
இ�ைறயஇ�ைறயஇ�ைறயஇ�ைறய    உலகஉலகஉலகஉலக    நிைலநிைலநிைலநிைல    
இ�ைறய வ�ஞான உலகி�, உலக ம�க� நல� ெபற, மகிழ� 

ெச�ய, வ�ஞான அறிவா� ப�பல ந�ைமக� ெச�  வ!தா#�, 
வ�ஞான அறிவா�, வான ம$டல&தி�, “ரா�ெக)*கைள” ஏவ 
ெவ.�க� ெச� , வான ம$டல&தி� ந�/& த�ைம ஏ�ப*&தியேதா* 
ம)*ம�லாம�, 1மிய� அ23$*கைள ெவ.�க� ெச� �, 
அ2�கதி4ய�க5கைள6 பரவ� ெச� �, இய!திர5கைள இய�க� 
ெச�ய அ2�கதி4ய�க5கைள6 பய�ப*&தி, கா�7 ம$டல&தி�, 
ந�/& த�ைமகைள6 பரவ� ெச� �, 1�சி�ெகா�லி ம8! கைள& 
9வ, 1�சிகைள� ெகா�ல எ$ண, கா�ைறேய ந�சா�3கி�றன<, 
வ�ஞான=க�. 

 
ஞான=ய<க� உபேதசி&த வழிய�, ந�லைதேய ெச� , 

ந�வழிய� நட! , ந�ல நிைலகைள6 ெபற எ$ண, வா?!  
வ!தா#�, வ�ஞான=களா� பரவ� ெச�த, ந�/& த�ைமகைள உலக 
ம�க� அைனவ8� /வாசி�க ேந8வதா�, மன=த<கள=� உட�கள=� 
பதி! �ள, ந�ல 3ண5கைள& 9$ட� ெச�@� ந� உண<Aகள=� 
அ2�கள=�, /வாசி&த ந�/& த�ைமக� கல! வ*கி�றன. 

 
அதாவ , வஷ6 1�சிக� க.& வ)டா�, எCவா7 

க*க*6பாகி�றேதா, அைத6 ேபா�7 ந�3ண5கள=� உண<Aட� 
ேபசினா#�, ெசா�லி� க*க*6பாக வா<&ைதக� ெவள=6ப*கி�றன. 
இைத6 ேபா�7, த�ைனயறியா  ேகாப�, 3ேராத�, ெவ76D, ேவதைன 
ேபா�ற எ$ண5க� ேதா�7கி�றன. அ  ம)*ம�லாம�, சாதாரண 
மன=த< Eத� வ�ஞான= வைர த�ெகாைல ெச�  ெகா�ள& 
9$.வ*கி�றன. 

 
உடைல வ)*6 ப4!  ெச�ற உயரா&மாைவ@�, கா�றி#�ள 

ந�/& த�ைமக� உ8�3ைலய� ெச� , ம7 ெஜ�ம� மன=தனாக6 
பற�க த3தியழ! , வஷ6 1�சிகளாக6 பற�க� ெச�  வ*கி�றன. 

 
இ�7, நா� மன=த� எ�ற நிைல ெப�7 இ8!தா#�, மG$*� 

மG$*�, இ61மிய� /ழ�7 ெகா$.8�3� இ8ளான உண<Aகைளேய 
Hக<! , அத�34ய உட�கைள6 ெப�7�, இ61மி�3�ேளேய, 
ெசய�ப)*� ெகா$.8�க ேவ$*மா? எ�பைத நா� சி!தி�க 
ேவ$*�. 



 

நம நம நம நம     அ�றாடஅ�றாடஅ�றாடஅ�றாட    வா?�ைகவா?�ைகவா?�ைகவா?�ைக    
காைல ெச�திதா�கைள6 ப.�கி�ேறா�. ெச�தி& தா�கள=� 

உ�ள வப&  ம�7� தJைமயான ெச�திகைள6 ப.�கி�ேறா�. அைத 
Hக<கி�ேறா�. எதி<மைறயான உண<AகKட� ந�மிட� 
ேப/பவ<களா#�, ேவதைனயான உண<Aகைள@�, ம�7� ெவ76D, 
சலி6D, ச5கடமான உண<Aகைள@�, நா� வ8�பாவ)டா#�, 
ச!த<6ப5களா� நா� Hகர ேவ$.ய8�கி�ற . 

 
ந�ைம ஒ8வ� தி)*கிறா�. நைடEைற வா?�ைகய� நா� 

வலிைம ெகா$டவராக இ8!தா�, “இ8 உ�ைன எ�ன ெச�கிேற� 
பா<?” எ�கிேறா�. வலிைம 3ைற!தவ<களானா�, ெவ76ைப@�, 
ேவதைனைய@�, Hக<கி�ேறா�. 

 
வப& �கைள� க$2�76 பா<�3� ெபாM , ேவதைன 

அைடகி�ேறா�. பய உண<Aகைள Hக<கி�ேறா�. 3*�ப&தி� கணவ� 
மைனவ�கிைடேய க8&  ேவ7பா* ஏ�ப*கிற . எதி<மைறயான 
உண<Aகளா�, 3ழ!ைதக� ந�றாக6 ப.�காவ)டா� ேவதைன6 
ப*கிேறா�. 38�ப&தி� ஒ�7ைம இ�லாவ)டா�, ேவதைன6 
ப*கி�ேறா�. 

 
பறிெதா8வ< சாபமி*வைத, அ!த ேவதைனயான உண<Aகைள 

Hக<கி�ேறா�. பா<�கA� ேக)கA� ஏ�ப*� நிைலய�, 
உண<�சிவச6ப*கிேறா�. உட� ந*�கமாகிற .  

 
இ6ப., காைலயலி8!  இரA வைர நா� எ&தைனேயா வதமான 

உண<Aகைள@� எ$ண5கைள@� ச!தி�கி�ேறா�, பா<�கி�ேறா�, 
Hக<கி�ேறா�, /வாசி�கி�ேறா�. ஆனா�, இைதெய�லா� நா� 
ச!த<6ப&தி� ச!தி&தா#�, வ8�ப எ*&தா#� ச4, 
வ8�பாவ)டா#� ச4 அ  அைன& � நம�3� இைண!  
வ*கி�ற .  

 
இைத நா� அறி!தி8�கி�ேறாமா?, உண<!தி8�கி�ேறாமா? 

இCவா7 நா� /வாசி�3� இ!த உண<Aக�, ந�ைம எ�ன ெச�@� 
எ�பைத6 ப�றி நா� சி!தி�கி�ேறாமா? 

 



ந�ந�ந�ந�    உய4�உய4�உய4�உய4�    இய�க�இய�க�இய�க�இய�க�    
நா� எ$ணயவ�ைற, நா� Hக<!தைத நம  உய< ந� 

உட#�3� இைண�கி�ற ,  நம  உய< எெல�)4�, நா� Hக8� 
உண<Aக� நம  உய4� ேமாதி, எெல�)ரான=�காக 
இய53கி�ற . அதாவ , நா� Hக<!த உண<Aக�, ந�E� எெல�)4�, 
எெல�)ரான=� எ�ற நிைலய�, ந� உடைல இய�3கி�ற  எ�பைத6 
D4! ெகா�ள ேவ$*�. 

 
அ6ப.6ப)ட ந� உய<, உடலி� D8வ ம&திய� இ8! , இய5கி� 

ெகா$*�ள . நம  உய< ஒ�7தா�, நம�3� ெசா!தமான . இ!த 
உட� உயரா� உ8வா�க6ப)ட தா�. நம  உய<, நா� Hக8� 
உண<Aகைள (நா� /வாசி�3� உண<Aக�) அ2வாக உ8வா�கி� 
ெகா$ேட உ�ள , அ!த அ2வ� மல�தா� உடலாகி�ற .  

 
உய< ச!த<6பவச&தா�,  உடைல வ)*6 ப4@� ேநர�,  உட� 

தா� இற�கி�ற . உய< பரமா&மாவ� (1மிய� கா�7 ம$டல&தி�) 
கல! , ேச<& � ெகா$ட உண<A�ெகா6ப, ம7 உட� ெப7கி�ற . 
உண<Aக� அழிவதி�ைல, உண<Aக� மாறி�ெகா$ேடதா� உ�ள . 
ஆனா�, உய< எ�7ேம அழிவ�லாத இய�க�. அைத அறி! , D4! , 
உண<! , Eத� பாடமாக நம�3� பதிய ைவ& � ெகா$டா�தா�, 
ம�ற பாட நிைலக� ெதள=வா3�. 

 

மக4ஷிக�மக4ஷிக�மக4ஷிக�மக4ஷிக�, , , , ஞான=க�ஞான=க�ஞான=க�ஞான=க�    ெப�றெப�றெப�றெப�ற    நிைலநிைலநிைலநிைல    
உய4� இய�க&ைத அறி!தவ<க�, அ2வ� இய�க&ைத 

அறி!தவ<க�, அ2வ� ஆ�றைல6 ெப�றவ<க�, உயேரா* ஒ�றி 
ஒள=ய� சQர� ெப�றவ<க�தா�, நம  ெம�ஞான=க�. அவ<க� 
அைனவ8�, ந�ைம6 ேபா�7, இ!த 1மிய� மன=த<களாக 
வா?!தவ<க� தா�. 

 
அவ<க�, த� உண<Aக� அைன&ைத@� உயேரா* ஒ�ற� 

ெச� , ஒள=யாக மா�றி, அழியாத நிைலயாக, ேவகா நிைல எ�R� 
நிைல அைட! , எ�7� பதினா7 எ�7, கணவ� மைனவ இ8 
உய8� ஒ�றி, 4ஷி, 4ஷிப&தின= எ�7 3*�ப5களாக, ஒள= உட� 
ெப�7, இ�7�, ந� 1மிய� வட�36 ப3திய�, வ$ணேல  8வ 
ந)ச&திரமாகA�, அைத6 ப�ப�றியவ<க� E6ப&  E�ேகா. ேதவாதி 



ேதவ<க� எ�ற நிைலய�, ச6த4ஷி ம$டல5களாகA�, ஏகா!த 
நிைலக� ெகா$*, மகி?!  மகி?!  வா?!  ெகா$.8�கி�றா<க�. ,  

 

நா�நா�நா�நா�    அைடயஅைடயஅைடயஅைடய    ேவ$.யேவ$.யேவ$.யேவ$.ய    நிைலநிைலநிைலநிைல    
மன=தனாக6 பற!தவ<க� நா� அைனவ8�, அைடய ேவ$.ய 

எ�ைல ச6த4ஷி ம$டல�தா�. இ!த உட� நம�3� ெசா!தம�ல. ந� 
உய<தா�, நம�3� ெசா!தமான . இ!த உட#�காக வாழாம�, ந� 
உய8�காக, நா� வா?!ேதாெம�றா�, ந� 1மிய� வா?!த ந� 
E�ேனா<களான, ெம�ஞான=கK�, மக4ஷிகK�, த5க� வா?�ைகய� 
வ!த தJைமகைள@�, இ�ன�கைள@� எ6ப. நJ�கினா<கேளா, அ!த 
இய�ைகய� வழிய�, நாE� வாழலா�.     

 
இ�ைறய வ�ஞான&தி� ேபரழிவலி8! , ந�ைம� கா�கலா�, 

ந� 3*�ப&ைத� கா�கலா�, ந� ஊைர� கா�கலா�, ந� நா)ைட� 
கா�கலா�, உலக ம�க� அைனவைர@� கா�கலா�, ந� தா� 1மிைய� 
கா�கலா�, இ!த பரப�ச&ைதேய ஒள=மயமா�கலா�. இ தா� 
மன=தன=� வ J4ய&தி� உ$ைம,  

 
அக$ட அ$ட&திேல உ8வான பைட6Dகள=ேலேய, உய4ய 

பைட6பான, மன=த� ஒ8வR�3& தா�, இ&தைகய நிைல ெபற� T.ய 
த3தி உ$*. இ ெவ�லா�, ந� மக4ஷிக� க$ட ேப8$ைமக�. 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



அகUதியஅகUதியஅகUதியஅகUதிய    மாமக4ஷிமாமக4ஷிமாமக4ஷிமாமக4ஷி, , , , மாமக4ஷிமாமக4ஷிமாமக4ஷிமாமக4ஷி    ஈUவராயஈUவராயஈUவராயஈUவராய    
38ேதவ<38ேதவ<38ேதவ<38ேதவ<    

                    
ந� 1மிய�, பல இல)ச� ஆ$*கK�3 E� வா?!த 

அகUதிய�,  8வனாகி,  8வ மக4ஷியாகி,  8வ ந)ச&திரமான 
அவ� தா�, ந� 1மியலி8!  Eத� Eதலி� ஒள=�சQர� ெப�7, 
வ$2�3� ெச�ற .  

 
நா� இ�7� “ெத�னா*ைடய சிவேன ேபா�றி, எ!நா)டவ<�3� 

இைறவா ேபா�றி” எ�7 யாைர6 ேபா�றி வண5கி� 
ெகா$.8�கி�ேறாேமா, அ!த அகUதிய� தா�, நம  1மிைய ஒ8 
கால� சம6ப*&தினா�. இ�7�, இ!த உலகி� அ8�ஞான� 
அைன&ைத@�, நம�3 வழி கா).� ெகா$.86ப , அ!த  8வ 
ந)ச&திர� தா�.  

 
அ!த  8வ ந)ச&திர&தி� ஆ�றைல6 ெப�றவ<, மாமக4ஷி 

ஈUவராய 38ேதவ<. அவ< தம�3� ெப�ற இ!த ேப8$ைமகைள 
ஞான38 ேவ2ேகாபா� சாமிக� அவ<கK�3 உபேதசி& , அவைர@� 
அ!த ஆ�ற�கைள6 ெபற� ெச�தா<. ஞான38 அவ<க�, மாமக4ஷி 
ஈUவராய 38ேதவ< தேபாவன� ஒ�ைற அைம& , அத� Wலமாக 
இ!த உலக ம�கK�3, மகி?!  வாM� வழி Eைறகைள@�, இ!த 
உட#�36 ப�, ஒள=�சQர� ெப�7, வ$ ெச�#� Eைறகைள@� 
உபேதசி& �ளா<க�.  

 



நம நம நம நம     ஞான38ஞான38ஞான38ஞான38    கா).யகா).யகா).யகா).ய    அ8�அ8�அ8�அ8�    வழிவழிவழிவழி    

    
நா� அைனவ8� அவ< கா).ய வழிய�, ஒCெவா8 

ெநா.6ெபாM �, தியான&ைத@�, ஆ&ம /&திைய@� கைட6ப.& , 
தேபாவன&தி� ெவள=யட6ப)*�ள உபேதச ஒள=, ஒலி நாடா�க� (VCD, VCD, VCD, VCD, 
CD) CD) CD) CD)  ம�7� அ8� ஞான6 D&தக5கைள அ.�க. ப.& , ேக)* 
நம�3� பதிA ெச�ேதாெம�றா�, இ!த வா?�ைகய� எ&தைகய 
க*ைமயான இ�ன�க� வ!தா#�, அைத மா�றியைம�க� T.ய 
ஆ�ற�கைள நா� ெபற E.@�, ந�ைம� சா<!தவ<கைள@�, நா� 
அைத6 ெபற� ெச�ய E.@�. 

 
இ , ந�ைம உ8வா�கிய நம  உயரான ஈUவரR�3�, 

ஒCெவா8 மன=தன=� உயரான ஈUவரR�3�, ெச�ய� T.ய 
ேசைவயா3�. அத� பணயாக, நா� அைனவ8� ஒள=�சQர� ெபற 
E.@�. இ!த மன=த வா?�ைகய�, நா� எ6ெபாM � மகி?!  
வாழE.@�. ந� பா<ைவயா�, ெசா�லா�, ெசயலா�, அைனவைர@� 
அ8� வழிய� மகி?!  வாழ� ெச�ய E.@�. இ தா�, ஞான=க� 
கா).ய மன=த ேநய�.  

 

தியான�தியான�தியான�தியான�    
இல)ச� கண�கான ஆ$*கK�3 E�ன<, ஞான=க�, மக4ஷிக� 

த5க� உடலி� வைளய ைவ&த, ஆ�ற� மி�க அ8� ச�திக� 
[4யன=� கா!த6 Dலனறிவா� கவர6ப)*, இ�7�, நம�3 E�னா�, 
இ!த 1மிய� /ழ�7 ெகா$*�ள . அ!த அ8� ச�திகைள, நா� 
ெப7�, நம�3� ேச<�3� ச!த<6பேம தியான�.  

 



ேம#� அ!த மக4ஷிக� த5க� Dல�களாேல பல ந7மணமான 
மண5கைள த5கK�3� ேச<& , அைத சைம& , வைளய ைவ& , 
ெவள=6ப*&தி@�ளா<க�. அ!த அ8� மக4ஷிகள=� மண5கைள, 
நம�3� Hக8� ச!த<6பE�, இ!த தியான�தா�.  

 
ந�மிேல பல<, தியான� எ�றாேல, மனைத ஒ8நிைல6ப*&த 

E.யவ�ைல (concentration), எ�7 நிைன& � ெகா$.86பா<க�. 
ஆனா�, மனைத ஒ8 நிைல6ப*& வத�காகA�, அத� Wலமாக 
தJைமகைள நJ�கி*� ஆ�ற� மி�க ச�திகைள நம�3� 
வள<6பத�காகA� தா�, நா� தியானேம ெச�கி�ேறா� எ�ப தா� 
உ$ைம.  

 
ேம#�, இ!த தியான&ைத@� ஆ&ம /&திைய@�, நம  

வா?�ைகய� நா� எ6ெபாMெத�லா� தJைமயான உண<Aகைள 
ச!தி�கி�ேறாேமா, பா<�கி�ேறாேமா, ேக)கி�ேறாேமா, அ6ெபாM  
க$.6பாக� ெச�ய ேவ$*�. அ6ப.� ெச� , அCவ6 ெபாM  
நம�3� ேச8� தJைமகைள&  ைட�3� நிைலதா�, இ!த தியான�.  

 
இCவா7, ெதாட<!  நா� தியான=&  வ8� ெபாM , அ!த 

மக4ஷிக� ெப�ற ஆ�ற� மி�க ச�திக�, நம�3� சி7க� சி7க� 
ேச8�. ந� வா?�ைகையேய தியானமா�3� ெபாM , அக$ட 
அ$ட&தி� வ8�, எ&தைகய தJைமகள=லி8! � நா� வ*பட E.@�. 
பறவய�லா நிைல அைடய E.@�. 

 

தியான�தியான�தியான�தியான�    ெச�@�ெச�@�ெச�@�ெச�@�    EைறEைறEைறEைற    
D8வ ம&திய� உ�ள, ந� உயரான ஈசைன வண5கி, தா� 

த!ைதயைர வண5கி, ஞான38, ச�38, சாமிய�மா அ8ளாசி ெபற 
ேவ$*� எ�7 எ$ண ஏ5கி, ஞான38 ந�மி� ஆழமாக6 பதிA 
ெச� �ள, அ8� ஞான=கள=� அ8� உண<ைவ, எ$ண ஏ5கி, 
க$ண� நிைனைவ உய8ட� ஒ�றி, நிைனைவ  8வ 
ந)ச&திர&தி�பா� வ$ைண ேநா�கி ெச#&தி,  8வ ந)ச&திர&தி� 
ேபர8� ேபெராள= ெபறேவ$*� எ�7 வ#வாக எ$ண 
ஏ5கி, வ#�T).ய இ!த எ$ண&ைத,  8வ ந)ச&திர&திட� 
ஊ*8வ� ெச#&தி,  நம  க$கள=� கா!த6 Dலனறிவா�,  8வ 
ந)ச&திர&தி� ேபர8� ேபெராள= உண<Aகைள� கவ<! , 
ஈ<& , உய4� அ!த அM&த� பட ைவ& , உய< வழி Hகர ேவ$*�.  



 
இ6பதிவ�  ைண ெகா$*, மG$*�  8வ ந)ச&திர&தி� 

ேபர8� ேபெராள=ைய எ$ண, ஏ�கமான நிைலய�, அ  எ� உட� 
EMவ � பட<! , எ� இர&த நாள5கள=� கல! , எ� உடலி� உ�ள 
ஜJவ ஆ�மா, ஜJவ அ2�க�, எ� உட� உ76Dகைள உ8வா�கிய 
அ2�க� அைன& � ெபற அ8�வா� ஈUவரா, என எ$ண, ந� 
உட#�3� அைல அைலயாக6 படர� ெச�யேவ$*�. 

 
மன=தராகிய நா�, நம�3�  8வ ந)ச&திர&தி� உண<ைவ 

EMைமயாக அறி! ணரேவ$*�.  8வ ந)ச&திர&தி� உண<ைவ, 
ந�3 ஆழமாக6 பதிவா�கி� ெகா�ள ேவ$*�. இதைன,  8வ 
தியான&தி� Wலேம ெபற E.@�. அ&தைகய  8வ ந)ச&திர&தி� 
ேபர8� ேபெராள= உண<Aகைள, நா� நம�3� ஆழமாக6 பதிA ெச� , 
ந� உட#�3� உ�ள அைன&  அ2�கK�3�, உணவாக� ெகா*�3� 
ெபாM , எ&தைகய ந�சான உண<Aக� வ!தா#�, அைத அ!த  8வ 
ந)ச&திர&தி� ேபர8� ேபெராள= உண<Aக�, ஒள=ய� /டராக 
மா�றிவ*�  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 8வ 8வ 8வ 8வ    தியான�தியான�தியான�தியான�    

 
 

 8வ ந)ச&திர&தி� ேபர8K� ேபெராள=@� நா� ெபறேவ$*� 
எ�7, நா� ஏ5கி ஆைச6ப)*, காைல பர�ம ET<&த ேவைளய�, 
நா� அறிவ� ஞான� ெகா$*, தியான=�க ேவ$*�. பர�ம� எ�றா� 
உ8வா�3த�. ET<&த� எ�றா� இைண&த�. 

 
பர�ம ET<&த ேவைள எ�ப , அதிகாைல 4.004.004.004.00 மண Eத� 6.006.006.006.00 

மண வைர. அ!த ேநர&தி�,  8வ ந)ச&திர&தி� ேபர8� ேபெராள= 
உண<Aக� 1மிய� ேநர.யாக6 பரA�. அ!த ேநர&தி� தியான=& ,  
 8வ ந)ச&திர&தி� ேபர8� ேபெராள= உண<வைன, நம�3� 
பரவணமா�க (இய�கமா�க) ேவ$*�. 

 

T)*&T)*&T)*&T)*&    தியான&தி�தியான&தி�தியான&தி�தியான&தி�    பல�பல�பல�பல�    
மைழ� கால5கள=�, சி7  ள=களாக மைழ ெப� , ெப8� 

ெவ�ளமாக& திர$* ஓ*கி�ற . அ6ெபாM , 36ைப Tள5கைள@�, 
அ/&த5கைள@� அ.& � ெச�#கி�ற . அைத6 ேபா�7, அதிக� ேப< 
ஒ�7 ேச<! , ஓ< இட&தி� அம<! , “ 8வ ந)ச&திர&தி� ேபர8ைள 
ேபெராள=ைய6 ெபறேவ$*�” எ�ற ஒேர உண<வ� எ$ண� ெகா$*, 
அைனவ8� தியான&தி� ஈ<6பதினா�, T)*& தியான&தி� அம<! �ள 
அைனவ8�,  8வ ந)ச&திர&தி� ேபர8ைள@� ேபெராள=ைய@� அதிக 
அளவ� ெப7கி�றன<. 

 
அதனா�, ஒCெவா8 மன=தன=� வா?�ைகய#�, 

த�ைனயறியாம� ேச<! �ள தJய ச�திகK�, தJய உண<AகK� 



மா�! வ*கி�றன. ஆைகயா�, ச�சல� நJ53கி�ற . மன� 
அைமதியாகி�ற . ந�ல எ$ண5கள=� உண<Aக�, வ#6 ெப7கி�றன. 
உயரா&மாA�, ஒள= நிைல ெப7� ஆ�றைல6 ெப7கி�ற . 

 
ஆகேவ, வார&தி� ஒ8 நா� T)*& தியானமி86ப  அவசிய�. 

தன=&  தியான&தி� இ8! , ச�சல&ைத6 ேபா�க E.யாதவ<க�, 
T)*& தியான&தி� கல! ெகா�வதா�, ச�சல&ைத6 ேபா�கிவட 
E.@�. மன அைமதி@� கிைட�3�. 

 
நா� பறைர6 பா<�3� ெபாM , அவ<கK� மன அைமதி 

ெப7கி�றன<. நா� ெதா)*� ெகா*�3� ெபா8�கள=�, ந�ல மண� 
இ86பதனா�, வயாபார� ந�லவதமாக அைமய, ந� மனேம 
உதAகி�ற . மன அைமதி ெப7வதா�, ெதாழி� ெச�@� ெபாM , 
சி!தி& � ெசய�பட E.கி�ற . உயரா&மாA�, ஒள= நிைல ெப7� 
ஆ�ற� ெப7கி�ற . 

 

ெபௗ<ணமிெபௗ<ணமிெபௗ<ணமிெபௗ<ணமி    தியானதியானதியானதியான&தி�&தி�&தி�&தி�    பல�பல�பல�பல�    
நம  38நாத< கா).ய Eைற6ப., ெபௗ<ணமி தியானமி8�3�, 

அைன&  ஆ&ம ஐ�கிய அ�ப<கள=� எ$ண5கைளெய�லா�, ஒ�7 
ேச<& � 3வ& , ஒ8 இல)ச� ேப< தியான=�கி�ேறா� எ�றா�, 
தியான=&த ஒCெவா8வ8�3�, அ!த ஒ8 இல)ச� ேப8ைடய ச�தி 
கிைட�கி�ற . அ�சமய�, நம�3 ச�தி, அதJத நிைலகள=� T*கிற .  

 
நம  38நாத< கா).ய Eைற6ப., நJ5க� அைனவ8� 

தியானமி8�3� ெபாM , யா� (ஞான38) அ�சமய� 
தியானமி8�கிேறா�. அ!த ேநர&தி� உ5கK�3 ச�தி Tட, நம  
38நாத< கா).ய ெநறி6ப., உ5க� உயரா&மாைவ6 பரா<&தி& , அ!த 
ச�திைய நJ5க� ெபற, எ�மா� உதவ E.கி�ற . 

 
ஆகேவ, ெபௗ<ணமி தியான&திேல உ5கK�3 இ!த ச�தி Tட, 

யா� உதAவதா�, அ!த ேநர&ைத வரய� ெச�யா , நJ5க� 
தியானமி8!  பயனைட@5க�. இ!த ெபௗ<ணமி தியான&திேல, 
உ5கK�3 வா?�ைகய�, வழியறி!  ெசய�பட ஞான� கிைட�கி�ற . 
 8வ ந)ச&திர&தி� ேபர8K� ேபெராள=@� ெப7வதா�, நம  
உயரா&மாவ�, ஒள= ெப7� அ2�கK� வள<கி�றன.  

 



ந� E�ேனா<க�, Wதாைதய<கள=�, உடைல வ)*6 ப4!  
ெச�ற உயரா&மா�க�, ஒள= சQர� ெபற உதAகி�ேறா�. அேத சமய�, 
ச6த4ஷி ம$டல5கள=� ேபர8ைள@� ேபெராள=ைய@�, நா� ெப7� 
த3தி ெப7கி�ேறா�. 

 
நல� ெப7க !  வள� ெப7க ! 

 8வ ந)ச&திர&தி� ேபர8� ேபெராள= உலக ம�க� அைனவ8� 
ெபற& தவமி86ேபா� ! 
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