ள �ைறபா"க, வியாதிக, 
எ	லா�. 
6.மனித� வி!ட Dவாச நிைலயி	 இ�%�தா� அவ'�� வ�� 
வியாதிக, எ	லா�. 

மனித� எ�ண�ைத� ெகா�"தா� வியாதிகேள அைமகி�ற�. ேவைல# 
பBைவ “ேவைல# பB…!” எ�6 எ�E�ெபா2� அ#பB உ�ைன 
அ2��கிற�. 

அ%நிைலயி	 வ�� Dவாச நிைலயினா	 வ�� ேசா�ெவ	லா� மனிதைன 
�வள0 ெச&கி�ற�. அ%நிைலயி	 

1.இ�ெவ�ன ேவைல…? 

2.ஊதி விடலா�…! எ�6 எ�ணி வி!டா	 அ0Dவாச நிைல மா6வதி	ைல. 
3.அ0Dவாச நிைலயிேலேய மனித� உடைல# :னித#ப"��கிற�. 

மனநிைலயி	 ேசா�A� ேசாைக.� வ�வ� Dவாச நிைலயி	தா�. 
:$%ததா…? 

1.உயி$� உ�ைமைய உண�%� ெகா,. 
2.உ� எ�ண�தி� த�ைமைய எ�ணி� ெகா,. 
3.தியான�தி	 Dவாச நிைலைய ஒ� நிைல#ப"�தி� ெகா,. 
4.உ� நிைல�� ெஜப நிைல ைகR"�…! பாட நிைல :$%ததா…? 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

நா� அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ# ெபற#ப"�ேபா� இ%த 
உடC� நலிய�தா� ெச&.�. 

அDர உண�A ெகா�" வள���� ெகா�ட இ%த உடலி	 அ%த� ��வ 
ந!ச�திர�தி� உண�A வர#ப"�ேபா� அDர உண�வா	 வள��க#ப!ட 
அE�க, மாற�தா� ெச&.�. 
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அேத சமய�தி	 

1.ந� உயி$� அE�க, ஒளியா�க#ப"�ேபா� 

2.இ�A� (உடலிC,ள அE�க,) �6க#ப!" அ%த0 ச�திைன 
வ7�க#ப!" 

3.உண�வி� த�ைம ஒளியா�க#ப"� ெபா2� 

4.இ%த உட	 க!டாய� ம7%ேத த/��. 

இ%த உண�வி� த�ைம ஒளியா�க#ப!" உயி�ட� ஒ�ற#ப"� ெபா2� 
ஒளியி� உடலாக மா+றி0 ெச	C�. 

எ#ப7 ஒ� :2 எத� உண�ைவ எ"�தேதா அத+�, தா� சி�க#ப!" 
அ� த!டா� M0சியாக மா6கி�ற�. அத'ைடய ;!ைடகைள எத� 
எதனி	 இ"கி�றேதா அ%த உண�A�ெகா#ப மா6கி�ற�. 

பல வைகயான ப!டா� M0சிகளாக மா6கி�ற�. இெத	லா� இய+ைகயி� 
சில நியதிக,. 

இைத#ேபால� தா� நம� மக$ஷிக, கா!7ய அ�, வழியி	 நா� அ�, 
ஞான� �ழ%ைதகைள உ�வா�க ேவ�"�. இ%த நா!7	 விJஞான�தா	 
வ%த ேபரழிைவ அவ�களா	தா� மா+ற;7.�. 

நா� இ%த உடலி	 �6கிய காலேம வாழ ;7.�. அக5தியைர# ேபா�ற 
உலைக� கா�தி"� ெம&ஞானிகைள நா� உ�வா�கி# பழ�த	 ேவ�"�. 
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காய$2 ெஜப$தி� வ/ 

  

1.விஷ�தி� இய�க�தா	 தா� உலகேம இய3�கிற�… எ�ற நிைல.� 

2.விஷ�தி� தா��தலா	 தா� ெவ#ப3க, உ�வாகிற�… எ�6� 

3.விஷ�தி� உண�வா	தா� ம+றைத இய��கிற�…! எ�6� 

4.இைத� ெதளிவா��வத+காக பிரகலாத� கைதைய� கா!7னா�க, 
ஞானிக,. 

அதாவ�… 

1.ஒ� க�விலி�%� பிற�காதப7… 

2.உண�வி� ேமாதலி	 உ�வான� தா� உண�வி� இய�க0 ச�திேய 
எ�6 

3.அைத# பிரகலாத� எ�6 கா!7 நம�� விள�க உைரைய.� 
ெகா"�கி�றா�க, 

இர�ய�… எ�னா	தா� ந/ உ�வானா&…! எ�6 ெசா	கிறா�. 

ஒ� அEவாக ஆனாC� ச$… ம+ற எதனி� நிைலக, ஆனாC� ச$… 

1.விஷ�தி� த�ைம இய�க�தா	 தா� 



216 

 

2.L$யேன LழC� ச�தி ெகா�" ஒளியி� த�ைம ெப+ற�. 
3.“எ�'ைடய இய�க�தா� L$ய�…” எ�6 இர�ய� ெசா	கி�றா�. 

இைத# ேபா�6 விள�கAைரகைள� ெகா"�� இதிேல பி$�� மனித�க, 
நா� எ#ப7 வாழ ேவ�"�…? எ�6 காவிய� கைதகளாக� 
ெகா"��,ளா�க,. 

பிரகலாத� க�A+6# பிற%தவ� அ	ல… உண�வி� ேமாதலி	 உ� 
ெப+ற� எ�6 அைத� ெதளிவாக ெசா	கி�றா�க,. 

இர�யாய நம எ�6 “எ�ைன ந/ வண3�…” எ�6 இர�ய� 
ெசா	கி�றா�. இ	ைல… ஹ$ ஓ� நேமா நாராயணா…! எ�6 தா� நா� 
ெசா	ேவ� எ�6 அவ� ெசா	கிறா�. 

ஹ$ எ�ப� L$ய�. அவ� உலைக0 சி�Y7��� வ	லைம ெப+றவ�. 
அவ� தா� என��� கடA, எ�ற நிைலயி	 ஹ$ ஓ� நேமா 
நாராயணா…! எ�6 பிரகலாத� ெசா	கி�றா�. 

இ	ைல எ�னா	தா� ந/ உ�வானா&… இ	ைல அவனா	தா� 
உ�வாேன�… ஜ/வ அEவாக உ�மா+6� த�ைம அ3கி�%�தா� உ� 
ெப+ற� எ�6 இ#ப7 வி$Aைரகைள� கா!ட#ப"� ேபா� அவ� (ஹ$) 
எ3ேக இ��கிறா�…? எ�6 இர�ய� ேக!கி�றா�. 

உ�னிC� இ��கி�றா�… PணிC� இ��கி�றா�… ���பிC� 
இ��கி�றா�… எ�6 ெதளிவா��கி�றா�. 

அ#ேபா� அைத� தா�க ;ய+சி�கிறா�. 

அ%த� தா��தலி	 உ, நி�6 இ���� இ%த உயி�… விYE அவனிட� 
வர� ேக!கி�றா�. என�� ந/$C� இற#பி	ைல ெந�#பிC� 
இற#பி	ைல கா+றிC� இற#பி	ைல எதிCேம என�� இற#: இ	ைல 
எ�6 வர� ேக!கி�றா�. 
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அவ� விYEவிட� வர� ேக!டதனா	 அ%த வர� ெகா"�த நிைல#ப7 
அவைன ஒ�6� ெச&ய ;7யாதப7 ஆகிற�. 

ெகா"�த வர#ப7 எ	லா� ஆனாC� வாச	ப7 மீ� அம�%� மனித 
உடC��, த/ைமக, (விஷ� த�ைம) உ!:காதப7 தைட#ப"��� 
த��வமாக விYE – நரசி�ம அவதார�ைத� கா!"கி�றா�க,. 

ஏென�றா	 

1.நா� Tக�� உண�ைவ எ	லா� உடC��, அவேன (விYE) Dழல0 
ெச&கி�றா�. 
2.ஆனா	 அ�, ஒளியி� த�ைம ெகா�" உ,ேள வராதப7 இ%த 
உண�வி� ச�கர�ைத உ,ேள Dழல0 ெச&ய#ப"� ெபா2� 

3.அ3ேக வC#ெப6� த�ைம வ��ேபா� இ3ேக உ,ேள வராதப7 
த/ைமகைள# பிள%� வி"கி�றா�. 

இ%த உ�ைமைய� கா!"வத+காக� காவிய3கைள0 சீராக# பைட�� 
மனித� அைத உண�%� த/ைம த� உடC��, :காதப7 எ#ப7� த"�க 
ேவ�"ெம�6 ெதளிவா�க#ப!",ள� 

ஆக… த/ைமகைள எ	லா� ெவ�றவ� யா�…? ��வ மக$ஷி. அ%த� 
��வ மக$ஷியி� உண�ைவ� தன��, பதிவா�கி எ#ேபா� த/ைம எ�6 
வ�கிறேதா அ#ேபா� த"�க ேவ�"� எ�6 கா!"கிறா�க,. 

உதாரணமாக ஒ� ேவதைனயா	 வா"ேவாைர# பா��� அவ$� உண�ைவ 
Tகர#ப"� ெபா2� அ%த� த/ைம உ,ேள :�%� வி"கிற�. ஆனா	 
உ!:காதப7 அ3ேகேய அ%த� த/ைமைய அழி�� விடேவ�"�. 

ஒ� ேநாயாளிைய� காE� ெபா2� அவ$� உண�ைவ Tக�%தறி%தா	 
உடேன அ� நம��, அEவாக மாறி வி"கி�ற�. அ� அEவாக 
உ�வாதப7 இ3ேக தைட#ப"��த	 ேவ�"�. 

அ%த� ��வ மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"� ஈ5வரா எ�6 
:�வ ம�தியி	 உயி�ட� ஒ�ற0 ெச&.� ெபா2� அ%த உண�வி� 
வலிைம R7 “த/ைம வராதப7 த"�க#ப"கி�ற�…” 
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��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�, ேபெராளி எ3க, உடலி	 உ,ள ஜ/வா�மா 
ஜ/வ அE�க, அைன��� ெபற ேவ�"� எ�6 உடC��, ெசC��� 
ேபா� அ� வலிைம ெப+றபி� “த/ைமகைள ஈ���� ச�திேய �ைற%� 
வி"கி�ற�… த/ைமகைள# பிள%� வி"கிற�…” 

ந� ஆ�மாைவ எ#ப7� P&ைம#ப"�த ேவ�"�…? எ�பைத� தா� 
கடAளி� அவதார� நரசி�மா…! எ�6 கா!"கி�றன�. மனிதனான பி�… 

1.ஆறாவ� அறிவி� �ைண ெகா�" அ�, ஒளியி� Dடைர� தன��, 
எ"�� 

2.அைத உயி�ட� ஒ�ற0 ெச&� ஒளியான அE�களாக மா+றி 
3.பிறவி இ	லா நிைலக, அைட.� ப�பிைன அ3ேக 
ெதளிவா�க#ப!",ள� 

ஆக நாராயண� யா�…? நர நாராயண� யா�…? 

L$ய� இ%த உலக� ;2ைம.� உ�வா��கி�ற�. ந� உயி� 
உடC��, இ���� அைன�தி+�� நரநாராயண� ஆக இ�%� 
இய��கிற� எ�6 சா5திர3க, ெதளிவாக� கா!"கி�ற�. 

பல ேகா70 சGர3களி	 ேச���� ெகா�ட விைனகB�� எ	லா� 
நாயகனாக கண3கB�� அதிபதியாக� கா��திேகயா எ�6 ெப+ற ந� 
ஆறாவ� அறிைவ ;�க� எ�6� அ%த ஆறாவ� அறிவி� �ைண 
ெகா�" அ�, மக$ஷிகளி� அ�, உண�ைவ Tக�%� தன��, 
உ�வா��த	 ேவ�"� எ�6� கா!"கி�றா�க,. 

க�ணி� நிைனைவ உயி�ட� ஒ�றி நிைனைவ வி�ைண ேநா�கி# 
பா&0சி அ%த� ��வ ந!ச�திர�திலி�%� வ�� உண�ைவ� கவ�%� ந� 
உடC��, ேச�#பி�த	 ேவ�"�. 

இைத�தா� காய�$ ெஜப� எ�6 ெசா	வா�க, 

1.வCவான உண�விைன நா� Tக�%� அ%த உண�விைன� த� 
உடC��, ேச��� வலிைமைய� R!ட ேவ�"� 

2.இ�தா� உ�ைமயான காய�$ ெஜப�. 
3.L$யைன# பா��� காய�$ ம%திர�ைத0 ெசா	வதனா	 பலனி	ைல…! 
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“உதய�…” கிைட$% வி!டா) உ�ைம நிைல எ)லா� D2#%வி&� 

  

உயி$� உ�ைம நிைல எ3கி��கி�ற�…? உயி$� �7#: �7#பத+�0 
Dவாச நிைல ேவ�"ம#பா. உயி� எ#ப70 Dவாச நிைலயி	 உ,ளேதா 
அ%த� த�ைமதா� இVAலகி	 உ,ள எ	லா# ெபா�,கB�. 
1.”ந!ட க	 ேபDேமா.. நாத� உ, இ��ைகயி	…!” எ�6 ப7�தி�%தாC� 

2.அ�க	C��� ம�ணி+�� உயி�� �7#: உ,ள�. 

எ#ப7 மனித� Dவாச�தி	 உயி�� �7#: உ,ளேதா அ�ேபா	தா� 
ம�ணி+�� க	லி+�� ம"வி+�� மைல��� Mமியி	 இ�%� 
எ"�தி"� திரவ� த�ைமயி	 உ,ள ந/� ம+ற திரவ3கB��� 
உேலாக3கB��� எ	லா இய+ைக� த�ைம.,ள மர� ெச7 ஜ/வராசிக, 
எ	லாவ+6��ேம உயி�� �7#: உ,ளத#பா. 

அ"#: எ$%� ஆவி ெச	C� ெபா2� அ%நிைலயிC� உயி�� �7#: 
உ,ளத#பா. உயி�� �7#: எ�ப� ஜ/வ அE�க,தா�. 
1.அVவE�களி� த�ைமயிேல L$யனி� ஒளிைய ஈ��� 

2.இய+ைக� த�ைமயினா	 வ%த எ	லாேம 

3.மனித� எ#ப70 Dவாச நிைலைய இ2�� வி"கி�றாேனா 
அ%நிைலயி	தா� எ	லாேம Dவாச நிைலயி	 உ,ளத#பா. 
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உேலாக3களி� த�ைமெய	லா� எ%நிைலயி	 வ%தத#பா…? 

ம�ணி	 இ�%� கா%த�ைத.� ெச�: ெவ,ளி எ�ற பத� பி$��� 
நில�க$ைய.� எ#ப7 எ"�கி�றா�..? நில�க$�� இவ� ெசா	C� 
காரண3க, பல ஆயிர� ஆ�"கB�� ;� நில��ட� ப7%த (ம7%த) 
மர3க,தா� நில�க$ ஆகிவி!ட� எ�6. 

அ%த நிைல இ	ைலய#பா…! 

அ%நிைலயி	 உ,ள ம�ணி� உயிரEவி� ஈ�#:� த�ைமயினா	 
அ0L$யனி� ஒளி�கதி�க, அ�ம�ணி	 தா��� ெபா2� அ%நிைலயி	 
உ,ள உயிரE�கைள அ�ம� ஈ��கி�ற�. 

பல ேகா7 ஆ�"களாக ஈ��தத� விைளவா	 நில�க$ ப7வ3க, 
அ%நிைலயி	 உ,ளத#பா. அ#ப7வ3க, த�ைமயி	 இய+ைக அ#ப7ேய 
இ�%� வி!டா	 அ%நிைலயி	 அ#ப7ேய இ�%தா	 

1.அ%நிைலயி	 வள�� ம� வள3க, தாவர3களி� நிைலயி	 ெப�� 
M$#ைப அைட%தி��கலா�. 
2.அ3ேக வள�� பயி�க, ெப�� அமி*தமாக இ�%தி����. 

இய+ைகயி� த�ைமைய உண�%திடாம	 இ0ெசய+ைக ஆவலி� 
உ%தலி	 மனித� ைவ�த விைனய#பா… “Dர3க� ெவ!"வெத	லா�…!” 

உ� அறிவி+ேக வி"கி�ேற�. இ#ெபா2� நில�க$ எ"��� இட�தி	 
எ	லா� தாவர3க, நிைல அ�6 எ#ப7 இ�%த�…? எ�6 எ�ணி#பா�…! 

ெந&ேவலியி	 விைள%த பழ3க, பலா ;%தி$ �சியி� த�ைம அ�6 
எ#ப7 இ�%த�…! இ�6 எ#ப7 உ,ள�…? 

ேசாைலவன�ைத அழி�கி�றா�. Mமியி	 உ,ள உேலாக�ைத எ	லா� 
ேதா�7 எ"�கி�றா�. 
1.அVAேலாக�தி� த�ைமயிேல மி�சார� எ"�� Mமிைய0 
ேசாைலயா��கி�றானா�. 
2.D+6கி�றா� பா��தாயா…… உலக� ேபாலேவ மனித'�…! 
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உேலாக� த�ைமெய	லா� அ%த%த இட�தி+�� த�%த ம� Dைவயி	 
ப7வ�தா�. த3க0 Dர3க� எ�கிறா�. 
1.அ%த� த3க0 Dர3க� உ,ள Mமியி	 வள�� பயி� அத'ைடய 
�சியி	தா� இ�%தி"�. 
2.இ#Mமியி� த�ைமயிேல இ�மனித'�� அறிவி	 வராத ெபா�கிஷ3க, 
பல உ,ளன. 
3.அ#ப7வ3க, உ,ள நிைலயி	 தா� அ%நிைலயி	 வள�� பயி�கB� 
அத'ைடய �சி.�…! 

ெசா	வ� அ��தமாகி�றதா…? 

மனித� ெசா	கி�றா� அ%த%த ஊ$	 உ,ள த!ப ெவ#ப நிைல எ�6…! 

அ� அ	ல…! இ%த ெம& ஞான# பாட�தி� ெதாடைர0 சிறிதளA 
:க!7வி!டா	 

1.உ� உதய எ�ண� அதி	 எ#ப70 ெச	கி�ற�…? 

2.அ%நிைலையேய ஈ���� ெகா,…! “உதய�…” கிைட�� வி!டா	 உ�ைம 
நிைல எ	லா� :$%�வி"�. 

ஆகேவ தியான� எ"#பெத	லா� உ�', இ���� அE உ�', 
D+றி� ெகா�ேட இ���� ெபா2� உ� நிைலயி	 கவன ஈ�#: 
ம�டல�தி� (:�வ ம�தியி	) த�ைமயி	 பா&கிற�. 
1.உ� Dவாச நிைலைய அ3ேக ஒ� நிைல#ப"�தி"� ேபா� 

2.அ%நிைலயி	 ந/ எ�E� எ�ண�தி+� உதய� கிைட��வி"கி�ற�. 
3.உ� வழியி	 உ�ைம நிைலக, உண�� த�ைம உ� உயிரEவி+� 

4.அVெவாளியி� கதி�க, ஒளி�க+ைறக, அத/தமாக# பா&கி�ற�. 

தியான நிைலயி� ;ைற :$%ததா…? 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

இ%த# பிரபJச� அழி%தாC� இதி	 ஒளியான உண�Aக, இ%த� ��வ 
ந!ச�திர�தி� ஈ�#: வ!ட�தி	 அத/தமாகி�ற�. 
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ஒளியி� உடலாக அ� ஒ� பிரபJசமாக மா6கி�ற�. ந� L$ய �"�ப� 
எ#ப7ேயா இைத#ேபால உயிரE ேதா�றி… ஒளியி� உடலா��� “அ� 
ஒ� பிரபJச�”. 

இ�'� எ3ேக.� உ�வா�கவி	ைல. இ#ெபா2� இ� உ�வா��. 

அ#ப7 உ�வா��� த�ைம வர#ப"�ேபா� நாளைடவி	 இத'ைடய 
வள�0சியி	 ஒளியான பிரபJசமா��. 

1.எ�தைனேயா ேகா7 L$ய�க, உ�வானாC� பிரபJச3க, 
உ�வானாC� 

2.உயிரE ேதா�றி பிரபJச�தி� த�ைம அைட.� 

3.ஒ� ஒளியி� உண�வி� பிரபJசமாக அைம.� த�ைம 

4.நம� பிரபJச�தி� நிைலகளி	 இ�%�தா� உ�வா��. 

நம� எ	ைலயி	 அ%த� ��வ எ	ைலயி	 தா� இ%த# பிரபJச3க, 
அைம%� இ��கி�ற�. 

எ�…? 

��வ ந!ச�திர�தி� உண�Aக,. 

இ� வள�0சி அைடய#ப"�ேபா� அ"��…, இத'ட� ேச�%த 2000 L$ய� 
�"�ப3க, அ�A� வள�0சி அைடய#ப"�ேபா� அ�A� இைண%� 
ஒளியி� சிகரமாக மா6�. 

அ%த நிைல உ�#ெபற எ�தைனேயா ேகா7 ஆ�"க, ஆகிவி"�. 

1.இ�#பி'� ந� உயி$� த�ைம வர#ப"� ெபா2� எ�6ேம ஏகா%த 
நிைலயாக 

2.இ%த உடC��, சி�கி உடைல வள���� உண�Aகளாக இ	லாதப7 

3.உயிைர# ேபா�6 ஒளியி� உண�வாக நJைச ஒளியாக மா+6� த�ைம 
ெப6கி�ற�. 
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ஏென�றா	 சிறி� கால� தா� நா� வா*கி�ேறா�. இராேம5வர�தி	 
அைத�தா� கா!"கி�றன�. 

சிறி� காலேம வா2� இ%த மனித உடலி	 வா2�ேபாேத நம��, 
மனைத� �வி�� ஒ�றா��� த�ைம வர ேவ�"�. 

இ%த உடC��, பைகைம எ�ற த�ைம விடாதப7 ��நாத� கா!7ய 
அ�, வழியி	 அ�, எ�ற உண�ைவ� தன��, ேச��� உயிெர�ற 
உண�வி� த�ைம நம��, ஒ�றா��த	 ேவ�"�. 

சாதாரண மனித'� இைத� ெத$%� வா*வத+காக# :ராண3கைள 
ைவ�� ஒVெவா� நிைல.� ெகா�" வ�கி�றன� ெம& ஞானிக,. 
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%�D?$%� உண0'கைள நா� ந8�கினா) தா� மகி<.சிைய 
அFபவி�க ;�C� 

  

வயைல உ2�� ேபா� சீதா எ�ற �ழ%ைத கிைட�த�. அைத ஜனக0 
ச�கரவ��தி எ"�� வள��தா� எ�6 காவிய3க, R6கிற�. 
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ஜனக0 ச�கரவ��தி யா�…? 

நா� உ2� பயி$"� ேபா� அ%த# பயி$லி�%� வர�R7ய மண� Dைவ 
ெகா�டதாக இ��கிற�. அ� தா� சீதா. அைத0 L$யனி� கா%த ச�தி 
கவ�%� ைவ��� ெகா,கிற�. “சீதால!Dமியாக…” அ%த ஜனக0 
ச�கவரவ��தி சீதாைவ� த��# பி,ைளயாக எ"�� வள��கி�றா�. 

நா� உ2� பயி$!" அதிேல விைள%தைத உணவாக உ!ெகா,B� ேபா� 
அ%த0 Dைவயி� ச�� நம��, எ#ப7 வள�கிற�…? எ�ற நிைலைய 
இ#ப7� ெதளிவா��கி�றா�க, ஞானிக,. 

கா!7ேல விைள.� பயி�க, ெவளி#ப"��� ச�திைன.� L$யனி� 
கா%த ச�தி எ"��� ெகா,கிற�. L$யனி� கா%த ச�தி கவ�%� 
வள��கிற�. ஆனா	 அ� விஷ0 ெச7களாக இ��கி�ற�. 

இ#ப7 இ�தைகய இர�" விதமான உண�வி� ச��கB� (ந	ல பயி�க,, 

கா!7ேல விைள.� விஷமான பயி�க,) உலகி	 பரவ#ப"� ேபா� அ%த 
உண�வி� இய�க�ைத நம��� ெதளிவா��கி�றன�. 

அ#ேபா�… ந+�ண� ெகா�ட சீதாைவ தி�மண� ெச&ய வ	லைம 
ெப+றவ�க, அவரவ�க, திறைமகைள� கா!"3க,…! எ�6 
பைறசா+6கி�றன�. 

பைறசா+6� ேபா� அவரவ�க, வி	ைல எ"��� �றி ைவ�� ம+றவைர 
வ /*��கி�றன�. ெச7 ெகா7களி	 விைளவைத.� அதனி� மண�ைத0 
L$யனி� கா%த ச�தி எ"��� ெகா,B� ேபா� அைத எவெரெவ� 
Tக�கி�றனேரா அ%த உண�வி� ெசா	லாக ெவளி#ப"�தி ம+றைத 
வ /*��கி�றன�. 

1.உ2� பயி$!ட உண�Aக, ஒ�ைற அரவைண�கிற� எ�6�… 

2.அ#ேபா� மகிழ0 ெச&.� எ�ண3க, வ�கிற� எ�6� ெதளிவாக� 
கா!"கி�றா�க, 

3.ஆனா	 விஷ� ெகா�ட ெச7யி� உண�ைவ நா� Tக�%� வி!டா	 
உடேன அல6� த�ைமயாக வ�கிற� எ�6� 

4.Tக�%தவைர வ /*�த0 ெச&கி�ற� எ�6� கா!"கி�றன�.. 
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உ2� பயி$ட#ப!டைத உணவாக உ!ெகா,B� ேபா� அ%த உண�வி� 
ெசா	லாக விைளய#ப"� ேபா� ேக!ேபா� நிைலகைள அ� 
அரவைண��� த�ைமயாக வ�கிற�. 

இ%த உண�Aகளி� இய�க3கைள� ெதளிவா��வத+காக 

1.எ�ண3க, எ#ப7 உ�வாகிற� எ�6�…? 

2.Dைவ�ெகா#ப உண�Aக, உ�வாவ� “அ� தா� எ�ண�…” எ�6� 

3.இைவ எ	லா� உ�வா��பவ� அைன�தி+�� ச�கரவ��தி (ஜனக�) 
L$ய� எ�6� ெதளிவா��கி�றா�க,. 

சீதாைவ� தி�மண� ெச&ய அவரவ�க, ைவ�தி���� வி	ைல� 
(ஆ.த�) கா!7� திறைமகைள� கா!"கி�றா�க,. ஆனா	 இராமேனா 
“த/ைம விைளவி��� அ%த வி	ைலேய ஒ7��வி"கி�றா�…!” 

ஒ7�தபி� த/ைமயான எ�ண3கைள ந/�கிய பி� அ%த0 சீதாைவ� 
த�'ட� அரவைண��� ெகா,கிறா�. 
1.அரவைண��� த�ைமயாக ம+ெறா�ைற மகி*0சி.ட� தன��, 
எ�ணினா	 

2.அ%த0 ச�தி த�'ட� இைண%ேத வா2� எ�6� அைத� 
“க	யாணராமா…” எ�6� ெசா�னா�க,. 

ஆகேவ நா� காைல ��வ தியான�தி	 ��வ ந!ச�திர�தி� ச�திைய 
எ"�� ந� உடC��, பரவ0 ெச&� த/ைம ெச&.� பைகைம 
உண�Aகைள எ	லா� ஒ7��விட ேவ�"�. அ#ேபா� நா� மகி*0சிைய 
அரவைண��� ெகா,கிேறா� – க	யாணராமா. 
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த� நிைலைய மா�றி� ெகா
ளாதவF�	… ந)ல ேநர;� ெக!ட 
ேநர;� வ#% அ��டாத�பா…! 

  

த� நிைல எ�ப� எ�ன#பா…? த� நிைலைய மற%திடாம	 ெஜப 
நிைலைய� R!7� ெகா, எ�ப� எ�ன#பா..? த� நிைல எ�றா	 
தியான�தி	 (ெஜப நிைலயி	) இ�#ப� ம!"� த� நிைல அ	ல…! 
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ம+றவ�க, எதி�0 ெசா	களாக உ�ைன ேநா�கி# ேபD� ெபா2� அதனா	 
உ� நிைல��� ேகாபதாப3க, வ��ெபா2� உ� எ�ண�தி	 
கல�கவி!" அதனா	 வ�� ேசா�ைவ.� ேகாப�ைத.� உ�', 
அட��� ெபா2� ந/ வ /சி"� எதி�0 ெசா	தா� த� நிைலைய மற%� ந/ 
ேபD� ெசா	. 

மனித வா*�ைகயி	 �"�ப நிைலயி	 �ைற.� நிைற.� எ	லாேம 
கல%�தா� வ%�வி"�. அ%நிைலயி	 மன0 ேசா�ைவ வளரவி!" அதி 
ச%ேதாஷ�ைத வளரவி!" வா*பவ� எ	லா� த� நிைல மற%� 
வா*பவ�தா�. 
1.Dவாச நிைல��� க"� எதி$க, தா� 

2.ேகாப;�… அதிேகாப;�… மிக மகி*0சி.�…! 

மனித வா*�ைகயி	 அ�: பாச� ஆைச ெசய	 கடைம எ	லாேம 
அவசியமான�தா�. வா*�ைக நிைலயி	 வ�� கYட�ைத எ�ணி� 
கல3கி அ%நிைலயி	 அவ� வி"� Dவாச� அவ� எ�ண நிைலயிேலேய 
கல%� மன0 ேசா�ைவ.� ெப�� சJசல�ைத.� அைட%� அ%நிைலயி	 
அவ� உட	 நிைலைய.� பாதி�� அவ� வா*�ைக நிைலயி	 ெதாழி	 
நிைலயி	 எ	லாேம இ�கYட நிைலக, தா� ெத$%தி"�. 

அ%நிைலயி	 இ�#பவ� வி"� Dவாச நிைலயினா	 த� �"�ப நிைல… 

அ%த இ	ல�தி� த�ைம… அவைன0 சா�%ேதா$� நிைல…! எ	லாேம 
மா6ப!"# ெப�� சலி#: நிைலயி	 நிைல ெப6கிற�. 

அ#ப7 ஆன�� “எ� ேநர� ச$யாக இ	ைல…!” எ�6 பல ேஜாசிய3கைள# 
பா���# பாவ ப$கார3கைள0 ெச&� எ	லாவ+ைற.ேம இ�மனித�க, 
�!70Dவ� ெச&� வி"கிறா�க,. 
1.ஆ�டவனி� ேம	 பழிைய# ேபா"கிறா�க, 

2.ம+றவ�களி� வா*�ைக எ	லா� ந	ல நிைலயி	 உ,ள�… என�� 
ம!"� ஏ� இ#ப7� ெகா"ைம ெச&கிறா&…? 

3.நா� எ�ன பாவ� ெச&ேதேனா..? எ�ெற	லா� ேவ�"கிறா�கள#பா. 

இ%நிைல�� ஆ�டவ� எ�ன#பா ெச&வா�..? 
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ச%ேதாஷ நிைலயி	 உ,ள ெபா2� சகல�ைத.� ெப+6 வி"கிறா�. 
அ%நிைலயி	 ஆ�டவ� என�களி�த�… ஆ�டவ� என�களி�த�…! 

எ�6 ெசா	கி�றா�. ஆ�டவனா அவ'�� அளி�தா�…? 

எ� ேநர� ந	ல ேநர� எ�கி�றா�…! 

1.இவ� ேநர� ம!"மா ந	ல ேநர�…? 

2.எ	லா ேநர3கB� ஒேர ேநர� தா�…! 

3.அவனவ� மன நிைலைய ைவ�� அவ� Dவாச நிைலயி	 வ�வ�தா� 
ந	ல ேநர;� ெக!ட ேநர;�. 

த� நிைல மற%திடாம	 எ�6 ;தலி	 ெசா�ேன�. எ%த நிைல 
வ%தாC� த� நிைலைய மா+றி� ெகா,ளாதவ'�� இ#ெபா2� 
ெசா	லிய ந	ல ேநர;� ெக!ட ேநர;� வ%� அ�7டாத#பா…! 

அதி ச%ேதாஷ நிைலயி	 உ,ளவ'��� த� நிைலயி	 அவ� வி"� 
Dவாச எ�ண அைலயி	 அவ'��� தா� பல வியாதிக, வ%� 
அ�"கி�றன. சலி#:� த�ைமயி	 உ,ளவ'��� வியாதி வ�கி�ற�. 
1.வியாதிைய விதி எ�கி�றா�க,. 
2.வியாதி.� விதி.� வ�வெத	லா� இ�மனநிைலயி	 இ�%�தா�. 

மன நிைலைய எ%நிைல��� மா+றிடாம	 அ%நிைலயி	 வி"� Dவாச 
நிைலதா� ஒVெவா� மனிதனி� வா*�ைக நிைலையேய நட�தி0 
ெச	கி�ற�. 
1.ஆ�டவ� ெச&யவி	ைல… 

2.அவனாகேவ ெச&வ�தா� அவ� வா*�ைக நிைலெய	லாேம. 

எ�ன#பா :$%ததா…? 

ஆகேவ ஒ�வ$� எதி�#:0 ெசா	ேலா பழி0 ெசா	ேலா ஒ�வ$� 
�ைறேயா ம+றவ$� ச%ேதாஷேமா எ�Aேம த� நிைலயி	 
இ�#பவ'�� அவ� மன எ�ண�தி	 வ%� தா��� ெபா2� 
அ%நிைலயி� எதி�#: அவைன அ�டாம	 

1.தா� எ"�த ஈ5வர ச�தியி� �ைண ெகா�" த�ைன� கா�� 

2.அ%த அ�, ஒளிைய ம+றவ���, பா&0Dவ� தா�…! த� நிைலயி	 
இ�#ப� எ�ப�…! 
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ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

நா� அைமதியானவ�. நா� சா%தமாகேவ தா� இ��கிேற�. நா� 
தியான�ைத� தா� ெச&� ெகா�ேட இ��கிேற�…, “ஆனா	 பா�3க,…” 

இ�தைன தடைவ “D�மா எ�ைன இட�� ெச&� ேபசினா	…” 

1.எ#ப73க நா� பா���� ெகா�ேடயி�#ப�…? 

2.உைத�க� தா� மன� வ�கி�ற� 

3.அ	ல� தி!"வத+��தா� மன� வ�கிற�… எ�பா�க,. 

ஆகேவ… இ#ப70 ெசா	லி� ெகா�" பிற� தவ6 ெச&.� உண�ைவ� 
தா� நம��, வள���� ெகா,கி�ேறாேம தவிர ந� உண�ைவ நம��, 
மா+றி� ெகா,B� வழியி	லாம	 ேபா&வி!ட�. 

தியானமி�%தாC� உலகி	 இ�, L2� நிைலக, வ��ேபா� நம��, 
இ%த நிைல தா� உ�வாகி�ற�. இைத#ேபா�ற நிைலகளி	 இ�%� நா� 
வி"ப"த	 ேவ�"�. 

அத+��தா� க�வி	 வள�� �ழ%ைதகைள ஞானிகளாக உ�வா��த	 
ேவ�"�. அ#ப7 உ�வா�க#ப"�ேபா� அவ�கB�� இ%த 
இ�ைளெய	லா� மா&��� ச�தி வ�கி�ற�. 

பல ெகா"ைமயான விஷ� த�ைமகைள.� ெகா"ைமகைள.� 
ெவ�றவ� ��வ ந!ச�திர�. அைத நா� எ"��� க�#பமாக 
இ��க�R7ய தா.� க�விலி���� �ழ%ைத.� ெபற ேவ�"� எ�6 
எ�Eத	 ேவ�"�. 

��வ ந!ச�திர�தி� ேபர�, ேபெராளி க�விலி��க�R7ய �ழ%ைத��� 
கிைட�க ேவ�"� எ�ற உண�A அைன�ைத.� ேச��க#ப"�ேபா� 
க�விேல அ%த அ�, ஞானி உ�வா�க#ப"கி�ற�. 

க�#பமான� எ�6 ெத$%தபி� அ%த# ப�� மாத;� எ%த� 
�ைறகைள.� வி!"விடாத/�க,. 

அ%த அ�ைள# ெபற ேவ�"� எ�ற உண�ைவ0 ேச��க#ப"�ேபா� அ� 
ஞானியாக உ�வாகி�ற�. 
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ஏென�றா	 இ#ப7 அவைன உ�வா�கினாC� ந� உண�A ப3� 
அவனிட�தி	 உ,ள�. 

அவ� வள�0சி அைடய#ப"� ேபா� ஒளியா�க#ப"� ேபா� அவ'��, 
விைள%த உண�Aக, 

1.அ%த# ப3கி� விகிதா0சார#ப7 நம��, பல த/ைமகைள ந/��� 

2.ந�ைம ஞானியா�க அவ� உதAகி�றா�. 

அவ'��, விைள%த உண�Aக, ெவளிவ%த பி� நா� எ	ேலா�� 
ேச��� அ%த உண�வி� த�ைம ெபற0 ெச&தாC� அவ� விைள%த பி� 
அவ'ைடய ப3� நம��� கிைட�கி�ற�. 

இ#ப7 ஒ�வ��ெகா�வ� இைண�� அ%த ஞானிக, ெப+ற நிைலைய 
எ	ேலா�� ெபற ;7.�. ஆக ஒ�6ட� ஒ�6 இைண%� தா� 
ஒVெவா�6� வா2கி�ற�. 

1.அ� சி6 �ழ%ைத எ�6 இ��கலா�… “அ� உயி�”. 

2.அ%த உண�வி� த�ைம தா& க�வி	 வள�கி�ற�. 
3.இ%த உண�வி� த�ைம ேச�%� உடலி	 விைளகி�ற�. அத+��த�%த 
உட	 அைம#:� அைமகி�ற�. 
4.உண�வி� ஞான�ைத அ%த உயிரEவா	 கவர ;7கி�ற�. 
5.அதனா	 பல த/ைமகைள ந/�கி"� அ�, ச�தி.� ெப��கி�ற�. 

ஆகேவ இ%த ;ைறைய� ைகயா�" பா�3க,. 
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“எ)லாேம…” ந� எ�ண$தி) இ�#% வ�வ% தா�…! 

  

பல சாமியா�கைள� க�7�#பா&. விர�தியி	 சாமியாராகி தா� 
ஆ�டவைன� காண# ேபாகி�ேற� எ�6 பல நா!க, அம�%� பல பல 
ெஜப3கைள ஓதி ஓ��ேபா� ெஜப மணிைய எ�Eகி�றா�. 



234 

 

ஆ�டவைன ெஜபி�க ெஜப மணிைய எ�ணி�தா� ல!சா�0சைன 
ேகா7யா�0சைன எ�ெற	லா� ெபய� L!7 ேகா7 தடைவ ல!ச� தடைவ 
ஆ�டவனி� நாம�ைத உ0ச$�கி�றா�க,. 

ெஜப மணியி	 எ�ணி� ெகா�ேட எ�ணினா	தா� அVவா�டவ� 
வ%� ஆசி�வதி#பாரா…? 

அவ� ல!சா�0சைன… ேகா7யா�0சைன… எ�6 ெஜபமி���� நிைலயி	 
சி6 தட3க	 வ%தி!டா	 அவ� நிைலயி	 ேகாப� வ�கிற�. 
1.அ#ெபா2� அவ� வி"� Dவாச நிைலேய மா6ப"கிற�. 
2.அ%நிைலயி	 எ#ப7ய#பா அவ� ஆ�டவ� அ�ைள# ெப+றிட 
;7%தி"�…? 

அவ',ேள இ���� ஆ�டவைனேய மற%�வி!" 
ெஜப�…ெஜப�…ெஜப� எ�6 ெச&கி�றா� ெஜப3களாக…! 

ஆ�டவ� எ3க#பா உ,ளா�…? அவ� ெஜப நிைல�� எ#ப7ய#பா அவ� 
வ%தி"வா�..? 

1.தன��,ேள இ���� ஈசனி� ச�திைய மற%�வி!" 

2.த�ைனேய தா� மற%� த� ெசயைல.� த� கால�ைத.� சிதற வி!" 

3.சாமியா� எ�ற நிைலயி	 ெஜப� ெஜபி��� கால�ைதேய வ /ண7�� 
வி"கிறா�க, பல சாமியா�க,. 

நா� ஆ�டவைன� காண# ேபாகி�ேற�… ஆ�டவ� எ�ப� யா� 
எ�பைத அறி%திடேவ Mரண அ�ைள.� தாேன ெப+றிடலா�.. ெப+6 
ம�கB�� அளி�திடலா� எ�6� பல சாமியா�க, ெஜப� ெச&கிறா�க,. 
கால�ைதேய கட��கிறா�க,. 

அV ஈ5வர� இவ'�� ம!"�தா� ெத$வானா…? ம+றவ���� ெத$ய 
மா!டானா…? அ�மேகசனி� ச�தி… அ� மகா ச�தி எ�ன…? எ�ப� 
யார#பா அறிய ;7.�…? 

1.உ�ைனேய ந/ வண3கிவி!டா	… 

2.உ� நிைலைய மா+றிடாம	… உ� எ�ண�தி� எ�ணெம	லா� ஒ� 
நிைல எ&��ெபா2� 
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3.உ� Dவாச நிைலயி� த�ைமயா	 “உ�',ேள உ,ள ஈசனி� ச�திைய 
ந/ க�7டலா�…!” 

“ஆ�7.� அரசனாகலா�…. அரச'� ஆ�7யாகலா�…!” எ�பத� 
ெபா�B� இ�ேவ. ஆ�டவனி� நிைல எ3ெக3� உ,ள� எ�6 
அறி%தி!டாயா…? 

“எ	லாேம எ�ண�தி	 இ�%� வ�வ�தா�…!” 
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எ)லாவ�றி/� %�வ ந!ச$திர$தி� ச�திைய இைண�	� ஒ� 
பழ�க� வர ேவ�&� 

  

உதாரணமாக ெவளியிேல ச�ைட ேபா"கிறா�க, எ�6 ைவ��� 
ெகா,ேவா�. ச�ைட ேபா"வைத# ெப�க, ந/3க, ேவ7�ைக பா��� 
வி!" வ%� சைமய	 ெச&தா	 எ�ன ஆ��…? 
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இ%த� கார உண�0சியா	 இர�" மிளகாைய அதிகமாக# ேபாட0 
ெசா	லிவி"�. அ#:ற� அ%த� �ழ�ைப ஊ+றி0 சா#பி"� ெபா2� நா� 
காரமாக இ��கிற� எ�6 ேபசாம	 அட�கி0 சா#பி!"� ெகா,கிேறா�. 

ெத$யாம	 மிளகாைய# ேபா!டதா	 �ழ�: அதிகமாக� காரமாக 
இ��கிற� எ�6 ந�மிட� ேக!டAடேன 

1.அ%த� கார உண�0சி (ச�ைடைய# பா��த உண�A) ெகா�" எ�ன 
ெசா	வ /�க,…? 

2.ஏேதா தவறி# ேபான� எ�6 ெசா�னாC�… 

3.எ�ைற��� ைவ�கிற மாதி$�தாேன இ�6� ைவ�ேத� 

4.உ3கB��� தா� எைத வாயிேல ைவ�தாC� இ#ப7� காரமாக� 
ெத$கிற�..! எ�6 

4.கணவனிட� ெசா�னா	 அ3ேக வ�: வ%தாயி+6. 

ஆனா	 அேத சமய�தி	 ச�ைட ேபா"பவைர� கணவ� பா���வி!" 
வ%தா	 எ�ன ஆகிற�…? 

வ /!7	 வ%� சா#பிட உ!கா�� ெபா2� அ%த எ$0சலான உண�A 
நா�கிேல இ����. ;தலி	 ஒ� வா&0 சா#பா!ைட எ"�� 
ைவ�தAடேன எ$0ச	 வ��. “எ�ன ந/ �ழ�ைப இ#ப7 
ைவ�தி��கிறா&…?” எ�ற ச�ைட வ��. 

இ� எ	லா� இ%த உண�Aக, நா� Tக�%தத+ெகா#ப எ#ப7 
இய��கிற�…? எ�ற நிைலைய நா� அறி%� ெகா�டா	 ேபா��. 
ஏென�றா	… 

1.ந� வா*�ைகயி	 ந�ைம அறியாமேல Tக�%த� எ#ப7 இய3�கிற�..? 

2.அைத நா� அதிகமாக� தி�#பி எ�E� ெபா2� அ%த� த/ய அE�க, 
ெகா�" நம��, எ#ப7� த/ைமக, வ�கி�ற�….? 

3.அVவ#ெபா2� அைத� �ைட�க� தவறினா	 

4.ந� உடலி	 எ�தைன த/3�க, விைளகிற�…? எ�பைத உ3க, 
அ'பவ�தி	 ெத$%� ெகா,ளலா�. 

இ%த� தியான�ைத0 சீராக� கைட#பி7#பவ�கB��� ேகாப� வ�கிற� 
எ�றா	 உடேன அைத மா+றி� ெகா,கிற/�க,. 
1.மா+ற� ெத$%தவ�க, இ%த� ேகாப�ைத விடாதப7 
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2.அைத எ#ப7 எ#ப70 சமாளி�க ேவ�"�..? எ�ற ஞான� உடேன 
வ%�வி"கிற�. 

இ	லாவி!டா	 சில �"�ப3களி	 பா��ேதா� எ�றா	 ஒேர ச�ைடயாக 
இ����. அ#:ற� அ%த உண�A வ%த பி+பா" அ"��… அைத# 
பJசாய��0 ெச&தா�க, எ�றாC� அவ�கB��� “ச$ பாதி” இ� ேபா��. 

உ3க, பிைழ#ேப எ#ெபா2� பா��தாC� இ#ப7�தா� இ����..! 
எ�பா�க,. 

அவ�� அ%த0 சலி#பாக எ"��வி!" ெகாJச ேநர� கழி�� வ /!"��0 
ெச�றா	 அ3ேக அவ�க, வ /!7C� இேத ச�ைட வ��. இேத 
உண�A#ப7 தா� வ��. 

பJசாய��0 ெச&.� �"�ப3களி	 எ	லா� ந/3க, பா��கலா�. 

இ%த உண�Aகைள� தன��, எ"�� வ /!7	 இர�" தர� இவ�க, 
ஏதாவ� ெசா	லி� ெகா�7�%தா	 

1.நா� ெசா	லி� ெகா�ேட இ��கிேற� 

2.உ� பிைழ#ேப இ#ப7�தா� இ��கிற�..! எ�6 ெசா	லி0 ச�ைட 
ேபா"வா�க,. 

ஏென�றா	 Tக�%த அ%த� த/ைமயி� உண�Aக, தா� ந�ைம 
இய��கிறேத தவிர நா� இய3கவி	ைல. 

ஆகேவ ந�ைம எ� இய��கிற�..? எ�ற நிைல��� தா� அ%த0 ச�தி 
வா&%த ��வ ந!ச�திர�தி� உண�Aகைள உ3கB��, கல�க0 
ெச&கிேறா�. 

இ3ேக உபேதசி��� ெகா�7���� ெபா2� உ3க, எ�ண3க, 
R�ைமயாக இைத� கவ�%� ஆழமாக# பதிவா�கி� ெகா�டா	 

1.அதிகாைல ��வ தியான�தி	 அ%த0 ச�திகைள# ெப6வத+� 
உ3கB�� ஏ�வாக இ����. 
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2.அ#ெபா2� இ%த# பதிவி� த�ைமைய மீ�"� எ�E� ெபா2� அ� 
உ3கB��� கிைட���. 

ஒ�வ� ேவதைன#ப"கி�றா� எ�றா	 ேக!டறிகி�ேறா�. அறி%த பி� 
அ"�� எ�ன ெச&ய ேவ�"�..? 

அ%த உண�A தனி�� ந� உடலிேல விைள%� விட�Rடா�. மிளகா& 
தனியாக இ��கிற�. எ"��� தனியாக0 சா#பி!டா	 ந� வாயிலி���� 
எ0சி	 எ	லா� காணாமேல ேபா&வி"�. 

ஆனா	 அேத மிளகாைய� �ழ�பிேல சீராக# ேபா!" இைண�தAடேன 
அ%த உண�0சி��� த�%த மாதி$ எ0சி	 உமி* ந/� அதிகமாக0 
Dர�கி�ற�. 

1.தனி�த மிளகா& உமி* ந/ைர� காணா� ஆ��கிற�. 
2.ம+ற ெபா�Bட� ேச��க#ப"� ெபா2� உமி* ந/ைர0 Dர�க0 ெச&� 
அ%த0 Dைவைய ஊ!"கிற�. 

இ#ப7 ேவதைன#ப"கிறாேர…! எ�6 அைத எ�ணி வி!டா	 நா� 
அ�வாக ஆகி�ேறா�. தனி�த மிளகாைய0 Dைவ�த உண�A ேபா�6 
தா� வ��. 

ஆகேவ �ழ�பிேல அைத# ேபா!" எ#ப70 Dைவயாக மா+றி� 
ெகா,கிேறாேமா இேத ேபா	 த/ைமயான உண�Aகைள Tக�%த பி� 
அதனி� வலிைம நம��, ேபாகா� ��வ ந!ச�திர�தி� ச�திைய 
எ"��� த"��� ெகா,B3க,. 

அத+��தா� இ%த# பயி+சி..! 
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ேநாK ந8�	� பயி�சி 
  

எ%த ேநாயாக இ�%தாC� மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி எ3க, உட	 
;2வ�� படரேவ�"� ஈ5வரா… எ3க, உடலி	 உ,ள இர�த3க, 
;2வ�� படர ேவ�"� ஈ5வரா.. எ�6 :�வ ம�தியி	 எ�6 
எ�E3க,. 
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1.ந� உடலி	 ஐ%� அ	ல� ஆ6 லி!ட� தா� இர�த� உ,ள� 

2.அ%த இர�ைத�ைத அ7�க7 P&ைம#ப"�தி� ெகா�7�%தாேல 
ேபா�மான� 

3.இர�த�தி	 த/ைமக, உ�வாகா� த"��� ெகா,ள ;7.� 

தைலயிலி�%� கா	 வைர மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி ெபறேவ�"� 
எ�6 ஒ� ச���ேலச� (CIRCULATION) ேபா�6 100 ;ைற 200 ;ைற 
எ�E3க,. அைல அைலயாக# அ�, வ!டமாக# படர0 ெச&.3க,. 

1.எ� உட	 ேநா& ந/3க ேவ�"�. 
2.என�� ேநா& இ	ைல எ�6 எ�E3க,. 
3.அ%த மக$ஷிகளி� அ�, ச�தி எ� உட	 ;2வ�� பட�கி�ற�. 
4.எ� உடலிC,ள வலி ேவதைன ேநா&க, அைன��� வில�கி�ற� 
எ�6 

5.இைத ம!"� எ�ணி� தியானி��# பா�3க,. 

உ3க, வா*�ைகயி	 எ�தைகய ெகா7ய நிைலகைள Tக�%தறிய 
ேந�%தாC� அ%த� ெகா7ய உண�Aக, உ3கB��, வரா� த"�க அ%த� 
��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ# ெப63க,. 

��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ வCவா�க அைத� தியானி�� உ3க, 
உடC��, ேச��� உ3க, உடலி	 உ,ள அE�கைள வCவாக ஆ�க 
;7.�, 

மனித� ஒ�வனா	தா� அ%த� ��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ எ"��� 
தன��, ஒளியான அE�களாக ஆ�க ;7.�. 

��வ ந!ச�திர�தி� உண�ைவ அ7�க7 எ"�� ந� உடலி	 உ,ள 
இர�த3களி	 கல�க0 ெச&ய ேவ�"�. இர�" I�6 தடைவ பழகி 
வி!டா	 அ%த அ�, ச�தி நம��, R7� ெகா�ேட வ��. 

அைத# ப+6ட� ப+6� ெபா2� அ%த அக5திய� ��வனாகி ��வ 
மக$ஷியாகி ��வ ந!ச�திரமான அதனி� ஈ�#: வ!ட�தி+�, நா� வாழ 
;7.�. 
1.ேந+6 ந�றாக இ�%ேத�… 
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2.இ�6 ேந+ைற� கா!7C� ந�றாக இ��கி�ேற�…! 

3.நாைள இ�'� ந�றாக இ�#ேப�…! எ�ற இ%த உண�ைவ 

4.அ2�தமாக உ3கB��, எ"��# பா�3க,. 

மன நல;� உட	 நல;� உ3கைள� ேத7 வ��…! எ�E� எ�ணேம 
இைறவ�. ந/ எைத எ�Eகி�றாேயா ந/ அ�வாகி�றா&..! 

உ3கைள ந/3க, ந�:3க,. உ3களா	 நி0சய� ;7.�…! 
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ந� உட/�	
 மைற;கமாக ஈ0�	� (7வாசி�	�) த8ைமயி� 
உண0'கைள மா�றி� பழக ேவ�&� 

  

த/ைம ெச&.� உண�Aகைள நா� Tக�%� வி!டா	 

1.அ� ந� ந	ல �ண3கைள0 ெசயல+றதா�கி அைத அட�கி வி"கி�ற�… 

வ3� ேபா!"வி"கிற� 
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2.பி� அதைன அ� த� இ�#பிடமாக ைவ��� ெகா,கி�ற�. 
3.இைத� தா� ஓ;��, ஓ…� ஓ;��, ஓ…� எ�6 ெசா	வ�. 

நா� Dவாச�தி� Iல� எ"��� ெகா�ட� உயி$ேல ப!" ஓ… எ�6 
பிரணவமாகி ஜ/வ அEவாக ஆனாC� கார உண�0சிகைள� P�"� 
உண�ைவ (ேகாப�ைத) நா� Dவாசி�தா	 அ� உயி$ேல ப!" ஓ… எ�6 
ஓ3கார நிைலைய இய�க#ப"� ேபா� அத� வழி தா� அ%த நாத3க, 
வ��. 

ஒ� மாவி� Dைவ சமமாக இ�%தாC�… எ%ெத%த0 ச�திைன (காரேமா 
:ளி#ேபா இனி#ேபா) அத+�, ேச��கி�ேறாேமா அத+�� த�க அதனி� 
Dைவ மா6கி�ற�. நா� Dைவ��� ேபா� அதனத� உண�வி� ஒலிகைள 
நம��, எ2#:கிற�. 

அதாவ� 

1.ச#… எ�6 இ���� ெபா�ளி	 கார�ைத0 ேச��தபி� 

2.வாயிேல ேபா!டா	 5..ஆ…ஆ…! எ�6 அத'ைடய ஒலிக, 

3.ஓ…! எ�6 அதனி� உண�வி� ச�தி வர#ப"� ெபா2� அதனி� 
இய�கமாகேவ மா6கி�ற�. 

ஒலியி� நிைலக, எ#ப7 எதனத� நிைலயி	 ெசய	ப"கி�ற�…? எ�ற 
நிைலைய ேவத3களி	 ெதளிவாக� கா!ட#ப"கி�ற�. 

உதாரணமாக ஒ� ேகாப#ப"ேவா$� உண�A நம��, அதிக$�தா	 அ%த 
உண�வி� த�ைம நம��, ம+றைத� ெகா�6 வி23�� உண�வாக 
வள�%�வி"�. 

அேத மாதி$ பிற�ைடய ேநா&கைள# பா����ேபா� அவ�க, உண�ைவ 
Tக�%தா	 

1.அவ$� கச%த வா*�ைகைய Tக�%த பி� அ� நம��, மாறி… ந� 
வா*�ைக.� கச%த வா*�ைகயாக மா+றி வி"கி�ற� 

2.இVவா6 மாறி (மாறி – மா$) வ�வைத மா$ய�ம� எ�6� 
கா!"கி�றா�க,. 
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ஒ�வ� வள�0சி ெப+6 வா2� நிைலகைள நா� காE� ெபா2� நா� 
அ3கலா&கி�ேறா�. பா�…! எ�தைன ேப��� நா� உபகார� ெச&ேத�…? 

த�ம�ைத0 ெச&ேத�… எ	லா� ெச&கி�ேற�… ஆனா	 இவ�கேளா எ#ப7 
எ#ப7ேயா ெகா,ைள அ7�கி�றன�. அவ�க, ம!"� எ#ப7ேயா இ�6 
வள�%� ெகா�ேட ேபாகி�றா�க, எ�6 எ�Eகி�ேறா�. 

1.அவ�க, தவ6 ெச&� வள�கிறா� எ�6 வ�� ேபா� அவ�க, 
உண�ைவ� தா� Tக�கி�ேறா� 

2.நம��, வள�� ந	ல �ண3கைள இழ%� வி"கி�ேறா�. 

இைத� தா� அ3கேள5வ$ ேகாவிலி	 �ழ%ைதைய �டைல உ�வி 
மாைல ேபா"வதாக� கா!"கிறா�க,. 

நம��, ந	ல உண�வி� த�ைம வள�0சி அைடய#ப"� ெபா2� 
தன��, வள�� ந	ல �ழ%ைத வளரா� அைதேய பிள%� வி"கிேறா� 
எ�ற இ%த உண�ைவ� கா!"வத+�� தா� அ3கேள5வ$ ேகாவிலி	 
சிைல�� ;� �ழ%ைதைய ம7 மீ� ைவ��# பிள�கிறா� எ�6 
கா!"கிறா�க,. 

ஏென�றா	 அவ�க, தவ6 ெச&� வள�கி�றா�க,…! நா� ெத&வ3கைள 
வண3க#ப"� ெபா2� பா�… அவ�கB���தா� அ,ளி� ெகா"�கிறா� 
எ�6 

1.அவ�க, ெச&.� தவைற�தா� நா� உண�கிேறாேம தவிர 

2.அ%த உண�வி� அE�க, வ%தா	 ந	ல அE�கைள வளரா� 
தைட#ப"��கி�ேறா� எ�பைத அறியவி	ைல. 

இ#ப7 ந� உடC��, மைற;கமாக ஈ���� உண�Aகைள மா+றி 
அைம��� நிைலைய� ெதளிவாக� கா!"வத+�� தா� அ�தைகய ெத&வ 
உ�வ3கைள# ேபா!"� கா!"கி�றா�க,. 

இைதெய	லா� நா� ெதளிவாக� ெத$%� ெகா,ள ேவ�"�. வ�� 
த/ைமகைள எ	லா� மா+றி# பழக ேவ�"�. அத+�� தா� இ%த 
உபேதச�தி� வாயிலாக ஞானிக, உண�Aகைள# பதிA ெச&கிேறா� 
(ஞான��). 
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ஈMவர ச�திைய தியானி$%� ெகா�ேட ெப�� Dனித$%ட� வா<#திட 
ேவ�&�   

  

பல மகா�க, ேதா�றி L!Dம நிைல ெகா�" L!Dம நிைலயி	 வா*%� 
இVAல�டேன கல%�,ள மாெப�� உலகம#பா இVAலக�. இVAலகி	 
உ,ள நிைல ம+ற எ%த உலக�திC� இ	ைலய#பா…! 
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ஒ�6ட� ஒ�6 பி�னிய நிைலயி	தா� இVAலகேம உ��" 
ெசய	ப"கி�ற�. எ	லாேம ஒ�6ட� ஒ�6 பி�னிய நிைல ெகா�" 
தா� நட%� ெசய	ப"கி�ற�. 

நம�� ;தலி	 ேதா�றிய எ	லா# ெப$யவ�கB� (ஞானிக,) ந�;ட� 
ெதாட�:ைடய ெப$யாவ�க,தா�. நா� பல ெஜ�ம3க, எ"�� வா*%த 
நிைல ெகா�" ந�;ட� ஒVெவா� ெஜ�ம�திC� ெதாட�:ைடேயா� 
எ	லா இட�திCேம உ,ளா�க,. 

ெசா%த� எ�ப� ஏத#பா..? நம��0 ெசா%தமாக எைதய#பா ஏ+6� 
ெகா,வ�…? எைத வி"வ�…? 

1.எ	லாேம நம��0 ெசா%த�தா�. இVAடC� நம��0 ெசா%தமான உட	 
தா�. 
2.பல நிைல ெகா�" பல� ெசா	வா�க,. இVAட	 நம��0 
ெசா%தமி	ைல எ�6…! 

3.”பய�…! எ�'� ேபைய அக+றிவி!டா	…….” இVAடலி	 இ�%ேத 
எVவளA நா!க, ேவ�"மானாC� ந� உயி$ன� ெசய	படலா�. 

இய+ைகயி� ச�தியிலி�%� ச�தியாக உயி� ெப+6 வா2� எ	லா 
ஜ/வெஜ%��கBேம அ0ச�தியி� ெசா%த��ட� சகல�ைத.� ஒ�றாக 
எ�ணி வா*%தி!டாேல வா*%த வா*�ைகயி� நிைறைவ� காணலா�. 

எதிC� சலி#:� ச3கட;� ேதா�6� நிைல ெகா�" எ�ண�ைத0 
ெசC�திடாத/�க,. 
1.சலி#:� ேசா�A� வ�வதினா	தா� பல ச3கட3க, ந�ைம அ�7 

2.அதனா	 ந� உட	 நிைல��� உயி� நிைல��� ெப�� ேக" 
விைளவி�� 

3.உலக வா*�ைகயி	 ப+ற+றவராக ந�ைம ஆ�கி 
4.ந�ைம ஒ� பகைட�கா&ேபா	 ந�ைம நாேம ஆ�கி� ெகா�", 

5.வா*%த நிைலயி	 தி�#தி.� திற'� அ+6# ெப�� ச3கட��ட� ந� 
ஜ/வா�மா பி$%� ெச	C� நிைலயி	 

6.ெப�� ச3கட��டேன அVவா�மா பல Z6 ஆ�"க, சலி#:ட� 
D+றி� ெகா�ேட ெப�� ஈன# பிறவியாக# பிறவி எ"�கிற�. 
7.அதிலி�%� மாறி வி"ப"� நிைல�ேக அVவா�மாA��0 ெசயC� 
திற'� இ	லாம	 ேபாகிற�. 
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அVவா�மா ;7வி	லாம	 பல நிைல ெகா�ட உயி$ன3கைள# 
(உட	கைள) ெப+6 

1.அ�தைகய ச3கட நிைல ெகா�ட நிைலயி	 

2.இ%த உலகி	 எ�ணிலட3கா# பல ஆ�மா�க, D+றி� ெகா�ேட 
உ,ள�. 

ஆகேவ இைத# ப7��� ஒVெவா� உயிரா�மாA� அவரவ$� நிைல 
ெகா�" ந� உடலி	 உ,ள உயிரா�மாவி+� நா� எ�6ேம த/3� 
ெச&யலாகா�. இைத ஆழமாக மனதி	 ைவ��� ெகா,B3க,. 

நா� எ"��� ஒVெவா� Dவாச நிைல.� ெகா�"தா� எ�ண3க, 
வ�கிற�. இVAயி� ஆ�மாவி+� அ%த%த� த�ைமகைள அVவா�மாவி	 
பதிய ைவ�கிற�. 

இ%த# Mமியி	 ெஜனி�த நா, ;த+ ெகா�" எ"�த Dவாச அைல.�… 

எ�ண நிைல.�… ச#த அைலகB�… ந�ைம0 D+றி� ெகா�ேட உ,ள 
நிைலயி	 ந� ஆ�மாவி+� எ	லா நிைலகB� ெத$%� ெகா�ேட தா� 
உ,ள�. 

இVAடைல வி!" ஆ�மா பி$%� ெச�றாC� ந� ஆ�மா உடCட� 
இ���� ெபா2� நம�� நிைனவி	 நி+காத சில ெசய	கB� சி6 பிராய 
நிைனAகB� அVவா�மாைவ0 D+றிேயதா� ந� நிைனவைல.� ச#த 
அைல.� D+றி� ெகா�7����. 

வா*%த கால�தி	 பல ந�ைம த/ைமக, எ	லா� கல%�தா� 
வா*%தி�#ேபா�. எ%த நிைலயிC� ந� எ�ண;� ச#த அைலகB� ந� 
ஆ�மாைவ0 D+றி� ெகா�ேட உ,ள நிைலயி	 

1.நா� இனி வா2� – வா*%த நா!களி	 நா� எ"�த Dவாச அைல.� 
எ�ண அைலகB� ச#த அைலகB� 

2.நா� எ	ேலா�ேம அ0ச�தியிலி�%� ேதா�றிய ெசா%த ப%த3க,தா�. 

ஆகேவ ஒ�6ட� ஒ�6 பி�னிய வா*�ைக நிைலயி	தா� 
வா*கி�ேறா� எ�ற உ�ைம நிைலைய ஒ� நிைல#ப"�தி நா� பிறவி 
எ"�த நா, ;த+ ெகா�" ந�ைம0 D+றிேய வ!டம7��� ெகா�",ள 
நிைனவைலகைள.� ச#த அைலகைள.� 
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1.வா*%த வா* நா!களி	 ந�ைம அறி%�� அறியாமC� நா� ெச&த 
தவெற�'� �வார3கைள அைட�திட 

2.இனி வா*%தி"� வா* நா!களி	 ந�;, உ,ள “ஈ5வர ச�திைய…” 

தியானி��� ெகா�ேட 

3.வா2� நா!கைள எ	லா� ெப�� :னித��ட� வா*%� :�ணிய நிைல 
ெகா�" நா� தவறி வி!ட அ��வார3கைள0 சீ� ெச&� ந	ல நிைலயி	 

4.இனி ந�ைம0 D+றி� ெகா�ேட உ,ள ந�ைம0 D+ற# ேபா�� Dவாச 
அைலகைள.� ச#த அைலகைள.� எ�ண அைலகைள.� ெப�� 
:னிதமா�கி 
5.இ�6 சகல�திC� கல%�,ள சகல பா�கிய3க, ெப+ற பல ெம& 
ஞானிகளி� மக$ஷிகளி� L!Dம நிைலெகா�ட வா*�ைகையேய நா� 
வாழ ேவ�"�. 

இVAலக� ேவற	ல… அVAலக� ேவற	ல… சகல;� ஒேர 
உலக�தா�…! ஒ�6ட� ஒ�6 கல%த L!Dம நிைல ெகா�ட 
உலக�தி+�0 ெச	ல�தா� எ� அ�பான ஆசிைய அ�Bகி�ேற�. 
வழிெப+6 வா23க,. 
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த� ேதைவ�	 ேம) ேசமி$% ைவ�பவ� ஒTெவா�வF� 
“தன�	$தாேன எதி2 ஆகி�றா�…!” 

இ�6,ள உலக நிைல அைன�திCேம 

1.த� :க* உயர ேவ�"� 

2.அ%த# :க* உயர0 ெச	வ� ேவ�"� 

3.அ%த0 ெச	வ� ச�பாதி�க இVAட	 எ�'� R" ஆேரா�கியமாக 
இ��க ேவ�"� எ�ற 
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4.இ#ப7#ப!ட ஆைசகB�காக�தா� அேநக� ேப� பல வழிகளி	 
ஆ�டவைன வண3�கி�றா�க,. 

ஆ�டவனிட� த� ஆைச���… த� :க2��� ேவ�ட� Rடா�…! 

எ�பவ�கைள எ	லா� இ�ைறய உலக� “ெப�� ைப�தியமாக…” 

எ�Eகி�ற�. ஆ�டவ� எ3�,ளா�…? எ�ற ேக,வி��� இ�ைறய 
உலகி	 அறி%� பா���� த�ைம இ	ைலய#பா. 

ஆ�டவனிட� ேவ�7� ேக!காவி!டா	 இVAடC�� ஆகார� 
ேவ�7ய� இ	ைலயா…? ஆ�டவ� தா� “பசி…” எ�ற ெப�� பசிைய 
இVAடC�� அளி��,ளாேன. 
1.இ#பசிைய அட�க… நா� உ�" வா*வத+�… 

2,அVவா�டவைன ேவ�ட ேவ�டாமா…? எ�ெற	லா� பல நிைலகளி	 
எ�Eகிறா�க,. 

ஆனா	 இVெவ�ண# பசிைய# ேபராைச ெகா�ட பசியாக அைலய வி!" 
அதனா	 வ�� பல இ�ன	கB�� நா� அ7பணிகிேறா�…! எ�பைத ந� 
எ�ண# பசியி	 எ�ணி# பா��தா	 :$%�வி"�. 

இVவா�மா பசிைய யா�� எ�Eவதி	ைல. இVAட	 பசி���தா� 
இVAலகேம இ�6,ள�. இVAட	 பசியினா	 தா� வ�� நிைலக, 
எ	லாேம நம�� நட#பைவ. 

இVAட	 பசி�� நா� எ"��� உணA� பிற நிைலகB� ந� ஆ�மாவி+� 
எ%த நிைலயி	 ஏ+கிற� எ�6 எ�ணி 
1.இVAட	 எ�'� பசிைய 

2.மன� எ�E� பசியா	 அட�கி ஆ�7ட ;7.ம#பா. 

இVAலகி	 உதி�த எ	ேலா�� $ஷிகைள# ேபாலA� ஞானிகைள# 
ேபாலA� இVAடC�� உணA உ�ணாம	 “உட	 பசிைய அட�கி 
ஆB3க,… எ�6 ெசா	லவி	ைலய#பா…! 

அ�ன ஆகார� இ	லாம	 வா*%தி"3க, எ�6 ெசா	லவி	ைல. 
1.இVAட	 எ�'� R!ைட 
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2.”எ�ண� எ�ற ஏவலனா	…” (CONTROL) எ%த நிைல��� ைவ�தி��க 
;7.ம#பா. 

உ�E� உணவிலி�%� இVAடC�� எ#ப7# பல நிைலக, 
கிைட�கி�றேதா அேதேபா	 தா� அVவா�மாவி+�� கிைட�கி�ற�. 

நா� உ�" உ"�தி மகி*%� வா*%திட�தா� ேவ�"�. ஆனா	 
அத+காக# ேபராைச நிைல ெகா�" த� ேதைவ�� ேம	 ேசமி�� 
ைவ#பவ� ஒVெவா�வ'� “தன���தாேன எதி$ ஆகி�றா�…!” 

இ�6 இVAலகி	 ெப�கி உ,ள ம�க, நிைலயி	 அ�:� ஆதரA� 
கா!7 வா2� நிைலைம மைற%�வி!ட�. த� உட	 பசி ஒ�6தா� 
ஓ3கி நி+கிற�. 

ந	ல உபேதச3கைள� ேக!ப�� ந	ேலா� வழியி	 ெச	வ�� ந� 
ஆ�மாவி+�0 ெச&.� ந+பணிகைள நா� ஏ+6 நட�கவி	ைல. ந� 
எ�ண3க, எ	லா� இVAட	 எ�'� பசிைய� த/���� ெகா,ள�தா� 
ஆ�டவைன எ�Eவதாகேவ உ,ள�. 

இVAட	 ேவ6… இVவா�மா ேவ6…! இVAடலி	 இVவா�மா த3கி 
இ�#பைதேய நா� ெப+ற பா�கியமாக� ெகா�" இVAலக நிைலயி	 இV 
இய+ைகயி	 கல%�,ள உ�ைமகைள அறி%ேத ெம& ஞானிக, ெப+ற 
ஆ+றைல# ெப+6 (வி�ணி� ஆ+ற	) நா;� வா*%திட ேவ�"�. 

அ0ச�தி நிைல ஒேர நிைலயி	தா� உ,ள�. நா� எ%த நிைல ெகா�" 
ஏ+கி�ேறாேமா… “அ%த நிைல���தா�…” அ0ச�தி நிைல ந�;ட� வ��. 

இ�6 வ /D� இ�கா+ைறேய நா� எ�ணி# பா��தா	 ந� நிைல�� 
எ	லா� விள3��. 
1.ெகாதி�க ைவ�த த�ண /ைர ஆ+6வ�� அ�கா+6தா�. 
2.அன	 ெகா�" எறி.� விறைக எ$ய வி"வ�� அ�கா+6தா�. 
3.ஒேர நிைல ெகா�" வ /D� கா+6தா� இVவனைல.� எ$�க 
உதAகி�ற�, ெகாதி ந/ைர.� �ளிரவி"கிற�. 
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அைத# ேபால ச�தி நிைல.� ந� நிைல�� இ#ப7�தா� வ�கி�ற�. எ%த 
நிைலெகா�" நா� எ3� ெச	கி�ேறாேமா அ%த நிைலெகா�" தா� 
அ0ச�தி நம�� உதவி :$கி�ற�. 
1.ந� எ�ண�தி+� உக%தப7தா� அVவா�டவனி� ச�திைய.� நா� 
ெபற ;7.�. 
2.இVAலகேம இVெவ�ண� எ�ற பசி நிைலைய� ெகா�"தா� D+றி 
வ�கி�ற�. 
3.த� எ�ண;� ெசயC� அைமதி ெகா�" த� ஆ�மாைவ அட�கி 
ஆ,பவ'�� 

4.த� நிைலயி	 பத!ட�ைத வளர விடாம	 

5.நா� எ�ற எ�ண� ெகா,ளாம	 ந	Cண�Aடேன வா*%திட ;7.�. 

அைமதி.ட'� அ�:ட'� நட�தி0 ெச	C� மன#ப��வ� ெப+6 
வாழ�தா� யா� ெசா	C� இ%த உபேதச;� தியான;�. 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

விJஞான அறிவா	 இ%த� கா+6 ம�டலேம ந0D�த�ைம 
அைட%�வி!ட�. விஷ� கதி$ய�க3க, எ	லா� Mமியி� ந" ைமய� 
அைட%� இ�6 உ�கி� Rழாக மாறி� ெகா�ேட வ�கி�ற�. 

அ%த உ��� ேவக�தி	 தா� ேம	பாக� ெவ7�க#ப"�ேபா� “Mக�ப�” 

எ�ற நிைல அைட%� ேமேல எைட R7 உ,ேள எ	லா# ெபா�!கB� 
ேச�%� வி"கி�ற�. 

ச%த�#ப�தி	 அத+�, நா� சி�கிவி!டா	 இ%த உட	 க�கி வி"கி�ற�. 
ஆனா	 இ%த உயிேரா க�கிய உண�Aட� ெவளிேய வ�கி�ற�. 

இ%த உயி� ெவளிவ%த பி� அ� எ%த ேவதைனயி	 உ�வானேதா அ%த 
உட	 இ	ைல எ�றா	 இ%த உயி���, இ%த ேவதைன எ�ற 
உண�Aட� நரகேலாக�ைத� தா� ச%தி�க ேவ�"�. 

1.இ�ெனா� உட	 ெப6� வைரயிC� 

2.நா� அ%த ேவதைனைய�தா� (க�கிய உண�ைவ) அ'பவி�க ேவ�"�. 
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இ�ெனா� உட	 ெப6�ேபா� ஒ� தாவர இன�தி� ேமேலேயா அ	ல� 
ேவெறா�6 ேமேலேயா இ� ப!டா	 அைத.� “க����…”. அ%த0 
ெச7.� எ�ன ெச&.�…? வள�0சிய+ற நிைலக, ேபா&வி"�. 

பி� அத'ைடய நிைலக, சி6க0 சி6க0 ேச��� இேத உயிரE 
இ�ெனா� ெச7 மீ� ப!டபி� அைத.� க��கி… அதி	 ேச���� ெகா�ட 
உண�A ெகா�" “ெகாJச� ெகாJசமாக” மா6கி�ற�. 

அ#ெபா2� அ%த உடலிC� ேவதைன இ%த உயிரான நிைலகளிC� 
ேவதைன எ�ற நிைலயி	 அ%த நரகேலாக�தி	 தா� வா*%� 
ெகா�7����. 

1.ஏென�றா	 உயி$� இய�க�தா	 தா� உண�Aக,… 

2.உண�வி� உண�0சிகைள உயி� அறிய0 ெச&.�. 
3.ஆ�மா எ�ப� தனி. 
4.உயி� எ�ப� கா%த� – அ%த உண�0சி ெகா�" உண�வா	 நம��, 
இய���. 
5.உட	 இ����ேபா�… மா+றியைம��� ெகா�" 

6.உட	 இ	லாதேபா�… அ%த உண�ைவ அ'பவி��� ெகா�" இ��க 
ேவ�"�. 

இெத	லா� சாதாரணமானத	ல. இைத உ3க, அ'பவ�தி	 ெத$%� 
ெகா,ளலா�. 

இைதேய தா� த/யிேல மா�ட ஒ� உயிரா�மா ஒ� உடC��, :�%� 
வி!டா	 இத� உண�ைவ அ3� இய�க#ப!" “அ3� எ$கி�றேத… 

எ$கி�றேத…” எ�6 ெசா	C�. 

(;தலி	) த� உடைல� க��கிவி!" உடைலவி!" ெவளிவ%த பி� 
அ"�த உடலி	 :�%� அவைன.� த/யி	 �தி�� ேவக ைவ���. 

பி� :�%த உடைல.� அ%த நிைல�� மா+றிவி!" ெவளி வ%தபி� 
இ�ெனா� உட	களி	 ெச�6 எ$ M0சியாகேவா விஷ� ெகா�ட 
M0சிகளாகேவா பிற���. 
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இ#ப7 இய�கி உட	கைள மா+6வ�தா� இ%த உயி$� ேவைல. “நா� 
நிைன�கி�ேறா�… உடைல வி!"# பி$%தா	 யா��� எ�ன ெத$ய# 
ேபாகிற�…!” எ�6. 

ஆனா	 இைதெய	லா� ெதளிவாக� ெத$%� ெகா,B3க,. மனிதனாக# 
பிற%தாேல ;2 ;த	 கடA,. சி�Y7��� ஆ+ற	 ெகா�டவ�. 

இ%த மனித உடலி	 இ���� காலேமா மிகA� �6கிய�. அத+�, ந� 
மனைத� �வி�� அ�, உண�Aகைள0 ேச��� உயி�ட� ஒ�றி 
அவ'ட� அவனாக ேவ�"�. 

மனிதனாக# பிற%த பலைன அைடய ேவ�"�. இ	ைலேய	 ம+ற 
உயி$ன3க, எ#ப7 ேவதைன#ப"கி�றேதா அைத நா;� அ'பவி�க 
ேவ�7யதா��. 
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ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

த/ைமகைள ெவ�6 இ�6� ஒளியி� Dடராக நிைலயாக வா*%� 
ெகா�7�#ப� ��வ ந!ச�திர�. அதைன# பி�ப+றி� ெதாட�%� 
ெச�றவ�க, ச#த$ஷி ம�டலமாக இ��கி�றா�க,. 

ச#த$ஷி ம�டல� Mமியி� ��வ# ப�தியி	 நி�6 அ%த� ��வ# 
ப�தியிேலேய இ%த0 Dழ+சியி� த�ைம வ�கி�ற�. 
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ச#த$ஷி ம�டல�ைத எ"��� ெகா�டா	 ��வ�திைன ைமயமாக� 
ெகா�" அத� ஈ�#: வ!ட�தி	 தா� Dழ�6 வ��. 

அ� ஒ� வ!டமாக அைம%தி����. 

ந� Mமியி	 மனிதனாக வா*%தவ�க, ஒளியி� சGர� ெப+6 ச#த$ஷி 
ம�டல�திலி�%� அதனி� உண�வி� ச�ைத இ3ேக பர#பி� 
ெகா�",ளா�க,. 

அைத எ"��# பழகியவ�க, ெவளி#ப"�திய நிைலக, பல உ�". நம� 
��நாத� மாமக$ஷி ஈ5வராய ��ேதவ� அ%த ஆ+ற	மி�க ச�திைய# 
ெப+றவ�. 
1.அதிேல க�வாகி உ�வா�கிய 

2.அEவி� வி�தாக உ�வான அ%த நிைலைய�தா� 

3.எம��, பதிA ெச&� அைத Tக��ப7 ெச&தா�. 

Tக�%த அ%த உண�வி� ச�ைத�தா� இ#ெபா2� உ3கB��,B� பதிA 
ெச&� ெகா�7��கி�ேறா�. 

ெம&ஞானிக, உண�ைவ ந/3க, வள��� அைத உ3க, உட	களிேல 
ெப��கி எ	லா அE�களிC� ேச��தா	 உயி�ட� ஒ�றி"� நிைலயாக 
ஒளியி� சGரமாக அ3ேக ேபாகலா�. 

ஏென�றா	, 

1.இ%த உட	 ப+ைற அக+றி 
2.உயி� ப+ைற வள��தவ�க, ஞானிக,. 
3.உடC�காக வாழாம	 ந� உயி��காக வாழேவ�"�. 

அ#ெபா2� அ%த0 ச#த$ஷி ம�டல��ட� இைணய ;7.�. 

தியானேம நம� வா*�ைகயாக இ��க ேவ�"�. பிறவியி	லா நிைல 
ெப6வேத நம� வா*�ைகயி� ேநா�கமாக இ��க ேவ�"�. ��வ 
ந!ச�திர�தி� ேபர�, ேபெராளிைய# ெப6வேத ந�;ைடய 
வா*�ைகயாக இ��க ேவ�"�. 
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அகMதியFட� ேநர�$ ெதாட0D (NETWORK) 

  

ேர7ேயா 7.வி. நா� பா��கிேறா� எ�றா	 அ� எ%ெத%த 5ேடசனிலி�%� 
ஒலி பர#: ெச&கி�றனேரா அ%த 5ேடசைன� தி�#பி ைவ�தா	 இ%த� 
கா+றி	 கல%�,ள அ%த அைலகைள� �வி�� அ3ேக நட��� 
நிக*0சிகைள இ3கி�%� பா��கி�ற/�க,… பட வழி R7…! 
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இைத# ேபா�6 

1.பல இல!ச� ஆ�"கB�� ;� அக5திய� தன��, எ"��� 
ெகா�ட உண�விைன 

2.உ3கB��, இ#ேபா� பதிA ெச&கி�ேற�… இ%த 5ேடசைன ந/3க, 
வCவா�கி� ெகா,B3க, 

3.ெவ� Pர�தி	 இ�#பைத ந/3க, Tக�%தறிய ேவ�"� எ�ற 
எ�ண3கைள ஊ"�வி0 ெசC�தினா	 

4.அதனி� கவ�0சியாகி அக5தியனி� உண�வைலகைள Tக�%� அ%த 
உண�வைலகைள உ3க, உயி� ெத$ய#ப"���. 

ெத$%� ெகா,வேதா" ம!"ம	லாதப7 அ�ட�தி� இய�க;� தன��, 
இ%த# பி�ட�தி+�, எ#ப7 இ��கிற�…? எ�பைத.� அறிய ;7.�. 

ந/3க, எ�ணியைத உயி� ஈசனாக இ�%�… ேமாதலி	 ெவ#பமாக 
விYEவாகி… அ%த உண�வி� த�ைம த� உடC��, பர#ப0 ெச&.�. 

விYE ைகயி	 எ�ன இ��கிற�…? ச3� ச�கர�…! 

எ�ணிய உண�Aக, உயி$ேல ப!" அ%த ஒலியி� நாத3களாகி அ%த 
நாத3க, உடலி	 Dழ+சியாக இ%த உண�வி� த�ைம நம��, இய�க� 
ெதாட3��. 
1.கா%த� இ2�� உயி�ட� ஒ�ற#ப"� ேபா� Dழ�றாC� 

2.இ%த உண�வி� த�ைம க�வாகி இர�தநாள3களி	 அE�களாக 
உைற%� வி"கிற�. 

அக5திய� க�ட அ�ட�தி� உண�Aகைள நிைன�க நிைன�க அைத0 
ேச��க0 ேச��க அ%த உண�Aக, அE�க��களாக நம��, வள�0சி 
அைட.�. 

அவ� வழியி	 அவ� க�"ண�%த உண�A� நம��, நிைனA�� வ��. 
1.அக5திய� ��வனாகி… ��வ�தி� ஆ+றைல Tக�%தறி%த� ேபா	 
நம��� அ%த Tக�� ஆ+ற	 கிைட�� 

2.அேத உண�0சிகைள� P�7 ந�ைம அறியாமேல அ3ேக அைழ��0 
ெச	C�. 



260 

 

இ#ேபா� இ3ேக உபேதச வாயிலாக� ெகா"��� உண�Aக, அைன��� 
ந/3க, Tக�� ேபா� உ3க, உடலி	 க��களாக உ�வா��. பி� 
நாளைடவி	 அத'ைடய எ�ண3க, வ�� ேபா� க� வCவா��. 

க� வCவான பி� இர�தநாள3களி	 கல%� எ%த உ6#:களி	 
இைணகி�றேதா அ%த� �ண�தி� அEவாக உ�வாகி அதனி� 
உண�0சிகைள உ%த0 ெச&� அ%த உண�ைவ நா� மண�தா	 Tகர#ப"� 
ேபா� உ, நி�6 த�ைன வள���� அ%த மண�தி� உண�0சி ெகா�" 
நம��, அ%த எ�ண3க, ெசய	ப"கிற�. 

அக5திய மாமக$ஷிகளி� அ�, உண�Aக, ெபற ேவ�"� எ�6 
எ�E� ேபா� அ� அE�க�வாகி அE�களாக உ�வாகி வி!டா	 அ%த 
அ�, ஞானி ெப+ற உண�Aக, இ3ேக பட�%தி�#பைத ந/3க, எளிதி	 
கவர ;7.�. 

கவ�� நிைலயி	… அக5திய� கணவ'� மைனவி.மாக ஒ�றாக0 
ேச��� ஒளியி� சGரமாக� ��வ ந!ச�திரமாக எ#ப7 ஆனாேனா அ%த 
உண�Aகைள 

1.ந� உயி� உடC��, கடAளாக நி�6 தன��, வள��க#ப"� ேபா� 
ந� எ�ணேம அ3ேக கடAளாகிற� 

2.அ%த� கடAேள உ, நி�6 இய��� அ%த உண�வி� �ண3கைள# 
பா&0Dகி�ற�. 
3.அ�ேவ அ�, ஞான�தி� உண�0சிகைள� P�7 அதனி� ெசயலாக 
அ3க3கைள இய��கிற�. 

நா� அைத Tகர Tகர… அ%த அ�, ஒளியி� உண�ைவ� தன��, சி6க0 
சி6க� மா+றி ந�ைம ஒளியி� Dடராக மா+6கி�ற�. ந� உண�Aக, 
எ	லா� ஒளியாக மா6கிற�. 
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உ9க
 7வாச நிைலைய மா�?வத�காக$தா� இ#த உபேதசேம 

  

ந	 மனைத# ெப63க,… ந	 I0ைசேய வி"3க,…! எ�பத	லா� அ%த 
நிைலயி	 உ,ள M�களி� ந6மண3கைள.� ம+ற ந6மண3க, 
ெகா�ட ெபா�,களைளெய	லா� ேத"கி�ற/�க,. ஆனா	 அ%த 
நிைலயிலி�%� வ�வத	ல ந	ல I0D எ�ப� 
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ந	 I0D எ�பத� ெபா�ேள உ3க, ெசா	லிC� ெசயலிC� 
எ�ண�திலி�%�� வ�வ� தா�. 
1.உ3க, மன நிைல மகி*0சியாக உ,ள நாளி	 அ%த இட�தி	 உ,ள 
அD�தமான கா+6 உ3கைள வ%� அ�டா� 

2.அ%த நிைலயி	 உ3க, Dவாச நிைல.� அ%த� த/ைமயான மண�ைத 
ஏ+6� ெகா,ளா�. 

ஆனா	 உ3க, மனதிC� Dவாச நிைலயிC� ேசா�A வ%�வி!டா	 
உ3க, Dவாச நிைல�� எ%த ந6மண;� வரா�. 

ந	ல I0ைச வி"3க,… ந	 Dவாசேம எ"3க,…! எ�பெத	லா� உ3க, 
மன நிைலயி	 உ,ள எ�ண அைலகளி	 உ3க, Dவாச�தி� அைலக, 
எ	லா� ந	ல அைலகளாகேவ D+றி� ெகா�7��க ேவ�"�. 

ந	 மன�தி	 உ,ள த�ைமயி	 உ3க, உடலி	 உ,ள சி6 வியாதி.� 
ெப� வியாதி.� உ3க, மனதி+�# பாரமாக� ெத$%திடா�. 
1.த� நிைலயி	 ச%ேதாஷமாக உ,ளவ'�� 

2.ந	 I0ைச வி!" ந	ல Dவாச�ைத இ2#பவ'�� வியாதி.� 
பிணிகB� அ�டா�. 
3.த� நிைலயி	 ேசா�A உ,ளவ'���தா� வியாதி.� பிணி.� வ%� 
அE��. 

வியாதி வ%தவ� ேஜாசிய�காரனிட� ெச	கிறா�. அவ� ெசா	கிறா� 
அYடம�தி	 சனி இ��கிற� எ�6. அYடம�தி	 சனி ஏழைர நா!டா� 
சனி எ�பெத	லா� இ%த0 Dவாச நிைலயி	 மா6ப!டவ'�� 
வ%தைடவ� தா�..! 

உ3க, Dவாச நிைலைய மா+6வத+காக�தா� இ%த உபேதசேம…! 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

ஒ� ேவதைன#ப"ேவாைர# பதிA ெச&�வி!டா	 பதிவான உண�0சிக, 
அ%த ேவதைன#பட0 ெச&ேதாைர� தி��ப� தி��ப எ�E�ப7 
ைவ�கி�ற�. 
1.நா� எ�ணேவ ேவ�டா�… அ� ந�ைம எ�E�ப7ேய ைவ�கி�ற�. 
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2.ஏென�றா	 அ� அEவாக உ�வாகி வி!டா	 த� இைர�காக அைத� 
ேத"கி�ற�. 

அ#ெபா2� ந� உயி�ைடய ேவைல எ�ன…? 

காகேமா ��விேயா த� த� �JDகB�� இைர ெகா"#ப� ேபா	 

1.உ�வான அE�க, உண�0சிகைள� P�ட#ப"� ெபா2� 

2.அ� கவ�%� த� உணவாக எ"�� 

3.அத+� உணA ெகா"#ப� ந� உயி�ைடய ேவைல. 

ஏென�றா	 தா& (உயி�) அைத வள���� தா� ஆகேவ�"�. 

மனிதனான பி� ஆறாவ� அறிA கா��திேகயா “ெத$%� ெகா�டவ�”- 

அக5திய�. 
1.த� வா*�ைகயி	 த/ைமகைள அக+ற� ெத$%� ெகா�டவ� 

2.வி�Eலக ஆ+றைல� ெத$%� ெகா�டவ� 

3.பி� ��வ�தி� ஆ+றைல உண�%� அைத அறி%� ெகா�டவ� 

4.அதைன� தன��, சி�Y7��� ெகா�டா� ��வ மக$ஷியானா� 
��வ ந!ச�திரமானா�. 
5.இ%த# பிரபJச�தி	 எ�தைகைய த/ைம வ%தாC� அைத� தன��, 
ஒளியி� Dடராக மா+றி� ெகா�",ளா�. 

பிறவியி	லா# ெப� நிைல.� ேபரான%த# ெப� நிைல.� ெப+6� 
P3காம	 P3�� நிைலயாக எ#ெபா2�ேம P3கி� ெகா�",ளா�. 

ஒ� ெவளி0ச�ைத ேநர7யாக ந� க�களா	 பா��தா	 ந�ைம 
இ�ளைடய0 ெச&கி�ற�. (ெவளி0ச�ைத ேநர7யாக# பா��தAட� அ"�� 
ஒ� ெபா�ைள# பா��தா	 நா� காண ;7யா�) 

1.த� ஒளியி� Dட$� த�ைம ெகா�" 

2.வ�� இ�ைளெய	லா� மா&�� ஒளியி� ச�தியாகேவ 

3.எ�6� அ%த ஒளி0 Dடராகேவ நிைல ெகா�" 

4.மகி*%தி"� நிைலயாக உ�வாகி வா*%� வள�%� ெகா�",ளா� 
��வ மக$ஷி. 
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அவ�கைள# பி�ப+றி0 ெச�ேறா� அைனவ�ேம ச#த$ஷி ம�டலமாக 
வா*%� வள�%� ெகா�" த/ைமகைள அக+றி"� ச�திைய உமி*�தி� 
ெகா�"� உ,ளா�க,. 

அ� ந� Mமி��, ��வ# ப�தியி� வழியாக வரA� ெச&கி�ற�. 
இ3�,ேளா� அைத ஈ��தா	 தா� நா� ெபற ;7.�. அைத ஈ���� 
ெகா�டா	… எ�6ேம ஒளியாக P3காம	 P3�� நிைலயாக 
மகி*%தி"� நிைலயாக நா� அவ�கBட� ஐ�கியமாக ;7.�. 
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ச�த2ஷி ம�டல9களி� உண0வாக… நா� அ%வாக ஆகேவ�&� 

  

எ�ைம0 (ஞான��) ச%தி�க வ�பவ�க, “சாமி… ஏேதா வர� 
ெகா"�கி�றா�…” எ�6 அ�தைகய பழ�க�தி	 தா� வ�கி�றா�க,. எ� 
�"�ப�தி	 இ#ப7 நட%� வி!டேத… என��� கYட� வ%� வி!டேத…! 
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எ�6 ேவதைன.ட� அ2ைக� �ரCட� கYட�ைத� தா� 
ெசா	கி�றா�க, 

1.யா� ெசா	வைத நிதானமாக� ேக!"… 

2.ெகா"��� உபேதச�ைத ஏ+6� ெகா�" அைத# பதிவா��� நிைலயி	 
இ	ைல. 

அ%த அளவி+�0 சில ேப� வ�கி�றா�க,. 

யா� தி��ப0 ெசா�னாC� Rட இ	ைல3ேக… எ� கYட� அ#ப7ேய 
இ��கி�ற�… அதனா	 தா� ெசா	கிேற�…! எ�6 ெசா	கி�றா�க,. 

கYட��ட� வர#ப"� ெபா2�… அைத ந/��� உபாய3கைள யா� 
ெசா�னாC� அைத ஏ+6� ெகா,B� ப�:க, அ3ேக வரா� 
ேபா&வி"கி�ற�. 

இ� ேபா�ற ��ப நிைலயிலி�%� ந/3க, வி"ப"த	 ேவ�"� 
எ�பத+காக�தா� காைல ��வ தியான�ைத� ெகா"��,ேளா�. அத� 
Iல� அ%த உண�வி� ஆ+றைல ந/3க, ெப+6 யா� பதிA ெச&தைத 
நிைனA ெகா�" ��வ ந!ச�திர�தி� பா	 உ3க, க�ணி� 
நிைனைவ0 ெசC��3க,. அ%த உண�Aக, உ3கB��, வ��. 

அேத சமய�தி	 ��வ மக$ஷி வா*%த கால�தி	 அவனி� உண�Aக, 
இ3ேக பட�%�,ள�. 
1.��வ ந!ச�திர�தி� அ�, ச�திைய எ"�� 

2.அ%த� ��வ மக$ஷியி� அ�, ச�தி ெபற ேவ�"� எ�6 

3.இ%த இர�ைட.� எ�ணி இ%த உண�ைவ உ3கB��, வள���� 
ெகா,B3க,. 

அத+�# பி� எ%த ந	ல கா$யேமா அ� நைடெபற ேவ�"� எ�6 
எ�E3க,. அ%த உண�ைவ ந/3க, வள���� ெகா�" அ%த� 
கா$ய3க, ெஜயமாக ேவ�"� எ�ற ேநா�க��ட� ெச	C3க,… அ� 
ெசய	ப"�…! 
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காரண� இய+ைகயி� பல ேப��ைமகைள.� கா	நைடயாக அைல%� 
தி$%�… மனித உடலி� ெசயலா�க3கைள எ	லா� உண�%� அ%த 
மக$ஷிக, ச�தி ந/3க, ெபற ;7.� எ�6 உ3கைள ந�ப0 
ெச&கி�ேறா�. ஆனா	 ந/3க, உ3கைள ந�ப ம6�கிற/�க,… இ�'� 
ந�பா� தா� இ��கி�ற/�க,. 

அேத சமய�தி	… அ� வ�� ெசா�� வ�� ெச	வ� வ�� இ#ப70 
ெச&தா	 உன�� எ	லா� கிைட��� எ�6 பண�ைத ம!"� 
அ"�தவ$ட� ஒ#பைட��வி!" அவ� ெசா	ைல� ேக!" அத� வழி 
தா� நட�க ;+ப"கி�றன�. 

அைத எ	லா� வி"��வி!" 

1.இ3ேக ெகா"��� அ�, ஞானிகளி� உண�ைவ வCவாக எ"��# 
பா�3க, 

2.க"� த/ைமகைள.� உ3களா	 அக+ற ;7.� 

3.அ�, ஒளிைய உ3கB��, வள��க ;7.� அறியா� வ�� 
இ�ைள.� ேபா�க ;7.� 

4.உ3க, ெசா	ைல� ேக!ேபா� வா*�ைகயிC� இ�,க, ேபா�� அைத# 
ேபா�க ;7.� 

5.ந/3க, ஒVெவா�வ�� அக5தியராக மாற ேவ�"�… ��வனாக மாற 
ேவ�"�… 

6.��வ ந!ச�திரமாக அ%த ஒளியி� Dடராக அ%த உண�வி� ஒளி 
அைலக, பாய ேவ�"�. 

எ�6� பிறவியி	லா நிைல அைட%த அ%த ச#த$ஷிகளி� உண�ைவ 
வள��� 

1.ச#த$ஷி ம�டல3களி� உண�வாக… நா� அ�வாக ஆகேவ�"� எ�ற 
நிைலயி	 

2.அ%த எ	ைலைய அைடவத+� ஒVெவா�வ�� இைத0 
ெசய	ப"��3க,. 
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இ#த உலகி) உ
ள பல பாக9களி/� ஒTெவா� வழியி/� எ� 
வழிைய உண0$%கி�ேறன�பா…! 

  

இ�ற	ல அ�ற	ல… இ%த உலக� உதி�த நா, ;த+ெகா�ேட 
உ3கB��� என��� (நா� ச%தி�த எ	ேலா����) ெதாட�: உ�". பல 
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பிறவியிC� உ3கBட� நா� இ�%ேத�…. வழி வழியாக� ெதாட�: 
உ,ளவ�க, தா� நா� எ	ேலா�ேம…! 

மனித உடலி� உ�வ� ெப+றAடேன இராமாவதார�திேலேய ெப�� 
ெதாட�: உைடயவ�க, நா�. இராமாவதார�தி	 வா�மீகி 
;னிவனாகிவி!ேட�. வா�மீகியாக இ�%த அ�கால�திேலேய நா� 
எ&திய தியான நிைலயினா	 நா� வா�மீகியி	 வி!ட �ைறயினா	 
அ"�த அவதார� எ&திேன�, கி�Yணாவதார�திC� எ� ஆைச M��தி 
அைடயவி	ைல. 

அரசனாகA� அவத$�ேத�. ஆ�7யாகA� அவத$�ேத�. இ�ம�கB�� 
உண��திட# பல கைதக, வழியிC� ெச#பிவி!ேட�. பல பல 
அவதார3கைள.� எ"�தி!ேட�. 

எ%த நிைலயிC� எ%த உடC��� ெச�றி"� பல பா�கிய� ெப+ேற�. 
பல உட	கைள எ"�� அ%த உட	களி� வழியி	 பல உ�ைம 
நிைலகைள.� உண��திேன�. இ%த உலக� ;2வ�� பல உட	கைள.. 
பல உ�வ3கைள# ெப+றி!ேட�. 

பா��ேத�… பா��ேத�…! இ%த உலக ம�களி� உ,ள�ைத.� 
Dவாச�ைத.� பா��ேத�…! 

1.பல பாவக, ெச&தவைன.� பா��ேத�. 
2.பல பஜைனக, ெச&தவைன.� பா��ேத�. 
3.பர%தாமைன# பழி�தவைன.� பா��ேத�. 
4.உ,ள (மன�) நிைலயி	 பஜைன ெச&தவ'� பர%தாமைன# 
பழி�தவ'� ஒேர Dவாச நிைலயி	 தா� இ��கி�றா�கள#பா…! 

இ�மனித�கைள மா+ற�தா� இ�கால� ேதா�றிய நா, ;தேல 
இ�கலியி	 இ3� வ%�,ேள� பாட� :க!ட…! கைடசியி	 
ைப�தியமாகA� (ஈ5வரப!ட�) இ�%ேத�. பா��� எ"�ேத� ஒ� 
சிYயைன…! (ேவEேகாபால Dவாமிக, – ஞான��). 

அவ� வழியி	 உண���கி�ேற� பல நிைலகைள…! இ%த உலகி	 உ,ள 
பல பாக3களிC� ஒVெவா� வழியிC� எ� வழிைய 
உண���கி�ேறன#பா. 
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இ#ெபா2� நா� யா� எ�6 :$கிறதா…? 

ஞான	� ெகா&�	� அ�
 வா�	க
 

நா� பல விதமான �ண3க, உைடயவைர0 நா� ச%தி�கி�ேறா�. அ7�க7 
ேகாபமாக# ேபDேவாைர# பா��கி�ேறா�. அவ� உடலி	 அ%த� ேகாப 
உண�0சிக, கனியாகி ;2ைம அைடய#ப"�ேபா� வி�தாகி வி"கி�ற�. 
(விைன – வி��) 

ஆனாC� நம��, ந�ைமக, ெச&.� உண�Aக, இ�#பி'� அ�றாட 
வா*�ைகயி	 ம+றவ�கBைடய கYட3கைள.� நYட3கைள.� 
ேவதைனைய.� இைவெய	லா� நா� Tக�%� அறி%� 
ெகா�ேடயி��கி�ேறா�. 

1.Tக�%த உண�ேவா ந� உடலி	 வி�தாகி 
2.அ%த உண�வி� உண�0சிக, வள�0சியாகி 
3.அத� உண�Aக, ந� உடலி	 அEவாகி 
4அEவான பி� த� இன�ைத# ெப��க� ெதாட3கிவி"கி�ற�. 

இத+� ;�னா7 ந�ைம ெச&ய ேவ�"ெம�ற எ�ண3க, இ�#பதா	 
நா� ந�ைமைய0 ெச&கி�ேறா�. ஆனாC� ந�ைம ெச&வத+� ;� 
அவ�கBைடய கYட3கைள0 ேக!டறிகி�ேறா�. 

அவ�க, ெசா	C� கYட�ைத நா� ேக!டறி%தா	 நா� Tகர#ப"�ேபா� 
அ%த உண�0சிகேள நம��, இய�கி ந� உயி$ேல ேமாதி இ%த 
உண�0சிக, ந� உட	 ;2வத+�� பரAகி�ற�. 

1.பரவ#ப"�ேபா� ந� உட	 ஒ� அர3க�. 
2.Dவாசி�த உண�Aக, (உயி$ேல ேமாதினா	 நாத�) ந� உடலிேல 
பட��ேபா� “அர3கநாத�”. 

3.அேத சமய�தி	 அ%த உண�0சிகேள ந�ைம ஆBகி�ற� “ஆ�டா,…” 

இ#ப7 நா� Tக�%த உண�Aகைள உயி� அ%த உண�0சிகைள அறி%� 
உடலி	 அ%த அE�த�ைம வி�தாகி நம��, விைளய� 
ெதாட3கிவி"கி�ற�. 
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ஏென�றா	 ம+றவ�க, கYட� எ�ற உண�Aட� வர#ப"�ேபா� அ� 
அ3ேக கனியாகி வி�தாகி வி"கி�ற�. கனியாகாம	 எ�Aேம 
வி�தாவதி	ைல. விைள%த வி�ைத நில�தி	 ஊ�றினா	 அ� மீ�"� 
;ைள�கி�ற�. 

இைத#ேபா�6 ஒVெவா� மனித உடலிC� பிற� உடலி	 இ��க�R7ய 
கYட3கைள உ+6� ேக!டா	 அைவெய	லா� வி�தாக நம��, 
;ைள�கி�ற�. 

ம+றவ�க, ப"� கYட3கைள# ப+றி நா� அ7�க7 எ�E�ேபா� அைத 
நா� வள��� ந� உடலி	 வள��� வி"கி�ேறா�. அ#ெபா2� அேத 
வி�� ந�மிட�திC� விைளய� ெதாட3�கி�ற�. 

1.ஒ� வி�ைத ஊ�றியபி� அேத ெச7யாக வள�%� பல வி��கைள 
உ�வா��வ� ேபால 

2.ந� உடலி	 அத/தமான வி���க, உ�வா�கிவி"கி�ற�. 

ஒ� வி�� ெச7யாகி வள�� வள�0சியி	 மல�க, உ�வாகி�ற�. 
மலரானபி� மண�ைத# பர#:கி�ற�. அேத ேபால பிற� உடலி	 விைள%த 
(உண�Aகைள) வி���கைள நா� ேக!டறி%� ந� உடலி	 நா� பதிவா�கி� 
ெகா,கி�ேறா�. 

பதிவான பி� மீ�"� அைத எ�ணி அவ� உடலி	 விைள%த அேத 
ேநாைய நம��, வள���� ெகா,கி�ேறா�. அ	ல� அவ�களி� 
ேவதைன எ�ற உண�ைவ நம��, வள���� ெகா,கி�ேறா�. 

அவ�க, ப"� ேவதைனகைள0 ெசா�னா	 நா� அைத� 
ேக!டறிகி�ேறா�. அத� பி� தா� உதவி ெச&கி�ேறா�. 

“கைடசியி	…” ந� உடலிC� ேவதைனயாகிவி"�. 

நா� அ"�தவ�களிட� ேபா& 

1.எ	லா���� உதவி ெச&ேத�… எ	லா� ெச&ேத�… 
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2.ஆனா	 “ஆ�டவ� எ�ைன0 ேசாதி�கி�றா�…” எ�6 

3.நம��,ேள அேத வி�ைத உ�வா��கி�ேறா�. 

உ�வானைத ந� ந�ப�களிட� ெசா	ேவா�. “நா� இ�தைன.� 
ெச&ேத�…” எ�6 ெசா	C�ேபா� அவ�கB� காதி	 ேக!கிறா�க,. 
அவ�க, உடலிC� பதிவாகிவி"கி�ற�. 

ஒ� ந	ல வி�ைத நம��, உ�வா�கி ந	லைத எதாவ� 
ெசா	கி�ேறாேமா எ�றா	 இ	ைல. 
1.ந	ல� ெசா	வ� எ�ப� சிறி� கால� இ�%தாC� 

2.அ"�தவ�க, கYட3கைள� ேக!" நம��, எ"�� 

3.அவ�ைடய அ%த ேவதைனைய�தா� நம��, வள��க ;7கி�றேத 
தவிர 

4.நம��, இ���� ந	ல �ண�ைத வள���� ெகா,ள�R7ய நிைலேய 
அ+6# ேபா&வி!ட�. 

;தலி	 நா� ந�ைம ெச&பவ�களாக இ�#ேபா�. பிற�ைடய 
கYட3கB� �ைறகB� அவ�களி� கYட�தினா	 ஏ+ப!ட 
ேவதைனகB� நம��, வி�தாகி வள�%தபி� கனியாகி ந�ைம.� 
கYட#ப"� நிைல�� ஆளா�கிவி"�. 

1.நா� யா�� தவ6 ெச&யவி	ைல 

2.நா� Tக�%த உண�A��, வ�� இ�தைகய த/ைமகைள நம��, 
வளரா� த"�க ேவ�"� 

3.அைத�தா� விநாயக� ச���தி எ�6 ஞானிக, கா!7.,ளா�க,. 
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