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(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 21-26) 

 

ஒ��	 அறியாத வா�ம�கி உடலி�, அவ ெச�த எ�தைனேயா 
தவறான உண"க# அ$ேக கல%தி&%த'. வா�ம�கி எ�ற ேவடனாக 
இ&%த அ%த மன*த�, தா� ேவ+ைடயாட, ெச�-	 ெபா.', த� 
பசிைய/ ேபா�க, (அவ� ெச�த தவ�க# -- எ�தைனேயா உண"க#) 
ஒ�ைற அ2�' ஒ�ைற� ெகா��, அைத வ3.$4	 நிைல தா� 
அவன*ட�தி� இ&%த'. ப3ற6ட�தி� ெபா&ள*&�கி�ற' எ�றா�, 

அைத8	 அ2�', தன�4 வச/ப9�தி, ம:றவகள*� இர�க$கைள/ 
பா�க <2யாத ஒ& மன*த� தா�, வா�ம�கி. 

 

அ/ேப/ப+ட அ%த ேவட�, கா+9�4# ெச�-	 ெபா.', இ& 
ப+சிக# இைர ேத2 வ&கி�ற'. அ/ப2 அ%த இ& ப+சிக=	 இைர 
ேத2, உண" �சி�'வ3+9, மகி>%' தா� ?2� 4லாவ3 மகி>,சி8ட� 
இ&�4	 ெபா.', இ%த ேவட�, அவ� த� பசிைய/ ேபா�க, அ	ைப 
எ�' உட� வ%த ஒ& ப+சிைய, வ @>�திவ39கி�றா�. 

 

அ%த ப+சிைய வ @>�திய"ட�, அ' கீேழ வ3.%' '2�கி�ற'. 
அதCட� இ&%த ம:ெறா& ப+சி, இைத/ பா�' அ%த பாச�தாேல, 

'2�', அ' ேவதைன/ப+9 '2�கி�ற'.  



ஆனா�, இ' '2/பைத அ' Eக%', இ%த உணைவ Fவாசி�', 

இத� உட� உண"க# அைன�'	 '2�கி�ற'. த� பாச�தா�, அ' 
'2�', அ%த ப+சிய3� நிைலக# Fழ��, Fழ�� கத�கி�ற'. 

 

ஆனா-	, இ%த ேவடேனா அ%த ம:ேறா& ப+சிைய8	 அ2�', 

தன' பசிைய ஆ:றி� ெகா#ளலா	 எ�� அ	ைப எ�கி�றா�. அ	ைப 
எ�தா-	, அ%த ம:ெறா& ப+சி இவைன8	 பா�கி�ற', பாச�தா� 
அ2ப+9 '2�4	 ப+சிைய8	 பா�கி�ற', '2�கி�ற'. 

 

இGவா� '2�'� ெகாH2&�4	 இ%த நிைலய3�, அ%த ேவட� 
4றி ைவ�' அ%த/ ப+சிைய8	 தா�க எHIகி�றா�. 

ஆனா�, இவ� 4றி ைவ/பைத, த�Cட� வ%த, இனஇனஇனஇன////    
பாச உண"ட�பாச உண"ட�பாச உண"ட�பாச உண"ட�, ஏ$கி இவைன பா�கி�ற'ஏ$கி இவைன பா�கி�ற'ஏ$கி இவைன பா�கி�ற'ஏ$கி இவைன பா�கி�ற'.... 

 

ப+சி த� ஏ�க உணவ3� த�ைமயா�, அ' பா�க, 

அத� உணவ3� ஒள*க# 

அத� கHகள*லி&%' ெவள*/ப9	அத� கHகள*லி&%' ெவள*/ப9	அத� கHகள*லி&%' ெவள*/ப9	அத� கHகள*லி&%' ெவள*/ப9	, 

இ%த உணவ3� ஆ:ற�க#இ%த உணவ3� ஆ:ற�க#இ%த உணவ3� ஆ:ற�க#இ%த உணவ3� ஆ:ற�க#, ேவடCைடய நிைலகள*�,  

இவ� 4றி ைவ�4	 ேபாெத�லா	  

அத� அைலக#, 

இவCைடய ஈ/ப3:4# வ&கி�ற'. 

 
இ/ப2/ பல <ைறக# இவ� ெதாட%' ெசய�பட, 

 

அ' த� பாச�தா� ஏ$கிய, அ%த உணவ3� ச�திைய, அ' 
ெவள*/ப9�த, 

 

இவCைடய �லனறி", அ%த உணவ3� ச�திைய, அ' 
ெவள*/ப9�த, 

 

இவCைடய �லனறி", அ%த உணவ3� ச�திைய ஈ�க, 

இவC�4# மைற%தி&�க� ?2ய நிைலக# 

த� இனமான ப+சிய3� த�ைம ெகாH9, 

தா� எGவா� இ&%தேதா, அ%த உணவ3� ச�திைய 

இ%த உண"  இவC�4# த+2ெய./பஇவC�4# த+2ெய./பஇவC�4# த+2ெய./பஇவC�4# த+2ெய./ப, 



இவ� அ	� எ�8	 ெபா.', 

இ%த பாசமான ஏ�க	 வ%த"ட�இ%த பாசமான ஏ�க	 வ%த"ட�இ%த பாசமான ஏ�க	 வ%த"ட�இ%த பாசமான ஏ�க	 வ%த"ட� 

அ%த ப+சிைய�  4றி ைவ�' அ	ைப எ�8	, 

அவCைடய, அ%த� 4றிய3� நிைலக# தவ�கி�ற'. 
அைத அவனா� வ @>�த <2யவ3�ைலஅைத அவனா� வ @>�த <2யவ3�ைலஅைத அவனா� வ @>�த <2யவ3�ைலஅைத அவனா� வ @>�த <2யவ3�ைல. 

 

ஆக இவCைடய ஏ�க	,  அ' எGவா� ஏ$4கி�றேதா, அ%த 

உணவ3� ஆ:ற�,   இவC�4# மைற%தி&%த பாச�தி� 
நிைலைய, அ%த உண,சிகைள� LHட, ெச�' 

வ39கி�ற'.  

 

அ/ெபா.'தா�, த� எHண�தா�, தன�4# இ&�க�?2ய அ%த 
உண"க# கிள%ெத.%', வாைன ேநா�கி ஏ4கி�றா�. அ/ப2 வாைன 
ேநா�கி ஏ4	 ெபா.', M6யன*� கா%த அைலக# Nமிைய ேநா�கி 
வ&	ேபா', இவCைடய உண"க=ட� ேமாதிய"ட�, இவC�4# 
மைற%த பாச�தி� உணவ3� எHண அைலக#, அ' தன�4# 
LHட/ப9கி�ற'. 

 

அ/ப2� LH2 எ.%த, அ%த உணவ3� த�ைம ெகாH9, 

�லனறிவ3ேல அவ� வ3Hைண ேநா�கி/ பா�4	ேபா', 

அைன�'ேம பாச�தா� வள�', 

எைத8ேம த@ய' அ�ல எ��	எைத8ேம த@ய' அ�ல எ��	எைத8ேம த@ய' அ�ல எ��	எைத8ேம த@ய' அ�ல எ��	, 

த@யைதத@யைதத@யைதத@யைத���� தன�4# ஒள*யாக மா:றி தன�4# ஒள*யாக மா:றி தன�4# ஒள*யாக மா:றி தன�4# ஒள*யாக மா:றி 
ஆ:ற� ெப:ற, அ%த உணவ3� ச�தான நிைலக#, 

ெம�8ணைவ� கா+2, உண�தி, ெச�ற 

அ%த அைலய3� ெதாடைர 

இ�� “அகPதிய மாமக6ஷி” எ�� ெசா�-கி�ேறா	. அ%த அகPதிய 

மாமக6ஷி, S,சா�, ேப,சா� ெவள*/ப9�திய 
அவ&ைடய உணவ3� அைலக#, அ%த ேவடCைடய 
உடலி� சி�4கி�ற'. 

 

அ%த S,சி� உணவ3� ச�தி, அவC�4# சி�4	ேபா'தா�, 

அ%த உணவ3� ெதாட ெகாH9, ச/த6ஷி மHடல$கள*� ச�திைய/ 



ெப:றா�. ச/த6ஷி மHட;ல$கள*� ஒள* கா%த ச�தி எ�ப', 

ேபரHட�தி� ச�திைய� தன�4# ஈ�', ஒள*யாக உணவ3� 
ஆ:ற�கைள அ$4 ெவள*/ப9�தி� ெகாH2&�4	, அ%த அIதா� 

“நாரத�” எ�ப'. 
 

அ%த அகPதிய மாமக6ஷி, Nமிய3ேல வா>%த கால$கள*�, ெம� 
உணவ3� ச�திைய� தன�4# வள�', ஒGெவா& உணவ3� 
ஆ:ற�க# எGவா� ெசய�ப9கி�றெத�� ெவள*/ப9�திய உணவ3� 
ஆ:ற�க#, ந	 Nமிய3ேல பட%' ெகாH2&%த'	, 

அகPதியஅகPதியஅகPதியஅகPதிய,  எ/பாச�தா� எ�ேலா&	 ெபறஎ/பாச�தா� எ�ேலா&	 ெபறஎ/பாச�தா� எ�ேலா&	 ெபறஎ/பாச�தா� எ�ேலா&	 ெபற 

ேவH9ெம��ேவH9ெம��ேவH9ெம��ேவH9ெம��, த� உணவ3� ஆ:றைல/ த� உணவ3� ஆ:றைல/ த� உணவ3� ஆ:றைல/ த� உணவ3� ஆ:றைல/ 
பர/ப3னாேராபர/ப3னாேராபர/ப3னாேராபர/ப3னாேரா, 

அ%த பர/ப3ய ஆைச தா� 

அ%த ேவடான “வா�ம�கி” த� உணவ3� ஆ:றலா� ஏ$4	ேபா', 

அ%த ப+சி த� பாச�தி� நிைலக# ெகாH9 

அ%த உணவ3� �லனறிைவ/ பா�,F	 ேபா' 

அவ� ?%' பா�' தா�க/ப9	ேபா' 

அ%த பாச�தி� உண"க#, 

இவCைடய உடலிேல LH2, 

இ%த கிள,சிய3� நிைலக# ெகாH9 

அ%த பாச ஏ�க�தாேல, தா� ெச�த தவைற மற%', 

M6யைன வ3Hைண ேநா�கி பா�4	ேபா'தா�, M6யன*� ஒள* 
கா%த ச�தி இ$ேக ?9கி�ற'. 

 

இவC�4# ?2ய3&%த, அ%த பாசமான நிைலக#, 

ெம�ஞான*க#, பாச�'ட� ஒGெவா&வ&	 நல	 
ெபறேவH9	, அைனவ&	 அவக# வா>�ைகய3� 
வள	 ெபறேவH9ெம�ற, உணைவ வள�'� 
ெகாHடவக#.  

 

அ�தைகய பாச உணவ3� ச�திய3� த�ைமதா�, இவ� 
ஈ/��4# சி�க/ப+9 அ%த ஈ/ப3� நிைலக# ஆ:ற� மி�கதாக/ 
ெப:�, தா� ெச�த தவறி� நிைலகெள�ல	 மா:றி, த�ைன அறி%', 

ெம�ஞான*க# கHட ேப&Hைமகைள அறி8	 நிைல அைட%தா�, 

வா�ம�கி மாமக6ஷி. 



 

ஆக Sடனாக"	, ஈ" இர�கம:றவனாக"	 
இ&%த அ%த வா�ம�கிதா�,   

அ%த ப+சிய3� அ%த ப+சிய3� அ%த ப+சிய3� அ%த ப+சிய3� பாச உண" Sலமாகபாச உண" Sலமாகபாச உண" Sலமாகபாச உண" Sலமாக,  

அகPதிய� ெவள*/ப9�திய ேபரHட�தி� அகPதிய� ெவள*/ப9�திய ேபரHட�தி� அகPதிய� ெவள*/ப9�திய ேபரHட�தி� அகPதிய� ெவள*/ப9�திய ேபரHட�தி�  

ஆ:ற�மி�க ச�திகைளஆ:ற�மி�க ச�திகைளஆ:ற�மி�க ச�திகைளஆ:ற�மி�க ச�திகைள���� கவ%' கவ%' கவ%' கவ%',   

தாC	 அகPதியைன/ ேபா�� ெம�ஞான*யாகி, 
இராமாயண காவ3ய�ைதேய எ.'கி�றா�.  

 

நா<	 அ%த மக6ஷிகள*� அ&# ச�திகைள/ ெப�ேவா	. அ%த 
மக6ஷிக# ெச�ற பாைதய3ேல ெச��, அகPதியைன/ ேபா��, 

உலைக� கா�4	 ெம�ஞான*களாேவா	, எம' அ&ளாசிக#.  
 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 35-39) 

 

இ��இ��இ��இ��,  நா	 எ�தைனேயா ஆைசக# ெகாH9நா	 எ�தைனேயா ஆைசக# ெகாH9நா	 எ�தைனேயா ஆைசக# ெகாH9நா	 எ�தைனேயா ஆைசக# ெகாH9, 

நா	 அ/ப2 வா>ேவா	நா	 அ/ப2 வா>ேவா	நா	 அ/ப2 வா>ேவா	நா	 அ/ப2 வா>ேவா	, இ/ப2 வா>ேவா	 எ�� இ/ப2 வா>ேவா	 எ�� இ/ப2 வா>ேவா	 எ�� இ/ப2 வா>ேவா	 எ�� 
மன�ேகா+ைடையமன�ேகா+ைடையமன�ேகா+ைடையமன�ேகா+ைடைய���� க+2� ெகாH2&�கி�ேறா	 க+2� ெகாH2&�கி�ேறா	 க+2� ெகாH2&�கி�ேறா	 க+2� ெகாH2&�கி�ேறா	. . . .  

 

நா	 எ/ப2� தா� வா>%தா-	நா	 எ/ப2� தா� வா>%தா-	நா	 எ/ப2� தா� வா>%தா-	நா	 எ/ப2� தா� வா>%தா-	, மாடமாமாடமாமாடமாமாடமாள*ைகள*ைகள*ைகள*ைக, 

ேகா�ர	 க+2னா-	ேகா�ர	 க+2னா-	ேகா�ர	 க+2னா-	ேகா�ர	 க+2னா-	, இ%த உட-�4# வா>வ' இ%த உட-�4# வா>வ' இ%த உட-�4# வா>வ' இ%த உட-�4# வா>வ' 
சிறி' காலேமசிறி' காலேமசிறி' காலேமசிறி' காலேம.... 

 

ஆக, இ%த உடலிலி&%ேத, வ3HIலகி� ஆ:றைல “வா�ம�கி” 
எ/ப2� தா� அறியாத நிைலகள*� இ&%தா-	, ச%த/பவச�தா�, அவ 
ஏ:ப9�தி� ெகாHட அ%த உணவ3� த�ைம, வ3HIலக�தி� 
ஆ:றைல� கா+2, அ�� அகPதிய மாமக6ஷி ெவள*ய3+ட உண"க#, 

அவ உண"கேள சி�க/ப+ட'. 
 

இைத/ ேபா��தா�, அ%த அகPதிய மாமக6ஷிய3� அ&# 
ச�திைய நா	 ெப�வத:4, அ%த ச%த/ப�ைத ஏ:ப9�தி� 
ெகா#கி�ேறா	. அ%த ச%த/ப	தா�, நா	 இ&�4	 இ%த தியான	. 

 



இ%த ச%த/ப�திேலேய இ%த உட� இ&�4	ேபாேத, இ%த 
உட-�4# ந�ல உணவ3� ஆ:ற� இ&�4	ேபாேத, அ%த அகPதிய 
மாமக6ஷிய3� அ&# ச�திைய, அ%த உணவ3� ஆ:றைல நா	 ெப:�, 

அத� வழிெகாH9, வ3Hண3� ஆ:றைல நா	 ெபற<28	. அ%த 
ெப�வத:4Hடான நிைலேய  

இ�� நம' 4&நாத கா+2ய அ&#வழி/ப2, அவ 
ஆ:றலி� 'ைண ெகாH9  ம:ற மக6ஷிகள*� அ&# ம:ற மக6ஷிகள*� அ&# ம:ற மக6ஷிகள*� அ&# ம:ற மக6ஷிகள*� அ&# 
ச�திையச�திையச�திையச�திைய,  நா	 ெபற<2கி�ற'நா	 ெபற<2கி�ற'நா	 ெபற<2கி�ற'நா	 ெபற<2கி�ற'. 

 

ஆக, அ%த ச�திய3Cைடய த�ைமைய நா	 ெப:�, நா	 
வ3HIலக	 ெச�-	 நிைலய3�, 

எ%த 6ஷிய3Cைடய த�ைமஎ%த 6ஷிய3Cைடய த�ைமஎ%த 6ஷிய3Cைடய த�ைமஎ%த 6ஷிய3Cைடய த�ைம,  

எ$4 இ&�கி�றேதாஎ$4 இ&�கி�றேதாஎ$4 இ&�கி�றேதாஎ$4 இ&�கி�றேதா, 

அ$ேக தா�, நா	 ெச�ல ேவH9	. 
 

இ%த� 4�கிய கால�தி:4# நம�4 அவகாசேம இ�ைல. 
ஆைகய3னா�, இ%த தியான	 எ9�'� ெகாHட அைன�' அ�பக=	, 

உ$க=�4� ெகா9�த இ%த ஆ�ம F�தி எ�ற ஆ8த�ைத/ பய�ப9�தி, 
ஒGெவா& நிமிட<	 உ$க=�4# ச$கடேமா, '�பேமா, ெதா�ைலக# 
ஊ+2� ெகாH2&�4	 அ%த உணவ3� ச�திக#, உ$க=�4# 
ஊ9&வ3 இய�காவHண	 த9�'� ெகா#=$க#. 

 

ஏென�றா�, சில உHைமய3Cைடய நிைலக#, இ�� 
அகPதிய&ைடய த�ைமகள*� நா	 எGவா� ெப:ேறா	? எ�� 
அைன�'	 உ$கள*ட	 <.ைமயாக ெசா�லிவ3ட <2யா'.  

 

4&நாத ெகா9�த அ%த அ&#வழி/ப2,  அகPதிய மாமக6ஷி 
ெப:ற அ&# வழிய3Cைடய த�ைமய3�, அவ உணவ3� ஆ:றைல 
உ$க=�4# ெபற, ெச�கி�ேறா	. இைத உ$க=�4# வள�'� 
ெகாH9, அ%த/ ேப&Hைமைய உ$க=�4# அறிவேத நல	. 

 

சாதாரணமாக, எ%ெத%த/ ேப&Hைமயாக இ&%தா-	, 

ெப&	ப4தி ந@$க# ெப�வத:4Hடான த4தி, 
அ%த ச%த/ப�ைத ஏ:ப9�த�?2ய நிக>,சிதா� 

நா	 எ9�4	 தியான<	, சில உபேதச$க=	. 



ேப&Hைமய3Cைடய நிைலகைள/ ெப�வ' அைன�ைத8	 யா	 

ெசா�லிவ3+டா�, நா	 ெத6%' ெகாHேடா	, எ�ற 
அல+சிய	 நி,சய	 ெத68	.\ 

 
ஆனா�,  ெத6%'வ3+ேடா	 எ�ற நிைலகள*� வா�, 

ெசா�லா�தா� ேபச<28ேம தவ3ர, அ%த உணவ3� ஆ:ற�அ%த உணவ3� ஆ:ற�அ%த உணவ3� ஆ:ற�அ%த உணவ3� ஆ:ற�, 

நம�4# வராதவHண	 ேபா�வ39	. 
 

ஆைகய3னா�தா�, ெப&	ப4தியான நிைலகைள, அGவ/ேபா' 
உ$க=�4# அ%த ெம�வழிய3� உணைவ/ பதிய, ெச�வத:4, 

ஒGெவா& உபேதச நிைல8	 ஏ:ப9�தி, அ%த மக6ஷிகள*� அ&# 
ஒள*ைய ஒGெவா& ச%த/ப�தி-	, அைத ெபற�?2ய ச%த/ப�ைத 
ஏ:ப9�தி, அ%த உணவ3� ஆ:றைல/ ெப:�, அ%த ச%த/ப 
ேநர$கள*� தா�,  உ$க=�4 யா	 ெச-�த <2கி�ற'. 

 

வ3Hண3லி&%' ெவள*/ப+ட,  

அ%த ஒ& அIவ3� ெபயதா� நாரத�. 
ஒ& அIவ3:4#, ஒ& 4ண�தி� த�ைம இைண%த"ட�, 

அ%த நாத	தா�, 

நா	 Fவாசி�4	, ஒ& உணவ3� அI"�4# இ&�க�?2ய 

அ%த அ%த அ%த அ%த ““““உணவ3� மண	 தா�உணவ3� மண	 தா�உணவ3� மண	 தா�உணவ3� மண	 தா�””””, 
நாதமாக இய�4கி�ற'நாதமாக இய�4கி�ற'நாதமாக இய�4கி�ற'நாதமாக இய�4கி�ற'.... 
அதனா�தா�, சரPவதி�சரPவதி�சரPவதி�சரPவதி�4 வ @ைண4 வ @ைண4 வ @ைண4 வ @ைண.... 
அேத ேபா��  நாரத&�4	 வ @ைணநாரத&�4	 வ @ைணநாரத&�4	 வ @ைணநாரத&�4	 வ @ைண.... 
ஆக, அவ ஏ.,  இ$ேக8	 ஏ.தா�. 
அ%த நாரத எ�ற ெம� ஒள*ய3� த�ைமைய, 

ேபரHட�தி� உணவ3� த�ைமைய, 

அ%த ச/த6ஷி மHடல$கள*�ச/த6ஷி மHடல$கள*�ச/த6ஷி மHடல$கள*�ச/த6ஷி மHடல$கள*� உ&/ெப:�, 

அதிலி&%' ெவள*/ப9	 

அ%த உணவ3� மண	 தா�அ%த உணவ3� மண	 தா�அ%த உணவ3� மண	 தா�அ%த உணவ3� மண	 தா�, நாரத�நாரத�நாரத�நாரத�.... 
 

அ%த ஆ:ற� மி�க ச�தியான அ%த மக6ஷிகள*� அ&# ச�தி, 
ெந&/��4, சம	. அவக# உணவ3� எHண$க# ஊ9&வ3, எைத8	 
சாதி�கவ�ல வ�லைம ெப:றவக#. ஆக வ�லைமயான அ%த 



உணவ3� ச�தி, அவக# வா>%த கால$கள*� இ+ட S,சைலகைள, 

சி�க, சி�க நா	 ெப:�, அ%த உணவ3� ச�' ெகாH9தா� நம�4# 
வளரேவH9	. 

 

ஆக, நா	 இ%த 4�கிய கால�தி:4#, நாைள�4 வர�?2ய 
வ3Vஞான உலக�திேல, மன*தCைடய எHண அைலக# அழிய�?2ய 
இ%த த&ண�தி�, அ%த ஞான*ய3� அ&# ச�திைய நம�4# ேச�', 

ந	ைம� கா�', இ%த உட-�4# இ%த உணவ3� ச�தியா� 
உய3ரா�மாைவ� கா�', நா	 வ3Hெவள* ெச�ல ேவH9	, எம' 
அ&ளாசிக# 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 60) 

ந	 உடலி� ந	ைம அறியா' வ%த ேநா�கைள/ ேபா�4	 
நிைலயாக, அ%த '&வ ந+ச�திர�தி� ேபர&=	 ேபெராள*8	 நா$க# 
ெபற அ&#வா� ஈPவரா எ�� ஏ$கிவ3+9, '&வ ந+ச�திர�தி� 
ேபர&=	 ேபெராள*8	 எ$க# உடலி� உ#ள ஜ@வ அI�க# ஜ@வ 
ஆ�மா�க# அைன�'	 ெபறேவH9ெம��, உ$க# நிைனைவ உட� 
<.வ'	 ெச-�திவ3+9, ஒ& நிமிட	 கHைண S2 இ&%'வ3+9, 

கHைண� திற%த"ட�, '&வ ந+ச�திர�தி� ேபர&# ேபெராள*யா� 
எ� உடலிலி&�க ?2ய ேநா�க# ந@$கி, நா$க# நல	 ெபற அ&#வா� 
ஈPவரா எ�� ஏ$கிய3&$க#. இைத வழ�கமாக கைட/ப32�'� 
ெகா#=$க#. அ/ப2, ெச�தா�, உ$க# ேநா�க# அைன�'	 
ந@$கிவ39	. 

 

ஏென�றா�, தியான	 ெச�8	 <ைறேய இ'தா�. உ$கைள 
அறியாம�, வ%த '�ப$கைள ந@�கி9	 நிைலயாக, இ%த தியான�தி� 
Sலமாக, 

உய%த ச%த/ப�ைத ஏ:ப9�திஉய%த ச%த/ப�ைத ஏ:ப9�திஉய%த ச%த/ப�ைத ஏ:ப9�திஉய%த ச%த/ப�ைத ஏ:ப9�தி, 
உ$க# S,சினா�தா�உ$க# S,சினா�தா�உ$க# S,சினா�தா�உ$க# S,சினா�தா�, 

உ$க# உட-�4# இ&�க� ?2ய ேநா�கைள/ ேபா�க <28	. 
 

எ%த S,சினா�, உ$க=�4# ேநா� வ%தேதா,  

அேத ேபா��அேத ேபா��அேத ேபா��அேத ேபா��, ஞான*க# S,சைலகைள ஞான*க# S,சைலகைள ஞான*க# S,சைலகைள ஞான*க# S,சைலகைள  

உஉஉஉ$க=�4# ெச-�'	ேபா'$க=�4# ெச-�'	ேபா'$க=�4# ெச-�'	ேபா'$க=�4# ெச-�'	ேபா',   

உ$க=�4# வ%த ேநா�க# ேபாக இ' உத"	. ஆைகய3னாேல, 

இைத ஒ& பழ�க�தி:4 ெகாH9 வா&$க#. எம' அ&ளாசிக#. 
 



 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 65) 

 

M6யன*� கா%தச�தி, எ%த அளவ3:4 அதிகமாக இ&�கி�றேதா, 

அ%த அளவ3:4 கரHைட (electriciity) உ:ப�தி ெச�யலா	. கா%த	 கா%த	 கா%த	 கா%த	 
4ைற%' வ3+டா�4ைற%' வ3+டா�4ைற%' வ3+டா�4ைற%' வ3+டா�, கரH+கரH+கரH+கரH+ 4ைற%'வ39	4ைற%'வ39	4ைற%'வ39	4ைற%'வ39	....   

இைத/ ேபால, 

ந	 உட-�4# கா%த�ைத� ?+9	ேபா', 

ந	 உய36� ஓ+ட	 

அ%த இய�க�தி� நிைலக# ெகாH9, 

நம�4# கரH+ அதிகமாக உ&வாகி�ற'. 

அ/ேபா' ந	 உட-�4# எ%த 4ண$கள*� ெசய� 
இ&�கி�றேதா, அ', அத:4� த�கவா� இய�4கி�ற'. 

 

ஒ& ெதாழி:சாைல�4# ெப6ய ேமா+டா இ&�4	ேபா', அைத 
இய�கேவH9ெம�றா�, அத:4� த4%த 2ரா�Pபாம (transformer) 

ேதைவ,  அத:4�த�க கரH+ ேதைவ.  
 

அ/ப2 2ரா�Pபாம இ&%தா�தா�, அைத ைவ�'/ பல 
இய%திர$கைள இய�க�?2ய ச�தி, அத:4 உH9. அைத/ேபால, 

ெம�ஞான*ய3� அ&# ச�திைய நம�4# ேச�'� ெகாHடா�, அ%த 
அ&# ச�தி�4� த4%த ச�திைய, நா	 ?+2� ெகா#ள ேவH9	. 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 66-69) 

 

உதாரணமாக, ப+சிக=�ேகா மி&க ஜ%'க=�ேகா, எ%த எHண<	 
இ�ைல. எ%த எHண<	 இ�லாத மி&க$கள*ட�தி�, மன*த� நா	 
எைத எHண3 எ%த உண"ட� நா	 அதCட� ேபFகி�றேபா', 

மி&க$கேளா, ப+சிகேளா ?%' கவன*�4	ேபா', ந	 உணவ3� 
ஒலிக#, அத� உடலி� ஈ�கி�ற' எ�� அ�த	. 

 
அ/ப2 ஈ�த"ட�, அத� உண"�4# அ' பதிவாகி வ39கி�ற'. 

<தலி� பய�தா� அ' எ9�'� ெகா#=	. எ�ன ெச�வா? எ�� 
பா�கி�ற'. சி�க, சி�க ந	 ெச�ைகைய பா�த"ட�, அ' தன�4# 
பதி" ெச�' பயம:ற நிைலகள*� இ&�கி�ற'. 

 



அ/ப2 நா	 எைதெய�லா	 ேபFகிேறாேமா, அ%த உணவ3� 
த�ைம அத� உடலி� பதிவாகி�ற'. பதிவானப3�, மன*த� எGவா� 
ெச�தாேனா, அத� நிைலகள*� அ%த உய36ன$க# ெசய�பட� 
ெதாட$கிவ39கி�:'. ஏென�றா�, மன*தனா� உ&வா�க/ப+ட இ%த 
உணவ3� நிைலக#, அ%த மி&க$கைள8	 ப+சிகைள8	 
இய�4கி�ற'. 

 

இைத/ ேபா��, மன*தகளாக இ&�4	ேபா' ெம�ஞான*க# 
எ9�த ெம� உணவ3� ஆ:ற�கைள, அவக# எGவா� 
கH9ண%தாகேளா, அ%த, ச�திைய நம' 4&நாத, நம�4� ெகா9�த 
அ%த ஆ:றலி� வழி/ப2, <ைற/ப2 யா	 எ9�', அ%த ச�திைய யா	 
ெப:ேறா	. அைத/ ெப:றப3�, 

அைத/ ெப�	 வழிைய, யா	 கH9ண%ேதா	. 
அைத ந@$க# எ�ேலா&	 ெபறேவH9ெம��, 

அேத உணவ3� ச�திைய, 

ந@$க#ந@$க#ந@$க#ந@$க#, ெசவ3 ெகாH9 ேக+9ெசவ3 ெகாH9 ேக+9ெசவ3 ெகாH9 ேக+9ெசவ3 ெகாH9 ேக+9 

அ%த உணவ3� அைலைய, ந@$க# பதிய, 
ெச�8	ேபா',  இ' உ$க=�4# பதிவாகி�ற'. 

 

இ%த மன*த வா>�ைகய3� வர�?2ய, இ�ன�க# எ'வாக 
இ&%தா-	, அைத ந@�க உ$க# எHண�ைத உ$க=�4# “ஓ	 
ஈPவரா”  எ�� நிைனைவ, ெச-�தி, இ%த மக6ஷிகள*� அ&# 
ச�திைய நா	 ெபறேவH9ெம�� ஏ$கி எ9�க/ப9	 ேபா', 

எ�தைன மக6ஷிகள*� அ&#ச�திைய,  

நம�4# ேச�தி&�கி�ேறாேமா,  

அ%த உண"க# LHட/ப+அ%த உண"க# LHட/ப+அ%த உண"க# LHட/ப+அ%த உண"க# LHட/ப+9999,  

அேத ச�திய3Cைடய த�ைமைய, ந@$க# Eகர ேந&கி�ற'. அ/ப2 
மக6ஷிகள*� அ&#ச�திைய Eகர ேந&	ேபா'தா�, 

உய3&�4# ப+ட"ட�உய3&�4# ப+ட"ட�உய3&�4# ப+ட"ட�உய3&�4# ப+ட"ட�, 

அ%த உண,சிய3� எHண$க#, நம�4# ஆ�திரேமா, ேகாபேமா, 

பயேமா இைவகைள� தைட/ப9�'கி�ற'. அ%த உணவ3� ச�', 

நம�4# உமி>ந@ராக, ேச%', நம�4# ஆ:ற� மி�க ச�தாக 
வ3ைளகி�ற'. 

 



அGவா� வ3ைள%த மக6ஷிகள*� உணவ3� ச�'தா�, இ%த 
மன*த வா>�ைகய3�, ஒGெவா& நிமிட<	 ந	 உட-�4# வ3ைள%' 
அ' ந	 உய3ரா�மா"ட� இைணய/ப9	ேபா', 

அவக#,  எGவழிகள*ேல வ3Hண3ேல ெச�றாகேளா, 

அGவழிய3� ஆ:றலா�, நா	 வளர, வளர, 

நம�ேக த�ன*,ைசயாக அ' �ல/ப9	நம�ேக த�ன*,ைசயாக அ' �ல/ப9	நம�ேக த�ன*,ைசயாக அ' �ல/ப9	நம�ேக த�ன*,ைசயாக அ' �ல/ப9	.... 
நா	 எHண3ய நிைலக# எ�லாவ:ைற8	,  நம�4# ேச�4	. 
 

எனேவ நா	 ஒGெவா& நிமிட<	 “ஆ�ம F�தி” எ�ற ஆ8த�ைத/ 
பய�ப9�'ேவா	. நா	 எ�ேலா&	 ெதாழி� ெச�' ப3ைழ�க� 
?2யவக#. ஒGெவா& நிமிட<	 எதிெகாH9 ந	ைம� தா�4	 
மன*த வா>�ைகய3�, �வ3 ஈ/ப3� ப32/ப3� உண,சிக# ந	ைம� 
தா�4	ேபா', அதிலி&%' வ39ப9வத:4 நா	 எ9�க ேவH2ய <ய:சி 
அ%த “ஆ�ம F�தி”. இ%த ஆ�ம F�திைய எ�தைன ேநர	 
ேவH9மானா-	 எ9�'� ெகா#ளலா	. 

 

இ/ெபா.', நா	 ஒ&வ&�ெகா&வ தி+2/ ேபசி� ெகாHடைத 
ந	 நHப� வ%' அைத ஞாபக/ப9�திய"ட�, நம�4# உண,சிக# 
LH2, ேகாப	 ஏ:ப+9, அ%த ஆ�திரமான ேகாப உண,சிகைள LHட, 
ெச�கி�ற'. 

 

அைத/ ேபால, நா	 எ9�'� ெகாHட இ%த தியான�தி� நிைலக#, 

அ/ப2 மன*த வா>�ைகய3� இ%த உண,சிகைள� LH2, ந	ைம த@ய 
ெசய�க# ெசய�ப9�'	 ேபா',  

அ9�த நிமிடேம நா	 நிைன" ெகாH9,  

அ%த மக6ஷிகள*� அ&# ச�தி ெபறேவH9ெம��,  

உய3&ட� ெதாட� ெகாH9 “ஈPவரா” எ��  

�&வ ம�திய3� எHண�ைத, ெச-�தி,  
அ%த மக6ஷிகள*� அ&# ச�தி நா	 ெபறேவH9ெம��  

ஈ�4	 நிைல�4 வ%'வ3+டா�,  

நா	 ஒGெவா& நிமிட<	நா	 ஒGெவா& நிமிட<	நா	 ஒGெவா& நிமிட<	நா	 ஒGெவா& நிமிட<	, இ%த மன*த வா>�ைகய3� இ%த மன*த வா>�ைகய3� இ%த மன*த வா>�ைகய3� இ%த மன*த வா>�ைகய3�, 

மக6ஷிகள*� அ&# ச�திைய எள*தி� ெபற<28	மக6ஷிகள*� அ&# ச�திைய எள*தி� ெபற<28	மக6ஷிகள*� அ&# ச�திைய எள*தி� ெபற<28	மக6ஷிகள*� அ&# ச�திைய எள*தி� ெபற<28	, 

எம'எம'எம'எம' அ&ளாசிக#அ&ளாசிக#அ&ளாசிக#அ&ளாசிக#. 
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