
 

 

 

 

 

 

 

 
ந�லைத� கா�க ஒ� 
ச�தி உ�க��� 
ேவ��ம�லவா…! 

 



 

ந��க� மிக� ெப�ய டா�டராக "#$%  

இ�� ெப��ப	தியான ம�க��	 வி�ஞான அறிவா� வள��த நிைலயி� 
உண"ட� கல�த விஷ%த�ைமக& (()சி ம��+க&) உடலி� பரவி� ேகாப 
உண�)சிகைள% /01� நிைலயி� இய�	கி�ற+. அதனா� உடலி� 
க1க134 அதிகமாக இ��	�. 

நா� தவ� ெச5ேதாமா…? இ�ைலேய…! 



வி�ஞான அறிவிேல சி�கி இ�� இ�த நிைலகளி�தா� நா� இ��கி�ேறா�. 
	�நாத� இைதெய�லா� உண�%தினா�… க0ேட�. அைத%தா� உ:களிட� 
ெசா�கி�ேற� (ஞான	�) 

ம�%+வ� ப;�கி�றா�க&… 
1.உடலி� இ�ென�ன 	ைறபா1க& இ��கிற+ 
2.இ�ென�ன ம��+ இ�ென�ன ேவைல ெச5>� 
3.இ�ன ம��ைத� ெகா1%+ மா@றினா� 	ைறபா1 நA:கி உட� 
சBயாகிவி1� எ�� அறி�த பி�4 அத� வழி ெச5கி�றா�க&. 

ஆனா� ெதBயாதவ�க& எ�ன ெச5ய F;>�…? எ�ன ஆனேதா ஏ+ 
ஆனேதா…! எ�� பதHட� அைடய ேவ0; இ��	�. 

டா�ட�க& சில க�விகைள ைவ%+ உடலி� அ�த�த இட:களி� நா;% 
+;34கைள3 பா�3பா�க&. 
1.இ�தய%திIைடய ேவக% +;3ைப3 பா�%+… இ�த நிைலக& தா� இ��	� 
எ�� டா�ட�க& அறிகி�றா�க& 
2.சBயான ம��திைன� ெகா1�கி�றா�க&. 

இைத3 ேபா�� தா� மாமகBஷி ஈKவராய 	�ேதவ�… இ�த உலக� எ3ப; 
இய:	கி�ற+…? எ�ெத�த நிைலயி� இ��கி�ற+…? எ�ற ஞான%ைத� 
ெகா1%+ அைத% ெதBய ைவ%தா�. 

அத@	 20 வ�ட:க& ஆன+. கா1 ேமெட�லா� அைல�+ திB�+ தா� 
அைத எ�லா� க0ேட�… உண��ேத�. 

“டா�டராக” ஒ�வ� வ�தாP�… ப;�க3ப1� ேபா+ அவ�க& ஆர�ப நிைலயி� 
இ��+ ப;3ப;யாக%தா� அ�த அறிவிIைடய ஞான%தி� வள�)சியாகி 
வ�கி�றன�. 

அ+ FQைமயா	� ேபா+ தா�… 
1.இ+ இ�ன ேநா5… 
2.அ+ இ�த நிைலயி� இ��கிற+… 
3.அத@	 இ�த ம��+ ெகா1�க ேவ01�…! எ�� பழ�க3ப1%தி) 
ெசய�ப1கி�றா�க&. 



பழ�க3ப1%தி… அைத) சBயான நிைன" ெகா01 மீ01� அவ�க& 
ெசய�ப1%தி� ெகா01 வ�தா� எ�றா� அவ� உய��த டா�டராக 
மா�கி�றா�. 

அதி� ஏமா�+ விHடா� இத@	� அத@	� ஒ%+�ெகா&ளவி�ைல எ�றா�… 
ஒ� ெநா; மாறினா�… இவ� ெகா1�	� ம��+ ந�ல+ ெச5வத@	3 பதி� 
தAைமகைள உ0டா�கிவி1�. 

ஒேர ம��+ தா� அ�த ேநாைய� ேகH	� ஒேர டா�ட� தா� அ�த 
ம��திைன>� ெகா1�கி�றா�. இ��தாP� 
1.ம��+ ெகா1�க3ப1� ெபாQ+ இ�ெனா� இட%தி� +;34 ேவறாக 
இ��கிற+ எ�றா� 
2.அ�த எதி�34 நிைலகைள3 பSHசி%+3 பா�%+ அத@	% த	�த மாதிB 
அைத>� அIசB%+ 
3,அைத% தணி�	� ம��+கைள>� ேச�%+� ெகா13பா�க&. 

சில�… அ+ எ�ன…! இ�த டா�ட� இ%தைன ம��+கைள� ெகா1�கிறா� 
எ��� ேகHபா�க&. 
1.அறி�+ ெகா0ட உண�" ெகா01 
2.அ+ வள�)சியான நிைலயி� ெகா01 ெசய�ப1%+வ+ தா� அ+. 

ஆக… டா�ட��	3 ப;%+� ெகா0ட மாதிB உ:க��	& வர�U;ய 
தAைமகைள>� ேநா5கைள>� நA�க�U;ய ச�தியாக “ெபBய டா�டராக… +�வ 
நHச%திர%தி� உண�ைவ…” உ:களிட� ெகா1�கி�ேறா�. 

+�வ நHச%திர� “அ%தைகய டா�டராக…” எ3ப; வள��த+…? எ�� நA:க& 
ெதB�+ ெகா&ள ேவ01� எ�பத@	 அைத) ெசா�லி� ெகா0ேட 
வ�கி�ேறா�. 

அைத ைவ%+ “நA:க�� ெபBய டா�டராக ஆக F;>�..!” 

உ:க& உடலி� இ��க�U;ய எ�லா அV�க��	� +�வ நHச%திர%தி� 
உண�ைவ3 பா5)சி ஒளியாக மா@றி அைம�க�U;ய ச�தியாக உ:க��	� 
கிைட�	�. 

அத@	%தா� இைத உபேதசி�கி�ேற�. 



 

மன நிைலைய$% ஐ%(லைன$% ஒ�நிைல�ப�)தி மகி*+, வா*+திட 
ேவ��% 
  

ஐ�4லைன அட�கிடேவ அ�& 4B>:க& எ�� பாடைல3 பா1கி�றA�க&. 
ஐ�4லைன அட�	வ+ எ�றா� எ�ன…? 



பா�%த�… Xைவ%த�… ேகHட�… Yக�த�… எ0ண�… எI� இ�த 
ஐ�4ல�க�� ெப@ற மனித�க& எ�ேலா�ேம தா� ெப@ற அ�ைள… 
1.பா�%த"ட� பதHட3படாம� 
2.பா��	� நிைலயி� ஒ�ைற எைட ேபாடாம� 
3.பா�%த ெபா�& ஒ�ைற3 பா�%த"ட� வா:க ேவ01� எ�றி�லாம� 
4.தா� பா�%தைத ஒ�நிைல3ப1%தி 
5.பா�%த நிைல�	 எைத>� F;" எ1�காம� 
6.தா� பா��	� அ�ைள3 ெப@ற “அ�த அ�ளி� ச�திைய” ந�வழியி� 
உபேயாக3ப1%த ேவ01�. 

இ3ப;%தா� Xைவ�	� ேகHபத@	� Yக�வத@	� மன எ0ண%தி@	� 
எ�லாவ@��	ேம ஆ0டவ� அ�ளிய இ%த�ைம உ&ள+. 

இ%த�ைம எ�ப+ மனித ெஜ�ம:க& ஐ�4லைன அட�	� த�ைம மி�க 
ெஜ�+�க��	 இ�ைலய3பா…! 

ஐ�4லைன அட�கி1� த�ைம ெப@ற மனிதேன த� மன நிைலைய 
அட�கிடாம�… 
1.“வாQ� வைர ச�ேதாஷமாக வாழலா�…” எ�� இ��கி�றா�க& 
2.வா^�ைகயி� ச�ேதாஷ� எ�பேத எ�ன..? எ�ேற 4Bயாத மானிட�க& 

ஆக இ_ஐ�4லைன அட�கி ஆ�� ச�திையேய அதி ேபராைசயினா� 
இ_ஐ�4லைன>� அைலய விH1 வி1கி�றா�க&…! ேபராைச நிைல�	 
அ;ைம3பHடவ� தான3பா இ_ஐ�4லைன>� அைலய விHட ஒ_ெவா� 
மனிதI�. 

இ�த மனித ெஜ�ம:க��	 ஆ0டவ� அ�ளிய “அ�� ெப�� 
ெபா�கிஷம3பா…” இ�த ஐ�4லைன3 பைட%த+. 

மி�க உடP�	% த�ைன� கா%+� ெகா&ள… த� உணைவ% ேதட… 
ஆ0டவனா� ஒ_ெவா� மி�க இன%தி@	� ஒ_ெவா� கா34 நிைல 
உ&ளத3பா. 

ஆனா� ஆறறி" பைட%த மனித� எ�ன ெச5கி�றா�…? 



ஒ�வைன ஒ�வ� ஏமா@றி… ஒ�வI�காக ஒ�வ� ஒ�வைன அழி�க3 பல 
பி�லி `னிய:க& பல ம�திர:க& பல ஏவ�க& எ�லா� ெச5கி�றன�. 

த� எ0ண%ைதேய பிறைரேய அழி�க உபேயாக3ப1%+கி�றன�. 
1.பிறைர அழி3ப+ மH1ம�லாம� 
2.அ�நிைலேய த�ைன வ�+ தா�	கிற+ எ�பைத அறியாம� 
3.தா� ெப@ற பா�கிய%ைத எ�லாேம சிதறவிH1 வா^கிறா�க& பல ேகா; 
ம�க&. 

எவ� ஒ�வ�… 
1.பிறைரேய எ0ணி� ெகா01&ளாேனா 
2.அவ� வாQ� வா^�ைக>� ந�ல வா^�ைகயி�ைலய3பா…! 

நA:க& ேகHகலா�… த�ைனேய பா�%+� ெகா01&ளவ� 
“Xயநலவாதிய�லவா” எ��…! நா� ெசா�P� ெசா� அ+வ�ல3பா…! 

நா� ெசா�வெத�லா�… 
1.உ�ைன நA உண��+ 
2.உ�னி� அ�த ஈKவர ச�திைய3 ெப@� 
3.உ� உைழ3பி� நA உ01 
4.உ�ைன) சா��ேதாB� நிைலைய நA பா�%+ 
5.உ�னா� ம@றவ�க��	3 பயைன மH1� தா� அளி�	� நிைலயி� நA 
இ��+ 
6.உ� வா^�ைகையேய நA அைம%+� ெகா01 
7.பிறB� ெசா�P�காக… அவ) ெசா�P�காக3 பய3படாம�… பிறB� 
4கQ�காக ஏ:கிடாம�… மய:கிடாம� 
8.உ�ைனேய நA ந�4…! எ�பத� ெபா�ைள3 4B�+ ெகா01 வாQ� 
வா^�ைகேய (B34ட� வாQ� வா^�ைக…! 

நா� வாQ� வா^�ைக பிற��காக வா^வத�ல. எவ� ஒ�வ� பிறைர3 
பா�%+3 ெபாறாைம3பHேடா பிறைர3 4க^�ேதா வாQ� வா^�ைக>� 
வா^�ைக அ�ல..! 

மனித உடலி� மன நிைலயி� ெகாதி நிைலதான3பா..! அ�த மன நிைலைய>� 
ஐ�4லைன>� ஒ�நிைல3ப1%தி மகி^�+ வா^�திட ேவ01ம3பா..! 
F;>ம3பா…! 



ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
விள�கிI& ஊ@ற3ப1� எ0ெண5 “இ�H1தா�” ஆனா� எ0ெணைய 
எB%தா� அதிலி��+ “ஒளி” வ�கி�ற+ – விள�க� 

இ�� நா� பல வைகயான உண�"கைள>� இ�த மனித உடP�	& நி�ேற 
அறிய F;கி�ற+. இ+ தா� மகா சிவ� இரா%திB. 

ந� உடP�	& இ��	� உண�வி� த�ைமைய ந� உயி�ட� நிைன" 
ெகா01 வர3ப1� ெபாQ+ அ�த நிைனவி� ஆ@றலாக நா� ெதB�+ 
ெகா&கி�ேறா�. 

நா� Xவாசி�	� உண�"க& எ+ேவா அ�த உண�வி� +ைணயாக ந�ைம 
அறிய) ெச5கி�ற+. ெதளிய) ெச5கி�ற+. 

ஆனாP� ந� உடP�	&… “இ�ளாக” இ��கி�ற+. 

ஒ� விள�கி� எ0ைணைய ஊ@�� ெபாQ+ 
1.எ0ெண5 இ�0ட நிைலயாக%தா� இ��கி�ற+. 
2.அ�த எ0ெணயி� நா� ெந�3ைப ைவ%+ எB�	�ேபா+ அ+ ஒளியாக 
மா�கி�ற+. 

இைத3 ேபால% தா� ந� உடP�	& எ%தைனேயா வைகயான 	ண:க& 
பதிவாகியி��கி�ற+. 

அ�த நிைன"கைள எ0V� ெபாQ+ 
1.அ�த மண� (உண�"க&) உயி�ட� ஒ�றி 
2.உயிBேல உரா5வா	� ெபாQ+ 
3.அதனி� அறிவாக ந�ைம இய�கி அ+ அறிய) ெச5கி�ற+. 

இ+ இய@ைகயி� சில நியதிக&. 

இைத3 ேபா�ற இய@ைகயி� த�ைமகைள%தா� ேவத:க& U�கி�ற+. ஒ� 
ச�த�3ப%தி� இைண ேச��	� உண�"களி� மா�ப1� நிைலைய 
“உபநிஷ%+” எ�� உHபிB"கைள உண�%தி� காH;ன�க& ஞானிக&. 



பல ேகா;) சSர:களி� நா� கட�+ இ�த மனித உட� ெப@ற பி� இ�த 
இ���	& மைற�+ 
1.மைற%+ ைவ%தி��க�U;ய நிைலகளி� நா� எைத நிைன" 
ெகா&கி�ேறாேமா 
2.அதனி� நிைனவி� ஆ@றலாக நம�	& ெதBய3ப1%+கி�ற+… அைத 
அறிகி�ேறா�. 
3.அத� வழிகளி� வள�கி�ேறா�. அதனி� வழிகளி� நா� இய:	கி�ேறா�. 

இ_வா� வ�வைத நம�	 உண�%+வத@	%தா� மகா சிவ� இரா%திB 
எ��� ந�ைம நா� அறி�தி1� நிைலயாக ேவத:களி� ெதளிவாக� 
Uற3பH1&ள+. 

“நா� யா�…?” எ�� த�ைன% தா� யா� எ�� அறி�+ ெகா&�� நிைல�காக 
அ�ைறய கால:களி� அ�த மகBஷிக& காH;ய உ0ைமயி� உண�"க& 
ேவத:களி� உ01, 

இ�� யா� உபேதசி3ப+ ேபா�� நம+ 	�நாத� இைத3 ேபா�ற பல 
ேப�0ைமயி� நிைலகைள எம�	 எ1%+ ஓதினா�. அ�த உண�விைன3 
பதி" ெச5+ “தா� யா�” எ�ற நிைலயி� எ�ைன) சி�தி�க) ெச5தா�. 

இதி� வ�� எதி�ெகா&�� தAைமகளிலி��+ வி1ப1� Fைறகைள% 
ெதளி"ப1%தி� காH;னா�. 



 



 

ந�லைத� கா�க ஒ� ச�தி உ�க��� ேவ��ம�லவா…! 
  

ச�த�3ப%தி� ஒ� ேவதைன வ�+ விHடா� ந�மா� ஒ� கண�ைக) சீராக 
பா��க F;கிறதா… ஒ� ேவைலைய) சBயாக) ெச5ய F;கிறதா… ஒ� 
சாமாைன எ1%+3 ப%திரமாக ைவ�க F;கிறதா…? இ�ைல. 

நா� சBயாக) ெச5யவி�ைல எ�கிற ெபாQ+ மீ01� 
ேவதைன3ப1கி�ேறா�. அ3ெபாQ+ எ+ இய�	கி�ற+…? காரண� எ�ன…? 

நா� ந�ல+ ெச5+ ெகா0;��	� ெபாQ+ 
1.திgெர�� ஒ� தவறான நிக^)சிகைள3 ப@றி) ெசா�கிறா�க&.. 
2.தவ� ெச5ேவாைர உ@�3 பா��கி�ேறா� அ�ல+ எ�ன ஏ+ எ�� 
விசாB�கி�ேறா�… 
3.உண�)சிகைள% /0;ய பி� அ+ நம�	& வளர ஆர�பி�கி�ற+. 

அ�த ேநர%தி� நா� ெச5+ ெகா0;��	� ேவைலைய) சBயாக) 
ெச5வத@	 மாறாக% தவறாக) ெச5+ வி1கி�ேறா�. ஐேயா… இ_வள" /ர� 



நா� ெச5+� அ+ சBயாகவி�ைலேய… பல� இ�லாம� ேபா5விHடேத… 
நhடமாகிவிHடேத…! எ�ற ேவதைன வ�+ வி1கி�ற+ 

1.தவ� நட�கிற+ எ�ற அ�த உண�)சிகைள ஊH1� ெபாQ+ நம�	& ஜAவ� 
ெப�கி�ற+ 
2.நா� Xவாசி�	� ஆ�மாவிேல அ+ 4	�+ ெகா&கி�ற+ 
3.உயிBேல பHடபி� அத@	%தா� சா3பா1 கிைட�கி�ற+… ந�ல 
	ண:க��	 ந�ல சா3பா1 ேபாவதி�ைல 
4.ஆைகயினா� ந�லைத ந�மா� இய�க F;யாம� ேபா5வி1கி�ற+. 

இ3ப; ந� வா^�ைகயி� தவ� ெச5யாமேலேய ஏ@கனேவ பதி" ெச5த 
உண�"க& இய�க%தி@	 வ�கிற+. ந� உடலி� அV�களாக விைள�தைத 
மீ01� நிைன"ப1%திய உட� நம�	& இ_வா� சில மா@ற:க& ஏ@பH1 
வி1கி�ற+. ஆனா� நா� தவ� ெச5வதி�ைல. 

இைத3 ேபா�ற தAைமகைள மா@�வத@	 நா� எ�ன ைவ%தி��கி�ேறா�…? 
அத@	 ஒ� ச�தி ேவ01� அ�லவா…! 

அ�த ச�தி ெப�வத@	% தா� உ:க& ந�ல 	ண:க��	% +�வ 
நHச%திர%தி� ச�திைய இ3ெபாQ+ ஊHடமாக� ெகா1%+� 
ெகா0;��கி�ேறா�. 

ந�லைத3 ெபற ேவ01� எ�� நA:க& ஏ:கி வ�கி�றA�க&. உ:க�ைடய 
உண�"க& எைதெய�லா�… எ3ப; எ�லா� அ+ இய�	கிற+…? எ�பைத 
உண��ப; ெச5கிேறா�. 

எத� வழி ெகா01…! 

	�நாத� காH;ய வழியி� அ�த% +�வ நHச%திர%தி� உண�"கைள நா� 
(ஞான	�) என�	& கல�+ ைவ%தி��கி�ேற�. 
1.உ:க��	& அைத� கல�+ உ0ைமயி� உண�"கைள% 
ெதBய3ப1%+கி�ேறா�. 
2.அ�த ந�ல நிைலகைள% ெதB�+ ெகா&ள ேவ01�… அைத நA:க& 
வள�%+� ெகா&ள ேவ01� எ�ற நிைனேவா1 
3.அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ச�தி உ:க��	� கிைட�க ேவ01� 
எ0ண%+டேன இைத உபேதசி�கி�ேற�. 



4.ெகா�ச� ெகா�சமாக உ:க& உண�"களி� அைத இைண%+� ெகா0ேட 
வ�கி�ேற� 
5.உ:க& வா^�ைகயி� வர�U;ய தAைமகைள மா@றி அைம�க�U;ய ச�தி 
த�னாேல உ:க��	 வ�+வி1கிற+ 

த�னா� எ3ப; வ�கி�ற+…? 

அதிகாைலயி� அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ேபர��� ேபெராளி>� ெபற 
ேவ01� எ�� நA:க& எ0Vகி�றA�க&. அ3ேபா+ யா� உபேதச வாயிலாக� 
ெகா1%த அ�த3 பதி" உ:க& உடலி� இ��க�U;ய அVவி� சிறிதள" 
இ��க ேவ01�. 

அ3ப; இ��தா� அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ச�திைய� கல�+ உ:க��	& 
அைத3 ெப��க ஆர�பி�	�. 

+�வ நHச%திர%தி� ச�தி வளர வளர… உ:க��	& அ+ ச�தி வா5�ததாக 
மா��. தAைம அக@�� ச�திகைள நA:க& ெப�கி�றA�க& உயி�ட� ஒ�றி 
உண�ைவ ஒளியாக மா@றி1� த	திைய3 ெப�கி�றA�க&. 



 

யாக)ைத வள0), ம+திர�கைள ஓ,%ேபா, தா2 ஆ�டவ2 
வ�வானா…! யா��காக…? யா�2 நிைல�காக…? 
  

சாமியா�க& எ�றாேல ேவஷதாBக&… ஏமா@��கார�க&… `னிய�கார�க&… 
எ���… தா� வாQ� வழி�	% சாமியா� எ�ற ேவட� (01 ஊைர 
ஏமா@�கிறா�க&…! எ��� உ�வா�கி விHடா�க&. 
1.பல மத:கைள3 பர3பி 



2.பகவாைன3 பணிவத@	3 பல நிைலகைள ம�க��	 உண�%தி 
3.பல ேகா; ெஜப:கைள ெஜபி%+ 
4.ஆ0டவைன வண:	வைதேய ம�களி� மனதி� ஒ�வித பய� கல�த 
உண�வாக உ01 ப0ணிவிHடா�க& இ�த3 பல வழி) சாமியா�க&. 

இவ�களி� சில� பல ம�திர:கைள ம�க��	3 4Bயாத பாைஷயி� ஓதி 
ஒம	0ட:கைள வள�%+ அ�த ஓம 	0ட%தி� ெபா�.. பHடாைடக&… பல 
வைக3 பதா�%த:க&… இ�I� பலவ@ைற3 ேபாH1 ஓம:க& வள��கி�றன�. 

எH1% தி�கிP� எH13 (சாBகைள அமர) ெச5+ அ_வைனவ�� ஒ�� 
ேச��+ அ�த ஆ0டவைன� ேகா;யா�)சைன எ�ற ேபB� 4Bயாத 
சமKகி�த ெமாழியி� ஓ+கிறா�க&. 

இ�த வழியி� யாக� 	0ட%ைத வள�%+ ம�திர:கைள ஓ+� ெபாQ+ தா� 
1.அ�த ஆ0டவ� வ�வானா அ�நிைல�	…? 
2.யா��காக…? யாB� நிைல�காக…? 

அ%தைகய சாமியா�க& ம�களிடமி��+ ெபா�& ெப�வத@காக யாக� 
வள�%+ ம�திர:க& ெஜபி�கி�றன�. ஆக 
1.ெபா�& த�பவI�	 (ம�க&) அ�த) சாமியா�க& ெச5>� (ைஜயி� 
ஆ0டவ� வ�+ அ�& த�வானா�…! 
2.ஆ0டவI�	 இவ�க& (சாமியா�க&, (சாBக&) /+வ�களா�…! 

பல ஆயிர� ெசல" ெச5+ யாக 	0ட� வள�%+ அ�த3 (சாBக��	 
அ�னமளி%+ ெபா�& த�+ அ�த ஆ0டவைன வண:கினா� இவ� ெச5த 
பாவ:க��.. இவ� எ0ணF� மாறி.. அ�த ஆ0டவ� வ�+ அ�& 
4Bவானா�..! 

1.ஊைர ஏமா@றி… 
2.உ&ள நிைலைய3 4B�திடாம�… 
3.த� 4கைழ3 பர3ப3 (ைஜ ெச5பவ�க& தா� ெப��பாலனவ�களாக 
உ&ளா�கள3பா…! 
4.இவ�களி� நிைல�ெக�லா� இ�த3 பல வழி) சாமியா�க& ெப�� 
/+வ�கள3பா…! 



ெச5த பாவ%ைத� கழி%திட (ைஜ ெச5+விHடா� பாவ� தA��+வி1மா…? 
அவ�க& தா� அைத3 பாவ� எ�ேற எ0Vவதி�ைலேய…! 

4கQ�காக% தா� ச�பாதி%த ெச�வ%ைத “அ�த ஆ0டவ� வ�+ கா3பா@றி% 
தர ேவ01�…” எ�பத@காக அ�த ஆ0டவ� ெபயைர) ெசா�லி3 பல (ைஜ 
ெச5கிறா�க& இ�த3 பாமர ம�க&. “ெப��பாலான (ைஜ Fைறேய… 
இ3ப;%தான3பா உலெக:கிP� உ&ள+…!” 

இ�த மனித�கைள மா@றிட"� ந�வழியி� அைழ%+) ெச�ல"� ந� 
வழியி� பல சாமியா�க& (ந� வழி) சாமியா�க&) இ��� உ&ளா�க&… 
அ��� இ��தா�க&…! 

பல ெஜப:கைள ெஜபி�க) ெசா�லி ம�களி� மனதினிேல ந�ல உண�"கைள 
ஆழமாக3 பதிய ைவ�க ந� வழி) சாமியா�க& எ�லா� நாHட� ெகா01 
நட�திHடா�க&. 

இ�I� சில இட:களி� சில சாமியா�க& அ�த ஆ0டவனி� ச�தி�	3 பல 
வைக நாம:கைள) `H; 4வேனKவB (ைஜ… ெசௗ0ேடKவB (ைஜ… 
காமாHசிய�ம� (ைஜ…! எ�� இ�I� பல நாம:கைள) `H; அ�த) 
ச�தியி� நிைல�ேக பல யாக:கைள வள�%+3 4ைக ம0டல:கைள எQ3பி 
1.தா� வாழ… த�ைன) சா��தவ�க& வாழ… த�ைன ந�பி வ�பவ�கைள வாழ 
ைவ�க… 
2.இ3ப;>� பல நிைலகைள) ெச5கிறா�க&. 

ந�ல மண%ைத� ெகா0ட 4ைக ம0டல%ைத எQ3பி அ�த ஆ0டவைன 
ெஜபி�	� ெபாQ+ எ�நிைலயி� நா� ெஜபி�கி�ேறாேமா அ�நிைலயி� அவ� 
அவ�க& ெஜபி�	� நிைல�	 அ�த) ச�தி நிைல வ�கிறத3பா…! 

1.ஆ0டவைன வண:கிட யா��	� யா�� /+ ேவ0டாம3பா…! 
2.எ�ேலா�ேம அவரவ�க& நிைல�	% த	�தப; அவ� அ�ைள எ3ப;>� 
ெபறலாம3பா..! 
3.அவனவ� எ0ண%திP� Xவாச%திP� தா� எ�லாேம இ��கி�றத3பா…! 

ஓ…� எ�ற நாத%தி� உ��கி�ற உலகினிேல 
உதி%+&ள உயிரVவாக… 



உ�ைனேய… நா� வண:	கிேற� ஈKவரா.. 	�ேதவா…! 
உ�ைனேய… நா� வண:	கிேற� ஈKவரா.. 	�ேதவா…! 

உ�ைன நா� பா�%திடேவ 
எ�னி� உ�ைன� க0;டேவ 
உ�ைனேய… நா� வண:	கிேற� ஈKவரா.. 	�ேதவா…! 

உ� வழியி� ச%திய%ைத 
உ� வழியி� த�ம%ைத 
உ� வழியி� நியாய%ைத 
உ�ைன எ0V� இதய%தி� 
ஊ�றி1வா5 ஈசனி� ச�திேய 

ஓ…� எ�ற நாத%தி� உ��கி�ற உலகினிேல 
உதி%+&ள உயிரVவாக 
உ�ைனேய… நா� வண:	கிேற� ஈKவரா.. 	�ேதவா 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
இ�த வா^�ைகயி� யா��	 ேவ01ெம�றாP� உதவி ெச5யலா�… எ�த 
வைகயிP� Yக��தறியலா�. 

1.கhட3ப1கி�றா�க& ேவதைன3ப1கி�றா�க& தவ�க& ெச5கி�றா�க& 
எ�� 
2.4றநிைலகளி� நா� அறி�+ ெகா0டாP� அறி�த பி� 
3.மீ01� அ+ நம�	& அV% த�ைமயாக க�வாகாதப; 
4.நா� ேகHடறி�த அ�த% தAைமக& நம�	& உ�வாகாதப; த1%த� ேவ01�. 

ஏென�றா� இ�த வா^�ைகயி� பிற�ைடய தAைமகைள>� அவ�க& 
கhட3ப1வைத>� பா�%+… ேகH1… Yக��+… நம�	& வள�%+ 
அைதெய�லா� நா� “பி;வாதமாக3 பி;%+� ெகா&கி�ேறா�”. 

அைத% த1�க ேவ01� எ�றா� நா� எ�ன ெச5ய ேவ01�…? 

`Bய� உல	�ேக ஒளியாக வழி காH1கி�ற+. 



அைத3 ேபால அகKதிய� த� உண�வி� த�ைம ஒளியாக மா@றி Bஷி எ�ற 
நிைலயி� கணவ� மைனவி இ�வ�� ேச��+ சி�h;%+� ெகா0ட 
நிைலகளி� இ��� +�வ நHச%திரமாக வா^�+ ெகா0;��கி�றா�க&. 

அவ�க& கணவ� உயர ேவ01� எ�� மைனவி>� மைனவி உயர 
ேவ01� எ�ற உண�ைவ ஒ�றாக) ேச�%+ இைண%+ அ�த ஒளியி� 
சSரமாக ஆனவ�க&. 

இ�வ�ேம அ�த உய��த உண�"கைள) ேச�%+ தன�	& எ�த% தAைம>� 
4காதப; தAைமகைள அழி%தன�. 

அதனி� உண�" ெகா01 எ�த% +�வ%ைத� U�ைமயாக எ0ணினா�கேளா 
U�ைம அவதாரமாக இ��� +�வ நHச%திரமாக இ��கி�றா�க&. 

(மி�	& வ�வதைன%ைத>� ஒளியாக மா@றி� ெகா01&ளா�க&. 

அைத3 பி�ப@றி) ெச�றவ�க& ஆறாவ+ அறிைவ ஏழாவ+ நிைலயாக 
ஒளியாக மா@றி) ச3தBஷி ம0டலமாக வா^கி�றா�க&, 

நவரா%திB ெகாP F;�தபி� ப%தாவ+ நிைலயாக விஜய தசமி எ�� 
காH;>&ளா�க& ஞானிக&. 

தசமி – நா� எ3ப;3 ப%தாவ+ நிைல அைடவ+…? 

வி0ணிலி��+ (மி�	& விஜய� ெச5>� உயி� பல ேகா;) சSர:களி� 
ந�சிைன ெவ�� ஒளியாக மா@றி வி0 ெச�P� நிைலைய%தா� விஜய 
தசமி எ�� காH;னா�க&. அைத அறிவி�	� நா& தா� விஜய தசமி. 

அகKதிய� +�வனாகி +�வ மகBஷியாகி +�வ நHச%திரமாக ஆன+. க�கி 
எ�� ஒளியி� நிைலயாக அவ�க& எ3ப;3 ெப@றா�கேளா அத� வழி 
ெகாண1 அைத நாF� ெபற ேவ01�. 

அ�த% +�வ நHச%திர%திலி��+ காைல 4 மணி�ெக�லா� ஒளி அைலக& 
ெவளி வ�கி�ற+. `Bயனி� கா�தச�தி கவ��+ ந� (மி�	& ெகா01 
வ�கி�ற+. 



+�வ நHச%திர%தி� உண�ைவ� கவ��ேதா� எ�றா� ந� சி�தைனைய� 
	ைற�	� ந�சான உண�"கைள ெவ�P� ஆ@ற� ெப�கி�ேறா�. 

அதனி� வலிைம ெகா01 நம�	& பி;வாதமாக இய�	� அ%தைன 
உண�"கைள>� அட�க F;>�. 

1.இ3ப;) ெச5தாேன 
2.அ3ப;) ெச5கி�றாேன 
3.இ3ப;ேய ெச5+ ெகா0;��தா� நா� எ�ன ெச5வ+…! எ�ற நிைலயி� 
4.”பி;வாத� பி;�காதப;” நம�	& அ�த உண�வி� உ0ைமைய உண�%+�. 

இைத%தா� Bஷியி� மக� நாரத� நாராயணனி� அபிமான 4%திர� நாரத� 
எ�� ெசா�வ+. 

அ:ேக எ1%த"ட� எ:ேக ெச�கி�றா� நாரத�…? 

உயிரான விhVவிட� தா� ெச�கி�றா�. விhVவிட� ெச�றபி� 
க0ணாக இ��	� க0ணனிட� ெச�கி�றா� நாரத�. “க0ணா.., எ�லா 
உபாயF� உன�	% ெதB>�” எ�� ெசா�கிறா�. 

1.க0களி� ெசயலா�கF� 
2.எ0ணிய உண�"க& நம�	& எ3ப; உ�வாகி�ற+…? எ�ற நிைலைய>� 
3.அதிலி��+ மீH;1� உபாய:கைள>�… 
4.ஒ� காவிய% ெதா	3பாக கீதா)சார� எ�� எQதி அைம%+&ளா� வியாசக�. 

ஆகேவ அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி நா:க& ெபற 
ேவ01�. அ+ எ:க& இர%த நாள:களி� கல�+ ஜAவா�மா ஜAவ அV�க& 
ெபற ேவ01�. எ:க& உட� FQவ+� படர ேவ01� எ�� எ0ணி) 
X%த3ப1%+த� ேவ01�. 

இைத ஒ� பழ�கமா�கி� ெகா&ள ேவ01�. 



 



 

யா% ஒ5ெவா2றாக7 ெசா2ன உபேதச� க�),�க� அைன),% “வி:; 
த<சாக உ�க���� பா$%” 
  

+�வ நHச%திர%திலி��+ அதிகமாக) ச�திக& ந� (மி�	& வர�U;ய ேநர� 
அதிகாைல தா�. ந� (மி கவர�U;ய அ�த ேநர%தி� +�வ நHச%திரமாக 
எ3ப; ஆன+…? எ�� அ�த உண�"கைள உபேதச வாயிலாக உ:க��	� 



ெகா1�	� ெபாQ+ 
1.உ:க& உண�"க& ஒ_ெவா�றிP� இ+ கல�கி�ற+. 
2.உ:களிட� இ��	� எ�லா� 	ண:களிP� அ�த% +�வ நHச%திர%தி� 
ச�திகைள இைண�	� ஒ� வி%தாக உ�வா�	கி�ேறா�. 

அ�Bக�)சB� 4+ விதமாக3 பல வ ABய வி%+�கைள உ�வா�கி� 
ெகா1�கி�றன�. அத@	3 பி@பா1 அைத விைளய ைவ3பத@	 எ�ெத�த 
ேநர%தி� நAைர3 பா5)ச ேவ01�…? உர:கைள எ3ேபா+ ேபாட ேவ01�…? 
அத@	 ேவ0;ய ப�	வ:கைள எ3ப;) ெச5ய ேவ01�…? ெசா�லி� 
ெகா1�கி�றன�. 

அைத3 ேபா�� நா� (ஞான	�) உ:க��	& பதி" ெச5த ஞான வி%தி@	 
அ;�க; அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி ெபற ேவ01� எ�� 
நA:க& ஆ%ம X%தி ெச5+ வ�தா� அ�த3 ேபர�ைள நி)சய� உ�வா�க 
F;>�… ேபெராளியாக நA:க& மாற F;>�. 

1.+�வ நHச%திர� எ3ப; அழியா ஒளி) சSர� ெப@றி��கி�றேதா… 
2.இ�த3 பிரப�ச%தி� வ�� எ�த விஷ%ைத>� ஒளியாக அ+ எ3ப; மா@றி� 
ெகா0;��கி�றேதா… 
3.அ�த உண�ைவ� ெகா�ச� ெகா�சமாக) ேச�%+ ஒளியான வி%+�களாக 
உ�வா�	த� ேவ01�. 

அ_வா� ெச5+ வ�தா� இ�த வா^�ைகயி� வர�U;ய சில தAைமகைள 
நA:கேள வில�க�U;ய நிைல>�… அைத) சம3ப1%த�U;ய நிைல>�… 
உண�"கைள ஒளியாக மா@ற�U;ய ச�தி>� எளிதி� ெபற F;>�. 

அத@	% தா� அதிகாைல “+�வ ேநர%தி�…” அ�த% +�வ நHச%திர%தி� 
உண�ைவ அ�& ஞான வி%தாக உ:க��	& ஆழமாக ஊ�றி அைத3 
ெப��க) ெச5+ ெகா0;��கி�ேறா�. 

தIXேகா;…! எ�ற நிைலகளி� நா� ஒ_ெவா�றாக) ெசா�ன உபேதச� 
க�%+�க& அைன%+� தIசாக3 பா5�+ உ:க��	& அ+ FQைம 
ெபற�U;யதாக வள�)சி ெப��. 

மாமகBஷி ஈKவராய 	�ேதவ� அ�ளா� அ�த% +�வ நHச%திர%தி� 
ேபர��� ேபெராளி>� நா:க& ெபற அ�&வா5 ஈKவரா…! எ�� 4�வ 



ம%தியி� நிைனைவ) ெசP%தி இ3ெபாQ+ ஏ:கி% தியானி>:க&. 
1.+�வ நHச%திர%தி� ேபர�& உ:க��	& ஈ��க3ப1கி�ற+ 
2.அ�த ஒளி அைலக& உ:க& உட� FQவ+� பர"கி�ற+ 

+�வ நHச%திர%தி� உண�"க& அ+ ஒ�ெறன இைண�+ ேபர�ளாக… 
ேபெராளியாக… உ�வா	� அ�& ச�தி உ:க��	& இ3ெபாQ+ 
உ�வா�க3ப1கி�ற+… பதிவா�க3ப1கி�ற+. 

+�வ நHச%திர%தி� அ�� ெப�� ச�திகைள வள�%+� ெகா&�� அ�த% 
த	திைய% தா� மீ01� மீ01� உ:க��	 ஏ@ப1%+கி�ேற�. 

 

வசி…வசி…! எ2ற வசிய ம+திர% 
  

j"லைக ஆH1வி�	� jலவேன F�j�%தியி� வ;வ� எ�ன…? எ�ற 
ஒ� அ�பB� ேக&வி�	 ஈKவரபHட� அளி%த பதி� இ+. 

எH1% திைசைய ேநா�கி எH1% திைசயிP� உ&ள பாலைர வசிய� ெச5+ 
உ�I& ஈ��க3 பா��கி�றா5. 



1.”ஈKவர ச�தி” உ�I& இ�3பைத அறியாம� 
2.பல பாலைர ஏன3பா உ� வசிய%தி� ஈ��கிறா5…? 

இ+ ஆவியி� நிைலயி� ம�திரவாதிக& ம�திB�	� ெஜபம3பா…! ஆவிகைள 
எ�லா� த� வச� இQ3பத@காக இ�த நிைலயி� வசிய3ப1%+வா�. 
1.உ�ைனேய நA யா�…? எ�� 4B�+ ெகா&ளாம� 
2.பல ஆவிகைள ஏ� இQ�கி�றா5 உ� வசிய%தி@	…? 

ஆவிகளி� நிைல எ�லா� த� எ0ண%தி@	… த� பசி�	… எ:	 அத@	 
ஆகார� கிைட�கி�றேதா அ�த நிைல�	 வ�+வி1�. ஆவிகைள 
வசிய3ப1%தி� ெகா01 தா� ம�திரவாதிகளி� ேவைல எ�லா� 
நட�கி�றத3பா. ந1% ெத�விP� ந1ஜாம%திP� அவ�க& ெச5>� ேவைல 
எ�லா� இ+ தான3பா..! 

	1	13ைப அ;%+� ெகா01 வ�பவ� ந1ஜாம%தி� மயான� காH;� 
அம��+ த� வசிய%தி@	 ஆவிகைள அைழ3பா�. இ�நிைலயி� 
ெஜபி%+%தா� அ�நிைலயி� அ�த ஆவிக��	3 பி;%த ஆகார%ைத 
அளி3பா�. பல உ0ைமகைள அ�த ஆவிக& இவI�	 உண�%தி1�. 

ந1நிசியிேல அ�த� 	1	13பா0; நட�+ வ Aதி உலா வ�தி1வா�. அவ� 
நட3ப+"� அவ� ெசா�வ+� அவI�	 ஒ��� ெதBயாத3பா. அ�த 
ஆவிக& தா� அவ� உடலி� அவ� வசிய3ப1%திய வழியி� வ�+ 
ஒ_ெவா� இ�ல%தி@	� ெசா�லி� ெகா0ேட ெச�கிற+. 

1.ஆனா� ஈKவர ச�தியி� அ�ைள3 ெப@றவ�களி� இ�ல%தி@	 
2.இ�த ஆவிக& ெசா�P� வா�ெக�லா� வ�+ தா�காத3பா…! 

நA வசிய ம�திர%ைத) ெசா�லி� ெகா0;��தா� இ�த ஆவிகளி� 
நிைலயிலி��+ எ3ெபாQ+ தா� மீள3 ேபாகி�றா5..? ெஜப நிைலேய இ�I� 
நA 4B�+ ெகா&ளேவ இ�ைலய3பா..! 

ம�திர�கார��� மா�திSக� ெச5பவ�க�� அவ�க& ெஜபி�	� இட%தி� பல 
வாசைன% திரவிய:கைள3 ேபாH13 4ைக ம0டல%ைத எQ3பி3 பல வைக 
உண"3 பதா�%த:கைள>� ஜAவராசிகளி� உண"கைள>� ைவ%+ ம�திர� 
ெஜபி�கி�றா�க&. 



அ�த ம�திர% த�ைமயி� ெஜபி�	� ெபாQ+ அத� நிைல�	க�த ஆவிக&… 
தAHச0ய ஆவிக&… அகால மரணமைட�த ஆேவச ஆவிக&… த@ெகாைல ெச5த 
ஆவிக&… பிறBனா� ெகாைல ெச5ய3பHட ஆவிக&… இ�த நிைலயி� உ&ள 
ஆவிக& எ�லா� இவ�க& பைட�	� உண"�காக வ��. 

இவ�க& ெஜபி�	� ெஜப%தி� ெஜப� எ�றா� எ�ன எ�� எ0Vகிறா5…? 

ஆவிக��	0டான உணைவ எ�லா� பைட%+3 4ைக ம0டல:கைள 
எQ3பி வசி…வசி…! எ�� அ�த ஒலியி� நாம%ைத +�மரண ஆவியி� 
நாம%ைத ைவ%+ வசி…வசி…! எ�� வசிய3ப1%தி� ெகா&கி�றா�க&. 

1.ம�திர� ெசா�வ+� தகH;� எQ+வ+� ஓைலயி� எQ+வ+� எ�லாேம 
அ�த ஆவிகளி� வசிய%தி� jலமாக% தா�. 
2.த� பிைழ34�காக த� உயி� நிைலையேய மா@றி� ெகா01 பல ஏவ�க& 
ெச5வெத�லா� அ�த ஆவிக& தா�. 

மா�திSக�களி� ம0ைட ஓHைட ைவ%+ ெஜபி3ப+ எ�ன எ�றா� எ�த 
ஆவிைய% தா� வசிய� ெச5+ ைவ%+&ளாேனா அ�த ஆவிைய% த� உட� 
பி�னமாகி எ�த நிைலயி� எ:	 அதனி� உடலி� ம0ைட ஓ1 உ�34க& 
உ&ள+ எ�ற நிைலைய) ெசா�லிவி1கிற+. 

அைத எ1%+� ெகா01 வ�+ அவ� ெஜபி�	� ெபாQ+ இ�I� ப�மட:	 
அவI�	 அ�த ஆவிகளி� ஒ%+ைழ34 கிைட�கிற+. 
1.மா�திSக�க& அவ�க& ெச5>� ேவைலக�� 
2.இ�த ம0ைட ஓ1க�� ம@ற எP�4 உ�34க�� 
3.பிற��	% ெதBயாத நிைலயி� இ��	ம3பா…! 

மன நிைலயி� ேசா�"&ளவ�க& மகா� எ�� எ0ணி அவ� ேபாH;��	� 
சாமியா� ேவஷ%ைத ந�பி அவைன அV	கி�றா�க&. 

மன) ேசா�வைட�த ம�க& அவைன நா;) ெச�P� ெபாQ+ 
1.வி(தி வரவைழ%ேதா 4hப� வரவைழ%ேதா இ3ப;3 பல பல ெபா�&கைள 
வரவைழ%+� ெகா13பா� 
2.ம�க& அவ� அளி3பைத ந�பி வா:கி� ெகா01 வ�+ வ AH;ேல 
ைவ�கி�றா�க&. 



இ�ல%தி@	& ைவ%த"ட� எ�லாேம ந�லதாக%தா� நட3பதாக% ெதB>�. 
ஆனா� அத� ேவைல எ�லா� இவ� உடலி� உ&ள அV�கைள த� 
நிைல�	% திைச தி�3பி அவ� உடலி� உ&ள அV�கைள% த� வச3ப1%த 
அவ� மன நிைலயி� X@றி� ெகா0ேட இ��	�. 

அ�த ஆவி த� நிைல�	க�த ஆகார%ைதேயா த� நிைல�	க�த 
எ0ண%ைதேயா அவைன எ0ண ைவ%+� ெகா0ேட இ��	�. 

இ�த ஆவிகளி� நிைல எ�லா� 
1.அவ� உயிரV"�	 ேவ0;ய ஆகார%ைத எ1%+ அவ� நிைலயி� 
அவைன இ��க விடாம� 
2.அவைனேய த� வச3ப1%தி� ெகா01 அவI�	& வ�+ 	; அம�கிற+ 
அ�த ஆவி. 

த�I& இ��	� ச�திைய 4Bயாம� மா�திSகBட� ெச�� பல தAHச0ய 
ஆவிக��	% த� நிைலையேய வி@� வி1கி�றா�க& 4Bயாத பாமர ம�க&. 

1.ேதவ�களி� ேதவன3பா மனித�க& எ�லா�. 
2.இ�த மனித உடைல3 ெப�வேத ெப�� பா�கியம3பா…! எ�பைத 
ஒ_ெவா�வ�� உண��தி1:கள3பா…! 
3.ம�திர மா�திSக நிைலகளிலி��+… பிற ஆவிகளி� இய�க%திலி��+ 
வி1ப1:கள3பா…! 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
1.ஆ0டவனாக இ�3ப+ ந� உயி�. 
2.ஈசனாக இ��+ உ�வா�	வ+� உயி�. 
3.நா� எ0ணியைத உ& நி�� ெசயலா�	� ெத5வமாக இ�3ப+� அ+ தா�. 

ந�F& நி�� அ+ இய�க3ப1� ெபாQ+ அ+ேவ ந� எ0ண%தா� உ�வான 
அ�த அVவி� த�ைம கட"ளாக இ��கி�ற+. 

“தனி%த கட"&” எவ�� இ�ைல. 

உண�"�ெகா3ப அ�த) ெசயP�ெகா3ப%தா� பBணாம வள�)சியி� வள��த 
நிைலைய நா� அறி�+ ெகா&வத@	% ெத5வ:களாக� காHட3ப1கி�ற+. 



நா� பா��கி�ற மாதிB சிவ� இ3ப; உ�வ%தி� இ�ைல. F�க� இ3ப; 
இ�ைல. 

ஒ_ெவா�வ�� ஒ_ெவா� நாH;P� ஒ_ெவா� விதமான உ�வ:கைள� 
காH;� கட"& இ3ப;%தா� இ��தா� எ�� அத� வழி வ	%+� ெகா0ட 
நிைலக& தா� இ�� அவ�க& ெகா1%த காவிய%ைத3 பதிவா�கி இ�த 
உண�ேவ அவ�க& உடP�	& நி�� கட"ளாக உ�வாகி�ற+. 

உலக மத:க& அைன%திP� இ3ப;%தா� உ�வா�கி� ெகா0டா�க&. 

கட"& இ3ப;%தா� இ��தா� எ�� க@பைன ெச5+ ெகா01 அத@	%த�க 
உ�வ%ைத� ெகா1கி�றா�க&. 
1.உ�வ� இ�லாத நிைலக& எ+"� இ�ைல. 
2.கட"& உ�வேம இ�லாதவ� எ�� ெசா�வா�க&. 
3,அkபி எ��� ெசா�வா�க&. 
4.ஆலய:க& அைம�க3ப1� ெபாQ+ (எ�த ஆலயமாக இ��தாP� சB) இ�த 
உ�வ%தி� நிைலையேய அ:ேக உ�வா�	கி�றா�க&. 

அத@	3 ெபயB�ைல எ�பா�க&. ஒ_ெவா� மத%திP� ஒ_ெவா� 
ஞானிகளி� ெபயைர ைவ%தி�3பா�க&. 

மத:க& உ�வமி�லாத நிைலகளி� அkபியாக%தா� கட"& ெசய�ப1கிறா� 
எ�� ெசா�வா�க&. 

இ�ைல. 

கி�Kதவ�க& இேயXைவ உ�வமாக ைவ�கவி�ைலயா…! அேத மாதிB இ:ேக 
உ�வமாக ம`திைய ைவ%+% திைரைய3 ேபாH1 jடவி�ைலயா…!. அத@	& 
மைற�+&ளா�க& இ�னா� மகா� ந�லவ� எ�பா�க&. 

இ+"� உ�வ வழிபா1தாேன. 

1.நம�	& மைற�த 	ண%தி� ெசயலா�க:கைள உ�வமா�கி 
2.இ�ென�ன 	ண:க& இ�ன+ ெச5>�…! எ�� ெத5வ நிைலயா�கி 
3.ந�ைம அறி>�ப; ெச5தா�க& ஞானிக& 



இ+"� உ�வ வழிபா1 தா�. 

 



 

ப?@% பாச"% ந%"ட2 வ�வதி�ைல எ2றா� நா% ப?ற ேவ�#ய, 
எைத…? 
  

ஒ� ந0ப� ேம� பாச� ெகா01 அவI�	 உதவி ெச5ய ேவ01� எ�� 
எ0Vகி�ேற�. இ�த உண�" என�	& பதிவாகி�ற+. அேத நிைன"ட� 
க0 ெகா01 ந0பைன3 பா�%த பி� மகி^)சி>ட� அவI�	 ேவ0;ய 
உதவிகைள) ெச5கி�ேற�. 

ந0ப� எ�� வள��தாP� கால3 ேபா�கி� அவ� எ�ைன மதி�	� த�ைம 
	ைற�+ விHடா� எ�ன ஆகிற+…? 

நா� ந0பைன மதி�கி�ேற�. ஆனா� ந0பேனா எ�ைன) சBயாக 
மதி�கவி�ைல… சீராக என�	 உதவி ெச5யவி�ைல…! எ�� 
1.இ�த எதி�பா�34க& அதிகாமன பி� ந0பைன ெவ��	� உண�"க& 
வள�கி�ற+. 
2.அ�� அ%தைன உதவி ெச5ேத�… இ�� என�	 இ3ப;) ெச5கிறா�… 
எ�� அக� ெகா&�கி�ற+ 
3.த�ைன� கா%+� ெகா&�� நிைலக& ெகா01 அவைன� 



	@றவாளியா�	கி�ற+ 
4.Fதலி� உதவி ெச5த ப04கைள மா@றிவிH1 அவI�	% தA:	 ெச5>� 
நிைலையேய உ�வா�கி வி1கி�ேறா�. 

ஆக…. நம�	& இ��	� 108 அகமதிக�� (108 விதமான 	ண:க&) அக:கார 
நிைலக�� “த�ைன% த�ைன� கா%தி1� நிைலயாகேவ” அ+ வ�கி�ற+. 

விவசாய3 ப0ைணகளி� ஒ� ெச;யி� அதIட� ம@ற ெச;களி� 
க��கைள) ேச�%த பி� அத@	%த�க ெச;களி� மா@ற:க& அைடகி�ற+. 

இைத3 ேபா�� வி�ஞான அறி" ெகா01 உயிBன:களி� உ&ள அV 
ெச�கைள எ1%+ ம@ற ம@ற உயிBன:களி� இைண�	� ேபா+ 
உயிBன:களிேல உ�மா@ற:கைள) ெசய�ப1%+� த�ைம மனிதI�	 
வ�கி�ற+. 

தாவர இன:கைள மா@�வ+ ேபா� உயிBன:கைள மா@�வ+ ேபா� தா� 
நா� Yக�� உண�"கைள) சீ�ப1%தவி�ைல எ�றா� 
1.அ+ ந� ந�ல 	ண:கைள% தAைமயி� உண�"களாக மா@றிவி1� 
2.உடலி� அைம3ைப மா@றிவி1�… 	ண:கைள மா@றிவி1� 
3.பி� இ�& `Q� நிைலக& ெகா01 பBணாம வள�)சியி� வள��தத@	 
மாறாக ேத5பிைறயான நிைலக��	 அைழ%+) ெச�� வி1�. 

மனித�களான நா� ஆறாவ+ அறி" ெகா01 இ�� பல ெபா�&கைள 
இைண%+) Xைவ மி�கதாக உ�வா�கி உணவாக உHெகா&கிேறா�. 

அ+ ேபால… நம+ வா^�ைகயி� ேகH1ண��த உண�"கைள>� அதனத� 
இய�க%தி@	 விடாதப; நா� சம3ப1%த ேவ01�. 

ந�ல+ ெகHட+ எ�� ெதB�தாP� Yக��த உண�"�ெகா3ப% தா� தன�	& 
சம3ப1%+� நிைல வ�கி�ற+. நா� எைத எ0Vகி�ேறாேமா அத� வழிேய 
வழி பா��கி�ற+ 

1.ந0ப� எ�ற நிைலயி� எ0ண:க& பாச%+ட� வ�� ெபாQ+ கா�	� 
நிைலகைள உ�வா�	கி�ேறா� 
2.ஆனா� சிறிதள" பைகைம எ�� உண�"க& வ�+ விHடா� அவைன% 
தா�க ேவ01� அவைன அழி%+விட ேவ01� எ�ற உண�ேவ வ�கி�ற+ 



ஆகேவ ப@�� பாசF� இ�த உலகி� நம�	& பல ந�ைமகைள>� 
ெச5கி�ற+ தAைமகைள>� ெச5கி�ற+. 

ஆனா� ப@�� பாசF� ந�Fட� வ�வதி�ைல. அ3ப; எ�றா� நா� ப@ற 
ேவ0;ய+ எைத…? 

அ�& மகBஷிகளி� உண�"கைள% தா�…! 

பிறிெதா�� ந�ைம இய�காதப; அ�& ஒளி எ�ற நிைலகளி� 
1.அக0ட அ0ட%திP� ந�சி� த�ைம த�ைன% தா�கிடா+ 
2.அைத ஒளியாக மா@றிய அ�& மகBஷிகளி� உண�ைவ நம�	& ேச�%+ 
3.பைகைம உண�"க& எ3ெபாQ+ உ�3 ெப�கி�றேதா அைத அட�	த� 
ேவ01�;. 

மிளகா5 கார%தி� த�ைம ெகா0ட+ தா�. ம@ற ெபா��ட� 
இைண�க3ப1� ெபாQ+ அ�த� கார%தி� உண�)சிக& தணிகி�ற+. உ34 
ைக3பாக இ��கி�ற+… அைத ம@றைவக�ட� சம3ப1%+� ேபா+ 
Xைவயி� த�ைம U; மகி^)சி ஊH1கி�ற+. 

எனேவ எதைன நா� Yக��தாP� அ�& ஒளியி� உண�ைவ நம�	& ேச�%+ 
1.அ�த அக:கார%ைத எ1%+ விடாதப; 
2.அ�& ஞான%ைத நம�	& வள�%திட� ேவ01�. 

அ3ப; வள�%ேதா� எ�றா� ந�ைம இ�& `ழாத நிைல>� ஒளியி� 
உண�வாக மா@றி1� ஆ@றைல>� நா� ெப�கி�ேறா�. 



 

இ2ைறய உலகி� மனிதனி2 அ�)த நிைல வள07சி�� உதC% 
“திறCேகா�…” 
  

இ�ைறய உலகி� பல வைகயான வாகன:க& உ01. ஒ_ெவா��� மனித� 
தன+ எ0ண ஆ@ற� ெகா01 ேவகமாக) ெச�P� நிைல�	 
உ�வா�க3பHட+ தா�. 

ஆக அ�த�த வாகன:களி� கதி�ெகா3ப அ+ ஓ1வைத3 ேபா�� 
1,மனித ஆ@றலி� உ�+ விைசைய>� அதிக3ப1%தினா� 
2.ேவக� UH1� வாகன:களி� ஆ@றலி� அறி"% திற� வள��தைத3 ேபா� 
3.ெம5 ஞான வள�)சியி� வி�34ட� பயணி�	� பாைதேய மனித ச�திைய� 
UH1� எ0ண ஆ@ற� ஆ	�. 



உலக� எ3ப;% த� ஈ�343 பி;34ட� த� வள�3பி� ெசயPட� Xழ�� 
வ�கிறேதா அைத3 ேபா� 
1.ந� உயிரா%மாைவ இ�த3 (மியி� ஈ�343 பி;யிலி��+ வி1பH1) ெச�ல 
2.த� எ0ண%தி� உ�+ விைசயா� நAரமில� கா@றி� வி0Vலக ஒளி 
அமில%ைத) Xவாச%தா� உட� எ1�க 
3.நா� ேம@ெகா&�� தவ%தி� தனி%+வ%தா� தரணியி� ெம5ைய உண��+ 
4.தா� ெம5 ஞான விழி3ெப5த jல நா;யாக j)சைலயி� ச�திதைன 
jலமா�கிய 
5.அ�த மகBஷிகளி� ச�திகைள நாF� ெப@�3 பழ	த� ேவ01�. 

உண�வி� எ0ண%தி� ெசழி3பி� ஆைசதான3பா மனித) ெசயலி� 
jலாதாரேம. ஆனா� வி%ைத காV� ஆைச ஓHட%தி� “ேபராைசயி� 
எ0ண� ெகா0ட விைள"தான3பா…” இ�ைறய மனித நிைல. 

>க:க& >க:களாக மகBஷிகளி� ெதாட�பைலக& வள�)சியி� ெசயP@� 
அவ�க& வழி வ	%+% த�த அ�த ெம5ஞான விழி3ேப மனிதனி� ஞான%தி� 
வள�)சி�	) ெசயலா@�� “திற"ேகா�” ஆ	�. 

இ�ைறய வி�ஞான� கலி>க%தி� மனித ஞான%ைத விழி34ற) ெச5ய ெம5 
ஞானிக& ெகா0ட Bஷிகளி� ெதாட� அைலயி� க�%தி� ேகா�ைவகைள 
அவ�க& க0ட உ0ைமகைள இ:ேக ெதாட��+ XH;� காH; வ�+&ேளா�. 

ெச; ெகா;க& எ3ப;% தன�ெகா%தைத ஈ�%+… வள��+… விைள�த பி� பல� 
த�வைத3 ேபா� நாF� அ�த மாமகBஷிக& காH;ய அ�& வழியி� 
ந�Fைடய Xவாச அைலயி� ெசய� த�ைமைய) சீரா�கிட� ேவ01�. 

1.இைத3 ப;%+3 பதிவா�கி� ெகா0;��	� ஒ_ெவா�வ�� ெத5வ ச�தி 
ெப@� 
2.இ�த3 (மியி� Xவாச கதியி� ஒளி) சSரமாக உ:க& ஆ%ம உயிைர ெம5 
ஞான விழி343ப1%+:க&. 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
எ�த ஒ� அV% த�ைமைய எ1%+� ெகா0டாP� j�� நிைலதா� 
ெவ3ப� கா�த� விஷ�. அேத ேபால உயிரVவி� த�ைம வர3ப1� ெபாQ+ 
j�� நிைல. 



ேரவதி நHச%திர� ெப0 பா� த�ைம ெகா0ட+. ஒ� உயிரVவி@	& 
ேரவதி நHச%திர%தி� த�ைம அதிகB%தி��தா� ெப0பாலாக உ�வா�	� 
த�ைம வ�கி�ற+. 

கா�%திைக நHச%திர%தி� விகிதா)சார� ஒ� உயிரVவி@	& அதிகமாக 
இ��தா� ஆ0 பாைல உ�வா�	� நிைல வ�கி�ற+. 
1.இ3ப; 27 நHச%திர:க�� 
2.வி%தியாசமான நிைலகளி� உயிரV�கைள% ேதா@�வி�	� நிைல 
வ�கி�ற+. 

(மிேயா ம@ற ேகா&கேளா XழP� ெபாQ+ ெவ3பF� ஒ� ப	தியி� 
ஈ��	� த�ைம>� வ�கி�ற+. 

`Bய� XழP� ெபாQ+ ஒலி வ�கி�ற+ “ேசா……க�”. 
1.அதாவ+ த� நிைலகளி� ம@றைத விBவைடய) ெச5+ 
2.தன�	& இQ%+ “க�…” – “ேசா……க�”. 
3.விஷ%ைத ெவ3ப%தா� நA�கி விH1% தன�	க�ததாக எ1%+� ெகா&கி�ற+ 
எ�� 
4.அ�த நாத X�தியி� த�ைமைய அ�� வியாசக� ெதளிவாக� காH;னா�. 

(மியி� நாத� “ஓ…�” எ�� இ�3பிI� வியாழ� ேகா& ம@ற நிைலக�ட� 
ேமாத3ப1�ெபாQ+ அதIைடய X�தியி� நிைலக& பல விதமாக வ��. 

நாத:க& எதெனத� நிைலகளி� ேமா+கி�றேதா அத@	& 
“ஓஒஓ…ஓஒஓ…ஓஒஓ�…�…�”எ�� இ�த மாதிB அைலக& தன�	& இைசக& 
U;>� 	ைற%+� வ��. 

அ+ Yக�� உண�"�	& மல�� த�ைம>� வள�� த�ைம>� எ�ற 
நிைலகளி� இ�த ஒலி அைலகைள� க01ண��தவ� ஆதியிேல அகKதிய� 
எ�றாP� பி�னா; வ�த வியாசக� 4000 ஆ01க��	& ம�க��	% 
ெதBய3ப1%த3பHட ேப�0ைமக& இ+. 

அத@	 F�4 பல� ெப@றாP� இ�த உ0ைமயி� உண�"கைள அவரவ�க& 
அறிவிேல ெதB�த+ தா� வள�)சி ெகா0ட+. 



ம@ற ேகா&க& XழP� ெபாQ+ ெவ3பF� தன�	& ஈ��	� ச�தியா� 
உணவாக எ1%+ விைள>� த�ைம>� வ�கி�ற+. 

1.இ3ப; நHச%திர:க& ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி>� 
2,வியாழ� ேகாளி� ச%+� j��� ேச��+ ஒ� உயிரVவாக 
உ�வா�க3ப1� ெபாQ+ 
3.எதனி� நிைலக& கவ��தேதா அதனி� வழி ெகா01 தா� அ�த 
உயிரVவி� இய�க�. 



 



 

நா2 ெசDவ, எ�ப#) தவறா�%… எ2@ ேகEப, நா% தானா…! அ�ல, 
Fவாசி)ததா…? 
  

மகாபாரத%தி� ெகௗரவ�க& m� ேப� எ��� பா0டவ�க& ஐ�+ ேப� 
எ��� காH1கி�றா�க&. அதனி� உHெபா�& எ�ன…? 

எ�த உண�வி� த�ைம நா� Yக�கி�ேறாேமா அைவ தா� ந�ைம 
ஆ�கி�ற+ எ�பைத ஞானிக& காH;>&ளன�. அதாவ+ 
1.ெவ3ப� கா�த� விஷ� மண� உண�" எ�ற இ�த ஐ�+ (பா0டவ�க&) 
நிைலயி� 



2.நா� Yக�� உண�"க& எ+ேவா (ெகௗரவ�க&) அ+ேவ அத� வழியி� 
ந�ைம ஆ�கி�ற+ 
3.ந� உயி� அதனி� உண�ைவ இய�	கி�ற+ – ந� உயி� ச�தியாக 
இய�	கி�ற+. 

நா� நிைன�	� (எ0V�) உண�"கேள ந�ைம இய�	கி�ற+ எ�ற 
நிைலைய அ:ேக உ�வா�கி அைத� ெகௗரவ�க& எ�� காH;>&ளன�. 

ஒ� 	ண%ைத நா� எ1%+� ெகா0டா� அைத� கா�க ேவ01� எ��� 
அேத 	ண%ைத% தா� நா� வள�%+� ெகா&�� நிைல>� வ�கி�ற+. 

உதாரணமாக ஒ�வ� ேம� நா� ேகாப%ைத வள�%+� ெகா0டா� அ�த� 
ேகாபேம என�	 உக�த+ எ���… அதிலி��+ த�ைன மீH1� ெகா&�� 
நிைல இ�லா+ அைத வழி நட%த ேவ01� எ���… அக:கார� 
ெகா&�கி�ற+. 

அேத ேபால ஒ�வ� ெதாழி� ெச5தா� 
1.அதிேல தா� தவ� ெச5தாP� அைத ஏ@��ெகா&�� நிைல இ�லாதப; 
2.நா� ெச5த+ எ3ப;% தவறா	�…? எ�� பி;வாத 	ண:க& இ�3ப+� 
3.ெதBயாதப; ஒ� ெசா�ைல) ெசா�னாP�… தா� Yக��த உண�"க&… தா�… 
தன+… எ�ற நிைலயி� 
4.த�ைன� கா�க அத� உண�"கைள நா� வP3ப1%+� ேபா+ தAைமயி� 
உண�"கேள நம�	& வள�கி�ற+. 

ஆகேவ இைத3 ேபா�ற உண�"க& தன�	& வளரா+ ந�ைம� கா%+� 
ெகா&ள ேவ01மா இ�ைலயா…? 

ஆைகயினா� தா� அைத� ெகௗரவ�க& எ��� தன�	& எ1�	� 	ண:க& 
ஒ_ெவா���… “த�ைன3 பா+கா%+� ெகா&�� நிைலயாகேவ வ��…” எ�� 
மகாபாரத%தி� இ+ ெதளிவா�க3ப1கி�ற+. 

ஒ� ேவ3பமர� கச3பி� த�ைம ெகா01 த� ெகௗரவ%ைத� கா%+� 
ெகா&ள வி��4கி�ற+. ேராஜா3 (ேவா த� ந�மண%ைத� கா%+� ெகா&ள 
வி��4கி�ற+. ம@ற மண:க& தன�	& வரா+ த1�கி�ற+. 



இைத3 ேபால ஒ�வைன% தா�க ேவ01� எ�� எ0ணிவிHடா� ம@றவ� 
ெசா�னா� அைத ஏ@�� ெகா&வதி�ைல. 
1.தா� வாழ ேவ01� எ�� எ0ணிவிHடா� பிற�ைடய +�ப:கைள நா� 
பா�3பதி�ைல… +�ப3ப1%திேய நா� வாQகி�ேறா� 
2.+�ப3ப1%+கி�ேறா� எ�� உண�%தினாP� “என+ வா^�ைக�காக நா� 
இைத) ெச5ேத�…” எ�� 
3.அXர 	ண:கைள%தா� அக:கைள� ெகா01 தா� வா^கி�ேறா�. 

இ_வா� வாQ� நா� எதனி� உண�ைவ நா� ெப@ேறாேமா அதனி� 
நிைலயாகேவ உயி� ந�ைம இய�கி வி1கி�ற+. அதனா� தா�… 
1.நA எைத எ0Vகி�றாேயா அத� உண�ைவேய நA ெப�கி�றா5 
2.அைத வள��கி�றா5… அ+வாக ஆகி�றா5 எ�� கீதா)சார� ெசா�கிற+. 



 

உய0 ஞானமாக ஆ�க�ப�% ெசய� அைன),% ந2ைமேய…! 
  

வா^�ைகயி� வ�� ேமாத�களி� இ��+ ச�சலம@ற… சமமான நிைல 
ெப@றிட ேவ01� எ�றா�… எ0ண� பBX%தமாக நிைல ெபற ேவ01� 
எ�றா�… எ1�க ேவ0;ய Fய@சி Y0மி� கா�த ஒளிைய% தியான%தி� 
jல� ஈ�%+� ெகா&வேத ஆ	�. 



ப�ேச�திBய:க& ெகா01 உண��தி1� த�ைம ேபா� ஆ%ம வPவி� 
ெதாட��	 மன% திற� ெபற ேவ01�. மன% திற� எ�றா� எ�ன…? 

1.மன) ெசவி 
2.மன)Xைவ 
3.மன%தா� மண� Yக�த� 
4.சகலF� ேபB�பமாக ஆன�த%தி� எ�I� மனKபBச உண�" எ�ற 
இைவ அைன%+� 
5.K/ல (திட) சSர� ெகா01 `Hசம ஒளி) சSர� ெப@றி1� அக) ெசயலி� 
வP� ெகா&�� நிக^"கள3பா…! 
6.அைன%தி@	� தியானேம jல காரண�. 

jல காரண� எI� ஊ0 த�ைமயாக) சSர� FQைம�	� ெம5 ஒளி 
பரவி உயிரா�ம ச�தியாக லி:க உடலாக ெவளி% ேதா�றா% த�ைமயாக 
“எ��� நிைல ெபற F;>�…” 

ஆகேவ அ�த ஆதிச�தி>ட� ஒ�றி1� ச�தி ெபற வPவி� வPவா	� 
jல)ச�தியி� 	ண% த�ைமகைள உண��+ ெகா&�� ெபாQ+ இ�த 
மானிட3 பிறவி… “கிைட%த@கBய பிறவியாக அைமகிற+…!” 

ஜAவ� ெப@� எ%தைனேயா பிறவிக& ெப@ேற வா^�தி1� உயி�% 
ெதாைககளி� Xவாச அைலக& ஒலி ஒளி அைலகளாக� கா@றி� பரவி3 
பட��ேத உலவி� ெகா0ேட உ&ள+. 

ப	%தறி>� ஆ@ற� ெகா0ட மனிதனி� பரபர3பாக வாQ� வா^�ைக� 
ெதாட� எ�ற இ�ைறய கால கHட%தி� தா� ெகா0ட எ0ண:க��ெகா3ப 
கா@றிேல கல�த அ�த) Xவாச கதிைய ஈ�%+ விைன) ெசயலாக3 ப@பல 
வா^�ைக அIபவ:களி� ெப@ற பய� தா� எ�ன3பா…? 

1.Xவாசி�	� Xவாசமான+… சSர%திI& அைமய3 ெப@�&ள F�கிய 
நா;களி� ஓ; 
2.சிரசி� அைம"@ற கHடைள� ேக�திர நா;க�ட� ெதாட�4 ெகா01 
3.4ற% ெதாழி� கதி3ப1� உ�34களாகிய க0 கா+ j�	 வா5 இைவகளி� 
ஓ; 
4.அ�கினி ேக�திரமாகிய jலாதார� என3ப1� 	த	5ய நா;க�ட� 
இைண�+ ெசய�ப1� ெசயலி� 



5.அ�த�த அவய:களி� அைம"@ற கா@�க& த� த� ெசயP�	 உ�34களி� 
நா; வழியாக ஓ; 
6.உடP�	 ெவ3ப%ைத உயி� ஜAவனாக அளி%தி1� jலாதார நா;களிேல 
7.சSர இய�க%தி� விைன) ெசய� மனித� ெகா0ட எ0ண நிைல�ெகா3ப 
அைன%+) ெசய�க�� நைடெப@� ஓ;� ெகா01&ள+. 

ெசவிகளி� வல� இடமாக ஓ;1� நா;க& ஓ� ஓைசயி� அைலகளா� 
ேமா+0ட"ட� 
1.அ�த ஓைசயி� ெபா�ைள அ�த� கணேம அறி�+ ெகா&�� மிக Y0ணிய 
கால அளவி� 
2.சSர%திI& F�கிய நா;களி� ஈ�3பி� ெசயலாக j)சைலக& ஓ; 
3.சிரசி� கHடைள� ேக�திர%தி� பிட�த� (எ�ற) ஓைசக& ேமாதிய"ட� – 
ெசவியி� ஏ@ப1� அதி�"களி� 
4.அறி�+ ெகா0;1� அறிவாக jலாதார அ�கினியி� ெதாட�4 உ0ட3பா…! 

ெவ3ப%தாேலா மி�சார%தாேலா ெசயP�� இ�ைறய இய�திர:க& எைத>� 
ஒ3பிட F;யாத மேனாச�தி% திற� தியான%தி� jல� எ1�	� மிக மி� 
Y0 கா�த அைலகளா� ெசய�ப1� நிைல உணர%த�க+. 

இ�த) சSர வா^�ைகயி� எதி� ேமாத� ஏ@ப1� கால கHட:களி� ெசவி 
நா;க& ந� ஆ%மாவி� பதி") ெசயP�	 F�கிய ப:ேக@கி�றன. 

1.எ0ண:களி� ேமாத�களா� (உண�"களா�) 
2.கன� ெகா0ட Xவாச அைலகைள) Xவாசமாக ஏ@க ேவ0;ய 
ச�த�3ப:களி� எ�லா� 
3.உடI�	ட� உய� மி� Y0 கா�த அைலகைள ஈ�%+ 
4.அைன%+ேம நம�	 ந�ைம அளி%தி1� ெசயேல எ�ற மனதி� திட� 
ெகா01 
5.“Xப� Xப� Xப�…!” எ�ற ஒலி நாத%ைத ஏ@ப1%தி 
6.ந� ஆ%ம பதிவி� ந�மதியி� உய� ஞான ஒளியாக 
7.”ஆ%மாவி� jல�” வP3 ெபறேவ01ம3பா..! 

ஏென�றா� உய� ஞானமாக ஆ�க3ப1� ெசய� அைன%+� ந�ைமேய…! 

Xப�… Xப�… Xப�…! 



 

நGைச ஒளியாக மா?றி�% மா0�க)ைத) தா2 உ�க���� காE#� 
ெகா�� வ�கி2ேறா% – ஞான�� 
  

1.`Bய� ந�சிைன3 பிB�கி�ற+ 
2.ஆனா� +�வ நHச%திரேமா ந�சிைன ஒளியாக மா@�கி�ற+. 

`Bய� தன+ நிைலகளி� ந�சிைன3 பிB%+ ம@ற+ட� ேமா+� ெபாQ+ 
தா� ஒளி� கதிராக மி�Iகி�ற+. ந�சி� தா�	தலா� ெவ3ப%தி� தண� 
U; ஒளியி� த�ைமயாக மா�கி�ற+. 



ஆனா� மனிதனாகி அகKதிய� +�வ நHச%திரமாக ஆன பி� ந�சி� 
த�ைம தன�	& அ�கி� வ�� ெபாQ+ அைத ஒளியி� சிகரமாக 
மா@�கி�றா�. 
1.அ�த அகKதியைன3 ேபா�� ந�சிைன அட�கி ஒளியாக இைண%+ 
2.ஒளியி� சிகரமாக மா@�� த�ைம நாF� ெபற ேவ01�. 

மனிதனாக ஆனவ� தா� இைத உ�வா�க F;>�. அைத% தா� 
பிர�மாைவ) சிைற3பி;%தா� F�க� எ��� FQ Fத@ கட"& எ��� 
காH1கி�றா�க&. 

ஆக… இ�த மனித உட� ெப@ற பி� அ�& ஒளியிைன உ�வா�	� 
FQைமயான கட"ளாக நா� ஆகி�ேறா�. அத� வழியி� 
1.மகா சா�த� எ�ற நிைலகளி� 
2.மகா எ�� ச�வ%ைத>� சா�த3ப1%+� உண"கைள நம�	& ெப��கிட� 
ேவ01�. 

நம�	& ஒ�றிைண�+ வாQ� இ�த உண�வி� த�ைமைய வள�%+� 
ெகா0டா� எ�த ந�சிைன>� ெவ�றி1� ச�தியாக… உ& நி�� ந�சிைன 
ஒளியி� சிகரமாக� UH1� ஆ@ற� ெப�கி�ேறா�. 

உயி� பல ேகா;) சSர:கைள� கட�+ மனிதனாக வள��+ வ�தைத% தா� 
விநாயக� த%+வ%தி� “FQ Fத� கட"&…” எ�� காரண3 ெபயைர 
ைவ%தா�க& ஞானிக&. 

ஆகேவ அ�த அ�& ஞானிக& காH;ய அ�& வழியி� நா� வா^ேவா�. 
நம�	& 4	� இ�ைள 4கா+ அைத% த1%+ ந�ைம3 பா+கா3ேபா�. அ�& 
மகBஷிகளி� அ�& வHட%தி� வா^ேவா�. 

அைனவ�� மலைர3 ேபா�ற மண� ெபற… மகBஷிகளி� அ�& வHட%தி� 
வாழ% தியானி3ேபா�… தவமி�3ேபா�. 



 

ஒ�நிைல�ப�),வ, தா2 ெமDஞான விழி�( 
  

1.க0 ெகா01 பா�%த� (காHசிக�� காHசி3 4லனறி"�) 
2.நாசி ெகா01 Xவாசி%த� (Xவாச ஓHட வாசைனகைள அறி�தி1� அறி") 
3.வா5 ெகா01 Xைவ%த� (Xைவ 	ண அறி" ெசய�பாH;� உண�த�) 
4.ெசவி34லனறி" (ஓைசகளி� த�ைமக& ெதளித�) 



5.ெதா1 4லனறி" (KபBசி%தலி� உண�" ெகா01 அறி�+ ெகா&�த�) 
எ�றிHட ஐ�+ ப�ேச�திBய:க& மனித உடP�	& ெசய�ப1கி�றன. 

அைவக& ெசய�ப1� நிைலயி� 4ற%திலி��+ வ�� ேமாத�க&… அ�த 
அமில 	ண%த�ைமகைள அவய:க& த%த� ெசயP�	 சSர%தி� கHடைள� 
ேக�திரமாக) “சிரசி� உ)சி3 ப	தியி�…” ெசய� ெகா0ேட உ&ள+. 

ஆகேவ அக) ெசயலாக) Xவாச ஓHட:களி� ெதாட��	 
1.ெநா;�	� 	ைறவான கால ஓHடமாக) ெசய� ெகா01 
2.சSர இய�கேம ஆ%ம ஒளியா� ப	%தறி" எI� ஞான தAபமாக) ெசய� 
ெகா01 
3.அறித�… உண�த�… ெதளித�… எ�றிHட F%ெதாட� ெசயலி� 
4.ஆ�க(�வமானவனாக நா� ஆ	தேல ெம5ஞான விழி34. 

அ�த அக) ெசயலி� எ0ண%தி� U�ைமைய ஒ� நிைல3ப1%த3ப1� 
பயி@சி வழி% ெதாட�ேப தியான� ஆ	�. 

மன� ஒ�நிைல3பHடபி� தா� தியான� எ�றா�… எ3ெபாQத3பா உ� 
மனைத ஒ�நிைல3ப1%த3 ேபாகி�றா5…? 

தியான%தி� அம��த"ட� வ�+ வ�+ ேமாதி1� “வா^�ைக) சாகர எ0ண 
நிைலேவாHட அைலக&” ப;3ப;யாக விலகி மனதி�க0 அைமதி ெகா&ளேவ 
இ�த எளிய தியான%ைத� ெகா1�கி�ேறா�. 

நா:க& “ஆ%ம பல� ெப@றிட ேவ01� ஈKவரா…” எ�ேற 4�வ ம%தியி� 
எ0ணி% +�வ நHச%திர� ச3தBஷி ம0டல� ெவளி3ப1%+� ேபர�& 
ேபெராளிைய ஈ�%+ எ0ண%தி� வPைவ3 ெப@� விHடா� 
1.உயிரா%மாவி� ேபரான�த நிைலைய) ெசா�லா� விள�கி� Uற F;யா+ 
2.“உண��தறி>� அIபவ ஞான ஆன�த நிைலேய நி%திய Xப�…!” 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
U�ைம அவதார� – நா� ெதளிவாக உண��+ ெகா&வத@காக ஒ� உ�வ� 
அைம%+ ஆைமைய3 ேபா1கி�றா�க&. 

உதாரணமாக ஒ� க0V&ள 4Q பாைற மீ+ நக��+ ெச�கிற+ எ�� 
ைவ%+� ெகா&ேவா�. த� உணைவ% ேத;) ெச�கி�ற+. 



க0களா� பா�%+% தா� உணவாக உHெகா&�� தாவர இன%ைத% ேத;) 
ெச�றாP� `BயIைடய ஒளி� கதி�க& சிறி+ ேநர� ெவயி� அதிகமாகி 
விHடா� ெவ3ப� அதிகமாகிவி1கி�ற+. 

பாைற மீ+ நக��+ ெச�கி�ற+. நக��+ ெச�வத@	 ஒ� பதிைன�+ நிமிட� 
ஆகிவிHடா� பாைற ெவ3பமாகிவி1கி�ற+. இ�த3 4Qவி� ெமலிதான உட� 
தா:க F;யவி�ைல எ�றா� “+;�கி�ற+…” 

இதிலி��+…, “த�ைன� கா�க ேவ01�…” எ�ற நிைலகளி� U�ைமயாக% 
1.தாவர இன:கைள3 பா��கி�ற+. 
2.அேத சமய%தி� இ�த3 பாைறகைள>� பா��கி�ற+. 
3.இ�த ெவ3ப� அ�த3 பாைற�	& பH1� “க;னமான நிைலக&” வ�வைத 
Yக�கி�ற+. 
4.இ�த3 பாைறைய� U�ைமயாக உ@�3 பா�%+ 
5.இதிலி��+ த3பி�க ேவ01� எ�ற உண�"கைள அதிகமாக Yக�கி�ற+. 

Yக��த உண�"க& எ�லா� “ஓ…�… நம)சிவாய” எ�� அ�த ஜAவ அVவாக 
மா@றி அ�த உடலாக மா@�கி�ற+. அதனி� மல:கைள 
1.இ�த3 பாைறைய3 ேபா�� க;னமாக ெவளிவி1� அV�க& 
2.இ�த3 4Qவி@	& உ�வாகி�ற+. 

ஆனாP� இ�த% +;3பி� த�ைம ெகா01 Yக��த உண�வி� அV�களான 
பி� இ�த உடைல3 பிள�+ வி1கி�ற+. 4Q ம;கி�ற+. 

4Q U�ைமயாக� கவ��த உண�"க& உடலிேல விைள�+ உயிBேல ேச��+ 
அத@	%த�க அ1%த உடலாக “ஆைமயாகி�ற+”. 

1.எ�த3 பாைறயிIைடய ெவ3ப%திலி��+ கா�க3பட ேவ01� எ�ற 
உண�"கைள எ1%தேதா 
2.(அ�த உண�வி� ச%+) ஆைமயி� ஓ1 வPவாகி�ற+. 
3.அத@	& ெவ3ப%ைத% தா:	� ச�தி (பாைறைய3 ேபா��) வ�கி�ற+. 

ஆைமைய ெந�34 இ��	� இட%தி� ேபாH13 பா�:க&. அ�த ெவ3ப%ைத% 
தா:க�U;ய ச�தி அத@	01. 



இ�த உண�வி� இய�க:க& “எ3ப; வ�த+…?” எ�ற நிைலைய� 
க01ண��தவ� அ�� அகKதிய�. 

அைத%தா� கட"ளி� அவதார%தி� U�ைம அவதாரமாக ஞானிக& 
காH;>&ளா�க&. 

இ�த வா^�ைகயி� நா� எைத� U�ைம அவதாரமா�க ேவ01� எ�� ச@� 
சி�தி%+3 பா�:க&. 



 



 

பிறவியி�லா நிைல அைடய ேவ��% எ2ற அ+த ஒ2ைற அ#�பைட 
ஆதாரமாக ைவ), வா*ேவா% 
  

இ�த% தியான%ைத� கைட3பி;3பவ�க& அைனவ�� இ�ைள அக@றி 
ஒளியாக மா@றி1� அ�& மகBஷிகளி� ஆ@ற�மி�க ச�திகைள வள�%+3 
பழ	த� ேவ01�. 

UH1% தியான:களி� jல� அ�த மகBஷிகளி� அ�& ச�தி தியான%தி� 
அம��தி��	� அைனவ��	� கிைட�க ேவ01� எ�� அைனவ�� 



ேச��+ ெவளி3ப1%+� ேபா+ எ�ேலா��	&�� அ+ ஓ:கி வள�கி�ற+. 
1.இ3ப; ஒ�வ��ெகா�வ� நா� ெதாட�4 ெகா01 பதிவான உண�"களி� 
+ைண ெகா01 
2.அ1%+ நா� எ:கி��+ தியானி%தாP� அ�த அ�& உண�"க& நம�	& 
ஒ�றாக இைணகிற+. 

இ3ப; வP� ெகா0ட உண�வி� +ைண ெகா01 எ�ேலா�� ேச��+ 
தியானி%+ இ�த அ�& ச�திகைள3 ெப��கி அைத நம�	& அ;�க; 
வள�%+� ெகா&ள ேவ01�. 

இ+ ேபா�� வள��+ வ�தாP� Uட… சில ச�த�3ப:களி� 	1�ப) 
`^நிைலயி� காரணமாக ெவ�34 ேவதைன எ�� ஏ@பHடா� அைத� 
கவ��தா�… அ+ நா� ேபா	� பாைதைய% தைட3ப1%+� நிைலயாக வ�+ 
வி1கி�ற+. 

1.தைட3ப1%+� நிைலயாக வ�� ெபாQெத�லா�… அ�த% +�வ 
நHச%திர%தி� ஆ@றைல3 ப�கி… தைடகைள நA�கி 
2.ந�Fட� இைண�+ வாQ� நிைலகைள வள�%+ அ�& ஒளியி� 
உண�வாக உ�வா�கி 
3.அ�& ஒளியி� Xடராக மா@றி அைம%த� ேவ01�. 

எ%தைனேயா ேகா;) சSர:களி� நரகேவதைன3ப1%தி ஒ���	 உணவாகி 
அதிலி��+ மீ01… ந�சிைன ெவ�றி1�… ேவதைனைய அக@றி1�… ெசா��க 
(மியாக% தா� இ�த மனித உட� வள��+ வ�+&ள+. 

ந� உயிேர ெசா��கவாசலாக உ&ள+. ெசா��க� எ�ற நிைலயாக எ��� 
எதைன>ேம ெவ�றி1� த�ைம ெப@�… அக0ட அ0ட%தி� வ�� 
ச�திகைள ஒளியி� Xடராக மா@றி அைம�	� ேவகாநிைலைய நா� அைடய 
F;>�. 

நா� எ�ேலா�� ஒ�:கிைண�+ அ�த அ�& ச�திைய3 ெப�	த� 
ேவ01�. ஒ�:கிைண�+ அ�த) ச�திகைள) ேச�%த+ தா� +�வ 
நHச%திர�. 



நா� அைனவ��… “அைனவ�� நல� ெபற ேவ01�…” எ�� தியான%தி� 
jல� உய��த ச�திகைள வள��க வள��க… பைகைமக& நம�	& ேசரா+ 
ந�சிைன ெவ�றி1� ஆ@ற�கைள3 ெப�� த	தி ெப�கி�ேறா�. 

இ�த வா^�ைகயி� ேபB�ப%ைத நா� வள�%த� ேவ01�. ேபB�ப3 ெப� 
வா^" எ�ற நிைலைய உ�வா�	த� ேவ01�. உடைல விH1 அக�ற பி� 
ெப� வா^வாக அைமகிற+. 

ஆகேவ… இ�த உட� வா^�ைகயி� மகBஷிகளி� அ�& ச�திகைள நா� 
ெதளிவாக வள�%+� ெகா&ள ேவ01�. 
1.இ�த உட� நம�	 ெசா�தம�ல… இ�த உடைல ைவ%+ அ�& ஒளிைய 
நம�	& ெசா�தமா�	த� ேவ01� 
2.ஒ� விைள நில� இ�3பிI� அதிP&ள மணைல நா� உHெகா&வதி�ைல. 
3.விைதகைள ம0ணிேல விைத%+ நம�	 ேவ0;யைவகளாக விைளய 
ைவ%+ உ�வா�	கி�ேறா� 
4.அதி� விைள�தைத%தா� சைம%+ உணவாக உHெகா&கி�ேறா�… 
உHெகா0ட பி� உயி�ட� ஒ�றி வாQகி�ேறா�. 

இைத3 ேபா�� தா� அ�& ஒளியி� உண�வி� த�ைமைய நம�	& 
விைளய ைவ%+… அ�த ஒளி>ட� ஒ�றினா� அ�த உண�"�	% த�க நா� 
ஒளியி� சSர� ெப�வ+ உ�தி…! 

ஆகேவ… 
1.பிறவியி�லா நிைல அைடய ேவ01� எ�ற அ�த ஒ�ைற அ;3பைட 
ஆதாரமாக ைவ%+ 
2.இ�த வா^�ைகயி� வ�� +�ப:கைள நம�	& அ�த உண�)சிகைள 
ஊHடாதப; 
3.அைத% தைட3ப1%த அ�& மகBஷிகளி� அ�& ச�திகைள3 ெப@�3 
பழ	த� ேவ01�. 



 

இரC ப���% "2 ெசDய ேவ�#ய "�கியமான தியான� பயி?சி 
  

ஒ_ெவா� ெநா;யிP� மனிதI�	& ஓ1� பலதர3பHட எ0ண%தி� 
Xவாச:க& வ ABயமாக) ெசய�ப1� த�ைம�	… “ச:கிலி% ெதாட� ேபா� அ�த 
எ0ண ஓHடேம…” ஒ_ெவா� நா�� ெகா&ள3ப1� ெசயலாக நிக^கிற+. (இ+ 
எ�ேலா��	� ெதB�த+ தா� ெதBயாத+ இ�ைல) 



1.அ_வா� எ1�	� Xவாச ஓHட%தி� கன%தினா� 
2.மீ01� மீ01� அ�த) Xவாச ஓHட%தி� வ ABய� ெகா0ட எ0ண%தி� 
பதி" நிைலயாக) ெசய� ெகா&கிற+. 
3.அ+ேவ “விதியாக"�” மா�கிற+. 

வா^�ைகயி� அ�றாட அPவ�களி� பலைர) ச�தி�	� நிக^)சிகளி� 
அவ�கைள3 ப@றிய எ0ண:கைள இ�த ஜAவ பி�ப) சSர%தி� கா�த 
ஈ�3பினா� உடP�	& ஈ�%+� ெகா0ேட தா� உ&ேளா�. 

அதிேல எ�ெத�த� 	ண% த�ைமகைள ஈ�%+ நம�	& பதி" 
ெச5கி�ேறாேமா அ�த3 பதி" நிைல�ெகா%த 	ண% த�ைமக��	% த�க 
ஏ@ப1%+� ச�த�3ப:களி� மீ01� மீ01� அைத எ0ணிேய வP�UH; 
ஆ%மா"� சSரF� பாதி34 ஏ@ப1%தி� ெகா&�� நிைல ஆகிற+. 

அ�றாட� உடலி� உ&ள கழி"கைள நA�கி) சSர%ைத% /5ைம3ப1%தி1� 
ெசய� ேபா�� 
1.நா� எ1%+� ெகா0ட எ0ண%தி� த�ைமக&… உண�"க& மா@ற� 
ெகா&�� கால கHட%தி� எ�லா� 
2.எ0ண%ைத வாைன ேநா�கி உய�வாக) ெசP%தி 
3.ஜAவ கா�த) சSர� ெகா01 உய� கா�த மி� அV�கைள ஈ�%+� ெகா01 
4.Xவாச கதியி� உண�"க& மா@ற� ெகா&�� ெசயலி� வ ABய%ைத 
5.தியான%தி� ஈ�%+� ெகா&�� ந@Xவாச அைலயா� சம�ப1%தி மனதி� 
திற%ைத� கா%திட� ேவ01�. 
6.அதனா� சSரF� பாதி3பைடயா+… பல ந�ைமக�� ஏ@ப1ம3பா…! 

4ல�� காைல3 ெபாQ+ Fத@ ெகா01 இர" உற:	� கால� வைர 
சSர%தி� ஈ�%+� ெகா0ட அV�களி� 	ண% த�ைமகளி�… 
1.ஈ��க3பHட அ�த அV�க& அைன%+� 
2.உற:	� கால3 ெபாQதி� மீ01� Xவாச%தி� நிைலயி� ஜAவ� 
ெகா0;1� ெசய� `Hசமமாக நிகழ3 ெப��. 

அதிேல ந�ல+� உ01… ெகHட+� உ01…! ஆனா� ெகHட+ ஜAவ� 
ெபறாதப; அதனி� விைன) ெசயைல மா@றி… ந�லா�க� ெப@ேற 
வPவா�கி1� நிைலைய “உற:	� F� எ1�	� தியான%தி� ெதாடB� 
ெகா01 வர ேவ01�…!” 



1.எ:க& உடP�	& இ��	� அ%தைன உயிரV�க�� 
2.ஒளி அV�களாக) ச�தி ெப@றிட ேவ01� ஈKவரா…! எ�ற எ0ண� 
ெகா01 
3.உய� மி� கா�த அV�கைள ஈ�%+3 பல Fைற உடP�	& ெசP%தி� 
ெகா&ள ேவ01�. (ப1�	� F�) 

காைலயிலி��+ இர" வைர ந� Xவாச%தி� ஈ��க3பHட அ�த மா@� நிைல 
ெகா0ட உயிரV�க�� 
1.இ�த) சSர%திI& ந@ச�தி ெப@� 
2.ந� அV�களாக மா@ற� ெகா&ள ேவ01� எ�ற 
3.உய��த எ0ண� ெகா01 ஆ%ம X%தி ெச5+ உற:கினா� 
4.இர" FQவ+� வP� ெகா01 ஓ1� இ�த% தியான நிைனேவாHட%தா� 
5.உய� ஞான� சி%தி�	� ெசயலாக ந� நிைல ெப@றிட F;>�. 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
நHச%திர:களி� இ�3ப+ ஒ� விஷ%தி� இய�க�. அைவக& கதிBய�க3 
ெபாறிக& ெகா0ட+. 

ஒ� நHச%திர%திலி��+ ெவளி3ப1� நிைலக& ந� (மி�	& ேநர;யாக 
வ�தா� இ; மி�னலாக வ�� நிைலகளி� இைவ அைன%+� ஊ1�வி ந� 
(மியி� “ந1 ைமய�” ெச�கி�ற+. 

அ+ ெகாதிகலனாக மா@றி மி� அV�களாக மா@றி அV% த�ைமயாகி 
இ�த3 (மி�	&ேள பிள�+ ெவளி3ப1%+� நிைல வ�கி�ற+. 

இ�த 27 நHச%திர:க�� வBைச3ப1%தி வ�� ெபாQ+ `BயIட� ேச��+ 
Xழ@சியி� த�ைம “F�…பி�…” வ��. 

ஒ� U0ைட அைம%+ அத@	& ஒ� ைச�கிைள ஓH;� கா0பி3ப+ ேபா� 
– Xழ�� வ�� நிைலகளி� ைமய%தி� இ��+ ெகா01 `Bய� 
இய:	கி�ற+. 

பல நHச%திர:க& உமி^%+� நிைலக& பல பாக:களிலி��+ வ�வைத இ+ 
மா@�கி�ற+. 



ஒ� ஐK ெபH;யி� (REFRIGERATOR) மி�சார%ைத ைவ%+ எ3ப;� 
	ளி�)சிைய உ0டா�	கி�ேறாேமா அைத3 ேபா�� 
1.சனி� ேகா& தன�	& வ�வைத 
2.உைற>� த�ைமயாக� ெகா01 வ�கி�ற+. 

அ+ Xழ@சியி� த�ைம அைட�தாP� 	ளி�)சியி� த�ைமயாக (ஐK 
பாைறயாக) மா@�� த�ைம வ�கி�ற+. 

அ3ப; மா@றி எைட U1� ெபாQ+ ெகா�ச� ெகா�சமாக� கைர�+ ெவளி 
வ�கி�ற+. (சனி� ேகாளி� உ&ள வைளய:க&) 

1.ம@ற அV�க��	& இ+ எ�த அளவி@	& கல�+&ளேதா 
2.அ�த அVவி@	& ேச�%+ 
3.ம@ெறா� ெபா�ைள% த�Iட� இைண%+ 
4.அ�த அV% த�ைம வள�)சி ெப�� த�ைம அைடகி�ற+. 

ம@ற ேகா&களி� திட3ெபா�&க& உ�வாக ேவ01� எ�றா� அ:ேக “நA� 
உ@ப%தி கிைடயா+…” 

இ��தாP� இ�த அV�க& ம@ற ேகா&களிலி��+ ெவளி3ப1� ச%+� ம@ற 
நHச%திர:களிலி��+ வர�U;ய ெபாறிக�� ஒ�றாக) ேச��க3ப1� 
ெபாQ+ இைத இ�த� கா�த� தன�	& இQ%+ ைவ%+� ெகா01 ேசமி34 
எ�ற நிைலக& ெவ3பம�லாத நிைலக& 	ளி�)சிைய உ0டா�கி (க0V�	% 
ெதB>�) ஒ� ெபா�ளாக உைறய) ெச5கி�ற+. 

ஏென�றா� அ+ திட3ெபா�ளாக அ+ உ�வா�க3பHட+… இதIட� 
ேச�%த"ட� அ�த% திட3ெபா�ளாக 
1.நAைர% த�I& இ��+ ேமாத3ப1� ெபாQ+ 
2.ஆவியாக மா@றி 
3.இதIட� இைண>� ெபா�ளாக மா�கி�ற+. 

இ3ெபாQ+ (1997) யா� ெசா�வைத3 பி@கால%தி� வி�ஞானிக& 
ெசா�வா�க&. ஏ@கனேவ யா� ெசா�னைதெய�லா� ெசா�லி� 
ெகா0ேடதா� வ�+&ளா�க&. 



அV�க��	& எ3ப; நA� கிைட�கி�ற+…? நA� இ�ைல எ�றா� எ+"� வாழ 
F;யா+. நA� ச�திைய� ெகா13ப+ சனி� ேகா& தா�. 

ஆகேவ ந� பிரப�ச%தி@	) சனி�ேகா& F�கியமான+. இைவக& எ�லா� 
ஆதியிேல அகKதிய� க01ண��த ேப�0ைமக&. 

 



 

அகJதியைன� ேபா2@ நா"% “அைன)ைத$% ஒளியாக மா?@% திற2 
ெபற ேவ��%…” 
  

1.அகKதிய� த� வா^�ைகயி� க01ண��த ேப�0ைமகைள% த� 
மைனவி�	3 பா5)சி 
2.உண�ைவ இர0டற� கல�+ ஒ� அVவி� த�ைம உ�வா�கி அ�த 
உண�வி� த�ைம மா@றமைட�+ 
3.வி0Vலகிலி��+ வ�� ந�சிைன அட�கி உண�ைவ ஒளியாக மா@றி1� 
திற� ெப@றவ�. 

எைத உ@� ேநா�கி உண�வி� த�ைம தன�	& கவ��+… எைத3 ெபற 
ேவ01� எ�� த� உடலிேல உ�வா�கினா�கேளா அவ�க& இ� உயி�� 
ஒ�றாகி “+�வ நHச%திரமாக” இ��� உ&ளா�க&. 



`Bய� தன�	& உ�வான பாதரச%ைத� ெகா01 4ற%திலி��+ வ�� 
விஷ%ைத% தா�கி அைத3 பிB%+ வி1கிற+. அதனா� தா� அைத3 
பிB�க3ப1� ேபா+ ஒளி�கதி�களாக3 பர"கிற+. 

எ�த விஷ%தி� த�ைம தன�	& ேமா+கி�றேதா நHச%திர:க& ஒ��ட� 
ஒ�� ேமாதி உண�வி� த�ைம மி�னலாக வ�கிறேதா அைத3 ேபா� 
பிB%தபி� ஒளி�கதி�களாக3 பர"கிற+… ஒளி அைலகளாக ந� 
பிரப�ச%தி@	& மா�கிற+. இ+ `Bயனி� இய�க நிைல. 

அைத3 ேபா�� இ�த3 பிரப�ச%தி@	& வ�� விஷ%தி� த�ைமகைள% 
தன�	& இைண%+… விஷ%தி� த�ைமைய3 பிB%+ விH1 ஒளியாக 
மா@றி1� திற� ெப@றா� அகKதிய�… மனிதனாக ஆன பி� அ+ 
FQைமயான கட"ளாகி�ற+. 
1.ஒளியி� சSரமாக% +�வ நHச%திரமாக நிைல ெகா01 
2.எ��� பதினாறாக பிறவி இ�லா நிைல அைட�+ வா^�+ ெகா01&ளா�… 
வள��+ ெகா01&ளா�. 

அேத சமய%தி� அக0ட அ0ட%தி� ெவளி3ப1� எ%தைகய க1� ந�சாக 
இ��தாP�… அைத>� அட�கி ஒளியாக மா@றி1� திற� ெப�கி�றா�… 
ஏகா�த நிைல ெகா01 வா^கி�றா�. 

அவைன3 பி�ப@றி) ெச�ற அைனவ�� அேத வழியி� ஆறாவ+ அறிைவ 
ஏழாவ+ நிைலயாக ஒளியாக மா@றி) ச3தBஷி ம0டல:களாக 
வா^கி�றா�க&. 

இைத நா� ெதளிவாக% ெதB�+ ெகா&ள ேவ01�. 

இ�த) `Bயேன அழி�தாP�… இத� எதி�கால�…! நHச%திர:க& பிற 
ம0டல:களிலி��+ ம@ற விஷ%த�ைம அதிகமாக� கவ��+ எ1%+ 
விHடா� அத� உண�வி� த�ைம (பிரப�ச�) மா@ற� அைடகி�ற+. 

ஆனா� ம@ற நHச%திர ம0டல:களி� ச�திகைள எ1%+ 
1.ந� (மி�	& பல ெபா�&க�ட� ேச�%+ இைண%+3 பல ெபா�ளாக 
உ�வா�	� நிைல>� 
2.கதிBய�க3 ெபாறிக& கடலி� பHட பி� மணலாக மா�வ+� 
3.அேத சமய� இ�த கதிBய�க3 ெபாறிகைள அட�க) ெச5>� அ�த ேமாதலி� 



4.நம�	0டான ெவ3ப%ைத… (மியி� சம3ப1%+� உண�வி� நிைலகைள 
உ�வா�	� த�ைம ெப@ற+ 27 நHச%திர:களி� ஆ@ற�க&. 

ஒ_ெவா� ெச;யிP� இ�த 27 நHச%திர:களி� உண�"க& கலைவ 
கல�+&ள+. 
1.அ�த உண�வி� ெபாறிக& வர3ப1� ெபாQ+தா� ெச;�	& ெவ3பமாகி 
2.த� இன� எ+ேவா 4வியி� ஈ�3பா� த� இன%தி� உண�ைவ இQ%+� 
கவ��+ ெச;யாக விைளகி�ற+. 

இ+ எ�லா� இய@ைக நியதிக&…. அ�� அகKதிய� க0ட+. 

சாமி (ஞான	�) ெசா�கி�றா�… என�	 ஒ��� ெதBயவி�ைலேய…! எ�� 
இைத விH1 விடாதA�க&. 

1.எ�லா� ெதB�+ ெகா01 யா�� வ�வதி�ைல… எ�லா� ெதB�+ ெகா01 
நா� இைத) ெசா�ல வரவி�ைல 
2.	� காH;ய உண�" ெகா01 ெதB�+ ெகா0ேட� அவ� உண�ைவ% 
ெதாட� ெகா&கி�ேற� 
3.என�	& இ�ைள அக@�� அ�த உண�வி� ஒலிகைள எQ34கி�ேற� 
4.உ:க& ெசவிகளி� ப1கி�ற+… அைத Yக�கி�றA�க&… உ:க& 
இர%த:களிேல கல�கி�ற+ 
5.மீ01� நிைன"�	� ெகா01 வ�தா� அகKதிய� க0டைத நA:க& 
வள�%+� ெகா&ளலா� 
6.அவ� அைட�த எ�ைலைய நA:க�� அைடயலா�. 



 

மனித2 தன��) தாேன விதி),� ெகா��% த�டைன 
  

வா^�ைக நைடFைறயி� மனித� ெகா&கி�ற எ0ண%தி� 	ண:களாக 
1.ேமாக� (மய�க� – ம�&) 
2.ேகாப� (அவசர� – ஆ%திர� – ஆேவச�) 
3.காம� (அதி ஆைசக& – ஏ�க�) 



4.ெவறி (மத� – ெச��	) 
5.ெபாறாைம (ெவ�34 – விர�தி – 	�கிய மன�) 
6.அதி பய� (கல�க�) ேபா�ற இ�த ஆ� 	ண:க�� இ1�ப) சி%த� 
காH;ய தAெத0ண 	ண:க&. 

இ�த� 	ண எ0ண ஓHட:களா� மனிதனி� நிைன"க& அதிேல சி�க3பH1 
அ�த) Xவாசேம “கன� ெகா0டதாக…” ஈ��க3ப1கி�ற+. 

அ�த� கனமான Xவாச%தி� அைலக& சSர%திI& இர%த ஓHட நாள:களி� 
ெசய� ெகா&�� Xவாச நா;களி� வழிேய ஓ; Xவாச நா;களி� F�கிய 
ேக�திர:களாக அ�த�த இட:களி� அைமய3 ெப@ற jல�… jலாதார�…. 
நாபி… இ�தய�… க0ட�… ெந@றி… தைலயி� உ)சி3 ப	தி… Fதலிய 
அைம34களிP� ஓ1கி�ற+. 

1.சSர%தி� ஈ��க3ப1� இ%தைகய உண�"க& இ1�ப 	ண வசமாக 
மனிதI�	& வ�+ 
2.அ�த�த எ0ண%தி� ெதாட��	 நா;களி� ஓ;1� j)சைலக& இர%த 
நாள:களி� ஓ;1� ெசயலி� 
3.சSர அவய:களி� த� த� இய�க%தி� (நா;களி�) ெசய�ப1� நிைலேய 
4.அதி தAவிர) ெசய� நிக^வாக சSர இய�க%தி� ெசய�பH1 
5.அ�த% தAெத0ண 	ண:களி� கன� மி�க Xவாச ஓHட%தி� ஏ@ப1வேத 
உட� ேநா5க&. 

(1). இ�தய வலி:- 
Xவாச ஓHட� சSர%தி@	& ெச�� ெவளி வ�� ெசயலி� இ�தய3 ப	தியி� 
இ��+ ஓ;1� தா5 j)X நா; நாபி3 ப	தியி� நAரமில) ச�தி>ட� 
இைண�+ ெசய�ப1கி�ற ெசயலி� ேகாப%தி� கன� மி�க Xவாச ஓHட%தா� 
எ�ன ஆகிற+…? 
அ�த% தா5 j)X தா�க3பH1 அதIட� இைண�த மா�4 நா;யி� 
ெசயP�	� தைட ஏ@ப1%+� ெபாQ+ உ0டாவேத இ�தய வலி. 

(2). வா$… பி)த%… மன ேநாD:- 
	�கிய மன நிைல… ம�&… ெபாறாைம… ஏ�க�… உ&ளிHட கன� ெகா0ட 
Xவாச%தி� த�ைமயா� நAரமில ச�தி ெகா0;Hட நாபி நா;யி� ெசயP�	% 
தைட ஏ@ப1கிற+. 



அேத ேபா� இ134 எP�4� கா� எP�4� இைண>� இட%தி� ஓ� `Hசம 
வா> ெவளி3பH1 jல அ�கினியி� கல�கி�ற+. 

1.jல அ�கினியி� கல�த அ�த வா> 
2.jல%திலி��+ கிள�பி jல நா;யி� வழி ஓ; நாபி நா;ைய% தா�கி1� 
ெசயலி� 
3.சSர%தி� வா> பி%த� ம@�� மன ேநா5 ஏ@ப1� நிைலகைள உ0டா�கி 
வி1கிற+. 

(3). உட� உ:ண%… ேதா� வியாதி:- 
ேமாக�… ெச��	… அதி ஆைசக&… எ�ற எ0ண ஓHட%தி� வ�� Xவாச%தி� 
j)சைலக& jலாதார� jல� இ�த இ� நா;களி� தா�க3பH1 அதி 
உhண� ேதா� வியாதிக& ம@�� உயி� நிைலைய ஜAரணி�க) ெச5>� 
இர%த� சில�தி ேநா5க�� வர� காரணமாகி�ற+. 
க0ட நா; பாதி�க3ப1� ெபாQ+ அறிவி� ஆ@ற� ெசய�படாதப; பிரைம 
பி;%த நிைல>� ஊைம% த�ைம>� ம@�� கா+ேகளா) ெசயP� 
ஏ@ப1கிற+. 

இ�த ேநா5க�� இைவகளி� கிைளகளாக3 ப�கி3 ெப�	� ஏைனய ேநா5 
ெநா;க�� 
1.தா� எ1%+� ெகா0ட 	ண%தி� வ ABய% த�ைமகளா� 
2.”மனித� தன�	% தாேன விதி%+� ெகா&�� த0டைனக& தா�…!” 

க0ட%தி� ெசயைல>� தா0;) சிரசி� ப	தியி� ெந@றியி� ஓ;1� 
நா;க& பாதி�க) ெச5>� அதி தAவிர) சி�தைனகளாP�… திgெரன ஏ@ப1� 
அதி�)சிகளி� ெசயலினா� உ0டா	� பய%தினாP� மனிதIைடய சி%த� 
கல:கி3 பி%தனாகேவ (ைப%திய�) மா@றிவி1�. 

இைத எ�லா� ெதளிவாக% ெதB�+ ெகா&ள ேவ01�. 

அ+ மH1ம�ல…! 
1.ந� எ0ண� 	ண:க��	 F�கிய%+வ� ெகா1%+ 
2.Xவாச நிைலைய) சீரா�	� Fய@சியி� மகBஷிகளி� அ�& ச�திகைள 
ஒ_ெவா� நிமிடF� எ1%+ 
3.உயBய Xவாசமாக.. அ�& மண:களாக.. அ�த j)சைலகைள நா;களி� 
ேக�திர:க��	& ெசP%தினா� 



4.சSர X%தி கிைட�	�… அேத ேபா� உயிரா�ம ச�தி>� Xய3பிரகாச நிைல 
(ஒளி நிைல) அைட>�. 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
அகKதிய� +�வனாகி +�வ மகBஷியாகி ஒளியி� சSரமாகி +�வ 
நHச%திரமாக இ��� உ&ளா�. 

வி0ணிேல உ�வாகி ம0ணிேல வ�+ ம0ணி� விைள�த உண�ைவ 
எ1%+ வி0ைண ேநா�கி எ��� வி0ணி� ஆ@ற�கைள% தன�	& எ1%+ 
உண�விைன ஒளியாக மா@றி1� திற� ெப@றா�. 

“அவ� வழியி�…” நா� ெச�ேவா� எ�றா� ப%தாவ+ நிைல க�கிைய 
அைடய F;>�. அ+ தா� விஜய தசமி எ�� ஒ�ப+ நா& ெகாP ைவ%+3 
ப%தாவ+ நிைலைய நா� அைட>� மா��கமாக� காHட3பHட+. 

ஏேகாபி%த நிைலகளி� நா� அைனவ�� நல� ெபற ேவ01� எ�� 
எ0ணினா� அ�த உண�வி� த�ைம தAைமகைள அக@��. அ3ெபாQ+ 
1.அ�த% தAைமயான உண�வி� த�ைமைய Yக�� நிைல இழ�க3ப1கி�ற+. 
2.தAைமயான அV�க��	 ஆகார� கிைட�கா+ தைட3ப1%த3ப1கி�ற+. 

+�வ நHச%திர%திலி��+ வ�� உண�வைலகைள அதிகாைலயி� நா� 
அைனவ�� Yக��+ எ1%+ வலிைம ெப@� விHடா� ந�மிடF&ள தAைம 
ெச5>� உண�"க& “அனாைதயாகி வி1கி�ற+…”. 

ந� உட� ஈ��கா+ உண�"க& ெவளி3பHடபி� காைலயி� அ�த) `Bயனி� 
ஒளி� கதி�க& வர3ப1� ெபாQ+ 
1.`Bயனி� கா�த ச�தி கவ��+ 
2.`Hசமமான நிைலக��	 “`னிய3 பிரேதச%தி@	” அைழ%+) ெச�கி�ற+. 
3.(மி�	 ெவளியிேல>� ேபாகா+… (மி�	& கீேழ>� வரா+. 
4.அதாவ+ `னியமான நிைலகைள அைட�+ வி1கி�ற+. 

`னிய3 பிரேதச%தி� அைட�க3ப1� ெபாQ+ மைழ நAேரா ம@றைவக�ட� 
கல�+ மி�ன�க& kபமாக� கீேழ வ�+வி1�. 
1.பி� கடலைலகளா� ஈ��க3பH1 
2.தAைம ெச5>� அ�த உண�"க& அத@	& அமி^%த3ப1கி�ற+. 



இைத3 ேபா�� தா� 12 மாத:களிP� மனித� தன�	& வ�� தAைமகைள 
அக@�வத@காக ஞானிக& உ�வா�கிய+ தா� நா� ெகா0டா1� ப0;ைக 
நாHக&. 

உலக ம�க& அைனவ��	� நல� ெபற ேவ01� எ�� அைனவ�� 
ஏேகாபி%த நிைலகளி� எ0V� ெபாQ+ அ�த% தAைமயான உண�"க& 
நம�	& ஈ��	� ச�தி இழ�த பி� `Bய� காைல ஆ� மணி�	 வ�� 
ெபாQ+ ஈ�%+ ேமேல அைழ%+) ெச��வி1கி�ற+. 

கணவ� மைனவி இ�வ�� அதிகாைலயி� 4 மணியிலி��+ 6 மணி�	& 
+�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளிைய� கவ��+ 	1�ப%திP&ேளா� 
அைனவ�� ெபற ேவ01� எ�� எ0Vத� ேவ01�. 	ழ�ைதக��	 
அ�த) ச�தி கிைட�க ேவ01� எ�� எ0Vத� ேவ01�. 

ஏென�றா� நா� 	ழ�ைதகைள% திH;யி�3ேபா�. சாபமிH;�3ேபா�. 
அவ�கைள நிைன�	� ெபாQெத�லா� அ�த ெவ�34 வள��. 

இைத3 ேபா�ற நிைலகளி� நம�	&ளி��+ ெவளி வ�த அ%தைகய 
தAைமயான உண�"கைள) `Bயனி� கா�த ச�தி கவ��+ ைவ%+&ள+. இ�த� 
கா@� ம0டல%தி� (பரமா%மாவி�) பரவி>&ள+. 

இ�த3 (மிைய) X%த3ப1%த ேவ01� எ�றா� விஜய தசமி அ�� 
அைனவ�� ஏேகாபி%த நிைலயி� 
1.நா:க& யா� யாைரெய�லா� ச�தி%ேதாேமா அ�த� 	1�ப:க& எ�லா� 
நல� ெபறேவ01� 
2.நா:க& பா�%ேதா� 	1�ப:க& மகBஷிகளி� அ�& ச�தி அவ�க& ெபற 
ேவ01� 
3.அவ�க& மலைர3 ேபா�ற ந�மண� ெபற ேவ01� மகி^�+ வாQ� ச�தி 
ெபற ேவ01� நா� எ0Vத� ேவ01�. 

இ3ப; நா� எ0ணினா� ந�மிடமி��+ வ�� பைகைம உண�"க& 
`Bயனி� கா�த ச�தி எ1%+� கவ��+ ைவ%தி�3பைத 
1.அைனவ�� நல� ெபற ேவ01� எ�� இ:ேக தைட3ப1%திவிHடா� 
2.ஈ��	� ச�தி 	ைறகி�ற+ (யா�� ஈ�3பதி�ைல) 



`Bயனி� கா�த34லனறி" இQ%+ ேமேல ெகா01 ெச�� வி1கி�ற+. 
கட� அைலக& ஈ�%+% தன�	& அமி^%திவி1கி�ற+. 
1.இ�த3 பரமா%மா X%தமைடகி�ற+. 
2.ந� ஆ�மா X%தமாகி�ற+. 
3.நம�	& ஜAவா�மா ெதளிவைடகி�ற+. 
4.பி� உயிரா�மா ஒளியி� சSர� ெகா01 அ:ேக ச3தBஷி ம0டல%தி@	 
அைழ%+) ெச�கி�ற+. 

 



 

மனைத நா% ெநா@�கவிட� Tடா,… ம?றவ0 மனைத ெநா@�கC% 
Tடா, 
  

உதாரணமாக… க0ணா;யி� எQ%+�கைள எQ+� ெபாQ+ ப�	வமாக) 
ெசய�ப1%தவி�ைல எ�றா� க0ணா; உைட�+வி1�. நம+ மன+� ஒ� 
க0ணா; ேபா�ற+ தா�…! 



1.நம�	 அைன%+ேம ெதB�தி��கலா� 
2.இ��தாP� அ1%தவBட� ப�	வமாக எ1%+) ெசா�லி சமமாக3 
பதிவா�கவி�ைல எ�றா� அவB� மன� ெநா�:கிவி1�. 

“ந�ைமயாகேவ இ��தாP�” அQ%த%தி� த�ைம ெகா01 ப�	வ� தவறி 
ம@றவ�க��	) ெசா�லா� ெசா�ல3ப1� ேபா+ மன+ க0ணா; ேபா�� 
உைட�+ வி1கிற+. 

மன� உைட�+ விHடா� தி��ப) சB ெச5வேத க;ன�. ப�	வ நிைலகைள 
இழ�தா� ந� மன� ெநா�:கி வி1கி�ற+ ஆகேவ அைத3 ேபா�� 
சித�01 ேபாகாதப; ப�	வ நிைலக& ெகா01 நா� வா^த� ேவ01�. 

1.காBய� ெவ@றி ெபற ேவ01� எ�� அQ%த%தி� த�ைம ெகா01 
2.ேகாப உண�ைவேயா ேவக உண�ைவேயா எ1%தா� சா�த உண�"க& X�	 
mறாக% ெதறி%+ வி1கி�ற+. 
3.அ�4 ெகா01 அரவைண�	� ம@றவ�களி� ந�ல மனைத>� நம+ ெசா� 
சிதற) ெச5+ வி1கி�ற+. 

வா^�ைகயி� பBப�	வ� ெகா01 வாழ ேவ01� எ�றா� எ�ன ெச5ய 
ேவ01�…? 

அ�& வழிைய3 ெப�த� ேவ01�. இ�ைள அக@றி1� அ�& ஞான� 
ெப�த� ேவ01�. 

ந� 	� காH;ய வழியிைன ெவ�� “ெசா�லா� மH1� ெசா�லிவிH13 
ேபாகாதப;…” கால%ைத அறி�+ ப�	வ நிைல ெகா01 நா� ெசய�பட 
ேவ01�. 

1.அ�& ஒளியி� உண�ைவ நா� Yக��தா� அ�த3 ப�	வ� த�னாேல வ�� 
2.அ�& ச�திகைள Yகர மற�தா� ப�	வ� தவறி வி1கி�ற+. 

பலகார� ெச5கிேறா� எ�றா� அதிேல எ0ைண கா>� ப�வ%ைத அறி�+ 
எ�த3 ெபா�ைள இைண�கி�ேறாேமா அத@	% த�க அதிேல Xைவயி� 
த�ைம வ�கி�ற+. 



வைடைய) X1கிேறா� எ�றா� எ0ைண கா5�தி��க ேவ01� அ+ 
கா5�தி��கி�றதா…? எ��� நா� Fதலி� சB பா�%த� ேவ01�. 

பா�%தபி� மாைவ% தH;3 ேபாHடா� வைட Xைவயாக இ��	�. எ�ைன 
காயாதப; வைடைய) XHடா� என0ைணைய அதிகமாக ஈ�%+வி1�… Xைவ 
ெகH1வி1�. 

1.ஆகேவ அ1%தவBட� நா� ேபX� ெபாQ+ ப�	வ� பா�%+) ெசா�ேனா� 
எ�றா� 
2.இைண�+ வாQ� த�ைம>� அவ�கைள% தி�%+� நிைல>� த�Iட� 
அரவைண�	� த�ைம>� வ�கி�ற+. 

அைத% தா� இராம� அ�ைப எ5தா� எ�றா� அைத% தி��ப வா:கி� 
ெகா&வா� எ�� ெசா�வ+. 

1.நா� ெசா�P� உண�"க& எ+ேவா… அ+ேவ பதிலாக நம�	& வ��. 
2.ஒ�றி வா^வ+�… இைண�+ வா^வ+�… பிB�+ வா^வ+�… எ�லாேம நா� 
ெவளி3ப1%+� ெசா�லி� இண�க%தி@	& தா� உ01. 
3.நா� உ:கைள மகிழ) ெச5>� நிைலக& ெகா01 வ�தா�… அேத மகி^)சி 
எ�ற நிைலகைள என�	� ெகா1�கி�றA�க&. 

ஆகேவ அ�& மகBஷிகளி� உண�"கைள நா� பா5)சிேனா� எ�றா� 
க�யாணராம� ஆகி�ேறா�. 

நA:க& மகிழ ேவ01ெம�ற எ0ண� ெகா01 நா� ெசா�னா� 
உ:க�ைடய உண�" என�	& இைண�+ வாQ� த�ைமயாக வ�கி�ற+. 
எ� ெசா�P� உ:க�ட� இைண�+ வா^கி�ற+. மகி^)சி ெப�� த�ைம 
ெகா01 மகிழ) ெச5>� உண�)சியாக இய�	கிற+. 

எ0ண:களி� இண�கF�… எ0ண%தி� உண�)சி>�… நம�	& எ_வா� 
இய�	கி�ற+…? எ�� எ0ண%தா� இய�	� நிைலகைள விhVவி� ம� 
அவதார� இராம� எ�� ஞானிக& காH;>&ளா�க&. 

ெவ3ப%தி� உண�" ெகா01 ஒ��ட� ஒ�� இைண�+ உண�வி� 
உண�)சிகைள ஊH1� நிைலயாக அ+ எ_வா� இய�	கிற+…? எ�� 



`Bயனி� இய�க% ெதாட�கைள� காH; உண�வி� இய�க:கைள நம�	 
ஞானிக& காH;னா�க&. 

உண�வி� இய�க� தன�	& வPவாக3 ப1�ெபாQ+ உண�%த ேவ01�… 
உணர ேவ01�… பா��க ேவ01�… எ�ற நிைலயாக “எ0ண%தா� தா� 
க0க& உ�வான+…” எ�� ெதளிவாக� காH1கி�றன�. 

ஞானிக& நம�	� காH;ய நிைலகைள எ�லா� நா� ெதளி�+ ெதB�+ 
ெதளிவான வா^�ைகயாக வாQ� அ�& ச�தி ெபற ேவ01�. 



 

ந�ைர� �#),) திகEடைல அக?@வ, ேபா�… “மக�ஷிக� உண0ைவ� 
ப�கி… மனைத அைமதி�ப�)த ேவ��%” 
  

அ�Xைவ உண"க& உ0;1� கால%ேத உHெகா&�� ெபா�&களி� 
Xைவக& அ+ காரேமா… 4ளி3ேபா… உவ�3ேபா.. இனி3ேபா.. +வ�3ேபா.. 



ைகயி3ேபா..! எ�த) Xைவ ஆகிI� அ�த) Xைவகளி� 	ண:களி� கன 
பBமாண அட�வி� ெதா	3பி� திகHட� ஏ@பHடா� எ�ன ெச5கிேறா�..? 

உடேன நAைர% தா� ேத;) ெச�� 	;�கி�ேறா�. நAைர உHெகா01 அ�த) 
Xைவகைள) சம�ப1%+த� ேபா� ஜAவ கா�த சSர� ெகா0;1� உண�வி� 
கனமான Xவாச அைலகைள நA�கிட எ�ன ெச5ய ேவ01�…? 

1.அ�த) Xைவக��ெக�லா� வ ABயமான உய�ெவ0ண மி� கா�த 
அைலகைள 
2.மகBஷிகைள எ0ணி ஈ�%தி1� ெசயலி� 
3.ந� Xவாச ஓHட� அைமதி ெகா01 ந�Fைடய உண�வி� 	ண:க�� 
சம� ெகா&�� 
4.ந� XவாசF� நா;>� சீரா	�. 

Xலபமாக3 ெப@� உய��தி1� இ�த% தியான%தி� வழியி� ெசய�ப1%+� 
“மன%தி� திற�” எ�பெத�லா� அவரவ�களி� எ0ண%தி@ெகா3ப%தா� 
ெகா&ள F;�தி1�. 

தா� ைக�ெகா&�� ஒ_ெவா� ெசயலிP�… காBயமா@�� நிைலயிP�… 
1.த� ஆ%ம உய�"�காக ேவ0; 
2.எ0ணி) Xவாசி%தி1� ப�	வ� தான3பா ஆ%ம X%தி எ�ப+. 

சSர வா^�ைகயி� Xவாச ஓHட%தி� ெசயலி� மனித� ஒ_ெவா� 
நிமிட%திP� எ1�	� உண�"களி� வ ABய%தா� நம�	& மா@ற� ெகா&ள) 
ெச5>� ெசய�களாக பய�… ேகாப�… ேமாக�… ஆேவச�… ஆ%திர�… பழி…. 
ஆகிய இ�த� 	ண:களி� ேமாத�களா� Fதலி� பாதி�க3ப1வ+ சSர� 
தான3பா…! 

அ+ எ3ப; எ�றா�… 
1.Xவாச ஓHட:க& நா;களி� வழியாக ஓ;) ெசய�ப1� ெசயலி� 
2.சி�க) சி�க� UH;� ெகா&�� அ�த உண�"களி� வPவினா� 
3.இர%த நாள:க& 	ைழ" ெகா01 
4.நர�4 ஓHட:களி� தள�" ெப@� 
5.எP�4களி� ஊ0 ஒளி 	ைற"பH1% தள�"��. 



ப�	வமாக அ�த� 	ண:கைள வில�கி� ெகா01 ந� நிைல ெப�வத@ேக 
இ�த ஆ%ம X%தி எ�ற ஆ>தம3பா…! அதனா� சSர X%தி>� கிைட�	ம3பா…! 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
ஆ>த (ைஜ எ�றா� அதனி� அ�%தேம “இ3ெபாQ+” ேவ� விதமாக 
இ��கி�ற+. 

பட:கைள எ1%+ ைவ3ப+ 4%தக:கைள எ1%+ ைவ3ப+ அBவா&மைனைய 
எ1%+ ைவ3ப+ ேகாடாலிைய எ1%+ ைவ3ப+ ஆHைட அ�3பவ� க%திைய 
எ1%+ ைவ3ப+ எ�� இத@ெக�லா� (ைஜ ெச5வ+. 

ஆக ஆHைட அ�%தவ� இ�த� க%திைய ைவ%+ இ%தைன ஆ1கைள நா� 
அ�%ேத�… அதனா� என�	 வ�மான� வ�த+ எ�� அவI� “க%திைய 
ைவ%+ ஆ>த (ைஜ ெச5கி�றா�”. 

“பா��கலா� நA:க&…” ஆ1 அ��	� கைடயி� அ�ல+ வ AH;� க%திைய 
ைவ%+3 (ைஜ ெச5கி�றா�. 

க%தியா� ஆHைட அ�%+ அைத� ெகா�� வி@� நா� சா3பிHேட�. 
அதனா� இ+ ந�ல Fைறயி� இ��தா� “இ�I� எ%தைனேயா ஆHைட 
இைத ைவ%+ அ�3ேப�…” எ�� அவI� இ3ப;3 (ைஜ ெச5கி�றா�. 

ஆ>த (ைஜ அ�� இ�த ேவ;�ைகெய�லா� பா��கலா�. 

அேத சமய%தி� நா� ஏமா@றி எ�லாவ@ைற>� வி@ேற� எ�� 
தராXகைள>� ம@றைவகைள>� ைவ%+3 (ைஜ ெச5வா�க&. 

1.த�னிட� ெபா�& வா:கி) ெச�பவ�க& ந�றாக இ��க ேவ01� 
2.அவ�க& வா^�ைகயி� நல� ெபற ேவ01� 
3.ெகா1%த காX தி��ப வரேவ01� எ�� எ0ணினா� பரவாயி�ைல. 

ஆனா� அ3ப; எ0Vவதி�ைல. தராைச) X%த3ப1%தி ைவ%+விHடா� 
ேபா+�. 



எ%தைனேயா வைகயி� ஒ�வ��	 அள"ேகாைல� 	ைற%+� 
ெகா1%தி�3ேப�. இ3ப;ெய�லா� என�	 நA ச�பாB%+� ெகா1%தா5 
சரKவதி (ைஜ எ�� ெசா�லிவிH1 தராைச ைவ%+3 (ைஜ ெச5வா�க&…” 

ஏென�றா� தி�1வத@	 அ�த ஞான%ைத� ெகா1%தா5 எ�� ெசா�லி 
அ�த3 (ைஜ ெச5கிறவ�க& தா� நிைறய3 ேப� இ��கி�றா�க&. 

ந�றாக ேயாசைன ெச5+ பா�:க& சரKவதி (ைஜ… ஆ>த (ைஜ அ�� 
நா� எ�ன ெச5கிேறா�…? ெப��ப	தியானவ�க& இ3ப;% தவ� ெச5>� 
நிைலயாக உ&ளா�க&. 

ெச5>� தவைற நA�	வத@	 யாராவ+ எ0Vகிறா�களா…, எ�றா� “இ�ைல…” 

ெதாழிலி� எ�ைன அறியா+ எ%தைனேயா ஏமா@றியி�3ேப�. ஏமா@�� 
நிைலக& மாறி சம3ப1%+� நிைல ெபறேவ01� 
1.எ� ெதாழி� சீராக ேவ01� 
2.எ�னிட� ெபா�& வா:	பவ�க& மன� ேநாக�Uடா+ 
3.மன� ேநா	�ப; எ� ெசய� இ��க�Uடா+ 
4.மன� ேநா	�ப; எ� ெசா� இ��க�Uடா+ 
5.எ�ேலா�� ச�ேதாஷமாக இ��க�U;ய வழியி� ந� எ0ண:கைள 
6.”இ�த ஆ�மாைவ) X%த3ப1%த ேவ01�”. 

எ%தைன ேப� X%த3ப1%+கி�ேறா�? 

ஆ>த (ைஜ அ�� X0டைல அவி%+ எ�ேலா��	� ெகா1�க% ெதB�+ 
ைவ%தி��கி�ேறா�. ஆ>த (ைஜ அ�� இ3ப;ெய�லா� பைட%+3 (ைஜ 
ெச5தா� கைடயி� ந�றாக வியாபார� ஆ	�. 

கைடைய அறிFக3ப1%தி ைவ3பத@	 X0டைல இனாமாக� ெகா1%தா� 
கைடைய% ேத; வ�வா�க&. இ3ப;� ெகா1%தா� இ�த� கைடயி� இ�த) 
சர�	 இ��கி�ற+ எ�� ேத; வ�வா�க& எ�� இ+ 
விள�பர3ப1%+வத@காக) ெச5கி�றா�க&. 

ப;�	� 	ழ�ைதக& எ�ன ெச5கி�றா�க&? 



1.க�வியி� ஞான� ெபறேவ01� எ�ற 
2.உண�வி� U�ைமைய அ+ /5ைம3ப1%+கி�றா�களா…? 
3./5ைம3ப1%த ேவ01� எ�� எ0Vகி�றா�களா…? 

தா5 த�ைதயB� அ�& நா:க& ெபற ேவ01� அ�& ஞான� ெபற 
ேவ01� அ�& ச�தி ெபற ேவ01� இ�ைள அக@�� அ�& ச�தி நா:க& 
ெபற ேவ01� அ�த மகBஷிகளி� அ�& ச�தி நா:க& ெபற ேவ01�. 

மகBஷிக& உபேதசி%த உண�"க& நா:க& நட�க ேவ01� அவ�க& இ�ைள 
அக@றி3 ெபா�& க01ண��த அ�த ஒளியான நிைலக& நா:க& ெபற 
ேவ01� எ�� “இ3ப; Yக��தா�… மன% /5ைம ஆகி�ற+”. 

இ3ப; மனித வா^�ைகயி� ந�ைம அறியா+ ேச��த தAைமகைள>� தAய 
ெசய�கைள>� நா� அறியா+ ெச5த தவ�கைள>� நA�க ேவ01� எ�� 
“இ�த ஞான%ைத” எ1�க ேவ01�. 

ந� உடலிP&ள அV�கைள ந�ல அV�களாக மா@றியைம�கி�ேறா�. அ�த 
ஞான%தி� வழி நம�	& ேச��	� ெபாQ+ எைத Yக�கி�ேறாேமா அ+ “ஓ…” 
எ�� பிர�மமாகி�ற+. 

இ�த உண�"கைள நா� கவ��+ ெகா&கி�ேறா�. கவ��+ ெகா0ட 
உண�"கைள Yகர3ப1� ெபாQ+ உடலாகி�ற+. அ��ததி த�Iட� 
இைண�+ அ�த) ச�தியாக நம�	& ேவைல ெச5கி�ற+. 

ஞானிக& நம�	� காH;ய சாKதி:க& இ+தா�. 



 



 

தி��… தி��… எ2@ பய"% பதEட"% நம�� வர� காரண% எ2ன…? 
  

1.க0ணி� க�விழி�	3 ேப� “��மணி (படமா�	வ+)” எ��� 
2.க0ணி� கா�த3 4லனறி"�	3 ேப� “ச%தியபாமா (உ0ைமைய 
உண�%+வ+)” எ��� ஞானிக& ைவ%+&ளா�க&. 
3.அ�த இ� ச�திகைள>� ேச�%+% தா� “க0ண�” எ��� காரண3 ெபய� 
ைவ%தன�. 

உதாரணமாக நா� ேராH;ேல ெச�கி�ேறா�. எதிBேல ஒ� பK ேவகமாக 
வ�கி�ற+… ந� க0களி� க�விழி அைத ந� உடலி� பதிவா�	கி�ற+. 

ந� மீ+ ேமா+� நிைலக& ெகா01 வ�வைத அ�த உண�வைலகைள� 
கவ��+ உயி�ட� இய�	கி�ற+. அ3ேபா+ “பK ந� மீ+ ேமாதி வி1ேமா…!” 
எ�ற அ)ச%ைத ஏ@ப1%தி வி1கி�ற+. 
1.அதனி�� விலகி) ெச�ல க0க& நம�	3 பய�ப1கி�ற+. 
2.விப%+ ஏ@படாம� அ�த ேநர%தி� கா3ப+ நம+ க0கேள. 

ஆகேவ க0ண�… க0க& ந�ைம வழி நட%+கி�ற+. தAைமயான 
உண�"கைள� க0டபி� அ�த% தAைமயிலி��+ வி1பட விப%+க& வ�� 



எ�� க0ணி� கா�த3 4லனறி" கவ��+ விப%திலி��+ ந�ைம� 
கா�கி�ற+. 

அ3ப; விப%திலி��+ கா%தாP� பKஸி� ேவக%ைத� க01 அ�த அ)ச 
உண�" உயிBேல பH1 ேவகமாக3 ப1� ெபாQ+ “பய%ைத ஊH1� 
அதி�"க&…” ஏ@ப1கி�ற+. 

1.க0க& அ�த உ0ைமைய உண�%தினாP�… ந�ைம� கா%தாP� 
2.நா� Yக��த பயமான உண�ைவ உயி� இய�கி உடைல3 பா+கா3பான 
இட:க��	 அைழ%+) ெச�றாP� 
3.Yக��த பயF�%+� உண�ைவ ஓ…� நம)சிவாய… எ�� ஜAவ அVவாக… ந� 
உடலாக மா@றி வி1கி�ற+. 

ஒ� இட%தி� இ�வ� ச0ைட இ1கி�றன�… க1ைமயாக ேமா+கி�றன�. 
பய:கர) ெசா�கைள>� விபSத3 ேப)Xகைள>� ேபXகி�றன�. 

நா� அைத3 பா��க ேந��தா� க0ணி� க�விழி அைத3 பதிவா�	கி�ற+. 
அவ�க& ெசய�கைள உ@�3 பா�%+) ச0ைடயி1� உண�வி� த�ைம 
Yகர) ெச5கி�ற+. 

அவ�க& தவ� ெச5கி�றன�… பய:கரமாக ேமாதி� ெகா&கி�றன� எ�� 
ைவ%+� ெகா&ேவா�. 
1.நா� Yக��தைத� க0 உயி�ட� இைணய) ெச5கி�ற+ 
2.உயிேரா அ�த உண�விைன ஓ…� நம)சிவாய… எ�� ஜAவ அVவாக உடலாக 
மா@றி வி1கி�ற+. 

இ+ எ�லா�… நா� தவ� ெச5யவி�ைல எ�� இ��தாP� 
1.தவ� ெச5பவ�ைடய நிைலகைள ந� க0க& உண�%+கி�ற+. 
2.ஆனா� பதிவா�கிய பி� உயிேரா அைத உடலாக மா@றி வி1கி�ற+. 

அ)X�%+� உண�" உடP�	& அV�களாக மாறிவிHடா� அ�த 
பயF�%+� உண�ைவ) Xவாசி�	�ேபா+ “உயிBேல ப1�ேபாெத�லா�” 
நாF� பய�+ அத@	% த�கவா� வா^�ைக அ:ேக நட�க ேந�கி�ற+ 

பயF�%+� உண�"க& அதிகமாகி அ�த அV�க& ெப�க% ெதாட:கினா�… 
1.ந�ைம அறியாமேல அ;�க; பதHடமைட>� அ�ல+ ந1�க� அைட>� 



உண�)சிகைள% ேதா@�வி�	�. 
2.ஒ� காBய%ைதேயா ெதாழிைலேயா ெச5ய ேவ01� எ�� வPவாக 
எ0ணினாேல பதHடF� பயF� வ��… மன உ�தி இழ�க ேந��. 

அதனா�… ேசா�"� ச�சலF� அைட�+ “எ�னா� F;யவி�ைலேய…” எ�� 
ேவதைன3ப1� ெபாQ+ – ேவதைன எ�ப+ விஷ�…! நா� எ0V� 
உண�"க& அைன%ைத>� உயி� இ�த உடலி� விஷமான அVவாக மா@றி 
வி1கி�ற+. 

அதனா� தா� “ந�தAKவர� சிவI�	� கண�க3பி&ைள” எ�� சாKதிர:க& 
U�கிற+. 

நா� எைதெய�லா� எ0ணி) Xவாசி�கி�ேறாேமா அதனி� உண�விைன 
உண�%தினாP� அதனத� அVவாக உ�வாகி% த� இன%ைத3 ெப��	� 
ச�தி ெப�கி�ற+. 

நா� தவ� ெச5யாமேலேய பல நிைலக& இ3ப; வ�கி�ற+. 

4Qவிலி��+ மனிதனாக வ�� வைரயி� பல ேகா;) சSரர:களி� த�ைன� 
காH;P� வPவான மி�க:களி� உண�"கைள எ1%+ ஒ_ெவா�றி� 
இ��+� பா+கா3பான உண�"கைள எ1%+% த3பி1� உண�"கைள எ1%+% 
தா� மனிதனாக வ�+&ேளா�. 

அதாவ+ வPவான உண�ைவ Yக��+ Yக��+ தா� பBணாம வள�)சியி� 
வள��+… இ�� வ�+&ேளா�.. 

Fதலிேல ெசா�ன மாதிB இ�ைறய மனித வா^�ைகயி� பயமான 
உண�"கைளேயா… ச0ைடயிHேடா� உண�"கைளேயா… அ�ல+ ேநாயாளியி� 
உண�"கைளேயா எ1�க ேந�� ேபாெத�லா� 
1.அ�த% +�வ நHச%திர%தி� பா� க0ணி� நிைனைவ) ெசP%தி 
2.அதிலி��+ வ�� உண�"கைள உயி� வழியாக Yக��+ 
3.ந� உட� FQவ+� பர3ப) ெச5ய ேவ01�. 

காரண� அ�த% +�வ நHச%திர� ந�சிைன ெவ�ற+… உண�விைன ஒளியாக 
மா@றிய+. +�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி எ:க& இர%த நாள:களி� 
கல�+ எ:க& உட� FQவ+� பட��+ எ:க& உடலி� இ��க�U;ய 



ஜAவா�மா ஜAவV�க& அைன%+� ெபற ேவ01� எ�� இ�த உண�விைன 
உடP�	& ெசP%தி3 பழக ேவ01�. 

த:க%தி� திரவக%ைத ஊ@றினா� அதிேல இர0டற� கல�த ெச�4 
பி%தைள>� ஆவியாக மாறி% த:க� பBX%தமாவ+ ேபா�� 
1.+�ப3ப1%+� உண�"கைள ந� க0 கவ��தாP� 
2.அ�த உ0ைமகைள உண�%தினாP� 
3.அதிலி��+ விலகி) ெச�றாP� 
4.Yக��த உண�" ந� உடP�	& ஜAவ அVவாக மா�வத@	 F� 
5.+�வ நHச%திர%தி� உண�ைவ� ெகா01 நா� /5ைம3ப1%தி� ெகா&ள 
ேவ01�. 

விப%+�கேளா அ�ல+ அ+ ேபா�ற அதி�)சியான ச�த�3ப:க& ஏ@பHடாேலா 
அ�த� கால:களி� எ�லா� ஈKவரா…! எ�� உயிைர எ0ணி% +�வ 
நHச%திர%தி� ேபர�& ெபற ேவ01� எ�� பல Fைற எ0ணி ஏ:க 
ேவ01�. 

+�வ நHச%திர%திர%தி� அ�& ஒளி நா:க& ெபற ேவ01�. பயமான 
உண�வைலக& நA:க ேவ01�… எ�ைன அறியாத இ�&க& நA:க ேவ01�… 
நா:க& மன பல� ெபற ேவ01� ஈKவரா…! எ�� எ0ணினா� ந� 
எ0ண%ைத வPவா�	�. அIபவ%தி� பா��கலா�…! 



 

ெநGF� �ழியி� இ���% “தாD V7F நா#” 
  

ேகாப 	ண%தி� உ�+தலா� அ�த ேநர%தி� நா� ஈ�%+� ெகா&�� 
Xவாசேம கன� ெகா0டதாக மா�கி�ற+. ேகாப 	ண%தி� வ ABய� 
எ%தைகயேதா அத@ேக@றா@ேபா� சSர நா;க�� இய:கி அ�த� ேகாப 
	ண%தி� கார அைல ந� சSர%ைத% தா�	கி�ற+. 



அ3ப;% தா�	� நிைலயி� ஆ0 ெப0 இ�பால��	ேம 
1.மா�43 ப	தியி� ைமய%தி� வயி@�3 ப	தியி� ேம@4ற%தி� 
2.”சிறிய 	ழி"..” ேபா�ற ப	தியிI& ஓ� j)X நா; ஓ1கி�ற+ 
3.அ+ேவ மிக F�கிய நா;ய3பா…! – 
4.தா5 j)X நா;…! எ�ப+ அ+ தா�. 

நாபி நா;>ட� இைண�+ ெசய�ப1� அ�த% தா5 j)X நா; தா�க3ப1� 
கால%தி�… அ�கி� அைம�+&ள இர%த ஓHட%ைத% +Bதமா�	� ெசயலி� 
அைத% /0;… இ�தய%தி� ெதாட�4ட� இைண�+ ெகா01 
1.அத@	& ஓ1� j)X� கா@றா� 
2.எ1%+� ெகா0ட 	ண%தி� வ ABய உண�" தா�கி1� ெசய� நிைலேய 
இ�தய ேநா5 (HEART ATTACK). 

ஜAவ கா�த� ெகா0ட மனித) சSர� உண�" ெகா01 இய:	� இய�க% 
ெதாடB� உட� தன�	% ேதைவயானைத3 ெப�� (Xகமாக அIபவி�	�) 
ெசயலி� எ+…எ+.. எ3ெபாQ+ ெசய�ப1கிற+…? எ�ற பா:கி� அ�த�த� கால 
கHட%தி� ேதைவகைள3 (�%தி ெச5+ ெகா&�� காரணேம “பசி… ேமாக�.. 
தாக�…” எ�பதா	�. 

இைவக& எ�லா� நA:கி அ�த% ேதைவக& (�%தி ெப@றாP� ஈ�%+� 
ெகா0;��	� உண�"களி� 	ண:களி� Xவாச%தினா� நிக^வ+ எ�ன…? 

ஏென�றா� அைன%+ 	ண:களி� Xைவேய ந� ஆ%மாவி� பதி" நிைல 
ஆகி�ற+. அ3ப;3 பதிவான+ அேத ெதாடB� ெசயலி� கன� ெகா0ட 
Xவாசமாக மீ01� மீ01� ஈ��க3ப1கி�ற+. 
1.அ%தைகய விைன) ெசயலி� பதிவாக� கள:கF�வ+ ஆ%மா"�… 
XவாசF�… ெசய� ெகா&�� ஜAவ சSரF� தா�…! 
2.ஆக ஆ%ம ச�தி>ட� இைண�+ தா� சSர X%தி>� ெசய� ெகா&�ம3பா…! 

வா^�ைகயி� பலதர3பHட ேமாதலி� ஏ@ப1� ச�த�3ப:களி� நா� எ1%+� 
ெகா&�� 	ண:களி� ந�ெல0ண ந@Xவாச) ெசயேல ஆ%ம X%தி. 

அ�றாட வா^�ைக நிைலயி� எ%தைனேயா பல காBய:கைள நா� 
ெசய�ப1%+கி�ேறா�. அ3ெபாQ+ பல�ைடய எ0ண:களி� ெதாட�4க& 
Xவாச%தி� ஈ�3பி� வ�+ ேச�கிற+. 



ந0ப�க&.. உறவின�க&… ம@ைறய அPவ�களி� ச�தி�க ேந�� ெபா+ ஜன% 
ெதாட�4க&… ஆகியவ@றி� ஒ�வைர ஒ�வ� ச�தி%+ உைரயா1� 
ெசய�களி� எ�லா� 
1.பிறர+ எ0ண:களி� 	ணநல�க& ந� Xவாச%தி� ஈ�3பினா� ெப@� 
2.அ�த� 	ண:களி� அமில 	ண) Xைவ அV�க& சSர%திP� கல�+ 
3.அேத 	ண:களி� உண�வைலக& ஆ%மாவிP� பதி" நிைல ெப�கி�ற+. 

4வி ஈ�3பி� பி;3பி� Xவாச ஓHட%தி� ஈ�%+� ெகா&�� Xவாச� கன� 
ெகா0ட எ0ண%தி� வ ABய%தி@ெகா3ப) ெசய�ப1� நிைலயி� ஆ%மாவி� 
பதி" ெப�� மா@� நிைலகளி� கழிைவ நA�கேவ இ�த% தியான Fைறய) 
XH;� காH1கி�ேறா�. 

இ�த% தியான%தி� வழியாக 
1.வா^�ைகயி� உண�வி� ேமாத� ஏ@ப1� கால கHட:களி� எ�லா� 
2.எ0ண%தி� உண�வி� உய�ைவ� UH;… 
3.ஒளியி� பிரகாசமாக இ��	� +�வ நHச%திர%ைத எ0ணி 
4.அ�த3 ேபர�& ேபெராளி உண�"கைள வி0ணிலி��+ 4�வ ம%தியி� 
ஈ�%+� ெகா01 
5.ந� ஜAவ கா�த) சSர� ெகா0ட அ�த கனமான Xவாச அைலகைள) 
சம�ப1%தி 
6.உய�ைவ� UH; ந�லா�க� ெபற� ேவ01�…! 

ஆகேவ 
1.நா� ெசய�ப1� ெசயலி� ெகா&�� நிதானேம… 
2.ந� உயி� ஆ%ம ஞான வள�3பி@	3 பிரதான�…! 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
ந� உட� எ�ன ெச5கி�ற+…? நா� சா3பிHட உண"�	& மைற�+&ள 
ந�ைச மலமாக மா@றிவிH1 ந�லைத ந� உடலாக மா@�கி�ற+. 

அ3ெபாQ+ ந�ைம தAைம எ�� ெதB�+ ெகா&ள�U;ய நிைல இ��கி�ற+. 
ெதB�தாP� நா� எ�ன ெச5கி�ேறா�…? 

மா1 ஆ1 இைவகைள வள��கி�ேறா�. சாண%ைத அ:ேகேய தா� 
ேபா1கி�ற+. அ+ ேமேலேய தா� ப1�கி�ற+. அத@	 F;�த அள" அ+ 
தா�. ேவ� வழியி�ைல. 



நா� அைவகைள� கH;3 ேபாH1 ைவ%தி��கி�ேறா�. இ_வா� கH;3 
ேபாH1 ைவ%த நிைலகளி� ேவ� வழி இ�ைல எ�கிற ெபாQ+ அ�த நிைல 
ஆகி�ற+. 

கH;3 ேபாHட நிைலகளி� இ3ப; இ�த உண�" பழ�கமாகிவிHடா� ேவ� 
ஒ� இட%தி@	� ெகா01 ெச�றாP� சாண%ைத இHடபி� மீ01� 
அதிேலேய தா� ப1�	�. 

இய@ைகயி� நிைலக& இ+. ஆக எத� உண�" பHடேதா அதனி� ஞான� 
அ:ேக ேவைல ெச5கி�ற+. 

இைத3 ேபா�� தா� ந� வழ�கிP� ந�மிட� ந�ல 	ண:க& இ�3பிI� 
பிறிெதா�வ� தவ� ெச5>� உண�"கைள நா� Yக��+ பழகி விHடா� 
அதனி� உண�"க& நம�	& வ�தபி� 
1.அ�த% தவறி� நிைலையேய வள��க) ெச5>ேம தவிர 
2./5ைம3ப1%+� நிைல இ�லா+ 
3.மீ01� அ�த அX%தமான ெசா�லி� ெசயலி� தா� வா^�ைக அைம>�. 
4.அதனி� உண�வாக%தா� ந� ெசா�P� ெசயP� அைம>�. 

ஆகேவ இைத% /5ைம3ப1%த ேவ01� அ�லவா…? /5ைம3ப1%த நா� 
எ�ன ெச5ய ேவ01�…? 

இ�ைள நA�கி ஒளி எ�ற உண�" ெப@ற அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ேபர�& 
ேபெராளி நா:க& ெபற அ�&வா5 ஈKவரா எ�� எ0Vத� ேவ01�. 
அ�த அ�& ஞான%ைத நம�	& வள�%+� ெகா&ள ேவ01�. 

1.பி� ந� 	1�ப%தி� எதனா� நhடமான+…? 
2.எதனா� ஒ@�ைம இழ�த+…? 
3.	1�ப%தி� ந� பி&ைளக& ஏ� ஒ�வ��ெகா�வ� ச0ைட ெச5தா�க&…? 
4.ப�க%+ வ AH1�கார� ந�மிட� ஏ� ச0ைட ேபாHடா�…? 
5.அதிலி��ெத�லா� நா� எ3ப; வி1பட ேவ01�…? 
6.கhட:கைள>� ேவதைனகைள>� தி��ப% தி��ப எ0Vவதனா� 
உடலி� ைக கா� 	ைட)ச� எ3ப; வ�கி�ற+…? 
7.நா� Yக��த உண�"களா� வ AH;� எ3ப; ெவ�3ைப உ0டா�க) 
ெச5கி�ற+…? 



8.பிற� ெசா�P� தAைமயான நிைலகைள நம�	& அதிகமாக� ேகHடா� 
	1�ப%தி@	& எ3ப;3 பைகைம உ0டாகி�ற+…? 

இைத3 ேபா�ற சி�தைனகைள நா� ெச5ேதா� எ�றா� சி�தி%+) 
ெசய�ப1� உபாய:க& கிைட�	�. தAைமக& வராதப; ந� 	1�ப%ைத 
எ3ப;� கா3பா@ற ேவ01� எ�ற அ�& வழி>� கிைட�	�. 

ஆகேவ ந� வா^�ைகயி� தAைமயி� நிைலகைள நா� ேகHடறி�த"ட� 
/5ைம ெச5+ பழக ேவ01�. 

எ3ப;…? 

அதிகாைல 4 மணியிலி��+ 6 மணி�	& ஒ� 10 நிமிடமாவ+ அ�த% +�வ 
நHச%திர%திலி��+ வ�� ேபர�& ேபெராளி நா:க& ெபற ேவ01� எ�� 
எ0ணி% தியானி�க ேவ01�. 

+�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி எ:க& உடலிP&ள இர%த 
நாள:களி� கல�+ உட� FQவ+� பரவி உட� உ�34�கைள உ�வா�கிய 
எ�லா அV�க�� ெபற அ�&வா5 ஈKவரா எ�� உ& Fகமாக இ�த 
உண�"கைள உட� FQவ+� பரவ) ெச5ய ேவ01�. 

ந0ப�களிட%திேலா ம@றவ�களிடேமா பைகைமயாக இ�3ேபா�. அவ�கைள 
எ0ணி% +�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி அவ�க& ெபற ேவ01� 
எ�ற உண�ைவ3 பா5)Xத� ேவ01�. 
1.எ:கைள அறியா+ ேச��த இ�&க& நA:க ேவ01�. 
2.ஒ��பH1 வாQ� நிைலக& நா:க& ெபற ேவ01�. 
3.ஒ��பH1 வாQ� நிைலக& ந0ப��	� வர ேவ01� எ�� 
4.இ3ப; இ�த உண�"கைள) ேச�%+� ெகா0டா� அ�த3 பைகைம{H1� 
நிைலக& நம�	& வரா+. 

அவ�க�� இேத ேபா�� எ0ணினா� அவ�க��	&�� உ&ள தAைமக& 
அகP�. 



 



 

ந%ைம ஒளியாக மா?@% ெபா@�( உயி��� இ��கிற, 
  

வி0ணிேல ஒளியி� சSரமாக) Xழ�� ெகா0;��	� +�வ 
நHச%திர%திலி��+�… அதைன3 பி�ப@றி) ெச�ற ச3தBஷி 
ம0டல:களிலி��+�… ெவளி வ�� ஒளி� க@ைறகைள நம+ (மி +�வ3 



ப	தியி� வழி கவ��+ பரமான ந� (மியி� பரேலாகமாக மா@றி� ெகா0ேட 
வ�கி�ற+. 

இ�த பரமான (மியி� பரேலாகமாக� கா@றிலி�3பைத Yக��தவ� அவரவ� 
உண�"க��ெகா3ப பBணாம வள�)சி அைட�+… 
1.மனிதனான பி� அ��ெப�� ச�தி ெப@ற அ�த உண�"க& (மியி� பட��+ 
இ�3பைத நம+ 	�நாத� காH; 
2.அ�& ஒளியிைன என�	& பதி" ெச5தா�… அைத உ:க��	&�� 
இ3ேபா+ பதி" ெச5கி�ேற�. 

அ�த3 பதிவிைன மீ01� நிைன" ெகா01 Yக��தறிய3ப1� ேபா+ அ�த 
அ�& ஒளிைய அைனவ�� ெபற F;>� எ�ற த�ன�பி�ைக ெகா&�த� 
ேவ01�. 

த�ன�பி�ைக ெகா01 இ�த வா^�ைக வாQ� ேபா+ 
1.நா� +�வ நHச%திர%தி� ச�திைய எ�த அள"�	 Yக�கி�ேறாேமா அைத 
நம�	& உ�மா@ற� ெச5வ+� உயிேர. 
2.ஆக… உயிேர அ�த3 ெபா�3ைப ஏ@�� ெகா&கி�ற+ 
3.நா� Yக�� அ�& உண�"கைள உடலி� பரவ) ெச5கி�ற+… இ�த 
உண�)சிகைள ஊH1கி�ற+ 
4.உண�"�ெகா3ப இ�த உடைல இய�	கி�ற+. 

இ+ உயிB� ேவைல. 

ந� க0ணி� ேவைலேயா நா� எதிB� இ�3பைத3 படமா�கி3 பதிவா�கி 
வி1கி�ற+ உடP�	&. ஆனா� நா� ெச�P� பாைதயி� இ+ பிைழயான 
இட�… இ+ தவறான இட�… எ�பதைன ந� க0 வழிகாH1கி�ற+. 
தAைமயிலி��+ வி1ப1� உண�)சிகைள ஊH; ந�ைம� கா�கி�ற+. 

நம+ க0களா� உ@�3 பா�%+ அ�த உண�வி� த�ைம உயிBேல 
ெகா1�க3ப1� ெபாQ+ Yக��த உண�ைவ அறிகி�ேறா�. Yக��த 
உண�"�ெகா3ப உடைல உயி� இய�	கி�ற+. 

தAைம எ�� க0 உண�%தினாP�… அ3ேபா+ அ�த) சமய%தி� 
தAைமயிலி��+ வி1பHடாP�… Yக��த உண�" தAைமயி� அV�களாக 
உ�வாகி வி1கி�ற+. 



ஆகேவ நா� Yக��த உண�"கைள… உயி� அ�த உண�"களி� வழி ந�ைம 
வழி நட%தினாP� அ�த உண�வி� ச%+ ஓ…� நம)சிவாய… எ�� ந� 
உடலாக மா�கிற+. 

பரேலாக%தி� இ�3பைத – உயிரV தாவர இன) ச%+�கைள எ�லா� Yக��த 
பி� தாவர இன) ச%தி@ெகா3ப அ�த உண�)சிக& வ�+ உட�க& ெப@ற+. 

இைத3 ேபா�� பல பல எ0ணிலட:கா தாவர இன%தி� உண�"கைள 
Yக��+… பல பல உட�க& மா@ற� அைட�+… மனிதனாக உ�வா�	� 
த�ைம ெப@ற+… தAைமகைள நA�கி1� ச�தி ெப@ற+. 

இ��தாP� பல ேகா;) சSர:கைள� கட�+ மனிதனாக ஆனபி� இ�த3 
பிரப�ச%தி� ஆ@றைல>� அக0ட அ0ட%தி� ஆ@றைல>� அைவகளி� 
இய�க:கைள>� க01ண��தவ� “அகKதிய�…” 

1.அவI�	& விைள�த அ�த உண�"கைள நா� கவ��தா� 
2.நம+ நிைனவா@ற� அகKதிய� க0ட அ�த அக0ட அ0ட%திP� பரவி 
3.அைத நா� Yக��+ ேபர�& ேபெராளி எ�ற உண�விைன நம�	& 
உ�வா�கிட F;>�. 

தாவர இன:க��	 உரமிH1 அதைன எ3ப;) ெசழி3பாக வள��கி�ேறாேமா 
அேத ேபா�� 
1,அகKதிய� உண�ைவ நா� Yக��+ 
2.ந� உடலி� இ��க�U;ய அV�க��	 வ ABய ச�திைய ஊH; 
3.ஒளியாக மா@றி� ெகா&ள F;>�. 

அ�த ெம5 ஞானி க0ட உ0ைமைய3 ெபற) ெச5வத@	% தா� இைத 
எ�லா� பயி@சியாக� ெகா1�கி�ேறா�. அகKதியனி� உண�விைன 
உ:க��	& பா5)Xகிேறா�. 

அைத நிைன"�	� ெகா01 வ�+ அகKதிய� உண�ைவ வள�%தா� 
வா^�ைகயி� நA:க& Yக�வைத எ�லா� உ:க& உயி� ஒளியி� சSரமாக 
மா@றி அைம%+ வி1கி�ற+. 

தAைமகளிலி��+ வி1ப1� உண�)சிைய ஊH;… ந�X 4கா+ த1%+ நி�%+� 
நிைலயாக"� இ+ அைமகி�ற+. 



 

Fவாச நிைலைய மா?றாதப#… நா#களி2 இய�க�கைள7 சரீா�காதப#… 
Xரண நல% கிைட�கா, 
  

மனிதனி� சSரமான+ எ0ண� ெகா01 ஜAவ கா�த ஆ@றலி� கதியினா� 
இய:	� இய@ைக) ெசய�பாH;� சSர� நலி"�� கால:களி� எ�லா� 
அைத� 	ண3ப1%த நவ Aன ம�%+வ வி@ப�ன�க& (DOCTORS) பல பல 
Fைறகைள� ைகயா�கிறா�க&. 



ேநாயி� 	ண:கைள அறி�+ அ�த ேநா5 அகல) ெசய�ப1%+� இ�ைறய 
ம�%+வ%தி� ேநா5வா53ப1பவனி� சSர� ம�%+வ� ெகா1�	� ம��தி� 
	ண அமில%ைத ஏ@�� ெகா01 ேநாைய அக@றிட) ெசய�ப1கிற+. 

ஆனா� ேநாயி� க1ைம வ ABய� ெகா0டா� உHெகா&�� ம��ைத ஏ@�� 
ெகா&ளாத நிைலயி� Fதி�வாகி) சSர அவய:களி� ெபBய பாதி34 எ@பட% 
ெதாட:கிவி1கிற+. 

இைவகைள ம�%+வ�க& க01 ெகா01 அ�த ேநாயி� க1ைம�	 ஏ@ப 
அ�ைவ) சிகி)ைச Fைறகைள>� (SURGERY) க@ற அறிவி� ஞான� ெகா01 
ெசய�ப1%+கிறா�க&. 

ம�%+வ� மனிதைன இ�ைற�	� கா%+� ெகா0;�3ப+ இைத3 ேபா�ற 
வழிகளி� தா�. ஆனா� 
1.மனிதIைடய ச�த�3ப%தினா� அவ� எ1%+� ெகா0ட 	ண:களி� 
க1ைமயா� தா� Xவாச ஈ�34% த�ைமேய மா�கிற+. 
2.அதனா� சSர%தி� நலி"க& ஏ@பட% ெதாட:	கிற+ 
3.இ�ைறய மனிதனி� ெசய�பா1க& இ3ப;3பHட விதி வழி ெச�கி�றத3பா…! 

(மி ஈ�%+) சைம�	� Xவாச%தி� ெசயலி� ந�ைம தAைம எ�� கல�ேத 
கா@றினி� பட��+ ஓ;� ெகா0;��	� நிைலயி� வா^�ைக ேமாதலி� 
மனித� தா� ஏ@ப1%தி� ெகா&�� ச�த�3ப%தா� எ1%+� ெகா0ட 
எ0ண� வP நிைல ெப@� வி1வ+ “Xவாச%தி� கதியினா� தா�…!” 

சSர%தி@	& அைம�+ விைன) ெசயலாக இய:கி� ெகா0;��	� 
F�கியமான நா;க&: jலாதார நா;… நாபி நா;… மா�4 நா;… க0ட நா;… 
சிரசி� ெந@றி3 ப	தியி� சிவச�தி நா;… சிரசி� உ)சியி� ஈKவர நா;…. 
ஆ	�. 

இைவக�ட� ேச��+ சSர அவய:களி� 4ற% ெதாழி� 4B�தி1� ெசயலாக) 
ெசய�பH1 ஓ;1� நா;க& க0… கா+… நாசி… வா5… ைக கா� உ�34க&.. 
ஒ_ெவா��ேம சSர வள�)சி�காக இய:கினாP� 
1.அ�த வள�3பி� Fதி�வாக… 
2.கைடசியி� மனிதனி� சSர%தி� ஏ@ப1கி�ற ேநா5 ெநா;க& அைன%தி@	� 
jல காரண� எ+…? 



உலேகாதய வா^�ைகயி� மனித� ச�தி�	� ச�த�3ப:களி� ெசய�ப1� 
	ண:களி� 
1.பய� ேகாப� ேமாக� ஆ%திர� அவசர� ெவறி ேவதைன உ&ளிHட 
2.ப�லாயிர� கிைளகளாக� கிைள%தி1� அ�த� 	ண:களி� ெசய�பாேட 
3.Xவாச%தி� கதியாக நா;களி� ஓ1கி�ற+. 
4.அ�த�த� 	ண:களி� வ ABய%தி@ெகா3ப இர%த நாள:கைள% /0ட) 
ெச5+ 
5.ேமேல ெசா�ல3பHட அக… 4ற நா;களி� ஓ1� சீரான Xவாச ஓHட கதி 
FQவைத>ேம அ+ மா@றி வி1கி�ற+. 

அேத சமய%தி� சSர உ& அவய:க& ெசய�ப1� ெசயலிP� மா@ற%ைத 
ஏ@ப1%தி ேவதைனகைள உ0டா�	கி�ற+. அ�த ேவதைனயி� உ)ச 
நிைலேய ேநாயாக மா�கி�ற+. 

ேநாயாக ஆன நிைலயி� இய@ைகயி� கதிைய அதாவ+ சSர இய�க%தி� 
இய�ைபேய மா@றிவிH1 தா� ெபற ேவ0;ய உய� நிைல�ேக விபSத%ைத 
விைளவி%+� ெகா&கி�றா� மனித�…! 

Xவாச நிைல Xவாச நிைல எ�� பல Fைற ெசா�கிேறா�. அ�த) Xவாச 
நிைலைய) சB ெச5ய ேவ01மா இ�ைலயா..? 
1.Xவாச நிைலைய மா@றாதப; 
2.நா;களி� இய�க:கைள) சீரா�காதப; 
3.ம��ைத மH1� உHெகா0டா� சSர X%தி கிைட�	மா…? 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
ஒ� mலா�பைட3 ()சி தன�	& உணவாக உHெகா0டபி� த� மல%ைத 
வைலயாக விB�கி�ற+. அ�த வைல�	& சி�	வைத உணவாக 
உHெகா&கி�ற+. 

வைல�	& சி�	� ஒ� ஈயி@	& த� U�ைமயான j�கா� ஊ1�வி% த� 
உண�ைவ3 பா5)சி அத@	& இ��	� நA� ச%ைத அைன%ைத>� 	;%+ 
வா^கி�ற+. 

த� மல%தா� மீ01� கா@�3 4காம� அ�த ஈயிைன) Xழ@றிவிH1 
தன�	& உ�வான க�ைவ அ�த ஈயி@	& பா5)சியபி� ஈயி@	& 



இ��க�U;ய அV�கைள இ+ எ3ப; உ�வாகியேதா அ�த உண�வி� 
த�ைம ெப@ற பி� பல mலா�பைட3 ()சிகளாக உ�வா�	கி�ற+. 

அைத3 ேபா�� 	ளவிைய எ1%+� ெகா0டா� தன�	& ஊ�� உமி^ 
நAைர� ெகா01 ம0ைண3 பிைசகி�ற+. U1 கH1கி�ற+. U1 கH;ய பி� 
ஒ� 4Qைவ% /�கி� ெகா01 வ�கி�ற+. 

/�	வத@	 F� அைத ஒ� ெகாH1 ெகாH;வி1கி�ற+. 	ளவிைய3 4Q 
க0 ெகா01 உ@�3 பா��கி�ற+. கH;ய ம0 UH;@	& அ�த3 4Qைவ% 
த&�கி�ற+. 

த&ளிய பி� மீ01� இர01 தர� 4Qைவ� ெகாH1கி�ற+. 4Q 
மய�கமைடகி�ற+. 	ளவிையேய அ�த3 4Q நிைன"�	� ெகா01 
வ�கி�ற+. 

அ�த� 	ளவியி� உடலி� உ�வான உமி^ நAைர� ெகா01தா� அ�த� 
UHைட� கH1கி�ற+. 4Qவி� உடP�	& த� விஷ%தி� த�ைமைய3 
பா5)Xகி�ற+. 

4Qைவ� UH;@	& ெசP%தியபி� ம0ைண� ெகா01 j;வி1கி�ற+. 
j;ய பி�4 UH;@	 ேமேல வ�+ 	ளவி “கி�..��..��..” எ�� இைர)ச� 
ெகா1�கி�ற+. 

இ�த உண�வி� அதி�"க& 4Qவி@	& இ��	� அV�களி� இ+ 
கல�கி�ற+. ஆனா� இ�த விஷேமா 4Qவி� ேதாைல) ச�	 ேபா� 
ஆ�கிவி1கி�ற+. 

4Qவி� தைசக& அமில:களாக மா�கி�ற+. அ�த அமில:க��	& 	ளவி 
ெகாH;ய விஷ% த�ைமக& அV% த�ைம க�வாக உ�வா�	� நிைல 
அைடகி�ற+. 

அத@	& இ��	� விஷ%ைத3 4Qவி� உயிரா� +;3பாக3ப1� ெபாQ+ 
இத@	% த�கவா� அதனி� உடலி� அைம34க& மா�கி�ற+. 



இைத3 ேபா�ேற வி�ஞான அறி" ெகா01 இ�� எ��43 4@��	&�� 
கைரயா� 4@��	&�� அ+ எ3ப; உ�வாகி�ற+…? எ�� க01 
ெகா&கி�றன�. 

1.அ�� ெம5ஞானி த� எ0ண%ைத ைவ%+ அைத ஊ1�வி3 பா5)சினா�. 
2.அ�த உண�வி� இய�க%ைத அறி�தா�. 

யா�…? அகKதிய�. 

அகKதிய� க01ண��த உண�" தா� அவI�	& விைள�த உண�"க& 
(மியி� பரவ3ப1� ெபாQ+ அ�த உண�"கைள Yக��தா� அ�த உண�)சிக& 
ந�ைம இய�	�. 

Yக��த உண�"க& நம�	& க�வா	�. உண�வி� த�ைமைய வPவா�	�. 
அத� உண�" ெகா01 ந�ைம ஆ&வ+ ந� உயி�. 

அ�த அகKதியமாமகBஷி க01ண��த இய@ைகயி� ேப�0ைமகைள 
1.வான இய� 4வி இய� உயிBய� அ;3பைடயி� 
2.அVவி� ஆ@றைல>� ேபர0ட%தி� இய�க:கைள>� 
3.நA:க�� க01ணர ேவ01� எ�பத@	% தா� இைத) ெசா�கிேறா�. 

உ:கைள நA:க& ந�4:க&. 



 



 

வா*�ைகயி� வ�% த�ைமகைள அக?ற ஒ� ெதளிவான “"2 சி+தைன 
(PLAN) ேவ��%…” 
  

4திதாக ஒ� வ AHைட� கHட ேவ01� எ�றா� ஒ� இ�ஜினியைர ைவ%+ 
அத@	% ேதைவயான பிளாைன3 ேபா1கி�ேறா�. ேதைவயான ெபா�&கைள 
வா:கி� ெகா%தனாைர>� ம@ற ஆHகைள>� ைவ%+ அ�த வ AHைட� 
கH1கிேறா�. 

ஆக… வ AHைட� கH1வத@	 F�னா;ேய எ3ப;…? எ�ன…? ஏ+…? எ�� 
எ�ைலகைள வ	%+ விH1% தா� ேவைலகைள நா� ெச5ய% 
ெதாட:	கி�ேறா�. 



அேத ேபா� ஒ� பலகார%ைத ெச5ய ேவ01� எ�றா� F�UH;ேய 
அBசிைய ஊறைவ�கி�ேறா�. ஊறிய பி� அைத அைர%+ ம@ற ெபா�&கைள 
அதIட� ேச�%+ அைத3 4ளி�க ைவ�கி�ேறா�. 

ஒ� 	றி3பிHட ேநர� கழி%+ மாவிைன எ1%+ வைடயாக) X1� ேபா+ 
அத@	% த�க �சி>� Xைவ>� பலகார%தி� வ�கி�ற+. 

இைத3 ேபா�ற நிைலகைள எ_வா� நா� ெதளி�+ ெசய�ப1%+கி�ேறாேமா 
அைத3 ேபா� நம+ வா^�ைகயிP�… எைத… எ�கால%தி�… எ3ப;) 
ெசய�ப1%த ேவ01�…? எ�ற ப�	வ Fைறகைள நா� ெதB�+ ெகா&ள 
ேவ01�. 

மாைவ அைர%+ ைவ%+விH13 ப%+ நாைள�	) ேசமி%+ ைவ%தா� அ+ 
அதிகமாக3 4ளி%+3 ேபா5 வி1கி�ற+. ஆனா� ப%+ நா& ேசமி%+ ைவ�க 
ேவ01� எ�றா� அைத ஒ� ஐK ெபH;யி� ப%திரமாக ைவ%தா� 
ெகடாம� இ��கி�ற+. 

வி�ஞான அறிவி� வாQ� நா� இ3ப;3 ப�	வ3ப1%+வ+ ேபா�� 
1.அ�த ெம5 ஞானிக�ைடய உண�" ெகா01 நம�	& அ�& ஒளிைய3 
வள�%+ 
2.அைத ைவ%+3 ப�	வ3ப1%தி… ந�ைம நா� பா+கா%த� ேவ01�. 
3.சமய� வ�� ெபாQெத�லா� அ�த அ�& ஒளி ெபற ேவ01� எ�� 
ஏ:கி% தியானி%+ 
4.வா^�ைகயி� வ�� இ�ைள அக@றி உண�"கைள எ�லா� ஒளியாக 
மா@�த� ேவ01�. 

ெபா�&க& ெகH13 ேபாகா+ அைத பா+கா�க எ3ப;) 
ெசய�ப1%+கி�ேறாேமா அைத3 ேபா�� நம�	& தAைமயான உண�" 
வ�தா� அ�த அ�& ஞானிகளி� உண�"க& ெகா01 அ�த% தAைம நம�	& 
வளராதப; பா+கா%த� ேவ01�. 

ஒ_ெவா� நிமிட%திP� அ�& ஒளிைய Yக��+ ந� உட� உ�34கைள 
உ�வா�கிய அV�கைள3 பா+கா%+ எ��� ேவகா நிைல ெப�� 
த�ைமைய உ�தி3ப1%தி இ�த வா^�ைகைய நா� வா^�+ பழ	த� 
ேவ01�. 



ஆகேவ 	� காH;ய அ�& வழியி�… 
1.அ�& ஒளி ெப�ேவா� 
2.இ�ைள அக@�ேவா� 
3.ஒளியான உண�ைவ வள�3ேபா� 
4.ஒளியி� சSரமாக நிைல3ேபா� 
5.நிைலயான ஒளி சSர%ைத3 ெபற இ�த வா^�ைகயிைன அ�& 
வா^�ைகயாக மா@றி அைம3ேபா�. 



 

(ற)தி� கா;வைத வி�),விE� ந� க�� ெகா�ளடா… உ2 ஆ)ம 
ேஜாதிைய…! – இராமலி�க அ#க� ெசா2ன, 
  

ஐ�+ தி�Fைறக& ப�தியி� பரவசமாக� ெகா0ட நிைலைய மா@றி 
1.ஆறா� தி�Fைறயி� ெம5ெயாலியாக உ0ைம ஞானமாக 



2.ஆ%ம தBசன�… எ��� ேஜாதி தBசன�… எ��� காH;னா� இராமலி:க 
அ;க&. 

மனித� த� ஆ%ம அறிைவ� UH;� ெகா&ள “மதி ஒளி” எ�I� சி�தி�	� 
திற� ஆ5வி� க01� ேகH1� உண�%+� எ�பதி� 
1.“அறிைவ அறிவா� அறிவ�…!” எ�ற `Hசமமாக “இராமலி:க) சி%த�” ெவளி3 
ேபா�த ெம5 
2.அ�த ஞான%ைத மனித சFதாய� எ�த அளவி@	 ஏ@�� ெகா0ட+…? 

ப�தி ெகா01 பஜைன பாட"�.. பரவசமாக அ�த) சி%த� உைரைய3 
ேப)X�கைல ஆ@ற"�… தி�விழா�க& எ�ற ேபB� வாண ேவ;�ைக 
விேனாத:க& கவன%ைத ஈ��க"�.. ெசய�ப1%தி� ெகா0;��கி�றன�. 

அ�த) சி%த� K/ல சSர� ெகா01 உலவிய கால கHட:களி� மனிதனி� 
ேபா�	 ஆராவார� ெகா&�� ெசய�கைள வி1%+ ெம5 ஞான� ெகா01 
உய��திடேவ ெம53 ெபா�ைள� ெகா&ள3பா… ெகா&…! எ�� “ஏ�கFட� 
Uவிேய அைழ%தா�…!” 

ஆறாவ+ தி�மைறைய உண�%த வ�த ெசயைல ஒ+�கி% த&ளிய சFதாய 
நிைலைய� க0ட பி�… 
1.க0ட பி� “கைட விB%ேத� ெகா&வாB�ைல…!” எ��ைர%+ 
2.“மீ01� பிற3பி� வ�ேவ�… இ�த உலகி�க0 ம@ெறா� பாக%தி�…!” எ�ற 
அ�த) சி%தனி� ெசா� வா5ைம 
3.பிற3பி� ெதாடB� “நைடFைற�	 வ�+விHட `Hசம%ைத%தா�…” 
இ�ைறய மனித� அறி�+ ெகா0டானா…? 

ேபா@றி…ேபா@றி…! எ�� ேபா@றிடேவ +;�கி�ற மனிதனி� ெசயலி� ெம5 
ஞான விழி3பைடய% த1�கி�ற நிைலயி� காரணேம தா� ெகா0ட அதி 
ஆைச நிைல தான3பா. 

1.ஆக “(ச%தி� ேஜாதி க0ேட�… பிறவி3பய� ெப@� விHேட�…!” எ�� 
2.த�ைன விள�பர3ப1%தி� ெகா01 4க^�தி1� வழி�க�ேறா ெச�கிறா� 
மனித�. 

க0டவ� வி0;1வானா…? ெப@றதி� பயைன…! ஏேதா மனதி@	 ஒ� நிைற" 
ஹன ேநர%தி@	 எ�� உைர3பவேன மீ01� உலேகாதய%தி� அக3பHேட 



த%தளி�கி�றா�. 
1.அ�& ெச�வ� எ�ப+ எ+வ3பா…? 
2.இராமலி:க� காH;ய ேஜாதி% த%+வ� எ+வ3பா…? 

ஒ� 4ற� `Bய� ம� 4ற� ச�திர� காVகி�ற கால கHட%தி� ந1விேல 
ேஜாதி காH;யேத உயிரா%ம தBசன�…! “நா�” எ�பத� க�3ெபா�ைள 
உண�%தேவ… உண��+ ெகா&ளேவ காHட3பHட+ அ�த% ேஜாதி% த%+வ�. 

`Bய�… ச�திர�… ேஜாதி விள�	… அைன%+� இ�ளக@�� ஒளிக&. 
இ�ளக@�� ஒளிைய மனித� த� ஐ�4ல�களி� ஒளி ெகா01 க01 
உண�வ+ேவ “க0 ஒளி ெகா01 தா�…!” 

க0ெணாளி ெகா01 ேஜாதி தBசன� கா0கி�றவ� – தா� கா0ப+ 
ேஜாதிேய எ�� அறி�+ ெகா&�� ஒளி… “அறிவி� ஒளிய3பா…! 

1.அறிவி� ஒளி ெகா01 கா0கி�ற ேஜாதிைய 
2.நா� ேஜாதி தBசன� க0ேட� எ�� உைர%ததி� 
3.ேஜாதி தBசன%ைத� க01 ெகா0ட “நா�” எ�பேத உயிரா%மாவாகிய 
ேஜாதிய3பா…! 

“நA க01 ெகா&ளடா… உ� ஆ%ம ேஜாதிைய…!” எ�� Uறாம� Uறி) 
ெசா�வி%த இராமலி:க சி%தனாB� உ0ைம நித�சன� எ��ேம மாறாத 
ச%திய%தி� ச�திய3பா…! 

இ�ைறய வி�ஞான உலக� ஆ%ம சி�தைனயி� ச�திைய அறி�+ ெகா&ள 
ஆவ� ெகா0ட கலியி� கைடசி� கால%தி� “இராமலி:க வ&ள� சி%த�” 
ெகா0ட ஆ%மாவி� வPேவ 
1.உலகி� ஒ� க0ட%தி� ெசய� ெகா0;��	� உ0ைமயி� ெபா�& 
க01 ெகா0ட பி�பாவ+ 
2.மனித� த�ைன உண��+ ெகா&�� ெசயP�	 ஊ�கமளி%திட) ெசய� 
ெகா&ளH1�. 
3.அழிவி� பாைதயி� மனித சFதாய%ைதேய அைழ%+) ெச�� 
ெகா0;��	� வி�ஞானF� 
4.ஆ%மீக வழியி� ெம5 ஞான%ைத உணரH1�… எ� ஆசிக&…! (ஈKவரபHட�) 

 



ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
 

நாலாயிர� ஆ01க��	 F� வா^�தவ� தி�jல�. 

ஆதியிேல பல இலHச� ஆ01க��	 F� வா^�த அகKதிய� 
க01ண��த வான இய� த%+வ%ைத3 பி� வ�த தி�jல� ெதளிவாக% 
ெதB�+ ெகா0டா�. 

“தி�ைல…” எ�ப+ ஒ� எ�ைல. எ�ைல இ�லாத உலகி� தி�ைல எ�ற 
உண�" வர3ப1� ெபாQ+தா� ஒ� ேகா& எ�ற நிைலக& வ�கி�ற+. பர� 
எ�ற நிைல>� பர�ெபா�& எ�ற நிைலக& உ�வாகி�ற+. 

“தி�ைல நடராஜா…” எ�� ந� (மியி� ெசயP�	� காரண3 ெபயைர 
ைவ%தா�. ந� (மி “நி@காம�… Xழ�� ெகா0ேடயி��கி�ற+” எ�பைத% 
தி�ைல நடராஜா எ�� ெபயைர ைவ%தா�. 

1,அ+ உ�வமி�லாத நிைலக& ெகா01 அ�வ� எ�ற நிைலக& 
உண�%த3ப1� ெபாQ+ 
2.“தி� ஆவைடய) Xழல) ெச5+…” மனித உ�ைவ3 ேபாH1 இவேன சிவ� 
எ��� 
3.இய�க%தி� நிைலகளி� “நடனமா1கி�றா�…” எ��� காH;னா� தி�jல�. 

அ�த உண�வி� த�ைம உராய3ப1� ெபாQ+ உண�"�ெகா3ப இ:ேக 
உ�மா�வ+� உண�)சிக& எ_வா� வ�கி�ற+…? எ�ற நிைலைய>� 
ெதளிவா�	கி�றா�. 

தி�jல� Uறிய+… “ெந�3பிலி��+ தா� நA� ேதா�றிய+…” 

ஆதியிேல ஒ��ட� ஒ�� தா�க3ப1� ெபாQ+ அ+ ஆவியாக மாறி 
எைடய@றதாக மாறி நாளைடவி� விஷமாக மாறி ெந; கல�த உண�வாக 
மாறி ெந;யி� த�ைம வர3ப1� ெபாQ+ 4திதாக உ�வாவைத ஒ��ட� 
ஒ�� ேமா+� ெபாQ+ “ெந�34” உ0டாகி�ற+. 

ெந�3பா	� ெபாQ+ உண�வி� த�ைம தா�	01 நக��+ ஓ1� ெபாQ+ 
அ:ேக ஈ��	� “கா�த�” வ�கி�ற+. 



ஓ1� நிைலகளி� தா�	� நிைலயி� ெவ3பமா	� ெபாQ+ பராச�தி எ��� 
தா�	தலா� நக��+ ஓ1� ெபாQ+ ஈ��	� கா�த%ைத இலHXமி எ��� 
தா�	தலா� இய�க) ெச5த விஷ%ைத ஆதிச�தி எ��� க01��தா� 
தி�jல� 

1.“க�மாB…” (க�மாB – உ�மாறி) ஒ���	& ஒ�� உ�வாகி 
2.அ+ மா@றலான நிைலகைள) ெச5கி�ற+ எ��� க�மாB எ�� தி�jல� 
ெபய� ைவ�கி�றா�. 

ஆதி இலHXமி ெப0பா� தா�. ஆதிபராச�தி ெவ3ப�. க�மாB எ�ப+ ஒ� 
விஷ%தி� த�ைம ஒ���	& ெச�றபி� அ+ “மா@றமைட�+… மா@றமான” 
நிைலகைள) ெசய�ப1%+�. 

தா�	தலா� ெவ3பமான+… ஈ��	� கா�தமானத… ஆனா�, ஈ��	� கா�தமான 
பி� அ+ எதைன� கவ�கி�றேதா அ�த மண%ைத இ�த “விஷ� இய�கி� 
காH1� க�மாB…” 
1.எதI&��… “ஊ1�வி” அ+ மா@றலான உண�ைவ 
2.அ+ இய�கி� காH1� எ�பைத� காரண3 ெபயராக ைவ%தா� தி�jல�. 

இைத3 ேபா�� ேமா+01 ேமா+01 ஆவியாக மாறி இைண�+ ெகா01 
இைண�+ ெகா0ட அV�களி� உ�மா@றமாகி ேமாதலி� ெவ3பமாகி� 
கவ��+ ெகா0ட உண�" ஆவியாகி ேமகமாக மாறி ேமக� UHட%தி@	& 
அV�க& ேமா+� ெபாQ+ நAராகி நA��	& அV�க& சி�	01 ஓ� 
பர�ெபா�ளாகி “இ3ப;%தா�.., உலக� பிற�த+…” எ�� தி�jல� ெதளிவாக� 
காH1கி�றா�. 

ஆனா� தி�jலB� த%+வ%ைத இ�� அைத% தி�jல ம�திர� எ�� 
பைறசா@றி மா@றிவிHடன�. 

தி�jல� இ�த இய�க%தி� உ0ைமைய உண��+ தி�ைல நடராஜா… 
தி�ைல அ�பல%தா0டவா.., எ�� ெபய� ைவ�கி�றா�. 

தி�ைல நடராஜா எ�ப+ (மி. தி�ைல அ�பல� எ�ப+ ந� உட�. ஒ� 
எ�ைலயாக வா^கி�ற+. 



இ�த உண�வி� த�ைம எ+ேவா அத@ெகா3ப இ�த உடலி� அைம34� இ�த 
உடP�ெகா3ப மனிதனி� இய�கF� இ�த உடP�ெகா3ப அ�த) ெசயP� 
இ�த உண�"�ெகா3ப ெசயP� உண�"�ெகா3ப உடP� எ�ற நிைலைய% 
தி�jல� “த� இன ம�க& அறிய ேவ01�” எ�பத@காக% ெதளிவாக 
ெவளி3ப1%தி>&ளா�. 

இைத யாராவ+ ெதB�தி��கி�ேறாமா..,? உண��தி��கி�ேறாமா..,?” எ�றா� 
தி�ைலய�பதியி� வா^பவ�க��ேக ெதBயவி�ைல. 

தி�ைல நடராஜா எ�� “`னிய3 பிரேதச�” ஆனாP� தி�jல� சமாதி தா� 
அைத அட�கமாக ைவ%+ அ:ேக “சித�பர இரகசிய�…,” எ�� ெபா�& 
பறி�கி�றன�. உ0ைமைய3 ெபற) ெச5யவி�ைல. 

ெபா���	 இ)ைச3ப1கி�றா�. இ)ைச3பHட ெபா�ளா� இவ� 
வா^கி�றானா எ�றா� இ�ைல. 



 



 

உடைல$% ெசா)ைத$% தா2 பா0�க வி�%(கிேறா%… உயி0 பி�+த பி2 
எைத� பா0�க� ேபாகி2ேறா%…! 
  

உய�தர� க�விைய உ�வா�கி இ�த உண�வி� த�ைமகைள% தன�	& 
பதிவா�கி அத� jல� இ�� வி�ஞான%ைத3 ெப��கி� ெகா0ேட 
வ�கி�றா�க&. 



ஒ� இ�ஜினியேரா அ�த வி�ஞான அறி"3ப; இய�திர:களி� உ�34கைள3 
4தி+ 4திதாக) ெசய�ப1%த% ெதாட:	கிறா�. 

ஒ� இய�திர%தி� அதIைடய இய�க3 ெபாறிக& எ:ெக:ேக அQ%த:க& 
அதிகமாக இ��கி�றேதா அத@	%த�கவா� ஒ� வPெகா0ட ச�தியிைன 
உேலாக:களி� jல� ெகா1�கி�றன�. 

அேத ேபா�� ஒ_ெவா� ெபா���	� அ�த இய�திர:கைள இய�	வத@	 
இ�ஜினிய�க& Fதலி� ஒ�வ� க01ண��+ உ�வா�கி இ��தாP� 
1.அ1%+ அதிேல ச�த�3ப%தா� எ3ப;3 பQதைட�த+…? 
2.அ�த3 பQைத எ3ப; மா@�வ+…? எ�ற நிைலகைள� க01ண�கி�றன� 
3.+Bத நிைலக& ெகா01 பQதைடவைத நA0ட நா& பQதைடயாம� 
பா+கா�	� >�திகைள எ0Vகி�றா�க& 
4.நA0ட நா& பQதைடயாதப; இய�திர3 பாக:களி� உேலாக:கைள மா@றி 
5.அதைன எ�ெத�த நிைலக& ெசய�ப1%த F;>� எ�� 
உ�வா�	கி�றா�க& 

அதாவ+ சB ெச5ய ேவ01� எ�ற நிைலயி� த� உண�வி� 
எ0ண:கைள� ெகா01 உண�)சிகைள% /0; அ�த3 பாக:கைள) 
ெச5கி�றா�க&. 

ப0ைடய கால:களி� மனிதI�	3 ப@க& இ�ைல எ�றா� அைத 
ைவ%+%தா� அவ�க& வா^�தா�க&. ஆனா� இ�ைறய வி�ஞான கால%தி� 
1.பQதைட�த ப@கைள நA�கிவிH1 
2.அத@ெக�� 4திதாக உ�வா�க3பHட ப@கைள ைவ%+ மா@றி 
3.க;ன3 ெபா�&கைள ெம�� உணவாக உHெகா&�� நிைலக��	� 
ெகா01 வ�+விHடா�க&. 

அேத ேபா� உட� உ�34களி� பி�னமாகிவிHடா� U1மான வைரயிP� 
ெசய@ைக Fைறயி� அேத உ�34கைள) ெசயலா�	� த�ைம>� 
வ�+விHட+. 

இ3ப;… மனிதI�	& பழகிய நிைலக& ெகா01 மனித உடைல%தா� 
இவ�களா� பா��க F;கி�ற+. 



ஆனா� ஞானிகேளா விஷ%ைத ெவ�றி1� உண�ைவ தன�	& வள�%+ 
விஷ%ைத ெவ�றி1� அ�& உண�"கைள தன�	& ெப��கி இ�த 
பிரப�ச%தி� விஷ%தி� த�ைம வ�தா� அைத அட�கி தன�	& ஒளியி� 
த�ைமயாக மா@றி1� ச�தி ெப@றன�. 

அதிேல ஆதியிேல ேதா�றிய அகKதிய� 
1.மீ01� அவ� தா� பிறவி�	 வராதப; அ%தைகய உண�விைன% தன�	& 
வள�%+ 
2.உடைல விH13 பிB�+ ெச�றா� உயி�ட� ஒ�றி ஒளியி� சSரமாக 
ஆ	� த�ைம ெப@றா�. 

கணவI� மைனவி>� இ� மனF� ஒ�றாகி இ� உயி�� ஒ�றாக 
இைண�+ இ� உண�"� ஒ�ெறன இைண�+ வா^�தன�. 

அகKதியI� அவ� மைனவி>� இ�வ�ேம வி0Vலக ஆ@றைல எ1%+ 
ந�சிைன ெவ�� ஒளியான அV�கைள உ�வா�கி உடைல விH1) ெச�ற 
பி� +�வ%தி� எ�ைலயி� இ��+ ெகா01 (மி கவ�� உண�"கைள 
ஒளியி� உண�வாக மா@றி� ெகா01 உ&ளா� 

அவ�க& ெப@ற ச�திகைள% தியானி%+ அைத Yக��த அ�கால ம�க& +�வ 
நHச%திர%தி� ஈ�34 வHட%தி� ஒளியி� சSரமாக ச3தBஷி ம0டல:களாக 
வா^�+� வள��+ ெகா01� உ&ளா�க&. 

உயிரV ேதா�றி மனிதனாகி கணவ� மைனவி இ� உயி�� ஒ�ெறன 
இைண�+ +�வ நHச%திரமாக ஆன+� அத� ஈ�34 வHட%தி� Xழ�� 
ெகா0;��	� ச3தBஷி ம0டல:க�� ேவகாநிைல அைடகி�றன�. 

1.இ�த3 பிரப�சேம ம;�தாP� `Bயேன அழி�தாP� அைவக& அழியா+ 
2.எ%தைகய விஷ%த�ைம>� அவ�கைள3 பாதி�கா+ அதைன ஒளியாக 
மா@றி� ெகா01 
3.அக0ட அ0ட%தி� ஏகா�த நிைலயி� வா^கி�றன�. 

அவ�கைள3 ேபா�� நாF� Yக�வைத எ�லா� ஒளியாக மா@றி மகி^)சி 
ெப�� உண�வாக மா@றி1� அ�த ச�தி ெபற ேவ01�. ஆறாவ+ அறிவி� 
+ைண ெகா01 ஏழாவ+ ஒளியாக மாற ேவ01�. 



பல ஞானிக�� மகBஷிக�� Fனிவ�க�� இ�த மனித உடP�	3 பி� 
பிறவியி�லா நிைல அைடய ேவ01� எ�� க1� தவ� இ��+ 
உண�விைன ஒளியாக மா@றி ஒளியி� சSரமாக வி0ணிேல உ&ளா�க&. 

அவ�களிட� இ��+ ெவளி3ப1� அ�த ஒளியான உண�"கைள `Bயனி� 
கா�த ச�தி கவ��+ இ�த3 (மியி� பரவ) ெச5+ ெகா0ேட>&ள+. 
1.அதைன நா� Yக��+ நம�	& உ�வா�கினா� அவ�க& அைட�த நிைலைய 
நாF� அைடயலா� 
2.அைத உ�வா�	� நிைல�	% தா� எ�Iைடய உபேதசேம (ஞான	�). 



 

“வாD ேபசாம�… காதிேல எ,C% ேகEகாம�…” ந%மா� இய�பாக இ��க 
"#கி2றதா…? 
  

உடலி� உ&ள ப�ேச�திBய:க& அைன%ைத>� X@றி ஓ1� ஒளி நாத� 
ெசய� ெகா&�� திற� எ�ற ெதாடைர அறி>� F� “இ1�ப�” காH;ய 
த%+வ jல%ைத அறி�திட� ேவ01�. 



உயிரா�ம ச�திைய� ேகடா�க FயP� விைன) ெசயைல>� அ�த� 
ேகH;னா� ஏ@ப1� விைளவாக) ச:கடமான அைலக& எ3ப;% 
தா�	கி�ற+…? எ�ற வித� அறி�+ணர3பட ேவ0;ய ஒ��. 

தAைமக& தா�	� நிைலயி�… 
1.உயிரா�ம jல�கல34 – உயி�) ச�தி>� ஆ�ம ச�தி>� இைணயா% 
த�ைம ெகா01 
2.பிB" எ�கிற மேனாபாவைனயி� ெசய�ப1� த�ைம வ�கி�ற+. 

அ�த% தAெத0ண 	ண ச�தியி� வPவினா� ஆ%ம ச�தியி� வP�UH1� 
ெதாட�ைபேய நிைற"றா) ெசயP�	 அ+ த� ெசயைல நிக^%தி வி1கி�ற+. 

1.தAவிைன) ெசய�பா1 – உயி� ச�திைய3 பB(ரணமாக ஆHெகா01 விHடா� 
2.உயி� ச�தியி� வ ABய வPைவ% அ+ த� வPவா�கி 
3.இ1�ப) சி%த� காH;யப; அ�த% தAெத0ண 	ண:க& வ ABய� ெகா&��. 

அ+ தன�ெகா%த கிைளகைள3 பர3பி� ெகா01 ஆ�மா எ�றிHட உய� ச�தி 
இ��	மிட� ெதBயாம� அைன%ைத>� மைற%+% தா� ெப@� வPவா�கிய 
ச:கட அைலகைள3 ப�ேச�திBய:க& jல� ெசய�பட% ெதாட:	�. 

1.அதாவ+ ச�கர வி{க� ெசய�ப1� நிைலயி� 
2.எ0ண உண�வி� வP jல�… ெம5 எ�ற வHட%ைத அ1%+ 
3.வா5 எ�ற ச�கர வHட%ைத உைட%+% த� 	ண) ெசயைல நிக^%+�. 
4.வா5 வழியாக அ�த) ச:கட%ைத>� ேசா�ைவ>� ேகாப%ைத>� 
ேவதைனைய>� ெசா�லாக ெவளி3ப1%த) ெச5>�. 

அ_வா� ெவளி வ�த ச:கட அைலக& யாைர எ0ணி) 
ெசா�ல3ப1கி�றேதா… ெசா�ல3பHட ெபா�ளி� க�%தி� நிைல 
ெப@றி�3பவ� 
1.அ�த) ச:கட அைலக& த� உயிரா%ம ச�திைய ஆH ெகா01 உ01 
விடாம� இ��	� ெபா�H1 
2.த� சSர%தி� உ&ள ப�ேச�திBய:கைள Fதலி� வச3ப1%தி� ெகா&ள 
Fைனத� ேவ01�. 
2.பி� உ& நிக^வி� ெசய�Fைற தானாக வசமா	�. 



ேபாக3 ெப�மா� த� அIபவ%தி� இட�பாH;� இ1�ப 	ண) ெசயைல 
அறி�+ த� உயிரா%ம ச�திைய எ3ப;� கா%+� ெகா0டாேரா அ�த3 
ப�	வ%ைத ஞான) ெச�வ:க& நA:க& அறி�+ ெகா&ள ேவ01�. 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
இ�� எ:ேகேயா ஆ�சிெட�H ஆகிற+. பல இட:களி� இ�� பா�%+� 
ெகா0;��கி�ேறா�. சில� அ�த) சிைத�த சSர%ைத உ@�3 பா�%தபி�… 
“அ�சிவி1வா�க&…” 

அ_வா� அ�சி எ0Vபவ�க�ைடய உண�"க& “பயமாகி விHட+…” எ�� 
அவ� பா�%த உண�"க& அவ��	& பதிவாகி�ற+. 

பதிவானாP� “ஓ� நம)சிவாய… சிவாய நம ஓ�…” எ�� பய�த உண�விைன% 
த� உடP�	& அV�களா�கிய பி� இ�த உண�வி� த�ைம 
ெவளி3ப1%+� ெபாQ+ ேகH1ண��ேதா� உண�"களிP� இ+ பதிவாகி�ற+. 

பி� அ�த உண�ைவ3 பதிவா�கி விHடா�… 
1.எ:ேக சிைத�த உட� இ��கி�றேதா… அ:ேக அ�த உண�"க& 
பரவியி�3பைத இவ�க�� Yகர ேந�கி�ற+. 
2.அ3ெபாQ+ அதனா� இவ�கைள அறியாமேல அ�த ேவதைன>� 
“அ)X�%+� உண�"க��” வ�+வி1கி�ற+ 
3.வள�)சியி� அவ�க& எ�த) ெசயP� மன உ�தி>ட� ெசய�ப1%த 
F;யாத பலவ Aன� ஏ@ப1கி�ற+. 
4.பய%தா� சி�தைன 	ைறதP� எைத� ேகHடாP� ந1�கF� கைடசியி� 
க1ைமயான ந1�க வாதமாக"� மா�கி�ற+. 

அேத சமய%தி� சிைத�த உ�34கைள உ@�3 பா�%+ ஆழமாக3 பதிவா�கி 
இ��தா� அ�த உ�34 எ3ப;) சிைத�தி��தேதா அேத நிைலைய அேத 
உ�3பி� இவ�க��	� சிைத>� அV�களாக மாறி உட� நலிவைடய% 
ெதாட:	�. 

ஆகேவ அ)X�%+� உண�"களிலி��+ வி1ப1� அ�த உண�வி� ச�திைய3 
ெப�வத@	 ஒ_ெவா� ெநா;யிேல>� அ�த% +�வ நHச%திர%தி� 
ஆ@றைல3 ெப�� த	தி ெபற ேவ01�. 



அ�த% த	தி ெப�� த�ைம�ேக இ3ெபாQ+ உ:க��	& உபேதசி3ப+. 
அ3ப; உபேதசி%த உண�"களி� +ைண ெகா01 அ�த% +�வ 
நHச%திர%தி� உண�"கைள நA:க& எ3ப;3 ெபற ேவ01�…? 

உயிரVவி� ேதா@றF� பிரப�ச%தி� ேதா@றF� உயிரVவி� வள�)சி>� 
வள�)சி அைட�த மனிதB� “+�வ மகBஷி” எ_வா� உ�வானாேரா அ�த 
உண�வி� ஆ@றைல உ:க��	& தி��ப% தி��ப3 பதிவா�	கி�ேறா�. 

இைத3 பதிவா�கிய நிைன" ெகா01 உ:க��	& உ�வா�கி விHடா� இ�த 
உண�வி� +ைண ெகா01 காைலயி� நா�கிலி��+ அ�த) ச�திகைள3 
ெபற ஏ:கி% தியானி>:க&. 

காைலயி� நா�கிலி��+ ஆ� வைரயிP� 
1.+�வ நHச%திர%திலி��+ ச3தBஷி ம0டல:களிலி��+� ேபர�& 
ேபெராளி உண�வைலக& ெவளிவ�வைத 
2.ந� (மி வட +�வ3ப	தியி� வழியாக� கவ��+ நம�	 F� அைழ%+ 
வ�கி�ற+. 

ந� 	�நாத� காH;ய அ�& வழியி� அத� ெதாட� ெகா01 +�வ 
நHச%திர%திலி��+ ச3தBஷி ம0டல:களிலி��+� ேபர�& ேபெராளி 
உண�ைவ� கவ��+ அ�த ேநர%தி� ந� உடP�	& ேச�3பி�க ேவ01�. 

+�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி நா:க& ெபற ேவ01� எ:க& உட� 
FQவ+� படர ேவ01� எ:க& ஜAவா�மா ெபற ேவ01� எ:க& ஜAவ 
அV�க& ெபற ேவ01� எ�ற இ�த உண�"கைள உH4	%+த� ேவ01�. 

அ_வா� ெச5தா� த:க%தி� திரவக%ைத ஊ@றினா� ெச�4� பி%தைள>� 
ெவ&ளி>� ஆவியாகி த:க� பBX%தமாவ+ ேபா� நம�	& இ��	� தAைம 
ெச5>� நிைலகைள… பயமான உண�"கைள ஆவியாக மா@றி ந�ைம% 
/5ைம3ப1%+�. 

ந� ஆ�மா"� /5ைம அைட>�. பிறிெதா� தAைம ெச5>� உண�"க& 
நம�	& வரா+ ஒ� வPவான “பா+கா34� கவசமாக..” அைம>�. 



 



 

ெசய?ைக�ேகாைள வி� ெச^),வ, ேபா� "2ேனா0கைள நா% வி� 
ெச^)த ேவ��% 
  

ந�Fைடய F�ேனா�கைள>� 	லெத5வ:கைள>� வண:கி வ�கி�ேறா�. 
அவ�க& 	ல வழியி� தா� நா� வ�தி��கி�ேறா�. 



இ��தாP� இற�த பி� அ�த ஆ�மா�க& ந� 	1�ப%தி� வ�+ “அ�ளாட% 
ெதாட:	கி�ற+…” 
1.அவ�க& உடலி� வ�த ேநா>� அவ�க& அைட�த கhடF� ந� 
	1�ப%தி@	&�� பா5கி�ற+…. அதனா� நாF� +�ப3ப1கி�ேறா�. 
2.இ3ப;% தா� நட�கி�றேத தவிர அ+ ந�ைம% ெதளிவா�கா+… நம�	% 
ெதளிவான நிைலகைள>� அ+ உ�வா�கா+. 

இைத மா@ற நா� எ�ன ெச5ய ேவ01�…? 

அ�& ஒளி ெப@� ஒளியி� சSரமாக ந� (மியி� வட�	% திைசயி� 
வி0ணிலி��	� +�வ நHச%திர%தி� உண�"கைள>� ச3தBஷி 
ம0டல:களி� உண�"கைள>� நா� Yக��+ பழக ேவ01�. அைத 
நம�	& வP3ெபற) ெச5ய ேவ01�. 

F�ேனா�களி� உடைல விH13 பிB�+ ெச�ற ஆ�மா�கைள உ�தி% த&ளி 
அ�த) ச3தBஷி ம0டல:க�ட� இைண�க ேவ01�. அ:ேக 
இைண�க3ப1� ெபாQ+ 
1.அவ�க& உடலி� ெப@ற ந�சி� உண�"க& அ:ேக கைரகிற+. 
2.	லெத5வ:களி� ஆ�மா�க& ச3தBஷி ம0டல Xழ@சி வHட%தி� 
இைணகிற+ 
3.அ�& ஒளி ெப@�3 பிறவி�லா நிைல அைடகிற+. 

இ�� வி�ஞான அறி" ெகா01 க�3{Hட� +ைண ெகா01 
ெதாைல/ர%தி� இ��	� ேகா&கைள>� படமா�	கி�றா�க&. அைத 
எல�Hரானி�காக மா@றி ஒலி நாடா�களி� பதிவா�	கி�றா�க&. 

ஒலி நாடா�களி� பதிவானைத ஒ� இரா�ெகH;� Fக3பி� ைவ%+ 
ெசய@ைக� ேகாைள இைண%+ வி0ணிேல ஏ"கி�றா�க&. 
1.அ�த Fக3பி� இ��	� நாடாவி�… எதனி� உண�வி� இய�கமாக 
எல�Hரானி�காக மா@றினாேனா 
2.பதிவான அதனி� ஈ�34 வHட%தி@	& Yைழ�+ அ�த� ேகாளி� 
சமீப%தி@ேக ெகா01 ெச�� வி1கி�ற+. 

அ:ேக ெச�ற பி� அத� உண�"கைள Yக�கி�ற+… ஒளி அைலகைள3 
பர34கி�ற+. அைத ைவ%+ அதி� இ��க�U;ய நிைலகைள� கவ��+ 
4வியி� இ��+ அ�த உ0ைமகைள வி�ஞானி அறிகி�றா�. 



இைத3 ேபா�� தா� 
1.ச3தBஷி ம0டல%தி� உண�"கைள நா� Yக��+ 
2.அைத ந� 	லெத5வ:க& F�ேனா�களி� உயிரா�மா Fக34களி� 
இைண%+ 
3.உ�தி% த&ளிேனா� எ�றா� ேநர;யாக ச3தBஷி ம0டல%+ட� 
இைணகிற+. 

அதிகாைலயி� இ_வா� ெச5ய3ப1� ெபாQ+ அவ�க& உடலி� ெப@ற 
ந�Xக& (மீ01� இ�ெனா� உட� ெப�� உண�"க&) எ�லா� கைரகிற+. 
கைர�தைத ஆ� மணி�ெக�லா� `BயIைடய கா�த ச�தி கவ��+ ெச�� 
வி1கி�ற+. 

அ�த ந�Xகைள எ�லா� ஓசா� திைர�	 அ3பா� த&ளி மா@றி அைம%+ 
வி1கி�ற+. அேத சமய%தி� ஒளி உண�" ெப@ற அ�த உயிரா�மா�க& 
(மிைய� கட�+ ெச�� வி1கிற+. 

ஆனா� அ�& ஒளி எ�ற உண�"க& 4வியி� ஈ�34 வHட%தி� 
XழPகி�ற+. ந�சிைன ஒளியாக மா@றி1� உண�வி� +ைண ெகா01 
வாQ� நிைல ெப�கி�ற+. 

இைத எ�லா� எத@காக) ெசா�கிேறா� எ�றா�… `Bயேன ஒ� சமய� 
அழி�தாP� அ�ல+ ெசயலிழ�தாP�… இ�த3 பிரப�சேம அழி�தாP� Uட… 
1.இதிேல விைள�த உயிரV�க& ஒளியி� சSர� ெப@ற பி� 
2.ஏகா�த நிைலக& ெகா01 அக0ட அ0ட%தி� பயண� ெச5ய% 
ெதாட:கிவி1�. 
3.அக0ட அ0ட%தி� வ�� ந�சிைன ெவ�� ஒளியி� சSரமாகேவ வாQ�. 

இ:	 மH1ம�ல… ஒ_ெவா� பிரப�ச%திP� உயிரV ேதா�றி மனிதரான 
பி� இ3ப; ஒளி நிைல ெப�வ+ தா� கைடசி நிைல. ஆறாவ+ அறி" 
ெகா01 ஏழாவ+ நிைலயாக ஒளி நிைல ெப�வ+. 

இைத%தா� ஈேரQ ேலாக%ைத ெவ�றவ� வி0 ெச�றா�…! எ�� ஞானிக& 
நம�	% ெதளிவாக� காH; உ&ளா�க&. 

`Bயனிலி��+ வர�U;ய கல� ஆ�… ஒளி எQ. மனிதIைடய அறி" ஆ�… 
அைத ைவ%+ உண�"கைள ஒளியா�	� ேபா+ ஏQ. 



`Bயனிலி��+ வர�U;ய நிைல>�… மனித உடலி� உண�ைவ ஒளியாக 
மா@றிவி1� நிைல>�… இ�த ஈேரQ ேலாக%ைத>� ெவ�ல�U;யவ� 
எ��� நிைலயான ஒளியி� சSர� ெப�வா� எ�� காவிய:க& ெதளிவாக 
நம�	� காH1கி�ற+. 

அ�த நிைலைய நா� அைனவ�� ெப�ேவா�…! 

 

“ச�கர வி_க%” ந% உயி��� வச�பட (CONTROL) ேவ��% 
  

“இரத கஜ +Bத பதாதி…” எ�ற நா�வைக3 பைடகைள>� வி{க� எ�ற 
ெம5ைய ைவ%+ Fத�ைம3 பைட� ேக�திரமாக எ%த�ைம கா�க3பட 
ேவ01ேமா… அ�த) ெசயலி� உய� தனி%+வ%தி@	3 பய�ப1%த ேவ01�. 



இ��தாP�… அத@	 எதி�மைறயான ச%+� 	ண எ0ண) ெசய� வ ABய� 
த� ஆதி�க%ைத நிைல3ப1%திட த� எ0ண� ெகா01 உடலி� இ��	� 
சகல%ைத>� த� வசமா�கிட எ0ண Fய@சி�	�. 
1.அ+ த� 	ண உய�ைவேய பிரதானமா�கி 
2.தன�ெகா%த வPவி� வP�UH;� ெகா01 
3.ச�கரா>த ந1நிைல% தைலைமைய (உயி�+ஆ%மா) அைட�+விட 
Fய@சி�	�. 

அதனா� எQ� ேபாராHட%ைத) XH;� காHட3ப1� ெபாQ+ உயிரா�ம 
த%+வ சSர கதியி� அ�த% தAைமயி� உண�"களி� ெசயலா�க:கைள 
உண��+ அறி>� ேக�திர:களி� ெம5 எ�ப+ “Fத� வி{க�…” 

இ�த) சSர கதி�	 ஆகார நிைல3ப1%+� ெசய� வழி ேக�திர� வா5… 
ெம5ைய வHடமிHட இர0டாவ+ ச�கரா>த�…! இைவ இர0ைட>� 
வHடமிH1� கா�	� அ1%த நிைல நாசி…! 

நாசி எ�� U�� ெபாQ+ வி{க ைமய%தி� கா�க3ப1� உயிரா�ம 
ச�திைய3 ேபா� 
1.வHடமிH1) XழP� “கா�	� ச�கர வி{க%தி�” ைமய3 ப	திைய 
2.கா�க3பட ேவ0;ய அ�த Xவாச%தி� வ ABய 	ண%ைத உண��+ ெகா&ள 
ேவ01�. 

இ�த j�� ெதாடைர>� Xழ�ேறா1� ெசய�பாH;� “ெசவி>�” இ+ 
அைன%ைத>� X@றி) Xழ�ேறா1� “விழி3பா�ைவ” ெசய�ப1%+� நிைல>� 
உ&ள+. ஆக ெசய�ப1%+� ச�தியாக F�னிைலயி� நி@ப+ விழியி� 
ெதாடேர…! 

சSர இய�க%தி� உண�%திHட இ�த வழியி� F�கிய) ெசய�பாH;� 
“அட�	த�…” எ�பத� ெபா�& எ�ன…? 

ஒ_ெவா� பைட3 பிBைவ>� கHடைளயிH1 அ�த� கHடைளயி� கீ^ 
வழிFைற3ப1%தி நட�தி1� ப�	வ� ஒ_ெவா�றிP� 
1.Fத�ைம ெப�� ஒ_ெவா� அணியி� பைட% தளபதி>� 
2.த� ச�தியி� ெசயலா@றலினா� +Bத கதி ெகா01 
3.ெசய�ப1%தி% தயா�ப1%தி� ெகா&ள ேவ0;ய+ “த@கா34…!” 



இ�த உ0ைமைய அறி�+ ஒ_ெவா� பைட3பிBவிP� எ0ண� ெகா01 
ெசய� ெகா&�� பைட வ Aர�க& அ�த� கHடைளயி� உய� ச�தியி� 
த�ைமைய உண�� ப�	வ� ெப@றி��க ேவ01�. 

ஆனா� பைடக��	& 	ழ3ப� நிலவி விHடா� ஒ_ெவா��� த� த� 
எ0ண� ெகா01 த�னிhட� ேபா� உலவி1� ெசய�பாH;� விபSத� 
ஆகி… ப�ேச�திBய% த%+வ%தி� “தAைமயான ெசய� தா�” வP� ெகா&ள 
ேந��. 

அ3ப;3பHட 	ழ3ப%தி� நிக^வா� உடP�	& ஒ�ைம3பாட@ற த�ைம 
உ�வாகி உயிரா�ம ச�திைய% தா�கி அைத வPவிழ�க) ெச5>�. ேமP� 
கா�	� ச�கரா>த%ைத>�… அதாவ+ வி{க� எ�ற ெதாட�4ப1%திய 
ப�ேச�திBய) ெசய�கைள>� ேகடா�கிவி1� 

1.	ழ3ப%தி� வழியாக) ெசய�ப1� தAெத0ண அமில 	ண வ ABய ச�தி கா�த 
அமில ஈ�3பி� ெசயலா� 
2.அ+ த� வ ABய� ெகா01 ப�ேச�திBய:க& அட�	� Fைறகைள 
உைட%+… உ& Yைழ�+ ெசய� ெகா01 
3.உடலி� உ&ள உய��த ச�திகைளேய அ%தைகய 	ண:க& உ01வி1�. 

உயி� ச�தி வP3 ெபற… எ0ண� ெகா01 ெசய�ப1%+� ந�லா�க) ெசய� 
நிக^வி�… த� வ ABய%ைத� கா%+� ெகா&�� ெசய�பாH;@	… Fதலி� 
ெசய�ப1%+வ+ ஒ��01. 

சSர%தி@	& இய:கி ம@றைவகைள>� இய�	� இ�த3 ப�ேச�திBய:கைள 
உய� ச�தியி� jல ேக�திரம%தி@	… அதாவ+ 
1.உயி� ச�தியி� வச3ப;… 
2.உண�"களி� எ0ண ஓHட� ெசய� ெகா0;1� வித%தி@	 
3.அைவகைள அட�கி ஆள3 பழ	த� ேவ01�. 

அ3ப;யானா� த� சSர%தி� இ��	� ேகாடாI ேகா; “அ%தைன 
உயிரV�கைள>� வசமா�கிட ேவ01�…” எ�றா� எ�ன ெச5ய ேவ01�…? 
உண�த�… 
Xைவ%த�… 
Yக�த�… 
ெசவிம1%+� ேகHட�… 



விழியி� ெசய� திற�… 
இைவ அைன%திP� ஓ� ப�	வ%ைத� ைக�ெகா&ள ேவ01�. 

உயிரா�ம ச�தி உண�%+� கHடைளகைள… எ0ண%தி� வP) ெசயலா@ற� 
ெகா01 ந�விைனயா�கமாக எ0ணி3 ெபற3ப1� ெசயலி� 
1.நிைலயாக நி�றி1� தனி%+வ) ெசய� திறைன 
2.நA:க& ஒ_ெவா�வ�� வள�%+� ெகா&ள ேவ01�. 

என+ ஆசிக& (ஈKவரபHட�) 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
யா� உபேதசி�	� உண�விைன� U��+ கவனி�க3ப1� ெபாQ+ 
உ:க��	& ஆழமாக3 பதிவா	�. இத@	 F� உ:க��	& பதிவான 
தAைமைய விைளவி�	� அ�த உண�"கைள அட�	வத@	%தா� தி��ப% 
தி��ப உபேதசி3ப+. 

ஏென�றா�… 
1.“சாமி (ஞான	�) இ3ெபாQ+ ெசா�னா�… அ3ெபாQ+� ெசா�னா�… 
2.அ3ெபாQ+ ெசா�னைத%தா� தி��ப) ெசா�கி�றா�. 
3.ெசா�னைத மீ01� மீ01� ெசா�லி� ெகா0ேடயி��கி�றா� எ�� 
ெசா�வா�க&. 

ஆனா�, “தி��ப% தி��ப) ெசா�கிறா�…” எ�� அ3ப;) ெசா�பவ�களிட� 
“சாமி எ�ன ெசா�னா�..,?” எ�� ேகHடா� தி�3பி) ெசா�ல% ெதBயா+. 

உ:க& சாமி… “நிைறய… ெசா�னைதேய தி��ப) ெசா�லி� 
ெகா0;��கி�றா�” எ�� அ�த ஒ� ெசா�லி� ெசா�லி நி�%திவி1வா�க&. 

ைம`�பா	 இனி34 கிள�கி�றA�க& எ�� ைவ%+� ெகா&�:க&. அைத) 
சீராக� கிளறவி�ைல எ�றா� அைன%+� ஒ�றாகி� “கH;… கH;யாகிவி1�…” 

பி� Xைவ ஏ+? வ�மா…?” 

ஒேர மாதிB மாைவ>� விH1 ெந5ைய>� விH1) சீராக� கிளறி� 
ெகா0ேடயி��க ேவ01�. அ3ெபாQ+… 
1.அதி� விHட இனி343 பா	� நA�� ஒ�றாக) ேச�%+ 



2.இ�த ெவ3ப%தி� தணலா� நA� ஆவியாகி 
3.“ெந5யி� த�ைம அத@	& ஊ1�"� ெபாQ+… அ:ேக Xைவ ெகா1�	�…” 

இைத3 ேபா�� தா� ஒ_ெவா� ெபா��� ெச5>� ெபாQ+� சB… அ�ல+ 
ஒ� ம��ேத கா5)ச ேவ01� எ�றாP� சB… அ�த3 ப�	வ� ேவ01�. 

உதாரணமாக 	ழ�ைப ைவ�கி�றா�க& எ�� ைவ%+� ெகா&ேவா�. அ+ 
ெவ�+ ெகா0;��	� ெபாQ+ ெப0க��	% ெதB>�. 

	ழ�4 ெவ�+ ெகா0;��	�ெபாQ+ சில ப�க� உைற�த+ இ�லாதப; 
(கH;யாக ஒ�றாக ஒH;� ெகா&ளாம�) கர0;ைய அ�த�த) சமய:களி� 
ப�	வமாக� கிள�வா�க&. 

அ+ சீராக) ெச5பவ�க��	%தா� ெதB>�. 

சைமய� ெச5+ ெகா0;�3பா�க&. ம@றவ�களிட� ேபசி� 
ெகா0;�3பா�க&. ஆனா�, அ�த) “சBயான ேநர� வ�+.., 	ழ�ைப� 
கிள�வா�க&…” 

அ3ப;� கிள�� ெபாQ+ 	ழ�பி� Xைவ “�சியாக..,” இ��	�. 

அேத சமய%தி� அ13பி� ப�க%திேலேய அம��+ சைமய� ெச5+ 
ெகா0;�3பா�க&. அ134 எBவைத “அதிகமாக ைவ%தா�…” 	ழ�ைப) 
சீ�கிர� ைவ%+விடலா� எ�� ெச5வா�க&. 

இ�த) `H;� த�ைம வர3ப1� ெபாQ+ இத@	& எ�ன ெச5>�…? 
ம@ற+ட� கல�+ கH; கH;யாக) ேச�%+ ஒ�றாக உைற�+வி1�. 
1.	ழ�பி� ேபாட3பH1&ள “கா5�	&… உ3பி� த�ைம ேசரா+”. 
2.இ+ எ1%+� ெகா0ட ச%தி@	& உ34 உைற�+வி1�. இ+ தனி%+வி1� 
3.அ3ெபாQ+ காயி� பா�%தா� உ34 இ��கா+. 

சில ேநர:களி� “கா5… உ3ைப இQ%+� ெகா&��…” 	ழ�பி� சா�களி� 
உ3பி� த�ைம இ��கா+. 



இதி� ேவக ைவ�	� ெந�3பி� அ�த� ெகாதிநிைலக& எ_வளேவா 
அத@	%த�கதா� Xைவ வ��. 

ஒ� சில��	 அ�த3 ப�வ நிைலக& தன�	& பதி" ெச5+ ெகா0ட பி� 
த�ைன அறியாமேலேய அ�த� “UH1� கலைவயி� த�ைம வ�வத@காக…” 
சBயான ேநர%தி� சBயானப; கிள�வா�க&. 

அத� த�ைம ந�றாக இ��	�. 

அேத மாதிB அவ�க& சாத� ைவ�கி�றா�க& எ�றா� Fதலி� அ13பி� 
ெவ3ப%ைத) சீரா�	வா�க&. அ�த ெவ3ப%தி@	%த�கவா� சாத%ைத� 
கிளறிவி1வா�க&. சBயாக இ��	�. 

ஆனா� அ3ப;� கிளறிவி1� ப�வ%ைத% தவறிவிHடா� “ந�� அBசி” எ�� 
ெசா�வா�க&. அ3ப; வ�+வி1�. அதாவ+ ஒ� ப�க� ேவ	�. ஒ� ப	தி 
X%தமாக ெவ�தி��கா+. சா3பா1� �சி இ��கா+. 

வ AH;� ெகா�ச� மன� கல�க� உ&ளவேரா… ெகா�ச� ெவ�3பான 
நிைலயி� உ&ளவேரா… த� 	ழ�ைதக& ேசhைட ெச5கி�றாேன எ�� 
எ0Vபவ�கேளா… அவ�க& அ�த எ0ண%+ட� சைமய� ெச5வைத3 
பா�:க&. 

ேபாHட"ட� இ�த அBசியிேலேய வி%தியாச� ெதB>�. 

ந�ல அBசிைய3 ேபாH;�3பா�க&. இவ�களி� இ�த உண�"�	% த�கவா� 
ெந�34 எB3பா�க&. அ1%+% த0ணA� ெகாதி%+ வ�வத@	 F�னா; 
அBசிைய3 ேபா1வா�க&. 

இ�த உண�"க& பா5�தபி� இ�த உண�வி� எ�த அளவி@	 ேம�னH 
இ��கி�றேதா அ�த “ந� உடலி� உ&ள இ�த உண�"க&” (அதாவ+ Fதலி� 
ெசா�ன மா�பHட உண�"க&) அ�த நA��	& உ&ள கா�த34லIட� 
கல�தபி� “இ�த அBசிையேய.., Xைவ மா@��”. 

ஒேர கைடயி� நA:க& அBசி வா:கி3 பா�:க&. அ�த அBசிைய நா�	 
ேபBட� ெகா1%+) சைம�க) ெசா�லி3 பா�:க&. “ெவ�� சாத� தா�… 
அதிேல ேவ� ஒ��ேம ேபாட ேவ0டா�…” 



அவ�க& சைமய� ெச5+ F;�	� ெபாQ+ “எ3ப; இ��கி�ற+…?” எ�� 
பா�:க&. நா�	 விதமாக இ��	�. இெத�லா� கா�த3 4லனறிவா� 
இய�க3பட� U;ய நிைலக&. 

ஆனா� நா� அவ�க& “ைகராசி…” எ�� ெசா�ேவா� 
1.அவரவ�க& எ1%+� ெகா0ட உண�"க& ெவளி3பH1 
2.அ+ சைம�	� ப�	வ%தி� அதிP&ள கா�த3 4லIட� இைண>� ெபாQ+ 
3.அத@	%த�க தா� இய�கமாகி அ:ேக “Xைவ வ�வ+�.., Xைவ அ@ற நிைல” 
ஆ�	வ+�. 

இைத எ�லா� நா� ெதளிவாக% ெதB�+ ெகா&வ+ மிக"� அவசிய�. 

ஆக நா� ச�த�3ப%தா� எ1%+� ெகா0ட ஒ� தAைமயான உண�ைவ) 
X%த3ப1%தாதப; அ�� சைமய� ெச5தா� நி)சய� அ:ேக 	ைறபா1க& 
வ��. உ:க& அIபவ%தி� பா��கலா�. 

“சைமயP�	 மH1ம�ல…” உ:க& வா^�ைகயி� எ%தைகய நிைலக& 
ஆனாP� 
1.நா� ஈ�%+ ெவளிவி1� உண�"க& இைண>� த�ைம ெகா01 
2.அத@	%த�க தா� காBய:க& ந�லதாவ+� ெகHடதாவ+�. 

ஆைகயினா� தா� அ�& வி%+கைள3 பதிவா�	கி�ேறா�. பதிவானாைத 
நிைனவா�	� ெபாQ+ உ:க& நிைனவா@ற� மகBஷிகளி� பா� ெச�P�. 
உ:கைள) சீ�ப1%+� எ0ண:க& உதயமா	�. 

அத�ப; நட�	� ெபாQ+ உ:க& காBய:க& அைன%+� சி%தியா	�. 
1.என�	 	�நாத� எ�லாவ@ைற>� இ3ப;%தா� அIபவ(�வமாக� 
ெகா1%தா� 
2.	�நாத� காH;ய அ�& வழியி� மகBஷிகளி� அ�& ச�திைய நA:க& 
எ1%+� ெகா0டா� 
3.அ�த உண�ேவ அ�& வழியி� உ:கைள அைழ%+) ெச�P�… இதி� 
ஒ��� சிரமமி�ைல. 
4.மகி^�+ வாQ� அ�& ச�தி ெப�வ A�க&… ேபரான�த நிைல ெப�வ A�க&. 



 



 

பரேலாக%…! அ, ஒ� உலகமாக) தா2 இய�கி� ெகா���ள, 
  

ஒ�வ� தவ� ெச5கி�றா� எ�� நா� பா��கி�ேறா� அ�த உண�" 
நம�	& பதிவாகிற+. அ�த3 பதிைவ மீ01� நிைனவா�க3ப1� ெபாQ+ 
உண�வாக நா� (Xவாச%தி� வழி) Yக�கி�ேறா�. உண�வி� த�ைம ந�ைம 
இய�	கி�ற+. 

ஆக… மனிதனி� விைள�த உண�"க& தAயைவயாக இ��தாP� ந�லைவயாக 
இ��தாP� அ+ அைன%+� ந� பரமான (மியி� பரமா%மாவாக3 பரவி 
உ&ள+. 
1.அைத%தா� பரேலாக� எ�ப+. 
2.இ+ ஒ� “உலகமாக” இய�கி� ெகா01&ள+. 



(மியி� உ�வான தாவர இன:க& தன+ ச%+�கைள ெவளி3ப1%+� ேபா+ 
`Bய� அைத எ1%+ இ�த3 பரமான (மியி� பரமா%மாவாக வள��கி�ற+. 
பரேலாக%தி� உ�வா	� நிைலயாக அ+ மா�கி�ற+. 

அதிேல விைள�த வி%திைன நில%தி� ஊ�ற3ப1� ெபாQ+ த� தா5) 
ெச;யி� ச%ைத Yக��+ அ+ உ�3ெப�கி�ற+. இ�த3 பரேலாக%தி� தா� 
அ�த நிக^)சிக& நட�கி�ற+. 

பரேலாக%தி� எ�த) ெச;யி� ச%ைத இ+ Yக��+ ெகா0டேதா நம+ உயி� 
அ�த உண�ைவ Yகர3ப1� ெபாQ+ அ�த உண�"�ெகா3ப ஈசனாக இ��+ 
ஓ… எ�� ஜAவ அVவாக மா@றி �… எ�� உடலாக மா@றி வி1கி�ற+. 

இ3ப; மா@�வைத நா� ெதளிவாக% ெதB�+ ெகா&வத@	% தா� 
1.பரேலாக%தி� இ��+ நா� Xவாசி�	� ெபாQ+ இமய� 
2.இ� இைமக��	 ைமயமாக இ��	� ந� 4�வ ம%தியி� இய�கி 
3.அ�த இமய%திலி��+ நா� Yக�வ+ அைன%ைத>� சிவேலாகமாக 
மா@�கி�ற+. 

ஆனா�… 
1.நா� Yக�வ+ `Hசமமாக இ��கி�ற+ (க0V�	% ெதBயவி�ைல) 
2.இ��தாP� உண�வி� இய�கமாக ந�ைம இய�	கி�ற+. 

அ1%+ இ�திரேலாகமாக மா@றி இ�த உண�வி� த�ைம உடலா�க3ப1� 
ெபாQ+ “உண�"�ெகா3ப ெசயP�… ெசயP�ெகா3ப உடP�… உண�"�ெகா3ப 
உடலி� அைம34�…” எ�ற நிைலயி� அைம�கி�ற+. 

பரேலாக%தி� இ��+ நா� எ1�	� உண�"க& சிவேலாகமாக “உடலாக” 
மா�கிற+. அைத%தா� “எ� இைசயி� நA இைச3பா5… எ� நிைனவி� நA 
வ�வா5…” எ�� உயிBட� ெசா�வ+. 

ஆைகயினா� 
1.நா� எ0ண�U;ய உண�"க& எ+ேவா அ+ேவ உடலாக… சிவமாக 
மா�கி�ற+ 
2.இ�த உடலான சிவ%ைத இய�	கி�ற+… உண�வி� த�ைம 
க�வா�	கி�ற+ 
3.க�வி� த�ைம உ�வா	� ேபா+ பிர�ம� ஆகி�ற+ 



4.அதாவ+ எதனி� உண�" க�வாகி�றேதா மீ01� அ+ அVவாக மா�� 
ெபாQ+ பிர�மமாகிற+. 
5.பிர�ம%தி� நிைலக& அைட�த பி� அ�த அVவி� மல� உடலா�க3ப1� 
ெபாQ+ சிவமாக மா�கி�ற+. 

சிவ%தி� த%+வ%ைத நம+ ஞானிக& இ3ப;% ெதளிவாக Uறி>&ளன�. 
எ:ேகா இ��+ யா�� இய�கவி�ைல… 
1.நம�	& நி�� உயி� தா� இய�	கி�றா� 
2.நா� ஏ:கி3 ெப�வைத உண�%+கி�றா� 
3.உண�வி� ெசயலாக ந�ைம இய�	கி�றா� 
4.உண�வி� ெசயலாக அ�த உண�"கேள உடலாகி�ற+ 
5.உடலி� உண�"க& அத@	% த�க தா� இய:	கி�ற+. 

இ+ எ�லா� இ�த3 பரேலாக%தி� பரவி இ�3பைத நா� நிைன" ெகா01 
வ�+ எ1�	� ேபா+ நட�க�U;ய நிக^)சிக&. 



 

சி@Vைள வழியாக) திற�க�பட ேவ�#ய ஞான�க� 
  

பரெவளியி� (தியி� `Bய ம0டல:களி� ச�தி3பி� >க� எ�ற 
மைறெபா�ளாக வி0மீ�க& வி0 ேகா&க& அைமய3 ெப@� ஓ� ஓHட 
கதியி� Xழ�� ஓ;� ெகா0ேட>&ள+. 



ஒ_ெவா� 	1�பF� அ�த� 	1�ப%தி� Xழ� ஓHட கதியி� X@றி வ�� 
`Bயனி� ச�தியி� 
1.ஒ��ட� ஒ�� பிட� வழி எ�ற உ�+� வ ABய 	ண ச�திைய� ெகா01 
2.ச�திைய ஈ�%+� ெகா01�… ச�திைய அளி%+� ெகா01�… 
3.ஒ��ட� ஒ�� ெதாட�4ப1%தி� ெகா01 ெவளி% த&�� சைம34 அமில 
	ண% த�ைமகைள ஒளி கா�தமாக வ Aசி� ெகா01� 
4.த�ைன) X@றி ஓ1� Xழ@சியி� ச3த நாத:கைள வள�%+� ெகா01� 
5.தா� ெப�� ச�திைய ஈ�34 நிைலயி� 	ைற"படாத த�ைமயாக வள�%+� 
ெகா01� உ&ள+. 

அ_வா� ஓ1கி�ற ஓHட� கதியி� எ�லா� எ�த ம0டலேமா அ�த 
ம0டல� த� ச�தியி� வPைவ� ெகா01 
1.த� ஈ�34 வHட%தி@	& வ�� 
2.த� வPைவ விட� 	ைற�த ச�தி ெப@ற உ�வா	� ேகா&களி� ெதாடைர 
3.தா� ஈ�%+% த�ைன வள�%+� ெகா&�� ஓ� `Hசம� உ&ள+. 

இைத எத@காக) ெசா�கிேறா� எ�றா� ஞான வழியி� F�ேனறி வ�� 
ஞான) ெச�வ:க& (நA:க&) இ�த) சSர� உ&ள ெபாQேத வ ABய) ச�தியி� 
ெதாடைர “ேவக� ெகா01” எ1%+� ெகா&ள ேவ01�. 

ேவக� எ�ப+ எ�ன…? 

எ0ண%தி� வP ெகா01 மகBஷிக& ெப@ற ஒளி கா�த ச�தியி� 
உயிரா�ம� கல3பி� Fலா� தன�	& வP3 ெப@� விHடா� ஞான� க0 
திற�	� திற34) ெசய� ேவக� ெகா01வி1�. 

அ%தைகய ேவக� ெகா0டா� >க:க& த� ச�தி3பி� ஓ� நHச%திர%ைத 
உ�வா�	வ+ ேபா� உ�வா�	� ஆ�க� எ�த� ேகாளF� த� ஈ�3பி� 
வP) ெசயலினா� jல%ைதேய த�I& ஐ�கிய3ப1%தி� ெகா&ள F;>�. 
1.ச�தியி� பBவ�%தைனகைள) ெசய�ப1%+� வ ABய ம0டலமாக 
2.நA:க& ஒ_ெவா�வ�� உ��ேகால� ெகா&ள ேவ01�. 

நA:க& எ�ற ெசா� உ:க& அைனவB� ெதாட��	 வP� ெகா&�� 
ெசயைல… அதாவ+ “அQ%தமாக) XH;� காH1�” அமில 	ண� ெகா0ட 
வ ABய) ெசயலாக… நHச%திர அைலகளி� விேசஷ வ ABய 	ண% த�ைமகைள 
அறி�+ ெகா&�� “உயிரா�மா – ஜAவா%மா ெதாடB�” 



1.சSர%தி� jல� அைம%+� ெகா&�� ப�	வ) ெசயலாக 
2.கர:களி� ெவளி3ப1%+� உண�" நர�4களி� வ ABய) ெசய� ெகா01 
ம0டலமாக உ�வா�கி1� உ��ேகால� ெகா&ள 
3.”பிட� வழி” எ�றிHட மன எ0ண) ெசயலி� 
4.பரணி நHச%திர%தி� ஆதி�க%ைத எP�4களி� வP�ெகா0ட ேசமி3பாக� 
UH;� ெகா01 
5.சSர%தி� உ&ள உயிரV�க&… உயிB� ஒளி கா�த%ைத நா;… உயி�) 
ச�தியிைன வP�UHட3ப1� ெபாQ+ 
6.சSர%தி� கHடைள� ேக�திரமான (CONTROL PANEL) சி�jைளயி� பாக� 
திற�க3ப1� ஞான� க0 வழியாக 
7.எ0ண%தி� பிட�வழி உ�+� 	ண வ ABய எ0ணமாக ஆ�க3ப1� ெபாQ+ 
8.ம0டல%தி� உ��ேகால% த�ைம�	 வி%தி1� வ ABய ச�தியாக3 
பBமளி�	�. 

ஆக மகBஷிக& பைட%த “பைட3பி� பைட34” எ�ப+ `Hசம சSர� ெகா01 
உயிரா�ம ஒளி கா�த ச�தி>ட� த� நிக^வி� ெபற3ப1� ச�திக�ட� தா� 
ஒ�றி “ஞான� க0 திற3பி�” வழியாக%தா� த� வPைவ வ ABயமா�கி� 
ெகா0டன�. 

(தியி� வ ABய நHச%திரமாக% தன�ெக�� த� ஆ�க%தி� ஆ�கமான 
பைட3பி� பைட3பான ஒளி கா�த ச�திைய3 ெப@�) “Xய வ ABய ச�தி 
ெகா0ட நHச%திரமாக உ��ெகா0டா�க&…!” 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
வா^�ைகயி� பிற� ெச5>� தவ�கைள3 பா��க3ப1� ெபாQ+ 
1.“இ3ப;% தவ� ெச5கி�றாேன…” எ�� எ0Vகி�ேறா�. ஆனா� அ)சமய� 
2.அவ� அ�த% தவ� ெச5>� நிைலகளிலி��+ “மீள ேவ01�..,” எ�� 
எ0ண F;யவி�ைல. 

ஆகேவ அத@காக ேவ0; ஆலய:கைள அைம%+% /5ைம3ப1%+� 
ச�த�3ப%ைத ஏ@ப1%தி� ெகா1%தா�க& ஞானிக&. 

அ�றாட வா^�ைகயி� “உட� அQ�ைக3 ேபா�	வ+ ேபால” நா� 
வா^�ைகயி� ேகH1ண��த தAைமயி� த�ைமகைள3 ேபா�கிட “வாைன 
ேநா�கி…” எ0V�ப;) ெச5தா�க&. 



1.“வி0ணிலி��+ வ��” அ�& மகBஷிகளி� உண�"கைள Yக��+ ந� 
உடP�	& ெசP%தி 
2.நா� ேகHடறி�த “தAைமகைள% +ைட�	�ப;… ந� ஆ�மாைவ% 
/5ைம3ப1%+�ப;..” ெச5தன�. 

இைத வழி3ப1%தி ந� வா^�ைகயி� யாைர யாைரெய�லா� ச�தி%ேதாேமா… 
அவ�க& எ�லா� இ%தைகய நிைலக& ெப��ப; “பல Fைற ெச5த� 
ேவ01�”. 

அவ�க& எ0Vவத@	 ேநரமி�ைல. இ�3பிI� 
1.அவ�க& “எ�ேலா�� அ�& உண�"க& ெபற ேவ01�…” 
2.அவ�க& அறியா+ ேச��த இ�&க& நA:க ேவ01� 
3.அவ�க& பிணிக& நA:க ேவ01�. 
4.அவ�க& வா^�ைகயி� மலைர3 ேபா�ற மகி^)சி ெபற ேவ01� 
5.அவ�க& 	1�பெம�லா� நல� ெபற ேவ01� “ஈKவரா..,” எ�� 
6.நம�	& ஆ01 ெகா0;�3பவனிட� இைத� ேகHடா� அ+ “ஓ..� 
நம)சிவாய.. “ஓ…� நம)சிவாய…” 

நா� எ%தைகய உண�விைன எ0ணி அ�த மகBஷிகளி� அ�& ச�தி 
அைனவ��	� கிைட�க ேவ01� எ�� எ0Vகி�ேறாேமா அ+ “ஓ…� 
நம)சிவாய…” 

“அைனவ�� நல� ெபற ேவ01�” எ�ற இ�த உண�விைன நம�	& “சதா 
சிவமா�க ேவ01�…” 



 



 

எ�ண�க� (Fவாசி��% உண0Cக�) ந%ைம எ5வாெற�லா% இய��%…? 
எ2பைத) தா2 இராமாயண% காE�கிற, 
  

தAைமைய நA�	� எ0ண:க& வ�� ெபாQ+ தா� இராம� சீதாைவ 
அரவைண%+� ெகா&கி�றா� எ�� காவிய� காH1கிற+. 

1.தா�	� உண�" வ�தா�… எதி�%+% தா�	� உண�ேவ வ�கி�ற+ 
2.ஆனா� அரவைண�	� உண�வி� த�ைம இ��தா�… த�Iட� இைண�+ 
வாQ� நிைல வ�கி�ற+. 

அ+ தா� “க�யாணராமா…” 



அரவைண�	� த�ைம ெகா01 நா� ந0பைன இைண%தா�… இ�த 
உடP�	& த�Iட� இைண�+ வாQ� ச�தியாக அ+ எ_வா� ெகா1�கிற+ 
எ�� இராமாயண� காவிய� ெதளிவாக� U�கி�ற+. 

அைத நா� சி�தி%ேதாமா…? எ�றா� இ�ைல. 

jல�U�கைள வி1%+ விH1 அவரவ�க& உண�"�ெகா3ப காBய:கைள% 
தAH;� க�%திைன மா@றி மனித� வா^�ைக�	0டான ேபா� Fைறகைள� 
ைகயா01 “ஏமா@�வ+�… ஏமா@றி வா^வேத சB…” எ�ற நிைலக��	� 
ெகா01 ெச�� விHடன�. 

இராம� மிக"� வலிைம ெகா0டவ� எ�� காH1கி�றன�. அ�� 
விXவாமி%திர� தா� யாக� ெச5>� ேபா+ அXர�களிடமி��+ த�ைன� 
கா%+� ெகா&வத@காக இள� பிராய%தவ�களான இராமைன>� 
இலHXமணைன>� த�Iட� அைழ%+) ெச�கி�றா�. 

பல வி%ைதகைள>� க@�� ெகா1%+ என�	3 பா+கா3பாக இ�:க& எ�� 
ெசா�கிறா�. அத�ப; அXர�க& தா�	தலி� இ��+ இராம� 
விXவாமி%திரைன� கா�கி�றா�. 

ஆனா� விXவாமி%திரேனா மிக"� ெகா�ரமானவ�… ேகாப�கார�… பல 
அரசாHசிகைள3 பி;%தவ�… யாக%ைத வள�%தவ�… வலிைம ெப@றவ� தா�. 

இ_வள"� இ��+� மீ01� வலிைம ெபற ேவ01� எ�ற ஆைசயி� 
உண�" உ01 உலைக அட�க ேவ01�… உலைக அ;ைமயா�க ேவ01� 
எ�� உண�வி� ேவக� ெகா01 யாக ேவ&விகைள நட%த வி��4கி�றா�. 

யாக ேவ&விக& நட%த3ப1� ெபாQ+ எதி�ெகா01 தா�	� 
உண�"களிலி��+ வி1பட ேவ01� எ�பத@காக இராம இலHXமண�கைள 
அைழ%+) ெச�கி�றா�. அ�த யாக ேவ&வி>� நிைறவைடகி�ற+. 

ஆனா� அ3ேப�3பHட நிைலயி�… 
1.ம@றவ�கைள� கா�	� நிைலயாக அXர�கைள� ெகா�P� திற� ெப@றவ�… 
2.அXர�களி� ெசயலா�க:கைள அறி�+ அவ�கைள வ Â %த�U;ய திற� 
ெப@றவ�… 



3.மிக வ�லைம ெப@றவ� இராம� எ�� இ��தாP� த� மைனவி>ட� 
காH;@	& ெச�P� ேபா+ எ�ன நட�கிற+…? 

காH;@	& ெச�ல3ப1� ெபாQ+ `Hசம நிைலக& ெகா01 அXரனான 
இராவண� சீதாைவ� கட%தி) ெச�கி�றா�. 

ஆனா� வP� ெகா0ட இராம� அைத� ேக&வி3ப1� ேபா+ “த� மைனவி 
ேபா5 விHடேத எ�� மய:கி விQகிறா�…!” எ�றா� 
1.அ3ெபாQ+ இராமனி� ெசய� எ�ன…? 
2.இைத ஏ� காவிய%தி� இ_வா� சி%தB%+� காH1கி�றா�க&…? எ�� ச@� 
சி�தி%த� ேவ01�. 

வலிைம ெகா0டவ� “த� மைனவி ேபா5 விHடேத” எ�� எ0V� ெபாQ+ 
இைத3 ேபா� பிறிெதா� மனித� ெவளி3ப1%திய ேவதைனைய% தன�	& 
Yகர3ப1� ெபாQ+… அ�த வாலியி� த�ைமேய (ந�ல உண�வி� வலிைம 
	ைற>�) இ:ேக வ��. 

ேகாத0ட%ைத Fறி%+ ேவதைனகைள நA�கி) சீதாைவ தி�மண� ெச5+ 
ெகா0டவ�… க�யாணராம� எ�� Xய�வர%தி� ெவ�றவ�… சீதாைவ� 
காணவி�ைல எ�� 
1.“அ�த ேவதைனயான உண�ைவ… விஷ%தி� த�ைமைய� ெகா1%தா�…” 
2.இவIைடய எ0ண%தி� த�ைம எ_வா� இ��	�…? எ�பைத%தா� 
இராமாயண� காவிய� ெதளிவாக� காH1கிற+. 

இைதெய�லா� அவ�க& உண�"க��ெகா3ப காவிய:கைள% தAH; 
உ0ைமயி� உண�ைவ அறியாதப; தAைமயி� விைள"க��ேக பய�ப1�ப; 
ெச5+ விHடா�க&. 

நA:க& அ�த jல�U�கைள எ�லா� ெதB�+ ெகா&ள ேவ01� எ�பத@ேக 
இைத உண�%+கி�ேற� (ஞான	�). 



 

திடமான சdர)தி� விXதிைய� XFவத2 உ�ைம 
  

பிட� வழி எ�பேத எ0ண%தி� உ�+� 	ண அமில) ச�தியி� வ ABயமாக) 
ெசய� ெகா&�� ப�	வ கதி�	 ஊ�க� எ�ற ெசா� நாம Fய@சிைய 
ந�லா�க%தி@	3 பய�ப1%+தேல ந�ல+. 

ஆனா� 	ண:களி� ெசய� மா@ற%தா� ஏ@ப1� ெசயலி� த�ைம சSர 
கதியி� எதி� ேமாத� ஏ@ப1� நிைலயி� வ&�வ� ெசா�ன ேவத3ப; 



“ஆ�க%தி� ஆ�க� ஊ�க� அ+வ�ல+ ேபா�க+ இ�லா) ெசய�…” எ�ற 
ெசா�லிய உ0ைம>� உ01. 

1.ஆகேவ 	ண:களி� மா@ற� க0டா� 
2.பிட�கி�ற வழிகளி� ச�தி>� 	ைற"பH13 ேபா	�…! எ�ற உ0ைமைய 
உண��+ 
3.ந�லா�க) `Hசம கதி�ேக ஞான) ெச�வ:க& ெசய� ெகா&ள ேவ01�. 

பா�ெவளியி� பட��+&ள ேகாடாI ேகா; அமில 	ண) ச�திகளி� 
மைற�+&ள மைற ெபா�& வ0ண 	ண அமிலF�… ஒலி நாத%தி� அமில 
	ணF�… ஆதிச�தியி� அமில 	ண நA� ச�தி>ட� ஒ�றி) ெசய� ெகா&�� 
ெபாQ+ திடமாகி�ற+. 

“பா�ெவளியி� பட��+&ள பரமா%மா…” எ�ற `Hசம%தி� உயிரV�க& 
ெசய� ெகா&�� ெசயலி� நிைலயா� ஒ��ட� ஒ�� 	ண அமில ஈ�3பி� 
கல�+ பிறிெதா�ைற உ�வா�கி� ெகா0ேட உ&ள+. 
1.பிர�மமாக) சி�h;யாகி�ற+. 
2.அைதேய பிர�ம%தி� உ& மைற�+&ள “அனி%தியமான `1…!” எ�� 
காHட3பH1&ள+. 

ஏென�றா� இ�த) சSர� ெகா01 ஈ�34 நிைல ச�தி ெப@�… “jல ச�தியி� 
கல�+வி1� ெசய�பாH;� இரகசிய%ைத…!” ஒ_ெவா� உயிரா%மா"� 
த�ைன% தா� உண��+ ெகா01 த� வழியி� ச�திைய வP�UH; அறி�+ 
ெகா&ள ேவ01�. 

1.சSர பி�ப%தி� இ� கர:க�� இைண�க3ப1� ெபாQ+ 
2.அத� அைம3ேப ஓ� வHட) Xழ@சியி� ெசயலாக FதP� F;"� அ@ற 
நிைலயி� 
3.பா�ெவளி3 (தியி� உ�வா�	� பிட� ச�தியி� வழி% ெதாடB� 
4.(திைய வி(தி எ�ற காH;ய த%+வ� – உ0ைமைய உண��+ 
ெகா&ள%தாேன தவிர 
5.அதி� விதிவில�	� ஒ��01 – `Hசம3ப1%த3பHட அ�த) ெசயைல% 
தவிர 
6.சSர� FQ�க ேவடமிH1� ெகா&�� இ�த� கால கHட%தி� உ0ைமயி� 
ெபா�ைள யா� உண��தா�க&…? 



(அதாவ+ ஆவியாக இ�3ப+ திடமாகிற+… திடமான+ மீ01� ஆவியாக 
மா�கிற+. FதP� F;"� இ�லா+ இ+ நட�+ ெகா0ேட உ&ள+. (தி… 
வி(தி…! திடமான சSர%தி� வி(திைய3 (Xவத� உ0ைம அ+ தா�…!) 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
நா� எைத எைத எ3ப;) ெச5தாP� “ந� உயிBடமி��+ மH1�…” யா�� 
த3பேவ F;யா+. 

காரண�… 
1.நா� எ0ணிய+ எ+ேவா அைத ஒ_ெவா� நிமிடF�… 
2.“ஓ..� நமசிவாய… ஓ..� நமசிவாய”…” எ�� உடலாக மா@றி� ெகா0ேட 
இ��	�. 
3.காைலயிலி��+ இர" வைரயிP� நா� எ0ணிய உண�"க& “ந�லைவ – 
ெகHடைவ…” அைன%+� ந� உடலாக அைம�+ வி1கி�ற+. 

இைத%தா� “ஓ..� நமசிவாய… ஓ..� நமசிவாய”…” எ�ப+. அ3ப;ெய�றா� “ந� 
உடைல) சதா சிவமா�கி� (சதாசிவ�) ெகா0ட>&ேளா�…” எ�� ெபா�&. 

எ�த உண�வி� த�ைமைய எ1�கி�ேறாேமா அ�த “மண%தி� த�ைம” 
வ�கி�ற+. அ�த) “ெசா�லி� த�ைம” வர3ப1� ெபாQ+தா� “சிவாய நம 
ஓ�…” 

நா� Yக��த+ ஜAவனாகி நம�	& அVவாகி சிவமாகி�ற+. எ+ ஜAவனாகி 
அVவாக சிவமாக ஆனேதா நம�	& இ��+ “அதனி� ெசா�லாக… ெசயலாக 
ெவளிவ��…” – “சிவாய நம ஓ�…” 
1.ெவ�� வாயி� “ஓ..,� நம)சிவாய.. “ஓ..,� நம)சிவாய.. எ�றா� அதி� 
ெபா�& இ�ைல… அ+ ெவ�� ெசா�ேல. 
2.ஓ…� நம)சிவாய…! எ�� ெசா�னா� அ�த) சிவ� இற:கி வ�+ 
3.“எ�ைனேய ெசா�லி� ெகா0;��கி�றா�…” எ�� 
4.எைதயாவ+ ஓ; வ�+ ெச5வா�…! எ�ற இ�த ந�பி�ைகைய%தா� 
ஊH;>&ளா�க&. 

சாKதிர சா:கிய:களி�ப; “ஓ� எ�றா� பிரணவ�…” இ3ப;) ெசா�லி 
அைதேய ெஜபி%தா� “என�	& ஜAவ� வ�+ வி1�…” இ�� தவறான 
வழிகளி� நா� ெஜபி%+� ெகா01&ேளா�. 



ஞானிக& காH;ய அ�& வழியி� 
1.+�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி நா:க& ெபற ேவ01� 
2.எ:க& உட� FQவ+� படர ேவ01� 
3.ெம53ெபா�& காV� திற� நா:க& ெபற ேவ01� 
4.அ�த மகBஷிகளி� அ�& உண�"ட� நா:க& ஒ�றி வா^த� ேவ01�. 
5.எ:க& பா�ைவ அைனவைர>� நலமா�க ேவ01� 
6.எ:கைள3 பா�3ேபா� அைனவ�� உட� நல� ெபற ேவ01� 
7.எ:கைள3 பா�3ேபா� தAைமக& அகல ேவ01�. 

“இைத% தா� நம�	& விைனயா�க) ெச5ய ேவ01�…” jஷிகவாகனா. 

அ�த அ�& மகBஷிகளி� அ�& உண�ைவ) Xவாசி%+ அ+ எ�ேலா��	� 
கிைட�க ேவ01�. அ�த ெம53 ெபா�& க01ண��த ெம5ஞானிகளி� 
அ�& ச�தி திற� அைனவ�� ெபற ேவ01�. அைனவ�� ெபா�& 
க01ண�� திற� ெபற ேவ01�. அவ�க& அறியா+ இ�&க& நA:க 
ேவ01�. 

அ�த மகBஷிகளி� அ�& ச�தி அவ�க& 	1�ப� FQவ+� படர ேவ01�. 
நா:க& ெதாழி� ெச5>� இட:களி� மகBஷிகளி� அ�& ச�தி படர 
ேவ01�. அ:ேக அறியா+ ேச��த இ�&க& நA:க ேவ01�. அ:ேக ெபா�& 
க01ண��+ ெசய�ப1� திற� ெபறேவ01�. 

இ3ப; எ0ணி.. இைத விைனயா�கி… ந� உடலாக சதாசிவமாக ஆ�	�ப; 
ெசா�னா�க& ஞானிக&. 



 



 

இ+த உடலி2 ப?ைற அ@),வி�… எ2றா0 ��நாத0 
  

	�நாத� பல நிைலகைள) ெச5தாP� Uட எ� 	1�ப� வாழ ேவ01� 
எ�� ஆைச என�	& (ஞான	�) இ��த+. 

இ�த ஆைச எ_வா� உ�வாகி�ற+…? அதனா� விைள>� த�ைமக& 
எ�ன…? எ�பைத உண�%+வத@காக 	�நாத� இமயமைல�	 எ�ைன 
அI3பினா�. 



பனி3பாைறக& மீ+ நட�க) ெசா�னா�. இ3ெபாQ+ உடலிேல ஆைடகைள 
அணி�தி��கி�ேறா�. ஆனா� அ�� அ+"� இ�லாதப; ெவ�� 
ேகாவண%+ட� தா� அ:ேக ேபாக) ெசா�னா�. 
1.நா� ெசா�P� உண�வி� த�ைமைய ஏ:கி) Xவாசி 
2.பனியி� 	ளி� ஒ��� ெச5யா+ 
3.உ� நிைனவா@ற� அ�& ஒளி ெப�� உண�"ட� ஒ��� ேபா+ 
வா^�ைகயி� மன பல� ெப�வா5 
4.ஆகேவ உ� நிைன" நா� ெசா�னத� பா� இ��க3ப1� ெபாQ+ 
பனி3பாைறக& உ�ைன ஒ��� ெச5யா+ எ�றா� 

அத� ப; பனி3பாைறகைள� கட�+ நா� ெச�கி�ேற�. ெச�ற பி� 
தி1…தி1… எ�� நா� வ�த பாைதயி� இ��த பனி3 பாைறக& அைன%+� 
ெநா�:கி� கீேழ விQகி�ற+. 

நா� வ�த பாைத இ;�+ ேபா5 விHடேத… இனி எ3ப;% தி��ப3 
ேபாகி�ேறா�…? 	ழ�ைதகைள>� 	1�ப%ைத>� நா� எ3ப;3 பா��க3 
ேபாகி�ேற�…? எ�ற உண�"க& ேதா��கி�ற+. 

அ3ேபா+ இ�த உட� ப@� வர3ப1� ெபாQ+ “எ� இ�தயேம இைறகி�ற+…” 
சிறி+ ேநர%தி� உயிேர ேபா5வி1� ேபால இ��கி�ற+. 

காரண�… 	�நாத� ெகா1%த கவச�… அவ� ெகா1%த உண�வி� த�ைமைய 
Yகர மற�+விHேட�. 

இனி எ_வா� வா^வ+…? எ� 	ழ�ைதக& எ�ன ஆவா�க&…? எ�� 
	1�ப%தி� ப@� வர3ப1� ெபாQ+ இ�த உட� ப@� த�னாேல 
வ�கி�ற+. 

அ3ெபாQ+தா� 	�நாத� மீ01� நிைன"ப1%+கி�றா�…! 

“மனேம இனியாகிP� மய:காேத 
ெபா�லா மானிட வா^�ைகயி� தய:காேத… தய:காேத…! 

ெபா�ன; ெபா��� (மியி� Xகேமா…? 
மி�னைல3 ேபால மைறவைத3 பாரா5…! 
மனேம இனியாகிP� மய:காேத… மய:காேத…! 



ேந@றி��தா� இ�றி�3ப+ நிஜேமா…? 
நிைலயி�லா இ_"லக� சதமாேமா… சதமாேமா…? 

மனேம இனியாகிP� மய:காேத 
ெபா�லா மானிட வா^�ைகயி� தய:காேத… தய:காேத…!” எ�� 
	�நாத� இ�த3 பாடைல பா;� காHசிகைள� ெகா1�கி�றா�. 

நA இ3ெபாQ+ இ��	� இ�த நிைலயி� எ�லா� ேபா5 உ� உயி� 
ெவளிேயறி விHடா� 
1.“ெபா�ன; ெபா�ைள>� Xக%ைத>�” காண F;>மா…? நA எைத 
எ0Vகி�றா5…? 
2.நா� எைத) ெசா�ேன�…? எைத எ0ணி ஏ:	கி�றா5…? 
3.எைத3 ெபற) ெச5கி�றா5…? எைத நA ெப�த� ேவ01�…? 

ஆகேவ… 
1.அ�& ஒளி ெபற ேவ01� எ�� நA எ0V… அ�த உண�வி� த�ைமைய 
அ:ேக 	1�ப%தி� பா5)X… 
2.அவ�க& நல� ெபற ேவ01� வா^�ைகயி� உயர ேவ01� எ�ற 
உண�ைவ உன�	& உய�%+… 
3.அ�த அ�& உண�"கைள அ:ேக பா5)X அவ�க& நலF� வளF� 
ெப�வா�க&. 

பாச%தா� “இ3ப; ஆகிவிHடேத…” எ�� அவ�ைடய நிைலகைள எ0V� 
ெபாQ+ இ:ேக உ� உயி� ேபா5 விHடா� அ�த3 ெபா�ன; ெபா�ைள 
எ_வா� நA காண3 ேபாகி�றா5…? 

நா� உன�	3 ேபாதி%த உண�"கைள நA ஏ� மற�தா5…? 

1.அ�& ஒளி ெப�… இ�ைள அக@றிவி1 
2.இ�த உடலி� ப@ைற அ�%+வி1 
3.அ�& ஒளி எ�ற உண�"கைள அைனவ�� ெபற) ெச5>� அ�த அ�& 
ப@ைற உ0டா�	 
4.அ�& வா^�ைக வா^�தி1… இ�ைள அக@றி1� ச�தி ெப@றி1… 
5.இ�ைள அக@றி1� வா^�ைக வா^�+வி1 
6.அ�& ஒளியி� ப@றாக வா^�தி1 
7.அ�& ஞானிகளி� உண�ைவ3 ப@�ட� ப@றிவி1 



8.வா^�ைகயி� வ�� தAைமகைள3 ப@ற@றதாக மா@றிவி1 
9.பிறவியி�லா நிைலெப�� அ�& வா^�ைக வா^�+வி1 எ�� இ�த 
உபேதச%ைத அ:ேக ெகா1�கி�றா�. 

ஆகேவ… இ�த வா^�ைகைய இ�ன�க& வ�தாP� நா� ப@ற ேவ0;ய+ 
எ+…” அ�& உண�"கைள3 ப@�ட� ப@றி தAைமகைள3 ப@ற@றதாக மா@றிட 
ேவ01�. 

	� வழியி� அ�& உண�"கைள3 ெப�ேவா�… இ�ைள அக@றி1� அ�& 
வழிைய3 ெப�ேவா�… அ�& வழி வா^ேவா�. 
1.அைன%+� 	1�ப:க�� நல� ெபற ேவ01� 
2.மகBஷிகளி� அ�& வHட%தி� அைனவ�� வாழ ேவ01� எ�� நா� 
பிரா�%தி3ேபா�… தியானி3ேபா�…! 



 

தி��TEட% ேதைவ இ�ைல… க�கி எ2ற ஒளியான வி),�க� தா2 
ேதைவ…! 
  

1.உைர%+வி1 ஈKவரா…! எ�� உைர%தவI� கவி மைழ ெபாழி�தவI� 
உ0ைமயி� ெசாkப%ைத உண��ேத 
2.நல� ெபற ந�லா�க நிைலயி� “நா�…” எ�ற அக:கார நிைலைய வி1%+ 
3.சகலF� ஈKவர�…! எ�ற அ�& ேஜாதிைய) சி�தி%+ 



4.எ�லா உயிரா%மா�கைள>� த� உயி� ேபா� பாவி�	� பாவைனயி� 
5.ெமௗன%தி� உைரயி� ஆ%மாவி� உைர�கH1�. 

அ+ேவ எம�	க�த ஆன�த நிைல…! 

சSர ப�தி ெகா01 ஆ1கி�ற ஆHடெம�லா� எ%தைன கால%தி@க3பா…? 
ஆ0டா01 காலமாக) சFதாய அைம3பி� எ%தைனேயா தவசீல�க& எ�� 
பைறசா@றியவ�கைள3 ப@றி எ%தைன Fைறக& தா� எ1%+� U�வ+…? 
1.உ�ைன ந�4.. பிறைர ந�பாேத…! 
2.உ� உயிரா�மா ச�தி ெப@றிட அ+… பிற� ெகா1%+3 ெப�வத�ல…! 

கலியி� `Hசமேம மனித எ0ண:களி� விஷமான j)சைலகளா� (மியி� 
ெபா�கிஷ:க& 	ைற"பH1 விHட+. இ�த� கால கHட%தி� ஒ_ெவா�வ�� 
த� உயி� ஆ%ம ச�திைய வPUH1� Fய@சிைய%தா� யா� 
வி��4கி�ேறா�. 

ஒ_ெவா� மனிதனி� நிைல�ெகா3ப அ+ ப�திேயா வியாபாரேமா அ�ல+ 
	1�ப நலேமா அவனவ� எ1%+� ெகா0ட எ0ண%தி@ெகா3ப எ0ண� 
ெசா� ெசய� j�றிP� ச%திய நியாய த�ம%ைத� கைட3பி;�க ேவ01�. 

ஒ_ெவா� நிைலக��	�… 
1.அவரவ�க��	 ஏ@றா@ேபா� ெம5 ஞான%ைத உைர%திHடா� ெவ�� 
தி��UHட� தா� ெப�	�. 
2.யா� ெசா�ல வ�த க�கியி� வி%+�கைள உ�வா�கிட"� F;�திடா+. 

ஏென�றா� ெவ�� UHட� ேதைவ எ�றா� “எ%தைனேயா வழிக& உ01…!” 
(இ�ைறய கலியி� UHட� எ:ெக:ேக U1கிற+ எ�� பா��கலா�) அ+ 
நம�	 ேவ0;யதி�ைல. 

நம�	 ேவ0;ய+… 
1.எ0ண%தி� பிறைர3 ப@றிய தவறான க�%+�க& ெகா&ளா+ 
2.தா� ெகா0ட ச%திய%தி� பிறழா+ வா^�+ காH;ட� ேவ01�. 

ஆனா� ச%திய ேசாதைனயி� ேசா�" பHடவI� +ேவஷ� க�%+�கைள 
ைவ%+� ெகா0;�3பவI� “ச�தி ெபறலா�…!” எ�ற ந�பி�ைகயிலாவ+ 
வாழH1�. 



கலி இ�I� F;�திட எ0ணிற�த கால� ெச�P� எ��. அறி�+ 
ெசா�னானா எ� உைரைய…? உைர%+வி1 ஈKவரா… எ�றவI�ேக 
உைர�கி�ேற� “சைடயா0; மைலயி� `Hசம%ைத…!” 
1.ச3தBஷிகளா� த1�க3பH;��கி�றன… 
2.அ+ ெபா:கி1� நாதேம உைர%த `Hசம ஒலி. 
3.ஞான� ெப@றிட விைழேவா� யாராக இ��தாP� சமமான உண�"க& 
ெகா&ள ேவ01�. 

இ�ன� க01 கல:காேத…! எ�ற வாசக%ைத நிைனவி� ெகா&க. கால� 
	�கிய+ எ�� பல பல கால� உைர%திHேட�. ெம5 ஞான%ைத3 ெப�வ+ 
எ�கால�..? 

உலெக:கிP� எ%தைனேயா எBமைலக& ெவ;�கி�றன. அ:	&ள உயி�% 
ெதாைகக& ம;கி�றன. எ+ எ:ேகா நைடெப�� ச�பவ� எ�� நிைன�க 
ேவ0டா�. அ+ நா� வாQ� இ�த இட%தி� ஏ� இ��திட� Uடா+. 

உ0ைம>� அ+ தா�…! சைடயா0; மைல எ�ற ெபயைர வாசி�	� 
ெபாQேத அறி�+ ெகா&ள ேவ01�. ஞான� ெபற விைழ�த+ எத@	…? 
இட%ைத>� உைர�கி�ேற�. 

ெகா:	 ம0டல%தி� ெத� திைசயி� அைம�+&ள+ சைடயா0; மைல. 
க�தக ம0 `^�த அ�த இட%தி� ஒ� மைல மா%திர� அ�� j�� 
மைலக& அ134க& UH;ய அைம3பி� அைம" ெப@� அதி� ஓ� மைலயி� 
இர0ட; உயர%தி� மைலயி� தா^வார%தி� j�� நA�@��க& கிள�பி 
ஓ;� ெகா0ேட இ��கி�றன. 

ெத� ைகயிலாய� எ�� உைர%திHேட� 	� மைலைய. 	� மைலயி� 
இ��+ நா@ப+ க� ெதாைலவி� ெத@	 திைசயி� அட�வன%தி� உ&ள+ 
சைடயா0; மைல. 

1.சைடயா0; மைலக& 	Fறி� ெகா�தளி�க3 ேபாகி�ற எBமைலக&. 
2.பய� காH1கி�ேற� எ�� எ0ணிட ேவ0டா�. 
3.இ�I� இ�த� கலியி� உட� ெகா01 உல"� சி%த�க& அறி�+&ளன� 
அதனி� `Hசம%ைத…! 



யா� Uறி வ�� உ0ைம நிைலகைள எ�லா� உண��+ ெதளித� ெபா�H1 
இ�த% தியான%தி� வழியாக ஒ_ெவா� உயிரா%மா"� ேபB�ப%தி� 
திைள%+3 ேபர�& ெச�வ%தி� ஆதி ச�தியி� கல�திடேவ உைர�கி�ேறா�. 

மகBஷிக& ேவ01வேதா க�கியி� வி%+�களாகிய ஞான) 
ெச�வ:கைள%தா�…! 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
ஒ�வ� ஆ�சிெட�H ஆகி�றா�. “இ3ப; ஆகிவிHடேத…” எ�� நா� 
ேவதைன>ட� Xவாசி�	� ெபாQ+ “ஓ..� நம)சிவாய..,” பய உண�"ட� 
எ1�	� ெபாQ+ ந� உடலாக சிவமாக ஆகி�ற+. 

அ1%+ நம�	& ந1�கF� அ)சF� ஏ@ப1கி�ற+. ஏ�.. அ_வா� 
ஏ@ப1கி�ற+…? ந�Fைடய உயி� எ_வா� அைத உடலாக மா@�கி�ற+..? 

1.க0க& அவ� ெசயைல உ@�3 பா��க) ெச5கி�ற+. 
2.க�விழி படமா�	கி�ற+… உண�வி� அைலைய� கவர) ெச5கி�ற+. 
3.உயிேரா “ஓ..,” எ�� பிரணவமா�	கி�ற+. 
4.உண�விைன உண�%+கி�ற+… உண�வி� த�ைம உடலாக உைறய) 
ெச5கி�ற+ எ�� 
5.சாKதிர:க& ெதளிவாக� காH1கி�ற+. 

யா�� தவ� ெச5யவி�ைல. ச�த�3ப%தா� ஒ� ஆ�சிெட�H ஆகி�ற+ 
எ�றா� “ேவ01� எ�ேற விQகி�றா�களா..?” இ�ைலேய. 

அவIைடய வா^�ைக�காக) ெச�றா�. எதி�பாரா+ ஒ� வ0; 
ேமா+கி�ற+. அ;பH1 அவ� +;�கி�றா�. அவ� உடலிலி��+ +;�	� 
உண�வைலக& ெவளி3ப1கி�ற+. 

`Bயனி� கா�த3 4லனறிேவா அைத� கவ��+ அைலகளாக மா@�கி�ற+. 
க0கேளா +;%தவனி� உண�ைவ உ@�3 பா��கி�ற+. உண�வி� 
த�ைமைய% தன�	& பதிவா�	கி�ற+. 

ஆனா� அவனிடமி��+ ெவளி3பHட அைலகைள� க0ணி� கா�த3 
4லனறி" தன+ ஆ�மாவாக மா@�கி�ற+. ந� உயிேரா அைத Yக��+ அ�த 
உண�வி� த�ைமைய உண�%+கி�ற+. ஜAவ ஆ�மாவாக மா@�கி�ற+. 



1.நம�	& இ��	� 4லனறி" தAைமகளிலி��+ வி1ப1� உண�வாக� 
காH1கி�ற+ 
2.அ�த% தAைம எ�ற நிைலைய அ�த�த) ச�த�3ப:களி� உண�%+கி�ற+. 
3.ஆனா� தAைமயிலி��+ வி1ப1� ஆறாவ+ அறி" ெகா01 வி1பட 
ேவ01ேம…! 

இத@	%தா� இ�த விநாயக� த%+வ%தி� காH;யப; அ�த மகBஷிகளி� 
அ�& ச�தி நா:க& ெபற ேவ01� “ஈKவரா…” எ�� உயி�ட� ஒ�றி அ�த 
அ�& ச�திகைள) Xவாசி%த� ேவ01�. 

அ3ப;) Xவாசி%தா� “ஓ..� நம)சிவாய…” “ஓ..� நம)சிவாய…” 

ஏென�றா� அ�த மகBஷிக& தAைமைய அக@றியவ�க& ந�ைச ெவ�றவ�க&. 
உண�ைவ ஒளியாக மா@றியவ�க&. 

“சிவாய நம ஓ..�…” “சிவாய நம ஓ..�…” – நா� பா�3ேபா��ெக�லா� அ�த 
மகBஷிகளி� அ�& உண�"க& கிைட�க ேவ01�. அவ�க& அறியா+ 
இ�&க& நA:க ேவ01�. அவ�க& 	1�ப:க& நல� ெபற ேவ01� 
அவ�க& பிணிக& நA:க ேவ01� ெம53ெபா�& க01ண�� ச�தி ெபற 
ேவ01� எ�� எ0ணி அ�த உண�ைவ3 பா5Xத� ேவ01�. 

ஏென�றா� இ�ைறய வி�ஞான அறிவா� வள�%+� ெகா0ட நிைலகளி� 
பல ந�சான உண�"க& பரவி� ெகா01&ள+. உலகி� நட�	� பல 
ெகா1ைமயான நிைலக& இ�ெட�ெனH jலF� ;.வி. jலF� ப%திB�ைக 
jலF� வ�+ ெகா0ேட இ��கி�ற+. 

அதி� எைதெய�லா� மனித உடலி� பைட%ேதாேமா அைவெய�லா� 
“`Bயனி� கா�த ச�தி கவ��+ அைலகளாக மா@றி ைவ%+&ள+…” அைத 
Yக��தா� ந�ைம அறியாமேல பல தAைமகைள உ�வா�	� நிைலக& 
உ�வாகி�ற+. 

“யா�� தவ� ெச5யவி�ைல” – 4லனறிவா� நம�	& 4	� தAைமகளிலி��+ 
ந�ைம� கா�க ேவ01ம�லவா…! 



 



 

ெசா0�கேலாக)ைத உ�வா���க� 
  

உதாரணமாக… ேவதைன உண�)சிகைள% /01� அV�களாக உடலிேல 
உ�வாகி விHடா� நா� எ�த ேலாக%ைத உ�வா�	கிேறா�…? 



இ�திரேலாக%தி� (உடலி� உ&ள இர%த:களி�) ேவதைன உண�"க& 
க�வாகி அV�களாக ெவ;%+ அVவி� மல� அ+ சிவமாகிற+ (உட�). 
1.ஆக “ேவதைனயான உண�வி� ெசயலாக” இய�க3ப1� ெபாQ+ 
சிவேலாக%தி� எமனாக மா�கி�ற+. 
2.பல ேகா;) சSர:களி� தAைமகைள ெவ�� மனிதனாக வ�த ந� உடP�	& 
எமேலாகமாக மா�கி�ற+. 
3.ேவதைனயா� இ�த உடலி� த�ைம நலிகி�ற+. 

உடைல விH1) ெச�ற பி� “எ�த� 	ண%தி� வBைசயி� எ1%ேதாேமா…” 
அ�த உண�வி� த�ைம ெகா01 இ�த உடைல நரக ேவதைன3பட) ெச5+ 
இ�த உண�வி� த�ைம உயி�ட� ஒ�றி சாகா�கைலயாக (அ�த ேவதைன 
உண�" ெகா01) அைழ%+) ெச�கி�றா�…! ந� உயி�. 

எ:ேக…? 

விஷ%தா� ம@ற உயிB�:கைள% தா�கி உணவாக உHெகா&�� 
பா�பினமாகேவா விஷ%ைத3 பா5)சி% த� உணவாக எ1�	� 
ேதளினமாகேவா மா@றிவி1கிற+. 

அ;�க; ேவதைன எ�ேறா… ேவதைன3ப1பவ�கைள3 பா�%+ இர�க� ஈைக 
எ�ேறா ஏ:கினா� அவ�களி� ேவதைன உண�" நம�	& வள��+ 
எமேலாகமாக மா�கி�ற+. 
1.ந� உடலி� உ&ள இ�திரேலாக� (இர%தநாள:க& – இ�திSக�) எமேலாகமாக 
மாறி 
2.ெசா��கேலாக� ெச�P� உண�ைவ% தைட3ப1%திவி1கிற+. 

ேவதைனயினா� உட� 	�கி உயிரா�மா இ�த உடைல விH1) ெச�ற பி� 
நா� எ�த ேவதைனைய அதிகமாக எ0ணிேனாேமா அ%தைகய ேவதைன3ப1� 
உடP�	& ெச�� வி1கி�ற+ 

அதாவ+… 
1.விஷ%ைத உணவாக3 பா5)X� அைத உணவாக எ1%+� ெகா&�� 
2.அ�த விஷ%த�ைம ந� உடலி� உ&ள அV�க��	& பHடபி� இ+ 
ெவளிவ�த பி� 
3.பா�பின:க��ேகா ேதளின:க��ேகா… ேவதைன3ப1%தி உணவாக 
உHெகா&�� இ�த உட�க��	& உண�"�ெகா3ப அைழ%+) ெச�� 



4.அ�த3 பாச�கயி�…! – ெதாட��+ எ�த ேவதைனைய எ1%ேதாேமா அத� 
ெதாட� வBைசயி� நா� ெச�� 
5.அ�த உடP�	& இ�த உயி� அைழ%+) ெச�� நA எைத எ0ணினாேயா 
அ+வாகி�றா5 எ�ற தA�3ைப� ெகா1%+ 
6.க0க& பா+கா3பான இட:க��	 அைழ%+) ெச�றாP� – பய%தி� 
உண�" ெகா01 
7.இ3ப;) ெச5தா�… ெச5தா�.. ெச5தா�… எ�ற எ0ண%திேல எ0V� 
ெபாQ+ 
8.தன�	& எமேலாகமாக மா@றி நரக ேலாக%தி@	 அைழ%+) ெச�� 
வி1கி�ற+. 

ஆக ெமா%த� ேவதைனைய வள�%+� ெகா&ள3ப1� ெபாQ+ க0ண� 
சாரதியாக) ெச�கி�றா�. எ3ப;…? 

1.எதைன எ0ணி ஏ�க%தி� நிைலக& ெகா0ேடாேமா… 
2.எ�த விஷ%தி� த�ைம தன�	& வP�ெகா0டேதா…. 
3.எ�த� க0 காH; ந�ைம கா%+� ெகா&�� உண�ைவ ெகா1%தேதா 
4.அைத மற�+… கா%தி1� நிைலகைள மா@றி… ஆறாவ+ அறிவி� த�ைமைய 
இழ�க3ப1� ெபாQ+ 
5.நA எைத எ0Vகி�றாேயா அ+வாகி�றா5 எ�� ேவதைன3பட) ெச5>� 
உடP�	& ெச�� வி1கிேறா�. 

பய�+ நா� ஒ1:கினாP�… பி� நா� எைத எ0ண ேவ01�…? இைத மா@றி 
அைம%த� ேவ01�. அ)X�%+� உண�வி� இ��+ நா� மீள ேவ01�. 
கா�க3பட ேவ01� எ�� எ0ணினா� அ�த உண�விலி��+ மீ�கி�ேறா�. 

எைத ைவ%+…? 

1.மகBஷிகளி� அ�& ஒளி என�	& ெபற ேவ01� 
2.எ�ைன அறியாத இ�&க& நA:க ேவ01� 
3.ெம53ெபா�& க01ண��த அ�& ஞானியி� உண�"க& நா� ெபற 
ேவ01� எ�� எ0Vத� ேவ01�. 

இ�த3 பரேலாக%தி� அ�த மகBஷிகளி� உண�"க& பதிவாகி>&ள+. அைத� 
கவ��+ ந� உயி� வழி ெசா��கவாசலாக அைம%+) ெசா��கேலாக%ைத 
உ�வா�க ேவ01�. 



 

ேப�2ப இரகசிய ஆன+த நிைல 
  

ெவயிலி� க1ைம நிைற�தி��	� பாைலயி� (மியி� `Hசம ஈ�3பி� கதி 
Xழலி� அ�த இட%+ நிைல% ெதாட�க& ஈ�3பி� நிைல3பி� நA� ச�தி 
மைற�+வி1� எ�ப+ இய@ைகேய…! 



ஆனாP� பாைலயி� கதியிP� நA� உ&ேள மைற�தி��	� ெசய� (`Hசம�) 
எ�ப+ 
1.ெவயிலி� ெவ3ப%த�ைம எ_வள" தா� க1ைம ஆனாP� 
2.பாைல நA�% த�ைம 	ளி��தி��	� ெசயேல “பாைல) `Hசம�…!” 

ேகாைடயி� ெவ3ப%தா� நA� நிைலயி� ேமேல இ��	� நA� 
ெவ�ைம>@றாP� அத� உH4ற நA� 	ளி�ைமயாக% தா� இ��	�. அ3ப; 
அ�த நA� ஓரள" 	ளி��தி��	� த�ைம ேபா� சSர கதியிP� உ01. 

“பாைல) `Hசம�” ேபா� வாQ� நA� ச�தியி� ெதாடேர…! ந� உயிரா�ம ச�தி 
`Hசம சSர கதியி� உடலி� வாQ� த%+வ�…! எ�பத� க�%ைத ஊ�றி… 
உண��+ ெகா&ள ேவ0;ய+ மிக"� அவசிய�. 

1.த%+வ%தி� “விேனாத�…!” எ�பெத�லா�… – `Hசம கதி% ெதாட� எ�பதி� 
2.ெவ3ப� எ�� பாைலவன� உhண� தகி�	� த�ைம ேபா� சSரF� 
உண�கி�ற+. 

ெவ3ப� ேபா� ததி%+�� ெசய� உயி� ஆ�ம இய�க%தி� சSர%தி� 
இ��	� அ%தைன உயிரV�க��	� அத� அத� எ0ண ஓHட 
கதி�	HபH1 வாQ� ெசய� நிைல% ெதாடB�… சSர கதி�	 உ0டா�க3ப1� 
விைன) ெசய�களா� 
1.எ�த உயிரV�களி� எ0ண நிைல தா�க3ப1கிறேதா 
2.அ�த�த உயிரV�களி� எ0ண அமில நிைல% ெதாட�பா� 
3.உண�வி� உ�+த�களி� வழி ெபற3ப1� நிைலேய சSர அவKைத எ�I� 
உட� +�ப�. 

எ�ெத�த இட:க& தா�க3ப1கி�றேதா… அ�த இட%திP&ள உயிரV�க& 
அதனி� எ0ண� ேவதைனயாக ெவளி3பH1… சSர� FQவத@	� அ�த 
எ0ண� “ெதாட� ேபா� வியாபி%+…” ஒ��ட� ஒ�� அைன%+ 
உயிரV�களி� கதி�	� ேவதைனைய அIபவி�	� ெசயலாக அைம�+… 
“உயி� ஆ�ம ச�தி�ேக பாதி34 நிைல ஏ@ப1கி�ற+…” 

ஆக நAB� உH த�ைம ேகாைடயிP� இய�ேபா;�3பைத3 ேபா� யா� 
ெசா�P� தியான%தி� வழி `Hசம ச�திகைள எ1�	� நிைலயி� உயிரான+ 
ஆ�ம வ;வ `Hசம ேஜாதியி� வாQ� த�ைமயாக) ெசய� ெகா&�� 
திறைன அறித� ேவ01�. 



ஆகேவ சSர உயிரV�க& அைன%+� ஒளி கா�த ச�தி ெப@� உயி� ஆ�ம% 
ெதாடB� ஒ�றி வாQ� ெதாட� எ0ண:க& வ�த� ேவ01�. 
1.க0ண� ேவ5	ழலி� இ�னிைசயி� பX�க& எ�லா� மய:கின…! எ�ற 
த%+வ) ெசயலாக 
2.ந� சSர உயிரV�கைள மய�	�� நாதமா�க 
3.உயி� ஆ�ம ச�தி (நா�) ெசய�பட ேவ01�. 

ஆ%ம Xட� ரசமணியா�	� வா�மீகியா� ெதாட� ெகா01 மாமகBஷி 
ஈKவராய 	�ேதவ� ெசய�ப1� நிைலைய அைன%+ உயிரா�மா�க�� 
ெபற ேவ01�. 

jல X�கிர� ெதாட�4 ெகா01 தன�	& அைத3 ெபற3 ெபற க0ண� 
இைச�	� இைசயா	� உயி� ச�தி… 
1.சSர கதியி� அைன%+ உயிரV�கைள>� த� பா� ஈ�%+ 
2.ேஜாதி%+வ%தி� j^க ைவ�	�. 

அ�த3 ேபB�ப இரகசிய ஆன�த நிைல எ�ப+ எ�ன…? 

உயிரV�கைள எ0ண ேம5)சP�	 வி1� ெபாQ+ உண�"க& ஒ�றி 
ஒ1:	� ெசய� சSர) ெசயலி� தா�க3ப1� ேவதைனைய அIபவி�காத 
த�ைம ெகா01 
1.உயிB� ஆன�த அFைத3 ப�கி 
2.த� வழியி� எ0ண) ெசய� வி1%+ அ�த3 ேபB�ப ரச� ப�	� 
3.அ�த) `Hசம கதிைய%தா� ஈKவரபHடனாகிய யா� உண�%தி 
வ�கி�ேற�. 

பாைலயாக) X1� விைன) ெசயலி� வாைடயாக� 	ளி��தி��	� எ0ண 
நிைனவி� அ)ச� விலகி1� (ரண%+வ%ைத ஒ_ெவா�வ�� அைடத� 
ேவ01�. 

தAவிைன3 பய� நA�	� ெசயP�	 எ�த ஒ� உயிரV�க�� சSர� ெதாH1 
ேவதன>றாம� 
1.உயிரா�மா கா�க3ப1வைத3 ேபா� கா�க3பட ேவ01� எ�பைத உண��+ 
2.`Hசம உட� வாQ� “தவ வா^ைவ” ேம@ெகா&ள ேவ01�. 

 



ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
இ�த வா^�ைகயி� “இனி… நா� எ3ப; வாழ ேவ01�…? எ�� சி�தி%த� 
ேவ01�. 
1.இ�த உடேல நம�	) சதமி�லாத ெபாQ+ ேத; ைவ%த ெச�வ:க& 
நம�	) சதமா	மா..? 
2.நில�, (மி, கா1, கைர எ�லா� சதமா	மா..? 

ஏென�றா�… அ�� வா^�த அரச�க& ம@ற நாH;� மீ+ ேபா� 4B�+ 
எ%தைனேயா ெகா&ைளய;%தா�க&. ெகா&ைள அ;%த ெச�வ:கைள அவ� 
பி%��க& ைவ%+&ளா�களா..,? ச�ததிக& ைவ%+&ளா�களா..,? 

இ�ைல…. அைன%+� ம;�+விHட+. கH;ய கHடட:க& நகர:க& அழி�+ 
விHட+. 

“எவேரா ஆ0டா� எ���… இதைன எ�கால%தி� “எவ� ஆ0டா�..” எ��� 
(மி�	& பல இய@ைகயி� நிைலக& சீ@றமாகி அட�கமி�லாத நிைல வ�� 
ெபாQ+ நA� நிைலக& பரவ3பH1 “நாHைடேய அழி%+) ெச�றபி�…” அ�த 
ம0 ேமH;@	& அைன%+� அட:கிவி1கி�ற+. 

அவ� கலா)சார�… அவ� ெச5த நிைலக& எ�லா� மைற�த+. அரசI� 
ம;�தா�… அவ� மீ01� மி�க நிைலையேய அைட�தா�. 

அைத3 ேபா�ற நிைலக& “மனிதI�	& தAவிரவாத�…” எ�ற நிைலகளி� 
அதAதமாக வள��+ இ��� மனித� சி�தைன இழ�த நிைலயி� ெசய�பH1� 
ெகா01&ளா�. 

1.க1� விஷ% த�ைமகைள3 பரவ) ெச5+&ளா�க&. 
2.அ�த விஷ% த�ைமக& அைன%+� ந� (மியி� ைமைய3 ப	தி�	& 
ெச��விHட+. 
3.அதனா� ந� (மி U;ய சீ�கிர� நA� நிைல அைடய3 ேபாகி�ற+. 
4.நA� நிைல அைட�தா� நா� மீனி� நிைல தா� அைடேவா�. 

`Bயைன� கட�+ ெச�ல3ப1� ெபாQ+ வியாழ� ேகாைள3 ேபா�� பனி3 
பாைறகளாகி இ�த3 (மி நக��+ ெச�றாP� மனிதனா� உ�வா�க3பHட 
இ�த விஷ%த�ைமக& `BயI�	& ெச�� “`Bயேன ம;ய3 ேபாகி�ற+…” 



அதிேல கதிBய�க3 ெபாறிக& வர3ப1� ெபாQ+ அ�த) `BயI�	& 
ெகாதிகலனாகி�ற+. 

(மி�	& இ:ேக எBமைல க�	வ+ ேபால `Bய� ெசயலிழ�	� த�ைம 
வ�+ ெகா0ேட இ��கி�ற+. இ�த விஷ% த�ைம ெகா0ட உண�"க& 
பிரப�ச%தி� பரவ3ப1� ெபாQ+ ம@ற ேகா&க��	&�� ெச�கி�ற+. 

இ�த) Xழ@சி ேபா5விHடா� இனி மனித� வாQ� இ�ெனா� (மி�	& சி�கி 
அ:ேக மனிதனான பி� தா� அதிலி��+ மீ0;ட F;>�. 
1.ஆனா� அ+ வைரயி� எ�த ேவதைனைய அIபவி%+� ெகா01தா� 
இ��க ேந��. 
2.இதிலி��+ சிறிதளேவI� கா�க ேவ01�. 

ஆகேவ யா�ைடய +�ப%தி� நிைலகைள� ேகHடறி�தாP� உடேன அ�& 
மகBஷிகளி� அ�& ச�தி நா:க& ெபற ேவ01� எ:க& உட� FQவ+� 
படர ேவ01� எ:க& ஜAவா�மா ஜAவ அV�க& ெபற ேவ01� எ�� 
எ0Vத� ேவ01�. 

ேநாயா� ேவதைன3ப1பவ�கைள3 பா�%தா� மகBஷிகளி� அ�& ச�தி 
அவ�க& ெபற ேவ01� எ�� “அவ�கைள எ0ண) ெச5>:க&…” 
மகBஷிகளி� அ�& ச�தி ெப@� நA:க& நலமைடவ A�க& எ�� “ெசவி வழி… 
இ�த உண�ைவ ஓ+:க&…” 

நிைனவா@றைல இேத ேபால அவைர எ0ண) ெச5>:க&. 

அத� வழி வ�தா� அவ�க��	& வ�� பைகைமக& மைற>�. அவ�க& 
நிைனவா@ற� அ�த மகBஷிகளி� பா� ெச�P�. அேத சமய%தி� அவB� 
ேநாயி� உண�"க& உ:க��	& பதிவாகா+. 

அ�த அ�& ஒளியி� உண�"கைள� கல�க3ப1� ெபாQ+ அ�த 
மகBஷிகளி� உண�ைவ) ேச��க3ப1� ெபாQ+ இ+ நம�	& தAைமக& 
அட:கிவி1கி�ற+. 

அ3ெபாQ+ அ�& ஒளியி� த�ைமேய நம�	& வள�கி�ற+. அவ� 
உண�"க& நம�	& வ�வதி�ைல. அவ� உடலி� வ�த ேநா5 நம�	& 
வ�வதி�ைல. 



இைத நா� அைனவ�� ெதளிவாக% ெதB�+ ெகா&வ+ மிக"� ந�ல+. 

1.உ:கைள ஆ01 ெகா0;��	� உயிைர மதி%+3 பழக ேவ01� 
2.அ�& ஞானிகளி� உண�ைவ உ:க��	& ெசP%தி3 பழ	த� ேவ01�. 
3.அ�& வழியி� இ�ைள அக@ற3 பழ	:க& 
4.உ:க& நிைனவி� ஆ@றைல% +�வ நHச%திர%தி� பா� ெகா01 
ெச�P:க&. 
5.அ�த) ச3தBஷி ம0டல%+ட� இைண%+3 பழ	:க&. 

இ+ேவ மனிதனி� கைடசி எ�ைல. 



 



 

பிர%ம e)திர%…! 
  

“நாபி� கமல� எ�ற ேஜாதி…” த�I& கிைள%+… எQ�த jல3 ெபா�ளாக 
விள:	� த�ைமயி� `Hசம�… அறிவி� +ைண எ�I� சாமர%தா� 
வ Aச3ப1� கா@��… கா@� எ�� ெபா�&பட அறிைவ உபேயாகி�	� 
ெபாQ+… சி�தி�க% தைல3ப1� ெபாQ+ தா� உய� ஞானமாக எQ�. 



அறிவி� ந@	ண� – சா�த� எ�ற சாமர%தா� வ Aசி3 ெபற3ப1� கா@�… வ Aர 
	ண%ைத� ெகா01 எQ� ேஜாதி… 
1.மீ01� மீ01� இ�த� 	ண:கைள எ0ணி வ AX� ெபாQ+ வ AX� 
கா@றாகிய எ0ண) ெசயலி� ெசய�பா1 
2.வ Aர 	ண%தி� விைள நிலமாக ஆ�	� ெசயP�	 உ�தியாகி 
3.பைட3பி� பைட3பாக ைதBய 	ண%தா� சா�த 	ண%தா� எ0ணி எQ� 
ெசயP�	 வி%தாக3 “பிர�ம ஞான�” உதி�	�. 

ஆகேவ பிர�ம `%திரமாகேவ மா�� ெசய� நிைல எ�ப+ “அைட>� வழி 
இ+ தா�…!” என எ0ணி% ெதளி�+… பி� ைக�ெகா&ள ேவ0;ய ெசயலாக) 
சி%த� காH;ய வழியி� எ�லா� உ�வக3ப1%தி� ெகா&ள ேவ01�. 

1.மனித எ0ண%தி@	& எQ� மதமாகிய வ ABய%ைத அட�க அ:	சF� 
2.எ0ணேம உண�வாகி அ�த உண�"களி� வழி ெச�P� எ0ணமான ெசய� 
காம%தி� அ;யாக எQ� ேமாக%ைத 
3.அேத எ0ண) ெசய� உய�ைவ� ெகா01 வ Â %+� நிைல க��4 வி�P� 
ைக� ெகா01 
4.உயி� ஆ�ம3 பிைண3ைபேய வலி>�%த3 பாச�கயி�� 
5.த� நிைல எ�ெற��� மணமாக எ0ண%தி� நிைல ெபற� ைகயி� 
மலைர� ெகா01 
6.சி%த� காH;ய த%+வ ெசயைல� ைக�ெகா&�� ஞானி த� Xவாச எ0ண 
ஓHட உயBய ந@ெசயலா� அ�கினி ேஜாதியாகி 
7.நாபி� கமல% தாமைர ேம� அம�� பைட3பி� பைட3பாக அமரலா� 
எ�பேத “பிர�ம `%திர�…!” 

க�3பமான தாயி� வயி@றி� உ�வாகியி��	� க� அதாவ+ அ�த) சிX 
ஆகார� எ1�	� வழி நாபி� ெகா; ஆ	�. அ+ ேபா� 
1.அமில நிைல ஆகார உய�வி� சிற3பாக நா� எ1�	� Xவாச% தியான%தா� 
2.க� நிைலயி� Fத� நிைலயான ந� உயி� த�ைமையேய “ேஜாதி 
Kவkபமா�	த�…” ேவ01�. 

பைட3பி� பைட3பாக இைண�	� உய� த�ைம எ�ப+… 
1.தா5 ச�தி>� அ�த% தா5 ச�தியி� ஆ�ம� கல3ேபா அ�ல+ 
2.இ�லற வா^வி� சிவ ச�தி நிைலயாக எ0ண%தா� ஒ��பH1 ஆ%ம 
ஐ�கிய நிைல ெப�� வழிேயா 
3.பைட3பி� பைட3பாவ+ மH1ம�லா+ அ+ 4B>� ெதாழி� த�ைமயாக� 



“கா%த�” எ�ப+ 
4.தா� Fய�� ெப@ற “உயBய ஆ�ம ச�திேய” `Hசம3 ெபா�& ஆ	� 

அழி%த� எ�ப+ 
1.உயி�) ச�தியி� ெசயP�	 உய� நிைல எ@ப1%தாம� மா�பா1 
ஏ@ப1%த3ப1� ெபாQ+ 
2.அ�த) சிவமாகிய ச�தி அழி�கி�றா�…! எ�� ெபா�& க01 ெதளி�+… 
3.ஏென�றா� அழி�க3பட ேவ0;ய+ +��	ண:கேள..! எ�� அைத) 
ச�ஹB�	� நிைலயி� 
4.உயி�% த�ைம ஆதி ச�தி�	& கல�	� ெபா�ேள “மைற%த�” எ��� 
5.பைட3பி� பைட3பான உ��ேகாலேம… அ�4 நிைல� 	ணமாக “அ�ள�…” 
எ�ப+"� 
6.இ�த3 ேப�0ைமயி� சாரா�ச:கைள உண��+ அ�த நிைலைய3 ெப�த� 
ேவ01�…! 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
நம+ வா^�ைகயி� ந� 	1�ப%தி� ைபய� சீராக இ��க ேவ01� எ�� 
எ0Vேவா�. ஆனா� அவ� ம@றவ�ட� பழ	� ெபாQ+ அவைன 
அறியா+ தAைமக& இவைன) சா; அவனி� ந@	ண%ைத அழி%+வி1கி�ற+. 

அ3ெபாQ+ நா� எ0ணியப; நட�கவி�ைல எ�றா� அவைன எ0ணி 
ேவதைன3ப1கி�ேறா�. இதிலி��+ நா� த3பி�க ேவ01�. 

அத@	%தா� ஆலய%தி@	& ெச�றபி� விநாயகைர எ3ப; வண:க 
ேவ01�…? எ�� காH;>&ளா�க&. 

ம0Vலகி� ந�சிைன ெவ�� வி0Vலக� ெச�ற இ�� இ�ைள3 
ேபா�கி3 ெபா�& காV� உண�வாக விைள�+ ஒளியி� Xடராக வா^�+ 
ெகா0;��	� அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி நா:க& ெபற 
ேவ01� எ:க& உட� FQவ+� படரேவ01� எ�� ஏ:கி% தியானி�க 
ேவ01�. பி�… 
1.எ:கைள அறியா+ ேச��த இ�&க& நA:க ேவ01� 
2.ெம53ெபா�& காV� ஆ@ற� நா:க& ெபற ேவ01� 
3.நா:க& பா�3பெத�லா� நல� ெபறேவ01� 
4.எ:கைள3 பா�3பவ�க& எ�ேலா�� நல� ெபற ேவ01� 
5.எ:க& ெசா�ைல� ேகHேபா� எ�ேலா�� இனிைம ெபற ேவ01� 



6.எ:கைள3 பா�3ேபா��ெக�லா� மலைர3 ேபால மண� ெபற ேவ01� 
7.மகBஷிகளி� அ�& ச�தி எ:க& 	1�ப� FQவ+� படர ேவ01� 
8.எ:கைள அறியா+ ேச��த தAயவிைனக& அகல ேவ01� 
9.சாப விைனக& நA:க ேவ01� பாவ விைனக& நA:க ேவ01�… (�வ 
ெஜ�ம விைனக& நA:க ேவ01� 
10.மகBஷிகளி� அ�& ச�தி எ:க& 	1�ப%தி� பட��+ தAைமக& அகல 
ேவ01� 
11.எ:க& 	ழ�ைத ெபா�& காV� ச�தி ெபற ேவ01�. 
12.எ:க& 	ழ�ைத ெபா�34ண��+ ெசய�ப1� திற� ெபறேவ01�. 
13.எ:க& பா�ைவ 	ழ�ைதைய உய��தவனா�க ேவ01�. 
14.எ:க& ெசா� அவைன உய��தவனா�க ேவ01� எ�� இைத% தன�	& 
UH;� ெகா&ள ேவ01�. 

பி� இேத ேபால அ�த� 	ழ�ைதைய>� விநாயகைர வண:க) ெச5த� 
ேவ01�. விநாயக� த%+வ%தி� காH;ய Fைற3ப; அவைன>� 
எ0ண%தா� எ0ணி% தியானி�	�ப; ெச5த� ேவ01�. 
1.எ� அ�ைன த�ைதயB� அ�ளாசி ெபற ேவ01� 
2.எ�ைன அறியா+ ேச��த இ�&க& நA:க ேவ01� 
3.ெம53ெபா�& காV� அ�& ச�தி நா� ெபற ேவ01� எ�� அவI� 
இ:ேக எ0Vத� ேவ01�. 

இ�த3 ெபா�ைள ைமயமாக ைவ%+%தா�… 
1.	1�ப%தி� த�ைன அறியா+ சி�க� ஏ@ப1� ெபாQ+ 
2.அைத இ:ேக வ�+ நம�	& நிவ�%தி ெச5>� நிைல�காக%தா� விநாயகைர 
ைவ%தா�க& ஞானிக&. 

ஆனா� நA:க& எ0Vகி�ற மாதிB அ�த� கட"& ெச5வா� எ�றா� அ+ 
இ�ைல. 

சாKதிர விதி3ப; நம+ உயி� கட"&. “உ& நி��..” இய�	கி�ற+. நா� 
எ0ணிய உண�வி� ச%ைத ஓ… எ�� ஜAவனா�கி �… எ�� உடலாகி ந�F& 
நி�� அ�	ணேம கட"ளாக இய�	கி�ற+ எ�ற ேப�0ைமைய அVவி� 
ஆ@றைல>� அVவி� இய�க%ைத>� ெதளிவாக அ�� எ1%+ைர%தா� 
அகKதிய�. 



எ0ணியைத இய�கி� காH1வ+ உயி�. எ0ணிய உண�வி� த�ைமைய த� 
உண�வா� அ+ கட"ளாக இ��+ இ�த உண�வி� ச%ைத அ�த உடP�	& 
ெச�� அதனி� உண�வி� த�ைம ெகா01 அ+ உடலாக மா@�கி�ற+. 

ஆகேவ இைத%தா� கட"& எ�ப+. 

“உ& நி��…” நா� ேகHப+ பா�3ப+ அைன%ைத>� அVவாக உ�வா�கி 
உடலாக உ�வா�கி� ெகா0;��	� இ�த விைன�	 நாயகனான “ந� 
உயிைர>� உடைல>�…” – விநாயகைன வண:காதப; ஆலய%தி@	& நA:க& 
ெச�றா� பல� ஏ+� இ�ைல எ�� அதனா� தா� ெசா�வா�க&. 



 



 

பயி0 இன�க� சரீாக விைளயாதப# ம�க� ம#$% நிைலக���� 
ெகா�� வ+,விEடன0 
  

வி�ஞான அறிவா� வ�த ேபரழிவா� இ�த உலகி� உ&ள ம�க& 
அைனவ�� சி�தி%+) ெசய�ப1� ச�திகைள இழ�	� த�ண:க& 
வ�+விHட+. 



அேத சமய%தி� தாவர இன:க& அதIைடய க�"�� த�ைம>� இழ�+ 
வி1கி�ற+ இழ�+வி1� ெசய�கைள வி�ஞான அறிவா� உலெக:கிP� 
பர34கி�றன�. 

ஆ3பிB�க நா1களி� ெப��ப	தியான இட:களி�… 
1.ஒ� தடைவ பயி� விைள�தேதா1 சB… ஒ� வி%+ வ�தேதா1 சB 
2.அதி� விைள�+ வ�� வி%திைன மீ01� ஊ�றினா� அ+ மீ01� 
Fைள�கா+… அ+ மலடாகிவி1�. 

நா� 	ழ�ைதக& (	ழ�ைத3 பா�கிய�) இ�ைல எ�� ெசா�கி�ேறா� 
அ�லவா. அ�த இன� அழி�+ வி1வ+ ேபா�� தாவர இன:களி� 
மலH1%த�ைமைய� ெகா01 வ�+ விHடா�க&. 

சாதாரண தாவர இன:களி� விைள>� அ�த ச%திைன� கவ��+ ெகா01 
விஷ%த�ைம ெகா0ட தாவர இன:கைள>� உ�வா�	கி�றன�. 

F�ைதய ஆர�ப� கால:களி� மனிதI�	 மனித� ஒ�வ��	 ஒ�வ� 
ேபாBH1% த�ைன வள�%+� ெகா&ள) ெச5தன�. 

பி� ம�திர த�திர:கைள மனித உடலி� விைளய ைவ%+ ம�திர%ைத3 பதி" 
ெச5+ அ�த ஆ�மா ெவளிவ�த பி� அைத� ைகவ�ய3ப1%தி ஆவிகளி� 
ெதாட� ெகா01 ஒ�வைர Fட�	வ+ எ�ற நிைலகளி� ேபா�க& நட�த+. 

ஆவிகளி� ெதாட� ெகா01 ெசய�ப1� ெபாQ+ பல உ0ைமக�� அறிய 
F;கி�ற+. ம0V�	&�� ம@ற நிைலகளிP� ஊ1�வி அதி� உ&ள 
உ0ைமகைள அறி�+ (மி�	& இ��	� தாவர இன:கைள>� நA� 
நிைலகைள>� உேலாக:கைள>� க01ண�� ச�தி கிைட%த+. 

பி� ஆவியி� நிைலயி� ெகா01 மனிதI�	 மனித� எ_வா� 
இ��கி�றா�க&..? எ�ற நிைலயிைன� ெகா01 வ�கி�றன�. 

அேத ஆவியி� த�ைம ெகா01 உலக%ைத அட�கி1� நிைலயாக ஒ_ெவா� 
அரX� ெசய�பHட+. 
1.அரைச ஆHசி ெச5ய ஆ0டவைன வண:	வ+� 
2.ஆ0டவI�	 விேராதிக& எ�� ம@றவ�கைள� ெகா�வ+� எ�� 
ஆவியி� ெதாட� ெகா0ேட ெசய�பHடன�. 



இKேர� நாH;� இ��+ இ%தைகய நிைலக& பரவி உலெக:கிP� பரவிய+. 
இ�தியாவிP� இ+ ேபா�ற நிைலக& ெசய�பHட+ 

இத@	3 பி� தா� உேலாக:கைள� க0டறி�+ உேலாக%தி� ஆ>த:கைள% 
தயா� ெச5+ அைத ெகா01 ெசய�ப1%தினா�க&. 

அ�த ஆ>த:கைள ைவ%+ ஒ�வ��	 ஒ�வ� தா�கி� ெகா�வ+� எ�ற 
நிைலயி� ெசய�ப1%தின�. அத@	3பி� ெவ;ெபா�ைள� க01பி;%+ 
ெவ;�க) ெச5+ நாHைட>� ஊைர>� தக��	� நிைல வ�த+. 

இ3ெபாQ+… 
1.அைத� காH;P� வ ABய%த�ைமயாக அV�கதி�க& ெகா01 (அV 
ஆ>த:க&) 
2.கதிBய�க%தி� த�ைம ெகா01 நாHைடேய சீரழி�	� நிைலயாக வ�த+. 

ேலச� இய�க� எ��… மி�னலி� ஆ@ற� எ_வா� ஊ1�வி ம@றைத3 
பிள�கி�றேதா அைத3 ேபா�� 
1.அV�கதிBய�க:க& +ைண ெகா01 ேலசைர ைவ%+ (மி�	& ஊ1�வ) 
ெச5வ+� 
2.மி�ன� தா�கிய பி� கHடட:க& எ3ப; தக��கி�றேதா அைத3 ேபா� 
(மிைய3 பிள�+ (மி�	& இ�3பைத� க0டறிகி�றன�. 

வானி� ெவ	 ெதாைலவிலி��+ ெகா0ேட தைரயி� (மி�	& எ�ன 
எ�லா� இ��கிற+…? எ�� க0டறிகி�றன� வி�ஞான அறி" ெகா01. 

ஆனா� இ_வள" வள�)சி ெப@றாP� ஒ� நாH;� அ:ேக விைள>� 
தானிய:கைள>� தாவர இன:கைள>� விைளயாதப; ெச5+ விHடா� 
1.அ�த நா1 தன�	 அ;ைம ஆகிவி1�. 
2.மி�க:கைள3 ேபா�� நா� ஆHசி 4Bயலா� எ�ற நிைலயி� 
3.வி�ஞான அறிவி� வள��த நா1க& F�ேனறி) ெச�� விHட+. 

நாH1�	 நா1 த�னாHைட� கா�க ம@ற நாHைட அழி%தி1� 	ேராத 
உண�"க& அதிகB%+% த� இன� எ�ேறா… மனித� எ�ேறா அறியாதப;… 
ெகா�� 	வி�	� உண�"கேள அதிகB%+… மனிதI�	& ெவறி% 
த�ைமயான உண�"க& ஊHட3பH1… 
1.அவனி� விைள�த அ%தைகய உண�"க& (மியி� அதிகமாக3 பரவி 



விHட+. 
2.ெவறி%த�ைமயாக"� சி�தைன இழ�+ ெசய�ப1� த�ைமக�� தா� 
உ�வாகிவிHட+ 
3.மனிதI�	 உண" இ�லாத ெச5>� சில நிைலகைள>� உ�வா�கி 
விHடன�. 

ஆ3பிB�காவி� கா1 வள:க& அதிகமாக இ�3பிI� சில பயிBன:களி� 
அதIைடய இன� ெப�காதப; ெச5+விHடன�. அத@	3பி� அவ�க& 
உண"�காக அைல>� நிைல வ�+விHட+. 

ம0V�	� கீ^ 4� (01களி� இ��	� கிழ:ைக எ1%+ அைத உணவாக 
உHெகா&�� நிைலக& அதிகB%+ விHட+ அ+"� கிைட�காத ெபாQ+ 
ம;�+ ெகா01� உ&ளன�. 

பயி� இன:க& சீராக விைளயாதப; ம�க& ம;�+ ெகா01&ளன� மைழ நA� 
ெப5தாP� விஷ%த�ைமகைள அ:ேக பா5)சி வி1கி�றன�. 

ேமக:களி� விஷ%த�ைமகைள% /வ3ப1� ேபா+ அ�த நாH;� மைழேய 
இ�லா+ ேபா5 வி1கி�ற+. இ�த விஷ% த�ைமக& ேமகFட� கல�+ 
உலெக:கிP� பரவி விHட+. மனித இன%ைதேய சீ�	ைல�	� த�ைமக& 
வ�+ விHட+. 

1.நாகSக� எ�ற ெபயB� அநாகSக நிைலக& தா� உலெக:கிP� வள�)சி 
ஆகி� ெகா01 வ�கி�ற+ 
2.மனிதI�	 மனித� ெகா�� 	வி%+ ரசி�	� த�ைமதா� வள�கி�ற+. 

இைத3 ேபா�ற நிைலகளிலி��+ நா� வி1பட ேவ01மா இ�ைலயா…? 



 

ஐ+, எf), ம+திர)தி2 உEெபா�� எ2ன…? 
  

ப�ச (த அமில% த%+வ� ெகா01 ஜAவ பி�ப சSர� ெப@றி1� “ஜAவ� எ�ற 
உயிரா%ம ச�தி” jல ச�தியாக வள�)சி ெப@�3 “ேபர�&” ச�தியி� கல�திட 
ேவ01�. 



ேபர�& ச�தியாக ஆகிட சிவ ச�தி கல3பாக) ச�திகைள ஈ�%+) ெசய� 
ெகா0;��	� (மியி� ெதாட�பி� 
1.ஜAவ� ெகா0ேட நா� சகல ச�திகைள>� ஈ�%+ 
2.ெம5 ஞான ச�தியி� வள�3பாக வள�)சி3ப1%தி� ெகா&ள F;>�. 

`Hசமமாக ஈ�3பி� ெதாடB� வள�)சி அைட�+ ெகா0;��	� (மிைய3 
ேபாலேவ 
1.நாF� ந� எ0ண வP� ெகா0ட Xவாச ஈ�3பினா� 
2.ந� சSர%திேலேய அைன%+) ச�திக�� ெப@� 
3.மனதி� திற� எ�ற “ைவ3பா@ற�” ெப@றிடலா�. 
(ைவ3பா@ற� எ�றா� நா� எ0ணிய ேநர%தி� எ0ணியப; ெசய�ப1%+� 
த�ைம) 

உயிரா�ம ச�திைய) `^�தி��	� ப�ச (த சSர ச�தி… ஓ� Fகமாக) 
ேசமி%+� ெகா0;1� ச�திேய “மேனா ச�தி…!” 

சSர பி�ப%தி� ஐ�+ இட:களி� பரவி� கிட�	� அ�த) ச�திகைள 
ஆ@ற�மி	 ஓ�மி%த வழி வைககளி� ெசயேல நா� காH1� இ�த% 
தியான%தி� jலமாக) சி%தி�	�. 

ப�ச (த:கைள – “நமசிவாய” (சிவமய�) த%+வமாக� காHட3பHடதி� 
ெசயைலேய மா@� நிைல�	� ெகா01 ெச�� விHடா�க&. அ�த) ெசயைல 
நA�கிவிH1… 
1.ப�ச (த ஆ@ற� ச�திைய வ Aர%தி� விைள�த சா�தமாக உயி� ச�தி�	& 
கல�+ 
2.”ஈKவர ேஜாதி” எ�ற Xய3பிரகாச ேஜாதியாக நிைலைய3 ெப@றிடலா�. 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
இைத3 ப;�	� அைனவ�� கட�த கால%ைத நிைனவி� ைவ�காம� “நிக^ 
கால%தி�… நா� எ_வா� இ��க ேவ01�..? எ�� எ0V:க&. 

எதி�கால%தி� நிைலைய உ�வா�	:க&. 

நிக^ காலமான இ��… 
1.அ�த மகBஷிகளி� அ�& உண�"க& ெபற ேவ01� எ�� 
2.“நிக^)சி காலமாக” இைத நிக^ காலமாக ஒ_ெவா�வ�� ைவ%+� 



ெகா&�:க&. 
3.அ3ெபாQ+… எதி� கால%தி� பிறவியி�லா நிைல எ�ற நிைலைய அைடய 
“இ�ைறய நிக^ காலேம..” வழியாக அைமகி�ற+. 

எதி�கால%ைத இ_வா� நி�ணயி3ேபா�. 

ேவதைன எ�ற உண�ைவ இ�த நிக^ கால%தி� உ�வா�கிவிHடா� 
ேவதைனயி� த�ைம ெகா01 எதி� கால%தி� அ+ தா� 
ெசய�ப1%+கி�ற+. ேவதைன3ப1� நிைல�	%தா� அைழ%+) ெச�P�. 
ஆகேவ, 
1.கட�த கால%ைத மற�+ 
2.நா� நிக^ கால%ைத) சீராக ைவ%+ 
3.எதி�கால%தி� உண�ைவ உ�வா�	ேவா�. 
4.மகBஷிகளி� அ�& ச�திகைள அைனவ��	� கிைட�க) ெச5ேவா�. 
5.அ�& ஞான%+ட� திக^ேவா�… அ�& உண�"ட� வா^ேவா�. 
6.இ�த உலைகேய… “ஒளி மயமா�	ேவா�”. 

இ�த உண�வி� த�ைம நா� எ1%+ வள�%+� ெகா0டா� நA:க& வி1� 
j)சைலக& இ:ேக பரவ3 பரவ ஒ_ெவா� மனிதI� ெதளிவா	� நிைல 
வ��. 

அ�ஞான வா^�ைகயிலி��+ வி1ப1வ�. வி�ஞான வா^�ைகயி� 
+�ப:களிலி��+ வி1ப1வ�. உண�வி� த�ைம பிறவியி�லா நிைல 
அைடவ�. 

இ�த உ�தி ெகா01 இ�த வா^�ைகயி� பயண%ைத நா� ேம@ெகா&ேவா�. 
	� வழியி� ெச�ேவா�. அ�& வழி ெச�ேவா�. அ�& வழி வா^�ைக 
வா^ேவா�. 

ஒ_ெவா�வ�� அ�& ஞான%ைத ம@றவ�க��	 எ1%+) ெசா�P:க&. 
ஒ_ெவா� உடலிP� “ஒளி ெப�� உண�ைவ… ஈசனாக…” உ�வா�	:க&. 

ஒ_ெவா�வ��	� இ�த% +ணி" ேவ01�. 

ம@றவ�க& இழி%+3 ேபX� உண�"கைள� க01 பணி�திட ேவ0டா�. 
1.அவ�க& அறியா+ இ�&களிலி��+ மீ0;ட ேவ01� எ�ற உண�விைன 



வP3ப1%+:க&. 
2.அவ�கைள ெம5 வழியி� அைழ%+) ெச�P:க&. 
3.அவ�க& ெம5 உண�"க& ெபற ேவ01� எ�ற உண�ைவ உ:க��	& 
வள�%+� ெகா&�:க&. 

மாறாக அவ�களி� உண�ைவ உ:க��	& வள�%+விட ேவ0டா� (இ+ 
F�கியமான+). 

இ�த மனித உடலி� வா^�ைகயி� நிைலகளி� மகBஷிகளி� அ�& 
வHட%தி� எ��ேம நிர�தரமாக நா� வா^�திட ேவ01�. 



 



 

அகJதிய0 gக0+த “வியாழ2 ேகா� ச�தியி2 "�கிய),வ%…” 
  

ஆ@றி� ஆழ� ெதBயாம� கட�+ ெச��விட எ0Vபவ� ெசய� ேபா� 
இ�லாம� இலHசிய ேநா�கி� “விழி3பாக இ�…!” 

பா�ெவளி ம0டல%தி� ச�திகைள ஈ�%+ வP� ெகா01 பா�ெவளி) 
`Hசம%தி� (திைய அறி�+ ெகா&�� F� 
1.மாமகBஷிகளி� அ�ளாசி ெப�வ+… 
2.ச�தியி� வPைவ வPவா�கி� ெகா&வ+… 
3.4வியி� கா�த நA� ச�திைய ஈ�%+) ெசய� ெகா&வ+ எ�ற 
4.அ�த3 பாட%ைத3 ப;… ப;… ப;… எ�� ெசா�னெத�லா� 
5.இ�த3 ப; தா�… இ�த வழி தா�…! எ�� அறி�+ ெகா&�தP�… 
6.நA� ச�திைய ெவ�� காH;ேன�… அதIட� ஒ�றி>� காH;ேன�..! எ�ற 
அக%தியB� U@� தா�. 

இதIைடய `Hசம� 4Bகிறதா…? 



நா� வாQ� இ�த3 (மி% தாயி� ெதாட�பி� ச�தி ெப@� வP� ெகா01 
மனிதனாக வள��த ெசயP�	 அ�� தாயி� பா� அ��தினா5. 

இ�� சSர வPவி� வ ABய%தி� ம0டல:களி� Xழ@சியிைன (வி0Vலக�) 
அறி>� ெசயP�	… எ0ண வPவி� ேந� ேகாH;� அறி�+ ெகா&�� 
ெசயP�	 
1.(மி%தா5 4வி கா�த நA� பாைல அFதா�கி அளி%திட� கா%+� 
ெகா0;��கி�றா&. 
2.வள�%+ வP� ெகா01 Xய3பிரகாச தனி) ச�தி) Xழ� ம0டலமாக 
ஆ�கி1� உ:க& ெசயP�	 நாI� ஊH;விHேட�…! 

அக%திய� Uறிய அ�த) `Hசம3 ெபா�ைள� U�கி�ேற�. 

1.ந� `Bய� 	1�ப%தி� Xழ�� ஓ1� ேகாள:களி� “	�” எ�� சிற3பி%த 
வியாழ� ேகா& 
2.ஆதிச�தியி� நA� ச�தி அமில Fலாைம% த� ச�தி�	 வP� ெகா0ட 
ெசயலி� இரகசிய� 
3.த� ஈ�3பி� Xழ� வHட%தி� ெந�:கி வ�� அ%தைன வள�� Xழ� 
ச�திகைள>� த�I& ஐ�கிய3ப1%தி� ெகா01 
4.அ�த) ச�திைய% த�I& ஒ�ற) ெச5+… த� வPைவ வPவா�கி… வ ABய� 
ெகா0ேட Xழ�� ஓ;1� ெசயலி�… 
5.அ�த வியாழ� ேகா& அைலைய ஈ�%தி1� ப�	வ%ைத ஞான) ெச�வ:க& 
ெபற3 பழகி� ெகா&�:க&. 

ஏென�றா� அக%திய மாமகBஷி அ�த� ேகாளி� அைலைய% த� வ ABய 
அமில ஈ�3ைப� ெகா01 த� அமில வ ABய FலாFட� ஒ�ற) ெச5+ த� 
ச�திையேய வP� ெகா0டதா�கி� ெகா0டா�. 

+�வ நHச%திர� ச3தBஷி ம0டல� எ�ற தனி%+வமான ம0டல:களாக) 
ெசய� ெகா0ட ெசயP�	 “ெஜப%தி� ேவக�…” எ�� ெசா�லிய ெசா� 
நாத%தி� 	ண%ைத உண��+ ெசய�பட ேவ01�. 

அைல வ Aசா�கட� எ�ற பா�ெவளி `Hசம%தி� இ3ப;% தன�ெகன ஓ� Xய 
அைம34 ம0டல%ைத உ��ெகா&�� ெசயலி� கதி�	 ஒ_ெவா�வ�� 
வள�த� ேவ01�. 



த� உயிரா%ம ச�தியி� வPவி@	 வP� ெகா0;1� ெஜப நிைலயி� 
1.ஓ�Fக3ப1%த3பHட எ0ண அ�4… 
2.பிர�மா0டமாக3 பைட3பி� பைட3பாக எ5தி 
3.(தியி� உ�வா�க3ப1� த� ஒளி கா�த வHட%தி@	& “ஒளி தAப�…” 
ஏ@ற3பட ேவ01�. 

 

தாைய மகிழ7 ெசDதா� ேபரான+த நிைலைய நா% ெபற "#$% 
  

நா� ேவதைனயான உண�"கைள Yக��தா� ேவதைனயி� ெசயலாகேவ உயி� 
எ�ைன) ெசயலா�	கி�ற+. ேவதைனயான உண�"கைள Yகர3ப1� ெபாQ+ 
எ� உயிரான ஈச� உடலான சிவேலாக%ைத உ�வா�	கி�ற+. 



சிவேலாக%ைத உ�வா�	� F� இ�திரேலாகமாக மா@�கி�ற+ அ�த 
உண�வி� இய�கமாக ந�ைம இய�	கி�ற+. 

ஆகேவ ந� வா^�ைகயி� எ%தைகய உண�ைவ நா� Yகர ேவ01�…? 
1.அ�ைனயி� அ�& ெபற ேவ01� 
2.நா� பா�3பைவ நல� ெபற ேவ01� நா� பா�3ேபா� அைனவ�� நல� 
ெபற ேவ01� 
3.எ� ெசய� அைன%+� அைனவ�� மகிQ� ெசய� ெபற ேவ01� 
4.அ�த அ�& வழியி� இ�ைள அக@றி1� அ�& ஒளி ெபற ேவ01� 
5.அைனவ�� அ�& வா^�ைக ெபற ேவ01� எ�ற இ�த உண�விைன நா� 
Yக�த� ேவ01� 

இைவ அைன%+� எவரா� உண��ேதா�…? 

தா5 த�ைத உயிேர கட"& ஆன+…! 
1.ந�ைம மனிதனாக உ�வா�கிய+ அவ�க& தா� 
2.ந�ைம% ெத5வமாக� கா%த+� அ�ைன தா� 
3.வா^�ைகயி� நா� ந�லவனாக ேவ01ெம�� நம�	 உபேதசி%த+� 
அ�ைன தா�. 

ஆகேவ அ�ைன�	 நா� ெச5ய ேவ0;ய ேசைவ எ�ன…? 

உதாரணமாக தAைம எ�ற உண�ைவ நா� எ0ணினா� தAைம ெச5>� 
ஆ�மாவாக ந� ஆ�மா மாறிவி1கி�ற+. 

அ�ைனயா� உ�வா�க3பHட இ�த உடலி� தAைமயி� ெசயைல) 
ெசய�ப1%+� ேபா+ அைத% தா5 பா��க3ப1� ெபாQ+ 
ேவதைன3ப1கி�ற+. 

ஆகேவ தAைம உ�வாகாதப;… 
1.அ�ைனயி� அ�ளா� ந�ல அறிவி� ஒளிைய நம�	& ெப@� 
2.அ�ைனயா� உ�வா�க3பHட இ�த உடலி� “தA:	 விைளயா+” 
3.அ�& ஒளியி� உண�ைவ நம�	& வள�%+… அ�ைனைய மகிழ) ெச5வேத 
அ�ைன�	) ெச5>� ேசைவ. 



அ�ைனயி� அ�& ெபற ேவ01� எ�றா� தாைய மகிழ) ெச5>� த�ைம 
ெபற ேவ01�. 

தாைய மகிQ� ெசயலாக) ெச5தா� 
1.அ�ைனயி� ஆன�த� நம�	& ேபரான�த நிைலைய ஊH1� நிைல 
ெப�கி�ற+ 
2.ஆகேவ வா^வி� உண�� உண�ைவ ந� ஒளியி� உண�வாக நா� ெபற 
ேவ01�. 

அ�ைன த�ைதயி� அ�ளா� அ�& ஒளி ெப@� இ�த வா^�ைகயி� 
இ�ைள அக@றி1� அ�& ஞான� ெப@�3 ேபெராளி என ஆேவா�. 

மகBஷிகளி� அ�& ஒளி ெப@� எ�ைன அறியா+ வ�� இ�ைள நA�கி 
1.எ��� ேபெராளி ெப�� அ�& உண�ைவ என�	& ெப�ேவ� 
2.அ�& ஞான� ெப�ேவ� அ�& வா^�ைக வா^ேவ� 
3.	� அ�ளா� அ�த அ�& ஞான%ைத3 ெப�ேவ�… அக0ட அ0ட%ைத>� 
அறிேவ� 
4.அ�& ஞான%ைத எ�I& வள�3ேப�. 
5.ேபர�& ெப�ேவ�… இ�ைள அக@றி1� ந�ைச ெவ�றி1� அ�& 
ஒளிைய) ேச�3ேப�… 
6.அ�& வா^�ைக வா^ேவ�… எ��� ஏகா�த� எ�ற நிைலைய3 ெப�ேவ� 
7.அ�ைனயி� அ�ளா� ேபB�ப ஒளி எ�ற உண�விைன என�	& 
வள�3ேப� 
8.அ�ைன அ�ளா� அ�& ஒளி எ�ற உண�விைன என�	& ெப�ேவ�… 
அ�ளான�த� ெப�ேவ�. 



 

மனித<�� ேநாD வ�வ,… ச+த0�ப)தா� தா2…! 
  

உடP�	& ஒ� ேவதைனயாகி விHடா� எ�மா… எ3பா… எ�� ெசா�ேவா�. 
ஆனா� ந�ல நிைலக& இ��	� ெபாQ+ “ச�பாB�க ேவ01�…” எ�� 
எ0Vேவா�. அ+ தைட3பHடா� ேவதைன எ�ற உண�"க& வ�+ 
வி1கி�ற+. 

ேவதைன எ�ற உண�" உடலி� விைளய3ப1� ெபாQ+ ேவதைனைய 
உ�வா�	� அV�களாக உ�வாகி வி1கி�ற+. அ+ உ�வான பி� அ�மா… 
அ3பா… எ�� ேவதைன3ப1கி�ேறா�. 

ச�பாB�க ேவ01� எ�ற நிைலயி� ெதாழி� நிமி%த� ெச�றாP� 
ஆைசயி� நிைலக& ெகா01 த� ைபய� சீராக அவ� ெசய�பட ேவ01� 
எ�� எ0Vேவா�. அ�ல+ 	ழ�ைத இ�ைல எ�றாP� ேவதைன3பH1� 
ெகா0;��	� ெபாQ+… 
1.ெதாழி� ெச5>� இட%திேல த�னிட� ேவைல ெச5>� ஒ�வ� ஏதாவ+ 



அவ� ெச5தா� எ�றா� 
2.ெவ�3பாகி… ஏ�டா…… இ3ப;) ெச5கி�றா5…? எ�ற ேவகமாக3 ேபXேவா�. 
3.ெவ�3ைப% தா� அவனிட� உ�வா�க F;>�. 

Fதலாளி ேவதைன3ப1கி�றா� நா� உதவி ெச5ய ேவ01� எ�� அவI� 
எ0Vகி�றா�. 

ஆனா� Fதலாளி ேசா�வைட�+… ெசய�க& 	ைற�த நிைலயி� ந�ைம 
ெச5ய ேவ01� எ�ற ஏ�க%தி� இ��கி�றா�. அேத சமய%தி� 
ேவதைன>ட� இ��க3ப1� ெபாQ+… தா� எ0ணியைத ேவைல ெச5பவ� 
ெசயலா�கவி�ைல எ�� ெவ�3பான நிைலயி� ெசா�ல3ப1� ெபாQ+ 
த�ைன அறியாம� “அவI�	&��…” ெவ�34 அதிகB�கிற+. 

பாP�	& பாதாைம3 ேபாHடாP�… இனி3ைப3 ேபாHடாP�… அத@	3 பி� 
விஷ%ைத3 ேபாH1விHடா� பாதாமி@	) ச�தி இ�லாம� ேபா5 வி1கிற+. 
	;3ேபாைர மய:க ைவ�க%தா� ெச5>�. 

அைத3 ேபா�� ந�ல 	ண:க& இ:ேக இ�3பிI� ெவ�34 எ�ற 
உண�"க& அதிகB�	� ெபாQ+ ந�ல+ ம;�+ வி1கி�ற+. 
1.மீ01� த� நிைனவா@ற� ெகா01 க1ைமயாக) ெசா�ல3ப1� ெபாQ+ 
அவ� ேவதைன உண�"கைள Yகர% ெதாட:	கி�றா�. 
2.Fதலாளி�	� ெதாழிலாளி�	� பைகைமகைள ஊH; வி1கி�ற+. 

இதிலி��+ நா� எ3ெபாQ+ மீ&வ+…? ெசயி� ெதாட� ேபா�� ஒ�றிலி��+ 
ஒ�� ெதாட��+ வ�கி�ற+. 
1.ேவதைன ேவதைன எ�� எ1%தா� “ேக�ச�” 
2.ேவதைன ெவ�34 எ�� வர3ப1� ெபாQ+ ந�ல 	ண:கைள� ெகா�P� 
“;.பி.” 
3.ேவதைன ெவ�34 எ�ற நிைலக& ந�ல Xவாச%தி@	& இைண�தா� 
“ஆK%மா” 
4.அ�த அV�களி� த�ைம ெப��கி அதனி� மல%ைத� UH1� ேபா+ நா� 
Xவாசி�	� நிைலயி� அைட34… “j)X% திணற�” 
5.ேவதைன>� சலி34� ச�சலF� எ1�	� ெபாQ+ ந� இர%த நாள:களி� 
கல�+ “உ34) ச%+” அதிகB�கி�ற+. 
6.அ�த உ34) ச%+க& இர%த%தி� உைறய3ப1� ெபாQ+ இர%த%தி� ேவக% 
+;34 U; “இர%த� ெகாதி3பாகி�ற+” 



7.இர%த:க& சீராக) ெச�லாதப; அQ%த%தி� த�ைம U;… நக��+ ெச�P� 
ேபா+ ம@ற உ�34க& ேவகமாக% தன�	& ஈ��	� ச�தி வர3ப1� ேபா+ 
அ+ F;யாத த�ைம வ�� ெபாQ+ திணற� “மய�க�…” 
8.இ3ப; மகி^)சி எ�ற உண�வி� த�ைம இழ�க3ப1� ெபாQ+ ெநகH;_ 
பாசிH;_ (+/-) – எதி�மைறயான விைள"க& வ�+ வி1கிற+. 

பாலி� ெவ0ெண5 எ�ற ச%+ இ��தாP� பா� பி�%+ விHடா� அதனி� 
ெசய� இழ�க3ப1கி�ற+… ெவ0ெணைய எ1�க F;>மா…? F;யா+. 

இைத3 ேபா�� தா� நம�	& இ��	� இர%த:களி� ந�ல 	ண%தி� 
த�ைமைய3 பிB%+ வி1கி�ற+… ந�ல 	ண:க& ம;�+ வி1கி�ற+. 

இைத3 ேபா�ற நிைலக& உ�வாகாதப; ந� உடைல நா� எ3ப;3 ப0ப1%த 
ேவ01�…? 
1.ந� உடலி� இ��க�U;ய எ�லா அV�க�� 
2.அ�த% +�வ நHச%திர%தி� அ�& ச�தி ெபற ேவ01� எ�� ஏ:கி3 
ெபற) ெச5த� ேவ01�. 

ஆறாவ+ அறி" ெகா0டவ� பிர�மாைவ) சிைற3பி;%தா�. ந�லதாக நா� 
தா� மா@ற ேவ01�. எ3ப;…? 

இய@ைக… ச�த�3ப�… 
1.நா� Yக�வைத எ�லா� நம+ உயி� பிர�மமாக உ�வா�	கி�ற+. 
2.தAைமைய ெவ�ற அ�& ஞானிகளி� உண�"கைள நா� Yக��தா� அதனி� 
உண�ைவ நம�	& உயி� உ�வா�கிவி1�. 
3.சி�தி�	� திறI� ந�ைம அறியா+ வ�� ேநா5கைள அக@�� அ�& 
ச�தி>� நா� ெப�கி�ேறா�. 
4.அகKதிய� த� வா^�ைகயி� ச�த�3ப%தா� Yக��த ந�சிைன அட�	� 
நிைலயாக அவ� எ_வா� ெப@றாேனா… 
5.அ�& ஒளி எ�ற உண�ைவ இைண%+ ஒளி ெப�� அV�களாக விைள�+ 
உயி�ட� ஒ�றி ஒளியி� சSர� எ3ப;3 ெப@றாேனா… 
6.அேத ேபா�� நம+ வா^�ைகயி� அைத3 ெப�த� ேவ01�. 



 

அகJதிய2 ெப?ற “கன ந��2 ச�தி” 
  

எ0ண ஓHட கதிைய>� நAேராHட) ச�தியி� ெசயைல>� ஒ��ப1%தி அத� 
உHெபா�ைள ெவளி�காH; எ0ண%திI& சி�தி�	� க�3ெபா�& 
த%+வ%தினா� எ0ண%தி� வழி) ெசய� நA� ச�தி ெப�� ஆர�ப Fைற 
ஞான வழியைம%தவ� தா� “அகKதிய மாமகBஷி…!” 



1.வான%தி� கன பBமாண� ெகா0ட நA� ச�தி… இ; மி�ன� ஒ� 4றF� 
2.ம�4ற� ஆகாய%தி� சB பாதி இ��	� ேகா&கைள>� வி0மீ�கைள>� 
காH; 
3.எ0ண ஓHட கதியி� த%+வ%ைத எ0ணி எ1�க ைவ%த அ�த அகKதிய 
மாமகBஷி தா� 
4.நA� ச�திைய (ஜAவ�) ெவ�றதாக"�… பி� அதI&ேள தா� ஒ�றியதாக"� 
Uற3பH1&ள+. 
5.அகKதிய� ஜAவ ச�திைய3 ெப@ற+ மிக மிக F�கியமான+…! 

அதாவ+ சSரமாகிய திடF� அ�த% திட%தி@	& உ&ள நA�) ச�தி>� நABI& 
இ��த ெபாQ+ நAேரா1 நA� ேச��+ ஒ�நிைல3ப1%திட 
1.த� திட) சSர நிைல அV�க& அைன%ைத>ேம 
2.நAேராHட நA� ச�தியி� ேலசான த�ைம ேபா� நAேராHட) ச�தியி� கதிையேய 
த�I& அட�கி 
3.நA� ேம� உலவ… நA� ேம� அம�� ெசயலி�… ஓ� `Hசம� Uற3பHட+. 

எ0ண ஓHட) ெசய� ச�தியா	� `Hசம%ைத… அதI& ஏ@ப1%த3ப1� 
பதி"… அ�ல+ ஈ��க3ப1� ெசய� அைன%ைத>�… 
1.ஒ�மி%த க�%தி� விைள)ச�களாக (மக`லாக) உ�வா�கி1� நிைலயாக 
2.யா� ெசா�P� தியான%தி� வழி% ெதாட� ெகா01 
3.அ�த எ0ண ஓHட%தி� கதிையேய ந@கதியாக ஆ�	�… 
4.உயBய ஞான� ெப�� Fைறகளாக வழியைம%+� ெகா&ள ேவ01�. 

கா@றி� நAேர இளநAராகி… அதI& உ&ள விஷ அமில ச�திேய ேத:கா5�	& 
எ0ைணயாக இ��	� 
1.“மைற�+&ள அ�த% ெதாட�ைப அறி�+…” 
2.அைத>� பயIற வழி3ப1%தி� ெகா&�� ெசயேல ஞான� எ�பதா	�..! 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
இய@ைகயி� உ0ைமக& எ_வா� இய:	கி�ற+ எ�� அறி�+ 
ெகா&வத@காக 	�நாத� எ�ைம� காH;@	& அைழ%+) ெச�� பல 
அIபவ:கைள� ெகா1%தா�. 

ேமP�, பல இலHச� ஆ01க��	 F� வா^�த அகKதிய� எ3ப	தியி� 
எ�ெத�த இட:களி� அவ� உண�"க�� j)சைலக�� பதிவாகி>&ளேதா 
அ:ெக�லா� 	�நாத� அைழ%+) ெச�றா�. 



1.அவ� க01ண��த அக0ட அ0ட%தி� ேப�0ைமகைள அறிய) ெச5தா�. 
2.அவ� காH;ய வழியி� உ0ைமகைள அறிய F;�த+, உணர"� F;�த+. 

அறி�+ ெகா0ட பி� என�	& மH1� வள��தா� ேபா+மா..,? “நA:க��… 
அைத3 ெபற ேவ01� அ�லவா”. 

ஆகேவ, “எ�ேலாைர>�… அைத3 ெபற) ெச5…” எ�றா� 	�நாத�. 

ஆனா�. நA Xயநல� ெகா01 நா� வள�%+� ெகா0ேட�… “நா� ெபBய 
மகா�” நா� அைத) ெச5ேவ�… இைத) ெச5ேவ�… எ�� உன+ 
ெப�ைமைய� காH;னா� உன�	) சி�ைமேய வ��. 

ஒ_ெவா�வ�� ெப�ைம3ப1�ப; “அவ�கைள உய�%+�ப;..,” நA இைத3 
ெபற) ெச5தா� நA உய�கி�றா5.., அவ�கைள உய�%+கி�றா5. அ�த உய��த 
நிைலகைள நA Yக�கி�றா5. 

அவ�க�� உய�கி�றன�… அ3ெபாQ+ நA>� உய�கி�றா5… ஆக இைத%தா� 
நா� உ�ைன) ெச5ய) ெசா�கி�ேற�. 

நA இ%தைன>� க@�ண��தபி� எ�லா� ெச5த பி�… “நா� தா� 
இைதெய�லா� ெச5ேத�…” எ�ற “அக�” எ3ெபாQ+ உன�	% 
ேதா��கி�றேதா அ3ெபாQ+ உ0ைமைய அறி>� த�ைமயிைன 
இழ�கி�றா5. 

1.“ஒ�வ� உயர ேவ01�” எ�ற உண�விைன எ3ெபாQ+ நA ஊH1கி�றாேயா 
2.“அவ�க& உய��த நிைலக& ெபற ேவ01�” எ�� ஆைச3ப1கி�றாேயா 
3.அவ�கைள� ேகHக ைவ�கி�றாேயா… அ�த அ�& ஞான%ைத 
உ�வா�	கி�றாேயா… 
4.உ�வான அ�த உண�" “உ�ைன… வPவா�	�”. 

அேத சமய%தி� உ�ைன3 பா+கா%+� ெகா&ள"� அவ�கைள>� கா�	� 
நிைல வ�கி�ற+. 

ஆகேவ நA இைத எ_வா� ெச5ய3 ேபாகி�றா5..,? எ_வா� ெவளி3ப1%த3 
ேபாகி�றா5…? க1� தAைமக& எதி�%+% தா�	� உண�வி� உலகி� நA 
வா^கி�றா5. இதிலி��+ நA மீ�� மா��க� எ�ன…? 



இ3ப; அ;�க; என�	& வினா�கைள எQ3பி அ�த உ0ைமகைள உண�%தி 
அகKதியB� அ�ளா@ற�கைள3 ெப��ப; ெச5தா� மாமகBஷி ஈKவராய 
	�ேதவ�. 

 



 

கைடசி நிைலயி� இ2@ நா% இ��கி2ேறா% 
  

ந�ைம அறியா+ தவ�க& ஏ@பHடாP� அைத மா@றி அைம3பத@	% தா� 
யா� (ஞான	�) ெசா�P� இ�த% தியான3 பயி@சிேய. அைத ைவ%+ 
ந�லதாக மா@றி அைம%+� ெகா&�:க&. 
1.+�வ நHச%திர%+ட� அ:க%தினராக) ேச��+ விHடா� 



2.எ�த% தAைம>� உ:க��	& வராதப; அ_வ3ேபா+ /5ைம3ப1%த 
ேவ01�. 

ைகயிேல அQ�	3 பHடா� உடன;யாக� கQ"கி�ேறாமா இ�ைலயா…? 
+ணியி� அQ�	3பHடா� +ைவ�கி�ேறாமா இ�ைலயா…? வ AH;� /சி 
வ�தாP� அைத% /5ைம3ப1%+கி�ேறாமா இ�ைலயா…? 

ேந@�% தா� UH;ேன�. இ�� ம�ப;>� /சி வ�+ விHட+ எ�� 
ெசா�லி ம�ப;>� UHடாம� விH1வி1வ A�களா…? 

அ+ ேபா� தா� பிற�ைடய உண�"க& நம�	& (ஆ�மாவி�) 
அQ�	களாக) ேச��+ வி1கிற+. அைத% /5ைம3ப1%த% தா� ஒ_ெவா� 
நிமிடF� “ச�தி வா5�த ஆ>த%ைத” உ:க��	� ெகா1�கி�ேறா�. 

அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ேபர��� ேபெராளி>� நா:க& ெபற ேவ01� 
ஈKவரா எ�� எ0ணி எ1%+) X%த3ப1%தி3 பா�:க&. 
1.உயி�ட� ஒ�றிய அV�க& அைன%ைத>� ஒளியாக மா@றி� 
ெகா&�:க& 
2.பிறவி இ�லாத நிைல எ�I� அழியா ஒளி) சSர� ெபற இ�த) 
ச�த�3ப%ைத3 பய�ப1%தி� ெகா&�:க&. 
3. உ:கைள எ�லா� +�வ நHச%திர%+ட� இைண%+ விHேடா� 
4.அIதினF� தியான%தி� jல� அ�த) ச�திைய3 ெப��கி� ெகா&�:க&. 

F�தி எ�லா� ேவகமாக) ெசா�லி� ெகா0ேட ேபாேவ�. அ�%தமாகவி�ைல 
எ�� விH1 வி1வா�க&. இ3ெபாQ+ ெபா�ைமயாக நி�%தி நிதானமாக3 
பதி" ெச5கி�ேற�. 

ஏென�றா� சில விஷய:கைள ேநர;யாக) (PUBLIC) ெசா�னா� தவறான 
வழிக��	 அைத� ெகா01 ெச�� வி1கிறா�க& 
1.ஆனா� உ:க��	 அ�த உ0ைமக& கிைட�க"� ெச5ய ேவ01� 
2.தவறான எ0ண:களி� வ�ேவா��	 அைத� கிைட�காதப;>� ெச5ய 
ேவ01�. 

ஒ� தி�ட� எ�ன ெச5வா�…? 



நா� இ�னாைர3 பா�%+ வ�ேத�. அவ� மிக"� ந�லவ�. என�	 உதவி 
ெச5தா�. உ:கைள ப@றி3 ேபா@றி3 ேபசினா� எ�� எைதயாவ+ இர0ைட 
ந�மிட� ெசா�லிவிH1 அத� மைறவிேல தன�	 ேவ0;ய ெபா�ைள 
ந�மிடமி��+ அவ� வா:கி) ெச�� வி1வா� 
1.அதாவ+ ந�ைம ஏமா@றி விH1) ெச�வா� 
2.ஏமா@�வத@காக அ3ப;3 ேபXேவா� உ&ளா�க& 
3.ஒ_ெவா� காBய:களிP� ஏமா@றிய பழகியி��கி�றா�க&. 

ஆைகயினா� தா� உ:க��	 ஆதார3(�வமாக உய��த ச�திகைள� 
ெகா1�கி�ேறா�. தனி%த�ைம வா5�ததாகேவ இ3ெபாQ+ உபேதசி%+� 
ெகா01 வ�கி�ேறா�. 

இ+ ஒ_ெவா� நிமிடF� உ:க& சி�தைனகைள உய�வா�	�… ெதளிவா�	�. 
தAைமகைள அக@�� வ�லைம ெப�வ A�க&… ேபர�ைள உ:களா� ெப��க 
F;>�. அைன%+ உண�"க�� ஒளியாக மா��. 

கைடசி நிைலயி� நா� இ��கி�ேறா� வா^�ைகயி� ஒ_ெவா� நிைலயிP� 
தAைமக& வ�� ெபாQெத�லா� அைத மா@றி மா@றி மா@றி ஒளியாக� 
ெகா01 வர ேவ01� 

தAைமயிலி��+ த34� உண�"கைள எ1%+ எ1%+%தா� மி�க:க& 
மனிதனாக வ�கி�ற+. மனிதரான பி� ேகா;�கைர…! தAைமகைள ெவ�ற 
அகKதிய� +�வ நHச%திரமாக இ��� உ&ளா�. 

அைத எ1%+ ந� வா^�ைகயி� வ�� தAைமகைள அக@றி� ெகா0ேட 
வ�தா� உயி�ட� ஒ�றிய உண�வி� த�ைம ஒளியாக மா�கி�ற+. 
1.சி� பிைழக& வ�தாP� அ+ நம�	& வள��திடா+ 
2.+�வ நHச%திர%தி� உண�ைவ எ1%+) X%த3ப1%தி� ெகா&ள ேவ01�. 



 

க�;% க�),மாக� ேபணி� கா)தா� தா2 ஞான வி)தி2 மகe� 
காண "#$% 
  

உதாரணமாக க��4 பயிB1� ஒ� விவசாயி தா� ெப�� மக`ைல 
எ%த�ைம ெகா01 பா+கா3பாக3 ெப�வ+…? எ�பதிP� ந� உயிரா�ம 
ச�தியி� வள�)சி�	) “`%திர�…” உ&ள+. 



(மிைய3 ப0ப1%தி) ெச3பனிH1 உரமிH1� காலமறி�+ க��பி� வி%ைத3 
பயிB1� ெசயலி� க��4 வளர% ேதைவயான நAைர3 பா5)சி3 பா+கா3பாக 
அ�த வி%ைத வள�%தி1� ெதாட� ேவ01�. 

ேதைவயான நAைர விH1� க��4 வள��+ வ�� காலகHட%தி� “ேசாைகக&…” 
எ�ற க��பி� இன% த�ைமக& அக@ற3பH1% 
/5ைம3ப1%த3படாவிHடா� 
1.சி� உயிBன:க& அதI& வாச� ெச5+ க��பி� Xைவைய� 
ெக1%+வி1�. 
2.அதனா� ந�ல பல� ெபற F;யா+. 

நA� பா5)X� ெசயலிP� இய@ைகயாக அதி தAவிர மைழ நA� ெப5+ விHடா� 
அைவ நில%தி� த:கினா� க��பி� நA� ச�தி U; வி1�. Xைவ 
	ைற"ப1�. ஆகேவ ேத:கிய நAைர உடேன அக@ற ேவ01�. 

ப�	வ கால%தி� க��ைப அ�வைட ெச5யாம� நாHக& எ�ற கண�கி� 
ெதாட� நA01விHடா� அ�த� க��பி� Xைவ ச%+ ஈ��க3பH1 
1.க��பி� ( எ�ற ெதாட� வள�)சி ஆ�	� ெசயலி� 
2.ேவ0ேடா1த� எ�ற ெசா� நாம 	ண%தி@ெகா3ப 
3.அ�த� க��பி� Xைவ 	ண� நA:கி3 பலனி� மா@ற� ஏ@ப1�. 

மன� எ�ற வயைல3 ப�	வ3ப1%+� ஞானி… கைளகைள� கைள�+… த� 
ெசயலி� ஒQ�க� எ�ற பா%தியிH1… ந@ப04 எ�ற ெஜப நAைர3 பா5)சி… 
ஞான வி%தா� க��பிைன3 பயி� ெச5தி1� ப�	வ�… ஞான3 பயி� 
கா�க3பட ேவ01� எ�ற ெசயP�	 ஞான வி%ைத ஈ�%தி1� ெசயேல… 
விவசாயி க��பி� பயிைர� க0V� க�%+மாக3 ேபVகி�ற வழி Fைற 
ேபா� இ��திட� ேவ01�. 

ஞான3 பயி� வள�%தி1� மனதி� ேதைவய@ற கைளக& அக@ற3பH1 
ந�ெலாQ�க நA� எ�ற ெஜப� எ�ற ச�தி% ெதாடBனா� “ேந� ெச5ய3பட 
ேவ01�…!” 

அ3ப;) ெசய�ப1%தினா� பயி� தன�	% ேதைவயான ஆகார%ைத3 
(மியிலி��+ ெப@�) சைம%+ வள�வைத3 ேபா� நா� தியான%தி� jல� 
ஈ�%தி1� எ0ண ெஜப நAரா� ஞான3 பயி� ந�ெலாQ�க Fைற) ெசயP�	 
வள�)சி ெப@றி1�. 



உலேகாதய வா^�ைக Fைற எதி� ேமாத� எ�ற… க1� மைழ� கால� 
மி	�+ விHடாP� விவசாயி பயி� ெச5>� (மியி� மைழ நA� ேத:கி அ�த3 
பயி� அQகி3 ேபாகாம� நAைர நA�கிட F@பH1� ஓ� வழி அைம%+ 
ெவளிேய@�வ+ ேபா� 
1.உலேகாதய மைழ நA� ேத:கி 
2.ஞான3 பயி� வள�3பி� Fைறயி� மா�பா1 ஆகாதப; 
3.நா� XH;� காH1� தியான வழி% ெதாடB� அ�த% தAைமக& அைன%+� 
நA�க3 ெப@� 
4.ந�லா�க� ெப�� Fய@சியாக விவசாயி த� பயிைர� கா%தி1� ெசய� 
ேபா� அைம%திட� ேவ01�. 

சSர%தி� வ�+ ேமா+� எதி� அைல ேமாத� ஈ�3பி� ெசய� உடலிலி��+ 
கழி"க& நA�க3படா விHடா� எதி� ேமாத� 	ண% அமில% த�ைமக& 
சSர%தி� த:கி3 பிணியாக உடலி� மாறிவி1�. 

ஆக உயBய ஞான வள�3பி� பயைன3 ெப�வதிP� தட:க� ஏ@படாத 
ெசயP�	 எதி� ேமாத� 	ண:க& எ�லா� நA�க3பட ேவ01�. 

க��பி� கழி" எ�ற ேசாைகக& அட��+ வள��+ விHடா� அதI& வாச� 
ெச5>� சி� உயிBன:க& த�ைம ேபா� 
1.வா^�ைகயி� வ�� எதி� நிைலயான 	ண:க& ெசய�பH1 
2.அ�த) சி� உயிBன:களா� ேக1க& உ0டாகி� க��பி� பயி� இனிய 
	ண) Xைவைய நA:கி 4ளி3பி� Xைவைய3 ெப�வ+ ேபா� 
3.ஞான வள�)சியி� ெசயலி� ஆகாதப; “அதி தAவிர எ0ண வP எ�ற 
பா+கா34 அவசிய�…!” 
4.ஒ_ெவா�வ�� விவசாயி ேபா� ஞான3 பயிைர3 பா+கா%+� ெகா&வத� 
அவசிய%ைத உண�த� ேவ01�. 

அ�வைட ெச5த க��பிைன3 பா+கா3பான இட%தி� ைவ%+� க��பி� 
Xைவ 	ண%தி� உ0டா�க3ப1� ப�ெபா�&க& எ�ற ெசயP�	 F�ேப 
க1� மைழயா� அ�வைட ெச5ய3பHட பயி� நABI& j^கிவிHடா�… பயி� 
கா�க3படா விHடா� பலைன எ3ப;3 ெபற F;>�…? 

விவசாயியினா� கா�க F;யாம� ேபான பலைன… பா+கா3ப@ற ெசயலி� 
த�ைம ெகா01 ேகHபார@� நAB� j^கிவிHட பயிBைன… ஒ� வியாபாB 
ெபா���காக வி@பதி� ெசயலினா� விவசாயி எ�ன ெச5ய F;>�…? 



ஏென�றா� அ�த� க��பி� 4ளி3பி� Xைவைய ஒ_ெவா�வ�� 
Xைவ%தி1� ெபாQ+ தா� பயி� ெச5த நில%தி� பலைன 
1.ேசா�" எ�ற சலி34 எ�ற ச:கட அைல உ�+� ெசயலினா� 
2.த� Fய@சியி� பா+கா3ப@ற ெசயலினா� 
3.த� பயிைர% தாேன விைல ெகா1%+ வா:கி1� ெசய� நிக^"களி� 
ேவ;�ைககைள எ�னெவ�ேப�…? 

அதாவ+ ஞான3 பயி� யா��	 உBயேதா அவB� Fய@சி இ�ைமயினா�… 
உலேகாதய வா^�ைகயி� சி�கி� ெகா0டா� ஞான%தி� மக`ைல3 ெபற 
F;யா+. 

எ0ண� ெசா� ெசய� இ�த j�றி� ெசய� 	ண நிக^"களி� மா@ற�… 
எ0ண� ெகா01 ெசய�ப1வதா� மன� எ�� U�வெத�லா� மன 
எ0ண) ெசய� நிக^வா� “மனேம பைக…!” 

பைக எ�ற தனி%+வ� ஞான%தி� இ�ைல எ�ற ெசய� உ0ைம வா5�த+. 
எதி� ேமாத� பைக எ�ற 	ண:க& தா�கினாP� ஞானியி� ஈ�3பி� 
ெசயலி� உ0ைமயி� உயBய உய� ஞான எ0ண வP ெப@றி�3ேபா� 
அ�த3 பைக 	ண அமில% த�ைமக& த� ஞான%தி� ேமாதினாP� 
அைன%ைத>� அ+ +க&களா�கிவி1�. 

ஞான) ெச�வ:க& ெப@றி1� உய� ஞான வள�3பி� ெசயP�	 
1.எ�த வித எதி� ேமாத� 	ண:க�� தா�கிடாத வ0ண� 
2.ப�	வ3ப1%த3பH1) ெசய�ப1� நிக^வைன%+� 
3.மகBஷிகளி� அ�& ஒளி எ�ற எ0ண வP% ெதாடB� நிைல ெப@� 
நி�� வள�3பி� வள�3பா�கி 
4.ேபர0ட� ேகாள%ைதேய உ�வா�கி1� ெசய� ச�தி�	… ச�தியி� 
Fய@சி�	… “எ��� என+ ஆசிக&…!” 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
அIபவ:க& ெப�வத@காக கா1 மைல ேமெட�லா� அைழ%+) ெச�றா� 
	�நாத�. 

காH1�	& உ�ைன அைழ%+) ெச�ற+� உன�	& +�ப3ப1%+� 
உண�"க& ஏ� வ�கி�ற+…? எ�� ெதளி"ப1%தினா� 	�நாத�. 
1.நாI� இைத%தா� ெப@ேற� 



2.“+�ப%தி�தா�.., இ�ப%ைத� க0ேட�…” 
3.+�ப%திலி��+தா� இ�ப%ைத3 ெப�� அV�கைள நA உ�வா�	கி�றா5 
எ�றா�. 

நA:க& இ�த உபேதச:கைள� ேகH	�ெபாQ+� ப;�	� ெபாQ+� வ AH;� 
ச:கடெம�ேறா ெவ�3ெப�ேறா அத� ேம� நிைனவிைன) ெசP%திடா+ 
அ�& ஒளியி� உண�விைன நA:க& ெப�:க&. 

அ3ப;3 ெப@றா� +�ப%ைத நA�கி1� அ�& ஒளியி� உண�"கைள உ:க& 
உயி� “அ�த உயிரான ஈச�.., க�வாக உ�வா�கி” அ�& உண�விைன 
வள��க) ெச5>� இ)ச�தி ெப�கி�ற+. 

நA:க& அ�த) ச�தி ெபற ேவ01� எ�பத@காக%தா� இைத 
உண�%+கி�ேறா�. 

ஆகேவ உபேதச%ைத� ேகH	� ெபாQ+� ப;�	� ெபாQ+�.. 
1.எ� உட� நிைல சBயி�ைல… 
2.எ� மனேத சBயி�ைல… 
3.எ�னா� ஒ��� F;யவி�ைல… எ�ற எ0ண%ைத) ெசP%தாதA�க&. 

உபேதச வாயிலாக Yக�� உண�"க& உ:க��	& இ��	� +�ப%ைத3 
ேபா�	�. அ�த அ�& ச�தி நA:க& ெப�வ A�க&. 

அேத சமய%தி� இ3ெபாQ+ “கா� வலியாக இ�3பிI� சB.., உட� வலியாக 
இ�3பிI� சB.. அ�ல+ எ%தைகய ேநா5 ெகா0டவராக இ�3பிI� சB.. 
சிறி+ ேநர� இைத� U��+ பதிவா�	:க&. 

நம+ 	�நாத� காH;ய அ�& வழியி� அ�& ஞானிக& ெப@ற அ�த 
உண�ைவ Yக��+ உண�விைன யா� ெவளி3ப1%+கி�ேறா�. 

அ�த உண�"கைள உ�த) ெச5>�ேபா+ அதனி� நிைனவி� ஆ@ற� 
க0V�	 வ�+ ஞானிகளி� உண�"கைள Yக�� ச�த�3ப� ஏ@ப1கி�ற+. 

அத� வழி உ:க& உடலி� தAைமகைள நA�கி1� அ�& உண�"க& பட��+ 
அைத அட�கி1� நிைல வ�� ெபாQ+ அைத அட�கி1� அV�களாக 
உ:க��	& ெப�	�. 



இைத நA:க& எ�ேலா�� ெபற ேவ01� எ�� தா� மணி�கண�கி� 
ெசய�ப1%தி� ெகா01&ேளா�. 

உ:க��	& அ�த ஆ@ற�மி�க ச�திகைள Yகர) ெச5ய"� அV�களாக 
உ�3ெபற) ெச5ய"� இ�த) ச�த�3ப%ைத ஏ@ப1%+கி�ேறா�. 
+�ப%திலி��+ மீH;� ெகா&�� ஆ@ற�க& உ:களிேல ெப�	�. 

+�ப%திலி��+ மீH;ய உண�"க& உ:களிடமி��+ j)சைலகளாக 
ெவளி3ப1� ெபாQ+ ம@றவ�க��	� ந�ல உண�வாக3 பட��. அைத) 
Xவாசி�	� ெபாQ+ +�ப%திலி��+ அவ�க�� வி1ப1வ�. 

அறியாம� வ�� +�ப:களிலி��+ மீH;� ெகா&�� ச�திகைள 
ஒ_ெவா�வ�� ெப�� நிைல�	%தா� “எQ%தறி" இ�லாத அ�கால:களி�… 
ஆலய:கைள� கH;னா�க& ஞானிக&”. 

ஆனா� இ�� சா:கிய சாKதிரமாக “யாேரா ெச5வா�..” எ�ற நிைலயி� தா� 
எ0ணி� ெகா01&ளா�க&. 

1.நா� எ0ணியைத உயி� உ�வா�	கி�ற+… ந� உடலாக மா@�கி�ற+ 
2.உடP�	& உ�வான அைன%ைத>� ந� உயிேர 	�வாக நி�� 
இய�	கி�ற+ 
3.இ+ தா� ஞானிக& நம�	� காH;ய சாKதிர:க&. 

+�ப� வ�� ெபாQ+ “இ3ப; ஆகி�றேத… இ3ப; ஆகிவிHடேத…” எ�பைத 
எ0ணாம� அ�த) சமய%தி� “அதிலி��+ வி1ப1� உண�ைவ3 ெபற 
ேவ01�” எ�� இ)ைச3பHடா� +�ப:க& நA:கி அ:ேக மகி^)சி நி)சய� 
உ�வா	�. 
1.எ0ணியைத… எ0ணியவா� நட%தி% த�� “நாயக�… ந� உயி� தா�…” 
2.ந� உயி� அைத உ�வா�கி� ெகா1�	�. 



 



 

ம+திர ஒலிக���� எ2@ேம நா% சி�க� Tடா, 
  

சாமி�	 ச�தி ஏ@�கிேற�…! எ�� ெசா�லி� ேகாவிலிேல யாக� ெச5>� 
ெபாQ+ அதிேல 4டைவகைள3 ேபா1வா�க&… பHடாைடகைள3 ேபா1வா�க&… 
உண"3 ெபா�&கைள எ�லா� ேபா1வா�க&. பல வாசைன3 ெபா�Hகைள>� 
ேபாH13 ெபாX�கி 4ைகைய எQ34வா�க&. ேபா1� ேபா+ ம�திர:கைள) 
ெசா�லி� ெகா0ேட இ�3பா�க&. 

அைத எ�லா� 
1.நா� க0களி� உ@�3 பா�%+� ெகா0;��கி�ேறா�… அைத நா� 
Xவாசி�கி�ேறா� 
2.அ�த வாசைன>ட� ேச�%+ ம�திர ஒலிக�� ந� ெசவிகளிேல ப1கி�ற+ 
3.ெசவி… அ�த ம�திர ஒலிகைள� கவ�கி�ற+… 
4.உயிBேல ப1கி�ற+… உண�)சிக& கவர3ப1கி�ற+ 
5.இ3ப;3பHட உண�"க& ஆனபி� இத@	3 ெபய� “வசிய�” 



5.நா� எ0ணி எ1�க�U;ய எ0ண:க& அத�வண… 
6.அதாவ+ ந� எ0ண:கைள மா@றி… அவ�க& ெச5வைத நம�	& ஏ@றி 
ந�ைம வசிய3ப1%+கி�றா�க&. 

4B�+ ெகா0g�க& அ�லவா…! 

யாக%தி� எ�ென�ன ெசா�னா�கேளா அ+ எ�லா� பதிவாகி வி1கி�ற+… 
உடலிேல ேச��+ வி1கி�ற+. மீ01� இைதேய எ0ணி எ1%+ நா� 
அ�)சைன அபிேஷக� எ�� ம�திர%ைத) ெசா�லி� ெகா0ேட இ�3ேபா�. 

அ�த) சாமி நம�	) ெச5>� எ�ற எ0ண%தி� தா� ேபாகி�ேறா�. 
1.ேகாவிலிேல சாமி�	 ச�தி ஏ@�வதாக அவ�க& ெசா�வா�க& 
2.ஆனா� யா��	) ச�தி ஏ@�கிறா�க& எ�றா� உ:க��	% தா� 
ஏ@�கிறா�க&. 

அ�)சைன ெச5தா� இ�த) சாமி நம�	 எ�லா� ெச5>�. வா^�ைகயி� 
ெரா�ப� க;னமாகிவிHடா�… யாக%ைத) ெச5தா� சாமி நம�	) ெச5>�…! 
எ�� இ3ப;%தா� ஆலய%தி@	 நா� ெச�� ெகா0;��கி�ேறா�. 

வசிய� எ�லா� ெச5த பி@பா1 இ�த வா^�ைகயி� F;வி� இற�த பி� 
எ�ன ெச5வா�க&…? ம�திர%ைத) ெசா�லி அதி� எ�ென�ன ெபா�&கைள% 
தAயிேல ேபாH1� க��கினா�கேளா… இைதேய 4ைக jHட%தி� jல� அேத 
ம�திர%ைத) ெசா�னா� (இற�தவ� ெசா�ன) அ�த3 ப�தி ெகா0ட 
ஆ�மா�க& ம�திர� ெசா�ேவா��	� ைகவ�யமாகி வி1வா�க&. 

அ�கால%தி� அரச�க& ெச5த Fைறக& இ+. 

அரச� இைத எ1%+� ெகா0ட பி@பா1 பல பிB"களாக3 பிB�க3பH1 
உ:க& உண�ைவ… உ:க& உயிைர… எ3ப; எ�லா� ேவைல வா:க 
ேவ01ேமா… அைத அவ� ெச5வா�. இ�ைல எ�றா� அவ� உடP�	& 
ேபாகலா�. 

அைத ைவ%+3 பி�லி `னிய� ஏவ� எ�ற ேவைலக��	3 
பய�ப1%+வா�. சில க�%த�ைம உயிBேல பHடபி� அத@	% த	�த மாதிB 
ேவைல ெச5>�. இ+ எ�லா� ம�திரவாதிக& ெச5வ+… அைதேயதா� 
அரச�க& ெச5தா�க&. 



நா; எ�ற நிைலயி� அரசIட� பழக3ப1� ெபாQ+ அைத எ�லா� 
`BயIைடய கா�த ச�தி கவ��+ ைவ%+&ள+. இேத ேபா�� இ�ெனா� 
	H; அரச� ெச5தா� எ�றா� நா; சாKதிர%திேல ம�திர ஒலிகளாக எQதி 
ைவ3பா�. 

ம�திர%ைத) ெசா�னா� சாகா�கைலயாக இ�ெனா� உடP�	& அவ� U1 
விH1 U1 பா>� நிைலயாக அரச� ெச5வா�. அத@	0டான 
உண�"கைள% தா� பதி" ெச5கி�றா�க&. 

பி� அ�த நா;ைய எ1%+ வாசி3பா�க&. அதிேல ஒ� FHைடைய 
ைவ3பா�க&. வாசி%+ F;%த பி� FHைட�	& அ�த� க� இ��கா+. 
அ3ப; எ�றா� அ�த உடP�	& அவ� வ�+ விHடா�…! எ�� அ�%த�. 

அவ� வ�த பி@பா1… 
1.இவ� ெசா�ல�U;ய வா�	க& அைன%+� பலி�	�. 
2.நா;யி� எQதி இ��	�… அைத அவ� ெசா�லி� ெகா0ேட ேபாவா� 
3.இ�னா� Uட வ�ேத�… இ�த மாதிB வ�ேத�… இ3ப;ெய�லா� இ��த+… 
எ�� கட கட… எ�� ெசா�லி� ெகா0ேட ேபாவா�. 

இைத% தா� நா;% +;34 எ�� ெசா�வ+. நா; எ�றா� +;34�ெகா3ப 
உயி� ஆகி�ற+. 

அரச� அவ� வாQ� கால%தி� அ�த உடலி� Xக:கைள எ3ப; 
அIபவி%தாேனா அேத ேபா�� இ�த உடP�	& வ�+ இ:ேக இ�த மனித 
kப%தி� மீ01� அIபவி3பா�. இ+ சாகா�கைல. 

ஆனா� ஞானிக& காH;ய+ இ+ அ�ல. +�வ நHச%திர%தி� உண�"கைள 
உடலி� ெப��கி� ெகா0ேட வ�தா� அ+ ேவகா நிைல. 

ெந�3பிேல ஒ� மனித� 	தி%தா� உயி� ேவ	வதி�ைல ஆனா� உட� 
க�	கி�ற+. க�கிய உண�"ட� ெவளியிேல வ�� ேபா+ த� ந0ப� 
ேமேலா… அ�ல+ இ�ெனா� பாச� ெகா0டவ� ேமேலா… “இ�த உடைல 
விH13 ேபாகிேற�…” எ�ற ேவக உண�"ட� ெச�றா� ேபா+�. 



அ�த உடP�	& ெச��வி1�. பி� “ஐ5ய5ேயா… எBகி�றேத…!” எ�� 
ெசா�லி அ�த எB)ச� தா:காதப; ெந�3ைப ைவ%+ அவI� த@ெகாைல 
ெச5+ ெகா&வா�. இ+ எ�லா� சாகா�கைல. 

1.ஆகேவ ம�திர ஒலிகளிேல நா� எ��ேம சி�க� Uடா+ 
2.+�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளிைய3 ப@�ட� ப@றி 
3.உயிைர3 ேபா�ேற ந� உண�"கைள ஒளியாக மா@றி ேவகா நிைல ெபற 
ேவ01�. 

ஞானிக& நம�	� காH;ய+ அ+தா�…! 



 

சி)த2 ேபா��… சிவ2 ேபா�� 
  

(மியி� ஈ�3பி� பரவி3 பட��+ த� ெசயP�	 வ�� உயிரV�க& 
ஒ�றிலி��+ ஒ�றாக3 பBணாம வள�)சியாக வள�)சியி� Fதி�வி� பல 
நிைலக& ெப@�%தா� இய@ைகயி� கதியி� ெசய�ப1கி�றன. 



பைட3பி� வி%தான+ த� இன வள�3பி@	% த�ைன வள�)சி3ப1%தி� 
ெகா&�� கா%த� ெதாழிP�	 ம0ணி� ெதாட�பி� நAைர உ01.. ஒளிைய 
உ01.. கா@ைற>� உ01… ஓ�மி%த ஈ�3பி� ெசய� நிக^"க��	% 
த�ைனேய வள�)சி3ப1%தி� ெகா&கிற+. 

ஆகார%ைத உ01 வாQ� இ�த ஜAவ பி�ப) சSர%தி@	� அேத ேபா�ற 
ெசய� உ01. 

சிவ� உ�வ%தி� F%தைல `ல� எ�� காHட3பHடதி� F%ெதாடராக3 பல 
ெபா�&க& உ01. 
1.க0ட%தி� விஷ� – கQ%ைத) X@றி3 பா�4 எ�ப+ 
2.உயிரV�க& உதி%தி1� ெசய� அமில 	ண:களாக விஷ%தி� எதி� 
ேமாத� த�ைமகளாக 
3.பரெவளியி� உயிரV�களாக அைச�தி1� த�ைமகைள உண�%தேவ 
ஜAவI&ள பா�4. 

அ%தைகய இ�விைன) ெசய�க& இய@ைகயி� எ��ேம உ01. ஏென�றா� 
1.அைமதியாக% தவ^�தி1� கா@ேற 4யலாக"� எQகி�ற+. 
2.அைமதி காH1� நAேர ெகா�தளி3பாக"� காண3ப1கி�ற+. 
3.நி�� எB>� ெந�3ேப உர%+ எQ�+ தா0டவமா1கி�ற+. 

இ+ எ�லா� இய@ைகயி� கதியி� ெசயலி� இ� த�ைமக& எ�� 
Uற3பHடாP� “இர01� ஒ�� தா�…!” 

அைவக& ெசயP�� கால%தி� நிகQ� த�ைமக& ெகா0ேட உண�வாக 
அறி�+ ெகா&�� ப�	வ%தி� “ேஜாதி நிைலைய� காHடேவ..” சிவ� ைகயி� 
அ�கினி ைவ%+� காHட3பH1&ள+. 

ஒலியி� ேவக%தி� ஒளி பிற�கி�ற+. நாதேம ஒளியாகி�ற+. நாத%தி� 
கல�	� உhணேம கா�	� ெசயலாக3 4Bகி�ற+. 

மா� மQ… 4லி% ேதா� ஆைட.. அபயஹKத�… 	�சிதபாத� XH1� 
ந@Xவாச நிைலக&… பாத%தி� அ;யி� Fயலக�…! எ�றிHட இ_வைக 
விள�க:க& எ�லா� “ஜAவ பி�ப� ெப@ற மனித ஆ%மா�க& ெபற ேவ0;ய.. 
கைட3பி;�கக ேவ0;ய வழிகளாக.. உ0ைமைய உண�%+� த%+வ:கேள 
ஆ	�…! 



“சிவ நடன�…” காண ேவ01� எ�பேத… 
1.ஆ%மா�%தமாக…! இய@ைக>ட� ஒ�றிய உய� ஞான வள�3பி� 
இய@ைக>ட� கல�ேத 
2.அத� உ&ளிHட ச�தியாக) ச�தி ெப@றிடேவ ேபாதைனகைள 
அளி%தி1கிேறா� இ:ேக…! 
3.அ�த) ச�திைய யா�� ெப@�% த�வதி�ைல. 

ஆக.. “சி%த� ேபா�	 சிவ� ேபா�	…!” எ�ப+ இய@ைக>ட� ஒ�றி வாQ� 
வா^�ைகயி� சிவ த%+வமாக% த�ைனேய… “த� உயிரா%மாைவேய…” வழி 
நட%+� ெசயP�	% த�ைன உண��+ ெகா0ட+ தா�. 

ஒளியி� அைமதி ெபற என+ (ஈKவரபHட�) ஆசிக&. 

Kவkப� சிவமாக"� ச�தியி� Kவkப� கைலயாக"� க01ண��த 
த�ைமகளி�… (மியி� Xழ@சி>�.. ெபா�& மைறவாக கா�த ஈ�3பி� 
ெசயைல>�… த�னக%ேத ெதளி�+… சிவனாB� உ��ேகால� காHட3பHடதி� 
ஜடாம	ட சிரேச… ஆகாய ெவளியா	�…! 

ஆகாய க:ைக எ�றா� எ�ன…? 

நAரமில ச�தி ஒ��ட� ஒ�� கனபBமாண� ெகா01 வானிலி��+ 
ெப5தி1� நAராக வ�� நிைலயி� “ஓைச ஒலிெய�லா� ஆனா5 நAேய…!” எ�� 
இ; மி�ன� எ�� `Hசமமாக விள�க3பH1&ள+. 

(ஆனா� (மிைய) X@றி ஓ1�… (மியிலி��+ 	றி3பிHட உயர%தி@	 ேம� 
அைம�தி��	� ஒ� 4ல%ைதேய இ�ைறய வி�ஞான உலக� ஆகாய க:ைக 
எ�� அைழ�கி�ற+) 

சிவ� ெந@றியி� பிைற) ச�திரைன� காH;ய+ எ�ன..? 

(மியி� Xழ@சி>ட� ஒH;ேய வல� வ�+ அ0ட இ�ளி� மைற�+� 
(அமாவாைச) பி� ெவளி3பH1) `Bயனி� ஒளி கா�த ச�திைய ஈ�%+% த� 
சைம3பா� ெவளிவி1� “த0 ஒளி� கிரகண:க&…” காH1கி�ற+. 



அ+ (மி>ட� இைணவாக) Xழ�� பா�ைவ�ேகாண வள� பிைறயாகி… பி� 
ெபௗ�ணமியாக� காV� நிைலையேய சிவI�	3 பிைற) ச�திரனாக� 
காH;ய+. 

பரெவளியி� ச�திைய ஈ�%+3 (மி த� சைம3பாக ெவளிவி1� 
j)சைலகளி� 
1.அேத நிக^வி� ெதாட�வி� மீ01� மீ01� ஈ�%தி1� ெசயலி� 
2.கா@றி� ச�தியாக3 பரெவளி ேமாதலி� உரா5"� 
3.அதI& பிற�திHட ஒலி நாத:கைளேய சிவனாB� ைகயி� “உ1�ைக” எ�� 
காH;ய+. 

(மியி� +�வ:களி� ஈ�%+3 பட��தி1� பனி% +ளிக& (பனி3பாைறக&) 
அைன%ைத>� சதாசிவமாக� காH; அறிவி� ஆ@ற� எ�� `Hசமமாக 
1.மனித சSர%தி� ெந@றி3 ப	திையேய 
2.சதாசிவ� ம0டல� எ�� த%+வ� Uற3பHட+. 

விழி3 பா�ைவயி� ெசய�ப1� ெந@றி3 ெபாH;� உ& நி�ற ஞான 
விழி3பா�ைவ எ�ற F%ெதாடைரேய F� பாட:களி� “4வியி� கா�த ஈ�34� 
கிண�க&..” எ�� மைறெபா�& காH;>&ேளாம3பா…! 

F�க0 எ�� காH1வ+ 
1.சிவனாB� வ;வ%தி� (மிைய உண�%திட"� 
2.நா� ெப@றி1� உய� ச�தியி� ெம5 ஞான வள�3பி@	� 
3.அேத F�க0 ெதளிவா(�)	�…! 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
சாமிைய ந�4கி�ேறா� சாமியாைர ந�4கி�ேறா�. ேஜாசிய%ைத 
ந�4கி�ேறா� ம�திர%ைத ந�4கி�ேறா� ந�ல ேநர� வ�கி�றதா..,? ெகHட 
ேநர� வ�கி�றதா..,? ஜாதக� பா�%+% தி�3(H1கி�ேறா�. 

1.ஜாதக� பா�%+% தி�மண� ெச5த எ%தைன ேப� ஒ�றி வா^கி�றன�..,? 
எ%தைன ேப� மரணமைடகி�றன�…? 
2,சாமி�	 அபிேஷகF� ஆராதைன>� அேத சமய%தி� பாவ%ைத3 ேபா�க 
எ%தைனேயா யாக:கைள) ெச5கி�றா�க&. அவ�க& எ�லா� ம;யாம� 
இ��கி�றா�களா..,? 
3.+�ப:க& ேபா5விHடதா..? ச@�) சி�தி>:க&. 



4.ந� எ0ண:க& எ:ெக:ேகா ெச�கி�ற+…! 
5.இ�த உடலி� இ)ைச�	%தா� நா� ெசயலா�கி� ெகா01&ேளா�. 

ந� உட� எ_வா� உணவாக உHெகா&�� உண"�	& மைற�+&ள 
ந�சிைன மலமாக மா@�கி�றேதா அைத3 ேபால ந�சி� த�ைம மா@றி 
உண�விைன ஒளியாக மா@�� அ�த மகBஷிகளி� ஆ@றைல நA:க& ெபற 
ேவ01�. 

அைத “எ�ேலா�� ெப�வ A�க&” எ�ற ந�பி�ைகயி� தா� இைத3 
பா5)Xகி�ேற�. 	� அ�ைள% தி� அ�ளாக மா@றி “அைனவ�� அ�& 
ெப�� ம�களாக” நA:க& உ�வாக ேவ01�. 

1.உ:க& பா�ைவயி� இ�ைள3 ேபா�க ேவ01�. 
2.உ:க& பா�ைவயி� +�ப:க& ேபா�க ேவ01�. 
3.உ:க& பா�ைவயி� பிணிக& ேபாக ேவ01�. 
4.உ:க& ெசா�லி� பிற�ைடய இ�ன�க& நA:க ேவ01�. 
5.உ:க& ெசய�க& அைன%+� 4னித� ெபறேவ01�. 
6.உ:க& ெசய�க& ம@றவ�கைள உய�%+� நிைலக& வரேவ01�. 

அ�த வள�)சிைய நA:க& எ�ேலா�� ெபற ேவ01� எ�� “	� அ�&… 
எம�	 உபேதசி%த உண�ைவ” உ:க��	& பதிவா�	கி�ேறா�. 



 



 

ஆ$� ெம%ப0 எ2றா� ெவ@மேன அ�ல… ஒ5ெவா� நிமிட"% ,�வ 
நEச)திர),ட2 இைண+ேத இ��க ேவ��% 
  

(மியி� உயிரV ேதா�றி பல உட�கைள3 ெப@�3 பBணாம வள�)சியி� 
மனிதனாக ஆனபி� Fத� மனித� அகKதிய� தா5 க�விேல இ��க3ப1� 
ெபாQ+ விஷ%ைத ெவ�றி1� ச�தி ெப@றா�. 



அவ� பிற�த பி� எ%தைகய விஷ%ைத>� ஒளியாக மா@றி1� திற� 
ெப@றா�. அவனி� வள�)சியி� 
1.வாIலகி� வ�� மி�ன�கைள% தன�	& Yக��+ 
2.உயிைர3 ேபாலேவ உண�ைவ ஒளியாக மா@றினா�. 

கணவ� மைனவி>� இ�வ�� ேச��+ +�வ%தி� வழி வ�� 
ஆ@ற�கைள� கவ��+ ஒளியி� சSரமாக ஆகி ந� (மியி� +�வ3 ப	தியி� 
+�வ நHச%திரமாக வா^கி�றா�க&… வள�கி�றா�க&. 

அதிலி��+ வ�� ச�திகைள%தா� உ:க��	 மீ01� மீ01� பதி" ெச5+ 
ெகா0ேட வ�கி�ேற� (ஞான	�). 
1.+�வ நHச%திர%+ட� உ:கைள ஆ>& ெம�பராக இைண�கி�ேறா� 
2.இைண%தாP� ெவ�மேன ஆ>& ெம�பராக இ��க� Uடா+. 

	1�ப%தி� ஆனாP� சB… அ�ல+ 4ற%திேல நட�க�U;ய நிக^)சிகளாக 
இ��தாP� சB… அ�ல+ ெதாழி� ெச5>� இடமாக இ��தாP� சB… 
1.ேவதைன3ப1வேதா ேவதைன3ப1%+ேவாைர3 பா�3பேதா… 
2.சாப� வி1ேவாைர3 பா�3பேதா அ�ல+ சாபமி1� நிைல��	 நாேம 
ஆளா	வேதா… 
3.இ+ எ�லா� Yக��+… Yக��த பி� தா� அறிகி�ேறா� 
4.அறி�+ ெகா0டாP� அ+ நம�	& உ�வாகாதப;… விைளயாதப; ஆ>& 
ெம�ப�க& Fதலிேல த1%+ பழக ேவ01� (இ+ F�கிய�). 

ஒ� வி%ைத ேவக ைவ%தா� அ�த வி%+ மீ01� ம0ணிேல ஊ�றினா� 
Fைள�கா+. ேவக ைவ%த ெபா�&க& எ+"ேம ம0ணிேல ேபாHடா� 
Fைள3பதி�ைல. 

ஆகேவ இ�த வா^�ைகயி� ேவதைனேயா சலி3ேபா ச:கடேமா ேகாபேமா 
	ேராதேமா இைத3 ேபா�ற உண�"கைள Yகர ேந��தா� நா� எ�ன ெச5ய 
ேவ01�…? 

ஆ>& ெம�பராக) ேச�%+� ெகா0ட நிைலயி� +�வ நHச%திர%தி� 
உண�"கைள உ:க��	& க�3{HடB� பதி" ெச5வ+ ேபா� பதி" 
ெச5தி��கிற+. 
1.தAைம எ�ற நிைல வ�தா� ஈKவரா…! எ�� உ:க& உயிைர3 4�வ 
ம%தியி� எ0ண ேவ01� 



2.க0களி� நிைன" 4�வ ம%தியி� இ��க ேவ01� 
3.அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ேபர��� ேபெராளி>� நா:க& ெபற 
அ�&வா5 ஈKவரா எ�� 
4.க0ணி� நிைனவ ேம� ேநா�கி வானிேல ெசP%தி� 	ைற�த+ ஒ� 
நிமிடமாவ+ ஏ:க ேவ01�. 

காரண�… எ%தைகய விஷ%ைத>� ெவ�� அைத ஒளியாக மா@றி� ெகா0ேட 
இ�3ப+ +�வ நHச%திர�. +�வ நHச%திர%தி� ஆ@றைல3 ெபற) 
ெச5வத@	% தா� இ�ேநர� வைரயிP� உபேதசி%த+. 

இ�த உண�ைவ நA:க& சீராக எ0ணி% +�வ நHச%திர%தி� ேபர��� 
ேபெராளி>� நா:க& ெபற அ�&வா5 ஈKவரா எ�� ெசா�லி விHடா� 
இ:ேக நி�� வி1�. 
1.அைத% தா0; உடP�	& ேபாவதி�ைல 
2.அைத% தா� இராம� வாலிைய� 	ைகயி� மீ+ இ��	� பாைறைய% தH; 
வ Â %தி வி1கிறா� எ�� காH1கிறா�க&. 
3.	ைகைய j;வி1கிறா�… வாலி ெவளிேய வ�வத@கி�ைல. 
4.அவIைடய ெசயலா�க:க& த1�க3ப1கிற+. 

வாலி எ�றா� யா�…? 

ேவதைன3ப1வ+ ேகாப3ப1வ+ ெகாதி3பைடவ+ சலி3பைடவ+ 
ச:கட3ப1வ+ இ+ ேபா�ற ேமாசமான உண�"க& எ�லாேம வாலி தா�. 

ஒ�வ� திH1கிறா�… ந�ைம% தவறாக3 ேபXகிறா�… எ�றா� நம�	&�� 
அேத உண�"க& வ�+ உண�)சிைய% /0; இய�க% ெதாட:	கிற+. 
ந�மா� அ1%+ ந�ல எ0ண:கைள எ0ண F;கிறதா…? இ�ைல. 

இ+ ந� இர%த:களி� கல�தா� ந� உடலி� உ&ள ந�ல அV�க��	& 
விஷ% த�ைமயாக மா��. ந�ைம) ெசயல@றதாக மா@��. அதனா� தா� 
வாலி யாைர3 பா�%தாP� அவ�களிடமி��+ சம வPைவ3 ெப@� வி1வா� 
எ�� ெசா�வ+. 

அைத மா@�வத@	% தா� ஒ_ெவா� நிமிடF� ஈKவரா எ�� 4�வ 
ம%தியி� எ0ணி அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ச�திைய எ1�க3 பழகி� 



ெகா1�கி�ேறா�. +�வ நHச%திர%+டேன உ:க& வா^�ைகைய 
இைண�	�ப; ெச5கிேறா�. 

 

ஈJவர அ<Xதி 
  

இ�த) சSர� சகல%ைத>� ஈ�%+) சைம�	� திற� ெப@ற+. உய� ச�தியி� 
ஆகாரமான “ஆதி நA� ச�தி எ�ற 	ளி�வி34) ச�திேய…” தியான வழி% 
ெதாடB� ெவ3ப நA� ச�தியாக மா@ற3ப1� ெபாQ+ எ0ண%தி� வPவி@	 
எ+ இலHசியேமா அ+ேவ ெபற3ப1� ஆகாரமாகி�ற+. 



அ�த ஆகார%ைத3 ெப�� jல ச�தியி� சைம3பி� F� ேபாட3ப1� 
உண"3 ெபா�& எ�ற அமில 	ண:க�� 
1.இ�த) சSரமாகிய பா%திர%தி� நிைற�+&ள ஆதி ச�தியி� நA� அமில� 
2.தியான� எ�ற அ�கினியி� 	ளி�வி34 நA� ச�தி ெவ3ப) ச�தியாக) 
ெசய�ப1� ெசயP�	 
3.இ�த) சSர3 பா%திர� த�I& ஈ�%+) ெசய� ெகா0;ட ேவ0;ய+ 
4.சகல மகBஷிகளி� அ�& ச�திேய ஆ	�. 

விறகி@	& மைற�தி��	� ெந�3பி� உண�" ெகா01 ந�லா�க) ெசயைல 
(4ற%திேல சைம�	� சைமய� ேபா�) உ0டா�க3ப1வ+ ேபா� 
1.மகBஷிகளி� அ�& எ�ற ேஜாதி% த%+வ%தி� இ��+ 
2.ஒ��ட� ஒ�� ெதாட�4 ெகா01 வள�%திட� ேவ01�. 

அதாவ+ 
1.விறகிI& உைற�+&ள ெந�3ைப� கலய� ஈ�3ப+ ேபா� 
2.கலய%திI& 	ளி�" நA� ச�தி அ�த ெவ3ப%ைத ஈ�3ப+ ேபா� 
3.அ�த நA�) ச�தியிலி��+ எ0ண 	ண ஆகார) சைம34 
4.அ�த அ�& ச�தியி� ெதாடைர ஈ�%+� ெகா&கிற+. 

ஈ�%+� ெகா0டாP�… ஆகார3 ப�	வ� ெப@�விHட த�ைமைய 
அறி�+ண��+ ெதளி"ப1� ெசயP�	 
1.மா@� 	ண எதி� ேமாத� த�ைமகைள வில�கிட"� ேவ01�. 
2.ச�சல உண�"கைள நம�	& ேமாதவிடலாகா+. 

பிறவி�	� காரண� ஆைச தா�…! எ�ற ெதாடைர 4%த� ெவளி3ப1%தினாP� 
ெவளி3ப1%தா) `Hசம� 4%த� அறி�த அIபவ ஞான ஆ%ம இரகசிய� 
“ேபB�ப3 பிர�ம ஐ�கிய லய�…!” எ�ப+. 

தியான வழி% ெதாடB� நிைல நி�� த� உயிரா%ம ச�திைய வP� ெகா0ட 
ெதாட��	) சகல%ைத>� ஈ�%தி1� சி%த%+வ ஆன�த ஈKவர 
அI(திைய%தா� 4%த� ெப@றா�. 

ஒ_ெவா�வ�� அ�த ஈKவர அI(திைய3 ெபற ேவ01கி�ேற�…! 

 
 



ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
	�நாத� எ�ைம� காH1�	& அைழ%+) ெச�ல3ப1� ெபாQ+ ஒ� கீB>� 
ந�ல பா�4� ேபா� ெச5+ ெகா0;��கி�ற+. 

இ+ அைத% தா�க எ0Vகி�ற+. ஆனா� அ+ இைத% தா�க எ0Vகி�ற+. 

பா�4 சீறி% தா�கினாP� கீB அதனிட� சி�	வதி�ைல. கீB தாவி) ெச�� 
அ�த3 பா�ைப% தா� க_வி3 பி;�க ேவ01� எ�� அதனி� 
விஷ%த�ைமைய3 பா5)Xகி�ற+. 

ஒ� மணி ேநர� ேபா� Fைறயாக இ��கி�ற+. நி�� பா��	�ப;) 
ெசா�கி�றா� 	�நாத�. ஆனா� மனித� அ�ேக நி@கி�றா�.. “த�ைன% 
தா�கிவி1வா�” எ�� இ�ைல. 

“எதிBைய வ Â %திவிட ேவ01�…” எ�ற உண�"களி� தா� இர01� ேபா� 
ெச5கி�ற+. 

அ:ேக நி�� ேவ;�ைக பா��கி�ேற�… 
1.பா�4 மனிதைன� க0டா� சீறி% தா�	� அ�லவா..,? இ�ைல. 
2.எதனி� நிைலகளி� த� எதிBைய% தா�க ேவ01� எ�� இ��கி�றேதா 
அதிேலேய தா� இ��கி�ற+. 

“அ�கி� ெச�� நி�…” எ�கிறா� 	�நாத�. 
1.அதIைடய ேபா� Fைறயி� தா� இ��	ேம தவிர 
2.உ�ைன% தா�கா+… எ�� அ�கி� ெச�ேற பா��	�ப; ெச5கி�றா� 
	�நாத�. 

ேபா� ெச5>� ெபாQ+ தவறி அ�த3 பா�பி� விஷ%த�ைம கீBயி� உடலி� 
தா�கிவி1கி�ற+. 

விஷ%தி� த�ைம ஆனபி�… கீB “கி�…கி�…” எ�� Xழ�கி�ற+. 
1.Xழ�� X@றி வர3ப1� ெபாQ+ 
2.விஷ%திலி��+ வி1ப1� அ�த மண%ைத எ3ப; Yக�கி�ற+..? எ�� 
உண�%+கி�றா� 	�. 



அ�த மண%ைத Yகர3ப1� ெபாQ+ விஷ%ைத Fறி�	� தாவர இன:க& 
இ��	� ப�க� இ��	� “அ�த% திைசைய” ேநா�கி3 ேபாகி�ற+. 

கீBயி� ேம� விஷ� தா�க3பHட பி�… “Fதலி� F;யா+” இ��கி�ற+. 
அ�த மண%ைத Yக��+… “ேபாக3 ேபாக… ேவக�…” அதிகமாகி�ற+. 

அைத3 பி� ெதாட��+ “ேபா53 பா�…” எ�� ெசா�னா� 	�நாத�. 

கீBயி� பி�னா� நா� ெச�ேற�. 

Fதலி� ெம+வாக3 ேபான+. அ�த) ெச;யி� அ�கிேல ெச�P� ெபாQ+ 
ெரா�ப"� ேவகமாக3 ேபான+. ேபா5 அ�த) ெச;யி� மீ+ பிர&கி�ற+. 

பிர�டபி� அத@	& இ��	� ந�சி� உண�"க& மா�கி�ற+. நா� கீB 
எ�த) ெச;யி� மீ+ பிர&கி�ற+…? எ�� பா�3பத@	 F�னா; “தி�3பி ஓ; 
வ�கி�ற+…” 

ஓ; வ�த பி� மீ01� அ�த3 பா�ைப% +ர%தி இர01� ச0ைடயி1கி�ற+. 
பழி தA��	� உண�வாக அ+ ெசய�ப1%+கி�ற+. பா�ைப இர0டாக� 
க%திB%+ விHட+. 

பா�4 சீறி% தா�கினாP� 
1.எ3ப;% த�ைன3 பா+கா%+ இ�த உயிBன:க& எ3ப; உ�வாகி�ற+…? 
2.அதிலி��+ ஒ_ெவா��� எ3ப; ப;3ப;யாக% த� வள�)சியி� 
வ�கி�ற+…? 
3.விஷ%ைத Fறி�	� அ�த ஞான� எ3ப; வ�த+…? இைத� காH1கி�றா� 
	�நாத�. 

அ�த விஷ%தி� த�ைம அத� உண�"�	& பHடபி� அதிலி��+ த3பி�	� 
அ�த உண�வி� ஞான� கீB�	 வ�கி�ற+. 

இ3ப;%தா� ஒ_ெவா�றிP�… ஒ_ெவா��� Yக��+ ெகா0ட பி� 
1.தAைமகைள3 ேபா�கி% தAைமகளிலி��+ வி1ப1� உண�"க& வள��+ 
வள��+ 
2.“இ�� ந�ைம மனிதனாக உ�வா�கிய+…” எ�பைத அ:ேக காH1கி�றா� 
	�நாத�. 



அேத சமய%தி� இ%தைகைய விஷ% த�ைம ெகா0ட நிைலகளிலி��+ 
மீH;1� உண�"க& அதIட� இைண�+ அ%தைகய “விஷ%ைத Fறி%தி1� 
தாவர இன:க&.. எ3ப; உ�வான+…?” எ�ற நிைலைய>� காH1கி�றா�. 

	�நாத� அIபவ(�வமாக� காH; இ3ப; அறி�+ வ�த உ0ைமைய%தா� 
உ:க��	&�� இைத உ�வா�	கி�ேறா�. 

ச�த�3ப%தி� நA:க& ெச�ல3ப1� ெபாQ+ மண%தா� Yக��+ இ�த) 
ெச;யி� த�ைமைய அறி>� ப�வ� உ:க��	&�� வ��. 

இைத3 ேபால உண�"கைள நA:க& ெதB�+ ெகா&�� ஆ@ற� உ:க��	& 
ெப�	�. நA:க& ைவ%தியமாக"� பா��கலா�. 

அேத சமய%தி� நA:க& ந0ப�க��	& பழ	கி�றA�க&. “ெவ	 ெதாைலவி�..,” 
இ��தாP� ந0ப��	 ேநா5 எ�� ெசா�னா� அ�த ேநா5 நA:க ேவ01� 
எ�� “உண�ைவ) ெசP%தினா�” அ:ேக விஷ%த�ைமக& 	ைறவைத3 
பா��கலா�. 

இைத3 பSHசி%+3 பா�:க&. 

உ:க��	& இதனி� ஞான%தி� வழி ெகா01 “தAைமகைள அட�கி1�.., 
தAைமகைள3 ேபா�கி1�.., ெம53ெபா�ைள உண��தி1� அ�த ஆ@றைல…” 
உ:க��	& ெப��க F;>�. 



 



 

உயிைர� கE#�பி#)தா� எ2ன ெசD$%…? 
  

இ�த உபேதச வாயிலாக உ:கைள% +�வ நHச%திர%தி@	 அைழ%+) 
ெச�கி�ேற� (ஞான	�). அ�த% +�வ நHச%திர%தி� உண�"கைள உ:க& 
உடP�	& ஒ� க�%த�ைமயாக உ�வா�க) ெச5கி�ேற�. 



1.ஒ� க�3{HடB� ேசமி%+ ைவ%த+ ேபா�� உ:க��	& பதி" ெச5+ 
விHேட� 
2.எ3ேபாQ+ தAைம வ�கிறேதா அ�த ேநர%தி� யா� ெசா�ன உபேதச:கைள 
நிைன"ப1%தினா� 
3.தவைற நA�க�U;ய உபாய� வ��. 

ச�த�3ப%தி� ேவதைனயான நிைலக& வ�தாP� உடன;யாக ஈKவரா எ�� 
4�வ ம%தியி� எ0ணி அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ச�தி ெபற ேவ01� 
எ�� எ0ணினா� அைத மா@றி அைம�க�U;ய ச�தி உ:க��	 வ��. 
1.அ�த இட%தி� எ3ப;) ெசய�பட ேவ01�…? 
2.நா� எ3ப; வாழ ேவ01�…? 
3.இத@	 எ�ன ெச5ய ேவ01�…? எ�ற ந�ல சி�தைனக& வ��. 

ஆனா� இ�� ெப��ப	தி… ஒ�வ� தவ� ெச5கிறா� எ�� உ@�3 
பா�%+3 பதி" ெச5+ விHடா� அவைன எ3ப; மட�க ேவ01�…? எ�� 
உண�" தா� வ��. 

அ�த உண�ைவ) ேச�%த பி� அவைன இ:ேக தHடலாமா…? அ:ேக 
தHடலாமா…? எ�� கா�	ேலச� ப0Vேவா�. 

பண� இ�3பதா� தாேன எ_வா� ெச5கி�றா�. பண� வராம� த1%தா� 
ந�ைம எதி��க மாHடா� அ�லவா… கhட3ப1வா� அ�லவா…! எ�� இ�த) 
சி�தைனக& ஓ1கி�ற+. 

ஆக… க�3{HடB� ஆைணக& இட3பHட பி� அ+ த�னி)ைசயாக 
இய�	வ+ ேபா� நம+ உயி� எல�HB�காக இ��கி�ற+. ந� Yக�வைத 
எல�Hரானி�காக மா@றி 
1.ஊ^விைன எ�ற வி%தா�	கிற+ 
2.எ�லா ெர�கா�ைட>� ேச�%+ ைவ�கிற+. 

4Qவி� இ��+ மனிதனாக வ�� வைரயிP� எ1%+� ெகா0ட உண�"க& 
அைன%+� ப;3ப;யாக வள��+ ச�வ%ைத>� உ�வா�	� மனித உடP�	& 
ஊனாக மாறிவி1கிற+. 

எ�த அVவி� த�ைம வ�தாP� அத� க�%த�ைமயாக%தா� மா@றி� 
ெகா0;��	�… எP�4�	& இ��	� ஊ� எ�ற வி%+…! 



ஆைகயா� நA:க& ஒ_ெவா�வ�� அ�& ஞான%ைத வள�%+ அ1%+3 
பிறவியி�லா நிைலைய அைட>:க&. 
1.நா� ேத;ய ெசா%+ எ+"� ந�Fட� வர3ேபாவதி�ைல. 
2.உடைலேய கா�க F;யா+ ேபாகிற+… பி� ேத; ைவ%த ெசா%ைத� கா�க 
F;>மா…? 
3.ெச�வ� Uட� Uட ேவதைனக& U;� ெகா0ேட வ�� 
4.ேவதைன Uட� Uட எ�த ெச�வ%ைத3 ெபற F;>�…? ேவதைன எ�ற 
அQ�	) ெச�வ%ைத தா� ேதட F;>�. 

ஒ� மி�கமாக ஆகிவிHடா� ெச�வ%ைத3 பா��க F;>மா…? அைத 
பா�%தாP� மிதி%+ விH1% தா� ெச�P�. அேத ேபால% தா� ேவதைன 
எ�ற உண�" அதிகB%+ விHடா� நா� மி�க உடலி@	% தயாராகி 
வி1கிேறா� எ�� அ�%த�. 

க1ைமயான ேவதைன�	 உ&ளா	� ேபா+ அழகான +ணிகைளேயா நைக 
நH1கைள3 பா�%தா� நம�	 ெவ�34 தா� வ��. ேநா>ட� நA:க& 
ப1%தி��	� ெபாQ+ அ3ப; அல:கார� ெச5ய ேவ01� இ3ப; 
அல:கார� ெச5ய ேவ01� எ�� யாராவ+ ெசா�னாேல நம�	 
எB)சலா	�. 

அட… ெகா�ச ேநரமாவ+ ந�ல சHைடைய3 ேபா1:க& எ�� ெசா�னா� 
எ3ப; இ��	�…? ேபாட ேவ01� எ�� ெசா�னவ� மீ+ ெவ�34 தா� 
வ��. 

மி�க� எ�ன ெச5>�…? எ�லாவ@ைற>� உதறி% த&ளிவிH1% தா� 
ேபா	�. ஆகேவ இ�த உண�வி� த�ைம மி�க உடP�	% தா� 
தயாராகி�ற+. 

அைத% தா� சி%திர4%திர� கண�கி� பிரகார� எம� த0டைன 
ெகா1�கி�றா� எ�� சாKதிர� காH1கிற+. ஒ� மனிதIைடய தவறான 
நிைலைய3 பா��	� ெபாQ+ சி%திர�. அவ� ெவளி3ப1%+� உண�விைன 
நம�	& ேச�%த பி� 4%திர�. உடலி� அVவாக உ�வாகிற+. 

4%திர� ஆன பி@பா1… 
1.எ�த உடலி� இ��+ வ�தேதா அேத 	ண%ைத எ1%+ உடP�	& ெகா1%+ 
நா� வள��கி�ேறா� 



2.இைதேய வழியாக அைம%+� ெகா01 அ�த உண�ைவ3 ெப��கி� ெகா01 
வ��ெபாQ+ 
3.எ�த� 	ண%ைத எ1%ேதாேமா அ+ேவ பாச� கயிறாக மா�கி�ற+. 

எம� எ+ ேமேல வ�கி�றா�…? எ�ைம மீ+…! சி�தைனய@ற நிைலக& ஆ	� 
ேபா+ எ1%+� ெகா0ட பாச� கயி� அ�த உண�"�	% த�கவா� எம� 
நரகேலாக%தி@	 அைழ%+) ெச�கி�றா� எ�� ெதளிவாகேவ நம�	� 
காH1கி�றா�க&. 

அ3ெபாQதாவ+ இ�த உ0ைமைய உண�கி�ேறாமா எ�றா� இ�ைல. 

“மா��க0ேடய�…” எ��� பதினாறாக சிவலி:க%ைத… உயிைர� 
கH;3பி;%+� ெகா&கி�றா� எ�� காH1கி�றா�க&. 
1.உயிைர கH;3பி;%தா� எ�ன ெச5>�…? 
2.எமனா� அவைன இQ�க F;யவி�ைல… 

அதாவ+… 
1.உயி�ட� ஒ�றிய உண�வி� த�ைம ஒளியாக ஆ�க3ப1� ெபாQ+ 
2.எவ�� இQ�க F;யா+ எ�� அைத>� ெதளிவாக� காH1கி�றா�க&. 

+�வ நHச%திரF� சB ச3தBஷி ம0டல:க�� சB அ+ எ��� பதினாறாக 
அழியாத நிைலக& ெகா0ட+. அ�த எ�ைலைய நா� அைடய ேவ01�. 

வா^�ைகயி� எ%தைன ச�ேதாஷ:கைள நா� அIபவி�கி�ேறாேமா எ��� 
ேபரான�த3 ெப� வா^" ெபற F;>�. இ�ைள அக@றி மகி^)சி எ�ற ஒ� 
ேகாHைடயாக அ+ அைம�	�. 
1.இ�த உடலி� ச�ேதாஷ� எ3ப; இ��கிறேதா 
2.அேத மாதிB உண�" உயி�ட� ஒ�றிய ஒளியி� நிைலயாக மா��. 



 

அiபலி�க%… Jவiபலி�க%…! 
  

ஆ0டா01 காலமாக மனித 	ல சjக ெநறி வா^�ைக அைம3பி� 
ஒQ�கவியலாக வைரFைற மீறா) ெசயP�	� உய�ெவ0ண� சிதறிடா% 
த�ைம ெப@றிட வா^�ைக ெநறி) சHட:க& மகBஷிகளா� 
உண�%த3பHடதிெல�லா� 
1.அறிவி� ஆ@றP� ைவரா�கிய சி�தைன>மாக% “தா� யா�…?” 
2.இ�த ஜAவ பி�ப சSர� ெப@றத� ேநா�க� எ�ன…? எ�� 



3.த�ைன உணர�U;ய வழி பிற�+… 
4.உய� நிைல ெபற ேவ0;ய ஞான� ெகா01 ெப�� ெம53 ெபா�ைள 
5.நா� உணர% தா� F;�தி1�. 

மேனாச�தியி� ஆ@றேல இ�ைறய வி�ஞான%தி@	� “4Bயாத ஒ� 4தி� 
தா�…!” 

அ3ப;யானா�… த�ைன%தா� உண��+ உய� ஞான சி�தைன ெகா01 ெம5 
ஞான%தி� ெபா�ளாக இய@ைக) ச�திகைள அறி�+ ெகா0ட+ எ�த) 
ச�தியா�…? 

1.உயிரா%ம ச�தி பல� ெப@றி��தா� 
2.அைத ெவளி3ப1%+� ெசய� த�ைம ெகா0டாேல மேனாச�தி எ�� ெபய� 
ெப�கி�ற+. 
3.ஆனா� இைவகைள� க01 விய34 ேமலி1வைத% தவிர ஆ�க) ச�தி�	 
அ+ ஒ��� பய� இரா+. 

பி0டமாகிய சSர%ைத� ெகா0ேட அ0ட%ைத அறி�+ ெகா&�� ெசயலி� 
(மி%தா5 ஈ�%தி1� `Bயனி� ச�திகைள Xைவ%+ வள� ெப@ற 
இய@ைகயி� ெசயைல% த� சSர%தி� உ&ேள>� அேத ெதாட� நிக^" 
ெப�கி�ற த�ைமகைள அறி�+ ெகா0டாP� 
1.பரெவளியி� `Hசம%தி� `Bய ஒளி�கதி� த�ைம�	& 
2.இ�வித உயிரV�க& (சிவச�தி அV�க&) கல�+ ெசய�ப1� ெசயைல 
3.ஞான விழி3பா�ைவ ெகா01 அறி�+ ெகா&வேத “அkபலி:க�…!” 

அ�த உயிரV�க& சSர%தி� ெசய�ப1� நிைலகளி� சSர� ெகா01 ஆ0 
ெப0 உட� U�களாக உயி� ெதாைககளாக ஜAவா%மா�களாகி�ற+. 

அkபலி:க� எ�ற அ�த3 பா�ெவளி `Hசம%ைத) சSர ெசயலி� க01 
ெதளி�+ அ�த உய� ச�திகைள வான இய� த�ைமகளி� உ0ைம3 ெபா�& 
காH; Kவkபலி:கமாக) சைம%+3 ேபB�ப) ச�திகைள3 ெப@� “உய� 
ஞான வள�3பாக உய� நிைல ெபறேவ வழிவைககைள ஞானிக& 
காH;னா�க&…!” 



அ3ப;� காH;யி��தாP�.. இ�ேறா சிவலி:க வ;" (உடலி� kப:க&) 
எ�றாேல சி@றி�ப இரசைன�ேக எ0ண%ைத) ெசP%தி% த� நிைலையேய 
மற�கி�றா� மனித�…! எ0Vகி�ற எ0ண� அ�ேறா ெசய�ப1கி�ற+. 

இய@ைகயி� ெசய�பாHைட உய� ஞான%தா� அறி�த ஞானிக& (மியி� 
Xழ@சியி� 
1.ஆகாய� கா@� நA� நில� ெந�34 எ�ற ப�ச(த% த�ைமகளி� ஓைச ஒளி 
எ�ற ெசய� நிக^"கைள>� 
2.ஞாயி� ேகா& தி:க& ேகா& (மியி� ெதாட�4 ெகா0ட ெசய�பாHைட>� 
3.உயிரV�களி� அைச" நிைலகைள>� 
4.ஒ��ட� ஒ�� ெதாட�4 ெகா0ட ெசய�பாH;� 
5.த� எ0ண%தா� ெதளி�த அ�த3 ேபரான�த3 ெப�நிைலைய 
6.”U%தா0டவ�…!” எ�ற உ�வ) சைம3பி� இய@ைகயி� த%+வ%ைத� 
காH;னா�க&. 

சிவ� உ�வF�… உ�வ%தி� ஆன�த லயF�… அல:கB%+� காH;ய 
த%+வ:க��… 
1.“இய@ைகயி� பா� ஒ�ற) ெச5த த�ைமகைள உண��+ ெகா0டா�…” 
2.மனித எ0ண%தி@	 மரண பயமி�ைல…! 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
வா^�ைகயி� ஒ_ெவா� ச�த�3ப%திP� எ_வள" உய��த 	ண� ெகா01 
நா� த�ம%ைத) ெச5தாP� பB"ட� உதவி ெச5தாP� ந�மா� உதவி 
ெப@றவ�கேள அ+ தி��பி நம�	 எதி�%+ நி@பா�க&. 
1.“அட3 பாவி… நா� எ3ப;ெய�லா� உதவி ெச5ேத�…? நA இ3ப;) 
ெச5கி�றாேய…” எ�� ேவதைன3ப1�ேபா+ 
2.அ�த ேவதைனயி� உண�"க& உH4	�+ நா� ெச5த ந�ைமகைள மா@றி 
வி1கி�ற+. 
3.ந�ைம ெச5த நிைலக& மாறி ேவதைன3ப1� அVவாக மாறி உடP�	& 
விைளய% ெதாட:	�. 

இைத3 ேபா�ற நிைலகளிலி��ெத�லா� விழி%தி�%த� ேவ01�. 

இதைன நா� ெதளி�+ அ�த% ெதளி�த நிைலக& ெகா01 ந�ைம எ3ப; 
வா^%திட ேவ01� நா� எ3ப; வா^�திட ேவ01� பிறைர எ3ப; வா^%திட 



ேவ01� எ��� பிறைர எ3ப;3 ேபா@றிட ேவ01�…? எ�ற நிைலகைள 
அறித� ேவ01�. 

உ:கைள3 ேபா@றி% +தி%+விH1 அத� மைறவி� தன�	& த� 
வா^�ைக�காக3 ேபா@ற� U;யவ�க& பல� உ01. ந�ைம 
ஏமா@�வத@காக3 ேபா@�வ+� உ01. 

ஆனா� அவ� எ3ப;>� உய��த நிைலகளி� வளர ேவ01� எ�� ேபா@�� 
நிைலக& ேவ�. 

இைத3 ேபா�ற நிைலக& “ஏமா@�� அ�ல+ ஏமா�� நிைலக& அ�லா+ 
நா� வாழ ேவ01�. 

ஆனா� எ�லா உதவி>� ெச5வா�க&. உதவி ெப@�� ெகா0டவ�க& 
வள��+ விHடா�.. 
1.“பா�… அ�ைற�	 எ�லா உதவி>� நா�தா� ெச5ேத�…” 
2.இ�ைற�	 எ�ைன) “சிறிதளவாவ+ அவ� மதி�கி�றனா…? பா�…” எ�� 
இ3ப; இ�த உண�ைவ மா@றிவி1வா�க&. 

ஆகேவ ெச5த ந�ைமைய மைற%+% தன�	& ெகௗரவ� எ�ற நிைலகளி� 
ெசய�ப1வா�க&. 

“த�ைன மதி�கவி�ைலேய..,” எ�ற உண�" ெகா01 தா� ெச5த உண�ைவ 
மா@றி3 பைகைம உண�ைவ வள�%+� ெகா&வ�க&. பி� எ�ன ஆ	�…? 

ந�ல ேநர%தி� ெச5த ந�ைமயி� உண�ைவ அழி%+ ந�ைமய@ற 
ெச5ைகைய%தா� ெசய�ப1%+� த�ைமயாக வ��. 
1.ெச5த ந�ைமைய நிைன" ெகா&ளா+ 
2.ெச5த ந�ைமைய� 	ைற%தி1� நிைலயாக 
3.ந�ைமகைள மைற%தி1� நிைலயாக%தா� நம�	& உ�வாகி�ற+. 

இைத3 ேபா�ற தAைமகளிலி��+ நா� வி1படேவ01�. 

ச�த�3பவச%தா� ஏ@ப1� இ%தைகய நிைலகளி� பைகைமைய வள�%+� 
ெகா01 நம�	& ந�ல அV�க& வளரா+ தைட3ப1%தி1� இ�த 



நிைலகளிலி��+ மீH;ட%தா� சிவ� இரா%திB அ�� “விழி%தி�..,” எ�� 
காH;னா�க& ஞானிக&. 

மகா சிவ� இரா%திB – ஓ� உயிB� த�ைம உட� ெப@ற பி� உடP�	& 
மைற�+வி1கி�ற+ அ�த உயி�. 

அைத%தா� இ���	& மைற�த நிைலகைள சிவ� எ��� உண�வி� 
த�ைம ஈச� எ��� உண�)சியி� த�ைம ெகா01 ந�ைம வழி 
நட%+கி�ற+ எ��� சாKதிர:க& ெதளிவாக� U�கி�ற+. 

காைல நா�	 மணி�ெக�லா� எQ�+ தா5 த�ைதயைர எ0ணி ஓ…� 
ஈKவரா… எ�� உயிரான ஈசனிட� க0ணி� நிைனைவ� ெகா01 ெச�த� 
ேவ01�. 

அ�த% +�வ நHச%திர%தி� ேபர��� ேபெராளி>� நா:க& ெபற அ�&வா5 
ஈKவரா அ+ எ:க& உட� FQவ+� படரேவ01� எ�� அ�த 
உண�"கைள எ:கி3 ெப�த� ேவ01�. 

ந� உடைல உ�வா�கிய அV�க��	 அ�த% +�வ நHச%திர%தி� 
உண�"கைள உணவாக� ெகா1%+3 பழக ேவ01�. 

அ1%+… நா:க& பா�3பவ�க& அைனவ�� நல� ெபற ேவ01�. யா� 
யாைரெய�லா� ச�தி%ேதாேமா அவ�க& 	1�ப:களி� எ�லா� +�வ 
நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி படர ேவ01�. மகி^�+ வா^�தி1� ச�தி 
அவ�க& ெபற ேவ01� எ�� எ0Vத� ேவ01�. 

இ3ப; எ0ணினா� நா� ச�த�3ப%தா� Yக��தறி�த ேவதைனேயா 
ம@றவ�க& ேம� உ&ள பைகைமகளேயா நம�	& வளராம� மா@றிடலா�. 

நா� ெச5த ந�ைம நம�	� பயனளி�	�. பிறB� உண�"க& ந�ைம 
இய�கா+. 
1.அ�த அ�& ஞானிகளி� அ�& வHட%தி� ந� நிைன"க& ெச�P� 
ெபாQ+ 
2.இ�த3 4வியி� ப@� நம�	& வரா+. 

எ��ேம ஏகா�த நிைல எ�ற ேபரான�த3 ெப�வா^" வாழ F;>�. 



 



 

உ�வ%… அ�வ%… உ�வ%…! 
  

ஒ� க�3{HடB� ெர�கா�H ெச5வ+ ேபா� தா� உ:களிட� ஞானிகளி� 
அ�& ஆ@றைல3 பதி" ெச5கி�ேற� (ஞான	�). 

1.யா� உபேதச� ெகா1%தைத ஒ_ெவா� நிமிடF� நA:க& நிைன"�	� 
ெகா01 வ�தா� 
2.வா^ைகயி� வர�U;ய தAைமக& அைன%ைத>� நA�கி 
3.வ�லைம ெகா0ட அ�த மகBஷிகளி� உண�" ெகா01 உ:க��	& 
ச�ேதாஷ%ைத ஊHட F;>�. 
4.தAைமக& உ&ேள 4காதப; த1�க F;>�. 

அ�த) ச�திகைள3 (அ�வ�) ெபற) ெச5வத@	% தா� ஆலய�. 

ஆலய%திேல ெத5வ:கைள உ�வ:களாக� காH;… சிைலயாக% தா� 
ைவ%+� காH1கி�றா�க&. அதாவ+ 
1.உ�வ%ைத� காH; அ�வ%ைத% ெதB�+ ெகா&��ப; தா� 
ைவ%தி��கிறா�க&. 



2.அ�வ நிைல ெகா01 உ�வ%ைத நம�	& நா� மா@றலா�. 
3.இ�த இர01 ேவைல>� இ��கி�ற+. 

ெசா�வ+ அ�%தமாகிறதா…? 

ஆனா� ஆலய%தி� இ_வா� யா� ெச5கி�றா�க&…? 

ஆலய%தி� இ+ +ைவத�. அ�த% ெத5வ Aக� 	ண:கைள Yக��+ அறி>� 
ெபாQ+ விசிhடா%ைவத�. Yக��த உண�வி� த�ைம உடலா	� ேபா+ 
+ைவத�. 

எதனி� இய�கமாக நம�	& மா�கி�றேதா… 
1.இ�த% ெத5வ� ந�லைத) ெச5>�…! எ�� நா� எ0V� ெபாQ+ அ�த 
உண�"க& அ%ைவத�. 
2.Yக��+ அ+ உ&ேள வர3ப1�ெபாQ+ விசிhடா%ைவத�… நம�	& அ�த 
உண�)சிகைள% /01கி�ற+. 
3.உண�வி� த�ைம உடலாக உைற>� ெபாQ+ +ைவத� (ஓளி) சSர�) 

இ+ தா� உ�வ அைம34. (உ�வ�… அ�வ�… உ�வ�…) 

சாதாரண மனிதI� உ�வ%ைத3 பா�%+ உய��த உண�ைவ எ13பத@	�… 
அ�த% ெத5வமாக நா� ஆவத@	� ஆலய%ைத உ�வா�கி� ெகா1%தா�க& 
ஞானிக&. 

அ�த ஆலய%தி� ப0பி� பிரகார� உய��த உண�"கைள எ1%+ அத� 
இய�கமாக ந�ைம நா� மா@ற ேவ01�. எ�ேலா��	� அைத� கிைட�க) 
ெச5ய ேவ01�. 

ஏென�றா�… 
1.இ�த மனித3 பிறவி எ�ப+ கைடசி நிைல. 
2.இனி உட� எ�ற நிைல இ�லாதப; ஒளி எ�ற நிைலயாக மாறி3 பழ	த� 
ேவ01�. 

ஆகேவ உ:க& வா^�ைகயி� ஒ_ெவா� ேநர%ைத>� சீராக3 பய�ப1%தி� 
ெகா&�:க&. 



 

அFர �ண மாையகைள “ேகாடா$த)ைத� ெகா��…” மாD)ெதாழி�க 
ேவ��% 
  

உலேகாதய எ0ண ஓHட%தி� நா� ெசய�ப1� கால:களி� கீழா� அறி" 
நிைலயி� (வி ஈ�3பி� Xவாச ஈ�3பி� சி�	01 ஒ_ெவா� நா�� நா� 
அைல�கழி�க3ப1கி�ேறா�. (இைத இ�ைல எ�� யா�� ெசா�ல F;யா+) 

அைல�கழி�கப1வேதா1 மH1ம�லா+… 
1.ந�Fைடய எ0ண வP வ ABயF� கீழான அறி" எ�ற ெசயP�ேக 
ஈ��க3பH1 
2.அ�த�த இ)ைசயி� 	ண:கைள ஏ@ப1%தி� ெகா01 கல�கF�� 
கால:களாக 
3.மீள வழியி�லாதப; மீ01� மீ01� பிற�+… இற�	�… கால 
சகட%திேலேய (CYCLE) Xழ�� ெகா0;��கி�ேறா�. 



உ0ைம உய� ஞான%ைத3 ெபற விைழேவாI�	 இைத3 ேபா�ற ப�த� 
கH1�கைள% தக�%ெதறிய ஞானிகளா� `Hசம3ப1%தி� காHட3பHடேத 
“ம%தகF� ேகா1� (ேகாடா>தF�)…!” 

1.தAெத0ண) ச:கட அைலகைள எ�லா� தவி�%+ 
2.மனித எ0ண� எ�ற உ�தி… “மைல ேம� நி��…!” 
3.காB�ளாக� காH;ய அXர 	ண மாையகைள “ேகாடா>த%ைத� ெகா01…” 
மா5%ெதாழி�க ேவ01�. 

சி@றறிவி� ஆைசக& எ�லா� அக�� ேபB�ப சா>�யமாக (உயி�ட� 
கல�	� நிைல) ேமலா� அறிவி� ஞானமாக3 பரெவளி ஞான%தி� கல�தி1� 
ெசயP�	% த%+வமாக� காHட3பHடேத “நAல வ0ண ஒளி ெப�� 
ஆ%மாவி� மைறெபா�&…” 

1.ம%தக� எ�றாேல F� jைள3ப	தி இர01� சி� jைள3 ப	தி ஒ�றாக 
2.ஞான உண�வி� எ0ண� ஆHெகா0ட கால%தி� 
3.ெந@றி3 ெபாH;� ேஜாதி% த%+வமாக அறி�திட ேவ0;ய ெசய� ஆ	�. 

நAலவ0ண ஆ%மா `Hசம%தி� கல�திடேவ ேபB�ப3 ெப�நிைலயி� 
இைண�+ ெசய� ெகா&�� ேமெலQ� ச�தியாக� காH;யேத கண:களி� 
பதி… “கணபதி…” 

1.பரெவளியி� பட��+&ள ஒளிகா�த மி� Y0 அV�க& (நட%தி1�) 
எ0ண� ெகா01 (நHச%திர:களி� கதிBய�க) ச�திக&) 
2.ஒ��ட� ஒ�� இைண>� ெசயலி� உயி� ஆ%மாவாக ேமP� எ0ண 
வP UH;� ெகா&ள ஈ�%தி1� ெதாடB� 
3.அத� எ0ணேம வ ABயமாக) ெசய� ெகா0;1� ப�	வ%தி� 
4.சSர%தி� ஆ0 ெப0 ச:கம%தி� க�வாக% ேதா�றி விைனயி� நாயக� 
விநாயக� எ�ற ெசா�P�ேக@ப 
5.ேம@ெகா01 தா� ஈ�%+ உயிரா%மாவாக3 பி� க�வாக வ�+தி%த 
ெசயலி� 
6.அேத எ0ண வPவி� ஈ�3பினா� ேம�ேமP� உயிரV�கைள� UH;� 
ெகா01 
7.கண:களாகிய சSர உயிரV�க��	.. “உயிரா%மா” – பதி எ�ற ெபா�&பட 
கணபதி ஆகி�ற+. 



அேத நிைல மனித) சSர%திP� உய� ஞான அறி" ெகா01 விள:கி� 
ெகா&�� ப�	வ%தி� ஓ…� எ�ற ஒலி நாத� ெசா� வ;வ `Hசமாக) XH;� 
காH;ன� ஞானிக&. 

1.சிரைச� காH; சிரசி� ேம@ ப	தி அைசயா நிைல>� 
2.தாைட எ�ற கீ^3 ப	தி அைச>� நிைல>� 
3.ஓ…� எ�ற பிரணவமாகிய யாைனக& கல�தன..! எ�� `சக3ப1%தி 
4.வாயிP� உ& நா�கி� ேமெல0ண ந13ப	தி>� உ)சி�	� கீQ� ஒளியி� 
Xட��த நிைலைய% ெதளி"ப1%தி� Uறியவ@றி� 
5.கைடவாயி� ப@க& விநாயக உ�வ%தி� ெகா�4 எ�ெற�லா� 
மைறFக3ப1%தியத@	3 ெபா�&க& பல உ01. 

இைத எ�லா� எத@காக) ெசா�கிேறா� எ�� உண��திட� ேவ01�. 

மனிதIைடய இ�த உலக வா^�ைகயி� உட� ப@றி� வ�� எ%தைனேயா 
எ0ண:கைள>� உண�"கைள>� 
1.ைவரா�கிய சி�தைன எ�ற ெகா�பா>த� ெகா01 
2.ம%தக%தா� தக��க3பHடா� 
3.ெம5 ஞானிக& ெப@ற ேமலா� அறி" நி)சய� சி%தி�	�…! எ�பேத ெபா�&. 

ஞான�� ெகா���% அ�� வா��க� 
இ�� சில� “த� கணவைர இழ�+விHேடா�…” எ�� எ0ணலா�. கணவைர 
எவ�� இழ�கவி�ைல…! 

அவ�ைடய உண�"க& உ:க& உடP�	& உ01. “அ�த நிைன" 
ெகா0டா�.., அவ�ைடய நிைன" ெகா01 “எ��ேம” வாழலா�. 

உடைல விH13 பிB�+ ெச�ற கணவB� ஆ�மாைவ) ச3தBஷி 
ம0டல%+ட� இைண�கலா�. அவ� உடலி� ெப@ற ந�சிைன அ:ேக 
கைர%+ உண�வி� த�ைம ஒளியா�க ேவ01� எ�� நA:க& எ0ணி 
எ1�க ேவ01�. 

உ:க& கணவ� எ%தைகய ேநா5வா53பH1 உடைல விH13 பிB�தி��தாP� 
உண�ைவ நA:க& Yக��தாP� ேநாயி� உண�"க& உ:க��	& 
அV�களாக வளராதப; அ�& ஞான%தி� உண�ைவ வள�%திட F;>�. 



1.உ:க& கணவ� உ:க�ட� இ��கி�றா� எ�ற நிைன" ெகா&�:க&. 
2.+�வ நHச%திர%தி� ேபர�& ேபெராளி அவ� ெபற ேவ01�. 
3.எ:க& இ� மனF� ஒ�றிட ேவ01�. எ:க& இ� உயி�� ஒ�றி 
வா^�தி1� நிைலக& ெபறேவ01�. 
4.இனி பிறவியி�லா நிைலக& அைடய ேவ01� எ�� இதனி� உண�வி� 
த�ைமைய வள�%+� ெகா&�:க&. 

உ:க& 	ழ�ைதகைள எ0V� ெபாQ+.., எ:க& பா�ைவயி� எ:க& 
	1�ப:களி� எ:க& 	ழ�ைதக�� இ�ைள அக@றி ெம53ெபா�& காV� 
அ�& ச�தி ச�தி ெபற ேவ01�. 

எ:க& 	ழ�ைதக�� வசிhட�� அ��ததி>� ேபா�� வா^�+ 
நளாயினிைய3 ேபா�� ஒ�வைர ஒ�வ� மதி%+ நட�+ சாவி%திB ேபா�� 
ஒ�றி வாQ� நிைலக& ெப@� அவ�க& வா^�ைகயி� பிறவியி�லா 
நிைலக& அைடய ேவ01� எ�� இ3ப;%தா� எ0Vத� ேவ01�. 

மனிதனான நா� அைனவ�� இ�த வழியி� ெச�றா� அ�த மகBஷிக& 
ெச�ற பாைதயி� அவ�க�ட� ஐ�கியமாகலா�. 

“இ�0ட” உலகி� 
தா�	தலி� “ஒளி” எ�ற உண�வாகி 
ேகாளாகி நHச%திரமாகி “`Bயனாகி” 
அத@	& ஒ� “பிரப�சமாகி” 
பிரப�ச%தி@	& “உயிரV�களாகி” 
உண�வி� த�ைம Yக��+ 
“அறி"” எ�ற இய�க%தி� உ�வாகி 
“உயி�” எ�ற நிைலக& ெகா01 
“மனித�” எ�ற நிைலக& உ�வாகி 
“அைன%ைத>� அறி�தி1�” அறி" ெப@� 
இ�ைள அக@றி “ெம53ெபா�&” காV� ச�தியாக 
கணவI� மைனவி>� ெபற ேவ01�. 

அகKதியமாமகBஷிகளி� அ�& ச�திைய அைனவ�� ெப@� இ�ைள 
அக@றி ந�சிைன ெவ�� ேபB�ப3 ெப�வா^" ெப�� ச�தி ெப@� “மகா… 
மகா�களாக” நA:க& திகழ ேவ01�. 



ஒ_ெவா� 	1�ப%திP� நA:க& ப@�� பாச%ைத>� வள�%+ 
அைனவ��	� ெதளி�த மனைத ஊH; மகி^�த உண�ைவ ஊH; உ:க& 
ஊBP� ெதாழி� ெச5>மிட:களிP� அ�& உண�ைவ3 பர3பி “அ�& 
மகBஷிகளாக” உ�வா	:க&. 

வா^�ைகயி� அறியா+ தா�	� இ�ைள அக@றி ெம53ெபா�& காV� 
ெம5ஞான%ைத உ:க��	& வள�%+� ெகா&�:க&. 

1.அக0ட அ0ட%தி@ேக ஓளி ெகா1�	� ச�தி வா5�த உயிரா%மா�க& 
2.கணவ� மைனவி ஒ�றிய நிைலகளி� ச3தBஷி ம0டல%தி� உ01. 
3.அ%தைகய நிைல நA:க& எ�ேலா�ேம ெபற F;>�. 

உ:கைள நA:க& ந�4:க&. 



 



 

மனிதனி2 ந�ல சி+தைனக� �ைற+, ெகா�ேட வ�கிற,… 
  

கடலிேல மி�ன�க& தா�கினா� மணலாக மா�கி�ற+. அதி� உ&ள 
ஆ@றைல3 பிB%+ >ேரனியமாக மா@�கி�றா�க&. 



நHச%திர:க& ஒ��ட� ஒ�� ேமா+� ெபாQ+ அதனி� உண�வி� த�ைம 
மா@ற3பH1 
1.இர01 நHச%திர:களி� உண�"கைள எ1%+ 
2.பாசிH;_ ெநகH;_ எ�� எதி�நிைல ெகா01 வ�கி�றா�க&. 

இைத அட�	வத@	… (த� கH13பாH;@	& ைவ%தி�3பத@	) 
1.நAB� உ&ள ைஹHரஜைன (கன நAைர) அQ%த%தி� த�ைம ெகா01 
வர3ப1� ெபாQ+ 
2.உ34) ச%தி� உைறவா� இதி� எ+ `டானாP� நA� எ�ற நிைலயாகி… 
3.ேசமி%+ ைவ%த நிைலயி� அV பிள�காம� (ெவ;�காம�) 
த1�க3ப1கி�ற+. 

இேத ேபா�� ஒ_ெவா� உடலிP� இ�த நA� ச�தி உ01. அ�த ைஹHரஜ� 
தா�க3ப1� ெபாQ+ மனிதைன அழி�	� த�ைமயாக வ�கி�ற+. 

வி�ஞானிக�ைடய சி�தைனக& இ3ப;) ெச�கி�ற+ அழி�	� உண�"க& 
தா� அவ�க��	 வ�தேத தவிர… மனிதைன வள��	� நிைல இ�ைல. 

ஆனா� மனிதைன வள��	� நிைலயி� ஞான%தி� வழி வள�)சி ெப@றவ� 
தா� அகKதிய�. அவ� வழியி� பி� ெச�றவ�க& ச3தBஷி ம0டலமாக 
உ&ளா�க&. 

இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக% ெதB�+ ெகா&ள ேவ01�. 

இ�த3 பிரப�ச%தி� நம+ `Bய� 27 நHச%திர:களி� ஆ@றைல% தன�	& 
கவர3ப1� ெபாQ+ அதிP&ள விஷ%ைத3 பிB%+ ெவ3ப� கா�த� எ�� 
அI34கி�ற+. 

ெவ3ப� கா�த� எ�� வ�தாP� கா�த� கைடசியி� பிB�+ ெச�P� 
வPவிழ�த விஷ%திைன% தன�	& எ1%+� ெகா&கி�ற+. 

“ஆதியிேல…” ெவ3ப� கா�த� விஷ� எ�ற நிைல எ3ப; உ�வானேதா அேத 
ேபால ஒ� இய�க) ச�தியி� அQ%தமாக) `Bய� தன�	& உ�வான 
பாதரச%தா� ேமாதி விஷ%ைத3 பிB%+ ெவ3பF� கா�தF� ஆக 
உ�வா�	கிற+. 



1.விஷ� பிB�+ ெவ	/ர� ெச�வத@	 F� கா�த� மீ01� கவ��+ 
2.அ�த அQ%த%ைத� ெகா01 வ�� ெபாQ+ மி� கதி�களாக மா�கிற+… 
ெவயிலாக வ�வ+ எ�லா� அ+தா�. 

பாதரச%தி� உண�"க& ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி இ3ப; ஒ�ைற எ1%+� 
ெகா0ட பி� ஒ�� ஓ1வ+� பிரப�ச%ைத இ3ப; இய�கி� ெகா01 
இ��கி�ற+. 

1.நா� Yக��த உண�"க& ந� இர%த:களிேல கல�த பி� 
2.அதனத� உண�"களிேல ேமாதி அதனத� உண�)சிகளாக இய�க3பH1 
3.நம+ உயி�� எல�HB� எல�Hரா� எ�ற நிைலயி� `Bயைன3 ேபா�ேற 
4.இ�த உடலான பிரப�ச%ைத உ�வா�கி அைத இய�	கிற+. 

வி�ஞான அறிவி� நA:க& இ�3பதா� உ:க��	 அதIட� இைண%+ 
ெம5 உண�ைவ அறி�+ ெகா&வத@	 இைத ெவளி3ப1%+கி�ேற� 
(ஞான	�). 

அேத சமய%தி� நHச%திர:க& பிற ம0டல:களிலி��+ எ1%+� கவ��+ 
ெகா01 வ�� அ�த அQ%தமான உண�வைலக& மிக"� க1ைமயான+.. 
விஷ% த�ைம வா5�த+. 

`Bய� த� உண"�காக அைத எ1%+� கவர3ப1� ெபாQ+… பிB�+ 
ெச�P� உண�ைவ� க0ட பி� அQ%த� அதிகமாகி… வ�� பாைதயி� 
இைத� க0ட பி� அ�சி நக��+ ஓ1கி�ற+. 

அதாவ+ அQ%த%தா� ேமாதி விஷ%திIைடய ஆ@ற� ெகா01 அதAதமான 
நிைலக& பிB%+) ெச�ல3ப1� ெபாQ+ “கா�த3 4லனறி"” அதிகமாகி�ற+. 

1.இ�த அட�%தி�	& அ�த விஷ%தி� த�ைம எ1�க3ப1� ெபாQ+ 
நி{Hரா�…! 
2.இ�த� கா�த� 	விய� ஒ�றாக) ேச�%+ இைண%+� ெகா0டா� 
நி{Hரா�…! 
3.இ+ ஊ1�வி) ெச�ல3ப1� ெபாQ+ இைத� க0ட பி� அ�சி3 பல பல 
வித:களி� அV�க& பல kப:களாக மா@�� ச�தி வ�கி�ற+. 



அதனா� தா� வி�ஞானி அத@	 நி{Hரா� எ�� ெபயைர ைவ�கி�றா�. 
4+ விதமாக உ�வா	வதா� அ�த3 ெபயைர ைவ�கி�றா�க& இெத�லா� 
நா� ெதB�+ ெகா&ள ேவ01�. 

வா� வ Aதியி� கா�த3 4லனறிவா� கவர3பHட அ�த உண�"கைள ஈ�%+) 
ேசமி%+ ந� (மி�	& ெகா01 வ�கி�றா�. இ:ேக ெகா01 வ�+ அைத 
ெவ;�க) ெச5ய3ப1� ெபாQ+ எ�ன நட�கிற+…? 

அ�த விஷ%தி� ஆ@ற� கா@றிேல கல�க3ப1� ேபா+… 
1.அைத Yக�� உயிBன:களி� உடP�	& ஒ���ெகா�� ேமாதி3 
ேபா�Fைறயாகி… 
2.சி�தைன இழ�+ விஷ% த�ைம ெகா0ட நிைலயி� 
3.X%தமாகேவ இ�த மனித உடைல) `னியமா�	� நிைல�	� ெகா01 
வ�கி�றா�க&. 

கH;ட:க& இ��	�… ெச; ெகா;க& எ�லா� இ��	�. ஆனா� மனிதைன 
இ3ப;) `னிய� ஆ�கிவிHடா� “த� இன%ைத… த� நாHைட� கா%+� 
ெகா&ளலா�…” எ�� வி�ஞான� கணி34 இ�� ெச�� ெகா0;��கி�ற+. 



 

மேகJவர2… லலிதா… ந�லக�டா… 
  

“ெம5ைய ெம5யா� உண�தP� ஒ��… 
அறிைவ அறிவா� அறிதேல ந��…! 

1.ேகாடா>த� ெகா01 ம%தக%தா� தக��க3பட… 
2.ேமலா� அறி" சி%தி%த+…! எ�ப+ ெம53 ெபா�& காV� நிைல. 



வழி வழியாக வ�த இ�த% த%+வ:க& அைன%+� “	�வா� உபேதசி�க3பட 
ேவ01�…!” எ�� மைறெபா�& ஆ�க3பH1விHட+. 	� எ�பவ� ெம53 
ெபா�ளி� உ0ைமைய நா;� ேகாப� X1 ெசா� தவி�%+ ெம5 ஞான� 
உைர%தேல ந��. 

ஆனா� 
1.இனிய ெசா�லா� வா�%ைதக& ஆ; (ஏமா@�� நிைல) 
2.நிைலய@ற ெபா�& ெச�வ%ைத அைடவதிP� அ�ல+ அைத அளி3பத@	� 
3.தா� ஒ� க�வியாக) ெசய�ப1� எ0ண%ைத>� தவி�%திட� ேவ01�. 

ஆக தா� ெபற ேவ0;யைத3 ெப@ேற உய�%தி1� வழியாக3 ேபர�& 
ெச�வ%ைத3 ெப@றிடேவ (மியி� ஈ�343 பி;3பி� சி�	01வி1� எ0ண) 
ெசய�கைள எ�லா� கைள�திட� ேவ01�. 

	� எ�பவ� ெம53 ெபா�ைள வா5ைமயா� உபேதசி�	� நிைலயி� நி�� 
அறிவி� அைமதி�	 வழி காH;ட ேவ01ம3பா…! 

ஆனா� இ�ைறய 	�மா�க& ெச�வ%ைத% ேத;� ெகா0;��கி�றன�. 
எ�த) ெச�வ%ைத� க01பி;�க3 ேபாகி�றா�க&…? 

வா^�ைக நிைலயி� அ�& ெச�வ� ெப@� உய� நிைல ெபற ேவ0;யவ�… 
1.ெச�வ) ெசழி3ைப எ0ண%தி� ெகா01… 
2.அதி ஆைச�	% த�ைனேய அட	 ைவ%+… 
3.உய� ஞான%தா� ஆ%ம பல� ெப@றிட வழிகாHட வ�த உபேதசியி� (	�) 
நிைல எ�லா� 
4.	றி ெசா�பவனி� நிைல ஆகிவிHட+…! 

அ�த நிைல நம�	 ேவ0டா�. “நா� தா�…!” எ�ற நிைலேய உய� ஞான 
வள�3பி@	% தைட�க� ஆகிவி1�. 

அறிைவ அறிவா� அறிவ+ எ�பேத த%+வ3 ெபா�& காHட3பHட 
உ0ைமயி� சார:கைள� ைக� ெகா&ள ேவ01� எ�பேத. 

ஆகார%ைத நா� உ0V� நிைலயி�… உ0V� ஆகார:களி� Xைவ 	ண� 
மண%தி@ெகா3ப க0களா� பா�%+ எ1�	� Xவாச%தி� எ0ண%தா� 



ஜAரண%தி� ெசய�பா1 ெதாட:கினாP� “வாயி� கைடவா53 ப	தியி� 
நைடெப�� ஓ� `Hசம� உ&ள+…!” 

ஓ…� எ�ற வ;வ%தி� நாதமாக ஆகாயெவளி உயிரV�களி� கல3பா� அ�த 
ஓ:கார நாத%ைதேய ஒலி ெகா01 ஒளியா�	� ெதாட��	 வ�த� 
ேவ01�. 

மனித) சSர அைம3பி� சிரைசேய ஓ…� எ�ற வ;வமாக� க0V@�3 
பா��கலா�. சிரசி� கீ^ தாைட3 ப	தி அைசவதிP� ஓ� `Hசமைத� க01 
ெகா01 வான இய� த%+வ%ைதேய எ0ண%தா� உண��+ ெதளி�தவ�க& 
ெம5 ஞானிக&. 

சிவச�தியி� அV�க& கல�தி1� ெசயலி� க0ட3ப	திைய (ெதா0ைட) 
ஆகாய� எ��� அ:	 கல�தி1� அV�க��	 “மேஹKவர� – லலிைத” 
எ�� `Hசம3ப1%தி� காH;னா�க& ஞானிக&. 

அதாவ+ உணவாக உHெகா&�� ஆகார%ைதேய அமில jல:களாக” மா@றி… 
“ப�ேச�திBய:க& வழியாக) ெசய�ப1%தி1� நா;க& சSர%தி� கதிைய 
இய�	கிற+. 

நா� வழி காH;1� தியான%தி� ெதாடB� உண�" (உண�)சிகளாக) ெகா01 
எ1%தி1� ஒளிகா�த ச�தியி� வ ABய� ெகா01 சSர%தி� ச�திைய ஈ�%+3 
ெப@� அைத விைளய ைவ%+ “நAல வ0ண ஒளி ஆ%மாவாக” 
ஒ_ெவா�வ�� ஆ�க� ெபற ேவ01�. 

1.உடP�	& பர34� ச�திக& அைன%+� ேமலான அறிெவ0ண� ெகா01 
2.உண�வி� எ0ண%தா� எ1�	� தியானமாக ஒ�� 	வி�க3பH1 
3.நAல வ0ண ஆ%மாவா�கி1� ெசயP�	 – “உ�தி1� விைச% த�ைமயாக” 
4.கீ^ தாைட3 ப	தியிI& அைம" காHட3பHட மைற ெபா�ைள% 
ெதளிவா�கிவிHடா� 
5.அ:	 ெசய�ப1� உ0ைம ெதளி"��…! (நAலக0டா…! எ�� கQ%தளவி� 
நி�%தி விஷ%ைதேய ஆ�க) ச�தியாக மா@றி1� ப�	வ நிைல கிைட�	�) 

https://eswarayagurudevar.com/ 
https://www.youtube.com/channel/UCmsCZ9Wff_7SWiVD_CrVnJg 


