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 %ைவ�கவ�1ைல எ�றா1, ெவ�ைள வரா%. அைத$ 
ேபால ெவ�ைள� %ண�ய�1 அT�( அதிகமாக ேச��%வ�@டா1, அைத� 
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நிைலக� இ!�தா1, ,இன�ைமயாக இ!�கி�ற%. 

 

இைத$ ேபா�', இ�த உண�வ�� நிைலகைள, நா
 ெசா16
ேபா% 
அைமதி$ப)�தி, ஒ!வ!�ெகா!வ� ெசா1ல ேவ3)
. எ�கா�ய
 
இ!�தா6
 நா
 அைனவ!ேம, 

ந
 (!நாத� ெகா)�த ஆ�ற1 ெகா3), 

அைன�% மக�ஷிகள�� அ!� ஒள�ைய நா
 ெப�', 

ந
Eைடய நிைலகள�1, ந
 இன�ைம கல�த ெசா1லாேல, 



ப�றைர மகிழB ெச.%, அ�த மகி<Bசிய�� நிைலக� ெகா3), 

அ7ேக, அவ�க� வா<�ைகைய மகிழ ெச.யேவ3)
. 
 

ஆக, நா
 ந1லைத ெபற�C#ய நிைலகள�1 நா
 வ!
 ேபா%,  

நம�(� உ�ள (ைறகைள நிவ��தி�க� தா� 
வ!கி�ேறா
.  (ைற இ1லாதவ�க� இ1ைல(ைற இ1லாதவ�க� இ1ைல(ைற இ1லாதவ�க� இ1ைல(ைற இ1லாதவ�க� இ1ைல.   

 

இ!�தா6
, நம�(� ெசா1லாேலH
, சில நிைலக� நம�(� 

(ைற$ப@டா6
, அைத,  நா
 இ$ப# ப�(வ$ப)�திநா
 இ$ப# ப�(வ$ப)�திநா
 இ$ப# ப�(வ$ப)�திநா
 இ$ப# ப�(வ$ப)�தி, 
அைண$�ட�அைண$�ட�அைண$�ட�அைண$�ட�, ந
 ெசா1லி� இன�ைமய�� நாத7க� ந
 ெசா1லி� இன�ைமய�� நாத7க� ந
 ெசா1லி� இன�ைமய�� நாத7க� ந
 ெசா1லி� இன�ைமய�� நாத7க�, 

ப�ற!ைடய உட1கள�1ப�ற!ைடய உட1கள�1ப�ற!ைடய உட1கள�1ப�ற!ைடய உட1கள�1, இ�த இன�ைமைய உ3டா�கிஇ�த இன�ைமைய உ3டா�கிஇ�த இன�ைமைய உ3டா�கிஇ�த இன�ைமைய உ3டா�கி, 
அவ�க� வா<�ைகய�1 மகிழB ெச.ய ேவ3)
அவ�க� வா<�ைகய�1 மகிழB ெச.ய ேவ3)
அவ�க� வா<�ைகய�1 மகிழB ெச.ய ேவ3)
அவ�க� வா<�ைகய�1 மகிழB ெச.ய ேவ3)
.... 

  

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 84-86) 

 

நா
 இ7ேக க�'� ெகா3ட நிைலக�, ந
 ()
ப 
வா<�ைகய�6
 ச�,  ந
 எதி�யாக இ!�தா6
 ச�, ந
 ெசா1லி� 
நிைலக� அ7ேக இன�ைம$ப)�த ேவ3)
. ம�றவ�க� காரமான 
நிைலக� ேபசினா6
, நா
 எ)�%� ெகா3ட ெஜப�தி� பல�, ப�ற� 
காரமாக ேபச�C#ய உண�=கைள� த)�% நி'�%
 ஆ�றலாக$ 
ெபறேவ3)
. 

 

ஆக, இைத ஒ;ெவா! நிமிடE
, உ7க+�(� ஆ�ற1 
ெப'வத�( சதா, ந? 7க� “ஆ�ம A�தி”  எ�ற ஆHத�ைத எ)�%, உ7க� 
உய�ைர ஈசனாக மதி�%,  

அ�த ஈச��(அ�த ஈச��(அ�த ஈச��(அ�த ஈச��(, ““““பாலாப�ஷக
பாலாப�ஷக
பாலாப�ஷக
பாலாப�ஷக
””””  
ஆலய7கள�1 ெச.வ% ேபா�', உ7க� 

ஈச��(, அ�த ெம.ஞான�ய�� அ!� ச�தியான 
நிைலகைள,  ந?7க� Aவாசி�%, அப�ேஷகி�க ேவ3)
. 

 

அ�த ெம.ஞான�கள�� உண�வ�� மண7க�, உ7க+�(� 

கிைட�கB ெச.வத�காக,  உ7க� உய�ைர� கட=ளாக 

மதி�%,  அ�த அப�ேஷக�ைதஅ�த அப�ேஷக�ைதஅ�த அப�ேஷக�ைதஅ�த அப�ேஷக�ைத, யா
 ெச.% யா
 ெச.% யா
 ெச.% யா
 ெச.% 
ெகா3ேட இ!�கி�ேறா
ெகா3ேட இ!�கி�ேறா
ெகா3ேட இ!�கி�ேறா
ெகா3ேட இ!�கி�ேறா
.... 



 

ஆைகய�னாேல, உ7க� உய�ரான ஈச��(, இ�த அ!� ச�தி 
ெபறேவ3)
 எ�', ஒ;ெவா! நிமிடE
 இ�த ஆ�ம A�திைய 
ெச.%,  அ7ேக உ7க� உய�ரான நிைலக+�(, அ�த மக�ஷிகள�� 
அ!� ஒள�ைய Aவாசி�%,  உ7க+�(� மகிழB ெச.H7க�. 

 

இைத$ ேபால, ஆ�ம A�தி எ�ற ஆHத�ைத நா
 எ)�% 
ப�ற!�(B ெசா�னா6
, 

அவ� உடலி1 இ!�க�C#ய உய�ரான ஈசன�ட
, 

நா
 ெவள�$ப)�%
, இ�த உண�=கைள அவ�க� Aவாசி�%, 

ஒலிக� Nல
 உய��ேல ப@), 

அ�த உண�=க� D3ட$ப)கி�ற%. 

நா
 ேபசிய உண�=�ெகா$ப, அ�த உண�வ�� நிைலக� அ�த 
உடைல இய�கB ெச.%. ந
ைம$ ப�(வ$ப)�%வேதா, ந
ைம 
ெசா1லB ெச.வேதா,  இைத$ ேபா�ற நிைலக� ஏ�ப)கி�ற%. 

 

ஆைகய�னாேல, இைதெய1லா
 க3)ண��த நா
, 

ஒ;ெவா! நிமிடE
 இைத$ பாச அைண$�ட�, நா
 எ$ப#,  

(ழ�ைத தவ' ெச.தா6
, பாச�%ட� அைண�%� 
ெகா�கி�ேறாேமா, 

அைத$ ேபா�', நா
 உடலிேல ேவதைனயா(
 ெபாT% நம�(� 

ஒ! அA�த
 ப@)வ�@டா1, அA�த
 எ�ற நிைலகைள 
எ3ணாதப#,  அைத� %ைட�க E�ப)கி�ேறாேமா, 

அைத$ ேபா�', ப�ற!ைடய எ3ண7கள�1 அA�த ெசா�க� 
வ�தா6
, நா
 எ3ண�தாேல %ைட�(
 ப�(வ�ைத, எ$ப# 
அA�தமான நிைலக� இ!�தா6
, மனEவ�% %ைட�கி�ேறாேமா, 

அைத$ ேபா�',  ப�ற!ைடய அA�த உண�வ�� 

எ3ண7க� ேதா�'வ��தா6
,  நா
 இ�த நா
 இ�த நா
 இ�த நா
 இ�த ““““ஆ�ம ஆ�ம ஆ�ம ஆ�ம 
A�திA�திA�திA�தி”””” எ�ற ஆHத�ைதஎ�ற ஆHத�ைதஎ�ற ஆHத�ைதஎ�ற ஆHத�ைத$ ப��ப�றி ப��ப�றி ப��ப�றி ப��ப�றி, அவ!ைடய அவ!ைடய அவ!ைடய அவ!ைடய 
அA�த�ைத ந?�(
 ஆ�றைல நா
 ெச.% அA�த�ைத ந?�(
 ஆ�றைல நா
 ெச.% அA�த�ைத ந?�(
 ஆ�றைல நா
 ெச.% அA�த�ைத ந?�(
 ஆ�றைல நா
 ெச.% 
பழ(ேவாேமயானா1பழ(ேவாேமயானா1பழ(ேவாேமயானா1பழ(ேவாேமயானா1, நம�(� ஐ�கியமா(
 
நிைலக� ப�ற�(
. இத� Nல
, நா
 அைனவ!
 



அ�த மக�ஷிக� ெச�ற எ1ைலைய, எள�தாக அைடய 
E#H
. எம% அ!ளாசிக�. 
 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 88-94) 

(!நாத� அவ� தா
, அ!� ச�தி ெப�ற நிைலக� ெகா3), 

எ1லாவ�ைறH
 அரவைண�% ைவ�தி!�கி�றா�. அரவைண�கிறா�. 
அைத$ேபா1, க7கா! எ$ப#, த� (@#கைள அரவைண�% 
ைவ�தி!�கி�றேதா, அேத ேபால 

ஒ! ெவ$பகா�த
 

அ�த உண�வ�� ச�திைய 

தன�(� அரவைண�% ைவ�தி!�கி�ற%. 

அ;வா' அரவைண�% ைவ�தி!�கி�ற 

ச�திய�� நிைலக� ெகா3)தா�, அ% இய7(
. 
ெவ'
 எ3ண�ைத ெகா3) த� இன�ைத, தா� வள��க 
ேவ3)ெம�' எ3ண�யேதா, அத� நிைலக� ெகா3), த� பாச�தா1 

அ% அரவைண�%� ெகா�கிற%.  த� இன�ைத வள��கB த� இன�ைத வள��கB த� இன�ைத வள��கB த� இன�ைத வள��கB 
ெச.கி�ற%ெச.கி�ற%ெச.கி�ற%ெச.கி�ற%.  க7கா!=
 த� நிைலகள�1, த� (@#ைய 
அரவைண�% ைவ�%� ெகா�கிற%. 

 

ஒ! அI=
, எ�தைகய உண�= ெகா3), ஒ! அIவ�� நிைல 
ெப'கி�றேதா, அ�தைகய அI�கள�� C@ட7க� ஒ�' ேச��% ஒ! 
மரமா(
ேபா%,  அ% த� இன�தி� ச�திைய அரவைண�%�தா� வளரB 
ெச.கி�ற%. 

 

அைத ேபா�', மன�த�களாக இ!�க�C#ய நா
, இைத 
அைன�ைதHேம அறி�%ெகா�ள�C#ய நிைலகள�1 நா
 
இ!�கி�ேறா
. ஆக, மன�தனான இன�தி� நிைலகள�1 நா
 
அரவைண�%, எ$ப# (ர7( த� (@#ய�� நிைலகள�1 பாச�ைத 
ெச6�%கி�றேதா, அைத ேபா�' நம�(� மன�த இனமாக ெப�றவ�க� 
நா
, அத�(� அரவைண�%� ெகா3), நம�(� ஏ�ப)�%
 இ�த 
உண�வ�� ஆ�றைல நம�(� வள��%� ெகாளவ% தா�. 

 

ஏென�றா1, வ�!$�, ெவ'$� இ�தைகய ச�தி� நிைலக� 
நம�(� ேச��%, அ% ந
ைமயறியாமேலேய ப�றிெதா�ைற ெவ'�கB 
ெச.கி�ற%. 

நா
 எ�தைகய உண�வ�� த�ைமைய 



நா
 உண��%, Aவாசி�%, 

Wக��% ெகா�கி�ேறாேமா, 

அ�த  Aவாசி�த உண�=, அ�தைகய நிைலக� 

ந
 உய��ேல ப@),  அ% இய�க ெச.கி�ற%. 

ஆக அத� இன�ைத, அ�த காரமான உண�=க� நம�(� 
ப@ட=ட�, இ�த காரமான Aவாச�ைத�தா�, நா
 எ)�%, அ�த 
உண�வ�� த�ைம நம�(� C@#, நா
 ெவ'�(
 த�ைமகைள 
ெச.கி�ேறா
. 

 

இைத$ ேபா�'தா�, உலக அIவ�� இய�கE
 ம�ற 
நிைலக+
. மன�தனாக ப�ற�%, நா
 எ$ப# ஒ! ெபா!ைள அறி�% 
ெகா3ேடாேமா, அைத அறிவத�( உண�வ�� த�ைம நம�(� 
ெத�கி�ற%. ��ய� ஒள� ச�தியாக திக<கி�ற%. அ�த ஒள�ய�� 
ச�திய�1, ப�றிெதா�ைற அறிய ெச.H
 ஆ�ற1க� இ!�கி�ற%. 
ஆனா1, 

அ�த உண�வ�� ஆ�ற1. 
மன�த��(�, நா
 எ)�%� ெகா3ட உண�வ�� ச�தி 
நா
 இய�க$ப)
ேபா%, 

அறி�%ண��% ெசயலா�(
அறி�%ண��% ெசயலா�(
அறி�%ண��% ெசயலா�(
அறி�%ண��% ெசயலா�(
 

இ�த உண�வ�� ஒள�இ�த உண�வ�� ஒள�இ�த உண�வ�� ஒள�இ�த உண�வ�� ஒள�, ச�தி ெப�ற%ச�தி ெப�ற%ச�தி ெப�ற%ச�தி ெப�ற%.... 
அ;வா' ெப�ற நா
, அ�த உண�வ�� ஆ�ற1 

ெகா3), நா
 உய��� நிைலைய, ஒள�யாக மா�றிB 
ெச16
 நிைல. 

 

நம% (!நம% (!நம% (!நம% (!நாத�நாத�நாத�நாத�, அவ�க� எ$ப# ஒள� சPர
 அவ�க� எ$ப# ஒள� சPர
 அவ�க� எ$ப# ஒள� சPர
 அவ�க� எ$ப# ஒள� சPர
 
ெப�றா�கேளாெப�றா�கேளாெப�றா�கேளாெப�றா�கேளா, அ�த ஒள� சPர�ைத ெப'
 அ�த ஒள� சPர�ைத ெப'
 அ�த ஒள� சPர�ைத ெப'
 அ�த ஒள� சPர�ைத ெப'
 
த�ைமேயத�ைமேயத�ைமேயத�ைமேய,  ““““இ�த தியான
இ�த தியான
இ�த தியான
இ�த தியான
””””. 

 

இ$ெபாT% ேர#ெயா�கள�1, T.V.�கள�1 அேத Xேடஷ� 
அைலகைள, நா
 தி!$ப� ைவ�(
ேபா%, அ�த�த அைலவ�ைசகைள� 
கா3கி�ேறா
. இைத$ ேபா�' ெம.ஞான�க� ெவள�$ப)�திய, அ�த 
உண�வ�� ச�திக� இ�' கா�றிேல மித�% ெகா3#!�கிற%. அைத$ 
பைட�% ைவ�தி!�கி�றா�க�. 

 



அ�த ெம.ஞான�க� அவ�க� வ�3 ெச1வத�( E�, ஆ�ற1 
மி�க ச�திகைள த� உடலிேல வள��%,  

த� NBசா6
த� NBசா6
த� NBசா6
த� NBசா6
,  ேபBசா6
ேபBசா6
ேபBசா6
ேபBசா6
,  ெசா1லா6
ெசா1லா6
ெசா1லா6
ெசா1லா6
,  

உட1 உண�வா6
உட1 உண�வா6
உட1 உண�வா6
உட1 உண�வா6
,  ெவள�$ப)�திய ச�திக�ெவள�$ப)�திய ச�திக�ெவள�$ப)�திய ச�திக�ெவள�$ப)�திய ச�திக�,  

அவ�க� சைம�த ச�தி அ�தைகய பைட�க$ப@ட ச�திைய 

நிைற=ப)�திய�!�கிறா�க�. ஆக,  மன�தனா1தா�, அ�த� கா�றிேல 
இ!�க� C#ய ச�திைய எ3ண�,  தன��%, தா� எ)�%� 
ெகா�ள E#H
. 

 

ஆக, ெம.ஞான�க� அ;வா' அ�தைகய ஆ�றைல� தன�(� 
ெப�', வள��த அ�த உண�வ�� ச�%, இ�' கா�றிேல மித�% 

ெகா3#!�கி�ற%.  அைதஅைதஅைதஅைத$$$$ ெப'வத�(3டான ெப'வத�(3டான ெப'வத�(3டான ெப'வத�(3டான, த(திய��  த(திய��  த(திய��  த(திய�� 
ஆ�றைல$ ெப'வத�(�தா�ஆ�றைல$ ெப'வத�(�தா�ஆ�றைல$ ெப'வத�(�தா�ஆ�றைல$ ெப'வத�(�தா�, நா
 இ$ெபாT% நா
 இ$ெபாT% நா
 இ$ெபாT% நா
 இ$ெபாT% 
ெச.H
 தியான
ெச.H
 தியான
ெச.H
 தியான
ெச.H
 தியான
.  

 

ெம.ஞான�ய�� அ!� ச�திைய நா
 ெப'வத�(, (!நாத!ைடய 
ஆ�ற1 மி�க ச�திைய நம�(� ெச6�தி, அவ�� %ைண ெகா3), 

ெம.ஞான�ய�� ஆ�றைல நா
 ெப!�க ேவ3)
. ஒ;ெவா! ஒ;ெவா! ஒ;ெவா! ஒ;ெவா! 
ஞான�H
ஞான�H
ஞான�H
ஞான�H
, ஒ;ெவா! ஆ�றலி� த�ைம ஒ;ெவா! ஆ�றலி� த�ைம ஒ;ெவா! ஆ�றலி� த�ைம ஒ;ெவா! ஆ�றலி� த�ைம 
ெப�றவ�க�ெப�றவ�க�ெப�றவ�க�ெப�றவ�க�.... 

 
 ஆக அ�தைகய ஞான�ய�கள�� அ!� ஒள�க� இ7ேக கா�றிேல 

மித�% ெகா3#!$பைத நா
 ஈ��%, Aவாசி�%, நா
 Aவாசி�(
 
அதன�� ச�%, நம�(� உண�வ�� ச�தாக அ% மா'வ%
, அ�த 
உண�வ�� நிைலக� இய�க$பட=
,  இ% உத=கி�ற%. அத�காக� தா� 
நா
 ெச.H
 இ�த தியான
. 

 

ஆைகய�னாேல, இைத ஒ;ெவா!வ!
 நா
 எ3ண�தாேல எ)�க 
ேவ3)
. அ�த எ3ண�தி�( உதவ ேவ3)ெம�றா1, அ�த 
உண�வ�� ச�தி ந
 உடலிேல ேவ3)
. இ�த உடலி1 
ெப'வத�(தா�, ந
 (!நாத� கா@#ய அ!� ச�திைய, 

அவ� வழிய�1அவ� வழிய�1அவ� வழிய�1அவ� வழிய�1, எம�(� வள��%�எம�(� வள��%�எம�(� வள��%�எம�(� வள��%� ெகா3டெகா3டெகா3டெகா3ட 

அ�த உண�வ�� ச�திையஅ�த உண�வ�� ச�திையஅ�த உண�வ�� ச�திையஅ�த உண�வ�� ச�திைய, 



அேத உண�வ�� ச�திையஅேத உண�வ�� ச�திையஅேத உண�வ�� ச�திையஅேத உண�வ�� ச�திைய, 

உ7க+�( ெபற ெச.வத�(, உபேதச�தி� Nலமாக, 

உ7க� ெசவ�$�லனறிவ�ேல ஈ��கB ெச.%, 

அ�த உண�Bசிகைளஅ�த உண�Bசிகைளஅ�த உண�Bசிகைளஅ�த உண�Bசிகைள, உ7க+�(� உ�தBஉ7க+�(� உ�தBஉ7க+�(� உ�தBஉ7க+�(� உ�தB ெச.%ெச.%ெச.%ெச.% 

அ�த உண�வ�� ச�திைய, உ7க� உடலி1 ேச��கி�ேறா
. 
 

அதைன, ந?7க� உ7க� உண�வாேல உட6�(� பதியB ெச.H
 
ெபாT%, அ�த உண�வ�� நிைலகைள ந?7க� காணE#கி�ற%. சில ேப� 
காணE#யவ�1ைல எ�' ஏ7க ேவ3#யதி1ைல. சில!ைடய 
நிைலகள�ேல உடன#யாக ெத��தா6
, நா
 இ$ெபாT% தியான��(
 

ெபாT%, மக�ஷிகள�� அ!� ச�தி  எ� இர�த நாள7கள�1 
உ�ள, ஜ?வ அI�க�, ஜ?வா�மா�க� ெபறேவ3)ெம�' ந?7க� 

எ3I
ேபா%, அ�த உண�வ�� ச�%, 

உமி<ந?ராக உமி<ந?ராக உமி<ந?ராக உமி<ந?ராக ேச��%ேச��%ேச��%ேச��%, உ7க� உட6�(� ேச��% 

அ�த உமி<ந?ராக Aர$பைத$ பா��கலா
அ�த உமி<ந?ராக Aர$பைத$ பா��கலா
அ�த உமி<ந?ராக Aர$பைத$ பா��கலா
அ�த உமி<ந?ராக Aர$பைத$ பா��கலா
. 

 

இ;வா', சி'கB சி'க ேச��% உடலிேல வ�ைளகி�ற%. அ$ப# 
ஒ;ெவா! நா+
 இ$ப# வ�ைளய ெச.H
 ேபா%, அ�த மக�ஷிகள�� 
அ!� ச�திைய ெப'
 ஆ�றைல, நா
 ெப'கி�ேறா
.  அ;வா' ெபறB 
ெச.வத�(� தா� C@) தியான7க� அைம�%, அ�த அ!� ச�திைய 
ஒ;ெவா!வ!
 ெப�', அ�த மக�ஷிய�� அ!� ச�திைய உ7க� 
உடலிேல ேச��%, உ7க+ைடய %�ப7கைள ந?�கி, உ7க� ேபBA
 
NBA
 ப�ற� %�ப$ப)ேவா� ெசவ�கள�ேல ேக@டா6
, அவ�க� 
%�ப7க� ந?7க,  இ% உத=
. எம% அ!ளாசிக�. 

 



மாமக�ஷி ஈXவராய (!ேதவ� தேபாவன
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