
 

 

இல்புர்வு 
Into Intuitive 

 

 
நித யாழ்க்கைனில் ல் குணங்ைகப் ாதுைாக்ை 
வயண்டுமநன்ால், இனல்னணர்வுஉணர்கய ாம் 
தைர்ந்வதனாை வயண்டும்.  
 
நிதன் ரினபணம் ிகந்தயன். நது இனல்ன 
தூய்கநனாது. இனல்னணர்கய யிமிப்கைன மெய்யது 
தான் ம் ைைகந. நது இனல் தாாைவய மயிப்டும். 
தன்ிச்கெனாைச் மெனல்டுத்திக் மைாள்ளும். அந்தத் 



தூய்கநனா மநய்ப்மானகப் ிபார்த்தக மெய்து 
அிந்து மைாள்யது இன்ினகநனாததாகும். ம்நிைனள் 
இனல்னணர்கய ஆத்ந ிபார்த்தக னகனில் ந 
அககன நிை தண்ணின அயில் எழுங்குடுத்தி ம்கநப் 
ற்ின உண்கநைகத் தினம் ிகவுடுத்தி 
உள்ளுணர்யின் னெம் திைப்டுத்திக் மைாள்ளும் 
கைனகப் னிற்ெினாகும். 
 
இனல்னணர்யால் யாழ்க்கைனின் னது அர்த்தத்கதப் னரிந்து 
மைாள் னடிைிது. இதன் யானிாைப் மானள்ைகப் 
ற்ின உண்கநகன அினச் மெய்ைிது. எவ்மயான 
நிதவாடும் அங்ைநாய் உள் இனல்னணர்கய னகனாை 
மயிப்டுத்துயதன் னெம் உள்ிகவு அகநதி ஆந்தம் 
னதினயற்கக் மைாண்டு யாம யமியகை மெய்ைிது.  
 
இந்தல் ிபஞ்ெ இனக்ை உண்கநைக உணர்ந்து உனர் 
யாழ்வுக்கு யமியகை மெய்து ம்னகைன உள்ார்ந்த 
வதடுதின் னெநாை ம்கநப் ற்ின இன்னும் கூடுதா 
யிமிப்னணர்வு ம இனற்கைவனாடு னழுகநனாை 
எத்திகெந்த ஆற்ின் யல்கநகன நிதின் 
உணர்வுக்கும் அிவுக்கும் மைாண்டு யந்துயிட்ைால் நித 
கும் மறும் னன் அகைனேம். இன்று உைில் ிவுைின் 
துன்ங்ைள் மறும் அயில் குகனேம். 



இனற்கைவனாடு னழுகநனாை எத்திகெந்து நது 
இனல்னணர்வு ஆர்யத்தில் மற்று அிந்த மநய் இகணப்க 
தினம் மறுயதற்ைா னிற்ெினால் இந்த தரிகன எி 
மச் மெய்யவத நது வாக்ைநாை இனக்ை வயண்டும். 
இதால் யாழ்க்கை எிநனநாை இனக்கும். 
 
இனல்னணர்வுைள் நக்குள் அதிைநாால், ாகையில் 
னழுகநனகைந்தால், ாம் இந்த உைலுக்குப்ின், 
ியினில்ா ிகனாை "உனிர் ப்டி எினாை 
இனக்ைின்வதா", இகதப் வான்று ாம் வெர்த்துக் மைாண்ை 
உணர்யின் தன்கநனேம் எினாை நாறுைின்து. 
ியினில்ா ிக அகைைின்து. இந்தப் 
வனண்கநகனத் தநது குன னெம் தநக்குள் 
அிந்துணர்ந்து, தாம் மற் வபண்ைத்தின் 
வனண்கநைக உை நக்ைள் அகயனம் ம 
வயண்டும். 
 
 
 

 
 
 
 



1.ஆத் திார்த்னண 
Pray for the Soul 

 
ஆத்ந ிபார்த்தக ன்ால் இனற்கை ஆற்லுைன் தன் 
இனல்ன ிககனப் ிபார்த்தக மெய்து தினம் 
ிகவுடுத்தி இனல்னணர்யால் குத்து உணர்ந்து க்தினில் 
அகைக்ைநாைி மநய்ப்மானகப் மற் மனம்வபாைக் 
ைண்டு உள்ாந்தம் அகநயதாகும். 
 
ிபஞ்ெ ஆற்ல் இனற்கைனாகும். இனற்கைவன 
பம்மானாகும். இனற்கைனில் ல்ாம் உள்து. ம் 
இனல்க அினேம் னகைில் ஆத்ந ிபார்த்தகனேம் 
என்று. தம்கநத் தாநாைவய குணப்டுத்திக் மைாள் 
யல்து. ண்ணங்ைகத் தூய்கநனாக்ை யல்து. 
ஆத்நாகய உணபச் மெய்ைின் ஏர் ண்கைக் ைா 
யிஞ்ஞா னகனாகும்.  
 
ின னக ஆத்ந ிபார்த்தக ாம் டுத்துள் 
ியிப்னகப் வாற்ி ிகவயற்றுயதற்கு நக்குக் 
ைிகைத்த என நிைப் மரின ொதநாகும்.  
 
இது னெச்சுப் னிற்ெி, இகெ, நந்திபம், னத்திகப ஆைினகய 
எனங்ைிகணந்த இகணப்ாகும். இதில் குண்ைிி ெக்திகன 



ின னகனில் தட்நா னகனில் உணபச் மெய்ைிது. 
ஞ்ெ னதங்ைள் எனங்ைிகணந்து என்து ஆற்ல்ைக 
இனக்ைி ைற்ைநாைவுள் குண்ைிி ெக்திகன இனக்ைச் 
மெய்ைிது. இதன் எி தகனின் உச்ெினில் அை ன அதீதம் 
ிகக்கு யந்து பயெம் அகைைிது. 
 
ின னகனில் ஆத்ந ிபார்த்தகனின் னெம் உைல் 
நம் ஆத்நா ஆைினகய என்வாடு என்று மறும் 
மதாைர்ிக அின னடினேம். இந்த இபைெினத்தின் 
ஆமத்திக அிந்து மைாண்ைால் வயறு கதனேம் ாைவயா 
அினவயா வதைவயா வயண்டினதில்க. ீங்ைள் னற்ிலும் 
னதினதா மதய்யைீ னாத்திகபகன வநற்மைாள்யதாை 
உணர்யரீ்ைள். இந்தப் னணம் உங்ைது இனல்னணர்கயப் 
னரிந்து மைாள்யதாை உணர்யரீ்ைள். இந்த னணம் உங்ைது 
இனல்னணர்கயப் னரிந்து மைாள்ைின் தன்கந யாழ்க்கைனின் 
னன் ஆைினயற்கப் ற்ிக் ைற்கக்கு ட்ைாத 
அயிலும் யினப்னறும் யகைனிலும் உணர்த்தும். 
  
ின னக ஆத்ந ிபார்த்தகனால் ந நண்ைத்திலும் 
உைிலும் உணர்வு மென்று நீள்யது இனல்ாைியிடும். 
இந்தப் னிற்ெி வாதின அவு உைல் த்கத 
அதிைரிக்ைிது. ந உகச்ெகச் ெநிகப்டுத்துைிது. 
ஆனேக ீடிக்ைச் மெய்ைிது. அகாய்ைின் நிககன 
அைக்ைி அகநதினேச் மெய்ைிது. ிபார்த்தக நிை 



ஆமநாைவும் தீயிபநாைவும் இனக்குமநில் ம்னகைன 
ாயச் மெனல்ைக யிக்ைி அகநதினிக அிந்து 
மைாண்டு ாம் மெனாற் னடிைிது. இதன் யிகயாை 
ம்னகைன னெகனின் திசுக்ைில் ெக்தி ெிிது ெிிதாை 
அதிைரித்து ப்டுத்தி இனல்னணர்கய யிமிப்ன மெய்ைிது.  
ின னக ஆத்ந ிபார்த்தகனின் வாது இபத்த 
ஏட்ைத்தின் சுபப்ிைில் ிபாண யானே கூடுதாைிது. 
இதால் துடிப்ா ீடித்த யிகநனேகைன உைல் 
உறுப்னைள் அகநைின். இதன் யிகயாை உங்ைது 
யாழ்க்கைனின் த்தகைன ெயால்ைகனேம் திர் மைாண்டு 
மயற்ி மாம். இகயனுகைன ெட்ை திட்ைங்ைள் 
னழுகநனாைக் ைகைிடிக்ைப்டும் வாது ம்னகைன 
ஆன்நீைம் நற்றும் இதன ிபார்த்தக ிகவயறும். 
ம்னகைன இதனத்திினந்து ிபார்த்தககனத் மதாைர்ந்து 
மெய்யதால் நது யணீ்மனகந நற்றும் ைர்யம் ீங்ைி 
யிடும். 
ைர்நா ன் அதி அற்னத யிகனில் மயற்ி ைாண்து 
ெிபநநாகும். தூய்கநனாைச் மெனல்ட்டு இதக அனுயிக்ை 
வயண்டும். இதில் நிைத் மதியாை இனக்ை வயண்டும். ான் 
னார்? இந்தத் மதிவு ைகைெி னெச்சுள்யகப இனக்ை 
வயண்டும். னபணத் மதிவயாடு இனக்கும் வாது 
வனண்கந உக்குத் மதியாைியிடும். நது தற்மனகந 
ீங்ைி யிட்ைால் ம்னகைன ஆத்ந ிபார்த்தகனின் ஆமம் 
அனுயத்தில் மதரின யனம். அப்வாது இகயிைத்தில் 



ாம் மெலுத்துைின் அன்னம் க்தினேம் ெிது ெிிதாை 
யிமித்மதழும். இகயன் வயறு ங்வைவனா இனக்ைின்ான் 
ன்கத உணப இனாதயர் அல்ர். அயர் ம் 
இதனத்திவவன ம்னைவவன இனக்ைிார். தூய்கந 
மெய்னப்ட்டுள் நது னெக அங்ைினந்து 
இகயிைத்தில் க்தி அகைக மயினிட்டுக் 
மைாண்வை இனக்கும். இதன் ைனத்து ன்மயில் 
இகயிைத்தில் நித இனல்னைள் அகத்கதனேம் 
னன்கயத்துப் ிபார்த்தித்தால் டிப்டினாை இனல்னணர்வு 
யிமிப்கைனச் மெய்து ஆத்நாகய அினேம் ெக்திகன 
மைாடுக்ைின்து. 
 இதன் னெம் இகயிைத்தில் நக்கு ம்ிக்கை 
மனகுைின்து. ாம் தித்து யிைப்ட்ை அாகத அல் 
ன்கத நது ின னக ஆத்ந ிபார்த்தகனின் 
வாது உணப னடிைின்து.  ம்னகைன தகனிினந்து 
இதனம் யகப உள்ாந்த மயள்ம் மனைி நது 
இனல்னணர்கய யிமிக்ைச் மெய்ைிது. இதகப் மைப் மை 
இனற்கைனில் இனக்ைின் ஆற்க உணர்து மைாள்ச் 
மெய்ைிது. இந்த ரிநாற்த்திக ாம் ின னக ஆத்ந 
ிபார்த்தக ன்று கூறுைின்வாம். ின னக ஆத்ந 
ிபார்த்தக பம்மானகனேம் ம் ஆத்நாகயனேம் 
இகணக்ைின் ாநாகும். நிதர்ைின் மொந்த யாழ்க்கை 
யர்ச்ெிக்கும் னன்வற்த்திற்கும் ின னக ஆத்ந 
ிபார்த்தக என ாதுைாப்ா ொதம். இத்தகைன 



யிகந யாய்ந்த ின னக கூட்டுப் ிபார்த்தக 
பம்மானக அகயபது உள்த்திலும் இல்த்திலும் 
அகமத்துயனம். 
ாம்எனயனக்கு ஏனயர் னடிந்த யகைனில் உதயி மெய்து 
மைாள்வயாம். இந்த ஆத்ந வதடுதில் ம்கந ஈடுடுத்திக் 
மைாள்வயாம். இந்த யாய்ப்ில் நது அைனம் னனம் உள் 
இனற்கை ஆற்க எனங்ைிகணத்து இனல்னணர்கய 
யிமிப்னச் மெய்து நது அன்ாை யாழ்க்கைகன அர்த்தம் 
உள்தாை நாற்றுவயாம். ாம் அகயனம் இகணந்து 
னணம் னரிவயாம். 
 

2.முத்ினகள் 
Muttirai 

 
னத்திகப ன்தற்குச் ெின்ம் அல்து அகைனாம் ன்று 
மானள் கூாம். னத்திகப ன்து உைலுக்குக் 
கூடுதா இனற்கை ஆற்க ஊட்டுயதற்ைாை 
வநற்மைாள்ப்டும் ெி அகைனாச் மெய்கைைாகும். 
னத்திகபப் னிற்ெிதான் ாம் னெகக்குச் மெய்னேம் 
னிற்ெினாகும். இதால் னெகனின் ாெிடிவ் தன்கந 
அதிைரிக்ைிது. னெக உறுதினாைச் மெனல்ை உதவுைிது. 
யிபல் திைக மநதுயாைத் மதாட்டு யிடுயதால் 
னெகனின் மெனல்தின் அதிைரிக்ைிது.  
 



ஆத்ந ிபார்த்தகனில் இனற்கை ெக்தினேம் நிதின் 
நவா ெக்தினேம் என்ிகணைின். இது ெரீபத்தில் 
சூட்சுநத்திலுள் இனல்னணர்வு ெக்திைக மயிப்டுத்திச் 
மெனல்டுத்திப்  ல் மெனல்ைக மெய்னத் 
தூண்டுைிது. ாள்வதாறும் ைாக நாக 6.30 
நணினிினந்து 6.51 யகப (மநாத்தம் 21 ிநிைங்ைள்) 5  
னத்திகபைகச் மெய்தால் அற்னதநா அனுயத்கதப் 
மறுயரீ்ைள். உைம்ினுள் திித்து கயக்ைப்ட்டு அங்வைவன 
ெிகப்ட்டுக் ைிைக்கும் ஆற்ல்ைள் ந்து னத்திகபைள் 
மெய்யதன் னெம் ீிட்டுக் மைாண்டு ஆவயெநாை இகநத் 
துடிப்னைன் மயிக்ைிம்னம். 
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் த்நாெத்தில் அல்து நக்கு 
யெதினா இனக்கைனில் அநபாம். ாற்ைாினில் அநனம் 
வாது ைால்ைள் ன்ாைத் தகபனில் டும்டி அநபவும் 
உைல் வபாை ிநிர்ந்து உட்ைாபவும் னத்திகபகனப் மைக் 
கை யிபல்ைகத் தர்ச்ெினேைன் கயத்துக் மைாள் 
வயண்டும். யிபல் திைள் மநதுயாை என்கமனான்று 
மதாட்டுக் மைாண்டினக்ை வயண்டும். சுயாெத்கத உள்வ 
இழுக்கும் வாது யிபல் திைக மநன்கநனாை 
அழுத்தவும் சுயாெத்கத மயிவன யிடும்வாது யிபல் 
திைகச் ெிிது இகைமயி யிட்டு கயத்து இனக்ை 
வயண்டும். யிபல்ைள் மைப் மைச் சுநாை எத்துகமக்கும். 
ஆத்ந ிபார்த்தகனின் னத்திகபைள்: 



1. திருத்வி முத்ின:  இதில் மனயிபல் னககனனேம் 
வநாதிப யிபல் னககனனேம் யட்ை யடியில் இகணத்துக் 
மைாண்டு நற் யிபல்ைக வபாை ீட்டி கயக்ைவும். இதில் 
உள்ங்கை னநிகன வாக்ைி இனக்ை வயண்டும். இவ்யாறு 
ான்கு ிநிைங்ைள் யகப மெய்ன வயண்டும். 
                                                                        
    இது னொதாபச் ெக்ைபத்திற்கு ெக்திகனக் மைாடுக்ைிது. 
இனயிபல்ைின் யமிவன னநினிலுள் ல்     ெக்திைள் 
(நஉறுதி, கதரினந, தன்ம்ிக்கை) மெல்யகத 
உணபாம்.  
 
2. ிாண முத்ின:  இைக்கை யக்கை கை 
யிபல்ைின் வநல் இனக்குநாறு கயக்ை வயண்டும். ைட்கை 
யிபல்ைள் இபண்கைனேம் இகணத்து வநவ தூக்ைின டி 
மதாப்னள் குதிகன வாக்ைி கயக்ைவும். இம்னத்திகப 
ான்கு ிநிைங்ைள் யகப மெய்னப்டும். 
 
    இந்த ிகனில் அற்னதநா அகநதி ிக 
ற்டுைிது. நனம் ண்ணங்ைளும் தூய்கநனகைந்து    
இகயிைநினந்து அயது அனகனேம் அன்கனேம் 
ைனகணகனனேம் அனளுநாறு வயண்டிால் அது ைிகைக்கும். 
இந்த ிகனில் தானின் யனிற்ில் ைனவுக்கு ப்டி 
ெக்தினேம் ண்ணங்ைளும் ஆற்லும் மெல்லுைின்வயா 



அதுவா இகயனுக்கும் நக்கும் இனக்கும் மதாைர்க 
உணபாம். 
 
3. ஞாண முத்ின:  மனயிபல் தி ஆள்ைாட்டி 
யிபல்திகனத் மதாட்டுக் மைாண்டு இனக்ை வயண்டும். 
நற் யிபல்ைள் வபாை இனக்ை வயண்டும். மநய்கநனேணர்வு 
னெம் உைல், நம், ஆன்நா ஆைினகயைள் தூய்கந 
அகைைின். ைனந யிகைள் ஆைினகயைள் தூய்கந 
அகைைின். ைனந யிகைள் குகைின். 
இம்னத்திகப ஆறு ிநிைங்ைள் யகப மெய்னப்டும்.  
 
4. அீம் உத்ி பதாி முத்ின:  தகக்கு வநல் 
துரினம் உள் இைத்தில் கைைின் மனயிபல்ைள் 
இபண்கைனேம் இகணத்து ஆள்ைாட்டி யிபல்ைள் 
இபண்கைனேம் என்று வெர்த்து வபாை அகத ீட்டி யிைவும். 
நற் யிபல்ைக நைக்ைி கயக்ைவும். இந்த ிகனில் 
ண்ணங்ைக உச்ெிக் குமிக்குக் ைீவம உள்ாவுக்கு வநவ 
மெலுத்தவும். இது ம்கந ைைந்த ிக இம்னத்திகப 
ான்கு ிநிைங்ைள் யகப மெய்னப்டும். 
 
5. சின் முத்ின: மனயிபல் திகனனேம் ஆள்ைாட்டி 
யிபல் திகனனேம் மதாட்டுக் மைாண்டு இனக்குநாறு 
கயக்ைவும். இந்த யிபல் இபண்டும் யட்ைம் வால் இகணன 
வயண்டும். டுயிபல் வநாதிப யிபல் சுண்டு யிபல்ைள் 



ஆைினகய ெற்று யகந்து இனக்ை வயண்டும். இகய 
னென்றும் நாகன ைர்நம் யணீ் ைற்க ஆைின 
னம்நத்கத ீக்ைி ஆத்நாகயனேம் ிபம்நத்கதனேம் 
இகணக்கும் தன்கநகன உனயாக்குைின். இம்னத்திகப 
ந்து ிநிைங்ைள் யகப மெய்னப்டும். 
 
இதால் அயபயனகைன இனல்னணர்வுதான் உண்கநனா 
குன ன் ண்ணம் ற்டும். இதால் தூய்கநனா 
வநன்கந ிககனப் டிப்டினாை அகையரீ்ைள்.  
 
ஆத்ந ிபார்த்தககன இனல்னணர்வுைன் மகும் வாது 
ரினபண அகநதி ிக உனயாைிது. 
 
அதீதம் னத்திகப இைக்கைனின் மனயிபல் னககனனேம் 
வநாதிபயிபல் னககனனேம் யட்ை யடியில் இகணக்ைவும். 
யிபல்ைள் னநிகன வாக்ைி இனக்ை வயண்டும். இந்த 
னத்திகபகன ீங்ைள் ந்த இைத்திலும் ந்த வபத்திலும் 
னன்டுத்தாம். உங்ைள் தீன ண்ணங்ைகத் திகெ 
தினப்வும் அதன் வயைத்கதக் குகக்ைவும் னன்டும். 
 
ஆத்ந ிபார்த்தக மெய்னேம் வாது வதான்றும் னத்திகபைள் 
இனல்ாகயனாைவும் ினகயனாைவும் 
சூக்குநநாகயனாைவும் இனக்கும். இதால் உைலுக்கும் 
நத்திற்கும் இகைவன எனங்ைிகணப்ன ற்டுைின்து. 



இதன் னெச்சு ிகைக நாற்ி நாற்ி அகநத்துக் 
மைாள்யவதாடு எட்டு மநாத்த இனல்னணர்வும் அந்த 
யடியங்ைில் உட்னகுத்தப்டுைிது. இவ்யாறு இனல்னணர்வு 
ிக தன்னுகைன உணர்ச்ெிைகக் ைட்டுப்டுத்துைின்து. 
ொந்தப்டுத்துைிது.  இதால் நம் உறுதிப்டுைிது. ந 
எனகநப்ாடு ற்டுைிது. 
 
இனற்கை ெக்திகன நது உைிலுள் னக்ைினநா 
ாடிைளுக்கு இட்டுச் மென்று தூங்ைிக் மைாண்டினக்கும் 
இனல்னணர்கய யிமிப்கைனச் மெய்ைின்து. இதால் 
சூக்குந ெரீபத்கத தண் உைக அினச் மெய்து னதிர்ந்த 
ிகனில் அதிசூக்குந மயிக்குச் மெல்லும் ஆற்ல் மற்று 
யந்து மெல்யது இனல்ாைி யிடும். இறுதி நபண வயக 
மனங்கும் வாது இந்த ஜயீன் அதி சூக்குநமயிக்குச் 
மென்று ிபம்ந நந்திபம் யமிவன மயிவன மெல்லும். ஜயீன் 
நபண சுைத்கதனேம் அனட்சுைத்கதனேம் அனுயிக்கும். 
இதுவய உனர்ந்த ிக. ிப்ின் மனம் னாகும். 
நபண சுைம் ைண்ையன் ஞாி நபண வொைம் ைண்ையன் 
அஞ்ஞாி. 
 

 

3.இற்னக எழுத்து ஒனிகள் 
The sounds of nature character 



ஆத்ந ிபார்த்தகனில் இனற்கை எிைள் நது 
அினாகநக் கூட்டின் வநலுகைகக் ற்ி அினவும் 
நது ஆத்ந ெக்திகன அதிைரிக்ைவும் ம்நிைம் உள் 
ஆற்க அினவும் ல் ண்ணங்ைக உனயாக்ைவும் 
உதவுைிது. இது ஏர் ின னகனாகும். 
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் ைாதில் வைட்கும் இனற்கை 
ழுத்தின் எினால் ைாது யகனில் அதிர்கய ற்டுத்தும். 
இற்த அதிர்வுைள் நிைவும் தண்ணின தன்கந மைாண்ைகய. 
அதன் அகவயைம் ல்ா பம்னைகனேம் மென்கைனச் 
மெய்ைின். அதன் அதிர்வு ல்கைளுக்கு இது 
யானிாைச் மெனல்டுைிது. இதன் னெம் தத்துய ிக 
உைற்கூறு ிக நற்றும் ஆன்நீை ிக அகத்கதனேம் 
மெனல்ைச் மெய்ைிது. 
 
இகதத் தினம் ைாக நாக இன னக மெய்யதால் 
ஞ்ெ னதங்ைகனேம் அயற்ின் ெக்திைகனேம் 
ிபதிிதித்துயப்டுத்துைின்து. ம், யம், பம், னம், ஹம், 
ஏம் இந்த இனற்கை ழுத்துக்ைக ிபணயத்துைன் 
யாய்யிட்டுச் மொல் வயண்டும். அஊம், அதீதம் இயற்க 
நவுத்தில் உச்ெரிக்கும் வாது அதிினந்து நம் சுைர் 
ிரியகதப் ாயகணனில் உணப வயண்டும். இது ைத்தில் 
மிக யியரிக்கும். இதக எினின் னணம் ன்று 
மைாள்ாம். அதனுகைன இனப்க அின அின ிகன 



நப்க்குயம் யற்து மைாண்வை இனக்கும். அது உைில் 
இனக்ைிது. உைலுக்கு மயிவன இனக்ைிது. உணர்வுக்கு 
உணர்யாைவும் அியின் தீர்க்ைநாைவும் இனக்ைிது. 
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் எவ்மயான இனற்கை எி 
ழுத்தும் எவ்வயார் இனல்னணர்வு கநனங்ைகப் 
னத்துணர்ச்ெி அகைனச் மெய்ைிது. இது உைில் உள் 
ாடிைளுக்குச் சுன ெிைிச்கெ அிக்ைிது. இது தன்னக 
யிமிப்னக்ைா கைனகப் னிற்ெினாகும்.  
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் இனற்கை ழுத்துைள் என 
குிப்ிட்ை னகனில் என குிப்ிட்ை வபத்தில் 
உச்ெரிக்ைப்டும் வாது உைல் நம் ஆத்நா ஆைின 
அகத்தும் ெநிகப்ட்டு உனரின யர்ச்ெி மறுைிது. 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் இனற்கை ழுத்கத யிமிப்ன 
னகப்ன க்தி நற்றும் ெிபத்கதனேைன் மதாைர்ந்து வைட்ைால் 
எனயரிைம் நிைப்மரின நாற்த்திக அது உணர்த்துைிது. 
ஆத்ந ிபார்த்தக மெய்யரின் வதைநாது இனற்கை 
ழுத்துக்ைின் அதிர்வுைள் அதிர்ந்து அது ையெநாை அயகபச் 
சுற்ிப் ாதுைாக்ைின்து. கவனாரின் தீன ண்ணங்ைள் 
அயகபத் தீண்ைாநல் தடுக்கும் ஆத்ந ிபார்த்தகனின் 
வாது மனம் அகநதிகனனேம் கதரினத்கதனேம் 
மெய்யர்ைள் உணர்ந்து மைாள்ாம். 



ஆத்ந ிபார்த்தகனில் இைம்மறும் இனற்கை ழுத்துக்ைள் 
அதன் யிக்ைம் நற்றும் அதன் னன்ைள்: 
1. னதல் ிபஞ்ெ எி இந்த இனற்கை ழுத்கத 3னக 
எவ்மயான னகனேம் ிதாநா னெச்சுைன் ிகக்ை 
வயண்டும். த் ன் மொல் இகயகனேம் தன்நற் 
இனல்ிகனேம் குிப்ிடுைிது. தன்நற் தன்கந 
னெித்தலுக்கு இகணனா மானள்டும்டி 
னன்டுத்தப்டுைிது. அதாயது மெனல்ைகச் மெய்னேம் 
வாது க திர்ார்த்துச் மெய்னக் கூைாது. அதகத் 
தது தர்நநாைவய ண்ணிக் மைாள் வயண்டும். தத் ன் 
மொல் இகயனுக்குப் ிபார்த்தகனில் 
அர்ப்ணிக்ைப்டுயதாகும். ந்த யித சுன த்கதனேம் 
நத்தில் மைாள்ாநல் தூய்கநனா ண்ணத்திால் 
இகயக நதில் ிக ிறுத்தி யணங்ை வயண்டும். 
தத் ன் மொல்க ிகப்தால் இகயது 
துகணனேைன் பம்மானக அகைன னனலுவயாம். 
 
2. னம் ன் இனற்கை ழுத்கத 7 னக ிதாநா 
னெச்சுைன் ிகக்ை வயண்டும். அப்வாது ண்ணங்ைள் 
னொதாபச் ெக்ைபப் குதிகன வாக்ைி இனக்ை வயண்டும். 
எவ்மயான னகனேம் ஆெ யானிகச் சுனக்ை வயண்டும். 
இந்த நந்திபத்திால் எவ்மயானயனக்குள்ளும் இனக்கும் 
தித்தின் மனகும். இது ெிறுீபைம் ெிறுீபைப்க நற்றும் 
னதுகுத் தண்டுப் குதிைளுக்கு ல் ெக்திகனக் 



மைாடுக்ைிது. இந்த கநனம் உணர்வுைளுக்கும் உைல் 
த்திற்கும் உகயிைநாது.  மயி உைின் ஆன்நீை 
உணர்வயாடு மதாைர்னகைனது. 
 
3. வம் ன் இனற்கை ழுத்கத 7னக ிதாநாை 
னெச்சுைன் ிகக்ை வயண்டும். அப்வாது ண்ணங்ைள் 
ஸ்யாதிட்ைாச் ெக்ைபப் குதிகன வாக்ைி இனக்ை 
வயண்டும். இந்த இனற்கை எி நத்தின் ைைப்ன பம்த் 
தர்ச்ெி நந்தப் வாக்கு ஆைினயற்க ீக்ை யல்து. இது 
யிந்து ெக்திகனப் ப்டுத்துைிது. 
 
4. ம் ன் இனற்கை ழுத்கத 7 னக ிதாநா 
னெச்சுைன் ிகக்ை வயண்டும். அப்வாது ண்ணங்ைக 
நணிப்னபைச் ெக்ைபப் குதிகன வாக்ைிச் மெலுத்த வயண்டும். 
இந்த எி நந்திபம் உைக வாய்க்ைினநிைிினந்து 
ைாப்ாற்ி திர்ப்னச் ெக்திகன உைலுக்குக் மைாடுக்ைிது. இது 
யனிறு ைல்லீபல் நற்றும் ைகணனம் ஆைின குதிைளுக்கு 
ல் ெக்திகனக் மைாடுக்ைிது. 
 
5. அஉம் ன் இனற்கை ழுத்கத 7னக ஆழ்ந்த 
னெச்சுைன் ிகக்ை வயண்டும். அப்வாது ண்ணங்ைக 
ஹ்ரித் ெக்ைபத்கத வாக்ைிச் மெலுத்த வயண்டும். னெச்ெிக 
உள்யாங்கும் வாது அடியனிற்ின் ைீழ்ப்குதிகனச் ெற்வ 
உள் இழுக்ைிவாம். இந்த ிபஞ்ெ ழுத்து ஜயீாத்நாகய 



இனல்னணர்யால் உணர்ந்து அகத தூய்கநப்டுத்துைின்து. 
இதால் அயபயனகைன இனல்னணர்வுதான் உண்கநனா 
குன  உணப னடிைின்து. 
 
ம் நகத இதனத்திற்கு தினப்ி, ண்ணங்ைள் அற்று, 
இதனத்திவ ெங்ைநித்து இனப்துவய, ைர்நம், க்தி, வனாைம் 
ப்டும் இகயிைம் க்ைினம்  கூறுைிார். 
இந்ிகனில் தினாத்கத ைைந்து, ண்ணங்ைள் அற் 
ிகனில் இனப்வத நிை உனரின ிகனேம், உண்கநனேம் 
ஆகும். இந்ிகனில் ாம் இகயிைம் ெங்ைநித்து 
இனப்வாம். 
 
6. ம் ன் இனற்கை ழுத்கத 7 னக ஆமந்த னெச்சுைன் 
ிகக்ை வயண்டும். அப்வாது ண்ணங்ைக அாைதச் 
ெக்ைபப் குதிகன வாக்ைிச் மெலுத்த வயண்டும். னெச்ெிக 
உள்யாங்கும்வாது அடியனிற்ின் ைீழ்ப்குதிகனச் ெற்வ 
உள் இழுக்ைிவாம். இந்த இனற்கை ழுத்தின் எனினகைள் 
ம்நிைனள் ஆனத்கத அினச் மெய்து அகதத் 
தூய்கநனேச் மெய்ைிது. இது ஆத்ந தினப்திகன 
ற்டுத்தும். இதனத்கதப் ப்டுத்தும். அற் யிெனங்ைில் 
ந ாட்ைம் குகனேம். 
 
7. ஹம் ன் இனற்கை ழுத்கத 7னக ிதாநா 
னெச்சுைன் ிகக்ை வயண்டும். அப்வாது ண்ணங்ைக 



யிசுத்திச் ெக்ைபப் குதிகன வாக்ைிச் மெலுத்த வயண்டும். 
இதில் நஅகநதினேம் உைற்ெக்தினேம் உண்ைாகும். கதபாய்டு 
மதாண்கை தகபனபீலுக்கு ல் ெக்திகனக் மைாடுக்ைிது. 
 
8. ஓம் ன் இனற்கை ழுத்கத 7னக ஆழ்ந்த னெச்சுைன் 
ிகக்ை வயண்டும். அப்வாது ண்ணங்ைக ஆக்கஞச் 
ெக்ைபப் குதிகன வாக்ைிச் மெலுத்த வயண்டும். னெச்ெிக 
உள்யாங்கும்வாது அடியனிற்ின் ைீழ்ப்குதிகனச் ெற்வ 
உள் இழுக்ைிவாம். இதில் தன்னகப்ன ொரீப ஞாம் 
ஆன்ந யிக்ைம் ைிட்டும். இது ிட்னைட்ைரி 
கஹப்வாதாநஸ் வான் உறுப்னைளுக்கு ல் 
ெக்திகனக் மைாடுக்ைிது. 
 
9. அீம் ன் எி யடியில் உள்இனற்கை ழுத்கத 7 
னக ிகக்ை வயண்டும். அப்வாது ண்ணங்ைகச் 
ெைஸ்பாபச் ெக்ைபப் குதிகன வாக்ைிச் மெலுத்த வயண்டும். 
இது ம்நிைம் உள் னிதத் தன்கநகன யர்க்ைிது. 
இதால் ிபம்நவந தன் உனினக்குள் அியாை இனக்ைிது 
ன்னும் உணர்கய ற்டுத்தும். இது ஆன்நீை ஞாத்கதத் 
தனைிது. இது ம்நிைம் உள் 1008 ாடிைளுக்கு ீினல் 
சுபப்ிக்கும் ல் ெக்திகனக் மைாடுக்ைிது. 
 
10. த், ஹம், அீம், ஓம் ஆைின இனற்கை 
ழுத்துக்ைகக் மைாண்ை ஆபத்திப் ாைல் அப்வாது 



ண்ணங்ைக உச்ெிக் குமிக்குக் ைீவம உள் ாக்குக்கு 
வநவனேள் இைத்கத வாக்ைிச் மெலுத்த வயண்டும். இதில் 
நிகவு ற்டுைிது. இங்கு உைல் நம் ஆத்நா 
எனங்ைிகணைின். மைப் மை ஆத்ந எிகன 
உணபாம். 
 
11. அீம் ன் எியடியநா இனற்கை ழுத்கத 
7னக ிகக்ை வயண்டும். அப்வாது ண்ணங்ைகத் 
துரினாதீதம் வாக்ைிச் மெலுத்த வயண்டும். இது அண்ை 
ெபாெபத்திலுள் னித ெக்திைக மயகு யிகபயாை 
டுத்துத் தனைிது. இந்த இனற்கை எி யிகனக 
அமிக்ைிது. இது இனல்ன ிககன அகைனேம் யமிகன 
உணர்த்துைிது. 
 
12. ஓம் சாந்ி ன் இனற்கை ழுத்கத 3 னக ிகக்ை 
வயண்டும். னதல் ஏம் ொந்தி ிபஞ்ெ ழுத்தின் வாது 
துரின கநனத்தில் ண்ணங்ைக ிக ிறுத்த வயண்டும். 
இபண்ைாயது ஏம் ொந்தி இனற்கை ழுத்தின் வாது ஹரித் 
ெக்ைபத்தில் ண்ணங்ைக ிக ிறுத்த வயண்டும். 
னென்ாயது ஏம் ொந்தி இனற்கை ழுத்தின் வாது 
னொதாபத்தில் ண்ணங்ைக ிக ிறுத்த வயண்டும். 
இதால் உைல் நம் ஆன்நா ஆைினகய அகநதி 
அகைைின். 



உைில் உள் னக்ைின இனல்னணர்வு கநனங்ைில் அதன் 
ிபஞ்ெ தண் அதிர்யால் ப்டுத்தி தூய்கநனேச் 
மெய்ைிது. இதால் உைலும் நனம் ெநயிமிப்ன அகைந்து 
தண்ணுணர்வு யிமிப்ன ிகனில் மனயிமிப்ால் 
வநவாங்ைி உனிர் ஆற்க குண்ைிி யிமிக்ைச் 
மெய்ைின்து. 
 
ஆத்ந ிபார்த்தக மைப் மை இனற்கை ழுத்துக்ைில் 
எினகைள் ஆக்ஞாச் ெக்ைபத்தின் யமிவன மெல்யகத 
உணபாம். ஆத்ந ிபார்த்தகனில் உள் இனற்கை 
ழுத்துைன் தண்கநனா இகெனேம் வெர்யதால் ஹ்ரித் 
ெக்ைபம், அாைதத் ெக்ைபம், தூரினாதீதம் ஆைின னென்றும் 
தூண்ைப்ட்டு நது இனல்னணர்கய உனர்ிககன 
ஆமநாைவும் யிரியாைவும் மெனல்டுத்தி நது ியினின் 
வாக்ைத்கத அகைனச் மெய்ைிது. 
 

4. ஆத் திார்த்னண வடிவம் 
Soul prayer shape 

 
தற்வாகதன நற்றும் ைைந்த ைா சூழ்ிகைள் கயனாை 
இனந்தாலும் ல்வானவந நைிழ்ச்ெினேம் ிகவும் 
உள்ார்ந்த ந அகநதினேம் நற்றும் மயிப்ன மயற்ினேம் 



யிகபயாை ஆத்ந ிபார்த்தக யடியத்தின் னெம் ம 
இனலும்.  
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் ிபார்த்தக மெய்னேம் யடியம் 
மகநனாது தட்நாது. இந்த யடியத்திகப் 
ிபார்த்தக மெய்னாம். ல்ா ிபார்த்தககனக் 
ைாட்டிலும் ஆத்ந ிபார்த்தகனில் யிகபயாைப் னக 
அகைன இந்த யடியம் நக்கு உதவுைிது. இது நது 
இக்கை யிகபயாை டுத்துச் மெல்ைிது. இந்த யடியத்தில் 
அயபயர் யமிடும் இகயக கயத்து யமிட்ைால் 
அயர்ைள் இக்கை வாக்ைிப்  நைங்கு வயைத்தில் மெல் 
இந்த யடியகநப்ன உதவுைிது. 
 
இந்த இனற்கைனின் அச்ெின் ெக்தி என்வ இனயிதநாைச் 
ெீபாை ஆற்க எனங்ைிகணத்துச் ெக்திகனக் மைாடுக்ைிது. 
இந்த இனற்கை அச்சு ன்து 23.5 டிைிரி வைாணநாகும். இந்த 
இனற்கை அச்ெின் வரினக்ை நண்ை எனங்ைிகணப்ன 
ஆற்ல் நிைப்மரின ெக்தினாை அகத்திலும் உள்ைக்ைிச் 
ெீபாை இனக்ைச் மெய்ைிது. இது ிபஞ்ெத்துக்குள்வனேம் 
மயிவனனேம் அண்ைெபாெபம் னழுயதும் இந்த ஆற்ல் 
நிைத் துல்ினநாை இனங்ைிச் ெக்திகனக் மைாடுத்துக் 
மைாண்டு இனக்ைிது. 
 



இந்த இனற்கைனின் அச்வெ ாம் ஆத்ந ிபார்த்தகனில் 
யமிடும் யடியநாைத் திைழ்ைின்து. இந்த யடியம் என்வ 
இபண்ைாைி நக்குச் ெநிகனேம் ெக்தினேம் 
உகைனதாக்குைின்து. இந்த ஆற்ல் உள்வனேம் 
மயிவனனேம் எனங்ைிகணந்து தன்நாற்ம் ற்டுத்துைிது. 
இதால் அைத்கதனேம் னத்கதனேம் நிை யிகபயாை 
உணர்ந்து மைாள் யமியகை மெய்ைிது. 
 
இனற்கைனில் வைாள்ைள் 23.5 டிைிரி வைாணத்தில் 
மநன்கநனாை இனங்ைிக் மைாண்டினக்ைின். ஆத்ந 
ிபார்த்தகனில் ிபார்த்தக மெய்னேம் யடியத்தில் 23.5 
டிைிரி வைாணத்தில் இபண்டு வைாடுைள் உள். அகய 
ம்னள்வ உள் ல் ெக்திகனச் 
மெம்கநப்டுத்துைின்து. இந்த இபண்டுவைாடுைிால் 
உைத்தில் உள் இபட்டிப்னத் தன்கநகன அின னடிைிது.  
இந்த யடியத்தில் அடித்தக் வைாடு ாம் இப்ிப்ின் 
வாக்ைத்கதச் மெனல்ை கயக்ைின்து. இந்த யடியத்தில் 
உள் யட்ைம் னழுகநனா யாழ்க்கை னககன அினச் 
மெய்ைின்து. னக்வைாணத்தின் மயினில் உள் இைம் ைர்ந 
யிகைகக் குகக்ை யமியகை மெய்ைின்து. வநல் 
உள் ெிின னக்வைாணம் ம்நிைம் உள் ஆன்நாகய 
உணப நக்குச் ெீபா ெக்திகனக் மைாடுத்து நது 
இனல்னணர்கய அின மெய்ைிது. 
 



இந்த யிதினகைகப் ற்ிச் ெிந்திக்கும் வாது அகய 
ம்கந வபடினாை ஆழ்ந்த அியாற்க வாக்கும் 
டினா சூழ்ிககன உனயாக்ைி இனற்கைனின் உள்ைீா 
மெனல்ைகக் ைாணச் மெய்ைிது. நது னன்வார்ைள் 
னிதநா ிக்ைணக்ைிக உணர்யதற்கு ஆத்நாகயப் 
ற்ின அிவு அயெினம் ன்று ம்ிார்ைள். இந்த 
யிமினகைின் நாதிரிைக நது உள்நமயினின் 
ெங்வைதயடியம் ன்னும் யிமிப்ன உணர்வுைில் 
அிந்தினந்தர். னிதம் ன்து உள்ளுணர்யிகனேம் 
யிமிப்னணர்யிகனேம் எனங்வை மைாண்டு அதீத 
நகமானள் ன்றும் அயர்ைளுக்குத் மதரிந்தினந்து 
தன்னுணர்யின் அனுயத்வதாடு இகணக்ைப்டும் வாது 
னிதநா ிகக்ைணக்கு அனுயத்வதாடு இபண்ைக் 
ைக்ைச் மெய்யதாைப் மானள் மாதிந்த ஆத்ந 
ிபார்த்தகனில் ிபார்த்தக மெய்னேம் யடியம் 
அகைைிது. இனற்கை ஆதாபமநனும் ரிசு ன்து 
உங்ைக இன்ினகநனாத உள்னைத் தூய்கநனா ஆற்ல் 
ஆதாபத்வதாடு சுமச் மெய்ைிது. இனற்கை அச்சுப் டியம் 
உங்ைது ைண்ைின் திவப வதான்றுைிது.  
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் உள் யடியம் ம்நிைம் உள் 
இனல் ிககன உணப கயக்ைின்து. ெிந்திக்ைச் 
மெய்ைின்து. இந்த உைத்தில் உள் ஆற்ல்ைள் 
இனயகைனாைக் ைாணப்டுைின். அகய ல்து மைட்ைது 



ற்த்தாழ்வு ஆண் மண் இங்வை அங்வை  
என்றுக்மைான்று திர்நகனாை உள். இவ்யாறு 
இபட்கைப் மானாை இனந்தாலும் என்று நற்மான்கச் 
ொர்ந்து இனக்ை வயண்டும் ன்து ினதி. வயப்ம் இக 
ன்ால் குிர்ச்ெிப் மானவ இல்க. மைட்ைது இல்க 
ன்ால் ல்துக்குப் மானவ இல்க. இவ்யாறு இன 
துனயங்ைளுக்கும் இகைவன ிவுைின் ந இறுக்ைம் 
நித னெகனினுள் ிபதிிக்ைின்து. னெக யம் இைம் 
 இனிரிவுைாைப் ிரிந்து உள்து. இந்த இபட்டிப்ன 
அகநப்ன ல்ா நிதர்ைளுக்கும் ெநச்ெீர் ிகனிக 
உனயாக்குயது இல்க. ாம் ைாணும் இபட்டிப்ன ிக 23.5 
டிைிரி வைாணத்தில் வைாடுைகத் மதாைர்ந்து ிபார்த்தக 
மெய்தால் உனர் ிக எனகநப்ாடு அகநைின்து. 
 
இனல்னணர்வுைன் ஆத்ந ிபார்த்தககனத் மதாைர்ந்து 
னில்வயார் அரின மரின மெனல்ைகச் மெய்யர்ைாைவும் 
நைிழ்ச்ெிப் மனக்ைைன் உள்யர்ைாைவும் ினைன் 
மனங்ைின வனம் மைாண்ையர்ைாைவும் ஆக்ைனர்யநா 
ண்ணம் உகைனயர்ைாைவும் திைழ்ைின்ர். 
அயர்ைளுகைன ைைந்த ைா இமப்னைள் துன்ங்ைள் 
துனபங்ைள் நாற்ங்ை இனாகநைள் அகத்தும் அவய 
நாி நிகவுைன் யாழும் தின் மறுைிார்ைள். 
அயர்ைள் ந்தச் சூழ்ிகனிலும் இணக்ைநாைவும் நிைவும் 
ஆந்தநாைவும் ஆழ்ந்தும் இனக்ைின்ர். சுன 



னன்வற்த்தின் திக யிகபவுடுத்துயதற்கு ஆத்ந 
ிபார்த்தக னெகனின் உணர்வுைக யிஞ்ஞா 
னகப்டி தூண்டுதல் மெய்து நது இனல்னணர்வுைின் 
ிைழ்வுைகப் குத்தினச் மெய்ைின்து. 
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனின் யடியத்திால் நது இனல்னணர்வு 
தின் நைங்ை மனகுைின்து. அதால் யிகனேம் 
னனும் கூடுதாைவய இனக்ைின்து. மநாத்தத்தில் இந்த 
யடியம் நது ிப்ின் வாக்ைத்கத உணபச் மெய்ைின்து. 
இந்த யடியம் நக்குக் ைிகைத்த நிைப்மனம் ொதம் 
ஆகும். 
 
இனற்கை அச்ெினின் வரினக்ை எனங்ைிகணப்ன ஆற்ல் 
ஹ்ரித் ெக்ைபத்தில் தண்ணுணர்வு தன்நாற்ம் ற்டுத்தின 
மன யிமிப்க ற்டுத்துைிது. இந்தத் தன்நாற்ம் 
நின்ைாந்தப் மனிகனில் சூக்குந ெரீபத்தில் உள் தண் 
உைக இனல்னணர்கய யிமிப்கைனச் மெய்ைின்து. இந்த 
ஆற்ல் அாைதச் ெக்ைபத்கத ஊக்குயித்து உந்துயதால் 
உனிர்ெக்தினின் குண்ைிி ெக்தி வநல் வாக்ைிச் மெல்லும் 
ஆற்ல் அதிைரிக்ைப்டுைின்து. இந்தச் ெக்தி ைா மயட்ை 
மயிகன அகைந்ததும் அை அதீதம் சூக்குந ெக்தினாை 
தன்நாற்ம் அகைைின்து. அை அதீதம் சூக்குந மொனொநாை 
ித்தின ிகனில் ிர்நநாை உள்து. 
 



5. இற்னக ஆானண 
Nature worship 

 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் க்தி ன்து நிைவும் யிகந 
யாய்ந்தது. இது வாித்தநா தற்னைழ்ச்ெிகனப் 
மனநயில் ைகபத்து யிடுைின்து. ஆத்ந ிபார்த்தகப் 
னிற்ெினில் மதய்யைீ அதிர்வுைக உணர்யது மெயி 
நடுப்து வெகய மெய்யது அயகபச் ெபணகைந்து யிடுதல் 
இயற்கப் க்தி ன்னும் வநகைனில் ற்ியிடுயது 
இகயனுக்கு நைிழ்வயாடு மெய்ைின் வெகயனாகும். ஆத்ந 
ிபார்த்தககனத் மதாைர்ந்து மெய்தால் உங்ைது உைல் 
நம் ஆன்நா ஆைின அகத்திற்கும் இதம் அிக்கும். 
அிவுக்குக் குணம் அிக்கும். 
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனின் னடியில் ாைப்டும் ாட்டு ஆபத்தி 
ன்தாகும். ஆபத்தி ன் மொல்லுக்கு மனக்ைம் ன்று 
மானள் கூப்டுைின்து. இது மானள் மாதிந்த 
னக்ைினத்துயம் மற்து. ஆத்ந ிபார்த்தகனில் 
ைாட்ைப்டுைின் தீம் நைத்தாது. ல்ாப் க்தர்ைின் 
இதனத்திலும் மென்று உச்ெ ிகக்குக் மைாண்டு 
மெல்ைின்து. தீத்தின் மானள் இனற்கைனில் யிதிக்ைப்ட்ை 
ைாம் யகப நது யாழ்க்கைனில் தூய்கநனாைவும் 



அகயரிைத்திலும் அன்ன மெலுத்தினேம் னடியில் 
நகயகதனேம் உணர்த்துைின்து. 
 
ஆத்ந ிபார்த்தக மெய்னேம் னக னக்ைினநாது 
திந்வதாறும் ைாகனிலும் நாகனிலும் ிபார்த்தகனில் 
ைகைெி ான்கு ிநிைம் ஆபத்தி னகனில் ாைப்டுைின்து. 
ஆபத்திப் ாைில் தத் னம் அதீதம் ஏம் ன் ிபஞ்ெ 
எிைள் இகணந்துள். இகய வைார்கயனாைத் தினம்த் 
தினம் உச்ெரிக்ைப்டும்வாது நது உைில் உகைின் 
இனல்னணர்வுைக யிமிப்கைன கயக்ைின்து. எிவனாடு 
இது மதாைர்ன மைாள்ைிது. 
 
இனல்ன ிககன அகையதற்கும் மதய்யைீ ஞாம் 
மறுயதற்கும் எவப யமி இனல்னணர்கய ழுப்னயவத 
ஆகும். ஆத்ந ிபார்த்தக னெம் இனல்னணர்வுக்கு ெக்தி 
மனைி தீகநைள் யிைி ல்கய மனகும். னன் 
உணர்வுைகக் ைைந்த ைாட்ெிைளும் மதய்யைீ ஆற்லும் 
உண்ைாகும். ஆத்ந ிபார்த்தகனில் ான்ைாயது ிகனில் 
ஆபத்திப் ாைல் எிக்ைப்டுைின்து. அவ்யநனம் உட்ைார்ந்த 
ிகனில் கைைள் அதீத உத்திபவாதி னத்திகபனில் இனக்ை 
வயண்டும். தகக்கு வநல் துரினம் உள் இைத்தில் 
கைைின் மன யிபல்ைள் இபண்கைனேம் இகணக்ை 
வயண்டும். ஆள்ைாட்டி யிபல்ைள் இபண்கைனேம் என்று 
வெர்த்து வபாை ீட்டி யிைவும் நற் யிபல்ைக நைக்ைி 



கயக்ைவும். அப்மாழுது ண்ணங்ைக உச்ெிக்குமிக்குக் 
ைீவம உள் ாக்குக்கு வநவ மெலுத்த வயண்டும். 
 
இவ்யிைத்தில் தண் அதிர்யால் இனற்கை மநனப்மானக 
ஆபாதக மெய்யதால் மநய்னேணர்வயாடு இனல்னணர்வும் 
ஈர்க்ைப்ட்டு னச்சுைர் யிரிந்து எிவன எினாைின்து. அந்த 
ஆத்நா அை ன அதீதத்தின் சூக்குந னணத்கத உற்று 
உற்று உணர்தல் வநன்கநனாது. 
 
மதாைக்ைத்தில் துள்ித்திரிந்து மைாண்டினந்த ண்ணங்ைள் 
தற்வாது ைட்டுக்குள் அைங்ைி வநா ிகக்கு 
யந்தகைைின். அப்வாது உைம்கப் க்ையாைடில் 
வொை அகெக்ை வயண்டும். ஆத்ந ிபார்த்தகனின் 
ஆபத்திப்ாைல் ாைப்டுைின் வபத்தில் ஆபாதக 
யிக்ைிால் ிபார்த்தக ிைழ்ைின் குதினில் னக்வைாண 
யடியத்தில் ற்ிப் னகெ மெய்ன வயண்டும். 
 
இந்த வபத்தில் உைில் குடி மைாண்டுள் இனல்னணர்வுைள் 
என்று வெர்ந்து ம் இதனத்தில் தூன எினிக 
ற்றுயிக்கும். இவ்யிதம் எனங்ைிகணந்த நாசு நனயற் 
தூன எி ன்து இனற்கை ஆற்வாடு கூடின ஆன்நீை 
ஆற்ாைிது. பம்மானள் யகுத்துள் ினதிப்டி எி 
ல்வயறு ெநனங்ைில் ல்வயறு ெட்ைங்ைின் டிவன 
மயிப்ட்டுச் மெனல்டுைிது. இனல்னணர்யின் ஆற்ால் 



இகய ிர்யைிக்ைப்டுைின். இதக ஆன்நீை உணர்வயாடு 
மைப்மை யிண்மயினிலுள் எிக்கும் இந்த 
ரிசுத்தநா எிக்கும் மனங்ைின மதாைர்ன ற்டுைிது. 
இந்தப் ரிசுத்த எி மதய்யைீ எினாை உனநாற்ம் 
மைாண்டு உைில் உள் உனிபாற்க உணப கயக்ைிது. 
மதய்யைீ எி அல்து ஆன்நீை எி ஆந்தத்கத அிக்ை 
யல்து. ஆற்கனேம் ரினபணநாைப் மாமினக் கூடினது. 
இதன் யிகயாை நத்தில் ொந்தி ிகனாைக் குடினை 
னடிைிது. உறுதினண்ை நத்வதாடும் மதய்ய 
ம்ிக்கைவனாடும் வநற்மைாள்ப்டுைின் ின னக 
ஆத்ந ிபார்த்தகனின் க்தி னெம் ஆத்நா மாய்னா 
தன் ையில் இனந்து தன்க யிடுயித்துக் மைாண்டு தாவ 
இனல்ன ன்ைி உண்கநனில் ன்றும் அயற் 
ன்கநைக அிக்கும். 
 
இப்மனயமி ாள்வதாறும் இனல்க ஆபாதக மெய்யதால் 
ம்நிைனள் இனல்னணர்வுைள் யிமிப்கைந்து தகைைக 
ைகபந்து இனல்க அினச் மெய்ைிது. 
 

 
 
 
 



6. இற்னக சூக்கு சக்ி 
Abstract power of nature 

 
இனற்கை சூக்குந ெக்தினின் அனட்ெக்தி மயட்ைமயினில் 
இனந்து யந்தவதனாகும். அை ன அதீதம் சூக்குந ெக்தினின் 
அனட்ெக்தி இனற்கை மயட்ை மயிைிினந்து 
யந்தவதனாகும். ல்ா னெங்ைளுக்கும் ஆதாபநாை 
இனக்ைின் என்றுக்குள்வ இதுவும் உள்து. இது ம்கநச் 
ெீபாை யமிைத்திச் மெய்து நக்கு உள்வனேம் மயிவனனேம் 
நகந்தினக்கும் தூன இனனணர்கய அினச் 
மெய்ைின்து. இது நித ிகனில் இனந்து உனர்ந்த 
ிகக்கு யனைின்து. இனல்னணர்வுெக்திக்கு இதன் ணிைள் 
நிைவும் இன்ினகநனாதது. 
 
அை அதீதம் சூக்குந ெக்தி து குண்ைிினின் சூக்குந 
ெக்தினாகும். ன அதீதம் சூக்குந ெக்தி ன்து நைா 
குண்ைிினின் மநய்சூக்குந ெக்தினாகும். இதன் ணி 
ல்ா ஜயீபாெிைளுக்கும் இன்ினகநனாதது. இதன் 
யிமிப்ாற்ல் ல்கனற்து. இதன் ெக்தி ல்ா 
ஜயீன்ைிைனம் உள்து. அததன் வதை 
அகநப்னக்வைற்யாறு அது இனக்கும். இந்தச் ெக்திைள் 
யிமித்து யிகனாற்லும் உண்டு. ெி தாயபங்ைள் கூை 
இனற்கைச் ெக்தினின் உனிர்யிமிப்ன ிக மற் 



மநய்ஞ்ஞா ிகனில் இகனாந்தத்கதச் சுகயத்துக் 
மைாண்டினக்கும். என னல் கூை இந்த ிகனில் இனக்கும் 
வாது அந்தப்க்ைம் யனம் யிங்குைள் கூை அந்தப் 
னல்கக் ைண்டு எதுங்ைி ைக்கும். இவத ிைழ்வுைள் ல்ா 
ஜயீன்ைளுக்கும் அதன் யிகக்கு ற் ைக்கும். 
 
அை அதீதம் சூக்ைந ெக்தி ைாத்தில் ைந்ததும் அந்த 
நிதன் நிதன் ன் ிகனில் இனந்து உனர்ைின்ான். 
அதாயது ல்ா உனிர்ைிைனம் அன்வாடு யாழ்தல் 
ினக்கு உதவுதல் வான்யற்ில் ஈடுடுைின்ான். 
உைில் அகநதி வதான்றும் நபண னம் ீங்கும். 
 
நாமனம் இனற்கை ெக்தினாைப் பாெக்தினாது யிரிந்து 
பந்து ீண்ை னடிவு ைாண னடினாத மயினில் உள் நைா 
குண்ைிி ெக்தி ெிய ிபஞ்ெ மயட்ைமயினில் 
மநய்ஞ்ஞாப் வனணர்யில் ன அதீதம் சூக்குந ெக்தினாைத் 
தன்நாற்ம் அகைைின்து. இது ல்ா னெங்ைளுக்கும் 
ஆதாபநாை இனக்ைிது. என்றுக்குள்வ சூக்குநநாை உள்து. 
இந்தப் ன அதீதம் சூக்ைந ெக்தினின் என ெிறு கூாை இந்த 
ஜயீாைத் திைழ்ைின்து. இந்த ிபஞ்ெ மயினின் 
வபாற்க யிககன ஜயீில் ஆற்ி ிபஞ்ெ மயிக்கு 
அகமத்துச் மெல் இந்தக் குண்ைிினின் யிக 
ஜயீனுக்குத் வதகயப்டுைிது. ன அதீதம் சூக்குந ெக்தினின் 
ஆற்க அினாநல் ைாங்ைாநாை ாம் யாழ்ந்து 



மைாண்டு நக்குள் என ெிறு யட்ைத்திற்குள் சுமன்று சுமன்று 
மைாண்டு இனக்ைின்வாம். அதற்கு அப்ால் இன்மான்று 
இல்க ன்று அதற்கு அப்ால் உள்கத அினாததால் 
இந்த ஜயீன்ைள் தநக்குள்வ என யகைனா தத்துயத்கத 
உனயாக்ைி அந்தத் தத்துயத்துக்குள்வவன சுமலுைின். 
 
அை ன அதீதம் சூக்குந ெக்தினில் மெல்லும். அதன் சூக்குநப் 
னணத்கத உற்று உற்றுஉணர்ந்தால் இனள் அைன்று எி 
தனம். னக்தி மிக்கு மயிச்ெம் மைாடுப்து இது என்வ. 
அகத உக்குள் ைாண னடினா யிட்ைால் ீ வயமங்கும் 
வதடுயது யணீ். இது ஞ்ெ அகயனங்ைிினந்து 
வநம்ட்ைதாய் உள் துரினாதீததிற்கு ின்று மநய்ஞ்ஞாப் 
மனயிமிப்ில் அை ன சூக்குந ெக்திைள் என்றும் இைத்கத 
வாக்கும். ரிசுத்த ஜயீால் னென்று யாெல்ைளும் 
எவ்மயான்ாைத் திக்ை கயத்து மநய்ப்மானகக் 
மைாண்டு யந்து அங்வைனேள் அதீதம் வமபாிகனக் ைண்டு 
உள்ாந்தம் அகைதல் வயண்டும். 
 
இம்னகனில் ஆக்ைப்னர்யநா இனற்கை சூக்குந ெக்திகன 
யிமிப்கைனச் மெய்து யிரியகைந்து மனைிப் பயச் 
மெய்ைின்து. இந்த உனிர்த்துடிப்ா அை அதீதம் சூக்குந 
ெக்தினேம் ன அதீதம் சூக்கும் ெக்திகன என்ிப் வரின் 
ிகக்கு ம்கந அகமத்துச் மெல்லுைின்து. அைன 
அதீதம் சூக்குந ெக்திக்கு அதன் மயிப்ாட்டிற்கு யிமிப்னச் 



ெக்தி ெத்தினநாகும். அை ன அதீதம் யிமிப்னக்கு அகதக் 
மைாண்டு யப வயண்டும். அதன் அக ெக்திகன 
ண்ணத்திற்குள் மைாண்டு யப வயண்டும். அந்தச் 
ெிந்தகனில் அது ிபம் வயண்டும். வெகயனின் மதாைக்ைம் 
அயற் யர்ச்ெினின் ஆன்நீை அனுயம் அன்ின் 
னதிர்ச்ெி ன் இகய ம்கந அை ன சூக்கும் ெக்தினின் 
மநய் அனுயம் அகைந்து ிதில் இனல்னணர்கய 
யிமிப்கைனச் மெய்து நது யாழ்க்கைகன னழுகநனேச் 
மெய்ைிது. 
 

7. உள்பாணந்ம் 
Inner bliss 

 
ம் உைில் இனக்கும் தூன இனல்னணர்கயப் மனக்ைி 
ிபஞ்ெ ஆற்ல் மநய் உணர்வயாடு ம் யாழ்கய 
இகணத்துக் மைாள்யது தான் அதீதம் ஆகும். இது 
ஆத்நாயின் இனல்ன இகயின் மொனொ உண்கந 
ெினஷ்டினின் இபைெினம். ம்கந ைைந்து நக்குள் 
நகந்தினக்கும் இனல்க இனல்னணர்யால் எவ்வயார் 
ஆன்நீை ொதைனம் அகைன வயண்டின இக்கைச் சுட்டிக் 
ைாட்டுைின்து. 
 



அதீதம் ன்வத ிபஞ்ெ மயினில் உள் ஆந்தத்கத 
நைா ிர்யாண ிகனில் உள்ாந்தத்கதக் 
மைாடுப்வதனாகும். ம் ஜயீக ஆத்நாயாைக் மைாண்டு 
யந்து வபாந்தப் மன மயினில் அை அதீதம் சூக்ைந 
ெக்தினேம் ன அதீதம் சூக்குந ெக்தினேம் ங்கும் ிகந்துள் 
ெியமயினில் க்ைினநகைனச் மெய்யது தான் அதீதம். இந்த 
அதீதப் வமபாி உக்கு ஆந்தத்கதக் மைாடுக்கும். 
அங்ைினந்து ிபம்ந நந்திபத்தின் னெம் ைாத்கத 
அகைந்து உள்ாந்தப் மன எினாை உைின் கநனப் 
குதினா யனிற்க அகைனவும். இந்த அதீதம் 
உள்ாந்தப் வமபாிகனக் ைண்டு அதகப் மற் 
மனம் வாைக் மைாண்டு இனத்தல் வயண்டும். 
 
அதீதம் ன்கத னழுகநனா யாழ்க்கை னக ன்று 
கூாம். இது னழுகநனாை ரினபண உள்ளுணர்வு அன்ன 
வபாந்தம் நற்றும் நைிழ்ச்ெி ஆைினயற்ின் மநாத்த 
உனயம். இதகப் வமபாி ன்று கூாம். இந்த 
உைத்தில் னனகநனா வரின் ிககன 
எவ்மயானயனம் அகையதற்குச் ொத்தினக் கூா 
எிநனநா இக உணர்வு இது அகத்துைத்தின் 
அன்ிப்ன நற்றும் இபக்ை உணர்வு எவ்மயான நிதனும் 
சுன த்தின் ிடினிினந்து யிைிச் மெல்யதற்ைா 
யமினககனக் ைாட்டுைிது. இது ல்ாயற்ிலும் 
ிகந்தினப்து. அதாயது இகயன் யாழ்க்கைனின் உனிர் 



ல்ாப் கைப்னைிலும் ிகந்துள்து. இந்த 
இனல்னணர்வய ம் ஆற்க உணர்ந்து மைாள்ப் வனதயி 
னரிைிது. 
 
இந்த அதீதம் வமபாினின் உட்மானின் ஆற்ால் 
தன்க அிந்து இன்னறுயர். இந்த அதீதப் வமபாி 
ிபைாெம்நிக்ைது. னப்ரிநாண ந்து வான்று தூன எினால் 
ஆ அதீதம் உள்ாந்த வமபாினாை அகைக 
ற்டுத்தி அகத்கதனேம் ஆந்தப்டுத்தும். இந்த அதீதம் 
உள்ாந்தப் வமபாிகன ஆத்ந ொதகனிால் 
அினாம். உணபாம் ைாணாம். 
 
இதால் இனல்னணர்யின் ெக்தி ைிகைத்து இைனத்திைள் 
டிப்டினாை அமிந்து னத்தினிினந்து யிக்ைியிட்டு இதன 
மயினில் உள்ாந்தநாை நாறுைிது. இந்த ிக 
மற்யர்ைள் ன்றும் உள்ாந்தநாய் உள்ாந்தவந 
இயபாய் இனக்கும் ிக யனம். இயர்ைள் உை 
சுடீ்ெத்திற்கு யிகனாற்றுயர். அண்ைமயினில் 
ிகயா யாழ்க்கை யாழ்ந்து னழுகந அகையர். ந்த 
னக்தி அதீதம்.  
 
ஆந்தம் ஆந்தம் ஆன்நீைநித்திடும் ஆந்தம்!                                             
ஆந்தம் ஆந்தம் அனாகைைின் ஆந்தம்!                            
மதள்த்மதிந்தயர்க்மைல்ாம் வதடிக்ைகைத்திட்ை 



ஆந்தம்.                                             
உள்மாி மனக்ைி உனர்ந்வதார்க்மைல்ாம் உயகைனைட்டும் 
உள்ாந்தம் (அதீதம்). 
உள்ாந்தம் (அதீதம்) உள்ாந்தம் (அதீதம்) 
உள்ாந்தம் (அதீதம்).  
 

8.இல்புர்வு 
Intuitive 

 

நிைத்தாழ்ந்தது னதல் உனர்ந்தது யகப ல்ா _யபாெிைள் 
இனல்னணர்வுைன் யாழ்ந்து நடிைின். ஆால் நிதிைம் 
நட்டும் இந்த இனல்னணர்கய உணனம் தின் மைாண்டு 
கைத்துள்ார். ஆால் அகதப் ற்ி அினாநல் 
அினாகநனில் யாழ்ந்து மைாண்டினக்ைின்வாம். இகதப் 
ற்ி அகயனம் அிந்துக் மைாள் வயண்டினது 
யாழ்க்கைக்கு இன்ினகநனாத அியாகும். இந்த ஜயீன் 
ல்ா ியிைிலும் மெய்தகயைகவன மெய்து 
மைாண்டினக்ைி. இயற்ிினந்து யிடுட்டு 
வநன்கநனகைன இனல்னணர்வு நிை அயெினநாைின்து. 
இந்த உணர்வு னன்ைகனேம் நகதனேம் தாண்டி இனக்ை 
வயண்டும். இயற்கப் ற்ி மதியாை மதரிந்து மைாள்ளும் 
யகப ொதாபணநாை ற்டுைின் இன்ம் துன்ம் ாெம் 
ந்தம் ல்ாவந னன்ைள் னெநாை மயிவன இனக்ைின் 



னப்மானட்ைவாடு மதாைர்ன மைாள்ளுைி வாது அந்தப் 
னப்மானள்ைில் இனந்து யனகய தான் ன்வ ண்ணத் 
வதான்றும். இந்த இனல்னணர்வு அின அின மநய்னேணர்வு 
ிகக்கு மென்று யிடும் வாது னன்யமிச் மெனல்ைக 
எழுங்குடுத்திக் மைாண்டு அதன் னெம் மதிவு 
ற்டுைின்து. 
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் அதீதம் ிகக்கு உள்ாந்த 
ிகக்கு ிகு இந்த மநய்ஞ்ஞா இனல்னணர்வு வதைத்தில் 
ழுைின்து. இது ம்னள்வ யிமிப்கைந்து யனம்வாது 
மதிந்த அிவு மைாண்டு இகத உணர்தல் அயெினம். 
அண்ைத்தில் உள்து தான் ிண்ைத்தில் உள்து. 
ிண்ைத்தில் உள்து தான் அண்ைத்தில் உள்து ிண்ைம் 
யிகபந்து வதான்றும். யனம் நகனேம் அண்ைம் 
அப்டினல். ஆத்நப் ிபார்த்தகனில் எிகனத் தனைின் 
ழுத்துக்ைள் ிபஞ்ெ ென்தினில் இனந்து யந்தகய. இகய 
உனக யடின மதாண்கைக்குமி யமினாை ம் யம் ம் னம் 
ஹம் வான் எினகைள் சுமன்று சுமன்று 
யலுப்மற்றுெக்திகன மைாடுக்ைிது. இதில் ஆதினெவந 
எியடியத்தில் ஏம் அஊம் அதீதம் தத் எிக்ை மெய்து 
ஆற்க அிக்ைின்து. இந்த எிைில் மை அதனுைன் 
ட்கப் ம அதன் அன்னநிக்ை ாத்திபநாை ம்கந ாம் 
தனார் ிகனில் கயத்துக் மைாள் வயண்டும். மன்ால் 
அங்ைினந்து யந்ததிைம் மதாைர்ன மைாண்ைால் தான் அது 



ம்கந அங்வை அகமத்து மெல்லும். அந்த இனல்னணர்யின் 
உண்கநப் மானகனேம் உணர்ந்து ெிப்ிக்ைக் கூடின 
ஆற்ல் மறும். இது இனற்கை இகணப்னக்கு யமிைாட்டும். 
இனல்னணர்வுச் ெக்தி தூய்கநனாது வரின்நனநாய் ஞா 
மொனொநாய் ிகந்துள்து. இதன் ெக்தினால்தான் இன்று 
உனிவபாடு இனக்ைின்வாம். இந்த ெக்திகன ாம் மரிதும் 
னப்மானின் நீது மெலுத்துயதால் ாம் ெக்திகன அைநாை 
மைாண்டு ார்த்தால் ம்னகைன இனல்க அின னடினம். 
நது இனல்க அியதற்ைாை மைாடுக்ைப்ட்ை இந்த 
ெக்திகன அதற்கு னன்டுத்தாநல் னப்மானில் 
னன்டுத்திக் மைாண்டினக்ைின்வாம். இந்த ெக்திக்கு 
தகுதினேகைனயன் நிதன். இகத மயிவன வதடிக் மைாண்டு 
யாழ்க்கைகனக் ைைத்திக் மைாண்டினக்ைின்வாம். இயற்ால் 
உண்கந மானள் வதான்வய வதான்ாது. இகதப் ற்ி 
யிவயைம் இனந்தால் தான் இதக அின னடினேம். 
 
ஆத்ந ிபார்த்தக னகனில் இனல்னணர்வு ெக்தினால் 
யிகபந்து நகத சுத்தநாக்ைி அகநதினே மெய்ைிது. 
ிபாண ஆற்க யலுகநப்டுத்தி உைில் உள் 
எவ்மயான உறுப்னக்ைளுக்கும் ஆற்க அதிைரிக்ைச் 
மெய்ைிது. அதில் உள் உாகதைக ீக்குைின்து. 
மதாைர்ந்த னிற்ெினால் இனல்னணர்கய வநலும் வநலும் 
யிமிக்ைச் மெய்து ிபஞ்ெ ஆற்லுைன் என மநய் ஈர்ப்ன 
ற்டுத்துைின்து. அதாயது அதீதம் னதிர்ந்த ிகனில் 



உள்ாந்த எி ஜயீகத் மதாடும் மாழுது ஆத்ந 
வமபாினாை உைில் பவும். அப்வாது ைாநம் வைாம் 
அைங்ைாபம் அதர்ந னத்தி னதினகய ரிக்ைப்டுைின். 
ிகு வதைம் னழுயதும் பயி எி வதைநாை நாறும். 
இந்தப் ிபஞ்ெெக்தினால் யிதினின் ிடினிினந்து 
யிைாம். நபணத்கதக் கூை ீட்ைவயா குகக்ைவயா 
னடினேம். அதாயது இந்தச் ெக்தினால் யிதினின் ிடினிினந்து 
யிைி இனக்ைாம். இது ஆந்த யாழ்கயக் மைாடுக்கும். 
நிதகப் ரினபணநாக்கும். மநாத்தத்தில் ிபஞ்ெ 
ெக்தினேைன் வர் இகணப்ன ற்டுத்தும். 
 
அிகய இனல்னணர்யில் ிக ிறுத்தி ைைகநைக 
ெிப்ாை மெனாற்ி நாறுட்ை உை சூமில் ிகனா 
நவாிகவனாடினங்ைள். னடிந்த அவு வெகயனில் 
ஈடுட்டு நகத ிபஞ்ெ உணர்வயாடு ிகத்தினக்ைட்டும். 
னத்திகன ெரினாை குத்தினட்டும். உங்ைள் ஆத்நா 
இனல்னணர்யின் மதாகுப்ால் மநய்ப்மானளுைன் 
இகணந்தினக்ைட்டும். 
 
ஆத்ந ிபார்த்தக னிற்ெினில் இனல்னணர்வுைள் என நித்த 
ிகப்டுதக அகைந்து உைல் நம் உனிர் இயற்க 
ெநிககன அகைனச் மெய்ைிது. இகத ைாக நாக 
னிற்ெினிால் இனல்னணர்வுைள் ஆற்ல்ல்ாம் என்ாய் 
குயிந்து ெீரின ஆற்க மைாடுக்ைின்து. இதால் நபண 



னம் ீங்குைின்து. ெிந்தக என்ாை குயிந்து நதிலுள் 
ைெடுைள் ல்ாம் ைகபனேம். நபன யமி குணங்ைள் கூை 
மநல் மநல் நங்கும். வதைத்தின் தீன ெக்திகனனேம் 
தூய்கநனாக்ையல்து. குணங்ைள் மெனல்ைள் வச்சுைள் 
னதினயற்ில் னன்வற்ம் ற்ட்டு ிகவயாடும் 
அன்வாடும் இனல்ா ிகனில் யாம யமியகை 
மெய்ைிது. 
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனின் குறுந்தைடு ஆடிவனா யிக னொ 99/- 
இது ... மயினைீாகும். ஆத்ந ிபார்த்தகனின் ிபஞ்ெ 
ிபார்த்தகனின் குறுந்தைடு யடீிவனா யிக னொ.399/- இது 
... மயினைீாகும். “யிக்ைம் மறுவயாம்”.  
 

8.1 பர்வு ினனில் இல்புர்வு 
 

தர்வு ிக ன்து ஏய்மயடுத்துக் மைாள்ளுதல் ன்று 
மானள். என நிதன் தது சுனிகவுைன் தது 
நத்கதனேம் உைகனேம் அகநதினேச் மெய்து 
மைாள்ளுதவ தர்ச்ெி மறுதல் ன்று கூறுைிவாம். உைல் 
இனக்ைத்கத தர்த்தும் வனாை னகைளும் நகத 
இகெனால் தர்த்தும் ாபம்ரின னகைளும் இனக்ைின். 
இனற்கை ாத ஆந்தம் இகயின் எி இந்த இனற்கை 
எிவன இகயன் ிபஞ்ெ எி ன்து என உனிவபாட்ைம் 



உள் எி. இது தனைின் ியாபணம் ெிந்த தர்வு 
னகைில் என்று.  
 
இனற்கை எினால் தர்வு மெய்னேம் னிற்ெி என ெிந்த 
னதின ைகனாகும். இந்த னிற்ெி ஆக்ைப்னர்யநா 
ஆற்க உனயாக்ைி ஆழ்;ந்த தர்வு ிகக்கு யமியகை 
மெய்ைிது. அதால் உள்ந ஆற்க அிந்து 
யிமிப்கைனச் மெய்ைிது. இந்த னிற்ெினில் இனற்கை  ாத 
எி யிகநநிக்ை உைற்குதிைிலும் உள்நதிலும் எி 
நற்றும் அதில்யக ஆைினயற்ிற்ைிகைவன 
என்றுக்மைான்று இகணந்து மெனல்டுயதால் உள்வ ெீபா 
எினகைள் உற்த்தினாைின். இந்த எினகைள் 
இனல்னணர்கய இனக்ை உனநாி ெக்திகன அதிைரிக்ைச் 
மெய்ைிது. 
 
இனற்கை எி உள்ந எினாை நாி இின 
நிககன உனயாக்குைிது. இனற்கை தர்வு ிகனில் 
தத் ன் எி அதிர்யின் னெம் ிபஞ்ெத்தில் ீக்ை ந 
ிகந்துள் பம்மானக ிகவுடுத்துைிது. உைில் 
னொதாப ஆற்ல் கநனம் ன்து உைின் எினின் 
துயக்ைப் குதிகன எினின் அதிர்யால் யிமிக்ைச் மெய்து 
யலுப்டுத்தப்டுைிது. 
 



வநலும் இனற்கைனா தட்நா னகனில் எினின் 
அதிர்யால் உள்ளுணர்வு கநனங்ைகனேம் எவ்மயான எி 
அதிர்வுைால் யிமிக்ைச் மெய்து யலுப்டுத்தப்டுைிது. இந்த 
னகனில் ைற்ைநாை உள் மதய்யைீ ஆற்க தட்நா 
னகனில் இனற்கை எி அதிர்யால் ின்ிப்ிகணக்ைச் 
மெய்யதால் உைில் உள்வ உள் உள்ளுணர்வு 
கநனங்ைக ிதாத்தில் ிகக்ைச் மெய்ைிது. இகத 
இனற்கைனா குணநிக்கும் எினாலும் மகநனா 
தட்நா எி அதிர்வுைால் ஆற்ல் அதிைரிக்ைப்ட்டு 
தூண்ைப்டுைிது. இது வநலும் ஊக்ைப்டுத்தப்ட்டு உைலும் 
நனம் என்ிகணந்து நைிழ்ச்ெினா உணர்வுைன் 
அகநதினேச் மெய்து உள்னை னணத்திற்கு 
ஆட்டுத்தப்டுைிது. இந்த ிகனில் தகனின் உச்ெினில் 
மதய்யைீ எிகன ஈர்க்ை னனலுைின்து.  இந்த மதய்யைீ 
எினகைால் ஆபாதக மெய்னப்டுயதால் தகனின் 
உச்ெினில் மான்னட்கை யடியில் இனக்கும் ிந்துயின் 
கநனத்தில் இந்த எி அதிர்வுைள் ிக 
ிறுத்தப்டுைின். இந்த ிகனில் நம் னித்து 
யலுப்டுத்தப்டுைிது. இதால் இனல்னணர்வும் இனற்கை 
எி அதிர்வுைளும் இபண்ைக் ைந்து ஆத்நாகய 
யிமிப்னக்கு மநய்னேணர்வு அினச் மெய்ைிது. 
 
இந்த இனற்கை ாத இகெனின் மநய் எிைக னெகனின் 
னெம் வைட்டு இன்னறுயதற்கு னனாதீர்ைள். நாாை 



அகநதினா இைத்தில் யெதினா னகனில் இந்த 
எிைக உங்ைள் இதனமயினில் உல்ாெநாை ந்து 
மெல்ட்டும். 
 
இதால் உைில் உள்வ எவ்மயான இைத்திற்கு 
னத்துணர்கய வதாற்றுயிக்ைிது. இதால் உள்த்தில் 
ஆமநாைப் ற்ினேள் இறுக்ைநா ந ிக 
தர்வுறுைின்து. னபண்ாடுைள் ைகனப்டுைின். 
உள்ளுணர்யின் யிமிப்ன யிகபந்து மெனல்டுைின். 
இனற்கை மனங்ைனகண னும் அனத ழுத்து எிைள் 
ங்கும்; உள்மநங்கும் மனைி ஏை மகுங்ைள். இனற்கை 
இன்ிகெனின் எினகைள் உங்ைள் உள்மநங்கும் 
மனைி ஏை மகுங்ைள். ிபஞ்ெ ாத இன்ிகெனின் 
எினகைள் உங்ைள் இதனைநத்தில் எிக்ை மெய்யதன் 
னெம் ீங்ைள் இனல்னணர்வு ெக்தினால் னதுப்ிக்ைப்ட்டு 
ல்யமிப்ாகதனில் மெல் உதவுைின்து.  
 
இந்த இனற்கை ாத எி அதிர்வுைள் இனல்னணர்கய 
ஆமநாை நதில் மென்று னெகனில் நகந்து 
மைாண்டினக்கும் வர்னை இனல்னைக ஊக்குயிப்தால் 
வர்னை ஆற்ல் அதிைரித்து ம்நிைம் உள் வதகயனற் 
அச்ெம் னம் குமப்ங்ைள் குகைின். இதால் 
ிகயா உக்ைம் குணப்டுத்துயதற்கு கூடுதாை திர்ப்ன 
ெக்திகன ைிகைக்ைச் மெய்து உைின் ெீபா இனக்ைத்கத 



ற்டுத்துைிது. இதால் ற்டும் இனல்னணர்யால் ன 
நற்றும் அை இனல்க அின மெய்து உைலும் நனம் 
ெநிக அகைந்து னழுகநனாை தர்வு ிக அை 
மதய்யத்கத யிமிப்னச் மெய்ைிது. இந்த இனற்கை ாத 
எிைக தினம் ைாக நாக 6.30 நணிக்கு மதாைங்ைி 
6.51 யகப வைட்டு இன்னறுதல் னெம் உைலும் நனம் 
எனங்ைிகணந்து சூழ்ந்த தர்வுறுதல் னெம் ம்நிைனள் 
ெக்திைள் னதுப்ிக்ைப்ட்டு ஆற்ல் ைிகைக்ைிது. இதால் 
ிகயாை மெனல்ட்டு யாழ்க்கைகன னழுகநனகைனச் 
மெய்ைிது. இந்த னடியில்ா இனற்கை ாத ஏகெனில் 
இகணந்து உள்ாந்தம் அகைவயாம். இந்த குறுந்தைடு  
... னின் மயினைீாகும். இதன் யிக னொ 199/- ஆகும்.  
 

9. இல்பு – அருள் திற்சி 
 

இன்று நது இழுக்ை மினிலும் நதங்ைிலும் இனக்கும் 
ெீர்குகயிற்கு னக்ைினநாை நது சூழ்ிகனேம் நது 
தயா னிற்ெிவந ைாபணம். ந ஆவபாக்ைினத்துக்கு 
மெய்னேம் னிற்ெிைள் நிை குகந்து யிட்ை. என நிதன் 
ல் ஊதினம் மற்று சுைநாை யாழ்க்கை ைத்துயதற்கு 
வதகயனா உை ந்தநா னிற்ெிகன ைற்ை 
னக்ைினத்துயம் மைாடுக்ைின்வாம். தன்க உணர்யதற்குத் 
வதகயனா னிற்ெிைள் னக்ைணிக்ைப்டுைின். இக 
யமிாடு மெய்யதற்கு நட்டுவந நக்ைளுக்கு ைற்றுக் 



மைாடுக்ைப்டுைிது. அதன் உட்மானக அினாநல் தங்ைள் 
ஆனேள் னழுயதும் அவைநாை என னனுநின்ி இத்தகைன 
யமிாடுைகச் மெய்து யனைின்வாம். இதால் 
தன்ினல்க அினாநல் ஆகெைள் ையர்ச்ெித் 
தூண்டுதல்ைள் உணர்ச்ெியெப்ட்ை வைாதாங்ைள் ஆைினகய 
னன்வாவய இனக்ைின். இந்த னிற்ெிைின் னக்ைின 
வாக்ைம் தன்ினல்க அியவதனாகும். இனல்ன 
னிற்ெினில் நிதக ெரினாைப் க்குயநாக்கும் இனற்கைச் 
ெக்தி இனக்ைிது. ெரினாை க்குநாக்குயது ன்மயன்ால் 
தன்ினல்க அிந்து அதன் யிகயாை அயனுகைன 
இனந்திபங்ைள் னன்ைள் மெனல்தின்ைள் இகய நிகுதினாைப் 
னன்டுத்தப்டுைின் இகத தகுதி மற் ஆெிரினர்ைின் 
யமித்துகணனேைன் ெரினா னகனில் னிற்ெி மெய்யது 
நிை னக்ைினநா அம்ெம் இந்த யகைப் னிற்ெினில் 
உள்த்தில் ொந்தனம் ந அகநதினேம் ிகநனேம் 
மநன்கநனேம் ற்டும். 
 
வநற்கூின னன்ைகக் மைாடுக்ையில்க ில் அந்தப் 
னிற்ெிைள் ெரினா னிற்ெி அல். ெி ஆெிரினர்ைள் 
னிற்ெி மைாடுக்கும் வாது தங்ைளுகைன நெங்ைல் 
ெக்தினிால் நற்யர் நதில் ொதாபணநா 
மெனல்ாட்கை ிறுத்தி அதன் யிகயாை தற்ைாிைநாை 
உணர்ச்ெினற் ிககன உனயாக்குைிார்ைள். ஆபம் 
ிகனில் இனப்யர்ைளுக்கு இந்த நவா ிக நிைவும் 



ையர்ச்ெிைபநாை இனக்கும். இந்தப் னிற்ெிைள் சுன 
யிம்பனம் தற்மனகந வாக்ைத்கதனேம் அடிப்கைனாைக் 
மைாண்டு தான் தாம் அகைந்துள் ெக்திகன தயா 
னகனில் னன்டுத்துைின்ர். இம்நாதிரி அைக்ைி 
கயக்ைப்ட்ை அல்து தற்ைாிைநாை ிறுத்தி கயக்ைப்ட்ை 
ண்ணங்ைள் நிை யிகபயில் அதிை த்துைன் திர் 
தாக்குதல் தாக்ைி அயனகைன உைல் நத்கத 
தாக்குைின். இதால் நக் குமப்ம் தகயி ரிச்ெல் 
வைாம் வான் உாகதைள் ற்டுைின். 
 
இனல்ன-அனள் னிற்ெினில் நித இக்கை அகைன 
வயண்டும் ன் திைெித்தம் ெரினா யமினக யமிக்ைாட்டி 
மைாண்டுள். இகயதான் னபண மயற்ினகையதற்கு 
வதகயனா அம்ெங்ைள். இனல்ன-அனள் னிற்ெினாது அைத் 
தூய்கநப்டுத்துயதிினந்தும் வனாை ெக்ைபங்ைக சுத்தம் 
மெய்யதிினந்து ஆபம்நாைிது. அதாயது 
உள்சுத்திைரிப்னைன் ஆபம்நாைிது. இதில் இனல்ா 
ஆற்ல் ரியர்த்தக னகனில் னிற்ெி அிப்தால் 
நது இனல்ன ெக்திகன அிந்து மைாள் மெய்து அதற்கு 
வநல் மெல் ாநாைின ான் னும் தன்க அின 
மெய்ைின்ார். இந்தப் னிற்ெிைள் ான்கு ிகைாை 
உள்து. 
 



னதல் ிகப் னிற்ெி:  இதன் னிற்ெி ைாம் னென்று 
நாதங்ைாகும். இதில் அன்ாை ைைகநைளுைன் ைாக 
நாக எனங்ைிகணந்த ின உைற்னிற்ெினேம் 
ஆத்நிபார்த்தகனேம் மெய்து இனல்ா வெகயனில் 
யிக்ைம் ம வயண்டும். இதில் னொதாபச் ெக்ைபத்தில் 
ஆெிரினர் வனாை ெக்திகன மெலுத்தி அதன் னெம் 
அயனகைன உள்ெிக்ைல்ைக ீக்ைி வனாை ெக்ைபங்ைக 
சுத்தப்டுத்தி அயற்கப் ப்டுத்துயார். 
 
இபண்ைாம் ிகப் னிற்ெி:  இதன் னிற்ெி ைாம் 
னன்னூறு ாட்ைள் ஆகும். இதில் அன்ாை மெனல்ைளுைன் 
தினம் ைாக நாக எனங்ைிகணந்த ின 
உைற்னிற்ெி ஆத்ந ிபார்த்தக மெய்து தக்குள்வ 
யிக்ைம் ம வயண்டும். இனல்ா வெகயனில் உள்னை 
ஆற்க யப மெய்ன வயண்டும். ஹரித் ெக்ைபம் குனயின் 
அனால் இனக்ைப்ட்டு ெக்தி அாைத ெக்ைபத்கத 
அகைைிது.  இது தூண்ைப்ட்டும் உந்தப்ட்டும் ெக்தி ெிிது 
ைாம் இதனத்தில் இனந்து ிகு நற் ெக்ைபத்துக்கு 
பவுைிது. இதால் ஆன்நீை னன்வற்த்கத ிதாைவும் 
மெம்கநனாைவும் ஆக்குயவத இதன் ெிப்ன அம்ெம்.  
 
னென்ாம் ிகப் னிற்ெி: இதன் னிற்ெி ைாம் னென்று 
யனைங்ைாகும். தினம் ைாக நாகனில் 
எனங்ைிகணந்த ின உைற்னிற்ெினேம் இனல்ன ிக 



தினாம் மெய்தல் வயண்டும். இனல்ா வெகயனில் 
ைர்நத்கத அைற்ி தன்க அின மெய்யதாகும். இதில் 
ஆச்ஞா ெக்ைபத்தில் இனல்ன அனள் தீட்கெ 
அிக்ைப்டுைிது. இதால் மநய்னேணர்யதற்ைா தாைம் 
ம்னள் யர்ந்து யிகந மத் மதாைங்குைிது. 
தன்ினல்னைன் ஆமநாை வயனொன்றுனதுநா னக 
உனயாக்குைின்து. 
 
ான்ைாம் ிகப் னிற்ெி: இது ஆெிரினர் னிற்ெினில்  
தணுக்ைங்ைளும் இபைெினங்ைளும் ைற்றுத் தனகய இகதப் 
னத்தைத்தின் யமினாைக் ைற்ை யினாது. 
 
இந்தப் னிற்ெினின் னெம் இனற்கைனின் இனல்னைன் 
ிபந்தபநாது. ஆமநாை வயனொன்ினதுநா னக 
உனயாக்ைி ம் இனல்ன மநய்னேணர்யாை தினம்ினவுைன் 
ல்ாச் மெனல்ைளும் வயகைளும் நவைான்தநா பந 
ெக்தினேைன் நக்கு மதாைர்ன இனப்கத ாம் 
இனற்கைனாைவய உணப ஆபம்ிக்ைிவாம். இந்த சுற்ினேள் 
அகத்கதனேம் உனர்யாதாை ல்தாை குணப்டுத்தும் 
ெக்தினேகைனதாை நாற்றுைின்து. 
 
 

 
 



9.1 ஆத் திார்த்னணின் நுணுக்கங்கள் 
 

இனற்கைகனப் ற்ி தணுக்ைநா ைனத்துக்ைள் 
மதாைக்ைத்தில் னரினாதது வால் இனந்தாலும் ஆத்ந 
ிபார்த்தககன மைப் மை தக்குத்தாவ மதிந்து 
ிற்கும். 
 
இனல்னணர்கய ிகவுடுத்தி உள்ாந்தநாை யாழும் 
யாழ்க்கைவன ெிந்தது. ஆால் இனற்கைனின் ஆற்க 
ற்ி னத்தைங்ைகப் டித்து வபத்கத யணீாக்குைின்வாம். 
இயற்கப் ற்ி வெிக் மைாண்டு யாழ்ாக 
யணீாக்குைின்வாம். அகதப் ற்ி வர்யமி அினாநல் 
சுற்று யமினில் சுமன்று மைாண்வை இனக்ைின்வாம். 
எவ்வயார் இனல்னணர்வும் மதய்யைீநாது. ஆால் அது 
அினாகந ன் வநைங்ைால் னெைப்ட்டுள்து. அதால் 
தான் நிதர்ைளுக்குள் இத்தக வயறுாடு. 
 
இனல்னணர்கய ஆற்க அினேம் னகைில் என்று 
ஆத்ந ிபார்த்தக ஆகும். இது அயர் யிகக்கு ற்க் 
ைனத்துக்ைக வநன்வநலும் யிக்ைிக் ைாட்டுயதாகும். இது 
நத்கதத் தட்டி அதிினந்து அயனுக்கு வயண்டின 
தண்ணிகய அிந்து மைாண்டு அயர்ைக எழுக்ைச் 
ொதைத்திற்கு மைாண்டு யனம். 



ஆத்ந ிபார்த்தக ன்து இனற்கை ஆற்கத் தினம் 
ிகவுடுத்தும் ிபார்த்தகப் னிற்ெினாகும். இந்த 
இனற்கை இனல்னணர்யால் னப் மானள்ைின் நீது உள் 
ண்ணம் மநனப்மானகக் ற்றுயதால் னன் யமிச் 
மெனல்ைள் எழுங்குடுைின். இை னேத்திைள் அமிைின். 
ஆத்ந ிபார்த்தககன இனல்னணர்யின் னெம் னிலும் 
வாது அது அவை இபைெினங்ைக தணுக்ைங்ைள் ஆபாய்ந்து 
மதியகைனச் மெய்ைிது. 
 
1. ைர்நா ன் அதி அற்னத யிகனில் மயற்ி ைாண்து 
ெிபநநாகும். தூய்கநனாைச் மெனல்ட்டு அதக 
அனுயிக்ை வயண்டும். இதில் நிைத் மதியாை இனக்ை 
வயண்டும். ான் னார் இந்த மதிவு ைகைெி னெச்சு 
உள்யகப இனக்ை வயண்டும். னபணத் மதிவயாடு 
இனக்கும் வாது வனண்கந உக்குத் மதியாை 
யிங்கும். 
 
2. இனற்கை ெக்திகன நது உைில் உள் னக்ைினநா 
ாடிைளுக்கு இட்டுச் மென்று தூங்ைிக் மைாண்டினக்கும் 
இனல்னணர்கய யிமிப்கைனச் மெய்ைின்து. இகய 
சூக்குநச் ெரீபத்கத தண் உைக அினச் மெய்து னதிர்ந்த 
ிகனில் அதி சூக்குந மயிக்குச் மெல்லும் ஆற்ல் 
மற்றுச் மென்று யனயது இனல்ாைி யிடும். இறுதி 
நபணவயக மனங்கும்வாது இந்த ஜயீன் அதிசூக்குந 



மயிக்குச் மென்று ிபம்நநந்திபம் யமிவன மயிவன 
மெல்லும். இதுவய உனர்ந்த ிக. ிப்ின் மனம் 
னாகும். 
 
3. ஆத்ந ிபார்த்தக உைில் உள் னக்ைின 
இனல்னணர்வு கநனங்ைக ெக்ைபங்ைக அதன் இனற்கை 
தண் அதிர்வுைக ப்டுத்தி தூய்கநனேச் மெய்ைிது. 
இதால் நனம் உைலும் ெநயிமிப்ன அகைந்து 
தண்ணுணர்வு யிமிப்ன ிகனில் மன யிமிப்ால் 
வநவாங்ைி உனிர் ஆற்க குண்ைிி யிமிக்ைச் 
மெய்ைின்து. 
 
4. இனற்கை அச்ெின் வரினக்ை எனங்ைிகணப்ன ஆற்ல் 
ஹ்ரித் ெக்ைபத்தில் தண்ணுணர்வு தன்நாற்ம் ற்டுத்திப் 
மன யிமிப்க ற்டுத்துைிது. இந்தத் தன்நாற்ம் 
நின்ைாந்தப் மனிகனில் சூக்குந ெரீபத்தில் உள் தண் 
உைக இனல்னணர்கய யிமிப்கைனச் மெய்ைின்து. இந்த 
ஆற்ல் அாைதச் ெக்ைபத்கத ஊக்குயித்து உந்துயதால் 
உனிர்ச்ெக்தி குண்ைின் ெக்தி வநல் வாக்ைிச் மெல்லும் 
ஆற்க அதிைரிக்ைச் மெய்ைிது. இந்தச் ெக்தி ைா 
மயட்ை மயிகன அகைந்ததும் அை அதீதம் சூக்குந 
ெக்தினாைத் தன்நாற்ம் அகைைிது. 
 



5. நவந நது உச்ெிக்குமிக்கு ைீவம உள்ாவுக்கு வநவ 
உள் இைத்தில் ிககய ிறுத்தி தண் அதிர்யால் 
இனற்கை மநய்ப்மானக ஆபாதக மெய்யதால் 
மநய்னேணர்வயாடு இனல்னணர்வு ஈர்க்ைப்ட்டு னச்சுைர் 
யிரிந்து எிவன எினாைின்து. ஆத்நா அை ன அதீதத்தின் 
சூக்குந ஜயீ னணத்கத உற்று உணர்யதால் 
வநன்கநனாது. 
 
6. ிபஞ்ெ மயினில் பந்து ீண்ை நைா குண்ைிி 
ெக்தி ெிய ிபஞ்ெ மயினில் மநய்ஞ்ஞாப் வனணர்யில் 
ன அதீதம் சூக்குந ெக்தினாைத் தன்நாற்ம் அகைைிது. 
இதுவய ல்ா னெங்ைளுக்கும் ஆதாபநாை இனக்ைிது. 
 
7. ம் ஜயீக ஆத்நாயாைக் மைாண்டு யந்து வபாந்தப் 
மனமயினில் அை அதீதம் சூக்குந ெக்தினேம் ன அதீதம் 
சூக்குந ெக்தினேம் ங்கும் ிகந்துள் ெிய மயினில் 
க்ைினநகைனச் மெய்யது தான் அதீதம். இந்த அதீதப் 
வமபாி உக்கு ஆந்தத்கதக் மைாடுக்கும். அங்ைினந்து 
ிபம்ந நந்திபத்தில் ைாத்கத அகைந்து உள்ாந்தப் 
வமபாிகன இதனக் ைநத்தில் யறீ்ினக்கும் இந்த அதீதம் 
உள்ாந்தப் வமபாிகனக் ைண்டு அதகப் மற் 
மனம் வாைக் ைண்டு இனத்தல் வயண்டும். 
 



8. அிகய இனல்னணர்யால் ிகிறுத்திக் 
ைைகநைகச் ெிப்ாை மெனாற்ி நாறுட்ை உைச் 
சூமில் ிகனா நவா ிகவனாடினங்ைள். னடிந்த 
அவு வெகயனில் ஈடுடுங்ைள். உங்ைள் நம் ிபஞ்ெ 
உணர்வயாடு ிகத்தினக்ைட்டும். உங்ைள் னத்தி ெரினாை 
குத்தினட்டும். உங்ைள் ஆத்நா இனல்னணர்யின் 
மதாகுப்ால் மநய்ப்மானளுைன் இகணந்தினக்ைட்டும். 
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனால் இனல்னணர்கய ிகவுடுத்தும் 
னிற்ெி அல்து ிபார்த்தக அன்ி வயில்க. ஆத்ந 
ிபார்த்தகனின் உண்கநகனச் ெந்வதைத்திற்கு இைநின்ித் 
மதியாைப் னரிந்து மைாண்டு அது சுட்டிக்ைாட்டும் உண்கநப் 
மானகத் தன் இனல்ன ிகனாை உணர்ந்து மைாண்டு 
மெனல்ை வயண்டும். 
 
ஆத்ந ிபார்த்தகனில் இனல்னணர்யின் ெக்தி மதாகுப்ன 
ெித்த சுத்தி ற்டும். இதால் திர்ப்ன ெக்தி வதைத்தில் 
பவும். அனள்ெக்தி யனம். ெிற்ிவு வபியாை நாறும். 
ண்ணிைங்ைா னன்ைள் இனல்னணர்யின் ெக்தி மதாகுப்ில் 
ைிகைப்தால் யனம் இந்த உண்கநைக அயபயர் 
ிபார்த்தக மெய்து உணர்ந்து மைாள்ாம். 
 



“வவபிில் அநி முடிால் இருந் உங்கபது ஆத்ா 
ஆத் திார்த்னணில் உங்கபிபனப னவத்து 
முழுனாணவாக இருங்கள்.” 

 
9.1 ஆத் திார்த்னண தாடல் 

 
இந்த ின னக ஆத்நிபார்த்தககனத் தினம் 
ைாகனில் நாகனில் 6.30-6.51 மெய்தல் வயண்டும். உங்ைள் 
உைகனேம் நகதனேம் தர்யாை கயத்துக் மைாண்டு 
னதுகுத் தண்கை வாபாை இனக்குநாறு அநபவும். ஆழ்ந்த 
னெச்ெிக மநதுயாை இைவும். 
 
ஆத்ந ிபார்த்தக அன்ின் ிபார்த்தக! அன்ின் 
ிபார்த்தக!! அன்ின் ிபார்த்தக!!!                               
ஆத்ந ிபார்த்தக அகநதிப் ிபார்த்தக! அகநதிப் 
ிபார்த்தக!! அகநதிப் ிபார்த்தக!!!  ஆத்ந ிபார்த்தக 
ண்;ின் ிபார்த்தக! ண்ின் ிபார்த்தக!! ண்;ின் 
ிபார்த்தக!!! 
 
முல் ினன: 
கைைகத் தகக்கு வநவ மைாண்டு மென்று என்ாைச் 
வெர்த்தின் கைைகப் ினத்யி னத்திகபனில் கயக்ைவும். 



தத் ன்னும் மொல்ின் யடியா இகயா                                                          
அணுயிலும் அணுயா அனவ ம் இகயா                                                               
தத் னும் இகயா                                                                                      
ம்னத யடியாை உகைின் இகயா                                                                            
ஆற்க யமங்ைிடும் அன்ா இகயா                                                                    
தத் ம் இகயா. 
ஆழ்ந்த னெச்சுைன் ம் வெர்த்து னொதாபம் வாக்ைிச் 
மெலுத்தவுந.;                                                      
ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம்                                                                     
ஆழ்ந்த னெச்சுைன் யம் வெர்த்து ஸ்யாதிட்ைாம் வாக்ைிச் 
மெலுத்தவும்.                          யம் யம் யம் யம் 
யம் யம்                                                                                 
ஆழ்ந்த னெச்சுைன் பம் வெர்த்து நணினபைம் வாக்ைிச் 
மெலுத்தவும்.                                  பம் பம் பம் 
பம் பம் பம்  பம் பம் 
இபண்ைாம் ிக 
கைைகத் தகக்கு வநவ மைாண்டு மென்று என்ாைச் 
வெர்த்தின் தினா னத்திகபனில் கயக்ைவும். உன்க 
யணங்ைிைவய இகயா                                                                     
உைிகக் மைாடுத்தாவன                                                                           
உன்க ிகப்தற்வை இகயா                                                                        
உனிரிகக் மைாடுத்தாவன                                                                                   
உன்க உணர்யதற்வை இகயா                                                                             
உனர் ஞாம் தந்தாவன                                                                                        



உன்க அியதற்வை  இகயா                                                                         
உணர்யிில் எினிக இகணத்தாவன                                                                   
ஞா எி ீவன அனள் ஞா எி ீவன                                                                                                             
ஞா எி ீவன அனள் ஞா எி ீவன                                                                  
ஞா நர் ீவன அனள் ஞா நர் ீவன அனள் ஞா 
நர் ீவன!                            ண்ணங்ைக 
ஹ்ரித் ெக்ைபம் வாக்ைிச் மெலுத்தவும்.                                                  
அஉம் அஉம் அஉம் அஉம் அஉம் அஉம் அஉம் 
ஆழ்ந்த னெச்சுைன் னம் வெர்த்து அாைதம் வாக்ைிச் 
மெலுத்தவும்.                                                           
னம் னம் னம் னம் னம் னம் னம் 
னென்ாம் ிக ஆழ்ந்த னெச்ெிக மநதுயாை இனதனச் 
ெக்ைபம் வாக்ைிச் மெலுத்தவும். 
கைைகத் தகக்கு வநவ மைாண்டு மென்று என்ாைச் 
வெர்த்தின் கைைக ஞா னத்திகபனில் கயக்ைவும். 
க்திப் பயெம் மைாள்கைனிவ- ன் மஞ்ெில்                                                             
சுகந ண்ணங்ைள் ற்ிப் ைனதய்னா                                                                  
ஞாநகப ான் ிகக்கைனிவ- மயண்                                                                 
ியிமாி ன்னுள்வ ஆாய் ஏடுதய்னா                                                                
ஞா நகப ான் மற்துவந- ன் னைம்                                                                    
ாணத்தால் னன்கை னத்ததய்னா                                                                   
அன்வாடு கூடின ிபார்த்தகனில்- நத்தில்                                                                 
அகநதி ிகத்ததய்னா உள்த்தில் அன்ன மனகுதய்னா                                                             



அன்னம் அகநதினேம் வெர்ந்ததிால்- ல்மண்ணங்ை                                           
; அனைிில் அநர்ந்திை யந்ததய்னா 
ஆழ்ந்த னெச்சுைன் ஹம் வெர்த்து யிசுக்தி வாக்ைிச் 
மெலுத்தவும்                                                                            
ஹம் ஹம் ஹம் ஹம் ஹம் ஹம் ஹம்                                                               
ண்ணங்ைக ஆக்ஞா வாக்ைிச் மெலுத்தவும்                                                             
ஏம் ஏம் ஏம் ஏம் ஏம் ஏம் ஏம் 
அதீதம் னும் பம்மானவ                                                                               
உன்க உணர்ந்ததால்                                                                                     
உனிர்க்கும் தகமத்ததய்னா                                                                           
உட்னப் னெல் ல்ாம் ீங்ைி                                                                               
உனர் ஞாம் ஏங்ைி யர்ந்ததய்னா                                                                             
உண்கந யடியிிவ உன்க                                                                     
உணர்ந்திைச் மெய்தாவனய்னா                                                                          
ன்க உனர்ந்திைச் மெய்தாவனனய்னா                                                                           
உள்த்தில் ாமனும் அைந்கதமனல்ாம்                                                                   
உனநாச் மெய்தாவனனய்னா -ன்க                                                                                      
உம் நைிம கயத்தாவனனய்னா                                                                                         
ண்ணங்ைகச் ெைஸ்ைாபம் வாக்ைிச் மெலுத்தவும்                                                         
அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதந அதீதம். 
ான்ைாம் ிக 
கைைகத் தகக்கு வநவ மைாண்டு மென்று என்ாைச் 
வெர்த்தின் கைைக அதீத உத்திப வாதி னத்திகபனில் 



அல்து ெின் னத்திகபனில் கயக்ைவும். ண்ணங்ைக 
உச்ெிக் குமிக்குக் ைீவம உள்ாவுக்கு வநவ மெலுத்தவும். 
அதீதம் அதீதம் னம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் 
அதீதம் னம் தத் அதீதம் அதீதம் னம். 
தத் அதீதம் அதீதம் னம்                                                                        
அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் 
அதீதந னம்; 
தத் அதீதம்  அதீதம் னம்                                                                    
தத் அதீதம் அதீதம் னம்                                                                            
னம் னம் னம் அதீதம் அதீதம் அதீதம்  அதீதம் அதீதம் 
அதீதம் அதீதம் னம். 
னம் னம் னம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் 
அதீதம் 
னம் னம் னம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம்  அதீதம் 
அதீதம் அதீதம் னம்                                  தத் 
அதீதம் தத் அதீதம்                                                                            
தத் அதீதம் தத் அதீதம் 
அதீதம் .அதீதம் ஏம் தத் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் 
அதீதம் அதீதம்  னம்    தத் அதீதம் அதீதம் ஏம் 
அதீதம் அதீதம் ஏம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் 
அதீதம் னம்            தத் அதீதம் அதீதம் ஏம்.                                                                        
தத் அதீதம் அதீதம் ஏம்                                                                
ஏம் ஏம் ஏம் அதீதம் தத் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் 
அதீதம் அதீதந ஏம்;  ஏம் ஏம் ஏம் அதீதம் தத் அதீதம் 



அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் ஏம்  ஏம் ஏம் ஏம் 
அதீதம் தத் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் 
ஏம் 
தத் அதீதம் னம் அதீதம் ஏம்.                                                                         
தத் அதீதம் னம் அதீதம் ஏம்                                                                         
தத் அதீதம் னம் அதீதம் ஏம் 
சுண்டு யிபல்ைால் தூரினத்திகத் தையி யிைவும். 
ந்தாம் ிக 
கைைக வநவ மைாண்டு மென் ின் கைைகச் ெின் 
னத்திகபனில் கயக்ைவும். 
ண்ணங்ைக துரினாதீதம் வாக்ைி மெலுத்தவும். 
அதீதம் தத் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் அதீதம் 
ஊனுனை உனினனை உள்த்தின் கநனத்திபல்                                                         
ஆன்நீைச் சுைர்யிக்கை அகணனாநல் ற்ிகயப்ரீ்                                                     
ஞாப் மனநகமனில் ாங்ைள் கந்தயண்ணம்                                                    
யான்னைட்கை ட்டுைின் யகை மெய்து அனள்யவீப                                                         
ஆந்தக் ைைிிவ ஆடிக் ைித்திைவய                                                          
ஆன்நீைச் வெகயனிக அன்னைவ மெய்திை அனள்யவீப                                            
ல்மண்ணத்தின் மயிப்ாைாய் ல்நத்துைன் மெய்ைின்                                                       
ல்வாரின் ிபார்த்தககன ற்னள்யரீ் பம்மானவ                                               
னன் மெய்த யிகப்னன்ைள் னற்ிலும் குகந்திை                                                        
ன்மன்றும் ிகவுைன் மெனல்டுவயாம் பம்மானவ                                                         
ஆந்தம் ஆந்தம் ஆன்நீைநித்திடும் ஆந்தம்                                                             
ஆந்தம் அனாகைைின் ஆந்தம்                                                                      



மதௌ;த் மதிந்தயர்ைமல்ாம் வதடிக் ைிகைத்திட்ை 
ஆந்தம்                                            
உள்மாி மனக்ைி உனர்ந்வதார்க்மைல்ாம் உயகை 
கூட்டிடும்                                         
உள்ாந்தம்                                                                                 
உள்ாந்தம் உள்ாந்தம் உள்ாந்தம்                                                    
ண்ணங்ைகத் துரினம் வாக்ைிச் மெலுத்தவும் ஏம் ொந்தி                                               
ண்ணங்ைக ஹ்ரித் ெக்ைபம் வாக்ைிச் மெலுத்தவும் ஏம் 
ொந்தி                                                
ண்ணங்ைக னொதாபம் வாக்ைிச் மெலுத்தவும் ஏம் 
ொந்தி. 
குிப்ன : ான் னார்  ஆத்ந இனல்ன ிக ன் தில் 
தன் இனல்கப் குத்திவயாம் இனல்னணர்வு ன் தில் 
இனற்கைவனாடிகனந்த இனல்னணர்கயப் னிற்ெினில் 
யிமிப்கைனச் மெய்வயாம். இனல்ா வெகய ன் தில் 
கைனகனில் உைகனேம் நகதனேம் ெநிகப்டுத்தி 
இனல்னணர்கய மதியகைனச் மெய்வயாம் 
இனல்ாமாயது அிவு ன் தில் மதிந்த 
இனல்னணர்யால் ஆழ்நத்தில் உள் மநய் ெிந்தககன 
அின மெய்வயாம். இனல்ன மி ன் தில் .. 
மென்ைர் னெம் எனங்ைிகணந்து மெனல்ட்டு மதியகைந்து 
இனல்னதான் யமி உண்கந யாழ்க்கை ன்று இப்ியினில் 
அகைன அனபாது மெனல்ட்டு இனல்ாை யாழ்வயாம். 



னின் இனல்ா மெனல்ைில் எனங்ைிகணவயாம்!                                                      
இனல்ா வெகயனில் ிகயகைவயாம்!                                                            
இனல்னணர்கய யிமிப்கைன மெய்து இக்கை                                                        
யிகபந்து அகைவயாம்!!!. 
(தன்க உணர்ந்து இனல்ாய் யாழ்வயாம்) 
இந்த இனல்ா ைனத்துக்ைில் ிகவு ற்ட்ைால் இந்த 
னத்தைங்ைக னென்று ைலுக்கு வநல் டுத்து மைாடுத்து 
ைனத்கத ைிர்ந்து மைாள்யது தான் இனல்ா வெகயனின் 
னதல் துயக்ைம். 
னற்ிற்று… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


