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ந�ல ேநர�ைத� தா� நா� உ�வா�க ேவ���…! 
  

சா�கிய சா�திர�ைத ெச�� ந�ல ேநர� வ�கி�றதா… ெக�ட ேநர� 
வ�கிறதா…? எ�� தா� இ�� பா"��# ெகா$% வா&கிேறா�. 

உதாரணமாக ஒ� மனித� தி.ெர�� க%ைமயான ெந/0 வலியா� 
அவதி2ப%கி�றா�… அவ3#4 50� திணறலாக இ�#கி�ற� எ�� 
ைவ��# ெகா6ேவா�. 

ம���வ7ட� உடன8யாக அைழ��2 ேபானா� தா� அவ3#4 ச7யா4�. 
ந�ல ேநர� பா"�� அவைன ம���வ7ட� ெகா$% ேபாக :8;மா…? 

ந�ல ேநர� பா"��# ெகா$8�<தா� “அ<த ந�ல ேநர� அவைர# 
கா2பா>�மா…?” 



இ2ப8… ந�ைம அறியாமேலேய ந�ல ேநர� ெக�ட ேநர� எ�� தா� 
சா�கிய2ப8 எ$ணி# ெகா$8�#கி�ேறா�. அதிேல உ$ைம இ�ைல. 

ஆக அவைர# கா#க ேவ$%� எ�� எ$ண�தி� உடேன ெச�றா� 
அவ�#4 ந�ல ேநர� வ�கிற�… அவைர நிசய� பிைழ#க ைவ#க :8;�. 

ந�ல ேநர� எ�ேக உ�வாகி�ற�…? 
1.நம#46 தா� உ�வாகி�ற� 
2.ந�ல ேநர�ைத� தா� நா� உ�வா#க2 பழகி# ெகா6ள ேவ$%�. 

ந�ல ேநர�ைத உ�வா#க ேவ$%� எ�றா�… 
1.இ2ேபா� ஒ� கEட� வ�கி�ற� எ�றா� 
2.அ<த ேநர�தி� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற ேவ$%� 
3.அ<த ச#தி எ�க6 உட� :Gவ�� படர ேவ$%� 
4.என#4 ந�ல� நட#க ேவ$%�…! எ�ற இ<த ச<த"2ப�ைத அ�ேக 
உ�வா#க ேவ$%� 
5.அ2ெபாG� அ<த ந�ல� நட#4�… இ� ந�ல ேநர� ஆகி�ற� 

ஆனா� ஒ�வ" வ�கிறா". “ஜாதக2ப8 இ<த ேநர� ேமாசமான ேநர�… இ<த 
ேநர�திேல நL�க6 ந�ல கா7ய�ைத ஆர�பி#கி�றL"க6…!” எ�� ந�மிட� 
ெசா�கிறா". 

அவ" ெசா�வைத2 பதிM ெச�தா� ேபா��. 
1.அவ"க6 ெசா�N� அ<த# ெக�ட ேநர� நம#46 வ<� 
2.அ� ெக�ட ேநரமாகேவ ஆகிவி%கிற�. 

ஆக ெக�ட ேநர:� ந�ல ேநர:� எ�ேக எ2ப8 உ�வாகி�ற�…? எ�பைத 
நா� அவசிய� ெத7<� ெகா6ள ேவ$%�. 

வ L�8� இ<த# கEட� அ<த# கEட� எ�� ெசா�வா"க6. பி� எ�3ைடய 
ேநர� ெக�ட ேநர�… அதனா�தா� இ2ப8யான�…! எ�� ெசா�லிவி%வா"க6. 

இைத எ�லா� எ%��வி�% 
1.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற ேவ$%� நா� எ$ணி 
உயி7ேல உ�வா#க2ப�டா�… 
1.அ<த உண"வி� வழி அ<த உண"சி… அ� ந�ைம ஆள� ெதாட�4� 



2.நா� எைத எ$Oகி�ேறாேமா அ<த உண"ைவ# க$களா� நிைன#க2ப%� 
ேபா� 
3.அ<த உண"M வNவாகி உயி7ேல ேமா�� ேபா� அைத ந�ல ேநரமாக உயி" 
சைம#4�. 

ஆக… ந�ல ேநர:� ெக�ட ேநர:� மனித3#4 இ�ைல. 

 

ந�மிட� இ��!� “அ$தான ச�திகைள” அறியாதப* தா� வா+,� 
ெகா��.ேளா� 
  

இ�� வி/ஞான�தி� ஒலி2 பதிM ெச�த நாடா#களி� கா<த அைலைய 
மி�சார�தினா� பா�சி அதைன ஒலி#க ெச�� ேக�கி�றன". 



அைத2 ேபா�� இQMட� எ�ற R�% அமில:ட� உயி" அO ேதா�றி 
ஜLவ உண"M எ$ண ச#தி வள"<த நா6 ெதா�ேட பல ேகா8 சSர�களி�.. 
ஒQெவா� உயி" ஜLவனி� உண"M எ$ண 0வாச�தி� எ%�த நிைனவைலக6 
அைன��ேம ந� உடலி� பதிவாகி;6ள�. 
1.அ2ப82 பதிவான உண"ெவ$ண அைலயி� 
2.பல ெஜ�ம�களி� எ%�த எ$ண நிைனவைலகT� உ$%. 

அத� 4ண நிைல� ெதாட7� தா� இ�ைறய பி�ப உடலி� உண"M நிைனM 
எ$ண ஓ�ட�க6 ெசய�ப�%# ெகா$%6ள�. அ2ப82 பதிவாகி;6ள உட� 
R� தா� இ�. 

ஆகேவ… 
1.இQMட� உண"M எ$ண:டேன (அ<த ஓ�ட�திேலேய) ந� எ$ண�ைத 
ெசN�திேனாமானா� 
2.ஆ�ம ச#தி ந�Nண"வி� வழி� ெதாட" ெபற :8யாம� 
3.அைணக�டாம� ெச�N� நLைர2 ேபா� தா� அத� ேவக நிைல#ெகா2ப 
ெச�N�. 

உண"வி� எ$ண� ெகா$% ந>ச#தியி� ஞான ஒளி அைலைய இQMடலி� 
ஏ>கனேவ பதிவாகி;6ள பலவான உண"Mகளி� “கல#க ெச�திட ேவ$%� 
(இ� :#கிய�)…” 

1.அ�தைகய எ$ண�கைள;� நிைனMகைள;� 
2.ந>ச#தியி� ந� எ$ண 4ண�ைத வழி2ப%�த#R8ய எ$ண�தி� ந� 
வா&#ைக நைட:ைற இ�<தி�டா� 
3.நா� எச#திைய2 ெபற ேவ$%� எ�� உண"வி� எ$ண�ைத 
ெசN��கி�ேறாேமா 
4.அச#தியி� எ$ண:ட� ந� வா&#ைக ெசய� இ�<தி�டா�தா� 
5.ந� ஆ�மாM� ந� ஞான ச#தியி� வழி� ெதாடைர2 ெபற :8;�. 

உடலி� ம�%ம�லாம� உடைல வி�%2 பி7<தவ"களி� (இற<தவ"களி�) 
எ$ண நிைனM ச2த அைலக6 “அ<த<த உயிரா�மாவி� 0ழ>சி;ட�” 
இ#கா>� ம$டல�தி� 0ழ�� ெகா$ேட அழியாம� தா� உ6ள�. 

இதைன உணர :8;மா…? 



இ�� நா� ேபசியைத நாடா#களி� அமில�ைத2 Yசி கா<த மி� அைலயி� 
ச#தியினா� பதிM ெச�� பல கால�கT#4 அதைன# ேக�க :8கி�ற�. 

உடைல வி�%2 பி7<த உயிரா�மா#களி� ெதாட"பைலைய;� நா� ந� 
எ$ண�தா�… அவ"க6 பா� ெசN��� உண"M ஞான�தா�… எ<த ஒ� 
உடைல வி�ட ஆ�மா#கTட3� ெதாட"Z ெகா6ள ஜLவ பி�ப மனித உட� 
ெகா$ேடாரா� :8;�. 

இ�மனித ஞான�தி� ம�%� தா� :8;� எ�பத�ல…! 

ந�:ட� வா&<த ஜLவ� பி7<த ஆ�மா#க6 அவ"க6 அவ"களா� வி��பி 
வா&<த கால�தி� அவ"களி� உட�Zட� த7�தி�<த ெபா�6களி� கா<த 
மி� அைலயி� ச#திைய சில அமில�களி� கல2Z# R�ைட2 Yசி அவ"க6 
ேபசிய அைலைய;� எ%#கலா�. அவ"களி� இ�ைறய எ$ண ஒலிைய;� 
எ%#கலா�. 

இQMட� R�8>4 ஜLவ நL" ச#தியினா� எச#திைய;� ெசயலா#கவ�ல 
ஆ>றN$%. “சகல ேலாக�கைள;� காணவ�ல ஆ�ம# R% இ�” (ந� 
ஆ�மா). 

1.ஆனா� ந� உண"வி� எ$ணெம�லா� “இQவா&#ைக” எ�ற ஏ#க சலி2Z 
நிைல;டேன இ�2பதாN� 
2.ெப��பாN� த� ச#தி 4ண அமில�ைதேய R�%� வழியிலி�<� 
3.4ைற#4� ஈ"2Z ஓ�டமான ஓ�ட கதியி� ெசN�தி வி%வதாN� 
4.ந� ஆ�மாM#4$டான ச#திைய அறியாமேலேய வா&கி�ேறா�. 

இQMண"வி� எ$ண�ைதேய நா� ந�ெல$ண 4ண அமில நிைலயி� 
வள"��# ெகா$ேடாமானா� 
1.ஒQெவா� மனித ஆ�மாM� எ<த ஒ� ேப7�ப நிைல ெபற ேவ$%� எ�� 
2.அ�ைறய ஞானிகT� ச2த7ஷிகT� உண"�தி உ6ளா"கேளா அத� 
உண"ெவ$ண நிைனM2ப8 
3.அவ"க6 அைட<த நிைலைய நா:� அைடய :8;�. 

 
 
 



ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
ந� ெசா<தேமா ப<தேமா ந$ப"கேளா உடைல வி�%2 பி7ய ேந"<தா� 
பாச�தா� “ஐேயா…” இ2ப82 ேபா�வி�டா"கேள எ�� எ$ணினா� அ<த 
உண"Mக6 ந� உடN#46 வ<�வி%�. 

இ<த மாதி7 ேநர�தி� நா� விழி�தி��த� ேவ$%�. உடேன ந� உயிைர 
எ$ணி “ஈ�வரா” எ�� அவனிட� ேவ$%த� ேவ$%�. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற ேவ$%� எ�� ஏ�4த� 
ேவ$%�. ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி எ�க6 உட� :Gவ�� 
பட"<திட அ�6வா� ஈ�வரா எ�� சிறி� ேநர� உடN#46 ெசN�த 
ேவ$%�. 

அ%�� 
1.உடைல வி�%2 பி7<� ெச�ற அ<த உயிரா�மா ச2த7ஷி ம$டல��ட� 
இைண<� உட� ெப�� உண"Mக6 கைர<� 
2.பிறவியி�லா நிைலக6 அைடய ேவ$%� எ�ற உண"Mட� உ<தி� த6ள 
ேவ$%�. 

“அ2ப8 உ<தி� த6ளாம�…” ஐேயா… இ2ப8 ஆனேத…! எ�� எ$ணினா� அ<த 
ஆ�மா#க6 ந� உடN#46 வ<�வி%�. உ6ேள வ<த பி� அவ" ப�ட 
ேவதைன;� கEட�கT� ேநா�கT� நம#46T� வ<�வி%�. 

ஆகேவ இைத மா>றி2 பழ4த� ேவ$%�. 

ந� 5தாைதய"கேளா… ெசா<தேமா ப<தேமா… ந$ப"கேளா யாராக இ�<தாN� 
ச7… அ<த2 பாச2 ப>�ட� நா� கவ"<தா� ந� உடN#46 வ<�வி%�. 

இைத2 ேபா�ற நிைலகளிலி�<ெத�லா� நா� வி%ப%த� ேவ$%�. 
அவ"கைள2 பிறவியி�லா நிைல அைடய ெச�த� ேவ$%�. நம#46 
அ<த� தLைமக6 Z4<� விடாதவா� தைட2ப%��த� ேவ$%�. 

தைட2ப%�த ேவ$%ெம�றா� எ2ப8 ெச�ய ேவ$%�…? 

எ�கTட� வா&<� வள"<� உடைல வி�%2 பி7<� ெச�ற 4ல�களி� 
ெத�வ�களான :�ேனா"களி� உயிரா�மா#க6 ச2த7ஷி ம$டல ஒளி 



அைலகTட� கல<� உட� ெப�� உண"Mக6 கைர<� ெப� வ L% ெப� 
நிைல எ�ற நிைல அைட<� அழியா ஒளி சSர� ெப>� பிறவியி�லா நிைல 
அைட<� ச2த7ஷி எ�ற நிைல அைட<திட அ�6வா� ஈ�வரா. 

எ�கTட� வா&<� வள"<� உடைல வி�%2 பி7<� ெச�ற உறவின"களி� 
உயிரா�மா#கT�… ந$ப"களி� உயிரா�மா#கT�… ச2த7ஷி ம$டல ஒளி 
அைலகTட� கல<� உட� ெப�� உண"Mக6 கைர<� ெப� வ L% ெப� 
நிைல எ�ற நிைல அைட<� அழியா ஒளி சSர� ெப>� பிறவியி�லா நிைல 
அைட<� ச2த7ஷி எ�ற நிைல அைட<திட அ�6வா� ஈ�வரா. 

இ2ப8 அ<த ஆ�மா#கைள உ<தி ெசN�தி அ�ேக அ<த ச2த7ஷி ம$டல 
ஒளி# கடலி� கைர�திட ேவ$%�. இ�தா� ஞானிக6 கா�8ய வழி. 

ஆக… “ஒ� க�லி� இர$% மா�கா� விG�…” 
1.அதாவ� அவ"கT� பிறவியி�லா நிைல அைடகி�றன" 
2.நL�கT� நல� ெப�� ச#தி ெப�கி�றL"க6. 

சில உட�களி� அறியா� ஆ�மா#க6 Z4<தி�<தா� ந�ைம அறியா� சில 
தLைமயான உண"Mகைள� ^$8# ெகா$ேடயி�#4�. ந�:ைடய 
ெசயலா#க�கைள மா>றி பாவ விைனகளாக அத� வழி#4 ந�ைம இய#4�. 

இைத2 ேபா�ற தLைமகளிலி�<�� உ�களா� வி%பட :8;�. 

எ�க6 உட�களி� அறியா� ேச"<த ஜLவா�மா#க6 அக�திய 
மாமக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெப>� ��வ மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெப>� 
��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�T� ேபெராளி;� ெப>� ச2த7ஷி 
ம$டல�களி� ேபர�T� ேபெராளி;� ெப>றிட அ�6வா� ஈ�வரா எ�� 
தியானி;�க6. 

அ<த ஜLவா�மா#க6 மக7ஷிகளி� அ�6 வ�ட�தி� வா&<� எ�க6 
உட�களி� நல� ெப�� ஜLவா�மா#களாக மாறிட அ�6வா� ஈ�வரா எ�� 
உயிரான ஈசனிட� ேவ$%�க6. 
1.அ<த ஆ�மா#கT� ச2த7ஷி ம$டல அைலகTட� கல<� பிறவியி�லா 
நிைல அைட<திட அ�6வா� ஈ�வரா எ�� தியானி�தா� 
2.அதனி� ெசயலா#க�க6 தணி<� ந�ைம நல� ெபற ெச�;�. 
3.எதி"பாரா� நட#4� சில விப�தான நிைலகளிலி�<�� நா� வி%பட 



:8;�. 
4.ந� எ$ண�தா� ந�ைம# கா��# ெகா6ள :8;�. 

 



 

எ,த0 1+நிைலயி2� இனிேம� பத�டமைடயா�… “மன உ4தி ெகா�� 
!� கா�*ய அ�. வழியி� நட,� வா�6க.…” 
  

நா� ச�பாதி#கி�ேற�… நL;� ச�பாதி#கி�றாயா…? எ�� ஆைச2ப�டாN� 
இனி உலக2 ேபா" நட<தா� அO 4$% ;�த� தா� நட#4�. 
1.எ<த நிமிட� அO4$ேடா ம>ற நிைலகேளா எ�ேக… எ2ப8 விGக2 
ேபாகிற�…! எ�� ெசா�ல :8யா� 
2.அ%�தவ� ந� ேம� ேபாட2 ேபாகி�றா�… நா� அவ� மீ� ேபாட2 
ேபாகி�ேறா�… 
3.இ� தா� நட#க2 ேபாகிற�… 

அ<த நிைல ஆவத>4 :� இ<த உடைல வி�% ெச�N� :� “நா� எைத 
ேசமி#க ேவ$%�…?” எ�பைத�தா� இ�ேக உண"�தி# ெகா$% 
வ�கி�ேறா�. 

��வ ந�ச�திர� ேவகா நிைல ெப>ற�. ந� உயி�� எ<த ெந�2பிN� 
ேவ4வ� இ�ைல. 



அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 உண"Mகைள ந� உடலி� 
இ�#க#R8ய அO#களி� ேச"��# ெகா$% வ<ேதா� எ�றா� உயிைர2 
ேபா�� ேவகா நிைல ெப>�� ��வ ந�ச�திர��ட� இைண<� நா� 
பிறவியி�லா நிைல அைடய :8;�. 

எ� ெசா�� உ� ெசா��…! எ� கா0 உ� கா0…! ெகௗரவ�…! அைன��� 
ேபா�வி%�. காரண� உலக ;�த� மிக அ�கி� இ�#கி�ற�;. ஆர�பி�தா�… 
1.ஒ� ப�� நிமிட� அ�ல� 4ைற<த� ஒ� பதிைன<� நா�கT#46 உலக� 
:Gவத>4ேம விஷ�த�ைம பரவ2 ேபாகி�ற�. 
2.நா� எ�ன ெச�ய2 ேபாகி�ேறா�…? 

உடைல வி�% எ2ெபாG� நா� பி7<தாN� மீ$%� அ%�த உடN#46 
ெச�� விட#Rடா� இ�ெனா� பிறவி#4 வ<� விட#Rடா� 

ஆனா� இ2ெபாG� இ�#க#R8ய b&நிைலயி� சாதாரணமாக யா" உடைல 
வி�%2 பி7<தாN� ந/சி� த�ைமைய� தா� அைடகி�றா"க6. 

ஆக… இ<த# கா>� ம$டலேம ந/சி� த�ைமயாக இ�<தாN� அைத 
நL#க#R8ய ச#திைய நா� இ2ேபாேத ேச"��# ெகா$% வரேவ$%�. 

எ� எ2ப8 இ�<தாN� 
1.உயி" உடைல வி�% ெச�றா� ��வ ந�ச�திர�தி� ஈ"2Z வ�ட�தி>46 
தா� நா� ெச�ல ேவ$%�. 
2.ேதா#கி உ6ள விஷ�கைள அ�ேக கைர��2 பழ4த� ேவ$%� 

அத>4� தா� இ2ெபாG� பயி>சியாக உ�கT#4 மீ$%� மீ$%� 
ெகா%��# ெகா$ேட வ�கி�ேறா�. 

எ�தைன ேப" இைத நL�க6 எ%#கிறL"க6…! எ�� ெத7யவி�ைல. ஏென�றா� 
நL�க6 தா� பா�கா��# ெகா6ள ேவ$%�. 
1.எ<த சாமி;�… எ<த சாமியா��… “உ�கைள யா�� கா#க2 ேபாவதி�ைல…” 
2.உ�க6 உயி" தா� உ�கைள# கா#க :8;�. 

உயி7� �ைண ெகா$% எ<த உய"<த ச#திைய நL�க6 எ%#கி�றL"கேளா… 
அ<த உண"ைவ ைவ�� அ�6 வா&#ைக வா&<திடM�… இ<த உடN#42 



பி� பிறவியி�லா நிைல அைடவத>4�… இ<த ஒ�ைற� தவிர ேவ� வழி 
இ�ைல. 

ஏ>கனேவ பல :ைற உ�கT#4 இைத எ�லா� ஞாபக2ப%�தி# ெகா$ேட 
தா� வ�கி�ேறா�. இனி எ<த ேநர�… எ� நட#4�…? எ�� ெசா�ல :8யா� 
அ<த அளM#4� தா� இ<த உலக� இ�#கி�ற�. ஆகேவ 
1.ந� 4�நாத" கா�8ய வழியி� தியான�ைத# R�%�க6 
2.ஆ�ம 0�திைய ஒQெவா� ெநா82 ெபாG�� ெச�� ெகா$ேட வா��க6 
3.மன அைமதிைய# ெகா$% வா��க6 
4.எ�தைகய b&நிைலயிN� பத�டமைடயாதப8 மன உ�தி ெகா$% அைத 
மா>றி# ெகா6T�க6. 

இ<த உலக� எ�ேகா ேபா�# ெகா$8�#கி�ற�…! 

இதிலி�<� நL�க6 த2ப ேவ$%� எ�றா� தியான�ைத ச7யான :ைறயி� 
கைட2பி8�� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mகைள உ�க6 உடலி� 
இ�#க#R8ய ஒQெவா� அO#கT#4� ேச"��2 பழ4�க6. 

இைத ெச�தா� தா� த2ப :8;�. 



 

பிறவி� !ண�ைத மா7ற 8*9மா…! எ:ப*…? 
  

1.உண"ைவ;� 
2.எ$ண�ைத;� 
3.ஒQெவா�வ�� ெசN�தி வழி2ப%��� :ைற ெகா$% தா� “ஞான ஈ"2Z” 
வள��. 



இQMண"ைவ;� எ$ண�ைத;� ஞான�தி� ெசN�திட ந>4ண�களி� ச#தி 
அைல ஆ� வைகைய உண"�திேனா�. மனித 4ண அமில�க6 ப�னிெர$% 
இ�<தாN� அதிேல அ<த ஆ� ந>4ண�களி� அமில�களி� ச#தி நிைல 
மனித3#46 ெப�க ேவ$%�. 

ஒQெவா� மனிதனி� 4ண அமில�தி� உண"M உ<த ெச�;� எ$ண 
ஓ�ட� உடலி� உண"ைவ# ெகா$ேட மீ$%� மீ$%� வர�தா� ெச�;�. 
அதனா� ஏ>ப%� சலி2ைப சா<தமா#க ேவ$%�. 

இQMட� பி�ப உண"M ெகா$% வாG� வா&#ைகயி� 
1.ஒQெவா� நிைலைய;� காO� ெபாGேத 
2.நா� எ%#4� 0வாச�தினா� அQMண"வைலக6 இQMடலி� சாட�தா� 
ெச�;�. 
3.இ�� நா� காO� உண�� எ$ண�தா� ம�%� ந� 0வாச� அ�தைகய 
நிைலைய ஈ"#4� நிைல ஏ>ப%வத�ல. 

ஏ�… எ2ப8…? எதனா�..? 

ஜLவ பி�ப உண"M (மனித) உடலி� “எ�லா உண"வி� நிைலைய;� 
உணரவ�ல ஈ"2Z 4ண�க6” இ2பி�ப உடலி� அமில 4ண ேச"#ைக 
வ8ெவ%�த ஆர�ப# கால�திலி�<ேத…! பல ெஜ�ம�களி� R�%# கலைவ 
வள"2Z அமில�க6 இ<த உடலி� உ$%. 

1.:<ைதய கால�தி� நா� எ%��# ெகா$ட உடலி� உண"வைலக6 
2.இ��… இ2ெபாG�… நா� எ%#4� ந>ச#தியி� அைலயி� உண"வினா� 
ம�%� தைட2ப%�திட :8யாவ$ண� 
3.ந� உடலி� R�% உண"வமில… :<ைதய ேசமி2Z அமில�தி� “உய"<� 
நி>4� 4ண� ெதாட" உண"M” (:� ெஜ�ம� ெதாட") 
4.அத� ஈ"2Z வ�ட�திலி�<� ந�ைம மாற விடாம� தைட2ப%���. 

இய>ைகயி� உ� 4ண நிைலேய இத� அ82பைட 4ண ஈ"2Z ஓ�ட�தி� 
தா� இQMலக� :Gைம#4� ஓ8# ெகா$%6ள�. 

1.அதி மைழ கால�தி� அத� ேவக�ைத# ெகா$% ெப�;� மைழ நL" 
2.அேத ஓ�ட�தி� 0ழ�� அதி ேவகமாக ஓ8# கல#கி�ற�. 



3.அேத நL" தா� அைமதியாகM� ெதளி<த நிைலயிN� 
4.நா� அைண க�8 வி%� ேவக�தி� விகித2ப8 நிதானமாக ஓ%கி�ற�. 

உண"வி� ேவக�ைத மைழ நLரான� மைழ ெப�;� ேவக�ைத# ெகா$% 
அத� ஓ�ட நிைலயி� வி�% வி�டா� அேத ேவக�தி� பா�வ� ேபா� ந� 
உண"வி� ேவக�ைத;� அ2ப8ேய வி�டா� அதனி� ேவக�திேலதா� 
பா;�…! 

ஆனா� மைழ நLைர அைணைய# க�8� ேத#கி அ<நLைர நம#4 ேவ$8யப8 
ெவளி2ப%��� விகித� ெகா$ட ஓ�ட�தி� திற<� வி%� ெபாG� அேத நL" 
அத>4 உக<த ேவக நிைல ஓ�ட�தி� தா� அ� ஓ%�. 

ஆக.. இQெவ$ண�ைத ந� வா&#ைகயி� நட�தி%� எ<த ெசயN#4� 
அெசயைல ஈ"#கவ�ல எ$ண ஓ�ட கதியி� வி�% வி�ேடாமானா� எ�ன 
ஆ4�…? 

வா&#ைகயி� நட<தி%� எ<த ஒ� ெசயைல;� அைண க�8 
ஒG�4:ைற2ப%�தி வி%� நLைர2 ேபா� இ�லாம� வி�% வி�டா� 
1.மைழ நL7� ேவக�ைத# ெகா$% பா�<ேதா%� �7த�ைத2 ேபாலM� 
2.மைழயி� த�ைம 4ைறய# 4ைறய மைழ நி�ற பிற4� அத� ெசய� 
நிைல#ெகா2ப ெச�N� 
3.நL7� ேவக நிைலைய2 ேபாலM� தா� இQெவ$ண உண"M� ெசய�ப%�. 
4.கா�டா>� ெவ6ள� அ8�� ெச�ற பிற4 அ� நிதான2ப�டாN� 
“ெவ6ள�தி� பாதி2Z பாதி2Z�தா�…!” 

அைத2 ேபா�� ந� வா&#ைகயி� ஏ>ப%� ஒQெவா� ெநா8#4� நா� 
எ%#4� 0வாச�தி� உண"M எ$ண� ெகா$% பல ேமாத�க6 வ�கிற�. 

ஏென�றா� ந� Yமியி� கா>� ம$டல�தி� இய>ைகயி� அமில 
ச#திகTட� இ�மனித எ$ண�தி� 0வாச அைலயி� 4ண அமில�க6 
நிைற<ேத 0ழ�வதா� 
1.நா� எ%#4� 0வாச��ட� இ#கா>� ம$டல அமில ச2த�க6 
2.ந� உண"M எ$ண�தி� ேமாதி# ெகா$ேட தா� உ6ளன. 

ஒQெவா� ெநா8#4� ந� 0வாச நிைல#ெகா2ப உண"வி� எ$ண�தி� 
எ%#4� ச#திக6 இQMட� பி�ப அமில ச2த அைல;ட� பதிவாகி# 



ெகா$ேட தா� உ6ள�… அதனி� இய#க:� இ�<� ெகா$ேட தா� 
உ6ள�. 

இைத எ�லா� ெதளிவாக� ெத7<� ெகா6ள ேவ$8ய� மிகM� அவசிய�. 

ஆகேவ எதி" ேமாதலா4� அ<த<த ச<த"2ப�களி� எ�லா�… ந� 
உண"ைவ;� எ$ண�ைத;� சம2ப%�தி சீரா#க� தா� நம#4 வழி கா�8# 
ெகா$8�#4� அ<த ச2த7ஷிகளி� அ�6 ச#திைய2 ெப��ப8 
ெசா�கிேறா�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
யா� ெகா%#4� அ�6 ஞான உபேதச�கைள எ�லா� ேக�பா"க6, 
ப82பா"க6. ஆனா�… ஆ�ம 0�தி ெச�ய “ேநரமி�ைல….” எ�� இேலசாக 
ெசா�லி வி%வா"க6. 

ஆனா� ந� ைகயி� ம$ேணா அ�ல� ஒ� அG#42 ப�ட பி�Z அ%�� 
“அ2ப8ேய உணைவ# ைகயி� எ%�� நா� உ�ெகா6ேவாமா..?” உ�ெகா$டா� 
எ2ப8 இ�#4�…? 

ைகயி� ம$ைண2 பிைச<� ேவைல ெச�கி�ேறா�, சில அ0�தமான 
இட�களி� ேவைல ெச�கி�ேறா�, சாய�கேளா ம>றைவகைளேயா ைகயி� 
எ%��# கல#கி2 பல ேவைலக6 ெச�கிேறா�. 

ஆனா�, இைதெய�லா� கGவா� அ2ப8ேய சா2பா�ைட சா2பி�டா� எ�ன 
ஆ4�…? சா2பி%ேவாமா…! 

இைத2 ேபா�� தா� ந� ஆ�மாவி� ேச��… 
1.நம� வா&#ைகயி� ந�ைமயறியா� ேக�%ண"<த பல நிைலக6 “இ<த 
வா&#ைக#4 அ� பய�ப�டாN�” 
2.அ<த� தLைமயான உண"Mக6 ந�மிேல விைள<திடா� ^�ைம2ப%��த� 
ேவ$%�. 

அ<த� ^�ைமைய2 ெப�வத>4�தா� அ�6 மக7ஷிகளி� உண"Mகைள 
நL�க6 eக�� ெபாG� உ�கT#4# கிைட#4�ப8யான ச<த"2ப�ைத இ<த 
உபேதச�தி� 5ல� ஏ>ப%��கி�ேறா�. 



1.உ�க6 உடலி� மைற<�6ள ஒQெவா� ந�ல உண"Mகைள;� 
த�8ெயG2பி… 
2.ெச8கT#4 உர� ேபா%வ� ேபா� உ�க6 ந�ல உண"MகT#46 
3.அ�6 உபேதச�கைள ஊ�ட ச#தியாக# ெகா%#கி�ேறா�. 

நL�க6 ஒQெவா� நாT� உ�க6 ஆ�மாைவ 0�த� ெச�� ெகா6T�க6. 
1.சிறி� நா6 பழகி# ெகா$டா� த�னாேல வ�� 
2.இதி� ஒ��� சிரமமி�ைல. 

நL�க6 ெதாட"<� இ<த ஆ�ம 0�திைய ெச�வ L"க6 எ�றா� உ�க6 
எ$ண� உ�கைள மக7ஷிகளி� அ�6 வ�ட�தி>46 அைழ�� ெச�N�. 
இ<த மனித வா&#ைகயி� ேப7�ப2 ெப�வா&M வாழ ெச�;�. 

உ�க6 பா"ைவ பிற�ைடய தLைமகைள அக>ற ெச�;�. உ�க6 ேப0� 
50� உலைக# கா#க ெச�;�. 



 



 

ஆ�ம =�திைய0 சரீாக� கைட:பி*�� வ,தா� “உ. உண?@ (ஞானிக.)” 
ச$யான பாைதயி� உ6கைள வழி நட��� 
  

ந� ந$பைர ச<தி#கி�ேறா�… பா"�தா� ேசா"வாக� ெத7கி�ற� ஏ� இ2ப8 
இ�#கி�றா�…? எ�� ேக�கி�ேறா�. 

ஆமா�க… எ� ைபய� ஏேதேதா ெச�� வி�டா�…! கட� ெகா%�த� பண� 
தி��ப வரவி�ைல… 4%�ப�தி� ஒேர ரகைளயாக இ�#கி�ற�… எ�ன 
ெச�வ� எ�� ெத7யவி�ைல…! எ�� ெசா�கி�றா"க6. 



ந� ந$ப"களிட� ந�லைத�தா� விசா7#க வி��Zகி�ேறா� ஆனா� 
அவ"க6 ப%� கEட�ைத எ�லா� ெசா�கி�றா"க6. 

அ2ப8 ெசா�N� ெபாG� “இைதெய�லா� எ�னிட� ெசா�ல# Rடா�.. 
ேபா�க6…!” எ�� ெசா�ல :8;மா…? 

அ2ப8 அவ"க6 ெசா�னாN� நா� அ<த இ��தி� விழி�தி�#க ேவ$%�. 
அவ" அவ�ைடய கEட�ைத ெசா�லி# ெகா$8�<தாN�… 
1.அவ�ைடய கEட� எ�லா� நL�க ேவ$%� 
2.அவ" ெதாழி� சீராக ேவ$%� 
3.அவ" 4%�ப�தி� ஒ��ப�% வாழ ேவ$%� எ�ற இ<த ராக�ைத 
4.இ<த உண"ைவ நா� எ%��# ெகா$ேட இ�#க ேவ$%�. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற ேவ$%� “அவ" நல� ெபற 
ேவ$%�… நல� ெபற ேவ$%�…” எ�� இைத ெசா�லி# ெகா$8�<தா� 
1.அவ�ைடய கEட� நம#46 Zகா� அைத இG#கா� 
2.ெவளியி� தா� ேத�கி நி>4�. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி எ�க6 இர�த நாள�களி� கல#க 
ேவ$%�. எ�க6 உட� உ�2Zக6 :Gவ�� படர ேவ$%�. எ�க6 எN�Z 
ம$டல� :Gவ�� படர ேவ$%�. எN�Z#46 ஊைன உ�வா#கி# 
ெகா$8�#4� அO#க6 அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி 
ெபற ேவ$%� எ�� உடN#46 இைத ெசN�தி வNவா#க ேவ$%�. 

“ஒ� நிமிட�தி>46” இைத எ%��# ெகா6ள ேவ$%�. 

பி� அ<த ந$ப7ட� மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி நL�க6 ெப�வ L"க6 
உ�கT#4 ஒ� ந�ல வழி கிைட#4�… உ�க6 ெதாழி�க6 சீரா4�… “கEட� 
எ�ற வா"�ைதைய வி�% வி%�க6…!” எ�� ெசா�லி2 பா��க6. 

அவ" ப%� கEட�க6 உ�கT#46 விைளயா�. இ2ப8 நம� சகஜ 
வா&#ைகயி� பிற தLைமக6 வ<தா� விழி�தி�#க ேவ$%�. 

ேரா�8ல ெச�கி�ேறா�. ச<த"2ப� ஒ� விப�ைத# காண ேந"கி�ற� உ>�2 
பா"�த பி� நம#46 அ� வ<� வி%கி�ற�… ெர#கா"� ஆகிவி%கிற�. 



இ2ப82 பதிவான அைன��ேம நா� எ2ெபாG� ேசா"வைடகி�ேறாேமா 
அ2ெபாG� நிைனM#4 வ��. அ<த மாதி7 ேநர�களிN� ஈ�வரா…! எ�� 
Z�வ ம�தியி� எ$ணி… ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற 
ேவ$%� எ�� உயிைர எ$ணி அைத� ^�ைம2ப%�தி# ெகா$ேட வர 
ேவ$%�. 

ஊைன உ�வா#கிய அO#க6 ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற 
ேவ$%� எ�� அ�ேக இைண��2 பழ4த� ேவ$%�. 
1.நா� க$ணிேல பா"�த� இ�ேக தா� ெர#கா"� ஆ4� 
2.விலா எN�Zகளி� தா� அதிகமாக2 பதிவா4�… 
3.காரண� அ�4 அதிகமான ேம#ென� (கா<த ச#தி) இ�#கி�ற�.. அ�ேக 
இG�� ைவ��# ெகா6T� ெர#கா"� ஆ4� 
4.பதிவானத� �ைண ெகா$% கா>றிலி�<� இG��� த� ஆ�மாவாக 
மா>றி# ெகா6T� 
5.ஆ�மாவி� எ� வNவாக இ�#கி�றேதா… அ� உயி7ேல ேமா�� 
6.அத3ைடய ேவைலைய ெச�;�… “உ�கTைடய எ$ண�ைத நிைறேவ>ற 
விடா�…” 

தியான�தி� நL�க6 இ�#4� ேபா� இ� எ�லாேம ெத7;�. எ�தைனேயா 
நிைனMக6 உண"Mக6 ஓ8#ெகா$8�2பைத# காணலா�. 

எ�னா� ஒ�நிைல2ப%�த :8யவி�ைல எ�� ெசா�வா"க6. 

அ<த ஆ�மாவி� வNவாக இ�2ப� :�னா8 வ<தபி� தியான� எ%2பைத 
மற<� வி�% அத>46 ெச�� வி%வா"க6. பி� “இ2ப8 வ�கிறேத…” எ�� 
எ$O� ெபாG� 
1.அைத# கா�8N� வNவான� வ<தா� அ� இய#4� 
2.அத>க%�� மனதிேல ேசா"M வ<�வி%�… ந�ல ச#திகைள2 ெபற :8யா�. 

இைத சீ"ப%�த ேவ$%� எ�றா� அQவ2ெபாG� வர#R8ய தLைமகைள 
அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளிைய எ%�� ஆ�மாைவ 
0�த� ெச�� ெகா$ேட வர ேவ$%�. 

சிறி� நா�க6 இைத ெச�� நL�க6 அ3பவ�தி>4 வ<தா� பி� 
த�னிைசயாக (AUTOMATIC) ெசய�ப%�த :8;�… மன நி�மதி கிைட#4�. 



கல#கமான ேநர�தி� யா� ெசா�ன ஆ�ம 0�திைய ெச�தா� ந�ல 
சி<தைனக6 வ�� 
1.அ<த ேநர�தி>4 ேவ$8ய� – எ�ன ெச�ய ேவ$%� எ�ற உபாய�கT� 
வ�� 
2.அ<த வழி;� ெத7;�… உ6 உண"ைவ ஊ�%�. 

ஆனா� இ�6 எ�ற உண"Mக6 வர2ப%� ேபா� அைத அ2ப8ேய வி�% 
வி�டா� அ<த உ6 உண"ைவ# Rட நா� அறிய :8யாதப8 தைட2ப%�தி 
வி%�. 

அத>4�தா� அ<த<த ச<த"2ப�களி� உ�க6 வா&#ைகயி� வர#R8ய 
தLைமகளிலி�<� வி%வத>4 இைத2 பயி>சியாக# ெகா%#கி�ேறா� 
(ஞான4�). 



 

அ�டசராசர6கைள9� நா� காண 8*9� 
  

பல நிைலகளா� Yமியி� நிைலேய Yமியி� 0வாச நிைலேய மா� ெகா6T� 
இ�த�வாயி� ந� உண"வி� எ$ண�தா� ஆ�ம பல�ைத# R�8# 
ெகா$டா� இQMலக மா>ற�தி� ம8ய2 ேபா4� உயி7ன�களி� வழி� 
ெதாட" ெச�N� மிகM� ஈன நிைலயிலி�<� மீள :8;�. 



1.இ2ப8 உய" ெசய� 4ண:6ள� இ�ைறய மனித உட� உ6ளவ"கT#4 
2.உட� இ�லாதவ"க6 எ�ன ெச�வ�…? (உடைல வி�%2 பி7<� ெச�ர ந� 
:�ேனா"க6) 

த� உண"வி� எ$ண�தா� தா� எ%#4� ெஜப�தா� தா� ம�%� ச#தி 
ெப�வேதா% அ�லாம� த� உண"வி� எ$ண�ைத2 பா�சி தா� 
வண�4� த� :�ேனா"களி� உடைல வி�%2 பி7<த உயிரா�மா#கைள;� 
உய" நிைல2ப%�திட :8;�. 

1.எQMடலி� இ�<� உட� ெப>� வழி வ<�6ேளாேமா 
2.அQMடலி� :�ேனா"கைள;� த� ஈ"2Z ெஜப�தா� நா� வண�கி 
3.நா� ெச�N� ச2த7ஷி ம$டல# R�%ட� 0ழல வி�%# ெகா6ள :8;�. 

ஏென�றா� உடைல வி�%2 பி7<த ஆவிகT#4� த� உண"வினா� மன� 
0ைவ இைவகைள�தா� எ%#க :8;�. ஞான�ைத வள"��# ெகா6ள 
உடைல வி�%2 பி7<த ஆ�மா#களா� :8யா�. 

அவ"களி� நிைல சிதறாமN� மா�படாமN� இ�#க உடNட� R8ய ஜLவ 
பி�ப உட� மனிதனா�தா� 
1.த� எ$ண உண"வி� அவ"கைள நிைன�� வண�கினா� 
2.அவ"களி� உயிரா�மா ேவ� ஈ"2பைல#4 ெச�லாம� 
3.நா� பா�0� ஞானிகளி� எ$ண உண"M ஈ"2Z#46 அவ"களி� நிைல;� 
0ழ�� ெகா$8�#4�. 

ஏென�றா� இ�� வி/ஞான�தா� Yமியி36 உ6ள e$ணிய கா<த 
அைலைய;� கா>றி� கல<�6ள இQவைலைய;� ஈ"�ெத%�� 
“எெல#�ரானி# கா<த மி� அைல ஈ"2Z ெசய� கா$பதினா�…” மிக ச#தி 
வா�<த உடைல வி�ட உயிரா�மா#க6 Rட ஈ"2Z சிதற� நிைல 
இ��6ள�… உய" நிைல ெபற� தைடயாகி வி�ட�. 

இ�� வி/ஞான�தி� இQவைலைய2 பி7�ெத%�� பல ெசய�கைள 
ெசய>ைக#4 உண"��கி�றா�. 

ஆனா� அேத கா<த e$ணிய மி� அைல ஈ"2ைப ஈ"���தா� ஜLவ� 
ெகா6கி�ற� ஒQெவா� ஜLவ3�. மனிதனி� உட� பி�ப ெசயேல இ#கா<த 
e$ணிய மி� அைல ஓ�ட� தா�. 



வி/ஞான�தி� உேலாக�தி� இ�மி� அைல ஈ"2ைப# ெகா$% பல 
ம$டல�கT#4� பல சாதன�கைள ெசN�தி உண"<� வ�கி�றா�. 
ஆனா� 
1.இpஜLவ பி�ப உடலிேலேய… 
2.இQMலக� ம�%ம�ல எQMலைக;� ெச�� காண வ�ல 
3.அமில2 பைட2Z ஈ"2Z கா<த மி� அைலக6 உ$%. 

இ#கா<த மி� அைலைய எQெவ$ண�தி� எQMண"ைவ# ெகா$% 
பா�0கி�ேறாேமா அத� நிைலைய நா� அறிய :8;�. இQMடலி� எ�லா 
உண"வைலைய;� ஈ"#க வ�ல ச#தி;$%. 

இதைன உண"�த�தா� ஒQெவா� கால க�ட�திN� கைத வ8வி� 
இராமைன;� கி�Eணைன;� பைட�தா� அ�ைறய ஞானி. 

ந>4ண�களி� உ�வமா� இராமனி� கைதைய2 பைட�தா�. உலக�ைதேய 
இ�மனித பி�ப ஈ"2பி� காண :8;� எ�பதைன உண"�த கி�Eணைன2 
பைட��# கி�Eணனி� வாைய� திற<தா�… அ$ட சராசர�கைள;� 
க$டதாக# கைத உ�#கா�8னா� அ�ைறய ஞானி. 

இ#கா>றி� தா� Yமி ஈ"�� ெவளி#க#4� அைன�� ச#திகT� உ$%. 
1.உண"Mட� உ�வ:ட� உ6ள நா� 
2.இQெவ$ண 0வாச�தா� இராமனி� 4ண அமில�ைத ஈ"��# 
3.கி�Eணனி� வாயி� க$ட அ$ட சராசர�கைள;� காண :8;�. 

மனித பி�ப உண"M எ$ண 0வாச�தா� கா<த மி� e$ணிய அைல 
ஈ"2ைப எெசயலி� ெசN�தி ந� உண"M எ$ண 0வாச� ெச�கிறேதா 
அத� ெசயைல நா� ெசயலா#க :8;�. 

ந�ைம# கா�8N� மிக ச#தி வா�<த ந�ைமேய பைட#க வழி த<த 
ச2த7ஷிகளி� ெதாட7� இQெவ$ண உண"M 0வாச ஈ"2பி>4 ெசயலா#க 
:8;�. 

1.:தலி� இராமைன2 ேபா�ற 4ணமா4�க6 
2.பிற4 கி�Eணனி� கா<த e$ணிய மி� அைல உ�வா4�க6. 
3.உ�ைவ உண"�தி வழி அைம2பா�… “ந�ைம வழி2ப%�தி வள"<தவ�…!” 



ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
உ�கT#46 உ6ள ந�ல உண"சிகைள� ^$ட ெச�� அதிேல 
மக7ஷிகளி� அ�6 ச#திகைள இைண��# ெகா$ேட வ�கி�ேறா�. 

1.ெச8கT#4 எ2ப8� ^ைர# கிளறிவி�% அதிேல உர�ைத2 ேபா%வ� 
ேபா�� 
2.உ�க6 ஒQெவா� உண"Mகைள;� ஒQெவா� ச<த"2ப�தி� அ� ^$ட 
ெச�� 
3.அ<த� ��வ மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி உ�க6 உடலி� உ6ள ஒQெவா� 
அO#களிN� படர ெச�கி�ேறா�. 

ஏென�றா� இத>4 :�னா8 இைத நா� யா�� ெச�யவி�ைல. இ�ைறய 
நிைலகளி� இைத ெச�� ஆக ேவ$8ய நிைல உ6ள�. 

இ<த உண"Mகைள அ8#க8 ^$ட ெச�� ெபௗ"ணமி ம>ற R�%� 
தியான�களி� ெசய�ப%���ப8 ெச�கி�ேறா�. 

R�%� தியான�களி� அைனவ�ைடய எ$ண�கT� வNவான நிைலக6 
ெசா�N� ெபாG� 
1.எ�ேலா�� எ�லா� நலமாக இ�#க ேவ$%� எ�� 
2.எ�ேலா�ைடய எ$ண�கT� ஒ�றாக ேச"#க2ப%� ெபாG� இ<த 
உண"வி>4 வN R8வி%கி�ற�. 

இQவா� ேச"#க2ப%� ெபாG�தா� அதனி� வலிைம ெகா$% நL�க6 
எ$O� ெபாG� இ<த# கா>றிN6ள அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 
ேபெராளிைய2 ெப�� த4திைய2 ெப�கி�றL"க6. 

ஆகேவ இைத எ<த ேநர�தி� எ�தைகய தLைமகைள# க$டாN� ேக�டாN� 
பா"�தாN� அ%�த நிமிடேம ஆ�ம 0�தி ெச�� ெகா6T�க6. நா�க6 
பா"2பெத�லா� நல� ெபற ேவ$%� எ�� எ$O�க6. 

இைத2 ேபால பிற" வாழ ேவ$%� எ�� நL�க6 எ$ணினா� நL�க6 
:தலி� வா&கி�றL"க6. 

1.பிற" ெகட ேவ$%� எ�� எ$ணினா� :தலி� நா� ெக�%�தா�… “ெகட 
ேவ$%�” எ�ற ெசா� இ�ேக விைள<� 



2.அ<த எ$ண�கைள எ%#4� ெபாG� அ�ேக அவ"கT� ெக%கி�றா"க6. 
3.ஒ�வைர நா� 4ைற R�� ெபாG�� 4ைறயி� உண"Mக6 நம#46 
விைள<த பி�Z தா� 
4.4ைறயி� நிைலக6 பிற" ேம� பா�ச2ப�% அவ"க6 நிைனM#4 வ�� 
ெபாG� அ� வ�கி�ற�. 
5.என#4# கEட� கEட� எ�� ெசா�னா� கEட�தி� நிைலக6 விைள<� 
ந� ஆ�மாவாகி 
6.ந� ெசா�ேல… ந� எ$ணேம… நம#4# கEட�ைத ஊ�%கி�ற�. 

இதிலி�<� வி%ப%வத>4 ஒQெவா� நிமிட:� எ�தைகய தLைமைய# 
க$டாN� ஆ�ம 0�தி ெச�;�க6. மக7ஷிகளி� அ�6 வ�ட�தி� வாழ 
ேவ$%� எ�� எ$O�க6. 

உ�க6 நிைனவிைன அ8#க8 அ<த� ��வ ந�ச�திர��ட� இைண#க2ப%� 
ெபாG� அதனி� வN2 ெப>றா� நL�க6 அதனி� ஈ"2Z வ�ட�தி>46 
இைணகி�றL"க6. 

இ<த வா&#ைகயி� பிற"ப%� ��ப�கைள;� பைகைம உண"Mகைள;� 
ேச"��# ெகா$டா� நா� Zவியி� ஈ"2Z#46ேளேய வ<� வி%கி�ேறா�. 

இைத2 ேபா�ற தLைமகளிலி�<� வி%ப�% நா� அைனவ�� மக7ஷிகளி� 
அ�6 வ�ட�தி� இைணேவா�. ேப7�ப ேப�வா&M வா&<த அ<த 
மக7ஷிகளி� அ�6 வ�ட�தி� எ��� பதினா� எ�ற நிைலைய 
அைடேவா�. 



 



 

யா� ெசா�னைத: பதி@ ெசC�… “அைத எ�ணி எ�:பவ?கD�!� தா� 
��வ ந�ச�திர�தி� ச�தி கிைட�!�…” 
  

Zதிதாக வா�4� ேபா� ஓ� பா�திர� அழகாக இ�#கி�ற�. ஆனா� அதிேல 
அG#4க6 ப8<� வி�டா� இ�$% வி%கி�ற�. அ2ேபா� அ<த2 
பா�திர�ைத பா"�தா� எ2ப8 இ�#4�…? ந�றாக இ�#கா�. 

பா�திர�தி� அG#42 ப%�ேபா� அQவ2ெபாG� அைத� �ைட��# ெகா$% 
அ�ல� ^�ைம2ப%�தி# ெகா$% வ<தா� அ� “பளி…” எ�� இ�#4�. 



ஆனா� 
1.அG#4க6 ஏறிய பி� ேத���2 பா"�தா� ேபாகா�… களி�Z ஏறி இ�#4� 
2.அதிகமான களி�Z ஏறிவி�டா� ெசார ெசார2Z அதிகமாகிவி%� 
3.மீ$%� அைத 0ர$8 அ�ல� சாைண பி8��� தா� ச7 ெச�ய :8;�. 

இ� ேபா��தா� இய>ைகயி� நிைலகளி� நா� 0வாசி#4� உண"Mகளி� 
ந�ைம அறியா� ஆ�மாவி� அG#4க6 ேச"கிற�. அைத� 
^�ைம2ப%�தா� வி�%வி�டா� பா�திர�தி� களி�Z ஏறிய� ேபா� 
தLயவிைனகளாக உடலி� ேச"<� அதனா� பல பல ெதா�ைலக6 வ<� 
ேச"கிற�. 

ஆகேவ ஆ�மாைவ அQவ2ேபா� ^�ைம2ப%�த ேவ$%� அ�லவா…! 

நம� 4�நாத" கா�8ய அ�6 வழியி� ��வ தியான�திN� ச7… ம>ற 
R�%� தியான�திN� ச7… உய"<த ச#திைய எ%��2 பழகி# ெகா$டவ"க6 
நL�க6 ஆ�ம ச#தி எ�ற ஆ;த�ைத மறவா� பய�ப%���க6. 

தLைமகைள ச<தி#4� ேபாெத�லா� அ�ல� eக�� ெபாGெத�லா�… 
அ�ல� எதி"பாரா� தLைமக6 வ<� ேமா�� ேபாெத�லா�… அைத மா>றி# 
ெகா$ேட வா��க6. 

1.எ�தைனேயா வைககளி� அ<த ச#தி கிைட#க ேவ$%� எ�� யா� 
(ஞான4�) அ<த அைலகைள2 பா�சி# ெகா$ேடயி�#கி�ேறா� 
2.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி உ�கT#4# கிைட#க ேவ$%� 
எ�� சதா தவமி�<� ெகா$8�#கி�ேறா�. 
3.அ<த ச#தி உ�கT#46 வ<� ெகா$% இ�#கி�ற�… வNM� R%கிற�. 
4.நிைன�தவ"கT#4� தா�…! 

நிைன#காதவ"கT#4 இ�ைல… காரண� உணைவ எ%�� சா2பிட ேவ$%� 
எ�� வி��பினா� தாேன உ6ேள ேபா4�. 

எல#�7#… எல#�ரானி#…! வ L�8ேல 8வி.யி� எ<த �ேடஷைன� தி�2பி 
ைவ#கி�ேறாேமா அ<த �ேடஷனி� இ�<� ஒளிபர2Z ெச�தா"க6 எ�றா� 
கா>றிலி�<� அைத இG�� நா� பா"#கM� ேக�கM� :8;�. 



ஆனா� நL�க6 உ�க6 எ$ண�தி>46 எ�தைன �ேடஷைன 
ைவ�தி�#கிறL"க6…? 

ச$ைட ேபா�டவ� ஏமா>றியவ� ேகலி ெச�தவ� தி�8யவ� ெகாைல 
ெச�ய வ<தவ� எ�� இ2ப8 எ�லா �ேடஷ3� பதிM ெச�� 
ைவ�தி�#கி�ேறா�. 

இ2ப82ப�ட பதிMகைள ைவ�தி�#4� ேபா� எ�ன ெச�கிற�…? 

சிரமமான ேநர�தி� அவ"கைள எ$O� ெபாG� அ<த �ேடஷ3#46 
இைண<த பி� அ%�� நம#46 ந�ல சி<தைனக6 வ�வதி�ைல. 
1.எ�ைன இ2ப8 ஏமா>றினா"கேள… அவ"கைள எ�ன ெச�யலா�…? 
2.எ�ைனஇ2ப8� தி�8னா"கேள… அவ"கைள 0�மா வி%வதா… இர$8� 
ஒ�� பா"#க ேவ$%� எ�� 
3.இ�தைகய உண"M தா� மனதி� ஓ8#ெகா$8�#4ேம (8.வி.யி� பட� 
ஓ%வ� ேபா�) தவிர ந�ல உண"Mக6 வ�வதி�ைல. 

அ<த மாதி7 ேநர�களி� எ�லா� நா� ெசய�ப%�த ேவ$8ய� எ�…? 

ஈ�வரா… எ�� உயிைர எ$ணி அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 
ேபெராளி நா�க6 ெபற ேவ$%� எ�க6 உட� :Gவ�� படர ேவ$%� 
எ�� 
1.வர#R8ய தLைமகைள மற#க இைத நா� எ%�தா� அத3ைடய வN 
4ைறகி�ற� 
2.��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mக6 நம#46 ெப�க ஆர�பி#கிற� 
3.ஆகேவ இ<த �ேடஷைன� தா� நா� வNவா#கி# ெகா6ள ேவ$%�. 



 

வியாழனி� ஞான $ஷி – ஈHவராய !�ேதவ? 
  

ஒ�றி� ெதாட" ெகா$% ஒ�� வள"கி�ற�. வள"2பி� பட" பலவாகி2 
பலவி� பல வள"<ேத உ�வாகி உ�வாகி உ�$ேடா%� உ� 4ண வள"2Z 
ெசயலி� ெதாட" ெகா$ட நிைலயி� வள"வ� தா� அைன��ேம. 



ஒ�றிலி�<� ஒ�� பிற<� ஒQெவா�றாக வள�� வள"சி கதியி� 
உ�வாகி உண"வாகி ெசயலாகி ெசயலி� வழி ெப�வ� பல. 

1.இய>ைகயி� உ$ைம உண"வி� உ�$ேடா%� ச#திக6 எ�லாேம “அவ� 
பைட2ெப�றாN�” 
2.அவ� பைட2பிலி�<� ந� ஒளி பைட2Z2 ெப�வ� தா� “இைற ஞான�..” 
எ�ப�. 

பலவாக உ6ள இ<த உலகி� இய>ைக2 பைட2பி� ம>ெற�லா 
உயி7ன�கைள# கா�8N� மனித ஞான�ைத உய"வாக ெசயலா#4� ச#தி 
உ�வாகி;6ள�. 

1.இைற ஞான�தி� ச#திைய உண"<� வழி ஞான� ெபறவ�ல ஆ>ற� மனித 
4ண ஞான�தி>4� தா� உ$%. 
2.உய"��பவ�… உய"<தவ�…! எ�ற வமிச# ேகா�பா�ைட அறி;� ஞான� 
மனித3#4$%. 

மனித� வாழ ம>ற இய>ைக;� �ைண ெகா6கி�ற�. தLய� எ�ற நிைல 
உ6ளதினா� தா� ந�லைத2 பி7��# காண :8கி�ற�. ந>ச#தியி� 
ெசயலிேல சகல வள"2Z� இ�<தெத�றா� ஞான�தி� வள"2Z நிைல 
ெப�வ� எ2ப8…? 

1.ச#தியி� �வqப�தி� சகல:� உ$%. 
2.சகல:� இ�<தா� தா�… சகல�திN� இ�<� “உய" உண"M எ�…?” எ�� 
ெசய� ெகா6ள :8;�. 

உய" நிைல உண"<�… உய" ஞான இைற ச#தி அைடய… ஞான�ைத உண"<� 
ெசய� ெகா6ள#R8ய நிைல “மனித உ� வள"சி ெகா$ட வழி� ெதாட7� 
தா� உ$%…!” எ�பைத உண"<� இ<த2 Yமியி� மனித இன வள"சிைய 
ஊ#4வி�தன" ச2த 7ஷிக6. 

4�வாக இ�� நா� ெசா�N� “வியாழனி� ஞான 7ஷி” தா� வியாழனி� 
மனித# க� உ� நிைலயிலி�<� மனிதனி� அமில 4ண வள"சி ச#திைய 
அ�ம$டல�தி� மனித இன�க6 வாழ :8யாத வள"2Z நிைல ெகா$ட 
ம$டலமாக வியாழ� மா�� த�வாயி� இ�ேக Yமியி� மனித# க�ைவ 
வளர# காரணமானவ". 



அதாவ� அ<த b�சம ஞான ெசய�… மனித இன�தி� 0ழ>சி வ�ட� 
ச2த7ஷியினா� ஈ"�ெத%#க2ப�% மீ$%� மனித# க� உ�வாகM�… 
ம$டலமாக ந� Yமியி� ச#தி அைலைய வள"#கM� ெச��… இ2Yமியி� 
ஈ"2பி>4 மனித இன# க�ைவ வள"#க வி�டன" அ�� ச2த7ஷிக6. 

1.இன வள"சியி� ஞான�ைத உண"<த அவ"க6 ெசய� 
2.அ<த<த# கால நிைல#ெகா2ப அவ"க6 பதி�த வள"சியிலி�<ேத 
3.த� வள"சி#42 பல� R�ட த� வள"2பி� பயிரா#கிய பயி7லி�<� 
4.மீ$%� பயிரா#க “விைதைய�தா�” இ�� அவ"க6 ேசமி#கி�றா"க6. 

ச2த7ஷி உ�வான அமில# R�% இன நிைல#ெகா2ப த� 4ண உணைவேய 
தா� எ%�� தா� வள"<� இQவின வள"சி ம�கா நிைல#காக�தா� 
“ச2த7ஷிகளி� ெசய�” இ��6ள�. 

1.இைறவனி� பைட2Z�தா� ஒQெவா��� 
2.பைட2பி� பைட2ெப�லா� அவேன தா� 
3.அவனி� பைட2பி� இைற ஞான� ெப�� மனித ஞான� ெகா6வ� தா� 
4.பைட#க2ப�டவ� பைட2பி� ெபா�6 காO� நிைல. 

நா� ந� வா&#ைகயி� சாதாரண நிைலயி� உண"<� வா&<� ஜLவ� பி7<� 
ெச�N� நிைலயி� உ6ள நிைலைய அ<த<த# கால�களி� ச2த7ஷிக6 பல 
உட�கைள ஏ>�2 பல ஞானிகைள உ�வா#கி ெச�றா"க6. 

ஆனா� இ�� வள"<� ெப�கி;6ள மனிதனி� 4ண வழி� ெதாட" 
யாைவ;ேம வி/ஞான� எ�ற உட� பி�ப 0க� காO� ெசய� ஞானமாக 
வள"<� ேவq�றி# கிைள வி�%2 பட"<� வி�ட�. 

1.இதைன மா>றியைம�� 
2.உய" ஞானமான ஆ�ம ஞான�ைத வள"�� 
3.இைற ஞான� எ�ற மனித அமில 4ண ச#தி ஈ"2Z வள"சி த�� 
ச2த7ஷியி� ஞான:ட� 
4.ந� உண"வி� ெசய� இ��6ள கால க�ட�தி� ெச�ல ேவ$8ய 4�கிய 
காலமி�…! 

 
 



ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
ேவதைன2ப%� ெபாG� உ>�2 பா"�தா� ெப7யவ"கT#4 ஏேதா ஒ� 
விதமான ெவ�2Z வ�கி�ற�. 

ஆனா� ேவதைன;ட� ைக# 4ழ<ைதைய2 பா"�தா� அத>4 ஒ��ேம 
ெத7யா�. ேவதைன;ட� இ�2பவ" பா"�தா� 4ழ<ைத#4 எ7ச� வ��… 
ைக கா� 4ைடச� வ��. 

சில க�யாண வ L�%களி� பா"�தா� ெத7;�. 4ழ<ைத இ�லாதவ"க6 சில" 
வ�வா"க6. 4ழ<ைதயி� ஏ#க�தி� இைத2 பா"2பா"க6. 

4ழ<ைத அழகாக இ�<தா� ேபா��. அ<த உண"Mட� ஆைசயாக� 
^#4வா"க6. பா"�� அ<த உண"Mட� (தன#4# 4ழ<ைத இ�ைல எ�ற 
ேவ�ைன) 4ழ<ைதைய# ைகயி� ^#கினா� ேபா��. 

அ<த2 பா"ைவைய2 பா"�தMட� ைக# 4ழ<ைத “சி�..சி�..சி�..” எ�� அGக 
ஆர�பி#4�. 

4ழ<ைதயி� ஆைசயி� அ<த ஏ#க�தி� த�ைம ெகா$% 
1.“தன#4# 4ழ<ைத இ�ைலேய…!” எ�ற 
2.ேவதைனயான பா"ைவ ப�டMட� அ<த# 4ழ<ைத நிசய� அG4�. 
3.இைத� தா� “க$ பா"ைவ… க$ தி�E8, ஓமழி2Z” எ�� ெசா�வா"க6. 

நா� எைத எ$ணி2 பா"#கி�ேறாேமா 
1.அதனி� உண"M த� க$ பா"ைவ பிற�ைடய தLைமகைள உ�வா#4�… 
2.ந� நிைனவி� ஆ>ற� அைத ெச�;�. 

அேத சமய�தி� நா� ெவ�2Z� ேவதைன;� ெகா$% ஒ� ெபா�ைள2 
பா"�தா� ெபா�ளி� தர�ைத நா� உணர :8யா�. 

நா� ெவ�2ேபா ேகாபேமா அைட<த பி� அ<த உண"வி� நிைனM 
ெகா$டா� தரமான ஒ� ெபா�ைளேயா �ணிமணிகைளேயா பா"��� 
நிசய� ேத"<ெத%#க :8யா�. 

காரண�… ந�:ைடய க$ பா"ைவயி� உண"Mக6 எ�ேவா அத>4� 
த#க�தா� அ<த2 ெபா�ளி� தர�ைத நம#46 ெதளிவா#4�. 



இைதெய�லா� நா� ெத7<� ெகா6த� ந�ல�. 

 



 

“ேவதைனக. வ�� ேபா� தா�…” ந�ைம: பா�கா�!� ச�திைய� I�ட 
8*9� 
  

நம� வா&#ைகயி� ந�லைத� தா� எ$Oகி�ேறா�. அத� ப8 
நட#கவி�ைல எ�றா� ஒQெவா� ெசய�களிN� ேவதைன கல<ேத 
வ�கி�ற�. ஆனாN�… 
1.”ேவதைன2ப%கிேறா�… கEட2ப%கிேறா�…” எ�ற எ$ண�க6 இ2ப8 வ�� 
ெபாG�தா� 
2.ந�ைம நா� பா�கா��# ெகா6ள#R8ய ச#தி;� உ$%. 



இ�2பி3� ேவதைன ெவ�2Z ேசா"M எ�ற உண"M அதிக7�� வி�டா�… 
எ�தைகய ந�ல ெசய�களாக நா� ெசய�ப%�தி# ெகா$8�<தாN� அைத 
ெசய�ப%�த :8யாதப8 ஒ� ேசா"M வ<� வி%கிற�. 

ேசா"வைடய… ேசா"வைடய… ந� உடலி� இ�#க#R8ய அO#கT� 
ேசா"வைடய� ெதாட�4கிற�. ேசா"வா� மீ$%� ேவதைன வ�கிற�. 
1.இ2ப8 ேவதைனகைள நா� அ%#க%#காக இ<த உடலிேல 
2.இ2ேபா� ேச"��# ெகா$ேட தா� இ�#கி�ேறா� – எ<த நிைலயி� யாராக 
இ�<தாN� ச7… அ2ப8�தா�. 

ZGவி� இ�<� மனிதனாக வ�� வைரயிN� ேவதைனயிலி�<� வி%பட 
ேவ$%� எ�ற வNவான எ$ண�தி� தா� வள"சியாக வ<த�. 

இ2ப8 எ�லா வைககளிN� ப7ணாம வள"சி அைட<� மனிதனாக வ<த 
நா�… வ L�8ேல ஒ� கா7ய�ைத ெசய�ப%�த ேவ$%� எ�� 
நிைன#கி�ேறா�. அ<த ேநர�தி� ஒ� க$ணா8 ட�ள" கீேழ விG<� 
உைட<� வி%கிற�. 

ேந>�� தா� வா�கி வ<ேத�… அத>46 இ2ப8 உைட<� வி�டேத…! எ�� 
மன தி�2தி இ�லாதப8 ேவதைன2ப%கி�ேறா�. அ�றாட வா&#ைகயி� 
இ2ப8 நா� எ$ணியப8 நட#கவி�ைல எ�றா� ேவதைன அ�ல� ேசா"M 
அ�ல� ச/சல� எ�ற இ<த உண"Mகைள� தா� கவர ேந"கி�ற�… 
அைத�தா� 0வாசி#கி�ேறா�. 

இ2ப8 eகர eகர… ந� உடN#46 அ�தைகய அO#க6 உ�வாக� ெதாட�கி 
வி%கி�ற�. இைத2 ேபா�ற நிைலகளிலி<� நா� வி%பட ேவ$%�. 
1.இ�<தாN� இ� எ�லாேம உடலி� இைசக6 ெகா$% வ�வ� தா�. 
2.ஆனாN� இ<த உட� ேவ$%� 
3.இ<த உட� அைமதியாக இ�#க ேவ$%� எ�றா� ந�ைம அறியா� வ�� 
தLைமகைள� �ைட��2 பழக ேவ$%�. 

ஈ�வரா…! எ�� க$ணி� நிைனைவ2 Z�வ ம�தியி� ைவ�� ��வ 
ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள2 ெபற ேவ$%� எ�� சிறி� ேநர� ஏ�கி� 
தியானி#க ேவ$%�. 



அதாவ� 
1.பிற உண"Mக6 ந� உயி7ேல ப�% அ� இய#காதப8 
2.உடN#46 அ� அOவாக உ�வாகாதப8 தைட2ப%�தி2 பழ4த� ேவ$%�. 

ஏென�றா� நா� 5#4 வழி eக"<த� (0வாசி�த�) உயி7ேல ப�%�தா� 
அ<த<த அறிவி� இய#கமாக இ�#கி�ற�. ஆகேவ Z�வ ம�தியி� (உயி7�) 
அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"ைவ ேச"�� இ<த வNைவ# R�8 
தLைமயான உண"Mக6 Zகாதப8 த%�த� ேவ$%�. 

பி� க$கைள 58 உடலி� இ�#க#R8ய எ�லா அO#கT#4� அ<த� 
��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி கிைட#க ேவ$%� எ�� “ஒ� 
ெநா8#46 க$ணி� நிைனைவ உ6ேள ெசN�தி விட ேவ$%�…” 

இ2ப8 ஒ� பழ#க� வ<� வி�டா� உடN#46 தLைம ெச�;� அO#க6 
உ�வாகாதப8 த%��விடலா�. இத>4 :�னா8 பதிவான உண"Mக6 
விைள<த�… உடலிலி�<� மீ$%� அ<த நிைனMக6 வ<தாN�… அைத;� 
மா>றி# ெகா6ளலா�. 

ஆக… இ<த உடN#42 பி� நா� ெகா$% ெச�வ� எ�…? 

ெச�வேமா ெசா�ேதா எ�லா� இ�<தாN� கைடசியி� ேநாயாகி வி�டா� 
அைத அ3பவி#க :8யாத நிைல தா� வ�கி�ற�. :தலிேல ெசா�னப8 
ேவதைனக6 அதிக7#4� ச<த"2பமாக� தா� ஆகிவி%கி�ற�. 

அைத2 ேபா�ற நிைலயிலி�<� த2Zவத>4 ஒQெவா� ெநா8களிN� ��வ 
ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற ேவ$%� எ�� இ<த ஆ�ம 0�திைய# 
ைகயாT�க6. 
1.தLைமகைள நL#4�க6 
2.அ�ைள2 ெப�#4�க6 
3.இ�ைள அக>றலா� 
4.அைமதியான வா&#ைக வாழலா� 
5.சி<தி�� ெசய�பட :8;� 
6.சி<தைன;ட� வா&#ைக நட�த :8;�. 

இைத எ�லா� மீ$%� மீ$%� உ�கT#4 ஞாபக2ப%��கி�ேறா� 
(ஞான4�). 



 

பைட:ப� எ�லா� இைறவ� எ�றா� தJைமயானைத: பைட�கா� 
ந�லைத ம��� பைட�கலா� அ�லவா…! 
  

Z�ைல2 பைட�தா�… Y$ைட2 பைட�தா�… ெச8 க� ம$ நL" 
அைன�ைத;� பைட�தா�… சகல ஜLவராசிகைள;� பைட�தா�… 
மனிதைன;� பைட�தா�…! இைறவ� பைட2Z� தா� எ�லாேம…! 



1.மனிதைன2 பைட�த இைறவ� 
2.ம>ற எ�லா நிைலகைள# கா�8N� “மனிதைன” உய" ஞான��ட� 
பைட��6ளா� 
3.ஆனா� அவ>ைற எ�லா� பைட�த இைறவ� ந�ைம;� பைட��… 
அQவிைறவைன;� வண�க ெச�கி�றானா..? 

இய>ைகயி� பைட2பி� பைட2Zக6 அைன��� அவ� பைட2ெப�றா� 
1.அவ� பைட2பி� “தLைமகைள எத>42 பைட#கி�றா�…?” 
2.ந�Nண"ைவைய பைட�� ந>ச#தியி� ெசயைலேய அவ� ெப>றி�#கலா� 
அ�லவா…! 

பைட2பி� ஏ� இைறவ3#4 ஓரவ/சைனக6…? நL�க6 வண�4� 
ஆ$டவ3#4 ஏ� பைட2பி� இ2ப8 மா>ற�..? 

தLேயாைன;� ந�லவனா#கலா�. தLய பைட2Zக6 அைன��ேம 
பைட#க2ப%வத>4 :தலிேலேய ந�ல பைட2Zகளாக2 பைட�தி�#கலா� 
அ�லவா…! 

1.ெகாrர 4ண� பைட�தவ3� நயவ/சக3� இைறவைன வண�கினா� 
இ�6 நL�4�…! 
2.இைறவ� ஒ�வ� தா� அவ"கைள மா>ற :8;�…! எ�� 
3.இைறவ� பைட2ைபேய… இைறவனிட� ேவ$ட ெசா�கிறா� 
4.அ2ப8 எ�றா� இைறவ� பைட2பி� “இனியவ�” எ�பவ� யா"…? 

ஆக… இைறவ� எ�பவ� யா"…? அவ� எ�46ளா�…? 

மனித� பிற2ெப%�� வாG� கால�திேலேய த� பிற2ைப உய"வாக உண"<� 
ெத�வ�தி� பைட2பிேலேய உய"<� நி>4� மனித3#4 
1.எ<த இைறவனா� பலM� பைட#க2ப�டன எ�� உண"கி�றாேனா 
2.அவ>றி� �ைண இ�லாவி�டா� இவனா� வாழ :8;மா..? 

இய>ைகயி� கல<�6ள தாவர இன�களிலி�<�தா� உணைவ எ%#கி�றா�. 
நL�� கா>�� நில:� இவைன வள"#கிற�. இவ� உண"வி� “தLய�” எ�� 
உண"�த2ப�ட ஒQெவா�றிN� இ�<�தா� “ந�ைம எ�…?” எ�� இவ� 
(மனித�) உண"<� வாழ :8கிற�. 



1.பைட#க2ப�ட இைறவ3#4 எ� ெசா<த�…? 
2.அவ� பைட2பி� உ�வான உ� அைன��ேம “இ2ப8 இ2ப8�தா� வளர 
ேவ$%�…” எ�ற அவ� பைட�தானா…? 
3.இைறவ� பைட2Z எ�ப� யா�…? உ�வான� எ<நிைல ெகா$ட�…? 
4.பைட2பி� பலM� உ6ள ெபாG� இைற ஞான� எ�� உய"<� கா$ப� 
எ�…? 
5.இ�ைறய இQMலகி� உ$ைம நிைல எ�ன…? 
6.உலைக உ�வா#கி உ�ள ெச�த உண"M உ$ைம நிைல எ�ன…? 
7.இய>ைகயி� பைட2Z�தா� எ�லாேம…! எ�றாN� பைட2பி� உ� நிைல 
எ2ப8# ெகா6கிற�…? 
8.இைற ஞான�தி� உ$ைமைய உணர :8;மா…? 
9.உண"<ேதா" ெசா�N� நிைல உ$ைமதானா…? எ�ற எ$ண:� எழலா�. 

மி�சார�தினா� நL�க6 உபேயாகி#4� சாதன :ைறகT#4 எ2ப8 அ<த மி� 
விைச எ<ெத<த நிைலயி� பா�ச2ப�% அத>4க<த ச#தி ெவளி2ப%� 
த�ைமயி� மி� விசிறி;� மி� இய<திர இGைவ நிைல;� ஒளி 
விள#4கT� ெசய�ப%கி�றனேவா அைத2 ேபா�� 
1.ஒQெவா� மனித3� த� உண"வி� எ$ண ஞான�ைத 
2.எச#தி அைலயி� ஈ"2பி� பதிய வி%கி�றாேனா 
3.அத>4க<த சாதைன ெசய� �ப வழியி� தா� மனித� இ��6ளா�. 

இ� தா� உ$ைம…! இைறவ� தனியாக யா�#4 எ��� எ�M� 
ெகா%#கவி�ைல. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
ேகாப� வ<தபி� ந�:ைடய ெசய�க6 எ2ப8 இ�#4�…? 

ேவ� ஒ��� ேவ$8யதி�ைல. ெப$கT#4# ேகாப� வர�%�. 
ேதாைசைய 0ட ெசா�N�க6. 
1.ெந�2ைப# ெகா/ச� அதிகமா#கி வி%வா"க6 
2.மாைவ ஊ>றியபி� ேதாைச ச�8யிேல ஒ�8# ெகா6T�… எ%#க வரா�. 

“ேச.. சனிய� பி8�த�… ெதாைல<� ேபாகிற� இ2ப82 ப$Oகிற�…!” எ�� 
ெசா�லி# ெகா$% ச�8ைய 0ர$%… 0ர$%… எ�� 0ர$%வா"க6. 



அ2Zறமாவ� அைத� �ைட#க மன� வ�மா எ�றா� வரா�. மீ$%� 
அ2ப8ேய ேதாைசைய ஊ>�வா"க6. ேதாைச க�கிவி%�. 

“சனிய�… எவ� க$ ப�டேதா..?” நா� ேதாைச எ2ப8 எ�லா� 
0�8�#கி�ேற�…? இ2ெபாG� இ2ப8 ஒ�8# ெகா6கி�ற� எ�பா"க6. 
1.இ<த உண"Mக6 ந�ைம சி<தி#க விடா� 
2.ஏென�றா�, அ<த# ேகாப உண"வி� ெசய�க6 இ2ப8. 

ேகாபமான உண"Mட� ெப$க6 சைம#க�%�. அ�ைற#42 பா"�தா� 
4ழ�பிேல ம>றதிேலா இர$% மிளகா� அதிகமாக2 ேபா�%வி%வா"க6. 
வாயி� ைவ�த பி�Z. “உEE… தEE… ஆ…” எ�� ெசா�லி# ெகா$% தா� 
சா2பிட ேவ$8யதி�#4�. 

அேத சமய�தி� அவ"க6 ேவ� ஏதாவ� ஒ� ெபா�ைள ைவ#க ேவ$%� 
எ�றா� “ட2…” எ�� ைவ2பா"க6. சா2பா% ேபா%� ேபா� பா"#கலா�. 
“ெசா�…” எ�� ேபா%வா"க6. 

இைத2 பா"�த பி�Z உ�க6 மன� எ2ப8 இ�#4�…? 
1.4ழ<ைத#4# ெகா%�தாN� ச7 ம>றவ"கT#4# ெகா%�தாN� ச7, அ<த# 
ேகாப� த�னாேல இய#4�. 
2.ஆக… த2Z ெச�யாமேல த2Z ெச�ய ைவ#4�. 

நா� ந�ல மன� ெகா$% நா� ந�லைத ெச�ய ேவ$%� எ�� ஓ�கி 
வள"�தி�<தாN� ச<த"2ப ேபத�தா� எ�ன நட#கி�ற�…? 

ேரா�8� ேபா4� ேபா� ஒ�வ� ம>ெறா�வைர உைத#கி�றா�. நா� 
பா"#கி�ேறா�. 

“பாவி2பய�… இ2ப8 அ8#கி�றாேன…! ந% ேரா�8� ேபா�% இ2ப8 
அ8#கி�றான�யா…!” எ�ேபா�. அ2ெபாG� அவ� உடலிலி�<� வர#R8ய 
உண"ைவ நா� eக"<�வி%கி�ேறா�. 

eக"<த பி� எ�ன ெசா�ேவா�…? 

1.ேரா�8� ைவ�� இ2ப8� தா#4கி�றா� 
2.இவென�லா� உ�2ப%வானா..? நா� த�னாேலேய ேப0ேவா�. 



அ�ேக பதிM ெச�த உண"Mக6 இ�ேக வ�கி�ற�. 

ஒ� இட�தி� மிளகாைய� ^>றி# ெகா$8�<தா� ேமேல ப�டா� எ�ன 
ஆ4�…? நம#4� ெத7யா�. ஆனா�, கா>றிேல கல<� அ� வ�கி�ற�. ந� 
ேம� ப�டMட� எ7கி�ற�. 

அ2Zற� இ�3� அதிகமாக எ7<தா� எ�ன ெச�கி�ேறா�? 

சனிய�.. எ�ேகேயா ^சி ப�%வி�ட� ேபாலி�#கி�ற�. 4ளி�தா� தா� 
எ7ச� ேபா4� எ�� நிைன#கி�ேறா�. 4ளி�தா� தா� அ<த எ7ச� 
நL�4�. 

அேத மாதி7 எ�ேகயாவ� ச"#கைர2 பா4 கா�சி# ெகா$8�2பா"க6. அ� 
கா>றிேல கல<� வ��. நா� ேபா4� வழியி� ந� உடலி� ப�டபி� 
“பி0…பி0..” எ�� ஆகிவி%�. 

நா� ஒ�ைற;ேம ெதாடவி�ைல… இ2ப8 உடலி� “பி0…பி0…” எ�� வ<� 
வி�டேத எ�� நிைன2ேபா�. 

இைத அ2ப8ேய வி�%வி%கி�ேறாமா…? இ�ைல. உடேன நா� 4ளி�� 
உடலி� ப�ட அ<த2 பி0 பி02ைப நL#4கி�ேறா�. 

இ2ப8 ந� வா&#ைகயி� நிைலகளி� சில ேநர�களி� ெவளியிேல நட<� 
ேபா4� ேபா� பி0 பி02ேபா ஒ� எ7சேலா வ�வைத2 பா"#கலா�. 

சில இட�களி� ேசாள� அ�வைட ஆகிய� எ�றா� அைத� த�82 
பி72பத>காக ேவ$8� ^>�வா"க6. அ<த ேசாள� ^சியிேல சி� 5#4 
மாதி7 இ�#4�. கா>றிேல கல<த� ந� க$O#ேக ெத7யா�. 

கா>றிேல கல<� வ�வ� ந� உட� மீ� ப�டMட� “06… 06…” எ�� அ72Z 
எ%#4�. ந�ைம அறியாமேல இ� நட#4�. அ2ெபாG� நா� 4ளி#காம� 
இ�#க :8;மா…? அ2ப8ேய வி�%வி%கி�ேறாமா…? 

Zற நிைலக6 ெகா$% ந� உட� மீ� ப%வைத நL#4வத>காக# 4ளி��� 
^�ைம2ப%�தி# ெகா6கி�ேறா�. 



ஆனா� நா� ஒ� தLைமயான ெசயைல2 பா"��வி�% வ<ேதா�. நம#46 
பதிவாகியி�#கி�ற�. நா� ேபாகிற பாைதயி� பிற" தவ� ெச�வைத2 பா"#க 
ேந�கி�ற�. அ<த மாதி7 நிைலகைள2 பா"�தMட� ெவ�2பான நிைலக6 
த�ைனயறியாமேல வ��. 

இைத 0�த2ப%�த ேவ$%மா… ேவ$டாமா…? எ�� ச>� சி<தி;�க6. 

0�த2ப%�தவி�ைல எ�றா� எ�ன ஆ4�…? ந� உயி7ேல ப�% அ<த 
உண"M அத� வழியி� ந�ைம இய#கி# ெகா$ேட இ�#4�. இைத2 ேபால 
1.எ�தைனேயா தLைமயான உண"Mகைள2 பா"�தி�2ேபா�… 
2.அ<த அO#க6 நம#46 இ�#4�… அத>4 சா2பாடா4�. தLைமயான 
அO#க6 வளர� ெதாட�4�. 

அதனி� நிைலக6 வளர2ப%� ெபாG� ந� உடலி� எ�ன நட#4�…? 

என#4# கா� வலிகி�ற�, தைல வலி#கி�ற�, உடெல�லா� வலி#கி�ற� 
எ�ேபா�. நா� ந�றாக� தா� இ�<ேத�. இ2ெபாG� ஏேனா ெத7யவி�ைல 
கG�� 0T#கிவி�ட�… நர�Z பி8��வி�ட�… இ�ேக 0$8 இG#கி�ற� 
எ�ெற�லா� ெசா�ேவா�. 

இெத�லா� எத� அ82பைடயி� வ�கி�ற�…? 

சில ேநர�களி� நா� பதிM ெச�த அ<த� தLைமயி� உண"Mக6 
வNவாக2ப%� ெபாG� ந�ல அO#கைள அைத இய#கவிடாதப8� 
தைட2ப%���. 

அ2ெபாG� உடலி� வலி ேவதைன வ�கிற�. வ<தபி� டா#ட7ட� ெச�� 
ம�<� ெகா%���தா� அைத 0�த2ப%��கி�ேறா�. 

ஆனா�… அத>4 :தலிேலேய தLைமைய# க$டபி� அ<த மக7ஷிகளி� 
அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� நா� 0�த2ப%��கி�ேறாமா..,? 

1.அத>காக ேவ$8�தா� உ�கT#4 அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#திைய2 
ெபற#R8ய த4திைய ஏ>ப%��கி�ேறா�. 
2.நL�க6 அைத எ%�� “நா� ந�றாக ஆேன�… எ�ைன# கா��# 
ெகா$ேட�…” எ�ற ெசா� வரேவ$%�. 



ஏென�றா� பல வைககளிN� அ<த வி$ணி� ஆ>றைல உ�கT#46 பதிM 
ெச�� ெகா$ேட வ�கி�ேற�. 

1.ேகாப:� ெவ�2Z� ேவதைன;� வN# ெகா$ட� 
2.உ�கT#46 ந�லைத ைவ�தி�#4� ெபாG� அைத எ%#கவிடாதப8 
:�னா8 நி�� த%�� வி%கி�ற�. 

அ� ேபா�ற நிைலகைள எ�லா� 0�த2ப%�தினா� தா� உட� நல:� மன 
வள:� ெபற :8;�…. அ<த அ�6 ஞான�ைத;� நL�க6 ெப�#க :8;�. 
இைத உ�கT#46 வள"#க# க>�# ெகா6வத>4�தா� “ஆ�ம 0�தி” எ�� 
ெரா�பM� எளிதாக# ெகா%��6ேள�. 

பய�ப%�தி# ெகா6T�க6. தLைமகளிலி�<� வி%ப%�க6. மகி&<� வாG� 
அ�6 ச#திைய2 ெப��க6. வி$O� ம$O� ேபா>�� அ<த 
ெம�ஞானிகளி� ஒ�வராக நL�க6 ஆவ L"க6. 



 



 

Kலி வ�கிற� �:பா�கியா� =�6க. எ�4 ெசா�கிேறா�…! பய�ப��த 
ேவ��மா இ�ைலயா…? 
  

ெச�ஃேபா� எ�ேலா�ேம ைவ�தி�#கி�ேறா�. கா<த2 Zலனா� இய#4� 
ெச�ஃேபா�… அத>46 ெதாட"Z எ�ன இ�#கி�ற�…? 



வய" (WIRE CONNECTION) இ�ைல… 
1.ஆனா� கா<த2 Zலனா� கவர2ப�ட உண"Mக6 அ� ஈ"#4� ச#தி… 
வி/ஞான அறிவா� ைவ�த நிைலக6 
2.அத3ட� ெதாட"Z ெகா$% எ�கி�<தாN� நா� இய#க :8கி�ற�. 
3.4றி�த எ�ைலக6 வைர;� ெகா$% ெச�ல :8கி�ற�. 

ெவ4 ெதாைலவி� இ�<தா� ேச�8ைல� 5லமாக அெம7#கா ம>ற ஏைனய 
நா%கT#4� ெதாட"Z ெகா6ள :8கி�ற�… ேபசM� :8கி�ற�… பா"#கM� 
:8கி�ற�. 

இ2ப8 எ2ேபா� ேவ$%� எ�றாN�… எ�ேக ேவ$%மானாN� ந�பைர� 
ெத7<� அG�தினா� உடன8யாக ம>றவ"களிட� ெதாட"Z ெகா6ள 
:8கி�ற�. அவ"கT#4� :இ�னா" தா� ேப0கிறா"…” எ�� அ<த ந�பைர 
ைவ�� அறிய :8கிற�. 
1.அ%�� அவ"களிட� ெதாட"Z ெகா6ள ேவ$டா� எ�றா� அைத 
அைண��# ெகா6ளM� (SWITCH OFF) 
2.ெதாட"ேப ேவ$டா� (BLOCK) எ�� நி��தி# ெகா6ளM� :8கி�ற�. 

இைத2 ேபா�� தா� சில�ைடய உண"Mகைள உ�கT#46 அ� 
இய#காம� தைட2ப%�த… ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற 
ேவ$%� எ�� அைத எ%�� மா>றி# ெகா6ள :8;�. 

இ� எ�லா� உண"வி� இய#க�க6 தா�…! 

உ�கT#46 பதிவான தLைமயான உண"Mகைள� தைட2ப%�த “மிக மிக 
ச#தி வா�<த நிைலைய� தா�…” இ<த� தியான�தி� 5ல� ெகா%2ப�. 
ஆகேவ இைத சீராக2 பய�ப%�தி# ெகா6T�க6. 

�2பா#கிைய# ைகயிேல ெகா%��2 “Zலி வ�கிற�… 0�% வி%�க6…!” எ�� 
ெசா�னா� 
1.Zலி வ�கிற�… Zலி வ�கிற�… எ�� ெசா�லி# ெகா$% 
2.நL�க6 0டாம� இ�<தா� எ�ன ஆ4�…? Zலி தா#க�தா� ெச�;�…! 

அ� உ�கைள� தா#கா� பா�கா2பத>4� தா� “ஆ�ம 0�தி” எ�ற 
ஆ;த�ைத# ெகா%#கி�ேறா� “அைத நL�க6 பய�ப%��� :ைறகளி� தா� 
இ�#கி�ற�…” (ஞான4�) 



இ<த மனித வா&#ைகயி� ஒQெவா� நிமிட:� ஆைசயி� உண"Mக6 
எ�ேக அைழ�� ெச�கி�ற�…? 

1.நா� எ$ணிய� நட#கவி�ைல எ�றா� உடேன ேவதைன வ�கி�ற�. 
2.அ<த ேவதைன வ<த பி� சி<தைன தவறினா� உடேன ேகாப� வ�கிற�. 
3.ேகாப� வ<தபி� அைத# கா�8N� ெவ�2பான ெசய�கைள 
ெசய�ப%��� நிைல வ�கி�ற�. 

இ� எ�லா� ந�ைம அறியாம� இய#க#R8ய ெசய�க6… நா� 
ெசய�ப%�தவி�ைல. eக"<த உண"Mக6 உயி7ேல ப�%� தா� 
அQவாெற�லா� இய#4கி�ற�. 

ஆனா� அைத எ�லா� மா>றி அைம#க# R8ய ச#தியாக ந� ஆறாவ� 
அறிM இ�#கி�ற�. அைத நா� பய�ப%�த ேவ$%மா இ�ைலயா…! 

க�ைண#கிழ�கி� இ�#க#R8ய விஷ�ைத ேவக ைவ��2 Zளிைய# 
கைர��வி�%… கார� உ2Z எ�� பல 0ைவயான சர#4கைள2 ேபா�% 
�சியாக மா>�கி�ேறா�. 

இைத2 ேபா�� தா� 
1.வா&#ைகயி� எ�தைகய தLைமக6 வ<தாN� அைத மா>றி2 பழ4த� 
ேவ$%� 
2.இ�ைலெய�றா� மனிதனாக2 பிற<�� பய� இ�லா� ேத�பிைறயாக2 
ேபா� 
3.இ�� மனித�… நாைள#4 மனித� அ�லாத ம>ற உயி7ன�களாக உயி" 
உ�வா#கிவி%�. 

இைத2 ேபா�ற நிைலகளிலி�<� எ�லா� த2Zவத>4� தா� மிக மிக ச#தி 
வா�<த நிைலக6 கிைட#க ேவ$%� எ�� பதிM ெச�கி�ேற�… 
பய�ப%�தி# ெகா6T�க6. 

யா� ெசா�னைத2 பய�ப%��� ேபா� “த#க சமய�தி�” உ�கT#4 அ<த� 
தLைமைய நL#க#R8ய உபாய�கT� உய"<த ஞான�கT� உதயமா4�. அ<த 
ஞான�ைத வள"�தா� தLைம Zகா� த%#4� அ<த ச#தி;� உ�கT#4# 
கிைட#4�. 



சாமி தL"2பா" சாமியா" தL"2பா" எ�ற எ$ண�தி>4 மாறாக “யா� ெசா�ன 
:ைறகைள# கைட2பி8�தாேல…” 
1.உ�கT#46 இ�#4� ச#திகைள நL�க6 பய�ப%�தி� தLைமக6 Zகா� 
த%�� 
2.உ�கைள;� கா�� உ�க6 4%�ப�ைத;� கா�� அைனவைர;� கா#4� 
ச#தியாக 
3.ப$ைப வள"�� அ�ைப வள"�� ம>றவ"கT#4� ப$பிைன ஊ�8 
4.நL�க6 இ%� 50ைலக6 கா>றிேல பட"<� தLைமகைள அக>�� ச#தியாக 
வ��. 

ந� 4�நாத" கா�8ய அ�6 வழியி� உயிரான ஈசைன மதி�� அவனா� 
அைம#க2ப�ட உடைல ஆலயமாக மதி�� நட�த� ேவ$%�. 



 

“மக$ஷிக. ஞானிகளி� ெதாட?K கிைட�தா� தா�” க�ைமயான 
தJைமகளிலி�,ெத�லா� வி�பட 8*9� 
  

மனித� ந� உண"M ெகா$% வா&<தாN� ச<த"2ப�தா� ஏ>ப%� அவ7� 
ப#4வ :ைற மா>ற�தினா� ஏ#க� சலி2Z எ�ற ெதாட" 4ண ஆேவச 



எ$ண� ெகா$ட உண"வைலயி� ெச�ற பி� உடைல வி�% ஆவி 
பி7<தMட� அவ"க6 எ�ேக ெச�கிறா"க6….? 

பல எ$ண ஈ"2பி� 0ழ�� ஆவி மி�க ஈ"2பி>4 ெச��� மனிதைன ஒ�த 
அ�க அவய�க6 அ>ற மி�க ஜLவித�தி>4 ெச�ல ஏ�வாகிற�. 

உண"வைலயி� மா>ற நிைல ெகா$ட ஆ�ம பி�பேம பல கால ேசமி2Z 
அமில ஈ"2Z உ� மாறி மனித# க�விலி�<� மி�க# க� நிைல#4 
ெச�N� ெபாG� 
1.மா<திSக நிைல#4 வசமாகி# ெகா$ட ஆவிகளி� உண"வி� ஈ"2Z� 
2.மா<திSகனி� ஆ�மா பி7<த பிற4 அவ� வச2ப�ட ஆவிகளி� உண"M 
அமில ச#தி எ<நிைல ெப�கி�ற�…? 

மி�க ெஜ<�விேலேய பல நிைல ெகா$ட 4ண வள"சி ெஜ<�#க6 உ$%. 
மா<திSக வச2ப�ட ஆவிகளி� ஈ"2Z மா<திSக� வச2ப%�தி ைவ��6ள கால 
நிைல மா�ப�டMட� இQவாவிகT#4� ச#தி நிைல 4ைற<� மீ$%� 
பிற2Z எ%#க நா�… 46ள ந7… இவ>றி� ஈ"2பைல பி�ப உட� தா� ெபற 
:8;�. 

நா�#4 உண"வைலக6 அதிக�. மனிதைன# கா�8N� நா�#4 ேமா2ப�தா� 
ஈ"#4� நிைல �7த2ப%கி�ற�. 0வாச ஈ"2பி� நிைல#ெகா2ப�தா� ெசவி 
ஈ"2Z� க$ ஒளி;� அத>4 உ$%. 

மா<திSகனா� வச2ப%�திய ஆவிக6 ம>ற சாதாரண ஆவிகைள# கா�8N� 
அத>4 அத� மா<திSக Yஜி2பினா� ஈ"2பைல அதிக� ெகா$%6ளதினா� 
“நாயி� பிற2பி>4� தா� ெச�ல :8;�…!” 

ஆவிகளி� நிைலைய உண"�தி வ�கி�ேற�. இத� உ$ைம நிைல எ�ன…? 
ஆவிக6 உ$டா இ�ைலயா..? இைத உண"வ� எ2ப8…? எ�ற வினா 
எG�பலா�. 

இ�� உலகி� பல பாக�களி� மா<திSக :ைறயி� பல அதிசய�க6 
நட2பைத “ஆ$டவனி� qப�…” எ�� கா�8 ஏமா>றி லி�க:� ேவN� 
விYதி;� வ�கி�றத�லவா…! 



அ�Mம�லாம� சில ெபா�6க6 தானாக ஆ%வ��… சில" பல ெமாழிகளி� 
ேப0வ��… இ<த ஆவிகளி� ெதாட" தா�. 

மா<திSகனா� வச2ப%�த2ப�ட ஆவிக6 அவ� ெசா�ப8 ெசய�ப%கி�றன. 
இ<த ஆவிகT#4 விேமாசன� இ�ைலயா…? எ�ற வினா எG�பலா�. 

எ�லாேம ஆவி தா�. மா<திSகனி� வச�தி� சி#4$% த� நிைல 
உணராம� ெசய�ப�ட ஆவிகT#4� உண"வா� த� நிைல ெபற ேவ$%� 
எ�றா� எ�ன ெச�ய ேவ$%�…? 

சி�த"களினா� அைம#க2ப�ட சில ேகாவி�களி� உடNட� R8ய ஜLவ ச#தி 
ெகா$ட “பல சி�த"க6” உ6ளா"க6. 
1.அவ"க6 உடலி� ஏ>றி# ெகா$ட ச#தி வா�<த e$ணிய மி� கா<த ஈ"2Z 
ஒளியினா� இ��� சி�தாகி 
2.உடலி� உண"M ெகா$% ேகாவி�களி� அவ"கT#ெக�� சமாதி 4ைக 
அைம�தி�கி�றன". 
3.ந� நிைல ெபற ேவ$%� எ�ற உண"M ெகா$%6ள மா<திSக" 
வச�திலி�<த ஆவிகளானாN� ச7… 
4.ெகாrர ேவ�ைகயி� ஜLவ� பி7<த ஆ�மாவாக இ�<தாN� ச7… 
5.ஜLவ ச#தி ெகா$ட சி�தனிட� த� உண"வி� எ$ண� ெதாட"Z ஏ>ப%�தி# 
ெகா$% – அவ"களி� ஆசி கிைட�தா� 
6.சி�த"களி� ஜLவ உட� ஈ"2பி� ெச�� த� உண"M ஈ"2ைப மீ$%� “ந� 
உண"M ெகா$ட மனித இன வள"சியி� வரலா�…” 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
நL�க6 ந�லவராக இ�#கி�றL"க6. ஒ�வ" க%ைமயாக ேவதைன2ப%கி�றா" 
எ�றா� பாச�தா� உ>�2 பா"#கி�றL"க6. அ2ெபாG� உ�க6 பாச 
உண"Mகளி� இ<த ேவதைன கல<�வி%கி�ற�. 

இர#க��ட� அவ�#4 ந�ல உதவிகைள ெச�கி�றL"க6. ந�ல 
உண"MகT#46 இ<த ேவதைன கல<தபி� ஒ� பாலி� பாதாைம2 
ேபா�டபி� ஒ� �ளி விஷ�ைத# கல<� 48�தா� மய#க� வ�வ� ேபா� 
ஆகிவி%கி�ற�. 

இ�� ம>றவ�#4 இQவா� உதவி ெச��வி%கி�ேறா�. சி�க சி�க 
உ�கT#46 இ� விைள<த பி� உ�கT#4� தைலவலி ேம� வலி வ��. 



அ<த ேவதைனயான உண"Mக6 உ�க6 ஆ�மாவி� இ�#க2ப%� ெபாG� 
நL�க6 எைதயாவ� ஒ� ெபா�ைள� ேத"<ெத%#க ெச�றா� நL�க6 தர� 
பா"�� அைவகைள வா�க :8யா�. 

உ�கT#46 அ<த ேவதைன2ப�ட ேசா"வான நிைலக6 க$% அ<த# கல�� 
ெபா�T� ெத7;�. அ<த மாதி72 ெபா�ைள வா�கி# ெகா$% 
வ<�வி%கி�ேறா�. 
1.ஏென�றா� நம#4 அ� ந�ல சர#காக� ெத7;�. 
2.ஆனா� வா�கிய ெபா�ைள# ெகா$% வியாபார�தி>4 வ<தாேலா 
வியாபார� ஆவதி�ைல 
3.பா"�த பி� “எ�ன இ<த மாதி7 ெபா�ைள ைவ�தி�#கி�றL"க6..,?” எ�� 
ேக�பா"க6. 

“நா� ந�ல சர#4…” எ�� ெசா�ேவா�. ஆனா� அவ" உண"வி>4 அ� 
ம�டமாக� ெத7;�. 

ம�டமான சர#4 ைவ�தி�#கி�றா"க6.. அைத வா�கி ெச�கி�றா"க6…! 
நா� ந�ல சர#ைக ைவ�தி�#கி�ேற� “வா�க மா�ேட� எ�கிறா"க6…” 
எ�� நா� ெசா�ேவா�. 

ஏென�றா� இ<த உண"வி� த�ைம எ�ேவா க$களி� இ<த அைலக6 
வ��. ஒேர க$க6 தா�…! 

உ�க6 க�விழிைய2 பா��க6. 
1.ேசாகமாக இ�#4� ெபாG� க$ணி� ஒளிக6 எ2ப8� ெத7கி�ற�…? 
2.ேகாபமாக இ�#4� ேபா� க$ணி� ஒளிக6 எ2ப8 இ�#கி�ற�…? 
3.ஒ� ச<ேதாஷமாக இ�#4�ேபா� மகி&சியி� நிைலகளி� க$களி� 
ஒளிக6 எ2ப8� ெத7கி�ற�…? 

இ<த உண"வி� அைலக6 எ<த அைல#42 பா�கிற�…? எ�� எ�ேலா�#4� 
ெத7;�… ெத7யாம� இ�ைல. 

ஆனா�… இைத2 ேபா�ற இ<த உண"Mகைள நா� எ2ப82 பா�கா#க 
ேவ$%�…? 



ந�லைத எ$ணி ெசய�ப%� ெபாG� ந�லைதேய தா� எ$Oகி�ேறா�. 
ந�லவ�#4� தா� ��ப� அதிகமாக வ�கி�ற�. பாச�தா� ப7வா� 
பிற�ைடய கEட�கைள எ%��# ெகா6கி�றா". ஆனா� அைத� �ைட#க� 
ெத7வதி�ைல. 

எ�லா அO#களிN� இ<த� தLைமக6 ேச"<�வி%கி�ற�. அ2ெபாG� 
வியாபார�திN� ம<தமாகி�ற�. ஒ� சர#ைக� தரமான நிைலகளி� பா�கா#க 
:8வதி�ைல. 

அ2ப8 ச�கடமான பி� எ�ன நட#4�…? 

:தலி� வ L�ைட� ^�ைமயாக ைவ�தி�2பா". ஆனா�. இ2ெபாG� அ<த 
வ L�ைட 0�த2ப%�த#Rட மன� வரா�… இ�$ட நிைல ஆகிவி%�. 

1.இ2ப82 பல�#4 உதவி ெச�� ச�கடமான நிைலக6 வள"<� ெகா$டபி� 
2.அவ�#46 அG#கான பி� வ L�ைட 0�த2ப%�த ேவ$%� எ�ேறா 
3.ம>ற ெபா�6கைள சீராக ைவ#க ேவ$%� எ�ேறா அெத�லா� 
இ�#கா�. 

காரண� அவ�ைடய தவற�ல… இவ" eக"<த உண"Mக6 அதனி� இய#கமாக 
மா>��. 

ஒQெவா� ேநர�திேல;� நா� ைகயி� ஏதாவ� ஒ� ெபா�ைள எ%�ேதா� 
எ�றா� ைகைய# கGMகி�ேறா�. அதிகமான ேவைல ெச�� உடலி� 
விய"ைவ வ<தா� 4ளி#கி�ேறா�. விய"ைவ அதிகமாகி �ணிகளி� 
நா>றமானா� உைடகைள;� மா>�கி�ேறா�. 

உதாரணமாக… நL�க6 0வாசி#4� உண"Mக6 உ�க6 ஆ�மாவி� மணமாக 
எ2ப82 பரMகி�ற�…? எ�� பா��க6. 

உ�க6 வா&#ைகயி� சாதாரணமாக (எ2ெபாG�� ேபா�) ஒ� ச�ைடைய2 
ேபா�%� தனியாக ைவ��வி%�க6. 

அேத சமய�தி� 4ளி��வி�% வ<� ேவ� ஒ� ச�ைடைய2 ேபா�% சிறி� 
ேநர�தி� கழ�8வி%�க6. அைத� தனியாக ைவ��வி%�க6. 



அேத மாதி7 ஒ� மணி ேநர� தியான�ைத ெச�� ேபா�8�#4� அ<த 
ச�ைடைய# கழ�8 ைவ��# ெகா6T�க6. 

இ<த 5��#4� வாசைனக6 வி�தியாச�ைத# காணலா�. 
1.காரண� அ<த உய"<த மக7ஷிகளி� ந�மண�ைத எ%#க2ப%� ெபாG� ந� 
ஆ�மாவி� அ<த ந�மண�க6 வ��. 
2/இைதெய�லா� ^�ைம2ப%�தியவ"க6 அ<த மக7ஷிக6. அவ"க6 
3.த�னி� தா� க$டறி<த உண"Mக6 நம#4 :� பரவியி�2பைத நL�க6 
eக"வத>காக இைத ெசா�கிேற�. 
4.உ�க6 வா&#ைகயி� அ8#க8 அ<த மக7ஷிகளி� ந�மண�கைள 
0வாசி�தா� 
5.உ�க6 ஆ�மாவி� அ� ெப�கி உ�க6 மனைத� ^�ைம2ப%�தி# 
ெகா$ேட இ�#4�. 



 



 

பிற�ைடய தJைமயான உண?@க. எ�ப� 1$ய� !��ப6களி� ஒ�6!� 
Mசி ம�டல� – “வா� ந�ச�திர� ேபா�ற� தா�…” 
  

உதாரணமாக நா� வாG� இ<த 2000 b7ய# 4%�ப�களி� ஒ��4� ^சி 
ம$டல� தா� வா� ந�ச�திர� எ�ப�. அ#கால�களி� இைத� “^ம ேக�…” 
எ��� ெசா�வா"க6. 



b7யனா� இG�� வர2ப%� ேபா� ேவக�தா� வா� வ Lதியி� ம>ற 
அO#கேளா% ேமா�� ெபாG� “ஒளி ெவ6ளமாக… நLளமாக…” அ� 
ெத7கி�ற�. 

ஆனா� b7ய3#42 ேபா4� பாைதயி� ந� Yமியி� ஈ"2Z வ�ட�தி>46 
வ<� வி�டா�… Yமி இG��# கா>றG�த ம$டல�தி� ேமா�� ேபா� 
ெந�2பாக மாறி… ந� Yமி#46 விஷ�த�ைமயாக2 பரவி வி%கி�ற�… 
“0�திக7#4� நிைல இ�லா� ேபா� வி%கி�ற�…” 

எ<த2 பிரேதச�தி� இ� அதிகமாக2 பரMகி�றேதா 
1.அ<த இட�தி� வாG� ம#கT#4 அதிகமான ேநா�க6 வ�� 
2.தாவர இன�கT#4� மா>ற�க6 வ��… 
3.விஷ�த�ைம ெகா$ட கி�மிகைள உ�வா#4� ச#தி;� பரM�. 

அரச"க6 ஆ�சி Z7;� கால�தி� வா� ந�ச�திர� (^மேக�) ெத7<தாேல 
அவ"க6 மத ஆசார2ப8 அ�ேக உணM2 ப>றா#4ைற;� ப/ச:� ஏ>ப�%… 
மனித"க6 சி<தைன 4ைற<�… அதனா� சா�ராpய�ைத ஆ�சி Z7;� 
நிைலைய அரச� இழ<� வி%கி�றா�… அ�ல� அழிகி�றா�. 

ஆகேவ வா� ந�ச�திர� எ<த2 பிரேதச�தி� ெத�ப%கி�றேதா “அ<த 
அரச3#4 ஆகா�…!” எ�� அ#கால�களி� ெசா�வா"க6. 

ஏென�றா� இைத எத>காக ெசா�கிேறா� எ�றா� 
1.பிற" உடலி� விைள<த தLய உண"Mக6 (வா� ந�ச�திர� ேபா�) 
b7ய3ைடய கா<த ச#தியா� கவர2ப�% 
2.இ<த பரமா�மாவி� கா>� ம$டல�தி� அைலகளாக2 பரவினாN� 
3.நா� உ>�2 பா"�� eக"<� வி�டா� ஊ&விைன எ�� வி�தாக ந� 
ெச�களி� பதிவா#கி வி%கி�ற�. 

ேவதைன2ப%� உண"Mக6 உயி7ேல ப�ட பி� தா� “ேவதைன2ப%கிறா"…” 
எ�� அறிய� ெத7கி�ற�. ஆேத ேபா� அதி"வான ெசய�கைள# க$% 
eக"<த பி� நம#4 அச�ைத ஊ�8 விலகி ெச�N�ப8;� ெச�கிற�… 
அ<த உண"M#ெகா2ப. 

உயி7ேல ப�டா� பய� வ�கிற�… ேவதைன வ�கி�ற�. இைத2 ேபா�ற 
உண"Mகைள eக"<தா� இர�த�தி� அ� கல<தா� இேத அO#கைள 



உ�வா#கி வி%கி�ற�. (அதாவ� வா� ந�ச�திர�தி� விஷ� த�ைமக6 
Yமி#46 கவர2ப�டா� அ<த<த இ��தி� விஷ�த�ைமக6 பரMவ� ேபா�). 

அைத� த%�� நா� ந�லதாக மா>றி அைம#க ேவ$%ம�லவா. ��வ 
ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற ேவ$%� எ�� க$ணி� நிைனைவ 
இர�த நாள�களி� ெசN�தி 
1.எ�க6 உட� உ�2Zக6 :Gவ�� அ� படர ேவ$%�. 
2.எ�க6 எN�Z#46 இ�#4� ஊ3#46 படர ேவ$%� 
3.ஊைன உ�வா#கி# ெகா$8�#4� அO#கT� அ<த ச#தி ெபற 
ேவ$%� எ�� 
4.:<தி இ� ேபா�ற உண"Mகைள எ$ண�கைள ெசN�தி வி�டா� 
5.��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mக6 நம#46 ஆழமாக2 பதிவாகி வி%கி�ற�. 

இ2ப8 ெச�;� ேபா� அ<�� தLைம ெச�;� உண"Mக6 உடN#46 Zகா� 
த%#க2ப%கி�ற�… இர�த�தி� வழி உ6ேள ெச�லாதப8 த%#க2ப%கிற�. 

இ2ப8 அ8#க8 நா� த%��2 பழ4� இ<த உண"Mக6 தா�… சிறி� ேநர� 
இைத எ%��# ெகா$டா� 
1.உ6T#ேக இ� பி8#கவி�ைல எ�றா�… அதாவ� அத� மீ� ப>� இ�ைல 
எ�றா� “உ6ேள இG#கா�…” 
2.ஒ� கா<த�ைத (MAGNET) ைவ#4� ேபா� இைடயிேல ஒ� காகித�ைதேயா 
அ�ல� ஒ� அ�ைடையேயா ெகா%��வி�டா� அ� எ2ப8 இ��ைப 
இG#காதப8 தைட2ப%��கி�றேதா அ� ேபா�� 
3.உடN#46 இ�#4� அO#கT#4 ��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mகைள 
இைடமறி�� உ6ேள ெசN�தி வி�டா� 
4.அ<த ேவதைன2ப%� உண"Mகைள இG#காதப8 அனாைத ஆ#கி விடலா�. 

ஏென�றா� ந� உடலி� ஏ>கனேவ உ�வான அ�ல� Zதிதாக உ�வா4� தLய 
அO#கT#4 “ஆகார� ெச�லாதப8 தைட2ப%��� :ைற தா� இ�…” 
(ேமேல உ6ள Sl No 2 – மிகM� :#கியமான�) 

ஒQெவா� ச<த"2ப�திN� இைத ெச�� பழகினாேல தLைமயான உண"Mக6 
நம#46 Zகாதப8 அனாைதயா#க2ப%கி�ற�. ஈ"#4� ச#தி இQவா� 
இழ#க2ப%� ேபா� பி82பி� இ�லாத இ<த உண"Mகைள எ�லா� b7ய� 
கவ"<� மா>றிவி%கி�ற�. 



ஏென�றா� இ<த2 Yமியி� பி82பி� எ� இ�ைலேயா அைத அைன��ேம 
b7ய� கவ"<� ெகா6T�. ந� ஆ�மா… ஜLவா�மா… உயிரா�மா… எ�லாேம 
^�ைமயாகிற�. 
1.ஞானிக6 எ�லா� இ�தைகய ஆ>றைல2 ெப>றவ"க6 தா�. 
2.தLைம வரா� த%�� அவ�#46 விைள<த உண"Mக6 ெசா�லாக வ�� 
ெபாG� நா� ேக�டா� 
3.அ<த உண"Mக6 நம#4 நிசய� ந�வழி கா�%� 
4.சி<தி�� ெசய�ப%� த�ைம;�… தLைமக6 Zகா�… ேநா�க6 வரா�… 
பா�கா#4� த�ைமகT� ெப�கி�ேறா�. 



 

மனிதனி� ஞான�ைத ெவளி:ப���� அ6கேம “ைகக.” 
  

நாசி 0வாசி#கி�ற�… க$ பா"#கி�ற�…! 
1.க$ பா"#கM� ெசவி ேக�கM�… வாயி� உமி& நL" 0ர#கM�… 
2.உடலி� எ�லா நர�Z�… அO#க6 �8#கM� உண"Mக6 உ<தM� 
3.எ$ண ஓ�ட நிைலக6 ச"வ சதா கால�திN� 0ழ�ேற 



4.ஆ�ம பி�ப:ட� ஜLவ உயி" வாGகி�ற�. 
5.உற#க�திN� உண"M6ளவ3#4 எ$ண:$%. 

இQெவ$ண�தி� ஓ�ட� எ2ப8… எ2பாைதயி� ஓ%கி�றேதா… அ<த2 
பாைதயி� உண"Mட� மீ$%� ேமாதி அQMண"வி� 0வாச� எ%�� எ$ண 
ஓ�ட�தி� வழி2ப8 ெசயலா#க அ�க அவய�களி� எச#திைய;� 
ெசய�ப%�தி# கா�8ட# ைகயி� நிைல இ�லாவி�டா� ெசய� qப� இ<த 
உலகி� எ�Mேம இ�ைல. 

1.ெசயைல ெவளி2ப%��� அவய� தா� “ைக…” 
2.ைகயி� ஈ"2பிேல பி�ப�தி� (உடலி�) ச#தி அைன��� ெவளி2ப%கிற�. 
3.ம>ற அவய�களி� ச#திைய ெவளி2ப%��கி�ற�. 
4.ஞான�ைத உண"��வ�� இ#ைக தா�. 

பலவாக உ6ள ஒ�றான பி�ப உடைல… ெசயைல… எ2ப8 இ<த# ைக 
வள"#கி�றேதா அைத2 ேபா�� தா� பலவாக உ6ள உலக வா&#ைகயி� 
ப#தி ெகா$% ெத�வ ந�பி#ைகைய வழி கா�8னா� ந� சி�த�. 

ஆ�ம பி�ப மனித ச#தி#ேக ெசயலா#4� அ�கமாக# ைகைய# ெகா$% 
தா� ெசய�:ைற ெவளி2ப%கிற�. 

இ<த உட� பி�ப ஜLவ� பி7<த பிற4� மீ$%� மனித# க� வள"சியி� 
வ�� சி0#க6 பிற<� சில மாத�க6 க�வி� வள"2பிேலேய அவய�களி� 
:#கியமான ைகைய 58# ெகா$ேட தா� பிற#4�. 
1.ைகைய 58# ெகா$% 0வாச� எ%#4� ெபாG� 
2.உடலி� ச#திக6 விரய2படா�. 

மனித பி�ப ெசயைல உண"�த வ�ல இ#ைகயி� ஈ"2Z 4ண அமில� 
மா�படாத ஈ"2Zடேன தா� சி0 உ>ப�தியாகி�ற�. 

பிற<த 4ழ<ைதயி� வள"சி#4 ைகயி� அவய�க6 ெசய�ப%� :ைற 
ெகா$% தா� அ#4ழ<ைத வள�� :ைறைய அறியலா�. பிற<த�� ம>ற 
அவய�களி� உண"ைவ அ#4ழ<ைத ைகைய ஆ�8� தா� 
ெவளி2ப%��கி�ற�. சில நா�கT#42 பி� காைல ஆ�%�. 



பிற<த 4ழ<ைதக6 சில பிற<தMடேன ைகைய ஆ�8# ெகா$8�#4�. 
அ#ைகைய ஆ�%� 4ழ<ைதயி� ஞான:� அ#ைக ஆ�%� :ைற ெகா$% 
ஞான�தி� நிைல;� அறியலா�. 

1.மனிதனி� ஞான�ைத ெசயலா#4� ைக எ�ற உ�2Z மனித3#4 இ�லா 
வி�டா� 
2.மி�க நிைல#4� மனித நிைல#4� மா�பா8�ைல. 
3.மனிதனி� ஞான�ைத ெவளி2ப%��வ� ைக. 

ஞான ந�லறிM 4ைற<த உடைல வி�% ெச�ற ஆ�மா#கT#4 அQவா�மா 
ம>ற ஈ"2பைலயி� ெச�� மனித# க�வி>4 வர :8யாத நிைல 
ஏ>ப%கி�ற�. 

இ�� இ<த# கலியி� மா>ற கால�தி� மனிதனி� ஞான� 4ைறMப�%# 
க�கி;க வள"சி#4 ஞான�தி� 4ைறM ெகா$ட மனித அமில 4ண பி�ப 
உட�க6 ெப�� ஆ�மா#கT#4.. மீ$%� இ��6ள அ�க அவய2 ெபாலிM 
இழ<ேத… மிகM� 4�கிய உட� அைம2Z� 4ர�கின�தி� அவய�கைள ஒ�த 
ைக கா�களி� வள"சி பி�ப� தா� ஏ>ப%�. 

மனித"களிேலேய இ�� சில�#4 அமில ஈ"2Z வள"சி அைமய2படாம� ைக 
கா�க6 b2பிய நிைலயி� 4�கிய உடலைம2Z ெகா$டவ"கைள2 
பா"#கி�ேறா�. 

மிகM� அ�ல�ப�% ��Z>� ஜLவித�தி>ேக கEட2ப%� ஆ�மா#களி� 
தா�மா"க6 சில�#4.. சில�#ெக�ன…! 
1.இ<நிைலயி� உ6ள பல தா�மா"களி� 4ழ<ைதக6 
2.இ2ப8�தா� இ��� பிற#கி�றன. 
3.இத� ெதாட"சி 4ண 4ழ<ைதக6 தா� வர2ேபா4� ஆ$%களி� 
அதிகமாக2 பிற#க2 ேபாகி�றன. 

ஏென�றா� எ$ண�தி� வள"சி ஞான� அ>� இ�மனித பி�ப 
வா&#ைகயி� அ�லN�� ஆ�மா#க6 மலி<� வி�டன. மனிதனான 
அமில�ைத அழி�தவேன மனித� தா�. 

ஞானம>ற வா&#ைகைய… சலி2Zட3� ச�கட��ட3� ஏ#க:ட� ஏ�கி 
வாG� வா&#ைக :ைற மாற ேவ$%�. 



ஆ$டவனிட� ஏ�கி# ேக�கி�றா� மனித�…! 
1.ஏ#க�தி� வள�� சலி2Z ச�கட 4ண மனித3#4 
2.ஞான�தா� ெவ�N� நிைலய>றதாகி வி%கிற�. 

இ�தைகய உண"M 0>ற� 4ண�க6 நிைற<�6ள இ�ைறய இ#கலி 
மனிதனி� வள"சி இேத 0ழ>சி ஓ�ட�தி� ஈ"2Z 4ண அமில� அவ3#46 
R8# R8… இத� ெசயலி�தா� அ%�த க�கி;க இன#க�M� வள�ம2பா…! 

வ�ைம;� இ�னN� அ>� ம>ற ேம>க�திய ேதச�களிN6ள மனித 
ஆ�மா#களி� பலேரா ேபாைத நிைலயி� அ8ைமயினா� எ$ண ஞானம>ற 
நிைலயி� வா&கி�றன". அவ"களி� பி�ப உட� ஆ�மா பி7<� ெச�ற பி� 
அ<நிைல#ெகா2ப வள"சி அமில 4ண க� ேதா�றி வ��. 

1.எ$ண�தி� ஞான�ைத ெவளி2ப%��� ச#தி அவயமான ைக தா� மனித 
இன�தி>ேக மிகM� :#கியமான�… 
2.ஆனா�… ஞான�தி� வள"சி எ%#காத பிற2ப>ற உண"வைலயி� ெச�N� 
ெபாG� 
3.தா� பல ெஜ�ம�களி� ேசமி�த அமில 4ண ச#திையேய இழ#க#R8ய 
வா�2Z ஏ>ப�% 
4.மனித# க� உ�வ நிைல மா� ெகா$ட பி�ப�தி>4 ெச�� 
5.அ�க அவய�களி� ச#திைய ெவளி2ப%��� ெசயலா#4� திறைம;ைடய – 
“ைக இ�லாம� பிற2Z#4 வ�கி�ற�…!” 

அதாவ� “பிற2Z…!” எ�ப� ம>ற ஜLவராசிகளி� “ஈ"2பைலயி� பிற2Z…!” 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
(அக�திய�) ��வ� த� ஐ<தாவ� வயதி� மகா சி�� ெப>றா� எ�� 
ெசா�வா"க6. 

ஏென�றா� ஐ<தாவ� வயதி� ��வனி� தா� த<ைதய" இற<த பி� அவ� 
��வ�ைத ேநா#கி� தவமி�<தா� எ��� ெசா�வா"க6. 

அேத சமய�தி� அவ� பதினாறாவ� வயைத எ�ட2ப%� ெபாG� அ#கால 
ம#க6 அவ3#4� தி�மண�ைத :8#கி�றா"க6. வசிEட" அ�<ததி 
எ�பா"க6. அதாவ� அ�<ததி எ�ற மைனவிைய� தன#46 
இைண#கி�றா�. 



வி$Oலக ஆ>றைல அக�திய� க$டாN�. அ<த2 பதினாறாவ� 
வயதிலி�<� கணவ3� மைனவி;� ஒ�றாக ேச"�� த� மைனவி#4� 
அ� ெபற ேவ$%� எ�� எ$ணி2 பா�0கி�றா�. 

அவனி� மைனவி;� இ<த ச#திைய� தன#46 ெப>� மீ$%� அ� த� 
கணவ3#42 ெபற ேவ$%� எ�ற உண"ைவ2 பா�0கி�ற�. 

இ2ப8 அவ"க6 இ�வ�ேம ஒ�வ�#ெகா�வ" உய"<த நிைலகளி� எ$ணி 
வர2ப%� ெபாG�தா� “சாவி�தி7 எமனிடமி�<� த� கணவைன மீ�8னா6…” 
எ3� நிைலயாக2 பிறவியி�லா நிைலைய அைட<தன". 
1.அவ"க6 இ� உண"M� ஒ�றாகி இ� மன:� ஒ�றாகி 
2.இ� உயி�� ஒ�றான நிைலக6 ெகா$% அவ"க6 எ%��# ெகா$ட 
உண"Mக6 ஒளியாக மாறி 
3.இ��� வி$Oலகி� வ�� உண"ைவ ஒளியாக மா>றி# 
ெகா$%6ளா"க6. 

அத>காக�தா� சி� 4�8# கைதகைள2 ேபா�%# கா�8 மா"#க$ேடய� 
எ�� கா�%கி�றா"க6. 

(வி$ ெச�N�) “மா"#க�ைத# க$டவ�” – மா"#க$ேடய�. 

உன#4 எ<த# 4ழ<ைத ேவ$%�…? எ�� ேக�க2ப%� ெபாG� 
1.என#4 எ��� பதினா� எ�ற நிைலகளி� 
2.வி$ணிேல ஒளியாக வாG� அ<த# 4ழ<ைததா� ேவ$%� எ�� 
3.காவிய2 பைட2பி� ெதளிவாக 0�8# கா�%கி�றா"க6. 

நா� ெத7<� ெகா$ேடாமா..,? ச>� சி<தி;�க6. 

இQவா� பதினாறாவ� வயதி� அவ"க6 இ�வ�� தன#46 எ%��# 
ெகா$ட பி� கணவ3� மைனவி;� ஒ�றிய நிைலக6 ெகா$% ��வ 
மக7ஷி எ�ற நிைல அைட<� ��வ ந�ச�திரமாக ஆனா"க6. 

எ��� பதினா� எ�� இளைம2 ப�வமாக வள"<� ெகா$ேடயி�2ப� 
��வ ந�ச�திர�. அதைன2 பி�ப>றி ெச�றவ"க6 ச2த7ஷி ம$டல�. 
1.அ<த அக�தியைன[2 பி�ப>றி ெச�றவ"க6 அைனவ�ேம 



2.எ��� பதினா� எ�ற நிைலயி� இ��� வள"சி ெப>�# 
ெகா$ேட;6ளா"க6. 

 



 

“கNடமான ேநர6களி� தா�…” யா� ெகா��!� ச�திைய அதிகமாக 
எ�ணி எ��க ேவ��� 
  

அதிகாைலயி� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளிைய2 ெபற ேவ$%� 
எ�� எ�ேலாைர;� தியானி#க ெசா�கிேறா�. இ� ஒ��� Zதி� அ�ல… 
சா�திர�களி� ஏ>கனேவ ெசா�ல2ப�ட� தா�…! 

1.ஆனா� ��வ ந�ச�திர� எ�றா� எ�ன…? எ�� ேக�கி�றா"க6 அ<த 
அளM#4� தா� இ�#கி�ற� பிைழ2Z… 



2.��வ ந�ச�திர� எ�றா�… “அ� எ�ன…? Zதிதாக ெசா�கிறL"க6…!” எ�� 
ேக�கி�றா"க6. 

இராமாயண�தி� இ�#கி�ற�… ம>ற எ�லாவ>றிN� இ�#கி�ற�. அ<த 
உ$ைமக6 எ�லாவ>ைற;� அ���� �$டா#கி வி�டா"க6… நா� Z7<� 
ெகா6ளாதப8 ஆ#கிவி�டா"க6. 

காைலயி� ஒ� அைர மணி ேநரமாவ� வடகிழ#கிேல வி$ணிேல 
நிைனைவ ெசN�தி� தியானி#க ேவ$%�. 
1.வடகிழ#கி� தா� விநாயகைர ைவ�தி�2பா"க6… 
2.சிவ3ைடய நிைலகT� சில இட�களி� அ2ப8�தா� அ�M� 
வட#கிழ#கி�தா� இ�#4�. 

வடகிழ#ைக2 பா"�� ஈ�வரா…! எ�� ெசா�லி அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� 
ேபர�T� ேபெராளி;� ெபற ேவ$%� எ�� Z�வ ம�தியி� ஏ�கி… அ<த 
உண"Mகைள# கவ"<� ந� உடN#46 ேச"2பி#க ேவ$%�. சா�திர2ப8 
இ� உ$ைம…! 

உ�கT#ெக�லா� இைத2 பதிவா#கி ைவ��வி�ேடா�. நL�க6 வடகிழ#ைக� 
ேத8# ெகா$8�#க ேவ$8யதி�ைல. 
1.எ2ெபாG� ேவ$%ெம�றாN�… எ<த� திைசைய ேநா#கினாN�… 
கா>றிலி�<� 
2.அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி3ைடய ச#திைய2 ெபற :8;�. 
3.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 இ�ேக மித<� ெகா$8�#கி�ற�. 

காரண�… நL�க6 எ$ணிய உடேன அ<த ச#தி கிைட2பத>4� தா� 
இ�தைன;� ெச�� ெகா$8�#கி�ேறா� (ஞான4�). 

தி�8யவைன எ$ணியMட� எ2ப8 அவ3ைடய நிைனMக6 உ�கT#4 
வ�கி�றேதா அ� ேபா��தா� எ�ைன ச<தி�� “யா� ெசா�ன :ைற2ப8 
எ$Oபவ"கT#ெக�லா�…” 
1.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி கிைட#க ேவ$%� எ��� 
2.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளியா� அவ"கT#46 அறியா� ேச"<த 
தLைமக6 ��ப�க6 �யர�க6 அகல ேவ$%� எ��� 
3.நா� பிரா"�தைன ெச�� ெகா$8�#கி�ேற�. 



நL�க6 சாதாரண நிைலயி� பிறைர எ$O� ேபா� உ�கT#4 எ�தைனேயா 
��ப�க6 வ�கி�ற�. ஆனா� நா� பதிM ெச�;� ஞானிக6 உண"Mக6… 
கEட� ேபாக ேவ$%� எ�� அ<த உண"சிகைள யா� உ<த2ப%� ெபாG� 
அைத நL�க6 எ$ணினா� உ�கT#4 அ� கE��ைத நL#க#R8ய ச#தியாக 
வ�கி�ற�. 

நா� உ�கT#4 அ<த ச#தி கிைட#க ேவ$%� எ�� எ$O� ெபாG�… 
அைத வி%�� வி�% 
1.எ� ைபய� இ2ப8 இ�#கி�றா� 
2.எ� ெதாழி� இ2ப8 இ�#கி�ற� 
3.எ� 4%�ப� இ2ப8 இ�#கி�ற� 
4.கட� ெகா%�தவ� தி��ப# ெகா%#கவி�ைலேய 
5.எ� உடலி� ஏதாவ� ேநா� வ<� ெகா$ேட இ�#கி�ற� எ�� இ2ப8 
எ$ணினா� அைத2 ெபற :8யா�. 

எ2ப8;� அ<த உய"<த ச#திகைள கிைட#க2 ெபற ெச�ய ேவ$%� எ�� 
தா� ெதாட"<� இைத நா� 4� இ�ட க�டைள2ப8 ெசய�ப%�தி# 
ெகா$8�#கி�ேற�. 

நா� ஆைச2ப�% உ�கT#4# கிைட#க ேவ$%� எ�� 
ெசய�ப%��கி�ேற�. ஆனா� நL�க6 ஆைச2பட ேவ$%மா… இ�ைலயா…! 

சாமி ந�றாக� தா� ெசா�கி�றா"…! எ� கEட� எ�ைன வி�%2 ேபாக 
மா�ேட� எ�கிற�… எ�ைன ஏமா>றி# ெகா$ேட இ�#கி�றா"க6… எ�ைன� 
தி�8# ெகா$ேட இ�#கி�றா"க6… எ�� அத� மீ� எ$ண�கைள 
வNவா#கி வி�டா� யா� ெசா�N� நிைலகைள எ$ணேவ வரா�. 

ேவதைன… ேவதைன… ேநா�…! எ�� தா� எ$ண :8;ேம தவிர “அைத 
நL#கி2 பழக ேவ$%�…” எ$ண�தி>4 அ� வி%வதி�ைல ஆக ெமா�த� 
ெத�வ�திட� ெச�� :ைறயி�%… எ�ைன “இ2ப8 ேசாதி#கி�றாேய…!” 
எ�� ேக�ப� ேபா�� தா� எ$Oகிறா"க6. 

அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� ��ப�களிலி�<� நா�க6 
வி%பட ேவ$%� எ�� யாராவ� ேக�கி�றா"களா…? யா� ெசா�N� 
:ைற2ப8 எ$Oகி�றா"களா…! 



ஆனா� எ�லாவ>ைற;� பதிவா#கி# ெகா%#கி�ேறா�. 
1.கEடமான ேநர�களி� தா� “இைத எ%#க ேவ$%�…” எ�� 
ெசா�கி�ேறா� 
2.ஆனா� கEடமான ேநர�களி� தா� இைத வி�% வி%கி�றா"க6…! 

ஏென�றா� 4�நாத" என#4 இ2ப8�தா� அ3பவ�கைள# ெகா%�� மிக 
மிக உய"<த ச#திைய2 ெப��ப8 த4தி ஏ>ப%�தினா". அைதேய தா� 
உ�கT#4� ெசய�ப%��கிேறா�. 



 

“பற�!� நிைல” 
  

ச2த7ஷிக6 தா� Yமியி� வள"சியி� மனித# க� ேதா�றி மனித ஞான� 
ெபற வழி வ4�தனேர…! 
1.இ#கலி மாறி க�கியி� மனித# க� வளரM� மனித ஞான� வளரM� 
2.ச2த7ஷிகேள ஏ� மீ$%� அவ"களி� ெசயைல ெசயலா#கிட# Rடா�..? 
எ�ற வினா எG�பலா�. 



ெச8 சிறிதாக உ6ள ெபாG� அத>4க<த ஆகார�ைத ெசN�தினா� ேபா��. 
வளர வளர வள"சி#4க<த ஆகார� ேதைவ2ப%கிற�. வள"<� :தி"<த 
மரமாக ஆன பிற4 த� உணைவ� தானாகேவ எ%��# ெகா6T� 
வள"சியி� மர:6ள�. 

சிறிய பயி"கT#4 நL" ஊ>றி� தா� வள"#க ேவ$%�. :>றிய மர�தி>4 
அத� உணைவ அ�ேவ எ%��# ெகா6T� 

அைத2 ேபா�� ச2த7ஷிக6 அவ"களி� ச#திைய2 Yமியி� க� வள"�� 
ெசய�ப%�த ஆர�ப வள"சி#4 ஆர�ப நிைல#4க<த உணM பைட�தா� 
ேபா��. 

வள"சியி� ெப�#க� ெகா$ட பிற4 வள"சி#4க<த உண"வைலகைள 
அவ"க6 ெசN�த ேவ$8;6ள�. 

இ�� பலவாக2 ெப�கி;6ள மனித எ$ண�களி� ஈ"2Z நிைல#4� 
கி�Eணாவதார� இராமாவதார� கால�களி� (3000 – 4000 ஆ$%கT#46) 
எ$ண ஈ"2பி>4� பல மா>ற�க6 உ$%. 

1.ெப�கி;6ள இன வள"சியி� அழிM நிைல ெந��கிவி�ட�. 
2.மனித ஆ�மா#கT#4� த� உண"ைவ� தா� அறி;� ப#4வ :ைறக6 
எ�லா� மாறிவி�ட� 
3.உலக2 ெபா� எ$ண 0ழ>சி ஈ"2ேப நாகSக� எ�ற உண"வி� ேபராைச2 
பி82பி� ெசய�ப�% வி�ட� 
4.ஆகேவ அQவா� ெப�கிய மனித இன#க� இ#கலி மா>ற�தி� மாற2 
ேபாகி�ற�. 

இ<த மா>ற# கால�தி>46 ச2த7ஷிகளினா� இQவளM கால�கT� 
அ�க�4 ெச8யாக உ6ள பயி�#4க<த உணவளி�த நிைலயி�… அ<த2 பயிேர 
மரமாகி� த� உணைவ எ%��# ெகா6ள#R8ய ஞான ெநறி :ைற#4 
ஈ"�� ெச�கி�றனர2பா…! 

ப/சாக உ6ள எ$ண�கைள ப/ைச2 ப#4வ2ப%�தி பத� பி7�� அதனத� 
4ண�தி>ெகா2ப �>Z நிைல ஏ>ப%�தி இ<த2 ப/0ட� கல#4� அமில 
வ$ண�ைத ஏ>றி ஆைட ெந�கி�ேறா� அ�லவா…! 



அைத2 ேபா�� ப/சாக உ6ள ப#தி ெநறி :ைற உண"�தி அ<த<த# கால 
நிைலகT#4 ஒ2ப ச2த7ஷிகளி� உண"வைலயா� அவ"களி� 
உண"M#4க<த ப#4வ :ைறகைள ஏ>றி� த� ஈ"2பி� ஞான 0ழ>சி;ட� 
0ழல வி�%# ெகா6கி�றன". 

ச2த7ஷிகளி� நிைலைய… ச2த7ஷி தா� ஆ$டவ� எ�� 
உண"��கி�றLேர…! 
1அ2ெபாG� இ<த2 Yமியி� ச#திகைள எ�லா� த<த� அவ"க6 தானா…? 
எ�ற வினா எG�பலா�. 
2.இQவினாவி>4 விைட ஆ� எ�ப� ஒ�ேற தா�. 

ச2த7ஷியினா� ஏ>ப%�தி# ெகா$ட ம$டல�களி� நிைலயினா� தா� 
ஒQெவா� ம$டல�தி� ெதாட"ைப# ெகா$%… அதனத� ஈ"2Z ச#திைய# 
ெகா$%… அ� ெவளி2ப%��� உண"M 4ண�தினா� தா� மண:�… 
மண�தி>4க<த 0ைவ;� வ$ண�கT� ந� Yமியி� ேதா�றின. 

பல ச#தி அைலக6 நிைறய2 ெப>ற ந� Yமியி� மனித இன ஞான�க6 
வள"<ேதாட வள"�தியேத “பல ம$டல�களி� ஈ"2Z உண"வினா� தா�…!” 

1.ஒQெவா� ஞானி;� அவனவ� எ%�த உண"வி� 4ண அமில�ைத வள"�த 
ஞான�தா� ம$டல நிைல எ�தி 
2.இ�ம$டல வள"சி ஞான�தா� இ�ைறய இ<நிைல உ�2ெப>�6ள�. 

அ�தைகய ஞான�ைத வள"��# ெகா6T� பல ஆ�மா#க6 நிைல எ�ன…? 

இ#கலி மாறி க�கி ேதா�றி இ0ழ>சி வ�ட�திலி�<ேத மாறி இ�மனித# க� 
ஞான வள"சி ெகா$ட மனித� பிறிேதா� ம$டல வள"சி# க�Mட� 
பிற2பி� மனித# க� வள�� நிைலயி� 
1.மனிதனி� உ�வ அழ42 ெபாலிM ெப>� 
2.இ�� Yமியி� ஈ"2பி� நட#4� மனித� 
3.நாைள “பற#4� நிைல” ெகா$ட வள"சி ஞான� ெப�கி�றா�. 

ச2த7ஷியி� உண"வி� வ�ட�திN6ள மனித# க�#க6 எ�லா� இ<நிைல 
ெப�கி�றன. இ�� சி�� நிைலயி� 0ழ�� ஓ%� பல ஆ�மா#கT� 
இQMண"வி� R�ட��ட� ெச�கி�றன. 



ச2த7ஷியி� உண"வி� 0ழ>சி ஈ"2பி� உ6ளவ"கT#ேக இ<நிைல எ�றா�…! 
1.ச2த7ஷியி� உண"Mடேன ச2த7ஷியி� ெசயலாக 0ழல2ெப�� 
ஆ�மா#க6 
2.இ�ெற2ப8 ச2த7ஷி ம$டல� எ�� உண"��கி�றனேரா அ<நிைலயி� 
ஒளி ஞான� ெப>� 
3.ஒQெவா� ம$டல��#4ேம த� ஈ"2பி� உண"M ச#திைய2 பர2பி� த� 
உண"வி� இ�ப�ைத உணர :8;�. 

மனித வா&#ைகயி� வாG� இ<த# 4�கிய கால�ைத “இQவா&#ைக எ�ற… 
R�%# 4%�ப2 ெபா�6 ேச"#ைகயி� தா� அ<த இ�ப� உ$%…!” எ�ப� 
மனிதனி� எ$ண�. 

1.இ<த மனித வா&#ைகயி� காO� இ�ப� சி>றி�ப� தா�. 
2.ேபரான<த2 ெப� நிைல எ�3� உண"M ஞான வள"சி இ�ப� தான2பா 
அழியா இ�ப�. 
3.ஆனாN� எQவி�ப� ெபறM� இ<த மனித வா&#ைக நிைலயி� சமமான 
உண"M எ$ண 0வாச நிைலயி� தா� ெபற :8;�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
Zலிேயா மிகM� க8னமான�, ஆ#ேராஷமான�. அேத சமய�தி� இைத# 
கா�8N� த� வN ெகா$ட நிைல ெகா$ட ப�றி;� உ$%. 

ஒ� சமய� கா�8ேல நா� ேபா4� பாைதயி� ஒ� ஆ$ ப�றி ெகா�Zட� 
இ�<த�. மனிதைன2 பா"�தாேல எதி"�� அ8#க வ��. ஆனா� 4�நாத" 
எ�ைன� தனி��2 ேபாக ெசா�னா". 

தனி��2 ேபா4� ேபா� அ<த2 ப�றி ஒ� 5ைலயி� ேபா� 
உ�கா"<தி�#கி�ற�. 5ைலயி� உ�கா"<� இ�2பைத “எ�ன…?” எ�� 
பா"�தMடேன ஒ� Zலி பா"�� இைத� தா#க எ$Oகி�ற�. 

இ� இர$%� ஒ�ைற ஒ�� 4றி பா"��# ெகா$8�#கி�ற�. இர$%#4� 
இைடயி� ெச8 மைற�தி�#கி�ற�. 

:தலி� இ� இர$8>4� என#4 வி�தியாச� ெத7யவி�ைல. ெத7யாத 
நிைலகளி� நா� ேபா�# ெகா$8�<ேத�. 



அ2Zற� தா� 4�நாத" இ<த உண"ைவ ஊ�8 ந�றாக உ>�2 பா" எ�� 
இ<த உண"வி� அைலகைள eக"<� பா"…! எ�� ெசா�கி�றா". 

eக"<� பா"#4� ெபாG� இைத அ8��# ெகா�ல Zலி வி��Zகி�ற�. ப�றி 
அைத எதி"�� நி>க2 ேபா" ெச�கி�ற�. 

அ<த2 ப�றிேயா ம$8 ேபா�8�#கி�ற�. அ2ெபாG� இ<த2 Zலி ப��கி 
வ<� அைத� தா#க எ$Oகி�ற�. ஆனா� பி�Zற� வ<� தா#காதப8 ப�றி 
எதி"மைறயாக இ�#கி�ற�. 

Zலி வர2ப%� ெபாG� ப�றி;� ப�மி# ெகா$% ேபசாம� இ�#கி�ற�. 
அ8��# ெகா�ல வி��Zகி�ற� Zலி. ப�றிேயா த�ைன� த>கா��# 
ெகா6ள வி��Zகி�ற�. 

அ2ெபாG� ெந��கி வ<� Zலி தா#க வ<த பி�… ப�றி த� :�னா� உ6ள 
ெகா�ைப# ெகா$% “உஹு…�…” எ�� :�%கி�ற�. 

Zலி ^#கி வ Lச2ப�% ெவ4 ^ர�தி� ப<� மாதி7 விGகி�ற�. Zலியி� ஒ� 
ப#க உடைல அ2ப8ேய கிழி��வி�ட�. 

Zலி விG<தாN� மீ$%� அதிக ேராச� வ�கி�ற�. “அ8ப�% வி�ேடா�…” 
எ�ற அ<த ேராச��ட� மீ$%� வ<� தாMகி�ற�. 

ம�ப8;� ப�றி “உஹு…�…” எ�� :�%கி�ற�. கG��2 ப#க� அ8�தபி� 
Zலி கீேழ விG<த�. 

5�றாவ� தடைவ Zலி ேவகமாக வ<� தா#க வ�கி�ற�. மீ$%� 
தாைடயி� அ8�த� ப�றி. அ8�தMட� கீேழ விG<த�. பா"�தா� Zலிைய 
இர$டாக வ4<� வி�ட�. 

அ<த2 ப�றி#4 அQவளM வ L7ய� வ<�வி�ட�. இைத# கா�8னா" 4�நாத". 

ஒQெவா��� த�ைன# கா��# ெகா6ள இ<த உண"வி� வலிைம 
அத>கி�<தாN� 
1.அதனிட� இ�#4� சி� ெகா�ைப# ெகா$% த�ைன2 பா�கா��# ெகா6ள 



2.அத3ைடய வலிைமைய எ2ப82 பய�ப%��கி�ற� எ�� பா" எ�� 
4�நாத" கா�8னா". 

அ<த உண"Mக6 இ�ேக ெவளி2ப%கி�ற�. அைத b7யனி� கா<த ச#தி 
கவ"கி�ற�. இ� அைலகளாக2 பட"கி�ற�. 

“இேத உண"Mக6…” த� இன�தி� த�ைம;� த� இன�திலி�<� வ<த 
நிைலைய இத3ைடய இன�க6 eக"<� பா"#4� ெபாG� “அத� அறிவாக 
வ�கி�ற�” எ�றா" 4�நாத". 

ஏென�றா� த� இன�தி� த�ைம கா#க2பட ேவ$%� எ3� ெபாG� எ<த 
இன� த� வலிைம ெகா$% த� உண"Mகைள ெவளி2ப%��கி�றேதா 
அைத b7யனி� கா<த ச#தி கவ"<� ெகா6கிற�. 

கவர2ப%� ெபாG� அ� எ2ப8 அைலகளாக2 பட"கி�ற�…? அத3ைடய 
இன�க6 “இேத ேவைலைய எ2ப8 ெச�கிற�…?” 

அ� ஒQெவா��#4� பா�கா2பி� நிைல வ�வைத… 
1.4�நாத" இ2ப8 ஒQெவா� ெநா8யிேல;� வழி கா�8# ெகா$% ேபா4� 
ெபாG� 
2.உண"வி� இய#க�க6 ப7ணாம வள"சியி� எ2ப8ெய�லா� ெச�கிற� 
எ�� கா�%கி�றா" 4�நாத". 



 



 

“K�வ ம�தியி�…” ��வ ந�ச�திர�திைன நிைல நி4�த ேவ�*யத� 
அவசிய� எ�ன…? 
  

வா&#ைகயி� யா�#4ேம நா� ெதா�ைல ெகா%#க ேவ$டா�… “0�மா தா� 
இ�#கி�ேற�…” எ�� ெசா�னாN� ெதா�ைல2ப%வைர;� 
கEட2ப%பவைர;� ேவதைன2ப%பவைர;� ெவ�2பைடபவைர;� அ�றாட 
வா&#ைகயி� நா� பா"#காம� இ�#க :8யா�… அ<த<த உண"Mகைள 



eகரா� இ�#கM� :8யா�. 
1.நா� eக"<த அ<த உண"Mகைள எ�லா� 
2.உயி7ேல ப�ட பி� தா� அைத� ெத7<� ெகா6ள :8கி�ற�. 

க$களா� பா"#கி�ேறா� பிற�ைடய ெசய�கைள உ>�2 பா"#கி�ேறா�. 
ஆனா� அவ" ெசயலி� உண"Mக6 ெவளி வ�வைத நா� eக"<� தா� அவ" 
இ�ன நிைலயி� இ�#கி�றா" எ�� அவ" ேகாப2ப%கி�றாரா.. 
ேவதைன2ப%கி�றாரா…! ேவதைன2ப%��கி�றாரா…? எ�ற உண"வா� 
அறிகி�ேறா�. 

இ<த உண"ைவ ஈ"�� ந� உயி" ச7யாக ெசய�ப%�தவி�ைல எ�றா� 
“எ�ன தா� நட<தாN� நம#4 ஒ��� ெத7யா�…” 

வா&#ைகயி� சில" மிகM� விர#தி ஆகி இ�2பா"க6. அ2ப82ப�ட நிைலயி� 
உ6ேளா�#4… 
1.எதி"�தா>ேபா� இ�#க#R8ய ஒ� ெபா�ைள அறிய :8யா�… காண 
:8யா�… ெத7ய :8யா�… அவ"க6 ெச�� ெகா$ேட இ�2பா"க6. 
2.வ L�ைட வி�% ெவளிேய வ<� வி�டா� “த� வ L%” எ�ேக இ�#கிற�…? 
எ�� ெத7யா�. 
3.அவ�ைடய ந$பேர அ�கி� வ<தாN� அ<த ந$பைர அவரா� அறிய 
:8யா�… ெத7யா�. 

ஏென�றா� இ<த உண"வி� அறிM அ�ேக மG�கி வி�டா� இ<த 
உண"Mகைள அ�ேக ெசயலா#4வ� இ�ைல. உதாரணமாக… 
1.க$களிேல Y விG<தா�… அதாவ� க$ க�விழி#46 க�மணியி� 
அG#4க6 ேச"<� வி�டா� எ2ப82 பா"ைவ ச7யாக� ெத7யாேதா இேத 
மாதி7 
2.ந� உயி7ேல உண"Mக6 (நா� 0வாசி2ப�) ேமா�� இட�தி� ஒ� “தடய�…” 
ஒ�� உ$% 
3.அ8#க8 ேவதைனயான உண"Mகைள நா� 0வாசி�தா� உயிைர 0>றி 
அG#4க6 அதிகமாகிவி%�. 

அ<த அG#4 எ�ப� ேவதைனயி� நிைலயாக உ�வாவ� உ$%. அதிகமான 
அG#4க6 அ�ேக ேச"<� வி�டா� ேசா"வி� த�ைம வ<�வி%�. 



1.எைத நிைன�தாN� அ� ச7யான நிைனMக6 வரா� 
2.எ�ன ெச�கி�ேறா�… ஏ� ெச�கி�ேறா�…? எ�� எைத;� அறி<� ெகா6ள 
:8யா� (த�ைன மற<த நிைல எ�� ெசா�கிேறா� அ�லவா) 

இ�தைகய உண"M ெகா$% இ<த உயிரா�மா ெவளிேய ெச�றா� எ�ேக 
ெச�N�…? மனித� யா" மீ�� நிைனவி�ைல. 

ஆனா� இைத2 ேபா�� சில உயி7ன�க6 அ8#க8 த�ைன நிைன�� மற<� 
ேபா4�. அ�தைகய உடைல2 ெப�� நிைலயாக இ<த உயி" ந�ைம அ�ேக 
அைழ�� ெச��வி%�. 

உயி" ஒ��தா�… பல உட�களாக எ%�� எ%�� இ�� மனிதனாக வ<த�. 
இ�<தாN� “உயி" தா� ந�ைம உ�வா#கிய�…” எ�� மனிதனாக ஆன பி� 
தா� நா� ெத7<� ெகா6கி�ேறா�. 

ெத7<தாN� அைத மதி�� ஞானிக6 கா�8ய வழியி� நா� ெசய�பட 
ேவ$%மா இ�ைலயா…? 

1.Z�வ ம�தியி� ஈ�வரா…! எ�� ெசா�லி� ��வ ந�ச�திர�ைத2 அ8#க8 
எ$ண ெசா�வத� :#கிய��வ� இ2ேபா� Z7கிறதா…? 
2.தியான� ெச�;� ேபா�� ஆ�ம 0�தி ெச�;� ேபா�� க$ணி� நிைனM 
Z�வ ம�தியி� இ�#க ேவ$%� 
3.��வ ந�ச�திர�தி� ச#திைய அ�ேக நிைல நி��த ேவ$%�. 

அ2ேபா� தா� உயி�ட� ஒ��� உண"Mக6 ��வ ந�ச�திர�ைத2 ேபா�� 
ஒளியாக மா��. ந� உண"Mக6 ெதளிவா4�… ேபர�ளாக ேபெராளியாக 
மா��. 

இ<த2 பிறவி#42 பி� பிறவி இ�ைல எ�ற நிைலைய அைடய :8;�. 



 

ஞான� ெப4பவ� ம��� உலக மா7ற�திலி�,� த:ப 8*9மா…! 
  

ஞான�தி� வழி ெச�N� ேபாதைன :ைறைய;�… தியான வழிபா�8� 
:ைறைய;�… மீ$%� மீ$%� வலி;��தி ெசா�வதி� நிைல எ�ன…? 

இ<த2 Yமி ேதா�ற இ<த2 Yமியி� ஜLவ� ெபற அpஜLவனி� வள"சியினா� 
மனித ஆ�மா#க6 ேதா�ற… 



1.இவ"க6 ெசா�N� “இய>ைக ச#தி…” எ�றாN� 
2.இத>4 5ல ச#தி வளர “ஒ� ச#தி” ேதைவ. 

அச#தி அமில#R�% நிைல ெப>ேறா"க6 ந� ச2த7ஷிகளி� ெசய� 
வ8வ�தா� ந� Yமி;�… Yமியி� வள"சியான எ�லா:ேம…! 

பல ேகா8 ஆ$%களாக எ$ணிN� க��திN� எ%�� ெசா�ல :8யாத 
மா>ற�களி� ெசய� திறனி� வழி வ<த நிைலயி� 
1.மனித இன� ேதா�றி மனித இன 4ண அமில வள"சியிலி�<� தா� 
2.மீ$%� மீ$%� சகல ச#திகைள;� ச#தி வழி ெபற ெசயலா#க :8;� 
எ�ற உ$ைமயி� த��வ�தி�… 
3.தா� வ8�த வ8வான “மனித மகbலான ஞான ஒளிைய�தா�…” ந� 
ச2த7ஷிக6 காண� �8#கி�றன". 

த� ெசயலி� பல� தா� மனித இன�. இ<த மனித இன� ேதா�றி வளர 
ச2த7ஷிகளி� ெசய� கால�தி� பல ேகா8 ஆ$%க6 ஆகிவி%கி�றன. 

இQவின� ேதா�றி அQவின�தி� ஒளிைய எ%�தா� தா� மீ$%� மீ$%� 
இQவின வள"சி#4 அவ"க6 பயி" ெச�ய :8;�. ெச�த மகbலி� வ�� 
பயிைர எ�லா� உணவாக உ$% கழி�� வி�டா� மீ$%� பயி" ெச�ய 
“விைத ெந�” ேதைவ2ப%கி�ற�. 

அவ"க6 ெச�த பயி�#4 மகb� ெப>� அ<த மகbலி� மீதமான விைத ெந� 
இ�<தா� தா� மீ$%� மகb� காண :8;�. 

இத� அ82பைடயி� நிைலைய ஒ���தா� ந� ச2த7ஷிகளி� நிைல;� 
மகbைல# க$% அதிN6ள பலனா� மீ$%� மீ$%� பயி" ெச�ய ெசய� 
Z7;� நிைல தா� “இ�ேக உண"��� நிைல…!” 

இதைன ஒ��2 பல நிைலகளி� ெசய� Z7<� வ�கி�றன" ச2த7ஷிக6. 

இ<த மனித# க� ேதா�றி இ� நா6 வைர அவ"களி� ஒளி வ�ட�தி� 
கல#4� நிைல ெகா$ட ஆ�மா#களி� வள"சிைய# காண பல காலமாக2 
பல ெசய�கைள2 Z7<� வ�கி�றன". ஆனா� 
1.இ�மனித ஆ�மா#களி� எ$ண வா&#ைகயி� 



2.அQெவாளி ஞான�தி� சி�� நிைல ெபற2ப%வ� மிகM� 4ைற<ேத 
வ�கி�ற�. 

த� ஞான வள"சிைய உல4#4 உண"�த�தா� அ<த<த# கால க�ட�தி� 
அச2த7ஷிகேள ேதா�றி அ#கால மா>ற�தி� சில நிைலகைள ெசய� 
Z7<� அவ"க6 ந� ஒளியி� ஆ�மா#கைள எ%�ததி� நிைல தா� நா� 
இ�� ேக6வி2ப%� “பல மகா�க6” ேதா�றிய நிைல எ�லா�. 

அ<த மகா�க6 ேதா�றியத� நிைல எ�லா� தா� வள"�த Yமியி� 
ச#தியிலி�<� த� ச#தியி� பலைன2 ெப>றா� தா�… மீ$%� 
ச2த7ஷிகT#4 அவ"களி� ெசயலி� ம$டல� ேதா�றி வள"<� “ஜLவைன 
வள"#க :8;�…” 

b7யைன 0>றி;6ள நா>ப�திேயG ம$டல�களி� ந� Yமியி� ம�%� 
இ�� மனித ஆ�மா#க6 வாழ :8கி�ற�. இ�� வாG� இேத நிைல 
இ#கலியி� மா>ற�தி� அழிய2 ெப�வதனா� மீ$%� மனித ஜனன� 
ேதைவ. 

கா>� ம$டலேம விஷ# ேகாளமாக 0ழN� இ<த# கலியி� இத� வள"சி 
நிைலயி� மா>ற�தி� ெபாG� மனித� த�ைன� தாேன அறி<� ெகா6ள 
ெசயலா#கி;6ள இ<த விஷ# 4$%க6 ெவ82பத>4 :தலிேலேய 
இ�மனிதனி� ஞான� ஒளி ெப>றா� அச2த7ஷிகளி� ஒளி# R�% 
அதிக2ப%�. 

உலகேம விஷமாகி ஜLவராசிக6 அைன��ேம ம8ய2 ேபாகி�றன எ�றா� 
ஞான� ெப�பவ� ம�%� எ2ப8� த2Zவா�…? 

ஒ� பாைன சாத� வ8#கி�ேறா�. 
1.அ2பாைனயி� இ�ட அ7சி எ�லா� ெவ<� சாதமாக ஆனாN� 
2.அதி� உ6ள க� ேவ4வதி�ைல அ�லவா…! 

Yமியி� உ>ப�தி ெச�த� தா� அ<த2 பாைன;� அ#க�N� விற4� க7;� 
அ%2Z� எ�லாேம…! அதனத� வள"சி ெகா$% விற4 எ7<� உEண�ைத# 
க#கி சா�பலாகி�ற�. 



0�ட ச�8 எ<த உEண�ைத ஏ>றி அ%2Z எ7<தாN� அ� தா�கி நLைர 
அவியா#கி அ7சி எ�லாவ>ைற;� ேவக ைவ�தாN� அ<த# க� ம�%� 
எ<த உEணமாக ஏறினாN� அ2ப8ேய உ6ள�. 

அைத2 ேபா�� ஒளியி� ச#தியா� பி�ப� ெகா$ட “நா�” அச#தி 
பி�ப�தி� பி�ப ஞான� ெப>றா� இ<த2 Yமியி� மா>ற�தினா� 
1.நL�� ெந�2Z� விஷ வா;� ந� ஒளிைய எ<த2 பி�ன:� ப%�தா� 
2.சாத�தி� ெகாதி�� வ<த க�ைல2 ேபா��…! 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
நL�க6 எ�தைகய தLைமயானவ>ைற2 பா"�தாN� “ஐேயா… இ2ப8 
ஆகிவி�டேத…” எ�� பா"#க ேவ$8யதி�ைல. 

உ�க6 எ$ண�தா� சி�க சி�க அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற 
ேவ$%� எ�க6 உட� :Gவ�� படர ேவ$%� எ�� எ$O�க6. 

��வ ந�ச�திர�தி� அ�6 ச#தி நா�க6 ெபற ேவ$%� அ� எ�க6 உட� 
:Gவ�� படர ேவ$%�, எ�க6 ஜLவா�மா ெபற ேவ$%� எ�� 
எ$O�க6. 

ஏென�றா� தLைமயான உலகி� நா� வா&கி�ேறா�. உ�க6 வா&#ைகயி� 
ந�லைத ெச�கி�றL"க6. ஒ�வ�#4 100 qபாையேயா 1000 qபாையேயா 
ந�பி#ைகயி� ேப7� ெகா%#கி�றL"க6. 

தி�2பி நL�க6 ெகா%�த qபாைய# ேக�க ெச�றL"க6 எ�றா� அ<த2 பண� 
வரா�. இர$டாவ� தர� அG�தி# ேக�டா� எ�ன ஆகி�ற�…? 

“எ�ன�யா… நL 0�மா ேக�%# ெகா$8�#கி�றா�…? நL எ�ன நிைன��# 
ெகா$8�#கி�றா�..,?” எ�� ேக�பா"க6. 

அ2Zற� நL�க6 இத>4 எ�ன பதி� ெசா�வ L"க6…? 

“அட2 பாவி… உன#4 நா� இ2ப8# ெகா%�ேதேன… இ<த மாதி7 
ெசா�கிறாேய….!” எ�� 
1.உதவி#42 பண� ெகா%��� அ<த இட�தி� ேவதைனயான உண"Mகைள 
0வாசி#க ேந�கி�ற�. 



2.இ�� ெப��ப4தி இட�களி� இ<த நிைலதா�. 
3.ந�பி#ைகயி� ேப7� ெகா%�தா� இ2ப8�தா� அ� “அ�ேபா…,” எ�� 
ேபா�வி%கி�ற�… 
4.இல�ச# கண#கி� Rட2 ேபாகி�ற�. அ2Zற� நL�க6 ேவதைன2படாம� 
எ�ன ெச�வ L"க6…? 

அத>4�தா� உ�கT#4 ஆ�ம 0�தி எ�ற ஆ;த�ைத# ெகா%#கி�ேறா�. 
அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� �ைட�� அைத 
0�த2ப%�தி# ெகா6த� ேவ$%�. 

க$ணி� நிைனைவ Z�வ ம�தி#4# ெகா$% வ<� ஈ�வரா எ�� ெசா�லி 
அ�ேக உயி�ட� இைண#க2ப%� ெபாG� தா� அ<த மக7ஷிகளி� எ$ண� 
வ��. 

க$ணி� நிைனைவ இ2ப8# ெகா$% வரவி�ைல எ�றா� இ�ேக 
இ�2பைத இG�� ந� ஆ�மாவாக மா>றிவி%�. நL�க6 எ�னதா� 
எ$ணினாN� Rட ஈ�வரா எ�� நிைன#க ெசா�லா�. 

நா� (ஞான4�) எ2ப8� தவ� இ�#கி�ேற�…? 

ஒQெவா� நாT� ந� 4�நாத" கா�8ய அ�6 வழியி� அ$ட�ைதேய 
0ழ�� நL�க6 அ<த ச#தியி� நிைலகைள2 ெப�கி�ேற�. 

அைத உ�கT#ெக�லா� கிைட#க ேவ$%� எ�� ெசா�லி� 
தவமி�#கி�ேற�. நL�க6 ெபற ேவ$%�, நL�க6 வளர ேவ$%� எ�� 
ெசா�லி நா� தவமி�#கி�ேற�. 

அ<த மக7ஷிகளி� அைலக6 உ�கT#46 வ�� ெபாG� நL�க6 எ$O� 
ெபாG� எளிதி� உ�கT#4# கிைட#கி�ற�. நL�க6 ெபற ேவ$%� எ�� 
நா� தவமி�#4� ெபாG� உ�கT#4 எளிதி� கிைட#4�. 

ஆகேவ அவரவ"க6 இ<த# கா>றி� கல<தி�#4� மக7ஷிகளி� அ�6 
ச#திகைள எ%�தL"க6 எ�றா� நL�க6 அ<த2 பலைன2 ெபறலா�. 



சில" எ�ன ெச�கி�றா"க6…? 
1.சாமி ெகா%2பா" எ�ேற� நிைன��# ெகா$8�#கி�றா"க6. 
2.நா� எைத# ெகா%2ப�…? எ�� என#4 ஒ��� Z7யவி�ைல. 

அ<த உண"வான ச�ைத உ�க6 உயிரான ஜLவ அO#கT#46… உ�கைள# 
கா��# ெகா$8�#4� அ<த உண"MகT#46… தLைமைய விைளவி#4� 
அO#களி� இ<த உண"ைவ இ2ெபாG� ஒQெவா� நிமிட:� உபேதசி��# 
ெகா$%6ேள�. 

உ�க6 உடலி� உ6ள ஒQெவா� அO#களிN� இைத ேச"2பி#கி�ேற�. 
அ<த அ�6 ச#திக6 உ�கT#46 வள"வைத உணரலா�. 

ஒ� ெச8 வள"<� வர2ப%� ெபாG� :தலி� இைலக6 வள"கி�ற�. பி� 
அதிேல Yைவ2 பா"#கி�ேறா�. Yவி� இத&கT� உதி"<�வி%கி�ற�. 
அதிேல க�#களி� நிைலக6 உ�வாகி�ற�. காயாகி�ற� த� வி�தி� 
த�ைம உ�வா#4கி�ற�. 

அைத2 ேபால 
1.உ�கT#46 ஒQெவா� அO#களிN� இ<த மக7ஷிகளி� உண"Mகைள 
ஒ�ட ெச�� இைத2 ெப�#க ெச�� ெகா$%6ேளா�. 
2.நL�கT� மக7ஷிகளாக ஆக :8;�. 



 



 

ஞான�ைத: Kக+,� ெசா�வ� 8�கியமி�ைல… நம�!. வள?�க 
ேவ���… அ� தா� 8�கிய�…! 
  

க$டா" வி$டதி�ைல… வி$டா" க$டதி�ைல…! இத� ெபா�6 எ�ன…? 



க$டா"..! எ�பத>4… 
1.இ<த உலகி� உ$ைம ஞான�ைத# க$டவ"க6 வி$%… 
2.வ L$ விரய நிைலயி� Zரளிகளாக எ<த உ$ைமைய;� ெசா�ல மா�டா". 

வி$டா" க$டதி�ைல… எ�பத� ெபா�6 
1.வி$டவ� த� எ$ண�தி� ஏ>றி# ெகா$ட ெசயைல�தா� வி$% 
Zக�%கி�றா�. 
2.இவ� க$ட� எவ>ைற…? 
3.ஞான2 ேபா"ைவைய2 Zக&ப%�தி# கா$பவ� வி$% உண"��� 
நிைலயாக� தா� அ� இ�#4�. 

ஞான�ைத2 Zக&<� ெசா�வ� :#கியமி�ைல… அைத நம#46 வள"#க 
ேவ$%�.. அ� தா� :#கிய�…! 

ஆக… 
1.த� ஞான�ைத வள"#க ேவ$%� எ�றா� தியான� ேவ$%�.. 
2.தியான� ெபற ஞான� ேவ$%�. 

ஞான� எ�ப� மனித3#4 எ2ப8 வள�கி�ற�..? 

பல 4ண நிைலயி� வாG� மனித� 
1.த� எ$ண கதியிேலேய… த� 4ண:டேன… ஞான� ெபற� ேவ$%� 
எ�றா� எ<த ஞான:� வளரா�. 
2.பல 4ண�கTட� உ6ளவனா� தியான�தி� ெசய� :ைற#ேக வர 
:8யா�. 

தியான� எ�ப�… மனிதனி� 4ண�ைத சமமான சா<த நிைல ெப>ற பிற4 
1.சா<த�தினா� இQெவ$ன�ைத ஓ…� எ�ற நாத:ட� எ%#4� 
:ைற2ப%�தி 
2.த� கவன நிைலைய அத� வழி ெசN��� ெபாG� தா� ஞான� 
பிற#கி�ற�. 

மனிதனி� வா&#ைகயி� சலி2Z ச�கட� ேகாப� ஆ�திர� இ2ப8ெய�லா� 
ஒ�றி� ெதாட" ெகா$% ஒ�� வள"வ� இய>ைகேய. 



இ�<தாN�… அ<த இய>ைகயி� கதியி�… அேத ேவக�தி�… ந� எ$ண�ைத2 
பா�சி வி�டா� வள�� நிைலய>� அழி#4� நிைல#4 ெச�கி�றா� 
மனித�. 

ந� ஆைடயி� ஏ>ப%� கைறைய… 
1.எ2ப8 அக>றினா� அ� ேபா4� எ�� “பா�காக…” (ப#4வமாக) 
2.ம>ற இட�தி� கைறப8யாம�… 
3.ப8<த இ<த# கைறைய2 ேபா#க ந� ெசய�க6 இ�<தா�… 
4.�ணி பா&படாம� 0�தமாக அக>றி விடலா�. 

கைற ப8<� வி�டேத…! எ�� சலி2Z2 ப�% அைத அ8��� ேதா��� 
ெசய�ப�டா� அ<த# கைற;� ேபாகா�… �ணி தா� ைந<� ேபா4�. 

மி�சார�ைத2 பா�சி ஒளிைய# கா$கி�ேறா�. எ<த அளM விகித� 
ெசN�த2ப%கி�றேதா அத>4க<த ெவளிச�ைத� தா� அ<த மி� ஒளி 
ஏ>றி� த�கி�ற�. 

அைத2 ேபா�… இQெவ$ண�ைத எ<த ஒ� ெசய�:ைற#4� 
1.சா<தமாக ஞான�ைத# ெகா$% ஆரா�<� ெசய�ப�டா� 
2.வா&#ைகயி� ஏ>ப%� 4ைறகT#4 வழி :ைற அைம��# ெகா6ளலா�. 

சலி2ைப;� ச�கட�ைத;� ஏ>ப%�தி# ெகா$டா� ேகாப:� அGைக;� 
தா� ஏ>ப%�. 

எ<த ஒ� b&நிைலயானாN�… 
1.எ$ண�தா� ஞான�ைத2 பா�சி அதிN6ள சி#கைல அக>றி வி�டா� 
சா<தமான சமநிைல ெபற :8;� 
2.ேம�ேமN� ந� எ$ண�தி� சா<த நிைல Rட# Rட… ந� எ$ணேம 
சா<தமாகி 
3.ஞான�தா� எ%#4� வழி� ெதாட�#4 “ச#தி நிைல R%கிற�…” 

சா<தமான நிைல ெபற ஞான�தா� ந� வா&#ைகைய வழி2ப%�தி# 
ெகா$ேடாமானா� தா� நா� எ%#4� வள"சி#4 வழி அைம��# ெகா6ள 
:8;�. 



எ<த ஒ� சி#கN#4� எ$ண�ைத� ெதளிMப%��� ஆ�மாவினா�… சா<த 
நிைல ெப�வ� எ�ப� க8னம�ல. 
1.பல சி#க�க6 வ<தாN�… 
2.த� எ$ண�ைத# ெகா$% அவ"க6 ெதளிM ஏ>ப%�தி# 
ெகா$ேடயி�2பா"க6. 

ஆனாN� அவ"களி� 4ண அமில�தி� அவ"க6 வள"��# ெகா$ட 
“அவ"கT#4 ெசா<தமான வள"சி நிைல தா�…” ேமேலா�கி நி>4�. 

எ$ண�ைத சா<த2ப%�தி சமநிைல ெப�� ஆ�மாவினா� நிசய� ஞான 
ஒளி ஈ"2பி� வழியி� ெச�ல :8;�. 



 

ம,திர8� இ�ைல மாய8� இ�ைல… என�! ேநாC இ�ைல “எ:ேபா�� 
நா� நலமாக இ�:ேப�” எ�4 உ6களா� ெசா�ல 8*9மா…? 
  

யாைர நா� ெஜபி#கி�ேற�…? யாைர எ$ணி நா� தவமி�#கி�ேற�…? 
1.4� கா�8ய அ�6 வழியி� அ�6 மக7ஷிகளி� அ�6 ச#திகைள2 
ெப�கி�ேற� (ஞான4�) 
2.ெப>� யாைரெய�லா� ந�றாக இ�#க ேவ$%� எ�� எ$ணிேனேனா 



3.நா� பா"�தவ"கT#ெக�லா� அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி கிைட#க 
ேவ$%� எ�� தவமி�#கி�ேற�. 

ஆனா� நL�க6 :#கா% ேபா�%# ெகா$% “எ�ன..? சாமி ெசா�னா" நம#4 
ஒ��ேம நட#கவி�ைல… ஒ��ேம நட#கவி�ைல…” எ�� எ$ண 
ேவ$8யதி�ைல. 

சில" “எ� கEட� எ�ைன வி�%2 ேபாகேவ மா�ேட� எ�கிற�…” எ�� 
எ$Oகி�றா"க6. ைக கா� 4ைடச� எ�ைன வி�%2 ேபாகேவ மா�ேட� 
எ�கிற�.. தLராத ேநாயாக ஒேர தைலவலியாக இ�#கிற�…! எ�� ேக�பா"க6. 

தைல வலி நL�க ேவ$%�… ைக கா� 4ைடச� நL�க ேவ$%� எ�� 
ேக�கி�றா"களா…? எ�றா� இ�ைல. 

1.அைத “ம>றவ"கT#4 ச7யா4�…” எ�� யா� ெசா�லியி�2ேபா�. 
2.ஆனா� “அவ"கT#4� தாேன ெசா�னா"…” எ�� இைத� தி��ப� தி��ப# 
ேக�பா"க6. 

தLராத தைலவலியாக இ�#கி�ற�, உடெல�லா� ேவதைனயாக இ�#கி�ற� 
எ�� ேக�கிறா"க6. 

இ2ெபாG�தாேன அவ�#4 ெசா�ேனா� எ�� ெசா�னா� “அத>4 
ெசா�லவி�ைல…” எ�பா"க6. எ�3ைடய ேவதைனகைள எ�னா� தா�க 
:8யவி�ைல…! எ�பா"க6. 

ஏென�றா� இ<த எ$ண�ைத :தலி� நL#கிவி�டா� உ�க6 ேநா� 
நL�கிவி%�. 

நL�க6 ம<திர:� க>�# ெகா6ள ேவ$8யதி�ைல… ஒ��� 
ேவ$8யதி�ைல. 
1.இ<த� தியான�ைத ஒG�காக ெச�� 
2.“என#4 ேநா� இ�ைல… நா� நலமாக இ�2ேப�…” எ�ற எ$ண�ைத ம�%� 
R�82 பா��க6. 

உ�க6 எ$ண�ைத உ�க6 உயி" இய#கி# கா�%�. உ�கT#46 அ<த 
ந�ைமயி� பயைன# R�%�. 



நL�க6 எ$ணியMட� கிைட#4�ப8 அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#திைய2 
ெப�� த4திைய உ�கT#4 ஏ>ப%��கி�ேற�. 

ேர8ேயா, 8.வி#களி� எ<ெத<த அைல வ7ைசயி� ைவ#கி�ேறாேமா அ<த 
அைல வ7ைசயி� ைவ�� ரசி��2 பா"#கி�ேறா�. 

அைத2 ேபா��தா� உ�க6 வா&#ைகயி� கEட� நEட� எ�� 
பா"#கி�றL"க6 சாதாரண மனிதைன2 பா"#கி�றL"க6 ந�லைத2 
பா"#கி�றL"க6. 

ஆனா�, அ<த ேவதைன எ�ற விஷ�த�ைமகைள2 பா"#க2ப%� ெபாG� 
அ<த உண"ைவ உ�கT#46 பதிவா#க2ப%� ெபாG� அைத உடன8யாக 
அறிய :8கி�ற�. அ<த ேவதைன உ�கைள இய#கிவி%கி�ற�. 

இைத2 ேபா� தா� “உ�க6 மனைத� தி�2பி..,” அ�6 ஞானிகளி� 
உண"Mகைள� தி��ப� தி��ப உ�க6 உடலி� உ6ள அO#களி� 
இைண#க ெச�கி�ேறா�. 

இ<த உண"ைவ ஆழ2 பதிM ெச�� ெகா$டபி� அைத நL�க6 நிைனM 
ெகா$டா� மக7ஷிக6 உண"�திய உண"வைலகைள எளிதி� ெப>� நL�கேள 
உ�க6 ��ப�கைள நL#கி# ெகா6ள :8;� உ�க6 எ$ண�தா� உய"<த 
நிைலக6 ெபற :8;�. 

இைதவிட இ�3� 0லபமாக# ெகா%2பத>4 எ�ன இ�#கி�ற�? 

ம#க6 யா�� 4ைற உ6ளவ" அ�ல. ச<த"2ப� இ�தைகய நிைலக6 
அைம<� வி�ட�. அவ"கைள மீ�8ட நL எ�ன ெச�ய2 ேபாகி�றா�..,? எ�� 
4�நாத" ேக�டா". 

அவ"களி� உயி"கைள நL கடMளாக மதி. உட�கைள# ேகாவி�களாக மதி. 
மனிதனாக உ�வா#கிய உய"<த 4ண�கைள நL அ�ேக வர� ேக6. அ�ேக 
உய"<த 4ண�க6 வளர ேவ$%� எ�� நL எ$ணினா� உன#46 அ� 
வள"கி�ற�. 

அவ"க6 கா#க2பட ேவ$%� எ�� எ$ணினா� உன#46 கா#4� ச#தி 
வள"கி�ற�. 



ஆகேவ, “4ைறகைள# காணாேத…,” 4ைறகளிலி�<� அவ"க6 மீள ேவ$%� 
எ�� பிரா"�தைன ெச�, உய"<த தியான�ைத நL எ%. அவ"க6 
4ைறகளிலி�<� மீள ேவ$%� எ�� நL தவமி�. 

அவ"க6 உய"<த நிைல ெபற ேவ$%� எ�� எ$O� ெபாG� நL 
உய"கி�றா�. அவ"க6 அைத2 ெபற ேவ$%� எ�� ஏ�4. அைத உ�னா� 
ெபற :8;� எ�� தா� மாமக7ஷி ஈ�வராய 4�ேதவ" உண"�தினா". 

என#4# 4� ெகா%�த� இ� தா�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
அக�திய மாமக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி நL�க6 ெப�� த4திைய அ<த 
உண"சிைய ஊ�%கி�ேறா�. 

உ�க6 உடலி� பதிவான அ<த நிைனMகைள ஊ�8 அ<த மக7ஷிகளி� 
உண"ைவ இ2ெபாG� உ�கைள2 ெபற ெச�வத>4 இ<த நிைனவி� 
நிைலைய2 ெபற ெச�� ெகா$ேட இ�#கி�ேற�. 

ஏென�றா� ெசா�லாக ெவ�மேன ெசா�லிவி�%2 ேபாவதி�ைல. 
1.அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி “நL�க6 ெபற ேவ$%�…” எ�� தா� 
:தலி� நா� தியானி2ேப�. 
2.பி� அ� “உ�கT#ெக�லா� கிைட#க ேவ$%�…” எ�� தவமி�2ேப� 

ஆகேவ இ�தா� தவ� எ�ப�. இ<த� தவ�தி� பல�கைள நL�க6 
அைனவ�� ெபறேவ$%�. 

நா� ம�%� ெசா�லி# ெகா$8�<தா� ப�தா�. 
1.நL�க6 எ�ேலா�ேம தLைமகைள அக>ற#R8ய ச#தி ெபற ேவ$%� 
2.உ�க6 ேபசா� 5சா� பிற தLைமகைள அக>ற2பட ேவ$%�. 
3.உ�க6 ேப0� 50� இ<த# கா>� ம$டல�தி� உ6ள தLைமகைள2 
பிள#க ேவ$%�. 
4.ேக�%ண"<ேதா" உண"M#46 ஊ%�வி அ<த� தLைமயி� உண"Mக6 அ� 
அட#கக2பட ேவ$%�. 
5.இ<த வழியி� நா� வ<தா� தா� இ<த வி/ஞான அறிவா� வ<த 
தLைமகளிலி�<� ந�ைம நா� மீ�8# ெகா6ள :8;�. 



நம� 4�நாத" கா�8ய நிைலக6 எ�லா� – உ�க6 அைனவர� உயிைர;� 
கடMளாக மதி#க ெச�தா". அவ� அைம��# ெகா$ட ேகா�ைட… ேகாவி� 
எ�� உ�க6 உடைல மதி#க ெச�தா". 

அ<த உடN#46 மனிதனாக உ�வா#கிய காரண:� ந� வழி2ப%��� 
உய"<த 4ண�க6… அ� எ��� நிைல�தி�#க ேவ$%� எ��� அ�6 
மக7ஷிகளி� உண"Mக6 அவ"க6 ெபற ேவ$%� எ��� “நL இைத� தவமாக 
இ�…” எ�� க�டைளயி�டா". 

அத� வள"சி ெப>ற பி� அ�ேக அவ"க6 வி%� 5சைலக6 இ�ேக 
கா>றிேல பரM�. அவ"க6 மகி&சி ெப�� ெபாG� அைத# க$% நL 
மகி&வா� எ�றா� “அ<த உண"M உன#4 ெசா<தமா4�…” எ�றா" 4�நாத". 

உன#46 இ�$ட நிைலைய� ெதளிவா#4�… ெதளி<த மனைத;� உன#46 
உ�வா4�. 

பி� எைத நL எ$Oகி�றாேயா… வானி� இய�Z நL ெபற ேவ$%� எ��� 
அைனவ�#4� ெபற ேவ$%� எ�� எ$O� ெபாG� அத� வள"சி 
இ�ேக வள"<� இ<த உண"வி� வலிைம ெகா$% இ<த உடைல வி�% நL 
அக�றாN� அவ"களி� உண"வி� த�ைம உ<� விைசயா� வி$ 
ெச�லM� இ� உதM�. 

இ<த2 ேப�$ைமைய# கா�8யதா� அத� வழியி� தா� நL�க6 எ�லா� 
மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� தவமி�#கி�ேற�. 

“உ�கT#4 ேவ$%�…” எ�� வி��Zவத>42 பதி� அ<த மக7ஷிகளி� 
அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� நL�க6 தியானி;�க6. உ�க6 
சா"Zைடேயா�#ெக�லா� அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபறேவ$%� 
அவ"க6 4%�ப� நலமாக இ�#க ேவ$%� அவ"க6 ெதாழி� நலமாக 
இ�#க ேவ$%� அவ"க6 உட� நலமாக இ�#க ேவ$%� எ�� 
தவமி��க6. 

இ<த� தவ�தி� பலைன நிசய� நL�க6 ெபற :8;�. ஆக, அ<த வி$ணி� 
ஆ>றைல2 ெபற:8;�. 



“தன#ெக�� ெபற ேவ$%�” எ�� எ$ணிவி�டா�… 
1.தா� எ$ணிய நிைலக6 அ<த# கால� வ�� வைர எதி"2பா"2ேபா� 
2.எதி"பா"�த நிைலக6 நைடெபறவி�ைல எ�றா� ேசா"வைடேவா�. 
3.ேசா"வைட<தா� நம#46 விஷ�தி� த�ைம நம#46 R8வி%�. 
4.நா� எைத2 ெபற ேவ$%� எ�� எ$ணிேனாேமா அைத� 
தைட2ப%�திவி%�. 

ஆகேவ இைத2 ேபா�ற நிைலகளிலி�<� வி%ப%த� ேவ$%�. 

எ2ெபாG�� அைனவ�� மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� 
எ$ணி2 பா��க6. நL�க6 அைத2 ெபற :8;�. 

ந� ந$ப"கேளா… நா� பா"#4� இட�களிேலா… ெதாழி� ெச�;� 
இட�களிேலா… அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி படர ேவ$%�. அவ"க6 
உட� நல� ெபற ேவ$%� எ�� தவமி�<தா� அ<த� தவ�தி� பலைன 
நிசய� ெபற :8;�. 



 



 

விOஞான அறிவா� “எ�@ேம ெசய�ப��த 8*யாதப* ஆக: 
ேபாகி�ற�…” 
  

மனிதனா� ெசய>ைகயி� உ�வா#க2ப�ட விஷ# கதி7ய#க�க6 
b7ய3#46T� ேச"<� அ�ேக;� இ2ேபா� ெகாதிகலனாக மாறி# 
ெகா$8�#கி�ற�. 



எல#�7# எல#�ரானி# எ�ற நிைலயி� இ�<தாN� இ� மட�4 
அG�த�தி� த�ைம b7ய3#46 அதிகமாக2 பா�ச2ப�%2 பிரப/ச�தி� 
அ�தைகய நிைலக6 பரMேமயானா� “வி/ஞான அறிவா� வ<த இைவ 
அைன��� bனியமாகிவி%�…!” 

இ2ெபாG� இ� மட�4 மி�சார� வய"களி� வ<தா� அத3ட� 
ேச"#க2ப�ட ப�Zக6 அைன��� ஃ2�� (FUSE) ஆவ� ேபா�� இ<த 
உண"Mக6 அதிகமானா�…. 
1.மனித3ைடய சி<தைனகT� மி�க�கTைடய உண"MகT� மா�ப�% 
2.”ெவறி பி8�த�…” ேபா�� உலக� :Gவ�� பரM� த�ைம வ<� 
ெகா$8�#கி�ற�. 

இதிலி�<� நா� மீ6வத>4� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mகைள நா� 
ெப>�2 பழ4த� ேவ$%�. 

கEடேமா நEடேமா ம>ற எ� வ<தாN� ஒQெவா� ெநா8யிN� ��வ 
ந�ச�திர�தி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ��� உடலி� எ�லா 
அO#கT#4� அ<த ச#தி கிைட#க ேவ$%� எ��� ஆ�ம 0�தி ெச�ய 
ேவ$%�. 

��வ ந�ச�திர�தி� ச#திைய இ2ப8 நாT� வள"��# ெகா$ேட வ<தா� 
மன உ�தி கிைட#4�. ந�:ைடய கா7ய�கைள எ�லா� எ2ப8 
ெசய�ப%�த ேவ$%�…? எ�ற அ<த உய"<த ஞான� கிைட#4�. 

ந<தL�வர� சிவ3#4# கண#42பி6ைள எ�� ெசா�வா"க6… 
1.பிற�ைடய கEட நEட�கைள நா� அதிகமாக எ%��# ெகா$ேட வ<தா� 
2.அ<த# கண#கி� பிரகார� அவ�#4 வ<த கEடெம�லா� நம#46 வ<� 
ந�ைம;� அ� பாதி#4�. 
3.அவ" உடN#46 வ<த அவ" ேநா�கT� நம#4� வர ேந�கிற�. 

ஆனா� அ�தைகய ச<த"2ப�களி� எ�லா� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள2 
ெபற ேவ$%� எ�� “இ<த# கண#ைக# R�8னா�” இ<த உடலி� சி<தி�� 
ெசய�ப%� ச#தி கிைட#4�. 



ஆக… அ�6 உண"Mகைள2 ெப�#க2 ெப�#க… மன உ�தி ெகா$% இ<த 
வா&#ைகைய சீ"ப%�தி# ெகா6ளM�… இ<த உடN#42 பி� பிறவி இ�லா 
நிைல அைடயM� இ� உதM�. 

அேத சமய�தி� 
1.நL�க6 எ%��# ெகா$ட அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mக6 
அைன��� 
2.உ�க6 5சைலக6 5ல� இ<த உலக� :Gவ�� பரவி 
3.ந0�த�ைமகைள2 ேபா#க#R8ய ச#தியாக2 பட��. 

அக�திய� அ�� த�3ைடய பா"ைவயி� இ<த2 Yமி 4ைட சா;� 
நிைலயி� இ�<தைத� தி�2பி… ெவ2ப�தி� த�ைம Rட ெச�� 
“��வ�தி� உைற<த பனிகைள# கடலாக மா>றி…” Yமிைய# கா#4� ச#தியாக 
அ�� அவ� ெசய�ப%�தினா�. 

அக�திய3#4 :<திய கால�தி� இ�<த கட� நிைலக6 ேவ� 
அக�திய3#42 பி� வ<த கட� நிைலக6 ேவ�. 

மனித� ெசய>ைகயா� உ�வா#க2ப�ட கதி7ய#க�க6 இ�� அதிகமாக… 
அதிகமாக… நL" நிைலக6 ெப�கி நில�க6 4ைற<� கட� நL" ெப�#கமாகி… 
ஊைர அழி#4� நிைலயாக வ�கி�ற�. 

��வ2 ப4தியி� உ6ள உைறபனிக6 அைன��� உ�க உ�க கட�க6 
ெப�கி# ெகா$ேட வ�கி�ற�. இ� ம�%ம�ல…! 

Yமி#46 ெவ2ப�தி� தண� அதிகமா4� ெபாG� Yக�ப�கT� 
எ7மைலகT� அதிகமாகி உ6ேள ெகாதிகல�க6 அதிகமாகி “எ<த 
ேநர�திN�…” இ<த2 Yமி சிைத;� நிைலக6 இ�#கி�ற�. ந� பிரப/ச�தி� 
உ6ள ம>ற ேகா6களிN� இேத நிைலக6 ஆகி ெகா$8�#கி�ற�. 

ஒ� ேகா6 சிைத<தாேல ேபா��…! அத3ைடய விகிதாசார� மனித3ைடய 
நிைலக6 அ� கிைட#கா� ேபானா� 
1.மனித3� மி�கமாகி வி%கி�றா�… வி/ஞான:� அழி<� வி%கி�ற�… 
2.இ�ளான உண"Mகேள உலெக�4� பரM� ச<த"2ப�க6 வ�கி�ற�… இ<த 
வி/ஞான� பயன>றதாக ஆகிவி%�. 
3.இ�� ெசய�ப%��� எல#�7# எல#�ரானி# Yராேம பாழாகி அதனா� 



இய�4� சாதன�க6 ெசயலிழ<� அைன��� திைச தி�2ப2ப�% 
4.“அ%�� வி/ஞான அறிவா� எ�Mேம ெசய�ப%�த :8யாதப8 ஆக2 
ேபாகி�ற�…”. 

ஆனா� ெம� ஞானிகளி� உண"ைவ நL�க6 கவ"<� ெகா$டா� இ<த 
உலைக# கா#கலா�… உ�கைள;� கா#கலா�… பிறவி இ�லா நிைல;� 
அைடயலா�. 

இைத2 ெப�வத>4� ெசய2ப%��வத>4� உ�கT#4 “மன உ�தி ேதைவ…!” 

ஆகேவ… ஏேதா எ�� இ�லாதப8 ��வ ந�ச�திர�தி� உண"ைவ 
உ�கT#46 வள"#க# க>�# ெகா6T�க6. நL�க6 வாG� இட�தி� ��வ 
ந�ச�திர�தி� ச#திகைள அதிகமாக2 பரவ ெச�;�க6. 

1.அ�� ஒ� அக�திய� இ<த2 Yமிைய சம2ப%�தினா�. 
2.இ�� அவ3ைடய அ�ைள2 ெப>� பல ஆயிர� அக�திய"கைள 
உ�வா#4�க6. 
3.4�நாத" கா�8ய வழியி� உலைக# கா#4� ச#திகளாக இைத ெசய� 
வ8M#4# ெகா$% வா��க6. 



 

“ஆ�டவனி� உ�ைம நிைல உணராதவ�…” எ6ேகா காண� 
�*�கி�றா� அ,த ஆ�டவைன…! 
  

1.அமில�தி� R�டா� சிவ பி�ப� (உட�க6) ெப>� 
2.ச#தி ஒளி ஈ"2பி� ஜLவ� ெகா$ட ஜLவ� �82Z அைன��ேம 
3.ஆ$டவ3#42 ெபா�வான� தா�. 



ஆ$டவனி� ச#தி எ�� ஆ$டவைன ேவ$8… இைற/சி2 பணி<� பல 
பாட�கைள2 பா8… ஆ$டவைன2 ெப$ணாகM� ஆணாகM� ஒளியாகM� 
தாயாகM� சேகாதர"களாகM� அவரவ"க6 வழி வ<த மத# ேகா�பா�8� 
:ைற2ப8ெய�லா� இைற/சி� �தி பா%கி�றன". 

இ<த ஆறறிM பைட�த மனித ெஜ<�#கT#4 ம�%� தா� ஆ$டவ� 
ெசா<தமா…? 

சி� அOM� “அவன�றி அைசயா�…!” எ�� உண"��பவ3� மனித� தா�. 

ஆ$டவ� நாம�ைத ெசா�லி அQவOைவேய உயிராக# ெகா$ட ஆ% 
மா%கைள;� த�ைன ஒ�த மனித இன�ைதேய Rட நரபலி த�பவ3� 
ஆ$டவ3#4 சம"2பி��� த� ேவ$%தைல நிவ"�தி#கட� ெச�� 
ஆ$டவைன வண�4பவ3� இேத மனித� தா�…! 

ஆ% மா%கT#4� ம>ற பிராணிகT#4� அ<த ஆ$டவ� 
ெசா<தமி�ைலயா…? 
1.மனித3#4 ம�%� தா� அ<த ஆ$டவ� ெசா<த� எ�றா� 
2.ம>ற ஜLவராசிகT� ஆ$டவ� பைட2ேப…! எ�� �திபா%� அ<த ஆ$டவ� 
எ�46ளா�…? 

தவறான வா&#ைக ெநறியி� உ6ளவ3� வா&கி�றா�. ந� ஒG#க# 
ேகா�பா�8� உ6ளவ3� வா&கி�றா�. 

எ�லா ஜLவராசிகT#4� ஆ$டவ� உ6ளா� எ�� உண"��� எ�லா 
மத�தின�� த� 0ைவ உணவி>காக� த�ைன ஒ�த ஜLவ பிராணிகைள 
உ$% தா� வா&கி�றா"க6. 

இவ3#4 ெசா<தமான அ<த ஆ$டவ� வ<� ம>ற ஜLவ பிராணிகைள2 
பலியி�% உ$ணாேத…! எ�� உண"�தியி�#கலா�. அpஜLவ� பி7;� 
ேநர�தி�… அத� ஓல�ைத# ேக�%… ஏ� அ<த ஆ$டவ� வ<� அவ>ைற# 
கா2பா>றியி�#க# Rடா�..? 

ஆ$டவைன ெசா<த� பாரா�8 ஆ$டவைன� �தி�� வண�4பவ3#4 
அ<த ஆ$டவ� ெசா<த� எ�றா� ம>ற பிராணிகT#4 ஆ$டவனி� ச#தி 
ெசா<தமி�ைலயா…? அ2ப82ப�ட ஆ$டவ� எ�பவ� எ�46ளா�…? 



1.^ணிN� இ�2பா� ���பிN� இ�2பா�… 
2.நL7N� இ�2பா� ெந�2பிN� இ�2பா�… 
3.நிைன�த நிைன2பிN� இ�2பா�… எ�3� ஆ$டவ� 
4.எ2ப8 மனித3#4 ம�%� ெசா<தமாகி�றா�…? 

மத�தவ" எ�ற அ82பைடயி� 4றி2பி%வதாக எ$ணி யாைர;� சா%வதாக 
நிைன#க ேவ$டா�..! உ6ள உ$ைமைய உண"��கி�ேறா�. 

எ�லா மத�களிNேம கடM6 அ�பானவ� எ�� ெசா�னாN� பிற 
பிராணிகைள அ8�� உணவாக உ�ெகா6T� நிைல தா� உ6ள�. 

ஆ$டவனி� ெசயைல இ<த மாமிச� Zசி2பவ"க6 ெச�;� :ைறயி� 
ம�%� 4>ற� காணவி�ைல. மாமிச� Zசி#காதவ7� ெசய� எ�ன…? 

1.ஆ$டவைன2 ப#தி� �தி பா8 பஜைனக6 பல ெச�� 
2.ஆ$டவனாக# ேகாவிலி� உ6ள க"2ப சிைல#4 நLராN� பாலாN� 
வாசைன� திரவிய�களாN� அபிேஷக� ஆராதைன ெச�� 
3.0�தமாக ஆசார:ட� ேகா8 அ"சைனகைள;� பல ேகா82 ZEப�கைள 
சா�தி வண�கி 
4.அ<த ஆ$டவனி� அ�6 ப7Yரணமாக2 ெப>�வி�ட உவைக;ட� 
வ�பவ3#4 
5.அவ� வ�� வழியி� அவ� ஜாதி2 பிைண2Z எ�ற இன�தவர�றி 
6.ம>றவ7� உடேலா சில கழிMகேளா த� ேம� ப�%வி�டாN� உடேன 
ெப�� ேகாப� ெகா$% 
7.அ<த ஆ$டவ3#4� தா� ெச�த Yைஜ :ைறயிேலேய அபசார� நட<� 
வி�டதாக உ6ள� உைல<�… 
8.நL வண�4� ஆ$டவ� எ�பவ� யா"…? அ<த ஆ$டவ3#4 உ6ள ச#தி 
யாைவ…? எ�� வினவினாN� 
9.உடேன ேகாப அைலைய� த�36 ஏ>றி2 ெப7ய தவ� நட<� வி�டதாக 
ெசய�ப%� ஒ� சாரா�� உ6ளன". 

எ� (ஈ�வரப�ட") வினாவி� ஆ$டவ� யா" எ�ப� யாெர�ேற 
Z7யவி�ைல. 
1.ஆ$டவனி� உ$ைம நிைல உணராதவ� 
2.எ�ேகா காண� �8#கி�றா� அ<த ஆ$டவைன. 



மர#கறி;� அO தா�.. ம>ற பிராணிகளி� உடN� அO தா�…! எ�லாேம 
அOவாக உ6ள ெபாG�… “அOவி� அOவாக” அ#கா<த மி� அைலயி� 
ஜLவ ச#தியி� கல<�6ள அைன��ேம ஆ$டவனி� ச#தி தா�. 

1.ஒ�றி� �ைண;ட� ஒ�� வாழ 
2.ஒ�ைற அழி���தா� ம>ெறா�� வாழ :8கி�ற�. 
3.ஆவியாகி அமிலமாகி ஜLவனாகி2 பி�பமாகி.. 
4.பி�ப� ஆவியாகி அமிலமாகி ஜLவனாகி பி�பமாகி ஆவியாகி… 
5.மீ$%� மீ$%� 0ழ�� ஓ%� 0ழ>சி கதியி� ச#தி# R�8>4 
6.எ�லாமி� எ�லாமாக நிைற<�6ள ஆ$டவனி� ச#தி பிற<�… வள"<�… 
ம8<�… பிற<�… 0ழ�� ெகா$ேட உ6ள�. 

:த� எ�…? கைடசி எ�….? உலக ச#தியி� :தN� கைடசி;� உ$டா…? 

:8வி�லா 5லவேன :�5"�தியானவேன…! எ�ற ெபா�ளி� த��வ� 
இ2ெபாG� Z7<ததா…? 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
நா� தா� கடM6…! எ�� ஊ�#ெகா� அ�ளா8;�… ஊ�#4 ஒ� ேஜாதிட� 
ெசா�பவ�� இ�� உ$%. 
1.பல மாயாஜால�கைள ெச��வி�% “நா� தா� கடMளி� அவதார�…” 
எ��� 
2.நா� கடMளி� நிைலக6 ெகா$% இ<த2 பிரசாத�ைத# ெகா%#கி�ேற� 
3.இைத வா�கினா� எ�ேலா�� கா#க2ப%வ L"க6… உ�க6 வா&#ைகயி� 
வ�� ��ப�க6 ேபா�வி%� எ�� 
4.அவ�#46 எ%��# ெகா$ட உண"Mக6 அவ�#46 கடMளாகி பல 
மாயாஜால�கைள ெசா�வா"க6. 

மாயாஜால� ெச�ேவா7ட� – சீ#கிர�தி� என#42 பண� ேவ$%�, ெபா�6 
ேவ$%�, 0க� ேவ$%� எ�ற ஏ#க�தி� உ6ேளா" அவ"களிட� 
ெச�கி�றா"க6. 

த� பசிைய� தL"#க ^$8லி� இைரைய2 ேபா�% மீ�கைள2 பி8#4� 
ெபாG� இைர ேத8 வ�� மீ�க6 அதிேல சி#கி� தவி2ப� ேபா�� இத� 
வழி ெச�ேவா" அவ"களிட� சி#கி� தவி��# ெகா$%6ளா"க6. 



இ2ப8 இ<த மனித வா&#ைகயி� ஞானிக6 கா�8ய அ�6 வழியிலி�<� 
நGவி ெச�� ம<திரவாதியிட:� ேஜாதிட� ெசா�ேவா7ட�திேல;� 
இ��� ெச�� ெகா$%6ேளா" பல". 

உன#4 “ந�ல ேநர� வ�கி�ற�…, ெக�ட ேநர� வ�கிற�..,” எ�� 
ெசா�லிவி�% அதிேல தLைமகைள அக>ற யாக�கைள;� ேவ6விகைள;� 
ெச�தா� இ� அக>ற2படலா� எ�� அவ"க6 ெசா�வா"க6. 

அ2Zற� அ<த யாக�ைத ெச�வத>4 நாலாயிர�, ஐ<தாயிர� ெகா%�க6 
எ�� ெசா�லி பாவ�ைத2 ேபா#4வத>காக யாக�ைத ெச�ய ெசா�வா"க6. 

ஜாதக# 4றி2ைப ைவ�� அத>ெக�� “ஏெஜ$ைட” ைவ�� ெச�கி�றா"க6. 
1.நா� ெசா�லவி�ைல…! 
2.நட2ப� அைன��� உ�க6 ஜாதக�தி� இ2ப8 எ�லா� இ�#கிற�…! எ��� 
அவ"க6 கா$பி2பா"க6. 

ேவ6விக6 ெச�ய ந�ல வி�ைதகைள� ெத7<தவைர ைவ�� ெச�;�க6 
எ�� ெசா�கிற மாதி7 ெசா�லி… அ<த ஏெஜ$ைட ைவ��# ெகா$ேட 
ெசா�வா"க6. 

“ெத7<தவ"க6 இ�<தா� ெசா�N�க6…,” எ�� நா� ேக�ேபா�. 

ஏெஜ$%கைள ைவ�� யாக�கைள;� ேவ6விகைள;� ெச�ய ெச�� 
அவ"க6 பண�ைத2 ப�4 ேபா�%# ெகா6வா"க6. இ2ப8�தா� சில நிைலக6 
இ<த மாதி7 இ��� நட#கி�ற�. 

கEட2ப�% ச�பாதி�த காைச அவ"கT#4# ெகா%�� வ L$ விரயமா#கி 
பிற�ைடய நிைலகளி� சி#கி# ெகா$% த�னிைல அறியா� இ2ப8� 
தவி��# ெகா$8�#கி�றா"க6. 

ஏென�றா� 
1.இ<த உலகி� எ2ப8ெய�லா� மனித� ஏமா>ற2ப%கி�றா�…? 
2.எ2ப8ெய�லா� மனித"க6 ஏமா>றி# ெகா$8�#கி�றா"க6…? 
3.“நா� ஏமா<� ெகா$8�#கி�ேறா�..” எ�பைத� ெத7<� ெகா6T�க6. 



மனித� த� வா&#ைகயி� “கEட2ப%� ெபாGெத�லா�” த�ைனயறியாம� 
இ<த b&நிைலக6 எ�லாேம வ�கி�ற�. 

இதிலி�<ெத�லா� நா� “மாற ேவ$%மா… இ�ைலயா…?” 

ஆக… கடM6 ந�ைம# கா#கி�றாரா..,? கடM6 எ<த qப�தி� ந�ைம# 
கா#கி�றா"..,? எ�ற நிைலகைள ஞானிக6 கா�8ய நிைலகைள நா� எ%��# 
ெகா$ேடாமா..,? எ�� நா� சி<தி��2 பா"#க ேவ$%�. 

1.ந� 4�நாத" கா�8ய� – “உயிேர கடM6…” 
2.அ<த ஈச� வ L>றி�#4� “உட� ஆலய�…” 
3.0வாசி#4� உண"Mக6 ெத�வ�களாக ந�:6 நி�� இய#கி# 
ெகா$%6ள�. 
4.“உண"வி� ெசயேல ெத�வ�”. 

இ<த வா&#ைகயி� அறியா� வ<த இ�ளான உண"Mகைள நL#கி ஒளியி� 
த�ைமயாக மா>றி%� நிைலக6 ெபறேவ$%� எ�ப�தா� ந� 4�நாத" 
கா�8ய அ<த அறெநறிக6. 



 



 

தி�*யவைன எ�ணிய�� ேகாப� இய�!வ� ேபா� இ,த: பதிைவ 
எ�ணினா� ��வ ந�ச�திர�தி� ச�திைய இய�க0 ச�தியா�க 8*9� 
  

உதாரணமாக… 
1.ச<த"2ப�தி� நா� eக"<த உண"Mக6 எதி"மைறயான உண"வாக 
(ச$ைடேயா அ�ல� எதி"பாராத நிக&ேவா) இ�<தா� 
2.ந� இர�த�களிேல அ� கல#க# கல#க ஒ��#ெகா�� ேபா":ைறயாகி 
3.உ�2Zக6 :Gவத>4� இ<த இர�த�க6 ெச�N� ெபாG� 
4.ஒQெவா� உ�2Zகைள உ�வா#கிய அO#கT#4� எதி"நிைலயாகிற�. 

அதனா� மன#கல#க�கT� நாளைடவி� உட� வலி;� ேநா;� வர# 
காரண� ஆகிவி%�ற�. அைத2 ேபா�� ஆகாதப8 த%#க ஒQெவா�வ�� 



ஆ�ம 0�தி எ�� யா� ெகா%#4� ஆ;த�ைத நL�க6 ெசய�ப%�தி2 
பா��க6…! 

தLைமக6 உ�கைள இய#காதப8 மன� ெதளிவா4�. நL�க6 அைத2 
ெபற#R8ய த4தி#ேக இைத உபேதசி#கி�ேற�… பதிM ெச�கி�ேற� 
(ஞான4�). 

“ஆ�ம 0�தி” ெச�;� ஆ>றைல2 ெப�வத>4 நL�க6 வ�ட# கண#கி� தவ� 
இ�#க ேவ$8ய அவசிய� இ�ைல. 

“ஒ�வ� தி�%கிறா�…” எ�� ைவ��# ெகா6ேவா�. தி�8யMடேன ந� 
எ$ண�க6 அைன��� அவ� மீ� எ2ப8 வ�கிறேதா அேத ேபா��தா� 
அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mகைள உ�கT#46 இ2ேபா� 
பதிவா#4கி�ேற�. 

தி�8யவைன மீ$%� எ$Oவ� ேபா� 
1.யா� ெசா�னைத� தி��ப எ$ணினா� ��வ ந�ச�திர�தி� ச#திைய 
நL�க6 எளிதி� ெபறலா� 
2.இ�ைள நL#கலா�… அைமதி ெபறலா�… உ�க6 வா&#ைகைய 
ஒG�4ப%�தலா�. 

ஆகேவ நம� 4�நாத" கா�8ய அ<த அ�6 வழிகைள நL�க6 ெபற ேவ$%�. 

அக�திய� ��வனாகி ��வ மக7ஷியாகி ��வ ந�ச�திரமாக ஆனா�. 
மனித வா&#ைகயி� வ<த இ�ைள அக>றி… எ��� பிறவியி�லா நிைல 
எ�� அைட<த�தா� அ<த� ��வ ந�ச�திர�. 

அ<த� ��வ ந�ச�திர�திலி�<� வ�� உண"Mகைள அ8#க8 நா� eக"<� 
அ<த ஆ>றைல2 ெப�#கி# ெகா$டா� இ�ைள நL#கி… சி<தி�� ெசய�ப%� 
த�ைம;�… இ<த வா&#ைகைய நம#4 நாேம ஒG�4ப%��� அ<த ச#தி;� 
நம#4# கிைட#4�. 

அQவ2ெபாG� வா&#ைகயி� வ�� தLைமகைள 0�த2ப%�தி அ�6 
உண"ைவ ேச"��# ெகா6ள :8;�. 
1.எ<த அளவி>4� ��வ ந�ச�திர�தி� ச#திைய நL�க6 ேச"��# 
ெகா6கி�றL"கேளா அ<த அளM#4 அ� உ�கT#4 ந�ல� 



2.இ<த உடலி� வ�� ேநா�கைள� த%#கலா�… மன அைமதி;� கிைட#4� 
3.இ<த உடN#42 பி� பிறவி இ�ைல எ�ற நிைலைய அைடயலா� 

சாமி ெச�வா" சாமியா" ெச�வா"… ேஜாதிட� ெச�;�… ஜாதக� ெச�;�… 
ம<திர� ெச�;�… எ<திர� ெச�;�…! எ�� கால�கைள நL�க6 விரய� 
ெச�ய ேவ$8யதி�ைல. 

இ2ெபாG� உ�கT#46 பதிவா#4� அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ச#திைய 
எ$ணிய உடேன அ� உ�கT#4# கிைட#4�ப8 ெச�கி�ேறா�. 

1.தி�8யவைன எ$ணிய�� ந�ைம அ<த# ேகாப� எ2ப8 இய#4கிறேதா…? 
2.இ� ேபா�� தி�8யவைன எ$ண2ப%� ேபா� ��வ ந�ச�திர�திைன 
எ$ணி… அ� நம#46 இய#காதப8 த%#கM� 
3.ஒ� ேவதைன2ப%ேவாைர எ$ணியபி� அ<த ேவதைன உடன8யாக ந�ைம 
எ2ப8 இய#4கி�றேதா 
4.இைத2 ேபா� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள2 ெபற ேவ$%� எ�� உ6 
ெசN�தி 
5.அ� ேபா�ற எ�தைகய தLைமக6 வ<தாN� அைவகைள� தணி��# ெகா6ள 
:8;�. 

இ� எ�லா� ஒ� பழ#க�தி>4 வர ேவ$%�. இ2ப82 பழகி# ெகா$டா� 
நிசய� உ�க6 வா&#ைகயி� மன அைமதி கிைட#4�… மகி&சி வ��… 
அ�6 ச#திகT� கிைட#4�. 



 

மி� கா,த அைலைய எ��தா� தா� ச�தி 
  

எ$ண�ைத# ெகா$% தா� உண"ைவ அறிகி�ேறா�. உண"ைவ# ெகா$% 
தா� எ$ண� ெசய�ப%கி�ற�. 



இQெவ$ண:� உண"M� இய�க… இ<த2 ப�னிெர$% வைக 4ண 
அமில�களி� நிைலயினா� 
1.எ$ண�ைத# ெகா$% உண"M�… 
2.உண"ைவ# ெகா$% எ$ண:�… இய�கி வாG� ஜLவா�மா#க6 எ�லா� 
3.இ#4ண அமில�ைதேய ஒ�நிைல2ப%�தி எ$ண�ைத ெசய�ப%�த வழி 
ெப>றா� தா� 
4.இpஜLவ உடN#46 உ6ள கா<த மி� அைலயி� ஈ"2ைப அதிகமாக 
ேசமி#க :8;�. 

கா>றிN�… நL7N�… ஒளியிN�… இ#கா<த மி� அைலயி� ச#தி இ�2பதனா� 
தா� Yமியி� ஜLவித ச#திேய 0ழ�� ஓ%கி�ற�. 

மி�சார� காண… “இச#தி அைலைய அதிகமாக# 4வி��” அதைன 
ஒளியா#கி� த�கி�றன" ெசயN#4க<தப8 எ�லா�. அேத கா<த மி� 
அைலயி� ச#தி தா� ஒQெவா� ஜLவ� �82பிN� உ6ள�. 

ந� ஜLவ உடN#46 உ6ள மி� அைலைய# கா�8N� மி� அைலைய# 
4வி�� மி�சாரமாக ெசயலா#க அ<த# கா<த மி� அைல உடலி� ஏ�� 
ெபாG� (CURRENT SHOCK) அ<த ஜLவ உடலி� உ6ள அைலைய;� எ%��# 
ெகா$% உடைல ஜLவன>றதா#கி வி%கி�ற�. 

கா<த மி� அைல இ�லாவி�டா� ஜLவ� �82ேப இ�ைல. 

எ<த வ L7ய ச#தி ெகா$ட மி� அைல;� உல"<த மர�திN� ஜLவ ச#திைய2 
பி7��2 பல உEண�கைள ஏ>றி வ8வைம�த க$ணா8களிN� 
பா�வதி�ைல. 

இ�ேவ சிறி� ஈரச�� அதிலி�<தாN� உடேன அ�மி� அைல பா�கிற�. 
இ�மி� அைலயி� ச#தி எ�லா ஜLவ ச#தியிN� அதனத� வள"சி#ெகா2ப# 
R8;� 4ைற<�� உ6ள�. 

1.இ�மி� அைலைய எ%#4� :ைறைய# ெகா$% 
2.ந� எ$ண�ைத ஞான�தி� ெசN�தினா� தா� 
3.ஞான�தி� ஈ"2Z நம#4 ஜLவ ச#தியி� 0வாச அைலயி� தா#கி 
4.0வாச அைலயினா� நா� எ%#4� எ$ண� ெகா$ெட�லா� ந� 
உயிரOMட� ேமாதி 



5.நா� எ%#க ேவ$8ய ஞான ச#தியி� ஒளி கா<த மி� அைலைய 
6.ந� ஜLவ உயி�� இ<த உடலி� பல ேகா8 அO#கT� எ%#க :8;�. (இ� 
:#கியமான�) 

இத� ெதாட"சிைய ேம�ேமN� R�8 ெசய�ப�% இ<த உட� எ�ற 
R�ைட அழியா உடலாக# காயக�ப�ைத உ$% தா� ேபாக3�… 
ெகா�கணவ3�… இவ"களி� நிைலைய ஒ�த பல�� ெசய�ப�டன". 

இச#தி மி� அைலைய2 ெபறேவ சி�� நிைல ெப>ற ச2த7ஷிகT#46 
ஒQெவா�வ�#4� அவரவ"க6 ெச�ற வழி :ைறயி� ஈ"2Z ச#தியி� 
மா>ற� இ�<தாN� 
1.அQவழி� ெதாட" ஞான�தி� 0ழ�ற பிற4 ஒேர நிைலயி� தா� 
2.”ஒேர நிைலயி� தா�” எ�ப� ஒ� நிைலயான கா<த மி� அைலயி� 
ெதாட"சி;ட� தா� கல<தா"க6. 

ஆ$டவனி� ச#திைய ஒ�ேற 4ல�… ஒ�வேன ேதவ�…! எ��� 
அQவா$டவ3ட� கல2பத>4 ேஜாதி நிைல க$டா� அச#திைய2 
ெபறலா� எ��� அ�� உண"�தினா"க6. 

அpேஜாதி நிைல ெப�� வழி� ெதாட" எ�ன2பா…? ேஜாதி நிைல ெப>� 
வி�டா� ஆ$டவனாகி ஆ$டவ3ட� கல<� நி�� :>�2 ெப�வ�வா…? 

ஆ$டவனி� ச#தி ஒQெவா� ஜLவ� �82பிN� இ#கா<த மி� அைலயி� 
ச#தி;$%. ஆனா� அச#திைய உண"<� ந� ஜLவா�மா உயி" ச#திைய 
நா� எ%#4� எ$ண ெஜப�தா� R�8 இ<த உடலி� உ6ள எ�லா 
உயிரO#கT� (ப�னிெர$% 4ண அமில�கT�) அச#தி அOைவ 
வள"��# ெகா6T�ப8 ெச�ய ேவ$%�. 

ஆனா� ந�:6 உ6ள ப�னிெர$% வைக 4ண அமில�ைத அதனத� 
4ண�தி� ெசயN#ேக ந� உண"ைவ;� எ$ண�ைத;� ெசN�திேனா� 
ஆனா� இேத 0ழ>சி வ�ட வா&#ைகயி� தா� 0ழல :8;ேம அ�றி 
Yமியி� ஈ"2பிலி�<� மீT� வழி இ�ைல. 

ஆக.. இ<த உலக ஆ�மா#களி� 4�றிய எ$ண 0ழ>சி ேபராைச 
வா&#ைகயி� த�ைனேய ம7��# ெகா6வேதா% அ�லாம�… ெம� 
ஞான�ைத உண"�தி உலகா;� ஒளியா;� நLரா;� கா>றா;� நா� வாழ வழி 



அைம�த ச2த7ஷிகளி� ச#தி#ேக… த�ைன வள"��2 பைட�த ச#தி#ேக… 
ஊ� விைளவி#கி�றா� இ�ைறய மனித�. 

த� ஞான�ைத இ#கா<த மி� அைலயி� ஈ"2ைப2 ெபற வள"��# 
ெகா6ளM� ஒQெவா� ஜLவ3#4� :8;�. ஆனா� ஞான�ைத வள"#கM� 
ெசயலா>றM� :8யாத இய>ைகயிேல பல ச#திகைள அறி<த மி�க 
ெஜ<�#கT#4 நம#46ள (மனித�) ச<த"2ப� இ�ைல. 

ஆனா�…. 
1.ந�மி� நா� எ<த ஆ$டவைன# காண� �8#கி�ேறாேமா 
2.அQவா$டவனா� நம#46 பல ச#தி அைலகைள2 பைட#க2 ெப>� வழி 
வ<த நா� 
3.ந� நிைலைய உணராம� இ�� வா&கி�ேறா�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
ந�பி� த�ைம ெகா$% ஒ�வ7ட� பழ4கி�ேறா�. அவ" ச<த"2ப�தா� 
ேநா�வா�2ப�% இ�#க2ப%� ெபாG� அவைர உ>�2 பா"��# ேக�% 
ே�ம�ைத விசா7#கி�ேறா�. அவ�#4 ேவ$8ய உதவிகைள;� 
ெச�கி�ேறா�. 

அ2ெபாG� அ<த உண"ைவ� தன#46 பதிM ெச�� ெகா$ட பி� அ<த 
ேநா�வா�2ப�ட உடலிலி�<� ெவளி2ப%� அ<த ேவதைனயான உண"Mகைள 
ந�ைம அறியாமேல நா� eகர ேந�கி�ற� 

1.நா� ந�லைத நிைன���தா� அவ�#4 உதவி ெச�கி�ேறா�. 
2.ஆனா� ேநா�வா�2ப�ட உண"Mக6 ெவளி2ப%வைத நா� க$ ெகா$% 
உ>�2 பா"#க2ப%� ெபாG� 
3.அ<த மனிதனி� உ�வ� நம#46 பதிவா#கி வி%கி�ற�. 
4.அ<த உடலிலி�<� வர#R8ய ேவதைனகைள நா� eக"<� அறிய 
:8கி�ற� 
5.eக"<தறி<தாN� அவ" எ2ப8 ேவதைன2ப�டாேரா அேத ேவதைன உண"M 
நம#46T� ேதா��கி�ற�. 

ஒ� :ைற பா"�� வி�டாN� அவைர எ$ணி நா� அ8#க8 
ேவதைன2ப%கி�ேறா�. ஏென�றா� அவ" உடலிலி�<� வர#R8ய 
ேவதைனயான அைலக6 Yமியிேல பரவி# ெகா$ேடதா� உ6ள�. 



ஒ� ெச8 ெகா8#46 விைள<த வி�திைன நில�தி� ஊ�றிவி�டா� அ<த2 
Yமியி� �ைண ெகா$% த� உண"வி� ஆ>றைல# கவ"<� அத� 
இன�தி� வி�தாக விைளகி�ற�. 

இைத2 ேபால 
1.ந� உடலி� �ைண ெகா$% உடN#46 இ�#4� அO#க6 கிள"சியாகி 
2.ந� உயி7� �ைண ெகா$% நா� யாைர ச<தி�ேதாேமா அ<த 
உண"Mகைள# கவ"<� வி%கி�ற�. 
3.அ2ப8# கவ"<� eக"<தபி� அவ" ப�ட ேவதைன ேபா�ேற ந�ைம 
அறியாமேல ந�ைம;� ேசா"வைடய ெச��வி%கி�ற�. 

அேத சமய�தி� இ<த உண"Mக6 ந� உடலிN6ள அ<த (அவைர2 பா"��2 
பதிவா#கிய) ேவதைனயான அO#கT#4 இைத இைரயா#4கி�ற�. 

உதாரணமாக 4�விேயா கா#காேயா ம>ற உயி7ன�க6 R% க�8 
:�ைடயி�% அ� 4/0 ெபா7�த பி� அ� நக"<� ெச�ல :8யவி�ைல 
எ�றா� இைர ேத8# ெகா$% வ<� அதனத� 4/0கT#4# ெகா%#கி�ற�. 

4/0கேளா த� இைர#காக ேவ$8 ஏ�கி# க��கி�ற�. க��� ெபாG� 
தா�2 பறைவ உடன8யாக� ேத8 ெச�� த� இன�கT#4 அத>4 ஏ>ற 
உணைவ# ெகா%#கி�ற�. 

இைத ேபால� தா� 
1.நா� எைத எைதெய�லா� எ$Oகி�ேறாேமா 
2.ந� உயி" அைத “ஜLவ அOவாக மா>றி” ந� உடNட� இைண�� 
வி%கி�ற�. 
3.பி� உ�வான அO தன#4 உணM ேவ$%� ெபாGெத�லா� 
4.யாைர உ>�2 பா"�� எ<த உண"M ெகா$% அ� உ�வானேதா அ<த 
உண"ைவ உணவாக எ%#4�. 

உதாரணமாக ேவதைன2ப%பவைர2 பா"�� அ<த அO உ�வாகியி�<தா� 
ேவதைனைய உ�வா#4� நிைலயாக ந�ைம;� ேவதைன2ப%� மனிதனாக 
உ�வா#கிவி%�. 

யா" மீ� அ<த ேவதைன2ப�ேடாேமா அேத உண"வி� த�ைமைய ந� 
உடலிலி�<த அO ஏ�க2ப%� ெபாG� 



1.ந� உயி" “எ<த உடலிலி�<� இ<த ேவதைன2ப�ட அைலக6 வ�கி�றேதா” 
அைத# கவ"<� ஆ�மாவாக மா>�கி�ற�. 
2.ஆ�மாவிலி�<� 0வாசி#க ெச�;� ேபா� அேத எ$ண�க6 வ<� அ<த 
நிைனைவ ஊ�%கி�ற�. 
3.அேத சமய�தி� அ<த உண"வி� த�ைம உடலி� உ6ள அ<த 
அO#கT#4� ஆகாரமாக ேச"கி�ற�. 

இ� இய>ைகயி� சில நியதிக6. 

ஆகேவ… இைத2 ேபா�� நா� வா&#ைகயி� எவைர2 பா"�தாN� 
ேவ8#ைகயாக ஒ�வ" ச$ைட ேபா%பவைர2 பா"�தாN�… ேவ8#ைகயாக2 
பல" �யர2ப%ேவாைர2 பா"�தாN�… ந� க$க6 அவைர2 பதிவா#கி 
வி%கி�ற�. 

ந� க$Oட� ேச"<த கா<த2 Zலேனா அவ"க6 உடலிலி�<� 
ெவளி2ப%வைத அைத# கவ"<� அைத ந� ஆ�மாவாக மா>றி 0வாசி�� 
உயி7ேல ப�டபி� அ<த ேவதைனைய உ�வா#4� அOவாக நம#46 
விைள<� வி%கி�ற�. 

நா� ேவ8#ைகயாக2 பா"�தாN� இ�தைகய அO#க6 உ�வா#கி வி�டா� 
உயிரா� உ�வா#க2ப�ட அ<த அO#க6 த� உணM#காக ஏ�க2ப%� 
ெபாG� அேத உண"Mகைள� ^$%கி�ற�. 

அ<த உண"சிகைள� ^$%� ேபா� இேத உயி" யா" உடலிலி�<� 
வ<தேதா அைத2 பி7�� ந� ஆ�மாவி� இைத2 ெப�#கி அைத 0வாசி�� 
அைத உணவாக# ெகா%#கி�ற�. 

ஆகேவ இைத2 ப8��ண"<ேதா" அைனவ�� 
1.உயி7� இய#க நிைலகைள� ெத7<� ெகா6T�க6 
2.உயி7� ேவைல எ�…? எ��� ந�ைம எ2ப8 உ�வா#4கிற�…? எ��� 
அறி<� ெகா6T�க6… ெதளி<� ெகா6T�க6. 

ந� வா&#ைகயி� ச<த"2ப�தா� வ�� தLைமகைள அக>ற ேவ$%� எ�றா� 
தLைமயானவ>ைற2 பா"�த அ%�த கணேம “ஈ�வரா” எ�� ந� உயி7ட� 
Z�வ ம�தியி� த%��2 பழக ேவ$%�. 



��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி நா�க6 ெபற ேவ$%�, அ� எ�க6 
உட� :Gவ�� படர ேவ$%�, எ�க6 உடலிN6ள ஜLவா�மா ஜLவ 
அO#க6 ெபற ேவ$%� எ�� யா� ெசா�ன :ைற2ப8 உ6 ெசN�தினா� 
தLைமயான உண"M க�வாகி அO ஆகாம� உடன8யாக� த%#க :8;�. 

சிறி� ேநர� எ%��# ெகா$டா� அ<த� தLைம ெச�;� உண"வி� அைலக6 
அனாைதயாகிவி%� ந� ஆ�மாவி� இ�<� விலகி ெச��வி%�. இத>42 
ெபய" தா� ஆ�ம 0�தி. 

பி�.. யா" ேநா�வா�2ப�%6ளா"கேளா அவ"களிட� நா� ந�ல வா#கிைன2 
பதிய ைவ�� “��வ ந�ச�திர�தி� அ�6 ச#தியா� நL�க6 சீ#கிர� நல� 
அைடவ L"க6…!” எ�� ெசா�னா� அவ�� அைத எ$ணி எ%�தா� அவ�� 
தLைமகளிலி�<� வி%பட :8;�. 
1.உ�க6 வா&#ைகயி� உ�கைள நL�க6 ந�பி இைத# கைட2பி8��2 
பா��க6 
2.“உ�க6 எ$ண�தி>4 எQவளM ச#தி இ�#கி�ற�…?” இ�� நிசய� 
உண"வ L"க6. 



 



 

“த�ைன மற�!� தியான�தா�” பிற:பி� பலைன அைடய 8*யா� 
  

பல ேகா8 ஆ$%களாக ேசமி��2 பழ#க2ப%�தி ந� உடNட� R�8# 
ெகா$%6ள இ� 5�� வைக உண"வைலைய;�… ப�னிெர$% வைக 4ண 
அமில�ைத;�… இ<த2 பல ேகா8 எ$ண�தி� 0வாச�தா� ந� ச2த 
அைல;ட� பல ெஜ�ம�களாக எ%��2 பழ#க2ப%�திய நிைலகைள 



எ�லா�.. “தாவர�கைள2 ேபா��” 
1.இ#கா>றினி� கல<�6ள ஒலி அைலயான கா<த மி� அைலைய� 
2.தன#4 ேவ$8ய உய"<த ஞான ச#திைய# R�82 பல� ெப�#கி# ெகா6ள 
:8;�. 

தாவர� தன#4 ேவ$8ய பி7�த அமில�ைத எ%��2 பலைன� தரவ�ல 
கால�க6 :8<தMட� 4�கிய கால வள"சியினா� ப�%2 ேபாகி�ற�. 

ஆனா� அதிலி�<� ெவளி2ப�ட அமில 4ண R�%2 ெப�#கி� ஜLவ� 
ெகா$ட ஜLவ ஆ�மா#களான ந� ஜLவித ச#தியி�… இ2ெப�#க�தி� ெப�#க 
நிைல வள"வத>4… இ<த எ$ண�தி� எ%#4� ஞான�தி� ஒளி ஈ"2பி�… 
கா<த மி� அைலயி� ெதாட"Z ஏ>ப%�தி# ெகா6T� மனிதனி� ஞான 
ஒளியாக… இ<த உயிரO ம�%ம�லாம� பல ேகா8 அO#கT� ெசய� 
ெகா$%… இ�மனித ஞான�தி� வள"சி நிைல R%� ச#திைய எ��ேம 
வள"�திட :8;�. 

இ�<தாN� அ�தைகய நிைல எ�திட… தியான2 பயி>சி :ைறைய2 பலரா� 
பல கால�களாக வழி2ப%�தி வா&#ைகயி� பல7னா� ெசய�ப%�தி 
வ�கி�றன" எ�றாN� “அதி� அவ"க6 அைட<த நிைல எ�ன…?” 

1.ந�ல வா&#ைகயி� பல ஞான உபேதச�கT� ெப>றவ"க6 அேத 
0ழ>சியி� தா� 0ழ�கி�றா"க6 
2.“ஆ&நிைல தியான�ைத…!” அறிய� �8#கி�றன". 
3.இ<த உண"ைவ;� எ$ண�ைத;� உற�4� நிைல2ப%��� ஞான�தா� 
4.இ<த உடN#ேகா இ<த உடைல வள"#க 48 வ<த பல ேகா8 
உயிரO#கT#ேகா வள�� ச#தி 4�றி 
5.இேத 0ழ>சியி� தா� 0ழ�� ெகா$ேட இ�#4�. 

மாறாக ஒQெவா� அOMேம ம$டலமாக உ�2ெப�� ந� ஒளி ெப�� 
b7ய ஒளி;டேனா… பல ேகா8 ச#தி ஒளியான ச"வ:� பைட#கவ�ல 
அQவாதி ச#தியி� அ�6 ஒளி;ட� கல#4� நிைல ெபற… ஆ& நிைல� 
தியான�தா� வள"சி ெகா6ள :8யா�, 

உண"Mட� R8ய எ$ண�ைத… 
1.இQMண"வி� உ<தN#4க<த ஒQெவா� உடலிN� உ6ள அமில 
4ண�கைள;� 



2.இQெவ$ண ஞான�தா� எ%#4� 0வாச� ெகா$% உய"வா#4� ப#4வ 
:ைறைய ெசய�ப%�தினா� தா�.. 
3.ச#தியி� ச#தியான சகல��ட� ெசய�ப%��� “ஆதி ச#தியி�” ஒளி 
ச#திைய2 ெபற :8;�. 

ஆதி ச#தியி� ஒளி ச#தியி� சி� அOவாக உதி�த நா� அச#தியி� 
அ�ளி� ஒளிைய2 ெப�#கி சம"2பி2ப� தா� நம#4 ஆ$டவனி� ச#தி 
ெப>ற நிைலயி� ெபா�6…! 

Z7<ததா…! 

இ� நா6 வைர உண"�தி வ<த பாட :ைறயி� தியான� ெகா$% 

ேபா7ற2�!க,த ேபா7றலாC 
யா�… ேபா7றி மகிழேவ 
ேநச�தி7!க,த ேந?ைமயாC 
நிைனவா�… வழி நி7ேபேன 
  

பாச�தி7!க,த பைட:பிேல… 
பலவாக� கல,� ெப4ேவேன…! 
ஆைச�!க,த ஆைசயாC 
அளவாC.. மகி+,� அைடேவேன..! 
  

ஆ7ற2�!க,த ஆ�டவேன… 
ஆ7றலி� எதி?பி�பமானவேன… 
தாலா��� தாC த,ைத தைலைமயிேல 
தைல வண6கி… பணிேவேன…! 
  

ஏ7ற�தி7!க,த எ�ண�திேல… … 
ஏ4� ப*யி�… ஏ4ேவேன…! 
வாச�தி7!க,த வாசைனயாக 
உ.ள�தி� வாசைனைய… வள?:ேபேன…! 
  



ேபா7றி� �தி�!� நிைலயி� உ.ேள�… 
ேபா7ற2�!க,த… “ெதCவ நிைல ெப4ேவேன…!” 
எ�ற இ<த2 பாடலி� உ6ளத� க��தி� நிைலேய உண"<� ஒQெவா� 
மனிதனி� ெசயN� ெசழி2பாகிட� ேவ$%�. 

 

தJைமகைள நJ�க ேவ��� எ�றா2� அைத: “பைகயாக� க�த� Iடா�…” 
  

��வ தியான�தி� எ%#4� ச#தியி� �ைண ெகா$% உ�க6 வா&#ைகயி� 
ஒQெவா� நிமிட�திN� அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி 
நா�க6 ெபற ேவ$%� எ�� எ�கினா� அைத நL�க6 ெப�� த4திைய2 
ெப�கி�றL"க6. 

ைகயி� அG#42ப�டா� ந<நLைர வி�%# ைகைய� ^�ைம2ப%�தி# 
ெகா6கி�ேறா�. 



இைத2 ேபால ந� வா&#ைகயி� ஒQெவா� ெநா8யிேல;� 
1.பல தLைமகைள# காO� ெபாG�� ேக�4� ெபாG�� இ� நம#46 
ஊ%�வி ந�ைம அறிய ெச�தாN� 
2.அ<த உண"வி� வள"சிகைள அைத நம#46 வளரா� தைட2ப%�தி 
3.“ந�:ட� அட�கி இய#க ெச�ய ேவ$%�”. 

அQவா� ெச�ய ேவ$%� எ�றா� அ�6 மக7ஷிகளி� உண"ைவ நா� 
எ%��2 பழக ேவ$%�. க%ைமயான தLைமகைள2 பா"�தாN� ஆ�ம 0�தி 
ெச�� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"விைன இைண�� இ<த வNைவ# R�8# 
ெகா6ள ேவ$%�. 

இ�� நா� 4ழ�Z ைவ#4� ெபாG� கார� Zளி உ2Z எ�� கல<� தா� 
ைவ#கி�ேறா�. 

கார� Zளி உ2Z ஒQெவா��� தனி�த�ைம ெகா$% அத3ைடய வ L7ய 
ச�திைன உ�வா#கி# ெகா$8�#4� நிைலயி� அதைன நா� 
“ப#4வ2ப%�தி சம அளM ெகா$% வ�� ெபாG�” 0ைவயாக வ�கி�ற�. 

இைத2 ேபால�தா� உலகி� இ�� க%ைமயான நிைலகT� ேவதைன2ப%� 
நிைலகT�… �யர2ப%��� ெச�திகT�… ந�ைம அறியாமேல பல 
நிைலகளி� வ<� ெகா$ேட;6ள�. 

நா� வாG� கால�களி� இ�தைகய “எதி"மைறயான உண"Mக6” வ�� 
ெபாG� ெவ�2பி� த�ைம அைட<� பி7�தி%� த�ைம;� அ<த ெவ�2பி� 
உண"Mக6 நம#46 வள"<� வி%கி�ற�. 
1.அ2ெபாG� ந� உடN#46 இ�#4� ந�ல அO#கT#4� 
2.நா� eக"<த இ<த ெவ�2பி� உண"MகT#4� இர$%� ேபாராகி 
3.தLைமைய விைளவி#4� அO#களாக உ�2ெப>� ந� ந�ல உண"Mகைள 
அழி�� வி%கி�ற�. 

ஆகேவ இைத2 ேபா�ற நிைலகளிலி�லா� அைவகைள ந�:ட� இண�கி 
இய#கி%� நிைலைய ெசய�ப%�திட ேவ$%�. 

அQவா� ெசய�ப%�த ேவ$%� எ�றா� எ�ன ெச�ய ேவ$%�…? 



��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mகைள உ�கT#46 ஆழமாக2 பதிM ெச�தைத 
நL�க6 நிைனM#4# ெகா$% வர ேவ$%�. 

எ2ெபாGெத�லா� தLைமகைள ச<தி#4� ச<த"2ப� வ�கி�றேதா 
உடன8யாக� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mகைள நL�க6 eக"<� இ<த 
உண"விைன இைண�� வி�டா� இ<த எ$ண� தா� “க�யாணராம�” 
எ�ப�. 

1.வா&#ைகயி� ச<தி#4� “எ�தைகய தLைமகைள;� பைகைமயாக# க�தா�” 
2.அ� தன#46 அட�கி த�3ட� இைண<� இ�#4�ப8யாக 
3.4ழ�Z#46 Zளி2Z� கார:� எ2ப8 இைண<� 0ைவயாக உ6ளேதா 
4.இைத2 ேபால மா>றி# ெகா6ள :8;�. 

நா� வா&#ைகயி� காO� தLைமக6 யாைவயாகி3� க%� ேநாயாக 
இ�<தாN� நா� பா"��ண"<� அதிலி�<� நா� விலகி ெச�ல ேவ$%�. 
இ�<தாN�… 
1.eக"<த அ<த உண"வி� அO#க6 நம#46 விைள<திடா� 
2.அ� வN2 ெபறா� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"ைவ இைண��… இைண��… 
3.ஒQெவா� ெநா8களிேல;� நா� ��வ ந�ச�திர��ட� இைண�(<)ேத வாழ 
ேவ$%�. 

இ� தா� “வா&#ைகேய தியான�” எ�ப�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
உ�க6 அைனவ�#4ேம 
1.சாமி#4 (ஞான4�) இ<த ச#தி எ2ப8 வ<த�…? 
2.நா:� அ<த ச#திகைள2 ெபற ேவ$%�. அ� எ2ப8…? எ�� 
3.ெத7<� ெகா6ள ேவ$%� எ�� ஆ"வ� இ�#கி�ற�. 

உ�கைள மாதி7�தா� என#4� ஆைச வ<த�. அ2ெபாG� 4�நாத7ட� 
(மாமக7ஷி ஈ�வராய 4�ேதவ") உ�கைள2 ப>றி ஒ��ேம 
ெசா�லவி�ைலேய எ�� ேக�ேட�. 

எ�லாவ>ைற;� கா$பி�தL"க6, நL�க6 எ2ப8 இ<த ச#திைய2 ெப>றL"க6…? 
எ�� நL�க6 ேக�கிற மாதி7ேய நா3� 4�நாத7ட� ேக�ேட�, 



“நL இைத சீ#கிர� பா"2பா�… பா"��# ெகா6வா�…” எ�� இ2ப8ேய எ�னிட� 
ெசா�லி# ெகா$8�<தா" 4�நாத". 

அவ�ைடய பா"ைவ… 25 வ�ட�தி>42 பி�னா� தா� 
1.அவ�ைடய பிற2Z…. அவ�ைடய உண"Mக6 எ2ப8 இய�கிய�…? எ�கிற 
வைகயிேல 
2.அ� சி�க சி�க சி�க�தா� ெத7ய :8<த�. 

ஏென�றா� எ�லாவ>ைற;� கா$பி��# ெகா%�தாN� “அவைர யா"…?” 
எ�� Z7<� ெகா6ள :8யவி�ைல. 

அ2ெபாG� அவ�ைடய உடலி� வ<த உண"Mகைள எ%�� நா� கவ"<� 
அ� எ2ப8…? எ�ற நிைலகளிேல அத� வழிகளி� ப#4வ2ப%�தி 
1.அவ" நிைல#4 இ�ைற#4 ஒ� கா� பாக� தா� வ<தி�#கி�ேற�. 
2.அதிேல;� இ�3� ெத7<� ெகா6ள ேவ$8யதி�#கி�ற� 
3.யா� அவைர2 ப>றி� ெத7<� ெகா6வத>4 25 வ�ட� ஆகிவி�ட�. 



 



 

“தியான� எ���� ெகா�ேட வ,தா2�” ேவதைன9� ேகாப8� 
வ�கிற�… ஏ�…? 
  

ஒ� ைர� மி�லி� ெந�ைல2 ேபா%� ெபாG� 
1.அளM#4 மீறி2 ேபா�டா� அ� ெந�லி� ேதாைல2 பி7#4� ச#தி இழ<� 
வி%கி�ற� 
2.அ�ல� அ<த இய<திர�ைத இய#க விடாதப8 தைட2ப%�தி வி%கி�ற�. 

இைத2 ேபா�� தா� மனிதனி� 0வாச�திN� தLைமகைள எதி"#4� ச#தி 
இ�<�� அைத# கா#க :8யாத நிைல ஆக2ப%� ெபாG�… 
1.தLைமயி� உண"Mகைள நா� அ8#க8 ேக�%ண"<� இர�த�தி� கல<� 
வி�டா� 
2.அேத உண"Mக6 ந� உடலி� தLைமகைள# கவ�� ச#தியாக மாறிவி%கிற�. 



காரண� இ<த� தLைம எ�ற உண"Mகைள# க$ணிேல பா"�தபி� க�விழி 
ந� உடலி� :� பாக�தி� (ெந/சி�) எN�Z#46 ஊ� உ$%. அதிேல 
பதிவா#கி வி%கி�ற�. 

ஆக நா� எைத# கல<தாN� கவ"<தாN� :�னா8 4வி�� இதனி� 
உண"Mக6 எ�ேவா அத>4� த#கவா� இ�#கி�ற�. இதி� எ� அதிகேமா 
அ<த உண"வி� த�ைம நம#46 அ<த வா&#ைகயி� அைம2பாக நா� மாறி 
வி%கி�ேறா�. 
1.அத>4� த#க உண"வி� த�ைம ந� இர�த�களிேல மா�கிற� 
2.அ� மா>ற2ப%� ேபா� ந� உ�2ZகT� மா>ற2ப%கி�ற�. 
3.தLைமக6 அதிகமான பி� க%ைமயான ேநா�கைள ச<தி#4� நிைல 
வ�கி�ற�. 
4.உடN#42 பி� ேவதைன ெகா$ட உண"Mடேன உயிரா�மா பி7கி�ற�. 
5.பி� நா� எ�ேக ெச�கி�ேறா�…? ச>� சி<தி��2 பா��க6. 

நம� வா&#ைகயி� எ�தைனேயா ேகா8 உட�கைள# கட<� வள"சியி� 
மனிதனாக வ<ேதா�. இத>42 பி� மீ$%� கீழான நிைலகT#4 
ெச�லலாமா…! 

ஒ� நாைய அ8#கிேறா�… ��Z���கிேறா�… இ�சி#கிேறா�… எ�� ைவ��# 
ெகா6ேவா�. ஆனா� அ<த உயி" ெவளி வர2ப%� ெபாG� மனித� அ8�தா� 
மனித உடN#46ேள தா� வ�கி�ற�. 

ஆனா� வN ெகா$ட ேவ� ஒ� மி�க� உதாரணமாக ஒ� Zலி அ8�தா� 
நாயி� உயிரா�மா Zலி#46 ெச�கிற�. 

மனிதனா� தா#க2ப�ட நாயி� உயி" மனித உடலி� ஈ"#க2ப�% மனித 
உண"ைவ எ%�� மனிதனாக உ�வா#4� ச<த"2ப� வ<�வி%கிற�. 
1.ஆகேவ இ<த உயிைர நா� மதி�த� ேவ$%� 
2.காரண� “எ�லாேம ச<த"2ப�தா� உ�வா#க2ப�ட நிைலக6 தா�…!” 

அ�றாட வா&#ைகயி� நம#4# ேகாப� வரலா�… ெவ�2Z வரலா�… ேவதைன 
வரலா�… சலி2Z வரலா�… ச�கட� வரலா�…! இ� எ�லா� நா� ச<தி#4� 
ச<த"2ப�தா� வர#R8ய� தா�. இைதெய�லா� நா� த%��2 பழ4த� 
ேவ$%�. 



அ2ப8� த%��2 பழ4வத>4� தா� ஒQெவா� நிமிட:� ��வ 
ந�ச�திர�தி� ச#திைய எ%�� “ஆ�ம 0�தி ெச�;�க6…” எ�� 
ெசா�கிேறா�. 

அ<த ச#திக6 உ�கT#4# கிைட#க ேவ$%�… தLைமக6 Zகா� த%#4� 
அ�6 ச#தி கிைட#க ேவ$%�… உ�கT#4 அ�6 ஞான� கிைட#க 
ேவ$%�… ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 உ�கT#4# கிைட#க ேவ$%�…! 
எ�� ேவ� எ<த சி<தைன;� இ�லாதப8 நா� (ஞான4�) தவமி�<� 
ெகா$8�#கி�ேற�. 

அQவா� உ�கT#4 அ<த அ�6 ச#திக6 கிைட#க ேவ$%� எ�� 
ெசய�ப%�தி# பிரா"�தி��# ெகா$8�#4� ெபாG� நL�கT�… 
1.எ2ேபா�… எ�தைகய 4ைறக6 வ<தாN� அைத மற<� ஈ�வரா எ�� 
உயிைர எ$ணி 
2.அ<�� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�T� ேபெராளி;� எ�க6 இர�த 
நாள�களி� கல#க ேவ$%� 
3.எ�க6 ஜLவா�மா ஜLவO#க6 ெபற ேவ$%� எ�� எ�லா 
உ�2ZகT#46T� ெசN���க6. 

எ�க6 உடலி� இ�#4� ஊ3#46 ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ெபற 
ேவ$%� ஊைன உ�வா#கி# ெகா$8�#4� அO#க6 அைன��� அ<த� 
��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற ேவ$%� எ�� இைண�� 
வி�டா� இத3ட� அ� அ�கி� வர2ப%� ெபாG� இ� வNவாகிற�. ��வ 
ந�ச�திர�தி� வN R%கிற�. 

இைத எ�லா� ஏ� தி��ப� தி��ப ெசா�கிேற� எ�றா� இ�� எ�லாேம 
ந0�த�ைமயாக இ�#4�… க8னமாக இ�#4� தLைமகளிலி�<� நL�க6 த2ப 
ேவ$%�. அத>4� தா� பதிM ெச�கி�ேற�. 

நL�க6 தியான� எ%��# ெகா$ேட வ<தாN�… 
1.ச<த"2ப�தா� தா� எ$ணிய� நட#கவி�ைல எ�றா� “ேவதைன…” 
2.இ�ைலெய�றா� “ேகாப�…” இைத2 ேபா�ற உண"M வ<ேத வி%கி�ற�. 
3.நா� தவ� ெச�யவி�ைல… ஆனா� இ<த உண"Mக6 இய#கி வி%கி�ற� 
அ�லவா…! 



காரண�… ஏ>கனேவ பதிவான நிைலக6… அ� வலிைம ெப>ற�. அதனி� 
இய#க�கைள இய#க� தா� ெச�;�. அைத தைட2ப%�த உ�கT#4 ச#தி 
ேதைவ. 

இ2ேபா� ெகா%#4� ச#திைய நL�க6 பய�ப%�தி உ�க6 உடலி� 
இ�#க#R8ய அO#க6 அைன�தி>4� 
1.நா� ெசா�N� நிைலக6 ெகா$% அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"ைவ 
வNவா#கி# ெகா6T�க6 
2.தLைமக6 Zகா� த%��# ெகா6T�க6… 
3.உ�க6 ேபசா� 5சா� ம>றவைர;� கா#4� ச#தியாக வN2 ெப��க6. 



 

இய7ைகைய: பய�ப���கி�றா� மனித�… ஆனா� இய7ைகைய 
வள:ப���கி�றா� ஞானி…! 
  

உண"வைலயி� ஜLவ பி�ப ஞான�தா� தா� “e$ணிய கா<த ஈ"2பைலைய…” 
நா� வள"��# ெகா6ள :8;�. 



1.இ<த மனித உடN#46 உ6ள ப�னிெர$% வைக 4ண அமில�ைத;� 
இQMண"வைலயி� ெசயைல;� 
2.இQெவ$ண 0வாச�தா� “ஒ� நிைல2ப%���” ப#4வ ேம�பா�8னா� 
3.ஞான ஈ"2பி� e$ணிய கா<த அைலயி� வள"சி ஒளிைய 
4.இQMட� :Gைம#4� ஈ"#கவ�ல ச#தி :ைறைய வழி2ப%��� ெசய� 
உண"<� 
4.ந� ெஜப நிைல இ�#4� ப#4வ� தா� “ஓ…� எ�ற நாத:ட� ஈ"�� வழி 
ெப��க6…!” எ�3� யா� ெசா�லி வ�� நிைல. 

இ<த உடN#4 உண"M�… உண"Mட� R8ய 4ண அமில�கT�… 4ண 
அமில�கTட� வழி நட��� எ$ண 0வாச:�… இ�<தா� தா� ஜLவ 
ச#தியான e$ணிய கா<த அைலயி� ச#திைய நா� எ%#க :8;�. 

ந� உயிரா�மாவி>4 ேசமி#4� ெசா�� எ�…? எ�� பல தடைவ 
வினா#கைள ஏ>கனேவ எG2பி;6ேள�. 

உயிரா�மாவி>4� ேதைவயான ெசா�ைத ேசமி#க ேவ$%� எ�றா�… 
பலவான எ$ண�தி� உண"வி� உண"சி அைலயி� வாG� மனிதனி� 
ஞான� எ�தைகயைத2 ேபா� இ�<திட� ேவ$%�…? 

இ��� பல காலமாகM� பல ேமைதக6 Zதிய Zதிய ெசய� :ைறகைள# 
க$%பி8�� வி/ஞான ெசயN� க�வி ஞான:� இ�3� சில" கவிைத 
ஞான:� ெப>��தா� வா&கி�றன". 

இ<த ஞான� எ�தைகயைத2 ேபா�ற�..? 

சி�தனி� ஞான�தி>4� இ<த ஞான�தி>4� மா�பா% எ�ன…? சி�தனி� 
வள"சி;� ஞான� தா�…! இைவ;� ஞான� தா�…! 

b7யனி� ஒளி ச#தியினா� இ<த2 Yமியி� வள"சி Yமி எ%�� வள"<� 
பலவாக உ6ள�. வள"<�6ள இய>ைகயி� இ�<� அதிN6ள ச�தான 
நம#4க<த� எ�..? எ�� அறி<� அத� ெப�#க�ைத உ>ப�தியா#கி அத� 
0ழ>சி ெசயலி� இ�<ேத ேம�ேமN� Zதிய Zதிய பைட2Zகைள ஒ��ட� 
ஒ�� கல<� அத� பலைன2 ெப�வ� ேபா�ற ஞான� தா� வி/ஞான:�.. 
இ�ைறய க�வி ஞான:�… கவி ஞான:�…! எ�லாேம. 



ஆனா� சி�தனி� ஞான� எ2ப82ப�ட�…? 

இய>ைகயி� பலவான நிைலயி� இ2பலவ>ைற;� க$% இவ>றி>4 ேம� 
இவ>ைறேய வாழ ைவ#4� நிைல எைவ..? எ�பதைன உண"<� 
இ<நிைலயி� வள"சியி� “5ல� அறி<திட…” இ<த 5ல��ட� ெச�றைட;� 
நிைலயி� கல<தா� தா� இ�ைறய பைட2ைப2 ேபா�� பலவான Zதிய 
பைட2Zகைள இய>ைகயி� பைட#கவ�ல ஆ>றN#4 வழி ெபற 
ெச�Nகி�றா� சி�த�. 

1.இய>ைகயி� வி/ஞான� காOகி�றா� மனித�. 
2.அ<த இய>ைகையேய வளர ெச�கி�றா� சி�த�…! 

கா>றிN� நL7N� ஒளியிN� உ6ள அமில�கைள# ெகா$% வி/ஞான 
சாதைனயான அO 4$ைட;� விஷ வா;# 4$ைட;� பலவாக2 
பைட#4� இ�ைறய மனித� 
1.நLைர;� கா>ைற;� ஒளிைய;� பைட#க :8;மா…? 
2.இய>ைகயி� விைள<த நாண� Z�ைல# கா>�� நL�� ஒளி;� இ�லாம� 
வி/ஞான�தா� பைட#க :8;மா…? 

ஆனா� கா>ைற;� நLைர;� ஒளிைய;� பைட�தவ3� மனிதேன.. 
சி�தனாகM� ஆனா�.. ச2த7ஷியாகM� ஆனா�… சகல�ைத;� பைட#4� 
ஆ>றலி� ஒளி கா<த ச#தியாகM� ஆனா�…! 

அ�தைகய ஞான�தி� பைட2Z தான2பா நL;� நா3�…! 

அ<த ஞான�ைதேய ெபறவ�ல ச#தி#4 ஜLவ� �82Z# ெகா$ட எ$ண 
0வாச� இ�<தா� தா� “எ<த ஞான:� ெபற :8;�…!” 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
4�நாத" எ�ைம இமயமைலயி� ேகதா"நா��#42 ேபாக ெசா�னா". அ�ேக 
பனி2 பாைறகT#4 ம�தியி� அவ" ெசா�ன பாைதயி� ேபாேன�. 

பா"�தா� ஒ� ப�டாளேம… பைடேய அ<த வழியி� ேபாயி�#கி�ற�. அதிேல 
ஒ� 300, 400 ேப" இ�2பா"க6. அரச"க6 ேபாகிற மாதி7 ச2பர� ேடாலி, 
4திைரக6 எ�லாேம இ�#கிற�. அ2ப8 அ2ப8ேய ம8<� கிட#கி�றா"க6. 



(நா� அ�ேக ேபா�வி�% வ<தபி� தா� ப�தி7#ைகயி� எ�லா� இைத 
ெவளி2ப%�தினா"க6) 

1.அ<த சSர�க6 எ�M� ெக�%2 ேபாகாம� இ�#கி�ற� 
2.அவ"க6 ேபா�8�#4� நைகக6, ைவர�க6 எ�லா� நிைறய இ�#கி�ற�. 

அைத2 பா"�தMட� ஆைச;� வ�கி�ற�. நா� இ�ேக வ<த� யா�#4� 
ெத7ய2 ேபாகிற�, இர$ைட எ%��2 ெபா�டல� க�8# ெகா6ளலா� எ�ற 
இ<த எ$ண� வ�கி�ற�. 

ஏென�றா� 4�நாத" இ<த2 பாைதயி� ேபாக ெசா�கி�றா". ஆைசைய� 
^$%கி�றா". 

இர$% நைகைய எ%��# ெகா$% ஊ�#42 ேபா4� ெபாG� வ L�8� 
ெகா%�தா� அவ"க6 கEடெம�லா� ேபா4� எ�� இ2ப8 எ�3ைடய 
உண"Mக6 ெசா�கிற�. 

ஒQெவா�வ" உடலிேல;� அQவளM நைகக6 இ�#கி�ற�…! அ2ப8ேய 
ப%��# கிட#கி�றா"க6. அவ"க6 :க அைம2ைப2 பா"�தா� ேநபாளிக6 
ைசன L� மாதி7 அ<த அரச வ�சமாக� ெத7கி�ற�. 

4�நாத" ெசா�னப8 (பழனியிலி�<�) இQவளM ^ர� வ<தத>4 இைத 
எ%��# ெகா$% வ L�8� ெகா%#கலா� எ�ற எ$ண� வ�கி�ற�. 

4�நாத" பழனியி� ைவ�� எ�மிட� ெச�வ� ேவ$%�, ெச�வா#4 
ேவ$%� எ�� ஆர�ப�தி� ெசா�ன நிைலயி� “இ<த ெச�வ� இ�<தா� 
நம#4 மதி2Z வ�� அ�லவா…” எ�ற இ<த உண"MகT� அ�ேக 
^$%கி�ற�. 

எ%2பதா… ேவ$டாமா…? எ�� என#46 எ$ண�க6 வ<த�. அ2Zற� என#4 
ஒ� ச<ேதக� வ<த�. 

இ� “நிஜமாக�தா� இவ"க6 ப%�தி�#கி�றா"களா…?” அ�ல� 4�நாத" 
இ2ப82 ப%#க ைவ�தி�#கி�றாரா..? எ�ற எ$ண� வ<த�. 
1.“இ� ந�ைம ஏேதா ேசாதி#கி�றா"… 
2.இ� ேவ$டாம2பா..,” எ�� அதிலி�<� வி%ப�% வ<ேத�. 



நா� :தலி� வ<த பாைத அ<த2 பனி2 பாைற இ8<� விG<�வி�ட�. 
அ2Zற� ேவ� பாைதைய# கா�8 0>றி# கீேழ வ<ேத�. 

வ�� ெபாG� இ<திய எ�ைலயி� இ<த2 ப#க� இ�<� ெடெல�ேகா2 
ைவ��2 பா"��# ெகா$8�#கி�றா"க6. 

“பா�டா… உ�ைன2 பா"#கி�றா� பா"” எ�� 4�நாத" அைத;� 
கா�%கி�றா". அ2Zற� எ2ப8ேயா இ�ேக ம�க�" வ<� ேச"<ேத�. 

ஏென�றா�… 4�நாத" எம#4 இ�தைன ஆைச;� ஊ�8 அ3பவY"வமாக# 
கா�%கி�றா". 

1.4�நாத" ச#தி ெகா%#கிறா" எ�றா� 0�மா ெகா%#கவி�ைல. 
2.அவ" ெகா%�த ஆ>றைல எ�ன எ�ன ெச�யலா�…? எ�ற நிைலயி� 
ெகா%��6ளா". 

ெந�2ைப நா� எ2ப82 பய�ப%��கி�ேறா�…? 

ெவளிச� ேதைவ எ�றா� ெந�2ைப� தLபமாகM� பய�ப%��கி�ேறா�. 
சைமய� ெச�யM� ெந�2ைப2 பய�ப%��கி�ேறா�. அேத சமய�தி� ஒ� 
இ��ைப உ�#க ேவ$%� எ�றா� அத>4� ெந�2ைப2 
பய�ப%��கி�ேறா�. 

அைத2 ேபா�� தா� ந� 4�நாத" ெகா%�த ச#திைய ஆ#க ச#தியாகM� 
மா>றலா�. அழி#4� ச#தியாகM� மா>றலா�. 

ஆக… இைத எ<த வழியி�…? எ�ற வைகயி� அ<த ச#தியி� உண"வி� 
ெசய�க6 எ2ப8? எ�� எம#4� ெதளிவாக உண"��கி�றா". 

ஏென�றா� 
1.மனித3ைடய ஆைசயி� உண"Mக6 எ2ப8� ^$%கி�ற�…? 
2.:தலி� இைத அழி��2 பழக ேவ$%� 
3.அ<த ெம� ஒளிைய வள"��2 பழக ேவ$%�. 



இமயமைலயி� அ<த இட�தி� ைவ�� எம#4 இைத# கா�%கி�றா" 
4�நாத". அைத�தா� உ�கT#4 ெசா�கிேற�. 

ந� வா&#ைகயி� எ�தைன ச�கட�க6 வ<தாN� ஒQெவா� ெநா8யிேல;� 
அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� உ�கT#46 பதிM 
ெச�ைத நிைனM#4# ெகா$% வ<� நL�க6 எ%��2 பழக ேவ$%�. 

கEடேமா நEடேமா ம>றவ"க6 ெச�;� தவ�கைளேயா பா"�ேதா� 
எ�றா� அைத நா� eக"<� அறிகி�ேறா�. 

அ%�த நிமிட� உடேன அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபறேவ$%� எ�� 
நL�க6 எ%#க ேவ$%�. எ%�� ந�ைம 0�த2ப%�தி# ெகா6ள ேவ$%�. 

“அ<த ச#திைய� தா�” உ�கைள2 ெபற ெச�கி�ேறா�. 

அவ"களி� ஒ�வ" நம#4# ெக%த� ெச�கிறா" எ�றா� 
1.“ெதாைல<� ேபாக�%�…” எ�� ெசா�னா� ெக�%2 ேபாகி�றா"க6. 
2.ஆனா� ெதாைல<� ேபாக ேவ$%� எ�� ெசா�ன உண"M நம#46 
விைளகி�ற�.. 
3.அவ�� ெக%கி�றா", ந� வள"சியி� த�ைம;� ெக%கி�ற�. 

ஆனா� அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி நா�க6 ெபற ேவ$%�. அ<த அ�6 
உண"Mக6 எ�கT#46 விைளய ேவ$%�, நம#4# ெக%த� ெச�தவ� 
மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெப>� அவ� அறியாத இ�6க6 நL�க ேவ$%� 
எ�� இ2ப8�தா� நா� எ$Oத� ேவ$%�. 

இ2ப8 ெச�தா� இ� நம#4 ந�ைம பய#4�. 

ஒ� ேபா#கி7 வ�கி�றா�, நம#4 ஏதாவ� ஒ�ைற# ெக%தலாக 
ெச�கி�றா� எ�கிற ெபாG� ந�மிட� ச#தி இ�#கி�ற� எ�ற வைகயி� 
அவைன வ L&�த நா� பதிN#4 ெச�ேதா� எ�றா� எ�ன ஆ4�…? 

நா� ஒ� க%ைமயான ஆ;த�ைத எ%�� அைத2 பய�ப%��� ெபாG� ந� 
ந�ல 4ண�கைள அ� அட#4கி�ற�. அ2ேபா� 
1.நா� நம� ந�ல 4ண�கைள அட#கி�தா� 



2.அ<த வ L&��� உண"ைவ நம#46 விைளய ைவ���தா� 
3.அ�ேக ேபா#கி7யி� ேம� பா�0கி�ேறா�. 

அ2ெபாG� அ�ேக ெக%த� வ�கி�ற�. 

இ�ேக விைள<த பி>பா%தா� அ�ேக ேபாகி�ற�. 
1.ஆகேவ இ�ேக நம#46 :தலி� ெக�ட� விைளயாம� த%#க ேவ$%�. 
2.அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� இைத நம#46 
“கா2பாக” பா�கா2Z# கவசமாக உ�வா#க ேவ$%�. 

இ<த உண"வி� த�ைமைய இ�ேக வள"�� அ<த� தLைமகைள# கைளகைள 
நL#க ேவ$%�. 



 



 

இ�ைள அக7றி ஒளியாக மா7றி… ேபர�. ேபெராளியாக ஆனவ?க. தா� 
ச:த$ஷிக. 
  

ச2த7ஷிக6 உபேதசி�� உண"�திய அ�6 வழி எ�க6 வா&#ைகயி� 
கைட2பி8#க அ�6வா� ஈ�வரா 

ச2த7ஷிக6 எQவா� த�க6 வா&#ைகயி� ந/சிைன ெவ�� உண"விைன 
அ�ளா#கி2 ேபர�ளாக மா>றி2 ேபெராளியாக மாறி எ2ப8 பிறவியி�லா நிைல 
அைட<தனேரா அ<த ச2த7ஷிகளி� அ�6 ச#தி நா�க6 ெபற அ�6வா� 
ஈ�வரா. 

ச2த7ஷிக6 எ�றா� யா"…? 



இ�ைள அக>றி ஒளியி� உண"விைன த�கT#46 சி�E8�தவ"க6 தா� 
ச2த7ஷிக6. 
1.ஆறாவ� அறிவி� த�ைம ெகா$% ஏழாவ� நிைலக6 ெப>� 
2.ஒளியி� சSரமாக வி$ணிேல வா&பவ"க6 ச2த7ஷிக6. 

அவ"க6 மனித சSர�தி� வா&<த கால�தி� த�கTைடய வா&#ைகயி� 
அறியா� வ<த இ�ைள அக>றி அ�6 ஒளி ெப�� அ�6 வா&#ைக 
வா&<தன". 

அவ"க6 த�களிடமி�<� ெவளி2ப%�திய அ�6 உண"Mகைள நா�க6 ெப>� 
அ<த அ�6 ஞான வழியிைன எ�க6 கைட2பி8#க அ�6வா� ஈ�வரா 
எ�� ந� உயிரான ஈசனிட� ேவ$%த� ேவ$%�. 

உதாரணமாக… பலகார�கைள ெச�;� ெபாG� நா� பல ெபா�6கைள 
ஒ�றாக இைண�� 0ைவமி#க நிைலகைள எ2ப8 உ�வா#4கி�ேறாேமா 
இைத2 ேபா�� ச2த7ஷிக6 ஒ�ெறன இைண<� உண"Mகைள2 ேபர�ளாக2 
ெப>�2 ேபெராளியாக மா>றி2 ேபெராளி எ�ற நிைலக6 அைட<� 
பிறவியி�லா நிைலயாக� தன#46 உ�வா#கி வள"��# ெகா$டவ"க6. 

ஆகேவ தா� அ<த ச2த7ஷிக6 ெப>ற அ<த அ�6 ச#திகைள நா�க6 ெபற 
அ�6வா� ஈ�வரா…! எ�� தியானி#க ெசா�கிேறா�. 

கீைதயிேல நL எைத எ$Oகி�றாேயா அ�வாகி�றா� எ�� ெசா�ன� 
ேபா�� 4�நாத" கா�8ய அ�6 வழியி� இ2ெபாG� நா� எ<த 
ச2த7ஷிகைள எ$Oகி�ேறாேமா நா� அ�வாக ஆகி�ேறா�. 

ச2த7ஷிக6 த�க6 வா&#ைகயி� ந/சிைன ெவ�� உண"விைன 
ஒளியா#கி ெச�ற அ<த அ�ைள2 ெபற ேவ$%� எ�ற நிைனவிைன 
1.க$ணி� வழி ெகா$% உண"விைன உடN#46 பதிவா#கி 
2.க$ணி� நிைனைவ உயி�ட� ஒ�றி 
3.அ<த ச2த7ஷிகளி� அ�6 ச#தி நா�க6 ெபற அ�6வா� ஈ�வரா எ�� 
Z�வ ம�தியி� எ$ணி ஏ�கி இ��க6. 

அவ"க6 ெப>ற ேபர�ளி� த�ைமைய ேபெராளியாக மா>றிய உண"வி� 
த�ைமகைள நா� ஏ�4� ெபாG� 
1.நம� உயிேரா அைத “ஓ…” எ�ற நிைலயி� அைத க�வா#கி 



2.உயிரான ஈ�வரேலாக�தி� சிரசி� பாக�தி� அத� அOவி� த�ைமைய 
உ�வா#கி 
3.ந� இர�த நாள�களி� அதனி� க�வி� த�ைமயாக உ�வா#க ெச�கிற�. 

அ�தைகய க�விைன நம#46 உ�வா#கி வி�டா� அOவாக உ�வா4� 
ேபா� 
1.அத>4 உணM அ<த ச2த7ஷிக6 எ%�த அ�6 ச#திக6 தா�… 
2.அைதேய உணவாக உ�ெகா6T� ச#தி ெப�கி�ற�. 

உதாரணமாக ஒ�வ" ேவதைன2ப%வைத2 ப>�ட� பாச��ட� உ>� ேநா#கி 
அத� உண"ைவ நா� eக"<தறிகி�ேறா�… பி� அவ"கT#4 உதவி;� 
ெச�கிேறா�. 

நா� உதவி ெச�தாN� நா� eக"<த அ<த ேவதைனயான உண"Mகைள ஓ…� 
நமசிவாய… எ�� ந� உயி" ஈசனான ஈ�வரேலாக�தி� அ<த ேவதைனைய 
உ�வா#4� அOவி� க�வாக உ�வா#4கி�ற�. 

அவைன2 ப7M ெகா$% உ>� ேநா#கி இ2ப8 அவதி2ப%கிறாேன…! எ$O� 
ெபாG� நா� அ�வாக மாறிவி%கி�ேறா�. 

அைத2 ேபா�� தா� ச2த7ஷிக6 ந/சிைன ெவ�� உண"விைன ஒளியாக 
மா>றிய அ<த அ�6 ஒளிைய2 ெபற ேவ$%� எ�� நா� க$களா� ஏ�கி2 
ெப�த� ேவ$%�. 

ச2த7ஷிகளி� அ�6 ச#திகைள2 ெபற ேவ$%� எ�� 
1.உயிரான ஈசனிட� ஏ�4கி�ேறா�… இ<த உண"வி� த�ைம அ�ேக 
ஈ�வரேலாக�தி� உ�வா#4கி�ற�. 
2.ந� இர�த�களிேல அ� இ<திரேலாகமாக மா�கி�ற� 
3.பி� அ<த அOவி� த�ைம உ�வா4� ெபாG� பிர�மேலாகமாக 
மா�கி�ற�. 

ச2த7ஷிக6 அவ"க6 எ2ப8 இ<த வா&#ைகயி� இ�ைள நL#கிவி�% 
உண"ைவ ஒளியாக மா>றி ஒளியி� சSரமாக வாGகி�றனேரா 
1.அ<த அ��ெப�� ச#திைய நா�க6 ெபற ேவ$%� எ�� எ$O� 
ெபாG� 
2.அ<த ஏ#க�… நா� அ�வாக மா�கி�ேறா�. 



 

உ�ைம0 ச�திைய… “கா,த ஈ?:K மி� அைலைய எ��கவ�ல ஆ�மா…” 
நி0சய� ஒளி நிைல ெப4வா� 
  

உண"வி� வழி� ெதாட" இைச#4 ந� எ$ண� ெசய�ப�% அQMண"வி� 
த�ைம#ேக எ$ண ெசயைல வழி2ப%��� மனிதனா� எ$ண 
ேம�பா�8>4$டான வழி2பாைதைய அறிய :8யா�. 



கா�சி: 
அ�ெப%��# 4றி பா"�� அ�Z வி%கி�றா� ஒ� மனித�. அவ� உடலி� 
“ஒ� ெப7ய க�ெட��Z” வ<� ஊ"<� ெகா$%6ள�. அவ� எ$ண� 
எ�லா� அ�பி� 4றி தவறாத ஒேர நிைலயி� அ�ெப�தி த� எ$ண�தி� 
ேம�பா�ைட# கா$கி�றா�. 
அQவ�Z எ�த2ப�ட பிற4 இ<த உடலி� ஓ%� “எ��பி� 4� 4�2Z 
உண"ைவ அறி<�…!” அைத� த�8 வி%கி�றா�. 

இ� எதைன# 4றி#கி�ற�…? 

விள�க�: 
உண"வி� நிைலையேய இQெவ$ண# 4றியினா� மா>றியைம#க :8;�. 
1.ஆனா� இQMண"வி� ெசயேல 
2.ந� எ$ண�ைத;� விழி2பைடைய ெச�தி%�. 
இQMண"வி� ெசயேல… எ$ண�ைத விழி2பைடய ெச�;� நிைல 
எ2ெபாG� ஏ>ப%�…? 

இQMண"வி� எ$ண�ைத 
1.எ<த ஒ� மனித� த� எ$ண�தி� வழி� ெதாட7� பழ#க2ப%�தி 
2.அ<த உண"ைவேய எ$ண�தி� ெசயலி� ெசய� Z7ய ைவ#4� 
மனித3#4 
3.இQMண"வி� அைலேய எ$ண�தி� ஈ"2பி� வள"சி#4 
4.”அதி �ைணயாக ெசய�ப%�…!” 

சில மி�க�கT#4 இQMண"வி� ெசய� திறைம அதிகமாக உ� 
வள"சியிேலேய ஜLவ� ெகா$% வா&<� வ�கி�ற�. 

நா� உற�4� சில ேநர�களி� ந�ைம அறியாம� ஆ&<த உற#க�தி� ந� 
எ$ண அைல உற�கி%� த�ைமயி� இQMண"வி� அைலயி� விழி2பினா� 
ந� உடலி� ஏ�� சில ெஜ<�#கைள;� அேத சமய� ந� உடலி� உ6ள 
நர�Z2 பி82Zகைள;� நL#க இQMண"வைலக6 ெசய� Z7கி�றன. 

இ<த உடலி� நா� எ%#4� எ$ண 0வாச அைல#4 உற#க� த<தாN� 
உடலி� உண"வைல இய�கி# ெகா$ேட தா� உ6ள�. இ<த 
உண"வைலகளிேலேய… 



1.மனிதனி� எ$ண ேம�பா�ைட# ெகா$% 
2.அப7தமான ச#தி அமில 4ண�க6 வள"<�6ளன. 

ஆ&<த உற#க�தி� உ6ள ெபாG� 0>றி;6ள ச2த ஒலிக6 தன#4 
ேவ$ட2படாத ஒலி அைலைய இQMண"வைல;� எ%��# ெகா6வதி�ைல. 

ஆனா� அேத சமய� ைக# 4ழ<ைத த� சி� சி� அைசM ெகா$% 
அGதாN� ஆ&<த உற#க�தி� உ6ள தாயி� உண"வறி<� “விழி2Z நிைல” 
ஏ>ப�% வி%கி�ற�. 

சில க6ள"களி� க6ள�தன� இ�ல�கT#4 வ<� எ%�� ெச�N� 
ேநா#க:ட� ெசய�ப�டாN� 
1.இQMண"வி� அைல விழி2பைட<� ெசய�Z7<�… 
2.ஆ&<த உற#க�தி� உ6ள ெபாG�� விழி2பைடய ெச��வி%�. 

இ<த உடலி� உ6ள பல ேகா8 அO#கT� “e$ணிய ஈ"2Z அைலயி� ச#தி 
அைலைய ஈ"#கவ�ல த�ைம ெகா$ட மனிதனி�…” உண"வைல எ$ண 
அைல உற�கி%� நிைலயிN� இவ>றி� விழி2Z நிைல உற�4வதி�ைல. 

ஒQெவா� மனித3� த� எ$ண�தி� நிைல ெகா$% இQMடலி� உ6ள 
உண"வி� ச#தி அைலைய� த� இைசயிலி�<� அத� வழியி� ஓட 
விடாம� ஒ� நிைல2ப%��� சம நிைல வழி� ெதாட"ப%�திட� ேவ$%�. 

அ2ப8 ெச�� வி�டா� இQMண"வைலயி� ச#தி ேம�பா�8னா� 
இQMடலி� உ6ள அைன�� அO#கதி"கT� த� ஈ"2பி� e$ணிய கா<த 
அைலயி� ச#தி அைலைய# R�8# ெகா6T�. 

பிற4 எ$ண�தா� எ%#4� 0வாச�தா� உய7ய ஒளி அைலயி� 
ஈ"2பிலி�<� மிக ச#தி வா�<த e$ணிய கா<த அைலயி� ஈ"2ைப 
இ0வாச� :Gவ�ேம ஒQெவா� தைச நா"கT� ஈ"#கவ�ல ச#தி 
ெப>றிடலா�. 
1.அ2ப82ப�ட மனிதனி� ெசய� தா� 
2.ச2த7ஷிகளி� ெசய� வ�ட��ட� ெச�றைட;� ஈ"2Z ெப>ற ேஜாதி 
காO� நிைலேய அ�றி 
3.ஆ� கால ெஜப� ெச�� ஆ$டவ� நம#4 அ�6வா� எ�� ஏ�கி� 



தவமி�2பதா� 
4.எ<த ச#தி அைல;� எ<த மனிதனாN� ெபற :8யா�. 

உ$ைம ச#திைய கா<த ஈ"2Z மி� அைலைய எ%#கவ�ல மனித ஆ�மா 
நிசய� ஒளி அைல ெப�வா�. 

உண"வைலைய எ$ண�ைத# ெகா$% ஒ� நிைல2ப%��� மனித3#4 
1.அ<த உண"வைலயி� திைச தி�2பலிலி�<� 
2.அதி ச#தி ஈ"2ைப2 ெபற :8;�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
ஒQெவா� நிமிட�திN� நா� இ<த உலக��ட� ஒ�� வா&கி�ேறா�. 
அதிலி�<� பி7<� வாழ :8யா�. ந�ைமேயா… தLைமேயா… அைவகைள# 
ேக�%ண"<�தா� நா� ெசய�ப%கி�ேறா�. 

தLைமைய eக"<� தLைம எ�� நா� உண"கி�ேறா�. ஆனா� அ<த� 
தLைமயான உண"Mக6 நம#46 விைளய# Rடா�. 

அ2ப8 எ�றா� அத>4 எ�ன ெச�ய ேவ$%�…? 

ஒ�வ7ட� பழகிய பி�Z எதி7யாகிவி�டா� நம#46 அ<த உண"வி� பதிM 
இ�#4�. தி." எ�� ச<தி�ேதா� எ�றா� 
1.“ஐேயா… ேபாகிறா� பா" அேயா#கிய2 பய�…” எ�� 
2.பயேமா ேகாபேமா ஆ�திரேமா வ<� அவ� ெச�த தவைற உண"���. 
3அ2ெபாG�… அ<த வழியி� உ�வான அO “த� இைரைய அ<த ேநர�தி� 
எ%#கிற�…” எ�� ெபா�6. 

அேத மாதி7 அ%�தவ"க6 ம>றவ"கTைடய 4ைறகைள2 ப>றி2 ேப0� 
ெபாG� அைத நா� ேக�க ேந��. ம>றவ"க6 ெச�த தவறி� உண"ைவ 
நிைன#4� ெபாG� அ<த� தவறி� உண"ைவ (நம#46 உ�வான) அ<த 
அO சா2பி�% அ� வளர ஆர�பி#4�. 

ஏென�றா�… ஒ�வ� தவ� ெச�கி�றா�. அைத2 பா"��ண"<தைத ந� 
க$ணி� க�விழி நம#46 பதிவா#4கி�ற�. க$Oட� ேச"<த கா<த2 
Zலேனா பா"�த உண"வி� அைலகைள ந� ஆ�மாவாக (கா>றாக) 
மா>�கி�ற�. 



ஆ�மாவிலி�<� 5#கி� வழி அைத 0வாசி#க2ப%� ெபாG� உயி7ேல 
ப�டMட� அ<த உண"சிகளாக இய#கி# கா�%�. அ<த உண"சிக6 வாயிேல 
உமி& நLராக மாறி சா2பி�ட ஆகார��ட� இைண;�. ஆகார�திலி�<� 
இர�தமாக மாறி பி� ஜLவ அO#களாகி உடNட� இைண;�. 

ஆகேவ… 
1.ந� க$ அ� வழி கா�%� 
2.ந� உயிேரா இய#கி# கா�%� 
3.உடேலா தன#46 இைண��# கா�%� 
4.மீ$%� நிைனM#4 வர2ப%� ெபாG� அைத அ<த அைலகேள நம#4 
உண"���. 

இ2ப8 எ<ெத<த ச<த"2ப�தி� அைவக6 நம#46 வளர� ெதாட�கினாN� 
உட3#4ட� “ஈ�வரா…” எ�� ந� உயி7டேம ேவ$ட ேவ$%�. 

உ�வா#4� உயிரான ஈசனிட� தா� தLைமைய மீ�8%� நிைலகைள# ேக�க 
ேவ$%�. ஏென�றா� நா� எ$Oவைத அOவாக உ�வா#4வ� ந� உயி" 
தா�. அவனி�றி அOM� அைசயா�. 

ஏென�றா� க�விழி பா"��2 பதிவா#கி, கா<த2 Zல� ஆ�மாவாக# கவ"<� 
நா� 0வாசி�தபி� உ6T#46 ெச�� அ� எதனா� வள"#க2ப�டேதா அ<த 
அOவி>4 உணவாக# ெகா%2ப� ந� உயி7� ேவைல. (நா� எ$Oவைத 
எ�லா� ஜLவ அOவாக மா>�வ� ந� உயி7� ேவைல தா�). 

ந� உயி" b7யனாக இ�<� அO#கைள உ�வா#4வ�� அைவகT#4 
இைரைய# ெகா%2ப�� அதனத� நிைனMகைள# கவ"<� தன#46 
ெசயலா#4� நிைலயாக இய#கி# ெகா$%6ள�. 

உடலி� விைள<த உண"ைவ� த�3ட� இைண��# ெகா$% அத>ெகா2ப 
அ%�� ம� உட� ெபற ெச�கி�ற� எ�பைத� ெதளிவாக 
உண"�தி;6ளா"க6 ஞானிக6. 

தனியாக ஒ� மிளகாைய# க8�தா� “ஆ..,” எ�� காரமாகி�ற�. ஒ� 
விஷமான ெபா�ைள� தனியாக உ�ெகா$டா� மய#க� வ�கி�ற�. 



அேத சமய�தி� அ<த விஷமான ச#திைய ம�<�ட� ேச"�� அதனி� 
கலைவைய சி�#க2ப%� ெபாG� ம�<ைத ந�ைமயா#4கி�ற�… ேநாைய 
நL#க உதMகி�ற�. 

இைத2 ேபால� தா� 
1.தLைமயானவ>ைற# ேக�%ண"<தாN� அைத eக"<� இய#க2ப%� ெபாG� 
“இைடமறி��…” 
2.அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி நா�க6 ெபற ேவ$%� எ�� இத3ட� 
இைண#க ேவ$%�. 
3.அ2ெபாG� அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி நம#46 அOவாக மா�கி�ற�. 
4.இைத# கல<த அOவாக மா�� ெபாG� தLைமைய அட#4� நிைலகளாக 
நம#46 உ�2ெப�கி�ற�. 

இ<த வN2ெப�� ெபாG� தLைமயான உண"ைவ இ�ேக பிள#கி�ற�. 
இ2ப8� �ைட��2 பழக ேவ$%�. இைத� தா� உ�கT#4 ச#தி வா�<த 
ஆ;தமாக “ஆ�ம 0�தி” எ�� ெகா%#கி�ேறா�. 

ச"வ தLைமகளிலி�<� வி%ப%வ L"க6… மகி&<� வா&<தி%� அ�6 ச#தி 
ெப�வ L"க6. உ�க6 எ$ணேம உ�கைள# கா#4�. 

உ�கைள நL�க6 ந�Z�க6. 



 



 

த� உடலி� எS� உண?ைவ மா7றியைம�!� “எ�ண வலிைம” ெபற 
ேவ��� 
  

கா�சி:- 
வ$8யி� ச#கர� 0ழ��… வ$8 ஓட அ� உதவியாக வ�கி�ற�. ஆகேவ 
வ$8 ஓட அ<த ச#கர� ேதைவ தா�. ஓ%� ெபாG� அQவாசாணி 
:றி<� ச#கர� 0ழ�� ஒ� ப#க� உ�$ேடா8 வி%கி�ற�… வ$8யி� 
4ைட சா�<� வி%கி�ற�. 
வ$8 ஓட அசாணி எ2ப8 :#கியேமா அைத2 ேபா�� இ<த வா&#ைக 
எ�ற வ$8 ஓடM�… உட� எ�ற வ$8 ஓடM�… அசாணி ேதைவ. 



விள�க�:- 
1.வா&#ைக வ$8#42 “ெபா�ளான அசாணி” ேவ$%�. 
2.இ<த உட� எ�ற வ$8#4 இQெவ$ண “0வாச அசாணி” ேவ$%�. 
3.எ$ண�தி� ஈ"2பி� நா� எ%#4� ெசயைல# ெகா$% தா� இ2பி�ப 
உடலி� ஆேரா#கிய� த�ைமேய உ6ள�. 
“எ$ண�தா� தா� அைன��� நட#கி�ற�…” எ�� உண"��கி�ேற�. 
ஆனா� இ<த உடலி� உண"M நிைல எத� த�ைம ெகா$ட�…? எ�� 
ேக�ப"ீக6. 

உடலி� உண"வினா� உணைவ;� பசிைய;� தாக�ைத;� உற#க�ைத;� 
உட� இைசைய;� நா� எ$ண�தி� எ%2பத>4 :தலிேலேய “உண"வி� 
உ<தலினா�…” ந� எ$ண�தா� ெகா$ட 0வாச�தி� உண"கி�ேறா�. 

இ<த உண"வி� நிைல எ2ப8 ஏ>ப�ட�…? எ$ண�தா� இ<த உண"வி� 
அைலைய மா>றி அைம#க :8;�. 

ஆர�ப# கால�தி� இர$% வைக 4ண அமில ேச"#ைகயி� ஈ"2பி� ஜLவ 
ச#தி ேதா�றியMட� அQவமில 4ண� திட2ப�% வள"சியி� ஜLவ ச#தி 
உயி" ச#தி ஏ>ப%கிற�. 

ஏ>ப�டMட� அத� வள"சி#4க<த ஈ"2பி� உண"M#4 ேம�ேமN� த� 
உணைவ ேசமி��… அத� வ�ட வள"சி Rட# Rட உண"வி� த�ைம;�… 
உண"M#4க<த ஈ"2Z ஆகார�ைத;�… ேசமி�த இ<த உண"விலி�<� தா�… 
“உ�வி� நிைல;� ெப�கி�ற� ஜLவ ஆ�மா#க6…” 

ஆர�ப# கால�தி� அமில 4ண ேச"#ைக எ�� உண"�திய� இ<த உட� 
பி�ப�ைத2 ெபற� த#க அமில 4ண ேச"#ைக# கால�ைத�தா� 
4றி2பி�ேட�. 

இ2ப8 இத� வள"சி நிைல R8# R82 பல காலமாக ேசமி�த இ<த 
உண"வைலயி� வழி ச#தியினா�தா� “எ$ண ச#திேய வN2 ெப>�” ஜLவ 
ஆ�மா#க6 வள"<�6ளன. 

பல பல ேகா8 ஆ$%க6 இ<த உண"வி� அ82பைட 4ண அமில ஈ"2ைப 
வள"��# ெகா$% எ$ணியைத ெசயலா#4� மனித உ� பி�ப 
ஜLவ�கT#4� த� உண"வி� அைலயி� ச#தி;� இ<த எ$ண வள"சி 



ஏ>ப�ட ஜLவ உட� ெகா$ட பிற4… 
1.இய>ைகயி� உடலி� த� உண"ைவ ெவளி2ப%��� ெசய� அமில�களி� 
நிைல உ6ளன. 
2.எ$ண வள"சி நிைல ெகா$ட மனிதனா� ம�%� 
3.த� எ$ண�தா� உடலி� ஏ>ப%� இய>ைக உண"M த�ைமைய;� மா>றி 
அைம#க :8;�. 
4.இQெவ$ண�ைத நா� ெசN��� நிைல#4க<த ெசயலினா� 
5.இQMண"வைலைய;� மா>றி அைம#க :8;�. 
6.இQMடN#4 உணM� ^#க:� இைச;� ேதைவயி�ைலயா…? 
7.இதைன மா>றியைம2பதனா� உட� பி�ப நிைல எ2ப8 நிைல�தி�#4�..? 

உடN#4� ேதைவயான உணM� உற#க:� ேவ$8ய� தா�. 

ஆனா� இQெவ$ண�தி� ெசயலினா� அத� பா� அ<த உண"வி� 
த�ைம#4க<த வழி� ெதாட7ேலேய ந� எ$ண�ைத ெசN�தி அத� 
ெசயN#ேக நா� ெச��வி�ேடா� எ�றா� அேத உண"வி� எ$ண ஈ"2பி� 
லயி2பி� தா� ந� ஜLவித கால� அைன��� ெச��வி%�. 

பலதர2ப�ட 4ண:� பலதர2ப�ட 0ைவ;� வி��ப#R8ய ஆ�மா#க6 
உ6ளன. ஒQெவா� மனித3#4� ஒQெவா� வைக 0ைவ;� உற�4� 
த�ைம;� இ�<தி%�. 

அவன� 4ண நிைல;� 0ைவ நிைல;� அவனா� இ<த வா&#ைகயி� 
ம�%� எ%�தத�ல. ஆர�ப அமில 4ண வள"சி கால�திேலேய அவ� ஈ"�� 
உண"<த எ$ண�தி� ெதாட"Z தா� ஒQெவா� மனித3#4� இ�� வைர 
உ6ள�. உண"சியிN� அவன� உடலி� இைசயி� நிைல;� இQவார�ப# 
கால�தி� வள"சியி� வ<த� தா�. 

பசி;� ^#க:� ஆர�ப# கால�தி� 4ழ<ைத2 பிராய�திலி�<ேத அறி<� 
உணர :8கி�ற�. ஆனா� வள"<த பிற4 தா� உட� இைசயி� உண"M 
ஏ>ப%கி�ற�. 

தாவர�க6 அத� வள"சியி� அமில 4ண ேச"#ைகயி� ச#தி ப8வ�தினா� 
அத� பலைன வள"<த பிற4 Yவாகி காயாகி# கனியாகி� த�கி�றன. 



அைத2 ேபா�� மனித வள"சியிN� இQவள"சி :>றலி� அமில 
ேச"#ைகயி� உண"வி� நிைல 4றி2பி�ட வய� வர�Z ேச"#ைக#42 பிற4 
ெவளி2ப%கி�ற�. 

இ<த உண"வி� வழி� ெதாட7னா� ஏ>ப%� இ<நிைலகைள எ$ண�தி� 
நிைல#ெகா2ப எ2ப8 ஒQெவா� மனித3� வழி2ப%�தி வாGகி�றா�…? 

1.இ<த உடலி� ேதைவயான பசி#4� ^#க�தி>4� இைச#4� 
2.இQெவ$ண2 பழ#க�ைத ெசN�திய :ைற2ப8 அத� ேதைவகைள 
எ�லா� 
3.இQெவ$ண�தி� பி8யி� அளMட� ஒ� நிைல2ப%�த :8;�. 

த� எ$ண�ைத# ெகா$% இQMண"வி� இைசகைள எ�லா� ஒ� 
நிைலயி�… இQMடலி� பி�ப�தி>4� ேதைவயான அளMட� ெசய�ப%�தி 
வா&<� வ�� மனிதனி� வா&#ைக… அழ4ட3�… அைமதி;ட3�… மனித� 
மனிதனாக இ�#கவ�ல த�ைம;ட3� இ�#4�. 



 

ெக��: ேபாவத7காக அ��தவைர� தி��கிேறாமா…! அ�ல� அவ��!. 
இ��!� ெக�ட� ேபாக ேவ��� எ�4 தி��கிேறாமா…? 
  

நா� ஒ� ெபா�ைள எதி"பா"��# ெகா$8�2ேபா�. அ� ம>றவ"களா� 
கிைட#காம� தைட2ப%� ெபாG� அவ� ேவ$%ெம�ேற ெச�கிறா� 
அவைன� தைட2ப%�தேவ$%� எ�ற உண"ைவ எ%�தMட�, 



1.“அவ� பைகவ�…” எ�ற உண"ைவ எ%#கிேறா�. 
2.அ2ெபாG� நா� ந�ல பாைதயி� ேபாவத>4 மாறாக 
3.அவைன2 பழி தL"#4� உண"Mட� தா#4� நிைல வ�கி�ற�. 

அ2ப8 எதி"��� தா#4� உண"Mக6 வ L7ய� அைட;� ெபாG� அவ� 
ந�ைம எ2ப8# ெக�%2 ேபாகேவ$%� எ�� எ$Oகி�றாேனா அ<த 
உண"Mகெள�லா� ந� உடN#46 எ%�� ந� உடN� ெக%கிற�. 

இ2ப8 அவ7� 4ைறயான உண"ைவ நம#46 வN ேச"�� வி�டா� அ� 
நம#46 இ�#4� ந�ல 4ண�கைளெய�லா� மா>றி அைம��வி%கிற�. 
நம#4 நாேம ந�ல 4ண�கைள மா>றியைம�� அ<த உண"வி� வழி ஏ>� 
நட<�வி%கிேறா�. 

அ8#க8 ேகாப� ெகா6ேவா"கைள நா� பா"#கலா�. “எ�ைன இ2ப8 
ெசா�னா"க6… எ2ப8 ெசா�லலா�…? அவ"கைள விடலாமா..?” எ�� இ<த 
உண"Mகைள எ%#4� ெபாG� ந� இர�த நாள�களி� அ� கல<� ந� ந�ல 
அO#கைளெய�லா� மா>றி அைம��வி%கிற�. 

நா� (ஞான4�) தி�8ேன� எ�றா� 
1.அவ"களிட� உ6ள “ெக�ட� ேபாவத>காக�தா�..” தி�%ேவ�. 
2.அவ"க6 “ெக�%2 ேபாக…” நா� தி�ட மா�ேட�. 

ஏென�றா� நா� தி�%வ� உடலி� இ�ெனா� ஆவி இ�<த� எ�றா� 
“அைத�தா� சா%வேன தவிர…” அவைர� தி�%வதி�ைல. அதனா� அ<த 
உண"வி� த�ைம ஆவி ஒ%�4�. அ<த மனிதைன ந�லைத2 ேபசவி%�… 
ந�லைத ெச�யவி%�. 

நL�க6 தி�8ன L"க6 எ�றா� எ�ன ெச�வ L"க6…? 
1.ேநர8யாக� தி�%வ L"க6… 
2.அ<த ஆ6 தா� ெச�கிறா"… எ�� நிைன�� அ<த ஆைள� தா� 
தி�%வ L"க6. 

“உ6 நி�� இய#4� உண"ைவ அறி<ததனா�..” நா� அைத ெச�கி�ேற�. 



ஆகேவ ஈ�வரா.., எ�� உயிைர எ$ணி� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 
ேபெராளி நா�க6 ெபற ேவ$%�, எ�க6 உட� :Gவ�� ெபற ேவ$%� 
எ�� அவ"க6 உண"ைவ நம#46 வராதப8 த%��விட ேவ$%�. 

அQவா� த%��வி�% ச7… 
1.அவ"க6 ெச�தா"க6 அவ"களாகேவ உண"வா"க6 எ�� வி�%வி�டா� 
2.இ<த உண"M அவ"கT#46 ெச�� தLயைத மா>றி ந�லதாக அவ"கT#46 
விைள;�. 

ஏென�றா� ந� உயி"… நா� எைத எ$Oகி�ேறாேமா அைத�தா� 
உ�வா#4�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
நL�க6 0�மா ஒ� ப#க�தி� எைத;� நிைன#காம� உ�கா"<� பா��க6… 
அ2ெபாG� ெத7;� உ�கT#4…! உ�க6 மனதி� எ�ென�ன உண"Mக6 
நிைனவைலக6 ஓ%கிற�…? எ�� ெத7<� ெகா6ளலா�. 

1.ெவ�2பாக ெசா�னவ"க6… 
2.ச$ைட ேபா�டவ"க6… 
3.இைட/ச� ெச�தவ"க6.. 
4.இவ"கைள2 ப>றிெய�லா� நிைன2Z ெதாட"சியாக வ��. 

என#4 அவ� இ<த மாதி7 இைட/ச� ெச�தா�.. நா� அவ3#4 இQவளM 
உதவி ெச�ேத� அவ� இ2ப82 ப$Oகி�றா�…! கட� வா�கியவ� காைச� 
தர மா�ேட� எ�கிறா�…! வ L�8� இ2ப8ெய�லா� எ�ைன2 ேப0கி�றா"க6.. 
இ2ப8 நட<� ெகா$8�<தா� நா� எ�ன ெச�வ�…? எ�ற Zல�ப� 
த�னாேல (உ�கT#46) வ��. 

ஏென�றா�… 
1.இ2ெபாG� தாேன இ<த� தியான�ைத ெச�கி�ேறா�. 
2.இத>4 :�னா� ேச"��# ெகா$ட எ�தனேயா ேகா8 உண"Mக6 நம#46 
உ$%. 
3.அ� அ� அ<த அ<த உண"சிகைள� ^$%�. 



அQவ2ெபாG� இ<த உண"Mக6 ேதா�றினாN� அ2ெபாGெத�லா� 
மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� உடேன ஆ�ம 0�தி ெச�� 
ெகா6ள ேவ$%�. 

ச<த"2ப�தா� ச�ைடயி� அG#42 ப�டா� அதனி� நிைலக6 
ெத7வதி�ைல. 

இைத2 ேபா�� தா� உ�க6 உய"<த 4ண�க6 ஒQெவா�றிN� 
மைற�தி�#4� இ�தைகய தLைமகைள நL#4வத>4 மக7ஷிகளி� அ�6 
உண"ைவ# கவ"<� ஆ�ம 0�தி ெச�� ^�ைம2ப%�தி# ெகா6T�க6. 

ஆனா� யா� பதிய ைவ�த உண"ைவ நL�க6 நிைனM#4# ெகா$% வ<� 
அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�ற இ<த எ$ண�தி� 
இ�#க ேவ$%�. 

அைத வி�%வி�% “இ2ப8 ஆகிவி�டேத..,” எ�� ேவதைனயாக எ$ணேவ 
Rடா�. ஆைகயினா� என� ேவைல… 
1.கடMைள நா� எ�ேக;� ேதடவி�ைல 
2.உ�க6 உயிைர�தா� கடMளா#க ெசா�னா" 4�நாத". 

அவ� அைம�த ேகா�ைட உ�க6 உட� எ��� பல ஆயிர� ஆ$%க6 
இதனி� உண"Mகைள� ேத"<ெத%�� இ<த மனித உ�ைவ உ�வா#கி;6ள� 
எ�� உ�க6 உடைல# ேகாவிலாக மதி#கி�ேற�. 

அத>46 இ�#க#R8ய உய"<த 4ண�கைள� ெத�வமாக மதி�� இ<த 
மனிதைன உ�வா#கிய உண"Mக6 அைன��� அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 
ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� ஆராதைன ெச�கி�ேற�. 

ெதளி<� ெகா$ட அறிM கா"�திேகயா எ�� ெத7<� ெகா$ட இ<த அறிவி� 
த�ைம ெகா$% 
1.நL�க6 அ�6 ஞானிகளாக… ெம� ஞானிகளாக… 
2.உலைக# கா#4� அ�� ெப�� ச#திகளாக உ�வாக ேவ$%� எ�� 
வி��Zகி�ேற�. 

இ� தா� எ�3ைடய தவ�. 



 



 

ெச�ஃேபா�களி� பதி@ ெசCவ� ேபா� அகHதிய? உண?@கைள ந� 
ஊ�கD�!. பதிவா�க ேவ��� 
  

ப7ணாம வள"சியி� நா� தLைமகைள நL#கி வள"<ேதா�. அக�திய� 
தLைமகைள நL#கி� ��வ ந�ச�திரமாக இ�#கி�றா�. 
1.அைத நா� எ%#க ேவ$%� 
2.அைத எ%�� ந� உடலி� பதிM ெச�� ந� உடலி� உ6ள இர�த�களி� 
பரவ ெச�ய ேவ$%�. 
3.இ� ஒ� பழ#க�தி>4 வர ேவ$%�. 

உதாரணமாக வி/ஞான அறிM2ப8 ெச�ஃேபா�கைள (AIRCELL) 
ைவ�தி�#கி�றா"க6 அதிேல எ�கி�<� எ�லா� ேப0கி�றா"கேளா அ<த 
ந�ப" ெத7<தா� ேப0கிேறா�. 

வ�கிற�… ெர#கா"� ெச�கிேறா�… மீ$%� ெதாட"Z ெகா6கிேறா�. தி��ப2 
ேப0� ேபா� யா"… யா"…? எ�� ெத7<� ெகா6ள :8கிற�. 



ெச�ஃேபா�களி� யா7ட� எ�லா� நா� ேப0கி�ேறாேமா 
பதிவா#4கி�ேறாேமா ெத7<� ெகா6கி�ேறாேமா இ� அைன��ேம பதிவாகி 
ஒ� ெர#கா"% ேபா�� ஆகிவி%கி�ற�. தி��பி அவ"கT#4 ஃேபா� 
ெச�ேதா� எ�றா� அ�ேக ேபாகிற�. 

இேத மாதி7� தா� ந� உடலி� இ�#க#R8ய ெச�க6 (ஊ3#46) அைத2 
பதிவா#கி# ெகா$ேட வ�கி�ற� – எN�Z#46. 

அைதெய�லா� நா� 
1.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற ேவ$%� எ�� 
2.எN�ZகT#46 இ�#4� ஊ3#46 (ெச�க6) அ�ேக ெச�ேபா�களி� 
பதிவா#4வ� ேபா�� இ2ெபாG� பதிவா#கி 
3.அைத R�8# ெகா$ேட வர ேவ$%�. 

அைத2 ெப�#கி# ெகா$% வ<தா� நம� வா&#ைகயி� :<தி இத>4 
:�னா8 எ�தைன வைகயான அறியாத நிைலக6 4ைறகைள ெச�ேதாேமா 
அைத எ�லா� 4ைற#க :8;�. 

இ2ப8# 4ைற��2 பழ4வத>4� தா� நா� இ�#க#R8ய தியான�. 0வாமி 
ெச�வா" சாமியா" ெச�வா" ேஜாதிட� ெச�;� யாக� ெச�;� யா�� 
ஒ��� ெச�ய :8யா�. 

நா� க$களி� பா"#கி�ேறா�… க�விழி �#மணி பதிவா#4கி�ற�… 
க$Oட� ேச"<த கா<த2Zல� ம>றவ7டமி�<� ெவளி வ�வைத# கவ"<� 
இ<த ேநா�… இ<த 4ைறபா%… இ<த� தவ� எ�� அைத� ெத7<� ெகா6ள 
:8கி�ற�. 

ெத7<� ெகா6கி�ேறா�… ெக�டவ� எ�றா� விலகி# ெகா6கிேறா�. 
விலகினாN� அ<த# ெக�ட உண"Mக6 ெகா$% “ேமாசமானவ�… 
ேமாசமானவ�” எ�� ேப0கிேறா�. 

1.அவ� உடலி� விைள<த உண"Mக6 இ�ேக ந� எN�ZகT#46 பதிவாகி 
2.ந� ஆகார��ட� கல<� இர�த�தி� கல<� அ2ப82 ேபச#R8ய அளவி>4 
ந� உண"Mகைள� ^$8 
3.அ<த அO#க6 விைளய ஆர�பி#கி�ற�. 



நா� நிைன#கி�ேறா� அவ� தா� தவ� ெச�தா� எ��. ஆனா� 
உடன8யாக அைத� �ைட��2 பழகவி�ைல எ�றா� அவ� உடலி� 
விைள<த தLைம நம#46 விைள<த பி�… அவைன2 ேபா�� நா� பல மட�4 
தவ� ெச�ய#R8யவ"களாகேவ வ<� வி%கி�ற�. 

இைத நா� மா>றி2 பழ4த� ேவ$%�. 

ைகயிேல அG#42ப�டா� எ2ப8� ^�ைம2ப%��கி�ேறாேமா உடலி� 
அG#42ப�டா� எ2ப8# 4ளி#கி�ேறாேமா �ணியி� அG#42ப�டா� 
எ2ப8� �ைவ#கி�ேறாேமா இ� ேபா�� தா� ஆ�மாவி� பட#R8ய 
அG#4கைள நா� �ைட�� பழக ேவ$%�. 

ஏ>கனேவ ந� உடலி� ஜLவ அO#களாக அ� இ�#4� ெபாG� அத>4 
அ<த� தLய உண"M ஆ�மாவாக இ�#4�. நா� எ%#க#R8ய இ<த 
தியான�தி� 5ல� அ<த ஆ�மாைவ;� ^�ைம2ப%�த ேவ$%�. 

ஏ>கனேவ தியான� எ%��2 பழகியி�#கி�ேறா�. அத� �ைண ெகா$% 
நா� மா>றி# ெகா6ள ேவ$%� 
1.ந� வா&#ைகைய2 Zனித2ப%��வத>4� 
2.சி<தி�� ெசய�ப%��வத>4� அைமதி2ப%��வத>4� 
3.அ�6 ஞான வா&#ைக வா&வத>4� இ� பய�ப%�. 

இ�ைலெய�றா�… 
1.ந� உடலி� உ�வான அO#க6 அ� சா2பா%#4 ஏ�க�தா� ெச�;� 
2.உண"சிைய உயி7ேல ஊ�ட�தா� ெச�;� 
3.க$ வழி கவர� தா� ெச�;� 
4.உயி7ேல ேமாத� தா� ெச�;� 
5.அேத ேவதைன உண"M நம#46 வர�தா� ெச�;�. 
6.அ2ப8ேய வி�% வி�டா� அைத மா>றM� :8யா� அ<த உண"M தா� 
ேவைல ெச�;� 

ஆகேவ ந� வா&#ைகயி� ஒQெவா� நாT� ஒQெவா� ெநா8#4ேம 
வா&#ைகைய தியான� எ�� நா� ^�ைம2ப%�தி2 பழ4த� ேவ$%�. 

சிறி� கால� தா� வாGகி�ேறா� �� வ�ட� வா&<தாேல அதிக� தா�. 
சிவ� ஆலய�தி� ந<தL�வர� சிவ3#4# கண#42பி6ைள எ�� 



கா�%கி�றா"க6 நா� எைதெய�லா� எ%�� 0வாசி#கி�ேறாேமா ந� உயி" 
அைத எ�லா� உ�வா#கிவி%�… அ<த# கண#4க6 R8வி%� 

அதிேல எ<த# 4ண�ைத இ<த வா&#ைகயி� நா� அதிகமாக 
ேச"#கி�ேறாேமா அ<த# கண#கி� பிரகார� ேவதைன எ�றா� அ%��2 
பா�Z… ேகாப� எ�றா� Zலி… ெவறி எ�றா� நா� ந7 ேபா�ற நிைலகT#4 
நம� உயி" இ<த உடைல மா>றிவி%�. 

ந� உடலி� எ�தைன 4ண�க6 இ�#கி�றேதா அைத2 ேபால ப7ணாம 
வள"சியி� 4ண�க6 ெகா$ட உயி7ன�க6 எ�தைனேயா உ$%. 

எ<ெத<த உண"Mகளி� எ<ெத<த விஷ� இய#4கி�றேதா அதனத� வழி 
இய#4கி�ற�. இ<த வா&#ைகயி� நா� எ<த# 4ண�ைத அதிகமாக 
ேச"#கி�ேறாேமா இ�� மனித� எ�றாN�… “இ�ைறய ெசய� நாைளய 
உடலாக மா��…!” 

உயி" மா�வதி�ைல.. உயி" உண"Mகைள மா>றி# ெகா$ேட இ�#4�… 
உடைல மா>றி# ெகா$ேட இ�#4�. 

உயிேரா% ஒ�றி “ஒேர நிைலயாக நிைல ெகா$% இ�2ப�…” ��வ 
ந�ச�திர�. 
1.அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ச#திைய நா� எ%�� ந� உடலி� ெப�#கி 
2.நா:� இனி பிறவியி�ைல எ�ற நிைலைய அைட<�… ��வ ந�ச�திர�தி� 
ஈ"2Z வ�ட�தி� இைண<� 
3.எ<த ேவதைன;� நம#46 வராதப8 த%��# ெகா6ள2 பழ4த� ேவ$%�. 



 

ஆ�டவனி� ஆ�டவனா!� மக��வ�…” மனிதW�! உ�� 
  

திட2ெபா�ைள# கைரய ெச�வ�� இ<த# கா>� தா�. ஆவி அமில�ைத� 
திடமா#4வ�� இ<த# கா>� தா�. இ<த# கா>றி� ேமாதலி� வ�� 
“ஒளி;�… நL�� தா�…” ந� Yமியி� ஜLவ�. 



கா>றைட�த ப<தி� சி� �வார� ஏ>ப�% வி�டா� அத� ெசயலி�ைல. 
அேத ேபா� 
1.இ#கா>றி� அமில ஈ"2Z பி�ப ஜLவனி� ஆவி பி7<� வி�டா� 
2.இ<த உட� எ�ற பி�ப�தி>4� ஜLவனி�ைல. 
3.இ#கா>� 4ண அமில�தி� தா� இ<த உலக ச#திேய நிைற<�6ள�. 

கா>� ம$டல�தி>4 ேம� உ6ள பா�ெவளி ம$டல�தி� அமில 4ண�க6 
நிைற<தி�<தாN�… ந� Yமியி� கா>� ம$டல ஜLவ அமில 4ண நிைல 
அ�4 இ�ைல. 

ந� Yமியி� 0ழ>சி ஓ�ட�தினா� Yமிேய தா� 0ழ>சி ஓ�ட�தி� 
ேவக�தினா� கா>ைற;�… ஒளிைய;�… நLைர;� வள"��… தன#4 உணவாக 
எ%�� மீ$%� கழி��… மீ$%� மீ$%� இேத வள"சி கதியி� ஒ� நிைல 
0ழ>சி ஓ�ட நிைலயினா� ேகா8 ேகா8 ஆ$%களாக வா&கிற�. 

Yமியி� மா>ற# கால� ஏ>ப%வ� எ2ெபாG�…? 

Yமி ஈ"�� ெவளி2ப%�திய அமில ஒளி ஜLவ ச#தியினா� வள"#க2ப�ட 
“மனிதனாேல தா�” Yமியி� நிைல மாற2 ேபாகி�ற�. 

Yமியி� எ$ண 0வாச வள"சி நிைலயி� ெப�#க�தினா� Yமியி� 
நிைலேய இ2ப8 உ6ள ெபாG� அ2Yமியிேலேய பிற<� வள"<� வாG� 
மனிதனி� நிைலயி� இQெவ$ண நிைல உய"வ�M� தா&வ�M� 
அவரவ"க6 எ%#4� எ$ண நிைல#ெகா2ப�தா�…! 

Yமியி� ஈ"2பி� பலவாக உ6ள ச#தி நிைலயி� பலதர2ப�ட பல ேகா8 
அமில�க6 நிைற<தி�<தாN� ந� Yமியி� பைட2பிN6ள அமில 
4ண�களி� ஆவி#கா>� ந� 0வாச�தி>4 அ2ப8ேய வ<� ேமா�வதி�ைல. 

ஒQெவா� ெநா8#4� எ$ணமி�லாத மனித� எவ�மி�ைல. எ$ண�தி� 
எ%2ப� தா� இ0வாச�. 
1.இ0வாச�தி� எ%#4� நிைல ெகா$ட மனித3#4… 
2.“மனிதனி� எ$ண��ட� நிைற<�6ள 4ண அமில 0வாச� தா�” அவ� 
ஈ"2Z#4 வ�கி�ற�. 



1.மனித� த� எ$ண�ைத “ஒ� நிைல2ப%�தி” எ%#4� 0வாச�தினா� 
2.எ�தைன கால�க6 ஆனாN� “4ைறவி�றி ந�வழி ெப>�” 
3.பலவாக நிைற<�6ள அமில 4ண�ைத� “த� எ$ண ேம�பா�8னா�” 
4.ஒ�றி�பா� “ந� ஞான�தி>4க<த” ெசயலா#4� அமில�தி� வள"சியி� 
4ண�ைத# ெகா$ட 0வாச�ைத எ%�� 
5.எ%#க#R8ய கா<த மி� அைலயி� ஈ"2ைப “ந�ல ச#தி;ட�” ேமாத 
ெச�ேதாமானா� 
6.அச#தியி� ஒளி ஈ"2ைப “e$ணிய கா<த ஈ"2Z� ெதாட7னா�” ந� உட� 
:Gவ�#4� பரவ ெச�� 
7.இ<த உடN#46 ஏ>கனேவ பலவாக நிைற<�6ள “பல 4ண நிைல ெகா$ட 
அமில�கைள;�” 
8.இQஈ"2பி� e$ணிய அைலயினா� “ஒ� நிைலயான 4ண அமில�ைத” 
இ<த உட� :Gைம#4ேம நா� பரவ வி�டா� 
9.மனித வா&#ைகயி� ேமாதி%� பல நிைல ெகா$ட 4ண நிைல#ெகா�த 
ெசய� எ�M� “ந� நிைலைய மா>றிட :8யா�…!” 

அேத சமய�தி� பல எ$ண ெசய�க6 ேமாதினாN� நா� எ%#4� 
0வாச�தா�… அத� 4ண நல ஈ"2பி� நா� சி#கிடாம�… 
1.ஏ>கனேவ இ<த உடலி� நா� நிைற��# ெகா$%6ள 
2.ஒ� நிைலயான அமில 4ண�தி� e$ணிய அைலயி� ஈ"2Z வள"சியி� 
ெப>ற 
3.ஒளி ச#தியி� ெசயேல நம#46 நிைற<� நி>4�. 

மனித ஆ�மாவி� இQெவ$ண 0வாச ச#தியி� ெபற�த#க நிைலயினா� 
வள"#4� நிைல உ$%. தாவர�கT#4 அ<த நிைலயி�ைல. 

ஒ� நிைலயான எ$ண ஈ"2பி� தாவர� வள"<� வா&<தாN� அத� பல� 
ெவளி2ப�ட பிற4 ஒQெவா�றி� வள"சி நிைல#ெகா�த கால#ெக%வி� 
தா� தாவர�களி� நிைல உ$%. 

1.எ$ண�தி� ேம�பா�8� வழி நிைல ெகா$ட மனித� தா� 
2.த� எ$ண�தி� பலவாக2 பைட#கவ�ல ஆ$டவனி� ஆ$டவனாக 
:8;�. 

ஆனா� இ<த எ$ண ேம�பா�8� உண"M அறியாத இ�ைறய மனித� தா� 
உழ�� ெகா$ேட… உ�ைவ மா>றி… “உ�சிைத<� வா&கி�றா�….!” 



ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
ஆர�ப�தி� ெத� ப4தியி� ேதா�றிய அ<த அக�திய� த� இள� 
வயதிேலேய ேபர$ட�தி� ேப�$ைமகைள உண�� ப�வ� வ<த�. 

இ<த2 ேபர$ட� இ�$ட உலகமாக இ�#4� ெபாG� விஷ�தி� த�ைம 
எ2ப8 உ�வாகி�ற�…? அ<த விஷ�தி� த�ைம அO#களாக எ2ப82 
ெப�4கி�ற�…? எ�பைதெய�லா� க$%ண"<தவ� அக�திய�. 

இ�� b7ய� இ�#கி�ற�. அதிலி�<� அO#களாக ெவளி வ�கி�ற�. 

ஆனா� ஆதியி� b7யேன இ�லாத ெபாG� அ� ஆவிகளாக மா�கி�ற�. 
ஆவிகளாக இ�#க2ப%� ெபாG� அ� அட"�தியாகி ேமக�க6 எ2ப8 
இ�#கி�றேதா இைத2 ேபால அ#கால�களி� ேமக�களாக எ2ப8� 
ெதாட"<�6ள� எ�ற நிைலைய;� உண"<தா� அக�திய�. 

இ� அக�திய" த� வா&#ைகயி� அவ3#46 விைள<த உண"Mக6 அ� 
“:�ேனா#கி ெச��” அ$ட�தி� ஆ>ற� எ2ப8…? எ�ற நிைலைய 
அவனா� அ<த விஷ� த�ைமயி� ஆ>ற� ெகா$% இ<த வலிைம 
ெப>றதனா� காண :8<த�. 

அ<த வலிைமயான எ$ண அைலகளா� இ<த உலக� எ2ப8 உ�வான�…? 
பிரப/ச� எ2ப8 உ�வான�…? b7ய� எ2ப8 உ�வான�…? எ�� க$டறி;� 
ஆ>றN� அவ3#46 வ�கி�ற�. 

இ<த ஆ>ற� அவ3#46 எ2ப8 வ<த�…? எ�ற நிைலைய 4�நாத" 
உபேதசி�த�ளினா". இ<த உண"வி� நிைலைய2 பதிவா#கி மீ$%� அைத 
நிைனவா#கி அ<த அைலயி� ஆ>றைல நL எ2ப82 ப�க ேவ$%�…? 
எ�பைத;� உபேதசி�தா". 

அத� வழி ெகா$%தா� உ�கT#4 இ2ெபாG� ெசா�வ�. 

ேபர$ட�தி� b7யேனா, ந�ச�திர�கேளா, ேகா6கேளா இ�லாத ெபாG� 
இ�$ட நிைலக6 ஒ� அட"�தியான நிைல வ�� ெபாG� சி� 
ெவ2பமாகி�ற�. 



ெவ2ப�தா� ஒ� ஆவி மாதி7� ேதா��கி�ற�. ஆவிகளாக உ�வான பி� 
அட"�தியி� த�ைம நாளா4� ெபாG� அ� ந/சாக எ2ப8 மா�கி�ற�? 
எ�� அக�திய� க$டா�. 

இைத இ�� வி/ஞான அறிவி� எ2ப8 ஒ� திரவக�ைத ஊ>றிய பி� 
அத3ட� ேச"<த பி� எ2ப8 எ2ப8ெய�லா� மா�கி�ற�…? எ�� 
காOகி�றா"கேளா அேத ேபா�� 
1.4�நாத" ேபச ைவ�� உண"விைன இய#க ெச�� 
2.அ<த அக�திய� உண"ைவ� தன#46 கவ"<� 
3.அவ� க$%ண"<த ெதாட"ைப நL எ2ப82 ெபற ேவ$%� எ�ற நிைலைய 
4�நாத" உண"�தினா". 

அத� ெதாட" வ7ைச ெகா$% பா"�ேத�. 

1.அQவா� நா� பா"�த… க$%ண"<த… என#46 விைளய ைவ�த அ<த 
உ$ைமயி� உண"Mகைள 
2.அைனவ�� எளிதி� ெபற :8;� எ�பத>4�தா� R�டைம2பாக 
அைம�� 
3.அ<த அக�தியனி� ஆ>ற�கைள உ�கைள2 ெபற ெச�கிேறா�. 



 



 

ஒ� நிைல ெகா�ட எ�ண ச�தி 
  

எ$ண� தா� ெசய�.. எ$ண� தா� கடM6…! எ�ற நிைலைய பல 
இட�களி� தி��ப� தி��ப ெசா�லி;6ேள�. 



தாவர�க6 எ�லா� ஒேர நிைலயி� அத>4க<த ஒேர அமில 4ண�ைத ஈ"�� 
வள"<� வா&கி�ற�. ெவ�காய� அத� அமில 4ணமான அதிக2ப8யான 
ஈ"2Z அமில இரச�ைத உறி/சி ஒ� வைகயான கார�ைத வள"#கி�ற�. 
அத� ஆவி ப�டMட� ந� க$ணL" 0ர#கிற�. 

மிளகாயி� ெந8 எ7சைல;� இ�3� சில வைக# கா�களினா� 
நைமசN� நா� பயிரா#கி வள"#4� தாவர� அ�லாம� இய>ைக;ட� 
வள�� பல ேகா8 இன வள"சி;� ஒQெவா�றி>4� ஒQெவா� 4ண நிைல 
ஒ�த அமில ச#தி ஈ"2பி� வா&கி�ற�. 

ஒ� நிைலயி� ஈ"�� வள�� தாவர�கT#4 மனிதைன ஒ�த ெசய� உணM 
:ைறக6 ேவ$8 இ�2பபதி�ைல. ஆக.. உ$% கழி�� உற�கி வாG� 
நிைல மனித3#4 எ2ப8 ஏ>ப�ட�…? 

ஒ�றிலி�<� மா�ப�ட அமில2 பைட2பி� பி�ப� ெகா$ட ஜLவராசிகளி� 
நிைலேய ஒ��ட� ஒ�� R8# R8 வள"சி நிைல :>றி கன� ெகா$ட 
பி�ப ஜLவ நிைல எ>ப�ட பிற4 ஒQெவா�றிலி�<�� ேசமி#க2ப�ட 4ண 
நிைலகT#ெகா2ப ஈ"2Z நிைல அைமய2 ெப�கிற�. 

அ2ப82 ெப>றதனா�… ஜLவ பி�ப உட� ெப>ற பிற4 
1.எ$ண�தி� ெசயலினா� த� ேதைவைய உண�� நிைல;� 
2.த� ேதைவ#4க<த ெசயலா>�� திறைம;� 
3.ஒ�றி� பலவாக# R�8# ெகா$ட பல அமில�களி� ஈ"2Z ச#தி ெகா$ட 
ஜLவ�கT#4 
4.த� உண"வி� எ$ண ெசயN#ெக�லா� அத� ேதைவயி� அ82பைட 
உணM ேதைவ2ப%கி�ற�. 

இதிN6ள உ6 அ"�த� எ�ன..? 

1.இ� நா6 வைர “எ$ண�தி� ெசய�” எ�� உண"�தி வ<ேத� 
2.இ2ெபாG� “உண"வி� எ$ண� ேதைவ…” எ�� உண"��கி�ேற�. 

ந� உடN#4 நL" ேதைவ2ப%� ெபாG� வா� வற$% வி�ட பிற4 நL" 
அ�<த எ$ண�ைத ெசN��கி�ேறா�. 
1.உண"வி� ேதைவயினா� எ$ண�ைத ெசN�தி 
2.எ$ண�தி� ெசயலா� நLைர அ�<�கி�ேறா�. 



அேத ேபா�� ந�ைம அறியாமேல நா� எ<த ெசயலி� இ�<தாN�… அ�ல� 
அத� பா� எ$ண�ைத ெசN�தா வி�டாN� ந�ைம அறியாம� ந� 
உடலி� உ6ள இQெவ$ண�தி� ேமாதலி� ெசய� நிைலயினா� 
1.நா6 :Gவ�� ந� ெசய� இ�#4� ெபாG� 
2.இ<த உடலி� உEண அைலக6 ஆவியாக# ெகா�டாவி ெவளி2ப�% 
3.உட� உ�2ZகT#4 அைமதி2ப%��� நிைலயான உற#க� ெகா6ள 
ேவ$8;6ள�. 

இ2ப82 “பல எ$ண�ைத எ%��… பல அமில�களி� ெசய� ெதாட"பி�…” 
வாG� பி�ப உட�கT#4 உண"வி� எ$ண அைல;� வ�கி�ற�. 

ஒேர நிைல ெகா$ட தாவர�கT#4�… ம>ற ஜLவ�களான ஜLவ ச#தி ெகா$ட 
எ�லா# கனிவள�கT#4�… ந� Yமி#4�… ம>ற எ�லாவித 
ம$டல�கT#4� ஜLவ� உ6ள ெபாG�… த� ேதைவ அறி;� உண"M�… 
உற�4� நிைல;� இ�ைல…? ஏ�…? 

ஜLவ�க6 உற�கி வி%கி�றன. Yமி;� ம>ற ேகாள�கT� தாவர�கT� 
உற�4வதி�ைல. 
1.ஒ� நிைல ெகா$ட அமில2 பைட2Zக6 
2.இQெவ$ண ச#தியி� பலவ>ைற ேமா�$% வாG� ஜLவ�கைள2 ேபால 
உற�4வதி�ைல. 

அைவ உற�கிவி�டா� உற�4� ஜLவ�கT#4 ஜLவ� �82Z எ�கி�<� 
வ��…? 

இய>ைகயி� ஜLவ2 பைட2பி� 0க� க$% வாG� நிைல ெப>ற ஜLவ�க6 
தன#4# கிைட�த இ<த அப7தமான உ$ைம ச#திைய 
1.உ$%… கழி��… உற�கி… ம�க ெச�;� வா&#ைகயிலி�<� 
2.இேத அ82பைட எ$ண 4ண�தி� ெச�லாம� 
3.”ஒ� நிைல ெகா$ட எ$ண ச#தி ெகா$% தா� ஞான�தி� வள"சி 
ெபற� ேவ$%� 
4.^�காம� ^�4� நிைல…! 



 

இ,த 9�திைய� ைகயா�டா� எ,த� தJைமைய9�… ேவதைனைய9�… 
அக7றி�� வ�லைம நி0சய� ெபற 8*9� 
  

பல கால� எ$ணி2 பல கால�தி>42 பி� தா� மனித�#46 ேநா� எ�ற 
விைளேவ சாதாரணமாக வ�கி�ற�. 

ஏென�றா�… ந� வா&#ைகயி� ச<த"2ப�தா� ந�ைம அறியாம� தLைமயான 
நிைலகைள2 பா"#க ேந�கி�ற�. அதனா� தLைம ெச�;� உண"Mகளி� 
அO#க6 ந�:6 ெப�கிவி%கி�ற�. 

அ<த அO#க6 வள"சியான பி� அதனி� மல�க6 நம#46 ந�ல 
அO#களி� உ6ள மல�களி� பட2ப%� ெபாG� தா� இ<த� தைசக6 
கைரகி�ற�. 



அ2ெபாG� ந� உடலி� வலிக6 வ�கி�ற�… ேவதைனயாகி�ற�… 
ேநாயாகி�ற�. வலி�தMட�… 
1.மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி நா�க6 ெபற ேவ$%� 
2.எ�க6 உட� :Gவ�� படர ேவ$%� 
3எ�க6 ஜLவா�மா ஜLவ அO#க6 ெபற ேவ$%� எ�� எ$ணி அ<த 
உண"ைவ வN#ெகா$% நம#46 கவ"த� ேவ$%�. 
4.இ2ப8 ந� உடலி� மக7ஷிகளி� அ�6 உண"Mகைள# கல#க ெச�ய 
ேவ$%�. 

ஆனா� தியான�ைத# கைட2பி8#4� சில" எ�ன ெசா�வா"க6…? 

இ2ப8�தா� நா� எ$ணிேன�… இ�3� வலி 4ைறயவி�ைல, வலி 
நி>கவி�ைலேய…! எ�பா"க6. வலி நி>கவி�ைலேய எ�ற உண"ைவ 
ேச"�தா� எ�ன நட#4�…? 

ஒ� க�2��ட7� பதிM ெச�;�ேபா� 
1.ஒ� இட�தி� (நி��திய பி�) “FULL STOP” எ�� Zேராகிரா� ெச�� 
ைவ�தா� 
2.அ<த இட� வ<தMட� த�னாேல நி��வி%�. 

அைத2 ேபா��தா� மக7ஷிகளி� அ�6 ஒளி எ�க6 உட� :Gவ�� படர 
ேவ$%�… வலி நL�க ேவ$%� எ�ற நிைல#4 வ<தா� நா� ெதாட"<� 
இைத# R�%�ேபா� அத3ைடய ப�வ� வ�� ெபாG� “நிசய� வலி 
நி>4�…”. 

அத>46 நா� “ஐ�ய�ேயா அ�ம�மா… இ�3� நி>கவி�ைலேய…” எ�� 
எ$ணி# ெகா$% எ�ன ெச�வா"க6…? 
1.அ<த மக7ஷிகைள எ$ணி 
2.“வலி நி>கவி�ைலேய… வலி நி>கவி�ைலேய…” எ�� இ2ப8�தா� 
மா>�கி�றா"க6. 

அ�6 மக7ஷிகளி� அ�6 ஒளி எ�க6 உட� :Gவ�� படர ேவ$%� 
மகி&<� வாG� ச#தி ெபற ேவ$%�, அ<த� தைச2 பாக� உ6ள 
அO#களி� அ�6 ஞான� விைளய ேவ$%� எ�� இைத# கல#க 
ேவ$%�. 



ச<த"2ப�தா� நா� தLைமைய2 பா"�த உண"Mக6 அத� உண"M ெகா$% 
க�வாகி 0ழ�� வர2ப%� ெபாG�… ேத�கிய இட�தி� ெவ8�த உண"Mக6 
அOவாக உ�வாகி�ற�. 

உ�வான அ<த அO த� உண"வி� உண"சிைய� ^$8 அ� உணM#காக 
ஏ�4� நிைலகளி� அ� த� இன�ைத2 ெப�#4கி�ற�. த� இன�ைத2 
ெப�#4� ேபா� ந� உடலி� ஏ>கனேவ உ�வான அO#கT#4 எதி"நிைல 
ஆகி�ற�. அ2ெபாG� 
1.ந� ந�ல அO#களி� ெசயலா#க�க6 4ைறகி�ற� 
2.அதனா� அ� ேசா"வைடகி�ற� 
3.அதனா� ந� உடலி� ேவதைன;� வலி;� ஏ>ப%கி�ற�. 

இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக� ெத7<� ெகா6வ� மிகM� அவசிய�. 

ஆகேவ… இைதெய�லா� அறி<�ண"<த நL�க6 
1.ஒQெவா� நிமிட�திN� எைத ெச�ய ேவ$%�…? எ�பைத ச>� 
சி<தி;�க6 
2.“எைத ந�:6 :�னிைல2ப%�த ேவ$%�…?” எ�ற நிைல#4 வா��க6. 

அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி உண"Mகைள 
:�னிைல2ப%�தி உடN#46 உ6ள ஒQெவா� அO#கT#46T� அைத 
ேச"�ேதா� எ�றா� வலிேயா… ேவதைனேயா… ேநாேயா… எ�வாக இ�<தாN� 
அதனி� வ L7ய�ைத அட#கி அைத� தணி�� ந�ைம நல� ெபற ெச�;�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
4�நாத" ஓ� சமய� எ�ைம (ஞான4�) 7ஷிேகச� ேபா4�ப8 ெசா�னா". 
அ�ேக ேமேல இ�<� த$ணL" விGகி�ற�. கா�%2 ப4தியி� ஒ� ஆ� 
ஓ%கி�ற�. அதிேல ேமடான ப#கமாக2 ேபாக ெசா�கிறா". 

ேபா4� ெபாG� இர$% பி�ெக�, ேபSச�பழ� இைத�தா� வா�கி# 
ெகா$% ேபாேன�. ைப Rட இ�ைல. �$8� :8<� ெகா$% ெச�ேற�. 

உன#4 எத>4டா ைப..,? எ�கிறா" 4�நாத". 



அவ" ெசா�ன இட�தி>4 ெச�ேற�. அ�ேக ஒ� சிறிய ேகாவி� இ�<த�. 
அத>4 :�னா� ஒ� ெப7ய மர� இ�<த�. ஆல மரேமா அ�தி மரேமா 
அத3ைடய விG�கெள�லா� ந�றாக2 பட"<� இ�#கி�ற�. 

ெப7ய மர� அ�. அத3ைடய அ8�^ேர மிகM� ெப7யதாக இ�<த�. 
எQவளM ஆ$%க6 பழைமயான மர� எ�ேற ெத7யவி�ைல. அத>4 
:�னா8தா� அ<த# ேகாவி� இ�<த�. 

அ�ேக ேபா� உ�கா�டா…! எ�றா" 4�நாத". உ�கா"<� தியானமி�<� 
ெகா$8�#கி�ேற�. 

தி.ெர�� த$ணL" வ�கிற�… ேவகமாக… ெவ6ளமாக வ�கி�ற�. எ<த2 
ப#க:� ேபாக :8யவி�ைல. ேகாவிN#4 :�னா� உ�கா"<ததா� எ�ைன 
அ8�� 0வேரா% ெகா$% ேபா� ைவ��வி�ட�. 

ேவ� வழி இ�ைல. 

த$ணL" வர…வர… வர…வர… அைத� ெதா�%� ெதா�% அ2ப8ேய ேகாவி� 
ேமேல ெச��வி�ேட�. ேமேல ஏ�வத>42 ப8;� இ�ைல. த$ணL7� 
அரவைண2பிேலேய ேமேல ேபா�வி�ேட�. 

ேமேல ேபானா� அத>4 ேமN� ஒ�றைர அ8� த$ணL" வ�கி�ற�. 
இQவளM த$ணL" வ�� ெபாG� என#42 பய� வ�கி�ற�. இ<த# க�8ட� 
எ2ப8� தா�4�…? எ�ற ச<ேதக:� வ�கி�ற�. 

பிற4 ஒ� இர$% மணி ேநர�தி>46 4ைற<� அ2ப8ேய ேமேல இ�<� 
“கி"…” எ�� கீேழ தைர ம�ட�தி>42 ேபா�வி�ட�. ேமலி�<� இற�க2 
பாைதயி�ைல… 4தி�ேத�. 

எ�ேகேயா மைழ ெப�தி�#கி�ற�. ஆனா� 7ஷிேகச�தி� “இ<த2 ப#க� 
த$ணL" வர ேவ$8ய அவசியமி�ைல…” 

அ<த2 ெப7ய மர� இ�<த இட�தி� இத>4 :� அ�ேக த$ணL" வ<தேதா 
எ�னேமா ெத7யவி�ைல. ஆனா�, இ� அைன��ேம (த$ணL7�) கைர��2 
பா"�தMட� ெவௗவா� மாதி7 இ�<த�. உ6T#46 ஒ� க�8ட� 
ெத7கி�ற�. 



“ஓ…�… நமசிவாய… 
ஓ…�… நமசிவாய..!” இேத ெசா� ேக�கிற�. 
“ஓ…�…” எ�� அ<த� “ெதானிேய…” ச2த� அழகாக# ேக�கி�ற�. 

“ஓ…� நமசிவாய…” எ�� ெசா�லி� த��வ2ப8� தன#46 எ%#4� ெபாG� 
இவ" இ<த உடைல�தா� ேநசி�தி�#கி�றா" தவிர சிவ� எ�ேக 
இ�#கி�றா"…? எ�� ெத7யவி�ைல. 

இ<த உடN#46ேள அ<த வNைவ2 ெப>றி�#கி�றா". இ<த உண"வினா� 
தன#46ேள அட�கி அ�ேக இ�#கி�றா". ேவ� எ<த2 பல3� 
எ%#கவி�ைல. சிவைன அைடய ேவ$%� எ�ற உண"Mக6 அ�ேக 
இ�#கி�ற�. 

இ<த மாதி7 அ�ேக கா�%கி�றா" 4�நாத". “அவைன# கைல��விடாேத..,” 
தி.ெர�� :ழி��2 பா"�தா� நL எ7<� ேபாவா� எ�றா". 

ெசா�னMட� என#42 பய� வ<�வி�ட�. 

:தலி� அ�ேக த$ணL7� ெவ6ள�திலி�<� எ2ப8ேயா த2பி வ<தா� 
இ�ேக இ2ப8 ெசா�கிறா" 4�நாத". பி� “அைத2 பா"#க ேவ$%�…” எ�ற 
உண"ைவ;� ஊ�%கி�றா". 

ஏென�றா�… அவ"க6 க%ைமயான ச#திைய எ%�தவ"க6. நL எைதயாவ� 
ெச�� கைல��வி�% 4�#ேக ேபானா� “:ழி��2 பா"�தாேல எ7<� 
ேபாவா�..” எ�றா" 4�நாத". 

அ<த உண"ைவ� தன#46 வNேவ>றி# ெகா$டதா� பா"�தாேல அ<த 
மாதி7 ஆகிவி%� எ�றா" 4�நாத". 

அவ" உட� நலி<� ேபாயி�#கி�ற�. ஆனா�… 
1.இ<த உயி" அ<த உண"Mட� ேச"�� மிகM� ஒளியாக இ�#கி�ற� 
2.உ6T#46 இ�<� “ஒளி…” அ2ப8ேய வ L0கி�ற�… தLப�… விள#4 ஒ��ேம 
இ�ைல. 
2.ஆனா� அ<த# க� இைடெவளிகளிலி�<� அQவளM ெவளிச� “பள L"…""” 
எ�� அ8#கி�ற�. 



அQவளM ஒளிகைள அவ" எ%�தி�#கி�றா", ஆனா�, இ<த உடN#46 தா� 
அக2ப�%6ளா"… ேபா4� இட� ெத7யவி�ைல. 

அ2Zற�தா� 4�நாத" அ<த உண"Mகைள� ^$ட ெச�� அவைர எ$ணி 
ெம� உண"ைவ2 பா�0வத>காக… 
1.அ<த ச2த7ஷி ம$டல�களி� உண"வி� வN# ெகா%�� 
2.அதி� ேபா� இ<த ஆ�மா இைணய ேவ$%� எ�� ெசா�லி 
3இ<த ஆ�மா அ<த ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� எ$ண ெசா�னா" 
4�நாத". 

என#46 (ஞான4�) இ�<த இ<த2 பாவ நிைலெய�லா� ேபா#4வத>4… 
“அவ" எ%�த இ<த உண"வி� ச#தி எ� மீ� ப%� ெபாG�தா�… தLைமகைள 
மா>�� ச#திக6 என#46 வ<த�….” 

4�நாத" ஒ� ப#க� ச#தி ெகா%�தாN� இ�ைல எ�றாN� இ� அ<த 
இட�தி� அவைர எ$ணி இைத ெச�ய ெசா�கி�றா". 

எத� qபமாக…? 

இ�ேக அ<த ச#திைய அவ" ெப>� எ�தைனேயா ஆ$%க6 
ஆகியி�#கி�ற�. அ� “ஆயிர� ஆ$%கT#4 ேம�…” எ�� ெசா�கி�றா" 
4�நாத". 

1.இ2ப8 இ<த உடN#46ேளேய நிைல அட�கி 
2.சிவ த��வ2ப8 “சிவைன அைடய ேவ$%�…” எ�ற நிைலயி� இQவா� 
இ�#கி�றா". 

அ�ேக உ6ேள (த$ணL") கம$டல� இ�#கி�ற�, அ2Zற� கவ�ைட 
இ�#கி�ற�. இ� இர$% தா� அ�ேக அவ" ைவ�தி�#கி�றா". 

:�:8Zர�தி� 40 வ�ட� அ�ன ஆகார� இ�லாம� ஒேர இட�தி� 
அம"<� இ�<தா" அ�லவா. அேத மாதி7 அ<த உண"Mக6 ெகா$% இ�ேக 
இவ" (7ஷிேகச�) இ�#கி�றா". 

அவ" உட� ெப��தி�<த�. ஆனா� இ�ேக இவ" உட� சி��தி�<த�. 



1.அவ" “எைத2 ெபற ேவ$%�…” எ�� எ$ணினாேரா அ�ேக ெபற ேவ$%� 
எ�� 
2.4�வி3ைடய அ�6 அ<த2 பாைதைய அவ" அைடய ேவ$%�, 
3.“எ��� ஒளியி� சSர� அவ" ெபற ேவ$%�” எ�� நா� இ�ேக 
தியானி#கி�ேற�. 

அ<த உண"வைலகைள2 பர2பியMட� R�ைட வி�% அ<த ஆ�மா 
ெவளியி� வ�கி�ற�. வ<� என#4 ேநராக தைல#4 ேமேல ேபாகி�ற�. 

எைத எ$ணிேனாேமா அத� வழியி� அ�ேக ேபா4� ெபாG�தா� அ<த 
உண"வைலக6 “எ� மீ� ப%கி�ற�”. 

அ2ெபாG� எ� வா&#ைகயி� இத>4 :� வ<த சாப அைலக6 
எ�தைனேயா கா$பி#கி�றா" 4�நாத". 
1.இ<த ஒளிக6 அைலக6 ப�டMட� இெத�ல� உன#4 இ2ேபா� 
கைரகி�ற� 
2.அ<த உண"Mகைள உ�னா� ேபா#க :8கி�ற� எ�றா" 4�நாத". 

நா� 4�வாக இ�#கி�ேற�. இ�<தாN� அைத எ%�தா�தா� உன#4 இ� 
இ�ேக ேபாகி�ற�. 

ஆனா� இைதெய�லா� அவ"க6 ெவ�N� “அ#கினியாக” மா>றியவ"க6. 
ஆனா� ேபா4� பாைத இ�ைல. 

அைத எ%#4� ெபாG� அ<த உண"வைலக6 இ� “உன#4� ப�4 உ$%” 
எ�� ெசா�லிவி�% அைத# கா�%வத>4� தா� இ�ேக ேபாக ெசா�ேன�…! 
எ�றா" 4�நாத". 

ஒளி ெபற ேவ$%� எ�ற உண"ைவ எ$O� ெபாG� அைத� தியானி#4� 
ெபாG� உண"வி� ஒளிக6 அ�ேக ெத7;�. அ�ேக வி$O#42 ேபானா� 
அ� கிைட#4�. 

1.அ�ேக அவ" ஒளியி� த�ைம ெப�வ� ேபா�� எ�ேலா�#4� அ� ெபற 
ேவ$%� எ�ற இ<த உண"ைவ ஊ�% 
2.எ�ேலா�#4� அைத# கா�%. அத� வழி 5தாைதய"களி� உடைல வி�%2 
பி7<த ஆ�மா#கைள “வி$ ெசN��” எ�றா" 4�நாத". 



இQவா� 1000 வ�ட� தவமி�<தவைர வி$O#4 ெசN�திய பி�Zதா� 
இ�ேக 5தாைதய"கைள.., “வி$ ெசN��� நிைலையேய” 4�நாத" ெகா$% 
வ�கி�றா". 

அத>4 :�னா� 5தாைதய"கைள வி$ ெசN��வ� ப>றி ஒ��� 
ெத7யா�…! 

ஏதாவ� ஒ� பாைத ேவ$%ம�லவா. 

4�நாத�ைடய பாைதயிேல ெச�றாN� 
1.க%� தவமி�<த உண"வி� த�ைம “இைத வழியாக ைவ��” 
2.ம>றவைர வி$ ெசN��� உண"M#4 வர ேவ$%�. 



 



 

“உயிரா�மா@�! உண@ ெகா��� வள?�தவ?க.…” ��வ 
ந�ச�திரமாக@� ச:த$ஷி ம�டலமாக@� வா+கிறா?க. 
  

எச#தி;� ெசய�பட ஜLவ� �82Z கா<த ஒளி அைல ேவ$%�. இச#தி 
நிைல… ஜLவ� தரவ�ல “நL7லி�<�” கிைட#கி�ற�. 

நL" எ2ப8# கிைட�த�…? 



இய<திர�கைள ெசயலா#க அQவிய<திர�கT#4 ஆகார திரவ�கைள 
ெசN�தி (FUELS) இய#கினாN� 
1.அத>4 ஜLவ நLைர ெசN�தி 0ழல வி�% (COOLING) கா<த மி� அைலயி� 
ஒளிைய 0ழல வி�%� தா� 
2.அ<த ஒளி2 ெபாறியினா� இய<திர�கைள இய#4கி�றா� மனித�. 

“கா<த மி� ஒளி” பிற#4� ெபாGேத ஜLவ� தா� ெசய�ப%கி�ற�. 
(:#கியமான�) மி�சார�ைத எ%#கM�… நL7லி�<� கா<த மி� அைலைய2 
பி7���தா� மி� அைலயாக மனித� கா$கி�றா�. 

இதி� உ6ள உ$ைமைய உண"��வத� நிைல எ�ன…? 

b7யனிலி�<� ஒளி அைலக6 வ�கி�ற�. உலக� 0ழ�� ஈ"�� ெவளி# 
க#4� நிைலயினா� ஒளி;�… இய>ைக;�… ஜLவ நL�� ெப�கி�ேறா�..! எ�ற 
உ$ைமைய உண"<� வாG� மனித� இதிN6ள க��தி� ஏ>�# 
ெகா6ள#R8ய “உ$ைம இரகசிய�ைத” அறியவி�ைல. 

b7யனிலி�<� ெவளி2ப%� அமில# 4ண ச#தி ேநராக ந� Yமியி� ம�%மா 
வ<� பட"கிற�…? அ2ப82 பட�� ஒளி ச#தியான� Yமியி� ேம� ெச�ல 
ெச�ல எ<த நிைலயி� உ6ள�…? 

இ<த2 Yமி#4 சீரான ஒளி அைல ெபற#R8ய த�ைம#4 ந� Yமி#4 மனித 
ஆ�மா#க6 க��ேதா�றி வள"சி நிைல ெபற உதவிய 
1.வியாழனி� ச#தி அைலயி� உதவி இ�லாவி�டா� 
2.இ�ைறய Yமியி� ஜLவ� �82பான நL7� அமில� த�ைமேய இ�ைல. 

ஒலி;� ஒளி;� கல<� ஆவியாகி… நLராகி.. நிலமாகி.. ஜLவ ச#திைய2 
ெப>�6ள ந� Yமியி� ஜLவ 4ண நிைல ெபற2 பல பல ம$டல�களி� 
அமில ச#தி;� �ைண Z7கி�ற�. 

இpஜLவ3#4 ஒளி அைலகைள ஈ"#4� த�ைம;� ேவ$%�. கா<த மி� 
அைல (ELECTRO MAGNETIC WAVES) எ�� பல நா�களாக உண"�தி வ�கி�ேற�. 
இ#கா<த மி� அைல#4� �82Z எ�கி�<� வ<த�…? 

கா<த மி� அைல எ2ப8 ஏ>ப�ட�…? 



ஒ� அமில 4ண� பட"<த த�ைமயி� ம>ெறா� அமில 4ண� அதிேல 
ேமா�� ெபாG� ஏ>ப%� “ஒலியி� அதி"M ஈ"2பினா�…” 
1.இ#கா>� ம$டல�தி� பட"<�6ள b7யனி� 4ண அமில ச#தி 
ேமா�$டMட� 
2.இG#4� ஈ"2Z நிைல ெகா$% ஜLவ �82பான ஆவி நL" 0ர<� 
3.இQவிGைவயி� ஒளி ஏ>ப�ட பிற4 �82Z நிைல ெகா6கி�ற�. 

இ��82பி� ஈ"2Z கன� ெகா$% Yமியி� ஈ"2பி� கா>� ம$டல :<ைதய 
பாட�தி� உண"�தியைத2 ேபா� 
1.இ<த2 Yமியி� 0ழ>சி ஓ�ட�தி� வ8க�8 ஈ"#4� நிைல எ�� உண"�திய 
நிைலயி� ேமா�$% 
2.இpஜLவ ஒளிைய2 Yமி ெப>� 
3.Yமியி� ஈ"2பி� உறி/சி ெவளி2ப%��� ஒளி அைலைய� தா� 
4.b7யனி� ஒளி பி�பமாக நா� கா$கி�ேறா�. 

பனிெர$% மணி உசி ெவயிலி�… ந� Yமி எ<த இட�தி� b7யனி� ஒளி 
அைலைய எ<த 8கி7# ேகாண�தி� ெப�கி�றேதா… அத� ேந" ேகா�8� 
Yமி#4� b7ய3#4� இைட2ப�ட ^ர விகித�தி� “இேத அளM உEண 
அைல;� ெவளிச:� இ�#கா�…!” 

வி/ஞானிகT� இைத# க$% ஆராய�%�…! 

Yமியி� நிைல#4�… Yமி#4 ேம� ெச�ல ெச�ல 4ளி"<த நிைல தா� 
அதிகமாக# R8யி�#4�. Yமியி� 0ழ>சி ஓ�ட�தி� த�ைன� தாேன Yமி 
0ழ�ேறா%� ச#தி ஈ"2பினா� Yமிேய தா� b7யனி� ஒளி அைலைய# 
கிரகி�� ஒளி ெப>� ஓ%கி�ற�. 

வி/ஞான�தி� திரவ�கைள ெசN�தி வாகன�கைள எ2ப8 
ஓ�%கி�றா"கேளா அைத2 ேபா� தா� ந� Yமி;� த�ைன� தாேன அமில 
4ண�தி� உணைவ எ%�� b7யனி� ச#தி ஒளிைய e$ணிய கா<த 
அைலயாக ஈ"�� வள"�� ஓ8# ெகா$%6ள�. 

ம>ற ஒQெவா� ம$டல:� இத� இய>ைக# கதியி� தா� ெசய� 
ெகா6Tகிறேதய�றி 
1.அதனத� ஈ"2Z இ�லா வி�டா� ஜLவ� இ�ைல…! 
2.b7யனாக இ�<தாN� ச7.. b7ய3#ேக ச#தி த<த வியாழனாக இ�<தாN� 



ச7… 
3.b7யைன2 ேபா�� b7யைன# கா�8N� வள"<த எ#ேகாளமாக 
இ�<தாN� ச7… 
அதனத� ஈ"2பி� வள"சி ெகா$% வா&வ� தா� ஒQெவா� நிைல;�. 

இ<த உ$ைமயி� நிைலைய மனித� உண"<திட� ேவ$%�. 

அறிவா>றலி� ெசய� ெகா6T� மனித� த� ஞான�தி� ஈ"2ைப… ஜLவ� 
�82Z ெகா$ட உயிரா�மாவி� ஈ"2Z#4… த� உயிரா�மாவி>4 ேவ$8ய 
ந�ல ச#தியாக… எQவமில 4ண� உ6ள�ேவா… அத� ஜLவ அைலைய 
e$ணிய கா<த ஈ"2ைப… தா� எ%#4� 0வாச�தினா� எ%�� ெசயலா#கிட 
:8;�. 

உடN#4 உணM ெகா%�� வள"�தாN� உட� அழிய#R8ய�. ஆனா� 
உயிரா�மாவி>4 உக<த மி� கா<த ஒளிைய நா� ெப>றா� எ��ேம 
அழியாத நிைலக6 ெகா$% வி$ணிேல ஏகா<தமாக வாழலா�. 

அ2ப8 வா&பவ"க6 தா� ச2த7ஷி ம$டல:�… ��வ ந�ச�திர:�…! 



 

உயிைர ஈசனாக மதி�� வா+,தா� தா� பிறவி இ�லா நிைல அைடய 
8*9� 
  

ைககளி� அG#42 ப�டா� எ2ப8� �ைட#கி�ேறாேமா இைத2 ேபா� 
வா&#ைகயி� பிற�ைடய கEட�கைள;� ேகாப�கைள;� 



4ேராத�கைள;� பா"#க ேந"<தா� ந� ஆ�மாவி� ப%� அ<த 
அG#4கைள� ^�ைம2ப%�தி# ெகா$ேட வரேவ$%�. 

சிவ� ஆலய�தி� “ந<தL�வர�… சிவ3#4# கண#42பி6ைள…” எ�� 
கா�%கி�றா"க6. 
1.நா� 0வாசி#4� 4ண�க6 எைவ அதிகேமா அ<த# கண#கி� பிரகார� தா� 
அ%�த உடைல2 ெப�கி�ேறா�. 
2.��வ ந�ச�திர�தி� உண"ைவ அதிகமாக ேச"�தா� உயி�ட� ஒ�றி 
ஒளியி� உடலாக2 ெப�கி�ேறா�. 
3.இ� மனிதனி� கைடசி நிைல. 

ஆகேவ அக$ட அ$ட�ைத;� அறி<�ண�� அ�6 ச#தி ெப>ற� தா�… 
“நா� இ�� இ�#4� இ<த மனித உட�…” எ�பைத மற<திடலாகா�. 

எ�தைனேயா ேகா8 உட�கைள# கட<� மனிதனாக2 பிற<த நிைலயி� 
கா"�திேகயா எ�ற ஆறாவ� அறிைவ2 ெப>றி�#கி�ேறா�. 

b7ய� இ<த2 பிரப/ச�ைத எ2ப8 ஒளி 0டராக ஆ#4கி�றேதா இைத2 
ேபா� நா:� 
1.இ<த உடலான பிரப/ச�திலி�<� ந�ைம தLைமகைள அறி<� 
3.தLைமகைள அக>றி உண"ைவ ஒளியாக மா>றி%� த4தி ெப>றவ"க6. 

ந� உடN#46ேள… இ� ஒ� உலக� தா�. நம#46 ேச�� ெவ�2Z வி�2Z 
இ�தைகய உண"Mகைள இ<த உடலான உலகி� இ�ைள நL#கி அ�ைள2 
ெப�#கி ஒளி எ�ற உண"ைவ நா� ெப�வேத நம� 4�நாத" கா�8ய அ�6 
வழி. 

யா� ெசா�N� இ<த� தியான�தி� 5ல� 
1.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள இர�த�தி� கல#க ெச�� இர�த�தி� 
உ6ள ஆ�மா#கைள 0�த2ப%��வ�� 
2.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள உடலி� உ�2Zகளி� படர ெச�� 
அதிN6ள ஆ�மா#கைள 0�த2ப%��வ�� தா� ஆ�ம 0�தி எ�ப�. 

ந� உட� உ�2Zகைள உ�வா#கிய அO#களி� ப�ட மா0கைள� 
^�ைம2ப%�தி%� நிைலயாக 
1.��வ ந�ச�திர�தி� ச#திைய எ%��# க$ணி� க�மணிகளி� உ6ள 



விஷ�த�ைமகைள� �ைட#க ேவ$%� 
2.��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mகைள எ%�� நா� பா"�தைத உடN#ெக�லா� 
எ%��2 பா�0� க$ணி� நர�Z ம$டல�களிN� அைத உ�வா#கிய 
அO#களிN� பா�சி அதிேல ேதா�<த விஷ� த�ைமகைள� �ைட#க 
ேவ$%�. 
3.அைத2 ேபா�ேற நர�Z ம$டல� எN�Z ம$டல� தைச ம$டல� ேதா� 
ம$டல� எN�Z#46 இ�#4� ஊ�… அ<த ஊைன உ�வா#கி# 
ெகா$8�#4� அO#களிN� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள எ%�� 
எ%�� உ6ேள ெசN�தி# ெகா$ேட வர ேவ$%�. 

இQவா� ந� ஆ�மாைவ� ^�ைம ெச�� ெகா$ேட வ<தா� இ<த 
உடN#42 பி� எ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"ைவ இ<த மனித 
வா&#ைகயி� அதிகமாக ேச"#கி�ேறாேமா பிறவி இ�லாத நிைலைய நா� 
அைடகி�ேறா�. 

இ2ெபாG� உ6ள நிைலகளி� சிறி� ேநர� ந�ைம ெச�தாN�… சிறி� ேநர� 
நா� தியான� ெச�தாN�… அத>க%�� வ�� கவைலக6 ச�கட�க6 
ெவ�2Zக6 ச/சல�க6 ேகாப�க6 இைத2 ேபா�ற உண"Mக6 
அதிக7#க2ப%� ெபாG� “தியான�தி� பலைன# Rட அ� மா>றிவி%�…” 
1.காரண� அ� அதிக7�� வி�டா� விஷ�தி� இய#கேம அதிக7�� 
வி%கி�ற�. 
2.இைத2 ேபா�ற நிைலகளிலி�<� வி%பட “வா&#ைகேய தியான�…” எ�ற 
நிைல#4 வளர ேவ$%�. 

ஆகேவ எ2ெபாGெத�லா� தLைமைய2 பா"#கி�ேறாேமா அ2ேபாெத�லா� 
அ<த� தLைமக6 நம#46 வளராதப8 த%�� ந� ஆ�மாைவ� 
^�ைமயா#4� ஒ� பழ#க� வர ேவ$%�. 

மனிதனான நிைலயி� 
1.உயிைர ஈசனாக மதி�� எவ" எவ" அ<த உண"Mகைள வள"#கி�றனேரா 
2.அவ"கT#ெக�லா� பிறவி இ�ைல எ�ப�தா� நம� 4�நாத" கா�8ய 
அ�6 வழி. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
நம#46 இத>4 :� அறியா� ேச"<த எ�தைனேயா உண"Mகளா� ேக�ச" 
8.பி… ஆ��மா ேபா�ற ேநா�க6 வ�கி�ற�. 



1.அ<த உண"M#ெகா2ப அO#க6 ^$%கி�ற�… அ<த உண"வி� 
த�ைமைய eக"கி�ேறா�. 
2.அதனா� ந�ைம அறியாமேல உடலி� ேவதைன2ப%கி�ேறா�. ேவதைன 
எ�ற உண"சிகைள உ<�கி�ற�. 

ேவதைன2ப%� அO#க6 ந� உடலி� ேச"<தா� அ<த உண"சிக6 
உ<த2ப%� ெபாG� ந� இர�த�தி� வழி சி� 5ைள#4 எ�%கி�ற�. 
அO#கT#46 ேவதைன எ�ற உண"M வ�கி�ற�. 

1.ந� உயி" உடேன க$ கா� 5#4 இைவகT#4 ஆைணயி%கி�ற� 
2.அ<த உண"வி� நிைனவா>ற� “வலி#4� இட�ைத# கா�%கி�ற�”. 

அ<த உண"வி� த�ைமைய eகர2ப%� ெபாG� அ<த வலி இ�#4� 
இட�களி� எ<த விஷ� த�ைமைய அ<த அO#க6 ெப>றேதா அத>4 
ேநர8யாகேவ உணைவ ெசN�த ெச�கி�ற�. 

நம#46 தLைமைய விைளவி#4� அ�ல� ந� உடN#46 ேவதைனைய 
உ�வா#4� ந� உடைல சிைதய ெச�;� அO#க6 உ�வாகியி�<தா� 
அ�தைகய சிைதவி� ேநர�தி� நம#46 ேவதைனயி� உண"சிகைள� 
^$%கி�ற�, 

இ<த உண"வி� த�ைம உயி�#4 எ�%கி�ற�. ஆனா� எ�%� ெபாG� 
ேவதைன உண"ைவ eக"<தா� அ<த ேவதைனயான அO#கைள� தா� 
ெப�#க உதMகி�ற�. 

அைத மா>ற ேவ$%மா ேவ$டாமா..,? ஆகேவ… நா� எைத2 ெப�#க 
ேவ$%�…? 

��வ மக7ஷிகளி� அ�6 ச#திைய நா�க6 ெபற ேவ$%� எ�க6 உட� 
:Gவ�� படர ேவ$%� எ�க6 உடலிN6ள ஜLவா�மா ஜLவ அO#க6 ெபற 
ேவ$%� எ�� எ$Oத� ேவ$%�. 

இராமாயண�தி� ெதளிவாக# கா�%கி�றா"க6. 
1.இராம� எ2ெபாG� க�யாணராமனாகி�றா�…? 
2.(சீதா எ�ற) மகி&சியான உண"ைவ ேச"#4� ெபாG�தா� க�யாணராம� 
ஆகி�றா�. 



எ�ேலா�ைடய எ$ண�கைள ஒ�றாக இைண�� எ�ேலா�� நல� ெபற 
ேவ$%� எ�ற உண"ைவ ஒ�றா#கி2 பா��க6. மகி&<� வாG� ச#தி 
அைனவ�� ெப>� நல:� வள:� ெபற ேவ$%� எ�� எ$ணி2 
பா��க6. 
1.உ�கT#46 “ஆன<த# க$ணL"” வ��. 
2.அ�Zட� அரவைண#4� அOவி� த�ைம உ�வா4�. 
3.இைத2 ேபா�ற உண"Mகைள� தா� ஜLவ அOவாக ந� உடலாக மா>ற 
ேவ$%� எ�� ஞானிக6 கா�8னா"க6. 

ஏென�றா� ந� உயி" “ஓ…�” எ�� ஜLவ அOவாக ந� உடலாக 
மா>�கி�ற�. நா� எ$O� உண"ேவ ஓ� எ�� ஜLவ அOவாக 
மா�கி�ற�. ஆகேவ நா� எைத எ$ண ேவ$%� எ�பைத� ெதளிவாக� 
ெத7<� ெகா6வ� ந�ல�. 

இைத�தா� அ�� ஞானிக6 ெச�தா"க6. 
1.ெவ�மேன “ஓ…� ஓ…�” எ�� ெசா�னா� அ"�தம>ற� 
2.நா� “ஓ�.., ஓ�.. ஓ�…” எ�� ெசா�வதி� ெபா�6 இ�ைல. 

ஆகேவ.. உ�க6 உடலி� ேவதைன எ�ற உண"Mக6 வ<தா� இ2ெபாG� 
யா� Rறிய தியான :ைற2ப8 அ�6 மக7ஷிகளி� அ�6 உண"Mகைள 
eக"<தா� அ<த உண"வி� த�ைம நம#46 அOவாகி�ற�. 

அ<த உண"வி� வNைவ நம#46 உ�வா#4� அO#க6 உ�வாகி�ற�. 
இத� வழி ெகா$% மக7ஷிகளி� ஆ>ற� நா�க6 ெபற ேவ$%� எ�� 
அ<த உண"ைவ வள"�� உ�க6 உடN#46 இ�#4� அO#கT#4 
ெசN���க6. 

இ<த உண"ைவ ெசN�த2ப%� ெபாG� “ந�:ைடய நிைனவா>ற�” அ�ேக 
ெப�4கி�ற�. அQவா� ெப�4� நிைலக6 ெகா$% இ<த உடைல வி�% 
ெச�றா� நா� அ�ேக மக7ஷிக6 அ�6 வ�ட�தி>4 ெச�கி�ேறா�. 
1.ச2த7ஷி ம$டல� அைடகி�ேறா�… 
2.மனிதனி� கைடசி எ�ைல அ�ேவ. 



 



 

பிறவி இ�லா நிைல அைடய இ� தா� =��கமான வழி…! 
  

உடைல வி�%2 பி7<� ெச�ற ஆ�மா#கைள ச2த7ஷி ம$டல��ட� நா� 
இைணய ெச�� உட� ெப�� உண"Mகைள# கைர��… அழியா ஒளி சSர� 
ெபற ெச�ய ேவ$%�. 



ஏென�றா� விஷ�ைத எ�லா� :றி�த� ��வ ந�ச�திர�. அத� ஈ"2Z 
வ�ட�தி� உ6ள� ச2த7ஷி ம$டல�… ஆறாவ� அறிைவ ஏழாவ� ஒளியாக 
மா>றியவ"க6… ச2த7ஷிக6. 

அ<த ச2த7ஷி ம$டல ஒளி அைலகT#46 ெச�றா� 
1.மீ$%� இ�ெனா� உட� ெப�� விஷ�தி� த�ைமகைள2 பி7�� 
வி%கி�ற� 
2.உயி" அத3ைடய கா<த அைலகTட� இய#க2ப%கி�ற� 
3.அதிேல விைள;� உண"Mகைள எ%�� ஒளியாக மா>�கி�ற�. 

மனித� ஒ�வ� தா� இைத ெசய�ப%�த :8;�…! 

இைத எ�லா� எத>காக ெசா�கிேறா� எ�றா�… ேகா8 ெச�வ�கைள 
இ�� ேத8 ைவ�தி�2பி3� இ<த உட� நம#4 ெசா<தம�ல. ெச�வ:� 
நம#4 ெசா<தம�ல. “நம� உயிேர அழியாத ெச�வ� ஆகி�ற�…” 

மனித� தLயிேல 4தி�தா� இ<த உயி" ேவ4வ� இ�ைல. உண"Mக6 
மா�கி�ற� உண"M#4�த#க அ%�த உடைல உ�வா#கி வி%கி�ற�… இ� 
சாக#கைல. 

ஆனா� இ<த உயி" எ2ெபாG�ேம எதிNேம ேவ4வதி�ைல. ேவகா நிைலைய 
நா� ெபற ேவ$%�. 

பிரப/ச� ஒ� கால� அழி;�… ந�:ைடய பிரப/ச� அழி;� த�ணேம 
வ<�வி�ட�. கதி7ய#க2 ெபாறிக6 எ�லா# ேகா6களிN� பரவி வி�ட�. 

Yமியி� நிலந%#க�க6 எ2ப8 வ�கி�றேதா பாைறக6 உ�கி எ2ப82 
பிள#கி�றேதா அைத2 ேபா� ம>ற ேகா6களிN� இ<த நிைல ஆகிவி�ட�. 

வி/ஞான அறிவா� உ�வா#க2ப�ட கதி7ய#க�க6 ேகாளி� ந% ைமய�தி� 
அைட<� ெகாதிகலனாக மாறி# ெகா$8�#கிற�. எ<த# ேகா6 எ2ெபாG� 
சிைத;�…! எ�� ெசா�ல :8யா�. 
1.இர$% ேகா6க6 சிைத<தாேல ேபா��… ந� பிரப/ச�தி� இய#கேம 
மாறிவி%�. 
2.ந� Yமி சிைதய ேவ$8யேத இ�ைல. ஆனா� அத>4� த#க இய#க�க6 



மாறிவி%�. 
3.இைத2 ேபா�ற கால�க6 ெந��கி# ெகா$8�#கி�ற�. 

அ�� பல ல�ச� ஆ$%கT#4 :� ெத�னா�%ைடய சிவேன ேபா>றி… 
எ<நா�டவ�#4� இைறவா ேபா>றி எ�� நா� ெசா�N� அக�திய� நLள 
வ8வமாக ெச�ற Yமிைய அ� சாயாதப8 சம2ப%�தி� தி�2பினா�… அைத 
சீரா#கினா�. 

இ�ேறா மனித3ைடய வி/ஞான அறிவா� Yமி உ�4� த�ைம 
வ<�வி�ட�… பிரப/ச:� உ�4� த�ைம வ<�வி�ட�… ேகா6கT� 
உ�4� த�ைம வ<� வி�ட�. 

அக�திய� ��வனாகி… ��வ ந�ச�திரமாக ஆன அ<த ச#திைய நா� ெபற 
ேவ$%�. ெப$க6 க"2ப� எ�� ெத7<தாேல அ<த2 ப�� மாத�திN� 
��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி க�வி� இ�#க#R8ய 
4ழ<ைதகT#4# கிைட#க ேவ$%� எ�� ஒQெவா� 4%�ப�திN� 
அவசிய� தியானி#க ேவ$%�. 

அக$ட அ$ட�தி� வ�� விஷ� த�ைமகைள;� அக�திய� ஒளியாக 
மா>றிய� ேபா�� 
1.க�வி� வள�� இ<த# 4ழ<ைத ஒளியாக மா>�� அ<த ச#தி ெபற 
ேவ$%� எ��� 
2.உலக இ�ைள அக>�� அ<த அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ��� 
4%�ப�தி� உ6ேளா" இைத ெசய�ப%���க6. 

அதிகாைல ஒ� ப�� நிமிடமாவ� இைத எ%�� ெசய�ப%���க6. 
அக�தியனி� உண"Mக6 அ�ேக விைள;�. 4%�ப�தி� உ6ள சாப 
அைலக6 தLய அைலக6 பாவ அைலக6 அைன��� நL�4� ஒ� ெதளிவான 
நிைலைய உ�வா#க :8;�. 
1.ஆயிர#கண#கான அக�திய"கைள நா� உ�வா#4த� ேவ$%�. 
2.இ2ப8 ெச�தா� தா� வி/ஞான அழிவி� இ�<� நா� மீள :8;�. 

ஏென�றா� வி/ஞானிக6 கடலி� உ6ள மணலி� இ�<� ;ேரனிய�ைத2 
பி7�� எ%�� ெசய>ைகயி� கதி7ய#க2 ேபாறிகைள உ$டா#கி இ<த 
Yமியி� அதிகமாக2 பரவ ெச��வி�டன". 



இய>ைகயாக 27 ந�ச�திர�களிலி�<� வர#R8ய �க6க6 Yமி#46 பரவி# 
கா>� ம$டல�தி� ேமாதிய பி� ^சிகளாக மா��ேபா�… வி/ஞான�தி� 
உ�வா#க2ப�ட கதி7ய#க2 ெபாறிகளி� அ� ேமாதிய பி� எதி"நிைலயாக 
மாறி# க%� bறாவளியாக உ�வாகி… எ�லாவ>ைற;� நாச� அைடய 
ெச�� ெகா$8�#கி�ற�. 

1.வி/ஞான�தி� எQவளM வள"சியாகி இ�<தாN� இைத தவி"#க 
:8யாத… த%#க :8யாத நிைலக6 ஆகி# ெகா$% இ�#கி�ற�. 
2.அெம7#காவி� இ�தைகய நிைலக6 அதிகமாக2 பரவி# ெகா$8�2பைத# 
காணலா�. 

இெத�லா� வி/ஞான அறிவி>4 அ2பா>ப�ட நிைல. இ�<தாN� நட<த பி� 
எ�ன… ஏ�…? எ�� க$%பி8#கலா�. ஆனா� ெம�ஞானிக6 இைதெய�லா� 
அ�ேற ெசா�லி உ6ளா"க6. 

ஆக… இ<த மனித வா&#ைகயி� நா� 4�கிய கால� தா� வா&கி�ேறா�. 
அத>46 நா� எைத ெசய�ப%�த ேவ$%�…? எ�பைத உண"<� 
1.��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mகைள2 ெப�#க# க>�# ெகா6T�க6. 
2.அதனி� வN R8னா� நா� ேமேல ெசா�ன தLைமயிலி�<� வி%பட 
:8;�. 

எ�ேலா�� அ<த அ�6 ெபற ேவ$%� எ�ற உண"ைவ# R�%�க6. 
உ�கT#46 ஒ>�ைம ஏ>ப%�. எைத ெசா�னாN� ெச�தாN� இ<த 
உடN#46 ஒ>�ைம ேவ$%�. ஏென�றா� மகாபாரத2 ேபா" எ�லா 
உட�களிN� நட<� ெகா$8�#கி�ற�. 

வா&#ைகயி� அ�ைள2 ெப��க6… இ�ைள அக>��க6… ெம�2 
ெபா�ைள# காO�க6. 

கா>றிேல இ�#கிற�… எ<த அளM#4 அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� 
உண"Mகைள எ%��2 ெப�#4கி�றL"கேளா அத� வலிைம R%�. 

“பிறவி இ�லா நிைல அைடய இ� தா� 0�#கமான வழி…! 



 

மனித: பிறவியி� நா� ெசCய ேவ�*ய சாதைன 
  

ந� Yமியி� பல கால�களாகM� இ�ைறய கால�களிN� பல" பல உ$ைம 
ஆரா�சி நிைலயி� பல சாதைனகைள ெவளி2ப%�தி# ெகா$ட தா� 
வ<�6ளா"க6… அேத வழி� ெதாட7N� வா&கி�றன". 



ஆனா�.. 
1.மனித� பல Zதிய Zதிய e$ணைல ஈ"2பா� பல ெசய�கைள 
ெச�கி�றா� எ�றாN� 
2.அ<த மனித� த� ஆ�ம உயிரOவி>4.. அ<த ஒளியி� பா� 
ெச�வத>4க<த வழி ஆ>ற� ெபறவி�ைல. 

பல ேமைதக6 உ$%…! ஆனாN� அ<த ேமைதகளினா� எத� அ82பைட 
ஆரா�சி ஈ"2பி� த� எ$ண ஞான�ைத ெசN�தி வழி ெப�கி�றனேரா… 
அத� ெதாட" ஞான� ஒ�றி� பா� ம�%� அவ"களி� ஈ"2பி� 0வாச� 
உ6ளதனா�… அத� 0ழ>சி வ�ட�தி� ம�%� தா� உ6ளன". 

ஆக… உடைல வி�% ஜLவ� பி7<த பிற4� அேத எ$ண ெசயN#காக2 
பிறிெதா� ஜLவ ஆ�மாMட� ெதாட"சி2ப%�தி# ெகா$%� அ�ல� மீ$%� 
ஒ� ெஜ�ம�தி>4 வ�கிறா"கேளய�றி த� ஆ�ம ஜLவ உயிரOவி� 
வள"சியி� ஒளி அைல;ட� கல#கவி%� நிைல எ��வதி�ைலய2பா. 

இ�ேக ேபாதி#க2ப%� நிைலக6 ெகா$%… 
1.ஒQெவா�வ�� எ$ண�தா� எ%#4� 0வாச�தி� e$ணிய ஈ"2பைலயி� 
நிைனைவ ெசN�தி 
2.ச#தி ெகா$ட மகா�களி� ஒளி;ட� ந� எ$ண e$ணிய அைல பதி;� 
ெபாG� 
3.அத� ெதாட7லி�<� அவ"களி� ஒளி அைலைய ந� உயிரா�மா 
ஈ"#க#R8ய வழி� ெதாட" ெப>� 
4.இ<த உடலி� உ6ள பல ேகா8 உயிரO#கT� அ�மகா�களி� ெதாட" 
அைல;ட� கல#4� வழி நிைல ெப>றா� 
5.இ�� இ2பிரப/ச ஆதி ச#தியி� வள"சியி� வள"<�6ள பல ேகா8# 
ேகாள�களி� வள"சி ஏ>ப%�திய 
6.ச2த7ஷிகளி� ஒளி வ�ட� ேபா� ந� நிைல;� நிைல�� நி>4� 

எ%#4� எ$ண�ைத# ெகா$% தா� ஒQெவா� வள"சி;ேம. மனித3#4 
ம�%ம�ல.. ம>ற எ�லா நிைலகT#4ேம…! 

1.மனித3#4 எ2ப8� த� எ$ண�தி� 0வாச ஈ"2ைப இ<த உட� பி�ப� 
பலவாக உ6ள நர�Zகளி� ஈ"�� 
2.இ<த உட� :Gைம#4ேம எ$ண�தி� ச#தி பி�ப� பர2Zகி�றேதா 
3.அைத2 ேபா�� ஜLவ� ெகா$ட தாவர�கT#4� ம>ற ம>ற எ�லா 



இய>ைக வள�கT#4ேம 
4.இ<த ஈ"2பைலைய உறி/ச#R8ய நர�Zக6 உ$%. 

அமில�தி� ஒளி ச#திைய ஈ"�� ஜLவ� ெப>� �82Z நிைல ஏ>ப%� 
நிைலயிேலேய “ஈ"#4� கா<த நர�Zக6…!” வள"சி ெப�கி�றன. 

ஆனா� மனித 0வாச ஈ"2பினா� எ<த ஈ"2பி� நிைலயி� மனித� உட� 
பி�ப�தி� நிைற<�6ள இர�த�தி� அவ� எ%#க#R8ய எ$ண�தி>ெகா2ப 
எ�லா� அவ� உடலி� உ6ள இர�த�தி� வள�� ஜLவ அO#களி� 
நிைல;� கல<� வி%கி�ற�. 

ஒ� நிைல ெகா$ட 0வாச� ெகா$டைவ தாவர�க6. 
1.மனிதைன;� ம>ற மி�க�ைத;� ஒ�த இர�த ஓ�ட 0ழ>சி இ�லாம� 
2.நர�பி� ஈ"2பினாேலேய ஒ� நிைலயி� கா<த ச#திையேய ஈ"#க வ�ல� 
தாவர�. 

பலவாக உ6ள எ$ண# கல2பி� பலவ>ைற;� எ$ணி வாG� மனித� த� 
எ$ண�தி� எ%#4� ஒQெவா� நிைலயினாN� அவ� பி�ப உடைல 
அவேன பல நிைலகT#4 உ�ப%�தி# ெகா6கி�றா�. 

இ<த நிைலயிலி�<� எ�லா� மீ$%… பல நிைலக6 ேமாதி%� நிைலைய ந� 
எ$ண�தி� பதிய விடாம� “சமமான நிைலயி�” ந� எ$ண ஈ"2ைப 
வழி2ப%�திட� ேவ$%�. 

ஆக வா&#ைக#4க<த ெசயNட� இ<த எ$ண�ைத ஒQெவா� ஆ�மாM� 
த� பிற2பி� உ$ைமைய உண"<� ெகா6T�க6. 

ஆ$டவனி� ச#தியி� அவத7�த… 
1.ஆ$டவ� எ�ற உயிரா�மாMட� வாG� நா� 
2.அ<த ஆ$டவ3#4 உக<த காணி#ைகயாக ந�ைம நாேம ஆ$டவனா#கி# 
கல2ப� தா� 
3.மனித ஆ�மாவி� எ$ண வள"சியி� வழி� ெதாட" இ�<திட� ேவ$%�. 

அ� தா� ஆ$டவ3#4 நா� த�� காணி#ைக. 

 



ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
பல இல�ச� ஆ$%கT#4 :� அக�திய� அவ� வி$ைன ேநா#கி 
ஏ4வ�� இ<த b7யைன2 பா"2ப�� அ�ேக நட#4� நிக&சிகைள2 
பா"2ப�� அத� ெதாட" வ7ைசயாக ம>ற ந�ச�திர�க6 உமி&��வைத;� 
இ<த2 பிரப/ச�தி>46 பரM� நிைல;� அவ� ச#தி வா�<த நிைலகளி� 
உ>�2 பா"#4� நிைலக6 அவ3#46 வ�கி�ற�. 

அக�திய� இைத2 ேபா�ற உண"Mகைள அவ� eக"<� eக"<� அ<த 
உண"வி� த�ைமகைள அவ3#46 வள"#4� த�ைம ெப�கி�றா�. 

1.பிற ம$டல�களிலி�<� (ேபர$ட�திலி�<�) 27 ந�ச�திர�க6 எ2ப8 
அ<த ச#திகைள# கவ"கி�ற�…? 
2.அ� தன� உண"வி� ஒளி# கதி"கைள எ2ப82 பர2Zகி�ற�…? 
3.b7ய� அைத எQவா� கவ"கி�ற�…? 
4.அ� வ�� பாைதயி� ம>ற ேகா6க6 இைடமறி��� தா� 0ழN� 
நிைலகளி� ��வ2 ப4தியி� எ2ப8 eக"கிற�…? 
5.த� 0ழ>சியா� ெவ2பமாவ�� அ� eக"<த உண"Mக6 ெகா$% 
ேகா6களாக எ2ப8 விைளகி�ற�…? எ�ற 
6.இ<த2 ேப�$ைமகைள அக�திய� தன#46 கவ"கி�றா�. அவ3#46 
அ� விைளகி�ற�. 

தன#46 அ2ப8 விைள<த உண"வி� எ$ண�கைள2 பர2Zகி�றா�. அவ� 
பர2பிய எ$ண�கைள b7யனி� கா<த ச#தி கவ"<� ைவ��# ெகா$ேட 
உ6ள�. 

அக�தியனி� தா� த<ைதய" க$ட உண"MகT�, இவனி� விைள<� 
ெவளி2ப�ட உண"MகT� இைவ அைன�ைத;� b7யனி� கா<த ச#தி 
கவ"<� ைவ�� அைலகளாக இ��� ெப�கி# ெகா$%6ள�. 

அவ� வா&#ைகயி� க$%ண"<த நிைலகைள அ<த அக�திய� இளைம2 
ப�வ�தி� ெப>ற� அைன��� நL�க6 அைனவ�� ெபற :8;�. அைத2 
ெப�வத>4�தா� இ<த உபேதசேம. 



 



 

ந�ைம நா� அறித� ேவ���…! 
  

ஒ� உயிரO Yமியி� ஈ"2Z#46 வ<� தாவர இனச�தி� வ L&<த பி� 
க$ணி�லாத ZGவாக� தா� ஆர�ப நிைலயி� ேதா��கிற�. பி� 
உணM#காக நக"<� ெச�N� ெபாG� அத>4 உணM கிைட#கவி�ைல 
எ�றா� 
1.ேவதைனயான உண"Mகைள eக"கி�ற� 
2.அ<த ேவதைன உண"Mகேள வNவாகி�ற�. 

அ2ேபா� �வாரகா ;க�தி� உடN#46 ேவதைன எ�ற உண"சிக6 
ேதா�றிய பி� “பா"#க ேவ$%�…” எ�ற Z� உண"சிக6 ெவளி2ப%கி�ற�. 
1.இர$% க�ைல எ%��� த�8னா� எ2ப8 ஒளிக6 வ�கி�றேதா 
2.அேத ேபால இ<த உண"M#46 ஆன பி� இ�M� கர$�… 
3.எெல#�7# எல#�ரா�… இ<த இர$%� எதி"நிைலயாக ேமாத2ப%� ெபாG� 
4.உடN#46 உண"சி எ�ற உண"Mக6 ேதா��கி�ற�. 

இ2ப8� ேதா��� உண"Mக6 தா� 
1.உயி7ேல ேமா�� ேபா� க$களாக – அேத உண"Mக6 



2.ெவளி2ப%� ெவளிச�ைத உ6T#46 ேச"�� இர�த�தி� கல<� 
3.க$க6 உ�வா4� த�ைமகைள# ெகா$% வ�கி�ற�. 

ஆக… க$களா� Zற�திேல பா"#கி�ேறா�… கவ"<� உயிரா� eகர2ப%� 
ெபாG�… உயிரா� உண"Mகைள அறிகி�ேறா�. இ�ேக பா"#கி�ேறா�… அ<த 
உண"ைவ அறிகி�ேறா�. 

ஆர�ப�தி� க$ணி�லாத ெபாG� ZG அ� த� உண"வா� தா� அறிய� 
ெதாட�4கிற�. அேத உண"Mக6 ேமாத2ப%� ேபா� அறிய ேவ$%� எ�ற 
உண"Mக6 வர2ப%� ெபாG� “இர$%� கல<�…” இ<த உண"M#46 
க��த�ைம அைட<�… உடைல வி�% உயிரா�மா ெச�றாN� அதிேல 
உண"வி� அO#க6 ேச"��# ெகா$ட� க$களாக உ�வாகி�ற�. 

அைத� தா� க$ண� �வாரகா ;க�தி� பிற<தா�…! எ�� சா�திர� 
R�கிற�. 
1.வா0ேதவ� – 0வாசி�த நிைல#4� 
2.ேதவகி – தா� பா"#க ேவ$%� எ�� உண"MகT#4� 
3.அ<த ெர$%� கல<� அ<த� ேதைவ#ெகா2ப# க$க6 உ�வாகி�ற�. 

இ� நா�காவ� பிர�ம�…! ஒ�� எத� வலிைம நம#46 வ�கி�றேதா அ<த 
வலிைம#4�த#க இைத மா>றி அத� வNவான உண"சிகைள� ^$8 
உட�கைள மா>றி# ெகா$ேட இ�#4�. 

உதாரணமாக ஒ� இர�த# ெகாதி2Z வ<தவைர அ8#க8 க$களி� உ>�2 
பா"��2 ேபசி2 பழகி# ெகா$8�<தா� உடலி� எ�லா நிைலகT� மாறி… 
அ%�தா>ேபா� உ�க6 உடலிN� இர�த# ெகாதி2Z வர� ெதாட�4கிற�. 

ஆனா� “நா� எ�லா�#4� ந�ைம தாேன ெச�ேத�…” எ�� நா� 
ெசா�லலா�. ஆனா� eக"<த� இர�த�தி� கல<த பி� இர�த# ெகாதி2பாக 
மாறிவி%கிற�. 
1.ஏென�றா� ந� க$க6 பிர�ம�ைத சா"<த�… ஆக உ�வா#4� த�ைம 
ெப>ற�. 
2.எைத உ>�2 பா"�� அைத# கவ"கி�றேதா அதனி� வலிைம இ<த 
உடN#46 ஆன பி� 
3.அதனி� த�ைம நம#46 அOவாக உ�வா#4� த�ைம ெப>ற�. 



சா�திர விதிக6 இைதெய�லா� நம#4� ெதளிவாக# கா�%கி�ற�. 
1.கடM6 எ�றா� எ�ன…? 
2.அவ� தனி�� ஒ�வனாக இ�#கி�றானா…? இ�ைல. 

க$க6 உ�2 ெப>றபி� க$ணி� நிைனைவ# ெகா$% ஒ�றி� 
வலிைமயி� உண"ைவ eக"<த பி� உ6 நி�� அ� கடMளாக 
உ�வா#4கி�ற�. உ6 நி�� அத� உண"Mக6 எ�ேவா அத� வழிேய அ� 
ெசய�ப%கி�ற�. 
1.ந� உயி" ம�%� கடM6 அ�ல… 
2.எைத eக"கி�ேறாேமா உ6 நி�� அத� உண"ைவ அ�ேவ அதனத� 
நிைலக6 வள"#கி�ற�. 

நம#46 எ�தைனேயா ேகா8 கடM6க6 உ$%… ஒ�வ� அ�ல கடM6… 
ஒ�வேன கடM6 எ�� ெசா�வ� “பிைழ…” 

ஆனா� அேத சமய�தி� உயி" இ<த உடலி� இ�ைல எ�றா� “அவ� இ�றி 
அOM� அைசயா�…” உயி" உடலி� இ�ைல எ�றா� உடலி� உ6ள இ<த 
அO#க6 அைச;ேமா…? அைசய :8யா�. 

உயிரான ஈச� இ<த உடலி� இ�ைல எ�றா� உடலான சிவ� சவமாகி 
வி%கிற�. சவமான பி� 
1.இ<த உடN#46 ஏ>கனேவ எ<ெத<த வைகயி� 4ண�கைள உ�வா#கிய 
அO#க6 இ�#கி�றேதா 
2.அைவ அைன��� இ<த உடைலேய உணவாக உ�ெகா6T� த�ைம 
வ�கி�ற�… ZG#களாக மா�கி�ற� 

:தலிேல ஜLவ அOவாக இ�#கி�ற�. உயி" ேபா�வி�டா� அ� எ�லா� 
உயிரO#களாக மா�கி�ற�. எத� 0ைவேயா அத� உண"சி ெகா$% அைத 
உணவாக உ�ெகா6T� அத� த�ைம அைடகிற� எ�பைத சா�திர�க6 
R�கிற�. 

இைத எ�லா� நா� ெதளிவாக� ெத7<� ெகா6ள ேவ$%�… காரண� “ந�ைம 
நா� அறித� ேவ$%�…” 



 

X�ணிய ஈ?:பைலயி� ச�தி நம�! அவசிய� ேவ��� 
  

அமில 4ணமான பி�ப சிவ3#4… அத� வள"சி#4… ஜLவ 4ணமான கா<த 
ஒளி ச#தி ஈ"2பி>4 வ<த பிற4 தா� அQவமில 4ண�தி>ேக ஜLவ3� அத� 
வள"சி நிைல;� ஏ>ப%கி�ற�. 



அமில பி�ப� திட2ெபா�6 இ�லாவி�டா� கா<த ஒளி ச#தி#4 
ச#தியி�ைல. அச#தி நிைல பட"<� பி�ப அமில� ஜLவ� ெபறாவி�டா� 
இத� ஜLவ வள"சி;� இ�ைல. 

இத� 4ண அ82பைட தா� நா:�… எ�லாமி� எ�லா:ேம…! 

இத� வழி� ெதாட" ெகா$% வள"<� வாG� நா�… 
1.நம#4 இ<த மனித உட� ெபற#R8ய ஆ>ற� ெபற எ�தைன ேகா8 
ஆ$%க6 ஆகி�றன…? எ�ற உ$ைமைய உணராமN� 
2.உய"வி� வழி#4 ெச�லாமN� ந�ைம நாேம அழி�� வா&கி�ேறா�. 

மா�கனி அத� :>றிய நிைல ெப>றMட� அத� வ$ண:�… 
வ$ண�தி>ேக>ப மண:� உ6ள கனியி� 0ைவ இனிைம எ2ப8 உ6ள�..? 

4�கிய கால வள"சி :>றலிேல 
1.:>றிய ந�4 பG�த மா�கனியி� வ$ண�ைத;� மண�ைத;� 
க$டMட� 
2.”0ைவ நிைற<த கனி…!” எ�� எ$ணி உ$ண� �8#கி�ேறா�. 

இத� நிைல ேபா� மனிதனி� வள"சி நிைல இ�<� வி�டா� மனிதனி� 
உட� பி�ப அழ4�.. எ$ண மண:�… இனிைம;� 4ண ேதவனி� ச#தியாக 
0ட" வி%ம2பா…! 

பி/சி� மா�கனி �வ"2பாகM� Zளி2பாகM� தா� உ6ள�. அைத2 ேபா�� 
ஆர�ப வள"சியி� அறியா மனிதனாக இ�<தாN� த� அறிவா>றைல 
ஞான�தி� ேம�பா�8� :>றி2 பG�� இனிைம ெகா6ள ேவ$%�. 

அமில ஈ"2பி� வழி� ெதாட7னா� ந� Yமியி� எ$ண>ற ச#திக6 
நிைற<�6ளன. பல வ$ண�கைள;� மண�கைள;� 0ைவகைள;� ஆர�ப 
கால�திேலேய Yமி வள"சி ெகா$% வழி வரவி�ைல. 

ஒQெவா�றி� வழி� ெதாட" அமில 4ண�தி� ஈ"2Z ச#தியி� “சிவ ச#தி 
எ�ற சி�கார# கலைவ ஈ"2பி� தா�..” இ�� Yமியி� நிைற<�6ள இய>ைக 
வ$ண:� 0ைவ;� மண:� உ6ளன. 



பல வ$ண�க6 ZEப�கT#4 எ2ப8 வ<த�..? கனிகT#4 0ைவ எ2ப8 
வ<த�…? 

பட"<த அமில பி�ப� அத� ஈ"2பி� கா<த ஒளி ச#தி ெப>றMட� 
“வ$ண��2 Yசி” எ�ற பல வ$ண�க6 நிைற<த அ2Yசி ஜLவ� 
ெப�கிற�. 

இ2ெபாG� உண"��வ� Yமி தாவர வள"சி ஏ>ப�ட நா�களி� ஆர�ப�தி� 
வ<தத� நிைல. 

இ<த வ$ண��2 Yசி சில தாவர�களி� ேம� த� அமில�ைத… அமில� 
எ�ப� த� கழிவி� :�ைடைய இ�டதினா�.. அதிலி�<� அத� அமில 
0வாச� பட"<த பிற4 வ$ண2 ZEப�க6 கிைட�தன. 

1.அ<த வ$ண�தி� Yவிலி�<�தா� ேதன L#க6 ஜLவ� ெகா$டன. 
2.த� ஜLவ3#4க<த ஆகாரமாக அ<த2 Yவிலி�<ேத த� ஆகார�ைத உறி/சி 
எ%��� ேதன L#க6 வள"<தன. 

ேதன L#க6 இ�லாவி�டா� “0ைவ நிைற<த கனி…” எ�Mேம இ�ைல…! 

இ2ப8 உலக இய>ைகேய ஒ�றிலி�<� ஒ�� மா�ப�%… ஒ�ெற%�த 
அமில� ஜLவ� ெகா$%… அத� ஜLவ� மா>ற� ெகா$% பிறிெதா� ஜLவ3� 
வள"<� ந� Yமி ஓ8# ெகா$%6ள�. இ<த அமில�தி� நிைலயிலி�<� 
தா� எ�லா ச#திகT� ஜLவ� ெப�கி�றன. 

ஆயிர� கால�க6 ஒ� நிைல ெகா$ட e$ணிய ஈ"2Z அைலயி� 
ச#தியினா� நாக� மாணி#க#க�ைல� த�36 வள"��# ெகா6கி�ற�. 

மாணி#க# க�ைல வள"��# ெகா6ள நாக� எ2ப8 வழி2 ெப>ற�…? ம>ற 
ஜLவ�கைள# கா�8N� 
1.நாக�தி� க$ ஒளி ஈ"2Z 
2.e$ணிய மி� அைலைய ஈ"#கவ�ல ெசய� ெகா$ட�. 
3.நாக� ஒ� ெபா�ைள2 பா"�தா� அ2ெபா�ளி� பி�ப� அத� க$ணிேல 
4.பல மணி ேநர�தி>42 Zைக2பட�தி� பதி<�6ளைத2 ேபா� பதி<தி�#4�. 



சி�க�தி� நிைல;� ஏற#4ைறய நாக�தி� ஈ"2பைல#4 ஒ�த� தா�. 
ஆனாN� அத� வள"சி நிைலயி� நாக�ைத2 ேபா�� e$ணிய ஈ"2பி� 
பதி2Z இ�லாம� சி�க�தி� �82Z ஆ#ேராஷ�தி� நிைலயா� வள"சி 
ெபறவி�ைல. கா<த ஈ"2பி� ரசமணியி� அப7தமான ஒளி ஈ"#4� க$க6 
சி�க�தி� க$க6. 

இதைன எ�லா� உண"��� :ைற எத>4..? 

e$ணிய ஈ"2பைலயி� ச#தி அமில�க6 நிைற<�6ள பல பிராணிக6 
மி�க�க6 இ�<தாN�… மனிதைன ஒ�த அறிவா>றN� அ�க அவய�கT� 
ெபறாததினா� அவ>றி� நிைல Z7யாம� ெச�� வி�ட�. 

மனித3#4 ெசயலா>�� திறைம ெகா$ட அ�க அவய�கT� அறிவி� 
வள"சி;� உ6ள ெபாG� இ<e$ணிய ஈ"2பைலைய 
1.b7யனி� ஒளி அைலயிலி�<� – பலவாக நிைற<�6ள இ<த2 Yமியி� 
அமில 4ண�தி� உதவியினா� 
2.மனித� பல எ$ண�தி� த� ெஜப�ைத சிதறவிடாம� 
3.e$ணிய ஈ"2பைலைய த� எ$ண ஈ"2பி� ெசN��� ெபாG� 
அQெவ$ண ஈ"2ேப 0வாசமாக 
4.கா>றி� உ6ள த� எ$ண�தி>4க<த ஈ"2Z 4ண e$ணிய அமில 
ச#திைய� த� உட� :Gைம#4� பர2ப ெச�கி�ற�. 

இQெவ$ண�ைத “ஒ� நிைல2ப%���க6…!” எ�பத� ெபா�6 இ� தா�. 

“ஒ� நிைல…” எ�ப� ஒ�றி� பா� உய" ஞான எ$ண�ைத ெசN�தி 
1.அ<த ஒளி அமில 4ண�ைத e$ணிய ஈ"2பாக 
2.ந� 0வாச� எ%#4� வழி நிைல ஏ>ப%�தி# ெகா6ள� ேவ$%�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
க"2பமாக இ�#4� ஒ� தாைய எ%��# ெகா$டா� க�M>ற ெதா$�� 
நா�கT#46 அ<த� தா� எ%#4� உண"M 4ழ<ைத#42 Y"வ Z$ணியமாக 
அைம;�. 

ெபா�வாக2 ெப$க6 இர#க:� ப$Z� ெகா$டவ"க6. 
1.க"2பமான ேநர�தி� பிற" ப%� ேநாயிைன எ$ணி “இ2ப8 ஆகிவி�டேத..” 
எ�� eக"<�வி�டா� 



2.அ<த ேநாயி>4# காரணமான உண"Mக6 க�விலி�#கR8ய சி0வி>46T� 
கல<�வி%கி�ற�. 

இ�� பல அO#களி� க�#கைள வி/ஞான அறிM2ப8 இைண ேச"�� Z�2 
Z� ெச8கைள வி/ஞானிக6 எ2ப8 உ�வா#4கி�றனேரா இைத2 ேபால 
1.தா� ச<த"2ப�தா� eக"<த அ<த ேநாயி� உண"Mக6 
2.அ� தாயி� க�வி>46 உ�2ெப>�வி%கி�ற�. 

ஒ� வ L7ய� 4ைற<த ெச8யி� வ L7ய:6ள ெச8யி� அO#கைள நா� 
எ%�� அத3ட� கல#க ெச�ய2ப%� ெபாG� வ L7ய� 4ைற<த ெச8;� 
வ L7யமான ெச8யாக உ�வாகி�ற�. 

இ� மனிதனா� இைண#க ெச�ய2ப�ட நிைலக6… அ2ேபா� அ� வ L7யமான 
ெச8யாக உ�வாகி�ற� 

இைத2 ேபா��தா� தா� க�விேல சி0 வளர2ப%� ெபாG� பல ெகா8ய 
ேநா�கைளேயா… அ�ல� ��Z���� நிைலகைளேயா… ச$ைட ேபா%� 
நிைலகைளேயா… எைதெய�லா� தா� eக"கி�றேதா அ<த உண"வி� 
அO#க6 க�விலி�#க#R8ய அ<த� ெதா$�� நா�கT#46 சி0வி� 
அ� பதி<�வி%கி�ற�. 

இ2ப82 பதி<� ெகா$டபி� அத3ைடய வள"சியி� வர2ப%� ெபாG�… 
1.தாயி>4� தா� பா"�த� “ஊ&விைன ஆகி�ற�” 
2.4ழ<ைத#ேகா அ� “Y"வ Z$ணிய� ஆகி�ற�…” 

இQவா� க�விேல விைள<� வி�டா� க�வி� உ�வான 4ழ<ைத;� அ<த 
உண"வி� த�ைம இய�க2ப%� ெபாG� அ<த உண"சிைய அதிகமாக# 
R�8வி%கி�ற�. 

தா� உ>� பா"�தவ"க6… 
1.எ<ெத<த ேநா�வா�2ப�டனேரா அைத2 ேபால பிற<த 4ழ<ைத 
0ண�கிவி%வ�� 
2.அ�ல� ச$ைடயி�டவைர2 பா"�தி�<தா� அேத உண"Mக6 இன� 
Z7யாதப8 4ழ<ைத ெவ�2பைடவ�� ச$ைட ேபா%வ�� 
3.அேத சமய�தி� சி0 க"2ப�தி� இ�#க2ப%� ெபாG� அ<த� தாயி>4 



இன� Z7யாத இ�னN� இன� Z7யாத ச�கட:�, இன� Z7யாத 
வ��த:� வ��. 

சில 4ழ<ைதகளி� இ2ப8 ஆ4�. 

ஏென�றா� சில உண"Mக6 பதி<� ெகா$டபி� அத� உண"வி� அO#க6 
அ<த வள"சிைய2 ெப�� ெபாG� இ<த உண"சிக6 உ<தி தா� வழி அ� 
ெப�� த4தி ெப�கி�ற�. 

:தலிேல பதி<த� 4ழ<ைத#42 Y"வ Z$ணியமாகி�ற�. தா� பா"#க2ப%� 
ெபாG� ஊ&விைனயாகி�ற�. ஒ� உண"வி� த�ைம வி�தாகி வி�தி� 
த�ைம ெகா$% அ� வள"கி�ற�. 

இைத2 ேபா�� “b�சம நிைலகளி�” பல நிைலக6 மாறி# ெகா$ேட;6ள� 
1.இ� எQவாெற�லா� நட#கி�ற�…? எ�ற நிைலைய;� 
2.பல உ$ைமயி� உண"Mக6 அைலகளாக எ2ப82 பட"கி�ற�…? எ��� 
3.eகர2ப%� ேபா� அ<த உண"வைலக6 உடN#46 எ2ப8 ஊ%�Mகி�ற�…? 
எ�ற நிைலைய;� கா�8னா". 

இய>ைகயி� நியதிகைள 4�நாத" எம#4# கா�8யைத நL�கT� ெத7<� 
ெகா6ள ேவ$%� எ�பத>4 இைத ெசா�கிேறா�. 



 



 

சாமி ெசா�ன வழிைய� கைட:பி*�ேத�… தJைமகைள எ�னா� த��� 
நி4�த 8*கி�ற�… எ�4 ஒ� இர�� ேப? ெசா�26க. பா?:ேபா� 
  

அ�றாட வா&#ைகயி� நா� எ�தைனேயா ேப�ட� பழ4கி�ேறா�. 
1.அவ� இ2ப8 ெச�தா�… இவ� இ2ப8 ெச�தா�… ேமாச� ெச�� 



வி�டா"க6… ஏமா>றி வி�டா"க6 
2.இவ� ந�லவனாக இ�<தா�… எ�ேலா�#4� உதவி ெச�தா� ஆனா� 
ேநாயா� இ2ெபாG� அவதி2ப%கி�றா� எ�� 
3.இ2ப82ப�ட எ�தைனேயா உண"Mகைள நா� eக�கி�ேறா�. 

ச<த"2ப�களி� இ� ேபா�� eக"<� வி�டா� நம#46 எ�ன நட#கி�ற�…? 

இ<த உண"M அைன�� ந� உடN#46 ெச�� அ� நரகா0ரனாக மாறி ந� 
உடலி� இ�#க#R8ய ந�ல அO#கைள# ெகா�� தி�ன ஆர�பி#கி�ற�. 

ஆனா� நா� தவ� ெச�யவி�ைல…! 

ேரா�8ேல ெச�கி�ேறா�… தி.ெர�� ஒ�வ� அ�ேக அ8ப%கி�றா�. அட2 
பாவேம…! எ�� க$களா� உ>�2 பா"#கி�ேறா�… eக"<� வி%கி�ேறா�… 
பத�ட� பய:� வ�கி�ற�. 

இ� ேபா�� அ�றாட வா&#ைகயி� நா� எ�தைனேயா விபSத உண"Mகைள 
அறிய ேந�கி�ற�… பா"#க ேந�கி�ற� ந�ைம அறியாமேல நம#46 
பதிவாகி உடN#46 வ<� வி%கி�ற�. 

க$கேளா இ� அைன�ைத;ேம நம#4� ெத7ய ெச�கி�ற�. 
பாதி#க2ப�டவ"கைள# கா2பா>றM� ெச�கி�ேறா�. ஆனா� 
1.அ2ேபா� நா� எ%��# ெகா$ட பயேமா பத�டேமா ேவதைனேயா அைவ 
எ�லா� உமி& நLராக மாறி 
2.நா� சா2பி�ட ஆகார��ட� கல<� இர�தமாக மாறி அ<த இர�த� 
உடN#46 இ�#க#R8ய ந�ல அO#கT#46 ெச�ல2ப%� ெபாG� 
3.அ<த ந�ல அO#கைள# ெகா�ல#R8ய நரகா0ரனாக மாறி வி%கி�ற� 
4.அதாவ�… ந�ைம;� ேவதைன2பட ைவ#கிற� எ�� கா�%கி�றா"க6. 

அைத�தா� 
1.தLப ஒளி� தி�நாள�� க$ண� (ந� க$க6) நரகா0ரைன# ெகா�ற நா6…! 
எ�� கா�8 நL விழி�தி� உடN#46 தLைமக6 Zகா� த%�� நி��� எ��� 
2.விநாயக" ச�"�தி அ�� தLைமகைள நி��தி2 பழ4 எ��� 
3.இQவளM அழகாக வ�ட�தி� 12 மாத�கT� ஒQெவா� ச<த"2ப�திN� 
அ<த உய"<த ச#திகைள எ%#4�ப8 ஞானிக6 ெகா%��6ளா"க6. 



ஞானிக6 ெகா%�தைத யாராவ� நா� சிறிதளவாவ� மதி#கி�ேறாமா அவ" 
ெசா�னைத ந� வா&#ைகயி� கைட2பி8#கி�ேறாமா…? 

இ2ெபாG� இைத எ�லா� நா� (ஞான4�) ெசா�லி# ெகா$% வ�கி�ேற�… 
எ�லா� ேக�கி�றL"க6. எ�தைன ேப" இைத2 பி�ப>�கி�றL"க6…? 

“சாமி ந�றாக ெசா�னா"…” எ�� ம�%� ெசா�லிவி�% ெச�� 
வி%வா"க6 
1.எQவளM அழகாக ெசா�கி�றா" ெத7;மா…! 
2.எ�ைன2 Zக& பா8 வி�%2 ெபா�6 காணாதப8… ெபா�ைள� தன#46 
வள"#க� ெத7யாதப8 
3.இ��� தியான வழியி� வ�பவ"க6 இ�#கி�றா"க6. 

எ�க6 சாமி எ2ப82 ேப0கி�றா" ெத7;மா…? எ�� ேக�பா"க6. ஆனா� 
1.நா� கைட2பி8�ேத�… நா� ெச�� கா�8ேன� 
2.சாமி ெசா�னா"… நா� ெச�ேத�… எ�னா� நி��த :8கி�ற�… நி��த 
:8;�…! எ�� 
3.ஒ� இர$% ேப" நL�க6 ெசா�N�க6 பா"2ேபா�…! 

ஏென�றா� யா� ெசா�னப8 நL�க6 ெச�� பழக ேவ$%�. தLைமைய நL#4� 
அ<த2 பழ#க�தி>4 நL�க6 வரேவ$%�. அ�றாட வா&#ைகயி� அைத 
ெசயN#4# ெகா$% வர ேவ$%� எ�பத>4� தா� நா� “ெமௗன விரத�…” 
இ�<த�. 

எ�3ைடய ேநா#கேம எ2ப8யாவ� உ�கT#46 அ�6 உண"Mகைள� 
^$8 அ<த ஞானிக6 உண"Mகைள# கவ�� பழ#க�தி>4# ெகா$% வர 
ேவ$%� எ�ப� தா�. 

ஆக… 
1.அறியா� வ�� தLைமகளிலி�<� நL�கேள உ�க6 எ$ண�தா� மா>றி 
2.உ�கT#46 வர#R8ய ெக%தைல நL�கேள த%�� நி��தி# ெகா$ேட 
வ<தா� 
3.பிறவி�லா நிைல அைடய :8;� எ�� உ�தி2ப%��வத>4� தா� இைத 
எ�லா� ெசா�வ�, 



 

சி�த?க. ெவளி:ப��திய (மைற8கமான) இரகசிய� 
  

இ�3� மனித�… 
1.விைத :தலா…? ெச8 :தலா…? 



2.ேகாழியிலி�<� :�ைட வ<ததா…? :�ைடயிலி�<� ேகாழி வ<ததா…? எ�ற 
த"#க வாத�திN� 
3.Zராண�களி� பைட�த காவிய�கைள அத� ைமய# க�ைவ2 பி7�� 
உண�� ஆ>ற� இ�லா�� வா&கி�றன". 

அறிவா>றN� ெசய� அவய�கT� வள"��# ெகா$ட மனித� த� 
வள"சிைய உணராமN�… வளர ேவ$%� எ�ற நிைலய>��… இய>ைகயி� 
உ$ைம வள�� வள"சிைய அறியாமN�… வா&கி�றா�. 

4ண�திN� பல நிைலக6 உ$%. மண�திN� பல நிைலக6 உ$%. 
ஒலியிN� பல உ$%. இத� அ82பைட வள"சி பல ேகா8# ேகா8 உ$%. 

ந� Yமியி� ஜLவ ச#திேய கா>��.. ஒலி;�… நL��… தா�. இpஜLவ ச#தி 
இ2Yமிைய 0>றி இ�#4� கா>� ம$டல�தி>4 அ2பா� இ�ைல. 

இ<த2 Yமி#4 ஜLவ� Yமிேயதா� எ%��# ெகா6கி�ற�. பா�ெவளி 
ம$டல�தி� அ<த<த இட�களி� உ6ள அமில 4ண�களி� 0ழ>சி ெகா$ட 
சீேதாEண நிைல பட"<�6ள�. 

ந� Yமியி� கா>� ம$டல�தி>க2பா� உ6ள பா�ெவளி ம$டல�தி>4 
ெச�� வி�டா� ந� Yமியி� உ6ளைத2 ேபா�ற ஜLவ ச#தி மா� 
ெகா6கி�ற�. 

“ஜLவ ச#தி…” எ�ப� Yமியி� 0ழ>சியி� Yமி ஈ"�� ெவளி# க#4� 
ஆவியினா� – அ<த# கா>� ம$டல�தி� 0ழ>சியி� Yமியி� 0ழ�� ஓ%� 
ஓ�ட�தினா� இ<த ஜLவ ச#தி அமில 4ண� ெகா$% ஓ%கி�ற�. 

Yமி#4 ெசா<தமான� தா� Yமிைய 0>றி# ெகா$%6ள இ<த2 ப��2 
பதிைன<� ைம� நிைலயி� உ6ள கா>� ம$டல�. 

:<ைதய வினா ேபா�� ச#தி ெப7தா… சிவ� ெப7தா…? எ�ற வினாM� 
மனித7ட� உ$%. மனித ஆ�மா#க6 உணராத :ைறயி�… 
1.சில சி�த"க6 தா� அறி<தைத… உண"<தைத… மைற:கமா#கி 
2.ச7 பாதி சிவ3�… ச7 பாதி ச#தி;மாக…! 
3.ஆ$டவனி� qப�தி>4 மனித பி�ப உ�ைவ# க�லி� வ8��# 
கா�8னா"க6. 



எ<த ஒ� அமில பி�ப:�… அமில� திடமாகி அ<த� திட�தி� எ%#4� ஒளி 
எ�ற ச#தியினா� ஜLவ� ெகா$%… 
1.அத� 0ழ>சியி� அமில:� R%கி�ற�. 
2.அமில�தி� வள"சிைய# R�8னா� அத� ஈ"#4� ச#தி ஒளி 
அதிக2ப8யாக வள"சி#4 வ�கி�ற�. 

ந� Yமி;� ம>ற எ�லா ம$டல�களி� ஆர�ப ஜLவ�… “சிவ ச#தி…” எ�ற 
பி�ப வள"சி ெகா$ட� தா�. 
1.அமிலமான திட2 ெபா�6 தா� சிவனாகM� 
2.அமில:ட� ஈ"#க2ப�ட கா<த ஒளி நிைல தா� ச#தியாகM� ஆனத2பா…! 

அமில பி�ப சிவ� ஈ"#கா வி�டா� ச#தியி� கா<த அைல பா�<� அ#கா<த 
அைல#4� ச#தி இ�#கா�. அேத ேபா�� அமில 4ண திட பி�ப சிவ�தி� 
அச#தி ஒளி பாயாவி�டா� ஜLவ� ெபற :8யா�. 

இத� வள"சி நிைல தா� எ�லாமி� எ�லாமாக வள"<�… “வள"சி 
ெகா$ட அ$ட சராசர�கT� அைன�� ஜLவ ச#திகT�…” உ�வாகி இய�கி# 
ெகா$%6ளத2பா…! 

இதி� ச#தி ெப7தா…! சிவ� ெப7தா…? எ�ற ேக6வி#4 இடமி�ைலய2பா…! 
1.ச#தி இ�லாவி�டா� சிவ� இ�ைல.. சிவ� இ�லாவி�டா� ச#தி;� 
இ�ைல. 
2.பி�ப� தா� “சிவ�..” பி�ப�தி� ஜLவ� தா� “ச#தி…” 
3.ச#தி#4� ஜLவ3#4� அ2பா>ப�ட ஆதி ச#தியி� நிைலைய உண"<� வளர 
ேவ$%ம2பா..! (அைன�திNேம) 

சிவ� ஆOம�ல… ச#தி ெப$Oம�ல…! ஒQெவா� ஜLவனிN� ச#தி;� 
சிவ3� இ�<தா� தா� அpஜLவ� வாழ :8;�. சி�த"களினா� 
மைற:கமாக மைற�� ெவளி2ப%�திய நிைல தா� இ<த ஜLவ ச#தி உ�வ 
நிைல…! 

விைத :தலி� வ<ததா..? ெச8 :தலி� வ<ததா…? எ�ற வினாவி>4 
அறிவா>றலி� மனித� த� எ$ண�ைத ெசய�ப%�தினா� ஆர�ப 
வள"சியான ெச8யிலி�<� விைத…! எ�ற உ$ைமைய உணரலா�. 

 



ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
எ�லா மத�கT� ந�ல ஒG#க�கைள� தா� க>பி��6ள�. 

எ<த எ<த மத�தி� த�ைமயி� இ�ேக வ<தாN� அவ"க6 வ4��# ெகா$ட 
ச�ட�தி� சிறி� பிைழக6 ஏ>ப�டா� உடேன “�ேராகி” எ�ற நிைலகைள 
எ%�� ெவ�2பி� உண"Mகைள வள"�� அ<த உண"வி� த�ைமேய 
கால�தா� மா�ப%� நிைலக6 வ�கி�ற�. 

அ�ைறய அரச கால�களி� ஓ" அரச3#4 ஒ� மைனவி எ�றா� பல 
மைனவிகைள;� சில மத�தி� க�8# ெகா6ளலா� எ�ற த��வ� உ$%. 

இ�<தாN� பிற#4� 4ழ<ைதக6 5�� 4ழ<ைதக6 ஆகிவி�டா� தைல 
மக3#ேக அர02 ப�ட� எ�� வ4�� ைவ�தன". 

அரச நிைலயாக இ�<தாN� அ<த ச�ட�ைத இய>றி அவ"க6 வ4��# 
ெகா$ட உண"Mக6 4லெத�வ� எ�ற நிைலகளி� ைவ�� “ந�ைம ஆ$% 
ெகா6T� அ<த ச#தி” எ�ற நிைலகளி� மத�தி� அ82பைடயி� அரச"க6 
இ�தைகய நிைலகைள வ4��# ெகா%�தன". 

அரச� வழியி� 48ம#கT#4� அவ"களி� இண#க��ட� வளர 
4லெத�வ� எ�ற நிைலகT� அ�ல� ெத�வ� எ�ற நிைலகளி� இைதேய 
பதிM ெச�� ைவ��வி�டா� 
1.இைத (இQவா� எ$ணியைத) நம� உயி" ‘ஓ’ எ�� ஜLவனா#கி ‘�’ 
எ�றா4�ேபா� நம#46 அ� “கடMளாக…” 
2.அைத மீ$%� எ$O�ேபா� (கடMளாக உ6 நி��) நம#46 
இய#கமாகி�ற�. 

எ<த ச�ட�ைத எ<த அரச� இய#கினாேனா அ<த ச�ட�தி>42 Zற�பாக 
யாராவ� ேபா�வி�டா� 
1.அவ� அ<த# கடMT#4 விேராதமானவ� 
2.இ<த நLதி#4 விேராதமானவ� எ��� இய>றி;6ளா"க6. 

ஏென�றா� ஒQெவா� மத�கT� தன#46 இய>ற2ப�ட அ�ேவ 
ச�டமா#க2ப�% “அ� தா� நLதி” எ�ற நிைலகளி� வ4#க2ப�% மனித� 
அ<த அர0#4# கீ& ஒG#க ெநறிக6 ெகா$% வ�வத>ேக இதைன 
ெச�தா"க6. 



இ�தைகய நிைல இ�<தாN� கடMளி� நிைலக6 இ2ப8 உ�வா#க2ப�% 
எ�லா மத�களிN� இைத2 ேபா�� பல நிைலக6 உ�வாகிவி�ட�. 

அதிேல ஒQெவா� அரச3� த�3ைடய :�ைமயி� நிைலக6 
வர2ப%�ேபா� அவ�#42 பிற<த 4ழ<ைதக6 – ஒ� மைனவி இ�<தாN� 
5�� ம#களாகிவி�டா� 
1.இவ"கT#46 ஒ�வ�#ெகா�வ" ஆ�சி பி8#4� நிைலகளி� ேபா" 
:ைறக6 வ<� 
2.அவ"கT#46 4லெத�வ�களி� ெபய"கைள;� மா>றி ைவ�� 
3.“எ�க6 4லெத�வ� இ� ேவ�… அவ"க6 4லெத�வ� அ� ேவ�…” எ�ற 
நிைலகளி� இன�க6 பி7#க2ப�% 
4.இ2ப8�தா� உலெக�கிN� “மத�கT#46 இன�க6” பி7#க2ப�ட�. 

இ��� பா"#கலா�. :கமதிய" மதமாயி�<தாN� அத>46 இன� 
பி7#க2ப�% ஒ�வ�#ெகா�வ" ேபா" ெச�கி�றன". 

இ<� மதமாக இ�2பி3� இத>46 இன�க6 பி7#க2ப�% இ<த 
மத��#46ேள ஒ�வ�#ெகா�வ" “நLயா.. நானா…” எ�� ேபா" ெச�� ெகா$% 
இ�#கி�ேறா�. 

சீ#கிய மத�தி� எ%��# ெகா$டாN� அவ"க6 இய>றிய நிைலக6 ெகா$% 
கடMT#4� �ேராக� ெச�கிறா" எ�ற நிைலக6 ெகா$% 4� �ேராக� 
ெச�கிறா" எ�� இ<த இன��#46 ஒ�வ�#ெகா�வ" ேபா" ெச�;� 
நிைலக6 இ�#கி�ற�. 

ஆக அ<த இன�ைத;� கா2பதி�ைல. இவ"க6 கா�8ய ந�ெலாG#க�ைத 
யா�� கா2பதி�ைல. 

இேத ேபா� Z�த மத�தி� எ%��# ெகா$டாN� அவ�ைடய பி>கால�களி� 
இவ" வ4��#ெகா$ட நிைலகT#4 மாறாக வ�கிறா" எ��� அத>46 உ6 
பி7Mக6 வ<� ஒ�வ�#ெகா�வ" ேபா" ெச�� ெகா$8�#கிறா"க6. 

ைஜன மத�ைத எ%��# ெகா$டாN� கடMைள2 ப>றி எ�க6 த��வ 
ஞானிக6 இைத�தா� Rறினா"க6 எ�� கைட2பி8�தாN� அத>46T�… 
தவ� ெச�தா" எ�� அதிேல;� ஒQெவா� அரச3� கைட2பி8�த நிைலக6 
1.இ<த :னிவ�ைடய நிைலக6 ேவ� 



2.அ<த :னிவ�ைடய நிைலக6 ேவ�… எ�கTைடய கடM6 எ�� 
அத>46T� இன�க6 பி7#க2ப�ட�. 

அ�ைறய கால�களி� ைஜன"க6 யாசி�ேத வ�வா"க6. ஒQெவா� 
உயி7N� கடM6 எ�ற நிைலகளி� ஏ�கி “பிசா<ேதகி” எ�� உணM#காக 
வ L% வ Lடாக ெச�� நி"வாண நிைலக6 ெகா$% உலக� உ�ய ேவ$%� 
எ�ற எ$ண��ட� வ<தாN� கா�%#46 மைற<தி�<� வா&வா"க6. 

உணைவ யாசி��2 ெப>ற பி� அவ"க6 வா&�திவி�% ெச�வா"க6. நா� 
கடMைள அைடய ெச�கிேற�, என#4 அ�னமி�ட அ<த ம#கைள# கா�திட 
ேவ$%� எ�� வா&�திவி�% ெச�வா"க6. 

ஒ�வ�#ெகா�வ" ேநசி#4� ப$Zைடய நிைலக6 ெகா$% அைனவைர;� 
வள"#க ேவ$%� எ�� இQவா� இ�2பி3� அதிேல;� வா&#ைகயி� 
வர2ப%� ெபாG� மத�தி>46 மத� இனமாக2 பி7#க2ப�% 
ஒ�வ�#ெகா�வ" ேபா" :ைற. 

Z�த மத�களிN� இேத தா�. 
1.சீனாவி� Z�த மத�தி� த��வ� ேவ� 
2.இல�ைகயி� த��வ� ேவ� 
3.ஜ2பானி� Z�த மத�தி� த��வ�க6 ேவ�. 

ஆகேவ… நா�%#4 நா% அ<த ஞானிகTைடய த��வ�கைள எ%��# 
ெகா$டாN� த� ஆ�சி படீ�தி>காகேவ அவ"க6 அைம#க2ப�% அத� 
வழிகளி� ம#கைள� தன#46 ஒ�� ேச"�� வரேவ$%� எ�� 
எ$ணினாN� அத>4# கீ& கால�தா� அ� ேபத�க6 உ�வா#க2ப�% இ�� 
உலெக�கிN� மத ேபத� இன ேபத� எ�� மத�தி>46 இன ேபத�க6 
பி7#க2ப�% 
1.மனித3#4 மனித� நியாய� ேபசி# ெகா$%6ேளா�. 
2.ந�லைத2 ேப0கி�ேறா�… ஆனா� அ%�த மனிதைன அழி�திட ேவ$%� 
எ�ற உண"வி� ஏ#கேம நம#46 அதிகமாக2 பரவிவி�ட�. 

மத�களா� இய#க2ப�ட சா�திர நிைலகளிN� சா�கிய நிைலகளிN�தா� 
சி#4$% உ$ைமயி3ைடய நிைலகைள நா� அறிய :8யா� இ��� 
தவி��# ெகா$8�#கி�ேறா�. 



எ�தைகய ெவ�2பான உண"Mகைள2 பதிM ெச�� ெகா$ேடாேமா அ<த 
மத�தி>4# கீ& ந�ல ஒG#க�ைத# கா�8னாN� ந�ல ஒG#க�ைத# 
ெகா$% அவ� இ<த மத�தி>4 விேராதமாக ெச�கி�றா� எ�� 
எதி"மைறயானைத2 பதிM ெச�;� ெபாG� அ<த மத�தி>46ேளேய 
ெவ�2பி� த�ைம வள"#க2ப�%வி%கி�ற�. 

ெவ�2பி� த�ைம ெகா$% 
1.“இவ� �ேராகி” எ�� பைறசா>�� ெபாG� 
2.அவ� மீ$%� “இவைன� �ேராகி” எ�ற நிைலகளி� மத�களி� இ� 
உ�வா#க2ப�% 
3.அதனி� நிைலகளி� தா� இ�� உலக� :Gவ�� இய�கி# 
ெகா$%6ள�. 

இ<த நிைலகளி� எைத எைத நம#46 வள"��# ெகா$ேடாேமா 
மனித3#46 விைள<த இ�தைகய உண"Mக6 அைன��� இ<த2 Yமியி� 
பட"<� ெகா$ேட;6ள�. 

அ�ைறய கால�களி� ம<திர� எ<திர� எ�ற நிைலகளி� ேபா" :ைறக6 
வ<தாN� இ�� இய<திர� �2பா#கிகT� அO விைசகT� வ<�வி�ட�. 

எெல#�ரானி#… ேலச" :ைற ெகா$% ேபா" :ைற உ�வாகி ;�த�க6 
வ�� நிைல ஆகிவி�ட�. மனித� மனிதைனைய இர#கம>�# ெகா�றி%� 
நிைல ஆகிவி�ட�. 

இ� தா� இ�ைறய நிைல. 

1.எ<த மத�தி>46 ஏ>ப%�த2ப�ட கடMளாக இ�<தாN� 
2.அ<த மத�ைதேய கா#க :8யாத நிைலக6 உ6 Yச�க6 அதிகமாகிவி�ட�. 

மனித� மனித� எ�ற ந� அறிைவ இழ#4� ேபா" :ைறக6 வ<� 
மனித3#46 மனித� அழி��# ெகா$% இ�#4� நிைலக6 தா� 
உலெக�கிN� பரவி;6ள�. 

ம>ற நா�ைட அ8ைம2ப%��� ஆ�சி;�… த� ெகா6ைகைய# கா2பத>காக2 
ேபா" :ைறக6 ெச��, தன#4 எதி"நிைலயாக இ�2பைத அழி#க ேவ$%� 
எ�ற உண"Mதா� ேதா�றியேத தவிர 



1.இவ"கT#46 வண�கிய கடM6 ம#கைள# கா#க வ<ததா..,? 
2.கடM6 இவைர# கா2பா>றியதா…? அ�ல� 
3.கடMைள# கா#க மனித"க6 த� மத�தி� கீ& எ2ப8 ெசய�ப%கிறா"களா…? 
எ�� ச>� சி<தி�� பா��க6. 

இைத�தா� எம� 4�நாத" கா�8னா". 

மனிதனாக இ�#4� நம#46 கடMளாக இ�#4�ேபா� நா� எ$ணியைத 
இய#கி ‘ஓ’ எ�� ஜLவனா#கி கடMளாக அ<த உண"வி� ெசயலாக எQவா� 
இய#4கிற�…? எ�� கா�8னா". 

ஆகேவ அ<த அ�6 ஞானிக6 கா�8ய அ�6 வழியிைன நா� கைட2பி8�� 
இ<த வா&#ைகைய, ந� பயண�தி� பாைதைய அழியா ஒளி சSர� ேநா#கி 
ெசN��ேவா�. 

மனிதனாக2 பிற<த ஒQெவா� உயிரா�மாM� ச2த7ஷி ம$டல� அைடவேத 
கைடசி எ�ைல. இ�தா� மாமக7ஷி ஈ�வராய 4�ேதவ" எம#4# கா�8ய 
நிைலக6. 



 



 

விள�பர� ெசC�… ஆைசைய� M�*… ஞான�ைத: ெபற0 ெசCய 
8*யா� 
  

4�நாத" என#4 எ2ப8 ஞானிக6 உண"Mகைள2 பதிM ெச�தாேரா அைத2 
ேபா� தா� இ<த உபேதச�தி� வாயிலாக உ�கT#46 ெசவி வழி ெகா$% 
உண"சிகைள� ^$ட ெச��… உ�க6 ZலனறிM ெகா$% ஈ"#4� 



நிைலயாக… அ<த ெம� ஞானிக6 உண"வி� ச�ைத ஆழமாக உ�கT#46 
பதிM ெச�� ெகா$8�#கி�ேற� (ஞான4�). 

இ<த உண"வி� நிைனைவ நL�க6 R�%� ேபா� கா>றிலி�<� உய"<த 
ச#திகைள2 ெபற :8;�. 
1.அ�தைகய பழ#க�திைன# ெகா$% வ�வத>4� தா� தியான வழியிைன# 
கா�8 
2.அத� 5ல� உ�க6 சி<தைனைய� ^$ட ெச�� 
3.கா>றிேல மித<� ெகா$8�#4� ஞானிகளி� அ�6 ச#திகைள;� 
4.��வ ந�ச�திர�திலி�<� வ�� ேபரா>ற�மி#க ச#திகைள;� நL�க6 
ெப�வத>காக இைத ெச�கி�ேறா�. 

ஏென�றா� அறி<�ண"<�… ெத7<� ெகா$% அத� வழிகளி� நL�க6 
பி�ப>�� நிைலக6 ேவ�. 

“ஒ�வ" ந�ைம� தி�%கிறா"…” எ�ற உடேன அ<த உண"சிக6 ப�ட��… 
ந�ைம அறியாமேல 
1.அவ" ேம� நம#4 எQவளM எ$ண�க6 ேதா�றி… சி<தைனக6 
ேதா��கிறேதா…? 
2.அவைர எ2ப8 உைத#க ேவ$%�…? 
3.எத� எத� மைறவிேல அைத ெசய�ப%�த ேவ$%�…? எ�ற “அ<த 
ஞான� ேப0கிற�….” 

அைத2 ேபா�� தா� ெம� வழி ெச�ல ேவ$%� எ�ற உண"Mட� ஏ�கி 
இ�2ேபா�#4 அ<த ஞானிகளி� ஆ>ற�க6 �7த கதியி� கிைட#4�. 

ஆகேவ எ�லா� ெத7<� எ%2ப� எ�றா� மிகM� சிரம�…! 

“எைதேயா பி�னி2 பி�னி2 ேப0கி�ேற�…” எ�� எ$ண ேவ$டா�. இ<த2 
பி�னN#46 பல நிைலக6 உ$%. பல ��களி� த�ைம பி�னி வ�� 
ெபாG� தா� எ�தைனேயா வைகயான �ணிமணிகைள நா� ஆைடகளாக 
அணிகி�ேறா�… அழ4ப%��� நிைலயாக அ� வ�கிற�. 

ஆகேவ இ<த உண"வி� ச#தி உ�கT#46 வர2ப%� ெபாG�தா� 
சி<தைன#47ய நிைலக6 R8 
1.யா� ெசா�N� தியான நிைலயி� வர2ப%� ெபாG� பல ஆ>ற� மி#க 



நிைலகைள# 4வி�� 
2.உ�கT#46ேளேய அ�6 ஞான வழிகைள அ� கா$பி#4�… அ�6 
வழியிேல ெச�லM� இ� உதM�. 

காரண�… 4�நாத" என#4 எQவழியிேல கா�8னாேரா அேத ேபா��தா� 
உ�கைள அறியாமேலேய ெம� ஞான�தி� அ�6 வழி நL�க6 ெச�� 
வி/ஞான உலகி� வ�� இ�6 b&<த நிைலகைள வி%வி#4� ச#தியாக… 
ெம� வழிைய2 ெப�� ச<த"2ப�ைத;� ஆ>ற�மி#க ச#திகைள2 ெபற 
ெச�யM� இைத ெச�கி�ேறா�. 

“யா� :Gைமயாக ெசா�லவி�ைல…” எ�� சில" அ<த ஏ#க�தி� 
இ�#கலா�. :Gைமயாக ெசா�வ� எ�� இ�லாதப8 
1.யா� பதிM ெச�த நிைலகைள எ�லா� 
2.நL�க6 தியான�தி� இ�#4� ெபாG� அ<த உ$ைமயி� நிைலக6 
உ�கT#4 நிசய� ெத7ய வ��. 
3.வள"சியாக… வள"சியாக… உ�கT#46 “உ6ளி�<ேத அ� ெத7ய 
ேவ$%ேம தவிர…” 
4.ெவளியிேல :Gைமயாக2 ேபசி# ேக�% அைத� ெத7<� ெகா6வதா� பல� 
ஏ�மி�ைல. 

எ%��# ெகா$ட உண"வி� த�ைம உ�க6 உடN#46 விைளய2ப%� 
ேபா� தா� இ�6 bG� நிைலக6 4ைற<�… ெம� ஒளியி� ஆ>ற�க6 
R8… உ�கT#46 அறியா� வ<த தLைமக6 4ைற;�… அ�6 ஆ>ற�க6 
உ�கT#46 ெப�4�… அைத# கவ�� த4தி;� உ�கT#46 
வள"சியா4�… நL�க6 வள"வத>4 அ� பய�ப%�. 

அதனா� தா� 0��க ெசா�லி உ�கT#46 பதிM ெச��… அ�6 வழியி� 
வளர ேவ$%� எ�ற ேநா#க�தி� இைத உண"��கி�ேற�. 
1.ஆகேவ என#4# கிைட#4மா…? எ�� நL�க6 ச<ேதக2பட ேவ$8யதி�ைல 
2.ச<ேதக�தி� நிைலக6 ெகா$% வ<தா� இைத ெசய�ப%�த :8யா�. 

வி$ெவளியி� எ�தைனேயா ேகா8 ைம�கT#4 அ2பா� இரா#ெக�ைட 
அ32Zகி�றா"க6. ஆனாN� இ�கி�<� தா� அைத அ�ேக இய#4கிறா"க6… 
இய#க :8;மா…! எ�ற ச<ேதக நிைல இ�ைல. 



ஆக அ<த இய<திர�தி� இ�#4� ஆ>ற�கT#4� மனித� ெசா�லி2 ேபசி 
நாடா#க6 வழி பதிவா#கி# க�2��ட" 5ல� ஆைணயி%வத>4� (COMPUTER 
LANGUAGE) “அ� ெச�க2ப%கி�ற�…” 

அQவா� ெச�கி அதிேல பதிM ெச�த நிைலக6 ெகா$% நாடா#க6 வழி 
ஆைணயி�% அ<த இரா#ெக�ைட இ�கி�<� திைச தி�2Zகி�றா"க6… அைத 
இவ"க6 வசதி#4� த#க சீரா#கM� ெச�கி�றா"க6. 

இ2ப8… 
1.ஆயிர� ட� எைட;6ள அ<த இய<திர�ைத;� 
2.மனித3ைடய எ$ண வNவான� அ<த எ$ண ஒலிக6 அ� இய#4கி�ற� 
(மனிதனி� எ$ண ஒலிக6 மிகM� வN ெகா$ட�) 

அைத2 ேபா�� தா� 4�நாத" கா�8ய வழியி� “உய"<த ச#திகைள” 
உ�கT#46 பதிM ெச�கி�ேற�… ஒ� க�2��ட" 5ல� அ�ேக 
இரா#ெக�ைட இய#4வ� ேபா��. 

இ�3� சில"… இ�தைகய :#கியமான விஷய�கைள எ�ேலா�#4� 
ெசா�லி ஏ� இைத� ெத7ய2ப%�தவி�ைல…? எ�� நிைன#கலா�. 

1.உ$ைமகைள ெவளி2ப%�தி… ஆ"வ�ைத� ^$8… அத� 5ல� அவ"க6 
வ�வைத# கா�8N� 
2.”ெம� ஒளிைய2 ெபற ேவ$%� எ�� ஆைசைய� ^$8…” அத� வழி 
வ�வ� தா� :#கிய�. 

:#கியமான நிைலக6 எ�� ெப�வத>47ய நிைலயி� இ�<தாN� அைத 
விள�பர� ெச�யாதப8 
1.”விள�பர�ைத ெச��…” ெப�� ஆைசகைள ஊ�%வைத# கா�8N� 
2.”தா� ெபற ேவ$%�…” எ�� ஆைச அவரவ"கT#46 உ<த2ப�% 
3.அைத ைமயமாக ைவ�� வ�� ெபாG� தா� ஞானிக6 ெப>ற ஆ>ற�மி#க 
ச#திகைள# கிைட#க2 ெபற ெச�ய :8;�. 

சாமி நம#4 எ�லாவ>ைற;� ெசா�வா"… சாமி நம#4 ெச�� ெகா%2பா"… 
ஆைகயினா� சாமிைய ச<தி#க வரலா�…! எ�� அ�தைகய உண"சிகைள� 
^$8… இ<த உண"வி� ேவ�ைகக6 வ�� ெபாG� “அ� உ�கT#46 
நிைல�தி�#கா�…” 



தா� உ6ள�தா� உ$ைமயான நிைலயி� ேவ�ைகக6 உ�வாகி அ<த 
ேவ�ைகயி� அ82பைடயி� வ�� ெபாG� தா� அ<த அ�6 வழிைய2 
ெப�� த4தி ெபற :8;�. 

ெம� ஞானிக6 ெச�ற அ�6 வழி ெகா$% 
1.“உ�க6 உண"Mகைள ஒளியாக மா>�� வ�லைம உ�கT#ேக கிைட#4�…!” 
2.அைத# கிைட#க ெச�வத>4� தா� நா� (ஞான4�) உ�கT#4 அ8#க8 
உபேதசி2ப�. 



 

மனித வா+�ைகயி� ெபா�. எ�…? 
  

ந� Yமியி� ஈ"2பி>4 ச#தி த�� கா<த மி� அைலயி� வள"சி#4 ஊ>றாக 
அைமய2 ெப>ற� தா� 
1.உலகி� 5�� இட�களி� உ6ள “கா<த மி� கிண�க6…!” 



2.கடN#க8யி� ஒ��.. பாைலவன�தி� ஒ��… மைல2 ப4தியி� ஒ��…! 
எ�� ஏ>கனேவ ெசா�லி;6ேள� 
3.இ#கா<த மி� கிண�களி� ஈ"2Z அதிக2ப�% வள"சி2ப%ேமயானா� 
4.ந� Yமி#4… Yமியி� ஈ"2Z ச#தி அதிக2ப%�. 
5.அதனா� அதிக2ப8யான ஜLவ இன வள"சி#4க<த ச�� அமில நிைலைய� 
தர வ�ல தாவர�களி� இய>ைக வள� ெப�கியி�#4�. 

ந� Yமிைய# கா�8N� வியாழ3� b7ய3� வள"<�6ள�. அைவக6 ந� 
Yமிைய விட அதிக ஈ"2Z# 4ண:ைடயதாக வள"<� ம>ற எ�லா 
ம$டல�கT#4� அத� ச#தி# 4ண�ைத� த�கி�ற�. 

1.அ<த வியாழைன2 ேபா�� வள"<� ெப�#4� நிைல ந� Yமி#4 
இ2ெபாG� 4ைறMப�%6ள�. 
2.ந� Yமி;� கன விகித�தி� வள"<� தா� வ�கிறேதய�றி 
3.த� ஈ"2பி� ச#திைய வள"#க :8யாத நிைல ஆகிவி�ட�. 

காரண� இ�ைறய கலி மனித� த� வி/ஞான ெசய>ைக மி� அைலைய# 
காண “b7யனி� ச#தி அைலைய…” 
1.ந� Yமி ஈ"#4�… Yமியி� இய>ைக வள"சிைய� தைட2ப%�தி 
2.அைத ெசய>ைக மி�சாரமாக# க$% எ%�� வி�டா�, 

Yமியி� ஈ"2Z# கா<த ச#தி#4# கிைட#க ேவ$8ய ஆகார நிைலைய… அ� 
எ%��… உ$%… வள"<�… பல� காO� :�… இ�ைறய கலி அறிM 
மனிதனா� �7த நிைலயி� மி�சார� க$% Yமியி� வள"சி#4� 
வ��கால உயி7ன�களி� வள"சி நிைல#4 மா>ற� தரவ�லவனாகி 
வி�டா� “இ�ைறய# கலி மனித� தா�…!” 

இ#கலி மனிதனா�… “அவ� அறிவா>ற�” எ�ற ேம�பா�8� க$ட 
“ெசய>ைகயினா�…!” பல ேகா8 உயிரO#களி� ச#தி# கலைவயாக# கல<� 
வா&<�… தா� வா&வேதா% ம�%ம�லாம� 
1.வள"<� ெகா$ேட 0ழ�ேறா%� இ<த2 Yமியி� நிைலைய� த� 
ெசயN#காக 
2.மி� அைலைய2 பா&ப%�தியதனா� Yமியி� இய>ைகையேய 
பா&ப%�திவி�டா�. 



இதனி� நிைலைய மா>றி ந� Yமி வளர�தா�… இ#கலி மாறி க�கியாக 
வ�வத>4�தா� பல ேகா8 சி�த"கT� ச2த7ஷிகT� ெசய� 
ெகா6கி�றன". 

இ#கலி மா�� த�ண�தி>46 இ<த2 Yமியி� அமில# 4ண��ட� ஒ�றி 
வா&<த மனித இன# 4ண ச#தி இ�<தா� தா� மீ$%� மீ$%� ம$டல 
ச#திகT�… எ<த ஒ� Zதிய பைட2Z நிைல;� வள"#க :8;�. 

எ$ண ச#தியி� வள"சி நிைல ெகா$ட அமில… 4ண ஜLவ�.. 
மனிதனிலி�<� தா� இ<நிைல வளர :8;� எ�ற உ$ைமயி� தா� 
ச2த7ஷிகT� அவ"களி� ஆசி ெப>ற சி�த"கT� ெசய�ப%கி�றனர2பா…! 

Rைர அைம#க� ^ேணா 0வேரா ேதைவ, அ� ேபா� 
1.இ�மனித ஆ�மா#களி� எ$ண வள"சியி� ேம�பா�8� தா� 
2.ம$டல வள"சி உ$%… ம>ெற�லா வள"சி;� உ$%. 

இத� நிைலைய உண"<� ஒQெவா� மனித ஆ�மாM� இpஜLவ உட� பி�ப 
நிைலயிலி�<� த� உயிரOவான கா<த உயி" ச#திைய ந�ல நிைலயி� 
எ%#4� எ$ண� ெகா$% இ<த உடலி� உ6ள அைன�� 
உயிரO#கைள;� வ L7ய ச#தி ெப�� வழி� ெதாட"ப%�திட� ேவ$%�. 

தா� எ%#4� ெஜப நிைலயா� த� உடலி� உ6ள அைன�� உயிரO#கT� 
ஒளி ெப>�� தானாக ஓ" உயிரO ஆ�மாMட� பல ேகா8 அO#கT� 
ஒ��ப�% ெசய�ப%மானா� 
1.அத� ச#தி ெஜப�தினா� எ%#4� e$ அைலயி� ெதாட"ைப# ெகா$% 
2.பலவாக2 பட"<�6ள ச2த7ஷிகளி� ஒளி அைலைய2 ெப>� 
3.அவ"களி� ெதாட"பி� 5ல� பல ெசய�கைள இ<த உயிரா�மாவினா� 
வள"#க :8;�. 

ஏென�றா� வா&#ைகயி� ெபா�6 எ�ப� வாG� கால�களி� பிற" 
ேபா>றி� �தி��… “ம8<த பிற4…. Zகழா/சலி ெப�வத�ல…!” 

இ�மனித2 பி�ப வா&#ைகயி� எ%#4� ஒளி அைலயி� நிைலயி� வள"சி 
தா� எ�லாவித இய>ைக# 4ண வள"சி ம$டல�களி� ச#தி;� 
எ�பதைன உண"<� ெகா6T�க6. 



இ2ெபாG� வாG� 4�கிய கால வா&#ைகயி� 
1.இ<த ச<த"2ப�ைத# 4�கிய நிைல2 ZகGட� ம�க விடாம� 
2.ேபர$ட2 ெப� நிைல எ�ற உய"<த அ$டமா4� ச#தி நிைலைய2 ெப�� 
த4தி#4� தா� 
3.யா� இ�ேக ெதாட"<� ெகா%��# ெகா$8�#4� பாட நிைலயி� உ$ைம 
நிைல. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
மனிதனி� உடலிேல நா� எ�தைகய உணைவ உ�ெகா$டாN� அதிேல 
சிறிதளM ந/0 இ�<தாN�… அ<த சிறிதளM ந/சிைன நL#கி%� ெசயலாக 
ந� உட� அைமகி�ற�. 

நா� உணவாக உ�ெகா6T� அ<த உணM#46 மைற<�6ள ந/சிைன 
ந�:ைடய உட� மலமாக மா>றி வி%கி�ற�. மல� நா>றமாகி�ற�… 
ந�லைத உடலா#4கி�ற�. 

ந�ல உண"விைன ந� உடலா#கி அ<த உடலிலி�<� வர#R8ய அ<த ந�ல 
எ$ண�கைள# ெகா$%தா� அ<த வN# ெகா$% ந� உடலிேல ேச"#4� 
ந/சிைன2 பி7�தி%� அ<த எ$ண�க6 நம#46 உ�வாகி�ற�. 

அதனி� ெசயலாக ெசயலா#கி ந/ைச2 பி7�� அைத சிறிதளவாக# 
4ைற�� அைத அட#கி மனித"க6 நா� உணவாக உ�ெகா6கி�ேறா�. 

இQவா� நா� உணைவ உ�ெகா6கி�ேறா�. உட� அதி� மைற<�6ள 
ந/சிைன2 பி7#கி�ற�. ஆனா� அேத சமய�தி� 
1.ந/0 ெகா$ட மனித"க6 ேப0� உண"விைன… 
2.பிற" ெச�;� தLைமயி3ைடய நிைலயிைன நா� eக"<� அறிய2ப%�ேபா� 
3.அ<த உண"வி� த�ைம நம#46 ந/சாக# கல<�வி%கி�ற�. 
4.ஆனா� அைத நL#4� ெசயல>� வி�டா� 
5.அவ"க6 ேப0� ந/சான உண"M நம#46 ந�ல 4ண�கT#46 கல<� 
6.ந� உடN#46 ந�ல உண"Mக6 அைன��� ேவதைன2ப%� ெசயைலேய 
ெசய�ப%��� நிைலயாகிவி%�. 

அ�தைகைய ந/சான உண"Mகைள2 பி7#கி�ேறாமா…? அைத நL#4� அறிM 
நம#46 இ�#கி�றாதா…? ச>� சி<தி��2 பா��க6. 



நா� கா�கறி#46 இ�#4� ந/சிைன நம நம2பிைன அ<த விஷ�தி� 
த�ைமகைள# கைல�� வி�%# கா�கறிகைள2 ப#4வமா#கி நா� 
0ைவமி#கதாக2 பைட#கி�ேறா�. 

அ<த மக7ஷிக6 இைதெய�லா� ெவ�� அ<த� தLய நிைலகைள எ�லா� 
ேவக ைவ�தவ"க6. அ<த உண"வி� த�ைம ெகா$% ந/சிைன அட#கி 
உண"வி� ஒளியாக மா>றி 0ைவயான நிைலயாக உ�வா#கியவ"க6. 

அவ"க6 உயி�ட� ஒ�றி ஒளியி� சSரமாக :2ப�� :#ேகா8� ேதவ"க6 
��வ ந�ச�திரமாகM� ச2த7ஷி ம$டலமாகM� அழியாத நிைலக6 
ெகா$% இ��� வா&<� ெகா$%6ளா"க6, வள"<� ெகா$%6ளா"க6. 

அ<த மக7ஷிகளா� ெவளியிட2ப�ட அ<த ஆ>ற�மி#க உண"வி� ச�� 
b7ய� கா<த ச#தியா� கவ"<� ந� Yமியி� இ�� பட"<� ெகா$% 
இ�#கி�ற�. 

அைத நா� eக"<� ந� உடN#46 ேச"�தா� 
1.த�க�தி� திரவக�ைத ஊ>றினா� ெச�ைப;� பி�தைளைய;� பி7�� 
ஆவியாக ஆ#4வ� ேபா� 
2.ந� வா&#ைகயி� ந�ைம அறியா� ேச"<த தLைமகைள;� நL#கிட :8;�… 
பி7#க :8;�… ஒளியா#க :8;�. 
3.ந� உண"MகT� ஒளியி� நிைல ெப��… ஒளியி� சSர� அைடய :8;�. 

ஆகேவ மக7ஷிக6 ெச�ற எ�ைலைய நா:� அைடேவா�. 



 



 

பிரபOச�தி� உ�வா�கிய உயிரY�க. அைன��� “ந� !�நாத? 
கா�*ய அ�. வழியி� பிறவி இ�லா நிைல அைடய���…” 
  

இ�ைறய b&நிைலயி� இ<த2 பிரப/ச:� ச7… நம� b7ய3� ச7… ந� 
பிரப/ச�தி� உ6ள அைன�� ேகா6களிN� விஷ� த�ைமக6 அதிகமாக2 
பரவி… 
1.ஏ� ந� உட�களிN� அ� பரவி… Yமி#46T� இ� பரவி… 
2.ெப�� ெகாதிகலனாக மாறி# ெகா$8�#கி�ற�. 



பிரப/ச�தி� உ6ள அைன�� ேகா6கT� உ�4� த�ைம ெகா$% சித�� 
த�ைம ெகா$ேட வ�கி�ற�. எ<ெத<த2 Yமிகளி� இ<த# கதி7ய#க�க6 
அதிகமாகி�றேதா… அதனா� பிரப/ச�தி� உ6ள ம>ற ேகா6கT#46 
ெவ2ப� அதிகமாகி உ�கி வி�டா� அைவக6 சிதறிவி%�. 

அ� சிதறி வி�டா� ந� Yமி#4# கிைட#4� ந�ல ச#திகT� சிதறிவி%�. 

ஒ� சமய� அக�திய�… 
1.இ<த2 Yமி நL$ட நிைலயி� நLள வ8வி� வள�� ெபாG� 
2.அைத இேலசாக� திைச தி�2பி ஒ� ப#க� எைட R8# கவிழா� மா>றி 
அைம�தா�… 
3.Yமிைய சம2ப%�தினா� ஒ� அக�திய�. 
4.ஆனா� இ�� நா� பல அக�திய"கைள உ�வா#க ேவ$%�. 

க%� விஷ�த�ைம ெகா$ட கதி7ய#க2 ெபாறிக6 ந� Yமியிேல பரவி# 
ெகா$8�2பைத அக>�� ச#தியாக நா� ெசய�ப%�த ேவ$%�. அ�தைகய 
ஞானிகைள நா� உ�வா#4த� ேவ$%�. உ�வா#கினா� இய>ைகயிேல 
அ� விைளய� ெதாட�கிவி%கிற�. 

நா�ைட# கா�தி%� நிைலயாக… ம#கைள# கா�தி%� நிைலயாக… உலைக# 
கா�தி%� நிைலயாக… பிறவி இ�லா நிைல அைட;� அ<த ச#தி ெபற 
1.ந� 4�நாத" கா�8ய அ�6 வழியி� இ<த2 பிரப/ச� நL$ட நா6 இய#க 
ேவ$%� 
2.ந� பிரப/ச�தி� உ�வா#கிய உயிரO#க6 அைன��� பிறவி இ�லா 
நிைல அைடத� ேவ$%�. 

ஏென�றா� ஒ� பிரப/ச� ஒளியி� உண"வான�. அதி� ேதா�றிய உயி" 
எ�லாவ>ைற;� அறி;� த�ைமயான�. உயிைர2 ேபா�ற உண"வி� 
த�ைம ஒளியா#க2ப%� ெபாG� தா� பிறவி இ�லாத நிைல 
அைடகி�ேறா�. 

தLயிேல 4தி�தா� உயி" ேவ4வ� இ�ைல. உடலி� உண"Mக6 
க�கிவி�டா� க�கிய உண"M ெகா$ட அ%�த உடைல2 ெப�கி�ேறா�. 
காரண� உயி" ேவகாநிைல… உட� சாகா#கைல…! இ�� நா� எ<த 
ேவதைனைய எ%#கி�ேறாேமா சாக#கைலயாக அ%�த உடலாக மா>றிவி%�. 



ஆகேவ நா� பிறவி இ�லா நிைல அைடத� ேவ$%�. ேவகா நிைல 
அைடத� ேவ$%�. 

இ<த2 பிரப/ச�திN�… ச7 அக$ட அ$ட�திN� ச7… 
1.இ<த உயி" எதிNேம அழி<திடா� அ�6 உண"M ெகா$% விஷ�ைத 
ஒளியாக மா>றி 
2.எ��� ஏகா<த நிைலயாக வாG� ச#திைய இ<த மனித உடலிலி�<� தா� 
ெபற ேவ$%�. 

ஆகேவ… மறவாதL"க6 உ�க6 உயிைர…! 

1.மனிதனா#கிய� உயி" 
2.மனித உடைல உ�வா#கிய� உயி" 
3.அைன�ைத;� ெத7<� ெகா$ட உண"ைவ2 ெப>ற�� உயி", 
4.ஆகேவ அவ� நம#46 இ�#க அவ� �ைண ெகா$ேட நா� 
ஞானிகTைடய அ�6 உண"ைவ2 ெப�ேவா� 
5.ந� உடலி� ேச�� அG#4கைள மா>றி2 ேபர�ைள2 ெப�ேவா�. 

உ�கTைடய நிைனவா>ற� அைன�ைத;� ��வ ந�ச�திர�தி� பா� 
ெசN�தினா� உ�கT#4� ந�ல�… ஊ�#4� ந�ல�… உல4#4� ந�ல�…! 

அக�திய� தா� க�விேலேய எ2ப8 உய"<த ச#திகைள2 ெப>றாேனா 
அைத2 ேபா�ற ஞானிகைள உ�வா#கினா� இ<த உலகி� வ�� க%ைமயான 
தLைமயிலி�<� வி%படM�… ந�ைம# கா#கM�… நா� பிறவி இ�லாத நிைல 
அைடயM� :8;�. 

ஆகேவ பல அக�திய"கைள நா� உ�வா#4ேவா�…! 



 

மனித: பிறவி எ��த� மீ��� மீ��� பிற,� இற:பத7கா…? 
  

கா�சி:- 
உண"சி மி4<த மனித� ஒ�வ� உண"சி 4ைற<த எ�ைமயி� அம"<� 
அதைன அ8��� ��Z��தி வ$8யி� க�82 பாறா�க>கைள ஏ>றி 
ெச�கி�றா� அQவ$8யி�…! 
விள�க�:- 
மனித� த� ெசயN#காக2 பலவ>ைற;� மி�க�கைள;� ம>ற 
ெசயN#4க<த ெபா�6கைள;� உேலாக�கைள;� த� ஜLவித வா& 
நா�களி� 0க� காண ெசய�ப%��கி�றா�. 
உண"சி 4ைற<த எ�ைம இவைன# கா�8N� இவ3#4 உபேயாகமாக 
இ�#கி�ற�. அதனா� இவ� பல� கா$கி�றா�. 

உண"சி 4ைற<த எ�ைம தா� உண"சி மி4<த மனித3#42 
பய�ப%கி�ற�. இைத2 ேபா�� மனித� இ<த2 Yமியி� உ6ள பிற இன 



வ��#கைள;� உயி7ன�கைள;� தன#4 உக<ததாக2 பய�ப%�தி 
வா&கி�றா� 

1.உலக ச#திையேய மனித3#4 ெசா<தமா#கி வாGகி�றா�… இ�ைறய 
மனித� த� அறிவி� வி/ஞான வள"சியினா�…! 
2.ஆனா�… த�ைன உண"<� தன#46 உ6ள உ$ைம ச#திைய உணராம� 
வா&கி�றன2பா ஒQெவா� மனித3� இ# கலியி� கைடசி# கால�தி�. 

கா�சி:- 
ஒ� மனித� ஆ>ற�கைரயி� அம"<� இைர ைவ��� ^$8� ேபா�% 
ெப7ய மீனாக2 பி8�� ெச�கி�றா�. 
விள�க�:- 
இ�ைறய உலக நிைல;� இத� அ82பைட 4ண�தி� தா� மனித 
ஆ�மா#களி� வள"சி எ$ண வா&#ைக நட<� வ�கிற�. 
த� சாதக� காண மீO#4 உணM ைவ�� அதைன2 பி8��� தா� மனித� 
உ$Oகி�றா�. அைத2 ேபா�� 
1.த� வசதியான ேசா�ப� மி#க வா&#ைகயி� சாதைன#4 
2.b7யனிலி�<� Yமி ஈ"#4� மி� அைலைய;� Yமி ஈ"�� வள"<த கனி 
வள�கைள;� 
3.அறிவி� ேம�ப�ட கலி மனித� உ$% வி%கி�றா�. 

இ� நா6 வைர ெவளி2ப%�தாத சில நிைலகைள;� ெவளி2ப%��கி�ேற�. 

எ7மைலைய;� பனி மைலைய;� பாைலவன�கைள;� ஏ� ஆ& 
கடைல;� Rட# க$% ஆரா�<� வ�கி�றா"க6. 

இ�<தாN� ந� Yமியி� 5�� இட�களி� இ� வைர மனித� ெச�� 
ஆராயாத இட�களி� அதிகமாக கா<த ஈ"2Z# கிண�க6 உ6ளனேவ. இவ"க6 
ஆரா�சியி� ஏ� அத� நிைல#4 ெச�லவி�ைல…? 

1.Yம�தியி� ேரைகயி� ைமய2 ப4தியி� இ#கா<த ஈ"2Z ஆ& கிண�க6 
நிைற<�6ளன. 
2.கட� ம�ட�தி� கீ& இQவ L"2Z மிக அதிக2ப8யாக உ6ளன. 
3.மனித� ம�%ம�ல…! இய>ைக#4 மாறி எ<த நிைலகT� அ�4 ெச�றா� 
அத� ஈ"2பி� அ2ப8ேய ஈ"��# ெகா6T�. 



Yமியி� ஈ"2Z# கா<த அைல#4 ச#தி த�வ� Yம�திய ேரைகயி� ைமய2 
ப4தி தா�… ஆரா;� நிைல#4 ெச�வதாக இ�ைறய வி/ஞான� உ6ள�. 

இவ"க6 ெசN�தி ெசய�ப%� எ#க�விைய;� த� ஈ"2Zட� அைவ 
இG��# ெகா6T�. 
1.பட"<� ைம� கண#கி� இ�ைல… அ<த# கா<த ஈ"2Z ஆ& கிண�க6. 
2.இ<த2 Yமியி� 4றி2பி�ட 5�� இட�களி� ஐ<� ஆ� அ8 வி�தLரண 
0>றளM ெகா$டதாக அ� உ6ள�. 

இவ"க6 ஆரா�சியி� பி8ப%வ�� க8ன�…! கட� ம�ட�தி� ஒ��� மைல 
ேம�8� ஒ��� பாைலவன�தி� ஒ��� உ6ள�. 

Yம�திய ேரைகயி� ைமய2 ப4தியிN� க"நாடக மாநில�தி� மைல2 
பிரேதச�திN� சகார பாைலவன2 பிரேதச�திN� உ6ள�. அத� ப#க�க6 
உ6ள இட�களிN� அத� ஈ"2பி� ெசய�க6 அ<த<த இட�களி� 
பட"<�6ள�. 

இைத எ�லா� உண"<� த� உயிரா�மாைவ வNவா#கி ஒளியா#கி வி$ 
ெச�றவ"க6 அைனவ�� எ��ேம அழியா� வா&கிறா"க6. 
1.ஆனா� இ<த உடN#காக எ�� வாG� நிைலயி� உ6ளவ"க6 
2.உ$ைமைய;� உணரா�… த�ைன;� உணரா�… 
3.மீ$%� மீ$%� இதிேல ச#கர� 0ழ�வ� ேபா� 0ழ�� ெகா$%6ளா"க6. 

மனித2 பிறவி எ%�த� 0ழ�� ெகா$ேட இ�2பத>கா…? 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
நா� வா&#ைகயி� நா� ந�லைத எ$ணி ெசய�ப�டாN� பிற�ைடய 
��ப�கைள உண"<� தா� நா� ெசய�ப%கி�ேறா�. பிற" ��ப2ப%வைத# 
ேக�%ண"<�… அ�ல� பா"��ண"<� நா� ெசய�ப%� ேபா� அ<த உண"ைவ 
அறிகி�ேறா�. 
1.அவ�#4 உதவி ெச�கி�ேறா� 
2.ஆனா� அவ" உடலி� இ�<� தLைமயான உண"Mக6 நம#46 வ<� ந� 
ந�ல உண"ைவ அழி�� வி%கி�ற�. 
3.அ2ேபா� அ<த உண"ைவ நா� �ைட#க ேவ$%� அ�லவா…! 



அ�தைகய ெக�ட� வரா� த%��# ெகா6T� நிைலயாக அ<த அ�6 
ஞானிகளி� உண"M நா�க6 ெபற ேவ$%�… அ<த உண"வி� ச#தி ெபற 
ேவ$%�… எ�கைள அறியா� வ�� இ�6 நL�க ேவ$%� எ�� 
தியானி2ப� தா� தியான�. 

அ<த ஞானிகளி� ஆ>றைல எ%#க ேவ$%� எ�றா� “:தலி� ந� 
5தாைதய"கைள நா� வி$ ெசN�த ேவ$%�…” R�%� தியான� இ�<� 
உண"வி� ச#திைய ஒ�க ெச�� உண"வி� அைலகT#46 நா� அ<த 
ஆ�மா#கைள வி$ ெசN�த ேவ$%�. 
1.4%�ப�தி� உ6ேளா" எ�ேலா�� ேச"<� ஆ�மா#கைள வி$ ெசN�தி 
வி�டா� 
2.வி$ணி� ஆ>றைல2 ெப�� த4தி ெப�கி�றL"க6. 

அேத சமய�தி� உ�கைள அறியா� வ<த தLைமகைள நL#கி%� உண"வி� 
ஆ>ற� உ�கT#46 இ� விைள;�. அத>4� தா� R�%� தியான�கைள 
அைம��6ேளா�. 

இ<த உபேதச�ைத2 ப8�� உணர#R8யவ"க6 அைனவ�� அ<த 
மக7ஷிகளி� அ�6 ஒளி ெபற ேவ$%�. அ� எ�க6 உட� :Gவ�� படர 
ேவ$%� எ�ற ஏ#க�திைன ெசN�தி� தியானி#க ேவ$%�. 

உ�க6 வா&#ைகயி� எைதெய�லா� ந�ைம ெபற ேவ$%ேமா… 
1.எ� பா"ைவ ந�லதாக ேவ$%� 
2.எ� ெசா�லி� இனிைம ெபற ேவ$%� 
3.எ�ைன2 பா"2ேபா�#4 ந�ல உண"M ெபற ேவ$%� எ�� எ$ண 
ேவ$%�. 

யாைரெய�லா� எ$ணி அவ"க6 மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தியா� நல� ெபற 
ேவ$%� எ�� எ$Oகி�றL"கேளா அ<த உண"M அ� உ�கT#46 
விைளகி�ற�. 

அ%�� நL�க6 அவ�ட� ேபசி உறவாட2 ேபா4� ேபா� இ<த ெசா�லி� 
த�ைம அ�ேக ப�% அவ"க6 அறியாைம நL�4� த�ைம ஏ>ப%�. 

ஆகேவ ஞானிக6 க$ட இ<த வழியி� இ�ேக வ�ேவா" அைனவ�ேம இைத 
ேபால நL�க6 தியானி2ப� ந�ல�. 



 



 

இற,தா?க. எ�றா� =�ட சா�பைல ஆ7றிேல கைர�கி�ேறா�… 
ச�?�தி�!: பி� விநாயக? சிைலைய ஆ7றிேல கைர�கி�ேறா�… ஏ�…? 
  

களிம$ணா� விநாயக" சிைலைய ெச��… பி� அைத2 Yஜி�� ஒ�ப� 
நா�க6 கழி�� ஆ>றிேல ெகா$% ேபா�# கைர�� வி%வா"க6. 

ஏென�றா� களிம$ணா� விநாயக" சிைலைய ெச��… அைத ைவ��2 
Yஜி�� வி�%# கைடசியி� நL7ேல கைர#க ேவ$%�. இ� தா� விநாயக" 
ச�"�தி எ�� நா� எ$ணி# ெகா$8�#கி�ேறா�. 



ஆக… ச�"�தி எ�றாேல “எ�ன…?” எ�� Z7யாத நிைலயி� தா� நா� இ�� 
இ�#கி�ேறா�. 
1.மனித வா&#ைகயி� இனி பிறவியி�லா நிைல அைட;� கைடசி நிைல 
தா� விநாயக" ச�"�தி எ�ப� 
2.தLைமக6 நம#46 எைவ இ�2பி3� அைவகைள நL#கி நா� நம� 
ஆ�மாைவ2 ப70�த2ப%��வ� தா� இ<த நிைல. 

ஒ� ப�2ைப (ம$ணிேல விைள<தைத) ேவக ைவ�தா� அ� மீ$%� 
:ைள#4மா…? ேவக ைவ�த ெபா�6 ஒ� ேபா�� :ைள#கா�. 

மனிதனாக நா� வள"<� வ<த நிைலகளிலி� ந� உடலிேல எ�தைனேயா 
விதமான தLய விைனக6 உ$%. 
1.அ<த� தLயவிைனகைள நம#46 வள"#கா� த%2ப� எ2ப8…? 
2.தLைமக6 விைளயா� த%#க ேவ$%� எ�றா� விநாயக" ச�"�தி அ�� 
எ�ன ெச�ய ேவ$%�…? 
3.எ�ன ெச�தா� ந� உடலி� இ�#4� தLவிைனக6 வளரா� த%#க 
:8;�…? எ�� 
4.அைத எ�லா� நம#4 நிைனMப%��� நா6 தா� விநாயக" ச�"�தி. 

ந� ஆ�மாைவ எ2ப8� ^�ைம2ப%�த ேவ$%�…? ��வ ந�ச�திர�தி� 
ேபர�6 ேபெராளிைய எ%�� ந� உட� :Gவ�� அைத2 பரவ ெச�� ந� 
ஆ�மாைவ� ^�ைம ெச�ய ேவ$%�. 

அதிகாைலயி� நா�4 மணி#4 எ�லா� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 
ேபெராளிைய எ%�� நா�க6 பா"�த 4%�ப�க6 அைன��� நல� ெபற 
ேவ$%� வள� ெபற ேவ$%� அவ"க6 ேநாயிலி�<� வி%பட ேவ$%� 
ஒ��ப�% வாழ ேவ$%� ெதாழி� வள� ெப�க ேவ$%� மகி&<� வாG� 
ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� இ2ப8 எ�ேலா�� ெசா�னா� எ�ன ஆ4�…? 

1.b7ய� இ<த தLய விைனகைள எ�லா� இG��# ெகா$% ஓ8ேய 
ேபா�வி%� 
2.பரமா�மா (கா>� ம$டல�) ^�ைம அைட<� வி%�… ந� ஆ�மா 
0�தமா4�… ந� உடலி� இ�#க#R8ய ஜLவா�மா#க6 0�தமா4�. 



ஒ� வ�ட� :Gவ�� நா� பிற�ைடய 4ைறகைள# ேக�%ண"<தாN� 
அ<த உண"Mக6 நம#46 வள"<த பி� அைத ந� உடலிலி�<� கைர�திட� 
ேவ$%�. 

அத>காக�தா� விநாயக" ச�"�தி அ�� களிம$ணா� உ�வ�ைத 
உ�வா#கி… தா� வள"<த நிைலைய நிைனவி� ெகா$%… அறியா� ேச"<த 
தLைமகைள# கைர��வி%� பழ#க�ைத ஏ>ப%�தினா"க6. 

சா�திர�களி� இ� உ$ைம…! 

எ2ப8# களிம$ணி� ெச�� நா� கடலி� ெகா$% கைர#கி�ேறாேமா இேத 
ேபால மனிதனி� உடலி� விைள<த இ<த� தLைமகைள# கைர�திட� 
ேவ$%�. 
1.அதாவ� சிைலைய அ�ேக கைர2ப� ேபா� 
2.மீ$%� மீ$%� நா� இ<த2 Yமியி� இ�ெனா� உட� ெபறாதப8 
3.உட� ெப�� உண"Mகைள# (உடைல) கைர#க ேவ$%�. 

விநாயக" சிைலைய# கைர#கி�ேறா�. இற<தா"க6 எ�றா� 0�ட சா�பைல 
ஆ>றிேல கைர#கி�ேறா�. 
1.ஆனா� உட� ெப�� உண"Mகைள# கைர#கி�ேறாமா…? 
2.ேவகா நிைல அைடய :>ப%கி�ேறாமா…? 

சாதாரண ம#கT� தLைமயிலி�<� வி%ப%வத>4… உடN#42 பி� 
பிறவியி�லா நிைல அைடவத>4 இQவளM அழகான நிைலகளி� ஞானிக6 
நம#4 வ8��# ெகா%�தி�#கிறா"க6. “நா� யாராவ� அ<த ஞானிகைள 
மதி#கி�ேறாமா…?” 



 

ந�ைம தJைம இர��ேம ெதCவ: பைட:K தா� 
  

1.கடM6 எ�லாவ>றிN� உ6ளா"… எ�லாமாகM� உ6ளா"..! 
2.ந�ல ச#தி ம�%� கடM6 அ�ல. தLயைவ;� கடMளி� பைட2Zதா�. 
2.கடMளி� பி�ப� ந�ைமயிN� தLைமயிN� கல<ேத உ6ள�. 



ந>4ண� ெகா$ட மனித3� கடMT#4 ெசா<த�. தLய 4ண�தி� 
உ6ளவ3� கடMளி� பைட2Z தா�. 
1.இதி� உ6ள உ$ைம நிைலைய உண"<தா� 
2.ெத�வ�தி� ச#திைய மனித ஆ�மா#க6 உண"<� நட#க ஏ�வா4�. 

எ�லா2 பைட2Z� ெத�வ�தி� பைட2ேப…! 

பைட#க2ப�டவ�… 
1.பைட2பி� ெபா�6 க$% மகி&<� 
2.த� ெபா�ளான தா� பைட�தத� பல�தா� 
3.ெத�வ ச#தியி� அ�6 வள"சி;�.. ந>4ண வள"சி;�…! 
4.ச2த7ஷிகளி� நிைல ெப>ேறா7� வள"சியினா� த� பைட2பி� பலைன2 
ெப>றா� – “பைட�தவ�” 

மனித� உ�வா#4� ெசய�களி� இ�<� எ2ப8 த� எ$ண�தி>4க<த 
நிைல ெப>றMட� மகி&சி ெகா6கி�றாேனா அைத2 ேபா�ற மகி&சிதா� 
ெத�வ ச#தியி� வள�� ந>4ண வள"சி;�…! 

ந�ைம தLைம ெகா$% ெத�வ2 பைட2Z இ�ைல. எ�லாேம ெத�வ2 
பைட2Z� தா�. பல 0ைவ;� இய>ைகயி� கல<� தா� வள"கி�ற�. 
கச2பி� 0ைவ இ�லாவி�டா� இனி2ைப அறிய :8யா�. 

மனித வா&#ைகயி� ஏ>ப%� ேசாதைன நா�கைள கச2பாக எ$ணி… 
அ#கச2பி� நிைலயி� விர#தி YO� மனிதனி� 0வாச அைலயி� 
ெதாட7னா�… அேத 0ழ>சியி� இ�<� சலி2பி� உ<தலினா�.. பல மனித 
ஆ�மா#க6 த� நிைல உணராம�… இ#கச2பான நிைலயிலி�<� மீள :8யாத 
சி#கலி� சி#கி… 
1.அத� உண"M அைலயி� உ<தலி� ஏ>ப%� ஆேவச எ$ண நிைலயிலி�<� 
மீளாத மனித�தா�… 
2.தLய வழிகT#4� தLய ெசயலி� நிைல#4� த� நிைல உணராம� ெச�� 
வி%கி�றா�. 

தன#4 ஏ>ப%� இ�னலி� இ�<� கச2பான வா&#ைகைய இனிய 
ெசயலா#4வ� இ�மனிதனி� எ$ண� தா�…! எ�� உண"<� 
1.கச2ைப� �வ"2பா#கி 
2.�வ"2ைப இனிைமயா#4� வா&#ைக ெசயN#4# ெகா$% வரலா�. 



அேத 0ழ>சி ஓ�ட�தி� ெச�N� மனித�… மீ$%� ேசாதைனயான கச2பான 
நிைல த� வா&#ைகயி� ஏ>ப�டாN� அதைன இனிைம2ப%�தி%� வழி� 
ெதாட" அறிய� த� எ$ண�ைத அQவ L"2பி� நிைல;ட� த� உண"M 
ெப�கி�றா�. 

1.இனிைமயிலி�<� வ�வத�ல ந� உண"M எ�Mேம…! (இ� மிகM� 
:#கியமான�) 
2.0ைவயான மா�கனி பி/சி� கச2பாகM�.. பிற4 வளர வளர 
3.�வ"2Z Zளி2Zமாகி பிற4 தா� :>றி2 பG�� இனி2பாகி�ற� அ�லவா…! 

உ6ளி�#4� �வ"2பான அ#ெகா�ைட;ட� ஆர�ப ஈ"2Z# 4ண�திN6ள 
அமில2 ப8வ� ெகா�ைட;ட� உ6ள ெபாG�� அ��வ"2பான ெகா�ைடயி� 
ேம� 0ைவயான மா�கனி வள"கி�ற� அ�லவா…! 

1.அைத2 ேபா�� கச2பான வா& நா�கைள இனிைமயா#க2 பழகி%�க6. 
2.கச2பிலி�<� தா� இனிைம காண :8;�. 

பல சி�த"கT� ச2த7ஷிகT� ம>�� இ�ைறய கால�களி� உ6ள நL�க6 
அறி<த வள"சி ெகா$ட எ<த ேமைதகைள;� அவ"களி� வா&#ைகயி� 
ஆர�ப# கால�களி� நட<த உ$ைம நிக&சியி� உ$ைமைய 
ஆரா�<ேதாமானா� “இத� நிைல Z7;�…!” 

அரசனாக இ�<தாN� மாேமைதயாக இ�<தாN� எ<த ஆ$டவ3� 
அவ"கT#4 அ<த ச#தி தரவி�ைல. அவரவ"க6 எ%#4� எ$ண 
0வாச�தினா� அவ"க6 அைட;� ெப� நிைல எ�லா� இைறவனி� பைட2Z 
ஒ�ேற…! இய>ைகயி� ச#தி;� அ�ேவ…! 

வள"<த ெசயலி�தா� அதனத� அ82பைட# 4ணெம�லா� உ6ளன. 
இ#4ண�தி� வழி ெப>ற� தா� ஆ$டவ� க$ட ெபா�6 மகbலான 
ச<திர3�.. b7ய3�… ந� Yமி;�… நா:�… எ�லாேம…! 

1.ந�ைம தLைம ெகா$% பைட#காத ஆ$டவ� 
2.த� பைட2பி� பலனான ந�ல�M� தLய�M� 0ழ��6ள நிைலயி� 
3.த� வள"சி#4� �ைணயாக ந�லவ>ைற# கா$கி�றா�. 

இ2ப8 இ�#க ஆ$டவ� பைட2ைப எ2ப82 பி7��# கா$ப�…? 



ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
தLைமேயா, பைகைமேயா, ேவதைனேயா இைவ அைன�ைத;� நா� eகர2ப%� 
ெபாG� நா� eக"<த உண"Mக6 க�வாகி இர�த நாள�களி� 
ேச"#க2ப%கி�ற�… ேசமி#க2ப%கி�ற�. 

அ� ேசமி2Z# கிட�காக இ�#கி�ற�. 

1.அதனி� உண"வி� த�ைம நிைனவா>ற� ெப�க2ப%� ெபாG� அ� 
அOவாக மாறி 
2.உணM#காக ஆைசைய� ^$%� ெபாG� அ<த உண"Mகேள நம#46 
இய#க2ப�% 
3.அ<த உண"வி� இய#கமாக நா� இய�4வ�� 
4.eக"<த உண"M அ<த அO தன#46 உைறவிடமாக உ�2ெப>� 
வி%கி�ற�. 

அO உ�வானா� அ� த� பசி#காக ஏ�4� ெபாG� உயி" கா>றிலி�<� 
அேத இனமான ச�ைத எ%�� அ<த அOவி>4 உணவாக# ெகா%#4�. 

ந� உடN#46 இ�தைகய அO#க6 வள"<தா� ேவதைன எ�ற நிைலைய 
உ�வா#கி மனிதன�லாத உ�வி>4 ந�ைம அைழ�� ெச��வி%�. 

இைத2 ேபா�ற நிைலகளி� நம#46 உ�2ெபறாம� த%�திட 
ேவ$%ம�லவா…? 

அைத�தா� சா�திர�க6 R�கி�ற�. சிவ� இரா�தி7, தLபஒளி, விஜயதசமி, 
விநாயக" ச�"�தி இைத2 ேபா�� ஒQெவா� நிைலகளிேல;� மனித� அ<த 
உ�னத உண"வி� த�ைமைய� தன#46 ெப�#4� வழிைய# கா�8னா"க6 
ஞானிக6. 

அேத சமய�தி� நா� ஒ�� ேச"�� வாG� நிைலைய;� நம#46 அறியா� 
ேச"<த பைகைமைய அழி#4� நிைலயாக அைத நL#கி%� நிைலகைள 
“ைவ4$ட ஏகாதசி” எ��� உ�வா#கி# ெகா%��6ளா"க6 ஞானிக6. 

ைவ4$ட ஏகாதசி அ�� அதிகாைலயி� நா�4 மணி#4 ஏகா<தமைட<த 
அ<த அ�6 உண"வி� த�ைமைய நா� eக"<தா� அ<த உண"வி� த�ைம 



வள"சியைடய2ப%� ெபாG� பைகைம எ�ற உண"Mக6 நம#46 
eைழயா� தைட2ப%��கி�ற�. 

அத� வழி தா� 4� கா�8ய அ�6 வழியி� அதிகாைலயி� ��வ 
தியான�ைத எ%#4� பழ#க�ைத ஏ>ப%��கி�ேறா�. 

��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி எ�க6 இர�த நாள�களி� கல#க 
ேவ$%�, எ�க6 உட� :Gவ�� படர ேவ$%�, எ�க6 உட� உ�2Zகைள 
உ�வா#கிய அO#க6 அைன��� ெபற ேவ$%� எ�� உ�க6 உடN#46 
உ6:கமாக அ<த ச#திகைள2 பா�ச ெச�கி�ேறா�. 

அ<த ச#தி கணவ� மைனவி#42 ெபற ேவ$%�, மைனவி த� 
கணவ3#42 ெபற ேவ$%� எ��� 4ழ<ைதக6 த�க6 தா� 
த<ைதய�#42 ெபற ேவ$%� எ�� இ�தைகய வNைவ ேச"��# ெகா6த� 
ேவ$%�. 

அேத ேபா�� நா�க6 பா"#4� அைனவ�� எ�கைள2 பா"#4� அைனவ�� 
அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி ெபற ேவ$%� எ�� 
ம>றவ"கT#4� இ<த அ�6 உண"Mகைள2 ெபற ெச�த� ேவ$%�. 

ஒQெவா� நாT� இ<த# காைல ��வ தியான�தி� இைத2 ேபா�� 
ஒQெவா�வ�� ெச�த� ேவ$%�. 
1.அ2ெபாG� நா� ஒQெவா�வ�� ஈ"#க ம�#4� அ<த� தLைமயான 
பைகைம��%� உண"Mக6 அைன��� அனாைதயாகி�ற� 
2.நா� ஈ"#4� ச#திைய இழ<� வி�டா� தLைமயி� உண"Mக6 தனி�� 
நி>4�. 
3.தனி��2 பி82பி�லாத அ<த� தLைமகைள# காைலயி� b7ய� கவ"<� 
வி$ெவளியிேல அைழ�� ெச�N�. 
Yமியி� கா>றைலக6 இ�லா� அைசவி�லா� இ�#4� bனியமான 
இட�கT#4 அைழ�� ெச��வி%�. 

ஆனா� அைசவி�லாத இட�கT#4 அைழ�� ெச�றாN� கட� அைலக6 
ஈ"#4� த�ைம வ�� ெபாG� அதனி� உண"வி� த�ைம ெகா$% கீேழ 
இற�கினா� இைத# கவ"<� கடN#46 அமி&�திவி%�. 



ஆகேவ இ<த2 பரமான Yமி;� ப70�தமாகி�ற�. நம#46 தLைமைய eகராத 
த�ைம;� வ�கி�ற�. அ<த அ�6 உண"வி� த�ைம நம#46 
வள"#க2ப%கி�ற�. 

இ2ப8 இ<த2 ப�னிெர$% மாத�களி� எைத எைத நா� eகர ேவ$%�..? 
தLைமக6 நம#46 ேசரா� எ2ப8� த%#க ேவ$%�…? எ�ற ேப�$ைமைய� 
ெதளிவாக# கா�ட2ப�ட�. 

 



 

பரமபத�தி� இரகசிய�ைத நா� அறி,� ெகா.ள ேவ��� 
  

1.எதிேல;� யா7ட:� ெவ�2Z வி�2Z எ�ற உண"Mக6 இ�லாதப8 
ஒளியி� சSரமாக நா� ெப>� 
2.அ<த ெம� ஒளியி� எ$ண��ட� நா� ெச�வ�தா� ஏகாதசி எ�ப�. 



அ�� தா� பரமபத� அைட;� நா6 எ���… ெசா"#கவாச� எ��� 
ேகாயி�களி� வட#4 வாசைல� திற<� ைவ2பா"க6. 

வா&#ைகயி� நா� எ�லா� ந�லைத�தா� ெச�ேவா�. ஆனா� ந�ைம 
அறியாதப8ேய ேவதைன எ�� வர2ப%� ெபாG� அ<த விஷமான நிைல 
தா#க2ப�ட பி� (“பரமபத விைளயா�8� பா�Zக6 ெகா��வ� ேபா�”) ந� 
உடN#46 பல விதமான ேநா�களாகி வி%கிற� 

1.ேநா�க6 ஆன பி� மனித சSர�ைத இழ<� மீ$%� இழி நிைலயான 
சSர�கைள2 ெப>� 
2.அதிலி�<� மீ$%… மீ$%� மனித நிைல#4 வ<� மீ$%� வள"சியாகி 
வள"சியாகி… 
3.இ2ப82 பல ேகா8 சSர�கைள நா� எ%�� இழ<�… எ%�� இழ<�… 
4.இ<த 0>றிேலேய தா� இ�� இ�#கி�ேறா�. 

ெம� வழியி� த�ைமைய அைட;� மா"#க� இ�லா� நா� இ2ேபா� 
தவி��# ெகா$8�#கிேறா� 

அ<த ெம� வழியி� நா� ெச�வத>4 எ�ன வழி…? எ�ற நிைலைய�தா� 
4�நாத" அ�� ஏன#4 (ஞான4�) உண"�தினா". 

இ<த மா"கழி மாத� ஏகாதசி அ�� தா� உடைல வி�%# 4�நாத" வி$ 
ெச�றா". வி$ ெச�றபி� :த� நிைலயாக எ�ைன இய#கிய�� ேபச 
ெச�த�� அவ�ைடய ஆ�மாவி� உண"வி� நிைலக6 தா�. 

பல உ$ைமகைள உண"வத>4 அவ" உண"வி� ெதாட" வழி ெகா$% நா� 
ெச�ல 12 வ�ட கால� பல அ3பவ�கைள# ெகா%��# ெகா%�� அவ" 
எ2ப8 b�0ம நிைலக6 ெகா$% இ�#கி�றாேரா அ<த b�0ம நிைலைய# 
க$%ண��ப8 ெச�தா". 

1.அவ" ஒளி :� ெச�ல நா� பி� ெச�� அவ" கா�8ய அ�6 ெநறியி� 
நிைலக6 ெகா$% 
2.ஒQெவா� உண"M� ஒQெவா� உடலி� உ�2ZகT� அ� எQவா� 
உ�வான�…? 
3.இய>ைகயி� நிைலக6 ெகா$% எ�பைத இ� எ�லா� எQவா� ஆன� 
எ�ற ெம� உண"ைவ# கா�8 



4.அ<த ச2த7ஷி ம$டல�திலி�<� வர#R8ய ஆ>ற�மி#க ச#திகைள 
எQவா� ெபற ேவ$%�…? எ�� என#4# கா�8னா". 

அவ" என#4 அ�ளிய அ<த ஆ>ற�மி#க நிைலகைள நL�கT� ெபற 
ேவ$%� எ�ற ஆைசயி� தா� இைத இ�� உபேதசி2ப�. ஆக… மா"கழி 
மாத� இ<த2 ெபௗ"ணமி மிக :#கியமான நா6. 

ஈ�வரப�ட" எ�ற நாம� ெகா$ட உடலிலி�<� 4�நாத" வி$ ெச�றாN� 
1.இத>4 :<தி எ�தைனேயா ேகா8 ல�ச� ஆ$%க6 :�னா8 வி$ 
ெச�� ச2த7ஷி ம$டல�களாக அைட<த� 
2.அவ�ைடய (ஈ�வராய 4�ேதவ") உண"வி� த�ைம அ<த அைலக6 வ�� 
ெபாG� தா� 
3.Yமி#46 இ�#க#R8ய ஒQெவா� மனித"களி� உ6ள�திN� இ� ப�% 
4.அத� வழி இ<த ெம� உண"வி� ஒளிக6 வள"<� வள"<� இ��� பர2பி# 
ெகா$8�#கி�ற� 
4.இ<த Yமி எ�ற நிைலயி� பல பாக�களிN� இ� பரவி# 
ெகா$8�#கி�ற�. 

உடைல வி�% ெச�ற ஒ� உயிரா�மா… Yமியி� பி82பி� இ�2பைத… அைத 
எQவா� வி$ ெசN�த ேவ$%�…? எ�ற ேப�$ைமைய என#4 
உண"�தினா" 4�நாத". 

தா� த<ைதய"க6 எ$ண�தா� தா� நா� க�வாேனா�.. உட� ெப>ேறா�.. 
ஆகேவ ந�ைம ஈ�ெற%�த :த� ெத�வ�க6 அவ"க6 தா�. உடைல 
வி�% ெச�ற பி� அ<த ஆ�மா#கைள எQவா� வி$ ெசN��வ� 
எ���… அவ"கைள வி$ ெசN�தினா� தா� வி$ணி� இ�#க#R8ய 
ச2த7ஷி ம$டல��ட� நா:� இைணய :8;� எ��� 4�நாத" 
உண"�தினா". 

ச2த7ஷி ம$டல�திலி�<� ெவளி2ப%� அ<த ஆ>ற�மி#க ச#திைய நா� 
தா� த<ைதய7� உயிரா�மா#கT#4 உணவாக ஊ�ட ெச�� 
1.அ<த உன"வி� ச�� ெகா$% ஒளி சSரமாக அ�ேக வள"#க ெச�ய 
ேவ$%� 
2.அQவா� வள"#க ெச��;� ேபா� தா� “ந�:ைடய எ$ண அைலக6 
வி$ைண ேநா#கி ெச�N�…” எ�ற இ<த உ$ைம நிைலகைள உண"�தினா". 



அேத சமய�தி� ச2த7ஷிகளாக ஆவத>4 :� இ<த மனித உடலிலி�<� 
எQவா� அ<த நிைலைய2 ெப>றா"க6…? எ�� ஈ�வரப�ட" எ�ற நாம�தி� 
உடைல வி�%2 பி7<� ெச�ற பி� அ<த2 ேப�$ைமகைள எம#4 
வழிகா�8னா". 

4�நாத" அவ" வழி கா�8ய அறெநறிக6 ெகா$%… ஒQெவா� நாT� 
ஒQெவா� நிைலைய;� என#4 எ2ப8# கா�8னாேரா இ<த உபேதச 
வாயிலாக உ�கT#4� அைத ஊ�%கி�ேறா�. 



 

ந�8ைடய உ�னத ச�திைய அறியாம� அைத விரய:ப��தி வாழலாமா…. 
  

நா� எ%#4� தியான�தி� 5ல� பலவாக உ6ள நிைனவி� ஓ�ட�ைத ஒ� 
நிைல2ப%�தி2 பல நிைல ெகா$ட அமில 4ண�ைதெய�லா� ஒ� வழி#4 
வர பழ#க2ப%�தி� “திைச தி�2Z� ஞான வழி ெப�த� ேவ$%�…!” 



அ2ப82 ெப>றா�… 
1.தா� எ%#4� 0வாச ஈ"2பினா� எ<த ஒ� ந>ச#தியி� பா� த� 
எ$ண�ைத ெசN��கி�ேறாேமா 
2.அேத நிைனவி� 0வாச� எ%��… அத� வழி� ெதாட" நிைனவி�… 
3.அ�ெதாட7� உ6ள உ$ைமயி� வள"சிைய நிசயமாக2 ெபற :8;�. 

ஞான�தி� பா� ெசN�த2ப%� இ<த ஈ"2Z 4ண நல� அைமய2 ெப�� 
வழி� ெதாட7� ெச�றா� “எ<த ஒ� e$ணிய அைல� ெதாடைர;�…” 
வள"சி ஞான�தினா� ெபற :8;�. 

அ�தைகய e$ணிய அைல� ெதாட7லி�<�… 
1.ந� உடலிN6ள அைன�� அO#கTட3� இ<த e$ணிய ஈ"2Z 
அைலயி� ச#தி எ%#4� பழ#க� ஏ>ப�% 
2.இ2பி�ப உடலிலி�<� உயி" ஜLவ ச#திைய� தனி��2 பி7�� ெச�� 
எ�லாவ>ைற;� அறிய :8;�. 

அதாவ�… 
1.ஒQெவா� அமில 4ண�களி� ேச"#ைகைய;� அத� வ�ட�திலி�<� 
உயி" ெப�� ஜLவ நிைலைய;� 
2.ஒ��ட� ஒ�� கலைவ2 ப�% வள�� நிைலைய;� 
3.இ2Yமியி� உ6ள கனி வள�களி� நிைல அறியM� 
4.கனி வள�திலி�<� கசி<� உ�கி வ�� திரவ நிைலகைள அறியM� 
5.இ22Yமியி� Yம�திய ேரைகயி� உ6ள உ$ைம நிைலகைள;� அறிய 
:8;�. 

வி/ஞான சாதைன ெகா$% ெசய>ைக மி� அைலயி� ெதாட7னா� 
ெசய>ைக மி� அைலயிலி�<� வி/ஞான�தி� க$டறி;� ஆ>றைல# 
கா�8N� 
1.இpஜLவ மி� அைலயி� ச#திைய வள"��# ெகா6T� மனிதனா� 
2.த� உயிரா�மாைவ எ<த இட�தி>4� ெச��.. 
3.Yமியி� ேம� ம�ட�தி� உ6ள நிைலகைள அறிவ� ேபா� 
4.இ<த2 Yமியி� உ�ேகாள�களி� வள"<� வ�� நிைலகைள;� அறியலா�. 

அ� ம�%ம�ல…! 



இ<த2 Yமியி� கா>� ம$டல�ைத;� கா>� ம$டல�தி>4 அ2பா� உ6ள 
பா�ெவளி ம$டல�ைத;� இ<த e$ணிய அைலயி� ச#திைய வள"��# 
ெகா$ட மனிதனா� காண :8;�. 

இ<த உட� அ2ப8ேய ஒ� இட�தி� இ�<தாN�… வி�% ெச�ற உடலி� 
அைன�� உயிரO#கT� இ<த e$ணிய மி� அைலயி� ச#தியி� ஈ"2Zட� 
இய�கி%�. 

உடலி� உ6ள தைசகT� ம>ற எ�லா உ�2ZகT� அேத நிைலயி�… 
அதாவ�… 
1.உ$% கழி#க ேவ$%� எ�ற நிைல இ�லாம� 
2.0வாச� எ%�� 0வாச� வி�% இ�#க#R8ய நிைல;� இ�லாம� 
3.இ<த உட� பி�ப� எ<த வைக2 பி�ன:� படாம� அேத நிைலயி� 
இய�கி# ெகா$8�#4�. 

இைத எ�ேலாராN� ெபற :8;�…! 

ஆனா� 
1.ம<திர:�… மாய:�… 
2.ெத�வ Lக2 ெப�� ச#தி எ���… 
3.சாதாரண மனிதனா� :8யாத நிைல எ��� 
4.மனித� ெபற ேவ$8ய உய" ச#திைய மனித� எ%#க :8யாம�… 
5.எ�டாத நிைல2ப%�தி மைற#க2ப�% வி�ட நிைல தா�…! இ�� நட2பி� 
உ6ள�. 

ெசய>ைகயி� மி� அைலைய வி/ஞான2ப%�தி ெசயலா#4� மனிதனா�… 
த� அைலயி� ெதாட"பிலி�<ேத அb7யனி� ஒளி அைலயி� ஈ"2பினா�… 
த� உயிரா�மாவா�… எ<த ஒ� e$ணிய அைலயி� வள"சிைய;� ஜLவ 
உட� ெகா$% மனிதனா� எ%#க :8;�. இ� சா�தியேம…! 

மனித உடலி� பல ேகா8# ேகா8 உயிரO#க6 ஜLவ ச#தி;ட� இய�4� 
ெபாG�… 
1.உயிரா�மாவி� நிைல;ட� நிைற<�6ள பல ேகா8 உயிரO#கT� 
2.இ<த அைலயி� ஈ"2ைப எ%#4� நிைலயினா� 
3.மனிதனி� ச#தி� திற� பலவாக உய��. 



ஆனா� உடைல வி�% ெச�ற ஆவி ஆ�மா#கT#4 ஜLவ அO#களி� ஜLவ 
ச#தி இ�லாததினா� மனித ஞான�தி� ெசய�ப%� திறனி�லாம� ஆவி 
உலக வா&#ைக இ�<�வி%கி�ற�. 

ஜLவ ச#தியி� ஈ"#க2ப%� ஞான�கT� இ<த உய" மி� அைலயி� 
ெதாட"Z� ஜLவன>ற ஆவி ஆ�மா#கT#4 :8யாத2பா…! 

b7யனி� மி� அைலயி� 0வாச�ைத ஒQெவா� ெநா82 ெபாG�� எ%�� 
வாG� ந� வா&#ைக அைலயி� நா� உ$%… கழி��.. உற�கி.. நம#4# 
கிைட�த பல காலமாக நா� வள"�� வ<த இ<த ஜLவ உட� வா&#ைகயி� 
ெப>ற உ�னத ச#திைய அறியாம�… விரய2ப%�தி�தா� வா&கி�ேறா�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
5லாதார� எ�றா� நம#46 வ�� (நா� 0வாசி#4�) இ<த உண"வி� 
த�ைம எN�Z�… இர�த�கT�… நர�Z ம$டல:�.. இ<த 5��� ேச"�� 
அ�ேக அO� த�ைம ஜLவ� ெபற ெச�ய#R8ய நிைலகளாக# கவ"<� 
“வி<�ட� கல#4�…” ஜLவ அO#களாக மா>�கி�ற�. 
1.இ� தா� 5ல� எ�ப�… 5லாதார� எ�ப�…! 
2.அ�ேக உயிரO#க6 ேதா>�வி#4� நிைலக6 வ�கிற� எ�றா� 
3.இ� ைவ�தியSதியி� அக�திய� க$ட�. 

ஆ#கிைன எ�றா� நா� எைத eக"கி�ேறாேமா இ<த உயி7� த�ைம அ�ேக 
ஆன பி� இ<த உண"Mக6 நம#46 இய#4கி�ற�. இைதயாவ� 
4ைற<தப�ச� ெத7<� ெகா$டா� பரவாயி�ைல. 

ஆ#கிைன எ�றா� ந� உண"வி� த�ைம இதிலி�<� (உயி7லி�<�) தா� 
ஆைணயி%கி�ற�. இ�ேக 5லாதார�தி� மா>�கி�ற� எ�� இ<த 
உண"வி� த�ைமைய� தன#46 ெகா$% வ�� ெபாG� அவ"க6 
வி�தியாசமான நிைலகளி� கீழி�<� எ�� மா>றி# ெகா$% ேபாகிறா"க6. 

இதிேல க$ண� 5லாதார�ைத2 ப>றி# R�கி�றா� எ�� ெசா�வா"க6. 
அவ� Rறிய 5லாதார� ேவ�..! eக"<த உண"வி� த�ைம எதைன.. எ2ப8 
இய#4கிற�…? எ�பைத 
1.எ$ண� ெகா$% இ<த# க$க6 உ$டான� 
2.க$க6 ெகா$% எ$ண�க6 உ$டான� 



3.இ2ப8 ஒ��ட� ஒ�� எ2ப8 இைண<த� எ�� கீைதயிேல இ� 
ெதளிவாக# Rற2ப�%6ள�. 

இ<த உண"Mகைள இவ"க6 ேவ� விதமாக அவரவ"கT#4� த#கவா� மாறி 
“4$டலினி ேயாகா… இராஜேயாகா…” எ�� ேப"கைள மா>றி# ெகா$% 
ஆசன�ைத எ%��# ெகா$டாN� இ2ப82 பல நிைலகைள# ெகா$% 
வ�கி�றன". 

இதிேல ேவத�களி� ம<திர�க6 Rற2ப�8�#4�. மைற:கமான 
ம<திர�கைள இவ"க6 ெசா�லி வி�டா� இ�ெனா� உடலி� ெப>ற 
உண"Mக6 இவ�#46 பதி<� இ<த ம<திர�தி� உண"M� அேத நிைல#42 
பதிM ெச�தா� அேத உண"M ெகா$% அ�ேக இய#4�. 

ஏென�றா�… 
1.ம<திர�க6 எ�ப� மனித� உண"ைவ மீ$%� தன#46 கவ"வ� எ�� 
ெபா�6. 
2.ஒ� மனித� உண"ைவ2 பா�ச2ப�% அைத அட#கி� தன#46 கவ"<� 
ெகா6வ� எ�ப� அத"வண ேவத�. 

ேகாவி�களிN� ம>றைவகளிN� யாக�க6 ெச�வா"க6. அ�ேக பல Zைக 
ம$டல�கைள எG2பி அவ� ெசா�N� ெசா�கைள நா� R"<� 
கவனி2ேபா�. ஆனா� க�N#4 ச#தி ஏ>�வதாக நா� நிைன#கி�ேறா�. 

ஆனா� நா� ேக�%ண"<�… ந� ெசவிகளி� ப�%… அ<த உண"வி� 
த�ைமைய eக"<�… நம#46 ஒ� அO� த�ைமயாக ஆ4� நிைலைய# 
ெகா$% வ�கி�றன". 

ஆகேவ அவ� ெசா�N� உண"ைவ நா� அதிகமாக2 ெப�#க2ப%� ெபாG� 
இ<த அO#களி� த�ைம வ<�வி%கி�ற�. 
1.இ2ப8�தா� அத"வண ேவத�தி� ஒ� மனிதனி� உண"ைவ மய#கி 
அதாவ� வசிய� ெச�வா"க6. 
2.அ%�� அ<த மனித� இற<த பி� அேத ம<திர�ைத ெசா�னா� 
ைகவ�ய�. 
3.பி� இ<த உண"வி� த�ைம ெசா�லாக ெவளியிட2ப%� ெபாG� ஏவ�..! 



இ2ப8�தா� 5லாதார�தி� எ�� ெசா�லி# ெகா$8�2பவ"க6 
ெதா�டMடேன இைத ஏவ� ப$ணிவி%வா"க6. நா� R"<� கவனி�� அத� 
ேம� நா�ட�ைத ெசN��� ெபாG� ெச�� வி%கி�றன". 

ஆனா� யா� இ2ெபாG� இ�ேக ெசா�ல2ப%வ� உ�க6 நிைனM 
அைன��ேம இய>ைகயாக விைள;� த�ைமகளி� அ�ேக ெச�றைடகி�ற�. 
1.அ<த ஞானிகளி� அ�6 உண"வி� த�ைம அ�ேக (உயி7ேல) 
ஆ#கிைனயாக மாறி 
2.உடN#46 அ� க��த�ைம அைடகி�ற�. 

அ<த ஒளியி� உண"வாக உயி" எ2ப8 ஆனேதா அ<த உண"வி� த�ைம 
ெப�வத>காக ேவ$8 இைத ெச�கிேறா�. ஏென�றா� உ�கைள அ<த� 
��வ ந�ச�திர�தி>ேக அைழ�� ெச�கிேற�. 

அதிலி�<� வ�� உண"Mக6 ஒ�றி வ�� இ<த ேநர�தி� அத� உண"Mக6 
அ<த அக�திய� எ2ப8� ��வனாகி� ��வ மக7ஷியாகி� ��வ 
ந�ச�திரமானாேனா அத� உண"ைவ உ�கைள2 ெபற ெச�வத>4 உ�க6 
நிைனவா>றைல# R�8 அ<த உண"சிகைள� ^$8யMட� 
1.அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mக6 உ�க6 ஆ�மாவாக மா�கி�ற�. 
2.பி� அ<த eக"<த உண"Mக6 அO� த�ைம அைடகி�ற�. 

இ<த அO� த�ைம உ�க6 உட�களி� ெப�கி வி�டா� உ�க6 
ஆ�மாவி� அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mக6 ெப�4கி�ற�. அ<த� 
��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mக6 ெப�கிவி�டா� பைகைம எ�ற 
நிைலகைள� த%�� நி����. 

இ<த உடN#42 பி� ஏகா<த நிைல ெகா$%… அ$ட�திேல எ��ேம 
ஒளியி� 0டராக.. “அழியாத நிைலகளி� வாழ� ெதாட�4�…!” 



 



 

“மனித வா+�ைகைய அ:Kற:ப��திவி��…” ெமC ஒளிைய� காண 
ேவ��� எ�4 பி�தராக0 ெசய�ப�டவ? தா� ஈHவரப�ட? 
  

ேபர$ட�தி� ேப�$ைமகைள அறி<� ெகா6ள… ப#தி எ�ற மா"#க�தி� 
ந�ல ஒG#க�ைத# கைடபி8�� ந�லத� நிைலக6 ெகா$%… ெம� 
ஞானிக6 கா�8ய அ�6 வழி2ப8 அ�6 உண"Mகைள� தன#46 R�8… 



ெம� வழி ெச�N� மா"#க�கைள சாதாரண ம#கT#4� கிைட#க ெச�;� 
ந�னா6 தா� “மா"கழி மாத� ெபௗ"ணமி…!” 

ஏென�றா� 
1.இ<த மா"கழி மாத� தா� மாமக7ஷி ஈ�வராய 4�ேதவ"… 
2.ஈ�வரப�டராக இ�#க2ப%� ெபாG� இ<த உடலி� இ�<� ெவளி ெச�� 
வி$Oலக� ெச�றா". 

அவ" உடNட� இ�#க2ப%� ெபாG� ேபர$ட�தி� ேப�$ைமயி� 
நிைலகைள ெசா�லாக ெசா�லி… என#46 (ஞான4�) அைத உபேதசி�� 
உண"�தி… அவ7� ஆ>ற�மி#க ச#திைய2 பதிM ெச�தா". 

4�நாத" உ�கT#42 பதிM ெச�தா"… எ�கT#4 நL�க6 எ2ப82 பதிM 
ெச�கிறL"க6 எ�� நிைறய2 ேப" ேக�கலா�. 

ஒ� மனித� ந�ைம� தி�%கி�றா� எ�� ைவ��# ெகா6ேவா�. அவ� 
நம#42 பி�Zறமாக 0வ�#4 அ2பா� நி�� ேபசி# ெகா$8�<தாN� 
1.எ�ன…? ந�ைம2 ப>றி 4ைற ேப0கிறா"களா…! எ�� R"<� கவனி�தா� 
ேபா�� 
2.அவ� தி�8யெத�லா� இ�ேக பதிவாகி�ற�. 

பதிவான பி� எ�ன ெச�கி�ேறா�…? 

ஆகா… அQவளM ^ர�தி>4 ஆகிவி�டதா…? எ�� அ<த உண"ைவ ஏ>� அ<த 
உண"ைவேய நா� தியானி#கிேறா�. 

அத>க%�� அவ3ட� ச$ைட ெச�வத>4� எ2ப8 எ<ெத<த வைகயி� 
அவ3#4 இைட/ச� ெச�ய ேவ$%� எ��� ெசய�ப%��கி�ேறா�. 
சாதாரண நிைலயி� இ2ப8�தா� இ�#கி�ேறா�. 

1.இ� எ�லா� கா<த2Zலனி� நிைலக6 
2.நா� எத� ேம� கவன�ைத ெசN��கி�றேமா அ<த# கவன�தி� 
உண"வைலக6 அத>46 பதிவாகி�ற�. 

ெதளிவாக இைத� ெத7<� ெகா6ள ேவ$%�…! 



4�நாத" பி�தைன2 ேபா�� இ�<தி�<தாN�… பல பல :ைறகளிேல பல 
எ$ண�கைள என#46 ெசா�N� ெபாG� நா� :தலி� ஏ>�#ெகா6ளாத 
நிைலயி� தா� இ�<ேத�. 

அவ" ெசா�வ� என#42 Z7யவி�ைல. இ2ேபா� நா� ெசா�N� ெபாG� 
உ�கT#42 Z7யவி�ைல… Z7யவி�ைல… எ�� ெசா�கிறL"க6 அ�லவா. 
சாமி… நL�க6 ெசா�கிறL"க6… எ�களா� தி�2பி ெசா�ல :8யவி�ைல…! 
எ�� ெசா�கி�றL"க6. 

அைத2 ேபா�� தா� 4�நாத" அவ" உடNட� இ�#4� ேபா� என#4 
உபேதசி��# ெகா$8�#4� ேபா� நா� ெசவிகளி� ேக�டாN� 
1.ஒ� நிமிட�தி� க�னட�தி� ேப0வா" 
2.ஒ� நிமிட�தி� மைலயாள�தி� ேப0வா" 
3.ஒ� நிமிட�தி� தமிழி� ேப0வா" 
4.ஒ� நிமிட�தி� ெதN�கி� ேப0வா" 
5.இ<த உலகி� எ�தைன பாைஷக6 இ�#கி�றேதா அ�தைன பாைஷகளிN� 
ஒQெவா� வா"�ைதைய ெசா�வா". 

அைத நா� எ2ப82 Z7<� ெகா6வ�…? 

எ�லா� ெசா�லி வி�% நா� எ�ன ெசா�ேன�…? எ�� ேக�பா". 

“ெத7யவி�ைல” எ�� ெசா�னா� ஏ� ெத7யவி�ைல…? எ�� ேக�பா". 
“ெத7கிற�” எ�� ெசா�னா� எ�ன ெத7<� ெகா$டா�…? எ�� ேக�பா". 
இர$%#4� நா� விைட ெசா�ல ேவ$%�. 

இ2ப8�தா� எ�ைன சி#கலிேல மா�82 பல இ�ைசகைள# ெகா%��# 
ெகா%��� தா� பல பல :ைறகைள# ைகயா$% 
1.எ�3ைடய கவன�ைத அவ"பா� தி�2ப ெச�� 
2.அவ" எ�ன ெசா�கிறா" எ�� உ>�# கவனி#க ெச�� 
3.அவ�ைடய ெசா�வா#கி� நிைலகைள2 பதிM ெச�தா". 

அ2ப82 பதிM ெச�த அ<த உண"வி� த�ைம ெகா$% அ%�தா>ேபா� 
அ8�� வி%வாேரா… தி�8 வி%வாேரா… பி8�� வி%வாேரா…! எ�ற 
1.இ<த எ$ண�ைத# ெகா$% தா� அவைர# R"<� கவனி�� 



2.அவ�ைடய ெசா�N#46 நா� எ$ண�ைத ெசN��� ெபாG� 
3.அ<த ஆ>ற� மி#க நிைலைய என#46 பதிM ெச�தா". 

ஏென�றா� அ<த அ�6 ஞானி அவ" ெசா�ன� ஒ��� Z7யவி�ைல 
எ�றாN� நா� ெஜபமி�<� வர� வா�கி அைத எ%#கவி�ைல. 

அவ" உண"வி� ஆ>றைல என#46 பதிM ெச�த நிைலக6 ெகா$% அவ" 
ெச�ற வழிகளிேலேய அத� வழிகளி� பி�னா8 அைத2 பி�ப>�� ெபாG� 
தா� அ<த ஆ>றலி� ச#திைய நா� உணர :8<த�. இ2ெபாG� அைத 
உ�களிட� ப7மாறி# ெகா6ளM� :8கி�ற�. 

வி$Oலக ஆ>றைல;� ம$Oலக�தி� த�ைம;� ம$Oலக�தி� 
விைள<த� உயி7யலாக மனித உடN#46 உயி" நிைலகளி� இ�<� 
மனித3#46 விைள<த� எQவா�…? எ�ற நிைலைய உண"�தினா". 

அைத நா� பி�ப>�வத>4 எ�தைனேயா :ைறகைள# ைகயா$டா". 

4�நாத" ஆ>ற� ெப>ற நிைலகளி� ஈ�வரப�ட" எ�ற நாம�தி� 
ெசய�ப�டா". ஆனாN� பி�தைர2 ேபா�� தா� பல சSர�களி� 
இ�<�6ளா". 

“பி�த�…!” எ�றா� 
1.Zறவா&#ைகயி� நிைலகைள (அதாவ� இ�� நா� வாG� வா&#ைக எ�ற 
நிைலகைள) அ2Zற2ப%�திவி�% 
2.ெம� ஒளிையேய காண ேவ$%� எ�ற உண"Mட� தா� அவ" கட<த 
கால�களி� ெசய�ப�%6ளா". 

ெம� வழியி� ெசய�பட ேவ$%� எ�� அ�� எ$ணி இ�<தாN� “அவ" 
எ$ண�க6 அைன���” அவ�#46 விைளவி�த அைன�ைத;� 
அ#கால�தி� வா&<ேதா�#4� ச7… இ#கால�தி� வா&ேவா�#4� ச7… அவ" 
எ$ண ஒளிகைள2 பதிM ெச�� அவரவ" எ$ண�களிேல அைத 
விைளவி#4� ஆ>றலாக� தா� ெவளி2ப%�தி ெச�றா". 

ஈ�வரப�ட" எ�ற நாம�தி� இ�#க2ப%� ெபாG� அவைர அOகியவ"க6… 
ச<தி�தவ"க6… அைனவ�ேம 
1.ெசா�� ேவ$%�… 0க� ேவ$%�… ேநா� ேபாக ேவ$%�,,, ைவ�திய� 



பா"�� அதிேல ச�பாதி#க ேவ$%�… 
2.4�நாத7ட� ஆசி வா�கினா� வ L% வா�கலா� ெசா�� வா�கலா� 
வய�க6 வா�கலா� எ�ற இ<த ஆைசயி� தா� வ<தா"க6. 

ஆனா� நாேனா அவைர2 பா"#4� ேபா�� ச7… அவ" எ�ைன# R2பி�% 
ெசா�N� ேபா�� ச7… இவ" ெப7ய ம<திர#கார" ேபா� இ�#கிற�… பி��2 
பி8�தி�#கி�றா"…! எ�ற எ$ண�தி� அவைர பா"�தாேல நா� விலகி 
ஓ8#ெகா$% இ�<ேத�. 

ஆனா� நக"<� விலகி ெச�றாN�… “உ�ைன வி�ேடனா பா"…!” எ�� 
விர�8# ெகா$% வ<தா". த2பி�� நா� விலகி ெச�றாN� Rட 
அவ�ைடய ெம� உண"வி� த�ைமைய பல ச#திகைள என#46 பதிM 
ெச�தா". 

4�நாத" ெம� ஒளிைய# க$%.. இ<த மா"கழி மாத� ைவ4$ட ஏகாதசி 
அ�� தா�… அவ" வி$ ெச�றா". 

ஆகேவ அவ" என#4 உண"�திய நிைலக6 ெகா$% 
1.ஞான�ைத2 ெபற ேவ$%� எ�� உ$ைமயான நிைலகளி� வ�பவ�#4 
2.அ<த உய"<த ச#தி கிைட#க ேவ$%� எ�ேலா�#4�… கிைட#க ெச�ய 
ேவ$%� எ�ற ேநா#க�திேல தா� இைத ெவளி2ப%��கி�ேற� (ஞான4�). 



 

ஞான�தி� வள?0சிைய நா� எ:ப* அறிவ�…? 
  

தியான�தி� :ைற ெகா$% ந� எ$ண� ஞான�தி� ஈ"2Z நிைல#4 வழி 
ெப�� கால�களி� வள"சி நிைல எ2ப8 இ�#4�…? 



4ழ<ைத2 பிராய�தி� 4ழ<ைதயி� உட� ம>�� அ�க அவய�க6 
உ�2Zக6 எ�லா� மி��� த�ைம;ட� இ�#கி�ற�. பிற4 வளர வளர 
உட� உ�2ZகT� தைச நா"கT� வN2 ெப>� வள"கி�ற�. 

அைத2 ேபா�� ந� ஆர�ப� தியான�தி� ந� எ$ண நிைல எ�லா� வள"சி 
ெப>�.. ஒ� நிைல ெப>�… ப#4வ� எ�தி… அத� ஈ"2பி� வழி� 
ெதாட�#42 பிற4 பல நிைலகைள நா� காணலா�. 

ந� எ$ண�தினாேலேய நா� எ%#4� 0வாச�தினா�… 
1.பல மண�கைள உண�� ப#4வ:� 
2.பல 0ைவயி� ஈ"2பி� உ$ட களி2Z நிைல;� 
3.பல ஒளி அைலகைள# க$%ண"<� மகிG� நிைல;� 
4.ந�மி� உ�வி� உ�வ நிைலைய# காO� நிைல;� 
5.இ<த உலகி� 0ழ>சி ஓைசயான “ஓ…�” எ�ற ஒலி ஈ"2பி� அைலதைன 
ஈ"��# ேக�4� வழி� ெதாட7� நிைல;� 
6.இத� வள"சியி� பல சி�த"களி� நிைல;ட� ெதாட" ெகா6T� நிைல;� 
7.இ2ப8 ஒ�றி� வள"சி ெகா$% ஒ�றி� ேம�பா�8� தியான�தி� ஈ"2Z 
வள"சி நிைல ெப>ற பிற4 
8.சி�த� நிைலைய நா� அைடய :8;�. 

Zைக2பட� எ%2பவ� ஓ" பி�ப�ைத2 பலவாக ம� பி�ப�கைள எ2ப8 
எ%��� த�கி�றா�…? ஒேர பி�ப�ைத நிைல# க$ணா8ைய2 பல 
ேகாண�தி� ைவ��# காO� ெபாG� ந� பி�ப�ைத2 பலவாக# 
(எ$ணி#ைகயி�) காOகி�ேறா�. 

இைத2 ேபா� சி�� நிைல ெப>றவ"க6 இ<த உட� எ�3� R�ைட… 
1.இ<த உடலி� உ6ள உயிரOைவ ஜLவ உயிைர இ<த உடலிலி�<� பி7�� 
2.இ<த உடN#4க<த பி�ப உடலி� பி�ப� த�ைமைய;� 
3.இ<த# கா>றிN6ள அமில ச#திைய அ<த ஜLவ3ட� R�8# ெகா$% பல 
இட�தி� ஒேர சமய�தி� ெசய� Z7கி�றன". 

இ�<த நிைலயிலி�<ேத ஜLவ உயிரOMட� எ<த ம$டல�தி>4� எ<த 
இட�கT#4� நிைன�த மா�திர�தி� ெச�றறி<� வ�வேதா% 
ம�%ம�லாம� பல ச#தி அமில�கைள;� எ%�� வ�கி�றன". 



வி�% ெச�ற உட� R�8� அவய�கெள�லா� அ<த ஜLவ உயி" 
இ�லாமேல உடலி� உ6ள பல ேகா8 உயிரO#கT#4� அ<த உயிைர2 
ேபா�� அைன�� அO#கT� தாமாக 0வாசெம%�� இய�க#R8ய ச#தி 
ெப>� வி%கி�றன. 

எ�லா உயிரO#கTேம அ<த உடலி� ஜLவைன2 ேபா�� தானாக இய�கி# 
ெகா$8�#4�. ஆனா� அ<த உட� பி�ப�தி>4 ெசயலா>றேவா… 
எ$ண�தி� ஈ"2பி� நிைலேயா… அ<த ஜLவ உயி" வ�� வைர இ�#கா�. 

“R% வி�%# R% பா;� நிைல…!” எ�� உண"��கிறா"கேள அ�றி உ$ைம 
சி�த� இ<த உயி" ஜLவ3#4 எ�தைன பி�ப நிழைல;� அவனா� எ%#க 
:8;�. 

அமில 4ண�ைத ேச"<த Zைக2பட�ைத ந�Zகி�றா� மனித�. பாதரச�தி� 
�ைண;ட� நிைல# க$ணா8யி� த� உ�வ�ைத ந�Zகி�றா�. 

அேத நிைல ந� க$ணி� க�மணியிN� உ6ள�… நL7N� உ6ள�. ெதளி<த 
நL7� ந� பி�ப�ைத# கா$கி�ேறா�. 

அைத2 ேபா�� தா� சி�த3#4 உட� வி�%2 பி7<த த� உயி" ஜLவ3ட� 
எ<நிழ� பி�ப�ைத;� இ<த# கா>�ட� கல<�6ள அமில 4ண�திலி�<� 
பி7�ெத%�� ஒேர இட�திலி�<� பல இட�கT#4� ெச�கி�றா�. 

இ<த நிைலைய உண"�தினா� மனித� உடலிலி�<� உயிைர எ2ப82 
பி7�ெத%2ப�…? எ�� வினா எG2Zவா�. 

ஒQெவா� மனித3� தா� எ%#4� 0வாச அைலயி� ஈ"2பினா� 
1.உடலி� அைன�� அO#கT� த� வச2ப�% 
2.ஒQெவா� அOM� உயி" ஜLவனி� ச#தி ெகா$ட நிைல ெப>� 
3.வா&#ைகயி� எ<த ஒ� நிைலயிN� ம>ற ஈ"2பி� நிைல#4 
அ8ைம2படாம� 
4.எ<த எ$ண:� த� எ$ணமாக எ$O� :ைற ெப>� 
5.தியான வள"சி;ட� எ%#4� 0வாச அைலயி� ஈ"2பி� ஒQெவா� 
நிைல;� வழி� ெதாட" ெப>ற பிற4 
6.அ<த சி�தனி� நிைல ெபற� த#க உயி" ஜLவனி� எ2பி�ப:� காO� 
நிைலைய எ�தலா�. 



ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
ந� 4�நாத" கா�8ய அ�6வழியி� அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 உண"Mகைள 
நL�க6 எ�ேலா�ேம ெப�#கி# ெகா$% வ�கி�றL"க6. 

4�நாத" ெகா%�த ச#திகைள 4�நாத" கா�8ய அ�6 வழியி� அைத� 
ெத7ய2ப%�த ேவ$%ெம�� யா� வி��Zகி�ேறா�. 

ஆனா�… சில ச#திகைள# ெகா%�த பி� எ�ன ஆகி�ற�. ஆைச2ப%வைத 
எ�லா� ெபற ேவ$%� எ�ற நிைல#4 வ<�வி%கி�றா"க6. 

அத>42 பதி� உ�க6 ஆைச எத� வழிகளி� இ�#க ேவ$%�…? 

அ<த ச2த7ஷி ம$டல அைலகைள2 ெபற ேவ$%�. எ�கT#46 அ� 
வளர ேவ$%� எ�ற நிைல#4 வரேவ$%�. 

அைத வள"#க ேவ$%� எ�றா� நா� எ�ன ெச�ய ேவ$%�…? 

யா�� கEட2ப�டா"க6 எ�� ேக6வி2ப�டா�… 
1.அவ"கT#4 அ<த ச2த7ஷி ம$டல�தி� அ�6 ச#தி கிைட#க ேவ$%� 
2.அவ"க6 மகி&<� வாழ ேவ$%� எ�� இ<த உண"ைவ இ�ேக எ%�� 
சைம�� 
3.இதிேல நL�க6 மகி&சிைய� ெத7<� ெகா6ள ஆைச2படேவ$%�. 

ெசா�வ� உ�கT#4 அ"�தமாகி�றத�லவா. இைத நா� நம#46 ெப�#க 
ேவ$%�. 

உடN#46 ஆ�மா இய�4கிற� எ�� ெசா�லி# ெகா$% தி.ெர�� 
வ�கி�றா"க6. 

நா�4 ேப" ேச"<� R�%� தியானமி�#க ேவ$%�. அ<த மக7ஷிகளி� 
அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� எ�� நம#46 ச#திைய# R�8# ெகா6ள 
ேவ$%�. 



மக7ஷிகளி� அ�6 ச#திைய நம#46 வN#R�8# ெகா$% அ<த 
உடலிN6ள ஆ�மாவி>4 மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%�. அத>4 
(அவ�#4) ந�லைத ெச�ய ேவ$%� எ�ற உண"ைவ2 பா�ச ேவ$%�. 

அவ"களிட:� (ஆ�மா உ6ளவ7ட:�) ெசா�லி நL இைத ெச�தா� எ�றா� 
சீ#கிர� உன#4 ந�றாகிவி%� எ�� ெசா�ல ேவ$%�. அவ"க6 எ%��# 
ெகா$டா"க6 எ�றா� அவ�#4 இலாப�. 
1.இ2ப8 இைத2 ெப�#க2 பழக ேவ$%� 
2.இ<த2 ேப�$ைமகைள2 பா"#க2 பா"#க உ�கைள அறியாமேலேய 
மக7ஷிகளி� உண"Mகைள உ�களா� ெத7<� ெகா6ள :8;�. 
3.அ<த உண"வைல#46 ெச�றMட� ச2த7ஷி ம$டல��ட� உ�க6 
உண"Mக6 0ழ�வைத# காண :8;�, 
4.ச2த7ஷி ம$டல��ட� அ� ெதாட"Z ெகா6T�… சில�#4 அ� ெத7;�. 
5.த�னிைசயாகேவ அ<த உண"Mக6 ச2த7ஷி ம$டல உண"வைலகைள 
உணவாக எ%#4�. 

ஒ� பாழைட<த க�8ட�தி� ஒ� அரச மர�தி� வி�� ப�டாN� அ�ேக 
த$ணLேர இ�ைல எ�றாN� Rட கா>றிN6ள ஈ"2பத�ைத அதனி� 
விG�க6 எ%�� மர� வள"<�வி%�. 

அைத2 ேபா�� உ�க6 நிைனவி� ஆ>றெல�லா� வி$O#4 ெச�� 
பழக ேவ$%�. 

பாைத ெத7யாதப8 (ேலா#கலி�) ெச�றா� பல அ>Zத�க6 ெத7யலா�. பல 
அதிசய�கைள2 பா"#கலா� ஆனா�… “கீேழ” ந�ைம இG��வி%�. 

அதனா� தா� ஆர�ப�தி� ஒQெவா�வ7ட� உ�கT#4 எ�ன கா�சி 
கிைட�த�…? எ�� ேக�ேப�. ஏென�றா� அ2ெபாG� கா�சிக6 
எ�ேலா�#4� கிைட#4�. எ�ேலா�ேம கா�சி ெசா�வா"க6. 

அ2ப8 ெசா�னவ"க6 எ�லா� இ2ெபாG� எ�னாகி வி�டா"க6…? அ<த 
ஆைசயி� 5&கிவி�டா"கேள தவிர அதிலி�<� மீ6வத>4 வழி இ�லாம� 
ேபா�வி�ட�. 

ஆகேவ எ2ப82 பா"#க ேவ$%�…? 



அ<த2 ேபர$ட# கா�சிகைள… வி$Oலக ஆ>றைல… அ<த மக7ஷிகளி� 
உண"Mகைள2 பா"#க ேவ$%�. அ<த உண"ைவ2 ெபற ேவ$%� எ�ற இ<த 
ஆைசைய நா� அ�ேக ைவ#க ேவ$%�. 

அைத நா� வள"#க2 பழக ேவ$%�. 

தி.ெர��… “அைத2 பா"#க ேவ$%�…” எ�� வர#Rடா�. 

அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#திைய நம#46 ெபற ேவ$%� எ�ற நிைல#4 
வரேவ$%�. பா"#க ேவ$%� எ�றா� :தலி� மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி 
ெபற ேவ$%� எ�� அ<த ச#திகைள ந� உடN#46 ஏ>ற ேவ$%�. 

ஏ>றியபி� எ�ன ெச�ய ேவ$%�…? 

யா" கEட2ப�டாN� மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி அவ"க6 ெபற ேவ$%� 
அவ"க6 உடலி� உ6ள தLைமக6 எ�லாம அகல ேவ$%� எ�� ந� 
பா"ைவயா� இ<த ச#திைய2 பா�0த� ேவ$%�. 
1.அ2ெபாG� அ<த உ$ைமயான ச#திைய இதிேல பா"#கலா�. 
2.தLைமக6 அவ"களிடமி�<� அகN� ெபாG� மகி&சியி� நிைலக6 வ��. 
3.அ<த மகி&சியி� உண"Mக6 வ�� ெபாG�தா� உ�கT#46 
ெப�#கமாகி�ற�. 
4.உ�கT#46 அ<த எ$ண� மக7ஷிகளி� பா� ேவகமாக# ெகா$% 
ேபாகி�ற�. 
5.இத� qப�தி�தா� நL�க6 பா"#க ேவ$%ேம தவிர என#4 ச2த7ஷி 
ம$டல� ெத7யவி�ைலேய.. அ� எ2ப82 ேபாவ�..,? எ�ற இ<த 
வினா#கைள எG2பேவ Rடா�. 

ஏென�றா� நா� ப82ப8யாக� தா� ேபாக ேவ$%�. 

ஆகேவ… 
1.அ<த மக7ஷிக6 யா" யா" எ�� நிசய� உ�களா� அறிய :8;�. 
2.அ<த மக7ஷிகTட� உ�களா� ேநர8� ெதாட"Z ெகா6ள :8;�. 

ெப>� உ�க6 வா&#ைகயி� வ�� எ�தைகைய தLைமகைள;� பல 
ெகா%ைமயான நிைலகளிலி�<�� மீ$8%� ஆ>ற� ெபற :8;�. 
உ�கT#46 வள"��# ெகா6ள :8;�. உ�கைள நL�க6 ந�Z�க6. 



இ�ெவ�லா� மாமக7ஷி ஈ�வராய 4�ேதவ" என#4 ேநர8யாக# கா�8ய 
நிைலக6. அைத நL�கT� ெபற :ய>சி ெச�;�க6. மக7ஷிக6 அ�6 
வ�ட�தி� நL�க6 வாG�க6. ேப7�ப2 ெப�வா&வாக2 ெப>றி%வ L"க6. 
அழியா ஒளியி� சSர� ெப�வ L"க6. 

எம� அ�T� மாமக7ஷி ஈ�வராய 4�ேதவ7� அ�T� எ�லா 
மக7ஷிகளி� அ�T� உ�கT#4 எ�ெற��� உ��ைணயாக இ�#4�. 

ஓ� ஈ�வரா 4�ேதவா. 



 



 

நாைள மனித [ப� இ��!மா…? 
  

உதாரணமாக 27 ந�ச�திர�க6 ெவளி2ப%�த#R8ய உண"Mகைள b7ய� 
த�3ைடய பாதரச�தா� ேமாதி… அதி� இ�#4� விஷ�ைத2 பி7�� 
வி%கி�ற�. 



ஆனா� b7ய3#42 ேபா4� பாைதயி� ந� Yமியி� ��வ2 ப4தி#46 
eைழ<தா� மி�னலாக மா�கி�ற�… கடலி� ப�டா� மணலாக மா�கி�ற�… 
மர�தி� ப�டா� க�கி வி%கி�ற�. 

மி�னலி� �க6க6 நாலாZற:� பரMகி�ற�. 
1.அத� அ�கிேல எதி"மைறயான ந�ச�திர�தி3ைடய �க6க6 அதிகமாக 
இ�<தா� 
2.எ<த2 ப#க�தி� இ� ேமாதி ெவ8#கி�றேதா மி�ன�களாக� தா#க2ப%� 
ெபாG� 
3.bறாவளியாக மாறி# க�8ட� ம>ற ெபா�6க6 அைன�ைத;� ^#கி 
வ Lசி#ெகா$% ேபாகி�ற�… 
4.ஏென�றா� அத>4 அ� எதி"நிைல… 0ழி# கா>�களாக இ2ப8 வ�கி�ற�. 

உலகி� எ<த2 பிரேதச�களி� அO#கதி7ய#க�க6 அதிகமாக உ6ளேதா 
அ�ெக�லா� இ<த உண"வைலக6 ப�% 0ழி# கா>�கT� bறாவளிகT� 
அ<த<த ேமாதN#4� த4<த மாதி7 அதிகமாக வ��. 

அO உைலகைள ைவ�� மி�சார� தயா7#4� இட�களி� எ�லா� அ<த# 
கசிவி� �க6க6 பட"<தி�#4�. அதிேல ந�ச�திர�தி3ைடய எதி"மைறயான 
உண"Mக6 ேமா�� ெபாG� bறாவளி வர�தா� ெச�;�. 

வி/ஞானி ஒ� ப#க� எ�தைனேயா க$%பி8�தாN� இய>ைகயி� 
b&நிைல… அ<த இய>ைகையேய மனித� மா>றி அைம#கி�றா�. 
இய>ைகயிலி�<� மா�� நிைலகளாக இ�� ெசய�ப�%# 
ெகா$8�#கி�றன". 

ஆனா�… நா� இ�#4� இட�களி� அ<த bறாவளி வராதப8 த%#க 
ேவ$%� எ�றா� 
1.அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண"ைவ நம#46 ெப�#கி அ�தைகய 
5சைலகைள இ�ேக பரவ ெச�தா� 
2.��வ ந�ச�திர�தி� அG�த�க6 அதிகமாக வ��ெபாG� அ<த விஷ# 
கதி7ய#க�க6 விலகி ெச�N�. 
3.ந� சா"Zைடய ம#கைள;� கா#க :8;�. 
4.ந� உடலி� இ�#4� ந�ல அO#கT#4� அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� 
ச#திைய உணவாக# ெகா%#க :8;�. 



இைத ெச�ய� தவறினா� இய>ைகயி� நியதிகளி� மனித� எ�ேகா 
அைழ�� ெச�ல2ப%கி�றா�. நாைள மனித qப� இ�#4மா…? எ�ற 
ச<ேதக� ஏ>ப%கி�ற�. அ<த அளவி>4 மனித qப�ைத சீ"4ைல#4� 
உண"M வ<�வி�ட�. 

ஆகேவ இனி வ�� கால�களி� மனதி� கல#க�க6 வ<தா� 
1.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி நா�க6 ெபற ேவ$%� ஈ�வரா…! 
எ�� Z�வ ம�தியி� ஒ� நிமிடமாவ� எ$ணி2 பழக ேவ$%�. 
2.அத>42 பி� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபெராளி எ�க6 இர�த�களி� கல#க 
ேவ$%�… ஆதி� உ6ள ஜLவா�மா ஜLவO#க6 ெபற ேவ$%� 
3.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி எ�க6 உட� உட� உ�2Zக6 
:Gவ�� படர ேவ$%� 
4.��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி க�விழிகளி� பட"<� க�விழி#46 
இ�#4� க$மணி ெபற ேவ$%� 
5.க�மணிகைள� ெதாட"<� வ�� நர�Zகளி� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 
ேபெராளி படர ேவ$%� 
6.எ�க6 எN�ZகT#46 ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி படர 
ேவ$%�… எN�ைப உ�வா#கிய அO#கT#4 அ<த ச#தி கிைட#க 
ேவ$%� 
7.எN�Z#46 இ�#4� ஊ3#46 ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ேபெராளி 
பட"<� அ<த ஊைன உ�வா#கி# ெகா$8�#4� அO#க6 ��வ 
ந�ச�திர�தி� ேபர�6 ெபற ேவ$%� எ�� இQவா� எ$ணி நா� பழகி 
ஆக ேவ$%�. 

இைத நா� ெச�� வள"��# ெகா$ேட வ<தா� :<ைதய விைனகைள நL#க 
:8;�. இனி வர#R8ய தLைமகைள2 ேபா#க#R8ய ச#தி;� வ�கி�ற�. 

��வ ந�ச�திர�தி� உண"Mக6 அதிகமாக அதிகமாக இ<த உடN#42 பி� 
நம� உயி" அ�ேக அைழ�� ெச��வி%�. ந�ைம2 பிறவி இ�லா நிைல 
அைடய ெச�;�. 

இைத� தவிர ேவ� வழி இ�ைல… மனிதனி� கைடசி நிைல…! 

மனித உடலி� நா� வாG� நா6க6 மிக# 4�கிய�. அத>46 ஆறாவ� 
அறிைவ சீராக2 பய�ப%�தி சி�க சி�க ��வ ந�ச�திர�தி� ச#திகைள 
நா� ெப�#கி2 பழக ேவ$%�. 



 

உயி? ச�திைய: ப7றி நா� அறி,தி��கி�ேறாமா…? 
  

இ<த மனித2 பிற2ைப எ%#கேவ ந� வா&#ைகயி� காO� :ைற2ப8 
க"2ப�தி� ப�� மாத� இ�<� பிற2ெப%�� வா&<� ம8<� மீ$%� இேத 



நிைல எ�ற உண"MகT� இ� நா6 ெதா�% மனித ஆ�மாவி� உயி"2 
பிற2பி� வள"சி நிைலயி� த��வ நிைலகT� உ$ைமைய உண"�தி 
மனித3#4 ந� வழி கா�டவி�ைல. 

தாவர வ"#கமாகி அ�தாவர 4ண ஈ"2பி� வள"<த நிைலயி� வள"<த நிைல 
எ�ப�… 
1.தாவர�களிேலேய எ$ணிலட�கா பல ேகா8 இன வள"சி;$%. 
2.ஒ�றிலி�<� மா�ப�% மா�ப�% மீ$%� அ<த� தாவர இனேம 
ம>ெறா�றாகி�ற�… வள"<� ெகா$ேட;6ள�. 

இ<த� தாவர�களி� பல அY"வ உ�னத அமில# 4ண�தி� ஈ"2பி� அ� 
வள"<� வா&<� அ� ம8<த பிற4 மீ$%� இ�ம$ணி� அ�தாவர 
இன��ட� இ�ம$ணி� ஈ"2Z# 4ண:� ேச"<� ம>ெறா� 4ண:� 
ெப�கி�ற�. 

இ� ம8<த நிைலயி� இதிலி�<� ெவளியா4� ஆவி அமில� த� இன��ட� 
இனமாக ேச�� ெபாG�… ஒ�றி� ேம� ஒ�� ப�% கன நிைல ஏ>ப�ட 
பிற4… Yமியி� ஈ"2பி� அத>4 ேம� கன� த�ைம ெகா$ட த� இன 
உேலாக:ட� அ� கல<� வி%கி�ற�. 

இ2ப8ேய Yமியி� கா<த ஈ"2பி� ஆவி நிைலயான இQெவ�ைகயி� வள"சி 
தாவர நிைலயிலி�<� பி7<த அமில 4ண�தி� ச#தி ெகா$ட வNவாக மனித 
வ"#க�க6 ஆர�ப# கதியி� ேதா�றிய�. 

அ2ப8� ேதா�றியி�<தாN�… இ�ைறய மனித� ஒ�றிலி�<� ஒ�றாக 
மனிதனிலி�<� மனித� பிற#4� இ�ைறய உலகி�… 
1.தாவர�கைள எ2ப8 நாமாக2 பயி" ெச�� 
2.அத� மகbலிலி�<� மீ$%� மீ$%� அத� மகbைல எ%#கி�ேறாேமா 
3.அத� நிைல ேபா�ற வழி நிைலயி� மனித# க�#க6 ேதா�றி வ<தன. 
(ம#க6 ெதாைக2 ெப�#க�) 

இ�ைறய நாளி� நா� பயி" ெச�;� நில�களி� பல கால�கT#4 ஒேர 
இன2 பயிைர2 பயி" ெச�;� ெபாG� அ<த2 Yமியி� ஈ"2பி� உ6ள ச#தி 
4ைற<� அ<த நில�தி� பல� நிைல 4ைறMப%கிற� அ�லவா…! 



அைத2 ேபா�� ஆர�ப# கதியி� உய"<த உயிரOவாக2 பல ச#தி 
அமில�ைத# R�8# R�8 மனிதனாகி2 பிற2Z மாறி மாறி… அவ� 
எ%#க#R8ய எ$ண�தி� ஈ"2பி� நிைலயினா� 
1.மனித அமில 4ண:6ள நா6 வைர மனித# க�வி� உதி�� வா&<� 
மனிதனாக உ6ள நிைலயி� 
2.மி�க# 4ண�தி� வாG� மனித� நிசய� அ%�த பிற2பி� 
மி�கமாகி�றா�. 

மி�கமாகி… அத� 0ழ>சி வ�ட�தி� ஓ8 மீ$%� மிகM� ஈன நிைலயான 
ZG Yசியாகி… அ<த இன�தி� 0வாச நிைலயி� மீ$%� பல ேகா8 
ஆ$%கT#42 பிற4தா� மனிதனாக வர#R8ய த�ைம ஒ� சார�#4� 
மி�க நிைலயிலி�<� அத� 0வாச 4ண�தி� மனிதனா4� சில அY"வ 
ச#திகளி� மனிதனா4� வழி� ெதாட�� சில�#4 உ$%. 

இத>ெக�லா� அ2பா>ப�ட ச#தியான Zதிய உயிரOேவ… அ�தாயி� 
க�வி>4� ேதா�ற#R8ய வா�2Z நிைல;� பல உயிரா�மா#கT#4 வ<� 
வா�#கி�றன. இ<த நிைலைய2 ெப�வ� எ�ப� பல ேகா8யி� ஒ�றாக� 
தா� இ�#4ேம அ�றி எ�லா உயிரO#கT� அ2ப8 வள"வதி�ைல. 

மனிதனாக உ6ள கால�களி� ஒQெவா� சாரா�� ஒQெவா� ஊ"… நா%… 
ேதச�… எ�ற நிைலயிN� அ�46ள மனித"களி� எ$ண வள"சியிN� 
உட� உ�வ� அைன�திNேம அ�46ள Yமியி� ஈ"2பி� 0வாச�தினா� 
மா� ெகா6கி�றன". 

1.ஒ� சாரா" பிற<� வள"<� த� ஜLவித வா&நா6 எ�லா� கிைட#க2 ெப>� 
அேத 0ழ>சியி� ம8கி�றன". 
2.இ�3� சில சாரா" த� ஜLவித��ட� அறிவா>றலி� வள"சி ேம�பா�8� 
பலவ>ைற அறிய எ$ணி வா&கி�றன". 
3.இ�3� சில சாரா" த� ச#தியி� அறிைவ# ெகா$% Zதிய ஆ>ற� 
பைட2Zகைள ஆரா�<� ெசயலா#கி# கா�%கி�றன". 

இ2ப8 மனித ஆ�மா#களி� எ$ணேம அத� எ%#4� வள"சியி� ேம�ைம 
ெகா$% அ<த ேம�ைமயி� ச#திைய ஈ"#4� ப#4வ�தி� ெசN�தினா� 
தா� அ� வள"சியி� பாைதயாகி�ற�, 



ஏென�றா� 
1.மனிதனி� உடலிN6ள உய" கா<த அைலயி� ச#தியான ஜLவ உயி" 
உ6ளதினா� 
2.நா� எ<த ச#திைய ஈ"�� எ%#கி�ேறாேமா அத� பலைன ந� உயிரா�மா 
ஈ"#க#R8ய நிைல உ$%. 
3.ஆக.. கா<த மி� அைல ெகா$ட உடல2பா மனிதனி� ஜLவ உட�. 

வி/ஞான�தி>4 ெசயலா#க# கா<த மி� அைல;ட� உேலாக�களி� ச#தி 
அமில�ைத2 Yசி அதிலி�<� b7யனி� ஒளி அைலகளி� வ�� மி� 
அைலகைள� த� ஆரா�சி#4க<த நிைல#4� தா� ெசயலா#4� 
வி/ஞான# க�விகளி� e�ப ேவைலகT#4� எ%��# ெகா6கி�றன". 

இ�ைறய வி/ஞான மனித�… 
1.b7யனி� ஒளி அைலயி� உ6ள ச#தி அைலகைள2 பி7�ெத%�� 
2.அத� ெதாட" அைலயிலி�<� தா� பல வி/ஞான சாதைனகைள2 
Z7கி�றா�. 
3.இைத யா�� ம�#க :8யா�…! 

அேத மி� அைல;ட� கா<த ச#தியி� ஈ"2பி� ஜLவ உயிரா�மாவான 
உடைல# ெகா$ட நா�… ந� எ$ண அைலைய எெதெனத� பா� ெசN�தி 
அதLத ஈ"2பி� எ$ண�ைத ந� உயிரா�மா ஈ"#4� வழி� ெதாட" ெப>றா� 
வி/ஞான சாதைனயி� க$% மகிG� அைன�� ச#தி;� ந� 
உயிரா�மாவினா� காண :8;�. அ<த ச#தி ந� உயி�#4 உ$%. 

இத� வழி� ெதாட7� தா� சி�� நிைல;�… ச2த7ஷியி� நிைல;� 
எ>ப�டேதய�றி இ�ைறய# கால�தி� பி7�� இ�#4� “ப#தி :ைறயி� 
ெநறி2பா�8� இ�ைல…” 

1.மனிதைன;� ெத�வ�ைத;� ேவ�ப%�தி# கா�8 
2.மனிதனி� எ$ண�ைதேய 4�ற ெச��வி�டன"… 
3.ெத�வ�தி� ப#தி Y$ட “அ�6 ெநறி� ெதா$ட"க6 எ�பவ"க6…!” 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
உதாரணமாக, ஒ�வ" ந�ைம� தி�8னா" எ�றா�, அவைர மீ$%� எ$O� 
ேபா� அ<த ஆ�திர� வ�கி�ற�. 



அேத ேபால ஒ�வ" ேவதைன2ப%�ப8யான ெசயைல ெச�தா� அவைர 
எ$O� ேபா� நா� ேவதைனயான உண"ைவ 0வாசி�� அ<த 
ேவதைனயா� 0ண�கிவி%கி�ேறா�. 

4ழ<ைத ேம� பாசமாக இ�<� “இவ� இ2ப8 ெச�கி�றா�” எ�ற 
ஏ#க��ட� ேசா"Mட� வ<தா� அ<த ேசா"வான நிைலக6 ந�ைம 
ெசயல>றதாக ஆ#கிவி%கி�ற�. 

மனித வா&#ைகயி� இ�தைகய தLைமகளிலி�<ெத�லா� மீ�8ய அ<த 
ஞானிக6 உண"ைவ நா� eக"<தா� ெம�ஞானிக6 உண"M நம#46 ெச�� 
ேசா"வைட;� த�ைமைய நL#கிவி%�. 

ஆக, ெம� ஒளி ெப�� உண"வாக நம#46 விைள<� நா� இ<த 
உடைலவி�% ெச�றா� ெம�2 ெபா�6 காO� நிைலக6 ெம�ெபா�ளாக 
ந� உயி7� த�ைம ஒளியி� சSரமாக ஆவ� தி$ண�. 

அ<த நிைலைய2 ெபற ேவ$%� எ��தா� என#46 4�நாத" உபேதசி�தா". 

அத� வழி நL�க6 அைனவ�� மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபறேவ$%�. 
உ�க6 அறியா� இ�6க6 நL�க ேவ$%�. ெம� ெபா�6 காணேவ$%� 
எ�ற நிைல#ேக உபேதசி#கி�ேற�. 

இ<த உடைல வி�% ெச�றா� எ��� ஒளியி� சSரமாக நL�க6 ஆக 
ேவ$%� எ�� உ�கைள நா� நிைன�� மக7ஷிக6 கா�8ய வழியி� 
அ<த ச2த7ஷி ம$டல�ைத எ$ணி ஏ�4கிேற�. அ<த உண"வி� 
த�ைமைய என#46 வள"கி�ற�. 

உ�கTட� வா&<� வள"<� உடைல வி�%2 பி7<� ெச�ற :�ேனா"களி� 
அ<த உயிரா�மா#க6 பிறவி இ�லாத ஒளி சSர� ெபறேவ$%� எ�� சதா 
நா� தியானி#கி�ேற�. 

என� 4� பல� ெகா$% அதைன அவ"க6 ெபற ேவ$%� எ�� 
எ$ணியதனா� அ<த உண"வி� த�ைம என#46 அதிகமாக விைளகி�ற�. 

அத� வழியி� எ�3ைடய R"ைம அ�ேக ெச�கி�ற�. நா� இ<த உடைல 
வி�% ெச�N� நிைலயி� நிசய� நா� அ�4 ெச�ேவ�. 



அைதேபால நL�கT� பிற" ப%� ��பமான நிைலகைள நL#க அ<த 
மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி நா�க6 ெபறேவ$%�. அவ"க6 அறியா� இ�6 
நL�க ேவ$%�. ெம�ெபா�6 அவ" காணேவ$%� எ�� நL�க6 எ$ணி2 
பழக ேவ$%�. 

இQவா� எ$ணினா� அதனி� உண"Mகைள உ�க6 உயி" உ�கT#46 
பைட#கி�ற�. அதனி� நிைலயாக உ�கT#46 விைளய ெச�கி�ற�. 

நL�க6 எ<த ேநர� எ<த நிமிட� உடைல வி�% ெச�றா� அ�ேக வி$ 
ெச�லலா�. இ� தா� ெம� ஞானிக6 கா�8ய நிைலக6. 

இ<த வா&#ைக எ��ேம நம#4 சத� அ�ல. இ<த உட� எ��� நம#4 
நிர<தரம�ல. 

இ<த உலக� நம#4 ெசா<த� தா�. அேத சமய�தி� இ<த உலக��#46 
இ�#4� அ�6 உண"Mகைள நம#46 ெசா<தமா#4த� ேவ$%�. அ<த 
அ�6 உண"வி� த�ைம நம#46 விைளய ைவ#க ேவ$%�. 

வயைல2 ப$ப%�தி அதிேல ம>றைத நL#கி ந�ல வி��#கைள ஊ�றி நLைர2 
பா�சி அைத விைளய ைவ#கி�ேறா�. 

அைத ேபால 
1.உ�க6 மனதிைன2 ப$ப%�தி அ�6 ஞான வி��#கைள உ�கT#46 
பதிM ெச�� ெகா$%6ேளா� 
2.அைத வள"#க� “தியான�” எ�ற கா<த ச#திைய நL�க6 நLராக எ%�� அ<த 
உண"வி� த�ைமைய வள"�திட ேவ$%�. 

நLைர ஊ>றி ெச8ைய வள"2ப� ேபால இ<த அ�6 ஞான ச#திைய 
வள"�திட� ேவ$%�. ெச8கT#4 உர� இ%வ� ேபால மக7ஷிகளி� அ�6 
ச#திைய நா� ஒQெவா� நிமிட:� எ%�� ேச"��# ெகா6ள ேவ$%�. 

அ<த ெம�ஞானிக6 கா�8ய உண"M நம#46 வள�� ேபா� அ� 
ெசா<தமாகி “அதனி� நிைலகளி� அ�வாகி.., அதனி� நிைலகளி� 
நாமாகி�ேறா�”. 



இ<த நிைலகைள எ�லா� நL�க6 ெபற ேவ$%� எ�� எ�லா 
மக7ஷிகைள;� யா� ேவ$%கிேறா�. 

 



 

மத6களா� ஏ7ப��த:ப�ட கட@.க. எ�லா� எ6ேக ேபானா?க.…? 
எ�4 ெத$யவி�ைல…! 
  

இ<த# கா>� ம$டல� மி4<த ந0�த�ைமயாக2 ெப�கி# 
ெகா$8�#கி�ற� எ�� ஏ>கனேவ பல :ைற ெசா�லியி�#கி�ேற�. 

வி/ஞான அறிவா� உ�வா#க2ப�ட கதி7ய#க�கT� அதிலி�<� 
ெவளி2பட#R8ய விஷ�த�ைமகT� நம� Yமியி� க%ைமயாக2 பரவி# 
ெகா$%6ள�. 

1.இ<த விஷ�த�ைமக6 மனித3#46 eகர2ப�% eகர2ப�%� தாவர 
இன�கைள;� சா8 
2.நா� உணவாக உ�ெகா6T� உணவி>46T� இ<த விஷ� த�ைமக6 
பரவிவி�ட�. 
3.மனித3ைடய சி<தைனையேய அ� இழ#க ெச�� மனித3#4 மனித� 
ெகாrரமாக� தா#கி%� நிைல வ<�வி�ட�. 



அேத சமய�தி� நா� ெச�வ�ைத� ேத8 ைவ�தி�<தாN� அத>42 
பா�கா2Z இ�#கிறதா…! எ�றா� அ�M� ேக6வி# 4றி தா�. 

ெச�வ�ைத எ%��# ெகா$% ெச�றாN� பரவாயி�ைல… வ L�8� 
உ6ேளாைர;� ெகா�� வி�% அத� பி� ெச�வ�ைத அபக7�� ெச�N� 
b&நிைல இ�#கி�ற�. 

அ� ம�%ம�ல…! மனிதைன மனிதேன ெகா�� சா2பி%� நிைலகT� 
வ<�வி�ட�. தா�லா<� ஆ2பி7#கா சீனா ரEயா அெம7#கா பி7�ட� 
ேபா�ற நா%களி� இ� வ<� வி�ட�. “மனித மாமிச�ைத ைவ�� வி>பைன 
ெச�;� ஓ�ட�கT�… கைடகT� வ<�வி�ட�…” 

காரண�… வி/ஞான அறிMக6 :திர :திர “மனித3ைடய ச:தாய�… ம#க6 
ெதாைக R%கி�ற�…” எ�� கண#கி�% இ<த வைகயிலாவ� 4ைறய�%� 
எ�� க� சிைதMக6 ஏ>ப%�த2ப�% க�சிைதவான அ<த சி0#கைள 
எ%�� “மாமிசமாக வியாபார� ெச�� ெகா$%6ளா"க6…!” 
1.இ�� சி0#கைள சா2பி%கி�றன"… 
2.நாைள#4 மனிதைனேய :Gைமயாக உ�ெகா6வா"க6. 

உலக� :Gைம#4� இ� பரவி வி�ட�. இ�தைகய உலகி� தா� நா� 
இ�� வா&<� ெகா$8�#கி�ேறா�. 

1.மத�களா� ஏ>ப%�த2ப�ட கடM6க6 எ�லா� எ�ேக ேபானா"க6…? எ�� 
ெத7யவி�ைல…! 
2.மத�களா� உ�வா#க2ப�ட ச�திய� த"ம� நியாய� நிதான� எ�லா� 
எ�ேக ேபான�…? எ��� ெத7யவி�ைல 

ப82பறிM அதிகமாக இ�<தாN� அைத சீ"ப%�த ஞான� ேதைவ. 
ெபா�வாக… எ�லாவ>�#4ேம ஞான� ேதைவ தா�. ெகாைலகாரனாக 
இ�<தாN� தி�டனாக இ�<தாN� அ<த ஞான��ட� தா� அ<த 
ேவைலைய ெச�கி�றா"க6. 

1.ஆனா� அ�6 ஞான�…! தLைமகைள அக>றி ந�ைமக6 ெச�;� இ<த 
ஞான�க6 தா� மனித3#4� ேதைவ. 
2.அ�தைகய நிைல இ�ைல எ�றா� இனி வர#R8ய எதி"கால�……….! 



60 வயதி>4 ேமேல உ6ளவ"கT#4 ஒ��� ெத7யா�. ஆனா� இ�ப� 
வய� ஆனவ"கேளா அ�ல� பிற#4� 4ழ<ைதகTைடய எதி"காலேமா… “இனி 
எQவா� இ�#4�…?” எ�� ெசா�லேவ :8யா�. அ<த அளவி� தா� 
இ�ைறய உலக� இ�#கி�ற�. 

மத�களாN� இன�களாN� உ�வா#க2ப�ட கடM6க6 யாைர;� 
கா2பா>ற2 ேபாவதி�ைல. ந�ைம உ�வா#கிய கடM6… உயி" தா� கடMளாக 
ந�ைம# கா2பா>ற# R8ய�. 

இ�� மனிதனாக இ�2பவ"க6 நாைள மனிதனாக2 பிற2ப� கEட�. இ<த 
உடN#42 பி� மனிதன�லாத விஷ�த�ைம ெகா$ட உயி7ன�களாக உயி" 
ந�ைம உ�வா#கிவி%�. 

1.உயிரO ேதா�றி Zவியி� ஈ"2Z#46 வ<� மனிதனாக வள"<� 
2.இ�ைள நL#கி ஒளியி� உடலாக இ�#4� அ<த� ��வ ந�ச�திர�தி� 
உண"ைவ நா� எ%��2 பழகி 
3.உடN#46 ேச"�� ந� உண"Mகள அைன�ைத;� ஒளியாக மா>ற2 
பழ4த� ேவ$%�. 
4.ஆகேவ இ�� நம#4 ந�ல நிைனM இ�#4� ெபாG� 4�நாத" கா�8ய 
அ�6 வழியி� இைத ெசய�ப%���க6. 



 

உ�ைமயான �ற@ (வா+�ைக) எ�…? 
  

:>�� �ற<தவ� :னிவ�…! ப>ற>ற வா&#ைக வா&<தா�தா� 
ெத�வ�தி� ஒளி… ேமா�ச� அவ3#4# கி�%�…! எ�ற ெசா� நைட 
:ைறயி� உ6ள�. 

1.:>�� �ற<தவ� தா� :னிவ�…! எ�றா� அ� எத� அ82பைட ெகா$% 
பக"<த ெபா�6..? 
2.:<ைதய நா�களி� ந� :�ேனா"களா� ெவளியிட2ப�ட க���#களி� 
உ$ைம# ேகாைவைய உண"<ேதாமா நா�…? 

:>�� �ற<த நிைல எ�ப� வா&#ைகயி� ப>�… பாச�… கடைம… 
இவ>றிலி�<� விலகி� “த� நல� காண� �றவற� Y$% ெம� அ�6 
ெப�� நிைல…!” அ�ல. 



ஒQெவா� ஆ�மாM#46T� நிைற<�6ள பல ேகா8 அO#களி� 
எ$ண�தி� வள"சியி� வா&<தி%� மனித� 
1.த� எ$ண�தி>46 உ<த2ப%� உண"சியிலி�<� 
2.அ<த உ<தN#4 அ8ப8ணியாம�… “அ<த உ<தைல� �ற#க ேவ$%�…!” 

பய�… எ�ற உண"வினா� உ�ள2ப%� ேகாள� இ<த மனித# ேகாள�. 

மனிதனி� எ$ணேம :>பிறவியி� பிற2பாைச ெகா$% இ<த2 பிற2பி� 
க�வி>4 வ�வதனா� பய� எ�ற அச உண"M 4ழ<ைத2 பிராய� :த� 
ெகா$ேட மனித ஆ�மாM#4 வ�கி�ற�. 

மனிதைன# கா�8N� அதிகமான இ<த2 பய� எ�ற அச உண"M 
மி�க�கT#4� ப�சிகT#4� அதிகமாக உ$%. த>கா��# ெகா6T� 0வாச 
அைலயி� ச#தி;� அதிகமாக உ$%. 

“மனிதனிலி�<� வ<த மி�க�தி>4” அ<த உண"வி� அைல அதிகமாக… 
ஒQெவா� பிறவி;� எ%�� மி�க2 பிறவி#4 வ<த பிற4 அத� 0வாச 
அைலயி� ஜLவ� ெகா$ட உட� அைம2Z வளர� த#க நிைலயிேலேய… 
1.இ<த� த>கா��# ெகா6T� அமில�தி� ச#தி 4ண� வ L7ய2ப�% 
2.இய>ைகயாக அத3ைடய உ�வ�திேலேய சில உண"Mட� மி�க 
ெஜ<�#கT� பறைவகT� பிற2ெப%�� வ�கி�றன. 

மனிதனி� நிைல;ட� அதிக2ப8யான எ$ண அைலயி� ேமாதலினா� 
1.த� எ$ண�தி>4க<த… த� உடலி� ஏ>றி# ெகா$%6ள… 
2.பல உயிரா�மா#களி� (ஆவிகளி�) நிைல;� கல<�6ளன. 

அ�M� அ�லாம� ஒQெவா� தா� த<ைதய7� ஆ$ ெப$ உடNட� 
பிற2பி>4 வர#R8ய பல உயிரO#க6 க"2ப� த7#4� நா�கT#4 
:தலிேலேய ஏறிவி%கி�றன. 

இ2ப82 பல உயிரO#க6 ந� (மனிதனி�) ஆ�மாM#46 உடலி� கல<�6ள 
நிைலயி� இ<த2 பய� எ�ற உண"வி� நிைல அதிக2ப�% வி%கிற�. 

மனிதனி� உண"வி� எ$ண�ைத# கா�8N�… மனிதனி� உடலி� உ6ள 
அO#கT� உயிரா�ம அO#கT�… 
1.த� ெசயN#க<த நிைல அ<த உடலி� ஏ>படாத 4ண� க$டMட� 



2.த� வி%தைலைய எ$ணி அத3ைடய எ$ண ேவக�க6 வ�� ெபாG� 
3.அத3ைடய உ<தN#4 மனித� ஆ�ப�% வி%கி�றா�. 

மனித3#42 பய� எ�ற உண"M அ>ற நிைல ஏ>ப�ட பிற4தா� :னிவ� 
எ�ற நிைலைய எ��கி�றா�. மனித ஆ�மாவி� “பய�” எ�ற அச 
உண"M#4 இட� தராத 0வாச அைல;ட� ஒQெவா� மனித3� வாழ 
ேவ$%�. 

1.எ<நிைல ெகா$ட இ#க�டான b&நிைல ஏ>ப%� த�ைமயிN�… 
2.இ<த மரண பய� ஏ>படாவி�டா� அ<த இட�தி� ெதளிவி� வழி கிைட#4�. 

ஒ" அைறயி� ஜLவ� பி7<த உடNட� நா� தனி�தி�<தாN� பய� எ�ற 
உண"ைவ அ$டவிடாம�… “அைத ஒ� ஜLவன>ற வ��… ெபா�6…!” ேபா�� 
ந� எ$ண நிைல இ�<திட� ேவ$%�. 

ஒQெவா� மனித ஆ�மாவி� உடN� உயிரO#கT� உயி" ஆ�ம 
அO#கT� பல உ6ள ெபாG�… 
1.மனித3#4 இ<த மரண பய� எ�ற பய� ஏ>படாவி�டா� 
2.மனித3#46 உ6ள இ<த ஆ�மாேவ 
3.ஓ" மனிதனி� ெசயைல2 பல ேகா8 மனித"க6 ெச�ய�த#க உண"M 
ச#திகைள 
4.மனிதனி� உடலி� உ6ள உயிரO#கேள உதவி ெச�;�. 

த� நிைல ெபற ேவ$%� எ�பதி� உ�ெபா�ளி� உ$ைம நிைல… 
1.த� நிைல ெப�� மனிதனி� எ$ண�தி>4 
2.த� நிைல#ெகா2ப அைன�� உயிரO#கT� ஒ�� ேபா� ச#திைய 
3.அ<த (அவனி�) வNவி� வNMட� R�ட ெச�;�. 

பல நிைனMைடய மனித ஆ�மாவி� உடலி� உ6ள உயிரO#கT� அதனத� 
நிைனவி� வள"சியி� ெசயN#4� தா� “பல நிைனMட�…” உ6ள 
மனித3#4 உதவி Z7;�. 

மி�க�கைள# கா�8N� மனிதனி� எ$ண� வள"சி ெபற :8;� எ�ற 
அ82பைடயி� தா� 
1.சம நிைல ெகா6T� மனித3#4� சா<த 4ண� ெகா$ட 



2.ப0ைவ2 ேபா�ற சில பிராணிகT#4� அதனி� bலி� ஒQெவா� சி0 
பிற#கி�ற�. 

ஆனா� பல பல எ$ண�க6 ெகா$ட உண"வி� இய#க�தா� மனித3#4 
ஒேர பிரசவ�தி� இர�ைட# 4ழ<ைதகT� அத>4 ேம>ப�ட 5�� நா�4 
ஐ<� எ�ற எ$ணி#ைகயி� 4ழ<ைதகT� உ�வாக# காரணமாகி�ற�. 

இைத எ�லா� ெதளிவாக� ெத7<� ெகா6ள ேவ$%�. 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
வி/ஞான அறிM ெகா$% அ>Zத�கைள ெச�� அOைவ2 பிள<� ஆ>ற� 
மி#க நிைலகைள உ�வா#4�ேபா� பிறிெதா�ைற (ஒ�வைன) அழி��வி�% 
தா� வா&<தி%� எ$ண� ெகா$% உலைகேய அழி<தி%� நிைலகT#4# 
ெகா$% வ<� வி�டா"க6. 

இ�� நா� இதிேலதா� சி#4$%6ேளா�. 

ேவதைன;� ெவ�2Z� ெகா$% மீ$%� மனித உடN#46 சி#4$% நா� 
ப7ணாம வள"சியி� ேத;� நிைலகளி� ெபௗ"ணமி ேத�வ� ேபால ேத�<� 
மீ$%� ZGவி� நிைலைய அைடயலா�. 

இதி� உ�கT#4 “எ� பி7யேமா…” அைத ெச�யலா�. 

நL�க6 அ�6 ஞான� ெபற ேவ$%� எ�ற ஆைசயி� தா� இைத 
ெசா�ேன�. ஆனா� நL�க6 எ%��# ெகா$ட நிைலக6 ெகா$%தா� 
உ�களா� வளர :8;�. 

நா� அைத ெச�ேவ�, Yைனைய ெச�ேவ�, யாைனைய ெச�ேவ�, 
4திைரைய ெச�ேவ� எ�றா� அ� :8யா�. 

4� கா�8ய வழியி� நா� உ$ைமைய# க$ேட�. என#46 அைத 
வள"��# ெகா$ேட�. உண"வி� ெசா�லாக வ8#கி�ேற�. 

ேக�%ண"<ேதா" உ�கT#46 பதிM ெச�� அதைன நL�க6 வள"��# 
ெகா$டா�தா� “உ�க6 உயி" அைத வள"#4�”. 



1.உ�கT#காக நா� ெச�ய ேவ$%�… நL�க6 நல� ெபற ேவ$%� எ�� 
நா� ேவ$டலா�. 
2.ஆனா� உ�கT#4# கிைட#க ேவ$%� எ�� நா� ேவ$%�ேபா� 
“என#4�தா� அ<த ச#தி R%கி�ற�…” 

கீைதயிேல இைத�தா� ெசா�கி�றா"க6 “நL எைத நிைன#கி�றாேயா 
அ�வாகி�றா�…” 

நL�க6 எ�லா� நல� ெபற ேவ$%�. உ�கைள அறியா� இ�6க6 நL�க 
ேவ$%�. ெம�2ெபா�6 காண ேவ$%� எ�� நா� தியானி#4� ேபா� 
அ<த உண"வி� ச#தி என#46 ெப�கி�ற�. எ� உடN#46 விைளகி�ற�. 

ஆனா�, எ�ைன2 பா"#4� ேபா�, “தLைமக6 நL�கி2 ேபா4�..,” எ�� நா� 
ெசா�N� ேபா�, உ�க6 ��ப�ைத� �ைட#க அG#ைக நL#க ேசா2Z 
ேபா�%� �ைட�த மாதி7 அ<த நிமிட�தி>4 ேவ$%� எ�றா� ��ப�ைத� 
�ைட#கலா�… உ�க6 கா7ய�தி>4 ேவ$%� எ�றா� சாதி#கலா�. 

அ<த ேநர�தி>4� தா� அ� நட#4�. 

1.ஆனா� அ%�த கண� எ%#க ேவ$%� எ�றா� 
2.எ2ெபாG�ேம நிைலயாக� தLைமகைள நL#க ேவ$%� எ�றா� 
3.நL�கT� இைத2 ேபால அ<த மக7ஷிகளி� அ�6 ச#தி ெபற ேவ$%� 
எ�� எ$ணி ஏ�கினா�தா� 
4.அ� உ�கT#46 விைள<� அ<த நிைலயி� உ�கைள# கா�திட :8;�. 



 



 

=வாச� கா7றி� ச�தி� திறைன வழி:ப��தி� த�வ� தா� எ�Wைடய 
த��வ� – ஈHவரப�ட? 
  

ஆதிச#தியி� ச#தி# 4ழ<ைதகளான எ�லாமி� எ�லாமாக இைற ச#தி 
நிைற<�6ள�. ஒQெவா� சாரா�� இைறவைன அவரவ"க6 ஒQெவா� வழி 
ெகா$% வண�4கி�றன". 



நா�தLக� ேப0பவ"க6 (கடM6 இ�ைல எ�பவ"க6) இைற ச#திைய# கா�ட 
ெசா�கி�றன". எ�லா ஜLவராசிகT�.. எ�லா:� இைறவ� தா�…! எ�றாN� 
இைறவைன நா� காண :8கி�றதா…? 

கா�சி:- 
:�கி� அ72ெப%�த ஒ�வ" அ72ெப%�த இட�ைத� த� ைகயா� கீற 
:8யாம� ம>ற உபகரண�ைத எ%��# கீ�வைத2 ேபா���… :�ைக 
0வ>றி� ேத�2ப� ேபா��� கா�சி த�கி�றா". 

விள�க�:- 
த� :�4 தா�… ஆனா� த� :�ைக� தாேன ெசாறிவத>4 :8வதி�ைல. 
அ<த இட�தி� எ�ன உ6ள�…? எ�� பா"#கM� :8வதி�ைல. 

ஆனா� தன#4 ெசா<தமான :�4 தா�. அதி� ஏ>ப%� நைமசைல;� 
உண"சிகைள;� உணர :8கி�ற�. 

அைத2 ேபா�� ஒQெவா� உயி7ன�திN� அQMயிரO ேதா�றிடேவ 
1.ஆ$டவனி� ச#தி ஆவியாக… உயி" ெகா$% இ�<� தா� 
2.அைன�� ஜLவ�கTேம வாGகி�றன. 
3.இ2ப8 இ�#க… ஆ$டவ� எ�ற தனி�த பி�ப�ைத# கா�8னா� தா� 
ஆ$டவ� எ�� உணர :8;மா…? 

ஆகேவ ஆ$டவனி� அ�6 ச#தி#4க<த ெசய�ப%� ஜLவ�களாக� தா� 
ஒQெவா� ஜLவ3� ஜLவி�� வா&கி�ற�. 

இைத உணராம�… தன#4 எ<த அளM ச#தி நிைல உ6ளேதா அ<த நிைலயி� 
எ%#4� ெசய� வா&#ைக தா� ஒQெவா� மனிதனி� வா&#ைகயிN�… 
“அவ� எ%#4� 0வாச எ$ண� ெகா$% ெசய�ப%கி�ற�…” 

1.e$ணிய சி� க�விகைள… 
2.e$ணிய சி� உ�2பி� �ைண ெகா$% தா� அத� ேவைல2பா% ெச�ய 
:8கி�ற�. 
3.கன� ெகா$ட ெப7ய உ�2Zகளி� ெசயN#4 
4.அத� ெசயN#4க<த வNவான சாதன2 ெபா�6 ெகா$% தா� அ<த2 
ெபா�ைள உ�வா#க :8கி�ற�. 



அைத2 ேபா��தா� நா� எ%#4� 4�கிய எ$ண�தி� வள"சி ெகா$ட 
0வாசமாக இ�<தா�… அத� த�ைம#4க<த 4�கிய ஞான� ெகா$ட 
வா&#ைக தா� நம#4 அைம;�. 

1.எ$ண�தி� வN… 
2.எத� அ82பைடயி� எத� ச#தி� திற� R%கி�றேதா 
3.அத� ெசய� ஞான� தா� நம#4� கி�%�. 

எ$ண�தி� உய"ைவ இ<த உட� எ�ற ஆவி;ட� R8ய ஆ�ம உயி" 
இ<த2 பி�ப�தி� உ6ள ெபாGேத ந� 0வாச அைலைய உய"<த ஞான 
எ$ண:ட� ெசN�தி எ%2ேபாமானா�… இ2ெபாG�6ள ஜLவ ச#தி ெகா$ட 
இ<த உடலி� எ%#4� ஞான அைலைய# கா�8N� “உய"<த ஞான 
அைலைய நா� ெபற :8;�…” 

இ<த மனித2 பிறவியி� (உடலி�) இ�#4� ெபாG� தா� அைத 
ெசய�ப%�த :8;�. ஆவி நிைலயிலி�<� ெபற :8யா�.. மி�க�கT#4� 
ம>ற உயி7ன�கT#4� அ<த� த4தி கிைடயா�. 

கா�சி:- 
ஒ� ப<� நL7� மித<� ஓ8# ெகா$ேட உ6ள�. அ<த2 ப<தி� சி� �வார� 
ஏ>ப�டMட� ப<தி� உ6ள கா>� பி7<� அ<த2 ப<தான� நL7� உ6 
பாக�தி>4 நில�தி>4 ெச�� வி%கிற�. 

விள�க�:- 
ஆக… இ<த உட� எ�ற கா>றைட�த இ<த2 ப<� இ<த உடலி� உ6ள உயி" 
ஆவி பி7<தMட�… நட#கேவா நி>கேவா :8யாமா� ஜLவன>�… இ<த# கா>� 
பி7<தMட� நில��ட� கன�� ஐ#கிய2ப�% வி%கி�ற�. 

அைத2 ேபா�� இ<த# கா>றி� அைல ச#திைய 
1.ந� 0வாச நிைல ெகா$% ந� உட� ஆ�மா ம�%� வா&வேதா% 
அ�லாம� 
2.ந� எ$ண�தி� ஆ�ம வNவி� ச#தி;� வாGகி�ற�. 
3.அத� ச#தி� திறைன வழி2ப%�தி� த�வ� தா� 
4.இ�ேக ஈ�வரப�டனாகிய யா� ெவளி2ப%��� இ<த� த��வ�தி� 
உ$ைம ஞான வழி� ெதாட"…! 



ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
கா� நைடயாக எ�ைம (ஞான4�) நா% :Gவ�� 0>ற ெச�� அ3பவ� 
ெப�வத>காக அ32பினா". ஒ� சமய� 4�நாத" கயாவி>42 ேபாக 
ெசா�கிறா". 

அ�ேக ெச�றா� எ�ன நட#கிற�…? 

உ6T#ேக eைழ<தMட� தா8 ைவ�தி�#கி�றவைன எ�லா� 
அ8#கி�றா"க6… உைத#கி�றா"க6. அ�ம�%ம�ல ஒ� ஏெழ�%2 ேபைர# 
ெகா��வி�டா"க6. 

4�நாத" ேபாக ெசா�N� ேநர�தி� இ� நட#கி�ற�. 

ஏென�றா� சாமியா" 4ழ<ைதகைள# கட�தி# ெகா$% ேபா�வி�டா" எ�ற 
நிைலயி� தா8 ைவ�தி�#கி�றவ"க6 யாைர# க$டாN� அ8#கி�றா"க6. 

சாமியாராக வ<தவ"கைளெய�லா� ெப�� ப4தி அ�ேக ேபாலி� �ேடசனி� 
ைவ��6ளா"க6. 

நா� சாதாரணமாக ஒ� �$ைட ம�%� ேபா�% எ�னடா.., இ<த மாதி7 
இ�#கி�ற� எ�� ேபா�# ெகா$8�#கிேற�. 

“ஏ மகராp… இத" ஆQ…! ஆேவாஜி, அ<த" ஆQ..” எ�கிறா"க6. ேபாலி� 
�ேடச3#46 R2பி%கி�றா"க6. 

நா� ஒ��� ெச�யவி�ைல. ஒ� த2Z� ப$ணவி�ைலேய.., எ�ைன 
எத>காக# R2பி%கி�றL"க6…? எ�� அ<த2 ேபாலிஸிட� ேக�ேட�. 

“சாமியா"..” எ�� க$டாேல அ8��# ெகா�� ெகா$8�#கி�றா"க6, நL 
ெச��2 ேபாவா� எ�� ெசா�கிறா"க6. 

நா� சாமியா" இ�ைல. தா8 தா� ைவ�தி�#கி�ேற�, நா� ஊைர 0>றி2 
பா"#க� தா� வ<ேத� எ�ேற�. 



நL சாமியா" இ�ைல எ�� நிைன#கிறா�. ஆனா�, உ� தா8ைய2 
பா"�தMட� சாமியா" தா� எ�� அ82பா"க6 எ�� ம�ப8;� அ<த2 
ேபாலி�கார"க6 ெசா�கிறா"க6. 

இ� கயாவி� நட<த நிக&சி. 

ஏென�றா� அ2ெபாG� அ�ேக ேபாலி� ��ைர#. அ<த பகீா" மாநில�ைத 
எ%��# ெகா$டா� அ�ேக அ8#க8 இன ேபத�க6 உ�வாகி 4%�ப� 
4%�பமாக ஒ�வ�#ெகா�வ" அநியாயமாக# ெகா�� ெகா$8�2பா"க6. 

அ<த மாதி7 உண"வைலக6 ெச�றபி� இன� Z7யாத அ<த நிைலகேள வ��. 
ஒ� 4ழ<ைதயி3ைடய நிைலகைள மா>�வத>காக ேவ$8 இ�ெனா� 
இன�தி3ைடய 4ழ<ைதகைள� ^#கி# ெகா$% ேபா�வி%கி�றா"க6. 

அ2ெபாG� சாமியா" ேவட� ேபா�% அைத ெச�கி�றா"க6. 

அதனா� சாமியா" மாதி7 இ�#கிறவ"கைளெய�லா� அ8#கி�றா"க6. 
இ2ப8ெய�லா� சில நிைலக6 நட#கி�ற�. அ<த இட�தி� என#46 பய� 
வ�கி�ற�. 

:தலி� ைத7யமாக2 ேபாேன�. பி� பய� வ�கி�ற�. 

அ2ெபாG� 4�நாத" “நL இ<த உடN#4 ஆைச2ப%கிறாயா..,?” எ�� 
ேக�கி�றா". 

அ<த உட� இ�<தா� தாேன..,? இ<த உண"Mகைள உ6T#46 கிள"<ெதழ 
ெச�� இ<த உடN#4 ஆைச2ப%கி�றாயா…? எ�� ேக�கிறா". 

இ<த உ6 உண"Mகளி� அவ" ேபாதி�த உண"M� அ�ேக நட#கிற 
சமசார:� இர$%� இ<த ஆ�மாவி� ப�% அ<த உண"Mக6 இ2ப8 
இய#கமாகி�ற�. 

அ2ப8 அைத 0வாசி#4� ெபாG� அ<த உண"வா� கல#க� வ�கி�ற�. 
அ2ப82 பய� வ�� அ<த ேநர�தி� 4�ைவ நிைன#க ெச�கி�றா". 



1.இ�கி�#4� இ<த� தLைமக6 மைறய ேவ$%�…, 
2.உ$ைமக6 வளர ேவ$%� 
3.எ�ற இ<த உண"ைவ நL எ%��# ெகா$% ேபா…! எ�கிறா". 

ஏென�றா� பயமான உண"Mகைள எ%�� அதிேல நா�ட� ெசN�தினா� 
அ<த உண"Mக6 அைலகளாக வ��. உ�ைன2 பா"2பவ�#ெக�லா� அேத 
அைல வ��. ஆக, நL எைத நிைன#கி�றாேயா அவ� அ<த ெசயN#ேக 
(உ�ைன� தா#4�) வ�வா� எ�றா" 4�நாத". 

அவ" ெசா�ன :ைற2ப8 “இ<த� தLைமக6 மைறய ேவ$%�…, உ$ைமக6 
வளர ேவ$%�” எ�� எ$ணி# ெகா$% அ2Zற� நட<ேத ெச�ேற�. 

அ�ேக அ<த ஊ"க6 :Gவ�� 0>றி2 பா"#4� ெபாG� அ<த 
உ$ைமயி3ைடய அைலகைள� ெத7<� ெகா6ள :8<த�. 

இ�ைற#4 எ%��# ெகா$டாN� பகீா" மாநில�தி� பய�கர நிைலக6 
நட#கி�ற�. வற�சி;� ஜா�தி… கலவர:� ஜா�தி… பழி தL"#4� உண"M� 
ஜா�தி…! 

இ� எ2ப8…? எதனா�…? எ�ற நிைலகளி� அ�ைறய அரச" கால�தி� 
பதிவான� எ�ற நிைலகைள# கா�%கி�றா" 4�நாத". 

இைத� ெத7<� ெகா6T� நிைலயி� தா� அ�ேக ச<த"2ப� பய:� 
வ�கி�ற�, அ<த உண"M� வ�கி�ற�. இைத2 ேபா�ற தLைமகைள எ2ப8 
நL#4வ� எ�� அ3பவமாக# கா�8யMட� பி� அ�கி�<� ப�7நா� ேபாக 
ெசா�னா" 4�நாத". 



 



 

நா� ேபா!� பாைதயி� வ�� தைடகளிலி�,ெத�லா� மீ�� ெச�வ� 
தா� இைற ஞான� ெப4� ச$யான ெஜப 8ைற 
  

இ�4 வ<� எ�களி� (மக7ஷிகளி�) ெசய� நட2பி� உ$ைமகைள உண"<� 
மனித ஆ�மா#க6 அவரவ"க6 உண"<� ப#4வ� ெப�� பாட :ைறகைள 
உண"�தி# ெகா$ேட வ<�6ேளா�. 



ப6ளியி� பயிN� மாணவ3#4… அவ� ஆசி7ய7� ேபாதைனைய ஏ>4� 
நிைல ெகா$%… அவ3#4 ைவ#4� ேத"வி� அவ� ெப�� 
மதி2ெப$ப8�தா�… அவ� அறிM நிைல R8ய மதி2ெப$ ெப�கி�றா�. 

அ<த மதி2ெப$ உய"<தி�<தா� உய" ஞான# க�வி#4 ெச�கிறா�. அறிM 
ஞான� ெபறாத மாணவைன உய" வ42பி>4� ேத"<ெத%#க மா�டா"…! அ<த 
உபா�தியாய". 

அைத2 ேபா� ஆ$டவனி�… ஆ$டவ� எ�ப�… 
1.உய" ச#தி ஞான 7ஷியி� அ�6 உலகளM#4� பர2ப2ப�% 
2.அ<த ஞான�தி� பா� ஈ"2Z ெகா$ட அவ"களி� பலனி� க$ெட%��# 
ெகா6கி�றன" ச2த7ஷிக6. 

அ<த2 பல� ெப>ற ஆ�மா#களி� ெசயN#4� “பல ேத"Mக6 ைவ��2 
ெபா�#கி�தா�…” அவ"களி� வ�ட 0ழ>சி#ேக ெச�ல :8கிற�. 

க�வி#Rட� ெச�N� மாணவ"க6 எ�ெலா�ேம ப6ளியி� இ�தி2 ப82Z 
வைர;� ெச�வதி�ைல. சில" ேம� ஞான#க�வி ெபற ெச�ல 
:8யாமN�… அ<த2 ப82ைப ஏ>க :8யாம� ப6ளியிலி�<� நி�� 
வி%கி�றா"க6 அ�லவா…! 

அைத2 ேபா��… இ<த ச#தி நிைல;ண"<� “ேப7�ப நிைல எ�திட� 
ேவ$%�…!” எ�ற ெசயலி� உ6ளவ"கT� தா� எ%#க#R8ய :ய>சி 
ெஜப�தி� பி�த�கி வி%வ�$%…! 

1.த�க�ைத2 பG#க# கா�சி� த�ட� த�ட� தா� அத� தர� உய"கி�ற� 
2.அ� ேபா� எ$ண�தி� ஏ>ப%� பலவ>றிலி�<�� 
3.ஒ�றான இைற ஞான ச#திைய ஈ"#4� நிைல ெபற ஏ>ப%� ேசாதைனயி� 
எ�லா� 
4.எ<த ேசாதைனயிலி�<�� நா� மீ$%� அ<த ெஜப நிைல 
ெப�கி�ேறாேமா… 
5.“அ� தான2பா இைற ஞான� ெப�� ெஜப� :ைற…!” 

ஞான!� ெகா��!� அ�. வா�!க. 
பல ல�ச� ஆ$%கT#4 :� அக�திய� த� ச<த"2ப�தி� தா� 
க�விேல வளர2ப%� ெபாG� அவ"க6 பல விஷ ெஜ<�#களிடமி�<� 



த�கைள# கா��# ெகா6ள இய>ைகயி� விைள<த விஷ�ைத :றி#4� 
ஆ>ற� ெகா$ட 5லிைககைள� த� உடலி# Yசி# ெகா$டா"க6. 

அ2ெபாG� இ<த உடலிலி�<� வர#R8ய 5லிைககளி� விஷ உண"Mக6 
விஷ ெஜ<�#கைள� தா#க2ப%� ெபாG� விஷ� ெகா$ட உயி7ன�களி� 
வN இழ<�வி%கி�ற�. 

அ<த வாசைனைய eக"<� அைவக6 அ/சி ஓ8வி%கி�ற�. இவ"க6 
இ�#4� ப#க� வ�வதி�ைல. 

ஒ� ZலியானாN� யாைனயானாN� ம>ற ேதளானாN� பா�பானாN� 
விஷ�தி� வலிைம ெகா$% தா� இய#4கி�ற�. 

அ<த விஷ�ைத :றி#4� பசிைலகைள� த�க6 உடலி� அைத :லாமாக2 
Yசி# ெகா6T� ெபாG� இ<த மண�தி� த�ைம ெகா$% இவ"க6 அ�கி� 
வ�வதி�ைல. 

அக�திய� எ�� ெசா�N� அவ� தா� த<ைதய"க6 த�கைள# கா��# 
ெகா6ள இ�தைகைய பா�கா2ைப ைவ��# ெகா$டா"க6. ஏென�றா� 
இைதெய�லா� நL�க6 ெதளிவாக� ெத7<� ெகா6ள ேவ$%�. 

1.நL�க6 இைத# R"ைமயாக2 ப8�தாN� (பா"��) உண"ைவ eக"<தாN� 
2.உ�கT#46 உயி" இைத அOவாக மா>�கி�ற�.. உ�க6 நிைனMட�. 
3.அ�� அக�திய� ெப>ற ச#தி;� அவனி�� ெவளி2ப�ட ச#திகT� 
இ�� உ$% 
4.aதனி� த�ைமைய உ�கT#46 அOவா#4வத>ேக உபேதசி#கி�ேறா�. 

வி$ணி� ேதா�றிய உண"M� அ� எQவா� எ�� இைண�� ஆதி :த� 
இ<த உண"Mக6 மா>றமைட<� வ�� உண"Mகைள இைண#க2ப%� 
ெபாG� அ$டசராசர�ைத;� அ� விைள<த உண"M� உ�கT#46 நL�க6 
eக"வத>4 ஏ�வாகி�ற�. 

அேத சமய�தி� 
1.அ$டசராசர�ைத அறி<த அக�திய� 
2.தன� வா&#ைகயி� ந/சிைன :றி�� உண"ைவ ஒளியாக மா>றி%� 
நிைல ெப>� 



3.இ�� ��வ ந�ச�திரமாக அைம<த உண"MகT� இ2ெபாG� உ�கT#46 
கல#க ேந��. 

இ<த உண"வி� அO#களாகி வி�டா� அ� அO தன� இைர#காக இ<த 
உண"சிகைள உ<தி அ� ெப�� த4தி;� ெப�கி�ற�. அத� �ைண 
ெகா$% உ�கT#46 இ�#4� தLைமகைள அக>�� ச#திகைள நL�க6 ெபற 
:8கி�ற�. 

உதாரணமாக ஒ�வ" ேவதைன2ப%� உண"ைவ நா� eக"<� வி�டா� அ� 
நம#46 அOவாகி வி�டா� அைதேய தா� 0வாசி#க ேந��. 

அ2ெபாG� ந� உயி7ேல ப�% அ<த ேவதைன உண"சிகைள� ^$8 
“அ�ம�மா…” எ�� ெசா�N� ெபாG� நம#46 ேவதைன ெத7வதி�ைல. 
ஆனா� ேவதைன உண"Mக6 அைத2 ெப>ற அO#க6 விைள<�வி%�. 

பி� அைமதியாக இ�#4� ெபாG� அதனி� ேவதைனயி� �82Zகைள நா� 
உணர :8கி�ற�. 

இைத2 ேபா�� தா� 
1.அக�தியனி� தா� விஷ ெஜ<�#களிடமி�<� த2பி#க :லா�கைள2 
Yசிய� 
2.ஆனா�, விஷ�ைத :றி#4� ஆ>றைல க�விலி�#க# R8ய 4ழ<ைத#4 
அ� சி�க சி�க2 ெப�4�ப8 ெச�த�. 

இQவா� தா� க�வி� ெப>ற இச#தியா� எ�தைகய விஷ�ைத;� 
அட#4� த�ைம;� விஷ�ைத :றி�தி%� ஆ>றN� க�வி� விைள;� 
ெபாGேத அக�திய3#46 உ�வாகி�ற�. 

அக�திய� ெப>ற அ<த ஆ>ற� மி#க ச#திகைள நா� ெப�த� ேவ$%�. 
அத>காக�தா� ஒQெவா� நிமிட:� அக�தியனி� உண"Mகைள 
உ�கT#46 நிைனவா#கி# ெகா$8�#கி�ேறா�. 



 

https://eswarayagurudevar.com/  
https://www.youtube.com/channel/UCmsCZ9Wff_7SWiVD_CrVnJg   


