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விஷ�தா' ெந)*+ உ)வானா-�… ெந)*+ அ	த விஷ�ைதேய 

ஒளியா/0கிற
  

��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ உ�க���� பதி� ெச�கி�ேற�. அ�த� பதிைவ 

மீ"#$ நிைனவா�கினா' “உ�கைள ந)�க� அறிய +,-$…” 

உயி� ஒளியாக இ��கி�ற�… ெந��பிேல மனித� �தி�தா' உயி� 

அழிவதி'ைல… உட' க��கி�ற�. ஆனா' 

1.அக"ட அ"ட�தி' விஷ�தி� த�ைம தா�கி ம7றைத� க���$ நிைல 

இ'ைல. 

2.விஷ$ தா�கி� தா� ெந��பாக மாறிய� 

3.ெந��பாக ஆனபி� விஷ�ைத� பி8�கி�ற�… இ� இய7ைக…!  
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இைதெய'லா$ நா$ ெத8�� ெகா�ள ேவ"#$. 

ந)�க� வி9ஞான அறிவிேல ப,��� ெகா"டவ�க�. ெட�னி�க' (;�ப$) எ�ற 

அறிைவ வள���� ெகா"டவ�க�. ��நாத� கா�,ய வழியி' ெம� ஞானிக� 

ெசா�ன உ"ைமகைள யா$ நிைன�ப#��$ ெபா=� உ�களிேல இ� ஆழமாக� 

பதிவா�$. 

1.பதிவானைத மீ"#$ மீ"#$ நிைனவா�கி 
2.இ�த உட>��� பி� பிறவியி'லா நிைல அைட-$ ச�தியாக மா7றி� 

ெகா��$ ஆ7ற' உ�க���� வரேவ"#$. 

3.த)ைமயான உண��கைள ;கர ேந��தா>$ அத?ைடய வள�@சி உ�கைள 

மா7ற ேந��தா' 

4.அைத உ�க� நிைல�� மா7றி அைம��$ அ�த� திற� ெபற ேவ"#$ 

எ�பத7��தா� 

5.நம� ��நாத� கா�,ய வழியி' ஆ-�கால ெம$பராக ��வ ந�ச�திர��ட� 

உ�கைள இைண�க@ ெச�கி�ேறா$. 

���ட� இைண��… ��வ ந�ச�திர��ட� இைண��… ஆ-� கால ெம$பராக 

ஆ�$ ெபா=� 2000 A8ய� �#$ப�களி' விைள�த உண�வி� ஆ7ற'கைள 

ந)�க� ெபற +,-$. 

1.ஒ� உயிரB ;க��த உண���ெகா�ப உட'கைள எ�ப, மா7றி 
அைம�கி�றேதா அைத� ேபா' 

2.உட' ெபC$ உண��கைள மா7றி உயி� ஒளியாக இ��ப� ேபா�C 

3.உண��க� அைன�ைத-$ ஒளியாக மா7றி ஒளியி� சDரமாக மாC$ நிைல 

தா�. 

ஆகேவ கணவ� மைனவி இ� உயி�$ ஒ�ெறன இைண�� ஒளியாக மாCத' 

ேவ"#$ 

அகEதிய� ��வனாகி ��வ மக8ஷியாகி “��வ ந�ச�திரமாக ஆன அ�த 

நிைலைய… நா$ அைனவ�$ ெபற +,-$… ெபற ேவ"#$. 
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நா$ எ#�த விைன�� நாயக� இ�த@ சDர$ எ�றா' +=ைமயி� ெபா�� 

விள�கி#மா…? உ�வ�தி' மனித உடைல-$ யாைனயி� தைலைய-$ 

சி�த�க� கா�,யத� A�சம� ெபா�� எ�ன…? 

மனித மன$ த)ய �ண�தி� வச$ ஆ�ப#$ ெபா=� எ#��$ எ"ண@ ெசய' 

ேசா�வி7�� பி� உண��களி� உ��த' காம�தி� வழி ேமாகமாகி�ற�. அ�த@ 

A�சம� ெபா�ைள� F8�� ெகா�ள ேவ"#$. 

1.விநாயக���� ெப8ய வயி7றிைன� கா�, 

2.சகல உலக+$ அத?�…! எ�C த��வ$ Gறினா' Fதி� வி#ப#மா…? 

உணவாக உ�ெகா��$ உணவி� அ�த அமில �ண�க� 

1.சலி�பி� ெசய>�� மனித மன�தி� உணவி� மாCபா�டா' 

2.ப��� தைலக� ெகா"ட உ�வ$ உதி�த�… எ�ப�ேவ 

3.”உணவினா' உ"டா�க�ப�ட ேமாக �ண�க� தா�…” 

அ�த ேமாக�தி� ெசயைல@ சி�த8�கேவ எலிைய வாகனமாக� கா�,னா�க�. 

Hமி��� மைற�� வா=$ எலிைய� ேபா' 

1.மனித மன�தி' Fைத�� கிட��$ காம+$ 

2.உணவி� ெசயலா' உண��க� கிள��ெத=�த ேமாக+$ உ�ள� எ�ற 

வைகயி' உ"ைமைய உணர ேவ"#$. 

விைனயி� நாயகேன விநாயக� எ�C ெசா�னத� உ�ெபா�� எ�ன…? 

எ"ண$ ெகா"# எ#��� ெகா"ட உண��க��ெகா�ப உ�வான இ�த@ 

சDரமான நாயகைன� ெகா"# த� உயிரா�ம ச�திைய வ>� G�,� ெகா�ள 

ேவ"#$ எ�பேத…! 

Hமியி� ஈ��பி' வாசைன ெகா"# எ#��� ெகா"ட எ"ண$ ெகா"# த�ைன 

அறி-$ ப��வ கதி�காக ேவ", 

1.அ�C சி�தனா' வழியைம��� கா�,ய 

2.A�சம உ�வக�ப#�தி� கா�ட�ப�டேத விநாயக உ�வ$. 

இ�த@ சDர பி$ப�தி' இ���$ ேகாடா?ேகா, உயிரB�க�$ விைனயி� 

நாயக� ெசய>�� தியான ஈ��பி� ெதாட8' ஆ�ெகா�ள�ப�#@ ச�தி ஈ���@ 
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ச�தி அளி�தி#$ ெசய' வழியி� உ"ைமைய ஒJெவா�வ�$ உண��திட' 

ேவ"#$. 

அைத உண��தா' உலேகாதய வாசைன� பி,�பி' வா=$ நா$ ஒலி ெகா"# 

ஒளி ெப7றி#$ நிைலயி' 

1.உயி� �� (ந$ உயிரா�மா) த� தனி��வ@ ச�திைய� ெப7C� ெகா�ள 

2.கண�களாகிய இ�த@ சDர�தி' உ�ள உயிரB�க��� ஒளி ச�திைய ஊ�, 

3.அ�த� கண�களி� G�ட�தி' “பதியாக” ஓ� சிற�பிட�ைத உயிரா�ம ச�தி 
ெப7C 

4.த� வ> ஈ��பி� ச�தி ெகா"# வ>வி� வ> வ )8யமாக� த�ைன 

வள�@சி�ப#�திட +,-$. 

இ�ப, ஒJெவா� உயி�$ ஆ�ம ச�தியி� கல�பி' த�ைன� தாேன 

வள�@சி�ப#�தி� ெகா",ட +,�தி#ேம அ'லா� “பிறிெதா�வ� அளி�ப� 

அ'ல எ�த ெஜப ச�திைய-ேம…!” 

மக8ஷிகளா' A�சம$ ெகா"# உண��திட வ�வெத'லா$… 

1.த�களி� வழி� ேதா�ற'க� வாைழய, வாைழயாக வ�$ உயிரா�மா�க� 

2.”ந� நிைல ெபற ேவ"#$…” எ�ற பாச உண�வினா' தான�பா…! 

இ�த@ சDர�தி� ெசயலி' அக�திய� அ�C கா�,னா� “வாதாபி ஜ)ரண$…” எ�C. 

வாதாபி ஜ)ரண$ எ�றா' எ�ன�பா…? 

அறி�� ெகா",���$… அைன�ைத-$ உண��� ெகா",���$ நிைலயி'… 

அறியாத நிைலயி' அNர �ண�க� மனிதனி� எ"ண�தி' ஆ�ெகா��$ 

ெபா=� உடலி' ேசா��$ ஜ)ரண அவEைத-$ ஏ7ப#கி�ற�. 

அத� பி� அ�த அNர �ண�களினா' இ�த@ சDர$ ெகா"# ெசய'ப#�திட 

+7ப#$ ேமாக உண��கைள-$… அ�த ேமாக உண��கைள� P",#$ 

உயிரB�கைள-$… “ஞானா�கினியான எ"ண$ ெகா"# N�ெட8�தேத வாதாபி 
ஜ)ரண$…!” 

ப��� தைலக� எ�C கா�,யெத'லா$ ேமாக�தி� கிைளகேள…! 

“உணவி� மாCபா#$…” ேமாக உண��கைள� G�#$. அைத@ N�,� கா�#வேத 

விநாயக உ�வ�தி' சிவ�F� திலகமி�#� கா�ட�ப�ட�. 
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எ#��$ எ"ண வ>வி' ஈ��� ஒளிைய� G�,� ெகா��$ ெஜப நிைல 

ெப7றவ� மனித@ சDர$ ெகா"ேட உயிரா�ம ச�திைய உய��திட' ேவ"#$ 

எ�றா' “நாவி� Nைவ��…” அ,பணி�திடாத ப��வ�தி7� வர ேவ"#$. 

1.உண��க� கிள��தி#$ Qலேம “வயிC…” எ�C$ 

2.ேமாக�தி� கிள�தலி� Qல+$ அ�� தா� எ�C$ 

3.அ�த ேமாக�தி� கிைளக� வ>� ெப7Cவி�டா' அறிவி� ஆ7ற' சிைத�� 

வி#$ எ�ற 

4.அ�த உ"ைமயி� க��ெபா�ைள உண��திடேவ ஞான�க" எ�C$… 

ெச�Pர� திலக$ எ�C கா�,னா�க� சி�த�க�. 

நா$ ெகா�ள ேவ",ய உய� ஞான வ>ைவ� ெப7C வி�டா' உர�Fயலாக 

எ=�த அ�த ேமாக �ண�க� அைன��$ ஞான அ�கினியி' ெபாN�கிவி#$. 

“எ"ண வ> ெகா"ட ெஜப ச�தி ெப7றவனா'…” உணவி� உயிரB�கைள-$ 

அதனி� ேமாக �ண�கைள-$ மா��க +,-$. 

1.அைவகைள-$ த� சDர ஒளி உயிரB�க�ட� ஒ�ற@ ெச�� 

2.அைவக���$ ச�தி அளி�திட +,-$ எ�பத� ெபா�ைள 

3.ஆ��� ெதளி�� ெசய'பட ேவ"#$ எ�பேத இ�த� பாட�தி� சிற�F. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

மக8ஷிகளி� அ�� ச�தி எ'ேலா�$ ெபற ேவ"#$. அ�த� ேபர�� ேபெராளி 
உண��க� அைனவ�$ ெபற ேவ"#$ எ�C நா$ எ"Bத' ேவ"#$. 

த)ைமகைள வள��கா� தைட�ப#�திட�$ ந'ல உண�வி� த�ைமகைள ந$ 

உடைல உ�வா�கிய ந'ல அB�க� அைன�தி7�$ ெகா#�பத7காக�$ தா� 

ஒJெவா� மாத�தி>$ ந�நாைள உ�வா�கி� ெகா#�தா�க� ஞானிக�. 

ஏென�றா' ஒJெவா� நா�$ நா$ எ�தைனேயா ேபைர@ ச�தி�கி�ேறா$. 

அவ�க�ைடய ��ப�கைள எ'லா$ நா$ ேக�டறி���ேளா$. நம��� அ�த 

அB�களி� த�ைம பதிவாகியி���$. 

பதிவான அ�தைகய த)ய உண��க� நம��� வளரா� த#�பத7��தா� “சிவ� 

இரா�தி8 அ�C விழி�தி�” எ�C உண��தினா�க� ஞானிக�. 
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“விழி�தி�..,” எ�றா' ஒ�வ� �யர�ப#$ ெபா=� உ7C ேநா�கினா' அ�த 

உண��க� தன��� வராதப,� த#�� நிC�த அ�ெபா=ேத நா$ விழி�தி��த' 

ேவ"#$. 

அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ நா�க� ெபற ேவ"#$. எ� 

எ�க� உட' +=வ�$ படர ேவ"#$. எ� எ�க� ஜ)வா�மா ஜ)வ அB�க� 

ெபற ேவ"#$ எ�ற உண�வைலகைள நம��� காைல நா�� மணி�ெக'லா$ 

எ#��@ N�த�ப#�தி� ெகா�ள ேவ"#$. 

அ#�� நா�க� பா��பவ�க� அைனவ�$ நல$ ெபற ேவ"#$ எ�C எ"Bத' 

ேவ"#$. 

தினச8 வாR�ைகயி' “யா� யாைரெய'லா$ நா$ ச�தி�ேதாேமா…” அவ�க� 

�#$ப�களி' எ'லா$ ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி படர ேவ"#$. 

மகிR�� வாR�தி#$ ச�தி அவ�க� ெபற ேவ"#$ எ�C எ"Bத' ேவ"#$. 

அேத சமய�தி' நா$ உலகி' உ�ள எ�தைனேயா ேப8ட$ பழ�கி�ேறா$. 

ப�தி8�ைக வாயிலாகேவா, ,.வி. Qலமாகேவா உலக ம�க� உண��கைள நா$ 

;கர ேந�கி�ற�. 

ஆகேவ உலக ம�க� அைனவ�$ ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி ெப7C 

அவ�க� எ'லா நல+$ எ'லா வள+$ ெபற ேவ"#$ எ�C எ"Bத' 

ேவ"#$. 

இJவாC காைலயி' 4 மணியிலி��� ஆC மணி��� எ"ணினா' ந$ 

வாR�ைகயி' ச�தி�த ந'லேதா ெக�டேதா சலி�ேபா ச9சலேமா ெவC�ேபா 

இைத� ேபா�ற உண��க� ச�த��ப�தா' ;க��தறி�தி��தா' “அ�த 

அB�க��� ஆகார$ ேபாகா� தைட�ப#�த�ப#கி�ற�…” 

காைல 6 மணி�ெக'லா$ நா$ ஈ��க மC�த அ�த� த)ைமயான உண��கைள@ 

A8யனி� கா�த� Fலனறி�க� கவ��� அைழ��@ ெச�Cவி#கி�ற�. ந$ 

ஆ�மா N�தமைடகி�ற�. 

மகா சிவ� இரா�தி8.., பல ேகா,@ சDர�களிலி��� மனிதனாக உ�வா�கிய 

உயி� நா$ ந$ உட>��� மைற���ள�. மனிதனான பி� நம��� பல ேகா, 

�ண�க� நம��� மைற���ள�. 
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சிவ?�� அபிேஷக$ ெச�வ�$ ஆராதைன ெச�வ�$ அைதெய'லா$ ெச�தா' 

ெம@சி அவ� நம��@ ெச�வா� எ�ற ந$பி�ைகயி' தா� நா$ ஆலய�க���� 

ெச'கி�ேறா$. 

ஆனா' ஞானிக� கா�,ய சாEதிர�ப, சிவ� யா�…? ந$ உடேல சிவ$. 

இ�த உடலான சிவ?�� உய��த உண�வி� �ண�கைள நா$ ;க��தா' 

அபிேஷக$ ஆகி�ற�. அ�த அ�� உண��க� மகிR@சி ெபC$ உண�வாக 

ஆராதைனயாக மாCகி�ற�. ெதளி�த மனைத நம�� ஊ�#கி�ற�. 

நம��� இ���$ ந'ல �ண�க���@ Nைவமி�க அ+தாக� கிைட�கி�ற�. 

அ� மகிR�� வா=$ உண��கைள உண�@சிகைள உ��கி�ற�. 

அத� வழி ெகா"# சிவனான இ�த உடலி' அ�த அ�$ெப�$ ச�தியாக மகிR�� 

வா=$ நிைல உ��ெபCகி�ற� எ�பைத�தா� உ�வ�ைத அைம��� 

“�ைவத$” (திட�ெபா��) எ�C சிைலைய ைவ��� கா�,னா�க�. 

அதி' உண��த�ப�#�ள ந7�ண�கைள “அ�ைவத$” (A�சம$) எ�C$ 

அ�ெபா=� (அ�த@ சிைலைய உ7C� பா���) ;க��த உண��க� நம��� 

இய�க�ப#$ ெபா=� “விசிSடா�ைவத$” எ�C$ மிக� ெதளிவாக� 

கா�,னா�க�. 

“உய��த �ண�கைள… நம� உடலா�க ேவ"#$…” எ�ப�தா� ஆலய�தி� 

ப"Fக�. 

இ�த உட>��� (இ����� – இரா�தி8) இய�கி அ�த உய��த உண�@சிகைள 

உ�தி அத� வழி நம��� ;க��தறி�� த)ைமகைள ந)��$ நிைல ெபCகி�ேறா$. 

இ�த உண�வி� இய�கமாக நா$ எ�ப, உ��ெபCகி�ேறா$ எ�பைத 

உண���வத7��தா� அ�C சிவ� இரா�தி8 அ�C “விழி�தி�” எ�C 

உண��தினா�க� ஞானிக�. 

இைத வ����தா� சிவ� ஆலய�தி' இJவாC ைவ�தா�க�. 
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வி'லி*+�6ரா3 உ)வா/கிய “ஆ�டா# தி)8தல�” 

  

“நாத வி��க� ஆதி நேமா… நேமா… ேவத ம�திர ெசாTபாய நேமா… நேமா… ெவ� 

ேகா,…!” 

1.நா$ எதனி� உண�ைவ ;க��ேதாேமா அ�த உண�@சியி� உ�வமாக 

2.பல ேகா,@ சDர�கைள� ெப7C வ�ேதா$ எ�ற நிைலகைள அ�ணகி8நாத� 

இ�ப,� பா#கி�றா�. 

8� ேவத�தி' Gறிய� ேபால வா� வ )தியிலி��� வ�$ ஆ7ற'க� ரா…ரா…ரா… 

D…D…D…D… �…�…T…T… �…�…T…T… D…D…D…D… எ�C இ�த 

உண�வி� த�ைமைய� பாடலாக� பா#கி�றா�. 

காரண$ 27 ந�ச�திர�க� அ� ெவளி�ப#�த�G,ய உண��க� A8ய� ஈ���$ 

பாைத��� வர�ப#$ ெபா=� ஒ�ேறா# ஒ�C ேமாதிய பி� 

1.அத?ைடய ச�த�க� பலவாC எ�ப, மாCகி�ற�…? 

2.அத7ெகா�ப உண��க� எ�ப, மாCகி�ற�…? எ�ற உ"ைமகைள இ�த� 

பாடலி� Qல$ உண���கி�றா�. 

ஆனா' பத9சலி +னிவராக இ���$ நிைலயி' உடலி� நிைலக��� 

ஆைச�ப�டா�. அ�த உடலிலி��� அைத மC�� உ"ைமயி� உண�ைவ 

அறிய�ப#$ ெபா=� தி�Qலராகி�றா�. 
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தவறி� வழிகளி' ெச�ற அ�ணகி8நாதைர� ெதளிவான நிைலக� ெகா"# 

வ�வத7காக அ��� தி�Qல� க"ட உ"ைமயி� உண��கைள அ�ணகி8யி� 

சேகாத8 ப,�த�. 

ஆனா' அ�ணகி8நாதைர� தி��த +,யாத நிைலயி' உடைல வி�#� பி8-$ 

சேகாத8யி� ஆ�மா 

1.அ�ணகி8யி� உடலி' F��� அ�த உடைல இய�கி 
2.தி�Qல� க"ட உ"ைமகைள� பாடலாக ெவளி�ப#�த@ ெச�கி�ற� 

3.அ�ணகி8நாதைர� தி��தி வாழ@ ெச�கி�ற�. 

வி'லிபாரத$ எ�C ெசா'>கி�ேறாேம… அைத எ=திய வி'லிF�Pரா� 

அ�ணகி8 வாR�த கால�தி' இ��தவ� தா�. 

Fலைம ெப7றவ�க�… கவிநய�க� ெகா"# பா#$ பாட'க���@ ச8யான 

விள�க$ ெசா'லவி'ைல எ�றா' அவமதி��$ நிைலயி' �ர�,ைய� 

ேபா�#� காைத இ=�� ஊனமா�கி வி#வா�க�. அ�கால வழ�க$ இ�. 

அ�ணகி8நாத� அ�ேக ெச'>$ ெபா=� ஆறாவ� அறிவி� த�ைமயி� 

சிற�ைப எ#��� கா�#கி�றா�. வா�வ )தியிலி��� வ�$ உண�வி� 

த�ைமகைள� ெபC$ ேபா� அத� வழியி' ஆறாவ� அறி� எ�ப,� ெத8�� 

ெகா"ட�…? ெதளி�� ெகா"ட�…? எ�C அைத எ#��@ ெசா'கி�றா�. 

அ�ேபா� அ�ணகி8நாத� ரா…ரா…ரா… D…D…D…D… �…�…T…T… எ�ற 

பாடைல� பாட�ப#$ ெபா=� “இத7�"டான விள�க�க� ெசா'ல ேவ"#$…!” 

எ�C ெசா�ன�டேன வி'லி�F�Pரா' அைத@ ெசா'ல +,யவி'ைல. 

1.ரா..ரா.. D..D… எ�ற உண�வி� ஒலி அதி��கைள-$ 

2.உண��க� மா7ற�ைத-$ உண���ெகா�ப உட'களி� அைம�F$ 

3.ேகா�களி� அைம�F$ பிரப9ச�தி� மா7ற+$ எ�ற நிைலகளி' 

4.உயி� எ�ற இ�த� பிரப9ச�தி' உண�வி� இய�கமாக உட'க� எ�ப, 

மாCகி�ற�…? எ�ற த��வ�ைத� தா� அவ� பா#கி�றா�. 

இ�த விைடகைள அ�ேக ேக�க�ப#$ ெபா=� வி'லிF�Pர� ெசா'ல 

+,யவி'ைல. ஆனா' அவ� பா,ய பாட'க��� அ�ணகி8 விைட 

ெகா#�கி�றா� ஆனா' இவ� பா,ய பாட>�� அவ?�� விைட ெகா#�க 

+,யவி'ைல, 
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மகாபாரத� ேபா� எ�ற நிைலயி' வர�ப#$ ெபா=� வி'லி பாரத�ைத எ=திய 

வி'லி�F�Pரா� அ�ணகி8நாத8ட$ இ�த விள�க�கைள� ேக�ட பி� 

“ஆ"டா�…” எ�ற நிைலயிேல அ�த உண�வி� த�ைமைய� பதிய@ 

ெச�கி�றா�. 

ஏென�றா'… 

1.எதனி� உண�வி� த�ைமைய நா$ ;க�கி�ேறாேமா அ�த உண�@சிக� தா� 

த�ைன ஆ�கி�ற� (ஆ"டா�). 

2.நா$ ;க�$ உண��க� உயி8ேல ப#$ ெபா=� தா� அர�கநாத� எ�C$ 

3.உண�வி� த�ைம தன��� ஆ�கிற� எ�C$ ஆ"டா� எ�C 

தி�Eதல�ைத அவ� அைம�கி�றா�. 

அத� வழி வி'லி பாரத�ைத எ=தி வி'லி�F�Pரா� (தி�வி'லி�F�P�) தி��தி 
வாR�தா�. 

1.ஆகேவ உடைல வி�#� பி8�த ஒJெவா� உயி�$ எ�த நிைலயி'… எ�ப,@ 

ெசய'ப#கி�ற�..? எ�பைத உண��� 

2.இ�த மனித வாR�ைகயி' எ�ப, வாழ ேவ"#$…? எ�பைத ந)�க� அறிய 

ேவ"#$ எ�பத7��தா� இைத@ ெசா'வ�. 
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ந� மீ
 ேமா
� எதி3 நிைலக:/0 ந� எ�ண�ைத� ெச-�திடலாகா
… 

அத;0 அ<ைமயாக=� >டா
 

  

சDர�தி' தா�க�ப#$ ேநாைய ந)�க ம���வ அறிவி� எ"ணமான� ேநாயி� 

�ண� த�ைமகைள நா, அளவறி�� “ம��� ெகா#�ப�…” எ�ப� அBேபாக 

+ைற�ப, ெசய'ப#�த ேவ"#$. 
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சDர�தி' ெசய'ப#$ த�ைமகைள நா,களி� �,�பைலயா' கால$ அறி�� 

அ�த ேநாயி� த�ைமகைள அறி�� ெகா"# ேநா� க,�தி#$ ெசயலி� Qல$ 

ம���வ� ெபா��கைள@ “Aரண$…” ெச�� ெகா#�� ந7பய� விைளவி�தன� 

அ�கால�களி'. 

அ�ப,� ெகா#�க�ப�ட ைவ�திய +ைறயி' மன�ப��வ$ ெப7றி#$ வழி 
+ைறக��� 

1.“நாவி� அதி Nைவ �ண�கைள…” ந)�கி#$ எ"ண�தி7ேக 

2.ம���வ�தி� த�ைம�ெகா�ப விதி+ைறக� ஏ7ப#�த�ப�டன. 

ஆனா' இ�ைறய வி9ஞான ம���வ�தி' ேநாயி� �ண�கைள@ சDர�தி' 

க"ட�ட� அ�த ேநாைய ந)�கி#$ ெசய>�� அதி த)விர ெசய' F8�தி#$ 

ம���கைள@ சDர�தி?� ெச>�தி ேநாைய� க"ட�டேனேய ம���வ�தா' 

�ணமா�கினா>$… “ப'கி� ெப�கி#$ Fதிய Fதிய ேநா�க� ஏ7பட� காரண$ 

எ�ன…?” 

1.மாC ெகா"ட எ"ண�களா' ந7�ண�கைளேய Aரண$ ெச�� 

2.த)ைமயான �ண�க��� அைவகைளேய உரமா�கி� ெகா��$ எ"ண$ 

ெசய'ப#வதா' 

3.ஜ)வா�மா பிறவி எ�ற ேநாயி' அக�ப�# வைத�ப#கிற�. 

இ�தைகய ெசய>�� Qல காரண$ யா�…? 

ஆனா' ஆ�ம பல�தி' ப8Hரண$ ெப7றிட ேவ"#$ எ�றா' உலக வாR�ைக@ 

Aழலி' ந$ைம ேமாதி#$ எதி� நிைலக��� ந$ எ"ண�ைத@ 

ெச>�திடலாகா�… அத7� அ,ைமயாகிவிட� Gடா�. 

1.இ�த உ"ைமயி� +=ைமைய� ெகா"# ஆ�க$ ெப7றிட�$ 

2.எ"ண�தி' ப,ீ���ள பிணிகைள ந)�கி@ ெசய' ெகா�ள�$ 

3.ந7Nவாச� ப8N�த$ ெகா�ள ேவ"#$ எ�ேற உைர�கி�ேற�. 

4.ஞான@ ெச'வ$ ெப7றிட ேவ"#$ எ�ேற GCகி�ேற�. 

ேபர�� ச�தியாக� த�?� “ெம� ஞான விழி�F…” க"டா' எ"ண�தி� 

ப8N�த�தா' ஈEவர8� ஆசி ெகா"# மக8ஷிகளி� அ�ளாசி ெப7றிடலா$. 
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சிலவ7ைற மைற�ேத உைர�திட ேவ",ய��ள�. ேபர�� உலேகாதய@ 

ெச'வ�ைத அளி�தி#$ நிைலயி' இ�C இ'ைல. 

இ�ைற மனிதனி� எ"ண�தி� மாCபாேட காரண$ எ�றா' A�சம�கைள� 

F8�� ெகா�ள ேவ"#$. 

1.எ"ண� P�ைம ெகா"ட இ�த� தியான�தி� வழியிேலேய ேபர�� ஆசி 
ெப7C 

2.வாR�ைக நிைலைய-$ Gட உய�� ெபற +,-$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

இ�C நா$ ப�தி ெகா"# சிைலைய� பா��� இ�தா� +�க� எ�ேறா 

ம7றெத�ேறா நா$ ம�திர�ைத@ ெசா'லி அத� உண�ைவ@ ெஜபி�� “அைத� 

ெபற ேவ"#$ எ�ற ஆைசயி'..” நா$ உண�விைன� பதிவா�கி� ெகா�கி�ேறா$. 

தி�$ப� தி�$ப அ�ப,� பதிவா�கிவி�டா' அ�த உண�வி� த�ைம நம��� 

பதிவான பி� கைடசியி' நா$ இற��வி#கி�ேறா$ எ�C ைவ��� ெகா�ேவா$. 

1.இ�C அ�த� ெத�வ�ைத எத� Tப�தி' கா�,னேரா (கா�#கி�றா�கேளா) 

2.அத� உண�வி� அைலயாக உட>ட� இ���$ ப�தி ெகா"ட ஆ�மா�க��� 

3.(நாேம) ெத�வமாக� “கா�சி ெகா#��$ நிைல” வ�$. 

காரண$… ந$ ஆைசைய� G�, அ�த ம�திர�ைத@ ெசா�னா' இதனா' இ�ன 

பல� கிைட��$ எ�C GCகி�றா�க�. நா+$ அைத ந$பி ம�திர�கைள 

ெஜபி�க� ெதாட��கி�ேறா$. 

எ�த@ சிைலைய� பா��� ம�திர�கைள@ ெசா'லி இ�த உண�வி� த�ைம 

நம��� வள���� ெகா"டபி� இ�த உடைல வி�#@ ெச�றபி� எத� 

உண�வி� அைலக� நம��� பதிவானேதா அ� தா� ந$ ஆ�மாவி' 

பதிவாகியி���$. 

ஒ� பட உ�ைவ ேகமரா�களி' எ#�� அைத அைலகளாக மா7றி மீ"#$ ந)�க� 

திைரகளி' காB$ ெபா=� அேத உ�வ�ைத� கா�#வா�க�. நா$ அைத� 

பா��கி�ேறா$. 

இைத� ேபா�Cதா� நா$ ப�தி மா��க�களி' எத� வழி ப�# எதனி� உண�ைவ 

எ�ெத�த ஆைசகைள எ"ணி அ�த உண�வி� வழி ெபCகி�ேறாேமா அேத 
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சமய�தி' அ�த@ சிைல�� எ�ென�ென FSப�கைள� ேபா#கி�ேறாேமா 

எ�ென�ன நிற�களி' உைடகைள உ#��கி�ேறாேமா அைவக� 

அைன�ைத-$ A8யனி� கா�த�Fலனறி�க� கவ�கி�ற�. 

அைலகளாக மா7Cகி�ற�. 

ந$+ைடய க"க� உ7C ேநா�கிய உண�ைவ� பதிவா��கி�ற�. ;க��த 

உண�� உயி8ேல ப#கி�ற�. அ�த உண��க� உட' +=வ�$ அ�த உண�வி� 

அைலக� பட�கி�ற�. 

1.“நா$ ஆைசயி� நிமி�த$… அ�த� ெத�வ�ைத வழி�ப�#” அத� வழிகளி' நா$ 

ெப�கி வ�தா>$ 

2.இ�த உடைல வி�# ஆ�மா ெச'>$ ெபா=� இ�ேனா� ப�தி ெகா"ட 

ஆ�மா இேத ேபால ெச�தா' 

3.இ�த ஆ�மா அ�ேக ெச�C “அ�ளா#$” 

ந)�க� பா��கலா$. அ�த� ெத�வ$ வ�த�, இ�த� ெத�வ$ வ�த� எ�C 

ெசா'வா�க�. 

அேத சமய�தி' சில ம�திரவாதிக� எ�ன ெச�கி�றா�க�..? 

இ�ென�ன ம�திர$ ெகா"# ெஜபி�தா' “இ�த� ெத�வ�ைத� 

ைகவ'ய�ப#�தி� ெகா�ளலா$…” எ�C ம�திர ஒலிகைள எ=�Fவா�க�. 

அ�ப, அவ�க� ெஜபி�தா�க� எ�றா' நாேம இ�த உண�வி� த�ைம ெகா"# 

நா$ வள���� ெகா"ட நிைலக� ெகா"# ந$ உயிரா�மா அவ� ைகயி' 

சி��$. 

அவ� ைகயி' சி�க�ப#$ ெபா=�தா� அ�த உண���� மா7றாக 

ம�திரவாதிக� சில ேவைலகைள@ ெச�வா�க�. 

அ7Fத� கா�சிகளாக� கா�#வ�$ பல த)ய விைனகைள@ ெச�வ�$ பல 

ெபா��கைள வரவைழ�ப�$ கா�சியாக�$ உ�க� +�னா,ேய 

கா"பி�பா�க�… ெவளி�ப#��வா�க�. 
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உதாரணமாக… 

1.ஒ� மனித உடலி' உ�வான உண�விைன ஒ� தாவர இன�தி7�� 

பதிவா�கிவி�டா' 

2.மீ"#$ அைத எ"ண�தி' ெசயலா�கினா'.. “ஒ� இைல அ�ப,ேய நக��� 

வ�$” 

3.ஒ� ேத�காைய ைவ�� இ�த உண�வி� த�ைமைய� பதிவா�கி அதி' ஏ7றிய 

பி� 

4,அைத எ"ண�தா' Nழல@ ெச�ய ேவ"#$ எ�றா'.. “அ�த� ேத�காேய 

Nழ>$” 

இைத� பா��ேபா�க� எ'ேலா�$ அதைன� க"# விய�� “அவ8ட$ அH�வமான 

ச�தி இ��கிற�..” எ�C ெச'ல� ெதாட��வா�க�. 

இ�த வாR�ைகயி' அவ� ெசா'ைல� ேக�டா' அ�த� ெத�வ ச�தி ெபCேவா$ 

அத� வழியி' ெச'வ�ைத� ேத#ேவா$, Nக�ைத� ேத#ேவா$ எ�ற 

உண��கைள�தா� இ�C “V7C��� ெதா"WC ம�க�.., வாR�� 

ெகா"#�ளா�க�”. 

1.க7றவ�$ ச8.. க7காதவ�$ ச8.. 

2.ெத�வேம இ'ைல எ�C ெசா'ேவா�$ ச8.. 

3.தன� ெச'வ�ைத� கா�க ம�திர�கைள� ைக� ெகா"# 

4.இதனா' தா� த�பி�க ேவ"#$ எ�ற உண�� ெகா"# அைல�� தி8�� 

ெகா",��கி�றன�. 

இைதெய'லா$ நம� ��நாத� மாமக8ஷி ஈEவராய ��ேதவ� எம�� 

அ?பவH�வமாக� கா�,ய நிைலக�. 
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அமாவாைச அ�� ெச?ய/ >டாத
… 

  

பிற�ததிலி��� இற��$ வைர ம�திர$ ெசா'>$ பழ�க$ இ�C�ள ெப�$ 

ப�தியான ம�களிட$ உ�ள�. 

1.இற�த பி� அ�த உடைல� க��கி வி�டா>$ 

2.உடலி' இ��� ெவளிேயறிய உயிரா�மா இ�த� கா7C ம"டல�தி' தா� 

இ���$. 

“ஐ�தா$ பைட…” எ�C ெசா'வா�க�. நா�#�� நா# ஒJெவா� அரச?��$ அ� 

இ���$. எ�ெக�ேக எ�ன இ��கி�ற�…? எ�C இற�தவ�கைள� ப7றிய += 

விவர�கைள அரச?��@ ெசா'வா�க�. 

அதனி� ெசய'க� இ�C$ �#�#�F�கார� எ�ற ெபய8' நட�� ெகா"#தா� 

இ��கி�ற�. நா$ நட�� ெச'>$ ேபா� பாத$ ப�ட நிைலகளி' வ )�# 

வாச'ப,யி' இ��க�G,ய மணைல எ#��� ெகா�வா�க�. 

ந'ல� ெச�வதாக… ேஜாதிட$ ெசா'வ� மாதி8 ந$ வ )�,7ேக வ�� தைல 

+,ைய-$ பைழய �ணிைய-$ ேக�# வா�கி@ ெச'வா�க�. 
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�#�#�F�கார�க� எ�C ெசா'வெத'லா$ அரச�க��� ஐ�தா$ பைட ேவைல 

ெச�தவ�க� தா�. அ�ைறய அரச� கா�,ய உண�வி� த�ைம ெகா"# ம�க� 

ம�தியி' வ�� இ�த Q�C ெபா��கைள எ#��� ெகா�வா�க�. 

இற�த +�ேனா�க��� நா$ இ�ேக எ�ன ெச�கி�ேறா$…? 

N�ட சா$பைல எ#��� கைர�� வி#கி�ேறா$. அமாவாைச அ�C அவ�க��� 

உண� பைட�� அவ�க� அணி�த �ணிகைள எ'லா$ ைவ�� அைழ�ேபா$. 

அேத சமய�தி' அமாவாைச அ�C பி���க��� அ�னதான$ ெச�ய ேவ"#$ 

எ�C சாEதிர�கைள எ=தி ைவ���ளா�க�. அதனி� உ�ெபா�� எ�ன…? 

அமாவாைச அ�C A8ய?ைடய ஒளி�கதி�க� அதிகமாக நம��� 

கிைட�பதி'ைல. ஏ�…? 

Hமிைய@ ேச���@ Nழ�C ெகா",���$ ச�திர� A8ய?ைடய ஒளி� 

கதி�கைள� கவ��� ரச$ Hசிய க"ணா, ேபா' எ'லா நா�$ நம��� பர�பி� 

ெகா"# இ��கி�ற�. அதாவ� Hமியி� இய�க உண���� உதவி ெச�கிற� 

ச�திர�. 

ஆனா' ச�திரைன Hமி +=ைமயாக மைற�க�ப#$ ேபா� 

1.A8ய?ைடய ஒளி�கதி�க� வராதப, அ� Hரண அமாவாைச ஆகி�ற�. 

2.அதனா' ச�திர� Qல$ A8யனி� ஒளி�கதி�க� நம��@ ச8யாக� 

கிைட�பதி'ைல (Hமியிலி���$ எ'லாவ7C��$ இேத நிைல தா�) 

3.அ�C கனமான Nவாசமாக நம�� இ��பத� காரணேம இ� தா� 

ஆைகயினா' உடைல வி�#� பி8�த ஆ�மா�க� இ�ேக Nழ�C 

ெகா",��க�ப#$ ேபா� அமாவாைச அ�C வழ�கமாக� கிைட��$ அைலக� 

அவ�க���$ கிைட�பதி'ைல. 

அமாவாைச அ�C நா$ சா�பா# ேபா�#� �ணிமணிகைள எ'லா$ ைவ�� 

+�ேனா�கைள� G�பி#ேவா$. 

ஆனா' அரச� எ�ன ெச�வா�…? 
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அத7ெக�C ஒ� ஆைள நியமி�தி��பா�. 

1.வா=$ ேபா� நா$ எ�ெத�த ம�திர�கைள எ'லா$ பதி� ெச�ேதாேமா 

2.அ�த விவர�கைள எ'லா$ அவ� அரசனிட$ ெசா'வா�. 

அத� பிரகார$ ேகாவி'கேளா ம7ற இட�களிேலா “ம�திர�கைள@ ெசா'லி” 
யாக�கைள வள��பா�க�. ம�திர ஒலிகைள ைவ�� அ�த உண�வி� த�ைம 

ெகா"# ந$ +�ேனா�களி� ஆ�மா�கைள� இ=�� ைகவ'ய�ப#�தி� 

ெகா�வா�க�. 

அதாவ� 

1.நா$ இ�ேக உணைவ-$ அவ�களி� �ணிைய-$ ைவ��� G�பி#$ ேபா� 

2.அவ�க� அ�ேக இ=��� கவ��� ெகா�வா�க�. 

ஆக ெமா�த$ உட>ட� இ��க�ப#$ ெபா=� அரச?�� அ,ைம. இற�த 

பி�?$ ஆ�மாைவ அவ� ைகவ'ய�ப#�தி வி#வா�… ந$ ஆ�மா�$ 

அவ?�� அ,ைம தா�. ைகவ'ய�ப#�திய ஆ�மா�கைள எதி8 நா�,� மீ� 

ஏவி� பி'லி Aனிய�க���� பய�ப#��வா�. 

அரச�க���� ேபா� +ைற வர�ப#$ ெபா=� ப�தியி� த�ைம ெகா"# 

இற�தா�க� எ�றா' எதி8கைள வ )R��$ உண��டேன ம,கி�றன�. 

1.அ�த ஆ�மா�கைள-$ கவ��� ெகா"# எதி8கைள வ )R�த ஏவ' ெச�வா�. 

2.இைத� ேபா�C தா� மா7C அரச?$ ெச�வா�. 

3.மனித உடலிலி��� எ#��� தா� அ�C இ�த ேவைலகைள@ ெச�வா�க�. 

4.அ�ைறய அரச�க� பய�ப#�திய ஆ-த�க� இ� தா�. 

த?� ேவத$ க7C� ெகா"டவ� தா� ேபா�+ைற நட�த +,-$ எ�C இைத� 

தா� மகாபாரத�தி' ெசா'லியி��பா�க�. 

த?� ேவத$ எ�றா' ஒ� மனித?��� ம�திர�கைள@ ெசா'லி� பதி� ெச�� 

அத� பி� அேத பதிைவ ைவ�� மீ"#$ இற�த பி� அ�த ஆ�மாைவ� கவ��� 

ஏவ� ெத8ய ேவ"#$. 

அ�ப, ஏவ� ெத8�தவ� எவேனா அவ� தா� அ�த நா�ைட-$ ம7றைத-$ 

பா�கா�க +,-$ எ�C அரN நியதிக� அ�C உ"#. 
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ஒ� மனித?��� ம�திர ஒலியிைன� பதிவாகி அ�த� பதிைவ மீ"#$ எ#��� 

ெகா�ள� ெத8ய ேவ"#$. அைத ைவ��� தா� அ�C பல நிைலகைள@ 

ெசய'ப#�தினா�க�. 

எளிதி' ஆ�மா�கைள� கவ�வத7�� தா� அமாவாைச எ�C அ�த இ�"ட 

நாைள அ�C அரச� ேத��ெத#�தா� 

1.அ�C அரச� எைத� கா�,ேனா அேத வழியி' தா� நா+$ ெசய'ப#கிேறா$. 

2.அரசனா' கா�ட�ப�ட சாEதிர விதிகளி' இ�ப,@ சி�கி 
3.உடைல வி�#� பி8�� ெச�ற உயிரா�மா�கைள உய��த நிைல ெபற@ 

ெச�யாதப, 

4.ஐத)க$ எ�ற +ைறகளி' மாத�தி' ஒ� நா�$ வ�ட�தி' ஒ� நா�$ ஒ� 

சா�கிய�ைத@ ெச�� வி�# 

5.அத?ட� தி��தி அைட�� ெகா�கிேறா$ 

அைத� ேபா�ற நிைலகளிலி��� மீ"# நா$ +�ேனா�கைள வி" ெச>�த� 

பழக ேவ"#$. ச�த8ஷி ம"டல�களி� ேபர�� ேபெராளி நா�க� ெபற 

அ��வா� ஈEவரா…! அ� எ�க� உட' +=வ�$ பட��திட அ��வா� 

ஈEவரா எ�C ச�த8ஷி ம"டல ஒளி அைலகைள +தலி' நம��� வ> G�, 

எ#��� ெகா�ள ேவ"#$. 

எ�க� �ல�களி� ெத�வ�களான +�ேனா�களி� உடைல வி�#� பி8�� 

ெச�ற உயிரா�மா�க� அைன��$ ச�த8ஷி ம"டல ஒளி அைல-ட� கல�� 

1.உட' ெபC$ உண��க� அைன��$ அ�ேக கைர�� 

2.எ�ெற�C$ மகிR�தி#$ நிைலயாக அழியா ப�வ$ ெப7ற ஒளியி� Nடராகி 
3.ேபரான�த� ெப� நிைல அைடய ேவ"#$ எ�C வ )�,>�ேளா� அைனவ�$ 

உ�தி� த��த' ேவ"#$. 

அ�த ஆ�மா�க� எைட இ'லாம' இ��பதா' நா$ உட>ட� ஒ� இய�திர$ 

ேபா�C இ��பதா' நா$ பா�@N$ அ�த ச�த8ஷி ம"டல உண��க� அவ�க� 

உயிரா�மாவி' இைணய�ப�# 

1.ச�த8ஷி ம"டல ஒளி அைல-$ இ�த உயிரா�மா�$ ச�தி��$ நிைலயி' 

2.Fவி ஈ��பி� பி,�ைப� கட�க@ ெச�� “ேநேர…” அ�ேக ச�த8ஷி 
ம"டல�தி7ேக அைழ��@ ெச�Cவி#$…! 

இJவாC “தினச8” நா$ எ"Bத' ேவ"#$. 
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ஒ@ெவா) உயி)� ெபற ேவ�<ய உயAய த�ைமைய� தா� அக8திய3 

விநாயகனாக/ காB<னா3 

  

மனித �ல$ உ"ைமைய உண��� வாழ�$ அ�த வாRவி' உய� ஞான@ 

ெசயலி� சிற�த ேபC ெபC$ வழியாக�$ மனித� கைட�பி,�க ேவ",ய 

�ண�களி� விேசஷ� த�ைமகைள@ “சிைல வ,வி'…” சி�த�க� அ�C 

உண��தினா�க�. 
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அ�த@ சி�த�களி� மனித �ல உய�வி7� வழி கா�,ய ெத�வ@ சிைலகளி� 

த��வ�ைதேய ேக#ற@ ெச�� ஆ��ப8��� பக�ைட� கா�,#$ நிைல�� 

இ�C வ�� வி�டா�க�. 

சி�த� பைட�த ெசயைலேய மனித� பக�,7காக�$ ெகௗரவ வாRவி7�$ 

பய�ப#�தி@ சீ��ைல�� வி�டன�. அ�ப,@ சீ��ைல�க�ப�டதா' 

1.வாைழய, வாைழயாக வழி வ�$ ெம� ஞான உய� ச�தி ெபற விைழ�த ஆ�ம 

ஞானிகளா' 

2.உ�ெபா�� ெவளி�ப#��$ எ"ணமி�றி மைற�க�ப�# வி�ட�. 

விநாயக� உ�வ�ைத� கா�, ஆ7ற�கைரயி' ைவ�த நிைல எ'லா$ இ�C 

ேகலி��8ய நைக@Nைவ�ப#�தி ரசி�� மகி=$ நிைல��@ ெச�C வி�ட�. 

இ�ைறய மனித மன�க� உ�ெபா�ைள நா, அறி�� ெகா�ள� தய����$… 

பய$ எ�ற ேபா�ைவ ெகா"# ப�தி எ�ற �ளி� ேபா�க� தா?$ ந#ந#�கி… 

அறிெவாழி��…! அதிலி��� வி#பட +,யாத நிைல ஆகிவி�ட�. 

1.ேஜாதி எ�ற த� உயி��கனலி� ெந��ேப ப�தி எ�ற �ளிைர விர�#$…! எ�C 

அறியாம' ேபானெத�ன…? 

2.அ�த� �ளிைர ந)�க வ�தவ?$ உ�ெபா�ைள அறி�ததி'ைல…! 

ஆவியான ந)� அமில�க� எ'லா$ த� ெசயலி' தா� ெந��கி… 

ஒ�ேறாெடா�C கண ப8மாண$ ெகா"#… பிறிெதா�றி� ேச��ைகயி' ந)�� 

திவைலயா�$ நிைலயி' “அ�ேவ சிவமாகி�ற�” (திடமாகி உ�வமாகி�ற�). 

அ� Hமி��� வ�$ கா8ய நிைல ெகா"# Nழ>$ த�ைமயிேல ச�தியாக�$… 

Hமியி' ப,�� பி� எ=$ ெசயலி� ெதாட�பி' மீ"#$ ந)ராக�$… அ�ேவ எ=$ 

ெதாட8' ஆவி ந)� அமிலமாக�$ ெசய>C$ ெதாட�Fகைள அறி�� ெகா�தேல 

“பிர$ம$…!” 

அ�தைகய ேப�"ைமகைள அறி�� ெகா"டவ� தா� “அக�திய�…!” 

அவ� உயிரBவி� ெசய' Nழ>$ ச�தியாக� ப8ணமி��� Hமி�� வ�த 

கா8ய�தி' விைனயான த�ைம�� நாயகனாக இ�த@ சDர$ ெப7றா�. 

விைனயி� நாயகேன விநாயக� எ�C த� உயி� ஆ�ம ச�திையேய உய��தி� 

ெகா��$ வழியாக 
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1.எ'லா உயி�� ெதாைகக���$ உயிரB�க� ெபா�வாக�$ 

2.அ� ெபC$ வ )8ய�தி' வி�தியாச+$… அ�ேவ பி� எ"ண� ெதாட8' 

சDரமாக�$ 

3.த� அமில �ண நிைல�ெகா�ப� தன��க�த… தா� ெப7ற த�ைம ெகா"#… 

ஞான வழியி' “ஒJெவா� சDர+$ ெபCகிற�…” எ�றா� அக�திய�. 

அ�தைகய உயிரB�க���� வ )8ய ச�தி ெகா"ட� “யாைன…” எ�C$ அ� 

ெப7ற ச�தி�� அத� “Nவாசேம…” காரண$ எ�C ெதளிவாக உண��தினா�. 

மனித �ல$ ஞான�தி' உய�வைடய ேவ"#$ எ�றா' 

1.தா� எ#��$ எ"ண ஓ�ட Nவாச கதிைய உய�வா�க ேவ"#$ எ�பத7காக 

2.விநாயகைர உ�வக�ப#�தி� கா�,னா� அ�த அக�திய�. 

ந)�@ ச�திைய� த� எ"ண ஓ�ட கதி-ட� ஒ�Cப#�தி� க"ட அ�த அக�திய 

மாமக8ஷி “Nவாச வழியி' வ )8ய$ ெபC$ நிைலைய� Fக�,னா�…!” 

1.விைன�� நாயகேன விநாயக� எ�C 

2.த� உயி� ��ைவ� க"# ெகா"ட பி� 

3.அவ� ெச�ற வழியி� உய�ேவ “கணபதி…” 

கண�கைள ஆள�G,ய தைலவ� “கணநாத� எ�ற உயி�@ ச�தியான�” த�?� 

உ�ள கண$ எ�ற G�டமாகிய அைன�� உயிரB�க���$ நாயகனாக 

விைனயி� நாயகனாக@ ெசய'ப#கிற�. 

1.கண�க��ெக'லா$ (உயிரB�க��ெக'லா$) அதிபதியாக ஒ� 

வழிகா�,யாக 

2.உயி� ஆ�ம ச�தி… தா� ச�தி ெபC$ மா��கமாக@ ச�தி ெப7C 

3.தா� ெபC$ ச�திையேய சDர உயிரB�க���$ ஊ�,#$ நிைலேய 

“கண�களி� பதியான கணபதி ஆவா�…” எ�C 

4.உயி� ெபC$ உய8ய த�ைம��@ சி�தனா' கா�ட�ப�டேத விநாயக� எ�பைத 

அறி��ண�த' ேவ"#$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

க��7றி���$ தா�மா�க� ஒ�றிலி��� ெதா"WC நா�க���� 

ம�திரவாதிகேளா அ'ல� அைத� ேபா�ற ம7றவ�க� த�திர�க� ெச�வைத 

உ7C� பா��தா' அவ�க� உண�ைவ ;கர ேந��தா' க�விலி��$ �ழ�ைத��� 

அ� இைண�� வி#கி�ற�. 
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1.அதனா' அதனி� வள�@சி ��றிவி#கி�ற� 

2.சி�தி��$ த�ைமைய இழ��வி#கி�ற�. 

இ�ப,� பிறிெதா� ப�க$ த)ைமக� நட�பைத� க��7றி���$ தா� ;க�$ேபா� 

இேத ேபா�ற த)ைமக� ஏ7ப#கி�ற�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளிலி��� மீள ேவ"#$ அ'லவா..! 

ஒ� �#$ப�திேல தா� க��7றி��கிறா�க� எ�C அறி�� ெகா"டாேல அ�த� 

�#$ப�தி' உ�ள ஒJெவா�வ�$ அ�த ஞானிக� கா�,ய அ�� வழியி' 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி ெபற ேவ"#$ எ�C எ"Bத' 

ேவ"#$. 

அ#�� அ�த� க�வி' வள�$ �ழ�ைத ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி 
ெபற ேவ"#$. ந9சிைன ெவ�றி#$ அ�� ச�தி அ�த@ சிN ெபற ேவ"#$. 

உலைக� கா�தி#$ அ�� ஞான$ அ�த� �ழ�ைத ெபற ேவ"#$ எ�ற இ�த 

உண��கைள� பா�@Nத' ேவ"#$. 

நம� சாEதிர�களி' சரEவதி எ�ற பட�ைத� ேபா�#� கா�, அைத 

“ஞான�தி� ெதாட�” எ�C ெசா'வா�க�. 

க��7ற தாைய அ�த� பட�ைத உ7C� பா���$ப,@ ெச�� அ� எJவாC 

ஞான�தி� ெதாட8' வள��� வ�தேதா அைத� ேபால “ஞான�ைத� ெபC$ 

ச�தியாக… எ� க�வி' வள�$ சிN ெபற ேவ"#$” எ�C எ"ணி@ Nவாசி�த' 

ேவ"#$. 

அேத ேபா�C இல�Nமி பட�ைத உ7C� பா��� அைனவைர-$ மகிழ@ ெச�-$ 

அ�த உண�வி� ச�தி எ� க�வி' வள�$ �ழ�ைத ெபற ேவ"#$ எ�C இ�ப, 

அ�த� தா� எ"Bத' ேவ"#$. 

சரEவதிைய� ேபா�ற ஞான�தி� ச�தி-$ இல�Nமிைய� ேபா�ற மகிR�� 

வாழ@ ெச�-$ ச�தி-$ க�விலி���$ �ழ�ைத�� அ�த� தா� கிைட�க� 

ெபற@ ெச�த' ேவ"#$. 

�#$ப�தி>�ேளா� அைனவ�ேம அ�த� ெத�வ )க உண��கைள உ7C ேநா�கி 
அ�த@ ச�திக� அைன��$ க�விலி���$ சிN ெபற ேவ"#$ எ�C 
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எ"ணினா' அேத உண��க� க�விேல வள�$, 

1.அ�த� பட$ எJவள� அழகாக இ��கி�றேதா அேத ேபால உண��க� இ�ேக 

�ழ�ைத��$ வ�$ 

2.அ�ப,� பிற�தா' த�ைன� கா��$. த� �#$ப�ைத� கா��$. இ�த ஊைர-$ 

கா��$… இ�த உலைக-$ கா��$. 

ஒJெவா�வ�$ இ�ப,�ப�ட அ�� ஞான$ ெப7றவ�களாக உ�வாகிட 

ேவ"#$ எ�பத7��தா� ந$+ைடய +�ேனா�க� இ�ேக இJவள� 

ஆலய�கைள-$ சாEதிர�கைள-$ வ,�தா�க�. 

இ�C நா$ அைதெய'லா$ சிறிதளவாவ� எ"Bகி�ேறாமா..,? ச7C@ சி�தி��� 

பா��க�. 

ஆகேவ ந$ நா�,ேல ேதா�றிய அ�த அ�� ஞானிக� உ�வா�கி� ெகா#�த 

சாEதிர�க�ப, நா$ இ�த வாR�ைகயி' வாR�தா' ேபரான�த� ெப� நிைல 

எ�ற நிைல எ�த +,-$. 

இ� தா� ��நாத� எம��� கா�,ய நிைலக�. 
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எ�ண� ெசா' ெசய' இ	த C�ைறD� ேந3ேகாB<' ைவ�தி)*பவேன 

0)வாக E<D� 

  

பரெவளியி' பட����ள ஒளியான மி� அB�க� கா�த�தி� உ� நிகRவாக 

அைச-$ நிைல A�சமமாக அத7�� இ��தா>$ ச9சலமி'லாத மன�திற� 

ெகா"# ைவரா�கிய� ப7C ெகா"ேடா� ந' ஆ�க�தி� ெசய>�காக� 

த�ைன� தா� உண�கி�றா�. 
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உண��� ெதளி�த வழியி� ஈ��பினா' சகல�ைத-$ த�?� ச�தியாக� G�#$ 

ெசயலாக� “ேபர��…” எ�ற Qல�தி' கல�கி�றா�. 

சகல�ைத-$ அறி�� ெகா�வ� எ�ப� நைட+ைற@ சா�திய$ இயலா� 

எ�றா>$ 

1.தன��� தாேன ந' வழி ஆ�க�தி7காக@ ெசய'ப#$ வித$ 

2.ஒJெவா�வ�$ த� ஆ�மா"டவைன உய���$ ெசயேல கடைம விதி. 

அேத ேபா' சDர��ட� கல�� எ"ணி#$ ெசய' அைன�தி7�$ ஓ� 

வைர+ைற�� உ�ப#�த�ப�ட ெசயைல� கா�#$ கடைம விதி-$ உ"#. 

உலேகாதய நைட+ைற வாR�ைக ெநறியி' த� சி�தைனைய� 

ெதளிவா��வத7காக� ��ைவ நா#கி�றா�. 

�� எ�றா' எ�ன�பா…? 

�� எ�றாேல “ஒளி நிைல…” எ�ப� ெபா��…! 

1.தன��� தாேன உபேதச�ைத ஏ7C� ெகா"டவ� தா� 

2.பிற��� உபேதசி�க� த��தவ�. 

அJவைகயி' GC$ ��… எ"ண$ ெசா' ெசய' அைன��$ ேந�ேகாடாக� 

ப8ணமி�க� த� ெசய' நைட+ைறகளா' ��வாகி�றா�. 

கடைம விதி… சிSய�களாகிய அைனவ���$ உ"# எ�றா>$ ��வி7�$ 

உ"#. 

1.கடைம விதி… உலேகாதய நிைல வி#��� ேபர�� ெத�வ� த�ைம நிைல 

அைடவத7� 

2.ஓ� வழி கா�#$ அைம�ேப ��. 

ேபர�� A�சம$ அறி�த ேகாடா?ேகா, உயிரா�மா�க� ந'லா�க@ ெசய' 

நிகR�களி' Qல�தி' கல�� வாRகி�றன�. ஆனா' சிலேர அைன�� 

உயி�க�$ அ�த� ேபரான�த லய�தி' இ�FCத' ேவ"#$ எ�C 

க"#ண��தின�. 
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அவ�க� கா�,ய அ�F ெநறிகளி' “நா�…!” எ�ற நிைல இ'ைலய�பா…! 

1.நா� எ�ற ெசா'>$ 

2.நா� தா� ெப7C� த�ேவ�…! எ�ற ெசா'>$ எத7க�பா…? 

“தனி��வமான ச�தி…” ெபC$ நிைலய�ேறா நா$ Fக�,ய�. 

ஒJெவா� உயிரா�மா�க�$ ந' நிைல ெபற ேவ"#$ எ�C எம���ள 

ஆைசயா' தாேன எ'லா+� எ'லாமாக விள��$ ேபர�� ச�தி-ட�… 

மாமக8ஷிகளி� ஆசி-ட�… “மைற�க�ப�ட இ�த உ"ைம நிைலகைள…” இ�ேக 

எ#�� இய$பி� ெகா",��கி�ேறா$. 

1.இதி' நா� எ�ற நிைல எ�ேக உ�ள�…? 

2.பர�பிர$ம நிைலதனி' சகல உயி�கைள-ேம 

3.அ�த ஈEவரனாக எ"ணி@ ெசய' ெகா��$ அ�F வழிைய�தாேன இ�ேக 

கா�#கி�ேறா$. 

��ேவ உ� உயிராக ஆ�மாவி' இய��$ ெசயலி'… சDர$ ெகா"# ெசய'ப#$ 

நிைலயி' எ'லா$… கடைம விதி எ�ப� ப�தி நிைல தாேன தவிர “ந) உ�ைன 

உய���$ சி�கார அழ� எ�ேக…?” 

1.��ேதவ� (ஈEவரப�ட�) ஊ�#வா�…! ��ேதவேர ஊ�ட�#$… எ�C 

2.உ� +ய7சியி� வழிைய வில�கினா' 

3.உ� உயிரா�மா உய��த ச�தி ெபC$ அ�த ஒளியி� அழ� Nய�பிரகாசமாக 

வள�வ� எ�ேக…? 

4.யா$ வி�$Fவேத ஒJெவா� ஆ�மா�களி� Nய +ய7சிதா�. 

5.அ�ேவ ந'லா�க�தி� வழி. 
6.விைன�� நாயக� விநாயக�..! எ�C த�ைன�தாேன அறி�� ெகா�வேத �� 

கா�,ய கடைம விதி. 

உ�ைன ந) உண��� சி�த� கா�,ய விநாயக8� உ�வ�தி' மனித உட>$ 

யாைனயி� தைல-$…? எத7காக எ�ற வினாவி7�8ய ெதளிைவ அறிவி� 

�ைண ெகா"# ெதளிதேல ந'லா�க�தி� வழி. 

ெதளி�த பி� த� உயிரா�ம ச�திைய வ>� G�,� ெகா��$ ெசய>$ 

ேவ"#$. 
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ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

அகEதிய� அவ� மைனவி-$ ஒ�றி வாRவ� ேபா' கணவ� மைனவி ந)�க� 

ஏகா�தமாக வா=$ அ�� ச�திைய� ெபC�க� 

இ�C கணவ� மைனவியாக வாRபவ�களி' எ�த அளவி7� ஒ�Cப�# 

வாRகி�றா�க� எ�C பா��தா' ெத8�� ெகா�ளலா$. 

�#$ப�களி' எ#��� ெகா"டா' சில ேநர�களி' கணவைர எதி���� ேபN$ 

நிைலக�$ சில ேநர�களி' மைனவிைய அ,ைமயா��$ உண��க�$ தா� 

“ெப�$ ப�தி” இ�C வ�கி�ற�. 

கணவ� மைனவிைய அ,ைமயா��$ இ�த உண�வி� த�ைம வ�� வி�டா' 

“ெவ�"ெட=��.., சீறி�பா-$ உண��க�.., ெப"க� ம�தியி' 

உ�வா�கிவி#கி�ற�”. 

இைத� ேபா�ற “சீறி� பா-$ உண��க�” ெப�$ப�தி வ )#களி>$ ச8… 

ெசா�தப�த�களி>$ ச8… இைத� ேபா�ற எ�தைனேயா இட�களி>$ ச8… 

க#ைமயான ச�த��ப�க� ஏ7ப�#� ெகா"ேட தா� உ�ள�. 

இ�தைகய விஷமான உண�வைலக� A8யனி� கா�த�Fலனறிவினா' 

கவர�ப�# கா7றிேல அதிகமாக� பரவி� ெகா"#�ள�. 

1.அ�தைகய க��க� அதிகமாகி வி�டா' 

2.அ�த� �#$ப�திேலேய விஷ� த�ைமக� பரவி 
3.சி�தி��@ ெசய'ப#$ ெசய'கைளேய இழ�க@ ெச��வி#கி�ற�. 

4.ஒ�றி வா=$ நிைலைய இழ�க@ ெச�கி�ற� 

5.மன அைமதிைய� �ைல�கி�ற�. 

ந$ைம அறியாம' �#$ப�தி7�� ஒ�வ��ெகா�வ� ச"ைட இ�#� 

ெகா"டா>$ இ�த உண��க� நம��� ;கர�ப#$ ெபா=� அ�கி��ேபா� 

அைனவ���$ ெவC�பி� உண��க�$ ெவறியான உண��க�ேம உட>��� 

ெப�க� ெதாட�கிவி#கி�ற�. 

அேத சமய�தி' வ )�,7�� அம��தி���$ ெபா=� 

1.“ச"ைடயி�ட உண��க�$… ெவC�Fட� ேபசிய உண��க�$” 

2.வ )�,' உ�ள தைரகளி>$ Nவ�களி>$ ம7ற இட�களி>$ 

“பதிவாகிவி#கி�ற�” 
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இJவாC ஒ�வ��ெகா�வ� ெவC�பான ெசய'கைள@ ெச�ய�ப#$ ெபா=� 

கைடசியி' ேவதைன அதிகமாகிவி#கி�ற�. 

ேவதைனயான உண��கைள ;கர�ப#$ ெபா=� “க#$ வாத ேநா�கைள” 

உ�வா�கிவி#கி�ற�. மனிதனி� உC�F�கைள@ சீ� �ைலய@ ெச�� சி�தி��$ 

த�ைம அைன��$ இழ�� “ஏ�கி� தவி��$ நிைலேய” உ�வாகிவி#கி�ற�. 

ைக கா' அ�க�க� ெசய'படவி'ைல எ�றா'.., “யா� ெகா#�பா�..,? எவ� 

ெகா#�பா�..,? யா� நம�� உதவி ெச�வா�க�..,? எ�ற உண�விைன ஏ�கி� ெபC$ 

நிைலேய வ�கி�ற�. 

ஏ�கி� ெபC$ நிைலக� வ�தா>$… “ஏ��$ ெபா=� கிைட�கவி'ைல 

எ�றா'..” மீ"#$ எ'ைல ேவதைனேய அதிகமாகி�ற�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகைள மா7ற ேவ"#மா ேவ"டாமா…! கணவ� 

மைனவியாக வாRபவ�க� ச7C சி�தி��� பா��க�. 

1.“எ�ெபா=�ேம… கணவ� மைனவி���… பைகைம உண�ேவ வர�Gடா�” 

2.இைத இ�வ�ேம உCதியா�கிட' ேவ"#$. 

எ�ெபா=�$ ச�த��பேபத�க� வ�கி�றேதா அ#�த கண$ அ�த� ��வ 

ந�ச�திர�தி� பா' நிைனவிைன@ ெச>�தி அதிலி��� வ�$ ேபர�� ேபெராளி 
ெபற ேவ"#$ ஈEவரா எ�C ஒ�வ��ெகா�வ� பா�@N�க�. 

நா�க� கணவ� மைனவி இ�வ�ேம வசிSட�$ அ��ததி-$ ேபா�C ஒ� 

மன+$ ஒ� மனமாகி நளாயினிைய� ேபா�C ஒ�வைர ஒ�வ� மதி�� நட�� 

சாவி�தி8ைய� ேபா�C ஒ�றிய நிைலக� ெகா"# வாR�திட ேவ"#$ எ�ற 

உண�ைவ இ=��@ Nவாசி-�க�. 

அ�த� ��வ மக8ஷி எ�ப,� கணவ?$ மைனவி-$ இைண�� வசிSட�$ 

அ��ததி ேபா�C ஒ�றி வாR�தனேரா அேத ேபால நா+$ இ�த வாR�ைகயி' 

நி@சய$ வாழ +,-$. 

இ�த உண��கைள� பதிவா�கிவி�டா' இ�த� Fவியி� ஈ��F��� நா$ சி�கா� 

“ஏகா�த நிைலக� ெகா"#..,” பிறவியி'லா நிைலக� அைடய +,-$. 
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நா� உயி)ட� ஒ�ற ேவ�4�.. உட-ட� அ'ல…! எ�� தா� 

இராமாயண� காB4கிற
 

  

க��பமாக இ���$ சீதாைவ இராம� கா�,ேல வி�# வி�#@ ெச�C 

வி#கி�றா�. அ�ேக க��பிணியாக� தவி��� ெகா",���$ சீதாவி� 
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நிைலைய உ7C� பா��� அ�கிேல வா�மீகி இ���$ ஆசிரம�தி7�@ 

அைழ��@ ெச'கி�றன�. 

வா�மீகி சீதாவி� உ"ைம நிைலைய உண��� ெகா�கி�றா�. 

சீதா எ�ற மகிR@சி எ�ற உண�வி� த�ைம… 

1.இராமனி� ெசய>$ – அ�த எ"ண�தி7�� த�க இ�த உண��க� எ�ப, 

ேவைல ெச�கிற�…? எ�C$ 

2.அரசா�க நிைலக� எ�ப, ஆகி�ற�…? எ�C$ 

3.ம�க� எ�ப, வா=கி�றன�…? எ�C$ இ�த� காவிய�தி� உ"ைம 

நிைலகைள@ ெசா'கி�றா�. 

வா�மீகி சீதாவி7� ஓதிய வான இயலி� உண��க�… சீதா ;க��த அ�த ெம� 

உண��க�… இர�த�தி' கல�� க�வி' இ��க�G,ய �ழ�ைத��� H�வ 

F"ணியமாக� கிைட�கி�ற�. 

ப�� மாத$ ஆகி� பிற�த பி� வள�@சியாகி லவ �சா எ�ற நிைலயி' இராம 

காவிய�ைத ெவளி�ப#��கி�றா�க�. 

த� தாயி� ெசயைல… 

1.சீதா மாN ப�டத'ல… மாச7ற நிைல ெகா"ட� 

2.எதனி>$ கல�கவி'ைல… உ"ைமயி� உண��கைளேய ெப7ற� எ�ற 

நிைலயி' 

3.இராமனி� நிைலக� எதெனத� உண�@சியி� த�ைமேயா அதனத� உண��க� 

தா� ெசய'ப#கிற� எ�C பாடலாக� பா#கி�றா�க�. 

இ� எ'லா$ மனித�க� F8�� ெகா�வத7�� தா�. 

ஆனா' ெவC$ கைதயாக� தா� ப,��� ெத8�� ெகா�கி�ேறாேம தவிர 

உ"ைமயி� உண�ைவ நா$ அறி�� ெகா��$ நிைலேய அ7C� ேபா�வி�ட�. 

காரண$… “நம� உண���ெகா�ப” உ7C� பா��க�ப#$ ேபா� அேத உண�� 

வ�கி�ற�. அ�த உண�ைவ� தா� நா$ வள���� ெகா�கி�ேறாேம தவிர 

1.ஞான�தி� உண�ைவ� ெபC$ த�தி இ'லா� 

2.காவிய� ெதா��Fகைள அவரவ�க� இSட�தி7�@ ெசய'ப#�தி வி�டா�க�. 
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ஆனா' ��நாத� இைத எ'லா$ எம��� ெதளிவாக எ#��� கா�,னா�. 

வா�மீகி உண��திய அ�த வழி�ப, லவ �சா இராமைன� ப7றி� பா#கி�றன�. 

பாடைல� ேக��$ ெபா=� இராம� த� மைனவி சீதா மாN ப�டவ� அ'ல எ�ற 

உ"ைமைய உண�கி�றா�. 

சீதா எJவள� ெதா'ைல ப�,���$ எ�ற உ"ைமைய உண��� மகிR@சி எ�ற 

நிைலகளி' இனி அரவைண�� 

1.தா� ெச�த �7ற�ைத மற�� எ�?ட� இைண�� மீ"#$ வாழலா$ எ�ற 

நிைல�� இராம� வ�கி�றா� 

2.ஆனா' மாNப#$ உண��ட� கல�தா' அ�த உண�வி� த�ைம எ�ப, 

இ���$…? எ�ற நிைலைய� தா� இ�ேக கா�ட�ப#கி�ற�. 

விSBவி� ப�த� ஆ9சேநய� எ�றா>$ அேத உண�வி� த�ைம தா� 

எ"ணிய உண��க� உயி�ட� ஒ�Cகி�ற�. விSBவி� மC அவதார$ 

சீதாராம� எ�C Gற�ப#கி�ற�. 

எைத எ'லா$ ;க��ேதாேமா உயிரான விSBவிட$ வ�$ ேபா� அ� வர$ 

ெகா#��$ நிைலயாக அைம�� வி#கி�ற�. இ�த உண�வி� த�ைம உடலி' 

ேச��க�ப#$ ெபா=� சீதா – மகிR@சியி� த�ைமைய பிர$ம$ ஆகி�ற�. 

பிர$மாவி� மைனவி சரEவதி அ�த ஞான�தி� த�ைம ெகா"# வ�கி�ற�. 

இ��தா>$ இ�த@ சீதா… 

1.த� உண�வி� த�ைம எ�C$ ஒளியி� மயமாக ேவ"#$ எ�C$… 

அ�ெளாளியாக வளர ேவ"#$ 

2.கணவ� மன$ ெதளி�திட ேவ"#$ ெதளிவான நிைலக� வளர ேவ"#$ எ�ற 

3.ெதளிய@ ெச�-$ உண�வி� த�ைமைய� தா� எ"ண�தா' எ"ணி 
எ#�க�ப#$ ெபா=� 

4.எ�த@ Nைவயி� த�ைமேயா… விSBவிட$ இைண-$ நிைல த�ைம 

வர�ப#$ ெபா=� 

5.;க��த உண�வி� த�ைம (சீதா) ஒளியாகி அைத� த�?ட� அரவைண��$ 

த�ைம வ�கி�ற�. 

இைத� கா�#வத7�� தா� த� கணவ� (விSB) எ�ற நிைலயி' 

மகிR@சியான நிைலக� ெகா"# “நிைலயான நிைலக�” ெப7றதனா' 

1.கைடசியி' இராம� அர"மைன��� G�பி#$ ெபா=� 
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2.இ�த� Hமியி' விைள�த உண�வி� ச�� Hமிைய� பிள�� 

3.உடலி' ெப7ற ச���க� எ'லா$ Hமி-டேன ஐ�கியமாகி�ற�. 

ஆனா>$… Hமியிேல வ�த மண�தி� உண��க�… உண�@சிக�… 

வ�தெத'லா$ சீதா எ#��� ெகா"டதனா' உண�வி� த�ைம ஒளியாகி… 

உண�வி� த�ைம அ� இய�கமான� ேபால 

1.”சீதா – சீதாராமா எ�ற Nைவயி� உண�வி� ஒளியாக விSB�ட� 

ஐ�கியமாகி�ற�… 

2.ெசா��க$ அைட�த� எ�ற நிைலைய� ெதளிவாக� கா�#கி�றா�க�. 

இதனி� வி8வா�க$ ெசா'ல ேவ"#$ எ�றா' �ைற��� இர"# மாத$ 

ஆ�$. உ�க���@ N��கமாக@ ெசா'லி இ�த உ"ைமகைள ந)�க� உண�$ப, 

ெச�கி�ேறா$. 

இ�த மனித வாR�ைகயி' வ�$ உ"ைமயி� இய�க�கைள ந)�க� 

அ?பவ�களாக� ெத8�� ெகா�ளலா$. ஆகேவ இராமாயண�தி' அJவள� 

ெப8ய உ"ைமக� உ"#. 

கா�,7�� அைழ��@ ெச�C… சீதா எ�ற Nைவைய� ப7றிய உ"ைம 

நிைலகைள “மனிதனான பி� இைதெய'லா$ ெத8�� ெகா�கிேறா$…” எ�C 

��நாத� என�� உண���கி�றா� 
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நா�…! எ�ப
 யா3 எ�� +A	ததா…? 

  

1.ெமாழி அைம�பி� ேகா�ைவயி' ெபா��களி� ;�ப�கைள� க7பவ�$ 

2.க7றறி��… ெபா�� F8��… அறி��… ெதளி-$ வைகக� Fல�பட எ=�தி' 

வ,��$ ஆசா?$ 
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3.த�?ைடய அறிவிய' ெதாட�பி' தா� ெப7ற அ?பவ ஞான�ைத-$ 

இைண�ேத 

4.ஏ�,� வாயிலாக ெவளி� ெகாண��� அளி�த த�ைமகளி' 

5.க7C� ெகா"ட அறி�… க7றவ� அளி�தி�ட பிற ப�ட�க� (GRADUATION) இைவ 

எ'லா$ எத7�� �ைண ேபாயின…? 

க7ற க'விைய� பைறசா7ற ெப�$ விவாத ேமைடய�ேறா அைம�கி�றா� 

மனித�…! ஆ��� அறித' எ�ப� எ"ண�தி� ெசய'பா�,' எ�த நிைல 

ெப7C�ள�..? 

எ"ண�தி� ெசய'பா# தா� “நா�…” எ�றா' ெவC$ உலேகாதய 

நைட+ைறகளி� FகR ேத,@ ெச'>$ நிைல�க�ேறா ெச�C வி�ட� “அறி�…” 

எ"ண�தி� ெசய'பா# அைன��$ ஆ�மாவி� சி�தைன வசமானா' 

1.ஆ�மாவா…. நா� எ�ப�…? 

2.எ"ண�தி� அைலேய Nவாசமாகி… 

3.Nவாச�தி� உண�ேவ ஆ�மாவாகி…! எ�C பா#கி�ேறா$. 

ஜ)வ பி$ப சDர$ ெகா"ட பிற� நா� எ�ப� யா�…? எ�ற +ய7சியாக வினா 

எ=���ள�. எ"ண�தி� ெசய'பா�,>$ ெபா�� உ�ள�. 

அ� மா�திர$ “நா�” ஆகிவிடா�. 

சDர$ ெப7ற நிைலயி' அ�றாட$ ெசய' ெகா��$ காரண கா8ய�களி' 

ப9ேச�தி8ய�க� ெசய'ப#$ ெதாழி>�� “ெநா,��$ �ைறவான ேநர�தி'…” 

மனித�க� எ�தைன எ�தைன ெசய'க� F8கி�றா�க�…? 

இ�த ஜ)வ பி$ப சDர�ைத� ெகா"# உ"Bவ�$… உற��வ�$… Fற� ெதாழி' 

F8வ�$… கழி�கைள ந)��வ�$… பா��த'… ேக�ட'… ;க�த'… Nைவ�த'… 

Eப8சி�த'… அைன��� கா8ய�க�$ ெதாழி7ப# விைனயாக 

1.எ"ண�தி' ெகா"# ெசய'ப#�த�ப�ட அ�த� கா8ய�க� 

2.எ"ணாம' எ�பேத… இய'பாக… “இய7ைகயாக@ சDர�தி� நைட+ைற@ 

ெசய' அைன�தி>$…” 

3.ஆ�மாவி� ெதாட�பி�றி நட�தனவா…? 
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சDர�தி� உ�ெபா�ளாக@ ெசய'ப#$ நா,களி� Nவாச அைலகளி' எ"ண$ 

ெகா"# ெசய'ப�ட� எ�…? 

எ"ண�தி� அைலேய Nவாசமாக Nவாச�தி� உண�ேவ ஆ�மாவாகி எ�ற அ�த 

எ"ண@ ெசய'பா�,� Qல�ைதேய அறி�� ெகா�ள ேவ"#$. 

Nவாச�தி� ந'விைன@ ெசய'பாேட ஒளி தா�. “நா�…” எ�பேத எ"ண�தி� 

ெசய'பா# எ�றா' அைத� ெத8�� ெகா"ட பி� அ�� ஆ�மாைவ� 

ைக�ெகா�ள ேவ"#$. 

1.நா$ ஆ�ம பல$ ெபற ேவ"#$..!” எ�C 

2.உைர�த ெசா'லி� உ"ைமைய உண��� பா��க ேவ"#$. 

ஆ�மா பல$ ெப7C வி�டா' உ� நிைற�த ச�தி எ�த Qல@ ச�தி-ட� கல�� 

ெசய'பட… Qல ச�தியாக@ ச�தி ெப7ற ஆ�மா 

1.தா� ெகா"ட உயி�ட� இைண�� 

2.ேப8�ப லய�தி' திைள��� கல��வி#$ A�சம$ தா� “நா�…!” 

நா�…!” எ�ப� யா� எ�C இ�ெபா=�… “F8�ததா…? 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

இராேமEவர�தி' இராம� ெச'ல�ப#$ ெபா=� சிவலி�க�ைத� Hஜி�க 

லி�க�ைத எ#�� வ�வத7� ஆ9சேநயைன அ?�பினா�. 

ஆனா' அவ� வர� காலதாமதமாகிவி�ட�. 

1.ஆகேவ “இராம� மணைல� �வி�தா�” 

2.அைத@ சிவலி�கமாக ைவ�� வண�கினா� எ�C கா�#கி�றா�க�. 

இராமாயண�தி' இ� ெதளிவாக� Gற�ப�#�ள�. இத� உ�ெபா�� எ�ன…? 

இராம� எ�றா' ந$ எ"ண�க�. ஆக, எ"ண�தா' உ�வா�க�ப�ட� 

இராேமEவர$. ந$ மனைத� �வி��$ இட$தா� “இராேமEவர$…” 

கைடசியி' “ேநரமாகிவி�ட�…” எ�C இராம� எ�ன ெச�கி�றா�…? மணைல� 

�வி�� Hஜி�தா�. 
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1.எ'ேலா�$ அ�ேபா# இ��க ேவ"#$ எ�C (ந$ எ"ண�கைள) ந$ 

மனைத� �வி��� பழக ேவ"#$. 

2.மனைத� �வி�கவி'ைல எ�றா' எ�னவா�$…? இர"#$ ேச���@ 

ச"ைட� ேபா�#� ெகா��$. 

3.“சிறி� காலேம… இ�த மனித உடலி' வாRகி�ேறா$..!” அத7�� இ�த மனித 

உடலி' மனைத� �வி�த' ேவ"#$. 

4.அதாவ� எ'லா� �#$ப�க�$ ந'ல� ெபற ேவ"#$ எ�C மனதி' எ"ண 

ேவ"#$. 

ஆனா' இ�ெபா=� எ�ன ெச�கி�றா�க�? விSB ப�த�க� சிவைன வண�க 

மC�கி�றன�. 

சிவைன வண��ேவா� இராமைன வண�கினா' அ� பாப$ எ�C$ இராமைன 

வண��ேவா� சிவைன வண�கினா' அ� ேதாஷ$ எ�C$ இ�ப,ெய'லா$ 

ந$ைம� பி8�� வி�டன�. 

மத�தி� அ,�பைடயி' பி8�க�ப�# உ"ைமகளி� இய�க�ைத நா$ அறிய 

+,யா� அரச�க� ஆ"ட நிைலயி' கால�தா' தைட�ப#�த�ப�#�ள�. 

ஞானிகளா' உண��த�ப�ட ேப�"ைமகைள நா$ அறிய +,யாதவ"ண$ 

கால�தா' அழி�ேத ேபா�வி�ட�. 

இ�C அைத யா$ ெவளி�ப#�தினா'… 

1.இ� எ�ன…? “Fதிதாக இ��கி�ற�…!” 

2.இவ� கட�ேள இ'ைல.., எ�C ெசா'கிறாேர… எ�ெற'லா$ எ"ண� 

ெதாட�கிவி#கி�றா�க�. 

இராேமEவர�தி' இராம� மணைல� �வி�ததாக இராமாயண�தி' 

கா�#கி�றா�க�. இராேமEவர�தி' “மனித?ைடய ெபா�கிஷ$” அ�தைன-$ 

உ"#. 

இராமாயண�தி' “இராேமEவர$…” எ"ண�தி� உண�வி� தனைமைய உயி� 

இய��கி�ற� எ�பைத உண���$ நிைலயாக இராம� த?Nேகா,�� வ�தபி� 

“Hைஜ�� ேநரமாகிவி�ட�…” எ�C அ�� இ���$ மணைல� �வி�� 

சிவலி�கமாக@ ெச�� Hைஜ ெச�தா�. 
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1.“ேநரமாகிவி�ட�…” எ�றா' Hைஜ ெச�ய ேநரமாகி வி�ட� எ�C ம7றவ�க� 

ெசா'கி�றன� 

2.ஆனா' “இ�த உடலி' காலதாமதமாகி வி�ட�…” எ�ப� தா� அத?ைடய 

ெபா��. 

நம� உண��கைள ஒ��கிைண��@ ேச��க ேவ"#$ எ�பைத உண���வத7� 

இராம� மணைல� �வி�� (மனைத� �வி��) சிவ Hைஜ ெச�தா�. சிவலி�க�ைத 

Hஜி�தா�… சிவலி�கமாக மா7றினா�… எ�C கா"பி�தா�க�. 

எ"ண�கைள� �வி�� உ�வான�தா� இராேமEவர$. 

1.நா$ எ"ண�தா' பல த)ைமகைள அக7றி உண�வி� எ"ண�கைள� 

�வி�தா' 

2.அ�தைகய எ"ண�களா' உ�வான� தா� “உயி8� ஒளிக�..,” எ�பைத 

3.“இராமலி�க$..” எ�C காரண� ெபயைர ைவ�� அைழ�கி�றன�. 

எதனி� உண�ைவ@ A8யனி� கா�த ச�தி கவ��� ெகா�கி�றேதா அைத 

;க��தா' அ�த உண�வி� த�ைம அBவாகி அ�த உண�@சியி� ெசயலாக நா$ 

ெசயலா�கி அ�த “உண�@சி�ெகா�ப உடலி� Tப�க� ஆன�..,” எ�C 

இராமாயண�தி' ெதளிவாக� Gற�ப�#�ள�. 
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க'லாவி� பா' 

  

யா$ Gறி வ�$ தியான�தி� வழியாக “ெமௗன$ ெகா"ேட ச�தி ெப7C 

வள��தி#�க�…!” எ�C உண��தி வ�வெத'லா$ உயிரா�மாவி� ச�தி 
வ>ைவ� G�,ட ேவ"#$ எ�பத7காக�தா�. 

ஒJெவா� உயிரா�மா�$ ெப7ற தனி��வ� த�ைமயி' ேம>$ வள�@சி 
ெகா�ள� தா� கைட�பி,��$ தியானமாக உயிரா�மாைவ எ"ணி 
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1.ஆ�ம பல$ ெபற ேவ"#$ ஈEவரா…! எ�ற சி�தைனயி� வசமாக 

2.ஒளி� பிரவாக�தி?ைடய ெதாட� நிைல ெப7றிடேவ “ெமௗன$…” 

ெமௗன$ எ�றா' எ�ன�பா…? 

1.ஆ�மாைவ எ"ணிேய ச�தி வ>� G�#$ ச$பாஷைணேய (உைரயாட') 

ெமௗன$…! 

2.ெமௗன$ எ�றா' “ேப@N எ�ற வா�@ ெசா' உைர அ'ல…” 

க'லாவி� பா' எ�C GCவெத'லா$ ஆ�மா ெப7றி#$ ச�தியி� 

ப8Hரண�ைத�தா�…! 

1.ஏடறிவி� வழி க7றவ� அ�றி ப,�பறிவி'லாத எவ�$… 

2.த�ைன எ"ணி#$ சி�தைனயி� வசமானா' க'லா அறி� சி�தி��$. 

க'லா அறிவி� ெதாட8' அ"ட சராசர�கைள-$ அறி�� ெகா"ேட “த�ைன 

வள�@சி�ப#�தி� ெகா��$…” எ"ண�தி� ெசய'பா�,7� வர ேவ"#$. 

அத7�@ ச�தி ஊ�,#$ ெசயலாக அ�த@ ச�தியி� வள��பாக� த�ைன வள��� 

ஆதி ச�தியி� ச�தி�ேக ச�தி[�, அத?ட� ஒ�றி#$ ெசய'பா�,� நிகRவாக 

ஆ�க$ ெபற ேவ"#$. 

உயிரB �ழ�ைதயாக� பிற�பி7� வ�த பி� த� +� ெதாட� அறியா� 

த�ைமயி' அேத உயிரB எ"ண$ ெகா"# ஆ�மாவா�$ A�சம�கைள யா� 

விள�கி#வா�…? 

சகல�தி>$ சகலமாக� கல���ள அ"ட$… பா'ெவளி எ��$ வியாபி���ள… 

ஒளி கா�த ச�தியாக நிைற� ெப7C�ள “Qல ச�தி…!” அைத அறிய�தாேன 

ச�த8ஷிக�$ +ய>கி�றன�. 

1.ஆதி ச�தியி� ச�தியாக ஒ�றி@ ெசய' ெகா",#$ ச�த8ஷிகளி� ஒலி 
ஒளியாக@ ெசய' ெகா��$ A�சம�கைள எ'லா$ 

2.ெம� ஞான விழி�பறி-$ “ஞான@ ெச'வ�க�” அறி�� ெகா"# 

3.எ� நிைல��$ உய��� வா��க�…! எ�ேற அைழ�கி�ேற�. 

ஆ�மாவாக உதி�தி#$ ஆதி ச�தியி� Qல ச�தி உயிரBவி� எ"ண�தி� 

ஈ��பி' வ> வ )8ய�தி� தி�ைம�ெகா�ப ஒளி கா�தமாக ஒ�றி உயிரா�மாவாக� 
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பிற�பி7� வ�திட… எ"ணேம வ>வாக� பிற�த பி�… த�ைன உண��� “நா� 

எ�ப� யா�..?” எ�ற வினாவி' 

1.க7ற க'வி உைர�கி�றேத எ"ண�தி� ெசய'பா# எ�றா'… 

2.அ�த எ"ண�தி' எ� ெசய'பட ேவ"#$…? 

ஆ�மாவி� பல$ ெபற ேவ"#$ எ�ற எ"ண�தி� ெசய'பா�,' ஆ�மா 

எ�ப� யா�…? எ�ற நிைலயி' உயி� மீ"#$ பிற�பி7� வரா� த�ைம ெசய' 

ெகா�ள ேவ"#$. 

Qல@ ச�தியி� பி$பமா$ ஆ�மா வ>� ெகா"# உயிரBவி' ஒ�C கல�� 

AR�ேத “பிரகாசி��$ ேஜாதியாக ஆக ேவ"#ம�பா…!” 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

ேஜாதிட$ ஜாதக$ பா��� ந'ல ேநர$ வ�கி�றதா.,,! ெக�ட ேநர$ வ�கி�றதா..,? 

எ�C பல� G,� பா��கி�றா�க�. யாக�க� பல ெச�கி�றா�க�. 

1.அவ�க� எ'லா$ உட>ட� இ�C இ��கி�றனரா…? 

2.அவ�க� உடலி>�ள ��ப�கைள� ேபா�கினா�களா…? 

3.��ப�ைத� ேபா�கினா>$ அவ�க� ெச'வ�ைதெய'லா$ நிைல 

நிC�தினா�களா…? 

4.ெச'வ$ இவ�ட� ெச'கி�றதா..,? உட>ட� ெச'கி�றா�களா…? எ�பைத@ 

ச7C@ சி�தி��� பா��க�. 

பல ஜாதக�கைள-$ ேஜாதிட�கைள-$ பா����தா� ந'ல ேநர�ைத 

அைம��� தி��H�#கி�றன�. தி��H�,ய பி� ஒ� சிலேர அவ�ைடய 

ச�த��ப$ “உய��த வாR�ைக” வாRகி�றன�. 

V7C��� ெதா"WC சதவ )த$ ஜாதக$ ேஜாதிட$ பா��தா>$ தி�மணமாகி 
வ )�#�� வ�த பி� பல Fைக@ச' பல ெவC�Fக� பல ேவதைனக� “எ'லாேம 

வ�கி�ற�…” 

எ'லா� ெபா��த+$ பா���� தி�மண$ ெச�தா>$ இ�ேக பைகைம உண�� 

வள��� வி�டா' அதனா' பல ேநா�க�$ வ��வி#கி�ற�. 

ஒ�வ��ெகா�வ� ெவC��� ேபN$ ெபா=� ெவC�பி� உண�� வ )�,7�� 

பரவ�ப#$ ெபா=� “பாவி மக� எ� வ )�,7�� வ�தா�… எ'ேலா���$ ேநா� 

வ��வி�ட�” எ�பா�க�. 
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இவ�க� ப"ப#��$ உண�ைவ� தவறியதனா' ெவC�பி� உண�ைவ� 

தன��� வள��ததா' அ�த உண�வா' இவ�க���� ேநாயாகி வி#கி�ற�. 

ஆனா' “ம�மக� வ�தா�… அதனா'தா� எ� �#$ப$ சிைத�� வி�ட�…” 

எ�C இவ�க� ெச�-$ தவைற வி#��… வ�த ம�மக� ேம' பழிைய� ேபா�# 

“மீ"#$… �#$ப�தி' சி�க'கைளேய ஏ7ப#��கி�றன�…” 

ஜாதக$ ேஜாதிட$ பா����தா� தி�மண�ைத@ ெச�� வ�கி�றன�. ஆனா' 

மாமியா���$ ம�மக���$ ச"ைட வ�ேத வி#கி�ற�. 

அ�ெபா=� �ய�ப#$ உண��க� வ�$ ெபா=� விஷ� த�ைமயான 

உண��க� ஆகிவி#கி�ற�. 

1.அ�ெபா=� இவ�க� பா��த ேஜாதிட$ எ�ேக ேபா�வி�ட�…? 

2.இவ�க� வண�கிய ெத�வ�க� எ�னவாகிவி�ட�…? 

ெப"ைண� ேத��ெத#�பத7காக ெத�வ�தி� ேம' Hைவ ைவ��� ேக�பா�க�. 

இ�த� கல� H வ�தா'… “என�� ந'ல�” எ�C$ எ"Bவா�க�. 

சிைல மீ� அ�த� Hைவ ைவ�தபி� இவ�க� எ"ண$ எ�ப,ேயா அ�ப,�தா� 

வி=�$. 

கல�கமான எ"ண�தி� த�ைம ெகா"# அ�த உண��ட� க"ணி� பா�ைவ 

அ�ேக ப�டா' உண��க���� உண��க� ேமாத�ப#$ ெபா=� அ�C அத� 

வழி தா� நட��$. 

உதாரணமாக அ�C ேவதைனைய அதிகமாக எ#�தி��தா' ேவதைன வ�$. 

“எ�ப,-$.. இ�C ந'லதாக ேவ"#$…” எ�C எ"ணியி��தா' அத7��த�க 

ந'ல H வ�$. 

ந'ல H வி=�த பி� எ�ன ெச�கி�றன�…? எ'லா� ெத�வ+$ ஒ�� 

வ��வி�ட�… ஜாதக+$ ஒ�றி வ��வி�ட�. ஆகேவ தி�மண�ைத நட�தலா$ 

எ�C வ�கி�றன�. 

அ�தைகய நிைலகளி' பா��தா>$ தி�மணமாகி வ�தபி� இவ�க� எ"ணிய 

நிைலக� ெகா"# அட�கி ஆ�சி F8-$ நிைலக� வர�ப#$ ெபா=� 

ெவC�ெப�ற உண��க� வ�கி�ற�. 
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ஒ�Cப�# வா=$ நிைலக� மாறிவி#கி�ற�. பைகைம ஆகிவி#கி�ற�. 

1.அ�ெபா=� அ�த ஜாதக$ கா�கி�றதா…? 

2.H ைவ��� ேக�ட அ�த� ெத�வ$ கா�கி�றதா…? 

இ'ைல…! “உ�க�ைடய எ"ண�கைள உய��தி வர�ப#$ ெபா=�… அ�ேவ 

ெத�வமாகி�ற�…” 

ஞானிக� கா�,ய அ�� வழியி' ஜாதக$ மனித?�� இ'ைல. 

இய7ைக தாவர இன�க��� உ"#. “கிேரதா…” எ�ற நிைலயி' ெச, ெகா, 

இைவக���$ A8ய� ம7ற ேகா�க���$ ஜாதக$ உ"#. 

தன��� கிரகி�� உண�வி� த�ைம ேச���� ெகா��$ நிைலக��� அ� 

உ"#. அ� எ�த உண�� ெகா"# உட' ெப7C அத� உண�வி� மண�தா' 

;க��� ெச'>$ ம7ற உயி8ன�க���$ ஜாதக$ உ"#. 

ஆனா' மனிதேனா த)ைமகைள அக7றிவி�# உண�விைன ஒளியாக மா7C$ 

இ�த@ ச�தி ெப7றவ?�� ஜாதக$ எ�ப� இ'ைல. 

நி-மராலஜி – இ�த� ெபயைர இ�ப, மா7றி ைவ�க ேவ"#$ அ�ப, ைவ�க 

ேவ"#$ எ�C$ அதனா' ந�ைம கிைட��$ எ�C தா� த�ைத ைவ�த ந'ல 

ெபயைர மா7றி� ெகா�கி�றா�க�. 

வாE� சாEதிர$ – வ )�,' வாசைலேயா Nவைரேயா இ�ப, மா7றினா' ச8யாக 

வ�$ எ�C அத7காக க�,ய வ )�ைட இ,�� மா7ற�$ ெச�கி�றா�க�. 

பண�ைத@ ெசலவழி�� மா7றியைம��@ சிறி� கால$ ந�றாக இ��தா>$ 

அ#�த கண$ ெசா�த�தி' பி8ய�ப�டவ� ஒ� ஆ�சிெட"� ஆகி இற��வி�டா' 

எ�ன ெச�வா�க�…? 

“அட� பாவி மகேன…” எ�ப, இ��தா�..,? இ�ப,� ேபா�வி�டாேன…” எ�ற 

ேவதைன உண�ைவ அதிகமாக� தன��� எ#��� ெகா�வா�க�. 
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எ�த வாE� சாEதிர�ைத� பா���வி�# அத�ப, க�,னா�கேளா அ�த 

வ )�,7�� இ�தைன ேவதைன உண��க� பரவ�ப#$ ெபா=� த� 

உட>����$ ெப�கிவி#கி�ற�. 

அ#�� இேத உண�வி� ேவதைன ெதாழிலி>$ பரவிவி�டா' வாE� சாEதிர$ 

வ�� கா��மா…? கா�க +,யா�. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளிைய� ெப7றா' உ�க���� சி�தி��$ 

திற� கிைட��$. அத� வழியி' த)ைமகைள ந)�கி மகிR@சி எ�ற உண�ைவ 

உ�வா�க +,-$. 

இ�த உடலி' வா=$ ெபா=� பைகைம உண��க� நம��� வளரா� அ�த� 

��வ ந�ச�திர�தி� ப7ைற நா$ ப7Cட� ப7றிட' ேவ"#$. 

��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ� ப7Cட� ப7C$ பழ�க$ வ��வி�டா' இ�த 

உடைல வி�#@ ெச�ற பி� இ�த� Fவியி� ஈ��F��� வராதப, நா$ 

பிறவியி'லா நிைலக� அைடய இ� உத�$. 

அ�த அகEதிய� க"ட உண�ைவ அவ� ஒளியி� சDரமாக ��வ ந�ச�திரமாக 

ஆன பி� அவைன� பி�ப7றி@ ெச�ற ஞானிக� எ�தைனேயா ேப� உ"#. 

அவ�க� அைனவ�ேம இ�C ��வ ந�ச�திர�தி� ஈ��F வ�ட�தி' ச�த8ஷி 
ம"டலமாக வாRகி�றன�. ந$+ைடய எ'ைல அ� தா�. 
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ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

பிற�ைடய தவறான ெசய'கைள உ7C� பா��தா' அ� உ�க� ஆ�மாவி' (நா$ 

இ=��@ Nவாசி��$ பாைதயி') +�னனியி' வ��வி#$. தவைறேய மீ"#$ 

Nவாசி�தா' எ�ன ஆ�$…? ந$ைம-$ தவC ெச�ய ைவ��வி#$. 
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ஆகேவ… தவறான ெசய'கைள உ7C� பா��த அ#�த கண$ “ஈEவரா…” எ�C 

உயிரான ஈசைன ேவ", அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ 

நா�க� ெபற ேவ"#$ எ�ற உண�ைவ உட>��� ெச>��த' ேவ"#$. 

1.��வ ந�ச�திர�தி� உண��கைள உட' +=வ�$ Nழல@ ெச�� 

2.அ�த� த)ய ெசயலி� உண�� உ�க���� அ� வளரா� அத?ைடய 

உண�ைவ@ சம�ப#��த' ேவ"#$. 

ஆனா' சம�ப#�தி@ ெச�றா>$ நா$ ெதாழி>��@ ெச'>$ ெபா=� அ�ேக 

ெதாழி' ச$ப�தமாக ம7றவ�கைள@ ச�தி��$ ெபா=�$ இைத� ேபால அ�த� 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ ெபற ேவ"#$ எ�C எ"Bத' 

ேவ"#$. 

1.எ�க� ெசய' அைன��$ நல$ ெபற ேவ"#$ 

2.நா�க� உ�வா��$ உ7ப�தி ெச�-$ ெபா��க� +=வ�$ ��வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி படர ேவ"#$. 

3.அ�த� ெபா��கைள� பய�ப#��ேவா� அைனவ�$ நல$ ெபற ேவ"#$ 

எ�C 

4.க" ெகா"# அ�த உண��கைள� பா�@Nத' ேவ"#$. 

அ#�� எ�க� ெசா'ைல� ேக�ேபா� வாRவி' இனிைம ெபற ேவ"#$. நா�க� 

ெதாழி' ெச�-$ இட�களி' மலைர� ேபா�ற மண�க� ெப�க ேவ"#$. 

மகிR�� வாR�தி#$ ச�தி ெபற ேவ"#$ எ�C எ"Bத' ேவ"#$. 

இJவாC எ"ணி எ#��$ உண�வி� ெசயலா�க�க� அ�ேக G,னா' ெதாழி' 

ெச�-$ இட�தி' உ�ள ெதாழிலாளியிடேமா அ'ல� ேமலதிகா8யிடேமா ேபN$ 

ெபா=� நா$ எ#��� ெகா"ட உண��க� நம��� இைண�� வாழ@ ெச�-$. 

இ�ப,@ N�த�ப#�தவி'ைல எ�றா' எ�ன ஆ�$…? 

நா$ ேரா�,' வர�ப#$ ெபா=� த)ய ெசயைல ஒ�வ� ெச�கி�றா� எ�றா' அ�த 

உண�ைவ நா$ ;க��தா' ந$ உடலி' ஆ�மாவி' +�னனியி' வ��வி#$. 

அைத ;க��� வி�#� ெதாழி>�� வ�தா' நா$ Nவாசி�த உண��கேள “நம��� 

எதி8யாக வ��வி#$” எ�பைத மனதி' ைவ��� ெகா���க�. 
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அ�ெபா=� ேவதைனயான உண�ைவ@ Nவாசி��வி�#@ ெச�C ெதாழிலி' ஒ� 

இய�திர�ைத இய�கினா>$ தவறான நிைலகளி' அ� ெசய>�� வரலா$. அ� 

தவறான நிைலகளி' இய�க�ப#$ ெபா=� ப=தாகி� தைடயாக�$ ஆகலா$. 

அதனா' ந"ப8ட�தி' அ'ல� ேமலதிகா8யிட�தி' பைகைம ஊ�#$ நிைல 

வ�$. ஏென�றா' ந$ உட>��� வ�த அ�த� த)ைமயான உண��க� ந'ல 

ந"ப�கைளேய பைகைமயா�கிவி#$. 

அதனா' ெதாழிைல-$ ெவC��$ நிைல வ�$. 

இைத� ேபா�C ந$ைமயறியா� வ�$ த)ைமகளிலி��� வி#பட ந)�க� அ�த� 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளிைய@ ேச���� ெகா���க�. 

அ�� ஒளி ெப7றா' இ�ைள அட�கி#$ ஞான+$ வ�$. ெதளி�த மன�ட� 

வாழ�$ +,-$. ஆகேவ இைத ந)�க� எ"ணி எ#��� பழ��க�. 

இதனா' உ�க� ெதாழி>$ வி��தியா�$. ெச'வ+$ ேத, வ�$. ேவைல 

பா���$ இட�தி' மகிR@சி-$ கிைட��$. உ�க� வா,�ைகயாள�க���$ 

உ�களா' ஒ� மன நி$மதி கிைட��$. 
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ெசவி/0� வயி;�/0� உண= ெகா4/கி�ேறா�… “உயி)/0” உண= 

ெகா4/கி�ேறாமா…? 

  

மனித� ெகா"ட அறிவி� ஞான$ ெமாழி அறிவா' க7றறி�� உண�கி�ற 

வைகயி' உ�ள�. 

ெமாழி அறிெவ�ப� ம���வ$ மேனாத��வ$ உயி8ய' Fவியிய' வானியிய' 

சி�தா�த$ ேவதா�த$ வாRவிய' ெபா�ளாதார$ எ�ற ஒJெவா� வைகயி� 
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த�ைமகளி>$ மனித� தா� ெகா"ட அ?பவ ஞான�தா' ச+தாய அைம�F 

+ைற ெப7C�ள�. 

அதிேல ேம�ேம>$ க7ற அறிவி� வள�@சி உயர வழி வைக கா�,ய� எ�த 

நிைலய�பா..? 

அ�C ஆ"ட அரச�க� கால$ ெதா�ேட உ"ைம நிைல அறியா� த�ைமயி' 

ச+தாய அைம�பி' �றி�பி�ட ஓ� பி8வின� ம�#$ “த�கைள� கட�ளி� 

�ழ�ைதக�…” எ�ேற பைறசா7றி வ�தன�. 

ம�க� எ�Cேம மா�களாக இ��தி�டா' த�க� �ல$ வாழ வழி-"#…! எ�ற 

க��தா�வாக� ெகா"# அரச?�� அரசிய' சாசன�கைள வழியைம��� 

த�தன�. 

சி�த�க�$ மக8ஷிக�$ ெகா#�த உ"ைமகைள அறியவிடா� அைத@ சீ� 

ெக#��வி�டன�. 

ெமாழியறிவி� வள�@சி�� ஏ7ப#�த�ப�ட அைச V' (இல�கண V') 

வைகயிைன� பி�ப7Cகி�றா�க�. 

ஆனா' அைச Vலா>$ விள�கி� ெகா�ளா த�ைமயாக� காரண� ெபய� கா�,� 

ெபா��க��ெக'லா$ மைறெபா�ளாக@ சி�த�களா' இ#�றி� ெபய�க� 

இட�ப�# மனித �ல�தி7� மிக மிக� ேதைவயான ம���வ +ைறக� 

Gற�ப�ட�. 

ஆனா' மனித�களா' அ�த� ெபா��களி� �ண�கைள உலேகாதய 

எ"ண�தினா' அறி�� ெகா�ள வைகயி�றி அைவ அைன��$ மைற�� 

வி�டன எ�ேற எ"Bகி�றா�க�. 

1.அைச V' ெகா"ேட உைர-$ உைர நைட-$ ம7C$ கவி� பாட'க� 

பலவ7ைற அறி�தி�டா>$ 

2.க7ற க'வியி� ெச��கா' இல�கண V' ெகா"# ஆயிர$ விள�க�கைள� 

Gறினா>$ 

3.மைற ெபா�� த�ைமயி� காரண�கைள அறியாத� இவ� ெகா"ட 

ெச��கினாலேய ஆ�$. 

4.அ�த@ ெச��� எ�ப� உ"ைம ஞான� ெதாட���� பைகய�பா…! 
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5.ெச��கி� ெதாட8' எ=�தி#$ ேகாப$ உ"ைம ஞான�ைத உண��� ெகா�ள 

வழி கா�டா�. 

உண�வி' ேகாப �ண�ைத வள�@சி�ப#�தி� ெகா"டா' உண�விேலேய 

ேகாப+�ளவ� உ"ைமைய உண�வ� எ�வ�பா..? 

ெம�யறிேவ வாலறிவா��$ ெசய>��� க7ற க'வி-$… அ�த� க'வியினா' 

ெப7ற அ?பவ+$… ஆ�திர$ ெகா"# Fற� ெபா�� �ண� த�ைமகைள அைத@ 

சDர�தி?� ஏ7C� ெகா"டா' மா�திர$ “உய� ஞான$ சி�தி��மா…?” 

1.ஒ� ம���வ� ேநாயி� �ண�ைத அறி�� அத7�"டான ம���வ�ைத@ 

ெச�தா>$ 

2.ேநா�வா��ப�டவ� தா� பிைழ�ெதழ ேவ"#$…! எ�ற எ"ண�தி7� 

உண��க� G�,� ெகா�ள ேவ"#$ அ'லவா..? 

அத7� எ� +�கிய$..? 

1.ேநா�வா��ப�டவ� அவ?��� இ���$ பய�ைத-$ விர�திைய-$ 

வில�கி� ெகா�ள மன உCதி ேதைவ. 

2.ஏென�றா' அைன�தி7�$ Qல$ ேகாபேம. 

க'வி அறி� எ�ப� பல V'கைள� க7C அ�த V'களி' உ�ள க����களி� 

உ�ெபா�ைள அறி��… ெதளி��… க7ற க'வியி� ந)தி ேபாதைனகைள� த�?� 

ஏ7C அ�த வழி ந' வழியாக இ��தா' அைத� ைக� ெகா��த' 

(கைட�பி,�த') எ�ற வைகயி' தா� ெகா"ட �ண�க��ெகா�ப க7ற க'வி 
அறிவி� ெசய' ெகா",#$. 

ஏ�,� வாயிலாக� க7ற க'வியி� ெதாட8' சி�தைனயி� ெதளிவி' ெப7றி#$ 

ஞான$ ந7ப"Fகைள� கா�#ேமயானா' 

1.ஏ�,� வழி அறி�� ெகா",டா… 

2.க'லா அறிவி� வாயி' திற�ேத… சி�தி�க ேவ",ய� எ�ப� வ��வ 

நாயனா8� வா��. 

ெசவி��ண� இ'லாத ேபாR� சிறி� வயி7C��$ ஈய�ப#$…! எ�பதி' 

1.ெசவி��ண� எ�பேத இ�ைறய கால க�ட�தி' 

2.உ"ைமயி� ெபா�ைள ஆரா��� ஆ�வி� வழி உ"ைமைய உைர�த' 
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எ�பெத'லா$ மாC ெகா"# 

3.”ப�,ம�ற�க�…” எ�ற ெபய8' க7ற க'வியி� ெச��ைக� தா� ெகா"ட 

Fலைமைய-$ ெசா'லி� ஆ7றைல-$ ெவளி�ப#�தி 
4.ெப�$ ஆரவார� FகR ேத,#$ வழியா�கி� ெகா"டேத ெவC$ ஏ�#� 

க'வியினா' க7ற ஞான$. 

ெசவி�� உண� வயி7C�� உண� எ�ப� ேபா�ேற 

1.உயி��� ஊ�ட ேவ",ய உணைவ அறி�� ெகா�ள 

2.க7ற க'வியி� ஞான$ ெசய' ெகா�ள ேவ"#$. 

க'லா அறிைவ ஏடறிவி� அள�ேகாலா' அள�திட +,யா�. 

ஆனா' க'லா அறிைவ ஆ�வத7� ஏடறி-$ ஒ� நிைல�கள� எ�பதி>$ ப"F 

ேவ"#$ எ�பத7காக� க'வியி� ெச��கா' ஏ7ப�ட “நா�” எ�பைத ந)�கி 
வி�டா' பைக இ'ைலேய…! 

பைக எ�ப� எ�ன..? தா� ெகா"ட எ"ணேம பைகயா�$. வா�ெமாழியா' 

யாைர-$ Pசி�திட' ஆகா�. 

1.வா�ைம ெமாழிேய தா� ெகா"ட எ"ண�தி� ப"F நிைலயா' 

2.க'லா அறி� எ�?$ ெம� ஞான$ ெப7ற மகா�கைள எ"ணி அவ�களிட$ 

ஆசி ெபற ேவ"#$. 
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உBகா3	
 தியானமி)*ப
 எ�ப
 “ஒ) பயி;சி… பழ/க�தி;0� தா�…!” 

  

ப�ளி��@ ெச�C ப,�� +,�கி�ேறா$. பிற� சி�க'க� வ�$ெபா=� 

“மீ"#$” ப�ளி��@ ெச�C யா�$ ப,�பதி'ைல. 

ப,�� வி�# வ��வி�ேடா$. ப,�� +,�� வ�தபி� த�பாகி வி�டா' “ஓ,� 

ேபா�� ப�ளியி' உ�கா���” மீ"#$ ப,�பதி'ைல. 
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ப�ளி�Gட�தி' ெசா'லி� ெகா#�த பாடநிைலைய� பா��� அத�ப, ெச�த 

நிைலகளி'… “இதி' எ�ன �ைற இ��கி�ற�…” எ�C “தி�$பி� பா��க 

ேவ"#$…” ஆகேவ 

1.தியான$ இ��� பழகியபி� 

2.பைழயப, ஓ, வ�� தியானமி��பதி'ைல. 

இ�ேக பாட நிைலைய உ�க���� உCதி�ப#�தியபி� அ�� உண��களி� 

“பதி�… RECORD” உ�க���� இ��கி�ற�. 

1.வாR�ைகயி' எ�ெபா=ெத'லா$ சி�கலாகி�றேதா அ�த இட�திேலேய… 

அ�ேபாேத… இத?டய சி�தைன எ�ன…? 

2.சாமி எ�ன உபேதச$ ெச�தா�…? 

3.“சாமி உபேதச$ ெச�தத7�$… நம��� இ�ேபா� வ�வத7�$,,. எ�ன 

வி�தியாச$ இ��கி�ற�…?” 

4.அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி நா�க� ெபற ேவ"#$ 

5.அ� எ�க� உட' +=வ�$ படர ேவ"#$ எ�C எ"ணினா'… 

6.உ�க��� அ�ெபா=ேத “விைட” ெத8-$. 

7.அ�த விைடைய ைவ�� மா7றி� ெகா��$ ச�தி உ�க��� வர ேவ"#$. 

ஆனா' இ�ெபா=� எ�ன ெச�கிேறா$…? 

சாமிைய ந$Fகிேறா$… சாமியாைர ந$ப +,கி�ற�.. ம�திர�காரைர எ'லா$ 

ந$ப +,கி�ற�. நா$ இ�ப,�தா� ேத,� ேபாகி�ேறா$. 

நம��� இ�த@ ச�திைய வள��� இ�த வாR�ைகயி' வ�த ��ப�கைள ந)�கி 
அ�த� ேபர�� எ�ற உண�ைவ வள��� இனி� பிறவியி'லா நிைல அைடத' 

ேவ"#$ எ�ற அ�த நிைல�� வ�த' ேவ"#$. 

அ�ெபா=� இ�த வாR�ைகயி' த)ைம Fகா� “த)ைமகைள அட�கி#$ வ'லைம” 

வ�கி�ற�. 

ஆனா' இைத வி�# வி�# எ�ன ெசா'வா�க�…? 

த)ைம வர�ப#$ ெபா=�… 

1.என��� கSடமாக இ��கி�றேத… 

2.இ�த ேவைல ெச�தா' அ�ப, நட�கி�ற�… ெதாழி' ெச�தா' 
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நSடமாகி�ற�… 

3.இ�த வ",ைய ஓ�,னா' கSடமாக இ��கி�ற�… 

4.”எைத@ ெச�தா>$…” என�� ஒேர ெதா'ைலயாக இ��கி�ற� எ�பா�க�. 

இ�ப,� கSட�க� ஆனபி� அ�Fற$ அ�த உண�� ெகா"# பி�ைளகைள 

எ"ணினா' அவ�க�����$ இ�த உண��க� பதிவாகி வி#கி�ற�. அவ�க� 

ெதாழி' ெச�தா>$ நSடமாகி�ற�. 

இ�ப,ேய… 

1.எ� �#$ப�தி' ெதாட��� எ'லாேம நSடமாகி�ற� 

2.எ� �#$ப�தி7� “யாேரா… ஏேதா… எ�னேமா… ெச�� 

ெகா",��கி�றா�க�…” 

3..யாேரா ெச��வி�டா�க�…! எ�ற இ�த உண�� தா� வ�$. 

அத7�� த��த மாதி8 ேஜாதிட$ பா��பவ�களிட$ ெச'வா�க�. அவ� எ�ன 

ெச�வா� ெத8-மா..,? 

நா$ இ�த எ"ண��ட� ெச'கிேறா$ அ'லவா.., இைத மீ"#$ 

உCதி�ப#�திவி#வா� (RE – RECORD). உ�க���� “ேதாஷ�ைத@ 

ெச���ளா�க�…” எ�பா�. 

சகஜ வாR�ைகயி' ஏதாவ� சிC �ைறக� இ��தா' அ�த� �ைறயி� த�ைம 

வ�$ ெபா=� எ�ன ெச�ேவா$…? “இ�னா� தா�… ெச�தி��பா�க�” எ�C 

உCதி�ப#��ேவா$. 

அேத மாதி8 நா$ எ"B$ெபா=� இ�த உண�� கல�� அைலகளாக� 

பா�@ச�ப#$ ெபா=�.., ந)�க� அ�ேக ேபான�ட� (ேஜாதிட$ பா��பவ�) 

இ�ெனா� ஆவியி� உண�� ெகா"#… அ'ல� உண�வி� வலிைம ெப7C… 

இைத அறி-$ உண�� ேமாத� ெப7ற�ட� அவ� எ�ன ெசா'வா�..? 

1.உ�க���� ப�க�தி' தா� இ��கி�றா�க� 

2.ெரா$ப�$ ெத8�தவ�க�தா�… எ�C இேலசாக ஒ� வா��ைதைய வி�#� 

பா��பா� 

3.இவராக இ���ேமா எ�C ந$மிட$ இ��� ெசா'க� வ�த�ட� 

4.”அவ�கேள தா�” எ�பா�… 

5.கைடசியி' இவ�க� தா� ெச�தா�க� எ�C பைகைமைய உ"டா�கிவி#வா�. 
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உ�க�ைடய ச�த��ப$… ச�ேதகமாக இ��தா>$… பி� “அவ�க� தா� 

ெச�தி��பா�க�…” எ�C உCதியாகிவி#$. 

இ�த மாதி8@ ெச�� வி�டா�க� எ�ற உண�� ஆனபி� அவ�கைள� பா���$ 

ெபா=ெத'லா$… “ஜி�… ஜி�…” எ�C பைகைம உண�@சிகைள வள���� ெகா�ள 

ேவ",ய�தா�. 

“பாவி�பய'…” ஒ�C$ ெத8யாம' இ��� ெகா"# “எ�த ேவைலைய@ 

ெச�தி��கி�றா� பா�…” எ�ற எ"ண�க� வ�$. 

ஆனா' அவ�க� ந$ைம� பா���$ ெபா=� “ஏ�… இ�ப, +ைற�� +ைற��� 

பா��கி�றா�க�…?” எ�C அ�த உண�ைவ அவ�க� எ#��� ெகா"ட பி� 

அத7�� த�க மாதி8 பதி>�� அவ�க�����$ கல�கமா�$. 

பி� ஒ�வ��ெகா�வ� எ�ன ஆ�$…? அ�ேக-$ வி�தியாசமாகி அவ�க�$ 

+ைற��� ெகா�வா�க�. 

அ�ெபா=� எ�ன +,��� வ�வா�க�…? 

1.“பா��தாயா.., ேஜாதிட�கார� ெசா�ன�… “கெர��…” 

2.அ#�� வ )�,7�� வ$F வ�த�…! எ�C ைவ��� ெகா���க�. 

இ�ப,… நா$ “பிற�ைடய உண��கைள�தா�” வள���� ெகா�கி�ேறாேம தவிர 

ந'லைத எ#�பத7� +,கி�றதா…? 

ந$ ��நாத� கா�,ய வழியி' அ�� உண�ைவ வள���� ெகா"டா' இ�� 

A=$ நிைலகளிலி��� உ�கைள மீ�,� ெகா��$ ச�தி “உ�க��� நி@சய$ 

கிைட��$…!” 

இJவள� ெப8ய உடைல வள��� வ�த�$… உ�க�ைடய வாR�ைக�� வழி 
கா�, வ�த�$… ந)�க� ;க��த உண�� தா�… உ�க� உயி� தா� 

இைதெய'லா$ உ�வா�கிய�. 

எெதெனத� நிைலகளி' எ"Bகி�ேறாேமா அத� வழியி' தா� உயி� இய�கி� 

கா�#கி�ற�. 
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1.நா$ உய��த உண�ைவ எ#�தா'… அ� க�வாகி 
2.அைத வள��� வி�டா'… “உய��த ஞான�ைத-$ த)ைமக� Fகாத நிைல-$” 

3.உ�க���� வள��க இ� உத�$. 

அத7�� தா� எ$+ைடய உபேதசேம… (ஞான��). 

 

காயக'ப�…! 

  

Hமி த�ைன� தாேன N7றி� ெகா"# A8யைன@ N7றி� ெகா"# பா'ெவளியி' 

உ�ள ம7ற ேகா�களி� ெதாட�F ெகா"ேட பல ச�திகைள ஈ���@ சைம��@ 

Nவாச அைலகளாக ெவளிவி#கி�ற�. 
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Hமி A8யைன@ N7றி வ�$ நிைலயி' ெந��கி-$ விலகி-$ Nழ�ேறா#$ ந)� 

வ�ட� ெதாட8' Hமியி' ஏ7ப#$ இய7ைக மா7ற�கைளேய “ப�வ கால�க�…” 

எ�C அ�ேற ஞானிக� க"#ண��தா�க�. 

ஒJெவா� ப�வ கால�ைத-$ அ�த இய7கைகயி� ெசய' நிகR�கைள த� சDர 

உண�� ெகா"# அ?பவ ஞான�தா' உண��� ெகா"டா�க�. 

அJவாC உண��� ெகா"ட அ�த இய7ைகயி� Aழலி' 

1.அ"ட�தி� அதி உ�னத� த�ைமக� அைன�ைத-$ 

2.ச+தாய நல அைம�பி7� ந' வாR�ைக ெநறிகளாக 

3.பல வழிகளி' ேப�"ைமகைள நம��� கா�,ன� அ�ைறய மக8ஷிக�. 

Fவியிய'… உயி8ய'… வானிய'… எ�ேற Q�C வைக� ேகாண�திேல-$ 

இய7ைகயி� ெசய'பா�ைட அவ�க� உண��� ெதளி�தன�. 

அேத சமய�தி' அ�த வானிய' த�ைமக� Hமியி� ெதாட�பி' ஏ7ப#�தி� 

ெகா��$ கி8ையக� அைன�ைத-$ த� சDர�தி' க"ட ெபா=� “உயி8ய' 

த��வமாக” அைத உலகி7� உண��தி� கா�,னா�க�. 

1.அறி�தைத அறி�ததாக எ"ண� ெப�டக�தி?� ைவ�க�ப�# 

2.ெமௗன$ எ�ற H�டா' H�ட�ப�# 

3.உண��� ெகா"ட உண�வி� அ?பவ ஞான�க� அைன��$ (கால�தா') 

மைற�க�ப�டதா' 

4.வாR�ைகயி� நைட+ைறயி' கைட�பி,�க ேவ",ய பல ெசய'கைள 

அவ�க� உைர�தி��தா>$ 

5.இ�ைறய ச+தாய�தி� எ"ண�களா' “மா7றேம” காண�ப#கி�ற�. 

காயக'ப� ெதாட��� உண��த�ப�ட ம" வள �ண� த�ைமக� மைற 

ெபா�ளாகேவ இ��க�#$…! 

1.வியாழ� ேகாளிலி��� ெவளி�ப#$ அைலகைள� Hமி அதிகமாக ஈ��தி#$ 

காலக�ட�களி' 

2.ப�வ கால�தி� Nழ7சியி' �ளி�வி�F �ண� த�ைமக�$ 

3.கா��திைக மாத$ ெதாட�கி… மா�கழியி' ெசய' G,.. ைத மாத�தி' 

உ�வா�$ “உவ� அமில அட�வாக…” 

4.Hரண@ ச�திரனி� “த" ஒளி…” (�ளி�@சியான) கல�தி#$ ெசயலி� 
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உ��ேகால+$ வ"ண+$ கா�, 

5.இர�� கால�களி' Hமியி� ெவ�ைகயா' ம" ெநகிR�ேத இ���$ நிைலயி' 

6.அமில அட�வி� �ண$ ேலசான த�ைமயாக ெவளி�ப#$ ெசயைல அறி�� 

ெகா�ள ேவ"#$. 

7.ஆகாய ந)� உ8�ேத எ#��� ெகா�ள�$… 

8.A8ய ெவ�ப அைலயி' அ�த ந)8?� மைற��� ெகா�ள�$… 

9.Nடாத ெந��பி' கா�@சி� ெகா�ள�$… 

10.உய� ஞான� ெதளிவாக� ெத8�� ெகா�ள�$……… 

இ�த உ"ைமகைள� க"#ண��� அ?ேபாக ம���வ +ைற�ப, இைதேய �� 

எ�ற ெபய� நாமமி�# ���ேகாளி� (வியாழ�) ெதாட�பினா' ெப7றைதேய 

ஔஷத�களி' கல�� உட' பிணிகைள அக7றி#$ ெசய>�ேக ெசய' 

ெகா"டன�. 

அ?பவ +ைறகைள@ ெசவி�Fலனறிவா' அறி�� ெகா"ட சிலரா' ம�களி� 

அறியாைமைய� பய�ப#�தி@ ெச'வ$ ேச��தி#$ நிைல��$ இேத +ைறைய� 

பய�ப#��கி�றன�. 

1.ஆனா' இ�த@ ெசய'க� அைன�ைத-$ ெம� ஞான வள�@சி��� 

பய�ப#�தினா' – “காயக'பமாக…” 

2.ேம�ேம>$ ஆ�க�தி� ெசய>�� உ"ைமைய� கா�#$. 

3.அைத� ெப7C ந)�க� உய��திட எம� ஆசிக�. (ஈEவரப�ட�) 
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நF ேபசவி'ைல… “ப�சிைல தா� ேபGகிற
…” எ�றா3 0)நாத3 

  

��நாத� எ�ைன� கா�,7���$ ேம�,7���$ அைழ��@ ெச�C பல 

கSட�கைள@ ெசய7ைகயாக ஏ7ப#�தி� தா� உ"ைமகைள உண�$ப, 

ெச�தா�. 

ஆனா' ந)�க� இ�ேக சமமான இட�தி' அம��� இ�த உபேதச�கைள� 

ேக�கி�ற)�க�. 

1.எ�த அளவி7� இைத� G��� கவனி��� பதிவா��கி�ற)�கேளா 

2.உ�க� வாR�ைகயி' ெதளி�� ெத8�� வாRவத7� இ� உத�$. 

ஒ� ப@சிைலைய� கா�,… “இ�த� ப@சிைல ேபNமாடா…!” எ�பா� ��நாத�. 

அ� எ�ப, சாமி ேபN$…? எ�ேப�. அவ� ஒJெவா�றாக� ெதா�#� ெதா�#� 

ெதா�#� ெதா�#� கா"பி�கி�றா�. ப@சிைல எ�ப, சாமி ேபN$…! எ�C நா� 

ேக�கி�ேற�. 

“ப@சிைல தா� ேபNகிற�…” எ�பா�. 

நா� ேபசா� எ�ேப�. இர"# ேப���$ “ச"ைட” வ�$. 
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கா�,7�� அைழ��@ ெச�ற பி�… 

1.ப@சிைல தா� ேபN$ எ�பைத ந) ெத8�� ெகா��$ வைர 

2.“உ�ைன விடமா�ேட�” எ�பா� ��நாத�. 

அ�ேபா� நா� எ�ன ெச�ய +,-$…! அவ� ஒJெவா� ப@சிைலயாக� ெகா#�� 

+க��� பா���$ப, ெசா'வா�. பல ப@சிைலகைள +க��த பி� கைடசியிேல 

எ�ன ெச�தா�…? 

என��� ெத8யாமேல ஒ� விஷமான ெச,ைய� ைகயி' ெகா#�� அைத எ�ைன 

;க�$ப, ெச�தா�. 

மய�க$ வ�கி�ற�… அ$மா… அ�பா…! எ�C ெசா'கி�ேற�. 

இ�ெபா=� யா�டா ேபNகிற�…? எ�C ேக�கி�றா�. 

எ� உடலி' “ேநா� ேபNகிற�…” எ�C ெசா�ேன�. 

ேநா� எ�ப,டா வ�த�…? இ�த ப@சிைல தாேன காரண$ எ�C ெசா'கிறா� 

��நாத�. 

சில ப@சிைலகைள ;க�$ ெபா=� என�� உ7சாக$ வ�த�… ஜ$… எ�C 

இ��கி�ற�. 

கா�,7�� அ�ேக சா�பா# ஒ�C$ கிைடயா�. ஒ� லி�ட� அ8சி; ஒ� ட�பா; 

ேமா8' ஊற� ேபா�ட க�தி8�கா�; ேமா8' ஊற� ேபா�ட மிளகா�… (உ�F 

கல�த�) இைத ைவ��� தா� இர"# மாத$ நா�க� இர"# ேப�$ கா�,ேல 

கால$ த�ளிேனா$. 

இர"# க�ைடைய ைவ��� த)ைய Q�, ேமேல பா�திர�ைத ைவ�� ந)ைர 

அதிகமாக ஊ7றி அ8சிைய� ேபா�#� க9சி மாதி8� கா�@ச ேவ"#$. அதிேல 

மிளகாைய-$ க�தி8�காைய-$ ஒ� �"# ேபா�டா' அ� ேதவாமி�தமாக 

இ���$. இ� தா� அ�ேக சா�பா#. 

ஆனா' ��நாத� ப@சிைலகைள ;க��� பா���$ப, ெசா�னா�. ;க��� 

உட>��� மா7ற�களா�$ ேபா�தா� என��� ெத8ய வ�கி�ற�. 
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ப@சிைல ேபNமாடா எ�C ேக�#� ேக�#@ சில விஷமான ப@சிைலகைள 

;க�$ப, ெச�த�$ என�� மய�க$ வ�� வி�ட�. எ$மா… எ�பா…! எ$மா… 

எ�பா…! எ�C க�த� ெதாட�கிேன�. 

எ�னடா ெச�கிற�…? எ�C ��நாத� ேக�டா�. 

சாமி… எைத-$ சா�பிட +,யவி'ைல.. தைல வலி வ�கி�ற� எ�ப,ேயா 

மய�கமாக இ��கிற�…! எ�C ெசா�ேன�. 

இைத எ'லா$ ேபNவ� யா�டா…? எ�C ேக�டா�. 

“நா� தா� ேபNகிேற�…” எ�C ெசா�ேன�. 

உ�ைன ேபச ைவ�ப� எ�…? அ� யா�டா…! ந) ;க��த ப@சிைல தா� இJவாC 

ேபச ைவ�கி�ற� எ�றா�. 

ப@சிைலக��� மண$ உ"#. 

1.த� மண�தா' ம7ெறா� ெச,யி� மண�ைத அ�கி' விடா� த�ளி 
வி#கி�ற� 

2.இ�ெபா=� ந) ;க��த ப@சிைலயி� உண��க� உ� உடலி' உ�ள அB�களி' 

ேச��த பி� 

3.இ�த ேவைலைய எ'லா$ ெச�கி�ற�… ந'லைத வர விடாதப, த#�கி�ற�…! 

ந) எ$மா… எ�பா… எ�C அலCகிறா� எ�றா' அ�ெபா=� எ� ேபNகி�ற�…? 

உயிரB எ�ப, ஆனேதா இைத� ேபா�C அ�த� ப@சிைல உ�வாகி �றி�த கால$ 

வ�� உன��� இJவாC ெச�கி�ற�. “ப@சிைல தா� ேபNகிற�…” எ�பைத 

இJவாC உண���கி�றா�. 

உயி� ேதா�றிய பி� வள�@சியி' மனித உட' ெப7ற பி� உண�@சி�ெகா�ப 

எ"ண+$ அத7��த�க ெசய>$ வ�த�. ஆனா' விஷமான ெச,களி� 

மண�ைத ;க��த ஐ�தாC நா�க���� உன�� இ�ப, ஆகிவி�ட�. எ$மா… 

எ�பா… எ�C ேவதைன�ப#கி�றா�…! 
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உ�களிட$ இ�ெபா=� நா� ெசா'கி�ேற� ஆனா' நா� கா�,7�� 

சிரம�ப�#… இ�ன'ப�#… ேவதைன�ப�#� தா� அைதெய'லா$ அறி�� 

ெகா"ேட�. 

விஷமான ெச,களி� மண�கைள ;க�$ப, ெச�� ைக கா' �ைட@ச'கைள 

ஏ7ப#�தி� தா� ��நாத� ெத8ய ைவ�தா�. 

ஒ� மாத$ இர"# மாத$ இJவாC N7றிய பி� ஒJெவா� �ண�க���$ ந) 
;க��த� எ�ன ெச�கி�ற�…/ 

1.இ�த உண��க� உ� உடலி' எ�ன ெச�கி�ற�…? 

2.அ�த அB�க���� எ�ன இய�க�க� ஏ7ப#கி�ற�…? 

3.அைத மீ"#$ ச8 ெச�வ� எ�ப,…? 

அைத� ெத8ய ைவ�பத7காக ேவ", ேவC சில ப@சிைலகைள ;க�$ப, 

ெச�தா�. அைத ;க��த பி�F “அ�பாடா…!” எ�C ெசா'கிேற�. உட' ந�றாக 

ஆகி�ற�. 

உ� உட' இ�ெபா=� எJவாC ந�றாக ஆன�…? எ�C அைத எ'லா$ 

அ?பவH�வமாக�தா� ��நாத� என��� கா�,னா�. 

நா$ எ�ப, இய��கி�ேறா$…? எ�பைத� ெத8ய ைவ�பத7�� தா� இைத 

எ'லா$ ெச�தா�. 
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தா� வி)�பிய
 உடேன கிைட/க ேவ�4� எ�ற ஆைசயி' தியான� 

ெச?தா' எ�ன ஆ0�…? 

  

தியான�தி7� வ�கி�ேறா$ எ�C ெசா'பவ�க� எ�த நிைன�ட� 

வ�கிறா�க�…? 

1.எ� பி�ைள�� ந�றாக� ப,�F வர ேவ"#$ 

2.நா� தியான$ எ#�தா' உடேன ெச'வ$ வர ேவ"#$… ெச'வா�� வர 
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ேவ"#$… எ�C 

3.இைவகைள எ"ணி�தா� தியான$ எ#�கி�றா�க� 

ஆனா' அJவாC எ"ணி� தியான$ ெச�த பி� ஒ�C$ கிைட�கவி'ைல 

எ�றா' எ�ன ெச�கி�றா�க�…? 

காரண$ ஆைச ஒ�றிேல இ��கி�ற�… ெச�வ� ேவறாக இ��கிற�. 

பலகார�ைத@ ெச�-$ ேபா� இ�ென�னைத@ ேச��தா' �சியாக வ�$ எ�C 

நிைன�கி�ேறா$. ஆனா' ஆைச எ�ற உண��க� ெச'>$ ெபா=� கல��$ 

ெபா�ைள@ ேச��� அைத �சியாக� ெகா"# வ�வத7� மாறாக� கல��$ 

ப��வ�ைத மா7றினா' �சி எ�ப, வ�$…? 

ஏென�றா'… 

1.��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ எ#�� உ�கைள அறியா� இய��$ 

ச�கடமான உண��கைள� �ைட��வி�# 

2.சி�தி��@ ெசய'ப#$ த�ைம�� ந)�க� வர ேவ"#$ எ�பத7�� தா� இ�த� 

தியான�ைதேய ெகா#�கி�ேறா$. 

ஆனா' தியான�ைத எ#�� எ�ன ெச�கி�றா�க�…? 

1.தா� ெபற ேவ"#$ எ�ற ஆைசயி' வர�ப#$ ெபா=� 

2.நா��� நா� அைதேய G�#கிறா�க�… கவ�கி�றன� 

3.வ>வாக (அ=�தமாக) எ"ணி எ#�க ேவ",ய அ�� ச�திகைள-$ அைத� 

பய�ப#��$ +ைறகைள-$ வி�#வி#கிறா�க�. 

க$�[�ட� எல��8� எல��ரானி� எ�ற நிைலக� ெகா"# தா� இய��கி�ற�. 

1.அத?ைடய அ=�த�க� எ�த அளவி7� இ��கி�றேதா அ�த அளவி7�� தா� 

இய�கமாகி�ற� – அைன��$ ேம�ன� 

2.அத7�� உண�வி� உண�@சிகைள� த�#$ ேபா� (ஆைணக� – COMMANDS) 

அ=�த$ எ�ேவா அ�த ஒலி அைலகைள எ=�Fகிற�. 

அதாவ�… கா�த�Fல� அறிவா' வர�G,ய உண��க�$… அத?ட� ேச���� 

ெகமி�கலி' அ�த அ=�த�தி7�� த�க ஒலி அைலகைள� பர�Fகி�ற�. 
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அேத ேபா�C தா� ந$ உயி8� த�ைமக� ெகா"# எதனி� உண��கைள 

;க�கி�றேமா உயி8ேல ப�# அ�த உண�@சிக� எ=$பி அத7�� த�க தா� 

ஒலி/ஒளியாகி ந$ைம இய��கி�ற�. 

1.இ�ைறய வி9ஞான$ இைத நிTபி�கி�ற� 

2.அ�ைறய ெம� ஞானிக� ெசா�னைத நா$ ஏ7க மC�கி�ேறா$. 

ஆகேவ இைத� ேபா�Cதா� ந$ ந$ைம அறியாமேல பல தவCக� இய�க� 

ெதாட�கி வி#கி�ற�. நட�கவி'ைல… கிைட�கவி'ைல… எ�ற பி,வாதமான 

உண�� வளர�ப#$ ெபா=� இ�ப,ேய நட�கி�றேத… இ�ப,ேய நட�கி�றேத… 

இ�ப,ேய நட�கி�றேத…! எ�C ேவதைன�ப#$ ெபா=� எ'லா�ைடய மன+$ 

ெக#கி�ற�. 

சி�தி��$ த�ைம இழ�க�ப#$ ெபா=� 

1.த�ைன அறியாமேல அவ�$ தவC ெச�கி�றா� 

2.ந$ைம-$ தவC ெச�-$ நிைலக��� அ� அைழ��@ ெச�C வி#கி�ற�. 
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கா3�திைக நBச�திர� 

  

எ"ண$ ெகா"ேட வாR�ைக நிைலக��� உைர�� வ�ததி'… 

1.மன�தி� ப��வ$ உலேகாதய வாR�ைக ெநறி +ைறகளி' எதி� ேமாத' �ண� 

த�ைமக� அைல அைலயாக வ�தி�டா>$ 

2.�#�பி�#@ ெச'>$ பட� அைலகளி� மீேத ெச�C… ேச�மிட$ ேச�வைத� 

ேபா' 
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3.ந$ நிைலயி>$ உண��கைள@ சம�ப#�திட ேவ"#$ எ�ற எ"ண$ 

உ��தலாக 

4.அத� வழி +ைறகைள@ சி�ைதயி' இ��தி@ சி�த� நிைல ெபற ேவ"#$. 

ேப�"ைமகைள� Fக�#வெத'லா$ உய�� தாR� +ைறக��� அ'ல. 

ம���வ �ண�களாக� Fக�,ன>$ எ"ண�தி� நிைறவ�ேறா சDர Nக$ 

அளி�கி�ற�. சDர�தி' ேநா� அகல ம���வ� அளி�தி#$ ம��� வ )8ய$ 

ெகா"# எதி�ேமாத' �ண� த�ைமகளி' ேநாைய வில�கி�டா>$ மீ"#$ 

அேத நிைல காண�ப#வெத'லா$ எ"ண�தி� ெசய' தா�. 

1.ேநா� உடலிலா…? எ"ண�திலா…? 

2.Nவாச நிைலகளி� இய'F� த�ைமைய மா7றினாேல எ"ண ஈ��ைப� 

ெப7றி#$ ெசய'க� இய7ைக ெகா"டா…? எ�ற ெதாட���$ விைட 

கிைட��$. 

3.எ"ண�ைத@ சிதறவிடா� நிைல�ப#��$ +ைன�பி' ந'லா�க$ 

ெப7றிடலா$. 

கா��திைக த)ப$ பா��கி�ேறா$. அத� A�சம� ெபா�� F8�தி�டதா…? இ�ைறய 

நைட +ைற�� அ� ெப�$ சட�காகிவி�ட�. 

அ�C சி�த� க"ட உ"ைம� ெபா�� ெபௗ�ணமி நிலவி� ஒளி ச�தி-$ 

ந�ச�திர அைலகளி� ச�கமி�F$ Hமியி� ஈ��பி' ெசய' ெகா"ேட சில A�சம 

வி�தி� த�ைமக� Hமி� தா� அளி�தி#$ ெசய>�ேக மைறெபா�� கா�, 

ேஜாதியி� உ� ெபா�� கா�, ேஜாதியி� ெபா�� உண��த கா��திைக மா�கழி 
ைத மாத�களி' ப�வ நிைலயி� �ளி�வி�F$ கா��திைக மாத�தி' 

ெபௗ�ணமியி' Hமி ஈ���� ெப7றி#$ ச�தியி� ெசயைலேய அ�த மாத�தி' 

த)பேம7றி வண�கி#$ +ைற கா�ட�ப�ட�. 

எ'லா� கால�களி>$ தா� Hமி� தா� த� ச�திைய வள�@சி�ப#��கி�றா�. 

இ��பி?$ இய7ைகயி� ெசயலி' அ�ைறய சி�த�க� ம���வ�தி� ஆ�வி' 

உய� ஞான$ ெகா"ேட அறி�த காயக'ப +ைறேய ேஜாதி த)ப வண�கமாக� 

Gற�ப�ட�. 

இ�த மாத� கால�களி' சி7றி�ப ;க��க� வி#�� மன�ைத 

ஒ�+க�ப#�திவி�# தியானி�க@ ெச�த வழி கா��திைக மா�கழி மாத�களி' 



76 

 

சி�தைனயி' ெசய' ஒ�+கப#�த�ப�ட ைத மாத ெபௗ�ணமியி' Hமி� தா� 

ெவளி�ப#��$ A�சம ச�தி அைலக� ெப7றிடேவ ஞானிகளா' சிSய�க��� 

உண��த�ப�ட�. 

அ�த வழி +ைறக� எ'லா$ இ�ைற�� மா7C நிைல ெப7Cவி�ட�. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

உதாரணமாக க�ைண� கிழ�ைக அ�ப,ேய சா�பி�டா' அதி>�ள விஷ$ 

ந$ைம வ )R�திவி#$. ஆனா' ஆறாவ� அறி� ெகா"ட மனித� “+��” 

மா7றியைம�க�G,ய ச�தி ெப7ற நா$ எ�ன ெச�கி�ேறா$…? 

1.க�ைண� கிழ�கி' விஷ$ இ��கிறெத�றா' “ேவக ைவ��” விஷ�தி� 

த�ைம தணி�கி�ேறா$. 

2.ெதா�கி-�ள இத?ட� ஒ�றிய நிைலகைள “Fளிைய� கைர��@” ேச��� அ�த 

விஷ�தி� த�ைமகைள� தணி�கி�ேறா$. 

3.மிளகாைய� தனியாக வாயி' ேபா�டா'.., “ஆ..ஆ..,” எ�C அலCகி�ேறா$. 

இைத� கல�� Fளி-ட� ேச��� “உண�@சிைய� P"#$” ச�தி ெபற@ 

ெச�கி�ேறா$. 

4.உ�ைப� கல�� அத?ட� பல சர��கைள@ ேச��� இைண��@ “Nைவயாக…” 

மா7Cகி�ேறா$. 

இைத�தா� “+��” மா7றியைம��$ ச�தி ெப7றவ� மனிதன எ�C ெசா'வ�. 

க�ைண� கிழ�கி' “விஷ$ இ��கி�ற�..,” எ�C ெத8�� ெகா�கி�ேறா$.., 

கா��திேகயா. 

மிளகாயி' “கார உண�@சிக� உ"#…” எ�C ெத8�� ெகா�கி�ேறா$… 

கா��திேகயா. 

Fளிைய வாயி' ைவ�தா' +க�ைத@ Nளி�க@ ெச�கி�ற�. இ�த� Fளிைய� 

கைர��வி�ட பி� விஷ�தி� ேந�+க இய�க�ைத அட��கி�ற�. உ�ைப 

அத?ட� கல�த பி� Nைவயி� உண�@சிகைள� P"#கி�ற�… கா��திேகயா. 

இைவ அைன�ைத-$ த� உண�வா' Nைவ-�ளதாக மா7றி அைத உணவாக 

உ�ெகா��$ ெபா=� ந$ உண�@சிக� எ�ப, வ�கி�ற�…? 
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க�ைண� கிழ�ைக� தனியாக@ சா�பி�டா' �ட' எ'லாவ7ைற-$ 

அ8��வி#$. 

அத7�� பதிலாக இ�ப,� பல சர��கைள@ ேச��த பி� க�ைண� கிழ�ைக� 

�ழ$பாக ைவ�� “�சி��@ சா�பி#$ேபா�…” இ�த உண��க� அ�த உண�@சிக� 

“ப9ச அபிேஷகமாக…” மகிR@சியான ந'ல உண�@சிகைள� P"#கி�ற�. 

அ�ெபா=� அ�த உண�@சிக� (விஷ�ைத ெவ�ற உண�@சிக�) ந$ உயி8ேல 

ப�#… அ�த உண�வி� “(ஊC$) அமில�கைள” உ�வா��கி�ற�. 

அ�ெபா=� அ�த அமில�க� ந$ “உமிR ந)ராக…” மாCகி�ற�. 

நா$ உணவாக உ�ெகா��$ அ�த@ ச�தி��� “மகிR@சி[�#$ உண�ைவ 

ஊ�ட�ப#$ ெபா=�…” அ� ந$ உடலி' இர�த நாள�களி' கல�க�ப#கி�ற�. 

அ�ெபா=� அ�த அB�களி� மலமாகி ந$ உடேல ந'லதாகி ந$ உடைல 

“ஆேரா�கியமான நிைலகளி'” உ�வா��$ த�ைம ெபCகி�ற�. 

ஆனா' விஷ�ைத அட��கி�ற�. இ� தா� ஆறாவ� அறி� மகிRவாகனா. 

மயிைல� கா�, அ� ேதாைக வி8�� மகிR@சியாக ஆ#கி�ற� எ�C சாதாரண 

மனித?��$ F8-$ வ"ண$ கா�,னா�க� ஞானிக�. 

ஆனா', இ�C நா$ இைதெய'லா$ அறியாதப, Aட�ைத-$ 

ப9சாமி�த�ைத-$ அ�ேக ெகா#�தா' “+�க� ெச�வா�…!” எ�Cதா� 

எ"ணி� ெகா",��கி�ேறா$. 

“ப9சாபிேஷக$” எ�றா'.., வி"ணிலி��� வ�$ அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� 

ஆ7ற'மி�க ச�திைய� க"களாேல, காதாேல, வாயாேல, உடலாேல, 

Nவாச�தாேல எ#�� நம��� ேச��க ேவ"#$. 

ப9சாமி�த$ அ�த ஐ�� வைகயான அமி�த�களாக நம��� எ�ப,@ Nைவைய 

ஊ�#கி�றேதா இைத� ேபால Fலனறிவி' கவ��� ெகா"ட ��வ 

ந�ச�திர�தி� உண��க� இைவ அைன��$ அ�த� Fலனறிவி� ப9ச அமி�த$ 

எ�ற நிைல அ�ேக வ�கி�ற�. 
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அ�தா� “காய�8..,” எ�ப�. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி ெபற ேவ"#$ எ�C நா$ அ�த 

எ"ண�ைத ஏ�கினா' அத� உண��க� ந$ உயி8ேல ப#$ ெபா=� “அ�த 

உண�@சியி� இய�கமாக…” ந$ைம இய��கி�ற�. மகிR@சி ஊ�#$ உண�வாக 

இ���கிற�. 
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)வ நBச�திர�
ட� இைணவத;0� தா� பயி;சி ெகா4/கி�ேறா� 

  

ேநாயாளியிட$ ேநாயி� உண�ைவ� ப7றி நா$ அதிகமாக� ேக�க ேந��தா>$ 

அ� நம��� பதிவாகி வி#கி�ற�… இர�த�தி' க�வாக உ�வாகி�ற�… 

அBவாக வள�கி�ற�. 

அேத ேபா' ச"ைட ேபா#பவ�கைள� பா��தா>$ அ�த� கார உண��க� 

நம��� க�வாக உ�வாகி உடலிேல அB�களாக விைளகி�ற�. 

நா$ ேகாப�படேவ ேவ"டா$…! 

1.ேகாப�ப#பவ�கைள ஒ� ப�� நாைள��@ ேச��தா' ேபா' ேவ,�ைக பா��தா' 

ேபா�$. 

2.அத7�� பி� இர�த�ைத� ப8ேசாதி��� பா��தா' இர�த� ெகாதி�பி7� 

உ"டான அறி�றிக� இ��கிற� எ�C ெசா'வா�க�. 
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ஆE�மா ேநா� உ�ளவ�கைள அதிகமாக� கவனி��� பா��தா' அத7�� பி� 

இர�த�ைத� ப8ேசாதி��� பா��தா' சளி இ��கிற�… ஆE�மாவி7� உ"டான 

அறி�றிக� ெத�ப#கிற� எ�C ெசா'வா�க�. 

ஒ� ச��கைர@ ச�� அதிகமாக உ�ளவ8ட$ நா$ அ,�க, ேபசி� பழகினா' 

ேபா�$. அேத ச��கைர� ச�ைத உ�வா�க�G,ய அB�க� இர�த�தி' 

கல��வி#$. இர�த�ைத� ப8ேசாதி�தா' ச��கைர வியாதி உ�க��� 

ஆர$பி��வி�ட� எ�பா�க�. 

1.இைதெய'லா$ ஏ� ெசா'கிேற� எ�றா' 

2.எ�த வைகயி' நம�� ேநா� வ�கிற�…? எ�பைத ந)�க� ெத8�� ெகா�ள 

ேவ"#$ எ�பத7�� தா�. 

ச��கைர வியாதியா' அவதி�ப#பவ�க� “எ�னா' +,யவி'ைல… 

+,யவி'ைல…” எ�C ெசா'>$ ேபா� அைத நா$ ேக�க ேந��தா' எ�ன 

ெச�ய ேவ"#$…? 

அ#�த கணேம ந$ நிைன� ஈEவரா எ�C F�வ ம�தி��@ ெச'ல ேவ"#$. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ எ�க� ர�த நாள�களி' கல�க 

ேவ"#$ ஈEவரா எ�C உயி8ட$ ேவ"ட ேவ"#$. 

மாமக8ஷி ஈEவராய ��ேதவ8� அ�ளா' அ�த அகEதிய மாமக8ஷிகளி� 

அ�� ச�தி நா�க� ெபற ேவ"#$ எ�C இர�த நாள�களி' இைத� கல�க@ 

ெச�ய ேவ"#$. 

அத7��பி� ேநாயாளி உடலி' மக8ஷிகளி� அ�� ச�தி படர ேவ"#$. 

அவ�ைடய ச��கைர வியாதி ந)�க ேவ"#$ எ�C இJவாC நா$ அ�ேக பா�@சி 
வி�டா' அ�த ேநா� நம��� உ�வாகாதப, த#��விடலா$. 

இ� எ'லா$ ஒ� பழ�க�தி7� வர ேவ"#$. 

நா$ எ'ேலா�ட?$ சகஜமாக�தா� பழ�கி�ேறா$. வலி அதிகமாக இ��கிற� 

எ�C அவ� ேவதைனகைள@ ெசா'>$ ெபா=� நா$ ப8�ட� தா� 

ேக�கி�ேறா$. இ�த உண�� உயி8ேல ப�ட பி� பதிவாகி வி#கிற�. 

1.இைத� ேபா�ற ச�த��ப�களி' எ'லா$ 

2.ஞாபகமாக இ��� ஆ�ம N�தி ெச�ய ேவ"#$. 
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அ�த மக8ஷிகளி� அ�� ச�தி நா�க� ெபற ேவ"#$ எ�C$… மக8ஷிகளி� 

அ�� ச�தி ெப7C அ�த ேநாயிலி��� அவ� வி#பட ேவ"#$ எ�C$ நா$ 

ெசா'லிவிட ேவ"#$. 

இ�த உண��க� உடேன ந$ இர�த�திேல கல��வி#கிற�. அ�த ேநாைய� 

தணி�க� G,ய ச�தியாக மாறிவி#கி�ற�. 

ைகயிேல அ=��� ப�டா' உடன,யாக எ�ப,� P�ைம�ப#��கி�ேறாேமா… 

உைடயிேல ப�டா' அைத எ�ப,� �ைவ��� P�ைமயா��கி�ேறாேமா இ� 

ேபா�C எ�த ேநாைய� ப7றிய உண�� நம��� வ�தா>$ அைத மற�� பழக 

ேவ"#$. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ நா�க� ெபற ேவ"#$… அ�த 

மக8ஷிகளி� அ�� ச�தி எ�க� உடலி' படர ேவ"#$… 

1.உட' நலமாக� G,ய ச�தி நா�க� ெபற ேவ"#$ 

2.ச��கைர@ ச�� ந)�க ேவ"#$ இர�த� ெகாதி�F �ைறய ேவ"#$ 

3.மக8ஷிகளி� அ�� ச�தி உடலிேல படர ேவ"#$ 

4.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள� ெபற ேவ"#$ எ�C இைத� ெப��கி� 

ெகா"ேட வரேவ"#$. 

இ�ப,� ெப��கி� ெகா"டா' இர�த�ைத� ப8ேசாதி��� பா��தா' இர�த� 

ெகாதி�ேபா ச��கைர வியாதிேயா அைவக� எ'லா$ �ைறவைத� பா��கலா$. 

ந$ எ"ண�தாேலேய இைதெய'லா$ மா7றி அைம�க +,-$. 

அ�� ஞான@ ச�கர�தி7� +� அம��� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி 
ெபற ேவ"#$ எ� உட' ேநா� ந)�க ேவ"#$ உட' நலமாக ேவ"#$ நர$F 

ம"டல�க� சீராக இய�க ேவ"#$ எ�C எ�C எ"ணி� ெகா"ேட வர 

ேவ"#$. 

இ� Gட� Gட ந$ உடலி' எ'லா$ மாற� ெதாட��$. 

ஆனா' எ�ப,�தா� இ��தா>$ 

1.ந),�த நா� இ�த உடலி' நா$ வாழ� ேபாவதி'ைல 

2.�றி�த கால$ வைரயி>$ நா$ அ�த அ�� ச�திைய� ெப��கி� பழ�த' 

ேவ"#$. 
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��வ ந�ச�திர�தி� உண��கைள அதிகமாக@ ேச��க@ ேச��க இ�த உட>��� 

பி� த)ைமக� நம��� ேசராதப, பிறவி இ'லா நிைல அைடகி�ேறா$. இ� 

எ'லா$ ஒ� பழ�க�தி7� அவசிய$ வர ேவ"#$. 

காரண$… நா$ ெகா"# ேபாவ� எ�ன இ��கி�ற�…? 

அ�� ச�திைய� ெப��கி� ெகா"ேட வ�தா' ேநா� பலவ )னமா�$… சி�தி��$ 

த�ைம வ�$. சி�தி��$ த�ைம வ�தா>$ 

1.உதாரணமாக ஒ� ெச, மரமாகி� கா��� அத?ைடய கா�F எ'லா$ +,�த 

பி� அ�த மர$ ப�#� ேபாக� தா� ெச�-$. 

2.அ� ேபா' ந$ உடலி' உ�ள அB�க� ம,ய�தா� ெச�-$. 

ம,�தா>$ கைடசியி' எ�த@ ச�� உயி�ட� ஒ�றி இ��க ேவ"#$…? 

��வ ந�ச�திர�தி� உண��க� உயி8ேல எ9சி இ��க�ப#$ ெபா=� நா$ 

அ�ேக ெச'கி�ேறா$. 

ஆகேவ இ�த உட>��� பி� உயிேரா# ஒ�றி அ�த மக8ஷிகளி� அ�� 

வ�ட�தி' இைணவேத “ெசா��க$” எ�C ெசா'வ�. 

1.��வ ந�ச�திர�தி� உண��கைள� ெப��கி� ெகா"ட பி7பா# நம� உயி� 

அ�ேக இ=��� ெகா"# ெச'கி�ற�. 

2.அத7��தா� உ�க��� இ�ெபா=� பயி7சி ெகா#�கி�ேறா$. 
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0) நா< – உயி3 நா< 

  

நா$ எ#��$ எ"ண�தி� வழியாக உண��களி� சம நிைல மா7ற�ப#$ 

ெபா=� Nவாச$ கனமாகி�ற�. கனமான Nவாச�தா' ஓ�ட நிகRவாக 
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அக�க�விகளி' (ஐ$Fல�களி') ெசய'ப#��$ நா,களி� இய�க$ 

மாCகி�ற�. 

எ"ண�தி� உண���ெகா�ப ஆ�கா�� ஓ,#$ கா7றி� Nதிேய நா,களாக@ 

ெசய>�� வ�$ ெபா=� �,�பி� நிைலக� மாCகி�ற�. 

உதாரணமாக நா$ எ#��$ எ"ண$ “பய$..” ெகா"ட ெசயலாக இ��கிற� எ�C 

ைவ��� ெகா�ேவா$. அ�ெபா=� விழி பட$ எ#�� நாசி Nவாச$ எ#�� 

ெசய'ப#$ ெபா=� 

1.விழிகைள� கா�தி#$ ர�ைபக� (இைமக�) படபட�� 

2.சDர$ +=வைத-$ சிலி��க@ ெச�தி#$ ெசயலாக@ ெசய'ப�# 

3.நா,யி� இய�க$ Qலாதார$ ெதாட�கி விழி� பா�ைவயி' அைமய� ெப7C 

4.எ"ண$ ெகா"# எ#��$ Nவாச�தி� வழி விழி� கா7றாக@ ெசய'ப#கி�ற�. 

மா�F ெதாட�கி நாபியி� வழிேயா, Qலாதார�தி' இைண-$ ஓ� நா, இேத 

ெதாட8' எ"ண உண��க��ெகா�ப வி�கைல-$ சலி�F ேசா�� ெகா"ட 

ெகா�டாவிைய-$ சDர�தி' உ�வா�கி� கா�#கி�ற�. 

1.“��…!” எ�C அைழ�க�ப#கி�ற ஓ� நா, சDர�தி>$ உ"#. 

2.அ� ெசய'ப#$ வித�களி� உ"ைமைய உண��� ெகா"டா' 

3.வி��ேவ நாத வி�� எ?$ “பி��” (உ�வா��$ ச�தி – CREATOR) எ�ற 

ெசய'பா�ைட� ெதளி�� ெகா�ளலா$. 

அ�த நா, Qல�கா7Cட� ெசய'ப#$+� ேம>$ இ� நா,கைள இைண��� 

ெகா"# 

1.உண�களி� கழி�கைள-$ சிC ந)ைர-$ ெவளிேய7Cவேதா# 

2.ஆ"களி� �றி Eதான�தி' வி��ைவ-$ உண���ெகா�ப ெவளிேய7றி@ 

ெசய' F8கி�ற�. 

சDர�தி' கா' எ>$F� ப�திக�$ இ#�F எ>$F� ப�திக�$ ேச�$ இட�தி' 

“ஓ� மைற+க நா,” இய��கிற�. 

அ� சீத$ கப$ எ�ற நிைலகைள உ�வா�கி ேநாயி� அறி�றிைய� கா�#கி�ற�. 

அதாவ� இ�தய நா,களி� ெதாட�F ெகா"# கா7றி� ெசயலாக@ ெசய'ப�# 

அ�த உபாைதகைள ெவளிேய கா�,#$ கா7றாக@ ெசய'ப#��கி�ற�. 
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அேத கா7C உயிரா�மா பி8�த பிற� உடைல மா7ற$ ெகா�ள@ ெச�� சDர$ 

+=வ�$ (ந)ராக) வியாபி�ேத 

1.சDர பி$ப�ைதேய ெப��க@ ெச�� 

2.ெவ,��$ விதமாக@ ெசயலா��கி�ற�. 

ெப"களி� தா�ைம� ேபC கால�தி' சிNைவ ெவளிேய7ற� தா� த� உண�� 

ெகா"# உ�தி� த��$ நிைல��$ இ�த மைற+க� கா7ேற உத�கிற�. 

இேத ேபா' Nவாச�தி� ஓ�ட கதியி' சDர�ைதேய வழி நட�தி#$ ெசய'களி' 

ெசவிகளி' ெசய'ப#$ நிைலக�$ ம7C$ பல நிைலக�$ உ"#. 

மனித உட>��� ;"ணிய நிைலகளி' ெசய'ப#$ நா,கைள-$ அத7�� 

காரணமான கா7றி� இய�க�கைள-$ சிCக@ சிCக� ேகா,�#� 

கா�,-�ேளா$. 

F�வ ம�தியி' “ஈEவரா…” எ�C எ"ணி ஏ�கி� தியானி�தா' F�வ�தி� 

(ஈச�) வழியாக@ Nவாசி�தா' +=ைம-$ உ�களா' அறிய +,-$… உணர�$ 

+,-$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

ஆர$ப நிைலகளி' சில இட�களி' அ�� உண��கைள வள��பத7� +ய7சி 
எ#�ேத�. ஆனா' அ�ேக அைத ஏ7C� ெகா��$ ப"F இ'லா� ேபா�வி�ட�. 

1.அவ�க� ஆைச ஒ� ப�க$ இ=�கி�ற�. “ேபராைச…” ஒ� ப�க$ இ=�கி�ற�. 

2.“தன� நிைலக� (தா�) வளர ேவ"#$” எ�C எ"Bகி�ற�. 

3.“பிறைர வள��க ேவ"#$..,” எ�ற எ"ண$ இ'லா� ேபாகி�ற�. 

பிற� வளர ேவ"#$ எ�C எ"ணினா' நா$ நி@சய$ வள�கி�ேறா$. இ�தா� 

உ"ைம. 

“ந)�க� வளர ேவ"#$…” எ�C எ"ணினாேல +தலி' நா� வள�கி�ேற�. 

“இவ��� எ�ன ேவைல…?” எ�C அ�த உண�ைவ அ�ேக �ைற�தா' நா?$ 

�ைற�� வி#கி�ேற�. 
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அ�ேக-$ �ைற உண�ேவ விைள�� இர"# ேப�$ ேபா� +ைற��� தா� 

வ�$. அ�ெபா=� த)ைமயி� இய�க�திலி��� மீ�$ நிைல இ'லா� 

ேபா�வி#கி�ற�. 

அ�ெபா=� எ�ன ஆகி�ற�..? 

“இ�ப, இ��ேதா$.., அ�ப, இ��ேதா$..,” எ�C இைத�தா� ேபசி� ெகா",��க 

+,-$. இ�த உண�வி� த�ைம நம��� “வள�@சிய7ற நிைல” 

அைட��வி#கி�ற�. பிற� “இ�த உட>���… ேச��த� எ�ன…?” 

எதனி� ெவC�பி� உண�ைவ வள��தேதா இதனி� வ>� ெப7றா' Fவியி� 

ஈ��F�ேக நி@சய$ வ�கி�ற�. ஆகேவ Fவியி� ஈ��F�� வ�வதிலி��� நா$ 

த#�த' ேவ"#$. 

ஏென�றா' இ�த Hமியி� த�ைமயி' ந9சிைன அக7C$ ஆ7ற' ஒJெவா� 

மனித?��$ உ"#. ந)�க� ெபற ேவ"#$ எ�ற இ@ெசய', யா$ 

உபேதசி�தைத� கீைதயிேல ெசா�ன மாதி8 “ந) எைத நிைன�கி�றாேயா… 

அ�வாகி�றா�…” 

ெம� உண�ைவ� காB$ நிைலகளி' உ�க� ேப@N$ Q@N$ ெவளி�ப�# இ�C 

வி9ஞான உலகா' ஏ7பப#�த�ப�ட ந9சிைன ெவ�C இ�த Hமியி� 

த�ைமயி' ந9சிைன அக7றி அைனவ�$ “ஏகா�தமாக.., மகிR�� வாழ +,-$”. 

இ�த உட>���பி� பிறவியி'லா நிைல எ�?$ அழியா ஒளி@ சDர$ ெப7C 

மக8ஷிகளி� ஈ��F வ�ட�தி' எ�C$ பதினாC எ�ற நிைலைய அைட�திட 

+,-$. 
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உண3�சிக# (Gவாச/ கா;�) நா<க# வழி உடைல இய/கி/ காB4� வித� 

  

மனிதனி� அ�றாட ச+தாய வாR�ைகயி' கா�சி� Fலனறி�… ெசவி� 

Fலனறி�… உண��� Fலனறி�… ;க�த' Fலனறி�… Nைவ�த' Fலனறி�… 

எ�C ஜ)வ சDர$ ெகா"# அறி�� ெதளி�� ெகா"ேட உ�ேளா$. 

இ��தா>$ Fலனறிவா' கவர�ப�ட அ�த நிைலக� ஏ7கனேவ நம��� பதிவான 

நிைலக�ட� கல�க�ப#$ ெபா=� ேதா�C$ எ"ண�க�$ உண��க�$ இ� 

விைன@ ெசய'களாக@ ெச'கிற�. 

ஐ$Fலனறி� எ�ற அ�த� க�விகளி� ெசயலி' 

1.சDர�தி' உண��களி� வழியாக ேமாதி#$ இ� வைக@ ெசய'பா�,� 

+ைறகைள 

2.அறிவி� ஆ7ற' ெதாட� ெகா"# ெத�ள� ெதளி�த மக8ஷிக�$ ஞானிக�$ 

3.இ�த மனித ச+தாய$ உய� நிைல ெபCவத7காக உண��திய ம���வ$ 
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மேனா��வ$ எ�ற வைககளி' 

4.அவ�களா' Fக�ட�ப�ட அ�த ந'லா�க� பணிகைள இ�ைறய ச+தாய 

அைம�F +=ைமயாக ஏ7C� ெகா"# ந7பய� ெப7றதா…? 

ச�தி சிவ� எ�ற Q@ைசேய வைக�ப#�தி அதி>�ள உ"ைமகைள� 

Gறினா>$ நைட+ைற ேவறாகி வி#கிறத�பா. உ�ெபா�ைள� GCவதி>$ 

தய�க$ தா�. 

எ"ண$ ெகா"# ந' Nவாச�தினா' 

1.ஆ�ம ப8N�த+$ ஆ�ம பல+$ ேப8�ப� ெப� வாR�$ ெப7றிட 

2.இ�ேக உண��த�ப�#� ெகா"# வ�$ தியான வழி Qல$ 

3.உட' எ�ற G�,' “சிவனி� சி�திர$ த)�,ட…!” சDர$ கா�க�பட 

ேவ"#ம�பா…! 

“ஈEவரா…!” எ�C ஒலி நாத$ G�#கி�ற Nவாச ஓ�ட$ க"ட�தி' (ெதா"ைட) 

ெசய'ப#$ ெபா=� அ���ள நா,களி� Nவாசேம கதியா�$ வித$ உண�வி� 

உ��த' G�,@ ெசய'ப#$ நிைல�� ஒலி� கா7C எ�C ெபய�. அ� சா�பி#$ 

ஆகார�ைத உ�ளி=�� வி=�க�$ ெசய'ப#கி�ற�. 

விழி (க"க�) பட$ எ#��@ ெசய'ப#$ நிகR���@ Nவாச ஓ�ட நா,க� அ�� 

ெசய'ப#வைத விழி� கா7C எ�C ெபய�. இ� விழிகைள-$ ெசய'ப#��$ 

அ�த நா,யான� Qலாதார$ வைர ெச'கிற�. 

விழி� பா�ைவயி' ெசயலி' கா�சிக� ம�#மா கா"கி�றா�…? 

ேசா$ப' ஏ7ப#��வ�$ ேவதைனயி� பா' +�க' +னக' +தலிய சDர$ 

ெகா"# உண��தி#$ அைன��@ ெசய'க�$ 

1.Nவாச�தி' Nதி-$… விழி� கா7C$… 

2.எ"ண$ ெகா"ேட ெசய'ப#��$ நா,க�$ ெசய'ப#கி�றன. 

விழிகைள� கா�தி#$ ர�ைபக� (இைமக�) ெசய>��$ ஓ� நா, ெசய'ப#கிற�. 

கா7றி� ெசயலாக ர�ைபக� இைம�த>$ ம7C$ உண��களி� வழியாக 

மனித� சி8�கி�ற சி8�F$ அ�த@ சி8�F��$ அழ� உண��க���$ 

ெசய'ப�ேட Qலாதார��ட� இைண�� ெசய'ப#கிற�, 
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1.க"ணி' ந)� ெப��க+$ 

2.உடைலேய கலகல��� �C �C��$ உண�வா' “�$+த'…!” எ�C 

ெசய'ப#��$ கா7C$ 

3.நாசி வழி� பாைதயி' ஓ8ட அைம� ெப7ற நா,யாக@ ெசய'ப#கி�ற�. 

எ"ண$ ெகா"# தா� அைன��ேம…! எ�றா>$ பிணிக� இ�த@ சDர�தி' 

ேதா7ற$ கா�#வெத'லா$ 

1.ஆ�கா�� அைமய� ெப7ற Nவாச நா,களி� வழி-$ 

2.ஆ�கா�� Nதி-C$ கா7றி� ெசய' ெகா"ேட உபாைதகைள (வலிகைள) 

உண���$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

நா$ எ"B$ உண��க� சிரசி� பாக$ “ஈEவரேலாக$”. எத� உண�ைவ நா$ 

;க�கி�ேறாேமா அத� உண�வி� க�வாக உ�வா�கி ந$ இர�தநாள�களி' அ� 

வர�ப#$ெபா=� அ� “இ�திரேலாக$”. 

அ�ேக அ�த உண�வி� த�ைம அBவாக உ�வா�கிவி�டா' “பிர$மேலாக$” 

எ�C அ� அ�த உண�விைன வள���வி#$. 

எ�த� �ண�தி� த�ைம எ#��� ெகா"ேடாேமா அBவாக ஆனபி� அதனி� 

மலேம ந$ உடலாகி�ற�. ந'ல �ண�ைத� ெகா"ட அBவி� மலமாக 

இ��தா' ந$ உட' சீராக இ��கி�ற�. அழகாக இ��கி�ற�. மகிR@சியாக 

இ��கி�ற�. 

ேவதைன எ�ற உண�ைவ நா$ ;க��தா' உயிரான ஈச� அைத� க�வா�கி 
இ�திரேலாகமாக மா7றி பிர$மேலாகமாக உ� ெப7C@ சிவேலாகமாக 

மா7Cகி�ற�. 

ஆக ேவதைன எ�ற உண�ைவ அதிகமாக வள���� ெகா"டா' “நரகேலாகமாக” 

மா7Cகி�ற� எ�C பல +ைற உ�க���� ெசா'லி-�ேள�… 

ெதளிவா�கி-�ேள�. 

ெச'வ$ ேத#கி�ேறா$. ஆனா' ேத,ய ெச'வ�தா' மனித� 

நிைல�தி��கி�றனரா..? மனிதனா' ேத,ய ெச'வ�ைத� கா�க +,கி�றதா..? 
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ெச'வ�ைத� �வி�� ைவ�தி��தா>$… நி$மதி வ�கி�றதா..? ேவதைன-ட� 

தா� வாRகி�ேறா$. 

ெச'வ�ைத� ேதட ஆைச�ப#கி�ேறா$. அத7க#�� அ�த� ேத,ய ெச'வ�ைத� 

கா�க… மீ"#$ ேவதைன�ப#கி�ேறா$. 

ேந7C சிரம�ப�#� ெகா",��ேதா$. இ�C ெச'வ�ைத� ேத,� 

�வி�கி�ேறா$. 

சிரம�ப#$ெபா=� ந"பராக� பழகியவ�.., “ந) இJவள� பண$ 

ைவ�தி��கி�றாேய… ஏ�.., என��@ பண$ ெகா#�க� Gடாதா..,?” எ�C 

ேக�பா�. 

+தலி' ஏRைமயி' வா#கி�ேறா$. பி� வசதியாக வ�� வி�ேடா$. ஏRைமயாக 

இ���$ ெபா=� ந"பனாக� பழகியவ� வசதியான பி� ந$மிட$ பண$ 

ேக��$ெபா=� நா$ ெகா#�கவி'ைல எ�றா' எ�ன ெசா'வா�…? 

“ந$ைம� �7றவாளியாக ஆ�க ேவ"#$..” எ�ற உண�விைன எ#��� ெகா"# 

ம7றவ�களிட$ அJவாC ெசா'லி� பைறசா7Cவா�. 

“ெகா#�கவி'ைல” எ�பத7காக எ�ைன இ�ப,ெய'லா$ ேபNகி�றாேன…! எ�C 

ேவதைன நம��� வ��வி#$. 

அ�தைகய ேவதைன வ��வி�டா' ;க��த உண��க� ந$ ஈEவரேலாகமாக 

இ���$ சிரசி7�� அ�த ேவதைனைய உ�வா��$ அBவாக க�வாக 

உ�வா�கிவி#கி�ற� ந$ உயி�. 

எ�த மனித� ேவதைன�ப#��$ உண�ைவ ெவளி�ப#�தினாேனா 

ஈEவரேலாக�தி7�� க��த�ைம அைட�த பி� இ�திரேலாகமாக மாறி அ�த 

அBவி� த�ைம உ�வாகிவி�டா' பிர$மேலாகமாக மாCகி�ற�. 

அBவாகிவி�டா' எ�த மனித� எதனா' �ைற Gறி ேவதைன�ப�டாேனா அ�த 

ேவதைன உண�ைவ ;க��� ேவதைன�ப#$ அB�கைள� ெப��கி இ�த 

உடைலேய ேவதைன��8ய நிைலயாக ேநாயாக மாCகி�ற�. ேநாயாக மா7றி 
சி�தி��$ நிைலைய இழ�க@ ெச��வி#கி�ற�. 
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இைத ந)�க� நைட+ைறயி' உ�க� அ?பவ�தி' பா��கலா$. 

1.ஆகேவ ெச'வ�ைத� ேத,னா>$ ச�த��ப�தா' இ�ப, ஒ� நிைல. 

2.ெச'வ�ைத� கா��$ நிைல இ'ைல 

3.ெச'வ$ ேத,னா>$ உடைல� கா��$ நிைல அதிேல இ'ைல. 

நம� ஆைசயி� நிமி�த$ இ�த உடலி� இ@ைச�ேக தா� வாRகி�ேறாேம தவிர 

“இ�த உட>��� பி�.., எ�ன..?” எ�ற நிைலைய யா�$ சி�தி�கவி'ைல. 

ந$ைம� கா�க ேவ"#$ எ�றா' அத7�"டான ச�தி நம��� ேதைவ. 

நம� ��நாத� மாமக8ஷி ஈEவராய ��ேதவ� Gறிய அ�� வழி�ப, அ�� 

மக8ஷிகளி� உண�ைவ ந$ வாR�ைகயி� ��ப$ வ�$ ஒJெவா� 

ச�த��ப�தி>$ சிCக@ சிCக நம��� ேச���� ெகா"ேட வரேவ"#$. 

அ�� மக8ஷிகளி� அ�� உண��கைள ந$ உயி� அB�களாக ந$ உடலி' 

உ�வா�கிவி�டா' அ� த� பசி�காக உ��$ ெபா=� அ�த ஆ7ற'மி�க 

உண��கைள நா$ எளிதி' ெபற +,-$. 

அைத வள��க வள��க… 

1.எ�த மக8ஷியி� உண��கைள அதிகமாக நா$ கவ�கி�ேறாேமா 

2.அவ8� ஈ��பி� நிைலக� ெகா"# அழியா ஒளி@ சDர$ ெப7C� பிறவியி'லா 

நிைலைய அைடய +,-$. 

3.இ�தா� நா$ ேசமி�க ேவ",ய அழியா@ ெச'வ$… அழியா@ ெசா��. 
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உட' அHகினா-�… பிறவியி'லா நிைல அைடவ
 தா� நம
 

0றி/ேகாளாக இ)�த' ேவ�4� 

  

நா$ எ�ப,� தா� இ�த� தியான�தி' வலிைம ெப7றா>$ ந$ உடலி>�ள 

த)ைமயி� நிைலக� அ� அ=�$. அ� அ=கிய பி� தா� இ�த உயிேர ெவளிேய 

ெச'>$. 



95 

 

ஒ� பழ$ கனி�த� எ�றா' உ�ெகா"டா' Nைவயாக இ��கி�ற�. Nைவயி� 

த�ைமயாக இ��தா>$ கைடசியி' அ� த�னி@ைசயாக அ=க� தா� ெச�-$. 

1.அ=கிய மண�க� கா7றிேல கல�க�ப#கிற� 

2.ஆனா' அதி' உ�ள வி�தி� ச�� அ�த உண�வி� த�ைம தன��� 

ெதளிவா��கி�ற� 

3.கனி�� அ=கி ெவளிேய ெச'லவி'ைல எ�றா' “வி�� +=ைம ெபறா�…” 

அ=கிய உண�� கா7றிேல பட�கி�ற�. அத� உண�வி� ச�ைத@ A8ய� 

கவ��� ெகா�கி�ற�. 

ஆனா' அேத சமய�தி' அ�த வி�ைத மீ"#$ நில�தி' ஊ�ற�ப#$ ெபா=� 

அேத ச�தி� த�ைமைய� கவ��� அேத கனிைய� ேபா�C உண�வி� த�ைம 

உர�தி� ச�தாக “மர�கைள விைளய@ ெச�கி�ற�…” 

இைத� ேபா�C தா� ந$ உயிரான உண�வி� நிைலக� ெகா"# இ�ைள 

ந)�கி#$ உண�வி� ச�ைத விைளய ைவ�க�ப#$ ெபா=� மனிதனாக நா$ 

விைளகி�ேறா$. 

ஆனா' அேத சமய�தி' ��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ நம��� ெப��க�ப#$ 

ெபா=� இ�த உண�விைன@ ேச��� ஒளியாக மா7றி இ�த உட' எ�C அ=�ைக 

ந)�கி அ=�ைக ந)�கி#$ உண�வி� த�ைம ெப7C எ�C$ ஏகா�த நிைல எ�ற 

நிைலயிைன அைடய +,-$. 

இ�ேவ ந$ ��நாத� கா�,ய நிைலக�. 

ேகா,@ ெச'வ$ ைவ�தி��தா>$ அ� ந$+ட� வ�வதி'ைல. இ�த உட>$… 

உடலி� அழ�$ ந$+ட� வ�வதி'ைல. வாR�ேதா$… மகிR�ேதா$… 

வள��ேதா$… எ�C இ��பி?$ இ�த உடலி' நா$ ;க��த உண���ெகா�ப இ�த 

உட' அ=க� தா� ெச�கி�ற�. 

இ�த� பி,�பி� த�ைம உட' அ=கிய நிைலக� ஆன பி�… அB�களி� 

இய�க$ இ'ைலெய�றா' இ�த உயி� ெவளிேய ெச'கி�ற�. 

எத� வழியி' இ�த இய�க�ைத@ ேச��� இ�த உட' அ=�கி�றேதா 

அத7��த�க… கைடசி நிமிட�தி' இ�த உயி� ெவளிேய ெச'>$ ெபா=� அத� 

வழி ெவளிேய ெச'கி�ற� உயி� 
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1.ஆனா' நா$ ��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ� ெப��கி அதைன 

வ>வா�க�ப#$ ெபா=� 

2.இ�த வ>�த�ைம ெகா"# உடைல வி�#@ ெச'>$ உயிரா�மா ச�த8ஷி 
ம"டல��ட� இைணகி�ற�. 

3.��வ ந�ச�திர�தி� ஈ��F வ�ட�தி' இ� ஈ��க�ப#கி�ற�. 

4.உட' ெபC$ உண��க� அ�ேக கைர�க�ப#கி�ற�… ஒளியி� சDர$ 

ெபCகி�ேறா$. 

��நாத� கா�,ய அ�� வழியி' பிறவி இ'லா நிைல அைடய� தா� இைத@ 

ெசய'ப#��கி�ேறா$. 
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C�� நா<க:� ச	தி/0� ெந;றி* ெபாBேட… ”திAேவணி சIகம�…!” 

  

மனிதனி� ஜ)வ பி$ப சDர�தி' உ�ள உ�க�விக� ெசய'ப#$ வித�கைள 

உ"��� ெகா"டா' பல கிைளயாக Q@சைலகளி� ெசய'பா#கைள அறி�� 

ெகா�ள +,-$. ந' ஆ�க�தி� ெசய>�� அைன��@ ச�திகைள-$ 

அளி�ேபா$. 
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A8ய கைல எ�ற சிவ நா,-$ ச�திரகைல எ�ற ச�தி நா,-$ சDர�தி' 

ெசய'ப#கிற�. இ�த இ� நா,க���$ ெபா�வான அ�கினி நா, சDர�தி� 

ைமய� ப�தியி' ேந�ேகாடாக@ ெசய' ெகா�கிற�. 

அ�கினி நா,யான� Qலாதார�தி' Qல அ�கினி-ட� ஆ���ள நா�� தைல 

ேபால அைமய� ெப7ற நா,-ட� இைணவத7� +� க"ட நா, மா�F நா, நாபி 
நா, ��ய நா, ஆகியைவக�ட� இைண�ேத ெசய'ப#கிற�. 

Qலாதார�தி' ெசய'ப#$ இ�த மைற+க நா,ைய அ?ச8�ேத சிவ ச�தி 
நா,க� (A8ய ச�திர நா,க�) ெசய'ப#கி�றன. 

1.இ�த Q�C நா,க�$ ச�தி��$ “ெந7றி� ெபா�ேட…” 

2.”தி8ேவணி ச�கம$…!” எ�C A�சம� ெபா�ளாக� Gற�ப#கி�ற�. 

சிரசி� உ@சி� ப�தியி' ஆயிர$ தைல-�ள நா,க� வ�ட வ,வி' கிைள�� 

அத?� மைற+கமாக எ�# நா,க� ெசய'ப#வைத�தா� “ஆயிர�தி எ�# இதR 

ெகா"ட தாமைர…” எ�C GCவதி� மைற ெபா�ைள உண��� ெகா�ளலா$. 

சி7 சில காலக�ட�களி' சிரசி?� சிC Qைள� ப�தி இ���$ இட�தி7�� கீR 

பிட8 எ�C ெசா'>$ இட�தி' ெவ�ப$ அைலகளாக ெவளி�ப#வைத 

உணரலா$. 

இ�த ெவ�ப அமில �ண�கைள மீ"#$ Nவாச�தி' ஈ���� ெகா��$ ெசய>$ 

உ"#. 

எ�# A�சம நா,க� சிC Qைள� ப�தியிலி��� ெவளி� த��$ ெவ�பமில 

�ண�கைள ந' நிைல�ப#�திடேவ வாசைன மல�கைள@ A,� ெகா�ள அ�C 

வழி கா�,னா�க� ஞானிக�. 

ஒJெவா� மல8>$ அத7ெக�C வாசைன இ��தா>$ இய7ைக அளி�தி�ட 

அ�த நCமண�களி' ஒ�C�ெகா�C எதி� ேமாத' ெசய'பா#க� உ"#. 

1.சிC Qைள ெவளி�த��$ ெவ�ப அமில �ண�கைள ந' நிைல�ப#�தி� 

ெகா�ள 

2.அ�ைறய கால�களி' நCமண மல�கைள@ A,� ெகா��$ வழ�க$ 

ெப"க��� ம�#ம'லா� ஆ"க���$ இ��த�. ஆனா' இ�ைறய கால 

நைட+ைறக��� அ� ெபா��தம7றதாக மாC ெகா"# வி�ட�. 
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1.நா$ கா�#$ தியான வழி� ெதாட8' 

2.எ"ண�தி� உ��$ ெசய' ெகா"# 

3.சிரசி� பி�Fற$ சிCQைள� ப�தியி' ஓ� கா7C ம"டல�ைதேய ஏ7ப#�தி 
4.ஆ�ம ச�திைய வ>� G�,� ெகா��$ A�ச+$ உ�ள�. 

சDர�தி' உ�ள உ� க�விக��� “ஜ)வ ஆ�கமளி�தி#$ கா7C நா,கைள 

+=ைம�ப#�தி அளி�திடேவ…” இைத எ'லா$ சிCக@ சிCக உண���கி�ேற�. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

“ச�” எ�C இ��க�G,ய உண�� ெபா�ளி' சிறிதள� கார�ைத� ேபா�# அதி' 

உ�ைப-$ சிறி� இைண�தா' �சியாக இ���$. 

ஆனா' கார�ைத-$ உ�ைப-$ ேச��கவி'ைல எ�றா' �சி இ��கா�. அைத 

இைண�க�ப#$ ெபா=� உண�@சியி� த�ைம P"#கி�ற�… உண�வி� 

த�ைம ெசய'ப#கி�ற�. 

ஏென�றா' மிளகா� தன��� எ#��� ெகா"ட உண�வி� ச�திைய ெவ� 

வ )8யமாக ெவளி�ப#��$ ஆ7ற' ெப7ற�. அதனா' தா� 

1.ஒ� மனித?�� அ�த உண�@சிகைள� P"#$ நிைல��� ேகாப$ அவசிய$ 

ேதைவ. 

2. ஆனா' உண�@சிைய� க�#�ப#�தவி'ைல எ�றா' ந$ைம அ� 

வி=�கிவி#$. 

கார$ அதிகமாகிவி�டா'… எ�ன ெசா'கி�ேறா$…? “E..E..ஆ..ஆ..,” எ�C 

ச�த�ைத எ=�Fகி�ேறா$. 

அ�த� கார�ைத@ சம�ப#��$ ெபா=� �சியாகி�ற�. “ஆஹா..ஹா.., 

தைலய-$ ஆ�#கி�ேறா$. ஆகேவ அ�த உண�@சிைய� P"#$ ச�தி ேதைவ. 

கார�தி� தனி�த�ைமைய மா7றி அ�த� ேகாப�ைத உ�வா�கிவிட� Gடா�. 

அ�த� கார$ எ�ற ேகாபமான உண�@சிைய ஊ�,வி�டா' அ�த உண�� 

உண�@சிைய ஊ�#$ அB�கைள� ெப��கிவி#$. 

அ,�க, ம7றவ�கைள எ"ணி.., “அவ� இ�ப,@ ெச�கி�ற�.., அ�ப,@ 

ெச�கி�றா�..,” எ�ற இ�த உண�� வர�ப#$ ெபா=� ேவதைன கல�� 

சி�தி��$ த�ைம எ�� ஆகி (�ைற��) ேகாப�தி� நிைல அதிகமாகிவி#$. 
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1.அ�ெபா=� ந$மா' க�#�ப#�த +,யா� ேபா�வி#$. 

2.“கி#..கி#..கி#..கி#… எ�C ந$ைமயறியாமேல உடெல'லா$ ந#��$. 

3.ேகாப$ வ�பவ�க� “சிலைர� பா��ேதா$” எ�றா' இ�ப,�தா� இய��$. 

என���Gட சில சமய�களி' அ�த� ேகாப$ வ�$ேபா� இ�த மாதி8 ஆ�$. 

ஏென�றா' அ�த உண�வி� அB�க� நம��� “ஊRவிைன.., எ�ற பதி�” 

இ��கி�ற�. அ� ஒ�#ெமா�தமாக� G�#$ ெபா=� அ� வள��� வி�டா' ந$ 

சி�தைனைய மா7றிவி#$. 

இ�ப, வ�தா' அ�த மக8ஷிகளி� ஒளி ெபற ேவ"#$ எ�C நா$ எ"ணி இைத 

அட�கி இைத� தணி�� “நம��� ெதளி�..,” எ�ற நிைலகளி' ெகா"# வ�த' 

ேவ"#$. 

பாதா$ கல�த பாைல@ சா�பி�டா' ச��தா�. அைத� ேபா�C ந"ப�க�ட� 

நா$ பழகி அ�பா' ப"பா' நா$ பல உதவிகைள@ ெச�கி�ேறா$…, ந'ல�தா�. 

ஆனா' அவ�க�ைடய ச�த��ப$ ேவதைன எ�ற உண�வாகி வி�டா' அைத 

நா$ ;க�$ ெபா=� ந$+ைடய நிைலக�$ மாறி அ�த ேவதைனைய 

நம����$ உ�வா�கிவி#கி�ற�. 

அ�த ேவதைன நம�� வரா� பா�கா�த' ேவ"#$. 

யா$ இ�ெபா=� ெகா#��$ இ�த@ ச�தியி� �ைண ெகா"# அ�த� ��வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி நா�க� ெபற ேவ"#$ ஈEவரா.., எ�C 

உயிரான ஈசனிட$ ஏ�க�ைத� ெகா#�� ேவ",ட' ேவ"#$. 

ஏென�றா' ந$ உயி8ட$ அவ� உ7ப�தி ெச�ய நா$ ஏ�கி எ#�த' ேவ"#$. 

அ#�பி' ெந��ைப ைவ�� அதி' எ�த� ெபா�ைள� கல�கி�ேறாேமா அ�த �சி 
தா� வ�$. ந$ உயி8� ேவைல ;க�வைத உ�வா��வ�தா�. 

இைத�தா� விSB வர$ ெகா#�கி�றா�, பிர$மா உ�வா��கி�றா�, சிவேனா 

அழி�கி�றா� எ�C ஞானிக� கா�#கி�றா�க�. 
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1.என�� வர$ ெகா#�ப�தா� தா� ேவைல எ�C விSB ெசா'கிறா�. அ�ப, 

எ�றா' ந$ உயி8' ப#$ உண�ைவ எ'லா$ அ� ஜ)வ� ெபற@ ெச�கி�ற� 

எ�பைத அJவாC கா�#கி�றன�. 

2.பிர$மாேவா… எ� த�ைத விSB இ�ட க�டைள�ப, “உ�வா��வ� தா� எ� 

ேவைல…” எ�C ெசா'கிறா�. 

;க��த உண��க� உயி8ேல ப�# ஜ)வனாகி அBவி� க�வாகிவி#கி�ற�. 

அBவி� க�வாகிவி�டா' எ�த� �ண�தி� த�ைம அBவாகி�றேதா அ�த 

ஞான�தி� வழி உண�@சிைய ஊ�#வ�$ அைத@ ெசயலா��வ�$ அத?ைடய 

ேவைல. 

ஆகேவ பிர$மாவி� மைனவி சரEவதி எ�C கா�#கி�றா�க�. 

அ�த உண�வி� த�ைம உட>��� வ�தா' சிவேனா.., அரவைண��� 

ெகா�கி�றா�. உயி8' ேமாதி ஜ)வனாகி அBவாகி பிர$மமா�$ நிைலயி' 

வ�பவ�கைள எ'லா$ வா��க� எ�C தா� வரேவ7க�தா� +,-$ எ�C 

இ�த உடலான சிவ$ கா�#கி�ற�. 

நா$ எைத எ"ணினா>$ இ�த உட' வரேவ7C ைவ��� ெகா�கி�ற�. 

ந$ உயி8� இய�க நிைலகைள@ சாதாரண மனித?$ F8-$ வ"ண$ காவிய� 

பைட�Fகளா�கி இைதெய'லா$ நம��� ெதளிவாக@ N�,� கா�#கி�றா�க� 

ஞானிக�. 
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தFைமக# +கா
 த4/0� பி�தனாக இ)/கி�ேற� – ஈ8வரபBட3 

  

நம� �� அவ�ைடய வாR நாளி' பல ந9சான உண��கைள ந)�கி ஒ� 

பி�தைர� ேபா�C தா� வாR�தா�. ஆனா' ம�க� பி��� பி,�த நிைலயி' தா� 
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இ�த உலகிேல வா=கி�றன�. அதிலி��� அவ�க� அகல ேவ"#$ எ�ற 

நிைலைய� தா� என�� ��நாத� ெசா�னா�. 

ஏ� சாமி…? ைப�திய$ பி,�த மாதி8 ேபாE� க$பியி' க'ைல� ெகா"# 

த�#கிற)�க�…! எ�C நா� அவ8ட$ ேக�ேட�. 

ந) தா�டா ேக�டா�…! ேவC யா�$ ேக�கவி'ைல…! 

1.ைப�திய$ எ�C ெசா'>கி�றா�… எ�னிடேம ந) அைத� ேக�கி�றா� 

2.எ� ெசயைல ந) அறிய வி�$Fகி�றா� 

3.ந) நாளைடவி' அறி�� ெகா�வா� 

4.அைத� ேபா�C ந) ெசய'ப#…! எ�C கா�,னா�. 

உலக ம�க� தா� ;க��த உண�வி� ஆைசக� ெகா"# பி�தைர� ேபா�C தா� 

வாRகி�றனேர தவிர தன��� இ�ைள ந)�கி#$ ஆறாவ� அறிைவ@ சீராக� 

பய�ப#��வதி'ைல. 

த)ைமக� என��� வராதப, பி�தனாக நா� இ��கி�ேற�…! 

1.த)ைமக� Fகா� த#��$ பி�தனாக நா� இ��க�ப#$ ேபா� என� உயி� 

ஒளியி� சDர$ ெபCகி�ற� 

2.ஒளி ெபC$ சDர�ைத அதனி� உ"ைம ரகசிய�ைத ந) அறி�� ெகா�… 

3.எ�?ட� இைண�� வா…! எ�றா�. 

தாவர இன�களி� மண�க� எ�ப, இய��கி�ற�…? தாவர இன$ ேபNமா…! 

எ�C ��நாத� எ�னிட$ ேக�டா�. 

ேபசா�…! எ�C நா� ெசா�ேன�. 

அ�ேபா� கா�,7�� எ�ைன அைழ��@ ெச�C தாவர இன�களி� உண�வி� 

ச�ைத ;க�$ப, ெச�� அ?பவமாக� கா�,னா�. 

1.தாவர�களி� மணேம ந$ எ"ண�களாக வ�வ�$… ந$ைம இய�க@ 

ெச�வ�$ 

2.அ� தா� ந$ைம� ேபச ைவ�கி�றேத தவிர… நா$ அ'ல…! 

எ�த உண�வி� ச�� ந$+� உ"ேடா… அதனி� உண�வி� மண�க� நம��� 

எ�ப, உ"ேடா அ�த உண�@சியி� இய�கமாக ந$ைம இய�கி� கா�#வ� 

உயி�ைடய ேவைல. அ�த உண�வி� த�ைம உட' ஆ��வேத உயி8� ேவைல. 
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1.உண�வி� த�ைம எ� அதிகேமா 

2.அத� வழி தா� ந$+ைடய இய�க+$… அ#�த உட' வாR�ைக-$ எ�C 

�� ெதளிவா�கினா�. 

கா�,7���$ ேம�,7���$ அைல�� உ"ைமயி� உண��க� 

அறி�தைத… பல கால$ பல ெதா'ைலக��� ம�தியி' அவ� ஊ�,ய உண�வி� 

த�ைமகைள அறி�� ெகா"ேடா$. 

அைத அைனவ���$ கிைட�க@ ெச�ய ேவ"#$ எ�C �� ெசா�னா�. ஏ� 

அைத@ ெசா�னா�…? 

ஒJெவா� உயிைர-$ கட�ளாக எ"ணி… அ�த உடைல உயி� தா� 

உ�வா�கிய� எ�ற நிைலயி' அைத ஆலயமாக மதி�� 

1.ஒJெவா� மனிதைன-$ கட�ளாக மதி�தா' 

2.அவ�க� ெச�-$ �ைறக� உ�ைன@ சாடா� எ�றா� ��. 

அ�த� �ைறக� ந)�க�பட ேவ"#$ எ�C உண�விைன ந) எ#�தா' இ�த 

உண�வைலக� கா7றைலகளி' பர�கி�ற�. ந$ Hமியிேல பரமா�மாவிேல 

பட�கி�ற�. 

அவ�க� �ைறகைள எ"ணாதப, அவ�க� ந'ல மன$ நிைற� ெபற ேவ"#$ 

எ�ற உண�விைன எ#�தா' 

1.நம� உயிரான கட����$ ேசைவ ெச�கி�ேறா$ 

2.இ�த உடலான ஆலய�தி7�� அN�த�ைத ந)�கி#$ ச�தி ெபCகி�ேறா$ 

3.ந'ல உண�ைவ� கா��$ த�ைம ெபCகி�ேறா$. 

ஆகேவ ேபர�� எ�ற உண��கைள@ ேச���� பழகி ஆ"டவ� வ )7றி���$ 

ஆலய$ ப8N�தமாக ேவ"#$ எ�C “ஆலய�களி' ெத�வ�க��� அபிேஷக$ 

ெச�வ� ேபா�C… ஒJெவா� உயி���$ அைத ந) ெச�ய ேவ"#$…!” எ�C 

என�� உபேதசி�த�ளினா� ��நாத� (ஈEவரப�ட�). 
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தியான�தி� Cல� ந;0ணIகளாக ந'ெல�ண� ெகா�டாேல 

Gவாச�தி� கன� 0ைற	
வி4� 

  

பி"ட�ைத� ெகா"ேட அ"ட�ைத-$ கால அ,�பைடயி' ஞானமாக அறி�� 

ெகா"ட ெசய>�� அCப� நாழிைககளி' அ�ைறய நைட+ைற வாR�ைகயி' 

ச7ேறற��ைறய அCப�தி ஓராயிர�தி இ�V7றி ஐ$ப� Q@சைலகைள� 

கண�கி�டன� ஞானிக�. 
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ஆனா' ஆ�ம வ>ைவ� ெப7C வி�டா' இய7ைகயி� Nவாச கதியி' சDர�தி' 

இ�?$ Nவாச Nதி �ைற�ப#$ எ�றன�. 

1.�ைற�ப#$ எ�ப� கனம7ற ேபரான�த Nவாச�ைத@ N�,� கா�, 

2.அ�த@ Nவாச கன�ைத ந)�கி ந7Nவாச$ எ#�திடேவ �றி�F கா�ட�ப�ட�. 

நா,களி� வழி ஓ,#$ Nவாச� கா7C 

1.அதிகாைலயி' Qல�ப�தியி' அCVC +ைறக� ஓ#கி�றன எ�C$ 

2.ஆ" ெப" �றியி' உ@சி� ெபா=��� +�பாகேவ ஆறாயிர$ Nவாச 

ஓ�ட�க�$ 

3.உ@சி� ப�தியிலி��� நாபி� ப�தியி� Nவாச ஓ�ட$ ஆறாயிர$ +ைறக�$ 

4.இ�தய� ப�தியி� Nவாச ஓ�ட$ ந# ஜாம$ வைர ஆறாயிர$ +ைறக�$ 

5.அதிகாைல� ெபா=தி7�� க"ட� ப�தியி' ஆயிர$ +ைறக�$ 

6.ெந7றி� ெபா�,' கா7றி� நர$ேபா�ட@ ெசயலி' ஆயிர$ +ைறக�$ 

7.சிரசி� உ@சியி' ஆயிர$ +ைறக�$ 

8.ஆக இ�ப�தி ஓராயிர�தி அCVC Nவாச ஓ�ட�கேள நைடெபC$. 

“Nவாச ஓ�ட$ �ைறகிற�…!” எ�C விபர� கண�கி�#� கா�,னா' Q@ைச 

அட�கிவி#$ ெசய>�� வ��விட� Gடா�. 

ந7�ண�களாக ந'ெல"ண$ ெகா"டாேல Nவாச�தி� கன$ �ைற��வி#$. 

இய7ைகயாக ஓ#$ Nவாச�தி' “எ"ண�தி� வ>ேவ +�கிய$…!” 

இ�த உ"ைமகைள எ'லா$ GCவ� எ�ப�… அறி�� ெகா�வத7காகேவ தவிர 

Q@சைலகைள எ"ண@ ெசா'லவி'ைல. அ�C ஞான�தா' ஞானிக� 

ெதளி�ப#�தியைதேய எளிைமயாக உண��தி�ேட�. 

எ�C உைர�த�…? எ�ற வினா எ=$பலா$. ப8ணாம வள�@சி ப7றி� பல 

பாட�களி' Gறி வ���ேள�. 

இ�C ப��வ�ப#�தி@ சைம�தி#$ அCNைவ உண� வைகக� அ�ைறய மனித 

ஞான�தி' உதி�த�வா…? உணவி� +ைறகேள எ�தைன ப��வ$ 

ெப7Cவி�ட�…? 

ஆர$ப உயிரB +த' ேகா, ேகா,யாக� ப'கி� ெப�கிவி�ட உயி�@ ச�திக� 

மனித� எ�ற வள�@சியி� நிைல� ப��வ$ ெப7றிட… ப8ணாம +தி�� எ�தைன 

எ�தைன கால�க� ெகா"ேட ஞான வள��F ெப7றி��கி�ற�…? 
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க�$பி� சாC சிதறிடாம' கா�கி�ற கB�க� ேபா' உய� ஞான ச�தியி� 

வள��ைப மக8ஷிக� அ�F ெகா"ேட கா�� வ���ளன�. 

1.க�$பி� சாைற எ#�� உ"Bவத7ேக எளிதாக� த�கி�ேறா$. 

2.ெப7C வள�@சி நிைல ெபற ஆசிக�. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

ந$ வாR�ைகயி' எ'ேலா�$ அ�Fட� ப"Fட� பழ�கி�ேறா$. அவ�களி� 

கSட நSட�கைள� ேக�கி�ேறா$. அ�த உண��க� நம��� பதிவாகி�ற�. 

ஆகேவ அைத� ேபா�ற நிைலகளி' ஜா�கிரைதயாக இ��க ேவ"#$ 

எ�பைத�தா� “ந) விழி�தி�” எ�C ெபயைர ைவ�கி�றா�க�. 

கSட�ப#கி�றவ�கைள-$ �ைற GCபவ�கைள� ப7றி-$ 

ேவதைன�ப#பவ�கைள-$ நா$ எ"ணிேனா$ எ�றா' அ�த உண��க� 

நம��� வ�தா' த)ைம ெச�-$. 

அ�ெபா=� உடேன நா$ எ�ன ெச�யேவ"#$? 

“ஈEவரா..,” எ�C உயிைர எ"ணி அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி 
நா�க� ெபறேவ"#$ எ�க� உட' +=வ�$ படர ேவ"#$ எ�க� 

உடலி>�ள ஜ)வா�மா ஜ)வ அB�க� ெபறேவ"#$ எ�C எ"ணி உட>��� 

நிைனவிைன@ ெச>�த ேவ"#$. 

ஒ�வ� ேநா-ட� மிக�$ ேவதைன�ப�#� ெகா",��கி�றா� எ�றா' அ�த� 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ ந)�க� ெபCவ )�க�.., “உ�க� உட' 

நலமைட-$” எ�ற உண�ைவ அவ���� பா�@Nத' ேவ"#$. 

ஒ�வ� உ�களிட$ ம7றவ�கைள� ப7றி� �ைற GCகி�றா�க�. அ'ல� 

உ�கைள� ப7றி� �ைறயாக@ ெசா'கிறா�க� எ�றா' உடேன அ�த� ��வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி நா�க� ெபறேவ"#$ எ�C எ"ணி அைத� 

P�ைம�ப#�தி� ெகா�ள ேவ"#$. 

P�ைம�ப#�தி� ெகா"ட பி�.., “எ'ேலா�$ ந'லவராக ேவ"#$. 

எ'ேலா���$ எ� மீ� அ�F வரேவ"#$.., அ�த@ ச�தி எ'ேலா���$ 

கிைட�க ேவ"#$ ஈEவரா..,” எ�C எ"Bத' ேவ"#$. 
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இJவாC எ"ணிேனா$ எ�றா' அ�த� த)ைமயான உண��க� எ��$ நம��� 

ஊRவிைன எ�ற வி�தாக� பதிவாவதி'ைல. 

அதனா' தா� “ந) விழி�தி�…, ந) தனி�தி�..,” 

அ�ப, எ�றா' விழி�தி��� ம7ற த)ைமயான உண��கைள நம��� விடாதப, 

நா$ எ�த உய��த உண��கைள எ#�ேதாேமா அதிேல நா$ தனி�� இ��க 

ேவ"#$. 

ந) விழி�தி�… ந) தனி�தி� எ�C ெசா�னா'… உடேன எ�ன ெச�கி�றா�க�…? 

ேவC விதமாக “எ�ேக�ேகா…” ெகா"# ெச'கி�றா�க�. 

அ��த�ைத அன��த$ ெச�� அத�ம உண�ைவ�தா� அவரவ�க� உண����� 

த��த மாதி8 நம��� F��தியி��கி�றா�க�. 

எ�ெபா=�ேம.., “பிறிெதா� உண��க� ந$ைம இய�க�Gடா�…” 

அ�த அ�� உண��க� நா$ ெபற ேவ"#$ எ�C நா$ தனி�� நி�C 

ம7றவ�க��� எ�ன ெச�ய ேவ"#$…? 

1.“அ�த அ�� ஒளியிைன நா$ பா�@சி… 

2.இ�ப,�தா� ஆகேவ"#$” எ�C எ"ணினா' அவ�கைள-$ ந'லவ�களா�க 

+,-$. 

3.ந$ைம அவ�க� பா��க�ப#$ ெபா=� ந$ைம�ப7றி �ைற ெசா'>$ 

உண��கேள அ�ேக மாறிவி#$. 

இர"# தர$ ந'லதாக ேவ"#$ எ�C நா$ ெசா�னா>$ மீ"#$ ெகா9ச$ 

P",� பா��பா�க�. 

ஆனா>$ நா$ “எ'ேலா�$ ந'லவராக ேவ"#$…” எ�ைன� பா���$ ெபா=� 

எ'ேலா���$ ேபர�F வரேவ"#$.., மகிR�தி#$ உண��க� வரேவ"#$.., 

எ�C மீ"#$ நம��� இ�த உண�ைவ� G�,� ெகா�ள ேவ"#$. 

அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ ெபற ேவ"#$ எ�ற இ�த 

உண�ைவ@ ேச��� இைத உ�வா�கி வி�^�க� எ�றா' அ�த� க� மீ"#$ 

அ�த உண�ைவ� G�,� த)ைம நம��� Fகாதப, த#�க@ ெச�-$. 
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எ�ப,� காரமான மிளகாைய@ ேச���@ Nைவயாக மா7Cகி�ேறாேமா உ�ைப@ 

ேச��� Nைவ�ப#��கி�ேறாேமா இைத� ேபால ந$ உண�வி� அB�கைள@ 

Nைவமி�கதாக நா$ மா7றி� ெகா�ள +,-$. 

அதனா' தா� ந$ ஆறாவ� அறிைவ� பிர$மாைவ@ சிைற�பி,�தா� +�க� 

எ�C கா�#கி�றா�க�. 

இ�C வி9ஞான அறிைவ� ெகா"# ம7ற அB�கைள@ ேச��� உயி8ன�கைள 

மா7றி� தாவர இன�கைள மா7றி உட>��� ேநா�கைள மா7றி� ெகா"# 

வ�கி�றா�க�. 

இேத ேபால நம��� அB�க� உ7ப�தி ஆ�$ ெபா=� ம7ற த)ைமயான 

அB�க� அ� கல�தா>$ அைத� தணி�� நா$ அ�� உண�வி� த�ைமைய 

வள��க ேவ"#$. வள��க +,-$. 
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+�தக�திேலா ஏB<ேலா ப<�
 யா� உபேதசி/கவி'ைல… அ�� நட	தைத 

Lக3	தறி	
 தா� ெசா'கிேறா� 

  

அ�ணகி8நாத� பல தவCக� ெச�தவ�. ெச'வ�ைத ைவ��� ேப8�ப$ ெபற 

வி�$பியவ�. 

அத� வழி எ'ைல கட�� த�?ைடய சேகாத8யிடேம ேக�க�ப#$ ெபா=� “ந) 
எைத அ?பவி�க ேவ"#$ எ�C வி�$Fகிறாேயா எ�ைனயேவ ந) அ?பவி��� 

ெகா�…” எ�C ஏ�க உண��ட� Q�@ைசயாகி மாரைட�பா' சேகாத8 இற�� 

வி#கி�ற�. 

த$பி மீ� உ�ள உண��கைள ைவ�� அவ?ைடய உடலிேல அ�த ஆ�மா 

ேச�கி�ற�. 



113 

 

த�?ைடய சேகாத8 இற�� வி�டேத… உண� ெகா#�த தாைய மற�� 

வி�ேடாேம…! எ�C அ�ேபா� தா� த� தவைற� ப7றி@ சி�தி�கி�றா� 

அ�ணகி8. 

ஆனா' அவ�ைடய சேகாத8ேயா… த� சேகாதர� ந'லவனாக ேவ"#$ 

எ�C$… உலக�ைத அறி�திட ேவ"#$ எ�C$… உலக�ைத அறி�தி�ட 

தி�Qல8� உண��கைளேய எ#�� வள���� ெகா"ட�. 

இ�த உடைல வி�#@ ெச�ற பி� எ�ன நட�கி�ற�…? 

இவேனா மரணமைடய எ"Bகி�றா�. தி�வ"ணாமைலயி' உ�ள கிளி� 

ேகாFர�தி� மீ� ஏறி அதிலி��� கீேழ வி=�� த� உடைல மா���� ெகா�ள 

வி�$Fகி�றா�. 

1.இ�த உடலி' இ�த� பிறவியி' நா$ ெச�த தவCக� ேபா�$… 

2.இனி அ#�த பிறவியாவ� “தவறி'லாத நிைலக�” நட�� ெகா�ள ேவ"#$ 

எ�C உடைல அழி�க +ய7சி�கி�றா�. 

ஆனா>$ அவ?ைடய சேகாத8 இ�த உடைல வி�#@ ெச�ற பி� அவ?ைடய 

உட>��� ெச�C அ�த உண�விைன ஈ���வி�ட� உ� ெச�ற பி� உட>��� 

உ�தி அவைன ம,ய விடாதப, அவ?� நி�ேற தா� வள��த உண�ைவ அ�ேக 

நிைறேவ7Cகி�ற�. 

சிறி� ேநர$ கழி�த பி� அவ� சி�தி�கி�றா�. 

1.அவ� உடலிலி��த சேகாத8யி� உண��க� இய�க�ப�# 

2.”நாத வி��க� ஆதி நேமா நேமா… ேவத ம�திர ெசாTபாய நேமா நேமா… ெவ� 

ேகா,…!” எ�C பாடைலேய பா#கி�றா�. 

எதனி� உண��க� ெகா"# எ�த இைசயி� த�ைமைய வ�கி�றேதா அ�த 

உண�வி� த�ைம உடலி' இர�த நாள�களி' ேச��க�ப#$ ேபா�… அதனி� 

உண�ைவ உ�வா��$ வி��களாக ஆகி�ற�. 

இ�ப, இ�த உடலி' எ#��� ெகா"ட பல ேகா, உண��க� உட>��� எ�ப,@ 

ேச�கி�ற�…? ஆகேவ எ�ேபா� எதைன அதிகமாக@ ேச��ேதாேமா அதனி� 

உண�� ெகா"# தா� வ�கி�ற� எ�C த�ைன அறி-$ நிைலயி' அவ� 

ெவளி�ப#��கி�றா�. 
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த� உடலி' ேச���� ெகா"ட அக�ைத எ�ற உண��க�$ ஆைச எ�ற 

உண��$ 

1.ஆைச எ�ற உண�� ெகா"# பிறிெதா� ேவதைனைய உணராத நிைலயி' 

2.��டைன� ேபா�C தவறி� வழியிேல ெச�� ெகா"ட உண��க� 

3.அ�த உண�@சியி� நாத�கேள அவ?��� அைத இய�கிவி�ட� எ�ற இ�த 

நிைலைய அறிகி�றா�. 

அ�த@ சேகாத8 அவ?� நி�C “தி�Qல8� ம�திர�ைத” தா� ;க��த 

உண��கைள எ'லா$ உயி� எ�ப, அதனி� இைசயாக மா7Cகி�ற�…? ந) 
�Sடேராகியாக எ�ப, ஆனா�…” எ�ற இ�த உண��கைள இ�ேக உண��த�ப�# 

இ�த பாடைல� பா#கி�றா�. 

அ�த சேகாத8 த� சேகாதரைன மீ�ட ேவ"#$ எ�ற உண��ட� அ�த 

உட>��� ெச�C… 1.27 ந�ச�திர�க�$ பிற ம"டல�களிலி��� கவர�G,ய 

உண��க� 

2.A8ய?ைடய ஈ��F��� உணவாக அ� வ�$ நிைலயி' ஒ�Cட� ஒ�C 

ேமாதி நாத�க� மாCவ�$… N�திக� மாCவ�$… 

3.ரா ரா ரா ரா ரா… D D D D D…. T T T T T… _ _ _ _ _… எ�ற நிைலகளி' 

ஒ�Cட� ஒ�C ேமாதி இ�த நாத�க� எ�ப, மாCகி�ற�…? எ�C 

4.தி�Qல� க"ட உ"ைமைய உண���கிற�. 

இைத� ேபா�C தா� உண�வி� த�ைம தன��� எ#�� உண��க� உயி8ேல 

உரா����� த�க எ"ண�க�$ எ"ண�தி� உண��$ உண���� ஒ�ப 

ெசய'க�$ அத7��த�க உட' எ�ற நிைலயி' இைத ெதளிவாக தி�Qல 

ம�திர�தி� உண�விைன அ�ணகி8நாத� பா,-�ளா�. 

கால�தா' அைத எ'லா$ மா7றி வி�டா�க�. 

ஆனா' இ�த உ"ைமகைள உண�வத7காக ��நாத� எ�ைன அ�த�த 

Eதல�க���@ ெச'>$ப, ெச�� அ�கால�தி' நட�த ச$பவ�க� அ�த 

உண��க� பரவி இ��பைத அ�ணகி8நாத� எ�ன எ#�தா�…? சேகாத8 எ�ன 

எ#��� ெகா"ட�…? எ�C கா�#கி�றா�. 

அ�ணகி8யி� வாR�ைகைய� ப7றி� F�தக வாயிலாக வ�தி��பி?$ ஏ#களி' 

இ� பதிவா�க�ப�# இ��பி?$ 

1.அவ�க� (அ�ணகி8-$ அவ�ைடய சேகாத8-$) உடலிலி��� ெவளி�ப�ட 
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உ"ைமயி� உண��க� எ�ப, இ��கிற�…? எ�C தி�வ"ணாமைல�� 

எ�ைன� ேபாக@ ெசா'லி 
2.அத� உண�வி� த�ைம எ�ப, இ��கிற�…? எ�C இ�த கா7றிேல பட��� 

இ��பைத ;க�$ப, ெச�� 

3.ஆ�த உண�@சிகளா' அவ� பா,ய பாட>$ அவ� பிறவி இ'லாத நிைல 

அைட�த�$ 

4.அவ� உட>��� இ��த சேகாத8 இ�த உண�வி� த�ைம எ#�க@ ெச�த�$ 

5.உட>��� பி� இர"# உயிரா�மா�க�$ ��வ ந�ச�திர�தி� ஈ��F 

வ�ட�தி' ெச�C ஒளியி� சDர$ எ�ப, அைட�தன�…? எ�C ெதளிவாக� 

கா�,னா�. 

அைத�தா� உ�க���@ ெசா'கி�ேற� (ஞான��). 



116 

 

 

கா;� (பிராண�) ந�ைம இய/0� வித� 

  

ப9ச Hத�க� எ�ற ஆகாய$ கா7C ந)� ெந��F ம" இைவக� சDர�தி' 

ெசய'ப#$ ெசய>��� பிராண� எ�றி�ட உயி� கா7C நா,க� வழிேயா, 

அ�த�த இட�களி' Nவாச அைலைய� G�, இய��கி�ற�. 
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அதாவ� மனித@ சDர�தி' இய7ைகயாக நைடெபC$ Nவாச�தி� கதிேய 

சDர�தி� உ�க�விக� ெசய'பட நா,களி� வழி ஓ, ஆ�கா�� 

ப9ேச�தி8�களி� ெதாழி>��@ ெசய'பட “இ�த@ Nவாச� கா7ேற ப7பல 

ெசய'க��� வழி வ��கி�ற�…!” 

உயி�� கா7C எ�C Gற�ப#$ பிராண� கா7C எ�ப� 

1.இ�தய� ப�தி நா,களிலி��� ேமெல=�� ெச�C ெவளி@ Nவாச�க� 

ேமாதி#$ ெந7றி� ெபா�,' கல�� 

2.அ�� ெசய'ப#$ A8ய அ�கினி ச�திர� எ�ற +�தைல நா,க�� ச�திர 

நா,யி� வழி கீேழ ஒ, 

3.Qல�ைத@ N7றி ேமெல=�� நாபி� ப�தியி' ப��� தைல-�ள ப@ைச வ"ண 

நா,யி' N7றி ஓ#$ ெப8ய Nவாச நா,யி' கல�� 

4.மீ"#$ ேமெல=�� சிரசி� Qைள� ப�தியி' Nவாச நா,களி� வழி இர"# 

N7Cகளாக@ N7றி 
5.மீ"#$ ெவளி@ Nவாச அைலக� ேமாதி#$ ெந7றி� ெபா�,' கல�� ஈ��� 

அேத ேமாதலி' ெசய'ப#கி�ற�. 

சDர�தி' Nவாச$ நாசியி� வழியாக உ�ெச'>$ ெபா=� உடலி?� இய��$ 

இ�த உயி�� கா7C எ�ப� ெநா,��$ �ைறவான ேநர�தி' நா,களி� வழியாக 

ஓ,@ ெசய'ப#கிற�… ெசய'ப#��கி�ற�. பசி தாக$ ஏ7ப#வெத'லா$ இ�த 

உயி�� கா7றி� Qல$ தா�. 

சDர@ ெசய' அைன�ைத-$ ஒ� க�#��� ைவ�� ப9ேச�தி8ய�க� Fற 

வாR�ைக@ ெசயலி' இய��$ இய�க�ைத நிைல நிC�தி 
1.ஒ�ைம-$ ஐ�தட�கி தியான� ெதாட8' நிைல ெப7C வி�டா' 

2.கா7றிலி��ேத ஆகார$ ெப7றி#$ அைம�F ஏ7ப�#வி#$. 

சDர�தி� �றி Eதான$ எ�றி�ட ம�ம Eதான�தி>$ மல$ கழி-$ இடமாகிய 

Qல இட�தி>$ வ�ட வ,வி' Nழ�ேறா#$ கா7C அ���ள நா,களி� வழிேய 

ெசய'ப#$ ெபா=� உண�வி� உ��தலாக மல$ ந)� இவ7ைற ெவளிேய7C$ 

ெசய>��$ ஆ" �றியி� N�கில�ைத� கிள��� ெவளி� த��$ ெசய>��$ 

இய��கிற�. அைத Qல�தி� கா7C எ�ப�. 

Nவாச� கா7றி� ெசய' நாபி� ப�தியி' உ�ளி�ட நா,களி' ஓ,#$ ெபா=� 

இைர�ைபயி' உணைவ ஜ)ரணி��@ சாC எ�C$ ச�ைக எ�C$ பி8�தி#$ 

ெசய>�� உத�கி�ற�, 
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அேத சமய�தி' உணவி� ச���கைள நர$Fகளி� வழி ெகா"# ெச�C 

சDர�தி� அைன�� உC�Fக���$ பகி��தளி��$ Nவாச� கா7றாக�$ 

Nவாச�தி� கதியி' கா7C Vலாக@ ெசய'க� நிகRகி�றன. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

உ�க���� தி�$ப� தி�$ப அ�� ஞான�ைத� பதி� ெச�கி�ேறா$. ெப"க� 

இதிேல ெப�$ப�தி ப�� ெகா�ள ேவ"#$. 

உ�க� “�#$ப�ைத� கா��$” அ�$ ெப�$ ச�தி ெகா#�தி��கி�ேறா$. 

ஆகேவ �ைறகைள எ"ணாத)�க�… அைத உ�க���� Fக விடாத)�க�. 

அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி த�க� கணவ� ெபறேவ"#$ 

�ழ�ைதக� ெபறேவ"#$ எ�C எ"B�க�. எ�க� �ழ�ைதக� அ��ஞான$ 

ெபறேவ"#$ அ�� வாR�ைக வாழ ேவ"#$ எ�ற உண�ைவ� பா�@N�க�. 

“�ைறகைள எ�ெபா=� காBகி�ற)�கேளா..,” அ�த ேநர�தி' “விழி�தி���” 

இ�ப, எ"ணி� பழ��க�. 

�ழ�ைதக�ைடய �ைறக� உ�க���� வராதப, அ�� ஒளி எ�ற உண�ைவ 

உ�க���� எ#��� ெகா���க�. 

“ந) எ�C$ ந'லவனாவா�.., ந) எ'ேலா�$ ேபா7C$ நிைல ெபCவா�.., உன��� 

ப"F ெகா"ட உண��க� வள�$ எ�C “பல +ைற” ெசா'>�க�. 

இைத� �ழ�ைதகைள� G��� கவனி�க@ ெச�-�க�. 

நா$ ெசா'>$ உண��கைள அவ�க� ;க�வா�க�. அவ�க���� அ� 

க�வா�$. �ழ�ைதகைள� ப7றிய எ"ண$ வ�$ ெபா=ெத'லா$ இ�ப, 

எ"B�க�. 

ந"ப�க���� ந�ைம ெச�தா�… எ�C எ"ணினா' “வி�கலாகி�ற�… 

�ேராக$ ெச�தா� பாவி… எ�C எ"ணினா' “Fைரேயா#கி�ற�…” 
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�ழ�ைதக� ேம' உ�ள பாச�தா' “எ� �ழ�ைத இ�ப, இ��கி�றேத…” எ�C 

ேவதைன�ப�டா' அ�த உண��க� அவ�கைள “இய��$…” 

�ழ�ைதக� பா' உய��த �ண�க� ெகா"#தா� இ��கி�ேறா$. ஆனா>$ 

ேவதைன�ப#$ உண�� ெகா"# �ழ�ைதக� ெவ� Pர�தி' இ��தா' அ�ேக 

எ�ப,� தனியாக இ��கி�றா�கேளா..,? எ�ன ெச�கி�றா�கேளா…? 

எ�ெற'லா$ எ"ண�க� ஓ#$. 

வ )�,ேல இ��தா' நா� எ�ப, எ'லா$ ந'ல +ைறயி' �ழ�ைதகைள� 

கவனி�ேப�…! அ,�க, அவ�க��� ந'ல உணைவ� ெகா#�க +,-$. 

ஆனா' இ�ெபா=� “இ'ைலேய…” எ�ற எ"ண�தி' “ேவதைன�ப�# 

நிைன�த)�க�” எ�றா' அவ�க� “எJவள� ெப8ய திறைமசாலிகளாக 

இ��தா>$” அ�ேக சி�தி��$ த�ைம ேபா�வி#$. 

ெதாழிேலா அ'ல� ம7ற ேவைலகளி' இ��தாேலா அ�ேக பி�னமாகி�ற�. 

“ஐேயா… மகேன இ�ப,… நிைன�ேதேன” “ஐேயா… மகேள இ�ப,.. நிைன�ேதேன” 

எ�ற நிைல வ��வி#$. 

இைத� ேபா�C ந$ைமயறியாம' இய��$ நிைலகளிலி��� ந)�க� வி#ப#$ 

அ�� ச�தி ெபற ேவ"#$. 

யா$ +தலிேல ெசா�ன +ைற�ப, உ�க���� பதி� ெச��வி�# 

எ�ெபா=ெத'லா$ �ழ�ைதகைள� ப7றி நிைன� வ�கி�றேதா 

அ�ெபா=ெத'லா$ எ� �ழ�ைதக� 

1.அ�� ஞான�ைத� ெபCவா�க�… 

2.அ�� ெசய'கைள@ ெசய'ப#��வா�க�… 

3.அ�� வழியிேல வாRவா�க� 

4.ேபர�ைப� தன��� ெப��கி� ெகா�வா�க�… எ�C 

5.இ�ப,�ப�ட நிைலகைள எ"ணி� �ழ�ைதக� பா' பா�@சி� பா��க�. 

உ�க� உண�வா' எ�தைகய நிைலகைள-$ மா7றியைம�க +,-$. 

“�ழ�ைதகைள ந'லவரா��$ உண�ைவ” உ�க���� க�வா��$ நிைலைய 

உ�வா�க +,-$. “அ�� உண�வி� ஒலிகைள” �ழ�ைதக���� பர�ப 

+,-$. 
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அவ�க���� அ�த உ"ைமயி� உண�ைவ வள��க +,-$ எ�ற இ�த� 

த�ன$பி�ைக-ட� “உ�க���� வளர ேவ"#$” எ�C ேவ",� 

ெகா�கி�ேற�. 

அ�� வழியி' வா=�க�… அ�ளான�த$ ெபCவ )�க�. 
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ெச'வ�தி� ேம' வ)� “ப;�” ந�ைம நரக ேவதைன/0# தா� அமிM�
� 

  

மனித�க� நா$ வாRவ� சிறி� கால$ தா�. நா$ ேத,ய ெச'வ�க�$ “எ�C$” 

ந$+ட� இ��ததி'ைல. 
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ெச'வ$ ேத, ைவ�தி���$ �#$ப�கைள எ'லா$ பா��தா'… ேகா,� 

கண�கி' பண$ இ���$…! ஆனா' �#$ப�தி' எ�தைன 

ேவதைன�ப#கிறா�க� எ�C பா��தா' ெத8-$… நரக ேவதைனைய 

அ?பவி��� ெகா",��கி�றன�. 

ெச'வ$ இ���$… ேவதைனயிலி��� மீள +,யாத நிைல தா� அ�ேக 

இ���$. �யர�தி� உண��க� எ'ைல கட�� இ���$. 

1.ெச'வ$ எ� இ��பி?$ அ�ேவ எதி8யாக மாCகி�ற�. 

2.ெச'வ�தி� நிைல சி�தைனகைள� �ைற�க@ ெச�கி�ற�… ெசய'கைள 

மா7Cகி�ற�… 

3.ெச'வ$ இ��தா>$ த�ைன மதி�கவி'ைல எ�றா' ேவதைன தா� வ�$. 

ேவதைன எ�றாேல விஷ$. ஆகேவ சி�தி��$ த�ைம இழ�க�ப#கி�ற�. 

உடலி' உ�ள அB�களி' விஷ�த�ைம பரவி ேநாயாக மாCகி�ற�. 

ெச'வ�ைத� பா��க ேவ",ய�தா�… ஆனா' “ஆைசேயா விடா�…” அைதேய 

ஒJெவா� நிமிட+$ நிைன�� நரக ேவதைனைய� தா� அ� உ�வா��ேம தவிர 

ந'ல� ெச�யா�. 

ஆகேவ ெச'வ$ இ��தா>$ அ�� ெச'வ$ (ஞான ச�தி) எ�ற நிைல இ��தா' 

தா� ெச'வ�ைத� பா�கா��$ த�ைமயாக வ�$. ந$ உடலி' அ�� ஒளி எ�ற 

உண�ைவ� ெப��க +,-$. இ�த உட>��� பி� பிறவி இ'ைல எ�ற 

நிைலைய அைடய +,-$. 

ந$ உயி� ஈச�… ந$ உட' சிவ$…! ஒJெவா� நிமிட�தி>$ எ�ெத�த உய��த 

�ண�கைள எ"Bகி�ேறாேமா அ� எ'லா$ ந' விைனகளாக உட>��� 

உ�வா�கி அ�த விைன�� நாயகனாக அ� ந$ைம இய��கிற�… அ�ேவ ந$ைம 

வழி நட��$. ஆகேவ ந'விைனகைளேய நம��� ேச��த' ேவ"#$. 

எ�தைகய த)ைமக� வ�தா>$ வய'களி' கைளகைள எ�ப, ந)�கி� ெகா"ேட 

இ��கி�ேறாேமா அைத�ேபால 

1.உடலி' வ�$ த)ைம எ�ற நிைலகைள 

2.அJவ�ேபா� ��வ ந�ச�திர�தி� ச�திைய எ#�� அைவகைள ந)��த' 

ேவ"#$. 

த)ைமகைள ந)��$ அ�� ச�திகைள� ெபCவேத அழியா@ ெச'வ$. 
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“உண3=ட� ><ய Gவாசேம…” சAயான தியானமா0� 

  

ஜ)வ பி$ப@ சDர�தி� அக�க�விகளான மன$ அறி� நிைனவா7ற' 

ெசய'ப#தலி� +ைன�F ெகா"# அ"டசராசர�கைள-$ ப9ச Hத� 

த��வமாக@ சDர�தி' க"#ண��த ெசய>��� ெத�வ )க உ�வ அைம�Fகைள 

ஞானிக� கா�,யேத “உய� ஞான� ெதளிவி7ேக…!” 
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அதைன எ'லா$ இ�C இ�த மனித �ல$ எ#��� ெகா"ட வித�கைள எ�ன 

எ�C ெசா'வ�…? 

ப�தியாக� பஜைனக� பா#கி�றா�க�… 

1.ஆனா' நாத வி�� தா� நாராயண� எ�பைத உண��தானா…? 

2.நாராயண� ந)���� ச��ப� ப9சைண ேம' ப�ளி ெகா"#�ளா�…! எ�C 

சி�த�களா' A�சமமாக� கா�ட�ப�ட�. 

“ப@ைச வ"ண� பர�தாம�…” எ�C Gறிய நாராயண� வயி7C� ப�தி-� 

நாபி-�ள இட�தி' ச��ப$ ேபா' வ�டமி�# ஓ#$ ப9ச Hத� த��வ நா,கைள@ 

ெசய'ப#�தி#$ ப��� தைலக� ேபா�ற ப@ைச வ"ண நா, ந)ரமில$ எ�C 

Gற�ப�ட ெதா�F� இட�தி' (நாபி) Nதி-7C@ ெசய'ப#$ விதேம 

1.�ளி��த ந)���� நாராயண�… 

2.அதாவ� சDர உSண�ைத� �த$ எ�றி�ட மலவா�� ப�தியி' சிறி� Pர�தி' 

ேமேல உ�ள 

3.ெவ�பமில$ ெசய'ப#$ அதி உSண�ைத� க�#�பா�,7�� ைவ�தி#$ 

ெசயேல “உSண நாத$ – கா�தி#$ விSB…!” எ�ப�. 

1.Qல�ைத� கணபதி எ�C$… 

2.�றி�ப�தி பிர$ம� எ�C$… 

3.நாபி� ப�தி விSB எ�C$… 

4.இ�தய� ப�திைய உ��திர� எ�C$… 

5.க"ட� ப�திைய மேஹEவர� எ�C$… 

6.ெந7றி� ப�திைய சதாசிவ� எ�C$… 

7.சிரசி� உ@சி� ப�திைய ஆயிர$ இதR மல��த தாைமைரயி?� ஆகாய ேஜாதி 
எ�C$… ஈEவர� எ�C$… 

8.மைற ெபா�ளாக ந7Nவாச$ ெகா"# உ"ைமைய உண��த வ�த ஞானிகளி� 

ெசய' இ�C மாC ெகா"# வி�ட�. 

இ�த� கா7C V' த�வெத'லா$ எத7க�பா…? 

எ�த� ெபா�ளி>$ உ"ைமைய அறிதேல ஞான$. கா7C V' கா�, 

உ"ைமைய உண��திய� Q@ைச� பி8�தறி-$ எ"ண@ ெசய>�� அ'ல…! 

அ�த எ"ண$ Gட@ Nவாச�ைத மா7றிவி#$. 
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ஈEவரப�டனாகிய யா� N�,� கா�#$ இ�த� ேப8�ப� தியான வழிதனி' 

ந'ெல"ண$ ெகா"# ஆ�ம வ>ைவ� G�, உய��த நிைல ெபறேவ 

“எ'ேலாைர-$ அ�Fடேன அைழ�கி�ேற�…!” 

எ"ண வ> ெப7றி#$ ந$ தியான�தி' 

1.Nவாச�தி� ெசயைல உணரா� ெசய'படாம' 

2.உண��ட� G,ய Nவாச$ எ#�தி�டாேல அைன�� ந7பய�க�$ 

சி�தி��$…! 

3.ஆ�மா�$ Nய� பிரகாச�ைத� ெப7றி#$…! 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

ெப"க� உ�க� வ )�,' “கணவ� இ�ப, இ��கிறா�… அ�ப, இ��கி�றா�…” 

எ�C எ"ண ேவ"டா$. 

ஏென�றா' அவ� த)ைமயான பழ�க�கைள� “க�#�ப#�த ேவ"#$” எ�C 

வி�$Fகி�றா�. 

சிெகெர� �,�பவ�கைள� பா��க�. �,��� ெகா"ேட இ��பா�க�. ந)�க� 

எ�ன தா� ெசா�னா>$ “ெவC�F” வ��வி#$. 

அேத மாதி8 த"ணி (ம�) ேபா#பவ�கைள� பா��க�. வ )�,' மிக�$ 

த8�திரமாக இ���$. ெப"க� நைகைய அடமான$ ைவ��� �,�பா�க�. 

ந"பைர� பா��தா'… “ந) வா�பா… நா$ த"ணி ேபாட� ேபாகலா$” எ�பா�க�. 

“த"ணி ேபா#$ ஆ�க�” த"ணிைய வா�கி� ெகா#�� சிேநக$ ஆன 

பி7பா#…“அட@ சா�பி#…” எ�C ெசா�னா' ேபா�$. 

“அ"ேண ந) ெசா'வ� தா� ச8…” எ�C ெசா'லி� ெகா"# உடேன அ�ேக 

இ��� வ�� இவ� வா�கி� ெகா#�பா�. 

அ�த� த"ணி ேபா#பவ� த"ணி ஒ�வ?�� வா�கி� ெகா#�தா� எ�றா' 

“அ"ணைன� ேபால… யா�ேம உலகி' இ'ைல…” எ�C FகR பா,� 

ெகா",��பா�. 
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இ�ேக வ )�,ேலா மிக�$ த8�திரமாக இ���$. அவ� வ�த�ட� “அ"ேண..!“ 

எ�C ெசா�னா' ேபா�$. 

�,��வி�# ேரா�,' வி=�� கிட�பா�. 

அ�ேக வ�� மைனவி “எ�ன�க.., இ�ப, இ��கி�ற)�க�..,? எ�C ேக�டா' 

ேபா�$. 

“உன�� அறி� இ��கி�றதா..?” எ�C ச"ைட ேபா�# மைனவிைய அ,�பா�க�. 

“எைதயாவ� ெகா#… ஒ� சிC பா�திர�ைதயாவ� ெகா#. நா� வி7C� த"ணி 
சா�பிட?$…” எ�C மைனவியிட$ வ$F ெச�வா�க�. 

�#$ப�திேலா பணமி'ைல. ஆனா' இ�ப, வி7றாவ� அ#�தவ���� 

த"ணிைய வா�கி� ெகா#�� அத� வழியி' அ�ேக “அவ�களிட$ மய�கி� 

கிட�பா�க�…” 

“இத7ெக'லா$… காரண$ எ�?” 

அ�C ம�திர�களிேல-$ மாய�களிேல-$ “ேசாமபான$” எ�C அத�வண 

ேவத�தி' கல�க�ப�# இ�த உண�வி� உண�@சிகைள ஊ�,�தா� அதிேல 

ம�திர�க� ஓத�ப�# அத7�� “வசியப#�த�ப�ட நிைலக�” தா� இ�. 

நா$ நிைன�கி�ேறா$ “ேபாைத…” எ�கி��� வ�த�…? எ�C. 

இ�த� த)யிேல க��க�ப�# உண�வி� த�ைம இ�த யாக ேவ�விக� 

நட�த�ப#$ ெபா=� ேசாமபான$ எ�ற நிைலைய ஊ7Cவா�க�. 

“Fைக-ட� கல�� வ�$ ெபா=� ;க��� வி�டா'” ;க��த உண�� அ�த� 

க�வி� த�ைம அைடகி�ற�. 

இ�த� ேபாைதயி� நிைலக� தா� “வசிய$…” எ�C “இ�த@ சாமி ெச�-$… அ�த@ 

சாமி ெச�-$…” எ�ற நிைலகளி' இ�C ேபா�� ெகா",��கி�ேறா$. 

இெத'லா$ ராஜ த�திர�தி' ராஜ த�திர$. 
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ஏென�றா' ��நாத� மாமக8ஷி ஈEவராய ��ேதவ� எம�� உண��திய விள�க 

உைரகைள@ ெசா'கி�ேறா$ 

1.ம�க� எ�தைனேயா நிைலகளி' ஏமா7ற�ப�#� ெகா"#�ளா�க� 

2.அதிலி��� கா�க�பட ேவ"#$ எ�C உண��தியைத இ�ேக 

ெவளி�ப#��கி�ேறா$. 

�#$ப�களி' இைத� ேபா�ற எ�தைனேயா சி�க'க� வ�கி�ற�. ஆகேவ 

வ )�,' கணவைர� �ைற GC$ உண��கைள எ#�க ேவ"டா$. அவ� அறியாத 

நிைலகளி' ெச�கி�றா�. 

ஒ�வ� சா�கைடயி' வி=��வி�டா' எ�ன ெச�கி�ேறா$…? அவைர மீ�#� 

P�ைம�ப#��கி�ேறா$. 

இைத� ேபா�C �ைறபா#க� வ�தா' ந)�க� அ�த� ��வ ந�ச�திர�ைத 

எ"ணி அ�த� ேபர�� ேபெராளி ெபற ேவ"#$ எ�C எ"ணி அ� எ� கணவ� 

உட' +=வ�$ படர ேவ"#$ அவ� உடலி>�ள ஜ)வா�மா ஜ)வ அB�க� 

ெபறேவ"#$. 

நா�க� கணவ� மைனவி இ�வ�$ வசிSட�$ அ��ததி-$ ேபா�C வாழ 

ேவ"#$. நளாயினிைய� ேபா�C நா�க� ஒ�வைர ஒ�வ� மதி�� நட�க 

ேவ"#$. சாவி�தி8 ேபா�C எ�க� இ� உயி�$ ஒ�றிட' ேவ"#$ எ�க� 

இ� மன+$ ஒ�ற ேவ"#$ இ� உண��$ ஒ�றாக ேவ"#$ எ�ற “இ�த 

வ>வான உண�ைவ” ந)�க� எ#��� ெகா"ேட வா��க�. 

இ�த அ�� உண��க� அைன��$ உ�க� உட>��� க�வாக உ�வாகி� 

ெகா"ேட இ���$. க�வா�$ ெபா=� அவ�ைடய உண�ைவ@ ேச���… அ�� 

உண�ைவ வள���� ெகா���க�. 

ஏென�றா'… 

1.அவ�ைடய உண��க� உ�க� உட>��� உ"# 

2.அவ� “தவCக� பல ெச�தா�… ெச�� ெகா"ேடயி��கி�றா�.,” எ�ற 

உண��க� உ�க���� உ"#. 

3.அவைர� பா��த�டேன… “இ�ப,@ ெச�கி�றாேர…” எ�ற ேவதைன வ�$. 

அ�த ேவதைனைய மா7Cவத7� இ�த +ைற�ப, ந)�க� ெச�� அ�த� ��வ 

ந�ச�திர�தி� உண�ைவ ;க��� இைத� க�வா�கி� ெகா���க�. 
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அைத� தி�$ப� தி�$ப இேத மாதி8 ந)�க� எ"ணினா' உ�க� உட>��� 

அB�களாக விைள��வி#$. 

கணவ��� உண� ம7ற நிைலக� ெகா#��$ ெபா=� 

1.“அவ� உய��த ஞானியாக ேவ"#$ மகானாக வளர ேவ"#$…” 

2.எ� கணவ8� ெசய'க� எ'லா$ அைனவ�$ ேபா7ற�G,ய ச�தி அவ� ெபற 

ேவ"#$ எ�C இைத உ�வா�கி� ெகா���க�. 

இ�த உண�வி� த�ைம (அவ�) உ7C� ேக��$ ெபா=� ச�த��ப�தி' 

அவ���� பதிவா�கிவி#�க�. இ� பதிவா�$ நிைலகளி' அவ���� நி@சய$ 

உ�வா�$. 

எ�ப,-$ ந)�க� சைமய' ெச�-$ ெபா=� அ�த மிளகாைய அள�ட� ேச��� 

�சியாக உ�வா��கி�ற)�கேளா அைத� ேபால அவ�ைடய நிைலைய ந)�க� 

மா7றியைம��� ெகா���க�. 

1.தவC ெச�பவ�கைள மா7றலா$… உ�களா' நி@சய$ +,-$. 

2.ெப"க���� அதிகமான அளவி' வள���$ ச�தி உ"#. 

அதிகாைல 4 – 6��� ஒ� பாைல ைவ�� அ'ல� த"ண)ைர ைவ�� அ'ல� 

இர"# வி'வ$ தைழயாவ� எ#�� ைவ��� ெகா���க�. ��வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி ெபற ேவ"#$ எ�C எ#��� ெகா���க�. 

யா��காவ� ேநா� இ��த� எ�றா' அ�த வி'வ$ தைழைய� ��வ 

ந�ச�திர�ைத எ"ணி எ#��� ெகா#�க�. பல ேநா�கைள-$ ேபா�க உத�$. 

ஏென�றா' உ�க���� அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ஆ7ற' G#$ ெபா=� 

உ�க� உண�வி� ஆ7ற' ேநா�கைள� ேபா��$. 

ச�தி உ�க���� அதிகமாக� ெகா#�கி�ேறா$. ந)�க� எ#��� பா��க�. 
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யா� ெகா4/0� உபேதசIகைள விைளய ைவ�தா' தா� உIக:/0 

ஞான� கிைட/0� 

  

பிற�ைடய கSட�கைள-$ �யர�கைள-$ ேவதைனகைள-$ தவCகைள-$ 

நா$ ;க��தறி�தா>$ அ�த உண��க� நம��� வராதப, ��வ ந�ச�திர�தி� 

உண�ைவ நம��� ேச���� P�ைமயா�கி� ெகா"ேட வ�தா' மன பல$ 
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ெப7C… விேவக��ட� நட�� ெகா��$ த�ைம-$… ந$ வாR�ைகைய 

அைமதி ெகா"ட வாR�ைகயாக�$ அைமய@ ெச�-$. 

பைகைமய7ற உண��கைள வள��� “எ�Cேம ஏகா�த நிைலயாக” மகிR@சி-ட� 

வா=$ அ�த ஒளி@ சDர�ைத� ெபCகி�ேறா$. 

கணவ?$ மைனவி-$ �#$ப�தி' ஏக�கால�தி' இைத� பய�ப#�தி� 

பழ��க�. 

1.�#$ப�தி' ேகாபேமா �ேராதேமா வராதப, 

2.அ�� உண��கைள� ெப7C@ சி�தி�� ெசய'ப#$ திறனாக மா7றி� ெகா"ேட 

வரேவ"#$. 

��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ� தியான�தி� Qல$ எ#�க�ப#$ ேபா� 

நம��� வ�$ ெவC�ைப-$ ேவதைன-$ சம�ப#�தி@ சி�தி��$ த�ைம 

கிைட�கி�ற�. அ�ேபா� நம� உண�@சிக� “விேவக��ட�” நட�� ெகா��$ 

நிைலயாக வ�கி�ற�. 

இைத எ'லா$ மனதி' ைவ�� யா$ ெகா#�த உபேதச�கைள V' வ,வி' 

வ�தைத அைனவ�$ தி�$ப� தி�$ப� ப,�� அைத எ#�� வள���� 

ெகா"டா' இ�ேவ “மிக�ெப8ய தியான$” ஆகி�ற�. 

வாR�ைகயி' வ�$ இைட[Cகைள அக7றி#$ ச�தி ெப7C ம7றவைர 

ந'வழி�ப#��$ அ�� ஞானிகளாக�$ நா$ மாற +,-$. 

ஆனா'… 

1.பிற8ட$ நா$ ெசா'லி@ ெசய'ப#��$ நிைல ஆகா�… +,யா�.. 

2.பிற��� ந'ல F�திகைள@ ெசா�னா' அைத அவ�களா' ஏ7க +,யா� 

3.ஏென�றா' அ� இய�கா�. 

இJவள� Pர$ இ�ேக உபேதசி�கிேறா$ எ�றா>$ 

1.இ�த உண��கைள� பதிவா�கி� தன��� வள��� 

2.உ�க� உடலிேல விைள�தா' தா� அ�த ஞானேம வ�$. 

ெசா'>$ ெபா=�… ேக��$ ேபா�… ந�றாக�தா� இ���$. ஆக உ�க� 

உட>��� விைளய@ ெச�� அ�த உய��த க����கைள எ�Cேம ந)�க� 

வள��த' ேவ"#$. 
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அ� வரேவ"#$ எ�றா' ��வ ந�ச�திர�தி� உண�விைன உ�க� உட>��� 

அதிகமாக@ ேச��� வள��த' ேவ"#$. அைத� ப7Cட� ப7றி� த)ைமகைள-$ 

கSட�கைள-$ ச�கட�கைள-$ ப7றதாக மா7றி� ெகா��த' ேவ"#$. 

எ�த நிமிட�தி>$ ��வ ந�ச�திர�தி� ப7Cடேன நா$ வாR�திட ேவ"#$. 

1.ஒ� கா8ய�ைத@ ெச�ய@ ெச�றா>$ 

2.ெவளியி' ெச�றா>$ 

3.உற�க@ ெச�றா>$ 

4.உண� உ�ெகா"டா>$ 

5.ஒ�வ8ட$ ேபNவதாக இ��தா>$ Gட 

6.அத7� +� ஒ� ெநா, அ�த� ��வ ந�ச�திர��ட� ெதாட�F ெகா"#… அ�த 

வ>ைவ� G�,� ெகா"# 

7.நா$ ெசா'ல�G,ய� அவ��� ந'லதாக ேவ"#$ ந'லதாக அைமய 

ேவ"#$ 

8.எ� ெசா'ைல அவ� மதி�� நட�த ேவ"#$ 

9.எ�க� இ� மன+$ ஒ�றிட ேவ"#$ எ�C 

10.எத7�ேம இ�ப, ஒ� ெதாட�F ைவ��� ெகா"டா' 

11.அ�� உண��க� உ�க��� அ�த ஞான��ட� விேவக��ட� வர� 

ெதாட��$. 

12.எதி��Fகைள� தணி��$… எதி8க� உண�� வராதப, த#��$ 

13.ேகாப�ைத வளர விடாதப, அ�த உண�@சிக� ந$ைம இய�கா� த#��$. 

இைத எ'லா$ மனதி' ைவ��� ��வ ந�ச�திர�தி� ச�திைய@ சீராக� 

தியான�தி' எ#�க� பழகி� ெகா���க�. 
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“C�ைசD� கா;ைறD�” ப;றி� சி	தி*பா3 யா)� இ'ைல 

  

“உSண நாதேம கா��$ விSBவாக…!” எ�ற ெசா' A�சம�தி' மனித@ 

சDர�தி' ெசய' ெகா��$ உSண நாத$ உடலி?� ஓ,#$ 72000 நா, 

நர$Fகளி' ெசய'ப#கிற�. 
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அைவக� ெசய'ப#$ கதிைய… எ"ண$ ெகா"# ெசய'ப#��$ 

ப9ேச�தி8ய�க�$… அைவகளி� ெதாழி' நிகR���� ப9ச Hத�களி' 

கா7றி� அமில�GC மி�கா�த@ ெசயலாக நைடெபCகி�ற�. 

அதி த)விர@ ெசய'பா# ெகா"ட நா,க� ஆயிர�� எ�#$ சDர�தி' ெதா�F� 

ப�தியி' அைம���ள ப��� தைளக� கிைள���ள Nவாச�தி� +�கிய� 

ேக�திர�தி' ெசய'ப#$ நா, ஒ�C$ கிைள��@ ெச'>$ அ�த இட�தி' 

வ�டமி�#@ Nழ�ேற ெச'கி�றன. 

ப@ைச வ"ண ஒளி கா�#$ ப��� தைளக� கிைள�த� ேபா' காண�ப#$ 

ெதா�F� ெகா, ப9ச Hத சDர� த��வ�தி' ந)ரமில ச�தி ெகா"ட�. 

அ"ட�ைதேய பி"ட�தி' க"ட ஆ�ம ஞானிக� ந'ெல"ண@ Nவாச$ 

ெகா"# இ�த@ சDர கதியி� ெசய'பா�ைட� ெகா"ேட பரெவளியி' பட����ள 

பரமா�மாைவ உண��� ெதளி�தன�. 

ப9ச Hத� த��வப, (ஆகாய$ ந)� கா7C அ�கினி ம") 

1.”ஆகாய$…” எ�பேத க"ட$ எ�றி�ட சDர�தி' உ�ள ெதா"ைட� ப�தி-$ 

2.அ�� ெசய'ப#$ நா,க� ெதா"ைடயி� �ழி�ப�தியி' பதினாC தைல-�ள 

கிைளக� ேபா' ஓ#வ�$ 

3.ஆகாய�தி� ேமக�தி� வ"ண$ ேபால� ேதா�றி மி��த ஒளி ேபா' 

விள��வைத-$ 

3.அ�த நா,கேள ஜ)வ பி$ப@ சDர�தி' Nவாச�தி� த�ைம��@ ெசய'ப#$ 

நா,க� எ�C$ 

4.பதினாC தைல-�ள அ�த நா,க� ஒ�றாக இைண�� ச��ப�தி� அைசைவ� 

ேபா' ெதளிவாக உ�வ$ கா�, 

5.”ப9ச Hத� த��வ�தி' ந)ரமில ச�தி…” ெசய'ப#$ ெதா�F� ப�தியி' 

அைம���ள ப��� தைல அைம�பாக உ�ள ப@ைச வ"ண நா,ைய 

6.ச��ப$ வ�டமி�#@ N�"# கிட��$ அைம�பாக அைம��� ெகா"#�ளன. 

உடலி' இ�தய$ அைம���ள இட�தி>�ள ம7ெறா� நா, “ப9சHத� 

த��வ�தி' கா7றமில@ ெசய'பாடாக…” இய7ைக கதி@ ெசயலாக தைல சா��த 

மலராக� ேதா7ற$ கா�#கிற�. 
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ப�னிெர"# தைலகளாக நிைல�தி�ட அ�த நா, வயி7றி' ெதா�F� ப�தி 
நா,ைய@ N7றி இைர�ைபயி' ேபாட�ப#$ உண�கைள@ ெச8�க@ ெச�-$ 

க�வியாக@ ெசய'ப#கி�ற�. 

ெதா�F� ப�திைய@ N7றி வ�டமி#$ ம7ெறா� நா, 

1.“ப9ச Hத� த��வ�தி' அ�கினி� ேக�திரமாக…” 

2.ஆ" ெப" �றி எ�ற ம�ம Eதான�தி' ஆC தைல ேபா' கிைள�� 

3.உயி� உ7ப�தி Eதானமாக@ சDர�தி' ெசய'ப#கி�ற�. 

“ப9ச Hத� த��வ�தி' ம"ணமில� த�ைமயாக…” ம7ெறா� நா, நா�� 

தைலக�ட� G, மலவாயி' எ�ற Qல�தி' ெதாட�கி ெதா�F� ப�தியி' 

அைம���ள ப@ைச வ"ண நா,ைய@ N7றி@ ெச'கி�றன. 

இ�த� ப9ச Hத அைம�Fக� அைன�ைத-$ ெசய' நட�தி#$ “க�டைள� 

ேக�திர$…” (உயி�) சிரசி� ெந7றி� ப�தியி' உ�ள�. 

A8ய ச�திர அ�கினி எ�ற Q�C நா,யாக� ெதாட�கி… ஆகாய$ எ�ற க"ட� 

ப�தி… கா7C எ�ற இ�தய� ப�தி… ந)� எ�ற வயி7C� ப�தி… அ�கினி எ�ற 

�றி� ப�தி… ம" எ�ற Qல� ப�தி… இைவ அைன�ைத-$ இைண��� 

ெகா"# அ�த� க�டைள� ேக�திர$ ெசய'ப#கிற�. 

அேத சமய�தி' சிரசி� உ@சி� ப�தியி' 

1.ஆயிர$ தைல-�ள நா,க� ஒ�றாக இைண�த அ�த இட�ைத 

2.ந)ல வ"ண ஆ�மாவி� ேஜாதி த��வமாக� கா�,னா� அ�ைறய ஞானி. 

அைத எ'லா$ கா�,யி��தா>$ இ�ைறய உலேகாதய நைட+ைற வாR�ைக@ 

ெசயலி' பரபர�பான எ"ண@ ெசயலி' மனித�களி� Nவாச�தி� கதி எ�ப�… 

1.ஒ� நாளி' இல�ச�கண�கான Q@சைலகளாக@ Nவாச�தி� கனமாக@ 

Nவாச�தி' ஓ#$ ெபா=� 

2.பல வைகயான எ"ண�க� ேமாதி#$ ெசய'பா�,' 

3.ச�தி வ>விழ�� வி#கி�ற நிைலேய இ�C அதிக$ உ�ள�. 

Q@ைச-$ கா7ைற-$ ப7றி@ சி�தி�பா�$ இ'ைல. அைத� ப7றி அறிய 

வி�$Fவா�$ இ'ைல… அதனி� இரகசிய�ைத அறிய +ய7சி�ேபா�$ 

இ'ைல…! 
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கா7C V'…! எ�ற வழி வைகயி' ப9ச Hத�களாக அைம� கா�,ய இட�களி' 

ெசய'ப#$ நா,களி' “Nவாசகதி…” ஓ#வைத� தியான வழி ெகா"# க"# 

அ�ேற ெதளி�தா�க� சி�த�க�$ ஞானிக�$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

பல இல�ச$ ஆ"#க��� +� வாR�த அகEதிய� “வான இய' Fவிஇய' 

உயி8ய'” அைன�ைத-$ அறி�தவ�. 

1.அகEதிய� தன��� ேபர"ட இய�க உண�வி� த�ைமைய எ�ப,� 

க7றா�…? 

2.இ�த உண�வி� ஈ��F� த�ைம அவ� உடலிேல எ�ப, வ�த�…? எ�ற 

நிைலைய எ'ேலா�$ அறிய +,-$. 

அவ� ந�ச�திர�களி� இய�க�கைள-$ ேகா�களி� இய�க�கைள-$ 

த�னி' அறி�தவ�. வான இய' த��வ$ Fவிஇயலி� நிைலகளாக எJவாC 

மாCகி�ற�…? எ�பைத-$ அறி�� ெகா"டா�. 

வி"Bலக ஆ7ற' அ� Fவியிய>��� வ�� அ� கல�க�ப#$ ெபா=� “தாவர 

இன�களாக..” Fவியியலாக எ�ப, மாCகி�ற�…? எ�பைத-$ க"#ண��தவ� 

அகEதிய�. 

இJவாC அவ� தன��� அறி�த “உண�வி� எ"ண அைலகைள” இ�C 

ந)�க�$ பா��கலா$… உணர +,-$. 

ஏென�றா' இெத'லா$ ஆர$ப� கால�களி' அவ���� விைள�த உண�வி� 

த�ைம அ� ெவளியி' பட��தி��பைத நா$ ;கர +,-$. 

இ�C நா$ ேர,ேயா�களி>$ ,.விகளி>$ நா$ எ�ப, ஒலி ஒளிைய� 

காBகி�ேறா$…? 

1.கா�த ஈ��F ெகா"ட நாடா�களி' இய�திர�தி� Qல$ ஒலி ஒளியாக அ� பதி� 

ெச�� 

2.அத7�"டான சாதன�கைள ைவ�� ஒலி அைலகளாக அ?�ப�ப#$ ெபா=� 

3.A8யனி� கா�த� Fல� கவ��� அைலகளாக� பட�கி�ற�. 
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பி�… நா$ அேத அைலவ8ைசயி' ைவ�க�ப#$ ெபா=� அதனி� ெதாட� 

ெகா"# இைத� கவ��� உ�வ�கைள� பா��கி�ேறா$. ேர,ேயா ,.வி�களி' 

பாட'கைள நா$ ேக�கி�ேறா$. பல உ�வ�கைள-$ நா$ காBகி�ேறா$. 

இைத� ேபால�தா� அ�C வாR�த அ�த ெம�ஞானிக� ெவளி�ப#�திய 

உண��க� இ�C$ இ�ேக பட����ள�. A8யனி� கா�த� Fலனறி�க� அைத� 

கவ��� அைலகளாக மா7றி ைவ���ள�. 

நா$ அைத� கவ�$ த�ைம வர�ப#$ ெபா=� அ�த அ�� ஞானியி� 

உண��கைள� பா���$ திற?$ நம��� வ�கி�ற�. 

நம��� “அ�� ஞான�தி� அட��தியி� வள�@சி…” எJவள� வ�கி�றேதா 

அத� ெதாட� ெகா"# இ�த உண�வி� வலிைம ெகா"# இ�த� “கா7றிேல 

மித�தி��க�G,ய… ெம�ஞானிகளி� உண�வைலகள” நா$ அைனவ�ேம 

எளிதி' ெபற +,-$. 

ந)�க� அ�த ெம�ஞானிகளி� ஆ7ற'கைள� ெபற ேவ"#$ எ�பத7��தா� 

இைத@ ெசா'வ�. 

ஏென�றா' ஒJெவா� த�ைம-$ நம��� எ� பதிவாகி�றேதா அ�த� பதிவி� 

த�ைம எ"ண�க� வர�ப#$ ெபா=�தா� அைத ;க�$ ஆ7ற' வ�கி�ற�. 

1.“ஒ�வ� த)ைம ெச�தா�” எ�C நா$ பதி� ெச�� ெகா"டா' 

2.ந$ உட' ேசா�வைடய�ப#$ ெபா=� அ�த� த)ைம ெச�ேதானி� நிைன� 

வ�கி�ற�. 

3அ�ெபா=� அவைன எ"ண�ப#$ ெபா=� அ�த உண��க� வ�� 

4.ந$ைமயறியாமேல ந$ உட>��� ந#�க+$ பல த)ைமக�$ உ�வாகி�ற�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளிலி��� மீ",ட ேவ"#$. 

அைத� ேபா�Cதா� அகEதியமாமக8ஷிைய� ப7றி உ�க���� 

பதிவா��கி�ேறா$. உ�க���� பதிவா�கிய இ�த நிைன� ெகா"# ந)�க� 

எ"ணினா' “உ�க� நிைனவா7ற'” அ�த அகEதிய� பா' ெச'>$. 

அத� Qல$ அகEதிய� தன��� க"#ண��த உண��கைள-$ வி"ைண 

ேநா�கி எ#�த அ�த ��வ�தி� ஆ7றைல-$ ந)�க� ெபற +,-$. 
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அகEதிய� ��வ மக8ஷியான பி� அவ8' விைள�த உண��க�$ இ�ேக 

பரவி-�ளைத “இைத வ8ைச�ப#�தி” உ�களி' இைத ;க�$ ஆ7ற' ெபற@ 

ெச�வத7��தா� உபேதசி�கி�ேறா$. 

பல இல�ச$ ஆ"#க��� +� அகEதிய� “அவ8� பாத$ ப�ட இட�களி'… 

அவ8� ஆ7ற'க�… இ�ேக (தமிR நா�,') தைரயி>$ பதிவாகி-�ள�…” 

அவ8� ஈ��F வ�ட�தி7�� அவ�ைடய அ�� உண��க� இ�ேக Nழ�C 

ெகா"#�ள�. 

“அைத� ெப7C” அ�த அகEதியைன� ேபா�C உலைக� கா��$ ெம� ஞானியாக 

அ�� மக8ஷியாக வி"ணிேல எ�Cேம அழியா ஒளி@ சDர$ ெப7C ஏகா�தமாக 

வாழலா$. 

ெத�னா#ைடய சிவேன ேபா7றி… 

எ�நா�டவ���$ இைறவா ேபா7றி…! 
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மனித� ஒ)வ� தா� எ��ேம அழியாத நிைல ெபற E<D� 

  

Qதாைதய8� உண��கைள அதிகமாக� பதிவா�கி ைவ�தி��தா' அவ�ைடய 

உண�� நம��� அதிகமானா'… உடைல வி�# அவ�க� ெச�ற பி� இ�த 

ஆ�மா�க� ந$ உட>��� வ��வி#$. 

எ�ெத�த ேநா�கைள அவ� ெப7றா�கேளா அ�த ேநா�க�$ நம��� 

உ�வா�க�ப�# நம��� ேவதைன ெவC�F எ�ற நிைலேய வ�$. 

இ�ப,… இத7� +� நா$ ெச�ய� தவறிய உண��க� Qதாைதய8� 

உயிரா�மா அ�த உயிரB�க� அைன��$ ந$ உடலி' உ"#. 
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1.��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ� தியான�தி� Qல$ வ>வாக எ#��� 

ெகா"ட பி� 

2.அவ�ைடய (+�ேனா�) உண��க� நம��� இ��பதா' அத� �ைண 

ெகா"# 

3.அ�த@ A�சம சDர�கைள@ ச�த8ஷி ம"டல�தி' நா$ இைணய@ ெச�ய 

+,-$. 

இ�த உடலி' எ�தைன க#ைமயாக ேநாயினா' ேவதைன�ப�டனேரா அ�த� 

��வ ந�ச�திர�தி� ஈ��F வ�ட�தி' ெச>��$ ெபா=� அ�த ச�த8ஷி 
ம"டல�தி' ஊ#�வி அ�ேக நிைல ெகா��$. 

பி� இ�த உட' ெப7ற ந9Nக� அைன�ைத-$ அ�ேக கைர�� வி�# ��வ 

ந�ச�திர�தி� ஈ��F வ�ட�தி' Qதாைதய8� உயிரா�மா�க� வாழ� 

ெதாட��$. 

இ�ப, அவ�க� வள��தா' அ#�� அவ�க���� பிறவி இ'ைல. மனித� 

ஒ�வ� தா� இைத ெச�ய +,-$. 

ந$ Qதாைதய�களி� உயிரா�மா�க� ச�த8ஷி ம"டல��ட� இைண�� உட' 

ெப7ற நிைலக� கைர�� வி�டா' அழியா ஒளி@ சDர$ ெபCகி�றா�க�. 

1.��வ ந�ச�திர$ விஷ�ைத +றி��$ உண�ைவ ஒளியாக� ெகா#��$ 

2.அ�த உண�வைலகைள உணவாக எ#�� வா=$ ச�தி ெபCகி�றா�க� 

A8ய� ஒ� கால$ அழியலா$. ஆனா' ��வ ந�ச�திர+$ ச�த8ஷி 
ம"டல+$ எ�கால�தி>$ அழியா�. 

1.அக"ட அ"ட�தி' உ�ள எ�தைனேயா A8ய� �#$ப�க�$ அழியலா$ 

2.ஆனா' ��வ ந�ச�திர+$ ச�த8ஷி ம"டல+$ அழிவேத இ'ைல. 

நம� பிரப9ச�தி' இ��ப� ேபால ஒJெவா� A8ய �#$ப�தி>$ மனித�க� 

வாR�� +=ைம அைட�த பி� ��வ ந�ச�திரமாக�$ ச�த8ஷி 
ம"டலமாக�$ அைம���ளா�க�. 

1.A8ய� �#$ப�க� அழி�தா>$ 

2.அ�த ஒளி@ சDர$ ெப7ற உயிரா�மா�க� எ�Cேம அழியா�. 

3.உயி� பல ேகா,@ சDர�கைள� கட�� மனிதனாக ஆனபி� 

4.மனித� ஒ�வ� தா� இ�த அழியாத நிைல ெபற +,-$. 
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த)ைமகைள ந)�கி� ேப8�ப$ எ�ற நிைலகளி' எ�ைற��ேம ேபரான�த 

நிைலயி' வாழ +,-$. ஆகேவ உண�ைவ ஒளியாக மா7Cவ� தா� மனிதனி� 

கைடசி நிைல. 

அைத�தா� இராேமEவர$ எ�C$… பல ேகா,@ சDர�களி' எ#��� ெகா"ட 

உண�� ேகா,�கைர எ�C$… மனித?��� பி� த)ைமகைள ந)�கிய� 

த?Sேகா, எ�C$ கா�,னா�க�. 

நம� வாR�ைகயி' ச�தி��$ த)ைமக� அைன�தி>$ ��வ ந�ச�திர�தி� 

உண�ைவ@ ெச>�தி அJவ�ெபா=� அைத@ ெசயல7றதாக மா7றி� ெகா"ேட 

வர ேவ"#$. 

��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ வ>�ெபற@ ெச�� இ�த உட>��� பி� பிறவி 
இ'லா நிைல அைடவேத மனிதனி� கைடசி நிைல. 

இைதெய'லா$ ம�க��� உண���வத7�� தா� காவிய� ெதா��Fகளாக 

அைம�� அ�த உ"ைமகைள நா$ ெபC$ப, ெச�தன� ஞானிக�. 
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ஈ8வரபBடனி� வாM�
 

  

பி"ட�ைத� (உட') ெகா"ேட அ"ட�ைத-$ வான இய' ெதாட�பி' எ'லா$ 

அ"ட சராசர�கைள-$ த� ஞான விழி� பா�ைவ ெகா"# அறி�� உலகி?�� 

ஈ�த மகா மகா�க�$ மகா மக8ஷிக�$ எ�தைனேயா ேப� உ"#. 
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எைத� ெகா"# அைத எ'லா$ அவ�க� உண��தா�க�…? 

இ�த ஜ)வ பி$ப சDர�தி' ஒலி ஒளி மண$ Nைவ உண�� Eப8ச@ ெசய' 

Qலமாக 

1.ஓைச ெகா"# ேக�ட' 

2.ஒளி ெகா"# பா��த' 

3.Nைவ ெகா"# Nைவ�த' 

4.மண$ ெகா"# ;க�த' 

5.ேதகமாக� Eப8சி�த' எ�ற நிைலகளி' 

6.ஐ$Fலனி� இய�கமாக@ ெசய'ப#$ த�ைமக� அைன�ைத-$ 

7.அறிவி� ஆ7றலா' அறி��ண���… ெதளி�தைத… ஆ�கH�வமான ெசயலாக 

8.ஞான வழியி� ெதாட�பி' ப9ேச�தி8ய�க� ஒளிப#$ ெசய>�� வைர+ைற 

ஏ7ப#�தி 
9.மன�க�#�பாடாக அவ�க� வழி வ���� த�தேத “Nவாச நா,க� ப7றிய கா7C 

V'…!” 

எ"ண$ ெகா"# எ#��$ Nவாச அைலயி' காம�தி� அ,யாக எ=$ ேமாகமாக 

கீழான ஈ��F@ ெசயலாக@ சDர�தி� அ,�ப�தி இனி�F எ�C காம@ Nைவைய� 

கா�,ய� உலேகாதய நைட+ைற வாR�ைகயி' கீழா$ ஈ��பாக உட' 

ெதாட�பாக இ�ப$ ெபCத' ஆ�$. 

ஆனா' 

1.இ�த ேமாக�ைத ெவ�ற ஞானி.. உய� ஞான சி�திகைள� ெப7C வி�டா' 

2.அ�த� காம@Nைவ ெகா"ட ேமாக$ எ�ப� 

3.“ேம' க�$பாக… அவ�க���@ Nைவய7றதாக� ேதா�C$…!” 

ம"ணி?� வாச$ ெச�-$ அ�த� பிராணிைய� கா�,யேத மன�தி?�ள அ�த 

ேமாக�ைத� கா�டேவ..! 

ஆ" ெப" எ�ற உட' கல�பி' Qலாதார�தி' �த$ எ�C ெபய� நாம�ப#�தி� 

கா�,ய அ�த இட�தி' நா�காக� கிைள�த அ�த நா,யான�… கா' க�ைட 

விரலிலி��� ேம' எ=�� �றி Eதான�தி' பி�னி� பிைண-$ A8ய ச�திர 

நா,க�ட� 

1.உட' ெதாட�பா' இர"#$ இைண�� ெசய'ப#$ ெபா=� 

2.வி�தி� ெசயலி' அ�கினி ஜுவாைலயாக@ A8ய� ேபா' பிரகாசி�� 

3.அ� சி7றி�ப அறிவி7�@ ெசய'ப�# வி#கி�ற�. 
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ஆனா' ஒளி எ�ற வி��… சிரசி� உ@சி�� “நாத வி��வாக.. ேமலான அறிவாக…” 

1.ஆ�ம ஞானி அைத@ A8ய� பிரகாசமாக ஆ��$ ெசயலி' 

2.த� ஆ�மாேவ சிவலி�க வ,வி' ேஜாதியாக� ெதளி�C$. 

3.இ�ேவ பா$F உ�ள இட�தி' எலி இ'ைல எ�ப�…! 

ந'ெல"ண$ ெகா"# ந' Nவாச$ எ#�திட ேவ"#$ எ�C Gறியவ7றி' 

தியான�தி� வழி� ெதாட�பி' த�ைன உண��� அறி-$ ப��வ$ ெப7றிட 

ேவ"#$ எ�ற ஆர$ப வழி� ெதாட�பி>$… ஆ�ம வ>ைவ� ெப7றிட ேவ"#$ 

எ�ற எ"ண@ ெசயலி>$… ைவரா�கிய@ சி�தைனயி� எ"ண வ> ெகா"ேட 

1.உ"ைமயி� பாைதயி' ெச'>$ ஞான@ ெச'வ�கேள…! 

2.ந)�க� அைனவ�$ இ�?$ உய8ய நிைல ெபற ேவ"#$ எ�C 

3.ேபர�F ெகா"ேட ஈEவரப�ட� வாR��கி�ேற�…! 

��ைவ உடேலா#$ ஏ7C� ெகா�ளலா$. A�சம ஒளி@ சDர$ ெப7றவ�கைள-$ 

��வாக ஏ7C� ெகா�ளலா$. ஆனா' �� எ�பவ� சிSயனி� உ"ைம ஞான$ 

அறி-$ உய� ஞான அறிவி7� “ஞான� பா' ஊ�#பவனாக இ��க ேவ"#$…!” 

இ�த� கலியி' 

1.சி�த�க�$… மக8ஷிக�$… ச�த8ஷிக�$.. பாச$ ெகா"ேட ேத, வ�வ� 

2.உ"ைமயான ஞான வி���கைள� தா�…! 

அதி' ஏ� ந)�க�$ ஒ�வராக இ��க�Gடா�…? 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

பல இல�ச$ ஆ"#க��� +� இ�ேக ந$ Hமியி'…“ அகEதிய� நட�� 

ெச�ற பாைறகைள” ��நாத� கா�#கி�றா�. 

1.பாபநாச�தி>$… “காவி8” எ�ற தி�நக8>$ அகEதியனி� Nழ7சி வ�ட�க� 

ஜாEதி 
2.“இமயமைலயி>$” சில ப�திகளி' “அவ� ெப�$ப�தி Nழ�ற இட�க� 

உ"#…” எ�பைத மாமக8ஷி ஈEவராய ��ேதவ� கா�#கி�றா�. 

“அ�த�த இட�களி'…” அகEதிய� Nழ�C வ�த உண��க� “ேவகா நிைல” எ�C 

அழி�திடாத நிைலகளி' இ�C$ உ"#. 
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“சாகா�கைல” எ�C ம�திர�களா' உ�வா�க�ப�ட நிைலக� இ�த� Hமியிேல 

பட��தி��தா>$ அைவக� எ'லா$ அழி��வி#கி�ற�. அேத சமய�தி' 

சாகா�கைல எ�ற நிைலகளா' விஷ� த�ைமகேள பட�கி�ற� எ�பைத� 

ெதளிவாக� கா�,னா� ��நாத�. 

ேவகா�கைல எ�ற நிைலயி' அ�த மக8ஷிக� அவ�க� ெப7ற உண�வி� 

ஆ7றைல-$ கா�#கி�றா�. 

எJவாC உயி� ஒளியி� �,�பாக இ��கி�றேதா அைத� ேபால உயி8� 

உண�வி� த�ைமக� ெகா"# இைண��$ ச�தியாக ந9சிைன அட�கி அேத 

சமய$ “ைவர$… ஒளியி� Nடராக” இ��ப� ேபால உட>��� இ��க�G,ய 

உண��க� அைன�ைத-$ ஒளியாக மா7றியைத-$ கா�#கி�றா� ��நாத�. 

1.வாR�ைகயி' ச�த��பவச�தா' ந9சான உண��க� ந'ல உண����� 

கல�தா>$ 

2.அ�த ஞானிக� “வி"Bலக ஆ7றைல எ#��” அத� ேம'… “அ#�க#�காக� 

பர�பி” 
3.இ�த வாR�ைகயி' வ�த ந9சிைன… “அைத ஒ#�கிய� எJவாC…?” எ�C$ 

கா�#கி�றா�. 

ந9சிைன ஒ#�கிய உண�வி� த�ைமைய வள��� அ�த உண�வி� ஒளி 
அைலயாக� த� உயி�ட� அ� ஒ�றி இ�C$ ��வ�ைத� க"#ண���… 

��வ$ ;க�$ ந9சிைன� தன��� உணவாக உ�ெகா"# அ�த உண�வி� 

ச�திைய� தன��� பர�பி அதனி� �ைண ெகா"# “ஒளியி� சிகரமாக…” இ�C 

அகEதிய� இ��பைத-$ கா�#கி�றா�. 

அகEதிய� ��வ�ைத ;க��தறி�� ��வ உண�விைன� தன��� ஒளியாக 

மா7றி “��வ மக8ஷியாக” ஆனா�. 

எ�த� ��வ�தி� நிைலைய அவ� ஈ��பாக எ#�தாேனா Hமி��� வ�$ இ�த 

ந9சிைன� தன��� மா7றியைம�� ��வ மக8ஷி “��வ ந�ச�திரமாக… 

இ�C$ Nழ�C ெகா"#�ளா�” எ�பைத� ��நாத� உண��தி� கா�#கி�றா�. 

அகEதிய� உண��திய அ�த உண�வி� வழி ெகா"# அவைன� 

பி�ப7றியவ�க� இ�C வி"Bலகி' “ச�த8ஷி ம"டல$…!” அவ�ைடய ஈ��F 
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வ�ட�தி' ஒளியாக எJவாC Nழ�C ெகா",��கி�றா�க�…? எ�ற 

நிைலைய-$ கா�#கி�றா�. 

1.மனிதனாக� பிற�த ஒJெவா�வைர-$ +=ைமயான உண�வி� த�ைம ெபற@ 

ெச�� 

2.“+=ைமயா�கிய உண�வி� ச�ைத” அ� எJவாC அ�ேக தன� ஈ��F 

வ�ட�தி' உ�ள ச�த8ஷி ம"டல�தி7�� 

3.அகEதிய� அைழ��@ ெச'கிறா� எ�C ெதளிவாக� கா�#கி�றா� ��நாத�. 
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உட-ட� அ'ல… “உயிேரா4 ஒ�றி வாH�” உண3விைன வள3�தா' 

அ4�
 நம/0* பிறவி இ'ைல 

  

மனித உடலி' இர�த� ெகாதி�F இ��கிற� எ�றா' ம���வ Dதியிேல 

இர�த�திேல ஆசி� ஊ7றிய பி� உட>��� எ�த அள� ேநா� இ��கிற� 

எ�பைத அ� கா�#கி�ற�. 

அைத� ேபால ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளிைய ந$ இர�தநாள�களி' 

கல�க@ ெச�தா' 

1.ந$ உடலி' ேகாப�தி� உண��க� அ� எ�த அள� இ��கி�ற�…? அைத 

எ�ப,@ சமாதான�ப#�த ேவ"#$ எ�C ெதளிவா��கி�ற�. 

2.ெவC�F எ�ற உண�� வ�$ ெபா=� ��வ ந�ச�திர�ைத எ"ணினா' அ�த� 

கல�க உண�ைவ மா7றிவி�# 

3.அைத எJவாC சீ�ப#�த ேவ"#$ எ�C நம��� ெத8ய வ�கி�ற�… 

த)ைமயிலி��� ந$ைம வி#வி�க@ ெச�கி�ற�. 
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4.அைத நா$ எ�ப,@ ெசய'ப#��வ� எ�ற உ"ைமயி� உண�ைவ நா$ அறிய 

+,-$. 

தியான�ைத� கைட�பி,�ேபா� அைனவ�$ ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள� 

ெப��கினா' வாR�ைகயி' வ�$ த)ைமகைள அட�கி அ�� உண��கைள� 

ெப��கி@ சி�தி�� ெசய'ப#$ ஆ7றைல� ெபற +,-$. இ�த வாR�ைகயி' 

ஏகா�த நிைல ெபற +,-$. 

ஆகேவ எ�தைகய த)ைமக� ந$ மீ� வ�� ேமாதினா>$ அைத அக7ற� பழ�த' 

ேவ"#$. அ�� உண��கைள� ெப��க ேவ"#$… ��வ ந�ச�திர��ட� 

ஆ-� ெம$பராக நா$ அைமய ேவ"#$ 

ஏென�றா' ஆைசயி� நிமி�த$ ெகா"# நம��� ெப��கிய உண��க� ஏராள$ 

ஏராள$ உ"#. அ�த உண�ைவ அட�க ஒJெவா� நிமிட�தி>$ ��வ 

ந�ச�திர�தி� ச�திைய நா$ எ#��� பழக ேவ"#$. 

இைத� தா� இராமாயண�தி' ேகா,�கைர எ�C கா�#கி�றா�க�. 

அதாவ�… பல உட'கைள� ெகா�C தி�C அத� உண�வி� த�ைம ெகா"# 

எ�தைனேயா உட'கைள மா7றி� கைடசி நிைலயான ேகா,�கைர எ�ற இ�த 

மனித சDர�ைத� ெப7றி��கி�ேறா$. 

இ��தா>$ த)ைம எ�ற உண�� வர�ப#$ ெபா=� அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� 

உண�ைவ எ#�� அைத அட�க ேவ"#$. 

ந$ உடலி' ேகா,�கண�கான உண��க� உ"#. ஒJெவா�C$ அ� அ� த� 

உண��காக உ��$. 

அ�ப, உ��$ ேபாெத'லா$ ��வ ந�ச�திர�தி� உண�� ெகா"# 

அைவகைள@ சம�ப#�தி ஒளியாக மா7றி அ� அைன�ைத-$ உயி�ட� 

ஒ�றா�க�ப#$ ெபா=� த?N�ேகா,. 

இைத� ெதளிவா��வத7காக இராம� ேநரமாகிவி�ட� எ�C இராேமEவர�தி' 

மணைல� �வி��@ சிவலி�கமா�கி அைத� Hஜி�க� ெதாட��கி�றா� எ�C 

கா�#கி�றா�க�. 
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இ�த உடலி' நா$ இ��க�ப#$ ெபா=�… 

1.உண�வி� த�ைமைய நம��� இைண�� வா=$ த�ைமயாக 

2.உட>ட� அ'ல… “உயிேரா# ஒ�றி வா=$ உண�வி� த�ைமைய நா$ 

ேச��பி�தா'…” 

3.அ#�� நம��� பிறவி இ'ைல. 

இ�த உடலி' �Cகிய கால$ தா� நா$ வாRகி�ேறா$ எ�றா>$ அ�த� �Cகிய 

கால�தி7�� நா$ எைத@ ேச��க ேவ"#$…? எ�C ச7C சி�தி�க ேவ"#$. 

1.ச�த��ப�தா' வ�$ த)ைமயான உண��க� ந$ைம அ,ைம ஆ�காதப, 

2.அ�� உண��கைள நம��� G�, அ�த� த)ைமகைள நா$ அ,ைமயா�கி 
3.த)ைம ந$ைம� கவ��திடா� வி" ெச'>$ நிைல தா� த?N�ேகா,. 

காரண�ெபய� ைவ�� இராமாயண�தி' கா�,-�ளா�க� எ"ண�தி� த�ைம 

ெகா"# நா$ பிறவி இ'லா நிைல அைட-$ வழிகைள. 
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GவாசE�… நா<D�… 

  

மனித சDர�தி' ெசய'ப#$ Nவாச�ைதேய A8ய ச�திர அ�கினி எ�C$ 

+$மல�க� எ�C$… +��ண�க� எ�C$… உயிரா�மா பிற�பபி7� வ�$ 

ெதாட�பி' “+$மல ந)�க$ ெபற ேவ",யத�…” +�கிய��வ�ைத-$ 

கா�,னா�க� ஞானிக�. 
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உலேகாதய வாR�ைக நைட+ைறயி' +$மல�களி� ெசய'பாேட கீழா$ அறி� 

எ�C$ இ�த +��ண�கைள அறி�� ெதளி�� தியான வழி� ெதாட�பி' ந)ல 

வ"ண ஆ�மாவாக@ ச�தி ெப7C� ேபரான�த� ெப� வாR� ெபற ேவ"#$ 

எ�C உண��தினா�க� 

சDர�தி' ெசய'ப�#� ெகா",���$ நா,க� எ=ப�தி இர"டாயிர�தி>$ 

சகல�ைத-$ ஆ�#வி��$ நா,களான 

1.ெபா� ேபா' நிற$ கா�,ய A8ய� எ�ற வல� நாசி� �வார+$ 

2.ச�திரகைல எ�ற இட� நாசி� �வார+$ 

3.அ�கினி எ�ற மைற+க நா,ைய-$ அறி�� ெகா"ட ஞானிக� 

4.அ"ட சராசர�களி� ெசயைல அதாவ� அ�த ஆதிச�தியி� A�சம�ைதேய 

5.மனித உடலான ஜ)வ பிர$ம சDர�திேலேய க"டன� ஞானிக�. 

உயிரா�மா பிறவி எ#�� எ#��� தா� எ#��� ெகா"ட சDர$ கைடசியி' 

மரண�தி� பி,யி' ஆ�ப#வைதேய அ�ைறய சி�த� “காளியி� உ�வமாக…!” 

அைம��� கா�,னா�. 

1.ஆ�ம ச�திைய வ>�G�,� ெகா�ளாத ஜ)வ�க� 

2.சDர�தி' மைற���ள ச�திைய� த� உயிரா�ம வ>வி7� ஈ���@ ெசய' 

ெகா�ளாத ஜ)வ�க� 

3.உலேகாதய� பி,�பி' நாத வி��@ ச�தியி� வ>ைவ இழ�� 

4.எ"ணிற�த பிறவிக� எ#�� மீ"#$ மீ"#$ அவEைத�ப#வைதேய 

5.காளி எ�ற உ�வி' பய+C��$ த�ைம��@ சி�த�களா' கா�ட�ப�ட�. 

அேத சமய�தி' விைன�� நாயக� “விநாயகா…” எ�C உயிைர 

+த�ைம�ப#�தி உ�வகமாக�$ கா�,-�ளா�க�. பி�னி� பிைண�த 

நிைலயி' 

1.இ� நாக�க� எ=�� நி�C ஒ�ைற ஒ�C பா��ப� ேபா' உ�வ+$ 

2.இர",7�$ ந# ைமய�தி' சிவலி�க+$ 

3.விநாயக உ�வ�தி7� எதி�Fற$ Qஷிக+$ கா�,னா�க�. 

மனித உட' ெப7ற பி� த�ைன� தா� உண��� ேமலான நிைல ெபற ேவ", 

கீழான நிைலைய வில�கி� த� உயிரா�மாைவ ேஜாதி நிைல ெபற@ ெச�ய 

ேஜாதி� த��வமாக உயி�$ ஆ�மா�$ ஒ�றாக� கல�� உய� நிைல ெபறேவ 

அைன��ேம ேபாதைன ஆ�க�ப�டன. 
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இ�த மனித ச+தாய$ ந' நிைல ெபறேவ"#$ எ�C Fக�ட�ப�ட பாட 

நிைலகளி' எ�தைன உயிரா�மா�க� உ"ைமயி� ெபா�ைள உண��� 

ெகா"டன�…? 

1.எ"ண�ைத� ெதளி�� ஒJெவா� உயிரா�மா�$ 

2.Nய�பிரகாசமாக@ (ஒளி@ சDர$) ச�தி ெப7றிடேவ இ�த� பாட�க�…! 

Q�லக$ எ�ற Nவாச�தி� த�ைமகைள அறி�� வான இயலாக� கால�ைத� 

கணி�த ஞானி சDர பி$ப�ைத� ெகா"ேட உய� ஞான$ சி�தி��$ வழிைய-$ 

கா�,னா�. 

1.வல� Nவாச நா, வல� கா' ெப�விர' ெதாட�கி ேம' எ=வைத� ேபா' 

2.இட� Nவாச நா, இட� கா' ெப�விரலிலி��� ேம' கிள$பி 
3.கபால�ைத ேநா�கி@ சிரசி� உ@சி��@ ெச'>$ ெபா=� 

4.அ�த இர"# நா,க�$ உடலி� �த$ எ�ற Qல�தி' எ=$ அ�கினி 
ம"டல�தி' பி�னி� பிைண�� பி8�� 

5.ேமெல=�� அத7�$ ேம' உ�ள ம�ம Eதான�தி' ச�தி�� இர"# 

நா,க�$ பி�னி� பிைண�� 

6.ேமெல=�� இர"டாக� பி8�� இ#�பி� ப�திைய வ�டமி�# சDர�தி� 

வயி7C� ப�தியி' நாபி எ�ற இட�தி' மீ"#$ பி�னி� பிைண�� 

7.ேம' எ=�� பி8�� மா�F� ப�திைய வ�டமி�# 

8.மீ"#$ சிரசி� உ@சி� ப�தி��$ உ� நா�கி� ேம' ப�தி��$ ந# ைமய�தி' 

ெந7றி� ெபா�,� உ�ளிட�தி' பி�னி� பிைண�� 

9.சிரசி� உ@சியி' அ�த இர"# நா,க�$ எதி� எதிராக@ ச�தி��� ெகா�வைத� 

கா�#வத7ேக 

10.விநாயக� அ�ேக நாக�கைள� கா�,ய�…! 

ஒJெவா�வ�$ ஆ�ம லி�க ேஜாதி� த��வ�ைத உண��� வ>� 

ெப7றி#�க�…! 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

நா$ F=விலி��� மனிதனாக வ�$ வைரயி>$ ஒJெவா� சDர�தி>$ நா$ 

;க��த உண��க� பா�கா�பான உண��க� ேச���@ ேச��� வள��� வ�ேதா$. 

அ�ப, எ#��� ெகா"ட பா�கா��$ உண�@சி�ெகா�ப இ�த உட'கைள 

அைம��� ெகா#�த� ந$ உயி� தா�, 
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அ�த உட'கைள அைம�� எ'லாவ7ைற-$ பா�கா��$ 

1.மனித உ�ைவ உ�வா�கிய உயி��� உ8ய ம8யாைதைய நா$ ெச>�த� 

க7C� ெகா�ள ேவ"#$. 

2.எ'லாவ7ைற-$ அறி-$ உண��க�$.. த)ைமைய அக7C$ உண��க�$.. 

த)ைமைய அக7C$ ச�திக�$ த�த.. 

3.“ந$ உயிரான ஈசைன” நா$ மதி�த' ேவ"#$. 

அவனா' உ�வா�க�ப�# மனித உடலாக உ�வா�கியபி� “இ�த மனித உடைல.. 

என�..!” எ�C ெசா�த$ ெகா"டாட யா���ேம உ8ைம கிைடயா�. 

ஆக… “அவ?��@ ெசா�தமான� தா�… இ�த உட'”. 

அவைன ைவ�ேத தா� நா$ வாRகி�ேறா$. “நா$ எதைன வி�$Fகி�ேறாேமா…” 

அதைனேய தா� ெசயலா��கி�றா� நம� உயி� எ�பைத நா$ ெதளிவாக� 

ெத8�� ெகா�ள ேவ"#$. 

அேத சமய�தி' உயி� எ�Cேம அழியா�. ஏென�றா' உயி� ந�ச�திர�களா' 

உ�வான�. 

ஆனா' ேச���� ெகா"ட உண��க��ெகா�ப இ�த உட'க� தா� மாCகி�ற�. 

உயி� எ�Cேம மாறாத�. 

இைத� ெதளிவாக அறி��ண��த ெம� ஞானிக� உயி�ட� ஒ�றிய உண��கைள 

ஒளியி� Nடராக மா7றி “உயி� ேவற'ல… நா� ேவற'ல…” எ�ற நிைல எ�தி 
எ�C$ பதினாC எ�ற நிைலயி' “ேபெராளியாக” வாRகி�றா�க�. 

ஆகேவ அ�த ெம� ஞானிகைள� ேபா�ேற நா+$ உயிைர மதி�க� க7C� ெகா�ள 

ேவ"#$. 
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இ	த உட-/0* பி� நா� எIேக இ)/க ேவ�4�…? 

  

மனித� ஆன பி� பிறவியி'லா நிைல அைடத' ேவ"#$ அ�தா� கைடசி 
நிைல. அைத வி#�� வி�#… “சாமிைய� (ஞான��) பா��ேத� ெதாழி' நனறாக 

நட�க ேவ"#$…” எ�C எ"ணினா' ெதாழி' எ'லா$ உ�களிட$ தா� 

இ��கி�ற�. 

காரண$ அத7�"டான மன வ> ெபற ேவ"#$. மன வலிைம ெபற ேவ"#$ 

எ�றா' ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளிைய� ெபற ேவ"#$. 

1.சாமிைய ந$பி வ�ேத�… தியான$ ெச�ேத�… 

2.“என�� அ� கிைட�கவி'ைல… இ� கிைட�கவி'ைல…” எ�C ெசா�னா' 

உ�கைள ந)�க� ந$பவி'ைல எ�C தா� ெபா��. 

கடலிேல ஒ� படகிேல ெச'கிேறா$ எ�றா' அ� கட�� ெச'ல�ப#$ ெபா=� 

அைலக� வ�� ேமா�$. அ�ெபா=� அ�த அைலக� இ��� த�பி நா$ அைடய 

ேவ",ய எ'ைலைய அைடய… �#�ைப ைவ�� மா7றி� ெகா�கி�ேறா$. 



158 

 

இைத� ேபா�C தா� மனித� பிறவி இ'லா நிைல அைடய ேவ"#$ எ�ற நிைல 

வ�$ ெபா=� பாச அைல ெவC�F அைல ேவதைன அைல ச�கட இைல எ�C 

இ�த� Hமியி' எ�தைனேயா அைலக� ந$ மீ� ேமா�கி�ற�. 

அதிலி��� கட�� ெச'ல ேவ"#$ அ'லவா…! 

ஆகேவ நம� எ'ைல எ�…? அ�த� ��வ ந�ச�திர$தா� எ�ற உCதி ெகா"# 

அத?ைடய ஈ��F வ�ட�தி' ெச�றா' பிறவி இ'லாத நிைல அைடகி�ேறா$. 

ஆகேவ ஒJெவா� நா�$ எைத எ"ண ேவ"#$…? ந�றாக@ சி�தி��� 

பா��க�. 

எ'ேலா���$ யா$ உபேதச�ைத� ெகா#�கி�ேறா$. இ��தா>$.. 

1.சாமி ெசா�னா�…! நா� தியான$தா� ெச�கி�ேற� என�� ஏ� இ�த� கSட$ 

வ�கி�ற�…? 

2.தியான�ைத@ “ெச�� ெகா"ேட இ��கி�ேற� அ'லவா…” என�� ஏ� ேநா� 

வ�கி�ற�…” எ�றா' 

3.�#�ைப� ைகயிேல ெகா#�த பி� கடலிேல எ'ைலைய ேநா�கி� ேபாகாதப, 

“இ�ப, அைலக� வ�� ெகா"ேட இ��கிற�…!” எ�றா' 

4.அைலகளி' ேமாதி எ�த உண�வி� த�ைமேயா அதி' தா� QRக ேந�$. 

அ�றாட மனித வாR�ைகயி' எ�தைனேயா அைலக� ேமாதி� ெகா"ேட தா� 

இ��கி�ற�. நம� எ'ைல பிறவி இ'லா நிைல தா� எ�பைத நிைனவி' 

ைவ��� ெகா�ள ேவ"#$. 

அ�� உண�ைவ� ெபற ேவ"#$ எ�ற உண�ைவ வ>�ப#�தினா' சி�தி��$ 

ஆ7ற>$ உண�வி� வ>�$ நம��� வ�$. 

��நாத� எ�ைன� பல இ�ன'கைள� பட@ ெச�தா�. 

1.எ� உ�ைன எ�ன ெச�கி�ற�…? 

2.எத� உண�� உன��� எ�ன ெச�கி�ற�…? எ�பைத உண��தினா�. 

இ�த� ப@சிைல ேபNமாடா…? எ�C ��நாத� அ,�க, எ�னிட$ ேக�பா�. 

அவ� ெசா�னப, ;க��த பி� கச�F எ�றா' ஐ�ய�ய…! எ�C$ காரமாக 

இ��தா' EE… ஆ… எ�ேப�. அ�ெபா=� எ� ேபNகி�ற� எ�C ேக�பா�. 
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1.ந) ேபசவி'ைல… 

2.உ� உயி8� உண����� அ�த உண�வி� ச�� 

3.அதி' ப�ட Nைவயி� உண�@சிக� தா� உ�ைன இய��கி�ற� 

4.எத� Nைவயி� உண�ைவ ;க�கி�றாேயா அ�த உண�வி� வழிேய உ�ைன 

இய��கி�ற� 

5.அ� ந) அ'ல…! 

6.;க�$ உண�ேவ இய�கமாகி�ற�… அத� உண�ேவ உடலாக மாCகி�ற�… 

7.அத� வழி (த�ைன) அைத வள��க அ� உட>��� உ�வாகி�ற�. 

ஆகேவ த)ைமகைள ந)�க ந) எ�ன ெச�ய ேவ"#$…? 

த)ைம எ�ற நிைலேயா… அத)த ஆைச எ�ற நிைலேயா… இ�ளான நிைலக� 

வர�ப#$ ெபா=� அைத எ'லா$ அ�ெபா=ேத தவி��� ��வ ந�ச�திர�தி� 

உண�ைவ எ#��� பழக ேவ"#$. 

அ�த@ ச�த��ப�தி' எ�ன ெச�ய ேவ"#$…? எ�C ந$ உ�ேள வ�$ 

உண��க���� த�க@ ச8யான உபாய�ைத அ� கா�#$. 

ஆகேவ அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ச�தி எ#�� ஆ-�கால ெம$பராகி 
அைமதி�ப#�தி ஞான�தி� நிைலக� சி�தி�� ெசய'ப#$ நிைலக�$ 

ெபா�ளறி�� ெசய'ப#$ த�ைம ெபற ேவ"#$ எ�றா உ"ைமயி� உண�ைவ 

அறிய ��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ நா$ ;க��� உட>��� அைத@ ெச>�தி� 

பழ�த' ேவ"#$ 

அ,�க, இைத@ ெச�ேதா$ எ�றா' த�க�தி' திரவ�ைத ஊ7றினா' ெச$F 

பி�தைள ஆவியாக மாCவ� ேபா�C நம��� வ�$ கல�கேமா ேவகமா 

ஆைசேயா அைன�ைத-$ அ� மா7றி அைம��$. 

ஏென�றா' 

1.ஆைசயினா' வ�வ� தா� அைன��ேம 

2.ஆைசயி� உண��க� தைடப�டா' ேவதைன. 

3.ேவதைன எ�C வ�$ ெபா=� சி�தைன �ைற�தா' ேகாப$ 

4.ேகாப$ எ�C வ��வி�டா' அ,�� ெநாC��$ உண�வாக ெவறி ெகா"# 

தா��$ உண�� வ�$. 

5.இ� எ�ன…? எ�C உதறி� த��$ உண�ைவ� தா� நம��� உ�வா��$. 



160 

 

ஒJெவா� �#$ப�தி>$ ேவதைன எ�C வ�$ ெபா=� சி�தி��$ த�ைம 

இழ�� த� உண�வி� இய�க�ைதேய மா7றி வி#கி�ற�. 

இைத ேபா' உலெக�கி>$ த)விரவாத�க� ;ைழ�� ேர,ேயா ,வி எ�ற 

நிைலயி' விஷ�த�ைம பரவி இ��பதா' அைதெய'லா$ நா+$ பதிவா�கி 
இ��பதினா' ஒJெவா� ச�த��ப+$ அ�த� த)ைமயி� நிைலக��ேக ந$ைம 

அைழ��@ ெச'கி�ற�. 

1.த)ைமகைள ந)�கிய அ�� உண�ைவ உ�க���� இ�ெபா=� பதி� 

ெச�கி�ேற� 

2.எ�ெபா=ெத'லா$ உண�@சிக� மாCகி�றேதா… உண��க� மாCகி�றேதா… 

ெசய'க� மாCகி�றேதா… அ� நம�ேக ெத8ய ஆர$பி��$. 

அ�த மா7ற�ைத அட�க எ�ன ெச�ய ேவ"#$…? 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ நா�க� ெபற ேவ"#$ எ�க� 

உட' +=வ�$ அ� படர ேவ"#$ எ�க� ஜ)வா�மா ஜ)வB�க� அ��� ��வ 

ந�ச�திர�தி� ச�தி ெபற ேவ"#$ எ�ற இ�த உண��கைள உட>��� ெச>�த 

ேவ"#$. 

1.இத� வழி ெச�தா' நம��� ஏ7ப�ட கல�க உண��கைள மா7C$ 

2.நாைள எ�ப, அைத வழி நட�த ேவ"#$…? எ�ற ந'ல சி�தைன வ�$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

  

நா$ இ�C எ�த உலகி' வாRகி�ேறா$…! 

1.ெம� உலகி' வாRகி�ேறாமா…? 

2.ெபா� (மாய) உலகி' வாRகி�ேறாமா…? எ�C ச7C@ சி�தி��� பா��க�. 

ெம� எ�றா' “உயி�…” அ�த உலைக அைடய ேவ"#$. ந$ உடெல'லா$ ெபா� 

உலக$. அைத� ெபா� எ�Cதா� ெசா'ல +,-$. 

ஏென�றா' இ�C நா$ மனிதனாக இ��கி�ேறா$. அ#�தா7ேபா' பா��தா' 

N��கி� ேபா�வி#கி�ற�. N��கிய உண�� ெகா"# இ�த உயி� எ�ன 

ெச�கி�ற�…? ேவC ஒ� உடைல உ�வா�க� ெதாட�கி வி#கி�ற�. 
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ஆகேவ நா$ ெபா� உலகி' நா$ வாRகி�ேறா$ எ�பைத� ெதளிவாக� ெத8�� 

ெகா�ள ேவ"#$. 

��நாத� அ,�க, ெசா'வா�. “ஏ"டா… ெபா� உலக�தி7�� ேபாகி�றா�…? 

“ெம� உலகி7�� ேபாடா…” எ�பா�. 

ெம� உலக$ எ�றா' உயிைர ந) எ�ப, மதி�த' ேவ"#$…? 

1.உயி� எ'லாவ7ைற-$ உண���கி�றா�… உணர@ ெச�கி�றா�… உண�$ 

வழியி' வாழ@ ெச�கி�றா�. 

2.ஆனா' ஆறாவ� அறிவா' ெத8�� ெகா"டவ� ந)… எ�த உலகி7�@ 

ெச'கி�றா�…?” எ�C 

3.சில இ�க�டான ேநர�களி' ��நாத� உண��தி� ேக�பா�. 

சி�கலான நிைலக� வ�$ேபா� நா� எ�ன ெச�ேவ�…? 

“எ�ன வாR�ைக…? ேபா…! மைனவிைய ேநாயிலி��� மீ�,� ெகா#�தா� 

��நாத�. ஆனா' கா�#��� G�,� ெகா"# ேபா� இ�ப,ெய'லா$ 

க#ைமயான ெதா'ைலக� ெகா#�கிறா� எ�C ெசா'லி “ெரா$ப�$ கSட$ 

வ�$ ெபா=ெத'லா$” எ� நிைன�க� இ�ப, வ�$. 

எ�ேகயாவ� உடைல வி�#� ேபா�விடலா$… “த7ெகாைல ெச�� 

ெகா�ளலா$…” எ�C ெசா'லி இர"# Q�C தடைவ +ய7சி ெச�ேத�. 

அ�ெபா=�தா� ��நாத� சி8�கி�றா�. 

இ�த உலைக… எ�ன எ�C அறி�தா�. உ� உயிைர… யா� எ�C$ அறி�தா�… 

இ�த உடலி� நிைலைய-$… அறி�தா�. “மீ"#$ ஏ"டா ெபா� உலகி7�� 

ேபாகி�றா�…?” 

ஆக ெமா�த$ இ�த ேவதைனயிலி��� த�ப ேவ"#$ எ�C ந) எ"Bகி�றா�. 

ந) த7ெகாைல ெச�� ெகா"டா' இ�த உண��க� ேக�டவ� உண����� தா� 

ெச'>$. 

அவ� உட>��� ேபயாக� ேபா� இைதேய ந) ெச�வா�. அவைன-$ 

வ )R��வா�. இ�த உண�வி� த�ைம வ�தா' இ�த உட>��� பி� எ�ன 

ஆவா�…? 
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பிறிெதா�ைற� ெகா�C தி�?$ இ�த உண�வி� த�ைம தா� உன��� வ�$. 

இ�C ந) மனிதனாக இ��கி�றா�. அ#�� ந) “ெபா� உலகி7க'லவா 

ேபாகி�றா�…” 

உயிெர�ற நிைல வ�$ ெபா=� ப8ணாம வள�@சியி' ஆறாவ� அறிவா' 

ெத8�� ெகா��$ நிைலகளி' கா��திேகயா எ�C “ெத8�� ெகா"ேட�…” எ�ற 

நிைலகளி' எ�C வ�தா�. 

இ�C மCப,-$ ஏ� ெபா� உலகி7�@ ெச'கிறா�…? எ�C அ�த இட�தி' 

ைவ�� விள�க�கைள� ெகா#�தா� ��நாத�. 

ஏென�றா' பல ெதா'ைலகைள� ெகா#�பா�. 

ந$ சகஜ வாR�ைகயி' வியாபாரேமா ம7ற ெதாழிேலா எ'லா$ ந�றாக@ ெச�ய 

ேவ"#$ எ�C ெரா$ப�$ ஆ�வமாக இ��ேபா$. ஆ�வமாக இ���$ ேபா� 

ச�ேதாஷமாக இ��ேபா$. 

அ�ப,@ ச�ேதாஷமாக இ���$ ெபா=�… “அதிேல சிறி� �ைற வ��வி�டா'…” 

ேபா�$. “எ�ன வாR�ைக…?” எ�ற நிைலயி' ந$ மன� இ�"#வி#$. 

இைத� ேபா�C இ�த உடைல� கா�க எ�தைனேயா வைககளி' இ�C 

சிரம�ப#கி�ேறா$. அைத@ ெச�ேவா$.. இைத� ேபNேவா$.. ச"ைடயி#ேவா$. 

எ'லா வழிகளி>$ +ய7சி ெச�ேவா$. 

ஆனா' “ஒ� ெசா'” தா�கவி'ைல… எ�C ெசா'லிவி�# “எ�ன வாR�ைக” 

எ�C த7ெகாைல ெச�ய� ேபாேவா$… “ஒ� ெசா'>�காக…” 

அ�ெபா=� “இ�த உட>�காக” நா$ எைத எ"ணிேனாேமா அைத வள��� 

வி#கி�ற�. இ�த உடைல அழி�க ேவ"#$ எ�றா' “அத� வழிேய ந) ெச�…” 

எ�Cதா� அ�த உண�@சிகைள இய�கி ஆ�கி�ற� ந$ உயி�. 

அத� வழி ெச�றபி� இ�த உடைல +=ைமயாக நா$ வள�@சிய7ற நிைலகளி' 

�ைற�க�ப#$ ெபா=� �ைற உண�� ெகா"ட விஷமான உயி8ன�களாக உயி� 

ந$ைம மா7றிவி#கி�ற� எ�பதைன� ��நாத� ெதளிவாக� கா�#கி�றா�. 
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ெம� உலக$ எ�ப� உயி�. இ�த உயி�ட� ஒ�றிய ஒளியி� த�ைம 

ெப7ற�தா� ��வ ந�ச�திர$. ஆகேவ அ�த ெம�ைய ந) அைடய ேவ"#$. 

“ெம�… ெம�யாக வ�$ உ� உண��க�” ெம�ைய உண���$ உண��க� 

ெபC$ேபா� “ந) எ�ப, இ��க ேவ"#$” எ�பதைன உண���வா� ��நாத�. 

ஆகேவ… கட�ளி� அவதார$ ப�� – “க'கி” எ�ற நிைலயி' நம� உண��க� 

அைன��$ ஒளியாக மாறி ��வ ந�ச�திர�ைத� ேபா�C நாெம'லா$ �� 

வழியி' அழியாத நிைலக� ெபற ேவ"#$. 
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27 நBச�திரIக# ெவளி*ப4�
� “மி� கதி3க:/0�டான ஆ;ற'” 

  

உதாரணமாக இ, மி�ன' தா��கிற� எ�றா' மர�களி' ப�டா' க�கிவி#$. 

1.மா�#@ சாண�க� �வியலிேல இ�த மி�ன'க� பா��தா' இ�த உண�வி� 

த�ைம அதிேல பல விதமான நிைலக� வ�$. 

2.கா�,' வா=$ மி�க�க� அத� உண�வி� த�ைம ெப7றா' வ )8ய�த�ைம 

அட�கி ஒளி�பிள$பாக� கிட�பைத� காணலா$. 

3.இ� அதிசய� ெபா�ளாக�$ இ���$. 
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ஒ� மி�க�தி� உண��களிேல இ� பட�ப#$ ெபா=� அ� அJவாC 

மா7Cகி�ற�. மி�க�தி� உண�ைவ அட��$ உண��க� இ�ேக வர�ப#$ 

ேபா� மி� கதி�கைள-$ அட��$ உண��களாக� பரவி அைத@ Nவாசி��$ 

த�ைம-$ வ�கி�ற�. 

அ� ேபா' தா� க�விேல விஷ�தி� த�ைம இ��ததா' அைத அட�கி அ�த 

உண�வி� (மி�ன'க�) உண�@சிைய மா7C$ த�ைம வ�கிற�. 10 மாத�க� 

தா� க�விேல அகEதிய� “இ�த@ ச�திைய…” ெப7C� தா� பிற�கி�றா�. 

அவ� பிற�த பி� தைரயிேல ம'லா�� ப#��� கிட��$ ெபா=� வாைன 

உ7C� பா��� 

1.A8யனா' வி8வைட-$ நிைல-$ 

2.பல மி�ன'க� தா��வைத உ7C� பா��ப�$ 

3.அத� உண��க� இவ?��� அட��$ நிைல-$ வ�கிற�. 

“ந�ச�திர�களி� இய�க�தா' உயி� எ�ப, ஒளியானேதா” அைத�ேபால (அ�த 

ஒளியான உண�வி� த�ைம) உயிைர� ேபாலேவ உண�வி� வ>ைவ@ 

ேச��கி�றா�. 

பல ேப� பல உயி� எ�ற நிைல இ��தா>$ 

1.“ஒேர எ"ண�க� ெகா"#” நா$ ெசய'ப#ேவா$ எ�றா' 

2.அத?ைடய வலிைமயி� த�ைமேய ேவC. 

ஏென�றா' ஒJெவா� உயி�$ ஒJெவா� நிைல ெப7ற� தா�. 

1.உயி8� த�ைம ெகா"# நா$ அைனவ�$ ேச��� 

2.��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ� கவ�கி�ேறா$ எ�றா' அ� மிக�$ வ>� 

G,யதாகி�ற�. 

உ�க� உடலி' இ��க�G,ய அB�க� அைன��$ அைத� ெபற�G,ய 

த�திைய ஏ7ப#��வத7�� ��வ ந�ச�திர��ட� ஆ-� கால ெம$பராக 

உ�கைள இைண�கி�ேறா$ (ஞான��). 

உதாரணமாக… ஒ� ெச,�� உர$ இ#$ ெபா=� உர�தி� த�ைம ெகா"# 

அதிேல ேச���� ெகா"ட உண��க� எ�ெத�த நிைல இ��தேதா “கா7றிலி��� 

தா� அதனி� உண�வி� ச�ைத… அ�த@ ெச, எ#�� வள���� ெகா�கிற�…” 
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ெச,�� உரமி#வ� ேபா' தா� 

1.அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ச�திைய உ�க���� ஒ� தடைவ ஆழமாக� 

பதிவா�கி வி�டா' 

2.மீ"#$ நிைன� ெகா��$ ேபா� அ�த@ ச�திைய� கா7றிலி��� ந)�க� 

எளிதி' கவர +,-$. 

அகEதிய� ெப7ற உ"ைமயி� உண��கைள அவனி�ட Q@சைலக� 

A8யனா' கவர�ப�# இ�த பரமா�மாவி' தா� கா7றிேல கல���ள�…! 

அகEதிய�$ அவ� மைனவி-$ இ� உயி�$ ஒ�றாக இைண��… 27 

ந�ச�திர�களி� மி� கதி8� இய�க�கைள இ�வ�ேம ேச���… உயிைர� 

ேபா�C உண�வி� அB�கைள ஒளியாக உ�வா��$ த�ைம ெபCகி�றன�…! 

��வ ந�ச�திர$ அ�ப, உ�வான� தா�. 

அ�த அகEதிய� ��வ ந�ச�திரமாக ஆன உண�@சிகைள இ�ெபா=� 

ஊ�ட�ப#$ ெபா=� அவ� உடலி' விைள�த உண��கைள ந)�க� ;கர 

+,-$. 

அைத@ Nவாசி�க@ ெச�� ��வ ந�ச�திர�தி� ஒளியான அB�கைள உ�க� 

இர�த நாள�களி' ெபற@ ெச�கி�ேறா$. 

1.��வ ந�ச�திர�ைத� ேபா�C ேபர�� ேபெராளியாக 

2.ந)�க� ஒJெவா�வ�$ ஆக ேவ"#$. 
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C=லக� 

  

ஆ�க' கா�த' அழி�த' எ�ற +�ெதாழிலி� ெசய'கைள அக"ட 

அ"ட�தி>$ ச8… Hமி����$ ச8… ஒ� உயிரBவி7���$ ச8… 

பைட�பி� இய�க�கைள� ப7றி� பக��திட ேவ"#$ எ�றா' ெசா' 

நாம�ப#�தி�தா� Gறிட +,-$. 
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அ�த@ ெசா' நாம� ெபா�ளி� A�சம�ைத அறி�� ெதளி�திட தியான வள��பி' 

மன$ ஒ�ைம�ப#$ ெசயலி' ஒJெவா� உயிரா�மா�$ உண��� அறி�� 

ெகா�ள +,-$. 

Qல ச�தியான ஒளி கா�த�தி7�� ந)� அமில ச�திைய-$ 

1.அத?� ேகாடா? ேகா, வ"ணமில$ 

2.ேகாடா?ேகா, �ண அமில$ 

3.ேகாடா? ேகா, மண அமில$ என 

4.+�ெதாடைர-$ த�?� ஐ�கிய$ ெகா"# “விEவTப ச�தியாக� 

கா�ட�ப�டேத ஆதிச�தி…!” 

பா'ெவளி A�சம�தி' எ��$ நிைற�தி���$ ஆதிச�தியி� ெசய' நிகR�க� 

ேகாடா? ேகா,யாக� �ண�க�$… மண�க�$… நிற�க�ட�.. ஒ�Cட� 

ஒ�C ெதாட�F ெகா"# ெசய'ப#$ ெசயலாக உ�ள�. 

அத� Qல$ 

1.பிறிெதா�ைற உ�வா�கி-$ 

2.ஈ��பி� ெதாட�பி' த�ைன வள�@சி�ப#�தி-$ 

3.அேத ெதாட�பி' பிறிெதா�ைற வள���� ெகா"#$ பர�� ெசய'ப#$ அ�த@ 

ெசயைல 

4.Q�லக$ எ�ற A�சம�ப#�தி� கா�,யைத +=ைமயாக யாரா>$ விள�க 

+,யா�. 

உதாரணமாக ஒ� உயிரB Q�C ந�ச�திர�தி� ச�திகைள� ெகா"டதாக 

இ��தா>$ அதி' எ� வ )8யேமா அ�ேவ உயி8� ச�தியாக�$ ம7ற இர"#$ 

�ண வள��பி7�� �ைணயாக�$ இய��கிற�. உயிரB தன��� ஈ��தி#$ 

ெசய' நிைல�ெகா�ப பிற�பி7�$ (சDரமாக) வ�கிற�. 

அதனி� இய�க�கைள-$ ெசய'கைள-$ சி�த�களா' ெபய� நாம�ப#�தி 
விள�க�ப�#�ள�. த�ைன�தா� உண�$ ப��வ�தி' த� உயி���� 

இய��$ Qல ச�திகைள தியான�தி� Qல$ உணரலா$. உயிைர அறி�திட 

மனதி' உ�ள ச9சல�கைள எ'லா$ அக7றி#$ ைவரா�கிய சி�தைன 

ேவ"#$. 

“ஆ�#வி��$ ச�தி…!” எ�ப� க"B��� Fல�படாத நிைலயி' வள�@சி 
ெகா",#$ பரெவளியி� ெசயைல�தா� Q�லக$ எ�C ெசா�னா�க� மகா 
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ஞானிக�. 

1.ஒJெவா� உயிரB�$ த�ைன வள�@சி�ப#�தி� ெகா��$ ெசய>��$ 

2.அேத ெதாழி' F8-$ ம7ற ம7ற நிைலக���$ நாம�தி' ேவCபாேட தவிர 

ெசய' அைன��$ ஒ�ேற…! 

Q�லக$ எ�ப� எைவ…? 

1.ேகாடா? ேகா, நிற�க� ஓ� உலகமாக 

2.ேகாடா? ேகா, மண�க� ஓ� உலகமாக 

3.ேகாடா? ேகா, �ண�க� ஓ� உலகமாக 

4.நிற$ மண$ �ண$ எ�றி�ட அமில� த�ைமக�ட� கல�� வியாபி��@ 

ெசய'ப#$ நிைலயி' 

5.உயிரB�க� சDர$ ெகா"ட பிற� +�ெதாழிலி� ெசய'பா# ஒJெவா� 

சDர�தி>$ உ"#. 

Q�லக$ எ�றா' அதல.. Nதள… பாதாள$…! எ�ற எ"ணமா…? 

இைவக� எ'லா$ உலகி7� ந)திைய� Fக�,… ந7ப"பி� வள��பி' த�ைன� 

ப��வ�ப#�தி� ெகா�ள… மனதி� திறைன வ>� ெகா�ள@ ெசா'ல�ப�ட 

த��வ�களாக விள�கிட' ேவ"#$. 

சிவ ச�தி எ�ப�… ஆ" ெப" சDர�தி7���$ சிவ ச�தியி� ெதாட�ைப அறி�� 

ெகா�பவ� 

1.தா���க�த ச�தி அைன�ைத-$ 

2.இ�த மனித சDர� பி"ட�தி7��ேளேய (தன���) அறி�திட +,-$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

தி�,யவ�கைள� பதி� ெச�தா' என�� இ�த மாதி8 எ'லா$ �ேராக$ ெச�தா� 

அவ� உ��ப#வானா…? எ�C ந)�க� தி�$ப� தி�$ப எ"Bகி�ற)�க� 

அ'லவா. 

அேத சமய�தி'… �ழ�ைத ேம' பாசமாக இ���$ ெபா=� ஒ� மாத�தி7� 

ெல�டேரா ம7ற தகவேலா இ'ைல எ�றா'… “எ�ன ஆனேதா..? ஏ� ஆனேதா..? 

எ�C ேவதைன�ப#கி�ற)�க�. 

1.ந)�க� இ�ேக ேவதைன�ப#$ ெபா=� அ�ேக �ழ�ைத சி�தி��$ த�ைம 

இழ��வி#$. 
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2.ஒ� ைச�கிளிேலா ேமா�ட� ைச�கிளிேலா கா8ேலா ெச�றா' அ�த ேநர$ 

ஆ�சிெட�� ஆ�$. 

3.நட�� ெச'>$ ெபா=� இ�த மாதி8 எ"ணினா' ேம# ப�ள$ ெத8யாம' 

கீேழ வி=��வி#வா�க�… 

4.பாச உண�வா' இ�ப, இய�க�ப#கி�ற�. 

அேத சமய$ சி�தைன �ைற-$ ேபா� நா$ எ�ன ெச�கிேறா$…? �ழ�ைதைய� 

ப7றிய ஒ�C$ தகவேல இ'ைல எ�C ேவதைனயாக ெபா=� வ )�,' சைமய' 

ெச�� ெகா",��பா�க�. 

�ழ�ைத ேம' உ�ள நிைனவா' ஒ� �ணிையேயா ம7றைதேயா ைவ��� 

P��வத7�� பதி' ெவC$ ைகயி' எ#��$ ெபா=� ைக N�#வி#$. 

ைக தவறி� கீேழ ேபா�# உட' மீ� Aடானைவகைள ஊ7றி� ெகா�பவ�க�$ 

உ"#. 

�ழ�ைத மீ� பாசமாக இ��� �ழ�ைதைய� ப7றி ஒ�C$ தகவ' இ'ைலேய 

எ�ற ஏ�க�தி' நிைனெவ'லா$ அ�ேக இ���$. 

1.ஆனா'… அ�ேக-$ ெக#தலாகி�ற�… இ�ேக-$ நிைனவிழ�� சி�தைனய7ற 

ெசய'கைள@ ெச�ேவா$. 

2.சைமய' ெச�தா>$ ச8… ம7ற எ�த ேவைலகைள@ ெச�தா>$ ச8… 

கவனமி'லாத ெசய'களாகி ெக#தலான நிைலயாகிவி#$. 

3.பாச�தா' ந$ உண��க� இ�ப,@ ெச�றா' இ�த நிைல ஆகிவி#$. 

சில �#$ப�களி' பா��தா' நா�க� ந�றாக� தா� இ��ேதா$ ஆனா', 

“ெதாட��� இ�ப,ேய தா� நட�கி�ற�” எ�பா�க�. 

அேத ேபால ஒ�வ� தி�,� ெகா"ேட இ��கி�றா� எ�ற எ"ண�ைத@ 

ெச>�தினா' ேபா�$. “இ�ப,� தி�#கி�றாேர…” எ�C மீ"#$ மீ"#$ 

நிைனவிைன@ ெச>�தினா' அ�ேக Fைரேயா#$… அவ�க� ெசய>$ ெக#$. 

அேத சமய�தி' சி�தைன இழ�� இ�ேக-$ ஒ� கண�ைக� பா��தா>$ ச8… 

அ#�பிேலேய ஒ� ெபா�ைள ைவ�தா>$ ச8… தவறான ெச�ைககைள@ ெச�ய 

ைவ��வி#$. 
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இ�ப, எ'லா$ ஆனா'.. அ�Fற$ சி�தைன எ�ப,� ேபா�$…? 

நாசமாக� ேபாகி�றவ�க�… எ� மீ� க" ப�#� க" ப�#… எைத� ெதா�டா>$ 

என�� இைட9சலாகி�ற�…! எ�பா�க�. 

பாச�தா' எ"ணி ேவதைன�ப�ட பி� அ�த� �ழ�ைத�� ஆன பி7பா#… 

“எ�னேமா ெத8யவி'ைல..! எ� ெக�ட ேநர$ ேபாலி��கி�ற�…” எ�C இ�ப, 

எ"Bவா�க�. 

இ�ெவ'லா$ எைத� கா�#கி�ற�…? 

“நா$ ச�த��ப�தா' எ#��� ெகா"ட அ�த உண�ைவ� கா�க..” இ�த 

எ"ண�கைள மா7Cவ�$ அத� வழி “நா$ ;க��த உண�ைவ… ந$ உயி� எ�ப, 

உ�வா��கி�ற�…?” எ�பைத நா$ ெத8�� ெகா�ள ேவ"#$. 

ந$ உயி� “அர�கநாத�..,” நா$ ;க�$ உண�� அர�க�திலி��� உண��கைள 

அ� உ�ளி��� நாத�கைள எ=�Fகி�ற�. அ�த உண�@சியி� த�ைம நம��� 

வ�$ ெபா=� “ஆ"டா�…” ெப"பாலாக� கா�#கி�றா�க�. அ�தா� (அ�த 

உண�@சிக�) ந$ைம ஆ�கி�ற�… ஆ"டா�. 

இ�த உயி� ப�தாவ� நிைல (க'கி) அைடய ேவ"#$ எ�றா' ந$ வாR�ைகயி' 

வ�$ ந9சிைன ந)�கி� பழ�த' ேவ"#$. 

அகEதிய� ��வனாகி ��வ ந�ச�திரமாகி ப�தாவ� நிைல அைட�த� க'கி. 
அைத� பி�ப7றி@ ெச�றவ�க� ஆறாவ� அறிைவ ஏழாவ� ஒளியாக மா7றி@ 

ெச�றவ�க� ச�த8ஷி ம"டல$. 

அதிேல நா$ ெச�றைடய ேவ"#$. அைத� ெபற@ ெச�வத7��தா� உபேதச 

வாயிலாக� பதி� ெச�கி�ேறா$. 
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இ�� இ)/0� “கால மா;றIக#” அைன�
ேம மனிதனா' 

உ)வா/க*பBட
 தா� 

  

1.அகEதிய� ெப7ற ேபர��$… இ�ைள அக7றி#$ அ�� ஞான+$… 

2.அகEதிய� ��வனான பி� ��வ�தி� வழி வா?லக ஆ7றைல அவ� 

;க��த ச�திகைள-$ 

3.2000 A8ய� �#$ப� பிரப9ச�களி' எ#��� ெகா"ட உண�வி� ஆ7றைல 
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அகEதிய� ஒளியாக மா7றி� ��வ ந�ச�திரமாக இ���$ அ�த� 

ேபர�ைள-$ 

4.நா�க� அைனவ�$ ெபற ேவ"#$ எ�C G�#� தியான�களி� Qல$ 

வ>�ப#��ேவா$. 

அத� Qல$ அகEதிய� எ�ப, இ�த உலைக� கா�தாேனா… த� தா� 

த�ைதைய� கா�தாேனா… அேத ேபால வி9ஞான உலகி' இ�C வ�$ 

ேபரழிவிலி��� எ'ேலாைர-$ கா�கலா$… உட>��� பி� நா$ ஒளியி� சDர$ 

ெபறலா$. 

விஷ�த�ைமக� பரவி� ெகா",���$ இ�த ேநர�தி' G�டைம�பாக இ��� 

வ>வான நிைலக� ெகா"# “ந)�க� இ#$ Q@சைலகளா'” ஒJெவா� ஊ8>$ 

ஒJெவா� ெத�வி>$ ஒJெவா� வ )�,>$ இைத@ ெசய'ப#��$ ேபா�… 

வ )�#���ேளா ெத�வி7��ேளா கிராம�தி7��ேளா த)ைமக� வராதப,… 

ஊைர-$ வ )�ைட-$ உ�கைள-$ கா�க�G,ய ச�தியாக வ�கி�ற�. 

இ�C வர�G,ய கால மா7ற�க� அைன��ேம மனிதனா' உ�வா�க�ப�ட� 

தா�. மனிதனா' உ�வா�க�ப�ட இ�த நிைலகளிலி��� மீ�க அ�� ஞானிக� 

உண�ைவ நா$ எ#�ேத ஆக ேவ"#$. 

ஞானிக� இ�ைள அக7றி ஒளியி� சDர$ ெப7ற அ�� ச�திகைள நா$ 

அைனவ�$ எ#�� அ�த உண�ைவ வள��� 

1.ந$ைம� கா�� உலைக� கா�தி#$ ச�தியாக நா$ உ�வா��ேவா$. 

2.ெம� ஞான�தி� உண��கைள நம��� வள��ேபா$. 

3.இ�ைள அக7றி#$ உண��கைள இ�த உலகி' பர�Fேவா$. 

4.வி9ஞான உலகி' இ�� AR�த நிைலகைள அக7Cேவா$ 

5.அ�� உண��கைள ந$ Hமியிேல பர�Fேவா$. 

ஆகேவ “ெம� ஞான�ைத உ�வா�க +,-$…” எ�C உCதி ெகா"# நம� 

��நாத� கா�,ய வழிகளி' நா$ வாRேவா$ எ�றா' பிறவி இ'லாத நிைல 

அைடகி�ேறா$. 

நா$ இ#$ Q@சைலகளா' இ�த உலைக அ�� ஞான உலகமாக மா7Cேவா$. 

மத$ இன$ ெமாழி எ�ற ேபத�களினா' த)விரவாத உண��க� ெகா"# 

மனிதைனேய ெகா�C அழி�� ரசி��� ெகா",���$ நிைலயிலி��� 

மனித�கைள வி#பட@ ெச�ேவா$. 
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அவ�களா' உ�வா�க�ப�ட விஷ�த�ைமகைள எ'லா$ இ�த� கா7C 

ம"டல�தி' இ��� அக7ற@ ெச�ேவா$. ��வ ந�ச�திர�தி� அ�� 

உண��கைள� ெப��க� ெப��க அ� ஓ, ஒ#�கிேய வி#$. 

இ�த உண�வி� த�ைம G�ட� G�ட… காைலயி' A8ய?ைடய கா�த ச�தி 
கவ��� அ�த இ�ைள எ'லா$ மா7றிவி#$. இ�த� Hமி-$ Fனிதமா�$… 

Hமி��� அ�� உண��க� ெப��$. 

�� கா�,ய அ�� வழியி' இனி வ�$ ஆ"#கைள மகிR@சி��8யதா�கி 
1.மக8ஷிகளி� அ�� வ�ட�தி' அைனவைர-$ இைண�� வாழ@ ெச�-$ 

ஆ"டாக�$ 

2.பிறவி'லா நிைலெபC$ ஆ"டாக�$ 

3.இ�ைள அக7றி#$ ஆ"டாக�$ 

4.ந9சிைன ெவ�றி#$ ஆ"டாக�$ நா$ உ�வா��ேவா$. 

G�#� தியான�தி� Qல$ நா$ எ#��$ +ய7சிக� இ�த� கா7C ம"டல�தி' 

உ�ள ந@N�த�ைமகைள மா7றி… அ�� உண��கைள� ெப��கி… இ�த உலகி' 

அNர உண��கைள அக7றி#$ ச�தியாக நா$ ெபCேவா$. 

ெம� ஞான�ைத வள��� அ�� ஞான�ைத வள���$ ெம� உலைக “நா$ 

உ�வா��ேவா$…!” 
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“ஒளி நிைல ெபற/><ய த0தி எ'ேலா)/0� உ�4” எ�பைத 

உண3�
வேத ைசவ சி�தா	த� 

  

ைசவ சி�தா�த�தி� உ"ைம நிைல எ�ன…? 

1.ஒளி நிைலயாக ஒளி�வ� அைன��$ ைசவமாக�$ 

2.ைசவ�ைத வள���$ மா7C� த�ைம யா�$ அைசவமாக�$ ஆகி�ற�. 
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3.இ�த உயி� ைசவ$…. உடேலா அைசவ$…! 

4.Hமி அைசவ$… Hமி ெபC$ ஒளிேயா ைசவ$…! 

இ�� இ��தா' தா� ஒளிைய� பா�@சி உ"ைமைய அறிய +,-$. ஆகேவ 

அைசவமான உண�ைவ@ ைசவமா�கி#$ சி�த$ ெகா"# ஒளியி� ஒளியாக ஒளி 
நிைலைய வள��க ேவ"#$. அைசவமான உடலிலி��� அழியா வள� ச�தியான 

ைசைவ�ைத வள��திட' ேவ"#$. 

ஜ)வ பி$ப சDர அைசவ உண�வினா' 

1.ைசவ ஆ�மாைவ எ"ண�தி� சி�த$ ெகா"# 

2.சிவ ச�தி நிைல ெபற@ ெச�ய ேவ"#$. 

அைசவமான உடலிலி��� தா� உய�வான எ"ண�கைள@ சைம��@ ைசவமான 

இ�த உயிரா�மாைவ வள�$ நிைல��� ெகா"# ெச'ல +,-$. 

ஏென�றா' ஜ)வன7ற ஆ�ம உயி�களினா' எ"ண�தி� சைம�F� த�ைம�� 

அைசவ நிைல இ'லாததினா' வள�$ நிைல�� வழியி'ைல. 

1.சைம�க�ப#வ� அைன��$ அைசவ$. 

2.வள�வ� அைன��$ ைசவ$. 

மாC ெகா"# Nழ>$ நிைலயிலி��� ப��தறி-$ ஆ7றலி� சி�த�தினா' 

இ�த உயிரா�மாைவேய ைசவ சி�தமா�கிட' ேவ"#$. 

இ�த� கலியான உலகி' யா$ ெசா'>$ +ைற�ப, தியானி�தா' அ�C 

சி�த�க� மக8ஷிக� க"#ண��த இய7ைகயி� ேப�"ைமகைள அறியலா$. 

அB���� அB மாCப#$ நிைலகைள-$ Hமியி� உ� நிைல ம7ற 

ேகாள�களி� ெசய' +ைறகைள-$ அறி�திடலா$. 

ைசவ�தி� சி�த�தா' த� நிைல உண��� அைன�� நிைலைய-$ அறி-$ அ�த 

அ�� ஞான ச�தி மனிதனாக� பிற�த ஒJெவா� உயிரா�மாவி7�$ உ"#. 

அைத உண���வேத ைசவ சி�தா�த$…! 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

இர"# ேப� ச"ைட ேபா#கிறா�க�… நா$ ேவ,�ைக பா��கி�ேறா$. அைத� 

பா��த�ட� நம��$ ேகாப$ வ�கி�ற�. 
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ஒ�வ� வ>வான நிைலகளி' அ,�கி�றா�. அ, வா�கியவ� “ஐ�ய�ேயா…” 

எ�C அலறி� ெகா"# ெச'கிறா�. “இ�டா… நா� உ�ைன� பா��கி�ேற�..” 

எ�C ேகாபமாக� தா��கி�றா�. 

“இர"ைட-$ பா��த�ட�…” N$மா ேபாகி�றவைன இ�ப, அ,�கி�றாேன 

எ�C ந$ைமயறியாமேல அ�த உண�@சிக� ந$ைம இய��கி�ற�. 

1.அ,ப#பவைன� பா��த�ட� பாச$ வ�கி�ற� 

2.அ,�பவைன� பா��த�ட� க#ைமயாகி�ற�. 

இ�த இர"ைட-$ ேச��� அவ� ேம' �றி ைவ�� ஓ#பவைன நா$ 

பா��க�ப#$ ெபா=� �ணி�� ேபா�… “N$மா ேபாகிறவைன ஏன�பா 

அ,�கி�றா�..?” எ�C ேக�ேபா$. 

ஆனா' அேத சமய�தி' அ,�பவ� +ர�# ஆளாக� ெத8�தா'… “ேக�டா'… 

ந$ைம-$ உைத��வி#வா�” எ�C இ�த உண��கைள எ#��$ ெபா=� 

பயமான உண��க�$ வ�$. 

இ�ப, இர"# நிைல-$ வ�$. 

ஆனா' பய உண�� வ��வி�டா' எ�ன ஆ�$…? அ#�தா7ேபா' யாராவ� 

ேகாபமாக� ேபசினா' “கி#.. கி#…” எ�C ந#�கமா�$. 

ஆக ஏ� ேபNகிறா�க� எத7காக� ேபNகி�றா�க� எ�ற உண�� வரா�. பய 

உண��க� வ�த பி�… ஒ� ெபா�ேள கீேழ வி=��வி�டா' அ�த@ ச�த�தா' 

“அதி�வி� த�ைம ஆகி…” ந$+ைடய சி�தி��$ நிைலைய இழ�க@ ெச��வி#$. 

1.இைத� ேபா�ற நிைலக� எ'லா$ பிறிெதா� உண�வி� இய�க�களாக 

2.இ�ெனா� உடலி' ஏ7கனேவ விைள�த உண��க� “சிவ த?சாக” ந$ைம� 

தா��கி�ற�. 

அைத நா$ மா7ற ேவ"#ம'லவா..,? 

அத7��தா� ச�தி வா��த நிைலைய ��நாத� எம��� ெகா#�தைத உ�களிட$ 

உபேதச வாயிலாக� பதி� ெச�கி�ேறா$. 
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எ�ப,� த)ைமக� வ�கி�ற� எ�ற நிைலகைள ��நாத� உணர@ ெச��… 

ஒJெவா� ச�த��ப�தி>$ அைத மா7றியைம��$ ச�திைய� ெகா#�தா�. 

அவ� கா�,ய அ�� வழியி' உ�க�����$ பதிய@ ெச�� உ�கைள எ'லா$ 

“ஆ-� கால ெம$பராக.., அ�த� ��வ ந�ச�திர��ட� இைண��� ெகா"ேட 

இ��கி�ேற�”. 

ஆக ந)�க� அத� வழி ெகா"# பிறவியி'லா நிைல அைடய +,-$. இ�.. 

“விSB த?N…” 

எ�ப,� F=விலி��� மனிதனாக வ�$ வைரயி>$ இ�த உயி� த)ைமகைள 

ெவ�றி#$ ச�தி ெப7ற மனிதனாக ந$ைம உ�வா�கியேதா மனிதனான பி� ந$ 

உண��கைள ஒளியாக மா7ற ேவ"#$. 

உயி�ட� ஒ�றி ஒளியாக இ���$ அ�த மகா ஞானிகளி� உண��கைள “அ�த 

ஆ-த�ைத” அ,�க, நா$ எ#��� பழ�த' ேவ"#$. 

ச"ைட ேபா#பவ�கைள� பா��த�ட� அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ 

ேபெராளி-$ நா�க� ெபற ேவ"#$ ஈEவரா.., அ� எ�க� உட' +=வ�$ படர 

ேவ"#$ உட>��� ெச>�த ேவ"#$. 

நா$ பா��த ச"ைட ேபா#பவ8� உண�ைவ� க"ணி� க�விழி இ�ேக 

பதிவா��கி�ற�. 

1.அ#�� அேத க"ணி� நிைனைவ நா$ ��வ ந�ச�திர�தி� பா' ெகா"# 

ெச'>$ ெபா=� 

2.அைத அட�கி “இ� ேமேல வ��வி#கி�ற�”. 

ேவதைன�ப�#� ெகா",���$ ஒ� ேநாயாளிைய� பா��கி�ேறா$. “அடடா… 

இ�ப, ஆகிவி�டேத…” எ�C “ேவகமாக” அ�த� பாச$ இய��கி�ற�. 

அ#�த கண$ “ஈEவரா…” எ�C உயி8ட$ ேவ", அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� 

ேபர��$ ேபெராளி-$ நா�க� ெபற ேவ"#$ எ�C இ�த நிைனவிைன� G�, 

“அ�த ேவக�தி� த�ைமைய� தணி��” த)ைமைய ந)�கி#$ வ )8ய�தி� 

த�ைமைய� ெகா"# வ�த' ேவ"#$. 
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��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ நா�க� ெபற ேவ"#$ எ�C 

;க�$ ெபா=� அ�த ேவதைன�ப#$ உண��க� உட>��� பர�வத7� +� 

இைத மா7றிவி#கி�ேறா$. 

அ�த ேநாயாளி உட' +=வ�$ ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ 

படர ேவ"#$, அவ� உட' நல$ ெபற ேவ"#$ அவ� மகிR@சி��8ய 

நிைலகளாக� ெபற ேவ"#$ எ�C இ�ப, மா7றி� ெகா�ள ேவ"#$. 

ச"ைட ேபா#பவ�கைள� பா��தபி� நம��� ெவC�பி� உண��க� வ�$. 

அ�த ெவC�பி� உண��க� வ�தபி� நா$ ஏதாவ� ஒ� கா8ய�ைத@ 

ெசய'ப#�த ேவ"#$ எ�C +ய7சி ெச�-$ ெபா=� சிறி� தைடப�டா' 

ேபா�$. எ�ன ெச�ேவா$…? 

உடேன அ�த� ெபா�ைள� “P�கிெயறி..!” எ�ற இ�த உண�� தா� வ�$. 

அேத மாதி8 ெவC�பான உண��க� வ�$ ெபா=� வ )�,' மைனவி சா�பா# 

எ#�� வர@ சிறி� ேநரமானா' ேபா�$. ந) எ�ெபா=� பா��தா>$ “இ�ப,�தா� 

ெச�� ெகா",��கி�றா�…” எ�ற நிைலயி' ெவC��� ேபN$ நிைல 

வ��வி#$. 

ெபாCைம எ�ற நிைலைய மா7றி அைத இழ�க@ ெச��வி#$. இைதெய'லா$ 

மா7றேவ"#$ அ'லவா…? 
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பிறவி/ கடைல நF	தி/ கைர ேச3	த 0) அ)ைள* ெப�Iக#… நFIக:� 

கைர ேச)Iக# 

  

ந$ உட' பல ேகா, உண��க� ேச���� ேகா,�கைரயாக வ�த�. மனித உடலி� 

த�ைம உ�வான� – இ� சிவ த?N. 
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ஆனா' வாR�ைகயி' எ�ேபாெத'லா$ த)ைமக� வ�கி�றேதா அ�த� த)ைமக� 

உ�Fகா� ��வ ந�ச�திர�தி� அ�� ச�திகைள@ ேச���@ ேச��� அைத� 

தணி�த' ேவ"#$. 

1.இ�ப,� தணி��� ெகா"# வ�ேதா$ எ�றா' அ� வ>�ெபCகி�ற�… 

2.விSB த?Nவாக மாCகி�ற�. 

ஒJெவா�றி>$ அ=�ைக ந)��$ நிைலகளாக… ந$ வாR�ைகயி' எ�தைன 

விதமான உண�ைவ எ#��� ெகா"#�ளேமா அ� அைன�தி>$ அ�� 

உண��க� ேச��க�ப�#� த)ைமகைள அக7றி#$ த�ைமயாக வ�$ ேபா� 

த?N�ேகா,..! 

ஆகேவ உயி� எ�ற நிைலக� வர�ப#$ ெபா=� நம��� இ���$ ேகா, உண�� 

உண��கைள-$ உயி�ட� ஒ�றி#$ ேபா� ஒ�C…! அ� தா� த?N�ேகா, 

எ�C GCகி�றன�. 

அதாவ�… நம� வாR�ைகயி' வ�$ ��ப�க�… ச�கட�க�… சலி�Fக�… 

ெவC�Fக�… பாச�தா' கவ��த பல விஷ� த�ைமயான உண��க�… 

இைவகைள நம��� விடாதப, 

1.அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண�� ெகா"# தணி�தி#$ உண�வி� 

த�ைமயாக வ�$ ெபா=� “ேகா, ஆகி�ற�…” 

2.பைகைம இ'லாத நிைலயி' “ஒ�றாகி�ற�…” 

அதனா'தா� இராேமEவர�தி' இராம� தன� நிைலக� ெகா"# மணைல� 

(த� மனைத) �வி��� Hஜி�தா� த?N�ேகா,… இராமலி�க$…! எ�C 

கா�,-�ளா�க�. 

ஆைகயினா' இ�த உடைல வி�#@ ெச'வத7� +� நா$ எைத எ'லா$ 

ஒ�றாக@ ேச��க ேவ"#$…? 

ஆறாவ� அறி� ெகா"# ஏழாவ� நிைல ஒளியாக அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� 

உண�ைவ@ ேச���� ெகா"ேட வர�ப#$ ேபா� அத� வழி அ�ேக அைழ��@ 

ெச'கிற�. அ#�� நா$ “பிறவி இ'ைல” எ�ற நிைலைய அைடகி�ேறா$. 

எ�த நிைல ஆனா>$ இத� உண�வி� வழி�ப, நா$ ெசய'ப#வேத மனிதனி� 

கைடசி நிைல. அைத அைடய@ ெச�வத7காக� தா� அ�� வா�காக இ�ெபா=� 

ெகா#��� பதிவா�கிேனா$. ��வ ந�ச�திர��ட� இைண-$ப, ெச�கி�ேறா$. 
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��நாத� என�� எ�ப, அ�த அ�$ெப�$ ச�திைய� ெகா#�தாேரா அேத ேபா�C 

உ�கைள அ��� ��வ ந�ச�திர�தி� ஆ-� ெம$பராக ஆ��கி�ேறா$. பிறவி 
இ'லா நிைல அைடய உ�க���� அ�த அ�� ச�திைய� பதி�கி�ேறா$. 

��நாத� என�� எ�ப, உபேதசி�தாேரா உ�க���� அ�த உண�வி� 

ஞான�ைத� பதி�� இ�த கா7C��� பரவி வ�$ அ�� ஞானிகளி� உண�ைவ 

;கர@ ெசா'கிேறா$. 

உ�க� வாR�ைகயி' இ�ைள அக7றி ெம� ஞான�தி� உண�ைவ� ெபற… அ�� 

உண��கைள� ெபற… உ�க���� பிரா��தி�கிேற�. 

1.என� F�வ ம�திைய எ"ணி ஈEவரா… எ�C எ"ணி இ��க� 

2.உ�க� உயிைர ஈசனாக மதி-�க� 

3.ஈEவரா எ�C ெசா'>$ ெபா=� உ�க� உயிைர நிைன�� க"களி' 

(க"கைள� திற��) எ� F�வ ம�திைய எ"B�க� 

4.��நாத� கா�,ய அ�� வழியி' இ�ேநர$ வைர அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� 

அைண�பிேல ெச�ேற� 

5.அத� உண�ைவ என��� கவ�கி�ேற� 

6.என� F�வ ம�தியி' ந)�க� எ"B$ ெபா=� “நா$ அைனவ�$ ஒ�றாக 

இைண�� ெச'கி�ேறா$…” 

கடலிேல ந)��$ ெபா=� ந)�தி� கைர ேச��த ஒ�வைர� பி�ப7றி@ ெச�றா' 

அத� வழி நா+$ கைர ேசரலா$. இைத� ேபா�C 

1.பிறவி� கடலி' ந)�தி@ ெச�C ஒளியான நம� ��வி� உண�� ெகா"# 

2.அவ� கா�,ய அ�� வழியி' ந)�க� எ�ைன உ7C� பா���$ ெபா=� அைத 

ந)�க� காணலா$. 

அகEதிய� ��வனாகி… ��வ ந�ச�திரமாக ஆன அதனி�C ெவளி வ�$ 

ேபர��$ ேபெராளி-$ நா�க� ெபற அ��வா� ஈEவரா எ�C உ�க� உயிரான 

ஈசனிட$ F�வ ம�தியி' ஏ�கி� தியானி-�க�. 

��நாத� கா�, அ�� வழியி'… 

1.எ�?ைடய நிைன�க� க"ணி� நிைன� உயி8� நிைன�$ ந�ச�திர�தி� 

பா' ெச'கி�ற� 

2.ந)�க�$ இ�ெபா=� எ� உயிைர� F�வ ம�தியி' எ"ணி� பா��க� 
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3.பா��� அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ ெபற ேவ"#$ 

எ�C ஏ�கி இ��க�. 

இ�ெபா=� உ�க���� அ�$ ெப�$ ச�திைய� ெப�$ த�தி ெபCகி�ற)�க�… 

1.அ�� உண��கைள� G�,ய� 

2.அ�� உண�@சிகைள ஈ��த�…! 

ஆகேவ அ�ைள� ெபC$ த�திைய ஏ7ப#��$ ேநர�தி' ந)�க� ��வ 

ந�ச�திர�தி� அ�� ச�திைய� கவ��� உ�க���� உ�வா���க�. 
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உயி3 0)ைவ� “ைசவ சி�தமா/க ேவ�4�” 

  

ஒ�ைற ஒ�C அழி���தா� ஒ�C வள�கி�ற�. ைசவ�தி7� எதி��பத$ 

ஒ�C"#. ஏென�றா' அழி-$ மாC ெகா"ட நிைல இ'லாவி�டா' 

“வள��பி7ேக வழியி'ைல…!” 



188 

 

ஜ)வ ஆ�ம உட>$ ஒJெவா� அB வள��F +ைற-$ இர"#$ ஒ�றாகி 
வள�$ த�ைமயி' உட' பி$ப�க� அைன��ேம அைசவ$ தா�. 

1.இ�த உட' எ�ற ேகாள�தி' நா$ உ�ெகா��$ உண�$ 

2.எ"ண�தா' எ#��$ உண��$ இர"#$ சைம�க�ப#$ ெபா=� அB� 

த�ைமயாக மாCகிற� 

3.அ� அைன��$ ைசவ�தி7� எதி� நிைல அைசவமாகி�ற�. 

ஆதி ச�தியி� பைட�Fக� அைன��$ 

1.அமில$ ஆ" ச�தியாக�$ 

2.திட$ ெகா"# ெசய'ப#$ ஜ)வ ச�தி ெபCவ� ெப" ச�தியாக�$ 

3.சிவ ச�தி வள��பான ஆதிQல$ (விநாயக�) +த' உண�� நிைல ெகா"# 

வழி� ெதாட� வள�கி�ற�. 

அ"ட ேகாள�க� அைன�தி>ேம – தா� எ#��$ அ'ல� தன��� ேச�$ 

நிைல�ெகா�ப ெதாட8� ெசய' நிைல வள�கி�ற�. வள��பி� வள� த�ைமயி' 

எ#�க�G,ய ஒலி�ெகா�ப ஒளி� த�ைம ெபCகி�ற�. 

ஒளியி� வள��பி' ஒலி ஒளி Nழ7சியி'… ஒ�றி� ெதாட� ெகா"# 

ஒJெவா�றி� ேமாதலி' பலவாகி… தா� எ#��$ எ"ண�தி7ெகா�ப 

வழி�ப#��$ வள�@சியி' “உய�� நிைல ெகா"டவ� தா� மனித�…!” 

மனித உட>��� “ைசவமான எ"ண�ைத… அ�த@ சி�த�ைத வள���$ 

ஞானமாக… அைத வள���$ நிைல��@ “ைசவ சி�த$” வளர ேவ"#$. 

1.ைசவ$ எ�றா' வள��F 

2.சி�த$ எ�றா' உ"ைமயி� உய�� நிைல 

ஆகேவ உய�ைவ வள���$ ைசவ சி�தமாக எ"ண�ைத� ப��தறி-$ வழி 
+ைற�� வள���� ெகா�ள ேவ"#$. 

உட' எ�ற ேகாள�தி' 

1.எ"ண�தி' எ#��$ உண�ைவ ந7�ண@ சைம�பா�கி 
2.உட' ேகாள�தி' உயி� ��ைவ@ ைசவ சி�தமா�கி 
3,ெம� ஒளிைய� ெபC$ நிைலயாக� த� ஆ�ம ேஜாதிைய ஒளியா�க ேவ"#$. 
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சலி�F ேசா�� ேகாப$ அதி காம$ ெவறி �ேராத$ இ�த இ@ைசயி' உண��க�$ 

எ"ண�க�$ G#$ ெபா=� உடலி� ஒJெவா� அ�க அைவய�க�$ உட' 

அB�க� ஒJெவா�C$ 

1.த� ைசவ சி�த�ைத வள��காம' அைசவ�தி� அழி� நிைல��@ ெச'கிற�. 

2.ஆகேவ சDர உண�வி' எ#��$ த)ய �ண�தா' த� சி�த�ைத அழி��$ 

த�ைம��@ ெச'ல� Gடா�. 

அ�F பாச$ ப8� வ )ர$ ஞான$ சா�த$ எ�ற ந7�ண�க� ெகா"# வள�$ வழி� 

ெதாட8' சி�தமாகி மக8ஷிக� ஞானிக� ெவளி�ப#��$ ஒளி ச�திகைள ஆ�ம 

��ைவ வள���$ ெதாட�ட� ெசய'ப#�தினா' 

1.ஒளி நிைல��@ ெச�C வள���$ வழி� ெதாட8' 

2.ைசவ சி�த ச�திய உ"ைமைய 

3.ஆதி ச�தியி� சிவ ச�தியாக 

4.ஆ�ம ஒளி உய�$ வழி�� உய�� ெகா�ள +,-$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

இ�ைறய உலகி' நிைறய� ேப� ஆைசயி' சி�கி ஏமா7ற�ப�#� 

ெகா"#�ளா�க�. ஆைசகைள ஊ�, மய�க@ ெச�� வா� ேபசா� Q#$ப, 

ஆ�கிவி#கி�றன�. 

இ�ைறய வி9ஞான உலகி' எJவளேவா +�ேன7ற$ அைட�தி��தா>$ 

“ஏமா7ற$ தா� வ�கி�ற�…” கSட$ அதிகமாகி�ற�…! ஏமாறி� 

ெகா"ேடயி��கி�ேறா$. 

ந)�க� வயலி' விைதைய விைத��வி�#� ேபா� ேஜாதிட8ட$ ேக�கிற)�க�. 

அவ�… நிைறய ெவ�ளாைம “ெகா�#$” எ�C ெசா'கிறா�. 

ேக�#வி�# வ )�,' உ�கா��� ெகா"டா'… “எ�ன ெகா�#$…?” 

த8�திர�ைத�தா� ெகா�#$. ெச,க� அைன��$ ப�#� ேபா�$. 

ஏென�றா' த� பிைழ�பி7காக ஆைச வா��ைதகைள@ ெசா'லி நம��� 

ஆைசைய ஊ�, அத� வழியி' அவ�க� வாRகி�றன�. 

ஜாதகேமா ம�திர த�திர$ ெச�பவ�கைளேயா ம7றைவகைளேயா பா��தபி� 

உ�க��� இ�த� தடைவ “அேமாகமான விைள@ச'… அ� அ�ப, வ�$… இ�ப, 

வ�$” எ�C ெசா'லியபி�… அ�ப,ேய வ�� ேபசாம' இ��க�. 
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ெவ�ளாைம வ�மா… எ�C பா��கலா$..! 

இ�ெவ'லா$ எ�ன எ�றா'.. 

1.ந$+ைடய ஆைச ெகா"# ந$ைம� திைர மைறவா�கி உ"ைமைய மைற�க@ 

ெச�-$ நிைலக� தா�. 

2.அ�த ஆைசயிேலேய தவR�� கைடசியி' “ஒ�C$ கிைட�கவி'ைலேய…!” 

எ�C ேவதைன தா� வ�$. 

ேவதைனக� அதிகமாகிவி�டா' இ�த உடலிேல க#$ விைள�களாகி இ�த மனித 

உடைலேய இழ�க@ ெச�� அ#�� விஷமான ெஜ���களாக� பிற��$ 

ச�த��ப�ைத உ�வா�கிவி#கி�ற� ந$ உயி�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளிலி��� வி#ப#வத7��தா�… “அJவள� ெப8ய 

ச�திைய” உ�க���� இ�த உபேதச வாயிலாக ஊ�#கி�ேறா$. 

ந)�க� இைத வள���� ெகா"^�க� எ�றா' “உ�கைள� கா�க… உ�க� 

எ"ண$” அ� உத�$. 

ந)�க� ஒ�Cேம ெச�ய ேவ",யதி'ைல… “ெம�ஞானிகளி� ஞான 

வி���கைள” உ�களிட$ 8�கா�# (பதி�) ெச�கி�ேறா$… அJவள� தா�…! 

ஒ� விைதைய� ெகா"# Hமியி' விைத��வி�டா' அ� எ�ன ெச�கி�ற�…? 

அ�த வி�தி� த�ைம எ�ேவா Hமியி� �ைண ெகா"# “த� தா�@ ெச,யி� 

ச�ைத எ#�� ;க���… மள… மள..” எ�C வளர� ெதாட��கி�ற�. 

அதிேல எ�ெத�த ேநர�தி' எ�ன ப�வேமா அதிேல உரேமா ம��ேதா ம7றேதா 

அைத� ேபாட ேவ"#$ எ�றா' அைத@ ச8யாக� ேபா�# வி�டா' நி@சய$ 

ந�றாக விைளகி�ற�. அ�த� பலைன� ெகா#�கி�ற�. 

அைத� ேபா�C தா�.. உ�க���� ப�வ$ யா$ எ�ன ெசா'கிேறா$…? 

“கSட$ வ�$ ெபா=�… அ�த� கSட�ைத வி�#வி#�க�…” அ�த அ�� 

ஒளிைய� ெபற ேவ"#$ எ�ற இ�த உண�ைவ எ#�க�. 
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பல வைககளி>$ தி�$ப� தி�$ப உ�க���� அ�த ெம�ஞானிகளி� 

வி���கைள ஊ�றி� ெகா"ேடயி��கி�ேறா$ அ'லவா. 

அ�ப, ஊ�றி இ���$ ெபா=�… “அத7�” அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� 

ேபெராளி நா�க� ெபற ேவ"#$ எ� எ�க� உட' +=வ�$ படர ேவ"#$ 

எ�C இ�த உர�ைத� ெகா#��� ெகா"ேட வா��க�. 

அ� ேபா�$. 

இ�ப,@ ெச�� ெகா"ேட வ�ேதா$ எ�றா' உ�க� உடலி' “ஊRவிைன எ�ற 

வி��” வள�@சி அைட�� ெகா"ேட வ�$. உ�க���� அ�த� பல� கிைட��$. 

வாR�ைகயி' வ�$ த)ைமகளிலி��� வி#பட�G,ய ஞான$ த�னாேல வ�$. 

மன பல+$ மன ைத8ய+$ கிைட��$. உ�க� வாR�ைகயி' வ�$ எ�தைகய 

இ�� AR�த நிைலகளிலி���$ வி#ப�# மகிR�� வா=$ அ�� ச�தி 
ெபCவ )�க�. 
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கணவ� மைனவி/0# “ப;�…” எ*ப< இ)/க ேவ�4�…? 

  

�#$ப�தி' ச9சல$ எ�C உண�� வ�� வி�டா' கணவ� மீ� ப7றாக 

இ���$ மைனவி கணவ� ெவளிேய ெச'ல�ப#$ ெபா=� அவ�ைடய ெதாழி' 

எ�ப, இ��கி�றேதா…? அ�ேக எ�ன நட�கி�றேதா ஏ� நட�கி�றேதா…? எ�C 

மைனவி அ,�க, எ"ணினா' இேத உண�@சிக� கணவ���� P"ட�ப�# 

அ�ேக சி�தைனய7ற ெசய'களாகி… பைகைம ஆகி… ெதாழி' ெச�-$ 

இட�களி' த)ைமக� வ�கி�ற�. 

கணவ� மைனவி��� இ� ேபா�C வ�கி�ற�. இைத� த#�க மைனவி எ�ப, 

எ"ண ேவ"#$…? 
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��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ எ#��� த� உடலி' மைனவி அைத 

வ>வா�கி� ெகா"# அ�த அ�� ச�திைய� கணவ?��� பா�@ச ேவ"#$. 

1.அவ��� அ�த ஊ�கமான நிைல கிைட�க ேவ"#$ 

2.அவ� ெசா'>$ ெசய>$ Fனித$ ெபற ேவ"#$ 

3.அவ� பா��பவ��ெக'லா$ ந'ல உண��க� கிைட�க ேவ"#$ எ�ற இ�த 

உண��கைள� பர�பி� பழ�த' ேவ"#$ 

கணவ� மீ� ப7C இ��பி?$ அவ� உய��த நிைல ெபற ேவ"#$ எ�C 

ஒJெவா� ெநா,யி>$ எ"B$ ெபா=� அவ��� வர�G,ய த)ைமயி' 

இ��� மீ�க +,-$. கணவ?��� த)ைம வரா� மைனவி கா��� ெகா�ள 

+,-$. 

ஆகேவ… ��வ ந�ச�திர$ ெவளி�ப#��$ அ�� உண��கைள காைல ��வ 

தியான�தி' இர"# ேப�ேம எ#�� அ�த@ ச�தி வா��த நிைலகைள 

இைண��� பழக ேவ"#$. 

��வ ந�ச�திர�தி� உண�விைன ;க��� ேப8�ப$ ெபC$ உண�வாக� ெப7C 

இ�த� பிறவியி' பிறவியி'லா நிைல அைடய ேவ"#$. 

ேநாயாளிைய உ7C� பா��� ேநாைய அறி�� ெகா�கி�ேறா$. இ��தா>$ அ�த 

உண�� நம��� இய�காதப, அைத அட�கி� ��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ 

நா$ ெபற ேவ"#$ எ�C எ"Bத' ேவ"#$. 

ேநாயாளிைய நா$ பா��க�ப#$ ெபா=� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள நா$ 

எ"ணி எ#�தா' அ� விSB த?N. 

ேநாயாளி அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ச�தி ெபற ேவ"#$ எ�C பிரா��தி�� 

வி�டா' இ�த உண��க� அ�ேக உ�வாகி�ற�. அவ� உட' நல$ ெபC$ 

ச�த��ப+$ உ�வாகிற�. 

இ�தைகய வ'லைம ெப7ற ச�தியாக வர ேவ"#$ எ�றா' காைலயி' கணவ� 

மைனவி இ�வ�ேம அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ஆ7றைல� ெப7C 

1.எ�க� உட' +=வ�$ அ� படர ேவ"#$ 

2.எ�க� இர�த நாள�களி' அ�த@ ச�தி கல�க ேவ"#$ 

3.எ�க� உடலி' உ�ள ஜ)வா�மா ஜ)வB�க� அைன��$ அ�த@ ச�தி ெபற 

ேவ"#$ எ�C Nவாசி�க ேவ"#$ 
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4.;க�$ அ�த உண��க� எ'லா$ உயி8� இய�க�தி' ஒ�றி அ� 

பிரணவமாகி�ற� (ஜ)வ� ெபCகிற�) 

5.உயிரான ஈசனிட$ ப�ட பி� ஓ…! எ�C உண�@சிகளாக மாறி இர�தநாள�களி' 

கல�கி�ற� 

6.��வ ந�ச�திர�தி� உண�@சிக� உடலி>�ள அB�களிேல படர�ப#$ 

ெபா=� த)ய அB�க� ஒ#��கி�ற�. 

ஆனா' அேத சமய�தி' த)ய அB�கைள ;க��தா' அத� உண�@சி ெகா"# 

இய�க�ப�# ந'ல அB�க� ெசயல7றதாகி�ற�… நா$ ேசா�வைடகி�ேறா$… 

ச9சல�ப#கி�ேறா$…! இ�த உண�� அதிக8�தா' உடலி' மா7றேம (வலிேயா 

ேநாேயா) வ�கி�ற�. 

ஆகேவ கணவ� மைனவி-$ ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி ெபற 

ேவ"#$ எ�C இ� உண��$ ஒ�றாகி வி�டா' மிக@ ச�தி வா��ததாக 

மாCகி�ற�. இ�த உண�வி� த�ைமைய வள���� ெகா���க�. 

க'யாண$ ஆகிவி�டா' மைனவிைய� க"டப,� தி�#வ�$… உைத�ப�$… 

ேபா�ற நிைலயி' சில� இ��பா�க�. 

அேத சமய�தி' ெப"க�$ கணவ� ெசய' பி,�கவி'ைல எ�றா' அவைர@ 

சாபமி#$ நிைலக��ேக வ�கி�றா�க�. 

இ� ேபா�ற நிைலகளி' இ�வ�$ ெசய'ப�டா' மனிதனாக இ��க�G,ய 

நிைலயிைன� பி8�க�ப�# 

1.எதனி� விஷ�தி� த�ைம இ�வ�����$ கல�தேதா அத7��த�க அ#�� 

த)ைமயான உட'க���� தா� ெச'ல ேந�$. 

2.அ#�� மனித உ�� ெப�$ த�திைய இழ�� வி#கி�ேறா$ 

3.நரக ேலாக�ைத@ ச�தி��$ நிைலேய வ�கி�ற�. 

இ� ேபா�ற நிைலயிலி��� வி#பட �#$ப�தி' கணவ� மைனவி 
ஒJெவா�வ�$ நம� ��நாத� கா�,ய அ�� வழியி' ��வ ந�ச�திர�தி� 

ேபர�ைள� ெபC�க�. 

வசிSட�$ அ��ததி ேபா�C கணவ� மைனவி ஒ�றி வாR�� ஒ�வைர ஒ�வ� 

மதி�� நட�� அ�த அ�� உண�� ெபற ேவ"#$ எ�C எ"B�க�. 
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ஆனா' ப7C ெகா"ட நிைலயி' ேவதைனைய@ ேச��� வி�டா' அ�த ேவதைன 

உ�வா�க�ப#$ ெபா=� இ�ேக இ�வ�����$ ேநாயாக மாCகி�ற� 

அதாவ� 

1.”ெவளியிேல என�� இைட9ச'…” எ�C கணவ� மைனவியிட$ ெசா'ல�ப#$ 

ெபா=� 

2..அைத ஏ7C மீ"#$ தி��பி ெகா#��$ நிைலயாக ஆ" ெப" எ�ற நிைலயி' 

“ேநாேய…” இ�ேக ஜ)வ� ெபCகி�ற� 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி கணவ� ெபற ேவ"#$… எ�C 

மைனவி-$ மைனவி ெபற ேவ"#$ எ�C கணவ?$ இைண�� வி�டா'… 

அ� மிக�$ உய��த ச�தியாக இ�ேக ஜ)வ� ெபCகி�ற�. 

அைத� தா� கணவ?$ மைனவி-$ உ�� ெபற@ ெச�ய ேவ"#$. 



197 

 

 

பரணி நBச�திர�தி� ச/தி 
  

1.த�ைனேய தா� அறி�� உண�$ ெசய'பா�,' 

2,அ"ட�ைதேய அறி�� ெகா",#$ அ�த� திறனி' 

3.இ�த� பி"ட�ைத-$ அறி�� ெகா�ள மனித மன ஞான எ"ண வழி@ ெசய' 
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+ைறயி� +ய7சிேய 

4.மக8ஷிக� அ�� உண��ட� ஒ�றி ச�தியளி��@ ச�தி ெப7றி#$ A�சம�தி' 

5.த� ஆ�மா வ )8ய வள�@சி ெப7C உய� ஞான$ ெகா",#$ ப��வ�தி7� 

6.இ�த@ சDர�தி� (எ>$Fக�) Qல$ ேசமி��$ ேசமி�F அவசியமா�$. 

மக8ஷிகளி� ஆ7றைல ஈ���@ ெசய' ெகா��$ உட' உC�Fகளி' 

“எ>$Fகளி� அமில �ண ச�தி வள�@சியி� +தி��…!” ஒ� பா�கா�F� 

கவசமாக@ ெசய'ப#கி�ற�. 

பிராணிகளி' ஊ�வனவாக இ���$ ந�ைத, ஆைம, சி�பி, ச�� இ�தைகய உயி�� 

ெதாைகக� தன� உயி�@ ச�தி வள�@சி�� ஆ-�கால$ எ�ப, உ�ள�…? 

உ�வி� ெசய' சிC வ,வி' இ���$ ச�� 

1.ஆயிர�கண�கான ஆ"#க� ந)8� ச�தியி' வள�கிற�. 

2.த� வள�@சி��க�த Nவாச அமில �ண� த�ைமகைள ஆகாரமாக ஈ��தி#$ 

நிைலயி' 

3.”பரணி ந�ச�திர�தி�…” ச�திைய-$ ேசமி�� வள�@சி�ப#�தி� ெகா�கி�றன. 

மனித உட' வள�@சி தாயி� க�விேல உ�� ெகா��$ நிைலயி' சDரமாகி 
ெவளியி' வ�� த� வாR�ைகயி' உலேகாதய நைட +ைற�� ஆ7ற' 

ெகா",#$ ப��வேம தாயி� க�வி' சிNவாக இ���$ ெபா=� ெபC$ “பரணி 
ந�ச�திர�தி�…” ஆதி�க வ>வி� Qல$ கிைட��$ எ>$Fகளி� வள�@சி தா�. 

ஆகேவ உயி� ச�தியி� வ>��� வ>� ெகா",#$ ேசமி�பாக� பரணி 
ந�ச�திர�தி� அமில �ண ஆதி�க எ>$Fகளி' ச�தாக� ேபரா7ற' ெகா",#$ 

ப��வ�ைத உண��� ெகா�ள ேவ"#$. 

1.நா� (ஈEவரப�ட�) N�,� கா�#$ இ�த� தியான வள��பி� Qல$ 

2.எ>$பி� வ )8ய �ண வி8ய�ைத உண��� 

3.N"ண$ எ�றி�ட அமில �ண�க� அட�� ெகா"# 

4.த� வள�@சியி� சிற�பிட�ைத� ெபC$ ெபா=� 

5.இ�ப�திேய= ந�ச�திர�களி� ஒளிைய-$ ேசமி��$ ச�தியாக அ�த 

எ>$Fக� ெசய'ப#$. 

சDர$ த� விைன�பயைன அ?பவி��$ ெபா=� உட' நல$ ��றி… உயி�@ 

ச�தி இ�த� G�,ைன வி�#� பற��$ ெபா=�… “சDர$ அ?பவி��$ 
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��ப�க��� யா� Qல காரண$…?” ேவதைன�படாம' எ�ப, உடைல வி�#� 

பி8வ�…? 

1.ந$ைம நா$ உண��� ெகா"# 

2.ந'விைன� பயனாக ஆ�க@ ெசய>��"டான எ"ண$ ெகா"# ெசய'ப#$ 

ெபா=� 

3.உடலி' உ�ள எ>$Fக� மக8ஷிக� ெப7ற ஒளி கா�த@ ேசமி�ைப� 

ெப7றி���$ ெபா=� 

4.Qலாதார$ ெதாட�கி எ=$ வ )8ய@ ச�தி +��� த"#வட$ வழி�ேபா�� 

ெந7றி� ெபா�ைட அBகி� தா�கி 
5.உயி� பறி��$ அ�த@ ெசயைல@ சDர அவEைத இ�றி எ�தவித� தட�க>$ 

இ�றி உயிைர ெவளிேய7றலா$. 

6.ஞானிக� கபால$ Qல$ த� உயி� ச�திைய ெவளிேய7Cவ�. 

மனித உடைல அவEைதயிலி��� கா�பைவக� எ>$Fகளி� ெதாட�ேப…! 

இ��தா>$ அ�த எ>$Fகளி' +7றிய ேநா� இ��தா' சDர�தி' 

�ைற�ப�,���$. 

பரணியி� அமில �ண�ைத ெகா�கணவ மாமக8ஷிைய எ"ணி ஈ���� 

தியானி�பத� Qல$ அைத@ ெசாEத�ப#�த +,-$. 

1.பரணி ந�ச�திர�ைத எ"ணி ஈ��தி#$ ெபா=ேத 

2.இ�த� ெதாட8ைன வழி கா�,ய ெகா�கணவ மாமக8ஷிைய-$ எ"ணி 
3.சDர� க�டைள� ேக�திர�தி' ெசய' ெகா",#$ கா��திைக ந�ச�திர�ைத-$ 

எ"ணி 
4.ரச Qல அமில@ N�கிரைன-$ (வியாழ�) எ"ணி 
5.இ�த +�ெதாடைர-$ A8ய@ சைம�Fட� ெப7றி�டா' எ>$Fகளி� வ>� 

G#$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

யா$ உபேதசி��$ உண��கைள� ப,��$ சமய�தி' பல உண��ட� 

இ��பா�க�. 

1.எ� �#$ப�தி' கSட$,.., 

2.எ� �#$ப�தி' ெதா'ைல.., 

3.எ� �#$ப�தி' ச"ைட.., 



200 

 

4.எ� ைபயனி� நிைலக� இ�ப,.., 

5.நா� கட� ெகா#�தவ� ஏமா7Cகி�றா�.., 

6.அவ� தரேவ +,யா� எ�கிறா�.., 

7.எ� உட' நிைல ச8யி'ைல.., 

8.எ� �#$ப�தி' எ�ைன எ'ேலா�$ எதி��கிறா�க� எ�C 

9.இ�ப,� பல சி�க'களி� உண�� ெகா"# தா� இைத� ப,�கி�ேறா$. 

எ$+ைடய அ��ஞான உபேதச�கைள� ப,��$ ேநர$ அ�த மாதி8 

அB�களானா' அ�த அBெவ'லா$ த� உணவாக எைத� ேக��$…? 

எவ� ேம' பைகைம ெகா"# சி�க'க� ஆகி இ�த உண�வி� த�ைம அBவாக 

ஆனேதா… “அ� அ�…” த� உண�@சிகைள உ��$. 

உபேதசி��$ உண�ைவ எ#�கவிடா�… “அ� உ�தி� தைட�ப#��$”. “ந'ல 

உ"ைமகைள� ெபற +,யாதப,… தைட�ப#�தி� ெகா",���$…” 

தைட�ப#��$ நிைலகளிலி��� ந)�க� வி#பட ேவ"#$… “எ�ப,-$ ந)�க� 

அதிலி��� மீ",ட ேவ"#$” எ�C தா� வலிைமயான உண�� ெகா"# 

“உ�க� கவன�ைத இ�ேக தி��பி” அ�� உண�� ெகா"# உ�க���� பதி� 

ெச�� ெகா"#�ேளா$. 

அ�த ெம�ஞானிகளி� உண��க� உ�க���� “அB�களாக விைள��” 

பைகைமய7ற உண��க� உ�க� உடலிேல விைளய ேவ"#$ எ�ற நிைல�� 

உபேதசி�கி�ேறா$. 

உ�க� பா�ைவ பைகைமைய உ�Fகா� த#��$ நிைலயாக வர ேவ"#$ 

எ�C$… “உ�க� பா�ைவ” எ�ேக பைகைம உ�வாகி�றேதா “அ�ேகேய… அைத 

அட�கி#$ ச�தி” ெபற ேவ"#$ எ�ற நிைல��� ெகா"# வ�கி�ேறா$. 

பைகைம எ�றா' விஷ� த�ைம ெகா"ட வி9ஞான அறிவா' ெவளி�ப#�திய 

உண��க� “எ�தைனேயா… எ�தைனேயா” நம�� +� ச�த��ப�தா' வ�� 

ெகா"ேட இ��கி�ற�. 

அ�தைகய த)ைம ெச�-$ நிைலகைள நா$ காண ேந�கி�ற�. ெசவி வழி 
ேக�க�$ ேந�கி�ற�. 
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இைத� ேபால “ெசவி ெகா"# ேக�#ண��த உண��க� உட>��� பதிவாகி… 

க" வழி ெகா"# ;க��தறி��…” அத� வழி வாR�ைகைய வாR�� 

ெகா",���$ நா$… இய7ைகயி� ெசயலா�க�களிலி��� “ந$ைம எ�ப, 

மீ�,� ெகா�ள ேவ"#$..?” எ�பைத�தா� ��நாத� கா�,ய வழிகளி' 

உண��தி� ெகா"# வ�கி�ேறா$. 

A8ய� எJவாC த� உண�வி� த�ைம ெகா"# ம7றைவகைள 

வள��கி�றேதா அைத� ேபா�C ��நாத� நா$ எ'ேலா�$ அ�� ஞான$ ெபற 

ேவ"#$ எ�ற ஆைசயி' வள��கி�றா�. 

அவ� இ�C A8யனாக இ��கி�றா�. அகEதிய� ெப7ற உ"ைமகைள அவ� 

க"டா�. அவ� வாR�ைகயி' அறி��ண��தா�. அவ� வழியி' அவ� க"ட 

உ"ைம-$ அத� உண�ைவ என��� பதிய@ ெச�தா�. 

“பதி�த உண��கைள…” மீ"#$ நிைன� ெகா"ேட�. அைத ;க�$… அறி-$… 

ச�த��ப�ைத என��� உ�வா�கினா�. 

அத� உண�வி� த�ைம ெப��$ நிைலகளி'… “அவ� கவ��� ெகா"ட 

உ"ைமக�… அவ� ெவளி�ப#திய உண��க� எ�ேவா” அைத நா� ப�கிேன�. 

என��� அ�த அBவி� த�ைமைய உ�வா�கினா�. அ� அBவான பி� த� 

உண��காக ஏ��கி�ற�. அ�த உண�@சிகைள உ��கி�ற�. 

உண�ைவ அறிகி�ேற�. “அைதேய” இ�ேக உ�களிட$ ெசா' வ,வி' 

ெவளி�ப#��கி�ேற�. 

அைத� ேக��$ ெபா=�$… ப,��$ ெபா=�$ உ�க���� அ�த 

உண�@சிகைள உ��கி�ற�. இைத உ�க���� அBவாக மா7றிவி�டா' 

ெதளி�த மன$ வ�$. 

ஏ7C� ெகா��$ ப"F… உ�க��� ேவ"#$. 

ஆனா' “கதைவ அைட�� வி�டா'..,! எ�ன ெச�-$…? யா$ உணைவ� 

ெகா#�தா' அைத ந)�க� உ�ெகா"டா' தாேன உ�க���� அ� ச�தாக 

மாC$. 
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யா$ பதி� ெச�-$ அ�த ஞான வி���க��� ��வ ந�ச�திர�தி� 

உண��கைள உரமாக ஏ7C�க�. 
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)வ நBச�திர�தி� உண3ைவ உரமாக/ ெகா4�தா' தா� ஞான�ைத* 

ெப)/க E<D� 

  

ெத�விேல சா�கைட இ��கி�ற�… வ )�,ேலா… ெதாழிலிேலா… “மி��த 

கSட$…” எ�ற எ"ண�தி' இ���$ ெபா=� ந$+ைடய உண��க� சா�கைட 

நா7ற�ைத எ#��@ சா�பி#$ (ந$ைம அறியாமேல). 
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ஆனா' யா$ ெசா�ன +ைற�ப, தியான$ அதிகமாக இ��பவ�கைள� பா��க�. 

அவ�க���@ சா�கைட நா7றேம ெப�$ப�தி ெத8யா�. 

1.சா�கைட அ�கிேல இ��தா>$ Gட… அ�த உண��கைள ;கரவிடா� 

2.எ#��� ெகா"ட தியான$ அைத� த#��$… உ�க� அ?பவ�தி' இைத� 

ெத8�� ெகா�ளலா$. 

இ� ேபா�ற அ�தைகய ஆ7றைல� ெபற ேவ"#$ எ�றா' எ�ன ெச�ய 

ேவ"#$…? 

��நாத� கா�,ய அ�� வழியி' உ�களிட$ யா$ பதி� ெச�த ஞான வி�ைத 

ந)�க� வள��க ேவ"#$. 

பயி�கைள விவசாய$ ெச�-$ ேபா� பா��கலா$. Fைகயிைல�� ஒ� உர$ 

ேபா#கி�றா�க�… ெந'>�� ஒ� உர$ ேபா#கி�றா�க�… ேசாள�தி7� எ�C 

ஒ� உர$ ேபா#கி�றா�க�. 

அேத மாதி8 யா$ ெகா#��$ ஞான வி�தி7� “அ�� ஞான உண�வி� உர�ைத” 

ந)�க� ெச>�தி� ெகா"ேட இ��க ேவ"#$. 

யா$ உபேதசி��$ உண��க� “ஞான வி�தாக” ஊRவிைன எ�C வி�தாக 

உ�க���� பதிவாகி�ற�. ஒJெவா� நிமிட�தி>$ அத7�@ ச�� ெகா#�க 

ேவ"#$ எ�றா' எ�ன ெச�ய ேவ"#$…? 

அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ நா�க� ெபற ேவ"#$ 

எ�க� இர�த நாள�களிேல அ� படர ேவ"#$ எ�க� உடலி' இ���$ 

ஜ)வா�மா ஜ)வB�க� ெபற ேவ"#$ எ�C தியானி�க ேவ"#$. 

��வ ந�ச�திர�தி� ச�திைய இர�த�களி' கல�க@ ெச�ய�ப#$ ேபா� இ� 

ெகா9ச$ ெகா9சமாக ந$ உடலி' இ��க�G,ய ந'ல அB�கைள உய���$. 

1.நா� தியான$ ெச�� ெகா"# தா� இ��கி�ேற�… எ� வ )�#�கார� எ�ைன� 

தி�,� ெகா"ேட இ��கி�றா� 

2.தியான$ ெச�� ெகா"ேட இ��கி�ேற�… கட�கார� பண�ைத தி�$ப� தர 

மா�ேட� எ�கிறா� எ�C இ�ப, வி�# வி�டா' இ� சவா8 ெச�� வி#$ 

3.தியான$ ெச�� ெகா"ேட இ��கி�ேற�… என�� ேநா� வ�� வி�ட� எ�C 



205 

 

எ"ணினா' 

4.அ�� ச�திகைள� ெபCவைத வி�#வி�# இைத எ#��� ெகா�கி�ற)�க� 

5.ெக�டத7�� தா� ந)�க� ச�தி ெகா#�கி�ற)�க�… அைதேய வள��கிற)�க�. 

இ�த மாதி8 எ"ண�க� எதனா' வ�கி�ற�…? 

உடலி' உ�ள அB�க��� அத7�� பசி எ#��$ ெபா=� அ� உண�@சிைய� 

P", ந'லைத எ#�க விடா� இ�ப,� த#��$. 

அ�த மாதி8� த#��$ ேநர�தி' நா$ எ�ன ெச�ய ேவ"#$…? உ�க���� 

ெகா#�த ஆ�ம N�தி பயி7சி Qல$ அ�த அ�� ச�திகைள எ#�க ேவ"#$. 

ஈEவரா…! எ�C உயிைர எ"ணி� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபர��$ 

நா�க� ெபற ேவ"#$ எ�க� உட' +=வ�$ அ�த ச�தி படர ேவ"#$ எ�க� 

ஜ)வா�மா ஜ)வB�க� ெபற ேவ"#$ எ�C 

1.��வ ந�ச�திர�தி� உண��கைள@ ேச��� ந'ல உரமாக� ெகா#�தா' 

2.ஞான�ைத நா$ ெப��க +,-$ 

3.த)ைமயான உண��க� உ���ேக Fகாதப, த#�க�$ +,-$. 

ெசா'வ� உ�க��� அ��தமாகிற� அ'லவா. இ�ப, நா$ N�த�ப#�தி� 

ெகா�ள ேவ"#$. 

ேரா�,' ஒ�வ� ேபாகி�றா�… யாைரேயா ேகாபமாக� ேபNகி�றா�. அைத� 

பா��த�ட� ந$ நிைன�க� எ�ப, வ�கிற�…? 

பா�… இ�த மாதி8 ந#ேரா�,' ேபNகி�றாேன…! இ�த உண�� வ�த பி� 

உயி8ேல ப�ட பி� நம����$ அ�த உண�@சிகைள� P"#கி�ற�. 

நாமாக அ�ப,@ ெச�கி�ேறாமா…? இ'ைல…! அவ� உண�� ந$ைம 

இய��கி�ற�. ஆகேவ இ�த இட�தி' நா$ எ�ன ெச�ய ேவ"#$…? 

ஈEவரா…! எ�C க"ணி� நிைனைவ� F�வ ம�தியிேல உயி���� ெகா"# 

ெச'ல ேவ"#$. 
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��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ நா�க� ெபற ேவ"#$ எ�க� 

உட' +=வ�$ வளர ேவ"#$ எ�க� ஜ)வா�மா ஜ)வB�க� ெபற ேவ"#$ 

எ�C உ����� ெச>�த ேவ"#$. 

உட>��� இ�த வ>வான நிைலக� இ�ேக ஆனபி� 

1.அவ� உண�ைவ� த�ளி வி�# வி#$ 

2.காரண$ இ�ேக அைட�� வி#கி�ேறா$ 

3.��வ ந�ச�திர�தி� வ>ைவ� G�#கி�ேறா$ 

4.ஆ�மாைவ@ N�த�ப#��கி�ேறா$ 

�ணியி' அ=���ப�ட பி� ேசா�ைப� ேபா#கி�ேறா$. ;ைர எ�ன 

ெச�கி�ற�…? அ�த V>��� மைற���ள அ=�ைக அ�Fற�ப#��கி�ற�. 

ேசா�F ேபாடாதப,… எ�ன தா� �ணிைய� �ைவ�தா>$ Gட அ=��� 

ேபாகா�. இ��ட,�த மாதி8 தா� இ���$. ெவ�ைளயாக இ��கா�. 

உ�ைப� ேபா�#� �ணிகைள ேவக ைவ�த பி� அ=�ைக எ'லா$ ெவளிேய7றி 
வி#கி�ற�. அ� ேபா�C தா� ந$ ஆ�மாைவ� P�ைம ெச�ய ேவ"#$. 

இைத ந)�க� ஒJெவா�வ�$ ெச�� பழ��க�. 
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ஆ�ம நிைலைய� த� வழி/0 “ஏ;க வ	தவ3க:/0…” அறி	திட� தா� 

இ	த* பாட நிைல 

  

க"ெட#�த இரசாயண�ைத� க"ணா,யி' Hசி� த� பி$ப�ைத� தாேன 

காB$ நிைலைய அறி���ள )�க�. 
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மாய� கலியி' அவத8�த ெசய7ைக -க$ ெகா"ட மனித�க� எ'லா$ 

1.த� எதி8' உ�ள பி$ப�ைத�தா� அ�த� க"ணா,யி' கா"கி�றா�க�. 

2.ஆனா' எ'லாவ7ைற-$ அ�ேற க"ணா' (எ�த� க�வி-$ இ'லா�) 

க"டா� சி�த�. 

உலக நிைலைய-$… ம7ற ம"டல�களி� நிைலைய-$ அறி�� வாR�ைக�� 

எ�ன பய�..? எ�C$ சில� எ"ணிடலா$. 

1.ஆ�ம நிைலைய� த� வழி�� ஏ7க வ�தவ�க��� அறி�திட� தா� 

2.இ�த� பாட நிைலையேய ெகா#��� ெகா",��கி�ேறா$. 

3.மனித@ ச�தியி' எ�த நிைலயி' ச�தி நிைல கல���ள�…? எ�C அறி�� 

ெகா���க�. 

இ�த� Hமி எ�ப,@ A8யனிலி��� வ�$ அB� கதி�கைள� த� ச�தியி' 

ஈ���� பல நிைலகைள நம�களி�கி�றாேளா… Hமி� தாயி� அ�த நிைலயான 

ச�தி எ'லா+ேம இ�த� Hமியி' வாR�தி#$ நம��$ “அ�த ஈ���$ த�ைம 

எ'லாேம உ�ளன…!” 

1.A8யனிலி��� ெவளி�ப#$ த�ைம எ'லாவ7ைற-ேம நா$ ேநராகேவ ந$ 

நிைல�� ஈ��திடலா$. 

2.ந$ உடலி' வ�$ ேநா�கைள ந)�க�$ அ�த@ A8யனிலி��ேத 

3.பல வைக Qலிைகக� ெகா"ட ம��தி� நிைலைய ந$ உட>�� நா$ 

ஈ��திடலா$. 

4.ந$ைம@ N7றி-�ள ஒலிக� ந$ ெசவியி' ப�#� ேக�பைத� ேபா' நா$ 

காணாத இட�தி>�ள ஒலிகைள-$ ஈ��திடலா$. 

நா$ எ#��$ Nவாச�தி' அ�த ஒலி-ட� கல���ள ஒளிைய நா$ ஈ���$ 

ெபா=� எ�ெக��$ நட��$ நிைலைய-$ நா$ ஈ���$ த�ைம ெகா"# 

1.அ�த ஒளியி� பி$ப$ ப#$ நிைலயி' உ�ள எ'லாவ7ைற-ேம 

2.இ��த இட�திலி��ேத நா$ க",டலா$. 

இ�த மனித ச�தி��� கால நிைல… Hக$ப$ வ�$ நிைல… ெப�$ மைழ 

வர�G,ய நிைல…! இ� எலலாவ7ைற-ேம உண�$ த�ைம ந$ உடலி' 

இ��கி�ற�. ந$ நிைனைவ மா7றி வி#வதா' இைத எ'லா$ அறி�திடாம' 

தவற வி#கி�ேறா$. 
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Hமி�� எ�ப, ஈ��F நிைல எ�?$ கா�த ச�தி உ�ள�ேவா அைத� ேபா' இ�த� 

Hமியி' உதி�த உயி� அB�க� எ'லாவ7C��ேம அ�த@ ச�தி உ�ள� 

எ�றா>$ 

1.மனித உட' ெப7ற ஆ�மா�க��� அைன�ைத-ேம அறி�தி#$ ச�தி உ�ள�. 

2.ெசய'ப#��$ த�ைம வா��த உC�Fக�$ உ�ளன. 

ஆனா'… இ�த மனித� உ"#… உ#�தி… உற��வ� தா� வாR�ைக…! எ�ற 

Nக�ைத எ"Bகி�றா�. இ�த@ Nக$ எ�தைன நாைள��…? 

1.த� எ"ண Nக�ைத� ெகா"ேட ஆ�மாைவ@ Nகமா�கிடாம' 

2.இ�த உட' Nக�ைத�தா� ெப8தாக எ"ணி வாRகி�றா�. 

ஆகேவ இ�த உட' எ�?$ G�,7� அைன��@ ச�திகைள-$ அறி�� வா=$ 

ச�தி உ�ள� எ�பைத உண��� நம�� +� வாR�த ெப8யவ�க� சி�த�க� 

ஞானிக� மக8ஷிக� அைட�த ேபரான�த நிைலைய அைடய +7ப#�க�…! 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

மனித�களான நா$ ஆறாவ� அறிவி� த�ைம ெகா"# த)ைமகைள அக7C$ 

வ'லைம ெப7றவ�க�. எதைன-ேம நம��� எளிதி' உ�வா�க�G,ய ச�தி 
ெப7றவ�க�. 

வி9ஞானி வி"ணிேல அ"ட�தி� நிைலகைள-$ Hமி�க,யி' உ�ள 

நிைலகைள-$ ஊ#�வி� பா���� பல ெபா�கைள அறிகி�றா�. அைத எ'லா$ 

இைண�� எ�தைனேயா F�� F� இய�திர�கைள உ�வா��கி�றா�. 

“ஒலி.. ஒளி..” அைலகைள� ெப��க�ப#$ ெபா=� இ�த உண�வி� த�ைம 

அ�ேக வி9ஞான�தி� நிைலகளி' இய��கி�ற�. 

கட�த கால�தி' ஞானிக� இைத� ேபா�C ச�தமி#வதி'ைல. மனதி7�� 

ஒ#�கி ைவ���ளா�க�. 

“தா� ெப7ற ஆ7ற'க� எ'ேலா���$ கிைட�க ேவ"#$…” எ�ற 

உண��கைள உ� நி�C பா�@ச�ப#$ ெபா=� ம7றவ�க� ஏ�கி நி7�$ ெபா=� 

அ�த உண�வைலகைள ;கர ேந�கி�ற�, 
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இவ� எ"ணி ெவளிவி#$ உண��கைள “ெமௗனமாக இ���…” உண�விைன 

;க��� இ�த ஞானியி� உண��கைள அவ�க� சீட�க�$ உ�வா��$ த�ைம 

ெப7றா�க�. 

இ�ப,�தா�… 

1.“அகEதிய� தா� க"#ண��த உண��கைள…” ெசா' எ�ற நிைலக� 

வராதப,… “உண�ெவ�ற நிைலயி'” 

2.தா� ;க��த உண��கைள� த� இன ம�க� ெபற ேவ"#$ எ�C 

உண��கைள “Q@சைலகளாக…” ெவளியி�#�ளா�. 

அேத மாதி8 அகEதியைன உய��த நிைலக� ெகா"# எ"B$ ெபா=� இ�த 

உண��க� அகEதியனி� சகா�க�����$ வளர�ப�# த)ைமகைள அக7C$ 

நிைல ெப7றா�க�. 

அ�� உண�ைவ அவ� ெப7ற� இ�த வழியி' தா�. ஆகேவ, நா$ 

ஒJெவா�வ�$ அ�� ஞான�தி' வள��திட ேவ"#$, 

வி9ஞான அறிவா' வ�$ ேபரழி�க�… “Aறாவளி Fய'” ேபா�ற நிைலக� வ�$ 

ெபா=ெத'லா$ 

1.இ�த உட>$ நம��@ ெசா�தம'ல… 

2.நா$ ேத,ய ெச'வ+$ நம��@ ெசா�தம'ல… எ�பைத நா$ உண�த' 

ேவ"#$. 

நா$ ெசா�தமா�க ேவ",யெத'லா$ ஒ�ேற ஒ�C தா�. ஒJெவா� மனித?$ 

உய��த நிைலகளி' வாழ ேவ"#$… எ�ற “இ�த உண�ைவ” நம��� 

ெசா�தமா�க ேவ"#$. 

உய��த நிைலகளி' வாழ ேவ"#$ எ�றா' அ�த அ�� உண�ைவ� தா� 

ெப7C ஒJெவா�வ�$ ெதளி�த மன$ ெபற ேவ"#$ எ�C எ"ணினா' 

அத?ட� கல�� நம��� ெதளிவான நிைல-$ ெபCத' ேவ"#$. 

ேபர�ைப� ெப��கி� பழ�த' ேவ"#$. 

சில� தவC ெச�தா>$ அ�த உண�� ந$ைம இய�காத நிைல-$ அ�� 

உண�ைவ நம��� ெப��கி வாRத' ேவ"#$. ஏென�றா' �Cகிய காலேம 

நா$ வாRகி�ேறா$. 



211 

 

இனி எதி�கால$ மிக�$ சி�தைனய7ற காலமாகேவ மனிதனி� ெசய'க� 

இ���$. மனித� மனிதனாக�தா� இ��பா�. 

ஆனா' மனித� பல ெகா_ரமான ெசய'க� ெச�வ�$ ெகா�ைளய,�ப�$ 

ெகாைல ெச�வ�$ ஏமா7C$ நிைலகளி' ெச'வ$ ைவ�தி��தா>$ வ )# F��� 

அ,��� ெகா�C வி�# ெபா�ைள அபக8��@ ெச'>$ நிைல வ��வி#கி�ற�. 

அ�ெபா=� நா$ ேத,ய ெச'வ$ எ�ேக இ��கி�ற�…? 

நா$ எ#��$ Q@சி� அைலக� ெகா"# எ�த� த)ைமயான உண��க�$ 

நம��� Fகா� பா�கா�த' ேவ"#$. இைத� ேபா�ற நிைலகளி' ந)�க� 

ெசய'ப#�த ேவ"#$ எ�C தா� ேவ"#கி�ேறா$. 

��நாத� எ$ைம எ�ப, அ�த� ��வ ந�ச�திர��ட� இைண�தேரா அேத 

ேபா�Cதா� “உ�கைள-$ ��வ ந�ச�திர��ட� இைண�க@ ெச�கி�ேறா$…” 

1.உலகி' இ�C நட��$ த)ைமயி� உண��க�$.., 

2.அைத ந)�கி#$ அ�� உண��க� ெப7றைத-$ இைண��… 

3.இர"ைட-$ கல�க�ப#$ ெபா=� இைண��… 

“த)ைமகைள ந)��$ அ�� உண��க�… உ�க���� வ>�ெபற ேவ"#$” எ�ற 

நிைல��� ெகா"# ெச'கி�ேறா$. 

அ�� உண�ைவ உ�க���� ெப��க@ ெச�கி�ேறா$. 
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)வ நBச�திர�தி;ேக உIகைள அைழ�
� ெச'கிேற� 

  

இ�C ேகா,@ ெச'வ�கைள நா$ ைவ�தி��தா>$ அழகான உடலாக 

ைவ�தி��தா>$ ச�த��ப�தா' ப"பா' ப8வா' ேக�டறி�த உண��க� 

உட>��� க#$ ேநாயாக மாC$ ெபா=� “ந$ அழகான உட' நி7கி�றதா…?” 

ஆைட அல�கார�கைள எ'லா$ ெச�� பிறைர மகிழ@ ெச�-$ நிைல நம�� 

இ��தா>$ 

1.ேவதைன ெவC�F ேபா�ற உண��கைள ;க��தா' எ�ன ஆகிற�…? 
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2.ேநா�வா��ப�,���$ ெபா=� அழகான ஆைடைய ேமேல ேபா�டா' எ�ன 

ெசா'வ )�க�…? 

ந'ல ஆைடகைள� பா��தா' ெவC�F தா� வ�$. 

மீறி யாராவ� ெகா#�தா' எ�ைன� ேகலி ெச�கி�ற)�களா…? நா� ேநாயாக 

இ���$ ேபா� இ�ப,@ ெச�கி�ற)�கேள…! எ�C ெவC��$ த�ைம தா� வ�$. 

ேநா�வா��ப�,���$ ேபா� ஒ� ந'ல ஆைடைய� கா"பி�� இ� எ�ப, 

இ��கிற� பா��க�…! எ�C ெசா�னா' உ�க��� எ�ப, இ���$…? 

கா�#வ�க� மீ� ஏ8�� வி=ேவா$… எ�த ேநர�தி' எைத@ ெச�கிறா�க� பா�…! 

எ�C. ஆகேவ அைத அ�ேபா� ஒ���கி�ேறா$ அ'லவா…! 

ஆகேவ இ�த மனித வாR�ைகயி' எ�தைகய ஆட$பர நிைல ெப7றி��தா>$ 

1.அ�� ஒளி எ�ற நிைலைய நா$ ெப��கி 
2.அ�ைள� ெபC$ ஆைசயாக நா$ மா7றி� ெகா"ேட வர ேவ"#$. 

இ�ைள ந)��$ அ�த வலிைம ெப7C நம� வாR�ைகயி' ேபர�ைள� ெபC$ 

அ�� ச�தியாக நா$ வாR�� இ�த உட>��� பி� +=ைம ெபCத' ேவ"#$. 

உ�கைள எ�ேக அைழ��@ ெச'கி�ேற�…? ��வ ந�ச�திர�தி7ேக இ�ேபா� 

அைழ��@ ெச'கி�ேற�…! 

ந$ பிரப9ச�தி� இய�க$ 2000 A8ய� �#$ப�தி' இைண�� வா=$ த�ைம 

ெப7ற�. 

1.அைத� க"#ண��த மக8ஷிகளி� உண�வி� த�ைமைய உ�க��� 

உண��த�ப#$ ேபா� 

2.உ�க� நிைனவா7ற' அ�த 2000 A8ய� �#$ப�க� வா=$ எ'ைலக��ேக 

ெச'>கி�ற� 

3.அத� உண�வி� த�ைமைய� ெப��கி பிறவி'லா நிைலைய அைட-$ 

நிைல�� ந)�க� வர ேவ"#$ எ�C பிரா��தி�கி�ேற�. 

ஆகேவ உ�க� ஆR�த சி�தைனைய� ��வ ந�ச�திர�தி� பா' ெச>���க�. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி எ�க� உட' +=வ�$ பட��� அறியா� 

வ�த இ�ைள ந)�கி#$ அ�$ெப�$ ச�தி ெபற ேவ"#$ எ�C எ"B�க�. 
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கணவ� மைனவி எ�க� இ� உயி�$ ஒ�றாக ேவ"#$. வசிSட� அ��ததி 
ேபால நா�க� ஒ�றி வாR�� நளாயினி ேபா�C ஒ�வைர ஒ�வ� மதி�� 

சாவி�தி8 ேபா�C த)ைமக� Fகா� இ� உயி�$ ஒ�றிட ேவ"#$ எ�C 

கணவன மைனவி இ�த உண��கைள வள���� ெகா���க�. 

1.ஆகேவ உயி�ட� ஒ�C$ உண��கைள எ'லா$ ஒளியாக மா7றி#$ திற� 

ெப7C 

2.ேப8�ப� ெப� வாR� வாழ�G,ய நிைலக� ந)�க� ெபற ேவ"#$ எ�C 

பிரா�தி�கி�ேற�. 

தியானி��$ +ைறகைள வழி கா�,ேனா$… ��வ ந�ச�திர�தி� 

உண��கைள-$ பதி� ெச�ேதா$. 

அைத நிைன���� ெகா"# வ�� ��வ ந�ச�திர��ட� இைண�� “ஆR�த 

நி�திைர�� +� ந)�க� ெகா"# வ�தா'” எ�C$ ஏகா�த உண�@சி ெகா"# 

உ�க� உட>��� உ"ைமயி� உண�ைவ அ� உண���$… ேபர�ைள� 

ெப���$… ேபெராளியாக மாCவ )�க�. 
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“சி�ச�
வ பரமா3�த +)ஷ3க#” 

  

ஒJெவா� உயி� அB�களி� (உயி8ன�க�) உய� அமில வ )8ய �ண@ ெசயலி� 

ெதாட� எ�ப� Nழ' ச�தி எ"ணமாக… பிர$ம�தி� பி$பமாக… சDர@ ெசய' 

வாR�ைகயாக� Hமியி� ஈ��பி' ெசய'ப#கிற�. 
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அ�த உயி8ன�க� த� வாசைன �ண�தி7ெகா�ப ஈ��பி� ப��வமாக 

வள�@சி�ப#�தி� ெகா"# ெசய'ப#$ அைன�தி>ேம 

1.இ� �ண அமில�க� ச�தி��$ ேந� ெதாட8' கல�� 

2.ச��…மி��… எ�ற ெசய' நட�கிற�. 

அதனா' அ�த இ� �ண அமில�களி' எ� வ )8ய� த�ைமேயா அத� 

�ண�தி7ெகா�ப ம7ெறா�C அத?� கல�� ம7ெறா�றாக உ�வா�கி#$ 

ெசய' நட�கி�ற�. 

இ�ப,�ப�ட எதி� ேமாத'கைள எ'லா$ த� வாR�ைக நைட +ைறயி' 

ச�தி��$ ெபா=� 

1.அ�த ேநர�தி' அ�த எ"ண ேமாத'கைள 

2.அறி�� உண��� ெசய' ெகா",#$ அவகாச� கால$ ஒ� ெநா,� (ெநா,���) 

ெபா=தி� கால$ தா�. 

அ�த ெநா,� ெபா=தி' அறி�தைத உடேன ெதளித>$ ெதளி�ததி� ெபா�� 

விள�கி எதி� ேமாத' �ண�கைள த�ைன� (ஆ�மா) பாதி�திடா வ"ண$ 

கா��� ெகா��$ நிைல�� வ�கி�ற�. 

அ� ம�#ம'ல…! 

1.அ�த எதி� ேமாத' �ண�கைளேய மா7றியைம�� ந7�ண ந)� பா�@சி 
2.த�?� எதி� ேமாத' �ண�கைளேய அ+தமாக உ�ெகா"#வி#$ வ'லைம 

ெபா��தியவ�க� தா� 

3.”சி�ச��வ பரமா��த F�ஷ�க�…!” 

பிராணிகளி' மா� த� ��,��� பாைல� Fக�#$ ெபா=� அ� எ#��$ 

உண�வி� த�ைம எ�ப,�ப�ட�…? 

பாைல ஊ�#$ ெபா=ேத இய7ைகயாக@ ெசய' ெகா��$ ெதாட8' த�ைன� 

Fசி�க வ�$ ெகா,ய வில��களி� உண��க� கா7றிேல அைலகளாக வ�$ 

ெபா=� த� மீ� வ�� ேமாதிய�ட� அ�த வாசைனைய அறி�� ெகா�கிற�. 

1.உடேன த� Nவாச�தி� ஈ��பினா' எதி� ேமாத' �ண�கைள அறி�� 

2.தா� Nர�தி#$ பாைல� தைட�ப#�தி நிC�தி வி#கிற�. 
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த� ��,��$ அேத உண�ைவ ஊ�, ஒ� ெநா,��� நைடெபC$ இய7ைகயி� 

A�சம உண�வி' அ� எ#��$ அ@ச உண�� ெகா"# விைர�� த�பி ஓ,வி#$. 

ஏென�றா' அத7�� இ���$ �ண அமில@ Nர�பிக� இய7ைகயி� வழி வ�$ 

(ம7ற ெகா,ய மி�க�க�) அ�த வாசைன�ெகா�ப உண�� ெகா"# அ�த@ 

(மானி�) சDர�ைத@ ெசய'ப#�த@ ெச�கிற�. 

அதாவ� ஒ� க�டைள� ேக�திரமாக@ (CONTROLLING STATION) ெசய'ப#$ 

எ"ண�தி� பிட�த' உ��விைச ெகா"# எ�த உண��க� அ@ச�ைத 

ஊ�,யேதா (ஈ��தேதா) 

1.அேத உண��களி' ெநா,��� மாC ெகா"ட விேநாத ெசய'பா�ைட அறி�� 

2.த�ைன� த7கா��� ெகா��$ ெசய'க� �8த கதியி' ெசய'ப#கிற�. 

இேத ெசய' +ைற தா� ெகௗதம F�த���$ அ�C ஏ7ப�ட�. 

F�த� தா� ெப7ற அ?பவ ஞான� ெதாட8' சDர அவEைதகளிலி��� மனித� 

வி#ப�# இ�த@ சDர�ைத� கா�திட ேவ"#$ எ�றா' மனித� வி#பட 

ேவ",ய �ண�களி' “அதி ஆைசைய +த�ைமயாக� கா�,னா�…!” 

ஆக பிறவி� ��ப�க���� காரணேம “ஆைச” எ�ற ெசா' நாம�ப#�தி@ 

A�சம�கைள உ� மைற�� உயிரா�ம ச�திைய வ> ெகா"டதாக ஆ�கி#$ 

ெசயலி' F�த���� ப8Hரண��வ$ உ"#. 

ந$ உயிரா�ம ச�திைய� கா�தி#$ ப9ச உC�Fகளி' எதி� ேமாத' 

த�ைமகைள� ப��வமாக வில�கி#$ உண��க� ெகா"# அறி�� ெசய'ப#$ 

பிட�த' ெசய'பா�,� ெபா=� 

1.உயிரா�ம ச�தியி' ஏ7கனேவ பதி� ெச�த ெசயைல வ )8யமா�கிடாம' 

2.ஆ�மாவி' பதி�த பி� Nவாச�தி� வழி ெகா"ட சDர உண��களி' 

ெசயலா�க�தி7� 

3.ஞான விழி�பா�ைவ ெகா"# “ெநா, ேநர@ ெசய'பாடாக…” 

4.அ�� உண��கைள� த� ஒளிகா�த ச�தியா' வ>� G�,� ெகா"# அதைன� 

பா�ைவ வழியாக@ ெசய'ப#��த' ேவ"#$ 

5.ஆனா' அ�ெபா=� ெசய'ப#$ ெசயலி� ஈ��பி' அ@ச உண��கைள� G�,� 

ெகா�ள� Gடா�. 
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கா�தி#$ ப��வ+$… எதி� ேமாத' �ண�கைளேய த� ஒளி கா�த�தா' 

வசமா�கி.. அ�F ெகா"# ஈ��தி#$ ெசயலாக… த� எ"ண அைச� ெகா"# 

ெசயலா7றிட' ேவ"#$. 

F�தைர� ெகா'ல வ�த கா�#� க�வ� எ#�த விர�தியி� உ@சக�ட ஆேவச 

உண��க� “சா� எ�ேறா… ச$சா8 எ�ேறா…” அறி�� ெகா�ளாத ெசய'பாடாக 

இ��த�. 

அவனி� அறிவி� ெமௗ^க$ எJவள� ெகா#ைமயாக வ )8யமாக அவ?��@ 

ெசய'ப�டா>$ அைத ஒ� ெநா,��� மா7றியைம��@ சம�ப#�திய 

1.அ�த� F�தனி� ெசயலா7C$ திற� 

2.எ'லா ஞான@ ெச'வ�க�$ (மனித�க�) ெப7றிட ேவ"#$. 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

“சாமிைய� பா��ேதா$.. சாமியாைர� பா��ேதா$…” ஆகேவ எ'லா$ நம��� 

கிைட��$ எ�C ந)�க� நிைன�கி�ற)�க�. 

நா$ எைத ;க�கி�ேறாேமா.. “அைத�தா�” ந$ உயி� அ�த வழி�ப, 

ெசய'ப#��கி�ற� எ�C நா� அ,�க, ெசா'லி வ�கி�ேற�. 

ந)�க� “இ��த இட�திலி��ேத… ந'ல ச�திகைள� ெபற +,-$”. அ�த� 

த�ன$பி�ைக ேவ"#$. 

உதாரணமாக ஒ�வ� தி�#$ெபா=� அவ� உண�ைவ பதிவா�கி� 

ெகா�கி�ற)�க�. பி� எ�ன நிைன�கி�ற)�க�…? 

1.எ�ைன� தி�,னா�… எ�ைன� தி�,னா�… எ�C எ"Bகி�ற)�க�. 

2.அ#�� எ�ைன� தி�,னா' அவ� உ��ப#வானா.., உ��ப#வானா..,?” எ�C 

எ"Bகி�ற)�க�. 

இ�த உண�� எ�ன ெச�-$…? அ�ேக-$ இய��கி�ற�. இ�ேக-$ 

இய��கி�ற�. 

அேத மாதி8 உ�க� �ழ�ைத ேம' பாசமாக இ��கி�ற)�க�. ெவளி ஊ8' 

ப,�கி�ற�. சமய�தி' ெதாட�F ெகா�ள +,யவி'ைல எ�றா' “எ�ன 

ஆனேதா…? ஏதா@ேசா…?” எ�C ேவதைன�ப#கி�ற)�க�. 
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ேவதைன�ப#$ ெபா=� அ�த ேவதைன உ�க�����$ விைளகி�ற�. அ�த 

�ழ�ைத��$ ேவதைன வர�ப#$ெபா=�… “சி�தி��$ த�ைம �ைற�� 

ப,�பி' ெக#கி�ற�”. 

�ழ�ைத… “இத7� +�னா, ந�றாக� ப,��� ெகா",��தேத…!” எ�C 

எ"Bவ )�க�. இைத� ேபா�C ஏதாவ� ேவதைன உண��ட� உ�க� 

�ழ�ைதைய எ"ணின )�க� எ�றா' �ழ�ைத�� எ�ன ெச�-$…? 

சி�தி�க +,யாதப, ப,�பிேல அ� ஓரளவி7� நிைனைவ இழ�க@ ெச�கி�ற�. 

“+�கியமான பாட�க� இ���$ேபா�” ந)�க� �ழ�ைதைய ேவதைன�ப�# 

எ"ணினா' “அ� (ப,�த�) நிைனவிழ�� ேபாகி�ற�”. 

நிைனவி'ைல எ�கிற ெபா=� “நா� ந�றாக� ப,�� வ�ேதேன… இ�ப, 

ஆகிவி�டேத…!” எ�C அ��$ ேவதைன�ப#$. 

இ�ெவ'லா$.. “ந$ைமயறியாம' ெசய'பட� G,ய நிைலக�” எ�பைத அ,�க, 

நா� உ�க���� ெத8ய�ப#��கி�ேற�. 

“ந)�க� எ'ேலா�ேம… அ�� ஞான$ ெபற ேவ"#$” எ�C தா� 

1.உ�க� உயிைர� கட�ளாக நா� வண��கி�ேற�. 

2.உ�க� உயிைர ஈசனாக மதி�கி�ேற�. 

3.ஈசனா' உ�வா�க�ப�ட உட' தா� உ�க� உட' சிவ$ எ�C மதி�கி�ேற�. 

“எ"ண�தா' உ�வான� தா� க"” எ�C$… “க"ணா' தா� உ�வாகி… 

எ"ண�ைத� ெகா#�கி�ற�” எ�C$ எம� ��நாத� கா�,ய அ�� வழியி' 

உ�கைள நா� மதி�கி�ேற�. 

எ"ண�தா' தா� நா$ எ'லா$ இய��கி�ேறா$. 

1.ந$ ெசா'ேல இராமனாகி�ற� 

2.க"ேண க"ண� ஆகி�ற�. 

3.உடேல சிவ$ ஆகி�ற� எ�ற நிைலகைள ைவ�� 

4.ஒJெவா�வ�$ நா$ இைத� ேபால நிைன�க ேந��தா' 

5.நா$ ஒJெவா� உயிைர-$ ஒJெவா� உடைல-$ ேகாவிலாக�$ ஈசனாக�$ 

சிவனாக�$ விநாயகனாக�$ ெசா'ைல இராமனாக�$ க"கைள� 

க"ணனாக�$ நா$ மதி�க +,-$. 
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இJவாC மதி�� வி�டா'… “ந$ைம அறியாம' வ�$ த)ைமகைள” அக7C$ ச�தி 
“நாேம ெபCகி�ேறா$”. 

த)ைமயான உண��கைள ;கர�ப#$ ெபா=� ந$ உயி8ேல ப�#� த)ைமைய 

விைளவி��$ உண�@சிக� ந$ உடலிேல Nழ'கி�ற�. 

உயி��� “விSB” எ�C காரண� ெபய� ைவ�� அைழ�கி�றன�. 

1.இய�க�தி� நிைலைய ஈச� எ�C$ 

2.இய�க�தா' ஏ7ப#$ ெவ�ப�ைத விSB எ�C$ 

3.ெவ�ப�தா' ஈ���$ கா�த�ைத இல�Nமி எ�C$ ெதளிவாக ந$ ஞானிக� 

எ#��ைர���ளா�க�. 

நா$ எைத எ"Bகி�ேறாேமா உயி8ேல ேமா�$ ெபா=�தா� அ�த உண�@சிக� 

ந$ உடலி' இய�க� ெதாட��கி�ற�. 

அதனா' தா� அவைன@ “ச�� ச�கரதா8” எ�C ெதளிவாக� GCகி�ற� ந$ 

சாEதிர�க�. இைத� பல +ைற உ�க��� எ#��@ ெசா'லி-�ேள�. 

பிற8� ேவதைன�ப#$ நிைலகைள ;க��ேதா$ எ�றா' அ�த ேவதைனயி� 

உண�@சிகேள ந$ைம இய��கி�ற�. ந$ உடலான ஆலய�தி'… “அN�த�ைத@ 

ேச��கி�ேறா$…” ந$ உயிரான ஈச?��$… “�யர�ைத� ெகா#�கி�ேறா$…”. 

ந$ க"ணி� “க�விழியா'” க"B7C� பா���$ உண�வி� த�ைம 

ெதளிவா��$ ந$ க"B�ேக ேவதைன எ�ற உண�� வ�$ ெபா=� “க" 

ம��$ நிைல-$” சி�தி��$ த�ைம-$ சீரான உண�ைவ� கவ�$ த�ைம-$ 

“இழ�கி�ற�” எ�பைத-$ ெதளிவாக� GCகி�ேறா$. 

இைத ஒJெவா�வ�$ மனதி' ைவ��� ெகா"# வாR�ைகயி' வ�$ 

ச�த��ப�தா' வ�$ ;க�$ த)ைமயான உண��கைள� �ைட��� பழக 

ேவ"#$. 

இைத� �ைட�பத7��தா� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபரா7றைல உ�க���� 

பதிவா�கி அதைன ந)�க� நிைன���� ெகா"# வ�தா' 

1.“இ��த இட�திேலேய.., த)ைமகைள அக7றலா$”. 

2.உண�வி� ச�திைய ந)�க� ெபறலா$ 

எ�Cதா� ெசா'கி�ேற�. 



222 

 

எ�ெபா=�ேம… “உ�களிட$ தா�… நா� வர$ ேக�கி�ேற�”. 

காரண$.., “உயிரான ஈச� வ )7றி���$… அ�த இட�தி'” அைமதி ெகா"ட 

உண��க� ந)�க� Nவாசி�தா'… அ�த அ�� உண��க� ெவளி வ�$ேபா�.., 

அைத� க"# நா� ஆன�த�ப#கி�ேற�…” 

அ�ெபா=� எ� உயிரான ஈச?��$ அ�த அ+ைத� ெகா#�கி�ேற�. 

அதனா' தா� ெதளிவாக@ ெசா'வ�. �ைறக� அக7C�க�. அ�ைள� 

ெப����க�. இ�ைள அக7C�க�. 

ெம��ெபா�� காB$ அ�த அ�� ச�திைய� ெபற ஒJெவா� மனிதனி� 

நிைலைய-$ கட�� எ�ற நிைலயி' மதி��� பழ��க�. 
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க4� தவ�தா' ெகா4/க*பBட
 தா� இ	த அ)# ஞான� ச/கர� 

  

ஆ-� கால ெம$ப�க��� அ�த உ"ைமயி� உண�வி� ச�தி ெபற க#$ 

தவ�தா' ெகா#�க�ப�ட� தா� அ�� ஞான@ ச�கர$. எம�� ��நாத� 

+தலிேல அ�ப,�தா� ெகா#�தா�. 
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அைத� ேபால அவ� கா�,ய அ�� வழியி' 

1.27 ந�ச�திர�க�$ 

2.சிவச�தி விSB ச�தி பிர$ம ச�தி சி�தி விநாயக� எ�ற இ�த உண�வி� 

த�ைம இைண�� 

3.அ�த வ�ட�தி7�� கண�க��� அதிபதி சி�தி விநாயக� எ�C அைத 

+ைற�ப#�திய�. 

இ�C க$�[�ட� நாடா�களி' எ�ப,� பல விதமான ஆைணகைள� பதி� 

ெச�கி�றனேரா அைத� ேபா�C தா� அ�� ஒளியி� உண�வி� த�ைமகைள 

எம� ��நாத� கா�,ய அ�� வழியி' பதிவா��கி�ேறா$. உ�க� உடலி>$ 

பதிவா�கி உ�ேளா$. 

1.அ�த@ ச�கர�ைத� பா���� ��வ ந�ச�திர�தி� உண�ைவ ந)�க� ;கர�ப#$ 

ெபா=ெத'லா$ 

2.த)ைமகைள அக7றி உ�க� ெசய'கைள அ� ந'லதாக மா7C$. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� உண��க� எ�க� உடலி' படர ேவ"#$… 

அகEதிய8� உண�� எ�க���� படர ேவ"#$… ெம� ஒளி காB$ அ�த 

அ�� ச�தி ெபற ேவ"#$… எ�C இ�த உண��கைள எ#�� வலிைம ெபற@ 

ெச�� வி�#… அ#�� எ�த� கா8யமாக இ��தா>$ எ�த@ ெசயலாக 

இ��தா>$ அ� ந'லதாக அைமய ேவ"#$ எ�C ெசய'ப#�தி� பா��க�. 

அேத சமய�தி' எ�க� ெசா'>$ ெசய>$ Fனிதமாக ேவ"#$ எ�ற இ�த 

உண��ட� உ�க� வாR�ைகைய வழி நட���க�. அ�� உண��கைள� 

ெபC�க�… இ�ைள அக7றி#$ அ�� ச�தி ெபC�க�. 

1.�� கா�,ய நிைலயி' ெகா"# உ�கைள ஆ-� கால ெம$பராக அைம�� 

2.அத� வழி ��வ ந�ச�திர��ட� இைன�� வாழ@ ெச�ய 

3.க$�[�ட8' ெர�கா�� ெச�வ� ேபா�C இைத� பதி� ெச�கி�ேறா$. 

இத� வழி உ�க� எ"ண�ைத@ ெச>���க�… ேபர�ைள� ெபC�க�. இ'லற 

வாR�ைகயி' இ�ைள அக7C�க�. ந9சிைன ெவ�றி#$ ஆ7றைல� 

ெபC�க�. 

எ�க� ெசா'>$ ெசய>$ இ�த உலைக� Fனிதமா��$ நிைல ெபற ேவ"#$ 

எ�C எ"B�க�. 
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அ�� மக8ஷிக� உண��கைள� ெப��கி இ�த உண�வி� த�ைமைய எ'லா 

இட�களி>$ பர�ப�ப#$ ெபா=� இ�த உலகி' வர�G,ய த)ைமகளிலி��� 

நா+$ மீ"# ம7றவைர-$ மீ�,ட +,-$. 

நா�#�� நா# மத�தி7� மத$ இன�தி7� இன$ ஊ��� ஊ� ெத�வ�தி7�� 

ெத�வ$ எ�C எ�தைனேயா ேபத உண��க� இ�C AR�� ெகா"#�ள�. 

வி9ஞான�தா' ஏ7ப#�த�ப�ட கதி8ய�க�க� “நி[�ரா�” எ�ற 

விஷ�த�ைமக�$ பரவி� ெகா"#�ள�. இ� எ'லா$ மனித�களா' 

உ�வா�க�ப�ட� தா�. 

��நாத� கா�,ய வழியி' ��வ ந�ச�திர�தி� அ�� ச�தி ெப7C 

AR�தி���$ இ�த விஷ� த�ைமயிலி��� மீ"# அைனவைர-$ மீ�,#$ 

அ�� ச�தி ெபற ேவ"#$ எ�C எ#��$ ேபா� ந$ உட>��� அ�த உண��க� 

வ>� ெபCகிற�. 

1.எ�தைகய ந9ைச-$ பிள�� உண�விைன ஒளியாக மா7றி 
2.��வ ந�ச�திர��ட� இைண�� எ�C$ பிறவி'லா நிைல அைடேவா$. 
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மனித� ெத?வ� த�ைம ெபற Eய;சி�தா'… அ
 தி)விைனயா/0� 

  

1.எ"ணிலட�காத பிறவிக� எ#�� எ#�� இைள�க>7ேற� இைறவா…! எ�C 

கவி Fைன�தவ?$ 

2.ஏ= பிற�பி� விைனக�$ அகல ேவ"#$ எ�ேற உைர�த வைகயி>$ 

3.எ"ணிலட�காத பிறவிகைள� ப7றி-$ ஏ= பிறவிகைள� ப7றி-$ அ�த 

உ"ைம நிைலகைள யார�பா அறி�� ெகா"டா�க�…? 



228 

 

ஏென�றா' இ� விவாத$ ெகா"# உைரயாட ேவ",ய விஷய$ அ'ல…! 

சி�தைனயி' ெகா�ள ேவ",ய தனி��வ நிைலய�பா இ�. 

உயிரா�மா த� எ"ண$ ெகா"# பிற�பி7� வ�$ ெசயலி' தன��� ேச���� 

ெகா"ட அமில� த�ைமகளி' �ண�களா' அத?� எ=�தி�ட வ )8ய 

நிைல�ெகா�ப Nவாச$ ெகா"ேட தன�ெகா�த த�ைமகளி' பிற�பி7� 

வ�கி�ற�. 

மனிதனாக� பிற�பி7� வ�$ உயிரா�மா… பிறவி எ�ற மாையயி' த� உ"ைம 

நிைல மற�க�ப�ேட பிற�� வ�கி�ற�. 

Hமி சைம�� ெவளி�ப#��$ ச�திகைள@ Nவாசமா�கி அத� வழி அறிவி� 

ஞான$ ெப7C அ?பவமாக� ெபC$ ெசய'களி' மனித எ"ண�தி� 

ெசய'பாேட… 

1.தன��� ேதைவயான கா8ய�கைள@ ெசய'ப#��$ அைன�தி>$ 

2.“நா�…!” எ�ற உண�ைவ� G�,� ெகா"ேட விைன ெசய' F8கி�ற�. 

3.எ�த எ"ண$ வ>ேவா அ�த எ"ண�தி� வ�ட@ Nழ7சியி' +தி�� நிைல 

ெப7C 

4.Fவி ஈ��பி� பி,�பி' தா� வ>� ெகா",�ட �ண�க��ெகா�ப 

“மீ"#$…மீ"#$…” பிற�பி7� வ�கி�ற�. 

பிறவி எ#�தி�டதனி� பய� எ�ன..? எ�ற வினா எ=$பினா'… தியான வழியி' 

அறிவி� ஞான$ உய� ஞானமா��$ சி�தைன ெகா"#… ெதளி� ெகா",ட 

+ய7சி��$ ப��வ�தி' “அைன��ேம சி�தி��ம�பா…!” 

ஞான�தி7�� ேதைவ ஒ�C உ"#. அ�ேவ உய� ஞான$ ெப7றிட +ய>$ 

“+ய7சி…!” 

1.த� உயிரா�ம வ>வி� +லாைம� G�,� ெகா"# 

2.எ"ண�தி� ெசய>�� எ� ேதைவேயா அைதேய +ய7சி��… அ�த� 

ேபர�ைள� G�, 

3.இத7� +� எ#��� ெகா"ட விைன� பயைன மா7றி#$ ந'லா�க�தி� 

ெசயேல 

4.மனித� ெத�வ� த�ைம ெபற +ய7சி�தா' அ� தி�விைனயா��$. 

ெத�வ� த�ைம ெபCவ��$ ஒ� பிறவிய�பா…! 
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1.எ� (ஈEவரப�ட�) நிைல�� ஞான@ ெச'வ�க� (மனித�க�) உய��திட 

ேவ"#$ எ�பத7காக 

2.A�சம இரகசிய�க� அைன�ைத-$ Gறி வ�கி�ேற�. 

3.அ� அைன�ைத-$ ந)�க� ெப7C “எ�ைன-$ +�தி@ ெச'லேவ ஆசி 
GCகி�ேற�…!” 

மனித� எ�ற பிற�பி' த�ைன� தா� உண�$ ப��வ�தி7� த�?� உ�ள 

இைற@ ச�திைய வ>� G�#$ +ய7சி��@ ச�கட அைலகைள வா=$ 

வாR�ைக ேமாதலிலி��� அறேவ வில�கிட' ேவ"#$. 

எ"ண�தி' க#ைம-$ ெசா'லி' உபேதச+$ உைர�தி#$ எ�தைகய ச�தி 
ெப7ற ஞானவா�க� யாராக இ��தா>$ 

1.ச�திய$ எ�ற ேந� பாைத கா�,#$ உ"ைம நிைல�� 

2.தன��� இ���$ எ"ண�தி� க#ைமைய மா7றி� ெகா"டா' 

3.அவ�க�$ ந' நிைல ெப7றிட +,�தி#$. 

ஆகேவ எ'லா உயி�கைள-$ சமமாக… கட�ளாக மதி��$ உய� ஞான� 

த�ைமயி� வ>ைவ� G�,� ெகா"டா' இ�த மனித� பிறவியிேலேய ெத�வ� 

பிறவி நிைல ெப7C விடலாம�பா…! என� ஆசி உ�க��� உC�ைணயாக 

இ���ம�பா…! 

ஞான0) ெகா4/0� அ)# வா/0க# 

ஒ� �ளி விஷ$ பாலி' ப�டா' அைத� �,�தா' எ�ன ஆகி�ற�…? ந$ைம 

மய�க@ ெச�கி�ற�. சிறி� விஷ$ அதிகமானா' மரணமைட-$ நிைலேய 

வ��வி#கி�ற�. 

இைத� ேபா�C தா� ச�த��ப�தா' நா$ ேவதைன�ப#கி�ேறா$. ேவதைன 

எ�பேத விஷ$. 

ேவதைன உண��க� இர�த�தி' கல�தெத�றா' ந$ உடலி' உ�ள ந'ல 

அB�களி' இ� ப�டபி� ந$ைம “மய�க@ ெச��வி#கி�ற�”. 

அ�ெபா=� சி�தைன எ�ற நிைலகைள இ�ேக இழ�க@ ெச�கி�ற�. த�ைன 

அறியாமேல ெவC�F$ ேவதைன�ப#$ நிைலகைள@ ெசய'பட� 

ெதாட�கிவி#கி�ற�. 
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இதிலி��� நா$ மீள ேவ"#$ அ'லவா…! அத7� எ�ன உபாய$ 

இ��கி�ற�…? 

மாமக8ஷி ஈEவராய ��ேதவ� என��� பதி� ெச�த அ�த வழி�ப, 

உ�க���� விஷ�ைத அட�கி#$ அ�� ஞானிகளி� அ�� உண��கைள� 

பதி� ெச�கி�ேறா$. 

அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர��$ ேபெராளி-$ நா�க� ெபற ேவ"#$ 

எ�C F�வ ம�தியி' எ"ணி ஏ��த' ேவ"#$. 

பி� க"ணி� நிைனவிைன உட>��� ெச>�தி எ�க� உட' +=வ�$ ��வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி படர ேவ"#$ எ�C “உ�+கமாக� பா�@Nத' 

ேவ"#$”. 

இ�ப, எ"ணினா' அ�த� த)ைமகைள மைற��வி#கி�ற�. அ�ெபா=� அ�த 

ேவதைன எ�ற உண��க� “இ=�கா�… தைட�ப#�த�ப#கி�ற�…” 

இ� வ>� ெபC$ ெபா=� ந$ ஆ�மா மீ� N�"# கிட��$ ேவதைன�பட@ 

ெச�-$ த)ைமக� ந)�க�ப#கி�ற�. 

எ�தைகய நிைலக� வ�தா>$ இைத� ேபால ந$ைம� பா�கா��$ வ>வான 

உண��க� வ�த' ேவ"#$. 

இ�C இ���$ இ�த விஷமான உலகி' “ந$+ைடய சி�தைனக� சிதறா�” 

அ�� உண�ைவ நம��� ேச���� பழ��வத7��தா� அ,�க, உ�க���� 

ெசா'லி� ெகா"# வ�கி�ேறா$. 

ெம� ஞானிக� ெப7ற அ�� உண��கைள உ�க���� அ,�க, உ�த@ 

ெச�கி�ேறா$. உ�க� “மன$ மாC$ நிைலகளி'” எ'லா உண��க�ட� இைத� 

கல�க@ ெச�� உண�ைவ� பதிவா�கி� ெகா"ேட வ�கி�ேறா$. 

பதிவா�கியைத நிைன� ெகா"# ந)�க� மீ"#$ ஏ�கினா' த)ைமகைள அக7றிட 

+,-$. அ�த� த�ன$பி�ைக வர ேவ"#$.. உ�கைள ந)�க� ந$ப ேவ"#$ 

எ�பத7ேக இைத@ ெச�கி�ேறா$. 



231 

 

த)ைமைய ெவ�ற உண�வி� த�ைம “உண�@சிகளாக� ெகா#��” ந)�க� 

எ'ேலா�$ அைத� ெபற�G,ய த�திைய ஏ7ப#��கி�ேறா$. 

இ� உலைக@ N7றி ஊைர@ N7றி� கா�ைட@ N7றி உணவி'லாதப, நா� 

அைல�ேத�. அக"ட அ"ட�தி� நிைலகைள-$ உலக அ?பவ�ைத-$ 

��நாத� ெகா#�தா�. 

ந)�க� உ�க� வ )�,7�� இ��ேத அ�த அ?பவ�ைத� ெபற +,-$. 

அைத� ெபற… “உ�க� நிைன� ஒ�Cதா�” ேதைவ. 

த)ைம எ�C ந)�க� காB$ெபா=ெத'லா$ 

1.அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராளி ெபறேவ"#$. 

2.த)ைமயிலி��� நா�க� வி#பட ேவ"#$. 

3.த)ைம ெச�ேவா� த)ைமகளிலி��� வி#பட ேவ"#$ எ�ற உண�விைன� 

பா�@சினா' 

4.“த)ைமைய ;க�$ ச�திக�” அ�ேக மாறிவி#கி�ற�. 

இைத ஒJெவா�வ�$ ஒJெவா� �#$ப�திேல-$ கணவ?$ மைனவி-$ 

இைத@ ெச�ேத ஆக ேவ"#$. 

இ�ப, ஒJெவா� ெநா,யிேல-$ அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� ஆ7ற'க� 

உ�க���� வள��� வ�$ நிைலயி' இ�த உடைல வி�#@ ெச'>$ ெபா=� 

இ�த உயி� எைத வ>வாக எ#�தேதா அ�ேக அைழ��@ ெச'கி�ற�. 

நா$ “பிறவியி'லா நிைல” அைடகி�ேறா$. 
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தியான� பயி7சி 
https://www.youtube.com/channel/UCmsCZ9Wff_7SWiVD_CrVnJg   
 


