
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘பாகசாலை’ 

அவர்  கிழக்குப்  பார்த்து  தர்பபப் பாயில்  அமர்ந்தார். 

"எதிரே  உட்கார்" என்றார். 

அவன்  ஒரு  பாய்  ரபாட்டு  அமர்ந்தான். 

"நான்  இப்ரபாது  ச ால்லப் ரபாவது  ஒரு  நல்ல பயிற் ி." 
அவன்  கூர்பமயாக  ரகட்க  ஆேம்பித்தான். 

"சவறுரம மபழ ரவடிக்பக பார்த்தாய் அல்லவா." 

"ஆமாம்." 

"அது ரபால சவறுரம ரவடிக்பக பார். உன் உள்ரே 

உன்பை ரவடிக்பக பார். என்ை ச ய்கிறது உன் மைம் என்று 

மபழபயப் பார்த்தது ரபால் பார். 

அந்த மபழ ரவசறதாவது மபழபய ஞாபகப்படுத்தியதா 

இல்பலரய. சவறும் அதி யம்தாரை உள்ரே சபாங்கியது. 

அதுரபால் மைம் பார்க்கப் பார்க்க அதன் பிேம்மாண்டம் சதரியும். 

என்சைன்ைரவா சகாண்டு வந்து தரும். எல்லா பக்கமும் 

அபலயும். விதம் விதமாக ரயா ிக்கும். விடாது பார்.  ட்சடன்று 

மைம் கட்டுப்படும். நீ கட்ட ரவண்டாம். அதுரவ உன் முன் 

சவறுரம நிற்கும். 

மறுபடி மபழபயப் பார்த்து ரயா ி. மபழ பார்த்தரபாது 

மைம்  ின்ைச்  ின்ைதாய் ரயா ித்தது.  ட்சடை எல்லா 

ரயா பைகளும் அடங்கிை. இது தழல் பார்க்கும் ரபாதும் வரும். 

அப்படிப் பார்ப்பதுதான் ர ாமம், யாகம். 

 

 

 



 

 

உைக்காக இன்சைாரு அந்தணர் ர ாமம் பண்ணுவது 

நியாயமில்லாத ரவபல. அவரும் தழல் பார்க்க மாட்டார். நீயும் 

கவைிக்க மாட்டாய். 

நீயாக நிதாைமாகத் தழலில் சநய் விடவிட தழல் எரிய 

எரிய மைம் அதிகம் ஆழ்ந்து லயிக்கும். அப்படி இப்ரபாது லயிக்க 

ரவண்டும். உள்ரே பார். என்ை ச ால்கிறது மைம் என்று பார். 

அது தாைாக உன் முன்ரை நிற்கும் வபே பார். வரும் 

என்ரறா வோது என்ரறா நிபைக்காரத. உள்ரே ரப ாரத. 

வார்த்பதகபேக் பகவிடு. சவறுரம பார். 

மபழயின் ரபாது வார்த்பத இருந்ததா, இல்பலரய. தழல் 

பார்க்கும் ரபாதும் வார்த்பத வோது சவறுரம பார். 

அவன் இருந்தான். அப யாது இருந்தான். மைம் 

அடங்கியது. முகத்தில் சதரிந்தது. விழிகள் மூடிய கண்கேில் 

ரமரலறி நின்றை. உருோது கிடந்தை. 

நல்லது மைம் நின்றது அல்லவா. இப்ரபாது நாடி சுத்தி 
ச ய். இடது நா ியில் காற்று இழுத்து, வலது நா ியில் விடு. 

பிறகு வலது நா ியில் இழுத்து இடதில் விடு. இப்படிப் பத்து 

தடபவ ச ய். 

மைம் ஒரு ரவபலயில் நிபலக்கட்டும். சுவா த்பத 

அனுபவிக்கட்டும். சுவா த்பத அனுபவிக்கிறரபாது மூபே 

சுறுசுறுப்பபடயும். ஆைால், மைம் ஒரு கட்டுக்குள் இருக்கும். 

இது அற்புதமாை விஷயம். 

 

 

 

 



 

 

 

மூபேயின் பலத்தில் உடம்பின் விழிப்பு அப வு இருப்பு 

எல்லாம் நன்கு சதரியும். மைம் சவறுரம பார்க்கும். இது 

பூதக்கண்ணாடியால் எறும்பப கவைிப்பது ரபான்றது. 

உடம்பின் அவயங்கள் மூபேயில் 

பிபணக்கப்பட்டிருக்கின்றை. அவற்பற கவைிக்க மைம் 

அதிகமாய் முயற் ி ச ய்யும். அல்லது அலட் ியப்படுத்தும். 

சவறுரம பார்ப்பது இல்பல. இப்ரபாது சவறுரம பார்க்கும். 

உடம்பின் எல்லா குதியல்கபேயும் உள்ரேயும், சவேிரயயும் 

பார்க்கும். தழல் பார்ப்பது ரபால், மபழ பார்ப்பது ரபால், 

 ிருதயம் பார். 

நுபேயேீல், வயிறு, பற்கள், நாக்கு, ரதால், பாதம், 

ஆ ைவாய் எல்லாம் கவைி. அன்ைியைாக இருந்து பார். அபவ 

உன்ரைாடு ரபசும். குபறகள் ச ால்லும். 

வலிக்கும் இடத்பத மைம் தாைாக நீவி விடும். மிருதுவாய் 

வலி நீக்கும்.  ிக்கல் தீர்க்கும். வயிறு ச ரிமாைம்  ரிப்படும். 

காற்று நுபேயேீல் முழுவதும் ரபாய்வரும். 

இரதாடு முடியவில்பல. இங்ரக ஆணி அடி. நிபலத்து நில். 

சமல்ல மந்திே ஜபம் துவங்கு. 

'ஐம் க்லீம் ச ௌ ூ ச ௌ ூ க்லீம் ஐம் ஐம் க்லீம் ச ௌ ூ' 

உள்ரே உள்ே நாடிகேின் ஓப தான் மந்திே  த்தங்கள். 

உள்ரே கண்டுபிடித்து கவைித்த ஓப கள். அப யும் எதுவும் 

ஒப ப்படுத்தும். அப வதிலிருந்தும் ஓப  எழும். 

 



 

 

 ிருதயத்தின் ஓப  எது. ச ௌ ூ. லப் டப் இல்பல. 

ச ௌ ூ ச ௌ ூ நீர் இபறக்கும் துருத்தி. அதாவது ேத்தம் 

இபறக்கும் துருத்தி. அதன்  ப்தம் ச ௌ ூ. 

க்லீம் மூபேயின் ஓப . கூர்பமயாை ஓப . ஒன்று 

குவிந்த  ப்தம். துடிப்பாை  ப்தம். கண்ணாடிப் பாத்திேம் 

உபடந்த சுருக்காை ஓப . க்லீம்தான் மூபேயின்  ப்தம். 

கவைித்துத் துவங்குதல். மூபே கவைிக்காது எதுவும் 

ச ய்யாது என்பது என்ை முடிவு. ஒரு முடிவு உடரை மூபே 

எடுக்கும். இது என்ை என்று கவைித்து கூர்பமயாகி இது இதுரவ 

என்று முடிவு ச ய்யும்.” 

"புரிகிறதா. பிே ன்ைா கண் திறக்காரத. தபல ஆட்டாரத. 

மூபேயின் இயல்பு அப வு க்லீம்." 

அப்ரபாது ஐம் என்பது என்ை. 

போ க்தி. சவேிரய உள்ே  க்தி. சவேி. சவட்டசவேி   க்தி. அது 

இல்லாது நாம் இல்பல. ஐம் ஓம் இேண்டும் ஒன்ரற. 

ஓம் இபறவன். ஐம் இபறவி. ஓம் அப யாப் சபாருள். ஐம் 

அப யாதபதச் சுற்றி அப யும் சபாருள். 

சவேிச் க்தி உதவியால் மூபே கூர்பமயாகி மைபத 

அதாவது  ிருதயத்பத கவைிக்கிறது.  ிருதயத்துக்கு அருரக 

உள்ேது மைம். மைம்  ிருதயமல்ல. ரதால் துருத்தியல்ல. 

ஆைால் அத்துருத்தியால் அருரக கிடக்கிறது. 

 

 

 



 

 

நான் என்று நாம் சநஞ்ப த் சதாடுகிரறாம். அது இருதய 

இடம். போ க்தி உதவியால் மூபே குவிந்து கூர்பமயாகி 
மைபதப் பார்க்கிறது. இப்படிப் பார்க்க பவக்க உதவுவது. 

மூபேயிலிருந்து மைம்  பார்.  

 

ஐம் க்லீம் ச ௌ ூ. 

இப்ரபாது மைதிலிருந்து சவேிரய பார். 

 

ச ௌ ூ க்லீம் ஐம் 

இப்ரபாது மைம் பார். ஐம் க்லீம் ச ௌ ூ 

ஒரு  ிறிய  க்கேம், வட்டம், ஒரு சுழற் ி. 

மூபேபயயும் மைபதயும் ஒருர ே உலுக்கும் முயற் ி. 
இப்ரபாது நான் ச ான்ைதபைத்தும் மற. சவறுரம மந்திேம் 

ச ால். உற் ாகப்படுத்து. 

பிே ன்ைா பிேகா மாைான். 

புரியாது ச ய்யறபதவிட புரிந்து ச ய். என்ை ச ய்கிரறாம் 

என்று உணர்ந்து ச ய். இதுரவ சூட்சுமம். சூட்சுமம் புரிந்து 

மந்திேத்பத உருேவிடு. 

ப க்கிபேப் பற்றி  கலமும் சதரிந்து சகாள். சபடல், 

பால்ரபரிங், டயர், டியூப், காற்று,  ாண்டில் பார், ஸீட்  கலமும் 

அறி. ஆைால் ஓட்டும்ரபாது மற. சவறுரம ஓட்டு. 

 

 

 



 

 

அவ்விதரம இதுவும். அரதரபால் மந்திேம் என்ை என்று 

புரிந்துசகாள். ஆைால், உருேவிடு. உள்ரே உருட்டு. லயித்துக் 

கிட. ஆழ்ந்து ரபா. இன்னும் இன்னும் உள்ரே உள்ரே என்று ரபா. 

இது முடிவில்லாதது ரபா. முடிவு சதாடும் முன்ரை முகம் 

மாறும். கன்ைம் பூரிக்கும். கண்ணில் ஒேி நிற்கும். முகத்தில் 

அழகு ததும்பும். அட.. யார் இவர் என்று வியக்க பவக்கும். 

இது மந்திே ஜாலம். 

இந்த மந்திேத்தின் சபயர் பாலா திரிபுேசுந்தரி மந்திேம். 

சும்மா உன்பையும் என்பையும் ஏமாற்ற கடவுள் சபயர் 

பவத்திருக்கிறார்கள். ஆைால் விஷயரம ரவறு. 

இது மூபேபயயும் மைபதயும் ஒருமுகப்படுத்தும் 

விஷயம். மூபேயும் மைதும் ஒரே திக்கில், ஒரே ரநர் ரகாட்டில், 

ஒரே விஷயத்தில் நிற்கும். ஒன்றுபட்ட மூபேயும், மைதும் 

இருப்பின் முகத்தில் நீரோட்டமாை சதேிவு வரும். 

இந்த பாலா என்கிற மந்திேம் ச ால். அனுபவித்துச் ச ால். 

முதலில் உன்பை அபமதியாக கவைி. பிறகு சுவா ம் நாடி சுத்தி 
ச ய்து  ீர் ச ய். பிறகு மந்திேஜபம் ச ய். 

ச ய்யும்ரபாது ஏரதா ஒரு நாள், ஒரு ரநேம் உள்ரே 

 ட்சடன்று ஒரு மாறுதல் வரும். இபத விேக்க முடியாது. 

ச ால்லில் வோது." 

பிே ன்ைா காணாது ரபாைான் 


