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இந்த புத்தகம் உங்கள் வாழ்க்ககயில் அற்புதங்ககள எவ்வாறு வவகல சசய்ய முடியும் 
 
உலகம் முழுவதும் உள்ள அகனத்து துகறகளிலும் ஆண்களுக்கும் செண்களுக்கும் 
அற்புதங்கள் நடெ்ெகத நான் ொரத்்திருக்கிவறன். உங்கள் ஆழ்மனத்தின் மந்திர 

சக்திகயெ் ெயன்ெடுத்தத் சதாடங்கும்வொது, உங்களுக்கும் அற்புதங்கள் நிகழும். 
இந்த புத்தகம் உங்கள் ெழக்கமான சிந்தகன மற்றும் ெடங்கள் அசச்ு, ஃவெஷன், 
மற்றும் உங்கள் விதி உருவாக்க என்று நீங்கள் கற்பிக்க வடிவகமக்கெ்ெட்டுள்ளது; 
ஒரு மனிதன் தன் ஆழ்மனதில் நிகனெ்ெது வொல , அவனும் அெ்ெடித்தான் . 
 
உங்களுக்கு ெதில்கள் சதரியுமா? 
 
ஏன் ஒரு மனிதன் வசாகமாக இருக்கிறது, மற்சறாரு மனிதன் மகிழ்சச்ியாக 

இருக்கிறது? ஏன் ஒரு மனிதன் மகிழ்சச்ியாக மற்றும் வளமான, மற்றும் மற்சறாரு  
மனிதன் ஏகழ மற்றும் ெரிதாெகரமான உள்ளது? ஏன் ஒரு மனிதன் ெயம் மற்றும் 

கவகல மற்றும் மற்சறாரு நம்பிக்கக மற்றும் நம்பிக்கக முழு  
உள்ளது? ஒரு மனிதன் ஏன் ஒரு அழகான, ஆடம்ெரமான வீட்கடக் 

சகாண்டிருக்கிவறன், மற்சறாரு மனிதன்   
ஒரு வசரியில் சசாற்ெ வாழ்க்கககய வாழ்கிறான்? ஒரு மனிதன் ஏன் ஒரு செரிய 

சவற்றி மற்றும் மற்சறாரு வமாசமான வதால்வி? ஒரு வெசச்ாளர ்ஏன்  
சிறந்தவர ்மற்றும் மிகவும் பிரெலமானவர ்மற்றும் மற்சறாரு சராசரி மற்றும் 

சசல்வாக்கற்றவர?் ஒரு மனிதன் ஏன் தனது வவகல அல்லது சதாழிலில் ஒரு 
வமகதயாக இருக்கிறார,்  
மற்ற மனிதன் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் உகழக்கிறார ்மற்றும் ெயனுள்ள 
எகதயும் சசய்யாமல் அல்லது சாதிக்காமல் உகழக்கிறார?்  
 குணெ்ெடுத்த முடியாத வநாய் என்று அகழக்கெ்ெடும் ஒரு மனிதன் ஏன் 

குணமகடகெ்ெடான், மற்சறாருவன் ஏன்   
குணமகடயவில்கல? ஏன் ெல நல்ல, அன்ொன மத மக்கள் தங்கள் மனதில் மற்றும் 

உடலில் சபிக்கெ்ெட்ட சித்திரவகதகள் ொதிக்கெ்ெடுகின்றனர?்   
 ெல ஒழுக்கக்வகடான மற்றும் மதமற்ற மக்கள் ஏன் சவற்றி செற்று சசழித்து, 

பிரகாசமான   
ஆவராக்கியத்கத அனுெவிக்கிறாரக்ள்? ஏன் ஒரு செண் மகிழ்சச்ியுடன் திருமணம் 

மற்றும் அவரது சவகாதரி மிகவும் மகிழ்சச்ியற்ற மற்றும் விரக்தி?   
உங்கள் நனவான மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சசயல்ொடுகளில் இந்த வகள்விகளுக்கு ெதில் 

இருக்கிறதா? நிசச்யமாக உள்ளது.   
 
 
இந்த புத்தகத்கத எழுதுவதற்கான காரணம் 
 
இது வமவல உள்ள வகள்விகளுக்கு ெதில் மற்றும் சதளிவுெடுத்தும் சவளிெ்ெகடயான 

வநாக்கத்திற்காகவும், ெல வகள்விகளுக்கும் ஒரு 
இவத வொன்ற இயல்பு தான் இந்த புத்தகத்கத எழுத என்கன தூண்டியது. நான் செரிய விளக்க 
முயற்சி 
உங்கள் மனதில் அடிெ்ெகட உண்கமககள சாத்தியமான எளிய சமாழியில். 

வாழ்க்ககயின் அடிெ்ெகட, அடித்தள, அடிெ்ெகட விதிககளயும் உங்கள் மனதின் 

அடிெ்ெகட விதிககளயும் சாதாரண அன்றாட சமாழியில் விளக்குவது முற்றிலும் 

சாத்தியம் என்று நான் நம்புகிவறன். இந்தெ் புத்தகத்தின் சமாழி உங்கள் தினசரி 



ெத்திரிகககள், தற்வொகதய  
ெருவ இதழ்கள், உங்கள் வணிக அலுவலகங்கள், உங்கள் வீட்டில் மற்றும் தினசரி 
ெட்டகறயில் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகிறது என்ெகத நீங்கள் காண்பீரக்ள். இந்த 

புத்தகத்கத ெடித்து அதில் வகாடிட்டுக் காட்டெ்ெட்டுள்ள நுட்ெங்ககளெ் 

ெயன்ெடுத்துமாறு நான் உங்ககளக் வகட்டுக்சகாள்கிவறன்; நீங்கள் சசய்வகதெ் 

வொல, குழெ்ெம்,   
துயரம், துயரம் மற்றும் வதால்விஆகியவற்றிலிருந்து உங்ககள உயரத்்தும் ஒரு 

அதிசய-வவகல சக்திகய நீங்கள் பிடிெ்பீரக்ள், உங்கள் உண்கமயான இடத்திற்கு 
உங்ககள  
வழிநடத்துவீரக்ள், உங்கள் சிரமங்ககளத் தீரெ்்பீரக்ள், உணரச்ச்ி மற்றும் உடல் 

அடிகமத்தனத்திலிருந்து உங்ககளத் துண்டிக்கலாம், சுதந்திரம், மகிழ்சச்ி மற்றும் 

மன அகமதிக்கான அரச ொகதயில் உங்ககள கவயுங்கள் என்று நான் முற்றிலும் 

நம்புகிவறன். இந்த அதிசயம்- 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் வவகல சக்தி உங்கள் வநாகய குணெ்ெடுத்த முடியும்; 

உங்ககள மீண்டும் உயிரம்ற்றும் வலுவானதாக ஆக்குகிறது. உங்கள் உள் சக்திககள 

எவ்வாறு ெயன்ெடுத்துவது என்ெகதக் கற்றுக்சகாள்வதில், நீங்கள் ெயத்தின் சிகறக் 

கதகவத் திறந்து, வதவனுகடய குமாரரின் மகிகமயான சுதந்திரம் என்று ெவுலால் 

விவரிக்கெ்ெட்ட ஒரு வாழ்க்ககயில் நுகழவீரக்ள். 
 
Matagat-வவகல சக்தி சவளியிடுதல் 
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ஒரு தனிெ்ெட்ட சிகிசக்சமுகற எெ்வொதும் எங்கள் ஆழ்மன சக்திகள் மிகவும் 

உறுதியான ஆதாரமாக இருக்கும், நாற்ெத்தி 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஒரு புற்று தீரக்்கெ்ெட்டது - மருத்துவ 

சசால்லாக்கத்தில் அது ஒரு சரவ்காமா என்று அகழக்கெ்ெட்டது - என்  
ஆழ்மனத்தின் குணெ்ெடுத்தும் சக்திகயெ் ெயன்ெடுத்தி, இது என்கன உருவாக்கியது 

மற்றும் இன்னும் என் முக்கிய சசயல்ொடுககள ெராமரிக்கிறது மற்றும் 

நிரவ்கிக்கிறது.   
 நான் ெயன்ெடுத்திய நுட்ெம் இந்த புத்தகத்தில் விரிவாக விவரிக்கெ்ெட்டுள்ளது, 

வமலும் அகனத்து மனிதரக்ளின் ஆழ்மனதில் உள்ள அவத எல்கலயற்ற 
குணெ்ெடுத்தும் இருெ்கெ நம்ெ மற்றவரக்ளுக்கு இது உதவும் என்று நான் 
உறுதியாக  
உணரக்ிவறன்.   
என் மருத்துவர ்நண்ெரின் அன்ொன அலுவலகங்கள் மூலம்,   
என் உறுெ்புகள் அகனத்கதயும் உருவாக்கி, என் உடகல வடிவகமத்து, என் 

இதயத்கதத் சதாடங்கிய கிரிவயட்டிவ் இன்டிசென்ஸ், அதன் சசாந்த ககவவகலகய 
குணெ்ெடுதத் முடியும் என்று கருதுவது இயல்ொனது என்ெகத நான் 
திடீசரன்று  
உணரந்்வதன். "மருத்துவர ்காயத்கத உடுத்தி, கடவுள் அகத குணெ்ெடுத்துகிறார"் 
என்று ெண்கடய ெழசமாழி கூறுகிறது. 
 
நீங்கள் திறம்ெட பிராரத்்தகன வொது அதிசயங்கள் நடக்கும் 
 
அறிவியல் செெம் என்ெது மனதின் நனவான மற்றும் ஆழ்மன நிகலகளின் இணக்கமான 

சதாடரப்ு ஆகும் 
அறிவியல் ரீதியாக ஒரு குறிெ்பிட்ட வநாக்கத்திற்காக இயக்கெ்ெடுகிறது. இந்த புத்தகம் நீங்கள் 

தட்ட அறிவியல் வழி கற்று 
உங்களுக்குள் எல்கலயற்ற சக்தியின் சாம்ராெ்யம் நீங்கள் வாழ்க்ககயில் உண்கமயில் 
விரும்புவகதெ் செற உதவுகிறது. நீங்கள் ஒரு வவண்டும் 
மகிழ்சச்ியான, முழுகமயான, மற்றும் ெணக்கார வாழ்க்கக. இந்த அதிசயம் வவகல 

சக்தி ெயன்ெடுத்த சதாடங்க மற்றும் தினசரி விவகாரங்களில் உங்கள் வழியில் 

சமன்கமயான, வணிக பிரசச்ிகனகள் தீரக்்க, மற்றும் குடும்ெ உறவுகளில் 

நல்லிணக்கம் சகாண்டு. நீங்கள் இந்த புத்தகத்கத ெல முகற ெடிக்க ிிறீரக்ள் 

என்ெகத உறுதிெ்ெடுத்திக் சகாள்ளுங்கள். இந்த அற்புதமான சக்தி எவ்வாறு 

சசயல்ெடுகிறது, உங்களுக்குள் இருக்கும் மகறக்கெ்ெட்ட உத்வவகத்கதயும் 

ஞானத்கதயும் நீங்கள் எவ்வாறு வகரயலாம் என்ெகத ெல அத்தியாயங்கள் 

உங்களுக்குக் காண்பிக்கும். ஆழ்மனத்கத ஈரக்்கும் எளிய நுட்ெங்ககளக் 

கற்றுக்சகாள்ளுங்கள். எல்கலயற்ற களஞ்சியத்கத தட்டுவதில் புதிய அறிவியல் 

வழிகயெ் பின்ெற்றவும். இந்தெ் புத்தகத்கத கவனமாகவும், அக்ககறயுடனும், 

அன்புடன் ெடிக்கவும். அது உங்களுக்கு உதவ முடியும் அற்புதமான வழி உங்ககள 

நிரூபிக்க. அது இருக்கலாம் மற்றும் அது உங்கள் வாழ்க்ககயின் திருெ்புமுகனயாக 

இருக்கும் என்று நான் நம்புகிவறன். 
 
எல்வலாரும் பிராரத்்தகன சசய்கிறாரக்ள் 
 
நீங்கள் திறம்ெட பிராரத்்தகன எெ்ெடி சதரியுமா? உங்கள் தினசரியின் ஒரு ெகுதியாக நீங்கள் 

பிராரத்்தகன சசய்ததிலிருந்து எவ்வளவு வநரம் ஆகிறது 
சசயற்ொடுகள்? அவசர காலத்தில், ஆெத்து அல்லது பிரசச்கன யின் வொது, வநாயில், மற்றும் 
மரணம் மகறந்திருக்கும் வொது, பிராரத்்தகன 
ஊற்ற - உங்கள் சசாந்த மற்றும் நண்ெரக்ள். உங்கள் தினசரி சசய்தித்தாகளெ் 

ெடியுங்கள். குணெ்ெடுத்த முடியாத வநாய் என்று  
அகழக்கெ்ெடும் வநாயால் ொதிக்கெ்ெட்ட ஒரு குழந்கதக்காக, நாடுகளிகடவய 

அகமதிக்காக, சவள்ளம் சூழ்ந்த சுரங்கதத்ில் சிக்கியுள்ள சுரங்கத் 
சதாழிலாளரக்ளின் ஒரு குழுவிற்கு நாடு முழுவதும் பிராரத்்தகன கள் 
வழங்கெ்ெடுகின்றன என்று  
கூறெ்ெடுகிறது. பின்னர ்மீட்கெ்ெட்டவொது, சுரங்கத்   
சதாழிலாளரக்ள் மீட்புக்காக காத்திருக்கும் வொது பிராரத்்தகன சசய்ததாக 

சதரிவித்தனர;் ஒரு விமான கெலட் அவர ்ஒரு சவற்றிகரமான அவசர 
தகரயிறக்கத்கத வமற்சகாண்டவொது பிராரத்்தகன சசய்ததாக  
கூறுகிறார.் நிசச்யமாக, பிராரத்்தகன பிரசச்கன வநரத்தில் எெ்வொதும் உதவி 

உள்ளது; ஆனால்   
நீங்கள் பிராரத்்தகன உங்கள் வாழ்க்ககயில் ஒரு ஒருங்கிகணந்த மற்றும் 

ஆக்கபூரவ்மான ெகுதியாக சசய்ய பிரசச்கன காத்திருக்க வவண்டிய தில்கல.   
செெத்திற்கான வியத்தகு ெதில்கள் தகலெ்புச ்சசய்திககள உருவாக்குகின்றன 

மற்றும் செெத்தின் சசயல்திறனுக்கு சாட்சியங்களின் சொருளாக உள்ளன.   
 குழந்கதகளின் ெல தாழ்கமயான பிராரத்்தகனகள், தினமும் வமகெயில் 

கருகணயின் எளிய நன்றி,   



தனிெ்ெட்ட கடவுள் மட்டுவம ஒற்றுகம வதடும் உண்கமயுள்ள ெக்திகள் என்ன? 

மக்களுடன் எனது ெணி  
செெத்திற்கான ெல்வவறு அணுகுமுகறககள ஆய்வு சசய்ய எனக்கு அவசியமாக 

ிியுள்ளது. நான் என் சசாந்த வாழ்க்ககயில் பிராரத்்தகன சக்தி அனுெவம், 
மற்றும் நான் பிராரத்த்கன உதவி  
அனுெவித்தெல மக்கள் வெசி   
வவகல. பிரசச்கன சொதுவாக எெ்ெடி பிராரத்்தகன சசய்ய மற்றவரக்ளுக்கு சசால்ல 

வவண்டும். சிக்கலில் இருெ்ெவரக்ள்  
நியாயமாக சிந்திெ்ெதில் மற்றும் சசயல்ெடுவதில் சிரமெ்ெடுகிறாரக்ள். அவரக்ள் 

பின்ெற்ற ஒரு எளிதான சூத்திரம் வவண்டும், எளிய மற்றும் குறிெ்பிட்ட என்று ஒரு  
சவளிெ்ெகடயாக வவகல முகற. செரும்ொலும் அவரக்ள் அவசரநிகலகய அணுக 

வழிநடத்தெ்ெட வவண்டும்.   
 
 
இந்த புத்தகத்தின் தனித்துவமான அம்சம் 
 
இந்த புத்தகத்தின் தனித்துவமான அம்சம் அதன் பூமிக்கு கீவழ நகடமுகற. இங்வக 

நீங்கள் எளிய,  
ெயன்ெடுத்தக்கூடிய நுட்ெங்கள் மற்றும் சூத்திரங்களுடன் வழங்குகிறீரக்ள், இது 

உங்கள் வவகலநாள் உலகில் எளிதாக சொருந்தும். இந்த   
எளிய சசயல்முகறககள உலசகங்கிலும் உள்ள ஆண்களுக்கும் செண்களுக்கும் 
நான் கற்றுக்சகாடுதத்ிருக்கிவறன்; சமீெதத்ில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடந்த ஒரு 
சிறெ்பு வகுெ்பில் ஆயிரத்திற்கும் வமற்ெட்ட ஆண்களும் செண்களும் கலந்து 
சகாண்டனர,் அங்கு இந்த புதத்கத்தின் ெக்கங்களில் வழங்கெ்ெட்டவற்றின் 
சிறெ்ெம்சங்ககள நான்  
வழங்கிவனன்.   
 ஒவ்சவாரு வகுெ்புெ் ொடத்திற்கும் இருநூறு கமல் கள் சதாகலவில் இருந்து 
ெலர ் 
வந்தனர.் இந்த புத்தகத்தின் சிறெ்பு அம்சங்கள் உங்ககள ஈரக்்கும், ஏசனன்றால் 

நீங்கள்   
ஏன் அடிக்கடி செெம் சசய்தீரக்ள் என்ெதற்கு வநரம்ாறானகதெ் செறுவீரக்ள், ஏன் 

என்ெதற்கான காரணங்ககள உங்களுக்கு சவளிெ்ெடுத்துகிறீரக்ள் என்ெகத அகவ 

உங்களுக்குக் காட்டுகின்றன.  
உலகின் அகனத்துெ் ெகுதிகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான முகறயும் மக்கள் என்னிடம் 

வகட்டுள்ளனர,் "நான் ஏன் பிராரத்்தகன சசய்வதன்,   
செெம் சசய்வதன், ெதில் கிகடக்கவில்கல?" 
 
இந்தெ் சொதுவான புகாரக்்கான காரணங்ககள இந்தெ் புத்தகத்தில் காணலாம். 

ஆழ்மனத்கதக் கவரமற்றும் சரியான ெதில்ககளெ் செறுவதற்கான ெல வழிகள் 

இகத ஒரு அசாதாரணமான மதிெ்புமிக்க புத்தகமாகவும், சிக்கல் வநரத்தில் 

எெ்வொதும் இருக்கும் உதவியாகவும் ஆக்குகின்றன. 
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நீங்கள் எகத நம்புகிறீரக்ள்? 
 
அது மனிதனின் செெத்திற்கு ஒரு ெதிகலக் சகாண்டுவரும் என்று நம்ெெ்ெடுகிறது 

விஷயம் அல்ல;  
செெத்திற்கான ெதில், தனிநெரின் ஆழ்மனம் அவரது மனதில் உள்ள மன ெடம் 

அல்லது சிந்தகனக்கு ெதிலளிக்கும் வொது விகளயகவக்கிறது. இந்த நம்பிக்கக 
விதி  
உலகின் அகனத்து மதங்களிலும் சசயல்ெடுகிறது, வமலும் அகவ உளவியல் ரீதியாக 

உண்கமயாக இருெ்ெதற்கு இதுவவ காரணம்.   
செளத்தர,் கிறிஸ்தவர,் முகமதியர,் எபிசரய சமாழி ஆகிய அகனவரும் தங்கள் 

பிராரத்்தகனக்கான ெதில்ககளெ் செறலாம்,   
குறிெ்பிட்ட மதம், மதம், இகணெ்பு, சடங்கு, விழா, சூத்திரம், வழிொட்டு, தூண்டுதல்,   
தியாகங்கள் அல்லது பிரசாதங்கள் காரணமாக அல்ல, மாறாக அவரக்ள் 
பிராரத்்தகன சசய்வது ெற்றி நம்பிக்கக அல்லது மன ஏற்பு மற்றும் ஏற்பு 
த்தன்கம காரணமாக  
மட்டுவம. வாழ்க்கக விதி என்ெது நம்பிக்ககயின் விதி, நம்பிக்கககய உங்கள் 
மனதில் ஒரு சிந்தகனயாக சுருக்கமாகசுருக்கமாகக்  
கூறலாம். ஒரு மனிதன் நிகனெ்ெது, உணரவ்து, நம்புவது வொல, அவனது மனம், உடல் 

மற்றும் சூழ்நிகலகளின் நிகலயும்   
அெ்ெடித்தான். ஒரு நுட்ெம், நீங்கள் என்ன சசய்கிறீரக்ள், ஏன் சசய்கிறீரக்ள் 
என்ெகதெ் புரிந்துசகாள்வகத அடிெ்ெகடயாகக் சகாண்ட ஒரு முகற, 
வாழ்க்ககயின்  
அகனத்து நல்ல விஷயங்களின் ஆழ்மன உருவகத்கதக் சகாண்டு வர உதவும்.   
 அடிெ்ெகடயில், ெதில் பிராரத்்தகன உங்கள் இதயம் ஆகச உணரத்ல் உள்ளது. 
 
ஆகச பிராரத்்தகன 
 
ஒவ்சவாருவரும் ஆவராக்கியம், மகிழ்சச்ி, ொதுகாெ்பு, மன அகமதி, உண்கமயான சவளிெ்ொடு 

ஆகியவற்கற விரும்புகிறாரக்ள், ஆனால் ெலர ்வதால்வியகடகிறாரக்ள் 
சதளிவாக வகரயறுக்கெ்ெட்ட முடிவுககள அகடய. ஒரு ெல்ககலக்கழக வெராசிரியர ்சமீெத்தில் 

என்னிடம் ஒெ்புக்சகாண்டார,் "நான் என்றால் எனக்கு சதரியும் 
என் மன முகறகய மாற்றி, என் உணரச்ச்ி வாழ்க்கககய திருெ்பிவிட்டது, என் 

புண்கள் மீண்டும் ஏற்ெடாது, ஆனால் எனக்கு  
எந்த நுட்ெமும், சசயல்முகற, அல்லது சசயல்முகற இல்கல! என் மனம் என் ெல 

பிரசச்ிகனகளில் முன்னும் பின்னுமாக அகலந்து திரிகிறது,   
நான் விரக்தியகடகிவறன், வதாற்கடிக்கெ்ெட்வடன், மகிழ்சச்ியற்றவனாக 

உணரக்ிவறன்." இந்தெ் வெராசிரியருக்கு ெரிபூரண ஆவராக்கியத்திற்கான ஆகச 

இருந்தது;   
அவரது மனம் வவகல சசய்யும் விதத்கதெ் ெற்றிய அறிவு அவருக்குத் 
வதகவெ்ெட்டது, இது அவரது விருெ்ெத்கத நிகறவவற்ற  
உதவும். இந்தெ் புத்தகத்தில் வகாடிட்டுக் காட்டெ்ெட்டுள்ள குணெ்ெடுத்தும் 

முகறககளெ் ெயிற்சி சசய்வதன் மூலம், அவர ்முழுகமயாகவும் ெரிபூரணமாகவும் 

ஆனார ்
 
அகனத்து தனிெ்ெட்ட ஆண்கள் சொதுவான ஒரு மனதில் உள்ளது (எமரச்ன்) 
 
எந்த வதவாலயவமா அல்லது உலகவமா இருெ்ெதற்கு முன்பு, நீங்களும் நானும் 

பிறெ்ெதற்கு முன்வெ உங்கள் ஆழ்மனத்தின் அதிசய-வவகல சக்திகள்  
இருந்தன. வாழ்க்ககயின் மகத்தான நித்திய சத்தியங்களும் வகாட்ொடுகளும் எல்லா 

மதங்ககளயும் முந்தியகவ. இந்த எண்ணங்ககள மனதில் சகாண்டுதான்,  
மன மற்றும் உடல் காயங்ககள பிகணக்கும், ெயம் நிகறந்த மனதிற்கு 
சுதந்திரதக்த பிரகடனெ்ெடுத்தும்,  
வறுகம, வதால்வி, துயரம், ெற்றாக்குகற மற்றும் விரக்தி ஆகியவற்றின் 

வரம்புகளிலிருந்து உங்ககள முழுகமயாக விடுவிக்கும் இந்த அற்புதமான, மந்திர, 
மாற்றும் சக்திகய பின்வரும் அத்தியாயங்களில் நான் உங்ககள  
வலியுறுத்துகிவறன்,   
நீங்கள் சசய்ய வவண்டியது எல்லாம் நீங்கள் உள்ளடக்க விரும்பும் நன்கமயுடன் 

மனரீதியாகவும் உணரச்ச்ிரீதியாகவும் ஒன்றுெட வவண்டும்,   
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் ெகடெ்பு சக்திகள் அதற்வகற்ெ ெதிலளிக்கும். இெ்வொது 

சதாடங்குங்கள், இன்று, உங்கள் வாழ்க்ககயில் அதிசயங்கள்  
நடக்கட்டும்! நாள் இகடவவகள மற்றும் நிழல்கள் தெ்பி ஓடி வகர கவத்து, கவத்து. 
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Chapter 1 
 
உங்களுக்குள் இருக்கும் புகதயல் மாளிகக 

 
நீங்கள் உங்கள் மன கண்ககளத் திறந்து, உங்களுக்குள் முடிவிலியின் 

சொக்கிஷத்கத நீங்கள் ொரத்்தால் எல்கலயற்ற சசல்வம் உங்ககளச ்சுற்றி  
உள்ளது. உங்களுக்குள் ஒரு தங்கச ்சுரங்கம் உள்ளது, அதிலிருந்து நீங்கள்   
வாழ்க்கககய மகிகமயுடனும், மகிழ்சச்ியுடனும், ஏராளமாகவும் வாழ த் வதகவயான 

அகனத்கதயும் பிரித்சதடுக்க முடியும். எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனமும் 
எல்கலயற்ற அன்பும் சகாண்ட இந்த தங்கச ்சுரங்கத்கத அவரக்ள் 
தங்களுக்குள் அறியாததால் ெலர ்ஆழ்ந்த  
உறக்கத்தில் உள்ளனர.் நீங்கள் என்ன வவண்டுமானாலும், நீங்கள்   
சவளிவய வகரய முடியும். ஒரு காந்தம் எஃகு துண்டு அதன் சசாந்த எகட சுமார ்

ென்னிரண்டு மடங்கு தூக்கும், மற்றும் நீங்கள்   
எஃகு இந்த துண்டு காந்தநீக்கம் என்றால், அது கூட ஒரு இறகு உயரத்்த முடியாது. 

இவதவொல், ஆண்கள் இரண்டு வககயான   
உள்ளன. நம்பிக்கக மற்றும் நம்பிக்கக முழு யார ்காந்தமயமான மனிதன் உள்ளது. 

அவர ்சவற்றி மற்றும் சவற்றி செற பிறந்தார ்என்று  
சதரியும். பின்னர,் காந்தநீக்கம் மனிதன் வகக உள்ளது. அவர ்அசச்ங்கள் மற்றும் 

சந்வதகங்கள் நிகறந்தவர.்   
வாய்ெ்புகள் வருகின்றன, அவர ்கூறுகிறார,் "நான் வதால்வியகடயலாம்; நான் என் 

ெணத்கத இழக்க வநரிடும்; மக்கள் என்கனெ் ொரத்்து சிரிெ்ொரக்ள். இந்த   
வககயான மனிதன் வாழ்க்ககயில் மிகவும் தூரம் சசல்ல முடியாது, ஏசனன்றால், 

அவர ்முன்வனாக்கி சசல்ல ெயந்தால், அவர ்சவறுமவன அவர ்இருக்கும் 
இடத்திவலவய  
இருெ்ொர.் ஒரு காந்தமயமான மனிதன் ஆக மற்றும் யுகங்களின் மாஸ்டர ்

இரகசியத்கத கண்டறிய. 
 
யுகங்களின் மாஸ்டர ்சீக்சரட் 
 
உங்கள் கருத்துெ்ெடி, யுகங்களின் மாஸ்டர-்ரகசியம் என்ன? அணு சக்தியின் ரகசியம்? 

சவெ்ெ அணுக்கரு ஆற்றல்? நியூட்ரான் குண்டு? கிரகங்களுக்கிகடயிலான ெயணம்? 

இல்கல இந்த எந்த. அெ்ெடியானால், இந்த மாஸ்டர ்ரகசியம் என்ன? அகத எங்வக 

காணலாம், அகத எவ்வாறு சதாடரப்ு சகாண்டு நடவடிக்ககக்கு சகாண்டு வர 

முடியும்? ெதில் அசாதாரணமான எளிதானது. இந்த இரகசியம் உங்கள் சசாந்த 

ஆழ்மனதில் காணெ்ெடும் அற்புதமான, அதிசய-வவகல  
சக்தி, செரும்ொலான மக்கள் அகத வதடும் ககடசி இடம். 
 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் அற்புத சக்தி 
 
உங்கள் ஆழ்மனதில் மகறந்திருக்கும் சக்திகயத் சதாடரப்ுசகாண்டு சவளியிடக் 
கற்றுக்சகாள்வதன் மூலம் உங்கள் வாழ்க்ககயில் அதிக சக்தி, அதிக சசல்வம், அதிக 
ஆவராக்கியம், அதிக மகிழ்சச்ி மற்றும் அதிக மகிழ்சச்ிகயக் சகாண்டு வரலாம். 
 

நீங்கள் இந்த சக்தி செற வதகவயில்கல; நீங்கள் ஏற்கனவவ அகத 
கவத்திருக்கிறீரக்ள். ஆனால், நீங்கள் அகத எெ்ெடி ெயன்ெடுத்த வவண்டும் 
என்ெகத அறிய வவண்டும்; நீங்கள் அகத புரிந்து சகாள்ள வவண்டும், அதனால் 
நீங்கள் உங்கள் வாழ்வின் அகனத்து துகறகளிலும் அகத ெயன்ெடுத்த முடியும். 
 
இந்த புத்தகத்தில் கூறெ்ெட்டுள்ள எளிய நுட்ெங்கள் மற்றும் சசயல்முகறககள 

நீங்கள் பின்ெற்றும்வொது, வதகவயான அறிகவயும் புரிதகலயும் நீங்கள் செறலாம். 
நீங்கள் ஒரு புதிய ஒளியால் ஈரக்்கெ்ெடலாம், வமலும் உங்கள் நம்பிக்ககககள 
உணரந்்து உங்கள் கனவுகள் அகனத்கதயும் நனவாக்க உதவும் ஒரு புதிய சக்திகய 
நீங்கள் உருவாக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கககய முன்சனெ்வொகதயும் விட 
மகத்தானதாகவும், செரியதாகவும், ெணக்காரமாகவும், உன்னதமானதாகவும் மாற்ற 

இெ்வொது முடிவு சசய்யுங்கள். 
 
உங்கள் ஆழ்மனதில் எல்கலயற்ற ஞானம், எல்கலயற்ற சக்தி, மற்றும் 

வதகவயான அகனத்கதயும் எல்கலயற்ற வழங்கல், இது வளரச்ச்ி மற்றும் 

சவளிெ்ொட்டிற்காக காத்திருக்கிறது. உங்கள் ஆழமான மனதின் இந்த 

சாத்தியக்கூறுககள அங்கீகரிக்க இெ்வொது  
சதாடங்குங்கள், அகவ இல்லாமல் உலகில் வடிவம் செறும். 
 



உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ள எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு நீங்கள் திறந்த மனதுடன் 

மற்றும் ஏற்றுக்சகாள்ளும் இருந்தால், ஒவ்சவாரு கணத்திலும் விண்சவளியின் 

ஒவ்சவாரு கணத்திலும் நீங்கள் சதரிந்து சகாள்ள வவண்டிய அகனத்கதயும் 

உங்களுக்கு சவளிெ்ெடுத்த முடியும். புதிய கண்டுபிடிெ்புககள உருவாக்க, புதிய 

கண்டுபிடிெ்புககள உருவாக்க அல்லது புத்தகங்கள் மற்றும் நாடகங்ககள எழுத 

புதிய எண்ணங்ககளயும் வயாசகனககளயும் நீங்கள் செறலாம். வமலும், உங்கள் 

ஆழ்மனதில் உள்ள எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு ஒரு அசல் இயல்கெெ் ெற்றிய 

அற்புதமான வககயான அறிகவ உங்களுக்கு வழங்க  
முடியும். அது உங்களுக்கு சவளிெ்ெடுத்த மற்றும் உங்கள் வாழ்க்ககயில் சரியான 

சவளிெ்ொடு மற்றும் உண்கமயான இடத்தில் வழி திறக்க முடியும். 
 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் ஞானத்தின் மூலம் நீங்கள் சிறந்த துகணகய ஈரக்்க முடியும், 

அத்துடன்  
சரியான வணிக கூட்டாளி அல்லது ெங்குதாரர.் அது உங்கள் வீட்டிற்கு சரியான 

வாங்குெவர ்கண்டுபிடிக்க முடியும், மற்றும் நீங்கள் வதகவயான அகனத்து ெணம் 
வழங்க  
முடியும், மற்றும் நிதி சுதந்திரம் இருக்க, சசய்ய, மற்றும் உங்கள் இதயம் விரும்பும் 

சசல்ல. 
 
சிந்தகன, உணரவ்ு, சக்தி, ஒளி, அன்பு மற்றும் அழகு ஆகியவற்றின் இந்த உள் 

உலகத்கதக் கண்டுபிடிெ்ெது உங்கள் உரிகம.  
கண்ணுக்குத் சதரியாததாக இருந்தாலும், அதன் சக்திகள் வலிகமயானகவ. 

உங்கள் ஆழ்மனதில் நீங்கள் ஒவ்சவாரு பிரசச்ிகனக்கும் தீரவ்ு காண்பீரக்ள், 
ஒவ்சவாரு விகளவுக்கும் காரணம் நீங்கள் மகறக்கெ்ெட்ட சக்திககள 
சவளிவய எடுக்க முடியும்  
என்ெதால், நீங்கள் ஏராளமாக, ொதுகாெ்பு, மகிழ்சச்ி மற்றும் ஆதிக்கம் 
முன்வனாக்கி சசல்ல வதகவயான சக்தி மற்றும் ஞானம் உண்கமயான 
உகடகம க்கு  
வருகிறீரக்ள்.   
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ஆழ்மனத்தின் சக்தி மக்ககள முடமான அரசுகளிலிருந்து தூக்கி, அவரக்கள 

மீண்டும் ஒரு முகற முழுகமயாகவும், இன்றியகமயாததாகவும், 

வலிகமயானதாகவும் ஆக்குவகதயும், மகிழ்சச்ி, ஆவராக்கியம் மற்றும் 

மகிழ்சச்ியான சவளிெ்ொட்கட அனுெவிக்க உலகிற்கு ச ்சசல்ல சுதந்திரமாக 

இருெ்ெகதயும் நான் ொரத்்திருக்கிவறன். உங்கள் ஆழ்மனதில் ஒரு அதிசயமான 

குணெ்ெடுத்தும் சக்தி உள்ளது, அது சிக்கலான மனகதயும் உகடந்த இதயத்கதயும் 

குணெ்ெடுத்தமுடியும். அது மனதின் சிகறக் கதகவத் திறந்து உங்ககள 

விடுவிக்கமுடியும். இது அகனத்து வககயான சொருள் மற்றும் உடல் 

அடிகமத்தனத்திலிருந்து உங்ககள விடுவிக்கமுடியும். 
 
வவகல அடிெ்ெகடயின் அவசியம் 
 
எந்தசவாரு முயற்சித் துகறயிலும் கணிசமான முன்வனற்றம் என்ெது அதன் 
ெயன்ொட்டில் உலகளாவிய வவகல அடிெ்ெகட இல்லாத நிகலயில்  
சாத்தியமற்றது. நீங்கள் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சசயல்ொட்டில் திறகமயானவராக 
மாறலாம். அதன் சகாள்ககககளெ் ெற்றிய உங்கள் அறிவுக்கும்,  
நீங்கள் அகடய விரும்பும் திட்டவட்டமான குறிெ்பிட்ட வநாக்கங்களுக்காகவும் 
இலக்குகளுக்கும் அவற்கறெ் ெயன்ெடுத்துவதற்கும்  
சரியான விகிதத்தில் அதன் அதிகாரங்ககள நீங்கள் உறுதியாகெ் ெயிற்சி 
சசய்யலாம்.  
 
ஒரு முன்னாள் வவதியியலாளர ்என்ெதால், நீங்கள் கைட்ரென் மற்றும் ஆக்ஸிெகன 

இகணத்தால் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிவறன் 
முந்கதய இரண்டு அணுக்களின் விகிதங்கள், பிந்கதயஒன்று, நீர ்விகளவாக இருக்கும். நீங்கள் 
மிகவும் 
ஒரு அணு ஆக்ஸிென் மற்றும் ஒரு காரெ்ன் அணு காரெ்ன் வமானாக்கசடு என்ற நசச்ு 

வாயுகவ உற்ெத்தி சசய்யும் என்ற உண்கமகய நன்கு அறிந்தவர.் ஆனால், நீங்கள் 

ஆக்ஸிென் மற்சறாரு அணு வசரக்்க என்றால், நீங்கள் காரெ்ன் கட ஆக்கசடு 

கிகடக்கும், ஒரு தீங்கற்ற வாயு, மற்றும் இரசாயன கலகவகள் ெரந்த சாம்ராெ்யம் 

முழுவதும். 
 
நீங்கள் நிகனக்கக்கூடாது: வவதியியல், இயற்பியல் மற்றும் கணிதத்தின் சகாள்கககள் 

வவறுெடுகின்றன 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சகாள்கககள். சொதுவாக ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெட்ட 
சகாள்கககய நாம் ெரிசீலிெ்வொம்: "நீர ்அதன் சசாந்த மட்டத்கத நாடுகிறது." இது ஒரு 
உலகளாவிய சகாள்ககயாகும், இது எல்லா இடங்களிலும் தண்ணீருக்கு சொருந்தும். 
 
மற்சறாரு சகாள்கககயகவனியுங்கள்: "சூடான வொது விஷயம் விரிவகடகிறது." இது எங்கும், 

எந்த வநரத்திலும், மற்றும் 
எல்லா சூழ்நிகலகளிலும். நீங்கள் எஃகு ஒரு துண்டு சூடாக்கலாம், அது சீனா, 

இங்கிலாந்து அல்லது இந்தியாவில் எஃகு காணெ்ெடுகிறது என்ெகத 

சொருட்ெடுத்தாமல் விரிவகடயும். இது சூடான வொது விஷயம் விரிவகடகிறது என்று 

ஒரு உலகளாவிய உண்கம. உங்கள் ஆழ்மனதில் நீங்கள் எகதக் கவரந்்தாலும் அது 

நிகல, அனுெவம் மற்றும் நிகழ்வாக விண்சவளியின் திகரயில் 

சவளிெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது என்ெதும் ஒரு உலகளாவிய உண்கம. 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் சகாள்கக, சகாள்கக அடிெ்ெகடயில் ஒரு விஷயம் சசயல்ெடும் 

விதத்கத நான் அரத்்தெ்ெடுத்துவதால் உங்கள் செெத்திற்கு  
ெதிலளிக்கெ்ெடுகிறது. உதாரணமாக, மின்சாரத்தின் சகாள்கக என்னசவன்றால், 

அது உயரந்்ததிலிருந்து குகறந்த மின்னழுத்தத்திற்கு வவகல   
சசய்கிறது. நீங்கள் அகத ெயன்ெடுத்தும் வொது நீங்கள் மின்சார சகாள்கககய 

மாற்றுவதில்கல, ஆனால் இயற்ககயுடன் ஒத்துகழெ்ெதன் மூலம், எண்ணற்ற 
வழிகளில்  
மனிதகுலத்கத ஆசீரவ்திக்கும் அற்புதமான கண்டுபிடிெ்புகள் மற்றும் 

கண்டுபிடிெ்புககள நீங்கள் சகாண்டு வர முடியும்.   
 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் சகாள்ககமற்றும் நம்பிக்கக விதியின்ெடி சசயல்ெடுகிறது.  
நம்பிக்கக என்றால் என்ன, அது ஏன் வவகல சசய்கிறது, அது எவ்வாறு 
சசயல்ெடுகிறது என்ெகத நீங்கள் சதரிந்து சகாள்ள வவண்டும். உங்கள் கெபிள் 
ஒரு எளிய, சதளிவான, மற்றும் அழகான வழியில் கூறுகிறது: 
இந்த மகலகய வநாக்கி: நீ அகற்றெ்ெடுவாயாக, சமுத்திரத்திவல தள்ளெ்ெடுவாயாக 

என்று சசால்லுகிறவன்; அவன் இருதயத்தில் சந்வதகெ்ெடாமல், அவன் 

சசால்லுகிறகவகள் நிகறவவறும் என்று விசுவாசிெ்வொம்; அவர ்என்ன கூறினார.் 
 



உங்கள் மனதின் விதி நம்பிக்கக விதி. அதாவது உங்கள் மனம் சசயல்ெடும் விதத்கத 

நம்புவது,  
நம்பிக்கககய நம்புவது. உங்கள் மனதின் நம்பிக்கக உங்கள் மனதின் சிந்தகன - 

அது எளிது - அது மற்றும் வவறு எதுவும்  
இல்கல. 
 
உங்கள் அனுெவங்கள், நிகழ்வுகள், நிகலகமகள் மற்றும் சசயல்கள் அகனத்தும் 

உங்கள் எண்ணங்களுக்கு உங்கள் ஆழ்மனத்தின் எதிரவ்ிகனகளாகும். அது 

நம்ெெ்ெடும் விஷயம் அல்ல, ஆனால் உங்கள் சசாந்த மனதில் நம்பிக்கக, இதன் 

விகளவாக சகாண்டு வருகிறது  
தவறான நம்பிக்கககள், கருத்துக்கள், மூடநம்பிக்கககள், மற்றும் மனிதகுலத்தின் 

அசச்ங்கள் நம்பிக்கக நிறுத்து   
வாழ்க்ககயின் நித்திய உண்கமகள் மற்றும் உண்கமககள நம்ெத் சதாடங்குங்கள், 

இது ஒருவொதும் மாறாது. பின்னர,் நீங்கள் முன்வனாக்கி நகரத்்த  
வவண்டும், வமல்வநாக்கி, மற்றும் கடவுள் வநாக்கி. 
 
இந்தெ் புத்தகத்கதெ் ெடித்து, ஆழ்மனத்தின் சகாள்ககககள ெ் ெயன்ெடுத்துெவர,்  
தனக்காகவும் மற்றவரக்ளுக்காகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் திறம்ெடவும் செபிக்க 

முடியும். உங்கள் செெம்   
சசயல் மற்றும் எதிரவ்ிகன உலகளாவிய விதிெடி ெதிலளிக்கெ்ெடுகிறது. சிந்தகன 

என்ெது ஆரம்ெ நிகல நடவடிக்ககயாகும். எதிரவ்ிகன உங்கள்   
ஆழ்மனதில் இருந்து ெதில், இது உங்கள் சிந்தகனயின் இயல்புடன் ஒத்திருக்கிறது 

நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம், அகமதி மற்றும் நல்சலண்ணம் ஆகிய 
கருத்துக்களுடன் உங்கள் மனதில் பிஸியாக  
இருங்கள், உங்கள் வாழ்க்ககயில் அதிசயங்கள் நடக்கும். 
 
மனதின் இருகம 
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உங்களுக்கு ஒவர ஒரு மனம் தான் இருக்கிறது, ஆனால் உங்கள் மனம் இரண்டு தனித்துவமான 

ெண்புககளக் சகாண்டுள்ளது. வரி 
இருவருக்கும் இகடவய எல்கல நிரண்யம் இன்று அகனத்து சிந்தகன ஆண்கள் 

மற்றும் செண்கள் நன்கு சதரியும். உங்கள் மனதின் இரண்டு சசயல்ொடுகளும் 

அடிெ்ெகடயில் வொலல்லாமல் உள்ளன. ஒவ்சவான்றும் தனித்தனியான மற்றும் 

தனித்துவமான ெண்புககளயும் அதிகாரங்ககளயும் செற்றகவ. சொதுவாக உங்கள் 

மனதின் இரண்டு சசயல்ொடுககளவவறுெடுத்திக் காட்டெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் 

செயரிடல் பின்வருமாறு:  
புறநிகல மற்றும் அகநிகல மனம், நனவான மற்றும் ஆழ்மனம், விழித்திருக்கும் 

மற்றும் தூங்கும் மனம், வமற்ெரெ்பு சுயம் மற்றும் ஆழமான சுயம், தன்னாரவ் மனம் 

மற்றும் தன்னிசக்சயற்ற மனம், ஆண் மற்றும்   
செண், மற்றும் ெல சசாற்கள்.   
இந்த புத்தகம் முழுவதும் உங்கள் மனதின் இரட்கடஇயல்கெ 

பிரதிநிதித்துவெ்ெடுத்தெயன்ெடுத்தெ்ெடும் "நனவான" மற்றும் "ஆழ்மனம்" என்ற 
சசாற்ககள நீங்கள் காண்பீரக்ள். 
 
உணரவ்ு மற்றும் ஆழ்மனம் 
 
உங்கள் மனதின் இரண்டு சசயல்ொடுககளெ் ெற்றி அறிந்து சகாள்ள ஒரு சிறந்த வழி, 

உங்கள் சசாந்த மனகத ஒரு வதாட்டமாக ொரெ்்ெது. நீங்கள் ஒரு வதாட்டக்காரர,் 

உங்கள் ெழக்கமான சிந்தகனயின் அடிெ்ெகடயில், நாள் முழுவதும் உங்கள் 

ஆழ்மனதில் விகதககள (எண்ணங்ககள) நடுகிறீரக்ள். நீங்கள் உங்கள் ஆழ்மனதில் 

விகதக்கும்வொது, உங்கள் உடலிலும் சூழலிலும் அறுவகட சசய்வீரக்ள். 
 
அகமதி, மகிழ்சச்ி, சரியான சசயல், நல்சலண்ணம் மற்றும் சசழிெ்பு ெற்றிய 

எண்ணங்ககள விகதக்க இெ்வொது சதாடங்குங்கள். இந்த குணங்ககள 

அகமதியாகவும் ஆரவ்த்துடனும் சிந்தித்து,  
உங்கள் நனவான ெகுத்தறிவு மனதில் அவற்கற முழுகமயாக ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள்.   
இந்த அற்புதமான விகதககள (எண்ணங்ககள) உங்கள் மனதின் வதாட்டத்தில் 

சதாடரந்்து நடுங்கள், நீங்கள் ஒரு புகழ்செற்ற அறுவகடகய அறுவகட செறுவீரக்ள்.   
 உங்கள் ஆழ்மனம் மண்ணுடன் ஒெ்பிடெ்ெடலாம், இது நல்ல அல்லது சகட்ட 
அகனத்து வககயான விகதககளயும்  
வளரக்்கும். ஆண்கள் முட்கள் திராட்கச வசகரிக்க, அல்லது சநருஞ்சில் அத்தி? எனவவ, 

ஒவ்சவாரு சிந்தகனயும் ஒரு காரணம், ஒவ்சவாரு   
நிகலயும் ஒரு விகளவு. இந்த காரணத்திற்காக, நீங்கள் விரும்ெத்தக்க 

நிகலகமககள மட்டுவம சகாண்டு வரும் வககயில் உங்கள் எண்ணங்ககள 
சொறுெ்வெற்க  
வவண்டியது அவசியம். 
 
உங்கள் மனம் சரியாக சிந்திக்கும் வொது, நீங்கள் உண்கமகயெ் 

புரிந்துசகாள்ளும்வொது, உங்கள் ஆழ்மனதில் ெடிந்தஎண்ணங்கள் 

ஆக்கபூரவ்மானதாகவும், இணக்கமானதாகவும், அகமதியானதாகவும் 

இருக்கும்வொது, உங்கள் ஆழ்மனத்தின் மாய வவகல சக்தி  
ெதிலளிக்கும் மற்றும் இணக்கமான நிகலகமகள், இணக்கமான சூழல்கள் மற்றும் 

எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது. உங்கள் சிந்தகன சசயல்முகறககள நீங்கள் 

கட்டுெ்ெடுத்தத் சதாடங்கும்வொது, உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சக்திககள எந்தசவாரு 

பிரசச்கனக்கும் அல்லது சிரமத்திற்கும் ெயன்ெடுத்தலாம். வவறு வாரத்்கதகளில் 

கூறுவதானால், நீங்கள் உண்கமயில் 
எல்லாவற்கறயும் நிரவ்கிக்கும் எல்கலயற்ற சக்தி மற்றும் சரவ்வல்லகமயுள்ள 

சட்டத்துடன் நனவுடன் இகணந்து சசயல்ெடுவீரக்ள். 
 
நீங்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் உங்ககளச ்சுற்றிெ் ொருங்கள், மனிதகுலத்தின் 

செரும்ொலான மக்கள் உலகில் மிகவும் அறிசவாளி செற்ற மனிதரக்ள் இல்லாமல் 

உலகில் தீவிரமாக ஆரவ்மாக இருெ்ெகத நீங்கள் காண்பீரக்ள். நிகனவில் 

சகாள்ளுங்கள், அது உள்ள உலகம், அதாவது, உங்கள் எண்ணங்கள், உணரவ்ுகள், 

மற்றும் ெடங்கள் இல்லாமல் உங்கள் உலக சசய்கிறது. எனவவ, அது மட்டுவம 

ெகடெ்பு சக்தி, மற்றும் உங்கள் சவளிெ்ொடு உலகில் நீங்கள் காணும் அகனத்தும் 

உங்கள் மனதின் உள் உலகில், நனவு பூரவ்மாகவவா அல்லது அறியாமவலவய 

உங்களால் உருவாக்கெ்ெட்டகவ. 
 
உங்கள் உணரவ்ு மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சதாடரப்ு ெற்றிய அறிவு உங்களுக்கு உதவும் 
உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மாற்ற. சவளிெ்புற நிகலகமககள மாற்ற, நீங்கள் 

காரணத்கத மாற்ற வவண்டும். செரும்ொலான  
ஆண்கள் நிகலகமகள் மற்றும் சூழ்நிகலகளுடன் வவகல சசய்வதன் மூலம் 

நிகலகமகள் மற்றும் சூழ்நிகலககள மாற்ற முயற்சிக்கின்றன.   



முரண்ொடு, குழெ்ெம், ெற்றாக்குகற மற்றும் வரம்புஆகியவற்கற அகற்ற, நீங்கள் 

காரணத்கத அகற்ற வவண்டும், காரணம்   
உங்கள் நனவான மனகதெ் ெயன்ெடுத்தும் வழி. வவறு வாரத்்கதகளில் 

கூறுவதானால், நீங்கள் உங்கள் மனதில் நிகனத்து மற்றும் ெடம்  
வழி. 
 
எல்கலயற்ற சசல்வங்கள் சகாண்ட ஆழமற்ற கடலில் நீங்கள் வாழ்கிறீரக்ள். உங்கள் ஆழ்மனம் 

உங்கள் மீது மிகவும் உணரத்ிறன் சகாண்டது 
எண்ணங்கள். உங்கள் எண்ணங்கள் அசச்ு அல்லது அணி உருவாக்குகின்றன, இதன் 

மூலம் எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனம், ஞானம், முக்கிய  
சக்திகள் மற்றும் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் ஆற்றல்கள் ொய்கின்றன.   
இந்தெ் புத்தகத்தின் ஒவ்சவாரு அத்தியாயத்திலும் விளக்கெ்ெட்டுள்ளெடி உங்கள் 
மனதின் விதிககள நகடமுகறயில் ெயன்ெடுத்துவது வறுகம,  
மூடநம்பிக்கக மற்றும் அறியாகமக்கான ஞானம், வலிக்கான அகமதி, 

வசாகத்திற்கான மகிழ்சச்ி, இருளுக்கான ஒளி, முரண்ொட்டிற்கான நல்லிணக்கம், 

ெயத்திற்கான   
நம்பிக்கக மற்றும் நம்பிக்கக, வதால்விக்கான சவற்றி மற்றும் சராசரி விதியிலிருந்து 

சுதந்திரம் ஆகியவற்கற அனுெவிக்க உங்ககள ஏற்ெடுத்தும்.  
நிசச்யமாக, ஒரு மன, உணரச்ச்ி, மற்றும் சொருள் நிகலெ்ொட்டில் இருந்து இந்த 
விட அற்புதமான ஆசீரவ்ாதம் இருக்க  
முடியாது. 
 
செரும்ொலான சிறந்த விஞ்ஞானிகள், ககலஞரக்ள், கவிஞரக்ள், ொடகரக்ள், 

எழுத்தாளரக்ள் மற்றும் கண்டுபிடிெ்ொளரக்ள் நனவான மற்றும் ஆழ்மனத்தின் 

சசயல்ொடுககளெ் ெற்றி ஆழமான புரிதகலக் சகாண்டுள்ளனர.் 
 
ஒரு முகற கருவசா, செரிய இகசநாடக க்சடனரான, வமகட ெயத்தால் 

தாக்கெ்ெட்டார.் தீவிர ெயத்தால் ஏற்ெட்ட பிடிெ்பு காரணமாக அவரது 

சதாண்கட முடங்கியதாக அவர ் 
கூறினார,் இது அவரது சதாண்கடயின் தகசககள சுருக்கியது. 
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வியரக்வ அவரது முகத்தில் ஏராளமாக சகாட்டியது. அவர ்சவட்கெ்ெட்டார,் 
ஏசனனில் ஒரு சில நிமிடங்களில் அவர ்வமகடயில் சவளிவய சசல்ல 

வவண்டியிருந்தது, ஆனால் அவர ்ெயத்துடனும் நடுக்கத்துடனும் நடுங்கிக் 
சகாண்டிருந்தார.் அவர ்கூறினார,் "அவரக்ள் என்கன சிரிக்க வவண்டும். என்னால் 
ொட முடியாது." பின்னர ்அவர ்வமகடக்குெ் பின்னால் இருந்தவரக்ள் முன்னிகலயில் 
கூசச்லிட்டார,் "தி லிட்டில் மீ  
உள்வள உள்ள பிக் மீயின் கழுத்கத சநரிக்க விரும்புகிறது." 
 
அவர ்லிட்டில் மீ யிடம் கூறினார,் "இங்கிருந்து சவளிவயறுங்கள், பிக் மீ என் வழியாக ொட 

விரும்புகிறார.்" 
 
பிக் மீ மூலம், அவர ் தனது ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற சக்தி மற்றும் ஞானத்கத 

அரத்்தெ்ெடுத்தினார,் அவர ்கத்தத ்சதாடங்கினார,் "சவளிவயறு, சவளிவயறு, பிக் மீ 

ொடெ் வொகிவறன்!" 
 
அவரது ஆழ்மனம் ெதிலளித்தது, அவருக்குள் இருந்த முக்கிய சக்திககள 

விடுவித்தது. அகழெ்பு வந்தவொது, அவர ் வமகடயில் சவளிவய சசன்று, 

ொரக்வயாளரக்கள கவரந்்திழுக்கும் வககயில் மகிகமயாகவும் கம்பீரமாகவும் 

ொடினார.் 
 
கருவசா இரண்டு மன நிகலககள புரிந்து சகாண்டிருக்க வவண்டும் என்ெது இெ்வொது 

உங்களுக்குத் சதளிவாகத் சதரிகிறது - நனவான அல்லது ெகுத்தறிவு, மற்றும் 

ஆழ்மன அல்லது ெகுத்தறிவற்ற நிகல. உங்கள் ஆழ்மனம் எதிரவ்ிகனயாற்றுகிறது 

மற்றும் உங்கள் எண்ணங்களின் தன்கமக்கு ெதிலளிக்கிறது. உங்கள் நனவான மனம் 

(லிட்டில் மீ) ெயம், கவகல மற்றும் ெதட்டம் நிகறந்ததாக  
இருக்கும்வொது, உங்கள் ஆழ்மனதில் (பிக் மீ) வதாற்றுவிக்கெ்ெட்ட எதிரம்கற 

உணரச்ச்ிகள் சவளியிடெ்ெட்டு, பீதி, முன்னறிவிெ்பு மற்றும் விரக்தியுடன் நனவான 

மனதில் சவள்ளம். இது நடக்கும்வொது, கருவசாகவெ் வொலவவ, உங்கள் ஆழமான 
மனதில் உருவாக்கெ்ெடும் ெகுதத்றிவற்ற உணரச்ச்ிகளுக்கு நீங்கள் 
உறுதியாகவும் ஆழமான அதிகார உணரவ்ுடன்  
வெசலாம்: "இன்னும் இருங்கள், அகமதியாக இருங்கள், நான் கட்டுெ்ொட்டில் 

இருக்கிவறன், நீங்கள் எனக்கு கீழ்ெ்ெடிய வவண்டும், நீங்கள் என் கட்டகளக்கு 

உட்ெட்டவர,் நீங்கள் வசராத இடத்தில் நீங்கள் ஊடுருவ முடியாது." 
 
நீங்கள் எெ்ெடி அதிகாரபூரவ்மாகவும், அதனுடன் வெச முடியும் என்ெகதக் கவனிெ்ெது 

கவரச்ச்ிகரமானது மற்றும் தீவிரமான சுவாரஸ்யமானது 
உங்கள் ஆழமான சுய ெகுத்தறிவற்ற இயக்கம் நம்பிக்கக, உங்கள் மனதில் 

அகமதி, நல்லிணக்கம், மற்றும் அகமதி சகாண்டு. ஆழ்மனம் நனவான மனதிற்கு 

உட்ெட்டது, அதனால்தான் அது  
ஆழ்மனம் அல்லது அகநிகல என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது. 
 
சிறந்த வவறுொடுகள் மற்றும் சசயல்ொட்டு முகறகள் 
 
பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளால் முக்கிய வவறுொடுககள நீங்கள் உணரவ்ீரக்ள்: நனவான மனம் 

வொன்றது 
கெ்ெல் ொலத்தில் வநவிவகட்டர ்அல்லது வகெ்டன். அவர ்கெ்ெகல இயக்குகிறார ்மற்றும் 
கட்டகளககள ஆண்களுக்கு சமிக்கஞ சசய்தார ்
என்ஜின் அகற, இகதசயாட்டி அகனத்து சகாதிகலன்கள், கருவிகள், அளவீடுகள், 

முதலியன கட்டுெ்ெடுத்த யார.் என்ஜின் அகறயில் இருந்த ஆண்களுக்கு அவரக்ள் 

எங்வக வொகிறாரக்ள் என்று  
சதரியவில்கல; அவரக்ள் உத்தரவுககளெ் பின்ெற்றுகிறாரக்ள். ொலத்தில் இருந்த 
மனிதன்  
திகசகாட்டி, சசக்ஸ்டன் அல்லது பிற கருவிகளுடன் தனது கண்டுபிடிெ்புகளின் 

அடிெ்ெகடயில் தவறான அல்லது தவறான அறிவுறுத்தல்ககள சவளியிட்டால் 

அவரக்ள் ொகறகளில்  
சசல்வாரக்ள். என்ஜின் அகறயில் உள்ள ஆண்கள் அவருக்குக் கீழ்ெ்ெடிகிறாரக்ள், 

ஏசனன்றால் அவர ்சொறுெ்பில் இருக்கிறார,் தானாகவவ   
கீழ்ெ்ெடியெ்ெடும் உத்தரவுககள வழங்குகிறார.் குழு உறுெ்பினரக்ள் வகெ்டனுடன் 

மீண்டும் வெசுவதில்கல; அவரக்ள் சவறுமவன  
உத்தரவுககள நிகறவவற்றுகிறாரக்ள். 
 
வகெ்டன் அவரது கெ்ெல் மாஸ்டர,் மற்றும் அவரது ஆகணகள் 

நிகறவவற்றெ்ெடுகின்றன. அவதவொல், உங்கள் உணரவ்ு மனம் உங்கள் கெ்ெல் 
வகெ்டன் மற்றும் மாஸ்டர ்உள்ளது, இது உங்கள் உடல், சுற்றுசச்ூழல், மற்றும் உங்கள் 
விவகாரங்கள் பிரதிநிதித்துவம். உங்கள் நனவான மனம் எகத நம்புகிறது மற்றும் 



உண்கம என்று ஏற்றுக்சகாள்கிறது என்ெகத அடிெ்ெகடயாகக் சகாண்டு உங்கள் 

ஆழ்மனம் நீங்கள் சகாடுக்கும் உத்தரவுககள எடுக்கிறது. 
 
"என்னால் அகத வாங்க முடியாது" என்று நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் மக்களிடம் 

சசால்லும்வொது, உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் வாரத்்கதகய எடுத்துக்சகாண்டு, நீங்கள் 

விரும்புவகத வாங்கும் நிகலயில் இருக்க மாட்டீரக்ள் என்று ொரக்்கிறது. "நான் அந்த 

கார,் ஐவராெ்ொவிற்கு அந்த ெயணம், அந்த வீடு, அந்த ஃெர ்வகாட் அல்லது எரக்மன் 

மடக்கு ஆகியவற்கற வாங்க முடியாது" என்று நீங்கள் சதாடரந்்து கூறும் வகர, 

உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் உத்தரவுககளெ் பின்ெற்றும் என்று நீங்கள் உறுதியாக 

நம்ெலாம்,  
வமலும் இந்த விஷயங்கள் இல்லாதகத அனுெவிக்கும் வாழ்க்கககய நீங்கள் 
அனுெவிெ்பீரக்ள். 
 
கடந்த கிறிஸ்துமஸ் ஈவ் ஒரு அழகான இளம் ெல்ககலக்கழக மாணவர ்ஒரு ககட 

சாளரத்தில் ஒரு கவரச்ச்ிகரமான மற்றும் மாறாக விகலயுயரந்்த  
ெயண கெயில் ொரத்்து. அவள் விடுமுகறக்காக நியூயாரக்்கில் உள்ள ெஃெவலாவுக்கு 

வீட்டிற்குச ்சசன்று சகாண்டிருந்தார.் அவள்   
சசால்ல இருந்தது, "நான் அந்த கெகய வாங்க முடியாது," அவள் என் விரிவுகரகள் 

ஒன்று வகட்ட ஏதாவது நிகனவுகூரந்்தார ்வொது,   
அது, "ஒரு எதிரம்கற அறிக்கக முடிக்க வவண்டாம்; உடனடியாக அகத தகலகீழாக, 

மற்றும் அதிசயங்கள்   
உங்கள் வாழ்க்ககயில் நடக்கும். 
 
அவள் சசான்னாள், "அந்த கெ என்னுகடயது. இது விற்ெகனக்கு உள்ளது. நான் 
அகத மனதளவில் ஏற்றுக்சகாள்கிவறன், என் ஆழ்மனம் அகத நான்  
செறுவகதக் காண்கிறது." 
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எட்டு மணிக்கு கிறிஸ்துமஸ் ஈவ் அவள் ொரத்்த கதெ் வொலவவ ஒரு கெகய 
அவளுக்கு வழங்கினார,் அவத காகல ெத்து மணிக்கு மனதளவில் தன்கன 

அகடயாளம் காட்டிக் சகாண்டாள். அவள் எதிரெ்ாரெ்்பு ெற்றிய எண்ணத்தால் தனது 
மனகத நிரெ்பி, முழு விஷயத்கதயும் தனது ஆழமான மனதில் விடுவித்தாள், இது 
சாதகனயின் "எெ்ெடி சதரியும்" 
 
சதற்கு கலிவொரன்ியா ெல்ககலக்கழகத்தில் ஒரு மாணவரான இந்த இளம் செண் 

என்னிடம் கூறினார,் "அந்த கெகய வாங்க என்னிடம் ெணம் இல்கல, ஆனால் 

இெ்வொது எனக்கு ெணம் மற்றும் எனக்கு வதகவயான அகனத்து விஷயங்ககளயும் 

எங்வக கண்டுபிடிெ்ெது என்று எனக்குத் சதரியும், அது  
என்னுள் நித்தியத்தின் புகதயல் வீட்டில் உள்ளது." 
 
மற்சறாரு எளிய எடுத்துக்காட்டு இதுதான்: "எனக்கு காளான்கள் பிடிக்காது" என்று நீங்கள் 

சசால்லும்வொது, சந்தரெ்்ெமும் 
பின்னர ்நீங்கள் சாஸ்கள் அல்லது சாலடுகள் காளான்கள் ெரிமாறெ்ெடும் என்று 
வருகிறது, நீங்கள் அஜீரணம் கிகடக்கும், ஏசனனில் உங்கள் ஆழ்மனம் நீங்கள் 
சசால்கிறது, "முதலாளி (உங்கள் நனவான மனதில்)  
காளான்கள் பிடிக்காது." இது உங்கள் நனவான மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சிறந்த 
வவறுொடுகள் மற்றும் சசயல்ொட்டு முகறகளுக்கு ஒரு வவடிக்ககயான 
உதாரணம். 
 
"நான் இரவில் காபி குடித்தால், மூன்று மணிக்கு எழுந்திருக்கிவறன்" என்று ஒரு செண் 
கூறலாம். அவள் காபி குடிக்கும் வொசதல்லாம், அவளுகடய ஆழ்மனம் அவகள 
நசுக்குகிறது, "இன்றிரவு நீங்கள் விழித்திருக்க வவண்டும் என்று முதலாளி 
விரும்புகிறார.்" 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் ஒரு நாகளக்கு இருெத்து நான்கு மணி வநரம் வவகல 
சசய்கிறது மற்றும் உங்கள் நன்கமக்கான ஏற்ொடுககள சசய்கிறது, உங்கள் 
ெழக்கமான சிந்தகனயின் அகனத்து ெலத்கதயும் உங்கள் மடியில் 
ஊற்றுகிறது. 
 
அவரது ஆழ்மனம் எவ்வாறு ெதிலளித்தது 
 
ஒரு செண் சில மாதங்களுக்கு முன்பு பின்வருமாறு எனக்கு எழுதினார:் "எனக்கு 

எழுெத்கதந்து வயது, ஒரு வளரந்்த குடும்ெத்துடன் ஒரு  
விதகவ. நான் தனியாகவும் ஓய்வூதியத்திலும் வாழ்ந்து சகாண்டிருந்வதன். 

ஆழ்மனத்தின் சக்திகள் ெற்றிய உங்கள் விரிவுகரககள நான் வகட்வடன், அதில் 
நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும், நம்பிக்கக மற்றும் எதிரெ்ாரெ்்பு  
மூலம் கருத்துக்ககள ஆழ்மனதில் சவளிெ்ெடுத்த முடியும் என்று சசான்னீரக்ள்.   
 
 
"நான் அடிக்கடி உணரவ்ுடன் திரும்ெத் திரும்ெச ் சசால்ல ஆரம்பித்வதன், 'நான் 

வதகவெ்ெடுகிவறன். நான் மகிழ்சச்ியுடன் ஒரு வககயான திருமணம், அன்ொன, 

மற்றும் ஆன்மீக எண்ணம் மனிதன். நான் ொதுகாெ்ொக இருக்கிவறன்!' 
 
"நான் சுமார ்இரண்டு வாரங்கள் ஒரு நாகளக்கு ெல முகற இகத சசய்து 

சகாண்டிருந்வதன், மற்றும் மூகலயில் மருந்துககடயில் ஒரு நாள், நான்  
ஒரு ஓய்வு செற்ற மருந்தாளருக்கு அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெட்வடன், நான் அவகர 

அன்ொகவும், புரிந்துசகாண்டவராகவும், மிகவும் மதநம்பிக்ககசகாண்டவராகவும் 

கண்வடன். அவர ்  
என் பிராரத்்தகன ஒரு சரியான ெதில் இருந்தது. ஒரு வாரத்திற்குள் அவர ்என்னிடம் 

முன்சமாழிந்தார,் இெ்வொது நாங்கள் ஐவராெ்ொவில் எங்கள்  
வதனிலவில் இருக்கிவறாம். என் ஆழ்மனதில் உள்ள புத்திசாலித்தனம் எங்கள் 

இருவகரயும்   
சதய்வீக ஒழுங்கில் ஒன்றிகணத்து என்ெகத நான் அறிவவன்." 
 
புகதயல் வீடு தனக்குள் இருெ்ெகத இந்தெ் செண் கண்டுபிடித்தார.் அவளுகடய 

பிராரத்்தகன அவளுகடய இதயத்தில் உண்கமயாக உணரெ்ெட்டது, அவளுகடய 

உறுதிசமாழி அவளுகடய ஆழ்மனத்தில் சவ்வூடு ெரவல் மூலம் மூழ்கியது, இது 

ெகடெ்பு ஊடகம். அகவய உருவகத்கதக் சகாண்டு வருவதில் அவள் சவற்றி செற்ற 

கணத்தில், அவளுகடய ஆழ்மனம் ஈரெ்்பு விதியின் மூலம் ெதிகலக் சகாண்டு 

வந்தது. அவளுகடய ஆழமான மனம், ஞானமும் புத்திசாலித்தனமும் நிகறந்தது, 

அவரக்ள் இருவகரயும் சதய்வீக ஒழுங்கில் ஒன்றிகணத்தது. 
 



எந்த விஷயங்கள் உண்கம, எந்த விஷயங்கள் வநரக்மயானகவ, எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் 
நிகனக்கிறீரக்ள் என்ெகத உறுதிெ்ெடுத்திக் சகாள்ளுங்கள் 
விஷயங்கள் சவறும், விஷயங்கள் தூய, விஷயங்கள் அழகான என்ன, நல்ல 
அறிக்கக என்ன  
விஷயங்கள் உள்ளன; எந்த நல்சலாழுக்கம் இருந்தால், மற்றும் ஏதாவது ொராட்டு 
இருந்தால், இந்த விஷயங்ககள வயாசிக்க. பில். 4:8. 
 
நிகனவில் சகாள்ள வவண்டிய கருத்துக்களின் சுருக்கமான சுருக்கம் 
 
1. சொக்கிஷம் உங்களுக்குள் உள்ளது. உங்கள் இதயத்தின் ஆகசக்கான ெதிகல உள்ளொருங்கள். 
 
2. எல்லா வயதினரும் சகாண்டிருந்த மாசெரும் ரகசியம், அவரக்ளின் ஆழ்மனத்தின் 
சக்திககளத் சதாடரப்ு சகாண்டு சவளியிடும் திறன் ஆகும். நீங்கள் அவத சசய்ய 
முடியும். 
 
3. உங்கள் ஆழ்மனதில் அகனத்து பிரசச்ிகனகளுக்கும் ெதில் உள்ளது. நீங்கள் 
தூங்குவதற்கு முன் உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு ெரிந்துகரத்தால், "நான் 6 ஏ.M மணிக்கு 
எழுந்திருக்க விரும்புகிவறன்," அது அந்த சரியான வநரத்தில் உங்ககள எழுெ்பும். 
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4. உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் உடகல உருவாக்குெவர ்மற்றும் உங்ககள குணெ்ெடுத்த 
முடியும். ஒவ்சவாரு இரவும் ெரிபூரண ஆவராக்கியம் என்ற எண்ணத்துடன் 
தூங்கஉங்ககளத் தாலாட்டுங்கள்,  
உங்கள் ஆழ்மனம், உங்கள் விசுவாசமான ஊழியராக இருெ்ெதால், உங்களுக்குக் 
கீழ்ெ்ெடியும். 
 
5. ஒவ்சவாரு சிந்தகனயும் ஒரு காரணம், ஒவ்சவாரு நிகலயும் ஒரு விகளவு. 
 
6. நீங்கள் ஒரு புத்தகம் எழுத விரும்பினால், ஒரு அற்புதமான நாடகம் எழுத, உங்கள் 

ொரக்வயாளரக்ளுக்கு ஒரு நல்ல வெசச்ு சகாடுக்க, [பின்னர]் உங்கள் ஆழ்மனதில் 

அன்புடன் மற்றும் உணரவ்ு டன் வயாசகன சதரிவிக்க, அது அதன்ெடி ெதிலளிக்கும். 
 
7. நீங்கள் ஒரு கெ்ெல் வழிசசலுத்தல் ஒரு வகெ்டன் வொன்ற. அவர ்சரியான 

உத்தரவுககள சகாடுக்க வவண்டும், அவதவொல், உங்கள் அகனத்து 

அனுெவங்ககளயும் கட்டுெ்ெடுத்தும் மற்றும் நிரவ்கிக்கும் உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு 

சரியான கட்டகளககள (எண்ணங்கள் மற்றும் ெடங்ககள) நீங்கள் சகாடுக்க  
வவண்டும். 
 
8. "என்னால் அகத வாங்க முடியாது" அல்லது "என்னால் இகத சசய்ய முடியாது" என்ற 

சசாற்ககள ஒருவொதும் ெயன்ெடுத்தாதீரக்ள். உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் 

வாரத்்கதகய க் சகாண்டு சசன்று, நீங்கள் என்ன சசய்ய விரும்புகிறீரக்வளா அகதச ்

சசய்யும் ெணவமா அல்லது திறவனா உங்களிடம் இல்கல என்று ொரக்்கிறது. "என் 

ஆழ்மனத்தின் சக்திமூலம் என்னால் எல்லாவற்கறயும் சசய்ய முடியும்" என்று 

உறுதிெ்ெடுத்துங்கள். 
 
9. வாழ்க்கக விதி என்ெது நம்பிக்கக விதி. ஒரு நம்பிக்கக உங்கள் மனதில் ஒரு சிந்தகன. 

விஷயங்ககள நம்ெவவண்டாம் 
தீங்கு அல்லது நீங்கள் காயம். உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சக்திகய நம்புங்கள், உங்ககள 
குணெ்ெடுத்தவும், ஊக்குவிக்கவும், வலுெ்ெடுத்தவும், சசழிக்கவும். உங்கள் 
நம்பிக்ககெடி அது உங்களுக்கு சசய்யெ்ெடுகிறது. 
 
10. உங்கள் எண்ணங்ககள மாற்றுங்கள், நீங்கள் விதிகய மாற்றுகிறீரக்ள். 

 
--()-- 
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Chapter 2 
 
உங்கள் சசாந்த மனம் எவ்வாறு சசயல்ெடுகிறது 

 
நீங்கள் ஒரு மனதில் வவண்டும், நீங்கள் அகத ெயன்ெடுத்த எெ்ெடி கற்று சகாள்ள வவண்டும். 

உங்கள் மனதில் இரண்டு நிகலகள் உள்ளன - 
நனவான அல்லது ெகுத்தறிவு நிகல, மற்றும் ஆழ்மன அல்லது ெகுத்தறிவற்ற நிகல. நீங்கள் 
உங்கள் நனவுடன் நிகனக்கிறீரக்ள் 
மனம், நீங்கள் வழக்கமாக என்ன நிகனக்கிறீரக்ள் என்ெது உங்கள் ஆழ்மனதில் மூழ்குகிறது, இது 

உருவாக்குகிறது 
உங்கள் எண்ணங்களின் தன்கமக்கு ஏற்ெ. உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் 

உணரச்ச்ிகளின் இருக்கக மற்றும் ெகடெ்பு மனம். நீங்கள் நல்ல நிகனத்தால், நல்ல 

பின்ெற்ற வவண்டும்; நீங்கள் தீய நிகனத்தால், தீய பின்ெற்ற வவண்டும். உங்கள் 

மனம் இெ்ெடித்தான் சசயல்ெடுகிறது. 
 
ஆழ்மனம் ஒரு கருத்கத ஏற்றுக்சகாண்டவுடன், அகத சசயல்ெடுத்தத் சதாடங்குகிறது 

என்ெகத நிகனவில் சகாள்ள வவண்டிய முக்கிய அம்சம். ஆழ்மனத்தின் விதி நல்ல 

சகட்ட கருத்துக்களுக்கு ஒவர மாதிரியாக  
வவகல சசய்கிறது என்ெது ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும் நுட்ெமான உண்கம.   
 இந்த சட்டம், எதிரம்கறயான வழியில் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் வொது, வதால்வி, ஏமாற்றம் 

மற்றும் மகிழ்சச்ியின்கமக்கு காரணம்.   
இருெ்பினும், உங்கள் ெழக்கமான சிந்தகன இணக்கமானதாகவும் 

ஆக்கெ்பூரவ்மாகவும் இருக்கும்வொது, நீங்கள் சரியான ஆவராக்கியம்,   
சவற்றி மற்றும் சசழிெ்கெ அனுெவிக்கிறீரக்ள். 
 
நீங்கள் சரியான வழியில் சிந்திக்கவும் உணரவும் சதாடங்கும்வொது மன அகமதியும் 

ஆவராக்கியமான உடலும் தவிரக்்க முடியாதகவ. 
நீங்கள் மனதளவில் உரிகம வகாருகிறீரக்ள், உண்கமயாக உணரக்ிறீரக்ள், உங்கள் 

ஆழ்மனம் உங்கள் அனுெவத்கத ஏற்றுக்சகாண்டு  
சவளிக்சகாணரும். நீங்கள் சசய்ய வவண்டிய ஒவர விஷயம் உங்கள் ஆழ்மனத்கத 

உங்கள் கருத்கத ஏற்றுக் சகாள்வது  
தான், உங்கள் சசாந்த ஆழ்மனத்தின் சட்டம் நீங்கள் விரும்பும் ஆவராக்கியம், 
அகமதி அல்லது நிகலகய  
சவளிக்சகாணரும். நீங்கள் கட்டகள அல்லது ஆகண சகாடுக்க, மற்றும் உங்கள் 

ஆழ்மனம் உண்கமயுடன் அது ஈரக்்கெ்ெட்ட வயாசகன மீண்டும்  
உருவாக்கும். உங்கள் மனதின் விதி இதுதான்: உங்கள்   
நனவான மனதில் நீங்கள் கவத்திருக்கும் சிந்தகன அல்லது வயாசகனயின் 

தன்கமக்கு ஏற்ெ உங்கள் ஆழ்மனத்திலிருந்து ஒரு எதிரவ்ிகன அல்லது 
ெதிகலெ் செறுவீரக்ள். 
 
உங்கள் ஆழ்மனதில் எண்ணங்கள் சவளிெ்ெடுத்தெ்ெடும்வொது, மூகள சசல்களில் 

ெதிவுகள் சசய்யெ்ெடுகின்றன என்று உளவியலாளரக்ள் மற்றும் மனநல 

மருத்துவரக்ள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர.் உங்கள் ஆழ்மனம் எந்த வயாசகனகயயும் 

ஏற்றுக்சகாண்டவுடன், அது உடனடியாக நகடமுகறக்கு வரும். இது கருத்துக்கள் 

சங்கம் மூலம் வவகல மற்றும் அதன் வநாக்கம் சகாண்டு உங்கள் வாழ்நாளில் 

நீங்கள் வசகரித்த அறிவு ஒவ்சவாரு பிட்  
ெயன்ெடுத்துகிறது. அது உங்களுக்குள் இருக்கும் எல்கலயற்ற சக்தி, ஆற்றல் 

மற்றும் ஞானத்கத ஈரக்்கிறது. அது அதன் வழிகயெ் செற இயற்ககயின் அகனத்து 

விதிககளயும் வரிகசெ்ெடுத்துகிறது. சில வநரங்களில் அது உங்கள் சிரமங்ககள 

ஒரு உடனடி தீரவ்ு சகாண்டு சதரிகிறது, ஆனால் மற்ற வநரங்களில் அது நாட்கள், 

வாரங்கள், அல்லது நீண்ட ஆகலாம் ... அதன் வழிகள் கண்டுபிடித்து கடந்த உள்ளன. 
 
உணர்வு மற்றும் ஆழ்மன விதிமுறறகள் வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளன 
 
இகவ இரண்டு மனங்கள் அல்ல என்ெகத நீங்கள் நிகனவில் சகாள்ள வவண்டும். 

அகவ ஒரு மனத்திற்குள் இரண்டு சசயல்ொட்டுத் துகறகள்  
மட்டுவம. உங்கள் நனவான மனம் தான் ெகுத்தறிவு மனம். அது வதரவ்ு சசய்யும் 

மனதின் கட்டம். உதாரணமாக,   
நீங்கள் உங்கள் புத்தகங்கள், உங்கள் வீடு மற்றும் வாழ்க்ககயில் உங்கள் ெங்குதாரர ்

வதரவ்ு. நீங்கள் உங்கள் அகனத்து முடிவுககளயும் உங்கள்   
நனவான மனதுடன் எடுக்கிறீரக்ள். மறுபுறம், உங்கள் தரெ்பில் எந்த நனவான வதரவ்ும் 

இல்லாமல், உங்கள் இதயம்   
தானாகவவ சசயல்ெடுகிறது, சசரிமானம், சுழற்சி மற்றும் சுவாசம் சசயல்முகற 

உங்கள்  



நனவான கட்டுெ்ொட்டிலிருந்து சுயாதீனமான சசயல்முகறகள் மூலம் உங்கள் 

ஆழ்மனதில் சசயல்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் அதன் மீது ஈரக்்கெ்ெட்டகத அல்லது நீங்கள் நனவுடன் நம்புவகத 

ஏற்றுக்சகாள்கிறது. இது  
உங்கள் நனவான மனகதெ் வொன்ற விஷயங்ககள க்காரணம் சசய்யாது, வமலும் 

அது சரச்க்சக்குரிய வககயில் உங்களுடன் வாதிடவில்கல. உங்கள்   
ஆழ்மனம் மண்கணெ் வொன்றது, இது நல்லஅல்லது சகட்ட எந்த வககயான 

விகதகயயும் ஏற்றுக்சகாள்கிறது. உங்கள் எண்ணங்கள் சுறுசுறுெ்ொக உள்ளன  
மற்றும் விகதகளுடன் ஒெ்பிடெ்ெடலாம். எதிரம்கறயான, அழிவுகரமான 

எண்ணங்கள் உங்கள் ஆழ்மனதில் எதிரம்கறயாக வவகல  
சசய்கின்றன, காலெ்வொக்கில் சவளி அனுெவத்திற்கு வரும், இது அவரக்ளுடன் 

ஒத்திருக்கிறது.   
 
 
உங்கள் எண்ணங்கள் நல்லதா சகட்டதா, உண்கமயா அல்லது சொய்யா என்ெகத 

நிரூபிெ்ெதில் உங்கள் ஆழ்மனம் ஈடுெடவில்கல என்ெகத நிகனவில் 

சகாள்ளுங்கள், ஆனால் அது உங்கள் எண்ணங்கள் அல்லது ஆவலாசகனகளின் 

தன்கமக்கு ஏற்ெ ெதிலளிக்கிறதா?  
உதாரணமாக, நீங்கள் நனவுடன் ஒன்கற உண்கம என்று கருதினால், அது 

சொய்யாக இருந்தாலும், உங்கள்   
ஆழ்மனம் அகத உண்கம என்று ஏற்றுக்சகாண்டு, முடிவுககளக் சகாண்டு வரும், 

இது அவசியம் பின்ெற்றெ்ெட வவண்டும், ஏசனன்றால் நீங்கள் அகத உண்கம என்று 

நனவுடன் கருதினீரக்ள். 
 
உளவியலாளரக்ளின் பரிவ ாதறனகள் 
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உளவியலாளரக்ளும் மற்றவரக்ளும் ஹிெ்னாடிக் நிகலயில் உள்ள நெரக்ள் மீது 

நடத்திய எண்ணற்ற வசாதகனகள், ஆழ்மனம் வதரவ்ுகள் மற்றும் ஒெ்பீடுககள சசய்ய 

இயலவில்கல என்ெகதக் காட்டுகின்றன, அகவ ஒரு காரண சசயல்முகறக்கு 

அவசியமானகவ. எவ்வளவு தான் சொய்யாக இருந்தாலும், உங்கள் ஆழ்மனம் எந்த 

ஆவலாசகனககளயும் ஏற்றுக்சகாள்ளும் என்ெகத அவரக்ள் மீண்டும் மீண்டும் 

காட்டியுள்ளனர.் ஒரு முகற எந்த ஆவலாசகனகயயும் ஏற்றுக்சகாண்ட பிறகு,  
சகாடுக்கெ்ெட்ட ஆவலாசகனயின் தன்கமக்கு ஏற்ெ அது ெதிலளிக்கிறது. 
 
ஒரு ெயிற்சி ஹிெ்னாடிஸ்ட் என்றால், ஆவலாசகன உங்கள் ஆழ்மனதில் அசமனிலிட்டி விளக்க 
அவர ் சநெ்வொலியன் வொனொரட்் அல்லது பூகன அல்லது நாய் கூட, அவர ்அந்த 

ெகுதிகய சொருத்தமற்ற துல்லியத்துடன் சசயல்ெடுவார ் என்று அவரது குடிகளில் 

ஒருவருக்கு ெரிந்துகரக்கிறார.் அவரது ஆளுகம தற்வொகதக்கு மாறுகிறது. 

ஆெவரட்டர ்தான் என்ன சசான்னாலும் அவர ்தன்கன நம்புகிறார.் 
 
ஒரு திறகமயான ஹிெ்னாடிஸ்ட் ஹிெ்னாடிக் நிகலயில் உள்ள தனது மாணவரக்ளில் ஒருவருக்கு 

அவரது முதுகு, முதல் 
மற்சறாரு வருக்கு மூக்கில் இரத்தம் கசிகிறது. மற்சறாரு வருக்கு அவர ் ெளிங்குச ்

சிகல. மற்சறாரு வருக்கு அவர ் உகறந்து சகாண்டிருக்கிறார.் சவெ்ெநிகல 

பூெ்ஜியத்திற்கும் குகறவாக உள்ளது. ஒவ்சவாருவரும் அவரது குறிெ்பிட்ட 

ஆவலாசகனயின் வழிகயெ் பின்ெற்றுவாரக்ள், அவரது வயாசகனக்கு 

சம்ெந்தமில்லாத அவரது சுற்றுெ்புறங்கள் அகனத்கதயும் முற்றிலும் 

மறந்துவிடுவாரக்ள். 
 
இந்த எளிய எடுத்துக்காட்டுகள் உங்கள் நனவான ெகுத்தறிவு மனதிற்கும் உங்கள் 

ஆழ்மனத்திற்கும் இகடயிலான வித்தியாசத்கத சதளிவாக சித்தரிக்கின்றன, இது 

அருவமானது, வதரந்்சதடுக்கெ்ெடாதது, மற்றும் உங்கள் நனவான மனம் உண்கம 

என்று நம்புவகத உண்கமயாக ஏற்றுக்சகாள்கிறது. எனவவ,  
ஆசீரவ்திக்கும், குணமகடய, ஊக்கமளிக்கும் மற்றும் உங்கள் ஆன்மாகவ 

மகிழ்சச்ியுடன் நிரெ்பும் எண்ணங்கள், கருத்துக்கள் மற்றும் வளாகங்ககளத் 
வதரந்்சதடுெ்ெதன் முக்கியத்துவம். 
 
விதிமுறறகள் வ ாக்கம் மற்றும் அக ிறல மனம் ததளிவுபடுத்தியது 
 
உங்கள் உணரவ்ுள்ள மனம் சில வநரங்களில் உங்கள் புறநிகல மனம் என்று 

குறிெ்பிடெ்ெடுகிறது, ஏசனனில் அது சவளிெ்புற சொருட்ககளககயாள்கிறது. 

புறநிகல மனம் புறநிகல உலகக ெ்ெற்றி அறிந்து சகாள்கிறது. அதன் அவதானிெ்பு 

ஊடகம் உங்கள் ஐந்து உடல் புலன்கள். உங்கள் புறநிகல மனம் உங்கள் சூழலுடன் 

உங்கள் சதாடரப்ில் உங்கள் வழிகாட்டி மற்றும்  
இயக்குனர.் நீங்கள் உங்கள் ஐந்து புலன்கள் மூலம் அறிவு செற. உங்கள் புறநிகல 

மனம்   
அவதானிெ்பு, அனுெவம் மற்றும் கல்வி மூலம் கற்றுக்சகாள்கிறது. முன்பு 

சுட்டிக்காட்டியெடி, புறநிகல மனதின் மிகெ்செரிய சசயல்ொடு  
ெகுத்தறிவு ஆகும். 
 
ஆண்டுவதாறும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸுக்கு வரும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாெ் 

ெயணிகளில் நீங்களும் ஒருவர ் என்று கவத்துக் சகாள்வவாம். பூங்காக்கள், 

அழகான வதாட்டங்கள், கம்பீரமான கட்டிடங்கள் மற்றும் அழகான  
வீடுககளநீங்கள் கவனித்ததன் அடிெ்ெகடயில் இது ஒரு அழகான நகரம் என்ற 

முடிவுக்கு நீங்கள் வருவீரக்ள்.  
 இது உங்கள் புறநிகல மனதின் வவகல. 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் செரும்ொலும் உங்கள் அகநிகல மனம் என்று குறிெ்பிடெ்ெடுகிறது. 

உங்கள் அகவய மனம்  
அதன் சூழகல ஐந்து புலன்களில் இருந்து சுயாதீனமாக எடுத்துக்சகாள்கிறது. உங்கள் 

அகநிகல மனம்   
உள்ளுணரவ்ால் உணரக்ிறது. இது உங்கள் உணரச்ச்ியின் இருக்கக மற்றும் நிகனவக 

களஞ்சியமாகும். உங்கள் புறநிகல   
புலன்கள் அவெயனில் இருக்கும்வொது உங்கள் அகநிகல மனம் அதன் உயரந்்த 

சசயல்ொடுககள சசய்கிறது. ஒரு வாரத்்கதயில் சசான்னால், புறநிகல   
மனம் இகடநிறுத்தெ்ெடும்வொது அல்லது தூக்கக் கலக்கத்தில், அயரந்்த நிகலயில் 
இருக்கும்வொது தன்கன சவளிெ்ெடுத்திக் சகாள்ளும் புத்திசாலித்தனம்  
தான். 
 
ொரக்வயின் இயற்கக உறுெ்புககளெ் ெயன்ெடுத்தாமல் உங்கள் அகநிகல மனம் ொரக்்கிறது. 

இதன் திறன் உள்ளது 



கண்மூடித்தனமான மற்றும் சதளிவான ொரக்வயாளரக்ள். உங்கள் அகநிகல மனம் 

உங்கள் உடகல விட்டு சவளிவயறலாம், சதாகலதூர நிலங்களுக்குச ்சசல்லலாம்,  
வமலும் மிகவும் சரியான மற்றும் உண்கமயான குணாம்சத்தின் அடிக்கடி 

தகவகலமீண்டும் சகாண்டு வரலாம். உங்கள் அகநிகல   
மனதின் மூலம், மற்றவரக்ளின் எண்ணங்ககளெ் ெடிக்கலாம், சீல் சசய்யெ்ெட்ட 

உகறகள் மற்றும் மூடெ்ெட்ட ொதுகாெ்புகளின் உள்ளடக்கங்ககளெ் ெடிக்கலாம். 
சாதாரண புறநிகல தகவல் சதாடரப்ு சாதனங்ககளெ்  
ெயன்ெடுத்தாமல் மற்றவரக்ளின் எண்ணங்ககளெ் ெற்றிய உங்கள் அகநிகல மனம் 

ககது சசய்யும்  
திறகனக் சகாண்டுள்ளது.   
செெத்தின் உண்கமயான ககலகயக் கற்றுக்சகாள்வதற்காக புறநிகல மற்றும் 

அகநிகல மனதின் இகடவிகனகய நாம் புரிந்துசகாள்வது மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 
 
ஆழ்மனம் உங்கள்  னோன மனறதப் வபால காரணம் த ால்ல முடியாது 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் சரச்க்சக்குரிய வககயில் வாதிட முடியாது. எனவவ, நீங்கள் அகத 

தவறான ஆவலாசகனககள வழங்கினால், அது அவற்கற உண்கமயாக 

ஏற்றுக்சகாள்ளும் மற்றும் நிகலகமகள், அனுெவங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளாக 

அவற்கற நிகறவவற்றத் சதாடரும். உங்களுக்கு நடந்த அகனத்து விஷயங்களும் 

நம்பிக்ககயின் மூலம் உங்கள் ஆழ்மனதில் ஈரக்்கெ்ெட்ட எண்ணங்ககள 

அடிெ்ெகடயாகக்  
சகாண்டகவ. தவறான கருத்துககள உங்கள் ஆழ்மனதில் சதரிவித்திருந்தால், 

அவற்கற சவல்வதற்கான உறுதியான முகற, ஆக்கபூரவ்மான, இணக்கமான 

எண்ணங்ககள அடிக்கடி திரும்ெத் திரும்ெச ்சசய்வதன் மூலம்,  
உங்கள் ஆழ்மனம் ஏற்றுக்சகாள்கிறது, இதனால் சிந்தகன மற்றும் வாழ்க்ககயின் 

புதிய மற்றும் ஆவராக்கியமான ெழக்கங்ககள உருவாக்குகிறது, உங்கள் ஆழ்மனம் 

ெழக்கத்தின் இருக்கக. 
 
 

12 



 
 
 
 
 
 
உங்கள் நனவான மனதின் ெழக்கமான சிந்தகன உங்கள் ஆழ்மனதில் ஆழமான 
ெள்ளங்ககள நிறுவுகிறது.  
உங்கள் ெழக்கமான எண்ணங்கள் இணக்கமானதாகவும், அகமதியானதாகவும், 
ஆக்கெ்பூரவ்மாகவும் இருந்தால் இது உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமானது. 
 
நீங்கள் ெயம், கவகல மற்றும் பிற அழிவுகரமான சிந்தகன வடிவங்களில் 
ஈடுெட்டிருந்தால், உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சரவ்வல்லகமகய அங்கீகரித்து சுதந்திரம், 

மகிழ்சச்ி மற்றும் சரியான ஆவராக்கியத்கத ஆகணயிடுவவத தீரவ்ு. உங்கள் 
ஆழ்மனம், ஆக்கெ்பூரவ்மாகவும், உங்கள் சதய்வீக மூலத்துடன் ஒன்றாகவும் இருெ்ெது,  
நீங்கள் ஆரவ்த்துடன் ஆகணயிட்ட சுதந்திரத்கதயும் மகிழ்சச்ிகயயும் உருவாக்கத் 
சதாடங்கும். 
 
ஆவலா றனயின் மிகப்தபரிய  க்தி 
 
உங்கள் நனவான மனம் "வாயிலில் காவலாளி" என்ெகத நீங்கள் இெ்வொது உணர 

வவண்டும், வமலும் அதன் முக்கிய சசயல்ொடு  
தவறான ெதிவுகளிலிருந்து உங்கள் ஆழ்மனத்கதெ் ொதுகாெ்ெதாகும். நீங்கள் 

இெ்வொது மனதில் அடிெ்ெகட விதிகள் ஒன்று  
சதரியும்: உங்கள் ஆழ்மனம் ஆவலாசகன இணக்கமானது. உங்களுக்குத் சதரியும், 

உங்கள் ஆழ்மனம்   
ஒெ்பீடுககளவயா அல்லது மாறுொடுககளவயா சசய்வதில்கல, அது விஷயங்ககள 

க்காரணம் மற்றும் தனக்காக சிந்திெ்ெதில்கல.  
இந்த பிந்கதய சசயல்ொடு உங்கள் நனவான மனதிற்கு சசாந்தமானது. அது 

சவறுமவன உங்கள் நனவான மனதில் சகாடுக்கெ்ெட்ட ெதிவுகள்  
எதிரவ்ிகனயாற்றுகிறது. இது ஒரு நடவடிக்ககக்கு மற்சறாரு நடவடிக்ககக்கு 

முன்னுரிகம காட்டவில்கல. 
 
ஆவலாசகனயின் மகத்தான சக்திக்கு பின்வரும் ஒரு சிறந்த உதாரணம். கெ்ெலில்  
ெயந்த வதாற்றமுள்ள ெயணிகய அணுகி, இது வொன்ற ஒன்கற அவரிடம் 

சசால்லுங்கள் என்று கவத்துக் சகாள்வவாம்: "நீங்கள் மிகவும் 

வநாய்வாய்ெ்ெட்டிருக்கிறீரக்ள். நீங்கள் எவ்வளவு சவளிறியவர!்   
 நீங்கள் கடல் வநாயாக இருக்கெ் வொகிறீரக்ள் என்று நான் உறுதியாக உணரக்ிவறன். 

நான் உங்கள் அகறக்கு உதவுகிவறன்." ெயணி   
சவளிறிெ் வொனார.் கடல்வநாய் ெற்றிய உங்கள் ஆவலாசகன அவரது சசாந்த 

அசச்ங்கள் மற்றும் முன்னறிவிெ்புகளுடன் தன்கன சதாடரப்ுெடுத்துகிறது. அவர ்  
செரத்் கீவழ உங்கள் உதவி ஏற்றுக்சகாள்கிறார,் அங்கு அவரது 

ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெட்டது இது உங்கள் எதிரம்கற ஆவலாசகன,   
உணரெ்ெடுகிறது. 
 
ஒவர ஆவலா றனக்கு தேே்வேறு எதிர்விறனகள் 
 
சவவ்வவறு மக்கள் தங்கள் காரணமாக ஒவர ஆவலாசகனக்கு சவவ்வவறு வழிகளில் 

எதிரவ்ிகனயாற்றுவாரக்ள் என்ெது உண்கமதான் 
ஆழ்நிகல சீரகமெ்பு அல்லது நம்பிக்கக. உதாரணமாக, நீங்கள் கெ்ெலில் ஒரு மாலுமிசசன்று 
அவரிடம் சசான்னால் 
அனுதாெத்துடன், "என் அன்ொன சக, நீங்கள் மிகவும் வநாய்வாய்ெ்ெட்டசதரிகிறது. 
நீங்கள் உடம்பு சரியில்கலயா? நீ என்கன ொர ்நீ கடல் வநாய் வாய்ெ்ெடெ் வொகிறாய் 
வொல." 
 
அவரது மவனாொவத்தின்ெடி அவர ்உங்கள் "நககசச்ுகவகய" சிரிக்கிறார ்அல்லது வலசான 

எரிசச்கல சவளிெ்ெடுத்துகிறார.் உன்னுகடய 
இந்த நிகழ்வில், கடல் வநாய் ெற்றிய உங்கள் ஆவலாசகன அவரது மனதில் அவரது 

சசாந்த வநாய் எதிரெ்்புடன் சதாடரப்ுகடயது என்ெதால், இந்த நிகழ்வில் சசவிடன் 

காதில்  
விழுந்தது. எனவவ, அது ெயவமா கவகலவயா அல்ல, மாறாக தன்னம்பிக்கக என்று 

அகழத்தது. 
 
ஒரு ஆவலாசகன என்ெது ஒருவரின் மனதில் எகதயாவது கவக்கும் சசயல் அல்லது 

நிகழ்வு என்று அகராதி கூறுகிறது,  
வயாசகன அல்லது வயாசகன ெரிந்துகரக்கெ்ெடும் மன சசயல்முகற 

மகிழ்விக்கெ்ெடுகிறது, ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெடுகிறது, அல்லது நகடமுகறக்கு 

வருகிறது, ஒரு ஆவலாசகன நனவான மனதின் விருெ்ெத்திற்கு  
எதிராக ஆழ்மனத்தின் மீது ஏதாவது திணிக்க முடியாது என்ெகத நீங்கள் நிகனவில் 

சகாள்ள வவண்டும்.   
 வவறு வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், சகாடுக்கெ்ெட்ட ஆவலாசகனகய 



நிராகரிக்கும் சக்தி உங்கள் நனவான மனதிற்கு உள்ளது.   
 மாலுமிகயெ் சொறுத்தவகர, கடல் வநாய் ெற்றிய ெயம் அவருக்கு இல்கல. அவர ்

தனது வநாய் எதிரெ்்பு சக்திகய ெ் ெற்றி தன்கன சமாதானெ்ெடுத்திக்  
சகாண்டார,் எதிரம்கறயான ஆவலாசகனக்கு ெயத்கதத் தூண்டுவதற்கு முற்றிலும் 

அதிகாரம் இல்கல. 
 
கடல் வநாய் ெற்றிய ஆவலாசகன மற்ற ெயணிக்கு கடல் வநாய் ெற்றிய அவரது 

வசிெ்பிட ெயத்கத அகழத்தது.  
நம் ஒவ்சவாருவருக்கும் அவரது சசாந்த உள் அசச்ங்கள், நம்பிக்கககள், கருத்துக்கள் 

மற்றும் இந்த உள் அனுமானங்கள் நம் வாழ்க்கககய ஆடச்ி சசய்து ஆடச்ி 
சசய்து நிரவ்கிக்கின்றன.  
 ஒரு ஆவலாசகனக்கு மனரீதியாக ஏற்றுக் சகாள்வகதத் தவிர, அது தனக்குத்தாவன 

எந்த அதிகாரமும் இல்கல. இது   
ஆவலாசகனயின் தன்கமக்கு ஏற்ெ உங்கள் ஆழ்மன சக்திககள வகரயறுக்கெ்ெட்ட 

மற்றும் கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட வழியில் ொய ச ்  
சசய்கிறது. 
 
அேர் தனது றகறய இழ ்தது எப்படி 
 
ஒவ்சவாரு இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற நான் காக்ஸ்டன் 

ைாலில் உள்ள லண்டன் உண்கம மன்றத்தில் சதாடரச்ச்ியான விரிவுகரககள 

வழங்குகிவறன். இது  
நான் ெல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவிய ஒரு மன்றம். டாக்டர ்ஈவ்லின் ஃெ்ளீட், 
இயக்குனர,் ஒரு கட்டுகர ெற்றி என்னிடம் கூறினார,்   
அது ஆங்கில சசய்தித்தாள்களில் ஆவலாசகனயின் சக்திகயக் ககயாள்கிறது. 

சுமார ்  
இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒரு மனிதன் தனது ஆழ்மனத்திற்கு அளித்த ஆவலாசகன 

இதுதான்: "என் மகள்  
குணமகடவகதெ் ொரக்்க என் வலது கககயக் சகாடுெ்வென்." அவரது மகள் 

குணெ்ெடுதத் முடியாத வதால் வநாய் என்று அகழக்கெ்ெடும் கீல்வாதம் ஒரு 
முடக்கும் வடிவம் இருந்தது என்று  
வதான்றியது. மருத்துவ சிகிசக்ச நிகலகமகய குகறக்க தவறிவிட்டது,   
மற்றும் தந்கத தனது மகளின் குணெ்ெடுத்தலுக்காக தீவிர ஏக்கம் சகாண்டிருந்தார,் 

வமலும் வமற்வகாள் காட்டிய வாரத்க்தகளில் தனது விருெ்ெதக்த  
சவளிெ்ெடுத்தினார.் 
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டாக்டர ்ஈவ்லின் ஃெ்ளீட் சசய்தித்தாள் கட்டுகர ஒரு நாள் குடும்ெம் சவாரி 
சசய்தவொது அவரக்ளின் கார ்மற்சறாரு கார ்மீது வமாதியவொது 

சுட்டிக்காட்டியதாக கூறினார.் தந்கதயின் வலது கக வதாள்ெட்கடயில் கிழிந்தது, 

உடனடியாக  
மகளின் கீல்வாதம் மற்றும் வதால் நிகல மகறந்துவிட்டது. 
 
உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு மட்டுவம ஆவலாசகனககள வழங்குவகத நீங்கள் உறுதி 

சசய்ய வவண்டும், அகவ குணமாகும், ஆசீரவ்திக்கின்றன, உயரத்்துகின்றன,  
உங்கள் எல்லா வழிகளிலும் உங்ககள ஊக்குவிக்கின்றன. உங்கள் ஆழ்மனம் ஒரு 

நககசச்ுகவகய எடுக்க முடியாது என்ெகத நிகனவில் சகாள்ளுங்கள். அது   
உங்கள் வாரத்்கத நீங்கள் எடுக்கும். 
 
தானாக ஆவலா றன பயத்றத எே்ோறு தேளிவயற்றுகிறது 
 
தானியங்கு ஆவலாசகனயின் எடுத்துக்காட்டுகள்: தானியங்கு ஆவலாசகன என்ெது 

தனக்கு திட்டவட்டமான மற்றும் குறிெ்பிட்ட ஒன்கற ெரிந்துகரெ்ெதாகும்.   
 சைரெ்ரட்் ொரக்ின், தனது சிறந்த ஆட்வடாெரிந்துகர ககவயட்டில் (சைரெ்ரட்் 
ொரக்ின், ஆட்வடாெரிந்துகர   
(லண்டன்: செளலர,் 1916)) பின்வரும் சம்ெவத்கத ெதிவு சசய்தார.் அது அதன் 

வவடிக்ககயான ெக்கத்கதக் சகாண்டுள்ளது, எனவவ ஒருவர ்  
அகத நிகனவில் கவத்திருக்கிறார ்"சிகாவகாவில் ஒரு நியூயாரக்் ொரக்வயாளர ்

தனது கடிகாரத்கத ொரக்்கிறார,் இது சிகாவகா வநரத்திற்கு ஒரு மணி வநரத்திற்கு 
முன்னதாக அகமக்கெ்ெட்டுள்ளது, வமலும் சிகாவகா  
நண்ெரிடம் அது ென்னிரண்டு மணி என்று சசால்கிறது. சிகாவகாவிற்கும் நியூ 
வயாரக்்கிற்கும் இகடயிலான வநர வித்தியாசத்கத கருத்தில் சகாள்ளாத 
சிகாவகா  
நண்ெர,் நியூ வயாரக்்கரிடம் தான் ெசியாக இருெ்ெதாகவும், மதிய உணவுக்கு சசல்ல 
வவண்டும் என்றும்  
கூறுகிறார.்" 
 
ெல்வவறு அசச்ங்கள் மற்றும் பிற எதிரம்கற நிகலகமககள சவளிவயற்ற 

தானியங்கு ஆவலாசகன ெயன்ெடுத்தெ்ெடலாம். ஒரு இளம் ொடகர ்ஒரு ஆடிஷன் 

சகாடுக்க அகழக்கெ்ெட்டார.் அவர ்வநரக்ாணகல எதிரெ்ாரத்்துக் சகாண்டிருந்தார,் 

ஆனால் முந்கதய மூன்று சந்தரெ்்ெங்களில் அவர ்வதால்வி ெயத்தால் ெடுவதால்வி 

அகடந்தார.் இந்த இளம் செண் ஒரு நல்ல குரல் இருந்தது, ஆனால் அவள் தன்கன 

கூறி, "வநரம் நான் ொட, ஒருவவகள அவரக்ள் என்கன பிடிக்காது. நான் முயற்சி 

சசய்வவன், ஆனால் நான் ெயம் மற்றும் ெதட்டம் நிகறந்தவன்." 
 
அவளுகடய ஆழ்மனம் இந்த எதிரம்கறயான தன்னியக்க ஆவலாசகனககள ஒரு 

வவண்டுவகாளாக ஏற்றுக்சகாண்டு, சதாடரந்்தது 
அவற்கற சவளிெ்ெடுத்தி, அவற்கற அவளுகடய அனுெவத்திற்குள் சகாண்டு 
வாருங்கள். காரணம் ஒரு தன்னிசக்சயான சுய ஆவலாசகன, அதாவது சமளனமான 
ெயம் எண்ணங்கள் உணரச்ச்ிவசெ்ெட்டு, கீழ்ெ்ெடியெ்ெட்டன. 
 
அவள் பின்வரும் நுட்ெத்தால் அகத சமாளித்தாள்: ஒரு நாகளக்கு மூன்று முகற அவள் 

ஒரு அகறயில் தன்கன தனிகமெ்ெடுத்திக் சகாண்டாள். அவள் ஒரு சாய்வு 

நாற்காலியில் வசதியாக உட்காரந்்து, உடகல தளரத்்தி, கண்ககள மூடிக்சகாண்டாள். 

அவள் தன்னால் முடிந்தவகர தனது மனகதயும் உடகலயும் அகசயாமல் 

நிறுத்தினாள். உடல் நிகலமம் மன சசயலற்ற தன்கமகய ஆதரிக்கிறது மற்றும் 

ஆவலாசகனக்கு மனகத அதிக ஏற்றுக்சகாள்ளும். "நான் அழகாகெ் ொடுகிவறன்" 

என்று தனக்குத்தாவன சசால்லிக்சகாள்வதன் மூலம் அவள் ெயஆவலாசகனகய 

எதிரத்்தாள். நான்  
நிதானமாகவும், அகமதியாகவும், நம்பிக்ககயுடனும், அகமதியாகவும் 

இருக்கிவறன்." அவள் இந்த அறிக்கககய சமதுவாகவும், அகமதியாகவும், ஒவ்சவாரு 

அமரவ்ிலும் ஐந்து முதல் ெத்து முகற வகர உணரவ்ுடன் மீண்டும் கூறினாள். அவள் 

ஒவ்சவாரு நாளும் மூன்று "அமரவ்ுகள்" மற்றும் தூங்குவதற்கு உடனடியாக ஒரு 

இருந்தது. ஒரு வார இறுதியில் அவள் முற்றிலும் நிதானமாகவும் நம்பிக்ககயுடனும் 

இருந்தாள். ஆடிஷனுக்கு அகழெ்பு வந்தவொது, அவர ்ஒரு குறிெ்பிடத்தக்க, 

அற்புதமான ஆடிஷகன வழங்கினார.் 
 
அேள் தனது  ிறனேகத்றத எே்ோறு மீட்தடடுத்தாள் 
 
எழுெத்கதந்து வயதான ஒரு செண், "நான் என் நிகனகவ 

இழந்துசகாண்டிருக்கிவறன்" என்று தனக்குத்தாவன சசால்லிக்சகாண்ட ெழக்கத்தில் 

இருந்தாள். அவர ் 



நகடமுகறகய மாற்றியகமத்தார ்மற்றும் ஒரு நாகளக்கு ெல முகற தூண்டெ்ெட்ட 

தானியங்கி ஆவலாசகனகய ெயிற்சி சசய்தார:் "இன்று முதல் என்  
நிகனவகம் ஒவ்சவாரு துகறயிலும் வமம்ெட்டு வருகிறது. விண்சவளியின் 
ஒவ்சவாரு கணத்திலும் நான் சதரிந்து சகாள்ள வவண்டியகத நான் 
எெ்வொதும் நிகனவில்  
கவத்தசசய்வவன். செறெ்ெட்ட ெதிவுகள் சதளிவாகவும்   
திட்டவட்டமாகவும் இருக்கும். நான் அவற்கற தானாகவவ எளிதாககவத்திருெ்வென். 

நான் நிகனவுகூர விரும்புவது உடனடியாக   
என் மனதில் சரியான வடிவத்தில் தன்கன முன்கவக்கும். நான் ஒவ்சவாரு நாளும் 

வவகமாக முன்வனறி வருகிவறன், மிக விகரவில் என்   
நிகனவகம் முன்பு இருந்தகத விட நன்றாக இருக்கும்." மூன்று வாரங்களின் முடிவில், 

அவளுகடய நிகனவாற்றல்   
இயல்பு நிகலக்குத் திரும்பியது, அவள் மகிழ்சச்ியகடந்தாள். 
 
அேர் ஒரு வமா மான தடம்பர ்கட ்து எப்படி 
 
எரிசச்ல் மற்றும் வமாசமான வகாெம் புகார ்ெல ஆண்கள் மிகவும் ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய 

நிரூபிக்கெ்ெட்டது 
காகல, நண்ெகல், மற்றும் இரவில் சுமார ்ஒரு மாதத்திற்கு தூங்குவதற்கு முன்பு - ஒரு 

நாகளக்கு மூன்று அல்லது நான்கு முகற பின்வரும் கூற்றுககளெ் ெயன்ெடுத்துவதன் 

மூலம் சுயஆவலாசகன மற்றும் அற்புதமான முடிவுககளெ் செற்றது. "இனிவமல், நான் 

இன்னும் நல்ல நககசச்ுகவவளர வவண்டும். மகிழ்சச்ி, மகிழ்சச்ி, மகிழ்சச்ி ஆகியகவ 

இெ்வொது என் இயல்ொன மனநிகலகளாக மாறிவருகின்றன. ஒவ்சவாரு நாளும் நான் 

வமலும் வமலும் அன்ொன மற்றும் புரிதல் மாறிவருகிவறன். நான் இெ்வொது என்கனெ் 

ெற்றிய அகனவருக்கும் உற்சாகம் மற்றும் நல்சலண்ணத்தின் கமயமாக மாறி  
வருகிவறன், அவரக்கள நல்ல நககசச்ுகவயால் ொதிக்கிவறன். இந்த மகிழ்சச்ியான, 

மகிழ்சச்ியான, மகிழ்சச்ியான மனநிகல இெ்வொது என் இயல்ொன, இயல்ொன 

மனநிகலயாக மாறி வருகிறது. நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிவறன்." 
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ஆவலா றனயின் ஆக்கபூர்ேமான மற்றும் அழிவுகரமான  க்தி 
 
ெலெடித்தான ஆவலாசகன ெற்றிய சில எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் கருத்துக்கள்: 

சைட்டிவராெரிந்துகர என்ெது ஆவலாசகனகளின் சொருள் 
மற்சறாரு நெர.் எல்லா யுகங்களிலும் ஆவலாசகனயின் சக்தி ஒவ்சவாரு 

காலகட்டத்திலும் பூமியின் ஒவ்சவாரு நாட்டிலும் மனிதனின் வாழ்க்ககயிலும் 

சிந்தகனயிலும் ஒரு ெங்ககஆற்றியுள்ளது. உலகின் ெல ெகுதிகளில் இது மதத்தில் 

கட்டுெ்ெடுத்தும்  
சக்தியாக உள்ளது. 
 
ஆவலாசகன நம்கம ஒழுங்குெடுத்தவும் கட்டுெ்ெடுத்தவும் ெயன்ெடுத்தெ்ெடலாம், 

ஆனால் அது மன விதிககள அறியாத மற்றவரக்ள் மீது கட்டுெ்ொட்கடயும் 

கட்டுெ்ொட்கடயும் எடுக்க ெயன்ெடுத்தெ்ெடலாம். அதன் ஆக்கபூரவ்மான வடிவத்தில் 

அது அற்புதமானது மற்றும் அற்புதமானது. அதன் எதிரம்கற அம்சங்களில் இது 

மனதின் அகனத்து ெதில் வடிவங்களிலும் மிகவும் அழிவுகரமானஒன்றாகும், இதன் 

விகளவாக துயரம், வதால்வி, துன்ெம், வநாய் மற்றும் வெரழிவு ஆகியவற்றின் 

வடிவங்கள் ஏற்ெடுகின்றன. 
 
இேற்றில் ஏவதனும் ஒன்று  ீங்கள் ஏற்றுக் தகாண்டீரக்ளா? 
 
குழந்கதெ் ெருவத்திலிருந்வத, நம்மில் செரும்ொலானவரக்ள் ெல எதிரம்கறயான 

ஆவலாசகனககள வழங்கியுள்ளனர.் அவற்கற எெ்ெடி முறியடிெ்ெது என்று  
சதரியாமல், நாங்கள் அவரக்கள அறியாமல் ஏற்றுக்சகாண்வடாம். இங்வக எதிரம்கற 

ெரிந்துகரகள் சில: "நீங்கள்   
முடியாது" "நீங்கள் எகதயும் சமமாக இருக்க முடியாது," "நீங்கள் கூடாது" "நீங்கள் 

வதால்வியகடவீரக்ள்." "உங்களுக்கு வாய்ெ்பு கிகடக்கவில்கல."  
"நீங்கள் அகனவரும் தவறு சசய்கிறீரக்ள்." "அது ஒரு ெயனும் இல்கல." "இது 

உங்களுக்குத் சதரிந்ததல்ல, உங்களுக்குத் சதரிந்தவர.்" "உலகம் நாய்களுக்குச ்  
சசல்கிறது." "என்ன ெயன், யாரும் கவகலெ்ெடுவதில்கல." "இவ்வளவு கடினமாக 

முயற்சிெ்ெதில் எந்தெ் ெயனும் இல்கல." "உனக்கு இெ்வொது வயதாகிவிட்டது." 

"நிகலகம வமாசமாகிக் சகாண்டு   
வருகிறது." "வாழ்க்கக ஒரு முடிவற்ற அகரெ்பு." "அன்பு ெறகவகள் மீது உள்ளது." 

"நீங்கள் சவற்றி செற முடியாது."  
"சீக்கிரவம நீ திவாலாகிவிடுவீரக்ள்." "ொருங்கள், நீங்கள் கவரஸ் கிகடக்கும்." "நீங்கள் 

ஒரு ஆன்மாகவ நம்ெ முடியாது," வொன்றகவ. 
 
வயது வந்தவராக, நீங்கள் ஆக்கபூரவ்மான தானியங்கு ஆவலாசகனகயெ் ெயன்ெடுத்தாவிட்டால், 

இது ஒரு மறுசீரகமெ்பு சிகிசக்ச, சிகிசக்ச 
கடந்த காலத்தில் உங்கள் மீது சசய்யெ்ெட்ட ெதிவுகள் உங்கள் தனிெ்ெட்ட மற்றும் 
சமூக வாழ்க்ககயில் வதால்விகய ஏற்ெடுத்தும் நடத்கத வடிவங்ககள  
ஏற்ெடுத்தும். தானியங்கு ஆவலாசகன என்ெது எதிரம்கறயான வாய்சமாழி 
நிெந்தகனகளின் சவகுெனத்திலிருந்து உங்ககள விடுவிெ்ெதாகும்,   
இது உங்கள் வாழ்க்கக முகறகய சிகதக்கக்கூடும், இதனால் நல்ல ெழக்கங்களின் 

வளரச்ச்ி கடினமாக  
இருக்கும். 
 
எதிர்மறற ஆவலா றனகறள  ீங்கள் எதிரக்்கலாம் 
 
எந்த நாளும் காகிதத்கத எடுத்துக்சகாள்ளவும், ெயனற்ற, ெயம், கவகல, ெதட்டம் 

மற்றும் வரவிருக்கும் அழிவு ஆகியவற்றின் விகதககள விகதக்கக்கூடிய டென் 

கணக்கான சொருட்ககள நீங்கள்  
ெடிக்கலாம். உங்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெட்டால், இந்த ெய எண்ணங்கள் நீங்கள் 

வாழ்நாள் முழுவதும் விருெ்ெதக்த  
இழக்கச ்சசய்யும். இந்த எதிரம்கற யான ஆவலாசகனகள் அகனத்கதயும் உங்கள் 

ஆழ்மனத்திற்கு ஆக்கபூரவ்மான சுய ஆவலாசகனககள வழங்குவதன் மூலம் 
நீங்கள் நிராகரிக்க முடியும் என்ெகத  
அறிந்து, இந்த அழிவுகரமான கருத்துக்கள் அகனத்கதயும் நீங்கள் எதிரக்்கிறீரக்ள். 
 
மக்கள் உங்களுக்கு சசய்யும் எதிரம்கற ஆவலாசகனககள சதாடரந்்து சரிொரக்்கவும். நீங்கள் 

இருக்க வவண்டியதில்கல 
அழிவுகரமான ெலெடித்தான ஆவலாசகனயால் தாக்கம் சசலுத்தெ்ெடுகிறது. நாம் 

அகனவரும் எங்கள் குழந்கத ெருவத்திலும்  
ெதின்ம வயதினரிலும் அகத அனுெவித்துள்வளாம். நீங்கள் திரும்பிெ் ொரத்்தால், 

எதிரம்கறயான ஆவலாசகனகளின் பிரசச்ாரத்தில் செற்வறாரக்ள், நண்ெரக்ள், 
உறவினரக்ள், ஆசிரியரக்ள் மற்றும் கூட்டாளிகள் எவ்வாறு ெங்களிதத்னர ்



என்ெகத நீங்கள் எளிதாக  
நிகனவுகூரலாம். உங்களிடம் சசால்லெ்ெட்ட விஷயங்ககளெ் ெடியுங்கள், அதில் 
செரும்ெகுதி பிரசச்ார வடிவத்தில் இருெ்ெகத நீங்கள்  
காண்பீரக்ள். சசால்லெ்ெட்டவற்றின் செரும்ெகுதி உங்ககளக் கட்டுெ்ெடுத்துவது   
அல்லது உங்களுக்குள் ெயத்கத ஏற்ெடுத்துவது. 
 
இந்த ெலதரெ்ெட்ட ஆவலாசகன சசயல்முகற ஒவ்சவாரு வீடு, அலுவலகம், சதாழிற்சாகல மற்றும் 

கிளெ் ஆகியவற்றில் சதாடரக்ிறது. நீங்கள் அகத காண்பீரக்ள் 
இந்த ஆவலாசகனகளில் ெல, மற்றவரக்ள் நீங்கள் விரும்புவகதெ் வொல, நீங்கள் 
சிந்திக்கவும், உணரவும், சசயல்ெடவும், தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் வழிகளிலும் 
உங்ககள சிந்திக்க கவக்கும் வநாக்கத்திற்காக உள்ளன. 
 
ஆவலா றன ஒரு மனிதன் தகாறல எப்படி 
 
இங்வக ெலெடித்தான ஆவலாசகன ஒரு உதாரணம்: என் உறவினர ்இந்தியாவில் ஒரு 

ெடிக காசர ்சசன்றார ்அவர ்ஒரு வமாசமான இதயம் என்று கூறினார ்மற்றும் அவர ்

அடுத்த அமாவாகச யில் இறக்க வவண்டும் என்று கணித்தார.் அவர ்இந்த கணிெ்கெ 

தனது குடும்ெத்தின் அகனத்து உறுெ்பினரக்ளுக்கும் சசால்லத் சதாடங்கினார,் அவர ்

தனது விருெ்ெத்கத ஏற்ொடு சசய்தார.் 
 
இந்த சக்திவாய்ந்த ஆவலாசகன அவரது ஆழ்மனதில் நுகழந்தது, ஏசனன்றால் அவர ்
அகத முழுகமயாக ஏற்றுக்சகாண்டார.் இந்த  
ெடிக காசர ்சில விசித்திரமான அமானுஷ்ய சக்திககளக் சகாண்டிருந்ததாக 
நம்ெெ்ெடுகிறது, வமலும் அவர ்ஒரு நெருக்கு தீங்கு அல்லது நல்லது சசய்ய 
முடியும் என்று என் உறவினர ்என்னிடம்  
கூறினார.் அவர ்தனது சசாந்த மரணத்திற்கு காரணம் என்று சதரியாமல் 
கணித்தெடி  
இறந்தார.் நம்மில் ெலர ்இவத வொன்ற முட்டாள்தனமான, அெத்தமான, 

மூடநம்பிக்ககக் ககதககளக் வகட்டிருக்கிவறாம் என்று நிகனக்கிவறன். 
 
 
 
 
15 



 
 
 
 
 
 
ஆழ்மனம் சசயல்ெடும் விதத்கதெ் ெற்றிய நமது அறிவின் சவளிசச்த்தில் என்ன 

நடந்தது என்ெகதெ் ொரெ்்வொம்.  
மனிதனின் நனவான, ெகுத்தறியும் மனம் எகத நம்புகிறவதா, அது எதுவாக 

இருந்தாலும், ஆழ்மனம் ஏற்றுக்சகாண்டு சசயல்ெடும்.   
 என் உறவினர ்மகிழ்சச்ியாகவும், ஆவராக்கியமாகவும், வீரியமாகவும், 

வலுவானவராகவும் இருந்தார.் அவள்   
அவருக்கு மிகவும் எதிரம்கறயான ஆவலாசகனகய அளித்தாள், அகத அவர ்

ஏற்றுக்சகாண்டார.் அவர ்ெயந்து, அடுதத் அமாவாகசயில் இறக்கெ் வொகிறார ்
என்ற உண்கமகய சதாடரந்்து வாழ்ந்து  
வந்தார.் அவர ்அகதெ் ெற்றி அகனவரிடமும் சசால்லத் சதாடங்கினார,்   
அவர ்முடிவுக்குத் தயாரானார.் அவரது சசாந்த மனதில் சசயல்ொடு நடந்தது, மற்றும் 

அவரது சசாந்த சிந்தகன இருந்தது 
ஏது. அவர ்தனது சசாந்த மரணம் என்று அகழக்கெ்ெடும், அல்லது மாறாக உடல் 
உடல் அழிவு, இறுதியில் அவரது ெயம் மற்றும் எதிரெ்ாரெ்்பு மூலம் சகாண்டு. 
 
அவரது மரணத்கத கணித்த செண்ணுக்கு வயலில் கற்கள் மற்றும் குசச்ிககள விட அதிக சக்தி 

இல்கல. அவளுகடய 
அவர ்ெரிந்துகரத்த முடிகவ உருவாக்கவவா அல்லது சகாண்டு வரவவா 

ஆவலாசகனக்கு அதிகாரம் இல்கல. அவர ்தனது மனதின் விதிககள அறிந்திருந்தால், 

எதிரம்கறயான ஆவலாசகனகய முற்றிலுமாக நிராகரித்து, அவரது 

வாரத்்கதகளுக்கு எந்த கவனத்கதயும் சகாடுக்க மறுத்திருெ்ொர,் அவர ்தனது 

சசாந்த சிந்தகன மற்றும் உணரவ்ால் நிரவ்கிக்கெ்ெடுகிறார ்மற்றும் 

கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறார ்என்ெகத அவரது இதயத்தில்  
அறிந்திருந்தார.் ஒரு வொரக்்கெ்ெகல இலக்காகக் சகாண்ட டின் அம்புககளெ் 

வொலவவ, அவளுகடய தீரக்்கதரிசனம் அவகர காயெ்ெடுத்தாமல் முற்றிலும் 

நடுநிகலெ்ெடுத்தெ்ெட்டு சிதறடிக்கெ்ெட்டிருக்கலாம். 
 
உங்கள் சசாந்த எண்ணங்களின் மூலம் நீங்கள் அவரக்ளுக்கு வழங்கும் சக்திகயத் 
தவிர, மற்றவரக்ளின் ஆவலாசகனகளுக்கு உங்கள் மீது எந்த அதிகாரமும்  
இல்கல. நீங்கள் உங்கள் மன ஒெ்புதல் சகாடுக்க வவண்டும்; நீங்கள்   
சிந்தகன மகிழ்விக்க வவண்டும். பின்னர,் அது உங்கள் சிந்தகன ஆகிறது, நீங்கள் 
சிந்தகன சசய்ய. நிகனவில் சகாள்ளுங்கள்,   
நீங்கள் வதரவ்ு சசய்யும் திறன் உள்ளது. வாழ்க்கககயத் வதரவ்ு சசய்யுங்கள்! காதல் 
வதரவ்ு! ஆவராக்கியத்கதத் வதரவ்ு சசய்யுங்கள்! [மிகுதியாக வதரவ்ு!] 
 
அனுமானிக்கப்பட்ட பிரதான முன்மாதிரியின்  க்தி 
 
உங்கள் மனம் ஒரு சில்லாஜிசம் வொல் சசயல்ெடுகிறது. அதாவது, உங்கள் நனவான 

மனம் உண்கமயாக க் கருதும் எந்த முக்கிய முன்னுகரயும், உங்கள் மனதில் உள்ள 

எந்தசவாரு குறிெ்பிட்ட வகள்வி அல்லது பிரசச்கன  
சதாடரெ்ாகவும் உங்கள் ஆழ்மனம் வரும் முடிகவத் தீரம்ானிக்கிறது.   
 உங்கள் முன்னுகர உண்கமயாக இருந்தால், பின்வரும் உதாரணத்தில் உள்ளகதெ் 

வொலவவ முடிவுஉண்கமயாக இருக்க   
வவண்டும்: 

 
ஒவ்சவாரு 

நற்குணமும் 

ொராட்டத்தக்கது;  
கருகண ஒரு 

நல்சலாழுக்கம்; 
எனவவ, கருகண ொராட்டத்தக்கது. 

 
மற்சறாரு உதாரணம் பின்வருமாறு: 

 
அகனத்து உருவாக்கெ்ெட்ட விஷயங்கள் மாறி விட்டு; 
எகிெ்தின் பிரமிடுகள் உருவாக்கெ்ெட்ட விஷயங்கள்; 
எனவவ, ஒரு நாள் பிரமிடுகள் கடந்து சசல்லும். 

 
முதல் கூற்று முக்கிய முன்னுகர என்று குறிெ்பிடெ்ெடுகிறது, சரியான முடிவு 
அவசியம் சரியான அடிெ்ெகடகயெ் பின்ெற்ற வவண்டும். 
 
1962 வம மாதம் நியூயாரக்்கின் டவுன் ைாலில் என் மன வியல் விரிவுகரகளில் கலந்து 

சகாண்ட ஒரு கல்லூரி வெராசிரியர ்என்னிடம் கூறினார,் "என் வாழ்க்ககயில் எல்லாம் 



டாெ்ஸி-டரவ்ி, நான் ஆவராக்கியம், சசல்வம் மற்றும் நண்ெரக்கள இழந்துவிட்வடன். 

நான் சதாடும் அகனத்தும் தவறாகமாறிவிடும்." 
 
அவரது சிந்தகனயில் ஒரு முக்கிய அடிெ்ெகடகய அவர ்நிறுவ வவண்டும் என்றும், 

அவரது ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு அவகர ஆன்மீகரீதியாகவும், 

மனரீதியாகவும், சொருளியல் ரீதியாகவும் வழிநடத்துகிறது, வழிநடத்துகிறது மற்றும் 

சசழிெ்ெகடயச ்சசய்கிறது என்ெகத நான் அவருக்கு  
விளக்கிவனன். பின்னர,் அவரது ஆழ்மனம் தானாகவவ அவரது முதலீடுகள், முடிவுகள், 

மற்றும் அவரது உடல் குணமகடய மற்றும் அகமதி மற்றும் அகமதி அவரது மனதில் 

மீட்க புத்திசாலித்தனமாக அவகர இயக்கும். 
 
இந்த வெராசிரியர ்தனது வாழ்க்கக இருக்க வவண்டும் என்று அவர ்விரும்பிய விதத்தின் ஒரு ஓவர-்

ஆல் ெடத்கத வடிவகமத்தார,் இது அவரதுது 
முக்கிய முன்னுகர: "எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு என் வழிகளில் என்கன 

வழிநடத்துகிறது மற்றும் வழிநடத்துகிறது. சரியான ஆவராக்கியம் என்னுகடயது, 

மற்றும் ைாரம்னி சட்டம் என் மனதிலும் உடலிலும் சசயல்ெடுகிறது. அழகு, அன்பு, 

அகமதி மற்றும் மிகுதி ஆகியகவ என்னுகடயகவ. சரியான சசயல் மற்றும் 

சதய்வீக ஒழுங்கு சகாள்கக என் வாழ்நாள் முழுவகதயும் நிரவ்கிக்கிறது. என் 

முக்கிய அடிெ்ெகட வாழ்க்ககயின் நித்திய உண்கமககள அடிெ்ெகடயாகக் 

சகாண்டது என்ெகத நான் அறிவவன், என்  
நனவான மனதில் சிந்தகனயின் தன்கமக்கு ஏற்ெ என் ஆழ்மனம் ெதிலளிக்கிறது 
என்ெகத நான் அறிவவன், உணரக்ிவறன், நம்புகிவறன்." 
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அவர ்என்கன பின்வருமாறு எழுதினார:் "நான் வமவல உள்ள அறிக்ககககள 
சமதுவாகவும், அகமதியாகவும், அன்புடன் ஒரு நாகளக்கு ெல முகற திரும்ெத் 
திரும்ெச ்சசான்வனன், அகவ என் ஆழ்மனதில் ஆழமாக மூழ்கிக் 
சகாண்டிருக்கின்றன, அந்த முடிவுகள்  
பின்ெற்றெ்ெட வவண்டும். நீங்கள் எனக்கு அளித்த வநரக்ாணலுக்கு நான் மிகவும் 
நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிவறன், என் வாழ்வின் அகனத்து துகறகளும் சிறெ்ொக 
மாறிவருகின்றன என்ெகத நான் வசரக்்க விரும்புகிவறன். அது வவகல சசய்கிறது!" 
 
ஆழ்மனம்  ர ்ற் க்குரிய ேறகயில் ோதிடவில்றல 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் அகனத்து ஞானமும் மற்றும் அகனத்து வகள்விகளுக்கும் ெதில்ககள 

அறிந்திருக்கிறது. அது வாதிடவில்கல 
நீங்கள் அல்லது நீங்கள் மீண்டும் வெச. "நீங்கள் என்கனக் கவரக் கூடாது" என்று அது 

கூறவில்கல. உதாரணமாக, நீங்கள் சசால்லும்வொது, "என்னால் இகத சசய்ய 

முடியாது." "எனக்கு இெ்வொது வயதாகிவிட்டது." "இந்தக் கடகமகய என்னால் 

நிகறவவற்ற முடியாது." "நான் தடங்களின் தவறான ெக்கத்தில் பிறந்வதன்." "எனக்கு 

சரியான அரசியல்வாதி சதரியாது," நீங்கள் இந்த எதிரம்கற எண்ணங்கள் உங்கள் 

ஆழ்மனதில்  
தூண்டுகிறீரக்ள், அது அதன்ெடி ெதிலளிக்கிறது. நீங்கள் உண்கமயில் உங்கள் 

சசாந்த நன்கம தடுக்கிறீரக்ள், அதன் மூலம் உங்கள் வாழ்க்ககயில் ெற்றாக்குகற, 

வரம்பு மற்றும் விரக்தி சகாண்டு. 
 
நீங்கள் உங்கள் நனவான மனதில் தகடகள், தகடகள் மற்றும் தாமதங்ககள 

அகமக்கும்வொது,  
உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ள ஞானத்கதயும் புத்திசாலித்தனத்கதயும் மறுக்கிறீரக்ள். 

உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் பிரசச்ிகனகயத் தீரக்்க முடியாது என்று நீங்கள் 
உண்கமயில்  
சசால்கிறீரக்ள். இது மன மற்றும் உணரச்ச்ி சநரிசலுக்கு வழிவகுக்கிறது,   
அகதத் சதாடரந்்து வநாய் மற்றும் நரம்பு வொக்குகள். உங்கள் விருெ்ெத்கத 

உணரந்்து, உங்கள் விரக்திகய கடக்க,   
ஒரு நாகளக்கு ெல முகற கதரியமாக உறுதிெ்ெடுத்தவும்: "இந்த விருெ்ெத்கத 

எனக்கு வழங்கிய எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனம், வழிநடத்துகிறது, என் ஆகச  
சவளிெ்ெடுவதற்கான சரியான திட்டத்கத எனக்கு சவளிெ்ெடுத்துகிறது. என் 

ஆழமான ஞானத்கத நான் அறிவவன் 
ஆழ்மனம் இெ்வொது ெதிலளிக்கிறது, நான் என்ன உணரக்ிவறன் மற்றும் கூற்று ஒரு 

சமநிகல, சமநிகல மற்றும் சமநிகல இல்லாமல் சவளிெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது." 
 
"(இதற்கு) வழியுமில்கல" என்று நீங்கள் கூறினால், நான் சதாகலந்து விட்வடன்; இந்த 

சங்கடத்திலிருந்து சவளிவயற வழியில்கல; நான் திககத்துெ் ெ்ெடுகிவறன். 
தடுக்கெ்ெட்டது," உங்கள் ஆழ்மனதில் இருந்து ெதில் அல்லது ெதில் கிகடக்காது. நீங்கள் 

விரும்பினால் 
நீங்கள் வவகல சசய்ய ஆழ்மனம், சரியான வகாரிக்கக சகாடுக்க, மற்றும் அதன் 

ஒத்துகழெ்பு அகடய. அது எெ்வொதும் உங்களுக்காக வவகல சசய்கிறது. இது இந்த 

நிமிடத்தில் உங்கள் இதயத்துடிெ்கெயும் உங்கள் சுவாசத்கதயும் கட்டுெ்ெடுத்துகிறது. 

அது உங்கள் விரலில் ஒரு சவட்டு  
குணமாகும், மற்றும் அதன் வொக்கு வாழ்க்கக வநாக்கி உள்ளது, எெ்வொதும் நீங்கள் 

ொரத்்துக்சகாள்ள மற்றும் நீங்கள் ொதுகாக்க முயன்று. உங்கள்   
ஆழ்மனம் அதன் சசாந்த மனகதக் சகாண்டுள்ளது, ஆனால் அது உங்கள் சிந்தகன 

மற்றும் பிம்ெவடிவங்ககள ஏற்றுக்சகாள்கிறது. 
 
நீங்கள் ஒரு பிரசச்ிகனக்கு ெதில் வதடும் வொது, உங்கள் ஆழ்மனம் ெதிலளிக்கும், 

ஆனால் அது நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வர மற்றும் உங்கள் நனவான மனதில் ஒரு 

உண்கமயான தீரெ்்பு வர எதிரெ்ாரக்்கிறது. ெதில் உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ளது 

என்ெகத நீங்கள் ஒெ்புக்சகாள்ள  
வவண்டும். எனினும், நீங்கள் சசான்னால், "நான் எந்த வழி இல்கல என்று நான் 

நிகனக்கவில்கல; நான் அகனவரும் கலந்து குழெ்பி இருக்கிவறன்; எனக்கு ஏன் ெதில் 

கிகடக்கவில்கல?" நீங்கள் உங்கள் பிராரத்்தகன நடுநிகலயாக்குகிறீரக்ள். 

வநரத்கதகுறிக்கும் சிெ்ொய் வொல, நீங்கள் எங்கும் சசல்ல மாட்டீரக்ள். 
 
இன்னும் உங்கள் மனதின் சக்கரங்கள், ஓய்சவடுக்க, விட்டு, அகமதியாக 

உறுதிெ்ெடுத்த: "என் ஆழ்மனத்திற்கு ெதில் சதரியும். அது இெ்வொது எனக்கு 
ெதிலளிக்கிறது. நான் நன்றி சசால்கிவறன், ஏசனன்றால் என் ஆழ்மனத்தின் 
எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனம் எல்லாவற்கறயும் அறிந்திருக்கிறது, இெ்வொது 
எனக்கு சரியான ெதிகல சவளிெ்ெடுத்துகிறது. என் உண்கமயான நம்பிக்கக 



இெ்வொது என் ஆழ்மனத்தின் மாட்சிகம மற்றும் செருகமகய விடுவிக்கிறது. அது 

அெ்ெடி இருக்கிறது என்று நான் மகிழ்சச்ியகடகிவறன்." 
 
சிறெ்ெம்சங்கள் விமரச்னம் 
 
1. நல்ல சிந்தகன, மற்றும் நல்ல பின்ெற்றுகிறது. தீகமகய ச ்சிந்தியுங்கள், தீகம யும் 

பின்சதாடரக்ின்றன. நீங்கள் நாள் முழுவதும் என்ன நிகனக்கிறீரக்ள். 
 
2. உங்கள் ஆழ்மனம் உங்களுடன் வாதிடுவதில்கல. உங்கள் நனவான மனம் என்ன 

ஆகணயிடுகிறது என்ெகத அது ஏற்றுக்சகாள்கிறது. "என்னால் அகத வாங்க 

முடியாது" என்று நீங்கள் கூறினால், அது உண்கமயாக இருக்கலாம், ஆனால் அகத 

சசால்ல வவண்டாம். ஒரு நல்ல சிந்தகன வதரந்்சதடுக்கவும், ஆகண, "நான் அகத 

வாங்க ிுவவன், நான் என் மனதில் அகத ஏற்கிவறன்." 
 
3. நீங்கள் வதரவ்ு சசய்ய சக்தி உள்ளது. ஆவராக்கியம் மற்றும் மகிழ்சச்ிகயத் வதரவ்ு 

சசய்யவும். நீங்கள் நட்பு இருக்க வதரவ்ு சசய்யலாம், அல்லது நீங்கள் நட்பு இல்கல 

வதரவ்ு சசய்யலாம். கூட்டுறவு, மகிழ்சச்ியான, நட்பு, அன்ொனவராக இருக்க த் வதரவ்ு 

சசய்யுங்கள், உலகம் முழுவதும் ெதிலளிக்கும். அற்புதமான ஆளுகமகய 

வளரத்்துக்சகாள்ள இதுவவ சிறந்த வழியாகும். 
 
4. உங்கள் உணரவ்ு மனதில் உள்ளது "வாயிலில் காவலாளி." அதன் முக்கிய சசயல்ொடு உங்கள் 

ொதுகாக்க உள்ளது 
தவறான ெதிவுகளிலிருந்து ஆழ்மனம். ஏதாவது நல்லது நடக்கலாம், இெ்வொது 

நடக்கிறது என்று நம்ெத் வதரவ்ு  
சசய்யவும். உங்கள் மிகெ்செரிய சக்தி வதரவ்ு உங்கள் திறன் உள்ளது. 

மகிழ்சச்ிகயயும் மிகுதிகயயும் வதரந்்சதடுங்கள்.   
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5. மற்றவரக்ளின் ஆவலாசகனகளுக்கும் கூற்றுகளுக்கும் உங்ககள காயெ்ெடுத்த அதிகாரம் 

இல்கல. ஒவர சக்தி தான் 
உங்கள் சசாந்த சிந்தகன இயக்கம். மற்றவரக்ளின் எண்ணங்கள் அல்லது 

அறிக்ககககள நிராகரித்து நன்கமகய உறுதிெ்ெடுத்த நீங்கள் வதரவ்ு சசய்யலாம். 

நீங்கள் எெ்ெடி நடந்துசகாள்கிறீரக்ள் என்ெகதத் வதரந்்சதடுக்கும் சக்தி உங்களுக்கு 

உள்ளது. 
 
6. நீங்கள் சசால்வகதகவனியுங்கள். ஒவ்சவாரு வீண் வாரத்்கதக்கும் நீங்கள் 

கணக்கு க்சகாள்ள வவண்டும். "நான் வதால்வியகடயும்" என்று ஒருவொதும் 

சசால்லாதீரக்ள்; நான் என்  
வவகலகய இழந்துவிடும்; என்னால் வாடகக சசலுத்த முடியாது." உங்கள் ஆழ்மனம் 

ஒரு நககசச்ுகவகய எடுக்க முடியாது. இது இந்த எல்லாவற்கறயும் கடந்து 

வருகிறது. 
 
7. உங்கள் மனம் தீயஅல்ல. இயற்ககயின் எந்த சக்தியும் தீயது. இயற்ககயின் 

சக்திககள நீங்கள் எவ்வாறு ெயன்ெடுத்துகிறீரக்ள் என்ெகதெ் சொறுத்தது. எல்லா 

இடங்களிலும் உள்ள அகனத்து மக்ககளயும் ஆசீரவ்திக்கவும், குணெ்ெடுத்தவும், 

ஊக்குவிக்கவும் உங்கள் மனகதெ் ெயன்ெடுத்துங்கள். 
 
8. "என்னால் முடியாது" என்று ஒருவொதும் சசால்லாதீரக்ள். "என் சசாந்த 

ஆழ்மனத்தின் சக்தியின் மூலம் நான் எல்லாவற்கறயும் சசய்ய முடியும்" என்று 

பின்வருவனவற்கறெதிலீடு சசய்வதன் மூலம் அந்த ெயத்கத கடக்கவும். 
 
9. நித்திய சத்தியங்கள் மற்றும் வாழ்க்ககயின் நியமங்களின் நிகலெ்ொட்டிலிருந்து சிந்திக்கத் 
சதாடங்குங்கள், அதிலிருந்து அல்ல 
ெயம், அறியாகம, மற்றும் மூடநம்பிக்கக யின் நிகலெ்ொடு. மற்றவரக்ள் 
உங்களுக்காக உங்கள் சிந்தகனகய சசய்ய அனுமதிக்க ிாதீரக்ள். உங்கள் சசாந்த 
எண்ணங்ககளத் வதரந்்சதடுத்து உங்கள் சசாந்த முடிவுககள எடுக்கவும். 
 

10. நீங்கள் உங்கள் ஆன்மா (ஆழ்மனம்) வகெ்டன் மற்றும் உங்கள் விதி மாஸ்டர.் 
நிகனவில் சகாள்ளுங்கள்,  
நீங்கள் வதரவ்ு சசய்யும் திறன் உள்ளது. வாழ்க்கககயத் வதரவ்ு சசய்யுங்கள்! காதல் 
வதரவ்ு! ஆவராக்கியத்கதத் வதரவ்ு சசய்யுங்கள்! மகிழ்சச்ிகயத் வதரவ்ு சசய்யுங்கள்! 
 
11. உங்கள் உணரவ்ு ள்ள மனம் எகத க் கருதி, உண்கம என்று நம்புகிறவதா, அது உங்கள் 

ஆழ்மனம் தான். 
ஏற்றுக் சகாண்டு வந்து நிகறவவற்றுங்கள். நல்ல அதிரஷ்்டம், சதய்வீக வழிகாட்டல், 

சரியான சசயல் மற்றும்  
வாழ்க்ககயின் அகனத்து ஆசீரவ்ாதங்ககளயும் நம்புங்கள். 

 
--()-- 
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Chapter 3 
 
உங்கள் ஆழ்மனதின் அதி யம்-வேறல  க்தி 

 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சக்தி மகத்தானது. அது உங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது, அது உங்களுக்கு 

வழிகாட்டுகிறது, அது உங்களுக்கு சவளிெ்ெடுத்துகிறது 
செயரக்ள், உண்கமகள், மற்றும் நிகனவக களஞ்சியத்தில் இருந்து காட்சிகள். 

உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் இதயத்துடிெ்கெ சதாடங்கியது,  
உங்கள் இரத்த ஓட்டத்கத கட்டுெ்ெடுத்துகிறது, உங்கள் சசரிமானம், வசரக்்கக 

மற்றும் நீக்குதல் ஆகியவற்கற ஒழுங்குெடுத்துகிறது.   
நீங்கள் ஒரு சராட்டித் துண்கட சாெ்பிடும்வொது, உங்கள் ஆழ்மனம் அகத திசு, தகச, 

எலும்பு மற்றும் இரத்தமாக மாற்றுகிறது.  
இந்த சசயல்முகற பூமியில் நடக்கும் புத்திசாலி மனிதனின் சகன் அெ்ொல் உள்ளது. 

உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள்   
உடலின் அகனத்து முக்கிய சசயல்முகறகள் மற்றும் சசயல்ொடுககள 

கட்டுெ்ெடுத்துகிறது மற்றும் அகனத்து பிரசச்ிகனகளுக்கும் ெதில் சதரியும். 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் ஒருவொதும் தூங்குவதில்கல, [மற்றும்] ஒருவொதும் 

ஓய்சவடுக்கவில்கல. அது எெ்வொதும் வவகலயில் உள்ளது. நீங்கள் ஒரு குறிெ்பிட்ட 

குறிெ்பிட்ட விஷயம் நிகறவவற்றெ்ெட வவண்டும் என்று தூங்குவதற்கு முன் உங்கள் 

ஆழ்மனதில் சதளிவாக கூறி உங்கள் ஆழ்மனதின் அதிசயம்-வவகல சக்தி 

கண்டுபிடிக்க முடியும். உங்களுக்குள் இருக்கும் சக்திகள் விடுவிக்கெ்ெடும் என்ெகதக் 

கண்டு நீங்கள் மகிழ்சச்ியகடவீரக்ள்" இது விரும்பிய முடிவுக்கு வழிவகுக்கும். எனவவ, 

இங்வக, சக்தி மற்றும் ஞானம் ஒரு ஆதாரமாக உள்ளது, இது  
நீங்கள் சரவ்வல்லகம அல்லது உலகத்கத நகரத்்தும் சக்தியுடன் சதாடரப்ு 

கவக்கிறது, கிரகங்ககள அவற்றின் வொக்கில் வழிநடத்துகிறது, சூரியகன 

பிரகாசிக்க கவக்கிறது. 
 
உங்கள் ஆழ்மனவம உங்கள் இலட்சியங்கள், அபிலாகஷகள் மற்றும் ெவராெகார 

உந்துதல்களுக்கு ஆதாரமாக உள்ளது.  
வஷக்ஸ்பியர ்தனது நாளின் சராசரி மனிதனிடமிருந்து மகறந்திருக்கும் செரிய 

உண்கமககள ஆழ்மனத்தின் மூலம்  
உணரந்்தார.் சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி, அவரது ஆழ்மனத்தின் பிரதிெலிெ்புதான் 

கிவரக்க சிற்பி   
பிடியாஸ், அழகு, ஒழுங்கு, சமசச்ீர ்மற்றும் ெளிங்கு மற்றும் சவண்கலத்தில் 

விகிதாசச்ாரத்கத சித்தரிக்க கவத்தது. இது   
இத்தாலிய ககலஞர ்ரவெல், மவடானாக்ககள வகரவதற்கும், லுட்விக் வான் 

பீத்வதாவன் சிம்சொனிககள உருவாக்குவதற்கும் உதவியது. 
 
1955ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் ரிஷிவகஷில் உள்ள வயாகா வனெ் 

ெல்ககலக்கழகத்தில் 1 விரிவுகர கள் நகடசெற்றன. அங்கு ெம்ொயில் இருந்து 

வருகக தரும்  
அறுகவ சிகிசக்ச நிபுணருடன் உகரயாடிவனன். அவர ்டாக்டர ்வெம்ஸ் எஸ்சடய்ல், 

ஒரு ஸ்காட்ச ்அறுகவ சிகிசக்ச நிபுணர ்ெற்றி என்னிடம் கூறினார,் அவர ்  
ஈதர ்அல்லது பிற நவீன மயக்க மருந்து முகறகள் கண்டுபிடிக்கெ்ெடுவதற்கு முன்பு 

வங்காளத்தில் ெணிபுரிந்தார.் 1843 க்கும்   
1846 க்கும் இகடயில், டாக்டர ்எஸ்சடய்ல் உறுெ்பு துண்டிெ்பு, கட்டிகள் மற்றும் 
புற்றுவநாய் வளரச்ச்ிகள், அத்துடன் கண், காது மற்றும் சதாண்கடயில் 
அறுகவ சிகிசக்சகள் வொன்ற அகனத்து வககயான சுமார ்நானூறு முக்கிய 
அறுகவ  
சிகிசக்சககள சசய்தார.் அகனத்து   
அறுகவ சிகிசக்சகளும் மன மயக்க மருந்து மூலம் மட்டுவம நடத்தெ்ெட்டன. 

ரிஷிவகஷில் உள்ள இந்த இந்திய மருத்துவர,்   
டாக்டர ்எஸ்சடய்ல் அறுகவ சிகிசக்சக்குெ் பிந்கதய வநாயாளிகளின் இறெ்பு 

விகிதம் மிகவும் குகறவாக உள்ளது, அவநகமாக இரண்டு அல்லது மூன்று 
சதவீதம் என்று என்னிடம்  
சதரிவித்தார.் வநாயாளிகள் எந்த வலிகயயும் உணரவில்கல, அறுகவ 

சிகிசக்சகளின் வொது எந்த மரணமும் இல்கல. 
 
டாக்டர ் எஸ்சடய்ல், ஹிெ்னாடிக் நிகலயில் இருந்த தனது வநாயாளிகள் 

அகனவரின் ஆழ்மனத்திற்கும் எந்த சதாற்று அல்லது சசெ்டிக் நிகலயும் 

உருவாகாது என்று ஆவலாசகன கூறினார.் இது லூயிஸ் ொஸ்டியர,் வொசெ் லிஸ்டர ்

மற்றும் பிறருக்கு முன்பு இருந்தது என்ெகத நீங்கள் நிகனவில் சகாள்ள வவண்டும், 

அவரக்ள் வநாய் ொக்டீரியா வதாற்றம் மற்றும் கிருமிநீக்கம் சசய்யெ்ெடாத 



கருவிகள் மற்றும் கடுகமயான உயிரினங்கள் காரணமாக வநாய்க்கான 

காரணங்ககள சுட்டிக்காட்டினர.் 
 
இந்த இந்திய அறுகவ சிகிசக்ச நிபுணர ்குகறந்த இறெ்பு விகிதம் மற்றும் சொதுவாக 

இல்லாததற்கான காரணம் என்று கூறினார ்
வநாய்த்சதாற்றின் அளவு மிகக் குகறந்திருந்தது. டாக்டர ் எஸ்சடய்ல், அவருகடய 
வநாயாளிகளின் ஆழ்மனத்தில் சதரிவித்த ஆவலாசகனகளால் தான் இந்த 
வநாய்த்தாக்கம் ஏற்ெட்டது என்ெதில்  
ஐயமில்கல. அவரது ஆவலாசகனயின் தன்கமக்கு ஏற்ெ அவரக்ள் ெதிலளித்தனர.் 
 
நூறு இருெது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு அறுகவ சிகிசக்ச நிபுணர ்எெ்ெடி இருக்கிறார ்என்ெகத 

நீங்கள் கற்ெகன சசய்யும்வொது, அது சவறுமவன அற்புதமானது. 
ஆழ்மனத்தின் அதிசயமான அதிசய-வவகல சக்திககளக் கண்டறிந்தார.் நீங்கள் 

நிறுத்தி உங்கள் ஆழ்மனதில் சதய்வீக சக்திககள நிகனக்கும் வொது அது உங்ககள 

ஒரு வககயான மகறசொருள் பிரமிெ்புடன் ககெ்ெற்றுவதற்கு காரணமாக 

இல்கலயா? அதன் உணரச்ச்ிக்கு அெ்ொற்ெட்ட உணரவ்ுககள கவனியுங்கள், அதாவது 

அதன் சதளிவான மற்றும் சதளிவான ொரக்வயாளரக்ளுக்கான திறன், வநரம் மற்றும் 

இடத்தின் சுதந்திரம், அகனத்து வலி மற்றும் துன்ெங்களிலிருந்தும் உங்ககள 

விடுவிெ்ெதற்கான அதன் திறன், மற்றும் அகனத்து பிரசச்ிகனகளுக்கும் ெதிகலெ் 

செறுவதற்கான அதன் திறன், அகவ என்னவாக இருந்தாலும். இகவ யகனத்தும், 

இன்னும் ெலவும், உங்கள் புத்திகயக் கடந்து, உங்கள் உள்ளத்திற்குள் ஒரு சக்தியும் 

புத்திசாலித்தனமும் இருெ்ெகத உங்களுக்கு சவளிெ்ெடுத்துகின்றன, இதனால் நீங்கள் 

எல்லாவற்றிலும் அதிசயங்ககளக் கண்டு ஆசச்ரியெ்ெடுகிறீரக்ள். இந்த அனுெவங்கள் 

அகனத்தும் உங்கள் சசாந்த ஆழ்மனத்தின் அதிசய-வவகல சக்திககள நீங்கள் 

மகிழ்சச்ியகடயவும் நம்ெவும் ஏற்ெடுத்துகின்றன. 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் ோழ்க்றக புத்தகம் 
 
நீங்கள் எழுதும் எண்ணங்கள், நம்பிக்கககள், கருத்துக்கள், வகாட்ொடுகள் அல்லது 

வகாட்ொடுகள் அல்லது உங்கள் ஆழ்மனதில் நீங்கள் எழுதும், சசதுக்கும் அல்லது 
ஈரக்்கும் வகாட்ொடுகள்  
எதுவாக இருந்தாலும், சூழ்நிகலகள், நிகலகமகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் புறநிகல 
சவளிெ்ொடாக அவற்கற நீங்கள் அனுெவிெ்பீரக்ள்.   
 நீங்கள் உள்வள என்ன எழுதுகிறீரக்ள், நீங்கள் சவளிெ்புறத்தில் அனுெவிெ்பீரக்ள். 

உங்கள்   
வாழ்க்கக, புறநிகல மற்றும் அகநிகல, புலெ்ெடும் மற்றும் கண்ணுக்கு சதரியாத, 
சிந்தகன மற்றும் அதன் சவளிெ்ொடு க்கு இரண்டு ெக்கங்கள் உள்ளன. 
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உங்கள் சிந்தகன உங்கள் மூகளயால் செறெ்ெடுகிறது, இது உங்கள் நனவான 

ெகுத்தறிவு மனதின் உறுெ்பு. உங்கள் உணரவ்ு அல்லது புறநிகல மனம் சிந்தகனகய 

முழுகமயாக ஏற்றுக்சகாள்ளும்வொது, அது சூரிய பிளக்ஸஸுக்கு 

அனுெ்ெெ்ெடுகிறது, இது உங்கள் மனதின் மூகள என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது, அங்கு 

அது சகதயாக மாறுகிறது மற்றும் உங்கள் அனுெவத்தில் சவளிெ்ெடுகிறது. 
 
முன்பு வகாடிட்டுக் காட்டியது வொல், உங்கள் ஆழ்மனம் வாதிட முடியாது. நீங்கள் அதில் 

எழுதுவதிலிருந்து மட்டுவம இது சசயல்ெடுகிறது. அது 
உங்கள் தீரெ்்கெ அல்லது உங்கள் நனவான மனதின் முடிவுககள இறுதியானதாக 

ஏற்றுக்சகாள்கிறது. அதனால்தான் நீங்கள் எெ்வொதும் வாழ்க்ககபுத்தகத்தில் 

எழுதுகிறீரக்ள், ஏசனன்றால் உங்கள் எண்ணங்கள் உங்கள் அனுெவங்களாக 

மாறுகின்றன. அசமரிக்க கட்டுகரயாளர ் ரால்ெ் வால்வடா எமரச்ன் கூறினார,் 

"மனிதன் தான் நாள் முழுவதும் என்ன நிகனக்கிறான்." 
 
ஆழ்மனதில் ஈரக்்கப்பட்டறே தேளிப்படுத்தப்படுகின்றன 
 
அசமரிக்க உளவியலின் தந்கத வில்லியம் வெம்ஸ், உலகக நகரத்்துவதற்கான சக்தி உங்கள் 
ஆழ்மனதில். உங்கள் ஆழ்மனம் எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனமும் எல்கலயற்ற 

ஞானமும் சகாண்ட ஒன்றாகும். அது மகறக்கெ்ெட்ட நீரூற்றுகளால் 

உணவளிக்கெ்ெடுகிறது, வமலும் இது வாழ்க்கக விதி என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது. 

உங்கள் ஆழ்மனத்தின் மீது நீங்கள் எகதக் கவரந்்தாலும், பிந்கதயது வானத்கதயும் 

பூமிகயயும் நகரத்்தும். எனவவ, நீங்கள் சரியான கருத்துக்கள் மற்றும் ஆக்கபூரவ்மான 

எண்ணங்களுடன் அகதக் கவர வவண்டும். 
 
உலகில் இவ்வளவு குழெ்ெங்களும் துயரங்களும் இருெ்ெதற்குக் காரணம், மக்கள் 

தங்கள்  
நனவான மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சதாடரப்ுககளெ் புரிந்து சகாள்ளவில்கல. இந்த 

இரண்டு வகாட்ொடுகளும் இணக்கமாகவும்,   
இணக்கமாகவும், சமாதானமாகவும், ஒத்திகசவாகவும் வவகல சசய்யும்வொது, 

உங்களுக்கு ஆவராக்கியம், மகிழ்சச்ி, அகமதி மற்றும் மகிழ்சச்ி இருக்கும்.   
உணரவ்ுமற்றும் ஆழ்மனம் இணக்கமாகவும் அகமதியாகவும் இகணந்து 

சசயல்ெடும்வொது எந்த வநாவயா அல்லது முரண்ொவடா இல்கல.   
 
 
சைரம்்ஸின் கல்லகற மிகுந்த எதிரெ்ாரெ்்புடனும் ஆசச்ரிய உணரவ்ுடனும் 

திறக்கெ்ெட்டது, ஏசனன்றால் யுகங்களின் மிகெ்செரிய இரகசியம் அதில் 

இருெ்ெதாக மக்கள் நம்பினாரக்ள். இரகசியம் உள்வள இருந்தது, அதனால் 

இல்லாமல்; வமவல, மிகவும் கீவழ. 
 
வவறு வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், உங்கள் ஆழ்மனதில் ஈரக்்கெ்ெட்ட கவ திகரயில் 

சவளிெ்ெடுத்தெ்ெடுகின்றன 
இகடசவளி. இவத உண்கமகய வமாவச, ஏசாயா, இவயசு, புத்தர,் சொராஸ்டர,் 
லாவவாட்வச, மற்றும் யுகங்களின் அகனத்து மாகயயான மடாதிெதிகளும் 
பிரகடனம் சசய்தனர.் இயக்கம் மற்றும் உணரச்ச்ி சமநிகல வவண்டும். 
ெரவலாகத்தில் (உங்கள்  சசாந்த மனதில்) வொன்ற,  பூமியில்  [உங்கள் உடல் மற்றும் 
சூழலில்]. இதுதான் வாழ்க்ககயின் மாசெரும் விதி. 
 
எல்லா இயற்ககயிலும் சசயல் மற்றும் எதிரவ்ிகன விதி, ஓய்வு மற்றும் இயக்கம் 
ஆகியவற்கற நீங்கள் காண்பீரக்ள். இந்த இரண்டும் சமநிகலெ்ெடுத்தெ்ெட 
வவண்டும், பின்னர ்நல்லிணக்கமும் சமநிகலயும் இருக்கும். வாழ்க்ககக் சகாள்கக 

உங்கள் வழியாக தாளமாகவும் இணக்கமாகவும் ொய அனுமதிக்க நீங்கள் இங்வக 
இருக்கிறீரக்ள். உட்சகாள்ளல் மற்றும் அவுட்வகா சமமாக இருக்க வவண்டும். 
அபிெ்பிராயமும் சவளிெ்ொட்டும் சமமாக இருக்க வவண்டும். உங்கள் ஏமாற்றம் 
அகனத்தும் நிகறவவறாத ஆகசயால் ஏற்ெடுகிறது. 
 
நீங்கள் எதிரம்கறயாக, அழிவுகரமான, மற்றும் தீய முகறயில் நிகனத்தால், இந்த 

எண்ணங்கள் அழிவு கரமான உணரச்ச்ிககள உருவாக்குகின்றன, அகவ 

சவளிெ்ெடுத்தெ்ெட வவண்டும் மற்றும் ஒரு சவளிெ்ொட்கடக் கண்டுபிடிக்க 

வவண்டும். இந்த உணரச்ச்ிகள், எதிரம்கறயான தன்கம  
சகாண்டகவ, அடிக்கடி புண்கள், இதய பிரசச்கன, ெதற்றம் மற்றும் கவகலகள் 

என சவளிெ்ெடுத்தெ்ெடுகின்றன. 
 
இெ்வொது உங்ககளெ் ெற்றி உங்கள் வயாசகன அல்லது உணரவ்ு என்ன? உங்கள் 

ஒவ்சவாரு ெகுதியும் அந்த வயாசகனகய சவளிெ்ெடுத்துகிறது. உங்கள் உயிர,் உடல், 

நிதி நிகல, நண்ெரக்ள் மற்றும் சமூக அந்தஸ்து ஆகியகவ உங்ககளெ் ெற்றிய 



வயாசகனயின் சரியான பிரதிெலிெ்கெ பிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்றன. இது உங்கள் 

ஆழ்மனதில் ஈரக்்கெ்ெட்டதன் உண்கமயான சொருள், இது உங்கள் வாழ்வின் 

அகனத்து கட்டங்களிலும் சவளிெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 
 
நாம் மகிழ்விக்கும் எதிரம்கற கருத்துக்களால் நம்கம நாவம காயெ்ெடுத்திக் 

சகாள்கிவறாம். வகாெம், ெயம், சொறாகம அல்லது ெழிவாங்கும் மூலம் நீங்கள் 

எவ்வளவு அடிக்கடி உங்ககளகாயெ்ெடுத்திக் சகாண்டிருக்கிறீரக்ள்? இகவ உங்கள் 

ஆழ்மனதில் நுகழயும் விஷங்கள். இந்த எதிரம்கற மனெ்ொன்கமயுடன் நீங்கள் 

பிறக்கவில்கல. உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு உயிர ்சகாடுக்கும்  
எண்ணங்ககள ஊட்டுங்கள், அதில் உள்ள அகனத்து எதிரம்கற வடிவங்ககளயும் 

நீங்கள் துகடத்சதறிவீரக்ள். நீங்கள் இகத சதாடரந்்து சசய்யும் வொது, கடந்த காலம் 

அகனத்தும் துகடத்சதறியெ்ெட்டு இனி நிகனவில் இருக்காது. 
 
ஆழ்மனம் வதாலின் ஒரு புற்றுவ ாறய குணப்படுத்துகிறது 
 
ஒரு தனிெ்ெட்ட சிகிசக்சமுகற எெ்வொதும் குணெ்ெடுத்தும் சக்தி மிகவும் உறுதியான ஆதாரமாக 

இருக்கும் 
ஆழ்மனதில். நாற்ெது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் பிராரத்்தகன மூலம் வதால் ஒரு 
வீரியம் தீரக்்கெ்ெட்டது. மருத்துவ சிகிசக்ச வளரச்ச்ிகய சரிொரக்்கத் தவறிவிட்டது, 
அது ெடிெ்ெடியாக வமாசமாகி க் சகாண்டிருந்தது. 
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ஒரு மதகுரு, ஆழ்ந்த உளவியல் அறிவுடன், 139வது சங்கீதத்தின் உள் அரத்்தத்கத 

எனக்கு விளக்கினார,்  
அதில் அது கூறுகிறது:  உங்கள் புத்தகத்தில் என் உறுெ்பினரக்ள் அகனவரும் 

எழுதெ்ெட்டனர,் அகவ சதாடரந்்து வடிவகமக்கெ்ெட்டன,   
இன்னும் அவற்றில் எதுவும் இல்கல. "புத்தகம்" என்ற வாரத்்கத என் ஆழ்மனத்கத 

அரத்்தெ்ெடுத்துகிறது என்று அவர ்விளக்கினார,்   
இது என் உறுெ்புகள் அகனத்கதயும் கண்ணுக்கு சதரியாத சசல்லில் இருந்து 

வடிவகமத்து வடிவகமத்தது.   
என் ஆழ்மனம் என் உடகல உருவாக்கியவொது, அது அகத மீண்டும் உருவாக்கி,   
அதில் உள்ள சரியான முகறயின்ெடி குணெ்ெடுத்த முடியும் என்றும் அவர ்
சுட்டிக்காட்டினார.் 
 
இந்த மதகுரு தனது கடிகாரத்கத என்னிடம் காண்பித்து, "இது ஒரு தயாரிெ்ொளகர 

சகாண்டிருந்தது, வாட்ச ் வமக்கர ் ஒரு புறநிகல யதாரத்்தமாக மாறுவதற்கு முன்பு 

முதலில் இந்த வயாசகனகய மனதில் சகாள்ள வவண்டியிருந்தது, வமலும் கடிகாரம் 

ஒழுங்காக இல்கல என்றால், வாட்சவ்மக்கர ்அகத சரிசசய்ய முடியும்." என் உடகல 

உருவாக்கிய ஆழ்மன நுண்ணறிவு ஒரு வாட்சவ்மக்கர ்வொன்றது என்ெகத என் நண்ெர ்

எனக்கு நிகனவூட்டினார,் வமலும் என் உடலின் அகனத்து முக்கிய 

சசயல்ொடுககளயும் சசயல்முகறககளயும் எவ்வாறு குணெ்ெடுத்துவது, 

மீட்சடடுெ்ெது மற்றும் இயக்குவது என்ெது அவருக்குத் சதரியும், ஆனால் நான் அகத 

ஆவராக்கியத்தின் சரியான வயாசகனகய க் சகாடுக்க வவண்டும். இது காரணமாக 

சசயல்ெடும், மற்றும் விகளவு ஒரு சிகிசக்சமுகற இருக்கும். 
 
நான் மிகவும் எளிகமயான முகறயில் பின்வருமாறு செபித்வதன்: "என் உடலும் அதன் அகனத்து 

உறுெ்புகளும் எல்கலயற்றவரக்ளால் உருவாக்கெ்ெட்டன 
என் ஆழ்மனதில் நுண்ணறிவு. அது என்கன குணெ்ெடுத்த எெ்ெடி சதரியும். அதன் 

ஞானம் என் உறுெ்புகள், திசுக்கள், தகசகள் மற்றும் எலும்புகள் அகனத்கதயும் 

வடிவகமத்தது. எனக்குள் இந்த எல்கலயற்ற குணெ்ெடுத்தும் இருெ்பு இெ்வொது என் 

இருெ்பின் ஒவ்சவாரு அணுகவ மாற்றுகிறது, இெ்வொது என்கன முழுகமயாகவும் 

ெரிபூரணமாகவும் ஆக்குகிறது. நான் இெ்வொது நடக்கிறது என்று எனக்கு சதரியும் 

சிகிசக்சமுகற நன்றி சகாடுக்க. எனக்குள் இருக்கும் ெகடெ்பு புத்திசாலித்தனத்தின் 

ெகடெ்புகள் அற்புதமானகவ." 
 
நான் வமவல எளிய பிராரத்்தகன மீண்டும் ஒரு நாகளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று 

முகற சுமார ்ஐந்து நிமிடங்கள் சத்தமாக பிராரத்்தகன. சுமார ்மூன்று மாதங்களில் 

என் வதால் முழுகமயாகவும் சரியானதாகவும் இருந்தது 
 
நீங்கள் ொரக்்க முடியும் என, நான் சசய்த அகனத்து என் முழுகம, அழகு, மற்றும் ெரிபூரணம் 

வாழ்க்கக சகாடுக்கும் வடிவங்கள் சகாடுக்க இருந்தது 
ஆழ்மனம், அதன் மூலம் என் ஆழ்மனதில் ெதிந்திருந்த எதிரம்கறயான 

பிம்ெங்ககளயும் சிந்தகன வடிவங்ககளயும் அழித்து, என் எல்லா 

பிரசச்கனகளுக்கும் காரணமாக இருந்தது. மனசச்மமான துகள் உங்கள் மனதில் 

முதலில் இருக்கும்வொது தவிர உங்கள் உடலில் எதுவும் வதான்றவில்கல, வமலும் 

இகடவிடாத உறுதிகளால் அகத நகனத்து உங்கள் மனகத மாற்றும்வொது, நீங்கள் 

உங்கள் உடகல மாற்றுகிறீரக்ள். இந்த அகனத்து சிகிசக்சமுகற அடிெ்ெகடயாக 

உள்ளது ... அற்புதம் உம்முகடய கிரிகயகள்; என் ஆத்துமா  [ஆழ்மனம்]  நன்கு 

அறிந்திருக்கிறது. சங்கீதம் 139:14. 
 
உடலின் அறனத்து த யல்பாடுகறளயும் ஆழ்மனம் எே்ோறு கட்டுப்படுத்துகிறது 
 
நீங்கள் விழித்திருக்கும் வொது அல்லது உங்கள் ெடுக்ககயில் தூங்கி ஒலி வொது, உங்கள் 

இகடவிடாத, அயராத நடவடிக்கக 
ஆழ்மனம் உங்கள் உடலின் முக்கிய சசயல்ொடுககள உங்கள் நனவான மனதின் 

உதவியின்றி கட்டுெ்ெடுத்துகிறது. உதாரணமாக, நீங்கள் தூங்கிக் 

சகாண்டிருக்கும்வொது, உங்கள் இதயம் தாளகதியில் அடித்துக் சகாண்வட இருக்கிறது, 

உங்கள் நுகரயீரல் ஓய்சவடுக்காது, வமலும் உங்கள் இரத்தம் புதிய காற்கற உறிஞ்சும் 

உள்ளிழுக்கும் மற்றும் மூசக்ச உள்ளிழுக்கும் சசயல்முகற, நீங்கள் 

விழித்திருக்கும்வொது வொலவவ சசல்கிறது. உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் சசரிமான 

சசயல்முகறகள் மற்றும் சுரெ்பி சுரெ்புகள், அத்துடன் உங்கள் உடலின் மற்ற 

அகனத்து மரம்மான சசயல்ொடுககளயும் கட்டுெ்ெடுத்துகிறது. நீங்கள் தூங்கிக் 

சகாண்டிருக்கிறீரக்ளா அல்லது விழித்திருந்தாலும் உங்கள் முகத்தில் உள்ள முடி  
சதாடரந்்து வளரந்்து வருகிறது. விழித்திருக்கும் வநரத்கத விட தூக்கத்தின் வொது 
வதால் மிகவும் வியரக்வகய சுருகிறது என்று விஞ்ஞானிகள் நமக்குச ் 
சசால்கிறாரக்ள். தூக்கத்தின் வொது உங்கள் கண்கள், காதுகள் மற்றும் பிற புலன்கள் 

சுறுசுறுெ்ொக இருக்கும். உதாரணமாக, நமது செரிய விஞ்ஞானிகள் ெலர ்தூங்கிக் 



சகாண்டிருந்தவொது குழெ்ெமான பிரசச்ிகனகளுக்கு ெதில்ககளெ் செற்றுள்ளனர.் 

அவரக்ள் ஒரு கனவில் ெதில்ககளக் கண்டனர.் 
 
செரும்ொலும் உங்கள் உணரவ்ு மனம் இதயம், நுகரயீரல், மற்றும் கவகல, ெதட்டம், 

ெயம் மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவற்றின் மூலம் வயிறு மற்றும் குடலின் இயல்ொன 

தாளத்தில் குறுக்கிடுகிறது. இந்த சிந்தகன வடிவங்கள்  
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் இணக்கமான சசயல்ொட்டில் குறுக்கிடுகின்றன. மனநிகல 

ொதிக்கெ்ெட்டவொது, உங்கள் சிந்தகன சசயல்முகறகளின் சக்கரங்ககள 

விட்டுவிடுவவத சிறந்த நகடமுகறயாகும். அகமதி,   
நல்லிணக்கம் மற்றும் சதய்வீக ஒழுங்கில் சொறுெ்வெற்கச ்சசால்லி, உங்கள் 

ஆழ்மனத்துடன் வெசுங்கள். உங்கள் உடலின் அகனத்து சசயல்ொடுகளும் மீண்டும் 

சாதாரணமாகிவிடும் என்ெகத நீங்கள் காண்பீரக்ள். உங்கள் ஆழ்மனத்துடன் 

அதிகாரத்துடனும் நம்பிக்ககயுடனும் வெசுவகத உறுதிெ்ெடுத்திக் சகாள்ளுங்கள், 

அது உங்கள் கட்டகளக்கு இணங்கும். 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் வாழ்க்கககயெ் ொதுகாக்கவும், உங்ககள எல்லா 

விகலகளிலும் ஆவராக்கியத்திற்கு மீட்சடடுக்கவும் முயல்கிறது. இது  
உங்கள் குழந்கதககள வநசிக்க கவக்கிறது, இது அகனத்து வாழ்க்கககயயும் 

ொதுகாக்க ஒரு உள்ளுணரவ்ு விருெ்ெத்கத விளக்குகிறது. நீங்கள் தற்சசயலாக சில 
வமாசமான உணகவ சாெ்பிட்டீரக்ள் என்று  
கவத்துக்சகாள்வவாம். உங்கள் ஆழ்மனம் உங்ககள அகத மறுெரிசீலகன சசய்ய 

கவக்கும் நீங்கள்   
கவனக்குகறவாக சில விஷத்கத எடுத்துக் சகாண்டால், உங்கள் ஆழ்மன சக்திகள் 

அகத நடுநிகலெ்ெடுத்தத் சதாடரும், நீங்கள் அதன்  
அதிசய-வவகல சக்தியிடம் உங்ககள முழுகமயாக ஒெ்ெகடத்தால், நீங்கள் 

முற்றிலும் ஆவராக்கியத்திற்கு மீட்டெ்ெடுவீரக்ள். 
 
எப்படி  ீங்கள் வேறல ஆழ்மன தபற 
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முதலில் உணர வவண்டியது என்னசவன்றால், உங்கள் ஆழ்மனம் எெ்வொதும் வவகல 

சசய்கிறது. அது சசயலில் இரவு 'மற்றும் ெகல்,  
நீங்கள் அகத சசயல்ெட அல்லது இல்கல என்ெகத. உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் 

உடகல உருவாக்குவதாகும், ஆனால் அந்த உள் சமளன சசயல்முகறகய நீங்கள்  
நனவுடன் உணரவவா வகட்கவவா முடியாது. உங்கள் வியாொரம் உங்கள் நனவான 

மனதுடன் தான் இருக்கிறது,   
உங்கள் ஆழ்மனத்துடன் அல்ல. சிறந்தஎதிரெ்ாரெ்்புடன் உங்கள் நனவான மனகத 

பிஸியாக கவத்திருங்கள்,   
நீங்கள் வழக்கமாக நிகனக்கும் எண்ணங்கள் அழகான, உண்கமயான, நியாயமான 

மற்றும் நல்ல அறிக்ககயின் அடிெ்ெகடயில் இருெ்ெகத உறுதிெ்ெடுத்திக்  
சகாள்ளுங்கள். உங்கள் ஆழ்மனம் எெ்வொதும் உங்கள்  
ெழக்கமான சிந்தகனக்கு  
ஏற்ெ சவளிெ்ெடுத்துகிறது, மறுஉற்ெத்தி சசய்கிறது மற்றும் சவளிெ்ெடுகிறது 

என்ெகத உங்கள் இதயத்திலும் ஆன்மாவிலும் அறிந்து, உங்கள் நனவான 
மனகத கவனித்துக்சகாள்ள இெ்வொது சதாடங்குங்கள். 
 
நிகனவில் சகாள்ளுங்கள், தண்ணீர ்அது ொயும் குழாயின் வடிவத்கத எடுெ்ெது 

வொலவவ, உங்கள் எண்ணங்களின் தன்கமக்கு ஏற்ெ உங்களில் வாழ்க்ககக் 

சகாள்கக  
ொய்கிறது. உங்கள் ஆழ்மனதில் குணெ்ெடுத்தும் இருெ்பு  
நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம், அகமதி, மகிழ்சச்ி மற்றும் மிகுதியாக உங்கள் மூலம் 

ொய்கிறது என்று கூறவும். அகத ஒரு   
வாழும் புத்திசாலித்தனமாக, வழியில் ஒரு அழகான வதாழனாக நிகனத்துெ் 

ொருங்கள். அது சதாடரந்்து நீங்கள் மூலம் ொயும் நம்புகிவறன்,   
எழுசச்ியூட்டும், மற்றும் நீங்கள் சசழித்து. அது சரியாக இந்த வழியில் ெதிலளிக்கும். 

நீங்கள் நம்புவது வொல் இது உங்களுக்கு  
சசய்யெ்ெடுகிறது. 
 
ஆழ்மனதின் குணப்படுத்தும் தகாள்றக சிறத ்த பார்றே  ரம்புகறள மீட்தடடுக்கிறது 
 
பிரான்சின் லூரத்ு மருத்துவத் துகறயின் ஆவணக் காெ்ெகத்தில் ெதிவு சசய்யெ்ெட்ட 

பிரான்சின் வமடம் பிவரவின் நன்கு அறியெ்ெட்ட, முகறயாக அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

வழக்கு  
உள்ளது. அவள் குருடனாக இருந்தாள்; ொரக்வ நரம்புகள் சிகதந்து   
ெயனற்றகவ. அவள் லூரத்ுக்குச ்சசன்று ஒரு அதிசயமான சிகிசக்சமுகற என்று 

அவள் குறிெ்பிட்டாள். 1955 நவம்ெரில்  
சமக்கல்  இதழில்  லூரட்்ஸில் குணெ்ெடுத்துதல்ககளெ் ெற்றி விசாரகண சசய்து 

எழுதிய ஒரு புராட்டஸ்டன்ட் இளம் செண்மணி ரூத ்கிரான்ஸ்டன் பின்வருமாறு  
எழுதுகிறார:் "லூரவ்தஸில் அவர ்நம்ெமுடியாத அளவுக்கு தனது ொரக்வகய 

மீட்சடடுத்தார,் ொரக்வ நரம்புகள் இன்னும்  
உயிரற்றகவ மற்றும் ெயனற்றகவ, ெல மருத்துவரக்ள் மீண்டும் மீண்டும் 

ெரிவசாதகனகளுக்குெ் பிறகு சாட்சியமளிக்க  
முடியும். ஒரு மாதம் கழித்து, மறு ெரிவசாதகன யின் வொது, ொரக்்கும் சொறிமுகற   
இயல்பு நிகலக்கு மீட்சடடுக்கெ்ெட்டது கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டது. ஆனால் முதலில், 

மருத்துவ ெரிவசாதகன சசால்ல க்கூடிய வகர, அவள் 'இறந்த கண்களுடன்' ொரத்்துக் 

சகாண்டிருந்தாள்."   
 
பிரான்சின் லூரத்ு மருத்துவத் துகறயின் ஆவணக் காெ்ெகத்தில் ெதிவு சசய்யெ்ெட்ட 

பிரான்சின் வமடம் பிவரவின் நன்கு அறியெ்ெட்ட, முகறயாக அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

வழக்கு  
உள்ளது. அவள் குருடனாக இருந்தாள்; ொரக்வ நரம்புகள் சிகதந்து   
ெயனற்றகவ. அவள் லூரத்ுக்குச ்சசன்று ஒரு அதிசயமான சிகிசக்சமுகற என்று 

அவள் குறிெ்பிட்டாள். 1955 நவம்ெரில்  
சமக்கல்  இதழில்  லூரட்்ஸில் குணெ்ெடுத்துதல்ககளெ் ெற்றி விசாரகண சசய்து 

எழுதிய ஒரு புராட்டஸ்டன்ட் இளம் செண்மணி ரூத ்கிரான்ஸ்டன் பின்வருமாறு  
எழுதுகிறார:் "லூரவ்தஸில் அவர ்நம்ெமுடியாத அளவுக்கு தனது ொரக்வகய 

மீட்சடடுத்தார,் ொரக்வ நரம்புகள் இன்னும்  
உயிரற்றகவ மற்றும் ெயனற்றகவ, ெல மருத்துவரக்ள் மீண்டும் மீண்டும் 

ெரிவசாதகனகளுக்குெ் பிறகு சாட்சியமளிக்க  
முடியும். ஒரு மாதம் கழித்து, மறு ெரிவசாதகன யின் வொது, ொரக்்கும் சொறிமுகற   
இயல்பு நிகலக்கு மீட்சடடுக்கெ்ெட்டது கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டது. ஆனால் முதலில், 

மருத்துவ ெரிவசாதகன சசால்ல க்கூடிய வகர, அவள் 'இறந்த கண்களுடன்' ொரத்்துக் 

சகாண்டிருந்தாள்."   
 
 



நான் லூரத்ுக்குச ்சசன்றிருக்கிவறன், அங்கு நானும் சில சிகிசக்சககளக் 

கண்வடன், நிசச்யமாக, அடுத்த அத்தியாயத்தில் நாம் விளக்குவது வொல், 

உலசகங்கிலும் உள்ள ெல புனித த்தலங்களில்,  
கிறிஸ்தவமற்றும் கிறிஸ்தவரல்லாதெல இடங்களில் குணெ்ெடுத்துதல்கள் 
நகடசெறுகின்றன என்ெதில் சந்வதகமில்கல. 
 
நாங்கள் இெ்வொது குறிெ்பிட்ட வமடம் பிவர, ஆலயத்தின் தண்ணீரால் 

குணமகடயவில்கல, ஆனால் அவரது சசாந்த  
ஆழ்மனத்தால் குணெ்ெடுத்தெ்ெடவில்கல, அது அவரது நம்பிக்ககக்கு ெதிலளித்தது. 

அவரது ஆழ்மனதில் உள்ள குணெ்ெடுத்தும் சகாள்கக   
அவரது சிந்தகனயின் தன்கமக்கு ெதிலளித்தது நம்பிக்கக என்ெது ஆழ்மனதில் ஒரு 

சிந்தகன. அது   
உண்கம என்று ஏதாவது ஏற்க அரத்்தம். ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெட்ட சிந்தகன தானாகவவ 

தன்கன சசயல்ெடுத்துகிறது. சந்வதகத்திற்கிடமின்றி, வமடம்   
பிவர எதிரெ்ாரெ்்புடனும் மிகுந்த நம்பிக்ககயுடனும் ஆலயத்திற்குச ்சசன்றார,் அவள் 

இதயத்தில் ஒரு சிகிசக்சகயெ் செறுவவன் என்று அறிந்தாள்.   
 அவளுகடய ஆழ்மனம் அதற்வகற்ெ ெதிலளித்தது, எெ்வொதும் இருக்கும் 

குணெ்ெடுத்தும் சக்திககள விடுவித்தது.   
கண்கண உருவாக்கிய ஆழ்மனம் நிசச்யமாக ஒரு இறந்த நரம்கெ மீண்டும் 

உயிரெ்்பிக்கும்.   
ெகடெ்ொற்றல் சகாள்கக என்ன உருவாக்கியது, அது மீண்டும் உருவாக்க முடியும். 
உங்கள் நம்பிக்ககெடி அது உங்களுக்கு சசய்யெ்ெடுகிறது. 
 
 ரியான ஆவராக்கியம் என்ற கருத்றத உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு எே்ோறு ததரிவிப்பது 
 
சதன்னாெ்பிரிக்காவின் வொகன்னஸ்ெரக்்கில் எனக்குத் சதரிந்த ஒரு புராட்டஸ்டன்ட் 
அகமசச்ர,் சரியான ஆவராக்கியம் என்ற கருத்கத தனது ஆழ்மனத்திற்கு த் 

சதரிவிக்க அவர ்ெயன்ெடுத்திய முகறகய என்னிடம்  
கூறினார.் அவருக்கு நுகரயீரலில் புற்றுவநாய் இருந்தது. அவரது சசாந்த 
ககசயழுத்தில் எனக்கு சகாடுக்கெ்ெட்ட அவரது நுட்ெம்  
சரியாக பின்வருமாறு: "நான் மனரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் முற்றிலும் 
தளரவ்ாக இருெ்ெகத ஒரு நாகளக்கு ெல முகற உறுதி  
சசய்வவன்.   
'என் கால்கள் தளரவ்ாக உள்ளன, கணுக்கால் தளரவ்ாக உள்ளன, என் கால்கள் 

தளரவ்ாக உள்ளன, என் வயிற்று தகசகள் தளரவ்ாக உள்ளன,   
என் இதயமும் நுகரயீரலும் தளரவ்ாக உள்ளன, என் தகல தளரவ்ாக உள்ளது, என் 

முழு உடலும் முற்றிலும் தளரவ்ாக உள்ளது' என்று கூறி என் உடகல தளரத்்திவனன்.   
சுமார ்ஐந்து நிமிடங்களுக்குெ் பிறகு நான் தூக்கக் கலக்கத்தில் இருெ்வென், பின்னர ்

நான் பின்வரும் உண்கமகய உறுதிெ்ெடுத்திவனன், 'கடவுளின் ெரிபூரணம்   
இெ்வொது என் மூலம் சவளிெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. ெரிபூரண ஆவராக்கியம் என்ற 

கருத்து இெ்வொது என்   
ஆழ்மனத்கத நிரெ்புகிறது. கடவுள் என்கனெ் ெற்றிய பிம்ெம் ஒரு சரியான பிம்ெம், 

என் ஆழ்மனம்   
கடவுளின் மனதில் கவத்திருக்கும் சரியான பிம்ெத்திற்கு ஏற்ெ என் உடகல மீண்டும் 

உருவாக்குகிறது." இந்த   
அகமசச்ர ்ஒரு குறிெ்பிடத்தக்க சிகிசக்சமுகற இருந்தது. இது   
உங்கள் ஆழ்மனதில் சரியான ஆவராக்கியம் என்ற கருதக்த 
சவளிெ்ெடுத்துவதற்கான ஒரு எளிய எளிதான வழியாகும். 
 
ஆவராக்கியம் என்ற கருத்கத உங்கள் ஆழ்மனதில் சதரிவிெ்ெதற்கான மற்சறாரு அற்புதமான 

வழி ஒழுக்கமான அல்லது 
அறிவியல் கற்ெகன. சசயல்ொட்டு ெக்கவாதத்தால் ொதிக்கெ்ெட்ட ஒரு மனிதரிடம் ஒரு 
சதளிவான ெடத்கத உருவாக்குமாறு நான் சசான்வனன் 
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தன்னுகடய அலுவலகத்தில் சுற்றி வந்து, வமகசகயத் சதாட்டு, சதாகலவெசிக்கு 

ெதில், அவர ்குணமகடந்தால் சாதாரணமாக ச ்சசய்யும் எல்லா விஷயங்ககளயும் 

சசய்து சகாண்டிருந்தார.் ெரிபூரண ஆவராக்கியத்தின் இந்த வயாசகனயும் மனச ்

சித்திரமும் அவரது ஆழ்மனத்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெடும் என்று நான் அவருக்கு 

விளக்கிவனன். 
 
அவர ்அந்த ொத்திரத்கத வாழ்ந்தார,் உண்கமயில் அலுவலகத்தில் தன்கன மீண்டும் உணரந்்தார.் 

அவர ்தனது சகாடுக்கிறது என்று சதரியும் 
ஆழ்மனம் வவகல சசய்ய திட்டவட்டமான ஒன்று. அவரது ஆழ்மனம்  
ெடம் ஈரக்்கெ்ெட்ட ெடம். ஒரு நாள், இந்த மனெ் ெடத்துடன் ெல வாரங்கள் அடிக்கடி 
மனகத க்கண்டிஷனிங் சசய்த  
பிறகு, சதாகலவெசி முன்ஏற்ொடு மூலம் ஒலித்தது மற்றும் அவரது மகனவியும் 

தாதியும் சவளிவய இருந்தவொது  
ஒலித்தது. சதாகலவெசி சுமார ்ென்னிரண்டு அடி தூரத்தில் இருந்தது, ஆனால் அவர ்

அதற்கு ெதிலளிக்க முடிந்தது. அந்த வநரத்தில் அவர ் 
குணமகடந்தார.் அவரது ஆழ்மனத்தின் குணெ்ெடுத்தும் சக்தி அவரது மன 

பிம்ெங்களுக்கு ெதிலளித்தது,   
மற்றும் ஒரு சிகிசக்சமுகற சதாடரந்்தது. 
 
இந்த மனிதன் ஒரு மன சதாகுதி இருந்தது, இது மூகள இருந்து தூண்டுதல்கள் 
அவரது கால்கள் அகடயும் தடுக்கெ்ெட்டது; எனவவ , அவர ்நடக்க முடியாது என்றார ். 

அவர ்தனது கவனத்கத அவருக்குள் குணெ்ெடுத்தும் சக்திக்கு மாற்றியவொது, சக்தி 
அவரது கவனம் சசலுத்துவதன் மூலம் ஓடியது, அவகர நடக்க உதவியது. நீங்கள் 
செெத்தில் வகட்ெகவ சயல்லாம் நீங்கள் செற்றுக் சகாள்ளலாம் என்று  
நீங்கள் நம்புங்கள். மத்வதயு 21:22. 
 
 ிறனவில் தகாள்ள வேண்டிய கருத்துக்கள் 
 
1. உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் உடலின் அகனத்து முக்கிய சசயல்முகறககளயும் 

கட்டுெ்ெடுத்துகிறது மற்றும் அகனத்து பிரசச்ிகனகளுக்கும் ெதில்  
சதரியும். 
 
2. தூங்குவதற்கு முன், உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு ஒரு குறிெ்பிட்ட வகாரிக்கககய திருெ்பி, 

அதன் அதிசயம்-வவகல சக்திகய நீங்கவள நிரூபிக்கவும். 
 
3. உங்கள் ஆழ்மனதில் நீங்கள் எகதக் கவரந்்தாலும் அது விண்சவளியின் திகரயில் 

சவளிெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது 
நிகலகமகள், அனுெவங்கள், மற்றும் நிகழ்வுகள். எனவவ, உங்கள் நனவான 
மனதில் மகிழ்விக்கெ்ெடும் அகனத்து வயாசகனககளயும் எண்ணங்ககளயும் 
நீங்கள் கவனமாகெ் ொரக்்க வவண்டும். 
 
4. சசயல் மற்றும் விகன விதி உலகளாவியது. உங்கள் சிந்தகன சசயல், மற்றும் 
எதிரவ்ிகன உங்கள் சிந்தகன உங்கள் ஆழ்மனதில் தானியங்கி ெதில் உள்ளது. உங்கள் 
எண்ணங்ககளெ் ொருங்கள்! 
 
5. அகனத்து விரக்தி யும் நிகறவவறாத ஆகசகள் காரணமாக உள்ளது. தகடகள், 
தாமதங்கள் மற்றும் சிரமங்களில் நீங்கள் வசிக்கிறீரக்ள் என்றால், உங்கள் 
ஆழ்மனம் அதற்வகற்ெ ெதிலளிக்கிறது, வமலும் உங்கள் சசாந்த நன்கமகயத் 
தடுக்கிறீரக்ள். 
 
6. "இந்த ஆகசகய எனக்கு அளித்த ஆழ்மன சக்தி இெ்வொது என் மூலம் அகத 

நிகறவவற்றுகிறது என்று நான் நம்புகிவறன்" என்று நீங்கள் நனவுடன் 

உறுதிெ்ெடுத்தினால் வாழ்க்ககக் சகாள்கக உங்கள் வழியாக தாளமாகவும் 

இணக்கமாகவும் ொயும். இது அகனத்து வமாதல்ககளயும் ககலக்கிறது. 
 
7. உங்கள் இதயம், நுகரயீரல் மற்றும் பிற உறுெ்புகளின் இயல்ொன தாளத்தில் நீங்கள் 

கவகல, ெதட்டம் மற்றும் ெயம் ஆகியவற்றால் குறுக்கிடலாம். நல்லிணக்கம், 

ஆவராக்கியம் மற்றும் அகமதி ெற்றிய எண்ணங்களுடன் உங்கள் ஆழ்மனதில் 

உணவளியுங்கள், உங்கள் உடலின் அகனத்து சசயல்ொடுகளும் மீண்டும் 

சாதாரணமாகிவிடும். 
 
8. சிறந்தஎதிரெ்ாரெ்்புடன் உங்கள் நனவான மனகத சுறுசுறுெ்ொக 
கவத்திருங்கள், உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் ெழக்கமான சிந்தகனகய 
உண்கமயுடன் மறுஉருவாக்கம் சசய்யும். 



 
9. உங்கள் பிரசச்ிகனக்கு மகிழ்சச்ியான முடிவு அல்லது தீரக்வ கற்ெகன சசய்து 
ொருங்கள், சாதகனயின் சிலிரெ்்கெ உணருங்கள்; நீங்கள் கற்ெகன மற்றும் 
உணரவ்ு என்ன உங்கள் ஆழ்மனதில் ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெட்டு அகத கடந்து சகாண்டு 
வரும். 

 
--()-- 
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Chapter 4 
 
பண்றடய காலங்களில் மன சிகி ற் முறற 

 
எல்லா வதசங்ககளயும் வசரந்்த ஆண்கள் எெ்ெடிவயா உள்ளுணரவ்ால் எங்காவது ஒரு 

குணெ்ெடுத்தும் சக்தி இருந்தது என்று  
நம்புகிறாரக்ள், இது மனிதனின் உடலின் சசயல்ொடுகள் மற்றும் உணரவ்ுககள 

இயல்பு நிகலக்கு மீட்சடடுக்க முடியும்.  
இந்த விசித்திரமான சக்திகய சில நிகலகமகளின் கீழ் ெயன்ெடுத்த முடியும் 

என்றும், மனித துன்ெங்ககள ஒழிெ்ெது சதாடரும் என்றும் அவரக்ள் நம்பினர.்  
 அகனத்து நாடுகளின் வரலாறு இந்த நம்பிக்ககஆதரவாக சாட்சியம்  
அளிக்கிறது. 
 
உலகின் ஆரம்ெ கால வரலாற்றில், வநாயாளிககள குணெ்ெடுத்துவது உட்ெட, 

நன்கம அல்லது தீகமக்காக மனிதரக்கள இரகசியமாக ொதிக்கும் சக்தி, 

அகனத்து நாடுகளின் பூசாரிகள் மற்றும் ெரிசுத்த மனிதரக்ளால் 

ககெ்ெற்றெ்ெட்டதாக கூறெ்ெட்டது. வநாயுற்றவரக்ள் குணெ்ெடுத்துவது 

கடவுளிடமிருந்து வநரடியாகெ் செறெ்ெட்ட ஒரு சக்தியாக இருக்க வவண்டும், வமலும் 

குணெ்ெடுத்தும் நகடமுகறகள் மற்றும் சசயல்முகறகள் உலகம் முழுவதும் 

வவறுெட்டன. கககளின்  
மீது இடுதல், தூண்டுதல்கள், தாயத்துகள், தாயத்துகள், வமாதிரங்கள், நிகனவுச ்

சின்னங்கள் மற்றும் ெடங்ககளெ் ெயன்ெடுத்துதல் வொன்ற ெல்வவறு விழாக்களில் 

கலந்து சகாண்ட கடவுளுக்கு குணெ்ெடுத்தும் சசயல்முகறகள் 
வவண்டுதல்களின் வடிவதக்த எடுத்தன. 
 
உதாரணமாக, ெண்கடய வகாவில்களில் ெழங்கால பூசாரிகளின் மதங்களில் 

வநாயாளிக்கு மருந்துகள் சகாடுத்து, வநாயாளியின் தூக்கத்திற்கு முன்பு ஹிெ்னாடிக் 

ஆவலாசகனககளெ் ெயிற்சி சசய்தார,் கடவுள்கள் அவகர தூக்கத்தில் சந்தித்து 

அவகர குணெ்ெடுத்துவாரக்ள் என்று அவரிடம் கூறினார.் ெல சிகிசக்சமுகறகளும் 

சதாடரந்்தன. இகவ அகனத்தும் ஆழ்மனத்திற்கு வலிகமயான ஆவலாசகனகளின் 

வவகல என்ெது  
சவளிெ்ெகட. 
 
சில மரம்மான சடங்குகள் நடந்த பிறகு, சைவகட்டின் ெக்தரக்ள் வதவிகயெ் ொரெ்்ொரக்ள் 
தூக்கத்தின் வொது, தூங்குவதற்கு முன்பு அவரக்ள் விசித்திரமான ெடி அவளிடம் பிராரத்்தகன 

சசய்தாரக்ள் மற்றும் 
அற்புதமான அறிவுறுத்தல்கள். ெல்லிககள பிசின், சாம்பிராணி, மிரர் ்

ஆகியவற்றுடன் கலந்து, பிகறச ்சந்திரனின் கீழ் திறந்த சவளியில் இகவ 

அகனத்கதயும் ஒன்றாக ெ்வரக் ஸூர ்சசய்யச ்சசான்னாரக்ள்.  
இந்த வகாரமான நகடமுகறகயத் சதாடரந்்து ெல சந்தரெ்்ெங்களில் 
குணெ்ெடுத்தும் முகறகள் ெதிவாகியுள்ளன. 
 
இந்த விசித்திரமான நகடமுகறகள், சகாடுக்கெ்ெட்ட விளக்கெ்ெடத்தில் 

குறிெ்பிட்டுள்ளெடி,  
இந்த மக்களின் ஆழ்மனம் அவரக்ளின் கற்ெகனக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த முகறயீடு 

சசய்வதன் மூலம் ஆவலாசகனமற்றும் ஏற்கெ ஆதரித்தன என்ெது  
சவளிெ்ெகட. உண்கமயில், இந்த அகனத்து சிகிசக்சமுகறகளிலும், சொருளின் 

ஆழ்மனம் குணெ்ெடுத்துெவராக இருந்தது. 
 
அகனத்து வயதினரிலும் அதிகாரெ்பூரவ்மற்ற குணெ்ெடுத்துெவரக்ள் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட மருத்துவ திறன் வதால்வியுற்ற சந்தரெ்்ெங்களில் குறிெ்பிடத்தக்க 

முடிவுககளெ்  
செற்றுள்ளனர.் இது சிந்தகனக்கு காரணமாகிறது. உலகின் அகனத்து ெகுதிகளிலும் 

உள்ள இந்த குணெ்ெடுத்துெவரக்ள் தங்கள் சிகிசக்சககள எவ்வாறு  
சசயல்ெடுத்துகிறாரக்ள்? இந்த அகனத்து சிகிசக்சமுகறகளுக்கும் ெதில் 

வநாயாளியின் குருட்டு நம்பிக்ககயால் ஏற்ெடுகிறது, இது   
அவரது ஆழ்மனதில் குணெ்ெடுத்தும் சக்தி குடியிருெ்ொளகர விடுவித்தது. 

ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட ெல தீரவ்ுகள் மற்றும் முகறகள்   
மிகவும் விசித்திரமானகவ மற்றும் அற்புதமானகவ, இது வநாயாளிகளின் 

கற்ெகனகய தூண்டியது, இது ஒரு தூண்டெ்ெட்ட   
உணரச்ச்ி நிகலகய ஏற்ெடுத்தியது. இந்த மனநிகல உடல்நலத்தின் ஆவலாசகனக்கு 

உதவியது, வமலும்   
வநாயாளிகளின் நனவான மற்றும் ஆழ்மனம் இரண்டாலும் ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெட்டது. 

இது அடுத்த அத்தியாயத்தில் வமலும் விரிவாக விவரிக்கெ்ெடும். 
 



ஆழ்மன  க்திகளின் பயன்பாடு பற்றிய விவிலிய க்குறிப்புகள் 
 
நீங்கள் எகத விரும்புகிறாவரா, நீங்கள் செெம்சசய்யும்வொது, நீங்கள் அகவககளெ் 

செறுவீரக்ள் என்று விசுவாசிக்கிறீரக்ள், நீங்கள் அகவககளெ்செறுவீரக்ள். மாரக்் 

11:24. 
 
ெதட்டங்களில் உள்ள வித்தியாசத்கத கவனியுங்கள். நமது ஆகச ஏற்கனவவ 

நிகறவவறிவிட்டது, அது ஏற்கனவவ முடிந்துவிட்டது, அதன் உணரத்ல் 

எதிரக்ாலத்தில் ஒரு விஷயமாகெ் பின்ெற்றெ்ெடும் என்ற உண்கமகய நம்ெவும் 

ஏற்றுக்சகாள்ளவும் உத்வவகம் செற்ற எழுத்தாளர ்கூறுகிறார.் 
 
இந்த நுட்ெத்தின் சவற்றி சிந்தகன, வயாசகன, வயாசகன என்ற நம்பிக்ககயான நம்பிக்கககயெ் 

சொறுத்தது 
ெடம் ஏற்கனவவ மனதில் ஒரு உண்கம. எகதயும் மனதில் உலகில் சொருள் வவண்டும் 

சொருட்டு, அது உண்கமயில் அங்கு இருக்கும் என்று கருதெ்ெட வவண்டும். 
 
இங்வக ஒரு சில ரகசிய வாரத்்கதகளில்,  
நீங்கள் விரும்பும் குறிெ்பிட்ட விஷயத்கத ஆழ்மனத்தின் மீது ஈரக்்குவதன் மூலம் 

சிந்தகனயின் ெகடெ்ொற்றல் சக்திகயெ் ெயன்ெடுத்துவதற்கான சுருக்கமான 

மற்றும் குறிெ்பிட்ட திகச. உங்கள் சிந்தகன, வயாசகன,   
திட்டம் அல்லது வநாக்கம் உங்கள் கக அல்லது உங்கள் இதயத்கதெ் வொலவவ அதன் 

சசாந்த தளத்தில் உண்கமயானது. விவிலிய நுட்ெத்கதெ் பின்ெற்றுவதில்,   
நிகலகமகள், சூழ்நிகலகள் அல்லது அகனத்கதயும் நீங்கள் முற்றிலும் உங்கள் 

மனதில் இருந்து அகற்றுகிறீரக்ள் 
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ொதகமான தற்சசயல் நிகழ்வுககளக் குறிக்கக்கூடிய எதுவும். நீங்கள் மனதில் ஒரு 
விகத (கருத்து) நடுகிறீரக்ள், நீங்கள் அகத சதாந்தரவு சசய்யாமல் விட்டுவிட்டால், 
அது சவளிெ்புற ெழமாக முகளக்கும். 
 
இவயசு வலியுறுத்திய பிரதான நிெந்தகன, விசுவாசம். மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் 

கெபிளில் ெடிக்க,  
உங்கள் விசுவாசத்தின்ெடி அது உங்களுக்கு சசய்யெ்ெடுகிறது. நீங்கள் தகரயில் சில 

வககயான விகதககள நட்டால், அகவ அவற்றின் வககயான பிறகு வளரும் 
என்று நீங்கள்  
நம்புகிறீரக்ள். இது விகதகளின் வழி, மற்றும் வளரச்ச்ி மற்றும் விவசாய த்தின் 

விதிககள நம்புகிறது, விகதகள் அவற்றின் வககயான பிறகு சவளிவரும் 
என்ெகத நீங்கள்  
அறிவீரக்ள். கெபிளில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள நம்பிக்கக என்ெது   
சிந்தகன ஒரு வழி, மனதின் மனெ்ொன்கம, உங்கள் நனவான மனதில் நீங்கள் 
முழுகமயாக ஏற்றுக்சகாள்ளும் வயாசகன உங்கள் ஆழ்மனதில் சொதிந்து 
சவளிெ்ெடும் என்ெகத அறிந்து சகாள்ளும் ஒரு உள்  
மனெ்ொன்கம. நம்பிக்கக என்ெது ஒரு வககயில்,   
உங்கள் ெகுத்தறிவும் புலன்களும் மறுெ்ெகத உண்கமயாக ஏற்றுக்சகாள்வது, 

அதாவது சிறிய, ெகுத்தறிவு, ெகுெ்ொய்வு, நனவான மனதில் இருந்து மூடுவது  
மற்றும் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் உள் சக்திகய முழுகமயாக நம்பிக் சகாண்ட 

மனெ்ொன்கமகயத் தழுவுவது.   
 
 
கெபிள் நுட்ெத்தின் ஒரு சசவ்வியல் நிகழ்வு மத்வதயு 9:28-30 இல் ெதிவு சசய்யெ்ெட்டுள்ளது. அவர ்

வந்தவொது 
அந்த ஆலயத்திற்குள் குருடரக்ள் அவனுக்வக வந்தாரக்ள்; இவயசு அவரக்கள வநாக்கி: 
நான் இகதச ்சசய்ய முடியும் என்று நம்புங்கள் என்று அவரக்ளுக்குச ் 
சசான்னார.் அவரக்ள் அவகன வநாக்கி, ஆம், ஆண்டவவர. அெ்சொழுது அவர ்
அவரக்ளுகடய கண்ககளத் சதாட்டு: உங்கள் விசுவாசத்தின்ெடி அது உங்களுக்கு 
க்கிகடக்கும்  
என்றான். அவரக்ளுகடய கண்கள் திறக்கெ்ெட்டன; இவயசு அவரக்கள வநாக்கி: 
ஒருமனுஷனும்   
அகத அறியான்என்று சசால்லி, அவரக்கள சச்முட்டிதத்ார.் 
 
உங்கள் விசுவாசத்தின்ெடி வாரத்்கதகளில் அது உங்களுக்கு இருக்கலாம், நீங்கள் 

இவயசு உண்கமயில் குருட்டு ஆண்கள் ஆழ்மனத்தின் ஒத்துகழெ்பு முகறயீடு என்று 

ொரக்்க முடியும். அவரக்ளுகடய விசுவாசம் அவரக்ளுகடய எதிரெ்ாரெ்்பு, அவரக்ளின் 

உள் உணரவ்ு, ஏதாவது அதிசயம் நடக்கும் என்ற அவரக்ளின் உள் நம்பிக்கக, மற்றும் 

அவரக்ளின்  
பிராரத்்தகன ெதில் கிகடக்கும் என்று, அது இருந்தது. இந்த சிகிசக்சமுகற வநரம் 

மரியாகத நுட்ெம், மத இகணெ்பு சொருட்ெடுத்தாமல் உலகம் முழுவதும் அகனத்து 

குணெ்ெடுத்தும் குழுக்கள் ஒவர மாதிரியாக ெயன்ெடுத்தெ்ெடும். 
 
வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், எந்த மனிதனுக்கும் அது சதரியாது என்று ொருங்கள்,இவயசு 

புதிதாக குணமகடந்த வநாயாளிகள் தங்கள் விவாதிக்க வவண்டாம் என்று கட்டகளயிடுகிறார ்
அவரக்ள் நம்பிக்ககயற்றவரக்ள் மீது சந்வதகம் மற்றும் இழிவான விமரச்னங்களுக்கு 

உட்ெடுத்தெ்ெடலாம் என்ெதால் குணெ்ெடுத்துதல். இது அவரக்ள் இவயசுவின் ககயில் 

செற்ற நன்கமககள, ெயம், சந்வதகம் மற்றும் ெதட்டம் ெற்றிய எண்ணங்ககள 

ஆழ்மனத்தில் கவெ்ெதன் மூலம் சசயல்தவிரக்்க முகனகின்றன. 
 
... அதிகாரத்துடனும் வல்லகமயுடனும் அசுத்த ஆவிககள கட்டகளயிடுகிறார,் அவரக்ள் 

சவளிவயவந்தாரக்ள். லூக்கா 4:36. 
 
வநாயுற்றவரக்ள் குணமகடய இவயசுவுக்கு வந்தவொது, அவரக்ள் தங்கள் 

விசுவாசத்தால் குணமகடந்தனர,் வமலும் அவரது விசுவாசம் மற்றும்  
ஆழ்மனத்தின் குணெ்ெடுத்தும் சக்திகயெ் புரிந்துசகாண்டனர.் அவர ்என்ன 

ஆகணயிட்டாலும், அவர ்உள்ளுணரச்ச்ியாக   
உண்கமயாக உணரந்்தார.் அவரும் உதவி வதகவெ்ெடும் மக்களும் ஒவர 

உலகளாவிய அகநிகல மனதில் இருந்தனர,் மற்றும் குணெ்ெடுத்தும் சக்தியின் 
அவரது சமளனமான உள் சதரிந்தும் நம்பிக்ககயும் வநாயாளிகளின் 
ஆழ்மனதில்  
எதிரம்கற அழிவு வடிவங்ககள மாற்றின.   
 இதன் விகளவாக குணெ்ெடுத்துதல்கள் உள் மன மாற்றத்திற்கு தானியங்கி  
ெதில். வநாயாளிகளின் ஆழ்மனத்தில் அவர ்சகாண்டிருந்த வவண்டுவகாளும், அவர ்
அதிகாரத்துடன்  



வெசிய வாரத்்கதகளுக்கு ஆழ்மனத்தின் பிரதிெலிெ்பில் அவரது விழிெ்புணரவ்ு, 
உணரவ்ு மற்றும் முழுகமயான நம்பிக்ககயும் அவரது கட்டகளயாக  
இருந்தது. 
 
உலகம் முழுேதும் பல்வேறு புனித தலங்களில் அற்புதங்கள் 
 
ெெ்ொன், இந்தியா, ஐவராெ்ொ மற்றும் அசமரிக்கா வொன்ற உலசகங்கிலும் உள்ள 

ெல்வவறு புனித த்தலங்களில் சிகிசக்சகள் நடந்துள்ளன என்ெது ஒரு நிறுவெ்ெட்ட  
உண்கம. ெெ்ொனில் உள்ள ெல புகழ்செற்ற ஆலயங்களுக்கு நான் சசன்றிருக்கிவறன்.   
உலகெ் புகழ் செற்ற தியாபுட்சு என்ற ஆலயத்தில் சவண்கலத்தின் பிரம்மாண்டமான 

சதய்வீகத் தன்கம உள்ளது, அங்கு புத்தர ்  
கககூெ்பி அமரந்்துள்ளார,் ஆழ்ந்த சிந்தகனெ் ெரவசத்தின் மனெ்ொன்கமயில் தகல 

சாய்ந்துள்ளது. இது 42 அடி உயரம் சகாண்டது, இது  
செரிய புத்தர ்என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது. இங்வக, அதன் காலடியில், ெணம், ெழம், 

அரிசி, ஆரஞ்சு வொன்ற ெழங்கள்,  
ெழங்கள், ஆரஞ்சு ெ்ெழங்கள் ஆகியகவ வழங்கெ்ெட்டன. சமழுகுவரத்்திகள் 

ஏற்றெ்ெட்டன, தூெங்கள் எரிக்கெ்ெட்டன, மனுபிராரத்்தகனகள் ஓதெ்ெட்டன.   
 
 
ஒரு இளம் செண் ஒரு பிராரத்்தகனகய முணுமுணுத்து, தாழ்ந்து குனிந்து, இரண்டு 

ஆரஞ்சுெழங்ககள ஒரு பிரசாதமாக கவத்தவொது வழிகாட்டி ஒரு இளம் செண்ணின் 

வகாஷத்கத விளக்கினார.் அவள் ஒரு சமழுகுவரத்்திகயயும் ஏற்றினாள். அவள் 

குரகல இழந்துவிட்டதாகவும், அது ஆலயத்தில் மீட்சடடுக்கெ்ெட்டதாகவும் அவர ்

கூறினார.் தனது குரகல மீட்சடடுத்ததற்காக புத்தருக்கு அவள் நன்றி சதரிவித்தாள். 

ஒரு குறிெ்பிட்ட சடங்ககெ் பின்ெற்றி, விரதம் இருந்து, சில காணிக்ககககளச ்

சசய்தால், புத்தர ்தனது ொடும் குரகலத் திருெ்பிக் சகாடுெ்ொர ்என்ற எளிய 

நம்பிக்கக அவளுக்கு  
இருந்தது. இகவ அகனத்தும் நம்பிக்கககயயும் எதிரெ்ாரெ்்புககளயும் தூண்ட 

உதவின, இதன் விகளவாக நம்பிக்ககயின் புள்ளிக்கு அவளுகடய மனதில் ஒரு 

சீரகமெ்பு ஏற்ெட்டது. அவளுகடய ஆழ்மனம் அவளுகடய நம்பிக்ககக்கு 

ெதிலளித்தது. 
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கற்ெகனயின் சக்திகயயும் குருட்டு நம்பிக்கககயயும் வமலும் விளக்குவதற்கு, 

காசவநாயால் ொதிக்கெ்ெட்ட என்னுகடய உறவினரின் விவகாரத்கத நான் 

சதாடரப்ுெடுத்துவவன். அவரது நுகரயீரல் வமாசமாக வநாயுற்றது. அவரது மகன் தனது 

தந்கதகய குணெ்ெடுத்த முடிவு சசய்தார.் அவர ்வமற்கு ஆஸ்திவரலியாவின் செரத்் 
வீட்டிற்கு வந்தார,் அங்கு அவரது தந்கத வசித்து வந்தார,் ஐவராெ்ொவில் உள்ள 

குணெ்ெடுத்தும் வழிொட்டுத் தலங்களில் ஒன்றில் இருந்து திரும்பிய ஒரு துறவிகய 

சந்தித்ததாக அவரிடம் கூறினார.் இந்த துறவி அவருக்கு உண்கமயான சிலுகவயின் 

ஒரு ெகுதிகய விற்றார.் அவர ்துறவிக்கு அதற்கு $500 க்கு சமமானகத சகாடுத்ததாக 

அவர ்கூறினார.் 
 
இந்த இகளஞன் உண்கமயில் நகடொகதயில் இருந்து ஒரு மரத் துண்டு எடுத்து, நகக வியாொரி 
யின் சசன்றார,் 
அது உண்கமயான துரசின் என்று ஒரு வமாதிரத்தில் அகமக்க வவண்டும். 
வமாதிரத்கதவயா அல்லது சிலுகவகயவயா சதாடுவதன் மூலம் ெலர ்
குணமகடந்தனர ்என்று அவர ்தனது தந்கதயிடம் கூறினார.் அந்த வயதான கனவான் 

அவரிடமிருந்து வமாதிரத்கதெ் பிடுங்கி, மாரப்ின் மீது கவத்து, அகமதியாக செெம் 
சசய்து, தூங்கச ் சசல்லும் அளவுக்கு அவர ் தனது தந்கதயின் கற்ெகனகய 
எரியூட்டினார.் காகலயில் அவர ் குணமகடந்தார.் கிளினிக்கின் அகனத்து 
வசாதகனகளும் எதிரம்கறயாக நிரூபிக்கெ்ெட்டன. 
 
நிசச்யமாக, நகடொகதயில் இருந்து மரம் பிளவுெட்டது அவகர குணெ்ெடுத்தியது அல்ல என்ெது 

உங்களுக்குத் சதரியும். அது அவரது 
கற்ெகன ஒரு தீவிர அளவிற்கு தூண்டியது, வமலும் ஒரு சரியான சிகிசக்சமுகற நம்பிக்கக 
எதிரெ்ாரெ்்பு. 
கற்ெகன நம்பிக்கக அல்லது அகநிகல உணரவ்ு இகணக்கெ்ெட்டது, மற்றும் 

இருவரும் சதாழிற்சங்க ஒரு சிகிசக்சமுகற சகாண்டு.  
தன் மீது விகளயாடெ்ெட்ட தந்திரத்கத தந்கத ஒருவொதும் அறியவில்கல. அவர ்

இருந்திருந்தால், ஒருவவகள அவருக்கு   
மீண்டும் ஏற்ெட்டிருக்கும். அவர ்முற்றிலும் குணமகடந்து ெதிகனந்து 

ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு தனது வயதில் காலமானார ்
89. 
 
ஒரு உலகளாவிய குணப்படுத்தும் தகாள்றக 
 
அது குணெ்ெடுத்தும் விகளவு சிகிசக்சமுகற ெல்வவறு ெள்ளிகள் அகனத்து மிக 

அற்புதமான ொத்திரம் குணெ்ெடுத்துகிறது என்று ஒரு நன்கு அறியெ்ெட்ட 

உண்கம. உங்கள் மனகதத் தாக்கும் மிக சவளிெ்ெகடயான முடிவு 

என்னசவன்றால், சில அடிெ்ெகடக் சகாள்கக இருக்க வவண்டும், இது அவரக்ள் 

அகனவருக்கும் சொதுவானது, அதாவது ஆழ்மனம், மற்றும் குணெ்ெடுத்தும் ஒரு 

சசயல்முகற நம்பிக்கக. 
 
பின்வரும் அடிெ்ெகட உண்கமககள மீண்டும் உங்கள் மனதில் நிகனவுகூரும் சொருட்டு 

இெ்வொது இருக்கும்: 
 

முதலில் நீங்கள் மனசசயல்ொடுககளக் சகாண்டிருக்கிறீரக்ள், அகவ ஒன்கற 
நனவான மனகதயும் மற்சறான்று ஆழ்மனத்கதயும் குறிெ்பிடுவதன் மூலம் 
வவறுெடுத்திக் காட்டெ்ெட்டுள்ளன. 
 
இரண்டாவதாக, உங்கள் ஆழ்மனம் சதாடரந்்து ஆவலாசகனயின் சக்திக்கு 

இணக்கமாக உள்ளது. வமலும், உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் உடலின்  
சசயல்ொடுகள், நிகலகமகள் மற்றும் உணரவ்ுககள முழுகமயாகக் 

கட்டுெ்ெடுத்துகிறது.   
 
 
இந்த புத்தகத்தின் அகனத்து வாசகரக்ளுக்கும் கிட்டத்தட்ட எந்த வநாயின் 

அறிகுறிகளும் ஆவலாசகன மூலம் ஹிெ்னாடிக் ொடங்களில் தூண்டெ்ெடலாம் என்ற 

உண்கமகய அறிந்துள்ளனர ்என்று நான் நம்புகிவறன். உதாரணமாக, ஹிெ்னாடிக் 

நிகலயில் உள்ள ஒரு சொருள்  
சகாடுக்கெ்ெட்ட ஆவலாசகனயின் தன்கமக்கு ஏற்ெ அதிக சவெ்ெநிகல, சிவந்த 

முகம் அல்லது குளிரச்ச்ிகய உருவாக்கலாம். ெரிவசாதகன மூலம், அவர ்

முடக்கெ்ெட்டார ்மற்றும் நடக்க முடியாது என்று நெருக்கு நீங்கள் ெரிந்துகரக்கலாம்: 

அது அவ்வாறு இருக்கும். உதாரணமாக, நீங்கள் ஹிெ்னாடிக் சொருள் மூக்கு கீழ் 

குளிரந்்த நீர ்ஒரு கெ் பிடித்து அவரிடம் சசால்ல முடியும், "இந்த மிளகு முழு உள்ளது; 

அகத முகரந்்து ொருங்கள்!" அவர ்தும்முவார.் அவர ்தும்முவதற்கு, தண்ணீர ்அல்லது 

ஆவலாசகனக்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் நிகனக்கிறீரக்ள்? 



 
ஒரு மனிதன் தீவமாத்வதயு புல் ஒவ்வாகம என்று சசான்னால், நீங்கள் ஒரு சசயற்கக 
மலர ்அல்லது அவரது மூக்கு முன் ஒரு சவற்று கண்ணாடி கவக்க முடியும், அவர ்ஒரு 
ஹிெ்னாடிக் நிகலயில் இருக்கும் வொது, மற்றும் அது தீவமாத்வதயு புல் என்று 
அவரிடம் சசால்ல. வழக்கமான ஒவ்வாகம அறிகுறிககள அவர ்சித்தரிெ்ொர.் இது 

வநாய்க்கான காரணம் மனதில் உள்ளது என்ெகதக் குறிக்கிறது. 
வநாகயகுணெ்ெடுத்துவது மனரீதியாகவும் நடக்கலாம். 
 
ஆஸ்டிவயாெதி, சிவராபிராக்டிக் மருத்துவம் மற்றும் அதன் மூலம் குறிெ்பிடத்தக்க சிகிசக்சமுகற 

நகடசெறுகிறது என்ெகத நீங்கள் உணரக்ிறீரக்ள் 
இயற்கக மருத்துவம், அத்துடன் உலகம் முழுவதும் ெல்வவறு மத உடல்கள் மூலம், 

ஆனால்  
இந்த சிகிசக்சமுகற அகனத்து ஆழ்மனதில் மூலம் சகாண்டு வரெ்ெடுகின்றன 
என்று சதளிவாக உள்ளது ஒவர குணெ்ெடுத்துெவர ்உள்ளது. 
 
வஷவிங் காரணமாக உங்கள் முகத்தில் ஒரு சவட்டு குணமாகும் எெ்ெடி 

கவனிக்கவும். அகத எெ்ெடி சசய்வது என்ெது சரியாகத் சதரியும். டாக்டர ் 
காயத்கத உடுத்தி, "இயற்கக அகத குணெ்ெடுத்துகிறது!" என்று கூறுகிறார.் 

இயற்கக என்ெது ஆழ்மனத்தின் சசயல்ொடாக ிிய இயற்கக விதி, 
ஆழ்மனத்தின் விதி அல்லது சுய ொதுகாெ்பு ஆகியவற்கறக்  
குறிக்கிறது. சுய ொதுகாெ்பு உள்ளுணரவ்ு  
இயற்ககயின் முதல் விதி. உங்கள் வலுவான உள்ளுணரவ்ு அகனத்து தானியங்கி 

ஆவலாசகனகளில் மிகவும் சக்திவாய்ந்தது.   
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பரேலாக வேறுபட்ட வகாட்பாடுகள் 
 
ெல்வவறு மதெ் பிரிவுகள் மற்றும் பிராரத்்தகன சிகிசக்சகுழுக்களால் 

முன்கவக்கெ்ெட்ட ெல வகாட்ொடுககள எந்த அளவிற்கும் விவாதிெ்ெது 

கடினமானதாகவும் இலாெமற்றதாகவும் இருக்கும்.  
தங்கள் வகாட்ொடு முடிவுககள உருவாக்குவதால் அது சரியானஒன்று என்று கூறும் 

ஒரு செரிய எண் உள்ளது. இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கெ்ெட்டுள்ளெடி, இது   
உண்கமயாக இருக்க முடியாது. 
 
நீங்கள் குணெ்ெடுத்தும் அகனத்து வககயான உள்ளன என்று சதரியும். ொரிசில் 

ெயிற்சி சசய்த ஆஸ்திரிய மருத்துவரான (1734- 
1815) பிரான்ஸ் ஆன்டன் சமஸ்மர,் வநாயுற்ற உடலுக்கு காந்தங்ககளெ் 
ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம், அந்த வநாகய அதிசயமாக குணெ்ெடுத்த முடியும் 
என்ெகதக்  
கண்டுபிடித்தார.் அவர ்கண்ணாடி மற்றும் உவலாகங்கள் ெல்வவறு துண்டுகள் மூலம் 

சிகிசக்சகள் சசய்தார.்   
 அவர ்குணெ்ெடுத்தும் இந்த வடிவத்கத நிறுத்தி, அவரது சிகிசக்சகள் "விலங்கு 

காந்தவியல்" காரணமாக இருந்தன  
என்று கூறினார,் இந்த சொருள் குணெ்ெடுத்துெவரிடமிருந்து வநாயாளிக்கு 

திட்டமிடெ்ெட்டது என்று துரதிரெ்்பு. 
 
அெ்வொதிருந்து வநாய்க்கு சிகிசக்ச யளிக்கும் அவரது முகற ஹிெ்னாடிசத்தால் 
இருந்தது, இது அவரது நாளில் சமஸ்சமரிசம் என்று அகழக்கெ்ெட்டது. மற்ற 
மருத்துவரக்ள் அவரது அகனத்து சிகிசக்சகளும் ஆவலாசகனயால் ஏற்ெட்டகவ 
என்றும் வவறு எதுவும் இல்கல என்றும் கூறினர.் 
 
மனநல மருத்துவரக்ள், உளவியலாளரக்ள், ஆஸ்டிவயாொத்கள், சிவராெ்ராக்டரக்ள், 

மருத்துவரக்ள் மற்றும்  
அகனத்து வதவாலயங்களும் ஆழ்மனதில் வசிக்கும் ஒரு உலகளாவிய சக்திகயெ் 

ெயன்ெடுத்துகின்றன. ஒவ்சவாருவரும்   
தங்கள் வகாட்ொட்டின் காரணமாக குணெ்ெடுத்துதல்கள் இருெ்ெதாக 

அறிவிக்கலாம். அகனத்து குணெ்ெடுத்தும் சசயல்முகற ஒரு திட்டவட்டமான, 

வநரம்கறயான, மன   
மனெ்ொன்கம, ஒரு உள் மனெ்ொன்கம, அல்லது சிந்தகன ஒரு வழி, நம்பிக்கக 

என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது. குணெ்ெடுத்தும் ஒரு நம்பிக்ககயான எதிரெ்ாரெ்்பு 

காரணமாக உள்ளது,   
இது ஆழ்மனத்தின் குணெ்ெடுத்தும் ஆற்றகல சவளியிடுவதற்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த 

ஆவலாசகனயாக சசயல்ெடுகிறது. 
 
ஒரு மனிதன் மற்சறாரு சக்தியால் குணமகடயவில்கல. அவர ்தனது சசாந்த 

வகாட்ொடு அல்லது முகறகயக் சகாண்டிருக்கலாம் என்ெது உண்கமதான். 

குணெ்ெடுத்தும் ஒவர ஒரு சசயல்முகற உள்ளது, அது நம்பிக்கக. ஒவர ஒரு 

குணெ்ெடுத்தும் சக்தி உள்ளது, அதாவது, உங்கள் ஆழ்மனம். நீங்கள் விரும்பும் 

வகாட்ொடு மற்றும் முகறகயத் வதரந்்சதடுக்கவும். நீங்கள் உறுதியாக 

ஓய்சவடுக்கலாம், உங்களுக்கு நம்பிக்கக இருந்தால், நீங்கள் முடிவுககளெ் 

செறுவீரக்ள். 
 
பாராத ல் ஸின் காட்சிகள் 
 
1493 முதல் 1541 வகர வாழ்ந்த புகழ்செற்ற சுவிஸ் ரசவாதியும் மருத்துவருமான 

பிலிெ்ெஸ் ொராசசல்சஸ் அவரது காலத்தில் ஒரு  
செரிய குணெ்ெடுத்துெவராக இருந்தார.் அவர ்இந்த வாரத்்கதககள உசச்ரித்தவொது 

இெ்வொது ஒரு சவளிெ்ெகடயான அறிவியல் உண்கமகயக் கூறினார,்   
"உங்கள் விசுவாசத்தின் வநாக்கம் உண்கமயானதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது 

சொய்யாக இருந்தாலும், நீங்கள் அவத விகளவுககளெ் செறுவீரக்ள். இவ்வாறாக,   
சசயிண்ட் பீட்டரின் சிகலகய நான் நம்பியிருக்க வவண்டும் என்று நான் நம்பினால், 

சசயிண்ட்  
பீட்டரிடமிருந்து நான் செற்றிருக்க வவண்டிய அவத விகளவுககள நான் செறுவவன். 

ஆனால் அது மூடநம்பிக்கக. விசுவாசமானது   
அற்புதங்ககள உண்டாக்குகிறது; அது உண்கமவயா சொய்விசுவாசவமா, அது 

எெ்சொழுதும் அவத அதிசயங்ககளவய உருவாக்கும்." 
 
ெதினாறாம் நூற்றாண்டில் ொராசசல்சஸின் கருத்துக்கள் இத்தாலிய  
தத்துவவாதியும் ொராசசல்சஸின் சமகாலத்தருமான பியட்வரா 
ொம்சொனாஜியால் மகிழ்விக்கெ்ெட்டன, அவர ்கூறினார,்  



"நம்பிக்ககயும் கற்ெகனயும் உருவாக்கக்கூடிய அற்புதமான விகளவுககள நாம் 
எளிதில் கற்ெகன சசய்யலாம், குறிெ்ொக இரண்டு குணங்களும்  
ொடங்களுக்கும் அவற்றின் மீது சசல்வாக்கு சசலுத்தும் நெருக்கும் இகடயில் 

பிரதிெலிக்கெ்ெடும்வொது. சில நிகனவுச ்சின்னங்களின் சசல்வாக்கிற்குக் 
காரணமாக க் கூறெ்ெடும் சிகிசக்சகள்  
அவற்றின் கற்ெகன மற்றும் நம்பிக்ககயின் விகளவு ஆகும். குவாக்குகளும்   
தத்துவவாதிகளும், துறவியின் எலும்புகளுக்கு ெதிலாக எந்த எலும்புக்கூட்டின் 

எலும்புககளயும் கவத்தால், அகவ உண்கமயான  
நிகனவுச ்சின்னங்கள் என்று நம்பினால், வநாயாளிகள் நன்கம ெயக்கும் 

விகளவுககள குகறவாக அனுெவிக்க மாட்டாரக்ள் என்ெகத அறிவாரக்ள்." 
 
பின்னர,் நீங்கள் குணமகடய புனிதரக்ளின் எலும்புகள் நம்பிக்கக என்றால், அல்லது நீங்கள் சில 

குணெ்ெடுத்தும் சக்தி நம்பிக்கக என்றால் 
நீர ் , உங்கள் ஆழ்மனதில் சகாடுக்கெ்ெட்ட சக்திவாய்ந்த ஆவலாசகன காரணமாக 
நீங்கள் முடிவுககள செறுவீரக்ள். அது குணெ்ெடுத்தும் என்று பிந்கதய உள்ளது. 
 
தபர்ன்தெய்மின் வ ாதறனகள் 
 
1910-1919 ஆம் ஆண்டு பிரான்சின் நான்சி யில் மருத்துவெ் வெராசிரியராக இருந்த 

ஹிெ்வொகலட் செரன்்சைய்ம்,  
வநாயாளிக்கு மருத்துவரின் ஆவலாசகன ஆழ்மனத்தின் மூலம் சசலுத்தெ்ெட்டது 

என்ற உண்கமகய விளக்கினார.் 
 
செரன்்சைய்ம், அவரது குறிெ்ொன சிகிசக்சகளில்,ெக்கம் 197, ெக்கவாதம் சகாண்ட ஒரு 

மனிதனின் ககதகயக் கூறுகிறார ்
நாவு, எந்த சிகிசக்ச வடிவத்திலும் சகாடுக்கவில்கல. அவரது மருத்துவர ்வநாயாளியிடம் ஒரு 

புதியவர ்இருெ்ெதாககூறினார ்
அவர ்அவகர குணெ்ெடுத்த உறுதியளித்தார ்எந்த கருவி. அவர ்வநாயாளியின் 

வாயில் ஒரு ொக்சகட் சவெ்ெமானிகய அறிமுகெ்ெடுத்தினார.் வநாயாளி தன்கனக் 

காெ்ொற்றுவதற்கான கருவி என்று கற்ெகன சசய்தார.் சில கணங்களில் அவர ் 
மீண்டும் தனது நாக்கக சுதந்திரமாக நகரத்்த முடியும் என்று மகிழ்சச்ியுடன் அழுதார.் 
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"எங்கள் வழக்குகளில், அவத வககயான உண்கமகள் கண்டுபிடிக்கெ்ெடும்", 

செரன்்சைய்ம் சதாடரக்ிறார.் கிட்டத்தட்ட நான்கு வாரங்களாக வெசச்ு முற்றிலும் 

இழந்ததால் ஒரு இளம் செண்  
என் அலுவலகத்திற்கு வந்தாள். வநாயறிதகல உறுதி சசய்த  
பிறகு, வெசச்ு இழெ்பு சில வநரங்களில் மின்சாரத்திற்கு உடனடியாக த் தருகிறது, இது 

அதன் குறிெ்ொன சசல்வாக்கால் சசயல்ெடக்கூடும் என்று என் 
மாணவரக்ளிடம்  
கூறிவனன். நான் தூண்டல் எந்திரத்திற்கு அனுெ்பிவனன். நான் குரல்வகளயின் மீது 

என் கககய கவத்து சிறிது  
நகரந்்வதன், 'இெ்வொது நீங்கள் சத்தமாக வெசலாம்' என்று சசான்வனன். ஒரு சநாடியில் 

நான் அவகள 'அ',   
பின்னர ்'பி', பின்னர ்'மரியா' என்று சசால்ல ச ்சசய்வதன். அவள் சதாடரந்்து 

சதளிவாகெ் வெசினாள்; குரல் இழெ்பு மகறந்துவிட்டது. இங்வக 
செரன்்சைய்ம் வநாயாளியின் நம்பிக்கக மற்றும் எதிரெ்ாரெ்்பு சக்திகயக் 
காட்டுகிறார,் இது ஆழ்மனத்திற்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆவலாசகனயாக 
சசயல்ெடுகிறது. 
 
பரி ்துறரமூலம் ஒரு தகாப்புளத்றத உருோக்குதல் 
 
செரன்்சைய்ம் ஒரு வநாயாளியின் கழுத்தின் பின்புறத்தில் ஒரு தொல் ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் 

ஒரு சகாெ்புளத்கத உருவாக்கியதாக கூறுகிறார ்
முத்திகர மற்றும் அது ஒரு ஈ-பூசச்ு என்று வநாயாளி ெரிந்துகரக்கும். இகத உறுதி சசய்துள்ளது 
உலகின் ெல ெகுதிகளில் ெல மருத்துவரக்ளின் வசாதகனகள் மற்றும் அனுெவங்கள், 

கட்டகமெ்பு மாற்றங்கள் வநாயாளிகளுக்கு வாய்வழி ஆவலாசகனயின் 

சாத்தியமான விகளவாக ிும் என்ெதில் சந்வதகமில்கல. 
 
இரத்தம் வதாய் ்த களங்கம் காரணம் 
 
ைட்சனின் உளவியல் நிகழ்வுகள் விதி,ெக்கம் 153 இல், அவர ் குறிெ்பிடுகிறார,் 
"இரத்தக்கசிவுகள் மற்றும் இரத்தம் வதாய்ந்த களங்கம் சில ொடங்களில் 
ஆவலாசகன மூலம் தூண்டெ்ெடலாம். 
 
"டாக்டர.்M செளரர்ு ஒரு விஷயத்கத வசாம்னாம்புலிஸ்டிக் நிகலயில் கவத்து, 
அவருக்கு பின்வரும் ஆவலாசகனகய வழங்கினார:் 'இன்று பிற்ெகல் நான்கு மணிக்கு, 

ஹிெ்னாஸிஸிற்குெ் பிறகு, நீங்கள் என் அலுவலகத்திற்கு வந்து,  
சாய்வு நாற்காலியில் உட்காரந்்து, உங்கள் ககககள உங்கள் மாரெ்கத்தின் மீது 
கடக்க, உங்கள் மூக்கில் இரத்தம் கசியத் சதாடங்கும்.' நியமிக்கெ்ெட்ட வநரத்தில் 
அந்த இகளஞன் இயக்கியெடி சசய்தான். இடது நாசியிலிருந்து ெல சசாட்டு இரத்தம் 
வந்தது. 
 
"மற்சறாரு சந்தரெ்்ெத்தில் அவத புலனாய்வாளர ்வநாயாளியின் செயகர அவரது 

இரண்டு முன்கககளிலும்  
ஒரு கருவியின் மந்தமான புள்ளியுடன் கண்டறிந்தார.் பின்னர ்வநாயாளி 
வசாம்னாம்புலிஸ்டிக் நிகலயில் இருந்தவொது, அவர ்கூறினார,் 'இன்று   
பிற்ெகல் நான்கு மணிக்கு நீங்கள் தூங்கச ்சசல்வீரக்ள், உங்கள் கககள், நான் 

கண்டுபிடித்த வழிகளில் இரத்தம் சிந்தும், உங்கள் செயர ்இரத்த  
எழுத்துக்களில் உங்கள் கககளில் எழுதெ்ெடும்.' அவர ்நான்கு மணிக்கு 

ொரக்்கெ்ெட்டார ்  
மற்றும் தூங்குவகதக் கண்டார.் இடது ககயில் கடிதங்கள் பிரகாசமான 

நிவாரணத்தில் சவளிவய நின்றன, ெல   
இடங்களில் இரத்தத் துளிகள் இருந்தன. கடிதங்கள் ெடிெ்ெடியாக மங்கலாக 

வளரந்்திருந்தாலும், மூன்று மாதங்களுக்குெ் பிறகும்   
காணெ்ெட்டன." 
 
இந்த உண்கமகள் முன்பு இருந்த இரண்டு அடிெ்ெகட முன்சமாழிவுகளின் சரியானதன்கமகய 

ஒவர வநரத்தில் நிரூபிக்கின்றன 
அதாவது, ஆழ்மனம், ஆவலாசகனயின் சக்திக்கு நிகலயான சொருத்தெ்ொடு மற்றும் 
சரியான  
கட்டுெ்ொடு, இது ஆழ்மனம் உடலின் சசயல்ொடுகள், உணரவ்ுகள் மற்றும் 
நிகலகமகள் மீது ெயிற்சி   
சசய்கிறது. முன்கூறிய அகனத்து நிகழ்வுகளும் ஆவலாசகனயால் தூண்டெ்ெட்ட 
அசாதாரண நிகலகமககள சதளிவாக நாடகமாக்குகின்றன, வமலும் ஒரு மனிதன் 
தனது இதயத்தில் 
 [ஆழ்மனத்தில்]  நிகனெ்ெது வொல் அவரும்உறுதியான ஆதாரமாக ிும்.  
 



விமர ்னம் உள்ள சிகி ற் முறற புள்ளிகள் 
 
1. குணெ்ெடுத்தும் சக்தி உங்கள் சசாந்த ஆழ்மனதில் உள்ளது என்ெகத அடிக்கடி 

நிகனவுெடுத்திக் சகாள்ளுங்கள். 
 
2. விசுவாசமானது தகரயில் நடெ்ெட்ட விகதவொன்றது என்ெகத 
அறிந்துசகாள்ளுங்கள்; அது அதன் வககயான பிறகு வளரும். உங்கள் மனதில் 
வயாசகன (விகத) நட, தண்ணீர ் மற்றும் எதிரெ்ாரெ்்பு அகத உரமிட, அது 
சவளிெ்ெடும். 
 
3. ஒரு புத்தகம், புதிய கண்டுபிடிெ்பு அல்லது நாடகம் ெற்றிய உங்கள் கருத்து 

உங்கள் மனதில் உண்கமயானது. அதனால்தான் நீங்கள் இெ்வொது அகத 

நம்ெமுடியும். உங்கள் வயாசகன, திட்டம் அல்லது கண்டுபிடிெ்பின் யதாரத்்தத்கத 

நம்புங்கள், நீங்கள் சசய்வது வொல், அது சவளிெ்ெடும். 
 
4. மற்றவரக்ளுக்காக செெம் சசய்யும் வொது, முழுகம, அழகு மற்றும் ெரிபூரணத்கத உங்கள் 

சமளனமான உள் அறிந்து சகாள்ளுங்கள் 
மற்றவரின் ஆழ்மனத்தின் எதிரம்கற வடிவங்ககள மாற்றி அற்புதமான முடிவுககளக் சகாண்டு 

வரலாம். 
 
5. ெல்வவறு புனித த்தலங்களில் நீங்கள் வகட்கும் அதிசயமான சிகிசக்சகளுக்கு 

கற்ெகன மற்றும் குருட்டு நம்பிக்கக காரணமாக ஏற்ெடுகிறது, இது ஆழ்மனத்தில் 

சசயல்ெடுகிறது, குணெ்ெடுத்தும் சக்திகய சவளியிடுகிறது. 
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6. எல்லா வநாய்களும் மனதில் வதான்றுகின்றன. உடலில் ஒரு மன வடிவம் 
இல்லாவிட்டால் எதுவும் வதான்றவில்கல. 
 
7. கிட்டத்தட்ட எந்த வநாயின் அறிகுறிகளும் ஹிெ்னாடிக் ஆவலாசகனமூலம் 
உங்களுக்குள் தூண்டெ்ெடலாம். இது உங்கள் சிந்தகனயின் சக்திகயக் 
காட்டுகிறது. 
 
8. ஒவர ஒரு சிகிசக்ச முகற உள்ளது என்று நம்பிக்கக உள்ளது. ஒவர ஒரு 
குணெ்ெடுத்தும் சக்தி உள்ளது, அதாவது, உங்கள் ஆழ்மனம். 
 
9. உங்கள் விசுவாசத்தின் வநாக்கம் உண்கமயானதாக இருந்தாலும் சரி, சொய்யானதாக 

இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு முடிவுகள் கிகடக்கும். உங்கள் ஆழ்மனம் 
உங்கள் மனதில் சிந்தகன ெதிலளிக்கிறது. உங்கள் மனதில் ஒரு சிந்தகன நம்பிக்கக ொருங்கள், 
அது வொதுமானது. 

 
--()-- 
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Chapter 5 
 
 வீன காலங்களில் மன சிகி ற் முறற 

 
உடல் நிகலகமகள் மற்றும் மனித விவகாரங்ககள குணெ்ெடுத்துவதில் அகனவரும் நிசச்யமாக 

அக்ககற சகாண்டுள்ளனர.் அது என்ன 
என்று குணமாகும்? இந்த குணெ்ெடுத்தும் சக்தி எங்வக? இகவ அகனவராலும் 

வகட்கெ்ெடும் வகள்விகள். ெதில் இந்த குணெ்ெடுத்தும் சக்தி ஒவ்சவாரு நெரின் 

ஆழ்மனதில் உள்ளது, மற்றும் வநாய்வாய்ெ்ெட்ட நெர ் ஒரு மாற்றெ்ெட்ட மன 

அணுகுமுகற இந்த குணெ்ெடுத்தும் சக்தி சவளியிடுகிறது. 
 
எந்த மன அல்லது மத அறிவியல் ெயிற்சியாளர,் உளவியலாளர,் மனநல மருத்துவர,் 

அல்லது மருத்துவ மருத்துவர ்ஒரு  
வநாயாளிகுணமகடயவில்கல. "மருத்துவர ்காயத்கத உடுத்துகிறார,் ஆனால் கடவுள் 

அகத குணெ்ெடுத்துகிறார"் என்று ஒரு ெழசமாழி உள்ளது. உளவியலாளர ்அல்லது   
மனநல மருத்துவர ்வநாயாளியின் மனசதாகுதிககள அகற்றத் சதாடங்குகிறார,் 

இதனால் குணெ்ெடுத்தும் சகாள்கக சவளியிடெ்ெடலாம்,   
வநாயாளிகய ஆவராக்கியமாக மீட்சடடுக்கிறது. அவதவொல், அறுகவ சிகிசக்ச 

நிபுணர ்உடல் சதாகுதிகய அகற்றுகிறார,் இதனால்   
குணெ்ெடுத்தும் நீவராட்டங்கள் சாதாரணமாக சசயல்ெட முடியும். எந்த மருத்துவவரா, 

அறுகவ சிகிசக்ச நிபுணவரா அல்லது மனநல மருத்துவவரா   
"அவர ்வநாயாளிகய குணெ்ெடுத்தினார"் என்று கூறுகிறாரக்ள். ஒரு குணெ்ெடுத்தும் 

சக்தி இயற்கக, வாழ்க்கக, கடவுள், என்று ெல செயரக்ளால் அகழக்கெ்ெடுகிறது. 
ெகடெ்ொற்றல் நுண்ணறிவு, மற்றும் ஆழ்மன சக்தி. 
 
முன்பு வகாடிட்டுக் காட்டெ்ெட்டெடி, மன, உணரச்ச்ி மற்றும் உடல் சதாகுதிககள 

அகற்ற ிுவதற்கு ெல முகறகள் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகின்றன, இது குணெ்ெடுத்தும் 

வாழ்க்கக சகாள்ககயின் ஓட்டத்கததடுக்கிறது. உங்கள் ஆழ்மனதில் வசிக்கும் 

குணெ்ெடுத்தும் சகாள்கக, நீங்கள் அல்லது வவறு யாராவது ஒழுங்காக 

இயக்கியிருந்தால், உங்கள் மனகதயும் அகனத்து வநாய்களின் உடகலயும் 

குணெ்ெடுத்தமுடியும் மற்றும் சசய்யும். இந்த குணெ்ெடுத்தும் சகாள்கக மத, நிறம், 

அல்லது இனம் சொருட்ெடுத்தாமல் அகனத்து ஆண்கள்  
சசயல்ெடும். நீங்கள் ெயன்ெடுத்த மற்றும் இந்த சிகிசக்சமுகற சசயல்முகற 

ெங்வகற்க சொருட்டு சில குறிெ்பிட்ட வதவாலயத்தில் வசரந்்தகவ இல்கல. நீங்கள் 

ஒரு நாத்திகர ்அல்லது அஞ்ஞானவாதி என்று கூறிக்சகாண்டாலும் உங்கள் ஆழ்மனம் 

உங்கள் ககயில் தீக்காயத்கத அல்லது சவட்டகல குணெ்ெடுத்தும். 
 
நவீன மன சிகிசக்ச நகடமுகற உங்கள் ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு 

மற்றும் சக்தி உங்கள் நம்பிக்ககக்கு ஏற்ெ ெதிலளிக்கிறது என்ற உண்கமகய 

அடிெ்ெகடயாகக் சகாண்டது. மன அறிவியல் ெயிற்சியாளர ்அல்லது  
அகமசச்ர ்கெபிளின் தகடயுத்தரகவெ் பின்ெற்றுகிறார,் அதாவது அவர ்தனது 

மகறவிடத்திற்குள் சசன்று கதகவ மூடுகிறார,் அதாவது   
அவர ்தனது மனகத அகமதிெ்ெடுத்துகிறார,் ஓய்சவடுக்கிறார,் வொகலாம், 

அவருக்குள் எல்கலயற்ற குணெ்ெடுத்தும் இருெ்கெ நிகனக்கிறார.் அவர ்தனது 

மனதின் கதகவ சவளிெ்புற கவனசச்ிதறல்கள் மற்றும் வதாற்றங்களுக்கு மூடுகிறார,் 

பின்னர ்அவர ்அகமதியாகவும் சதரிந்வததனது வவண்டுவகாகளவயா அல்லது 

விருெ்ெத்கதவயா தனது ஆழ்மனத்திற்கு திருெ்பி, தனது மனதின் புத்திசாலித்தனம் 

தனது குறிெ்பிட்ட வதகவகளுக்கு ஏற்ெ ெதிலளிக்கும் என்ெகத உணரந்்தார.் 
 
சதரிந்து சகாள்ள வவண்டிய மிக அற்புதமான விஷயம் இதுதான்: விரும்பிய முடிகவ 

கற்ெகன சசய்து அதன் யதாரத்்தத்கத உணருங்கள்; பின்னர ் எல்கலயற்ற 

வாழ்க்ககசகாள்கக உங்கள் நனவான வதரவ்ு மற்றும் உங்கள் நனவான 

வகாரிக்ககக்கு ெதிலளிக்கும். நீங்கள் செற்ற நம்பிக்கக யின் சொருள் இதுதான், 

நீங்கள் செறுவீரக்ள். நவீன மன விஞ்ஞானி பிராரத்்தகன சிகிசக்ச ெயிற்சி வொது 

என்ன சசய்கிறது. 
 
குணப்படுத்தும் ஒரு த யல்முறற 
 
பூகன, நாய், மரம், புல், காற்று, பூமி - எல்லாம் மூலம் சசயல்ெடும் ஒவர ஒரு 
உலகளாவிய குணெ்ெடுத்தும் சகாள்கக உள்ளது - எல்லாம் உயிருடன் உள்ளது. இந்த 
வாழ்க்ககக் சகாள்கக விலங்கு, காய்கறி மற்றும் கனிம ராெ்யங்கள் மூலம் 

உள்ளுணரவ்ு மற்றும் வளரச்ச்ி விதியாக சசயல்ெடுகிறது. மனிதன் இந்த வாழ்க்கக 
க்சகாள்கககய நனவுடன் அறிந்தவன், எண்ணற்ற வழிகளில் தன்கன ஆசீரவ்திக்க 
நனவுடன் அகத வழிநடத்த முடியும். 
 



உலகளாவிய சக்திகயெ் ெயன்ெடுத்துவதில் ெல்வவறு அணுகுமுகறகள், 
நுட்ெங்கள் மற்றும் முகறகள் உள்ளன, ஆனால்  
ஒவர ஒரு சிகிசக்சமுகற உள்ளது, இது நம்பிக்கக,  உங்கள் நம்பிக்ககயின்ெடி அது 
உங்களுக்கு சசய்யெ்ெடுகிறது. 
 
 ம்பிக்றக விதி 
 
உலகின் அகனத்து மதங்களும் நம்பிக்கக வடிவங்ககளெ் பிரதிநிதித்துவம் 

சசய்கின்றன, இந்த நம்பிக்கககள் ெல வழிகளில் விளக்கெ்ெடுகின்றன. வாழ்க்கக  
விதி நம்பிக்கக. உங்ககளெ் ெற்றியும், வாழ்க்கககயெ் ெற்றியும், பிரெஞ்சத்கதெ் 

ெற்றியும் நீங்கள் என்ன நம்புகிறீரக்ள்? நீங்கள் நம்புவது  
வொல் இது உங்களுக்கு சசய்யெ்ெடுகிறது.  
 
நம்பிக்கக என்ெது உங்கள் மனதில் உள்ள ஒரு சிந்தகனயாகும், இது உங்கள் 

ஆழ்மனத்தின் சக்திகய  
உங்கள் சிந்தகன ெழக்கங்களுக்கு ஏற்ெ உங்கள் வாழ்வின் அகனத்து கட்டங்களிலும் 

விநிவயாகிக்க கவக்கிறது. கெபிள்   
ஏவதா ஒரு சடங்கு, விழா, வடிவம், நிறுவனம், மனிதன் அல்லது சூத்திரம் ஆகியவற்றில் 

உங்கள் நம்பிக்கககயெ் ெற்றி வெசவில்கல என்ெகத நீங்கள் உணர வவண்டும். அது 

நம்பிக்கக ெற்றி வெசுகிறது. 
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உங்கள் மனதின் நம்பிக்கக சவறுமவன உங்கள் மனதின் சிந்தகன. நீங்கள் 
நம்பினால், விசுவாசிக்கிறவன் எல்லாகாரியங்களும் அவனுக்கு சச்ாத்தியம். மாரக்் 9:23. 
 
உங்ககள காயெ்ெடுத்த அல்லது தீங்கு சசய்ய ஏதாவது நம்புவது முட்டாள்தனம். 
நிகனவில் சகாள்ளுங்கள், அது உங்ககள காயெ்ெடுத்துகிறது அல்லது தீங்கு 
விகளவிக்கும் என்று நம்ெெ்ெடுகிறது விஷயம் அல்ல, ஆனால் உங்கள் மனதில் 
நம்பிக்கக அல்லது சிந்தகன, இது விகளவாக உருவாக்குகிறது. உங்கள்  
அனுெவங்கள், உங்கள் சசயல்கள், மற்றும் உங்கள் வாழ்க்ககயின் அகனத்து 
நிகழ்வுகள் மற்றும் சூழ்நிகலகள் அகனத்தும் உங்கள் சசாந்த சிந்தகனக்கான 
பிரதிெலிெ்புகள் மற்றும் எதிரவ்ிகனகள். 
 
தெப சிகி ற்  என்பது  னோன மற்றும் ஆழ்மனத்தின் ஒருங்கிறண ்த 
த யல்பாடு அறிவியல் பூர்ேமாக இயக்கப்படுகிறது 
 
பிராரத்்தகன சிகிசக்ச உணரவ்ு ஒருங்கிகணக்கெ்ெட்ட, இணக்கமான, மற்றும் அறிவாரந்்த 

சசயல்ொடு மற்றும் 
குறிெ்ொக ஒரு திட்டவட்டமான வநாக்கத்திற்காக இயக்கெ்ெட்ட மனதின் ஆழ்மன 

நிகலகள். அறிவியல் பிராரத்்தகன அல்லது பிராரத்்தகன  
சிகிசக்சயில், நீங்கள் என்ன சசய்கிறீரக்ள், ஏன் சசய்கிறீரக்ள் என்ெகத நீங்கள் 

சதரிந்து சகாள்ள வவண்டும். நீங்கள் குணெ்ெடுத்தும் சட்டம் நம்புகிவறன்.   
பிராரத்்தகன சிகிசக்ச சில வநரங்களில் மன சிகிசக்ச என்று குறிெ்பிடெ்ெடுகிறது, 

மற்றும் மற்சறாரு சசால் அறிவியல் பிராரத்்தகன. 
 
செெ சிகிசக்சயில் நீங்கள் ஒரு குறிெ்பிட்ட வயாசகன, மன ெடம் அல்லது திட்டத்கத 
நனவுடன் வதரவ்ு சசய்கிறீரக்ள், அகத நீங்கள் அனுெவிக்க விரும்புகிறீரக்ள். இந்த 
கருத்கத அல்லது மன பிம்ெத்கத உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு சவளிெ்ெடுத்தும் உங்கள் 
திறகன நீங்கள் உணரக்ிறீரக்ள். நீங்கள் உங்கள் மன மனெ்ொன்கமயில் 
உண்கமயுடன் இருெ்ெதால், உங்கள் செெத்திற்கு ெதில் கிகடக்கும். பிராரத்்தகன 

சிகிசக்ச ஒரு திட்டவட்டமான குறிெ்பிட்ட வநாக்கத்திற்காக ஒரு திட்டவட்டமான மன 
நடவடிக்கக. 
 
செெ சிகிசக்ச மூலம் ஒரு குறிெ்பிட்ட சிரமத்கத குணெ்ெடுத்த நீங்கள் முடிவு 

சசய்கிறீரக்ள் என்று கவத்துக்சகாள்வவாம். உங்கள் பிரசச்கன அல்லது வநாய் 
எதுவாக இருந்தாலும், அது ெயத்தால் சுமத்தெ்ெட்டு உங்கள் ஆழ்மனதில் 
ெதிந்தஎதிரம்கற எண்ணங்களால் ஏற்ெட வவண்டும் என்ெகதயும், இந்த 
எண்ணங்ககள உங்கள் மனகத தூய்கமெ்ெடுத்துவதில் நீங்கள் சவற்றி  
செற்றால், நீங்கள் குணமகடவீரக்ள் என்ெகதயும் நீங்கள் அறிவீரக்ள். 
 
எனவவ, நீங்கள் உங்கள் சசாந்த ஆழ்மனதில் குணெ்ெடுத்தும் சக்தி திரும்ெ மற்றும்  
அதன் எல்கலயற்ற சக்தி மற்றும் புத்திசாலித்தனம் மற்றும் அகனத்து நிகலகமகள் 

குணமகடய அதன் திறன் உங்ககள நிகனவுெடுத்த. இந்த சத்தியங்களில் நீங்கள் 

வசிக்க,   
உங்கள் ெயம் ககரயத் சதாடங்கும், இந்த உண்கமககள நிகனவுகூரவ்துதவறான 

நம்பிக்ககககளயும் சரிசசய்கிறது.  
நீங்கள் வரும் என்று சதரியும் என்று சிகிசக்சமுகற நன்றி சகாடுக்க, பின்னர ்நீங்கள் 

வழிகாட்டெ்ெட்ட உணர வகர சிரமம் உங்கள் மனதில்  
கவத்து, ஒரு இகடசவளிக்குெ் பிறகு, மீண்டும் பிராரத்்தகன. நீங்கள் பிராரத்்தகன 

வொது, நீங்கள் முற்றிலும்   
எதிரம்கற நிகலகமகள் எந்த சக்தி சகாடுக்க அல்லது சிகிசக்சமுகற வராது என்று 

ஒரு சநாடி ஒெ்புக்சகாள்ள மறுக்க. இந்த மனெ்ொன்கம, குணெ்ெடுத்தும் 
சக்திகய சவளியிடும்  
நனவான மற்றும் ஆழ்மனத்தின் இணக்கமான ஒன்றியத்கத சகாண்டு வருகிறது.   
 
 
விசுோ  த்றத குணப்படுத்துதல், அதன் அரத்்தம் என்ன, மற்றும் குருட்டு  ம்பிக்றக எே்ோறு 

த யல்படுகிறது 
 
விசுவாசத்கத குணெ்ெடுத்துதல் என்று பிரெலமாக குறிெ்பிடெ்ெடுவது கெபிளில் 

குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள நம்பிக்கக அல்ல, அதாவது ஒரு 
நனவு மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சதாடரப்ு ெற்றிய அறிவு. ஒரு நம்பிக்கக 

குணெ்ெடுத்துெவர ் சம்ெந்தெ்ெட்ட சக்திகள் மற்றும் சக்திகள் எந்த உண்கமயான 

அறிவியல் புரிதல் இல்லாமல் குணமாகும்  
ஒன்றாகும். அவர ் குணெ்ெடுத்தும் ஒரு சிறெ்பு ெரிசு உள்ளது என்று  
கூறலாம், மற்றும் வநாய்வாய்ெ்ெட்ட நெர ்அவகர அல்லது அவரது சக்திகள் மீது குருட்டு 

நம்பிக்கக முடிவுககள சகாண்டு வரலாம். 



 
சதன்னாெ்பிரிக்காமற்றும் உலகின் பிற ெகுதிகளில் உள்ள வூடூ மருத்துவர ்

ஸ்வகன்வடஷன்கள் மூலம் குணமகடயலாம், அல்லது புனிதரக்ளின் எலும்புகள் என்று 

அகழக்கெ்ெடுவகதத் சதாடுவதன் மூலம் ஒரு நெர ் குணமகடயலாம், அல்லது 

வநாயாளிகள் வநரக்மயாக முகற அல்லது சசயல்ொட்டில் நம்பிக்கக 

கவக்ககாரணமாக வவறு எகதயும் சசய்யலாம். 
 
நீங்கள் ெயம் மற்றும் கவகல இருந்து நம்பிக்கக மற்றும் எதிரெ்ாரெ்்பு சசல்ல 

ஏற்ெடுத்தும் எந்த முகற குணமாகும். ெலர ்உள்ளனர,் ஒவ்சவாருவரும் அவரது 

தனிெ்ெட்ட வகாட்ொடு முடிவுககள உருவாக்குவதால், அது சரியானஒன்று என்று 

கூறுகிறாரக்ள். இந்த அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவவ விளக்கெ்ெட்டுள்ளெடி, இது 

உண்கமயாக இருக்க முடியாது. 
 
குருட்டு நம்பிக்கக எவ்வாறு சசயல்ெடுகிறது என்ெகத விளக்குவதற்கு: சுவிஸ் 

மருத்துவர ்பிரான்ஸ் ஆன்டன் சமஸ்மர ்ெற்றிய எங்கள் விவாதத்கத நீங்கள் 

நிகனவுகூரவ்ீரக்ள். 1776 இல் அவர ்சசயற்கக காந்தங்கள் மூலம் வநாயுற்ற 

உடல்ககளத் தடவிக் சகாண்டவொது ெல சிகிசக்சககளக் வகாரினார.் பின்னர ்அவர ்

தனது காந்தங்ககள தூக்கி எறிந்து விட்டு விலங்கு காந்தவியல் வகாட்ொட்கட 

உருவாக்கினார.் இது அவர ்ஒரு திரவமாக இருந்தது, இது பிரெஞ்சத்தில் ஊடுருவி 

உள்ளது, ஆனால் மனித உயிரினத்தில் மிகவும் சுறுசுறுெ்ொக உள்ளது. 
 
அவரிடமிருந்து தனது வநாயாளிகளுக்கு சவளிவய சசன்று சகாண்டிருந்த இந்த 

காந்த திரவம் அவரக்கள குணெ்ெடுத்தியதாக அவர ்கூறினார.் மக்கள் அவரிடம் 

திரண்டனர,் ெல அற்புதமான சிகிசக்சகள் சசய்யெ்ெட்டன. 
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சமஸ்மர ்ொரிஸுக்கு குடிசெயரந்்தார.் அங்வக அரசாங்கம் ஒரு கமிஷகன நியமித்தது. 
செஞ்சமின் பிராங்க்ளின் உறுெ்பினராக இருந்த அறிவியல் அகாடமியின் 

மருத்துவரக்ளும் உறுெ்பினரக்ளும் அவரது சிகிசக்சககள விசாரிக்க. சமஸ்மர ்

கூறிய முக்கிய உண்கமககள அந்த அறிக்கக ஒெ்புக்சகாண்டது, ஆனால் அவரது 

காந்த திரவவகாட்ொட்டின் சரியானதன்கமகய நிரூபிக்க எந்த ஆதாரமும் இல்கல 

என்று கூறியதுடன், வநாயாளிகளின் கற்ெகனயால் விகளவுகள் ஏற்ெட்டதாக 

கூறியது. 
 
இதற்குெ் பிறகு, சமஸ்மர ்நாடுகடத்தெ்ெட்டு, 1815 இல் இறந்தார.் சிறிது 

காலத்திற்குெ் பிறகு, மான்சசஸ்டகரச ்வசரந்்த டாக்டர ்பிகரட், டாக்டர ்

சமஸ்மரின் குணெ்ெடுத்தும்  
உற்ெத்தியுடன் காந்த திரவத்திற்கும் எந்த சம்ெந்தமும் இல்கல என்ெகதக் காட்ட 

ிுவதற்கு   
வமற்சகாண்டார.் டாக்டர ்பிகரட் வநாயாளிகள் ஆவலாசகன மூலம் ஹிெ்னாடிக் 

தூக்கத்தில் தூக்கி எறியெ்ெடலாம் என்று கண்டுபிடித்தார,்   
இதன் வொது சமஸ்மர ்காந்தவியல் என்று அகழக்கெ்ெடும் ெல நன்கு அறியெ்ெட்ட 

நிகழ்வுககள உருவாக்க  
முடியும். 
 
இந்த சிகிசக்சகள் அகனத்தும் சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி வநாயாளிகளின் 
சுறுசுறுெ்ொன கற்ெகனயால் சகாண்டு வரெ்ெட்டன,  
வமலும் அவரக்ளின் ஆழ்மனத்திற்கு ஆவராக்கியத்தின் சக்திவாய்ந்த 

ஆவலாசகனகயயும் நீங்கள் உடனடியாகக் காணலாம். இந்த  
சிகிசக்சககள சகாண்டு எெ்ெடி அந்த நாட்களில் எந்த புரிதல் இருந்தது என இந்த 
குருடட்ு நம்பிக்கக என்று சசால்ல  
முடியும். 
 
அக ிறல  ம்பிக்றக மற்றும் அதன் தபாருள் என்ன 
 
நீண்ட வநரம் திரும்ெத் திரும்ெச ்சசய்ய வவண்டிய அவசியமற்ற, அகவயமான அல்லது 
ஒரு தனிநெரின் ஆழ்மனம் தனது சசாந்த உணரவ்ு அல்லது வநாக்கத்கத கட்டுெ்ெடுத்துவதற்கு 

இணக்கமாக உள்ளது 
மற்றவரின் ஆவலாசகனகளால் மனதில் சகாள்ளுங்கள். உங்கள் புறநிகல நம்பிக்கக 

எதுவாக இருந்தாலும், நீங்கள் தீவிரமாகவவா அல்லது சசயலற்றதாகவவா நம்பிக்கக 

கவத்திருந்தால், உங்கள் ஆழ்மனம்  
ஆவலாசகனயால் கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெடும், உங்கள் ஆகச நிகறவவறும். 
 
மன நலத்தில் வதகவெ்ெடும் நம்பிக்கக என்ெது முற்றிலும் அகவய நம்பிக்கக, 
மற்றும் புறநிகல அல்லது நனவான மனதின் சசயலூக்கமான எதிரெ்்கெ 
நிறுத்தியதன் மூலம் அது அகடயக்கூடியது 
 
உடல் குணெ்ெடுத்தும் அது, நிசச்யமாக, இருவரும் ஒவர வநரத்தில் நம்பிக்கக ொதுகாக்க 

விரும்ெத்தக்கதாக உள்ளது 
நனவான மற்றும் ஆழ்மனம். இருெ்பினும், மனகதயும் உடகலயும் தளரத்்தி, தூக்கம் 

நிகறந்த நிகலக்கு ச ்சசல்லுவதன் மூலம் நீங்கள் சசயலற்ற மற்றும் ஏற்புத்தன்கம 

நிகலக்கு நுகழவீரக்ள் என்றால் அது எெ்வொதும் அவசியமில்கல. இந்த மயக்க 

நிகலயில் உங்கள் சசயலற்ற தன்கம அகநிகல உணரக்வ ஏற்றுக்சகாள்கிறது. 
 
சமீெத்தில், ஒரு மனிதன் என்னிடம் வகட்டார,் "நான் ஒரு அகமசச்ர ் மூலம் ஒரு 
சிகிசக்சமுகற கிகடத்தது எெ்ெடி?  
வநாய் என்று எதுவும் இல்கல, அந்த விஷயம் இல்கல என்று அவர ் என்னிடம் 
கூறியவொது அவர ்சசான்னகத நான் நம்ெவில்கல." 
 
இந்த மனிதன் முதலில் தனது புத்திசாலித்தனம் அவமதிக்கெ்ெடுவதாக நிகனத்தார,் 

அத்தககய சதளிவான அெத்தத்திற்கு எதிராக அவர ் 
எதிரத்்தார.் விளக்கம் எளிது. இனிகமயான வாரத்்கதகளால் அவர ்

அகமதியகடந்தார,் முற்றிலும் சசயலற்ற நிகலக்கு ச ் 
சசல்லவும், எதுவும் சசால்லவும், தற்வொகதக்கு எகதயும் சிந்திக்கவும் கூறினார.் 

அவருகடய ஊழியரும் சசயலற்றவராக ிினார.்   
அகமதியாகவும், அகமதியாகவும், சுமார ்அகர மணி வநரம் சதாடரந்்து இந்த 
மனிதனுக்கு  
ெரிபூரண ஆவராக்கியம், அகமதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் முழுகம இருக்கும் என்று 

உறுதிெ்ெடுத்தினார.் அவர ்மிகுந்த நிம்மதிகய உணரந்்தார ்மற்றும் உடல்நலத்திற்கு 

மீண்டும் சகாண்டு வரெ்ெட்டார.்   
 



 
சிகிசக்சயின் கீழ் அவரது சசயலற்ற தன்கமயால் அவரது அகநிகல நம்பிக்கக 

சவளிெ்ெடுத்தெ்ெட்டகதக் காண்ெது எளிது. 
அகமசச்ரின் முழுகமயான ஆவராக்கியத்தின் ஆவலாசகனகள் அவரது 

ஆழ்மனத்திற்கு சதரிவிக்கெ்ெட்டன. இரண்டு அகநிகல மனங்களும் பின்னர ்

நல்லுறவில்இருந்தன. 
 
வநாயாளியின் விவராதமான தன்னியக்க ஆவலாசகனகளால் அகமசச்ர ்ஊனமுற்றவர ்அல்ல 
குணெ்ெடுத்துெவகர அல்லது வகாட்ொட்டின் சரியான தன்கம ெற்றிய புறநிகல 
சந்வதகம். இந்த தூக்கக் கலக்கத்தில், நனவான மன எதிரெ்்பு குகறந்தெட்சமாக 
குகறக்கெ்ெடுகிறது, முடிவுகள் சதாடரந்்து வருகின்றன. வநாயாளியின் ஆழ்மனம் 
அத்தககய ஆவலாசகனயால் கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட வவண்டிய அவசியம் அதன் 
சசயல்ொடுககள அதற்கு ஏற்ெ ெ் ெயன்ெடுத்தியது, மற்றும் ஒரு சிகிசக்சமுகற 
சதாடரந்்து 
 
இல்லாத சிகி ற் யின் தபாருள் 
 
உங்கள் தாயார ்நியூயாரக்் நகரில் வநாய்வாய்ெ்ெட்டிருெ்ெகதயும் நீங்கள் லாஸ் 

ஏஞ்சல்ஸில் வசித்தீரக்ள் என்ெகதயும் நீங்கள் கற்றுக்சகாண்டீரக்ள் என்று 

கவத்துக்சகாள்வவாம். நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் உங்கள் தாயார ்உடல் ரீதியாக 

இருக்க மாட்டார,் ஆனால் நீங்கள் அவளுக்காக பிராரத்்தகன சசய்யலாம். பிதாவவ 

கிரிகயசசய்கிறார.் 
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மனதின் ெகடெ்பு விதி (ஆழ்மனம்) உங்களுக்கு உதவுகிறது மற்றும் வவகலகயச ்

சசய்யும். உங்களுக்கு அதன் ெதில் தானியங்கி. உங்கள் சிகிசக்ச உங்கள் 

மனநிகலயில் ஆவராக்கியம் மற்றும் நல்லிணக்கத்கத ஒரு உள் உணரத்ல் தூண்டும் 

வநாக்கத்திற்காக உள்ளது. இந்த உள் உணரத்ல், ஆழ்மனத்தின் மூலம் 

சசயல்ெடுகிறது, உங்கள் தாயின் ஆழ்மனத்தின் மூலம் சசயல்ெடுகிறது, ஏசனனில் 

ஒரு ெகடெ்பு மனம் உள்ளது. ஆவராக்கியம், உயிரெ்்பு, ெரிபூரணம் ெற்றிய உங்கள் 

எண்ணங்கள் ஒவர உலகளாவிய அகநிகல மனதின் மூலம் சசயல்ெடுகின்றன, 

வமலும் வாழ்க்ககயின் அகநிகலெக்கத்தில் ஒரு சட்டத்கத  
இயக்குகின்றன, இது அவரது உடல் மூலம் ஒரு சிகிசக்சமுகறயாக சவளிெ்ெடுகிறது. 
 
மனக் சகாள்ககயில் வநரவமா இடவமா இல்கல. உங்கள் தாய் எங்கிருந்தாலும், அவர ்

மூலம் சசயல்ெடும் அவத மனம்  
தான். உண்கமயில், உலகளாவிய மனதிற்கு சிகிசக்ச அளிெ்ெது எங்கும் 
நிகறந்திருெ்ெதற்கு எதிராக எந்த சிகிசக்சயும்  
இல்கல. நீங்கள் எண்ணங்ககள அனுெ்ெவவா அல்லது ஒரு சிந்தகனகய 

கவத்திருக்கவவா முயற்சிக்கமாட்டீரக்ள். உங்கள்   
சிகிசக்ச சிந்தகன ஒரு நனவான இயக்கம், மற்றும் நீங்கள் ஆவராக்கியம், 
நல்வாழ்கவ, மற்றும் தளரவ்ு குணங்கள் உணரவ்ு  
ஆக, இந்த குணங்கள் உங்கள் தாயின் அனுெவத்தில் உயிரத்்சதழுெ்ெெ்ெடும்,   
மற்றும் முடிவுகள் சதாடரும். 
 
பின்வருவன இல்லாத சிகிசக்ச என்று அகழக்கெ்ெடுவதற்கான சரியான உதாரணம். 

சமீெத்தில், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் எங்கள் வாசனாலி நிகழ்சச்ியின் வகட்ெவர ்

நியூயாரக்்கில் கவரானரி இரத்த உகறவு  
சகாண்ட தனது தாக்காக பின்வருமாறு செபித்தார:்   
"குணெ்ெடுத்தும் இருெ்பு என் அம்மா இருக்கும் இடத்தில் உள்ளது. அவரது உடல் நிகல 

திகரயில் நிழல்கள் வொன்ற அவரது சிந்தகன வாழ்க்கக ஒரு பிரதிெலிெ்பு 
ஆனால்  
உள்ளது. திகரயில் ெடங்ககள மாற்ற நான் திட்ட ரீகல மாற்ற வவண்டும் என்று 
எனக்குத்  
சதரியும். என் மனம் திட்ட ரீல், நான் இெ்வொது என் சசாந்த மனதில்  
முழுகம, நல்லிணக்கம் மற்றும் என் அம்மாவுக்கு சரியான ஆவராக்கியம் 

ஆகியவற்றின் ெடத்கத முன்கவக்கிவறன். என் தாயின் உடகலயும் அவளுகடய 
அகனத்து உறுெ்புககளயும் உருவாக்கிய எல்கலயற்ற குணெ்ெடுத்தும் 
இருெ்பு, இெ்வொது அவளுகடய இருெ்பின்  
ஒவ்சவாரு அணுவிலும் நிகறவுறுகிறது,   
வமலும் அகமதியின் ஆறு அவளுகடய உடலின் ஒவ்சவாரு சசல்லிலும் ொய்கிறது. 

மருத்துவரக்ள் சதய்வீகமாக வழிநடத்தெ்ெடுகிறாரக்ள் மற்றும் 

வழிநடத்தெ்ெடுகிறாரக்ள்,   
என் தாகயத் சதாடுெவரக்ள் சரியான கதச ்சசய்ய வழிநடத்தெ்ெடுகிறாரக்ள். 

வநாய்க்கு இறுதி யதாரத்த்ம் இல்கல என்ெகத நான்  
அறிவவன்; அது இருந்திருந்தால், யாரும் குணமகடய முடியாது. நான் இெ்வொது அன்பு 

மற்றும் வாழ்க்கக எல்கலயற்ற சகாள்கக என்கன  
சீரகமக்க, நான் சதரியும் மற்றும் நல்லிணக்கம், சுகாதார, மற்றும் அகமதி இெ்வொது 

என் தாயின் உடலில் சவளிெ்ெடுதத்ெ்ெடுகிறது என்று  
ஆகணயிட. 
 
அவள் தினமும் ெல முகற வமவல உள்ள முகறயில் பிராரத்்தகன சசய்தாள், சில 

நாட்களுக்குெ் பிறகு அவளுகடய தாயார ்மிகவும் குறிெ்பிடத்தக்க குணமகடந்தார,் 

இது அவரது நிபுணகர வியெ்பில் ஆழ்த்தியது. கடவுளின் வல்லகமயில் அவள் மிகுந்த 

நம்பிக்கக சகாண்டகத அவர ்ொராட்டினார.் 
 
மகளின் மனதில் வந்த முடிவு, வாழ்க்ககயின் அகநிகல ெக்கத்தில் மனதின் 

ெகடெ்ொற்றல் விதிகய இயக்கியது, இது அவரது தாயின் உடல் மூலம் சரியான 

ஆவராக்கியம் மற்றும் நல்லிணக்கமாக சவளிெ்ெட்டது. மகள் தன் தாகயெ் ெற்றி 

உண்கமயாக உணரந்்தாள், அவத வநரத்தில் அவளுகடய தாயின் அனுெவத்தில் 

உயிரத்்சதழுெ்ெெ்ெட்டாள். 
 
ஆழ்மனத்தின் இயக்க  டேடிக்றகறய தேளியிடுதல் 
 
என் உளவியலாளர ் நண்ெர ் ஒருவர ் அவரது நுகரயீரலில் ஒன்று 

ொதிக்கெ்ெட்டிருெ்ெதாக என்னிடம் கூறினார.் எக்ஸ் கதிரக்ள் மற்றும் ெகுெ்ொய்வு 
காசவநாய் இருெ்ெகதக் காட்டியது. தூங்குவதற்கு முன் இரவில் அவர ்அகமதியாக 
உறுதிெ்ெடுத்துவார,் "என் நுகரயீரலின் ஒவ்சவாரு சசல், நரம்பு, திசு மற்றும் தகச 



இெ்வொது முழுகமயாகவும், தூய்கமயாகவும், சரியானதாகவும் ஆக்கெ்ெடுகிறது. என் 

உடல் முழுவதும் ஆவராக்கியம் மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கு மீட்சடடுக்கெ்ெடுகிறது." 
 
இகவ அவரது சரியான வாரத்்கதகள் அல்ல, ஆனால் அகவ அவர ்
உறுதிெ்ெடுத்தியதன் சாராம்சத்கத பிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்றன. ஒரு மாத 
காலத்தில் ஒரு முழுகமயான சிகிசக்சமுகற சதாடரந்்தது. அடுத்தடுத்த எக்ஸ் 
கதிரக்ள் ஒரு சரியான சிகிசக்சமுகற காட்டியது. 
 
நான் அவரது முகற சதரிந்து சகாள்ள விரும்பிவனன், அதனால் நான் அவர ்தூங்க 

முன் வாரத்்கதககள மீண்டும் ஏன் வகட்டார ்என்று வகட்வடன். இங்வக அவரது  
ெதில், "ஆழ்மனத்தின் இயக்க நடவடிக்கக உங்கள் தூக்க-வநரம் முழுவதும் 

சதாடரக்ிறது.  
எனவவ, நீங்கள் உறக்கத்தில் இறங்கும்வொது ஆழ்மனத்திற்கு வவகல சசய்ய ஏதாவது 

நல்லது சகாடுங்கள்." இது   
மிகவும் புத்திசாலித்தனமான ெதில். நல்லிணக்கம் மற்றும் ெரிபூரண 

ஆவராக்கியத்கதெ் ெற்றி சிந்திக்கும்வொது, அவர ்தனது சிக்ககல செயரால் 

ஒருவொதும்   
குறிெ்பிடவில்கல. 
 
உங்கள் வியாதிககளெ் ெற்றி வெசுவகதவயா அல்லது அவரக்ளுக்கு ஒரு செயகரக் 

சகாடுெ்ெகதவயா நீங்கள் நிறுத்த வவண்டும் என்று நான் கடுகமயாக 

ெரிந்துகரக்கிவறன். அவரக்ள் உயிகர ெ் செறஒவர சாறு  
உங்கள் கவனத்கதயும் அவரக்களெ் ெற்றிய ெயத்கதயும் மட்டுவம. வமவல 

குறிெ்பிட்ட உளவியலாளர ் வொல,   
ஒரு மன அறுகவ சிகிசக்ச ஆக. பின்னர ்உங்கள் பிரசச்கனகள் இறந்த கிகளகள் 

ஒரு மரத்தில் இருந்து கவாத்து வொல் துண்டிக்கெ்ெடும்.   
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நீங்கள் சதாடரந்்து உங்கள் வலிகள் மற்றும் அறிகுறிகள் செயரிடுகிறீரக்ள் என்றால், 
நீங்கள் இயக்க நடவடிக்கக தடுக்கிறது, அதாவது உங்கள் ஆழ்மனதில் 

குணெ்ெடுத்தும் சக்தி மற்றும் ஆற்றல் சவளியீடு. வமலும், உங்கள் சசாந்த மனதின் 
விதியின் ெடி, இந்த கற்ெகனகள் வடிவம் செற முகனகின்றன, நான் செரிதும் ெயந்த 
விஷயம். வாழ்க்ககயின் மகத்தான சத்தியங்ககள மனதில் நிரெ்பி, அன்பின் 
சவளிசச்த்தில் முன்வனாக்கி நடக்கவும். 
 
ஆவராக்கியத்திற்கு உங்கள் உதவிகளின் சுருக்கம் 
 
1, அது நீங்கள் குணெ்ெடுத்தும் என்று என்ன கண்டுபிடிக்க. உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு 

க்சகாடுக்கெ்ெடும் சரியான திகசகள் உங்கள் மனகதயும் உடகலயும் 

குணெ்ெடுத்தும் என்ெகத உணருங்கள். 
 
2. உங்கள் வகாரிக்கககள் அல்லது ஆகசககள உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு திருெ்புவதற்கான ஒரு 

திட்டவட்டமான திட்டத்கத உருவாக்குங்கள். 
 
3. விரும்பிய முடிகவ கற்ெகன சசய்து அதன் யதாரத்்தத்கத உணருங்கள். அகத பின்ெற்றவும், 

நீங்கள் திட்டவட்டமான முடிவுககளசெறுவீரக்ள். 
 
4. நம்பிக்கக என்றால் என்ன என்ெகத முடிவு சசய்யுங்கள். நம்பிக்கக என்ெது உங்கள் மனதில் 

உள்ள ஒரு சிந்தகன, நீங்கள் என்ன உருவாக்குகிறீரக்ள் என்று நிகனக்கிறீரக்ள் என்ெகத அறிந்து 

சகாள்ளுங்கள். 
 
5. வநாய் மற்றும் ஏதாவது நம்பிக்கக அல்லது நீங்கள் தீங்கு சசய்ய முட்டாள்தனம். 
ெரிபூரண ஆவராக்கியம், சசழிெ்பு, அகமதி, சசல்வம் மற்றும் சதய்வீக 
வழிகாட்டலில் நம்பிக்கக சகாள்ளுங்கள். 
 
6. நீங்கள் வழக்கமாக சச்ிறந்த, உன்னதமான எண்ணங்களாக ிிக் சகாண்டீரக்ள். 
 
7. உங்கள் வாழ்க்ககயில் பிராரத்்தகன சிகிசக்ச சக்தி விண்ணெ்பிக்க. ஒரு குறிெ்பிட்ட திட்டம், 

வயாசகன அல்லது மன ெடத்கத வதரவ்ு சசய்யவும். 
மனரீதியாகவும் உணரச்ச்ிரீதியாகவும் அந்த வயாசகனயுடன் ஒன்றுெடுங்கள், 
உங்கள் மன மனெ்ொன்கமக்கு நீங்கள் உண்கமயாக இருெ்ெதால், உங்கள் 
செெத்திற்கு ெதில் கிகடக்கும். 
 
8. எெ்வொதும் நிகனவில், நீங்கள் உண்கமயில் சக்தி குணமகடய விரும்பினால், 

நீங்கள் நம்பிக்கக மூலம் அகத முடியும், அதாவது  
உங்கள் உணரவ்ு மற்றும் ஆழ்மனத்தின் வவகல ஒரு அறிவு. விசுவாசம் புரிதலுடன்   
வருகிறது. 
 
9. குருட்டு நம்பிக்கக என்ெது, சம்ெந்தெ்ெட்ட சக்திகள் மற்றும் சக்திககளெ் ெற்றிய 

எந்த அறிவியல் புரிதலும் இல்லாமல் ஒரு நெர ்குணெ்ெடுத்துவதில் முடிவுககளெ் 

செறலாம் என்ெதாகும். 
 
10. வநாய்வாய்ெ்ெட்டஉங்கள் அன்புக்குரியவரக்ளுக்கு செெம் சசய்ய கற்றுக்சகாள்ளுங்கள். 

உங்கள் மனகதஅகமதிெ்ெடுத்துங்கள், உங்கள் உடல்நலஎண்ணங்ககளயும் 

அகமதிெ்ெடுத்துங்கள், 
உயிர,் மற்றும் ெரிபூரணம் ஒரு உலகளாவிய அகநிகல மனதில் மூலம் சசயல்ெடும் 
உணரெ்ெடும் மற்றும் உங்கள் அன்புக்குரியவர ்மனதில் உயிரத்்சதழுெ்ெெ்ெடும். 
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Chapter 6 
 
மன சிகி ற் முறற  றடமுறற நுட்பங்கள் 

 
ஒரு சொறியாளர ்ஒரு ொலம் அல்லது ஒரு இயந்திரம் கட்டி ஒரு நுட்ெம் மற்றும் ஒரு 

சசயல்முகற உள்ளது. சொறியாளகர வொலவவ, உங்கள் மனகதயும் நிரவ்கிக்கவும், 

கட்டுெ்ெடுத்தவும், உங்கள் வாழ்க்கககய இயக்கவும் ஒரு நுட்ெம் உள்ளது.  
முகறகள் மற்றும் நுட்ெங்கள் முதன்கமயானகவ என்ெகத நீங்கள் உணர 
வவண்டும். 
 
வகால்டன் வகட் ொலத்கதக் கட்டியதில், தகலகமெ் சொறியாளர ்கணிதக் 

சகாள்கககள், அழுத்தங்கள் மற்றும் விகாரங்ககளெ் புரிந்து  
சகாண்டார.் இரண்டாவதாக, விரிகுடாவின் குறுக்வக உள்ள சிறந்த ொலத்தின் ெடம் 

அவர ்கவத்திருந்தார.் மூன்றாவது ெடி, ொலம் வடிவம் செற்று, நாங்கள் அகத  
ஓட்டும் வகர சகாள்கககள் சசயல்ெடுத்தெ்ெட்ட முயற்சிமற்றும் நிரூபிக்கெ்ெட்ட 

முகறககள   
அவர ்ெயன்ெடுத்துவது. உங்கள் செெங்களுக்கு ெதிலளிக்கக்கூடிய நுட்ெங்கள் 

மற்றும் முகறகளும்   
உள்ளன. உங்கள் செெத்திற்கு ெதில் கிகடத்தால், அதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது, இது 

ஒரு அறிவியல்   
வழி. தற்சசயலாக எதுவும் நடக்காது. இது சட்டம் ஒழுங்கு சகாண்ட உலகம். இந்த 

அத்தியாயத்தில் உங்கள்   
ஆன்மீக வாழ்க்கக விரிவகடந்து வளரெ்்ெதற்கான நகடமுகற நுட்ெங்ககள 

நீங்கள் காண்பீரக்ள். உங்கள் பிராரத்்தகன ஒரு ெலூன் வொல் காற்றில் இருக்க  
கூடாது. அவரக்ள் எங்காவது சசன்று உங்கள் வாழ்க்ககயில் ஏதாவது சாதிக்க 

வவண்டும். 
 
நாம் செெத்கத ெகுெ்ொய்வு சசய்ய வரும்வொது, ெல்வவறு அணுகுமுகறகள் மற்றும் 

முகறகள் உள்ளன என்ெகதக் கண்டறியிவறாம். மத வசகவகளில் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் முகறயான, சடங்கு பிராரத்்தகனககள இந்த புத்தகத்தில் 

நாங்கள் கருத்தில் சகாள்ள மாட்வடாம். குழு வழிொட்டில் இகவ  
முக்கிய இடத்கதெ் செற்றிருக்கின்றன. உங்கள் அன்றாட வாழ்க்ககயில் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் தனிெ்ெட்ட செெமுகறகள் மற்றும் அது மற்றவரக்ளுக்கு உதவ 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடுவதால் நாங்கள் உடனடியாக கவகலெ்ெடுகிவறாம். 
 
செெம் என்ெது நாம் சாதிக்க விரும்பும் ஒன்கறெ் ெற்றிய ஒரு வயாசகனகய 

உருவாக்குவதாகும். செெம் என்ெது ஆன்மாவின்  
வநரக்மயான ஆகச. உங்கள் ஆகச உங்கள் பிராரத்்தகன. இது உங்கள் ஆழமான 

வதகவகளில் இருந்து சவளிவய வருகிறது, வமலும் இது வாழ்க்ககயில் நீங்கள் 
விரும்பும் விஷயங்ககள சவளிெ்ெடுத்துகிறது.  
 நீதிக்குெ் பின்பு ெசியும் தாகமும் நிகறந்தவரக்ள் ொக்கியவான்கள்; அவரக்ள்  
நிரெ்ெெ்ெடுவாரக்ள். அது உண்கமயில் பிராரத்்தகன, அகமதி, நல்லிணக்கம், 

ஆவராக்கியம், மகிழ்சச்ி மற்றும் வாழ்க்ககயின் மற்ற அகனத்து 
ஆசீரவ்ாதங்களுக்கான வாழ்க்ககயின் ெசி மற்றும்  
தாகம். 
 
ஆழ்மனத்றத தூண்டுேதற்கான கட ்து த ல்லும் நுட்பம் 
 
இது அடிெ்ெகடயில் ஆழ்மனத்கத நனவான மனத்தால் ஒெ்ெகடக்கெ்ெட்ட உங்கள் 

வவண்டுவகாகள எடுத்துக்சகாள்ளத் தூண்டுவதில்  
உள்ளது. இந்த கடந்து சசல்லும் ஓவர ்மரியாகத வொன்ற மாநிலத்தில் சிறெ்ொக 

நிகறவவற்றெ்ெடுகிறது. உங்கள் ஆழமான மனதில் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு 
மற்றும் எல்கலயற்ற சக்தி உள்ளது என்ெகத அறிந்து  
சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீரக்ள் என்ெகத அகமதியாக வயாசித்துெ் 

ொருங்கள்;   
இந்த கணத்திலிருந்து அது முழுகமயாக ெலனளிக்கெ்ெடுவகதெ் ொருங்கள். மிகவும் 

வமாசமான இருமல் மற்றும் சதாண்கட வலி சகாண்ட சிறுமி கயெ் வொல  
இருங்கள். அவர ்உறுதியாகவும் திரும்ெத் திரும்ெவும் அறிவித்தார,் "அது இெ்வொது 

கடந்து சகாண்டிருக்கிறது. அது இெ்வொது கடந்து  
சகாண்டிருக்கிறது." அது சுமார ்ஒரு மணி வநரத்தில் காலமானார.் இந்த நுட்ெத்கத 

முழுகமயான எளிகம மற்றும் அெ்ொவித்தனத்துடன் ெயன்ெடுத்தவும். 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் ப்ளூபிரிண்றட ஏற்றுக்தகாள்ளும் 
 



நீங்கள் உங்களுக்கும் குடும்ெத்திற்கும் ஒரு புதிய வீட்கடக் கட்டிஇருந்தால், உங்களுக்குத் சதரியும் 

- நீங்கள் தீவிரமாக இருக்கும் 
உங்கள் வீட்டில் ெ்ளூபிரிண்ட் சதாடரெ்ாக ஆரவ்மாக; நீங்கள் அகத ொரக்்க 

வவண்டும் பில்டரக்ள் ெ்ளூபிரிண்ட் இணங்கவவண்டும். நீங்கள் சொருள் ொரக்்க 

மற்றும் சிறந்த மரம், எஃகு, உண்கமயில், எல்லாம் சிறந்த வதரவ்ு. உங்கள் மன வீடு 

மற்றும் மகிழ்சச்ி மற்றும் மிகுதியாக உங்கள் மன வகரெடம் ெற்றி என்ன? உங்கள் 

அனுெவங்கள் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்ககயில் நுகழயும் அகனத்தும் உங்கள் மன 

இல்லத்தின் கட்டுமானத்தில் நீங்கள் ெயன்ெடுத்தும் மன கட்டிடசதாகுதிகளின் 

தன்கமகயெ் சொறுத்தது. 
 
உங்கள் ெ்ளூபிரிண்ட் ெயம், கவகல, ெதட்டம் அல்லது ெற்றாக்குகற யின் மன வடிவங்கள் 

நிகறந்திருந்தால், நீங்கள் விரக்தியகடந்தால், 
சந்வதகமும், சிடுமூஞ்சித்தனமும், பின்னர ் நீங்கள் உங்கள் மனதில் சநசவு சசய்யும் 

மனசொருளின் அகமெ்பு, எல்லா வககயான உகழெ்பு, கவனிெ்பு, ெதற்றம், ெதட்டம் 

மற்றும் வரம்பு என சவளிவரும். 
 
வாழ்க்ககயில் மிகவும் அடிெ்ெகடயான மற்றும் மிகவும் சதாகலவநாக்கு 

சசயல்ொடு என்னசவன்றால், ஒவ்சவாரு விழித்திருக்கும் மணிவநரத்திற்கும் 

உங்கள் மனெ்ொன்கமகய நீங்கள் கட்டகமக்கிறீரக்ள். உங்கள் வாரத்்கத 

அகமதியாகவும் கண்ணுக்குத் சதரியாததாகவும் இருக்கிறது; இருெ்பினும் , அது 

உண்கமயானது . 
 
நீங்கள் எல்லா வநரத்திலும் உங்கள் மன வீட்கடக் கட்டுகிறீரக்ள், உங்கள் சிந்தகன 

மற்றும் மன ெடங்கள் உங்கள்  
ெ்ளூபிரிண்கடெ் பிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்றன. மணிவநரம், கணம் கணம், நீங்கள்   
நிகனக்கும் எண்ணங்கள், நீங்கள் சகாண்டிருக்கும் கருத்துக்கள், நீங்கள் 

ஏற்றுக்சகாள்ளும் நம்பிக்கககள் மற்றும் உங்கள் மனதின் மகறக்கெ்ெட்ட 
ஸ்டுடிவயாவில் நீங்கள் ஒத்திகக சசய்யும் காட்சிகள் ஆகியவற்றால் 
பிரகாசமான ஆவராக்கியம், சவற்றி மற்றும் மகிழ்சச்ிகய உருவாக்கலாம்.  
 இந்த கம்பீரமான மாளிகக, இது கட்டுமான மீது 
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நீங்கள் எெ்வொதும் ஈடுெட்டு, உங்கள் ஆளுகம, இந்த தளத்தில் உங்கள் 
அகடயாளம், இந்த பூமியில் உங்கள் முழு வாழ்க்கக  
ககத. 
 
ஒரு புதிய ெ்ளூபிரிண்ட் கிகடக்கும்; அகமதி, நல்லிணக்கம், மகிழ்சச்ி, மற்றும் 

நல்சலண்ணம் ஆகியவற்கற இன்கறய தருணத்தில் உணரந்்து அகமதியாக க் 

கட்டவும். இவற்கற க்கூறி, உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் வகரெடத்கத 

ஏற்றுக்சகாண்டு, இகவ அகனத்கதயும் கடந்து சசல்லும். அவற்றின் கனிகளால் 

நீங்கள் அவற்கற அறிந்து சகாள்ளலாம். 
 
உண்றமயான தெபத்தின் அறிவியல் மற்றும் கறல 
 
"அறிவியல்" என்ற சசால் அறிவு என்று சொருள்ெடும், இது இகணந்து 

ஒருங்கிகணக்கெ்ெடுகிறது, ஏற்ொடு சசய்யெ்ெடுகிறது, மற்றும் 

முகறெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது.  
உண்கமயான செெத்தின் விஞ்ஞானத்கதயும் ககலகயயும் நிகனத்துெ் 

ொரெ்்வொம், ஏசனனில் அது வாழ்க்ககயின் அடிெ்ெகடக் சகாள்கககள் 
மற்றும் உங்கள் வாழ்க்ககயில்  
அகவ நிரூபிக்கெ்ெடக்கூடிய நுட்ெங்கள் மற்றும் சசயல்முகறகள், அத்துடன் 

ஒவ்சவாரு மனிதனின் வாழ்க்ககயிலும் அவர ் 
உண்கமயுடன் சொருந்தும் வொது. ககல உங்கள் நுட்ெம் அல்லது சசயல்முகற, 

மற்றும்   
அதன் பின்னால் அறிவியல் உங்கள் மன ெடம் அல்லது சிந்தகன ெகடெ்பு மனதில் 

திட்டவட்டமான ெதில் உள்ளது. வகளுங்கள்,   
அது உங்களுக்குக் சகாடுக்கெ்ெடும்; வதடுங்கள், நீங்கள் காண்பீரக்ள்; தட்டுங்கள், 

அது உங்களுக்குதிறக்கெ்ெடும். மத்வதயு 7:7. 
 
இங்வக நீங்கள் வகட்க என்று செறும் என்று கூறெ்ெடுகிறது. நீங்கள் தட்டும்வொது அது 

உங்களுக்குத் திறக்கெ்ெடும், நீங்கள் வதடுகிறகத நீங்கள் காண்பீரக்ள். இந்த 

வொதகன மன மற்றும் ஆன்மீக சட்டங்களின் திட்டவட்டத்கத குறிக்கிறது. உங்கள் 

ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவிலிருந்து உங்கள் நனவான சிந்தகனக்கு 

எெ்வொதும் வநரடி யான ெதில்  
உள்ளது. நீங்கள் சராட்டி வகட்டால், நீங்கள் ஒரு கல் செற முடியாது. நீங்கள் செற 
வவண்டும் என்றால், நீங்கள் நம்பிக்ககவகட்கவவண்டும். உங்கள் மனம் 

எண்ணத்திலிருந்து விஷயத்திற்கு நகரக்ிறது. மனதில் முதலில் ஒரு பிம்ெம் 

இல்லாவிட்டால், அது நகர முடியாது, அது வநாக்கி நகரவ்தற்கு எதுவும் இருக்காது. 

உங்கள் மனச ்சசயலான உங்கள் செெம், உங்கள் ஆழ்மனதிலிருந்து வரும் சக்தி 

அதன் மீது விகளயாடி அகத உற்ெத்தி சசய்யும் முன் உங்கள் மனதில் ஒரு பிம்ெமாக 

ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெட வவண்டும். நீங்கள் உங்கள் மனதில் ஏற்றுக்சகாள்ளும் ஒரு 

புள்ளிகய அகடய வவண்டும், ஒரு தகுதியற்ற மற்றும் மறுக்க முடியாத உடன்ொடு 

நிகல. 
 
இந்த சிந்தகனயுடன், மகிழ்சச்ிகயயும், ஓய்கவயும் முன்னறிவிெ்ெதில் ஒரு உணரவ்ு இருக்க 

வவண்டும். 
உங்கள் ஆகச சில சாதகன. உண்கமயான செெத்தின் ககல மற்றும் 
அறிவியலுக்கான வலுவான அடிெ்ெகட உங்கள் அறிவு மற்றும் உங்கள் நனவான 
மனதின் இயக்கம் எல்கலயற்ற ஞானம் மற்றும் எல்கலயற்ற சக்தி சகாண்ட உங்கள் 
ஆழ்மனத்திலிருந்து ஒரு திட்டவட்டமான ெதிகலெ் செறும் என்ற முழுகமயான 

நம்பிக்ககயாகும். இந்த நகடமுகறகயெ் பின்ெற்றுவதன் மூலம், உங்கள் 
பிராரத்்தகனகளுக்கு ெதில் அளிக்கெ்ெடும். 
 
காட்சிப்படுத்தல் நுட்பம் 
 
ஒரு வயாசகனகய உருவாக்கஎளிதான மற்றும் மிகவும் சவளிெ்ெகடயான வழி அகத 

காட்சிெ்ெடுத்துவது, அது உயிருடன் இருெ்ெகதெ் வொல உங்கள் மனதில்  
சதளிவாகெ் ொரெ்்ெது. சவளி உலகில் ஏற்கனவவ என்ன இருக்கிறது என்ெகத 
மட்டுவம நீங்கள் சவறும் கண்களால் ொரக்்க  
முடியும்; இவத வொன்ற வழியில், உங்கள் மனதின் கண்களில் நீங்கள் கற்ெகன 

சசய்யக்கூடியது ஏற்கனவவ உங்கள் மனதின் கண்ணுக்கு சதரியாத  
ெகுதிகளில் உள்ளது. உங்கள் மனதில் உள்ள எந்தசவாரு ெடமும்,  நம்ெெ்ெடும் 

விஷயங்களின் சாராம்சம்   
மற்றும் காணெ்ெடாத விஷயங்களின் ஆதாரம். உங்கள் கற்ெகனயில் நீங்கள் 

உருவாக்குவது உங்கள் உடலின் எந்த ெகுதிகயயும் வொலவவ உண்கமயானது.   
 வயாசகன மற்றும் சிந்தகன உண்கமயானது மற்றும் நீங்கள் இருந்தால் ஒரு நாள் 

உங்கள் புறநிகல உலகில் வதான்றும் 



உங்கள் மன ெடத்கத உண்கமயுள்ள. 
 
இந்த சிந்தகன சசயல்முகற உங்கள் மனதில் ெதிவுகள் உருவாக்குகிறது; இந்த ெதிவுகள் 

மாறிவிடுகின்றன 
உங்கள் வாழ்க்ககயில் உண்கமகளும் அனுெவங்களும் சவளிெ்ெடுகின்றன. பில்டர ்

அவர ்விரும்பும் கட்டிடத்தின் வகககய கற்ெகன சசய்து காண்பி; அவர ்அகத 

முடிக்க வவண்டும் என விரும்புகிறார ்என அவர ்அகத ொரக்்கிறார.் அவரது ெடங்கள் 

மற்றும் சிந்தகன சசயல்முகறகள் கட்டிடம் சவளிெ்ெடும் ஒரு பிளாஸ்டிக் அசச்ு ஆக 

- ஒரு அழகான அல்லது ஒரு அசிங்கமான ஒன்று, ஒரு வானளாவிய அல்லது மிகவும் 

குகறந்த ஒன்று. அவரது மன பிம்ெம் காகிதத்தில் வகரயெ்ெட்டதால் 

கணிக்கெ்ெடுகிறது. இறுதியில், ஒெ்ெந்தக்காரரும் அவரது சதாழிலாளரக்ளும் 

அத்தியாவசிய சொருட்ககள வசகரிக்கிறாரக்ள், கட்டிடம் முடிவகடயும் வகர 

முன்வனறுகிறது,  
கட்டிடக் ககலஞரின் மன வடிவங்களுக்கு முற்றிலும் இணங்குகிறது. 
 
வமகடயில் இருந்து வெசுவதற்கு முன்பு காட்சிெ்ெடுத்தல் நுட்ெத்கத நான் 

ெயன்ெடுத்துகிவறன். என் சிந்தகனெ் ெடங்ககள ஆழ்மனத்திற்கு க் 

சகாடுெ்ெதற்காக என் மனதின் சக்கரங்ககள அகமதிெ்ெடுத்துகிவறன். பின்னர,் 

நான் முழு ஆடிட்வடாரியம் மற்றும் ஆண்கள் மற்றும் செண்கள் நிரெ்ெெ்ெட்ட 

இருக்கககள், மற்றும் அவரக்ள் ஒவ்சவாரு ஒரு உள்ள எல்கலயற்ற குணெ்ெடுத்தும் 

முன்னிகலயில் ஒளிவுமற்றும் ஈரக்்கெ்ெட்டு. நான் அவரக்கள பிரகாசமான, 

மகிழ்சச்ியான மற்றும் இலவச ொரக்்க. 
 
முதலில் என் கற்ெகனயில் வயாசகன கட்டெ்ெட்டது பிறகு, நான் அகமதியாக ஒரு 

மன ெடம் அகத நிகலநிறுத்த நான்  
ஆண்கள் மற்றும் செண்கள் என்று கற்ெகன வொது, "நான் குணமகடந்துவிட்வடன்," 

"நான் அற்புதமாக உணரக்ிவறன்," "நான் ஒரு உடனடி   
சிகிசக்சமுகற இருந்தது," "நான் மாற்றெ்ெட்வடன்." நான் சுமார ் ெத்து நிமிடங்கள் 

அல்லது அதற்கு வமல் இகத கவத்திருங்கள், சதரிந்தும் உணரக்ிவறன் 
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ஒவ்சவாரு நெரின் மனமும் உடலும் அன்பு, முழுகம, அழகு மற்றும் ெரிபூரணத்தால் 

நிகறவுற்றகவ. என்னுகடய 
என் மனதில் நான் உண்கமயில் மக்கள் குரல்ககள வகட்க முடியும் புள்ளி விழிெ்புணரவ்ு வளரும் 
அவரக்ளுகடய ஆவராக்கியத்கதயும் மகிழ்சச்ிகயயும் 
பிரகடனெ்ெடுத்துகிறாரக்ள்; பிறகு முழு ெடத்கதயும் சவளியிட்டு விட்டு வமகடக்கு 
சசல்கிவறன். கிட்டத்தட்ட ஒவ்சவாரு ஞாயிற்றுக்கிழகமயும் சிலர ்நின்று தங்கள் 
பிராரத்்தகனகளுக்கு ெதில் சகாடுக்கெ்ெட்டதாக கூறுகிறாரக்ள். 
 
மன திறரப்பட முறற 
 
சீனரக்ள் சசால்கிறாரக்ள், "ஒரு ெடம் ஆயிரம் வாரத்்கதகளுக்கு மதிெ்புள்ளது." வில்லியம் வெம்ஸ், 

அசமரிக்கதந்கத 
மனவகமெ்பில் உள்ள எந்தெ் ெடத்கதயும் மனதில் கவத்திருக்கும், விசுவாசத்தின் 
ஆதரவுடன் ஆழ்மனம் கடந்து சசல்லும் என்ற உண்கமகய உளவியல் 
வலியுறுத்தியது. நான் வொல் சசயல்ெட, நான் இருக்கும். 
 
ெல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் மத்திய வமற்கில் ெல மாநிலங்களில் விரிவுகரயில் 

இருந்வதன், சொதுெ் ெகுதியில் ஒரு நிரந்தர இடம் இருக்க வவண்டும் என்று நான்  
விரும்பிவனன், அதிலிருந்து உதவி விரும்பியவரக்ளுக்கு நான் வசகவ சசய்ய முடியும். 

நான் சவகுதூரம் ெயணம்  
சசய்வதன், ஆனால் ஆகச என் மனகத விட்டு சவளிவயறவில்கல. ஒரு நாள் மாகல, 

வாஷிங்டனில் உள்ள ஸ்வொவகன் நகரில் உள்ள ஒரு வைாட்டலில் இருந்தவொது, நான்   
ஒரு ெடுக்ககயில் முற்றிலும் ஓய்சவடுத்வதன், என் கவனத்கத அகசக்க வில்கல, 

அகமதியான, சசயலற்ற முகறயில் நான் ஒரு செரிய ொரக்வயாளரக்ளுடன் 
வெசுகிவறன் என்று கற்ெகன  
சசய்வதன், நகடமுகறயில், "நான் இங்வக இருெ்ெதில் மகிழ்சச்ி யகடகிவறன்;   
நான் சிறந்த வாய்ெ்புக்காக செபித்திருக்கிவறன்." நான் கற்ெகன 

ொரக்வயாளரக்கள என் மனதில் ொரத்்வதன், நான் அகனத்து யதாரத்்தத்கத 

உணரந்்வதன். நான்   
நடிகரின் ொத்திரத்தில் நடித்வதன், இந்த மன திகரெ்ெடத்கத நாடகமாக்கிவனன், இந்த 

ெடம் என் ஆழ்மனதில் சதரிவிக்கெ்ெடுகிறது என்று திருெ்தி அகடந்வதன், இது 
அதன் சசாந்த வழியில் கடந்து  
சசல்லும். அடுத்த நாள் காகல,   
விழித்சதழுந்தவொது, நான் ஒரு செரிய அகமதி மற்றும் திருெ்தி உணரக்வ 

உணரந்்வதன், ஒரு சில நாட்களில் நான்   
மிட்சவஸ்டில் ஒரு நிறுவனத்கத எடுத்துக் சகாள்ளுமாறு ஒரு தந்திகயெ் செற்வறன், 

அகத நான் சசய்வதன், ெல ஆண்டுகளாக அகத நான் மிகவும் அனுெவித்வதன்.  
 
 
இங்வக வகாடிட்டுக் காட்டெ்ெட்டுள்ள முகற அகத "மன திகரெ்ெட முகற" என்று 

விவரித்த ெலருக்கு முகறயீடு சசய்கிறது. எனது  
வாசனாலிெ் வெசச்ுக்கள் மற்றும் வாராந்திர சொது விரிவுகரககளக் வகட்கும் 

மக்களிடமிருந்து எனக்கு ஏராளமான கடிதங்கள் வந்துள்ளன,  
தங்கள் சசாத்துக்ககள விற்ெதில் இந்த நுட்ெத்கதெ் ெயன்ெடுத்தி அவரக்ள் செறும் 

அற்புதமான முடிவுககளெ் ெற்றி என்னிடம் கூறிவனன். நான் அவரக்ள் தங்கள் 
விகல சரியானது  
என்று தங்கள் சசாந்த மனதில் தங்ககள திருெ்தி என்று விற்ெகன வீடுகள் அல்லது 

சசாத்து அந்த ெரிந்துகரக்கிவறாம் பின்னர,் நான் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு 
உண்கமயில் சசாத்து வவண்டும் யார ் 
வாங்குெவர ்ஈரக்்கிறது என்று கூறுகிவறன்  
மற்றும் யார ்அகத வநசிக்கிவறன் மற்றும் அது சசழித்து. இகதச ்சசய்த பிறகு, 

அவரக்ள்   
தங்கள் மனகத அகமதிெ்ெடுத்தவவண்டும், ஓய்சவடுக்க வவண்டும், விட்டுவிடுங்கள், 

அயரவ்ு, தூக்கநிகலயில் இறங்கவவண்டும் என்று நான் ெரிந்துகரக்கிவறன், இது 

அகனத்து மன முயற்சிககளயும் குகறந்தெட்சமாக குகறக்கிறது.   
 பின்னர,் அவரக்ள் தங்கள் கககளில் காவசாகல ெடம் வவண்டும், காவசாகல 

மகிழ்சச்ி, காவசாகல நன்றி  
சகாடுக்க, மற்றும் தங்கள் சசாந்த உருவாக்கெ்ெட்ட முழு மன ெடம் இயற்கக 

உணரக்ிவறன் தூங்க சசல்ல வவண்டும் 
உள்ளம். அவரக்ள் ஒரு புறநிகல யதாரத்்தம் வொல் சசயல்ெட வவண்டும், மற்றும் 

ஆழ்மனம் அகத ஒரு தாக்கத்கத எடுக்கும் மற்றும் மனதின் ஆழமான 

நீவராட்டங்கள் மூலம், வாங்குெவர ்மற்றும் விற்ெகனயாளர ்ஒன்றாக சகாண்டு 

வரெ்ெடுகிறாரக்ள். மனதில் கவத்திருக்கும் ஒரு மனெ்ெடம், விசுவாசத்தின் 

ஆதரவுடன், நிகறவவறும். 
 



பாவடாயின் நுட்பம் 
 
சாரல்ஸ் செௌவடாயின் பிரான்சில் உள்ள ரூவசா இன்ஸ்டிடியூட்டில் வெராசிரியராக இருந்தார.் 

அவர ்ஒரு புத்திசாலி 
உளவியலாளர ்மற்றும் நியூ நான்சி ஸ்கூல் ஆஃெ் ஹீலிங் ஒரு ஆராய்சச்ி இயக்குனர,் 

அவர ்1910 இல் ஆழ்மனதில் ஈரக்்க சிறந்த வழி ஒரு மயக்கமான, தூக்கம் நிகலயில், 

அல்லது அகனத்து முயற்சியும் குகறந்தெட்சமாக குகறக்கெ்ெட்ட தூக்கத்திற்கு ஒத்த 

ஒரு நிகலக்கு நுகழவது என்று கற்பித்தார.் பின்னர ்அகமதியான, சசயலற்ற, 

ஏற்றுக்சகாள்ளும் வழியில், பிரதிெலிெ்ெதன் மூலம், அவர ்இந்த வயாசகனகய 

ஆழ்மனத்திற்கு சதரிவிெ்ொர.் பின்வருவன அவரது சூத்திரம்: "இந்த (ஆழ்மனத்தின் 

தூண்டுதல்) ொதுகாெ்ெதற்கான ஒரு மிக எளிய வழி, ஆவலாசகனயின் வநாக்கமாக 

இருக்க வவண்டிய வயாசகனகய சுருக்குவது, அகத ஒரு சுருக்கமான சசாற்சறாடரில் 

சதாகுக்க வவண்டும், இது நிகனவகத்தில் உடனடியாக அழிக்கெ்ெடலாம், வமலும் 

அகத மீண்டும் மீண்டும் ஒரு தாலாட்டு." 
 
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் ஒரு இளம் செண் ஒரு விருெ்ெத்திற்கு ஒரு 

நீண்ட கசெ்ொன குடும்ெ வழக்கில்  
ஈடுெட்டிருந்தார.் அவளுகடய கணவர ் தனது முழு எஸ்வடட்கடயும் அவளிடம் 

ஒெ்ெகடத்தார,் முந்கதய திருமணத்தின் மூலம் அவரது மகன்களும் மகள்களும்   
உயில் உகடக்க கடுகமயாக வொராடினர.் ொவ்வடாயின் நுட்ெம் அவளுக்கு 

வகாடிட்டுக் காட்டெ்ெட்டது, இகதத்தான்   
அவள் சசய்தாள்: அவள் ஒரு சாய்வு நாற்காலியில் தனது உடகலதளரத்்தி, தூக்க 

நிகலயில் நுகழந்தாள், ெரிந்துகரத்தெடி,   
தனது வதகவ யின் வயாசகனகய நிகனவகத்தில் எளிதாக ஆறு வாரத்்கதககளக் 

சகாண்ட ஒரு சசாற்சறாடராக சுருக்கினாள். "அது   
சதய்வீக வரிகசயில் முடிந்தது." இந்த வாரத்்கதகளின் முக்கியத்துவம் எல்கலயற்ற 

நுண்ணறிவு என்று சொருள் 
அவரது ஆழ்மனத்தின் சட்டங்களின் மூலம் சசயல்ெடுவது ஒரு இணக்கமான சரிசசய்தகலக் 

சகாண்டுவரும் 
இணக்கக் சகாள்ககயின் மூலம். அவள் ஒவ்சவாரு இரவும் சுமார ்ெத்து இரவுகள் இந்த 

நகடமுகறகயத் சதாடரந்்தாள். அவள்  
ஒரு தூக்கம் நிகலயில் கிகடத்தது பிறகு, அவள் சமதுவாக உறுதிெ்ெடுத்த வவண்டும், 

அகமதியாக, மற்றும் உணரவ்ு அறிக்கக: "அது   
சதய்வீக வரிகசயில் முடிந்தது," மீண்டும் மீண்டும், உள் அகமதி மற்றும் ஒரு 

அகனத்து ஊடுருவி அகமதி உணரவ்ு;  
பிறகு அவள் ஆழ்ந்த, இயல்ொன உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தாள். ெதிவனாராவது நாளின் 

காகலயில், வமற்கூறிய நுட்ெத்கதெ் ெயன்ெடுத்தியகதத ் 
சதாடரந்்து, அவள் நல்வாழ்கவ உணரந்்தாள், அது முடிந்துவிட்டது என்ற 

நம்பிக்ககயுடன் விழித்தாள். 
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அவரது வழக்கறிஞர ்அவத நாளில் அவகள அகழத்தார,் எதிரத்ரெ்பு வழக்கறிஞரும் 
அவரது வாடிக்ககயாளரக்ளும் தீரவ்ு காண தயாராக இருெ்ெதாக கூறினார.் ஒரு 
இணக்கமான ஒெ்ெந்தம் எட்டெ்ெட்டது, மற்றும் வழக்கு நிறுத்தெ்ெட்டது 
 
தூங்கும் நுட்பம் 
 
தூக்கம் நிகறந்த, அயரவ்ான நிகலக்கு நுகழவதன் மூலம், முயற்சி குகறந்தெட்சமாக 

குகறக்கெ்ெடுகிறது. உணரவ்ு மனம் 
தூக்கக் கலக்கத்தில் இருக்கும்வொது செருமளவு நீரில் மூழ்கியிருக்கிறது. இதற்குக் 
காரணம், ஆழ்மனதில் மிக உயரந்்த அளவு சவளிெ்ெயிர ்தூங்குவதற்கு முன்பும், நாம் 
விழித்தபிறகு நிகழ்வதும் தான். இந்த நிகலயில், உங்கள் விருெ்ெத்கத 
நடுநிகலயாக்கமுகனயும், எனவவ உங்கள்  
ஆழ்மனத்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெடுவகதத் தடுக்கும் எதிரம்கற 
எண்ணங்கள் இனி இல்கல 
 
நீங்கள் ஒரு அழிவு ெழக்கம் செற வவண்டும் என்று கவத்துக்சகாள்வவாம். ஒரு 

வசதியான வதாரகண கய எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள், உங்கள் உடகல  
ஓய்சவடுக்கவும், அகசயாமல் இருங்கள். தூக்கம் வரும் நிகலயில், அந்த தூக்க 

நிகலயில், அகமதியாக, மீண்டும் மீண்டும் ஒரு தாலாட்டு,   
"நான் இந்த ெழக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுெட்டுள்வளன்; நல்லிணக்கம் மற்றும் 

மன அகமதி ஆட்சி உசச்."   
வமவல உள்ளவற்கற சமதுவாகவும், அகமதியாகவும், ஐந்து அல்லது ெத்து நிமிடங்கள், 

இரவும் ெகலும் அன்புடன் சசய்யவும். ஒவ்சவாரு முகறயும் நீங்கள் வாரத்்கதககள 
மீண்டும்  
சசால்லும்வொது உணரச்ச்ி மதிெ்பு அதிகமாகிறது. எதிரம்கற ெழக்கத்கத மீண்டும் 

சசய்ய வவண்டும் என்ற உந்துதல் வரும்வொது, வமவல உள்ள  
சூத்திரத்கத நீங்கவள சத்தமாக மீண்டும் சசய்யவும். இதன் மூலம் நீங்கள் கருத்கத 

ஏற்றுக்சகாள்ள ஆழ்மனத்கத தூண்டுகிறீரக்ள்,   
மற்றும் ஒரு சிகிசக்சமுகற பின்சதாடரக்ிறது. 
 
" ன்றி" நுட்பம் 
 
கெபிளில், நாம் நமது வகாரிக்ககககள ெ்ொராட்டுடனும் நன்றியுடனும் 

சதரியெ்ெடுத்த வவண்டும் என்று ெவுல் ெரிந்துகரக்கிறார.் சில அசாதாரண முடிவுகள் 
இந்த எளிய பிராரத்்தகன முகறகயெ் பின்ெற்றுகிறது. நன்றியுள்ள இதயம் 
எெ்வொதும் பிரெஞ்சத்தின் ெகடெ்ொற்றல் சக்திகளுக்கு சநருக்கமாக உள்ளது, இது 
சசயல் மற்றும் எதிரவ்ிகனயின் ஒரு பிரெஞ்ச விதியின் அடிெ்ெகடயில், ெரஸ்ெர உறவு 
விதியால் எண்ணற்ற ஆசீரவ்ாதங்ககள வநாக்கி ொய்கிறது. 
 
உதாரணமாக, ஒரு தந்கத ெட்டம் ஒரு கார ்தனது மகன் உறுதியளிக்கிறது; சிறுவன் 
இன்னும் காகரசெறவில்கல,ஆனால்  
அவர ் மிகவும் நன்றியுள்ளவராகவும் மகிழ்சச்ியாகவும் இருக்கிறார ் , அவர ்

உண்கமயில் காகரெ் செற்றகதெ் வொல மகிழ்சச்ியாக இருக்கிறார ் .   
அவர ் தனது தந்கத தனது வாக்குறுதிகய நிகறவவற்றுவார ் என்று சதரியும், அவர ்
இன்னும் கார ் செறவில்கல என்றாலும் நன்றி மற்றும் மகிழ்சச்ி முழு  
உள்ளது, புறநிகல வெசும். இருெ்பினும், அவர ்அகத மகிழ்சச்ியுடன் மற்றும் அவரது 
மனதில் நன்றியுடன் செற்றுள்ளார.் 
 
திரு. ெ்வராக் இந்த நுட்ெத்கத எவ்வாறு சிறந்த முடிவுகளுடன் ெயன்ெடுத்தினார ்

என்ெகத நான் விளக்குகிவறன். அவர ்கூறினார,் "பில்கள் குவிந்து  
சகாண்டிருக்கின்றன, நான் வவகலயில் இல்கல, எனக்கு மூன்று குழந்கதகள் 

உள்ளனர,் ெணம் இல்கல. நான் என்ன சசய்வவன்?" ஒவ்சவாரு இரவும் காகலயும்,   
சுமார ்மூன்று வார காலத்திற்கு, அவர ்"என் சசல்வத்திற்கு நன்றி, தந்கதவய, என் 

சசல்வத்திற்கு நன்றி" என்ற வாரத்க்தககள  
தளரவ்ான, அகமதியான முகறயில், நன்றியுணரவ்ு உணரவ்ு அல்லது மனநிகல 

அவரது மனதில் ஆதிக்கம் சசலுத்தும் வகர மீண்டும் கூறினார.் ெகடெ்ொற்றல் 
புத்திசாலிதத்னத்கதவயா எல்கலயற்ற மனகதவயா தன்னால் ொரக்்க 
முடியவில்கல  
என்ெகத அறிந்து, தனக்குள் இருக்கும் எல்கலயற்ற சக்திகயயும் 

புத்திசாலித்தனத்கதயும் தான் உகரயாற்றுவதாக அவர ்கற்ெகன   
சசய்தார.் அவர ்ஆன்மீக கண்வணாட்டத்தின் உள் கண்ணால் ொரத்்துக் 

சகாண்டிருந்தார,்   
சசல்வத்தின் தனது சிந்தகன-பிம்ெம் தான் முதல் காரணம்என்ெகத உணரந்்தார,் 
அவருக்குத ்வதகவயான ெணம், ெதவி மற்றும் உணவுடன் ஒெ்பிடுககயில்.   
 அவரது சிந்தகன உணரவ்ு எந்த வககயான முன்நிெந்தகனகளால் 



தகடசசய்யெ்ெடாத சசல்வத்தின்  
சாராம்சம். "நன்றி, தந்கத" என்று திரும்ெத் திரும்ெச ்சசால்வதன் மூலம், அவரது 

மனமும்   
இதயமும் ஏற்றுக்சகாள்ளும் அளவுக்கு உயரத்்தெ்ெட்டன, ெயம், ெற்றாக்குகற, 

வறுகம மற்றும் துயரம் ெற்றிய எண்ணங்கள் அவரது மனதில் வரும்வொது, 
அவர ்அடிக்கடி  
"நன்றி, தந்கத" என்று கூறுவார.்   
நன்றியுள்ள மனெ்ொன்கமகய அவர ்தக்க கவத்துக் சகாண்டதால், சசல்வம் என்ற 

கருத்கத மனதில் மாற்றிக்சகாள்வார ்என்று அவருக்குத் சதரியும், அதுதான்   
நடந்தது. 
 
அவரது பிராரத்்தகனயின் சதாடரச்ச்ி மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. வமவல குறிெ்பிட்ட 

முகறயில் பிராரத்்தகன சசய்த பிறகு, அவர ்இருெது ஆண்டுகளாக ொரக்்காத 

சதருவில் தனது முன்னாள் முதலாளிகய சந்தித்தார.் அந்த நெர ்அவருக்கு மிகவும் 

இலாெகரமான ெதவிகய வழங்கினார ்மற்றும் ஒரு தற்காலிக கடனில் அவருக்கு $500 

முன்கவத்தார.் இன்று, திரு ெ்வராக் தீயஉள்ளது- 
president of the company for which he works. His recent remark to me was, "I shall never forget the 
wonders of 'Thank you, Father' It has worked wonders for me." 
 
உறுதியான முறற 
 
ஒரு உறுதிசமாழியின் சசயல்திறன் செரும்ொலும் உண்கமகயெ் ெற்றிய உங்கள் 

புரிதலாலும், "செெம் சசய்வதன் மூலம்  
வீணான திரும்ெத் திரும்ெ ச ்சசய்யாதீரக்ள்" என்ற வாரத்்கதகளின் அரத்்தத்தாலும் 

தீரம்ானிக்கெ்ெடுகிறது. எனவவ, உங்கள் உறுதிெ்ொட்டின் சக்தி   
திட்டவட்டமான மற்றும் குறிெ்பிட்ட வநரம்கறகளின் புத்திசாலித்தனமான 

ெயன்ொட்டில் உள்ளது. உதாரணமாக, ஒரு சிறுவன் மூன்று மற்றும் மூன்று 
வசரக்்கிறது  
மற்றும் கரும்ெலககயில் ஏழு கீவழ கவக்கிறது. மூன்று மற்றும் மூன்று ஆறு என்று 
ஆசிரியர ்கணித  
உறுதியுடன் உறுதிெ்ெடுத்துகிறார;் எனவவ, சிறுவன் அதற்வகற்ெ தனது உருவங்ககள 

மாற்றுகிறான். தி 
 
 

38 



 
 
 
 
 

ஆசிரியரின் அறிக்கக மூன்று மற்றும் மூன்று சமமான ஆறு இல்கல, ஏசனனில் பிந்கதயது 

ஏற்கனவவ ஒரு 
கணித உண்கம. கணித உண்கம சிறுவன் புள்ளிவிவரங்ககள மாற்றியகமக்க கவத்தது 
கரும்ெலகக. வநாயுற்றிருெ்ெது அசாதாரணமானது; ஆவராக்கியமாக இருெ்ெது 
இயல்ொனது. ஆவராக்கியம் என்ெது உங்கள் வாழ்க்ககயின் உண்கம. நீங்கள் 
ஆவராக்கியம், நல்லிணக்கம் மற்றும் அகமதி ஆகியவற்கற நீங்கவள அல்லது 
மற்சறாருவருக்கு உறுதிெ்ெடுத்தும்வொது, இகவ உங்கள் சசாந்த இருெ்பின் 
உலகளாவிய சகாள்கககள் என்ெகத நீங்கள்  
உணரும்வொது, நீங்கள் உறுதிெ்ெடுத்தும் உங்கள் நம்பிக்கக மற்றும் புரிதலின் 
அடிெ்ெகடயில் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் எதிரம்கற வடிவங்ககள 
மாற்றியகமக்குவீரக்ள். 
 
செெத்தின் உறுதியான சசயல்முகறயின் விகளவு, வாழ்க்ககயின் சகாள்கககளுக்கு நீங்கள் 

இணங்குவகதெ் சொறுத்தது, 
வதாற்றங்கள் சொருட்ெடுத்தாமல். ஒரு கணம் கணிதசகாள்கக உள்ளது மற்றும் 

பிகழ எதுவும் இல்கல என்று கருத்தில்; உண்கமக் சகாள்கக இருக்கிறது ஆனால் 

வநரக்மயற்ற துரசச்சயல் எதுவும் இல்கல. அறிவுக் கூரக்ம யும் அறியாகமயும் 

இல்கல. இணக்கக் சகாள்கக யும், முரண்ொடுகளும் இல்கல. ஆவராக்கியம் என்ற 

சகாள்கக உள்ளது, ஆனால் வநாய் எதுவும் இல்கல, மற்றும் மிகுதியாக ஒரு 

சகாள்கக உள்ளது ஆனால் வறுகம எதுவும் இல்கல. 
 
 
இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமகனயில் பித்தெ்கெக் கற்ககள அகற்றுவதற்கு 

அறுகவ சிகிசக்ச சசய்யெ்ெட வவண்டிய தனது சவகாதரிகயெ் 

ெயன்ெடுத்துவதற்காக ஆசிரியர ்இந்த உறுதியான முகறகயத் வதரந்்சதடுத்தார.் 

விவரிக்கெ்ெட்ட நிகல   
மருத்துவமகன வசாதகனகள் மற்றும் வழக்கமான எக்ஸ்-வர நகடமுகறககள க் 

கண்டறிந்தகத அடிெ்ெகடயாகக் சகாண்டது. அவளுக்காக செபிக்குமாறு அவள் 

என்னிடம் வகட்டாள். நாங்கள்   
புவியியல் ரீதியாக சுமார ்6,500 கமல்கள் பிரிக்கெ்ெட்வடாம், ஆனால் மனதில் 

சகாள்ககயில் வநரவமா இடவமா இல்கல.  
எல்கலயற்ற மனம் அல்லது புத்திசாலித்தனம் ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ஒவர வநரத்தில் 

முழுகமயாக உள்ளது. அறிகுறிகள் ெற்றிய சிந்தகனயிலிருந்தும், 
காரவ்ொரியல் ஆளுகமயிலிருந்தும் நான் அகனத்து எண்ணங்ககளயும் 
முற்றிலும் விலக்கிக்  
 
சகாண்வடன். நான் பின்வருமாறு உறுதிெ்ெடுத்திவனன்:   
"இந்த பிராரத்்தகன என் சவகாதரி வகத்தரின் உள்ளது. அவள் தளரவ்ாகவும் 

அகமதியாகவும், நிதானமாகவும், சமநிகலயாகவும், அகமதியானதாகவும்,   
அகமதியாகவும் இருக்கிறாள். அவளுகடய உடகல உருவாக்கிய அவளுகடய 

ஆழ்மனத்தின் குணெ்ெடுத்தும் நுண்ணறிவு, இெ்வொது ஒவ்சவாரு   
சசல், நரம்பு, திசு, தகச மற்றும் எலும்பு ஆகியவற்கற அவளது  
ஆழ்மனதில் ெதிந்திருக்கும் அகனத்து உறுெ்புகளின் சரியான வடிவத்தின் ெடி 

மாற்றுகிறது. அகமதியாக, அகமதியாக, அவளுகடய ஆழ்மனதில் உள்ள 
அகனத்து சிகதந்த சிந்தகன  
வடிவங்களும் அகற்றெ்ெட்டு ககலக்கெ்ெடுகின்றன, வமலும் வாழ்க்ககக் 

வகாட்ொட்டின் உயிவராட்டம், முழுகம மற்றும் அழகு ஆகியகவ அவளுகடய 
ஒவ்சவாரு  
 
அணுவிலும் சவளிெ்ெடுகின்றன. அவள் இெ்வொது திறந்த மற்றும் குணெ்ெடுத்தும் 

நீவராட்டங்ககள ஏற்றுக்சகாள்கிறாள், அகவ ஒரு  
நதிகயெ் வொல அவளுக்கு வழியாக ொய்கின்றன, அவகள சரியான ஆவராக்கியம், 

நல்லிணக்கம் மற்றும் அகமதிக்கு மீட்சடடுக்கின்றன.   
 எல்லா திரிபுகளும் அசிங்கமான பிம்ெங்களும் இெ்வொது அவள் வழியாக ொயும் 
எல்கலயற்ற காதல் மற்றும் அகமதிகடலால் அடித்துச ் 
சசல்லெ்ெடுகின்றன, அது அெ்ெடித்தான்." 
 
நான் ஒரு நாகளக்கு ெல முகற வமவல உறுதி, மற்றும் இரண்டு வாரங்கள் முடிவில் என் 
சவகாதரி ஒரு ெரிவசாதகன இருந்தது, இது ஒரு குறிெ்பிடத்தக்க சிகிசக்சமுகற 
காட்டியது, மற்றும் எக்ஸ்-வர எதிரம்கற நிரூபிக்கெ்ெட்டது. 
 
அகத உறுதிெ்ெடுத்துவது என்னசவன்றால், அது அெ்ெடித்தான் என்று கூறவவண்டும், வமலும் இந்த 

மனெ்ொன்கமகய நீங்கள் உண்கமயாகெ் ெராமரிக்கிறீரக்ள், எல்லாவற்கறயும் 

சொருட்ெடுத்தாமல் 



மாறாக, நீங்கள் உங்கள் பிராரத்்தகன ஒரு ெதில் கிகடக்கும். உங்கள் சிந்தகன 

மட்டுவம உறுதிெ்ெடுத்த முடியும், நீங்கள் ஏதாவது மறுத்தாலும், நீங்கள் உண்கமயில் 

நீங்கள் மறுெ்ெகத உறுதிெ்ெடுத்துகிறீரக்ள். ஒரு உறுதிசமாழிகய மீண்டும் 

மீண்டும், நீங்கள் என்ன சசால்கிறீரக்ள், ஏன் சசால்கிறீரக்ள் என்ெகத அறிந்து, 

மனகத அந்த நிகலக்கு இட்டுச ்சசல்கிறது உணரவ்ு என்ெது நீங்கள் உண்கம என்று 

கூறெ்ெடுவகத ஏற்றுக் சகாள்கிறது. நீங்கள் ஆழ்மனதில் எதிரவ்ிகன கிகடக்கும் 

வகர வாழ்க்ககயின் உண்கமககள உறுதிெ்ெடுத்திக்சகாண்வட இருங்கள், இது 

திருெ்திெ்ெடுத்துகிறது. 
 
ோதமுறற 
 
இந்த முகற என்ெது வாரத்்கத குறிெ்பிடுவது தான். இது டாக்டர ்பினாஸ் ொரக்்ைரஸ்்டின் 

நகடமுகறயிலிருந்து உருவாகிறது 
கமவனயின் குய்ம்பி. மன மற்றும் ஆன்மீக குணெ்ெடுத்தலில் முன்வனாடியாக 

இருக்கும் டாக்டர ்குய்ம்பி,  
சுமார ்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கமவனயில் உள்ள செல்ஃொஸ்ட்டில் வாழ்ந்து 

ெயிற்சி சசய்தார.் நியூயாரக்் நகரத்தின் தாமஸ் ஒய் க்வராசவல் 
நிறுவனதத்ால்1921 இல் சவளியிடெ்ெட்ட  மற்றும் சைாராஷிவயா டிரஸ்ஸரால் 

திருத்தெ்ெட்ட   
குயிம்பி ககசயழுத்துெ் பிரதிகள்என்ற புத்தகம் உங்கள்  
நூலகத்தில் கிகடக்கிறது. இந்த புத்தகம் வநாயாளிகளின் பிராரத்்தகன 
சிகிசக்சயில் இந்த மனிதனின் குறிெ்பிடத்தக்க முடிவுககளசசய்தித்தாள் 
கணக்குககள  
வழங்குகிறது. கெபிளில் ெதிவு சசய்யெ்ெட்ட ெல குணெ்ெடுத்தும் அற்புதங்ககள 

குயிம்பி நகசலடுக்கிறார.் சுருக்கமாக,   
குய்ம்பியின் கூற்றுெ்ெடி ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் வாத முகற ஆன்மீக காரணத்கதக் 

சகாண்டுள்ளது, அங்கு   
வநாயாளிகயயும் உங்ககளயும் அவரது தவறான நம்பிக்கக, அடிெ்ெகடயற்ற 

அசச்ங்கள் மற்றும் அவரது ஆழ்மனதில் ெதிந்தஎதிரம்கற வடிவங்கள் 
ஆகியவற்றால் அவரது வநாய் ஏற்ெடுகிறது என்று நீங்கள்  
நம்புகிறீரக்ள். நீங்கள் அகத உங்கள் மனதில் சதளிவாக காரணம் மற்றும் வநாய் 
அல்லது வநாய் அவரது உடலில் வடிவம் எடுத்து இது சிந்தகன ஒரு  
சிகதந்த, முறுக்கெ்ெட்ட முகற மட்டுவம காரணம் என்று உங்கள் வநாயாளி   
சமாதானெ்ெடுத்த. சில சவளிெ்புற சக்தி மற்றும் சவளிெ்புற காரணங்களில் இந்த 

தவறான நம்பிக்கக   
இெ்வொது தன்கன வநாயாக சவளியாக்கியுள்ளது, வமலும் சிந்தகன வடிவங்ககள 

மாற்றுவதன் மூலம் மாற்றெ்ெடலாம். 
 
நீங்கள் அகனத்து சிகிசக்சமுகற அடிெ்ெகடயாக நம்பிக்கக ஒரு மாற்றம் என்று 

வநாய்வாய்ெ்ெட்ட நெர ்விளக்க. நீங்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறீரக்ள் 
ஆழ்மனம் உடகலயும் அதன் அகனத்து உறுெ்புககளயும் உருவாக்கியது; ஆககயால் , 
அகத எெ்ெடி க்குணமாக்குவது என்று அது அறிந்திருக்கிறது , அகத குணமாக்கும் , 
இெ்சொழுது  
நீங்கள் வெசுகிறெடி சசய்கிறீர ் . வநாய் வநாய் நகனந்த, வநாயுற்ற சிந்தகன 
பிம்ெங்களின் அடிெ்ெகடயில் மனதின் நிழல் என்று உங்கள் மனதின் நீதிமன்ற 
அகறயில் நீங்கள்  
வாதிடுகிறீரக்ள். நீங்கள் உள்ள அகனத்து உறுெ்புகள் உருவாக்கெ்ெட்ட இது  
உள்ள குணெ்ெடுத்தும் சக்தி சாரெ்ாக வசகரிக்க முடியும் அகனத்து ஆதாரங்கள் 
உருவாக்க சதாடரந்்து 

 
 

39 



 
 
 
 
 

முதல் இடத்தில், மற்றும் அது உள்ள ஒவ்சவாரு சசல், நரம்பு, மற்றும் திசு ஒரு சரியான 

முகற உள்ளது. பின்னர,் நீங்கள்  
உங்கள் மனதில் நீதிமன்றத்தில் உங்ககள அல்லது உங்கள் வநாயாளி ஆதரவாக ஒரு 

தீரெ்்பு வழங்க. நீங்கள் நம்பிக்கக மற்றும் ஆன்மீக புரிதல் மூலம் வநாயாளி 
ஒரு  
விடுவிக்க. உங்கள் மன மற்றும் ஆன்மீக ஆதாரங்கள் அதிகமாக உள்ளன; ஒவர  
ஒரு மனம் தான், நீங்கள் உண்கம என உணர என்ன வநாயாளி அனுெவத்தில் 

உயிரத்்சதழுெ்ெெ்ெடும். இந்த   
நகடமுகற அடிெ்ெகடயில் 1849 முதல் 1869 வகர கமவனயின் டாக்டர ்குய்ம்பி 

ெயன்ெடுத்திய வாத முகறயாகும். 
 
முழுறமயான முறற  வீன ஒலி அறல சிகி ற்  வபான்றது 
 
உலகம் முழுவதும் ெல மக்கள் அற்புதமான முடிவுககள பிராரத்்தகன சிகிசக்ச இந்த வடிவம் 

ெயிற்சி. கெ்ெற் செயரச்ச்ுட்டு 
முழுகமயான முகறகயெ் ெயன்ெடுத்தும் நெர ்ொன் வொன்ஸ் வொன்ற 

வநாயாளியின் செயகரக் குறிெ்பிடுகிறார,் பின்னர ்அகமதியாகவும் அகமதியாகவும் 

கடவுகளெ் ெற்றி நிகனக்கிறார,் கடவுள் அகனத்து வெரின்ெம், எல்கலயற்ற அன்பு, 

எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனம், அகனத்து சக்திவாய்ந்த, எல்கலயற்ற ஞானம், 

முழுகமயான நல்லிணக்கம், விவரிக்க முடியாத அழகு மற்றும் ெரிபூரணம் வொன்ற 

அவரது குணங்கள் மற்றும் ெண்புககளெ் ெற்றி நிகனக்கிறார.் இந்த வழிகளில் அவர ்

அகமதியாக நிகனக்கும் வொது அவர ்ஒரு புதிய ஆன்மீக அகல நீளம் நனவில் 

உயரத்்தெ்ெடுகிறார,் அந்த வநரங்களில் அவர ்கடவுளின் அன்பின் எல்கலயற்ற கடல் 

இெ்வொது  
ொன் வொன்ஸின் மனதிலும் உடலிலும் தன்கனெ் வொலல்லாமல் எல்லாவற்கறயும் 

ககலத்துக் சகாண்டிருக்கிறது என்று உணரக்ிறார.் கடவுளின் அகனத்து சக்தியும் 

அன்பும் இெ்வொது ொன் வொன்ஸ் மீது கவனம் சசலுத்துவதாக அவர ்உணரக்ிறார,் 

வமலும் அவகர சதாந்தரவு சசய்வது அல்லது எரிசச்லூட்டுவது இெ்வொது   
வாழ்க்கக மற்றும் அன்பின் எல்கலயற்ற கடல் முன்னிகலயில் முற்றிலும் 

நடுநிகலெ்ெடுத்தெ்ெட்டுள்ளது. 
 
பிராரத்்தகன முழுகமயான முகற ஒலி அகல அல்லது வசானிக் சிகிசக்ச 

சமீெத்தில்  
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒரு புகழ்செற்ற மருத்துவர ்எனக்கு காட்டியது ஒெ்பிடெ்ெடுகிறது. 

அவர ்ஒரு அல்ட்ரா சவுண்ட் அகல இயந்திரத்கதகவத்திருக்கிறார,் இது   
மிகெ்செரிய வவகத்தில் ஊசலாடுகிறது மற்றும் அது இயக்கெ்ெடும் உடலின் எந்த 

ெகுதிக்கும் ஒலி அகலககள அனுெ்புகிறது.   
 இந்த ஒலி அகலககளக் கட்டுெ்ெடுத்த முடியும், வமலும்   
மூட்டு கால்வகரஸ்் ெடிவுககளக் ககரெ்ெதில் குறிெ்பிடத்தக்க முடிவுககள 
அகடவகதயும், மற்ற குழெ்ெமான நிகலகமககள குணெ்ெடுத்துதல் 
மற்றும் அகற்றுவகதயும் அவர ்என்னிடம்  
கூறினார.் 
 
கடவுளின் குணங்கள் மற்றும் ெண்புககள சிந்திெ்ெதன் மூலம் நாம் நனவில் 

உயரும்அளவிற்கு, நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம் மற்றும் அகமதி ஆகியவற்றின் 

ஆன்மீக மின்னணு அகலககள உருவாக்குகிவறாம். ெல குறிெ்பிடத்தக்க 

சிகிசக்சமுகறகள் செெத்தின் இந்த நுட்ெத்கதெ் பின்ெற்றுகின்றன. 
 
ஒரு முட  றடகள் 
 
டாக்டர ்பினாஸ் ொரக்்ைரஸ்்ட் குய்ம்பி, அவரக்ளில் நாம் முன்பு இந்த அத்தியாயத்தில் 

வெசிவனாம், முழுகமயானகதெ் ெயன்ெடுத்தினார ்
அவரது குணெ்ெடுத்தும் வாழ்க்ககயின் பிந்கதய ஆண்டுகளில் முகற. அவர ்

உண்கமயில் உளவியல் மருத்துவத்தின் தந்கத மற்றும் முதல் 

உளெ்ெகுெ்ொய்வாளர.் வநாயாளியின் பிரசச்கன, வலிகள் மற்றும் வலிகளுக்கு 

க்சளய்ரவ்வாயன்டிகயக் கண்டறியும் திறன் அவருக்கு இருந்தது. 
 
குயிம்பியின் ககசயழுத்துெ் பிரதிகளில் ெதிவு சசய்யெ்ெட்டஒரு முடவகர குணெ்ெடுத்துவது 

ெற்றிய சுருக்கெ்ெட்ட கணக்கு பின்வருமாறு: 
 
சநாண்டி, வயது, ெடுக்ககயில் இருக்கும் ஒரு செண்கணெ் ொரக்்க குயிம்பி அகழக்கெ்ெட்டார.் 

அவர ்அவகள கூறுகிறார ்
வியாதிக்கு காரணம், அவள் மிகவும் சிறிய ஒரு மதத்தால் சிகறயில் அகடக்கெ்ெட்டாள், அவள் 
ஒெ்ெந்தம் சசய்யெ்ெட்டாள் 



நிமிரந்்து நின்று சகாண்டு நகர முடியவில்கல. அவள் ெயம் மற்றும் அறியாகம கல்லகறயில் 

வாழ்ந்து; 
வமலும், அவள் கெபிள் சசால்லரத்்தமாக எடுத்து, அது அவகள ெயமுறுத்தியது. "இந்த 

கல்லகறயில், இகசக்குழுக்ககள சவடிக்கவும், பிகணெ்புககள உகடக்கவும், 

மரித்வதாரிலிருந்து எழவும் கடவுளின் பிரசன்னமும் சக்தியும் இருந்தது," என்று 

குய்ம்பி கூறினார.் கெபிளின் ஏவதா ஒரு ெத்திக்கு அவள் மற்றவரக்ளிடம் விளக்கம் 

வகட்கும்வொது, ெதில்  
ஒரு கல்லாக இருக்கும்; பின்னர ்அவள் வாழ்க்ககயின் சராட்டிக்காகெசியால் 

ஏங்கினாள். டாக்டர ்குய்ம்பி தனது வழக்கக ஒரு மன வமகமூட்டம் மற்றும் 

வதக்கநிகல என்று கண்டறிந்தார,் ஏசனனில் அவர ்ெடித்துக் சகாண்டிருந்த 
கெபிள் ெத்தியின் அரத்த்த்கத சதளிவாகெ் ொரக்்க முடியாததால், உற்சாகம் 
மற்றும் ெயம்  
காரணமாக. இது அவரது கனமான மற்றும் மந்தமான உணரவ்ால் உடலில் தன்கனக் 

காட்டியது, இது ெக்கவாதமாக முடிவகடயும். 
 
இந்த வநரத்தில் குயிம்பி கெபிள் வசனங்களில் சொருள் என்ன அவளிடம் வகட்டார:் இன்னும் சிறிது 

வநரம் நான் உங்களுடன் இருக்கிவறன், 
பின்னர ்நான் என்கன அனுெ்பிய அவகர சசல்ல. நீங்கள் என்கனத் வதடுவவன், 

என்கனக் காணமாட்டாய்; நான் இருக்கும் இடத்தில், நீவரமுடியாது. வயாவான் 7:33-34. 

இவயசு ெரவலாகத்திற்குச ்சசன்றார ்என்று அரத்்தம் என்று அவள் ெதிலளித்தாள். 

சிறிது வநரம் அவளுடன் இருெ்ெது என்ெது அவளுகடய அறிகுறிகள், உணரவ்ுகள் 
மற்றும் அவற்றின் காரணங்கள் ெற்றிய அவரது விளக்கத்கத 

அரத்்தெ்ெடுத்துகிறது;   
அதாவது அவர ்ஒரு கணம் அவள் மீது இரக்கமும் அனுதாெமும் சகாண்டிருந்தார,் 

ஆனால் அவரால் அந்த மன நிகலயில் இருக்க முடியவில்கல என்று அவளிடம் 

சசால்வதன் மூலம் உண்கமயில் என்ன அரத்்தம் என்ெகத குய்ம்பி விளக்கினார.் 

அடுத்த ெடி,  குயிம்பி சுட்டிக்காட்டியெடி, நம் அகனவரிலும் கடவுளின் 

ெகடெ்ொற்றல் சக்தியாக இருந்த நம்கம அனுெ்பிய அவரிடம் சசல்வது. 
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குயிம்பி உடனடியாக அவரது மனதில் ெயணம் மற்றும் சதய்வீக இலட்சியம் சிந்தித்தார;் அதாவது 

உயிரெ்்பு, 
புத்தி, நல்லிணக்கம், மற்றும் கடவுளின் சக்தி வநாயாளியில் சசயல்ெடும். 

அதனால்தான் அவர ் 
அந்தெ் செண்ணிடம், "ஆககயால், நான் எங்வக சசல்கிவறவனா, நீங்கள் வர முடியாது, 

நீங்கள் உங்கள் குறுகிய, கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட நம்பிக்ககயில் இருக்கிறீரக்ள், நான்   
ஆவராக்கியத்தில் இருக்கிவறன்" என்றார.் இந்த செெமும் விளக்கமும் உடனடியாக ஒரு 

ெரெரெ்கெ ஏற்ெடுத்தின, அவளுகடய மனதில் ஒரு மாற்றம்  
ஏற்ெட்டது. அவள் ஊன்றுவகால்கள் இல்லாமல் நடந்தாள்! இது அவரது அகனத்து 

சிகிசக்சமுகறகளிலும் மிகவும் ஒருகமயான ஒன்றாகும் என்று குய்ம்பி   
கூறினார.் அவள், அது இருந்தது வொல், பிகழ இறந்த இருந்தது, மற்றும் வாழ்க்கக 

அல்லது உண்கமகய அவகள சகாண்டு இறந்த இருந்து அவகள உயரத்்த  
இருந்தது. குயிம்பி கிறிஸ்துவின் உயிரத்்சதழுதகல வமற்வகாள் காட்டி, அகத தனது 

சசாந்த கிறிஸ்து அல்லது ஆவராக்கியத்தில் ெயன்ெடுத்தினார;் இது   
அவளுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த விகளகவ ஏற்ெடுத்தியது. அவள் ஏற்றுக்சகாண்ட 

உண்கம,   
வதவகத அல்லது வயாசகன, இது ெயம், அறியாகம மற்றும் மூடநம்பிக்கக யின் 

கல்கல உருட்டி, அதன் மூலம், கடவுளின் குணெ்ெடுத்தும் சக்திகய விடுவித்தது, 
இது அவகள முழுகமயாக்கியது என்றும் அவர ்அவளுக்கு  
விளக்கினார.் 
 
ஆறண முறற 
 
சக்தி அதன் பின்னால் உணரவ்ு மற்றும் நம்பிக்கக ெடி நம் வாரத்்கத சசல்கிறது. 

உலகக நகரத்்தும் சக்தி நம் சாரெ்ாக நகரந்்து சகாண்டிருக்கிறது என்ெகத நாம் 

உணரும்வொது, நமது வாரத்்கதகய ஆதரிக்கும்வொது, நமது நம்பிக்ககயும் 

உத்தரவாதமும் வளரக்ின்றன. நீங்கள் முயற்சி மற்றும் சக்தி சக்தி வசரக்்க வவண்டாம்; 

எனவவ , மன ரீதியான முயற்சிவயா , நிரெ்்ெந்தவமா , ெலாத்காரவமா , மன ரீதியான 

மல்யுத்தவமா இருக்கக் கூடாது . 
 
ஒரு இளம் செண் சதாடரந்்து அவளுக்கு ஃவொன் சசய்து, வததிகளுக்காக அவகள 

அழுத்தி, தனது வியாொர இடத்தில் அவகளச ்சந்தித்த ஒரு இகளஞனிடம் ஆகண 

முகறகயெ்  
ெயன்ெடுத்தினாள்; அவகன அகற்றுவது அவளுக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது.   
"நான் வதவனுக்கு விடுதகல யாசிெ்பிக்(கு)விெ்பிக்(கு)க் கூறுகிவறன்" என்று அவள் 

பின்வருமாறு ஆகணயிட்டாள். அவர ்எல்லா வநரங்களிலும் தனது உண்கமயான 

இடத்தில் இருக்கிறார.் நான் சுதந்திரமாக இருக்கிவறன்,   
அவர ்சுதந்திரமாக இருக்கிறார.் இெ்வொது என் வாரத்்கதகள் எல்கலயற்ற மனதில் 

சசன்று அது கடந்து வர வவண்டும் என்று நான் ஆகணயிடுகிவறன். அது 

அெ்ெடித்தான்."   
அவர ்மகறந்துவிட்டார ்என்று அவள் சசான்னாள், அதற்குெ் பிறகு அவள் அவகரெ் 

ொரத்்ததில்கல, வமலும், "தகர அவகர விழுங்கிவிட்டது வொல்  
இருந்தது." 
 
நீ ஒரு காரியத்கதச ்சசய்து, அது உனக்கு நிகலெ்ெடுத்தெ்ெடும்; சவளிசச்ம் உன் 

வழிகளில்பிரகாசிக்கும்.  
 
அறிவியல் உண்றமயுடன் உங்கறள பரிமாறுங்கள் 
 
1. ஒரு மன சொறியாளர ்இருக்க மற்றும் ஒரு செரிய மற்றும் செரிய வாழ்க்கக கட்டி முயற்சி 

மற்றும் நிரூபிக்கெ்ெட்ட நுட்ெங்கள் ெயன்ெடுத்த. 
 
2. உங்கள் விருெ்ெம் உங்கள் பிராரத்்தகன. உங்கள் ஆகசயின் நிகறவவற்றத்கத 

இெ்வொது கற்ெகன சசய்து, அதன் யதாரத்்தத்கத உணருங்கள், நீங்கள் ெதில் 

செெத்தின் மகிழ்சச்ிகய அனுெவிெ்பீரக்ள். 
 
3. மன விஞ்ஞானத்தின் உறுதியான உதவியுடன் விஷயங்ககள எளிதாக நிகறவவற்ற விருெ்ெம். 
 
4. உங்கள் மனதின் மகறந்திருக்கும் ஸ்டுடிவயாவில் நீங்கள் நிகனக்கும் 
எண்ணங்களால் பிரகாசமான ஆவராக்கியம், சவற்றி மற்றும் மகிழ்சச்ிகய 
உருவாக்கலாம். 
 



5. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவிலிருந்து உங்கள் நனவான 
சிந்தகனக்கு எெ்வொதும் வநரடி யான ெதில் இருக்கிறது என்ெகத நீங்கள் தனிெ்ெட்ட 
முகறயில் நிரூபிக்கும் வகர அறிவியல் பூரவ்மாக ெரிவசாதகன சசய்யுங்கள். 
 
6. உங்கள் ஆகசயின் சில சாதகனககள முன்னறிவிெ்ெதில் மகிழ்சச்ிகயயும் 

ஓய்கவயும் உணருங்கள். உங்கள் மனதில் உள்ள எந்த மன  
ெடமும் நம்ெெ்ெடும் விஷயங்களின் சாராம்சம் மற்றும் காணெ்ெடாத 
விஷயங்களின்  
ஆதாரம். 
 
7. மனசச்ித்திரத்திற்கு ஆயிரம் வாரத்்கதகள் மதிெ்பு. உங்கள் ஆழ்மனம் 

விசுவாசத்தின் ஆதரவுடன் மனதில் கவத்திருக்கும் எந்தசவாரு ெடத்கதயும் கடந்து 

சசல்லும். 
 
8. செெத்தில் எல்லா முயற்சிககளயும் மன ரீதியான ெலவந்தங்ககளயும் 

தவிரக்்கவும். ஒரு தூக்கம், அயரவ்ு நிகலயில் செற மற்றும் உணரவ்ு தூங்க மற்றும் 

உங்கள் பிராரத்்தகன ெதில் என்று சதரிந்தும் உங்ககள தாலாட்டு. 
 
9. நன்றியுள்ள இருதயம் எெ்வொதும் பிரெஞ்சத்தின் சசல்வங்களுக்கு சநருக்கமாக இருெ்ெகத 

நிகனவில் சகாள்ளுங்கள். 
 

10. உறுதியாய்ச ்சசால்வதானால், அது அெ்ெடிஇருக்கிறது என்று சசால்லவவண்டும், 
மாறாக எல்லா ஆதாரங்ககளயும் சொருட்ெடுத்தாமல், இந்த மனெ்வொக்கக 
உண்கமயாகெ் வெணும்வொது, உங்கள் செெத்திற்கு ஒரு ெதிகலெ் செறுவீரக்ள். 
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11. வதவனுகடய அன்கெயும் மகிகமகயயும் நிகனத்து நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம், 
சமாதானம் ஆகிய மின்னணு அகலககள  
உருவாக்குங்கள். 
 
12. நீங்கள் ஆகணயிட்டு உண்கமயாய் உணருவது நிகறவவறும். 
நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம், அகமதி மற்றும் மிகுதிஆகியவற்கற 
ஆகணயிடுங்கள். 

 
--()-- 
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Chapter 7 
 
ஆழ்மனத்தின் வபாக்கு ோழ்க்றக வ ாக்கி 

 
உங்கள் மன வாழ்க்ககயில் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானகவ ஆழ்மனம், எனவவ இந்த 
அற்புதமான சக்திகயெ் ெயன்ெடுத்தத் தவறும் ஆண்களும் செண்களும்  
மிகவும் குறுகிய வரம்புகளுக்குள் வாழ்கிறாரக்ள். உங்கள் ஆழ்மன சசயல்முகறகள் 
எெ்வொதும் வாழ்க்கககய வநாக்கியகவ மற்றும்   
ஆக்கபூரவ்மானகவ. உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் உடகல உருவாக்குவதாகும் மற்றும் 
அதன் அகனத்து முக்கிய சசயல்ொடுககளயும் ெராமரிக்கிறது. இது   
ஒரு நாகளக்கு 24 மணி வநரம் வவகலயில் உள்ளது, ஒருவொதும் தூங்குவதில்கல. அது 
எெ்வொதும் உதவ மற்றும் தீங்கு இருந்து நீங்கள் ொதுகாக்க முயற்சி. 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் எல்கலயற்ற வாழ்க்கக மற்றும் எல்கலயற்ற ஞானம், மற்றும் அதன் 

உந்துதல்கள் மற்றும் சதாடரப்ு உள்ளது. 
கருத்துக்கள் எெ்வொதும் வாழ்க்கககய வநாக்கி இருக்கும். மகத்தான, உன்னதமான 

வாழ்க்ககக்கான மகத்தான அபிலாகஷகள், உத்வவகங்கள் மற்றும் தரிசனங்கள்  
ஆழ்மனதில் இருந்து எழுகின்றன. உங்கள் ஆழ்ந்த நம்பிக்கககள் உங்கள்   
நனவான மனதில் இருந்து வரவில்கல என்ெதால் நீங்கள் ெகுத்தறிவுடன் வாதிட 

முடியாது; அகவ உங்கள் ஆழ்மனத்திலிருந்து   
வருகின்றன. உங்கள் ஆழ்மனம் உள்ளுணரவ்ுகள், தூண்டுதல்கள், கூன்கள், தகவல், 

உந்துதல்கள் மற்றும் கருத்துக்களில் உங்களுடன் வெசுகிறது,   
வமலும் அது எெ்வொதும் உங்ககள எழுசச்ி, வளரச்ச்ி, முன்வனற்றம், சாகசம் மற்றும் 

அதிக உயரங்களுக்கு நகரத்்தச ்சசால்கிறது.   
 அன்பு சசலுத்தவவண்டும், மற்றவரக்ளின் உயிகரக் காெ்ொற்ற வவண்டும் என்ற 

உந்துதல் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் ஆழத்திலிருந்து   
வருகிறது. உதாரணமாக, 1906 ஏெ்ரல் 18 ஆம் வததி ஏற்ெட்ட மாசெரும் சான் 

பிரான்சிஸ்வகா பூகம்ெம் மற்றும் தீ விெத்தின் வொது,   
நீண்ட காலமாக ெடுக்ககயில் அகடெட்டிருந்த சசல்லுெடியாகாதவரக்ள் மற்றும் 

முடவரக்ள் எழுந்து, வீரம் மற்றும்  
சகிெ்புத்தன்கமயின் மிக அற்புதமான சாதகனகளில் சிலவற்கறச ்சசய்தனர.் 

மற்றவரக்கள எெ்ெடிக் காெ்ொற்ற வவண்டும் என்ற தீவிர ஆகச 
அவரக்ளுக்குள்  
வளரந்்தது, அவரக்ளுகடய ஆழ்மனம் அதற்வகற்ெ ெதிலளித்தது. 
 
சிறந்த ககலஞரக்ள், இகசக்ககலஞரக்ள், கவிஞரக்ள், வெசச்ாளரக்ள் மற்றும் எழுத்தாளரக்ள் 

தங்கள் ஆழ்மன சக்திகளுடன் இகசக்கமற்றும் 
அனிவமஷன் மற்றும் ஈரக்்கெ்ெட்டு ஆக. உதாரணமாக, ராெரட்் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் 

தூங்கச ்சசல்வதற்கு முன்பு, அவர ்தூங்கும்வொது அவருக்காக ககதககள 

உருவாக்குவதற்கான ெணியுடன் தனது ஆழ்மனத்கத குற்றம் சாட்டுவது வழக்கம். 

வங்கிக் கணக்கு குகறவாக இருக்கும்வொது ஒரு  
நல்ல, சந்கதெ்ெடுத்தக்கூடிய த்ரில்லர ்சகாடுக்குமாறு அவர ்தனது ஆழ்மனகதக் 

வகட்ெது ெழக்கமானது. ஸ்டீவன்சன் தனது ஆழமான மனதின் புத்திசாலித்தனம் ஒரு 

சதாடர ்வொல ககததுண்டு துண்டாக சகாடுத்ததாக கூறினார.் இது உங்கள் 

ஆழ்மனம் உங்கள் மூலம் உயரந்்த மற்றும் புத்திசாலித்தனமான கூற்றுககள 

எவ்வாறு வெசும் என்ெகதக் காட்டுகிறது, இது உங்கள் நனவான மனதிற்கு எதுவும் 

சதரியாது. 
 
மாரக்் ட்கவன் தனது வாழ்க்ககயில் ஒருவொதும் வவகல சசய்யவில்கல என்று ெல 

சந்தரெ்்ெங்களில் உலகத்திற்கு நம்பிக்கக சதரிவித்தார.் அவரது நககசச்ுகவ 

மற்றும் அவரது அகனத்து செரிய எழுத்துக்களும் அவரது ஆழ்மனத்தின் வற்றாத 

நீரத்்வதக்கத்கத அவர ்தட்டியவத  
காரணம். 
 
மனதின் த யல்பாடுகறள உடல் எே்ோறு சித்தரிக்கிறது 
 
உங்கள் உணரவ்ு மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சதாடரப்ுக்கு நரம்புகளின் சதாடரப்ுகடய 

அகமெ்புக்கும் இகடவய இவத வொன்ற சதாடரப்ு வதகவெ்ெடுகிறது. 

சசரிெ்வராஸ்கெனல் அகமெ்பு என்ெது நனவான மனதின் உறுெ்பு, அனுதாெ 

அகமெ்பு என்ெது ஆழ்மனத்தின் உறுெ்பு. சசரிெ்வராஸ்கெனல் அகமெ்பு என்ெது  
உங்கள் ஐந்து உடல் புலன்கள் மற்றும் உங்கள் உடலின் இயக்கத்தின் மீது 

உடற்ெயிற்சி கட்டுெ்ொடு ஆகியவற்றின் மூலம் நீங்கள் நனவான 

கண்வணாட்டத்கதெ் செறும் வசனல் ஆகும். இந்த அகமெ்பு மூகளயில் அதன் 

நரம்புகள் உள்ளது, அது உங்கள் விருெ்ெ மற்றும் உணரவ்ு மன நடவடிக்கக வசனல் 

உள்ளது. 



 
சில வநரங்களில் தன்னிசக்சயற்ற நரம்பு மண்டலம் என்று குறிெ்பிடெ்ெடும் அனுதாெ 
அகமெ்பு,  
வயிற்றின் பின்புறத்தில் சூரிய பிளக்சஸ் என்று அகழக்கெ்ெடும் ஒரு வகங்லிவயானிக் 
நிகறயில் அதன் கமயத்கதக் சகாண்டுள்ளது, வமலும் சில வநரங்களில் 
வயிற்று மூகள என்று வெசெ்ெடுகிறது.  
 அது உடலின் முக்கிய சசயல்ொடுககள அறியாமல் ஆதரிக்கும் அந்த மன 
சசயல்ொட்டின் வசனல்  
ஆகும். 
 
இரண்டு அகமெ்புகளும் தனித்தனியாக வவா அல்லது ஒத்திகசவாகவவா சசயல்ெடலாம். நீதிெதி 

தாமஸ் ட்வராவாரட்்(எடின்ெரக்் 
மன அறிவியல் விரிவுகரகள் (நியூயாரக்்: ராெரட்் சமக்பிகரட் > வகா 1909)) கூறுகிறார,் 

"வவகஸ் நரம்பு தன்னாரவ் அகமெ்பின் ஒரு ெகுதியாக செருமூகள ெகுதியில் இருந்து 

சவளிவயறுகிறது, அதன் மூலம் நாம் குரல் உறுெ்புககள கட்டுெ்ெடுத்துகிவறாம்; 

பின்னர ்அது இதயத்திற்கும் நுகரயீரலுக்கும் கிகளககள அனுெ்பும் மாரப்ுக்கு 

சசல்கிறது; இறுதியாக,   
உதரவிதானம் வழியாக, அது சவளிெ்புற பூசச்ு இழக்கிறது, இது தன்னாரவ் 
அகமெ்பின் நரம்புககள வவறுெடுத்துகிறது மற்றும் அனுதாெ அகமெ்பின்  
நரம்புகளுடன் அகடயாளம் காணெ்ெடுகிறது, எனவவ இரண்டுக்கும் இகடவய ஒரு 
இகணெ்பு இகணெ்கெ  
உருவாக்கி, மனிதகன உடல் ரீதியாக ஒவர நிறுவனமாக ஆக்குகிறது. 
 
"இவதவொல் மூகளயின் ெல்வவறு ெகுதிகள் வநாக்கம் மற்றும் அகநிகலயுடன் அவற்றின் 

சதாடரக்ெக் குறிக்கின்றன 
மனதின் சசயல்ொடுகள் முகறவய, மற்றும் ஒரு சொதுவான வழியில் வெசும் நாம் முன் ெகுதிகய 

ஒதுக்கலாம் 
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மூகள முந்கதய மற்றும் பிந்கதய பின்புற ெகுதியில், இகடநிகல ெகுதி இருவரும் 
ொத்திரம் ெங்குசெறுகிறது வொது. 
 
மன மற்றும் உடல் சதாடரப்ு ொரத்்து ஒரு மாறாக எளிய வழி உங்கள் உணரவ்ு 
மனதில் நரம்புகள் உங்கள் தன்னாரவ் அகமெ்பு ஒரு சதாடரப்ுகடய அதிரவ்ு 
தூண்டுகிறது இது ஒரு வயாசகன புரிந்து என்று உணர உள்ளது. இது உங்கள் 
தன்னிசக்சயான நரம்பு அகமெ்பில் இவத வொன்ற மின்வனாட்டத்கத 

உருவாக்குகிறது, இதனால்  
ெகடெ்பு ஊடகமான உங்கள் ஆழ்மனதில் வயாசகனகயக் ககயாளுகிறது. 
 
இெ்ெடித்தான் உங்கள் எண்ணங்கள் விஷயங்களாக மாறுகின்றன. 
 
உங்கள் நனவான மனத்தால் மகிழ்விக்கெ்ெட்டு, உண்கமயாக ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெடும் 

ஒவ்சவாரு சிந்தகனயும் உங்கள் மூகளயால் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் மூகளயான 

உங்கள் சூரிய ெ்ளக்ஸஸுக்கு அனுெ்ெெ்ெடுகிறது, உங்கள் சகதக்குள் 

சசய்யெ்ெடவவண்டும், உங்கள் உலகில் ஒரு யதாரத்்தமாக சவளிக்சகாணரெ்ெட 

வவண்டும். 
 
ஒரு நுண்ணறிவு உள்ளது, இது உடறல கேனித்துக்தகாள்கிறது 
 
நீங்கள் சசல்லுலார ்அகமெ்பு மற்றும் கண்கள், காதுகள், இதயம், கல்லீரல், 

சிறுநீரெ்்கெ வொன்ற உறுெ்புகளின் கட்டகமெ்கெ ஆய்வு சசய்யும் வொது, அகவ 

சசல்களின் குழுக்ககளக் சகாண்டுள்ளன என்ெகத நீங்கள் கற்றுக்சகாள்கிறீரக்ள், 

அகவ ஒரு குழு நுண்ணறிகவ உருவாக்குகின்றன, இதன் மூலம் அகவ ஒன்றாக 

சசயல்ெடுகின்றன மற்றும்  
மாஸ்டர ்கமண்ட் (நனவான மனம்) ஆவலாசகனயின் வெரில் ஆரட்ரக்கள 
எடுத்து அவற்கற கழித்தல் சசயல்ொட்டில் வமற்சகாள்ள முடியும். 
 
ஒற்கற சசல் உயிரினத்தின் கவனமாக ஆய்வு உங்கள் சிக்கலான உடலில் என்ன 

நடக்கிறது என்ெகதக் காட்டுகிறது. ஒரு சசல் உயிரிக்கு உறுெ்புகள் இல்கல 

என்றாலும், அது  
இயக்கம், அலிசமண்வடஷன், வசரக்்கக மற்றும் நீக்குதல் ஆகியவற்றின் அடிெ்ெகட 

சசயல்ொடுககள சசய்யும் மன சசயல் மற்றும் எதிரவ்ிகனக்கான 
ஆதாரங்ககள இன்னும் அளிக்கிறது. 
 
ெலர ்ஒரு புத்திசாலித்தனம் உள்ளது என்று கூறுகிறாரக்ள், நீங்கள் அகத 

விட்டுவிட்டால் உங்கள் உடகல கவனித்துக்சகாள்வாரக்ள். அது உண்கமதான், 

ஆனால் சிரமம் என்னசவன்றால், நனவான மனம் எெ்வொதும் சவளிெ்புற 

வதாற்றங்களின்  
அடிெ்ெகடயில் அதன் ஐந்து புலன் ஆதாரங்களில் குறுக்கிடுகிறது, இது தவறான  
நம்பிக்கககள், அசச்ங்கள் மற்றும் சவறும் கருத்து ஆகியவற்றின் அகசக்க 

வழிவகுக்கிறது. ெயம், தவறான நம்பிக்கககள் மற்றும் எதிரம்கற வடிவங்கள் 
உளவியல், உணரச்ச்ி சீரகமெ்பு  
மூலம் உங்கள் ஆழ்மனதில் ெதிவு சசய்யெ்ெடும் வொது, அது வழங்கெ்ெடும்  
ெ்ளூபிரிண்ட் விவரக்குறிெ்புகள்  
சசயல்ெட தவிர வவறு எந்த ொடமும் ஆழ்மனத்திற்கு திறந்திருக்கவில்கல.  
 
ஆழ்மனம் தபாது  ன்றமக்காக ததாடர் ்து த யல்படுகிறது 
 
உங்களுக்குள் இருக்கும் அகவய சுயம் சொது நன்கமக்காக சதாடரந்்து 

சசயல்ெடுகிறது, இது எல்லாவற்றிற்கும் பின்னால் இணக்கத்தின் உள்ளாரந்்த 

சகாள்கககயபிரதிெலிக்கிறது. உங்கள் ஆழ்மனம் அதன் சசாந்த விருெ்ெத்கதக் 

சகாண்டுள்ளது, அது மிகவும் உண்கமயான ஒன்று. நீங்கள் அகத சசயல்ெடுத்த 

அல்லது இல்கல என்ெகத அது இரவும் ெகலும் சசயல்ெடுகிறது. இது உங்கள் உடகல 

உருவாக்குெவர,் ஆனால் இகவ அகனத்தும் ஒரு சமளனமான சசயல்முகற 

என்ெதால், நீங்கள் ொரக்்கவவா, வகட்கவவா அல்லது அகத உருவாக்குவகத 

உணரவவா முடியாது. உங்கள் ஆழ்மனம் அதன் சசாந்த வாழ்க்கககயக் 

சகாண்டுள்ளது,  
இது எெ்வொதும் நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம் மற்றும் அகமதிகய வநாக்கி நகரந்்து 

சகாண்டிருக்கிறது. எல்லா வநரங்களிலும் உங்கள் மூலம் சவளிெ்ொட்கடத் வதடும் 

சதய்வீக விதிமுகற இதுதான். 
 
 ல்லிணக்கத்தின் உள்ளார் ்த தகாள்றகயில் மனிதன் எே்ோறு தறலயிடுகிறார் 
 



சரியாக சிந்திக்க, அறிவியல் பூரவ்மாக, நாம் "உண்கமகய" சதரிந்து சகாள்ள 
வவண்டும். உண்கமகய அறிவது என்ெது எெ்வொதும் வாழ்க்கககய வநாக்கி நகரந்்து 
சகாண்டிருக்கும் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனம் மற்றும் 
சக்தியுடன் இணக்கமாக இருக்க வவண்டும். 
 
அறியாகம அல்லது வடிவகமெ்பு மூலம் இணக்கமற்ற ஒவ்சவாரு சிந்தகன அல்லது 
சசயல், அகனத்து வககயான முரண்ொடு மற்றும் வரம்பு விகளவிக்கும். 
 
நீங்கள் ஒவ்சவாரு ெதிசனாரு மாதங்களுக்குஒரு புதிய உடகல உருவாக்குகிறீரக்ள் 

என்று விஞ்ஞானிகள் எங்களுக்குத் சதரிவிக்கிறாரக்ள்; எனவவ நீங்கள் உண்கமயில் 

ஒரு உடல் நிகலெ்ொட்டில் இருந்து ெதிசனாரு மாதங்கள் மட்டுவம. ெயம், வகாெம், 

சொறாகம, தீய எண்ணம் வொன்ற எண்ணங்களால் உங்கள் உடலில் 

குகறொடுககள மீண்டும் உருவாக்கினால், உங்ககளத் தவிர வவறு யாரும் குற்றம் 

சாட்ட முடியாது. 
 
நீங்கள் உங்கள் சசாந்த எண்ணங்களின் சமாத்தசதாகக. நீங்கள் எதிரம்கற சிந்தகன 

சொழுதுவொக்கு இருந்து கவக்க முடியும் மற்றும் 
உருவங்களின் சதாகுதி. இருகள அகற்றுவதற்கான வழி ஒளியுடன் உள்ளது; குளிர ்

கடக்க வழி சவெ்ெம் உள்ளது; எதிரம்கற எண்ணத்கத கடக்க வழி  
நல்ல சிந்தகன ெதிலாக உள்ளது. நல்லகத உறுதிெ்ெடுத்துங்கள், சகட்டகவ   
மகறந்துவிடும். 
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ஆவராக்கியமான, முக்கியமான மற்றும் ேலுோனதாக இருப்பது ஏன் இயல்பானது - இது 

உடம்பு  ரியில்றல 
 
உலகில் பிறந்த சராசரி குழந்கத அதன் அகனத்து உறுெ்புகளும் சசய்தபின் 

சசயல்ெடுவதில் முற்றிலும் ஆவராக்கியமானது. இது  
இயல்ொன நிகல, நாம் ஆவராக்கியமாகவும், இன்றியகமயாததாகவும், வலுவாகவும் 

இருக்க வவண்டும். சுய ொதுகாெ்பின் உள்ளுணரவ்ு   
உங்கள் இயற்ககயின் வலுவான உள்ளுணரவ்ு, அது   
உங்கள் இயல்பில் உள்ளாரந்்த மிகவும் சக்திவாய்ந்த, எெ்வொதும் இருக்கும், மற்றும் 

சதாடரந்்து சசயல்ெடும் உண்கமகய உருவாக்குகிறது. எனவவ, உங்கள் எண்ணங்கள், 

கருத்துக்கள் மற்றும் நம்பிக்கககள் அகனத்தும் உங்கள்  
உள்ளாரந்்த வாழ்க்ககக் சகாள்ககயுடன் இணக்கமாக இருக்கும்வொது அதிக 

சாத்தியக்கூறுகளுடன் சசயல்ெட வவண்டும் என்ெது  
சவளிெ்ெகட, இது எெ்வொதும் உங்ககள அகனத்து வழிகளிலும் ொதுகாக்கவும் 

ொதுகாக்கவும் முயல்கிறது.   
அசாதாரண நிகலகமககளத் தூண்டுவகத விட சாதாரண நிகலகமககள அதிக 

எளிதாகவும் உறுதியாகவும் மீட்சடடுக்க முடியும் என்ெது இதிலிருந்து  
சதாடரக்ிறது. 
 
வநாயுற்றிருெ்ெது அசாதாரணமானது; அது சவறுமவன நீங்கள் வாழ்க்கக மற்றும் சிந்தகன 

ஸ்ட்ரீம் எதிராக வொகிவறாம் என்று அரத்்தம் 
எதிரம்கறயாக. வாழ்க்கக விதி என்ெது வளரச்ச்ி விதி; அகனத்து இயற்கக மூலம் இந்த 

சட்டத்தின் சசயல்ொடு சாட்சியமளிக்கிறது 
சமளனமாக , வளரச்ச்ி விதி யில் சதாடரந்்து தன்கன சவளிெ்ெடுத்திக் . வளரச்ச்ியும் 

சவளிெ்ொடும் இருக்கும்  
இடத்தில், வாழ்க்கக இருக்க வவண்டும்; வாழ்க்கக இருக்கும் இடத்தில் நல்லிணக்கம் 

இருக்க வவண்டும், நல்லிணக்கம் இருக்கும் இடத்தில், சரியான   
ஆவராக்கியம் உள்ளது. 
 
உங்கள் சிந்தகன உங்கள் ஆழ்மனத்தின் ெகடெ்ொற்றல் சகாள்ககயுடன் 
இணக்கமாக இருந்தால், நீங்கள் இணக்கத்தின் உள்ளாரந்்த சகாள்ககயுடன் 
இணக்கமாக இருக்கிறீரக்ள். இணக்கக் சகாள்ககக்கு இணங்காத எண்ணங்ககள 
நீங்கள் மகிழ்வித்தால், இந்த எண்ணங்கள் உங்ககளெ் ெற்றிக் சகாள்கின்றன, 

உங்ககளத் துன்புறுத்துகின்றன, உங்ககளக் கவகலெ்ெடுத்துகின்றன, இறுதியாக 
வநாகயக் சகாண்டு வருகின்றன; வமலும், (அது) சதாடரந்்து இருந்தால், மரணம் 
ஏற்ெடலாம். 
 
வநாகயக் குணெ்ெடுத்துவதில், உங்கள் முக்கிய சக்திகளின் உட்ொய்சச்ல் மற்றும் விநிவயாகத்கத 

நீங்கள் அதிகரிக்க வவண்டும் 
உங்கள் அகமெ்பு முழுவதும் ஆழ்மனம். ெயம், கவகல, ெதட்டம், சொறாகம, 

சவறுெ்பு மற்றும் உங்கள் நரம்புகள் மற்றும் சுரெ்பிககள இடித்து அழிக்க முகனயும் 

ஒவ்சவாரு அழிவு சிந்தகன எண்ணங்ககள அகற்றுவதன் மூலம் இகத சசய்ய 

முடியும் - அகனத்து கழிவு ெ்சொருள் நீக்கத்கத கட்டுெ்ெடுத்தும் உடல் திசு. 
 
பாட் வ ாய் குணப்படுத்தப்பட்டது 
 
  மாரச்,் 1917 இன் நாட்டிலஸ் இதழில், சொட்டின் வநாயால் ொதிக்கெ்ெட்ட ஒரு 

சிறுவகனெ் ெற்றிய ஒரு கட்டுகர வதான்றுகிறது, அல்லது முதுசகலும்பின் 

காசவநாய், ஒரு குறிெ்பிடத்தக்க சிகிசக்சமுகற இருந்தது. அவரது செயர ்

இண்டியானாவொலிகஸச ்வசரந்்த பிரசடரிக் எலியாஸ் ஆண்ட்ரூஸ், இெ்வொது 

மிவசாரியில் உள்ள கன்சாஸ் நகரத்தில் உள்ள யுனிட்டி ஸ்கூல் ஆஃெ் கிறிஸ்டியன்ஸ் 

அகமசச்ர.் அவரது மருத்துவர ்அவகர குணெ்ெடுத்த முடியாதவர ்என்று 

அறிவித்தார.் அவர ்செபிக்கத் சதாடங்கினார,் கககள் மற்றும் முழங்கால்களில் 

நடந்து சசல்லும் ஒரு வகாணலான, முறுக்கெ்ெட்ட முடத்திலிருந்து, அவர ்ஒரு 

வலுவான, வநரான, நன்கு உருவாக்கெ்ெட்ட மனிதராக ஆனார.் அவர ்தனது சசாந்த 

உறுதிெ்ொட்கட உருவாக்கினார,் தனக்குத் வதகவயான குணங்ககள மனதளவில் 

உள்வாங்கிக் சகாண்டார.் 
 
அவர ்ஒரு நாகளக்கு ெலமுகற உறுதிெ்ெடுத்தினார,் "நான் முழு இருக்கிவறன், சரியான, வலுவான, 

சக்திவாய்ந்த, அன்ொன, 
இணக்கமான, மற்றும் சந்வதாஷமாக." அவர ்விடாமுயற்சியுடனும், இந்த செெம் 

இரவில் அவரது உதடுகளில் ககடசி உசச்ரிெ்பு என்றும் காகலயில் முதல் வாரத்்கத 

என்றும்  
கூறினார.் அவர ்அன்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் ெற்றிய எண்ணங்ககள அனுெ்புவதன் 

மூலம் மற்றவரக்ளுக்காகவும் பிராரத்்தகன   



சசய்தார.் இந்த மனெ்வொக்கும் செெ முகறயும் அவருக்கு த் திரும்ெ ெல முகற 

செருகின. அவரது நம்பிக்ககயும் விடாமுயற்சியும்   
செரிய ஈவுத்சதாகககளுடன் ெலனளித்தன. ெயம், வகாெம், சொறாகம, சொறாகம 

வொன்ற எண்ணங்கள் அவரது கவனதக்த ஈரத்த்வொது,  
அவர ்உடனடியாக தனது மனதில் சசல்லும் உறுதிெ்ொட்டின் எதிரக்்கும் சக்திகயத் 
சதாடங்குவார.் அவரது 
ஆழ்மனம் அவரது ெழக்கமான சிந்தகனயின் தன்கமக்கு ஏற்ெ ெதிலளித்தது. இதுவவ  
கெபிளில் உள்ள கூற்றுக்கு அரத்்தம்,  நீ வொய், உன் விசுவாசம் உன்கன 

முழுகமயாக்கிஇருக்கிறது. 
 
உங்கள் ஆழ்மன  க்திகளில்  ம்பிக்றக உங்கறள எே்ோறு முழுறமயாக்குகிறது 
 
ஆழ்மனத்தின் குணெ்ெடுத்தும் சக்தி ெற்றிய எனது விரிவுகரகளுக்கு வந்த ஒரு 

இகளஞனுக்கு கடுகமயான கண் பிரசச்கன இருந்தது, இது ஒரு அறுகவ சிகிசக்ச 

வதகவ என்று அவரது மருத்துவர ்கூறினார.் அவர ்தனக்குத்தாவன சசான்னார,் "என் 

ஆழ்மனம் என் கண்ககள உருவாக்கியது, அது என்கன குணெ்ெடுத்த முடியும்." 
 
ஒவ்சவாரு இரவும், அவர ்தூங்கச ்சசன்றவொது, அவர ்ஒரு மயக்கமான, தியான நிகலக்கு 

நுகழந்தார,் இது வொன்ற நிகல 
உறக்கம். அவரது கவனம் அகசயாமல் கண் மருத்துவர ்மீது கவனம் சசலுத்தியது. 
டாக்டர ்தனக்கு முன்னால் இருெ்ெதாக அவர ்கற்ெகன  
சசய்தார,் அவர ்சவளிெ்ெகடயாகக் வகட்டார,் அல்லது அவர ்வகட்டதாக கற்ெகன 

சசய்தார,் மருத்துவர ்அவரிடம், "ஒரு அதிசயம் நடந்தது!" என்று கூறினார.்   
 தூங்கச ்சசல்வதற்கு முன்பு ஒவ்சவாரு இரவும் ஐந்து நிமிடங்கள் அல்லது அதற்கு வமல் 

அவர ்இகதக்   
வகட்டார.் மூன்று வாரங்களின் முடிவில் அவர ்மீண்டும் கண் மருத்துவரிடம் சசன்றார,் 

அவர ்முன்பு   
அவரது கண்ககள ெரிவசாதித்தார,் மருத்துவர ்இந்த மனிதகன வநாக்கி, "இது ஒரு 

அதிசயம்!" என்ன நடந்தது? இந்த மனிதன் தனது ஆழ்மனத்கத ஒரு  
கருவியாக அல்லது அகத நம்ெகவக்கும் ஒரு வழிமுகறயாக மருத்துவகரெ் 

ெயன்ெடுத்தி கவரந்்தான் அல்லது 
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வயாசகன சவளிெ்ெடுத்தும். திரும்ெத் திரும்ெச ்சசால்லுதல், நம்பிக்கக, எதிரெ்ாரெ்்பு 
ஆகிய தன் மனகத த் தூண்டினார.்  
அவரது ஆழ்மனம் அவரது கண்ககள உருவாக்கியது; அதற்குள் சரியான முகற 
இருந்தது, உடனடியாக அது கண்கண  
குணெ்ெடுத்தத் சதாடரந்்தது. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் குணெ்ெடுத்தும் சக்திமீதான 
நம்பிக்கக உங்ககள எவ்வாறு  
முழுகமயாக்கமுடியும் என்ெதற்கு இது மற்சறாரு உதாரணம். 
 
மதிப்பாய்வு த ய்ய குறிப்பான்கள் 
 
1. உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் உடகல உருவாக்குெவர ் மற்றும் 24 மணி வநரமும் 

வவகலயில் இருக்கிறார.் எதிரம்கற சிந்தகனமூலம் அதன் உயிர ் சகாடுக்கும் 

வடிவங்களில் நீங்கள் தகலயிடுகிறீரக்ள். 
 
2. தூங்குவதற்கு முன், எந்தசவாரு பிரசச்கனக்கும் ஒரு ெதிகல உருவாக்கும் ெணியில் 

உங்கள் ஆழ்மனத்கத குற்றம் சாட்டுங்கள், அது உங்களுக்கு ெதிலளிக்கும். 
 
3. உங்கள் எண்ணங்ககள கவனியுங்கள். உண்கமயாக ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெட்ட 

ஒவ்சவாரு சிந்தகனயும் உங்கள் மூகளயால் உங்கள் சூரிய பிளக்ஸஸுக்கு 

அனுெ்ெெ்ெடுகிறது - 
உங்கள் வயிற்று மூகள - மற்றும் ஒரு யதாரத்்தமாக உங்கள் உலகத்திற்கு சகாண்டு 

வரெ்ெடுகிறது. 
 
4. உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு ஒரு புதிய வகரெடத்கத க்ரூபிரிண்ட் சகாடுெ்ெதன் மூலம் உங்ககள 

நீங்கவள மறுஆக்கம் சசய்யலாம் என்ெகத அறிந்து சகாள்ளுங்கள். 
 
5. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் வொக்கு எெ்வொதும் உயிரவ்நாக்கி வய இருக்கும். உங்கள் 

வவகல உங்கள் நனவான மனதில் உள்ளது. உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு உண்கமயான 

வளாகங்களுடன் உணவளியுங்கள். உங்கள் ஆழ்மனம் எெ்வொதும் உங்கள் 

ெழக்கமான மன வடிவங்களுக்கு ஏற்ெ மறுஉருவாக்கம் சசய்து வருகிறது. 
 
6. நீங்கள் ஒவ்சவாரு ெதிசனாரு மாதங்களுக்கு ஒரு புதிய உடல் உருவாக்க. உங்கள் 

எண்ணங்ககள மாற்றி அவற்கற மாற்றுவதன் மூலம் உங்கள் உடகல மாற்றவும். 
 
7. ஆவராக்கியமாக இருெ்ெது இயல்ொனது. வநாய்வாய்ெ்ெட்டிருெ்ெது அசாதாரணமானது. 

இணக்கத்தின் உள்ளாரந்்த சகாள்ககக்குள் உள்ளது. 
 
8. சொறாகம, ெயம், கவகல, கவகல வொன்ற எண்ணங்கள் உங்கள் 
நரம்புககளயும் சுரெ்பிககளயும் இடித்து அழித்து, எல்லா வககயான மன மற்றும் 
உடல் வநாய்ககளக் சகாண்டு வந்து விடும். 
 
9. நீங்கள் நனவுடன் உறுதிெ்ெடுத்தி, உண்கமஎன உணரவ்து உங்கள் மனதிலும் 
உடலிலும் விவகாரத்திலும் சவளிெ்ெடும். நல்லகத உறுதிெ்ெடுத்தி, வாழ்க்ககயின் 
மகிழ்சச்ியில் நுகழயுங்கள். 
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Chapter 8 
 
 ீங்கள் விரும்பும் முடிவுகறள எே்ோறு தபறுேது 

 
வதால்விக்கான சகாள்கக காரணங்கள்: நம்பிக்கக யின்கம மற்றும் அதிக முயற்சி. ெலர ்

தடுக்கிறாரக்ள் 
அவரக்ளின் ஆழ்மனத்தின் சசயல்ொடுககள முழுகமயாக புரிந்து சகாள்ளத் 
தவறியதன் மூலம் அவரக்ளின் பிராரத்்தகனக்கான ெதில்கள். உங்கள்  
மனம் எவ்வாறு சசயல்ெடுகிறது என்ெகத நீங்கள் அறிந்தால், நீங்கள் ஒரு அளவு 

நம்பிக்கககயெ் செறுவீரக்ள்.   
உங்கள் ஆழ்மனம் ஒரு வயாசகனகய ஏற்றுக்சகாள்ளும் வொசதல்லாம், அது 

உடனடியாக அகத சசயல்ெடுத்தத் சதாடங்குகிறது என்ெகத நீங்கள் நிகனவில் 

சகாள்ள வவண்டும். அது அதன் அகனத்து வலிகமயான   
வளங்ககளயும் அந்த இலக்கக ெ் ெயன்ெடுத்துகிறது மற்றும் உங்கள் ஆழமான 

மனதின் அகனத்து மன மற்றும் ஆன்மீக சட்டங்ககளயும் அணிதிரட்டுகிறது. இந்த 

சட்டம்   
நல்ல அல்லது சகட்ட கருத்துக்களுக்கு உண்கம. இதன் விகளவாக, நீங்கள் அகத 

எதிரம்கறயாக ெயன்ெடுத்தினால், அது சிக்கல், வதால்வி மற்றும் குழெ்ெத்கத 
சகாண்டு  
வருகிறது. நீங்கள் அகத ஆக்கெ்பூரவ்மாகெ் ெயன்ெடுத்தும்வொது, அது வழிகாட்டல், 

சுதந்திரம் மற்றும் மன அகமதிகயக் சகாண்டுவருகிறது. 
 
உங்கள் எண்ணங்கள் வநரம்கறயானகவ, ஆக்கபூரவ்மானகவ மற்றும் அன்ொனகவ 

யாக இருக்கும்வொது சரியான ெதில் தவிரக்்க முடியாதது. இதிலிருந்து வதால்விகய  
க் கடக்க நீங்கள் சசய்ய வவண்டிய ஒவர விஷயம், உங்கள்  
ஆழ்மனத்கத இெ்வொது அதன் யதாரத்்தத்கத உணரவ்தன் மூலம் உங்கள் கருத்கத 

அல்லது வகாரிக்கககய ஏற்றுக்சகாள்வது தான், உங்கள் மனதின் சட்டம்   
மீதமுள்ளகத சசய்யும். உங்கள் வவண்டுவகாகள நம்பிக்ககயுடனும் 

நம்பிக்ககயுடனும் திருெ்பினால், உங்கள் ஆழ்மனம் உங்களிடம் சொறுெ்வெற்கும் 

மற்றும்   
ெதிலளிக்கும். 
 
நீங்கள் எெ்வொதும் மன கட்டாயெ்ெடுத்தல் ெயன்ெடுத்த முயற்சி மூலம் முடிவுககள 
செற வதால்வியகடயும் - உங்கள் ஆழ்மனம் கட்டாயெ்ெடுத்தல் ெதிலளிக்க வில்கல, 
அது உங்கள் நம்பிக்கக அல்லது நனவான மனதில் ஏற்பு ெதிலளிக்கிறது. 
 
முடிவுககளெ் செறுவதில் நீங்கள் வதால்வியகடவது, "விஷயங்கள் வமாசமாகி 

வருகின்றன" வொன்ற அறிக்கககளிலிருந்தும் எழலாம். "எனக்கு  
ஒருவொதும் ெதில் கிகடக்காது." "நான் சவளிவய எந்த வழி ொரக்்க." "அது 

நம்பிக்ககயற்றது." "என்ன சசய்வது என்று எனக்குத் சதரியவில்கல." "நான் 

அகனவரும் கலந்திருக்கிவறன்."  
நீங்கள் இத்தககய அறிக்ககககளெ் ெயன்ெடுத்தும்வொது, உங்கள் 

ஆழ்மனத்திலிருந்து எந்த ெதிலும் அல்லது ஒத்துகழெ்பும் கிகடக்காது.  
வநரத்கதக் குறிக்கும் ஒரு சிெ்ொய் வொல, நீங்கள் முன்வனாக்கிவயா அல்லது 

பின்வனாக்கிவயா சசல்லமாட்டீரக்ள்; வவறு வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், நீங்கள் 

எங்கும் சசல்ல  
மாட்டீரக்ள். 
 
நீங்கள் ஒரு டாக்ஸியில் ஏறி ஐந்து நிமிடங்களில் ஓட்டுநருக்கு அகர டென் சவவ்வவறு 

திகசககளக் சகாடுத்தால், அவர ் 
நம்பிக்ககயற்ற குழெ்ெமகடந்து, ஒருவவகள உங்ககள எங்கும் அகழத்துச ்சசல்ல 

மறுெ்ொர.் உங்கள் ஆழ்மனத்துடன் வவகல சசய்யும்வொதும் அவத  
தான். உங்கள் மனதில் ஒரு சதளிவான வயாசகன இருக்க வவண்டும்.   
வநாய்க்வகாளாறுக்கு ஒரு வழி, ஒரு தீரவ்ு உள்ளது என்ற திட்டவட்டமான முடிகவ 

நீங்கள் அகடய வவண்டும். உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ள எல்கலயற்ற 
புத்திசாலிதத்னத்திற்கு மட்டுவம  
ெதில் சதரியும். உங்கள் நனவான மனதில் அந்த சதளிவான முடிவுக்கு நீங்கள்  
வரும்வொது, உங்கள் மனம் பின்னர ்உருவாக்கெ்ெடுகிறது, உங்கள் நம்பிக்ககயின்ெடி 

அது   
உங்களுக்கு சசய்யெ்ெடுகிறது. 
 
எளிதாக த ய்கிறது 
 
ஒரு வீட்டு உரிகமயாளர ்ஒருமுகற இருநூறு டாலரக்கள வசூலித்ததற்காக ஒரு உகல 

ெழுதுொரெ்்ெவருடன் கடிந்துசகாண்டார ்



சகாதிகலன் சரி. சமக்கானிக் கூறினார,் "காணாமல் வொன வொல்ட்டுக்கு ஐந்து 
சசன்ட்மற்றும் நூறு சதாண்ணூற்று 
ஒன்ெது டாலரக்ள் மற்றும் சதாண்ணூற்று ஐந்து சசன்டுகள் என்ன தவறு என்று சதரிந்து 
சகாண்வடன்." 
 
இவதவொல், உங்கள் ஆழ்மனம் மாஸ்டர ்சமக்கானிக், அகனத்து வாரியாக ஒன்று, 

உங்கள் உடலின் எந்த உறுெ்பு குணெ்ெடுத்தும் வழிகள் மற்றும்  
வழிமுகறககள அறிந்தவர,் அத்துடன் உங்கள் விவகாரங்கள். ஆவராக்கியத்கத 

ஆகணயிடுங்கள், உங்கள்   
ஆழ்மனம் அகத நிறுவும், ஆனால் தளரவ்ு முக்கியம். "எளிதாக அகத சசய்கிறது" 

விவரங்கள் மற்றும் வழிமுகறகள் கவகல  
இல்கல, ஆனால் இறுதி முடிவு சதரியும். உங்கள் பிரசச்ிகனக்கான மகிழ்சச்ியான 

தீரக்வ ெ் செறுங்கள்  
அது ஆவராக்கியம், நிதி அல்லது வவகலவாய்ெ்பு எதுவாக இருந்தாலும், கடுகமயான 

வநாயிலிருந்து நீங்கள் குணமகடந்த பிறகு நீங்கள் எெ்ெடி உணரந்்தீரக்ள் என்ெகத 
நிகனவில்  
சகாள்ளுங்கள். உங்கள் உணரவ்ு அகனத்து ஆழ்மன சசயல்விளக்கத்தின் 

சதாடுகல்லாக இருக்கிறது என்ெகத நிகனவில் சகாள்ளுங்கள்.   
 உங்கள் புதிய வயாசகன ஒரு முடிக்கெ்ெட்ட நிகலயில் அகவயமாக உணரெ்ெட 

வவண்டும், எதிரக்ாலம் அல்ல, ஆனால்   
இெ்வொது ெற்றி வருகிறது. 
 
எ ்த எதிரியும் இல்றல, கற்பறன மற்றும் இல்றல  க்தி பயன்படுத்தவும் 
 
உங்கள் ஆழ்மனத்கதெ் ெயன்ெடுத்துவதில் நீங்கள் எந்த எதிராளியும் இல்கல என்று 

ஊகிக்கிறீரக்ள், நீங்கள் எந்த மன உறுதியும் ெயன்ெடுத்தவில்கல. நீங்கள் முடிவு  
மற்றும் சுதந்திர அரசு கற்ெகன. உங்கள் புத்தி வழிக்கு வர முயற்சிெ்ெகத நீங்கள் 

காண்பீரக்ள், ஆனால் ஒரு எளிய,   
குழந்கத வொன்ற, அதிசயம் சசய்யும் நம்பிக்கககயெ் ெராமரிெ்ெதில் 

விடாெ்பிடியாக இருெ்பீரக்ள். வியாதிவயா பிரசச்கனவயா இல்லாமல் உங்ககள 

நீங்கவள கற்ெகன சசய்யுங்கள்.   
நீங்கள் ஏங்கும் சுதந்திர அரசின் உணரச்ச்ிகரமான ெக்கவாத்தியத்கத கற்ெகன 

சசய்து ொருங்கள். சசயல்முகற இருந்து அகனத்து சிவெ்பு நாடா சவட்டி.   
எளிய வழி சிறந்தது 
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ஒழுக்கமான கற்பறன அதி யங்கள் எே்ோறு த யல்படுகிறது 
 
உங்கள் ஆழ்மனதில் இருந்து ஒரு ெதிகலெ் செற ஒரு அற்புதமான வழி ஒழுக்கமான அல்லது 

அறிவியல் மூலம் 
கற்ெகன சசய்தல். முன்பு சுட்டிக்காட்டியெடி, உங்கள் ஆழ்மனம் உடகல 
உருவாக்குவதாகும் மற்றும் அதன் அகனத்து முக்கிய சசயல்ொடுககளயும் 
கட்டுெ்ெடுத்துகிறது. 
 
நீங்கள் செெத்தில் வகட்கெ்வொகிறகவககள விசுவாசிக்கிறவர,் நீங்கள் செறுவீரக்ள் 

என்றுகெபிள்சசால்கிறது. நம்புவது என்ெது ஒன்கற உண்கமயாக ஏற்றுக்சகாள்வது, 

அல்லது அது இருக்கும் நிகலயில் வாழ்வது. இந்த மனநிகலகய நீங்கள் 

நிகலநிறுத்தும்வொது, நீங்கள் ெதில் செெத்தின் மகிழ்சச்ிகய அனுெவிெ்பீரக்ள்! 
 
தெபத்தில் தேற்றிக்கான மூன்று படிகள் 
 
வழக்கமான நகடமுகற பின்வருமாறு: 

 
1. பிரசச்கனகய ெ் ொருங்கள். 
 
2. ஆழ்மனதில் மட்டுவம சதரிந்த தீரவ்ு அல்லது வழிகய வநாக்கித் திரும்புங்கள். 
 
3. அது சசய்யெ்ெடுகிறது என்று ஆழமான நம்பிக்கக ஒரு அரத்்தத்தில் ஓய்சவடுக்க. 

 
"நான் குணமகடய விரும்புகிவறன்" என்று கூறி உங்கள் பிராரத்்தகன 

ெலவீனெ்ெடுத்த வவண்டாம். "நான் நம்புகிவறன்." சசய்ய வவண்டிய வவகலகயெ் 

ெற்றிய உங்கள் உணரவ்ு  
"முதலாளி." நல்லிணக்கம் உங்களுகடயது. ஆவராக்கியம் உங்களுகடயது என்ெகத 

அறிந்து சகாள்ளுங்கள்.   
ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற குணெ்ெடுத்தும் சக்திக்கு ஒரு வாகனமாக மாறுவதன் 

மூலம் புத்திசாலியாக ிுங்கள். ஆவராக்கியம் என்ற கருத்கத   
உங்கள் ஆழ்மனத்திற்கு நம்பிக்ககயின் புள்ளிக்கு அனுெ்புங்கள்; பின்னர ்

ஓய்சவடுக்கவும். உங்கள் கககளில் இருந்து உங்ககள செற. "இதுவும் கடந்து 
விடும்" என்று கூறுவீராக.  
 தளரவ்ு மூலம் நீங்கள் உங்கள்   
ஆழ்மனத்கத ஈரக்்கிறீரக்ள், இது வயாசகனக்குெ் பின்னால் உள்ள இயக்க ஆற்றகல 

எடுத்துக்சகாண்டு அகத உறுதியான உணரத்லுக்குக் சகாண்டு வருகிறது.   
 
 
தறலகீழான முயற்சியின் விதி மற்றும்  ீங்கள் ஏன் பிராரத்்தறன த ய்கிறீரக்ள் என்பதற்கு 

எதிரானது 
 
சுமார ்நாற்ெது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அசமரிக்காவிற்கு விெயம் சசய்த பிரான்கசச ்

வசரந்்த புகழ்செற்ற உளவியலாளர ் கூ, தகலகீழான முயற்சியின் விதிகய 

பின்வருமாறு வகரயறுத்தார:் "உங்கள் ஆகசகளும் கற்ெகனயும் வமாதலில் 

இருக்கும்வொது உங்கள் கற்ெகன எெ்வொதும் நாள் செறுகிறது." 
 
உதாரணமாக, நீங்கள் தகரயில் ஒரு ெலகக நடக்க வகட்கெ்ெட்டால், நீங்கள் வகள்வி 

இல்லாமல் அவ்வாறு சசய்வீரக்ள். இெ்வொது அவத ெலகக இரண்டு சுவரக்ளுக்கு 

இகடயில் காற்றில் இருெது அடி உயரத்தில் கவக்கெ்ெட்டதாக கவத்துக் சகாள்வவாம், 

நீங்கள் அகத நடெ்பீரக்ளா? அகத நடக்க வவண்டும் என்ற உங்கள் விருெ்ெம் உங்கள் 

கற்ெகன அல்லது விழும் ெயத்தால் எதிரக்்கெ்ெடும். விழும் ெடமாக இருக்கும் உங்கள் 

வமலாதிக்க வயாசகன சவற்றி செறும். ெலககயில் நடக்க வவண்டும் என்ற உங்கள் 

விருெ்ெம், விருெ்ெம் அல்லது முயற்சி தகலகீழாக மாற்றெ்ெடும், வதால்வி என்ற 

வமலாதிக்க வயாசகன வலுெ்ெடுத்தெ்ெடும். 
 
மன முயற்சி எெ்வொதும் சுய வதாற்கடிக்கெ்ெட்டு, எெ்வொதும் விரும்பியதற்கு 
எதிராக நிகழ்வது. இந்த நிகலகய க்கடக்க அதிகாரமின்கமயின் ஆவலாசகனகள் 

மனதில் ஆதிக்கம் சசலுத்துகின்றன; உங்கள் ஆழ்மனம் எெ்வொதும் ஆதிக்கம் 
சசலுத்தும் வயாசகனயால் கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. உங்கள் ஆழ்மனம் இரண்டு  
முரண்ொடான முன்சமாழிவுகளில் வலுவானகத ஏற்றுக்சகாள்ளும். சிரமமற்ற 
வழி சிறந்தது. 
 
நீங்கள் சசான்னால், "நான் ஒரு சிகிசக்சமுகற வவண்டும், ஆனால் நான் அகத செற 

முடியாது;" "நான் மிகவும் கடினமாக முயற்சி சசய்கிவறன்;" "நான் பிராரத்்தகன 



சசய்ய என்கன கட்டாயெ்ெடுத்துகிவறன்;" "என்னிடம் உள்ள அகனத்து மன 

உறுதிகயயும் நான் ெயன்ெடுத்துகிவறன்," உங்கள் தவறு உங்கள் முயற்சியில் உள்ளது 
என்ெகத நீங்கள் உணர வவண்டும்.  
மன உறுதிகய ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் உங்கள் வயாசகனகய ஏற்றுக்சகாள்ள 
ஆழ்மனத்கத ஒருவொதும் கட்டாயெ்ெடுத்த முயற்சிக்காதீரக்ள். இத்தககய 
முயற்சிகள் வதால்வியகடயும், நீங்கள் பிராரத்்தகன சசய்ததற்கு வநர ்மாறானகத 
நீங்கள் செறுவீரக்ள். 
 
பின்வருவன ஒரு சொதுவான அனுெவம். மாணவரக்ள், வதரவ்ு ககள எடுக்கும்வொதும் 

ெடிக்கும்வொதும் 
அவரக்ளுகடய ஆவணங்கள் மூலம், அவரக்ளின் அறிவு அகனத்தும் திடீசரன்று 

அவரக்கள விட்டு விலகிவிட்டது என்று கண்டுபிடிக்க. அவரக்ளின் மனம்  
ெயங்கரமான சவற்றிடங்களாக மாறுகிறது, வமலும் அவரக்ளால் ஒரு சொருத்தமான 

சிந்தகனகய நிகனவுகூர முடியவில்கல. அவரக்ள் தங்கள் ெற்ககள க்ரிட் மற்றும்   
விருெ்ெத்திற்கு சக்திககள வரவகழக்க, வமலும் ெதில்கள் தெ்பி ஓடசதரிகிறது. 

ஆனால், அவரக்ள் வதரவ்ு அகறகய விட்டு சவளிவயறிய  
பிறகு, மன அழுத்தம் தளரத்்தெ்ெடும்வொது, அவரக்ள் வதடும் ெதில்கள் மீண்டும் 
தங்கள் மனதில் தந்திரமாக ொய்கின்றன.  
 தங்ககள நிகனவில் சகாள்ள நிரெ்்ெந்திக்க முயற்சிெ்ெது தான் அவரக்ளின் 

வதால்விக்கு காரணம். இது 
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நீங்கள் வகட்டதற்கு அல்லது செெம் சசய்ததற்கு வநரம்ாறான முயற்சிகய நீங்கள் 
செறும் ஒரு  
உதாரணம். 
 
ஆற  மற்றும் கற்பறன வமாதல்  மர ம் த ய்யப்பட வேண்டும் 
 
மன சக்திகயெ் ெயன்ெடுத்துவது என்ெது எதிரெ்்பு உள்ளது என்று 

முன்அனுமானிெ்ெதாகும். ஒரு பிரசச்ிகனகய சமாளிெ்ெதற்கான வழிமுகறகளில் 

உங்கள் மனம் கவனம் சசலுத்தும்வொது, அது இனி தகடகயெ் ெற்றி 

கவகலசகாள்வதில்கல. மத்வதயு 18:19: உங்களில் இருவர,் அவரக்ள்வகட்கெ்வொகிற 

எகதயும் சதாடுவதாக பூமியில் ஒெ்புக்சகாண்டால், அது ெரவலாகத்தில் இருக்கிற என் 

பிதாவின் அவரக்ளுக்குச ்சசய்யெ்ெடும். 
 
இந்த இரண்டு யார?் இது உங்கள் உணரவ்ு மற்றும் இகடவய இணக்கமான சதாழிற்சங்க அல்லது 

ஒெ்ெந்தம் சொருள் 
எந்த வயாசகன, ஆகச, அல்லது மன பிம்ெத்தின் மீது ஆழ்மனம். உங்கள் மனதின் 

இரு ெகுதியிலும் இனி எந்த சண்கடயும் இல்லாதவொது, உங்கள் செெத்திற்கு ெதில் 

கிகடக்கும். இருவரும் ஒெ்புக்சகாள்வது நீங்களும் உங்கள் ஆகசயும், உங்கள் 

சிந்தகனயும் உணரவ்ும், உங்கள் வயாசகன மற்றும் உணரச்ச்ி, உங்கள் ஆகச 

மற்றும் கற்ெகன என பிரதிநிதித்துவெ்ெடுத்தெ்ெடலாம். 
 
உங்கள் ஆகசகளுக்கும் கற்ெகனக்கும் இகடயிலான அகனத்து வமாதல்ககளயும் 

நீங்கள் தவிரக்்கிறீரக்ள், ஒரு மயக்கமான, தூக்கநிகலயில் நுகழவதன் மூலம்  
அகனத்து முயற்சிககளயும் குகறந்தெட்சமாக சகாண்டு வருகிறது. தூக்கக் 

கலக்கத்தில் இருக்கும்வொது உணரவ்ுள்ள மனம் செருமளவு நீரில் மூழ்கியிருக்கிறது.   
 உங்கள் ஆழ்மனதில் உட்புகுத்த சிறந்த வநரம் தூங்குவதற்கு முன்பு. இதற்குக்  
காரணம், ஆழ்மனதில் மிக உயரந்்த அளவு சவளிெ்ெயிர ்தூங்குவதற்கு முன்பும், நாம் 

விழித்தபிறகு நிகழ்வதும்   
தான். இந்த நிகலயில் உங்கள் விருெ்ெத்கத நடுநிகலயாக்கமுகனயும் எதிரம்கற 

எண்ணங்களும் பிம்ெங்களும் உங்கள்  
ஆழ்மனத்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெடாமல் தடுக்கின்றன. பூரத்்திசசய்யெ்ெட்ட 
ஆகசயின் யதாரத்்தத்கத நீங்கள் கற்ெகன சசய்து,  
சாதகனயின் சிலிரெ்்கெ உணரும்வொது, உங்கள் ஆழ்மனம்   
உங்கள் விருெ்ெத்கத நனவாக்குகிறது. 
 
ஒரு செரிய மக்கள் தங்கள் கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட, இயக்கெ்ெட்ட  
மற்றும் ஒழுக்கமான கற்ெகனயின் நாடகத்தால் தங்கள் சங்கடங்ககளயும் 
பிரசச்ிகனககளயும் தீரக்்கிறாரக்ள், அவரக்ள் கற்ெகன சசய்து என்ன 
நிகனதத்ாலும், உண்கமயான விருெ்ெம்  என்று உணரந்்தாலும், அது 
நிகறவவற வவண்டும்  என்ெகத  
அறிந்திருக்கிறாரக்ள். 
 
ஒரு இளம் செண் தனது ஆகசக்கும் கற்ெகனக்கும் இகடயிலான வமாதகல எவ்வாறு 
சமாளித்தாள் என்ெகத பின்வருவன சதளிவாக விளக்கும். அவள் தனது சட்ட 

பிரசச்ிகனக்கு ஒரு இணக்கமான தீரக்வ விரும்பினாள், ஆனால் அவளுகடய மன 
பிம்ெம் சதாடரந்்து வதால்வி, இழெ்பு, திவால் நிகல மற்றும் வறுகம யில் இருந்தது. 
இது ஒரு சிக்கலான வழக்கு மற்றும் ொரக்வயில் எந்த தீரவ்ும் இல்லாமல் ஒன்றன் 
பின் ஒன்றாக ஒத்திகவக்கெ்ெட்டது. 
 
என் ஆவலாசகனயின் ெடி, அவள் ஒவ்சவாரு இரவும் தூங்குவதற்கு முன்பு தூக்கக் கலக்கத்தில், 

அயரந்்த நிகலயில் இருந்தாள், அவள் சசய்யத் சதாடங்கினாள் 
மகிழ்சச்ியான முடிகவ கற்ெகன சசய்து ொருங்கள், அகத தனது திறகமக்கு 

ஏற்றவாறு உணரக்ிறாள். அவள் மனதில் உள்ள பிம்ெம்  
தனது இதயத்தின் ஆகசயுடன் உடன்ெட வவண்டும் என்று அவளுக்குத் சதரியும். 

தூங்குவதற்கு முன்பு, விகளவு குறித்து அவளுடன் ஒரு அனிவமஷன் விவாதம் 
நடத்திய தனது வழக்கறிஞகர முடிந்தவகர சதளிவாக நாடகமாக்கத்  
சதாடங்கினாள். அவள் அவரிடம் வகள்விகள் வகட்ொள்,   
அவர ்அவளுக்கு சரியான முகறயில் ெதிலிளிெ்ொர.் அவர ்மீண்டும் மீண்டும் 

அவளிடம் கூறுவார,் "ஒரு   
சரியான, இணக்கமான தீரவ்ு உள்ளது. இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு சவளிவய 

தீரக்்கெ்ெட்டுள்ளது." ெயம்   
எண்ணங்கள் அவள் மனதில் வரும் வொது, அவள் கசகககள், குரல், மற்றும் ஒலி 

உெகரணங்கள் தனது மன ெடம் இயக்க  
வவண்டும். அவருகடய குரல், புன்னகக, நடத்கத ஆகியவற்றின் ஒலிகய அவளால் 

எளிதில் கற்ெகன சசய்து ொரக்்க முடிந்தது. அவள் இந்த மன ெடத்கத அடிக்கடி 



நடத்தினாள்,  
அது ஒரு அகநிகல முகற, ஒரு வழக்கமான ரயில் ொகதயாக மாறியது. ஒரு சில 

வாரங்களின் முடிவில்   
அவரது வழக்கறிஞர ்அவகள அகழத்து, அவள் கற்ெகன சசய்து சகாண்டிருந்தகத 

புறநிகலயாக உறுதிெ்ெடுத்தினார ்மற்றும்   
அகவயமாக உண்கமயாக உணரந்்தார.் 
 
சங்கீதக்காரன் என் வாயின் வாரத்்கதககள  [உங்கள் எண்ணங்ககள] எழுதுககயில் 
உண்கமயில் இகதத்தான் அரத்்தெ்ெடுதத்ினார.் 
மன பிம்ெங்கள், நல்ல] என் இதயத்தின் தியானங்கள்  [உங்கள் உணரவ்ு, இயற்கக, 
உணரச்ச்ி] உங்கள் ொரக்வயில் ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடியகவ,   
கரத்்தாவவ  [உங்கள் ஆழ்மனத்தின் விதி],  என் வலிகம, என் மீட்ெர ்[உங்கள் 
ஆழ்மனத்தின் சக்தியும் ஞானமும்   
உங்ககள வநாய், அடிகமத்தனம் மற்றும் துயரத்திலிருந்து மீட்க முடியும் 
 
வயா றனகள் மதிப்பு,  ிறனவுகூர்ேது 
 
1. மன ரீதியான நிரெ்்ெந்தம் அல்லது அதிக முயற்சி என்ெது உங்கள் ெதிகலத் தடுக்கும் கவகல 

மற்றும் ெயத்கதக் காட்டுகிறது. எளிதாக அகத சசய்கிறது. 
 
2. உங்கள் மனம் தளரவ்ாக இருக்கும் வொது, நீங்கள் ஒரு வயாசகனகய 
ஏற்றுக்சகாள்ளும்வொது, உங்கள் ஆழ்மனம் இந்த வயாசகனகய சசயல்ெடுத்த வவகல 
சசய்ய ச ்சசல்கிறது. 

 
 
 

49 



 
 
 
 
 
 
3. ொரம்ெரிய முகறககள சச்ுதந்திரமாக சிந்தித்து திட்டமிடுங்கள். ஒவ்சவாரு 
பிரசச்கனக்கும் எெ்வொதும் ஒரு ெதில் மற்றும் தீரவ்ு உள்ளது என்ெகத அறிந்து 
சகாள்ளுங்கள். 
 
4. உங்கள் இதயம் துடிெ்ெது, உங்கள் நுகரயீரல் சுவாசம், அல்லது உங்கள் 

உடற்கூறியலின் எந்த ெகுதியின் சசயல்ொடுககளயும் ெற்றி அதிக அக்ககற 

சகாள்ள வவண்டாம். உங்கள் ஆழ்மனத்தின் மீது செரிதும் சாய்ந்து, சதய்வீக சரியான 

நடவடிக்கக நகடசெறுகிறது என்று அடிக்கடி பிரகடனம் சசய்யுங்கள். 
 
5. ஆவராக்கிய உணரவ்ு ஆவராக்கியத்கத உருவாக்குகிறது, சசல்வ உணரவ்ு சசல்வத்கத 

உருவாக்குகிறது. நீங்கள் எெ்ெடி உணருகிறீரக்ள்? 
 
6. கற்ெகன உங்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆசிரிய உள்ளது. அழகான மற்றும் நல்ல 
அறிக்கக என்ன கற்ெகன. நீங்கள் உங்ககள கற்ெகன என்ன. 
 

7. தூக்க நிகலயில் உங்கள் உணரவ்ு மற்றும் ஆழ்மனதில் வமாதல் தவிரக்்க. 
தூங்குவதற்கு முன்பு உங்கள் ஆகச யின் நிகறவவற்றத்கத மீண்டும் மீண்டும் 
கற்ெகன சசய்து  
ொருங்கள். நிம்மதியாக தூங்குங்கள், மகிழ்சச்ியில் எழுந்திருங்கள். 

 
--()-- 
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Chapter 9 
 

த ல்ேத்திற்காக உங்கள் ஆழ்மனத்தின்  க்திறய எே்ோறு பயன்படுத்துேது 
 
நீங்கள் நிதி சிரமங்ககள இருந்தால், நீங்கள் வதகவககள பூரத்்தி சசய்ய முயற்சித்தால், அது 

நீங்கள் இல்கல என்று அரத்்தம் 
நீங்கள் எெ்வொதும் நிகறய மற்றும் சில விட்டு வவண்டும் என்று உங்கள் ஆழ்மனதில் நம்பிக்கக. 
உங்களுக்கு சதரியும் 
ஒரு வாரம் ஒரு சில மணி வநரம் வவகல மற்றும் அற்புதமான ெணம் சம்ொதிக்க யார ்
ஆண்கள் மற்றும் செண்கள். அவரக்ள் கடினமாக முயற்சி அல்லது அடிகம இல்கல. 
நீங்கள் சசல்வந்தர ்ஆக முடியும் ஒவர வழி உங்கள் புருவம் வியரக்வ மற்றும் கடின 

உகழெ்பு மூலம் என்று ககத நம்ெ வவண்டாம். அது அெ்ெடி இல்கல; சிரமமின்றி 
வாழ்க்கக வழி சிறந்தது. நீங்கள் சசய்ய விரும்பும் காரியத்கதச ்சசய்யுங்கள், அதன் 
மகிழ்சச்ிக்காகவும் சிலிரெ்்புக்காகவும் அகதச ்சசய்யுங்கள் 
 
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் வருடத்திற்கு $ 75,000 சம்ெளம் செறும் ஒரு நிரவ்ாகிகய நான் 

அறிவவன். கடந்த ஆண்டு அவர ்உலகம் மற்றும் அதன் அழகு புள்ளிககளெ் ொரத்்து 

ஒன்ெது மாத ெயணத்தில் சசன்றார.் அவர ்தனது ஆழ்மனத்கத நம்ெகவெ்ெதில் 

சவற்றி செற்றதாக அவர ்என்னிடம்  
கூறினார,் அவர ்அந்த அளவுக்கு ெணம் மதிெ்புள்ளவர ்என்று. வாரத்திற்கு சுமார ்நூறு 

டாலரக்ள் செறும் தனது அகமெ்பில் உள்ள ெல ஆண்கள், தன்கன விட 

வியாொரத்கதெ் ெற்றி அதிகம் அறிந்திருெ்ெதாகவும், அகத சிறெ்ொக நிரவ்கிக்க 

முடியும் என்றும், ஆனால் அவரக்ளுக்கு லட்சியம் இல்கல, ஆக்கெ்பூரவ்மான 

கருத்துக்கள் இல்கல என்றும், அவரக்ளின் ஆழ்மனத்தின் அதிசயங்களில் ஆரவ்ம் 

காட்டவில்கல என்றும் அவர ்என்னிடம் கூறினார.் 
 
த ல்ேம் என்பது மனதின் 
 
சசல்வம் என்ெது தனிநெரின் ஆழ்மன நம்பிக்ககமட்டுவம. நீங்கள் ஒரு ஆக மாட்வடன் 
"நான் ஒரு மில்லியனர,் நான் ஒரு மில்லியனர"் என்று கூறி மில்லியனர.் சசல்வம், மிகுதி 
என்ற கருத்கத உங்கள் மனநிகலக்குள் கட்டிசயழுெ்புவதன் மூலம் நீங்கள் சசல்வ 
உணரவ்ாக வளரவ்ீரக்ள். 
 
உங்கள் கண்ணுக்கு ததரியாத ஆதரவு ேழிமுறறகள் 
 
செரும்ொலான மக்களுடன் பிரசச்கன என்னசவன்றால், அவரக்ளுக்கு 

கண்ணுக்குத் சதரியாத ஆதரவு சாதனங்கள் இல்கல. வணிகம் வீழ்சச்ியகடயும் 

வொது, ெங்குச ் சந்கத குகறயும்வொது, அல்லது அவரக்ள் தங்கள் முதலீடுககள 

இழக்கும்வொது, அவரக்ள் உதவியற்றவரக்ளாகத் வதான்றுகிறாரக்ள். இத்தககய 

ொதுகாெ்பின்கமக்கான காரணம் என்னசவன்றால், அவரக்ள் ஆழ்மனத்கத 

எவ்வாறு தட்டுவது என்று சதரியவில்கல. அவரக்ள் உள்ள வற்றாத களஞ்சியத்கத 

அறிந்திருக்கவில்கல. 
 
வறுகம வகக மனம் சகாண்ட ஒரு மனிதன் வறுகமயால் ொதிக்கெ்ெட்ட 

நிகலகமகளில் தன்கனக் காண்கிறான். சசல்வம் ெற்றிய கருத்துக்கள் நிகறந்த 

மனம் சகாண்ட மற்சறாரு மனிதன்  
தனக்குத் வதகவயான அகனத்கதயும் சுற்றி வகளக்கெ்ெடுகிறாள். மனிதன் ஒரு 
வொதும் மந்தமான வாழ்க்கககய வாழ வவண்டும் என்று ஒருவொதும் 
வநாக்கம்  
சகாண்டிருக்கவில்கல. நீங்கள் சசல்வம், உங்களுக்கு வதகவயான எல்லாம், மற்றும் 

விட்டு நிகறய இருக்க முடியும். உங்கள்   
வாரத்்கதகள் தவறான கருத்துக்கள் உங்கள் மனதில் சுத்தம் மற்றும் அவற்றின் 

இடத்தில் சரியான கருத்துக்கள் விகதக்க சக்தி உண்டு. 
 
த ல்ே உணர்றே உருோக்குேதற்கான சிற ்த முறற 
 
ஒருவவகள நீங்கள் இந்த அத்தியாயத்கத ெடிக்கும்வொது, "எனக்கு சசல்வமும் 

சவற்றியும் வதகவ" என்று சசால்கிறீரக்ள். நீங்கள் என்ன சசய்கிறீரக்ள்: ஒரு 

நாகளக்கு மூன்று அல்லது நான்கு முகற உங்களுக்கு சுமார ்ஐந்து நிமிடங்கள் 

மீண்டும், "சசல்வம் - சவற்றி." இந்த வாரத்்கதகள் மிகெ்செரிய சக்திகயக் 

சகாண்டுள்ளன. அகவ ஆழ்மனத்தின் உள் சக்திகயக் குறிக்கின்றன. உங்களுக்குள் 

இருக்கும் இந்த கணிசமான சக்திமீது உங்கள் மனகத நங்கூரமிடுங்கள்; பின்னர ்

நிகலகமகள் மற்றும் சூழ்நிகலகள் அவற்றின் இயல்பு மற்றும் தரம் உங்கள் 

வாழ்க்ககயில் சவளிெ்ெடும். "நான் சசல்வந்தன்" என்று நீங்கள் சசால்லவில்கல, 



உங்களுக்குள் இருக்கும் உண்கமயான சக்திககள நீங்கள் சாரந்்திருக்கிறீரக்ள். 

"சசல்வம்" என்று நீங்கள் சசால்லும்வொது மனதில் எந்த வமாதலும் இல்கல. வமலும், 

சசல்வம் என்ற எண்ணத்தில் நீங்கள் வசிக்க, சசல்வஉணரவ்ு உங்களுக்குள் நன்றாக 

இருக்கும். 
 
சசல்வஉணரவ்ு சசல்வத்கத உருவாக்குகிறது; இகத எல்லா வநரங்களிலும் மனதில் 

சகாள்ளுங்கள். உங்கள் ஆழ்மனம் ஒரு வங்கி வொன்றது, ஒரு வககயான உலகளாவிய 

நிதி நிறுவனம். நீங்கள் எகத சடொசிட் சசய்தாலும் அல்லது அதன் மீது  
ஈரக்்கிறீரக்வளா அகத அது சசல்வம் அல்லது வறுகம யின் வயாசகனயாக 

இருந்தாலும் செரிதாக்குகிறது. சசல்வத்கதத் வதரவ்ு சசய்யவும். 
 
சசல்வத்திற்கான உங்கள் உறுதிசமாழிகள் ஏன் வதால்வியகடகின்றன 
 
கடந்த முெ்ெத்கதந்து ஆண்டுகளில் நான் ெலமக்களுடன் வெசியிருக்கிவறன், 

அவரக்ளின் வழக்கமான புகார ் என்னசவன்றால், "நான்  
ெல வாரங்கள் மற்றும் மாதங்களாக, 'நான் சசல்வந்தர,் நான் வளமாக இருக்கிவறன்,' 

எதுவும் நடக்கவில்கல.   
"நான் சசழிெ்ொனவன், நான் சசல்வந்தர"் என்று அவரக்ள் சசான்னவொது, அவரக்ள் 

தங்களுக்குள் சொய் சசால்கிறாரக்ள் என்று அவரக்ள் உணரந்்தாரக்ள் என்ெகத 
நான் கண்டுபிடித்வதன். 
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ஒரு மனிதன் என்னிடம் கூறினார,் "நான் வசாரவ்ாக இருக்கும் வகர நான் வளமாக 
இருக்கிவறன் என்று உறுதிெ்ெடுத்தியுள்வளன். இெ்வொது நிகலகம வமாசமாக உள்ளது. 

அது சவளிெ்ெகடயாக உண்கம யல்ல என்று நான் அறிக்கக சசய்தவொது எனக்குத்  
சதரியும்." அவரது அறிக்கககள்   
நனவான மனத்தால் நிராகரிக்கெ்ெட்டன, வமலும் அவர ்சவளிெ்புறமாக 
உறுதிெ்ெடுத்தியதற்கும் உரிகம வகாருவதற்கும் வநர ்மாறானது   
சவளிெ்ெட்டது. 
 
உங்கள் உறுதிெ்ொடு குறிெ்பிட்ட மற்றும் அது ஒரு மன வமாதல் அல்லது வாதம் 
உருவாக்க வில்கல வொது சிறந்த சவற்றி; எனவவ இந்த மனிதன் சவளியிட்ட 
அறிக்கககள் அவரது ெற்றாக்குகறகய ெரிந்துகரத்ததால் நிகலகமகய 
வமாசமாக்கியது. உங்கள் ஆழ்மனம் நீங்கள் உண்கமயில் உண்கம என்று 

உணருவகத ஏற்றுக்சகாள்கிறது, சவறும் வசாம்வெறி வாரத்்கதகள் அல்லது 
அறிக்கககள் அல்ல. ஆதிக்கம் சசலுத்தும் கருத்து அல்லது நம்பிக்கக எெ்வொதும் 
ஆழ்மனத்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெடுகிறது. 
 
மன வமாதல் தவிரக்்க எப்படி 
 
இந்த சிரமம் உள்ளவரக்ளுக்கு இந்த வமாதகல சமாளிக்க பின்வரும் சிறந்த வழி. இகத உருவாக்கு 
நகடமுகற அறிக்கக அடிக்கடி, குறிெ்ொக தூங்குவதற்கு முன்: "ெகல் மற்றும் இரவில் 

நான் என் நலன்கள் அகனத்து சசழித்து வருகின்றன." இந்த உறுதிசமாழி எந்த 

வாதத்கதயும் தூண்டாது, ஏசனன்றால் இது நிதி ெற்றாக்குகற ெற்றிய உங்கள் 

ஆழ்மனத்தின் அபிெ்பிராயத்திற்கு முரண்ெடவில்கல. 
 
விற்ெகனயும் நிதியும் மிகக் குகறவாக இருந்த, மிகவும் அதிகமாக இருந்த ஒரு சதாழிலதிெருக்கு 

நான் ெரிந்துகரத்வதன் 
கவகல, அவர ்தனது அலுவலகத்தில் உட்காரந்்து, அகமதியாக ிி, மீண்டும் மீண்டும் 

இந்த அறிக்கககய மீண்டும் மீண்டும்: "என் விற்ெகன ஒவ்சவாரு நாளும் வமம்ெட்டு 

வருகிறது." இந்த அறிக்கக உணரவ்ு மற்றும் ஆழ்மனத்தின் ஒத்துகழெ்கெ 

ஈடுெடுத்துகிறது; முடிவுகள் சதாடரந்்து. 
 
தேற்று காவ ாறலகளில் றகதயாப்பமிட வேண்டாம் 
 
"சுற்றிச ்சசல்ல வொதுமானதாக இல்கல" வொன்ற அறிக்ககககள நீங்கள் சசய்யும்வொது சவற்று 

காவசாகலகளில் ககசயாெ்ெமிடுகிறீரக்ள். 
"ெற்றாக்குகற உள்ளது." "அடமானம் காரணமாக நான் வீட்கட இழெ்வென்," 

வொன்றகவ. எதிரக்ாலத்கதெ் ெற்றிய ெயம் நிகறந்திருந்தால், நீங்கள் ஒரு சவற்று 

காவசாகலகய எழுதுகிறீரக்ள் மற்றும் உங்களுக்கு எதிரம்கறயான நிகலகமககள 

ஈரக்்கிறீரக்ள். உங்கள்  
ஆழ்மனம் உங்கள் ெயத்கதயும் எதிரம்கற அறிக்கககயயும் உங்கள் 

வவண்டுவகாளாக எடுத்துக்சகாண்டு, உங்கள் வாழ்க்ககயில் தகடகள், தாமதங்கள், 

ெற்றாக்குகற மற்றும் வரம்புககளக் சகாண்டு வர அதன் சசாந்த வழியில் 

சசல்கிறது. 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் உங்களுக்கு கூட்டு ஆர்ேத்றத அளிக்கிறது 
 
சசல்வ த்தின் உணரக்வெ் செறுகிறவன் மீது அதிக சச்சல்வம் வசரக்்கெ்ெடும்; 

குகறஎன்ற உணரவ்ு சகாண்டவன் வமலும்  
ெற்றாக்குகற வசரக்்கெ்ெடும். உங்கள் ஆழ்மனம் அதில் நீங்கள் சடொசிட் சசய்தாலும் 

அகத செருக்கி செரிதாக்குகிறது.   
ஒவ்சவாரு நாளும் காகலயில் நீங்கள் சசழிெ்பு, சவற்றி, சசல்வம் மற்றும் அகமதி 

ெற்றிய கவெ்பு எண்ணங்ககள எழுெ்புகிறீரக்ள்.   
இந்த கருத்துக்கள் மீது வசிக்க. முடிந்தவகர அடிக்கடி அவரக்ளுடன் உங்கள் மனதில் 

பிஸியாக இருங்கள். இந்த ஆக்கபூரவ்மான எண்ணங்கள்   
உங்கள் ஆழ்மனதில் ெடிவுகளாக தங்கள் வழிகயக் கண்டுபிடித்து, மிகுதிகயயும் 

சசழிெ்கெயும் சகாண்டுவரும். 
 
ஏன் எதுவும்  டக்கவில்றல 
 
"ஓ, நான் அகதச ்சசய்வதன், எதுவும் நடக்கவில்கல" என்று நீங்கள் சசால்வகத என்னால் வகட்க 

முடியும். நீங்கள் முடிவுககள செறவில்கல, ஏசனன்றால் நீங்கள் 
ெத்து நிமிடங்களுக்குெ் பிறகு ெய எண்ணங்களில் ஈடுெட்டார,் நீங்கள் 

உறுதிெ்ெடுத்திய நன்கமகய நடுநிகலெ்ெடுத்தினார.் நீங்கள் தகரயில் ஒரு விகத 

கவக்கும் வொது, நீங்கள் அகத வதாண்டி இல்கல. நீங்கள் அகத வவர ்மற்றும் வளர 



அனுமதிக்க.  
உதாரணமாக, "என்னால் அந்த கட்டணத்கத சசலுத்த முடியாது" என்று நீங்கள் 

சசால்லெ் வொகிறீரக்ள் என்று கவத்துக் சகாள்வவாம். நீங்கள் விட செற முன், "நான் ..." 

தண்டகனகய நிறுத்தி, "ெகலிலும் இரவிலும் நான் என் எல்லா வழிகளிலும் 

சசழித்திருக்கிவறன்" வொன்ற ஒரு ஆக்கபூரவ்மான அறிக்ககயில் வசிக்கிவறன். 
 
த ல்ேத்தின் உண்றமயான ஆதாரம் 
 
உங்கள் ஆழ்மனத்தில் ஒருவொதும் கருத்துக்கள் குகறவதில்கல. உங்கள்  
நனவான மனதில் ொய்ந்து எண்ணற்ற வழிகளில் உங்கள் ொக்சகட்புக்கில் 

ெணமாகத் வதான்றுவதற்கு எண்ணற்ற கருத்துக்கள் அதற்குள் உள்ளன.   
ெங்குச ்சந்கத உயருகிறதா அல்லது கீவழ சசல்கிறதா அல்லது ெவுண்டு ஸ்சடரல்ிங் 
அல்லது டாலர ்மதிெ்பு குகறகிறதா என்ெகதெ் சொருட்ெடுதத்ாமல் இந்த 
சசயல்முகற உங்கள் மனதில்  
சதாடரும். உங்கள் சசல்வம் ஒருவொதும் உண்கமயிவலவய வங்கியில் ெத்திரங்கள், 
ெங்குகள் அல்லது  
ெணத்கதசாரந்்திருக்காது; இகவ உண்கமயில் அவசியமான மற்றும் ெயனுள்ள 

சின்னங்கள் மட்டுவம, ஆனால் சின்னங்கள்  
மட்டுவம. 
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நான் வலியுறுத்த விரும்பும் விஷயம் என்னசவன்றால், சசல்வம் உங்களுகடயது 

என்று உங்கள் ஆழ்மனத்கத நீங்கள் நம்ெகவத்தால், அது எெ்வொதும் உங்கள் 

வாழ்க்ககயில் சுற்றிக் சகாண்டிருக்கிறது, அது எடுக்கும்  
வடிவத்கதெ் சொருட்ெடுத்தாமல், நீங்கள் எெ்வொதும் தவிரக்்க முடியாமல் அகத 

செறுவீரக்ள்.   
 
 
என்ட்ஸ் மீட் மற்றும் உண்றமயான காரணத்றத த ய்ய முயற்சி 
 
அவரக்ள் எெ்வொதும் தங்கள் வதகவககள பூரத்்தி சசய்ய முயற்சிெ்ெதாக க்சளய்ம் 

சசய்ெவரக்ள் உள்ளனர.் அவரக்ள் தங்கள் கடகமககள பூரத்்தி சசய்ய ஒரு செரிய 

அடுக்கு இருெ்ெதாகத்  
சதரிகிறது. அவரக்ளின் உகரயாடகல நீங்கள் வகட்டிருக்கிறீரக்ளா? ெல 

சந்தரெ்்ெங்களில்   
அவரக்ளின் உகரயாடல் இந்த நரம்பில் இயங்குகிறது. வாழ்க்ககயில் சவற்றி 
செற்றவரக்ள் மற்றும் கூட்டத்திற்கு வமவல தகல உயரத்்தியவரக்கள 
அவரக்ள் சதாடரந்்து கண்டனம்  
சசய்கிறாரக்ள். ஒருவவகள அவரக்ள் சசால்கிறாரக்ள், "ஓ, அந்த நெர ்  
ஒரு வமாசடி உள்ளது; அவர ்இரக்கமற்றவர;் அவர ்ஒரு வஞ்சகர.்" அவரக்ள் 

ெற்றாக்குகற ஏன் இந்த; அவரக்ள் விரும்பும் மற்றும் விரும்பும் விஷயதக்த 
அவரக்ள் கண்டிக்கிறாரக்ள்,  
ஏசனனில் அவரக்ள் தங்கள் வளமான கூட்டாளிககள விமரச்ிக்கிறாரக்ள், 

ஏசனன்றால் அவரக்ள் மற்றவரக்ளின்  
சசழிெ்கெ சொறாகமெ்ெடுகிறாரக்ள் மற்றும் வெராகசெ்ெடுகிறாரக்ள். சசல்வம் 

இறக்ககககள எடுத்து ெறந்து சசல்ல விகரவான வழி  
உங்ககள விட அதிக சசல்வம் சகாண்ட மற்றவரக்கள விமரச்ிெ்ெதும் கண்டனம் 

சசய்வதுமாகும். 
 
த ல்ேத்திற்கு ஒரு தபாதுோன தடுமாற்றம் 
 
ெலரின் வாழ்க்ககயில் சசல்வம் இல்லாதகமக்கு ஒரு உணரச்ச்ி தான் காரணம். 

செரும்ொலான மக்கள் இகத கடினமான வழியில் கற்றுக்சகாள்கிறாரக்ள். அது 

சொறாகம உள்ளது. உதாரணமாக, ஒரு வொட்டியாளர ்வங்கியில் செரிய 

சதாகககய சடொசிட் சசய்வகத நீங்கள் ொரத்்தால், நீங்கள் சடொசிட் சசய்ய ஒரு 

சிறிய அளவு மட்டுவம இருந்தால், அது உங்ககள சொறாகமெ்ெடுத்துகிறதா? இந்த 

உணரச்ச்ிகய சமாளிக்க வழி  
உங்ககள நீங்கவள சசால்ல வவண்டும், "இது அற்புதமானதல்லவா! அந்த மனிதனின் 

சசழிெ்பில் நான் மகிழ்சச்ியகடகிவறன். நான் அவகர செரிய மற்றும் செரிய 

சசல்வம் விரும்புகிவறன்." 
 
சொறாகம எண்ணங்கள் மகிழ்விக்க அது ஒரு மிகவும் எதிரம்கற நிகலயில் நீங்கள் கவக்கிறது 

ஏசனனில் வெரழிவு; 
எனவவ , சசல்வம் உங்களுக்கு ெதிலாக நீங்கள்   இருந்து ொய்கிறது . நீங்கள் எெ்வொதாவது 
எரிசச்லகடந்தால் அல்லது எரிசச்லகடந்தால் 
மற்சறாருவளவமா அல்லது சசல்வவமா , நீங்கள் உண்கமயிவலவய அவருக்கு 

சாத்தியமான எல்லா வழிகளிலும் அதிக சசல்வத்கத விரும்புகிறீரக்ள் என்று 

உடனடியாகக் கூறிக்சகாள்ளுங்கள். இது உங்கள் மனதில் உள்ள எதிரம்கற 

எண்ணங்ககள நடுநிகலயாக்கும் மற்றும் உங்கள் சசாந்த ஆழ்மனத்தின் சட்டத்தால் 

உங்களுக்கு முன்சனெ்வொகதயும் விட அதிகமான சசல்வத்கத ஏற்ெடுத்தும். 
 
த ல்ேத்திற்கு ஒரு தபரிய மன ததாகுதி தேளிவய வதய்த்தல் 
 
வநரக்மயற்ற முகறயில் ெணம் சம்ொதிெ்ெதாகக் கூறும் ஒருவகரெ் ெற்றி நீங்கள் 

கவகலயும் விமரச்னமும் இருந்தால், அவகரெ் ெற்றி கவகலெ்ெடுவகத 

நிறுத்துங்கள். அத்தககய ஒருவர ்மன விதிகய எதிரம்கறயாக ெயன்ெடுத்துகிறார ்

என்ெகத நீங்கள் அறிவீரக்ள்; மனவிதி அவகர  
கவனித்துக்சகாள்கிறது. முன்பு சுட்டிக்காட்டெ்ெட்ட காரணங்களுக்காக அவகர 

விமரச்ிக்காமல் கவனமாக இருங்கள். நிகனவில் சகாள்ளுங்கள்: சசல்வத்திற்கு தகட 

அல்லது தகட உங்கள் சசாந்த மனதில் உள்ளது. நீங்கள் இெ்வொது அந்த மன சதாகுதி 

அழிக்க முடியும். இகத நீங்கள் அகனவருடனும் மன ரீதியான நல்ல நட்பில் 

ஈடுெடுவதன் மூலம் சசய்யலாம். 
 
தூக்கம் மற்றும் பணக்கார ேளர 
 



இரவில் தூங்கச ்சசல்லும்வொது, பின்வரும் நுட்ெத்கதெ் ெயிற்சி சசய்யுங்கள். "சசல்வம்" என்ற 

வாரத்்கதகய அகமதியாக, 
எளிதாக, மற்றும் உணரவ்ு. ஒரு தாலாட்டு வொல, இகத மீண்டும் மீண்டும் 

சசய்யுங்கள். "சசல்வம்" என்ற ஒவர வாரத்்கதயுடன் தூங்கஉங்ககளத் 
தாலாட்டுங்கள். இதன் விகளவாக நீங்கள் ஆசச்ரியெ்ெட வவண்டும். ஏராளமான 

ெனிசச்ரிவுகளில் சசல்வம் உங்களிடம் ொய  
வவண்டும். இது உங்கள் ஆழ்மனத்தின் மந்திர சக்திக்கு மற்சறாரு உதாரணம். 
 
உங்கள் மனதின்  க்திகளுடன் உங்கறள  ீங்கவள பரிமாறுங்கள் 
 
1. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் தவறாத உதவியுடன், எளிதான வழியில் சசல்வந்தராக இருக்க முடிவு 

சசய்யுங்கள். 
 
2. உங்கள் புருவம் மற்றும் கடின உகழெ்பு வியரக்வ மூலம் சசல்வம் குவிக்க முயற்சி 
கல்லகறயில் ெணக்கார மனிதன் ஆக ஒரு வழி. நீங்கள் கடுகமயாக உகழக்கவவா 
அல்லது அடிகமசசய்யவவா வவண்டியதில்கல. 
 
3. சசல்வம் என்ெது ஆழ்மனத்தின் நம்பிக்கக. சசல்வம் என்ற எண்ணத்கத உங்கள் மனநிகலயில் 

கட்டிசயழுெ்புங்கள். 
 
4. செரும்ொலான மக்கள் பிரசச்கன அவரக்ள் ஆதரவு கண்ணுக்கு சதரியாத வழிமுகறயாக 

இல்கல என்று ஆகிறது. 
 
5. "சசல்வம்" என்ற வாரத்்கதகய சமதுவாகவும் அகமதியாகவும் தூங்குவதற்கு 
முன்பு சுமார ் ஐந்து நிமிடங்கள் உங்களுக்குச ் சசால்லுங்கள், உங்கள் ஆழ்மனம் 
உங்கள் அனுெவத்தில் சசல்வத்கதக் சகாண்டுவரும். 
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6. சசல்வ உணரவ்ு சசல்வத்கத உருவாக்குகிறது. இகத எல்லா வநரங்களிலும் மனதில் 

சகாள்ளுங்கள். 
 
7. உங்கள் உணரவ்ு மற்றும் ஆழ்மனம் ஒெ்புக்சகாள்ள வவண்டும். உங்கள் ஆழ்மனம் நீங்கள் 

உண்கமயில் என்ன ஏற்றுக்சகாள்கிறது 
உண்கம என்று உணரக்ிவறன். வமலாதிக்க க் கருத்து எெ்வொதும் உங்கள் 
ஆழ்மனத்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெடுகிறது. வமலாதிக்கக் கருத்து 
சசல்வமாகஇருக்கவவண்டும், வறுகமயாக  இருக்கக்கூடாது. 
 
8. "ெகலிலும் இரவிலும் நான் என் எல்லா நலன்களிலும் சசழித்வதாங்குகிவறன்" 
என்று அடிக்கடி உறுதிெ்ெடுத்துவதன் மூலம் சசல்வம் சதாடரெ்ான எந்த மன 
முரண்ொட்கடயும் நீங்கள் கடக்க முடியும். 
 
9. இந்த அறிக்கககய மீண்டும் கூறி உங்கள் விற்ெகனகய அதிகரிக்கவும், "என் 
விற்ெகன ஒவ்சவாரு நாளும் வமம்ெட்டு வருகிறது; நான் முன்வனறி, முன்வனறி, 
ஒவ்சவாரு நாளும் சசல்வந்தனாகிவறன்." 
 
10. "சுற்றி சசல்ல வொதுமானதாக இல்கல," அல்லது "ெற்றாக்குகற உள்ளது", வொன்ற 
சவற்று காவசாகலககள எழுதுவகத நிறுத்துங்கள். இத்தககய அறிக்கககள் 
உங்கள் இழெ்கெ செரிதாக்கி செருக்குகின்றன. 
 
11. உங்கள் ஆழ்மனதில் சசல்வம், சசல்வம், சவற்றி ஆகியவற்கற ெ் ெற்றிய 
எண்ணங்ககள சடொசிட் சசய்யுங்கள், பிந்கதயது உங்களுக்கு அதிக ஆரவ்த்கத த் 
தரும். 
 
12. நீங்கள் உணரவ்ுபூரவ்மாக உறுதிெ்ெடுத்துவகத, சில கணங்களுக்குெ் பிறகு நீங்கள் 
மனதளவில் மறுக்கக்கூடாது. இது நீங்கள் உறுதிெ்ெடுத்திய நன்கமகய 
நடுநிகலயாக்கும். 
 

13. உங்கள் உண்கமயான சசல்வ ஆதாரம் உங்கள் மனதில் உள்ள கருத்துக்ககளக் 
சகாண்டுள்ளது. நீங்கள் மில்லியன் கணக்கான டாலரக்ள் மதிெ்புள்ள ஒரு வயாசகன 
இருக்க முடியும். நீங்கள் வதடும் வயாசகனகய உங்கள் ஆழ்மனம் உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கும். 
 
14. சொறாகமயும் சொறாகமயும் சசல்வத்தின் ஓட்டத்திற்கு முட்டுக்கட்கடகளாக இருக்கின்றன. 

மற்றவரக்ளின் சசழிெ்பில் மகிழ்சச்ியகடக. 
 
15. சசல்வத்திற்கான சதாகுதி உங்கள் சசாந்த மனதில் உள்ளது. அகனவருடனும் 

நல்ல மன ரீதியான விதிமுகறககளெ் செறுவதன் மூலம் இெ்வொது அந்த சதாகுதிகய 

அழிக்கவும். 
 
--()-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

54 



 
 
 
 
 

Chapter 10 
 
பணக்காரன் உங்கள் உரிறம 

 
ெணக்காரரக்ளாக இருெ்ெது உங்கள் உரிகம. நீங்கள் ஏராளமான வாழ்க்கககய 
வாழ வும், மகிழ்சச்ியாகவும், பிரகாசமாகவும், சுதந்திரமாகவும் இருக்க இங்வக 
இருக்கிறீரக்ள். எனவவ, நீங்கள் ஒரு முழு, மகிழ்சச்ியான, மற்றும் வளமான வாழ்க்கக 
வாழ வதகவயான அகனத்து ெணம் வவண்டும். 
 
நீங்கள் வளர, விரிவாக்க, ஆன்மீக, மன, மற்றும் சொருள் விரிவகடய இங்வக. உங்களிடம் உள்ளது 
அகனத்து வழிகளிலும் உங்ககள முழுகமயாக வளரத்்துக் சகாள்ளவும் 

சவளிெ்ெடுத்தவும் பிரிக்க முடியாத உரிகம. நீங்கள் அழகு மற்றும் ஆடம்ெர 

உங்ககள சுற்றி வவண்டும். 
 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சசல்வங்ககள அனுெவிக்க முடியும் வொது சுற்றி சசல்ல 

வொதுமான திருெ்தி ஏன்? இந்த அத்தியாயத்தில் நீங்கள் ெணம் நட்பு சகாள்ள கற்று 

சகாள்ள முடியும், மற்றும் நீங்கள் எெ்வொதும் ஒரு  
உெரி வவண்டும். ெணக்காரராக இருக்க வவண்டும் என்ற உங்கள் விருெ்ெம் 

முழுகமயான, மகிழ்சச்ியான, மிகவும் அற்புதமான வாழ்க்ககக்கான ஆகச. இது ஒரு 

பிரெஞ்ச உந்துதல். இது நல்லது மட்டுமல்ல, மிகவும் நல்லது. 
 
பணம் ஒரு சின்னம் 
 
ெணம் ெரிமாற்றத்தின் சின்னமாக உள்ளது. இது உங்களுக்கு வதகவயிலிருந்து 

சுதந்திரம் மட்டுமல்ல, அழகு, ஆடம்ெரம், மிகுதி மற்றும் சுத்திகரிெ்பு ஆகியவற்கற 

அரத்்தெ்ெடுத்துகிறது,  
இது நாட்டின் சொருளாதார ஆவராக்கியத்தின் அகடயாளமாகும். உங்கள் உடலில் 
உங்கள்  
இரத்தம் சுதந்திரமாக சுற்றும் வொது, நீங்கள் ஆவராக்கியமாக இருக்கிறீரக்ள். உங்கள் 

வாழ்க்ககயில் ெணம் சுதந்திரமாக சுற்றும் வொது,   
நீங்கள் சொருளாதார ரீதியாக ஆவராக்கியமாக இருக்கிறீரக்ள். மக்கள் ெணத்கத 

ெதுக்கி கவக்கத் சதாடங்கும்வொது, அகத டின் செட்டிகளில் கவத்து,   
ெயத்தின் மீது குற்றம் சாட்டெ்ெடும்வொது, சொருளாதார வநாய் உள்ளது.   
ெல நூற்றாண்டுகளாக, உெ்பு, மணிகள் மற்றும் ெல்வவறு வககயான டிரிங்க்ஸ் 

வொன்ற ெரிமாற்ற ஊடகமாக ெணம் ெல வடிவங்ககள எடுத்துள்ளது. 

முற்காலங்களில் ஒரு மனிதனின் சசல்வம் தன்னிடம் இருந்த  
ஆடு மாடுகளின் எண்ணிக்கககயக் சகாண்டு தீரம்ானிக்கெ்ெட்டது. இெ்வொது 

நாங்கள்   
நாணயம் மற்றும் பிற வெசச்ுவாரத்்கதக்குரிய கருவிககளெ் ெயன்ெடுத்துகிவறாம், 

ஏசனனில் பில்ககள சசலுத்த சில ஆடுககள உங்களுடன் எடுத்துச ்சசல்வகத 
விட ஒரு காவசாகலகய எழுதுவது மிகவும் வசதியானது.  
 
 
த ல்ேத்திற்கு ராயல்  ாறல  டக்க எப்படி 
 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சக்திககளெ் ெற்றிய அறிவு தான் அகனவரின் சசல்வத்திற்கான அரச 

ொகதக்கு வழிமுகறயாக ிும் 
ஆன்மீக, மன, அல்லது நிதி வககயான.  
சொருளாதார சூழ்நிகலகள், ெங்குச ்சந்கத ஏற்ற இறக்கம், மனசவ்சாரவ்ு, 

வவகலநிறுத்தங்கள், வொர,் பிற நிகலகமகள் அல்லது சூழ்நிகலகள் எதுவாக 
இருந்தாலும், ெணம் என்ன வடிவத்தில் இருந்தாலும், அவர ்எெ்வொதும் 
முழுகமயாக வழங்கெ்ெடுவார ்என்று மனச ்சட்டங்களின் மாணவர ்
நம்புகிறார ்மற்றும் நிசச்யமாக  
அறிவார.் இதற்கான  
காரணம் என்னசவன்றால், அவர ்சசல்வத்கதெ் ெற்றிய கருத்கத தனது 

ஆழ்மனத்திற்கு சவளிெ்ெடுத்தியுள்ளார,் வமலும் அது அவர ்எங்கிருந்தாலும் 
அவகர  
வழங்குகிறது. ெணம் தன் வாழ்க்ககயில் என்சறன்றும் சுதந்திரமாக ஓடிக் 
சகாண்டிருக்கிறது என்றும், எெ்வொதும் ஒரு அற்புதமான உெரி உள்ளது 
என்றும் அவர ்தனது மனதில் தன்கன சமாதானெ்ெடுத்திக்  
சகாண்டார.் நாகள அரசாங்கத்தின் நிதியச ்சரிவு ஏற்ெட்டால், முதல் உலகெ் 
வொருக்குெ் பின்னர ்வெரம்னிய மதிெ்செண்கள் சசய்தது  
வொல், மனிதனின் தற்வொகதய உகடகமகள் அகனத்தும் மதிெ்புஅற்றதாக 

மாறினால், புதிய நாணயம் எந்த  
வடிவத்தில் இருந்தாலும், அவர ்இன்னும் சசல்வத்கத ஈரெ்்ொர ்மற்றும் 



ெராமரிக்கெ்ெடுவார.்   
 
 
ஏன்  ீங்கள் அதிக பணம் இல்றல 
 
இந்த அத்தியாயத்கத நீங்கள் ெடிக்கும்வொது, "நான் இருெ்ெகத விட அதிக சம்ெளத்திற்கு 

தகுதியானவன் 
செறுதல்." செரும்ொலான மக்களுக்கு வொதுமான இழெ்பீடு வழங்கெ்ெடவில்கல 

என்று நான் நம்புகிவறன். ெல மக்கள் அதிக ெணம் இல்கல காரணம் ஒன்று  
அவரக்ள் அகமதியாக அல்லது சவளிெ்ெகடயாக அகத கண்டனம் என்று. அவரக்ள் 

ெணத்கத "இழிவான   
லூக்வர" அல்லது "ெணத்தின் மீதான அன்பு அகனத்து தீகமக்கும் வவர"் என்று 

குறிெ்பிடுகின்றனர.் அவரக்ள் சசழிக்காத மற்சறாரு காரணம் என்னசவன்றால், 

வறுகமயில் சில நல்சலாழுக்கம் இருெ்ெதாக அவரக்ள்  
ஒரு ஸ்னீக்கி ஆழ்மன உணரக்வக் சகாண்டுள்ளனர.் இந்த ஆழ்மன வடிவம்   
குழந்கதெ் ெருவெயிற்சி, மூடநம்பிக்கக காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது இது 

வவதங்களின் தவறான விளக்கத்கத அடிெ்ெகடயாகக் சகாண்டிருக்கலாம்.   
 
 
பணம் மற்றும் ஒரு சீரான ோழ்க்றக 
 
ஒரு முகற ஒரு மனிதன் என்னிடம் கூறினார,் "நான் உகடந்துவிட்வடன். எனக்கு ெணம் பிடிக்காது. 

அது அகனத்து தீய வவர ்உள்ளது." இந்த 
அறிக்கககள் குழெ்ெமான நரம்பு வநாயான மனகதெ் பிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்றன. 
ெணத்கத வநசிெ்ெது எல்லாவற்கறயும் ஒதுக்கி கவெ்ெதற்கான  
துரறுதிகய நீங்கள் சமநிகலயற்றவராகவும் சமநிகலயற்றவராகவும் மாற்றுவீரக்ள். 
உங்கள் அதிகாரத்கத அல்லது அதிகாரத்கத புத்திசாலித்தனமாக ெயன்ெடுத்த 
நீங்கள் இங்வக இருக்கிறீரக்ள்.   
சில ஆண்கள் அதிகாரத்கத ஏங்க, மற்றவரக்ள் ெணம் ஏங்க. நீங்கள் பிரத்திவயகமாக 
ெணம் உங்கள் இதயம் அகமக்க மற்றும் சசால்ல என்றால்,   
"ெணம் நான் வவண்டும் அகனத்து; ெணத்கத திரட்டுவதில் என் கவனத்கத சசலுத்தெ் 
வொகிவறன்; வவறு எதுவும் முக்கியமில்கல," நீங்கள் 
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ெணம் செற்று ஒரு சசல்வத்கத அகடய முடியும், ஆனால் நீங்கள் ஒரு சீரான 
வாழ்க்கக வாழ இங்வக இருெ்ெகத மறந்துவிட்டீரக்ள். மன அகமதி, நல்லிணக்கம், 
அன்பு, மகிழ்சச்ி மற்றும் ெரிபூரண ஆவராக்கியம் ஆகியவற்றிற்கான ெசிகயயும் 
நீங்கள் பூரத்்தி சசய்ய வவண்டும். 
 
உங்கள் ஒவர வநாக்கத்கத ெணம் சம்ொதிெ்ெதன் மூலம், நீங்கள் சவறுமவன ஒரு தவறான வதரக்வ 

சசய்தீரக்ள். நீங்கள் தான் என்று நிகனத்தீரக்ள் 
ஆனால், நீங்கள் உங்கள் முயற்சிகளுக்குெ் பிறகு அது உங்களுக்குத் வதகவயான ெணம் 
மட்டுமல்ல என்று கண்டறிந்தீரக்ள். நீங்களும் 
உங்கள் மகறக்கெ்ெட்ட திறகமகளின் உண்கமயான சவளிெ்ொடு, வாழ்க்ககயில் 
உண்கமயான இடம், அழகு, மற்றும் மற்றவரக்ளின் நலன் மற்றும் சவற்றிக்கு 

ெங்களிக்கும் மகிழ்சச்ி. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் விதிககளக் கற்றுக்சகாள்வதன் 
மூலம், நீங்கள் விரும்பினால், ஒரு மில்லியன் டாலரக்ள் அல்லது ெல மில்லியன்ககள 
நீங்கள் கவத்திருக்க முடியும், இன்னும் மன அகமதி, நல்லிணக்கம், சரியான 
ஆவராக்கியம் மற்றும் சரியான சவளிெ்ொடு. 
 
ேறுறம ஒரு மன வ ாய் 
 
வறுகமயிலும் நல்சலாழுக்கம் இல்கல; இது மற்ற மன வநாகயெ் வொலவவ ஒரு 

வநாயாகும். நீங்கள் உடல் ரீதியாக வநாய்வாய்ெ்ெட்டிருந்தால், உங்களிடம் ஏவதா 

தவறு இருெ்ெதாக நீங்கள் நிகனெ்பீரக்ள். நீங்கள் உதவிகய நாடுவீரக்ள் மற்றும் ஒவர 

வநரத்தில் நிகலகமகயெ் ெற்றி ஏதாவது சசய்வீரக்ள். அவதவொல், உங்கள் 

வாழ்க்ககயில் சதாடரந்்து ெணம் இல்கல என்றால், நீங்கள் முற்றிலும் தவறு உள்ளது. 
 
வளரச்ச்ி, விரிவாக்கம், இன்னும் அதிகமான வாழ்க்கக ஆகியவற்கற வநாக்கிவய 

உங்கள் வாழ்க்ககக் சகாள்ககயின் உந்துதல் உள்ளது. நீங்கள் இங்கு ஒரு  
குடிகசயில் வாழவும், கந்தல் ஆகடககள அணிந்து, ெசியுடன் வாழவும் இங்கு 

வரவில்கல. நீங்கள் மகிழ்சச்ியாகவும், சசழிெ்ொகவும், சவற்றிகரமாகவும் இருக்க 

வவண்டும்.   
 
 
ஏன்  ீங்கள் பணத்றத விமர்சிக்கக்கூடாது 
 
ெணம் ெற்றிய அகனத்து வித்தியாசமான மற்றும் மூடநம்பிக்கக நம்பிக்கககள் 

உங்கள் மனதில் சுத்தம். ெணத்கத ஒருவொதும் தீயதாகவவா அல்லது 

இழிவானதாகவவா கருதாதீரக்ள். நீங்கள் சசய்தால், நீங்கள் அகத இறக்கககள் 

எடுத்து நீங்கள் விட்டு ெறக்க ஏற்ெடுத்தும். நீங்கள் கண்டனம் என்ன இழக்க என்று 

நிகனவில். நீங்கள் விமரச்ிெ்ெகத உங்களால் ஈரக்்க முடியாது. 
 
பணம் வ ாக்கி  ரியான அணுகுமுறற தபறுதல் 
 
உங்கள் அனுெவத்தில் ெணத்கதெ் செருக்க நீங்கள் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய ஒரு எளிய நுட்ெம் இங்வக. 

பின்வருவனெயன்ெடுத்து 
ஒரு நாகளக்கு ெல முகற அறிக்கககள், "நான் ெணத்கத விரும்புகிவறன், நான் 
அகத வநசிக்கிவறன், நான் அகத புத்திசாலித்தனமாகவும், ஆக்கெ்பூரவ்மாகவும், 
நியாயமாகவும் ெயன்ெடுத்துகிவறன். என் வாழ்க்ககயில் ெணம் சதாடரந்்து சுற்றி 
வருகிறது. நான் அகத மகிழ்சச்ியுடன் சவளியிடுகிவறன், அது ஒரு அற்புதமான 

வழியில் செருக்கெ்ெட்டு என்னிடம்  
திரும்புகிறது. இது நல்லது மற்றும் மிகவும் நல்லது ஏராளமான ெனிசச்ரிவுகளில் 
ெணம் எனக்கு ொய்கிறது. நான் அகத நன்கமக்காக மட்டுவம ெயன்ெடுத்துகிவறன், 
என் நன்கமக்காகவும் என் மனதின் சசல்வங்களுக்காகவும் நான் நன்றியுள்ளவனாக 
இருக்கிவறன்." 
 
அறிவியல் சி ்தறனயாளர் பணத்றத எே்ோறு பாரக்்கிறார் 
 
உதாரணமாக, தங்கம், சவள்ளி, ஈயம், தாமிரம் அல்லது இரும்பு ஆகியகவ தகரயில் இருெ்ெகத 

நீங்கள் கண்டீரக்ள் என்று கவத்துக் சகாள்வவாம். 
இந்த விஷயங்ககள தீய உசச்ரிக்க? மனிதனின் இருண்ட புரிதலிலிருந்தும், 

அறியாகமயிலிருந்தும்,  
வாழ்க்கககயெ் ெற்றிய அவரது தவறான விளக்கத்திலிருந்தும், அவரது ஆழ்மனமான 

யுவரனியம், ஈயம் அல்லது வவறு சில உவலாகங்ககள அவர ்தவறாகெ் 
ெயன்ெடுத்துவதிலிருந்தும் அகனத்து தீகமகளும்  
ெரிமாற்ற ஊடகமாக ெயன்ெடுத்தெ்ெட்டிருக்கலாம். நாம் காகித பில்கள், 

காவசாகலகள், நிக்கல் மற்றும் சவள்ளி கயெ்  
ெயன்ெடுத்துகிவறாம்; நிசச்யமாக, இகவ தீயகவ அல்ல. ஒரு உவலாகத்திற்கும் 



மற்சறாரு உவலாகதத்ிற்கும் இகடயிலான ஒவர வவறுொடு கமயக் கருகவச ்
சுற்றி  
ச ்சுழலும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் இயக்க விகிதம் மட்டுவம என்ெகத 

இயற்பியலாளரக்ளும் வவதியியலாளரக்ளும் இன்று அறிவாரக்ள்.  
 அகவ இெ்வொது சக்திவாய்ந்த கசக்வளாட்ரானில் உள்ள அணுக்களின் 
குண்டுவீசச்ின் மூலம் ஒரு உவலாகத்கத மற்சறாரு உவலாகமாக மாற்ற  
முடியும். சில நிகலகமகளில் தங்கம் ொதரசமாக மாறுகிறது.   
எதிரக்ாலத்தில் நமது நவீன விஞ்ஞானிகள் இரசாயன ஆய்வகத்தில் தங்கம், சவள்ளி 
மற்றும் பிற உவலாகங்ககள சசயற்ககயாக தயாரிக்க முடியும் என்று நான்  
நம்புகிவறன். சசலவு இெ்வொது தகட சசய்யெ்ெடலாம், ஆனால் அது சசய்யெ்ெடலாம்.   
எலக்ட்ரான்கள், நியூட்ரான்கள், புவராட்டான்கள் மற்றும் ஐவசாவடாெ்புகளில் எந்த 

புத்திசாலியும் தீகமகயெ் ொரெ்்ெகத என்னால் கற்ெகன சசய்ய முடியவில்கல. 
 
உங்கள் கெயில் உள்ள காகிதத் துண்டு அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளால் ஆனது, அவற்றின் 

எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் 
புவராட்டான்கள் வித்தியாசமாக அகமக்கெ்ெட்டுள்ளன. அவற்றின் எண்ணிக்கக 

மற்றும் இயக்க விகிதம் வவறுெட்டது. உங்கள் ொக்சகட்டில் உள்ள சவள்ளியிலிருந்து 

காகிதம் வவறுெடுவதற்கான ஒவர வழி அதுதான் 
 
உங்களுக்கு வதறேயான பணத்றத எே்ோறு ஈர்ப்பது 
 

ெல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஆஸ்திவரலியாவில் ஒரு சிறுவகன சந்தித்வதன், 
அவர ் ஒரு மருத்துவர ் மற்றும் அறுகவ சிகிசக்ச சசய்ய விரும்பினார,் ஆனால்  
அவர ்ெணம் இல்கல. மண்ணில் ெடிந்தஒரு விகத எெ்ெடி எல்லாவற்கறயும் தன்ொல் 
ஈரக்்கிறது என்ெகத நான் அவரிடம் விளக்கிவனன் 
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அது விரிவகடவதற்கு த் வதகவ. அவர ்சசய்ய வவண்டியசதல்லாம் விகதயிலிருந்து 

ொடம் எடுத்து, வதகவயான கருத்கத அவரது ஆழ்மனதில் சடொசிட்  
சசய்வதுதான். சசலவுகளுக்காக இந்த இளம், புத்திசாலி சிறுவன் மருத்துவரக்ளின் 
அலுவலகங்ககள சுத்தம்  
சசய்வது, ென்னல்ககள கழுவுவது மற்றும் ஒற்கறெ்ெகட ெழுதுொரக்்கும் 

வவகலககளச ்சசய்வது வழக்கம். ஒவ்சவாரு இரவும், அவர ்தூங்கச ்சசல்லும்வொது,   
ஒரு சுவரில் ஒரு மருத்துவ டிெ்ளவமாகவ செரிய, கதரியமான எழுத்துக்களில் ெடம் 

பிடித்தது என்று அவர ்என்னிடம்  
கூறினார.் அவர ்வவகல சசய்த மருத்துவ கட்டிடத்தில் கட்டகமக்கெ்ெட்ட 

டிெ்ளவமாக்ககள சுத்தம் சசய்து பிரகாசிெ்ொர.்   
அவரது மனதில் ஒரு டிெ்ளவமா வின் ெடத்கத சொறிக்கவும், அகத அங்கு 

உருவாக்கவும் அவருக்கு கடினமாக இல்கல.   
அவர ்ஒவ்சவாரு இரவும் சுமார ்நான்கு மாதங்கள் தனது மன ெடத்கத விடாெ்பிடியாக 

சதாடரந்்ததால் திட்டவட்டமான முடிவுகள் சதாடரந்்தன. 
 
இந்த ககதயின் சதாடரச்ச்ி மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. மருத்துவரக்ளில் ஒருவர ்

இந்த சிறுவகன மிகவும் விரும்பினார,் அவருக்கு கருத்தகட கருவிகள், 

கைெ்வொசடரம்ிக் ஊசிகள் மற்றும் பிற இதர முதலுதவி ெ்ெணிகளில் ெயிற்சி 

யளித்த  
பிறகு, அவர ்அவகர தனது அலுவலகத்தில் சதாழில்நுட்ெ உதவியாளராக நியமித்தார.் 

பின்னர ்மருத்துவர ்அவகர தனது சசாந்த சசலவில் மருத்துவ ெள்ளிக்கு அனுெ்பினார.் 

இன்று, இந்த இகளஞன் கனடாவின் மாண்ட்ரீலில் ஒரு முக்கிய மருத்துவ மருத்துவர.் 

அவர ்தனது ஆழ்மனத்கத சரியான வழியில் ெயன்ெடுத்தி ஈரெ்்பு விதிகயக் 

கண்டுபிடித்தார.் அவர ்ஒரு ெழகமயான சட்டத்கத இயக்கினார,் அது கூறுகிறது, 

"முடிகவெ் ொரத்்த பிறகு, நீங்கள் முடிகவ அகடவதற்கான வழிவககககள 

நாடியுள்ளீரக்ள்." இந்த வழக்கில் முடிவு  ஒரு மருத்துவ மருத்துவர ்ஆக இருந்தது. 
 
இந்த இகளஞனால் ஒரு மருத்துவராக இருெ்ெதன் யதாரத்்தத்கத கற்ெகன சசய்து ொரக்்கவும் 

உணரவும் முடிந்தது. அவர ்அதனுடன் வாழ்ந்தார ்
வயாசகன, அகதத் தக்ககவத்துக் சகாண்டு, ஊட்டமளித்தது, அகத வநசித்தது, 

அவரது கற்ெகன யின் மூலம் அது அவரது ஆழ்மனத்தின் அடுக்குகளில் ஊடுருவி ஒரு 

நம்பிக்ககயாக மாறியது, அதன் மூலம் அவரது கனவு நிகறவவறுவதற்குத் 
வதகவயான அகனத்கதயும் அவர ்மீது ஈரத்்தது. 
 
ஏன் சில ஆண்கள் ஊதிய உயர்வு தபற வேண்டாம் 
 
நீங்கள் ஒரு செரிய நிறுவனத்தில் வவகல சசய்கிறீரக்ள் என்றால், நீங்கள் 

சமளனமாக சிந்தித்து, உங்களுக்கு குகறவான ஊதியம் வழங்கெ்ெடுகிறது, நீங்கள் 

ொராட்டெ்ெடவில்கல, வமலும் அதிக ெணம் மற்றும் அதிக அங்கீகாரத்திற்கு நீங்கள் 

தகுதியானவர ் 
என்றால், அந்த அகமெ்புடன் உங்கள் உறவுககள நீங்கள் ஆழ்மனதில் துண்டித்துக் 

சகாண்டிருக்கிறீரக்ள். நீங்கள் ஒரு சட்டத்கத சசயல்ெடுத்துகிறீரக்ள், 

கண்காணிெ்ொளர ்அல்லது வமலாளர ்உங்களிடம் கூறுவார,் "நாங்கள் உங்ககள 

விட்டுவிட வவண்டும்." உண்கமயில், நீங்கள் உங்ககள நிராகரித்தீரக்ள். வமலாளர ்

சவறுமவன உங்கள் சசாந்த எதிரம்கற மன நிகல உறுதிெ்ெடுத்தெ்ெட்ட கருவி. இது 

சசயல் மற்றும் எதிரவ்ிகன விதிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். சசயல் உங்கள்   
சிந்தகன, மற்றும் எதிரவ்ிகன உங்கள் ஆழ்மனதில் ெதில் இருந்தது. 
 
த ல்ேத்திற்கான பாறதயில் தறடகள் மற்றும் தறடகள் 
 
"அந்த நெர ்ஒரு வமாசடி சசய்கிறார"் என்று ஆண்கள் சசால்வகத நீங்கள் வகட்டிருக்கிறீரக்ள் என்று 

நான் நம்புகிவறன். "அவர ்ஒரு வமாசடி." "அவர ்செறுகிறார ்
ெணம் வநரக்மயற்றது." "அவர ்ஒரு வொலி." "அவரிடம் எதுவும் இல்லாதவொது நான் 
அவகர அறிந்வதன்." "அவர ் ஒரு வஞ்சகர,் திருடன், மற்றும் ஒரு  
வமாசடியாளர.்" 
 
அெ்ெடி வெசும் மனிதகன நீங்கள் ெகுெ்ொய்வு சசய்தால், அவர ்வழக்கமாக சில நிதி 

அல்லது உடல் வநாயால் ொதிக்கெ்ெட்டிருெ்ெகத நீங்கள்  
கண்டுபிடிக்கிறீரக்ள். ஒருவவகள அவரது முன்னாள் கல்லூரி நண்ெரக்ள் சவற்றியின் 

ஏணியில் ஏறி   
அவகர சிறந்து விளங்கச ்சசய்தீரக்ள். இெ்வொது அவர ்அவரக்ளின் முன்வனற்றம் 

கசெ்ொன மற்றும் சொறாகம. ெல சந்தரெ்்ெங்களில் இதுதான் அவரது வீழ்சச்ிக்கு 

காரணம்.   
 இந்த வகுெ்புவதாழரக்களெ் ெற்றி எதிரம்கறயாக சிந்திெ்ெதும், அவரக்ளின் 

சசல்வத்கதக் கண்டிெ்ெதும் அவர ்மகறந்து தெ்பிஓட பிராரத்த்கன சசய்யும்  



சசல்வத்கதயும் சசழிெ்கெயும் ஏற்ெடுத்துகிறது. அவர ்பிராரத்்தகன சசய்யும் 

காரியத்கத அவர ்கண்டிக்கிறார.் 
 
அவர ்இரண்டு வழிகளில் பிராரத்்தகன சசய்கிறார.் ஒரு புறம் அவர ் சசால்கிறார,் 

"சசல்வம் இெ்வொது எனக்கு ொய்கிறது," அடுத்த மூசச்ில், அகமதியாகவவா அல்லது 

சத்தமாகவவா, அவர ் கூறுகிறார,் "அந்த சக சசல்வத்தின் மீது நான் 

வகாெெ்ெடுகிவறன்." எெ்வொதும் ஒரு சிறெ்பு புள்ளி மற்ற நெரின் சசல்வம் மகிழ்சச்ி. 
 
உங்கள் முதலீடுகறளப் பாதுகாத்தல் 
 
நீங்கள் முதலீடுகள் சதாடரெ்ாக ஞானத்கத த் வதடுகிறீரக்ள் என்றால், அல்லது 

உங்கள் ெங்குகள் அல்லது ெத்திரங்ககளெ் ெற்றி நீங்கள் கவகலெ்ெட்டால், 

அகமதியாக க்சளய்ம் சசய்யுங்கள், "எல்கலயற்ற உளவுத்துகற என் நிதி 

ெரிவரத்்தகனகள் அகனத்கதயும் நிரவ்கிக்கிறது மற்றும் கண்காணிக்கிறது,  
நான் என்ன சசய்தாலும் அது சசழிக்கும்." இகத அடிக்கடி சசய்யுங்கள், உங்கள் 

முதலீடுகள் புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும் என்ெகத நீங்கள் காண்பீரக்ள்; வமலும், 

உங்களுக்கு ஏவதனும் இழெ்பு ஏற்ெடும் முன் உங்கள் ெத்திரங்கள் அல்லது 

உகடகமககள விற்க ிுமாறு நீங்கள் தூண்டெ்ெடுவீரக்ள் என்ெதால், இழெ்பிலிருந்து 

நீங்கள் ொதுகாக்கெ்ெடுவீரக்ள். 
 
 ீங்கள் எதுவும் ஏதாேது தபற முடியாது 
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செரிய ககடகளில் நிரவ்ாகம் மக்கள் திருடுவகதத் தடுக்க ககட துெ்ெறியும் 

நெரக்கள ெணியமரத்்துகிறது. அவரக்ள் ஒவ்சவாரு நாளும் ெல மக்ககளெ் 

பிடிக்கிறாரக்ள், ஒன்றுமில்லாமல் எகதயாவது செற முயற்சிக்கிறாரக்ள். அத்தககய 

மக்கள் அகனவரும் ெற்றாக்குகற மற்றும் வரம்பு மன சூழலில் வாழ்ந்து மற்றும் 

அகமதி, நல்லிணக்கம், நம்பிக்கக, வநரக்ம, வநரக்ம, நல்சலண்ணம் மற்றும் 

நம்பிக்கக தங்ககள இருந்து திருடுகின்றனர.் வமலும், அவரக்ள்  
குணாதிசயங்ககள இழெ்ெது, சகளரவம், சமூக அந்தஸ்து மற்றும் மன அகமதி 

வொன்ற அகனத்து வககயான இழெ்புககளயும் தங்ககள ஈரத்்துக் சகாள்கிறாரக்ள். 

இந்த மக்கள் வழங்கல் ஆதாரம் மற்றும் அவரக்ளின் மனதில் வவகல எெ்ெடி புரிதல் 

நம்பிக்கக இல்கல. அவரக்ள்   
மனரீதியாக தங்கள் ஆழ்மனத்தின் சக்திககள அகழத்து, தங்கள் உண்கமயான 

சவளிெ்ொட்டிற்கு வழிகாட்டெ்ெடுகிறாரக்ள் என்று கூறினால், அவரக்ள் வவகல 

கயயும் நிகலயான வழங்ககலயும் கண்டுபிடிெ்ொரக்ள். பின்னர ்வநரக்ம, வநரக்ம 

மற்றும் விடாமுயற்சி ஆகியவற்றால், அவரக்ள் தங்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் ஒரு 

செருகமயாக மாறுவாரக்ள். 
 
உங்கள்  ிறலயான பண ேழங்கல் 
 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சக்திககளயும், உங்கள் சிந்தகன அல்லது மன பிம்ெத்தின் 

ெகடெ்ொற்றல் சக்திகயயும் அங்கீகரிெ்ெது  
தான் ஐஸ்வரய்ம், சுதந்திரம் மற்றும் நிகலயான வழங்கல் ஆகியவற்றின் வழியாகும். 

உங்கள் சசாந்த மனதில் ஏராளமான வாழ்க்கககய ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள்.   
 உங்கள் மன ஏற்பு மற்றும் சசல்வத்தின் எதிரெ்ாரெ்்பு அதன் சசாந்த கணிதம் மற்றும் 

சவளிெ்ொடு இயக்கவியல்  
உள்ளது. நீங்கள் ஆடம்ெரமனநிகலயில் நுகழயும் வொது, ஏராளமான வாழ்க்ககக்கு 

வதகவயான அகனத்தும்   
நிகறவவறும். 
 
இது உங்கள் தினசரி உறுதிசமாழியாக இருக்கட்டும்; அகத உங்கள் இதயத்தில் எழுதுங்கள், "நான் 

என் எல்கலயற்ற சசல்வங்களுடன் ஒன்று 
ஆழ்மனதில். ெணக்காரர,் மகிழ்சச்ி, சவற்றி செறுவவத எனது உரிகம. ெணம் எனக்கு சுதந்திரமாக 

ொய்கிறது, 
ஏராளமான, மற்றும் முடிவில்லாமல். என் உண்கமயான மதிெ்கெ நான் எெ்வொதும் 

உணரக்ிவறன். நான் என் திறகமககள சுதந்திரமாக சகாடுக்கிவறன், நான் நிதி 

ரீதியாக அற்புதமாக ஆசீரவ்திக்கெ்ெட்டிருக்கிவறன். அது அற்புதமானது!" 
 
த ல்ேத்திற்கு இ ்த ேழியில் படி 
 
1. ெணக்காரராக இருெ்ெது உங்கள் உரிகம என்று கதரியமாக இருங்கள், உங்கள் ஆழமான மனம் 

உங்கள் கூற்கற மதிக்கும். 
 
2. நீங்கள் சுற்றி சசல்ல வொதுமான விரும்ெவில்கல. நீங்கள் சசய்ய விரும்பும் 

அகனத்து விஷயங்ககளயும் சசய்ய வவண்டிய அகனத்து ெணத்கதயும்  
நீங்கள் விரும்புகிறீரக்ள், அவற்கற சசய்ய விரும்பும் வொது. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் 

சசல்வங்ககள அறிந்து சகாள்ளுங்கள் 
 
3. உங்கள் வாழ்க்ககயில் ெணம் சுதந்திரமாக சுற்றி வரும்வொது, நீங்கள் 

சொருளாதார ரீதியாக ஆவராக்கியமாக இருக்கிறீரக்ள். அகல வொன்ற ெணத்கதெ் 

ொருங்கள், நீங்கள் எெ்வொதும் நிகறய கவத்திருக்கிறீரக்ள். அகலயின் 

ஏற்றஇறக்கம் மற்றும் ஓட்டம் நிகலயானது. அகல சவளிவய இருக்கும் வொது, அது 

திரும்பும் என்று நீங்கள் முற்றிலும் உறுதியாக இருக்கிறீரக்ள். 
 
4. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் விதிககள அறிந்து, ெணம் எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் 
உங்களுக்கு எெ்வொதும் வழங்கெ்ெடும். 
 
5. ஒரு காரணம் ெல மக்கள் சவறுமவன தங்கள் வதகவககள பூரத்்தி மற்றும் 
வொதுமான ெணம் இல்கல அவரக்ள் ெணம் கண்டனம் என்று. நீங்கள் கண்டனம் 
என்ன இறக்கககள் எடுத்து விட்டு ெறக்கிறது. 
 
6. ெணம் ஒரு கடவுள் சசய்ய வவண்டாம். இது ஒரு சின்னம் மட்டுவம. உண்கமயான 
சசல்வம் உங்கள் மனதில் இருெ்ெகத நிகனவில் சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒரு சீரான 
வாழ்க்கக வாழ இங்வக - இந்த நீங்கள் வதகவயான அகனத்து ெணம் செறுவது 
அடங்கும். 
 



7. உங்கள் ஒவர வநாக்கம் ெணம் சசய்ய வவண்டாம். சசல்வம், மகிழ்சச்ி, சமாதானம், 

உண்கமயான சவளிெ்ொடு மற்றும் அன்பு ஆகியவற்கறக் வகாருங்கள், தனிெ்ெட்ட 

முகறயில் அகனவருக்கும் அன்கெயும் நல்சலண்ணத்கதயும் சவளிெ்ெடுத்துங்கள். 

பின்னர ்உங்கள் ஆழ்மனம் இந்த சவளிெ்ொடு துகறகளில் உங்களுக்கு கூட்டு 

ஆரவ்த்கத சகாடுக்கும். 
 
8. வறுகமயில் எந்த நல்சலாழுக்கமும் இல்கல. இது மனதின் ஒரு வநாய், இந்த மன 

வமாதல் அல்லது மனவநாய் உங்ககள ஒவர வநரத்தில் குணெ்ெடுத்த வவண்டும். 
 
9. நீங்கள் இங்வக ஒரு குடிகசயில் வாழ, கந்தல் உடுத்தி, அல்லது ெசியுடன் இருக்க. 

நீங்கள் வாழ்க்கககய இன்னும் ஏராளமாக வாழ இங்வக இருக்கிறீரக்ள். 
 
10. "இழிவான லூக்வர" அல்லது "நான் ெணத்கத சவறுக்கிவறன்" என்ற 

சசாற்ககள ஒருவொதும் ெயன்ெடுத்தாதீரக்ள். நீங்கள் விமரச்ிெ்ெகத நீங்கள் 

இழக்கிறீரக்ள். நல்லது அல்லது சகட்டது எதுவும் இல்கல, ஆனால் அகத இரண்டு 

ஒளிகளிலும் நிகனெ்ெது அகத அவ்வாறு சசய்கிறது. 
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11. அடிக்கடி மீண்டும், "நான் ெணம் விரும்புகிவறன். நான் அகத 
புத்திசாலித்தனமாகவும், ஆக்கெ்பூரவ்மாகவும், நியாயமாகவும் ெயன்ெடுத்துகிவறன். 
நான் அகத மகிழ்சச்ியுடன் சவளியிடுகிவறன், அது ஆயிரம் மடங்கு திரும்புகிறது." 
 
12. நீங்கள் தகரயிலிருந்து காணக்கூடிய சசம்பு, ஈயம், டின், அல்லது இரும்கெவிட 
ெணம் தீகமயல்ல. அறியாகமமற்றும் மனதின் சக்திககள தவறாகெ் 
ெயன்ெடுத்துவவத அகனத்து தீகமகளுக்கும் காரணம். 
 
13. உங்கள் மனதில் முடிவு முடிவு ெடம் உங்கள் ஆழ்மனதில் ெதில் மற்றும் உங்கள் மன 
ெடத்கத நிகறவவற்ற  
ஏற்ெடுத்துகிறது. 
 
14. எதுவும் ஏதாவது செற முயற்சி நிறுத்த. இலவச மதிய உணவு என்று எதுவும் 

இல்கல. நீங்கள் செற சகாடுக்க வவண்டும். உங்கள் இலக்குகள், இலட்சியங்கள் 
மற்றும் நிறுவனங்கள் மீது நீங்கள் மன கவனம் சசலுத்த வவண்டும், உங்கள் 
ஆழமான மனம் உங்ககள ஆதரிக்கும். சசல்வத்தின் திறவுவகால், ஆழ்மனத்தின் 
விதிககளெ் ெயன்ெடுத்துவதன்  
மூலம், அகத சசல்வம் என்ற எண்ணத்துடன் தூண்டுவதாகும். 
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Chapter 11 
 
தேற்றியில் ஒரு பங்காளியாக உங்கள் ஆழ்மனம் 

 
சவற்றி என்றால் சவற்றிகரமான வாழ்க்கக. இந்த விமானத்தில் அகமதி, மகிழ்சச்ி 

மற்றும் மகிழ்சச்ியின் நீண்ட காலம்  
சவற்றி என்று அகழக்கெ்ெடலாம். இந்த குணங்களின் நித்திய அனுெவம் இவயசு 

சசான்ன நித்திய வாழ்க்கக.   
சமாதானம், நல்லிணக்கம், ஒருகமெ்ொடு, ொதுகாெ்பு மற்றும் மகிழ்சச்ி வொன்ற 

வாழ்க்ககயின் உண்கமயான விஷயங்கள் அருவமானகவ. இகவ   
மனிதனின் ஆழமான சுயத்திலிருந்து வந்தகவ. இந்த குணங்ககள தியானம் 

சசய்வது நமது ஆழ்மனதில் சசாரக்்கத்தின் இந்த சொக்கிஷங்ககள உருவாக்குகிறது.   
 அங்குதான்  அந்துெ்பூசச்ியும் துருெ்பிடித்தலும் நுகரெ்ெடுவதில்கல, அங்குதான் 

திருடரக்ள் உகடத்துத் திருடுவதில்கல  
 
தேற்றிக்கான மூன்று படிகள் 
 
சவற்றிமூன்று ெடிகள் ெற்றி விவாதிெ்வொம்: 
 
முதல் படி 
 
சவற்றிக்கான முதல் ெடி நீங்கள் சசய்ய விரும்பும் காரியத்கதக் கண்டுபிடிெ்ெது, 

பின்னர ்அகதச ்சசய்வது. உங்கள் வவகலகய வநசிெ்ெதில் சவற்றி உள்ளது. ஒரு 

மனிதன் ஒரு மனநல மருத்துவர ்என்றால், அது ஒரு டிெ்ளவமா செற மற்றும் சுவரில் 

கவக்க வொதுமானதாக இல்கல; அவர ்காலத்திற்கு ஏற்ெ இருக்க வவண்டும், 

மரபுகளில் கலந்து சகாள்ள வவண்டும், மனகதயும் அதன் சசயல்ொடுககளயும் 

சதாடரந்்து ெடிக்க வவண்டும். சவற்றிகரமான மனநல மருத்துவர ்கிளினிக்குகளுக்கு 

வருகக தருகிறார ்மற்றும் சமீெத்திய அறிவியல் கட்டுகரககளெ் ெடிக்கிறார.் வவறு 

வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், மனித துன்ெங்ககள அகற்றுவதற்கான மிகவும் 

வமம்ெட்ட முகறகளில் அவருக்கு சதரிவிக்கெ்ெடுகிறது. சவற்றிகரமான மனநல 

மருத்துவர ்அல்லது மருத்துவர ்தனது வநாயாளிகளின் ஆரவ்த்கத இதயத்தில் 

சகாண்டிருக்க வவண்டும் 
 
யாராவது சசால்லலாம், "நான் எெ்ெடி முதல் ெடிகய சசயல்ொட்டிற்கு சகாண்டு 

சசல்ல முடியும்? நான் என்ன சசய்ய வவண்டும் என்று எனக்குத் சதரியவில்கல." 

அத்தககய  
ஒரு வழக்கில், பின்வருமாறு வழிகாட்டல் பிராரத்்தகன: "என் ஆழ்மனதில் 

எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு வாழ்க்ககயில் என் உண்கமயான இடத்கத எனக்கு 
சவளிெ்ெடுத்துகிறது."  
 இந்த செெத்கத அகமதியாகவும், வநரம்கறயாகவும், உங்கள் ஆழமான மனதில் 

அன்புடன் சசய்யவும்.   
நீங்கள் நம்பிக்கக மற்றும் நம்பிக்கக விடாெ்பிடியாக இருக்கும் வொது, ெதில் ஒரு 

உணரவ்ு, ஒரு கூன், அல்லது ஒரு குறிெ்பிட்ட திகசயில் ஒரு வொக்கு நீங்கள்  
வரும். அது சதளிவாகவும் சமாதானமாகவும், ஒரு உள் சமளன விழிெ்புணரவ்ாகவும் 

உங்களிடம் வரும். 
 
இரண்டாேது படி 
 
சவற்றியின் இரண்டாவது ெடி வவகல சில குறிெ்பிட்ட கிகளயில் நிபுணத்துவம் 

மற்றும் வவறு யாகரயும் விட அகத ெற்றி வமலும் சதரிந்து சகாள்ள வவண்டும். 

உதாரணமாக, ஒரு இகளஞன் வவதியியகலத் தனது சதாழிலாகத் வதரந்்சதடுத்தால்,  
இந்தத ்துகறயில் உள்ள ெல கிகளகளில் ஒன்றில் கவனம் சசலுத்த வவண்டும். அவர ்

தனது அகனத்து வநரத்கதயும் கவனத்கதயும் அவர ்வதரந்்சதடுத்த சிறெ்புக்கு 

சகாடுக்க வவண்டும். அவர ்தனது துகறயில் ெற்றி கிகடக்கும் அகனத்து சதரிந்து 

சகாள்ள முயற்சி வொதுமான உற்சாகம் ஆக வவண்டும்; முடிந்தால் , அவர ்வவறு 

யாகரயும் விட அதிகமாக சதரிந்து சகாள்ள வவண்டும் . அந்த இகளஞன் தனது 

வவகலயில் தீவிர ஆரவ்ம் காட்ட வவண்டும், வமலும் உலகிற்கு வசகவ சசய்ய விரும்ெ 

வவண்டும். 
 
உங்களில் செரியவன், அவன் உன் ஊழியக்காரனாயக்கடவன். இந்த 

மனெ்ொன்கமயில் ஒரு செரிய வவறுொடு உள்ளது, ஒரு வாழ்க்கககய உருவாக்க 

அல்லது "செற" மட்டுவம விரும்பும் மனிதனின் அணுகுமுகறயுடன் ஒெ்பிடுககயில். 

"மூலம் செறுவது" உண்கமயான சவற்றி அல்ல. மனிதனின் வநாக்கம் அதிகமாகவும், 

வமன்கமயானதாகவும், அதிக ெவராெகாரமாகவும் இருக்க வவண்டும். அவர ்



மற்றவரக்ளுக்கு வசகவ சசய்ய வவண்டும், அதன் மூலம் தண்ணீரம்ீது தனது 

சராட்டிகய வார.் 
 
மூன்றாேது படி 
 
மூன்றாவது ெடி மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். நீங்கள் சசய்ய விரும்பும் விஷயம் இல்கல என்று 

நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வவண்டும் 
உங்கள் சவற்றிக்கு மட்டுவம. உங்கள் ஆகச சுயநலமாக இருக்கக்கூடாது; அது 

மனிதகுலத்திற்கு நன்கம ெயக்கும். ஒரு முழுகமயான சுற்று ொகத உருவாக 

வவண்டும். வவறு வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், உங்கள் வயாசகன ஆசீரவ்ாதம் 

அல்லது உலக வசகவ வநாக்கத்துடன் சவளிவய சசல்ல வவண்டும். பின்னர ்அது 

மீண்டும் உங்களிடம் வரும், கீவழ அழுத்தி, ஒன்றாக அகசக்கெ்ெட்டு, 

ஓடிக்சகாண்டிருக்கும். அது பிரத்திவயகமாக உங்ககள நன்கம சசய்ய 

வவண்டுமானால், வட்டம் அல்லது முழுகமயான சுற்று உருவாகவில்கல, வமலும்  
உங்கள் வாழ்க்ககயில் ஒரு குறுகிய சுற்று ஏற்ெடலாம், இது வரம்பு அல்லது வநாகயக் 

சகாண்டிருக்கலாம். 
 
உண்றமயான தேற்றியின் அளவீடு 
 
சிலர ்கூறலாம், "ஆனால், திரு வெம்ஸ் வமாசடி எண்சணய் ெங்குககள விற்ெதில் ஒரு சசல்வத்கத 

சம்ொதித்தார,்" ஒரு மனிதன் இருக்கலாம் 
சிறிது வநரம் சவற்றி செறத் வதான்றுகிறது, ஆனால் வமாசடி மூலம் அவர ்செற்ற ெணம் 

வழக்கமாக இறக்ககககள எடுத்து ெறக்கிறது. 
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நாம் மற்சறாருஇருந்து சகாள்களயடிக்கும் வொது, நாம் நம்கம இருந்து 

சகாள்களயடிக்க, நாம் நம் உடல், வீட்டு வாழ்க்கக, மற்றும் விவகாரங்களில் தன்கன 

சவளிெ்ெடுத்தலாம் இது ெற்றாக்குகற மற்றும் வரம்பு மனநிகலயில் ஏசனனில். நாம் 

என்ன நிகனக்கிவறாம், உணரக்ிவறாம், நாங்கள் உருவாக்குகிவறாம். நாம் நம்புவகத 

நாம் உருவாக்குகிவறாம். ஒரு மனிதன் வமாசடியாக ஒரு சசல்வத்கத 

குவித்திருந்தாலும், அவர ் சவற்றி செறவில்கல. மன அகமதி இல்லாமல் சவற்றி 

இல்கல. இரவுகளில் தூங்க முடியாவிட்டால், வநாய்வாய்ெ்ெட்டிருந்தால், அல்லது குற்ற 

வுணரச்ச்ி சிக்கலானதாக இருந்தால், மனிதனின் திரட்டெ்ெட்ட சசல்வம் என்ன 

நன்கம? 
 
லண்டனில் உள்ள ஒரு மனிதகர நான் அறிவவன், அவர ்தனது சாகசங்ககளெ் ெற்றி 

என்னிடம் கூறினார.் அவர ்ஒரு சதாழில்முகற பிக்ொக்சகட் மற்றும்  
ஒரு செரிய அளவு ெணம் குவித்திருந்தார.் அவர ்பிரான்சில் ஒரு வகாகட வீடு 

கவத்திருந்தார ்மற்றும் இங்கிலாந்தில் ஒரு அரச ொணியில்   
வாழ்ந்தார.் ஸ்காட்லாந்து யாரட்ால் ககது சசய்யெ்ெடவவண்டும் என்ற அசச்த்தில் 

அவர ்சதாடரந்்து இருந்தார ்என்ெவத அவரது ககத. அவருக்கு   
ெல உள் வகாளாறுகள் இருந்தன, அகவ சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி அவரது 

சதாடரச்ச்ியான ெயம் மற்றும் ஆழமான குற்ற சிக்கலானதால் ஏற்ெட்டன.   
 அவர ்தவறு சசய்தார ்என்று அவருக்குத் சதரியும். இந்த ஆழமான குற்ற உணரவ்ு 

அவருக்கு அகனத்து வககயான சிக்ககலயும் ஈரத்்தது.   
அகதத் சதாடரந்்து, அவர ்தாமாக முன்வந்து வொலீசாரிடம் சரணகடந்து சிகறத் 
தண்டகன அனுெவித்தார.் சிகறயிலிருந்து விடுதகலயான  
பிறகு, அவர ்உளவியல் மற்றும் ஆன்மீக ஆவலாசகனகய நாடினார ்மற்றும் 

மாற்றெ்ெட்டார.் அவர ்வவகலக்குச ்சசன்று   
வநரக்மயான, சட்டத்கத மதிக்கும் குடிமகனாக ஆனார.் அவர ்என்ன சசய்ய 

விரும்பினார ்என்ெகதக் கண்டுபிடித்து மகிழ்சச்ியாக இருந்தார.் 
 
ஒரு சவற்றிகரமான நெர ்தனது வவகலகய வநசிக்கிறார ்மற்றும் தன்கன 

முழுகமயாக சவளிெ்ெடுத்துகிறார.் சவறும் சசல்வக் குவிெ்கெ விட உயரந்்த 

இலட்சியத்தின் மீது சவற்றி உள்ளது. சவற்றி மனிதன் செரிய உளவியல் மற்றும் 

ஆன்மீக புரிதல் சகாண்ட மனிதன். இன்று செரும் சதாழிலதிெரக்ள் ெலர ்தங்கள் 

சவற்றிக்காக தங்கள் ஆழ்மனத்கத சரியாகெ் ெயன்ெடுத்துவகதச ்

சாரந்்திருக்கிவறாம். 
 
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு எண்சணய் அதிெரான ஃெ்ளாக்லர ்ெற்றி ஒரு கட்டுகர 

சவளியிடெ்ெட்டது. ஒரு திட்டத்கத நிகறவு சசய்யும் திறன் தான் தனது சவற்றியின் 

ரகசியம் என்று அவர ்ஒெ்புக்சகாண்டார.் உதாரணமாக, அவர ்கண்ககள 

மூடிக்சகாண்டார,் ஒரு செரிய எண்சணய் சதாழிகல கற்ெகன சசய்தார,் ரயில்கள் 

தடங்களில் ஓடுவகதக் கண்டார,் விசில் ஊதுவகதக் வகட்டார,் புகககயக் கண்டார.் 

அவரது பிராரத்்தகனயின் நிகறவவற்றத்கதெ் ொரத்்து உணரந்்த அவரது ஆழ்மனம் 

அதன் உணரத்கல க் சகாண்டு வந்தது. நீங்கள் ஒரு புறநிகல சதளிவாக கற்ெகன 

சசய்தால், உங்கள் ஆழ்மனத்தின் அதிசய-வவகல சக்தி மூலம், உங்களுக்குத் 
சதரியாத வழிகளில், உங்களுக்குத் சதரியாத வதகவகள் உங்களுக்கு வழங்கெ்ெடும். 
 
சவற்றிக்கான மூன்று ெடிககள கருத்தில் சகாள்ளும்வொது, உங்கள் ஆழ்மனத்தின் 

ெகடெ்ொற்றல் சக்திகளின் அடிெ்ெகட சக்திகய நீங்கள் ஒருவொதும் மறக்கக்கூடாது. 

இது எந்த சவற்றித் திட்டத்திலும் அகனத்து ெடிகளின் பின்னால் உள்ள ஆற்றல் ஆகும். 

உங்கள் சிந்தகன ஆக்கெ்பூரவ்மானது. உணரவ்ுடன் இகணந்த சிந்தகன ஒரு 

அகநிகல நம்பிக்கக அல்லது நம்பிக்ககயாக மாறுகிறது, உங்கள் நம்பிக்ககயின்ெடி 

அது உங்களுக்கு சசய்யெ்ெடுகிறது.  
 
உங்கள் ஆகசகள் அகனத்கதயும் நிகறவவற்றக்கூடிய வல்லகமயுள்ள ஒரு 

வல்லகமயான சக்திகயெ் ெற்றிய அறிவு உங்களுக்கு  
நம்பிக்கககயயும் சமாதான உணரக்வயும் அளிக்கிறது. உங்கள் சசயல் துகற 

எதுவாக இருந்தாலும், உங்கள் ஆழ்மனத்தின் விதிககள நீங்கள் கற்றுக்சகாள்ள  
வவண்டும். உங்கள் மனதின் சக்திககள எவ்வாறு ெயன்ெடுத்துவது என்று 

உங்களுக்குத் சதரிந்தவொது, உங்ககள முழுகமயாக சவளிெ்ெடுத்தும் வொதும், 
உங்கள் திறகமககள மற்றவரக்ளுக்கு  
வழங்கும்வொதும், நீங்கள் உண்கமயான சவற்றிக்கான உறுதியான ொகதயில் 

இருக்கிறீரக்ள்.  
நீங்கள் அல்லாை்வின் வியாொரத்கதெ் ெற்றி இருந்தால், அல்லது அதில் ஏவதனும் ஒரு 

ெகுதிகயெ் ெற்றி இருந்தால், கடவுள், அவரது இயல்பிவலவய, உங்களுக்கு ஆதரவாக 

இருக்கிறார,் எனவவ உங்களுக்கு எதிராக யார ்இருக்க  
முடியும்? இந்த புரிதலின் மூலம் சவற்றிகயத் தடுக்க வானத்திலும் பூமியிலும் சக்தி 

இல்கல 



நீங்கள் இருந்து. 
 
அேர் தனது கனறே  னோக்கினார் 
 
ஒரு திகரெ்ெட நடிகர ்தனக்கு மிகக் குகறந்த கல்விவய இருெ்ெதாகக் கூறினார,் 

ஆனால் ஒரு சவற்றிகரமான திகரெ்ெட நடிகராக வவண்டும் என்ற கனவு அவருக்கு 

இருந்தது. வயலில் கவக்வகால் சவட்டுதல், ெசுக்ககள வீட்டிற்கு ஓட்டிச ்சசல்லும் 

வொது அல்லது ொல் கறக்கும் வொது கூட அவர ்கூறினார,் "ஒரு செரிய திவயட்டரில் 

செரிய விளக்குகளில் என் செயகரநான் சதாடரந்்து கற்ெகன சசய்வவன். இறுதியாக 

நான் வீட்கட விட்டு ஓடிவிடும் வகர நான் இகத ெல ஆண்டுகளாக கவத்திருந்வதன். 

நான் இயக்கம்-ெடம் துகறயில் கூடுதல் வவகலகள் கிகடத்தது, மற்றும் நான் ஒரு 

கெயனாக இருந்தவொது சசய்தது வொல் செரிய, செரிய விளக்குகளில் என் 

செயகரெ் ொரத்்தவொது இறுதியாக நாள் வந்தது!" பின்னர ்அவர ்வமலும் கூறினார,் 

"சவற்றிகயக் சகாண்டு வரும் நிகலயான கற்ெகனயின் சக்திகய நான் அறிவவன்." 
 
அேரது ட்ரீம் பார்மசி ஒரு யதாரத்்தமாக மாறியது 
 
முெ்ெது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஒரு இளம் மருந்தாளகர அறிந்வதன், அவர ்
வாரத்திற்கு நாற்ெது டாலரக்ள் மற்றும் விற்ெகன கமிஷன் செறுகிறார.் 
"இருெத்கதந்து ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு, எனக்கு ஓய்வூதியம் கிகடக்கும், ஓய்வு 
செறுவவன்" என்று அவர ்என்னிடம் கூறினார.் 
 
நான் இந்த இகளஞனிடம் சசான்வனன், "நீங்கள் ஏன் உங்கள் சசாந்த ககடகய 

கவத்திருக்கக்கூடாது? இந்த இடத்கத விட்டு சவளிவயறு. உங்கள் ொரக்வககள 

உயரத்்துங்கள்! உங்கள் குழந்கதகளுக்கு ஒரு கனவு வவண்டும். ஒருவவகள உங்கள் 

மகன் ஒரு மருத்துவராக இருக்க விரும்புகிறார;் ஒருவவகள உங்கள் மகள் ஒரு செரிய 

இகசக்ககலஞராக இருக்க விரும்புகிறார"் 
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அவரது ெதில் அவர ் ெணம் இல்கல என்று இருந்தது! தன்னால் எது 
உண்கமயாகக் கருத முடியுவமா, அது கருத்தரித்தகலத் தர முடியும் என்ற 
உண்கமகய அவர ்விழித்துக்சகாள்ளத் சதாடங்கினார.் 
 
அவரது இலக்கக வநாக்கிய முதல் ெடி, அவரது ஆழ்மனத்தின் சக்திககள அவர ்

விழிெ்ெகடயச ்சசய்தார,் அகத நான் சுருக்கமாக அவரது நலனுக்காக விரிவாக 

க்சகாண்டிருந்வதன். அவரது இரண்டாவது ெடி, ஒரு வயாசகனகய த் தன் 

ஆழ்மனத்திற்குத் சதரிவிெ்ெதில் சவற்றி செற்றால், பிந்கதயவர ் அகத 

எெ்ெடியாவது நிகறவவற்றுவார ்என்ெகத அவர ்உணரந்்தார.் 
 
அவர ்தனது சசாந்த ககடயில் இருெ்ெதாக கற்ெகன சசய்யத் சதாடங்கினார.் அவர ்மனதளவில் 

ொட்டில்ககள ஏற்ொடு சசய்தார,் விநிவயாகிக்கெ்ெட்டார ்
மருந்துகள், மற்றும் வாடிக்ககயாளரக்ள் காத்திருக்கும் ககடயில் ெல எழுத்தரக்ள் 
கற்ெகன. அவர ்ஒரு செரிய வங்கி இருெ்பு காட்சிெ்ெடுத்தெ்ெட்டது. மனதளவில் அவர ்
அந்த கற்ெகன ககடயில் வவகல சசய்தார.் ஒரு நல்ல நடிககரெ் வொல அவர ்அந்த 

கதாொத்திரத்தில் வாழ்ந்தார.் நான் வொல் சசயல்ெட, நான் இருக்கும். இந்த மருந்தாளர ்
முழு மனதுடன் இந்த சசயலில் தன்கன கவத்து, வாழ்ந்து, நகரும், மற்றும் அவர ்ககட 
சசாந்தமாக என்று அனுமானம் சசயல்ெடும். 
 
அதன் சதாடரச்ச்ி சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. அவர ் தனது ெதவியிலிருந்து 

விடுவிக்கெ்ெட்டார.் அவர ் ஒரு செரிய சங்கிலி ககடயில் புதிய வவகல  
கண்டுபிடித்தார,் வமலாளர ்ஆனார,் பின்னர,் மாவட்ட வமலாளர.் அவர ்தனது சசாந்த 
மருந்துககடயில் ஒரு டவுன் வெசமண்ட் வழங்க நான்கு ஆண்டுகளில் 
வொதுமான ெணதக்த  
வசமித்தார.் அவர ்அகத தனது "ட்ரீம் ொரம்சி" என்று அகழத்தார.் 
 
"அது என் கற்ெகனயில் நான் ொரத்்த ககடதான்," என்றார ்அவர.் அவர ்வதரந்்சதடுத்த 

துகறயில் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சவற்றியாக ஆனார,் வமலும் அவர ் சசய்ய 

விரும்பியகதச ்சசய்வதில் மகிழ்சச்ியகடந்தார.் 
 
வியாொரத்தில் ஆழ்மனத்கதெ் ெயன்ெடுத்துதல் 
 
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் கற்ெகன மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சக்திகள் 

குறித்து வணிகரக்ள் குழுவுக்கு ஒரு விரிவுகர சகாடுத்வதன். இந்த விரிவுகரயில், 

கஷ்டங்ககளயும் இக்கட்டான நிகலககளயும் எதிரச்காள்ளும் வொது வகாவத 

தனது கற்ெகனகய புத்திசாலித்தனமாக எவ்வாறு ெயன்ெடுத்தினார ்என்ெகத 

நான் சுட்டிக்காட்டிவனன். 
 
கற்ெகனகய அகமதியாக ெ் பிடித்துக்சகாண்டு ெல மணி வநரங்ககள நிரெ்ெஅவர ்

ெழக்கெ்ெட்டிருந்தார ்என்று அவரது வாழ்க்கக வரலாற்றாசிரியரக்ள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன 
உகரயாடல்கள். அவருக்கு முன்னால் இருந்த அவரது நண்ெரக்ளில் ஒருவகர சரியான 
வழியில் ெதிலளிக்கும் நாற்காலியில் கற்ெகன சசய்வது அவரது வழக்கம் என்ெது 
அகனவருக்கும்  
சதரியும். வவறு வாரத்க்தகளில் கூறுவதானால், அவர ்எந்த பிரசச்ிகனகள் கவகல 
என்றால், அவர ்தனது நண்ெர ்சரியான அல்லது சொருத்தமான ெதில் சகாடுத்து 
கற்ெகன, குரல்  
வழக்கமான கசகககள் மற்றும் வடானல்   
குணங்கள் இகணந்து, அவர ் முழு கற்ெகன காட்சி உண்கமயான மற்றும் 
முடிந்தவகர சதளிவான சசய்தார.் 
 
ஐபிஸ் விரிவுகரயில் கலந்து சகாண்ட வரக்ளில் ஒருவர ்ஒரு இளம் ெங்குத் தரகர ்

ஆவார.் அவர ்வகாவதவின் நுட்ெத்கத பின்ெற்றத் சதாடங்கினார.் அவருகடய 

புத்திசாலித்தனமான, நல்ல தீரெ்்புக்காக அவகரெ் ொராட்டி, சரியான ெங்குககள 

வாங்கியதற்காக அவகரெ் ொராட்டும் வகாடீஸ்வர வங்கியாளர ்நண்ெருடன் அவர ்

மனரீதியான, கற்ெகனயான உகரயாடல்ககளத்  
சதாடங்கினார.் இந்த கற்ெகன உகரயாடகல உளவியல்  
ரீதியாக அவர ்தனது மனதில் நம்பிக்ககயின் ஒரு வடிவமாக சரிசசய்து வகர அவர ்
நாடகமாக்குவது வழக்கம். 
 
இந்த தரகரின் உள் வெசச்ு மற்றும் கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட கற்ெகன நிசச்யமாக அவரது 

வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு வலுவான முதலீடுககள சசய்ய வவண்டும் என்ற அவரது 

வநாக்கத்துடன் உடன்ெட்டது. அவரது வாழ்க்ககயின் முக்கிய வநாக்கம் அவரது 

வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு ெணம் சம்ொதிெ்ெதும், அவரது புத்திசாலித்தனமான 

ஆவலாசகனயால் அவரக்ள் நிதி ரீதியாக சசழிெ்ெகதக் காண்ெதும் ஆகும். அவர ்

இன்னும் தனது வியாொரத்தில் தனது ஆழ்மனத்கதெ்  



ெயன்ெடுத்துகிறார,் வமலும் அவர ்தனது முயற்சித் துகறயில் ஒரு அற்புதமான 

சவற்றி. 
 
பதினாறு ேயது சிறுேன் வதால்விறய தேற்றியாக மாற்றுகிறான் 
 
உயரந்ிகலெ் ெள்ளியில் ெயின்று சகாண்டிருந்த ஒரு சிறுவன் என்னிடம், "நான் மிகவும் 
வமாசமான தரங்ககளெ் செறுகிவறன். என் நிகனவகம்  
வதால்வியகடகிறது. என்ன விஷயம் என்று எனக்குத் சதரியவில்கல." இந்தெ் 
கெயனின் அணுகுமுகறமட்டுவம தவறு என்ெகத நான் கண்டுபிடித்வதன். அது 
அவருகடய ஆசிரியரக்ள் மற்றும் சக மாணவரக்ள் சிலரின் மீது இருந்த  
அலட்சியமும் மனக்கசெ்பும் தான்.   
 அவரது ஆழ்மனத்கத எவ்வாறு ெயன்ெடுத்துவது, அவரது ெடிெ்பில் எவ்வாறு சவற்றி 

செறுவது என்ெகத நான் அவருக்குக் கற்றுக்சகாடுத்வதன். 
 
அவர ்ஒரு நாகளக்கு ெல முகற சில உண்கமககள உறுதிெ்ெடுத்தத் சதாடங்கினார,் 
குறிெ்ொக தூங்குவதற்கு முன்பு இரவில், மற்றும் விழித்சதழுந்த பிறகு காகலயில். 
ஆழ்மனதில் உட்புகுத்துவதற்கு இகவ சிறந்த வநரங்கள். 
 
அவர ்பின்வருமாறு உறுதிெ்ெடுத்தினார:் "என் ஆழ்மனம் நிகனவகத்தின் களஞ்சியமாக 

இருெ்ெகத நான் உணரக்ிவறன். அது தக்ககவத்துக் சகாள்கிறது 
நான் என் ஆசிரியரக்ளிடமிருந்து ெடித்து வகட்கும் ஒவ்சவான்றும், எனக்கு ஒரு 

சரியான நிகனவகம் உள்ளது, என் ஆழ்மனதில் உள்ள எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனம்  
என் அகனத்து வதரவ்ுகளிலும் நான் சதரிந்து சகாள்ள வவண்டிய அகனத்கதயும் 

சதாடரந்்து எனக்கு சவளிெ்ெடுத்துகிறது, 
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எழுதெ்ெட்ட அல்லது வாய்வழி என்ெகத. எனது ஆசிரியரக்ள் மற்றும் சக மாணவரக்ள் 
அகனவருக்கும் அன்கெயும் நல்சலண்ணத்கதயும் நான் சவளிெ்ெடுத்துகிவறன். 
அவரக்ள் சவற்றி மற்றும் அகனத்து நல்ல விஷயங்ககளயும் நான் மனெ்பூரவ்மாக 
விரும்புகிவறன்." 
 
இந்த இகளஞன் இெ்வொது தான் இதுவகர அறிந்தகத விட அதிக சுதந்திரத்கத 

அனுெவித்து வருகிறார.் அவர ் இெ்வொது அகனத்து  
"ஏ'க்கள்" செறுகிறார.் அவர ் தனது ெடிெ்பில் சவற்றி செற்றதற்காக 
ஆசிரியரக்ளும் அவரது தாயாரும் அவகர வாழ்த்துவதாக அவர ்சதாடரந்்து 
கற்ெகன சசய்து சகாண்வட  
உள்ளார.் 
 
வாங்குதல் மற்றும் விற்ெகன சவற்றிகரமாக ஆக எெ்ெடி 
 
வாங்குதல் மற்றும் விற்ெகன, உங்கள் நனவான மனதில் சதாடக்க மற்றும் உங்கள் 

ஆழ்மனம் வமாட்டார ்உள்ளது என்ெகத நிகனவில். நீங்கள் அதன் வவகல சசய்ய 

இயக்க சதாடங்க வவண்டும். உங்கள் நனவான மனம் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் 

சக்திகய எழுெ்பும் கடனவமா. 
 
உங்கள் சதளிவான ஆகச, வயாசகன அல்லது பிம்ெத்கத ஆழமான மனதில் சதரிவிெ்ெதில் முதல் 

ெடி ஓய்சவடுக்க வவண்டும், 
கவனத்கத அகசக்காதீரக்ள், அகசயாமல் இருங்கள், அகமதியாக இருங்கள். இந்த அகமதியான, 

தளரவ்ான, அகமதியான மனெ்ொன்கம 
உங்கள் இலட்சியத்கத உங்கள் மன உறிஞ்சுவதில் குறுக்கிடுவதில் இருந்து சவளிெ்புற 

ெருெ்சொருள் மற்றும் தவறான வயாசகனககளத் தடுக்கிறது.  
வமலும், அகமதியான, சசயலற்ற மற்றும் ஏற்றுக்சகாள்ளும் மனெ்ொன்கமயில், 

முயற்சி குகறந்தெட்சமாக குகறக்கெ்ெடுகிறது. 
 
இரண்டாவது ெடி நீங்கள் விரும்பும் உண்கம கற்ெகன சதாடங்க உள்ளது. உதாரணமாக, நீங்கள் 

இருக்கலாம் 
ஒரு வீட்கட வாங்க விரும்புகிவறன், உங்கள் தளரவ்ான மனநிகலயில் பின்வருமாறு 

உறுதிெ்ெடுத்துகிறது: "என் ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு அகனத்து 

ஞானமும். இது இெ்வொது எனக்கு சவளிெ்ெடுத்துகிறது, இது கமயமான, சிறந்த, ஒரு  
அழகான சூழலில் உள்ளது, என் வதகவகள் அகனத்கதயும் பூரத்்தி சசய்கிறது, என் 

வருமானத்திற்கு ஏற்ெ உள்ளது. நான் இெ்வொது இந்த வவண்டுவகாகள என் 

ஆழ்மனதில் திருெ்புகிவறன், அது என் வவண்டுவகாளின் தன்கமக்கு ஏற்ெ 

ெதிலளிக்கிறது என்று எனக்குத் சதரியும். வளரச்ச்ி விதிகளில் மகறமுகமாக 

நம்பிக்கக கவத்து, ஒரு விவசாயி ஒரு விகதகய தகரயில் சடொசிட் சசய்வது 

வொலவவ, இந்த வவண்டுவகாகள நான் முழுகமயான நம்பிக்ககயுடனும் 

நம்பிக்ககயுடனும் சவளியிடுகிவறன்." 
 
உங்கள் செெத்திற்கான ெதில் ஒரு நண்ெர ்மூலம், ெத்திரிககயில் ஒரு விளம்ெரம் 

மூலம் வரலாம், அல்லது  
நீங்கள் வதடும் சரியாக என்ன ஒரு குறிெ்பிட்ட வீட்டிற்கு வநரடியாக 
வழிகாட்டெ்ெடலாம்.   
உங்கள் செெத்திற்கு ெல வழிகள் உள்ளன. உங்கள் நம்பிக்கககய நீங்கள் 
கவக்கக்கூடிய முக்கிய  
அறிவு, உங்கள் ஆழமான மனதின் சசயல்ொட்கட நீங்கள் நம்பினால், ெதில் 
எெ்வொதும் வரும். 
 
நீங்கள் ஒரு வீடு, நிலம் அல்லது எந்த வககயான சசாத்துக்ககளயும் விற்க விரும்ெலாம். ரியல் 

எஸ்வடட் தனிெ்ெட்ட ஆவலாசகனயில் 
தரகரக்ள் நான் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஆரல்ாண்வடா அசவன்யூவில் என் சசாந்த வீட்கட 

விற்ற விதம் ெற்றி அவரக்ளிடம் சசான்வனன். அவரக்ளில் ெலர ்குறிெ்பிடத்தக்க 

மற்றும் விகரவான முடிவுகளுடன் நான் ெயன்ெடுத்திய நுட்ெத்கதெ் 

ெயன்ெடுத்தியுள்ளனர.் நான் என் வீட்டின் முன் வதாட்டத்தில் "உரிகமயாளர ்

விற்ெகன" என்று எழுதெ்ெட்ட ஒரு ெலகககய கவத்வதாம். மறுநாள், நான் தூங்கெ் 

வொகிவறன் வொது எனக்கு நாவன சசான்வனன், "நீங்கள் உங்கள் வீட்கட 

விற்றுவிட்டீரக்ள் என்று கவத்துக்சகாள்ளுங்கள், நீங்கள் என்ன சசய்வீரக்ள்?" 
 
நான் என் சசாந்த வகள்விக்கு ெதிலளித்வதன், நான் சசான்வனன், "நான் அந்த 

அகடயாளத்கத கீவழ எடுத்து வகவரஜில் வீசுவவன்." என் கற்ெகனயில் நான் 

அகடயாளத்கதெ் பிடித்து, தகரயில் இருந்து இழுத்து, என் வதாளில் கவத்து, 

வகவரெுக்கு ச ்சசன்று, தகரயில் எறிந்துவிட்டு, "எனக்கு இனி நீங்கள் 



வதகவயில்கல!" என்று அந்த அகடயாளத்திற்கு நககசச்ுகவயாக சசான்வனன். அது 

முடிந்துவிட்டது என்ெகத உணரந்்து, எல்லாவற்றிலும் உள் திருெ்திகய உணரந்்வதன். 
 
அடுத்த நாள் ஒரு மனிதன் எனக்கு $1,000 சடொசிட் சகாடுத்து என்னிடம் கூறினார,் 

"உங்கள் அகடயாளத்கத கீவழ எடுத்து. நாம் இெ்வொது எஸ்க்வராவில் சசல்வவாம்." 
 
உடனடியாக நான் அகடயாளத்கத இழுத்து வகவரெுக்கு எடுத்துச ்சசன்வறன். சவளிச ்சசயல் 

உள்புறத்திற்கு ஒத்தது. 
இதில் புதிதாக எதுவும் இல்கல. உள்வள இருெ்ெது வொல, இல்லாமல்,உங்கள் 

ஆழ்மனதில் ஈரக்்கெ்ெட்ட பிம்ெத்தின்ெடி சொருள், எனவவ அது உங்கள் 

வாழ்க்ககயின் புறநிகலத் திகரயில் உள்ளது. சவளிெ்புறம் உட்புறத்கத 

பிரதிெலிக்கிறது. சவளிெ்புற நடவடிக்கக உள் நடவடிக்கககயெ் பின்சதாடரக்ிறது. 
 
இங்வக வீடுகள், நிலம், அல்லது சசாத்து எந்த வககயான விற்ெகன ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் மற்சறாரு 

மிகவும் பிரெலமான முகற. ஒட்டகவ 
சமதுவாக, அகமதியாக, மற்றும் உணரவ்ு பின்வருமாறு: "எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு 

அகத விரும்பும் மற்றும் அது சசழித்து யார ்இந்த வீட்டில் வாங்குெவர ்என்கன  
ஈரக்்கிறது. இந்த வாங்குெவர ்எந்த தவறும் சசய்யமுடியாத என் ஆழ்மனத்தின் 

ெகடெ்ொற்றல் புத்திசாலித்தனத்தால் எனக்கு அனுெ்ெெ்ெடுகிறார.்   
 இந்த வாங்குெவர ்வவறு ெல வீடுககளெ் ொரக்்கலாம், ஆனால் என்னுகடயது   
மட்டுவம அவர ்விரும்புகிறார ்மற்றும் வாங்குவார,் ஏசனன்றால் அவருக்குள் உள்ள 

எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனத்தால் வழிநடத்தெ்ெடுகிறது.   
வாங்குெவர ்சசால்வது சரி, வநரம் சரியானது, விகல சரியானது என்று எனக்குத் 
சதரியும். அது ெற்றி எல்லாம் சரி.   
என் ஆழ்மனதில் ஆழமான நீவராட்டங்கள் இெ்வொது சதய்வீக வரிகசயில் நம் 

இருவகரயும் ஒன்றிகணக்கும் சசயல்ொட்டில் உள்ளன. அது அெ்ெடித்தான் என்று 
எனக்குத்  
சதரியும்." 
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எெ்வொதும் நிகனவில், நீங்கள் வதடும் என்ன நீங்கள் வதடும் என்று, மற்றும் நீங்கள் 
எந்த வககயான ஒரு வீடு அல்லது சசாத்து விற்க வவண்டும் வொசதல்லாம், நீங்கள் 

வழங்க வவண்டும் என்ன விரும்பும் எெ்வொதும் யாவரா உள்ளது. உங்கள் 
ஆழ்மனத்தின் சக்திககள சரியாக ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம், வாங்குதல் மற்றும் 
விற்ெகன சசய்வதில் வொட்டி மற்றும் ெதட்டம் ஆகியவற்றின் அகனத்து 
உணரக்வயும் உங்கள் மனகத விடுவிக்கிறீரக்ள். 
 
அேள் விரும்பியறதப் தபறுேதில் அேள் எப்படி தேற்றி தபற்றாள் 
 
என் விரிவுகரகள் மற்றும் வகுெ்புகளுக்கு வழக்கமாக வரும் ஒரு இளம் செண் 

இருக்கிறார.் அவள் மூன்று முகற வெருந்துககள மாற்ற வவண்டியிருந்தது; 

விரிவுகரகளுக்கு வர அவளுக்கு ஒவ்சவாரு முகறயும் ஒன்றகர மணி வநரம் 

பிடித்தது. ஒரு விரிவுகரயில் நான் தனது வவகலயில் ஒரு கார ்வதகவெ்ெடும் ஒரு 

இகளஞகன எவ்வாறு செற்றார ்என்ெகத விளக்கிவனன். 
 
அவள் வீட்டிற்குச ்சசன்று என் விரிவுகரயில் வகாடிட்டுக் காட்டெ்ெட்டெடி வசாதகன 
சசய்தாள். இங்வக ெகுதியாக அவரது கடிதம், என் முகற அவரது ெயன்ொடு 
விவரிக்கும், மற்றும் அவரது அனுமதி மூலம் சவளியிடெ்ெட்டது: 

 
அன்புள்ள டாக்டர ்மரப்ி: 
 
நான் ஒரு காடிலாக் கார ்செற்றார ்எெ்ெடி - நான் சதாடரந்்து விரிவுகரகள் வர வவண்டும். 

என் 
கற்ெகன நான் உண்கமயில் ஒரு கார ்ஓட்டினால் நான் சசல்ல வவண்டும் அவத 

சசயல்முகற மூலம்  
சசன்றார.் நான் வஷாரூமுக்குச ்சசன்வறன், விற்ெகனயாளர ்என்கன ஒரு 

சவாரிக்கு அகழத்துச ்சசன்றார.் நான் அகத   
ெல சதாகுதிகள் ஓட்டிவனன். 
 
நான் காடிலாக் காகர மீண்டும் மீண்டும் என் சசாந்த மாக உரிகம 

வகாரிவனன். காரில் ஏறுதல், அகத ஓட்டுதல், அகமகய உணரத்ல், முதலியன, 

இரண்டு வாரங்களுக்கு ம் வமலாக சதாடரந்்து இருக்கும் மன ெடத்கத நான் 

கவத்திருந்வதன். கடந்த வாரம் நான் ஒரு காடிலாக் உங்கள் விரிவுகரகள் 

சசன்றார.் இங்சலவுட்டில் இருந்த என் மாமா காலமானார,் அவரது  
காடிலாக் மற்றும் அவரது முழு எஸ்வடட்கட யும் எனக்கு விட்டுச ்சசன்றார.் 

 
பல சிற ்த  ிர்ோகிகள் மற்றும் ததாழிலதிபரக்ளால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தேற்றி நுட்பம் 
 
"சவற்றி" என்ற சுருக்கமான சசால்கல அகமதியாகெ் ெயன்ெடுத்தும் ெல முக்கிய 

வணிகரக்ள் உள்ளனர,் சவற்றி அவரக்ளுகடயது என்ற நம்பிக்கககய அகடயும் 

வகர ஒரு நாகளக்கு ெல முகற. சவற்றி என்ற எண்ணமானது சவற்றியின் அகனத்து 

இன்றியகமயாத கூறுககளயும் சகாண்டுள்ளது என்ெகத அவரக்ள்  
அறிவாரக்ள். அவதவொல், நீங்கள் இெ்வொது நம்பிக்கக மற்றும் நம்பிக்ககயுடன் 

உங்ககள "சவற்றி" என்ற வாரத்்கதகய மீண்டும் சதாடங்கலாம். உங்கள் ஆழ்மனம் 

அகத உங்களுக்கு உண்கமயாக ஏற்றுக்சகாள்ளும், வமலும் நீங்கள் சவற்றி செற 

வவண்டும் என்ற ஆழ்மன நிரெ்்ெந்தத்தின் கீழ் இருக்கிறீரக்ள். 
 
உங்கள் அகநிகல நம்பிக்கககள், ெதிவுகள் மற்றும் நம்பிக்ககககள சவளிெ்ெடுத்த வவண்டிய 

கட்டாயத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீரக்ள். என்ன சசய்கிறது 
சவற்றி உங்களுக்கு குறிக்கிறது? நீங்கள், சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி, உங்கள் வீட்டு 

வாழ்க்ககயிலும் உங்கள் வாழ்க்ககயிலும் சவற்றிகரமாக இருக்க விரும்புகிறீரக்ள் 
மற்றவரக்ளுடன் உறவு. நீங்கள் வதரந்்சதடுத்த வவகல அல்லது சதாழிலில் சிறந்து 

இருக்க விரும்புகிறீரக்ள். நீங்கள் ஒரு  
அழகான வீடு கவத்திருக்க விரும்புகிறீரக்ள், மற்றும் நீங்கள் வசதியாகவும் 

மகிழ்சச்ியாகவும் வாழ வதகவயான அகனத்து ெணமும்.   
நீங்கள் உங்கள் பிராரத்்தகன வாழ்க்ககயில் மற்றும் உங்கள் ஆழ்மனதில் சக்திகள் 

உங்கள் சதாடரப்ு சவற்றிகரமாக இருக்க வவண்டும். 
 
நீங்கள் ஒரு சதாழிலதிெர,் ஏசனன்றால் நீங்கள் வாழும் சதாழிலில் இருக்கிறீரக்ள். ஒரு 

சவற்றிகரமான ஆக 
சதாழிலதிெர ்நீங்கள் என்ன சசய்ய விரும்புகிறீரக்வளா அகதச ்சசய்து கற்ெகன 

சசய்து, நீங்கள் கவத்திருக்க விரும்பும் விஷயங்ககள கவத்திருெ்ெதன் மூலம். 

கற்ெகன ஆக; மனரீதியாக சவற்றிகரமான அரசின் யதாரத்்தத்தில் ெங்வகற்கவும். 

அகத ஒரு ெழக்கம் சசய்ய. ஒவ்சவாரு இரவும் சவற்றிகரமாக உணரக்ிவறன் தூங்க 



சசன்று, மற்றும் சசய்தபின் திருெ்தி, மற்றும் நீங்கள் இறுதியில்  
உங்கள் ஆழ்மனதில் சவற்றி வயாசகன சொருத்துவதில் சவற்றி செறுவீரக்ள். நீங்கள் 

சவற்றி செற பிறந்தீரக்ள் என்று நம்புங்கள்,   
நீங்கள் செபிக்கும்வொது அதிசயங்கள் நடக்கும்! 
 
இலாெகரமான குறிெ்ொன்கள் 
 
1. சவற்றி என்றால் சவற்றிகரமான வாழ்க்கக. நீங்கள் அகமதியாக, மகிழ்சச்ியாக, 

மகிழ்சச்ியாக, நீங்கள் சசய்ய விரும்புவகதச ் சசய்யும்வொது, நீங்கள் 

சவற்றிசெறுவீரக்ள். 
 
2. நீங்கள் என்ன சசய்ய விரும்புகிறீரக்ள் என்று கண்டுபிடி, பின்னர ்அகத சசய்ய. 

உங்கள் உண்கமயான சவளிெ்ொடு உங்களுக்குத் சதரியாவிட்டால், வழிகாட்டல் 

வகளுங்கள், முன்னணி வரும். 
 
3. உங்கள் குறிெ்பிட்ட துகறயில் நிபுணத்துவம் மற்றும் வவறு யாகரயும் விட அகத ெற்றி வமலும் 

சதரிந்து சகாள்ள முயற்சி. 
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4. ஒரு சவற்றிகரமான மனிதன் சுயநலவாதி அல்ல. வாழ்க்ககயில் அவரது முக்கிய விருெ்ெம் 

மனிதகுலத்திற்கு வசகவ சசய்ய வவண்டும். 
 
5. மன அகமதி இல்லாமல் உண்கமயான சவற்றி இல்கல. 
 
6. ஒரு சவற்றிகரமான மனிதன் செரிய உளவியல் மற்றும் ஆன்மீக புரிதல் உள்ளது. 
 
7. நீங்கள் ஒரு குறிக்வகாகள சதளிவாக கற்ெகன சசய்தால், 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் அதிசயமான- வவகல சக்தியின் மூலம் உங்களுக்கு 
வதகவகள் வழங்கெ்ெடும். 
 
8. உங்கள் எண்ணத்துடன் இகணந்த உணரவ்ு அகநிகல நம்பிக்ககயாக மாறுகிறது, 

உங்கள் நம்பிக்ககயின்ெடி அது   
உங்களுக்குசசய்யெ்ெடுகிறது. 
 
9. நீடித்த கற்ெகனயின் சக்தி உங்கள் ஆழ்மனத்தின் அதிசய-வவகல சக்திககள  
சவளிெ்ெடுத்துகிறது. 
 
10. நீங்கள் உங்கள் வவகலயில் ெதவி உயரவ்ு செற விரும்பினால், உங்கள் முதலாளி, 
வமற்ொரக்வயாளர ்அல்லது அன்புக்குரியவகரகற்ெகன சசய்து ொருங்கள் 
உங்கள் ெதவி உயரவ்ுக்காக உங்ககள வாழ்த்துதல். ெடத்கத சதளிவாகவும் உண்கமயாகவும் 

ஆக்கவும். குரகலக் வகளுங்கள், ொரக்்கவும் 
கசகககள், மற்றும் அது அகனத்து உண்கம உணர. அடிக்கடி இகத சதாடரந்்து 

சசய்யுங்கள், உங்கள் மனதில் அடிக்கடி ஆக்கிரமிெ்பு மூலம், நீங்கள் ெதில் 

பிராரத்்தகன மகிழ்சச்ிகய அனுெவிெ்பீரக்ள். 
 
11. உங்கள் ஆழ்மனம் நிகனவகத்தின் களஞ்சியமாகும். ஒரு சரியான 

நிகனவகத்திற்காக, அடிக்கடி உறுதிெ்ெடுத்தவும்:  
"என் ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு எல்லா வநரங்களிலும், எல்லா 
இடங்களிலும் நான் சதரிந்து சகாள்ள வவண்டிய அகனத்கதயும் எனக்கு  
சவளிெ்ெடுத்துகிறது." 
 
12. நீங்கள் எந்த வககயான ஒரு வீடு அல்லது சசாத்து விற்க விரும்பினால், சமதுவாக, 
அகமதியாக, மற்றும் பின்வருமாறு உணரவ்ு உறுதி:  
"எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு இந்த வீடு அல்லது சசாத்து வாங்குெவர ்என்கன 
ஈரக்்கிறது, யார ்அகத விரும்புகிறார,் மற்றும்   
யார ்அதில் சசழித்து." இந்த விழிெ்புணரக்வ நிகலநிறுத்துங்கள், உங்கள் 
ஆழ்மனத்தின் ஆழமான நீவராட்டங்கள்   
அகத கடந்து சசல்லும். 
 
13. சவற்றி என்ற எண்ணங்களில் சவற்றிக்கான அகனத்து அம்சங்களும் உள்ளன. 
"சவற்றி" என்ற வாரத்்கதகய நம்பிக்ககயுடனும் நம்பிக்ககயுடனும் அடிக்கடி 
உங்களுக்குச ் சசால்லுங்கள், நீங்கள் சவற்றி செற வவண்டும் என்ற  
ஆழ்மன நிரெ்்ெந்தத்தின் கீழ் இருக்கிறீரக்ள். 
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Chapter 12 
 
விஞ்ஞானிகள் ஆழ்மனத்றதப் பயன்படுத்துங்கள் 

 
ெல விஞ்ஞானிகள் ஆழ்மனத்தின் உண்கமயான முக்கியத்துவத்கத உணரக்ிறாரக்ள். எடிசன், 

மாரவ்கானி, சகட்டரிங், 
ொய்ன்வகர,் ஐன்ஸ்டீன் மற்றும் ெலர ்ஆழ்மனத்கதெ் ெயன்ெடுத்தியுள்ளனர.் நவீன 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துகறயில் அவரக்ளின் அகனத்து செரிய 

சாதகனகளுக்கும் இது அவரக்ளுக்கு நுண்ணறிவு மற்றும் "எெ்ெடி" சகாடுத்துள்ளது. 

ஆழ்மன சக்திகய சசயலுக்குக் சகாண்டு வரும் திறன் அகனத்து செரிய அறிவியல் 

மற்றும் ஆராய்சச்ி ஊழியரக்ளின் சவற்றிகய த் தீரம்ானித்துள்ளது என்று ஆராய்சச்ி 

காட்டுகிறது. 
 
ஒரு பிரெலமான வவதியியலாளர,் பிசரட்ரிக் வான் ஸ்ட்ராவடானிட்ஸ், தனது 

சிக்ககலத் தீரக்்க தனது ஆழ்மனத்கதெ் ெயன்ெடுத்தியதற்கான ஒரு உதாரணம் 

பின்வருமாறு: அவர ்சென்ஜின் சூத்திரத்தின் ஆறு காரெ்ன் மற்றும் ஆறு கைட்ரென் 

அணுக்ககள மாற்றியகமக்க நீண்ட காலமாக கடினமாக உகழத்து வருகிறார,் 

வமலும் அவர ்சதாடரந்்து  
குழெ்ெமகடந்து, இந்த விஷயத்கதத் தீரக்்க முடியவில்கல. ககளெ்ெகடந்து, 

ககளெ்ெகடந்த அவர,் அந்த வவண்டுவகாகள முற்றிலும் தனது ஆழ்மனத்தின் ெக்கம் 

திருெ்பினார.்   
 சிறிது வநரத்தில், அவர ்ஒரு லண்டன் வெருந்தில் ஏறவிருந்த வொது, அவரது ஆழ்மனம்   
தனது நனவான மனதில் ஒரு ொம்பு தனது வாகலக் கடித்து, ஒரு முள்சக்கரம் வொல் 

திரும்பியது. இந்த ெதில், அவரது ஆழ்மனதில் இருந்து, சென்ஜின்   
வமாதிரம் என்று அகழக்கெ்ெடும் அணுக்களின் வட்ட மறுசீரகமெ்பின் நீண்ட கால 
ெதிகல அவருக்கு வழங்கியது. 
 
ஒரு புகழ்செற்ற விஞ்ஞானி தனது கண்டுபிடிெ்புககள எவ்வாறு முன்கவத்தார ்
 
நிக்வகாலா சடஸ்லா ஒரு புத்திசாலித்தனமான மின் விஞ்ஞானி, அவர ் மிகவும் 

அற்புதமான கண்டுபிடிெ்புககள சவளிக்சகாணரந்்தார.் ஒரு புதிய 

கண்டுபிடிெ்புக்கான ஒரு வயாசகன அவரது மனதில் வரும்வொது, தனது ஆழ்மனம் 

அதன் உற்ெத்திக்கான அகனத்து ொகங்ககளயும் உறுதியான வடிவத்தில்  
மறுகட்டகமக்கும் மற்றும் அவரது நனவான மனதில் சவளிெ்ெடுத்தும்   
என்ெகத அறிந்து, தனது கற்ெகனயில் அகத உருவாக்குவார.்   
 சாத்தியமான எல்லா முன்வனற்றங்ககளயும் அகமதியாக சிந்திெ்ெதன் மூலம், 

குகறொடுககளச ் சரிசசய்வதில் அவர ் 
வநரத்கதசசலவிடவில்கல, வமலும் சதாழில்நுட்ெ வல்லுநரக்ளுக்கு அவரது மனதின் 

சரியான தயாரிெ்கெ வழங்க முடிந்தது. 
 
அவர ்கூறினார,் "எெ்வொதும், என் சாதனம் நான் கற்ெகன சசய்தது வொல் வவகல 

சசய்கிறது. இருெது ஆண்டுகளில் ஒரு விதிவிலக்கு கூட இல்கல." 
 
ஒரு பிரெலமான இயற்ககவாதி தனது சிக்ககல எவ்வாறு தீரத்்தார ்
 
புகழ்செற்ற அசமரிக்க இயற்ககயியலாளர ் வெராசிரியர ் அகாசிஸ், அவர ்

தூங்கும்வொது அவரது ஆழ்மனத்தின் தளராத நடவடிக்ககககளக் கண்டுபிடித்தார.் 

அவரது புகழ்செற்ற கணவரின் வாழ்க்கக வரலாற்றில் அவரது விதகவ பின்வருமாறு 

கூறியுள்ளார.் 
 
"கல் ெலககயில் ஒரு புகதெடிவ மீன் ொதுகாக்கெ்ெட்டிருெ்ெகதெ் ெற்றிய ஓரளவு 

சதளிவற்ற வதாற்றத்கத புரிந்துசகாள்ள அவர ்இரண்டு வாரங்களாக முயன்று  
சகாண்டிருந்தார.் வசாரவ்ும் குழெ்ெமும் அகடந்த அவர,் ககடசியாக தனது 

வவகலகய ஒதுக்கி கவத்துவிட்டு,   
அகத தனது மனதில் இருந்து நிராகரிக்க முயன்றார.் சிறிது வநரத்திற்குெ் பிறகு, ஒரு 

இரவு அவர ்விழித்சதழுந்தார,் தூங்கும்வொது   
காணாமல் வொன அகனத்து அம்சங்களுடன் தனது மீகனெ் ொரத்்ததாக அவர ்

வற்புறுத்தினார.் ஆனால் அவர ்ெடத்கத பிடித்து வவகமாக சசய்ய முயற்சித்தவொது   
அது அவகர விட்டு தெ்பித்தது. ஆயினும்கூட, அவர ்ொரட்ின் சடஸ் பிளாண்டஸுக்கு 

முன்னதாகவவ சசன்றார,்   
புதிதாகெ் ொரக்்கும்வொது, தனது ொரக்வயின் ொகதயில் தன்கன கவக்கும் 

ஒன்கறெ் ொரக்்க வவண்டும் என்று   
நிகனத்தார.் வீணாக மங்கலான ெதிவு எெ்வொதும் வொல் கருெ்பு இருந்தது. அடுத்த 

நாள் இரவு அவர ்மீண்டும் மீகனெ் ொரத்்தார,் ஆனால்   



திருெ்திகரமான முடிவு எதுவும் இல்கல. அவர ்விழித்தவொது அது முன்பு வொலவவ 

அவரது நிகனவிலிருந்து மகறந்துவிட்டது. அவத அனுெவம் மீண்டும் ஏற்ெடலாம் 
என்று நம்பிய அவர,் மூன்றாவது இரவில்  
தூங்கச ்சசல்வதற்கு முன்பு தனது ெடுக்ககக்கு அருகில் ஒரு  
சென்சிகலயும் காகிதத்கதயும் கவத்தார.்  
 
"அதன்ெடி, காகலயில் மீன் முதலில் குழெ்ெத்துடன் அவரது கனவில் மீண்டும் வதான்றியது, ஆனால் 

ககடசியாக 
அதன் விலங்கியல் கதாொத்திரங்கள் குறித்து அவருக்கு எந்த சந்வதகமும் இல்கல. 

இன்னும் ொதி கனவு,  
சரியான இருளில், அவர ்ெடுக்ககயில் காகித தாளில் இந்த கதாொத்திரங்ககள 

கண்டறிந்தார.் காகலயில்   
அவர ்தனது இரவு வநர ஓவிய அம்சங்களில் இருெ்ெகதெ் ொரத்்து ஆசச்ரியெ்ெட்டார,் 

புகதெடிவவம சவளிெ்ெடுத்த ிுவது சாத்தியமற்றது என்று அவர ் 
நிகனத்தார.் அவர ்ொரட்ின் சடஸ் பிளாண்ட்கஸ விகரந்தார,் ஒரு வழிகாட்டியாக 

தனது வகரெடத்துடன்,   
மீனின் ெகுதிகள் மகறக்கெ்ெட்டதாக நிரூபிக்கெ்ெட்ட கல்லின் வமற்ெரெ்கெ 

உளியால் அகற்றுவதில் சவற்றி செற்றார.் அது  
அவரது கனவுமற்றும் வகரெடத்துடன் முற்றிலும் சவளிெ்ெட்டவொது, அவர ்அகத   
எளிதாக வககெ்ெடுத்துவதில் சவற்றி செற்றார.்" 
 
ஒரு சிறந்த மருத்துவர ்நீரிழிவு பிரசச்ிகனகயத் தீரத்்தார ்
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சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்சுலின் கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டதன் வதாற்றத்கத 
விவரிக்கும் ஒரு ெத்திரிககயிலிருந்து எனக்கு ஒரு கிளிெ்பிங் வந்தது. நான் அகத 
நிகனவுகூரந்்தெடி கட்டுகரயின் சாரம் இதுதான். 
 
சுமார ்நாற்ெது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அல்லது அதற்கு ம் வமலாக, ஒரு புத்திசாலியான 

கவனடிய மருத்துவரும் அறுகவ சிகிசக்ச நிபுணருமான டாக்டர ்பிரசடரிக் ொனிங் 

நீரிழிவு வநாய்களின் அழிவுகள் மீது தனது கவனத்கத குவித்துக் சகாண்டிருந்தார.் 

அந்த வநரத்தில் மருத்துவ அறிவியல் வநாகயக் ககது சசய்ய எந்த  
ெயனுள்ள முகறகயயும் வழங்கவில்கல. டாக்டர ்ொன்டிங் இந்த விஷயத்தில் 
சரவ்வதச இலக்கியதக்த ெரிவசாதிெ்ெதில் மற்றும் ஆய்வு சசய்வதில் 
கணிசமான வநரதக்த  
சசலவிட்டார.் ஒரு நாள் இரவு அவர ்ககளத்துெ் வொய் தூங்கிவிட்டார.் தூங்கும்வொது, 

அவரது ஆழ்மனம் நாய்களின் சீரழிந்த ககணய நாளத்திலிருந்து எசச்த்கத 

பிரித்சதடுக்க ிுமாறு அவருக்கு அறிவுறுத்தியது. இது இன்சுலினின் வதாற்றம், இது 

மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு உதவியது. 
 
டாக்டர ் ொனிங் சில காலமாக ஒரு தீரக்வ, ஒரு வழிகயத் வதடி நனவுடன் 
பிரசச்ிகனகயெ் ெற்றி க்சகாண்டிருந்தார ் என்ெகத நீங்கள் கவனத்தில் 
சகாண்டீரக்ள், அதன்ெடி அவரது ஆழ்மனம் ெதிலளித்தது. 
 
நீங்கள் எெ்வொதும் ஒவர இரவில் ஒரு ெதிகலெ் செறுவீரக்ள் என்ெகத அது பின்ெற்றாது. 

ெதில் சில வநரம் வரவில்கல. ஊக்கம் வவண்டாம். ஒவ்சவாரு இரவும் தூங்குவதற்கு 

முன்பு, நீங்கள் அகத ஒருவொதும் சசய்ததில்கல என்ெது வொல், ஆழ்மனத்திற்கு 

பிரசச்ிகனகயத் திருெ்புவகதத் சதாடருங்கள். 
 
தாமதத்திற்கான காரணங்களில் ஒன்று, நீங்கள் அகத ஒரு செரிய பிரசச்ிகனயாக ெ் 

ொரக்்கிறீரக்ள். அகத தீரக்்க நீண்ட வநரம் எடுக்கும் என்று நீங்கள் நம்ெலாம். 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் காலமற்றது மற்றும் விண்சவளியற்றது. இெ்வொது உங்களிடம் 

ெதில் இருெ்ெதாக நம்பி தூங்கச ்சசல்லுங்கள். எதிரக்ாலத்தில் ெதிகல இடுககயிட 

வவண்டாம். விகளவு மீது நிகலயான நம்பிக்கக சகாள்ளுங்கள். இந்த புத்தகத்கத 

நீங்கள் ெடிக்கும்வொது உங்களுக்கு ஒரு ெதில் மற்றும் சரியான தீரவ்ு உள்ளது என்று 

இெ்வொது நம்புங்கள். 
 
ஒரு பிரபலமான விஞ்ஞானி மற்றும் இயற்பியலாளர் ஒரு ரஷ்ய சித்திரேறத முகாமில் 

இரு ்து எே்ோறு தப்பினார் 
 
டாக்டர ்வலாதாக்ஸ் வான் பிசளன்க்-ஷ்மிட், ராக்சகட் சசாகசட்டியின் உறுெ்பினர ்மற்றும் ஒரு 

சிறந்த ஆராய்சச்ி 
மின்னணு சொறியியலாளர ் , ரஷ்ய சிகற முகாம் நிலக்கரி சுரங்கத்தில் 

மிருகத்தனமான காவலரக்ளின் கககளில் சில மரணங்களிலிருந்து தன்கன 

விடுவித்துக் சகாள்ள தனது ஆழ்மனத்கத எவ்வாறு ெயன்ெடுத்தினார ்என்ெதற்கான 

பின்வரும் சுருக்கமான சுருக்கமான சுருக்கத்கத அளிக்கிறார.் அவர ்பின்வருமாறு 

கூறுகிறார:் 
 
"நான் ரஷ்யாவில் ஒரு நிலக்கரி சுரங்கத்தில் வொர ்ககதியாக இருந்வதன், அந்த 

சிகற வளாகத்தில் என்கனச ்சுற்றி ஆண்கள் இறந்து சகாண்டிருெ்ெகத நான் 

ொரத்்வதன். மிருகத்தனமான காவலரக்ள், திமிரப்ிடித்த அதிகாரிகள் மற்றும் 

கூரக்மயான, வவகமாக சிந்திக்கும் கமிசாரக்ள் ஆகிவயார ்எங்கள் மீது ொரத்்துக்  
சகாண்டிருந்தனர.் ஒரு குறுகிய மருத்துவ ெரிவசாதகனக்குெ் பிறகு, ஒவ்சவாரு 

நெருக்கும் நிலக்கரி ஒதுக்கீடு ஒதுக்கெ்ெட்டது. என் ஒதுக்கீடு ஒரு நாகளக்கு 

முந்நூறு ெவுண்டுகள். எந்த ஒரு மனிதனும் தனது ஒதுக்கீட்கட நிரெ்ெவில்கல 

என்றால், அவரது சிறிய உணவு ெங்கீடு குகறக்கெ்ெட்டது, மற்றும் சிறிது வநரத்தில் 

அவர ்கல்லகறயில் ஓய்சவடுத்துக் சகாண்டிருந்தார.் 
 
"நான் தெ்பிக்க கவனம் சசலுத்த ஆரம்பித்வதன். என் ஆழ்மனம் எெ்ெடியாவது ஒரு 

வழிகயக் கண்டுபிடிக்கும் என்று எனக்குத் சதரியும். செரம்னியில் என் வீடு 

அழிக்கெ்ெட்டது, என் குடும்ெம் அழிக்கெ்ெட்டது; எனது நண்ெரக்ள் மற்றும் முன்னாள் 

கூட்டாளிகள் அகனவரும் வொரில் சகால்லெ்ெட்டனர ் அல்லது சித்திரவகத 

முகாம்களில் இருந்தனர ். 
 
"நான் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சசல்ல விரும்புகிவறன், நீங்கள் வழி காண்பீரக்ள் என்று என் 

ஆழ்மனதில் சசான்வனன்." நான் லாஸ்  



ஏஞ்சல்ஸின் ெடங்ககளெ் ொரத்்திருக்கிவறன், சில சாகலககளயும் சில  
கட்டிடங்ககளயும் நான் நிகனவுகூரந்்வதன். 
 
"ஒவ்சவாரு நாளும் இரவும் நான் ஒரு அசமரிக்க செண்ணுடன் வில்கஷர ்ெவுல்வாரட்ில் நடந்து 

சசல்வகத கற்ெகன சசய்வவன் 
வொருக்கு முன்பு நான் செரல்ினில் சந்தித்வதன் (அவள் இெ்வொது என் மகனவி). என் 

கற்ெகனயில் நாங்கள் ககடகளுக்குச ்சசல்வவாம்,  
வெருந்துகளில் ெயணம் சசய்வவாம், உணவகங்களில் சாெ்பிடுவவாம். ஒவ்சவாரு 

இரவும் நான் என் கற்ெகனயான   
அசமரிக்க வமாட்டார ்வண்டிகய லாஸ் ஏஞ்சல்ஸின் சாகலகளில் வமலும் கீழும் 

ஓட்டுவகத ஒரு சிறெ்பு புள்ளியாக ஆக்கிவனன். நான் இந்த சதளிவான மற்றும் 

உண்கமயான சசய்வதன். என் மனதில் இந்த ெடங்கள் சிகற முகாமுக்கு 
சவளிவய உள்ள  
மரங்களில் ஒன்கறெ் வொலவவ எனக்கு உண்கமயானகவ மற்றும் 

இயற்ககயானகவ.   
 
 
"ஒவ்சவாரு நாளும் காகலயில் தகலகமக் காவலர ்ககதிககள வரிகசயாக 

நிற்கும்வொது எண்ணுவார.் அவர ் 
'ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, முதலியன' என்று அகழெ்ொர,் ெதிவனழு என்று 

அகழக்கெ்ெட்டவொது, அது வரிகசயில் என் எண், நான்   
விலகிவனன். இதற்கிகடயில், காவலர ்ஒரு நிமிடம் அல்லது அதற்கு வமல் 

அகழக்கெ்ெட்டார,் அவர ்திரும்பி வந்தவொது   
அடுத்த மனிதகன ெதிவனழு ஆம் எண் என்று தவறுதலாகத ்சதாடங்கினார.் 

மாகலயில் குழுவினர ்திரும்பியவொது,   
ஆண்களின் எண்ணிக்கக ஒவர மாதிரியாக இருந்தது, நான் தவறவிடெ்ெடவில்கல, 

கண்டுபிடிெ்பு க்கு நீண்ட வநரம் ஆகும். 
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"நான் முகாமிலிருந்து கண்டறியெ்ெடாமல் சவளிவயறி, இருெத்தி நான்கு மணி வநரம் 
நடந்து சகாண்டிருந்வதன், அடுத்த நாள் சவறிசவ்சாடிய நகரத்தில் ஓய்சவடுத்வதன். 

நான் மீன்பிடிெ்ெதன் மூலமும் சில காட்டு வாழ்க்கககயக் சகால்வதன் மூலமும் 
வாழ முடிந்தது. நிலக்கரி ரயில்கள் வொலந்திற்குச ்சசல்வகதக் கண்வடன், இரவில் 
அவற்றில் ெயணம் சசய்வதன், இறுதியாக நான் வொலந்கத அகடந்வதன். 
நண்ெரக்ளின் உதவியுடன் சுவிட்சரல்ாந்தின் லூசரன்ுக்குச ்சசன்வறன். 
 
"ஒரு நாள் மாகல லூசரன்ில் உள்ள வெலஸ் வைாட்டலில், யுகனசடட்கடச ்வசரந்்த ஒரு ஆண் 

மற்றும் அவரது மகனவியுடன் நான் வெசிவனன் 
அசமரிக்க மாநிலங்கள். சாண்டா வமானிகாவில் உள்ள அவரது வீட்டில் நான் விருந்தினராக 
இருக்க வவண்டுமா என்று இந்த மனிதர ்என்னிடம் வகட்டார.் 
கலிவொரன்ியா. நான் ஏற்றுக்சகாண்வடன், நான் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸுக்கு வந்தவொது, 
அவரக்ளின் ஓட்டுனர ் என்கன வில்ட்கஷர ் ெவுல்வாரட்் மற்றும் ரஷ்ய நிலக்கரி 
சுரங்கங்களில் நீண்ட மாதங்களில் மிகவும் சதளிவாக கற்ெகன சசய்த ெல 

சாகலகளில் ஓட்டிச ் சசன்றகதக் கண்வடன். நான் அடிக்கடி என் மனதில் ொரத்்த 
கட்டிடங்ககள அகடயாளம் கண்வடன். நான் முன்பு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இருந்தது வொல் 
வதான்றியது. நான் என் இலக்கக அகடந்வதன் 
 
"ஆழ்மனத்தின் அதிசயங்ககள நான் ஒருவொதும் ஆசச்ரியெ்ெடுவகத நிறுத்த 
மாட்வடன். உண்கமயிவலவய, அது நாம்  
அறியாத வழிகள் உள்ளன." 
 
ததால்தபாருள் ஆராய் ச்ியாளரக்ள் மற்றும் புறதபடிே வியலாளரக்ள் பண்றடய 

காட்சிகறள எே்ோறு மறுகட்டறமக்கின்றன 
 
இந்த விஞ்ஞானிகள் தங்கள் ஆழ்மனதில் எெ்வொதும் இருக்கும் எல்லாவற்கறயும் நிகனவுஎன்று 

சதரியும் 
சவளிெ்ெட்டது. ெண்கடய இடிொடுகள் மற்றும் புகதெடிவங்ககள அவரக்ள் ெடிக்கும் வொது, 

அவரக்ளின் கற்ெகன யான கண்வணாட்டத்தின் மூலம், அவற்றின் 
ஆழ்மனம் ெண்கடய காட்சிககள மறுகட்டகமெ்ெதில் அவரக்ளுக்கு உதவுகிறது. 

இறந்த கடந்த காலம் மீண்டும் உயிவராடும் வகட்கக்கூடியதாகவும் ஆகிறது. இந்த 

ெண்கடய வகாயில்ககளெ் ொரத்்து, இந்த ெண்கடய காலத்தின் மட்ொண்டங்கள், 

ஸ்டாட்டரி, கருவிகள் மற்றும் வீட்டு ொத்திரங்ககள ஆய்வு சசய்து, சமாழி இல்லாத 

ஒரு வயகத விஞ்ஞானி நமக்குச ் 
சசால்கிறார.் உறுமல்கள், முனகல்கள் மற்றும் அறிகுறிகளால் தகவல் சதாடரப்ு 

சசய்யெ்ெட்டது. 
 
விஞ்ஞானியின் கூரக்மயான சசறிவுமற்றும் ஒழுக்கமான கற்ெகன அவரது 

ஆழ்மனத்தின் மகறந்திருக்கும் சக்திககள எழுெ்புகிறது, இதனால் ெண்கடய 

வகாவில்களுக்கு கூகரககள உடுத்தி, வதாட்டங்கள், குளங்கள் மற்றும் 

நீரூற்றுகளால் அவரக்களச ்சுற்றி வகளக்க உதவுகிறது. புகதெடிவ எசச்ங்கள் 

கண்கள், சிநியூஸ் மற்றும் தகசகளால் மூடெ்ெட்டுள்ளன, அகவ மீண்டும் நடந்து 

வெசுகின்றன. கடந்த காலம் உயிருள்ள நிகழ்காலமாக மாறுகிறது, மனதில் வநரவமா 

இடவமா இல்கல என்ெகத நாம் காண்கிவறாம். ஒழுக்கமான, கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட 

மற்றும் இயக்கெ்ெட்ட கற்ெகன மூலம், நீங்கள் எல்லா காலத்திலும் மிகவும் 

அறிவியல் மற்றும் ஈரக்்கெ்ெட்ட சிந்தகனயாளரக்ளின் துகணயாக இருக்க முடியும். 
 
உங்கள் ஆழ்மனதில் இரு ்து ேழிகாட்டல் தபறுேது எப்படி 
 
நீங்கள் "ஒரு கடினமான முடிவு" என்று என்ன சசால்ல வவண்டும் வொது, அல்லது நீங்கள் தீரவ்ு 

ொரக்்க தவறிய வொது 
உங்கள் பிரசச்கன, அகத ெற்றி ஆக்கெ்பூரவ்மாக சிந்திக்க ஒவர வநரத்தில் 

சதாடங்குங்கள். நீங்கள் ெயெ்ெடுகிறீரக்ள் மற்றும் கவகலெ்ெடுகிறீரக்ள் என்றால், 

நீங்கள் உண்கமயில் சிந்திக்கவில்கல. உண்கமயான சிந்தகன ெயத்திலிருந்து 

விடுெட்டது. 
 
இங்வக நீங்கள் எந்த விஷயத்தில் வழிகாட்டல் செற ெயன்ெடுத்த முடியும் ஒரு எளிய 

நுட்ெம்: மனதில் மற்றும் இன்னும்  
உடல் அகமதி. உடகல ஓய்சவடுக்கச ்சசால்லுங்கள்; அது உங்களுக்குகீழ்ெ்ெடிய 

வவண்டும். அதற்கு விருெ்ெவமா, முன்முயற்சிவயா அல்லது சுய உணரவ்ுள்ள   
புத்திசாலித்தனவமா இல்கல. உங்கள் உடல் உங்கள் நம்பிக்கககள் மற்றும் ெதிவுகள் 

ெதிவு ஒரு உணரச்ச்ி வட்டு உள்ளது. உங்கள் கவனத்கத த் திரட்டுங்கள்;   
உங்கள் பிரசச்ிகனக்கான தீரவ்ில் உங்கள் சிந்தகனகய கவனம் சசலுத்துங்கள். 

உங்கள் நனவான மனதில் அகத தீரக்்க முயற்சி.   
சரியான தீரக்வெ் ெற்றி நீங்கள் எவ்வளவு மகிழ்சச்ியாக இருக்கிறீரக்ள் என்று 



வயாசித்துெ் ொருங்கள். சரியான ெதில் இெ்வொது உங்களுகடயதாக இருந்தால் 
நீங்கள் சகாண்டிருக்கும் உணரக்வ  
உணருங்கள். உங்கள் மனம் இந்த மனநிகலயுடன் ஒரு தளரவ்ான வழியில் 

விகளயாடட்டும்; பின்னர ்  
தூங்க விட்டு. நீங்கள் விழித்சதழும்வொது, உங்களிடம் ெதில் இல்கல, வவறு எகதெ் 

ெற்றியும் பிஸியாக இருங்கள். ஒருவவகள,   
நீங்கள் வவறு ஏதாவது சிந்தகனயில் இருக்கும்வொது, வடாஸ்டர ்சவளிவய சிற்றுண்டி 

ொெ்ஸ் வொல ெதில் உங்கள் மனதில் வரும்.   
 
 
ஆழ்மனதிலிருந்து வழிகாட்டகலெ் செறுவதில், எளிய வழி சிறந்தது. இது ஒரு 

எடுத்துக்காட்டு: நான்  
ஒரு காலத்தில் ஒரு மதிெ்புமிக்க வமாதிரத்கத இழந்வதன், அது ஒரு ெரம்ெகர. நான் 

அகத எல்லா இடங்களிலும் ொரத்்வதன், அகத கண்டுபிடிக்க முடியவில்கல.   
இரவில் நான் யாருடனும் வெசும் அவத முகறயில் ஆழ்மனதுடன் வெசிவனன். நான் 

தூங்க ககவிடுவதற்கு முன் அகத  
கூறினார,் "நீங்கள் எல்லாவற்கறயும் சதரியும்; அந்த வமாதிரம் எங்வக என்று 

உனக்குத் சதரியும், அது எங்வக இருக்கிறது என்ெகத இெ்வொது எனக்கு 
சவளிெ்ெடுத்துகிறீரக்ள்."  
 
 
காகலயில் நான் திடீசரன்று விழித்வதன், என் காதில் வாரத்்கதகள் ஒலித்தன, "ராெரட்்டிடவம 

வகளுங்கள்!" 
 
நான் ராெரட்் வகட்க வவண்டும் என்று மிகவும் விசித்திரமாக நிகனத்வதன், ெற்றி 
ஒன்ெது வயது ஒரு சிறுவன்; இருெ்பினும், உள்ளுணரவ்ின் உள்குரகலநான் 
பின்ெற்றிவனன். 
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ராெரட்் கூறினார,் "ஓ, ஆமாம், நான் சிறுவரக்ளுடன் விகளயாடிக் 
சகாண்டிருந்தவொது முற்றத்தில் அகத எடுத்வதன். நான் அகத என் அகறயில் 
வமகசயில் கவத்வதன். நான் எகதயும் மதிெ்புள்ள நிகனக்கிவறன், அதனால் நான் 
அகத ெற்றி எதுவும் சசால்லவில்கல" 
 
நீங்கள் அகத நம்பினால் ஆழ்மனம் எெ்வொதும் உங்களுக்கு ெதிலளிக்கும் 
 
அேரது ஆழ்மனம் அேரது த ்றதயின் சித்தத்தின் இருப்பிடத்றத தேளிப்படுத்தியது 
 
எனது விரிவுகரகளில் கலந்து சகாள்ளும் ஒரு இகளஞகன இந்த அனுெவம் இருந்தது. 

அவரது தந்கத இறந்துவிட்டார,் சவளிெ்ெகடயாக எந்த விருெ்ெத்கதயும் 

விட்டுகவக்கவில்கல. எனினும், இந்த மனிதனின் சவகாதரி தங்கள் தந்கத 

அகனவருக்கும் நியாயமான ஒரு உயில் நிகறவவற்றெ்ெட்டது என்று அவளிடம் 

கூறினார ் என்று கூறினார.் விருெ்ெத்கத கண்டுபிடிக்கும் ஒவ்சவாரு முயற்சியும் 

வதால்வியுற்றது. 
 
தூங்குவதற்கு முன்பு அவர ்தனது ஆழமான மனதில் பின்வருமாறு வெசினார:் "நான் இெ்வொது 

இந்த வகாரிக்கககய மீண்டும் 
ஆழ்மனதில். அது எங்வக என்று எனக்கு சதரியும், மற்றும் எனக்கு சவளிெ்ெடுத்துகிறது." பின்னர ்

அவர ்தனது சுருக்கமான 
ஒரு வாரத்்கத கீவழ வகாரிக்கக, "ெதில்," மீண்டும் மீண்டும் ஒரு தாலாட்டு அகத 

மீண்டும் மீண்டும். "ெதில்" என்ற வாரத்்கதயுடன் தூங்கஅவர ்தன்கனத் தாலாட்டினார.் 
 
அடுத்த நாள் காகல இந்த இகளஞன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் உள்ள ஒரு குறிெ்பிட்ட 

வங்கிக்குச ் சசல்ல ஒரு மிககயான கூன்  
இருந்தது, அங்கு அவர ் தனது தந்கதயின் செயரில் ெதிவு சசய்யெ்ெட்ட ஒரு 

ொதுகாெ்ொன கவெ்பு செட்டகத்கதக் கண்டார,் அதன் உள்ளடக்கம்   
அவரது அகனத்து பிரசச்ிகனககளயும் தீரத்்தது. 
 
உங்கள் சிந்தகன, நீங்கள் தூங்க சசல்லும் வொது, உங்களுக்குள் இருக்கும் 

சக்திவாய்ந்த தாமதத்கத தூண்டுகிறது. உதாரணமாக, உங்கள்  
வீட்கட விற்கலாமா, ஒரு குறிெ்பிட்ட ெங்குககள வாங்குவதா, கூட்டாண்கமகய 

துண்டிக்கலாமா,   
நியூயாரக்்கிற்கு சசல்வதா அல்லது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் தங்குவதா, தற்வொகதய 

ஒெ்ெந்தத்கத ககலெ்ெதா அல்லது புதியகத எடுத்துக்சகாள்வதா என்று நீங்கள் 

வயாசித்துக் சகாண்டிருக்கிறீரக்ள் என்று கவத்துக்சகாள்வவாம். இகதச ்

சசய்யுங்கள்:   
உங்கள் சாய்வு நாற்காலியில் அல்லது உங்கள் அலுவலகத்தில் உள்ள வமகசயில் 

அகமதியாக உட்காருங்கள். சசயல் மற்றும் எதிரவ்ிகன ஒரு உலகளாவிய விதி 
உள்ளது என்ெகத நிகனவில்  
சகாள்ளுங்கள். நடவடிக்கக உங்கள் சிந்தகன. எதிரவ்ிகன உங்கள் ஆழ்மனதில் 

இருந்து   
ெதில். ஆழ்மனம் விகனயாற்றுகிறது மற்றும் அனிசக்சயானது; இது அதன் இயல்பு. 

அது மீண்டு, சவகுமதிகள், மற்றும்   
திருெ்பிச ்சசலுத்துகிறது. இது கடிதவிதி. இது சதாடரப்ுகடய மூலம் ெதிலளிக்கிறது. 

நீங்கள் சரியான சசயகலசிந்திக்கும்வொது,   
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் வழிகாட்டல் அல்லது ெதிகலெ்  
பிரதிநிதித்துவெ்ெடுத்தும் ஒரு எதிரவ்ிகன அல்லது ெதிகல நீங்கவள தானாகவவ 

அனுெவிெ்பீரக்ள்.  
 
வழிகாட்டகலத் வதடுவதில், நீங்கள் சரியான சசயல்ொட்கடெ் ெற்றி அகமதியாக 

சிந்திக்கிறீரக்ள், அதாவது  
நீங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ள எல்கலயற்ற நுண்ணறிகவ நீங்கள் ெயன்ெடுத்தத் 
சதாடங்கும் அளவுக்குெ் ெயன்ெடுத்துகிறீரக்ள். அங்கிருந்து, உங்கள் நடவடிக்கக 
அகனத்து வாரியாக மற்றும் சரவ்வல்லகம வாய்ந்த  
உங்களுக்குள் அகநிகல ஞானம் மூலம் இயக்கெ்ெடுகிறது மற்றும் 

கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது.   
 உங்கள் முடிவு சரியாக இருக்கும். நீங்கள் சரியான காரியத்கதச ்  
சசய்ய ஒரு அகநிகல நிரெ்்ெந்தத்தின் கீழ் இருெ்ெதால் மட்டுவம சரியான நடவடிக்கக 

இருக்கும். நான் கட்டாயஎன்ற வாரத்்கதகயெ் ெயன்ெடுத்துகிவறன்,    ஏசனன்றால் 

ஆழ்மனத்தின் விதி   
கட்டாயமானது. 
 
ேழிகாட்டலின் இரகசியம் 
 



வழிகாட்டல் அல்லது சரியான நடவடிக்ககயின் இரகசியம், நீங்கள் அதன் ெதிகல 

உங்களிடம் கண்டுபிடிக்கும் வகர, மனதளவில் சரியான ெதிலில் உங்ககள 

அரெ்்ெணித்துக் சகாள்வது. ெதில் ஒரு உணரவ்ு, ஒரு உள் விழிெ்புணரவ்ு, ஒரு 

மிககெ்ெடுத்தும் கூன், இதன் மூலம் நீங்கள் சதரியும் என்று எனக்கு சதரியும். நீங்கள் 

சக்திகயெ் ெயன்ெடுத்தி, அது உங்ககளெ் ெயன்ெடுத்தத் சதாடங்கும் அளவுக்குெ் 

ெயன்ெடுத்துகிறீரக்ள்.  
உங்களுக்குள் அகநிகல ஞானத்தின் கீழ் சசயல்ெடும் வொது நீங்கள் 

வதால்வியகடயவவா அல்லது ஒரு தவறான ெடிகய சசய்யவவா முடியாது. உங்கள் 

வழிகள் அகனத்தும் இனிகமயானகவ மற்றும் உங்கள் ொகதகள் அகனத்தும் 

சமாதானமாக இருெ்ெகத நீங்கள் காண்பீரக்ள். 
 
 ிறனவுக்தகாள்ள சிறப்பம் ங்கள் 
 
1. அகனத்து மாசெரும் அறிவியல் ெணியாளரக்ளின் சவற்றி மற்றும் அற்புதமான 
சாதகனககள ஆழ்மனம் தீரம்ானித்துள்ளது என்ெகத நிகனவில் சகாள்ளுங்கள். 
 
2. குழெ்ெமான பிரசச்ிகனயின் தீரவ்ுக்கு உங்கள் நனவான கவனத்கதயும் ெக்திகயயும் 

சகாடுெ்ெதன் மூலம், உங்கள் 
ஆழ்மனம் வதகவயான அகனத்து தகவல்ககளயும் வசகரித்து நனவான மனதில் 

முழுகமயாக ஊதி ெ்வளாட ் 
அளிக்கிறது. 
 
3. நீங்கள் ஒரு பிரசச்கனெதில் ெற்றி ஆசச்ரியமாக இருந்தால், புறநிகல அகத தீரக்்க முயற்சி. 

அகனத்து கிகடக்கும் 
ஆராய்சச்ி மற்றும் பிறரிடமிருந்தும் நீங்கள் செறக்கூடிய தகவல்கள். வக ெதில் 
வரவில்கல, தூங்குவதற்கு முன்பு அகத உங்கள் ஆழ்மனதில் திருெ்ெவும், ெதில் 
எெ்வொதும் வரும். அது ஒருவொதும் வதால்வியகடவதில்கல. 
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4. நீங்கள் எெ்வொதும் ஒவர இரவில் ெதில் செற முடியாது. நாள் உகடந்து 
நிழல்கள் தெ்பிஓடும் வகர உங்கள் வவண்டுவகாகள உங்கள் ஆழ்மனதில் 
திருெ்பிக்சகாண்வட இருங்கள். 
 
5. நீண்ட வநரம் எடுக்கும் அல்லது அது ஒரு செரிய பிரசச்கன என்று நிகனத்து 
நீங்கள் ெதில் தாமதெ்ெடுத்த. உங்கள் ஆழ்மனதில் எந்த பிரசச்கனயும் 
இல்கல, அதற்கு ெதில் மட்டுவம சதரியும். 
 
6. இெ்வொது உங்களிடம் ெதில் இருக்கிறது என்று நம்புங்கள். ெதில் மகிழ்சச்ி மற்றும் 
நீங்கள் சரியான ெதில் இருந்தால் நீங்கள் உணர வவண்டும் வழி உணர. உங்கள் 
ஆழ்மனம் உங்கள் உணரவ்ுக்கு ெதிலளிக்கும். 
 
7. விசுவாசத்தாலும் விடாமுயற்சியாலும் ஆதரிக்கெ்ெடும் எந்த மன சச்ித்திரமும் அந்த 

அற்புதத்கதக் கடந்து சசல்லும்- 
உங்கள் ஆழ்மனதின் உகழக்கும் சக்தி. அகத நம்புங்கள், அதன் சக்திகய 

நம்புங்கள், நீங்கள்  
செபிக்கும்வொது அதிசயங்கள் நடக்கும். 
 
8. உங்கள் ஆழ்மனம் நிகனவகத்தின் களஞ்சியமாகும், உங்கள் ஆழ்மனதில் 

சிறுவயதிலிருந்வத உங்கள் அனுெவங்கள் அகனத்தும் ெதிவு சசய்யெ்ெடுகின்றன. 
 
9. ெண்கடய சுருள்கள், வகாயில்கள், புகதெடிவங்கள் வொன்றவற்கற 

தியானெ்ெடுத்தும் விஞ்ஞானிகள் கடந்த கால காட்சிககள மறுகட்டகமக்கவும், 

அவற்கற இன்று உயிரெ்்பிக்கவும் முடிகிறது. அவரக்ளின் ஆழ்மனம் அவரக்ளின் 

உதவிக்கு வருகிறது. 
 
10. தூங்குவதற்கு முன் உங்கள் ஆழ்மனதில் தீரவ்ு க்கான உங்கள் வகாரிக்கககய 

திருெ்ெவும். அகத நம்புங்கள், அகத நம்புங்கள்,  
ெதில் வரும். அது அகனத்கதயும் அறிந்திருக்கிறது, அகனத்கதயும் ொரக்்கிறது, 

ஆனால் அதன் அதிகாரங்ககள நீங்கள் சந்வதகிக்கவவா அல்லது வகள்வி வகட்கவவா 

கூடாது. 
 
11. சசயல் உங்கள் சிந்தகன, மற்றும் எதிரவ்ிகன உங்கள் ஆழ்மனதில் ெதில் 

உள்ளது. உங்கள் எண்ணங்கள் புத்திசாலித்தனமாக இருந்தால், உங்கள் சசயல்கள் 

மற்றும் முடிவுகள் புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும். 
 
12. வழிகாட்டல் ஒரு உணரவ்ு வருகிறது, ஒரு உள் விழிெ்புணரவ்ு, ஒரு மிககயான கூன் 

இதன் மூலம் நீங்கள் சதரியும் என்று சதரியும். இது ஒரு உள் சதாடுதல் உணரவ்ு. 

அகதெ் பின்ெற்றவும். 
 
--()-- 
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Chapter 13 
 
உங்கள் ஆழ்மனதும் தூக்கத்தின் அதி யங்களும் 

 
நீங்கள் ஒவ்சவாரு இருெத்தி நான்கு மணி வநரத்தில் சுமார ்எட்டு சசலவிட, அல்லது 

உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மூன்றில் ஒரு ெங்கு, தூக்கத்தில். இது  
தவிரக்்க முடியாத வாழ்க்கக விதி. இது விலங்கு மற்றும் காய்கறி ராெ்யங்களுக்கும் 

சொருந்தும். தூக்கம் என்ெது ஒரு சதய்வீக விதி, நாம்  
ெடுக்ககயில் தூங்கிக் சகாண்டிருக்கும்வொது நமது பிரசச்ிகனகளுக்கு ெல ெதில்கள் 

நமக்கு வருகின்றன. 
 
ெலர ்நீங்கள் ெகலில் வசாரவ்கடகிறீரக்ள், உடகல ஓய்சவடுக்க தூங்கச ்

சசல்கிறீரக்ள்,  
நீங்கள் தூங்கும்வொது ஒரு மறுெரிணமிக்கும் சசயல்முகற நகடசெறுகிறது என்ற 

வகாட்ொட்கட ஆதரித்துள்ளனர.் எதுவும் தூக்கத்தில் ஓய்சவடுெ்ெதாக இல்கல. 

நீங்கள் தூங்கிக் சகாண்டிருக்கும்வொது உங்கள்  
இதயம், நுகரயீரல் மற்றும் உங்கள் அகனத்து முக்கிய உறுெ்புகளும் 

சசயல்ெடுகின்றன. நீங்கள் தூங்குவதற்கு முன் சாெ்பிட்டால், உணவு   
சசரிமானம் சசய்யெ்ெட்டு ஒருங்கிகணக்கெ்ெடுகிறது; வமலும், உங்கள் வதால் 

வியரக்வ சுருகிறது, வமலும் உங்கள் நகங்கள் மற்றும் முடி சதாடரந்்து   
வளரும். 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் ஒருவொதும் ஓய்சவடுக்கவவா தூங்கவவா இல்கல. இது எெ்வொதும் 

சுறுசுறுெ்ொக உள்ளது, உங்கள் அகனத்து முக்கிய சக்திககளயும் 

கட்டுெ்ெடுத்துகிறது. உங்கள் நனவான மனதில் இருந்து குறுக்கீடு இல்லாததால் 

நீங்கள் தூங்கும் வொது குணெ்ெடுத்தும் சசயல்முகற மிகவும் வவகமாக 

நகடசெறுகிறது. நீங்கள் தூங்கிக் சகாண்டிருக்கும்வொது குறிெ்பிடத்தக்க ெதில்கள் 

உங்களுக்கு வழங்கெ்ெடுகின்றன. 
 
 ாம் ஏன் தூங்குகிவறாம் 
 
டாக்டர ்ொன் பிசகவலா, தூக்கம் ெற்றிய ஒரு பிரெலமான ஆராய்சச்ி அதிகாரி (டாக்டர ்ொன் 

பிசகவலா, தூக்கத்தின் மரம்ம் 
(நியூயாரக்் மற்றும் லண்டன்: ைாரெ்ர ்பிரதரஸ்், 1903)), இரவில் தூங்கும் வொது நீங்கள் 

கண்கள், காதுகள், மூக்கு மற்றும் சுகவ சமாட்டுகளின் நரம்புகள் தூக்கத்தின் வொது 

சுறுசுறுெ்ொக இருெ்ெகதக் காட்டும் ெதிவுககளெ் செறுவீரக்ள், வமலும் உங்கள் 

மூகளயின் நரம்புகள் மிகவும் சுறுசுறுெ்ொக உள்ளன.  
"ஆன்மாவின் உன்னதெ் ெகுதி நமது உயரந்்த இயல்புக்கு அருவத்தால் ஒன்றுெட்டு,   
கடவுளரக்ளின் ஞானத்திலும் முன்னறிவிெ்பிலும் ெங்வகற்ொளராக ிிறது" என்ெவத 
நாம் தூங்குவதற்கான முக்கிய காரணம் என்று அவர ்கூறுகிறார.் 
 
டாக்டர ்பிசகவலா வமலும் கூறுகிறார,் "என் ஆய்வுகளின் முடிவுகள் வழக்கமான 

உகழெ்புகள் மற்றும் நடவடிக்கககளில் இருந்து விலக்கு என்று கூறெ்ெடுவது 

தூக்கத்தின் இறுதி வநாக்கம் அல்ல என்ற என் நம்பிக்ககககள வலுெ்ெடுத்தியது 

மட்டுமல்லாமல், ஒரு மனிதனின் வாழ்க்ககயின் எந்த ெகுதியும்  
தூக்கத்தில் தனித்துவமான உலகத்திலிருந்து பிரிக்கெ்ெட்டிருக்கும் வொது விட அதன் 
சமசச்ீர ்மற்றும் சரியான ஆன்மீக வளரச்ச்ிக்கு மிகவும் 
இன்றியகமயாததாகக் கருதெ்ெடத் தகுதியற்றது என்ற நம்பிக்கககய என் 
மனதில் சதளிவுெடுத்தியுள்ளது." 
 
பிராரத்்தறன, தூக்கம் ஒரு ேடிேம் 
 
உங்கள் உணரவ்ுமனம் அன்கறய எரிசச்லுகள், சசச்ரவுகள் மற்றும் சசச்ரவுகளில் ஈடுெடுகிறது, 

அது மிகவும் 
உணரவ்ு ச ்சான்றுகளிலிருந்தும் புறநிகல உலகிலிருந்தும் அவ்வெ்வொது விலகிக் சகாள்வது 
அவசியம். கம்யூன் 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் உள் ஞானத்துடன் அகமதியாக. உங்கள் வாழ்வின் அகனத்து 

கட்டங்களிலும் வழிகாட்டல், வலிகம மற்றும் அதிக புத்திசாலித்தனத்கத வகாருவதன்  
மூலம், நீங்கள் அகனத்து சிரமங்ககளயும் சமாளிக்கவும் உங்கள் தினசரி 
பிரசச்ிகனககளதீரக்்கவும் சசயல்ெடுத்தெ்ெடுவீரக்ள்.   
 
 
உணரவ்ு சச்ான்றுகளிலிருந்தும் அன்றாட வாழ்க்ககயின் இகரசச்லிலிருந்தும் 

குழெ்ெத்திலிருந்தும் இந்த வழக்கமான விலகல் தூக்கத்தின் ஒரு வடிவமாகும், அதாவது 



நீங்கள் புலன்களின் உலகத்திற்கு த்தூங்குகிறீரக்ள், உங்கள் ஆழ்மனத்தின் 

ஞானத்திற்கும் சக்திக்கும் உயிவராடு இருக்கிறீரக்ள். 
 
தூக்கமின்றமயின் திடுக்கிடும் விறளவுகள் 
 
தூக்கமின்கம உங்ககள எரிசச்ல், மனநிகல மற்றும் மனசவ்சாரவ்ு க்கு வழிவகுக்கும். டாக்டர ்

ொரெ்் ஸ்டீவன்சன் 
மனநலத்திற்கான வதசிய சங்கம் கூறுகிறது, "அகனத்து மனிதரக்ளும் 

ஆவராக்கியமாக இருக்க குகறந்தெட்சம் ஆறு மணி வநர தூக்கம் வதகவ என்று 

ொதுகாெ்ொக சசால்ல முடியும் என்று நான் நம்புகிவறன். செரும்ொலான மக்களுக்கு 

இன்னும் வதகவ. அவரக்ள் குகறவாக வசரந்்து சகாள்ள முடியும் என்று 

நிகனெ்ெவரக்ள் தங்ககள முட்டாளாக்குகிறாரக்ள்." 
 
மருத்துவ ஆராய்சச்ி அறிஞரக்ள், தூக்க சசயல்முகறகள் மற்றும் தூக்கமின்கம 

ஆகியவற்கற ஆய்வு சசய்து,  
சில சந்தரெ்்ெங்களில் கடுகமயான தூக்கமின்கம உளெ்பிணி முறிவுக்கு 

முந்கதயது என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றனர.் நிகனவில் சகாள்ளுங்கள், நீங்கள் 

தூக்கத்தின் வொது ஆன்மீக ரீதியாக ரசீாரெ்் சசய்யெ்ெடுகிறீரக்ள்,  
வமலும் வாழ்க்ககயில் மகிழ்சச்ிகயயும் உயிரத்்துடிெ்கெயும் உருவாக்க 

வொதுமான தூக்கம் அவசியம். 
 
 ீங்கள் இன்னும் தூக்கம் வேண்டும் 
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ராெரட்் ஓ'பிகரயன், ஒரு கட்டுகரயில், "ஒருவவகள நீங்கள் இன்னும் தூக்கம் 
வவண்டும்," தி ரீடரஸ்் கடெஸ்ட்ஒருஇதழில், தூக்கம் பின்வரும் வசாதகன 
அறிக்கககள்: 
 
"கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வால்டர ்ரீட் ஆரம்ி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃெ் இல் வசாதகனகள் 

நகடசெற்று வருகின்றன 
வாஷிங்டன், டி.சி.யில் ஆராய்சச்ி. ொடங்கள் - நூற்றுக்கும் வமற்ெட்ட இராணுவ மற்றும் சிவிலியன் 
சதாண்டரக்ள் - 
நான்கு நாட்கள் வகர விழித்திருக்கிறாரக்ள். ஆயிரக்கணக்கான வசாதகனகள் விகளவுககள 

அளவிட்டன 
அவரக்ளின் நடத்கத மற்றும் ஆளுகம. இந்த வசாதகனகளின் முடிவுகள் 

விஞ்ஞானிகளுக்கு தூக்கத்தின் மரம்ங்கள் ெற்றிய வியக்கத்தக்க புதிய 

நுண்ணறிவுககள வழங்கியுள்ளன. 
 
"வசாரவ்ாக இருக்கும் மூகள தூக்கத்கத மிகவும் உற்சாகமாக ஏங்குகிறது என்ெகத 

அவரக்ள் இெ்வொது அறிவாரக்ள், அகதெ் செற எகதயும் தியாகம்  
சசய்யும். ஒரு சில மணி வநர தூக்க இழெ்புக்குெ் பிறகு, தவறுகள் அல்லது கமக்வரா 

ஸ்லீெ் என்று அகழக்கெ்ெடும் விகரவான திருடெ்ெட்ட தூக்கம்,   
ஒரு மணி வநரத்திற்கு மூன்று அல்லது நான்கு என்ற விகிதத்தில் ஏற்ெட்டது. 

உண்கமயான தூக்கத்கதெ் வொலவவ, கண் இகமகள் சதாங்கின, இதயத்துடிெ்பு 

சமதுவாகியது. ஒவ்சவாரு தவறும்   
ஒரு வினாடியில் ஒரு ெகுதி மட்டுவம நீடித்தது. சில வநரங்களில் குகறொடுகள் சவற்று 

காலங்கள் இருந்தன; சில சமயங்களில் அகவ  
பிம்ெங்களால் நிரம்பியிருந்தன. மணிவநர தூக்க இழெ்பு அதிகரித்தவொது, 

குகறொடுகள் அடிக்கடி நடந்தன,   
நீண்ட வநரம் நீடித்தன, ஒருவவகள இரண்டு அல்லது மூன்று விநாடிகள். ொடங்கள் ஒரு 

கெலட் கூட 
ஒரு இடியுடன் கூடிய விமானம், அவரக்ள் இன்னும் அந்த சில விகலமதிெ்ெற்ற கமக்வரா 
தூக்கங்ககள எதிரத்்திருக்க முடியாது 
மட்டச ்சரக்குகள். அது உங்களுக்கு நடக்கலாம், ஒரு காரின் சக்கரத்தில் தூங்கிய ெலர ்

சாட்சியமளிக்க முடியும். 
 
"தூக்கமின்கமயின் மற்சறாரு திடுக்கிடும் விகளவு மனித நிகனவகம் மற்றும் 

உணரத்ல் மீதான அதன் தாக்குதல் ஆகும். ெல தூக்கம் இல்லாத ொடங்கள் அவரக்ள் 

சசய்ய வவண்டிய ெணியுடன் சதாடரப்ுெடுத்துவதற்கு நீண்ட காலமாக தகவகல த் 

தக்ககவத்துக் சகாள்ள முடியவில்கல. காற்று திகச, காற்றின் வவகம், உயரம் 

மற்றும் சறுக்கு ொகதகய திறகமயாக ஒருங்கிகணக்கும் வொது ஒரு கெலட் ஒரு 

ொதுகாெ்ொன தகரயிறக்கத்கத சசய்ய வவண்டும் என்ெதால், அவரக்ள் மனதில் ெல 

காரணிககள கவத்திருக்க வவண்டும் மற்றும் அவரக்ள் மீது சசயல்ெட வவண்டும் 

என்ற சூழ்நிகலகளில் அவரக்ள் முற்றிலும் குழெ்ெமகடந்தனர.்" 
 
தூக்கம் ஆவலா றன தகாண்டு 
 
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் எனது காகல வாசனாலி ெ் வெசச்ுக்ககளக் வகட்கும் ஒரு இளம் 

செண், நியூயாரக்் நகரில் தனது தற்வொகதய சம்ெளத்கத விட இரண்டு மடங்கு 

இலாெகரமான ெதவி வழங்கெ்ெட்டதாக என்னிடம்  
கூறினார.் அவள் ஏற்றுக்சகாள்ளலாமா வவண்டாமா என்று 

வயாசித்துக்சகாண்டிருந்தாள்,   
தூங்குவதற்கு முன்பு பின்வருமாறு செெம் சசய்தாள்: "என் ஆழ்மனத்தின் 

ெகடெ்ொற்றல் நுண்ணறிவு எனக்கு எது சிறந்தது என்ெகத  
அறிந்திருக்கிறது. அதன் வொக்கு எெ்வொதும் வாழ்க்கக வநாக்கி உள்ளது, அது 

என்கன மற்றும் சம்ெந்தெ்ெட்ட அகனவருக்கும் ஆசீரவ்திக்கும் சரியான 
முடிகவ எனக்கு  
சவளிெ்ெடுத்துகிறது. எனக்கு வரும் என்று எனக்குத் சதரிந்த ெதிலுக்கு நான் நன்றி 

கூறுகிவறன்." 
 
இந்த எளிய செெத்கத மீண்டும் மீண்டும் தூங்குவதற்கு முன்பு ஒரு தாலாட்டுெ் 

பிராரத்்தகனயாக அவள் திரும்ெத் திரும்ெச ்சசான்னாள், காகலயில் அவள் அந்த 
வாய்ெ்கெ ஏற்றுக்சகாள்ளக் கூடாது என்ற சதாடரச்ச்ியான உணரக்வக் 
சகாண்டிருந்தாள். அவர ்இந்த வாய்ெ்கெ நிராகரித்தார,்  
அகதத் சதாடரந்்து நடந்த நிகழ்வுகள் அவரது உள்முக அறிகவ சரிொரத்்தன, 
ஏசனன்றால் நிறுவனம் அவளுக்கு வவகல வாய்ெ்கெத் சதாடரந்்து ஒரு சில 

மாதங்களில் திவாலாகிவிட்டது. 
 



நனவான மனம் புறநிகலயாக அறியெ்ெட்ட உண்கமககளெ் ெற்றி சரியாக 
இருக்கலாம், ஆனால் அவளுகடய ஆழ்மனத்தின் உள்ளுணரவ்ு  
ஆசிரியவகள்வியின் கவகலயின் வதால்விகயக் கண்டது, அதன்ெடி அவகளத் 
தூண்டியது. 
 
சில வபரழிவுஇரு ்து வ மிக்கப்படும் 
 
நீங்கள் தூங்கச ் சசல்லும்வொது சரியான நடவடிக்ககக்கான உங்கள் 

வவண்டுவகாளுக்கு இணங்க உங்கள் ஆழ்மனத்தின் ஞானம் உங்களுக்கு எவ்வாறு 

அறிவுறுத்தலாம் மற்றும் உங்ககளெ் ொதுகாக்க முடியும் என்ெகத நான் 

விளக்குகிவறன். 
 
ெல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இரண்டாம் உலகெ் வொருக்கு முன்பு, ஓரியண்டில் 

எனக்கு மிகவும் இலாெகரமான ெணி  
வழங்கெ்ெட்டது, நான் வழிகாட்டலுக்காகவும் சரியான முடிவுக்காகவும் 

பின்வருமாறு செபித்வதன்: "எனக்குள் எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனம்   
எல்லாவற்கறயும் அறிந்திருக்கிறது, சரியான முடிவு சதய்வீக ஒழுங்கில் எனக்கு 

சவளிெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. அது வரும்வொது நான் ெதிகல அங்கீகரிெ்ெதில்."   
 
 
இந்த எளிய செெத்கத நான் தூக்கத்திற்கு முன்பு ஒரு தாலாட்டு என்று மீண்டும் 

மீண்டும் கூறிவனன், ஒரு கனவில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரவிருக்கும் 

விஷயங்ககள சதளிவாக உணரந்்வதன். ஒரு ெகழய நண்ெர ்கனவில் வதான்றி, "இந்த 

தகலெ்புச ்சசய்திககளெ் ெடியுங்கள் - வொகாதீரக்ள்!" என்றார.் வொர ்மற்றும் வெரல்் 

ைாரெ்ர ்மீதான தாக்குதல் சதாடரெ்ான கனவில் சவளிவந்த சசய்தித்தாளின் 

தகலெ்புச ்சசய்திகள். 
 
எெ்வொதாவது, எழுத்தாளர ்உண்கமயில் கனவு காண்கிறார.் வமற்கூறிய கனவு 

சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி ஆழ்மனத்தின் நாடகமயமாக்கல் ஆகும்,  
இது நான் நம்பிய மற்றும் மதித்த ஒரு நெகர முன்னிறுத்தியது. சிலருக்கு ஒரு 

கனவில் வதான்றும் ஒரு தாயின் வடிவதத்ில் ஒரு  
எசச்ரிக்கக வரலாம். அவள் அந்த நெரிடம் வொக வவண்டாம் என்று 
சசால்கிறாள் 

 
 

72 



 
 
 
 
 

இங்வக அல்லது அங்கு, மற்றும் எசச்ரிக்கக காரணம். உங்கள் ஆழ்மனம் அகனத்து 

ஞானமானது. அது எல்லாவற்கறயும் அறிந்திருக்கிறது. செரும்ொலும் அது உங்கள் 

நனவான மனம் உடனடியாக உண்கம என்று ஏற்றுக்சகாள்ளும் ஒரு குரலில் மட்டுவம 

உங்களிடம் வெசும். சில வநரங்களில் உங்கள் ஆழ்மனம் உங்ககள எசச்ரிக்கும், இது 

உங்கள் தாயின் அல்லது சில அன்புக்குரியவர ்வொன்ற ஒலிககள ஒலிக்கிறது, இது 

உங்ககள சதருவில் நிறுத்தக்கூடும், வமலும் நீங்கள் மற்சறாரு காலில் 

சசன்றிருந்தால், ென்னலில் இருந்து விழும் சொருள் உங்கள் தகலயில் 

தாக்கியிருக்கலாம். 
 
என் ஆழ்மனம் உலகளாவிய ஆழ்மனத்துடன் ஒன்று, ெெ்ொனியரக்ள் ஒரு வொகர 

திட்டமிடுவது சதரியும், வொர ் எெ்வொது சதாடங்கும் என்ெகதயும் அது 

அறிந்திருந்தது. 
 
டியூக் ெல்ககலக்கழகத்தின் உளவியல் துகறயின் இயக்குனர ்டாக்டர ்கரன்,  
உலசகங்கிலும் உள்ள ஏராளமான மக்கள் நிகழ்வுககள நடெ்ெதற்கு முன்பு 
ொரக்்கிறாரக்ள் என்ெகதக் காட்டும் ஏராளமான ஆதாரங்ககள ஒன்று 
திரட்டியுள்ளார,் எனவவ ெல சந்தரெ்்ெங்களில், ஒரு கனவில் சதளிவாக  
முன்னறிவிக்கெ்ெட்ட வசாகநிகழ்கவத் தவிரக்்க முடியும்.   
 
 
வெரல்் ைாரெ்ரின் துயரத்திற்கு சுமார ்மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தி நியூயாரக்் 
கடம்ஸில் நான் சதளிவாக தகலெ்புச ் சசய்திககளக் காட்டிய  
கனவு. இந்த கனவின் விகளவாக, நான் உடனடியாக ெயணத்கத ரத்து சசய்கிவறன், 

ஏசனனில்   
நான் அவ்வாறு சசய்ய ஒரு ஆழ்மன கட்டாயத்கத உணரந்்வதன். மூன்று 

ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு இரண்டாம் உலகெ் வொர ்  
உள்ளுணரவ்ின் உள்குரலின் உண்கமகய நிரூபித்தது. 
 
உங்கள் எதிரக்ாலம் உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ளது 
 
உங்கள் ெழக்கமான சிந்தகனயின் விகளவாக, எதிரக்ாலம் ஏற்கனவவ உங்கள் மனதில் உள்ளது 

என்ெகத நிகனவில் சகாள்ளுங்கள் 
நீங்கள் பிராரத்்தகன மூலம் அகத மாற்ற. ஒரு நாட்டின் எதிரக்ாலமும், அவத வொல், 

அந்த வதசத்தின் மக்களின் கூட்டு ஆழ்மனதில்  
உள்ளது.   
வொர ்சதாடங்குவதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்வெ நியூ வயாரக்் சசய்தித்தாள்களின் 

தகலெ்புச ்சசய்திககளநான் ொரத்்த கனவில் விசித்திரமான எதுவும் இல்கல. வொர ்

ஏற்கனவவ மனதில் நடந்தது, மற்றும் தாக்குதல் திட்டங்கள் ஏற்கனவவ  
அந்த செரிய ெதிவு கருவி, ஆழ்மனம் அல்லது உலகளாவிய மனதில்  
கூட்டு நனவிலி சொறிக்கெ்ெட்டன. நாகளய நிகழ்வுகள் உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ளன, 

எனவவ   
அடுத்த வாரம் மற்றும் அடுத்த மாதம், மற்றும் அகவ மிகவும் உளவியல் அல்லது 

மனவநாய் நெர ்மூலம் ொரக்்கெ்ெடலாம். 
 
நீங்கள் செபிக்க முடிவு சசய்தால் உங்களுக்கு எந்த வெரழிவு அல்லது வசாகம் நடக்காது. எதுவும் 

முன்கூட்டிவய தீரம்ானிக்கெ்ெடவில்கல அல்லது 
முன்னறிவிக்கெ்ெட்ட. உங்கள் மன மனெ்ொன்கம, அதாவது நீங்கள் நிகனக்கும், 

உணரும் மற்றும் நம்பும் விதம் உங்கள் விதிகயதீரம்ானிக்கிறது. நீங்கள், முந்கதய 

அத்தியாயத்தில் விளக்கெ்ெட்டுள்ளது இது அறிவியல் பிராரத்்தகன மூலம், அசச்ு, 

ஃவெஷன், மற்றும் உங்கள் சசாந்த எதிரக்ால உருவாக்க முடியும். ஒரு மனிதன் எந்த, 

அவர ்அறுவகட என்று. 
 
ஒரு பூறன தூக்கம் த டஸ்் அேறர $155,000 
 
வொன்ஸ் மற்றும் லாஃெ்லின் ஸ்டீல் காரெ்்ெவரஷனால் இயக்கெ்ெடும் பிட்ஸ்ெரக்்கில் 

உள்ள எஃகு வவகலகளில் ஒரு உருகளயான வர ைாமரஸ்்ட்வராம் என்ற மனிதகரெ் 

ெற்றி மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என் மாணவரக்ளில் ஒருவர ்

எனக்கு ஒரு சசய்தித்தாள் கிளிெ்பிங்கக  
அனுெ்பினார.் அவர ்தனது கனவுக்காக $15,000 செற்றார.் 
 
கட்டுகரயின்ெடி, சொறியாளரக்ள் குளிரச்ச்ி ெடுக்கககளுக்கு வநராக ொரக்ள் 

விநிவயாககட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட ஒரு புதிதாக நிறுவெ்ெட்ட ொர ்ஆகலயில் ஒரு தவறான 

சுவிட்கச சரிசசய்ய முடியவில்கல. சொறியாளரக்ள் ெதிசனாரு அல்லது 

ென்னிரண்டு முகற சுவிட்சில் வவகல சசய்தனர.் 



 
ைாமரஸ்்ட்வராம் பிரசச்கனகயெ் ெற்றி நிகறய சிந்தித்தார ் மற்றும் வவகல 
சசய்யக்கூடிய ஒரு புதிய வடிவகமெ்கெ கண்டுபிடிக்க முயன்றார.் எதுவும் வவகல 
சசய்யவில்கல. ஒரு நாள் மதியம் அவர ் ஒரு குட்டித ் தூக்கத்திற்காகெ் ெடுத்துக் 
சகாண்டார,் தூங்குவதற்கு முன்பு அவர ்அகதெ் ெற்றி சிந்திக்கத் சதாடங்கினார ்answer 
to the switch problem. He had a dream in which a perfect design for the switch was portrayed. When he 
awoke, he sketched his new design according to the outline of his dream. 
 
இந்த சதாகலவநாக்கு வகட்னாெ் ைாமரஸ்்ட்வராம் ஒரு காவசாகலகய சவன்றது $ 
15,000, நிறுவனம் ஒரு புதிய வயாசகனக்கு ஒரு ஊழியருக்கு வழங்கிய மிகெ்செரிய 
விருது. 
 
ஒரு பிரபலமான வபராசிரியர் தூக்கத்தில் தனது சிக்கறல எே்ோறு தீரத்்தார் 
 
சென்சில்வவனியா ெல்ககலக்கழகத்தின் அசீரியவெராசிரியர ்டாக்டர ்எச.்வி. சைல்ெ்சரக்ட் 
பின்வருமாறு எழுதினார:் "ஒன்று 
சனிக்கிழகம மாகல... சில ொபிவலானியரக்ளின் விரல் வகளயங்ககளச ்
வசரந்்ததாக இருந்த இரண்டு சிறிய அவகட் துண்டுககள ெ்புரிந்துசகாள்ளும் வீணான 
முயற்சியில் நான் வசாரவ்கடந்து சகாண்டிருந்வதன். 
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"சுமார ்நள்ளிரவு, வசாரவ்ு மற்றும் வசாரவ்ு, நான் ெடுக்ககக்கு சசன்று பின்வரும் 

குறிெ்பிடத்தக்க கனவு கனவு: நிெ்பூர ்ஒரு உயரமான சமல்லிய பூசாரி, சுமார ்நாற்ெது 

வயது, வகாவில் புகதயல் அகறக்கு என்கன வழிவகுத்தது ... ென்னல்கள் இல்லாத ஒரு 

சிறிய, குகறந்த கூகர அகற, அவத வநரத்தில் அவகட் மற்றும் லாபிஸ்-லாசுலி யின் 

துண்டுகள் தகரயில் சிதறிக் கிடந்தன. இங்வக அவர ்என்னிடம் பின்வருமாறு 

உகரயாற்றினார:் நீங்கள் 22 மற்றும் 26 ெக்கங்களில் தனித்தனியாக சவளியிட்டுள்ள 

இரண்டு துண்டுகள் ஒன்றாக உள்ளன, [மற்றும்] விரல் வமாதிரங்கள் அல்ல. முதல் 

இரண்டு வமாதிரங்கள் கடவுளின் சிகலக்கு காதணிகளாக வசகவ சசய்தன; இரண்டு 

துண்டுகள் (உங்களிடம் உள்ளன). (இகவ) அவற்றின் ெகுதிகளாகும். நீங்கள் அவற்கற 

ஒன்றாக ச ் 
வசரத்்தால், என் வாரத்்கதககள நீங்கள் உறுதிெ்ெடுத்துவீரக்ள்." 
 
நான் உடவன விழித்வதன். நான் துண்டுககள ஆராய்ந்வதன், எனக்கு ஆசச்ரியமாக 

கனவு சரிொரக்்கெ்ெட்டது. பிரசச்கன பின்னர ்இறுதியாக தீரக்்கெ்ெட்டது." 
 
இது அவரது அகனத்து பிரசச்ிகனகளுக்கும் ெதிகல அறிந்த அவரது 

ஆழ்மனத்தின் ெகடெ்பு சவளிெ்ொட்கட சதளிவாக நிரூபிக்கிறது. 
 
ஒரு பிரபலமான எழுத்தாளருக்கு அேர் தூங்கும்வபாது ஆழ்மனம் எே்ோறு வேறல த ய்தது 
 
ராெரட்் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் தனது புத்தகங்களில் ஒன்றில், சமசவளிமுழுவதும், கனவுகளுக்கு ஒரு 

முழு அத்தியாயத்கதயும் அரெ்்ெணிக்கிறார.் 
அவர ்ஒரு சதளிவான கனவு காண்ெவர ்மற்றும் தூங்குவதற்கு முன்பு ஒவ்சவாரு 

இரவும் தனது ஆழ்மனத்திற்கு குறிெ்பிட்ட அறிவுறுத்தல்ககள வழங்கும் 

சதாடரச்ச்ியான ெழக்கத்கதக் சகாண்டிருந்தார.் அவர ்தூங்கும்வொது அவருக்காக 

ககதககள உருவாக்குமாறு தனது ஆழ்மனத்கத வகட்டுக்சகாள்வார.் உதாரணமாக, 

ஸ்டீவன்சனின் நிதி கள் குகறந்த நிகலயில் இருந்தால், அவரது ஆழ்மனத்திற்கு அவர ்

கட்டகளயிட்டது  
இது வொன்றதாக இருக்கும்: "சந்கதெ்ெடுத்தக்கூடிய மற்றும் இலாெகரமான ஒரு நல்ல 

ெரெரெ்ொன நாவகல எனக்குக் சகாடுங்கள்." அவரது   
ஆழ்மனம் அற்புதமாக ெதிலளித்தது. 
 
ஸ்டீவன்சன் கூறுகிறார,் "இந்த சிறிய பிரவுனிகள் [அவரது ஆழ்மனத்தின் 

புத்திசாலித்தனங்கள் மற்றும் சக்திகள்] ஒரு சதாடர ்வொன்ற ஒரு ககதகய துண்டு 

துண்டாக என்னிடம் சசால்ல முடியும், வமலும் அதன் ெகடெ்ொளி என்று கூறெ்ெடும் 

என்கன, அவரக்ள் எங்கு வநாக்கம் கவத்திருக்கிறாரக்ள் என்ெகதெ் ெற்றிய முழு 

அறியாகமயில் கவத்திருக்க முடியும்." அவர ்வமலும் கூறினார:் "நான் எழுந்து 

இருக்கும்வொது சசய்யெ்ெடும் என் வவகலயின் அந்த ெகுதி  
[அவர ்நனவுடன் விழிெ்புடன் மற்றும் விழித்திருக்கும் வொது] எந்த வககயிலும் 

என்னுகடயது அல்ல, ஏசனன்றால்  பிரவுனிகள் அெ்வொதும் அதில் ஒரு கககயக் 
சகாண்டுள்ளனர ்என்ெகதக் காட்டுவதற்கு அகனத்துவம சசல்கிறது." 
 
அறமதி தூங்க மற்றும் மகிழ் ச்ி யில் எழு ்திருங்கள் 
 
தூக்கமின்கமயால் ொதிக்கெ்ெடுெவரக்ளுக்கு, பின்வரும் செெம் மிகவும் 

ெயனுள்ளதாக இருக்கும்.  
சமதுவாக, அகமதியாக, மற்றும் தூக்கத்திற்கு முன் அன்புடன் மீண்டும்: "என் கால் 

விரல்தளரவ்ான, என் கணுக்கால் தளரவ்ாக, என் வயிற்று   
தகசகள் தளரவ்ான, என் இதயம் மற்றும் நுகரயீரல் தளரவ்ான, என் கககள் மற்றும் 

கககள் தளரவ்ான, என் கழுத்து தளரவ்ாக உள்ளது,   
என் மூகள தளரவ்ாக உள்ளது, என் முகம் தளரவ்ாக உள்ளது, என் கண்கள் தளரவ்ான, 

என் முழு மனம் மற்றும் உடல்   
தளரவ்ான. நான் அகனவகரயும் முழுகமயாகவும் சுதந்திரமாகவும் மன்னிக்கிவறன், 

அவரக்ளுக்கு நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம், அகமதி மற்றும் வாழ்க்ககயின் 
அகனத்து ஆசீரவ்ாதங்ககளயும் நான் மனெ்பூரவ்மாக  
விரும்புகிவறன். நான் சமாதானமாக இருக்கிவறன்; நான் நிதானமாகவும், 

அகமதியாகவும், அகமதியாகவும் இருக்கிவறன். நான் ொதுகாெ்பிலும் அகமதியிலும் 

ஓய்சவடுக்கி ிக்ுகிவறன்.   
ஒரு செரிய அகமதி என் மீது திருடுகிறது, மற்றும் ஒரு செரிய அகமதி நான் 

எனக்குஉள்வள சதய்வீக இருெ்கெ உணர என் முழு இருெ்ெது  
அகமதிெ்ெடுத்துகிறது. நான் வாழ்க்கக மற்றும் காதல் உணரத்ல் என்கன 

குணெ்ெடுத்துகிறது என்று எனக்கு சதரியும். நான் அன்பின் வொரக்வகய வொரத்்திக் 

சகாண்டு  
அகனவருக்கும் நல்சலண்ணத்தால் நிரெ்ெெ்ெட்ட தூக்கத்தில் விழுகிவறன். இரவு 

முழுவதும் சமாதானம் என்னுடன் இருக்கிறது,   



காகலயில் நான் வாழ்க்கக மற்றும் அன்ொல் நிரெ்ெெ்ெடுவவன். என்கனச ்சுற்றி ஒரு 

காதல் வட்டம் வகரயெ்ெடுகிறது. நீ என்னிடத்தில் இருக்கிறெடிக்கு, நான் 

சொல்லாக்கத்திற்கு அஞ்சமாட்வடன்.   
 நான் நிம்மதியாக தூங்குகிவறன், நான் மகிழ்சச்ியில் எழுந்திருக்கிவறன், அவனில் 

நான் வாழ்கிவறன், நகரக்்கிவறன், என் வாழ்கவக் சகாண்டிருக்கிவறன். " 
 
தூக்க அதி யங்களுக்கு உங்கள் எய்ட்ஸ் சுருக்கம் 
 
1. நீங்கள் சரியான வநரத்தில் எழுந்திருக்க மாட்டீரக்ள் என்று கவகலெ்ெட்டால், 

நீங்கள் எழுந்திருக்க விரும்பும் சரியான வநரத்கத தூங்குவதற்கு முன் உங்கள் 

ஆழ்மனத்திற்கு ெரிந்துகரக்கவும், அது உங்ககள எழுெ்பும். அதற்கு கடிகாரம் 

வதகவயில்கல. எல்லா பிரசச்கனகளிலும் அகதவய சசய்யுங்கள். உங்கள் 

ஆழ்மனதில் மிகவும் கடினமாக எதுவும் இல்கல. 
 
2. உங்கள் ஆழ்மனம் ஒருவொதும் தூங்குவதில்கல. அது எெ்வொதும் வவகலயில் 

உள்ளது. இது உங்கள் முக்கிய சசயல்ொடுககள கட்டுெ்ெடுத்துகிறது. நீங்கள்  
தூங்குவதற்கு முன் உங்ககளயும் மற்றவரக்களயும் மன்னியுங்கள், மற்றும் 

குணெ்ெடுத்துதல் மிகவும் விகரவாக நகடசெறும். 
 
3. நீங்கள் தூங்கிக்சகாண்டிருக்கும்வொது, சில சமயங்களில் சசாெ்ெனத்தில் 

உங்களுக்கு வழிகாட்டெ்ெடுகிறது. குணெ்ெடுத்தும் நீவராட்டங்களும் 

சவளியிடெ்ெடுகின்றன, காகலயில் நீங்கள் புத்துணரச்ச்ியுடனும் 

புத்துணரச்ச்ியுடனும் உணரக்ிறீரக்ள். 
 
4. அன்கறய எரிசச்லும் சசச்ரவுகளும் உங்ககள க்கவகலக்குள்ளாக்கும்வொது, 

உங்கள் மனதின் சக்கரங்கள், உங்கள் ஆழ்மனத்தில் ெதிந்திருக்கும் ஞானத்கதயும் 

புத்திசாலித்தனத்கதயும் ெற்றி வயாசித்துெ் ொருங்கள், அது உங்களுக்கு ெதிலளிக்கத் 
தயாராக இருக்கிறது. இது உங்களுக்கு அகமதி, வலிகம மற்றும் நம்பிக்கககய 

அளிக்கும். 
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5. மன அகமதிமற்றும் உடல் ஆவராக்கியத்திற்கு தூக்கம் அவசியம். 
தூக்கமின்கம எரிசச்ல், மன அழுத்தம் மற்றும் மனநல வகாளாறுககள 
ஏற்ெடுத்தும். உங்களுக்கு எட்டு மணி வநர தூக்கம் வதகவ. 
 
6. மருத்துவ ஆராய்சச்ி அறிஞரக்ள் தூக்கமின்கம உளெ்பிணி முறிவுகளுக்கு முன் என்று 

சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 
 
7. தூக்கத்தின் வொது ஆன்மீக ரீதியாக ரீசாரெ்் சசய்யெ்ெடுகிறாரக்ள். வாழ்க்ககயில் 

மகிழ்சச்ிக்கும் உயிரத்்துடிெ்பிற்கும் வொதுமான தூக்கம் அவசியம். 
 
8. உங்கள் வசாரவ்ான மூகள தூக்கத்திற்கு மிகவும் ஏங்குகிறது, அது அகதெ் செற 
எகதயும் தியாகம் சசய்யும். ஒரு ஆட்வடாசமாகெல் சக்கரத்தில் தூங்கிய ெலர ்
இதற்கு சாட்சியமளிக்க முடியும். 
 
9. தூக்கம் இல்லாத ெலருக்கு வமாசமான நிகனவுகள் உள்ளன, சரியான 
ஒருங்கிகணெ்பு இல்கல. அவரக்ள் குழெ்ெமகடந்து, குழெ்ெமகடந்து, 
திகசதிருெ்ெெ்ெடுகிறாரக்ள். 
 
10. தூக்கம் ஆவலாசகன கய சகாண்டு வருகிறது. தூங்குவதற்கு முன், உங்கள் 
ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு உங்ககள வழிநடத்துகிறது மற்றும் 
வழிநடத்துகிறது என்று கூறுங்கள். பின்னர,் ஒருவவகள விழிெ்புணரவ்ு மீது வரும் 
முன்னணி கண்காணிக்க. 
 
11. Trust your subconscious completely. Know that its tendency is always lifeward. Occasionally, your 
subconscious answers you in a very vivid dream and a vision in the night. You can be forewarned in a 
dream in the same way as the author of this book was warned. 
 
12. Your future is in your mind now, based on your habitual thinking and beliefs. Claiming infinite 
intelligence leads and guides you; and that all good is yours, and your future will be wonderful. 
Believe it and accept it. Expect the best, and invariably the best will come to you. 
 
13. If you are writing a novel, play, or book, or are working on an invention, speak to your 
subconscious mind at night and claim boldly that its wisdom, intelligence, and power are guiding, 
directing, and revealing to you the ideal play, novel, book, or revealing the perfect solution whatever it 
may be. Wonders will happen as you pray this way. 

 
--()-- 
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Chapter 14 
 
உங்கள் ஆழ்மனதும் திருமணப் பிர  ்றனகளும் 

 
மனதின் சசயல்ொடுகள் மற்றும் சக்திககள அறியாகமவய அகனத்து திருமண 

பிரசச்கனகளுக்கும் காரணமாக உள்ளது. கணவன் மகனவி இகடவய உராய்வு 

சரியாக மனதில் சட்டம் ெயன்ெடுத்தி ஒவ்சவாரு மூலம் தீரக்்க முடியும். ஒன்றாக 

செெம் சசய்வதன் மூலம் அவரக்ள் ஒன்றாக தங்குகிறாரக்ள். சதய்வீக 

இலட்சியங்களின் சிந்தகன, வாழ்க்கக விதிககளெ் ெடிெ்ெது, ஒரு சொதுவான 

வநாக்கம் மற்றும் திட்டத்தில் ெரஸ்ெர ஒெ்ெந்தம், மற்றும் தனிெ்ெட்ட சுதந்திரத்கத 

அனுெவிெ்ெது, அந்த இணக்கமான திருமணத்கத, அந்த மணமான வெரின்ெத்கத, 

இருவரும் ஒன்றாக மாறும் அந்த ஒருகம உணரக்வக் சகாண்டு வருகிறது. 
 
விவாகரத்து தடுக்க சிறந்த வநரம் திருமணத்திற்கு முன் உள்ளது. மிகவும் வமாசமான ஒரு இருந்து 

சவளிவயற முயற்சி தவறு இல்கல 
இடசவல்கல அகமதி. ஆனால், ஏன் முதலில் வமாசமான சூழ்நிகலயில் செற 
வவண்டும்?  
வவறு வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், திருமண பிரசச்ிகனகள் உண்கமயான 
காரணம் கவனம் சசலுத்த நல்லது, உண்கமயில் சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயம் வவர ்
செற? 
 
ஆண்கள் மற்றும் செண்கள் மற்ற அகனத்து பிரசச்ிகனகள் வொலவவ, விவாகரத்து பிரசச்ிகனகள், 

பிரிெ்பு, ரத்து, மற்றும் 
முடிவில்லாத வழக்குகள் வநரடியாக நனவான மற்றும் ஆழ்மனத்தின் வவகல மற்றும் 

ெரஸ்ெர உறவு ெற்றிய அறிவு இல்லாததால் கண்டுபிடிக்கெ்ெடுகின்றன. 
 
திருமண அரத்்தம் 
 
திருமணம் உண்கமயான இருக்க வவண்டும் முதலில் ஒரு ஆன்மீக அடிெ்ெகடயில் இருக்க 

வவண்டும். அது இதயத்தின் இருக்க வவண்டும், மற்றும் இதயம் உள்ளது 
அன்பின் சாலிஸ். வநரக்ம, வநரக்ம, கருகண, வநரக்ம ஆகியகவயும் அன்பின் 

வடிவங்களாகும். ஒவ்சவாரு ெங்குதாரர ் சசய்தபின் வநரக்மயான மற்றும் மற்ற 

வநரக்மயான இருக்க வவண்டும். ஒரு மனிதன் தனது ெணம், சமூக நிகலகய, அல்லது 

அவரது ஈவகா உயரத்்த ஒரு செண் திருமணம் வொது அது ஒரு உண்கமயான திருமணம் 

அல்ல, ஏசனனில் இந்த வநரக்ம, வநரக்ம, மற்றும் உண்கமயான காதல் ஒரு 

ெற்றாக்குகற குறிக்கிறது. அத்தககய திருமணம் ஒரு வகலிக்கூத்து, ஒரு வொலித்தனம் 

மற்றும் ஒரு முகமூடி. 
 
ஒரு செண் சசால்லும்வொது, "நான் வசாரவ்ாக வவகல சசய்கிவறன்; நான் ொதுகாெ்பு 

வவண்டும் ஏசனனில் நான் திருமணம் சசய்து சகாள்ள வவண்டும்," அவரது முன்னுகர 

தவறானது. அவள் மன விதிககள சரியாக ெயன்ெடுத்தவில்கல. அவரது ொதுகாெ்பு 

உணரவ்ு மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சதாடரப்ு மற்றும் அதன் ெயன்ொடு ெற்றிய அவரது 

அறிகவெ் சொறுத்தது. 
 
உதாரணமாக, ஒரு செண் இந்த புத்தகத்தின் அந்தந்த அத்தியாயங்களில் வகாடிட்டுக் 

காட்டெ்ெட்டுள்ள நுட்ெங்ககளெ் ெயன்ெடுத்தினால், சசல்வம் அல்லது 

ஆவராக்கியத்திற்கு ஒருவொதும் குகறவிருக்காது. அவளுகடய சசல்வம் அவளுகடய 

கணவர,் தந்கத அல்லது வவறு யாரிடமிருந்தும் சுயாதீனமாக அவளுக்கு வரலாம். ஒரு 

செண் ஆவராக்கியம், அகமதி, மகிழ்சச்ி, உத்வவகம், வழிகாட்டல், அன்பு, சசல்வம், 

ொதுகாெ்பு, மகிழ்சச்ி அல்லது உலகில் எகதயும் தனது கணவர ் சாரந்்து இல்கல. 

அவளுக்குள் இருக்கும் உள் சக்திககளெ் ெற்றிய அவளுகடய அறிவிலிருந்தும், 

ஆக்கபூரவ்மான ொணியில் தனது சசாந்த மனதின் விதிககள சதாடரந்்து 

ெயன்ெடுத்துவதிலிருந்தும் அவளுகடய ொதுகாெ்பும் மன அகமதியும் வருகின்றன. 
 
 
 
 
 
 
சிற ்த கணேர் ஈரக்்க எப்படி 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் சசயல்ெடும் விதத்கத நீங்கள் இெ்வொது அறிந்திருக்கிறீரக்ள். நீங்கள் என்ன 

வவண்டுமானாலும் என்று உங்களுக்குத் சதரியும் 



அது உங்கள் உலகில் அனுெவிக்கெ்ெடும். ஒரு மனிதனில் நீங்கள் விரும்பும் குணங்கள் 
மற்றும் ெண்புகளால் உங்கள் ஆழ்மனத்கத கவர இெ்வொது சதாடங்குங்கள். 
 
பின்வருவன ஒரு சிறந்த நுட்ெம்: உங்கள் சாய்வு நாற்காலியில் இரவில் உட்காரந்்து, கண்ககள 

மூடுங்கள், விடுங்கள், 
உடகல த் தளரத்்துங்கள், மிகவும் அகமதியாகவும், சசயலற்றதாகவும், 

ஏற்றுக்சகாள்ளும் நெராகவும் மாறுங்கள். உங்கள் ஆழ்மனதுடன்  
வெசி, "வநரக்மயான, வநரக்மயான, விசுவாசமான, விசுவாசமான, அகமதியான, 

மகிழ்சச்ியான மற்றும் வளமான ஒரு மனிதகன என் அனுெவத்தில் இெ்வொது 
ஈரக்்கிவறன்.  
 நான் வொற்றும் இந்த குணங்கள் இெ்வொது என் ஆழ்மனதில் மூழ்கிக் 

சகாண்டிருக்கின்றன.   
 இந்த குணாதிசயங்கள் மீது நான் வசிக்க, அகவ என் ஒரு ெகுதியாக மாறி,   
ஆழ்மனதில் சொதிந்திருக்கின்றன. 
 
"நான் ஈரெ்்பு ஒரு தவிரக்்க முடியாத விதி உள்ளது என்று எனக்கு சதரியும் மற்றும் 
நான் என் ஆழ்மன நம்பிக்கக ெடி ஒரு மனிதன் என்கன ஈரக்்க என்று. என் 
ஆழ்மனதில் உண்கமயாக இருெ்ெதாக நான் உணரும் அகத நான் ஈரக்்கிவறன். 
 
"அவரது அகமதிமற்றும் மகிழ்சச்ிக்கு நான் ெங்களிக்க முடியும் என்று எனக்குத் சதரியும். அவர ்

என் இலட்சியங்ககள வநசிக்கிறார,் நான் அவரது இலட்சியங்ககள வநசிக்கிவறன். அவன் 
என்கன சசய்ய விரும்ெவில்கல; நான் அவகர சசய்ய விரும்ெவில்கல. ெரஸ்ெர 

அன்பு, சுதந்திரம் மற்றும் மரியாகத உள்ளது." 
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உங்கள் ஆழ்மனத்கத மயக்கும் இந்த சசயல்முகறகய பின்ெற்றவும். பின்னர,் நீங்கள் மகிழ்சச்ி 

வவண்டும் 
நீங்கள் மனரீதியாக வாழ்ந்த குணங்ககளயும் ெண்புககளயும் சகாண்ட ஒரு 

மனிதகன உங்களிடம் ஈரக்்கிறீரக்ள். உங்கள்  
ஆழ்மனத்தின் நுண்ணறிவு ஒரு ொகதகயத் திறக்கும், இதன் மூலம் உங்கள் சசாந்த  
ஆழ்மனத்தின் தவிரக்்க முடியாத மற்றும் மாற்றமற்ற ஓட்டத்தின்ெடி, நீங்கள் 

இருவரும் சந்திெ்பீரக்ள். அன்பு, ெக்தி, ஒத்துகழெ்பு ஆகியவற்றில் உங்களுக்குள் 
இருக்கும் சிறந்தகத வழங்க வவண்டும் என்ற தீவிர விருெ்ெம்  
வவண்டும்.   
நீங்கள் உங்கள் ஆழ்மனதில் சகாடுத்த இந்த அன்பின் ெரிகச 
ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள். 
 
சிற ்த மறனவி ஈரக்்க எப்படி 
 
பின்வருமாறு உறுதிெ்ெடுத்தவும்: "நான் இெ்வொது என்னுடன் முழுகமயான 

இணக்கமாக இருக்கும் சரியான செண்கண ஈரக்்கிவறன். இது ஒரு ஆன்மீக 

சதாழிற்சங்கம், ஏசனன்றால் நான் சசய்தபின் கலக்கும் ஒருவரின் ஆளுகம மூலம் 

சசயல்ெடும் சதய்வீக  
காதல். நான் இந்த செண் காதல் சகாடுக்க முடியும் என்று எனக்கு சதரியும், ஒளி, 
அகமதி, மற்றும் மகிழ்சச்ி. நான் உணரக்ிவறன் மற்றும் நான் இந்த செண்ணின் 

வாழ்க்கக முழு சசய்ய முடியும் என்று நம்புகிவறன், முழுகமயான, மற்றும் 

அற்புதமான. 
 
"அவள் ஆவிக்குரியவள், விசுவாசமானவள், உண்கமயுள்ளவள், உண்கமயுள்ளவள் 

என்று அவள் பின்வரும் குணங்ககளயும் ெண்புககளயும் சகாண்டிருெ்ெதாக நான் 

இெ்வொது  
ஆகணயிடுகிவறன். அவள் இணக்கமான, அகமதியான, மற்றும் மகிழ்சச்ியாக 

இருக்கிறாள். நாம் ஒருவருக்சகாருவர ்தவிரக்்க முடியாத வககயில் 

ஈரக்்கெ்ெடுகிவறாம். அன்பு, உண்கம, அழகு ஆகிய இகவ மட்டுவம  
என் அனுெவத்தில் நுகழய முடியும். நான் இெ்வொது என் சிறந்த துகணகய 

ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்."   
 
 
நீங்கள் அகமதியாகவும் ஆரவ்த்துடனும் சிந்திக்கும்வொது, நீங்கள் வொற்றும் குணங்கள் மற்றும் 

ெண்புகளின் மீது ஆரவ்மாக இருக்கிறீரக்ள் 
நீங்கள் வதடும் வதாழன், நீங்கள் உங்கள் மனநிகல ஒரு மன சமமான உருவாக்க 
வவண்டும். பின்னர,் உங்கள் ஆழ்மனதில் ஆழமான நீவராட்டங்கள் சதய்வீக 
வரிகசயில் உங்கள் இருவகரயும் ஒன்றாக க் சகாண்டு வரும். 
 
மூன்றாேது தேறு வதறேயில்றல 
 
சமீெத்தில் ஒரு ஆசிரியர ்என்னிடம் கூறினார,் "எனக்கு மூன்று கணவரக்ள் இருந்தனர,் மூன்று 

வெரும் சசயலற்றவரக்ள், 
கீழ்ெ்ெடிதல், மற்றும் அகனத்து முடிவுககள எடுக்க மற்றும் எல்லாம் ஆட்சி என்கன 
சாரந்்து. நான் ஏன் அத்தககய வகக ஆண்ககள ஈரக்்கவவண்டும்?" 
 
அவளுகடய இரண்டாவது கணவர ்தான் எஃசெமிவனட் வகக என்று அவளுக்குத் 
சதரிந்திருக்கிறதா என்று நான் அவளிடம் வகட்வடன், அவள் 
அதற்கு அவர,் "நிசச்யமாக இல்கல. எனக்குத் சதரிந்திருந்தால், நான் அவகர 

திருமணம் சசய்திருக்க மாட்வடன்." முதல் தவறுகளிலிருந்து அவள் எகதயும் 

கற்றுக்சகாள்ளவில்கல என்ெது சதளிவாகத்  
சதரிகிறது. பிரசச்கன அவரது சசாந்த ஆளுகம ஒெ்ெகன இருந்தது. அவள் மிகவும்   
ஆண்ொல், வடாமிவனரிங், மற்றும் தன்கனயறியாமவலவய அவள் வமலாதிக்க 
ொத்திரம் வகிக்க முடியும் என்று கீழ்ெ்ெடிதல் மற்றும் சசயலற்ற யார ்யாவரா  
விரும்பினார.் இகவ யகனத்தும் நனவிலி உந்துதல், அவளுகடய ஆழ்மனெ்   
ெடம் அவள் அகவயமாக விரும்பியகத அவளுக்கு ஈரத்்தது. சரியான செெ 

சசயல்முகறகயக் ககடெ்பிடிெ்ெதன் மூலம் அவள் வடிவத்கத 

உகடக்ககற்றுக்சகாள்ள வவண்டியிருந்தது.   
 
 
அேள் எதிர்மறற முறற உறடத்து எப்படி 
 
வமவல குறிெ்பிட்ட செண் ஒரு எளிய உண்கமகயக் கற்றுக்சகாண்டாள். நீங்கள் 

இலட்சியெ்ெடுத்தும் மனிதகன நீங்கள் செற முடியும் என்று நீங்கள்  



நம்பும்வொது, நீங்கள் நம்புவது வொல் அது உங்களுக்கு சசய்யெ்ெடுகிறது. பின்வரும் 

அவர ்ெகழய ஆழ்மன முகற உகடக்க மற்றும் சிறந்த துகணகய ஈரக்்க 
ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும் குறிெ்பிட்ட பிராரத்்தகன  
உள்ளது: "நான் ஆழமாக விரும்பும் மனிதன் வகக என் மனநிகல  
கட்டகமக்கிவறன். நான் ஒரு கணவர ்ஈரக்்க மனிதன் வலுவான, சக்திவாய்ந்த, 

அன்ொன, மிகவும்   
ஆண்ொல், சவற்றிகரமான, வநரக்மயான, விசுவாசமான, மற்றும் விசுவாசமான. அவர ்

என்னுடன் அன்கெயும் மகிழ்சச்ிகயயும் காண்கிறார.்   
அவர ்எங்கு வழிநடத்துகிறார ்என்ெகதெ் பின்ெற்ற நான் விரும்புகிவறன். 
 
"அவர ்என்கன விரும்புகிறார ்என்று எனக்குத் சதரியும், எனக்கு அவர ்வவண்டும். 

நான் வநரக்மயானவன், வநரக்மயானவன், அன்ொனவன், அன்ொனவன். அவருக்கு 

வழங்க என்னிடம் அற்புதமான ெரிசுகள் உள்ளன. அவரக்ள் நல்ல விருெ்ெம், 

மகிழ்சச்ியான இதயம் மற்றும் ஆவராக்கியமான உடல். அவர ்எனக்கு அவத 

வழங்குகிறார.் இது ெரஸ்ெரம் உள்ளது. நான் சகாடுக்கிவறன், நான் செறுகிவறன். 

இந்த மனிதன் எங்வக இருக்கிறார ்என்ெது சதய்வீக புத்திசாலித்தனத்திற்குத் 
சதரியும், என் ஆழ்மனத்தின் ஆழமான ஞானம்  
இெ்வொது நம் இருவகரயும் அதன் சசாந்த வழியில் ஒன்றிகணக்கும், நாம் 

உடனடியாக ஒருவருக்சகாருவர ்அகடயாளம் கண்டுசகாள்கிவறாம். எனது 

வவண்டுவகாகள எவ்வாறு நிகறவவற்றுவது என்ெது சதரிந்த இந்த வவண்டுவகாகள 

என் ஆழ்மனதில் சவளியிடுகிவறன். சரியான ெதிலுக்கு நான் நன்றி கூறுகிவறன்." 
 
இரவும் ெகலும் வமற்கூறிய முகறயில் பிராரத்்தகன சசய்து, இந்த உண்கமககள 
உறுதிெ்ெடுத்தி,  
அடிக்கடி மனகதத் ஆக்கிரமிெ்ெதன் மூலம் அவள் விரும்பியதற்கு சமமான மனச ்
சமமான நிகலகய அகடவவன் என்று அறிந்தாள். 
 
அேரது பிராரத்்தறன பதில் 
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ெல மாதங்கள் சசன்றன. அவள் ஏராளமான வததிகள் மற்றும் சமூக ஈடுொடுககளக் 

சகாண்டிருந்தாள், அவற்றில் எதுவும் அவளுக்கு உடன்ெடவில்கல. அவள் வகள்வி 

வகட்க விருந்த வொது, தள்ளுெடி, சந்வதகம், மற்றும் வசிவலட், எல்கலயற்ற 

நுண்ணறிவு அதன் சசாந்த வழியில் அகத கடந்து வருகிறது மற்றும் ெற்றி 

கவகலெ்ெட எதுவும் இல்கல என்று தன்கன நிகனவுெடுத்திக் சகாண்டார.் அவரது 

விவாகரத்து நடவடிக்கககளில் அவரது இறுதி ஆகண வழங்கெ்ெட்டது, இது அவருக்கு 

விடுதகல மற்றும் மன சுதந்திரத்கத ஒரு செரிய உணரக்வக் சகாண்டு வந்தது. 
 
சிறிது வநரத்தில் அவர ்ஒரு மருத்துவரின் அலுவலகத்தில் வரவவற்ொளராக 

வவகலக்குச ்சசன்றார.் அவள் மருத்துவகரெ் ொரத்்த நிமிடத்தில் அவர ்தான் 

பிராரத்்தகன சசய்யும் நெர ்என்று தனக்குத் சதரியும் என்று அவள் என்னிடம் 

சசான்னாள். சவளிெ்ெகடயாக அவர ்அகத சதரியும், ஏசனனில் அவர ்

அலுவலகத்தில் இருந்தது முதல் வாரம் அவளிடம் முன்சமாழிந்தார,் மற்றும் 

அவரக்ளின் அடுத்தடுத்த திருமணம் மிகவும் மகிழ்சச்ியாக இருந்தது. இந்த 

மருத்துவர ்சசயலற்ற அல்லது கீழ்ெ்ெடிதல் வகக அல்ல, ஆனால் ஒரு உண்கமயான 

மனிதர,் ஒரு முன்னாள் கால்ெந்து வீரர,் ஒரு சிறந்த தடகள வீரர,் மற்றும் அவர ்எந்த 

குறுங்குழுவாத அல்லது பிரிவு இகணெ்பு முற்றிலும் இல்லாத வொதிலும் ஒரு 

ஆழமான ஆன்மீக மனிதன். 
 
அவள் சசறிவு நிகலகய அகடயும் வகர மனதளவில் உரிகம வகாரியதால் அவள் 

பிராரத்்தகன சசய்தகதெ் செற்றாள். வவறு வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், அவள் 

மனரீதியாகவும் உணரச்ச்ிரீதியாகவும் தனது வயாசகனயுடன் ஒன்றுெட்டாள், வமலும் 

ஒரு ஆெ்பிள் அவளுகடய இரத்த ஓட்டத்தில் ஒரு ெகுதியாக மாறுவது வொலவவ அது 

அவளுக்கு ஒரு ெகுதியாக மாறியது. 
 
 ான் விோகரத்து தபற வேண்டுமா? 
 
விவாகரத்து ஒரு தனிெ்ெட்ட பிரசச்கன. அகத சொதுகமெ்ெடுத்த முடியாது. சில சந்தரெ்்ெங்களில், 

நிசச்யமாக, ஒருவொதும் இல்கல 
ஒரு திருமணம் இருந்திருக்க வவண்டும். சில சந்தரெ்்ெங்களில், விவாகரத்து தீரவ்ு அல்ல, 
திருமணம் ஒரு தனிகமயான மனிதன் தீரவ்ு விட.  
விவாகரத்து ஒரு நெர ்சரியான மற்றும் மற்சறாரு தவறு இருக்கலாம். ஒருவவகள ஒரு 
சொய் வாழ்ந்து யார ் ஒரு விவாகரத்து  
செண் அவரது திருமணமான சவகாதரிகள் ெல விட மிகவும் வநரக்மயான மற்றும் 
உன்னதமான இருக்கலாம்.   
 
 
உதாரணமாக, நான் ஒருமுகற ஒரு செண் வெசினார ்யாருகடய கணவர ்ஒரு மயக்க 
மருந்து கெண்ட் இருந்தது, ஒரு முன்னாள் குற்றவாளி, ஒரு 
மகனவி- பீட்டர,் மற்றும் ஒரு அல்லாத வழங்குநர.் விவாகரத்து செறுவது தவறு என்று 

அவளிடம் கூறெ்ெட்டது. திருமணம் என்ெது இதயத்தின் விஷயம் என்று நான் 
அவளுக்கு விளக்கிவனன். இரண்டு இதயங்கள் இணக்கமாக, அன்புடன், மற்றும் 
வநரக்மயாக கலந்து என்றால், என்று சிறந்த திருமணம். இதயத்தின் தூய சசயல் 
அன்பு. 
 
இந்த விளக்கத்கதத் சதாடரந்்து என்ன சசய்ய வவண்டும் என்று அவளுக்குத் சதரியும். சதய்வீக 

விதி இல்கல என்ெகத அவள் இதயத்தில் அறிந்தாள் 
"நான் உன்கன ஆணும் மகனவியும் என்று உசச்ரிக்கிவறாம்" என்று யாவரா 

சசான்னதால், அவகள புருவம் அடிக்கவும், அசச்ுறுத்தவும், அடிக்கவும் நிரெ்்ெந்தித்தது. 

என்ன சசய்வது என்ெதில் உங்களுக்கு சந்வதகம் இருந்தால், எெ்வொதும் ஒரு ெதில் 

இருக்கிறது என்று சதரிந்தும், வழிகாட்டகலக் வகளுங்கள், நீங்கள் அகதெ் 

செறுவீரக்ள்.   உங்கள் ஆன்மாவின் சமளனத்தில் உங்களுக்கு வரும் வழிகயெ் 

பின்ெற்றுங்கள். அது   
சமாதானமாக உங்களிடம் வெசுகிறது. 
 
விோகரத்து ஒரு  றுக்கல் 
 
சமீெத்தில் ஒரு இளம் வொடி, ஒரு சில மாதங்கள் மட்டுவம திருமணம், விவாகரத்து 

வகாரி. அந்த  
இகளஞனுக்கு தனது மகனவி தன்கன விட்டு விடுவவாவமா என்ற அசச்ம் இருெ்ெகத 

நான் கண்டுபிடித்வதன். அவர ்நிராகரிெ்கெ எதிரெ்ாரத்்தார,் அவள் துவராகம் 
சசய்வார ்என்று அவர ் 
நம்பினார.் இந்த எண்ணங்கள் அவரது மனகத அகலக்கழித்தன, வமலும் அவர ்மீது 

ஒரு ஆவவசமாக மாறியது.   
அவரது மன மனெ்ொன்கம பிரிவிகன மற்றும் சந்வதகத்தில் ஒன்றாகும். அவள் 



அவருக்கு ெதிலளிக்கவில்கல உணரந்்வதன்; அது அவரது சசாந்த   
உணரவ்ு அல்லது இழெ்பு மற்றும் பிரிெ்பு சூழ்நிகல அவரக்ள் மூலம் சசயல்ெடும். இது 

அதன் பின்னால் உள்ள மன முகறக்கு ஏற்ெ ஒரு நிகல அல்லது 
நடவடிக்கககயக் சகாண்டு  
வந்தது. சசயல் மற்றும் எதிரவ்ிகன விதி உள்ளது, அல்லது 
காரணம் மற்றும் விகளவு. சிந்தகன வய சசயல், ஆழ்மனத்தின் பிரதிெலிெ்பு  
எதிரவ்ிகன. 
 
அவரது மகனவி வீட்கட விட்டு சவளிவயறி விவாகரத்து வகட்டார,் அகதத்தான் அவர ்அஞ்சினார,் 

அவர ்சசய்வார ்என்று நம்பினார.் 
 
விோகரத்து மனதில் ததாடங்குகிறது 
 
விவாகரத்து மனதில் முதல் நகடசெறுகிறது; சட்ட நடவடிக்கககள் பின்னர ்

சதாடரந்்து. இந்த இரண்டு இகளஞரக்ளும் மனக்கசெ்பு, ெயம், சந்வதகம் மற்றும் 

வகாெம் நிகறந்திருந்தனர.் இந்த மனெ்ொன்கமகள் ெலவீனமகடந்து, 

சவளிவயற்றெ்ெடுகின்றன, மற்றும் முழு வாழ்கவயும் ெலவீனெ்ெடுத்துகின்றன. 

சவறுெ்பு பிளவுெடுகிறது, அந்த அன்பு ஒன்றுெடுகிறது என்ெகத அவரக்ள் 

கற்றுக்சகாண்டனர.் அவரக்ள் தங்கள் மனதில் என்ன சசய்து சகாண்டிருந்தாரக்ள் 

என்ெகத உணரத் சதாடங்கினர.் அவரக்ள் இருவருக்குவம மனசச்சயல் விதி 

சதரியாது, அவரக்ள்  
தங்கள் மனகதத் தவறாகெ் ெயன்ெடுத்தி குழெ்ெத்கதயும் துயரத்கதயும் சகாண்டு 

வந்தனர.் இந்த இரண்டு வெரும் என் ஆவலாசகனயின் வெரில் மீண்டும் ஒன்றாகச ்

சசன்று பிராரத்்தகன சிகிசக்சகய ெரிவசாதித்தனர.் 
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அவரக்ள் ஒருவருக்சகாருவர ்அன்பு, அகமதி மற்றும் நல்சலண்ணத்கத சவளிெ்ெடுத்தத் 

சதாடங்கினர.் ஒவ்சவாருவரும் வரடிவயட்டிங் ெயிற்சி சசய்து 
நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம், சமாதானம், மற்றவகர வநசிெ்ெது, அவரக்ள் ஒவ்சவாரு 

இரவும் சங்கீதம் வாசிெ்ெதில் மாறி மாறி மாறி. அவரக்ளின் திருமணம் ஒவ்சவாரு 

நாளும் மிகவும் அழகாக வளரந்்து வருகிறது. 
 
   ்ரிக்கும் மறனவி 
 
ெல முகற மகனவி நாக்ஸ் காரணம் அவள் கவனம் இல்கல ஏசனனில். செரும்ொலும், 
அது அன்பு மற்றும் ொசம் ஒரு ஏக்கம் உள்ளது. உங்கள் மகனவி கவனம் சசலுத்த, 
மற்றும் உங்கள் ொராட்டு காட்ட. புகழ் மற்றும் அவரது ெல நல்ல புள்ளிகள் உயரத்்த. 

மனிதன் தனது குறிெ்பிட்ட முகற இணங்க சசய்ய விரும்பும் செண் நசச்ரிக்கும் வகக 
உள்ளது. இது ஒரு மனிதகன அகற்றுவதற்கான உலகின் விகரவான வழிகயெ் 
ெற்றியது. 
 
மகனவியும் கணவனும் எெ்வொதும் ஒருவருக்சகாருவர ் சிறிய தவறுகள் அல்லது 
பிகழககளெ் ொரத்்து துெ்புரவுெ் ெணியாளரக்ளாக இருெ்ெகத நிறுத்த  
வவண்டும். ஒவ்சவாருவரும் மற்றதில் உள்ள ஆக்கபூரவ்மான மற்றும் அற்புதமான 
குணங்களுக்காக கவனத்கதயும் ொராட்கடயும் வழங்கட்டும். 
 
தி ப்ரூடிங் கணேர் 
 
ஒரு மனிதன் குஞ்சு வளரக்்கத் சதாடங்கினால், அவள் சசான்ன அல்லது சசய்த 

காரியங்களின் காரணமாக தன் மகனவிக்கு எதிராக வநாயுற்றவனாக வளரக்ிறான் 

என்றால், அவன் உளவியல் ரீதியாகெ் ொரத்்தால், விெசச்ாரம் சசய்கிறான். 

விெசாரத்தின் அரத்்தங்களில் ஒன்று உருவ வழிொடு, அதாவது எதிரம்கறயான 

மற்றும் அழிவுகரமான வற்றுடன் மனதளவில் கவனம் சசலுத்துவது அல்லது 

ஒருங்கிகணெ்ெது. ஒரு மனிதன் அகமதியாக தனது மகனவி மீது சவறுெ்பு மற்றும் 

அவகள விவராதமுழு வொது, அவர ்துவராகம். அவர ்தனது வாழ்வின் அகனத்து 

நாட்கள் அவகள அன்பு, வொற்ற, மற்றும் சகளரவிக்க வவண்டும் என்று அவரது 

திருமண செதம் உண்கமயுள்ளவர ்அல்ல. 
 
கவகலயும் கசெ்பும் வகாெமும் சகாண்ட மனிதன் தன் கூரக்மயான கருத்துக்ககள 

விழுங்கமுடியும், வகாெத்கதக் குகறக்கலாம், வமலும் அவர ்ெரிவு, கனிவான மற்றும் 

மரியாகதக்குரியவராக இருக்க செரும் முயற்சி சசய்யலாம். அவர ்திறகமயாக 

வவறுொடுககள ொவாகட முடியும். ொராட்டு மற்றும் மன முயற்சிமூலம், அவர ்

ெகககம ெழக்கத்திலிருந்து விடுெட முடியும். பின்னர,் அவர ்தனது மகனவியுடன் 

மட்டுமல்லாமல், வணிக கூட்டாளிகளுடனும் நன்றாக ெழக முடியும். இணக்கமான 

நிகலகய க் கருதுங்கள், இறுதியில் நீங்கள் சமாதானத்கதயும் நல்லிணக்கத்கதயும் 

காண்பீரக்ள். 
 
தபரிய தேறு 
 
ஒரு செரிய தவறு உங்கள் திருமண பிரசச்ிகனகள் அல்லது சிரமங்ககள அண்கட மற்றும் 

உறவினரக்ளுடன் விவாதிக்க வவண்டும். 
உதாரணமாக, ஒரு மகனவி அண்கட வீட்டானிடத்தில், "வயாவான் எனக்கு எந்தெ் 

ெணத்கதயும் சகாடுெ்ெதில்கல. அவர ் என் தாகய அருவருெ்ொக நடத்துகிறார,் 

அதிகெ்ெடியான குடிக்கிறார,் வமலும் சதாடரந்்து அவதூறாகவும் 

அவமானெ்ெடுத்துவதாகவும் இருக்கிறார.்" 
 
இெ்வொது, இந்த மகனவி அகனத்து அண்கட மற்றும் உறவினரக்ள் ொரக்வயில் தனது கணவர ்

இழிவுெடுத்தும் மற்றும் சிறுகமெ்ெடுத்துகிறது. 
அவர ்இனி அவரக்ளுக்கு சிறந்த கணவராக வதான்றவில்கல. ெயிற்சி செற்ற 

ஆவலாசககர தவிர வவறு யாருடனும் உங்கள் திருமண பிரசச்ிகனககள ஒருவொதும்  
விவாதிக்கவவண்டாம். ஏன் ெல மக்கள் உங்கள் திருமணம் எதிரம்கறயாக வயாசிக்க 

ஏற்ெடுத்தும்?   
வமலும், நீங்கள் உங்கள் கணவரின் இந்த குகறொடுகள் விவாதிக்க மற்றும் வசிக்க 

என, நீங்கள் உண்கமயில்   
உங்களுக்குள் இந்த மாநிலங்கள் உருவாக்கும். யார ்அகத நிகனத்து 

உணரக்ிறாரக்ள்? நீங்கள்! நீங்கள் நிகனெ்ெது மற்றும் உணரும் வொது,   
நீங்களும் அெ்ெடித்தான். 
 
உறவினரக்ள் வழக்கமாக உங்களுக்கு தவறான ஆவலாசகனகய வழங்குவாரக்ள். 

இது சொதுவாக ஒருதகலெ்ெட்சமாகவும் ொரெட்சமாகவும் உள்ளது, ஏசனனில் இது 



அருவமான வழியில் சகாடுக்கெ்ெடுவதில்கல. பிரெஞ்ச விதியான தங்க விதிகய 

மீறும் எந்த ஆவலாசகனயும் நல்லதல்ல அல்லது ஒலி அல்ல 
 
மனெ்ொன்கம, வலிகள் மற்றும் திரிபு களின் காலங்கள் இல்லாமல் எந்த இரண்டு 

மனிதரக்ளும் ஒவர கூகரக்கு அடியில் வாழ்ந்ததில்கல என்ெகத நிகனவில் 

சகாள்வது  
நல்லது. உங்கள் நண்ெரக்ளுடன் உங்கள் திருமணத்தின் மகிழ்சச்ியற்ற ெக்கத்கத 

ஒருவொதும் காட்டாதீரக்ள்.   
 உங்கள் சண்கடககள நீங்கவள கவத்துக் சகாள்ளுங்கள். உங்கள் துகணயின் 

மீதான விமரச்னங்கள் மற்றும் கண்டனங்களில் இருந்து விலகி இருக்க வவண்டும். 
 
உங்கள் மறனவி மீது த ய்ய முயற்சி வேண்டாம் 
 
ஒரு கணவர ் தனது மகனவிகய தனது இரண்டாவது ெதிெ்கெ உருவாக்க 

முயற்சிக்கக்கூடாது. அவகள ெல வழிகளில் மாற்றுவதற்கான தந்திரமற்ற முயற்சி 
அவளுகடய இயல்புக்கு அந்நியமானது. இந்த முயற்சிகள் எெ்வொதும் 
முட்டாள்தனமானகவ, மற்றும் ெல முகற திருமணம் ககலக்கெ்ெடுகிறது. அவகள 
மாற்ற இந்த முயற்சிகள் அவரது செருகம மற்றும் சுய மரியாகத அழிக்க, மற்றும் 
திருமண பிகணெ்பு ஆெத்தானது நிரூபிக்கிறது என்று முரண்ொடான மற்றும் 

மனக்கசெ்பு ஒரு ஆவி தூண்டுகிறது. 
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சரிசசய்தல்கள் வதகவ, நிசச்யமாக, ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சசாந்த மனதில் ஒரு 

நல்ல வதாற்றம் இருந்தால், மற்றும் உங்கள்  
ொத்திரம் மற்றும் நடத்கத ஆய்வு, நீங்கள் ெல குகறொடுகள் காண்பீரக்ள், [மற்றும்] 

அவரக்ள் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பிஸியாக  
கவத்து. நீங்கள் சசான்னால், "நான் என்ன அவகர சசய்ய வவண்டும்," நீங்கள் 

பிரசச்கன மற்றும் விவாகரத்து நீதிமன்றம்  
வதடும். நீங்கள் துயரத்கத வகட்கிறீரக்ள்.   
உங்ககளத் தவிர வவறு யாரும் இல்கல என்ற கடினமான வழிகய நீங்கள் 
கற்றுக்சகாள்ள வவண்டும். 

தெபத்தில் படிகள் மூலம் ஒன்றாக பிராரத்்தறன 

மற்றும் ஒன்றாக இருக்க 

 முதல் படி 

சிறிய ஏமாற்றங்களால் எழும் மற்சறாரு திரட்டெ்ெட்ட எரிசச்ல்களுக்கு ஒரு நாள் முதல் ஒருவொதும் 

எடுத்துச ்சசல்லாதீரக்ள். 
நீங்கள் இரவில் ஓய்வு செறுவதற்கு முன் ஒருவருக்சகாருவர ்எந்த கூரக்மக்காகவும் 
மன்னிக்க வவண்டும். காகலயில் நீங்கள் விழித்சதழும்  
தருணத்தில், எல்கலயற்ற புத்திசாலித்தனம் உங்கள் எல்லா வழிகளிலும் உங்ககள 

வழிநடத்துகிறது என்று கூறுங்கள்.   
அகமதி, நல்லிணக்கம், மற்றும் உங்கள் திருமண ெங்குதாரர ்அன்பு அன்ொன 
எண்ணங்கள் சவளிவய அனுெ்ெ, குடும்ெத்தின் அகனத்து உறுெ்பினரக்ள், 
மற்றும் முழு  
உலக. 
 
இரண்டாேது படி 
 
காகல உணவின் வொது கருகண சசால்லுங்கள். அற்புதமான உணவுநன்றி, உங்கள் மிகுதியாக, 

மற்றும் உங்கள் அகனத்து 
ஆசீரவ்ாதம். அட்டவகண உகரயாடலில் எந்த பிரசச்கனயும், கவகலகளும், 

வாதங்களும் நுகழயக்கூடாது என்ெகத உறுதி சசய்யவும்; இரவு உணவு வநரத்திலும் 

இது சொருந்தும். உங்கள் மகனவி அல்லது கணவரிடம் சசால்லுங்கள், "நீங்கள் 

சசய்வகத நான் ொராட்டுகிவறன், நாள் முழுவதும் நான் உங்களுக்கு அன்கெயும் 

நல்சலண்ணத்கதயும் சவளிெ்ெடுத்துகிவறன்." 
 
மூன்றாேது படி 
 
கணவன் மகனவி ஒவ்சவாரு இரவும் செெம் மாறி மாறி வவண்டும். உங்கள் திருமண 

ெங்குதாரர ்சாதாரணமாக எடுத்து சகாள்ள வவண்டாம். உங்கள் ொராட்டு மற்றும் 

அன்கெக் காட்டுங்கள். கண்டனம், விமரச்னம் மற்றும் நசச்ரிெ்ெகத விட ொராட்டு 

மற்றும் நல்சலண்ணத்கத  
சிந்தியுங்கள். ஒரு அகமதியான வீடு மற்றும் ஒரு மகிழ்சச்ியான திருமணம் உருவாக்க 

வழி காதல் ஒரு அடித்தளம் ெயன்ெடுத்த வவண்டும், அழகு, நல்லிணக்கம், ெரஸ்ெர 

மரியாகத, கடவுள் நம்பிக்கக, மற்றும் நல்ல அகனத்து விஷயங்கள். 23, 27, மற்றும் 

91ஆம் சங்கீதம், எபிசரய ரின் 11tam அத்தியாயம், நான் சகாரிந்தியர ்13tam 

அத்தியாயம், மற்றும்   
தூங்க சசல்லும் முன் கெபிளின் மற்ற செரிய நூல்கள் ெடிக்க. நீங்கள் இந்த 

உண்கமககள ெயிற்சி என, உங்கள் திருமணம் ஆண்டுகளில் வமலும் 

ஆசீரவ்திக்கெ்ெட்ட வளரும். 
 
உங்கள் த யல்கறள மதிப்பாய்வு த ய் 
 
1. மன மற்றும் ஆன்மீக சட்டங்ககள அறியாகம அகனத்து திருமண 
மகிழ்சச்ியின்கம காரணம். அறிவியல் பூரவ்மாக ஒன்றாக செெம் சசய்வதன் 
மூலம், நீங்கள் ஒன்றாக இருக்க வவண்டும். 
 

2. விவாகரத்து தடுக்க சிறந்த வநரம் திருமணத்திற்கு முன் உள்ளது. சரியான வழியில் 
செெம் சசய்வது எெ்ெடி என்று நீங்கள் கற்றுக்சகாண்டால், நீங்கள் சரியான 
துகணகய ஈரெ்்பீரக்ள். 
 
3. திருமணம் என்ெது அன்பினால் பிகணக்கெ்ெட்ட ஒரு ஆணும் செண்ணும் 
இகணந்ததாகும். அவரக்ளுகடய இருதயங்கள் ஒவர ஒரு துடிெ்ொக 



அடித்துக்சகாண்டு, அவரக்ள் முன்வனாக்கி, வமல்வநாக்கி, மற்றும் கடவுள் வநாக்கி 
நகரக்ிறாரக்ள். 
 
4. திருமணம் மகிழ்சச்ிகய த் தணிெ்ெதில்கல. கடவுளுகடய நித்திய 

சத்தியங்ககளயும் வாழ்க்ககயின் ஆவிக்குரிய மதிெ்புககளயும் வாழ்வதன் மூலம் 

மக்கள் மகிழ்சச்ிகயக் காண்கிறாரக்ள். பின்னர,் ஆணும் செண்ணும் 

ஒருவருக்சகாருவர ் 
மகிழ்சச்ிமற்றும் மகிழ்சச்ிக்கு ெங்களிக்க முடியும். 
 
5. நீங்கள் ஒரு செண் அல்லது ஒரு ஆண் நீங்கள் ொராட்ட குணங்கள் மற்றும் ெண்புகள் 

மீது வசிெ்ெதன் மூலம் சரியான துகணகய ஈரக்்க, பின்னர ் உங்கள் ஆழ்மனம் 

சதய்வீக வரிகசயில் நீங்கள் ஒன்றாக சகாண்டு வரும். 
 
6. நீங்கள் ஒரு திருமண ெங்குதாரர ்நீங்கள் என்ன மன சமமான உங்கள் மனநிகல 

உருவாக்க வவண்டும். வாழ்க்ககயில்  
வநரக்மயான, வநரக்மயான, அன்ொன துகணகய ஈரக்்க விரும்பினால், நீங்கள் 

வநரக்மயாகவும், வநரக்மயாகவும், உங்ககள வநசிெ்ெவராகவும் இருக்க  
வவண்டும். 
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7. நீங்கள் திருமணம் மீண்டும் தவறுகள் இல்கல. நீங்கள் உண்கமயில் நீங்கள் 

இலட்சியவகக மனிதன் அல்லது செண் முடியும் என்று நம்புகிவறன் வொது, அது 

நீங்கள் நம்புகிவறன் என நீங்கள் சசய்யெ்ெடுகிறது. நம்புவது என்ெது ஒன்கற 

உண்கமயாக ஏற்றுக்சகாள்வதாகும். உங்கள் சிறந்த வதாழகர இெ்வொது மனதளவில் 

ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள். 
 
8. நீங்கள் செெம் சசய்யும் துகணகய எெ்ெடி, ஏன், அல்லது எங்வக சந்திெ்பீரக்ள் 

என்று ஆசச்ரியெ்ெடவவண்டாம். உங்கள் ஆழ்மனத்தின் ஞானத்கத மகறமுகமாக 

நம்புங்கள். அது "எெ்ெடி சதரியும்," மற்றும் நீங்கள் அகத உதவ வவண்டிய அவசியம் 

இல்கல. 
 
9. நீங்கள் சிறுநீர ்கழிக்கும் வொது மன விவாகரத்து, காழ்ெ்புணரச்ச்ி, தீய விருெ்ெம், 

மற்றும் உங்கள் திருமண ெங்குதாரர ்விவராதெ் வொக்கு. நீங்கள் மனரீதியாக 

உங்கள் மனதின் ெடுக்ககயில் பிகழயுடன் தங்கியிருக்கிறீரக்ள். உங்கள் திருமண  
செதம் ககடபிடிக்கவும், "நான் என் வாழ்வின் அகனத்து நாட்கள் அவகர (அல்லது 

அவகள) வொற்ற, அன்பு, மற்றும் மரியாகத சத்தியம்." 
 
10. உங்கள் திருமண ெங்குதாரர ்ெயம் வடிவங்கள் முன்கவெ்ெதன் நிறுத்த. திட்டம் 
காதல், அகமதி, நல்லிணக்கம், மற்றும் நல்ல விருெ்ெம், மற்றும் உங்கள் திருமணம் 
ஆண்டுகளில் மிகவும் அழகாகவும் அற்புதமான வளரும். 
 
11. அன்பு, சமாதானம், நல்சலண்ணம் ஆகியவற்கற ஒருவருக்சகாருவர ்
சவளிெ்ெடுத்துங்கள். இந்த அதிரவ்ுகள் ஆழ்மனதில் இருந்து 
எடுக்கெ்ெடுகின்றன, இதன் விகளவாக ெரஸ்ெர நம்பிக்கக, ொசம் மற்றும் 
மரியாகத ஏற்ெடுகிறது. 
 
12. நசச்ரிக்கும் மகனவி சொதுவாக கவனத்கதயும் ொராட்கடயும் நாடுகிறார.் அவள் 
அன்பு மற்றும் ொசத்திற்காக ஏங்குகிறாள். அவகள புகழ்ந்து, ெல நல்ல புள்ளிககள 
உயரத்்துங்கள். நீங்கள் அவகள வநசிக்கிறீரக்ள் என்று அவளிடம் காட்டுங்கள், 
அவகளெ் ொராட்டுங்கள். 
 
13. தன் மகனவிகய வநசிக்கும் ஒரு மனிதன், வாரத்்கத, நடத்கத, அல்லது 
சசயலில் அன்ெற்ற அல்லது இரக்கமற்ற எகதயும் சசய்வதில்கல. காதல் என்ன 
சசய்கிறது. 
 
14. திருமண ெ் பிரசச்ிகனகளில், எெ்வொதும் நிபுணர ்ஆவலாசகனகய செறவும். 

நீங்கள் ஒரு ெல் இழுக்க ஒரு தசச்ன் சசல்ல மாட்வடன்; உங்கள் திருமண 

பிரசச்ிகனககள உறவினரக்ள் அல்லது நண்ெரக்ளுடன் நீங்கள் 

விவாதிக்கக்கூடாது. நீங்கள் ஆவலாசகனஒரு ெயிற்சி நெர ்சசல்ல வவண்டும். 
 
15. உங்கள் மகனவி அல்லது கணவர ்மீது சசய்ய முயற்சி. இந்த முயற்சிகள் எெ்வொதும் 

முட்டாள்தனமானகவ மற்றும் முகனகின்றன 
மற்றசெருகம மற்றும் சுய மரியாகத அழிக்க. வமலும், அது திருமண பிகணெ்பு 
ஆெத்தானது நிரூபிக்கிறது என்று மனக்கசெ்பு ஒரு ஆவி தூண்டுகிறது. மற்றகத 
உங்ககளெ் ெற்றிய இரண்டாவது ெதிெ்கெ உருவாக்க முயற்சிெ்ெகத நிறுத்துங்கள். 
 
16. ஒன்றாக பிராரத்்தகன மற்றும் நீங்கள் ஒன்றாக தங்க வவண்டும். அறிவியல் செெம் அகனத்து 

பிரசச்ிகனககளயும் தீரக்்கிறது. மனரீதியாக ெடம் 
உங்கள் மகனவி மகிழ்சச்ியாக, மகிழ்சச்ியாக, ஆவராக்கியமாக, அழகாக இருக்க 

வவண்டும். உங்கள் கணவர ்வலுவான, சக்திவாய்ந்த, அன்ொன, இணக்கமான, 

மற்றும் வககயான இருக்க வவண்டும் என ொரக்்க. இந்த மன ெடத்கத ெராமரிக்க, 

மற்றும் நீங்கள்  
நல்லிணக்கம் மற்றும் அகமதி இது ெரவலாகத்தில் சசய்யெ்ெட்ட திருமணம் 

அனுெவிக்க வவண்டும். 
 
--()-- 
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Chapter 15 
 
உங்கள் ஆழ்மனமும் உங்கள் மகிழ் ச்ியும் 

 
அசமரிக்க உளவியலின் தந்கத வில்லியம் வெம்ஸ், ெத்சதான்ெதாம் நூற்றாண்டின் 
மிகெ்செரிய கண்டுபிடிெ்பு உடல் விஞ்ஞானத்தில் இல்கல என்று கூறினார.் 

நம்பிக்ககயால் சதாடெ்ெட்ட ஆழ்மனத்தின் சக்திதான் மிகெ்செரிய கண்டுபிடிெ்பு. 
ஒவ்சவாரு மனிதனிலும் உலகின் எந்தெ் பிரசச்ிகனகயயும் சமாளிக்கக்கூடிய 
எல்கலயற்ற அதிகாரத் வதக்கமாகும். 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் உங்கள் பிரசச்ிகனககளத் தீரக்்கவும், உங்கள் உடகல 

குணெ்ெடுத்தவும், உங்கள் விருெ்ெமான கனவுக்கு அெ்ொல் உங்ககள சசழிக்கவும் 

முடியும் என்ெகத நீங்கள் உணரும் நாளில் நீங்கள் எந்த ெலவீனத்கதயும் கடக்க 

முடியும் என்ற சதளிவான உணரத்ல் கிகடக்கும் நாளில் உண்கமயான மற்றும் 

நீடித்த மகிழ்சச்ி உங்கள் வாழ்க்ககயில் வரும். 
 
உங்கள் குழந்கத பிறந்தவொது, நீங்கள் திருமணம் சசய்து சகாண்டவொது, 

கல்லூரியில் ெட்டம் செற்றவொது, அல்லது ஒரு செரிய சவற்றி அல்லது ெரிகச 

சவன்றவொது நீங்கள் மிகவும் மகிழ்சச்ியாக உணரந்்திருக்கலாம். நீங்கள் காதல் 

செண் அல்லது மிகவும் அழகான மனிதன் நிசச்யதாரத்்தம் வொது நீங்கள் மிகவும் 

மகிழ்சச்ியாக இருந்திருக்கலாம். நீங்கள் சதாடரந்்து சசன்று  
உங்ககள மகிழ்சச்ியகடயச ்சசய்த எண்ணற்ற அனுெவங்ககளெட்டியலிடலாம். 

எனினும், இந்த அனுெவங்கள் எவ்வளவு அற்புதமானதாக இருந்தாலும், அகவ 

உண்கமயான நீடித்த மகிழ்சச்ிகயத் தரவில்கல - அகவ தற்காலிகமானகவ 
 
நீதிசமாழிகள் புத்தகம் ெதில் சகாடுக்கிறது: இகறவன் மீது நம்பிக்கக யார,் 
சந்வதாஷமாக அவரஉ்ள்ளது. நீங்கள் இகறவன் நம்பிக்கக வொது (உங்கள் 
ஆழ்மனதில் சக்தி மற்றும் ஞானம்) வழிநடத்த, வழிகாட்ட, ஆட்சி, மற்றும் உங்கள் 

வழிகளில் இயக்க, நீங்கள் நிதானமான மாறும், அகமதியான, மற்றும் தளரவ்ான. 
நீங்கள் அன்பு, அகமதி மற்றும் அகனவருக்கும் நல்சலண்ணத்கத 
சவளிெ்ெடுத்தும்வொது, உங்கள் வாழ்வின் அகனத்து நாட்களுக்கும் மகிழ்சச்ியின் 
வமற்கட்டகமெ்கெ நீங்கள் உண்கமயில் உருவாக்குகிறீரக்ள். 
 
 ீங்கள் மகிழ் ச்ிறயத் வதர் ்ததடுக்க வேண்டும் 
 
மகிழ்சச்ி என்ெது ஒரு மனநிகல. கெபிளில் ஒரு சசாற்சறாடர ்உள்ளது, நீங்கள் 

யாருக்கு வசகவ சசய்ய வவண்டும் என்ெகத இந்த நாளில் நீங்கள் வதரவ்ு சசய்து  
சகாள்ளுங்கள். மகிழ்சச்ிகயத் வதரந்்சதடுக்கும் சுதந்திரம் உங்களுக்கு உள்ளது. இது 

அசாதாரணமான எளிகமயானதாகத் வதான்றலாம்,   
அது. ஒருவவகள மக்கள் மகிழ்சச்ிவழி தடுமாறும் ஏன் இது; மகிழ்சச்ியின் திறவுவகால் 

எளிகமகய அவரக்ள் ொரக்்கவில்கல.   
 வாழ்க்ககயின் செரிய விஷயங்கள் எளிகமயானகவ, ஆற்றல்மிக்ககவ, 

ஆக்கெ்பூரவ்மானகவ. அவரக்ள் நல்வாழ்கவயும்   
மகிழ்சச்ிகயயும் உருவாக்குகிறாரக்ள். 
 
ஆற்றல் மிக்க, மகிழ்சச்ியான வாழ்க்ககயில் உங்கள் வழிகய நீங்கள் எெ்ெடி சிந்திக்க லாம் 

என்ெகத சசயின்ட் ொல் உங்களுக்கு சவளிெ்ெடுத்துகிறார ்
இந்த வாரத்்கதகள்: இறுதியாக, சவகாதரவர, எது உண்கமவயா, எது உண்கமவயா, எது 

உண்கமவயா, எது தான், எது தான், எது  
தூய்கமயானவதா, எது அழகாக இருந்தாலும், எது நல்ல  
அறிக்ககயாக இருந்தாலும், ஏதாவது நல்சலாழுக்கம் இருந்தால், ஏவதனும் துதி 
இருந்தால், இவற்கறெ் ெற்றி வயாசித்துெ் ொருங்கள்.. 
 
மகிழ் ச்ிறய எே்ோறு வதர் ்ததடுப்பது 
 
மகிழ்சச்ிகயத் வதரவ்ு சசய்ய இெ்வொது சதாடங்குங்கள். நீங்கள் அகத எெ்ெடி 

சசய்கிறீரக்ள்: காகலயில் கண்ககளத் திறக்கும்வொது,  
உங்ககள நீங்கவள சசால்லுங்கள், "சதய்வீக ஒழுங்கு இன்றும் ஒவ்சவாரு நாளும் என் 

வாழ்க்கககய சொறுெ்வெற்கிறது. இன்று எனக்கு நல்லது க்காக அகனத்து 
விஷயங்களும் ஒன்றாக வவகல  
சசய்கின்றன. இது எனக்கு ஒரு புதிய மற்றும் அற்புதமான நாள். இது வொன்ற 

மற்சறாரு நாள் ஒருவொதும் இருக்காது.   
 நான் நாள் முழுவதும் சதய்வீகமாக வழிநடத்தெ்ெடுகிவறன், நான் என்ன சசய்தாலும் 

அது சசழிக்கும். சதய்வீக அன்பு என்கனச ்சூழ்ந்து,   



என்கன வகளத்து, என்கன மூடுகிறது, நான் சமாதானமாக புறெ்ெடுகிவறன். நல்ல, 

ஆக்கெ்பூரவ்மான கவனத்திலிருந்து என் கவனம் விலகிச ்சசல்லும்வொசதல்லாம், 

அழகான மற்றும் நல்ல அறிக்ககயின்  
சிந்தகனக்கு உடனடியாக அகத மீண்டும் சகாண்டு சசய்வவன்.   
 நான் என்கன ஆசீரவ்தித்து சசழிக்கும் எல்லாவற்கறயும் என்கன ஈரக்்கும் ஒரு 
ஆன்மீக மற்றும் மன  
காந்தம். இன்று எனது அகனத்து நடவடிக்கககளிலும் நான் ஒரு அற்புதமான 

சவற்றியாக இருக்கெ் வொகிவறன். நான்   
நிசச்யமாக நாள் முழுவதும் மகிழ்சச்ியாக இருக்கெ் வொகிவறன்." 
 
ஒவ்சவாரு நாளும் இந்த முகறயில் சதாடங்கவும்; பின்னர ்நீங்கள் மகிழ்சச்ியான நெர ்வதரவ்ு. 
 

அவர ்மகிழ்சச்ியாக இருக்க ஒரு பழக்கம் சசய்தார ்
 
ெல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நான் வமற்கில் கன்னிமாராவில் உள்ள ஒரு ஃவெனரின் வீட்டில் சுமார ்

ஒரு வாரம் தங்கியிருந்வதன் 
அயரல்ாந்து கடற்ககர. அவர ் எெ்வொதும் ொடுவதாகவும் விசில் அடிெ்ெதாகவும் 

வதான்றியது, வமலும் நககசச்ுகவ நிகறந்தவராக இருந்தார.் நான் அவரது 

மகிழ்சச்ியின் ரகசியத்கத அவரிடம்  
வகட்வடன், அவரது ெதில்: "மகிழ்சச்ியாக இருெ்ெது என் ெழக்கம். ஒவ்சவாரு 

காகலயிலும் நான் 
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விழித்சதழுங்கள், நான் தூங்குவதற்கு முன் ஒவ்சவாரு இரவும், நான் என் குடும்ெத்கத 
ஆசீரவ்திக்கிவறன், ெயிரக்ள், கால்நகடகள், மற்றும் நான் அற்புதமான அறுவகட 
கடவுள் நன்றி. 
 
இந்த விவசாயி நாற்ெது ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக இகத ஒரு நகடமுகறயில் 

கவத்திருந்தார.் எண்ணங்கள் சதாடரந்்து திரும்ெத் திரும்ெ வந்து, முகறயாக 

ஆழ்மனதில் மூழ்கி ெழக்கமாகிவிடுகின்றன என்ெகத நீங்கள் அறிவீரக்ள். மகிழ்சச்ி 

என்ெது ஒரு ெழக்கம் என்ெகத அவர ் 
கண்டுபிடித்தார.் 
 
 ீங்கள் மகிழ் ச்ியாக இருக்க வேண்டும் 
 
மகிழ்சச்ியாக இருெ்ெது ெற்றி ஒரு மிக முக்கியமான புள்ளி உள்ளது. நீங்கள் 

மகிழ்சச்ியாக இருக்க மனெ்பூரவ்மாக விரும்ெ  வவண்டும். மனசவ்சாரவ்ு, வசாரவ்ு, 

மகிழ்சச்ியற்ற வரக்ள் நீண்ட காலமாக இருக்கிறாரக்ள், அவரக்ள் திடீசரன்று சில 

அற்புதமான, நல்ல, மகிழ்சச்ியான சசய்திகளால் மகிழ்சச்ியகடந்தனர,் அவரக்ள் 

உண்கமயில் என்னிடம் சசான்ன செண்கணெ் வொல இருெ்ொரக்ள், "மிகவும் 

மகிழ்சச்ியாக இருெ்ெது தவறு!" அவரக்ள் வீட்டில் மகிழ்சச்ியாக இருெ்ெகத உணராத 

ெகழய மன வடிவங்களுக்கு மிகவும் ெழக்கெ்ெட்டுள்ளனர!் அவரக்ள் முன்னாள், 

மனசவ்சாரவ்ு, மகிழ்சச்ியற்ற மாநிலத்திற்காக ஏங்குகிறாரக்ள். 
 
இங்கிலாந்தில் ெல ஆண்டுகளாக வாதவநாய் சகாண்ட ஒரு செண்கண நான் 

அறிவவன். அவள் முழங்காலில் தன்கனத் தட்டிக்சகாண்டு, "என் வாதவாதம் இன்று 

வமாசமாக உள்ளது. நான் சவளிவய சசல்ல முடியாது. என் வாதவாதம் என்கன 

துன்ெகரமானதாக கவத்திருக்கிறது." 
 
இந்த அன்ொன வயதான செண் தனது மகன், மகள் மற்றும் அண்கட வீட்டாரிடம் இருந்து நிகறய 

கவனத்கத ெ் செற்றார.் அவள் உண்கமயில் 
அவள் வாதவாதம் வவண்டும். அவள் அகத அகழத்தவொது அவள் தனது "துயரத்கத" 
அனுெவித்தாள். இந்த செண் உண்கமயில் மகிழ்சச்ியாக  
இருக்க விரும்ெவில்கல. 
 
நான் அவளுக்கு ஒரு குணெ்ெடுத்தும் சசயல்முகறகய ெரிந்துகரத்வதன். நான் சில விவிலிய 

வசனங்ககள எழுதி, அவள் இருந்தால் என்று அவளிடம் சசான்வனன் 
இந்த உண்கமககள கவனத்தில் சகாண்டு , அவரது மன அணுகுமுகற 

சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி மாறும் மற்றும் அவரது நம்பிக்கக மற்றும் சுகாதார 

மீண்டும் நம்பிக்கக ஏற்ெடுத்தும்  
. அவள் ஆரவ்ம் காட்டவில்கல. ெல மக்கள் ஒரு  
விசித்திரமான, மன, வநாயுற்ற ஸ்ட்ரீக் சதரிகிறது, இதன் மூலம் அவரக்ள் 

ெரிதாெகரமான மற்றும் வசாகமாக இருெ்ெது அனுெவிக்க  
சதரிகிறது. 
 
ஏன் மகிழ் ச்ியின்றம வதர்வு? 
 
இந்த வயாசகனககள மகிழ்விெ்ெதன் மூலம் ெலர ்மகிழ்சச்ியின்கமகயத் வதரவ்ு சசய்கிறாரக்ள்: 

"இன்று ஒரு கருெ்பு நாள்; எல்லாம் உள்ளது 
தவறாக வொகவொகிறது." "நான் சவற்றி செறெ் வொவதில்கல." "எல்வலாரும் எனக்கு 

எதிராக இருக்கிறாரக்ள்." "வியாொரம் வமாசமாக இருக்கிறது, அது  
வமாசமாகெ் வொகிறது." "நான் எெ்வொதும் தாமதமாகஇருக்கிவறன்." "எனக்கு 

ஒருவொதும் இகடசவளிகள் கிகடக்காது." "அவரால் முடியும், ஆனால் என்னால் 

முடியாது." இந்த மனெ்ொங்கு உங்களுக்கு  
காகலயில் முதல் விஷயம் என்றால், இந்த அனுெவங்கள் அகனத்கதயும் நீங்கள் 

உங்களிடம் ஈரெ்்பீரக்ள், நீங்கள் மிகவும்  
மகிழ்சச்ியற்றவரக்ளாக இருெ்பீரக்ள். 
 
நீங்கள் வாழும் உலகம் செரும்ொலும் உங்கள் மனதில் என்ன நடக்கிறது என்ெகதெ் 

சொறுத்து தீரம்ானிக்கெ்ெடுகிறது என்ெகத உணரத் சதாடங்குங்கள். மாசெரும்  
வராமானிய தத்துவவாதியும் ஞானியுமான மாரக்ஸ் அவரலியஸ் கூறினார,் "ஒரு 

மனிதனின் வாழ்க்கக அவரது எண்ணங்கள் அகத உருவாக்குகின்றன."  
அசமரிக்காவின் முன்னணி தத்துவஞானியான எமரச்ன் கூறினார,் "ஒரு மனிதன் 

தான் நாள் முழுவதும் என்ன நிகனக்கிறான்."   
உங்கள் மனதில் வழக்கமாக நீங்கள் மகிழ்விக்கும் எண்ணங்கள் உடல் 

நிகலகமகளில் தங்ககள உண்கமயாகக் சகாள்ளும் வொக்ககக் சகாண்டுள்ளன.   
 



 
எதிரம்கற எண்ணங்கள், வதால்விஎண்ணங்கள் அல்லது இரக்கமற்ற, மனசவ்சாரவ்ு ஆகியவற்றில் 

நீங்கள் ஈடுெடுவதில்கல என்ெகத உறுதிெ்ெடுத்திக் சகாள்ளுங்கள் 
எண்ணங்கள். உங்கள் சசாந்த மனநிகலக்கு சவளிவய எகதயும் அனுெவிக்க முடியாது என்ெகத 
உங்கள் மனதில் அடிக்கடி நிகனவுகூருங்கள். 
 
 ான் ஒரு மில்லியன் டாலரக்ள் இரு ்தால்,  ான் மகிழ் ச்ியாக இருப்வபன் 
 
நான் மில்லியனரக்ளாக இருந்த மனநல நிறுவனங்களில் உள்ள ெல ஆண்ககளெ் 

ொரக்வயிட்டிருக்கிவறன், ஆனால் அவரக்ள் அவரக்ள் என்று வலியுறுத்தினர ்
ெணமில்லா மற்றும் ஆதரவற்ற. அவரக்ள் உளெ்பிணி, ெரவனாயிக் மற்றும் 

கெத்தியக்காரத்தனமான காரணமாக சிகறயில் அகடக்கெ்ெட்டனர-் 
மனசவ்சாரவ்ு வொக்குகள். சசல்வம் மற்றும் தன்கன நீங்கள் சந்வதாஷமாக சசய்ய 

முடியாது. மறுபுறம், இது மகிழ்சச்ிக்கு ஒரு தடுெ்பு அல்ல. இன்று, வரடிவயாக்கள், 

சதாகலக்காட்சிசெட்டிகள், ஆட்வடாசமாகெல்கள், நாட்டில் ஒரு வீடு, ஒரு தனியார ்

ெடகு மற்றும் நீசச்ல் குளம் ஆகியவற்றின் மூலம் மகிழ்சச்ிகய வாங்க ெலர ்

முயற்சிக்கின்றனர,் ஆனால் மகிழ்சச்ிகய அந்த வழியில் வாங்கவவா அல்லது 

வாங்கவவா முடியாது. 
 
மகிழ்சச்ியின் ராெ்யம் உங்கள் சிந்தகனயிலும் உணரவ்ிலும் உள்ளது. மகிழ்சச்ிகய 

உருவாக்க சசயற்ககஏதாவது வதகவ என்ற எண்ணம் ெலருக்கு உள்ளது. சிலர,் "நான் 

வமயராக வதரந்்சதடுக்கெ்ெட்டு, அகமெ்பின் தகலவராக ிினால், நிறுவனத்தின் 

சொது வமலாளராக ெதவி உயரவ்ு செற்றால், நான் மகிழ்சச்ியாக இருெ்வென்" என்று 

கூறுகின்றனர.் 
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உண்கம என்னசவன்றால், மகிழ்சச்ி என்ெது ஒரு மன மற்றும் ஆன்மீக நிகல. குறிெ்பிடெ்ெட்ட 

இந்த நிகலெ்ொடுகள் எதுவும் இருக்காது 
அவசியம் மகிழ்சச்ிகய த் தணிக்கும். உங்கள் மனங்களில் சதய்வீக ஒழுங்கு மற்றும் 

சரியான சசயல் என்ற விதிகயக் கண்டறிவதிலும், உங்கள் வாழ்வின் அகனத்து 

கட்டங்களிலும் இந்தக் சகாள்ககககளெ் ெயன்ெடுத்துவதன் மூலமும் உங்கள் 

வலிகம, மகிழ்சச்ி மற்றும் மகிழ்சச்ி ஆகியகவ அடங்கியகவ. 
 
அேர் ஒரு அறமதியான மனதில் அறுேறட இருக்க மகிழ் ச்ி காணப்படும் 
 
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சான் பிரான்சிஸ்வகாவில் விரிவுகரயாற்றிய நான், தனது 

வணிகம் நடந்து சகாண்டிருந்த விதம் குறித்து மிகவும் மகிழ்சச்ியற்ற மற்றும் 

விரக்தியகடந்த ஒரு நெகர வெட்டி  
கண்வடன். அவர ்சொது வமலாளராக இருந்தார.் அவரது இதயம்   
துகண ெனாதிெதி மற்றும் அகமெ்பின் தகலவர ்மீது மனக்கசெ்ொல் 

நிரம்பியிருந்தது. அவரக்ள் அவகர எதிரத்்ததாக அவர ் 
கூறினார.் இந்த உட்பூசல் காரணமாக, வியாொரம் குகறந்து சகாண்டிருந்தது; அவர ்

எந்த ஈவுத்சதாகக அல்லது   
ெங்கு வொனஸ் செறவில்கல. 
 
இெ்ெடித்தான் அவர ்தனது வணிகெ் பிரசச்ிகனகயத் தீரத்்தார:் காகலயில் அவர ்

அகமதியாக பின்வருமாறு  
உறுதிெ்ெடுத்தினார,் "எங்கள் நிறுவனத்தில் வவகல சசய்ெவரக்ள் அகனவரும் 

வநரக்மயானவரக்ள், வநரக்மயானவரக்ள், கூட்டுறவு, விசுவாசமானவரக்ள், 

அகனவருக்கும் நல்சலண்ணம் நிகறந்தவரக்ள்.   
 இந்த நிறுவனத்தின் வளரச்ச்ி, நலன்மற்றும் சசழிெ்பு ஆகியவற்றின் சங்கிலியில் 

அகவ மன மற்றும் ஆன்மீக இகணெ்புகள். என் இரண்டு கூட்டாளிகளுக்கும் 

நிறுவனத்தில் உள்ள அகனவருக்கும் என் எண்ணங்கள், வாரத்்கதகள் மற்றும் 

சசயல்களில் அன்பு, அகமதி மற்றும் நல்சலண்ணத்கத நான் சவளிெ்ெடுத்துகிவறன்.   
 எங்கள் நிறுவனத்தின் தகலவர ்மற்றும் துகணத் தகலவர ்அவரக்ளின் அகனத்து 

நடவடிக்கககளிலும் சதய்வீகமாக வழிநடத்தெ்ெடுகிறாரக்ள். என் ஆழ்மனத்தின் 

எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு என் மூலம் அகனத்து முடிவுககளயும் எடுக்கிறது. எங்கள் 

அகனத்து வணிக ெரிவரத்்தகனகளிலும் ஒருவருக்சகாருவர ்எங்கள் உறவிலும் 

சரியான நடவடிக்கக மட்டுவம உள்ளது. நான் சமாதானதூதரக்கள அனுெ்புகிவறன், 

அன்பு, மற்றும் நல்ல விருெ்ெத்கத எனக்கு முன்ொக அலுவலகத்திற்கு அனுெ்புகிவறன். 

நான் உட்ெட நிறுவனத்தில் உள்ள அகனவரின் மனங்களிலும் இதயங்களிலும் 

அகமதியும் நல்லிணக்கமும் உசச்மாக ஆட்சி சசய்கிறது. நான் இெ்வொது நம்பிக்கக, 

நம்பிக்கக மற்றும் நம்பிக்கக நிகறந்த ஒரு புதிய நாளுக்குெ் புறெ்ெடுகிவறன்." 
 
இந்த வணிக நிரவ்ாகி காகலயில் மூன்று முகற சமதுவாக வமவல தியானம் மீண்டும், 

அவர ் உறுதிெ்ெடுத்தினார ் என்ன உண்கமகய உணரந்்வதன். ெகலில் ெயவமா 

வகாெவமா எண்ணங்கள் அவரது மனதில் வரும்வொது, "சமாதானம், நல்லிணக்கம் 

மற்றும் நிதானம் எல்லா வநரங்களிலும் என் மனகத நிரவ்கிக்கிறது" என்று அவர ்

தனக்குள் கூறுவார.் 
 
அவர ் தனது மனகத இந்த முகறயில் ஒழுங்குெடுத்தும் வொது, அகனத்து தீங்கு 

விகளவிக்கும் எண்ணங்களும் வரநிறுத்தின, அகமதி அவரது மனதில் வந்தது. 

அவர ்அறுவகட சசய்தார.் 
 
அகதத் சதாடரந்்து, அவர ்தனது மனகத மாற்றியகமத்த சுமார ்இரண்டு 

வாரங்களின் முடிவில், ெனாதிெதியும் துகண ெனாதிெதியும் அவகர 

அலுவலகத்திற்கு அகழத்து, அவரது நடவடிக்ககககளயும் அவரது புதிய  
ஆக்கபூரவ்மான கருத்துக்ககளயும் ொராட்டினர,் வமலும் அவகர சொது வமலாளராக 

கவத்திருெ்ெதில் அவரக்ள் எவ்வளவு அதிரஷ்்டசாலிகள் என்று குறிெ்பிட்டார.் மனிதன் 

தனக்குள் மகிழ்சச்ிகயக் காண்கிறான் என்ெகதக் கண்டு அவர ்மிகவும் 

மகிழ்சச்ியகடந்தார.் 
 
பிளாக் அல்லது ஸ்டம்ப் உண்றமயில் இல்றல 
 
நான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சசய்தித்தாள் கட்டுகரகயெ் ெடித்வதன், அது 

சாகலயில் ஒரு ஸ்டம்புக்கு வந்தவொது ஒரு குதிகரகயெ் ெற்றி  
கூறியது. அகதத் சதாடரந்்து, ஒவ்சவாரு முகறயும் குதிகர அவத ஸ்டம்புக்கு 

வரும்வொது, அவர ்பின்வாங்கினார.்   
ஃவெனர ்ஸ்டம்கெ வதாண்டி, எரித்து, ெகழய சாகலகய சமன் சசய்தார.் ஆயினும், 

இருெத்கதந்து ஆண்டுகளாக, குதிகர   
முன்னாள் ஸ்டம்ெ் இருந்த இடத்கதக் கடந்து சசல்லும் ஒவ்சவாரு முகறயும், அவர ்



ஷிட் சசய்தார.் குதிகர   
ஒரு ஸ்டம்பின் நிகனகவக் கண்டு சவட்கெ்ெட்டது. 
 
உங்கள் சசாந்த சிந்தகன வாழ்க்கக மற்றும் மன பிம்ெங்களில் தவிர உங்கள் 

மகிழ்சச்ிக்கு எந்த தகடயும் இல்கல. ெயம் அல்லது கவகல உங்ககளத் தடுத்து 

நிறுத்துகிறதா? ெயம் என்ெது உங்கள் மனதில் ஒரு சிந்தகன. சவற்றி, சாதகன 

மற்றும் அகனத்து பிரசச்ிகனகளின் மீதான சவற்றி ஆகியவற்றில் நம்பிக்கக 

யுடன் அகத மாற்றுவதன் மூலம் இந்த தருணத்கத நீங்கள் வதாண்டி எடுக்கலாம். 
 
வியாொரத்தில் வதால்வியுற்ற ஒரு மனிதகர நான் அறிவவன். அவர ்என்னிடம் 

கூறினார,் "நான் தவறுகள் சசய்வதன். நான் நிகறய கற்றுக்சகாண்வடன். நான் 

மீண்டும் வணிகத்திற்கு சசல்கிவறன், நான் மிகெ்செரிய சவற்றிசெறுவவன்." அவர ்

மனதில் அந்த ஸ்டம்ெ் வகர எதிரச்காண்டார.் அவர ்சிணுங்கவவா அல்லது புகார ்

சசய்யவவா இல்கல, ஆனால் அவர ்வதால்வியின் ஸ்டம்கெ கிழித்தார,் வமலும் 

அவகர ஆதரிக்க அவரது உள் சக்திககள நம்ெதன்  
மூலம், அவர ்அகனத்து ெய எண்ணங்ககளயும் ெகழய மன சவ்சாரவ்ுககளயும் 

சவளிவயற்றினார.் உங்ககள நம்புங்கள், நீங்கள் சவற்றி செறுவீரக்ள், மகிழ்சச்ியாக 

இருக்கிறீரக்ள். 
 
மகிழ் ச்ியான மக்கள் 
 

மகிழ்சச்ியான மனிதன் சதாடரந்்து சவளிக்சகாணரக்ிறான் மற்றும் அவருக்குள் 
சிறந்தகத ெயிற்சி சசய்கிறார.் மகிழ்சச்ியும்  
நல்சலாழுக்கமும் ஒருவருக்சகாருவர ்பூரத்்தி சசய்கின்றன. சிறந்தது மகிழ்சச்ியானது 
மட்டுமல்ல, ஆனால் மகிழ்சச்ியானகவ வழக்கமாக உள்ளன 
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வாழ்க்கக சவற்றிகரமாக வாழும் ககல சிறந்த. அல்லாை் தான் உங்களில் மிக 
உயரந்்தவன்; கடவுளுகடய  
அன்பு, ஒளி, உண்கம மற்றும் அழகக வமலும் சவளிெ்ெடுத்துங்கள், இன்று நீங்கள் 
உலகின் மகிழ்சச்ியான நெரக்ளில் ஒருவராக மாறுவீரக்ள். 
 
கிவரக்க ஸ்டாயிக் தத்துவஞானி யான எபிக்சடட்டஸ் கூறினார,் "மனதின் அகமதிக்கு ஒவர ஒரு 

வழி இருக்கிறது, 
மகிழ்சச்ி; எனவவ, இந்த எெ்வொதும் உங்களுடன் ககயில் தயாராக இருக்க ட்டும், 

நீங்கள் அதிகாகலயில் எழுந்திருக்கும் வொது இருவரும், மற்றும் நாள் முழுவதும், 

மற்றும் நீங்கள் தூங்க தாமதமாக சசல்லும் வொது, எந்த சவளிெ்புற விஷயங்ககள 

கணக்கில், ஆனால் கடவுள் இந்த சசய்ய. 
 
மகிழ் ச்ியின் படிகளின் சுருக்கம் 
 
1. 19ஆம் நூற்றாண்டின் மிகெ்செரிய கண்டுபிடிெ்பு, நம்பிக்ககயால் 

சதாடெ்ெட்ட ஆழ்மனத்தின் சக்தி என்று வில்லியம் வெம்ஸ் கூறினார.் 
 
2. உங்களுக்குள் மிகெ்செரிய சக்தி இருக்கிறது. இந்த சக்திமீது நீங்கள் ஒரு 

உன்னதமான நம்பிக்கககயெ் செறும்வொது மகிழ்சச்ி உங்களுக்கு வரும். பின்னர,் 

நீங்கள் உங்கள் கனவுககள நனவாக்குவீரக்ள். 
 
3. நீங்கள் எந்த வதால்விகயயும் சவன்று, உங்கள் ஆழ்மனத்தின் அற்புதமான 

சக்திமூலம் உங்கள் இதயத்தின் வநசமான ஆகசககள உணரலாம். இது இகறவன் 

மீது நம்பிக்கக சகாண்ட (ஆழ்மனத்தின் ஆன்மீக விதிகள்) யார ் சொருள், 
சந்வதாஷமாக அவர ்உள்ளது. 
 
4. நீங்கள் மகிழ்சச்ிகயத் வதரந்்சதடுக்க வவண்டும். மகிழ்சச்ி என்ெது ஒரு ெழக்கம். அடிக்கடி 

சிந்திெ்ெது ஒரு நல்ல ெழக்கம் 
எந்த விஷயங்கள் உண்கமயாக இருந்தாலும், விஷயங்கள் வநரக்மயானகவ, 

விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், விஷயங்கள் தூய்கமயானகவ, விஷயங்கள் 

அழகாக இருந்தாலும், நல்ல அறிக்கக எது; ஏவதனும் நல்சலாழுக்கம் இருந்தால், 

மற்றும் ஏதாவது துதி இருந்தால், இந்த விஷயங்ககள வயாசிக்க. பில். 4:8. 
 
5. காகலயில் கண்ககளத் திறக்கும்வொது, இன்று மகிழ்சச்ிகயத் வதரந்்சதடுக்கிறது என்று 

நீங்கவள சசால்லுங்கள். நான் வதரவ்ு சசய்கிவறன் 
இன்று சவற்றி. நான் இன்று சரியான நடவடிக்கககயத் வதரவ்ு சசய்கிவறன். நான் 

இன்று அகனவருக்கும் அன்கெயும் நல்சலண்ணத்கதயும் வதரவ்ு சசய்கிவறன். நான் 

இன்று அகமதிகயத் வதரவ்ு சசய்கிவறன். இந்த உறுதிெ்ொடாக வாழ்க்கக, அன்பு 

மற்றும் ஆரவ்த்கத ஊற்றவும், நீங்கள் மகிழ்சச்ிகயத் வதரந்்சதடுத்துள்ளீரக்ள். 
 
6. உங்கள் ஆசீரவ்ாதங்களுக்கு ஒரு நாகளக்கு ெல முகற நன்றி கூறவும். வமலும், 

உங்கள் குடும்ெத்தின் அகனத்து உறுெ்பினரக்ள், உங்கள் கூட்டாளிகள் மற்றும் எல்லா 

இடங்களிலும் உள்ள அகனத்து மக்களின் அகமதி, மகிழ்சச்ி மற்றும் சசழிெ்புக்காக 

பிராரத்்தகன சசய்யுங்கள். 
 
7. நீங்கள் சந்வதாஷமாக இருக்க வவண்டும் என்று மனெ்பூரவ்மாக விரும்ெ வவண்டும். ஆகச 

இல்லாமல் எதுவும் சாதிக்கெ்ெடவில்கல. ஆகச ஒரு ஆகச 
கற்ெகன மற்றும் நம்பிக்கக இறக்கககள். உங்கள் ஆகச யின் நிகறவவற்றத்கத 
கற்ெகன சசய்து ொருங்கள், அதன் யதாரத்்தத்கத உணருங்கள், அது நிகறவவறும். 
ெதில் செெத்தில் மகிழ்சச்ி வருகிறது. 
 
8. ெயம், கவகல, வகாெம், சவறுெ்பு, வதால்வி வொன்ற எண்ணங்ககள சதாடரந்்து 
சிந்திெ்ெதன் மூலம், நீங்கள் மிகவும் மனசவ்சாரவ்ு மற்றும் மகிழ்சச்ியற்றவராக 
மாறுவீரக்ள். நிகனவில் சகாள்ளுங்கள், உங்கள் வாழ்க்கக உங்கள் எண்ணங்கள் 
அகத என்ன சசய்ய வவண்டும். 
 
9. உலகில் உள்ள அகனத்து ெணத்கதயும் சகாண்டு மகிழ்சச்ிகய வாங்க முடியாது. 
சில மில்லியனரக்ள் மிகவும் மகிழ்சச்ியாக இருக்கிறாரக்ள், சிலர ்மிகவும் 
மகிழ்சச்ியகடயவில்கல. மிகக் குகறந்த உலகெ் சொருட்ககளக் சகாண்ட ெலர ்
மிகவும் மகிழ்சச்ியாக இருக்கிறாரக்ள், சிலர ்மிகவும்  
மகிழ்சச்ியகடயவில்கல. சில திருமணமானவரக்ள் மகிழ்சச்ியாக இருக்கிறாரக்ள், 

சிலர ்மிகவும் மகிழ்சச்ியற்றவரக்ள். சிலர ்மகிழ்சச்ியாக இருக்கிறாரக்ள், சிலர ்மிகவும் 
மகிழ்சச்ியகடயவில்கல. மகிழ்சச்ியின் ராெ்யம் உங்கள் சிந்தகனயிலும் 
உணரவ்ிலும் உள்ளது. 



 
10. மகிழ்சச்ி என்ெது அகமதியான மனதின் அறுவகட. அகமதி, நிதானம், 
ொதுகாெ்பு, சதய்வீக வழிகாட்டுதல் ஆகியவற்கறெ் ெற்றிய உங்கள் 
எண்ணங்ககள நங்கூரமிடுங்கள், உங்கள் மனம் மகிழ்சச்ியின் உற்ெத்தித் திறன் 
மிக்கதாக இருக்கும். 
 
11. உங்கள் மகிழ்சச்ிக்கு எந்த தகடயும் இல்கல. சவளிெ்புற விஷயங்கள் காரணமல்ல, இகவ 

விகளவுகள், இல்கல 
ஏது. உங்களுக்குள் உள்ள ஒவர ஆக்கெ்பூரவ்மான சகாள்ககயிலிருந்து உங்கள் 

குறிெ்கெ எடுத்துக் சகாள்ளுங்கள். உங்கள் சிந்தகன வய காரணம், ஒரு புதிய 

காரணம் ஒரு புதிய விகளகவ ஏற்ெடுத்துகிறது. மகிழ்சச்ிகயத் வதரவ்ு சசய்யவும். 
 
12. மிக உயரந்்தவன், சிறந்தவன் அவவன. வதவனுகடய ராெ்யம் உள்ளஉள்ளது, 

கடவுள் அவகர மிக உயரந்்த மற்றும் சிறந்த உள்ளது. 
 
--()-- 
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Chapter 16 
 
உங்கள் ஆழ்மனமும் இணக்கமான மனித உறவுகளும் 

 
இந்தெ் புத்தகத்கதெ் ெடிக்கும் வொது, உங்கள் ஆழ்மனம் ஒரு ெதிவு இயந்திரம் 

என்ெகத நீங்கள் கற்றுக்சகாள்கிறீரக்ள், அது நீங்கள் ஈரக்்கக்கூடியகத 

உண்கமயுடன் மறுஉருவாக்கம் சசய்கிறது. மனித உறவுகளில் சொற்கால ஆட்சி 

ெயன்ெடுத்துவதற்கான காரணங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். 
 
மத்வதயு 7:12: மனுஷர ்உங்களுக்குச ்சசய்யவவண்டிய கவசயல்லாம்,   
நீங்கள் அவரக்ளுக்குசச்சய்யுங்கள் என்றுசசால்லுகிறார.் இந்த வமற்வகாள் சவளி 
மற்றும் உள் அரத்்தங்ககளக் சகாண்டுள்ளது. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் 
நிகலெ்ொட்டில் இருந்து அதன் உள் அரத்த்த்தில் நீங்கள் ஆரவ்மாக  
இருக்கிறீரக்ள்: ஆண்கள் உங்ககளெ் ெற்றி சிந்திக்க வவண்டும் என்று நீங்கள் 

விரும்புவகதெ் வொல,   
அவரக்களெ் ெற்றி உங்ககளெ் ெற்றி நீங்கள் சிந்திக்க வவண்டும். நீங்கள் ஆண்கள் 

நீங்கள் ெற்றி உணர வவண்டும் என்று, நீங்கள் வொன்ற முகறயில் அவரக்கள 
ெற்றி  
உணர. நீங்கள் ஆண்கள் நீங்கள் வநாக்கி சசயல்ெட வவண்டும் என, வொன்ற 

முகறயில் அவரக்கள வநாக்கி நீங்கள் சசயல்ெட. 
 
உதாரணமாக, உங்கள் அலுவலகத்தில் உள்ள ஒருவரிடம் நீங்கள் கண்ணியமாகவும் 

மரியாகதயுடனும் இருக்கலாம், ஆனால் அவரது முதுகு திரும்பியவுடன்,  
உங்கள் மனதில் அவர ்மீது நீங்கள் மிகவும் விமரச்னமாகவும் வகாெமாகவும் 

இருக்கிறீரக்ள். இத்தககய எதிரம்கற எண்ணங்கள் உங்களுக்கு மிகவும்  
அழிவுகரமானகவ. இது விஷம் எடுத்துக்சகாள்வது வொன்றது. நீங்கள் உண்கமயில் 

மன விஷங்ககள எடுத்துக்சகாண்டிருக்கிறீரக்ள், இது உங்ககள   
உயிர,் உற்சாகம், வலிகம, வழிகாட்டல் மற்றும் நல்சலண்ணத்கத 

சகாள்களயடிக்கிறது. இந்த எதிரம்கற எண்ணங்களும் உணரச்ச்ிகளும்   
உங்கள் ஆழ்மனதில் மூழ்கி, உங்கள் வாழ்க்ககயில் அகனத்து வககயான 

சிரமங்ககளயும், வநாய்ககளயும் ஏற்ெடுத்துகின்றன. 
 
மற்றேரக்ளுடனான மகிழ் ச்ியான உறவுகளுக்கு மாஸ்டர் கீ 
 
நீங்கள் நியாயத்தீரெ்்பு சச்சய்யவவண்டாம். நீங்கள் நியாயந்தீரெ்்ெளிெ்ெகதக் 
சகாண்டு நியாயந்தீரக்்கெ்ெடுவீரக்ள்; நீங்கள் எந்த அளவுவகாலாக சச்சய்தீரக்வளா, 
அது உங்களுக்கு மறுெடியும்அளவிடெ்ெடும். 
 
இந்த வசனங்ககளெ் ெற்றிய ஆய்வும் அதில் உள்ள உள் உண்கமககளெ் 

ெயன்ெடுத்துவதும் இணக்கமான உறவுகளுக்கான உண்கமயான 

திறவுவகாகலபிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்றன. தீரெ்்பு என்ெது சிந்திக்க வவண்டும், 

உங்கள் மனதில் ஒரு மன தீரெ்்பு அல்லது முடிவுக்கு வர வவண்டும். நீங்கள் மற்ற நெர ்

ெற்றி சிந்தகன உங்கள் சிந்தகன, நீங்கள் அகத நிகனத்து ஏசனனில். எனவவ, 

உங்கள்  
எண்ணங்கள் ஆக்கெ்பூரவ்மானகவ, எனவவ, நீங்கள் மற்ற நெகரெ் ெற்றி என்ன 

நிகனக்கிறீரக்ள் மற்றும் உணரக்ிறீரக்ள் என்ெகத உங்கள் சசாந்த அனுெவத்தில் 

உருவாக்குகிறீரக்ள். நீங்கள் மற்சறாருவருக்கு சகாடுக்கும் ஆவலாசகன, உங்கள் 
மனம் ெகடெ்பு ஊடகம் என்ெதால் நீங்கவள சகாடுக்கிறீரக்ள்  
என்ெதும் உண்கமதான். 
 
ஆககயால் தான், நீங்கள் நியாயத்தீரெ்்புச ்சசய்தீரக்ள்என்று சசால்லெ்ெடுகிறது. 
இந்த   
விதிகயயும், உங்கள் ஆழ்மனம் சசயல்ெடும் விதத்கதயும் நீங்கள் 
அறிந்திருக்கும்வொது, நீங்கள் சிந்திக்கவும், உணரவும், மற்றவகர வநாக்கி 
சரியாக சசயல்ெடவும் கவனமாக  
இருக்கிறீரக்ள். இந்த வசனங்கள் மனிதனின் விடுதகலகயெ் ெற்றி உங்களுக்குக் 

கற்பிக்கின்றன, வமலும் உங்கள் தனிெ்ெட்ட பிரசச்ிகனக்கான தீரக்வ உங்களுக்கு 
சவளிெ்ெடுத்துகின்றன.   
 
 
 ீங்கள் என்ன அளவீட்டு மூலம், அது மீண்டும்  ீங்கள் அளவிடப்படும் 
 
நீங்கள் மற்றவரக்ளுக்குச ்சசய்யும் நன்கம, அளவுவகாலாக உங்களிடம் வருகிறது; 

நீங்கள் சசய்யும் தீகம உங்கள் சசாந்த  



மனத்தின் நியாயெ்பிரமாணத்தின் ெடி உங்களுக்கு திரும்புகிறது. ஒரு மனிதன் 

மற்சறாரு ஏமாற்றுகிறது மற்றும் ஏமாற்றுகிறது என்றால், அவர ்உண்கமயில் 

ஏமாற்றுகிறார ்மற்றும்   
தன்கன ஏமாற்றுகிறார.் அவரது குற்ற உணரவ்ும் இழெ்பு மனநிகலயும் தவிரக்்க 

முடியாமல் சில வநரங்களில் அவருக்கு இழெ்கெ  
ஈரக்்கும். அவரது ஆழ்மனம் அவரது மன சச்சயகலெ் ெதிவு சசய்து, மன வநாக்கம் 

அல்லது உந்துதலுக்கு ஏற்ெ எதிரவ்ிகனயாற்றுகிறது.   
 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் அருவமானது மற்றும் மாறாதது, நெரக்களகருத்தில் சகாள்ளவவா 

அல்லது மத சதாடரப்ுகள் அல்லது எந்த வககயான நிறுவனங்ககளயும் மதிக்கவவா 

இல்கல. இது இரக்கவமா அல்லது ெழிவாங்கும் தன்கமவயா அல்ல. மற்றவரக்கள 

வநாக்கி நீங்கள் சிந்திக்கும், உணரும் மற்றும் சசயல்ெடும் விதம் இறுதியாக 

உங்ககளத் திரும்புகிறது. 
 
தடய்லி தெட்றலன்ஸ் அேறர வ ாயுற  ்த ய்தது 
 
உங்ககள கவனிக்க இெ்வொது சதாடங்குங்கள். மக்கள், நிகலகமகள் மற்றும் சூழ்நிகலகளுக்கு 

உங்கள் எதிரவ்ிகனககளக் கவனியுங்கள். 
அன்கறய நிகழ்வுகள் மற்றும் சசய்திகளுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு ெதிலளிக்கிறீரக்ள்? 

மற்ற மக்கள் அகனவரும் தவறு சசய்திருந்தால், நீங்கள் மட்டுவம சரியாக இருந்தால் 

அது எந்த வித்தியாசமும் இல்கல. சசய்தி உங்ககள சதாந்தரவு சசய்தால், அது 

உங்கள் தீயது, ஏசனன்றால் உங்கள் எதிரம்கற உணரச்ச்ிகள் உங்ககள அகமதி 

மற்றும் நல்லிணக்கத்கத சகாள்களயடித்தன. 
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ஒரு செண் தனது கணவகரெ் ெற்றி எனக்கு எழுதினார,் சில சசய்தித்தாள் 
கட்டுகரயாளரக்ள் சசய்தித்தாளில் எழுதுவகதெ் ெடிக்கும்வொது அவர ்வகாெத்தில் 

சசல்கிறார ்என்று கூறினார.் வகாெத்தின் இந்த சதாடரச்ச்ியான எதிரவ்ிகன மற்றும் 
அவரது ெங்கில் ஒடுக்கெ்ெட்ட ஆத்திரம் இரத்தெ்வொக்கு புண்ககள சகாண்டு 
வந்தது, மற்றும் அவரது மருத்துவர ்ஒரு உணரச்ச்ி மறுசீரகமெ்பு ெரிந்துகரத்தார ்
என்று அவர ்வமலும்  
கூறினார.் 
 
நான் இந்த மனிதகன என்கனெ் ொரக்்க அகழத்வதன், அவரது மனம் எவ்வாறு சசயல்ெடுகிறது 

என்ெகத அவருக்கு விளக்கிவனன் 
உணரச்ச்ிரீதியாக முதிரச்ச்ியகடயாத மற்றவரக்ள் அவர ் ஏற்காத அல்லது 

உடன்ெடாத கட்டுகரககள எழுதும்வொது  
வகாெமகடவது தான். 
 
அரசியல் ரீதியாகவவா, மத ரீதியாகவவா, வவறு எந்த விதத்திலும் அவருடன் கருத்து 

வவறுொடு சகாண்டிருந்தாலும், சசய்தித்தாள்காரர ்தன்கன சவளிெ்ெடுத்துவதற்கு 

சுதந்திரம் சகாடுக்க வவண்டும் என்ெகத அவர ்உணரத்  
சதாடங்கினார.் அவத முகறயில், சசய்தித்தாள் காரர ்தனது சவளியிடெ்ெட்ட  
அறிக்கககளுடன் உடன்ெடாத ஒரு கடிதத்கத சசய்தித்தாளுக்கு எழுத அவருக்கு 
சுதந்திரம்  
சகாடுெ்ொர.் அவர ்உடன்ெடாமல் உடன்ெட முடியாது என்று அறிந்தார.்   
ஒரு நெர ்என்ன சசால்கிறார ்அல்லது சசய்கிறார ்என்ெது ஒருவொதும் அவகரெ் 

ொதிக்கிறது அல்ல, என்ன சசால்லெ்ெடுகிறது அல்லது சசய்யெ்ெடுகிறது 
என்ெதற்கு அவரது  
எதிரவ்ிகனதான் முக்கியம் என்ற எளிய உண்கமகய அவர ்எழுெ்பினார.் 
 
இந்த விளக்கம் இந்த மனிதனுக்கு சிகிசக்சயாக இருந்தது, ஒரு சிறிய ெயிற்சிமூலம் 

அவர ்தனது காகல சண்டித்தனங்ககள மாஸ்டர ்சசய்ய முடியும் என்ெகத 

உணரந்்தார.் பின்னர,் அவர ்தன்கனெ் ெற்றியும் கட்டுகரயாளரக்ள் சசால்வகதெ் 

ெற்றியும் சிரித்தார ்என்று அவரது மகனவி என்னிடம் கூறினார.் அவகர சதாந்தரவு 

சசய்யவும், எரிசச்லூட்டவும், எரிசச்லூட்டவும் அவரக்ளுக்கு அதிகாரம் இல்கல. 

அவரது உணரச்ச்ி நிதானம் மற்றும் அகமதி காரணமாக அவரது புண்கள்  
மகறந்துவிட்டன. 
 
 ான் தபண்கறள தேறுக்கிவறன், ஆனால்  ான் ஆண்கறள விரும்புகிவறன் 
 
ஒரு தனிச ்சசயலாளர ்தனது அலுவலகத்தில் இருந்த சில செண்கள் மீது மிகவும் 

கசெ்ொக இருந்தார,் ஏசனன்றால் அவரக்ள் அவகளெ் ெற்றி கிசுகிசுக்கிறாரக்ள்,  
அவள் கூறியது வொல், அவகளெ் ெற்றி வமாசமான சொய்ககளெ் ெரெ்பினாள். 

தனக்கு செண்ககள பிடிக்கவில்கல என்று அவர ் 
ஒெ்புக்சகாண்டார.் அவள் சசான்னாள், "நான் செண்ககள சவறுக்கிவறன், ஆனால் 

நான் ஆண்ககள விரும்புகிவறன்." அலுவலகத்தில் அவளுக்குக் கீழ் இருந்த 
செண்களுடன் அவள்  
மிகவும் ஆணவமான, அதிகாரமிக்க, எரிசச்லூட்டும் குரலில் வெசியகதயும் நான் 

கண்டுபிடித்வதன். அவளுக்கு  
விஷயங்ககள கடினமாக்குவதில் அவரக்ள் மகிழ்சச்ி யகடவதாக அவள் 

சுட்டிக்காட்டினாள். அவள் வெசும் வழியில் ஒரு வித ஆடம்ெரம்  
இருந்தது, அவளுகடய குரல் சதானி சிலகர விரும்ெத்தகாத வககயில் எங்வக 

ொதிக்கும் என்ெகத என்னால் ொரக்்க முடிந்தது. 
 
அலுவலகம் அல்லது சதாழிற்சாகலயில் உள்ள அகனத்து மக்களும் உங்ககள எரிசச்லூட்டினால், 

அதிரவ்ு, எரிசச்ல், இது ஒரு சாத்தியம் அல்லவா? 
மற்றும் சகாந்தளிெ்பு சில ஆழ்மன முகற அல்லது மன கணிெ்பு காரணமாக 

இருக்கலாம்?  
நீங்கள் நாய்ககள சவறுத்தால் அல்லது ெயந்தால் ஒரு நாய் மூரக்்கமாக 

எதிரவ்ிகனயாற்றும் என்ெகத நாங்கள் அறிவவாம். விலங்குகள் உங்கள் ஆழ்மன 

அதிரவ்ுககள எடுத்து   
அதற்வகற்ெ எதிரவ்ிகனயாற்றுகின்றன. ெல ஒழுக்கமற்ற மனிதரக்ள் நாய்கள், 

பூகனகள் மற்றும் பிற விலங்குககளெ் வொலவவ உணரத்ிறன்  
சகாண்டவரக்ள். 
 
செண்ககள சவறுத்த இந்த தனிச ்சசயலாளருக்கு பிராரத்்தகன சசய்யும் சசயல்முகறகய நான் 

ெரிந்துகரத்வதன், அவளுக்கு விளக்கிவனன் 
ஆன்மீக விழுமியங்களுடன் தன்கன அகடயாளெ்ெடுத்திக் சகாள்ளத் சதாடங்கிய 

வொது, வாழ்க்ககயின் உண்கமககள உறுதிெ்ெடுத்தத் சதாடங்கியவொது, 



அவளுகடய குரல், நடத்கதகள் மற்றும் செண்கள் மீதான சவறுெ்பு முற்றிலும் 

மகறந்துவிடும். சவறுெ்பின் உணரச்ச்ி ஒரு நெரின் வெசச்ு, சசயல்கள், அவரது 

எழுத்துக்களில் மற்றும் அவரது வாழ்க்ககயின் அகனத்து கட்டங்களிலும் 

காட்டெ்ெடுவகத அறிந்து அவள் ஆசச்ரியெ்ெட்டாள். அவள் வழக்கமான, வகாெமான 

மற்றும் வகாெமான வழியில் எதிரவ்ிகனயாற்றுவகத நிறுத்தினாள். அவள் 

பிராரத்்தகன ஒரு முகற நிறுவெ்ெட்டது, அவள் அலுவலகத்தில் சதாடரந்்து, 

முகறயாக, மற்றும் மனசாட்சியுடன் ெயிற்சி. 
 
செெம் பின்வருமாறு இருந்தது: "நான் நிகனக்கிவறன், வெச, மற்றும் அன்புடன் 

சசயல்ெட, அகமதியாக, மற்றும் அகமதியான. நான் இெ்வொது என்கன விமரச்ித்து 

என்கனெ் ெற்றி கிசுகிசுக்கெ்ெட்ட அகனத்து செண்களுக்கும் அன்பு,  
அகமதி, சகிெ்புத்தன்கம மற்றும் கருகணகய சவளிெ்ெடுத்துகிவறன். அகமதி, 
நல்லிணக்கம் மற்றும் அகனவருக்கும் நல்சலண்ணம் குறிதத் எனது 
எண்ணங்ககள நான்  
நங்கூரமிடுகிவறன். நான் எதிரம்கறயாக எதிரவ்ிகனயாற்றெ் வொகும் 
வொசதல்லாம், "எனக்குள் நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம் மற்றும் சமாதானம்  
என்ற வகாட்ொட்டின் நிகலெ்ொட்டில் இருந்து நான் சிந்திக்கெ் வொகிவறன், வெசெ் 

வொகிவறன், சசயல்ெடெ் வொகிவறன்" என்று எனக்கு நாவன உறுதியாகக் 
கூறுகிவறன்.  
 ெகடெ்ொற்றல் நுண்ணறிவு என் எல்லா வழிகளிலும் என்கன வழிநடத்துகிறது, 

விதிகள் மற்றும் வழிநடத்துகிறது." 
 
இந்த செெத்தின் நகடமுகற அவளுகடய வாழ்க்கககய மாற்றியகமத்தது, வமலும் அகனத்து 

விமரச்னங்களும் எரிசச்லும் இருெ்ெகத அவள் கண்டாள் 
நின்றுவிட்டது. செண்கள் வாழ்க்கக ெயணத்தில் சக சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

சமண்ட்ஸ் ஆயினர.் என்கன தவிர வவறு யாரும் மாற்ற முடியாது என்ெகத அவள் 

கண்டுபிடித்தாள். 
 
அேரது உள் வப ச்ு அேரது பதவி உயர்றே  ிறுத்தி றேத்திரு ்தது 
 
ஒரு நாள் ஒரு விற்ெகனயாளர ்என்கனெ் ொரக்்க வந்து, தனது அகமெ்பின் விற்ெகன 

வமலாளருடன் ெணிபுரிவதில் உள்ள சிரமங்ககள  
விவரித்தார.் அவர ்ெத்து ஆண்டுகளாக நிறுவனத்துடன் இருந்தார,் எந்த வககயான 
ெதவி உயரவ்ு அல்லது  
அங்கீகாரத்கதயும் செறவில்கல. அவர ்தனது விற்ெகன எண்ணிக்கககய எனக்குக் 

காட்டினார,் அகவ விகிதாசச்ாரத்தில் இருந்தகத விட அதிகமாக இருந்தன 
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பிரவதசத்தில் மற்ற ஆண்கள். விற்ெகன வமலாளருக்கு அவகரெ் பிடிக்கவில்கல என்றும், அவர ்

அநியாயமாக இருெ்ெதாகவும் அவர ்கூறினார ்
அவர ்உெசரிக்கெ்ெட்டார.் மாநாடுகளில் வமலாளர ்அவரிடம் முரட்டுத்தனமாக நடந்து 
சகாண்டார.் சில வநரங்களில் அவருகடய ஆவலாசகனககள ஏளனம் சசய்தார.் 
 
சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி, காரணம் தனக்குள் ஒரு செரிய அளவிற்கு இருந்தது 

என்றும், அவருகடய உயரந்்த மனிதகரெ் ெற்றிய அவரது கருத்தும் நம்பிக்ககயும் 

இந்த மனிதனின் எதிரவ்ிகனக்கு சாட்சியாக இருந்தன என்றும் நான் விளக்கிவனன். 

நாம் சந்தித்த நடவடிக்கக மீண்டும் நமக்கு அளவிடெ்ெடும்.   
 விற்ெகன வமலாளரின் மன ரீதியான நடவடிக்கக அல்லது கருத்து என்னசவன்றால், 

அவர ்இழிவானவர ்மற்றும் இழிவானவர.் அவர ்நிரவ்ாகிமீது கசெ்பும் விவராதமும் 

நிகறந்திருந்தார.் வவகலக்குச ்சசல்லும் வழியில் அவர ்தனது விற்ெகன வமலாளகர 

விமரச்ிெ்ெது, மனரீதியான வாதங்கள்,   
குற்றசச்ாட்டுகள் மற்றும் கண்டனங்களால் நிரெ்ெெ்ெட்ட ஒரு தீவிரமான 
உகரயாடகல நடதத்ினார.் 
 
அவர ்மனதளவில் என்ன சகாடுத்தார,் அவர ்தவிரக்்க முடியாமல் திரும்பி வர 

வவண்டியிருந்தது. இந்த விற்ெகனயாளர ்தனது உள்வெசச்ு மிகவும் அழிவுகரமானது 

என்ெகத உணரந்்தார,் ஏசனனில் அவரது சமளன எண்ணங்கள் மற்றும் 

உணரச்ச்ிகளின் தீவிரம் மற்றும் சக்தி, மற்றும் தனிெ்ெட்ட முகறயில் விற்ெகன 

வமலாளரின் மன ரீதியான கண்டனங்ககளயும் அவதூறுககளயும் நடத்தியது அவரது 

சசாந்த ஆழ்மனதில் நுகழந்தது. இது அவரது முதலாளியிடமிருந்து எதிரம்கறயான 

ெதிகலக் சகாண்டுவந்தது, அத்துடன் ெல தனிெ்ெட்ட, உடல் மற்றும் உணரச்ச்ி 

வகாளாறுககள உருவாக்கியது. 
 
அவர ்அடிக்கடி செபிக்கஆரம்பித்தார:் "என் பிரெஞ்சத்தில் நான் மட்டுவம சிந்தகனயாளர.் நான் 

சொறுெ்பு 
நான் என் முதலாளி ெற்றி என்ன நிகனக்கிவறன். அவகரெ் ெற்றி நான் நிகனக்கும் விதத்திற்கு 

என் விற்ெகன வமலாளர ்சொறுெ்ெல்ல. நான் 
எனக்கு எரிசச்லூட்டவவா அல்லது சதாந்தரவு சசய்யவவா எந்த நெருக்கும் , இடத்திற்கு 

அல்லது விஷயத்திற்கு அதிகாரம் சகாடுக்க மறுக்கவும் . என் முதலாளிக்கு 

ஆவராக்கியம், சவற்றி, மன அகமதி மற்றும் மகிழ்சச்ிகய நான்  
விரும்புகிவறன். நான் அவகர மனெ்பூரவ்மாக வாழ்த்துகிவறன், அவர ் சதய்வீகமாக   
அவரது அகனத்து வழிகளிலும் வழிநடத்தெ்ெடுகிறார ்என்ெகத நான் அறிவவன்." 
 
அவர ்சமதுவாக, அகமதியாக, உணரவ்ுபூரவ்மாக இந்த செெத்கத மீண்டும் மீண்டும் 
சசய்தார,் அவரது மனம் ஒரு வதாட்டம் வொன்றது என்றும், வதாட்டத்தில் அவர ்என்ன 
நடுகிறாரக்வளா அது அவற்றின் வககயான விகதகள் வொல் சவளிவரும் என்றும் 
அறிந்திருந்தார.் 
 
இந்த வழியில் தூங்குவதற்கு முன்பு மன ெடங்ககளெயிற்சி சசய்ய நான் 

அவருக்குகற்றுக்சகாடுத்வதன்: அவர ்தனது விற்ெகனகய கற்ெகன சசய்தார ்
வமலாளர ்அவரது சிறந்த ெணிக்காகவும் , அவரது ஆரவ்த்துடனும் ஆரவ்த்துடனும் , 

வாடிக்ககயாளரக்ளிடமிருந்து அவரது அற்புதமான ெதிலுக்காகவும் அவகர 

வாழ்த்தினார ் . இகவ அகனத்தின் யதாரத்்தத்கதயும் அவர ் உணரந்்தார,் 

கககுலுக்குவகத உணரந்்தார,் அவரது குரலின் சதானிகயக் வகட்டார,் அவர ்

புன்னககெ்ெகதக் கண்டார.் அவர ் ஒரு உண்கமயான மன திகரெ்ெடத்கத 

உருவாக்கினார,் அகத தனது திறகமக்கு ஏற்றவாறு நாடகமாக்கினார.் இரவு ம் ெகலும் 

அவர ் இந்த மன திகரெ்ெடத்கத நடத்தினார,் அவரது ஆழ்மனம் அவரது நனவான 

பிம்ெங்கள் ஈரக்்கெ்ெடும் ஏற்றுக்சகாள்ளும் தட்டு என்ெகத அறிந்திருந்தார.் 
 
ெடிெ்ெடியாக மன மற்றும் ஆன்மீக சவ்வூடு ெரவல் என்று அகழக்கெ்ெடக்கூடிய ஒரு 

சசயல்முகறயால், அவரது ஆழ்மனதில் வதாற்றம்  
ஏற்ெட்டது, மற்றும் சவளிெ்ொடு தானாகவவ சவளிவந்தது. பின்னர ்விற்ெகன 

வமலாளர ்அவகர சான் பிரான்சிஸ்வகாவகர அகழத்து, அவகர வாழ்த்தினார,் 

வமலும் சம்ெளத்தில் செரிய அதிகரிெ்புடன் நூற்றுக்கும் வமற்ெட்ட ஆட்களுக்கு 

வமலாக பிரிவு விற்ெகன வமலாளராக அவருக்கு ஒரு புதிய வவகலகய வழங்கினார.் 

அவர ்தனது முதலாளி ெற்றிய தனது கருத்கதயும் மதிெ்பீட்கடயும் மாற்றினார,் 

பின்னர ்அதற்வகற்ெ ெதிலளித்தார.் 
 
உணர ்ச்ிரீதியாக முதிர ்ச்ியறடதல் 
 
மற்ற நெர ்என்ன சசால்கிறார ்அல்லது சசய்கிறார ்என்ெது உங்ககள சதாந்தரவு 

சசய்ய நீங்கள் அனுமதிெ்ெகதத் தவிர உண்கமயில் உங்ககள எரிசச்லூட்டவவா 

அல்லது எரிசச்லூட்டவவா  



முடியாது. அவர ்உங்ககள எரிசச்லூட்டஒவர வழி உங்கள் சசாந்த சிந்தகன மூலம் 

தான். உதாரணமாக, நீங்கள்   
வகாெம் இருந்தால், நீங்கள் உங்கள் மனதில் நான்கு கட்டங்ககள கடந்து சசல்ல 

வவண்டும்: நீங்கள் அவர ்சசான்னகதெ் ெற்றி வயாசிக்க த் சதாடங்குகிறீரக்ள். நீங்கள்   
வகாெெ்ெட முடிவு மற்றும் ஆத்திரம் ஒரு உணரச்ச்ி உருவாக்க. பின்னர,் நீங்கள் 

சசயல்ெட முடிவு சசய்கிறீரக்ள். ஒருவவகள, நீங்கள் மீண்டும் வெசமற்றும்   
வககயான எதிரவ்ிகன. சிந்தகன, உணரச்ச்ி, எதிரவ்ிகன மற்றும் சசயல் 

அகனத்தும் உங்கள் மனதில் நகடசெறுவகத நீங்கள் காண்கிறீரக்ள். 
 
நீங்கள் உணரச்ச்ிரீதியாக முதிரச்ச்ியகடயும் வொது, மற்றவரக்ளின் விமரச்னங்கள் 

மற்றும் மனக்கசெ்புக்கு நீங்கள் எதிரம்கறயாக  
ெதிலளிக்கமாட்டீரக்ள். அவ்வாறு சசய்வது என்றால், நீங்கள் குகறந்த மன அதிரவ்ு 

நிகலக்கு இறங்கி, மற்றஒன்றின்   
எதிரம்கற சூழ்நிகலயுடன் ஒன்றாக மாறிவிட்டீரக்ள் என்று அரத்்தம். வாழ்க்ககயில் 

உங்கள் வநாக்கத்துடன் உங்ககள அகடயாளம் கண்டுசகாள்ளுங்கள், உங்கள் உள் 
உணரவ்ு, அகமதி மற்றும்  
பிரகாசமான ஆவராக்கியத்திலிருந்து  
உங்ககளத் திகசதிருெ்ெ எந்த நெகரயும், இடத்கதயும் அல்லது விஷயத்கதயும் 

அனுமதிக்காதீரக்ள்.  
 
இணக்கமான மனித உறவுகளில் அன்பின் சொருள் 
 
உளெ்ெகுெ்ொய்வின் ஆஸ்திரிய நிறுவனர ்சிக்மண்ட் ஃெ்ராய்ட், அந்த ஆளுகமக்கு 

அன்பு இல்லாவிட்டால், அது  
வநாயுற்று இறந்துவிடும் என்று கூறினார.் அன்பு என்ெது மற்றவரின் 

சதய்வீகத்தன்கமக்கு புரிதல், நல்சலண்ணம் மற்றும் மரியாகத ஆகியவற்கற  
உள்ளடக்கியது. நீங்கள் சவளிெ்ெடும் மற்றும் சவளிெ்ெடுத்தும் அதிக அன்பு மற்றும் 

நல்ல விருெ்ெம், வமலும் நீங்கள் மீண்டும் வருகிறது. 
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நீங்கள் மற்ற சக ஈவகா துகளமற்றும் தன்கன அவரது மதிெ்பீடு காயம் என்றால், 

நீங்கள் அவரது நல்ல விருெ்ெத்கத செற முடியாது. ஒவ்சவாரு மனிதனும் வநசிக்கெ்ெட 

வும் ொராட்டெ்ெடவும் விரும்புகிறான், உலகில் முக்கியமானதாக உணர ெ்ெட 

வவண்டும் என்ெகத அங்கீகரிக்கவும். மற்ற மனிதன் தனது உண்கமயான மதிெ்பு 

நனவாக உள்ளது என்று உணர, மற்றும் உங்ககள வொன்ற, அவர ்அகனத்து ஆண்கள் 

அனிவமஷன் ஒரு வாழ்க்கக சகாள்கக ஒரு சவளிெ்ொடு இருெ்ெது கண்ணியம் 

உணரக்ிறார.் நீங்கள் இகத நனவிலும் சதரிந்திருந்தும் சசய்யும் வொது, நீங்கள் மற்ற 

நெகர உருவாக்குகிறீரக்ள், அவர ்உங்கள் அன்கெயும் நல்சலண்ணத்கதயும் 

திருெ்பித் தருகிறார.் 
 
அேர் பார்றேயாளரக்றள தேறுத்தார் 
 
வமகடயில் முதல் முகறயாக வதான்றியவொது ொரக்வயாளரக்ள் அவகர 
கூசச்லிட்டனர ்மற்றும் கூசச்லிட்டனர ்என்று ஒரு நடிகர ்என்னிடம் கூறினார.் இந்த  
நாடகம் வமாசமாக எழுதெ்ெட்டுள்ளது என்றும் சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி அவர ்நல்ல 
ொத்திரம் வகிக்கவில்கல என்றும் அவர ்கூறினார.் ெல மாதங்களுக்கு ெ்  
பிறகு ொரக்வயாளரக்கள சவறுத்ததாக அவர ்என்னிடம் சவளிெ்ெகடயாக 
ஒெ்புக்சகாண்டார.் அவர ்அவரக்கள மயக்கமருந்துகள், டம்மிகள், முட்டாள், 
அறியாகம,   
ஏமாற்றக்கூடியகவ என்று அகழத்தார.் அவர ்சவறுெ்வொடு வமகடகய விட்டு 
சவளிவயறி ஒரு வருடம் ஒரு மருந்துக் ககடயில் வவகலக்குச ்சசன்றார.் 
 
ஒரு நாள் நியூயாரக்் நகரத்தில் உள்ள டவுன் ைாலில் "எங்களுடன் எெ்ெடி ெழகுவது" 

என்ற தகலெ்பில் ஒரு விரிவுகரகயக் வகட்க ஒரு சமண்ட் அவகர அகழத்தார.் இந்த 

விரிவுகர அவரது வாழ்க்கககய மாற்றியது. அவர ்மீண்டும் வமகடக்குச ்சசன்று 

ொரக்வயாளரக்ளுக்காகவும் தனக்காகவும் மனெ்பூரவ்மாக செபிக்கத் 
சதாடங்கினார.் வமகடயில் வதான்றுவதற்கு முன்பு அவர ்ஒவ்சவாரு இரவும் 

அன்கெயும் நல்சலண்ணத்கதயும்  
ஊற்றினார.் வதவனுகடய சமாதானம் எல்லா ெனங்களின் இருதயங்ககளயும் 

நிரெ்பியது என்றும், அங்கிருந்தஅகனவரும்   
தூக்கி எறியெ்ெட்டு, ஏவெ்ெட்டாரக்ள் என்றும் கூறுவது அவர ்ஒரு ெழக்கமாக இருந்தது. 

ஒவ்சவாரு நிகழ்சச்ியின் வொதும் அவர ்ொரக்வயாளரக்ளுக்கு காதல் அதிரவ்ுககள   
அனுெ்பினார.் இன்று, அவர ்ஒரு சிறந்த நடிகர,் அவர ்மக்ககள வநசிக்கிறார ்மற்றும் 

மதிக்கிறது. அவரது நல்சலண்ணமும், மதிெ்பும் மற்றவரக்ளுக்கு ம் ெரவுகின்றன, 

அகவ அவரக்ளால் உணரெ்ெடுகின்றன. 
 
கடினமான  பரக்றளறகயாளுதல் 
 
மனரீதியாக முறுக்கெ்ெட்ட மற்றும் சிகதந்த கடினமான மக்கள் உலகில் உள்ளனர.் அகவ 
ஒழுங்கற்ற. ெலர ்மனச ்குற்றவாளிகள், வாதெ்பிரதிவாதங்கள், 

ஒத்துகழக்காதவரக்ள், இழிவானவரக்ள், சிடுமூஞ்சித்தனமானவரக்ள், 

வாழ்க்ககயின் மீது புளிெ்பு. அவரக்ள் உளவியல் ரீதியாக வநாய்வாய்ெ்ெட்டுள்ளனர.் 

ெலர ்உருக்குகலந்த மற்றும் சிகதந்த மனங்ககள சகாண்டுள்ளனர,் அவநகமாக 

குழந்கதெ் ெருவத்தில் வகளந்திருக்கலாம். ெலருக்கு பிறவிகுகறொடுகள் உள்ளன. 

காசவநாயால் ொதிக்கெ்ெட்ட ஒருவகர நீங்கள் கண்டிக்க மாட்டீரக்ள், மனநலம் 

ொதிக்கெ்ெட்ட ஒருவகரநீங்கள் கண்டிக்கக்கூடாது. உதாரணமாக, யாரும்  
கூன் முதுகக சவறுக்கவவா அல்லது சவறுக்கவவா இல்கல; ெல மன கூன்கள் 

உள்ளன. நீங்கள்   
இரக்கம் மற்றும் புரிதல் வவண்டும். அகனத்கதயும் புரிந்து சகாள்வது 

அகனவகரயும் மன்னிெ்ெதாகும். 
 
துயரம்  ிறுேனம் வ சிக்கிறது 
 
சவறுக்கத்தக்க, விரக்தியகடந்த, சிகதந்த மற்றும் முறுக்கெ்ெட்ட ஆளுகம 

எல்கலயற்றஇகசக்கு இல்கல. அகமதியான, மகிழ்சச்ியான மற்றும் 

மகிழ்சச்ியானவரக்கள அவர ்சவறுக்கிறார.் வழக்கமாக அவர ்தன்னிடம் மிகவும் 

நல்லவராகவும் அன்ொகவும் இருந்தவரக்கள விமரச்ிக்கிறார,் கண்டிக்கிறார,் 

இழிவுெடுத்துகிறார.் அவரது அணுகுமுகற இதுதான்: அவர ்மிகவும் ெரிதாெகரமாக 

இருக்கும்வொது அவரக்ள் ஏன் இவ்வளவு மகிழ்சச்ியாக இருக்க வவண்டும்? அவர ்

அவரக்கள தனது சசாந்த நிகலக்கு இழுக்க விரும்புகிறார.் துயரம் நிறுவனத்கத 

வநசிக்கிறது. இகத நீங்கள்  
புரிந்துசகாண்டவொது, நீங்கள் அகசயாமல், அகமதியாக, உணரச்ச்ியற்றவராக 

இருக்கிறீரக்ள். 
 
மனித உறவுகளில் ப  ்ாத்தாபம்  றடமுறற 



 
ஒரு செண் சமீெத்தில் தனது அலுவலகத்தில் மற்சறாரு செண்கண சவறுக்கிவறன் 

என்று கூறி என்கன சந்தித்தார.் மற்ற செண் தன்கன விட அழகாகவும், 

மகிழ்சச்ியாகவும், சசல்வந்தராகவும் இருந்தாள், வமலும், அவரக்ள் வவகல சசய்யும் 

நிறுவனத்தின் முதலாளியிடம் நிசச்யதாரத்்தம் சசய்து சகாண்டாள். திருமணம் நடந்த 

ஒரு நாள் கழித்து, அவள் சவறுத்த செண்ணின் முடமான  
மகள் (ஒரு முன்னாள் திருமணம் மூலம்) அலுவலகத்திற்கு வந்தது. குழந்கத தனது 

தாகயச ்சுற்றி ககககள கவத்து, "அம்மா, அம்மா, நான் என் புதிய அெ்ொகவ 

வநசிக்கிவறன்! அவர ்எனக்குக் சகாடுத்தகதெ் ொருங்கள்!" அவள் தனது தாயாருக்கு 

ஒரு அற்புதமான புதிய சொம்கமகயக் காட்டினாள். 
 
அவள் என்னிடம் சசான்னாள், "என் இதயம் அந்த சிறுமிக்கு சவளிவய சசன்றது, அவள் எவ்வளவு 

மகிழ்சச்ியாக உணர வவண்டும் என்று எனக்குத் சதரியும். எனக்கு ஒரு கிகடத்தது 
இந்த செண் எவ்வளவு மகிழ்சச்ியாக இருந்தாள் என்ற ொரக்வ. திடீசரன்று நான் 

அவள் மீது அன்கெ உணரந்்வதன், நான் அலுவலகத்திற்குச ்சசன்று உலகில் உள்ள 

அகனத்து மகிழ்சச்ிகயயும் அவளுக்கு வாழ்த்திவனன், நான் அகத 

அரத்்தெ்ெடுத்திவனன்." 
 
இன்று உளவியல் வட்டாரங்களில், இது ெசச்ாத்தாெம் என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது, இது 

உங்கள் மன மனெ்ொன்கமயின் கற்ெகனத் திட்டத்கத  
மற்சறாருவரின் மனெ்ொன்கமக்கு சவறுமவன அரத்்தெ்ெடுத்துகிறது. அவள் தனது 

மன மனநிகலகய வயா அல்லது தனது இதய உணரக்வவயா மற்ற செண்ணின் 
மனத்திற்குள்  
முன்னிறுத்தி, மற்ற செண்ணின் மூகள வழியாக சிந்திக்கவும் கவனிக்கவும் 

சதாடங்கினாள். அவள்   
உண்கமயில் மற்ற செண்ணாகவும், குழந்கதயாகவும் நிகனத்துக் சகாண்டாள், 

உணரக்ிறாள், ஏசனன்றால் அவள் குழந்கதயின் மனதில் தன்கன  
முன்னிறுத்திக் சகாண்டாள். அவள் குழந்கதயின் தாகய அந்த சாதகமான 
புள்ளியிலிருந்து சவளிவய ொரத்்துக்  
சகாண்டிருந்தாள். 
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மற்சறாருவகரக் காயெ்ெடுத்தவவா அல்லது தவறாக நிகனக்கவவா 
தூண்டெ்ெட்டால், வமாவசயின் மனதில் உங்ககள மனதளவில் முன்னிறுத்தி, ெத்து 

கட்டகளகளின் நிகலெ்ொட்டில் இருந்து சிந்திக்கவும். நீங்கள் சொறாகம, 
சொறாகம, அல்லது வகாெம் வாய்ெ்பு இருந்தால், இவயசுவின் மனதில் உங்ககள 
முன்னிறுத்தி அந்த நிகலெ்ொட்டில் இருந்து வயாசிக்க, மற்றும் நீங்கள் வாரத்்கதகள் 
உண்கமகய உணர வவண்டும் நீங்கள் ஒருவருக்சகாருவர ்அன்பு. 
 
 மாதானப்படுத்துதல் ஒருவபாதும் தேற்றி தபறுேதில்றல 
 
மக்கள் உங்ககளெ் ெயன்ெடுத்திக் சகாள்ளவும், வகாெமான சண்டித்தனம், அழும் 

ொக்கள் அல்லது மாரகடெ்பு என்று அகழக்கெ்ெடுவதன் மூலம் தங்கள் புள்ளிகயெ் 

செறவும்  
அனுமதிக்காதீரக்ள். இந்த மக்கள் உங்ககள அடிகமெ்ெடுத்தவும், அவரக்ளின் 

கட்டகளகய சசய்ய வும் முயற்சிக்கும் சரவ்ாதிகாரிகள்.   
 உறுதியாக இருங்கள், ஆனால் அன்ொக இருங்கள், மற்றும் விட்டுக்சகாடுக்க 

மறுக்கவும். சமாதானெ்ெடுத்துதல் ஒருவொதும் சவற்றி செறுவதில்கல. தங்கள்   
குற்றத்திற்கும், சுயநலத்திற்கும், உகடகமக்கும் ெங்களிக்க மறுக்கின்றனர.் 

நிகனவில் சகாள்ளுங்கள், அகத சரியானகதச ்சசய்யுங்கள்.   
நீங்கள் உங்கள் இலட்சியத்கத நிகறவவற்றஇங்வக இருக்கிறீரக்ள், நித்திய மான 

வாழ்க்ககயின் நித்திய உண்கமகளுக்கும் ஆவிக்குரிய மதிெ்புகளுக்கும் 

உண்கமயாக இருக்கிறீரக்ள். 
 
உங்கள் இலக்கிலிருந்து, வாழ்க்ககயில் உங்கள் வநாக்கத்திலிருந்து உங்ககளத் திகசதிருெ்பும் 

சக்திகய உலகில் யாருக்கும் சகாடுக்காதீரக்ள். 
உங்கள் மகறக்கெ்ெட்ட திறகமககள உலகிற்கு சவளிெ்ெடுத்தவும், 

மனிதகுலத்திற்கு வசகவ சசய்யவும், வமலும் வமலும் கடவுளுகடய ஞானம், உண்கம 

மற்றும் அழகக உலகில் உள்ள அகனத்து மக்களுக்கும் சவளிெ்ெடுத்தவும். உங்கள் 

இலட்சியத்திற்கு உண்கமயாக இருங்கள். உங்கள் அகமதி, மகிழ்சச்ி மற்றும் 

நிகறவவற்றத்திற்கு என்ன ெங்களிக்கிறது என்ெகத நிசச்யமாகவும் 

முழுகமயாகவும் சதரிந்து சகாள்ளுங்கள், பூமியில் நடக்கும் அகனத்து 

மனிதரக்களயும் ஆசீரவ்திக்க வவண்டும். ெங்கின் ஒத்திகசவு என்ெது முழுகமயின் 

ஒத்திகசவு, ஏசனனில் முழுெகுதியும் ெங்கில் உள்ளது, மற்றும் ெகுதி முழுவதும் 

உள்ளது. ெவுல் சசால்வது வொல, நீங்கள் மற்றவகரக் கடகமெ்ெட்டிருக்கிறீரக்ள், 

அன்பு என்ெது  
ஆவராக்கியம், மகிழ்சச்ி மற்றும் மன அகமதி யின் விதிகய நிகறவவற்றுவதாகும். 
 
மனித உறவுகளில் இலாபகரமான குறிப்பான்கள் 
 
1. உங்கள் ஆழ்மனம் ஒரு ெதிவு இயந்திரம், இது உங்கள் ெழக்கமான சிந்தகனகய 
மீண்டும் உருவாக்குகிறது. மற்றகத நன்றாக வயாசித்துெ் ொருங்கள், நீங்கள் 
உண்கமயில் உங்ககளெ் ெற்றி நன்றாக நிகனத்துக் சகாண்டிருக்கிறீரக்ள். 
 
2. சவறுக்கத்தக்க அல்லது வகாெமான சிந்தகன ஒரு மன விஷம். அவ்வாறு சசய்ய 
மற்சறாரு தவறாக நிகனக்க வவண்டாம் உங்ககள தவறாக நிகனத்து உள்ளது. 
உங்கள் பிரெஞ்சத்தில் நீங்கள் மட்டுவம சிந்தகனயாளர,் உங்கள் எண்ணங்கள் 
ஆக்கெ்பூரவ்மானகவ. 
 
3. உங்கள் மனம் ஒரு ெகடெ்பு ஊடகம்; எனவவ, நீங்கள் மற்ற ெற்றி என்ன நிகனக்கிறீரக்ள் மற்றும் 

உணரக்ிவறன், நீங்கள் 
உங்கள் சசாந்த அனுெவத்தில் கடந்து சகாண்டு. இது சொற்கால விதியின் 

உளவியல் சொருள். அந்த மனிதன் உங்ககளெ் ெற்றி சிந்திக்க வவண்டும் என்று 

நீங்கள் விரும்புகிறீரக்ள், அவரக்களெ் ெற்றி அவத முகறயில் நீங்கள் 

நிகனக்கிறீரக்ள். 
 
4. மற்சறாரு ஏமாற்ற, சகாள்களயடிக்க, அல்லது வமாசடி உங்களுக்கு ெற்றாக்குகற, 

இழெ்பு, மற்றும் வரம்பு சகாண்டு. உங்கள்  
ஆழ்மனம் உங்கள் உள் வநாக்கங்கள், எண்ணங்கள் மற்றும் உணரவ்ுககள ெதிவு 

சசய்து கவக்கிறது. இகவ எதிரம்கறயான இயல்பு, இழெ்பு,   
வரம்பு மற்றும் சிக்கல் ஆகியவற்கற எண்ணற்ற வழிகளில் உங்களுக்கு 

வருகின்றன. உண்கமயில், நீங்கள் மற்ற என்ன சசய்கிறீரக்ள், நீங்கள்   
உங்ககள சசய்கிறீரக்ள். 
 
5. நீங்கள் சசய்யும் நன்கம, கருகண, நீங்கள் அனுெ்பும் அன்பு மற்றும் நல்ல விருெ்ெம், 

அகனத்தும் ெல வழிகளில் செருகி னஉங்களிடம் திரும்பி வரும். 



 
6. உங்கள் உலகத்தில் நீங்கள் மட்டுவம சிந்திெ்ெவர.் நீங்கள் மற்றகதெ் ெற்றி 

நிகனக்கும் விதத்திற்கு நீங்கள் தான் சொறுெ்பு. நிகனவில் சகாள்ளுங்கள், நீங்கள் 

அவகரெ் ெற்றி நிகனக்கும் விதத்திற்கு மற்ற நெர ் சொறுெ்ெல்ல. உங்கள் 

எண்ணங்கள் மறுஉருவாக்கம் சசய்யெ்ெடுகின்றன. மற்ற வகர ெற்றி இெ்வொது 

என்ன நிகனக்கிறீரக்ள்? 
 
7. உணரச்ச்ி முதிரச்ச்ி யகடந்து, மற்றவரக்ள் உங்களிடமிருந்து வவறுெட 

அனுமதிக்கவவண்டும். உங்களுடன் உடன்ெடாத தற்கு அவரக்ளுக்கு சரியான உரிகம 

உண்டு, அவரக்ளுடன் உடன்ெடாத அவத சுதந்திரம் உங்களுக்கும் உள்ளது. நீங்கள் 

உடன்ெடாமல் முரண்ெடலாம். 
 
8. விலங்குகள் உங்கள் ெயம் அதிரவ்ுககள எடுத்து நீங்கள் மீது ஸ்னாெ். நீங்கள் 

விலங்குககள வநசித்தால், அகவ உங்ககள ஒருவொதும்  
தாக்காது. ெல ஒழுக்கமற்ற மனிதரக்ள் நாய்கள், பூகனகள் மற்றும் பிற 

விலங்குககளெ் வொலவவ உணரத்ிறன் சகாண்டவரக்ள். 
 
9. உங்கள் சமளன எண்ணங்ககளயும் உணரவ்ுககளயும் குறிக்கும் உங்கள் உள் 

வெசச்ு, உங்கள் மீது மற்றவரக்ள் எதிரவ்ிகனகளில் அனுெவிக்கெ்ெடுகிறது. 
 
10. மற்றகத விரும்புவகத நீங்கவள விரும்புங்கள். இணக்கமான மனித உறவுகளுக்கு இதுதான் 

திறவுவகால். 
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11. உங்கள் சதாழில் வழங்குனரின் கருத்து மற்றும் மதிெ்பீட்கட மாற்றவும். அவர ்
தங்க விதி மற்றும் காதல் சட்டம் ெயிற்சி என்று உணர மற்றும் சதரியும், அவர ்
அதன்ெடி ெதிலளிெ்ொர.் 
 
12. நீங்கள் அவகர அனுமதிக்கும் தவிர மற்ற நெர ்நீங்கள் எரிசச்லூட்ட அல்லது நீங்கள் 

எரிசச்லூட்ட முடியாது. உங்கள் சிந்தகன ெகடெ்பு; நீங்கள் அவகர ஆசீரவ்திக்க 

முடியும். யாராவது உங்ககள ஒரு ஸ்கங்க் என்று அகழத்தால், "கடவுளின் சமாதானம் 

உங்கள் ஆன்மாகவ நிரெ்புகிறது" என்று மற்றவரிடம் சசால்ல உங்களுக்கு சுதந்திரம் 

உள்ளது. 
 
13. அன்பு என்ெது மற்றவரக்ளுடன் ெழகுவதற்கான ெதில். அன்பு என்ெது மற்றவகரெ் 

புரிந்துசகாள்வது, நல்சலண்ணம், மற்றும் சதய்வீகத்கத மதிெ்ெது. 
 
14. நீங்கள் ஒரு கூன் முதுகு அல்லது முட சவறுக்க மாட்வடன். நீங்கள் இரக்கம் 

வவண்டும்.  
எதிரம்கறயாக நிெந்தகனக்கு ட்ரான்சசய்யெ்ெட்ட மன கூன்கள் மீது இரக்கமும் 

புரிதலும் சகாண்டிருக்கிறீரக்ள். அகனத்கதயும் புரிந்து சகாள்வது   
அகனவகரயும் மன்னிெ்ெதாகும். 
 
15. மற்றவகர சவற்றி, ெதவி உயரவ்ு, நற்ொக்கியத்தில் சந்வதாஷெ்ெடுங்கள். 
அவ்வாறு சசய்வதன் மூலம், நீங்கள் உங்ககள நல்ல அதிரஷ்்டத்கத ஈரக்்கிறீரக்ள். 
 
16. உணரச்ச்ிக் காட்சிகளுக்கும் மற்றவரக்ளின் சண்டித்தனங்களுக்கும் ஒருவொதும் 

அடிெணியாதீரக்ள். சமாதானெ்ெடுத்துதல் ஒருவொதும் சவற்றி செறுவதில்கல. ஒரு இருக்க 

வவண்டாம் 
தூரம்த். எது சரிஎன்று ககடபிடிக்கவவண்டும். உங்களுக்கு அகமதி, மகிழ்சச்ி, 

மகிழ்சச்ி ஆகியவற்கறத் தரும் மனெ்ொரக்வ சரியானது, நல்லது, உண்கம என்று 

சதரிந்தும், உங்கள் இலட்சியத்கத ஒட்டிக்சகாள்ளுங்கள். எது உங்ககள 

ஆசீரவ்திக்கும், அகனவகரயும் ஆசீரவ்திக்கும். 18. உலகத்தில் உள்ள எந்த நெருக்கும் 

நீங்கள் கடகமெ்ெட்டிருெ்ெது அன்பு மட்டுவம, நீங்கள் விரும்பும் ஆவராக்கியம், 

மகிழ்சச்ி மற்றும் வாழ்க்ககயின் அகனத்து ஆசீரவ்ாதங்ககளயும் அகனவருக்கும் 

அன்பு விரும்புகிறது. 
 
--()-- 
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Chapter 17 
 
மன்னிப்பு உங்கள் ஆழ்மன பயன்படுத்த எப்படி 

 
வாழ்க்கக எந்த பிடித்தகவ விகளயாடுகிறது. கடவுள் வாழ்க்கக, இந்த வாழ்க்கக சகாள்கக 

இந்த வநரத்தில் நீங்கள் மூலம் ொயும். கடவுள் 
உங்ககள நல்லிணக்கம், சமாதானம், அழகு, மகிழ்சச்ி மற்றும் மிகுதியாக 

சவளிெ்ெடுத்த ிுவகத வநசிக்கிறார.் இது கடவுளின் விருெ்ெம் அல்லது 

வாழ்க்ககயின் வொக்கு என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது. 
 
உங்கள் மூலம் வாழ்க்ககயின் ஓட்டத்திற்கு உங்கள் மனதில் எதிரெ்்கெ 

ஏற்ெடுத்தினால், இந்த உணரச்ச்ி சநரிசல்  
உங்கள் ஆழ்மனதில் உறுமெ்ெட்டு அகனத்து வககயான எதிரம்கற 

நிகலகமககளயும் ஏற்ெடுத்தும். உலகில் மகிழ்சச்ியற்ற அல்லது குழெ்ெமான 
நிகலகமகளுடன் கடவுளுக்கு எந்த சதாடரப்ும்  
இல்கல. இந்த நிகலகமகள் அகனத்தும் மனிதனின்   
எதிரம்கறயான மற்றும் அழிவுகரமான சிந்தகனயால் சகாண்டு வரெ்ெடுகின்றன. 

எனவவ, உங்கள் பிரசச்கன அல்லது வநாய் கடவுள் குற்றம் முட்டாள்தனமானது. 
 
மனித குலத்தின் ொவத்திற்காக, வநாய்க்காக, துன்ெங்களுக்காக கடவுகள க்குற்றம் 

சாட்டி, நிந்திெ்ெதன் மூலம் ெலர ்வழக்கமாக வாழ்க்ககயின் ஓட்டத்திற்கு மன 

ரீதியான எதிரெ்்கெ ஏற்ெடுத்துகிறாரக்ள். மற்றவரக்ள் தங்கள் வலிகள், வலிகள், 

அன்புக்குரியவரக்ளின் இழெ்பு, தனிெ்ெட்ட துயரங்கள் மற்றும் விெத்துக்களுக்கு 

கடவுள் மீது குற்றம் சாட்டுகிறாரக்ள். அவரக்ள் அல்லாை்வின் மீது வகாெம் சகாண்டு, 

அவரக்ளுகடய துன்ெத்திற்கு அவன் தான் காரணம் என்று நம்புகிறாரக்ள். 
 
கடவுகளெ் ெற்றிய இத்தககய எதிரம்கறயான கருத்துககள மக்கள் மகிழ்விக்கும் 

வகர, அவரக்ள் தங்கள் ஆழ்மனதிலிருந்து தானியங்கி  
எதிரம்கற எதிரவ்ிகனககள அனுெவிெ்ொரக்ள். உண்கமயில், அத்தககய மக்கள் 

அவரக்ள் தங்ககள தண்டிக்கிறாரக்ள் என்று  
சதரியாது. அவரக்ள் உண்கமகயெ் ொரக்்க வவண்டும், விடுதகலகயக் 

கண்டுபிடிக்க வவண்டும், தங்களுக்கு சவளிவய உள்ள எவருக்கும் அல்லது எந்த 
அதிகாரத்திற்கும் எதிரான அகனத்து கண்டனங்ககளயும்,  
வகாெத்கதயும், வகாெத்கதயும் ககவிட வவண்டும். இல்கலசயனில், அவரக்ள் ஒரு 
ஆவராக்கியமான, மகிழ்சச்ியான அல்லது ெகடெ்பு நடவடிக்ககக்கு 
முன்வனாக்கி சசல்ல  
முடியாது. இந்த மக்கள் தங்கள் மனத்திலும் இதயத்திலும் அன்பின் கடவுகள 

மகிழ்விக்கும் நிமிடத்தில்,   
கடவுள் தங்கள் அன்ொன தந்கத என்று அவரக்ள் நம்பும் வொது, அவரக்ள் மீது 
அக்ககற  
காட்டுகிறாரக்ள், அவரக்கள வழிநடத்துகிறாரக்ள், நிகலநிறுத்துகிறாரக்ள் மற்றும் 

வலுெ்ெடுத்துகிறாரக்ள், கடவுகளெ் ெற்றிய இந்த கருத்தும் நம்பிக்ககயும் அல்லது 
வாழ்க்ககக் சகாள்கககயெ் ெற்றிய இந்த கருத்தும் நம்பிக்ககயும் 
அவரக்ளின்  
ஆழ்மனத்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெடும், வமலும் அவரக்ள் எண்ணற்ற வழிகளில்  
ஆசீரவ்திக்கெ்ெட்டவரக்ளாக இருெ்ொரக்ள். 
 
ோழ்க்றக எப்வபாதும் உங்கறள மன்னிக்கிறது 
 
நீங்கள் உங்கள் விரகல சவட்டும் வொது வாழ்க்கக உங்ககள மன்னிக்கிறது. உங்களுக்குள் 

இருக்கும் ஆழ்மன நுண்ணறிவு ெற்றி அகமக்கிறது 
உடனடியாக அகத சரி சசய்ய. புதிய சசல்கள் சவட்டு மீது ொலங்கள் கட்ட. நீங்கள் சில 

ககறெடிந்த உணகவ எடுத்துக் சகாள்ள வவண்டுமா 
பிகழ, வாழ்க்கக உங்ககள மன்னிக்கிறது மற்றும் நீங்கள் ொதுகாக்க சொருட்டு அகத மீண்டும் 
சசய்ய காரணமாகிறது. நீங்கள் உங்கள் எரிக்க என்றால் 
கக, வாழ்க்கக சகாள்கக நீரக்்கட்டு மற்றும் சநரிசல் குகறக்கிறது, மற்றும் நீங்கள் 
புதிய வதால் சகாடுக்கிறது, திசு, மற்றும் சசல்கள்.  
வாழ்க்கக உங்கள் மீது எந்த காழ்ெ்புணரச்ச்ியும் இல்கல, அது எெ்வொதும் உங்ககள 
மன்னிக்கிறது. இயற்ககயுடன் இணக்கமாக சிந்திெ்ெதன் மூலம் நீங்கள் 
ஒத்துகழதத்ால், வாழ்க்கக உங்ககள ஆவராக்கியம், உயிர,் நல்லிணக்கம் 
மற்றும் அகமதிக்கு மீண்டும் சகாண்டு  
வருகிறது. எதிரம்கற, புண்ெடுத்தும்   
நிகனவுகள், கசெ்பு, மற்றும் தீய குழெ்ெம் மற்றும் நீங்கள் வாழ்க்கக சகாள்கக 
இலவச ஓட்டம் தடுக்க வவண்டும். 
 



அ ்த குற்ற உணர்றே அேர் எே்ோறு தேளிவயற்றினார் 
 
ஒவ்சவாரு இரவும் காகலயில் சுமார ்ஒரு மணி வகர வவகல சசய்த ஒரு மனிதகன 

நான் அறிவவன். அவர ்தனது இரண்டு சிறுவரக்ள் அல்லது அவரது மகனவி மீது 

கவனம்  
சசலுத்தவில்கல. அவர ்எெ்வொதும் கடினமாக உகழெ்ெது மிகவும் பிஸியாக 

இருந்தார.்   
ஒவ்சவாரு இரவும் நள்ளிரவுக்கு வமல் அவர ்மிகவும் கடினமாகவும் விடாெ்பிடியாகவும் 

வவகல சசய்து சகாண்டிருந்ததால் மக்கள் அவகரத் தட்டிக் சகாடுக்க 
வவண்டும் என்று அவர ்நிகனத்தார,் அவருக்கு  
இருநூறுக்கும் வமற்ெட்ட இரத்த அழுத்தம் இருந்தது, அவர ்குற்ற 

வுணரச்ச்ிநிகறந்தவர.் தன்கனயறியாமவலவய, அவர ்கடின உகழெ்ொல் 
தன்கனத ்தாவன தண்டிக்கத் சதாடங்கினார,்  
வமலும் அவர ்தனது குழந்கதககள முற்றிலும் புறக்கணித்தார.் ஒரு சாதாரண 

மனிதன் அகத சசய்வதில்கல. அவர ்தனது சிறுவரக்ள் மீது ஆரவ்ம் மற்றும்  
அவரக்ளின் வளரச்ச்ியில் அவர ்தனது மகனவி தனது உலகசவளிவய மூடவில்கல. 
 
அவர ்ஏன் மிகவும் கடினமாக வவகல சசய்கிறார ்என்ெகத நான் அவரிடம் விளக்கிவனன், "உள்வள 

ஏவதா ஒன்று உங்ககள சாெ்பிடுகிறது, 
இல்கலசயனில் , நீங்கள் இந்த வழியில் சசயல்ெட முடியாது . நீங்கள் உங்ககள 
தண்டிக்கிறீரக்ள், உங்ககள மன்னிக்க கற்றுக்சகாள்ள வவண்டும்." அவர ் ஒரு 
ஆழமான குற்ற உணரவ்ு இருந்தது. அது ஒரு சவகாதரனின் ெக்கம் இருந்தது. 
 
கடவுள் அவகரத் தண்டிக்கவில்கல, ஆனால் அவர ்தன்கனத ்தாவன தண்டிக்கும் 

என்று நான் அவருக்கு விளக்கிவனன். உதாரணமாக, வாழ்க்கக விதிககள நீங்கள் 

தவறாகெ் ெயன்ெடுத்தினால், அதற்வகற்ெ நீங்கள் ொதிக்கெ்ெடுவீரக்ள். நீங்கள் ஒரு 

நிரவ்ாண சாரெ்் கம்பி உங்கள் கககய கவத்து என்றால், நீங்கள் எரிந்து விடும். 

இயற்ககயின் சக்திகள் தீயகவ அல்ல; நீங்கள் அவற்கறெ் ெயன்ெடுத்துவதுதான் 

அவரக்ளுக்கு நல்ல அல்லது தீய விகளகவ க் சகாண்டிருக்கிறதா என்ெகதத் 
தீரம்ானிக்கிறது. மின்சாரம் தீயதல்ல; அது நீங்கள் அகத ெயன்ெடுத்த எெ்ெடி 

சொறுத்தது, ஒரு கட்டகமெ்கெ எரிக்க அல்லது ஒரு வீட்டில் ஒளி ரககள என்ெகத. 

ஒவர குற்றம் சட்டத்கத அறியாகம, மற்றும் ஒவர தண்டகன மனிதன் சட்டத்கத 

தவறாக தானியங்கி எதிரவ்ிகன உள்ளது. 
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நீங்கள் வவதியியல் சகாள்கககய தவறாகெ் ெயன்ெடுத்தினால், நீங்கள் 

அலுவலகத்கதவயா அல்லது சதாழிற்சாகலகயவயா தகரக்்கலாம். நீங்கள் ஒரு 

ெலககயில் உங்கள் கககய த் தாக்கினால், உங்கள் ககயில் இரத்தம் கசியலாம். 

குழு அந்த வநாக்கத்திற்காக அல்ல. அதன் வநாக்கம் சாய்ந்து அல்லது உங்கள் 

கால்ககள ஆதரிக்க இருக்கலாம். 
 
கடவுள் யாகரயும் கண்டிக்கவவா தண்டிக்கவவா இல்கல என்ெகதயும், தனது  
ஆழ்மனத்தின் சசாந்த எதிரம்கற மற்றும் அழிவுகரமான சிந்தகனக்கு 

எதிரவ்ிகனசசய்தவத தனது துன்ெம் அகனத்கதயும் உணரந்்தார.் அவர ்  
ஒரு வநரத்தில் தனது சவகாதரகரயும் ஏமாற்றிவிட்டார,் சவகாதரர ் இெ்வொது 

கடந்துவிட்டார.் இருெ்பினும், அவர ்வருத்தமும் குற்றஉணரவ்ும் நிகறந்திருந்தார.் 
 
நான் அவரிடம் வகட்வடன், "நீங்கள் இெ்வொது உங்கள் சவகாதரகர ஏமாற்றுவீரக்ளா?" அவர ்

கூறினார,் "இல்கல." "நீங்கள் நியாயமானதாக உணரந்்தீரக்ளா? 
வநரம்?" அவரது ெதில், "ஆம்." "ஆனால், நீங்கள் இெ்வொது அகத சசய்ய மாட்டீரக்ள்?" 

அவர ் வமலும் கூறினார,் "இல்கல, நான் எெ்ெடி வாழ வவண்டும் என்ெகத அறிய 

மற்றவரக்ளுக்கு உதவுகிவறன்." 
 
நான் பின்வரும் கருத்கதச ்வசரத்்வதன், "உங்களுக்கு இெ்வொது ஒரு செரிய காரணமும் 

புரிதலும் உள்ளது. மன்னிெ்பு என்ெது  
உங்ககள மன்னிெ்ெதாகும். மன்னிெ்பு என்ெது சதய்வீக இணக்க விதிக்கு ஏற்ெ 

உங்கள் எண்ணங்ககளெ் செறுகிறது. சுய கண்டனம் 
நரகம் (அடிகமத்தனம் மற்றும் கட்டுெ்ொடு) என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது; மன்னிெ்பு 

சசாரக்்கம் (நல்லிணக்கம் மற்றும் அகமதி) என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது."  
 
 
குற்ற வுணரச்ச்ியும் சுய கண்டனமும் அவரது மனதில் இருந்து நீக்கெ்ெட்டன, அவர ்

ஒரு முழுகமயான சிகிசக்சமுகற இருந்தது.  
மருத்துவர ்அவரது இரத்த அழுத்தத்கத ெரிவசாதித்தார,் அது சாதாரணமாகிவிட்டது. 

விளக்கம் சிகிசக்ச இருந்தது 
 
தன்றன மன்னிக்க கற்றுக்தகாண்ட ஒரு தகாறலகாரன் 
 
ஐவராெ்ொவில் தனது சவகாதரகனக் சகாகல சசய்த ஒரு நெர ்ெல ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு என்கனெ் ொரக்வயிட்டார.் கடவுள் தன்கனத் தண்டிக்க வவண்டும் என்று 

நம்பி அவர ்மிகுந்த மன வவதகனமற்றும் சித்திரவகதயால் ொதிக்கெ்ெட்டிருந்தார.் 

அவர ்தனது சவகாதரர ்தனது மகனவியுடன் உறவு கவத்திருந்ததாகவும், அந்த 

தருணத்தின் உந்துதலில் அவகர சுட்டுக் சகான்றதாகவும் விளக்கினார.் இது 

என்னுடன் அவர ்அளித்த வநரக்ாணலுக்கு சுமார ்ெதிகனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

நடந்தது. இதற்கிகடயில், இந்த மனிதன் ஒரு  
அசமரிக்க செண்கண திருமணம் சசய்து சகாண்டார,் மூன்று அழகான 

குழந்கதகளுடன் ஆசீரவ்திக்கெ்ெட்டிருந்தார.் அவர ்ெல மக்களுக்கு உதவிய 

நிகலயில் இருந்தார,் அவர ்ஒரு மாற்றெ்ெட்ட மனிதர.் 
 
உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் அவர ்தனது சவகாதரகன சுட்டுக் சகான்ற 

அவத மனிதர ்அல்ல என்ெது அவருக்கு என் விளக்கம், ஏசனன்றால் ஒவ்சவாரு 

ெதிசனாரு மாதங்களுக்கும் நமது உடல்களின் ஒவ்சவாரு சசல்லும் மாறுகிறது என்று 

விஞ்ஞானிகள் எங்களுக்குத் சதரிவிக்கிறாரக்ள்.  
வமலும், மனரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் அவர ்ஒரு புதிய மனிதர.் அவர ்

இெ்வொது மனிதகுலத்தின் மீது அன்பும் நல்சலண்ணமும் நிகறந்திருந்தார.்   
 ெதிகனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குற்றம் சசய்த "வயதான" மனிதன் 

மனரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் இறந்துவிட்டான். உண்கமயில், அவர ்ஒரு 

அெ்ொவி மனிதன் கண்டனம்! 
 
இந்த விளக்கம் அவர ்மீது ஆழமான தாக்கத்கத ஏற்ெடுத்தியது, வமலும் அவர ்தனது 

மனதில் இருந்து ஒரு செரிய எகடகய உயரத்்தியது வொல் இருந்தது என்று கூறினார.் 

கெபிளில் பின்வரும் சத்தியத்தின் முக்கியத்துவத்கத அவர ்உணரந்்தார:் இெ்வொது 

வாருங்கள், நாம் ஒன்றாக க்காரணம் கூறுவவாம், கரத்்தர ்சசால்லுகிறார:் உங்கள் 

குற்றம் கருஞ்சிவெ்பு என்றாலும், அவரக்ள் ெனி வொன்ற சவள்கள இருக்கும்;  
அவரக்ள் சிவெ்பு சிவெ்பு வொன்ற சிவெ்பு என்றாலும், அவரக்ள் கம்ெளி வொன்ற 

இருக்கும்.  
 
உங்கள் ஒப்புதல் இல்லாமல் விமர ்னம் உங்கறள காயப்படுத்த முடியாது 
 



ஒரு ெள்ளி ஆசிரியர ் தனது கூட்டாளிகளில் ஒருவர ் அவர ் ஆற்றிய உகரகய 

விமரச்ித்தார,்  
அவர ் மிக வவகமாக வெசினார,் அவரது வாரத்்கதகளில் சிலவற்கற 

விழுங்கிவிட்டார,் வகட்க முடியவில்கல, அவரது டிக்ஷன் வமாசமாக  
இருந்தது, மற்றும் அவரது வெசச்ு ெயனற்றது என்று கூறினார.் இந்த ஆசிரியர ்தனது 

விமரச்கர ்மீது வகாெமாகவும் முழு மனக்கசெ்கெயும் சகாண்டிருந்தார.் 
 
விமரச்னங்கள் நியாயமானகவ என்று அவர ்என்னிடம் ஒெ்புக்சகாண்டார.் 

அவளுகடய முதல் எதிரவ்ிகன உண்கமயில் குழந்கதத்தனமானது, அந்தக் கடிதம் 

உண்கமயில் ஒரு ஆசீரவ்ாதம் மற்றும் அற்புதமான திருத்தம் என்று அவள் 

ஒெ்புக்சகாண்டாள். சிட்டி கல்லூரியில் சொதுெ்  
வெசச்ில் ஒரு ொடத்திட்டத்தில் வசரந்்ததன் மூலம் அவர ்தனது உகரயில் உள்ள 

குகறொடுகளுக்கு உடனடியாக த் துகணயாக இருந்தார.் அந்தக் குறிெ்கெ 

எழுதியவரின் ஆரவ்த்திற்கு அவர ்எழுதி நன்றி சதரிவித்தார.் தனது   
முடிவுகளுக்கும் கண்டுபிடிெ்புகளுக்கும் ொராட்டு சதரிவித்தார.் இது ஆசிரியர ்
இந்த விஷயத்கத ஒவர வநரத்தில் சரிசசய்ய உதவியது. 
 
இரக்கமுள்ளேராக இருப்பது எப்படி 
 
கடிதத்தில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள விஷயங்கள் எதுவும் ஆசிரியருக்கு உண்கமயாக 

இல்கல என்று கவத்துக் சகாள்வவாம்.  
அவளுகடய வரக்்கெ் சொருள் ொரெட்சங்கள், மூடநம்பிக்கககள் அல்லது குறுகிய 

குறுங்குழுவாதங்ககள சீரக்ுகலத்திருெ்ெகத பிந்கதயவர ்உணரந்்திருெ்ொர ்
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அந்தக் குறிெ்கெ எழுதியவரின் நம்பிக்கககள், உளவியல் ரீதியாக வநாயுற்ற 
ஒருவர,் உளவியல் ரீதியாக க்ளக் வாட்டில் காயம் ஏற்ெட்டதால், அவளுகடய 
மனக்கசெ்கெயும் சவறுமவன ஊற்றுகிறார.் 
 
இந்த உண்கமகயபுரிந்து சகாள்வது இரக்கமுள்ளவராக இருக்க வவண்டும். அடுத்த 

தரக்்கரீதியான ெடி மற்றபிராரத்்தகன இருக்கும் 
நெரின் அகமதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் புரிதல். நீங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள், 

எதிரவ்ிகனகள் மற்றும் உணரச்ச்ிகளில் மாஸ்டர ் என்று உங்களுக்குத் சதரிந்தால் 

நீங்கள் காயெ்ெட முடியாது. உணரச்ச்ிகள் எண்ணங்ககளெ் பின்ெற்றுகின்றன, வமலும் 

உங்ககளசதாந்தரவு சசய்யும் அல்லது வருத்தமகடயச ் சசய்யும் அகனத்து 

எண்ணங்ககளயும் நிராகரிக்கும் சக்தி உங்களுக்கு உள்ளது. 
 
பலிபீடத்தில் விடப்பட்டது 
 
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஒரு திருமண விழா சசய்ய ஒரு வதவாலயத்தில் 

விெயம். இகளஞன் வதான்றவில்கல, இரண்டு மணி வநரமுடிவில், மணமகள் ஒரு சில 

கண்ணீர ் சிந்த, பின்னர ் என்னிடம் கூறினார,் "நான் சதய்வீக வழிகாட்டலுக்காக 

பிராரத்்தகன சசய்வதன். இது அவர ் ஒருவொதும் ஒருவொதும் செறாததற்கு ெதிலாக 

இருக்கலாம்." 
 
அது அவளுகடய எதிரவ்ிகன - கடவுள் மற்றும் அகனத்து நல்ல விஷயங்கள் நம்பிக்கக. அவள் 

இதயத்தில் கசெ்பு இல்கல, ஏசனனில் 
அவர ்கூறினார ்என, "அது சரியான நடவடிக்கக இருந்திருக்க கூடாது, ஏசனனில் என் 

பிராரத்்தகன எங்கள் இருவருக்கும் சரியான நடவடிக்கக இருந்தது."  
இவத வொன்ற அனுெவத்கதக் சகாண்ட வவறு யாராவது ஒரு சண்டித்தனத்தில் 

சசன்றிருெ்ொரக்ள், உணரச்ச்ிெ் சொருத்தம்,   
வதகவயான தணிெ்பு, ஒருவவகள மருத்துவமகனயில் வசரக்்கெ்ெட 

வவண்டியிருக்கலாம். உங்கள் ஆழ்மன ஆழங்களுக்குள் உள்ள எல்கலயற்ற 

புத்திசாலித்தனத்துடன் இகசக்க, உங்கள் அம்மா உங்ககள தனது கககளில்  
கவத்திருந்தவொது நீங்கள் நம்பியகதெ் வொலவவ ெதிகல நம்புகிறீரக்ள்.   
 நீங்கள் நிதானம் மற்றும் மன மற்றும் உணரச்ச்ி ஆவராக்கியம் செற முடியும் எெ்ெடி. 
 
அது திருமணம் தேறு. த க்ஸ் தீய மற்றும்  ான் தீய இருக்கிவறன் 
 
சில காலத்திற்கு முன்பு நான் இருெத்தி இரண்டு வயது இளம் செண்மணிஒரு வெசி. 

நடனமாடுவது, சீட்டு விகளயாடுவது, நீந்துவது, ஆண்களுடன் சவளிவய சசல்வது ஒரு 

தவறு என்று அவளுக்குக் கற்பிக்கெ்ெட்டது. அவள் தனது  
விருெ்ெத்திற்கும் மத வொதகனகளுக்கும் கீழ்ெ்ெடியாமல் இருந்தால் நரக சநருெ்பில் 

நித்தியமாக எரிந்து விடுவதாக அவளிடம் கூறிய அவளுகடய தாயால் அவள் 

அசச்ுறுத்தெ்ெட்டாள். இந்த செண் கருெ்பு உகட மற்றும் கருெ்பு காலுகறககள 

அணிந்திருந்தாள். அவள் ரூெ், லிெ்ஸ்டிக் அல்லது எந்த வககயான ஒெ்ெகனயும் 

அணிந்தவில்கல, ஏசனன்றால் இந்த விஷயங்கள் ொவமானகவ என்று அவளுகடய 

அம்மா கூறினார.் அவளுகடய அம்மா எல்லா ஆண்களும் தீயவரக்ள் என்றும், 

ொலியல் பிசாசு மற்றும் சவறுமவன சகாடூரமான ஒழுக்கக்வகடானது என்றும் 

அவளிடம் கூறினார.் 
 
இந்த செண் குற்ற வுணரச்ச்ிநிகறந்தவள் என்ெதால் தன்கன எெ்ெடி மன்னிெ்ெது 

என்ெகதக் கற்றுக்சகாள்ள வவண்டியிருந்தது. மன்னிெ்ெது என்றால் விட்டுக் 

சகாடுெ்ெது. வாழ்க்ககயின்  
உண்கமகளுக்காகவும் தன்கனெ் ெற்றிய ஒரு புதிய மதிெ்பீட்டிற்காகவும் இந்த 

தவறான நம்பிக்கககள் அகனத்கதயும் அவள் ககவிட வவண்டியிருந்தது. அவள்   
வவகல சசய்யும் அலுவலகத்தில் இகளஞரக்ளுடன் சவளிவய சசன்றவொது, அவள் 

ஒரு ஆழமான குற்ற உணரவ்ு இருந்தது மற்றும் கடவுள் அவகள தண்டிக்க 
வவண்டும் என்று நிகனத்வதன்.  
 ெல தகுதியான இகளஞரக்ள் அவளிடம் முன்சமாழிந்தனர,் ஆனால் அவர ்என்னிடம் 

கூறினார,் "திருமணம்   
சசய்து சகாள்வது தவறு. சசக்ஸ் தீய மற்றும் நான் தீய இருக்கிவறன்." இது 

அவளுகடய மனசாட்சி அல்லது ஆரம்ெ கால கண்டிஷனிங் வெசச்ு. 
 
அவள் வாரத்திற்கு ஒரு முகற சுமார ்ெத்து வாரங்கள் என்னிடம் வந்தாள், இந்தெ் 
புத்தகத்தில் கூறெ்ெட்டுள்ளெடி நனவான மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சசயல்ொடுககள 
நான் அவளுக்குக்  
கற்றுக்சகாடுத்வதன். இந்த இளம் செண் ெடிெ்ெடியாக அவள் முற்றிலும்  
மூகளசச்லகவ சசய்யெ்ெட்டு, மயக்கெ்ெட்டு, அறியாகம, மூடநம்பிக்கக, 
சவறிபிடித்த மற்றும் விரக்தியுற்ற தாயால் நிகலெ்ெடுத்தெ்ெட்டிருெ்ெகதெ் 



ொரக்்க  
வந்தாள். அவள் தனது குடும்ெத்திலிருந்து முற்றிலும் பிரிந்து, ஏவாளுக்கு ஒரு 
அற்புதமான வாழ்க்கககயத் சதாடங்கினாள். 
 
என் ஆவலாசகனயின் ெடி அவள் உகடயணிந்து, தனது தகலமுடிகய க்கவனிக்க ிிறாள். அவள் 

ஒரு இருந்து நடனம் ொடங்கள் எடுத்து 
மனிதன், அவள் ஓட்டுநர ்ொடங்கள் எடுத்து. அவள் நீந்தவும், சீட்டு விகளயாடவும், ெல 

வததிககளக் சகாண்டதாகவும் கற்றுக்சகாண்டாள். அவள் வாழ்க்கககய வநசிக்கத் 
சதாடங்கினாள். எல்கலயற்ற ஆவி தன்னுடன் முழுகமயாக ஒத்திகசந்த ஒரு 

மனிதகன தன்னிடம் ஈரக்்கும் என்று கூறி ஒரு சதய்வீக வதாழனுக்காக அவள் 

பிராரத்்தகன சசய்தாள். இறுதியில் இது நிகறவவறியது. ஒரு நாள் மாகல அவள் என் 

அலுவலகத்கத விட்டு சவளிவயறும்வொது, என்கனெ் ொரக்்க ஒரு மனிதன் 

காத்திருந்தான், நான் சாதாரணமாக அவற்கற அறிமுகெ்ெடுத்திவனன். அவரக்ள் 

இெ்வொது  
திருமணம் மற்றும் சசய்தபின் ஒருவருக்சகாருவர ்ஒத்திகசந்துள்ளனர.் 
 
குணெ்ெடுத்துவதற்கு மன்னிெ்பு அவசியம் 
 
நீங்கள் செெம் சசய்யும் வொது, மன்னிக்கவும், நீங்கள் எந்த எதிராக வவண்டும் என்றால்... 
 
மன அகமதிமற்றும் பிரகாசமான ஆவராக்கியத்திற்கு மற்றவரக்ளின் மன்னிெ்பு 

அவசியம். நீங்கள் சரியான ஆவராக்கியம் மற்றும் மகிழ்சச்ிகய விரும்பினால் 

உங்ககள எெ்வொதாவது காயெ்ெடுத்திய அகனவகரயும் நீங்கள் மன்னிக்க  
வவண்டும். சதய்வீக சட்டம் ஒழுங்குடன் இணக்கமாக உங்கள் எண்ணங்ககளெ் 
செறுவதன் மூலம் உங்ககள மன்னித்துக்  
சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் முதலில் மற்றவரக்கள மன்னிக்கும் வகர உங்ககள 
முற்றிலும் மன்னிக்க  
முடியாது. உங்ககள மன்னிக்க மறுெ்ெது ஆன்மீக செருகம அல்லது அறியாகமகய 

விட அதிகமாகவவா அல்லது குகறவாகவவா இல்கல.   
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இன்று மருத்துவத்தின் உளவியல் துகறயில், அந்த மனக்கசெ்பு சதாடரந்்து வலியுறுத்தெ்ெடுகிறது, 
மற்றவரக்ள் கண்டனம், வருத்தம், மற்றும் விவராதம் கீல்வாதம் முதல் இதய வநாய் 

வகர ெல வநாய்களுக்கு பின்னால் உள்ளன. காயமுற்ற, சகாடுகமெ்ெடுத்தெ்ெட்ட, 

ஏமாற்றெ்ெட்ட அல்லது காயமகடந்த இந்த  
வநாயாளிகள், தங்ககளகாயெ்ெடுத்தியவரக்ள் மீது சவறுெ்பும் சவறுெ்பும் 

நிகறந்தவரக்ள் என்று அவரக்ள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர.் இது அவரக்ளின் 
ஆழ்மனதில் அழற்சிமற்றும்  
சீழ்பிடித்த காயங்ககள ஏற்ெடுத்தியது. ஒவர ஒரு தீரவ்ு உள்ளது. அவரக்ள் சவட்டி 

தங்கள் காயெ்ெடுத்தும் நிராகரிக்க வவண்டும், மற்றும் ஒரு மற்றும் மட்டுவம 

நிசச்யமாக வழி மன்னிெ்பு மூலம் உள்ளது. 
 
மன்னிப்பு த யலில் காதல் உள்ளது 
 
மன்னிெ்பு ககலயில் அத்தியாவசிய மூலெ்சொருள் மன்னிக்க விருெ்ெம். நீங்கள் 

மற்றவகர மன்னிக்க உண்கமயாக விரும்பினால், நீங்கள் தகடகய விட ஐம்ெத்தி 

ஒன்று சதவீதம். மற்றவகர மன்னிெ்ெது என்ெது நீங்கள் அவகர விரும்புகிறீரக்ள் 

அல்லது அவருடன் சதாடரப்ு சகாள்ள விரும்புகிறீரக்ள் என்று அரத்்தமல்ல என்று 

உங்களுக்குத் சதரியும் என்று நான் உறுதியாக உணரக்ிவறன். ஒருவகர விரும்புமாறு 

உங்ககள  
நிரெ்்ெந்திக்க முடியாது, ஒரு அரசாங்கம் நல்சலண்ணம், அன்பு, சமாதானம் அல்லது 

சகிெ்புத்தன்கம ஆகியவற்கற சட்டமாக்க முடியாது. வாஷிங்டனில் உள்ள ஒருவர ்

அந்த விகளவுக்கு ஒரு ஆகண சவளியிடுவதால் மக்ககள விரும்புவது மிகவும் 

சாத்தியமற்றது. இருெ்பினும், நாம் மக்ககள விரும்ொமல் வநசிக்க முடியும். 
 
கெபிள் சசால்கிறது, நீங்கள் ஒருவருக்சகாருவர ்அன்பு. இந்த, யார ்உண்கமயில் 

அகத சசய்ய வவண்டும் யார ்சசய்ய முடியும். அன்பு என்றால்   
மற்ற ஆவராக்கியம், மகிழ்சச்ி, அகமதி, மகிழ்சச்ி மற்றும் வாழ்க்ககயின் அகனத்து 

ஆசீரவ்ாதங்ககளயும் நீங்கள் விரும்புகிறீரக்ள். ஒவர ஒரு முன்நிெந்தகன மட்டுவம  
உள்ளது, அது வநரக்ம. நீங்கள் மன்னிக்கும் வொது நீங்கள் செருந்தன்கமயுடன் 

இல்கல, நீங்கள் உண்கமயில்   
சுயநலமாக இருக்கிறீரக்ள், ஏசனன்றால் நீங்கள் மற்றவருக்கு என்ன விரும்புகிறீரக்ள், 

உண்கமயில் நீங்கவள விரும்புகிறீரக்ள். காரணம் நீங்கள் அகத நிகனத்து 
மற்றும் நீங்கள் அகத உணரக்ிறீரக்ள் என்று  
நீங்கள் நிகனத்து மற்றும் உணரக்ிவறன், எனவவ நீங்கள். அகத  
விட எளிகமயானதாக ஏதாவது இருக்க முடியுமா? 
 
மன்னிப்பு நுட்பம் 
 
பின்வரும் ஒரு எளிய முகற நீங்கள் அகத ெயிற்சி என உங்கள் வாழ்க்கக 

அதிசயங்கள் வவகல: உங்கள் மனதில் அகமதி, ஓய்சவடுக்க, மற்றும் விட்டு, கடவுள் 

மற்றும் உங்கள் மீது அவரது காதல் நிகனத்து, பின்னர ்உறுதிெ்ெடுத்த, "நான் 

முழுகமயாக வும் சுதந்திரமாகவும் மன்னிக்கிவறன் (குற்றவாளியின் செயகரக் 

குறிெ்பிடவும்) ; நான் அவகர மனரீதியாகவும் ஆன்மீகரீதியாகவும் விடுவிக்கிவனன். 

வகள்விக்குரிய விஷயத்துடன் சதாடரப்ுகடய அகனத்கதயும் நான் முற்றிலும்  
மன்னிக்கிவறன். நான் சுதந்திரமாக இருக்கிவறன், அவர ்/ அவள் இலவசம். இது ஒரு 

அற்புதமான உணரவ்ு. இது என் சொது சொது மன்னிெ்பு நாள். என்கன காயெ்ெடுத்திய 

எவகரயும், அகனவகரயும் நான் விடுவிக்கிவறன், ஒவ்சவாருவருக்கும் ஆவராக்கியம், 

மகிழ்சச்ி, அகமதி மற்றும் வாழ்க்ககயின் அகனத்து ஆசீரவ்ாதங்ககளயும் நான் 

விரும்புகிவறன். நான் இகத சுதந்திரமாகவும், மகிழ்சச்ியாகவும், அன்ொகவும் 

சசய்கிவறன்,   
என்கன காயெ்ெடுத்திய நெகரவயா அல்லது நெரக்களவயா நான் 

நிகனக்கும்வொசதல்லாம், 'நான் உங்ககள விடுவித்வதன், வாழ்க்ககயின் அகனத்து 

ஆசீரவ்ாதங்களும் உங்களுகடயகவ' என்று நான் கூறுகிவறன். நான் சுதந்திரமாக 

இருக்கிவறன், நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறீரக்ள். அது அற்புதமானது!" 
 
உண்கமயான மன்னிெ்பின் செரும் இரகசியம் என்னசவன்றால், நீங்கள் அந்த நெகர 

மன்னித்துவிட்டால், செெத்கத மீண்டும் சசய்வது வதகவயற்றது. அந்த நெர ்உங்கள் 

மனதில் வரும் வொசதல்லாம், அல்லது குறிெ்பிட்ட காயம் உங்கள் மனதில் நுகழய 

நடக்கும் வொசதல்லாம், குற்றவாளி நன்றாக வாழ்த்த, மற்றும் சசால்ல, "உங்களுக்கு 

அகமதி." உங்கள் மனதில் சிந்தகன நுகழயும் வொது அடிக்கடி இகதச ் 
சசய்யுங்கள். ஒரு சில நாட்களுக்குெ் பிறகு, அந்த நெரின் அல்லது அனுெவத்தின் 

சிந்தகன, அது ஒன்றுமில்லாததாக மங்கும் வகர, குகறவாகவும் குகறவாகவும் 

திரும்பும் என்ெகத நீங்கள் காண்பீரக்ள். 
 
மன்னிப்பு க்கான அமில வ ாதறன 



 
தங்கத்திற்கு அமில வசாதகன உள்ளது. மன்னிெ்புக்கான அமில வசாதகனயும் உள்ளது. 
உங்களுக்கு அநியாயம் சசய்த, உங்ககள ஏமாற்றிய அல்லது வமாசடி சசய்த 
ஒருவகரெ் ெற்றி நான் உங்களுக்கு அற்புதமான ஒன்கறச ்சசால்ல வவண்டும் என்றால், 
இந்த நெகரெ் ெற்றிய நல்ல சசய்திகயக் வகட்டு நீங்கள் உற்சாகமகடந்தால், 

சவறுெ்பின் வவரக்ள் இன்னும் உங்கள் ஆழ்மனதில் இருக்கும், உங்களுடன் அழிகவ 
ஏற்ெடுத்தும். 
 
ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு உங்கள் தாகடயில் ஒரு வலிநிகறந்த சீழ்க்கட்டி இருந்தது 

என்று கவத்துக்சகாள்வவாம், அகதெ் ெற்றி நீங்கள் என்னிடம் சசான்னீரக்ள், 

இெ்வொது உங்களுக்கு வலி இருக்கிறதா என்று நான்  
சாதாரணமாக உங்களிடம் வகட்வென். "நிசச்யமாக இல்கல, எனக்கு அகதெ் 
ெற்றிய நிகனவு இருக்கிறது,  
ஆனால் வலி இல்கல" என்று நீங்கள் தானாகவவ கூறுவீரக்ள். அதுதான் முழு க்ககத. 

நீங்கள் சம்ெவம் ஒரு நிகனவகம் இருக்கலாம் ஆனால் எந்த சகாட்டு அல்லது 
இனி  
காயம். இது அமில வசாதகன, நீங்கள் அகத உளவியல் ரீதியாகவும் ஆன்மீக 

ரீதியாகவும் சந்திக்க வவண்டும்,   
இல்கலசயனில், நீங்கள் சவறுமவன உங்ககள ஏமாற்றிக் சகாள்கிறீரக்ள், 

மன்னிெ்பு என்ற உண்கமயான ககலகய ெயிற்சி சசய்யவில்கல. 
 
அறனத்றதயும் புரி ்து தகாள்ேது அறனேறரயும் மன்னிப்பதாகும் 
 
மனிதன் தன் மனதின் ெகடெ்பு விதிகயெ் புரிந்துசகாண்டவொது, அவன் மற்ற மனிதரக்களக் 

குகற கூறுவகத நிறுத்துகின்றான். 
அவரது வாழ்க்கககய உருவாக்கஅல்லது சிகதெ்ெதற்கான நிகலகமகள். அவர ்தனது சசாந்த 
எண்ணங்கள் மற்றும் உணரவ்ுககள உருவாக்க என்று சதரியும் 
ஊழ். வமலும், சவளிெ்புறங்கள் அவரது வாழ்க்கக மற்றும் அவரது காரணங்கள் மற்றும் 

கண்டிஷனரக்ள் அல்ல என்ெகத அவர ்அறிவார ்
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அனுெவங்கள். மற்றவரக்ள் உங்கள் மகிழ்சச்ிகய மாற்ற முடியும் என்று நிகனெ்ெது, 
நீங்கள் ஒரு சகாடூரமான விதியின் கால்ெந்து, நீங்கள் எதிரக்்க வவண்டும் மற்றும் ஒரு 

வாழ்க்ககக்காக மற்றவரக்கள எதிரத்்துெ் வொராட வவண்டும், அவரக்களெ் வொன்ற 
மற்றவரக்ள் எண்ணங்கள் விஷயங்கள் என்று நீங்கள் புரிந்து சகாண்டவொது 
ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாதகவ. கெபிள் அகதவய சசால்கிறது. ஒரு மனிதன் தன் 
இருதயத்தில் சிந்திக்க, அவர ் 
உள்ளது.  
 
மன்னிப்புஉங்கள் உதவிகள் சுருக்கம் 
 
1. கடவுள், அல்லது வாழ்க்கக, நெரக்கள மதிக்கவில்கல. வாழ்க்கக எந்த 

பிடித்தகவ விகளயாடுகிறது. நீங்கள் நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம், மகிழ்சச்ி 

மற்றும் அகமதி என்ற சகாள்ககயுடன் உங்ககள இகணத்துக் 

சகாண்டிருக்கும்வொது வாழ்க்கக அல்லது கடவுள் உங்களுக்கு ஆதரவாக 

இருெ்ெதாகத் சதரிகிறது. 
 
2. கடவுள், அல்லது வாழ்க்கக, வநாய், வநாய், விெத்து, அல்லது துன்ெம் அனுெ்புவதில்கல. நாம் 

இந்த விஷயங்ககள சகாண்டு 
நாம் விகதக்கும்வொது சட்டத்தின் அடிெ்ெகடயில் நமது சசாந்த எதிரம்கற அழிவு 
சிந்தகனமூலம் நம்கம நாவம அறுவகடசசய்வவாம். 
 
3. உங்கள் வாழ்க்ககயில் மிக முக்கியமான விஷயம் கடவுள் ெற்றிய உங்கள் கருத்து. 

நீங்கள் உண்கமயிவலவய அன்பின் கடவுகள நம்பினால், உங்கள் ஆழ்மனம் 

உங்களுக்கு எண்ணற்ற ஆசீரவ்ாதங்களில் ெதிலளிக்கும். அன்பின் கடவுகள 

நம்புங்கள். 
 
4. வாழ்க்கக, அல்லது கடவுள், உங்கள் மீது எந்த காழ்ெ்புணரச்ச்ி யும் இல்கல. 

வாழ்க்கக உங்ககள ஒருவொதும் கண்டிக்கவில்கல. உங்கள் ககயில் 

கடுகமயான சவட்டு வாழ்க்கக குணமாகும். நீங்கள் உங்கள் விரகல எரித்தால் 

வாழ்க்கக உங்ககள மன்னிக்கிறது. இது நீரக்்கட்டுககளக் குகறத்து, ெகுதிகய 

முழுகமக்கும் ெரிபூரணத்திற்கும் மீட்சடடுக்கிறது. 
 
5. உங்கள் குற்ற சச்ிக்கல் என்ெது கடவுள் மற்றும் வாழ்க்கக ெற்றிய தவறான 
கருத்தாகும். அல்லாை்வவா, அல்லது வாழ்க்ககவயா உங்ககளத் தண்டிக்கவவா, 
தீரெ்்பு ச ்சசய்யவவா இல்கல. உங்கள் தவறான நம்பிக்கககள், எதிரம்கற சிந்தகன 
மற்றும் சுய கண்டனம் ஆகியவற்றால் நீங்கள் இகத நீங்கவள சசய்கிறீரக்ள். 
 
6. வதவன், அல்லது வாழ்க்கக, நீங்கள் கண்டனம் அல்லது தண்டகன இல்கல. 
இயற்ககயின் சக்திகள் தீயகவ அல்ல. அவற்றின் ெயன்ொட்டின் விகளவு நீங்கள் 

உங்களுக்குள் உள்ள சக்திகய எவ்வாறு ெயன்ெடுத்துகிறீரக்ள் என்ெகதெ் 
சொறுத்தது. நீங்கள் ஒருவகரக் சகால்ல அல்லது வீட்கட ெற்ற கவக்க மின்சாரத்கதெ் 
ெயன்ெடுத்தலாம். நீங்கள் ஒரு குழந்கதகய மூழ்கடிக்க தண்ணீகரெ் 
ெயன்ெடுத்தலாம், அல்லது அவரது தாகத்கத தணிக்கலாம். நன்கமயும் தீகமயும் 
மனிதனின் சசாந்த மனதில் உள்ள சிந்தகன மற்றும் வநாக்கத்திற்கு மீண்டும் 
வருகின்றன. 
 
7. வதவன், அல்லது வாழ்க்கக, ஒருவொதும் தண்டிக்கவில்கல. மனிதன் கடவுள், 
வாழ்க்கக மற்றும் பிரெஞ்சம் ெற்றிய தனது தவறான கருத்துக்களால் தன்கனத் 
தாவன தண்டிக்கிறான். அவரது எண்ணங்கள் ஆக்கெ்பூரவ்மானகவ, அவர ்தனது 
சசாந்த துயரத்கத உருவாக்குகிறார.் 
 
8. மற்சறாரு வன் உங்ககள விமரச்ித்தால், இந்தக் தவறுகள் உங்களுக்குள் 
இருந்தால், சந்வதாஷெ்ெட்டு, நன்றி சதரிவித்து, கருத்துகரககளெ் ொராட்டுங்கள். 
இது குறிெ்பிட்ட தவகற சரிசசய்ய உங்களுக்கு வாய்ெ்ெளிக்கிறது. 
 
9 நீங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள், எதிரவ்ிகனகள் மற்றும் உணரச்ச்ிகளில் வதரச்ச்ி 
செற்றிருக்கிறீரக்ள் என்று உங்களுக்குத் சதரிந்தால் விமரச்னத்தால் நீங்கள் காயெ்ெட 
முடியாது. இது நீங்கள் பிராரத்்தகன மற்றும் மற்ற ஆசீரவ்திக்க வாய்ெ்பு சகாடுக்கிறது, 
அதன் மூலம் உங்ககள ஆசீரவ்திக்க. 
 
10. நீங்கள் வநரவ்ழி மற்றும் சரியான நடவடிக்கக பிராரத்்தகன வொது, என்ன எடுத்து. 
அது நல்லது மற்றும் மிகவும் நல்லது என்ெகத உணருங்கள். பின்னர ்சுய ெரிதாெம், 
விமரச்னம், அல்லது சவறுெ்பு எந்த காரணமும் இல்கல. 
 



11. நல்லது சகட்டது எதுவும் இல்கல, ஆனால் சிந்தகன அகத அவ்வாறு சசய்கிறது. 

உடலுரவில் தீகமவயா, உணவு, சசல்வம், அல்லது உண்கமயான சவளிெ்ொடு 

ஆகியவற்றுக்கான விருெ்ெவமா இல்கல. இந்த உந்துதல்கள், ஆகசகள் அல்லது 

அபிலாகஷககள நீங்கள் எவ்வாறு ெயன்ெடுத்துகிறீரக்ள் என்ெகதெ் சொறுத்தது. 

உணவு க்கான உங்கள்  
விருெ்ெத்கத சராட்டி ஒரு சராட்டி யாவரா சகால்லாமல் சந்திக்க முடியும். 
 
12. மனக்கசெ்பு, சவறுெ்பு, தீய விருெ்ெம், குவராதம் ஆகியகவ ெல தீகமகளுக்குெ் பின்னால் 

உள்ளன. உங்ககள மன்னித்து 
அன்பு, வாழ்க்கக, மகிழ்சச்ி, மற்றும் நல்ல விருெ்ெத்கத உங்ககள காயெ்ெடுத்திய 
அகனவருக்கும் ஊற்றுவதன் மூலம் எல்வலாரும். நீங்கள் உங்கள் மனதில் 
அவரக்கள சந்திக்க வொன்ற வநரம் வகர சதாடர மற்றும் நீங்கள் அவரக்ளுடன் 
சமாதானமாக இருக்கும். 
 
13. மன்னிெ்ெது என்ெது ஏதாவது சகாடுக்கவவண்டும். உங்கள் மனதில் எந்த சகாட்டு 
விட்டு வகர, அன்பு, அகமதி, மகிழ்சச்ி, ஞானம், மற்றும் மற்ற வாழ்க்கக அகனத்து 
ஆசீரவ்ாதங்கள் சகாடுங்கள். இது உண்கமயில் மன்னிெ்பின் அமில வசாதகன. 
 
14. ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு உங்கள் தாகடயில் சீழ்கட்டி இருெ்ெதாக 

கவத்துக்சகாள்வவாம். அது மிகவும் வவதகனயாக இருந்தது இெ்வொது அது வலியாக 

இருக்கிறதா என்று உங்ககளநீங்கவள  
வகட்டுக்சகாள்ளுங்கள். ெதில் எதிரம்கறஉள்ளது. அவதவொல், யாராவது உங்ககள 

காயெ்ெடுத்தியிருந்தால், உங்ககளெ் ெற்றி சொய் சசால்லி,   
இழிவுெடுத்தினால், உங்ககளெ் ெற்றி எல்லா விதமான தீகமககளயும் சசான்னால், 

அந்த நெகரெ் ெற்றிய உங்கள் சிந்தகன எதிரம்கறயாக இருக்கிறதா? அவர ்
அல்லது அவள் உங்கள் மனதில் வரும் வொது நீங்கள்  
சிசில்? அெ்ெடியானால், சவறுெ்பின் வவரக்ள் இன்னும் உள்ளன, உங்களுடன் மற்றும் 
உங்கள் நன்கமயுடன் அழிகவ  
விகளயாடுகின்றன. ஒவர வழி நெர ்அகனத்து நெர ்விரும்புவதன் மூலம் காதல் 

அவரக்கள அழித்து உள்ளது 
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வாழ்க்ககயின் ஆசீரவ்ாதங்கள், நீங்கள் உங்கள் மனதில் நெர ்சந்திக்க முடியும் 
வகர, மற்றும் நீங்கள் வநரக்மயாக அகமதி மற்றும் நல்ல விருெ்ெத்கத ஒரு  
செனடிக்ட் எதிரவ்ிகன முடியும். இது  எழுெது மடங்கு ஏழு முகற வகர 
மன்னிெ்ெதன்சொருள். 
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Chapter 18 
 
உங்கள் ஆழ்மனம் மன ததாகுதிகறள எே்ோறு  ீக்குகிறது 

 
தீரவ்ு பிரசச்ிகனக்குள் உள்ளது. ெதில் ஒவ்சவாரு வகள்வியிலும் உள்ளது. உங்களுக்கு ஒரு 

வழங்கெ்ெட்டால் 
கடினமான சூழ்நிகல மற்றும் நீங்கள் உங்கள் வழி சதளிவாக ொரக்்க முடியாது, சிறந்த 
நகடமுகற என்று எல்கலயற்ற அனுமானிெ்ெது 
உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ள அறிவு அகனத்கதயும் அறிந்திருக்கிறது, அகனத்கதயும் 
ொரக்்கிறது, ெதில் உள்ளது, இெ்வொது அகத உங்களுக்கு சவளிெ்ெடுத்துகிறது. 
ெகடெ்ொற்றல் புத்திசாலித்தனம் ஒரு மகிழ்சச்ியான தீரக்வக் சகாண்டு வருகிறது 

என்ற உங்கள் புதிய மனெ்ொன்கம ெதிகலக் கண்டுபிடிக்க உதவும். இத்தககய 
மனெ்ொன்கம உங்கள் அகனத்து நிறுவனங்களுக்கும் ஒழுங்கு, அகமதி மற்றும் 
அரத்்தத்கதக் சகாண்டுவரும் என்ெதில் உறுதியாக இருங்கள். 
 
ஒரு பழக்கத்றத உறடக்க அல்லது உருோக்க எப்படி 
 
நீங்கள் ெழக்கத்தின் ஒரு உயிரினம். ெழக்கம் என்ெது உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சசயல்ொடு. நீ நீந்தக் 

கற்றுக்சகாண்டாய், 
ஒரு கசக்கிள் ஓட்ட, நடனம், மற்றும் அவரக்ள்  
உங்கள் ஆழ்மனதில் தடங்கள் நிறுவும் வகர மீண்டும் மீண்டும் இந்த விஷயங்ககள 

சசய்து ஒரு கார ்ஓட்ட. பின்னர,் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் தானியங்கி ெழக்க 

நடவடிக்கக   
சொறுெ்வெற்றது. இது சில வநரங்களில் இரண்டாவது இயல்பு என்று 

அகழக்கெ்ெடுகிறது, இது உங்கள் சிந்தகன மற்றும் நடிெ்புக்கு உங்கள் 
ஆழ்மனத்தின் எதிரவ்ிகனயாகும்.  
 நல்ல ெழக்கவமா சகட்ட ெழக்கவமா உங்களுக்கு சுதந்திரமாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 

எதிரம்கற சிந்தகனகய மீண்டும் சசய்தால்  
அல்லது ஒரு குறிெ்பிட்ட காலத்தில் சசயல்ெட்டால், நீங்கள் ஒரு ெழக்கத்தின் 

கட்டாயத்தின் கீழ் இருக்க வவண்டும். உங்கள் ஆழ்மனத்தின் விதி   
கட்டாயவம. 
 
அேர் ஒரு தகட்ட பழக்கம் உறடத்து எப்படி 
 
திரு. வொன்ஸ் என்னிடம் கூறினார,் "குடிக்க ஒரு கட்டுெ்ெடுத்த முடியாத உந்துதல் 

என்கன ககெ்ெற்றுகிறது, நான் ஒவர வநரத்தில் இரண்டு வாரங்கள் குடித்துவிட்டு 

இருந்வதன். இந்த ெயங்கரமான ெழக்கத்கத என்னால் ககவிட முடியாது." 
 
இந்த அனுெவங்கள் இந்த துரதிருஷ்டவசமான மனிதனுக்கு மீண்டும் மீண்டும் 

நிகழ்ந்தன. அவர ்அதிகமாக குடிக்கும்  
ெழக்கமாக வளரந்்திருந்தார.் அவர ்தனது சசாந்த முயற்சிகய குடிக்கத் 
சதாடங்கியிருந்தாலும், அவர ்  
ெழக்கத்கத மாற்றி ஒரு புதிய முயற்சிகய நிறுவ முடியும் என்ெகத உணரத் 
சதாடங்கினார.் தனது விருெ்ெ த்தின் மூலம்  
தனது ஆகசககள தற்காலிகமாக அடக்க முடிந்தாலும், ெல உந்துதல்ககள 

நசுக்கஅவர ்வமற்சகாண்ட சதாடரச்ச்ியான முயற்சிகள் நிகலகமகய வமலும் 
வமாசமாக்குகின்றன என்று அவர ் 
கூறினார.் அவரது சதாடரச்ச்ியான வதால்விகள் அவர ்நம்பிக்ககயற்றவர ்மற்றும்   
அவரது உந்துதல் அல்லது ஆவவசத்கத கட்டுெ்ெடுத்த சக்தியற்றவர ்என்று அவகர 

நம்ெகவத்தது. சக்தியற்றவர ்என்ற இந்த வயாசகன அவரது ஆழ்மனத்திற்கு ஒரு 
சக்திவாய்ந்த ஆவலாசகனயாக சசயல்ெட்டது  
மற்றும் அவரது ெலவீனத்கத தீவிரெ்ெடுத்தியது, அவரது வாழ்க்கககய 

சதாடரச்ச்ியான   
வதால்விகளாக ஆக்கிவிட்டது. 
 
நனவான மற்றும் ஆழ்மனத்தின் சசயல்ொடுககள ஒருங்கிகணக்க நான் அவருக்குக் 

கற்றுக்சகாடுத்வதன். இந்த இரண்டு வொது 
ஒத்துகழக்க, ஆழ்மனதில் சொருத்தெ்ெட்ட வயாசகன அல்லது ஆகச உணரெ்ெடுகிறது. அவரது 

ெகுத்தறிவு மனம் 
ெகழய ெழக்கெ் ொகதஅல்லது ொகத அவகர சிக்கலில் ஆழ்த்தியது என்றால்,  
அவர ்நனவுடன் சுதந்திரம், அகமதி மற்றும் மன அகமதிக்கு ஒரு புதிய ொகதகய 

உருவாக்க முடியும் என்று ஒெ்புக்சகாண்டார.் தனது அழிவுெ் ெழக்கம் தானாகவவ 

இருந்தது என்ெகத அவர ்அறிந்திருந்தார,் ஆனால்   
அது அவரது நனவான வதரவ்ின் மூலம் செறெ்ெட்டதால், அவர ்எதிரம்கறயாக 

நிெந்தகனக்கு உட்ெடுத்தெ்ெட்டிருந்தால்,   



அவரும் வநரம்கறயாக நிெந்தகனக்கு உட்ெடுத்தெ்ெடலாம் என்ெகத உணரந்்தார.் 

இதன் விகளவாக, அவர ்ெழக்கத்கத கடக்க சக்தியற்றவர ்என்ற உண்கமகய 
நிகனத்து நிறுத்திக் சகாண்டார ்வமலும், அவர ்தனது சசாந்த சிந்தகனகயத் 
தவிர வவறு  
எந்த தகடயும் இல்கல என்ெகத அவர ்சதளிவாக புரிந்து   
சகாண்டார.் எனவவ, செரிய மன முயற்சி அல்லது மன நிரெ்்ெந்தத்திற்கு எந்த 

சந்தரெ்்ெமும்   
இல்கல. 
 
அேரது மன படம்  க்தி 
 
இந்த மனிதன் தனது உடகல ஆசுவாசெ்ெடுத்திக் சகாண்டு, தளரவ்ான, மயக்கமான, 

தியான நிகலக்கு வரும் ஒரு நகடமுகறகயெ் செற்றார.் பின்னர ்அவர ்விரும்பிய 

முடிவின் ெடத்கத தனது மனதில் நிரெ்பினார,் அவரது ஆழ்மனம் அகத எளிதான 

வழிகயக் சகாண்டு வர முடியும் என்ெகத அறிந்திருந்தார.் அவர ்தனது மகள் தனது 

சுதந்திரத்கத வாழ்த்துவகதகற்ெகன சசய்து, அவரிடம், "அெ்ொ, நீங்கள் வீட்டிற்கு 

இருெ்ெது அற்புதமானது!" என்று கூறினார.் அவர ்தனது குடும்ெத்கத குடிவொகதயில் 

இழந்திருந்தார.் அவர ்அவரக்கள  
ொரக்்க அனுமதிக்கெ்ெடவில்கல, மற்றும் அவரது மகனவி அவருடன் வெச மாட்வடன். 
 
வழக்கமாக, முகறயாக, அவர ்வகாடிட்டுக் காட்டெ்ெட்ட வழியில் உட்காரந்்து 

தியானம் சசய்வது வழக்கம். அவரது கவனம் அகலந்தவொது, அவர ்தனது மகளின் 

புன்னககயுடன் அவரது மனெடத்கத உடனடியாக நிகனவுகூரவ்கத ஒரு 

ெழக்கமாக்கினார,் வமலும் அவரது வீட்டின் காட்சி அவரது மகிழ்சச்ியான குரலால் 

உயிரெ்்பிக்கெ்ெட்டது. இகவ அகனத்தும் அவரது மனகத மறுசீரகமத்தன. இது ஒரு 

ெடிெ்ெடியான சசயல்முகற. அவர ்அகத கவத்திருந்தார.் விகரவில் அல்லது 

பின்னர ்அவர ்தனது ஆழ்மனதில் ஒரு புதிய ெழக்கம் முகற நிறுவ வவண்டும் என்று 

சதரிந்தும் விடாமுயற்சி. 
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அவரது நனவான மனகத ஒரு வகமராவுடன் ஒெ்பிடமுடியும் என்றும், அவரது 

ஆழ்மனம்  
தான் அவர ்ெதிவு சசய்து ெடத்கதக் கவரந்்த உணரத்ிறன் சகாண்ட தட்டு என்றும் 

நான் அவரிடம் சசான்வனன். இது அவர ்மீது ஆழமான தாக்கதக்த  
ஏற்ெடுத்தியது, வமலும் அவரது முழு வநாக்கமும் அவரது மனதில் உள்ள ெடத்கத 

உறுதியாகக் கவரந்்து அங்கு அபிவிருத்தி சசய்ய வவண்டும். திகரெ்ெடங்கள்   
இருட்டில் உருவாக்கெ்ெடுகின்றன; இவதவொல், ஆழ்மனத்தின் இருண்ட அகறயில் 

மனெடங்கள் உருவாக்கெ்ெடுகின்றன.   
 
 
கேனம் த லுத்துகிறது 
 
தனது நனவான மனம் சவறுமவன ஒரு வகமரா என்ெகத உணரந்்த அவர ்எந்த முயற்சியும் 

ெயன்ெடுத்தவில்கல. மன மில்கல 
வொராட்டம். அவர ்அகமதியாக தனது எண்ணங்ககள சரிசசய்து, ெடிெ்ெடியாக 

ெடத்துடன் அகடயாளம் காணும் வகர தனக்கு முன் இருந்த காட்சியில் தனது 

கவனத்கத சசலுத்தினார.் அவர ்மனச ்சூழலில் மூழ்கி, அடிக்கடி மன திகரெ்ெடத்கத 

மீண்டும் மீண்டும்  
சசய்தார.் ஒரு சிகிசக்சமுகற சதாடரும் என்ெதில் சந்வதகத்திற்கு இடமில்கல.   
குடிக்க எந்த சலனமும் இருக்கும்வொது, அவர ்தனது கற்ெகனகய குடிெ்வொட்டிகளின் 

எந்த ெயங்களிலிருந்தும் தனது குடும்ெத்துடன் வீட்டில் இருெ்ெது வொன்ற உணரவ்ுக்கு 

மாற்றுவார.் அவர ்சவற்றிகரமாக இருந்தார,் ஏசனன்றால் அவர ்தனது மனதில் 
உருவாக்கும் ெடத்கத அனுெவிெ்ொர ்என்று நம்பிக்ககயுடன்  
எதிரெ்ாரத்்தார.் இன்று அவர ்ெல மில்லியன் டாலர ்கவகலயின் தகலவராக  
இருக்கிறார,் வமலும் பிரகாசமாக மகிழ்சச்ியாக இருக்கிறார.் 
 
அேர் ஒரு ஜின்க்ஸ் அேறர பின்ததாடர்ேதாக கூறினார் 
 
திரு. பிளாக் தான் வருடாந்திர வருமானம் 20,000 டாலரக்ள் சம்ொதித்து வருவதாகக் 

கூறினார,் ஆனால் கடந்த மூன்று மாதங்களாக  
அகனத்து கதவுகளும் இறுக்கமாக சநரிசலில் சிக்கியது வொல் வதான்றியது. அவர ்

வாடிக்ககயாளரக்கள புள்ளியிடெ்ெட்ட வரியில் ககசயழுதத்ிடெ் ெ்வொகும் 
இடத்திற்கு அகழத்து  
வந்தார,் பின்னர ்ெதிவனாராவது மணி வநரத்தில் கதவு மூடெ்ெட்டது. ஒருவவகள ஒரு 

ஜின்க்ஸ்   
அவகரெ் பின்சதாடரவ்தாக அவர ்வமலும் கூறினார.் 
 
இந்த விஷயத்கத திரு. பிளாக்குடன் விவாதித்தவொது, மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு அவர ்

மாறிவிட்டார ்என்ெகத நான் கண்டுபிடித்வதன் 
மிகவும் எரிசச்லகடந்த, எரிசச்லகடந்த, 194 உங்கள் ஆழ்மனம் மன சதாகுதிககள நீக்குகிறது 

மற்றும் ஒரு மீது வகாெமாக உள்ளது 
அவர ்ஒரு ஒெ்ெந்தத்தில் ககசயழுத்திடுவதாக உறுதியளித்த பிறகு, ககடசி வநரத்தில் 

விலகிக் சகாண்ட ெல் மருத்துவர.்  
மற்ற வாடிக்ககயாளரக்ளும் இகதவய சசய்வாரக்ள் என்ற நனவிலி ெயத்தில் அவர ்

வாழத ்சதாடங்கினார,் இதன் மூலம்   
விரக்தி, விவராதம் மற்றும் தகடகளின் வரலாற்கற அகமத்தார.் ஒரு தீய வட்டம் 
நிறுவெ்ெடும் வகர அவர ்ெடிெ்ெடியாக தகட மற்றும் ககடசி நிமிடத்தில் ரத்து 
ஒரு நம்பிக்கக மனதில்  
கட்டெ்ெட்டது. நான் மிகவும் ெயெ்ெடுகிவறன் என்ன என் மீது வந்துவிட்டது.   
பிரசச்கன தனது சசாந்த மனதில் இருெ்ெகத திரு. பிளாக் உணரந்்தார,் வமலும் 

அவரது மன அணுகுமுகறகய மாற்றுவது  
அவசியம். 
 
துரதிரஷ்்டம் என்று அகழக்கெ்ெடும் அவரது ஓட்டம் பின்வரும் வழியில் உகடந்தது: "நான் 

எல்கலயற்ற ஒன்று என்ெகத நான் உணரக்ிவறன் 
என் ஆழ்மனத்தின் நுண்ணறிவு எந்த தகடயும், சிரமமும், தாமதமும் அறியாதது. 

நான் சிறந்த மகிழ்சச்ியான  
எதிரெ்ாரெ்்புவாழ்கிவறன். என் ஆழமான மனம் என் எண்ணங்களுக்கு ெதிலளிக்கிறது. 

என் ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற சக்தியின் ெணிகயத் தடுக்க முடியாது 
என்ெகத நான் அறிவவன்.  
 எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு எெ்வொதும் அது என்ன சதாடங்குகிறவதா அகத 
சவற்றிகரமாக  
முடிக்கிறது. ெகடெ்ொற்றல் ஞானம் என் திட்டங்கள் மற்றும் வநாக்கங்ககள நிகறவு 
சசய்ய என் மூலம்  
வவகல. நான் என்ன ஆரம்பித்தாலும், நான் ஒரு சவற்றிகரமான முடிவுக்கு சகாண்டு 



வந்துள்வளன். வாழ்க்ககயில் என் வநாக்கம் அற்புதமான வசகவ சகாடுக்க  
வவண்டும், மற்றும் நான் சதாடரப்ு அகனவருக்கும் நான் வழங்க வவண்டும் என்ன 

ஆசீரவ்திக்கெ்ெட்ட. என் வவகல அகனத்தும் சதய்வீக ஒழுங்கில் முழு ெலகன த ் 
தருகிறது." 
 
அவர ்தனது வாடிக்ககயாளரக்கள அகழக்கச ்சசல்வதற்கு முன்பு தினமும் காகலயில் இந்த 

செெத்கத மீண்டும் சசய்தார,் வமலும் அவர ்செபித்தார ்
ஒவ்சவாரு இரவும் தூங்குவதற்கு முன்பு. சிறிது காலத்தில் அவர ்தனது ஆழ்மனதில் 
ஒரு புதிய ெழக்க முகறகய நிறுவியிருந்தார,் வமலும் அவர ் ஒரு சவற்றிகரமான 
விற்ெகனயாளராக தனது ெகழய ெழக்கமான நகடயில் மீண்டும் இருந்தார.் 
 
எே்ேளவு,  ீங்கள் என்ன விரும்புகிறீரக்ள்? 
 
ஒரு இகளஞன் சாக்ரடீஸிடம் எெ்ெடி ஞானத்கதெ் செற முடியும் என்று வகட்டான். 

சாக்ரடீஸ் ெதிலளித்தார,் "என்னுடன் வாருங்கள்." அவர ்அந்த சிறுவகன ஒரு நதிக்கு 

அகழத்துச ்சசன்று, சிறுவனின் தகலகய தண்ணீருக்கு அடியில் தள்ளி, சிறுவன் 

காற்றுக்காக மூசச்ுத்திணறும் வகர அகத அங்வகவய கவத்திருந்தார,் பின்னர ்

தளரவ்ாக தகலகய விடுவித்தார.் சிறுவன் அகமதி யகடந்தவொது, "நீ தண்ணீருக்கு 

அடியில் இருந்தவொது நீ எகத அதிகம் விரும்பினா?" என்று வகட்டான். 
 
"நான் காற்று வவண்டும்," சிறுவன் கூறினார.் 
 
சாக்ரடீஸ் அவரிடம், "நீங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியிருந்தவொது காற்கற விரும்பிய 
அளவுக்கு ஞானத்கத விரும்பும்வொது, அகதெ் செறுவீரக்ள்" என்றார.் 
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இவதவொல், நீங்கள் உண்கமயில் உங்கள் வாழ்க்ககயில் எந்த சதாகுதி கடக்க ஒரு 

தீவிர ஆகச வொது, மற்றும் நீங்கள் ஒரு வழி உள்ளது என்று ஒரு சதளிவான முடிவு வரும் 

வொது, என்று நீங்கள் பின்ெற்ற விரும்பும் நிசச்யமாக, பின்னர ்சவற்றி மற்றும் சவற்றி 

உறுதி. 
 
நீங்கள் உண்கமயில் மன அகமதி மற்றும் உள் அகமதி விரும்பினால், நீங்கள் எவ்வளவு 

அநியாயமாக சொருட்ெடுத்தாமல் அகத செறுவீரக்ள் 
அல்லது முதலாளி எவ்வளவு நியாயமற்றவராக இருந்தார,் அல்லது யாவரா ஒருவர ்

என்ன இழிவான அவயாக்கியராக நிரூபித்துள்ளார,்  
உங்கள் மன மற்றும் ஆன்மீக சக்திகளுக்கு நீங்கள் விழித்சதழும்வொது இகவ 

அகனத்தும் உங்களுக்கு எந்த வித்தியாசத்கதயும் ஏற்ெடுத்தாது. நீங்கள் என்ன 
விரும்புகிறீரக்ள் என்று உங்களுக்குத்  
சதரியும், நீங்கள் நிசச்யமாக திருடரக்ள் (எண்ணங்கள்) சவறுெ்பு, வகாெம், விவராதம்,   
மற்றும் தீய நீங்கள் அகமதி, நல்லிணக்கம், ஆவராக்கியம் மற்றும் மகிழ்சச்ி 

சகாள்களயடிக்கும் அனுமதிக்க மறுெ்பீரக்ள். வாழ்க்ககயில் உங்கள் 
வநாக்கத்துடன் உங்கள் எண்ணங்ககள உடனடியாக அகடயாளம் காண்ெதன் 
மூலம் மக்கள், நிகலகமகள், சசய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகளால் நீங்கள் 
வருதத்ெ்ெடுவகத  
நிறுத்துகிறீரக்ள். அகமதி,   
ஆவராக்கியம், உத்வவகம், நல்லிணக்கம் மற்றும் மிகுதி வய உங்கள் வநாக்கம். 

இெ்வொது உங்கள் வழியாக ஒரு அகமதி நதி ொய்வகத உணருங்கள்.   
உங்கள் சிந்தகன முக்கியமற்ற மற்றும் கண்ணுக்கு சதரியாத சக்தி, மற்றும் நீங்கள் 

அகத ஆசீரவ்திக்க அனுமதிக்க வதரவ்ு, ஊக்கமளிக்க, மற்றும்   
நீங்கள் அகமதி சகாடுக்க. 
 
ஏன் அேர் குணமறடய முடியவில்றல 
 
இது நான்கு குழந்கதகளுடன் ஒரு திருமணமான மனிதனின் வழக்கு வரலாறு, அவர ்

தனது வணிக ெயணங்களின் வொது மற்சறாரு செண்ணுடன் ஆதரவாகவும் 

ரகசியமாகவும் வாழ்ந்து வந்தார.் அவர ்உடல்நிகல சரியில்லாமல், ெதட்டமாக, 

எரிசச்லுடன், காண்டரலாக இருந்தார,் வமலும் அவரால் மருந்துகள் இல்லாமல் தூங்க 

முடியவில்கல. டாக்டரின் மருந்து அவரது உயர ்இரத்த அழுத்தத்கத இருநூறுக்கும் 

அதிகமானதாக குகறக்கத் தவறிவிட்டது. அவரது உடலின் ெல உறுெ்புகளில் 

அவருக்கு வலிகள் இருந்தன, அகத மருத்துவரக்ளால் கண்டறியவவா அல்லது 

விடுவிக்கவவா முடியவில்கல. நிகலகமகய வமலும் வமாசமாக்க, அவர ்அதிகமாக 

குடித்துக் சகாண்டிருந்தார.் 
 
இகவ அகனத்திற்கும் காரணம், அவர ்திருமண செதங்ககள மீறியதாக ஆழ்ந்த 

நனவிலி உணரவ்ு இருந்தது,  
இது அவகர சதாந்தரவு சசய்தார.் அவர ்வளரக்்கெ்ெட்ட மத நம்பிக்கக அவரது 

ஆழ்மனதில் ஆழமாக ெதிந்திருந்தது,   
வமலும் குற்றத்தின் காயத்கத குணெ்ெடுத்த அவர ்அதிகமாக குடித்தார.் சில 

சசல்லுெடியாகாதவரக்ள் கடுகமயான வலிகளுக்கு மாரஃ்பின் மற்றும் வகாகடன் 

எடுத்துக்சகாள்கிறாரக்ள்;   
அவர ்தனது மனதில் வலி அல்லது காயத்திற்காக ஆல்கைால் 

எடுத்துக்சகாண்டிருந்தார.் அது   
தீக்கு எரிசொருள் வசரக்்கும் ெகழய ககத. 
 
விளக்கம் மற்றும் சிகி ற்  
 
அவர ்தனது மனம் எவ்வாறு வவகல சசய்தது என்ெதற்கான விளக்கத்கதக் வகட்டார.் 

அவர ் தனது பிரசச்ிகனகய எதிரச்காண்டார,் அகதெ் ொரத்்தார,் தனது இரட்கட 

ொத்திரத்கத ககவிட்டார.் அவர ் குடிெ்ெது தெ்பிக்க ஒரு நனவிலி முயற்சி என்று 

அவருக்குத் சதரியும். அவரது ஆழ்மனதில் ெதிந்திருக்கும் மகறக்கெ்ெட்ட 

காரணத்கத ஒழிக்க வவண்டியிருந்தது; பின்னர ்சிகிசக்சமுகற சதாடரந்்து. 
 
பின்வரும் செெத்கதெ் ெயன்ெடுத்தி அவர ்ஒரு நாகளக்கு மூன்று அல்லது நான்கு 

முகற தனது ஆழ்மனத்கத ஈரக்்கத் சதாடங்கினார:்  
"என் மனதில் அகமதி, நிதானம், சமநிகல மற்றும் சமநிகல நிகறந்திருக்கிறது. 

எனக்குள் புன்னககத்த ெடி எல்கலயற்ற சொய்கள் விரிந்தன.   
 கடந்த காலத்தில், நிகழ்காலத்திற்கு அல்லது எதிரக்ாலத்தில் நான் எதற்கும் 

ெயெ்ெடவில்கல. என் ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு   
என்கன எல்லா வழிகளிலும் வழிநடத்துகிறது, வழிநடத்துகிறது, வழிநடத்துகிறது. 

நான் இெ்வொது ஒவ்சவாரு சூழ்நிகலகயயும் நம்பிக்கக,   
நிதானம், அகமதி மற்றும் நம்பிக்ககயுடன் சந்திக்கிவறன். நான் இெ்வொது 



ெழக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுெட்டுள்வளன். என் மனதில் உள்   
அகமதி, சுதந்திரம் மற்றும் மகிழ்சச்ி நிகறந்திருக்கிறது. நான் என்கன 

மன்னிக்கிவறன்; பின்னர ்நான் மன்னிக்கெ்ெடுகிவறன். அகமதி, அகமதி, நம்பிக்கக   
என் மனதில் உசச் ஆட்சி. 
 
அவர ்இந்த செெத்கத அடிக்கடி வகாடிட்டுக் காட்டினார,் அவர ்என்ன சசய்கிறார,் ஏன் அவர ்

சசய்கிறார ்என்ெகத முழுகமயாக அறிந்திருந்தார ்
அகத சசய்து சகாண்டிருந்தார.் அவர ்என்ன சசய்கிறார ்என்ெகத அறிந்ததால் 

அவருக்கு வதகவயான நம்பிக்ககயும் நம்பிக்ககயும் இருந்தது. அவர ்இந்த 

அறிக்ககககள சத்தமாகவும், சமதுவாகவும், அன்ொகவும், அரத்்தமுள்ளதாகவும் 

வெசும்வொது, அகவ இருக்கும் என்று நான் அவருக்கு விளக்கிவனன்  
 
ெடிெ்ெடியாக அவரது ஆழ்மனதில் மூழ்கிவிடும். விகதககளெ் வொலவவ, அகவயும் 

அவற்றின் வககயான பிறகு வளரும். அவர ்கவனம் சசலுத்திய இந்த உண்கமகள் 

அவரது கண்களின் வழியாக உள்வள சசன்றன, அவரது காதுகள் ஒலிகயக் வகட்டன, 

இந்த வாரத்்கதகளின் குணெ்ெடுத்தும் அதிரவ்ுகள் அவரது ஆழ்மனத்கத அகடந்து, 

அகனத்து சிக்கல்ககளயும் ஏற்ெடுத்திய அகனத்து எதிரம்கற மன  
வடிவங்ககளயும் அழித்துவிட்டன. ஒளி இருகள ெ்வொக்குகிறது. ஆக்கபூரவ்மான 

சிந்தகன எதிரம்கற சிந்தகனகய அழிக்கிறது. அவர ்ஒரு மாதத்திற்குள் ஒரு 

மாற்றெ்ெட்ட மனிதராக ஆனார.் 
 
அறத ஒப்புக்தகாள்ள மறுத்தல் 
 
நீங்கள் ஒரு குடிகாரன் அல்லது வொகத மருந்து அடிகமயாக இருந்தால், அகத 

ஒெ்புக்சகாள்ளுங்கள் பிரசச்ிகனகயத் தவிரக்்க வவண்டாம். ெலர ் அகத 

ஒெ்புக்சகாள்ள மறுெ்ெதால் குடிகாரரக்ளாக இருக்கிறாரக்ள் 
 
உங்கள் வநாய் ஒரு ஸ்திரமின்கம, ஒரு உள் ெயம். நீங்கள் வாழ்க்கககய எதிரச்காள்ள 

மறுக்கிறீரக்ள், எனவவ நீங்கள் தெ்பிக்க முயற்சிக்கிறீரக்ள் 
ொட்டில் மூலம் உங்கள் சொறுெ்புககள. ஒரு குடிகாரனாக நீங்கள் நிகனத்தாலும், உங்களுக்கு 

எந்த சுதந்திர மும் இல்கல 
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வவண்டும், மற்றும் நீங்கள் கூட உங்கள் விருெ்ெத்கத சக்தி ெற்றி செருகம இருக்கலாம். 

நீங்கள் ஒரு ெழக்கமான குடிகாரராக இருந்து, "நான் இனி அகதத் சதாட மாட்வடன்" 

என்று கதரியமாகச ் சசான்னால், இந்த வலியுறுத்தகல நனவாக்க உங்களுக்கு 

அதிகாரம் இல்கல, ஏசனன்றால் அதிகாரத்கத எங்வக கண்டுபிடிெ்ெது என்று 

உங்களுக்குத் சதரியாது. 
 
நீங்கள் உங்கள் சசாந்த தயாரித்தல் ஒரு உளவியல் சிகறயில் வாழ்ந்து, மற்றும் நீங்கள் உங்கள் 

நம்பிக்கககள் கட்டுெ்ெட்டிருக்கும், 
கருத்துக்கள், ெயிற்சி, மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள். செரும்ொலான மக்ககளெ் 
வொலவவ, நீங்களும் ெழக்கத்தின் ஒரு உயிரினம். நீங்கள் சசய்வகதெ் வொன்று 
எதிரவ்ிகனயாற்ற நீங்கள் நிெந்தகனக்கு உள்ளாவீரக்ள். 
 
சுத ்திரம் என்ற எண்ணத்தில் கட்டிடம் 
 
சுதந்திரம் மற்றும் மன அகமதி என்ற கருத்கத உங்கள் மனநிகலயில் உருவாக்கலாம், இதனால் 

அது உங்கள் மனநிகலகய அகடகிறது 
ஆழ்மனதில் ஆழங்கள். பிந்கதய, அகனத்து சக்திவாய்ந்த இருெ்ெது, மது அகனத்து 

ஆகச இருந்து நீங்கள் விடுவிக்க வவண்டும். பின்னர,் உங்கள் மனம் எவ்வாறு 

சசயல்ெடுகிறது என்ெகதெ் ெற்றிய புதிய புரிதகல நீங்கள் செறுவீரக்ள், வமலும் 

உங்கள் அறிக்கககய உண்கமயிவலவய ஆதரிக்கலாம் மற்றும் உண்கமகய 

நீங்கவள நிரூபிக்கலாம். 
 
ஐம்பத்தி ஒன்று  தவீதம் குணமாகும் 
 
நீங்கள் எந்த அழிவு ெழக்கம் இருந்து உங்ககள விடுவிக்க ஒரு தீவிர ஆகச 

இருந்தால், நீங்கள் ஏற்கனவவ குணமாகும் ஐம்ெத்தி ஒன்று சதவீதம். சகட்ட 

ெழக்கத்கத த் சதாடரவ்கதவிட அகத விட்டுவிட வவண்டும் என்ற ஆகச 

உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும்வொது,  
முழுகமயான சுதந்திரத்கதெ் செறுவதில் அதிக சிரமத்கத நீங்கள் அனுெவிக்க 
மாட்டீரக்ள். 
 
நீங்கள் மனதில் நங்கூரமிட என்ன நிகனத்வதன், பிந்கதய செரிதாக்குகிறது.  
சுதந்திரம் (ெழக்கத்திலிருந்து சுதந்திரம்) மற்றும் மன அகமதி என்ற 

கருத்தாக்கத்தில் நீங்கள் மனகத ஈடுெடுத்தினால், இந்த புதிய கவனத்கத 
திகசதிருெ்ெநீங்கள் அகத கவனம் சசலுத்தினால், சுதந்திரம் மற்றும் 
அகமதி என்ற கருதக்த  
ெடிெ்ெடியாக உணரச்ச்ிவசெ்ெடுத்தும் உணரவ்ுககளயும் உணரச்ச்ிககளயும் 

உருவாக்குகிறீரக்ள்.   
 நீங்கள் உணரச்ச்ிவசெ்ெடும் எந்த வயாசகனயும் உங்கள் ஆழ்மனத்தால் 

ஏற்றுக்சகாள்ளெ்ெட்டு   
நிகறவவறுகிறது. 
 
பதிலீட்டுவிதி 
 
உங்கள் துன்ெத்திலிருந்து ஏதாவது நல்லது சவளிெ்ெடலாம் என்ெகத உணருங்கள். 

நீங்கள் வீணாக ொதிக்கெ்ெடவில்கல. எனினும், சதாடரந்்து துன்ெெ்ெடுவது 

முட்டாள்தனம், 
 
நீங்கள் ஒரு குடிகாரனாகசதாடரந்்தால், அது மன மற்றும் உடல் சீரழிவு மற்றும் சிகதகவக் 

சகாண்டு வரும். 
உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ள சக்தி உங்ககள ஆதரிக்கிறது என்ெகத உணருங்கள். 

நீங்கள்  
துயரத்துடன் பிடிெட்டாலும், உங்களுக்கு க்கிகடக்கும் சுதந்திரத்தின் மகிழ்சச்ிகய 

நீங்கள் கற்ெகன சசய்யத் சதாடங்க வவண்டும். இது   
ெதிலீடு விதி. உங்கள் கற்ெகன ொட்டில் நீங்கள் எடுத்து; அது இெ்வொது சுதந்திரம் 

மற்றும் மன அகமதி நீங்கள் எடுத்து அனுமதிக்க.   
நீங்கள் சிறிது ொதிக்கெ்ெடுவீரக்ள், ஆனால் அது ஒரு ஆக்கபூரவ்மான வநாக்கத்திற்காக 

உள்ளது. பிரசவ வவதகனகளில் ஒரு தாகயெ் வொல நீங்கள் அகத சுமெ்பீரக்ள்,   
இவதவொல், நீங்கள் மனதின் ஒரு குழந்கதகய சவளிெ்ெடுத்துவீரக்ள். உங்கள் 

ஆழ்மனம் அகமதிகயெ் செற்சறடுக்கும்.   
 
 
குடிப்பழக்கத்திற்கான காரணம் 
 



குடிெ்ெழக்கத்தின் உண்கமயான காரணம் எதிரம்கறயான மற்றும் அழிவுகரமான 

சிந்தகன; ஒரு மனிதன் நிகனக்கிறான், அவர ்உள்ளது.  
குடிகாரன் தாழ்வு, வொதாகம, வதால்வி மற்றும் விரக்தி ஆகியவற்றின் ஆழமான 

உணரக்வக் சகாண்டவள், சொதுவாக ஆழமான உள் விவராதத்துடன் வசரந்்து.  
 அவர ்குடிெ்ெதற்கான காரணம் குறித்து எண்ணற்ற ஆதாரங்கள் உள்ளன, ஆனால் 

ஒவர காரணம்   
அவரது  சிந்தகன வாழ்க்ககயில்உள்ளது. 

மூன்று ம ்திர 

ெடிகள்  

முதல் படி 

இன்னும் கிகடக்கும்; மனதின் சக்கரங்ககள அகமதிெ்ெடுத்துங்கள். தூக்கம் 

நிகறந்த, அயரவ்ு நிகலயில் நுகழயவும். இந்த தளரவ்ான, அகமதியான, 

ஏற்றுக்சகாள்ளும் நிகலயில், நீங்கள் இரண்டாவது ெடிக்கு தயாராகிக் 

சகாண்டிருக்கிறீரக்ள். 
 
இரண்டாேது படி 
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ஒரு சுருக்கமான சசாற்சறாடகர எடுத்துக் சகாள்ளுங்கள், இது நிகனவகத்தில் உடனடியாக 

க்வரவ் சசய்யெ்ெடலாம், வமலும் அகத மீண்டும் மீண்டும் ஒரு 
தாலாட்டுெ் ொட்டு. "அகமதியும் மன அகமதியும் இெ்வொது என்னுகடயகவ, நான் 

நன்றி கூறுகிவறன்" என்ற சசாற்சறாடகரெ் ெயன்ெடுத்தவும். மனம் அகலவகதத் 
தடுக்க, அகத சத்தமாக மீண்டும் சசய்யவும் அல்லது நீங்கள் மனதளவில் சசால்வது 

வொல் உதடுகள் மற்றும் நாக்கு மூலம் அதன் உசச்ரிெ்கெ வகரயுங்கள். இது 

ஆழ்மனதில் நுகழவதற்கு உதவுகிறது. இகத ஐந்து நிமிடங்கள் அல்லது அதற்கு வமல் 

சசய்யுங்கள். நீங்கள் ஒரு ஆழமான உணரச்ச்ி ெதில் காண்பீரக்ள். 
 
மூன்றாேது படி 
 
தூங்கச ்சசல்வதற்கு சற்று முன்பு, செரம்ன் எழுத்தாளரான வொைன் வான் வகாத ்

என்ன சசய்தார ்என்ெகதெ் ெயிற்சி சசய்யுங்கள். ஒரு  
நண்ெர ்கற்ெகன, நீங்கள் முன் ஒரு அன்புக்குரியவர.் உங்கள் கண்கள் 

மூடெ்ெட்டுள்ளன, நீங்கள் தளரவ்ாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கிறீரக்ள். 

அன்புக்குரியவர ்  
அல்லது நண்ெர ்அகவயமாக இருக்கிறார,் வமலும் உங்களிடம் சசால்கிறார,் 

"வாழ்த்துக்கள்! " நீங்கள் புன்னகக ொரக்்க; நீங்கள்   
குரல் வகட்க. நீங்கள் மனதளவில் கககயத் சதாடுகிறீரக்ள்; அது அகனத்து 

உண்கமயான மற்றும் சதளிவான உள்ளது.  வாழ்த்துக்கள் என்ற வாரத்க்த 
முழுகமயான சுதந்திரத்கதகுறிக்கிறது.   
 நீங்கள் திருெ்திெ்ெடுத்தும் ஆழ்மன எதிரவ்ிகன கிகடக்கும் வகர அகத 
மீண்டும் மீண்டும்  
வகளுங்கள். 
 
ததாடர் ்து றேத்திருங்கள் 
 
ெயம் உங்கள் மனதின் கதகவத் தட்டும்வொது, அல்லது கவகல, ெதட்டம் மற்றும் சந்வதகம் 

உங்கள் மனகதக் கடக்கும்வொது, 
இவதா, உங்கள் ொரக்வ, உங்கள் இலக்கு. வயாசித்துெ் ொருங்கள்: உங்கள் 

ஆழ்மனதில் உள்ள எல்கலயற்ற சக்திகயெ் ெற்றி, உங்கள் சிந்தகன மற்றும் 

கற்ெகனமூலம் நீங்கள் உருவாக்க முடியும், இது உங்களுக்கு நம்பிக்கக, சக்தி 

மற்றும் கதரியத்கத வழங்கும். நாள் உகடயும் வகர விடாமுயற்சியுடன் இருங்கள், 

நிழல்கள் ஓடிவிடும். 
 
உங்கள் சி ்தறன  க்திறய மதிப்பாய்வு த ய்யவும் 
 
1. தீரவ்ு பிரசச்கனக்குள் உள்ளது. ெதில் ஒவ்சவாரு வகள்வியிலும் உள்ளது. எல்கலயற்ற 
புத்திசாலித்தனம் நீங்கள் அகத நம்பிக்கக மற்றும் நம்பிக்ககயுடன் அகழக்கும் 
வொது உங்களுக்கு ெதிலளிக்கிறது. 
 
2. ெழக்கம் என்ெது உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சசயல்ொடு. உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ள  
சக்திமற்றும் ஆதிக்கெ் ெழக்கம் உங்கள் வாழ்க்ககயில் கவத்திருெ்ெகத விட 

செரிய ஆதாரம் எதுவும் இல்கல. நீங்கள் ெழக்கத்தின் ஒரு உயிரினம்.   
 
 
3. ஒரு சிந்தகனகய மீண்டும் சசய்து மீண்டும் சசயல்ெடுவதன் மூலம் உங்கள் ஆழ்மனதில் ெழக்க 

முகறககள உருவாக்குகிறீரக்ள் 
மீண்டும் அது ஆழ்மனதில் தடங்ககள நிறுவும் வகர மற்றும் நீசச்ல், நடனம், தட்டசச்ு, 
நகடெயிற்சி, உங்கள் காகர ஓட்டுதல் வொன்ற தானியங்கி ஆகிறது வகர. 
 
4. நீங்கள் வதரவ்ு சசய்ய சுதந்திரம் உள்ளது. நீங்கள் ஒரு நல்ல ெழக்கம் அல்லது ஒரு சகட்ட ெழக்கம் 

வதரவ்ு சசய்யலாம். செெம் ஒரு நல்ல ெழக்கம். 
 
5. விசுவாசத்தின் ஆதரவுடன் எந்த மனசச்ித்திரம் இருந்தாலும், உங்கள் நனவான 

மனதில், உங்கள் ஆழ்மனம் நிகறவவறும். 
 
6. உங்கள் சவற்றிக்கும் சாதகனக்கும் ஒவர தகட உங்கள் சசாந்த சிந்தகன அல்லது மன பிம்ெம் 

மட்டுவம. 
 
7. உங்கள் கவனம் அகலொயும் வொது, உங்கள் நன்கம அல்லது இலக்கக மீண்டும் 
சிந்தகன க்கு சகாண்டு வாருங்கள். இகத ஒரு ெழக்கமாக்குங்கள். இது மனகத 
ஒழுங்குெடுத்துதல் என்று அகழக்கெ்ெடுகிறது. 
 



8. உங்கள் உணரவ்ு மனம் வகமரா, மற்றும் உங்கள் ஆழ்மனம் நீங்கள் ெதிவு அல்லது 
ெடம் ஈரக்்க இதில் உணரத்ிறன் தட்டு உள்ளது. 
 
9. யாகரயும் பின்சதாடரும் ஒவர ஜின்க்ஸ் மனதில் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு ெயம் சிந்தகன உள்ளது. 

உகடக்க 
நீங்கள் என்ன சதாடங்க நீங்கள் சதய்வீக வரிகசயில் ஒரு முடிவுக்கு சகாண்டு வரும் 

என்று சதரிந்தும் ஜின்க்ஸ். மகிழ்சச்ியான முடிகவகற்ெகன சசய்து நம்பிக்ககயுடன் 

நிகலநிறுத்துங்கள். 
 
10. புதிய ெழக்கத்கத உருவாக்க, அது விரும்ெத்தக்கது என்று நீங்கள் உறுதியாக நம்ெ 

வவண்டும். சகட்ட ெழக்கத்கத ககவிட வவண்டும் என்ற உங்கள் விருெ்ெம் சதாடர 

வவண்டும் என்ற உங்கள் விருெ்ெத்கத விட அதிகமாக இருக்கும்வொது, நீங்கள் 

ஏற்கனவவ ஐம்ெத்தி ஒன்று சதவீதம் குணமகடந்துவிட்டீரக்ள். 
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11. மற்றவரக்ளின் கூற்றுகள் உங்கள் சசாந்த எண்ணங்கள் மற்றும் மன மூலம் தவிர உங்ககள 

காயெ்ெடுத்த முடியாது 
ெங்வகற்றல். அகமதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் மகிழ்சச்ி ஆகியவற்கற உங்கள் 

வநாக்கத்துடன் அகடயாளம் காணுங்கள். உங்கள் பிரெஞ்சத்தில் நீங்கள் மட்டுவம 

சிந்தகனயாளர.் 
 
12. அதிகெ்ெடியான குடிெ்ெழக்கம் என்ெது தெ்பிக்க ஒரு நனவிலி ஆகச. 

குடிெ்ெழக்கத்திற்கு காரணம் எதிரம்கறயான மற்றும்  
அழிவுகரமான சிந்தகனயாகும். சுதந்திரம், அகமதி மற்றும் ெரிபூரணம் 

ஆகியவற்கறெ் ெற்றி சிந்திெ்ெதும், சாதகனயின் சிலிரெ்்கெ உணரவ்தும் தான் 

சிகிசக்ச.   
 
 
13. ெலர ்அகத ஒெ்புக்சகாள்ள மறுெ்ெதால் குடிகாரரக்ளாக இருக்கிறாரக்ள். 
 
14. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் விதி, உங்ககள அடிகமத்தனத்தில் கவத்திருந்தது 

மற்றும் உங்கள் சசயல் சுதந்திரத்கத தடுத்தது, உங்களுக்கு சுதந்திரத்கதயும் 

மகிழ்சச்ிகயயும் சகாடுக்கும். நீங்கள் அகத எவ்வாறு ெயன்ெடுத்துகிறீரக்ள் 

என்ெகதெ் சொறுத்தது. 
 
15. உன் கற்ெகன உங்ககள க்குெ்பிக்கு அகழத்துச ்சசன்றது; நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறீரக்ள் 

என்று கற்ெகன சசய்து சகாண்டு உங்ககள சுதந்திரத்திற்கு அகழத்துச ்சசல்லட்டும். 
 
16. குடிெ்ெழக்கத்திற்கு உண்கமயான காரணம் எதிரம்கற மற்றும் அழிவுசிந்தகன. 
ஒரு மனிதன் தன் இதயத்தில் [ஆழ்மனத்தில்]  நிகனெ்ெது வொல,  
அவரும்அெ்ெடித்தான். 
 
17. ெயம் உங்கள் மனதின் கதகவத் தட்டும்வொது, கடவுள் மீது விசுவாசம் மற்றும் நல்ல 

கவஎல்லாம் கதகவத் திறக்கட்டும். 
 
--()-- 
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Chapter 19 
 
பயத்றத  ீக்க உங்கள் ஆழ்மனத்றத எே்ோறு பயன்படுத்துேது 

 
எங்கள் மாணவரக்ளில் ஒருவர ்ஒரு விருந்தில் வெச அகழக்கெ்ெட்டதாக என்னிடம் 

கூறினார.் ஆயிரம் வெர ்முன் வெச வவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் 

பீதியகடந்ததாக அவர ்கூறினார.் அவர ்தனது ெயத்கத இந்த வழியில் சமாளித்தார:் 

ெல  
இரவுகள் அவர ்சுமார ்ஐந்து நிமிடங்கள் ஒரு சாய்வு நாற்காலியில் அமரந்்து சமதுவாக, 

அகமதியாக, வநரம்கறயாக தனக்குத்தாவன கூறினார,்   
"நான் இந்த ெயத்கத மாஸ்டர ்சசய்யெ் வொகிவறன். நான் இெ்வொது அகத கடந்து 

வருகிவறன். நான் நிதானத்துடனும் நம்பிக்ககயுடனும் வெசுகிவறன். நான் 

நிம்மதியாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கிவறன்." அவர ்ஒரு திட்டவட்டமான மன 

விதிகய இயக்கி, தனது ெயத்கத சமாளித்தார.் 
 
ஆழ்மனம் ஆவலாசகனக்கு இணக்கமாக உள்ளது மற்றும் ஆவலாசகனயால் 

கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. நீங்கள் இன்னும் வொது 
உங்கள் மனம் மற்றும் தளரவ்ான, உங்கள் நனவான மனதில் எண்ணங்கள் சவ்வூடு 
ெரவல் வொன்ற ஒரு சசயல்முகற மூலம் ஆழ்மனதில் மூழ்கி, இதன் மூலம் ஒரு 
நுண்ணிய சவ்வு பிரிக்கெ்ெட்ட திரவங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து. இந்த வநரம்கற 
விகதகள் அல்லது எண்ணங்கள் ஆழ்மனதில் மூழ்கும்வொது, அகவ அவற்றின் 

வககயான பிறகு வளரக்ின்றன, நீங்கள்  
நிதானமாகவும், அகமதியாகவும், அகமதியாகவும் மாறுகிறீரக்ள். 
 
மனிதனின் மிகப்தபரிய எதிரி 
 
ெயம் தான் மனிதனின் மிகெ்செரிய எதிரி என்று கூறெ்ெடுகிறது. வதால்வி, வநாய் மற்றும் ஏகழ 

மனிதனுக்குெ் பின்னால் ெயம் உள்ளது 
கிகள. மில்லியன் கணக்கான மக்கள் கடந்த காலம், எதிரக்ாலம், முதுகம, 
கெத்தியம் மற்றும் மரணத்கதெ் ெற்றி ெயெ்ெடுகிறாரக்ள். ெயம் என்ெது உங்கள் 
மனதில் ஒரு சிந்தகன, உங்கள் சசாந்த எண்ணங்ககளக் கண்டு நீங்கள் 
ெயெ்ெடுகிறீரக்ள். 
 
ஒரு சிறிய கெயன் தனது ெடுக்ககக்கு அடியில் ஒரு பூகி மனிதன் இருெ்ெதாக ச ்சசால்லும்வொது 

ெயத்தால் முடக்கெ்ெடலாம் 
அவகர எடுத்து வொகிவறன். அவரது தந்கத விளக்கக ஆன் சசய்து, பூகி மனிதன் 

இல்கல என்று காட்டும்வொது, அவர ் 
ெயத்திலிருந்து விடுவிக்கெ்ெடுகிறார.் சிறுவனின் மனதில் இருந்த ெயம் 

உண்கமயில் அங்கு ஒரு பூகி மனிதன் இருெ்ெகதெ் வொல உண்கமயானது.   
 அவர ்மனதில் ஒரு தவறான சிந்தகன குணமகடந்தது. அவர ்ெயந்த விஷயம் 

இல்கல. அவதவொல்,   
உங்கள் செரும்ொலான அசச்ங்கள் உண்கமயில் இல்கல. அகவ சவறுமவன தீய 

நிழல்களின் ஒரு ங்கிலங்கி, நிழல்களுக்கு   
எந்த யதாரத்்தமும் இல்கல. 
 
 ீங்கள் பயப்படும் காரியத்றத  ்த ய்யுங்கள் 
 
தத்துவவாதியும் கவிஞருமான ரால்ெ் வால்வடா எமரச்ன் கூறினார,் "நீங்கள் சசய்ய 

ெயெ்ெடும் காரியத்கதச ்சசய்யுங்கள், ெயத்தின் மரணம்  
நிசச்யம்." ஒரு காலத்தில் இந்த அத்தியாயத்தின் எழுத்தாளர ்ொரக்வயாளரக்ளின் 
முன் நிற்கும்வொது சசால்ல முடியாத ெயத்தால்  
நிரெ்ெெ்ெட்டார.் நான் அகத கடந்து வழி ொரக்வயாளரக்ள் முன் நிற்க இருந்தது,   
நான் சசய்ய ெயந்வதன் விஷயம் சசய்ய, மற்றும் ெயம் மரணம் உறுதியாக இருந்தது. 

நீங்கள் உங்கள் அசச்ங்ககள மாஸ்டர ்வொகிவறாம் என்று வநரம்கறயாக 
உறுதிெ்ெடுத்தும்  
வொது, நீங்கள் உங்கள் நனவான மனதில் ஒரு திட்டவட்டமான முடிவுக்கு வரும் 

வொது, நீங்கள்   
உங்கள் சிந்தகனயின் இயல்புக்கு ெதிலளிக்கும் வககயில் ொயும் ஆழ்மனத்தின் 

சக்திகய சவளியிடுகிறீரக்ள். 
 
வமறட பயத்றத தேளிவயற்றுதல் 
 
ஒரு இளம் செண் ஒரு ஆடிஷனுக்கு அகழக்கெ்ெட்டார.் அவள் வநரக்ாணகல 

எதிரெ்ாரத்்துக் சகாண்டிருந்தாள். எனினும், முந்கதய மூன்று சந்தரெ்்ெங்களில், 



வமகட ெயத்தால் அவர ் ெடுவதால்வி அகடந்தார.் அவள் ஒரு நல்ல குரகலக் 

சகாண்டிருந்தாள், ஆனால் அவள் ொடுவதற்கான வநரம் வரும்வொது, வமகட 

ெயத்துடன் அவள் பிடிக்கெ்ெடுகிறாள் என்று அவள் உறுதியாக இருந்தாள். ஆழ்மனம் 

உங்கள் அசச்ங்ககள ஒரு வவண்டுவகாளாக எடுத்துக்சகாள்கிறது, அவற்கற 

சவளிெ்ெடுத்தத் சதாடரக்ிறது, அவற்கற உங்கள் அனுெவத்திற்குக் சகாண்டு 

வருகிறது. முந்கதய மூன்று ஆடிஷன்களில் அவர ்தவறான குறிெ்புககளெ் ொடினார,் 

இறுதியாக அவர ்உகடந்து அழுதார.் இதற்கு முன்னர ் வகாடிட்டுக் காட்டெ்ெட்டெடி, 

ஒரு தன்னிசக்சயான சுயஆவலாசகனவய காரணம், அதாவது ஒரு சமளனமான ெயம் 

உணரச்ச்ிவசெ்ெட்டு, கீழ்ெ்ெடுத்தெ்ெட்டதாக கருதெ்ெட்டது. 
 
அவள் பின்வரும் நுட்ெத்தால் அகத சமாளித்தாள்: ஒரு நாகளக்கு மூன்று முகற அவள் 

ஒரு அகறயில் தன்கன தனிகமெ்ெடுத்திக் சகாண்டாள். அவள் ஒரு சாய்வு 

நாற்காலியில் வசதியாக உட்காரந்்து, உடகல தளரத்்தி, கண்ககள மூடிக்சகாண்டாள். 

அவள் தனது மனகதயும் உடகலயும் தன்னால் இயன்ற வகர அகசயாமல் சசய்தாள். 

உடல் நிகலத்தன்கம சசயலற்ற தன்கமகய ஆதரிக்கிறது மற்றும் ஆவலாசகனகய 

மனதில் அதிக ஏற்றுக்சகாள்ளும். அவள் ெயஆவலாசகனகய அதன் உகரயாடலால் 

எதிரத்்தாள், தனக்குத்தாவன சசால்லிக்சகாண்டாள், "நான்  
அழகாகெ் ொடுகிவறன். நான் நிதானமாகவும், அகமதியாகவும், நம்பிக்ககயுடனும், 

அகமதியாகவும் இருக்கிவறன்." 
 
அவள் சமதுவாக, அகமதியாக, ஒவ்சவாரு அமரவ்ிலும் ஐந்து முதல் ெத்து முகற வகர 

உணரவ்ுடன் வாரத்்கதககளமீண்டும் கூறினாள். அவள் ஒவ்சவாரு நாளும் மூன்று 
"அமரவ்ுகள்" மற்றும் இரவில் தூங்குவதற்கு உடனடியாக ஒன்று இருந்தது. ஒரு வார 
இறுதியில் அவர ் முற்றிலும் நிதானமாகவும் நம்பிக்ககயுடனும் இருந்தார,் வமலும் 
நிசச்யமாக சிறந்த ஆடிஷகன வழங்கினார.் வமவல உள்ள நகடமுகறகய 
வமற்சகாள்ளுங்கள், ெயத்தின் மரணம் நிசச்யம். 
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வதால்வி பயம் 
 
எெ்வொதாவது உள்ளூர ்ெல்ககலக்கழகத்தில் இருந்து இகளஞரக்ள் என்கனெ் 

ொரக்்க வருகிறாரக்ள், அவத வொல் ெள்ளி ஆசிரியரக்ள்,  
செரும்ொலும் வதரவ்ுகளில் குறிெ்ொன மறதிவநாயால் ொதிக்கெ்ெடுவதாகத் 
சதரிகிறது. புகார ்எெ்வொதும் ஒவர மாதிரியாக இருக்கிறது: "வதரவ்ு முடிந்த பிறகு 
எனக்கு ெதில்கள் சதரியும், ஆனால் வதரவ்ின்  
வொது ெதில்ககள என்னால் நிகனவில் சகாள்ள   
முடியவில்கல." 
 
தன்கன உணரும் வயாசகன, நாம் எெ்வொதும் கவனம் சசலுத்துகிவறாம். 

ஒவ்சவாருவரும் வதால்வி என்ற எண்ணத்தில் சவறிசகாண்டுள்ளனர ்என்ெகத நான் 

காண்ிுகிவறன். ெயம் தற்காலிக மறதிபின்னால் உள்ளது, அது முழு அனுெவத்திற்கும் 

காரணம். 
 
ஒரு இளம் மருத்துவ மாணவர ்தனது வகுெ்பில் மிகவும் புத்திசாலியான நெர,் ஆனால் அவர ்

வதால்வியுற்றகதக் கண்டார ்
எழுத்து அல்லது வாய்வழி வதரவ்ுகள் வநரத்தில் எளிய வகள்விகளுக்கு ெதில். காரணம் 

அவர ்கவகலெ்ெடுவதாகவும், வதரவ்ுக்கு முன்பு ெல நாட்கள் ெயந்ததாகவும் நான் 

அவரிடம் விளக்கிவனன். இந்த  
எதிரம்கற எண்ணங்கள் ெயத்தால் சுமத்தெ்ெட்டன. 
 
அசச்த்தின் சக்திவாய்ந்த உணரச்ச்ியில் சூழெ்ெட்ட எண்ணங்கள் ஆழ்மனதில் 

உணரெ்ெடுகின்றன. வவறு வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், இந்த இகளஞன் தனது 
ஆழ்மனத்கத அவர ்வதால்வியுற்றார ்என்று ொரக்்க ிுமாறு வகட்டுக்சகாண்டார,் 
அது சரியாக என்ன சசய்தது. ெரிவசாதகன நாளன்று, உளவியல் வட்டாரங்களில், 
குறிெ்ொன மறதி வநாயால் அவர ்ொதிக்கெ்ெட்டிருெ்ெகதக் கண்டார.் 
 
அேர் பயத்தின் மீது எப்படி தேற்றி 
 
தன்னுகடய ஆழ்மனம் தான் நிகனவகத்தின் களஞ்சியமாக இருெ்ெகதயும், 

மருத்துவெ் ெயிற்சியின் வொது தான் வகட்டமற்றும் ெடித்த அகனத்கதயும் அது 

சரியான ெதிவு சசய்திருெ்ெகதயும் அவர ்அறிந்தார.் வமலும், ஆழ்மனம் 

ெதிலளிக்கும் மற்றும் ெரஸ்ெர மானது என்ெகத அவர ்அறிந்தார.் அதனுடன் 

நல்லுறவாக இருக்க வவண்டிய வழி தளரவ்ாகவும், அகமதியாகவும், 

நம்பிக்ககயுடனும் இருக்க வவண்டும் 
 
ஒவ்சவாரு இரவும் ெகலும் அவர ்தனது அற்புதமான ெதிவுக்காக தனது தாயார ்

அவகர வாழ்த்துவகத கற்ெகன சசய்யத் சதாடங்கினார.் அவளிடமிருந்து ஒரு 

கற்ெகனக் கடிதத்கத அவன் ககயில் கவத்திருெ்ொன். மகிழ்சச்ியான முடிகவ ெ் 

ெற்றி அவர ்சிந்திக்கத் சதாடங்கியவொது, அவர ்தனக்குள் ஒரு சதாடரப்ுகடய 

அல்லது ெரஸ்ெர ெதிகல அல்லது எதிரவ்ிகனகய அகழத்தார.் ஆழ்மனத்தின் 

சரவ்ஞானமும் சரவ்வல்லகமயும் சகாண்ட சக்தி, அதற்வகற்ெ  
தனது நனவான மனகத எடுத்துக் சகாண்டது, ஆகணயிட்டது, இயக்கியது.   
 அவர ்முடிகவ கற்ெகன சசய்தார,் அதன் மூலம் முடிகவ அகடவதற்கான 

வழிவககககள விரும்பினார.் இந்த நகடமுகறகயத் சதாடரந்்து, அடுத்தடுத்த 

வதரவ்ுகளில் வதரச்ச்ி செறுவதில் அவருக்கு எந்த பிரசச்கனயும் இல்கல. வவறு 

வாரத்்கதகளில் கூறுவதானால், அகநிகல ஞானம் சொறுெ்வெற்றது, தன்கனெ் ெற்றி 

ஒரு சிறந்த விவரத்கத சகாடுக்க அவகர கட்டாயெ்ெடுத்துகிறது. 
 
 ீர், மறலகள், மூடப்பட்ட இடங்கள் வபான்றறே பற்றிய பயம். 
 
ஒரு மின்தூக்கியில் சசல்லவவா, மகலகளில் ஏறவவா அல்லது நீந்தவவா கூட ெயெ்ெடும் ெலர ்

உள்ளனர ்
நீர.் அந்த நெர ்தனது இளகமெ் ெருவத்தில் தண்ணீரில் விரும்ெத்தகாத 

அனுெவங்ககளக் சகாண்டிருந்திருக்கலாம், அதாவது  
நீந்த முடியாமல் வலுக்கட்டாயமாக தண்ணீரில் வீசெ்ெட்டது. அவர ்ஒரு   
மின்தூக்கியில் வலுக்கட்டாயமாக தடுத்து கவக்கெ்ெட்டிருக்கலாம், அது சரியாக 

சசயல்ெடத் தவறியது, இதனால் மூடெ்ெட்ட இடங்கள் ெற்றிய அசச்ம் ஏற்ெட்டது. 
 
நான் சுமார ்ெத்து வயதாக இருந்தவொது எனக்கு ஒரு அனுெவம் இருந்தது. நான் 

தற்சசயலாக ஒரு குளத்தில் விழுந்து மூன்று முகற கீவழ சசன்வறன். இருண்ட நீர ்என் 

தகலகய ச ்சூழ்ந்தது எனக்கு இன்னும் நிகனவிருக்கிறது, ககடசி வநரத்தில் 

மற்சறாரு கெயன் என்கன சவளிவய இழுக்கும் வகர என் மூசச்ு காற்றுக்காக  



மூசச்ுத்திணறியது. இந்த அனுெவம் என் ஆழ்மனதில் மூழ்கியது, ெல ஆண்டுகளாக 

நான் தண்ணீருக்கு ெயந்வதன். 
 
ஒரு வயதான உளவியலாளர ்என்னிடம் கூறினார,் "நீசச்ல் குளத்திற்கு கீவழ சசன்று, 

தண்ணீகரெ் ொருங்கள், வலுவான சதானியில் சத்தமாக சசால்லுங்கள், நான் 

உங்களுக்கு மாஸ்டர ் வொகிவறன். நான் உங்ககள ஆதிக்கம் சசலுத்த முடியும்.' 

பின்னர ் தண்ணீரில் சசன்று, ொடங்ககள எடுத்து, அகத கடக்க. இகத நான் 

சசய்வதன், நான் தண்ணீரில் வதரச்ச்ி செற்வறன். நீர ் உங்ககள த் வதரச்ச்ி செற 

அனுமதிக்காதீரக்ள். நீ நீ தண்ணீரின் எெமான் என்ெகத நிகனவில் சகாள். 
 
நான் ஒரு புதிய மனெ்வொக்கக ஏற்றவொது, ஆழ்மனத்தின் சரவ்வல்லகமவாய்ந்த 

சக்தி ெதிலளித்தது, எனக்கு வலிகம, நம்பிக்கக மற்றும் நம்பிக்கககய அளித்தது, என் 

ெயத்கத கடக்க எனக்கு உதவியது. 
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எ ்ததோரு குறிப்பிட்ட பயத்றதயும்  மாளிப்பதற்கான மாஸ்டர் தடக்னிக் 
 
பின்வரும் நான் வமகடயில் இருந்து கற்று இது ெயம் கடக்க ஒரு சசயல்முகற மற்றும் 

நுட்ெம் உள்ளது. இது ஒரு அழககெ் வொல வவகல சசய்கிறது. அகத முயற்சி! 
 
நீர,் மகல, வநரக்ாணல், ஆடிஷன், அல்லது மூடிய இடங்களுக்கு நீங்கள் 

ெயெ்ெடுகிறீரக்ள் என்று கவத்துக் சகாள்வவாம். நீ நீந்துவதற்கு ெயந்தால், இெ்வொது 

ஒரு நாகளக்கு மூன்று அல்லது நான்கு முகற ஐந்து அல்லது ெத்து நிமிடங்கள் 

அகசயாமல் உட்காரத் சதாடங்குங்கள், நீங்கள் நீந்துகிறீரக்ள் என்று கற்ெகன சசய்து 

ொருங்கள். உண்கமயில், நீங்கள் உங்கள் மனதில் நீந்துகிறீரக்ள். இது ஒரு அகநிகல  
அனுெவம். மனதளவில் நீங்கள் தண்ணீரில் உங்ககள முன்னிறுத்தியிருக்கிறீரக்ள். 

நீரின் குளிரச்ச்ிகயயும் உங்கள் கககள் மற்றும் கால்களின் இயக்கத்கதயும் நீங்கள் 

உணரக்ிறீரக்ள். இது உண்கமயானது, சதளிவானது, மனதின் மகிழ்சச்ியான 

சசயல்ொடு. இது வீண்   
ெகல் கனவு அல்ல, நீங்கள் உங்கள் கற்ெகனயில் அனுெவிக்கும் என்ன உங்கள் 

ஆழ்மனதில் உருவாக்கெ்ெடும் என்று உங்களுக்குத் சதரியும். பின்னர ்நீங்கள் உங்கள் 

ஆழமான மனதில் ஈரக்்கெ்ெட்ட ெடத்தின் ெடத்கத மற்றும் சாயகல சவளிெ்ெடுத்த 

வவண்டிய கட்டாயம் ஏற்ெடும். இது ஆழ்மனத்தின் விதி. 
 
நீங்கள் மகலகள் அல்லது உயர ் இடங்களில் ெயந்தால் அவத நுட்ெத்கத 

ெயன்ெடுத்தலாம். நீங்கள் மகல ஏறுகிறீரக்ள் என்று கற்ெகன சசய்து ொருங்கள், 

அதன் யதாரத்்தத்கத உணருங்கள், இயற்ககக்காட்சிகய அனுெவிக்கவும், நீங்கள் 

இகத மனதளவில் சதாடரந்்து சசய்யும்வொது, நீங்கள் அகத எளிதாகவும் 

வசதியாகவும் உடல் ரீதியாக சசய்வீரக்ள் என்று சதரிந்தும். 
 
அேர் லிஃப்ட் ஆசீர்ேதித்தார் 
 
ஒரு லிஃெ்டில் சவாரி சசய்ய ெயந்த ஒரு செரிய நிறுவனத்தின் நிரவ்ாகிகய நான் 

அறிவவன். அவர ்தினமும் காகலயில் தனது அலுவலகத்திற்கு ஐந்து மாடிெ்ெடிகளில் 

நடந்து சசல்வார.் அவர ்ஒவ்சவாரு இரவும் ஒரு நாகளக்கு ெல முகறயும் லிஃெ்ட் 
ஆசீரவ்திக்கத் சதாடங்கியதாக அவர ்கூறினார.் இறுதியாக அவர ்தனது ெயத்கத 

சமாளித்தார.் இெ்ெடித்தான் அவர ்லிஃெ்ட் ஆசீரவ்தித்தார:் "எங்கள் கட்டிடத்தில் லிஃெ்ட் 
ஒரு அற்புதமான வயாசகன. அது உலகளாவிய மனதில் இருந்து வந்தது. இது எங்கள் 

ஊழியரக்ள் அகனவருக்கும் ஒரு வரெ்பிரசாதம் மற்றும்  
ஆசீரவ்ாதம். இது அற்புதமான வசகவகய வழங்குகிறது. இது சதய்வீக வரிகசயில் 

சசயல்ெடுகிறது. நான் அகமதிமற்றும் மகிழ்சச்ியுடன் அதில் சவாரி  
சசய்கிவறன். வாழ்க்கக, அன்பு மற்றும் புரிதலின் நீவராட்டங்கள் என் சிந்தகனயின் 

வடிவங்கள் வழியாக ொயும் வொது நான் இெ்வொது அகமதியாக இருக்கிவறன். என் 

கற்ெகனயில் நான் இெ்வொது லிஃெ்டில் இருக்கிவறன், நான் என் அலுவலகத்திற்கு 

சவளிவய வருகிவறன். லிஃெ்ட் எங்கள் ஊழியரக்ள் முழு உள்ளது. நான் அவரக்ளுடன் 

வெசுகிவறன், அவரக்ள் நட்பு, மகிழ்சச்ி மற்றும் சுதந்திரமாக இருக்கிறாரக்ள். 

சுதந்திரம், நம்பிக்கக, நம்பிக்கக ஆகியவற்றின் அற்புதமான அனுெவம் இது. நான் 

நன்றி கூறுகிவறன்." 
 

அவர ்சுமார ்ெத்து நாட்கள் இந்த பிராரத்்தகன கயத் சதாடரந்்தார,் ெதிவனாராவது 
நாளில், அவர ்அகமெ்பின் மற்ற உறுெ்பினரக்ளுடன் லிஃெ்டில் நுகழந்தார,் முற்றிலும் 
சுதந்திரமாக உணரந்்தார.் 
 
இயல்பான மற்றும் அ ாதாரண பயம் 
 
மனிதன் இரண்டு ெயங்களுடன் மட்டுவம பிறக்கிறான், விழும் ெயம் மற்றும் 

இகரசச்ல் ெயம். இகவ தற்ொதுகாெ்பின் ஒரு வழிமுகறயாக இயற்ககயால் 

உங்களுக்கு வழங்கெ்ெட்ட ஒரு வககயான எசச்ரிக்கக அகமெ்பு. சாதாரண ெயம் 

நல்லது. சாகலயில் ஒரு ஆட்வடாசமாகெல் வருவகத நீங்கள்  
வகட்கிறீரக்ள், நீங்கள் உயிர ்பிகழக்க விலகிச ்சசல்லிறீரக்ள். உங்கள் சசயலால் ரன் 

ஓவர ்என்ற கணவநர ெயம் சமாளிக்கெ்ெடுகிறது. மற்ற எல்லா ெயங்களும் 

செற்வறாரக்ள், உறவினரக்ள், ஆசிரியரக்ள் மற்றும் உங்கள் ஆரம்ெ ஆண்டுகளில் 

சசல்வாக்கு சசலுத்திய அகனவராலும் உங்களுக்கு வழங்கெ்ெட்டன. 
 
அ ாதாரண பயம் 
 
மனிதன் தனது கற்ெகன கய கலகத்கத நடத்த அனுமதிக்கும் வொது அசாதாரண 

ெயம் நகடசெறுகிறது, விமானத்தில் உலகம் முழுவதும் ஒரு ெயணத்திற்கு 

அகழக்கெ்ெட்ட ஒரு செண்கண நான்  



அறிவவன். விமானெ் வெரழிவுகள் ெற்றிய அகனத்து அறிக்ககககளயும் அவர ்

சசய்தித்தாள்களில் இருந்து சவட்டத்   
சதாடங்கினார.் அவள் கடலில் இறங்குவகதெ் வொலவும், மூழ்கடிக்கெ்ெடுவகதெ் 

வொலவும் கற்ெகன சசய்தாள். இது அசாதாரண   
ெயம். அவள் இதில் விடாெ்பிடியாக இருந்திருந்தால், அவள் மிகவும் ெயந்தகத 

சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி ஈரத்்திருெ்ொர ்
 
அசாதாரண அசச்த்தின் மற்சறாரு உதாரணம் நியூயாரக்்கில் உள்ள ஒரு 

சதாழிலதிெரின் துரசின் ஆகும், அவர ் மிகவும் சசழிெ்ொகவும் சவற்றிகரமாகவும் 

இருந்தார.் அவர ்இயக்குனராக இருந்த தனது சசாந்த தனிெ்ெட்ட மன இயக்க ெடத்கத 

கவத்திருந்தார.் வதால்வி, திவால் நிகல, காலி அலமாரிகள், வங்கி இருெ்பு வொன்ற 

இந்த மனசத்ிகரெ்ெடத்கத அவர ் ஆழ்ந்த மனசவ்சாரவ்ில் மூழ்கடிக்கும் வகர 

நடத்துவார.் இந்த வநாயுற்ற ெடங்ககள நிறுத்த அவர ்மறுத்துவிட்டார,் வமலும் "இது 

நீடிக்கமுடியாது," "ஒரு மந்தநிகல இருக்கும்," "நாங்கள் திவாலாகிவிடுவவாம் என்று 

நான் உறுதியாக உணரக்ிவறன்", முதலியன தனது மகனவிக்கு 

நிகனவூட்டிக்சகாண்வட இருந்தார.் 
 
அவர ்இறுதியாக திவால் நிகலக்குச ்சசன்றார ்என்று அவரது மகனவி என்னிடம் 

கூறினார,் அவர ்கற்ெகன சசய்து ெயந்த அகனத்தும் நிகறவவறியது. அவர ்ெயந்த 

விஷயங்கள் இல்கல, ஆனால் அவர ்சதாடரந்்து ெயெ்ெடுவதன் மூலம்,  
நம்பிக்கக, மற்றும் நிதி வெரழிவு எதிரெ்ாரத்்து அவற்கற கடந்து சகாண்டு. வயாபு 

சசான்னார,் நான் ெயந்த விஷயம் என் மீது வந்துவிட்டது. 
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தங்கள் குழந்கதகளுக்கு ஏதாவது ெயங்கரமான சம்ெவம் நடக்கும் என்று ெயெ்ெடும் 

மக்கள் இருக்கிறாரக்ள், வமலும் சில  
ெயங்கரமான வெரழிவு அவரக்ளுக்கு ஏற்ெடும். அவரக்ள் ஒரு சதாற்றுவநாய் அல்லது 

அரிய வநாய் ெற்றி ெடிக்கும் வொது, அவரக்ள்   
அகத பிடிெ்ொரக்ள் என்று ெயத்தில் ஏவாள், மற்றும் சிலர ்அவரக்ள் ஏற்கனவவ வநாய் 

இருெ்ெதாக கற்ெகன. இகவ அகனத்தும் அசாதாரண ெயம். 
 
அ ாதாரண பயம் பதில் 
 
எதிர ்மன நகரத்்து. ெயத்தின் உசச்க்கட்டத்தில் இருெ்ெது வதக்கநிகல மற்றும் மன 

மற்றும் உடல் சீரழிவு ஆகும். ெயம் எழும்வொது, உடனடியாக ெயெ்ெட்ட விஷயத்திற்கு 

எதிரான ஏதாவது ஒரு ஆகச வருகிறது. உடனடியாக விரும்பிய விஷயத்தின் மீது 

உங்கள் கவனத்கத கவக்கவும். அகவயம் எெ்வொதும் வநாக்கத்கத 

மாற்றியகமக்கிறது என்ெகத அறிந்து, உங்கள் ஆகசயில் மூழ்கி, மூழ்கிெ்வொங்கள். 

இந்த மனெ்ொன்கம உங்களுக்கு நம்பிக்கககய யும் உற்சாகத்கதயும் அளிக்கும். 

உங்கள் ஆழ்மனத்தின் எல்கலயற்ற சக்தி உங்கள்  
சாரெ்ாக நகரக்ிறது, அது வதால்வியகடய முடியாது. எனவவ, அகமதிமற்றும் 

உத்தரவாதம் உங்களுகடயது. 
 
உங்கள் அ  ்ங்கறள ஆராயுங்கள் 
 
ஒரு செரிய அகமெ்பின் தகலவர ்என்னிடம் கூறினார,் அவர ்ஒரு விற்ெகனயாளராக 

இருந்தவொது அவர ் 
ஒரு வாடிக்ககயாளகர அகழெ்ெதற்கு முன்பு ஐந்து அல்லது ஆறு முகற 

சதாகுதிகயச ்சுற்றி நடந்து சசல்வார.் விற்ெகன வமலாளர ்ஒரு நாள் வந்து அவரிடம்  
கூறினார,் "கதவுக்குெ் பின்னால் உள்ள பூகி மனிதகனக் கண்டு ெயெ்ெட வவண்டாம். 

பூகி மனிதன் இல்கல. இது ஒரு   
தவறான நம்பிக்கக." 
 
வமலாளர ்அவரிடம், தனது சசாந்த அசச்ங்ககளெ் ொரக்்கும்வொசதல்லாம், அவரக்ள் 

முகத்கத உற்றுெ் ொரத்்து, அவரக்கள வநாக்கி நின்று, வநராக கண்ககளெ் ொரத்்தார.் 

பின்னர ்அவரக்ள் மங்கி, முக்கியத்துவமற்றவரக்ளாக சுருங்கினர.் 
 
அேர் காட்டில் இறங்கினார் 
 
இரண்டாம் உலகெ் வொரில் தனது அனுெவங்ககள ஒரு மதகுரு என்னிடம் கூறினார.் அவர ்ஒரு 

இருந்து ொராசூட் வவண்டியிருந்தது 
வசதமகடந்த விமானம் மற்றும் காட்டில் தகரயிறங்குதல். அவர ் ெயந்ததாக 

கூறினார,் ஆனால் நாங்கள் முன்பு சுட்டிக்காட்டிய சாதாரண மற்றும் அசாதாரண 

மான இரண்டு வககயான ெயம் இருெ்ெகத அவர ்அறிந்திருந்தார.் 
 
அவர ் உடனடியாக ெயம் ெற்றி ஏதாவது சசய்ய முடிவு, மற்றும் தன்கன வெச 

சதாடங்கியது, "ொன், நீங்கள் உங்கள் ெயம் சரணகடய முடியாது. உங்கள் ெயம் 

ொதுகாெ்பு மற்றும் ொதுகாெ்பு ஒரு ஆகச, மற்றும் ஒரு வழி." 
 
"கிரகங்ககள அவற்றின் ெடிெ்புகளில் வழிநடத்தும் எல்கலயற்ற நுண்ணறிவு 

இெ்வொது என்கன இந்த காட்டில் இருந்து வழிநடத்துகிறது" என்று அவர ் கூறத் 

சதாடங்கினார.் 
 
ெத்து நிமிடங்கள் அல்லது அதற்கு வமல் அவர ்இகத சத்தமாக சசால்லிக் 

சகாண்டிருந்தார.் "பின்னர,்" அவர ்வமலும் கூறினார,் "எனக்குள் ஏவதா  
ஒன்று அகசயத் சதாடங்கியது. நம்பிக்கக யின் மனநிகல என்கனெ் பிடிக்கத் 
சதாடங்கியது, நான் நடக்கத் சதாடங்கிவனன். சில நாட்களுக்குெ் பிறகு, நான்   
அதிசயமாக காட்டில் இருந்து சவளிவய வந்வதன், ஒரு மீட்பு விமானம் மூலம் 

அகழத்துச ்சசல்லெ்ெட்வடன்." அவரது மாற்றெ்ெட்ட மன   
மனெ்ொன்கம அவகரக் காெ்ொற்றியது. அவருக்குள் இருந்த அகநிகல ஞானம் 

மற்றும் அதிகாரத்தின் மீதான அவரது நம்பிக்ககயும் நம்பிக்ககயும் அவரது 
பிரசச்ிகனக்கு தீரவ்ாக  
இருந்தது. 
 
அவர ் கூறினார,் "நான் என் விதிகய புலம்ெத் சதாடங்கி, என் அசச்ங்களில் 
ஈடுெடத் சதாடங்கியிருந்தால், நான் அசுரெயத்திற்கு அடிெணிந்திருெ்வென், 
ஒருவவகள ெயம் மற்றும் ெட்டினியால் இறந்திருெ்வென்." 
 



அேர் தன்றன  ிராகரித்தார் 
 
ஒரு அகமெ்பின் சொது வமலாளர ்என்னிடம் கூறினார,் மூன்று ஆண்டுகளாக அவர ்தனது 

இழெ்கெ இழந்துவிடுவார ்என்று அஞ்சுவதாக 
நிகல. அவர ்எெ்வொதும் வதால்விகய கற்ெகன சசய்து சகாண்டிருந்தார.் அவர ்ெயந்த 

விஷயம் இல்கல, அவரது சசாந்த மனதில் ஒரு வநாயுற்ற கவகல சிந்தகன தவிர. 

அவரது சதளிவான கற்ெகன அவர ்நரம்பு மற்றும் நரம்பு வநாய் வரும் வகர அவரது 

வவகல இழெ்பு நாடகம். இறுதியாக அவர ் இராஜிநாமா சசய்யுமாறு வகட்டுக் 

சகாள்ளெ்ெட்டார.் 
 
உண்கமயில், அவர ்தன்கன உதறித் தள்ளிக் சகாண்டார.் அவரது நிகலயான எதிரம்கற 

பிம்ெங்கள் மற்றும் ெயம் அவரது ஆவலாசகனகள் 
ஆழ்மனம் பிந்கதயகத ெதிலளிக்கவும் அதற்வகற்ெ எதிரவ்ிகனயாற்றவும் காரணமாக இருந்தது. 

அது அவகர சசய்ய கவத்தது 
தவறுகள் மற்றும் முட்டாள்தனமான முடிவுகள் ஒரு சொது வமலாளராக அவர ்

வதால்வியுற்றது. அவர ்உடனடியாக மனதில் எதிர ்சசன்றார ்என்றால், அவரது ெதவி 

நீக்கம் ஒருவொதும் நடந்திருக்காது. 
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அேரக்ள் அேருக்கு எதிராக  தி த ய்தாரக்ள் 
 
சமீெத்திய உலக விரிவுகர சுற்றுெ்ெயணத்தின் வொது, நான் ஒரு முக்கிய அரசாங்க 

அதிகாரியுடன் இரண்டு மணி வநர உகரயாடகல வமற்சகாண்வடன்.  
அவர ்உள் அகமதி மற்றும் அகமதி ஒரு ஆழமான உணரவ்ு இருந்தது. 

சசய்தித்தாள்கள் மற்றும் எதிரக்் கட்சியிடமிருந்து அரசியல் ரதீியாக தனக்கு 
வரும் அகனத்து முகறவகடுகளும் தன்கன ஒருவொதும் சதாந்தரவு 
சசய்யவில்கல என்று அவர ் 
கூறினார.் காகலயில் ெதிகனந்து நிமிடங்கள் அகசயாமல் உடக்ாரந்்து,  
தன் கமயத்தில் அகமதியான ஆழமான கடல் இருெ்ெகத உணரவ்வத அவரது 
நகடமுகற. இவ்வாறு தியானம் சசய்து, எல்லா விதமான கஷ்டங்ககளயும் 
ெயங்ககளயும்  
கடந்து மிகெ்செரிய சக்திகய உருவாக்குகிறார.்   
 
 
சில காலத்திற்கு முன்பு, ஒரு சக ஊழியர ் நள்ளிரவில் அவகர அகழத்து, அவருக்கு 

எதிராக ஒரு குழு சதி சசய்வதாக அவரிடம் கூறினார.் இகதத்தான் அவர ்தனது சக 

ஊழியரிடம் கூறினார,் "நான் இெ்வொது சரியான சமாதானமாக தூங்கெ் வொகிவறன். 

நாகள காகல 10:00 மணிக்கு நீங்கள் என்னுடன் விவாதிக்கலாம்.M." 
 
அவர ்என்னிடம் கூறினார,் "நான் எண்ணத்கத உணரச்ச்ிவசெ்ெடுத்துகிவறன் மற்றும் 

அகத மனதளவில் ஏற்றுக்சகாள்வகதத் தவிர வவறு எந்த எதிரம்கற சிந்தகனயும் 

ஒருவொதும் சவளிெ்ெட முடியாது என்ெகத நான்  
அறிவவன். அவரக்ளின் அசச்ஆவலாசகனகய நான் ஏற்றுக்சகாள்ள மறுக்கிவறன். 

எனவவ, எந்த தீங்கும் எனக்கு வர  
முடியாது." 
 
அவர ்எவ்வளவு அகமதியாக இருந்தார,் எவ்வளவு குளிரச்ச்ியாக இருந்தார,் எவ்வளவு 

அகமதியானவர ்என்ெகத கவனியுங்கள்! அவர ்உற்சாகமகடவவதா, தகலமுடிகயக் 

கிழிெ்ெதும்,  
ககககளெ் பிழிவதும் சதாடங்கவில்கல. அவரது கமயத்தில் அவர ்இன்னும் தண்ணீர,் 

ஒரு உள் அகமதி, மற்றும் ஒரு செரிய அகமதி இருந்தது. 
 
உங்கள் அறனத்து அ  ்ங்களிலிரு ்தும் உங்கறள விடுவிப்பீரக்ள் 
 
ெயத்கத சவளிவயற்ற இந்த சரியான சூத்திரத்கதெயன்ெடுத்தவும். நான் கரத்்தகர 

நாடிவனன், அவர ்என்கனக் வகட்டு, என் எல்லா ெயங்களிலிருந்தும் என்கன 

விடுவித்தார.் சங்கீதம் 34:4. இகறவன் சட்டம் சொருள் ஒரு ெண்கடய வாரத்்கத - 

உங்கள் ஆழ்மனசக்தி.   
 
 
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் அதிசயங்ககளயும், அது எவ்வாறு சசயல்ெடுகிறது மற்றும் 

சசயல்ெடுகிறது என்ெகதயும் அறிக. நுட்ெங்கள் மாஸ்டர ்
இந்த அத்தியாயத்தில் உங்களுக்கு சகாடுக்கெ்ெட்ட. இெ்வொது, இன்று அவற்கற 
நகடமுகறயில் கவக்கவும்! உங்கள் ஆழ்மனம் ெதிலளிக்கும்,  
நீங்கள் அகனத்து அசச்ங்களில் இருந்து விடுெடுவீரக்ள். நான் கரத்்தகர நாடிவனன், 
அவர ்என்கனக் வகட்டு, என் எல்லா ெயங்களிலிருந்தும் என்கன விடுவித்தார.் 
 
அ  ்த்திலிரு ்து விடுதறலதபற இ ்த ேழிறய அடிதயடுத்து றே 
 
1. நீங்கள் சசய்ய ெயெ்ெடும் காரியத்கதச ்சசய்யுங்கள், ெயத்தின் மரணம் நிசச்யம். 

உங்களுக்குநீங்கவள சசால்லுங்கள், "நான் இந்த ெயத்கத மாஸ்டர ் சசய்யெ் 

வொகிவறன்" என்று அரத்்தம், நீங்கள் செறுவீரக்ள். 
 
2. ெயம் என்ெது உங்கள் மனதில் எதிரம்கறயான சிந்தகன. ஒரு ஆக்கபூரவ்மான 

சிந்தகன அகத ெதிலாக. ெயம் மில்லியன்  
கணக்கானவரக்களக் சகான்றுள்ளது. ெயத்கத விட நம்பிக்கக அதிகமாக உள்ளது. 

கடவுள் மற்றும் நல்ல நம்பிக்கக விட சக்தி வாய்ந்த எதுவும் இல்கல. 
 
3. ெயம் மனிதனின் மிகெ்செரிய எதிரி. அது வதால்வி, வநாய் மற்றும் வமாசமான மனித 

உறவுகளின் பின்னால் உள்ளது. காதல் ெயத்கத  
சவளிவயற்றுகிறது. அன்பு என்ெது வாழ்க்ககயின் நல்ல விஷயங்களின் மீது ஒரு 

உணரச்ச்ிபூரவ்மான இகணெ்பு. வநரக்ம, வநரக்ம, நீதி, நல்சலண்ணம் மற்றும் 
சவற்றி ஆகியவற்றில் காதல்  



சகாள்ளுங்கள். சிறந்தமகிழ்சச்ியான எதிரெ்ாரெ்்புடன் வாழுங்கள், எெ்வொதும் 

சிறந்தவர ்  
உங்களிடம் வருவார.் 
 
4. "நான் அழகாக ொடுகிவறன்; நான் நிதானமாகவும், அகமதியாகவும், 

அகமதியாகவும் இருக்கிவறன்." இது அற்புதமான ஈவுத்சதாககககள வழங்கும். 
 
5. வாய் வழி மற்றும் எழுத்துத் வதரவ்ு வநரத்தில் மறதி வநாய் பின்னால் ெயம் உள்ளது.  
"நான் சதரிந்து சகாள்ள வவண்டிய எல்லாவற்றிற்கும் எனக்கு சரியான நிகனவகம் 

உள்ளது" என்று அடிக்கடி உறுதிெ்ெடுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் இகத 
சமாளிக்கலாம், அல்லது வதரவ்ில் உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சவற்றிக்கு 
ஒரு நண்ெர ்உங்ககள வாழ்த்துவகத நீங்கள் கற்ெகன  
சசய்யலாம். விடாமுயற்சியுடன் இருங்கள், நீங்கள் சவற்றி செறுவீரக்ள். 
 
6. நீங்கள் தண்ணீர ்கடக்க ெயந்தால், நீந்த. உங்கள் கற்ெகனயில் சுதந்திரமாக, 
மகிழ்சச்ியாக நீந்துங்கள். மனதளவில் தண்ணீரில் உங்ககள  
முன்னிறுத்துங்கள். குளம் முழுவதும் நீந்தும் குளிர ்மற்றும் சிலிரெ்்பு உணர. அகத 
சதளிவாக சசய்யுங்கள். நீங்கள்   
அகவயமாக இகதச ்சசய்யும் வொது, நீங்கள் தண்ணீருக்குள் சசன்று அகத சவல்ல 
வவண்டிய கட்டாயம் ஏற்ெடும். இது உங்கள்   
மனதின் விதி. 
 
7. மின்தூக்கிகள், விரிவுகர அரங்குகள் வொன்ற மூடெ்ெட்ட இடங்ககளக் கண்டு 
நீங்கள் ெயந்தால், மனரீதியாக ஒரு மின்தூக்கியில் சவாரி சசய்து அதன் அகனத்து 
ொகங்கள் மற்றும் சசயல்ொடுககள ஆசீரவ்திக்க வவண்டும். ெயம் எவ்வளவு 
விகரவாக சிதறடிக்கெ்ெடும் என்று நீங்கள் ஆசச்ரியெ்ெடுவீரக்ள். 
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8. நீங்கள் இரண்டு ெயங்களுடன் பிறந்தீரக்ள், விழும் ெயம் மற்றும் சத்தம் ெயம். உங்கள் 
மற்ற அசச்ங்கள் அகனத்தும் செறெ்ெட்டன. அவற்கற அகற்றுங்கள். 
 
9. சாதாரண ெயம் நல்லது. அசாதாரண ெயம் மிகவும் வமாசமானது மற்றும் அழிவுகரமானது. 

சதாடரந்்து ெயத்தின் மீது ஈடுெடுதல்- 
எண்ணங்கள் அசாதாரண ெயம், ஆவவசங்கள் மற்றும் சிக்கல்களுக்கு விகளவகவ 

ஏற்ெடுத்துகின்றன. ஏதாவது சதாடரந்்து ெயெ்ெடுவது பீதிகயயும் ெயங்கரத்கதயும் 

ஏற்ெடுத்துகிறது. 
 
10. உங்கள் ஆழ்மனத்தின் சக்திகய நீங்கள் அறிந்திருக்கும்வொது, அசாதாரண ெயத்கத நீங்கள் 

கடக்க முடியும் 
நிகலகமககள மாற்றி, உங்கள் இருதயத்தின் வநசமான ஆகசககள நிகறவவற்றுங்கள். உங்கள் 

உடனடி சகாடுங்கள் 
உங்கள் ெயத்திற்கு வநர ்மாறான உங்கள் ஆகசயில் கவனமும் ெக்தியும். இந்த ெயம் 

சவளிவய வாரெ்்பு என்று காதல்  
உள்ளது. 
 
11. வதால்வி கண்டு ெயந்தால் சவற்றி மீது கவனம் சசலுத்துங்கள். நீங்கள் வநாய் ெயெ்ெடுகிறீரக்ள் 

என்றால், உங்கள் மீது வசிக்க 
சரியான ஆவராக்கியம். நீங்கள் ஒரு விெத்து ெயெ்ெடுகிறீரக்ள் என்றால், கடவுளின் 
வழிகாட்டல் மற்றும் ொதுகாெ்பு மீது வசிக்க. நீங்கள் மரணத்கதக் கண்டு ெயந்தால், 
நித்திய ஜீவகன வாழ்ங்கள். கடவுள் வாழ்க்கக, அது இெ்வொது உங்கள் வாழ்க்கக. 
 
12. ெதிலீடு சசய்யும் செரும் விதி ெயத்திற்கான விகடயாகும். நீங்கள் எகத 

அஞ்சீரக்வளா அது உங்கள் விருெ்ெத்தின் வடிவத்தில் அதன் தீரக்வக் சகாண்டுள்ளது. 
நீங்கள் வநாய்வாய்ெ்ெட்டிருந்தால், நீங்கள் ஆவராக்கியத்கத விரும்புகிறீரக்ள். நீங்கள் 
ெயத்தின் சிகறயில் இருந்தால், நீங்கள் சுதந்திரத்கத விரும்புகிறீரக்ள். நல்ல 
எதிரெ்ாரக்்க. மனதளவில் நல்லதில் கவனம் சசலுத்துங்கள், உங்கள் ஆழ்மனம் 
எெ்வொதும் உங்களுக்கு ெதிலளிக்கிறது என்ெகத அறிந்து சகாள்ளுங்கள். அது 

ஒருவொதும் வதால்வியகடவதில்கல. 
 
13. நீங்கள் ெயெ்ெடும் விஷயங்கள் உண்கமயில் உங்கள் மனதில் எண்ணங்கள் 
தவிர இல்கல. எண்ணங்கள் ஆக்கெ்பூரவ்மானகவ. அதனால்தான் வயாபு 
சசான்னார,் நான் ெயந்த காரியம் என்வமல் வந்துவிட்டது. நல்ல சிந்தகன, மற்றும் 
நல்ல பின்ெற்றுகிறது. 
 
14. உங்கள் ெயங்ககளெ் ொருங்கள்; அவரக்கள ெகுத்தறிவின் ஒளி வகர நடத்த. 
உங்கள் அசச்ங்ககள சிரிக்க கற்றுக்சகாள்ளுங்கள். அதுதான் சிறந்த மருந்து. 
 
15. உங்கள் சசாந்த எண்ணத்கதத் தவிர வவறு எதுவும் உங்ககளத் சதாந்தரவு சசய்ய 

முடியாது. மற்ற நெரக்ளின் ஆவலாசகனகள், அறிக்கககள் அல்லது 

அசச்ுறுத்தல்களுக்கு அதிகாரம் இல்கல. சக்தி உங்களுக்குள் இருக்கிறது, உங்கள் 

எண்ணங்கள் நல்லகவமீது கவனம் சசலுத்தும்வொது, கடவுளுகடய சக்தி உங்கள் 

நன்கமயின் எண்ணங்களுடன் உள்ளது. ஒவர ஒரு கிரிவயட்டிவ் ெவர ்மட்டுவம 

உள்ளது, அது நல்லிணக்கமாக நகரக்ிறது. அதில் சண்கடெ் பிரிவிகனகள் இல்கல. 

அதன் ஆதாரம் காதல். அதனால்தான் கடவுளுகடய சக்தி உங்கள் நன்கம 

எண்ணங்களுடன் உள்ளது. 
 
--()-- 
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Chapter 20 
 
ஆவி எப்வபாதும் இளம் தங்க எப்படி 

 
உங்கள் ஆழ்மனம் ஒருவொதும் வயதாகவில்கல. இது காலமற்றது, வயது 
இல்லாதது மற்றும் முடிவற்றது. அது ஒருவொதும் பிறக்காத கடவுளின் 
உலகளாவிய மனதின் ஒரு ெகுதியாகும், அது ஒருவொதும் இறக்காது. 
 
வசாரவ்ு அல்லது முதுகம எந்த ஆன்மீக தரம் அல்லது சக்தி மீது முன்னறிவிக்க முடியாது. 

சொறுகம, கருகண, 
உண்கமத்தன்கம , ெணிவு , நல்சலண்ணம் , சமாதானம் , நல்லிணக்கம் , சவகாதர 

அன்பு ஆகியகவ ஒருவொதும் முதுகமயகடயாத ெண்புகளும் குணங்களும் ஆகும் . 

வாழ்க்ககயின் இந்த தளத்தில் இந்த குணங்ககள நீங்கள் சதாடரந்்து 

உருவாக்கினால், நீங்கள் எெ்வொதும் ஆவியில் இளகமயாக இருக்கும். 
 
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்கள் ெத்திரிகககளில் ஒன்றில் ஒரு கட்டுகரகயெ் 

ெடித்தது எனக்கு நிகனவிருக்கிறது, அதில் ஓஹிவயாவின் சின்சினாட்டியில் உள்ள டி 

வகாரச்ி கிளினிக்கில் உள்ள புகழ்செற்ற மருத்துவ ஆண்கள் குழு ஒன்று, சிகதவுக் 

வகாளாறுககளக் சகாண்டு வருவதற்கு ஆண்டுகள் மட்டுவம சொறுெ்ெல்ல என்று 

சதரிவித்தது. இவத மருத்துவரக்ள், காலத்தின் ெயம், வநரம் அல்ல, அது நம் மனங்கள் 

மற்றும் உடல்களில் தீங்கு விகளவிக்கும் வயதான விகளகவக் சகாண்டுள்ளது 

என்றும், காலத்தின் விகளவுகள் ெற்றிய நரம்பு வநாய் ெயம் முன்கூட்டிவய 

வயதானதற்கான காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் சதரிவித்தனர.் 
 
என் சொது வாழ்வின் ெல ஆண்டுகளில், வாழ்க்ககயின் இயல்ொன காலத்திற்கு  
அெ்ொல் ஆண்டுகளில் தங்கள் உற்ெத்தி நடவடிக்ககககளத் சதாடரந்்த புகழ்செற்ற 
ஆண்கள் மற்றும் செண்களின் வாழ்க்கக வரலாறுககள ஆய்வு சசய்ய 
எனக்கு சந்தரெ்்ெம்  
இருந்தது. அவரக்ளில் சிலர ்முதுகமயில் தங்கள் மகத்துவத்கத அகடகிறாரக்ள். 

அவத வநரத்தில், வயது முதிரந்்தது மனம் மற்றும் உடலின் ெகடெ்பு சக்திககள  
அழிக்காது என்ெகத நிரூபித்த ிுள்ள அந்த கடினமான மனிதரக்களச ்வசரந்்த,   
தங்கள் குகறந்த துகறயில், முக்கியத்துவம் இல்லாத எண்ணற்ற நெரக்கள 

சந்திெ்ெதும் அறிவதும் என்  
ொக்கியம். 
 
அேர் தனது சி ்தறன ோழ்க்றகயில் பறழய ேளர் ்தார் 
 
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் இங்கிலாந்தின் லண்டனில் ஒரு ெகழய நண்ெகர ச ்

அகழத்வதன். அவருக்கு 80 வயதிற்கு வமல், மிகவும் வநாய்வாய்ெ்ெட்டிருந்தார.் 
அவருகடய முன்வனற்ற ஆண்டுகளில் அவர ்இணங்கினார ்என்ெது சவளிெ்ெகட. 

எங்கள் உகரயாடல் அவரது உடல் ெலவீனம்,  
அவரது விரக்தி உணரவ்ு, மற்றும் கிட்டத்தட்ட உயிரற்ற தன்கமகய சநருங்கிவரும் 

ஒரு சொதுவான சீரழிவு ஆகியவற்கற சவளிெ்ெடுத்தியது. அவர ்ெயனற்றவர ்
என்றும் யாரும் அவகர விரும்ெவில்கல என்றும் அவரது கூக்குரல்  
இருந்தது. நம்பிக்ககயின்கமயின் சவளிெ்ொட்டின் மூலம் அவர ்தனது தவறான 
தத்துவதக்த காட்டிக்சகாடுதத்ார,்  
"நாம் பிறந்திருக்கிவறாம், வளரக்ிவறாம், ெகழயவரக்ளாக ிிவிடுகிவறாம், எதற்கும் 

நல்லது, அதுதான் முடிவு." 
 
ெயனற்ற, ெயனற்ற இந்த மனெ்ொன்கமதான் அவரது வநாய்க்கு முக்கிய காரணம். அவன் 

இருந்தான் 
உணரவ்ுகளுக்கு மட்டுவம எதிரவ்நாக்குகிவறாம், அதற்குெ் பிறகு - எதுவும் இல்கல. 
உண்கமயில், அவர ்தனது சிந்தகன வாழ்க்ககயில் ெகழயவராக வளரந்்திருந்தார,் 
அவரது ஆழ்மனம் அவரது ெழக்கமான சிந்தகனயின் அகனத்து ஆதாரங்ககளயும் 
சகாண்டு வந்தது. 
 
ேயது ஞானத்தின் விடியல் 
 
துரதிருஷ்டவசமாக, இந்த மகிழ்சச்ியற்ற மனிதகனெ் வொலவவ ெலர ்அவத 

அணுகுமுகறகயக் சகாண்டுள்ளனர.் அவரக்ள் "முதுகம" என்று என்ன 

ெயெ்ெடுகிறாரக்ள், முடிவு, மற்றும் அழிவு உண்கமயில் அவரக்ள் வாழ்க்கக 

ெயெ்ெடுகிறாரக்ள் என்று அரத்்தம். ஆயினும், வாழ்க்கக  
முடிவற்றது. வயது என்ெது ஆண்டுகளின் ெறெ்பு அல்ல, மாறாக ஞானத்தின் விடியல். 
 



ஞானம் என்ெது உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ள மிகெ்செரிய ஆன்மீக சக்திககளெ் ெற்றிய 

விழிெ்புணரவ்ு ஆகும் 
இந்த சக்திககள எவ்வாறு ெயன்ெடுத்துவது என்ெது ெற்றிய அறிவு ஒரு முழுகமயான 

மற்றும் மகிழ்சச்ியான வாழ்க்கககய வாழ. 65, 75 அல்லது 85 வயது உங்கள் தகலயில் 

இருந்து ஒரு முகற அகத சவளிவய எடுத்து நீங்கள் அல்லது வவறு யாருக்கும் 

இறுதியில் ஒத்ததாக உள்ளது. இது ஒரு புகழ்செற்ற, ெயனுள்ள, சுறுசுறுெ்ொன மற்றும் 

மிகவும் உற்ெத்தி வாழ்க்கக முகறயின் சதாடக்கமாக இருக்கலாம், நீங்கள் இதுவகர 

அனுெவித்தகத விட சிறந்தது. இகத நம்புங்கள், அகத எதிரெ்ாரக்்கவும், உங்கள் 

ஆழ்மனம் அகத கடந்து சசல்லும். 
 
மாற்றத்றத ேரவேற்கிவறாம் 
 
முதுகம ஒரு வசாகமான நிகழ்வு அல்ல. வயதான சசயல்முகற என்று நாம் அகழெ்ெது 

உண்கமயில் மாற்றம். அது இருக்க வவண்டும் 
மனித வாழ்வின் ஒவ்சவாரு கட்டமும் முடிவில்லா ொகதயில் ஒரு ெடி முன்வனாக்கி 

இருெ்ெதால் மகிழ்சச்ியுடன் மகிழ்சச்ியுடன்  
வரவவற்கெ்ெடுகிறது. மனிதனுக்கு சக்திகள் உள்ளன, அகவ அவரது உடல் 

சக்திககளக் கடந்து உள்ளன. அவர ்தனது ஐந்து உடல் புலன்ககளக் கடந்து  
புலன்ககளக் சகாண்டுள்ளார.் 

 
 
 
 
 
110 



 
 
 
 
 

இன்று விஞ்ஞானிகள் மனிதன் உணரவ்ு ஏதாவது அவரது தற்வொகதய உடல் விட்டு 

மற்றும் ொரக்்க ஆயிரக்கணக்கான கமல்கள் ெயணம் முடியும் என்று 

வநரம்கறமறுக்க முடியாத ஆதாரங்கள் கண்டுபிடித்து, வகட்க, சதாட, மற்றும் மக்கள் 

வெச அவரது உடல் உடல் அது சாய்ந்திருக்கும் ெடுக்கக விட்டு ஒருவொதும் கூட. 
 
மனிதனின் வாழ்க்கக ஆன்மீகமானது, நித்தியமானது, வாழ்க்ககக்காகவவா 

அல்லது கடவுளுக்காகவவா ஒருவொதும் வயதாக வவண்டியதில்கல, கடவுள் தான் 

வாழ்க்கக என்று கெபிள் கூறுகிறது. வாழ்க்கக என்ெது சுய-புதுெ்பித்தல், 

நித்தியமானது, அழிக்க முடியாதது, மற்றும் அகனத்து மனிதரக்ளின் 

யதாரத்்தமாகும். 
 
உயிர் ோழ்ேதற்கான ஆதாரங்கள் 
 
கிவரட் பிரிட்டன் மற்றும் அசமரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் உள்ள உளவியல் ஆராய்சச்ி 

சமூகங்களால் வசகரிக்கெ்ெட்ட ஆதாரங்கள் 
திணற அடிக்கிற. நீங்கள் எந்த செரிய செருநகர நூலகத்திற்கு சசன்று மரணம் என்று 

அகழக்கெ்ெடும் சதாடரந்்து உயிர ்வாழும் புகழ்செற்ற விஞ்ஞானிகள் 

கண்டுபிடிெ்புகள் அடிெ்ெகடயில்உளவியல் ஆராய்சச்ி  
சங்கத்தின் நடவடிக்கககள் சதாகுதிகள் 
செறலாம். அசமரிக்க உளவியல் நிறுவனத்தின் 
 இயக்குனர ்சைரிவாரட்் வகரிங்டன் எழுதிய  தி வகஸ் ஃொர ்கசக்கிக் சரக்வவல் இல் 

மரணத்திற்குெ் பிறகு வாழ்க்ககயின் யதாரத்த்த்கத நிறுவும் அறிவியல் 
வசாதகனகள் ெற்றிய ஒரு திடுக்கிடும் அறிக்கககய நீங்கள் காண்பீரக்ள்.  
 
 
ோழ்க்றக என்பது 

ஒரு செண் மின் மந்திரவாதி தாமஸ் எடிசனிடம் வகட்டார,் "திரு. எடிசன், 

மின்சாரம் என்றால் என்ன?" அவர ் ெதிலளித்தார,் "வமடம், மின்சாரம் 

உள்ளது. அகதெ் ெயன்ெடுத்துங்கள்." 

மின்சாரம் என்ெது நாம் முழுகமயாக புரிந்து சகாள்ள முடியாத கண்ணுக்குத் 

சதரியாத சக்திகயக் சகாடுக்கும் ஒரு செயர,் ஆனால் மின்சாரக் சகாள்கக மற்றும் 

அதன் ெயன்ொடுகள் ெற்றி நம்மால் முடிந்த அகனத்கதயும் நாம் 

கற்றுக்சகாள்கிவறாம். நாம் எண்ணற்ற வழிகளில் அகத ெயன்ெடுத்துகிவறாம். 
 
விஞ்ஞானி தனது கண்களால் ஒரு எலக்ட்ரான் ொரக்்க முடியாது, ஆனால் அவர ்அகத 

ஒரு அறிவியல் உண்கமயாக ஏற்றுக்சகாள்கிறார,் ஏசனன்றால் அது  
மட்டுவம சரியான முடிவு, இது அவரது மற்ற வசாதகன ஆதாரங்களுடன் 

ஒத்துெ்வொகிறது. நாம் வாழ்க்கககயெ் ொரக்்க முடியாது.   
எனினும், நாங்கள் உயிருடன் இருக்கிவறாம் என்று எங்களுக்குத் சதரியும். வாழ்க்கக 

என்ெது, நாம் அகத அதன் அகனத்து அழகு மற்றும் மகிகமசவளிெ்ெடுத்த இங்வக 

இருக்கிவறாம். 
 
மனம் மற்றும் ஆவி பறழய ேளர வேண்டாம் 
 
சமய்யான ஒவர கடவுகள அவரக்ள் அறியும்வககயில், இது நித்திய ஜீவன் 

என்றுகெபிள்சசால்கிறது. 
 
பிறெ்பு, வளரிளம் ெருவம், இளகம, முதிரச்ச்ி, முதுகம ஆகிய பூமிக்குரிய சுழற்சிகள் 

அகனத்தும் உயிரக்ளுக்கு உண்டு என்று சிந்திக்கும் அல்லது நம்பும் மனிதன் 

உண்கமயில் இரக்கெ்ெட வவண்டும். அத்தககய மனிதனுக்கு நங்கூரமும் இல்கல, 

நம்பிக்ககயும் இல்கல, ொரக்வயும் இல்கல, அவருக்கு வாழ்க்ககக்கு எந்த 

அரத்்தமும் இல்கல. 
 
இந்த வககயான நம்பிக்கக விரக்தி, வதக்கநிகல, சிடுமூஞ்சித்தனம் மற்றும் 

நம்பிக்ககயின்கம உணரக்வக் சகாண்டுவருகிறது, இதன் விகளவாக  
அகனத்து வககயான நரம்பியல் மற்றும் மன பிறழ்வுகள் ஏற்ெடுகின்றன. நீங்கள் 

சடன்னிஸ் ஒரு வவகமான விகளயாட்டு விகளயாட முடியவில்கல என்றால், அல்லது 

உங்கள் மகன் வொன்ற வவகமாக  
நீந்த, அல்லது உங்கள் உடல் சமதுவாக இருந்தால், அல்லது நீங்கள் ஒரு சமதுவான ெடி 



நடக்க என்றால், வாழ்க்கக எெ்வொதும் தன்கன புதிதாக ஆகட  
நிகனவில். மனிதரக்ள் மரணத்கத அகழக்கிறாரக்ள் என்ெது வாழ்க்ககயின் 

மற்சறாரு ெரிமாணத்தில் ஒரு புதிய நகரத்திற்கு ஒரு ெயணம். 
 
நான் என் விரிவுகரகளில் ஆண்கள் மற்றும் செண்கள் அவரக்ள் அழகாக முதுகம 

அகழக்க என்ன ஏற்க வவண்டும் என்று சசால்கிவறன். வயது அதன் சசாந்த மகிகம, 

அழகு, மற்றும் ஞானம் உள்ளது, இது அதற்கு சசாந்தமானது. அகமதி, அன்பு, 

மகிழ்சச்ி, அழகு,  
மகிழ்சச்ி, ஞானம், நல்சலண்ணம், புரிதல் ஆகியகவ ஒருவொதும் முதுகமயகடயாத 

அல்லது இறக்காத குணங்கள். 
 
கவிஞரும் தத்துவவாதியுமான ரால்ெ் வால்வடா எமரச்ன் கூறினார,் "ஒரு மனிதனின் ஆண்டுகள் 

வகர நாம் எண்ணுவதில்கல 
எண்ண ிுவதற்கு வவறு எதுவும் இல்கல." உங்கள் குணம், உங்கள் மனதின் தரம், 

உங்கள் நம்பிக்கக மற்றும் உங்கள் நம்பிக்கககள் ஆகியகவ சிகதவுக்கு 

உட்ெட்டகவ அல்ல. 
 
 ீங்கள்  ிறனப்பது வபால் இளறமயாக இருக்கிறீரக்ள் 
 
நான் இங்கிலாந்தின் லண்டனில் உள்ள காக்ஸ்டன் ைாலில் ஒவ்சவாரு சில 

ஆண்டுகளுக்கும் சொது விரிவுகரககள வழங்குகிவறன், இந்த விரிவுகரகளில் 

ஒன்கறத் சதாடரந்்து, ஒரு அறுகவ சிகிசக்ச நிபுணர ்என்னிடம் கூறினார,் "எனக்கு 

84 வயது. நான் ஒவ்சவாரு காகலயிலும் அறுகவ சிகிசக்ச சசய்து, பிற்ெகல் 

வநரங்களில் வநாயாளிககளெ் ொரக்வயிடுகிவறன், மாகலயில் மருத்துவ மற்றும் 

பிற அறிவியல் ெத்திரிகககளுக்கு எழுதுகிவறன்." 
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அவர ்தன்கன நம்புவகதெ் வொலவவ ெயனுள்ளதாக இருந்தார,் வமலும் அவர ்தனது 

எண்ணங்ககளெ் வொலவவ இளகமயாக இருந்தார ் என்ெவத அவரது அணுகுமுகற. 

அவர ் என்னிடம் கூறினார,் "நீங்கள் சசான்னது உண்கமதான், 'மனிதன் தான் 

நிகனெ்ெது வொல் வலிகமயானவன், அவன் நிகனக்கிறஅளவுக்கு மதிெ்புமிக்கவன்.' 
 
இந்த அறுகவ சிகிசக்ச நிபுணர ் ெல ஆண்டுகள் முன்வனறவில்கல. அவர ்

அழியாதவர ் என்ெகத அவர ்அறிவார.் எனக்கு அவரது இறுதி கருத்து, "நான் 

நாகள கடந்து சசல்ல வவண்டும் என்றால், நான் அடுத்த ெரிமாணத்தில் மக்கள் 

அறுகவ சிகிசக்ச வவண்டும், ஒரு அறுகவ சிகிசக்ச உசச்ந்தகலயில் அல்ல, 

ஆனால் மன மற்றும் ஆன்மீக அறுகவ சிகிசக்ச." 
 
உங்கள்  ாம்பல் முடிகள் ஒரு த ாத்து 
 
ஒரு வவகலகய விட்டு விட்டு, "நான் ஓய்வு செற்றிருக்கிவறன்; எனக்கு வயதாகிெ் ெ் 

பிது; நான் முடித்துவிட்வடன்." அது வதக்கநிகல, மரணம், நீங்கள் முடிக்கெ்ெடுவீரக்ள். 

சில ஆண்கள் 30 வயதில் வயதானவரக்ள், மற்றவரக்ள் 80 வயதில் இளகமயாக 

இருக்கிறாரக்ள் - மனம் மாஸ்டர ் சநசவாளர,் கட்டிடக் ககலஞர,் வடிவகமெ்ொளர ்

மற்றும் சிற்பி. ொரெ்் செரன்ாரட்் ஷா 90 வயதில் சுறுசுறுெ்ொக இருந்தார,் அவரது 

மனதின் ககலத் தரம் சசயலில் இருந்து தளரத்்தெ்ெடவில்கல. 
 
நான் சில முதலாளிகள் கிட்டத்தட்ட தங்கள் முகங்களில் கதகவ ஸ்லாம் என்று என்னிடம் 

சசால்லும் ஆண்கள் மற்றும் செண்கள் சந்திக்க 
அவரக்ள் 40 வயதிற்கு வமற்ெட்டவரக்ள் என்று கூறுகிறாரக்ள். முதலாளிகளின் இந்த 

அணுகுமுகற குளிரச்ச்ியானதாகவும், இரக்கமற்றதாகவும், தீயதாகவும், இரக்கம் 

மற்றும் புரிதலின் முற்றிலும் சசல்லுெடியாகாததாகவும் கருதெ்ெட வவண்டும். சமாத்த 

முக்கியத்துவம்  
இகளஞரக்ளுக்கு, அதாவது, நீங்கள் கருத்தில் சகாள்ள 35 வயதிற்குட்ெட்டவராக 

இருக்க வவண்டும். இதன் பின்னால் உள்ள காரணம் நிசச்யமாக மிகவும் ஆழமற்றது. 

முதலாளி நின்று சிந்திெ்ொர ்என்றால், அந்த ஆவணா செண்வணா தனது வயகதவயா 

அல்லது நகரமுடிகயவயா விற்கவில்கல என்ெகத அவர ்உணரவ்ார,் மாறாக, அவர ்

தனது திறகமகள், அவரது அனுெவம் மற்றும் அவரது ஞானம் ஆகியவற்கற 

வாழ்க்ககயின் சந்கத இடத்தில் ெல ஆண்டுகள் அனுெவத்தின் மூலம் வசகரிக்க 

தயாராக இருந்தார.் 
 
ேயது ஒரு த ாத்து 
 
உங்கள் வயது எந்த நிறுவனத்திற்கும் ஒரு தனித்துவமான சசாத்தாக இருக்க 

வவண்டும், ஏசனனில் வகால்டன் ரூல் சகாள்கககள் மற்றும் அன்பு மற்றும் 

நல்சலண்ண த்தின் விதிஆகியவற்றின் ஆண்டுகளில் உங்கள் நகடமுகற மற்றும் 

ெயன்ொடு. உங்கள் நகரமுடி, உங்களிடம் ஏவதனும் இருந்தால், அதிக ஞானம், 

திறகம மற்றும் புரிதலுக்காக நிற்க வவண்டும். உங்கள் உணரச்ச்ி மற்றும் ஆன்மீக 

முதிரச்ச்ி எந்த நிறுவனத்திற்கும் மிகெ்செரிய ஆசீரவ்ாதமாக இருக்க வவண்டும். 
 
ஒரு மனிதன் 65 வயதாக இருக்கும்வொது ராஜினாமா சசய்யுமாறு வகட்கெ்ெடக்கூடாது. அவர ்வொது 

வாழ்க்கக வநரம் 
ெணியாளர ்பிரசச்ிகனககளக் ககயாள்வதில், எதிரக்ாலத்திற்கான திட்டங்ககள த் 

தயாரிெ்ெதில், முடிவுககள எடுெ்ெதில்,  
வணிகத்தின் தன்கம ெற்றிய அவரது அனுெவம் மற்றும்  
நுண்ணறிவின் அடிெ்ெகடயில் ஆக்கெ்பூரவ்மான கருத்துக்களின் உலகில் 

மற்றவரக்கள வழிநடத்துவதில் மிகவும் ெயனுள்ளதாக இருக்கும். 
 
உங்கள் ேயது இருக்க 
 
ைாலிவுட்டில் ஒரு வமாஷன்-பிக்சர ்எழுத்தாளர ்அவர ்ஸ்கிரிெ்ட்ககள எழுத 
வவண்டும் என்று என்னிடம் கூறினார,் இது ென்னிரண்டு வயது மனகத பூரத்்தி 
சசய்யும். மக்கள் திரள் கள் உணரச்ச்ிரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் 

முதிரச்ச்ியகடவாரக்ள் என்று எதிரெ்ாரக்்கெ்ெட்டால் இது ஒரு வசாகமான 
நிகலயாகும். இகளஞரக்ள் அனுெவமின்கம, ெகுத்தறிவின்கம மற்றும் அவசரமான 
தீரெ்்பு ஆகியவற்கறக் குறிக்கிறது என்ற வொதிலும் இகளஞரக்ளுக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிக்கெ்ெடுகிறது என்று அரத்்தம்.. 
 
 ான் அேரக்றள சிற ்த றேத்து முடியும் 
 



நான் இெ்வொது இளம் கவக்க சவறித்தனமாக முயற்சி யார ்ஒரு மனிதன் நிகனத்து 65 வயது. 

அவர ்நீந்துகிறார ்
ஒவ்சவாரு ஞாயிற்றுக்கிழகமயும் இகளஞரக்ள், நீண்ட உயரவ்ுகளில் 
சசல்கிறாரக்ள், சடன்னிஸ் விகளயாடுகிறாரக்ள், மற்றும் அவரது திறகம மற்றும் 
உடல் சக்திககளெ் ெற்றி செருகமயடித்துக் சகாள்கிறாரக்ள், "ொருங்கள், நான் 
அவரக்ளில் சிறந்தவரக்ளுடன் சதாடர முடியும்!" 
 
அவர ்செரிய உண்கமகய நிகனவில் சகாள்ள வவண்டும்: ஒரு மனிதன் தனது இதயத்தில் 

நிகனக்கிறார ்என, அவர ்உள்ளது.  
 
உணவுகள், உடற்ெயிற்சிகள் மற்றும் அகனத்து வககயான விகளயாட்டுகளும் இந்த மனிதகன 

இளகமயாக கவத்திருக்காது. அது அவருக்கு அவசியம் 
அவர ்வயதானவராக வவா அல்லது அவரது சிந்தகன சசயல்முகறகளுக்கு ஏற்ெ இளகமயாக வவா 

இருெ்ெகத கவனியுங்கள். உன்னுகடய 
ஆழ்மனம் உங்கள் எண்ணங்களால் கட்டுண்டிருக்கிறது. உங்கள் எண்ணங்கள் 

சதாடரந்்து அழகான, உன்னதமான, மற்றும் நல்ல மீது இருந்தால், நீங்கள் 

காலவரிகச ஆண்டுகள் சொருட்ெடுத்தாமல் இளம் இருக்கும். 
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முதுறம பயம் 
 
வயாபு சசான்னார,் நான் செரிதும் ெயந்த விஷயம் என் வமல் வருகிறது. முதுகமக்கு 

அஞ்சும் ெலர ் எதிரக்ாலத்கதெ் ெற்றி நிசச்யமற்றவரக்ளாக இருக்கிறாரக்ள், 

ஏசனன்றால் ஆண்டுகள் முன்வனறும்வொது மன மற்றும் உடல் சீரழிகவ அவரக்ள் 

எதிரெ்ாரக்்கிறாரக்ள். அவரக்ள் என்ன நிகனக்கிறாரக்ள், உணரக்ிறாரக்ள் என்ெது 

நிகறவவறுகிறது. 
 
வாழ்க்ககயில் ஆரவ்ம் இழக்கும்வொதும், கனவு காணமுடியாதவொதும், புதிய 

சத்தியங்களுக்குெ் பிறகு ெசியிலும், புதிய உலகங்ககள சவற்றிசகாள்ளத் 
வதடுககயில் நீங்கள் முதுகமயகடயிறீரக்ள். உங்கள் மனம் புதிய கருத்துக்கள், புதிய 
நலன்கள், மற்றும் நீங்கள் திகரகய உயரத்்தி, வாழ்க்கக மற்றும் பிரெஞ்சத்தின் புதிய 
உண்கமகளின் சூரிய ஒளி மற்றும் உத்வவகத்கத அனுமதிக்கும் வொது, நீங்கள் 
இளகமயாகவும் இன்றியகமயாதவராகவும் இருக்க வவண்டும். 
 
 ீங்கள்  ிறறய வேண்டும், தகாடுக்க 
 
உங்களுக்கு 65 அல்லது 95 வயது என்றால், நீங்கள் சகாடுக்க வவண்டியது நிகறய இருக்கிறது 

என்ெகத உணருங்கள். நீங்கள் நிகலெ்ெடுத்த, ஆவலாசகன, மற்றும் உதவ முடியும் 
இகளய தகலமுகறகய இயக்கவும். நீங்கள் உங்கள் அறிவு, உங்கள் அனுெவம் 
மற்றும் உங்கள் ஞானம் நன்கம சகாடுக்க முடியும். நீங்கள் எெ்வொதும் எல்கலயற்ற 
வாழ்க்கககய சவறித்துெ் ொரக்்கும் எல்லா வநரங்களிலும் முன்வனாக்கி ெ் ொரக்்க 
முடியும். வாழ்க்ககயின் செருகமககளயும் அதிசயங்ககளயும் நீங்கள் ஒருவொதும் 
சவளிெ்ெடுத்துவகத நிறுத்த முடியாது என்ெகத நீங்கள் காண்பீரக்ள். நாளின் 
ஒவ்சவாரு கணமும் புதிதாக ஏதாவது கற்றுக்சகாள்ள  
முயற்சிசசய்யுங்கள், உங்கள் மனம் எெ்வொதும் இளகமயாக இருக்கும் என்ெகத 
நீங்கள் காண்பீரக்ள். 
 
நூற்றுப் பத்து ேயது 
 
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவின் ெம்ொயில் விரிவுகரயாற்றியவொது, 

அவருக்கு 110 வயது என்று ஒரு நெர ்எனக்கு அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெட்டார.் நான் 

ொரத்்ததிவலவய மிக அழகான முகம் அவருக்கு இருந்தது. உள் ஒளியின் 

பிரகாசத்தால் அவர ்மாற்றெ்ெட்டதாகத் வதான்றியது. அவர ்கண்களில் ஒரு அரிய 

அழகு இருந்தது, அவர ்ெல ஆண்டுகளாக மகிழ்சச்ியுடன் வயதாகிவிட்டார ்

என்ெகதக்  
குறிக்கிறது, வமலும் அவரது மனம் அதன் விளக்குககள மங்கச ்சசய்ததற்கான எந்த 

அறிகுறியும் இல்கல. 
 
ஓய்வு - ஒரு புதிய துணிகர 
 
உங்கள் மனம் ஒருவொதும் ஓய்வு செறுவதில்கல என்ெகத உறுதிெ்ெடுத்திக் 

சகாள்ளுங்கள். அது ஒரு ொராசூட் வொல இருக்க வவண்டும், அது திறக்காவிட்டால் அது 

நல்லதல்ல. புதிய வயாசகனககள சவளிெ்ெகடயாகவும் ஏற்றுக்சகாள்ளவும். 65 

மற்றும் 70 வெர ் ஓய்வு செற்றகத நான் ொரத்்திருக்கிவறன். அவரக்ள் அழுகிெ் 

வொய்விட்டதாகத் வதான்றியது, சில மாதங்களில் அகவ கடந்து விட்டன. வாழ்க்கக 

ஒரு முடிவுக்கு வருவதாக அவரக்ள் சவளிெ்ெகடயாக உணரந்்தனர.் 
 
ஓய்வு ஒரு புதிய முயற்சி, ஒரு புதிய சவால், ஒரு புதிய ொகத, ஒரு நீண்ட கனவு 

நிகறவவற்றத்தின் சதாடக்கம். "நான் ஓய்வு செற்றபிறகு இெ்வொது நான் என்ன 

சசய்ய வவண்டும்?" என்று ஒரு மனிதன் சசால்வகதக் வகட்ெது சவளிெ்ெகடயான 

மனசவ்சாரக்வ ஏற்ெடுத்துகிறது. அவர ் நகடமுகறயில் கூறுகிறார,் "நான் 

மனரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் இறந்துவிட்வடன். என் மனம் வயாசகனகளால் 

திவாலாகிவிட்டது." 
 
இகவ அகனத்தும் ஒரு தவறான ெடம். உண்கமயான உண்கம என்னசவன்றால், நீங்கள் 60 

வயதில் சசய்தகத விட 90 வயதில் அதிகமாக சாதிக்க முடியும், 
ஏசனன்றால் ஒவ்சவாரு நாளும் நீங்கள் உங்கள் புதிய ஆய்வுகள் மற்றும் ஆரவ்த்தின் 

மூலம் வாழ்க்கககயயும் பிரெஞ்சத்கதயும் ெற்றிய ஞானத்திலும் புரிதலிலும் வளரந்்து 

சகாண்டிருக்கிறீரக்ள். 
 
அேர் ஒரு சிற ்த வேறலக்கு பட்டம் தபற்றார் 
 



எனக்கு அருகில் வசிக்கும் ஒரு நிரவ்ாகி, சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஓய்வு செற 

வவண்டிய கட்டாயம் ஏற்ெட்டது, ஏசனனில் அவர ்65 வயகத எட்டியிருந்தார.் அவர ்

என்னிடம் கூறினார,் "நான் என் ஓய்கவ மழகலயர ்ெள்ளியிலிருந்து முதல் வகுெ்புக்கு 

ெதவி உயரவ்ு என்று  
ொரக்்கிவறன்." அவர ்இந்த முகறயில் தத்துவம்: அவர ்உயரந்ிகலெ் ெள்ளிகய விட்டு 

சவளிவயறியவொது, கல்லூரிக்குச ்சசன்று ஏணியில் ஏறினார ்என்று அவர ்கூறினார.் 

இது சொதுவாக வாழ்க்கககயெ் ெற்றிய அவரது கல்வி மற்றும் புரிதலில் ஒரு ெடி 

முன்வனாக்கி யிருெ்ெகத அவர ்உணரந்்தார.் அவதவொல், தான் எெ்சொழுதும் சசய்ய 

விரும்பிய காரியங்ககள இெ்வொது சசய்ய முடியும், எனவவ, அவரது ஓய்வு இன்னும் 

வாழ்க்கக மற்றும் ஞானத்தின் ஏணியில் மற்சறாரு ெடி முன்வனாக்கி இருந்தது என்று 

அவர ்வமலும் கூறினார.் 
 
அவர ்இனி ஒரு வாழ்க்கக சசய்வதில் கவனம் சசலுத்தெ் வொவதில்கல என்ற 

புத்திசாலித்தனமான முடிவுக்கு வந்தார.் இெ்வொது அவர ்வாழ்க்கக வாழ்க்கக தனது 
அகனத்து கவனத்கத சகாடுக்க வொகிவறன். அவர ்ஒரு அசமசச்ூர ்
புககெ்ெடக்காரர,் அவர ் 
இந்த விஷயத்தில் கூடுதல் ெடிெ்புககள எடுத்தார.் அவர ்உலகம் முழுவதும் ஒரு 

ெயணம் எடுத்து பிரெலமான இடங்களில் திகரெ்ெடங்கள் எடுத்தார.் அவர ்இெ்வொது 
ெல்வவறு குழுக்கள், லாட்ெ்கள் மற்றும் கிளெ்களுக்கு முன் விரிவுகரயாற்றுகிறார,் 
வமலும் மக்கள் வதகவயில் உள்ளார.் 
 
உங்களுக்கு சவளிவய ெயனுள்ள ஏதாவது ஒரு வட்டி எடுத்து எண்ணற்ற வழிகள் 
உள்ளன. புதிய  
ெகடெ்பு க்கருத்துக்கள் மீது உற்சாகமாக இருங்கள், ஆன்மீக முன்வனற்றம் 
சசய்யுங்கள், சதாடரந்்து கற்றுக்சகாள்ளுங்கள், வளருங்கள். இதில் 
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இந்த முகறயில் நீங்கள் இதயத்தில் இளகமயாக இருக்கிறீரக்ள், ஏசனன்றால் நீங்கள் 
புதிய சத்தியங்களுக்குெ் பிறகு ெசியுடனும் தாகத்துடனும் இருக்கிறீரக்ள், உங்கள் 
உடல் எல்லா வநரங்களிலும் உங்கள் சிந்தகனகயபிரதிெலிக்கும். 
 
 ீங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளராக இருக்க வேண்டும்,  மூகத்தின் றகதியாக இருக்கக்கூடாது 
 
கலிவொரன்ியா வதரத்ல்களில் வயதானவரக்ளின் வாக்களிக்கும் மக்கள் சதாகக 

ொய்சச்ல்கள் மற்றும் வரம்புகளால் அதிகரித்து வருகிறது என்ற உண்கமகய 

சசய்தித்தாள்கள் கவனத்தில் எடுத்துக் சகாண்டுள்ளன. இதன் சொருள் 

என்னசவன்றால், அவரக்ளின் குரல்கள்  
மாநிலத்தின் சட்டமன்றத்திலும் காங்கிரஸ் அரங்குகளிலும் வகட்கெ்ெடும். வயது 

காரணமாக ஆண்களுக்கும் செண்களுக்கும் எதிரான ொகுொட்கட முதலாளிகள் 

தகட சசய்யும் ஒரு கூட்டாட்சி சட்டம் இயற்றெ்ெடும் என்று நான் நம்புகிவறன். 
 
65 வயது கடய ஒருவர ் 30 வயதில் ெல ஆண்ககள விட மனரீதியாகவும், உடல் 

ரீதியாகவும், உடலியல் ரீதியாகவும் இளகமயாக இருக்கலாம். ஒரு மனிதனுக்கு 40 

வயதிற்கு வமற்ெட்டவர ் என்ெதால் அவகர வவகலக்கு அமரத்்த முடியாது என்று 

சசால்வது முட்டாள்தனமானது மற்றும் அெத்தமானது. அது அவர ் குெ்கெ குவியல் 

அல்லது குெ்கெ குவியல் தயாராக உள்ளது என்று அவரிடம் சசால்வது வொல் உள்ளது. 
 
40 அல்லது அதற்கு வமற்ெட்ட ஒரு மனிதன் என்ன சசய்ய வவண்டும்? அவர ்தனது 

திறகமககள புகதத்து, தனது ஒளிகய ஒரு புஷலின் கீழ் மகறக்க வவண்டுமா?  
வயது காரணமாக வவகல சசய்ய முடியாமல், தடுக்கெ்ெடும் ஆண்கள்,   
கவுண்டி, மாநில மற்றும் கூட்டாட்சி மட்டங்களில் உள்ள அரசாங்க கருவூலங்களால் 

நிகலநிறுத்தெ்ெட வவண்டும். அவரக்கள வவகலக்கு அமரத்்த மறுக்கும் மற்றும் 

அவரக்ளின் ஞானம் மற்றும் அனுெவத்திலிருந்து ெயனகடய மறுக்கும் ெல 
அகமெ்புகளுக்கு அவரக்ளுக்கு ஆதரவாக வரி  
விதிக்கெ்ெடும். இது ஒரு வககயான நிதிதற்சகாகல   
ஆகும். 
 
மனிதன் தன் உகழெ்பின் ெலகன அனுெவிக்க இங்வக வந்து, ஒரு உற்ெத்தியாளராக 

இருக்க இங்வக இருக்கிறார,் சமூகத்தின் ககதியாக இருக்க வில்கல, இது அவகர 

வசாம்வெறித்தனத்திற்கு கட்டாயெ்ெடுத்துகிறது. 
 
ெல ஆண்டுகளாக முன்வனறும்வொது மனிதனின் உடல் ெடிெ்ெடியாக சமதுவாகிறது, 

ஆனால் அவரது நனவான மனகத  
மிகவும் சுறுசுறுெ்ொகவும், விழிெ்புடன், உயிருடன், மற்றும் அவரது ஆழ்மனத்திலிருந்து 

உத்வவகம் மூலம் விகரவுெடுத்தமுடியும்.  
உண்கமயில், அவரது மனம் ஒருவொதும் வயதாகவில்கல. வயாபு: வதவன் என்கனக் 
காத்துக்சகாண்ட நாட்ககளெ்வொல, கடந்த மாதங்களில் நான் இருந்தவத  
என்று சசான்னார;் அவருகடய சமழுகுவரத்்தி என் தகலமீது பிரகாசித்தவொது, 

"அவருகடய ஒளியினால் நான் இருளில் நடந்வதன்;   
 நான் என் இளகமநாட்களில் இருந்தது வொல், வதவனுகடய இரகசியம் என் 

வாசஸ்தலத்தின் மீது இருந்தது வொது.  
 
இளறமயின் ரகசியம் 
 
உங்கள் இளகமயின் நாட்ககள மீண்டும் ககெ்ெற்ற, உங்கள் அதிசயமான, குணெ்ெடுத்தும், சுய-

புதுெ்பிக்கும் சக்திகய உணருங்கள் 
ஆழ்மனம் உங்கள் முழு இருெ்பின் மூலம் நகரும். நீங்கள் உத்வவகம், உயரத்்தெ்ெட்ட, 

புத்துணரச்ச்ி, புத்துயிர,் மற்றும் ஆன்மீக ரீசாரெ்் என்று சதரிந்து  
சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எெ்வொதும் மன மற்றும் உணரச்ச்ி மகிழ்சச்ியான 
நிகலகய  
மீண்டும் முடியும் என்று எளிய காரணம், உங்கள் இளகம நாட்களில் வொன்ற, 

உற்சாகம் மற்றும் மகிழ்சச்ி மீது குமிழி  
முடியும். 
 
உங்கள் தகலயில் பிரகாசிக்கும் சமழுகுவரத்்தி சதய்வீக புத்திசாலித்தனம், நீங்கள் 

சதரிந்து சகாள்ள வவண்டிய அகனத்கதயும் உங்களுக்கு  
சவளிெ்ெடுத்துகிறது; இது வதாற்றங்ககளெ் சொருட்ெடுத்தாமல் உங்கள் 

நன்கமயின் இருெ்கெ உறுதிெ்ெடுத்த உதவுகிறது. நீங்கள்   
உங்கள் ஆழ்மனத்தின் வழிகாட்டுதலின் ெடி நடக்கிறீரக்ள், ஏசனன்றால் விடியல் 

வதான்றுகிறது மற்றும் நிழல்கள்   
தெ்பிஓடுகின்றன என்ெகத நீங்கள் அறிவீரக்ள். 



 
ஒரு பார்றே கிறடக்கும் 
 
"எனக்கு வயதாகிெ் பின்" என்று சசால்வதற்குெ் ெதிலாக, "சதய்வீக வாழ்க்ககயின் 
வழியில் நான் ஞானமுள்ளவன்" என்று சசால்லுங்கள். காரெ்்ெவரஷன், 

சசய்தித்தாள்கள் அல்லது புள்ளிவிவரங்கள் முதுகம, குகறந்து வரும் ஆண்டுகள், 
சிகதவு, உணரத்ிறன் மற்றும் ெயனற்றதன்கம ஆகியவற்றின் ஒரு ெடத்கத உங்கள் 
முன் கவத்திருக்க வவண்டாம். அகத நிராகரிக்க, அது ஒரு சொய். இத்தககய 
பிரசச்ாரத்தால் ஹிெ்னாடிஸம் சசய்ய மறுக்கவும். மரணத்கத அல்ல வாழ்க்கககய 
உறுதிெ்ெடுத்துங்கள். உங்ககள மகிழ்சச்ியாக, பிரகாசமாக, சவற்றிகரமான, 
அகமதியான மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஒரு ொரக்வ கிகடக்கும். 
 
உங்கள் மனம் பறழயதாக ேளராது 
 
முன்னாள் ெனாதிெதி சைரெ்ரட்் ைூவர,் இெ்வொது 88 வயது, மிகவும் சுறுசுறுெ்ொக இருக்கிறார ்

மற்றும் நிகனவுசச்ின்னத்கத நிகழ்த்துகிறார ்
வவகல. நான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நியூயாரக்் நகரத்தின் வால்வடாரஃ்ெ்-
அஸ்வடாரியாவில் உள்ள அவரது சதாகுெ்பில் அவகர வநரக்ாணல் சசய்வதன். நான் 
அவகர ஆவராக்கியமான, மகிழ்சச்ியான, தீவிரமான, மற்றும் வாழ்க்கக மற்றும் 
உற்சாகம் முழு காணெ்ெடும். அவர ்ெல சசயலாளரக்கள தனது கடிதெ் 
வொக்குவரத்கத க் ககயாள்வதில் மும்முரமாக இருந்தார,் வமலும் அவவர அரசியல் 
மற்றும் வரலாற்று த் தன்கமசகாண்ட புத்தகங்ககள எழுதிக் சகாண்டிருந்தார.் 

எல்லா செரிய மனிதரக்களயும் வொலவவ, நான் அவகர மிகவும் அழகாகவும், 
கனிவாகவும், இணக்கமானவராகவும், அன்ொனவராகவும், மிகவும் 
புரிந்துசகாள்ளக்கூடியவராகவும் கண்வடன். 
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அவரது மன அறிவும் சாகாசிட்டியும் எனக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் சிலிரெ்்கெ 

அளித்தன. அவர ்ஒரு ஆழமான மத மனிதன், மற்றும்  
கடவுள் நம்பிக்கக மற்றும் வாழ்க்கக நித்திய உண்கமகய சவற்றி முழு உள்ளது. 

செருமந்த நிகல யின் ஆண்டுகளில் அவர ்கடுகமயான  
விமரச்னங்களுக்கும் கண்டனங்களுக்கும் உள்ளானார,் ஆனால் அவர ்புயகல 

எதிரச்காண்டார,்   
சவறுெ்பு, மனக்கசெ்பு, தீய விருெ்ெம் மற்றும் கசெ்பு ஆகியவற்றில் முதுகம 

யகடயவில்கல. மாறாக, அவர ்தனது ஆன்மா வின் அகமதி  
சசன்றார,் மற்றும் அவருக்குள் சதய்வீக பிரசன்னம் இகணந்து, அவர ்அகமதி 

காணெ்ெடும், இது   
கடவுளின் இதயத்தில் சக்தி. 
 
ததாண்ணூற்தறான்பது மணிக்கு அேரது மனதில் த யலில் 
 
என் தந்கத 65 வயதில் பிசரஞ்சு சமாழிகயக் கற்றுக்சகாண்டார,் வமலும் 70 வயதில் 

அதன் மீது ஒரு அதிகாரியாக ஆனார.் அவர ்60 வயதிற்கு வமற்ெட்ட வொது வகலிக் ஒரு 

ஆய்வு சசய்தார,் மற்றும் சொருள் ஒரு ஒெ்புக்சகாள்ளெ்ெட்ட மற்றும் பிரெலமான 

ஆசிரியர ்ஆனார ்அவர ்உயர ்கற்றல் ஒரு ெள்ளியில் என் சவகாதரி உதவியது மற்றும் 

அவர ்99 காலமானார ்வகர அவ்வாறு சதாடரந்்து. அவர ்20 வயதாக இருந்தவொது 

இருந்தகதெ் வொலவவ அவரது மனமும் 99 வயதில் சதளிவாக இருந்தது. வமலும், 

அவரது ககசயழுத்துமற்றும் அவரது ெகுத்தறிவு சக்திகள் வயதாக ிும்வொது 

வமம்ெட்டிருந்தன. உண்கமயிவலவய, நீங்கள் நிகனெ்ெது மற்றும் உணரும் அளவுக்கு 

வயதானவர.் 
 
எங்களுக்கு எங்கள் மூத்த குடிமக்கள் வதறே 
 
வராமானிய வதசெக்தரான மாரக்ஸ் வொரச்ியஸ் வகட்வடா 80 வயதில் கிவரக்க த்கதக் 

கற்றுக்சகாண்டார.் வமடம் எரன்ஸ்ட்கடன் ஷுமான்-சைய்ங்க், செரிய செரம்ன் 

அசமரிக்க கான்ட்ரால்வடா, அவர ்ஒரு ொட்டியான பிறகு தனது இகச சவற்றியின் 

உசச்த்கத அகடந்தார.் ெகழய வரக்ளின் சாதகனககளெ் ொரக்்க ஆசச்ரியமாக 

இருக்கிறது. செனரல் டக்ளஸ்  
வமக்ஆரத்ர,் ைாரி எஸ் ட்ரூமன், செனரல் டுகவட் வடவிட் ஐசவனாவர ்மற்றும் 

அசமரிக்க நிதியாளர ்செரன்ாரட்் ொருக் ஆகிவயார ்சுவாரஸ்யமானவரக்ள், 

சுறுசுறுெ்ொனவரக்ள், மற்றும் அவரக்ளின் திறகமககளயும் ஞானத்கதயும் 

உலகிற்கு ெங்களிக்கின்றனர.் 
 
கிவரக்கதத்துவஞானி சாக்ரடீஸ், 80 வயதாக இருந்தவொது இகசக்கருவிககள 

வாசிக்கக் கற்றுக்சகாண்டார.் கமவகலன்செவலா தனது மிகெ்செரிய 
வகன்வாஸ்ககள 80 வயதில் வகரந்து சகாண்டிருந்தார.் 80 வயதில், சிவயாஸ் 
சிவமானிசடஸ் கவிகதக்கான ெரிகச சவன்றார,் வொைன் வான் வகாவத 
ஃொஸ்ட்முடித்தார,் லிவயாவொல்ட் வான் ராங்வக தனது உலக 
வரலாற்கறத்சதாடங்கினார,் அகத அவர ்92 இல் முடித்தார.் 
 
ஆல்பிரட் சடன்னிசன் 83 வயதில் ொகர க்ராசிங் என்றஅற்புதமான 
கவிகதகயஎழுதினார.் ஐசக் நியூட்டன் 85 க்கு சநருக்கமாக வவகல சசய்ய 
கடினமாக  
இருந்தார.் 88 வயதில் ொன் சவஸ்லி வழிநடத்தி, பிரசங்கித்து, வழிநடத்திவந்த 
முகறயியல், 95 வயது கடய ெல ஆண்கள் என் விரிவுகரகளுக்கு வருகிறாரக்ள், 
அவரக்ள்  
20 வயதில் இருந்தகத விட இெ்வொது நல்ல  
ஆவராக்கியத்தில் இருெ்ெதாக என்னிடம் சசால்கிறாரக்ள்.  
 
நமது மூத்த குடிமக்ககள உயரந்்த இடங்களில் கவத்து, சசாரக்்கத்தின் 
மலரக்கள சவளிக்சகாணர அவரக்ளுக்கு ஒவ்சவாரு வாய்ெ்கெயும் 
வழங்குவவாம். 
 
நீங்கள் ஓய்வு செற்றிருந்தால், வாழ்க்கக விதிகள் மற்றும் உங்கள் ஆழ்மனத்தின் 
அதிசயங்களில் ஆரவ்ம் சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எெ்வொதும் சசய்ய விரும்பிய 
ஒன்கறச ் சசய்யுங்கள். புதிய ொடங்ககளெ் ெடித்து, புதிய வயாசகனககள 
ஆராயுங்கள். 
 
 
முதுறமயின் பலன்கள் 
 



அவன் மாம்சம் பிள்களெ்பிள்களக்கும் புதியதாய் இருக்கும்; அவன் தன் 

இளகமக்காலங்களுக்குத்திரும்புவான்.  
 
முதுகம என்ெது உண்கமயில் கடவுளின் சத்தியங்ககள மிக உயரந்்த நிகலெ்ொட்டில் 

இருந்து சிந்திெ்ெதாகும். நீங்கள் முடிவற்ற ெயணத்தில் இருக்கிறீரக்ள் என்ெகத 
உணருங்கள், இகடவிடாத, அயராத, முடிவற்ற வாழ்க்ககக் கடலில் சதாடரச்ச்ியான 
முக்கியமான ெடிகள். அெ்சொழுது சங்கீதக்காரருடன், அவரக்ள் இன்னும் முதுகமயில் 
கனிககள சவளிெ்ெடுத்துவாரக்ள்; அவரக்ள் சகாழுத்து சசழிெ்ொக 
இருெ்ொரக்ள்என்று சசால்வீரக்ள். 
 
ஆனால் ஆவியின் ெலன் அன்பு, மகிழ்சச்ி, சமாதானம், சொறுகம, சமன்கம, 
நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், நிதானம்; அத்தககய எதிராக எந்த 
சட்டமும்இல்கல.  
 
நீங்கள் முடிவவ அறியாத எல்கலயற்ற வாழ்க்ககயின் மகன், நீங்கள் நித்தியத்தின் குழந்கத, 
 
இலாபகரமான குறிப்பான்கள் 
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1. சொறுகம, கருகண, அன்பு, நல்சலண்ணம், மகிழ்சச்ி, சந்வதாஷம், ஞானம், புரிதல் 
ஆகியகவ ஒருவொதும் முதுகமயகடயாத குணங்கள். அவற்கற வளரத்்து 
சவளிெ்ெடுத்துங்கள், மனத்திலும் உடலிலும் இளகமயாக இருங்கள். 
 
2. சில ஆராய்சச்ி மருத்துவரக்ள், கால த்தால் ஏற்ெடும் விகளவுகள் ெற்றிய நரம்பு 
வநாய் ெயம், முன்கூட்டிவய முதுகம யகடயகாரணமாக இருக்கலாம் என்று 
கூறுகின்றனர.் 
 
3. வயது என்ெது ஆண்டுகளின் ெறெ்பு அல்ல; அது மனிதனின் மனதில் ஞானத்தின் விடியல். 
 
4. உங்கள் வாழ்வின் அதிக உற்ெத்தி ஆண்டுகள் 65 முதல் 95 வகர இருக்கலாம். 
 
5. முன்வனறும் ஆண்டுககள வரவவற்கிவறாம். அதாவது நீங்கள் முடிவான 
வாழ்க்ககெ் ொகதயில் உயரந்்தவரக்ளாக  
இருக்கிறீரக்ள். 
 
6. வதவன் ஜீவனும், இெ்சொழுது உங்கள் வாழ்க்ககயும் அதுதான். வாழ்க்கக 
என்ெது சுய-புதுெ்பித்தல், நித்தியம் மற்றும் அழிக்க முடியாதது, மற்றும் அகனத்து 
மனிதரக்ளின் யதாரத்்தமாகும். நீங்கள் என்சறன்றும் வாழ்கிறீரக்ள், ஏசனன்றால் 
உங்கள் வாழ்க்கக கடவுளின் வாழ்க்கக. 
 
7. மரணத்திற்குெ் பிறகு உயிர ்பிகழத்ததற்கான சான்றுகள் மிகெ் செரியகவ. உளவியல் 

ஆராய்சச்ி ஆய்வு நடவடிக்கககள் 
உங்கள் நூலகத்தில் கிவரட் பிரிட்டன் மற்றும் அசமரிக்காவின் சமூகம். இந்த ெணி 75 

ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக சிறந்த விஞ்ஞானிகளின் அறிவியல் ஆராய்சச்ிகய 

அடிெ்ெகடயாகக் சகாண்டது. 
 
8. நீங்கள் உங்கள் மனதில் ொரக்்க முடியாது, ஆனால் நீங்கள் ஒரு மனதில் சதரியும். 

நீங்கள் ஆவி ொரக்்க முடியாது, ஆனால் நீங்கள் விகளயாட்டு ஆவி, ககலஞரின் ஆவி, 

இகசக்ககலஞர ்ஆவி, மற்றும் வெசச்ாளர ்ஆவி உண்கமயான என்று எனக்கு சதரியும். 

அவதவொல், உங்கள் மனதிலும் இதயத்திலும் நகரும் நற்குணம், உண்கம மற்றும் 

அழகு ஆகியவற்றின் ஆவி உண்கமயானது. நீங்கள் வாழ்க்கககயெ் ொரக்்க 

முடியாது, ஆனால் நீங்கள் உயிருடன் இருக்கிறீரக்ள் என்று உங்களுக்குத் சதரியும். 
 
9. முதுகம என்ெது உயரந்்த நிகலெ்ொட்டிலிருந்து கடவுளுகடய சத்தியங்ககள 

சிந்திெ்ெது என்று அகழக்கெ்ெடலாம். முதுகமயின் மகிழ்சச்ிகள்  
இகளஞரக்கள விட அதிகம். உங்கள் மனம் ஆன்மீக மற்றும் மன தடகள த்தில் 

ஈடுெட்டுள்ளது.   
சதய்வீக விஷயங்ககள தியானெ்ெடுத்தும் வாய்ெ்கெ ெ் செற இயற்கக உங்கள் 

உடகல சமதுவாகிறது. 
 
10. ஒரு மனுஷனுக்கு எண்ணுவதற்கு வவறு எதுவும் இல்லாதவகரக்கும், அவன் 
ஆண்டுககள நாம் எண்ணுவதில்கல. உங்கள் நம்பிக்ககயும் நம்பிக்கககளும் 
சிகதவிற்கு உட்ெட்டகவ அல்ல. 
 
11. நீங்கள் நிகனெ்ெது வொல் இளகமயாக இருக்கிறீரக்ள். நீங்கள் நிகனெ்ெது வொல் 
நீங்கள் வலுவானவர.் நீங்கள் நிகனெ்ெது வொல் நீங்கள் ெயனுள்ளதாக இருக்கிறீரக்ள். 
நீங்கள் உங்கள் எண்ணங்ககளெ் வொலவவ இளகமயாக இருக்கிறீரக்ள். 
 
12. உங்கள் சாம்ெல் முடிகள் ஒரு சசாத்து. நீங்கள் உங்கள் சாம்ெல் முடிகள் 
விற்ெகன இல்கல. நீங்கள் உங்கள் திறகம, திறன்கள் மற்றும் ஞானத்கத 
விற்கிறீரக்ள், இது ெல ஆண்டுகளாக நீங்கள் செற்றிருக்கிறீரக்ள். 
 
13. உணவுகள் - மற்றும் உடற்ெயிற்சிகள் உங்ககள இளகமயாக கவத்திருக்காது. ஒரு மனிதன் 

நிகனெ்ெது வொல், அவர.் 
 
14. முதுகம ெற்றிய ெயம் உடல் மற்றும் மன சீரக்ுகலகவ ஏற்ெடுத்தும். நான் செரிதும் 

ெயந்த விஷயம் என் மீது வந்துவிட்டது. 
 
15. கனவு காணுவகத நிறுத்தும்வொதும், வாழ்க்ககயில் ஆரவ்ம் இழக்ககயில் நீங்கள் 

முதுகமயகடயும்வொதும், நீங்கள் எரிசச்ல், இடுெ்பு, சசல்லம் மற்றும் வகண்டங்கர ்

இருந்தால் நீங்கள் ெகழய வளர. வதவனுகடய சத்தியங்ககள உங்கள் மனதில் 

நிரெ்ெமற்றும் அவரது காதல் சூரிய ஒளி ெரவுகிறது - இந்த இகளஞர.் 
 



16. நீ முன்னறிவிக்கும் ெடி ொர,் எல்லா வநரங்களிலும் நீ எல்கலயற்ற வாழ்க்கககயசவறித்துெ் 

ொரக்்கிறாய். 
 
17. உங்கள் ஓய்வு ஒரு புதிய முயற்சி. புதிய ஆய்வுகள் மற்றும் புதிய நலன்ககள 

எடுத்துக் சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒரு வாழ்க்கககய உருவாக்குவதில் மிகவும் 

பிஸியாக இருந்தவொது நீங்கள் எெ்வொதும் சசய்ய விரும்பிய விஷயங்ககள 

இெ்வொது  
சசய்யலாம். வாழ்க்கக உங்கள் கவனதக்த  
சகாடுங்கள். 
 
18. உற்ெத்தியாளராக ிுங்கள், சமூகத்தின் ககதியாக ஆகாதீரக்ள். ஒரு புஷல் கீழ் உங்கள் ஒளி 
மகறக்க வவண்டாம். 
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19. இளகமயின் ரகசியம் அன்பு, சந்வதாஷம், உள்அகமதி, சிரிெ்பு. அவனிடம் 
மகிழ்சச்ி யின் முழுகம இருக்கிறது. அவனிடம் இருள் இல்கல. 
 
20. நீங்கள் வதகவ. சில செரிய தத்துவவாதிகள், ககலஞரக்ள், விஞ்ஞானிகள், 
எழுத்தாளரக்ள் மற்றும் ெலர ் 80 வயதிற்குெ் பிறகு தங்கள் மிகெ்செரிய 
ெணிகய நிகறவவற்றினர.் 
 
21. முதுகமயின் ெலன் அன்பு, மகிழ்சச்ி, சமாதானம், சொறுகம, சமன்கம, 
நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், நிதானம். 

22. முடிவவ சதரியாத எல்கலயற்ற ஜீவனின் மகன் நீ. நீங்கள் நித்தியத்தின் குழந்கத. 

நீங்கள் அற்புதமானவர!்  

முடிவு 
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