,yf;fpag; gFjp

Iau;
,d;iwf;F eilngWfpd;w jpUkzg;
gpuk;khz;lq;fisg; ghu;fF
; k;NghJ jpUkzk; vd;gNj
Njitjhdh vdr; rpy Kw;Nghf;Fr; rpe;jidahsu;fs;
Nfs;tpfis Kd;itf;fpd;wdu;. jpUkz xg;ge;jk;
vDk; rPuj
; pUj;jj; jpUkzq;fis tplr;
rlq;FfisNa ikakpl;l gy jpUkzq;fisg;
ghu;f;Fk; NghJ ,f; Nfs;tp rupjhdh vd ekf;Fj;
Njhd;WfpwJ.
jpUkzk; vg;gb te;jJ?
:ngha;Ak; tOTk; Njhd;wpa gpd;du;
Iau; ahj;jdu; fuzk; vd;g:
vd;W tpsf;fk; jUfpwhu; njhy;fhg;gpau;. :fuzk;
vd;Dk; jpUkzk; jkpou; kugpy; tuf; fhuzk;
ngha;Ak; tOTk; Njhd;wpaNj vd;gJ ,jd; nghUs;.
kdnkhj;j MZk;> ngz;Zk; ve;jtpjr; rlq;Fkpd;wp
ePahfpau; vd; fztid>ahdhfpau; epd; neQ;R
Neu;gtNs vd;W ,ize;J tho;ej
; Kiwik Kd;G
,Ue;jJ. Mdhy; fhyg; Nghf;fpy; ngha;Ak;> Fw;wKk;
mtu;fs; tho;tpy; GFe;J gpupe;J tho Neu;ej
; jhy;
,jid Kiwikg; gLj;j Iau; ,j; jpUkz
Kiwia Vw;gLj;jpdu;.
ahu; ,e;j Iau;?
,d;W jpUkz kz;lgq;fspy; Ntj ke;jpuq;fis
xypj;J Nts;tpfs; ,aw;wp kzkf;fisAk;
Rw;wj;jpdiuAk; Mw;Wg;gLj;Jfpd;w :Iau;: vDk;
,dj;jhiuah njhy;fhg;gpau; Fwpj;jhu;?
,d;W Iau; vDk; me;jz kugpdiuf; Fwpf;Fk; xU
nrhy; :,dj;ij: milahsg;gLj;jpdhYk;
njhy;fhg;gpaKk;> rq;f ,yf;fpaKk; ,r; nrhy;iy
NtW nghUz;ikfspNyNa ifahz;bUf;fpd;wd.
ngha;Ak;>tOTk; Njhd;wpa gpd;du; mwptpYk;>
rhd;whz;ikapYk;> tajpYk; %j;j ngUkf;fs;
jpUkzKiwia Vw;gLj;jpdu; vd;gNj njhy;fhg;gpaf;
fUj;J. vdNt njhy;fhg;gpau; $Wk; :Iau;:;
,dj;ijf; Fwpf;Fk; nrhy; my;y.
rq;fj; jkpo; mf ,yf;fpaq;fspy; :I: vd;w nrhy;
fhjyidAk;> Gw ,yf;fpaq;fspy; :I: vd;w nrhy;
jiytu;fisAk; Fwpj;J tUfpd;wJ. rpy ,lq;fspy;
:I: vd;w nrhy; jiytpapd; je;ijiaf; Fwpf;fpwJ.
jpUe;J Nfhy; vt;tis Ntz;b ahd; mo
mUk;gpzp cweu;fF
; > Ntl;lJ nfhlh mJ
kUe;J Ma;e;J nfhLj;J mwNthd; Nghy
vd; I thopa gyNt!........
Nghf;F ,y; nghye;njhb nrwP,NahNd!
jiytd; gpupe;jjhy; jiytp Njhspy; mzpe;jpUe;j
rq;F tisay; cly; nkype;jjhy; fod;W tPo;ej
; J.

QhapW Nghw;WNthk;

Nahfhrdj;jpy; jpahdk;

ij khjk; gpwe;jhNy midtuJ
kdq;fspYk; nghq;fy; vd;w vz;zk;
Njhd;Wtijj; jtpu;f;fKbahJ. ij
khjj;Jf;nfd;W jdpr; rpwg;Gfs; gy cz;L.
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ij gpwe;J tpl;lhy; topAk; njupe;JtpLk;.
Ig;grp> fhu;j;jpif> khu;fop vd;W ngUkioAk;
fLk; gdpAkhf Mjtid kiwj;jpUe;j ,aw;if
ij khjj;jpy; mtd; Rlnuhsp G+kpapy; gl;L
Gj;jzu;T G+f;f cjTfpd;wJ. gfytidf;f fz;l
gapu;fs; vy;yhk; MNuhf;fpak; Nkk;gl;L> nropj;J
tsu;e;J mWtil nra;ag;glj; jahuhf ,Uf;
fpd;wd. jl;rpzhazk; vd;fpd;w jd;Dila
njd;jpirg; gazj;ij Kbj;Jf; nfhs;Sk;
#upad;> mq;fpUe;J tlf;Fj; jpir Nehf;fp
cj;juhazkhfg; gazpf;fj; njhlq;Fk; ehs;jhd;
jkpou;fSila ij khjk; Kjy; ehs; MFk;.
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mjhtJ Mbkhjj;jpypUe;J njw;F jpir
Nehf;fpg; gazk; nra;j Mjtd;> ij khjj;jpy;
,Ue;J tlf;F jpir Nehf;fpj; jd; gazj;ij
Nkw;nfhs;fpwhd;. cjpg;gJ fpof;fpy; kiwtJ
Nkw;fpy; vd;whYk; gfytd; xU ehisf;F xU
ghif tPjk; njw;F my;yJ tlf;F Nehf;fp
efu;fpwhd;. mjhtJ MW khjk; njw;F
Nehf;fpAk;> MW khjk; tlf;F Nehf;fpAk;
gazpg;gij cj;juhazk; vd;ghu;fs;.
mjhtJ tlf;F jpir top> Nrhjpl
rhj;jpug;gb #upad; kfu uhrpf;Fs; gpuNtrpg;gjh
fTk; mjdhy; mg;gbg; gpuNtrpf;Fk; fhyj;
njhlf;fk; :kfu utp: vd;Wk; nrhy;yg;gLfpwJ.
,t;thW #upag; gazk; jpir khWtij
:rq;fpuhe;jp: vd;Wk; nrhy;yg;gLfpd;wJ. capu;
tho;tjw;F ,d;wpaikahj czTg; nghUl;fis
Fwpg;ghf muprpia Mjtd; jd;
nghw;fuzq;fshy; nrwpT+l;b kf;fSf;F toq;Fk;
,e;j mUl; nfhilf;F ed;wp nrYj;jNt
nghq;fy; gz;bifahff; nfhz;lhlg;gLfpd;wJ.
ed;wp njuptpg;gij tpohthf> nfhz;lhl;lkhf
midtUlDk; $bf;fspf;Fk; epfo;r;rpahf
Nkw;nfhs;StJ jkpou; gz;ghL. me;j
ehfuPfj;jpd; gpujp gypg;Gj;jhd; nghq;fy;
jpUehshFk;.
fpof;fpy; Njhd;wp Nkw;fpy; kiwAk;
fjputd; jd;Dila ,e;jg; gazj;ij njw;F>
tlf;Fj; jpirfspy; rha;e;jgbNa
Nkw;nfhs;fpwhd;. ij khjj;jpy; mtd; tlf;F
rha;e;J Nkw;nfhs;Sk; gazk; jhd;
cj;juhazk;.

ளைத்தால் ப ாதாது, உள்ைத்ளத தூய்ளம யாக
ளைப் து அைசியமாகும். உள்ைத்ளத தூய்ளமயாக
ளைக்க சிறந்த ைழி தியானம். நாம் சசய்யும் எந்த
சமர்ப் ிக்க பைண்டும்.
எனபை தியானம் சசய்யும் ப ாதும் இளறைளன
மனதில் நிளனத்து சசய்தால் மன அளமதி
கிளடப் துடன், இளறைனின் அருளும் கிளடக்
கிறது.

காளையில் 15 நிமிடமும் மாளையில் 15

நிமிடமும் தியானம் சசய்ைது ப ாதுமானது.
காளையில் குைித்து முடித்த உடன் கடவுள்
டத்தின் அருகில் அமர்ந்து சகாள்ளுq;கள்

எப் டி

உட்கார்ந்தால் ைசதியாக இருக்குபமா அப் டி அமர்ந்து
சகாள்ைவும். கண்களை மூடிக்சகாண்டு உங்கள்
ார்ளைளய அதாைது உங்கள் கைனத்ளத இரண்டு
கண்களுக்கு இளடயில் உள்ை சநற்றிக்கண் என்னும்
குதியில் சகாண்டு சசல்ைவும். கடவுளை மனதில்
நிளனயுங்கள்.
இபைசாக மூச்ளச இழுத்து ைிட்டுக் சகாண்டு
இருக்கவும்.

ஆனால் மூச்ளச முழுளமயாக இழுத்து

முழுளமயாக சைைிைிடவும். மூச்ளச சிரமத்துடன்
இழுத்து ைிடக்கூடாது.

சதாடர்ந்து கண்களை

மூடியைாபற அமர்ந்து இருக்கவும். உங்கள் கைனம்
சநற்றிக் கண்ணில் இருக்க பைண்டும்.
உங்களை சுற்றிலும் ஏற் டும் சப்தங்களை பகட்டுக்
சகாண்பட இருங்கள். சிை நாட்களுக்கு ிறகு இந்த
சப்தங்கள் உங்களுக்குப் ழகி ைிடும். உங்களை
சுற்றிலும் இருந்து ைரும் சப்தங்களை ற்றி
கைளைப் டாதீர்கள். ிறகு நாைளடைில் இந்த
சப்தங்கள் உங்கள் காதுகளுக்குக் பகட்காது.
இவ்ைாறு தினமும் அமர்ந்து கடவுளை மட்டுபம
மனதில் நிளனயுங்கள்.பைறு எளதப் ற்றியும்
சிந்திக்காமல் அளமதியாக இருங்கள். சுமார் 10 முதல்
20 நிமிடங்கள் ைளர தியானம் சசய்யைாம்.
இவ்ைாறு தியானம் சசய்து முடிந்தவுடன் மீ ண்டும்
கடவுளை ைணங்கி ைிட்டு எழுந்து உங்கள் அடுத்த
பைளைகளை சதாடர்ந்து தினமும் சசய்து ைந்தால்
மனஅளமதியும், சதைிவும் கிளடf;Fk;. இவ்ைாறு
தியானம் சசய்து முடிந்தவுடன் மீ ண்டும் கடவுளை
ைணங்கி ைிட்டு எழுந்து உங்கள் அடுத்த
பைளைகளை கைனிக்கைாம். இவ்ைாறு சதாடர்ந்து
தினமும் சசய்து ைந்தால் மனஅளமதியும்,
சதைிவும் கிளடக்கும். vkJ jkpo;g; ghlrhiyapy;

ngw;Nwhu;fSf;fhd ,ytr Nahfh tFg;Gf;fs; jkpo;g;
ghlrhiy Neuj;jpy; eilngWfpd;wd.

