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1. ��ப� வ�� ேநர�ைத… நம��� ெம� ஒள"ைய� 
$%&� ச�த()பமாக மா*+� ப,ப��வ நிைல 
ஒ�ெவா� நிமிட�, நம� ��நாத� அ��வழி ெகா��, அவ�� 

ஆ�றலி� �ைண ெகா�� மக�ஷிகள#� அ�� ஒள#ைய% ெப�', அ�� 
ஒள#கள#(ைடய நிைலகைள ந)*க� ெப'வத��, இ,த ச,த�%ப.ைத 
நிக/.�கி�ேறா. 

 
இைத ந2ல ச,த�%பமாக பய�ப�.தி, சாதாராண வா/4ைகய52 

ெசா�ன� ேபால, “எ�ன.த” எ�ற ேசா�ைவ வ5�.�, உ*க� ந2ல 
உண�;க� அழி,�வ5டாதப<,  “நா நி=சய மக�ஷிகள#� அ�� ஒள#ைய 



ெப'ேவா எ�', இ,த மன#த வா/4ைகய52 ேச�.த இ�ைள ந)4கிவ5>�, 
நி=சய அ,த ஒள# நிைல ெப'ேவா”  எ�ற ஏ4க உண�;ட� ந)*க� 
ெசய2ப�*க�. 

 
அ�வா' ெசய2ப� ெபா@�, வா/4ைகய52 எ.தைகய ��ப*கைள= 

ச,தி.தாA, ��ப*க� வ� ேநர*கள#2தா�, அ,த ெமB ஒள#ய5� 
உண�ைவ, நா C>�, ந2ல ச,த�%பமாக ஏ�ப�.தி4 ெகா�ள ேவ��. 

 
ஆக, நம4�� வர4C<ய ��ப.ைத மற,�, “நா ெமBஞான#ய5� 

அ�� ஒள#ைய% ெப'ேவா” அ,த அ�� ஒள#யாேல, ந ெசா2A ெசயA, 
ந ேப=E F=E, உலக.ைத ஒள#ய5� Eடரா4க= ெசBG. ஒ�வைர மகிழ= 
ெசBG எ�ண*களாக, ந ேப=E F=E இ�4�, 

 
அ,த நிைலகைள நா ெப'ேவா எ�ற நிைலகள#2, எ.தைகய 

��ப*க�, எ,த ேநர.தி2 வ,தாA, நம� ��நாத� அ�� ஒள# ெகா��,  
நா அைத% ெப'ேவா எ�' உ'தி ெகா��, அ,த உ'தியான நிைலைய% 
ெப'வத���டான ச,த�%ப, எ,த மக�ஷிக�, அவ�க� எைத வ5ைளய 
ைவ.தா�கேளா, அ,த உண�வைலகைள, சிலிகா�கைள, உ*கH4�� பதிய= 
ெசBதி�4கி�ேறா. இன#, இைத4 C><% ெப�4�வ�, உ*க� ைகய52தா� 
இ�4கி�ற�.  

 
ந)*க� ெபறேவ��ெம�ற ஆைச என4கி�4கிற�. அைத யா பதி; 

ெசBகி�ேறா. ந)*க� அைனவ� அைத% ெபற ேவ��ெம�ற ஆைசய52, 
யா� ஒள# நிைல ெப'கி�ேறா. 

 
எ� ேப=E, F=E, உலக ந�ைம ெபற= ெசBG.  யா எ�.�4 

ெகா�ட�, எ� ேப=E F=E உலக ந�ைம ெபறேவ�� எ�ற 
எ�ண.ைத= ெசA.தி, அைத யா பர%Iகி�ேறா. 

 
இைதேய ந)*கH எ�.�, உ*க� உடA4�� இத� நிைலகைள% 

ெப�4�ேபா�, உ*கH4��H உ*க� ேப=E F=E ப5ற�ைடய 
நிைலகைள அ� ந�ைம ெபற=ெசBG. 

 
 



2. ப/ற�ைடய உண(3சிக� ந�ைம உண(3சி வச)பட3 
ெச�யாம4…  அ�� ஞான�தா4 ப��வ)ப&��� நிைல 

 
கட� ெகா�.ேதா, இ�( வரவ52ைல எ�' எ�Jேபா�, அைத= 

சமாள#4க, இ�,த பண.ைத4 ெகா�� சர4ைக வா*க= ெச�றா2, ம>டமான 
சர4ைக வா*கி வ,�வ5�ேவா. 

 
அ,த ம>டமான சர4� எ%ப< வ5��? எ� வ5யாபாரேம நி�' 

ேபாBவ5>ட� எ�ேபா. இ� ச,த�%ப*க�. உண�;4ெகா%ப எ�ண*கைள 
மா�றி, ந2லைவ எ�றாA, மற,�வ5>�= ெசB� வ5�ேவா. 

 
எ%ப<G லாப.ைத% ெப'ேவா, எ�' ெசBதாA, �தலி2 லாப 

வ�. ப5�, அ� தைட எ�ற உண�;கைள, ஊ><வ5�கி�ற�. ந எ�ண, 
நம4ேக எதி�யாக உ�%ெப�', ந�ைடய நிைன; ந2லைத% ெபறா�, 
நம4��ேள எதி�ைய உ�வா4கி வ5�கி�ற�. ந2வா/4ைகைய% 
பய�ப�.� நிைலய52ைல.  

 
இைத4 ேக>�ண�,ேதா�, உ*கH4�� இ,த அறிவ5� த�ைம 

வள�கி�ற�. த)ைமக� வ� ெபா@� அைத மா�ற, உ*க� நிைனவ5� 
ஆ�றைல, ��வ ந>ச.திர.தி(� ெசA.தி, சிறி�  ேநர அதிகமாகிவ5>டா2, 
“இவ(4� வ )>�4 கவைல இ�4கி�றதா? எவேனா சாமியா� ெசா�னா� 



எ�' எ�ண54 ெகா�ேட உ>கா�,தி�4கிறா�” எ�பா�க�. இ� மாதி�, 
Iலப ஆரப5.� வ5�வா�க�. 

 
ெப�க�, எ%ப<ேயா இவ� பா�ப�கி�றா�. ஆனா2 உண�;க� அவைர 

அறியாம2 இய4�கி�ற�. நா எ%ப<யாவ�, மன வலிைம ெபற= 
ெசBயேவ��  எ�' தியானமி�,தா2, ெகாH,தியாேலா, நா.தனாேரா, 
“யாராவா� Eமா உ>கா�,� ெகா�<�,தா2, கMட.ைத மா�றிவ5ட 
�<Gமா?” எ�ற உண�;கைள ஊ>�வா�க�. 

 
அவ� ��ப.தி� நிைல அறி,�, எ%ப<G மா�றேவ�� எ�' 

வ )><��= ெச�றாA, Eழ�ற இ�H4�� ெச�', அட�.திய5� நிைல 
ெச�றைட,த ப5�, ஒள#ய5� த�ைம ெவள#%படாதப<, ம*கிவ5�கி�ற�. 

 
     இ%ப<, ந2வழி%ப�.த ேவ��ெம�றாA உலக இய2Iக�, 

வ5ஷ.த�ைம ெகா�ட நிைலகள#2 மாறி வ�ேபா�, ப4தி ெகா�ட 
உ�ள*க� அைத% ப�றிெகா��, அ,த ப4தி எ�ற ஒ�ைறேய, நI நிைல 
இ�கி�ற�. 

 
   ஆ�டவ�தா�, அ,த ெதBவதா� கா4� எ�ற நிைலகள#2 

இ�4கி�றன�. ஆனா2, அ,த நிைல இ�,தாA, “நா� இ%ப<ெய2லா 
உ�ைனேய வண*கிேனேன, என4�. ��ப வ�கி�றேத” எ�ற இ�; 
வ�கி�ற�. நா, எத� ேம2 ப4தி ெகா�கி�ேறா? 

 
யாராவ� ந2லவ�கைள% பா�.தா2, ச,ேதாஷ அைடவத��% பதிலாக, 

ெப�F=E வ5�வா�க�. நா இ.தைனG ெசBய, ஆ�டவ� நம4�4 
ெகா�4க மா>ேட� எ�கி�றா� எ�பா�க�. இ�மாதி� ெசா2லி, ஒ�வைர 
��றவாள#யா4�ேவா. 

 
வசதி இ�%ேபாைர% பா�.ேதாெம�றா2, அவ�கைள% பா�4� 

ெபா@ெத2லா, இவ�க� எைத நிைன4கி�றா�கேளா, அ,த உண�வ5� 
த�ைமயாகி, அவ�கH4�. ��ப ெசBகி�றா�, இவ�கH4�. ��ப 
ெசBகி�றா�, ஏமா�றி4 ெகா�ேட உ�ளா�, இ,த ெதBவ இவ(4�. தா�, 
Cைரைய% ப5B.�4 ெகா><4 ெகா�ேட இ�4கி�ற�, எ�பா�க�. 

 
இைவகெள2லா, ச,த�%ப. இ� எைத உ�வா4�கி�ற�? இ%ப< 

மா�' உண�;க� உ�%ெப�'வ5�கி�ற�. ஆனா2, நா ந�ைம 



ெசBயேவ��ெம�றா2, ந�ைடய ந2ல எ�ண*க� வA 
இழ,�வ5�கி�ற�. 

 
ஆைகய5னா2, நா இதைன உ�வா4க,  யா ெவள#ய5>ட Nலிைன, 

சிறி� ேநர ப<4க ேவ��.  இவ�க� நிைன%பைத மா�ற 
ேவ��ெம�றா2, சாமி எ�ன ெசா2லி இ�4கி�றா�க�, நைம 
எ%ப<ெய2லா தா4�கி�ற�? எ�' சிறி� ேநர ச.தமாக ப<.தா2, 
இவ�கள#� மாறான உண�; இைண4க%ப� ெபா@�, அவ�கH4� நிைன; 
வ�. 

 
எ�னடா ப<4கிறாB? எ�பா�க�. ப<4� ெபா@�, �தலி2 ப<4காேத 

எ�' ெசா2Aவா�க�. வ5டாம2 ப<4� ெபா@�, ந2ல உதாரண*கைள= 
ெசா2A ெபா@�, உ�'4 ேக>பா�க�. சிறி� சிறிதாக, ந ேம2 இ�4� 
ெவ'%Iக� மா'. ந2லணைவகைள அவ�4�� I�.தி, அ,த நிைலைய 
மா�ற�<G. 

 
சில ேப�, ைவரா4கியமாக, சாமி ெசா�னைத எ�.�4 ெகா�வா�க�. 

“எ�ைன வ5டமா>ேட� எ�கிறா�கேள” எ�' தி�%ப5% ப<.தா2, எ�னா2 
I.தக� ப<4கவ52ைல. நா எ�; ெசBய �<யவ52ைல, எ�ற 
உண�;க� கல,�, நம4�� மன=ேசா�;, மன=சOசல�, 
வ,�வ5�கி�ற�. 

 
நா ந2லைவகH4�. தாேன ேபாகி�ேறா, இ%ப<= ெசBகி�றா�கேள, 

எ�ற உண�;க� வ5ஷ.தி� உண�;கைள, நம4�� மா�ற%ப� ெபா@�, 
ந�ைடய ெசயலா4க*கH, ெசயல�றதாக மாறிவ5�கி�ற�. 

 
இ%ப< வா@ நா,  ஒ�ெவா� ெநா<ய5A, நம4�� அ�� 

ஞான.ைத% ெபறேவ��. அவ�க�  ெசய2கள#2, உ�ைமைய உண� 
ப�வ வரேவ��,  எ�ற ஏ4க.ைத= சிறி� ேநர எ�.�வ5>�,  அ,த 
உண�=சிைய க�களா2 பா�.�வ5>�,  உண�வ5� அைலகைள% 
பர%பேவ��. 

 
அ%ப<= ெசBG ெபா@�, அவ�கH அைத4 ேக>க ேந�கி�ற�. 

இ%ப<= சில நா�, சிறி� ேநர ம>� ப<4க ேவ��. 
 



அைதேய ப<.�4 ெகா�<�,தா2, அவ� ச*கடமாக இ�4� ெபா@�, 
அைத= ெசBதா2, “ஏ�டா க.தி4 ெகா�<�4கிறாB? இ�4கிற ��ப.தி2”, 
எ�ற நிைலகள#2 இ�; வ,�வ5�. 

 
அைமதி ெகா�� இ�4� ேநர.தி2, இதைன= சிறி� ெவள#%ப�.தி, 

உ�' ேநா4� ச,த�%ப.ைத உ�வா4க ேவ��. 
 
ெந2 பத�ைன ந)4க, “ெசால;கைள” எ�.�. P;வா�க�. கா�' 

இ�4� ச,த�%ப.தி2 Pவ5னா2, அ,த பத� ந)*�. கா�' இ2லாத 
ச,த�%ப.தி2 Pவ5னா2, ேபாகேவ ேபாகா�, தி�ப. தி�ப Pவ ேவ��. 

 
அ%ப<, தி�ப. தி�ப= ெசBG ெபா@�, E.த%ப�.த �<யாதப< 

ேசா�வைட,�வ5�ேவா. பத� அதிகமாகி, ப5�யாத நிைலகள#2  
அைட%ப>�வ5�. இைவகெள2லா, ச,த�%ப.தா2, நைம அறியாம2 
தவ'க� C�கி�ற�. 

 
இைத% ேபா�', ��ப.தி� நிைலகள#2, தவ'கைள ந)4� 

நிைலகைள= ெசய2ப�.த ேவ��. ஆகேவதா�, இைவகைள எ2லா 
உ*கH4� நிைன;ப�.�கி�ேற�. 

 
ச,த�%ப*க�, எ%ப< நா ந2ல� ெபறாதப< தைடப�.�கி�ற�? எ�', 

அ,த E�'%Iற= Q/நிைலைய உணர= ெசBகி�ற�. 
 
அத��.த4க, ச,த�%ப.தி2 ப�ெபா@� ெசய2ப�.�கி�ற�. ஆக, 

ம�றவ�க� உட2கள#2 உ�ள, பத�கைள, ந)4� ச4தியாக, ந ெசா2 
ஆகி�ற�. 

 
மதி2 எ�ற நிைலக� மைற.தா2, அ%ப�திய52 பதைர ந)4கினா2 

எ�னவா�? அ,த4 கா�' Iகா�. அேத மாதி�, வாகன*க� ெதாட�,� 
ெச2கி�ற�. கைர ஓர.தி2 பதைர ந)4�கி�ற)�க�. ஆனா2, அ*ேக வ� 
கா�றிைன. தைட%ப�.தினா2, பத� ந)*கா�. 

 
ப5ற�ைடய உண�;க� பல வைகய5A, உண�=சிகைள. P�<, 

ெவ'%ெப�ற நிைலக� வ�கி�ற�. அ,த ெவ'%ெப�ற உண�;கைள மா�ற, 
உண�வ5� த�ைம I.தக.ைத% ப<.தா2, ந2ல ெசா�க� நம4�� ஆகாதப<, 
அவ�க� உண�=சிக�, நம4�. திைர மைறவா4கிவ5��ற�. 

 



ஆகேவ, திைர மைற;ப�.� உண�வ5ைன ந)4க, அ�� ஒள# எ�ற 
உண�ைவ, நம4�� ேச�.�4 ெகா�டா2, நம4�� வ�, த)ைமய5� 
பத�கைள ந)4க இ� உத;. 

 
தியானவழிய52 உ�ள அைனவ�, உ*க� வா/4ைகய52 ெத�,�, 

ெதள#,�, ெதள#வாக வாழ= ெசBG அ,த அ��ஞான.ைத% ெப�', அ�� 
ச4தி ெப�', எ�ெற�', அ,த ��வ ந>ச.திர.தி� ஈ�%I வ>ட.தி2 
மகி/,� வா/,திட எம� அ�ளாசிக�. 

3. �� கா%8ய வழிய/4 வ/ஷ�ைத அட�கி… 

அ�ளா*றலாக மா*+� ப��வ� 

 
நா, இ�' எ�வா' ேகாய5A4ேகா, ஞான#யைரேயா, ேத<= 

ெச2கி�ேறாேமா, அைத% ேபால, ஞான#ய� ஒ�ெவா�வ� சாதாராண 
ம4கைள. ேத< வ�வத(ைடய உ>ேபா�ேள, ஒ� மன#த�,  எ�வள; 
��ப.தி2 ஆ/,தி�4கி�றாேனா, அ,த. ��ப.ைத ந)4கி, அ,த. ��ப.ைத 
உ�வா4கிய, அ,த4 காரமான த)ய உண�வ5� ச4திைய, வ5ல4க= ெசB�, 
ஆ�ற2மி4க, உ� உண�வ5ேல ேதா�றிய, ந2ல உண�வ5�, அJவ5� 
ஆ�றைல உ�வா4க= ெசBவத��.தா�. 

 
உதாரணமாக, ஒ� க�ைண4 கிழ*�, வ5ஷ.தி� த�ைம 

ெகா�<�,தாA அதிA�ள வ5ஷ.ைத ந)4கிய ப5�, ஆ�ற2 மி4க நிைலக� 
ெகா��, ந சTர.தி��� ச.தாக ஆகி�ற�. 

 



அைத% ேபா�',  அ�சி உ�வாவத��, அ,த உமிேய ப5ரதானமாகி�ற�. 
இ�வா', க<னமான உண�வ5� ஆ�ற2களாக இ�,தாA, அேத ஆ�ற2, 
உடA4�� ெச�'வ5>டா2, த)யைத வ5ைளவ54�. 

 
நா ெந2லி� உமிைய ந)4கியப5�, அ�சி எ�வா' இ�4கி�றேதா, 

அைத% ேபா�', க�ைமயான அ,த Eவாச.ைத நா Eவாசி.தாA, நா 
Eவாசி.த அ,த உண�வ5� அைலக�, ந உடA4�� கல,� வ5�கி�ற�. 

 
ெந2லி� உமிைய ந)4கிவ5>�, உ�ேள இ�4க4 C<ய அ�சிைய நா 

எ�வா' ெப�ேறாேமா, அைத% ேபா�', அ,த மக�ஷிக� வ5ஷ.தி� 
ஆ�றA4�� இ�4க4C<ய, இய4�, அ,த உண�வ5� ஆ�றைல  நா 
Eவாசி%பத��தா�, அவ�க� ெப�', ெப�ற அ,த உ�ைமய5(ைடய 
நிைலகைள, மன#த� உடலிேல ெசA.தி, அ,த. ��I'.� 
உண�வைலகைள ந)4கினா�க�. 

 
ஏென�றா2, அ,த உடA4��தா�, அ,த ��I'.�  உண�வான 

அJ4க� வ5ைளகி�ற�. அ,த வ5ைள,த அJவ5� த�ைமைய, அைத 
ந)4�வத�� அ,த ெமBஞான#ய5� அ�� ச4திய5� த�ைமைய, யா� 
��I�'4 ெகா�<�4கி�றனேரா அவ� உடலிேல அ,த Eவாச.ைத% பாB=சி,  
உணர= ெசBதா�க�. 

 
அ*ேக இ�4க4 C<ய ��ப.தி� உண�வைலகைள, ெந2லி� உமிைய 

ந)4கி, அ�சிைய எ�%ப� ேபா�', மன#த உடA4��, ��I'.தி4 
ெகா�<�4� அ,த உமிைய ந)4கிய� ேபா�', அ,த. ��ப.ைத ந)4கி, 
அ,த ந2ல வ5.தான ச.ைத, அ*ேக உ�வா4கினா�க�, மக�ஷிக�. 

 
உதாரணமாக, த*க.தி��� திரவக.ைத ஊ�றிய;ட�, அதிேல 

கல,தி�4க4 C<ய ப5.தைள, ம�ற ம>டமான சர4�க� எ%ப< ஆவ5யாக 
மா'கி�றேதா, அைத% ேபால மக�ஷிக� அவ�க� எ�.�4 ெகா�ட 
ெஜப.தி� த�ைம ெகா��, ஒ� மன#த� ��I�'4 ெகா�<�4� ேபா�, 
அவ�கHைடய Eவாச.திேல இைத= ெசA.தி, அ*ேக இ�Iற= 
ெசBகி�றா�க�. 

 
அ�வா' அவ�கைள இ�Iற= ெசB�, அ,த மகி/=சியான 

எ�ண*கைள உ�வா4க= ெசB�, அ,த உடலிலி�,� ெவள#%ப�.தி, 
அதிலி�,� ெவள#%ப� உ�ைமயான உண�வைலகைள இவ�க� Eவாசி.�, 
த� உடலிேல ஆ�ற2 மி4க  ச4திகளாக%  ெப�றா�க�. 



 
ஆகேவ, அ,த மக�ஷிகைள% ேபா�ேற, நா� வ5ஷ.ைத அட4கி, அைத 

ஆ�ற2மி4க ச4தியாக மா�றி, உய5�ட� ஒ�' உண�;கைள ஒள#யாக 
மா�றி, அழியா ஒள#= சTர ெப'ேவா. எம� அ�ளாசிக�. 

4. மனைத3 சம)ப&��� ப��வநிைல 

 
ஆறறி; ெகா�ட மன#தரான நா, பலவ5தமான உட2 உ'%Iகைள4 

ெகா�ட, உய5�ன*கைள உ�வா4�கி�ேறா. வ5Oஞான அறிவா2, இைத 
நா அறி,�ெகா�ேடா. இ%ப< அறி,� ெகா�ட உண�வ5லி�,�, நா 
எ�ன ெசBயேவ��? நம4�� எ%ப<= சைம.த2 ேவ��? 

 
ஒ�வ� நம4�. த)ைம ெசBதா�, எ�' அறிகி�ேறா. ஆனா2, அ,த. 

த)ைமய5� உண�;, நம4�� வளரா� தைட%ப�.�த2 ேவ��. 
 
அ�வா' தைட%ப�.த ேவ��ெம�றா2, “ஈVவரா” எ�' உய5ைர 

எ�ண5, “��வ ந>ச.திர.தி� ேபர�H ேபெராள#G நா ெபறேவ��” 
எ�' எ�ண5 ஏ*கி, த)ய உண�வ5ைன நம4�� வரா� தைட%ப�.தி, அ�� 
உண�வ5ைன= ேச�4க%ப� ெபா@�, த)ய உண�;கள#� வ )�ய.ைத4 
�ைற4கி�ற�. 

 
உதாரணமாக, மிளகாB தன#.�4 காரமாக.தா� இ�4�. ஆனா2, ம�ற 

ெபா��கHட� இைண4க%ப� ெபா@�, Eைவயாக மா'கி�ற�. 



 
ஒ�வ� “தவ' ெசBகிறா�” எ�' நா அறிG ெபா@�, நா அ�� 

ஒள#ய5� உண�வ5ைன Wக�,�, “அவ�ைடய அறியாைம ந)*கேவ��, 
அ��ஞான அவ�2 ெபறேவ��, அ��ச4தி அவ� ெபறேவ��, 
ெதள#,த மன அவ� ெபறேவ��” எ�' எ�ண ேவ��.  

 
இதனா2, அவ�ைடய உண�;க� நம4�� வ,தாA, அவைர இய4� 

த)ய உண�;க�, நம4�� வ5ைளயா�. 
 
அவ� தவ' ெசBகிறா� எ�' நா அறி,தாA, அவ� ேவக.�<%பாக 

இ�4� ெபா@�, ந�ைம த� ெசா2கைள நா ெசா�னா2,  அவ� 
ேக>கமா>டா�. 

 
சில நிமிட*கH4�% ப5ற�, அதாவ� சா,தமாக இ�4க%ப� ெபா@�, 

“ந)*க� இ%ப<= ெசBதா2, உ*கH4� ந�ைம” எ�' நா ெசா2A 
ெபா@�, அவ� ஏ�'4 ெகா�H ப�வ வ�கி�ற�. அ%ேபா�, நா 
ெசா2A ெசா2லி� உண�;க�, அவ�ட.தி2 உ�வா� த�ைம 
வ�கி�ற�. 

 
எ�ெணB ந�றாக ெகாதி4� ��, வைடைய. த><, எ�ெணய52 

ேபா>டா2 எ�னவா�? வைட சீராக ேவகா�. எ�ெணைய அதிகமாக 
வ5@*�.  

 
ப5�, அ� Qேடற= Qேடற, வைடய52 EைவG மாறிவ5�. ஆனா2, 

எ�ெணB அதிகமாக4 ெகாதி.�, அதி2 வைடைய. த><% ேபா>டா2, 
வைடய5� ேம2பாக க�கிவ5�. உ� பாக மாவாக இ�4�. 

 
சம%ப�.�, ப4�வ%ப�.� உண�வ5� த�ைம ெகா��தா�, 

பதா�.த*கைள உ�வா4கேவ��. இைத% ேபா�'தா�, நம� 
வா/4ைகய52, �ழ,ைத ஒ�' தவ' ெசBG ெபா@�, த�ண 
பா�.�.தா�, ந2 உண�வ5� த�ைமைய4 �ழ,ைத4�= ெசா2ல ேவ��. 

 
ஏ�'4 ெகா�H ப�வ வ� ெபா@�தா�, ந2 உண�;கைள 

ஊ>டேவ��. ஏ�'4 ெகா�H ப�வ இ2ைல எ�றா2, ெசா2லிய ந2 
உண�;க� அ*ேக வ5ைளயா�. ந2 உண�வ5� த�ைம வ5ைளG ப�வ, 
அ*ேக இழ4க%ப�கி�ற�. 

 



ஆனா2, தவைற= E><4 கா><,  ந2 உண�ைவ ஊ>ட. தவறினா2,  
ெவ'%ப5� உண�ேவ வ�.  ெவ'%ப5� நிைல வள�,�வ5>டா2, ஏ�'4 
ெகா�H ப�ேப வரா�.  

 
ஆகேவ, நா இ�ேபா�ற நிைலகைள அறி,�, எதைன, எ�வா', எத� 

வழிய52,  நா உ�வா4கேவ��?  எ�ற நிைலய52 “நா ப4�வ%ப�.� 
நிைலய52” சம%ப�.�த2 ேவ��. ஒ�ெவா� நிமிட� மனைத= 
சம%ப�.தினா2, ப4�வ%ப�.� ப�I வ�கி�ற�. 

 
அ�� ஞான.தி� உண�;க�, நம4�� வ5ைள,தா2, ந வா/4ைகய52 

வ� வ5ஷ. த�ைமகைள, கார உண�=சிகைள, அட4� த�ைம வ�கி�ற�. 
 
இ%ப< அட4� த�ைம வ,தா2, சி,தி4� த�ைம வ�கி�ற�. 

சி,தி4� த�ைம வ,தா2, ந ெசய2 சீராக அைமய,  இ� உத;. 
 
நா, நம� வா/4ைகய52, ��வ ந>ச.திர.தி� ேபர�� ேபெராள#ய5� 

உண�ைவ% உ�வா4கி, ேப��ப% ெப�வா/4ைக எ�ற நிைலைய, நம4�� 
உ�வா4�த2 ேவ��.  

 
உதாரணமாக, ஒ�வ� சா4கைடய52 வ5@,�வ5>டா2, அவைர 

அ*ேகய5�,� மY>க நிைன4கி�ேறா. அவைர4 ைக ெகா�.�. 
P4�கி�ேறா. அவ� நைம4 க><. தாவ5 ேமேல வ�கி�றா�. 

 
இதனா2, ந மY� அE.த ஆகிவ5�கி�ற�. உடேன, அE.த.ைத 

ந)ரா2 ந)4�கி�ேறா. இ� Iற.தா2 நிக/வ�. ஆனா2,  ப5றிெதா�வ�� 
ேவதைனய5� உண�ைவ நா Wக� ெபா@�, ந அக.தி��� வ,த, அ,த 
அE.த.ைத ந)4க ேவ��ம2லவா? 

 
யா அ�� வா4கிைன வழ*�கி�ேறா. எைம ந)*க� 

பா�4கி�ற)�க�. யா ேபE உண�;கைள ந)*க� Wக�,தப5�, அ� 
உ*கHைடய உய5�ன#2ப>�, இதன#� உண�ைவ அறிய ேந�கி�ற�. இைத 
உ*களா2 பா�4க �<கி�றதா? இ2ைல, ஆனா2, உணர �<கி�ற�. 

 
ந)*க� எைம% பா�4கி�ற)�க�, ந)*க� “எைத% ெபறேவ��” எ�' 

எ�ண5 ஏ*�கி�ற)�கேளா,  அ,த உய�,த எ�ண*கைள எ�Jெபா@�, 
அதன#� உண�வ5� த�ைம உ*கH4�� இய4�கி�ற�. 

 



அ%ப< இய4க%ப�ெபா@�, உ*கH4�� அறிய �<யாத சில 
சலன*க� ஏ�ப>�, அ� எ%ப< நைம இய4�கிறெத�', அறிG ப�வ 
வ�கி�ற�.  

 
அறிG ப�வ வ,தாA, ந)*க� அைத அட4க ேவ��ெம�ற 

உண�=சிகைள. P��கி�ற�. அ%ேபா�, “த�� அட4கேவ��, த)ைமக� 
த�� வரா� த�4கேவ��”, எ�ற உண�;க� உ*கள#ட.தி2 வ�கி�ற�. 

 
அ�� ஞான#ய5� அ�� உண�;க�, வலிைம ெகா�ட�.  அேத 

சமய.தி2, ேவதைனய5� உண�;கH வலிைம ெகா�ட�. 
 
ஆனா2,  அ�� ஞான#ய5� உண�;க�, சி,தைனைய. P��.  

ேவதைன உண�;க� சி,தைனைய, இழ4க= ெசBG. 
 
“ந2ல மன#தராக இ�,தா�, இ�' அவ�ைடய நிைல, அவ�ைடய  

��ப.தின�கேள அவைர எதி�4� நிைல ஆகிவ5>டேத” எ�' 
உ*கள#ட.தி2 சி,தைனய5� த�ைம மா�ற%ப>�, ேவதைன ப�றிய 
சி,தைனைய, உ*கள#ட.தி2 வள�4க= ெசBகி�ற�. ஆகேவ, அவ�ட.தி2 
இ�,த, அ,த ேவதைனய5� வA, உ*கள#ட.தி2 வள�கி�ற�. 

 
த)ைமகள#� உண�ைவ, அட4� ஆ�ற2 ெகா�ட� ��வ ந>ச.திர. 

அத� உண�ைவ எ�.�, உ*கH4� உபேதசி4� ெபா@�, த)ைமகைள 
அட4� ஆ�ற2 உ*கள#ட.தி2 வலிைம ெப'கி�ற�. 

 
த)ைம எ�' ஒ�ைற. அறிG ெபா@�, த)ைமய5லி�,� வ5�ப� 

நிைலைய நா ெபறேவ��.  
 
த)ைமய5லி�,� வ5�வ54� உண�;க� எ�? வ5�ப>டவ� யா�? ��வ 

ந>ச.திர. ��வ ந>ச.திர.திலி�,� ெவள#%ப� உண�;கைள, நம4�� 
கவ� ெபா@�, அ� ந�� உ�ள த)ைமகைள ஒ�4�கி�ற�, த)ைமக� 
வரா� கா4கி�ற�. 

 
I@வ5லி�,� மன#தரா� வைரய5A, மன#தராக ஆனப5�(, 

ஒ�ெவா� சTர.திA, த)ைமகைள ந)4கி� ஆ�ற2 ெப�ற�, க�க�. 
க�கள#� உண�வ5� த�ைம ெகா��, த)ைமகைள அக�றிய ஆ�ற2 
ெப�ற�, ��வ ந>ச.திர. 

 



��வ ந>ச.திர.தி� அ�Hண�வ5� த�ைமைய, நா Wக�,தா2, 
ஞான#க� அறி,த உண�வ5� அறி;, நம4�� வ5ைளகி�ற�, பைகைம 
உண�;கைள ந)4�கி�ற�. த)ைமக� வரா� கா4கி�ற�. 

 
ஆகேவ, நா எைத= ெசBயேவ��? ஒ�வ� ேவதைன%ப�கி�றா�, 

கMட%ப�கி�றா� எ�றா2, நா ேவதைனைய ந)4கி� நிைலைய 
ெபறேவ��. 

 
உதாரணமாக, ஒ�வ� சா4கைடய52 வ5@,�வ5>டா2, அவ�4�4 ைக 

ெகா�.�, அரவைண.�, சா4கைடய5லி�,� மY>கிேறா. ப5�, அவைர4 
�ள#4க= ெசBகி�ேறா. நா� �ள#.�4 ெகா�கி�ேறா. 

 
இைத% ேபா�', ேவதைனய5� உண�வ5ைன நா Wக�,தா2, �தலி2 

ந�� E.த%ப�.தி4 ெகா�ள ேவ��. ப5�, மக�ஷிகள#� அ�� 
உண�;கைள, அவ� ெபறேவ��, ேவதைனக� அவ�ட.திலி�,� 
ந)*கேவ��, எ�' எ�Jத2 ேவ��.  

 
இதன#� உண�வ5� த�ைமய5ைன நம4�� வள�.�4 ெகா�டா2,  

அ�� உண�வ5� ஆ�ற2, நமிைடேய ெப�� நிைல வ�கி�ற�. 
 
இதைன% ப5�ப�றி வ� அைன.� அ�ப�கH, மக�ஷிகள#� அ�� 

ச4தி ெப�', ச�வ த)ைமகள#2 இ�,� வ5�ப>�, மன பல ெப�', உட2 
நல ெப�', ெச2வ, ெச2வா4� ெப�', வா/4ைகய52 எ2லா நல� 
வள� ெப�றிட, எம� அ�ளாசிக�. 

 
 
 
 
 
 
 



5. தியான� ெச�� ெகா<ேட இ���� நா�… எத*� 
வ? ெகா&�கி�ேறா�…? எத*� வ? ெகா&�க 

ேவ<&�…? 

 
நா� தியான ப�ண54 ெகா�ேட இ�4கி�ேற�, எ� வ )>�4கார� 

இ%ப<. தி>�கி�றா�. நா( தியான ப�ண54ெகா�ேட இ�4கி�ேற�, 
ெகா�.த கட�கார� ெகா�4கேவ மா>ேட� எ�கிறா� எ�' வ5>�வ5>டா2 
எ��வா�? இ� சவா� ப�ண5 வ5�. 

 
தியான ப�ண54கி>ேடய5�4ேக�, ேநாB வ,�வ5>ட� எ�' 

நிைன.தா2, இைத வ5>�வ5>�, அைத எ�.�4 ெகா�கிற)�க�. ஆக, 
ெக>ட�4�.தா� ந)*க� ச4தி வள�4கி�ற)�க�. ஆக, எ�4� ஜ)வ� 
ஊ>�4கி�ற)�க�? ந எ�ண*க� எதி2 வ�கி�ற�? 

 
ந�� உ�ள அJ4க�, பசிைய. P�� ெபா@�, ந2லைத எ�4க 

வ5டாம2 த�4கி�ற�. அ,த மாதி� த�4கி�ற ேநர.தி2, நா எ�ன ெசBய 
ேவ��? 

 
ஆ�மாைவ= E.த%ப�.தி% பழகேவ��. “ஈVவரா” எ�' உய5ைர 

எ�ண5, அ,த ��வ ந>ச.திர.தி� ேபர�H, ேபெராள#G ெபற(, எ� 
உட2 �@வ� படர(, எ� ஜ)வா�மா ெபற ேவ�� எ�' ��வ 
ந>ச.திர.தி� உண�ைவ ந2ல உரமாக4 ெகா�.�, அ,த ஞான.ைத நா 
ெப�4க ேவ��. த)ைமயான உண�;, நம4�� ேபாகாம2 த�4க �<G. 
இ%ப<= E.த%ப�.த ேவ��. 



6. �� கா%&� ப,ப��வ நிைல 

 
நா எ�ண4C<ய உண�ைவ, உய5� ந�� உ�வா4�கி�ற�. 

ேர<ேயாவ5��, T.V. 4� எ%ப< ஆ�ெடனா இ�4கி�றேதா, இைத% 
ேபா�',  நம� உடA4�� இ�4க4C<ய அைன.தி��,  நம� க� 
க�வ5ழிதா� பதிவா4கி, ஆ�ெடனாவாக ேவைல ெசBகி�ற�.  நா, நம� 
நிைனைவ= ெசA.� ெபா@�, கா�றிலி�%பைத இ@.�4 ெகா�%ப�, நம� 
க�க�தா�. 

 
நம� க�வழிதா� வ�கி�ற�. இ%ப< வ,த உண�;க�, நம� உய5�2 

ேமா� ெபா@�, எ�ண வ�கி�ற�. இத� உண�=சிய5� த�ைம, உடைல 
இய4�கி�ற�. 

 
ஒ�வைர% ப�றி4 ேகாபமான நிைலகள#2, ந�� பதிவா4கி 

வ5>ேடாெம�றா2, ப5ற� அவைர% ப�றி நிைன4� ெபா@ெத2லா, நம4�� 
ஆ.திர வ�. 

 
இ� ேபா�', ெவ'%Iட� அ�%ப52 ெப�க� ேவைல ெசB� 

ெகா�<�,தா2 ேபா�, நிைனவ5ழ,�, அ�%ப52 ைவ.த ெபா�� ெபா*கி 
வ� ெபா@�, உடேன அ,த% பா.திர.ைத, ெவ' ைகய5னா2 P4�வா�க�. 
ைகG I�ணாகிவ5�. இைத ந)*க�, உ*கHைடய வா/4ைகய52 
பா�4கலா. 

 
ஏென�றா2, ெவ'%ப5� உன�;க� நைம இய4� ெபா@�, நா 

ெசBG பண5ய52 தவ' ேந�கி�ற�. இ� மாதி� இய4காம2 த�4க 
ேவ��ம2லவா? த)ைமகைள மா�றி அைம4கC<ய ச4தி, நம� ஆறாவ� 
அறிவ5�� உ��. 



 
உதாரணமாக, டா4ட�4�% ப<4க% ேபாகி�ற)�க� எ�றா2, “ந�றாக% 

ப<4க ேவ��” எ�ற அ4கைற உ�ளவ�க�, ��(4� வ,� 
வ5�கி�றா�க�. “ஏேதா கடைம4�% ப<4க% ேபாகிேற�” எ�'  
இ�%பவ�கH4�, ப<%I ஏ'வதி2ைல. அவரா2, ச�யாக இய*க; 
�<வதி2ைல.  

 
ஒ� ெசயைல ந2ல வ5த.தி2 ெசBய ேவ��, எ�' வAவான 

உண�ைவ எ�.� �ய�சி4கி�ற ெபா@�, அ� உ*கH4� ந2ல ேநர, 
அத�ப< ெசயA நட,�வ5�. 

 
யா, உ*கHைடய உய5ைர4 கட;ளாக மதி4கி�ேறா. உ*கHைடய 

உடைல4 ேகாவ5லாக மதி4கி�ேறா. இய�ைகய5� இய4க.தி� 
உணைமகைள, ��நாத�� அ�� �ைன ெகா��, யா அறி,� ெகா�ேடா.  

 
உ*கைள அறியாம2 இய4க4C<ய நிைலகள#2 இ�,�,  ந)*க� 

மYளேவ�� எ�பத��.தா�, இைவகைள  யா உ*கள#ட.தி2 பதி; 
ெசBகி�ேறா. 

 
சில ேப�, “நா� நிைன.த� நட4கவ52ைல” எ�றி�%பா�க�. ஆக, 

அவ�க� த� ஆைசய5� நிைலய5ேலேய இ�%பா�க�. ஆனா2, யா, 
“இைதெய�ண5, இ%ப< ஏ*கிய5�*க�” எ�' ஒ�ைற= ெசா2ேவா. ஆனா2, 
ேக>பவ�கேளா ெசா�னைத வ5>�வ5�வா�க�. 

 
உதாரணமாக, ேதாைசைய E� ெபா@�, ேதாைச ேம2தா� ஆைசயாக 

இ�%ேபா. ஆனா2, ெந�%I எ%ப< எ�,� ெகா�<�4கி�ற� எ�பைத4 
கவன#%பதி2ைல. 

 
ெந�%ைப “தி� தி�” எ�' எ�.�வ5>�, ேதாைச= ச><ய52 மாைவ 

ஊ�றினா2, எ%ப< இ�4�? ேதாைச= ச><ய52, எ,த ப4க அன2 
அதிகமாக இ�4கி�றேதா, அ,த% ப4க ேதாைச ஒ><4 ெகா�H. ப5ற� 
ேதாைசைய எ�.தா2, “வரமா>ேட� எ�கிற�” எ�' இ�%பா�க�. 

 
ஞான��, ேதாைசைய இ%ப<= Eட= ெசா�னா�. ஆனா2, ேதாைச, 

ச><ைய வ5>� வரமா>ேட� எ�கிற�, எ�' ெசா�னா2 எ%ப<?  
 



நா அ�%ப52 ெந�%I ைவ.தி�4� ப4�வ.தி2தா�, இெத2லா 
இ�4கி�ற�. 

 
இைத% ேபா�'தா�,  நம� உய5� ஒ� ெந�%I. அதி2, நா எத(ைடய 

ப4�வ.ைத= ெசA.�கி�ேறாேமா, நி=சய அ� ெசய2ப�.  
 
ந)*க� ேவ' யா�ட�, ேயாசைன ேக>க ேவ�<யதி2ைல. ஆனா2, 

அ�� உண�;கைள உ*கH4�� பதிவா4கி4 ெகா�ள ேவ��. உ*கள#ட, 
அைத.தா� பதிவா4�கி�ேறா. 

 
அ�%ப52 ெந�%I அதிகமாக இ�4� ெபா@�, ப4�வ ெத�,தவ�க� 

எ�ன ெசBவா�க�? �தலி2 ேதாைச= ச><ய52 த�ண)ைர ஊ�றி,  Q>ைட. 
தண54கி�றா�க�.  

 
எ�G வ5றைக ெவள#ய52 எ�.�,  ெந�%ப5� ேவக.ைத4 

�ைற4கி�றா�க�.  இ%ப< ெந�%ைபG, ேதாைச= ச><ய5� Q>ைடG 
சம%ப�.தியப5�,  மாைவ ேதாைச= ச><ய52 ஊ�றினா2, ேதாைச மிக; 
அ�ைமயாக வ�கி�ற�. 

 
ஆனா2, ெந�%ைபG, ேதாைச= ச><ய5� QைடG சம%ப�.தாதப<, 

“சன#ய�, ேதாைச வரமா>ேட� எ�கிறேத,” எ�' Eர�� Eர�� எ�' 
Eர�<வ5>�, ம'ப<G எ�ைணைய% ேபா>டா�க� எ�றா2, அ�; 
Qடாகி�ற�. 

 
ஆக, ப4�வமி2ைல எ�றா2, நா ேதாைசைய4 Cட= Eட�<யா�. 
 
இ� ேபா�'தா�, நம� வா/4ைகய5A ப4�வ ேதைவ. 

ப4�வ%ப�.�வத�� ஞான ேதைவ.  அ,த ப4�வ.ைத, உ*கH4�% ெபற= 
ெசBவத�காக.தா�, யா இ%ெபா@� உபேதசி4கி�ேறா. 

 
நம4�� வ� த)ைமகைள மா�'வ� எ%ப<, எ�பத� உ�ைமகைள 

அறிய, ��நாத� எைம4 கா><��� அைழ.�= ெச�', பல 
அவVைதகைள4 ெகா�.� உண�.தினா�, அறிய= ெசBதா�.  

 
��நாத� கா><ய அ�� வழிய52, த)ைமகைள மா�றி அைம4� 

நிைலயாக, அக.தி� இய4க எ%ப< எ�பைத உ*கH4� உண�.தி, "ச4தி 
வாB,த வா4காக" உ*கள#ட பதி; ெசBகி�ேறா. இ�;லகி2 உ�ள 



நOEகள#லி�,�, "உ*கைள4 கா4க4C<ய இ,த அ�� உண�;கைள" 
உ*கH4�� வள�.�4 ெகா�H*க�. எம� அ�ளாசிக�. 

7. நம� நல�ைதB�… ெபா� நல�ைதB�… 
ஒ�றிைண��� ப��வ நிைல 

 
ெமBஞான#க�, தம� மன#த வா/4ைக4 கால.தி2, ேபர�ட.தி(ைடய, 

Q>சம இய4க*கைள அறி,�ண� நிைலகைளG, மன#த வா/4ைகய52 
வ� த)ைமயான நிைலகள#லி�,�, தைம4 கா.�, உய5�ட� ஒ�றிய 
உண�வ5ைன, ஒள# ெபற= ெசBG நிைலய5ைனG ெப�றன�. 

 
அ,த ெமBஞான#க�, ேபர�ட.தி� ெப� உ�ைமய5ைன4 

க��ண�,�, உண�வ5� ஆ�றைல. த�� வள�.� ெவள#%ப�.தியதி� 
த�ைமக�, Q�யன#� கா,த ச4தியா2 கவர%ப>�, இ,த ]மிெய*� பட�,�, 
பரவ5ய5�4கி�றன. 

 
மாமக�ஷி ஈVவர%ப>டாய ��ேதவ� அவ�க�, நம4�4 கா�ப5.த 

அ�� வழிகைள, நா ப5�ப�'வத� Fல, இ,த ]மிய52 பட�,��ள 
ெமBஞான#கள#� உண�வைலகைள, நா ெபற�<G. 

 
ந)*க� அைனவ� ெமBஞான#கள#� அ�� ஆ�றைல% ெபறேவ�� 

எ�பத�காக,  யா உய�,த த�ைமகைள உ*கH4� உபேதசி.ேதா 
எ�றா2, அதைன4 ேக>� ந)*க�,  அ,த. த.�வ*கைள, உ*கHைடய 
அக.தி2 இ�.தி,  அதைன. தி�ப. தி�ப எ�Jவ )�க� எ�றா2,  
உ*கள#ட.தி2 மகி/=சிய5� த�ைம ெப��கி�ற�.  

 



அ�ேபா�ேற, ந)*க� உய�,த ெசய2கைள= ெசBG ெபா@�, அதன#� 
உண�;க�, உ*கைள உய�,த நிைல4� அைழ.�= ெச2கி�ற�. 

 
நா கைட4�= ெச2கி�ேறா எ�' ைவ.�4 ெகா�ேவா. ஒ�ெவா� 

ெபா�ைளG, தர பா�.� வா*�கி�ேறா. இ�,தாA, வ )� வ,� ேச�,த 
ப5�, அ,த% ெபா��கைள எ�.�% பா�4� ெபா@�, அைவகள#2 
ஒ�றிர�� ெபா��க�, உபேயாகி4க �<யாத அள;4� ெக>�% 
ேபாய5�%பைத பா�.�,  ேவதைன%ப>�4 ெகா�<�,தா2 ந�றாக 
இ�4�மா?  

 
ெக>டைத. P4கி எறி,�வ5>�,  இன#, அ�.� எைத= ெசBய 

ேவ��ேமா, அைத= ெசBய ேவ��. ஆகாதைத. P4கி% ேபா>�வ5>�,  
இன#, அ�.� ஆக ேவ�<யைத% பா�4க ேவ��.   

 
இ,த மன#த� �@ைம அைடய ேவ��ெம�றா2, “இ,த உடலி2 

எ�வள; �ண= ெச2வ*க� இ�,தாA,  ேவதைன எ�ற நOசான 
உண�வானா2,  �ண= ெச2வ அழி,�வ5�கி�ற�”. ேவதைனைய4 
ேக>டறிG நிைலய52, அ� ந�� வள�,�, அ� நம� ெபா�� 
ெச2வ.ைதG இழ4க= ெசBG”  எ�பைத நா அறிய ேவ��. 

 
அழியா% ேப��ப% ெப�வா/;, எ�ற அ��ஞான#ய5� உண�ைவ, நா 

கவ�,� ெகா�டா2, இ,த வா/4ைகய52 வ� த)ைமகைள நா அக�ற 
�<G.  

 
ேப��ப% ெப� வா/ைவ எ�ண5 எ�4கி�ற உண�;களா2, ந�ைடய 

ெசா2, ெசய2 Iன#த ெப'. நைம% பா�%பவ� அைனவ�, மகி/=சி 
ெப' நிைல உ�டா�. அறியாைம எ�ற இ�� அக�', அைன.� 
அறிG ஞான உ�வா�. 

 
ெசா2லி2 ெபா�� இ�%ப� ேபா�', நம� ெசயலி2 ந�ைமக� 

இ�4க ேவ��, நா�, நம� ச�தாய� “ஒேர இன” எ�ற நிைலய52,  
நம� நல.ைதG, ெபா� நல.ைதG ஒ�றிைண%பதாக, நம� ெசய2க� 
இ�4க ேவ��.  

 
ஏெனன#2, ப5ற� ந�றாக இ�4க ேவ�� எ�', ந)*க� எ�J 

ெபா@�, அதன#� உண�வ5� ச.� உ*கள#ட.தி2 வ5ைள,�, ந�ைமைய 
உ*கள#ட.தி2 வ5ைளய= ெசBG. 



 
இ�வா' இதன#� உ�ைமகைள அறி,�, அ�� ஞான#க� வ�.�4 

ெகா�.த அற*கைள கைட%ப5<.�, அதன#� வழிய52 தம� வா/4ைகைய 
அைம.�4 ெகா�H அைனவ�4�, எம� ஆசிக�. 

8. �� ெகா&�த அ�� ஞான3 ச�கர�ைத) 
பய�ப&��� ைற 

 
�� வழிய52 நா ெச2ல%ப� ெபா@�, அவ� ப5றவ5ய52லா நிைலைய 

அைட,தா�. ஒள#ய5� சTரமாக இ�4கி�றா�. அதிலி�,� வர4C<ய உண�ைவ, 

நம4�� ேச�.� இ�ைள% ேபா4கி% பழக ேவ��. அ� ஒ� பழ4க.தி�� 

வரேவ��. 

 

ஆகேவ நா ஒ�ெவா�வ�, இ%ெபா@� இ*� ெகா�4கி�ற அ�� 

ஞான=ச4கர.தி2,  ��வ தியான ேநர.தி2, நா எ�ண5, ��வ தியான 

�<,த;ட�, அ,த அ�� ஞான=ச4கர.ைத% பா�.த)�க� எ�றா2, அ,த ��வ 

ந>ச.திர.தி� உண�வ5� ஒள#க�, இதிலி�,� வ�. நாH4� நா�, அ� வளர 

ஆரப54�. உ*க� உண�;கள#2, ஒ� ெதள#வான மண கிைட4�. 

 

இத(ைடய வ�ைசய52 வர%ப� ெபா@�, சில சமய*கள#ேல, 

ப5ரபOச*கH ெத�யலா. அ,த மக�ஷிக� யா� எ�ற நிைலகH, உ*கH4�. 

ெத�யவ�. 

 

ெத�யவ� எ�' ெசா�ன;ட�, ெத�யவ52ைலேய எ�ற உண�;4�% 

ேபாBவ5டாத)�க�. நா அைத% ெபற ேவ�� எ�ற உண�ைவ ம>�, ெசA.தி4 

ெகா�� வ,தா2 ேபா�. ஏெனன#2, அ,த உண�; உ*கH4�� வள�=சியா�. 



 

ஒ� ெச<ைய ைவ.�வ5>�, உடேன ] ]4கவ52ைல. காB காB4கவ52ைல 

எ�றா2 �<Gேமா? எ.தைனேயா ஆ��க�, பல உட2க� ெப�', இ%ெபா@� 

மன#தனாக% ப5ற,��ேளா. இ�வா' மன#தனாக% ப5ற,ததி2, ��வ 

ந>ச.திர.தி� உண�ைவ  ஒ�ெவா�றாக= ேச�4கிேறா. 

 

அ,த நிைனவ5� ஆ�றA, ஈ�%I வ�வத�காகேவ, இ,த அ�� 

ஞான=ச4கர.ைத4 �ைற,த�, F�' வ�டமாக ]ைஜ அைறய5ேல ைவ.�, 

அத�காக. தியான ப�ண5G�ேள�. 

 

எ*ேக ேபாக ேவ�� எ�றாA, ெகாOச ேநர ச4கர.தி� �� நி�', 

ச4கர.ைத% பா�.�, “ஈVவரா” எ�' உய5ைர எ�ண5, அ,த ��வ ந>ச.திர.தி� 

ேபர�H, ேபெராள#G நா*க� ெபற ேவ��, எ�' எ�ண ேவ��. எ*க� 

உட2 �@வ� படர ேவ��. எ*க� ஜ)வா�மா, ஜ)வ அJ4க� ெபற ேவ�� 

எ�' எ�ண5% ப5ரா�.தைன ப�ண54 ெகா�H*க�. 

 

�ழ,ைதகH4�, ந�றாக% ப<%I வரேவ��. ந2ல ஞாபக ச4தி 
வரேவ��, எ�' எ�ண ேவ��. ெதாழிA4�% ேபா� ெபா@�, எ� 

ெதாழி2 ந�றாக இ�4க ேவ��. எ� வா<4ைகயாள�க� நலமாக இ�4க 

ேவ�� எ�', எ�ண5வ5>�= ெச2A*க�. 

 

அ,த= ச4கர.தி� ��னா2 நி�', அத��= ெசௗக�ய%ப� இட.தி2 

ச4கர.ைத ைவ.�, உடகா�,� பா�%பத�ேகா, நி�' பா�%பத�ேகா, த�,த மாதி� 

ெசB� ெகா�H*க�. 

 

அைத% பா�.�வ5>�, ந)*க� ேபான )�க� எ�றா2, எ,த4 கா�ய� 

ெஜயமாக ேவ�� எ�', இ,த உண�ைவ, மY�� மY��, வA% ெபற= ெசB� 

ெகா�H*க�. 

 

மன உ'தி கிைட4�. உ*க ெசா2 ேக>ேபா�4� ஓரள;4� மகி/=சிைய 

ஊ>�. ஆைகய5னா2, நா�, ந �ழ,ைதகH, இ,த மாதி� ெசB�, அைத4 

க>டாயாமா4கி, பழ4க.தி��4 ெகா�� வரேவ��. 

 

இ,த ச4திகைள, ந)*க� அைனவ� ெப�', மகி/,� வா/,�, ப5றைரG 

மகி/வ5.� வா/,�, ேப��ப% ெப�வா/; வா/,� வள�,திட எம� அ�ளாசிக�. 
 

 


