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ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��:::: உபேதசைத, நா� அ��க� தி��ப�� 

ெசா�கிேற� எ�� எ�ண ேவ�டா#. அைத 
உ%க&��' ஆழ� பதி* ெச+,%க'. ஆகேவ, 
ஒ.ெவா� வ /0�1#, இ3த� 4தக#, ம6�# 
தேபாவனதி� ெவள8ய�:# அைன;� 4தக%க&#  
இ��க ேவ�:#.  
 
நா# அ��க� எ:;� ப�;, அ3த 

உண<வ�ைன� =வாசிதா�, அ;ேவ தியானமாகி�ற;. 
“நா#நா#நா#நா#    அ��க�அ��க�அ��க�அ��க�    ப��க�ப��க�ப��க�ப��க�    ேபா�#ேபா�#ேபா�#ேபா�#    ெபா?;ெபா?;ெபா?;ெபா?;””””, , , , நம��'நம��'நம��'நம��'    

தியானதி�தியானதி�தியானதி�தியானதி�    பல�பல�பல�பல�    எ;ேவாஎ;ேவாஎ;ேவாஎ;ேவா,,,,    அைதவ�ட�அைதவ�ட�அைதவ�ட�அைதவ�ட�    பலபலபலபல    
மட%�மட%�மட%�மட%�    அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    தியானதி�தியானதி�தியானதி�தியானதி�    பல�பல�பல�பல�    
கி0:கி�ற;கி0:கி�ற;கி0:கி�ற;கி0:கி�ற;....  
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((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 8 8 8 8----11118888) ) ) )     
ேர�ேயா ெப0�கள8�, எ3த Hேடஷைன தி��ப� 

ைவ�கி�ேறாேமா, அ3த HேடசJைடய ச�திையதா�, கா6றிேல 
மித3; ெகா����பைத அ; இ?�கி�ற;. 

 
ஆனா�, ேவ� Hேடசன8லி�3; ஒலிபர�4 ெச+வைத, அ; 

இ?�பதி�ைல.  
அ�ெபா?;, அ3த ேர�ேயா Hேடசன8� ெகாKச# ப?தாகி,  
இ�ெனா� Hேடசைன,# கல3தி�3தா�,  

இர�: Hேடசைன,# எ:��#.  
அ�ெபா?; அத6� அ<தேம இ�லாம� ேபா+வ�:#. நா# 

இர�ைட,ேம அ<த�ப:த L�வதி�ைல. 
 
இைத�ேபால, சாமிைய� ச3தி�பவ<க' அைனவ�#, அவ<க' 

கMட நMட%கைளதா� ெசா�கிறா<க'. ஒ�வ< வ /0�ேல ெரா#ப 
கMடமாக இ��கிற; எ�கிற ேபா;,  

அ3த ேவதைனயான எ�ண# - வ�ஷ#. 
ஒ� ேத' ெகா0�னா� நா# எ�ன ெச+ேவா#?  
நிைனைவ இழ3; வ�:ேவா#. 
யா< எைத� ெசா�னா1#, ேக0க மா0ேட� எ�கிேறா#.  
 
அைத�ேபால, ஒ�வ< “=��” எ�� ெசா�லிவ�0டா� அ3த 

உண<�சிக' O��, அ3த ேவதைனயான உண<*க&ட� நா# இ���# 
ேபா;, ந/%க' எ�னதா� ெசா�னா1#, அ3த ந�ல ெசா�ைல 
ஏ6��ெகா'ள L�யா;. 

 
இைத�ேபால, ந# வாQ�ைகய�� சாதாரணமான மன8த<க&ட� 

நா# ேப=#ேபா;, வாQ�ைகய�� Lைறகள8� வ���4, ெவ��4, நம��' 
ேதா�றி, அதனாேல அ3த மாதிR எ�ண�ய எ�ண%க' உமிQந/ராக 
மாறி, ந# உட1��' வ�தாக மாறி, அ; உடலி� வ�யாதியாக 
மா�கிற;.  

 
நா# ஒ� தடைவ சKசல�ப:கிேறா# எ�� ெசா�னா�, அ3த 

சKசல�ப:# எ�ண%க' நம��' பதிவாகி, அதனா� பல நிைலக' 
ேச<; வ3;வ�:கி�ற;. 
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உதாரணமாக, ஒ� �ழ#ைப �சியாக� ெச+ய ேவ�:ெம�றா�, 

கார#, 4ள8�4, இன8�4, ;வ<�4 இைவகெள�லா# கல3;தா� ஒ� 
�ழ#ைப ைவ�கிேறா#. அ�ெபா?;, இைவெய�லா# சமமாக இ�3தா�, 
�ழ#4 �சியாக இ��கி�ற;.  

 
ஆனா�, காரேமா, மிளேகா, சீரகேமா, உ�ேபா, கச�ேபா, நா# 

ேச<��# ெபா�'கள8� எ; அதிகமானா1#, அ;தா� 
L�னண�ய�� நி6�#. அ�ெபா?;, அ; =ைவைய� ெக:; 
வ�:கிற;.  

 
இைத�ேபால, ந# எ�ேலா�ைடய மனதி1# ந�ல மண%க' 

இ��கி�ற;. வாQ�ைகய�� சலி�4, சKசல#, ேகாப#, �ேராத#, 
அவசர#, ஆதிர#, பய#, ேவதைன இைத� ேபா�ற உண<*கைள 
அதிகமாக எ:;�ெகா�����# ேபா;, அதிேல ந/%க' நிைனைவ� 
ெச1திய*ட�, இ3த ேவதைனயான எ�ண%க' வ3;வ�:கி�ற;.  

 
�:#பதி� கMட�ப:கிேறா# எ�றா�,  
அ3த� கMடமான எ�ணைத எ�ண�,  
“சாமிய�ட# வ3தா� ந�லதா�#” எ�� நிைன; வ3தா1#,  
அ3த ேவதைனயான எ�ண%க',  

ந/%க' எ�ண�ய*ட�  
உ%க' உடைல�=6றிஉ%க' உடைல�=6றிஉ%க' உடைல�=6றிஉ%க' உடைல�=6றி,,,, அ3த வாசைன இ���# அ3த வாசைன இ���# அ3த வாசைன இ���# அ3த வாசைன இ���#....        
 
அ�ெபா?; உ%க' கMடைத� ேபா��வத6�, ந�ல 

வா��கைள யா# ெஜப�;�ெகா�ேட, அ3த� ச�திைய உ%க' 
ெசவ�கள8ேல ேக0க� ெச+கி�ேறா#..  

 
ேம1#, அ3த உண<�சிகைள உ%க' உடலிேல படர�ெச+;, அ3த 

ஞான8கள8� ச�திைய, உ%க' உட1��' உமிQந/ராக� ேச<�க�உமிQந/ராக� ேச<�க�உமிQந/ராக� ேச<�க�உமிQந/ராக� ேச<�க�    
ெச+வத6�ெச+வத6�ெச+வத6�ெச+வத6�####,,,, யா# Lய6சி எ:�கி�ேறா#. 

 

ஆனா�, யா# அ�ப� Lய6சி எ:தா1# Uட, உ%க&��' 
ேவதைனயாக இ��க�U�ய அ3த எ�ணதா�, 
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யா# ெசா�ல�U�ய வா�ைகயா# ெசா�ல�U�ய வா�ைகயா# ெசா�ல�U�ய வா�ைகயா# ெசா�ல�U�ய வா�ைக,,,, உ%க' உட உ%க' உட உ%க' உட உ%க' உட����    
ஈ<�க L�வஈ<�க L�வஈ<�க L�வஈ<�க L�வதி�ைலதி�ைலதி�ைலதி�ைல....  

 
ஆக, ந/%க' ந�லைத� ெபறேவ�:# எ�� வ3தா1# Uட, 

L�வதி�ைல. இ�ெபா?;, சாமிய�ட# (ஞான��வ�ட#) ஆசீ<வாத# 
வா%�#ேபா;,  

சிலேப< அ3த ேவதைன கல3;,  

““““இ�ப�ெய�லா# இ��கிறேதஇ�ப�ெய�லா# இ��கிறேதஇ�ப�ெய�லா# இ��கிறேதஇ�ப�ெய�லா# இ��கிறேத”””” எ�� எ�� எ�� எ��  
ேவதைனையதா� L�னா� ெகா�: வ�கிறா<க'. 
 
ஆனா�, சாமிைய� பா<ேதா#,  
இன8 நம��� கMடமி�ைல,  
சாமிய�னா�, மகRஷிகள8� அ�' ச�திைய, நா# ெப�ேவா#, 

““““எஎஎஎ%க'%க'%க'%க' ;�பைத நா ;�பைத நா ;�பைத நா ;�பைத நா%க'%க'%க'%க' ேபா�கி ேபா�கி ேபா�கி ேபா�கி, , , , நா%க'நா%க'நா%க'நா%க'    
ந�றாக இ��ந�றாக இ��ந�றாக இ��ந�றாக இ��ேபா#ேபா#ேபா#ேபா#”””” எ�ற நிைன*ட�, ந/%க' இ��க 
ேவ�:#. 

 

அ�ப� இ�3த/<களானா�, யா# ெகா:�க�U�ய வா��, உஉஉஉ%க' %க' %க' %க' 
உடலிேல ந�லஉடலிேல ந�லஉடலிேல ந�லஉடலிேல ந�ல    Lைறய�� பதிவாகிLைறய�� பதிவாகிLைறய�� பதிவாகிLைறய�� பதிவாகி உ%க' ;�பைத� 
ேபா�க உத*#. இ; பழ�கதி6� வர ேவ�:#.  

 
ெப�#ப�தியானவ<க' வ3த*ட�, அவ<க' கMட நMட%கைள 

வாயாேல ெசா�லி, “இைதெய�லா# ெச+ேத�, இ3த மாதிR 
நMடமாகிவ�0ட;” எ�� ெசா�லி அ�ப�ேய நி�தி� ெகா'வா<க',  

 
“நா� எைத� ெச+தா1#,  
என�� நMடமாகேவ ஆகி� ெகா����கிற;,  
எ%ேக பா<தா1#,  
ெதா�ைல த/ரேவ மா0ேட� எ�கிற;’ எ��  
இ3த L�வ�ேலேய நி�� ெகா�:, அைதேய தி��ப� தி��ப� 

ெசா�லி� ெகா�ேடய���பா<க'.  
 
அ3த மாதிR� ெசா�லாதப� கMட நMட%க' எ; வ3தா1#, 

அைத ந/%க' அJபவ�; வ3தா1# Uட, இ%ேக வ3த*ட�,  
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இ�ப� ஆகிவ�0ட; 

இதிலி�3; நா%க', ��ேதவ< அ�ளா��ேதவ< அ�ளா��ேதவ< அ�ளா��ேதவ< அ�ளா����        
மகRஷிகள8� அ�'ச�திையமகRஷிகள8� அ�'ச�திையமகRஷிகள8� அ�'ச�திையமகRஷிகள8� அ�'ச�திைய���� ெபற ேவ�:# ெபற ேவ�:# ெபற ேவ�:# ெபற ேவ�:#....    
எ� ெசய� எ�ேலா���# ந�லதாக இ��க ேவ�:#. 
எ� உடலி� இ��க�U�ய ப�ண� ந/%க ேவ�:#.  
வ�யாபார# ெச+,# ேபா;, எ�ன8ட# சர�� வா%கி� ெச�பவ<க' 

எ�ேலா�#, ந�றாக இ��க ேவ�:#. அவ<க' வளமாக இ��க 
ேவ�:# எ��, இ�ப�தா� எ�ண ேவ�:#. 

 
;�ப�ப:;# நிைலகள8லி�3; ந/%க' மX'வத6�, “ஓ# 

ஈHவரா” எ�� உ%க' உய�ைர ேவ�:%க'. அ�ெபா?;, உ%க' 
உய�Rட# ந�ல உண<*கைள� பதி* ெச+,# ெபா?;, அ3த ந�ல 
�ணதி� அ��பைடய�ேலேய, உ%க' இய�க# ஆர#ப�;வ�:கிற;. 

 

அதனா�, ந/%க' “ஓ# ஈHவரா” எ�� உ%க' உ%க' உ%க' உ%க' 
உய�ைர ேவ��உய�ைர ேவ��உய�ைர ேவ��உய�ைர ேவ��,,,, அத�ப�� நா# சாமிய�ட# ந�ல வா��க' 
வா%க ேவ�:# எ�� எ�ண� வ3த/<களானா�,  

யா# ெகா:�க�U�ய வா��க',  
உ%க&��' ந�ல Lைறய�ேல பதிவா�#.  
  
இேத மாதிR இ%ேக வர�U�ய அைனவ�ேம, சாமிைய� 

பா<�பத6� L�னா�, இ�ெபா?; யா# ெசா�ன Lைற�ப�ேய இ%� 
வ3; அம<3;, ந/%க' வழ�க�ப� தியானமி�%க'. 

 
ஓ# ஈHவரா’, எ�� உய�ைர எ�ண� ஏ%கிவ�0:, அ3த 

மகRஷிகள8� அ�'ச�திைய நா%க' ெபறேவ�:#, 
மகRஷிகள8Jைடய அ�'ச�திைய எ%க' ஜ/வாமா ெபறேவ�:#, 

எ��  உ%க' உடலி� ந�றாக தியான8,%க'. 
இத6��ெபய<    ‘’‘’‘’‘’ஆம=திஆம=திஆம=திஆம=தி’’’’’....        

 
இ.வா� ெச+தப��, உ%கள8ட# யா# Lதலிேல ெசா�ன மாதிR 

எ3த� �ைறபா: இ�3தா1# அ; நிவ<தி ஆக ேவ�:ெம�� 
ஏ%கிய��%க'. அ; நிவ<தியாகி,  

எ� ெசா�, ப�ற��� ந�லதாக இ��க ேவ�:#, 
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எ� ெசய�, ப�ற��� ந�லதாக இ��க ேவ�:#,  
ப�ற< எ�ைன� பா<��#ேபா;, ந�லதாக இ��க ேவ�:# எ��,  
எ�ண� இ%ேக தியான8தாேல ேபா;மான;. 
 

ஏென�றா�, யா# இ%ேக (தேபாவனதி�) அ3த 
ச�திைய நிைறய�பதி* ெச+தி��கி�ேறா#.  

 
ந/%க' எ�[#ேபா;, ஒ.ெவா� மரதி6�# Uட யா# 

ஒ.ெவா� கால%கள81#, இ3த மர%கள8லி�3; கா6�க' ெவள8�ப:# 
ெபா?;, அ3த� கா6றிலி�3; ந�ல ச�திகைள ந/%க' ெப�வத6�, சில 
நிைலகைள� ெச+தி��கி�ேறா#. 

 
ஆைகய�னாேல, ந/%க' அேத மாதிR எ�ண� எ:தா� உ%க' 

கMடைத� ேபா�க இ; உத*#. இ3த மாதிR ஒ� Lைறைய, ந/%க' 
ைகயா�: ெகா'ள ேவ�:#. இர�டாவ;,  

ஒ.ெவா� நிமிடL# நம��' வர�U�ய  
;�பைத ;ைட�பத6�தா� ;�பைத ;ைட�பத6�தா� ;�பைத ;ைட�பத6�தா� ;�பைத ;ைட�பத6�தா�     

நா# இ3த தியானேம இ��கி�ேறா#நா# இ3த தியானேம இ��கி�ேறா#நா# இ3த தியானேம இ��கி�ேறா#நா# இ3த தியானேம இ��கி�ேறா#....        
    
இ�ெபா?;, ந# வ /0�� ஒ.ெவா�வ�# சதா கவைல,#, 

சKசலL#, பத0டL#, வ /0�ேல �ழ3ைதக' ெசா�னப� 
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ேக0கவ��ைல எ�றா1#, அ3த எ�ண%கைள எ:;, வ /0�� நா# 
பதி* ெச+; வ�:கி�ேறா#.  

 
இேதமாதிR, ப�ற< ந#ைம�ப6றி� �ைறயாக� ேபசினா<க' 

எ�றா�, அ3த� �ைறயான உண<ைவ எ:;, வ /0�ேல உ0கா<3; 
ெகா�: ேபசி�ெகா����கி�ேறா#.  

 
ப�ற< கMடமான நிைலகள8� ேபசினா<கெள�றா�, அைத ந# 

வ /0�� உ0கா<3;, அ3த மன ேவதைன,ட� ேப=#ேபா;அ3த மன ேவதைன,ட� ேப=#ேபா;அ3த மன ேவதைன,ட� ேப=#ேபா;அ3த மன ேவதைன,ட� ேப=#ேபா;,,,, 
வ /0�� தைரய�1# இ?; ைவ;�ெகா'கி�ற;.  

 
அ.வா� இ?; ைவ;�ெகா'&#ேபா;  
நா# ேபசிய எ�ண அைலக' எ�லா#  
மX�:#, அ; தி��ப� தி��ப� வ3; தா��கி�ற;.  
ந# உடலி� ம0:# பதிவாகவ��ைல.  
நா# எ3த வ /0�� உ0கா<3; ேப=கிேறாேமா  
அ3த வ /0�1# பதிவாகிற;.  
 
இைத�ேபா�ற நிைலகைள நா# மா6றேவ�:ெம�றா�, இ3த 

Lைற�ப� இ3த தியான%கைள நா# இ�3;, நா# ஒ.ெவா� நா&# 
அ3த தியான அைறகள8�, ெரா#ப ச%கடமான நிைலகள8� இ�3தா1# 
Uட ஒ.ெவா� நா&# தியான8�க ேவ�:#. 

 
ஒ� ட#ளR� த�ண/ைர ைவ; தியான8;, இ%கி�3; வா%கி� 

ெச�ற வ�\திைய அ3த த�ண/Rேல ேபா0:, ஓ# ஈHவரா எ�� 
உய�ைர எ�ண�வ�0:, அ3த மகRஷிகள8� அ�'ச�திைய நா%க' 
அைனவ�# ெபறேவ�:#. மகRஷிகள8� அ�'ச�திைய எ%க' 
உடலி� உ'ள ஜ/வாமா ெபறேவ�:# எ�� எ�ண�வ�0:,  

எ%க' வ /: L?வ;#  
மகRஷிகள8� அ�'ச�தி படரேவ�:#,  
எ�ற எ�ண;ட�, வ /0�� உ'ள எ�லா இட%கள81#  
அ3த த�ண/ைர ெதள8�க ேவ�:#. 
 
இ�ப�� ெச+வதனா�, உ%கைளயறியாம� ேபசிய அ3த 

எ�ண%க' உ%க' வ /0�� பதிவாகிய��3தா1#, அதJைடய அதJைடய அதJைடய அதJைடய 
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ச�திக' �ைற�க�ப0:ச�திக' �ைற�க�ப0:ச�திக' �ைற�க�ப0:ச�திக' �ைற�க�ப0:, , , , உ%க' வ /0�ேல நி#மதி உ%க' வ /0�ேல நி#மதி உ%க' வ /0�ேல நி#மதி உ%க' வ /0�ேல நி#மதி 
ஏ6ப:#ஏ6ப:#ஏ6ப:#ஏ6ப:#....    எம;எம;எம;எம;    அ�ளாசிக'அ�ளாசிக'அ�ளாசிக'அ�ளாசிக'....    

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    19191919----23232323) ) ) )     
உதாரணமாக, நம��� ச#ப3தமி�லாமேலேய இ�வ< ச�ைட 

ேபா0:�ெகா�ேட இ��கிறா<க', ஒ�வ��ெகா�வ< தி0��ெகா�ேட 
இ��கிறா<க'. அவ<க' �:#பதி� கல�க%க' ஏ6ப0���கிற; 
எ�� ைவ;� ெகா'ேவா#. 

 
இைத நா# க�ண�ேல பா<தா1#, காதிேல ேக0டா1# Uட, 

அ3த உண<�சிகைள O��, நா# இ���# இடதி� பதிவாகிவ�:#. 
ந# உட1��'&# பதிவாகிவ�:#.  

 
அ3த உண<*க' உமிQந/ராக� ேச<3; ந# உடலி� ேநாயாக*# 

மாறிவ�:#. இைத�ேபா��தா� ந# உடலி� ந#ைமயறியாமேலேய 
ேதா�றி� ெகா����கி�ற;.  

 
ஏென�றா�, இைதெய�லா# உ%க&��' அ3த ெம+ஞான 

உண<*ட� கல3;, த/ைமகைள� ேபா�க ேவ�:#; ேபா�கேவ�:#  
எ�பத6காகதா� ெசா�கி�ேறா#. 

 
உ%க&��� ச%கடமான எ�ண%க' ேதா�றினா1#, அ�' 

உண<*கைள யா# பதி* ெச+,#ேபா;, நிைன*ப:தி, உ%க&��' 
ஆம=தி ெச+வத6� இ; ச�தி ஊ0:#.  

 

அத6காக ேவ��தா�, தி�#ப தி�#ப� ெசா�லி 
இ3த ஆம=தி எ�ற உண<ைவ,# கல3;, உ%க&��' இைத 
பதிய�பதிய�பதிய�பதிய�    ெச+கி�ேறா#ெச+கி�ேறா#ெச+கி�ேறா#ெச+கி�ேறா#....        

 
ச3த<�பதி� ஏ6பட�U�ய, ந#ைம ச%கட�ப:த�U�ய 

ஆ6ற1#, அைத அ:; ந/%க' அ3த ‘’ஆம=தி’’ ெச+த*ட�, சீ�கிர# 
அைத எ:;,  

எ3த வைகய�ேல நம��� ச%கடமானேதா,  
ச%கடைத உ�வா�கிய அ3த �ணைத பலவ /ன�ப:தி,  
எ�ணைத ஓ%க� ெச+;, மனபலைத உ�டா��#.  
அைத உ�டா�க� ெச+வத6�தா�  
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யா# இ3த� பதி*கைள� ெச+கி�ேறா#. 
 
நா# இ�ெபா?; ேகாபமாக இ��கிேறா#. ஒ�வ< ேமேல 

ெவ��பாக இ��கிேறா# எ�� ெசா�னா�,  
அ3த �ணதி6� த�கவா�தா� ந# ஞான# ேப=#.  
அவ<கைள� �ைற ெசா�1ேவா#.  

நா# �ைற ெச+தி�3தா1#,  
�ைற ெச+யவ��ைல எ��தா� ெசா�ேவா#.  
அைத ஏ6��ெகா'ள மன# வரா;. அ3த� �ைற இ�3தா1#, 

“அவ<க' அ�ப�� ெசா�னதினாேலதா�, நா� இ�ப�� ெச+ேத�” எ�� 
இ3த உண<ைவதா� வ1�U0�� ெகா�ேட வ�#.  

 
நம��' ேவ6�ைம உ�டானைத மா6றாதப�, ந# உடலி� இ3த 

உண<*க' வ�ைள3; ெகா�ேடய����#. ஆக இைதெய�லா# மXறி, 

உ%க&��' ந�ல ச�திைய ெபற� ெச+வத6�, ந/%க' அ3த 
எ�ணைத மா6ற ேவ�:#. 

 
இ�ெபா?;, Lைற�ப� நா# தியானமி��கிேறா# எ�� 

ெசா�னா�, ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�;�வ ந0சதிரதி� ேபர�;�வ ந0சதிரதி� ேபர�;�வ ந0சதிரதி� ேபர�''''    ேபெராள8ையேபெராள8ையேபெராள8ையேபெராள8ைய,,,,    
நம��'நம��'நம��'நம��' ெப�வத6�தா� ெப�வத6�தா� ெப�வத6�தா� ெப�வத6�தா�....        

 
அத6க:; ‘’ஓ# ஈHவரா’’ எ�� உய�ைர எ�ண�, மகRஷிகள8� 

அ�'ச�திைய நா%க' ெபறேவ�:#, எ�� ஏ%கிவ�0: அ3த 
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மகRஷிகள8� அ�'ச�திைய எ%க' ஜ/வாமா ெபறேவ�:# எ��, 
உ%க' உட1��' தியான8�க ேவ�:#. 

 
அ�ப� தியான8�க�ப:#ேபா;, இ3த� கா6றிேல பட<3தி�கி�ற 

மகRஷிகள8� அ�'ச�தி, உ%க&�� எள8தி� கிைட��#. ““““அ3த அ3த அ3த அ3த 
அ�'ச�தியாேல உ%க&��அ�'ச�தியாேல உ%க&��அ�'ச�தியாேல உ%க&��அ�'ச�தியாேல உ%க&��    ;�ப# ேபா�#;�ப# ேபா�#;�ப# ேபா�#;�ப# ேபா�#””””  

எ�� யா# உபேதசி;  
உ%க' உண<*��' பதி*ெச+த இ3த உண<ைவ  

ஆம=தி எ�ற ஆ,தைத� பய�ப:திய*ட�,  
அ3த� கா6றிலி�3; அ3தஅ3த� கா6றிலி�3; அ3தஅ3த� கா6றிலி�3; அ3தஅ3த� கா6றிலி�3; அ3த���� ச�திைய எ:; ச�திைய எ:; ச�திைய எ:; ச�திைய எ:;,,,,        
உ%க' மன# சKசல�ப:# இ3த நிைலைய  
அ; அட��#.  
 
காரண#, சதா உ%கள8ட# யா# வா��கைள� ெசா�னா1#, அைத 

ந/%க' உ%க' உய�ைர� கட*ளாக மதி;, உ%க' உடைல� ேகாய�லாக 
மதி;,  

அவ� வ /6றி��க�U�ய ேகாய�லி�,  
அ%ேக ந�ல வாசைனைய� ேபா0டா�  
எ�லா# மகிQ�சியாக இ���#.  
 
அைத�ேபால உ%க' வாQ�ைகய�� எ�லா நலL# 

ெபறேவ�:#. உ%க' வாQ�ைகய�� எ�லா வளL# ெபறேவ�:#. 
உ%க' மனL# ந�றாக இ��க ேவ�:# எ�� ெசா�லிவ�0:, அ3த 
ந�ல மண%க' உ%க&��� கிைட�க ேவ�:ெம�� யா# 
தியான8�கி�ேறா#. 

 
அேத சமயதி�, அத6� ேவ��ய அ3த ச�திைய எ:;, 

உ%க&��� கிைட�க ேவ�:# எ��, இ��# யா# ெஜப�;� 
ெகா�ேடய���கி�ேறா#. அ�ப� யா# உ%கைள எ�[# ெபா?;, 
அ3த ச�திக' கிைட��#. 

 
சில ேநர%கள8�, இ%ேக எ#ைம� ச3தி;� 

ேபானவ<க&�ெக�லா#, “ெந6றிய�ேல �� ��” எ�� இ���#. 
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சில ேநர%கள8� பா<தா�, உ%க' உட�கள8� “ஒ�வ�தமான 4; 
உண<*க'” ேதா��வைத� பா<�கலா#.  

 
ஏென�றா� உ%க' வாQ�ைகய�� ச%கடேமா, சKசலேமா 

வர�ப:#ேபா;, மன# ெநா3; இ��க�U�ய ேநர%கள8� Uட,  
யா# எ:;�ெகா�ட இ3த ெஜப#,  
உ%க' உடலி� சில உண<�சிகைள O�:#.  

 
அ3த ேநரமாவ; ந/%க' பா<;, உண<3;, 

=தாR;, ஓ# ஈHவரா எ�� உய�ைர எ�ண�, ‘மகRஷிகள8� அ�' 
ச�திைய நா%க' ெபறேவ�:# எ�� ந/%க' ஏ%கினா�, அ3த ச�தி 
உ%க&��' இைண3;, அ3த மன�கல�கைத த/<�க இ; உத*#.  

 

ந/%க' எ�ண� எ:தா�தா�ந/%க' எ�ண� எ:தா�தா�ந/%க' எ�ண� எ:தா�தா�ந/%க' எ�ண� எ:தா�தா�,,,, அ3த அ3த அ3த அ3த���� ச�தி  ச�தி  ச�தி  ச�தி 
கிைட��#கிைட��#கிைட��#கிைட��#....  

ஆகேவ, ஒ.ெவா�வ�# ஆம=தி எ�ற இ3த ஆ,தைத  
பய�ப:தி� பழகி� ெகா'ளேவ�:#.  

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    28282828----30303030) ) ) )     
ப�ற< �ைற ெச+வைத� பா<த*ட�, ‘’ந/ �ைற ெச+கிறா+’’ எ�� 

நா# ெசா�1கிேறா#. ஆனா� அைத�ேபால நம��' அ3த� �ைறயான 
உண<* வர�ப:#ேபா;, அ; ந# உடைல ஆ0��பைட�காதப�, 
ஆதிர# வராதப� த:; நி�த ேவ�:#. 

 
அ�ப� த:; நி�;வத6� நம�� நாேம  
ந#ைம� ேகாப�பட� ெச+,#,  
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�ேராத�பட� ெச+,#,  
ேவதைன�பட� ெச+,#,  
ேசா<வைடய� ெச+,#,  
இ3த� �ைறகைள நம��' வராதப� த:; நி�த ேவ�:#.  

அைத த:; நி�;வத6�தா�, நம; 
��நாத< கா0�ய இ3த அ�'வழி  
 
நம; ��நாத< அ�ளான அ3த அ�' ஒள8�ப�, ெம+ஞான8க' 

வள<;, அவ<க' உடலி� வ�ைளயைவத ச;�க' ந# \மிய�ேல 
பட<3தி��கி�ற;. 

 
அ3த ெம+ஞான8க', ச�தRஷி ம�டல%கள8� ம�டல%களாக 

இ��கி�றா<க'. அ3த ச�தRஷி ம�டல%கள8லி�3; ந/%க' ச�திக' 

ெப�வத6�, இ%கி�3; யா#யா#யா#யா#    சதாசதாசதாசதா உபேதச உபேதச உபேதச உபேதசதி�தி�தி�தி�    
வாய�லாகவாய�லாகவாய�லாகவாய�லாக����    பதி*பதி*பதி*பதி*    ெச+ெச+ெச+ெச+கிேறா#கிேறா#கிேறா#கிேறா#....        

 
இ3த உண<ைவ எ:�பத6�, ஆம=தி எ�ற ஆ,தைத ந/%க' 

பய�ப:;#ேபா;, அ; உ%க&��' உ'ள மன�கல�கைத த:; 
நி�த உத*#.  

 
அைத த:; நி�தவ��ைலெய�றா�, ந# உட1��' 

வ�யாதியாகி ந# உட1��' வ�ைளய ஆர#ப�; வ�:கி�ற;. 
அ.வ�ெபா?;, உடJ��ட� நா# அைத ;ைட�க ேவ�:#.  

 

உ%க&��, எ3த ச3த<�பதி� ;�ப%க' 
ேந<3தா1#, அ:த கணேம ந/%க' ஆம=தி ெச+த/<க' எ�றா�, 
மனபல# கிைட��#. ஆக, ந# உடலி� ப��னா� வர�U�ய ;�பைத, 
L�னா�ேய த:; நி�திவ�டலா#., 

 
ெக0டைத Lதலி� நா# அறி3; ெகா'கி�ேறா#. அதாவ;, 

க�ைண� கிழ%கிேல வ�ஷ# இ��கி�ற; எ�� அறி3; 
ெகா'கி�ேறா#. அைத ேவக ைவ; ந/��கி�ேறா#,  
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ஒ�வ< ெக0டவ< எ��, நா# எ�[கி�ேறா#. அவ�ைடய 
எ�ண%கைள நா# மனதிேல எ�[# ெபா?;, அவ< 
ெச+ைகய�Jைடய உண<*க' நம��' உண<�சிகைள O��, அ3த 
உண<*க' வ3;, அவைர� �ைறயாக� ேபச ைவ�கி�ற;. 

 
அ�ப�� �ைறயாக� ேப=# ெபா?;, அ3த உண<*க' உமிQந/ராக 

மா�கி�ற;. ஆக, ந# உட1��' நா# வ�ஷைத� ேச<;� 
ெகா'கி�ேறா#.  

 
இ�ெபா?;, க�ைண� கிழ%கி� வ�ஷ# இ��கிற; எ�� 

ெதRகிற;. அைதஅைதஅைதஅைத    ேவகேவகேவகேவக    ைவ;தா�ைவ;தா�ைவ;தா�ைவ;தா�,,,, நா# சா�ப�:கி�ேறா#. 
 
அைத� ேபால, ஒ�வRடதி� நா# �ைற கா[# ெபா?;, 

அ3த�அ3த�அ3த�அ3த�    �ைறயான�ைறயான�ைறயான�ைறயான    உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    வ�ஷைதவ�ஷைதவ�ஷைதவ�ஷைத    நா#நா#நா#நா#    
ேநர�யாகேநர�யாகேநர�யாகேநர�யாக    உ0ெகா'ளாதப�உ0ெகா'ளாதப�உ0ெகா'ளாதப�உ0ெகா'ளாதப�,,,, ஆம =தி ெச+; ெகா'ள 
ேவ�:#.  

 
அ3த� �ைறயான உண<*கைள நா# எ%ேக கா[கி�ேறாேமா, 

யா< ேமேல கா[கி�ேறாேமா, அ3த ேநரதி� ஆம =தி ெச+;வ�0:, 
ந/%க' அைத� பா<த/<க' எ�றா�, அத� வ /Rய# ந#ைம� பாதி�கா;. 

 

ஆம =தி ெச+;, நாைளநாைளநாைளநாைள    அவ<க'அவ<க'அவ<க'அவ<க'    ெச+வெத�லா#ெச+வெத�லா#ெச+வெத�லா#ெச+வெத�லா# 
ந�லதாக இ��க ேவ�:# எ�� ந/%க' ப�ரா<தைன ெச+ய 
ேவ�:#. இைத� ேபா�� எ�ண�� பழக ேவ�:#. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    33333333----33338888) ) ) )     
நா# எ3த� �ைறக' க�டா1#, நா# உ0ெச�� ந#ைம 

ேவதைன�பட� ெச+,# ெசய�கைள த:; நி�த, இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    ஆமஆமஆமஆம    
=தி=தி=தி=தி    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    ஆ,தைதஆ,தைதஆ,தைதஆ,தைத    ந/%க'ந/%க'ந/%க'ந/%க'    
பய�ப:;வத6�தா�பய�ப:;வத6�தா�பய�ப:;வத6�தா�பய�ப:;வத6�தா�,,,, யா# பன8ெர�: வ�ட கால# நம; 
��நாத< கா0�ய அ�' வழி�ப� கா: ேமெட�லா# அைல3;, அ3த 
ஆ6றைல� ெப6ேறா#. 

 
ஒ� ம�3ைத தயா< ெச+;, ேநா+ ேபா+வ�:# எ�� 

ைவதிய<க' ெசா�கி�றா<க'. ைவதியதி� Lைறகள8� ேநா+ 
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ந/%கினா�, அவ���� ெபா�' கிைட��# எ�ற நிைலகள8� 
ைவதிய<க' ெச+கி�றா<க'. 

 
நம; ��நாத< ெகா:த அ3த நிைலக', அ3த ;�ப%க' 

வ�ைளய ைவ��# அ3த நிைலகள8லி�3; மX'வத6�, எ�ைன� 
பன8ெர�: வ�ட கால# கா: ேமெட�லா# அைலய� ெச+தா<. 

அவ< ெசா�ன Lைற�ப� அ%ேக அைல3;,  
தாவர இனதி� உண<வ�� ச;  
எ.வா� ேவைல ெச+கி�ற;? எ�ற நிைல,#  
மன8த சKசாரேம இ�லாத நிைலக' ெகா�:  
அ%ேக அைமதி ெகா����க�ப:# ெபா?;,  
ஒ� மன8த உண<வ�� எ�ண%க' எ.வா� ெசயலப:கி�ற;  
எ�ற எ�ணைத எ:;,  
அைத� ேபா�� மன8த உடலி� வ�ைளய ைவ;,  
ஞான8ய<க' எ.வா� ெப6றா<க' எ�ற நிைலைய,#  
எ#ைம� ெபற� ெச+தா<. 
 

அைத� ெபற� ெச+;, என�� அ��க� ;�ப%கைள 

வ�ைளய ைவ;, அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    ;�பைத;�பைத;�பைத;�பைத    ந/�கந/�கந/�கந/�க    ““““ந/ந/ந/ந/    
எ�ப�எ�ப�எ�ப�எ�ப�    எ:�கஎ:�கஎ:�கஎ:�க    ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#”””” எ��# உண<தினா<.  

 
அவ< கா0�ய வழி�ப� யா# எ:;� ெகா�ட உண<வ�� 

ஆ6றலா�தா� எம��' வர�U�ய ;�பைத,#, எம��' வர�U�ய 
வ�யாதிைய,#, நிவ<தி ெச+ய L�3த;. 

 
அ�ப� நம; ��நாத< கா0�ய வழிய�� த�ைமைய  
எம��' பதிய� ெச+;,  
அைத ஒ.ெவா� ேநரதி1# எ:;,  

அைத வள<;� ெகா�ட  
““““அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    எ�ணஎ�ணஎ�ணஎ�ண    அைலகைளதா�அைலகைளதா�அைலகைளதா�அைலகைளதா�””””        
உபேதச Lைற�ப�,  
ஒ.ெவா� உண<வ�� அைலக&��#  
ந�ைம த/ைமகைள உ�வா��#,  
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அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    ந�ைமையந�ைமையந�ைமையந�ைமைய    உ�உ�உ�உ�வா��#வா��#வா��#வா��#    உண<*ட�உண<*ட�உண<*ட�உண<*ட�    
கல3;கல3;கல3;கல3;    உபேதசி�க�ப0:உபேதசி�க�ப0:உபேதசி�க�ப0:உபேதசி�க�ப0:, , , , இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    உண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைள    
உ%க&��'உ%க&��'உ%க&��'உ%க&��'    திண��கி�ேற�திண��கி�ேற�திண��கி�ேற�திண��கி�ேற�....    

 
அ3த உண<வ�� த�ைம உ%க&��' ேச<�க�ப0:, உ%க' 

;�பைத� ேபா�க, உ%க&��' அ3த ந�ல உண<வ�ைன பதிய� 
ெச+கி�ேற�.  

 
உ%க&�� ;�பைத ஊ0:# உண<*க', உ%கைள 

ஆ0��பைட��# இ3த உண<*கைள O�ட� ெச+கி�ற;. ஆகேவ, 
ந/%க' அ3த மனதி� நிைலகைள அட�கி, உ%கைள� கா�க�U�ய 
அ3த� ச�திைய ந/%க' ெப�வ6�தா�, இைத� ெசா�கி�ேறா#. 

 

அ3த� பன8ெர�: வ�டகால அJபவதி� 
நிைலைய, யா# ெசா�1# ெபா?;, அ3த 
;�பதிJைடய நிைலகைள ெம+ஞான8ய�� அ�' ஒள8,ட� கல3;, 
தி�#ப உபேதசதி� நிைலக' ெகா�:, உ%க&�� வா�கி� நிைலக' 
ெகா�:, உ%க' உடலிேல பதிய� ெச+கி�ேறா#. 

 
அ.வா� பதிய� ெச+த அ3த வ�தி� நிைலகைள, ந/%க' 

உ%க&��' அ3த ஞானைத அ3த ந�ல ச�திைய� ெப�வத6� 
ந/%க' எ3த நிமிடமானா1#, ஓ# ஈHவரா எ�� உ%க' உய�ைர 
எ�ண� எ:�க L�,#. 

 
மகRஷிகள8� அ�' ச�திைய நா%க' ெபறேவ�:# எ�� ஏ%கி, 

மகRஷிகள8� அ�' ச�திைய எ%க' ஜ/வா�மா ெபறேவ�:# எ�� 
உ%க' உட1��' நிைன;, ெசய�ப:வ /<க' எ�றா�, அ3த 
;�பைத� ேபா�க� U�ய ெம+ஞான8ய�� அ�' ச�தி, உ%க&��' 
ஊ:�வ� ெச+கி�ற;. 

 
உ%கைளயறியாம�, ஆ0��பைட��# மன��ழ�பைத, 

மன��ைட�சைல இ; நிவ<தி ெச+;, உ%க' எ�ணதி6�' 
ெதள8வா�கி, உ%க' வாQ�ைகய�� உ%க' ெசயைல,# ெதள8*பட� 
ெச+ய இ; உத*கி�ற;. 
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அேத சமய# வ�யாபாரதி1# Uட, உ%கைள ெதள8வா�க� 
ெச+கி�ற;. �:#பதி1# Uட, உ%கைள ெதள8வா�க� ெச+கி�ற;. 
�:#பதி1# ஒ6�ைமயா�க� ெச+கி�ற;.  

 
ஒ� ந/R� கீQ ெதள83த ந/ராக இ�3த*ட�, கீேழ இ��க� U�ய 

ெபா�ைள நா# காணL�கி�ற;. ந/< ெதள8வாக இ�3தா1#, அேத ந/R� 
த�ைமக' அைலபா,# ெபா?;, ெதள8வாக ெதRவதி�ைல.  

 
நம��' ந�ைமயான நிைலகைள,#, நா# ெதள8வா�க L�யாத 

நிைலகள8� இ���# இ3த நிைலையதா�,  

அ3த ெம+ஞான8ய�� உண<வ�� அைலைய,  
நம��' ெச1த�ப:# ெபா?;,  
பல உண<வ�� அைலக'  

அைல3;அைல3;அைல3;அைல3;    ெகா�����#ெகா�����#ெகா�����#ெகா�����#    நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய    
அ; நம��' சம�ப:தி நி�;#. 
 

ஆக, அ3த அ�' ஒள8ய�� த�ைம நம��' 
உய�ரான த�ைம ெகா�:, ஒள8யாக வ /சி� ெகா�ேட 
இ���#, வள<�சியா�#.  

 
அ.வா� அ3த உண<�சிய�� நிைலக' ெப6�, வாQ�ைகய�ேல 

மகிQ�சி எ�ற நிைலய�� இ3த உடைலவ�0:� ெச�றப��, இ3த 
உய�ராமா ஒள8யாக மாறி, எ3த Rஷிக' கா0�� கா0� 
உண<தினா<கேளா அ%ேக ெச�ல L�,#. 
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நம; ��நாத< எம��� கா0�ய நிைலக' ெகா�:, அவ< ““““பலபலபலபல    
ேகா�ேகா�ேகா�ேகா�    ஆ�:க&��ஆ�:க&��ஆ�:க&��ஆ�:க&��    L�L�L�L�””””,,,, அவ�ைடய உய�ரா�மா 
வ��ண�ேல, ச�தRஷி ம�டல%களாக இைணய�ப0:, அத� வழி நம; 
\மிய�ேல அ3த உண<வ�� வ�;�க' ப0:, ம6ற உட�கள8ேல அ; 
வ�ைள3த;. 

 
அ.வா� வ�ைள3;, பலவா� பல உண<வ�� த�ைமைய இ%ேக 

பர�ப�ய நிைலக' ெகா�: அ3த3த உண<*க' ப0:, அ3த3த உட�க',  

அ3த உய�ராமா�க' வ��ண�ேல  
அவ�ட� ஐ�கியமாகி,  
அவ�ட� வ��ண�ேல ெப�# ம�டல%களாக,  
இைத� ேபா�� எதைனேயாஎதைனேயாஎதைனேயாஎதைனேயா    Rஷிக'Rஷிக'Rஷிக'Rஷிக'    ேச<3;ேச<3;ேச<3;ேச<3;,,,,  
அ3த நிைலக' ெகா�:, அவ<க' ெச��'ளா<க'. 
 
ஆக, எம; ��நாத<, நம; ��நாத<, ஏென�றா�, எம; எ��, 

யா# தன8;� ெசா�வத6�� பதி�, நம; எ�ற நிைல�ேக, அ3த 
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நிைல�� அவ< எ#ைம, அ3த உண<வ�� த�ைம ெகா�:தா� 
உபேதசி�கி�ேறா#. 

 
ஏென�றா�, அவ�ைடய உண<*க' இ��, அ3த ச�தRஷி 

ம�டல%களாக இ��பதினாேல, அ3த உண<வ�� ெதாட< ெகா�:, 
ஏென�றா�, அவ�ைடய உண<வைலக'தா�, இ%ேக பலவாறாக, 

பரவலாக� படர�ப0:, பல உய�ராமா�க'    வ��வ��வ��வ��    
ெச��'ளா<க'ெச��'ளா<க'ெச��'ளா<க'ெச��'ளா<க'....    

 
நம; ��நாத�டய உண<வைலக', இ%ேக ஒ.ெவா� 

உண<*கள8ேல,# படர�ப0:, ந# உய�ராமாைவ ஒள8யாக மா6றி, 
ஒள8ய�� சdரமாக� ெப�#ம�டலமாக, ச�தRஷி ம�டலமாக,  

ச�தRஷி ம�டல# எ��, அ; =ழ�� ெகா����கி�ற;.  

அ3த ம�டலதிேல,  
நா# எ�ேலா�# இைணயலா#. 

    
((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    45454545----51515151) ) ) )     

நம; ��நாத<, இ3த இய6ைகய�� நிைலைய “ஒ� உய�ராமா 
அ[வ�6�' அ[ ெச�� எ.வா� ெசய�ப0ட;?” எ�� 
ேநர�யாகேவ எம�� உண<தி, அைத எ� க�ணாேலேய பா<�க� 
ெச+தா<. 

 
இைத� ேபா�� க�டறி3த உ�ைமய�Jைடய நிைலக', நா# 

மன8த வாQ�ைகய�� எ�ப� இ��கி�ேறா# எ�பைத� பட# ப��த; 
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ேபால, நம; ��நாத< கா0�ய அ�'வழிய��, யா#யா#யா#யா#    
பா<தைதபா<தைதபா<தைதபா<தைத,,,,    எம��எம��எம��எம��    உண<தியஉண<தியஉண<தியஉண<திய    அ�'அ�'அ�'அ�'    வழி�ப�ேயவழி�ப�ேயவழி�ப�ேயவழி�ப�ேய    
உ%க&�� உண<தி வ�கி�ேறா#. 

 
ேம1#, உ%கைளயறியாம� ஆ0��பைட��# த/ய 

உண<*கள8லி�3; ந/%க' மX�:, அ3த ெம+ ஒள8யான ஞான8ய�� 
அ�' ஒள8ைய� ெப�வத6�தா�, இைத யா# ெசய�ப:;கி�ேறா#. 

 
அ�� ெம+ஞான8க' கா0�ய நிைலகள8�, “சிதிர4திர�” எ�� 

உண<தி,'ளா<க'. சிதிர# எ�ப;, நா# க�ண�ேல பா<�ப; 
அைன;# சிதிர#தா�. ஒ� ந�ல படைத� பா<தப�� 
மகிQகி�ேறா#. ெவ��பான படைத� பா<த*ட� Lகைத� 
=ழி�கி�ேறா#. இைத� ேபா��தா�,  

ம6றவ<கள8� ெச+ைககைள  

நா# க�ண�ேல பா<;, =வாசி;,  
உடலான நிைலகள8� சதா�# ெபா?;,  

சிதிர# – 4திரனாகி�ற;4திரனாகி�ற;4திரனாகி�ற;4திரனாகி�ற;....        
அ3த �ண# எ� உட1��' �ழ3ைதயாக,  
எ�Jட� இய%�கி�ற;. 

 
அ; வ�ைள3தப��, எ� உய�ராமாவ�ேல ேபா+� 

ேச<கி�ற;. அ3த உய�ராமாவ�ேல ேச<3த*ட�, சிதிர4திர� 
கண��, அ; வ�ைள3த*ட�வ�ைள3த*ட�வ�ைள3த*ட�வ�ைள3த*ட�    கண�காகி�கண�காகி�கண�காகி�கண�காகி�    ேபாகி�ற;ேபாகி�ற;ேபாகி�ற;ேபாகி�ற;....        

 
நா# ஒ� ெச�ைய வயலி� வள<த*ட�, அ3த� ெச� Lைள;, 

ப�வதி6� த�கவா� ந�றாக இ��கி�ற;. அ; வ�ைள3; அ3த 
ெந�பய�<க' அதிகமா�# ெபா?;, இராசி ந�றாக இ��கி�ற; எ�� 
ெசா�வ; ேபா��, நா# ஒ�வ< ேம� ெவ��ேபா, ேகாபேமா, சலி�ேபா, 
சKசலேமா, ச%கடேமா, இைவெய�லா#, ப�றைர� பா<��# 
ெபா?ெத�லா#, ேகாபமான உண<ைவ எ:;� ெகா'ேவா#. 

 
ப�ற< மகிQ�சியான நிைலகள8� இ�3தா�, நா# ெவ��ேபா#. 

ஏென�றா�, இ3த ெவ��ப�� அைலேய ந# L�னா� இ���#. ஆக, 
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இைத� ேபால சிதிர4திர� எ��, எ3த உண<ைவ� க�ண�ேல 
பா+�=கி�ேறாேமா, அ3த உண<*�� த�கவா�தா�, எதிR� உ'ள 
நிைலகைள� பா<�கி�ேறா#. 

 
ஆைகய�னாேலதா�, சிதிர4திர� க�ண�ேல பா<�க� U�ய 

இ3த உண<வ�� ச;, நம��' =வாசி�க� ெச+,# ெபா?;,  
உய�Rேல ப0: இ3த உண<*க' உமிQந/ராக மாறி,  
உட1��' ேச<�க�ப:# ெபா?;,  

அ3த �ணதி� உண<வ�� ச;  
என; �ழ3ைதயாக மா�கி�ற;, 
 
எ3த �ணதி� த�ைமைய எ:ேதேனா, எ�ப� நா� ெவள8ய�ேல 

ேபசினா1#, �ணதி6�த�கவா�, நா� ேகாபேமா, ச�ைடைய� 
ெசய�ப:த� ெச+ேதேனா, அ3த �ணதி� சதான நிைலக' எ� 
உட1��' வ�யாதியாக மாறி, “அ#மா.., அ�பா..,” எ�� ேவதைன�பட� 
ெச+,#. 

 
அவ<க' எ�ப� ேவதைன�படேவ�:# எ�� ேபசிேனாேமா, 

அத� நிைலகள8� “அ#மா.., அ�பா..,” எ�ேபா#. சிதிர4திர� 
நாயகனாகி�ற;. ந# உட1��' ஆ0சி 4Rய ஆர#ப�;வ�:கி�ற;. 
அ; வ�ைள3தப��, உய�ராமாவ�� ேபா+� ேச<3;வ�:கி�ற;.  

 
நா# வ�ைளய ைவத ெந� பய�ரா�# ெபா?;, அைத எ�ப� 

இராசி எ�கிேறாேமா, இைததா� இ%� கண�� எ�கிேறா#, அள3; 
பா<�ப;. 

 
அைத� ேபா��, ந# உய�ராமாவ�� ேச<3த*ட� சிதிர4திர� 

கண�கி� ப�ரகார#, ந/ அ:த உட�  ெபற�ேபாகி�றா+ எ�பைததா�, 
சிதிர4திர நாயக�,  

சிதிர4திர� கண�கி� ப�ரகார#  
எம� த�டைன ெகா:�கி�றா�.  
 
எம� எ�ப;, அவன8டதிேல இ��க� U�ய பாச�கய��.  
நா# எ3ெத3த �ணைத எ�ணதா� எ:ேதாேமா,  
அ3த எ�ணதாேல நா# =வாசித;தா�,  
எைத� க�ண�ேல பா<�கி�ேறாேமா,  



 22 

அ3த உண<வ�� �ண#, நம��' எ�ணமாக மா�கி�ற;. 

அ3த எ�ணைத நா# அ��க� எ�[# 

ெபா?;, ெதாட<�சியாகெதாட<�சியாகெதாட<�சியாகெதாட<�சியாக    இ��கி�ற;இ��கி�ற;இ��கி�ற;இ��கி�ற;,,,,        
 
அ��க� “பாவ��பய�, இ�ப�� ெச+தா�,  
பாவ��பய� இ�ப�� ெச+தா�”, 
என; ;�ப# எ�ைனவ�0:� ேபாகவ��ைல,  
ம�ப�,#, ;�ப# எ�ைனவ�0:� ேபாகவ��ைல, எ��  
ெஜபைத� ெச+,# ெபா?;,  

இ; பாச�கய��, அத� ேம� பாச#. 
ஏென�றா�, அைத� ேபசினா�தா�, நம�� நி#மதியாக இ���#. 

அதனா�தா� பாச�கய�� எ�ப;.  
 
ஆக, எமJைடய பாச�கய�� எ�ன ெச+கி�ற;? நம��' இ; 

வ�ைள3;, அ; L?வ;# வ�ைள3த நிைலக'தா�. அ3த எ�ண#தா�, 
அ3த� கண�கி� ப�ரகார# நம��' வள<3;, அ3த� பாச�கய��தா� 
எம�. 

 
எமJ�� வாகன# எ;? எ�ைம. அ; சி3தைனய6ற நிைலக' 

ெகா�:, இ; ப'ளேமா, ேமேடா எ�� ெதRயா;. Lர0:தனமாக� 
ேபா�#. அ�ப0டப��தா�, அத6� ேவதைன ெதR,#. அதனா�தா�, 
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அ3த எ�ைமய�Jைடய த�ைமைய� ேபா0:, எமJ�� வாகன# 
எ�ைம எ�� கா0ட�ப0ட;. 

 
நா# சி3தைனய6ற நிைலகள8� ஒ.ெவா� வாQ�ைகய�1# 

ஒ.ெவா� ச3த<�பதி1#, சி3தைனைய நா# சிதறைடய� ெச,# 
ெபா?;, அ3த ந6�ணதி� த�ைம மாறி, மாறிய நிைலக' ெகா�:, 
நா# உ��ெப�கி�ேறா#. 

 
சிதிர4திர� கண�கி� ப�ரகார#, எம� த�டைன 

ெகா:�கி�றா�. ““““ந#Lைடயந#Lைடயந#Lைடயந#Lைடய    எ�ண#தா�எ�ண#தா�எ�ண#தா�எ�ண#தா�”””” அ:த 
உடைல� சி�M��கி�ற; எ�ற நிைல,#, 

எமேலாகைத�எமேலாகைத�எமேலாகைத�எமேலாகைத�    சி�M��கி�ற;சி�M��கி�ற;சி�M��கி�ற;சி�M��கி�ற; எ�றா<க' ஞான8க'. 
 
நா# எ3ெத3த �ணைத எ:ேதாேமா, அத6�த�3த உடைல� 

ெப6�வ�:கி�ேறா#. மன8த உடல�லா;, ேவெறா� நிைலகள8� 
ேபாகி�ேறா#.  

 
எம� எ�ன ெச+கி�றா�? இ�� நா# சாதாரணமாக எ:;� 

ெகா�ட ேவதைனயான நிைலக' ெகா�:, நம��' ேச<த*ட�, 
ெந��ைபவ�0: எRத*ட�, நம��' “தக தக” எ�� ேவதைன தாளா; 
எRகி�ேறா#. 

 
இ3த எR�சலா�, தா%க L�யாத நிைலகள8� இ��கி�ேறா#, 

இைத� ேபால, ஒ� �:#பதி� எR�சலான நிைலக' ெகா�: ஒ�வ< 
;��கி�றா< எ�றா�, ேவதைன,ட� “இ�ப�� ெச+கிறா<கேள, 
பாவ�க'”, எ�� எR3; வ�?3; “பாவ�க' உ��ப:வா<களா” எ�� 
ஏ�கதி� அ��க� ேபசினா� ேபா;#. 

 
ஒ�வ��� ;�பைத உ�வா��வா<. அேத சமயதி� இ3த 

எR�சலி� நிைலக' ெகா�: அ%ேக ஏ%க�ப:# ெபா?;,  
இைத� ேபா�� த/ைய ைவ; இற3; ேபான அ3த ஆமா  
இவ< ஏ�கதி6�' அ%ேக ெச�கி�ற;. 
அ3த உடைல,#, ெந��ைப ைவ; ெகா&தி� ெகா'&#.  
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இ3த உண<வ�� த�ைமைய ம6றவ<க' எ�[# ெபா?;, அ3த 
உடலி1# இ3த உய�ராமா எR�ச1ட� ெச�ற*ட�, “ஐ+ய+ேயா.., 
எRகிறேத. எRகிறேத..,” எ�பா<க'. 

 

டா�டRடதி� ெச�� பR0சி;� பா<தா�, 
ஒ��# இ��கா;. ஆனா�, என�� எRகிற;, இ%ேக எRகி�ற;, 
இ%ேக எRகி�ற; எ�பா<க'. இ3த உய�ராமா அ3த ேலாகதி6�' 
ேபானா1#, அ3த உண<*��' உய�ர[வாக இ���# ெபா?;, 
ஒ��# ெதRயவ��ைல. 

 
ஆனா�, உய�ர[வ�Jைடய நிைலக' அ3த உட1��' 

ேபான*ட�, எR�சைல ஊ0�, அ3த எR�சலான நிைலகைள அ%ேக 
ெசய�ப:;கி�ற;. நா# எ:;� ெகா�ட எ�ண# எமனா�# 
ெபா?;, எம� எ�ன ெச+கி�றா�? 

 
அ%ேக த/�ச0���' ேபா0: வா0:கி�றா� எ�� 

கா0:கி�றா<க'. அேத மாதிR, அ3த த/�ச0���' ேபா0:, “ஐேயா., 
அ�பா.”, எ�றா� L�கிறதா?  

 

நா# இ3த உடலி� இ3த எR�சைல எ:;, இ�ப�� 

ேபசினா<கேள எ��, ““““எR3;எR3;எR3;எR3;    எ:;�எ:;�எ:;�எ:;�    ெகா'ள�ெகா'ள�ெகா'ள�ெகா'ள�    
U�யU�யU�யU�ய    எ�ண#எ�ண#எ�ண#எ�ண#””””    எமனாக வ�கி�ற;.    

 
ஆக, அ3த உண<*க' என��' வ3த*ட�, சீ�கிர# 

வ�ைள3;வ�:கி�ற;. அ3த� சிதிர4திர� எ�ன ெச+கி�றா�? 

கண��� ப�ரகார# ந/ L�;� ெகா' எ��, எமன8ட# 
ஒ�பைட;வ�:கி�றா�. கண��� ப�ரகார#தா� நம��' இ; 
L�,#. 

 
இ3த உய�ராமாவ�� வள<3தப��, இ�ெனா� உட1��' ெச��, 

அ%ேக,# “ஐ+ய+ேயா, எRகிறேத” எ�� எRய� ெச+;,  
அ3த உடைல,# மா+;,  
இ3த எR�ச� ெகா�ட உண<* ெகா�ட  
ஒ� மி�கமாக� ப�ற��#.  
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அைத யாெரா�வ< ெதா0டா1# எR�சலா�#.  
 
ஆக ெமாத#, எ�லாவ6ைற,# எR��# நிைலய��தா� 

வ�கி�ற;. இ;தா�, சிதிர4திர� கண�கி� ப�ரகார# எம� 
த�டைன ெகா:�கி�றா� எ�ப;. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    59595959----62626262))))    
எ%கி�3ேதா ஒலிபர�ப� U�ய அ3த உண<வ�� கா3த அைலைய, 

அ3த உண<* ெகா�: இ%ேக =வ�0ைச� ேபா0ட*ட� (TV, RADIO) 
கா6றிலி�3; இ?�க�U�ய நிைலைய சி�M��கி�ேறா#. இ; யா< 
ெச+த;? மன8த�. இைத� ேபா��,  

இ3த கா3த இய�கதி� ச�திய�Jைடய த�ைமைய  
நா# உண<3தறி3; ெசய�ப:#,  
உ�ெப�#, உ�வா�க� ெச+,# நிைலயாகதா�  
மன8தன8� ஆறாவ; அறி* இ��கி�ற;. 
 
அ3த ஆறாவ; அறிவ�� த�ைமைய நா# பய�ப:;# Lைற 

ெகா�:, இ3த உட1��' நி�� தைசகளாக இய�கினா1#. இ3த 
உண<வ�� ஆ6ற�, நா# எ�ண�U�ய இ3த உண<*கைள நா# 

=வாசித*ட�, ந#ந#ந#ந#    உய�Rேலஉய�Rேலஉய�Rேலஉய�Rேல    ப0டப0டப0டப0ட    எ�ண%க&��எ�ண%க&��எ�ண%க&��எ�ண%க&��    
த�கவா�த�கவா�த�கவா�த�கவா�,,,, ந# உடைல இய��கி�ேறா#.  

 

அ3த உண<வ�� ஆ6ற� வ1வான;. அைத� 
ேபா��, இ3த உடலி� இ���# ெபா?ேத, ஒள8ய�� சdர# ெப�# 
நிைலைய நா# எ:�க ேவ�:#. 

 
ெந��4ட� ஒ� க0ைடைய� ேபா0ட*ட�, அ3த� க0ைடய�� 

இ��க� U�ய சைத மா6றி, அைத ஒள8யாக மா6�கி�ற;.  
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ந# உய�< ஒள8யாக நி��,  
உட1��' அ[வ�� தி=ைவ இய�கி,  
அ3த உண<வ�� ச�திைய அறிய� ெச+;,  
அ3த அறிவ�� நிைலய��. இய��கி�ற;.  
அ�ப� உய�< இய��வ; ேபா��, உண<*கைள உய�ைர� 

ேபா�ேற, ஒள8யாக மா6ற ேவ�:#. 
 
நா# க0ைடகைள எR;, அத� ச�திைய ம6ற 

ஆ�க�பண�க&��� பய�ப:தி, இ�#ைபேயா, ம6றைவகைளேயா 
உ���கி�ேறா#. 

 

அைத� ேபா��, ந#ந#ந#ந#    உடைலஉடைலஉடைலஉடைல    உ�வா�கியஉ�வா�கியஉ�வா�கியஉ�வா�கிய    இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    
உண<ைவ�உண<ைவ�உண<ைவ�உண<ைவ�    க0ைடயாகக0ைடயாகக0ைடயாகக0ைடயாக    ைவ;ைவ;ைவ;ைவ;,,,, அ3த ெம+ 
ஒள8ய�� அ�' ஒள8ைய நம��' U0�, சி�க� 
சி�க இ3த உண<வ�� ச�திைய, இ3த உய�ராமாவ�� 
மா6ற ேவ�:#. 

 
அ�ப� மா6றி� ெச�றப��,  
வ��ண�ேல ேதா�ற� U�ய க:# வ�ஷமானா1#  
அதன8� ச�திைய ஒள8யாக தன��' U0�,  

ஒள8ய��ஒள8ய��ஒள8ய��ஒள8ய��    சிகரமாகசிகரமாகசிகரமாகசிகரமாக    வ��ண�ேலவ��ண�ேலவ��ண�ேலவ��ண�ேல    ேதா�ற�ேதா�ற�ேதா�ற�ேதா�ற�    

ெச+வ;தா�ெச+வ;தா�ெச+வ;தா�ெச+வ;தா�    ““““மன8தமன8தமன8தமன8தன8ன8ன8ன8����    கைடசிகைடசிகைடசிகைடசி    Lதி<*Lதி<*Lதி<*Lதி<*    நிைலநிைலநிைலநிைல””””....    
 
ஏென�றா�, இ3த மன8த உட1��' நி��, அ3த உண<வ�� 

ச�திைய நா# சி�M���# வ�ைம மி�கதாக நா# ெசயலா�க 
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ேவ�:#. அ.வா� ெசயலா�க�பட� ெச+ய�U�ய இ3த 
நிைலக&��தா�, நா# இ���# இ3த தியானதி� வழி. 

 
அ3த மகRஷிகள8� அ�' ச�திைய� ெபறேவ�:# எ�� ந/%க' 

ஏ%�# ெபா?;, அ3த உண<வ�� த�ைமைய உ%க&��' U0�, 
அைத� சி�க� சி�க உ%க&��' ஞானமாக� U0ட 
உ%கைளயறியாம� ெசய�ப:த� ெச+,# உண<*கைள மா6றி, 
வாQ�ைகய�ேல மகிழ� ெச+,# இ3த உண<வ�� ஆ6றைல 
உ%க&��' ெப��க� ெச+கி�ேறா#. 

 
சாமி ெசா�வ; அ<தமாகவ��ைலேய எ��  
ந/%க' இ��க ேவ�டா#.  

“சாமி ெசா�வைத� 4R3; ெகா'ள ேவ�:#” 
எ�ற ஏ�கதி�ஏ�கதி�ஏ�கதி�ஏ�கதி�    இ�3தா�இ�3தா�இ�3தா�இ�3தா�    ேபா;#ேபா;#ேபா;#ேபா;#.... இ3த உண<வ�� 
ஆ6ற� உ%க&��' பதிவாகி வ�:கி�ற;. 

 
பதிவான உண<ைவ ந/%க' உ%க&��' வள<;� ெகா'ள, 

தியானL#, த/ைமக' வ�# ெபா?ெத�லா# ஆம =தி,# ெச+; 
வ3தாேல ேபா;மான;.  

 

அ3த மகRஷிக' ெச�றைட3த எ�ைலைய நா# 
அைனவ�# எள8தி� அைடயலா#. எம; அ�ளாசிக'. 
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((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    68686868----72727272))))    
 சரஹணபவா, எைத,ேம சரணமைடய� ெச+ய�U�ய ச�தி. 

இைத�ேபா�� நா# மன8தJ��' ஆறாவ; அறி*, உணவாக 
உ0ெகா'வதி� மைற3;'ள வ�ஷைத மலமாக மா6றி, ந�லைத 
உடலாக மா6�# அறிவ�� திறைம ெகா�ட;.  

 

ஆக, இ3த ஆறாவ;ஆறாவ;ஆறாவ;ஆறாவ;    அறி*அறி*அறி*அறி*    எ�ப;எ�ப;எ�ப;எ�ப;,,,, நம��' 
ஆ6ற� ெப6ற நிைலக' rRயைன ஒத நிைலக' ெகா�:, 
அ;அ;அ;அ;    ெபாறிகைளெபாறிகைளெபாறிகைளெபாறிகைள    இய�கிஇய�கிஇய�கிஇய�கி    ம6றைத�ம6றைத�ம6றைத�ம6றைத�    ெசயலா��#ெசயலா��#ெசயலா��#ெசயலா��#    
நிைலக'நிைலக'நிைலக'நிைலக',,,, உண<*க' ப��ப�யாக L�ேனறி வ3தா1#, அ; 
rRயJ��' ஒள8யாக மா�கி�ற;.  

 
நா# 4?வ�லி�3; மி�கமாக ம6ற ேகா'களாக ேத<3; 

வ3தா1#, rRயைன� ேபா�� ப�ரகாசி�க� ெச+,#, ம6றைத 
உ�வா�க� ெச+,#, இ3த ஆறாவ; அறிவ�� உண<வ�� நிைலக' 
ெகா�:, நா# ெப6ற நிைலக'தா� ப�ர#மாைவ� சிைற ப��தா� 
எ�ப;. 

 
rRயனா� ெவள8�ப:த�ப0ட ஒ.ெவா� உண<வ�� அைலக&#, 

ஒ��ட� இய�க� ெச+; உ��ெப�#, ெசய�ப:# நிைலக', 
ச3த<�பதா� ேமா;# நிைலக' ெகா�:தா� அ; இய%�#.  

 

ஆனா�, மன8தJ�� இ�3த இடதிலி�3ேத அ3த 
ச3த<�பைத உ�வா�கி, உ�ெபற� ெச+ய�U�ய ச�தி உ�:.  
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இ�� காளா� அதன8� க�வ�Jைடய நிைலக' உ��ெப6�, 
அ; சித��: அதJைடய க�வ�;�க' பரவலாக� பட<3; 
ெச�1#ேபா;, ஆ%கா%� �வ�தி��க�U�ய ம�ண�� ச;�ெகா�ப, 
அ3த க�வ�� வ�;ப0: 4வ�ய�� ஈ<�ப�� நிைலக'ெகா�:, அ3த 
சதி� த�ைம U0� 4�, \�: தாவர இன%களாக அ; 
உ��ெப�கி�ற;.  

 
இ�� பல சதி� த�ைமகைள� ��ைப,ட� ேச<;,  
நா# ந�ல ரகமான காளாைன உ6பதி ெச+கி�ேறா#.  
ப�ர#மாைவ� சிைறப��தா�. ஆறாவ; அறி* பைடத மன8த�.  

இைத ெதள8வாக எ:;� ெகா'&%க'.  
 
ெம+ஞான8ய�ைடய நிைலக' வானவ�ய�, 4வ�ய�ய�, 

உய�Rயலி� அ��பைடய�ேல, மன8தJைடய எ�ண%க' நம��' 
எ.வா� ெசய�ப:தினா� எ�ற  எ�ணைத ெதள8*ற ெதR3; 
ெகா'ளேவ�:#. 

 
ஏென�றா� “நா� ப��கவ��ைல, சாமி எ�னேமா ெசா�கிறா<” 

எ�� வ�ர�தியாக இ��க ேவ�டா#. எ3ெத3த உண<வ�� த�ைமைய 
யா# பதி* ெச+கி�ேறாேமா, அ; உ%க&��' பதிவாகி�ற;. 

 
ேட�ெர�கா<: (TAPE RECORDER) ஒ��ேம அறியாத;. ஆனா�, 

மன8தன8� திறைமய�� ஆ6றைல அ3த நாடாவ�6�' பதி* ெச+;, 
ேட�ப�� ேபா0ட*ட�, அத6�' பதி* ெச+தைத ஆன3தமாக� 
பாட�கைள� ேக0: இரசி�கி�ேறா#. அ\<வ ெசா6கள8Jைடய 
நிைலகைள,# நா# பா<�கி�ேறா#. அைத�ேபா��,  

நம��' இ��க�U�ய கா3த ச�திய�Jைடய நிைலக'  
எ3த அ�' உண<ைவ நம��' சைம�க�ப0:,  
உண<*ட� ஒள8 அைலகைள பர�4கி�ேறாேமா,  
அ3த உண<வ�� ஆ6ற� மி�க நிைலக'  

ெசவ�ெசவ�ெசவ�ெசவ�    வழியாவழியாவழியாவழியாகககக    அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    உண<�சிக'உண<�சிக'உண<�சிக'உண<�சிக'    O��O��O��O��        
நாததி� நிைலகள8� த� உண<ைவ� =வாசி;,  
ந# உட1��' உமிQந/ராக மாறி, சதாக மா6றி  

உண<வ�� அறிவ�� த�ைம  
நம��'நம��'நம��'நம��'    அ;அ;அ;அ;    பதி*பதி*பதி*பதி*    ெச+;ெச+;ெச+;ெச+;    வ�:கி�ற;வ�:கி�ற;வ�:கி�ற;வ�:கி�ற;. . . .     
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இைத ெதள8*ற ந/%க' ெதR3; ெகா'&%க'.  
 
இைத� ேக0ேபா< அைனவர; நிைலகைள,# இ;வைரய�1# 

ெஜபதி6� வ3தவ<க' அைனவ�#, இைத ஒ.ெவா�வ�# உண<3; 
ெகா'&%க'.  

 
இைத ஏ� ெசா�1கிேற� எ�றா�, இைவ அைன;# நம��' 

பதிவாகி�ற;. இ3த� பதிவான நிைலகைள நா# உ�வா�கி� 
ெகா'கி�ேறா#. ஆைகய�னாேல, இைத�ேபா�� நா# உ�வா��# திற� 
பைடதவ<க'.  

 

ஒ.ெவா� மன8தJ#, சி�சி�சி�சி�    �ழ3ைதயானா1#�ழ3ைதயானா1#�ழ3ைதயானா1#�ழ3ைதயானா1#    இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    
உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    த�ைமையத�ைமையத�ைமையத�ைமைய    எ:;எ:;எ:;எ:;,,,, அ; உ�ெபற� 
ெச+ய�U�ய உண<�சிக' அ%ேக O�:கி�ற;. 
அதJைடய வள<�சிய�Jைடய நிைலகைள நா# ெப�கி�ேறா#.  

 
ஆைகய�னாேல, நா# ஒ.ெவா� ச3த<�பதி1# ெம+ உண<ைவ 

உ�வா�க�U�ய ச3த<�ப# இ;. வ�Kஞான8க' ஒ� ெபா�ள8� 
த�ைமைய உ�வா�கி இ�� வ��ண�ேல ெச�ல�U�ய ஆ6ற� 
ெப6றி��கிறா<க'. 

 
அ�� ெம+ஞான8கேளா, வ��ண�� ஆ6றைல தன��' இ�3த 

இடதிலி�3ேத ெப6�, உண<வ�� சைத தன��' U0�, இ3த 
உண<வ�� எ�ணைத வ��ைண ேநா�கி ஏகி,  

அ3த உண<வ�� சைத  
இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    உடலிலி�3ேதஉடலிலி�3ேதஉடலிலி�3ேதஉடலிலி�3ேத    ஜ/ரண��க�ஜ/ரண��க�ஜ/ரண��க�ஜ/ரண��க�    ெச+;ெச+;ெச+;ெச+;        
தன��' உடலி� உண<*கைள  
ஒள8யாக மா6றினா<க'. 
 
அவ<க' ஒள8யாக மா6றி, எ:;� ெகா�ட உண<வ�� 

த�ைமையதா� இராமாயண#, மகாபாரத#, க3த4ராண#, சிவ4ராண# 
எ�� ேதா6�வ�;, அைத சாதாரண ம�க&# அைத வ�R*ப:;# 
நிைலகைள, மன8த உட� ெகா�: உண<வ�� ெசயலா�கைத 
காவ�யமாக பைட;� ெச�றா<க'.  
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ப�� வ3தவ<க', அவ6ைற நா# \ஜி��# நிைலக' ெகா�:தா� 

வ�0: வ�0:� ெச�றா<கேள தவ�ர,  

காைச�காைச�காைச�காைச�    ெகா:;ெகா:;ெகா:;ெகா:;,,,, த/பாராதைன கா0�வ�0டா�  
அவ� ெச+வா�, எ�ற நிைலகைள உ�வா�கி  
உ�ைமய�� உண<ைவ நம��' ெபறாவ�ண#  
அைத த:; வ�0டா<க'. 
 
த:த அ3த நிைலக' ெகா�:, நா# \ைஜ,#, 4னHகாரL# 

ெச+,# வழிகள8ேலதா� ப�� ெச�கி�ேறாேம தவ�ர,. ெம+ஞான8க' 
கா0�ய உ�ைமகைள அறியவ��ைல. 

 
ஆனா�, அ3த மைற3த நிைலகைளதா� யா# இ�ெபா?; 

உ%க&�� இ3த உபேதசதி� வாய�லாக, நம; ��நாத< கா0�ய 
அ�'வழிய�� ெவள8�ப:;கி�ேறா#. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    83838383----88888888))))    
நா# ந# உடலி�, “ஓ# ஈHவரா’ எ�� உய�R� ;��ப�� 

நிைலகைள� U0:# ெபா?;, ந# உய�R� ;��ப�� ேவக# 
U:கி�ற;. அ�ெபா?;  

நா# அ3த ;�வ ந0சதிரைத எ�ண�,  
அதன8�� ெவள8�ப:# ேபர�' ேபெராள8ைய  

நம��'நம��'நம��'நம��'    ேமாத�ேமாத�ேமாத�ேமாத�    ெச+,#ெச+,#ெச+,#ெச+,#    ெபா?;ெபா?;ெபா?;ெபா?;, , , ,         
ஏ6கனேவ இ�3த ;��ைப� கா0�1#,  
அதிகமான நிைலகைள நம��' ேச<�க�ப:கி�ற;.  
ஆக ந# உடலிேல கா3த ச�தி U:கி�ற;.  
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இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    ேவக;��4ட�ேவக;��4ட�ேவக;��4ட�ேவக;��4ட�,,,,    ந#ந#ந#ந#    =வாசைத=வாசைத=வாசைத=வாசைத    
ேம�ேம�ேம�ேம�    ேநா�கிேநா�கிேநா�கிேநா�கி    நா#நா#நா#நா#    எ�ணஎ�ணஎ�ணஎ�ண    ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#....        

 
4�வ மதிய�ேல ந# உய�< இ��பதனாேல ந# க�ண�� 

4லனறிைவ, ஈHவரா எ�� 4�வ மதிய�� எ�ண�, உட1��' அ3த 
நிைனைவ� ெச1;# ெபா?;, எ3த பாகதி� அ3த நிைனைவ� 
ெச1;கி�ேறாேமா, அ3த உண<வ�� நிைலக' Uட, ஊ:�வ�� 
ெச�1# நிைலக' இ��கி�ற;. 

 
அைத� ேபால, ந# க�ணான 4லனறிவ�� நிைலகைள உய��ட� 

ஒ�றி இைண�க� ெச+;, இ3த ஆ6றைல நா# ெசய�ப:# ெபா?;, 
அ3த உய����' அ3த ேவக ;��ப�� நிைலக' அதிகமாகி�ற;..  

இ3த அைலக' ந#ந#ந#ந#    =வாச=வாச=வாச=வாச    நாள%கள8�நாள%கள8�நாள%கள8�நாள%கள8�    ஊ:�வ�ஊ:�வ�ஊ:�வ�ஊ:�வ�,,,,        
உட� L?வத6�# ெச�கி�ற;.  
 
நம; \மி =ழ1# ெபா?;, ப�ரபKசதி6�' கா3த%க' 

ெதாட<3; ெகா����கி�ற;. அ3த� கா3த அைலக' ேமா;# ெபா?; 
தா�, ந# \மி��' கா3த%க' உ6பதியாகி�ற;. 

 
அ�ப� ப�ரபKசதி6�' உ'ள கா3த%கள8� அத/த ேமாதலினா�, 

ஏ6பட�U�ய ெவ�பL#, அதி� ஏ6பட�U�ய கா3த%க'தா�, \மி��' 
ம6ற அ[�கைள இய�க� ெச+கி�ற;. இைத� ேபாலதா�, \மி ஓ:# 
பாைதய�ேல அத� இய�க%க' அ; ஓ��ெகா�ேட இ��பதா�, 
உரா,# ச�தி கிைட�கி�ற;.  

 
எ�ப� நா# கா6ற���# ப#ைப ைவ;, கா6ற��கி�ேறாேமா,  
ெப0ேரா� இ�ஜி� ஓ:# ெபா?;,  
அதி1'ள ப�Hட� இ?;,  
தன��' எ:;� ெகா'கி�றேதா,  

இைத� ேபால ந# உய�R� ஈ<�4, அ; ;���# 
ெபா?;,    அதஅதஅதஅதன8ன8ன8ன8����    ““““ஈ<�ப��ஈ<�ப��ஈ<�ப��ஈ<�ப��    ச�ச�ச�ச�திதிதிதி    அதிகமாகி�ற;அதிகமாகி�ற;அதிகமாகி�ற;அதிகமாகி�ற;””””....    

 
அ3த ஈ<�4� ச�தி�� த�கவா�, நா# எைத� 

=வாசி�கி�ேறாேமா, அ3த� �ண%க' ஒ� கா3த அ[*��' ஒ� 
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ேவ�ப மரதி� கச�ப�� த�ைம ப0��3தா�, அ3த� கச�ப�6� த�3த 
மாதிR, ந# உண<�சிக' O�:கி�ற;.  

 
அைத� ேபால, மிளகாய�Jைடய கார� ச�திய�Jைடய த�ைமைய 

ஒ� ெவ�ப கா3த# இ?தி�3;, அ3த �ணதி� நிைலக' ெகா�:, 
நா# =வாசிேதாேமயானா�, அ; உய�R� ப0ட*ட� ந# வாய�ேல 
மிளகாைய� ேபா0டா�, எ�ப� உண<�சிகைள O�:கி�றேதா, இைத� 
ேபா�ற உண<�சிகைள ந# உடலிேல O�ட� ெச+,#.  

 
ஏென�றா�, நா# =வாசி��# உண<வ�Jைடய நிைலக', நா# 

எ3ெத3த எ�ணைத� ெச1;கி�ேறாேமா, அத6� த�கவா�தா�, 
இ3த உண<வ�� நிைலகைள நா# =வாசி�க L�கி�ற;. 

 
அ.வா� =வாசித நிைலக' ந# உய��ட� =ழ6சியாகி,  
அ3த� =ழ6சி��' ப0ட*ட�,  

உய�R� கா3த ;��4க' ேமாதிய*ட�  
அதJைடய v�ண�ய அ[�க'  
அ3த உண<வ�Jைடய நிைலகைள உணர� ெச+கி�ற;.  
அ3த உண<வ�� அைலகைள ந# உட� L?வத6�# பர�ப� 

ெச+;, த� இனமான நிைலகைள அ; இய�க� ெச+கி�ற;. 

    
ஒ.ெவா� நிமிடL#, ெம+ஞான8ய�� அ�' ஒள8ைய யா# 

உபேதசி��# ெபா?;, நம; ��நாத< கா0�ய நிைலக' ெகா�:  
4லனறி*க' ஐ3தி1#, க�ண�� பா<ைவய�1#,  
உண<ைவ� ெச1தி, உ%க'பா� யா# ெச1த�ப:# ெபா?;,  
அ3த உண<*க' எ3த ஏ�க;ட� வ�கி�ற/<கேளா,  
அ3த ஏ�கதி6�' நா# இைத� பா+�ச� ெச+கி�ேறா#. 
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இைத� ேபா�� உண<வ�� ேவக# ெகா�:, யா# உ%க' 

ஒ.ெவா� உய�ைர,#, கட*ளாக மதி;, உ%க'உ%க'உ%க'உ%க'    
உய�ரானஉய�ரானஉய�ரானஉய�ரான    கா3த;ட�கா3த;ட�கா3த;ட�கா3த;ட�    ெதாட<4ெதாட<4ெதாட<4ெதாட<4    ெகா�:ெகா�:ெகா�:ெகா�:,,,,    நம; 
��நாத< கா0�ய அ�' வழி�ப�, ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�ைள 
ேபெராள8ைய அதிகமாக� ேச<;� ெகா�:, ெம+ஞான8ய�� அ�' 
ச�திகைள யா# =வாசி�கி�ேறா#. 

 
அ.வா� =வாசி��# ெபா?;, எம; 4லனறிவான ஐ3தி1#, அ; 

பா+கி�ற;. அேத சமய#, எம; உண<�சிய�� ெசா�லி� வ�வ�1#, 
அ; வ�கி�ற;. அ.வா� வ�# நிைலகைளதா�, உ%க&��' யா# 
எ�ண�யப�, ந/%க' அ3த எ�ண%கைள� சமமாக எ�[# 
ெபா?;தா�, ந/%க' ெசவ� வழி ேக0:� ெகா����கி�ற/<க'.. 

 

ேக0க ேவ�:# எ�ற வ���ப நிைலக' வர�ப:# 
ெபா?;தா�, இ; உ%க&��' பதிவாகி�ற;. ஆனா�, எ#ைம� 
பா<;� ெகா�:, சீ�கிர# சாமி L�தா�, நா# ேபாகலா# எ��, 
எ�ண அைலகைள� படரவ�0: எ�ண�� ெகா���3தா�, 
ஈ<�ப�Jைடய நிைலக' தைடயா�#.  

 
ேப=# ெபா?;, ைம�ைக (MIC) அ3த� ப�க# தி��ப� 

ைவ;வ�0டா�, ச�த# �ைற,#. அைத� ேபால,  
ம6ற உண<வ�� நிைலகைள நம��' நிைன*ப:;# ெபா?;,  
நம; உண<*க' நா# ேப=# உண<வைலக'  
ஒ���ெகா�� மா�பட� ேபா�# ெபா?;,  
அரத%க' உ%க&��' பதிவாகா;.  

உ%க&�� அத�ப�� ஞாபக ச�தி,# வரா;.  
 
ஆக, அ<தம6ற உண<வ�� நிைலக' உ%க&��' இ�3தா1#, 

அைத எ:�பத6� ந/%க' தியானமி���# ெபா?;, கிைட�ப;# அR;. 

ஏென�றா�, கா6றிலி��பைத� சம�ப:திய நிைலக' 
ெகா�:, உ%க&��' பதிய� ெச+தி�3தா�தா�, 
ந/%க' இைத இய�க L�,#.  
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((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    88888888----95959595))))    
நா# அைனவ�ேம ஒ.ெவா� வைகய�� சிரமதி� 

ஆQ3;'ளவ<க'. பல இ�ன�க', ச%கட#, சலி�4, ேவதைன, இைத� 
ேபா�� எதைனேயா ேவதைனக'ப:கி�ேறா#.  

 
பண வசதி இ�3தா1#, பணம6� இ�3தா1#, ஒ.ெவா� 

ச3த<�பதி1#, ஒ�வ< ெச+ய�U�ய தவ�கைள, அ3த உண<ைவ நா# 
=வாசி��# ெபா?;, அ3த ஆ6ற�மி�க உண<*க' நம��' 
இய�கிவ�:கி�ற;. இ3த ஆ6ற�மி�க நிைலக' இ��பதனாேல, பய# 
எ�� நா# நிைனத*ட� ஆ6ற� அதிகமாகி�ற;.  

 

ேவகமாக வர�U�ய பH, ““““ந#ந#ந#ந#    மX;மX;மX;மX;    ேமாதிவ�:ேமாேமாதிவ�:ேமாேமாதிவ�:ேமாேமாதிவ�:ேமா”””” 
எ�ற உய�R� ;��ப�� நிைலக' ந# உண<வ�� 
உ�ச நிைலகள8� O�:வதனா� தா�,  

நா# ேவக ;��4ட� நா# ந# உடைல இய�கி,  
நா# உடன�யாக நக<3; ெச�ல L�கி�ற;. 
 

அைத� ேபால ஒ� �6ற# ஏ6ப:கி�றெத�றா�, அ3த� 
காரமான உண<*க' நம��' O�ட�ப:# 
ெபா?;தா�, அ3த� �6றதி� உண<�சிக' O�ட�ப0:, உடேன 
தவ� ெச+வைத நி�த� U�ய நிைலக&# ஏ6ப:கி�ற;. 
ஏென�றா�, இ; உண<;# ஆ6ற�.  

 
ஆைகய�னாேல, நா# சா3தமான நிைலய�� இ�3தா1#, 

ந�லைத� ெச+தா1# ““““இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    ந�லைத�ந�லைத�ந�லைத�ந�லைத�    கா�பத6�கா�பத6�கா�பத6�கா�பத6�””””    
ேகாப#, அவசர#, ஆதிர# இைவெய�லா# 
ேதைவ,'ளைவ தா�. 

 
ஆனா�, நா# எ�ப� ஒ� மிளகாைய  
ஒ� �ழ#ப�6�' ப��வ�ப:;கி�ேறாேமா, அைத� ேபா��  
நா# ச3த<�பதா� அதிகமான நிைலகைள  
நா# =வாசி; வ�0டா1# ந# உட1��' ெச�றப��,  
அ3த� காரதி� அளைவ� �ைற�க� ெச+வ;தா�,  
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நா#நா#நா#நா#    ெச+,#ெச+,#ெச+,#ெச+,#    இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    தியான#தியான#தியான#தியான#....         
 
அ3த� காரைத� �ைற�கவ��ைல எ�றா�, நா# எ:;� 

ெகா�ட உண<*க' ந# உட1��' இ��க�U�ய ந�ல 
அ[�க&��' கல3;, அ;*# கல3; த/ைமயான அ[�க' 
வ�ைள,# த�ைம ெப6�வ�:#. 

 
நா# இ�� எ�ப� மர%க&��, சதான பல உண<ைவ 

ஏ6றிய*ட�, அ3த� சதி� த�ைம ெப6ற*ட�, கன8ய�Jைடய 
வ<�க%க' மா�கி�ற;, மரதி� வ�தி� த�ைமக&# மா�கி�ற;.  

 
அைத� ேபா��, நா# ந�ல �ண%க' ெகா�: ந# உடைல 

வள<தி�3தா1#, ந�ல �ண%க' சீRய ப�4க', ந# உடலி� 
வள<தி�3தா1#, ச3த<�பவசதா� நா# வாQவத6� ஒ.ெவா� 
நிமிடL# எ:;� ெகா�ட பய#, அவசர#, ஆதிர#, ேகாப#, �ேராத#, 
இைவ அைன;ேம நம�� அவசிய#. 

 
ேகாப# எ�ப; ஒ� தவறி� உண<ைவ நம��' =0�� 

கா0:கி�ற;. அ3த� ேகாபைத அதிகமான நிைலகள வள<;� 
ெகா�டா�, இ%� �ேராதமாக அைதேய தி�#ப, தி�#ப, இ3த� ேகாப 
உண<�சிகைள O�� நா# எ3த உண<வ�� த�ைம வள<3தேதா, 
அ3த� �6றைதேயதா� நா# ேபசி� ெகா����ேபா#.  

 
�ேராத# எ�ப;, நம��' வள<3த ப�வமான நிைலக'. த� 

Lதி<3த நிைலக' ெப�வதனா�, �ேராத#. நா# தி�#ப தி�#ப 
எ�[கி�ேறா#. இைத� ேபா�ற நிைலக'தா� நம��' வள<3; 
வ�கி�ற;.  

 
மர# ெச� ெகா�க&��� சதான நிைலகைள நா# வ�Kஞான 

அறி* ெகா�: நா# ேச<த*ட�, அதJைடய நிைலக' ேச<;� 
ெகா�:, அ3த மரதி� த�ைம வ�கி�ற;. 

 
நம��' ந�ல �ண%க' எ.வள* இ�3தா1#, 

ச3த<�பவசதாேல நா# ஒ� சமய# அத/த� ேகாப�ப0:வ�0டா�, 
அ�ல; ஒ�வ< ேமேல ெவ��4� ப0:வ�0டா�,  

ெவ��ப�� உண<*கைள அவ< ேமேல பதிதப��,  
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அவைர� பா<த*ட� அ3த உண<�சிகைள O�:#.  
நம��� ேகாப# வ�#.  
 
அவ< எ.வள*தா� ந�ல; ெச+தி�3தா1#  
அ3த ந�லைத� ப6றி நா# சி3தி�க� Uட L�யா;.  
ஆக, ந�ல; ெச+தா1#, �6ற;ட�  
அவ< ெச+வ; ந�லத�ல எ��#,  

அ3த�அ3த�அ3த�அ3த�    �6றைத��6றைத��6றைத��6றைத�    =0��=0��=0��=0��    கா0ட�U�யகா0ட�U�யகா0ட�U�யகா0ட�U�ய    நிைலநிைலநிைலநிைல        
ச3த<�ப%க'ச3த<�ப%க'ச3த<�ப%க'ச3த<�ப%க'    ஏ6ப0:வ�:கி�ற;ஏ6ப0:வ�:கி�ற;ஏ6ப0:வ�:கி�ற;ஏ6ப0:வ�:கி�ற;. . . .     
அைதேயதா� ஏ6ப:;#.  
 
இைதேயதா�, நா# எ:;� ெகா�ட உண<வ�� த�ைம ந# 

4லனறிவ�ேல நா# ஒ� Lைற ஒ�ைற� பா<; பய3;வ�00டாேலா, 
அைத� க�ட*ட� நம��� பய# வ�#.  

 
ஏென�றா�, நா# எ3த எ�ணைத� ெச1;கி�ேறாேமா, அ3த 

உண<வ�� த�ைம அதி� ப0ட*ட�, அ3த நிைனவைலக' 
O�ட�ப0:, அ3த உண<�சிகைள நா# =வாசி�க�ப0:, அத� 
நிைலகள8� நா# ெசய�ப:கி�ேறா#. 

  

இ;இ;இ;இ;    இய6ைகய��இய6ைகய��இய6ைகய��இய6ைகய��    நியதிக'நியதிக'நியதிக'நியதிக'.... இ.வா� ஒ.ெவா� 
நிமிடதி1#, நம��' பல நிைலக' ஓ�� ெகா�ேட, மாறி� ெகா�ேட 
இ��கி�ற;. நா# இவ6ைறெய�லா# அறி3;ெகா'வ; மிக*# ந�ல;. 

     

ேவதைன எ�ப; அதிக வ�ஷ#. நா# எ.வளேவா ப3த 
பாச;ட� இ�3தா1#, �ழ3ைத ப��ப�ேல ெகாKச# �ைற ஏ6ப0டா�, 
அதிக# ேவதைன�ப:கி�ேறா#. நா# வ�யாபாரதி� ம3த# ஏ6ப0டா�, 
ேவதைன�ப:கி�ேறா#. 

 
ஒ�வR� நிைலகள8� நா# ந�ல; ெச+தி�3தா1#, அவ<க' 

சிறி; �ைறக' ெச+;வ�0டா�, என�� இ�ப�� ெச+கிறா<கேள எ�� 
ேவதன�ப:கி�ேறா#. இ3த ேவதைன எ�ப; அைன;ேம வ�ஷ#. 
வ�ஷ# கல3த;. 
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இைத� ேபா�� நா# ஒ.ெவா� நிமிடL#, ந#ைமயறியாேமேல 
ந�லைத எ�ண�வ�0:, அதனா� சில �ைறக' ஏ6ப0டா� அ3த� 
�ைறய�� உண<*க' ெத�ப0ட*ட�, அவ<கைள எ�ண� ந# 
காRய%க' தைட�ப0டா�, நா# ேவதைன�ப0:, ேவதைனயான 
உண<*கைள ந# உட1��' ந�ல �ண%க&��', இ3த வ�ஷமான 
சைத ஏ6றிவ�:கி�ேறா#. 

 
ந/%க' ந�லைத எ�ண�னா1#, அ3த ேவதைன,ட�தா� ேபச 

L�,#. ஏதாவ; ஒ� ேகாவ�1��� ேபானா1#, ந�லைத� 
ெசா�னா1#, ந�லைத� ெபறேவ�:# எ�றா1#, ஒ� ெபா�ைள 
வா%க� ேபாகேவ�:# எ�றா1# Uட, அ3த ேவதைன கல3த 

பலவ /னமான �ரலி�தா� ேபச L�,#. காரண#, இ3த ந�ல 
�ண%கைள O��னா1#, அத6�'அத6�'அத6�'அத6�'    வ�ஷ#வ�ஷ#வ�ஷ#வ�ஷ#    
கல3தி���#கல3தி���#கல3தி���#கல3தி���#....    

    
பா1��' வ�ஷைத� கல3;, நா# ��தா� ேசா<வைடய� 

ெச+கி�ற;. அைத� ேபாலதா�, உய�< Lதலி� 4?வாக ேதா�றி, 
பRணாம வள<�சிய�� மன8தனாக வ�# வைரய�1#, ஒ.ெவா�றி1# 
உட�க' த� வ�ஷமாக மா6றி� ெகா���3தா1#, 

ஒ.ெவா�றி1# த�ைன த6கா;� ெகா'ள, 
தன��' எ:;� ெகா�ட வ�ஷதி� நிைலக' ந6�ண%களாக, 

“த�ைன� பா;கா��# உண<வ�� ச;�களாக” 

அதிகமாக�அதிகமாக�அதிகமாக�அதிகமாக�    U0�U0�U0�U0�,,,, மன8த நிைலக&�� வ3தி��கி�ேறா#. 
 
மன8தனாக உ�வாவத6�, நம��' வ�ஷைத� கழிவா�கி, 

ந�லைத உடலா��# த�ைம ெப6�, இ�� மன8தனாக 
நா# வ3;'ேளா#. 

 

மி�க%க' அைன;ேம, வ�ஷைத த� உடலாக 
மா6றி, தா� உ0ெகா'&# உண<வ�� ச;க' அைனதி1# 
கல3;'ள வ�ஷைத, த� உடலாக மா6றி�ெகா'&#. அத6�' 
மலைத ந�லதாக மா6றிவ�:#.  
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ஆனா�, அேத சமய# அதJைடய எ�ணதிேலேய, அ3த 
வ�ஷதி� த�ைமைய தன��' தா%க�U�ய ச�தி இ�3தா1#, 
தன�� ஒ� வ�ப; ஏ6ப:# ெபா?;, அத6� ேவதைன�பட�U�ய, 
;�ப�பட�U�ய நிைலகள8� இ#ைசக' ெகா:தா1# அ; 
இ#ைசைய� ப6றி� சி3தி�பதி�ைல. ஆனா�, அேத சமய#,  

த�ைன த6கா;� ெகா'&# உண<�சிய�� ேவதைத,  
மி�க%க' அதிகமாக� U0:கி�ற;.  
 
நம�� பய# வ3;, அ; அதிகமான ;��4கைள ஏ6ப:திய*ட�, 

தன��' த�ப���# உண<*கைள� சில< எ�[வா<க'. 
இ�ைலெய�றா�, “இற3;வ�:ேவாேமா” எ�ற எ�ணைததா�, இ3த 
மன8த நிைலகள8ேல அதிகமாக� U0:#. த�ைன� பலவ /ன�ப:தி� 
ெகா'&#.  

 
ஆனா�, உய�Rன%கேளா, தன��' எ.வள* ேவதைன வ3தா1#, 

த�ைன த6கா;� ெகா'&# உண<�சிய�� ேவகைத உ3தி, 
அத6�' ேச<;� ெகா�ட உண<வ�� அைலக' தா�, பல ேகா�� 
சdர%கைள உ�மா6றி, இ�� ந#ைம, மன8தனாக� ப�ற�க�U�ய 
ச3த<�பைத ஏ6ப:திய;. 

 
ஆக, நா# இ.வள* ந�ல அ[�கைள உட1��' ேச<;, 

மன8தனாக உ��ெபற� ெச+தப��, ஒ.ெவா� நிமிடL#,  
வாQ�ைகய�ேல பல ச3த<�ப%கள8� நா# இ#ைசக' ப0:,  
அத�வழிய�� எ:;� ெகா�ட வ�ஷைத,  
ந�ல �ண%க&��' படர� ெச+; ெகா�ேட இ��கி�ேறா#. 
 

இதனா�தா�, ந# உட1��' ைக, கா� 
�ைட�ச�, ேவதைன, தைலவலி, ேம�வலி, இைத� 
ேபா�ற நிைலக' நம��' அ��க� வ�கி�ற;. அைத� ேபா��, 
உடலி� ேநா*#, நர#4கள8ேல ேநா*#, தைசகள8ேல ேநா,# 
வ�கி�ற;. 

 
இைவெய�லா# ேச<;� ெகா�ட உண<*க' ஒ.ெவா� 

ச3த<�பதி1#, அ[�கள8� த�ைம ெகா�:, வ�ஷ%களாக 
வ�ைள3தா1#, தைசகள8� அ3த அ[�க' கல3த*ட� தைச ேநா* 
வ�#. 
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அ; அமில ச�தியாக மாறி, நர#4கள8� அ; ேச<�க�ப0டா�, அ; 
உட#4 வலிக' ஏ6ப:#. அதJைடய நிைலக' எ1#4ட� ஒ0�ய 
உண<வ�� அைலக' அத/தமான நிைலக' ேச<3;வ�0டா�, எ1#4��' 
இ3த ேவதைன ேதா�றிவ�:#.  

 
எ1#4��'&# இ3த ேவதைனக' கல3;, சதா ேம�வலி��#. 

இைவெய�லா# எ1#4��' ேதா��# நிைலைய இ�� டா�ட<களா� 
க�: ெகா'ள இயலா;.  

எ1#4��' கல3த கா3த அைலக',  
அ; வ /சி� ெகா�ேட இ���# ெபா?;,  
அ; தைசகள8ேல ப:# ெபா?;, ேவதைனக' ெதR,#.  
ஆனா�, தைசகள8ேல இ��க� U�ய ேவதைனைய 

நிவ<தி�பத6�தா� டா�ட<களா� L�,#.  
 
எ1#4��' இ���� U�ய நிைலகைள வ�Kஞான# 

இ;வைரய�� க�:ெகா'ளவ��ைல. எ1#ப�J'எ1#ப�J'எ1#ப�J'எ1#ப�J'    அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    
அைலவRைசக'அைலவRைசக'அைலவRைசக'அைலவRைசக'    பா+வ;பா+வ;பா+வ;பா+வ; அவ<க&�� ெதRயா;. இ; 
ெம+ஞான8க&�� தா� ெதR,#. 

 
ஆகேவ, அதைகைய க:ைமயான நிைலகள8லி�3ெத�லா# 

வ�:ப:வத6�தா�, வலிைமயான ஆ,தமாக, யா�# ெச+யாதைத, 

““““ஆமஆமஆமஆம    =தி=தி=தி=தி””””    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    ஆ,தைதஆ,தைதஆ,தைதஆ,தைத, , , , யா#யா#யா#யா#    
உ%க&��உ%க&��உ%க&��உ%க&������    ெகா:;'ேளா#ெகா:;'ேளா#ெகா:;'ேளா#ெகா:;'ேளா#....        

  
அைத� ெகா�:, வ�# வ�ஷமான நிைலகைள அட�கி, 

உ%க&��' 4ன8த# ெபறL�,#. ேபெராள8யாக மா6ற L�,#. 
அத6�தா� இைத� ெசா�கி�ேறா#. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    101101101101----101010107777))))    
நம; ��நாத< கா0�ய அ�' ஒள8ய�� த�ைமைய, அவ< 

கா0�ய அ�' ெநறிக' ெகா�:, உ%க&��' உபேதசதி� 
வாய�லாக� பதிய� ெச+கி�ேறா#.  

 
இ3த தியானதி� xலமாக*#, ஆம =தி xலமாக*#, 

ந/%க' ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' ேபெராள8ைய vக<3;, 
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உ%க&��' ேச<;� ெகா�:, வாQ�ைகய�� வர�U�ய 
இ�ன�கைள� =லப நிைலகள8� த/<;� ெகா'ள L�கிற;. 

 
அைத� ேபா��, அ�ற�� ஆம =தி ெச+; த/யைத வராதப� 

த:;� ெகா'கிேறா#. ெதாட<3; தியான8�க, தியான8�க, நா# இ3த 
தியானதி6� வ�வத6� L�,  

ந# ந�ல �ண%க&ட� கல3;'ள வ�ஷதி� ஆ6ற�க',  
சிலசிலசிலசில    ேநர%கள8�ேநர%கள8�ேநர%கள8�ேநர%கள8�    அ;அ;அ;அ;    கைல3;கைல3;கைல3;கைல3;,,,,        
ேம�வலிக' Uட ேதா��#.  
தியானதினா� வ3ததாக எ�ண ேவ�டா#. 
 
ஏென�றா�, அ3த உண<வ�� த�ைமக' அத/த ச�திக' 

எ:�க�ப:# ெபா?;, ந# உட1ட� உரா+3; கல3தி���# ெபா?;, 
அ3த வ�ஷதி� த�ைம ேம� வலி;, சில ேநர%கள8� ப�ைசயாக 
வய�6�� ேபா��# Uட ஆகலா#. 

 
சRயான Lைறய��, யா# ெசா�1# Lைறய�� இ3த தியானைத 

எ:;� ெகா�டா�, மாததி6� ஒ� தர#, நா�� மாததி6� ஒ� 
தர#, இ.வா� ேபா�#.  

 
ந/%க' அ��க� ஆம =தி ெச+; வ�#ெபா?;, சில 

ச%கடமான நிைலக' வர�ப:# ெபா?; ந/%க' ஆம =தி ெச+த/<க' 
எ�றா�, உட1��' கல3த  

அ3த வ�ஷதி� த�ைமய�Jைடய நிைலக'  
அ:; மலதி� ேபாவைத ந/%க' பா<�கலா#. 
இ; ம�3; ெகா:த மாதிR.  
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எென�றா�, உட1ட� கல3த த/ைமயான உண<*கைள, 

த%கதிேல திரவகைத ஊ6றினா�, ப�தைள எ�ப� 
ஆவ�யாக மா�கி�றேதா, அைத� ேபா�� மா6றி 
அைம�க ேவ�:#.  

 
ஏென�றா�, நா# தியானதி6� வ�வத6� L� எதைனேயா 

ேவதைன கல3த நிைலக' ெகா�:தா� நா# அட�கிய���கி�ேறா#. 
அ3த ேவதைனைய நிவ<தி ெச+யேவ�:ெம��தா�, நா# இ3த 
தியானைத அ[கி வ�கிேறா#.  

 
ேவதைனயாக வ�# ெபா?;தா�, ேவதைனைய 

நிவ<தி�பத6��டான நிைலகைள,# ெசா�லி, ந�ல உண<வ�� 
சைத உ%க&��' ஊ0� ைவ�கி�ேறா#. 

 
இ.வா� ஊ0� ைவ��# நிைலக' ெகா�:, யா# ெசா�1# 

வழிகள8ேல ந/%க' ப��ப6றி� ெசய�ப:# ெபா?;, L3ைதய 
அ?�ைக,# ேபா�கலா#.  

 
இ3த வாQ�ைகய�� ஏ6ப:# ;�ப%கைள உ�வா��# இ3த 

உண<�சிய�� நிைலகைள த:�பத6�, அ�ேற இ3த ஆம =தி எ�ற 
ஆ,தைத ந/%க' பய�ப:தி, அ�ேபாைத���டான நிைலகள8� மன 
நி#மதிைய� ெகா�: வரலா#. 

 
அேத சமய#, நம��' ேச<;� ெகா�ட அ3த 

ெம+ஞான8ய��ெம+ஞான8ய��ெம+ஞான8ய��ெம+ஞான8ய��    அ�'அ�'அ�'அ�'    ஒள8க'ஒள8க'ஒள8க'ஒள8க',,,, ந# உட1ட� 
கல3தி��க�U�ய இ3த வ�ஷதி� ஆ6றைல, அ;அ;அ;அ;    
கைர;கைர;கைர;கைர;, , , , ந#ந#ந#ந#    உடலிலி�3;உடலிலி�3;உடலிலி�3;உடலிலி�3;    ெவள8ேய6�#ெவள8ேய6�#ெவள8ேய6�#ெவள8ேய6�#.... உடலி� 
இ��க�U�ய, ப�ண�கைள,# ேபா�க L�,#.  

 

யா# ெசா�1# இ3த Lைற�ப�  
யா< யா< ப��ப6�கி�றனேரா,   
அைதஅைதஅைதஅைத    உ%க&��'ேளஉ%க&��'ேளஉ%க&��'ேளஉ%க&��'ேள    ந/%க'ந/%க'ந/%க'ந/%க'    பா<�கலா#பா<�கலா#பா<�கலா#பா<�கலா#....        
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சாதாரணமாக நா# ேகாப�ப0:, சலி�4�ப0:, சKசல�ப0:, 
ச%கட�ப0:, ேவதைன�ப0:, நம��' வ�யாதிகைள 
உ�வா��கி�ேறாேமா, இைத� ேபா�� அைத ந/�கி� ெகா'ள*# 
L�,#. 

 
ஆைகய�னாேல, இைதெய�லா# ந/%க' மனதி� ைவ;, 

ஒ.ெவா� நிமிடL# இைத� ெபறேவ�:#. எம; அ�ளாசிக'.  
    

இ3த தியானதி� நிைலக' ெகா�:, மகRஷிகள8� அ�' 
ஒள8ைய� ெபறேவ�:#, எ�� நா# ெஜப�;,  

மகRஷிக' அவ<க' வாQ3த கால%கள8� ெப6ற  
அ3த உண<வ�� அைலகைள,  

சிறிதள*சிறிதள*சிறிதள*சிறிதள*    உ%க&��'உ%க&��'உ%க&��'உ%க&��'    ேச<�ப�தப��ேச<�ப�தப��ேச<�ப�தப��ேச<�ப�தப��,,,,  
இ3த உண<ைவ நிைன*ப:தி,  
உடலி� அ3த உண<வ�� எ�ண%கைள ஊ:�வ� ெச+;, 

வ�வ�வ�வ��ைண�ைண�ைண�ைண    ேநா�கிேநா�கிேநா�கிேநா�கி    உ%கைள�உ%கைள�உ%கைள�உ%கைள�    பா<�க�பா<�க�பா<�க�பா<�க�    
ெச+கி�ேறா#ெச+கி�ேறா#ெச+கி�ேறா#ெச+கி�ேறா#....    

 
அ.வா� பா<�க� ெச+,# ெபா?;, அ3த ெம+ஞான8க' எைத 

\மிய�லி�3; உண<தினா<கேளா, அ3த ெம+ஞான8க'தா# இ�� 
ச�தRஷி ம�டல%களாக இ�3; ெகா�:, ந�ல அைலகைள� பர�ப�� 
ெகா����கி�றா<க'. 

 
ஓ# ஈHவரா எ�� இ3த தியானைத எ:;, அ3த 

எ�ண%கைள வ��ைண ேநா�கி� ெச1த�ப:# ெபா?;, ந# 
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4லனறி*க' ெவ�Oரதி�ெவ�Oரதி�ெவ�Oரதி�ெவ�Oரதி�    இ��க�இ��க�இ��க�இ��க�    U�யைதU�யைதU�யைதU�யைத,,,,    ஈ<��#ஈ<��#ஈ<��#ஈ<��#    
ச�திச�திச�திச�தியாயாயாயாகககக உ%க&��' ேச<�ப��பத6�தா�, இைத� ெசா�கி�ேறா#. 

 
வ��ைண ேநா�கி� பா<��# ெபா?;, அ3த அைலகைள ந/%க' 

கவ�# ச�தியாக, உ%க&��' சி�க� சி�க, ஒ.ெவா� 
ெபௗ<ணமி��# ேச<;� ெகா'கிற/<க'.  

 
ந# உட1��' எ�ண�லட%காத பல ேகா� உண<*க' உ�:. 

நம��' அ�ப� வ3;தா�, இ3த உடலாக� ெப6றி��கி�ேறா#. அ3த 
உண<வ�� த�ைம�ெகா�ப ஒ.ெவா� காலதி1#, ஒ.ெவா� 
ெபௗ<ணமி��#, ஒ.ெவா� ேநரதி1#, உ%க&�� உபேதசி��# 
ெபா?;, ஒேர ெசா6ெறாடராக இ�3தா1#, நம; ��நாத< கா0�ய 
அ3த அ�' வழி�ப�, அைத யா# தியான8;, ெஜப�;� ெகா�:, 
அைத உ%க&��� கிைட�க� ெச+வத6ேக, யா# ேப=கி�ேறா#. 

 
ஆக, இ�� யா# ஒ�ைற� ெசா�ேனாெம�றா1#,  
அ:; வர�ப:# ெபா?;,  
சில உண<வ�� நிைலக' ெகா�:, அைத உ%க&��'  
ஒ.ெவா� ெசா�1��'&# ேச<�ப��கி�ேறா#.  

 
எ3ெத3த� கால%கள8� எைத எைத எ:;� ேபச 

ேவ�:ெம��, நம; ��நாத< உண<தியதனாேல, அ3த� 
கால%க&#, அள*ேகா1# கல3;, அத6�த�கவா�, உ%க' 
அைனவ���# ேச<�ப��பத6ேக இ3த நிைலகைள� ெச+கிேறா#. 

 
ஏென�றா�, த�ைனயறியா; ;�ப�ப0:� ெகா�����# 

ஒ.ெவா�வ�ைடய நிைலகள81#, ;�பைத� ேபா��# 
மா<�கமி�லா; திைக;� ெகா�����# இ3த� காலதிேல,  

அ3த ;�பைத அதிக ேநர# ந/��க� ெச+யாதப�,  
அைத த:; நி�தி,  
த�ன8ைலைய� ெபற� ெச+வத6��டான  
இ3த நிைலைய� பதிய� ெச+வத6�தா�,  
இ3த� ச3த<�ப%கைள ஏ6ப:தி� ெகா'கி�ேறா#. 
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ஒ.ெவா� ெபௗ<ணமிய��#, வ��ண�� ஆ6ற1ைடய 
நிைலகைள� சி�க� சி�க� ேச<�கி�ேறா#. அ�ெபா?;, இ3த 
வ��ண�� எ�ண%கைள ந/%க' நிைன*ப:திய*ட�, உண<வ�� 
அைலக' உ%க' க�கள8� 4லனறி*கள8� ஊ:�வ�, வ��ைண 
ேநா�கி� ெச�கி�ற;. 

 
இ�ெபா?;, உதாரணமாக ஒ� மா: இ��கிறெத�றா�, ந# க� 

மா: எ�� கா0:கி�ற;. ஆனா�, அ3த மா: ;'ள8யா:# ெபா?;, 
அ3த மா: ெவள8�ப:;#. அ3த ெவறிதனமான உண<ைவ  

ந# க� நம�� பயைத ஊ0�,  

ந#ைமந#ைமந#ைமந#ைம    தி��4வ;தி��4வ;தி��4வ;தி��4வ;    ேபா��ேபா��ேபா��ேபா��        
நா# 4லனறி* ெகா�:, வ��ண�ேல எ�ண�,  
க�ண�ேல எ:;, நா# ெச1த�ப:# ெபா?;,  
அ:; நா# ஏ�க அைலகைள  
உ%க&��' O�ட� ெச+கி�ேறா#. 
 
ச�தRஷிகள8� அ�' ஒள8 நா%க' ெபறேவ�:# எ�� ஏ�க 

அைலகைள O�ட�ப:# ெபா?;, அ3த உண<�சிய�� நிைலகைள, 
இ%ேக உ%க' உட1��' ஏ6பத6� ஏ;வாக இ���#.  

 
ச�தRஷிக', அவ<க' வாQ3த கால%கள8�, இ%கி�3த நிைலைய 

அ3த உண<வ�� நிைலகைள உ%க&��' பதி* ெச+ததனாேல, இைத 

ந/%க' எ:�பz<களானா�, அ3த நிைலைய� ெபறலா#. இ�ெபா?;, 
அைத� ெபற� ெச+கி�ேறா#. 
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((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    110110110110----111111115555))))    
ப�தி மா<�கதிேல, ந� ஒ?�க%கைள நா# 

கைட�ப��தா1#, ந�லைத�ந�லைத�ந�லைத�ந�லைத�    கா��#கா��#கா��#கா��#    திற�திற�திற�திற�    நம��நம��நம��நம��    
இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல....        

ந�லைத எ�[# ெபா?;,  
ப�றிெதா� �ைறைய� க�ட*ட�,  
அ3த� �ைறக' அதிகமாகி,  
ந�ல �ண%க' கீQ�ப�3; வ�:கி�ற;. 
 
ஆகேவ, வ�ஷ# கவ<3; ெகா'கி�ற;. அ3த வ�ஷதிலி�3; நா# 

மXளL�யாத நிைலகள8� ெவ��4, ஆதிர# வ3;, “அ�� ந�லைத� 
ெச+ேத�, இ�ப�� ெச+கி�றா<கேள” எ�ற பழித/<��# உண<�சிக' 
அதிகமாகி, நா# இழிவான சdர%க&��தா� ெச�ல�U�ய நிைலக' 
ஏ6ப0:வ�:கி�றேத தவ�ர, ெம+ ஒள8 கா[# நிைலக' இ�ைல. 

 
ெம+ ஒள8 ெபறேவ�:# எ�� எ�[கி�ேறா#. ஆனா�, அ3த 

உண<வ�� நிைலக' நம��' O�:# ஆ6றைல இழ3;, அைத 
எ�[# ெபா?;, நம��� ேசா<*# சKசலL# வ3;, அ; L�யாத 
நிைலய�� வ�ர�தியாகி, எ�ணதா� Uட சிறி; ேநர# எ�ண 
L�யா;.  

 

ஆக, இ3த தியானைத எ:��# ெபா?;, சில ேப< 
“எ�னா� எ:�க L�யவ��ைல, உ0கார 
L�யவ��ைல” எ�� ெசா�1கி�ேறா#. நா# எ.வள* ந�லைத 
எ�ண� எ:�க ேவ�:ெம�றா1#, இ; ஒ� ெபRய =ைமயாக 
இ���#. 

 
நா# சிறி; ேநர# ேப=# ெபா?; எ�ண�வ�டலா#. அைமதி 

ெகா�:, அைத நிைன* ெகா�: எ:�க ேவ�:ெம�றா�, அ:த 
நிமிடேம, இ; மைற3;வ�:#.  

ந# நிைனவைலக' எ%ெக%ேகா ஓ�வ�:#.  
அத6� இ3த ஆ6ற� இ�ைல. 
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அைத� ேபா�ற ஆ6ற� இ�லாத நிைலகள8�, யா�# எ:�க 
L�யாத நிைலகள8� எதைனேயா ேப< Lய6சி�கி�றா<க'. 
L�யவ��ைல.  

 
ஆனா�, ந# தியானவழி ெம#ப<க&ைடய நிைலகள8�, U:மான 

வைரய�1# நா# நிைனத*ட� நா# எ�ண�, பல மண� ேநர%க' Uட 
அைமதி ெகா�: இ��க L�கி�ற;. 

 
ப�கதி� அைமதிைய� �ைல��# நிைலக' ெகா�:, 

இைர�சேலா, சதேமா இ�3தா1# Uட, நம; 
ெம#ப<க&ைடய நிைலக', இத� வழி ெகா�: இ���# ெபா?;, 

அைமதிஅைமதிஅைமதிஅைமதி    ெகாெகாெகாெகா�:�:�:�:,,,,    தா�தா�தா�தா�    எ�ண�யஎ�ண�யஎ�ண�யஎ�ண�ய    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள    
எ:�க�எ:�க�எ:�க�எ:�க�    U�யU�யU�யU�ய    ஆ6ற�ஆ6ற�ஆ6ற�ஆ6ற�    ெப�கி�றா<க'ெப�கி�றா<க'ெப�கி�றா<க'ெப�கி�றா<க'....  

 
ம6ற நிைலக' இ�லாதைத� Uட, உ%க' அJபவதி� 

பா<�கலா#. காரண# இைத� ேபா�ற நிைலக' உ%க&��' தா�காத 
நிைலகைள, நா# ெம+ ஒள8ய�� த�ைமைய� ெப�வத6� 
Lய6சி�கி�ேறா#. 

 
ப; ேபR�, ஒ� சில��� இ�லாம� இ��கலா#, நா# ஒ� 

நிமிடமானா1# இைத எ:;� ெகா'ளலா#. ஆனா�, மX�:# நா# 
எ:;� ெகா�ட ப��, மX�:# யா# ெசா�னைத வ�0:வ�0:, 
“எ�னைத எ:ேதா#, L�யவ��ைல” எ�� ெசா�னா�, அைத� 
U0�� ெகா'பவ��� மX�:# கிைட�கா;. 

 
யா# ெசா�ன உண<வ�� த�ைமைய� U0�, எ�ெபா?ெத�லா# 

உ%க&�� ;�ப# வ�கி�றேதா, அைத அட��வத6� ஓ# ஈHவரா 
எ��, ஆம =தி எ�ற ஆ,தைத, அ��க� எ:;� 
பய�ப:;%க'. 

 
அ3த மகRஷிகள8� அ�' ஒள8ைய நா# ெபறேவ�:#, எ�ற 

எ�ணைத ஓ%கி� ெச1;%க'. உ%க' எ�ணதி6� வ1 U0:#. 
ஆைகய�னாேல, இைதெய�லா#, ந/%க' எ�னேமா, ஏேதா எ�� 
நிைன�க ேவ�டா#.  
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நம; ��நாத< கா0�ய அ�'வழி ெகா�:, யா# மிக*# 
சிரம�ப0: 12 வ�ட கால# அ3த உண<வ�� த�ைமைய� ேச<��# 
நிைல,#, உ%க&��' வ�ைளய ைவ��# நிைல,#, ஒலியா� 
பா+�=# நிைல,#, ��நாத< எம��� க6ப�ததனா�, உ%க&��' 
ேச<�கி�ேறா#. 

 
இைத ஏ� ேச<�கி�ேற�? உ%க' உய�< இ.வள* ெபRய 

ஆ6ற� மி�க உடைல எ�[கி�ற;, இய��கி�ற;.  
இ3த உண<*��' ந�லைத வ�ைளய ைவ;,  

மகிQ�சியானமகிQ�சியானமகிQ�சியானமகிQ�சியான    உண<வஉண<வஉண<வஉண<வைலகைளைலகைளைலகைளைலகைள ெவள8�ப:;கி�ற/<க'. 

 
அ�ெபா?; ந/%க' மகிQ3;, “சாமிய�னா�சாமிய�னா�சாமிய�னா�சாமிய�னா�    என��என��என��என��    

ந�லதாகிய;ந�லதாகிய;ந�லதாகிய;ந�லதாகிய;””””,,,, எ�� ெசா�ல�ப:# ெபா?;, அ3த எ�ண# 
ஆய�ர# ேப< “இவ< ந�லவ<, இவ< ந�லவ<” எ�ற 
உண<ைவ ந/%க' எ:;, அ3த உண<�சிய�� த�ைமைய� 

ேப=#ெபா?;, எஎஎஎமமமம��������    ந�லந�லந�லந�ல    அLதாக�அLதாக�அLதாக�அLதாக�    
கிைட�கி�ற;கிைட�கி�ற;கிைட�கி�ற;கிைட�கி�ற;....    

 
இைத� ேபா�� ந/%க&# எ:;,  
உ%க&ைடய உண<*க' ம6றவ<கள8ட# ெசா�1# ெபா?;,  
அவ<க&�� மகிQ�சிைய O�:# ெபா?;,  
அவ<க' உ%கைள எ�[கி�றா<க'.  
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ஒ�வ��ெகா�வ<ஒ�வ��ெகா�வ<ஒ�வ��ெகா�வ<ஒ�வ��ெகா�வ<    அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    மகிQ�சிையமகிQ�சிையமகிQ�சிையமகிQ�சிைய,,,, 
ஒ�வ< உடலிலி�3; நா# சம;வ�ப:தி� 
ெகா'ேவா#. 

 
பல சதி� நிைலக' (தன8த நிைலய�� இ���# ெபா?;) 

மாறிய��3தா1#, நா# �ழ#4 ைவ��# ெபா?;, எ�லா உண<வ�� 
சதி� நிைலகைள,# ஒ�� ேச<; நா# =ைவ ெகா�டதா�கி� 
ெகா'கி�ேறா#.  

 
இைத� ேபாலதா�, நம��' பல எ�ண%க' ெகா�ட நிைலக' 

இ�3தா1#, ஆம =தி ெச+; ெகா�: வர�ப:# ெபா?;, நிைன* 
ெகா�: இய�கா; சம;வ நிைலகள8�,  

ஒ.ெவா� �ைறகைள,# நிவ<தி;� ெகா'ள  
உண<�சிகைள O��  
அவ6ைற ந�லைவகளாக ஆ�கி� ெகா'ள L�,#.’ 
 
இ�ைறய நிைலகள8� ஆம =தி ெச+; ெகா�டா�, 

சம;வ�ப:;வைத� காணலா#. எ.வள* எதிRயாக இ�3தா1#, 

ம6ற நிைலக' இ�3தா1#, அைத நா# சம�ப:தி, அவ<கைள�அவ<கைள�அவ<கைள�அவ<கைள�    
பா<த*ட�பா<த*ட�பா<த*ட�பா<த*ட�, , , , நம��'நம��'நம��'நம��'    உண<�சிகைளஉண<�சிகைளஉண<�சிகைளஉண<�சிகைள    
O�டாதி���#O�டாதி���#O�டாதி���#O�டாதி���#.... 

 
அ;தா� Lத� கடைம. ம6றவ<க' ேபசலா#. ஆனா�, ேபசிய 

உண<*க' ந#ைம O��, “இ�ப�� ெச+தா<” எ�� ஆதிர#, ேசா<*, 
சKசல#, ெவ��4, இைத� ேபா�ற நிைலக' வரேவ Uடா;. 

 
இ3த� ெசய�க&ைடய நிைலக' வ3தா1#, இைத வரா; 

த:�பத6�, உடேன ஆம =தி எ�ற நிைலைய� ெச+; ெகா'ள 
ேவ�:#.  

 
அைத� ெச+;, இ3த உண<வ�� ச; ந# உட1��' அமிலமாக� 

ேச<3;, ந# உடலி� ேசராவ�ண# த:;� ெகா'ள ேவ�:#. 
அத6�தா� அ3த ஆ,தைத� ெகா:த;.  
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ஏென�றா�, இ3த ஆம =தி எ�ற ஆ,தைத  

“ெவ�# ெசா�லாக” ந/%க' எ�ண ேவ�டா#.  
இைத ந/%க' ெச+,%க' எ�� ெசா�1# ெபா?;,  

கவகவகவகவசைத�சைத�சைத�சைத�    ேபா��ேபா��ேபா��ேபா��        
உ%கைள�உ%கைள�உ%கைள�உ%கைள�    கா;�கா;�கா;�கா;�    ெகா'ளெகா'ளெகா'ளெகா'ள,,,,    
அைத யா# ெகா:�கி�ேறா#. 

 
நம; ��நாத< எத� வழிகள8�  
எம�� அைத� கவசமாக� ெகா:தாேரா,  
ஒ.ெவா� நிமிடதி1# எ�ைன அட�க L�யாத ேநரதி�,  
அ3த ஆ6ற� மி�க ச�திைய� ெகா�: அட�கி,  
அ3த உண<வ�� ஆ6றைல, நா� எ�ப�  
சி�க� சி�க ந�லதாக மா6றி� ெகா�ேடேனா,  
அைத� ேபா��, உ%க' வாQ�ைகய�� வர�U�ய ;�ப%கைள 

ந/%கேள தா� மா6றி� ெகா'ள L�,#. 
 

சாமி ெச+; ெகா:�பா< எ�பத6�� பதி�, ““““சாமிசாமிசாமிசாமி    ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன    
ஆ6றலி�ஆ6றலி�ஆ6றலி�ஆ6றலி�    த�ைமையத�ைமையத�ைமையத�ைமைய””””    உ%க&��' ந/%க' ெச+; 
பா<தா�, உ%க&��' வர�U�ய ;�பைத,#, உ%க' மனைத� 
�ைலய� ெச+,# அ=ர ஆ6றலிJைடய அ=ரத�ைமயான இ3த 
உண<ைவ ந/%க' தைட�ப:திவ�ட L�,#. 

 
இவ< வ3; ெச+; ெகா:�பா< எ�� எ�[வத6�� பதி�, யா# 

ெகா:�கி�ேறா#, ந/%க' வள<;� ெகா'ளேவ�:#.  
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ஒ� ெந� பய�ைர உ%க' ைகய�ேல ெகா:ேதா# எ�றா�,  

அைதஅைதஅைதஅைத    வ�ைளயவ�ைளயவ�ைளயவ�ைளய    ைவ;ைவ;ைவ;ைவ;,,,,        
அதிகமாக� பய�R0:� ெகா'ளலா#. 
 

பய�R� நிைலக' ேபால தா�, யா# ெகா:��# 
நிைல. பலகார#பலகார#பலகார#பலகார#    அ�லஅ�லஅ�லஅ�ல.... =0:� ெகா:தா�, அ�ைறய நிமிட# 
இ���#. ப��, அதJைடய கழிவாகிவ�:#.  

ம�ப�,# எ#ைமதா� எதி<பா<�க ேவ�:#.  
சைமத வ�தி� த�ைம அ;, ஜ/வJ'ள;.  
இ; (பலகார#) ஜ/வன6ற;. 
 
வா�கிேல யா# ெசா�ல�ப:# ெபா?;, இ3த நிமிட# அ; 

மைற3;வ�:#. அ; அ3த ேநரதி6�, உ%க&��� ெசௗகRயாமா�#. 
ஆக, அ:த கண# இ3த ஜ/வJ'ள ச�திைய ந/%க' ெப�வத6� இ3த 
ஆம =தி எ�ற நிைலகைள எ:;, மகRஷிகள8Jைடய ச�தி 
ெகா�:, அ3த உண<வ�� த�ைமைய உ%க&��' வள<;� 
ெகா'ளேவ�:#.  

 

இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    நிைலநிைலநிைலநிைல    வ3தா�தா�வ3தா�தா�வ3தா�தா�வ3தா�தா�, ந/%க' இ3த 
உலகதி� நிைலகள8லி�3; மXள L�,#. ஆைகய�னாேல, 
இைத� ேபா�� ந/%க' ஒ.ெவா�வ�# இ3த நிைல�� வரேவ�:#. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    117117117117----121)121)121)121)    
ெபௗ<ணமி தியான� கால%கள8�, தியான# எ:;� 

ெகா�டவ<க', U0: தியானதி� xலமாக, இற3தவ<க&ைடய 
உய�ராமா�கைள வ�� ெச1த� பழகியப�� வாரதி� ஒ� நா', 
எ�ண� ெசா�கி�ேறா#. 

 
அ�ப� நா# எ�ண�, இ3த தியான# இ�3தப��, ச�தRஷி 

ம�டல%கள8� அ�' ச�திைய நா%க' ெபறேவ�:#, எ%க' 
ஜ/வாமா ெபற ேவ�:# எ�� எ�ண ேவ�:#. 

 
அ�ப� எ�ண�வ�0: இற3தவ<கைள எ�ண�, அ3த 

உய�ராமா�க' ச�தRஷி ம�டல;ட� இைணய ேவ�:# எ��, 
நா# எ�ண�� ெசா�னா�, அ3த உய�ராமா இ�ெனா� உட1��' 
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ேபா+ ெவள8ேய வ3தா1# Uட, நா# இைத� ேபால� ெசா�1# ேபா;, 
அவ<க' அ3த சமய#, ெவள8ய�ேல வ3தா�, அ3த உய�ராமாைவ 
இ?; வ�� ெச1த L�,#. 

 

ஏென�றா�, அவ<க' உடலி� உண<*க' இ%ேக உ�:. {� 
வ�டதி6�' இ�ெனா�இ�ெனா�இ�ெனா�இ�ெனா�    சdர#சdர#சdர#சdர# ( ( ( (அ:தஅ:தஅ:தஅ:த    உட�உட�உட�உட�) ) ) ) 
ெப�வதி�ைலெப�வதி�ைலெப�வதி�ைலெப�வதி�ைல.... ஆடாக� ப�ற�க ேவ�:ெம�றா�, {� வ�ட# 
ஆ�#. மாறி மாறி வ�#. 

 
ஆனா�, உண<�சிய�Jைடய நிைலகள8�  
\ரணமாக வ�ஷதி� த�ைம அதிகமான ப��தா�  
நிைன* இழ�க�ப0:,  
நிைனவ�ழ3த நிைலக' ெகா�:தா� சdரமா�#.  
அ3த மணேம L?ைமயாக மாறிவ�:#.  

ஆைகய�னா�, இற3தவ<க'இற3தவ<க'இற3தவ<க'இற3தவ<க'    இ�ெனா�இ�ெனா�இ�ெனா�இ�ெனா�    உட1��'உட1��'உட1��'உட1��'    
ெச�றா1#ெச�றா1#ெச�றா1#ெச�றா1#,,,, அவ<கைள,# வ�� ெச1திவ�டலா#. 

 
தியான# எ:;� ெகா�ட அைனவ�#, அ3த உடைல வ�0:� 

ப�R3த உய�ராமா�கைள எ�ண�, ச�தRஷி ம�டல;ட� இைணய 
ேவ�:# எ��, இ3த ஒள8ய�� த�ைமைய� U0�, இ3த உண<வ�� 
த�ைமைய எ�[#ேபா;, ந# 4லனறிவ�6�, வ1� ெகா:�கி�ேறா#. 

 
இத� வழிெகா�:, நா# சdர நிைலகள8� இ�3தா1#, உடைல 

வ�0:� ப�R3தவ<க' r0=ம சdரமாக இ��கிறா<க'. நா# ஆம =தி 

ெச+;ெகா�:, இ3த உய�ராமா�க' ச�தRஷி ம�டல;ட� 
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இைணய ேவ�:# எ��, உண<�சி,ட�உண<�சி,ட�உண<�சி,ட�உண<�சி,ட�    உ3திஉ3திஉ3திஉ3தி, , , , 
நா#நா#நா#நா#    ேமேலேமேலேமேலேமேல    த'&கி�ேறா#த'&கி�ேறா#த'&கி�ேறா#த'&கி�ேறா#....    

 
ஆனா�, ம3திர�கார<க' எ�ன ெச+கிறா<க'? ம3திரைத� 

ெசா�லி, ஒ� உய�ராமாைவ எ3ெத3த மண%க' ெகா�:, அவ<க' 
ெஜப�தா<கேளா, அ3த3த� �ண%க&�� த�கவா�, இ�� ம3திரைத 
ெஜப���#ேபா;, அ3த3த ஆமாைவ இ%ேக இ?�க�ப0:, ப�R�க�ப0:, 
நா# ம3திர நிைலகைள� ெச+கி�றா<க'. இ; ஈ<��# த�ைம. 

 
ஆனா�, Rஷிக&ைடய த�ைமேயா, ெம+ ஒள8ய�� த�ைமைய 

எ:;� ெசய�ப:தியவ<க'. இற3த உய�ராமா�கள8� நிைல 
ெசயல6ற;. அவ<க' ெஜப# ப�ணவ��ைல, ஒ��# ப�ணவ��ைல. 
உண<வ�� த�ைம ப�R3தி�3தா1#, உண<�சிய�� த�ைம ந# 
உடலிேல இ��கி�ற;. 

 
Lைற�ப� இ3த தியான# ெச+; ெகா�டவ<க', அ3த� �:#ப 

ச#ப3த�ப0ட உண<*க' இ��பதனா�, இைத எ:;� ெகா�டவ<க', 
இற3தவ<க&ைடய உய�ராமாவ�Jைடய நிைலகைள எ�ண�, அ; 
ச�தRஷி ம�டல;ட� இைணய ேவ�:ெம�� எ�[#ேபா;, 

அ;அ;அ;அ;    ப3;ப3;ப3;ப3;    ேபாலேபாலேபாலேபால    உ'ேளஉ'ேளஉ'ேளஉ'ேள    த'ள8வ�:#த'ள8வ�:#த'ள8வ�:#த'ள8வ�:#. . . . எள8தி�எள8தி�எள8தி�எள8தி�    
வ��வ��வ��வ��    ெச1தலா#ெச1தலா#ெச1தலா#ெச1தலா#....    

 
இ�ைலெய�றா�, 4வ�ய�� ஈ<�4��'தா� நி6�#. இ�ப� நா# 

வ�� ெச1தினா�, எ�ப� மன8தனாக� ப�ற3; ஒள8யாக மா6றி, இ�� 
ச�தRஷி ம�டலதி� இ��கி�றா<கேளா, அ3த� ச�தRஷி ம�டல 
ஒள8யைலக&ட� நா# கல�கலா#. 

 
ஆகேவ, இ.வா� அ3த ச�தRஷி ம�டல ஒள8யைலகைள 

நம��' ேச<;, நா# �:#ப� U0: ஐ�கிய தியான# ெச+கி�ேறா#.  
 
அ�ப� ஐ�கியமாக� ெச+தா�, ஒ.ெவா�வ�ைடய நிைலக' நா# 

பாசதினா�, வள<;� ெகா�ட நிைலக' ெகா�:, ஆம =தி ெச+;, 
இற3ேதா< வ /0�ேல, நா# அைனவ�# ேச<3;, அ3த உய�ராமாவ�� 
நிைலக' ச�தRஷி ம�டல%க&ட� இைணய ேவ�:# எ��,  

எ�ேலா�# இேத தியானமி�3;,  
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அ3த� �:#பதா�ட� ேச<3; இைண3;,  
நா# இைத� ெசா�1ேவாேமயானா�,  

இ3த உண<*க' ெப�# நதியாக மா�கி�ற;.  
 
அ�ெபா?;, இ3த உய�ராமாைவ நா# உ3தி த'ள8, 

உய�ராமாைவ� 4ன8த# ெபற� ெச+யலா#. இ�ப�தா�, அ�அ�அ�அ�����    
ெம+ஞான8க'ெம+ஞான8க'ெம+ஞான8க'ெம+ஞான8க'    அைத�அைத�அைத�அைத�    ெச+தா<க'ெச+தா<க'ெச+தா<க'ெச+தா<க'....    

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    122122122122----121212125555))))    
இ3த ெபௗ<ணமி தியான# மிக*# L�கிய#. இைத எத6காக 

ேவ�� ைவ�கிேறா# எ�றா� உ%க' 4லனறிவ�� எ�ண%கைள 
வ��ைண ேநா�க� ெச+;,  

எ3த ஊR� ந/%க' இ�3தா1#, நா# அைனவ�ேம ேச<;,  
இ3த எ�ண அைலகைள� �வ��க�ப:# ெபா?;,  
நம; எ�ண அைலக' ெவ� Oரதி� பா+கி�ற; 

 
நம; ��நாத< அவ< ஆர#பதி� வ�� ெச�றவ<. அ�ெபா?;, 

ந# எ�ண அைலக' ஒ�றாக� ேச<; �வ��க�ப:# ெபா?;, மன8த 

உடலிலி�3; ஒள8ய�� உண<*கைள� ெப6�,  நம; ��நாத<, 

அவ< ““““ஆர#பதி� வ�� ெச�ற உண<*கைளஆர#பதி� வ�� ெச�ற உண<*கைளஆர#பதி� வ�� ெச�ற உண<*கைளஆர#பதி� வ�� ெச�ற உண<*கைள””””,,,, 
நா# அைனவ�# எள8தி� ெபற L�கி�ற;.  

அ3த ஒள8ய�� உடலி� இ�3; வ3த ஒள8 அைலக'தா#  
ந# \மிய�� படர�ப0:, ம6ற உட�கள8ேல பா+�ச�ப0:,  
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அ3த உண<�சிக' O��அ3த உண<�சிக' O��அ3த உண<�சிக' O��அ3த உண<�சிக' O��,,,,        
மX�:# இ%ேக எ?கி�ற;மX�:# இ%ேக எ?கி�ற;மX�:# இ%ேக எ?கி�ற;மX�:# இ%ேக எ?கி�ற;....        

 
எ?3த நிைலகள8� அ3த வ�தி� ச;தா�, எம��# அ; 

கிைடத;. எம; ��நாத< அ�' வழி ெகா�:, அவ< ெகா:த 
வ�திைன அவ< கா0�ய வழிகள8� வள<;, அைத உ%க&��'&# 
ந�ல வ�தாக வ�ைளய� ெச+கி�ேறா#. 

ஒ� ெந� பசிைய� ேபா�கா;. பல ெந�க'  ஒ�� ேச<3; ஆ�க� 
பண�க&�� பய�ப0:, அைத எ�ப� உணவாக உ0ெகா'கி�ேறாேமா, 
அைத� ேபா�� நாெம�ல# இ3த நிைலகைள� ெச+தா�, அத� 
வழிய�� ;Rத நிைலகள8� ெபறL�,#. 

 
பல ஆ�:க' யா# தன8; எ:தா1#, அ3த உண<வ�� 

த�ைமய�� பல ஆய�ர%க' வ3தா1#, ச; ேச<�ப; மிக� க�ன#.  
 
நா# எ�ேலா�# ேச<3;, அ3த ெம+ ஒள8ய�� த�ைமைய ந# 

��நாத< கா0�ய நிைலகள8� ெகா�:, ஒ.ெவா� உடலி1# ேச�# 
இ3த ;�பைத ந/�கி, அ3த இ�பதி� நிைலகைள� ெப���வத6�, 
யா# ெசா�1# இ3த தியானைத� சீராக� கைட�ப��;, ஆம =தி 
ெச+; ெகா�: அ3த ெம+ஞான8ய�� அ�' ஒள8ைய நம��' 
ேச<��# ெபா?;, அைனவ���'&# அ3த ச; வ�ைளகி�ற;. 

 

ஆக, நம��' ஒ�வ��ெகா�வ< கல3;நம��' ஒ�வ��ெகா�வ< கல3;நம��' ஒ�வ��ெகா�வ< கல3;நம��' ஒ�வ��ெகா�வ< கல3;,,,, அ3த  அ3த  அ3த  அ3த 
உண<வ�� த�ைமைய ஒள8யாக மா6றி� ெச�றா� உண<வ�� த�ைமைய ஒள8யாக மா6றி� ெச�றா� உண<வ�� த�ைமைய ஒள8யாக மா6றி� ெச�றா� உண<வ�� த�ைமைய ஒள8யாக மா6றி� ெச�றா� 
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தா� L�,ேமதா� L�,ேமதா� L�,ேமதா� L�,ேம தவ�ர, “தன8; ஒ�வ< ெச�ேவா# 
எ�ப; L�யா;”.  

 

நா# அைனவைர,# ஒ�� ேச<��# ெபா?;, எவ< ஒ�வ< 
L3தி� ெச�கி�றாேரா, அவ< பல� ெப�கி�றா<. ஆக, இ�ப� நா# 
இ3த வழிகள8� ெச��, நம��' உ�;ைணயான நிைலகைள 
ஏ6ப:தி� ெகா�டா�தா� நா# உ�ெபற L�,#. 

 
இ3த U0: தியான%கள8� உ%க' ஒ.ெவா�வைர,# 

ஐ�கிய�ப:தி, ெபௗ<ணமி தியான%கள8� எ�ண%கைள� �வ��க� 
ெச+;, நா# ந�ப<க' எ�ற நிைலகள8� ெச�றா1#, அ:; நா# 
இ3த உடைலவ�0:, \மிைய வ�0: இ3த உய�ராமா ெச�1#ெபா?;, 
Lைற�ப� நா# ச�தRஷி ம�டல%கள8� அ3த உய�ராமாைவ 
உ3தித'ள ேவ�:#.    

 

எ3த �:#பதிலி�3; அ3த உய�ராமா ெச�1கி�றேதா, அ3த� 
�:#பதி� உ'ளவ<க&�� அ3த உடலி� உண<வைலக' 
இ��கி�ற;. அைத எ�ண� வ��ெவள8ய�� ஆ6றைல எ�[# 
ெபா?;, அ3த உண<வ�� த�ைம அவ<க' ெப�வ; =லபமாகி�ற;. 

 
அைத� ேபா��, உறவ�ன<க', ந�ப<க' ந#Lைடய நிைலகள8� 

ந# �:#பதா��� ஒ;ைழ�க�ப:# ெபா?;, அத� நிைலகள8� 
வ�� ெச1;கி�ேறா#.  

 

ந#ந#ந#ந#    �:#பதிJைடய�:#பதிJைடய�:#பதிJைடய�:#பதிJைடய    நிைலகள8�நிைலகள8�நிைலகள8�நிைலகள8�    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    
உய�ராமாஉய�ராமாஉய�ராமாஉய�ராமா    வ��வ��வ��வ��    ெச�ற;ெச�ற;ெச�ற;ெச�ற;    எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�,,,, அதனா� ெப�# 
லாப# அைடகி�ேறா#. எம; அ�ளாசிக'. 
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((((ப�ப�ப�ப�க#க#க#க#    129129129129----111133332)2)2)2)    
இ�� சாமிைய� பா<த*ட� எ�ன ெச+கி�றா<க'? வ3த*ட� 

ஏதாவ; கிைட;வ�0டா� “சாமி ந�லவ<” எ�கிறா<க'. இர�: தர# 
கிைட;, x�றாவ; தர# கிைட�கவ��ைலெய�றா�, “எ�ன? இர�: 
தடைவ ெச+தா<, இ�ெபா?; கவன8�கவ��ைல”, எ�� 
வ�0:வ�:கிறா<க'. 

 
ஆக, அ3த உண<வ�� த�ைமைய யா# ெசா�ன Lைற�ப� 

கைட�ப��;, அ3த ஆம =தி ெச+; அைத ந/%க' மா6றி� 
ெகா'ளேவ�:#. ஒ.ெவா�வ�# உ%க&��� ெகா:த ஆம =தி  
எ�ற ஆ,தைத, சRயாக� பய�ப:தி� ெகா'ள ேவ�:#. 

 
அேத சமய# நா# ஐ�கிய�ப:தி, ஒேர உண<*ட� இய�க�ப:# 

ந#Lைடய �:#பைத� சா<3ேதா�ைடய நிைலகைள வ�� 

ெச1;வத6� Lய6சி�க ேவ�:#. அ.வா� வ�� ெச�1# 
Lய6சிய�� த�ைமதா�, ““““ெபௗ<ணமிெபௗ<ணமிெபௗ<ணமிெபௗ<ணமி    தியான#தியான#தியான#தியான#”.”.”.”. 

 
ஆைகய�னாேல, இ3த எ�ணதிJைடய த�ைமைய ேமேலா%க� 

ெச+;, இ3த உண<�சிய�� த�ைமைய உ%க&��' வ��ண�ேல 
ெச1த� ெச+;, ந#Lைடய xதாைதய<கைள வ�� ெச1த� 
ெச+வ;#, அ3த உண<வ�� நிைலகைள =லப நிைலகள8� ெபற� 
ெச+வத6�தா� இ3த ெபௗ<ணமி தியான#. 

 
அ�ைற�� ெம+ஞான8க', அவ<க' இைத� ெசா�னைத வ�:;, 

இற3தவ<கள8� சா#பைல� ெகா�: ேபா+, க%ைகய�� காைச� 
ெகா:; கைரதா�, அவ<க' ெச+த பாவெம�லா# த�ண/�ட� 
கல3;, கடலி� ேபா+ கல3;வ�0டா�, பாவெம�லா# ேபா+வ�:# 
எ�கிறா<க'. 
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சா#பைல� ெகா�: கைர;வ�0டா� எ�லா# ேபா+வ�:மா? 

இ3த உட� அழி3தப��, உய�ராமாவ�� எ�லா# ேபா+� 
ேச<3; வ�:கி�ற;. அதி�அதி�அதி�அதி�    ேச<3தேச<3தேச<3தேச<3த    அ?�ைகஅ?�ைகஅ?�ைகஅ?�ைக,,,,    எதிேலஎதிேலஎதிேலஎதிேல    
ெகா�:ெகா�:ெகா�:ெகா�:    ;ைட�ப;;ைட�ப;;ைட�ப;;ைட�ப;????    

 
நா# எ3த மதமானா1# சR, நா# ப�ற�பதிலி�3; இற�ப; 

வைரய�1#  
பா|0:வதிலி�3;, சா�# வைரய�1#,  
எ�லா மததி1#, மததி� அ��பைடய��தா�,  

ம3திரதி�ம3திரதி�ம3திரதி�ம3திரதி�    சி�கசி�கசி�கசி�க    ைவ;ைவ;ைவ;ைவ;,,,,        
அத� வழிய��தா�, நட3தி��கி�ேறா#. 
 
கைடசிய�� ேபா�# ெபா?;, அத6கான ��வ�ட# 

ஒ�பைட�கி�ேறா#. எம; அ�பாைவ, “ம3திரதி� ேமா0சதி6� 

அJ�4” எ�கிேறா#. ம3திரதினா� அவ<க' ப��; 
ைவ;� ெகா'கிறா<க'.  

 
அ3த ம3திர# ெசா�லி ெஜப��பவ<க' எ�லா# ஆ6ற�மி�கவ<க' 

எ��#, “ஆகா.., எ� அ�பாைவ ேமா0சதி6� அJ�ப�னா<” எ�கிேறா#. 
அவ<கள8ட# ெச�றா�, இ3த மன8தJைடய உண<ைவ ைவ;, அ3த 
ம3திரதி� நிைலகள8� ந�ல காRய#, ெக0ட காRய# ெச+வா<க'. 

 
இ�ப�தா�, அ3த அரச� கா0�ய நிைலகேள தவ�ர, ந#ைம� 

ப��ய�� சி�கைவ;, காைச,# ெகா:;வ�0:, அ#மா, அ�பாைவ 
மX�:# இ�ள8� ெகா�: சி�க ைவ�கி�ேறா#.  

 
அ:; அவJைடய ேவைலக&��, ந#ைம� ெகா�: 

ஒ�பைட�பத6�தா�, அரச� மததி� அ��பைடய�� எ3த மதைத 
சி�M�தாேனா, அ3த உண<வ�லி�3; இ��# மXளL�யாத 
நிைலகள8� இ�3; ெகா����கி�ேறா#. 

 
இைதெய�லா# மனதி� ைவ;, ஒ.ெவா�வ�# ந# தா+ 

த3ைதைய, ெத+வமாக� க�தி, நம��' உய�ைர ஈசனாக மதி;, அ3த 



 59 

ெம+ஞான8க' கா0�ய வழிய�� L�ேனா<கைள வ�� ெச1த�பழக 
ேவ�:#. 

 
நம; க�ண�� 4லனறிைவ, “க�ணா, பர3தாமா, ஆபபா3தவா, 

அனாதர0சகா” எ��, 4லனறிவ�6�' நா# எ3த நிைனைவ� 
ெச1;கி�ேறாேமா, அ3த� க�ண�� உண<�சிகைள 
O�ட�ப0:தா�, உண<வ�� ஆ6றலிJைடய நிைலகள8�,  

நா# எைத நிைன�கி�ேறாேமா,  
அ3த ஆ6ற� மி�க ச�திைய நம��' உண<தி,  
அைதேய ெகா�:, அதJைடய அைலகைள எ:�க� ெச+,#. 
 
நா# ேகாபமாக இ�3தா1#, சா3தமாக இ�3தா1# சR, ந/%க' 

எ3ெத3த �ண%கைள நிைன*ப:;கி�ற/<கேளா, ந# உய�Rேல 
ப0ட*ட�, (ஈச�) இ3த உண<�சிக' ;�ட�ப0:, அ3த அைலக' 
க�ண�ேல ப0:, அ3த க�ண�� அைலக'தா�, எதJைடய நிைலேயா, 
அ3த உண<வ�� நிைலக&�ெகா�ப, மா6�கி�ற;. 

 
ஒ� ேவ�ப மர# த� கச�ப�� த�ைமைய, எ3த நிைலகள8� அ; 

எ:;� ெகா�டேதா, அைத� ேபா��, அ3த� கச�பான அைலகள8� 

த�ைம, ேவ� ந�ல மண# வ3தா1#, அைத ஒ;�கி 
த'ள8வ�:#. 

 
ந# 4லனறிவான க�ண�ேல, நா# எ3த நிைனவைலகைள� 

ெச1;கி�ேறாேமா, நம�� L�, அ; எ.வள* ெபRய 
ந�லதாக இ�3தா1#,  

அைத ஒ;�கிவ�0:,  
“த� உண<வ�� வ�ைததா�” அ; எ:;� ெகா'&#.  
 
அ3த உண<வ�� ச;�ெகா�பதா�, ந# நிைனவ�� நிைலகள8� 

நம; எ�ண#, அத6�த�3த மாதிR உடலி� ெசய�கள8� த�ைமக' 
இ���#. இைத யா�# மற3;வ�ட ேவ�டா#. 

 
ஆகேவ, யாேரா ெச+கி�றா<, எவேரா ெச+கி�றா< எ�� எ�ண 

ேவ�டா#. நம��' ஈசனாக இ�3;, உ6பதி ெச+; ெகா����ப; 
ந# உய�<தா�. 
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நா# ேச<;� ெகா�ட    ஒ.ெவா�ஒ.ெவா�ஒ.ெவா�ஒ.ெவா�    
எ�ணஎ�ணஎ�ணஎ�ணதி�தி�தி�தி�    �ண%கள8��ண%கள8��ண%கள8��ண%கள8�    உண<வைலக&�உண<வைலக&�உண<வைலக&�உண<வைலக&�����    
ஒஒஒஒ�பதா��பதா��பதா��பதா�,,,, உடலி� அைம�4#,  

அத6�' எ:;� ெகா�ட உண<வ�� அைலகைள  
நம��' எைத நிைன*ப:;கி�ேறாேமா,  
அத� வழிகள8�தா�  

ந#ைம� ெசய�ப:;கி�ற;, ந#ந#ந#ந#    உய�<உய�<உய�<உய�<....    
இைதெய�லா# நா# ெதள8வாக ெதR3; ெகா'ள ேவ�:#. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    133133133133----136)136)136)136)    
தா+ த3ைத தன��� �ழ3ைத ேவ�:#, த� இன# ெப�க 

ேவ�:# எ�ற எ�ணைத� U0�, அ3த எ�ணதி� உண<வ�� 
த�ைமய�ேலதா� க�வாகி உ�வாகியப��, அவ<க' ந#ைம ஈ�றா<க'.  

 

அத�ப��, ந�ல; ெக0ட; எ�� உலகைத,# 
அறிவ�;, நம��நம��நம��நம��    ��வாக*#��வாக*#��வாக*#��வாக*#    நி�றவ<க'நி�றவ<க'நி�றவ<க'நி�றவ<க'    ““““தா+தா+தா+தா+    
த3ைததா�த3ைததா�த3ைததா�த3ைததா�””””....    

 
ஆக, அவ<க' ந#ைம ஈ��, உலைக அறிவ��பத6�#, ந�வழி 

கா0:# ந� நிைலகள8� இர*# பக1#, எதைனேயா ேவதைனக'ப0:, 
நம�காக ேவ�� ;�ப�ப0���பா<க'.  

 
Lதலிேல க�யாண# ப�ண�யப��, ஆர#பதிேல அவ<க&�� 

மகிQ�சி. �ழ3ைதக' ேவ�:ெம�� ஏ%கி� ெப6றப��, �ழ3ைத� 
ெச�வ%க&ட� தவQ3; நி6கி�ேறா# எ��, அ3த மகிQ�சிய�Jைடய 
நிைலகள8� ந#ைம வள<�கி�றன<.  

அ�ப� வள<;வர�ப:# ெபா?;,  
தாய�� ;��ப�� நிைலைய� பா<�கலா#.  
இர*# பக1# ந#ைம எ�ண� ேவதைன ெகா�:,  
தன��' எ:; வ�ைளய ைவ;,  
தன��' வ�ஷைத� ேச<;� ெகா'கி�றா<க'  

(ேவதைன எ�ப; வ�ஷ#).  
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இைத� ேபா��, தா+ த� பாசதா� எ:;� ெகா�ட வ�ஷ%க' 
சி�க� சி�க� ேச<3; வள<3; அ; மன8தனாக� ப�ற3த 
நிைலகள8லி�3; தன�காக ேவ��, அ; நKைச� U0�� ெகா'கி�ற;. 

 
அ�ப� மா�ப:# நிைலகள8லி�3; மX0:த�வ; “த� 

�ழ3ைதேய”. அ.வா� மX0: த�வத6காக ேவ��தா�, தா+ 
த3ைதைய உய<;# நிைலகைள, அ�� ெம+ஞான8க' ெசா�ன;  

  
ஆனா�, தா+ த3ைதயைர வண%�# நிைல இ�� இ�ைல. 

கட3த கால%கள8� இ�3தா1# இ�� சீரா:#, ந/ரா:# \மிைய� 
ப6றிதா� ேப=கி�றா<க'. 

 
சீரா0:# தாலா0:# பா0:க&#, ெம+ஞானதிJைடய நிைல 

அ�லா;, இ3த \மிதா� தாயாகி� ேபா+வ�0ட;. ஈ�றஈ�றஈ�றஈ�ற    
தாய�Jைடயதாய�Jைடயதாய�Jைடயதாய�Jைடய    நிைலக'நிைலக'நிைலக'நிைலக'    எ%ேகேயாஎ%ேகேயாஎ%ேகேயாஎ%ேகேயா    
ேபா+ேபா+ேபா+ேபா+வ�0ட;வ�0ட;வ�0ட;வ�0ட;....    ெம+ஞான8கள8Jைடய நிைலகைள 
“எ�லாேம மைற; வ�0டா<க'”. 

 
இைத�ேபா�ற நிைலகள8லி�3; மX�:,  
தா+ த3ைதய�� உய�ைர, கட*ளாக ந/%க' மதி;,  
தாய�� க�ைண, க�ணணாக மதி;,  
தாய�� உடைல, எ:;�ெகா�ட வ�ைன�� வ�நாயகனாக மதி;,  
தாய�� உடைல, சிவனாக மதி,%க'. 
 
தாய�� எ�ண# ெகா�:, நம�� வழிகா0�ய நிைலக' ஆறாவ; 

அறிவ�� த�ைமைய, L�கனாக� க�;%க' உ�வா�கிய நிைல,#, 
நம�� ெநள8* =ள8*கைள அ3த உண<வ�� உண<�சியாேல நம�� 
வழிகா0�, சதா நம�� உண<திய நிைலக' ஆறாவ; அறி*. 

 
ஆைகய�னாேல, தாைய ஆறாவ; அறிைவ L�கனாக*# மதி;, 

ேபர�டL# ேப�லகாக*#, இத6�' சி�M�;, நம�� சி�M�; 
த3த; தா+ எ��#, அத� வழிகள8ேல நா# உண<�சிய�Jைடய 

நிைலகள8� நா# ெதR3; ெகா�டப��, தா+தா+தா+தா+    த3ைதையத3ைதையத3ைதையத3ைதைய    
வ��வ��வ��வ��    ெச1;வேதெச1;வேதெச1;வேதெச1;வேத    ெம+ெம+ெம+ெம+....    
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நா# எ�ப� �ழ3ைத� ப�வதிேல ந#ைம வள<தா<கேளா, 
அைத� ேபால அவ<க' இ�� இ3த உடைலவ�0:� ெச�றப��, த� 

இனமான நிைலக' அ3த ெம+ ஒள8�� அவ<கைள நா# 
அJ�ப�னா�, அ3த தாய�� பாச#, ந#ைம ெம+வழி�� இ0:� 
ெச�1#.  

  
இ�ைலெய�றா�, நா# பாசதி� நிைலக' ெகா�:, ந# தா+ 

த3ைத இ�ள8� rQ3;, அவ<க' ேவதைனய�Jைடய நிைலக' 
ெகா�:, ேவதைன வ�ஷதி� த�ைமைய உட1��' ேச<;� 
ெகா�டப��, இ��ட உலகைததா� அ; சி�M�;, இ��ட 
உலகதி6�தா� அ; ெச�கி�ற;. 

 

இ3த மா<�கைத நா# ப��ப6றி, இ;இ;இ;இ;    ஏேதாஏேதாஏேதாஏேதா    =லபமா=லபமா=லபமா=லபமாக�க�க�க�    
கிைட�கி�ற;கிைட�கி�ற;கிைட�கி�ற;கிைட�கி�ற;    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    நிைலகள8�நிைலகள8�நிைலகள8�நிைலகள8� ந/%க' அல0சிய�ப:தி 
வ�டாத/<க'. அல0சியமாக எ�ண�வ�டாத/<க'.  

 
ஆக, உ%க&��' கிைட��# நிைலைய நம; ��நாத< எம�� 

=லப நிைலகள8�தா� எம��� ெகா:தா<. யா# ஒ��# 
க6��ெகா'ளவ��ைல. பன8ெர�: வ�ட# கMட�ப0:, அJபவதி� 
xல# க�:ெகா�ேட�.  

 
அ3த அJபவதி� நிைலகைளதா�, யா# உ%க&��� 

ெசா�1கி�ேறா#. இ3த அJபவதி� xல# யா# ெப6ற, அ3த 
உ�ைமய�� நிைலைய ந/%க' ஒ.ெவா�வ�# உண<3;,  

உ%க' வாQ�ைகய�� வர�U�ய ;�பைத,  
ந/%கந/%கந/%கந/%கேளேளேளேள    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�கி�கி�கி�கி�    ெகாெகாெகாெகா'ள'ள'ள'ள    L�,#L�,#L�,#L�,#....        
எம; அ�ளாசிக'. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    136136136136----140)140)140)140)    
நம; ��நாதேரா, வாQ�ைகய�� எம�� ;�பைத சி�M�;� 

ெகா:தா<. ஒ.ெவா� ச3த<�பதிேல,# எ� �ழ3ைதக' ேமேல 

பாச%க' இ��க�பப:# ெபா?;, எம�� ;�பைத ஊ0�, இ3த� 
பாசபாசபாசபாச    அைலக'அைலக'அைலக'அைலக'    எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    ெச+ெச+ெச+ெச+கி�ற;கி�ற;கி�ற;கி�ற;???? எ�� 
கா0�னா<. எம; �:#பேம சி�னாப��ன�ப0ட;. 
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ஆக, ஒ.ெவா� �ழ3ைத,# அவHைத�ப0டைத� க�[6�� 

பா<தா�, ேவதைன�படாத தா+, அ�ப<கேள இ��க மா0டா<க'. யா# 
பா<��# ெபா?;, ஐ3; நா', ஆ� நா' Uட வய�6ைற� க0�� 
ெகா�: ப0�ன8யாக இ��பா<க'. 

யா# ேநர�யாக� பா<�க�ப:# ெபா?;,  
அதைன ;�ப%கைள  
எம��� ெசய6ைகயாகேவ ஏ6ப:தினா< ��நாத<.  
 
�:#பதி� நிைலகள8� ஒ�வ� பாச# ைவ;� ெகா�டா�, 

ச�தி எ.வள* நிைல�� வ�ரயமா�#? ச�திய�Jைடய 
நிைலக' இ�3தா1#, அைத� ெசயலா�க L�யாம� 
எ.வா� தைடப:# எ�ற நிைலைய உண<;வத6�தா�, அ3த 
நிைலைய உ�வா�கினா< ��நாத<.  

 
அத� வழிய�� க6��ெகா�ட,  
அ3த உ�ைமய�Jைடய நிைலக' ெதள83;, ேத<3தப��,  
யா# அ3த உண<�சிய�Jைடய நிைலக' ெகா�:,  
உ%க' ஒ.ெவா�வ< வாQ�ைகய�1# ;�ப%க' ேந�# ெபா?;,  
=லபதி� ந/%க' ஆம =தி எ�ற நிைலகள8�  
அ3த ஆ,தைத ந/%க' பய�ப:தி,  
ஒ� ெநா���' உ%க' மன�கல�கைத ந/�கி,  
மன உ�தி ெகா'வத6காக  
உ%க' அைனவ���# ச3த<�பைத ஏ6ப:தி� ெகா:தா1#,  
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ேநரேநரேநரேநரமி�ைலமி�ைலமி�ைலமி�ைல    எ�கிற/<க'எ�கிற/<க'எ�கிற/<க'எ�கிற/<க'....    
 
எம�� இய6ைகய�ேல ;�பைத ஊ0�னா< ��நாத<. அத�வழி 

உ�ைமைய அறி3;ெகா�ேடா#. ஆனா�, உ%க&�� ச3த<�பதி� 
ஏ6பட�U�ய ;�பமான ேநரதி�, ேவதைன�பட�U�ய 
நிைலய�லி�3; மX0:�ெகா'வத6�தா� இைத� ெசா�கி�ேறா#. 

 
இ�ைறய மன8த வாQ�ைகய�� சாதாரணமாக, ப�ற< மகிQ�சியாக 

இ��பைத� பா<த*ட� நம�� தா%க L�யாத நிைலக' இ���#. 
மகிQ�சிய�Jைடய நிைலகைள� ெசா�னா�, த�ைனயறியாமேல 
பலவ /ன�ப:;# நிைலகைள� பா<�கலா#. 

 

காரண#, நம��� கிைட�கவ��ைலேய எ�ற ஏ�க# 
வ�# ெபா?;, தா%க�U�யதா%க�U�யதா%க�U�யதா%க�U�ய    ச�திச�திச�திச�தி    இழ3;இழ3;இழ3;இழ3;,,,, த� நிைலைய 
மX�:# பலவ /ன�ப:தி� ெகா'கி�ற;.  

 
த�ைனதா� பலவ /ன�ப:தி, மXளL�யாத நிைலகள8�தா� 

இ��க L�கி�றேத தவ�ர, ந�ல ச�திைய இழ3;வ�:கி�ேறா#. 
சி3தி��# ஆ6றைல,# இழ3;வ�:கி�ேறா#. 

 
இைத� ேபா�ற நிைலகள8லி�3ெத�லா# மX&# நிைல��தா�, 

ஆம =தி எ�ற ச�திவா+3த ஆ,தைத உ%க' ைகய�� 
ெகா:�கி�ேறா#.  

 

இ3த ஆம =தி எ�ற நிைலைய, ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    தர#தர#தர#தர# இ3த 
உபேதசதி� வாய�லாக� ேக0:� ெகா�டா1#, 
உ%க' வாQ�ைகய�� பய�ப:தி� ெகா'ள L�,#, ெச+; பா�%க'. 
உ%க&��' அ3த உ�ைமகைள� பா<�கலா#. 

 
;�ப# வ�#ெபா?;, ஒ�வRட# மன��ைறெய�லா# 

ெசா�கி�ேறா#. அைத� ேக0ட*ட� அவ�# ேசா<வைட3;வ�:வா<. 
அவ< ேசா<வைட3தா�, இ�J# ெகாKச# பலவ /னமாக� ெசா�னா�, 
ந#மிட# பலவ /னைத� U0�� ெகா'கி�ேறாேம தவ�ர, �ைற;� 
ெகா'வதி�ைல. 
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“உ�னா� நா� ெக0ேட�,  
எ�னா� ந/ ெக0டா+”  
எ�� இர�: ேப�ேம பலவ /னமாகி, 

ஒ�வ��ெகா�வ< இைததா� ெப��கி� ெகா'கிேறாேம தவ�ர, இ3த� 
கMடைத� ேபா��வத6� ஏதாவ; வழி இ��கிறதா? எ�� 
சி3தி�பதி�ைல.  

 
ஆக, “உ�னா� நா� ெக0ேட�, எ�னா� ந/ ெக0டா+” எ��, 

இ3த� பாசதினா� வ�ஷைததா� கல�க வ�0:வ�:கி�ேறா#. அ3த 
வ�ஷைத அட��# ச�திைய இழ3;வ�:கி�ேறா#. 

  

ஆகேவ, தியான# எ�ப; ேவெறா��மி�ைல.    
அ3த ““““;�வ;�வ;�வ;�வ    ந0சதிரைதந0சதிரைதந0சதிரைதந0சதிரைத    நிைன�கி�ேறா#நிைன�கி�ேறா#நிைன�கி�ேறா#நிைன�கி�ேறா#””””, , , , அத�அத�அத�அத�    
ேபர�ைள�ேபர�ைள�ேபர�ைள�ேபர�ைள�    ெப�கி�ேறா#ெப�கி�ேறா#ெப�கி�ேறா#ெப�கி�ேறா#....  

அ:;, நா# ஆம =தி ெச+கி�ேறா#.  
;�வ ந0சதிரதிலி�3; வ�# ேபர�ைள,  
ந# உட� L?வ;# படர� ெச+கி�ேறா#.  
உண<ைவ ஒள8யாக மா6�கி�ேறா#. அ.வள*தா�.  
எம; அ�ளாசிக'. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    111140404040----144144144144))))    

வ�ஷ#வ�ஷ#வ�ஷ#வ�ஷ#    இ�ைலெய�றா�இ�ைலெய�றா�இ�ைலெய�றா�இ�ைலெய�றா�    உலகேமஉலகேமஉலகேமஉலகேம    
இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல.... rRயJைடய த�ைமைய எ:;� ெகா�டா�, இ3த 
வ�ஷைத மா+��# ஆ6ற� ெப6ற;. ULTRA VIOLET எ�� ெசா�வா<க'. 
அதி� வர�U�ய; ஆ� கல<க'.  

 
அ; சைம;� ெகா�ட அைலகைள ெவள8�ப:திய*ட�, உட� 

அைம�ப�ேல வராதப�, ெவள8ய�ேல வர�U�ய அைனைத,ேம rRய� 
ெபா=�கி, தன��' ந�ல ச�திைய வ�; எ:;� ெகா'கி�ற;. 

 
அ�ப� வ�; எ:;� ெகா�ட கா3த அைலக' ஊ:�வ� 

வர�ப:# ெபா?;, ெவள8ய�ேல இ��பைத தன��' கவ<3; 
வ�கி�ற;. அ.வா� கவ<3; வ3த அ3த� ச�திய�� நிைலகைளதா�, 
நம; \மி இதிேல ேமாத�U�ய ச�திைய இ3த� ச�திைய எ:;, அ3த 
வ�ஷைத த:; நி�;கி�ற;. 
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ஆனா�, அேத rRயJைடய கா3த அைலக' அைத� கவ<3; 
ெகா'கி�ற;. அத6�� பா;கா�பாக, வ�ஷத�ைமைய உ'ேள 
(\மி��') வ�:வதி�ைல. ஏென�றா�,  

அத6� L�னா�,#, வ�ஷ#தா� இ��கி�ற;.  
rRயJ��#, வ�ஷ#தா� L�னா� இ��கி�ற;.  
நம��#, அ3த வ�ஷ#தா� L�னா� இ��கி�ற;.  
 
நா# எ:;� ெகா�ட இ3த வ�ஷத�ைம,  
இ3த வ�ஷ#,  
நா# எ3ெத3த �ணதி� த�ைமைய எ:;� ெகா'கி�ேறாேமா,  
அ3த3த �ணதி� ஆ6ற� ெகா�:,  
வ1 ெகா�:தா�, ம6றைத வராதப� த:;� ெகா'&#.  
 
ந�ல �ணைத நா# எ�ண�னா1#, அ3த வ�ஷதி� த�ைம 

L�னா� வ3;, அைத தைட�ப:;#. அ3த வ�ஷ# 
கல�கவ��ைலெய�றா�, அத6� ஆ6றேல கிைடயா;. 

 
ஆகேவ, மிக*# பலவ /னமான நிைலகள8� வ�ஷ# இ�3தா�, 

ந/%க' ேம1# ேம1# ேசா<வைட3;, ம6ற எைத,# வரவ�டாதப� 
த:;� ெகா�:, ேம1# உ%கைள உ'&��' ெகா�: ேபா�#.  

 
ஏென�றா� அ; அ�ப� எ:;, தன��' ெப��கி� 

ெகா�ேடதா� இ���#. ந�லைத த:; நி�ததா� ெச+,#. 

உலக இய�ப�� இய�கதி� த�ைம அ;ேவ.  
 
ெம+ உண<வ�� இய�கதி� த�ைமைய� க�:ண<3தப��, யா# 

ெசா�ன ப��J#, “சாமி என��� ெச+யவ��ைலேய” எ�� எ�ண 
ேவ�டா#.  

யா# உ%க' ஒ.ெவா�வ�ைடய உய�ைர,#  
கட*ளாக மதி�கி�ேறா#..  

அைதஅைதஅைதஅைத    யா#யா#யா#யா#    சதாசதாசதாசதா    ப�ரா<தி�கி�ேறா#ப�ரா<தி�கி�ேறா#ப�ரா<தி�கி�ேறா#ப�ரா<தி�கி�ேறா#....        
 
உ%க&��' மகிQ�சிைய O�ட ேவ�:ெம�� 

எ�[கி�ேறா#. நம; ��நாத< கா0�யப� சதா அ3த ெம+ ஒள8ைய 
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எ:�கி�ேறா#. அ;, உ%க&�ெக�லா# கிைட�க ேவ�:ெம��தா� 
ப�ரா<தி�கி�ேறா#. அத6�தா� இ3த உபேதசேம. 

 
ஆகேவ, ந�லைத� ெபறேவ�:#. மகRஷிகள8� அ�' ஒள8ைய� 

ெபறேவ�:#, என��' மகிQ�சி ெப�க ேவ�:#, எ� ெசா�1��' 
இன8ைம ெபறேவ�:#, மகRஷிகள8� அ�' ச�தியா�, எ� உடலி� 
உ'ள ேநா+க' ந/%கேவ�:#, எ�� உ%க&��' நிைனைவ� 
ெச1;வ; ஒ� கMடமா? 

 

ஓ# ஈHவரா எ��, உ%க'உ%க'உ%க'உ%க'    உய��ட�உய��ட�உய��ட�உய��ட�    ெதாட<4ெதாட<4ெதாட<4ெதாட<4    
ெகா�:ெகா�:ெகா�:ெகா�:,,,, உண<வ�� த�ைமைய ந/%க' ெசய�ப:தி� பா�%க'. 
ேநா+க' பற3;வ�:#. நம��' இ��க� U�ய ;�ப%க' ந/%�#.  

 
இைத ந/%க' ஒ.ெவா�வ�#, உ%கைள ந/%க' ந#ப�, நா# இ:# 

x�சைலக'தா# இ%ேக ேவைல ெச+கிற; எ�� அறித� ேவ�:#. 

ந/%க'ந/%க'ந/%க'ந/%க'    இ:#இ:#இ:#இ:#    x�சைலக'x�சைலக'x�சைலக'x�சைலக'    தா�தா�தா�தா�,,,, எதி<காலதி� 
வ�ஷத�ைமைய Lறிய��கU�ய ச�தியாக மலர ேவ�:#.  

 
ஒ��ேம ெதRயவ��ைல எ�� எ�ண ேவ�டா#. நா# 

ப��கவ��ைலேய எ�ெற�லா# எ�ண ேவ�டா#.  
இைத� பதி* ெச+; ெகா'&%க'.  
யா# ெசா�1# இ3த Lைற�ப� ெச+; பா�%க'.  
சிரம�ப0: எ:�க ேவ��யதி�ைல. எம; அ�ளாசிக'. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    141414146666----141414149999))))    
மகRஷிகள8� அ�' ச�திைய நா%க' ெபறேவ�:#, எ%க' 

ஜ/வா�மா, ஜ/வ அ[�க' அைன;# ெபறேவ�:#. எ%க' ேப�=#, 
x�=# அ3த ெத+வ நிைலகள8� ந�ல நிைலயாக இ��க ேவ�:#. 
மகRஷிகள8� அ�ளா� எ�லா# நல# ெப�வதாக இ��க ேவ�:#, 
என� இ3த உண<ைவ ெவள8�ப:தி, ஒள8ைய ெஜபமா��%க'. 
அதJைடய உ�ைமைய ந/%க' பா<�கலா#, 

 
வ /0�� �ழ3ைதக' தவ� ெச+; ெகா�ேடய��3தா�,  
உ%க' ெசா�1��' ஒ.ெவா� தரL#,  
“அவைன� ெக0டவ� எ��#,  
இ�ப�� ப�[கி�றாேன, இ�ப�� ப�[கி�றாேன,  
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ஏ�டா இ�ப�� ப�[கிறா+?” எ�� ெசா�வத6�� பதி�, 
ந/%க' இ�ப�� ெசா�லி� பழ�%க'. 
 

“மகRஷிகள8� அ�ளா� ந/ ந�றாக இ��பா+” 
எ�� ெசா�லி, Lதலி� ஆகாரைத� ெகா:%க'. அ:;, “ந/ இன8 
எைத� ெச+தா1#, ந�லவனாக வ�வா+, ந/ ேபா6�# நிைல�� 

வ�வா+, அ;ேவஅ;ேவஅ;ேவஅ;ேவ    என��என��என��என��    மகிQ�சிமகிQ�சிமகிQ�சிமகிQ�சி”””” எ�� இ�ப� 48 நா0க', 
ஒ� ம�டல# ெசா�1%க'. 

 
ஒ�வ< ேநா+வா+�ப0��3தா�, இேத மாதிR ஆம =தி 

ெச+,%க'. அத�ப�� ேநாயாள8ய�ட#, மகRஷிகள8� அ�' ச�தி 
உன��� கிைட��#, அ3த அ�' ஒள8யா� உ� ேநாெய�லா# ந/%�#, 
எ�� “யா<” இவ< ேம� பாசைத ைவதி��கி�றா<கேளா, அவ<க' 

இ3த ெஜபைத ைவ;, இ3த� பாசைத, ச�திச�திச�திச�தி    வா+3ததாகவா+3ததாகவா+3ததாகவா+3ததாக    
மா6�%க'மா6�%க'மா6�%க'மா6�%க'....    

 
“ஐேயா, இ�ப� இ��கி�றாேன” எ�� ஏ%கி� ெகா���3தா�, 

அவ� இற3த*ட� அ3த உய�ராமா உ%க' உட1��'தா� வ�#. 
அேத உண<வ�� நிைலக' வ3;, உ%க&��'&# அேத ேவதைன 
வ3;, உ%க' உட1# ���#. இைத மா6�வத6�, ந/%க' ஆம =தி 
ெச+,%க'. 

 
ஆகேவ, அ3த ச�திய�Jைடய நிைலகைள� ெப�வத6�தா�, 

ெபௗ<ணமி தியானதி� நா# சRயான Lைறய�� தியானமி�3;, ந# 
xதாைதய<கைள வ�� ெச1;கி�ேறா#. அ.வா� வ�� 
ெச1;வத6��டான ப��வ நிைலகைள, நா# U0: 
தியான%கள8லி�3; ெபறேவ�:#. 

 
இத6� L� இற3த ந# L�ேனா<க', அவ<க' ேவ� உடலிேல 

ெச�றா1#, அ3த உய�ராமா�கள8� உண<*க'தா� உ%க' உட�. 
ஆக, இைத வள<;� ெகா�:, வ�� ெச1;# நிைலகைள� 
ெசய�ப:;# ெபா?;, உ%க&�� இர0��4 லாப#. உண<�சிய�� 
த�ைம ெகா�: வ�� ெச1;# ெபா?;, நா# அ%கி�3; 
ெபறL�,#. 
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இ�� க#��ட< எ�ற நிைலகள8�, இய3திரைத இ%ேக 
ைவ;, ேலச< எ�ற ஆ,தைத� ெகா�:, அ3த 

ஒள8�கதிஒள8�கதிஒள8�கதிஒள8�கதிRRRRJைடயJைடயJைடயJைடய, , , , ஒள8�க6ைறகள8Jைடயஒள8�க6ைறகள8Jைடயஒள8�க6ைறகள8Jைடயஒள8�க6ைறகள8Jைடய    
நிைலக'நிைலக'நிைலக'நிைலக'    ெகா�:ெகா�:ெகா�:ெகா�:,,,, இ��  வ��ண�ேல இரா�ெக0ைட 
அJ�4கி�றா<க'. 

 
அ3த இரா�ெக0�6�' இ��க�U�ய அைலவRைச ெகா�:,  
எ3த உண<வ�� த�ைமைய  
அ%ேக பதிய� ெச+தி��கி�றா<கேளா,  
அத� வழிய�� அைத வ��ண�ேல மித�க� ெச+;,  
உண<வ�� அைலைய,  
ஆ6ற�மி�க அைலவRைச ெகா�:,  
இ%ேக தைரய�லி�3ேத எ:�கி�றா<க'. 

  
L�ேனா<க&ைடய உண<*க' r0சம நிைலலய�� 

எைடய6ற;. ஆனா�, உண<வ�� இய�க# உ�:. நம��' 
உண<வ�� இய�க# உ�:, இய3திரைத� ேபா��, 

““““இய�க�இய�க�இய�க�இய�க�    ச�தி,#ச�தி,#ச�தி,#ச�தி,#””””    நம��'நம��'நம��'நம��'    உ�:உ�:உ�:உ�:....     
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அ3த உய�ராமாவ�6�, இய%�# ஆ6ற�தா� உ�:.  
இ�ெனா� இய3திரதி6�' ேபானா�தா�, அ; ேவைல ெச+,#.  
ஆ6ற�மி�க ச�திைய நம��' ெப��கி,  
இ3த உண<வ�� அைலைய மா6ற L�,#.  
 
ச�தRஷி ம�டல%கள8லி�3; வ�# ேபர�' ேபெராள8ைய  

நா#நா#நா#நா#    தியான8;தியான8;தியான8;தியான8;, , , , அைத�அைத�அைத�அைத�    கவ<3;கவ<3;கவ<3;கவ<3;, , , ,     
இ?;இ?;இ?;இ?;, , , , =வாசி;=வாசி;=வாசி;=வாசி;,,,,        
அ3த ஆ6ற�மி�க ச�திைய, உடைல வ�0:� ப�R3த  

ஆ�மா�கள8�ஆ�மா�கள8�ஆ�மா�கள8�ஆ�மா�கள8�    Lக�ப��Lக�ப��Lக�ப��Lக�ப��    இைண;இைண;இைண;இைண;,,,,        
அ3த ஆ�மா�க' ச�தRஷி ம�டல;ட� இைணய ேவ�:#  
எ�� எ�ேலா�# ேச<3; உ3தி த'ளேவ�:#.  
 
இ�ப�� ெச+,# ெபா?; அ3த ஆ�மா�க' ச�தRஷி 

ம�டலதி� ஈ<<�ப�6�' ெச�� உட� ெப�# உண<*க' கைர3;, 
அழியா ஒள8 சdர# ெப�கி�ற;. 

 
ஆகேவ, நா# ஒ.ெவா�வ�#, உடைலவ�0:� ப�R3; ெச�ற 

L�ேனா<கள8� உய�ராமா�கைள, இ.வா� வ�� ெச1தி� 
பழக ேவ�:#. அத6� இ3த தியான# இ��க ேவ�:#,  

 

அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    வ��ண��வ��ண��வ��ண��வ��ண��    ஆ6றைலஆ6றைலஆ6றைலஆ6றைல, , , , ெம+ெம+ெம+ெம+    ஒள8ையஒள8ையஒள8ையஒள8ைய நம��' 
ேச<தா�தா� அைத மா6றL�,ேம தவ�ர, அ; அ�லாதப� 
ெசய�ப:த L�யா;. 
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((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க#    146146146146----149)149)149)149)    
நா# இ3த உடலி� ேவதைன தா%க L�யவ��ைல எ�றா�, 

ேவதைனயான உண<வ�� த�ைமைய� க� ெகா�: பா<�கி�ேறா#. 
மி�க%கைள,#, ம6ற நிைலகைள,#, அ; எ3த நிைலகள8� 
இ��கி�ற; எ�� கா�கி�ேறா#. ஆக, க�ண�6� L�4 
நரகேலாகைத,#, ெசா<�கேலாகைத,# பா<�கி�ேறா#.  

 
இ3த மன8த உடலான;, ெசா<�கேலாகதி� உண<வ�� 

த�ைமய��, ெசா<�கைத� சி�M�;� ெகா'&# 
த�ைம ெப6ற;. ஆனா�, இைதேய நா# நரகேலாக# 
ஆ�கி�ெகா�டா� எ�ன ெச+வ;? 

 
ெசா<�க \மிைய அைட3த இ3த உடலி�, நா# நரகேலாகைத� 

சி�M�;� ெகா����கி�ேறா#. நரக ேலாகதி6��டான 
வ�;�கைள நம��' பதிய� ெச+தி��கி�ேறா#.  

 
இதிலி�3; ந#ைம மX0:�ெகா'வத6�, ஒ.ெவா�வ�# இ3த 

தியான Lைறைய� ைகயா&%க'. இ3த ெஜபதி� பலனாக, 

உ%க&��' ஆண�தரமானஆண�தரமானஆண�தரமானஆண�தரமான    நிைலகள8ேலநிைலகள8ேலநிைலகள8ேலநிைலகள8ேல,,,, இ3த 
அ�'ஞான வ�ைத ஊ�றி� ெசா�கி�ேற�. இ3த வ�; 
உ%க&��' வளர0:#.  

 
அ; வள<3;, வள<த அ3த உண<வ�� த�ைம ேப�சா1#, 

x�சா1# ெவள8�ப:# நிைலய��, உ%கைள அ[கியவ<கள8டதி1# 
வ�ைளய0:#. அவ<க&��' இ��க�U�ய ;�ப%க&# ேபாக0:#.  

 
இ3த நிைலய��, ந/%க' எ�ேலா�# மகிQ�சி ெபறேவ�:# எ�ற 

இ3த ஆைசய�� த�ைம ெகா�:, அ?த# தி�தமான நிைலகள8� 
உ%க&��' யா# பதி* ெச+கி�ேறா#,.  
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ஆகேவஆகேவஆகேவஆகேவ, , , , உ%கைளஉ%கைளஉ%கைளஉ%கைள    ந/%க'ந/%க'ந/%க'ந/%க'    ந#4%க'ந#4%க'ந#4%க'ந#4%க'.... உ%க' தா+ 
த3ைதைய� கட*ளாக மதி,%க'. அவ<க&��', எ�லா சகல 
அ�டL# இ��கிற; எ�ற, மதி�ப�6� உRய இ3த நிைலகைள� 
ெசய�ப:;%க'. இைத� ேக0ேடா< அைனவ�ேம வ /0�ேல U0:� 
�:#ப தியான%க' இ�3;, �ழ3ைதகைள,# ப��வ�ப:;%க'. 

 
இய6ைகய�Jைடய ெசய�க' எ.வா� இ��கிற; எ�� இ3த 

உண<ைவ ந/%க' உண<3;, இ3த வாQ�ைக� படைக நா# எ�ப� ஓ0�� 
ெச�லேவ�:#? எ�பைத அறி3; ெகா'வ; நல#. 

 
கடலி� அைலக' ஓ+வதி�ைல. ஆனா�, கடலைல��' பட� 

ெச�1#ேபா;, அைத மX0:� ெச�1# நிைலய�� ;:�ைப� பா+�சி, 
அைத நக<தி� ெச�1கி�ேறா#. 

 
இைத�ேபா��, ந# வாQ�ைகய�Jைடய நிைலகள8� பல ;�ப 

அைலக' வ /சி� ெகா����கி�ற;. ஒ.ெவா� நிமிடL#, ;�ப# 
எ�ற அைலக' வ /சி� ெகா����கி�ற;.  

 
ேசா<* அதிகமானா� த6ெகாைல. எ�ன வாQ�ைக…? எ�ன 

�:#ப#..? எ�� ேவதைன�ப0:, ெவ��பாகி, எ%ேகேயா திைச தி��ப� 
ஓ:வ;. இைத�ேபா�ற உண<*க' நம��' உண<�சிைய 
O�:கி�ற;. 

 
வாQ�ைக எ�ற நிைலகள8ேல, நா# ஒ.ேவா< நிமிடதி1# நா# 

எ�ண%க' அ3த அைலகள8ேல இ�3; மX�வத6�, கவ�Q3;வ�டாத 
நிைலகள8�, இ3த ;�வ ந0சதிரைத ;:�பாக ைவ;, ந#ைம 
மX0�� ெகா'ேவா#. 

 

ஏென�றா�, ஒ.ெவா� நிமிடL# நம��' அைலக'அைலக'அைலக'அைலக'    
பா+வ;பா+வ;பா+வ;பா+வ;    இ�ன;தா�இ�ன;தா�இ�ன;தா�இ�ன;தா� எ�� க�:ெகா'ள 
L�யவ��ைல.  

 
ந#ைம அறியாமேலேய, உண<*க' உண<�சிகைள O�� 

வ�:கி�ற;. ஆகேவ எ3த நிைனவைலகேளா, அத� வழிய�ேல ந#ைம 
இ0:� ெச�1கி�ற;.  
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நா# ஒ�வ<ேம� ப6�ட� இ�3தா�,  
அேத உண<வைலகைள� ெகா�:தா� (நியாயைத�) ேப=ேவா#.  
ஆனா� அேத சமயதி�, ெவ��4 ஏ6ப0:வ�0டேலா,  
எ.வள*தா� ந�ல; ெச+தா1#,  
அ3த ெவ��ப�� உண<*�ெகா�பதா� நா# த/<�ைப� U�ேவா#.  

““““இ;இ;இ;இ;    உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    ெசயேலெசயேலெசயேலெசயேல””””, , , , நா#நா#நா#நா#    அ�லஅ�லஅ�லஅ�ல....        
 

ஆக, நா# ெபா;வான நிைலக' ெகா�:, ெம+ெம+ெம+ெம+    உஉஉஉண<*ண<*ண<*ண<*    
ெகா�:ெகா�:ெகா�:ெகா�:    நா#நா#நா#நா#    எ:�க�ப:#எ:�க�ப:#எ:�க�ப:#எ:�க�ப:#    ெபா?ெபா?ெபா?ெபா?;;;;,,,,  

பகி<3; அள8��# த�ைம,#,  
சம நிைலய�� இ��ேபா<,  
இ� தர�ப�1# இதிலி��க�U�ய,  

“இ� நிைலகைள,#” ப�R;� ெசா�1# ஆ6ற� 
வ�#. 

 
இ�ைலெயன8�, அதJைடய த�ைம மா6றிவ�:#. ஏென�றா�, 

உண<வ�� ெசயலா6றேல எதைகய \மியானா1#, rRயனா1#, ஒ� 
அ[வானா1#, மதமானா1#, இ3த உண<வ�� ஆ6றலி� இய�கேம 
அத6�' உ�:. ஆகேவ, எத6�' எ3த வ�ஷதி� த�ைம 
கவ<3;வ�0டேதா, கவ<3ததி� த�ைம ெகா�:தா� இ3த நிைலைய 
எ:�க� ெச+,#.  

 
நம��' அைன; ச�தி,# உ�:.  
இய�க�U�ய ஆ6ற1# நம��' உ�:.  
நா# ெம+ ஒள8ைய� ெபறேவ�:#.  
அ3த ெம+ வழிய�� நா# ெச�ேவா#, எ��  
இ3த உண<*\<வமான இ3த நிைலைய  
நம��' வள<;� ெகா�:, நா# ெச�ேவா#.  

ெம+ஞான8ய�� அ�'வழிய�ேல நா# =ழ�ேவா#. 
 
இமயமைலய�ேல தப= இ�3தா< எ�றா�,  
“இமய” எ�றா� எ�ன? இைம எ�ப;,  

இர�இர�இர�இர�::::    க�க�க�க�கள8�கள8�கள8�கள8�    ைமய#ைமய#ைமய#ைமய#    ----    ““““உய�<உய�<உய�<உய�<””””     
உட� உய<தியான நிைலக' மைல.  



 74 

இமய# எ�� அவ<க' பா�ய��3தா� இமயமைலய�ேல ேபா+ 
நா� தப= இ��கேவ�:# எ�றா� எ�ன அ<த#?  

 
ஆக உ0ெபா�ள8� த;வைத அவ<க' ெகா:�க�ப:#ேபா; 

இமயமைலய�ேல ேபா+ தவ# இ��க� ெசா�னா<. தவ# இ�3தா< 
எ�றா�, தவ# எ�றா� எ�ன?  

 
இ3த இமய மைலய�ேல, 4�வ4�வ4�வ4�வ    மதிய�ேலமதிய�ேலமதிய�ேலமதிய�ேல நா# 

எைதெய�லா# உய<தி எ�[கி�ேறாேமா,  

இ3த தவைத ந/ U0�,  
இ%ேக ேச<�க ேவ�:#.  
இ;தா� ெபா�'.  

 
அ3த காவ�யதி6�' இ��க�U�ய ெபா�'. இமயமைலய�ேல 

ேபா+ தவ# இ�3தா<க'. ெபRய ெபRய தவேயாகிக' எ�� வ<ண�;� 
ெகா�ேடய���கி�ேறா#. ஆனா�,  

ஓவ�ய%கள8� அவ<க' ெந6றிைய� கா0ட�ப:#ேபா;,  
இ; ெதRயாம�தா� எ%ெக%ேகா =6றி திRகி�ேறா#.  
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ஆக, ஒள8யாக இ���# ந# உய�ரான ஈசைன,  

4�வ மதிய�� எ�ண�,  

அவேனா:அவேனா:அவேனா:அவேனா:    ஒ�றிஒ�றிஒ�றிஒ�றி    அவனாகஅவனாகஅவனாகஅவனாக    மா�#மா�#மா�#மா�#    
((((ஒள8யாகஒள8யாகஒள8யாகஒள8யாக    மா�#மா�#மா�#மா�#) ) ) ) ப��வைததா�ப��வைததா�ப��வைததா�ப��வைததா�,,,,    ெம+ ஞான8க' 
அ�� கா0�னா<க'. 

 

மாமகRஷி ஈHவராய ��ேதவ< தேபாவன# 

4Kைச 4ள8ய#ப0� – 638 459 

ஈேரா: மாவ0ட# 

தமிQ நா: 

இ3தியா 
ெதாைல ேபசி – 04295 267318 
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