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��வ ந�ச�திர��ட அ�க�தினராக� ேச�கிறாயா…? எ� ேக�டா� 
 �நாத� 

  

பா�பின�க� மிக�� விஷ�த�ைம வா��த� தா�. அ�த விஷ� அதிகமாக 
அத��� வள��சி அைடய ப!�ெபா#� அ� ைவர%க&லாக… நாகர�தினமாக 
மா)கி�ற�. 



1.ஆ, ெப, எ�ற உண��க� ெகா,! ஈ�%க ப1டா& 

2.அ� ைவரமாக நாகர�தினமாக மா)கி�ற�. 

இேத ேபா�) தா� மனிதனி� உண��க� உண��சியி� த�ைம ெகா,! 
இர,!� ஒ�றான பி� உண�ைவ ஒளியாக மா�றி!� அ�த உயிர6வாக 
மா)கி�ற�. மனித7%� அ!�� உட& இ&ைல. 

அக8திய7� அவ� மைனவி9� இ ப:�தா� உண�வி� த�ைம ஒ�றாகி 
ஒளியி� ச;ர� ெப�)� �<வ ந1ச�திரமாக இ�)� வா=�� வள��� 
ெகா,!�ளா�க�. 

அ�த� �<வ ந1ச�திர��ட� �<நாத� எ�ைன அ�க�தினராக இைண�தா�. 
அ�க�தினராக இைண�� அதைன  பி�ப�றி இ�த வா=%ைகயி& வ<� 
த>ைமகைள எ ப: அக�)வ�…? எ�)� உண��தினா�. 

?லி �ைக%�� @�)வ� ேபால 20 வ<ட� கா! ேமெட&லா� அைல��… 

?லி9� பா�?� தா%கி% ெகா�A� இட�களிB�… ?லி9� ப�றி9� தா%�� 
இட�களிB� எ�ைன� ெச&B�ப: ெச��… கா1! வில��க� 
ஒ�)%ெகா�) எCவா) த பி%கி�ற�…? எ�) சில உ,ைம உண��கைள 
ேநர:யாக% கா6�ப: ெச�தா�. ெதD�� ெகா,ேட�. 

அ�த மி<க�க� ஒ�ைற ஒ�) தா%கி இற%க ப!� ேபா� அதனி� உட&க� 
எ ப: மா)கி�றேதா இைத  ேபா�) 

1.மனித� பிறிெதா< ேவதைனைய Eகர ப!� ெபா#� தா%கி… இ�த உடைல 
உ<மா�ற� ெச�� வி!கி�ற� 

2.மனித� அ&லாத உ<%களாக மா�றி வி!கி�ற�. 

ஆகேவ அைத  ேபா�ற நிைலயிலி<�� வி!பட ந> �<வ ந1ச�திர��ட� 
அ�க�தினராக� ேச�கி�றாயா…? எ�) ேக1டா�. 

இ<ைள அக�றி உண�வி� த�ைம ஒளியாக மா�றிய அ�த� �<வ 
ந1ச�திர��ட� ஆ9� கால ெம�பராக இைண��வி! எ�றா�. 

1.உ� ஆ9� F#வத���… எ ெபா#ெத&லா� த>ைமகைள% கா6கி�றாேயா 

2.அ ெபா#ெத&லா� அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ஆ�றைல Eக��� அ�த 



உண�ைவ வள��� 

3.உ� உடB%�� த>ைமகைள மா�றி அைம%�� ச%தியாக ந> ெபற ேவ,!�. 

ஏென�றா& எ�தைகய நHைச9� ஒளியாக மா�றி அைம%�� ச%தி ெப�ற� 
தா� அ�த� �<வ ந1ச�திர�. 
1.ஆகேவ அதைன ந> ெப)… அத� வழி ந> வா=…! எ�) 

2.இ�த உ,ைமயி� த�ைமைய �<நாத� உண��தினா�. 

எம� �<நாத� எ�ைன எ ப: ஆ9� கால ெம�பராக அ�ேக இைண�தாேரா… 

அத� வழியி& தா� உ�கைள9� அ�த� �<வ ந1ச�திர��ட� ஆ9� 
ெம�பராக இைணய� ெச�கி�ேறா�. 

உ�க� வா=%ைகயி& சில ச�த� ப�க� தவ)க� வ�தாB� அதிலி<�� 
ந>�க� மீ1:% ெகா�ள F:9�. 

பிற� ப!� ேவதைனகைளேயா �யர�கைளேயா ேகாப�கைளேயா Eகர 
ேந��தாB� அ� உ�கA%�� உ< ெபறாதப: த!%க அ�த� �<வ 
ந1ச�திர�தி� உண�ைவ Eக��� ?<வ ம�தியி& ந>�க� எ,ண ப!� 
ெபா#� த>ைமக� உ1?கா� த!%கி�ற�. 

�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� எ�க� உட& F#வ�� படர 
ேவ,!� எ�க� இர�த நாள�களி& கல%க ேவ,!� எ�க� உடலி& உ�ள 
ஜ>வா�மா ஜ>வ அ6%க� ெபற ேவ,!� எ�) உடB%�� உ� Fகமாக� 
ெசB�த ப!� ெபா#� இ� வலிைம Lட% Lட ேநாயாளியி� உண�ைவ% 
ேக1டறி�தாB� அ�த� த>ைமயி� உண��கைள  பிள�� வி!கி�ற�… 

ஆ�மாைவ� M�ைமயா%�கிற�. 

�ணியி& அ#%� ப1ட பி� அ� ேபாகவி&ைல எ�றா& ேசா ைப  ேபா1! 
Eைரைய ஏ�றி அ�த அ#%ைக ெவளிேய�றி அைத எ ப:� 
M�ைமயா%�கி�ேறாேமா அேத ேபா�) தா� நா� ச�த� ப�தா& Eக<� 
த>ைமயான உண��க� ந� உடலி& இர�தநாள�களி& கல�தாB� அ�த 
�<வ ந1ச�திர�தி� உண�ைவ% கவ��� அைத� M�ைமயா%க F:9�. 

அ� உடலி& ெப<க  ெப<க… 

1.இ�த உடைல வி1! எ ேபா� பிD�தாB� �<வ ந1ச�திர�தி� ஈ� ? 



வ1ட�தி& இைணய F:9� 

2.அத���தா� உ�கைள ஆ9� கால ெம�பராக இைண ப�. 

 

உயி�ட ஒ�# உண�ைவ ஒளியாக மா(ற ேவ)*# எபேத 
“ஒ�வ+,  ஒ��தி” எற வாமீகியி த��வ# 

  

உயிைர9� ஆ�மாைவ9� இர,ைட9� ஒ�றாக% கல%�� ச%தியி� 
வ >Dய�ைத% கா1ட வ�த காவிய மகDஷிேய வா�மீகி ஆவா�. 



த�7ைடய காவிய�தி& அ�த உயி� ஆ�ம ச%தியி� ெதாட<%� இராம� 
சீைத எ�) கா1:னாB� வா=%ைக� த��வ�திB� Lட “ஒ<வ7%� 
ஒ<�தி…!” எ�றப: வா#� வா=%ைக நியதிைய% கா1:னா�. 

அ�த வழியி& நட�தி!� பDப%�வ�ைத மனித�க� த�கA%� ஏ�ப!� 
அ7பவ ஞான நிைலகA� Lட 

1.த�கA%�� தா�கேள விதி��% ெகா�A� வா=%ைக ெநறி Fைறயி� 
ேகா1பா! எ�) கா1: 

2.அ� ச%தி� @டரா& கா%க  ெப)� எ�ற P1சம�ைத9� கா1:னா�. 

அ ப: ப1ட வா=%ைக ெநறி “க�?…” எ�7� @டரா& ஒளி ெப�) 
விள��வதா& அ�த% “க�? ெநறி…” எ�ப� ஒ#%க� எ�கிற ெதாடD& 
ெபற ப!� உய��த ப,? நிைல தா�. 

நா� ைக%ெகா�ள ேவ,:ய சாரா�சமாக அைதேய வழிகா1:யாக அைம�� 
நைட Fைற� ெசயலாக அதனி� இய%க� ெகா,டா& அ� ந& விைன  
பயனாக  ெப�) 

1.ந� உயி� ஆ�ம ச%தி எ�)� பிரகாசி�� 

2.ேஜாதி� த��வ�தி& நிைலயாக விள���. 

அ ப:% கா%க  ெபறாத வா=%ைக� ெதாட� எ�ப� காம�தி� அ:யாக எ#� 
ேமாகமாகி வா=%ைக ெநறிைய அழி�� உயி� ஆ�ம ச%தி� ெதாடD& 
�ல�ைத9� Q,ேடா! அழி�� மைற��வி!�. 

சா�த �ண� ெப�ற உயி� ச%தியான இராம� அக�றாB�.. ைதDய �ண 
ச%தியான ல1@மணனா& கா%க ப!� நிைல இ<�தி<�தாB�… 

1.சீைத எ�ற ஆ�மாவி& பதிய  ெப)� 

2.ஆைச எ�7� �ண உ��த& ச;ர��ட� ஊ1ட  ெப�றா& எ�ன ஆ��…? 

ந� ஆ�மாவி& எைத  பதி� ெச�� வழி நட��கி�ேறாேமா அ�ேவ ஆ�ம 
ச%தியாக� ச;ர�ைத9� 

1.ஊ1ட  ெப�ற ச%தியி� ெதாடD& 

2.ஊ1ட  ெப�ற ச%தியி� வாசைன சைம%க ப1! ச;ர கதியி& ெவளி வ�� 

3.அ�த� சைம பி� ெதாடDேல உடலி& உ�ள எ&லா உயிர6%கைள9� த� 
ெசயB%� (ஆைச%�) வழி நட��கி�ற�. 



ஆைச எ�ற சி) ெதாடD& இ ப: அறியா� அக ப!� ஆ�ம ச%தியான� 
“ேமாக�” எ�7� ப! �ழியி& வ >=�த ப!வைத% கா1:டேவ 

1.இராவணனிட� அக ப1!� த�தளி%கி�ற� எ�பதாக 

2.இராவேண8வர� சீைதைய% கவ��� ெச�றா� எ�பதி& 

3.அவ� Qமிேயா! ெபய��� எ!���தா� சீைதைய% கவ��தா� எ�) 
கா1ட ப1:<%��. 

ஏென�றா& 

1.ஆ�ம ச%திைய வBவாக  ெப�றி<�தா& 

2.எ�தைகய த>ய �ண ச%தியி� வ >DயF� ஆ�ம ச%திைய ெந<�க 
F:யா�…! எ�பேத அதனி� P1சம  ெபா<�. 

அ�த� ெதாடD& சி�தி%க� தைல ப!� ஞானி அறிய ேவ,:ய உ,ைமயி� 
சார� ஒ�) உ,!. 

ந� ஆ�மாைவ% கா%��… கா��% ெகா,:<%��.. ெஜப ஆகார அமில �ண 
P1சம�ைத% கா1டேவ சீைதைய% கா%க வ�த “பUிராஜ�…! (ஜடா9) எ�ற 
ஓ� பா�திர  பைட பி& விள%க� த�தா� வா�மீகி. 

ஒ< த�ைத த� �ழ�ைதைய  ேப6வ� ேபா& அ� ந� ஆ�மாைவ 
எ ெபா#�� வ1டமி1!% கா%�� எ�ெற&லா� ெதாட�?ப!�தி% 
கா1:9�ளா�. ஆனாB� 

1.ந� ஆ�ம ச%தி%�� ச%திW1!� உயி�� ச%தி (இராம�) இ&லாததா& 

2.அ@ர �ண� த�ைம வ >Dய �ண� P=�சியா& வ >=�த ப1ட� எ�) 
ெதளிவா%�கி�றா� வா�மீகி. 

அ�த ஜடா9 த� சிறைக இழ��வி1ட� எ�பேத ந� P1சம� ச;ர� ெதாடD& 
சிற� இழ�� வி1டா& உயி�� ச%தி த� பற%�� த�ைம இழ�� வி!கிற�. 

மீ,!� ஆ�ம ச%தியான சீைதைய உயி�� ச%தியான இராம� அைடய 
எ�தைனேயா க!� ேசாதைனகA%� ஆ1ப!கிறா�. 

பல உய��ேதாD� ஞான� ெதாட�? ெப�ற பி� உய� ச%திகைள  ெப�)� த� 
எ,ண� ெகா,! வழி வ��த பாைதயி& உய�வி& தா� சீைதைய அைடய 
F:9�. 
1.அைத� தவிர ேவ) மா�%க� எ��� இ&ைல எ�ற Pசக ப!�தி 



2.ந� உயி� ஆ�ம ச%தி கா%க  ெப)� ெதாட�ைப வலி9)��கிறா� காவிய 
Dஷியான வா�மீகி. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

உயிDன�க� ஒ�ைற ஒ�) ெகா�) அத� வலிைம ெகா,! பDணாம 
வள��சியான�. அதனி� வள��சியி& மனிதனாக நா� இ�) வ���ேளா�. 

வ�த பி� மனிதனி� வா=%ைகயி& பிறD� ெசய&கைள  பா�%க ேந�கி�ற�. 

1.ேகாப ப!ேவாைர 

2.ேநா�வா� ப!ேவாைர 

3.ேவதைன ப!ேவாைர 

4.ேவதைன ப!��ேவாைர  பா�%�� ெபா#ெத&லா� ந� உடலி& “ஊ=விைன 
எ�ற வி�தாகிவி!கி�ற�”. 

அ�த�த �ண�தி���த%க உண��க� ந� இர�தநாள�களி& கல%க 
ஆர�பி�� வி!கி�ற�. 

அ ெபா#� ந� உ) ?களி& இ<%�� Eைரயரீ& க&Yர& கி1னி ேபா�ற 
உ) ?களி& இர�த� @ழ�) வ<� ெபா#� ம�ற ஈர&களி& அ�த 
உ) ?களி& உ�ள ந&ல அ6%க� விஷ�தி� த�ைமயா& ேசா�வி� 
த�ைம அைடகி�ற�. அதனி� இய%க�கA� �ைறகி�ற�. 

ஏென�றா&… “இர�த�தி& அத�� ேவ,:ய உண�� (உண�)” 
கிைட பதி&ைல. அ� உடேன வா:வி!கி�ற� அ&ல� ம:ய 
ைவ��வி!கி�ற�. 

ம:��வி1டா& அ�த உ) ?க� சீ�ெக1!வி!கி�ற�. நா� தவ) 
ெச�யவி&ைல. 

ஒ< �ளவி ?#ைவ எ!�� வ�� த� விஷ�தா& அைத% ெகா1!� ெபா#� 
அ�த  ?# “�ளவியாக” மா)கி�ற�. 

இைத  ேபால (ேவதைன உண��க�) அ�த விஷ� த�ைம இர�த�தி& 
கல%க ப!� ெபா#� விஷ�ைத வ:க1!�… “ஏ�)% ெகா�ள% L:ய பி�த 
@ர பிக�” அ�த விஷ� த�ைமகைள� தன%�� எ!��% ெகா�A�. 



அ�த விஷ�தி� த�ைம அதிகமாக  ெப<கிவி1டா&… அ� உமி=�த 
ேந��தா&.. “பி�த�” எ�ற நிைலக� ந� உடB%�� அதிகD%��. 

அதனா& அ:%க: ேசா�வைடய� ெச�� ந�ைமயறியாம& “தைல @�)வ��” 

சி�தைனய�ற நிைலகளாக�� ஆகிவி!�. 

அ ெபா#� நா� உணவாக உ1ெகா�A� உணைவ� சDயாக ஜ>ரணி%க 
F:யா� ேபா�வி!�. இத�� எதி� நிைலயான நிைலக� ஆகிவி!கி�ற�. 

ஆனா& பி�த @ர பிக� அதிகமாகிவி1டா& ப�ைச% கா�கறிக� சா பி1டா& 
அைத� ஜ>ரணி%க%L:ய ச%தி அத�� உ,!. 

மி<க�கெள&லா� ப�ைசயாக உணைவ உ1ெகா,! பழகிய�. இய�ைகயி& 
விைள�த தாவர�க� விஷ�தி� ஈ� பா& விைளகி�ற�. அதிB�ள 
ெதா%கி9�ள விஷ�ைத� தன%�� ெப<%கி இேத ச�ைத� தன� உணவாக 
மா�றி மி<க�க� வB ெகா,ட உடலாக மா�)�. 

வB ெகா,ட உடலாக ஆகேவ,!� எ�பத�காக அத���த%க “ப�ைச% 
கா�கறிகைள… உணவாக உ1ெகா�A�க�” எ�) டா%ட�க� ெசா&வா�க�. 

இத� உண�� வழி ப: நா� உ1ெகா,டாB� Lட இ�த உடைல வி1!� 
ெச�றபி� எ�ன ஆேவா�…? 

இ ெபா#� ஆ! மாெட&லா� ப�ைசயாக� தா� ம�றைவகைள� 
சா பி!கி�ற�. ேவகைவ�தா சா பி!கிற�…? இ&ைல. 

இத� உண�� ெகா,! உ) ?க� மாறி ந� உடB%�� வB L!�. ஆனா& 
இ�த உடலி& “ந>:�த நா�” நா� இ<%க  ேபாவதி&ைல. 

இ�த உடலி& இ<%�� வைர “@க�ைத” ேவ,!� எ�றா& ேதடலா�. அ!�� 
இ�ேவ எதி�நிைலயாகி இ�த உடலி& மா�றமாகிவி!�. 

பி�த @ர பிக� அதிகமாக அதிகமாக உடலி& இ�த அ6%களி� ெப<கமாகி 
ந� மனித உடB%� எதி� நிைலயாகி அ� அதிகD�த பி� அ�ேவ ேநாயாக 
மாறி இ�த உடைல வி1! உயி� ெவளிேய ெச�)வி!�. 



பி� நா� எ�ெத�த% கா�கறிகைள  ப�ைசயாக� சா பி1ேடாேமா அத� 
ஈ� ?%ெகா ப இ�த உண��க� மாறி “அ�ேக தா�” ெச&ேவா�. 

இ�) மனிதனாக இ<%கி�ேறா�. அ!�� ெவளியிேல ேபானபி� அத� 
ஈ� ?%�� ெச�) அத���த%க உ) ?கைள மா�றி  ப�ைச% கா�கறிகைள 
உ1ெகா�A� உடைல அைம��வி!� இ�த உயி�. 

1.உண��க� எ�ேவா அத���த%க தா� 

2.உயி� அ�த உ<வ�கைள அைம%��. 
3.அ�த அ6வி� மல�க� தா� உடலி� நிைலக�. 

இைதெய&லா� நா� ெதளிவாக� ெதD�� ெகா�ள ேவ,!�. 



 



 

கணவ மைனவி தியான�தி 1ல# கிைட, # அ3�வ ச,திக0 

  

இ�த� தியான�ைத% கைட பி: பவ�க� த� �!�ப�ைத  
ெபா)�தவைரயிB� கணவ7� மைனவி9� வசிZட<� அ<�ததி9� ேபால% 
கவ��� ெகா,ட ச%தியாக… அ<� உண��கைள இைண�� வா=த& 
ேவ,!�. 



நளாயிைன ேபா�) மதி�� நட%க ேவ,!� எ�றா& 

1.கணவைன மைனவி உய��தி எ,6வ�� 

2.கணவ� மைனவிைய உய��தி எ,6வ�� தா�. 

இ�த ெர,! எ,ண�கA� உய��தி எ,6� ேபா� உய��த உண�வாக 
இர,! ேப<� வள���% ெகா�ள F:கிற�. இ� ஒ< பழ%க�தி�� வர 
ேவ,!�. 

ஆனா& ெப<� ப�தி �ைற ெசா&B� பழ%க�தி& தா� இ�) 
வா=கி�ேறா�. ந� உடலிேல இ� ேபா�ற எ�தைனேயா உண��க� உ,! 
இ<�தாB� அைத மா�றி அைம%க மகDஷிகளி� அ<� ச%தி ெப�) 
ஒCெவா< ெநா:யிB� ஒ�)ப1! வா#� நிைலயாக உய��த நிைல 
ெப)த& ேவ,!�. 

கணவ� ெதாழி& ெச�9� இட�களி& அைன��� உய��த நிைல ெபற 
ேவ,!� எ�) மைனவி9�… அேத ேபா�) மைனவியி� ெசய&க� 
அைன��� உய��� இ<%க ேவ,!�… மைனவி ெவளி ப!��வ� உய��த 
ெசா&களாக வர ேவ,!� எ�) கணவ� எ,6வ��… கணவ� மைனவி 
இ<வ<ேம இ ப: எ,ணி  பா<�க�. 

நளாயினி ேபா�) ஒ<வைர ஒ<வ� மதி�� நட ப� எ�) இைத� தா� 
ெசா&வ�. 

நளாயினி Fடமான த� கணவைன% Lைடயி& அம��தி� M%கி� ெச�றா� 
எ�) உ<வ அைம ைப% ெகா!�� நம%�% காவிய�ைத  பைட��% கா1: 
உ�ளா�க�. 

கணவ� ெசா&ைல சிர� மீ� ஏ�) அவ� உய��த நிைல ெபற ேவ,!� அ�த 
அ<� ஒளி ெபற ேவ,!� எ�) எ,ண ேவ,!�. இைத  ேபா�) 
கணவ� மைனவிைய உய��த நிைல ெபற ேவ,!� எ�) எ,ண ேவ,!�. 

1.ச%தி தா� சிவமாகி�ற�… 

2.ெப,க� எ ெபா#�ேம உய��த நிைலயி& எ,6� ெபா#� அ�த 
உண��க� உடலாக மா)கி�ற�. 
3.அேத மாதிD கணவ7� எ,ணி எ!%�� ெபா#� “அேத ச%தி 



நிைலெகா,!” 

4.உயிD& அ�த உண��கைள ஊ1ட உத�கிற�. 

அ�தா� நளாயினி எ�) ெசா&வ�. 

எமனிடமி<�� சாவி�திD த� கணவைன மீ1:னா� எ�றா& பிறDடமி<�� 
த>�கான உண��க� வ�தாB�… மைனவி அ<� உண��கைள� தன%�� 
ெப�)% கணவ� அ�த உய��த ச%தி ெபற ேவ,!� எ�ற உண�விைன� 
ெசB�தி வி1டா& “எ�தைகய த>ய நிைலகேளா சாப அைலகேளா இ�ேக வ�� 
சாடா�…” 

1.உ�கA%� F�னா: ஒ< � பா%கிைய ைவ��� @1டாB� Lட அ�த 
உண��க� தி[ெர�) திைச மா)�. 
2.கணவைன% கா�தி!� ச%தியாக ெசய&ப!�த F:9� 

3.அ�ேக ச%தி ெகா!%க ப!கி�ற�… ��ப�திலி<�� மா�ற ப!கி�ற�. 

ஆகேவ கணவ� மைனவி ஒCெவா<வ<� ந� �<நாத� கா1:ய அ<� 
வழி ப: அக8திய மாமகDஷிகளி� அ<� ச%தி9� �<வ மகDஷியி� 
அ<� ச%தி9� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளிைய9� “ஒ�) 
ேச��� எ!��… ஒ<வ<%ெகா<வ� இைண��  பழ�த& ேவ,!�…” 

இ< மனF� ஒ�றி இ< உயி<� ஒ�றாக இைண9� ெபா#� இர,! 
உயி<� வBவாகி அ!��  பிறவி இ&லா நிைலைய அைடய உத�கி�ற�. 



 

த4ய ச,திக5ட ேநர6யான ேமாதைல� தவி��� நா# விலகி� தா 
ெச7ல ேவ)*# 

  

வாலியி� வ >Dய �ண�தி� த�ைமயி� ஆணவ� எ�த எதி� ேமாத&கைள9� 
த� வசமா%கி� த� ச%தி9ட� ஒ�ற� ெச�9� P1சம� ெப�ற�. 

அதிேல ந&விைன  பயைன எ,ணியி<�தா& ஆ�சா மர� ெவ1ட பட� 
ேதைவ இ<�திடா�. அ� தா� மனித �ல மன�தி� வ >Dய ச%தி…! 



வாலி வத� எ�ற ச�பவ� சபDமைல� ெதாட� அ<ேக ஒ�%� ?ற வட 
ப�தியி& வா=�த ஓ� இன ம%க� வா=%ைகயி& நட�த ச�பவ�. 

தவ�தி� ச%தி ெப�றவ� பிற ஆ�ம� ெதாட<%� அைனவ<� அ�த� ச%தி 
ெபறேவ,!� எ�ற எ,ண� ெகா,! ஜடா%கினியி� ெசய& இ<�தி<�தா& 
அவ� நிைல உய��தி<%��. வா�மீகி பத� பா��தா�. அ�த ஆ�சா மர� 
வ >=�த�. 

ஜடா%கினி மனதிற�தா& ம�றவ�க� ெப)� ச%தி� ெதாட<%� எ,ண� 
தைட ஏ�ப!�தி� த>விைனயா& விைளயா: வி1டா�. அத� பய� 
இராமபாண� வா�மீகியா& பா��ச ப1ட�. 

ஜடா%கினி உய� எ,ண வ >Dய ச%தி த>விைன  பயைன விைளவி%�� ம�திர 
ச%தி9ட� ேமா�,ட ெபா#� எ�த  பிர�மா8திர� ெவ�றி<%�� 
எ�பதைன விள%கிட�� ேவ,!ேமா…? 

இராம� மைற�தி<�� அ�ெப�தா� எ�பத� P1சம� எ�ன…? அதிேல 
ந>�க� அைனவ<� கைட பி:%க ேவ,:ய காDய� ஒ�),!. 

தியான�தி� \ல� ஞான� ெச&வ�க� (மனித�க�) இ�) ெப�)% 
ெகா,:<%�� உ�னத நிைலகA� ம�ற ெசய&கA� எைத% கா1!�…? 

ந>�க� ெப�)% ெகா,:<%�� ஞான ச%திகைள  பல� பல எ,ண� 
ெகா,! ேநா%கி!� ெசயB%� 

1.உ�கைள உ�)  பா�%க ஆர�பி�தா& – அவ�களி� பா�ைவ அைலைய 

2.உ�களி� பா�ைவ அைலைய ேந� ெகா,! ேமாதிடாம& தவி��திட�� 
ேவ,!�. 

ம�றவ�க� ம�தியிேல உலேகாதய வா=%ைகைய  ப�றி  ேபச ேவ,:ய 
நிைலயி& 

1.பிறD� பா�ைவைய% L!தலான ேநர� ந� பா�ைவேயா! ச�தி%காம& 

2.சிறி� தவி��திட�� ேவ,!�. 

த� தவ ச%திைய% �ைற��% ெகா,! வாலியி� ெதாட� மீ,!� பிற<%�� 
த>�கிைழ%காதவ,ண� த!�� ஆ1ெகா,ட ெசய& தா� வா�மீகியா� ெப�ற 
அ7பவ நிைல எ�ப� 



அ�த% கா பிய Dஷி மீ,!� த� ஈ� பி� ெதாடD& ெவ� ேவகமாக� 
ச%திைய% L1:% ெகா�A� ெசயலி& ப�பல DஷிகAட� ெதாட�? 
ெகா,டா�. அதி& பர@ராம� ெதாட<� உ,!. 

ஜடா%கினி அ7பவ� ஞான� எ�பேத உய� ச%தி வB%L!� வBவி� 
வBவா��, 

1.த�7ைடய அ7பவேம ேபாதைனயாகி 
2.உய� ச%திைய ஆ1ெகா�A� நாத வி�தி� \ல� பDமளி%�� ெசய& 
நிைல%� 

3.மீ,!� எ,ண வBவி� திட ைவரா%கிய சி�தைனயா& 

4.எ�த ம,டலேமா அ�த ம,டல�தி� P1சF� 

5.எ�ெத�த ந1ச�திர�கேளா அைவகளி� அமில �ண ஈ� பி� ேசமி ?மாக 

6.இ�த� ச;ர�ைத ைவ�� ஈ�%�� கா�த அமில� ெதாட�?� 

7.ேபெராளியாக� @ட�வி1!  பிரகாசி�தி!� நிைலயாக 

8.த� உயி� அமில \ல Fலாைம� ெதளி�� 

9.அ�த� ச%தியி� ெதாடD& எ,ண வBைவ உய�வா%கி  ெப)� ஜடா%கினி 
ஒளி ச%தி ெகா,! 

10.�ைற�படா ேசமி பா%கி� ெசய& ெகா�வேத ப%�வமான ெசய& ஆ��. 

கா பிய Dஷி வா�மீகி ஆ�சா மர�ைத வாலியி� ெதாட�பி& பத� பா��� 
ஆ�ம ச%தி ெப)� ச%தி அைல� ெதாட�பி& �ைற�ப!� காரண \ல� 
ஜடா%கினி ம�திர விழி பி���� ெசய&ப!�தி எ,ண� தைடயா�� 
இராமபாண�ைத எ�ததி� ெதாட� ஜடா%கினி அ7பவ ஞான�, 

எைடயி!� ெபா<� எைட கா1!� க& ஆனதி& எைடயி!� எ,ண 
அளவ >1:& தராசி� Fைன F� அளவ >! ஆவைத  ேபா& அ�த அ7பவ 
ஞான� த� நிைற காண சபDயிட� பத� பா��தா�. 

மைனவிைய  பிD�த இராம� சபD%� ேமா1ச�ைத அளி�திட இயலவி&ைல 
எ�ற கைதயி� ெதாட�பி��� P1சம விள%க� உ�ள�. இராம ெஜப ஏ%கமாக 
ெஜப�தி& ஏ�கினா� சபD. 

இ�த ஏ%க�தி& Q��தி ெச�ய எ ப:� ச�கட�தி� அைலகைள ஈ���% 
ெகா,:1ட வழி கா1!� �< Qரண��வ� நிைற� ெபறா� ெதாட� 
நிைலயி& த�ைன உண��� மீ,!� வழியைம�தா�. 



ெதளிவி� ெதாட�பி& மகDஷிகளி� ெதாட�?ப!�தி  ெப)� ஜடா%கினி ச%தி 
ஈ� பி��� ெசய& ெகா,:ட மனித மன�களி� ஜ>வ ஏ%க� சிZய�க� எ�ற 
ெதாட�பி& ச�கடம�) சமமான பாவைனயி& நிைல ெகா,:1!� ெசயB)� 
ெபா#� அ�த உ,ைம� சீட�களி� ஏ%க� �<வி�ேக எ�ப1! உ,ைமைய 
உண��� ெதளி�� PDய �ல� எ�) �றி பி!� வ >Dய அமில Fலா� 
ஈ� பி& ெதாட�?களி& ெதாட�? ெகா,! ஈ��� வB% ெகா,:1டா& 
இராமபாண� பா9� இல1சிய�ைத எ���. 

இராமபாண� தி<�?வைத  ேபா& ெசய& ெகா,:1ட ச%தி9� எ,ண 
ஈ� பி� வBவா& வB��� த� ச%திைய மீ,!� வB% L1:% ெகா�ள 
F:9�. 

சபD ேமா1ச� எ�) ெசா&கி�ற P1சம�தி& சபD ெப�ற ச%தியி� வB 
ஐய ப மாFனியி� ெதாட�பா& த� எ,ண இல1சிய�ைத அைட�த�. 

இ�த� ச%தியி� ெதாட�பா& அ�த ஐய ப மகா� எ ப:� த� ச%தியி� 
�ைற�படா� த�ைமயி& அ�த� சபDயி� \ல�ைதேய தா� ச%தியாக 
ஆ%கி% ெகா,! த� அ7பவ�தி& ெப�)% ெகா,ட எ�தைனேயா ச%தி� 
ெதாடD& சபD ச%தி9� ஒ�). 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

ந� உயி� எ�)ேம அழிவதி&ைல. எ�தைகய விஷ�திB� ெந< பிB� அ� 
ம:வதி&ைல. அழிவதி&ைல. 

ஏென�றா& உயிD� இய%க�தி� �: பா& ஏ�ப!� ெவ ப� அ�த 
ெவ ப�தி� தணலானா& “உயிD� வ >Dய�” அதிகமாகி�ற�. அதனா& உயி� 
அழிவதி&ைல. 

ஆனா& உண��க� அழி�� வி!� க<கிவி!�. மா�றிவி!� உண��க� இ�த 
உடலிB�ள உண��க� எ&லா� மா�றமைட��வி!�. 

ஆகேவ, இ�த இய�ைகயி� உ,ைமைய அறி�� ெகா,ட பி� நா� 
இ ெபா#� எ ப: வாழ ேவ,!�? 

ைகயி& அ#%� ப1டா& �ைட��வி!கி�ேறா�. ைகயி& ெபயி,1 ஆயி& 
ம�றைவக� ப1டா& ெகரசி� ேபா�றைத ைவ��% க#விவி!கி�ேறா�. 



இ ப:ெய&லா� நா� @�த ப!�தி% ெகா,:<%�� ெபா#� நா� Eக<� 
ஆ�மாைவ நா� @�த ப!�தவி&ைல எ�றா& சDயா�மா? 

வா=%ைகயி& எ ப:�தா� இ<�தாB� பிறD� ேவதைனகைள நா� பா�%க 
ேந�கி�ற�.., அறிய ேந�கி�ற�. அ ெபா#� அ�த ேவதைன ப!� உண�� ந� 
ஆ�மாவாக (ந� கா�) ம,டலமாக) மாறிவி!கி�ற�. 

ஏென�றா&, இதிலி<�� தா� நா� @வாசி%க F:9�. ந� ஈ ?%�� 
(ஆ�மாவி���) வராதைத நா� \%கி� வழி @வாசி%க F:யா�. 

ஒ< க,ணா:யி& அ#%�  ப:�� வி1டா& ந� Fக� சDயாக� ெதD9மா? 

ந� ஆ�மாவி& ெவ) ? ேவதைன ேகாப� ஆ�திர� எ�ற உண��க� 
அதிகமாகிவி1டா& சி�தி%�� த�ைம இ<%�மா? 

இ<%கா�. ஆக, இ<1!%�� வா=�த� ேபா& தா� இ<%��. 

எைத� ெசய&ப!�த ேவ,!� எ�றாB� ந� எ,ணேம எதிDயாகி 
1.ெதாழிலி& கZட� 

2.ந� �!�ப�தி& பைகைம 

3.ந� ெசா&ேல ந,ப<%�� எதிDயாக மா�)வ� – இ ப: எ&லா� 
வ��வி!�. 

ஒ<வ� ச�ேதாசமாக� ெசா&B� உண��கைள� PDயனி� கா�த  ?லனறி� 
எ!��% ெகா,டா& சீதால1@மி. ேநாயி� உண��க� ெவளிவ<� ெபா#� 
வாலி. ேகாபமான ெவ) பி� உண��கைள� ெசா&B� ெபா#� வாலி. 

ஏென�றா& “இ�த ஆ�மாவி& ப1ட அ#%�” நா� உ�)  பா�%�� ெபா#� 
இேத உண��க� தா� பல கZட�கA� பல ெதா&ைலகA� வர 
ஏ�வாகி�ற�. 

1.எ�க� வ >1:& எ ெபா#�ேம கZடமாக இ<%கி�ற�… 

2.எ ெபா#�ேம ெதா&ைலயாக இ<%கி�ற�… 

3.ஒ<வ<%ெகா<வ� ச,ைட ேபா1!% ெகா,:<%கி�ேறா�… எ�) 
ெசா&வெத&லா� 

4.இைத  ேபால த>ைமயான உண��க� அதிகD�� அைத� 
M�ைமயா%காததனா& ஏ�ப!� விைளேவ ஆ��. 



ஒCெவா< �!�ப�களிB� இ�தைகய மா�ற�க� வ�� ெகா,ேட இ<%��. 
ெச&வ�தி& ந>�க� உய��தி< பி7� சD. 

அ�த� ெச&வ�ைத% ெகா,! ந>�க� மகி=�� வா=�தாB� இ�த உண��க� 
அ:%க: “ச�கட�கைள� ெசய&ப!��வ�� ெவ) ைப ஊ1!வ��” நி�சய� 
இ<�ேத த><�. 

அைத நா� �ைட%க ேவ,!� அ&லவா…! 

அத�காக ேவ,:�தா� நம� �<நாத� மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவ� – 

அக8திய� �<வனாகி �<வ மகDஷியாகி �<வ ந1ச�திரமான அ�த� 
“�<வ ந1ச�திர��ட� ஒ�றிேய” என%�� ெசா&லி வ�தா�. 

அவ� கா1:ய அேத வழியி& தா� உ�கA%��A� இைண%��ப: 
ெச�கி�ேறா�. 

அ�த� �<வ ந1ச�திர�திலி<�� வர%L:ய அைலகைள ந� Qமி கவ��� 
ெகா,ேட9�ள�. உ�க� நிைனெவ&லா� த>ைமகைள ந>%�� உய��த 
நிைலகA%�% ெகா,! வ<வத�ெகா< வழி தா� இ ெபா#� பதிவா%�� 
இதனி� நிைலக�. 

1.உயிர6வாக� ேதா�றி மனிதனாக வள��� 

2.நHைச எ&லா� ெவ�றவ� 

3.கணவ7� மைனவி9� வசிZட<� அ<�ததி9� ேபா�) வா=�� 

4.அக,ட அ,ட�திலி<�� வ<� உண�வி� உ,ைமைய அறி�� 

5.உயி<ட� ஒ�றி எ&லா உண��கைள9� ஒளியாக மா�றி 
இ�) �<வ ந1ச�திரமாக வா=�� வள��� ெகா,!�ளா� “அக8திய�…” 

ஆகேவ வா=%ைகயி& ஒCெவா< ெநா:களிேல9� உ�க� ஆறாவ� 
அறிவிைன அ�த ந&ல உண�விைன� சீராக  பய�ப!�தி அ�த� �<வ 
ந1ச�திர�தி� ச%திைய எ!%க  பழ%க ப!�தி% ெகா�ள ேவ,!�. 

�<வ ந1ச�திர� த�7ைடய ஈ� ? வ1ட�தி& எ�தைகைய விஷ� 
வ�தாB� அைத ஒளியாக மா�றிவி!�. அைத  ேபா�) ந� ஆ�மாவிB� 
ஆ�ற& ெப<��. 



ந� ஆ�மா த>ைம ?காத வலிைம ெப�றதாக மா)�. 

 



 

“ஆ90 ெம#ப�” எப� நம� வா:நா0 ;<வ�ேம ��வ 
ந�ச�திர��ட இைண>� வா:வ� தா 

  

யாராவ� நம%�� ெதா�தர� ெகா!�தா�க� எ�றா& எ�ைன இ ப:  
ேபசினா�… ேபசினா�…! எ�) அவ�கAைடய �யரமான ஈ� ? வ1ட�தி& 
தா� ந� நிைன�க� ெச�)வி!கிற�. 

அவ<ைடய உண�ைவேய வள��� நம%�� ெதா�தர�கைள உ<வா%கி  பல 
பல கZட�கைள உ<வா%கி% ெகா�கி�ேறா�. 



இைத மா�றி அ�த அ<� ஒளி ெபற ேவ,!� எ�) நம� வBைவ% L1: 

1.அவ�கA%� ந&ல வழிக� கிைட%க ேவ,!� 

2.எ� பா�ைவ அவ�கைள ந&லதா%க ேவ,!� எ�) எ,ணிவி1ேடா� 
எ�றா& 

3.அவ<ைடய உண��கைள இ#%�� ச%தி இ�ேக �ைற%க ப!கி�ற�. 

ஆனா& “எ�ைன இ ப:  ேபசினாேன…” எ�) எ,ணினா& அ� உடேன 
இ�ேக வ��வி!�. ஒ<வ� ந�ைம� தி1: வி1டா& அ&ல� 
அ!�தவ�கைள� தி1!�ேபா� அ� பதிவாகிவி1டா& அைத� தி< பி 
எ,6� ெபா#� நிைன�%� வ<கி�ற�. அ� நம%�� வள��� 
வி!கி�ற�. 

அைத� த! பத�� ஈ8வரா…! எ�) ?<வ ம�தியில உயிைர எ,ணி� �<வ 
ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� ெபற ேவ,!� அவ�க� 
அறியாைமயிலி<�� வி!பட ேவ,!� ெபா<ளறி�� ெசய&ப!� ச%தி ெபற 
ேவ,!� எ�) இ ப: மா�றி அைம��  பழக ேவ,!�. 

�<வ ந1ச�திர�தி� ஆ9� ெம�பராக� ேச��தவ�க� அைனவ<� 
�!�ப�தி& ஒ�)ப1! வா=�� கா1ட ேவ,!�. ஒCெவா< நிமிட�திB� 
நா� ஒ< PDய% �!�ப� ேபா�) 

1.�<வ ந1ச�திர�தி� ஈ� ? வ1ட�தி& 

2.ஒேர �!�பமாக வா=�� பழக ேவ,!�. 

அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� உண�ைவ எ!��  பர ப ப!� ெபா#� இனி 
வர%L:ய விHஞான அழி�களி& இ<�� ந�ைம  பா�கா��% ெகா�ளலா�. 

ஆைகயினா& பிற<ைடய ச�கட�கைளேயா ேவதைனகைளேயா அதிகமாக% 
ேக1!  பழகாத>�க�… அைத  பதிவா%காத>�க�. அ ப:ேய ேக1க ேந���தாB� 
அைத உட7%�ட� மா�றி பழ�த& ேவ,!�. 

ஆ9� கால ெம�ப� எ�ப�… 

1.நம� வா=நா� F#வ�ேம அ�த� �<வ ந1ச�திர��ட� இைண�� 
வா=வ� தா� 

2.அ�த அ<� ஒளிைய நம%�� ெப<%�வத��� தா� அதிேல ேச�வ�. 



இைத� சீராக  பய�ப!�தி இ�த வா=%ைகயி& வர%L:ய ��ப�கைள 
அக�றி நா� பிறவி&லா நிைல அைடத& ேவ,!� ஆ9� ெம�ப� எ�றா& 
எ�)� ேபரான�த நிைல ெகா,! நா� வா=�திட F:9�. அ�த வழிகைள 
நா� கைட பி:��  பழ�த& ேவ,!� 

இ�த உடB� ந�Fட� வ<வதி&ைல… ேத:ய ெச&வF� ந�Fட� 
வ<வதி&ைல. நா� ேச�%�� அ�த அ<� ச%திகேள ந�Fட� இைண�� 
வ<கி�ற�. அத� வழி ெகா,! எ�)ேம ஏகா�த நிைல ெப)கி�ேறா�. 

எ��ேம நம%� எதி� ? இ&லாத நிைலயி& இ<ைள அக�)� அ�த அ<� 
ச%திகைள  ெப)கி�ேறா� 

�<வ ந1ச�திர�தி� ஈ� ? வ1ட�தி& ெச�றா& நம� உண��க� 
பிற<ைடய த>ைமகைள அக�)� ச%தியாக  ெப<��. அ�த நிைல ெபற� 
ெச�வத�� தா� உ�கைள ஆ9� ெம�பராக அ�ேக �<வ ந1ச�திர��ட� 
இைண ப�. 
1.உ�கA%� அ�த அ<� ச%திகைள% ெகா!%கி�ேறா�. 
2.அைத� சீராக  பய�ப!�தி% ெகா�A�க�. 



 

பிறவா நிைல ெபற� ெச?9# ெசயைல� தவிர நம,  இ>த� 3மியி7 
ேவ� ேவைல இ7ைல…! 

  

“ஜடா%கினி மன திற�…!” எ�7� \ல� ச%தி நாத வி��வாக… 

இரசமணியாக� ெசய&ப!� அ�த வ >Dய �ண அமில� “இராமபாண�…” எ�) 
கா1ட ப1ட�. 



எ�த இல1சிய� த� க<�ேதா அ�த இல1சிய�ைத எ��� பா%கிய நிைல 
ெப)வ� அ�ேவ தா�…! ஆனா& அ�த  பா%கிய நிைல ெப�)வி1டா& 
ம1!� ேபாதா�. அைத வள�%க�� ேவ,!�. 

இராமபாண�ைத எ�தினா& அ� அ ப:ேய தி<�பி வ<�…! எ�கி�ற ெபா<� 
எ&லா� எ�ன…? 

1.எ,ண� ெகா,! ெசB�த ப!� ஜடா%கினி \ல ச%திைய 

2.வான இயைல இல%காக% ெகா,! ெசB�த ப1டா& 

3.அைத ந� வா=வி� இல1சியமாக% ெகா,டா& 

4.அ�த� ச%தி �ைற�படா� ேம�ேமB� வள<� எ�பேத இராமபாண� 
தி<�?� ெதாட�. 

ஜடா%கினி அ7பவ�தி& வா�மீகிமாமகDஷி மா�திர� த பி��% 
ெகா,டாரா… எ�ன…? அவ� ெப�ற அ7பவ  பாட நிைல எ�ன…? 

1.ஜடா%கினி ெசய& ச%திைய� ெசB�தி% க,ட “ஓ� அ7பவமாக..” 
2.“வாலி வத�…! எ�ற பா�கி& இராம� தைல �னி�தா�…! எ�கி�ற ெபா<� 
எ�ன…? 

ஆ�சா மர�ைத ெவ1!பவ� அ�த வBவான மர�ைத Fறி�திட வBவான 
ச%தி மா�திர� ேபாதா�. அ�த ஆ9த� L�பட� த>1ட ப1:<%க ேவ,!�. 

“தா� ெப�ற தவ ச%திைய” வா�மீகி L�பா��த வித� ஆ�சா மர�ைத 
ெவ1!� ெசய& ேபா& அவ� ெசய& நிைல இ<�தாB� சபD அ�) அவைர% 
ேக1டா� “எ�ைன9� வான�தி& இ<�த F:9மா…? எ�)…!” 

அ�ேக அ�த உபேதச� த��வ� ம#�கி வி1ட ஆ9த�தா& ஆ�சா மர�ைத 
ெவ1ட F:9மா…? 

உலேகாதய� எ�7� பி: பி& “ஆ�சா மர�…” எ�பெத&லா� ெசா& நாம� 
ெபய� விள%க�தி�காக� P1சமமாக% ெகா!%க ப1ட� தா�. ஏென�றா& ந� 
கவன� ஞான�ைத வள��தி!� எ,ண�தி& நிைல ெப�றி<%க ேவ,!�. 

இ� ெசா& ஈ�%�� ெசய& மா�திரம&ல…! இதிேல வலி9)��� காDயா��த� 
(E1ப�) எ� எ�றா& “ஊசி Fைன� �வார�தி& ந>� �ைற��வி!�…” 

எ�கி�ற ெபா<ளி� விள%க�ைத  ?D�� ெகா�ள ேவ,!�. 



அைத  ?D�� ெகா,டா& ஞான�ைத வள�%க உதவாத… ந� ஆ�ம பல�ைத 
வ >Dய ப!�த உதவாத எ�த� ெசயைல9� 

1.உ�))�� ேக1க�� ேவ,டா�… 

2.அதிசயி�� ேநா%க�� ேவ,டா�…. 

3.”ெப<மா� ப:யள�தா�…” எ�ப� ேபா& இ<%க ேவ,!ேம தவிர 

4.எ!%�� வ >Dய ஜடா%கினி Fல ச%தி ந�Fைடய F%கியமான ேசமி பாக 
இ<%க ேவ,!�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

இராவண� எ�ன ெச�கி�றா�…? ச�ேதாஷ� எ�ற நிைலக� வ�தாB� 
ச�ேதாஷ�ைத அவ� @வாசி பதி&ைல. இராமாயண�தி& கா1!கி�றா�க�. 

?லி எ�ன ெச�9�…? அ� ச�ேதாஷ�ைதயா @வாசி%��…? ?லி ஆ, ெப, 
எ�ற நிைலயி& மகி=�சி9ட� இ<�தாB� அ� ெவ) ? கல�த 
உண��கைளேய தா� Eக<�. 

அதனிட� ச�ேதாஷ� எ�ப� இ�மி9� கிைடயா�. ஆனா&, பாச�தி� 
த�ைமயி& த� �1:கைள ேவ,!� எ�றா& வள�%��. 

பாச� எ�ற நிைலயி& த� இன�தி� மீேத கிைடயா�. த� @யநல� ஒ�ேற 
தா� அத��,!. ஆனா&… ெகாHச� இைடW) எ�றாB� உடேன “ஜி�…” 

எ�) ேமாத ஆர�பி��வி!�. 

இைத  ேபா�) இ�த இய�ைகயி� நியதிகைள அறி�� ெகா,டவ� மனித�. 
த� விHஞான அறிவா& மி<க�கைள எ ப: மா�றி அைம ப�…? மி<க 
உண��கைள இைண ேச��� மி<க�கைள எ ப:� சா�தமாக% ெகா,! 
வ<வ�…? மனித�கைள ஒ�) ேபால அழகாக எ ப: உ<வா%�வ�…? எ�) 
ெசய&ப!��கிறா�க�. 

க� பமாக இ<%கி�றா�க� எ�றா& அத���த��த சில உண��கைள% 
ெகா!�� அழகான �ழ�ைதகளாக எ ப: உ<வா%�வ� எ�) 
இைதெய&லா� விHஞானி ெச�கி�றா�. 

விHஞான�தா& எ�தைகய அழகாக உ<வா%கினாB� இவ� Eக<� மண� 
அைன��� நHசாக� தா� மா)�. அழ�ப!�தினாB� விHஞானி அவ� 



க,!பி:�த உண��� அவ� வா=%ைகயி& வ�த ேவதைன9� �!�ப�தி& 
சி�தைனைய� ெசB��� ெபா#� �!�ப  ப�ற�)�தா� இ< பா�க�. 

�!�ப  ப�) இ&ைல எ�றா& அவ7%�� ேவதைன எ�ற உண��கேள 
மிH@�. 
1.விHஞான�தி& பல நிைலகைள% க,டாB� இ�த  Qமியி� ஈ� ?%�� 
தா� @ழல F:9� 

2.ெம�ஞான�தி��� அவனா& ெச&ல F:யா�. 
3.மீ,!� அHஞான வா=%ைக%ேக ெச�) “மனிதன&லாத உ<ைவ�தா�” 

அவ� ெபற F:9�. 

நா� ஒCெவா<வ<� ச�ேதாஷ� எ�ற நிைலகளி& இ<�தாB� “வாலி” – 

பிறிெதா< த>ைமயான உண��கைள எ!�தா& அ!�த நிமிடேம இ�த� 
ச�ேதாஷ�ைத அட%கிவி!�. 

அைத�தா�… 

1.“இராவண� சீதாைவ� சிைற பி:��% ெகா,டா�”. 

2.ச�ேதாஷ�ைத அவ7%�� அைட�� ைவ��% ெகா,டா� 

3.ெசய&ப!�தவி&ைல எ�ற நிைலகைள% கா1!கி�றா�க�. 

நா� நிைன%கி�ேறா�. இல�ைகயி& சீதாைவ அைட��வி1டா� இராவண� 
எ�). 

இ�த உடேல இல�ைக தா�. ஒ< த>� தா�. “அதிேல ெகா,! 
அைட��வி1டா�” எ�) நாெம&லா� ெதளிவாக� ெதD�� ெகா�வத�காக 
அ�ைறய நிைலகளி& ம%கA%�  ?Dய ைவ%க ெம�ஞானிக� இைத� 
ெச�தன�. 

நா� ஒCெவா< ெநா: ெபா#� எ!%�� உண�வி� எ,ண�க� எ�ன 
ெச�கி�ற�..? எ�) கா1!கி�றா�க�. 

ஆனா& இ�) அைத  ப:�தவ�க� சDயாக உணராதப: இராமைன9� 
சீதாைவ9� ப�றி ந&லதாக  ேபசி இராவண� இ ப:� ெச�தா� எ�) 
ெசா&B� ேபா� நாF� அைத% ேக1! ேவதைன ப!கி�ேறா�. 



கைதைய  ப:��வி1! நா� நிைன%கி�ேறா�… சீதா இராம7ட� எCவள� 
மகி=�சியாக இ<�த�…! ஆனா&, இராவணனிட� சி%கிய�ட� “சீதா எCவள� 
ேவதைன ப!கி�ற�” எ�) நாF� ேவதைனைய�தா� வள�%கி�ேறா�. 

ஆக ச�ேதாஷ�ைதயா ஊ1!கி�ற�…? அேத சமய�தி& அைத  பா��� 
அ#கி�றவ�க� எ�தைன ேப� இ<%கி�றா�க�…? 

இைவகெள&லா� இ�த உண�வி� உண��சிக� எ ப: ந�ைம 
மா�)கி�ற�…? எ�ற நிைலைய நா� ெதD�� ெகா�ள ேவ,!�. 

ஆகேவ த>ைமகைள% க,டா&… அ!�த கணேம ஈ8வரா எ�) உ�க� 
உயிைர எ,ணி �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளி ெபற ேவ,!� எ�) 
எ!��% ெகா�ள ேவ,!�. 

நம%�� அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� உண��கைள% கல�� ெகா,ேட 
இ<%க ேவ,!�. ஒCெவா< �ண�களிB� �<வ ந1ச�திர�ைத 
இைண%�� பழ%க� வ<த& ேவ,!�. 

அ ப: இைண%�� நிைல ெப�)வி1டா& “மகி=�சி” எ�ற நிைலக� வ�� 
ெகா,ேட இ<%��. ஆகேவ, ேபரான�த  ெப< மகி=�சி ெப�) எ�ெற�)� 
மகி=�� மகி=�� வா#�க�. 



 



 

எ>த நிமிட#… எ� நட, #…! எ� ெத@யாத நிைலயி7 தா இ� 
இ�,கிேறா# 

  

விHஞான அறிவா& அ6�,!கைள9� ம�ற எ�தைனேயா விதமான 
ெகமி%க& �,!கைள9� உலகி& பல நா!களி& தயா� ெச�� 
ைவ�தி<%கி�றா�க�. 



மி�ன&க� தா%க ப!� ெபா#� கடலிேல பா��தா& மணலாக மா)கி�ற�. 
அ�த மணலிலி<�� 9ேரனியமாக  பிD�� எ!�� “அ6ைவ  பிள%�� 
ச%தியாக% ெகா,! வ<கி�றா�க�…” 

அைத ம�ற�ட� கல�� நிW1ரா� எ�கிற நிைலயிB� ?ேரா1டா� எ�கிற 
நிைலயிB� சில நிைலகைள� ெசய&ப!��கி�றன�. 

ெபா�வாக ந1ச�திர�களி& இ<��� உமி=�த ப1! வ<� கதிDய%க� 
ச%திக� PDயனி� ஈ� ?%�� வ<� ேபா� 

1.PDய� இ#�� வ<� பாைதயி& ஒ�)ட� ஒ�) கல�தா& அதிகமான 
அ#�த�க� ஆ��. 
2.அ�த அ#�த�ைத% க,ட பி� ம�றெத&லா� அHசி (நிW1ரா�) 
ஓ!கி�ற�. 
3.ஓ:னாB� ஒ�ேறா! ஒ�) கல�� பல மா�ற�க� ஆகி�ற�… ச%தி 
வா��த நிைலயாக மா)கி�ற�. 

அைத எ!��� தா� இரா%ெக1ைட வி,ணிேல ெசB�தினா�க�. 
ந1ச�திர�களி& இ<�� வர%L:ய �க�கைள  பிD�� “நிW1ரா�” எ�) 
ெகா,! வ<கி�றா�க�. 

அைத எ!��% ெகா,ட பி� “ெவ:%க� ெச�தா&” PDய7ைடய கா�த ச%தி 
கவ��� அைலகளாக மா�றி ைவ��% ெகா�கி�ற�. 

அ�தைகய உண��க� மனித� இ<%�� ப%க� ப1டா& விஷ�தி� த�ைம 
கல��… சி�தி%�� த�ைம �ைற��… மனித7ைடய ந&ல �ண�க� 
எ&லா� மைற�� வி!கி�ற�. 
1.மனித� இ< பா�… ஆனா& ைப�திய� பி:�த� ேபா�) ஆகிவி!வா�. 
2.மனிதைன மனிதேன ெகா�) சா பி!� நிைலக� வ<கி�ற� 

அேத சமய�தி& அ6�,!கைள ெவ:�தா& கதிDய%க�க� ேமாதி 
அைன�ைத9� ப8பமா%கி வி!கி�ற� இ� மனித� க,!பி:�த� தா�. 
ஆனா& இதி& க1டட�க� ஊெர&லா� அழி�� வி!கி�ற� எ�) எ,ணி 
எ�ன ெச�தா�…? 

நிW1ரா� �,!கைள வ >சி ம%கைள  ?�தி ேபதமி&லா� ெச��வி1!� 
“தா� ஆ1சி%� வரலா�…” எ�) ெசய&ப!��கி�றா�க�. 



இCவா) எ�தைனேயா ெச�தாB� அ�த விஷமான கசி�கைள� 
PDய7ைடய கா�த ச%தி இ�த இர,ைட9ேம (கசி� + கதிDய%க�) கவ��� 
ைவ��% ெகா�கி�ற�. 

கா�றைலகளி& இ� பரவ ப!� ெபா#� இத7ைடய அ#�த� எ ப: வா� 
வ >தியி& நிW1ரா� எ�ற அ#�த� ம�றேதா! ேமா�� ெபா#� விர1:� 
ெச&கி�றேதா இேத ேபால கதிDய%க� ச%தி9� இ��� இர,!� 
ேமாத ப!� ெபா#� @ழி%கா�றாக மா)கி�ற�. 

இர,!� ேச��த பி� எ�ன நட%கிற�…? 

ந1ச�திர�களி� கதிDய%க� ச%திக� கல�� தா� ம,ேணா க&ேலா ெச: 
ெகா:கேளா எ&லாேம உ<வாகி9�ள�. 

1.@ழி% கா�றாக மாறி… க& ம, ம�)� அைன�திB� இ<%�� 
கதிDய%க�ைத% கவ��� ெகா,ட பி� இ�7� வ >Dய� அதிகமாகி 
2.கா�றா: ேபால (TORNADO) எ&லாவ�ைற9� ேமேல M%கி% ெகா,!… 

பி��� எறி�� ெகா,! ேபாகி�ற�. 

அெமD%கா சீனா ரZயா ஜ பா� எ&லா நா!கA� இ� நட%கி�ற� 
பா�%கலா�…! எ�ெக�ேக அைத உ�ப�தி ெச�தா�கேளா அ�த நா!களி& 
எ&லா� இ� @�றி%ெகா,! தா� இ<%கி�ற�. ெபDய க1:ட�களாக 
இ<�தாB� @%� _றாக� தவி! ெபா:யாகி  ேபா�% ெகா,:<%கி�ற�. 

1.கட&களிேல ப1டா& கட& அைலக� ெப<கி (TSUNAMI) நக<%�� இ� 
பா��ச ப1! 

2.ஊேர சி�னாபி�னமா�� நிைலகA� வ�� ெகா,:<%கி�ற�. 

இேத @ழ& கா�றி� நிைலக� ேமக�களிேல இ#%க ப1டா& 

1.இ�த உண�வி� த�ைம ேமாதிய பி� மைழ ந>ராக% ெகா1!… ெகா1!… 

எ�) ெகா1:… ேமக ெவ: பாகி  (CLOUDBURST) ெப<� மைழயாக 

2.ஒ< வ<ட�தி& ெப�9� மைழ ஒ< மணி ேநர�தி& ெப�� நகரேம 
ெவ�ள% காடாக ஆகி வி!கி�ற�. 

இ�த மாதிD உலக�தி& எ�த நிமிட�… எ� நட%��…! எ�) ெதDயாத 
நிைலயி& தா� இ�) இ<%கி�ேறா�. 



ஆகேவ இ�ைறய P=நிைலயி& எ�த நிமிட� எ�த நிைல ஆனாB� நா� 
அ�த� �<வ ந1ச�திர��ட� ஒ�றி  பிறவி இ&லா நிைலக� அைடத& 
ேவ,!�. 

இைத எ&லா� உ�கA%�� பதி� ெச�கி�ேற� (ஞான�<). யா� ெசா�ன 
Fைற ப: வள���% ெகா,டா& இதி& சி%க மா1ேடா�. 
1.�<வ ந1ச�திர�தி� உண�ைவ நா� எ!��% ெகா,டா& 

2.”Dேமா1 ெச�வ� மாதிD…” ஒ�%�  ?றமான இட�கA%� அைழ��� 
ெச�) “நா� த ப F:9�…” 

ஏென�றா& விHஞான�ைத மிHசிய� அ�த ெம� ஞான�. 

ெம� ஞான�தி� உண�� வளர ப!� ெபா#� அதிேல வள��சி ெப�றவ�… 

மனிதனாக F#ைம அைட�தவ� �<வ ந1ச�திரமாக ந� Qமியி� வட%�� 
திைசயி& நிைல ெப�றி<%கி�றா�. ம�ற பிரபHச�களிலி<�� எ� 
வ�தாB� அ� ஒளியாக மா�)� திற� ெப�ற�. 

1.அ�த உண�ைவ எ!�� ந�ைம% கா%க%L:ய ச%தியாக வள��� 

2.உடB%�  பி� பிறவியி&ைல எ�ற நிைலைய அைடேவா�. 



 

ஒலி ேக�* உண��சி வச�ப�டாA#… “ஒளி ெகா)*” அைத� ெதளித7 
ேவ)*# 

  

யாைன ந>� ெமா�A� ஓைசைய% ேக1ேட அ�ெப�� சிரவணைன% ெகா�ற 
தசரதனி� ெசயைல வா�மீகியா� @1:% கா1:ய நிைலகளி& “P1சம  
ெபா<� உ�ள�…!” 



அ� எ�ன..? 

பா�ைவ ஒளிய�ற ெப�ேறாைர� @ம�� ெச&பவ� சிரவண�. ஒ< சமய� 
அவ7ைடய தா� த�ைதய� தாக� எ�) த,ண>� ேக1ட�� அத�காக ந>ைர� 
ேத: அைல�தா�. ஆனாB� 

1.ந>� கிைட%�� வைர அவ� எ!�த எ,ண� எ�ன…? 

2.கடைம எ�ற ெசா&B� உ,!. 
3.கடைமயி� பா& உண��தைன மா�றி% ெகா,ட ெசயB� உ,!. 

வில�கின�க� ந>� அ<��� ஓைசைய% ெகா,ேட அ�த மி<க�கைள  
பா�%காமேலேய மைற�தி<�� �றி தவறா� அ�ெப�9� ஆ�ற& ெப�றவ� 
தா� தசரத�. 
1.அைத வ >ர�தி& ேச� பதா…? 

2.க�ற வி�ைதயி� ஞான�தி& ேச� பதா…? 

3.அ&ல� உண��க� L1:% ெகா,ட ேமாக� அறி�% க,ைண 
மைற�ததாக� ெசா&வதா..? 

ஏென�றா& தசரத� அவ� இளைமயி� ஆ�றலா& க�)% ெகா,ட�தா� 
அ�த% கைல. அவ7ைடய ெசவி  ?ல� அறிவாக ஓைசைய% ெகா,! 
�றி பறி9� ஆ�றைல% கா1:ய� ஞான� தா�. 

ஆகேவ வா�மீகியா� Lற வ�த ெதளி�த ெபா<� எ�ன…? 

காம�தி� விைளவா& ேமாக�தி& கிள��ெத#�த உண��களி� ெசய&பா!… 

ச;ர உண�வி� இய%க�தா&… “க<�தறிய F:யாத அல1சிய 
மேனாபாவைனய% கா1:ய� தா�…” தசரதனி� அ�த� ெசய&. 

த,ண><%காக� ேத:ய சிரவண� அவ� எ!�த சHசல உண�வைலக� 
பாச�தி� அ:யாக பைதபைத பாக அவ� அறிவி� ெபாறி கல%கF�ற�. 

அதனா& �றி பறியாத ஈ�%�� ெசயலி&… எதி� ேமாத& �ண�க� 
உண��களி� உ��தலா&… �றி பறியா� ெசயB%� அறிவி� மய%கேம 
ஒ�ைற ஒ�) ப�றி% ெகா,!… “விைன� ெசயலி� விைளயா1டாக 
சிரவண� ந>� ெமா�A� ச த� அைம�த�…!” 



1.அ ப: ப1ட “சிரவணனி� அறிவி� மய%கF�” 

2.ஒலி ெகா,! அறி9� ஆ�றலி� அல1சிய�தா& விைள�த “தசரதனி� 
அறிவி� மய%கF�” 

3.ச�த� ப��கா& ச�தி�த ச�தி ?… அ�பாக� சிரவண� உடலி& ப1!� 
ைத�� அவ� உயிைர% �:%க Fைன�த�. 

ஆனா& ஞான வழி� ெசய& ஆ%க�தி��� தனி� த�ைமயான ெபா<A� 
உ,!. எ ப:…? 

ெசவி ?லனா& ஒலி ஈ�%�� அறி� ெசய&ப1ட அ�த% கால�தி& 

1.ஒளி ெகா,ட ஒலி நாத�ைத� தன%�� நிைற��% ெகா,டா& 

2.?ற உலகி�க, எ#� ச த�கைள உண��திட F:யாத ெசயB%� 

3.நம%�� ேச%�� ெம� ஒலியி� அ�த ஓ�கார நாதேம அதி��களாக 
ஓைசைய  ெப<%க� ெச�� 

4.அேத ெதாடD& ஆ�ம வBைவ% வB% L1:% ெகா�A� உயி� கல பா& 

5.ெம�ைய அறி9� உய� ஞானமாக அ� அைம�� ெதளிவான ஆ%கQ�வமான 
ெசய&கைள� ெச�வி%க� ெச�9�. 

ஆகேவ ஒலி ெகா,! ?ல�களா& அறி�தாB� ஒளி ெகா,! ஒலிைய 
ஊ�ஜித ப!�தி!� ெம� ஞான� ெப�றா& தா� ந� ெசய&க� எ�)ேம 
வள� பி� வள� ைப வள�%�� ெசயலாக ந�ைம பய%��. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

அக8திய மாமகDஷிகளி� அ<� ச%தி9� �<வ மகDஷிகளி� அ<� 
ச%தி9� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� ச தDஷி 
ம,டல�களி� ேபர<A� ேபெராளி9� தியானமி<%�� அைனவர� 
�!�ப�களிB� பட��� அவ�க� இர�தநாள�களி& கல�� அவ�க� 
உட&களி& உ�ள ஜ>வா�மா ஜ>வ அ6%க� அைன��� ெப�றிட அ<�வா� 
ஈ8வரா. 

அவ�க� வா=%ைகயி& அறியா� ேச��த த>ய விைனக� சாப விைனக� Q�வ 
ெஜ�ம விைனக� பாப விைனக� அைன��� அக�) அ<� மகDஷிகளி� 
அ<� வ1ட�தி& வா=�திட அ<�வா� ஈ8வரா. 



தியானமி<%�� �!�ப�களி& அைனவ<� மகDஷிகளி� அ<� வ1ட�தி& 
வா=�� மன ேநா� ந>�கி மன பல� ெப�) உட& ேநா� ந>�கி உட& நல� 
ெப�) அ<� வா=%ைக வா=�திட அ<�வா� ஈ8வரா. 

தியானமி<%�� �!�ப�களி& வா=�� வ<� கணவ7� மைனவி9� 

1.வசிZட<� அ<�ததி9� ேபா�) வா=�� 

2.நளாயினிைய  ேபா�) கணவ7� மைனவி9� ஒ<வைர ஒ<வ� மதி�� 
நட�� 

3.சாவி�திDைய  ேபா�) கணவ7� மைனவி9� இ< மனF� ஒ�றி 
வா=�� 

4.இ< உயி<� ஒ�றி வா=�� 

5.இ&லற வா=%ைகயி& இ<ளிைன அக�றி 
6.நHசிைன ெவ�) ேபர<� ெப�) ேபெராளி என ஆகிட அ<�வா� ஈ8வரா 

தியானமி<%�� �!�ப�களி& வள��� வ<� �ழ�ைதக� 
அக8தியமாமகDஷிகளி� அ<� ச%தி9� �<வ மகDஷிகளி� அ<� 
ச%தி9� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� ச தDஷி 
ம,டல�களி� ேபர<A� ேபெராளி9� ெப�) அ<� ஞான% �ழ�ைதகளாக 
வள��� வா=�திட அ<�வா� ஈ8வரா. 

எ�க� �ழ�ைதக� அ<� மகDஷிகளி� அ<� ச%தி ெப�) 

1.க&வியி& ஞான� ெப�) 

2.க<�தறி�� ெசய&ப!� திற� ெப�) 

3.உலக ஞான� ெப�) 

4.உலைக% கா�தி!� உ�தம ஞானிகளாக 

வள��� வா=�திட அ<�வா� ஈ8வரா. 

இைத எ&ேலா<� ஒ�) ேபால� ெசா&லி “உண�வி� ஒலிகைள எ# ?� 
ெபா#�.., 
1.எ&ேலா<ைடய ெசவிகளிB� ப!கி�ற�. 
2.இ�த உண��சிக� உயி<%� எ1!கி�ற�. 
3.க,கA%� வ<கி�ற�. 
4.ெசா�ன உண��க� எ&லா� இ�த Qமி F#வ�� பட�கி�ற�. 
5.ந�Fைடய க,களி& உ�ள க<மணிக� பதிவா%�கி�ற�. 
6.க,6ட� ேச��த கா�த  ?ல� இ�த அ<� உண��கைள% கவ��� 
இ#%கி�ற�. 



7.ந�ைம� @வாசி%க� ெச�கி�ற�. 
8.ந� உயிDேல ேமா�கி�ற�. 
9.இ�த உண��சிக� இர�தநாள�களி& கல%கி�ற�. 

இ ப: “எ&ேலா<�.., ந�றாக ேவ,!�” எ�) நா� ெசா&B� உண��க� 
வB ெப)கி�ற�. அ:%க: இ�த மாதிD� ெசா�ேனா� எ�றா& 
“ேநா9�ளவ�க� ேக1டா& Lட.., அ�த ேநாெய&லா� ந>�கிவி!�”. 

மகDஷிகளி� அ<� ச%தியா& அவ�க� �!மப�தி& உ�ள சிரம�கெள&லா� 
ந>�க� ேவ,!� எ�) ந>�க� ஒ�) ேச��� L1டாக� தியானி��  
பD@�த ப!���க�.., ந>�கிவி!�. 

இ� ஒ< “பழ%க�தி��..” வரேவ,!�. 

ஒ<வ� மிக% ெகா!ைமயான ேநாயா& அவதி ப1!% ெகா,:<�தாB� 
அதனி� வ >Dய�ைத% �ைற%க F:9�. ஆனா& அேத சமய�தி& “இற பைத…, 

யா<� த!%க F:யா�”. 

அவ� ேச���% ெகா,ட உண��%ெகா ப அவ� உயிரா�மா ெவளியிேல 
ெச�றாB�.., இ�த% L1!� தியான�தி� அைம ? ெகா,! அவD� உடைல 
வி1!  பிD�� ெச�ற உயிரா�மாைவ� ச தDஷி ம,டல�தி�� உ�தி� 
த�Aத& ேவ,!�. 

அ�ேக இைண�� அவைர  பிறவியி&லா நிைல அைடய� ெச�ய ேவ,!�. 

ஆனா&, F#ைமயாக ஆ9� கால� F#வ�� தியான� ெச�� 
“தியான�தா&.., ேநாெய&லா� ந>%கிவி!ேவ�” எ�) ெசா�னா& யா<� 
F#ைமயாக இ<%க  ேபாவதி&ைல. “இ<%க�� F:யா�”. 

1.சிறி� கால� இ�த உடலிலி<�� “ந&லைத எ,6வத�காக 
ேவ,:யாவ�…” வாழ ைவ%கலா�. 
2.அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� உண�ைவ “அவைர  ெபற� ெச�வதறகாக 
ேவ,:” வாழ ைவ%கலா�. 

ெவ�ள� வ�தா& � ைப Lள�கைள ஒ1! ெமா�தமாக அ:��� ெச&வ� 
ேபா& அ�த அ<� ச%தி எ&ேலா<%�� கிைட%க ேவ,!� எ�) 



எ&ேலா<� ேச��� எ,6�ேபா� ஒCெவா<வ<%��A� அத>த அளவி& 
ச%திக� L!�. 

த>ைமக� வில��. வா=%ைகயி& ேவதைனயி�றி வாழ F:9�. மன மகி=�சி 
கிைட%��. ஆகேவ, வார�தி& ஒ< நாளாவ� L1டாக� தியானி9�க�. 

உ�க� அ7பவ� ேப@�. 

 



 

உடைல வி�*� ேபாவ� உ�தி தா… அத(காக ேவதைன�பட ேவ)6ய 
அவசிய# இ7ைல 

ஆ9� ெம�பராக� ேசர%L:யவ�க� ஒCெவா<வ<ேம �<நாதராக மாற 
ேவ,!�. உ�க� பா�ைவயி& த>ைமைய  ேபா%க%L:ய ச%தியாக வளர 
ேவ,!�. உ�க� எ,ண� உலக�ைத ந&லதா%�� அ�த உண��களாக 
விைளய ேவ,!�. 

அ<� ஞான� ச%கர� இ<%�� வ >!களி& எ&லா� ஈ8வரா…! எ�) உயிைர 
எ,ணி அ�த� ச%கர�ைத பா���… 

1.யாராக இ<�தாB� சD.. அவ�க� உட& நல� ெபற ேவ,!�… 

2.lஅவ� ேநா� ந>�க ேவ,!� எ�) எ,ணி  பா<�க�. 

இைத� ெச�தா& ம�றவ<ைடய ��ப�கேளா ேநா�கேளா �யர�கேளா 
நம%� வ<வதி&ைல. 



ஒCெவா< உடலிB� எ�தைனேயா விதமான நிைலக� இ<%��. 
1.எ ப: இ<�தாB� உடைல வி1!  ேபாவ� உ)தி தா� 

2.அத�காக ேவதைன பட ேவ,:ய� அவசிய� இ&ைல. 

உடலி& ேநா� இ<�தா& அ� ந>�க ேவ,!� எ�) ெசா&B�க�. ஆனா& 
ேநா� ந>�கி அவ�க� வா=�தாB� “எ�தைன வ<ட� வா=கி�றா�க�…!” 

டா%டDட� ெச�) காைச� ெசலவழி�� எ&லா ம<��வF� பா�%க�தா� 
ெச�கி�ேறா�. உயி<ட� F#ைமயாக இ<%கி�றா�களா…? இ&ைல…! 

நா� அைத� ெச�ேத�… இைத� ெச�ேத�… கைடசியி& இற�� 
வி1டா�கேள…! எ�) எ,ணி ேவதைனதா� ப!கி�ேறா�. 

அ ப: எ,ணாதப:… 

1“எ ப: இ<�தாB�” மகDஷிகளி� அ<� உண�� அவ�கA%�� வளர 
ேவ,!�… உய��த நிைல ெபற ேவ,!� ம1!� எ,6�க�. 
2.உடைல வி1!  ேபா�வி1டா�க� எ�றா& உடைல வி1! பிD�� ெச�ற 
அ�த உயிரா�மா ச தDஷி ம,டல��ட� இைணய ேவ,!� 

3.உடலி& ப1ட கZட�க� எ&லா� ந>�கி அழியா ஒளி� ச;ர� ெப�)  
பிறவியி&லா நிைல அைடய ேவ,!� எ�) “இ ப:�தா� நா� எ,ணி  
பழ�த& ேவ,!�…” 

ஏென�றா& அவ�கAட� நா� பழகியி<%கிேறா�. அவ�கAைடய 
உண��கA� நம%�� பதி� உ,!. ேமேல ெசா�னப: எ,ணி� ெச�தா& 
த>ைமக� நம%�� வளராதப: த!��% ெகா�ளலா�. 

ஆகேவ ச%கர�தி�� F� ந>�க� தியான� ெச�� 

1.�!�ப� ந�றாக இ<%க ேவ,!� 

2.ெதாழி& ந�றாக நட%க ேவ,!� 

3.எ� �ழ�ைதக� ந�றாக இ<%க ேவ,!� 

4.�!�ப�தி& கணவ� மைனவி இ<வ<� வசிZட� அ<�ததி ேபா�) வாழ 
ேவ,!� எ�) வDைச ப!�தி நா� எ,ணி  பழ�த& ேவ,!� 

5.�ைற எ�ற நிைலக� வரேவ Lடா�. 



ஏென�றா& இ�த� ச%கர�தி& அCவள� ச%திக� ெகா!�� 
ைவ%க ப1!�ள�. ந>�க� எ,ணி எ!�த>�க� எ�றா& உ�கA%�� ச%தி 
வா��ததாக அ� வ<�. 

�<வ ந1ச�திர� எ ப: ஒளியாக இ<%கி�றேதா அ�த உண�ேவா! நா� 
ஒ�றி வாழ ேவ,!�. 
1.ந� �<நாத� அைத% கவ��தா�… அத� வழி அ�ேக இ<%கி�றா�. 
2.அத� வழியி& நாF� Fய�சி எ!%�� ெபா#� அ�த உண��க� இ<ைள 
அக�றி!� ச%தியாக வ<� 

3.�<வ ந1ச�திர�தி� பா& ந�Fடய ப�) அதிகமா�� 

4.வா=%ைகயி& ஓரள�%� நி�மதி கிைட%��… ச�கட�க� உ1 ?கா� 
த!%��. 

அ�தைகய உண��கைள நா� ெபற ேவ,!�. 



 

சமமான நிைல நிைல,க� “சா>த நிைல த>தி*வா? ஈCவரா…” 

  

சமமான நிைல நிைல%க� சா�த நிைல த�தி!வா� ஈ8வரா எ�) 
தியான�தி& ேவ,!கிேறா�. அதனி� உ,ைம  ெபா<� எ�ன..? 

சா�த �ண� ெபற ேவ,!� எ�ற எ,ண� ெகா�கிேறா�. Fய�சி9� 
ெச�கிேறா�. ஆனா& ந� Fய�சி ெசயB%� வ<� ெபா#� 

1.நம%�� வ�� ேமா�� உண��களி� ேமாத&கைள 



2.த� எ,ண� ெகா,! தன%�� தாேன சம ப!��� ெசயB%� 

3.அைத யா� எ ப:� ெசயலா%க� ெச�வ�…? 

இத� ெபா<� ?D�ததா,.? 

1.ஒ< @ர%�!ைவ ந>D& அமி=�த ப1டா& “ெபாட…ெபாட…!” எ�) ச தமி1!� 
தா� ந>ைர நிைற��% ெகா�கிற�. 
2.ஆனா& அேத �!ைவ%�� ந>� ெமா�A� ெபா#� “ச தேம வராம&…!” 

ப%�வமாக நிைற��% ெகா�A� Fைற9� உ,!. 
3.இ�த இர,! ெசய&கA%�� ெபா�வானேத… நம%�� வ�� ேமா�� 
உண��க�. 

உதாரணமாக ஒ< சHசலமான உண�ைவ ஊ1: வி1டா& பரபர பாகி�ேறா�.. 
பத1டமாகி�ேறா�…! அத� பி� உண��சிவச ப1ட இய%கமாக� தா� வ<�. 
அ ெபா#� அ�த� ெசயலா& சா�த �ண�ைத% L1ட F:9மா…? 

ஒ< ஞானவா� @ர% �!ைவ%�� (ச தமி&லா�) ப%�வமாக ந>ைர நிைற��% 
ெகா�வ� ேபா& சமமான உண��க� ெகா,! ெசய&ப!� ெசயலி& “நிதான� 
எ�ற ெபா)ைம �ண�…” அவசிய� ேதைவ. 

உண��கைள மா�றிட FயB� ெபா#� 

1.அ�த மா�) அைல� தா%�தலா& நா� எ!�த உண��களி� ஈ� பி& 

2.ேவக� ெகா,! தா%கி!� ெசயலி&… நா� “ஆ�ம @�தி” பாதி%க ப!வ� 
நி�சய�. 

அ ப:யானா& பரபர பான இ�த உலக வா=%ைக நைட Fைறயி& வா#� 
மனித�க� ஒCெவா< நிமிடF� தா� எ!%�� உண��க� ெகா,! 

1.அ�த உண��கA%� ஒ�த த>ைமயான அ6%க� த� ஈ� பி& ஒ1:% 
ெகா�A� ெபா#� 

2.அைத ந&லதா%கி� ெசய&ப!�த ேவ,:ய நைட Fைற� ெசய& எ�ன…? 

நா� எ!%�� உயDய ெஜப எ,ண�தி& 

1.அCவ ெபா#� வ�� ேமா�� மா�) அைலகைள� தவி��� 

2.தா� இ<%�� வழியிேலேய… த�ைன� தா� த�கா��% ெகா�ளேவ “ஆ�ம 
@�தி எ�ற ஆ9த�…!” 



ஆ�மாைவ  ?னித ப!�தி% ெகா�வ� எ�ப� எ�ன…? எ ப:…? 

வா=%ைக நைட Fைறயி& மா�றமான எதி� நிைலயான உண��க� நம%�� 
ேமாதி அதனா& கிள��ெத#� ெசயைல� தவி��� 

1.ஓ…� ஈ8வரா…! எ�ற ஒலி நாத�ைத% L1: 

2.அCவா) ெசா&B� ெபா#� ?<வ ம�தியி& உயிைர  பDQரணமாக எ,ணி 
3.அ�த ஒலி நாத உ� நிைறவா& 

4.த� ஆ�மாவி��  பா�கா பான வைளயமி1!% ெகா�வேத ஆ�ம @�தியி� 
P1சம�. 

த>ைமயான உண��க� வ<� ெபா#� இ ப: ஆ�ம @�தி ெச�� அத� 
\லமாக உய��த உண��கைள% L1:% ெகா�A� ெசயலினா& மனித 
ஞான� அைடய  ெப)� நிைல எ�ன…? 

இ�ைறய மனித வா=%ைகயி& விHஞான� க,!பி:���ள வாகன�க� 
இய�திர�க� உ,டா%கி!� ஓைசகளினாB� இ�)�ள இைசயி� 
@ைவ%ெகா ப மனதி& L1:% ெகா�A� விகார�களினாB� எ#�தி!� 
ஓைசகைள�தா� நா� ஒCெவா< நாA� ேக1கி�ேறா�. 

அைவ எ&லா� ந� ெசவி ?லனி& ப1! நம%�� எ�தைனேயா மா�ற�கைள 
ஏ�ப!��கிற�. 

விநாயக� உ<வ�தி�� “அக,ட கா�கைள9�..” ஓ…� எ�) ேபா1! 
விநாயகைர  “பிரணவ�தி�� உDயவ�” எ�)� ஞானிக� கா1:9�ளா�க�. 

ஓ�கார ஒலி நாத�ைத� ெசவிம!�தி!� P1சம�ைத  ?D�� அத� வழியி& 
ெசய& அ<� உண��கைள நம%�� L1:% ெகா,ேட வ�தா& அ<� 
உண��க� நம%�� ஜ>வ� ெப�) அ�த ந&விைனகளாக நம%�� ேச<�. 

இதனா& நைடFைற வா=%ைகயி& பரபர பான பத1டமைடய� ெச�9� 
ஓைசக� எ�தைன எ�தைனேயா வ�� ந� மீ� ேமாதினாB� அதைன 
ஈ�%கா� ெம� ஒலிைய% L1: ெம� ஒளியாக மா�றி!� ெசயலாக 
அைம��வி!�. 
1.இைவ எ&லா� மகDஷிகளா& “கைலக�…” எ�) கா1ட ப1ட 

2.ஒளியான “உயிர6%களி� ச�கம�” உண��� ெகா�ள ேவ,!�. 



சமமான நிைல நிைல%க ேவ,!� எ�ற ெசயலி& ெசய&பட ேவ,:ய 
Fைற இ� தா�…! 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

அக8திய மாமகDஷிகளி� அ<� ச%தி9� �<வ மகDஷிகளி� அ<� 
ச%தி9� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� ச தDஷி 
ம,டல�களி� ேபர<A� ேபெராளி9� இ�த உலக� F#வ�� பட��� 
இ�த உலகி& கல���ள ந�@� த�ைமக� அைன��� அக�றிட அ<�வா� 
ஈ8வரா. 

அக8தியமாமகDஷிகளி� அ<� ச%தி9� �<வ மகDஷிகளி� அ<� 
ச%தி9� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� ச தDஷி 
ம,டல�களி� ேபர<A� ேபெராளி9� இ�த  Qமியி& வா#� ம%க� 
அைனவ<� ெப�) மத ேபதமி�றி இன ேபதமி�றி ெமாழி ேபதமி�றி மன 
ேபதமி�றி அ<� வா=%ைக வா=�� சேகாதர உண��ட� உலக ம%க� 
அைனவ<� “மகDஷிகளி� அ<� வ1ட�தி& ஒ�)ப1! வா=�திட” 

அ<�வா� ஈ8வரா. 

அக8தியமாமகDஷிகளி� அ<� ச%தி9� �<வ மகDஷிகளி� அ<� 
ச%தி9� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� ச தDஷி 
ம,டல�களி� ேபர<A� ேபெராளி9� ேமக�களி& பட��� ேமக�க� L: 
“ந&ல மைழ ெப��.., ஏD �ள�க� நிர�பி” தாவர இன�க� ெசழி�� ஊ<� 
உலகF� உலக ம%கA� நலF� வளF� ெபற அ<�வா� ஈ8வரா. 

“இைத  ேபா�ற உண��கைள” நா� எ,ணி எ!��  பழக ேவ,!�. 
ஒCெவா<வ<� அ�த  ேபர<ைள  ெப<%கி “உ�க� வ >1:B�…,” இ<ைள 
அக�றி ெம� ெபா<� கா6� அ<� ச%தி ெப)�க�. 

ந>�க� வா#� “ெத<வி���A�…,” உ�க� \�@� ேப�@� எ&ேலாைர9� 
ெதளி�த மனமாக ஆ%�� அ�த அ<� ெபற ேவ,!�. 

உ�க� ெத<வி& பட��தா& “ஊ<%��A�…” அ� பரவ� ெதாட���. 
ெத<வி�� ஒ<வ� இ�த மாதிD இ<�தா& ேபா��. 

இ�த உண��கைள  ெப<%கி  ெப<%கி உ,ைமகள எ!��� ெசா&லி� 
ெசா&லி இ�த உண�விைன  ெப<%கினா& இ�த “உலக�..” F#வ�� பர��. 



�<நாத� எ�ைம� �<வ ந1ச�திர�தி& ஆ9� கால ெம�பராக� ேச��தா�. 
அவ� கா1:ய அ<� வழியி& உ�கைள9� �<வ ந1ச�திர��ட� ஆ9� 
கால ெம�பராக இைண%கி�ேறா�. 
1.“அ�ேக” எ�)ேம ந>:�த ஆ9ளாக நா� ெபற ேவ,!�. 
2.இனி உட&க� மா�ற% Lடா�. 
3.இ<ைள அக�)� ஒளியி� உண��களாக நம%�� வரேவ,!�. 
4.நிைன�க� அைன��� சி�தி%�� த�ைமயாகேவ இ<�த& ேவ,!�. 
5.உ�கAைடய ேப�@� \�@� உ�க� ெசா&B� ெசயB� பிறைர  
?னித ப!��� ச%தியாக ந>�க� மாறேவ,!�. 
6.எ� ஒ<வனா& ம1!� F:யா�. 

நா� உ�கA%�� ெசா&B�ேபா� உ�கA%� ந&லதாகி�ற�. அேத ேபால 
ந>�க� ெசா�னா& ம�றவ�கA%�� ந&லதாக ேவ,!�. அத� �ைண 
ெகா,! அவ�க� த>ைமக� மைறய ேவ,!�. அவ�கA%�� அ<� 
உண��க� ஓ�கி வளர ேவ,!�. 

“இ�தைகைய நிைலகA%�” நா� வள��திட& ேவ,!�. 

ஏென�றா& த>விரவாத� எ�ற நிைலயி& மனித� த�ைன மற�� 
ம�றவ�கைள “நி�\ட�தனமாக� தா%�� நிைலக�” உலெக�கிB� பரவி% 
ெகா,!�ள�. 

அரசா1சி ெச�ேவா<� தா� வாழ த� இன� எ�ற ெபயரா& “ம�றவ�கைள 
அ:ைம ப!��� நிைலகளாக” ஒCெவா< நா1:B� ெசய&ப1!% 
ெகா,!�ள�. 

“நா� எ!%�� தியான�தி� வB% ெகா,!..” அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� 
ேபர<� ேபெராளியிைன அவ�க� எ&ேலா<� ெபற% L:ய த�திைய 
ஏ�ப!�திவி1டா& அவ�க� தவ) ெச�9� எ,ண�கைள 
மா�றியைம%கலா�. 

ந� Qமியி� �<வ  ப�தி இர,!� உ<கி கட& ந>� ெப<கி% ெகா,!�ள�. 
ஆகேவ Qமியி� �<வ  ப�தி%�� இ ப: நட�� ெகா,:<%�� 
மா�ற�கைள% க,!… இ�) விHஞானிக� “அHசி% ெகா,!�ளன�”. 



�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளி உண��கைள எ!�� இனி வ<� 
ஆ,!கைள நா� ந&ல ஆ,!களாக மா�றி% கா1:ட& ேவ,!�. நா� 
அHச ேவ,:யதி&ைல. 

அ<� உண��கைள  ெப<%�ேவா�. உலக� நல� ெபற  பிரா��தி ேபா�. 
எ&ேலா<� மன நிைற�ட� இ<%க ேவ,!�. 

நம%� இனி  பிறவியி&ைல. நா� எ�)ேம ஒளியாக இ< ேபா�. ஒளியி� 
த�ைம ெப)ேவா� எ�ற உண�ைவ வலிைம ப!�தி வா=ேவா�. 

ந� �<நாத� மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவD� அ<� எ�)ேம உ�கA%� 
உ)�ைணயாக இ<%��. �< அ<ளா& 

1.�<வ ந1ச�திர�தி� ஆ�றைல எ�)ேம ப<கி% ெகா,ேடயி< ேபா� 

2.இ<ைள அக�றி% ெகா,ேடயி< ேபா�. 
3.அ<� ஞான�ைத  ெப<%கி% ெகா,ேடயி< ேபா�. 

ஓ� ஈ8வரா �<ேதவா…! ஓ� ஈ8வரா �<ேதவா…! 



 



 

தியான�தி7 “ஞான#” ெப�வ� ;,கிய# 

  

தியான� எ�ப� தனி�� அம��� ச%தி ெபற%L:ய� அ&ல. காரண�… 

எCவள� ச%தி ெப�றாB� நா� அ�த “ஞான ச%தி” எ�ற நிைலைய அ:%க: 
நிைன�ப!�தி அைத  ெப<%கி% ெகா,ேட வர ேவ,!�. 



1.ஞான�தி� உண��க� ெப<கினா& தா� 

2.இ�த வா=%ைகயி& ஓரள� சி�தி�� ெசய&ப!� த�ைம9� 

3.த>ைமயான உண��க� நம%�� வளராதப:9� 

4.மீ,!� பிறவி%� வராதப: தைட ப!��� ச%தி9� வ<�. 

ஞான�தி� வழியி& அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� உண�ைவ  ெப<%கி 
வள���% ெகா,ட பி�… உடைல வி1!  பிD�� ெச�றா& உயி� ேநர:யாக 
ந�ைம அ�ேக அைழ��� ெச�) வி!�… அைத  பா�%கலா�. 

ெச�த பி�பா! எ�ன…? எ�) சாதாரணமாக நிைன பா�க�…! 

யா� மீதாவ� நா� அதிக  ப�)ட� பிDய��ட� இ<�தா& இ�த ஆ�மா 
உடB%�� வ�� எ ப: ஆ1:  பைட%கி�ற�…? இற�த பி� எ�தைன 
அவ8ைத ப!கிற�…? இ�ெனா< உடB%�� ெச�) தா� கZட ப1ட� 
ேபால அவ�கைள9� கZட ப!��� நிைலயாக வ<�. 

அ7பவ�தி& நா� பா�%கலா�. 

உடலி& ப1ட அவ8ைதகைள அ�ேக9� உ,டா%கி ேவதைனைய அ�ேக9� 
எ!�� அைத F#ைமயா%கி% ெகா,ட பி� விஷ� அதிகமாகி இ�த உடைல 
வி1!  ேபான பி�பா! நி�சய� பா�பாக  பிற%��. 

ேவதைனக� வ�த பி� சி�தி%க� ெதDயாதப: �!�ப�திேலா ெதாழிலிேலா 
ம�றவ�கைளேயா ெவறி� த�ைமயாக  ேபசினா&… அ&ல� அ:��� தா%�� 
உண��க� வ�தா&… அ!�� ?லியாக�தா� பிற%க ேந<�. 

ஒ< உடB%�� ெச�) இ�தைகய நிைலகைள வள��� ெவளிேய வ�தா& 
?லியாக�தா� பிற%��. 

ஆனா&… ஒCெவா< ெநா:களிB� இ�த வா=%ைகயி& எ�தைகய 
த>ைமகைள  பா��தாB� ேக1டாB� அைத எ&லா� ந&லதாக மா�றி 
அைம%க%L:ய ச%தி நம%� உ,!. 

1.�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� ெபற ேவ,!� எ�) அ�த� 
ச%திைய எ!�� 

2.வ<வைத எ&லா� மா�றி அைம��% ெகா,ேட வரேவ,!�. 



த� �!�ப�தி& உ�ள ஒCெவா<வைர9� �<வ ந1ச�திர�தி� ஈ� ? 
வ1ட�தி& வா=�� வளர� ெச�ய ேவ,!�. மகDஷிகளி� அ<� ச%தியா& 
ெபற வ >1:& உ�ள அைனவ<� ந�றாக இ<%க ேவ,!� எ�) எ,ண 
ேவ,!�. 

அேத ேபா& ந� அ%க� ப%க�தி& உ�ளவ�க� ந�றாக இ<%க ேவ,!�… 

ெத<வி& உ�ேளா� ந�றாக இ<%க ேவ,!�… ஊ� ம%க� ந�றாக இ<%க 
ேவ,!�… உலக ம%க� ந�றாக இ<%க ேவ,!� எ�) எ,ண ேவ,!�. 

இ� ஒ< பழ%க�தி�� வர ேவ,!� 

ச,ைடயி!பவ�கைள நா� பா�%க ேந��தா& அவ�கA� சி�தி��� ெசய&பட 
ேவ,!�. உ,ைமயி� உண��கைள உணர ேவ,!�. ஒ�)ப1! வா#� 
உண�� ெபற ேவ,!�. அவ�க� மகி=�� வா#� ச%தி ெபற ேவ,!� 
எ�) எ,ண ேவ,!�. 

காரண�… அவ�க� ச,ைடயி1ட உண�� நம%�� பதி� இ<%��. அைத 
ேமேல ெசா�னப: எ!�� மா�றி அ� நம%�� வளராதப: ப%�வ ப!�த 
ேவ,!�. 

ஒ< ெச:யி& விைள�த வி�ைத அ� அ ப:ேய வி1! வி1டா& அ� 
Fைள�� வளர ஆர�பி��வி!�. அ� ேபா�) ம�றவ�க� உண��க� 
ச�த� ப�திேல தா� நம%�� பதிவாகி�ற�. அ� வளராதப: த!%க 
ேவ,!�. 
1.அ�த% �!�ப�க� ந�றாக இ<%க ேவ,!� எ�) எ,ணினா& அத�� 
இ� எதிரான நிைல. 
2.இ ப: இ� வள<� ேபா� அ�த அ6%க� ந&ல அ6%களாக நம%�� 
மா)�. 

ஆகேவ ஒCெவா< ெநா:யிB� மகDஷிகளி� அ<� ச%திைய நம%�� 
ெப<%கி எ�தைகய த>ைமைய9� மா�றி ந� உடலி& ந&ல அ6%களாக 
அைத மா�றி% ெகா,! வர ேவ,!�. 

AGRICULTURE& (விவசாய  ப,ைணகளி&) வ >Dய வி�தாக மா�)வ� 
ேபா�ற� ெச�� பழக ேவ,!� ஒCெவா< உண�ைவ9� ந&லதாக.. 
ஒளியாக… மா�றி அைம��  பழக ேவ,!�. 



 

Dனி, க�#பி Eைவைய உண�>தவ�கேள ஞானிக0 

  

@ைவயி& ெபா�வாக இர,! வைக உ�ள�. 
1.நாவினா& உண��� ச;ர�தி��� ேதைவயான ஆகார நியமன�களி� 
\லமாக ஊ1ட  ெப)� நிைல “அ)@ைவ…!” ஒ�). 
2.ம�ெறா�) எ,ண�தா& @ைவ%�� தனி� த�ைமயான “ேபD�ப� @ைவ…!” 

3.இர,!ேம ெபா� நிைலகளி& “எ,ண�தி� வழி தா�…” கிைட%கி�ற�. 



எ,ண�தி� வழியாக இ<�தாB� அ7பவ அ6� Fைற� ெசய&களி� 
மா)பா1ைட உணர  ெப)� ெபா#�… “தா� உண���… அ7பவ� 
த�ைமயா&… பதி� ெசய& நைடெப)கிற�…!” 

உலக வா=%ைகயி� எ,ண நிைனேவா1ட வB% ெகா,ட கால க1ட�களி& 
அ�த எ,ண ஓ1ட வBவி�� வ >Dய� @ைவ ஊ1:ட 

1.ஆகார வழிகளி& ெபற ப!� Fைறக� அ�தைன9� 

2.எத� எத� @ைவகளி& இ�ைச ப!கி�ேறாேமா 

3.நாவி� அதி @ைவ%� அ:ைமயா�� அ�தைன நிைல9� 

4.ந�ைம அறியாம& இய%�� உண��களி� உ��த&களி� ேவக�தி�� 
ந�ைம நாேம அட� ைவ�� 

5.மீள F:யாதப: ஓ� க1!%�� அட�கி வி!கி�ேறா�. 

கா�றி& இ<%�� அமில �ண� த�ைமகளி& பட����ள ஆகார நிைலகைள 
(மண�கைள) Eக��� அத��க�த திட உணைவ  ப%�வ ப!�தி� சைம��  
?சி%�� ெபா#� ஏ�ப!�த ப!� ஜ>ரண சைம ? அத� ம�ற கால�களி& 
கிDயா ஊ%கியாகி (உணைவ  பா��த�� உமி= ந>� ஊ)கிற� அ&லவா…!) 

மைற ெபா<ளாக நி���. 

பி� ச;ர� ெசய& நிைல%� அைத மா�)� ெபா#� உட& உ) ?கA%�� 
@ர%�� அமில�கA� அதி& ச;ர� ச%தி ெப)வதாகேவ இ<�தாB� கா�றி& 
கல���ள அமில �ண�களி� இய%கமாகேவ ெசய&ப!�.. “ந�ைம அத� 
வழியிேலேய இய%��…!” 

ஆனா& உயி�� த�ைமயி� க1!%�� எ,ணF� ச;ரF� ெசய&ப!� 
ெபா#� 

1.ேபD�ப Eக��சிைய அ7பவி%�� ஆ�மா – தா� ெப)� நாவி� 
@ைவையேய மா�றி 
2.நாசியி� வழி ஆகார� ெப�) 

3.ச;ர வள� ?%�� உயி�� ச%தி%�� ச%திW1: 

4.?ற% கழி�கள�ற நியமன% க1! பாடாக 

5.ம�ெறா< வழிைய ஏ�ப!�தி% ெகா,! அைன��� ச%திைய9� ெப)�. 

இரகசிய� த�ைமயாக ஒேர மர�தி�� இ< வித� ெசய& த�ைமக� 
கா1ட ப!கிற�. அதாவ� 

1.உண��களி� அ� உ��த& �ண� @ைவ அமிலேம மர�தி� ேம& நிைல9� 



2.அ� அ: மரமாக  ப%�வமாக விைள�த த�ைமேய “ம<�தா��…” 

உபேயாக ப!�த ப!�. 

ஒ< மர�தி� அ: மர� ேபா�ற விைள�சலாக (ம<�தி� �ண� ேபா&) 
உ�ளட�கி ஈ�%�� தியான Fைறகளி& எ&லா� எ�த எ,ண�ைத வழி 
நட��கி�ேறாேமா அ�த எ,ண�தி�ெகா ப ஞான வள��சியி� வழி 
Fைற%� அ� வி�தா��. 

ஆனா& அ�ேவ உண�வி� உ��த& எ�ற நிைலயி& ச;ர� ெதா1! 
ந>�ச%தியாக அ7ேபாக Fைற ப!�த ப!� ெபா#� எ ெபா#ேதா உடB%�� 
உண� \லமாக ஊ1ட ப1ட நிைலக� எ&லா� தன%�க�த ஆகார நிைல 
அமில� (@வாச�தி� \ல� உ<வான உமி= ந>�) P1சம� கிைட%க  
ெப�ற�� ந� மன% க1! பா1ைட9� மீறி� ெசய&க� �Dதமாக 
நைடெப)கி�றன. 

ச;ர�தி�� வB% L1!� Fைறயாக ச;ர�தி�� ஆகார�ைத உ1 
ெகா,டாB� 

1.கா�றி� வழி எ!%�� ஆகார�ைதேய (அ�த% �ண�ைதேய) 
2.Fத�ைமயாக% ெகா!��� த� ஞான�தா& L1:% ெகா,டா� 

3.அ�ைறய சி�த� தன%�க�த வழி� ெதாடD& எ&லா�…! 

ச;ர�தி��% ெகா!%க ப!� திட உணவி� \ல� உடB%�� உ<வா�� 
அமில�களி� உண�வி� உ��தைல அட%கிட கா�றிலி<�� ேநர:யாக 
ஆகார�ைத எ!��� த� உயிரா�ம ச%திைய வB ப!�தி% ெகா,டா�க� 
அ�ைறய சி�த�க�…! 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

ந� �<நாத� மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவ� பழனியி& ஒ< பி�தைர  
ேபால இ< பா� எ�றாB� பிற� அவைர  “பி�த�” எ�ேற எ,6வா�க�. 

ஒCெவா< மனித7� எ ப:  பி��  பி:��� ெச&வ� ேதட ேவ,!� எ�) 
எ,6வா�. அேத சமய�தி& ெச&வ�தி& �ைற எ�றா& பி��  பி:�� 
“ெவறி பி:�தவ�” ேபா& ம�றவைர எ ப:� தா%�கி�றா�…! 

பி��  பி:�� ம�றவ�கA%� எ ப:� ெதா&ைலக� ெகா!%கி�றா�…! 

ஒCெவா< மனித7� “பி�� பி:���தா� அைலகி�றா�” எ�) ெசா&வா�. 



�<நாத� எெல%1D% ேபா81 க�ப�தி& க&ைல% ெகா,! த1!வா�. 
அேலா… ஹேலா… எ�பா�. 

“ஏ� சாமி.. க&ைல% ெகா,! ேபா81 க�ப�தி& த1!கிற>�க�..,?” எ�) 
ேக1ேட� 

ந> தா�டா..;. ேக1கி�றா�. ம�ற எ&ேலா<ேம எ�ைன  “ைப�திய%கார�…!” 

எ�) ெசா&கி�றா�க�. நா� ெடலிஃேபா� ெச�கி�ேற� எ�கிறா�. 

எ�ன சாமி ெடலிேபா� ெச�கி�ற>�க�…? 

இ�த% க�ப�தி� \ல� ஆ,டவ7%ேக அ7 ?கி�ேற�. அ�த ஆ,டவ� 
எ�ப� “யா� ெதD9மா..,?” எ�றா�. 

நா� த1!� உண��க� ேச��� “உயிD& ப1டபி�” அ�த ஆ,டவ� எ�ன 
ெச�கி�றா�..? இ�த உண�ைவ எ�ைன� ெசய&ப!�த� ெசா&கி�றா�. 

த1!� ெபா#�… நா� எைத எ,ணி� த1!கி�ேற�…? 

ஏென�றா&… “த1!� ெபா#�.. ச த� வ<கி�ற�…” ஒCெவா< ெபா<ளிB� 
த1!� ெபா#� அதி& எ�ென�ன நாத� வ<கி�ற�…? 

க&லி& த1:னா& ஒ< நாத�.. ம,ணிேல த1:னா& ஒ< நாத�.. மர�தி& 
த1:னா& ஒ< நாத�… உேலாக�தி& த1:னா& அ� ஒ< நாத�. 

ஆக உண�வி� ஒலியி� நிைலக� நா� த1!� ெபா#� எ� உயிரான 
இவ7%ேக எ1!கி�ற�. அ ப: எ1!� ெபா#� நா� எ�ன ெச�கிேற�…? 

1.இ�த உலகி& உ�ள ம%க� அைனவ<� ஒCெவா<வ<� ெதD�� வாழ 
ேவ,!�. 
2.அ�த ஆ,டவ� க1:ய ஆலய�தி& அவ�க� பD@�த நிைலக� 
ெபறேவ,!�. 
3.அவ�க� ?னித� ெபறேவ,!�. 
4.?னிதமான வா=%ைக வாழ ேவ,!�. 



5.?னிதமான ஆலயமாக மா�றேவ,!�. 
6.இ ப: இைத நிைன�� நா� ெடலிஃேபா� ெச�கி�ேற� எ�கிறா� �<நாத�. 

ஆனா&, வழ%கமாக நா� ெடலிஃேபா� ெச�தா& ம�றவ�களிட� எ�ன 
ேக1கி�ேறா�…? 

உ�க� வ >1:& எ&ேலா<� ந�றாக இ<%கி�றா�களா..? எ�ன…? ஏ�…? எ�) 
ேக1கி�ேறா�. 

அதனா& எ�ைன ஆA� ஆ,டவ7%� இைத� த1: அவ7%�� இ�த 
உண��சிைய ஊ1!கி�ேற� எ�கிறா� �<நாத�. 

1.உலக ம%க� த�ைனயறியாம& எ�தைனேயா நிைலகைள� ெச�கி�றன�. 
2.இ�த உடலாைச ெகா,! அவ�கைள இய%�� ஆ,டவைன 
மற��வி1டா�க�. 
3.அவ�கைள ஆள%L:ய ஆ,டவைன மற�� வா=கி�றன�. 

அவ�கA%ெக&லா� “அ�த ஆ,டவைன நிைன�ப!��வத��” இைத நா� 
பா��சிேன�. 

எ�ைன  “பி�த�…” எ�கிறா�. ஆனா& அவ� பி�தனாக இ<%கி�றா�. 

த� காDய� ெசய&ப!�தவி&ைல எ�றா& “எ�தனாகேவ… மாறிவி!கி�றா�”. 

பிற<%�� ெதா&ைல ெகா!�� வா#� எ�தனாக வா=கி�றா�. 

இவைன எ�த� எ�) ம�ெறா<வ� ெசா&கி�றா�. ஆக அவ7� 
பி�தனாகேவ மா)கி�றா�. அ!�� அவ7� எ�தனாகேவ மாறி% 
ெகா,:<%கி�றா�. 

அவ� உடலிேல வா#� “அவ� உடைல உ<வா%கிய… அ�த உண�வி� 
ஈசைன மற�� வி1டா�…” அ�த ஈசேன இவைன ஆ�கி�றா� எ�) அ�த 
ஆ,டவைன மனிதனான பி� மற�ேத வா=கி�றா�க�. 

எம%�� (ஞான�<) இைத� ெதDய ப!��கி�றா� மாமகDஷி ஈ8வராய 
�<ேதவ�. 



“ந> தா�.. ேக1டா�… அதனா& உன%�� ெசா&கி�ேற�”. 

“ம�ற எவ7�” ேக1கவி&ைல. அவ7%�� ெசா&லவி&ைல. அவ7%� 
ெடலிஃேபா� ெச�கிேற�. 

அவ� உடலி& உ�ள “ஆ,டவ�” அவைன ஆ�கி�ற�. அவ7ெக&லா� 
“ந&ல சி�தைன ெகா!…” எ�) அவ7%� (ஆ,டவ7%�) நா� ெடலிஃேபா� 
ெச�கி�ேற�. 

இ ெபா#� யா� உபேதசி பைத ந>�க� ேக1டா& உ�கA%�% கிைட%கி�ற�. 

ஆனா& ேக1!% ெகா,:<�தாB�.. “ஏேதா ைப�திய%கார� ெசா&கி�றா�… 

ஊைர ஏமா�)கி�றா�…” எ�) ெசா�னா& அவ�கA%� எ�ன கிைட%��..? 

அவரவ�க� ஆைச ெகா,! (அவ�க�) ைப�தியமாக இ<%கி�றா�க�. 

ஆனா& நா� எ�ன ெச�கி�ேற�…? எ�) (�<நாத�) எ�னிட� ேக1கி�றா�. 
எ� உடலி& உ�ள �ணிைய எ&லா� கிழி��  ேபா1!வி1ேட�. 
ஏென�றா&, என%� “இ�த ஆைட” பா�கா பாக இ&ைல. 

அவ�கA%�� இ<%�� எ&லா ஆ,டவ7%�� ெடலிேபா� ெச�கி�ேற�. 
1.அ�த உடைல ந> பா�கா��% ெகா� 

2.அ�த உடB%�� ந&ல நிைலகைள� ெசய&ப!�� 

3.எ&ேலா<� ந&லாக இ<%க ேவ,!� எ�) நா� ெசா&B� ெபா#� 
என%�� எ�ன நட%கி�ற�? 

“நா� எ,ண%L:ய�… (இ�த ஆைட) இ�த ஆ�மா” என%�  பா�கா பாக 
இ<%கி�ற�. “நா� இ�த ஆைடைய�தா�… வி<�பிேன�. ஆனா& எ� 
கிழி�த ஆைடைய  பா��த�டேன “எ�ைன  ைப�திய�…!” எ�) 
ெசா&கி�றா�க� எ�) ெதளிவா%கினா� �<நாத�. 

இைத% ேக1ட�டேன என%�� (ஞான�<) அ�த அழகான ஆைட “எ� உ� 
மன� எ�ைன அழ�ப!��வ��… உயி<ட� ஒ�றி மகி=�� வா#� 
உண��சிகைள ஊ1!கி�ற�…” 

உ�க� ஒCெவா< உயிைர9� ஆ,டவனாக மதி�� நா� ெசா&B� 
ெபா#�… என� ெசா&ைல% ேக1�� ெபா#� உ�கA%�� அ�த மகி=�சி 



ஊ1!� உண��க� கிைட%��. இ�த உண�� ெபற ேவ,!� எ�பவ<%� 
அ�ேக மகி=�சி நி�சய� கிைட%��. 

அேத சமய�தி& எ� கிழி�த �ணிகைள  பா��� ம�றவ�க� “எ�ைன  
ைப�திய�…” எ�ற நிைலகைள எ,6� ெபா#� அவ�க� 
ைப�திய�திலி<�� மீள F:யவி&ைல. 

ஆக ெமா�த� ஒCெவா< மனித7� பி��  பி:���தா� அைலகி�றன�. த� 
பி�ைளைய� சீராக வள�%க ேவ,!� எ�) பி��  பி:%கி�றா�. 

த� பி�ைள சDயாக வரவி&ைல எ�றா& எ�தனாகேவ மா)கி�றா�. 
பி�ைளைய உைத%க ஆர�பி%கி�றா�. 

இ�த  பி�� எ�தனாக மா)கி�ற�. எ�ன ெசா�னாB� எ� ைபய� ேக1க 
மா1ேட� எ�கிறாேன.., எ�ற இ�த உண�� ெகா,! நா� தா%�கி�ேறா�. 

இைத  ேபால ெதாழிலி& ஒ<வ<%� உதவி ெச�கி�ேறா�. அைத� 
சDயானப: நா� ெச�தாB� நா� எதி�பா��தப: வரவி&ைல எ�றா& 
“எ�தனகாக  ேப@கி�ேறா�… தி1!கி�ேறா�”. 

இ ப: ப1ட உண��கைள எ!��  பி�தனாக�தா� ஒCெவா< மனித7� 
வா=கி�றாேன தவிர எ�ைன  பி�த� எ�கி�றன�. இ�த ஆைட9� 
அல�காரF� என%� ஒ�)� ெச�யவி&ைல. 

அழகான ஆ�மாைவ… நா� ேச�%கி�ேற�… “பா<டா…” எ�) எ�னிட� 
ெசா&கி�றா� �<நாத� மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவ�. 

1.அவைர உ�)  பா�%�� ெபா#� 

2.அவ<%�� “அக,ட அ,ட�தி�” உண�வி� த�ைம 

3.”அவ<ைடய ஆ�மாவி&… எ ப:% கல���ள�” எ�) அறிய F:�த�. 

�<நாத� என%�% (ஞான�<வி��) கா1:ய இ�த நிைலகைள எ&லா� 
ந>�கA� பா�%கலா�. “எ�த அளவி��.. ஆ�வFட� இ<%கி�ற>�கேளா…” 

அைத  பா�%கலா�. 



அவD� ஆ�மாைவ “எ�னி& பா�…” எ�) அவ� ெசா&கிற ெபா#� அவD� 
உண��க� அ�த மகி=�சி%�Dய நிைலக� வ<கி�ற�. 

அவைர  பா��தபி�… “என%�� ஏகா�த நிைல… எ�ற மகி=�சி” வ<கி�ற�. 

எ�7ைடய ஆைட எ ப: இ<%கி�ற�…? ம�றவ�கAைடய ஆைட எ ப: 
இ<%கி�ற�…? 

ம�றவ�க� ஆைட ெவA பாக இ<%கி�ற�. ஆனா& ெசா& எ ப: 
இ<%கி�ற�…? ேவதைன எ�ற உண��ட� தா� வ<கி�ற�. அ�த 
ேவதைனைய ந> Eக��தா& உ� நிைல எ�னாகி�ற�…? எ�) வினா%கைள 
எ# ?கி�றா� �<நாத�. 

இ ப:  பி�த�களாக வா#� நிைல தா� இ�) இ<%கி�ற�. யாைர9� 
தவறாக� ெசா&லவி&ைல. அவ� ப!� ஆைச அவ7%�� ெசய&ப!கி�ற�. 
அவரவ� ஆைசேய அவ<%�� மா�றி% ெகா,!�ள�. 

இ�த உடலி� இ�ைசயிலி<�� நா� மா�றி “ஒளியி� உண�வி�… 

ஆ�மாைவ� ேச��தா&…” இ�ைறய ெசய& நாைளய உடலாக மா)கி�ற� 
எ�) கா1!கி�றா� �<. 

அவ�கA%�� அ<� ஒளி எ�ற இ�த உய��த ஆைசைய ஊ1!� ெபா#� 
அைத  ெப�றா& அவ<%�� இ<ள� ெச�9� அ�த� “த>ைமயான உண��க� 
மா)கி�ற�”. 

ஒCெவா< உயி<� கட�� எ�).., “அவ� வ >�றி<%�� ஆலய�ைத  
பD@�த ப!�த ேவ,!�…” எ�) தா� இ�த% க&ைல ைவ�� ேபா81 
க�ப�தி& அ:%கி�ேற�. 

உ�ைன9� இ ெபா#� “அ:�ேத�டா…” எ�கிறா� �<நாத�. 

உன%�� ெசவிகளி& அ�த நாத� ப!கி�ற�. இ�த உண�வி� த�ைம 
ெகா,!… “ஏ� சாமி அ:%கி�ற>�க�..,?” எ�) ேக1டா� 



ந> இத� ேம& இ�ைச ப!கி�றா�. இ�த இ�ைசயி� உண�� “உன%�� 
ெசயலா%��” எ�) ெசா�னா�. 

 



 

 �நாத�ட ஆ90 ெம#பராக நா# இைணய ேவ)*# 

  

வ >1:ேல சில ேப�கைள  பா�%கலா�… 

1.இ ப:  ேப@கி�றா�க� உ< ப!வா�களா…? இ ப:  ேப@கி�றா�க� 
உ< ப!வா�களா…? எ�) 

2.இ ப:� ெசா&லி� ெசா&லிேய “த�ைன உ< படாம&…” ெச�� 
ெகா�வா�க�. 



இ�த மாதிD  ேப@பவ�க� உட&களி& பா<�க�…! ெரா�ப� ச�கட�க� 
வ<�. �!�ப�தி& ச,ைட வ<�. ைபய� மீ� ெவ) ?க� வ<�. 

இவ�க� எ,ணேம… உ< ப!வா�களா…? உ< ப!வா�களா…? எ�) ெசா&B� 
ேபா� ம�றவ�க� இவ�கA%� உதவி ெச�வத�� மாறாக பைகைமயா%கி  
பிD��வி!�. 

ந,ப�களிட� அ:%க: இைத� ெசா�னாB� அவ�க� உடலி& பதிவாகி 
அவ�கA� இ ப:  ேப@கி�றா�கேள உ< ப!வா�களா…! எ�ற நிைல%� வ�� 
வி!வா�க�. “எ ெபா#� பா��தாB� இ ப:  ேப@கிறா�க�… இவ�க� 
எ&லா� உ< ப!வா�களா…?” எ�) அவ�க� ெசா&ல ஆர�பி பா�க�. 

இ ப:�தா� மாறி% ெகா,ேட ேபா��. 

எ�தைகய த>ைமகள  பா��தாB� ேக1டாB� அைத Eகர ப!� ெபா#� 
உயிDேல ப1!� தா� அ�த உண��சிக� ந�ைம இய%�கி�ற�. 

த>ைம எ�) ெதD�� ெகா�கி�ேறா�… நம%�� அ� ?கா� Fதலி& த!��% 
ெகா�ள ேவ,!�. அ ப:� த!%க ேவ,!� எ�றா& 

1.ஈ8வரா… எ�) உயிரான ஈசனிடேம ேவ,ட ேவ,!�… அவ� தா� 
நம%� உண���கி,றா�. 
2.அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� நா�க� ெபற ேவ,!� 

3.எ�க� உட& F#வ�� அ�த� ச%தி படர ேவ,!�… எ�க� ஜ>வா�மா ஜ>வ 
அ6%க� ெபற ேவ,!� எ�) இ�த உண��கைள  ெப<%கி பழ�த& 
ேவ,!�. 

ம�றவ�க� தவ) ெச�தாB� Lட அவ�க� ெபா<ளறி�� ெசய&ப!� திற� 
ெபற ேவ,!�. ஒ< ெதளிவான நிைலக� அவ�கA%�� வர ேவ,!� எ�) 
இ�த உண�ைவ எ!�தா& நம%��A� ெதளிவாகி�ற�. 

அேத சமய�தி& அவ�க� எ!�தா& அ�ேக ெதளிவாகி�ற�. 
1.எ!%கவி&ைல எ�றாB� அ�கி<�� வ�த உண��கைள 

2.நா� ேமேல ெசா�னப: எ,ணி� @ைவயாக� சைம�� மா�றி% ெகா�ள 
ேவ,!�. 



காரமான உண�வி� த�ைம அவ�கA%�� இ<�தா& ேநாயி� த�ைம 
அ�ேக விைளகி�ற�. அ�த% கார�ைத நம%�� எ!�தா& அேத ேநா� 
நம%�� வ<�. 

ஆைகயினா& ந�ைம% கா��% ெகா�ள ேவ,!� எ�றா& நம%� ஒ< 
பா�கா ? ேதைவ. அத��� தா� ஒCெவா< ெநா:9� அ�த �<வ 
ந1ச�திர�தி7ைடய ச%திைய எ!%��ப: ெசா&கிேறா�. 

�<வ ந1ச�திர�தி� ச%திைய எ!�� வள���% ெகா,டா& அத� வழி 
உ,ைம நிைலகைள நா� உணர F:9�. 

கணவ� மைனவி இ<வ<ேம அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி7ைடய ச%திைய 
எ!�� ஒ<வ<%ெகா<வ� பா��ச ப!� ெபா#� த>ைமகைள அக�றி மகி=�� 
வா#� ச%தி ெபற F:9�. 

இ� ஒ< பழ%க�தி�� வர ேவ,!�. ந� �!�ப�களி& Fதலி& இைத  
பர பி  பழக ேவ,!�. நா� எ!%�� உண�� ந� வ >1:& ம1!ம&ல… ம�ற 
இட�களிB� பதிவாகி�ற�. அைனவ<%�� கிைட%�� ச%தியாக வ<கிற� 

1.ந� �<நாத� ஒளியாக இ<%கி�றா� 

2.அவ� வி,ணிேல ஒளியாக இ< ப� ேபால நாF� ஆ9� ெம�பராக 
அவ<ட� ேசர ேவ,!�. 



 

“F�சம�ைத…” உ0ளட,கிய காவியேம இராமாயண# 

  

த�ைத ெசா& த1டாத தனய� எ�)�… சேகாதர  பாச� எ�)�… உல�%� 
ந>திைய  ப�றி9� அந>திைய  ப�றி9� ேபாதைனகைள வலி9)�தி வாழ 
வழிைய% L)� இராமாயண% காவிய�ைத உலகி7%�% ெகா!���ளா� 
வா�மீகி. 



அேத சமய�தி& ெப,க� கைட பி:%க ேவ,:ய வா=%ைக ெநறிகைள9� 
க1! பா1ைட9� ?ல ப!�தி அ�த�த� ெசய& வழிகளிB� “ஒ< P1சம�ைத 
உ�ளட%கி…” உயிரா�ம ஆ�ம� த��வ�ைத வலி9)�தி9�ளா�. 

1.“விதியி� பி� இராம�…!” எ�) கா1!%� ஏ�� ெசய& Fைறைய ஆ�ம 
ஞான� ெபற%L:ய வழிகா1:யாக�� உண��தினா�. 
2.இராம� எ�ற உயி�� த��வF� சீைத எ�ற ஆ�ம த��வF� கா1:��� 
தவ� ேம�ெகா�ள� ெச&B� த�ைமகளி& ஆ�ம த��வ  ப: பிைனைய% 
கா1!கிறா�. 

இராம� இ<%�மிட� தா� அேயா�தி…! எ�) �றி பி1!% கா1: நகர வா= 
ம%க� எ&ேலா<� இராம� பி�னா: ெச&ல… விதி F� ெச&ல… இராம� 
பி� ெச&ல… பி� நகர ம%கA� உட� ெச�ற நிக=�சியாக�� கா1!கி�றா�. 

அCவா) கா1:யத� உ1ெபா<� எ�ன…? 

ச;ர உயிர6%களி� ெசயைல�தா� அCவா) ெபா<�ப!�ப:யாக� 
P1சம�தி& காவிய% கைதயாக� த>1:9�ளா� வா�மீகி. 

உயிரா�மாவான� தன� எ,ண வழி� ெசய& FைறகA%ெகா ப விதி வழி 
ெச&B�. விதி வழி ெச&B� ெபா#� 

1.உயிD� பி� ெச&B� ச;ர உயிர6%க� அைட9� ��ப�ைத9� கா1: 

2.உயி� ஆ�ம� ச%தியான� ச;ர உயிர6%களி� ந�கதி%�� ெசய&ப!� 
ஈ� பி� நிைலைய வி1! வி!� ெபா#� 

3.இ�த� ச;ர�தி& வா#� அ�தைன உயிர6%கAேம ��?)�…! எ�) 
ெதளிவாக விள%கி9�ளா� வா�மீகி. 

இராம� எ�றாB� இராவேண8வர� எ�றாB� “இரா…” எ�7� ெசா& 
இர,!� ெபா�வாக உ�ள�. மாைய எ�) ெபா<� பட இராம� எ�)� 
இராவண� எ�றா& மாையைய ஆைடயாக  ேபா��தி% ெகா,டவ� 
எ�ெற&லா� P1சம  ெபயD1!% கா1!கி�றா�. 

உயி� ஒ�) தா�…! அ� இராமனானாB� சD… இராவேண8வர� ஆனாB� 
சD..! 
1.அைவக� ெசய& ெகா�A� எ,ண� ெசயலி& 

2.விதி எ�) அைழ%க  ெப)� விைளைவ� தாேன உ<வா%கி% ெகா�கிற�. 



தா� உ,டா%�� அ�த விைனயி� பய7%�� தா7� ஒ!�கி… ஒ�றி… 

அ�த விதியி� ெசய& நிக=��� நிக=�கA%�� தா� உ1ப1! வி!கி�ற�. 

ஒCெவா< உயி<� த� எ,ண� ெசயலி� இராமனாக ஆகிற�. ஆனா& அேத 
உயி� எ,ண நிைனவி�ெகா ப அ�த எ,ணேம ெசய&ப1! 
இராவேண8வர� ஆகி� த� ஆ�ம ச%திைய இழ%கிற�. 

அ� ம1!ம&ல…! 

1.அேத உயி�� ச%தி த�ைன� தா� அழி��% ெகா�வேதா! த� �ல�ைத9� 
அழி%�� எ�பைத9� 

2.த� ச;ர�தி& உ�ள �ண�தி� வாசைன%ெகா ப வ�� உ<வா�� அ�தைன 
உயிர6%கைள9� 

3.த� விதி வழி� ெசயலா& கீழான இழி நிைல%�% ெகா,! ேபா�வி1! 
வி!�…! எ�) ெதளி�ப!��கிறா� வா�மீகி. 

த� �ல�ைதேய அழி� நிைல%�% ெகா,! ெச�) அழிய% காரணமாக 

1.“இராவேண8வர� ெகா,ட காம அ�தகார� ெசய&…! எ�ற �ண� 
த�ைம%� 

2.தாேன – அவேன காரண� ஆயினா�. 

ஆகேவ விதி வழி ெச&வதா..? எ�பைத9� மதி வழி� ெசய& எ�…? 

எ�பைத9� எ,ணி ந>�க� ஒCெவா<வ<� ெதளி� ெப)க…! 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

இ�த  Q�லகி& அக8திய� ச�வ த>ைமகைள9� அக�றி ச�வ த>ைமகைள9� 
அக�றி!� ேபர<ைள  ெப�) நம� Qமியி� “�<வ நிைலயி� ேநராக 
நி�)… �<வ ந1ச�திரமாக… வடகிழ%காக அைம���ளா�…” 

�<வ ந1ச�திர� எ�தைகய விஷ� த�ைமகளானாB� த>ைமகளானாB� 
அைதெய&லா� ஒளியி� @டராக மா�றி% ெகா,ட9�ள�. 

அ�த� �<வ ந1ச�திர�திலி<�� வ<� ேபர<� ேபெராளிைய% கவ<�ப: 
ெச�தா� நம� �<நாத�. �<வ ந1ச�திர�திலி<�� வ<� அ<� 
உண��கைள Eகர� ெச��… எ� உடB%�� வ�த… த>ைமகைள 
மா�றியைம%�� Fைறயிைன� ெசா�னா�. 



அத� வழி எ� வா=%ைகயி& வ�த த>ைமகைள ந>%கிேன�. அவ� என%�% 
கா1:ய அேத வழியி& �< ெகா!�த அ<� உண��கைள உ�களிட� பதி� 
ெச��வி1ேட�. 

1971& ைவ�,ட ஏகாதசி அ�)தா� ந� �< ஒளி உட& ெப�ற நா�. 
த>ைமகைள ெவ�) ச தDஷி ம,டல��ட� இைண�தா�. 

அவைர  ேபாலேவ ந>�கA� த>ைமகைள அக�)�க�. இ�த உடB%�  பி� 
ஒளியாக மா�)�க�. உ�களா& F:9�. ஆகேவ �<நாத� கா1:ய அ<� 
வழிைய நா� பி�ப�)ேவா�. 

�<நாத� கா1:ய அ<� வழிைய  பி�ப�றி நட%��ேபா� நா� எைத� 
ெசய&ப!�த ேவ,!�…? 

1.நா� ஒ<வைர  பா��ேத�… அவD� த>ைமகைள% ேக1ேட�. 
2.�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<ைள  ெப�ேற� 

3.அவ� ந�றாக ஆக ேவ,!� எ�) ெசா�ேன�. 
4.”அவ�க� ந�றாக ஆனா�க�…” எ�) இ�த ச�ேதாஷ� உ�கA%� 
வரேவ,!�… “வ<�…” 

இைத�தா� நா� ெச�ய ேவ,!�. 

அைத வி1!வி1! “எ�ைன� தி1:% ெகா,ேடயி<%கி�றா�… இ<.. நா� 
அவைன  பா�%கிேற�… அவைன� ெதாைல�� வி!கிேற�” எ�ற நிைல 
வர%Lடா�. 

அத��  பதிலாக அ�த அ<� உண�ைவ நா� ெப�ேற�. “எ�ைன� 
தி1:யவ�க� த>ைமயிலி<�� வி!ப1டன�… அவ�க� ந&லவ�களாக 
ஆனா�க�” எ�) இ ப: ப1ட அ7பவமாக இ<%க ேவ,!�. 

அைத  ேபால ேநா9�றவ�களாக இ<�தா&… “எ� பா�ைவயா& ெசா&லா& 
\�சா& அவ�க� ேநா� விலகிய�” எ�ற நிைல%� ந>�க� வளர ேவ,!�. 

இைத ந>�க� ஒ< பழ%க�தி�� ெகா,! வரேவ,!�. 



�< என%� இைத�தா� கா1:னா�. அைத�தா� நா� உ�கA%� 
உண���கி�ேற�… பதிவா%�கி�ேற�. 

“இைத� ெசய& வ:�%�% ெகா,! வ<வ�” உ�கAைடய ெபா) ?. ஆகேவ.. 
1.பைகைமைய மா�)�க�. 
2.ப,ைப வள���% ெகா�A�க�. 
3.அ�ைப வள���% ெகா�A�க�. 
4.அரவைண%�� ச%திைய உ�கA%�� L1:% ெகா�A�க�. 
5.ேபர�ைப உ<வா%��க�… ேபD<ைள மா�)�க�. 
6.ேபர�ைப% L1:னா& நம%�� இ<� எ�ற நிைலக� வரா� த!%க 
F:9�. 

நாெம&லா� அ<� வழியி& ெச&ேவா�. இனி விHஞான உலகி& வ<� க!� 
விஷ�த�ைமகளிலி<�� மா�றியைம ேபா� எ�) உ)தி ெகா�A�க�. 



 



 

தியான வள��சியி7… ந# 1�சைலக0 ேமாதினாேல அைன��# ஒளியாக 
மா�# 

  

கணவ� மைனவியாக வா=பவ�க� பாச��ட� இ< பா�க�. அவ� 
க!ைமயாக உைழ��% ெகா,ேட இ<%கி�றா�. ஆனா& அவ<ட� ேவைல 
ெச�பவ�க� எ&லா� ெதா&ைல ெகா!%கி�றா�கேள… எ�) எ,6வா�க�. 



இ<�தாB� மைனவி இ ப: எ,ணி இ�த உண�ைவ� சைம�� 
ெவளி ப!�தினா& ஆ,க� எCவள� திறைமசாலியாக இ<�தாB� @�தமாக 
அ� ெசயல�றதாக மா�றிவி!� (பாசமாக இ< பவ�கA%��). 

1.கணவ<%� இ�த மாதிD� ெதா&ைல வ<கி�றேத… இ ப:� 
ெச�கி�றா�கேள…! எ�ற உண�ைவ எ!�தா& 

2.கணவைன நிைன%�� ேபாெத&லா� இ�த உண��க� பா��� அவ<ைடய 
திறைமகைள எ&லா� �ைற��வி!�. 

இைதெய&லா� மா�ற நா� அ<� ஒளி ெபற ேவ,!�. 
1.அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளி கணவ<ைடய உட& 
F#வ�� பட��� அவ� உடலி& உ�ள ஜ>வா�மா ஜ>வ அ6%க� ெபற 
ேவ,!� 

2.எ�க� இ< மனF� ஒ�) பட ேவ,!�… இ< உயி<� ஒ�றாக இைணய 
ேவ,!� 

3.இ&லற வா=%ைகயி& இ<ைள அக�)� அ�த அ<� ச%தி ெபற ேவ,!� 
எ�) 

4.இர,! ேப<� ஒ< ஐ�� நிமிடமாக எ,ணி  பழக ேவ,!� 

அதிகாைலயி& Fழி ? வ<� ெபா#� இ� ேபா�) ெச�� பழக ேவ,!�. 

நா�� மணி%� ேம& உ�கைள அறியாமேல அ�த Fழி ? நி�சய� வ<�. 
அ�த ேநர�திேல @தாD�� இ�த ச%திைய இர,! ேப<ேம எ!%க ேவ,!� 

ெப,க� த�க� கணவ<%�% கிைட%க ேவ,!� எ�)� ஆ,க� த�க� 
மைனவி%� அ�த �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளி கிைட%க ேவ,!� 
எ�) எ,ண ேவ,!�. 

அவ�க� உய��த ச%தி ெபற ேவ,!�. �< அ<ைள  ெபற ேவ,!� எ�) 
இ�த உண��கைள அதிகமாக� ேச��� அவ�க� பா�ைவயி& த>ைம அக�)� 
அ�த அ<� ச%தி ெபற ேவ,!� அவ�க� பா� ேபா� எ&லா� நல� ெபற 
ேவ,!� எ�) ெசB�தி  பா<�க� 

அவ� ெசா&லிேல இனிைம ெபற ேவ,!�. அவ� ெசய& அைன��� ?னித� 
ெபற ேவ,!�. அவைர  பா� பவ� எ&லா� அ�த ?னித நிைல ெபற 
ேவ,!� எ�) கணவ� மைனவி%� எ,ண ேவ,!�. இேத ேபால 



மைனவி9� கணவ7%� எ,ண ேவ,!�. ஒ< இர,! நிமிடமாவ� இைத 
எ,ண ேவ,!�. 

அதிகாைலயி& இCவா) ெச�� வி1! அ!�� எ#�தபி� ஒ< ஆன�தமான 
நிைலயாக இ<%��. 
1.இ� ேபா�) ெதாட��� ெச�� வ�தா& வ >1:ேல பள >�… பள >�… எ�) 
ெவளி�ச� வ<� 

2.உ�க� உடலி& இ<�� வ >1:���ேளேய அ� பட<�. 

ஏென�றா& 

1.நா� அ<� ச%திகைள Eகர ப!� ெபா#� அ� ப1ட உடேன ேமாதி இ<ைள 
ந>%கி 
2.அ�த வ >1:��� பள >�… எ�) ஒ< ெவளி�ச� வ<�… பா�%கலா�. 

ஏென�றா& உ�க� \�சைலக� ப1ட உடேன இ� ேபா�ற நிைலக� 
நி�சய� வ<�. 

PDய� தன%�� விைள�த பாதரச�தா& த� அ<கி& வ<� ம�ற 
உண��கAட� ேமாதி விஷ�ைத  பிD�� வி1!  பள >�… எ�) இ�த 
பிரபHச� F#வத��ேம ெவளி�சமாகி�ற�. 

இேத ேபா�) நா� வ >1:��� ெச�ேதா� எ�றா& ந� உடலி& எ!��% 
ெகா,ட �<வ ந1ச�திர�தி� ச%தி9ட� 

1.த>ைம எ�ற உண��க� ேமாதிய பி� அ� விலகி  ேபா�� 

2.ந� உடலி& ஒ< விதமான ெவளி�ச� வ<� 

3.?�விதமான ஒ< மகி=�சி வ<�… அ7பவ�தி& பா�%கலா�. 

ஒCெவா< நாA� இைத� ெச�� பழ��க�. இ ப:� ெச�� வ�த>�க� 
எ�றா& நா� ெகா!�த ஞான வி�தி�� “ந>�க� ச%தி ஊ1!கி�ற>�க�…” 

எ�) அ��த�. 



 

மதி வழி ; ெசறா7… வ 4@ய ஏ(றமான விதி வழி பி ெச7A#… 

  

இராம� எ�)� ல1@மண� எ�)� சீைத எ�)� அவ�கைள� ச;ரமாக 
உ<வமாக% கா1: ெவளியி1ட நிைலயி& எ&லா� 

1.�ண�களாக ந� எ,ண�க� ெசய&ப!� வித�ைத9� 

2.த� ஆ�மாவி� ெசயB%�� ச%திW1ட ேவ,:ய காDய�ைத 



வலி9)�தி9� 

3.ேபாதைனகளாக% (உபேதச�) ெகா!���ளா� வா�மீகி மாமகDஷி. 

ஆனா& ஆைச எ�ற உண��க� ெசய&பா1:�� வ�த�� எ�த உண��க� 
அைத� M,:யேதா அேத உண��கA%� வBc1:வி!� ஆைச நிைலைய� 
சி�தD பேத “மாயமா�…!” 

அ�த மாயமா� ேம& ெச�ற எ,ணேம ேவd�றி உயி�� ச%தியான 
இராமைன அ�த மாைன  பி:��% ெகா!%க� ெச�த� சீைதயி� நிைல. 
“ஆைச வழி உண��களி� உ��தலி� ெசய&” தா� அ�. 

உயி� ச%தி (இராம�) த!��� ேக1காம& ஆ�மாவி& பதி� ெச�ய ப1ட 
நிைல ேபா& தி<�ப� தி<�ப அேத எ,ண ஓ1ட� ெசய& ெகா,! 
தன%�க�த வ >Dய�ைதேய வB% L1:% ெகா�வ� ேபா& அ�த மாைன  
பி:��� தர ேவ,:% ேக1!% ெகா,ட�. (சீைத) 

ஆ�ம ச%தியி� மீ��ள ப�)தலாB� த!%க பட ேவ,:ய நிைல மாறி 
ஆைச உண��களி� ேவக� அ�த மாயமானி� பா& ஈ�%க ப!� நிைலகைள 
“அ�த ஆ�ம விள%க�கைள… P1சமமாக  ெபா<�ப!�திய�…” 

1.எ&லா ஆ�மா%கA� உண��� ெப)தB%� ஒ< காரணF� 

2.ெவளியிட% Lடாத இரகசியமாக ம�)ெமா< காரணF� ஆ��…! 

ஆைச உண��களி� வழி ஏகிய உயி�� ச%தி 
1.அ�த உலேகாதய ஆைச எ�ற மாயமாைன இன� க,! ெகா,ட�� 

2.எ,ணமாகிய இராமபாண�ைத� ெசB�தி அத� ஓ1ட வ >Dய�ைத 
வBவிழ%க� ெச�த�. 

ஆ�ம ச%தி%�� �ைணயாக நி��� ைதDய �ண� ச%திைய9� ஆ�மா 
இழ��… பல� ��)வைத% கா1டேவ… இல1@மணைன இராம� பா& 
அ7 பிய சீைதயி� நிைலயாக% கா1ட ப!கிற�. 

அதாவ� மன% �ழ ப�க� ஏ�ப!வைத% கா1: ெதளிவ�ற நிைலயி& 
உ,டா%க ப!� உண��க� த�7ைடய வ >ர �ண�ைத அ ?ற ப!�தி 
1.ஆ�மாைவ� ச%தி இழ%க� ெச�கி�றன. 
2.உயி�� ச%திைய9� ஆ�ம ச%திைய9� பிD�� வி!கி�றன. 



3.பிD பத� \ல காரண� உலேகாதய “அதி ஆைச நிைல…!” 

4.இத�� மாைன� @1:% கா1:ய� “P1சம நிைல…” 

மீ,!� உயி�� ச%தி த� ச%தியாக ஆ�ம ச%திைய அைடய ேவ,: 
மாயமானாகிய அதி ஆைச நிைலைய� தா� தக�%கி�ற�. ஆ�மாவாகிய ச%தி 
நிைல ஏ%க உ<%ெகா�கிற�. அ ெபா#� ைதDய �ண இல1@மண� சா�த 
�ண இராமைன அ6கி� ச%திW1:யதாக� ெசா&ல ப!கிற�. 

எ ப:…? 

உய��த ச%திகைள ைதDய �ண�தி� ஈ� பி& சைம�� வ >ரமான அ�த% 
�ண�ைதேய சா�த �ண�தி�� வBc1: ஆ�மாைவ� P=���ள மாய 
இ<ைள அக�ற� ெச�கிற�. 

ஆக இராவண� எ�ற அ@ர �ண� த�ைமகைள ச%தி இழ%க� ெச�ய த� 
எ,ண�களான இராமபாண�ைத� ச%தியாக� ெசய& ெகா,! ேபா� எ�ற 
நிைலயி& 

1.எ,ண�களி� எதி� ேமாத& ேபாரா1ட�களாக�� 

2.�ண�@ைவகA%ெகா ப நிக=�த நிக=�களி� F:வி� ஆ%கேம 
உயிரா�மா�ட� கல�த அ&ல� கல%�� நிைல ெப)கி�ற�. 

அதாவ� 

1.உயி� ச%தியிைன  பிD�தா& ஆ�மா தா%க  ெப)�.. 
2.அ�ேவ உயி<ட� கல%�� சி�தைனயாக% கா%க  ெப)�..! எ�) 
வா�மீகியா� ெதளிவா%�கி�றா�. 

அ@ர �ண எ,ண  பி:%�� சி%கி% ெகா�A� ஆ�ம ஞானிைய9� 
உலேகாதய ஆைச நிைலயாகிய மாயமா� வ:வ� ெகா�ள� M,!கி�றன…! 

ஏ�…? 

காரண� ச;ரF� அத��� இ<%�� ச;ர�தி� தனி��வ� எ�ற �ண�கA� 
தா�…! 

அ� ம1!ம&ல…! பிற ஆ�மா%கைள9� அ�த ஆைச அைல%�� அக ப!�த 
ேபா%�% கா1: மய%�கி�றன. அ�த மாய அைல%�� ப!� உயி�� 



ச%திகைள9� த� வழி%ேக இ#%க Fய&கிற�. (இ� உலகி& 
ஒCெவா<வ<ைடய அ�றாட வா=%ைகயிB� தினசD நட�� ெகா,:<%�� 
நிக=�சி…!) 

உ,ைமதைன உண��� ெகா,ட உயி�� ச%தியாக% காவிய�தி& இராமைன% 
கா1!கி�றா�. த� ஆ�மாைவ� த�னிட�திலி<�� (உயி� ச%தியிடமி<��) 
பிD��விட நட%�� நாடக�ைத வா�மீகியா� அ�ேக @1:% கா1!கிறா�. 
1.மா;ச� எ�ற ஞானி (மாயமா�) அ�த ஆைச%�� �ைண ேபாக 

2.தாேன அ�த ஆைச வைலயி& ப1! வி1டைத9� 

3.எ,ணமாகிய இராமபாண� ப1ட பி� மா;ச� மீ,டதாக�� கா1: 

4.உயிரா�மா%க� ெப)� ஞான நிைல%� உயDய வழி வ��� 

5.மதி வழி F� ெச�றா&… வ >Dய ஏ�றமான விதி வழி பி� ெச&B�…! எ�) 
அ<ளி9�ளா� அ�த வா�மீகி மாமகDஷி…! 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

இ�) ந>�க� ெசா�ைத அதிகமாக� ேச��� ைவ�தி<�தா& அ!�தா�ேபா& 
உ�க� மன� எ ப: இ<%கி�ற�? 

�!%.. �!%.. �!%… எ�) க:கார� அ:�த மாதிD இ<%��. “எ�ேகயாவ�… 

தி<: வி1டா�க�…” எ�) ப�திD%ைகயி& ப:�தா& ேபா��. 

இரெவ&லா� �!%… �!%.. எ�) இ<%��. இCவள� நைககைள9� எ�ேக 
ஒளி�� ைவ ப�…! இCவள� பண�ைத9� எ�ேக ஒளி�� ைவ ப�..? 

ைவ�தாB� இ�த மன� எ�ன ெச�9�…? 

எ�ேகயாவ�.., “ச)%…” எ�) ச த� ேக1டா& ேபா��. உடன:யாக Fழி ? 
வ�� “பட..படா… பட… படா…” எ�) �:%க ஆர�பி��வி!�. 

ஏென�றா& ெகா�ைள ெகாைல எ�) இ�றி<%க%L:ய உலக�தி& நா� 
எ,6� ெபா#� இCவா) நம%�� வ��வி!கி�ற�. 

நிைறய  ேப� எ�ன ெசா&கிறா�க�…? ச�பாD�� ைவ�த எ� நைககைள% 
காேணா� எ� பண�ைத% காேணா�… 50 ப�ைன% காேணா� எ�) 
அல)கி�றா�க�. 



ேபானா& ேபாகி�ற� எ�) அைத விடாத>�க�. 

1.எ!��% ெகா,! ேபானவ7%� ந&ல ?�தி வரேவ,!�. 
2.யாDடமாவ� அவ� சி%க ேவ,!�. 
3.சீ%கிரேம ேபாYசி& சி%கிவி!வா�. 
4.சி%கி% ெகா,டபி� ந� பண� தி<�ப வரேவ,!�. 
5.தவ) ெச�தைத அவ� சி�தி%க ேவ,!�. 
6.தா� ெச�த தவைற உணர ேவ,!� 

“இ�த மாதிD எ,ணி… உ�க� தியான�தி& எ!��  பா<�க�…” உ�க� கா@ 
வ<கி�றதா இ&ைலயா எ�) பா<�க�. 

இ�த உண��… “ேவகமாக” ேவைல ெச�9�. 

ெப<�ப�தியாவனவ�க� தி<! ேபானபி� எ ப: எ,6கி�றா�க�…? 

உ�க� நைககைள எ&லா� எ,ணி “அ�ேயா… ேபா�வி1டேத… எ&லா� 
ேபா�வி1டேத… ேபா�வி1டேத… எ�) எ,ணினா& எ�ன ஆ��? 

இ ெபா#� அ��� ேபா�வி1ட�. அ�ைறய தின� ந>�க� ச�பாD�த 
பண�ைத9� எ�ேகயாவ� ைவ��வி1! “அைத9� காேணாேம…” எ�) ேதட 
ஆர�பி��வி!வ >�க�. 

இ�த  பத1ட� இ ப: வ��வி!�. 

அேத மாதிD ைகயி& ஒ< ைபைய (BAG) எ!��� ெச&கிேறா� எ�) ைவ��% 
ெகா�ேவா�. அ�த  பத1ட�திேலேய அைத9� எ�ேகயாவ� ைவ��வி1! 
எ�ன ெச�ேவா�…? 

ைகயி& ைவ�தி<%கி�ேறா� எ�ற எ,ண� Lட வரா�. நா� எ�த� 
சி�தைனயி&லாம& வ�� வி!ேவா�. 

“ஐ�ய�ேயா… எ� ைபைய ைவ��வி1! வ��வி1ேடேன..! இ��� எ�ேக 
ேபானேதா…? எ�ற இ�த  பத1ட� ைகயி& இ<%கி�ற ெபா<ைள9� 
வி1!விட� ெச��வி!�. 



இ�ெவ&லா� நம%�� எ� ெச�கி�ற�…? காரண� எ�ன…? எ�றா& நா� 
அ&ல. நா� தவ) ெச�யவி&ைல. 

எ� ெபா<� எ&லா�… “தி<! ேபா�வி1டேத…” எ�) நா� Eக��த 
உண��க� ந� ந&ல சி�தைனைய இழ%க� ெச�கி�ற�. 

இைத  ேபா�ற நிைலகளிலி<�ெத&லா� வி!பட ந� �<நாத� கா1:ய 
வழியி& அ�த அ<� ச%திகைள எ!��% ெகா�A�க�. 

1.தி<:� ெச�றவ� ந&லவனாக ேவ,!�. 
2.உதவி ெச�பவனாக வர ேவ,!�. 
3.பிற<%�� ெதா&ைல ெகா!%க%Lடா� எ�ற எ,ண� அவ7%� 
வரேவ,!�. 
4.ேபாYசி& சி%க ேவ,!�. 
5.அ ெபா#� அவ7%� ந&ல ஞான� கிைட%க ேவ,!� 

எ�) இ ப: ப1ட உண�ைவ�தா� நா� எ!��% ெகா�ள ேவ,!�. 
காணாம& ேபான பண� வ<கி�றதா.., இ&ைலயா.., எ�) பா�%கலா�. 

அைதேய எ,ணி ேவதைனயாக எ,ணி% ெகா,:<�தா& “இ<%�� 
பண�ைத9�” எ�ேகயாவ� வி1!வி1! இ< ப�ீகேள தவிர ேவ) ஒ�)� 
இ&ைல. 

ஆகேவ உ�கA%� எ&லா� ச%திகைள9� ெகா!%கி�ேறா�. “ந>�க� 
பய�ப!�தி% ெகா�ள ேவ,!�”. 

ஏென�றா& இனி வ<� எதி�கால�தி& விஷ� த�ைமயான உண��க� 
உலக� F#வ�� பரவ ப!� ெபா#� அதிலி<�� “உ�கைள ந>�க� மீ1:% 
ெகா�ள ேவ,!�” எ�பத���தா� இைத� ெசா&கி�ேறா�. 

உ�களிட� தி<�ப� தி<�ப� ெசா&லி  பதிவா%�கி�ேறா�. இ�த உண��க� 
எ&லா� கா�றிேல பட�கி�ற�. 

“அைத ந>�கA� எ!��… அ�த அ<� உண��கைள  பா��சி… எ� பண� 
கிைட��வி1ட�…” எ�) ச�ேதாஷ ப1! ந>�க� ெசா&ல ேவ,!�. 



ந� �<நாத� மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவைர  ேபா�) ந>�கA� 
“பிற<ைடய த>ைமகைள  ேபா%�பவ�களாக” மாற ேவ,!�. “ந&ல சி�தைன 
உ�ளவ�களாக… ம�றவ�கைள9� மா�றியைம%�� ச%தி… நம%� உ,!” 

எ�ற நிைல%� வர ேவ,!�. 

ஆகேவ ேசாக�தி��� சலி பி��� சHசல�தி��� ெவ) பி��� 
ேவதைன%�� “உ�க� உண�ைவ… உயிDேல ேமாதவிடாத>�க�…” 

 



 

இற>தவ�க0 உடலிலி�>� நம,  வர,I6ய ெதா7ைலக0 

  

உடைல வி1! இ�த உயி� ெச�) வி1டா& அ!�த கண� இ�த உட& 
சவமாகி வி!கி�ற�. இற�த பி�பா! உடைல உ<வா%கிய அ6%க� 
உயிர6%களாக மாறி… ?#வாகி இ�த உடைலேய சா பி!கி�ற�. 



சா பி1! இ�த உட& தைசக� த>��த பி�பா! அ��� இற%க ேந<கி�ற�. 
ந� உயிர6ைவ  (உயி�) ேபா& அ��� உயிர6%களாக மா)கி�ற�. 

உயிர6%களாக மாறிய பி� அ�த உயி� எ�ன ெச�கி�ற�…? 

1.யா� யா<ட� பழகி அ�த உண��க� தைசகேளா! இைண�தேதா 

2.இ� உயிர6வான பி� அவ�க� உடB%�� ெச�) 

3.அ�த உண��கைள� த>,: அவ�கA%�� ெதா&ைல ெகா!%�� 
உண�வாக� ேச�கி�ற�. 
4.உட&களிேல பலவிதமான ேநா�கைள உ<வா%�� த�ைம வ<கி�ற�. 
5.தைசகளி& ேநா� வ<கி�ற�… எB�?களிேல ம�றைவகளிேல ேநாயாக 
மா)கி�ற�. 

அதாவ� ஒ<வ� இற�த பி�பா! அவ� யா� யா<ட� ெந<�கி  பழகினாேரா 
அ�த  பழகியவ�க� உடலி& இ ப:� ேச�கி�ற�. 

ஆனா& உயி<ட� இ<%�� ெபா#� அவ�க� உண��கைள  பதிவா%கி நா� 
கவ��� ெகா,ட பி� இைத� PDய� எ!��% ெகா,டா& அ�த உடலி& 
இ<�� வர%L:ய ச�ைத எ&லா� அ�த உடலி& எ�த ேநாயாக மாறியேதா 
அைத எ&லா� இ�ேக உ<வா%�கி�ற�. 

இ�ேவ உயிர6%க� ெவளிேய ெச�ற பி�பா! 

1.அ�த இற�த உடைல� சா பி1ட� ேபால இ�த உடைல� (உயி<ட� 
இ< பவ�க�) சா பி!� நிைலகளிேல 

2.�Zடேராகமா ம�)� அ#கிய நிைலகேளா பைட ப�� ேபா�ற ேநா�க� 
வ<கி�ற�. 

நா� ஒ�)ேம ெச�யவி&ைல… எ� உடலி& பைடயாக வ�� வி1ட� ப�� 
வ��வி1ட�… ஒ�)� ெச�ய F:யவி&ைல எ�ெற&லா� ெசா&வா�க�. 

மனித7%�� ெதாட��த இ�த உண�வி� அைலக� இ ப: எ&லா� மா�றி% 
ெகா,! ேபாகி�ற�. எ�தைனேயா ேகா:� ச;ர�கைள% கட�� வ�த பி�பா! 
மனிதனி� நிைலக� இ ப: ஆகிற�. 

இைத எ&லா� மா�றி அைம%க நம� �<நாத� கா1:ய அ<� வழியி& 
அக8திய� �<வனாகி� �<வ மகDஷியாகி �<வ ந1ச�திர� ஆன 



அதிலி<�� வர%L:ய ேபர<� ேபெராளிைய அ�த� ச%தி வா��த 
உண��கைள Eகர ேவ,!�. 

அத�காக ேவ,:� தா�… 

1.பல Fைற உபேதச�ைத% ெகா!��  பல விதமான உண��சிகைள Eகர� 
ெச�� 

2.உ�க� இர�த�களி& கல%க� ெச�கிேறா�. 

உ�க� உடலி& இ<%க%L:ய அ6%கA%� அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� 
ச%திைய  ெபற� ெச�வதற�� தா� மணி%கண%கி& ேப@கி�ேற�. 

ஒ< சில� அைர மணி ேநர�தி& ெசா&லிவி1!� ெச�) வி!வா�க�. \�) 
மணி ேநர� ேப@கிேற� எ�றா& ந>�க� @வாசி%�� அ�த அ<� உண��க� 
உ�க� இர�த�களிேல கல%க ப!கி�ற�. 

எ�த அளவி�� உ�)  பா�%கி�ற>�கேளா இர�த�தி& கல�� அ�த அ6%க� 
ெகாHச� ெகாHசமாக% L!கி�ற�. உ�)  பா���  பதிவான உண�� 
ெகா,! மீ,!� அைத எ,ணி எ!�த>�க� எ�றா& நா� (ஞான�<) 
ெகா!%�� அ<� ஞான வி�� உ�கA%�� விைள9�. 

அ� விைளய� ெதாட�கினா& ஒCெவா< ெநா:களிB� மகDஷிக� ெப�ற 
அ�த அ<� ெப<� ச%திைய ந>�க� வள���% ெகா�ள F:9�. 

வா=%ைக எ ப: இ<%கி�ற�…? �!�ப�தி& கணவ� மைனவி எ ப: ஒ�றி 
வாழ ேவ,!�…? எ�) யா� ெசா&ல ப!� ெபா#� அைத ைவ��… ச�வ 
த>ைமகளிலி<��� ந>�க� வி!பட F:9�. 

த>ைம ந�ைம இய%காதப: கணவ� மைனவி ஒ<வ<%ெகா<வ� கா��% 
ெகா�ள�� F:9�. 



 

எ>த ந7ல கா@யமாக இ�>தாA# அத( � ேதைவ “;ய(சி ம�*# 
தா…” 

  

எ�த நிைல ெபற ேவ,: விைழ9� (ஆ�வ�, வி< ப�) மன�… அைத  ெபற 
ந&ல நிைலயாக எ,ணி� ெசய&ப!� கால�களி& 

1.ெசய& நிைல எ ெபா<ேளா அ ெபா<ேள க<�தாக�� 



2.அ�த% க<�தி� க< ெபா<ேள வ >Dய வள� பாக�� 

3.அ ப:� ெசய&ப!��� நிைல எ�ேவா அ�ேவ “Fய�சி…!” 

கடலி& உ<வாகி�ற சி பி தன%�� F�ைத வள� பா%க எ!%�� Fய�சி 
எ ப: ப1டதாக இ<%கிற�…? 

சDயான காலமறி�� அ�த% கால�ைத  பய�ப!��� விதமாக மைழ ந>� 
த�7� வி#� ேநர�ைத அறிகிற�. அ�த ேநர� வா� திற�த நிைலயி& அ� 
எ!%�� உண�வி� ஞான� த�7� வி#� நிைல க<�தறி�� உயிர6வி� 
க<%ெகா�கிற�. 

பி� வா� \: ஒDட�ேத அைம��� த� க<வி� க<ைவேய F�தா%�� 
ெசய& நிைல%� வ<கிற�. இ<�தாB� சில மா)பா1:� த�ைமயா& F�� 
விைளயாமB� ேபாகலா�. 
1.ஆனா& ஆ%க�தி� ஆ%க� ஊ%க� எ�ப� ேபா& “Fய�சி விைளவா%��…!” 

2.F�தாக விைளயாவி1டா& எ�ன ெச�வ�…! எ�) 

3.சி பி மைழ ந>ைர% கவர Fய�சி%காம& இ< பதி&ைல (இ� F%கிய�..!) 

அைத  ேபா& தா� உய� ெத�வ >க உயி�� ச%தி (ந>ல வ,ணராம�) 
உலேகாதய உட& வா=%ைக ேமாத&க� நைட ெப)� கால க1ட�தி&… விதி 
எ�ற எ,ண� ெசய& வழி Fைற வB  ெப�) ேவ) ேவ) திைச%�� 
த�ளினாB�… த� உண��களி� ெசய&பா1ைட� த� ஞான% க1!%�� 
அட%�� Fைற ப!�தினா�. (Fய�சி ெச��) 

ெவளி ேமாத& எ,ண�களி� ெசயB%�� “தா� ஏ�� Fைற எ�ப�…” 

1.விதி F�னா: ெச&ல இராம� பி��னா:ேய ெச�றா�…! எ�ற 
ெசா�ெறாடD& 

2.நட�த நிக=�சிகளி� ெசயேல விதி வழி FைறயானாB� 

3.த� வா=%ைகயி& அ ப: வ�த அ�த ேமாத& கால�களி& 

4.த� Pழலி& தன%� எ�த வித மா�ற�ைத9�.. உயி�� ச%தியி� ச%தி%� 
எ�தவித  பாதி ைப9� ஏ�ப!�தவி&ைல…! எ�ற 

5.சம ேநா%�  ெப)� நிைலைய வா�மீகி மகDஷி வ�?)�தி 
6.பாச� எ�ற நிைலயி& தன%�� வ��த ச1ட தி1ட�கA%��… ஒ#�� 
வைர Fைற நியமன�கA%�� க1! ப1ேட… உலக நியதி இய��கிற�…! 

எ�) ெசா&லி 
7.இராம� அத��% க1! ப1ேட அ�த “விதியி� வழி ஏகினா�…!” எ�பதி& 



8.உய� ச%தி “மதியி� பா& இய�க ேவ,:ய அவசிய�ைத… மாயமா� 
படல�..!” \லமாக வா�மீகியா� அ<ளி9�ளா�. 

ஆக வா=%ைகயி& அ�றாட% கடைமகைள� ெசய&ப!�தி% ெகா,! 
வ�தாB� 

1.விதி எ�ற நிைலயி& அ� வ >Dயமாக இய%�� கால க1ட�களி& 

2.த� உயிரா�மாவி��  பாதி ? உ,டா%�� நிைலகைள� த� எ,ண வB 
ெகா,! தவி��த இராம� 

3.தியான� ெச�வத�காக% கா1!%�� ெச�றா�…! எ�) கா1!� ேநா%கி& 
(P1சம உண��) 
4.உயி� த�ைமயி� உய�ைவ% கா1!கி�றா� வா�மீகியா�. 

உயிD� உய�ைவ% கா1!� வா�மீகி மாமகDஷி விதி வழி ெச&B� ெசய& 
வா=%ைகயி& அதிேல வன�தி& ப1ட ��ப�களாக�� Lற�� 
தவறவி&ைல. 

இைத எ&லா� ெதளிவாக� ெதD�� ெகா,டா& நா� ெச&B� ஞான  
பாைதயி& ஒCெவா< நாA� ஒCெவா< நிமிடF� சலி ேபா ேசா�ேவா 
ச�கடேமா சHசலேமா ந�ைம அ,டா�…! 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

இ�) ��றவாளிக� ெப<�� நிைல%�% காரண� எ�ன…? 

ம%க� ஆைசயி� நிமி�த� ேபராைசயாக வள���% ெகா�கி�றனன�. ஆனா& 
அ� “நிராைசயாக மா)� ெபா#�தா�… ��றவாளியாகி�றா�க�…” 

��ற�கைள அதிகமாக� ெச�கி�றன�. 

அவ�க� ெச�த ��ற�க� “ம�றவ�களி� சாப�களா&…” ஒCெவா< 
�!�ப�களிB� ேவதைனக� ப!கி�றன� பல வைககளிB� அ&ல&ப1!% 
ெகா,:<%கி�றா�க�. 

இைத  ேபா�) இ�) அரசா�க நி�வாக நிைலகளி& ந>திைய� 
ெசா&ல%L:யவ�கA� ந>திக� தவற ப1! ம%கA%� ந>திைய நிைலநா1ட 
F:யாம& எதி�பா��த அள� இ&ைல. 



ந>தி%�  ?ற�பான நிைலகளி& த>� ?க� Lற ப!� ெபா#�… அ�த 
ந>தி%�Dயவ� ந>திபதிகைள9� அத��% காரணமானவ�கைள9� மன� ெநா�த 
நிைலயி& சாபமி!கி�றா�. 

அ ப:� சாபமி1ட உண��க� யா� ந>தி ெசா�னா�கேளா அவ�க� உடலி& 
பதிவாகி�ற�. 

ஆனா&, ந>திபதியாக இ< பவேரா ெச&வ�ைத� ச�பாD%கி�றா�. அேத 
சமய�தி& அவ<ைடய �!�ப�களி& இ�த� சாபமி1ட உண��க� 
“�ழ�ைதகA�… அவ� வாD@க� அைன���… ��ப�ைத 
அ7பவி%கி�றன�…” 

1.நா� இ�) தவ) ெச�ேதா� எ�றா& 

2.�ழ�ைதகA%� நி�சய� அதனி� பாதி ? உ,!. 
அ!�� அ�த% �ழ�ைதக� வா!� ெபா#�… “அவ�கAட� ேச��� நாF� 
நி�சய� அ7பவி%க ேந<�…” 

ஆகேவ, இைத  ேபா�ற இய%க�க� “உலகி& இ ப: நட%கி�ற�…” 

எ�பதைன� ெதளிவாக% கா1!கி�றா� �<நாத�. 

நா! நல� ெபற ேவ,!� எ�றா& 

1.நா� எ&ேலா<ேம ஞானிகளாக ேவ,!�. 
2.ந&ல உண��கைள� ெசய&ப!�தி  பழ�த& ேவ,!�. 
3.நா1:& எ&ேலாைர9� ந&லவ�களாக மா�றி  பழ�த& ேவ,!�. 
4.அரசா�கேமா ம�றைவகேளா அதி& ந&ல நி�வாக�ைத உ<வா%கி  பழ�த& 
ேவ,!�. 

யா<� தவ) ெச�யவி&ைல. ச�த� ப�க� தா� தவறா%கிவி!கி�ற�. 
இைத  ேபா�ற நிைலகளிலி<�� நா� வி!பட ேவ,!�. 

இ�ைறய விHஞான அறி� எ�ேகேயா ேபா�வி11ட�. க!ைமயான ேநாயாகி 
வி1டா& மனிதனி� உ) ?கைள� ெசய�ைகயாகேவ ெச�� மா�)வ�� 
இைத  ேபால எ�தைனேயா நிைலகைள� ெசய&ப!��� நிைல%� 
வ��வி1ட�. 



ஏென�றா& நம%�� ேவதைனக� அதிகமாகிவி1டா& ேநாயாகி வி!கி�ற�. 
அ)ைவ சிகி�ைச ெச�� இ<தய�ைத மா�றினாB� அவ�கA� சிறி� 
காலேம வா=கி�றன�. 

இ<தய�ைத மா�றியவ�க� எ�ன எ,6கி�றா�க�…? எ� இ<தய�ைத 
மா�றியி<%கி�றா�க�… மா�றியி<%கி�றா�க� எ�) எ,ணி% ெகா,! 
“நாைள%� வாழ F:9மா… அதிக நா� வாழ F:9மா…? எ�ற இ�த ேவதைன 
உண��க� தா� வ<கி�ற�. 

இ� �ைறவதி&ைல. சா�பாD�த பண�ைத அத�காக ேவ,: எCவளேவா 
ெசலவழி��� மீ,!� ேவதைனைய�தா� வள�%க F:கி�ற�. 

இைத  ேபா�) ம%களி� நிைலகளி& நா�… “இ�த உடB%�  பி� எ�ன 
ஆகி�ேறா�…?” எ�) யா<ேம “ச�)�” சி�தி ப� இ&ைல. 

இத���தா� இராமாயண�, மகாபாரத�, க�த ?ராண�, விZ6 ?ராண�, சிவ 
?ராண�, விநாயக� ?ராண� உலகி& எ�த நா1:& இ&ைல எ�றாB� ந� 
நா1:& இ� ெதளிவாக உ,!. 

அ�த% காவிய�களி& மனித� அைடய ேவ,:ய எ&ைலைய� 
ெதளிவா%கி9�ளா�க�. 

ந� நா1:& ேதா�றிய ஞானிக� சா8திர�களாக ெகா!�தைத நா� 
வா=%ைகயி& கைட பி:%க ேவ,!�. அவ�க� கா1:ய அ<� வழி 
வா=�தா& அ�த ஞானிக� இ< பிட�ைத நாF� அைடயலா�. 

1.அழிய% L:ய உடB%காக வாழாத>�க�. 
2.அழியாத நிைலக� ெகா,ட… “ந�ைம உ<வா%கிய உயி<%காக வா#�க�…” 

உயி<ட� ஒ�றி வா=�� ெகா,:<%�� மகDஷிகளி� அ<� வ1ட�தி& 
இைண�� எ�)ேம அழியாத நிைலக� ெபறலா�. 



 



 

 �நாத� வழியி7 கா* ேமெட7லா# அைல>� உ)ைமகைள� 
ெத@>தாA#… உலக# எ�ப6� பா��த�…? 

  

தனி�� நா� (ஞான�<) சாமியாராக இ<�ேத�. �<நாத� கா1:ய வழியி& 
கா! ேம! எ&லா� அைல�� பல அ7பவ�கைள  ெப�) வி1! வ�த 
பி�பா! எ� மைனவி%� இைதெய&லா� ெசா�ேன�. 

ஆனா& “சாமியாராக  ேபா�வி1டா�…!” எ�) ஊெர&லா� எ�ைன� 
தி1:னா�க�. �!�ப�ைத வி1! வி1!� சாமியாராக� ெச�) வி1டா� எ�) 
தி1:ய ெசா�த%கார�கA� ந,ப�கA� ஏராள�. 



சாமிய�மா�� “பாவி பய&…! எ�ைன வி1! வி1!� ெச�) வி1டா�…” எ�) 
எ�ைன� தி1:ய�� உ,!. அேத சமய�தி& எ� பி�ைளகைள% L பி1! 
உ� அ பனிட� கா@ வா�கி% ெகா,! வா…! ெப��  ேபா1!� ெச�) 
வி1டா& யா� ெகா! ப�…? எ�) �ர�தி வி1டவ�கA� உ,!. 

இ� எ&லா� இமயமைலயி& நா� �<நாத� கா1:ய வழியி& அ7பவ� 
ெப)வத�காக� ெச�ற ேபா� நட�த நிக=�சிக�. 

�<நாத� எ�ைம% ேகாவண� �ணிைய% க1:% ெகா,! தா� அ�ேக ேபாக� 
ெசா�னா�. அ�ெக&லா� பனி ஜா8தி. அ� சீன எ&ைல ேவ). அதிேல பல 
இ�ைசக�. �ணி இ&ைல கி!… கி!… எ�) ந!��கி�ற�. 

அ ப: ந!%க� வ<� ெபா#� �<நாத� சிலவ�ைற� ெசா&லி9�ளா�. 
அத�ப:� ெச�த�ட� உடB%�� ெவ பமாகி ந!%க� ந>��கி�ற�. 

ந!%க� ந>�கியபி� எ�7ைடய ைபய� த,டபானி இ<%கி�றா�. அவைன% 
கா1!கிறா� �<நாத�. 

அவ7%� \ல ெபௗ�திர� மாதிD இர�த இர�தமாக  ேபா�% 
ெகா,:<%கிற�. ெத< \ைலயி& உ1கா��� ெகா,! ைநனா… ைநனா… 

எ�) ெசா&லி% ெகா,! வலி ெபா)%க F:யாம& உ1கா��� ேபா�% 
ெகா,:< பைத% �<நாத� கா1சியாக% கா1!கி�றா�. 

அைத  பா��த�� பாச�தா& எ,ணிய�ட� உடேன என%�% �ளி� 
அதிகமாகிற�. ம)ப:9� கி!… கி!… எ�) உத)கிற�. பா��ேதா� எ�றா& 
“கி�…” எ�) இ<தயேம விைர%கி�ற�. 

அ ெபா#� �<நாத� எ�ன ெசா&கிறா�…? 

அ7பவ� ெப)வத�காக என%�% கா1:ய அ�த \�) இல1ச� 
�!�ப�கைள எ,ண� ெசா&கிறா�. 

அ�த% �!�ப�திB�ேளா� அைனவ<� “ந�றாக வாழேவ,!� எ�) ந> 
இ�கி<�� எ,6…” எ�) அ�ேக உபேதசி%கி�றா�. 



அ ெபா#� அவ�கA%ெக&லா� ந&லதாக ேவ,!� எ�) எ,6�ேபா� 
இ�ேக �ளிDனா& வ<� இைர�ச& �ைறகிற�. பனி எ�ைன� தா%கவி&ைல. 

ஏென�றா&… இ�த உண�வி� இய%க�க� எCவா)…? எ�ற நிைலைய அ�த 
இட�தி& ைவ���தா� பாட நிைலயாக% ெகா!%கி�றா�. 

அதாவ�… அ�ேக கா1சி ெதD9�ேபா� “இ ப: ஆகிவி1டேத…” எ�) ைபய� 
ேம& பாச� வ<கிற�. அேத சமய�தி& சாமிய�மா (எ� மைனவி) எ�ன 
நிைன%கி�ற�…? 

இர,! \�) �ழ�ைதகைள ைவ��% ெகா,! அ� ப1:னியாக 
இ<%கி�ற�. ஏென�றா& எ� \�த ைபய� அைத� ெச�கிேற�… இைத� 
ெச�கிேற�… எ�) ெசா&லி ெசா�ைத எ&லா� இழ%க� ெச��வி1டா�. 

இ�த� P=நிைலயி&… இ ப:ெய&லா� இ<%கிறேத எ�) ெசா&லி ைமPD& 
இ<%�� எ� மக� எ�ைன� தி1!கி�ற�. “பி�ைளகைள  ெப��வி1!� 
ேசா) ேபாடாம& @�றி% ெகா,!�ளா�…!” எ�) தி1!கிறா�க�. 
1.இெத&லா� எ� காதி& ேக1கிற�. 
2.நா� இமயமைலயிலி<�� இெத&லா� பா�%கி�ேற�. 

பாச�தினா& எ!%�� ெபா#� எ ப:ெய&லா� இ�த உண��க� 
மா)கி�ற�…? 

அ�த உண�வா& நா� எ�ன அவ8ைத ப!கி�ேற�…? எ�) �<நாத� அ�த 
இட�தி& ைவ�� ேநர: அ7பவமாக% ெகா,! வ<கி�றா�. 

ஆக… 

1.கZட ப!� �!�ப�கைள எ,ணி அவ�கA%ெக&லா� ந&லதாக 
ஆகேவ,!� எ�ற உண�ைவ  பா��@� ேபா� �ளி� ஒ!��கி�ற�. 
2.அேத சமய�தி& �!�ப  பாச� எ�ற நிைலயி& அ�த இட�தி& எ,6� 
ெபா#� �ளி� பாதி%கி�ற�… ந&லைத எ,ண F:யவி&ைல. 

சில� எ&ேலா<%�� ந&லைவகைள� ெசா&வா�க�. த� �!�ப  ப�) 
வ<�ெபா#� “த� ைபய�… த� பி�ைள…” எ�) வ<�ேபா� அவ�கA%�� 
அ�த உண��க� வர�தா� ெச�9�. 



ஏென�றா& அ�த  பாச� எ�ற உண�� வ<�ேபா� எ ப:ெய&லா� 
தைட ப!��கிற�…? எ�) இமயமைலயி& ைவ�� �<நாத� ெசா&லி% 
ெகா!%கி�றா�. 

யா� ச�தி�த அ�த \�) இல1ச� ேபைர எ,ணி… அவ�கெள&லா� நல� 
ெபற ேவ,!� எ�) அ�கி<�� எ,ண� ெசா&கிறா�. 

இ ப: பல வைகயி& சிரம ப1! உ,ைமகைள எ&லா� ெதD�� நா� இ�ேக 
வ�த பி�பா! சில இட�களி& 

1.இ�த� சாமி க&யாண� ெச�� வி1டாேர…! 

2.க&யாண� ப,ணிய சாமியா�க� எ&லா� அேயா%கிய� சாமியா�க� எ�) 
இ ப:9� ெசா&கி�றா�க�. 

காரண�… சாமியா� ஆகிவி1டா& க&யாண� ெச�ய%Lடா�. 

எ ெபா#தாவ� எ� மைனவி எ� அ<கி& வ�� ஏதாவ� ேபச F�ப1டா& 
சில ேப<%� இைத  பா�%�� ெபா#� “�!�ப  ப�)ட� இ<%கி�றாேர 
இ�த� சாமியா�…” எ�) ெசா&கி�றா�க�. 

இ� எ&லா� “மனித உண��கA%��…” நட�த நிக=�சிக�. 



 

காம  ண�ைத அட,கி ஆ�சி ெச?ய�ப*# ெபா<� அ� ெத?வ 4க#…! – 

“காமா�சி” 

  

காம�தி� அ:யாக  பிற%�� “ேமாக�…” எ�ப� ச;ர உண�� அைலகளி� 
நாத�தி& கல�� தன%�� ேதைவயான ஆகார அமில �ண� த�ைமகைள 
தனதா%கி% ெகா�A� த�ைம ெப�ற�. 



1.?லனறி� ெகா,! ஈ�%க ப!� ெசய& எ,ண�தி��� 

2.ஆகார நியமன�க� இ&லா� ச;ர� ெதா1! இய%க ப!� எ,ண�தி��� 

3.தன%�� தாேன சில க1! பா!க� வழியைம��% ெகா,! 

4.மேனா ைதDய வ >Dய �ண�ைத வ >ரமான ெசய& த�ைம ெகா,! ெசய&பட 

5.சபல� (ேமாக�) தாேன த� வழி ெச&லா நிைலயி& மைற�� வி!�. 

�< த� சிZயைன உய���� மா�%க�தி& சபல�தி� வழியி& சி%காதப: 
பயி�சி வழி Fைறகைள% கா1:  ப%�வ ப!��வா�. அ�த  ப%�வ�தி& 
ந��ண�களி� உய� த�ைமயி� வ >Dய �ண ெசய&பா1ைட9� ேபாதி பா�. 

அ ப: ப1ட ஒ< உய�வி� சிற ைப% �< வழியாக% கா1!� காவிய� 
இராமாயண�தி& “Qவி7� ெம&லிய மன� ெகா,ட ெப, க&லானா�…!” 

எ�) அகலிைகைய% கா1!கிறா�க�. அ�த% க&ேல பி� “ெப,ணாக 
ஆனா�…!” எ�)� கா1!கிறா�க�. 

அதனி� உ1 க<�� Dஷி� த�ைம ெபற வழி கா1!� ேபாதைன ப!�திய 
வா�மீகி மாமகDஷி Dஷி ப�தினி ச%தி9� ெபற ேவ,!� எ�ற P1சம�ைத% 
கா1!கிறா�. 

வி@வாமி�திர� ெப�ற உபேதச�தி& அவ� ெப�ற ச%தியி� ெசயைலேய 
க&லான அகலிைக த� நிைல உய��த  ெப, ஆனா� எ�) “அகலிைக சாப 
ந>%க  படல�தி&” கா1!கி�றா�. 

ஏென�றா& காம �ண�ைதேய அட%கி ஆ1சி ெச�ய ப!� ெபா#� அ� 
“ெத�வ >க�…” அைதேய “காமா1சி…” எ�) கா1!வ�� ஈ8வர� த��வFேம. 

ஆனா& ேமாக�தி� ேவக�ைத% கா1:னா& எ�ன ஆ��…? 

அ�ேக ெத�வ >க� த�ைமக� மாறி சி<Z: அ&லாத த�ைம%� அ�த% 
�ண�க� தன%ெகா�த வ >Dய� ெகா�A� ெபா#� காம� அ�த ேமாக�தி� 
சபலமாகி வி!கி�ற�. 

அ�த ேமாக மய%க� ந>%�� த��வ�ைத� “சாப ந>%�  படல�…” எ�) 
ெசய&ப!�தி Dஷி ப�தினி ச%தியி� உய�ைவ� த� கா பிய�தி& பாச� எ�ற 
வழி� ெசயB%� ஆ%க� த�தா� அ�த வா�மீகி மாமகDஷி. 



ெகௗதம Fனிவ<%�� த� நிைல உய��த Dஷி ப�தினி ேவ,!�. அ�த� 
ச%தியி� ெதாட� அகலிைகயி� எ,ண�தி� பா& ெசB�தி  ெபற 
அகலிைகயி� சி) சலன சபல� தைடயாகி  ேபானதா& 

1.ெகௗதம Fனிவ� ெப�ற சHசல சபல நிைல நிைறேவறாத எ,ண�தா& 

2.தன%�� எ#�த ேகாபF� அ�த% ேகாப�தி� பி� எ#�த விர%தி9� 

3.விர%தியி� பி� எ#�த மேனாதிடF� ைவரா%கியF� 

4.இ�த% L1! Fைற வழி� ெதாடD& மன�ைத% க&லா%கி% ெகா,! 

5.தா7� தனி�த @ய பிரகாச�ைத எ1ட ம,டலமாேவ�…! எ�ற @ய வ >Dய 
�ண�ைத% கா1டேவ “அகலிைக க&லானா�…!” 

சபல �ண� எ�) உ<வக ப!�தி% கா1டேவ இ�திர� எ�ற பா�திர  
பைட பா%கி% கா1:னா� வா�மீகி. 

சபல �ண வைலயி& வி#�ததா&… த� மன� சபல �ண�தி� பா& தி< பிய 
�ண� த�ைமயா&… இ�திரனா&… “அகலிைக த� நிைலயி& மா@ 
ெகா,டா�…” எ�ப� ேமாக �ண�தா& தா�…! 

1.இ�திர� எ�ற ச;ர உ<வக�ைத யா<� மன�தினாB� எ,ண 
ேவ,:யதி&ைல…! 

2.இ�திர� எ�) மகDஷி கா1:ய� ேமாக�தா& எ#� சபல 
�ண�ைத�தா�…! 

Dஷி ப�தினி எ�ற சிற ைப அகலிைகயி� ச%தி ெகௗதம Fனிவனி� 
ச%தி9ட� ஒ�)� ெபா#�தா� அளவி!வத�கDய சிற ைப  ெப)� 
எ�பைத9� சிவ ச%தி எ�ற ஐ%கிய நிைலயி& தா� வானஇயலி& 
ம,டலமாக வள<� ச%தி%� வB% ெகா�ள F:9� எ�பைத9� ந�� 
?ல ப!�தி உலகி�� ந>திைய  ேபாதைன ப!��� த�ைம%� அைத 
அ<ளியி<%கி�றா�. 

இேத ெதாட�ைப வி@வாமி�திர� வாயிலாகேவ வா�மீகியா� கா1: உபேதசி%க 
ைவ%கி�றா�. 

அதாவ� அகலிைக த� நிைல உண��� த� உய�ைவ� தா� ேத:% ெகா,! 
த�7ைடய பதியான ெகௗதம Fனிவ7%�� ச%திW1:� தா7� அ�த 
Fனிவனி� ச%தி9ட� ஒ�)த& எ�பேத 

1.பா&ெவளி P1சம�தி& கல%�� ெதாட�ைப% கா1: 



2.Dஷியி� ச%தி9ட� தா� Dஷி ப�தினி� ச%தியாக% கல%�� ஆ�ம கல ேப 

3.ஆ�ம ேஜாதி% கல பாக F#ைம ெப)� எ�) கா1!கி�றா�. 

இ ப: ப1ட Qரண� த�ைமைய  ?D�� ெகா�ள% L:ய காவிய�ைத.. 
P1சமமாக% கா1ட ப1ட அ�த� த��வ�ைதேய… பல� “சபல �ண�ைத 
இ�திர�…” எ�) உ<வக ப!�தி த�கA%�� உ�ள அறிவி� ஞான�தா& 
அறி�ேதா அறியாமேலா மா@ப!�தி வி1டா�க�. 

இராம� கா& ப1! அகலிைக%� விேமாசன� எ�பத� ெபா<� எ�ன…? 

அகலிைக%�% �<வாகி உபேதசி%�� த�ைமயி& 

1.அவ� க&லான மன�தி� பா& நி�) 

2.ெஜப� எ�ற வழி Fைறைய… அ�த உய�ைவ  ெப)� வழிைய… 

3.வி@வாமி�திர� ?Dய ைவ�தா� எ�பேத அத� ெபா<�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

உ�க� ந,ப<%ேகா உறவின�கA%ேகா ேநா� எ�) ேக�வி ப1டா&… 

“ஐேயா… உன%� இ ப: ஆகிவி1டதா…? எ�) ேவதைன படாத>�க�. 

�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளி ெபற ேவ,!� எ�) ஏ���க�. 
உ�க� உட& F#வ�� படர ேவ,!� எ�) உடB%�� ெசB���க�. 

அ�த ேநாயா& ேவதைன ப!பவ� உட& F#வ�� �<வ ந1ச�திர�தி� 
ேபர<� ேபெராளி படர ேவ,!�. அவ� ேநாயிலி<�� வி!பட ேவ,!�. 
அ�த அ<� ச%திகைள  ெப)� ஆ�ற& அவ<%�� வரேவ,!�. அ<� 
வழியி& அவ� நலமாக ேவ,!� எ�ற இ�த உண�ைவ  ெபற� ெச�9�க�. 

ஒ<வ<%�% க!ைமயான தைலவலிேய வ<கி�ற� எ�) ைவ��% 
ெகா�A�க�. �<வ ந1ச�திர�தி� உண�ைவ எ!��% ெகா,!.., “ஒ< 
மர�தி& அவ�கைள% ைகைய ைவ%க� ெசா&லி… உ�க� தைலவலி ந>�கி  
ேபா��..” எ�) ெசா&B�க�. 

தைலவலி ந>��கி�றதா இ&ைலயா…? எ�) பா<�க�. 

ந>�க� ஒCெவா<வ<� “த>ைமைய ந>%க%L:ய… ச%திவா�களாக” மாற 
ேவ,!�. 



1.நா� (ஞான�<) ெசா�னா& உ�க� த>ைமக� ேபாகி�ற�. 
2.ஏ� ந>�க� ெசா�னா& ம�றவ�க� த>ைமக� ேபாக% Lடாதா…? 

நா� தா� ெச�ய ேவ,!மா…? 

நா� அைனவ<ேம ஞானிகளாக உ<வானா& “உலகிேலேய ஞான�ைத 
வள�%�� ெப<� ச%தியாக… நம� தமி=நா!… அ�த உய��த நிைலயாக  
ெப)�”. 

உலைக% கா%�� அ�த “அக8திய�” ெப�ற உண�ைவ நா� மீ,!� வள��� 
உலகி& உ�ள ம%கA%�� ெதளிவான உண��கைள ஊ1!� நிைலகைள நா� 
ெப)த& ேவ,!�. 

விHஞான நிைலகளா& இ�) இ�த உலகேம திைச தி<�?� நிைலக� வ�� 
ெகா,! வ<கி�ற�. 

F�? ஒ< கால�தி& இ�த  Qமி ஒ< ப%க� உைறபனியாக ந>ள வ:வாக 
வர ப!� ெபா#� தைல கீழாக% கவி#� த�ைம வ�த�. 

அ ெபா#� அக8திய� த� ச%தியினா& அ�த இட�ைத� தி< பி அ� 
வர%L:ய திைசைய மா�றி அத� உண�ைவ உைற9� இடமா%கி இைத% 
கைர%க� ெச�� கடலாக மா�றி இ�)� Qமியி& அவ� மா�றி ைவ�த 
நிைலக� தா� நாF� வா=கி�ேறா�. 

இ ெபா#� விHஞான அறிவா& உலகேம ந�@� த�ைம பரவி% 
ெகா,:<%�� நிைலயி& மனிதனி� சி�தைன �ைற�� உ<%�ைல9� 
ேநர� வ<� இ�த நிைலயி& அ�த அக8திய� �<வ ந1ச�திரமான அ�த 
ஆ�றலி� �ைண ெகா,! இ�த  Qமியி& ம%கைள மா�றியைம��% 
ெகா,:<%�� த>ைமகளிலி<�� வி!பட� ெச�த& ேவ,!�. 

ெத�னா1!ைடய சிவேன ேபா�றி.. எ�நா1டவ�%�� இைறவா ேபா�றி எ�ற 
நிைலகளி& அ�) ெத�னா1:ேல ேதா�றிய அக8தியனி� ஆ�றைல 
எ�நா1டவ<� ெப)�ப: நா� ெச�ய F:9�. 

அ ெபா#� இ�த  Qமி9� பD@�தமாகி�ற�. ந� ஆ�மா�� 
M�ைமயாகி�ற�. இ�த% �)கிய கால�தி& நா� இ�த வள��சி ெபறF:9�. 



1.இ�த  Qமிைய9� ந� உயிரா�மாைவ9� 

2.அ�த அக8திய� �ைண ெகா,! 

3.அவ� ெச�ற வழியி& நாF� ெச�) 

4.இ�த உடB%�  பி� அைனவ<� ஒளியி� உடலாக  ெப)� ச%திைய நா� 
ெப)ேவா�. 

 



 

ேபா,கி@ வAவானவ தா… ஆனா7 உடA, � பி எ>த நிைல 
அைடகிறா…? 

  

ஒ< ேபா%கிD இ<%கி�றா� எ�) ைவ��% ெகா�A�க� அவ� 
ம�றவ�கைள அ:�� உைத��  பழ%க ப1டவ�. ஒ<வ� ம�றவைன 
அ: பைத இவ� பா��தா& மன ைதDய�ேதா! இ< பா�. 
1.அ ப:� தா� அ:%க ேவ,!�…! எ�) ெசா&வா�. 
2.ஏென�றா& அவ� அ:��  பழகியவ� 

3.அ:�� அ:�ேத அவ� உண��கைள வB  ெப�றவ�. 

அவ7ைடய அ#�த� அதிகமாக இ< பதா& ம�றவ�க� அ: பைத இவ� 
பா��தாB� “அ ப:�தா� ேவ,!�…” எ�ற வைகயிேல த�7ைடய 
உண��சிகைள வB ப!�தி% ெகா�கி�றா�. 

ஆனா& ஒ<வ� ம�றவைன அ: பைத  பா��தா& நம%� ந!%க� தா� 
வ<�. பயF� பத1டF� ேச��� வ<�. 



ேபா%கிDயி7ைடய அ#�த� ம�றவ�கைள� ெசயலிழ%க� ெச�� உட& 
உ) ?கைள  பி�ன ப!���. அ�தைகய பி�ன ப!��� உண��க� 
வர ப!� ெபா#� அேத உண�ைவ�தா� அவ7� வள���% ெகா�ள F:9� 

அ!�தவ�கைள� சிைதய� ெச�த உண��க� தா� அவ7%�� @வாசமாகி 
அ�ேவ உடB%�� வள<�. உடைல வி1!  பிD�தா& 

1.“எ1!%கா& Q�சி… ஆ%ேடாபஸி…!” ேபா�ற பல விதமான உயிDன�களாக 
மாறி அதிேல அவ� அவ8ைத ப!� த�ைம வ<�. 
2.உணைவ� சDயாக உ1ெகா�ள F:யா� க!ைமயான விஷ�த�ைம 
ெகா,ட Q�சி இன�களாக உயி� உ<வா%கி வி!�. 

ம�றவ�கைள% கா%க ேவ,!� எ�ற நிைலயி& மனிதனாக இ<%கி�ேறா�. 
இ<�தாB� உயி� அ�வாக மா�றி வி!கி�ற�. 

இ� ேபா�ற உண��கைள மா�)வத��� தா� �<வ ந1ச�திர�தி� 
உண�கைள உ�கA%�� பதிவா%�கி�ேறா�. ஆ9� கால ெம�பராக� ேச<� 
ந>�க� அத� ெதாட�ைப எ!�� �<வ ந1ச�திர�தி� ச%திைய� தன%�� 
வBவா%க ேவ,!�. 

ச,ைட ெச�தவ�கA%� அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளி 
கிைட%க ேவ,!�. அவ�க� உட& நல� ெபற ேவ,!� Qரண �ண� 
கிைட%க ேவ,!� எ�) இ�தைகய உண��கைள எ,ணி� ெசா&Bத& 
ேவ,!�. 

ஆகேவ இ ப: நா� Eக��த உண��க� அ�த� �<வ ந1ச�திர��ட� 
இைண�� ெகா,ட பி� அ� ந� உடலி& உ�ள இர�த நாள�களி& 
கல%கி�ற�. 

இர�த�தி& அ� @ழ�) வர ப!� ெபா#� ந� உடலி& இ<%க%L:ய 
அ6%கA%�� @ைவயான உண�வாக மாறிவி!�. 

அ!�தவ�கைள  ப�றி ந�றாக ேவ,!� எ�) ெசா&B� ெபா#� ந� 
உடலி& இ<%க%L:ய அ6%க� ந&ல Fைறயி& வள<�. 

அ ெபா#� எத7ட� ெதாட�? ெகா�கி�ற�…? 



1.உயி<ட7� �<வ ந1ச�திர��ட7� ெதாட�? ெகா�கிேறா�. 
2.இைத�தா� விZ6 த7@ எ�) ெசா&வ� 

3.உயி<ட� ஒ�றி… உண�வி� த�ைமகைள எ&லா� ஒளியா%�கி�ேறா�. 

 

ச,கர விJக# 

  

எ�த நிைலைய எ,ணி அைத நம%�� பதி� ெச�கி�ேறாேமா… அதனா& 
ஈ�%க ப!� @வாச�தி� சைம பி& “த� ஆ�மாைவ� @�றி ஓ!� அ�த� ச த 
நாத ஒளி வ1ட�தி& எ� வ >Dயமாக இ<%கி�றேதா…!” அதனி� ெதாட� ெசய& 



நிக=வி&… (அ�த) எ,ண� உ<வா%கி!� உ<%ேகாலமாக� தா� நா� 
ஒCெவா< நாA� உ<வாகி�ேறா�. 

Qமியி� @வாச நிைல அதாவ� Qமி ஈ��� ெவளி ப!��� கா�த அமில� 
ெதாடD& நா� சி%கா� உய� ஞான� ெதாட<%� ந� எ,ண� ெசய& 
ெகா,டா& நிற�… மண�… ந>ரமில \ல� ெதாட� இ�த F%L1:� 
ஆதி\ல�ைதேய க,:டலா�. 

1.ந� உயிரா�மாவி� ச%திைய வB%L1!� அ�தைகய ஈ� பி� 
ெபா%கிஷ�ைத 

2.ந�ெனறியி& ந�ெசயB%� விைன பயனாக உ<வா%கி 
3.ேபர<� ேபெராளியாக மா�றி!� அ�த அDய ெசயB%� 

4.தைட% க&லாக வ<� உலேகாதய ஈ� பி� எதி� ேமாத& த�ைமகைள 

5.ப%�வமாக வில%கி� ெசய& ெகா�A� ஆ�றைல நா� Fதலி& ெபற 
ேவ,!�. 

வான இயலி� ஆ�றைல� த� வா=%ைக� ெதாடD& இ<�ேத… இ�த 
உடலிலி<�ேத F#ைம ெப�றிட ேவ,!� எ�றாB� 

1.த� எ,ண�களி& ேமா�� மா)ப1ட நிைலகளி& 

2.”பிட�த&…!” எ�ற E,ணிய நிைலக� ெகா,! பிD�தாA� நிைலக� 
வரவி&ைல எ�றா& 

3.அதனா& ஏ�ப!� ச�கட அைலகளா& Fதலி& தா%க ப!வ� ந� ச;ர� 
தா�. 

ச�கட உண�வி� ஈ� பா& அ�தைகய அமில�க� ந� ச;ர�தி& உைற�� 
த�கி வி1டா& ச;ர�தி& உ�ள அைன�� உயிர6%கA%��A� எதி� 
ேமாதலாகி ேநாயாக மாறிவி!�…! எ�பைத உண��� ெகா�ள ேவ,!�. 

அைத� M�ைம ப!�த ேவ,!� எ�றா& ஞானிக� மகDஷிகளி� அ<� 
ச%திைய எ!���தா� ந&லதா%க F:9�. 

ஒேர நிைல ெகா,! ெசய&பட ேவ,!� எ�றா& 

1.எதி� ேமாதலாக வ<� உண��கைள 

2.அ� நம%�� பதிவா�� F�ேப ந>%கிட.. “ச%கர விWக�ைத அைம��…!” 

3.பHேச�திDய�கைள% கா�தி!� ெசயB%� நா� வர ேவ,!�. 



“ச%கர விWக�…!” எ�றா& ந� நிைன�கைள  ?<வ ம�தி%�% ெகா,! வ�� 
அ�ேக விழி ? நிைல ஏ�ப!�தி அத� வழியாக வி,ணிலி<�� வ<� ெம� 
ஞானிகளி� உண�ைவ ஈ�%�� பழ%க� வ<த& ேவ,!�. 

அ ெபா#� ?லனறிவா& ஈ�%க ப!� அைன��� த�னி�ைசயாக� 
ெசய&ப!� ெசய& மாறி “?<வ ம�தியி� வழியாக…” ஈ�%�� ப%�வ� 
வ<கி�ற�. 

இ&லற�திB� ெதாழிலிB� ம�)� உலேகாதய கடைமக� அைன�திBேம 
இ�த விழி ?ண�� அவசிய� ேதைவ. 

இ�தைகய விழி ?ண�ைவ  பழ%க ப!�தி% ெகா,டா& “ேபD�ப 
இரகசிய�ைத அறி�தி!� ெதாடD&…!” அ6வள�� கால விரய� ஆகாம& ந& 
விைன  பயனாக நி�சய� ஆ%க� ெப)�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

ந>�க� எ&ேலா<ேம அ<� ெப<� ஞானியாக ேவ,!�. ெத�வ >க% 
�ண�கைள எ!%க F:யாம& தவி��% ெகா,:<%�� ம%கA%� ந>�க� 
அ�த அ<� ஞான�ைத ஊ1!�க�. ஒ< ெதளிவான நிைலைய 
உ<வா%��க�. இ�த நா! நல� ெபற ேவ,!� எ�) உ)தி ப!���க�. 

மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவD� அ<� ச%திைய  ெபற ேவ,!� எ�) 
ஏ���க�. �<வி� அ<ளா& அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� 
ேபெராளிைய  ெபற ேவ,!� எ�ற ஆைசைய ஊ1!�க�. 

1.அைனவைர9� அ�த� ச%திகைள  ெபற� ெச�9�க�. 
2.அவ�க� இ�ைச பட1!�. 
3.அ<� உண��கைள அவ�க� Eகர1!�. 
4.அ� இ�சா ச%தி.., கிDயா ச%தி.., எ�) அ�த ஞான வழியி& வளர1!�. 

ஆனா& “எ�ைன� தி1:னாேன… அவைன வி!வதா…?” எ�) இ�ைச ப1டா& 
அ�த உண�வான பி�பா! அ�த ஞான�தி� வழி ெகா,! அவ7%�� 
ெதா&ைலகைள�தா� ெகா!%க� ெச�9�. 



ஒ<வ� ந&லதாக ேவ,!� எ�) �<வ ந1ச�திர�ைத இ�ைச ப1! 
எ!��% ெகா,டா& “ந&லதாக ேவ,!�…” எ�) அ�த ஞான�தி� வழி 
ந�Fைடய உண��க�… “உண��சிக� அ�ேக இய%��…” 

ந�ைம9� ந&லதா%��. அவ�கைள9� ந&லதா%��. 

இ�) �!�ப�தி& எ!��% ெகா,ேடா� எ�றா& எ&லா நியாய�ைத9� 
ேப@வா�க�. கைடசியி& பா��ேதா� எ�றா& அவரவ�க� @யநல�தி�� 
வ��வி!வா�க�. 

ஆகேவ ெபா� நல�தி& @யநல� ேவ,!�. 

எ&ேலா<� ந�றாக இ<%க ேவ,!� எ�) நா� எ,ணினா& ந>�கA� 
நா� ந�றாக இ<%க ேவ,!� எ�) மDயாைத ெசB��கி�ற>�%�. 

ஆனா& எ�ைன ந>�க� எ&ேலா<� மதி%கி�ற>�க� எ�) ெசா&லி% 
ெகா,! “நா� ெபDயவ�…” எ�) அதிகார� ெச�தா&… எ ப: இ<%��…? 

ஏென�றா& எ&ேலா<� ஒ�றாக� ேச��� நா� வBவாக இய%�கி�ேறா�. 
ந>�க� மதி பதா& தா� எ&ேலா<� மதி%�� நிைல வ<கி�ற�. 

எ�ைன எ&ேலா<� மதி%கி�றா�க� எ�) எ,ணி� தைல கீழாக நி�) 
ெகா,! “எ�னிட� தா� ச%தி இ<%கி�ற�.., எ�) ெசா�னா&… 

சDயா�மா…? ஆகா�. 

இ�த� ச%திகைள உ�களிடமி<�� தா� நா� ெப)கி�ேற�. மாமகDஷி 
ஈ8வராய �<ேதவ� என%�% கா1:ய� அ�தா�. 

ஆகேவ உ�க� மனைத  ப,ப!�தி அ<� ஞான�ைத வள���% 
ெகா�A�க�. 

�<நாத� கா1:ய அ<� வழியி& நா� அைனவ<� 

ெத�வ >க அ�ைப  ெப)ேவா� 

ெத�வ >க� ச%திைய  ெப)ேவா� 



ெத�வ >க� ச%திைய வள� ேபா� 

ெத�வ >க உலகமாக மா�)ேவா�. 

 



 

��வ ந�ச�திர�தி அ<�த# எ�ப6�ப�ட�…? 

  

பிரபHச�தி& வ<வ� அைன�ைத9� PDய� த� பாதரச�தா& ேமாதி 
ெவ ப� கா�தமாக உ<வா%க ப1! விஷ� தனி��  பிD�� ஓ!கி�ற�. 



ஆனா& அ�த விஷ�ைத ெவ பகா�த� ம)ப:9� எ!�� அ6%களாக� 
ேச��� “எல%1D% எல%1ரா�…” எ�ற நிைலயி& ம�ற ெபா<ைள எ!��� 
ெச&கிற�. 

அேத சமய�தி& 27 ந1ச�திர�களிலி<�� வர%L:ய� ஒ< அ#�தமான 
உண��க� ெகா,ட�… அ� மிக�� வBவான�. அ� ேநராக� PDய7ைடய 
ஈ� ?%� வ<�ேபா�… 

1.வ<� பாைதயி& பா��ேதா� எ�றா& ம�ற E,ணிய அ6%க� எ&லா� 
அைத% க,! அHசி ஓ: ஒ�ேறா! ஒ�) ேமாதி% ெகா�A� 

2.அ ேபா� அத7ைடய அ#�த நிைலக� எ ப: எ&லா� மா)கிற� 
எ�பைத% க,டறி�� 

3.நிW1ரா� எ�) அத�� விHஞானிக� ேபைர ைவ%கி�றா�க�. 

அ� “நிW1ரானாக…” எ ப: மா�றமைடகி�றேதா அேத ேபால நம%�� 
இ<%�� ஆறாவ� அறிவி� த�ைம ெகா,! எைத9ேம “ந&லதாக” மா�ற 
F:9�. 

எைத ைவ��…? 

27 ந1ச�திர�களிலி<�� வ<வ� வBவான நிைலக� ெகா,! ச�த� ப�தா& 
ேமா�கி�ற�. ஆனா& ந� �<நாத� கா1:ய வழியி& 

1.�<வ ந1ச�திர�தி� உண�ைவ அ�த�த� ச�த� ப�தி& எ!%க� 
ெசா&கி�ேறா�. 
2.�<வ ந1ச�திர�தி� ச%திைய எ!�� உடB%�� ெசB�த ப!� ெபா#� 

3.இத7ைடய உண��க� ஒ�)ட� ஒ�) ேமாதி இர�த நாள�களி& 
கல%க ப!� ெபா#� 

4.எ�தைகய த>ைமைய9� மா�றி அைம%க%L:ய ச%தியாக உ<வாகி�ற�. 

மா! ஆ!க� இைவக� எ&லா� இய�ைகயி& வ�தைத உணவாக 
உ1ெகா,! அத7ைடய உண��சி%�� த%க தா� இய��கி�ற�. ஆனா& 
மனித� இய�ைகயிேல விைள�தைத ேவக ைவ%�� ேபா� அ�த� ச�த� ப� 
அத7ைடய ச%தி இழ%க ப!கிற�. 

ெந< பிேல பா�திர�ைத ைவ�� ம�ற ெபா<�கைள� ேச��� எத� எத� 
அள�ேகா& ெகா,! அத��� ேபா!கி�ேறாேமா அைத <சியாக 
மா�)கி�ேறா�. 



இய�திர�ைதேயா ம�ற க<விகைளேயா உ<வா%க… உேலாக� 
த�ைமகைள9� இேத மாதிD� தா� ெசய&ப!��கி�ேறா�. 

பல விதமான ேநா�கைள ந>%க அத��,டான ம<�திைன% கலைவயாக 
உ<வா%கி அைத ம<�தாக% ெகா!�� இர�த�தி& கல%க� ெச�கிேறா�… 

ேநா�கைள9� தணி%கி�ேறா�. 

அேத ேபா& தா� 

1.த>ைமகைள� ச�தி%�� ச�த� ப�களி& எ&லா� 

2.�<வ ந1ச�திர�தி� உண�ைவ எ!�� அ!�த கணேம அதிேல இைண�� 
வி1டா& அத7ைடய ெசயைல இழ%க� ெச��வி!�. 
3.அ ேபா� த>ைமகைள இ#%�� ச%தி �ைறகி�ற�. 

ஏென�றா& �<வ ந1ச�திர� எ&லாவ�ைற9� ஒளியாக மா�றி!� திற� 
ெப�ற�. அ�த உண�விைன உடB%�� ேச�%க ப!� ெபா#� 

1.27 ந1ச�திர�தி� உண��க� எ ப: வBவாக வ<கி�றேதா (நிW1ரா� 
ேபா&) 
2.அ� ேபா�) அ#�த நிைலகளி& �<வ ந1ச�திர� த>ைமயி7ைடய 
ெசயைல இழ%க� ெச�கி�ற�. 

சில ேப<%�� த�ைன அறியாமேல பத1ட�க� வ<�. ஆனா& �<வ 
ந1ச�திர�தி� உண�ைவ� ேச���% ெகா,ட பி� அ�த  பத1ட� வராதப: 
மன வலிைமைய% ெகா!%��. பத1டமான உண��சிக� ந�ைம இய%காதப: 
த!%கலா�. 

மன வலிைம L:ய பி� சி�தி%�� ஆ�ற& L!கி�ற�. அ�த ச�த� ப�தி& 
எ ப:� ெச�யலா�…? எ�) அத��� த%க உபாய�கA� வ<கி�ற�. 



 

கஜலLமியாக அம�>தி�டா0 3மி�தா? 

  

1.@வாச�தி� வ >Dய�ைத% கா1:ட நாசியாக யாைனகைள9� 

2.@வாச�தி& ந)மண�ைத% கா1:ட� �தி%ைகயி& அFத% கலச��ட� 
மல�கைள9� 



3.மன எ,ண வ >Dய�தி� M�ைமைய% கா1:ட ஏ# எ,ண�க� கல�த 
(M�ைம எ,ணமாக) ெவ,ைமயான யாைனயி� நிற�ைத9� 

4.@வாச நிைல F%தி ெப)� ெதாட<%� ஆதி \ல ந>� ச%திைய% கா1:9� 

5.ந>ர: \ல வி�� ந>� ம, ெதாட�பி& சி�த� நிைல ெப)� சி��%க� 
எ�பைத% கா1:ட ந>D� @வாச�ைத ஈ���� சைம�தி!� ஆகார நியதிைய% 
ெகா,! Fைள�� ந>� ேம& கிைள�ெத#� தாமைர இத=கைள% கா1: 

6.பDQரண�ைத  ெப�றி!� வழியாக வ,ண மலD& அம��தி1டா� 
“கஜலgமி…!” எ�) அ�) உண��தினா�க� Dஷிக�. 

ம,டலமாக உ<%ேகால� Q,ட ந� Qமி� தா� ெப�) வள��தி1ட… 

இ�7� வள��சியி� வB%ெகா�A� ஈ� பி� ெசயலி&… த�ைன ேம� 
ேமB� வள���% ெகா�கி�ற�. 

அைத  ேபா& Qமி� தாயி� ெச&வ�களான ஒCெவா< உயிரா�மா�� 
ஆதி\ல� ச%தியி� ெதாட� ெகா,! த�ைன வள��சி நிைல ப!�தி!� 
ெதாட<%� “கஜலgமியாக அம��தி1டா� Qமி�தா�…! எ�பதிB� அேத 
P1சமேம கா1ட ப1!�ள�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

தி<�ப� தி<�ப� ெசா&கிறா� எ�) எ,ணாத>�க�, அ��தமாகவி&ைல எ�) 
எ,ணாத>�க�. 

1.சாமி ெசா�ன நிைலகைள நா�க� ெபற ேவ,!� 

2.�< அ<ைள நா�க� ெபற ேவ,!�. 
3.�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளிைய நா�க� ெபற ேவ,!� 

4.இ<ைள ந>%�� அ<�ச%தி நா�க� ெபற ேவ,!� எ�ற எ,ண� ம1!� 
உ�களிட� இ<�தா& ேபா��. 

இ�த உண��க� கா�றிலி<�� த� இன� ச�ைத இ#��% ெகா�A�. 
இதைன� ெதாட��� ந>�க� ஆகார� உ1ெகா�ள� ெச&B�ேபா� உ�சாகமாக 
இ<%��. சா பா!� @ைவ9�ளதாக இ<%��. 

உ�க� உடலிB�ள அ6%கA� உ�சாக� அைடகி�றன. ஒCெவா< 
அ6�� உ�சாக� அைட9�ேபா� உ�க� உடலி& “ந&ல இர�த� ஊ)�…” 

உயிைர  ேபா�ேற உண�வி� அ6%கA� வ >Dய� அைடகி�றன. 



நா� Eக<� உண��க� உமி=ந>ராக மாறி உடB%�� ெச�றபி� அதனி� 
ெசயலா%க�க� நா� Eக��த உண��க� உயிD& ேமா��ேபா� 
உண��சிகளாக மா)கி�ற�. Eக��த உண��சி%ெகா ப ந�மிட�தி& உமி=ந>� 
@ர%கி�ற�. ந�F� @ர�த உமி=ந>� நம� சி)�டலி& கல%கி�ற�. 

1.ந>�க� ச�கடமாக, சலி பாக இ<�� சா பி1!  பா<�க�… சDயாக 
ஜ>ரணி%கா�. 
2.ேவதைனேயா! இ<�� பா<�க� வயி) ெபா<F�.. சDயாக ஜ>ரணி%கா�. 
3.ெரா�ப ேவதைனேயா! ெவ) ேபா! இ<�� பா<�க�… சா பா1:� மீ� 
ஞாபக� இ<%கா�. 
4.உடலிB�ள உண�வி� அ6%க� ேசா�வைட�� வி1டா& சா பா1:� மீ� 
ஞாபக� இ<%கா�. 

ஒ<வ� வ >1:B�ளவ�கAட� ேகாபி��% ெகா,! Fைற��% ெகா,! 
ப!��வி1டா�க� எ�றா& பசிேய ெதDயா�. “அவ� சா பிடேவ இ&ைலேய… 

ப1:னியாக இ<%கிறாேர” எ�) ம�றவ�க�தா� நிைன%க ேவ,!�. 

ஏென�றா& ேவதைன ெவ) பி� உண�வி� த�ைம ெகா,ட உமி=ந>� 
உ�ேள ேபான�ட� 

1.அ� உடலிB�ள அ6%கைள மய%கமைடய� ெச��வி!கிற�… பசி 
எ! பத�� வழியி&ைல. 
2.இைத மீறி� சா பி1டா�க� எ�றா& ஜ>ரணமாகா�. ேநா�தா� வ<� 

எ,ணிய எ,ண�தி�� அதாவ� ேவதைனயான உண��களா& உடலி& 
ேநா�தா� வ<கிற�. 

இைத�தா� கீைதயிேல ந> எைத எ,6கி�றாேயா அ�வாகி�றா� எ�) 
Lற ப1ட�. நா� எ,ண%L:ய எ,ண�களி� உண�வி� ச�ைத நம� க, 
இ�த% கா�றிலி<�� Eக��ெத!�� நம� உடலி& இைண%கி�ற�. 

நா� Eக��த உண��க� உயிD& ேமாதிய�ட� ந�F� உண��சிகளாகி�ற�. 
உமி=ந>ராக மா)கி�ற�. 

நா� ந&ல ச�ேதாஷமான எ,ண�கைள எ,ணியி<�� உமி=ந>� @ர�தா& 
நம� உட& உ�சாகமைட�� ந�றாக ஜ>ரணமாகி�ற�. “இ�7� ெகாHச� 
சா பிடலாமா..,” எ�ற ஆைச ந�F� வ<�. 



இ�ேபா�ற நிைலகைள நா� விHஞான அறிவாB� அறி�� ெகா�கிேறா�. 
ஆனா&, ந� �<நாத� அ<ளிய ெம�9ண��கைள நா� ெதD�� ெகா,டா& 

1.ேகாபி ப� நாம&ல… 

2.ச�கட ப!வ� நாம&ல… 

3.சலி பைடவ� நாம&ல… 

4.ெவ) பைடவ� நாம&ல… 

5.ச�த� ப�தா& Eக��த உண��க� ந�ைம இய%கிவி!கி�றன எ�பைத நா� 
அறி��ெகா�ள F:9�. 

ஆகேவ… ந�மிட�திB�ள த>ைமகைள ந>%கி ந�மிட�தி& ந&ல ச�த� ப�கைள 
உ<வா%க ேவ,!�. 

ஆகேவ, ந�ைமயறியா� வ<� த>ைமகைள ந>%க நம%� ஒ< ஆ9த� 
ேவ,!ம&லவா. அத���தா� ஆ�ம @�தி எ�ற ஆ9த�ைத உ�கA%�% 
ெகா!���ேளா�. 

த>ைமகைளெய&லா� ெவ�ற� �<வ ந1ச�திர�. அதனா&தா� இ�த 
உண��கைள உ�களிட� அ:%க: ெசா&லி ெச&ஃேபா�களி& பதி� ெச�வ� 
ேபா�) உ�களிட� பதி� ெச�கி�ேறா�. 
1.இத� நிைல அதிகமாக அதிகமாக 

2.ேபர<� உண��க� உ�கA%�� அதிகD�� வ<�. 

எனேவ… நா� அ�த� �<வ ந1ச�திர�ைத எ,ணி �<வ ந1ச�திர�தி� 
ேபர<� ேபெராளி நா�க� ெபற அ<�வா� ஈ8வரா எ�) எ,ணி ஏ�கி� 
தியானி%க ேவ,!�. 

அ ெபா#� ந� க,களி& உ�ள க<விழிக� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� 
ேபெராளியி� உண�ைவ% கவ��� ந�F� பதிவா%க� ெச�கி�ற�. 

நம%�� அறியா� ேச��த த>ைமகைள� �ைட%க�� ெச�கிற�. ந�F� 
ெதளி�த ஞான�ைத உ<வா%கி நா� மகி=�� வா#� நிைலைய9� 
உ<வா%க� ெச�கிற�. 



 



 

நம,  லாபகரமான� எ�…? 

  

வ >1:& கZடேமா ச�கடேமா ம�றேதா வ�தாB�… “அட ேபா…!” எ�) இ�த 
உண�ைவ  ெப<%கி  பா<�க� 

1.இ�த உண��க� வB%க… வB%க… வB%க… 

2.ெச�விைனேயா ேதாஷ�கேளா ம�ற எ�வாக இ<�தாB� நம%� அ� ஒ< 
லாபகரமானதாக மாறிவி!�. 

ெபா<ைளேயா இ�த உடைலேயா ெசா�ைதேயா எ,ணிவி1டா& ப�) இ�ேக 
வ�� வி!கி�ற�… ?வியி� ஈ� ?%ேக வ<கி�ற�. 



இ�த மாதிD ஆகிவி1டேத…! நா� எ ப: வாழ  ேபாகி�ேற�…? எ�) எ,ண 
ேவ,:ய� இ&ைல. இ�த உட& எ ெபா#�ேம ம:ய%L:ய� தா�…! அத�� 
நா� F%கிய��வ� ெகா!%க ேவ,:ய அவசிய� இ&ைல. 

இ<�தாB�… இ�த உடலி& இ<�� தா� உய��த ச%திகைள எ!%க F:9�. 
வா=%ைகயி& 

1.��ப�ைத� ச�தி%க%L:ய ச�த� ப�க� எ ெபா#� வ<கி�றேதா 
அ ேபா� தா� 

2.”அதிலி<�� வி!பட ேவ,!�…” எ�) உண�� வ<கி�ற�. 

வ >1:& இ<%க%L:ய எலி%�… Qைனைய  பா�%�� ச�த� ப� வ<கிற�. 
ச�தி�த பி� Qைன எலிைய  பி:�� வி1டா& Qைனயி� நிைன� தா� 
எலி%� வ<கி�ற�. 

எலிேயா Qைனயி� உடB%� அ� இைரயாகி�ற�. இைரயா�� ேபா� நரக 
ேவதைன ப!கிற�. ஆனா& எலியி7ைடய அ�த� ச�த� ப� த>ைமயி& 
இ<�� வி!பட ேவ,!�… ேவதைனயி& இ<�� வி!பட ேவ,!�… எ�) 
எ,6கிற�. 

Qைன எலிைய  பி:�த பி� எலியி� உயிரா�மா அத7ைடய வBைவ  
ெப�) அதனி� ச�த� ப� எலி Qைனயாக  பிற%க%L:ய நிைல வ<கி�ற� 

அேத ேபால இ�த மனித வா=%ைகயி& 

1.கZட�… ெதா&ைல… எ�) வர ப!� ெபா#� 

2.அைத எ&லா� “அ<ைள  ெபற%L:ய ச�த� ப� எ�) நிைன�� வி1டா&” 

3.ேவதைன எ�ற நிைலேய வரா�. 

ெசா&வ� அ��த� ஆகி�ற� அ&லவா. 

எ ப:�தா� இ<%க1!�…! இ�த உடேலா ெசா�ேதா @கேமா ந� Lட 
வ<கி�றதா…? இ&ைல. 

இ�த� த>ைமகைள எ&லா� ந>%கிய அ<� உண��கைள வBவா%க ப!� 
ெபா#� அத� வழி உயி� ெவளிேயறிய பி� இ�ைறய ெசய& நாைளய 
ச;ரமாக மா)கிற�. 



“என%�� ெதா&ைல ெகா!��% ெகா,ேட இ<%கி�றா�…” எ�) அவ<ைடய 
நிைனைவ L1:% ெகா,ேட வ�தா& இ�த உண��க� வB ெப�) இ�த 
உடB%�  பி� யாைர நிைன�%�% ெகா,! வ�ேதாேமா… உயிரா�மா 
அ�ேக தா� ெச&B�. 

அவ�க� உடலி& ேச��த பி� மீ,!� அ�ேக9� இேத ெதா&ைலகைள�தா� 
ெகா!%��… பழி த>�%�� நிைலயாக வ<�. விஷ�தி� த�ைம உ<வான 
பி�பா! பிறவி இ&லா நிைல அைடவத�� மாறாக சாகா% கைலயாக மாறி… 

இ�த ேவதைன உண�� எ�ேவா அத� உண�வி� த�ைம%ெகா ப இ�ெனா< 
உடB%�� தா� ெச&ல ேவ,: இ<%�� 

ஆனா& �<வ ந1ச�திர�தி� உண�வி� த�ைம ெப�றா& 

1.எ�தைகய விஷ� த�ைம9� அதைன% ெகா&வதி&ைல 

2.இ�தா� ேவகாநிைல எ�) ெசா&வ�. 

அ�த நிைலைய நா� அைடத& ேவ,!�. 

 

 

 



 

வல#M@� ச�  

  

உயிர6%க� த� எ,ண� ெசயB%ெகா ப வ >Dய� ெகா�A� நிைலேய ந>� 
ச%தியி& (கட& ந>D&) பலவித உயி� ச%திக� உ<வா�� ெசய& நிைலயி& 
எ&லா� தனி��வ� ஒ�) உ,!. 

1.ஆயிர� ஆ,!க� ந>� ச%தியி� ெதாடD& 

2.@வாச�தி� ச%தி ெகா,! ெபற ப!� அ�த அDய அமில �ண�க� 

3.PDய ச%தியி� பலைனேய ஈ�%�� “ச�காக…!” கடலிேல உ< ெப)கி�ற�. 

“ச�� @1டாB� ெவ,ைம த<�…!” எ�பா�க�. அதி உZண�திB� அதி 
உZண அ%கினி ஜுவாைலயிB� த� �ண� மாறாம& (த�ைனேய) த� 
அமில �ண�ைதேய கா��% ெகா�A� திட வ >Dய அமில �ண அ6%களி� 
ேச�%ைக அ�தைகய ச�கிேல உ,!. 

அ�தைகய ச�கி� �ண�ைத  ேபா& ந�Fடய �ண� இ<%க ேவ,!�. 



ந>ரானாB� சD ெந< பானாB� சD ச�கி� அமில �ண� மா�றமைடயா 
சிற ? ஒ�) தா�. 

1.ஆயிர� கால�கA%� ேம& வா#� ெபா%கிஷமா� அ�த உயி�� ச%தி 
2.த� நிைலயி& பDQரண��வ� ெப�) வி1! ெவளி% கிள�?� P1சம�தி& 

3.அ�த� ச�� – ந>� ேம& மித%�� F%கியமான ஈ� பி� ெசயைல அறி��ணர 
ேவ,!�. 

ந%கீரைன% ேக1டா& ெசா&வா�…! ச�க)%�� �ல�தி& பிற�� வா=�� 
?லைம ெப�ற அவர� திட எ,ண� வ >Dய�தி� �ண� எ�கி<�� வ�த�..? 

வல�?D� ச�கி� ந>ைர அவ� அ<�தினா�. 

வல�?D� ச�கி& உ�ள விேசஷ �ண� எ�ன…? 

வா%ேதவி ந1ச�திர�தி� அமில �ண� உயDய நாதமாகி… ஓ�காரமாக� 
ச%தியாக உயி� ச%தி9ட� ஒ�றி… நாபி% கமல� ெதா1! ஓ�கி உய� 
ச%தியாக  பிசிர�) ெவளி பட… ச�� ந>� அமில% �ண� நா� வி,6லக� 
ெச&ல வழி கா1!�…! P1சம  ெபா<ைள மனதி& ெகா�க…! 

1.ந%கீரைன எ,ணி ச�கி� �ண�ைத  ெபற ேவ,!�. 
2.அ�த� ச�� அமில �ண��ட� ஒ�ற ேவ,!�. 
3.ெந�றி  ெபா1:& உயி� இ<%�� இட�தி& �)�) ைப உ,டா%��. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

உயிர6 Qமி%�� வ�தபி� உட&கைள  ெப)வத��,டான 
காரண�கைள9� ப�றியி� ச;ர�தி��  பி� அ!�� மனிட உட& ெப)� 
நிைலகைள9� எம%� மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவ� உண��தினா�. 

மனிதனாக  பிற�தா�. இ�த மனித வா=%ைகயி& உ�னிட�திB�ள விஷ 
உண��கைள ந>%கவிைல எ�றா& மீ,!� பிறவி� @ழB%ேக ெச&வா�. இேத 
நிைலதா� ஒCெவா< மனித<%��. 

ஆகேவ மனித�களிட�திB�ள த>ைமகைள விஷ உண��கைள ந>%�வத�� 
எ�ன வழி…? எ�) எ�மிட� ேக1பா� �<நாத�. 



இ� ேபால% ேக1!வி1! பதி& ெசா&லாம& இ<�தாேலா.. ெதDயா� எ�) 
ெசா�னாேலா… உடேன �<நாத� வாயினா& ெசா&ல F:யாத அசி�கமான 
வா��ைதகளா& எ�ைம� தி1!வா�. 

“ெதா�… ெதா�…” எ�) பலமாக எ�ைம அ: பா�. இைதெய&லா� யா� 
சகி��% ெகா,!தா� அவDட� இ<%க ேவ,!�. 

எ�ைம அவDடமி<�� விர1!வத�� எ�ன ேவைலேயா அைத% �<நாத� 
ெச�வா�. “சD… அவDடமி<�� ஓ:விடலா�…” எ�) யா� நிைன ேபா�. 

உடேன, �<நாத� “நா� ெசா&வைத� ெச�கிேற�” எ�) ெசா�னா� அ&லவா. 
ஆகேவ ந> எ�னிடமி<�� த ப F:யா� எ�பா�. 

இ� ேபா�) �<நாத� ேபா1ட கி!%கி  பி:யி& மா1:% ெகா,! யா� 
இ�த  ப%கF� ேபாகவி&ைல, அ�த  ப%கF� ேபாகF:யவி&ைல. 

இ� எத��� சிரம�…? அவDடமி<�� விலகி%ெகா�ள F:9மா எ�றா& 
F:யா�. ஏென�றா&, �< அ<ளி7ைடய உண��களிலி<�� யா� 
எ�ேக9� த ப F:யா�. 
1.அேத சமய�தி& த ? ெச�ய�� F:யா�. 
2.த ? ெச�தா& அ!�த நிமிடேம த,டைன கிைட%��. 
3.அ�த அளவி���தா� எ�ைம �<நாத� ெகா,! வ�தா�. 

இய�ைகயி� உ,ைமயி& ந> தவ) ெச�யவி&ைல. ச�த� ப� உ�ைன� 
தவ) ெச�ய ைவ%கிற� எ�ப� ேபா�ற உ,ைமகைள �<நாத� எ�ைம� 
சா%கைடயி& உ1கார ைவ�� உண��தினா�. 

அக8திய� தம� வா=%ைகயி& த>ைமகைள ந>%கி  ேபெராளி எ�ற நிைலைய  
ெப�) இ�) வி,ணிேல �<வ ந1ச�திரமாக வா=�� வள��� 
ெகா,!�ளா�. 

அக8திய� ெப�ற உண�ைவ ந> ெபற ேவ,!�. அதி& ந> ஐ%கியமாவ� தா� 
உ� ேவைல எ�) Lறினா� �<நாத�. 

ஆனா& �<நாதDட� பழகியவ�க� எ�ன ெசா&வா�க� ெதD9மா…? 



�<நாத� என%� இ�த� ச%திைய% ெகா!�தா& ேகாவி& க1!ேவ�, அைத% 
க1!ேவ� எ�) L)வா�க�. இைத  ேபா�றவ�க� நிைறய  ேப� 
இ<�தா�க�. 

எ�மிடF� வ�� இைத� ெச�தா& நா� அைத% க1:� த<ேவ� எ�) 
L)கி�றா�க�. யா� யாDடF� பண� ேக1! எைத9� ெச�யவி&ைல 

�<நாத<ைடய அ<� உண��க�தா� எ�ைம ந�ைம இய%கி% ெகா,! 
வ<கி�றேத தவிர ேவ) எ��� இ&ைல. எ&லா� அவD� ெசயலா%க�க� 
தா�. 

ஆகேவ �<நாத� கா1:ய வழியி& அ<� ச%திைய  ெப)ேவா� எ�) ந>�க� 
எ,ணினா& ேபா��. 



 



 

ந#ைம நா# அறி>� ெகா0ேவா# 

  

உதாரணமாக ச,ைடயி!ேவா�கைள  பா�%கிேறா� எ�) ைவ��% 
ெகா�A�க�. அ ேபா� நம%�� அேத உண��க� வ<கி�ற�, 

1.இ� ெதD�� ெகா�ள உத�கி�ற�. 
2.ெதD�தாB� உயிDேல ப1ட பி� உண��சிகளாக இய%க ப1! உடB%�� 
அ�த உண��சிகைள ஊ1!கி�ற� 

உண��சிகளா& அறிய F:கி�ற�. அ�த உண��சிகளா& நா� 
இய%க ப!கி�ேறா�. நா� க,ணிேல பா�%கிேறா� எ�றா& க<விழி 
<%மணி ந� எB�?%�� ஊ=விைன எ�ற வி�தாக  பதி� ெச�கி�ற�. 
“\ைளயி& அ&ல…!” 

உடலி& எB�?%�� உ�ள ஊனி& வி�தாக  பதிவா%�கி�ற� ஆைத� தா� 
ஊ=விைன எ�) ெசா&ேவா�. 
1.இ�ேக பதி� ெச�தா&தா� மீ,!� மீ,!� அ� நிைன�%� வ<�. 
2.பதிவாகவி&ைல எ�றா& நிைன� வரா�. 



அவ�க� இ<வ<� ச,ைட ேபா1ட உண��க� (\�சைலக�) ெவளி 
வ<வைத� PDய7ைடய கா�த ?லனறி� கவ��� வ�தா& அ� உண�வாக 
மா)கி�ற�. 

உதாரணமாக ெச: கவ��� ெகா,டா& அைத வி�� எ�) ெசா&கி�ேறா�. 
அ� ேபா& தா� ேகாப� இ�ேக “உண�வாக” (விைன) மா)கி�ற� 

அ�த உண�ைவ நா� @வாசி�த உடேன உயிDேல ப1! உண��சிகளாக மா�றி 
அ�த உண��க� ந�ைம இய%�கி�ற�. இ�த உண��சிக� ந� இர�த�தி& 
கல�த பி� அவ�க� ெவளி ப!�திய உண��சிக� ேபா�) ந� உடலிB� 
பர�கிற�. 

ந� உயிDேல ேமா�� ெபா#� இய%க�தி� ச%தியாக மா)கிற�. இர�த�தி& 
கல�தா& இ�திரேலாகமாக மா)கிற�. இ�திரேலாக� எ�றா& க<�த�ைமக� 
உ<வா�� இட�. 

ந� இர�த நாள�களி& கல%க ப!� ெபா#� க<வாகி உ<வாகிவி1டா& 
பிர�மேலாக�… அ6வாகி�ற�. அ6%களாக உ<வாகிவி1டா& அத�� 
உண� ேதைவ. 

அ ேபா� உண�%காக% கிள��சியாகி உ�த ப!� ெபா#� உயிD& ப1! 
உண��சிகளாக மாறி இர�த நாள�களி& கல%கி�ற�. 
1.உயி<%� எ1!� ேபா� ச,ைடயி1டவ�க� ெவளி ப!�திய உண��கைள  
பரமா�மாவிலி<�� க,ணி� கா�த  ?ல� இ#%கி�ற�. 
2.கா�த ?ல� இ#�� ந� ஆ�மாவாக மா�)கி�ற�… @வாசி%க� 
ெச�கி�ற�. 
3.அ�த உண��க� உண��சிகளாக மாறி இ� உணவாக எ!��% 
ெகா�ள%L:ய நிைல வ<கிற�. 

ந� உடலி& எ�தைனேயா ேகா: உண��க� இ< பி7� இத� உண�� 
வB ெப)� ேபா� அ�த% ேகாப உண��கைள% கவ�கிற�. 

அேத உண��சியி� த�ைம நம%�� ஏ�ப!� ேபா� எ�ன நட%கிற�…? 



யாைரயாவ� பா��ேதா� எ�றா& தி[ெர�) நம%�% ேகாப� வ<�. ேகாப� 
ஏ� வ<கிற�…? ஒ<வைர  பா��தா& ஏ� ச த� ேபா!கிேறா� எ�) 
ெதDயா�…! 

ச,ைட ேபா!வேத சில<%�� ெதDயாம& இ�த% ேகாப�தி� த�ைம வ<�. 
பள >�… எ�) வ<�. காரண� அ�த அ6%கA%�� சா பா! ேவ,!� 
எ�பத�காக அ ப: இய%�கி�ற�. 

அ�த ேநர�தி& ந�மா& ந&ல �ண�கைள எ�ன F:கி�றதா…? இ&ைல. 

சில ேநர�களி& நா� ந&ல �ண�கைள எ,ணினா& அ� F:வதி&ைல. 
ெவ) ? ேவதைன ேபா�ற அ6%க� ஜா8தியாக ந� ஆ�மாவிேல 
F�னா: இ<�தா& அ�தைகய நிைல தா� வ<�. 

ேர:ேயா :.வி. 8ேடச� ஒலி/ஒளிபர ? ெச�த உடேன எ�ெத�த உண��க� 
எ�த அைலவDைசகளி& வ<கிறேதா தி< பி ைவ�த�டேன :.வி.யிேல 
பா�%கி�ேறா�… ஒளிகைள% காண F:கி�ற�. கா�றிலி<�� பிD�� 
எ!%கி�ற�. 

இேத ேபா�)தா� நம%�� இ<%க%L:ய உண��க� எ ேபா� பதிவானேதா 
இ�த உண��சிக� த�னி�ைசயாக இய%க ப!� ெபா#� நம%� அ�த 
எ,ண�க� வ<கி�ற�. 

1.நா� அைமதியாக இ<�தாB�… ச,ைட ேபா1ட நிைனெவ&லா� வ<�… 

பா%கி நிைன� வரா� 

2.ெவ) பைட�த� தவ) ெச�த� தவறான நிைலயி& எ&லா நிைனைவ9� 
இ#��% ெகா,! வ<�. 

ஏென�றா& அ� வB ெப�ற�. ந&ல அ6%கA%�� சா பா1ைட 
வி!வதி&ைல. ந&ல அ6%க� ேசா�வைட�� வி!கி�ற�. அ ப:� 
ேசா�வைட�த பி� அ!�� ஒ< ந&ல காDய�ைத� ெச�ய ேவ,!� 
எ�றாB� Lட 

1.“எ�ன வா=%ைக ேபா…! 

2.எ�ன ெச�� எ�ன ஆக  ேபாகி�ற�…?” எ�ற ெசா& வ<�. 



வB ெகா,! ஒ< ந&ல எ,ண�ைதேயா ஒ< காDய�ைதேயா ப�றி  
ேபசேவா ெசய&ப!�தேவா F:யாத நிைலக� ஏ�ப1! வி!கி�ற�. 

காரண� “அத7ைடய அ#�த�: அதிகமாக இ< பதா& ஆ�மாவி& வ�� 
இய%கி வி!கி�ற�. 

ஆகேவ ந� க, க<விழி <%மணி இ� ேபா�) பதிவா%கி அ�தைகய 
உண��சிக� வ�தா& அ!�த கணேம ஈ8வரா…! எ�) ?<வ ம�தியி& 
எ,ணி… �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� நா�க� ெபற 
ேவ,!� எ�) சிறி� ேநர� ஏ�கி� தியானி%க ேவ,!�. 

இ�த உண��கைள இ#�� 

1.அ�த ேவதைன ப1ட ேகாப ப1ட உண�ேவா! ேச��� இைண��… ஒ1ட� 
ெச�ய ேவ,!�. 
2.எ ப:  பதிவானேதா அ�த  பதிவான இட�திேலேய கல%க ெச�ய ேவ,!�. 

அ%Dக&@ரலி& (AGRICULTURE) வி��%கைள மா�)வ� ேபா�) மா�ற 
ேவ,!�. இ ப: மா�றினா& ச,ைட ேபா!� உண��சிைய மா�றிவி1!� 
சி�தி%�� த�ைமயாக வ<�. 

ெச�� பா<�க�. 



 

வட, � திைசயிலி�>� நா# எ*,க ேவ)6ய உய�>த ச,தி 
  

மகDஷிகளி� ஒளி கா�த ச%திைய  ெப�)� த� உயிரா�ம ச%திைய வB% 
ெகா�ள அ�த வ >Dய எ,ண� ெசய& \ல� வள�வத�ேக வள� பி� 
வள��சியி� ஆகார அமில �ண� ேதைவ எ�) ஏ�கனேவ 
ெவளி ப!�தி9�ேளா�. 



ஒ<மி�த எ,ண� ெகா,! ந� உயிரா�ம ச%தி9ட� அைத ஒ�ற� ெச�� 
இ�த� தியான Fைற வBவினா& வள��சி ப!�த  ெப�)% ெகா�ள 
ேவ,:ய ஆகார� 

1.அதாவ� காமேத7 எ�) P1சமமாக மகDஷிக� உண��திய 

2.அ�த “ஆகார நியமன�” ப�றி� ெதD�� ெகா�ள ேவ,!�. 

PDய ம,டல�தி� சைம பி� ஒளி% கதி�கைள வா7லகி& வ<� ஆகாய 
உயிர6%க� எ!�� அ�த  பரெவளி P1சம�தி& த�கைள வள���% 
ெகா�A� நிைலயி& அ�த வ >Dய உயிர6%களி� ச%திைய நா� எ!%�� 
தியான�தி� \ல� ஈ���  ெப�)% ெகா�ள ேவ,!�. 

ஏென�றா& ந� உயிரா�மாவி� ச%திைய ேம�ேமB� வள��சி ெகா,:ட 
ேவ,!� எ�றா& பரெவளியி& உலவி!� இ�த உயிர6வாகிய 
காமேத7வி� பாைல (ஆகாரமாக ) ெப�றிட ேவ,!� எ�) 
P1சம ப!�தினா�க� அ�ைறய Dஷிக�. 
1.அ�த அமில ஆகார�ைத  பDQரணமாக  ெப�) வி1டா& 

2.சி<Z:யி� இரகசிய� ெதD��வி!� எ�)� கா1:னா�க�. 

இைதேய தா� “உலக வழ%க ப:” நா� நிைன�த மா�திர�தி& இ�த� ச;ர 
வள� பி��% காமேத7 திட ஆகார�ைத  பைட�� அளி�த�…! எ�ற சி�தி� 
ெசய&பா1:7� சி�தேன மைற���ளா�. 

“வி@வா�திர மாமகDஷி%�” 

1.இரசமணி ச%தியி� \ல Fலாைம9� 

2.காமேத7 ச%திைய9� உண��தி 
3.அைத அவ� ெப)� ப%�வ�தி�� உ<வா%கி� த�தவ� வசிZட மாமகDஷி. 

தா� ெப�ற� காமேத7வி� �ழ�ைத ந�தினியி� ச%தி தா� எ�)� 
உண���கி�றா� வசிZட�. ஆக இெத&லா� P1சம ப!�தி% கா1ட ப1ட 
ேப<,ைமக�. 

1.பரெவளியி& உலவி% ெகா,:<%�� காமேத7 எ�றி1ட 

2.(உயிர6%களி�) ப@%களி� வ >Dய ஆகார�ைத ஒCெவா<வ<� ெப�) 
வி1டா& 

3.ம,டல�கைளேய உ<வா%கி!� சி<Z:யி� பDQரண��வ�ைத  
ெப�றிடலா� எ�ற 



4.ஞானிகளா& ெகா!%க ப1ட ேபாதைன கா1:ய வழி Fைறைய அறி�� 
ெகா�ள ேவ,!�. 

பரெவளியி& ேதா�றி  ப&கி  ெப<கி அ�த% காமேத7 – ந�தினி எ�ற 
உயிர6%க� சிவ ச%தியி� கல பாக  பிறிெதா�ைற� த� ச%திைய உ� 
நிைற�� உ<வா%கி!� ஓ� ெபா<ேள அ�த உயிர6%களி� F1ைடக� என 
சி�த�களா& கா1ட ப1ட�. 

PDய ெவ ப ஒளியி& அ�த F1ைடக� உைட�� பரெவளியி& @ழ�) ஓ!� 
Qமியி� ஈ� பி� அ<காைமயி& அ�த உயிர6%க� வ�தாB� Qமியி� 
ஈ� பி& சி%கிடாம& உ�� விைசயா& ?ற ப!� பாண� ேபா& அ�த 
உயிர6%க� பரெவளியி& உலவி!� P1சம�ைத� ெச பிட�தா� 
F:9ேமா…? 

1.Qமியி� வட திைசயி& விழி பா�ைவைய வி,ணிேல ெசB�தி 
2.ஈ8வரா எ�) ?<வ ம�தியி& ஏ%க��ட� அ�த  ேபெராளிைய ஈ��தி!� 
ெதாட�பி& 

3.காமேத7 த� ஆகார�ைத நம%� ஊ1:!வா�. 
4.அறிவா�… உண�வா�… ெதளிவா�…! 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

இ�றி<%க%L:ய கா�) ம,டல�ைத.., 
1.யா�.., எ�த நிைலயி& ந�@� த�ைமயாக ஆ%கியி<�தாB�.., 
2.மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவD� அ<� �ைண ெகா,! �<வ 
ந1ச�திர�தி� உண�ைவ நம%�� ேச��� 

3.ந� உடB%�� அ<� ஞான�ைத உ<வா%�� ச%தி ெப)கி�ேறா�. 
4.அ�த ந�@� த�ைம ந�ைம  பாதி%கா� த ப F:9�. 

இ�த% �)கிய கால�தி��� இ�த உடலி& இ�தைகய நிைலைய 
உ<வா%கினா& எ�)� ஏகா�த நிைல க&கி ஒளியி� உடலாக மா�)�. 

இதி& சிரம� ஒ�)� இ&ைல. உ�கA%�� யா� பதி� ெச�தைத 
எ,ணினா& கா�றிலி<�� எளிதி& ெபற F:9�. 

விHஞான அறி� ெகா,! :.வி.%களி& இ�ென�ன அைலவDைச எ�கிற 
ெபா#� ஒCெவா< இட�திலி<��� ெவளி ப!� உண�ைவ% கவ�கி�ற�. 



இ�ன அைலவDைச எ�கிற ெபா#� இ�த இட�… இ�த நா!.., எ�) அறி�� 
அைத எ!��% ெகா�கிேறா�. 

இைத  ேபா�) தா� ம%க� ேப@� தவறான உண��க� நம%�� பதி� 
உ,! அவ�கைள எ,ணினா& அ�த அைலவDைச ப: நம%�� ேகாப� 
வ<�… ச�கட� வ<�… ேவதைன வ<�. 

இ�தைன9� வ<கி�ற�. 

ஆனா& “இ�தைன த>ைமகைள9� ந>%கிய..,” உண�வி� அறி� ெகா,ட அ�த� 
�<வ ந1ச�திர�தி� உண�ைவ ந� �<வி� �ைண ெகா,! அைத% 
கவ��தா& “அ�த அைலவDைச” நம%�� வ�� 

1.த>ைமகைள ந>%��. 
2.சி�தி��� ெசய&ப!� த�ைமைய% ெகா,! வ<� 

3.ந� வா=%ைகைய உய����. 

இ�த உய��த உண�� வ<� ெபா#� இ�த உடB%�  பி� பிறவியி&லா 
நிைல எ�ற நிைலைய நா� அைனவ<� அைடய F:9�. 

அ<� ஞானிகளாக ந>�க� மாறி உ�க� பா�ைவயி& ச�வ ேதாஷ�கA� ந>�க 
ேவ,!�. உ�க� பா�ைவ ச�வ பிணிகைள9� ேபா%க ேவ,!�. உ�க� 
பா�ைவ எ&ேலாைர9� ஞானியா%க ேவ,!�. 

இ�தைகைய… “L1ட�க�” அைம�தா& தா� ேபத�கைள மா�ற F:9�. 
�<வி� அ<ைள நி�சய� ந>�க� ெப)கி�ற>�க�. 

இைத  ப: ேபா�… உபேதச�ைத% ேக1ேபா�… அைனவ<� இத�ப: ெச�தா& 

1.பல ஆயிர� ேபராக மா�றலா�. 
2.பல ஆயிர� ேப� பல இல1ச%கண%கான ேபைர மா�றலா�. 
3.இ�த  Qமிைய  பD@�த ப!�தலா�. 

ஒ< ேவ ப மர�திலி<�� ெவளி ப!� கச பான உண�ைவ% க,ட�� ம�ற 
உண�வைலக� “எ ப: ஓ!கி�றேதா…” இைத  ேபால அ�த� �<வ 
ந1ச�திர�தி� உண�ைவ நா� ேச�%க ப!� ெபா#� Qமியி& பட����ள 

1.“ச�வ த>ைமயான உண�வைலகைள9�… ஓட� ெச�யலா�…” 

2.அ&ல� அ�த உண��க� இய�கா� தைட ப!�தலா�. 



ஏென�றா& அ�றாட வா=%ைகயி& நா� எ&ேலா<ட7� பழ�கி�ேறா�. 
பா�%க ேந�கி�ற�… ேக1க ேந�கி�ற�. 

இ ப: நம%�� பல<ைடய உண��கA� பதிவாகி இ< பதா& அைத 
இ#%க%L:ய ச%தி வ<கி�ற�. அதனா& ந� உடலி& ெக1ட அ6%க� 
வளர% காரணமாகி�ற�. 

�<வ ந1ச�திர�தி� உண��கைள நா� ஏ�கி எ!�� த>ைமக� ?கா� 
த!�தா& காைலயி& ஆ) மணி%ெக&லா� நா� இ#%க ம)�த அ�த� 
த>ைமயான உண��கைள PDய� ேமேல கவ��� ெச�) வி!கி�ற�. 

ந�Fைடய ஆ�மா @�தமாகி�ற�. 

நம%� எ ெபா#� ெதா&ைல வ�தாB� ஈ8வரா எ�) உயிைர எ,ணி� 
�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளி நா�க� ெபற ேவ,!� எ�) ?<வ 
ம�தியி& எ,ணி த>ைமக� ?கா� த!��  பழ��க�. 

�<நாத� கா1:ய வழியி& ந� ஆ�மாைவ� @�த� ெச�ய ேவ,:ய Fைற 
இ�தா�. ஆ�ம @�தி எ�ப� இ�தா�. 



 



 

இைறய ெசய7… “நாைளய சNர#…!” 

  

உதாரணமாக ஒ< மனித� அவ� உடBட� இ<%�� ேபா� “ேகாபி�தா�…” 

எ�ற நிைலயி& அ�த% ேகாப உண��கைள எ!��% ெகா,டாB� சD… 

அ&ல� அவ� இற�த பி�7� அவ� இ ப:ெய&லா� எ�ைன% ேகாபி�தா� 
எ�ற உண�ைவ எ!��% ெகா,டாB� சD… 



1.நம%�� பதிவான பி� என%�� த>�� ெச�தா� எ�) 

2.அவைன எ,6� ேபாெத&லா� அ�த� த>ைமேய நம%�� உ<வா��. 

எ ப:…? 

ந� பிரபHச�தி& உ�ள வியாழ� ேகா� பல நிைலகைள% கவ��� பல பல 
மா�ற�கைள ஏ�ப!��கி�ற�. ஒ< இைண ?  பாலமாகி ஒ�றாக 
இைண��  ?�  ?� அ6%கைள உ<வா%�� த�ைம ெப)கி�ற�. 

இதனி�) ெவளி ப!வைத� PDய� கவ��� தன%�� உணவாக எ!%கி�ற�. 

அேத ேபா& தா� நா� உ�)  பா��ேதா அ&ல� ெசவி வழி ேக1ேடா Eக<� 
உண��க� @வாச�தி� வழி L: உயிD& ப1! உடB%�� ெச�) 
இர�த�தி& கல%கி�ற�, 

இர�த�திலி<�� அ� ஊ!<வி எ&லா  பாக�களி& ெச&வத�� F� 

1.எெதனத� உண��சிகைள வள���% ெகா,டேதா அ�தைகய அ6%களாகி 
அதனி� மலமாகி 
2.உண��சி%ெகா ப ந� உடலி& உ) ?களி& dப�க� மா)கி�ற�… அ�த 
உ) ?களி& ச��க� மா)கி�ற�. 

மா! ஆ! நா� நD ?லி �<வி ைமனா கா%கா� ேபா�ற உயிDன�கேளா 
அ&ல� ம�ற ப1சிகளானாB� அைவக� Eக��த உண��%ெகா ப Eைரயரீ& 
ம,ண>ர& க&Yர& ேபா�ற (அதனத� ச��%ெகா ப) உ) ?களாகி அத� 
உண�வி� த�ைம இர�த�களாகி உண�வி� த�ைம உயிDேல ேமாதி 
உண��சி%ெகா ப அ�த உண�வி� எ,ண�களாக மா�)கி�ற�. 

இைத  ேபா�) தா� பிரபHச�தி& உ�ள நவ%ேகா�களி� வள��சி9�. 

ந� உயி� இ�த உடB%�� PDயனாக ஆனாB� 

1.Eக��த உண��சிகைள எ&லா� கல%��… இைண%��… எ&லாவ�றி��� 
பாலமாக அைமகி�ற� 

2.நம� உயிேர �<வாக இ<%கி�ற� 

இ�த  பிரபHச�ைத� PDய� இய%கினாB� இ�தp பிரபHச�தி��� ம�றைத 
இைண%�� பாலமாக அ� (PDய�) �<வாக அைமகி�ற�. 



இ ப:% கல�� வ<� உண�வி� ச�ைத� PDய� அ<கி& இ<%க%L:ய 
?த� ேகா� பல விதமான உண�வி� த�ைம கல�� கல��… கலைவகைள 
மா�றி உேலாக�த�ைமகளாக அ� ெவளி ப!��கி�ற� 

PDயனிலி<�� வ<� ெவ ப� கா�த� விஷ� எ�ற நிைலக� இதிலி<�� 
வர%L:யைத% கவ��� பிரபHச�தி& மீ,!� வ >சினாB� ம�ற�ட� கல�� 
PDய� த� உணவாக எ!��% ெகா�கி�ற� 

இைத  ேபா�) தா� 

1.ந� Eக��த உண��சிகளி� த�ைம இர�த நாள�களி& கல�� ம�றைத 
வள��தாB� 

2.நர�? ம,டல�களி& ஆசி1 த�ைமயாக�� வா9� த�ைமயாக�� 
உ<வா%கி 
3.@<�க… இ#%க… அ�த உண�வி� த�ைம%ெகா ப இய%க� ச%தி9� 

4.இ ப: உ<மா�றி வ<�… இைவகைள எ&லா� கல�� வ<� உண�வி� 
ச�ைத நர�? ம,டல�களி& வ:�� 

5.நம� உயி<%�� சி)\ைள பாக�தி��� இ�த உண��சிக� உ�த ப!� 
ெபா#� அ� இய%கமாகி… இைண��… 

6.இ�த உடலி& உ<வா%�� க<�த�ைமயாகி… அ�த% க<�த�ைமயி& 
அதிேல ேச�%க ப!� த�ைமக� எ�ேவா 

7.அதிேல நா� Eக��த உண�வி� அ6%க� நா� பிறிெதா< உடலி� த�ைம 
ெப�றாB� 

8.இத� ஈ� ? ம,டல�தி�� அைழ��� ெச�) (ஒ< எ)�ைப ந@%கினாB� 
இ�தி;க ம,டல� எ�) ஒ�) உ,!) 
9.அத� உண��%�� இ#��� ெச�) அத� உண�வி� கலைவ%�� 
ெகா,! 

10.இ�த உடலி& ெப�ற உண�ைவ% கலைவயா%கி அத���த%க உடைல 
மா�)� த�ைம ெப)கி�ற�. 

இ� எ&லா� இய�ைகயி� நியதிக�. 



 

த Eய ச,திைய வள��சி�ப*��# ெசய7 நிக:வி7 எ<வேத “உய� 
ஞான ேஜாதி மல�…!” 

  

பா&ெவளி ம,டல P1சம ச%திகைள  ப�றி அறி�� ெகா�A�க�. 



அதாவ� ஆதிச%தியி� “ந>� அமில ஒளி கா�த \ல�…” உ�ளட�கி ஓ� 
வ,ணமாக \ல�திலி<�� ெவளி ப!� ஏ# வ,ண அமில �ண�களாக 
ெவளி வ<கிற�. 

1.நிற� 

2.�ண� 

3.உ�\ல ந>� அமில� எ�ற 

4.F�) ச%திகளி� ெதாடD� கல பி& பா&ெவளியி& பட��� ெகா,ேட 
உ�ள�. 

(வான இயைல உ�னி பாக  பா��தா& பலவிதமான வ�ண�கைள9�… 

எ,ணிலட�கா வா9%கைள9�… உ<வா%�� ஜ>வ ச%திைய9� காண 
F:9�) 

அதிேல தா� ஒ�)ட� ஒ�) கல�� பிறிெதா�ைற உ<வா%�� 
உயிர6%க� ேதா�)கிற�. அ�தைகய விைன� ெசயலி� பைட பி& 
அைன��� ச%திகைள9� கா�தி!� ப%�வ�தி& உயிர6விேல Fலாமா�� 
வ >Dய அமில� த� வள��சியி� வள� பா%க ம�ற அமில �ண�கைள� த� 
வள� பி��� �ைண ச%திகளாக எ!��% ெகா�கிற�. 

அCவா) வள<� ப%�வ�தி& ேகாடா7 ேகா: உயிர6%க� பா&ெவளியி� 
பரமா�மாவி� த��வ�தி& ஒ�)ட� ஒ�) ஈ���  பிறிெதா< ச%தியாக�� 
வள��சி ெகா�கிற�. 

அ�த வள��சியி& எ�த அமில Fலா� வ >Dயமாக வள��சி நிைல ெப�றேதா 
அ�ேவ விைனயி� கதியா& விைனயி� ெசயB%�� ெதாட� நிக=வி& 
நைடெப�)% ெகா,ேட9�ள�. (இ�த� ெதாட� கால� காலமாக நட%கி�ற�) 

ந>� நிைலயி� ஊேட பா�கி�ற ஒளி% கதி� (வானவி& – RAINBOW) ஏ# 
வ,ண�கைள% கா1!வ� எ1டாவ� வ,ண \ல�திலி<�� தா�. 

அ�த ஏ# வ,ண�களி� அமில�கA%�� ந>� ச%தியி� \ல� ச%திக� 
பா��� அ� ெசய& ெகா,:1ட வித�கைள சி�த�க� கா1:9�ளா�க�. 



ந>� ச%தியி� �ளி�வி பா& தா� உயிர6%களி� இய%க� ெதாட�பி& 
ச;ர�களாக… பி�ப�களாக உ< ெப)கி�ற�. ஜ>வ7�ள உ<வ�களாக 
ஆனைத� தா� சீவலி�க� (சிவலி�க�) எ�) ெசா&வ�. 

ச;ர� எ�ற �ைக%��… உயிர6வி� கா�த அமில ஈ� பி� �ண� 
ச%தியாக� ெசய& ெகா�வ� எ�ப� ச;ர�தி� \ல� ெப)� வள��சி ெப)� 
நிைல. 

அதாவ� “ஆ�மா வB ெகா,:!� த�கா ?  பணி…!” எ�) விள�கி% 
ெகா�ள ேவ,!�. அ�த ஆ�மாைவ� @�றி ஓ!� ஒளி வ1ட�தி� ஊேட 
உயி� ச%தி P1சம�தி& ெசய& ெகா�கிற� எ�பைத9� அறி�திட& 
ேவ,!�. 

பா&ெவளியி& பர���ள ந>� ச%தி அ� வள��சி ெகா�A� ப%�வ�தி& 

1.மன% �ைகயிkேட பா�கா ? வைளயமி1! 

2.ஆ�ம லி�க�ைத  Qஜி%�� உயி� ச%தி 
3.மகDஷிகளி� அ<� ச%தியி� �ைண ெகா,! 

4.த� @ய ச%திைய வள��சி ப!��� ெசய& நிக=வி& எ#வேத “உய� ஞான 
ேஜாதி மல�…!” 

தாமைர மலைர உவைம கா1!வ� எத��…? 

PDயனி� ெதாட�? ெகா,! ந>� ச%தியி� \லமாக உயிர6%க� உட& 
ெப�) உ<வா�� நிைலைய உண���வத�காக�தா�. 

ஏென�றா& இ< வித @வாச�தி� அைலகளாக Qமி தன%�� ஈ�%�� 
அைல9� Qமி அைத ஈ���� சைம�� ெவளி%க%�� @வாச அைல9� 
பரெவளியி& ேமா�,ட நிைலயி& அைத ஈ��� உ<வா�� மலேர “தாமைர 
மல�…!” 

தாமைர தா� ஈ��தி!� அமில �ண�தி� \ல� அFத�ைத மல<� மலராக 
மல�கிற�. த�7� பா��தி!� விஷ அமில ச%திைய� த� இைல பர பி& 
பதிய ைவ��% ெகா�கிற�. 



அ�த விஷ அமில�ைதேய இைலயி� \ல� த� ச%தி �ைற� படாம& ஏ# 
வ,ண�தி& ஓ� வ,ணமாக மலராக மல��திட தன%�க�த ஆகார�ைத� 
சைம��� PDய ச%தியி� ெதாட�பி& த�ைன வள��சி நிைல ப!��கி�ற�. 

இ�த� த��வ�ைத� ெதD�� ெகா,டா& வா=%ைகயி& ந� மீ� வ�� 
ேமா�� எ�தைகய நிைலைய9� (நிற� �ண� அமில�) ந)மணமாக 
அFதமாக ேபெராளியாக நா� மா�றி% ெகா�ள F:9�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

ஒ<வ� த>ைமயான ெசயைல� ெச�கி�றா�. த>ைம ெச�9� த>யவ�க� 
இ< பி7� “அவ�க� ந&லவராக மாற ேவ,!�” எ�ற இ�த உண�ைவ நா� 
Eக��தா& 

1.நம%�� அ�த ந&ல உண�ைவ% ெகா,! வ<கி�ற�. 
2.ந&ல உடலாக மா�)கி�ற�. 
3.ந&ல ெசா&லாக�� ெசயலாக�� ந�ைம� ெசய&பட ைவ%கி�ற�. 

ஒ<வைர ந&லவ� எ�) நா� எ,ணினாB� அவ� ெவளி ப!��� 
ேகாபமான உண�ைவ நா� Eகர ப!� ெபா#� எ�ன ஆ��…? 

பாலிேல பாதாைம  ேபா1டாB� அ�த  பாலி& ஒ< �ளி விஷ� ப1டா& 
பாதாமி��� ச%தியி&ைல. 

அைத  ேபா�) தா� நா� ந&லைத எ,ணி� ெசய&ப!� ெபா#� 
ெக1டவ� எ�) இ<�தாB� “அவ� ெசா&ைலேயா ெசயைலேயா 
ேக1!�தா�… பா����தா�…” நா� உண�கி�ேறா�. 

அ ப: உணர ப!� ெபா#� ந� உடலி& த>ய உண�வி� வலிைம ேச��� 
வி!கி�ற�. ஆகேவ 

1த>யவ�க� எ�பவ�க� எவ<� இ&ைல. 
2ச�த� ப� அ�த� த>ய ெசயைல� ெச�ய ைவ%கி�ற�. 
3அ�த உண��க� உடலிேல த>யதாக விைளகி�ற�. 
4.த>ய அ6%க� விைள�� த>யதாக அ�த உடைல இய%�கி�ற�. 
5.த>யவனாக மா�றி உடB%�  பி� “இ�) மனித�.. அ!��… மனிதன&லாத 
நிைலைய…” உ<வா%கிவி!கி�ற�. 



ஆனா& நம%� ஞானிக� கா1:ய நிைலகளி& “த�ைன அறி��” ெசய&ப!� 
த��வ� தா� “விநாயக� த��வ�”. 

நா� ?&ைல� தி�ேறா� தைழ� தா�?கைள� தி�ேறா� கனிகைள� 
தி�ேறா�. மனிதனானபி� @ைவ மி%க உணைவ  பைட��� சா பி!� இ�த 
உடைல  ெப�ேறா�. 

ஆகேவ இ�த  பி�ைள யா�…? ந> சி�தி��  பா�…! எ�) ேக�வி% �றிைய  
ேபா1! தி<�?� இடெம&லா� விநாகைர ைவ��% கா1:9�ளா�க�. ஆக 
உயிரா& வள�%க ப1ட� தா�. 

உயி� – “ஈச�” 

Eக��� ெகா,ட உண�� – “விைன”. 

அ�த விைன%ெகா ப உடலி� நிைல – “விநாயகா”. 

உண�வி� த�ைம உைற9�ேபா� அதனி� மல� உடலா�� ெபா#� – 

“சிவ�”. 

த>ைமகைள ந>%கிய உண�� ஒCெவா�)� ந� உடலி& அறி�� ெகா�A� 
ஆ�ற&க� அதிகD%கி�ற�. இ� தா� – “கா��திேகயா”. 

சிவனி� பி�ைள \�தவ� விநாயக�… இைளயவ� கா��திேகய�. 
எ&லாவ�ைற9� அறி�தி!� உட& ெப�ற� எ�ற நிைலைய நம� ஆறாவ� 
அறிைவ� ெதளிவாக% L)கி�ற� நம� சா8திர�க�. 

விநாயக� ேகாவிB%�� ெச�றா&… நா� எ�ன நிைன%கி�ேறா�…? 

1.அ�ேக �ைறகைள� ெசா&வ�� 

2.அ&ல� எ�ைன� ேசாதி%கி�றா� எ�ப�� 

3.அ��சைன அபிேஷக�ைத� ெச�� �ைறகைள� ெசா&லி அைத�தா� 
வி<�?கி�ேறாேம தவிர 

4.�ைறக� நம%�� எ ப: வ�த�…? 

5..அ�த% �ைறகைள எ ப: ந>%�வ�..? எ�ற நிைல இ&ைல. 



�ைறகைள எ ப: ந>%�வ�…? எ�) ேக1! யாராவ� த>ைமைய ந>%�� 
ஆ�றைல எ,6கி�ேறாமா..,? த>ைம ெச�பவ�களி� வலிைமைய  
ப�றி�தா� “அதிக ேநர�” எ,ணி% ேக1கி�ேறா�. 

1.த>ைமகைள� �ைட%�� மா�%க� தா� 

2.நம� �<நாத� கா1:ய வழியி& அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� 
ேபெராளிைய நம%�� ெசB��வ�. 

க!ைமயான விஷ�கைள மா�றி உண�ைவ ஒளியாக மா�றி� ெச�றவ� 
அக8திய�. அவ� தா� இ�) அ�த� �<வ ந1ச�திரமாக உ�ளா�. 

அைத நா� Eக��தா& அவ� எ ப: விஷ�ைத ந>%கினாேனா அைத நாF� 
ந>%கலா�. அவ� ெச�ற எ&ைலைய அைடயலா�. 

த>ைமகைள ந>%கிவி1! “உயி<ட� ஒ�)� உண�ைவ.., எ ப: ஒளியாக மா�ற 
ேவ,!�?” எ�பைத நாெம&லா� அறி�� ந�ைம நா� ெதD�� “ெதளிவான 
வா=%ைக வா=வத���தா�” இ�த� சிைலகைள எ&லா� ைவ�தா�க� 
ஞானிக�. 



 



 

 � இ7லாதப6 “எைத9ேம” ெசய7ப*�த ;6யா�…! 

  

ந&லைத� ெசய&ப!��� ெபா#� சில<%�  பா<�க�. உண�வி� 
இய%க�க� மா)�. 

கணவ� பண�ைத ம�றவ<%�% ெகா!�� உதவி ெச�கிறா� எ�றா& 
“இ ப:ேய ெச�� ெகா,:<%கி�றா�…” எ�ற ெவ) பி� த�ைம மைனவி%� 
வ<�. 

யா<%காவ� அவ� கா@ ெகா!%க  ேபானா&… ெகா! பத�� F� அ&ல� 
அவ�க� உதவி ேக1! வ<வத�� F� த!�� நி)��� நிைல வ<கி�ற�. 

இ&ைல எ�றா& “இ ப:ேய இ<%கி�ற�…” எ�) வ >1:��� ச,ைட வ<�. 
அதனா& ெவ) பி� த�ைம வ<�. 
1.பிற<%� ந�ைம ெச�ய மா1ேடா� 

2.அவ�கைள வாட� ெச�� ��?)��� த�ைம தா� வ<�… அைத ரசி%�� 



த�ைம வ<�. 
3.வ >1:ேல ெச&வ� இ<%��… கZட� எ�) ஒ<வ� வ�தாB� அவ<%� 
உதவி ெச�வைத� த!%�� நிைல வ<�. 
4.ஒ< ந&ல காDய�ைத� ெசய&ப!�த ேவ,!� எ�றாB� அ� விடா�. 

இைத  ேபா�ற உண�வி� இய%க�க� எ ப:…? எ�பைத அறிவத��� தா� 
�ண�கைள  ப�றி ஞானிக� காவிய�களாக  பைட�� 

1.உயிD� இய%க�ைத9� 

2.உண�வி� இய%க�ைத9� 

3.உடலி� ெசய&கைள9� பல நிைலகளிB� உண��தி உ�ளா�க�. 

ஏென�றா& மனிதனாக வ<வத�� F� எ�தைனேயா ச;ர�களி& பல 
விதமான தாவர இன�கைள  உணவாக உ1ெகா,! பழகிய�. அதனி� 
த�ைம உடலிேல அ6%களாக உ<வாகி… அ�த அ6%கA%�� ஒ�ைற 
ஒ�) ெகா�) தி�)… ம�றைத ெவ�றி!� உண�வி� உண��சிக� மாறி 
அதிேல வள��சி ெப�றவ� தா� மனித�. 

இைத  ேபா�ற இ<�கைள ந>%கி அ<ைள  ெப)� உண�� ெப�றவ� தா� 
அக8திய�. தா� க<விேலேய அ�த� ச%திகைள அவ� ெப�றா�. 

அக8திய� ெவளி ப!�திய நHைச ெவ�றி!� அ�தைகய ச%திக� “இ�த% 
கா�றிேல தா� இ<%கி�ற�…” எ�) �<நாத� அைத� ெதD9�ப: ெச�தா�. 
அைத நா� ெப�ேற�. 

அத� வழியி& எ�ைன� �<வ ந1ச�திர��ட� ஆ9� கால ெம�பராக 
அைம�தா� அேத ேபா�) உ�கைள9� அைம%க ேவ,!� எ�) தா� 
ெசய&ப!��கி�ேறா�. 

இ�ஜினியD�… ச�ப�தமான ?�தக�ைத எ!��  ப:�தாB� ஒ< க<விைய 
உ<வா%க அதிேல எ�ெத�த உேலாக�ைத� ேச�%க ேவ,!�…? எ�ற 
உண�வி� த�ைம ெதDயவி&ைல எ�றா& எ�ன ஆ��…? 

1.வா�தியா� ெசா�னா&தா� ெதD9� 

2.?�தக�ைத  ப:�� வி1ேட� எ�றா& அைத� ெதD�� ெகா�ள F:9மா…? 

3.ெதD�� ெகா,டாB�… “அைத இைண%�� த�ைம ெப�றா& தா�…” அ� 
ெசய&ப!�த F:9�. 



சில ேப� கைடகளிேல ெச�) இ� ேபா�ற ?�தக�கைள வா�கி  ப:��% 
ெகா�வா�க�. இத7ட� இைத� ேச��தா& “ேசா ? ெச�யலா�… ைதல� 
ெச�யலா�…” எ�) அதிேல ேபா1:<%��. 

அைத  ப:��வி1!% காைச� ெசலவழி�� எ�த  ப<வ�தி& எைத இைண%க 
ேவ,!�…?” எ�) ெதDயாதப: ேசா ? வரவி&ைல… ைதல� வரவி&ைல… 

எ&லா� நZட� ஆகிவி1ட�…! எ�) இ< பா�க�. 

ஆக… நZடமான பி� தா� அைத� ெதD�� ெகா�ள F:9�. ?�தக�ைத  
பா��ேத�… ப:�ேத�… இ ப: எ&லா� ேச��ேத�… எ�) ெச�ய 
F�ப1டாB� சர%�கைள% கல%�� த�ைம வ<� ேபா� “த!மா�ற� தா� 
வ<�…” 

ஏென�றா&… 

1.�< எ�ற உண�� ெகா,! அைத இைண�� 

2.எ�த  ப<வ�தி& எைத� ேச��தா& உ< ெப)� எ�ற உண��க� இ&ைல 
எ�றா& 

3.அைத� சீராக� ெசய&ப!�த F:யா�. 

?�தக�கைள ெவளியி1:< பா�க�. அைத  ப:��வி1! “நா� எ&லா� 
ெதD�� ெகா,ேட�…” எ�) அ!�தவ�கA%� ெசா&வா�க�. இவ7%�� 
ெச�ய� ெதDயா�. ஆனா& அ!�தவனிட� ெசா&லி இவ� வா��ைதைய 
அவ� ேக1!% ெகா,:<�தா& எ ப: இ<%��…? 

இ ப: நிைறய  ேப� ெபா<ைள9� பண�ைத9� இழ�தவ�க� உ�ளா�க�. 
1.�< இ&லாதப:… வா�தியா� இ&லாதப:… ெதDயாதப: ெச�தவ�க� 
எ&லா� 

2.இ<%கிற காைச எ&லா� வி1!வி1!� திD�� ெகா,!தா� 
இ<%கி�றா�க� 

உதாரணமாக… இரசமணி ெச�யலா� எ�) ஒ<வ� ெசா�னா& அைத% 
ேக1ட பி� அதிேல இ� இ<%கி�ற�… அ� இ<%கிற�… எ�) ெசா�ைத 
எ&லா� இழ�� ேரா1:& பி�ைச%கார�களாக இ<%கிறா�க�. 



இரசமணி ைவ�தி<�தா& அ ப:  ேப@� இ ப:  ேப@� இ�ன�ன நிைலக� 
உ,! எ�) கைதைய  ேபசி% ெகா,:< பா�க� ஆனா& F#ைமயாக� 
ெதD9மா…? எ�றா& ெதDயா�. 

பல உண��க� ேச��� உண�வி� த�ைம ஒ�றா�� ேபா� இரசமணி. 
அதாவ� 

உயி<ட� ஒ�றி அ�த உண�வி� த�ைம ரசமா%கி 
2.உயி� எ ப: மி�7கி�றேதா உண�வி� த�ைமகைள ஒளியா%�வ� தா� 
இரசமணி. 

ஆகேவ மனிதனி� த�ைம உய��த நிைலக� ெகா,!… இைண�� வா#� 
த�ைமயாக இரசமணியாக மா�)த& ேவ,!�. ஞானிக� இைத� தா� 
ெசா&லி உ�ளா�க�. �<நாத� இைத� ெதளிவாக% கா1:னா�. 



 

“வான இய7 F�திரதா@…!” 

  

வான இயலி� த��வ�ைத “F�ெதாழி&” (ஆ%க& கா�த& அழி�த&) எ�ற 
வைகயி& அவ� அறி�� ெகா,டவ� வராகிமிகிர�. ேபர,ட�களி� P1சம� 
ெசய& நிக=வாக ஒCெவா< PDய% �!�ப�களி� வள��சியி� 
ஆ%க�ைத9� அவ� உண��தா�. 



ஒCெவா< PDய% �!�பF� ம�ற �!�ப��ட� ஒ�)ட� ஒ�) ெதாட�? 
ெகா,ேட வள��சியி� ச%தி  பிரவாகமாக� @ழ�) ெகா,:< ப� 
அைன�ைத9� த� உயிரா�ம வB ெகா,! ஞானதி<Z: ெகா,! அறி�� 
உண��� ெதளி�தவ� வராகிமிகி மகDஷி…! 

ந� PDய% �!�ப�தி& Qமி� தா� ஈ��� அளி�தி!� ச%தியி� ெதாட<%� 
த� விைனயி� ெசயB%� நா�ப�தி எ1! ேகாள�கேள F%கிய 
காரணமாகி�ற�. 

அ�த ஆ�ற&கைள ஒCெவா< உயிரா�மா�� ஜ>வ ச;ர� ெகா,! வB 
ெப�) வள��திட�� ந& விைனயி� ஆ%க� அறி�� ெதளி� ெப�றிட�� 
“ம,டல�…” எ�ற வைக ப!�தி% க�ம விைன� ெசயலாக% கா1:னா�. 

1.PDய% �!�ப�ைத� ேச��த நவ% ேகா�கA� 

2.வியாழைன  பிரகாச ப!�தி!� எ1! உப ச�திர% ேகா�கA� 

3.?தைன� @�றி ஓ!� ஐ�� ச�திர% ேகா�களி& நா�� ஜ>வ� ேகா�கA� 

4.Qமி� தா� ஈ� பி� ெதாட�? ெகா,ட மாமகDஷிகளி� அ<� பா�ைவ 
ெகா,ட இ<ப�திேய# ஜ>வ ந1ச�திர� ெதா�தி9� 

5.நா� கண%� ைவ�� 48 எ�ற வைகேய ம,டல� எ�ற வைக ப!�தி 
6.ஒCெவா< நாA� பரெவளியி& நட%�� ேகா:%கண%கான P1சம� 
ெசய&களி& 

7.நிற� மண� �ண� எ�ற அமில% L)க� ந>� கா�த ச%தி9ட� கல�� 
சிற ?)� அ�த விைளயாட& ெசயைல 

8.யா<� எ!��ைர%க இயBேமா..? 

ெபா�வான பா&ெவளி ம,டலமாகிய P1சம  ேபர,ட�தி��� இ<ளி7� 
ஊேட உலவி இர,டாயிர� PDய% �!�ப�கA� @�றி� @ழ�ேறா!கிற�. 
இைத  ேபால எ�தைனேயா PDய% �!�ப�க� ஆயிரமாக�� 
இர,டாயிரமாக�� ஒ�ைற ஒ�) த#விய நிைலயி& @ழ�) வ<கிற�. 

அ ப: ப1ட @ழ& கதியி& ஒCெவா< PDய% �!�பF� ம�ற PDய% 
�!�ப�கைள� @�றி வ<� நிைலயி& ந>� ச%தியி� ெதாட� \ல� கா�த 
ச%தியி� ஈ� பா& உ� நிக=�க� எ�தைனேயா நைடெப)கிற�. 



PDய% �!�ப�ைத% கட�� ெச&B� @ழ& ஓ1ட% கதியி& ஒ< PDய� 
ம�ற PDயைன� ச�தி%�� ெபா#� அ�த� ச�தி பினா& ஒளி% கதி�வ >�@ 
எதி� ேமாத&கA� ஏ�ப!கி�ற�. 

அCவா) நைடெப)� காலக1ட�தி& அ�த�த� PDயைன� சா��த 
ம,டல�க� அ�த% கதி�வ >�சி� ஈ� பி& இய�ைகயாக ஈ� பி� ெதாடD& 

1.தன%�� தாேன சில மா�ற�கைள ஏ�ப!�தி% ெகா,! 

2.@ழ�) ஓ:% ெகா,ேட இ<%கி�றன. 

\�) PDய% �!�ப�களி� ச�தி ? நிக=வா& அதிலி<�� ெவளி ப!� 
கழி�க� வா& ந1ச�திரமாக உ<வாகி�ற�. அேத ேபால பHசFக ச�தி ?…! 

எ�ற வ1ட ப�தி ஏ�ப!� கால நிக=� ஒ�)� உ,!. 

பHசFக ச�தி பி� கதி�வ >�@ ஏ�ப!� கால க1ட�தி& 

1.ச%தி இழ�� வ<� ேகாள�க� அ�த ெவ ப% கதி�வ >�சி& ஆவியாக 
மா)வ�� 

2.பிரளய� ஆகி� ச%தி �ைற�ப1ட ம,டல�க� மீ,!� த� ச%தியி� 
வBைவ% L1!வ�� ேபா�ற நிக=�க� 

3.PDய ம,டல�களி� ெதாட�பி& நைடெப)� ெசய& வ<கி�ற கால� 
ெதாடD& உ,!. 

ந� PDய% �!�ப�தி& உ�ள ேகாள�களி& PDய� Fத� ெகா,! 
அைன��% ேகாள�கA� த�கைள� @�றி வைளயமி1!% கா�தி!� 
ெதாட�கA� உ,!. 

இCவா) மனித �ல வள��சியி� ேம�பா1:�கான தியான வழி� ெதாடைர% 
கா1: ஆதி ச%தி9ட� கல�� வா#� P1சம� ப�றி% Lறிய @�திரதாDேய 
வராகமிகி. 

அவ<ைடய அ<� ச%தி ெப�) அைன�� ம,டல�களிB� ெசய& 
ெகா,:!� Qரண��வ� அறிய நாF� தியானி ேபா�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

உ�க� வா=%ைகயி& வ<� இ�ன&கைள எளிதி& மா�றி% ெகா�ளலா�. 
எளிதி& மா�றி% ெகா�A� உபாய�ைத�தா� உ�கA%�� 
பதிவா%�கி�ேறா�. 



எ ப:% க� W1டD& பதி� ெச�கி�றனேரா இைத  ேபால உ�)% ேக1!% 
ெகா,:<�தா& ேபா��. 

உ�க� க,ணி& உ�ள க<விழி… விலா எB�?களி& ஊ= விைன எ�ற 
வி�தாக  பதிவா%�கி�ற�. 

உ�க� வா=%ைகயி& எ ெபா#ெத&லா� த>ைமக� வ<கி�றேதா அ�த 
ேநர�தி& யா� பதிவா%கியைத மீ,!� எ,6� ெபா#� 

1.த>ைம ந�ைம எ ப: இய%�கி�ற�…? 

2.த>ைமயிலி<�� எ ப: மீள ேவ,!�…? எ�ற ஞான� உ�கA%�% 
கிைட%��. 

இ�) ெச&ஃேபா�கைள ைவ���ளா�க�. அதிேல அ�த ந�பைர யா� 
அ#��கி�றா�க� எ�) ெதD�� ெகா�கி�ேறா�. இைத  ேபால நா� 
எ�ெக�ேகேயா இ<%க%L:ய இட�கA%� எ&லா� ெச�திகைள9� 
பட�கைள9� கா1சிகைள9� அ7 ?கி�ேறா�. 

ELECTRICAL WIRE எ��� கிைடயா�. அ� இ&லாமேல (WIRELESS) ெச�திகைள 
அ7 ?கி�ேறா�. 

ஆகேவ PDயனிலி<�� வர%L:ய கா�த  ?லனறி� இைத ேமாத� ெச�� 
நா� அ7 ?வைத அ�ேக இ<%க%L:யவ�கைள� ெதளிவா%�கி�ற�. 

இ�த விHஞான அறி� ெகா,! இைத� ெச�கி�றா�க�. இைத  ேபா�)தா� 

1.யா� உபேதசி%�� ெம�ஞானிகளி� அ<� உண��கைள 

2.உ�க� விலா எB�?கA%�� உ�ள ஊ7%�� வி�தாக  பதிவா%கி 
வி1டா& 

3.அ�த� �<வ ந1ச�திர�ைத எ,6� ெபா#ெத&லா� 

4.அ� உ�கA%�� எளிதி& கிைட%��. 

இைத வள���% ெகா�வத�� இர� ப!%ைக%�� ெச&B� ெபா#ெத&லா� 
உ�க� அ�மா அ பாைவ எ,ணி ஈ8வரா எ�) உ�க� உயிைர எ,ணி 
அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� நா�கள ெபற ேவ,!� 
எ�) எ,6�க�. 



அ� எ�க� உட& F#வ�� படர ேவ,!� எ�க� உட& உ) ?கைள 
உ<வா%கிய அ6%க� எ&லா� அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� 
ேபெராளி ெபற ேவ,!� எ�) க,ணி� நிைனவிைன உடB%�� 
ெசB�தினா& அ�த அ6%கA%� ேநர:யாக� ச%தி கிைட%கி�ற�. 

உ�க� வா=%ைகயி& ெதளி�� வா=�திட மகி=�� வா=�திட� ெச�9�. 

 



 

உயி@ேல கைடசியி7 மிOE# உண�P… எ� வலிைமேயா அத( � த,க 
தா “அ*�த ந#;ைடய Qப# (பிறவி)…” 

  

�<வ�தி� வழியாக ந� Qமி%�� வ<� 27 ந1ச�திர�களி� உண��கைள9� 
நவ% ேகா�களி� உண��கைள9� அைவகளி� ெசய& மா�ற�ைத9� 
அக8திய� உ�) ேநா%கி Eக�கி�றா�. 

தா� க<வி& ெப�ற ச%தியி� �ைண ெகா,! அ�த உண�வி� அறிைவ 
இவனா& F#ைமயாக அறிய F:கி�ற�. 

1.�<வ� கவ<�… �<வ�தி� வழி Qமி%�� வ<� உண��க� 

2.எCவா) எ�ேக எத� வழியி& இ�ேக உ<  ெப)கி�ற�…? 

3.கலைவயாகி அ�த உண��சிக� எ ப: எ&லா� மா)கி�ற� எ�பைத 
அறி�தா�. 

அ�த எ&ைலயி& இ<�ேத அவ� பிரபHச�தி� ஆ�ற&கைள Eக��தா�. 
அ�கி<�� Qமி கவ�வத�� F� �<வ�தி� ஆ�றைல� தன%�� 
உ<வா%கி% ெகா,டா� 



27 ந1ச�திர�களிலி<�� ெவளி ப!� �க�க� ஒ�)ட� ஒ�) ேமா�� 
ேபா� எதனி� ஒளி% க�ைறக� மா)கி�றேதா அ�த ஒளி%க�ைறகைள9� 
மி�கதி�கைள9� Eக��� தன%�� வள��தவ� தா� அ�த அக8திய�. 

�<வ�தி� நிைலகளி& எைத எைத எ&லா� Eக��தாேனா இ�) அேத 
எ&ைலயி& �<வ ந1ச�திரமாக நிைல ெகா,:<%கி�றா�. Qமி%�� வ<� 
உண��க� அைன�ைத9� ஒளியாக மா�றி% ெகா,ேட இ<%கி�றா�. 

பா�? த� உடB%�� விஷமான உண��கைள� தா� வள��� ைவ���ள�. 
அ� த� உண�%காக ம�ற உயிDன�களி� மீ� விஷ�ைத  பா��சி அைத 
மய�க� ெச�� வி#��கிற�. வி#��� ேபா� தன%� இைணயாக அ� 
கைர%க� ெச�9� ச%தி9� ெப)கி�ற�. 

அேத ேபா& மா! ஆ! இைவெய&லா� இய�ைகயி& விைள�த தாவர 
இன�கைள உ1ெகா,டாB� அதிB�ள விஷ� த�ைமைய� த� உடலாக 
ஆ%கி% ெகா,!… ந&லைவகைள மலமாக மா�)கி�ற�. 

விஷ�தி� ஆ�றைல� தன%�� ெப<%கி இ�த உண�வி� த�ைமெகா ப 
வர ப!� ெபா#� ஒ< க:னமான த1ைடயாக இ<�தாB� பி8க1 ேபா�) 
அ� எளிதி& கைர�� உணவாக அைத உ1ெகா�கி�ற�. 

பா�பினேமா ம�றைத வி#��� ேபாேத உடன:யாக ந>ராக மா�)� த�ைம 
ெப�ற�. 
1.ஒCெவா< உட&களிB� பல பல விஷ� த�ைமக� இ<�தாB� 

2.பா�பின�க� F#ைமயாக அ� வி#�க ப!� ெபா#� அதனி� உண�வி� 
த�ைம ப1டபி� 

3.அ� சி)க� சி)க% கைர�� ந>ராக மாறி… அத7ைடய உணவாக மாறி 
இர�த�களாக மாறி 
4.இ�த உண�வி� த�ைம ஒ�றாகி� த� க<�த�ைமயாக… (த� இனமாக 
வள<�) 
5.ம�ற உயிDன�களி� த�ைமைய இத� உண��ப: அைத% கவ��� 
ெகா�கி�ற�. 

ஆனா& மனிதைன இ�த  பா�? த>,:வி1டா& உண��க� அைன��� 
விஷ�த�ைம அைட�� வி!கி�ற�. மனித� இற�தா& இ�த விஷ�தி� 



உண��க� ேச��� உயி<ட� ஒ�றி� ெச&ல ப!� ெபா#� எ�ேக… எ ப:� 
ெச&கிற�…? 

பிரபHச�தி& உ�ள 27 ந1ச�திர�களி� M@க� ேமா�� ேபா� ெவளி ப!� 
மி�ன&களிலி<�� “ெவ�ளி% ேகா� அ�த ஒளி%க�ைறகைள எ ப:% கவ��� 
ெகா�கி�றேதா… அதி& வ<� விஷ� த�ைமகைள% ேக�% ேகா� எ ப: 
எ!��% ெகா�கி�றேதா…” அைத  ேபா& 

1.பா�பா& த>,ட ப1ட மனித ஆ�மா 

2.தைரயி& ஊ��� ெச&B� உண��க� (பா�?) அத7ைடய கா�த� – 

ேம%ன1 அத��� ஈ�%க ப1! 

3.இைத ஒ�த உயிDனமாக இ<�தா& தன%�� அைத% கவ���… த� உடலி& 
ேச���% க<வா%கி 
4.மனிதைன  பா�பினமாக மா�றிவி!கிற�. 

ஏென�றா& உயிD� உண��க� எைத% கவ��தேதா… அத� வலிைம 
ெகா,! ம�ற… அத�ெகா�த இன�தி� ஈ� ?%�� ெச�)… அத� 
க<�த�ைம அைட9� த�ைம ெப)கி�ற�. 

ெசா&வ� அ��தமாகிற� அ&லவா. 

ஏென�ற& இய�ைக எ ப: இய%�கி�ற�…? எ�பைத அக8திய� க,டவ�. 
அைத�தா� இ�ேக ெவளி ப!��கி�ேறா� (ஞான�<). 



 

த ஆமாைவ உய���# ெம? வழிைய நி�சய# ஒTெவா�வ�# 
உணரலா# 

  

“மத�…” எ�ற ெசா&லி� F�ைதய நிைல மனித இன� வாழ ஏ�ப!�த ப1ட 
“ச\க அைம ?” எ�ற உலக வா=%ைக நிைல. ஆனா& இ�ேறா மத� எ�ற 
ச\க அைம ேப… “கட��” எ�ற ெபயரா& ஒ�)%ெகா�) ஏ�கா� ேபா� 
Fைறயாகி ஆகிவி1ட�. 



1.மனித�க� உலேகாதய ஆைச  பி: பி& சி%�,! 

2.இ�த உட& வா=%ைகையேய பிரதானமாக% க<தி 
3.ஆ�மாைவ உய���� அறிவி� ஆ�ற& �ைற�ப1! 

4.மனிதனி� எ,ணேம மீளா  பி:%�� ஆ1ப1! 

5.மீA� வழி அறி9� ெசயைலேய அறிய F:யாத கால�களி& 

6.மனித �ல� கா%க பட அவதார ?<ஷ�க� அவதD�த Qமி தா� நா� வா#� 
இ�த  Qமி. 

அ�) கா1ட ப1ட ெநறி Fைறகளி& மனித� த�னிைல உய��த @1:% 
கா1ட ப1ட அறிவி� ஆ�ற& அ�த மகா�கA%�  பி� வழி வ�த சீட�களா& 
மத� எ�ற ேபா�ைவைய  ேபா��தி% ெகா,! வி1டா�க�. 

1.நாபிம7 Fத& வ��தமான மகாவ >ர� வைர எ�) ெசா&B� வைரFைறக� 
(பார�பDய�) எ&லா� எத�க பா..? 

2.வைரயைறயி�றி% கா1!வேத மத�களி� பி:யி& அக பட� 
ெச�வத���தானா…? 

3.அ�த வைரFைறைய இ�) கா1!பவ� அ�ைறய நிைலைய� 
சி�தி�தானா..? 

மனித வா=%ைக ேம�பட ேவ,!� எ�) சி�தி�த நாபிம7 அைத� 
ெசய&ப!�த Fைன�� 

1.ஞான  பாைதைய கா1:ய Dஷப ேதவ� (ஆதிநாத�) வழியி& வ�த 
எ�தைனேயா மகா�க� 

2.(த� ஆ�மாைவ  பிறவி% கடலிலி<�� கைரேய�றி% ெகா,டவ�க�) 
3.ஜ>வ கா<,ய� ந&ெலா#%க� ந�ெசய& எ�) ேபாதி�த வழி Fைறக� 
எ&லா� “மத� ெகா,ட…!” மத�திைன வள�%க�தானா…? 

“ஜ>ன த>��த�கர�க� இ�தைன ேப� தா�…!” எ�ற ப1:ய& ெகா!�� வி1டா& 
அைத% க,! எ�ன ெச�ய  ேபாகிறா�..? மீ,!� மத�தி� பி:யி& 
அக ப1! த�தளி%க  ேபாகி�றா�. 

வ��தமான� ெப�ற�� ஓ� ந& நிைல தா�…! அவ� தன%�� தாேன 
ஏ�ப!�தி% ெகா,ட கடைம.. விதி… ச;ர� ெதா1!� ெசய&ப!�த Fைன9� 
வா� ? இ�ைறய பரபர பான உலகிய& வா=%ைக ெநறியி& இ&ைலய பா…! 

1.ச�னியாசி%� எ�) ஒ< வழி Fைற9� 

2.ச�சாD%� எ�) ஒ< வழி Fைற9� அ�) கா1:யவ�றி& 



3.உண��� ெகா,டா�களா அைன�ைத9�…? அைவகளிB� மா�ற� ஏ�ப1! 
வி1ட�. 

வ��தமான� கட�ைளயா ெசா�னா�..? இ&லேய…! மத� எ�ற ெபய�ப!�த 
மனித ஆ�மாவி� வள��சிைய அ&லேவா Lறினா�. 

நா� @1:% கா1!� இ�த� தியான�தி� வழி Fைறயி& கா%க பட 
ேவ,:ய� ஆ�மா தா� எ�) Lறி1டாB� கா%க பட ேவ,:ய� ச;ரF� 
தா�, 

அ�) சFதாய அைம பி& மனித இன�தி� எ,ணி%ைக �ைற� ப1ட 
கால� Pழலி& மகா�க� நைடFைற%�% கா1:ய ெசய&கைள� 
ெசய&Fைற%�% ெகா,! வ<� வழி வைகக� இ<�தன. 

ஆனா& இ�த% கலியி& உடைல வ<�தி!� ெசய&க� ேதைவ தானா…? 

உ� க,ணிலி<�� ந>� வழிகி�ற�. மன� ேவதைன� Pழலி& ஆ1ப!கி�ற�, 

மன� ச�கட அைலகளி& சி%�,:<%�� ெபா#� ஆ�மா 
ேவதைன9றாவி1டா& உட& வ<�திட ந>� வர% காரண� எ�ன..? 

�%க� ச�ேதாஷ� அைன��ேம ஆ�மாவி& பதி� நிைலக� தா�. 

1.மனித மன நைட Fைற� ெசயB%� 

2.ந& வா=� ந�கதி%� இைத விட ேவ) ஆ%கமி&ைல எ�ற நிைலயி& 

3.இ�த� தியான வழி ெகா,! உ,ைமைய உ�7�ேள ஊ�றி  பா�. 

வா=%ைகயி& ேந<� ச�த� ப�கைள எ&லா� ந&லத�காக  
பய�ப!�த ப!� ெபா#� அதிேல நிைற� கா6� மன� ெப�) வி1டா& 
த� ஆ�மாைவ உய���� ெம� வழிைய நி�சய� ஒCெவா<வ<� 
உணரலா�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

ஒCெவா< ேநர�திB� யா� உபேதசி�த உண�� ெகா,! ஒ< க� W1டD& 
ெசய&ப!��வ� ேபா& ந>�க� வDைச ப!�தி% (PROGRAMS AND COMMANDS) 

ெகா�ளலா�. 



அத� �ைண ெகா,! வா=%ைகயி& ஒ<வ<ைடய த>ைமக� உ�கA%�� 
வ�தாB� அ&ல� அ�த� த>ைமைய% ேக1டாB� அ!�த நிமிட� த>ைமக� 
உ�கA%�� வளரா� த!��% ெகா�ள ேவ,!�. 

ந>�க� வ >1ைட வி1! ெவளியி& ெச&B� ெபா#ெத&லா� அ�த� �<வ 
ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளிைய  ெபற ேவ,!� எ�) எ,ணினா& இ� 
(உ�கA%�) F�னா: வலிைம ெப)கி�ற�. 

அேத சமய�தி& எதிேர தி[ெர�) ஒ< வாகன� வ�தாB� ந�ைம ஒ��க� 
ெச�9�. 

1.வ >1:& த� ைபய� இ ப:� ெச��வி1டா� 

2.அவ� என%�� ெதா&ைல ெகா!��% ெகா,ேட இ<%கி�றா� எ�) 

3.காைலயி& எ#�த�ட� இ�த எ,ண�தி& ேசா�வைட�� வி1டா& இ�த 
உண��க� F�னனியி& வ��வி!கி�ற�. 

அ� F�னா: வ��வி1டா& நா� ேபா�� பாைதயி& ஒ< ைச%கி� வ<வ� 
Lட� ெதDயா�. ஒ< ெபDய வாகன� வ<வ�� ெதDயா�. 

அ ெபா#� ந�ைம அறியாமேல விப��%க� நட��வி!�. 

எத� உண�� ந�ைம� சி�தைனைய% �ைற%க� ெச�தேதா இைத  ேபா& ந� 
வா=%ைகயி& நட��வி!கி�ற�. 

ஆனா& நா� தவ) ெச�யவி&ைல. ச�த� ப�தா& நா� Eக��த உண��க� 
அ� F�னனியி& வ��வி!கி�ற�. அ� ந�ைம இய%கிவி!கி�ற�. 

இைதெய&லா� மா�றி உ�க� வா=%ைகயி& ெவளியி& ெச&B� 
ெபா#ெத&லா� �<வ ந1ச�திர�ைத எ,ணி இ�த வலிைமயான 
உண��கைள� ெசB�தி% ெகா�A�க�. 

அ ெபா#� அைத F�னிைல ப!�தி� ெச&B� ேபா� 

1.த>ைம எ�றா&… விலகி வ<� உண��கைள9� 

2.த>ைம வ�தா&… விலகி� ெச&B� உண��கைள9� 

3.சி�தி��� ெசய&ப!� ஆ�ற&கைள9� 



4.வா=%ைகயி& ெதளி�� வாழ%L:ய உண��கைள9� நம%� அ� ஊ1:% 
ெகா,ேடயி<%��. 

அைத ந>�க� எ&ேலா<� ெபற ேவ,!� எ�பத���தா� பதி� ெச�� 
ெகா,ேடயி<%கி�ேற�. ந>�க� L��� இைத  பதிவா%கி% ெகா,டா& 
நி�சய� உ�க� ந&ல �ண�கைள% கா%க F:9�. 

 



 

“அகCதிய+ட ஒறி” அவ Dக�>த உண�Pகைள எ*,க� பழக 
ேவ)*# 

  

ந� Qமியி& உ< ெப�ற நிைலகளி& அக8திய� Fத& நிைலகளி& 
அ6வி� இய%க�ைத% க,!ண��தா�. உண��கைள ஒளியாக மா�றி� 
ெச�) �<வ ந1ச�திரமாக இ<%கி�றா�. 



அவ� ெப�ற உ,ைமயி� உண��கைள உ�கA%�� ெதாட��� பதிவா%கி% 
ெகா,ேட வ<கி�ேற�. 
1.”அவ� எ ப:  ெப�றாேனா…!” எ�ற ச�ேதக உண�� ெகா,! எ,ணா� 

2.அவ7ட� ஒ�றி அவ� Eக��த உண��கைள எ!%க  பழக ேவ,!�. 

அக,ட அ,ட�ைத அறி��ண��த அ�த அக8தியனி� உண��கைள 
உ�கA%�� பதிவா%க ப!� ெபா#�… பதி�த உண��கைள ந>�க� 
நிைனவா%கினா& உ�க� வா=%ைகயி& வ<� ேபD<ைள மா�றி 
உண�விைன ஒளியாக மா�றிட F:9�. 

ஆகேவ அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ஈ� ? வ1ட�தி& ஆ9� கால ெம�பராக 
ந>�க� இைண�திட ேவ,!�. 
1.அவ� ெப�ற அ<� ச%திகைள எ&லா� ந>�க� ெபற ேவ,!� 

2.உ�க� �!�ப�ைத� சா��தவ<%ெக&லா� அ�த வி�திைன  பர ப 
ேவ,!� 

3.நா� பா�%�� ந,ப�களிட�திB� இ�த உண��கைள  பர ?த& ேவ,!�. 

அ ப:  பரவ� ெச�ய ப!� ெபா#� இ<ைள ந>%கி!� ச%தி9� சி�தி%�� 
ஆ�றைல9� அவ�கA� ெப)கி�றா�க�. அவ�களிட�தி& விைள�� அ�த 
உண��க� ெவளி வர ப!� ெபா#� இ�த  பரமா�மாவிேல அதிகமாக  
ெப<�கிற�. 

அத� \ல� அ�த அ<� உண�வி� த�ைமைய அைனவ<� எளிதி& ெப�) 
இ<ைள ந>%�� வலிைம9� ெப)கி�ேறா�. 

இத�� F� யா� (ஞான�<) உபேதசி�த நிைலக� எ&லா� ேவ). 
இ ெபா#� உபேதசி%�� உண��க� எ&லா� உ�கைள ேநர:யாக அ�த� 
�<வ ந1ச�திர��ட� ஆ9� ெம�பராக இைண%க� ெச�9� நிைலேய…! 

ஆ9� ெம�பராக இ<%�� ந>�க� இைதெய&லா� ெதளிவாக� ெதD�தா& 
தா� அைத� ெசய&ப!�த F:9�. 

ஆனா& ெவளியிேல ெசா�னா& தவறி� உண��கA%ேக வ<�… 

ம�திரவாதிகA%� உபேயாகமாக இ<%��. இ�த  ேபைர� ெசா&லி 
ஏமா�)வத�� உபேயாகமாக… ஒ< க<வியாக மா)�. 
1.உ,ைமயி� உண�ைவ  ெபற ேவ,!� எ�ற ஏ%க�தி& வ<ேவா�க� பல� 



இ<�தாB� 

2.தவ) ெச�ேவாD�… அ�த தவறான உண��க� கல%க ப!� ேபா� 

3.உ,ைமயி� வழிகளி& ெச&ேவா� உண��கA%�� அவD� விஷ� த�ைம 
பட���… சி�தைன �ைற��… 

4.இ ப:� ெச�கி�றா�கேள…! எ�) உண��க� மாற ப!� ெபா#� ேபா�� 
பாைதகA%�� தைடயாக வ<கிற�. 

அ ப: ஆகாதப: த!%க ேவ,!ம&லவா…! 

இ�) “எல%1D%… எல%1ரானி%..” எ�ற நிைலக� ெகா,! எத7ைடய 
அ#�த� இ<%கி�றேதா அத7ட� ஈ�%க ப1! இ�த உண�வி� த�ைமைய 
நம%� அறிவி%கி�ற� மனிதனா& உ<வா%க ப1ட எெல%1ரானி% க<விக�. 

“ந� உயி<� எல%1D% தா�…” நா� Eக<� உண�வி� த�ைமைய உயி� 
எல%1ரானி%காக நம%�� இய%�� ெபா#� 

1.எத7ைடய அ#�த�தி& 

2.எத7ைடய உண�வி� த�ைம உ� ெசB��கி�றேமா 

3.அ�த உண�வி� த�ைம… ந�ைம9� அத� வழி%ேக இய%�கி�ற�. 

ஆக இய�திர% க<விக� ேபா�) தா� நம� உடB� உண��கA� 
இய%�கி�ற�. 

1.இ�த உபேதச�தி� வாயிலாக யா� உய� அ#�த�தி� உண��கைள% 
ெகா,! வ<� ெபா#� 

2.உ�கA%�� இ<%�� த>ைம எ�ற உண��கைள அ� அ#�தி 
3.அ<� உண�வி� ஞான�தி�� உ�கைள% ெகா,! ெச&B�. 

ெசா&வ� அ��தமாகிற� அ&லவா…! 



 

சகல�தி( ேம த4�P)* 

  

மனித �ல ேம�ைமயி� சிற ?%� வழி கா1:ய மகா�க� பல<� உ,!. 

மனித�க� வா#� வா=%ைக ெநறி Fைற%� அ�பி� வழியாக 
ஜ>வகா<,ய�ைத9� இ&வா=%ைகயி& கைட பி:%க ேவ,:ய ஒ#%க 
ெநறி9� ந& நட�ைத9� பல வைககளிB� எ!��% கா1:9�ளா�க�. 



அைத� ெசCெவன� ெச�ய� தியான Fைறகைள9� அத� \ல� ெதளி�� 
ைகயாள ேவ,:ய வழி வைகக� இ�ென�ென� தா�…! எ�) 

1.த�ைன� தா� உண<� ப%�வ�தி�� 

2.இைவகேள ஏணியாக நி�) உயிரா�மாவி� ச%திைய உய���� எ�ற 
ேபாதனா Fைறகைள9� ெகா!�தா�க�. 

ஆனா& த� வா=%ைகையேய தியானமா%�� நிைல%� அ�த எ,ண வBைவ 
L1:% ெகா�A� ஆ�மா%க� எ�தைன ேப�கள பா…? 

உலேகாதய வா=%ைக நைடFைற இ&லற ெநறிகளி& வா=�தி!பவ�க� 
“த�ைன� தா%கி!�…” எதி� ேமாத&கைளேய எ,ணி� தன%��ேளேய 
�ைம�� ெகா,:<�தா& வ<� ��ப�க� விலகிவி!மா பா…? 

1.வா=%ைக� ��ப�களிலி<�� மீளேவ “தியான�…!” எ�பைத உண��� 
ெகா,! 

2.ந� ெநறிகைள% கைட பி: ேபா� – வ<� ��ப�கைள  ெபDதாக 
எ,ணிடாம& 

3.அைவகைள வில%கி� த� ஆ�மாைவ9� கா��% ெகா,! 

4.வா=%ைக� @ைவதைன� @ைவ�� வா#� வா=%ைகயி& F#ைமைய 
(ேபரான�த�ைத) அைடகி�றா�. 

அ ப: இ&லா� ��ப�கைள எ,ணி% கல%கF)� ெசயலா& உயிைரேய 
மா��திட ேவ,!� எ�ற த�ெகாைலயி� எ,ண� ெசயலி& எைத உ�னா& 
அழி�திட F:�தி!�…? 

1.ஒ�றிலி<�� ஒ�) இய�ைகயி� வள��சியி& 

2.ஒ�) த� ெசயலி& ம�ெறா�றாக உ<ெவ!%�ேம அ&லா� 

3.எைத அழி�திட F:9�…? 

ந> எ!�த �%க அைலக� உ� உடB%�� வBவாக வ >Dயமாக� ெசய& 
ெகா,! ஆவிகளி� பி:யி& (இற�த மனித�க�) சி%�,! அ&லB)� 
நிைலேய ேவ,டாம பா…! 

1.சகல�தி��ேம த>��,!…! 

2.வா=%ைக� ��ப�களிலி<�� மீளேவ இ�த Fைறகைள உண���கி�ேறா�. 



மகா�க� அளி�தி1ட ந& நிைலயான அ�த  ேப)கைள% கைட பி:�� 
ஒ#%க�தி� வழியி& நி�) அ�? ெகா,ட வா=%ைக வாழ ேவ,!� எ�ற 
ைவரா%கியமான சி�தைனைய% ெகா,டா& தா� ஆ%க� அளி%��. 

மகாவ >ர� கா1:ய உயிD� பD நி�வாண நிைல எ�ன…? 

உலேகாதய  ேபராைசக� எ�ற மாய  பி: பி& இ<�� வி!ப1! 
உயிரா�மாவி� ச%திைய வB%L1: ைவரா%கிய சி�தைனைய 
வB%L1ட�� ஜ>வகா<,ய வழியி& ஒ#�� Fைற ஏ�ப!�தி% 
ெகா,ட�� “த� உயிரா�மாவி� ச%திைய உய��தேவ…!” 

1.மகாவ >ர� ப1:னி கிட�த� 

2.த� ஆ�மாவி& எ�தைகய த>�� ேசரா�… எ,ண� கட�த ெசய& நிைலேய. 

ஆனா& இ�த% கலியி& ?ற� ெசய&களி� (ேவைல  பA) ஆதி%க� 
மி����ள Pழலி& உடைல வ<�தி!� ெசயலி& (விரத�… ேந��தி% கட�) 
எ,ண� L: வி1டா& ந& ஆ%க� ெப)வதி& ேத%க� தா�. 

மனித� ச;ர உட& உ) ?%க� இ&லற ஒ#%க ெநறியி& கடைமகA� 
ஆ�றிட� ெசய& ெகா�A� ெபா#� 

1.உட& உைழ ? ெகா�A� ெபா#� 

2.அ�த� ச;ர�தி& �ைற�ப1ட ச%தியி� ேசமி பி�� ஆகாரF� ேதைவதா�. 
3.நாவி� @ைவ%காக அ&ல…! 

4.ஆகார� ?சி�தலி& அதிக அள�� விஷ� தா�. 
5.ஆகார�ைத அFதமாக உ1ெகா,ேட ந& நிைல ெப�றி!�க�. 

“கா�றிலி<�� ஆகார� ெப�றி!� ெசயB%�…” ஆ�ம வB L1:% ெகா�A� 
Fைற9�… யா� கா1:!� தியான வழியி& வழி உ,!…! 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

தா� ெப�ற ெம� உண��கைள மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவ� பல ேபDட� 
எ!��ைர�தா�. ஆனா& அவ�க� எ&லா� எ�ன ெச�� வி1டா�க�…? 

என%�% காைச% ெகா!�தா& ேகாவிைல% க1: நா� எ�தைனேயா 
ெச��வி!ேவ� எ�) ெசா&கிறா�க�. 



�<நாத� பல ச%திகைள% கா1:னா�… ேநா�கைள  ேபா%�� பல 
\லிைககைள% கா1:னா� எ�றா& அைத ைவ��� ெசா�ைத� ச�பாD%க 
ேவ,!� எ�ற நிைல%��தா� வ�தா�கேள தவிர அழியாத ெசா�ைத அ�த 
அ<� ஞான  ெபா%கிஷ�ைத வா�க யா<� வரவி&ைல. 

சில<%�  பாதரச�ைத� (இரசமணி) ெச�� ெகா!�தா�. அதி& எ�னெவ&லா� 
ெதDகிற� பா�…! எ�) கா,பி பா�. ேமB� அதி& எ�ென�ன ெத�வ�க� 
எ&லா� ெதDகி�ற�…? எ�)� கா,பி பா�. 

பாதரச�தா& கவ��� ெகா,ட உண��க� எ�ெத�த உண��கைள� ேச���% 
ெகா�கி�றேதா… அ�த உண�வி� “dப�க�” வ<�. 

எ&லா� ேச���� PDயனிலி<�� வர%L:ய அ�த  பாதரசேம எைத% 
கவ��� ெகா,டேதா அத� வழிகளி& எ ப: இய��கி�ற�…? எ�பதைன 
எம%�� ெதளிவா%�கி�றா�. 

ஏென�றா&… இ�) நா� ெவயி& எ�) பா�%கி�ேறாேம இ� PDயனிலி<�� 
ெவளி வ<� பாதரச� தா�. @%�_றாக� ெதறி�� ஒளி அைலகளாக� 
ெதDகி�ற�. இைத� PDயனி� ெவ ப கா�த அைலக� எ�பா�க�. 

�<நாத� ெச�� ெகா!�த (இரசமணி) பாதரச�தி& இ�த� சாமி ெதDகி�ற�… 

அ�த� சாமி ெதDகி�ற�… எ�) ெசா&வா�க�. “காளிேதவி ெதDகி�ற�… 

மாDய�ம� ெதDகி�ற�…” இ ப: இவ�க� எ,ண� எ�ேவா அ�ேக அைத  
பிரதிபலி%��. 

1.பாதரச�தா& Eக��� ெகா,ட உண��க� எ�ேவா 

2.அ�த உண�வி� இய%கமாக நம%�� “ெத�வமாக” எ ப: இ<%கி�ற�…? 

3.ஆகேவ ந� உயிைர எ ப: மணியா%க ேவ,!�…? 

உயி� ஒளிைய  ேபா�) ஆன�. இ<ைள ந>%கி எ&லா� ஒ�றாக� ேச���  
பிறவியி&லா நிைல அைட9� மா�%க�ைத�தா� �<நாத� அ�த  பாதரச�ைத 
ைவ�� இரசமணியாக% கா1:னா�. 

�<நாத� ைப�திய%கார� ேபா& இ<%�� ெபா#� அவ<ட� பழகியவ�க� 
எ&லா� த�க� ெச�9� நிைலகைள  பாதரச�ைத ைவ��� ெசா&லி% 
ெகா!�தா& அைத ைவ��% ெகா,! இைத  பா<�க�… அைத  பா<�க�… 



எ�ெற&லா� உட& ஆைச ெகா,! (இ�)�) ெசா&லி% 
ெகா,:<%கி�றா�க�. 

ஏென�றா& இரசமணியி& பல ச��%கைள� ேச���� ேச��� த�க�ைத� 
ெச�� வி1டா& சிரமமி&லாம& வாழலா� அ&லவா. இ ப: ப1ட ஆைசக� 
வ��வி!கி�ற�. 

ந� வா=%ைகயி& ஒ<வ� ஒ�) ெசா&லிவி1டா& அைத% ேக1ட�ட� ந� 
மன� ம�கிவி!கி�ற�. அ�த மனைத ம�காம& இ<%க� ெச�ய எ�ன 
ெச�ய ேவ,!�…? 

அத�காக ேவ,:�தா�.., �<நாத� “மனைத� த�கமா%��…” நிைலகைள� 
ெசா�னா�. என%�% �<நாத� ெகா!�த� 

1.உண�ைவ எ&லா� ஒளியா%கி 
2.ஒளியி� த�ைமயாக 

3.இ�த இரசமணியா%க ேவ,!� 

4.உண��க� அைன�ைத9� உயி<ட� ஒ�ற� ெச�� உ�க� உயிைர 
ஒளியாக ஆ%�வ� தா� இரசமணி. 



 



 

எ7லாவ(ைற9# நா ெவ�ட ெவளி�சமாக� (PUBLIC) ெசா7ல ;6யா� 

  

இ�த  பிரபHசேம அழி9� த<ண�தி& இ<%கி�ற�. ஆனா& உயிர6 
எ ெபா#�� அழிவதி&ைல… அதாவ� பிரபHச�தி& உயிர6வாக� ேதா�றி 
வி1டா& அ� எ�)ேம அழிவதி&ைல. 



உயிர6வாக உதி�த பி� ?#விலி<�� மனிதனாக வ<� ெபா#� 
எ�தைனேயா ேகா: உட&கைள% கட�� தா� வ�தி<%கி�ேறா�. 
இ<�தாB�… 

1.இ�த உடைல வி1!� ெச�றா& “கைடசி நிமிட�தி&” எ�த ேவதைன 
ெப�றேதா 

2.உயிDேல இ�த ேவதைனயி� �: ? இ<�� ெகா,ேட இ<%��. 
3.நரகேலாக�ைத அ7பவி%க ேவ,:யதி<%��. 

உடலி& இ<%�� ெபா#� மகDஷிகளி� அ<� ச%திகைள எ!�� அைத 
மா�றலா�. உட& இ&ைல எ�றா& மா�ற F:யா�. இைத �<நாத� 
ெதளிவாக% கா1!கி�றா�. 

ஆைகயினா& அ�த மகDஷிகளி� அ<� ச%திைய  ெபற� ெச�வத�� 

1.எ&ேலா<%�� அ� கிைட%க ேவ,!� எ�) ந> ஏ��� ெபா#� 

2.அ�த� ச%திைய Fதலி& ந> ெப)கி�றா�. 

இைத  ேபால உ�ைன� சா��தி<%��… �< 8தான�தி& ேசர% 
L:யவ�கA� இ�த உண��கைள  ெப�றா�க� எ�றா& அவ�கA� 
உ�ைன  ேபா�) வள��சி ெப)� த�ைம வ<கி�ற�. 

ஆைகயினா& ஆ9� கால ெம�பராக அ�க� வகி%�� அைனவ<� இைத  
பதிவா%கி இைத நிைனவா%கி% ெகா,! வ<வ� ந&ல�. 

உபேதச�தி� உண��கைள எ�தைனேயா _&க� \ல� 
ெவளியி1:<�தாB� அதிேல F#ைமயாக% ெகா!%க F:யவி&ைல. 

இ ெபா#� அ�த உய��த ச%தி ஆழமாக உ�கA%�� பதிவா%க ப!கி�ற�. 
இ�த  பதிவி� நிைன� ெகா,! உ,ைமகைள ந>�க� பிD�� எ!�� 
உ�க� வா=%ைகயி& ந& வா=%ைக வா=�திட உத��. 

“எ&லாவ�ைற9� நா� ெவ1ட ெவளி�சமாக� (PUBLIC) ெசா&ல F:யா�…” 

பா�%கிேறா� அ&லவா. எ�தைனேயா ேப� வ<கிறா�க�. வ�� எ�தைனேயா 
நிைலகளி& அவரவ�க� ெசௗகDய�தி�� எ!��� ெச&கி�றா�க�. 

ஆகேவ… உ,ைமயி� இய%க�ைத உண��� 

1.பிறவியி&லா நிைல அைடய ேவ,!� எ�) வ<பவ�கA%� இ�த� 



ச%திைய% ெகா!�ேதா� எ�றா& 

2.அவ�கA� வா=வா�க�… அவ�க� உண�� அவ�க� அ<கி& உ�ேளா<%�  
ப1! அவ�க� இ<ைள  ேபா%க�� ெச�வா�க�. 
3.அதனா& இ�த உலகி��� ஒ< ந&ல பய� உ,! எ�பத��� தா� இைத� 
தனி�� 

4.தனி ப1ட Fைறயி& ஆ9� கால ெம�ப�கA%�  பதிவா%�கி�ேற�. 

இ�த உலகேம இ<� P#� ேநர�தி&… பிரபHசேம சித),! ேபா�� 
த<ண�தி&… ஒCெவா< ெநா:யிB� அக8திய� கா1:ய அ<� வழியி& 
ேநர�தி& அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளிைய நம%�� 
வள���% ெகா�ள ேவ,!�. 

வா=%ைகயி& எ�தைன ச�கட�க� வ�தாB� அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� 
ச%திைய� �! பாக ைவ�� அைத  பிள�� வி1! நம� பயண� பிறவி&லா  
பயணமாக அ�த ச தDஷி ம,டல எ&ைலைய அைடய F:9�. 

அத��� தா� இைத உபேதசி%கி�ேற�…! 



 

மனித உடேல ஒ� கா)Uப#… அதி7 இய, # ச,தியான உயிேர நா 
(நா)) 
  

வி,ணிேல ேதா�)� உயி�� த�ைம அ6%களாக  ?வி%�� வ�� உட& 
ெப�றாB� இ�த� ச;ர வா=%ைகயி& ெம�ைய உணர� தைல ப1டா& 



1.த�7�ேள ஒளி நாத�ைத% L1: ஒளியாக% கல%க 

2.ஒலி நாத வி��%கேள ேதைவ. 

ஒலி நாத வி��%கைள  ெப)� வழிைய அறி��… அத� வழி நட��… 

அத��Dய இட� ேச<� த�ைமகளி& வ >Dய�ைத% L1:� 

1.தன%�க�த ஒலி நாத�ைத� தாேன ஈ���� ேத:% ெகா�A� 

2.அ�த ஒலி நாத�ைத  ெப)� அ�த�த உயி�� த�ைம அ6%கைள9� த� 
வழியி& வழி நட�தி ஒலி நாத வி��%களாக மா�றி 
3.அதனத� அமில �ண நிைல%ெகா ப வ >Dய நிைல ெகா,! ஒளி நிைலயாக 

4.ந1ச�திர�களாக ேகாள�களாக  பைட%�� ச%திைய வள��தா& அ� ஆதி 
ச%தியி� ச%தியாக அ�த� ச%தியி& தா� கல%��. 

இத� உ,ைம வழிதனி& ெசய&ப1!� தன%�க�த அமில �ண வழி வ >Dய� 
ெகா,டவேர “கா,[ப Fனிவ� எ�ற மகா�…! 

ெபௗ<ஷ� எ�ற எ�ற ?<ஷா��த த�ைம வ >ர �ணமாக� ெசய& 
ெகா,டாB� ேகாப நிைலைய வள���% ெகா,ட நிைலயி& ஆ�மாவி� 
அமில Fலாமாக வள��த பிற� அத� வி�தியாச�ைத உண��� ெகா,டா�. 

ேகாப�ைத மா�றி� சம ப!��� “சா�தமான வ >ர �ணேம ஒளி நிைல ெப)� 
மா�%க�…!” எ�)� அ�த Dஷிகளி� ச%தியி& த�ைன� ேச�%�� எ�)� 
ெதளிவாக உண��� ெகா,டா� கா,[ப�. 

தா� ச%தியி� L1! அமில ச%திேயா அ&ல� Dஷி ப�தினி எ�ற (மைனவி) 
ச%தியி� ஆ�ம கல ேபா தா� மாமகDஷியாக ந�ைம ஆ%�� எ�ற 
உ,ைமைய உண��தா�. 

அதனி� உ��தலாக மகDஷி எ�ற நிைலைய அைட�ேத த>ர ேவ,!� எ�ற 
எ,ண உ)திேய பி� ஐய பனாக… ஐய ப Fனிவராக…! வள��� அ�த Dஷி� 
த�ைம அைட9� நிைல ெப�)வி1டா�. 

அ�) கா,[ப Fனிவராக இ<�� ெப�ற ஞான�தி� த��வ�தி& த� 
வள� ைப� தா� வள��� அத�காக% க,! ெகா,டேத சரணேகாஷ 
நாத�தி� ஒலி (சரண� ஐய பா…!). 



1.மனித உடேல ஒ< கா,[ப�. 
2.அதி& இய%�� ச%தியான உயிேர நா� (நா,). 
3.உயி� இ&ைல எ�றா& உட& ஏ�..? இய%க� ஏ�..? நா� ஏ�..? 

4.இ�த� த��வ�ைத% கா1: நா�(,) ஏ�)த& எ�ற இைண ?� ெசயலி& 

5.உயி<ட� ஆ�மாைவ� ெதாட�?ப!��� ப%�வ�ைத% கா1:னா� கா,[ப 
Fனிவ�. 

(நா�.. நா�…! எ�) எ&ேலா<� ெசா&கிேறா�. அ�த நாேன இ�த 
நாணிலி<�� வ�த� தா�. ஆனா& நா� எ�) ெசா&லி உ� நி�) இய%�� 
உயிைர மற�த நிைலயி& “உடைல�தா� நா�…!” எ�) ந�பி கைடசியி& 
உயிைர9� ஆ�மாைவ9� அறியா� அைத% கா%கா� மீ,!� மீ,!� உட& 
ெப)� நிைல%ேக இ<A%�� ெச�) வி!கி�ேறா�) 

உயிைர9� ஆ�மாைவ9� ெந<�கி� ேச��� உயிரா�மாைவ (த�ைன) 
மீ1:!� ஒலி நாத ஒளியாக% கா,[ப� எ�ற L1! இய%கமாக வ >Dய 
எ,ண உய� நிைல%�� த�ைன� தயாரா%க ேவ,!� எ�றா�. 

1.உயிDைன மீ1!� ஒலி நாத�ைதேய “நாணி� ஒலி” எ�)� 

2.அைதேய உயி� நாத கீதமா%கி அ�த வழியி� ெதாட�பி& ெதாட��� மீ1!� 
ெபா#� 

3.எ#� ஒலி நாத� “சரண�…!” எ�) உயி� பி பதாக% Lறி 
4.ந� உயி<ட� ஒ�றி!� ெஜப�ைதேய சரண� எ�ற சரணாகதி� த��வ�ைத 
ெவளி%கா1:னா� கா,[ப மகDஷி. 

ஐய ப� ெப�ற ேபD�ப இரகசிய� இ�த ேஜாதி� த��வ� தா�. 

அதாவ� உடலி& உ�ள அ�தைன உயிர6%கைள9ேம ஒளி நிைல ப!�தி� 
ச;ர�ைதேய ஒளியா%கி உயி� ஆ�ம% கல பி� ேஜாதி 8வdபமா%கி% 
ெகா,டா� ஐய ப�. 

தன%�� எ ப:  ேபெராளியாக மா�றி% ெகா,டாேரா அ�த அ�தைன 
உயிர6%கைள9ேம 

1.ஆ�ம பி�ப ஒளி% கதி�களாக  பிD�� வானி& ஒ�)ப!�தி 
2.த� ஆ�ம ேஜாதிைய எ&ேலா<%�� கா1:னா� ஐய ப� 

3.அ�த ஐய ப ேஜாதிேய நா� கா6� “ஆகாய ேஜாதி…!” 



ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

ந�ைம அறியா� இய%கி% ெகா,:<%�� த>ய “ஊ=விைனகளிலி<�� 
வி!பட” நா� எ�ன ெச�ய ேவ,!� 

ந� உடலி& வ<� ேநா�கைள விHஞான அறி� ப: சில ம<��கைள% 
ெகா!��� த!�� நி)��கி�ேறா�. ஆனா& ேநா� உ<வாவத��% 
காரணமான நிைலகைள F#ைமயாக மா�ற F:யவி&ைல. 

காரண� எ�ன…? 

நா� உ�)  பா�%�� உண��கைள% க,ணி& உ�ள க<விழி “ஊ=விைன” 

எ�ற வி�தாக ந� விலா எB�?களி& பதிவா%கிவி!கி�ற�. 

ஊ=விைன எ�றா& இய%க�. 

உதாரணமாக நம%� ேவ,:யவ� ஒ<வ� ேவதைன ப!கிறா� எ�றா& 
அவைர உ�)  பா�%கி�ேறா�. அ ெபா#� நா� Eக��த உண��க� 
க<விழியா& பதிவா%க ப1! ஊ=விைன எ�ற வி�தாக  பதிவாகி 
வி!கி�ற�. 

அ ெபா#� அவ<%� உதவி ெச�ய ேவ,!� எ�) எ,6கி�ேறா�. அத� 
உண�� ப: இய%கி அவ<%� உதவி9� ெச�கி�ேறா�. 

ஆனா& அவ� உடலி& விைள�த வி�ைத நம%�� பதிவா%கிய பி� அ� 
எ�ன ெச�9�…? 

அ� வலிைமயான வி�தாக இ<%�� ெபா#� அவ�க� ப1ட ேவதைனைய% 
கவ��� அவ�க� உடலி& ேநா�க� உ<வா%கிய� ேபால ந� உடலிB� 
ேவதைனைய உ<வா%�� அ6%க� ெப<கி வி!கி�ற�. 

அ�தைகய அ6%க� ெப<கியபி� நம%�� உட& நல% �ைறவாகி�ற�. 
அ ெபா#� ம<�� ெகா!�� ேநாைய� த!��% ெகா�கி�ேறா�. 

இ<�தாB� க<விழியா& கவர ப1! விலா எB�?களி& பதிவான ஊ=விைன 
எ�ற வி�ைத அழி%க F:யா�. ந� உடலி& மானி1ட� ேபா�) 
�<�ெதB�? இ<%கி�ற�. 



நா� ேவதைன ப1ட உண�ைவ விலா எB�?களி& பதிவா%�� ெபா#� அ� 
இ#%��. அ ெபா#� அ�த ேநர�தி& பா��ேதா� எ�றா& 
“பட…பட…பட…பட..,” எ�) �:%��. 

1.ஒ< அதிகமான ச�ேதாஷ� ஆனாB� படபட ? வ<�. 
2.பயமானாB� அ�த உண��சிக� வ<�. 
3.எைத ஆைச ப!கி�ேறாேமா அ� கிைட%�� எ�) இ<�தா& அ�த  
படபட ? வ<�. 

இ�ைற%� தD�திரமாக இ<%கி�ற� எ�) ைவ��% ெகா�A�க�. “ஒ< 
இல1ச dபா� பD@ வி#�த�..!” எ�) ேக�வி ப1டா& உ�க� இ<தய� 
�: ைப  பா�%கலா�. 

அ�த ஆைசயி& ேவகமாக வ<கி�ற�. அ ெபா#� உ�க� மனைத% 
க1! ப!�த F:யவி&ைல. 

இ�ெவ&லா� அ�த�த நிக=�சிகைள� ெசா�ன உண�ைவ  பதிவா%கியபி� 
அத� உண�ைவ% கவ��தாB� உயி<%�� ப1ட�ட� சில<%� மய%கேம 
வ��வி!�. 

“இ&லாதவ�கA%�� தி[ெர�)… பண� கிைட%கி�ற�” எ�) வ�தபி� 
அைத� தா��� இய&ப�) அ�த இ<தய�கAைடய “நர�? ம,டல�க�.., 
சிைத�� வி!கி�ற�…” 

அ&ல� 

1.அ�த உண��சிவச ப1! ேவக� �: பாக எ!%�� ெபா#� 

2.இ<தய�ைத இய%�� சி) \ைள பாக�க� இத7ைடய அ#�த� 
அதிகமான பி� 

3.கட�தி� ெச&B� நர�? ம,டல� ஒ< ைச%கி� 1Wபி& ெகாHச� 
பலவ >னமானா& ஒ< பl� மாதிD உ பி எ ப: ெவ:�� வி!கி�றேதா 

4.இைத  ேபா& சி) \ைளயி& உ�ள நர�? ம,டல�களி& அ� 
ெவ:��வி!�. 
5.பிற� ைவ�தியேம இ&ைல… மரண� தா�. 

இைதP ேபா�) ஆைசயி� அள�க� ெப)� ெபா#��.., நம%�� ேவதைன 
எ�ற உண�� வ<� ெபா#�� இ�த மாதிD ஆகிவி!கி�ற�. 



இைதெய&லா� ந>�க� ெதD�� ெகா�ள ேவ,!�. ஏென�றா& நா� யா<� 
தவ) ெச�யவி&ைல. 

ப,?� பD�� ஈைக9� ெகா,! பிற<ைடய �யர�கைள நா� ேக1!ண��� 
அவ�கA%� நா� உதவி ெச�தாB� 

1.அவ�கAைடய வலிைமயான உண��க� ந� உடB%�� ஊ!<வி 
2.ந� ந&ல �ண�கைள� ெசயல�றதாக மா�றி% ெகா,ேட9�ள�. 

�<வ ந1ச�திர�ைத எ,ணி ஏ�கி அதிலி<�� ெவளி ப!� ேபர<� 
ேபெராளிைய  ெபற ேவ,!� எ�) தி<�ப� தி<�ப ந>�க� எ,ணினா& 
உ�க� விலா எB�?கA%�� ஊ=விைன எ�ற வி�தாக  பதிவாகி�ற�. 

அதனி� வலிைமைய நா� L1:% ெகா,ேட வ�தா& அ�த வலிைமயா& 
நம%�� F�திய நிைலக� இ< பி7� இ ெபா#� ேச�%�� �<வ 
ந1ச�திர�தி� உண��க� அைத மா�றி அைம%�� ச%தியாக அத�� 
அ<கிேலேய (ஏ�கனேவ பதிவான வி�தி��) உ<வா��. 

1.�<வ ந1ச�திர�தி� கண%�க� Lட% Lட ஏ�கனேவ உ�ள த>ைமயி� 
நிைலக� சி)��வி!கி�ற�. 
2.த>ைமகளி� வலிைமைய% �ைற�� ந�ைம ெச�9� கண%காக மா�றி% 
ெகா�கி�ேறா�. 
3.அதாவ� த>ைம ெச�9� வி��%கைள ந�ைம ெச�ய%L:ய வி��%களாக 
மா�)கி�ேறா�. 

உதாரணமாக �ழ�? ைவ%கி�ேறா� எ�றா& மிளகா� தனி��% காரமாக 
இ<%கி�ற�, அைத  ேபா�ற ம�ற ெபா<�கA� அதனத� @ைவகைள% 
ெகா!%கி�ற�. நா� ெதD�� ெகா�கி�ேறா�. 

எ&லாவ�ைற9� சம ப!�தி அத� உண��கைள� @ைவயாக மா�றி% 
ெகா�கி�ேறா�. 

ேவதைன ப!கி�றா� ேகாப ப!கி�றா� ெகாதி பைடகி�றா� ெசா�னப: 
ேக1க மா1ேட� எ�கிறா� ஏமா�)கி�றா� எ�ற உண��கைள எ!��% 
ெகா,டா& நம%�� பதிவாகி அதனி� உண�வி� இய%கமாக ந�ைம 
மா�)கி�ற�. 



அைத எ&லா� நா� மா�ற ேவ,!�. �<வ ந1ச�திர�தி� உண��கைள% 
கல�� அைவகைள மா�ற F:9�. அைத� @ைவயாக மா�றி% ெகா�ள 
F:9�. 

உ�களா& F:9�, உ�கைள ந>�க� ந�?�க�. 

 



 

உயி�ட ஒறி வாழ ேவ)*# எ� பி@ய�ப�டவ�க5, � தா 
இைத உபேதசி,கிேறா# 

  

வியாழ� ேகா� இ�த  பிரபHச�தி& உயிர6 உ<வாவத��% �<வாக 
இ<%கி�ற�. மனிதனாக வள� பத��� உயிர6%கைள வள� பத��� 
வியாழ� ேகாேள காரணமாக இ<%கி�ற�. 



அதனா& தா� வியாழ� ேகாைள% “�<” எ�) ெசா&வ�. இைத  ேபா& 

1.27 ந1ச�திர�களி� உண��களி& மனிதனான பி� ஒ<%கிைண�� மனிதைன 
உ<வா%�கி�ற�… அ� தா� நவமி. 
2.மனித� F#ைமயாக ஆவத�� இ�த 27 ந1ச�திரேம \ல காரணமாக 
இ<%கி�ற�. 

எ�தைனேயா ெச: ெகா:களி& அைத� ேச��தாB� அ� சி)க� சி)க� சி)க� 
சி)க� ேச��� இ�) PDய� எ ப: ஒளி%கதிராக ஆனேதா அைத  ேபா& 
மனிதனி� ஆறாவ� அறி�… “ஒளியாக� ெதளி�தி!� இ�த உண��க�” 

நம%�� விைளகி�ற�. 

PDய� பாதரச�தா& ேமாதி விஷ�ைத  பிD��வி1! ஆ�த 
அ6%கதிDய%க�க� ஒளியாக மாறி அ� எைத% கவ��� ெகா,டேதா அத� 
அறிவாகேவ அ� இய%�கிற� “இய%க அ6%களாக…” 

இைத  ேபா& தா� மனிதனி� நிைலகளி& ஆறாவ� அறி� (ஒளியி� 
அறிவாக) கா��திேகயா எ�) வள��த�. இைத� ெதD�� ெகா�ள ேவ,!�. 

�<நாத� என%� எ ப: இைத எ&லா� ெதDய� ெச�தாேரா இைத  ேபால 
ஆ9�கால ெம�பராக இ<%க ப!� ெபா#� 

1.நா� எ ப: வள��ேதா�… இனி எ ப:  பிறவி இ&லா நிைல அைடத& 
ேவ,!�…? எ�) 

2.இைத� ெதD�� ெகா,டா& நா� எளிதி& அ�த� ச%திகைள  ெபறலா�. 
3.இைத ெவளியிேல அதிகமாக� ெசா&ல F:யா�… ஆ9� ெம�ப�கA%�� 
தா� இ�த உ,ைமைய� ெசா&ல F:9�. 

இைத  பதிவா%கி வி1டா& உ�க� நிைன� ச தDஷி ம,டல�தி� பா& 
ெச�) இ�த வா=%ைகயி& அ!��  பிறவியி&லா நிைல அைடவத�� 
உத��. அத��� தா� உ�கைள ஆ9� கால ெம�பராக ஆ%கிய�. 

எ�)ேம கா��திேகயா எ�) உ�க� உண��க� உயி<ட� ஒ�றி ஒளியி� 
உண�வாக 

1.அ�த� �<வ ந1ச�திர� எ ப: உ<வானேதா 

2.அத� உண�ைவ எ!�� ஒளி உடலாக  ெபற F:9�. 



�<நாத� கா! ேமட&லா� அைலய� ெச�தா�. அவ� ெசா�ன நிைலகைள 
எ&லா� ெதD�� ெகா,ட பி� தா� உ�கA%�� இைத  ேபாதி ப�. 

�< என%� எ ப:% கா1:னாேரா அைத எ&லா� ந>�க� ெபற ேவ,!� 
எ�) தா� ெம�ப�கA%� “உயி<ட� ஒ�றி எ�)� வாழ ேவ,!� எ�) 
பிDய ப1டவ�கA%�…” இைத நா� ெசா&வ�. 

பிDய� இ&லாதவ�கA%�� ெசா�னா& இ�த உடB%� எ�ன ேவ,!�…? 

அ� ேவ,!�… இ� ேவ,!�… எ�) தா� ேபாவா�க�. யா� ெசா&வைத 
மற�� வி!வா�க�. 

ஆகேவ ஆ9� கால ெம�ப�க� அைனவ<� இ�த உடB%�  பி� பிறவி 
இ&லாத நிைல அைடய ேவ,!�. 

இ�த� PDய� அழியலா�… பிரபHச� அழியலா�. ஆனா& �<வ ந1ச�திர� 
அழியா� அத� ஈ� ? வ1ட�தி& இ<%�� ச தDஷி ம,டலF� அழியா�. 

அத7ட� நா� ஐ%கியமாக ேவ,!�…! 



 

Eவாச�தா7 த4ைமகைள ந4,க ேவ)*#… ெஜப�தா7 ஞான�ைத� ெபற 
ேவ)*# 

  

ஆகாயலி�க� எ�ப� ஆகாய உயிர6… வி,6� ஒ!�கி வி,ணி& 
பைட�� வி,6� வா=வ�. 
1.அத� ஈ� ? @ழ�சியி� ச%தியாக 

2.த�7� கல�� வா=வா�� (வா=%ைக) த�ைமயி� ெசய&பாேட “நடன�…!” 



அத� ஒலி நாத அைச�களி� த�ைம Fத�ெகா,ேட வானியலி� 
உயிர6%க� காரண காDய�க� ெசயலாகி�றன. 

அேத @ழ�சி� த�ைமக� தா� ?வியியலிB� உயிர6%க� த� த� 
வள��சியி� ெசய& ெகா,! அேத பDணாம வள��சியி� F:வி& மனித� 
வைரயிB� ெசயB%� வ<கி�ற�. 

அ�தைகய த�ைமையேய ஆன�த% களி நடன� ெச�வதாக.. அைசவதாக% 
கா1:ய “உயிDய& த��வ மகDஷிக�…” த� ெசய&பா1ைட% ெகா,ேட 
மனித ச;ர�தி& ச%தி ெபற� ெச�வி%�� Fைறகைள ேயாக மா�%கமாக�� 
தியான வழி மா�%கமாக�� வழிகா1:னா�க�. 

ேயாக மா�%க� எ�ப� நா� @1:% கா1!� இ�த� தியான நைட Fைறயி& 
உ�ளட�கி� ெசய&ப!வைத9� இ�த� ெசயலி� ெதாடDனா& 

1.வி,6%�� ெச&B� த��வ \லகாரண அட�கைள (மைற�த ெபா<� 
த�ைம) 
2.F�திைரயாக% (காDயா��த விள%க� த�ைம) ெகா,! சிவ நடனமாக% 
கா1:னா�க�. 

நடன�தி� ராஜா (நடராஜ�) எ�) கா1:ய உயிDய& த��வேம பதHசலி 
ேயாக P�திர விள%கமாக�� அைத% க,! ெகா,! த� உயிரா�மா ெப)� 
ஞான� த�ைம%� 

1.@வாச�தினா& ெப)� ச%திக� அைன�ைத9� @1:% கா1: 

2.அைவகைள F�திைரகளாக% (ேயாக – நா1:ய) கா1:னா� பதHசலி. 

@வாச�தி& வ<� உண��களி� அதி த>விர Fர,பா1!� த�ைமகைள 
Fயலகனாக% கா1: அைத மிதி��� �வ�ச� ெச�வதாக�� கா1!கி�றா�. 

கிள��ெத#� உண��கைள% க1! ப!���… 

1.அ�த% க1! பா1!� த�ைமகA%ேக Fதலிட� த�� 

2.அத� பி�னணியி� த��வ�ைத விள%கி% கா1!� P�திரதாDேய பதHசலி 
Fனிவ� ஆவா�. 

பதHசலி Fனிவ� த� அ7பவ ஞான வள��சியி& ெப�ற தனி� த�ைம� 
த��வ�ைத… விள%கெவா,ணா அ�த அதிஅ�?தமான உயிDய& 



த��வ�ைத… “நடராஜராக…” உ<வக ப!�தியி<�தாB� அைத எ&லா� மா�றி 
வி1டா�க�. 

எ�த ெம� ஞான�தி� த��வ�ைத உலகி�� மகாமகா�க� த�தனேரா 
அைத% கைட பி: பதிB� ெசய&பா1:B� Pனிய�ைத% கைட பி:��.. 
வியாபார ப!�தி… ெவ)� வாயள� ம�திர� ெசா�கைள� ெசா&லி% 
ெகா,!… ப%தி எ�ற வழி%� Fதலிட� த�� இ�) ெசய&ப!வ��� 
நடராஜD� வி�ைதேய…! 

பதHசலியா& உ<வா%க ப1ட நடராஜD� உ<வ�ைத  பா��தா& 

1.ஆகாய க�ைக எ�) தைலயி& ஆதி ச%திைய உயிDய& ?வியிய& 
த��வமாக% கா1: அைவகளி� \ல�ைத “ெவ1ட ெவளியான ஆகாயமாக% 
கா1:னா� – சித�பர இரகசிய�…!” 

2.உயிர6வி��� இய��� உயி� எ�பைத நாகமாக% கா1: அத� விஷ� 
க,ட�திB� (க#�திB�) அFதமாகிய பிைற� ச�திர� ெந�றியிB� கா1: 
இ<வித� த�ைமகA� ெசய&ப!� எ�) உ1ெபா<� ப!�தி9�ளா�. 
3.உய��திய கர�தி& அ%கினி எ�)� ேஜாதி� த��வ� எ�)� 

4.அ6வி� @ழ�சியி� அைசவி� ஒலி நாத�ைத% கா1ட உ!%ைகைய9� 

5.ச;ர கதியி& ெசய&ப!� உயிர6வி� ெசய&பா! ெபற ேவ,:ய �ண� 
சா�த� எ�பைத% கா1ட ஒ< ைகயி& மாைன9� 

6.ச�ஹD%க ேவ,:ய ���ண�கைள அத� உண��கைள அ�) கா1ட 
இ�ெனா< ைகயி& ம#வா9த�ைத9� 

7.உட& ெச<%காகிய மத�ைத ந>%க ேவ,!� எ�) யாைன� ேதாைல  
ேபா1!� 

8.��% �ணமான ேகாப�ைத ந>%க ேவ,!� எ�) ?லி� ேதாைல9� 
அணி�தவ� எ�) உ<வக ப!�தினா� பதHசலி. 

அேத ேபா& உண��களி� (உண��சிகளி�) அதிேவகமான த�ைமைய 
Fயலக� எ�) கா1: அைத� த� கால:யி& ைவ��� �வ�ச� 
ெச�ய ப!வதாக% கா1!கி�றா�. 

இட%கர� யாைனயி� �தி%ைக ேபா& ந>,! “ஹ8த F�திைர” எ�ற 
பா��ப!�தி 
1.@வாச�தா& த>ைமகைள ந>%க ேவ,!�.. ெஜப�தா& ஞான�ைத  ெபற 
ேவ,!� எ�பைத ஹ8த F�திைரயி� ேம& அபய F�திைரயாக% கா1: 

2.இட� காைல� M%கி நா1:யமா!� பாவைன ப!�தி வல� நாசி� 



�வாரமாகிய “PDய கைல…” எ�ற @வாச� ெபற ேவ,:ய ஓ1டகதிைய 
நி�சய ப!�தி% கா1:னா� பதHசலி. 

@வாச அைலயா& ெபற ேவ,:ய வ >Dய�ைத9� ஒ<மி�த @வாச�ைத9� 
@1:% கா1:டேவ ஹ8த F�திைரயாக% கா1: அத� வழியி& ச%தி ெப)� 
உயிரா�மா “ஆன�த% களி நடன� ?D9�… ேஜாதியி& ஒ!���…!” எ�) 
ஆகாய லி�கமாக% கா1:னா�. 

சித�பர� (சி�ற�பல�) எ�ற ச;ர�தி& ெசய&ப!� அ�தைன உயிர6%கA� 
உயிரா�மாவி� ச%திைய  ெப�) ேஜாதி%�� கல%�� சிவமாகிய ச%தி%�� 
ஒ!��� எ�பேத “தி<%ேகாவி& ரகசிய�…!” (ச;ர ரகசிய�). இCவா) 

1.உயிDயலி� P1சம ரகசிய�ைத அறி9� உயிரா�மா 

2.”களி நடன� ெகா,! ச%தி ெப)�…!” எ�பைதேய நடராஜ� நடனமாக% 
கா1:னா�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

ைதய& ேவைல பா� பவ�கA� சில வைகயான பி�ன& ஆைடகைள 
ெந�பவ�கA� இ<%கி�றா�க�. 

ந�மிட� ேபசி% ெகா,!தா� இ< பா�க�. ஆனா& பழ%க ப!�தி 
ைவ�தி< பதா& அவ�க� ைகக� த�னாேலேய ேவைல பா���% 
ெகா,:<%��. 

ேந��தியாக� ைத பா�க�… பி�7வா�க�. அவ�க� ைத�த ஆைடக� சீராக 
இ<%��. பி�ன& ஆைடகA� ந�றாக இ<%��. 

ஆனா& பழ%கமி&லாதவ�க� பா���  பா���� ைத�தாB� பி�னினாB� 
ேநராக வரா�. ேகாண& மாணலாக  ேபா�% ெகா,:<%��. 

மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவ� கா1:ய அ<� வழிைய நா� (ஞான�<) 
கைட பி:�ேத�. நா� ப:�த� \�றா� வ� ?தா�. அ� Lட 
F#ைமயாக  ப:%கவி&ைல. 

�<நாத� �<வ ந1ச�திர�தி� உண��கைள என%�� பதிவா%கினா�. அவ� 
ெசா�ன Fைற ப: அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளிைய 
என%�� வள���% ெகா,ேட�. 



எ ப: ப1ட த>ைமக� வ�தாB� அைத மா�றி அைம%க F:கி�ற�. எளிதி& 
த>ைமகைள அக�)� நிைலகைள  ெப�ேற�. ஆகேவ 

1.என%�� த>ைமக� ?கா� த!��% ெகா�வ�� 

2.உ�கA%�� த>ைமக� ?கா� த!%�� ச%தியாக அ�த அ<� உண��கைள 
ஊ1!வ�� எ�னா& F:கி�ற�. 

ந>�கA� பழகி% ெகா,டா& நி�சய� உ�களா& F:9�. 

உ�க� வா=%ைகயி& பல த>ைமக� வ�தாB� த>ைமகைள  ப�றி� ெதD�� 
ெகா,டாB� அவ�கA%� உதவி ெச�தாB� அ�த� த>ைம எ�ற உண��க� 
உ�கA%�� வளரா� த!%�� “உபாய�ைத�தா�…” ெகா!%கி�ேறா�. 

இைத ந>�க� பதிவா%கி% ெகா,டா& இ�த உண�வி� த�ைம உ�கA%�� 
ெசயலா%�கி�ற�. 

இ�) ஒ< க� W1ட� \ல� ஒ< இய�திர மனிதைன உ<வா%�கி�றா�க�. 
இய�திர மனிதைன உ<வா%கியபி� அைத ைவ��  பல வைகயான 
ேவைலகைள� ெச�ய ைவ%கி�றா�க�. 

உதாரணமாக இ�ேக � ைபக� வி#��வி1டா& அைத% க,டபி�… 

“எெல%1ரானி% ஆகி” உடேன அ�த% � ைபைய உறிHசி எ!��% 
ெகா�கி�ற�. 

� ைப இ&ைல எ�றா& ேபசாம& ேபா�வி!கி�ற�. 

அேத சமய�தி& “தன%� ஆகாதவ� வ<கிறா�…” எ�றா& பண  
ெப1:ையேயா ம�றைதேயா தி<!� ேநா%க��ட� வ<கி�றா� எ�றா& 
“அ� எெல%1ரானி% ஆக மா�றி” எதிD வ<கி�றா� இைத உைட%க  
ேபாகி�றா� எ�) “அறிவி ?” ெகா!%கி�ற�. 

ஏென�றா&… மனிதனா& ெச�ய ப1ட இய�திர� எெல%1ரானி% \ல� 
இ�தைகைய உண��கைள� ெசய&ப!��கி�ற�. இைத  ேபா�) தா� 

1.உ�க� உயி� “எெல%1D%”. 

2.Eக<� உண��க� “எெல%1ரானி%” (உண��சிகளாக மா�)கி�ற� உயி�) 



இ<ைள ந>%கி ஒளியான உண�வாக மா�றி% ெகா,டவ�க� மகDஷிக�. 
அ ப: ப1ட உய��த அ#�த�ைத% ெகா,ட மகDஷிகளி� அ<� 
உண��கைள உ�கA%�� பதிவா%�கி�ேறா�. 

அ ெபா#� உ�க� நிைனவிைன� சிறி� L1:னா& (எெல%1ரானி% 
அ#�த�ைத% L1:) மகDஷிகளி� உண�வி� அ#�த� பிற<ைடய பைகைம 
உண��கைள உ�கA%�� வராதப: த!��% ெகா�ள F:9�. 

அ�த� ச%தி ந>�க� ெபற ேவ,!�. 

உ�கைள இய%�வ� உயி� ஈச�. Eக��த உண�வி� த�ைம உ<வா%�வ� 
ஈச�. 

உ<வா%�வ� ஈச� எ�) ெதD�� ெகா,ட பி� ேவதைனயான உண��க� 
உயிDேல ப1டா& நா� எைத� ேச��ேதாேமா அத� வழியி& தா� அைழ��� 
ெச&B�. 

ஆனா& அ�த� த>ைமகைள ந>%க ேவ,!� எ�) எ,ணினா& அத� வழியி& 
ந�ைம அைழ��� ெச&B�. 



 



 

ந# உடலி7 உ0ள அ�தைன உயிரV,கைள9ேம ஒளி ச,தியான 
ஆகார�ைத உ)ண ைவ,க ேவ)*# 

  

த� உயி� ச%திைய வB%L1ட ச;ர� கிைட%க  ெப�ற இ�த% கால 
க1ட�தி& உ,ைமைய நா� உண��� 



1.“உலேகாதய நா�…” எ�ற நிைலைய வி!�� 

2.“பர பிர�மமாகிய நா�…!” எ�ற நிைல ெப)� வழி அறி�திட ேவ,!�. 

த� உயி� ச%தி%� ஒ�த ஆகார நிைல வழி அைம��… ச;ர�தி& இ<%�� 
அ�தைன உயிர6%கைள9ேம ச%தி ெபற� ெச�9� மா�%க� அறி��… அ�த 
எ,ண வழி� ெதாடD& 

1.ப@%கA%காக வ@வா…? 

2.வ@வி�காக  ப@%களா..? எ�ற ேக�வி எ#�� ெபற ப1ட ஞான வழி� 
ெதாட� தா� 

3.“ேகாவ��தனகிDைய% �ைடயாக  பி:�தா� ேகாபால�…!” எ�ற த��வேம. 

க,ண� எ�ற உயி� ச%தியி� வBைவ% கா1: வ@வாகிய ஒளி� ச%திைய 
அத7�ேள கா1:% “ேகாபால�…!” எ�ற ப@%கைள  பராமD%�� வி�தகனாக 
உண��தினா� வியாசக�. 

1.தன� ச;ர�ைதேய அ,டமாக�� 

2.ச;ர உயிர6%க� எ&லாவ�ைற9� ப@%களாக�� 

3.க,ணனாகிய உயி� ச;ர உயிர6%கA%�� தன%�� ஆகார� ஊ1!வி%�� 
த�ைமயி& 

4.நாத�ைத% கா1ட% க,ண� ைகயி& ேவ��ழB� (?&லா��ழ&) 
5.அத��� “கா�ேற தா� ஆகார ச%தி…!” எ�பைத மைற ெபா<ளாக ைவ�� 

6.இ�த ெஜப வழி� ெதாட� வB  ெப�) வி1டா& 

7.ச;ர� தன%�க�த ப%�வ�தி�� உயDய ஒளி% கா�த ச%தியி� ச%தி 
வB%L1!� ெசய& த�ைம9� 

8.அேத ெதாடD& கால மா�றமாகிய இய�ைகயி� சீ�ற�ைத9� கலியி& 
கா1:டேவ 

9.அைத% காவியமா%கி� ெசா&லாம& ெசா&வி�� 

10.”உயி� ஒளி ச%தி ெப�)% ெகா�ள ேவ,:ய உய�ைவ% கா1:னா� 
மாமகDஷி வியாசக�…!” 

ஆதார @<தி நாத�தி& ெசய&ப1! ந� ெஜபமாகிய அ�நாத ெஜபேம 
எ,ண�தி� வBவாகி உயி� ச%தி அத7� வள<� ச%தி நிைல ப!�திட 
“ேகாவ��தைனகிDைய� @1! விரலா& M%கியதாக% கா1!கி�றா� 
வியாசக�…!” 



அதாவ�… 

1.கர�ைத ஆகாய�ைத ேநா%கி உய��தி 
2.ந� உயி� ெபற ேவ,:ய உய�ைவ% கா1: 

3.அத� ச%தி வBைவ மைலயாக% கா1: 

4.அத� பா�கா பி& ப@%களாகிய உயிர6%க� L:% கா%க  ெப�றன 
எ�பேத அத� த��வ�…! 

த� உயி� ச%திைய ஒளி கா�த ச%தியாக உய���வேதாட&லாம& 
F�ெதாழி& த��வ�தி& கா�த& எ�ப� ச;ர�தி& நிைல நி�ற அ�தைன 
உயிர6%கைள9ேம எ�ப� மைற ெபா<�. 

திட ஆகார�தி� \ல� ெபற ப!� வ >Dய� @ைவ �ண�களி& எ�த� @ைவ 
வ >Dய% L1ட ப!கி�றேதா அ�த� @ைவ �ண�களி� வழி� த�ைம%� ஒ ப 
உண��களி� உ��த& ஏ�ப1! உண��களி� வழிதா� எ,ண� எ�ற 
நிைல ப!�திவி!�. 

உய��த எ,ண�களி� வழியி&… தா� க1!%�� அட�கி� ெசய&?D9� 
உண��க� எ�ப� நா� ஏ�ப!�த பட ேவ,:ய ெசய& Fைற. ஞான� 
எ�ப� அைன�� உயி�கA%�� ெபா� மைற. 

உண��களி� வழி%ெக&லா� ?ல�க� ேபாவ� எ�ப� உயிD� ஆதார 
வி�ைதேய. ெகா�ைள ெகா,! ேபா�விட%L:ய ெசயB%� உ1ப1டதாக�� 

1.உயDய எ,ண�தி� வழி எ!%க ப!� வ >Dய உய� ஞான ச%தியா& 

1.“த� உய�ைவ� தாேன ேத:% ெகா�A� @ய  பர பிர�மமாக எ�பத� க<  
ெபா<� உண��� ெகா�வேத ந&ல�. 

ஆகேவ 

1.உயி� ெப)� அ�த ஒளி கா�த ச%தி9ட� 

2.ச;ர�தி& உ�ள அ�தைன உயிர6%கைள9ேம ஒளி ச%தியான ஆகார�ைத 
உ,ண ைவ�� 

3.ஒளி நாத த��வ�தி& ஒளி ெப)� த�ைம%� வழி Fைற ெசயB%� நா� 
ஒCெவா<வ<� வரேவ,!�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளிைய நா� எ�)ேம ெபற ேவ,!� 
எ�) எ,6�க�. உ�க� வா=%ைகேய தியானமா%��க�. 



ஏென�ற& ஒCெவா< ச�த� ப�திேல9� த>ைம எ�) வ�தா& அ�த� த>ைம 
?கா� த!%க அ<ைள உ�கA%�� ெப<%கி% ெகா�ள இ� உத��. 

அ�மா அ பா அ<ளா& மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவ� அ<ளா& 
அக8திய� �<வனாகி �<வ ந1ச�திரமான அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� 
ேபர<� ேபெராளி நா�க� ெபற அ<�வா� ஈ8வரா எ�) ஏ�கி� 
தியானி9�க�. 

க,ணி� நிைன� ெகா,! உ�க� நிைன� F#வைத9� �<வ 
ந1ச�திர�தி� பா& ெசB���க�. அதனி�) வ<� ேபர<� ேபெராளிைய 
ஏ�கி  ெப)�க�. 

நம� �<நாத� கா1:ய அ<� வழியி& �<வ ந1ச�திர�திலி<�� வர%L:ய 
உண�ைவ�தா� உ�கA%�� ஏ�க ைவ�� அைத Eகர� ெச�� அ�த 
வலிைமைய ஊ1:% ெகா,:<%கி�ேறா�. 

இ�த வலிைமயி� �ைண ெகா,! உ�க� உடலிB�ள அ6%கA%� இ�த� 
ச%திைய ஊ1ட F:9�. 

உ�க� க,ணி� நிைனவிைன� �<வ ந1ச�திர�தி� பா& ெசB���க�. 
1.�<வ ந1ச�திர� எ ப: இ<%��… 

2.அ� எ�ேக இ<%�� எ�) எ,ண ேவ,:யதி&ைல. 

உதாரணமாக உ�க� ந,ப� ஒ<வ� அெமD%காவி& எ�ேகேயா இ<%கி�றா�. 
அவ� இ�த மாதிD எ&லா� அவ8ைத ப!கி�றா� எ�) ேக�வி ப1ட�ட� 
உ�கA%�� பதிவாகி�ற�. 

அ� நிைனவா�� ெபா#� எ�ன ெச�கி�ற�…? அவ� அ�ேக “எ ப:� 
சிரம ப!கி�றாேரா..! எ�ன ெச�கி�றாேரா…?” எ�) அ�த உண��சிக� 
உ�கA%��A� இய��கி�ற�. 

இைத  ேபால 

1.�<வ ந1ச�திர� எ�ேகேயா இ<%கி�ற� 

2.உ�க� க,களா& பா�%க F:யவி&ைல 

3.�<நாத� என%�% (ஞான�<) கா1:னா�… பா��ேத�. 
4.அவ� கா1:ய நிைலக� ெகா,! அதனி� ஆ�றைல  ெப�ேற� 



5.அ�த உண�விைன இ ெபா#� உ�கA%��A� பதிவா%கி% 
ெகா,ேடயி<%கி�ேற�. 

பதிவானைத ந>�க� எ,ணின >�க� எ�றா& அ!�� உ�க� க,களாேல9� 
பா�%க F:9�. இ ெபா#� உபேதசி��% ெகா,:<%�� ெபா#� 

1.அ�த அ<� ஒளிக� இ�ேக பட��� வ<வைத9� உ�களா& பா�%க 
F:9�. 
2.ந>ல நிற ஒளி அைலக� @ழ�) வ<வைத  பா�%கலா�. 
3.ஒ< ெவ&:�ைக� (WELDING) த1:னா& “பள >�..,” எ�) ெவளி�சமாவ� ேபா& 
ெதD9�. 
4.ஏென�றா& பழ%க ப1ேடா� உண��களி& இைத  ெபற F:9�. 

ேப@வ� நா� அ&ல. மாமகDஷி ஈ8வராய �<ேதவD� உண�ேவ இ�ேக 
ேப@கி�ற�. 

அவ� ஒளி எ�ற உண�ைவ  ெப�றா�. அ� உ�கA%�� வ�� அைத  ெப)� 
த�தி ெபற% L:ய ச�த� ப� தா� இ ெபா#� ெசா&B� இ�த� தியான�. 

ஏென�றா& அவ� ஒளியான உண�ைவ ந>�கA� ெபற F:9�… ெபற 
ேவ,!� எ�பத���தா� இைத உ�கA%�� பதிவா%�வ�. 

1.�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளிைய  ெபற ேவ,!� எ�) உ�க� 
க,ணி� நிைனவிைன� ெசB���க�. 
2.உ�க� உடலிB�ள எ&லா நிைன�கைள9� ஒ�றாக இைண�� அ�த� 
�<வ ந1ச�திர�தி� பா& ெசB���க�. 
3.அதனி�) வ<� ேபெராளிைய  ெபற ேவ,!� எ�) ஏ���க�. 
4.ெம�வாக% க,கைள \!�க�. 
5.உ�க� ?<வ ம�தியி& வ >�றி<%�� உயிரான ஈசனிட� நிைனவிைன� 
ெசB���க�. 

�<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� நா�க� ெபற அ<�வா� 
ஈ8வரா எ�) ந>�க� எ,ண�ைத� ெசB��� ெபா#� அ�த� �<வ 
ந1ச�திர�தி� உண�� இ�ேக வ<� ெபா#� உ�க� உடB%�� இ<%�� 
த>ைமயான அ6%கA%�� த>ைமயி� உண��க� ேபாகாதப: இ ெபா#� 
எ!%�� தியான�தி� \ல� த!�� நி)�த ப!கி�ற�. 



உ�க� உடB%�� உ�ள சHசல� சலி ? ெவ) ? ேகாப� ேபா�ற 
உண��களா& விஷ�தி� த�ைமயா& ஏ�ப1ட விஷ�தி� த�ைமயா& 
உ<வா%க ப1ட அ6%கA%� ஆகார� ேபாகா� இ ப:� த!��  பழ�த& 
ேவ,!�. 

உ�க� உயி� எ�ற உண��களி& நம� �<நாத� கா1:ய அ<� 
உண��கைள (ேமேல ெசா&ல ப1டைவகைள) இைத ஏ�றி ைவ��% ெகா,! 
ெவளியிேல ெச&B�க� 

1.விப��%களிலி<�� த பலா� 

2.த>ைமகளிலி<�� ேநா�களிலி<�� வி!படலா� 

3.எதிD எ�) இ<�தா& அவ� உண��க� நம%�� இய%கா� தைட ப!�தி% 
ெகா�ளலா� 

4.நம� உண��க� அவைர மா�ற�� ெச�9�. 

உ�க� வா=%ைகயி& எ�தைகய த>ைமயான ச�த� பமாக இ<�தாB� அ�த 
ேநர�திB� அைத மா�றிட இைத  ேபா�) தியான�ைத� ெச�9�க�. 

உ�க� எ,ண� உ�கைள% கா%��. உ�க� ேப�@� \�@� உலக ம%கைள% 
கா%�� அ<� ெப<� ச%தியாக மா)�. 



 



 

ஐ>� தைல நாக மீ� நாராயண ப0ளி ெகா)* உலைகேய 
இய, கிறா… எ�ப6…? 

  

27 ந1ச�திர�க� ெவளி ப!��� �க�கைள� PDய� த� உணவாக எ!��% 
ெகா,டாB� தன%�� இ<%�� பாதரச�தா& ேமாதி அதி& உ�ள 
விஷ�ைத  பிD�� வி1!… ெவ ப� கா�த� எ�) உ<வா%�கிற�. 



இ<�தாB� பலவ >னமைட�த விஷ�ைத% கா�த� மீ,!� கவ��� 
ெகா�கிற�. 
1.ெவ ப� உ<வா%�� ச%தி 
2.கா�த� கவ<� ச%தி (அரவைண%�� ச%தி) 
3.விஷ� இய%�� ச%தி. 

இ ப: \�) நிைலகளி& அ� இய%க அ6வாக உ<வாகிற�. 

ேர:ேயா :.வி. எ�ெத�த அைலவDைசகளி& ஒலி/ஒளி பர ? ெச�கி�ேறாேமா 
அைத இ�த% கா�த� கவ��� ைவ��% ெகா,டா& அ�த� ச�திைன 
ெவளி ப!��� ச%தி விஷ�தி�� உ,!. 

இேத ேபா& அ�த இய%க அ6 ஒ< மனிதனி� உண�ைவ% கவ��� 
ெகா,டா&… 

1.உதாரணமாக ேகாப�ைத அ�த% கா�த� கவ��� தன%�� இைண��% 
ெகா,டா&… 

2.ம�ற மனித�க� அைத Eக��தபி� “ேகாப�ைத இய%�� அ6வாக” ஒ< 
இய%க� ச%தியாக மா)கி�ற�. 

அைத நா� Eக��� உயிDேல ப1டா& ேகாப உண��சிகைள� M,: அ�த% 
ேகாபமான உண�வி� ச�� உட& F#வத��� பரவி எ,ண� ெசா& ெசய& 
எ�) இய%�கிற�. 

இ��� PDயனிலி<�� வ�த� தா�. 

உயிD� இய%க� ஈச�… அதனி� �: பி& ஏ�ப!� ெவ ப� விZ6… 

ஈ�%�� கா�த� இல1@மி…! 

ேகாபமான உண�ைவ அ�த மனித� ெவளி ப!��� ேபா� இ�த இய%க அ6 
அ�த% கார உண��சிகைள Eக��� எ!��% ெகா,ட பி� அைத நா� 
Eக��தா& உயிDேல ப1! அேத ேகாப�ைத இய%��… அ�த உண��சிகைள 
ஊ1!� நிைல அைடகிற�. 

உயிDேல ப1! அ�த உண��சிக� ந� உடைலேய இய%�� அ�த� ச%தி 
ெப)கிற�. ஆகேவ ந� உயிD� இய%க�ைத நா� ?D�� ெகா�வத��� “ச�� 
ச%கரதாD…” எ�) கா1!கிறா�க�. 



ேகாபமான உண��க� உயிDேல ப1ட பி� 

1.அ�த% ேகாப�தி��,டான ச த�கA�… அ�த உண��சிக� ேவகமாக 
இய%�வ��… 

2.ஒ< மிளகாைய வாயிேல ேபா1டா& ஆ… எ�) அல)வ� ேபால 

3.அ�த உண��சியி� த�ைம ெகா,! உடலி& இ ப:� ெசயலா%�கிற�. 

உயிD� இய%கF� இ�த \�) நிைலயி& இய%க� ச%தியாக மா)கி�ற�. 

ஆனா& PDய� விஷ�ைத  பிD��வி1! இய%க அ6வாக மாறி அ�த% 
ேகாபமாக ெவளி ப!� உண�வி� ச�ைத% கவ��� ெகா,டா& பர பிர�ம� 
எ�)�… அத7ட� இைண�� ெகா,டா& பிர�மாவி� மைனவி சர8வதி 
எ�)�… இ�த விஷ� அ�த% ேகாபமான உண��சிகைள ெவளி ப!��� ேபா� 
?லனறி� ஐ�தாக மா)கி�ற�. 

இைத� தா� PDய�… “ஆதிேசஷ� ேம& ப�ளி ெகா,! இ�த உலைகேய 
இய%கி% ெகா,!�ளா�…!” எ�) ெதளிவாக% கா1!கி�றா�க�. 
1.எ&லா உண��கைள9� இய%க இ�த விஷேம \லமாக இ<%கி�ற� 
எ�பதைன நா� அறி�� ெகா�ள dப வ:விைன% கா1: 

2.PDயனி� இய%க�ைத9� உயிD� இய%க�ைத9� காரண  ெபயைர ைவ�� 
உண���கி�றன�. 

ஆகேவ ேகாபமான உண�ைவ Eக<� ேபா� அ�த உண��சிக� உட& 
F#வ�� எ ப:  பா�கிற�…? எ�பதைன �<நாத� உண���கி�றா�. 

அ�த% ேகாபமான உண��க� உயிDேல ப1ட பி� ச�� ச%கரதாD 
“ச தமாகி…” அ�த உண��சிக� எ,ண� ெசா& ெசய& எ�) இ�த உடைல 
இய%�கிற� எ�பைத� சா8திர�க� ெதளிவா%�கிற�. 

இ�த உட& ஒ< அர�க�. ேகாபமான உண��சிக� உயிDேல ப1ட பி� 
அர�கநாத�…! ேகாபமான நாத�ைத உ,டா%�கிற�. அ�த% காரமான 
உண��சிக� ந�ைம இய%�கிற�… ஆ�கிற�… “ஆ,டா�” ந�ைம ஆ�கிற�. 

அதாவ� நா� எ,ணி எ!�த அ�த% ேகாபமான உண��சிக� ந�ைம ஆள� 
ெதாட��கிற�. 



அ�த% ேகாப ப!� மனிதைன உ�)  பா�%க ப!� ேபா� அ�த இய%க அ6 
நம%�� வ�� அ� இய��கிற�. ஆனா& அ� ஆ�கிற�. 

அேத உண��சிக� உயிDேல ப1! உமி= ந>ராக மா)கி�ற�. உமி= ந>ராக 
மா)� ேபா� அ�த% காரமான உண��சிக� ந� சி) �ட& ெப<� �டலி& 
இ<%க%L:ய அ6%கAட� இைணகி�ற�. 

அ ேபா� எ�ன நட%கிற�…? 

ஒ< மிளகாைய வாயிேல ேபா1டா& எ ப: நா� அல)கி�ேறாேமா… அேத 
ேபா& நா� சா பி!� ஆகார�ைத ஜ>ரணி%க F:யாதப: எD�சl1!� 
உண��களாக அ�ேக உ<வாகி�ற�. 
1.வயி�றிேல எD�ச&… 

2.இத� உண�� உட& F#ைம%�� பட<� ேபா� ம�ற உ) ?களி& 
எD�ச&. 

இ ப: நாளைடவி& இய�க� ெதாட�கினா& இர�த% ெகாதி பாக வ�� 
வி!கி�ற�. எைத எ!�தாB� எD�சலாகி�ற�. ஆனா& நா� தவ) 
ெச�யவி&ைல. 

PDயனிலி<�� வ�த இய%க அ6 அ�த% ேகாப%கார� உண�ைவ எ!��% 
ெகா,ட பி� அைத Eகர ப!� ேபா� அ�த% ேகாப�ைத நம%�� 
இய%கினாB� அ�த உண��சிக� உமி= ந>ராக மா)�. 

உமி= ந>� ஆகார��ட� கல�த பி� ஆகார� ஆவியாக மாறி அதனி� 
இய%கமாக மாறி இர�தமாக மாற ப!� ேபா� அ�த இய%க அ6 ஜ>வ 
அ6வாக மா)கி�ற�. 

ஜ>வ அ6வாக மாறிய பி� 

1.அ�த% ேகாப�தா& உ<வான அ6வி� மல� எ�ெக&லா� ப!கி�றேதா 
அ�ெக&லா� எD�ச& வ<கிற�… 

2.�<நாத� இைத எ&லா� எ�ைம ேநர:யாக அறி9�ப: ெச�தா�. 

சாதாரண மனிதனி� வா=%ைகயி& நா� யா<� தவ) ெச�யவி&ைல. 
இ<�தாB� ஒ< ேகாப ப!ேவாைரேயா ெவ) பைடேவாைரேயா பா���… 



ேகாப�ைத9� ெவ) ைப9� Eக��� வி1டா& ந� உடலி& எ ப:� த>ைமக� 
விைளகி�ற�…? எ�பைத% கா1:��� அைழ��� ெச�) உண���கி�றா�. 

இைத எ&லா� ந>�கA� ெதD�� ெகா�ள ேவ,!�. 

 

தா?ைமயி ச,தியா7 தா உய� ஞான# ெபற ;69# 

  

தா� த�ைத �< எ�) வழிப!� Fைறகளி& மனிதனி� சி�தைன சீ�பட.. 
மன� ஒ<Fக ப!�த பட… த>ெத,ண� ெசயB%�� ெச�றிடாவ,ண� 
ஆர�ப ஞான வள��சியி� ஆ%க�தி��� ச%தி ஈ���� த� வள��சிைய  



ப%�வ ப!�திட பர பிர�ம P�திர�தி& அைன��ேம ெஜப�தி& 
வழியாக�தா� ெசய&ப!�த F:9�. 

அ�ெப�7� வசமாக… பD� எ�ற இர%க �ண� கா1:… பாச� ெகா,ட 
ெசய& \ல�…! 

1.உயிைர ேநசி%�� ப%�வ�தி�� வ<ேவா�க� 

2.த� தா� ச%திைய� த�7�ேள வள��சி ப!�தி% ெகா�A� வழி 
வைககைள அறி�� 

3.அத� வழியி& ெசய&ப1டா& “அற வழியி& ெஜப நிைலைய உணரலா�…!” 

தா� ச%தி எ�)� Dஷிப�தினி (மைனவி) ச%தி எ�)� ெப,ைமயி� அமில 
�ண�க� பாசFட� ெசய&ப!வ� எ�ப� அ�? ெகா,! தா�. 

அ�? பD� பாச� இ�த \�) �ண�கA� க<வி� தி<வாக சி@ 
வள��சி9)� ெபா#� தா�� ச%தியா& ஊ1ட ப1!  பிற பி� ெசயலி& 
மனிதனாக வள��சி ெப�) வா#� வா=%ைகயி& ஒCெவா<வ<� பல பல 
அ7பவ�கைள  ெப)கி�றா�க�. 

அ�த அ7பவ�க� \ல� கிைட%�� சி�தைன� திறனா& அறிவி� ஞான� 
வள��சி9�றாB� அ�ேவ தியான வழிதனி& பDணாம வள��சியி� 
Fதி�வா%கி 
1.மனித7%� அ!�த ஞானி எ�ற உய� நிைல ெப)வத�� 

2.ஆ�ம பல� ெகா,ட எ,ணேம மிக�� F%கிய�. 

ஆணி� த�ைமயி& ெப,ைம �ணF� ெப,ணி� த�ைமயி& ஆணி� 
�ணF� இய�ைக கதியி& ச;ர�தி& மி� கா�த  ?ல�தி� ெசய& நிக=வாக 
அறிவி� எ,ண� ெகா,! வழி க,:!� ப%�வ�தி& மா�ற� ெகா,டாேல 
ெசய& ேவறா�ம பா..! 

அதாவ� 

1.(POSITIVE NEGATIVE எ�ற இைண பி& மி�சார�தி� இய%க� ெசயB%� 
வ<வ� ேபா& 

2.ஆ, ெப, எ�ற அ�த இைண ? இ&ைல எ�றா& இய%கேம இ<%கா� 

3.எ&லா� Pனியமாகிவி!�…!) 



ெப,ைம �ண�கைள அக�றி!� சி�தைன%� வB% L1:னா& எ�ன 
ஆ��…? 

த�7� திணி��% ெகா,ட ஆபாச எ,ண�களி� வBவா& 

1.ேபா�ற பட ேவ,:யத� “உயிரா�ம வள��சி%� ஊ1டமளி%க%L:ய 
ெப,ைமயி� ச%திைய…” 

2.ேமாக� எ�ற �ண�ைதேய ேம�ேமB� வள��சி ப!��� ெசயலாக 
ஆகிவி!�. 

அ�தைகய ெசயலா& அக�கார� ஆணவ� Fதலிய த>ய �ண�க� தன%�� 
வள��சி ஆகி� த�7� தா� வள�%க ேவ,:ய வள��சி%� வள� பா%�� 
“தா� ச%திைய9� இழ��…” அவசர� ஆ�திர� எ�ற ெதாடD& அறிவி� 
விேவக�ைதேய இழ�� வி!கி�றா�. 

இ�த உ,ைமைய உண��� ெகா�வ� மிக�� நல�. 

ஆகேவ உய� ஞான வள� ?%�� ெசய& ெகா�A� ெபா#� த�7� 
வள��சி ப!�தி% ெகா,!�ள அ@ர �ண�கைள வில%கி!� ந�ெசயB%�� 
சி�தைனைய� ெசB�தி ந& நிைல ெபற ேவ,!� எ�ற ைவரா%கிய��ட� 
இ<�த& ேவ,!�. 

ஆனா& உய� நிைல ெபற ேவ,!� எ�ற ைவரா%கிய சி�தைனயி& 

1.ெப�ேற த><ேவ�…! எ�ற க!ைம கா1:டலாகா�. 
2.சா�த �ண� ெகா,ேட சம நிைல ெபற ேவ,!�. 
3.அ�ைறய சி�த�களா& கா1ட ப1ட அ��தநா;8வர� வ:வ�தி& இ�த  
ெபா<� தா� உ,!. 

ெப,ைமயி� �ண�கைள ம1!� வள��சி ப!�தி% ெகா�ேவா� சி)க� சி)க 
ஆணி� �ண� த�ைமகைள இழ�� இைற ச%திைய  ேபா�றி ப%தி ெநறி 
வள��சி ெகா�A� ெபா#� த�ைனேய ெப,ணாக  பாவைன ப!�தி1! 
இைற� ச%தி9ட� ஒ�றிட ேவ,!� எ�ற எ,ணமாக கவிமாைலக� 
?ைன�த��� அ��� ஒ< வைக தா�. 

ஆகேவ சிவ ச%தி எ�ற �ண�களா& தா�… ந&ெல,ண� ெகா,ட… 

ந�@வாச� தியான�தி� ஈ� ? வழிகளி& ம,டல�களாக  பைட%க F:9�. 



ஆணவ� அக�கார� எ�ற �ண�கைள% கைள�தி!� (ஆைச) Fய�சி 
இ<�தா& ெமௗன� ெகா,! 

1.ஞான� வ >ர� சா�த� ஆகிய ந��ண�கைள வள��சி ப!�தி!� 
ெப,ைமயி� ச%திைய% ெகா,! 

2.அ@ர �ண�கைள ந>%கி ஒளி க,! இ<� வில�வைத  ேபா& உய� நிைல 
ெப�) 

3.ஞான�தி� Fதி�� நிைலைய எ�திடலா�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

உ�கA%� மன� ப%�வ பட ேவ,!�. அத�காக ேவ,:.., “வா<�க� 
ேபாகலா�..,” எ�) ெசா&லி உ�கைள நா� கா1!%�� அைழ��� ெச&ல 
F:9மா…? 

அ ெபா#� உ�க� �!�ப�தி& உ�ளவ�க� எ�ன ெசா&வா�க�…? “சாமியா� 
வ<கிறா�” எ�றா& ஒ< ேவைள �!�ப�ைத வி1! இவ<� “ஓ: 
வி!வாேரா… எ�னேமா…!” எ�) ெசா&லி  ெப,க� ேபச� ெதாட��வா�க�. 

இ�த மாதிDெய&லா� இ�) உலக நிைலக� இ<%கி�ற�. 

ஆனா&… உ�க� உடேல ஒ< கா!. அ�த% கா1:��� எ�ென�ன 
நட%கி�ற� எ�) தா� இராமாயண�தி& கா1!கி�றா�க�. 

கா1:��� இராம7� சீதா�� ெச&B� ெபா#� �க� எ�ன 
ெச�கி�றா�…? ந>ைர% கட�� ெச&வத��  பட� ெகா!%கி�றா�. 
அத7ைடய விள%க� எ�ன…? 

“நா� எைத எ,6கி�ேறாேமா…” அ�த உண��க� அைன��ேம “இர�த�தி& 
தா�” கல�� ெச&கி�ற�. 

ந&ல இட�தி��� ெச&ல ேவ,!� எ�றா& நா� ேபாக%L:ய இட�தி�� 
ேபாகி�ேறா�. அதனா& தா� �கைன  ப�றி� ெசா&கி�றா�க�. 

1.நா� எ!%�� உண��களிலி<�� இய�கி 
2.இ�த “இர�த�” 

3.ந� உடலி& எCவள� ப%�வமாக% ெகா,! ேபா�� ேச�%கி�ற�…? 

4.அ�க�ேக அவரவ�கA%� ேவ,:ய இட�தி& ெகா,! ேபா� இ�த 



உணைவ% ெகா!%கி�ற�. 
5.உடலிB�ள எ&லாவ�றி��� உண� இ�த இர�த�தி� வழியாக� தா� 
ெச&கி�ற� எ�பைத  ப�ைசயாகேவ காவிய�தி& கா1!கி�றா�க�. 

இைதெய&லா� ச�) சி�தைன ெச�� பா<�க�. 

ஆனா& இ�ேக “ப1:ம�ற�” ைவ��  ேபசினா�க� எ�றா& எ�னெவ&லா� 
ேப@கி�றா�க�…? 

இராமைன  ப�றி  ேப@பவ�க� இராம7%�.., “எ&லா உதவி9�” ெச�த�… யா� 
ெதD9மா…? 

�க�. 

அ�த இட�தி& வா�மீகி எ#திய காவிய�தி�� இவ�க� க�பைன 
க1!கி�றா�க�. 

ஒCெவா< ஞானி9� எ�தைனேயா காவிய�கைள  பைட���ளா�க�. அைத 
இ�) ப1:ம�ற� ைவ�� வாதி�� இவ�க� ஒ< ?�தக�ைத 
எ#�கி�றா�க�. 

இ�) இ< பவ�க�.., அைத  ப: பவ�க� எ&ேலா<� ம,ைடைய  ேபா1!  
பி���% ெகா� எ�கிறா�க�. 

அேத மாதிD க�த ?ராண�திB� சரஹணபவா.., �கா.., இ�ேக9� 
�கனாகி�ற�. க�தா – வ<வைத அறி��; கட�பா – உ<வா%க� ெதD�� 
ெகா,டவ� – இ�த ஆறாவ� அறி� F<க�. 

1.ெதD�� ெகா�A� உண�வி� த�ைம எ# ?� ெபா#� 

2.�க� அ�த ந&ல வழி%�% ெகா,! ேபாகி�றா�. 

இராமாயண�திB� �கைன  ப�றி% ெகா!%கி�றா�க�. இ�ேக க�த 
?ராண�திB� அேத த��வ�ைத% ெகா!%கி�றா�க�. 



ஏென�றா& ஒCெவா< காவிய� ெதா� பிB� �க� F%கியமானவனாக 
வ<கி�றா�. 

இராமயாண% காவிய�தி& இராம�, �கைன ந,பனாக ஆ%கி% ெகா,டா� 
எ�) உைர�தி< பா�க�. �க� ஆ�றி& படைக ஓ1: வா=%ைக நட�தி 
வ<பவ� எ�)� உைர�தி< பபா�க�. 

ஆக நம� உடலி& உ�ள இர�த நாள�கைள ஆறாக��, ந� எ,ண�களா& 
உ<வா%கிய உண��க� எ�ேவா அைவக� நம� இர�த நாள�களி& @ழ�) 
வ<வைத உண���வத���தா� இராமயாண�தி& இராமனி� ந,ப� �க� 
எ�) உைர�தா�க�. 

1.நம� இர�த நாள�களி& ந1?�ள உண��களாக� ேச��� வி1டா& 

2.நம%�� ெவ) ைப உ,டா%�� ேநா�கைள உ,டா%�� உண��கைள 

3.நா� ஒCெவா�றாக� சம ப!�திவிடலா� எ�பைத உண���வத���தா� 
இCவா) காவிய�கைள  பைட�தா�க�. 

நா� எ,6� எ,ண�களி& பைகைம உண�ைவ% கல�� அத�வழி 
ெச&ல ப!� ெபா#� நம� உடலி& ந&ல அ6%கைள 
உ<வா%கியைவகA%�  பைகயாகி அைவகA%� ந&ல உண��க� 
கிைட%காவிடாம& தைட ப!��கி�ற�. 

த>ய உண�வி� அ6%க� ந&ல உண�வி� அ6%கைள வி#�க எ,6�. 
ஏென�றா& அைவகA%� வ<� ந&Bண��கைள� தைட ப!��� ெபா#�, 

ந&ல அ6%க� ம:9�. 

இதைன உண���வத���தா� Fதலி& �க� எ�ற நிைலைய 
உ<வா%கினா�க�. ஞானிகளா& உ<வா%க ப1ட ந�Fைடய காவிய�க� 
ெதளிவான�. அத� \ல�கைள நா� அறி�� ெகா,டா& வி, ெச&வ� 
மிக�� @லப�. 



 



 

அ�0 ஞான� ச,கர�தி7 பதிP ெச?ய�ப�*0ள ச,திக0 
சாதாரணமானைவ அ7ல 

  

யா� (ஞான�<) அக8தியைன  ப�றி� ெதாட��� உபேதசி%கி�ேறா�. 
காரண� ஆ9� கால ெம�ப�க� இைத எ&லா� ெதD�� ெகா,டா& தா� 



அ�த அக8திய� ெப�ற ச%திகைள வள���% ெகா�வத�� வா� ?க� 
இ<%கி�ற�. 

F�தி எ&லாவ�ைற9� ெசா&லி% ெகா,! வ�ேதா�. ெம�ப�கA%� 
எ ப:9� F#ைமயாக� ெசா&லி� தா� ஆகேவ,!�. அ�த அ<� 
உண��கைள  பா��சி� தா� ஆக ேவ,!� எ�பத�ேக பDQரணமாக� 
ெசா&லி% ெகா,! வ<கி�ேறா�. 

அ<� ஞான� ச%கர�ைத� “@�மா வா�கி% ெகா,! ேபா�…” நா7� Qைஜ 
ெச�ேத� என%�% கிைட�த� எ�) அைத� ெச�வதி& பல� இ&ைல. 

1.ச%கர�தி�� F�னா: ந>�க� நி�றாேல அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ச%தி 
உ�கA%�% கிைட%��… 

2.அத��� தா� ச%கர�ைத% ெகா! ப� 

3.�<படீ�தி�� அ:யி& தா� அ�த� ச%கர�கைள எ&லா� ைவ�� 

4.அதிேல எ&லா� ச%திகைள9� பர பி இ ேபா� உ�கA%�% 
ெகா!%கி�ேறா�. 

அக8திய� தாயி� க<விலி<%�� ேபா� ெப�ற� தா� அைன�� நHசிைன 
ெவ&B� ச%திகA�. தா� @வாசி�த நHைச ெவ&B� பல பல தாவர 
இன�களி� மண�கைள இர�த�தி� வழி Eக��� அக8திய� Q�வ 
?,ணியமாக  ெப)கி�றா�. 

அைத எ&லா� ெப�)  பிற�த பி�பா! ெகா@ேவா பா�ேபா ேதேளா அவ� 
அ<கி& வ<வதி&ைல. அைத  பா�%�� ேபா� @�றி இ< பவ�க� அவைன% 
“கட�ளி� பி�ைள” எ�) ேபா�)� நிைல வ<கிற�. 

அக8திய� ஒCெவா< நாA� வள��சி அைடய அைடய… 

1.ம�ற மி<க�க� எ&லா� அவைன% க,டாேல ஒ!�கி நி�கிற�. 
2.ெச: ெகா:கA� இவ� மண� ப1டாேல இைர�சலாகி ஒ!��கிற� 

3.அ ேபா� அத� �ண�கைள F#ைமயாக அறிகி�றா�. 

ேவ பிைலைய  ப�ைசயாக நா�� நாைள%�� சா பி1டா& ந� உடலிலி<�� 
ேவ பிைல வாசைன வ<�. க�திD%காைய இர,! நா� சா பி1டா& 
\�றாவ� நா� அ�த மண� வ<�. 



ெவ�காய�ைத  ப�ைசயாக� சா பி1டா& அ!�த நிமிடேம அ�த வாசைன 
வ<�. சா பி1! அ�த அ6%களி& ேச��த பி� அ�த வாசைன வ<கிற�. 

இைத எ&லா� அ�) அக8திய� அறி�� Fதலி& ேவக ைவ%�� 
பழ%க�ைத% க,!பி:%கிறா�. இய�ைகயி& விைள�தைத ேவக 
ைவ��வி1! அத7ட� பல ந&ல ெபா<�கைள� ேச��� <சியாக� 
சா பி!� பழ%க�ைத% ெகா,! வ<கி�றா�. 

அேத சமய�தி& மனித7%�க�த தாவர�கைள  ?திதாக உ�ப�தி ெச�கிறா�. 
த� \�றாவ� வயதி& இைத� ெச�கிறா�. இ�) நாF� ப�திD%ைகயி& 
ப:%கி�ேறா� அ&லவா… \�) வய�% �ழ�ைத எ�ென�னேமா 
ெசய&ப!��கி�ற� எ�). 

தா� க<வி& இ<%�� ேபா� தா� Eக<� உண��க� \ல� நட%�� 
நிக=�சிக� தா� இைவ எ&லா�. சில ச�த� ப�களி& அQ�வமான 
எ�தைனேயா ெசய&க� அதனா& வ��வி!கிற�. 

அக8திய� இைத எ&லா� க,!ண��� ?திய ?திய பயிDன�கைள% 
க,!பி:%கி�றா�. 
1.இய�ைகயி& உ<வான கனிகைள% Lட 

2.ேவக ைவ��� தா� அக8திய� சா பி1டா�. 

இ�) நா� கனிகைள  ப�ைசயாக� சா பி!கி�ேறா�. ஆனா& அைத ேவக 
ைவ��வி1டா& அதி& உ�ள ம�ற அ6%க� ெச�� வி!கிற�. அதனி� <சி 
ேவறாக இ<%��. அைத� சா பிடலா�. 

இ� அக8தியனா& க,!பி:%க ப1ட�. ஆகேவ… ேவகா நிைல ெப�ற அ�த 
அக8தியனி� உண��கைள நா� Eக��� பழகினா& அவைன  ேபா�ேற நா� 
ெம� ஞானியாகலா�. 



 

மைற,க�ப�ட 1ல�ச,கர;# அதனி த��வ இரகசிய;# 

  

மனித ச;ர�தி� பHச உ) ?களி& வா�  ப�தியி& அ: நா%�� ெதாட�கி 
ஓ!கி�ற நா: ��ய� எ�றி1ட \லாதார நா:9ட� இைண�� ெசய& 
ெகா�கிற�. 



த>ய எ,ண�களி� �ண�கA� நிைனைவ மற%க� ெச�9� ஆ�திரமான 
ெசய&களினாB� வா=%ைக நைடFைறயி& அ�த எ,ணேம த>விரமாக� 
ெசய& ெகா�A� கால�தி& \லாதார உZண�தினா& தா%க ப!வ� அ�த 
நா:ேய…! 

எ,ண எதி�பா� ? அ�ற நிைலயி& Lட அதி��சியா& ஏ�ப!� அதி பய 
உண�ேவ 

1.இ�த நா:யி� ெசயைல� ெசய& நட�தி!� 

2.நாபி% கமல ந>� ச%தி நா: கல�� ெசய&ப!� இட�தி& தைட ஏ�ப1! 

3.ஒலி ஏ�ப!�தி!� ெசய& த�ைமகைள மா�றிவி!�. 

ேகாலமாமகDஷி த>ய �ண�களி� ெசயைலேய மா�றி� தா� ச%தியி� 
அ<ளாசி ெப�)� த�ைன வள��சி ப!�தி% ெகா,ட உய� ஞான 
வள� பிைன 

1.\கமாக� ெசய&ப!� திற�ைத… அ�த இரகசிய�ைத 

2.தா� ச%தியாக  ெப�ற ேபரா�ற& ஞான வள� ைப 

3.”அவர� அ7மதி9ட�…!” அ�த வழி Fைறகளாக� சிறி� ேகா: 
கா1!கி�ேறா�. 

ேகாலமாமகDஷி த�ைன உண��� ெகா,ட அறிவி� ெதளிவி& 

1.உயிரா�மாவி� ச%திைய% �ழ�ைதயாக  பாவைன ப!�தி 
2.எ,ண�தி& த�ைனேய தாயா%கி% ெகா,! 

3.உயிரா�ம ச%தியி� வள� பி�� அ�? ெகா,! ெஜப ஆகார� 
ஊ1:1டார பா..! 
4.இ�தைகய தனி��வ� த�ைமைய விள%கி1டாB� உ,ைமயி� 
க< ெபா<ைள அறி�� ெகா�வா� இ&ைலய பா…! 

Qமிேய சிவமாக�� Qமியி� இய%கேம ச%தியாக�� உய� ஞான 
சி�தைனயாக� ெதளி�� த� ச;ர கதியிB� ெதாட�? ெகா,ேட உண��� 
ெகா,டதிB� தா� ச%தியி� ஆ%க� த� நிைல9ய��த% L1:% ெகா,டா& 
எ&லா உ,ைம நிைலகைள9� உண��� ெகா,:டலா�. 

ச\க அைம பி& இ�த� ச%திதைன நா: வ<� அைனவ<� அைத  ெப�றிட 
ேவ,!� எ�ற அ�? ெகா,! P1சம நிைலயி& \ல� ச%கரமாக 
உ<வா%கினா� ஆதிச�கர� உடலினி�) ெசய&ப1ட ேகாலமாமகDஷி. 



அதாவ� “ச�வ%ஞ படீ� எ�ற \ல�ச%கரமாக…” ஆதிச�கரரா& \கா�பிைக 
ேகாவி& அைமய  ெப�றி<%�� இட�திலி<�� ேந� கிழ%காக “�டசா8திD” 

எ�) அைழ%க ப!� மைலயி& 8தாபித� ெச�ய ப1ட�. 

பி� அ�த அைம ைபேய கவ��� ெச�றி!� அரச�களி� அதி ஆைச 
ெசய&கA%� அக ப1!விடாம& அ�த \ல�ச%கர� மைற%க ப1ட�. அ�த 
மைலயி& ஒ< ?ற�ேத அைமய  ெப�ற �ைக%�� ேபைழ ஒ�றி7� 
ைவ%க ப1!�ள�. 

\கா�பிைக அ�ம� ச%தியாB� ேகாலமாமகDஷியா& அ<� ஒளி 
பா��சி!� ெசயB%ேக ஆதிச�கரேர அவ<ட� ெசய&ப!கி�றார பா…! 

அ�த  ப�தியி& அைம���ள மைலக� அைன�திB� இ<�?% கனி 
வள�க� நிைற���ள�. வன  ப�தியி� ைமய�தி& மைலகளா& Pழ ப1! 
யா<� ெந<�கிடாவ,ண� சDவி� தா=வைறயி& ஒ< “கா�த% கிண)�…” 

உ,!. 

\ல� ச%கர� ைவ%க ப1!�ள �ைக%�� \கா�பிைக% ேகாவிB%�� 
ெதாட�? ெகா,ட ஒ< ந>,ட ெந:ய �ைக வழி பாைத உ,!. @ய�? 
கா�தலி�க� இ�த% �ைகயி� வழி  பாைதயி& ந>,ேட ெச&கி�ற�. 

லி�க�தி� உ�சியி& காண ப!� த�க ேரைக �ைக வழி பாைதயி& ந>,! 
பட��த வ,ண� காண ப!கி�ற�. 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

@�மா… “ெசா�னைதேய மீ,!� மீ,!� ெசா&லி% ெகா,:<%கி�றா�…” 

எ�) சில� எ,6வா�க�. அவ�கA%�� தா� இ�த விள%க�. 

மீ,!� மீ,!� ஞாபக ப!��கி�ேறா�. ஆனா&.. “சாமி எ�ன ெசா�னா�…? 

ெதDயவி&ைலேய..,” எ�) வி1!வி1டா& 

1.ந>�க� பி:��% ெகா�வத���தா� மீ,!� ெசா&வ�. 
2.இர,டாவ� உ�கA%�� மீ,!� பதி� ெச�வத��� நிைனவா�றைல% 
L1!வத��� தா� 

3.இைத� தி<�ப� தி<�ப� ெசா&கி�ேற�. 



சாமி.. “@�மா” தி<�ப� தி<�ப� ெசா&கிறா�… “ெசா�னைதேய” ெசா&லி% 
ெகா,:<%கி�றா� எ�ற நிைலயிேல சில� எ,ணி% ெகா,:< பா�க�. 

யா� ெசா&வ� இ�தைன9� ேக1கி�ற>�க�. “எ�ன ெசா�னா�…?” எ�) 
தி<�ப% ேக1டா& எ�ன ெசா&வா�க�…? 

ெசா�னா�… ேக1ேட�…! எ�) தைலைய�தா� ெசாறிவா�கேள தவிர 
F#ைமயாக� ெசா&ல� ெதDயா�. 

_�)%� ஒ�) இர,! ேப�தா� இ<%க F:9�. _�)%� ஒ�) இர,! 
ேப� Lட% கZட� தா�. 

நாேன இ ெபா#� ெசா&லிவி1!� தி< பி எ�ன ெசா�ேன� எ�) ேக1டா& 
என%ேக ெதDயா�. 

இைத  ேபால “உண�வி� நிைனவா�ற&…, அத7ைடய ெசய&க�” இCவா) 
இ<%கி�ற�. 



 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

ப�ளியிேல ப:%�� ெபா#� விHஞான அறிைவ% க�)% ெகா,டா& அத� 
அறிவி� �ைண ெகா,! தா� வாழ வயி�)%காக எ�தைனேயா 
ெபா<�கைள� ெச�கி�றா�க�. 



விHஞான அறிவினா& எ�தைனேயா பல இய�திர�கைள9� க<விகைள9� 
உ<வா%�கி�ேறா�. ஒ<வ� ேப@வைத உலக� F#வ�ேம பல ஆயிர� ேப� 
எளிதி& ேக1�� அளவி�� ைவ�தி<%கி�ேறா�. 

ஆனா& ெம�ஞானிகேளா… 

1.பல<ைடய உண��கைள  பதி� ெச�� 

2பல ேகா:%கண%ேகாD� நிைலகைள9� அறிய%L:ய அ�த ஆ�றலா& அ�த 
உண�வி� த�ைம இய%க ப!� ெபா#� 

3.”த>ைமகைள அக�)�” வலிைம ெப�றவ�க� ெம�ஞானிக�. 

அைத நா� அைனவ<� ெபற F:9�. “உ�கைள ந�ப ேவ,!�…” எ�னா&… 

எ ப: F:9�…! எ�) ேசா�வைடய ேவ,:யதி&ைல. உ�கA%� எ�ன 
ெதDய  ேபாகி�ற�…? எ�) ந>�க� எ,ண ேவ,:யதி&ைல. 

1.இராமலி�க அ:கேளா ப:�தவர&ல… ஞான�ைத எ#தினா�. 
2.இராமகி<Zண பரமக�சேரா அதிகமாக  ப:�தவர&ல… அவ� எ#தினா�. 
3.வா�மீகிேயா ப:�தவர&ல. ஆக உலக எ,ண�தி� நிைலகைள உ<வா%கி% 
ெகா!�தவ�. எ,ண�க� எ ப: உ<வாகி�ற�…? எ�) உண��தியவ�. 
4.வியாசகேரா ப:�தவர&ல. மிக�� Fரட�. கடலிேல மீ� பி:�� வா=பவ�. 
அவ7ைடய ச�த� பேம ெம� உண�ைவ ஊ1: ெம� உலகி� த�ைமயி& 
ேவத சா8திர�கைள எ� எ�) (இ�) இவ�க� ெசா&B� ேவத� அ&ல) 
ெம� உண�வி� உண��க� எ,ண�களாக அ� எ ப: இய%�கி�ற�…? 

எ�ற நிைலகைள உண��தினா�. 

ெபா�வாக  பா�%��ேபா� இராமகி<Zண பரமஹ�சேரா வா�மீகிேயா 
வியாசகேரா இவ�க� அைனவ<� க&வியி& நா1ட� இ&லாதவ�க�. 

இைத  ேபா�)தா� வDைச  ப!�தி  பா�%��ேபா� ந� �<நாத<%�� 
க&வி அறிவி&ைல. �<நாத� க�) வ�தவ� அ&ல. எ#த�� ெதDயா�. 

எ�த  பாைறயி& எ#தினாB� @�மா இர,! ேகா! ேபா1!வி1!  
ேபா�வி!வா�. இதி& நா� எ�ன எ#தி இ<%கி�ேற�..? எ�) ேக1பா�. 

ஏ�� ெசா�னா& ேகாபி��% ெகா�வா�. ேகாப�தி���, அவ� க,6%�� 
இ<��… “ஒ< விதமான ஒளி வ<�…” அ�த ஒளிக� வ<�ேபா� எ�ைன 
அறியாமேல உடைல இய%��. அ�த இய%க உண��க� வ<�. 



இ�றி<%�� பாட நிைலகளி& உ�ள� ேபா�) ?�தக�தி& எ#தி ைவ�� 
வி1!  ப:�தா& F:9ேமா…? மன பாட� ெச�தவ�க� ?�தக�ைதேய 
மன பாட� ெச�தி!வா�க�. 

தி< பி “\ல%L)கைள% ேக1டா&… ெதDயா�”. 

இ�த மகDஷியி� உண�ைவ  பதி� ெச�தைத மீ,!� அ�த உண�� 
வர ப!�ேபா� அ�த உண�வி� ஞானமாக வள�வ�� வள���% ெகா�வ�� 
“க&வி ஞான� இ&லாதவ�க�” அதிகமாக  ெப)கி�றா�க�. 

அவ�க� அ�த உண�ேவா! ஒ�றி வள�%��ேபா� அ� வள�கி�ற�. 

1.ெம�ஞானிக� க,ட உண�விைன% கவ<�ேபா� 

2.ெம�வழி எ!�� நம%�� த>ைமகைள  பிள�� 

3.அ�த ெம� ெபா<Aட� ஒ�ற� ெச�கி�ற�. 

ஆகேவ தா� யா� உ�கA%�  பாட நிைலயாக% ெகா!%காம& �<நாத� 
எம%� அ7பவQ�வமாக% ெகா!�த நிைலகைள உண��Q�வமாக  பதி� 
ெச�கி�ேறா�. 

உ�க� வா=%ைகயி& த>ைமக� வ<� ேநர� இ�த  பதிைவ மீ,!� 
நிைனவா%கினா& அைத% கவ<� திற� உ�கA%� வ<கி�ற�. அ ெபா#� 
அ�த \ல%Lைற அறி9� திற� உ�கA%� வ<�. 

ப:�தைத ைவ�� ��ற�கைள9� �ைறகைள9� அறியலா�. ஆனா& 
அறி�த� நம%�� வளராம& த!%கவி&ைல எ�றா& நம%�� அ� விைள�� 
வி!�. 

ஆகேவ, அ�த ெம�ஞானிக� கா1:ய வழியி& நா� ெச�றா& வி, 
ெச&லலா�. பிறவா நிைல எ�ற நிைலைய ம�றவ�கைள9� அைடய� 
ெச�யலா�. 



 



 

உ0 நி� (ெமௗனமாக) இய, # ச,திேய “1க#…!” எற உயி@ ச,தி 
  

ஒலி ஒளியா& வி,ணிேல உதி�த ஒ< உயிர6 Qமி%�� வ�� ஜ>வ� எ�ற 
உயிரா�மாவாக மனித� எ�ற ஜ>வ பி�ப� ச;ர� ெப�றி1டதி� உ,ைம 
நிைல எ�ன…? 



1.ஞான� ெகா,ட தியான�தி� வழி Fைறகைள% கைட பி:�� 

2.ஞானியாக உ<வாக உய� ஞான வள� பி& ஓ…� எ�ற நாத�ைத% L1: 

3.ஒலி நாதேம ஒளி ச%தியா%�� P1சம� ெதாட�பி� நிைல ஒCெவா<வ<� 
ெபற ேவ,!�. 

ச�த� ப�தா& வா=%ைகயி& எ,ண�தி� வழியாக வ<� விஷ வி��%கைள 
ந>%கிடேவ “\க�” எ�ற ெசயலாக அ7பவ ஞான� ெகா,! 

1.ேகாலமாமகDஷி கா1:ய \கா�பிைகயி� ெபா<ளறி�� ெசய& ெகா�ள 
ேவ,!�. 
2.“ெத�வ� நி�) ெகா&B�…!” எ�) Lற ப1டத� உ,ைமைய உண�த& 
ேவ,!�. 

ந� உயிரா�மா ெத�வ ச%தியாக வள��சி ெகா�ள அறிவி� ஆ�ற& விேவக� 
ெகா,! ெசய&ப1! ஜ>வகா<,ய�… ஒ#%க�.. எ�ற ந�ப,?களா& 
உ,ைம  ெபா<ைள ஈ���% ெகா�வேத “தியான�தி� \லமா��…!” 

1.அறிவி� ெதளிேவ ஆ%க�. 
2.ம�ற ெசய&க� அைன��� ேத%க� தா�…! 

மனிதனி� எ,ண�தி& “தன%�� இய%�� �ண�கைள அறி�� ெகா,:!� 
ப� பா�ற& (பிD�� அறி9�) ெசய& ெகா,டா�…” எ�றா& மனித� 
ஞான�ைத உண�கி�றா�…! எ�) அ��தமா��. 

அCவா) த�ைன உண��� ெகா�A� நிைலயி& �ண�களி� எதி� 
ேமாத&கைள� ெதளி�� ஞானி ஒ<வ� க<�தி& ந��ண�கைள� தன%�� 
ேமB� உரமா%கி% ெகா�ள ேவ,!� எ�பத� F%கிய��வ�ைத% 
கா1!வத�காக�தா� 

1.த>ைமயான �ண�களி� ேக!கைள உலகி7%� உண��தி 
2.உ,ைம  ெபா<ளாக… ெம�  ெபா<ளாக� தாேன (ெம� ஞானி) நிைல 
நி�றா�. 

த>ைம ெச�9� �ண�க� மனித� ச;ர�தி& அறியாத நிைலக� ஈ�%க ப1! 
அ� பதி� நிைல ெப�) வி1டா& அ�த  பதிவி� ெதாடD& அேத எ,ண� 
ெகா,! மீ,!� மீ,!� ஈ��தி!� @வாச ஓ1ட� ெசய& நிைலயா& 
உடலி& எ�ன நட%கி�ற�…? 

1.த>ெத,ண  (த>ைமயான எ,ண�) பதி� வBவாகி.. 
2.அ� வ >Dயமாக ந� உடB%�� உரேம(�)றி% ெகா,! 



3.அதனி� எதி� ேமாதலாக ந� ச;ர�ைதேய பிணி%�� சி%க� ெச�� 
வி!கி�ற�. 

இைதேய த��வ  ெபா<ளாக… அ�த அ@ர ச%தியி� எ,ண வB வ >Dய�ைத 
அட%கிட 

1.\க�… எ�ற \கா�பிைக� ச%தி எ�பேத P1சம  ெபா<ள பா…! 

2.மனித� ச;ர�தி& வா�  ப�தியி& அ: நா%�� ெதாட�கி 
3.\லாதார நா:9ட� (?<வ ம�தியி&) இைண9� ஓ� நா: ெசய&ப!� வித� 
உ,! (ஃ). 
4.அ�த நா:யி� ெசயலா& நம%�� வ<� அ�தைன அ@ர ச%திகைள9� 
அட%கிட F:9�…! எ�பேத 

5.ேகாலமாமகDஷி ஆதிச�கர� உடலி& ெசய&ப1! \கா�பிைகயாக 
(\ல�ச%கர�) உ<வா%கியத� உ,ைம� த��வ� ஆ�� 

பHேச�திDய�களா& உ<வான� தா� “மனித ச;ர�” எ�) ெச பி அ�த ஜ>வ 
பி�ப உட& ெசய&ப!� வித�… அறிவி� உய� ஞான வள� பாக உண��� 
ெதளி�தி1டவ�க� ந�Fைடய சி�த�க�. 

உலக ஜ>வ�களி& ப��தறி9� திற� ெகா,ட… “மனித �ல�…” 

1.த�ைன� தா� உண��� 

2.த� ெத�வ >க� த�ைம நிைல அறி�� ெகா,:ட 

3.வள��சியி� வள� பாக உய��திட 

4.உலகி7%� எ!��% கா1டாக� தா�கேள நிைல நி�) ேபாதைன ப!�தி% 
கா1:1ட வழி Fைறகளி& 

5.த�கைள உண��� ெகா,ட அ%கணேம தா� யா�..? த� ெசய�பா! எ�ன..? 

6.இைற� ச%தியி� L�தா1!� ெசய& எ�ன…? எ�) சி�தி��� ெதளி�� 

7.தா� உண��தைத எ&லா� ெவளி% ெகாண��� அறிவி� க<cலமாக 
ஞான  ெபா%கிஷமாக அைதேய உலகி7%� ஈ�� 

8.மைற ெபா<ளாக மனித �ல� சி�தைனைய� @ய வள� பாக வள��சி 
ெகா�ள� Pசக ப!�தியவ�க� தா� “சி�த�கA� ஞானிகA� DஷிகA�…!” 

அவ�களி� அ<ளாசி ெப�) அறிவி� ஞான� ெகா,! நா� ெதளி�� 
வா=தேல மிக�� சிற ?…! 



 

அ� அகCதிய வா:>த வா:,ைக9# இ� கணவ மைனவி ஒறி 
வா<# வா:,ைக9# 

  

இ ேபா� கணவ� மைனவி9மாக வா=பவ�க� இ< மனF� ஒ�றி� தா� 
வ<கிறா�க�. 

எ ப:…? 



ெதாழிலி& ஒ< நZடமாகி வி1டா& எ�ன ஆகிற�…? 

ந&ல Fைறயி& நா� ேவைல ெச�கி�ேற� ஆனா& எ�ைன 
ேவதைன ப!��கி�றா�க� எ�) கணவ� மைனவியிட� ெசா&B� நிைல 
வ<கி�ற�. 

மைனவிேயா த� கணவைர நிைன�� ேவதைனைய உ<வா%கி% ெகா�கிற�. 
கணவைன நிைன%�� ேபாெத&லா� ேவதைனைய� தா� மைனவியாB� 
எ,ண F:கிற�. 

ேவைல%�� ெச�) வி1டா� எ�றா&… 

1.“இ�த மாதிD நZடமாகி�றேத…!” எ�) ேவதைனயாக மைனவி நிைன%�� 
ேபா� 

2.கணவ7ைடய சி�தைன �ைற�� ெச�9� ேவைலயி& பலவ >னமா��. 

ஒ< வியாபார�தி�ேக ெச&கிறா� எ�றா& “அ�ேக கலவர� நட%கிற�… 

இ�ேக ச,ைடயி!கி�றா�க�…” எ�) வ >1:& ெப,க� நிைன��% 
ெகா,:<�தா�க� எ�றா& அேத உண�� த� கணவ<%�� தா%க ப1!  
பயF� பத1டF� வ�� ெகா,ேடயி<%��. 

பத1டF� பயF� வ�த�� இவ� ைவ�தி<%�� ெபா<ைள% Lட இவ<%�� 
ெதDயாம& M%கி% ெகா,! ெச�)வி!வா�க�. ெபா<� காணாம& ேபா��. 

இ�த மாதிD� சில நிைலக� எ&லா� நட%��. 

கணவ7� மைனவி9� ஒ�)ைமயாக� தா� இ<%கி�றா�க� 

1.ஆனா& ேவதைன கல�� தா� இ<%கி�றா�க�. 
2.ேவதைனைய� தா� இ<வ<� வள�%க F:கிற� 

3.இ<வ� உடலிB� ேநாயாக மா)கிற�. 

ேவதைன அதிகமா�� ேபா� கைடசியி& இ�த உண��க� விஷமாக  ேபா�� 
ேபா� இ<வ� உடலிB� பைகைமயாகி�ற�. ஆக ேவதைனயி& தா� ஒ�) 
ேச��� வா=கி�றா�க�. 

இ� தா� இ�) நட�� ெகா,:<%கி�ற�. 



ஆனா& அ�) வா=�த அக8திய7� அவ� மைனவி9� எ ப: வா=�தன�…? 

அக8திய� இ�த  பிரபHச�ைத9� அறி��… அ,ட�ைத9� அறி��… 

அதனி� இய%க�ைத� த�னி& உண�கி�றா�. அவ7ைடய பதினாறாவ� 
வயதி& அவ7%�� தி<மண� ெச�� ைவ%கி�றா�க�. 

1.தா� க,டறி�தைவகைள எ&லா� த� மைனவி%� எ!��� ெசா&கிறா�. 
2.மைனவி9� த� கணவ� ெசா�ன நிைலகைள ஏ�) அத� வழி நட%கிற�. 

மைனவி உய��� வ<வைத% க,! அக8திய� மகி=�சி அைடகி�றா�. 
அவ�க� இ< மனF� ஒ< மனமாகி அ<� மண� ெப�) வசிZட� அ<�ததி 
ேபா& வா=�� நளாயினி ேபா�) ஒ<வைர ஒ<வ� மதி�� நட�� சாவி�திD 
ேபா�) இ< மனF� ஒ�றி இ< உயி<� ஒ�றி ேபர<� ேபெராளியாக 
மா)கி�றன�. 

1.இர,! உயி<� தனியாக இ<�தாB� ஒ< உயிராக மாறிவி!கி�றன�… 

2.�<வ ந1ச�திரமாக இ�)� வா=கி�றன�. 

அவ�கைள  பி�ப�றியவ�க� ஆறாவ� அறிைவ ஏழாவ� நிைலயாக ஒளியாக 
மா�றி� ச தDஷி ம,டலமாக அதனி� ஈ� ? வ1ட�தி& வா=கி�றன�. 

அ�ேவ நா� அைடய ேவ,:ய எ&ைல. 



 

எதைன9ேம ஒளியாக மா(�# கைல தா ேவகா,கைல 

  

:.வி. ேர:ேயா 8ேடசனி& எ�த அைலவDைசயி& ஒலிபர ? 
ெச�கி�றனேரா… ந� வ >1:& அதிேல எைத� தி< பி ைவ%கி�ேறாேமா அைத 
இ#��  படமாக அ&ல� பாடலாக  பா!கிற�. 



அேத ேபால ஒ< மர�தி& விைள�த வி�திைன நில�தி& ஊ�றினா& எ�த 
மர�தி� ச�ைத எ!�� அ� விைள�தேதா… அ�த� ச�திைன� தா� அ� 
கவ<�… அேத மரமாக விைல9�. 

இைத  ேபா& ச�த� ப�தா& நா� எ!��% ெகா,ட 

1.ேவதைன சலி ? ேகாப� ஆ�திர� ேபா�ற �ண�க� 

2.ந� உடB%�� வ >Dயமான ச�தாக வB ெகா,ட நிைலயி& இ<�தா& அ� 
தா� F�னணியி& இ<%��. 
3.ந&ல �ண�கைள நம%�� விடாதப: அ� த!��% ெகா,:<%��. 

அ ப:� த!%�� நிைலகைள மா�றி அ<� ஞானிகளி� ச%திகைள  ெபற� 
ெச�வத��� தா� இ ெபா#� அ�த ெம� ஞானிகளி� ஆ�ற&கைள… “அ�த 
அ: பைட ஆதார�ைதேய” உ�களிட� பதிவா%�வ�. 

அ�) அக8திய� எ ப: இய�ைகயி� ேப<,ைமகைள அறி�தாேனா 
அைத  பதிவா%கி அதனி� ெதாட� வDைசயிேலேய அ:%க: நா� எ,ணி 
எ!%க ேவ,!�. 

அைத வள���% ெகா�ள%L:ய அ�த� த�திைய ஒCெவா<வ<� ெபற 
ேவ,!� எ�பத��� தா� பல Fைற உபேதசி�தி<�தாB� ஆ9� கால 
ெம�ப<%� யா� (ஞான�<) ஆசீ�வாத� ெகா! ப�� அ�த அ<� ெப<� 
ச%திகைள  பதிவா%�வ��. 

ஏென�றா& ஆழமாக  பதிவா%கி% ெகா,ட பி� அ�த அ<� உண�ைவ  
ெப�) ந>�க� எ�ேக ெச�றாB� வா=%ைகயி& வ<� இைடHச&கைள 
மா�றி% ெகா�ள F:9�. 

?ற�திலி<�� வ<வைத� PDய� த�7ைடய பாதரச�தா& ேமாதி 
அதிலி<%�� விஷ�ைத  பிD��வி1! ெவ பF� கா�தFமாக 
உ<வா%�கி�ற�… “இய%க அ6%களாக” ெவளி ப!��கி�ற�. 

அேத சமய�தி& PDயனிலி<�� ெவளி வ<� ெவ ப கா�த� அ�த 
விஷ�ைத� தன%�� கவ��� ெகா,டா& 

1.அதைன இைண�ேத வா=கிற�… அ�த விஷ�ைத% ெகா&லவி&ைல. 
2.இைத� தா� “இரணிய� சாகாவர� ேக1டா�…” எ�) ெசா&கிறா�க� 

3.ஏென�றா& எ&லாவ�)%�� இ�த விஷ� இ<�ேத ஆகேவ,!�. 



இ� சாகா%கைல. 

ஒ< ச��%�� இ�த விஷ� ேபாயி<�தா& அ�த� ச�ைத இய%க� ச%தியாக 
மா�)கிற�. ஆகேவ… எதைன9ேம சாகா%கைலயாக அதனத� உண��கைள 
உ<வா%��…! எ�ப� ெபா<�. 

ஆனா& ந� உயிேரா ேவகா நிைல ெப�ற�. 

உயி� எதிBேம ேவ�வதி&ைல. அ�த உயிைர  ேபாலேவ ஒCெவா< 
உண�ைவ9� ேவகா நிைலயாக ஜ>வ அ6வாக மா�)� ச%தி இ�த மனித 
உடலி& தா� உ,!. 

நம� ஆறாவ� அறி� கா��திேகயா… த>ைமகைள ந>%�� உண��க� 
ேசனாதிபதி. 
1.த>ைமகைள� த!�� நி)�தி நம%�� இ<%�� ந&ல �ண�கைள 
ஒ#��ப!�தி 
2.உயிைர  ேபாலேவ உண�வி� ஒளிமயமாக ஆவ� தா� ேவகா நிைல. 

அைத அைடவத��� தா� இைத எ&லா� ெசா&கிேறா�. 



 

ெவ�# தியான# மா�திர# ந7ல நிைல அளி�திடா�…! அைத� 
பயப*��# ேபா� விேவக# ேதைவ 

  

மனித எ,ண�தி� ஆ�ற& தியான�தி� வழியாக எ,6கி�ற எ,ணேம 
ஒ�ைற எ,ணி  ெப�றிட ேவ,!� எ�ற த>விர ைவரா%கிய சி�தைனேக 
Fதலிட� த�� ஈ��தி!� ப%�வ�தி& ெசய&ப!கிற�. 



ச;ர�தி& மைற�� கிட%�� ச%திகைள ஒ#��ப!�திட யா� Lறி!� 
உண��ட� L:ய எ,ண�தா& எ,ணி எ!%�� தியான�ைத  பயி�சியாக% 
ெகா,:1டா& 

1.ஒ<Fக ப!�த ப!� ச%தியி� �வி பா& 

2.வி,ணிலி<�� வ<� ஒளி கா�த E, அ6%களி� ஒளி அமில ச%திகைள 
ஈ��� 

3.வள� பி� வள� பாக வள� பவனி� ெசயலி& நா� ேபர<ைள வள�%க 
F:9�. 

இ�) உட& பயி�சி FைறகA%�� த�கா ?% கைலகA%�� இேத ேபா& 
பல ெதாட�கA%�� தியான� (YOGA, KUNDALINI) க�பி பதாக% L)கி�றா�க�. 

அ ப:% க�பி�தாB� அவ�க� த�க� எ,ண�தி& திணி��% ெகா,:1ட 
மா�) எ,ண� ெசய&க� (ேகாப� சலி ? ச�கட� ேவதைன) வ >Dயமாக 
இ<�தி1டா& தியான�தி& ெப)� ச%திக� அைன��� அCெவ,ண 
வBவி�ேக ெசய&ப!ம பா…! 

ெவ)� தியான� மா�திர� ந&ல நிைல அளி�திடா�…! (இ� மிக�� 
F%கியமான�) 

ச�த� ப�தா& தன%�� ஊ1ட ப1ட ச�கட வி��%களி� கா�த ஈ� பி� 
ெசய& ெதாட�பா& 

1.எ�த% கா= ? உண�� ெகா,! ஊ1ட ப1டேதா 

2.அைத� ெசவிம! ேபா� ெகா,:!� எ,ண� அ7தாப ந>� (உமி= ந>�) 
பா��சி 
3.விஷ வி<1சமாக� ெசய& ெகா,டா& அைத உடலிலி<�� கைள�தி!� 
ெசய& மிக�� க:னம பா…! 

“இராமபாண�…” உரேமறிய ஆ�சா மர�கைள� �ைள�த� எ�ற த��வ 
உ,ைம உ,!…! 

அைத  ேபா& சமமான உண�வாக… ந&ெல,ண� @வாசமாக… உயிரான 
ஈச7ட� ஒ�றி… ஞானிக� கா1:ய ந& ெநறிைய� சீராக% கைட பி:�� 
மகி=�� வா#� ச%தி ெப�) பிறவாைம எ�ற நிைல ெபற ேவ,!�. 
1.இ�த எ,ண உ)திேய 

2.ச�கட அைலகைள� தக��தி!� அ<ம<��. 



(ஏென�றா& நட%காத… F:யாத… நைடெபறாத ஆைசகைள… F�னா: 
ைவ��% ெகா,! “அைத எ ப:9� அைட�ேத த>ர ேவ,!�…!” எ�) Fய�சி 
ெச�� Fய�சி ெச�� அதனா& ேதா&வியா�� ெபா#� ச�கடF� சலி ?� 
ஏ�ப!கிற�. அதனா& எ�த ந�ைமைய9� நா� அைடய F:யா�. 
நட%காதைத மற�� வி1! நட%க%L:யைத… நட%க ேவ,:யைத… எ,ணி� 
சீ�ப!�தி% ெகா�வேத தியான�ைத  பய�ப!��� Fைறயா��) 

ந&ெல,ண� ெகா,! ெப�றி!� உ,ைம ஞான வள� பா& ந&லா%க� 
ெப�றி!ேவா� எ�ற எ,ண�தி� உ�ேவக� ெசயB%� “விேவக� தா� 
ேதைவ…!” 

(ேவகF� வலிைம9� ம1!� இ<�தா& இல%ைக அைடய F:யா�) 

ஞான � ெகா*, # அ�0 வா, க0 

இ ெபா#� ப8ஸி& அ:ப1! ஒ<வ� �:��% ெகா,:<%கி�றா� எ�) 
ைவ��% ெகா�ேவா�. அவ� �:%�� உண��க� பாவ விைனக�. 

அதனா& அவ7%�� எ�தைன இ�ைசக� ப1டாேனா 
ேவதைன ப!கி�றாேனா நா� உ�) பா��தா& அதனி� உண��க� நம%�� 
வ��வி!கி�ற�. 

அேத மாதிD ஒ<வ� ஆ1:ைன அைத% க�த% க�த அ)��% ெகா&கி�றா� 
எ�) ைவ��% ெகா�ேவா�. 

அைத  பா��த�ட� ந� Fக� @ளி%கி�ற�. அவ� ெச�கி�றா� பாவ�. 
ஆனா& நா� உ�)  பா�%கி�ேறா�. 

ஆ1:டமி<�� ெவளிவ<� ேவதைன ப!� உண��க� நம%�� பாவ 
விைனகளாக வ��வி!கி�ற�. ஆ! அ� �:�:%�� உண��க� நம%�� 
வ��வி!கி�ற�. 

ம�ெறா< ஜ>வைன ஒ< நா� க:��% �த)கி�ற�. இ�த வைகயி& அ�ேக 
பாவ�க� நட%கி�ற�. அ� �:%�� உண��கைள  பா�%கி�ேறா�. 

அைத  பD� ெகா,ட மன�ட� பா�%�� ேபா� அதனி� உண��க� 
நம%�� பாவ விைனயாக வ�� ேச��� வி!கி�ற�. 



1.ஒ�ைற அ� ம�றைத% ெகா�) ?சி%�� ெபா#� “அ� எ ப:� 
�:�தேதா…” 

2.ஒ�) ம�ெறா�ைற� “தா%�� ெபா#�…” அ�த உண�வி� அைலக� 
பட��தேதா 

3.இர,! உண�வி� வி�தாக இ� நம%�� பதிவாகி�ற�. 

ஆக அ�ேக எ ப: ஒ�ைற ஒ�) வி#��கி�றேதா அேத ேபா�) 
நம%��A� ந� ந&ல �ண�கைள ஒ�ைற ஒ�) வி#�கி� ெசயல�றதாக 
மா�றி  பாவ விைனகளாக நம%�� விைள�� த>ய விைனகளாக 
உ<வாகிவி!கி�ற�. 

பாவ விைனகைள9� த>ய விைனகைள9� ந>%க நா� எ�ன ெச�ய 
ேவ,!�…? 

பல ேகா:� ச;ர�களி& நா� த>ைமகைள அக�றி� த>ைமகைள அக�றி!� 
ச%தியாக வள��� வ���ேளா�. அCவா) வள��� இ�) ஆறாவ� அறி� 
ெகா,ட நிைலயி& மனிதனாக வ�ேதா� எ�பைத நா� அறித& ேவ,!�. 

வி,ணிலி<�� வ<� ஆ�றைல Eக��� நHசிைன ெவ�) தன%�� வ�த 
த>ைமகைள அக�றி உயி<ட� ஒ�றி உண�ைவ ஒளியாக மா�றியவ�க� 
மகDஷிக�. 

அ�த மகDஷிகளி� உண��க� இ�ேக உ,!. அைத நா� எளிதி& 
ப<�வத���தா� விநாயகைர ைவ��% கா1:னா�க� ஞானிக�. அ�த 
விநாயக� த��வ�ைத உண��தியவ� அக8திய�. 

இ�த ம,6லகி& த>ைமகைள ெவ�) உண�ைவ ஒளியாக மா�றிய 
அக8திய� இ�) வி,6லகி& �<வ ந1ச�திரமாக வா=�� ெகா,!�ளா�. 

அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<� ேபெராளி நா�க� ெபற ேவ,!� அ� 
எ�க� உட& F#வ�� படர ேவ,!�. எ�க� வா=%ைகயி& அறியா� 
ேச��த த>ய விைனக� சாப விைனக� அகல ேவ,!� ஈ8வரா எ�) 
விநாயகைர  பா�%�� ெபா#� இ ப: எ,6த& ேவ,!�. 



இ�த ந&ல விைனகைள நா� ஒCெவா<வ<� ேச�%க ேவ,!�. ந&ல 
விைனகைள நம%�� ேச�%க� ேச�%க இதனி� கண%�க� L: நா� பா��த 
பாவ விைனகளி� கண%�க� �ைற�� சி)�� வி!கி�ற�. 

1.நம� �<நாத� இய�ைகயி� நிைலக� எ� எ� எ ப: இய��கி�ற�…? 

2.நம%�� த>ைமக� எ ப: வ<கி�ற�… த>ைமக� நம%�� எ ப: 
விைளகி�ற�…? 

3.அ�த� த>ைமைய விைளவி%�� நிைலகளிலி<�� நா� எ ப:� த ப 
ேவ,!�…? எ�பைத உண��தினா�. 

பல கZட�கA%�� இ�ன&கA%கிைடயிB� அவ� கா1:ய அ<� வழியி& 
அ7பவQ�வமாக யா� க,!ண��தைத�தா� உ�களிட� உபேதசி%கி�ேறா�. 

1.உ�கைள அறியா� வ<� த>ைமகளிலி<�� ந>�க� வி!பட ேவ,!�. 
2.த>ைமக� உ�கைள அ6க% Lடா�. 
3.உ�க� பா�ைவயினாேலேய த>ைமக� அகல ேவ,!� எ�ற நிைல%ேக தா� 
இ�த உபேதச�ைத% ெகா,! வ<வ�. 



 



 

F@யனிலி�>� ெவளி வ�# இய,க அVP#… பிரகலாத+# 

  

அ�றாட வா=%ைகயி& எ�தைனேயா ேபைர நா� தினசD ச�தி%கி�ேறா�. 
ேவதைன ப!பவைரேயா ேகாப ப!ேவாைரேயா ெவ) பைடவைரேயா 
பா�%காம& நா� இ<%க F:யா�. 



ஆனா& அ�த ேவதைன ேகாப� ெவ) ? உ�A%ேக ேபாகாதப: த! பத�� 
ஒ< ச%தி ேவ,!� அ&லவா. அத��� தா� இைத உபேதசி%கிேறா�. 

த>ைம ந>%�� அ<� ஞானிகளி� உண��கைள  பதிவா%கி வி1[�க� எ�றா& 
உ�கA%�� வ<� த>ைமகைள ந>�கேள ேபா%கி% ெகா�ள F:9�. 

பி�ைள ேமேல பாசமாக இ<%கி�ேறா�… ஒ< மா�% �ைற�� வி1டா& 
ேபா�� எCவள� ேவதைன ப!கி�ற>�க�…? பி�ைள%� உட& நிைல சD 
இ&ைல எ�றா& எCவள� ேவதைன ப!கி�ற>�க�…? 

ந>�க� சம ப!�த ேவ,!� அ&லவா. 
1.ஆனா& ேவதைனைய எ!��� சம ப!�த வி<�?கி�ற>�க� 

2.இ�த உண��க� நம%�� வ�� மீ,!� சிவ த7சாக மா)கி�ற�… 

ேவதைன%ெகா ப உடலாக (ேவதைன ப!� உடலாக) மா)கி�ற�. 

அதனா& தா� பிரகலாத� கைதயிேல நாராயண7%�� இரணிய7%�� 
இர,! ேப<%�� அ�ேக ேக1கி�றா�க�. 

பிரகலாத� எ�றா& இதிேல பிற%காதவ�. அதாவ� 

1.எதிBேம பிற%காதவ� தா� பிரகலாத� எ�) கா1!கி�றா�க�. 
2.PDயனிலி<�� ஒCெவா< இய%க அ6%கA� வ<கிற� அ&லவா…! 

எ�னா& தா� பிற�த� எ�கிறா�. PDயனா& தா� இய%க ப!கி�றா� 
எ�கிறா�. எ�னா& தா� பிற�த� எ�னா& தா� உ<வான� எ�) இய%க 
அ6ைவ  ப�றி  பிரகாலத� கைதயிேல கா1!கி�றா�க�. 

ஹD ஓ� நேமா நாராயணா…! PDயனி� இய%கமாக�தா� ந� உட& எ&லா� 
இ<%கி�ற� எ�) பிரகலாத� ெசா&கிறா�. 

அவ� எ�ேக இ<%கி�றா� எ�) இர,ய� ேக1கி�றா�…? 

உ�னிB� இ<%கி�றா�… எ�னிB� இ<%கி�றா�… எ&லாவ�றிB� 
இ<%கி�றா�. 

அவைன% கா1!…! எ�கிறா�. 



MணிB� இ<%கி�றா� �<�பிB� இ<%கி�றா� எ�) கா1!கி�றா�. 

அவைன அழி�� (Mைண உைட��) அ�த உண�வி� ேவக�ைத  பா�%க ப!� 
ெபா#� அதிலி<�� அ�த உ,ைமைய உண��தி% கா1!கி�ற� 

1.த� உடB%�� இ<%�� த�ைனேய அழி��% ெகா�A� த�ைம தா� 
வ<கி�றேத தவிர 

2.உ�னா& அழி%க F:9�… உணர F:யா� 

3.அைத ஈ�%க F:9�… ஆனா& வள�%க F:யா�. 
4.த>ைமைய�தா� வள�%க F:9�…! எ�) பிரகலாத� கைதயி& அைத% 
கா1!கி�றா�க� 

எCவள� ெபDய உ,ைமைய% கா1!கி�றா�க�. 

ெவ)� கைதயாக நிைன%கி�ேறா�. ம%க� நா� ?D�� ெகா�வத�� 
இCவள� ெதளிவாக% ெகா!%கி�றா�க�. 

ெசா&வ� உ�கA%� அ��தமாகி�ற� அ&லவா. 

ஆகேவ… அ�த� �<வ ந1ச�திர�தி� ேபர<A� ேபெராளி9� எ�க� 
இர�தநாள�களி& கல�� எ�க� உட& F#வ�� பட��� எ�க� உட& 
உ) ?கைள உ<வா%கிய அ6%க� அைன��� அ�த� ச%தி ெபற ேவ,!� 
எ�) இ ப: ந&ல �ண�தி& அைத வBவா%க ேவ,!�. 

அ�த� ச%தி வBவான பி� ேவதைனயான உண��க� இ�ேக வ<கிற� 
அ&லவா… அைத உ�ளி<�� பிள�� வி!கி�ற�. 

இ� தா� ம: மீ� இரணியைன (நHசான உண��க�) ைவ�� நம%�� வ<� 
த>ைமகைள வாச&ப: மீ� அம��� நரநாராயண�… இ�த ஆறாவ� அறிவா& 
இைத  பிள�� பழ�த& ேவ,!�. 

இ ெபா#� நா� ஒ�பதாவ� நிைலயிலி<%கி�ேறா�. அைத  பிள�தா& 
“ப�தாவ�” நா� பிறவியி&லா நிைல அைடகி�ேறா�. 

https://www.youtube.com/channel/UC9XCJhvPs5YdNCU0wc1forQ/ 
https://eswarayagurudevar.com/ 



 
 


