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��வ��வ��வ��வ ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி� 

ேபெராள�ையேபெராள�ையேபெராள�ையேபெராள�ைய ந�ந�ந�ந� 
ஆ�மாவ����ஆ�மாவ����ஆ�மாவ����ஆ�மாவ���� 

ெகா��வ��ெகா��வ��ெகா��வ��ெகா��வ�� �ைற�ைற�ைற�ைற  
 

    
 

MEDITATING METHOD 
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1. 1. 1. 1. ��வ��வ��வ��வ    ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�    இய$%இய$%இய$%இய$%    
சிறிதள& வ�ஷ�ைத( க�டா*�  
அத,ைடய ெசயலா(க�ைத அட(கி, எ0��1 ெபா2(கி  

ஒள�யாகஒள�யாகஒள�யாகஒள�யாக    மா�4�மா�4�மா�4�மா�4� திற� ெப�ற� ��வ ந�ச�திர�.  

 
��வ ந�ச�திர�தி� அ�கி$ இ�ைறய அ5���கேளா, அ5( 

கதி0ய(க6கேளா ெச$ல �7யா�. அைத அட(கிவ���. அத� 
ெசயலா(க�ைத� தண���வ���. தன(�� ஒள�: 2டராக மா�றிவ���.  

 
;0யேன அழி=தா*�, ��வ ந�ச�திர� த� ெசயலா(க6கைள 

இழ(கா�. அ=த ��வ ந�ச�திர�, அக�ட அ�ட�தி$ வ�� 
எ�தைகய ந>சிைன?� ஒள�யாக மா�றி�� திற� ெப�ற�.  

 
ஆைசகைள?�, �ேராத6கைள?� வள@(கி�றவ0ட�தி$  

��வ ந�ச�திர�தி� உண@&க� அ5கா�. 
 
��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ள�� உண@&கைள வள@�தவ0ட�தி$  

ஆைசகB� �ேராத6கB� அ5கா�. 

2. 2. 2. 2. ““““�த$�த$�த$�த$    ெதEவ6கள��ெதEவ6கள��ெதEவ6கள��ெதEவ6கள��”””” ( ( ( (��������) ) ) ) அ��அ��அ��அ��    
ெபறேவ���ெபறேவ���ெபறேவ���ெபறேவ���    

உ6க� தாEதாEதாEதாE    த=ைதயைரத=ைதயைரத=ைதயைரத=ைதயைர �த$ ெதEவ6களாக வண6கி, 
அவ@க� அ�ளாசி ெபறேவ��� எ�4 �தலி$ ஏ6�6க�. 
அவ@கBைடய அ�ளா$ ��வ�� அ�� ெபறேவ��� எ�4 
ஏ6�6க�.  

 
�� அ�ளா$ ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள� 

ெபறேவ��� எ�4 ஏ6�6க�. 
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3. 3. 3. 3. ��வ��வ��வ��வ    ந�ச�திர�தி���ந�ச�திர�தி���ந�ச�திர�தி���ந�ச�திர�தி���    ஊ��வ�:ஊ��வ�:ஊ��வ�:ஊ��வ�:    
ெச$லேவ�ெச$லேவ�ெச$லேவ�ெச$லேவ�7ய7ய7ய7ய    �ைற�ைற�ைற�ைற (METHOD) (METHOD) (METHOD) (METHOD)    

    
ஓ..� ஈTவரா ��ேதவா எ�4 உ6க� உய�ைர எ�ண�, 

க�ண�� நிைனைவ %�வ ம�தி(�( ெகா�� வா�6க�.     
    
உ6க� உடலி$ உ�ள எ$லா எ�ண6கைள?� உண@&கைள?� 

�ண6கைள?� ஒ�றாக� திர�7 ((((அU�தமாகஅU�தமாகஅU�தமாகஅU�தமாக)))) ��வ 
ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள� ெபறேவ��� எ�4 ஏ6�6க�. 

 
அVவா4 திர�7ய    உண@&கைள ஒ�றாக( �வ���     
ஒ� வ�$லி$ (த,2) அ�ைப ஏ�4வ� ேபா�4     
நாைண நிதானமாக இU��,     
Wமிய�� வடகிழ(� திைசய�$ வ��ண�ேல இ�(��  

��வ ந�ச�திர�ைத    இல(காக( �றிைவ��     
%�வ ம�திய�லி�=� இU�� வ��6க�. 
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%�வ ம�திய�லி�=� ஏ(க��ட� வ X2� ந��ைடய உண@&க� 
��வ ந�ச�திர�தி��� ேநர7யாக அ�பாக�    ைத(கி�ற�. . . .  

4. 4. 4. 4. ��வ��வ��வ��வ    ந�ந�ந�ந�ச�திர�திச�திர�திச�திர�திச�திர�தி����    எதிஎதிஎதிஎதி@@@@    அஅஅஅைலைலைலைல    
((((““““ECHOECHOECHOECHO””””) ) ) ) நXலநXலநXலநXல    நிறநிறநிறநிற    ஒள�ஒள�ஒள�ஒள�    ந�ந�ந�ந�    ம[�ம[�ம[�ம[�    ேமா��ேமா��ேமா��ேமா��    

 
ஒ� இைச( க�வ�ைய உதாரணமாக வ Xைணைய நா� த�7ேனா� 

எ�றா$    நாத� எU�%�. அேத சமய�தி$, அத,ைடய அதி@&க�அதி@&க�அதி@&க�அதி@&க� 
அைல அைலயாக வ��. 

    
இைத1 ேபா�4, ��வ ந�ச�திர�தி$ ேமா�� ந� உண@&க� 

பாE=� அதி@வாகி,,,, (ECHO) அ6கி�=� ��வ ந�ச�திர�தி� அைலக�     

உய�0$ உ�ள கா=த� ஈ@1பதா$,  
தி��ப வ=� %�வ ம�திய�$ ேமா�கி�ற�. 
 
ஆக, தி��ப� தி��ப நா� ந� உண@&கைள( �வ��� %�வ 

ம�திய�லி�=� அ�பாக ��வ ந�ச�திர�தி� பா$ ெச*�த ெச*�த, 
அ1ப7 ேமா�� உண@வ�� அதி@&க� அைல அைலயாக மாறி,,,, அைல� 
ெதாட@பாக மாறி அைல வ0ைசயாகி�ற�. (FREQUENCY). 

 

இ� ெதாட@ வ0ைசயாகி, ��வ ந�ச�திர��ட�    

ேநர7� ெதாட@% ேநர7� ெதாட@% ேநர7� ெதாட@% ேநர7� ெதாட@% ((((LINK) ந� உய��(�    ---- நம(�(    
கிைட(கி�ற�.     
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ஒ� ெவ$76ைக (WELDING) த�7னா$ எ1ப7 “பள X@” எ�4 
ெவள�:சமாகி�றேதா,,,, அைத1 ேபா�4 ��வ ந�ச�திர��ட� நா� 

ேமா�� இ�தைகய உண@&க� ந� உய�0ேல இள� நXல நிற�தி$ 
ஒள�    வ X2�.    

 
அ=த சமய�தி$ %�வ ம�தி சிறி� கனமாக&� இ�(��.     
நா� %�வ ம�திய�லி�=� இU�� 2வாசி(�� ெபாU�     

அைலக� நம(�� “ஜிV., ஜிV.,” எ�4 
இU1பைத1 பா@(கலா�, உணரலா�....    
    
��வ ந�ச�திர�தி� ேபெராள� இ1ெபாU� உய�@ வழி 2வாசமாகி, 

அ=த உண@&க� வாய�ேல உமி^நXராக( கைரகி�ற�.  

5. 5. 5. 5. ��வ��வ��வ��வ    ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�    ேபர�ைளேபர�ைளேபர�ைளேபர�ைள    
உடலி$உடலி$உடலி$உடலி$    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    அ5(கள��அ5(கள��அ5(கள��அ5(கள��    �க1ப�$�க1ப�$�க1ப�$�க1ப�$    

இைண(இைண(இைண(இைண(கககக    ேவ���ேவ���ேவ���ேவ���    
இVவா4 வ�� அ=த ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� 

ேபெராள�ய�ைன க�ண�� நிைன& ெகா�� எ6க� ர�த6க� 
�Uவ�� படர ேவ��� எ�4 ஏ6�6க�. 

 
இ1ெபாU� ந� உடலி$ இ�(�� 2மா@ 5 அ$ல� 6 லி�ட@ 

ர�த� �Uவ�� ��வ ந�ச�திர�தி� அைலக� பட@கி�ற�. 
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அ���, ர�த�தி$ இ�(�� பல ேகா7 ஜXவ அ5(கள�*�, 

அறியா� உ�%�=த ஜXவ ஆ�மா(கள�*� ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� 
ேபெராள� படரேவ��� ஈTவரா எ�4 %�வ ம�திய�லி�(�� 
உய�ரான ஈசன�ட� ேவ��6க�. 

 

இ1ெபாU�, ர�த�தி$ இ�(�� பல ேகா7 ஜXவ 
அ5(கள�� �க1%கள�*� அ=த ச(தி இைணகி�ற�. 

 
அேத சமய�தி$ ஜXவ ஆ�மா(கள�� �க1ப�*� அ=த 

ச(தி இைணகி�ற�.  
 
தி��ப&�, %�வ ம�திய�லி�=� ��வ ந�ச�திர�தி�� அ�% 

ேபா�4 நிைனைவ: ெச*��6க�. ��வ ந�ச�திர�தி$ ேமாதி, 
அ6கி�=� வ�� எதிரைல (ECHO) அைத உய�0� வழியாக இU�� 
2வாசி?6க�. 

 
க�ண�� நிைன& ெகா�� உட$ �Uவ�� பரவ: ெசE�, 

உடலி$ உ�ள ஒVெவா� உ41பாக: ெச*�தி, ��வ ந�ச�திர�தி� 
ேபர�� ேபெராள� அ=த உ41%கைள உ�வா(கிய அ5(க� 
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ெபறேவ��� ஈTவரா எ�4 உய�ரானஉய�ரானஉய�ரானஉய�ரான    ஈசன�ட�ஈசன�ட�ஈசன�ட�ஈசன�ட�    
ேவ��6க�ேவ��6க�ேவ��6க�ேவ��6க�.... 

    
6. 6. 6. 6. ��வ��வ��வ��வ    ந�ச�திர�ந�ச�திர�ந�ச�திர�ந�ச�திர�தி�தி�தி�தி�    ேபெராள�ையேபெராள�ையேபெராள�ையேபெராள�ைய    ந�ந�ந�ந�    
ஆ�மாவ����ஆ�மாவ����ஆ�மாவ����ஆ�மாவ����    ெகா��வ��ெகா��வ��ெகா��வ��ெகா��வ��    �ைற�ைற�ைற�ைற    
தி��ப� தி��ப ““““நிைன&நிைன&நிைன&நிைன&””””        

1. %�வ ம�திய�லி�=� ��வ ந�ச�திர�தி��: ெச$ல&�,  
2. ��வ ந�ச�திர�திலி�=� உய�@ வழி இU�� 2வாசி(க&�,  
3. க�ண�� நிைன& ெகா�� அ=த ��வ ந�ச�திர�தி� 

உண@&கைள உடலி$ உ�ள அ5(கள�$ இைண(க: ெசEய&�,  
4. அ=த ச(தி ெபறேவ��� எ�4 ம4ப7 %�வ ம�தி(�( ெகா�� 

வ=� உய�ரான ஈசன�ட� ேவ��வ��தா�  

தியான�தியான�தியான�தியான�    ெசEயேவ�7யெசEயேவ�7யெசEயேவ�7யெசEயேவ�7ய    �ைற�ைற�ைற�ைற....        
 

அதாவ� வ�ட� ேபா�4 (CIRCULATION) 
%�வ ம�திய�$ ஆர�ப��� %�வ ம�திய�ேல �7(��ேபா�  
அைல அைலயாக இU(�� ெபாU�,  
��வ ந�ச�திர 2வாசமான�  
உட$ �Uவ�� 2ழ�4 வ�கிற�.  
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இ1ப7 2ழல 2ழல, உடலி� ெவ1ப�தா$ ெகாதி�� அ=த 
��வ ந�ச�திர அைலக� உடலி�=� மண6களாக ெவள�1பட� 
ெதாட6�கி�ற�.  

உடலிலி�=� ெவள�1ப�� ��வ ந�ச�திர�தி� மண�  
ஏ�கனேவ ந� உடைல: 2�றிய��(�� 
ஆ�மாவ�$ உ�ள தXைம ெசE?� அைலகைள1 ப�ள=�,  
ந� ஈ@1% வ�ட�திலி�=� கழ�றி  
ெவள�ேய த�ள�வ��கி�ற�. 
 

ந� உடைல: 2�றிய��(�� கா�4 ம�டல�, அதாவ� ந� 
ஈ@1% வ�ட� தா� “ஆ�மா”.  

 
நா� க� வழி உ�41 பா@�த உண@&க� எ*�%(�� ஊ^வ�ைன 

எ�ற வ��தாக1 பதிவாகி, க�5ட� ேச@=த கா=த1%ல� அ=த 
உண@வைலகைள( கவ�� ெபாU�  

ந� ஈ@1%(� வ�� உண@வைலக�  
நம� ஆ�மாவாக மா4கி�ற�. 
 
ந� ஆ�மாவ�$, அதாவ� ந� ஈ@1% வ�ட�தி��� எைத( 

கவ@கி�ேறாேமா அைத�தா� நா� g(கி� வழியாக: 
2வாசி(கி�ேறா�. அ� %�வம�திய�$ உய�0$ ப�ட&ட� 
நாதமாகி, எ�ண6களாகி, ெசா$லாக&�, ெசயலாக&� இய(க: 
ெசEகி�ற�.  

 
இ1ப7 உ�வான அ5(கள�� மல�தா� ந� உடலாக 

உ�வாகி?�ள�. அ=த உ�வான அ5(கB(� ந� உய�@ இ=த Wமிய�� 
கா�4 ம�டல�திலி�=� உணைவ எ��� ந� ஆ�மாவாக மா�றி 
ெதாட@=� அைத: 2வாசி(க: ெசEகி�ற�. 

 
ஆக, எ�தைனேயா வ�தமான இ=த உண@&க� அைன��� ந� 

ஆ�மாவாக மாறிவ��கி�ற�. அ=த ஆ�மாவ�$ உ�ளவ�ைற� 
hEைம1ப���� நிைலதா� உய�@ வழி 2வாசமான ேமேல 
�றி1ப����ள தியான� ெசE?� �ைற.  
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இ1ப7 தியான�(�� ெபாU�  
ந� ஆ�மாவ�$ ��வ ந�ச�திர அைலக�தா� இ�(��.  

ப�ப�ப�ப�றறறற    உண@&க�உண@&க�உண@&க�உண@&க�    ந�ந�ந�ந�    ஆ�மாவ�(��ஆ�மாவ�(��ஆ�மாவ�(��ஆ�மாவ�(��    வரவரவரவர    �7யா��7யா��7யா��7யா�....  
ந� ஆ�மா ப02�தமாகி�ற�.  

    
7. 7. 7. 7. ��வ��வ��வ��வ    ந�ச�திரந�ச�திரந�ச�திரந�ச�திர    ஈ@1%ஈ@1%ஈ@1%ஈ@1%    வ�ட�தி�வ�ட�தி�வ�ட�தி�வ�ட�தி���������    

நா�நா�நா�நா�    வாழ�வாழ�வாழ�வாழ�    ெதாட6�கி�ேறா�ெதாட6�கி�ேறா�ெதாட6�கி�ேறா�ெதாட6�கி�ேறா�    
ஆகேவ, ��வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள� உண@&கைள 

ந��� ேச@(�� ெபாU�, ந�மிடமி�=� ெவள�1ப�� 
மண� அைன�� வ�ஷ6கைள?� ெவ$ல( j7யதாக இ�(��. 

 
உய�@ வழி அதாவ� %�வ ம�திய�� வழி வ��ண�� ஆ�றைல: 

2வாசி��1 பழகி( ெகா�டா$ ந� உண@&க� அைன��� உய��ட� 
ஒ�றி ஒள�ய�� த�ைம அைடகி�ற�.  
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நா� ��வ ந�ச�திர�தி� ஈ@1% வ�ட�தி$ இைண=� வாழ� 

ெதாட6�கி�ேறா�. நம(� இ�ெனா� ப�றவ� (உட$) 
இ$ைல.  

 
எ=த� ��வ ந�ச�திர�ைத( �றி ைவ��  
இU�� 2வாசி(கி�ேறாேமா,  
அ=த மண� ந� ஆ�மாவ�$ ெப�கி,  
அத� �லாமாக உய�0ேல ேச@=�  
யா�ைடய ஈ@1ப�*� சி(கா�  

��வ��வ��வ��வ    ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�ந�ச�திர�தி�    ஈ@1%ஈ@1%ஈ@1%ஈ@1%    வ�ட�தி�ேகவ�ட�தி�ேகவ�ட�தி�ேகவ�ட�தி�ேக        
ந�ைம அைழ��: ெச$*� நம� உய�@. 
 

 
 
அ6ேக ெச�4 ேப0�ப ெப�வா^& ெப�4, ஏகா=தநிைல 

அைட=� எ�தைகய இ�ன*� இ$லா� எதி@1%� இ$லா�, எ�4� 
பதினா4 எ�ற அழியா ஒள� சkர� ெபற�7?�.  

 
இ� இ4தியான��, உ4தியான��, மன�த� நா� எ$ேலாரா*� 

சா�தியமாக(j7ய ஒ�றா��.  
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எம� அ�B�, மாமக0ஷி ஈTவராய ��ேதவ0� அ�B�, 

எ$லா மக0ஷிகள�� அ�B� உ6கB(� உ4�ைணயாக இ�(க1 
ப�ரா@�தி(கி�ேற�. 

ஓ..� ஈTவரா ��ேதவா 

 
 

http://omeswara.blogspot.in/ 

http://omeswaragurudeva.blogspot.com/ 
 

 


