
ஆ�மஆ�மஆ�மஆ�ம    ��தி��தி��தி��தி    
“ஓ
 ஈ�வரா ��ேதவா” எ��, ��வ ம�திய�� உ�ள, ந
 

உய�ரான ஈசைன வண$க ேவ&'
. ப��, தா* த+ைதயைர ,த� 
ெத*வ$களாக வண$க ேவ&'
.  

 
அ'�/, இ+த அ�� வழிய�� ந
ைம அைழ�/2 ெச�3
, நம/ 

ஞான��, ச5��, சாமிய
மா அ�ளாசி ெபற ேவ&'
 எ�� ��வ 
ம�திய�� எ&ண� ஏ$க ேவ&'
.  

  
ப��, ஞான�� ந
மி� ஆழமாக8 பதி9 ெச*/�ள, அ�� 

ஞான:கள:� அ�� உண;ைவ, எ&ண� ஏ$கி, க&ண�� நிைனைவ 
உய��ட� ஒ�றி, நிைனைவ /�வ ந>ச�திர�தி�பா� வ�&ைண 
ேநா?கி2 ெச3�தி, /�வ ந>ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள: 
ெபறேவ&'
 எ��, வ3வாக எ&ண� ஏ$க ேவ&'
.  

 
இ@வா�, வ3?A>Bய இ+த எ&ண�ைத, /�வ ந>ச�திர�திட
 

ஊ'�வ�2 ெச3�தி,  நம/ க&கள:� கா+த8 �லனறிவா�, /�வ 
ந>ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள: உண;9கைள? கவ;+/, 
ஈ;�/,  உய�E� அ+த அF�த
 படைவ�/, உய�; வழியாக2 
�வாசி?கேவ&'
.  

 
இ8பதிவ�� /ைண ெகா&', மG&'
 /�வ ந>ச�திர�தி� 

ேபர�� ேபெராள:ைய எ&ண�, ஏ?கமான நிைலய��, அ/ எ� உட� 
,Fவ/
 பட;+/, எ� இர�த நாள$கள:� கல+/, எ� உடலி� உ�ள 
ஜIவ ஆ�மா, ஜIவ அJ?க�, எ� உட� உ�8�கைள உ�வா?கிய 
அJ?க� அைன�/
 ெபற அ��வா* ஈ�வரா, என எ&ண�,  ந
 
உட3?�� அைல அைலயாக8 படர2 ெச*யேவ&'
. இ/ேவ 
“ஆ�ம��தி”. 

 
ந
ைம அறியாமேல ந
ைம� /�ப8ப'�தி? ெகா&B�?�
 

நிைலைய மா5�வத5��தா�, த?க ஆKதமாக ”மிஷி� க&” ேபா�� 
உ$கM?� ‘’ஆ�ம��தி’’ எ�ற ஆKத�ைத ைகய�� ெகா'?கிேறா
.    

 
“ஓ
 ஈ�வரா” எ��, அ+த உண;வ�� ஆ5றலான ஆKத�ைத 

எ'�/, மகEஷிகள:� அ�� ச?திகைள, உ$க� உட3?�� ெச3�தி 
(ஆ�ம ��தி ெச*/), உ$கைள ேவ>ைடயாB? ெகா&B�?�
, 



ேவதைன8ப'�தி? ெகா&B�?�
, அ+த உண;வ�� த�ைமகைள, அ+த 
மகEஷிய�� அ�� ஒள:யாேல, அட?க2 ெச*K$க�.  அ8ேபா/தா� 
அட$�
. 

 
மன:தராகிய நா
, நம?�� /�வ ந>ச�திர�தி� உண;ைவ 

,Fைமயாக அறி+/ணரேவ&'
. /�வ ந>ச�திர�தி� உண;ைவ, 
ந�� ஆழமாக8 பதிவா?கி? ெகா�ள ேவ&'
. இதைன, /�வ 
தியான�தி� Rலேம ெபற ,BK
.  

 
அ�தைகய /�வ ந>ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள: உண;9கைள, 

நா
 நம?�� ஆழமாக8 பதி9 ெச*/, ந
 உட3?�� உ�ள அைன�/ 
அJ?கM?�
, உணவாக? ெகா'?�
 ெபாF/, எ�தைகய நSசான 
உண;9க� வ+தா3
, அைத அ+த /�வ ந>ச�திர�தி� ேபர�� 
ேபெராள: உண;9க�, ஒள:ய�� �டராக மா5றிவ�'
  

 
இ+த ஆ�ம ��திைய, நா
 ெதாட;+/ கைட8ப�B?�
 ெபாF/, 

வாT?ைகய�� வ�
 அைன�/� தIைமகைளK
, நா
 அக5ற ,BK
. 
ேபE�ப8 ெப� வாTைவ எ&ண� எ'?கி�ற உண;9களா�, ந
,ைடய 
ெசா�, ெசய� �ன:த
 ெப�
.  

 
ந
ைம8 பா;8பவ; அைனவ�
, மகிT2சி ெப�
 நிைல 

உ&டா�
. அறியாைம எ�ற இ�� அக��, அைன�/
 அறிK
 
ெம*ஞான
 உ�வா�
. 

--ஞான�� 
 
 
 

 


