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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# 5-10) 

இ�ெபா?;, உபேதசதி� வாய�லாக, எ�லா மகBஷிகள8� அ�' 
ச�திைய ந/%க' எ�ேலா�# ெபறேவ�:ெம��, நம; ��நாத< 

கா0�ய அ�' வழிய��, ெசா�வ�வமாக உ%க' ெசவ�கள8� 
ேக0க� ெச+;, இ3த உண<வ�� அைலகைள, உ%க' 
உடலி� பதி* ெச+கி�ேறா#. 

 
அ�ப�� பதி* ெச+தைத, ந/%க' ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�ைள 

எ�ண�, அ3த அ�' ச�திைய� ெபறேவ�:ெம�� ஏ%கி இ�3தா�, 
யா# உபேதசி; அ�ள8ய ெம+ஞான8கள8Fைடய அ�' ச�திக', 
உ%க&��' ஆ6ற� ெப�கி�ற;. 

 
இ�ெபா?; நா# சாதாரண மன8த<கள8டதி� ெதாட<4 ெகா�: 

ேப=கி�ேறா#, ச�ைட ேபா0:� ெகா'கி�ேறா#, அ�ல; ச3ேதாசமாக 
இ��கி�ேறா#.  

ஏதாவ; ஒ�ைற நிைன*ப:திய*ட�  
அ3த எ�ண%க' நம��' ேதா�றி,  
அவ< ேபசிய எ�ண%க' ஆதிரேமா, ேகாபேமா, பயேமா,  
இைத� ேபா�ற நிைலகள8�  
நா# ெதாட<3; அைத� ேபச ஆர#ப�;வ�:கி�ேறா#. 
 
இைவக' எ�லா#, ஒ� மன8தF��' பதி* ெச+; ெகா�ட 

இ3த நிைனைவ, நா# ச�ைட ேபா:# ெபா?;#, ேப=# ெபா?;#, 

இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    உண<*க'உண<*க'உண<*க'உண<*க'    ஒ.ெவா�வ���'&#ஒ.ெவா�வ���'&#ஒ.ெவா�வ���'&#ஒ.ெவா�வ���'&#    
பதிவாகிவ�:கி�ற;பதிவாகிவ�:கி�ற;பதிவாகிவ�:கி�ற;பதிவாகிவ�:கி�ற;....    

 
அ�ப�� பதிவான உண<*கைள மG�:# நிைன*ப:;# ெபா?;, 

உதாரணமாக நா# பாசHட� இ�3; நிைன*ப:தினா�, பாசமான 
உண<ைவ நா# =வாசி;, பாசதி6� த�கவா� அ�ைறய ெசய� 
ேப�= இ���#. 

 
அேத சமயதி�, ஒ�வ�ட� ேகாப நிைலகள8� ேபசி இ�3தா�, 

அ3த� ேகாபதி� அவ�ைட ேபைர� ெசா�லி, (அவ< நம�� இைடJச� 
ெச+தி��பா<)  
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அவைர நிைன*ப:திய*ட�,  
ச�ைட ேபா0ட உண<�சிய�� உண*க' L�ட�ப0:,  

அவB�அவB�அவB�அவB�    உண<ைவ�உண<ைவ�உண<ைவ�உண<ைவ�    =வாசி;=வாசி;=வாசி;=வாசி;, , , ,     
ஆதிர;ட� நா# பதி� ெசா�ல ஆர#ப��ேபா#. 
 
அேத சமய#, அேத உண<*கைள நா# வ�யாபாரதி� உ0கா<3; 

நிைன*ப:தினா�, சBயான பதி� ெகா:�க மா0ேடா#. ஏென�றா�, 
நம��' ெவ��பான எ�ண%கைள ேதா6�வ�தவ�ைடய 
உண<*கைள� =வாசி��#ேபா; இ3த உண<வ�� எ�ண# நம�� 
H�னா� நி6கி�ற;.  

 
அதாவ; நா# எைத எ�Mகிேறாேமா, அ3த உண<வ�� அைலக'  

ந# உடைல�=6றி கவசமாக இ���#.  

ஆக அ;தா� H�னா� இ�3;ஆக அ;தா� H�னா� இ�3;ஆக அ;தா� H�னா� இ�3;ஆக அ;தா� H�னா� இ�3;, , , ,     
ந#ைம =வாசி�க� ெச+; ந#ைம =வாசி�க� ெச+; ந#ைம =வாசி�க� ெச+; ந#ைம =வாசி�க� ெச+;     
எ3த �ணதி� இ�3ேதாேமா, அ3த �ணைத� பா;கா�க  
அத�வழி ஞானைத� ெகா:��#. 
 
இ�ெபா?; ேகாபமான நிைலகள8� நா# ேபசினா�, அ3த� 

ேகாபதி6� த�3தவா� த�4 ெச+தி��ேபா#. இ�ப�� 
ெச+ததனா�தா� நா# இ�ப�� ெச+ேதா# எ�ற,  அ3த உண<*, 
த�ைன� பா;கா;� ெகா'ள�N�ய உண<வ�� ஞானைத� ேப=#.  

 
இைதேபா��தா�, ந# உடலி� எ3ெத3த �ண%கள8� த�ைம 

இ�3தா1#, அைத நா# நிைன*ப:;#ேபா;, இ3த உண<*க', 
ஆ6ற� ெப6�, உடேன =வாசி;, அ; ெசய�ப:;கி�ற;. 

 

பல நிைலக', நா# தவ� ெச+யாமேல 
உ�வாகி�றன. நா# தவ� ெச+யவ��ைல. நா# வய�� நிைறய 
சா�ப�0:�ெகா�����#ேபா;, ப�ற< ந#Hட� ச�ைட ேபா0டத� 
நிைன*கைள  நா# ெகா�:வ3த*ட�, அ�� நம�� அஜ/ரணமாகி�ற;; 
அ�ல;, சா�ப�0ட ஆகாரைத சBயாக� ெசய�ப:;வதி�ைல.  
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ஏென�றா�,   ந# உடலி� அைன; �ண%கள8� 
ெச�க' பதிவாகிய���கி�ற;. நா# எ3த �ணைத� 
ெசய�ப:;கி�ேறாேமா, அ3த உண<வான ெச�க' அைன;ேம, 
ஒ�%கிைண3; இய�க�ப:#ேபா;,  

அத6�த�கவா�தா� ந# நர#4 இய%�வ;#  
ந# =வாச# இய%�வ;#,  
�ட� இய%�வ;# ந# எ�ண%க' ேப=வ;# எ�லாேம. 
 
இ�ெபா?; ேகாபமாக� ேப=பவைர� பா<தா�  
உ�சிH� ந0டமாக எ?3; நி6�#.  
 
பய# கல3த ஒ� ேகாபைத உ�டா�க�ப:#ேபா;#,  
சி�ெல�ற நிைல ஏ6ப:#ப�,  
எதி<பாராத ஒ� பயைத உ�டா�கினா1#,  
ந# தைலH� கி<ெர�� ேமேல எ?3;வ�:#.  
இைவெய�லா# இ3த  உண<வ�� ெச�க' இய%�வதனா�தா�. 

நாம�ல!  நா# இைத த:; நி�த H�யா;. 
 
இ�ப�தா� இய6ைகய�ேலேய, ந#ைம அறியாமேலேய, பல 

நிகR�சிக' நட3; ெகா����கி�றன. இைத நா# அறி3;ண<3;, ந# 
உடலி� வர�N�ய ப�ண�கைள� ேபா�க ேவ�:#.  

 
அத6� எ�ன ெச+வ;? அத6�தா�, இ�ெபா?; தியானதி� 

நிைலகைள யா# உ%க&�� உண<;கி�ேறா#.  
 

ெம+ஞான8க' அவ<க' வ��Mலக ெம+ஞான8க' அவ<க' வ��Mலக ெம+ஞான8க' அவ<க' வ��Mலக ெம+ஞான8க' அவ<க' வ��Mலக 
ச�திைய� ெப6�ச�திைய� ெப6�ச�திைய� ெப6�ச�திைய� ெப6�, , , , அவ<க'அவ<க'அவ<க'அவ<க'  உடலிேல வள<;உடலிேல வள<;உடலிேல வள<;உடலிேல வள<;,,,, 
அவ<க' உய��ட� வாR3த கால%கள8�, அவ<க' உடலி� 
ஆ6ற�மி�க ச�திகைள� ெப6�, த�ைனயறியாம� ஆ0��பைட��# 
சில உண<*கைள அவ<க' அட�கின<.  

 
நம�� ேகாப# வ�கிறெத�றா� ந#ைமயறியாம� ;��ேபா#. 

ஆனா�, ஞான8க' மதிய�� அ3த உண<*க' ெச�றெத�றா�,  

அ; அவ<க&��' அட%கி,  
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அத6��டான ஞானைத ஊ0�,  
எ3த ெசய� ேவ�:ேமா,  
அ3த� ெசய1���டான வ1ைவ ஊ0:#. 
 
ஆகேவ, அ3த ெம+ஞான8கள8� ஆ6ற�மி�க ச�திகைள நாH# 

தியானதி� Uலமாக� ெப6�, நம��' வ�# ;�ப%கள8லி�3; 
மG'ேவா#, ம6றவ<கைள,# மG0�:ேவா#. எம; அ�ளாசிக'. 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 10-13) 

ேகாப# வ�# நிைலகள8�, அ3த� காரமான உண<*க'  
நம��'  அைத L�ட� ெச+;,  அ3த காரமான நிைலகள8� நா# 
ேபசி,  ப�றிெதா�ைற தா�க� ெச+,#. ஏென�றா�,   அைத 
ஜ/ரண��க�N�ய ச�தி ந#மிடதிேல இ�ைல.  

 
ஆக,  ெம+ஞான8க' வ��ண�� அ3த ஆ6ற� மி�க ச�திைய 

தன��' எ:;�ெகா�டதனா�, அவ<க&ைடய 4லனறி*கள8� எ; 
சி�கினா1#,   அவ<க&ைடய உண<�சிகைள L�:வதி�ைல.  

 

ஆனா�, எதைகய �ண%க' ெகா�: ப�ற< ெச+தா1#, அ3த 
உண<�சிக' L�டாவ�ண# அவ<க&��' வ3த*ட� அட%கி, 
அவ<கள; ஆ6ற� மி�க ச�திக' இவ�ைடய பா<ைவய�� ப0ட*ட�, 
அவ<க&��' இ��க�N�ய ெக0ட �ண%க' அ�ப�ேய அட%கிவ�:#. 

 
இ�ெபா?; நா# ந�லவ<களாக இ��கிேறாெம�றா�, ஒ�வ< 

சி� �6றமான ெசயைல� ெச+கிறா<, ந#மG; ஒ� பழி�ெசா�ைல� 

ெசா�கிறா<,  அ3த� ெசா� ெவ�# வா<ைததா�.   
அைத நம��� ெசா�ன*ட�, அ3த உண<�சிக' L�ட�ப0:  
நம��' அட�கH�யவ��ைல.  
இ.வா� ெசா�கிறாேன! எ�� பத0டH#,  
பய%கரமான வ�ைள*க&# ஏ6ப0:வ�:#.  
 
ஏென�றா� அவ< ெச+த உண<*க' நம��' இய�கி, தவ� 

ெச+,# நிைலக&�� எ%கி�3; அ3த தவ� வ3தேதா, அவ<கைள 
அழி�பத6� வ�கி�ற;.  
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இ�லாதைத� ெசா�கிறா� எ�ற இ�லாதைத� ெசா�கிறா� எ�ற இ�லாதைத� ெசா�கிறா� எ�ற இ�லாதைத� ெசா�கிறா� எ�ற 
உண<�சிய�� ேவக# L�:கி�ற;உண<�சிய�� ேவக# L�:கி�ற;உண<�சிய�� ேவக# L�:கி�ற;உண<�சிய�� ேவக# L�:கி�ற;....  

 
ஆனா� அேத சமய# இ3த உண<�சி,ட� ேச<3; உமிRந/ராகக� 

=ர3; ந# ஆகார;ட� கல3; வ�:கி�ற;. இ�ப� ஆகார;ட� 
கல3த*ட�, அ; ந# உடலி� சா�ப�0ட*ட� சதான ஆகாரைத 
ஜ/ரண��க�N�ய ச�திய�ழ3;, அதFைடய ெசய�கைள� ெசயலா�க 
ெதாட%கிவ�:கி�ற;. அ; இரதமாக மாறி, ந# தைசகளாக 
மாறிவ�:கி�ற;. 

 
ெம+ஞான8க' அவ<க' வாR�ைகய�� வ3த ெப�# 

ெதா�ைலகைள ந/�க, வ��ண�� ஆ6ற�கைள அவ<க' 
ெப6�, அவ<க' உடலிேல வ3த சில நிைலகைளெய�லா# மா6றி, 
உய�ராமாைவ ஒள8யாக மா6றி� ெச�றன<.  

 

அவ<க' எைத எைதெய�லா# அவ<க' U�சா1#, ேப�சா1#, 
ெசா�லா1# அவ<க' ெவள8�ப:தினா<கேளா, அ3த அைலக' ந# 

Vமிய�� பட<3;ெகா����கி�ற;. அைவெய�லா# சீ�கிர# 
அழிவதி�ைல. 

 
ந#ைம�  ேபா�ற சாதாரண மன8த<க' ேபசியெத�லா#, ஆ6ற� 

மி�க உண<வ��  ச�தி ெகா�ட ெவ�பகா3த%க' தா�கிய*ட�, அ; 
அழி;வ�:#. அ3த உண<*க'  

இ3த உண<*ட� அைத ஈ<;� ெகா�:,  
ம6ற உண<*க' கார;ட� கார# ேச<;, காரமாக உ��ெப6�,  
ம6றவ<கைள தா��# உண<வாக� ெச��வ�:#. 
 
ஆனா�, ெம+ஞான8ய�� ச�திய�Fைடய நிைலகைள, அைத ம6ற 

சாதாரணமான ஒ� அMவ�� த�ைம 4வ���' வ�வைத அைத 
ெசயலிழ�க� ெச+யH�யா;. ஆைகய�னா�, அ3த ஞான8க&ைடய 
ச�திைய, மன8த� சாதாரணமாக எ:�கH�யா;. 

  

ந/%க' நிைனத*ட� ஆம=தி�� ‘’ஓ# 
ஈ\வரா’’ எ�� உய��ட� ெதாட<4 ெகா�:, அ3த 
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மகBஷிகள8� அ�' ச�திைய நா%க' ெபறேவ�:# எ�� 

ஏ%�#ேபா;   அ3த அ�' ச�திைய அ3த அ�' ச�திைய அ3த அ�' ச�திைய அ3த அ�' ச�திைய ந/%க'ந/%க'ந/%க'ந/%க' ெபற  ெபற  ெபற  ெபற 
H�,# எ��H�,# எ��H�,# எ��H�,# எ��,,,,    யா#யா#யா#யா#    உ%க&�� உ�தியாகஉ%க&�� உ�தியாகஉ%க&�� உ�தியாகஉ%க&�� உ�தியாக����    
ெசா�கி�ெசா�கி�ெசா�கி�ெசா�கி�ேறாேறாேறாேறா####....        

 
காரண# அவ<க' எ:;�ெகா�ட ஆ6ற�  
எ.வழிகள8� ெப6றா<கேளா  

அைத அவ�ைடய நிைலகைள உபேதசி;,  
உ%க' உண<வைலக&��' பதிய�ெச+,#ேபா;, 

இ3த உண<*க' உ%க&��' வ�தாக மா�கி�ற;.     
அ3த வ�தி6�, ந/%க' ;�வந0சதிரதி� ேபெராள8ைய எ:; 

ஊ0�னா�தா� அ3த வ�தி6�� ச�தி N:#.  
 

அ�ெபா?; அ3த ஞான8ய�ைடய உண<வைலக', கா3ததி� 
பவ< N�னா�தா� அ3த ஞான8ய�ைடய எ�ண அைலக&�� ச�தி 
N:கி�ற;.  

 
அ�ெபா?; நா# ‘’ஓ# ஈ\வரா’’ எ�� உய��ட� ெதாட<4 

ெகா�:, நா# நிைன*ப:தி, அ3த மகBஷிகள8� அ�' ச�திைய நா� 
ெபற ேவ�:ெம�� ஏ%கி, அ3த மகBஷிகள8� அ�' ச�திைய எ� 

ஜ/வாமா ெபற ேவ�:ெம�� எ�ண�, ந# உட1��' எ�லா ந# உட1��' எ�லா ந# உட1��' எ�லா ந# உட1��' எ�லா 
அM�கள81# ெச1தH�,#அM�கள81# ெச1தH�,#அM�கள81# ெச1தH�,#அM�கள81# ெச1தH�,#....        

 
அ.வா� எ�லா அM�கள81# ெச1தி, ச<வ த/ைமகைள,# 

ந/�கி, அைனைத,#  ஒள8யாக மா6றி, நா# மகிR3; வாழ H�,#, 
ப�றவ�ய��லா நிைல எ�ற அழியா ஒள8� ச]ர#, நா# அைனவ�# ெபற 
H�,#. எம; அ�ளாசிக'. 
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(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 14-18) 

உதாரணமாக, இ�ெபா?; ஒ�வ< தவ� ெச+தி��கிறா<, 
ேகாபமான  உண<ைவ ந# 4லனறி* இ?தி��கி�ற;. அ�ெபா?; 
அ3த ேகாபைத நிைன*ப:தி க�ண�ேல ப0ட*ட�, நா# இ%ேக 
பா<த*ட�,  

அ:; ஒ�வ< ச3ேதாஷமாக� ெசா�னா�,  
இ3த� 4லனறி* அவைர� பா<��#ேபா;,  
அவ< ெசா�வைத� சBயாக� கிரகி; இ?�கா;.  
 

அ3த� ேகாபதி� ேம�, இ3த உண<வ�� நிைனவைலக' ப0:, 

நா# ெசய�ப:;#ேபா; அ3த நிைனவைலக', க�ண�ேல 
பா+3;ெகா�����#.  

 
ந# H�னா� ஏதாவ; ெசா�லி� ெகா���3தா�, இ3த 

உண<*கைள அ; கிரகி�க�N�ய ச�தி இ��கா;.  மிக*# க^டமாக 
ெதB,#. ஆக, ந# க�ண�� 4லனறி* அத� வழி�� த�கவா�தா� 
அைத ஈ<�ப;. 

 
பாலிேல, ச<�கைரைய� கல3; ���க�ப:#ேபா;, எ�ப�ேயா, 

நா# ந�லைத� ெபற ேவ�:# எ�� ஏ%கி� ெகா���3தா1#, 
இைத�ேபால கச�பான உண<*கைள,#, ம6றைவகைள,# கல3; நா# 

=வாசி��#ேபா;, ந# உய����' ப0:ந# உய����' ப0:ந# உய����' ப0:ந# உய����' ப0:,,,, இ3த� =ைவய�� 
த�ைமக' மாறிவ�:கி�ற;.  

 
ஆக இர�: எ�ண%கைள நா# =வாசி��#ேபா;, அத� 

உண<*க' இர�:��# மா�ப0ட நிைலக' சித��:, ந# 
நிைனவைலகைள இய�க� ெச+கி�ற;. இ�ப�தா�, ந# உடலி� 
உ��ப�� நிைலக&#, ம6ற நிைலக&# இய%�கி�ற;. 

 
இைத நா# க0:�ப:;வத6�தா�,   ெம+ஞான8ய�� அ�' 

ச�திைய உ%க&��' பதிய� ெச+கி�ேறா#.  மகBஷிகள8� அ�'ச�தி 
நா# ெபற ேவ�:# எ�� அத6�' நிைனைவ� ெச1தி� 
பழகி�ெகா�டா�, அ�ெபா?;  உடன�யாக� கா6றிலி�3;, இ3த 
ஞான8ய�ைடய அ�' ச�திைய நா# ெபற H�கி�ற;.  அ.வா� 
=வாசி;, ந# உடலி� வர�N�ய ;�ப%கைள� ேபா�க இ; உத*#. 
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இத6� நம�� ஆ6ற� ேதைவ. அத6�தா� நா' H?வ;# 
உைழதா1#, நா# ஒ.ெவா� நா&# ஒ� ப; நிமிட# அ3த 
ச�திைய� ெப��கேவ�:#.  

 
ஏென�றா� ஞான8ய�ைடய, மகBஷிக&ைடய அ�'ச�திைய 

உ%க&��' பதிய� ெச+தி��கி�ேறா#. ஒ� ப; நிமிடமாவ;, அ3த 
ஞான8ய�ைடய அ�' ச�திைய எ:;, மா6றி� பழகி�ெகா'ள 
ேவ�:#.  

 
அ�ப� பழகி� ெகா�டா�, ந# வாR�ைகய�� எ�ெபா?; எ%ேக, 

எதைகய ந# எ�ண%கைள த:மாற� ெச+ய�N�ய நிைலக' 
வ3தா1#, அ�ெபா?; நா# ‘’ஓ# ஈ\வரா’’ எ�� உய�ைர எ�ண�, 
‘’ஆம=தி’’ ெச+; ந# உட1��' நிைனைவ� ெச1;#ேபா;, 
ந#ைமயறியாம� ஆதிர�பட�N�ய நிைலகள8லி�3;, பய�ப:# 
நிைலகள8லி�3;, வ�:ப:கி�ேறா#. நா# சி3தைன �ைற3தி��க�N�ய 
நிைலகள8லி�3; வ�:ப:கி�ேறா#. 

 
ந# உடலி� வ�யாதிக' இ�3தா1#, அ3த ேவதைனயான 

எ�ண%க', நம�� பல Hைறகள8� பல த/ைமகைள உ�வா��கி�ற;. 
ஆக, ேவதைன எ�ப; வ�ஷ#. இைத�ேபா�� ந#ைமயறியா; பல 
நிைலக' உ��ெப6�வ�:கி�றன.  

 
இைதெய�லா# மா+�கவ�ல ச�தி அ3த ச�தBஷிக&�� உ�:. 

““““சசசச�தBஷிக' த%க&��' வ�ைளைய�தBஷிக' த%க&��' வ�ைளைய�தBஷிக' த%க&��' வ�ைளைய�தBஷிக' த%க&��' வ�ைளைய    
ைவைவைவைவதைததைததைததைத””””    நா# ெப�வ;தா� இ3த ஆம=தி.        
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‘’ஆம=தி’’, ‘’ஓ# ஈ\வரா’’ எ�� உய�ைர 4�வ மதிய�� 
எ�ண�, ‘’அ3த ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�&# ேபெராள8,# நா%க' 
ெபற அ�'வா+ ஈ\வரா’’ எ�� ஏ%கி, அ; எ%க' ஜ/வாமா ெபற 
அ�'வா+ ஈ\வரா’’ எ�� உ%க' உட1��' ெச1;%க'.  

 
ந# 4லனறி* ெகா�: H�னா� பா<�ப;,   

ெவ� Lரதி� உ'ளைதெவ� Lரதி� உ'ளைதெவ� Lரதி� உ'ளைதெவ� Lரதி� உ'ளைத���� N<3; கவன8; N<3; கவன8; N<3; கவன8; N<3; கவன8;,,,,        
அ�ெபா�ைள நா# காண Hய6சி�கி�ேறா#.  
அ3த� ெபா�ள8� சதி� த�ைமைய, நா# அறிகி�ேறா#.  
 

ந# உண<*��' அைன; நிைலகள81#ந# உண<*��' அைன; நிைலகள81#ந# உண<*��' அைன; நிைலகள81#ந# உண<*��' அைன; நிைலகள81# க� 
இைண�க�ப0: இ��கி�ற;,   நா# எைத 
நிைன*ப:;கி�ேறாேமா, அ3த உண<வ�� நிைனவைலக' உய�Bேல 
ப0:, அத� வழிதா� ெதB,#. 

 
அைத�ேபால அ3த ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�&# ேபெராள8,#  

நா# ெபறேவ�:#, எ�ற ஏ�க உண<*ட� க�ண�� நினைனைவ� 
ெச1திவ�0:, ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�&# ேபெராள8,# எ%க' 

ஜ/வாமா ெபறேவ�:ெம��, உ' நிைனவ�ேல உ%க&��' 

ெச1த�ப:#ேபா;,  அைன;அைன;அைன;அைன;    அM�கள81#அM�கள81#அM�கள81#அM�கள81#    
அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    ச�திச�திச�திச�தி    இைணகி�ற;இைணகி�ற;இைணகி�ற;இைணகி�ற;....    

 
இ3த ஆம=திைய உ%க' வாR�ைகய�� எ�ேபா; 

ேவ�:மானா1# பய�ப:;%க'. ந/%க' தன8; நா' H?வ;# 
இ�3; ெபறH�யாத ச�திைய, ஒ� ப; நிமிட# ;�வ ந0சதிரதி� 
ேபெராள8ைய ந/%க' ெப6றப��, அ:;,  

உ%க' வாR�ைகய�� எதி<�ப:#,  
ந/%க' ச3தி��# ;�ப%கள8லி�3; உ%கைள� கா;�ெகா'ள  
இ3த ஆம=தி எ�ற ஆ,த# உ%க&��� பய�ப:#. 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 26,27,33-35) 

Uவாய�ர# ஆ�:க&�� H� ேதா�றியவ<தா� ப��� மகBஷி. 
தன��' ஆ6ற� மி�க ச�திகைள� ெகா�:, N:வ�0:� N: பா,# 
நிைல,#, ம6ெறா�ைற அறி,# நிைலகைள,# அறி3;ண<3தவ< தா� 
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ப��� மகBஷி. ஆனா�, அைதெய�லா# க6�� ெகா�டப��, அவ< 
உ�ைமைய உண<கி�றா<.  

 
நா# எைத எைத� ெச+தா1#, 4?வ�லி�3; மன8தனாக 

ேதா�றியப�� இதைகய வ�ைதக&#, அரச ேபாக%க&# அைன;# 

இ3த உடலி� இ���# வைரய�1#தா�, அFபவ��க 
H�கி�ற;. 

 
ஆனா�, இ3த உடலிலி�3;  
நா# எ3ெத3த எ�ண%கைள எ:;� ெகா�ேடாேமா,  
அ3த எ�ணைத ந# உடலி� சதாக அ; மா6றி,  

அ3த உண<வ�� இய�கமாக  
ந#ந#ந#ந#    உய�ராமாவ��உய�ராமாவ��உய�ராமாவ��உய�ராமாவ��    ேச<3;வ�:கி�ற;ேச<3;வ�:கி�ற;ேச<3;வ�:கி�ற;ேச<3;வ�:கி�ற;        
எ�ற ேப��ைமைய அறி3தப�� தா�, அவ< அதைகய 

நிைலகள8லி�3; வ�:ப:வத6காக ேவ��, Hய6சி ெச+தா<. 
 
ஏென�றா�, உய�< எ�ப� ஒள8யாக இ��கி�றேதா, அைத� 

ேபா�� த� உண<வ�� நிைலகைள உய�B� ;��ப�� நிைலக' 
ெகா�:, ம6ற உண<வ�� த�ைம ெகா�: உடைல இய��வ;#, 
ெசா�வ;#, ேப=வ;#, உடலிேல வள<�க� ெச+வ;# உய�B� ேவைல. 

 
அைத� ேபா��, அ3த இய�க%கள8� நிைலக' ெகா�: உட� 

அைம�4#, மன8த� த� எ�ணதா� ேப=# ெசய� அைம�4 
இ�3தா1#, தா� =வாசித அ3த உண<வ�� சதிFைடய நிைலக' 
ந# ெசா�லாேல, ெசயலாேல, உடலி� அ; எ�ப� உ�மாற� 
ெச+கி�ற;? எ�ண%கைள ெசயலா�க� ெச+கி�ற;?  

 
இைத� ேபா�� உண<வ�� ச;�க' ந# உட1��' ெச��, த� 

உய�ராமாவ�� ேச<�க�ப:# ெபா?;, உண<*�ெகா�ப அ:;, 
மா6� ச]ர# ெப�கி�ற;, எ�ற உ�ைமைய அறி3;ண<3தா< 
ப��� மகBஷி. 

 
ப��� மகBஷி அரசனாக இ���# ெபா?; அரச ேபாக%க' 

ெச+தா1#, ம3திர த3திர%க&ைடய நிைலைய எ:;� ெகா�டா1#, 
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நா# ப�றிெதா� மன8தன8� ெசயைல அறி3;ணர�ப:# ெபா?;, அவ< 
உடலி� இ��க� N�ய உண<வ�� ஆ6றைலதா� =வாசி�கி�ேறா#. 

 
அ�ப� =வாசி;, ந# உடலிேல ேச<; அ3த உண<வ�� 

நிைலக' ெகா�: நா# இ�ைறய வாR�ைகைய நடதினா1#,  
ப�றிெதா� உண<வ�� ச;�க',  
ப�றிெதா� மன8தன8� த/ய ச;�க'  
ந# உடலி� வ�ைள3;, த� உய�ராமாவாக மா�# ெபா?;,  
ப��, இ3த ச]ரதி6� ஏ6ப:# நிைலைய உண<3தப�� தா�  

அவ< மா�ப:கி�றா<. 
 
அ�ெபா?;தா�, ப��� க:# தவமி�3;, _Bயன8� கா3த 

ச�திைய தன��' ேச<;, த� உண<வ�� ச�திைய அ�� அக\திய 
மாமகBஷி  கா0�ய; ேபா��, த� உடலி� உண<ைவ ஒள8யாக மா6றி 
வ�� ெச�றா<. 

 
இ�� க#�`0ட< எ�ற நிைலக' ெகா�:, பல 

அைலவBைசய�� இ�� கண��க' ேபா:வ;#, ;Bத நிைலக' 
ெகா�: மி�னைலக' ெகா�: பல நிைலகைள அறி3;ண<3;, 
எ:;� ெகா�ட இ3த உண<*க' அதிேல ேச<��# கதிBயகக 
அைலக', க�வ�ேல இ��க�N�ய �ழ3ைதக&��# அ; ஊ:�வ�, 

மன8தFைடயமன8தFைடயமன8தFைடயமன8தFைடய    சி3தைனையசி3தைனையசி3தைனையசி3தைனைய    அழி�க�அழி�க�அழி�க�அழி�க�    N�யN�யN�யN�ய    
நிைலகள8�நிைலகள8�நிைலகள8�நிைலகள8�,,,, இ�� வ�Jஞான அறி* சித��: ேபா+வ�0ட;. 

 
நா# ��கிய காலதி� எ�லா அM�கைள,# நா# ெதB3; 

ெகா'ள ேவ�:ெம�� வ��#4கி�ேறா#. இ�ெபா?; ைம� எ�ப� 
நா# ேப=# உண<வைலகைள� ெபBதா��கி�றேதா, இைத� 
ேபா��தா�, ந# உடலி� இ��க� N�ய கா3த அைலக', நா# எ3த 
அளவ�6� எ:�கி�ேறாேமா, ந# உ' அறி*��', 4லனறி*��' a� 
அைலகளாக� கா0� உண<;கி�றா<க'. 

 
இைத� ேபா��தா�, இ3த உண<;# நிைலக' ெகா�: நா# 

ஐ3; 4ல�கள81# எதன8� உண<வ�� த�ைம இய��கி�றேதா, 
அைத� ெசயலிழ�க� ெச+;, நா: ப����# நிைல வ�கி�ற;. 
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H3ைதய கால அரச<க' மன8தF��' ம3திர%கைள ஏவ�, அ3த 
ம3திர அைலகைள� பர�ப� ெச+;, அவ<க' எ�ண%கைள திைச 
தி��ப�ய��3தா1#, அ; அ.வள* க�னமான நிைலய��ைல. ஆனா�, 
அ; மன8த உட1��' ெச��, மன8த உண<*��' ெச��, மன8தனாக 
மா6�# நிைலயாகதா�  கட3த கால ஆ0சிய�� கால%கள8� இ�3த;. 

 
அ; சி�க� சி�க வ�Bவைட3;, 4ற� ெபா�ள8Fைடய 

நிைலகள8� இ�ைற�� மன8த� அைலவBைசய�� 
ேச<�க�ப0:, இ�� மன8த� மன8தென�ற உ� நிைலையேய 
அழி�க�N�ய அள*��, வ�Jஞான நிைலக' அைட3;வ�0ட;. 

 
யா# பயH�;கி�ேறா# எ�� எ�ன ேவ�டா#. இைத 

ஏ6கனேவ பல Hைறக' ெசா�லிய���கி�ேறா#. இைத� ேபா��, எ3த 
நிமிட#, எ3த ேநரதி1#, ,த# நிகழலா#.  

 
ஆனா�, மன8தF��� கா+�ச� இ�3தா�, இ�ெபா?; ஜ�ன8 

மாதிB வ�#. நவ /ன நிைலகள8�, ேநா+க' வ3; 
ெகா�:தா� இ��கி�ற;.  

 
இைத� ேபா�ற நிைலக' பரவ�� ெகா�����# இ3த� 

காலதி� நா# ந#ைம� கா�பா6ற ந#Hைடய ��நாத< கா0�ய 
அ�'வழி�ப�, இ�� ப��� மாமகBஷி, ெம+ ஒள8ய�� ஆ6றைல� 
ெகா�: த� உய�ராமாைவ ஒள8யாக மா6றி,  

இ�� ச�தBஷி ம�டலதி�  
ஒ� அ%கமாக =ழ�� ெகா�����#  

அ3த ப��� மகBஷிகள8� அ�' ச�திைய  
நா# அைனவ�# ெபறலா#. 
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(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 38-41) 

ந# வாR�ைகய�� எ�ெபா?ெத�லா# ;�ப%க' 
ந#ைம� சா:கி�றேதா, ந# எ�ண%கைள எ�ெபா?; 
சிதற�ெச+கி�றேதா,  

அ3த� ச3த<�பதி� நா# ஒ.ெவா�வ�#  
“ஈ\வரா” எ�� உய��ட� ெதாட<4 ெகா�:  
அ3த மகBஷிகள8� அ�'ச�திைய நா# ெபற ேவ�:ெம��  

ஏ%கிஏ%கிஏ%கிஏ%கி    தியான8�கதியான8�கதியான8�கதியான8�க    ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#....    
 
அ�ப� அைத ஏ%�# ேபா;, இ3த� கா6றிேல இ��க�N�ய 

ெம+ஞான8ய�� அ�'ச�திைய, உ%க' =வாசதி6�' கிைட�க� ெச+; 
அ3த =வாசதாேல உய��ட� ேமா;#ேபா;, அ3த உண<வ�� ச;�க' 
உண<வைலகளாக உடலி� பா+கி�ற;. 

 
அ�ப�� பா,# ெபா?;, அ3த மகBஷிகள8� அ�' உண<வ�� 

ச;�க', உமிRந/ராக உ%க' ஆகார;ட� ஆகாரமாக அ; கல3;, 
இ3த உண<வ�� அைலக' உ%க' உட1��' ஒ.ெவா� 
அM�கள81# ஊ:�*கி�ற;. 

 

இ.வா�, நம��'நம��'நம��'நம��'    அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    ெம+ஞான8ெம+ஞான8ெம+ஞான8ெம+ஞான8கள8�கள8�கள8�கள8�    
அ�'ச�திையஅ�'ச�திையஅ�'ச�திையஅ�'ச�திைய����    கல�க�கல�க�கல�க�கல�க�    ெசெசெசெச+தா+தா+தா+தா����    தா�தா�தா�தா�,,,,    நா# 
வ�திைய மதியா� ெவ�ல H�,#. ஏென�றா� இதைகய 
நிைலகள8�, வ�திைய மதியா� ெவ�ல H�,# எ�பைத, ந/%க' 
அறி3;ண<3; ெகா'&%க' . 

 
இ�� வாR�ைகய��, ெப�ைம,# ேபா6�த1# எ�லா# 

கிைட��#, ெசா�லிேல மிக ஆன3தமாக*# இ���# .மகிR�சி,# 
ெப�#.  

 
ஆனா�, இ�� ேபா6�த1��Bய நிைலகள8� நா# இ�3ேதா# 

எ�றா� அ3த� ேபா6ற� ந#ைம� ப:பாதாளதி� த'ள8வ�:#. 
ேபா6�தைல நா# ேபா6றி� ெகா����ேபா#. ந#ைமயறியாமேலேய, 
அ; ந#ைம இழி நிைலக&�� இ0:�ெச�1#. ேப��ைமைய 
அறியாத நிைலகள8� நா# வ�0: வ�:ேவா#. 
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ஒ�வைர� ேபா6றினா�  
ேபா6�த1��த�கவா� ெபா�' கிைட��#.  
இ3த உட1ட� நா# மகிழலா#.  
ஆனா�, ந# உ'ளதாேல  
நம��' எ:��# ெம+,ண<வ�� த�ைமைய  
நா# இழ3; வ�:ேவா#.  
 
இைத�ேபா�ற நிைலகள8லி�3; நா# வ�:ப0:, இ�� நம�� 

உண<திய அ3த ெம+ஞான8க' ச�தBஷி ம�டல%களாக H�ப; 
H�ேகா� ேதவாதிேதவ<க' எ�� ெசா�லி�ெகா�����# அவ�ைடய 
சதான ஆ6ற�க' மித3; ெகா����கிற; . 

 
அ3த ஆ6றைல நா# ெப�வத6�, ;�வ ந0சதிரதிFைடய 

ேபர�ைள நா# ெப6�, ந# உண<வ�� ச�திைய வ��ைண ேநா�கி ஏகி, 

அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    வ��ண��வ��ண��வ��ண��வ��ண��    ஆ6றைலஆ6றைலஆ6றைலஆ6றைல    நா#நா#நா#நா#    ெப�வத6��டானெப�வத6��டானெப�வத6��டானெப�வத6��டான    
Hய6சிதா�Hய6சிதா�Hய6சிதா�Hய6சிதா�,,,,    நா#நா#நா#நா#    எ:��#எ:��#எ:��#எ:��#    இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    தியானதி�தியானதி�தியானதி�தியானதி�    
நிைலக'நிைலக'நிைலக'நிைலக'.... 

 
ஆைகய�னாேல, ஒ.ெவா�வ�# ேநரைத,#, காலைத,# 

வ�ரயமா�காதப�, ,ஆ6ற�மி�க அ�# ெப�# அ3த மகBஷிகள8� 
அ�'ச�திைய ந/%க' =வாசி,%க'. 

 
அைத அ�ப� =வாசி;, உ%கைள அறியாம� ;�ப�ப:தி� 

ெகா����கி�ற, த/ய உண<வ�Fைடய நிைலகைள ெசயலிழ�க� ெச+;, 
உ%க' உட1��' ஆ6ற� மி�க ெம+,ண<வ�� ச�திைய�N0�, அ3த 
ந�ல உண<வ�� த�ைமக', உ%கைள மகிழ� ெச+ய0:#. 
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அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    மகிழ�ெச+,#மகிழ�ெச+,#மகிழ�ெச+,#மகிழ�ெச+,#    உண<*க'உண<*க'உண<*க'உண<*க'    நம��'நம��'நம��'நம��'    
ஒள8யாகஒள8யாகஒள8யாகஒள8யாக    மாறிமாறிமாறிமாறி,,,,  

இ3த உடைல வ�0: நா# ெச�றா1#,  
ஒள8�ச]ரமாக� ெப�# த�திைய நா# ஏ6ப:தி�ெகா'ேவாமாக.  
எம; அ�ளாசிக'. 

 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 41-46) 

வாR�ைகய��, ந#ைம அறியாம� சலி�4, சJசல#, ச%கட#, 
ேகாப#, �ேராத#, அவசர#, ஆதிர#, பய#, இைத� ேபா�ற உண<வ�� 
ச;�க' அ; ஒ.ெவா� ெநா��ெபா?;#, ந# உட1��' ேச<கி�ற;. 

 
உதாரணமாக, நா# ேகாபமாக� ேப=# ெபா?;, இ3த உண<�சிய�� 

த�ைம ெகா�:, நா# க�ண�ேல எ�ப� ஏ�கி�ேறாேமா, அைத� 
ேபா��, அ%க%கைள அைச�க�ப:# ெபா?;,  

ேகாபதாேல, ஆதிரதிேல மட�கி அைச�க�ப:# ெபா?;,  
நா# எ:;� ெகா�ட இ3த� =வாசதி� அைலக'  
ேவகமாக ந# உடலி� ஊ:�வ�� ெச�1# ெபா?;,  
நா# மட�கிய அ3த அ%க%கள8� நிைலகள8� தைட�ப0:,  

சிறி;சிறி;சிறி;சிறி;    ேநர#ேநர#ேநர#ேநர#    ேத%கிதா�ேத%கிதா�ேத%கிதா�ேத%கிதா�    ெச�1#ெச�1#ெச�1#ெச�1#....    
 
ஏென�றா�, உண<�சிய�� நிைலக' நா# எைத எ:�கி�ேறாேமா,  
“உய�<” மட��# நிைலகள8� நி��  
இைத அைச; அைட;� ெச�1#.  
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இ.வா�, ஆதிரU0:# உண<வ�� ச;�க' அ%ேக 
ேத%கிவ�0டா�, அ��க� இதைகய ச#பவ%க' வாR�ைகய�ேல நா# 
ச3தி��# ;�பதி� நிைலக', நா# ெசய�ப:# இ3த அ%க%கைள 

இய�கி ெசய�ப0:� ேப=# ெபா?;, அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    வ�ஷமானவ�ஷமானவ�ஷமானவ�ஷமான    
ச;�க'ச;�க'ச;�க'ச;�க'    அ%க%�அ%க%�அ%க%�அ%க%�    ேத%கிேத%கிேத%கிேத%கி,,,, க�கள8� வாதH#, 
U0:வாதH#, கீRவாத# ேபா�ற ேநா+கைள நா# கா�கி�ேறா#. 
அ%� ப0டாேல 4� ேபா�� வ�#. 

 
ஒ�வ< ஆதிர;ட� ெசய�ப:;# ெபா?;, ேவதைன ெகா�ட 

உண<*ட� ஆேவச;ட� நா# =வாசி��# இ3த உண<*க', ந# 
அ%க%கைள அைச��#ேபா;,  

அ3த அதி<�சி ஊ:�வ�� ெச�1# ேபா;,  
உண<வ�� ச;�க' அ%க%ேக வ�;,  
இதைகய நிைலகைள உ�வா�கிவ�:கி�ற;. 
 
ஆனா�, நா# தவ� ெச+யவ��ைல. ச3த<�பதா�, இ�ப��ப0ட 

ஊ:�வ� N�ய நிைலகள8லி�3; ந#ைம மG0:� ெகா'வத6�, எ3த 
ஆ,தைத ைவதி��கிேறா#? 

 
இ�ைற�� அவ<க' தி0�னா<க', பதி1��, நா# ேபசிேனா#. 

இ�� சமமாக நாH# ேபசிேனா# எ�ற வைககள8�,  
அவ< ஒ� தர# ெசா�னா<.  
நா� ப; தர# ெசா�ேன�,  
நா� வ�:ேவனா?  
அவ< ஒ� தர# ந#ைம உைத�கிேற� எ�� ெசா�னா�, நா# 

அவைர� ப; தர# உைத�க ேவ�:# எ�ற அ3த உண<வ�� 

த�ைமைய நா# =வாசி��# ெபா?;, ந# அ%க%க&#, 
உட�க&#, உ��4க&# ேவகமாகேவகமாகேவகமாகேவகமாக    ;�தி���#;�தி���#;�தி���#;�தி���#....    

 
ஆனா�, எ3த உண<�சிய�� த�ைம ெகா�: 

;�தி��கி�ேறாேமா, ந# ெசவ�ய�� 4லனறிவ�ேல நா# ேப=# ேப�=, 
இ3த அதி<வான நிைலக', அ3த� கா3த அைலக' அதி<வ�னாேல, 

a�ண�ய அைலக&ட� ேமாத� வ3;வ�:#.  
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அ�ப�யா�# ெபா?;, காதிேல இைர�ச1#, கா; ெசவ�டா�# 
த�ைம,#, ப�ற< ெசா�வைத� காதா� ேக0க H�யாத நிைலக&# 
வ3;வ�:#. 

 
அைத� ேபா�� உண<வ�� வச�ப0:, நா# எ:;� ெகா�ட 

நிைலக' “கா0-�ரா�0” எ�ற நிைலக' ேபால, நா# பல உண<*க' 
தா�க�ப:# ெபா?;, இ3த அதி<வ�� ேவக#, ஒத உண<வைலகைள 
நா# எ:ேதாேமா, இைத� ேபா��, க�வ�ழிகள8ேல வ�ழி�படல%களாக, 
எ0:� பட%களாக ெதBய வ3;வ�:#. 

 
இ��, திைர�படதி� கா0:# நிைலக', ஊ:�வ�, பல 

பாக%களாக� ப�B;, ஒ� வ�ள�ைக ப; வ�ள�காக*# கா0:#, ஒ� 
வ�ள�காக*# கா0:#.  

 
அைத� ேபா��, ஒ� ெபா�ைள ந/%க' N<3; கவன8தா�, 

உதாரணமாக, ஒ� ைல0 எBகி�றெத�றா�, அதFைடய அைலகைள 
ஒ�றாக� �வ��காதப�,  

வ�ழி�படல# பலவ /னமைடவதினா�,  
அைலகைள� சித��ட நிைல�&�ெகா�ப  
நா# ஒ� ெபா�ள8� த�ைமைய  

நா# பா<�க H�யாத நிைலக' ஏ6ப:கி�ற;. 
 
இ;ெவ�லா#, நா# தவ� ெச+யாமலேய வர�N�ய ;�ப 

நிைலக'. =தமான பாலாக இ�3தா1#, அத6�' நா# வ�ஷைத� 
ேச<த*ட�, அத6� த�கவா�, அைத� ��தா� ந# உடைல. 
;��க� ெச+கி�ற;. ெசயைலெய�லா# ெசயலிழ�க� ெச+கி�ற 
நிைலக&#, இ��கி�ற;. 

 
இைத� ேபா��, நா# உடலி� ேச<த இதைகய வ�ஷதி� 

த�ைமக', ைக கா� �ைட�சலி� இ�3;, ேம�வலிய�லி�3;, 
க�கள8� பல நிைலய�லி�3;, ஒ� சில வலிக' ேபா�� நா# 
அதிகமான சி3தைனேயா, கவைலேயா எ:;� ெகா�டா�, அ3த 

உண<வ�� த�ைம நா# சி3தி�க ெதாட%கிய*ட�, உடலிேல 
தைலவலிதைலவலிதைலவலிதைலவலி,,,, தா%க H�யாத நிைலகளாக 
வ3;வ�:கி�ற;.  
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ஆனா�, தைலவலிய�� ேவதைனய�� நிைலக' ெகா�:, நா# 

இ�� எ3த� சி3தைன,# இழ�க� ெச+;, அத6� த�கவா� 
உண<*கைள நா# =வாசி;, ந# உடலிேல அதைகய அMதி=�கைள 
வள<�க� ெச+;, அ3த அMதி=�கள8Fைடய நிைலக' 
உய�ராமாவ�� ேச<�க�ப:# ெபா?;, ந#Hைடய அ:த ச]ர# 
வ�ஷமான உய�Bனமாக, நா# இ�ெபா?; தயா< ெச+; ெகா'கிேறா#. 

 
இ�� நா# வ�Jஞான அறி* ெகா�:, மர%க&��� பல 

சதிFைடய நிைலக' ேச<�க�ப0:, பல இன%க&ைடய நிைலகைள 
உ�மா6�கி�றன<.  

இைத� ேபா�� உய�Bன%கள8�,  
பல சதி� த�ைமகைள� கல�க� ெச+;,  
அதி� க�வ�� த�ைமய�� தன8யாக� ப�B;,  
அ3த� க�ைவ ம6ற ச;ட� கல�க� ெச+;,  
அ3த� க�*ட� ஒ�றாக� ப�ைண3;,  
உ�த�ைமய�Fைடய நிைலக' ெகா�:,  
அ; வள<�க� ெச+வத6�,  
ஒ� மி�கேமா, ஒ� மா0�ேலா, உ�வ�ேலா, ஓ< உடலி� ைவ;,  
க�வ�� த�ைம உ�மா6றமாகி, உ�மாறி,  
உடலி� அ%க%கைள உ�மாற� ெச+கி�றன<, வ�Jஞான8க'. 
 

இைத� ேபா��தா�, நா#நா#நா#நா#    எ:;�எ:;�எ:;�எ:;�    ெகா�டெகா�டெகா�டெகா�ட    
ஒ.ெவா�ஒ.ெவா�ஒ.ெவா�ஒ.ெவா�    உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    ச;#ச;#ச;#ச;#,,,, உடலி� நா# =வாசி;, அ3த 
எ�ண%க' ெகா�: நா# ெசய�ப0டா1#,  

ந# உடலி� ேச<;� ெகா�ட அ3த உண<வ�� ச;�க'  
ந# உடலி� அMதி=�களாக வ�ைள3;,  
அMதி=�கள8� நிைலக'  
உய�ராமாவ�� ேச<�க�ப:# ெபா?;,  

அ:த உடைல நாேம சி�^�;� 
ெகா'கி�ேறா#. 
 
பல ேகா�� ச]ர%கள8� த/ைமய�லி�3; வ�:ப:# உண<*கைள� 

=வாசி; =வாசி;,  
பBணாம வள<�சிய��, மன8தனாக H�ேனறி வ3த நா#,  
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இன8 அைடய ேவ��ய; ப�றவ�ய��லா நிைல. 
 
அ3த நிைலைய அைடய ேவ�:ெம�றா�, ந# வாR�ைகய�� 

வ�# த/ைமகைள அக6ற, ெம+ஞான8கள8�ெம+ஞான8கள8�ெம+ஞான8கள8�ெம+ஞான8கள8�    அ�'அ�'அ�'அ�'    
ஆ6றைலஆ6றைலஆ6றைலஆ6றைல    நம��'நம��'நம��'நம��'    ேச<ேச<ேச<ேச<;;;;,,,, அைத நா# ;ைட;� 
பழகேவ�:#.  

  
ெம+ஞான8க', த/ைமைய ெவ�� உண<ைவ ஒள8யாக மா6றி� 

ெச�றவ<க'. ஆக, அ3த ெம+ஞான8கள8� உண<ைவ நா# நம��' 
வள<தா�, ந# உய�< அைனைத,# ஒள8யாக மா6றிவ�:#, ந#ைம 
அழியா ஒள8� ச]ர# ெபற� ெச+;வ�:# நம; உய�<.  

 

அத6�தா� இ3த உபேதசH#, தியானH#, 
ஆம =தி எ�ற பய�6சி,#. எம; அ�ளாசிக'.  

 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 51-53) 

கடலி�, சி6றைல ெபBய அைல வ�வ; ேபா��, மன8த 

வாR�ைகய�� இ�� ஒ.ெவா� நிமிடதி6� நிமிட#, 
எ�ண� 4ய�க' மாறி� ெகா�ேட தா� இ���#. 
அைலக' மாறி� ெகா�ேட தா� இ���#. 
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ஒ� ந�பைன� பா<த*ட�, மகிRேவா#. அ:த ந�ப� 

வ3த*ட�, அவ� ந#ைம தி0�னா� எ�றா�, உடேன “அ�ப�யா 
ெசா�னா�?” எ��, ஆதிர;ட� ெசய�ப0:வ�:ேவா#. 

 
அ:; வர�N�ய ந�பFைடய நிைலகள8�, ெகா:த பா�கிைய 

ெகா:�க H�யா; எ�� ெசா�ன*ட�, “இ��க0:# நா� 
பா<�கிேற�” எ�ற ஆதிர உண<*ட� ெசயலப:ேவா#.  

 
அ:; ஒ� ந�ப� வ3த*ட�, இ�ெனா�வ< ெசா�கிறா<. 

“உ%கைள� ைபதிய�கார<, ெரா#ப ேமாசமான ஆ', இர��� ஒ�� 
பா<�கிேற�” எ�� ெசா�கி�றா<. அைத நா# ேக0ட*டேன, ந# 
மானேம ேபா+வ�:# எ��, ேசா<வான நிைலகள8� இ3த அைலக' 
வ3; பலவ /னமான நிைலக' ஏ6ப:#. 

 
இ�ப�, ஒ� நிமிடதி6� நிமிட#, ம6றவ<கைள நா# ச3தி��# 

ெபா?;, அ3த உண<வைலக' நம��' தா�க�ப0:, அ3த உண<வாேல 
அதைகய அைலக' ேமாதி� ெகா�ேடதா� இ���#. 

 
சாதாரண வாR�ைகய��, கா6� ம�டல# எ�ப� இ3த� Vமிய�ேல 

=ழ1கி�றேதா, இைத� ேபா�� நா# எ:;� ெகா�ட உண<*�ெகா�ப 
ந# உடலி� அைல அைலயாக மாறி வ�வைத, =திவா+* எ�� 
ெசா�கி�றன<. 

 
இ.வா� நா# எ:;� ெகா�ட உண<*கெள�லா#, உடலாக 

மாறி, அ3த உடலி� த�ைமய�Fைடய நிைலக' ஆவ�யாக மாறி, அ; 
ஒலியாக மாறி, நம��' அ; ெசா�லாக*#, ெசய�களாக*# 
ெசய�ப:கி�ற;. 

 
உ%க&��' இ��க�N�ய எ3த உண<ைவ எ�ண�னா1#, அ3த 

எ�ணைத� சிறி; ேநர# =வாசி��# ெபா?;, அ3த உண<வ�� 
அைலக' உ%கைள அைல�கழி�கி�ற;. நட�கி�ற;. 
அத� வழிகள8ேல உ%கைள� ெசயலா��கி�ற;. 
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இைத நா# அறி3;ண<3தவ<க'தா�. அறியாதவ<க' யா�# 
இ�ைல. எ�ேலா���# ெதB,#. 4திதாக யா# ஒ��# 
ெசா�லவ��ைல.  

 
ந# உடலிேல எ3ெத3த �ண%கைள  

அதிகமாக, ஆழமாக� பதி* ெச+தி��கி�ேறாேமா,  

அஅஅஅ;;;;    அதிேவகமாகஅதிேவகமாகஅதிேவகமாகஅதிேவகமாக    H�னன8ய�ேலH�னன8ய�ேலH�னன8ய�ேலH�னன8ய�ேல    வ3;வ3;வ3;வ3;, , , ,     
அைத� =வாசி;, அத� வழிகள8� தா� நா# நட�கி�ேறா#. 
 
இ�� வைரய�1# நா# சா3தமான நிைலகள8� இ��கிேறா# 

எ�� ைவ;� ெகா'ேவா#. அைத,# தா%காதப�, ஆழமான 
உண<*க' நம��' பதிவாகி உ'ளைத, நா# உ3த� 
ெச+,# ெபா?;, அ3த உண<ைவ H�னன8ய�ேல ைவத*ட�, 
அ3த உண<*க' நம��' ேவகமாக� N�, அத� வழிகள8�தா� நா# 
நட�கி�ேறா#. 

 
இைத� ேபா�� நா# வாR3; ெகா�����# இ3த� காலதிேல 

தா�, நம; ��நாத< கா0�ய அ�'வழி�ப�, 
உ%க&��' வர�N�ய ;�பைத� ேபா�க,  

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', , , ,     
தா+தா+தா+தா+    த3ைதையத3ைதையத3ைதையத3ைதைய    ெத+வமாகெத+வமாகெத+வமாகெத+வமாக    எ�M%க'எ�M%க'எ�M%க'எ�M%க',,,,        
தா+ த3ைதய�ைடய அ�ளா�, எ�லா மகBஷிகள8� அ�' 

ச�திைய,# எள8தி� ந/%க' ெபறH�,#. 
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யா# ெசா�1# Hைற�ப�, இ3த ஆம =திைய,# தியான� 
பய�6சிைய,# ந/%க' ெதாட<3; கைட�ப����# ெபா?;, உ%க&��' 
வ�# எ�லா த/ைமகள8லி�3;# வ�:ப:# அ�' ஆ6ற� கிைட��#. 
வாR�ைகய��, ந/%க' எ�ேலா�# மகிR3; வாழ H�,#. எம; 
அ�ளாசிக'. 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 54-59) 

ஒ.ெவா� நிமிடH#, ந#ைம அறியாம� ப�ற< ேகாபமாக� 
ேபசினா1#, “ஈ\வரா” எ�� உய�ைர எ�ண�, அ3த மகBஷிகள8� 
அ�' ச�திகைள நா%க' ெபறேவ�:# எ�� ஏ%கி, உட1��' 
ெச1த ேவ�:#. 

 
இ�ப�, உட1��' நிைனைவ� ெச1திவ�0:, உ%கைள 

தி0�யவ<க', அவ<க' எ%கைள� பா<��# ெபா?;, 
ந�ல ெசா�லாக� ெசா�1# ஆ6ற� ெபறேவ�:# 
எ�� எ�M%க'. 

 
அவ<க' எைதெய�லா# ேபசி, எைதெய�லா# உ%க&��� 

ச%கடமாக எ�Mகி�றனேரா, அ3த சமய#, ந/%க' ஆம =தி ெச+; 
ெகா�:, 

அவ<க' எைத� ெச+ய ேவ�:ெம�� வ��#4கி�றனேரா, 

அ;அ;அ;அ;    அவ<க&��அவ<க&��அவ<க&��அவ<க&��    நட3;நட3;நட3;நட3;,,,,    
“அவ<க' உண�# ஆ6ற� ெபற0:#” 
எ�� ந/%க' எ�M%க'. 
 
இ�ெபா?;, உ%கைள ஒ�வ< தி0�� ெகா�ேட இ��கிறா< 

எ�� ெசா�னா�, நா# =தமாக� ேக0:� ெகா�ேட இ�3தப��, 

“தி0�ய; அைனைத,#, ந/%கேள ைவ;� 
ெகா'&%க', என��என��என��என��    ேவ�டா#ேவ�டா#ேவ�டா#ேவ�டா# எ�� நா# அவBட# 
ெசா�லிவ�0டா�, அ; ந#ைம� பாதி�கா;. 

 
ந/%க' ஆம =திைய� ெச+;வ�0:, தி0�யவBட#, “ந/%க' 

எ�ப�ெய�லா# தி0�ன /<கேளா, அைதெய�லா# ந/%கேள ைவ;� 
ெகா'&%க', என�� ேவ�டா#” எ�� 

சிBத Hக;ட� ெசா�1%க' 
அ3த உண<*க' உ%கைள ஆ0�� பைட�கா;. 



 25 

 
நா# ஆம=தி ெச+; இ.வா� ெசா�ன*ட�, “ஆ” எ�� 

அவ<க' இ?தா� ேபா;#, அவ<க' அறியாம� ெச+த தவைற, நா# 
வ�0ட U�சைலக' அவ���' ஊ:�வ�� ெச��, 
அவ<க'அவ<க'அவ<க'அவ<க'    ெச+தெச+தெச+தெச+த    தவைறதவைறதவைறதவைற    உண<;#உண<;#உண<;#உண<;#.... இைத உ%க' 
அFபவதி� பா<�கலா#. 

 
இைத� ேபா��, ந/%க' ஒ.ெவா�வ�# �:#பதிேலா, ம6ற 

நிைலகள8ேலா, ந#ைமயறியாம�, அ��க� ேப=கி�றன<. அவ<க' 
உடலி� ேச<;� ெகா�ட இ3த உண<வ�� ச;�க', அவ<க' 
உடலி� ேவைல ெச+;வ�:கி�ற;. அவ<க' க0:�ப:த 
ேவ�:ெம�றா1#, H�யவ��ைல. 

 
இ�ெபா?; நா# ஒ.ெவா�வ�# ந# அFபவதி� பா<�கலா#. 

ைபய� ேம� நா# ெவ��பாக இ��ேபா#. அவ� ந�ல; ெச+:வ�0: 
வ3தா1#Nட, ேல0டாகிவ�0ட; எ�கிற ெபா?;, அவைன 
நிைனத*ட�, “அவ� எ�ெபா?; பா<தா1#, இ�ப�தா� 
இ��கிறா�”. ஒ� காBயதி6�� ேபானா�, ேல0டாகி, அ3த� 
காBயைத H�தவ�0: வ�வா�, எ�� ெசா�ேவா#. 

 
ெஜய�;வ�0: வ3தா� எ�றா� Nட, ஏ6�� ெகா'ள மா0ேடா#. 

அவ� ெச�� வ3த காBய# எ�ன எ�� ேக0காதப�, அவ� 
இ�ப�தா�, எ�ெபா?; ெச�றா1# ேல0டாக வ�வா�, எ�� 
அவைன தி0ட*#, ேபச*#, ஏச*#தா� ெச+ேவா#. 

 

அவ� உ�ைமைய� ெசா�னா1#Nட, ஏ6�� 
ெகா'ள மா0ேடா#. ெபா+ெபா+ெபா+ெபா+    ெசா�கி�றா�ெசா�கி�றா�ெசா�கி�றா�ெசா�கி�றா�    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    
எ�ண#தா�எ�ண#தா�எ�ண#தா�எ�ண#தா�    ேதா��#ேதா��#ேதா��#ேதா��#.... அைத� ேக0: அறிவத6� 
தாமதமா�#.  

 
நா# ந�ல; நிைனதா1#Nட, ந#ைமயறியாம�  
அ3த உண<*கைள நி6க� ெச+ேவா#.  
அ3த உண<வ�� த�ைம  
அவைன� ெக0டவனாக மா6ற� ெச+,#.  
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இைத� ேபா��, ஒ.ெவா� �:#பதி1#, ஒ�வ<பா� 

ெக:தலான எ�ண%கைள ைவ;வ�0டா�, அ3த உண<வ�� 
பா<ைவய�ேல ேப=# ெபா?;,  

நா# எ�ன ந�ல; ெச+தா1#,  
அ3த எ�ண%க&�� த�பாகதா� ெதB,#. 
 
ஆைகய�னாேல, அைத� ேபா�ற நிைலகைள மா6ற 

ேவ�:ெம�றா�, “ஆம =திைய” நா# Hதலி� ெச+; ெகா'ள 
ேவ�:#. 

 

ஆம =தி ெச+; H�தப��, அவ<க' ேபசிய 
Hைறக', அவ<க' ெச+த Hைறக', அவ<க'அவ<க'அவ<க'அவ<க'    
உண<3;உண<3;உண<3;உண<3;, , , , அவ<கேளஅவ<கேளஅவ<கேளஅவ<கேள    அைதஅைதஅைதஅைத    அFபவ�;அFபவ�;அFபவ�;அFபவ�;    ெதB3;ெதB3;ெதB3;ெதB3;    
ெகா'&#ெகா'&#ெகா'&#ெகா'&#    ஆ6ற�ஆ6ற�ஆ6ற�ஆ6ற�    ெபற0:#ெபற0:#ெபற0:#ெபற0:#,,,, எ�ற இ3த உண<வ�� 
நிைலகைள ந/%க' மனதி� எ�ண�� ெகா'&%க'. வாய�ேல 
ெசா�லிவ�டாத/<க'. ெசா�னா� வ#4 வ3;வ�:#. 

 
உ%க' எ�ணதா� இ�ப� வள<�க� ெச+,# ெபா?;, அ3த 

உ�ைமய�� த�ைமைய அவ<க' அறி,# த�ைம வ3;வ�:#. 
ஏென�றா�, அவ<க' உண<�சிவச�ப0:, ேசா<ேவா, மன� சJசலேமா, 
ெவ��ேபா அைட3தா�, இைத� ேபா�ற உண<*க' ந#ைம� பாதி�கா;. 

 
நா# எ:;� ெகா�ட இ3த ஆம =திய�� நிைலக'  
ந#ைம அறியாைமய�லி�3; மG0க,  
நம�� அ3த� ச�தி உத*#. 
 
�:#பதி6�', இைத� ேபா�ற நிகR�சிக' நிைறய உ�:. 

மாமியா���#, ம�மக&��# ப���கா;. மகF��, அ�பாைவ� Nட� 
ப���கா;. அ3த அளவ�6�, இ�� ெப�#ப�தி ஆகிவ�0ட;. 

 
இ�ைற��� �ழ3ைத� ப�வதிலி�3ேத, அ3த நிைலதா�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகெள�லா#, நா# ஒ.ெவா� நிமிடH# ந# 
உண<வைலகைள மாறாம� இ��பத6�, இ3த ஆம =தி எ�ற 
ஆ,தைத ஒ.ெவா� நிமிடH# பய�ப:த தவறாத/<க'. 
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யா# ெவ�# வா<ைதய�� ெசா�கிேறா#, எ�� எ�ண� 

வ�டாத/<க'. ஆமஆமஆமஆம    ====திதிதிதி    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    ஆ,தைதஆ,தைதஆ,தைதஆ,தைத    உ%க&��உ%க&��உ%க&��உ%க&��    
வா�காக�வா�காக�வா�காக�வா�காக�    ெகா:;ெகா:;ெகா:;ெகா:;,,,,    உ%க&��' வர�N�ய ;�பைத� 
ேபா��வத6�, இ�ெபா?; உ%க&��' பதி* ெச+தி��கிேறா#. 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 61-64) 

வாரதி� ஒ�நா' N0:��:#ப தியானமி�3;, தியான 
Hைற�ப� அைனவ�#, வ /0�லி��க�N�ய Uதாைதய<கள8� உடைல 
வ�0:� ப�B3த உய�ராமா�க' ச�தBஷிம�டல;ட� இைணய 
ேவ�:#, அ3த உய�ராமா�க' ஒள8�ச]ர# ெபற ேவ�:# எ�� 
அ3த �:#பதி1'ேளா<க' எ�ண ேவ�:#.  

 
அ�ப� எ�ண�யப��, ச�தBஷி ம�டல%கள8லி�3; வர�N�ய 

ேபர�' ேபெராள8, நா%க' ெபற ேவ�:#, எ�� உ%க' உட1��' 
நிைன;வ�0:,  

ந# வ /0�� அைன; இட%கள81#  
அ3த� ச�தி படர ேவ�:ெம��,  
உ%க' வ /0�� பதிவ�ேல,  
ந/%க' எ:;�ெகா�ட அைலகைள,  

ந#ந#ந#ந#    Vமிய�ேலVமிய�ேலVமிய�ேலVமிய�ேல    ஈ<;ஈ<;ஈ<;ஈ<;    படர�ெச+கி�ற/<க'படர�ெச+கி�ற/<க'படர�ெச+கி�ற/<க'படர�ெச+கி�ற/<க'....    
அ�ப� படர�ெச+தப��, �ழ3ைதக&# அ#மா, அ�பா 

அ�ளாசியா� ‘’நலH# வளH# ெபற ேவ�:#’’, ‘’க�வ�ய�� ஞான# 
ெபற ேவ�:ெம��’’ அ#மா, அ�பா அ�ளாசி ெபற நா# பழகி� 
ெகா:�க ேவ�:#. 

 
ந# �ழ3ைதக', ெவ�Lரதி� ஹா\டலி� ப�தா1#, இ�ப� 

எ�ண� வ�0:தா� ெசய�பட ேவ�:#. வாரதி� ஒ�நா' 
N0:��:#ப தியானமி��கிேறா# எ�ற நிைனைவ, அவ<க&�� 
ஊ0��பழ�க ேவ�:#. இைத�ேபால, �ழ3ைதக&�� நாH# அ3த 
அ�ளாசிைய� ெகா:�க ேவ�:#.  

 
_Bய�, ஒ� �:#பதிFைடய நிைலகளாக, ம6ற ேகா'க' 

எதைன உண<*க' �ண%க' ெகா���3தா1#, ஒேர அைம�4��' 
ஒ�� ேச<3; ப�ரகாசி�கி�ற;. 
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அைத�ேபால, ஒ� �:#பதி6�' ப; �ழ3ைதகள8� 

எ�ண%க' மா�ப0��3தா1#, தா+தா+தா+தா+    த3ைதையத3ைதையத3ைதையத3ைதைய    வண%�#வண%�#வண%�#வண%�#    
நிைலக'நிைலக'நிைலக'நிைலக'    ெகா�:ெகா�:ெகா�:ெகா�:,,,,  

ஒேர இனமான எ�ண%க&�� வ�# ேபா;  
தாய�� ெசா�ைல� ேக0�#.  
அ3த� �ழ3ைதக&ைடய உண<ைவ மா6றி,  
ந�வழிய�� இ0:� ெச�ல*# இ; உத*#. 
 
ஆக, தா+ த3ைதயBட# அ3த� பாச%க' வள<3தப��, நா# இ3த 

உடைல வ�0:�ெச�ற ப��, அ3த� �ழ3ைதக' யா# இ�ெபா?; 
கா0�ய வழிெகா�:,  

தா+ த3ைதய�ைடய உய�ராமா�கைள,  
ச�தBஷி ம�டல;ட� இைணய� ெச+,# நிைலயாக,  
ஒள8ச]ர# ெபற ேவ�:# எ�� அவ<க' ஏ%கி,  

உடன�யாகஉடன�யாகஉடன�யாகஉடன�யாக    வ��வ��வ��வ��    ெச1தெச1தெச1தெச1த    ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#....        
 
எ3த� சாமியா�# வ�� ெச1த H�யா;  
அவ<க'தா� வ��ெச1த H�,#  
எ3த ேஜாசியH# ந#ைம அF�பா;,  
எ3த உடலி� ச]ரமாக இ��கிறா<கேளா  
அ3த �ழ3ைதக'தா� வ��ண�ேல ெச1த ேவ�:#. 
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இ�� வ�Jஞான8க' எ�ப� அைலவBைசகைள 
ைவதி��கி�றனேரா, அேதேபா�� தா+ த3ைதயB� உண<வ�� 
அைலக'தா�, தைசகளாக இ�F# இ%� இய%�கி�ற;  

 
அவ<க' உண<வ�� ச;�க' அM�களாக இ���#ேபா;, அ3த 

அMவ�� உண<*களாகதா� இ���#. அத� வழி ெகா�:, நா# 
;��பான இ��கமான ெதாட<4ெகா�:, ச�தBஷி 
ம�டல%கள8� உண<வ��  ச;�கைள நா# ெப��கி, 
அவ<க&ட� இைண�க�ெச+; உய�ராமாைவ வ�� ெச1த 
ேவ�:#. அ�ெபா?;தா� அ3த ஒள8ச]ரைத� ெபறH�,#. 

 
இ�� N0:��:#ப தியான# இ��ேபா< அைனவ�ேம, 

ெபௗ<ணமி தியானதி� உடைல வ�0:� ப�B3; ெச�ற 
உய�ராமா�கைள ச�தBஷி ம�டல;ட� இைணய ேவ�:ெம�� 
இைண�க�ெச+ய ேவ�:#.  

 
ெபௗ<ணமி தியானத��, ச�தBஷி ம�டல# ந# அ�கிேல 

வ�வதனாேல,  
இ3த� 4லனறி*��'  
அ3த அைலகள8� எ�ண%கைள� சி�க�ெச+;,  
உ%க' ஆ6றைல அதFட� இைண�க� ெச+;,  
அ3த ஒள8யான எ�ண%க' உ%க&��' ேதா6�வ��பதனாேல,  
அ��க� நா# அ3த எ�ண%கைள எ:��# ேபா;,  
ச�தBஷிகள8� அ�'ச�திைய�ெபற H�கி�ற;  
 
அ3த ஆ6ற� இ�லாதப�, நா# எைத,ேம அF�ப H�யா; 

அைத�ேபா��, ஒேரஒேரஒேரஒேர    உண<*ெகா�:உண<*ெகா�:உண<*ெகா�:உண<*ெகா�:    எ�ணஎ�ணஎ�ணஎ�ண    
அைலவBைசய��அைலவBைசய��அைலவBைசய��அைலவBைசய��,,,, ஒ.ெவா�வ�# இ3த 
N0:தியான ேநர%கள8� எ�ண�, அ3த ச�தBஷி 
ம�டல%கள8� அ�'ச�தி ெபற ேவ�:ெம�� எ�ண� ஏ%கிவ�0:, 
இற3தவ<க&ைடய உய�ராமா�க' ச�தBஷி ம�டல;ட� இைணய 
ேவ�:ெம��, அைத உ3தி அF�பேவ�:#.  
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அ�ெபா?;தா�அ�ெபா?;தா�அ�ெபா?;தா�அ�ெபா?;தா�,,,,    அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    ச�தBஷிச�தBஷிச�தBஷிச�தBஷி    
ம�டலதிலி�3;ம�டலதிலி�3;ம�டலதிலி�3;ம�டலதிலி�3;    ெவள8�ப:#ெவள8�ப:#ெவள8�ப:#ெவள8�ப:#    ஆ6ற�மி�கஆ6ற�மி�கஆ6ற�மி�கஆ6ற�மி�க    
ச�திச�திச�திச�திகைளகைளகைளகைள,,,,    நா#நா#நா#நா#    அைனவ�#அைனவ�#அைனவ�#அைனவ�#    ெபறெபறெபறெபற    H�,#H�,#H�,#H�,#....    

 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 67-69) 

‘’ஓ%கார�காள8’’ எ�� யா# ெசா�ன ஓேசா� திைரைய,#ஓேசா� திைரைய,#ஓேசா� திைரைய,#ஓேசா� திைரைய,#, , , , 
இ�� அM ���னா� சிதற�;இ�� அM ���னா� சிதற�;இ�� அM ���னா� சிதற�;இ�� அM ���னா� சிதற�;வ�0டா<க'வ�0டா<க'வ�0டா<க'வ�0டா<க'.... இதனா�, 
வ�ஷத�ைமக' Vமிய�� வ3; பட<3; ெகா����கி�ற;.  

 
வ�Jஞான� க�வ�க' ெகா�:, வ��ண�ேல பல அைலகைள� 

பா+�சி� ெகா����கிறா<க'. வ��ண�ேல பா+�சினா�, 
இ%ேக பாதி�கா; எ�ப; அவ<க&ைடய எ�ண#.   

 
வ��ண�ேல,# வ�ஷ;க'க' பர�ப�ப:#ேபா;, 4வ�ய�� 

ஈ<�4��' =ழ6சிய�� வர�ப:#ேபா;, அ3த அைலக' Vமி��' 
வ�கிற;. 

அ�ப� அைலக' வர�ப:#ேபா;தா�,  
வ�ஷதி� த�ைமைய Hறிய��கN�ய ச�தி இ�3தா1#,  
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மன8த� வ�Jஞானதினா� ெச+ய�ப0ட நிைலக'  
ஒ�ைற அழி;வ�0: ஒேசா� திைரைய� கிழி;வ�:கி�ற;. 
 
ஆக வ��ண�ேல இ��க�N�ய ஆ6ற�க', ;Bத நிைலகள8� ந# 

Vமி��' வர�N�ய நிகR�சிக', நட3; ெகா����கி�ற;. அ.வா� 
வர�N�ய நிகR�சிகள8னாேல, மன8தFைடய சி3தைனக' �ைற3; 
ெகா����கி�ற;.  

 
நாெம�லா#, ஆன3தமாக இ��கேவ�:ெம�� எ�Mகி�ேறா#. 

ஆனா�, உண<*��' ேவதைன தா�டவமா�� ெகா����கி�ற;. 
இ3த மாதிB நிைலகள8லி�3; மG0��ெகா'வத6�, நா# ெச+யேவ��ய 
ஒேர Hைற, அ3த ெம+ஞான8யB� அ�ைள நா# ெபற ேவ�:#. 

 
இ�� எ�ப� ஓேசா� திைர கிழி3; வ�கிறேதா, 

அைத�ேபா��  ம6ற வ�ஷதி� த�ைமைய வ�ஷதி� த�ைமைய வ�ஷதி� த�ைமைய வ�ஷதி� த�ைமைய 
““““கிழிெதறி,#கிழிெதறி,#கிழிெதறி,#கிழிெதறி,#”””” த�ைம நா# ெபற ேவ�:# த�ைம நா# ெபற ேவ�:# த�ைம நா# ெபற ேவ�:# த�ைம நா# ெபற ேவ�:#....   

 

நா# சாதாரண மன8த<க' எ�� எ�ண 
ேவ�டா#. இைவெய�லா# சாதாரணமானைவதா�. ந#மிடமி��ப; 
சாதாரண ஆ,த#தா�, பணவசதி,'ளவ<க' யா�மி�ைல. 

 
நம��', எ�ணதி� வ1வ�� த�ைமகைள நா# ெபற 

ேவ�:#. நா# ெம+ஞான8யB� அ�' ச�திகைள� ெபற ேவ�:#.  
ந# எ�ணதி� வ1ெகா�:,  
த/யச�திக' ந#ைம அMகா;  
நா# பா;கா�கேவ�:#.  
அ3த உண<வ�� ஆ6ற� மி�க ச�திகைள  
நா# ெபற ேவ�:#. 
நம��' ெப��கேவ�:#. 
 
ஒ.ெவா� நிமிடH#, அைலவBைசய�னாேல மன8தைன இய�க 

H�,# எ�� வ�Jஞான8க' ெசா�1கி�றன<.. அைத�ேபால  

ெம+ஞான8க' அ�'வழி�ப�,  
அ3த ெம+ஞான8யB� அ�'ஒள8ைய நம��' N0�,   
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இ3த அைலவBைசகைள இ3த அைலவBைசகைள இ3த அைலவBைசகைள இ3த அைலவBைசகைள     
நம��' ெப��கி� பழகேவ�:#நம��' ெப��கி� பழகேவ�:#நம��' ெப��கி� பழகேவ�:#நம��' ெப��கி� பழகேவ�:#....         
அ�ப�� பழ�வத6�தா� இ3த ஆம=தி,#, பய�6சி,# 

ெகா:த;. எம; அ�ளாசிக'. 

 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 71-73) 

ஒ.ெவா�வ�# �:#பதி� ேவ6�ைமய��லாத நிைலகள8�, 
நா# இ%ேக ஒ�%கிைண3;, Hதலி� �:#பதி� ஒ6�ைமயான 
நிைலகள8� ெசய�படேவ�:#. �:#பதி6�' தா+ த3ைதயைர 
வண%க, �ழ3ைதக&��� பழகி� ெகா:�க ேவ�:#. 

 

இ3த Hைற�ப� நா# ஓBடதிலி�3; பதி* ெச+;, இ3த 
ஆ6றலி� ச�திைய, நா# ஒ.ெவா�வ�# N0�� 
ெகா'ள ேவ�:#.  

 
இ�� வ�Jஞான8க' எ�ப�, த�ைன த6கா;� ெகா'வத6� 

பல நிைலகைள வ�Jஞான fபதி� ெச+கி�றனேரா, அதாவ; த� 
உண<வ�� அைலவBைசய��, பல வ�மான%கைள,# எதி<; 
தா��கி�றன<. க:# ஆ,தைத,# எதி<; வ�:கி�றன<. 

 
இ3த உடலி� அைம�4��', ஆமாவாக இய%�# ஒ� 

�றி�ப�0ட Lரதி� அ�கி� எ3த எ�ண%க' இ��கிறேதா, அத� 
அைலக' நம��' ஈ<��#. அ�ப� ஈ<�க�ப:# ெபா?;, நா# 
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ப�ற�ைடய எ�ண%கைள� பா+�ச�ப:# ெபா?;, இ; ஊ:�வ� ந# 
எ�ண%கைள அழி;வ�:கி�ற;. 

 
ஆனா�, அைத� ேபால க:ைமயான எ�ண%க' ந#ைம� =6றி 

சா+தா1#, வ�Jஞானதா� வர�N�ய எதைகய வ�ஷ 
அMத�ைமய�Fைடய நிைலகைள,#,  

மகBஷிகள8� அ�' ஒள8ைய நம��' ெப6�,  

இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    அைலவBைசய��அைலவBைசய��அைலவBைசய��அைலவBைசய��    உண<வைலகைளஉண<வைலகைளஉண<வைலகைளஉண<வைலகைள        
நா# எ�ண�ய*ட�, அ3த அைலக'  
நம��� பா;கா�4� கவசமாக வரேவ�:#. 
 
நம; Vமி ஓேசா� திைரயாக அைம;,  
வ�ஷதி� த�ைமய�Fைடய நிைலக'  
ந# Vமி��' வராதப� த:; நி�;கி�ற;.  
 
அைத� ேபால, _Bய� தா� எ:;� ெகா�ட உண<வ�� 

த�ைமக' வ�ஷத�ைமைய எதி<;, இ; ேமா;# அ3த அைலக' 
ம6ற “ULTRA VIOLET” எ�ற அ3த அைலகளான;  

ெபா%கிெய?3; வ /=# அைலக' ெகா�:  
_Bயைன அMகாதப�  
அ; ப�ரபJசதி6ேக அF�ப�� ெகா����கி�ற;. 

 
இைத� ேபால ஆ6ற�மி�க நிைலக' ேபால, நா# எ:��# இ3த 

ஆம =தி எ�ற ஆ,ததிFைடய நிைலக' ெகா�:, இ�� இ3த 
வ�Jஞானதினா� வர�N�ய ஒ.ெவா� வ�ஷத�ைமய�Fைடய 
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நிைலகைள,#, நா# வ�:# U�சைலகளா� மா6றி 
அைம�க H�,#..  

 
இைத� ேபா��, ந#ைம� பா;கா�க�N�ய ச�தியாக 

ெம+ஞான8ய�ைடய உண<வைலகைள நம��� 

பா;கா�4� கவசமாக, ““““ஆமஆமஆமஆம    =தி=தி=தி=தி” ” ” ” எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    
அைலகள8�அைலகள8�அைலகள8�அைலகள8�    ந#ைம�ந#ைம�ந#ைம�ந#ைம�    =6றி=6றி=6றி=6றி    அ3த�அ3த�அ3த�அ3த�    கவசமாககவசமாககவசமாககவசமாக 
மா6றி� ெகா'ள� N�ய ச�தியாக, நா# பய�6சி ெச+; ெகா'ள 
ேவ�:#. 

  
எென�றா�, நா0�� ,த%க' எ3த நிமிட# ேவ�:ெம�றா1# 

நட�கலா#. இ3த அைலவBைசய�ேல நா# இரவ�� ப:; 
L%க�ப:#ேபா;# அ3த மகBஷிகைள எ�ண�,  

அ3த மகBஷிகள8� அ�' ச�திைய நா%க' ெபறேவ�:#  
எ�ற நிைலயான நிைலகைள  

ந#ைம� =ழலவ�0:� பழகேவ�:#. 
 
அ�ப� இ�3தா�தா�, இரவ�ேல வ�Jஞான8க' அைலவBைச 

எ�ற நிைலகைள� கா0�, உலக ம�கைள� _ன8யமா�க� ெச+தா1#, 
ந#ைம� பாதி�காதவ�ண# நா# த�ப�;� ெகா'ள H�,#. 

 
இ�� ெசா;, =க# எ�லாேம நா# நிைன�கலா#, ஒ� ப�0\, 

கா�கா+ வலி�4 மாதிBயான நிைலக' எ�ேலா���# வ3;வ�0டா�, 
நா# எைத� ெச+ய� ேபாகி�ேறா#? எ3த நிைலகைள� ெச+ய� 

ேபாகி�ேறா#? ச6� சி3தைன ெச+; பா�%க'. 
 
ஆகேவ, யா# உபேதசி��# இ3த அ�'ஞான8கள8� நிைலகேள, 

நம�� உ�ைமயான நிைலக'. நா# சி3தி; எ:�க�N�ய இ3த 

ச3த<�பைத ந?வவ�டாதப�, ஆமஆமஆமஆம    =தி=தி=தி=தி    எனறஎனறஎனறஎனற    
ஆ,தைதஆ,தைதஆ,தைதஆ,தைத    எ:;எ:;எ:;எ:;, அைனவ�# பழக ேவ�:#. 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 75-78) 

ந�பF��', ஒ�வ��ெகா�வ< ந0ெப�ற நிைலகள8� எ�M# 
ெபா?;, 2000 ைம�க&�� அ�பா� இ�3தா1#, வ��க�க' 
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பா+கி�ற;. அைத� ேபா��, என�� ;ேராக# ெச+தா� எ�� 
எ�M# ெபா?;, 4ைரேயா:கி�ற;. 

 
அேத மாதிB, பாச;ட� நா# இ���# ெபா?;, �ழ3ைத�� 

ஏதாவ; வ�ப; எ�� எ�ண�னா�, உடேன அ3த உண<*க' ந#ைம� 
பதற� ெச+கி�ற;, ந:%க� ெச+கி�ற;. இைத நா# பா<�கலா#. 

 
இைத� ேபா�ற நிைலகள8லி�3;, கணவF# மைனவ�,# ச]ர# 

இர�டாக இ��கலா#. ஆனா�, உண<*க'உண<*க'உண<*க'உண<*க'    ஒ�றாகஒ�றாகஒ�றாகஒ�றாக    இ%�இ%�இ%�இ%�    
கல�ககல�ககல�ககல�க    ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#.... காரண#, இ�� �:#ப வாR�ைகய�� 
ஒ6�ைமயாக இ��க�N�ய நிைலக' ஏ6ப:கி�றேதா, இைத� 
ேபா��தா� உய�ரM�களாக ேதா�றிய;. 

 
இ� ச]ர%க' ஒ�றாகி, அ3த ஒ�றிய உண<வ�� நிைலக' 

ெகா�:தா� ஒ� ச]ரதி� உ�வாகி�ற;. இைத� ேபா��தா�, 
இ�� கணவ� மைனவ�யாக இ���# நிைலக' ெகா�டவ<க', இ3த 
தியானைத எ:;� ெகா�டவ<க' ஒ.ெவா�வ�#,  

கணவ� மைனவ� இ�வ�ேம  
ஒ�வைர ஒ�வ< எ�ண�� பா<�க�ப:# ெபா?;,  
இ3த உண<*க' அவ<க&��' ஆ6ற�களாக வ�ைள3;,  
ேப��ைமய�Fைடய நிைலகைள அறிய� N�ய ஆ6ற�க'  
மிக ெதள8வான நிைலக' சீ�கிரமாகேவ கிைட�கி�ற;. 
அ�ப�� கிைட;வ�0டா�, மிக*# ந�ல;.  
 
ஆக, இ3த உடைலவ�0: யா< Hதலி� ெச�றா1#, இ3த உடைல 

வ�0:� ெச�றப��, அ:த உட1# இ3த உண<*ட� கல3;வ�:#. 

ஆகஆகஆகஆக, , , , இர�:இர�:இர�:இர�:    உய�ராமா�க&#உய�ராமா�க&#உய�ராமா�க&#உய�ராமா�க&#    ஒ��ஒ��ஒ��ஒ��    
ேச<3;வ�0டா�ேச<3;வ�0டா�ேச<3;வ�0டா�ேச<3;வ�0டா�, “, “, “, “Bஷித�ைமBஷித�ைமBஷித�ைமBஷித�ைம” ” ” ” எ��எ��எ��எ��    
ெசா�வா<க'ெசா�வா<க'ெசா�வா<க'ெசா�வா<க'....    

 
அதைகய Bஷித�ைமைய நா# அைடவத6காக தா�, Bஷிக' 

எதைனேயா Hய6சிக' எ:;, இ3த Hைறகைள� ைகயா�: வ�� 
ெச�றா<க'. 
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இ�� சாதாரண வாR�ைகய�� இ�3தா1#, ந/%க' Hைற�ப� 
அ3த ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�ைள, ேபெராள8ைய எ:;, அ3த 
மகBஷிகள8� அ�' ச�திைய உ%க' உட1��' ெச1தி,  

கணவ� மைனவ�, இ� ச]ரH# ஒ�� ேச<;  
நா# இ�� எ�ப� இ��கி�ேறாேமா, அைத� ேபா��  
இ3த உட1��' உய��#, உட1#, உண<*க&#  
எ�ப� இய%�கி�றேதா, இைத� ேபால  
ஒள8�ச]ரதி6�' எ��# மகிR�சியான நிைலக'  
ேபரான3த ெப�வ /: எ�ற நிைலக' அைடகி�ேறா#. 
அ3த� ெப�வ /: அைடவ;தா� கைடசி நிைல.  

 
அ3த� கைடசி நிைலகள8லி�3; உ��ெப�# நிைலக'தா�, 

உலைக சி�^��க ஒ� அMவ�� த�ைம ஆகி�ற;. 
அதைகயஅதைகயஅதைகயஅதைகய    அMஅMஅMஅM    தா�தா�தா�தா� “ “ “ “நாரத�நாரத�நாரத�நாரத�’ ’ ’ ’ எ�ப;எ�ப;எ�ப;எ�ப;....    

 
ஆக, ஒ� ேகாள8� த�ைமயானா1#, ஒ� உண<வ�� 

த�மயானா1#, ச�தBஷி ம�டல%கள8லி�3; வர�N�ய ஒ.ெவா� 
உண<வ�� ஆ6ற� ம6ற ெபா�'கள8� ப0ட*ட�, அ; உ�வா��# 
மா6றH#,  

Vமிய�ேலேயா, ம6றைவகள8ேலா,  
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அதிசய�படத�க அ3த உண<வ�� ஆ6ற�க'  
இய%�வைத நா# பா<�கலா#. 
 
இ�� நா# சி�ந/ைர ெட\0 ெச+,# ெபா?;, நா# ஒ� 

திரவைத ஊ6றிய*ட�, அத6�த�கவா� அதFைடய உண<*க' 
எ.வா� ப�B;� கா0:கி�ற;. அதFைடய ச;�க' எ.வா� 
ப�B;, இ�� வ�Jஞான அறி* ெகா�: பா<�கி�ேறா#. 

 
இைத� ேபா��தா�, அ3த ெம+ஞான8கள8ட# இ�3; 

ெவள8�ப:வைத, மன8த� =வாசதி� ஈ<�க�ப0டா�, மன8தF��' 
அ3த ெம+ைய உணர�N�ய  ஆ6ற�க' நம��' வள<கி�ற;. 

 

அ3த நாரத<நாரத<நாரத<நாரத<    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    அைலைய�அைலைய�அைலைய�அைலைய�    
=வாசி�பத6�தா�=வாசி�பத6�தா�=வாசி�பத6�தா�=வாசி�பத6�தா�,,,, இ�� நா# ெச+,# இ3த 
தியானதி� பல�. ஆக, நாரத� கலக�ப�Bய�. அ3த� கலகேமா 
ந�ைமய�� H�,#. 

 
ச�தBஷி ம�டல%கள8லி�3; வர�N�ய, அ3த ெம+ ஒள8ய�� 

த�ைமைய தா� நா# இ3த தியானதா� =வாசி;, அ3த உண<வ�� 
ஆ6றைல ந# உட1��' ெச1திவ�0டா�,  

அ3த ெம+ஞான8க' எ.வழிகள8� ெச�றா<கேளா,  
அைத� ேபா�� ெம+ ஒள8ய�� த�ைமைய  
ந# எ�ணதிேல ேதா6�வ�;, அ3த உண<*கைள� =வாசி;,  
ந# உட1��' ஆ6ற� மி�க ச�திகைள நா# ெப�கி�ேறா#. 
 

அ�ப� ச�தி ெப6றப��, ேபர�டதி�ேபர�டதி�ேபர�டதி�ேபர�டதி�    
ேப��ைமையேப��ைமையேப��ைமையேப��ைமைய,,,,    நம��'நம��'நம��'நம��'    உளமாறஉளமாறஉளமாறஉளமாற    வவவவள<;�ள<;�ள<;�ள<;�    
ெகா'&#ெகா'&#ெகா'&#ெகா'&#    ஆ6ற1#ஆ6ற1#ஆ6ற1#ஆ6ற1#, , , , வ�கி�ற;வ�கி�ற;வ�கி�ற;வ�கி�ற;.... அ3த 
ஆ6றைல வளர� ெச+வத6�தா�, இ3த 
தியானைத� ெச+கி�ேறா#.  
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(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 80-83) 

இ��, இ�ளானஇ�ளானஇ�ளானஇ�ளான    பலபலபலபல    ெபா�'கைள�ெபா�'கைள�ெபா�'கைள�ெபா�'கைள�    ேச<;ேச<;ேச<;ேச<;    
ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    வ�ள�ைகவ�ள�ைகவ�ள�ைகவ�ள�ைக    எB;எB;எB;எB;,,,, ம6ற ெபா�'கைள� 
கா�கி�ேறா#. ம6ற ெபா�'கைள� ேச<;, ஒ�ைற உ�வா�க� 
ெச+கி�ேறா#.  

 
அ3த உண<வ�� நிைலக' ஆ��வ; ேபா��,  
நம��' ந# எ�ணைத ஒள8யா�கி,  
நம��' எ�M# நிைலய�Fைடய த�ைமைய,  
சி�^���# த�ைம ெப6ற நா#  
ஒ.ெவா�வ�# ெச+ய H�,#. 
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அ.வா� ெச+,# த�ைமதா�, அ3த ெம+ஞான8க' ச�தBஷி 

ம�டல%கள8லி�3; ெவள8�ப:;#, அ3த நாரதரான உண<வ�� 
அைலகைள நா# =வாசி;, ந#ைமயறியாம� இ�ள8� URக�;� 

ெகா�����# இ3த நிைலய�லி�3; ந#ைம மG0:தர, இ3த 
நாரத< எ�ற இ3த அM, நம��நம��நம��நம��    வழிகா0:#வழிகா0:#வழிகா0:#வழிகா0:#....    

 
இ�� ஒ�வ� நம�� ;�ப# ெச+தா� எ�றா�, இ�ப�� 

ெச+தா� எ�� நா# ஆதிர�ப:கி�ேறா#. “இ� நா� பா<�கிேற�” 
எ��#, “உ�ைன அழி;வ�:ேவ�” எ�� பயH�தி இ�3தா�, 
அவைன நிைன��# ெபா?ெத�லா# “தி:�… தி:�…” எ�� நம��' 
பயைத ஊ0�� ெகா�����#.  

 
அ3த பய உண<வ�� த�ைமைய நா# =வாசி;, அ�ெபா?; நா# 

ெசயலிழ�க� ெச+,# நிைல,#, ேம1# பல நிைலக' வ�கி�ற;. 
ஏென�றா�, அவ� பதித நிைலக' நம��' ேவைல ெச+கி�ற;. 

 
உ%க&��' எதைகய பய# வ3தா1#, ெம+ஞான8யB� அ�' 

ச�திைய� பதி* ெச+;, யா# ெசா�ன Hைற�ப� மகBஷிகள8� அ�' 
ச�திைய� ெபறேவ�:ெம�� ஏ%கி தியான8,%க'. 

 
“Bஷிய�� மக� நாரத�” அவ� ஒ� Hன8வ�. ஏென�றா�, 

ச�தBஷி ம�டல%கள8லி�3; வர� N�ய ஒள8தா�, Bஷிய�� மக�. 
அ3த ஒள8ய�லி�3; வ3த;தா� அ3த அM நாரத�. அ3த உண<வ�� 
ெசயலா�க#தா� நாரத�. 

 



 40 

அ3த உண<வ�� த�ைம வ3த*ட�, அத� ஆைண�ப� அ; 
ந�லைத வழிகா0�, இ�ைள மா+��# த�ைம – Hன8 எ�ற நிைலைய 
அ�� ெதள8வாக� கா0� உண<திய���கிறா<க'. ஆைகய�னாேல, அ3த 
உண<வ�� ஆ6றைல நம��' ெப6�, இ�ள8ைன ந/�கி அ�' வழி 
வாRேவா#. 

 
ெம+ஞான8ய<கள8� அ�' ச�திைய ந#H' ெப��கி� ெகா'ள 

ேவ�:#. அ3த ச3த<�பைத ஏ6ப:;# நிைலதா� இ3த உபேதச#. 

ஆைகய�னாேல, இ��#இ��#இ��#இ��#    சBசBசBசB, , , , இன8இன8இன8இன8    எ��#எ��#எ��#எ��#    சBசBசBசB,,,, யா# 
ஒ.ெவா� நிமிடH# ெஜபமி�3; ெகா�ேட 
இ��கி�ேறா#.  

 
யா# ெஜபமி�3;, உ%க&�� அ3த� ச�தி ெபறேவ�:ெம��,  
ந/%க' ேகாவ�லி� ஆராதைன ெச+வ; ேபா�ேற,  

உ%க' அைனவ�ைடய உய�ரான ஈசF��#, 
ஆராதைன ெச+; ெகா����கி�ேறா#. உ%க' உய�ரான 
ஈசன8ட#, அ3த மகBஷிகள8� அைலக' பா+3; ெகா�ேட இ��கி�ற;. 

 
அ3த ஆராதைனய�� பல�தா� எம��#, உ%க&��#, 

ந6பயைன� கிைட�க� ெச+கி�ற;. ஆைகய�னாேல, மன8த<களாக� 
ப�ற3த நம��', வ��Mலக ஆ6றலி� அைன; ச�தி,# நம��' 
உ�:. அைனைத,# பா<;, உணர�N�ய ச�தி ஒ.ெவா� 
மன8தன8டதி1# உ�:. 
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ம�M��' த%க# மைற3தி���# ெபா?;, எ�ப� 
ெவள8�படாம� இ��கி�றேதா, ஒ� ��ைப��' மாண��க# 
மைற3தி���# ெபா?;, அ3த மாண��கதி� ெசய�க' நா# 
காணH�யவ��ைல. ��ைபக' வ�லகியப�� தா�, மாண��கதி� 
த�ைமைய நா# அறி3; ெகா'கி�ேறா#. 

 
ஒ� மன8தF��, த� உண<வ�� த�ைம இ�ைலெய�றா�, அ; 

ெவள8�சமான ஒ� மாண��க� க�லாக இ�3தா�,  
நம��' எ�ண# _ன8யமாக இ���# ெபா?;,  
அ; ப�ரகாசி�க� ெச+யா;. 
 
�ழ3ைதகள8டதி� மாண��க� க�ைல� ெகா:ேதா# எ�றா�, 

ெகா0�� பா<��#. ஏென�றா�, அ; அறியாத நிைலக'. ஆனா�, 
மன8த<களாக வாR3த நா# ைவரதி� த�ைமைய அறி3;ணர H�,#. 

 
ைவரைத அறி3;ணர�N�ய ஆ6றைல� ேபா��தா�, மன8த� 

நா# ப�ற3த நிைலக' ெகா�:, மன8தF��' இ��க� N�ய 
இய6ைகய�� ஆ6ற� எ.வா�? எ�� தன��'தன��'தன��'தன��'    தா�தா�தா�தா�    

அறி3;ணர�அறி3;ணர�அறி3;ணர�அறி3;ணர�    ெச+வ;தா�ெச+வ;தா�ெச+வ;தா�ெச+வ;தா�,,,, நா#நா#நா#நா#    ெச+,#ெச+,#ெச+,#ெச+,#    இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    
தியானதி�தியானதி�தியானதி�தியானதி�    அறெநஅறெநஅறெநஅறெநறிறிறிறி    வழிக'வழிக'வழிக'வழிக'....    

 

 

மாமகBஷி ஈ\வராய ��ேதவ< தேபாவன# 

4Jைச 4ள8ய#ப0� – 638 459 

ஈேரா: மாவ0ட# 

தமிR நா: 

இ3தியா 
ெதாைல ேபசி – 04295 267318 
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