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Tony has asked me to speak a few words, to those of you who have read some of my 

books. If I agree, as I do, it is only on the condition that I am not to be taken as a Guru. 

My job is writing down ideas, which I have gathered in the course of a lifetime study of 

world literature and particularly Asiatic literature, and talks with teachers themselves. If 

any of you find some of these ideas are helpful to you, as they certainly have been 

helpful to me, you are welcome to them. But beyond this communication, I make no 

claims and have no disciples. I live in retirement and semi-solitude. 

ட ோனி, என் புத்தகங்களைப் படித்துள்ை உங்கைில் சிலருக்கோக, ஒரு சில 

வோர்த்ளதகள் டபசும்படி என்னி ம் டகட் ோர். நோன் அதற்கு 

ஒப்புக்ககோண் ோல், ஒரு நிபந்தளனட ோடு தோன் ஒப்புக் ககோள்ை முடியும். 

அது என்னகவன்றோல், என்ளன ஒரு குருவோக  ோரும் நிளனக்க டவண் ோம். 

வோழ்நோள் முழுவதும், உலக இலக்கி ங்களை, முக்கி மோக ஆசி  டதசத்து 

இலக்கி ங்களை படித்தது மூலமோகவும், சில ஆசிோி ர்கைி ம் டநரடி ோக 

டபசி து மூலமோகவும், எனக்கு டதோன்றி  எண்ணங்களை எழுதுவது தோன் 

என் பணி. இந்த எண்ணங்கள் எனக்கு நிச்ச ம் உதவி புோிந்துள்ைன. 

உங்களுக்கும் இவற்றிலிருந்து ஏதோவது உதவி கிள க்குமோனோல் மகிழ்ச்சி. 

இதற்கு டமலதிமோக நோன் எதுவும் உோிளம ககோண் ோ டவோ, எனக்கு 

சீ ர்கள் இருப்பதோகடவோ நிளனக்கவில்ளல. நோன் பணிகைில் இருந்து 

ஓய்கவடுத்துக் ககோண்டு கபரும்போலும் தனிளம ில் வோழ்ந்து வருகிடறன். 

There is a danger in these studies that you may tend to over emphasize the intellectual 

elements, to regard them as another branch of academic work. This would be a 

mistake. In attempting to understand these books, it is important to avoid such a wrong 

emphasis and to secure a proper balance instead. This must be a balance between the 

interests of the heart and interests of the head. That is to say, the feelings must be 

brought into play just as much as the reasoning intellect. It is only by establishing a fine 

balance between the two that you can come to the verge where intuition may be 

awakened, the intuition which will lead you to the higher truth. 



இந்த படிப்பில் (டவதோந்தம், ஆத்மீகம் பற்றி அவர் எழுதி  புத்தகங்களை 

குறிப்பிடுகிறோர்) ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது. அது என்னகவன்றோல், இவற்ளற 

படிக்கும் டபோது புத்திள  ககோண்டு ஆரோய்வளத முதன்ளமப் படுத்தினோல், 

இதுவும் மற்றுகமோரு போ திட் ம் டபோல ஆகிவிடும். அது தவறு. இந்த 

புத்தகங்களை புோிந்து ககோள்வதில் அப்படி புத்தி ஆரோய்ச்சிள  முதன்ளமப் 

படுத்துவளத தவிர்த்து, டவறு ஒன்டறோடு சமன் கசய்  டவண்டும். அதோவது 

புத்தி ின் டதளவகடைோடு ஹ்ருத த்தின் டதளவகளையும் உணர டவண்டும். 

அதோவது புத்தி ின் வோதங்கடைோடு ஹ்ருத த்தின் உணர்ச்சிகளுக்கும் இ ம் 

தர டவண்டும். இளவ இரண்டிற்குமோன ஒரு சோி ோன சம நிளலள  

அள ந்தோல், அதன் மூலம் ஒரு உள்ளுணர்வு விழித்து எழும். அந்த 

உள்ளுணர்வு நம்ளம டமலோன உண்ளமக்கு அருகில் அளழத்துச் கசல்லும். 

Of course, you probably know by now that another important, most important process of 

awakening this kind of intuition is the practice of meditation. This has been very much 

misunderstood and there are even in the orient all sorts of misconceptions and 

superstitions about it. Yet, the essence of it is very simple. You are all victims of a 

machine which is producing thoughts continuously and you have lost control of the 

machine. Meditation is a process to regain this control and then the biggest obstacle in 

your way can be cleared. These thoughts make a screen between you and the rest of 

your inner self. And in that inner self, lies the best part of yourself, the higher self or the 

over self. Now, all the different systems of Yoga that you have heard about, are mainly 

devices to bring the mind into concentration and to turn this concentration inwards, so 

that you are able to withdraw attention from the world outside and learn to listen within. 

That is the basic principle of all Yogas. 

உங்களுக்டக இதற்குள் கதோிந்திருக்கும் - இப்படிப்பட்  உள்ளுணர்ளவ 

எழுப்பும் கச ல்முளறகைில், த் ோன ப ற்சி, முக்கி மோன இ த்ளத, மிக 

முக்கி மோன இ த்ளத வகிக்கிறது. த் ோனம் என்பது அதிகம் தவறோக புோிந்து 

ககோள்ைப் பட்  ஒரு வோர்த்ளத ஆகிவிட் து. கீளழ நோடுகைிடலட  கூ  

த் ோனத்ளதப் பற்றி பல தவறோன கருத்துகளும் மூ  நம்பிக்ளககளும் 

நிலவுகின்றன. ஆனோலும் அதன் உட்கருத்து மிக எைிளம ோனது தோன். நம் 



ஒவ்கவோருவருக்குள்ளும், இள  றோது எண்ணங்களை டதோற்றுவிக்கும் 

மனம் என்ற ஒரு இ ந்திரம் இருந்து ககோண்டு நம்ளம ஆட்டிப் பள க்கிறது. 

ஏகனன்றோல், அந்த இ ந்திரத்தின் கட்டுப்போட்ள  நோம் இழந்து விட்ட ோம். 

த் ோனம் என்பது அந்த இ ந்திரத்ளத மீண்டும் நம் கட்டுப்போட்டிற்குள் 

ககோண்டு வரும் ஒரு கச ல்முளற, அவ்வைடவ. இளத சோதித்துவிட் ோல் 

ஆன்மீக போளத ில் ஒரு முக்கி மோன தள  நீங்கிவிடும். இந்த 

எண்ணங்கடை நமக்கும், உள்டை உளறயும் ‘நோன்’ அல்லது ஆன்மோவிற்கும் 

இள  ில் ஒரு திளர ோக உள்ைது. உள்டை உளறயும் அந்த ‘நோன்’ நமது 

உன்னதமோன பகுதி ஆகும். அதுடவ பரமோத்மோ ஆகும். நீங்கள் 

டகள்விப்படும் அளனத்து ட ோக முளறகளும், நம் மனளத ஒருமுகப்படுத்தி, 

அளத உள்முகமோக  திருப்புவதற்கோன சோதனங்கள் தோன். அந்த 

சோதளன ினோல் மனம் கவைி உலக நோட் த்ளத விடுத்து உள்டை கவனிக்கக் 

கற்றுக் ககோள்கிறது. எல்லோ ட ோக முளறகைின் அடிப்பள  ககோள்ளக 

இவ்வைடவ தோன். 

When the mind is sufficiently quieted, then and only then, can this higher part of your 

nature begin to make itself, palpable to you. But it is necessary to point out that 

meditation, because it offers so much in the end, requires you to give so much. What 

you have to give is time and practice and even more than anything else is, patience. 

Without patience you cannot hope to learn meditation. There is no fixed time within 

which it can be learnt because, each of us is an individual and with some, the pace is 

quicker, with others, it is slower. 

மனம் டபோதுமோன அைவிற்கு அளமதி அள ந்த பின்னடர, நமக்குள் 

இருக்கும் உ ர் இ ல்புகளை ககோண்  பகுதி ோன அந்த ஆன்மோ 

தன்ளன  கவைிப்படுத்தி ககோள்கிறது. ஆனோல் த் ோனத்தின் முடிவில் 

இத்தளக  உன்னத அனுபவம் ஒன்று கோத்திருப்பதோல், நோம் அதற்கு தகுந்த 

ஒரு விளலள த் தர  டவண்டி வரும் என்பளதயும் உங்களுக்கு கசோல்ல 

டவண்டும். அதற்கு நீங்கள் உங்கள் டநரத்ளதயும், வி ோமு ற்சிட ோடு கூடி  

ப ிற்சிள யும், மிக முக்கி மோக கபோறுளமள யும் விளல ோக ககோடுக்க 



டவண்டும். கபோறுளம இல்ளலக ன்றோல் த் ோனத்ளத கற்றுக் ககோள்வது 

ந வோத கோோி ம். ஒரு குறிப்பிட்  கோலத்திற்குள் அளதக் கற்றுக் ககோள்ை 

முடியும் என்று நிளனக்க டவண் ோம். சிலருக்கு அது சீக்கிரம் ளககூடும். 

சிலருக்கு அதிக டநரம் டதளவப்ப லோம். 

It is also a matter of the circumstances in which you happen to be placed at the time. 

They will either hinder or help your learning a meditation, but patience is needed. And 

many people I have noticed get discouraged in their earlier efforts, because they do not 

see any progress coming. And that is a mistake to give up prematurely. But with 

patience, there would come its rewards in the end. Part of this reward is the new 

inspiration you receive. Inspiration for whatever work you do and especially for those of 

you who are connected with the arts. Inspiration in the intellectual matters and 

inspiration in dealing with your daily life. Certainly, for the artists, technique is only part 

of the game. He needs to become inspired as well and meditation is one of the ways of 

getting inspired.  

அது, (த் ோனம் கற்றல்) நீங்கள், குறிப்பிட்  அந்த டநரத்தில், எந்த 

சூழ்நிளல ில் இருக்கிறீர்கள் என்பளதப் கபோறுத்தும் அளமகிறது. உங்கள் 

சூழ்நிளல உங்களுக்கு த் ோனம் கற்க சோதகமோகடவோ தள  ோகடவோ 

இருக்கலோம். எப்படி ோனோலும் கபோறுளம மிக அவசி ம். நோன் அறிந்த பலர் 

ஆரம்ப மு ற்சிகைில் எந்த முன்டனற்றமும் கோணோததோல், ஊக்கத்ளத இழந்து 

விடுவளத போர்க்கிடறன். அப்படி போதி மு ற்சி ில் ளகவிடுவது தவறு. 

கபோறுளமட ோடு மு ன்றோல் முடிவில் நிச்ச ம் பலன் கிள க்கும். அந்த 

பலன்கைின் பகுதி ோக எந்த கச லிலும் புதி கதோரு அகத் தூண்டுதளல 

நீங்கள் உணர்வீர்கள். முக்கி மோக நீங்கள் களலகடைோடு கதோ ர்பு 

ககோண் வரோனோல் நிச்ச ம் அந்த அகத் தூண்டுதல் உங்களுக்கு கிள க்கும். 

புத்திபூர்வமோன கோர் ங்கைிலும் தினப்படி வோழ்க்ளக ிலுடம கூ  அந்த 

உத்டவகத்ளத உணர்வீர்கள். களலஞர்கள் தங்கள் டவளலக்கு திறளமயும் 

நுட்பமும் மட்டும் டபோதோது, அகத் தூண்டுதலும் டவண்டும் என்பளத நன்கு 

அறிவோர்கள். அந்த பிடரரளணள ப் கபற த் ோனம் ஒரு சிறந்த வழி. 

Another topic, which is constantly being brought up is the necessity of a Guru. Of 

course, an instructor in any subject is to help the students of that subject. But the fact 

remains that there are few competent instructors in the pursuit of truth, who have 



themselves realized the truth. It is not hard to find those who have promoted 

movements, founded societies, created organizations along this line. But their reliability 

and competence is another matter. Generally, they have something to give, but it is 

usually mixed with the opinions and interests which may not be so desirable.  

அடிக்கடி டபசப்படும் இன்கனோரு விஷ ம். ஒரு குருவின் டதளவ. ஆம். எந்த 

ப ிற்சி ின் டபோதும் ஒரு நல்ல கற்பிப்பவர் இருப்பது உதவிகரமோக தோன் 

இருக்கும். அனோல் தோடம உண்ளமள  உணர்ந்தவரோகவும் அளத கற்பிக்க 

கூடி ரோகவும் இருப்பவர்கள் மிக குளறவோகத் தோன் இருப்போர்கள் அல்லவோ? 

இ க்கங்களை ந த்துபவர்கள், சங்கங்களை டதோற்றுவித்தவர்கள், 

அளமப்புகளை உருவோக்கி வர்கள் பலளர நீங்கள் கோணலோம். அவர்கைோல் 

உங்களுக்கு சிலவற்ளற தரவும் முடியும். ஆனோல் கபரும்போலும் அவற்றில் 

விரும்பத்தகோத சில அபிப்ரோ ங்களும், டநோக்கங்களும் கலந்டத இருக்கும். 

There are finally two other points. The first is, bring to this quest, a feeling of worship. 

Because after all you are seeking a communion with a higher power with something 

above beyond and transcendence of yourself. You cannot approach it as you were to 

approach your professor. There is something sacred and holy around the very concept. 

And you must try to waken this attitude that it is like entering a Church which you really 

respect.  

முடிவோக இரண்டு விஷ ங்கள். முதல் விஷ ம். இந்தத் டத லில் நீங்கள் 

பணிடவோடு, ஒரு வழிபோடு டபோல ஈடுபடுங்கள். ஏகனன்றோல் நீங்கள் 

எல்ளல ற்ற சக்தி வோய்ந்த, மனளதயும் விஞ்சி  பரம்கபோருடைோடு ஒன்ற 

விரும்புகிறீர்கள். அளத நீங்கள் ஒரு டபரோசிோி ளர அணுகுவது டபோல 

நிளனக்க முடி ோது. இந்த டத ல் கதய்வீகம் நிளறந்த ஒரு பவித்ரமோன 

எண்ணமோகும். நீங்கள் மிகவும் மதிக்கும் ஒரு டதவோல த்தில் நுளழயும் 

டபோது என்ன மனப்போன்ளமட ோடு இருப்பீர்கடைோ, அந்த வழிபடும் 

மனப்போன்ளமட ோடு இளத அணுகுங்கள். 

And the last point is, the world outside you and around you, the world of other people, is 

not much interested in the line you have taken and may even be hostile to it. It may try 

to discourage you or to oppose you. This is understandable. Their past history has 

made them what they are, just as your past history has made you the seeker that you 



are. I suggest therefore, that you should not try to make your pursuit of the truth a 

conspicuous affair. After all, it is something that does not really concern others, except 

in its indirect consequences. It is something which concerns you and your higher self 

only. So, don't make a public show of it or any fuss about it or make any advertisement 

of it. Keep it to yourself. Only where someone else has strong doubts and is beginning 

to seek and approaches you, can you profitably discuss it and even then, one should 

not discuss it more than necessary. 

கள சி விஷ ம். உங்களுக்டக கவைிட  உங்களை சுற்றியுள்ை உலகில், 

அதோவது, கபோருள்சோர் உலகில் உள்ைவர்கள், உங்களுள   இந்த டத லில் 

ஆர்வம் கோட்  மோட் ோர்கள். மோறோக அளத கவறுக்கவும் கூடும். அதனோல் 

அவர்கள் அளத எதிர்க்கவும், அதில் உங்கள் ஆர்வத்ளத ககடுக்கவும் கூடும். 

அது புோிந்துக் ககோள்ை தக்கடத. அவர்கள் அப்படி இருக்க கோரணம் அவர்கள் 

வைர்ந்த விதம். நீங்கள் வைர்ந்த விதம், நீங்கள் உண்ளமள  டதடுபவரோக 

இருக்கிறீர்கள். அதனோல் உங்களுள   இந்த ஆன்மீகத்டத ளல கவைி 

உலகம் அறி ோமடல ளவத்து ககோள்ளும்படி நோன் போிந்துளரப்டபன். 

போர்க்கப் டபோனோல், இதில் ஏடதோ சில மளறமுக விளைவுகளைத் தவிர கவைி 

ஆட்களுக்கு சம்பந்தம் ஒன்றும் இல்ளலட . இது நீங்களும் உங்களுள   

ஆத்மோவும் சம்பந்த பட்  விஷ ம் தோடன. அதனோல் இளத உலகில் கோட்சிப் 

படுத்தோதீர்கள். இளதப் பற்றி  வம்பிற்டகோ விைம்பரத்திற்டகோ இ ம் 

ககோடுக்கோதீர்கள். உங்கள் ஆன்மீகத் டத ளல உங்களுக்குள்டைட  

ளவத்துக் ககோள்ளுங்கள். ஆன்மீகத் டத லில் ஆரம்ப நிளல ில் உள்ை 

ஏடதோ ஒரு உண்ளம ோன சோதகன் தன் வலுவோன சந்டதகங்களை நிவர்த்தி 

கசய்து ககோள்ை உங்களை நோடினோல் அப்டபோது உபட ோகமோன ஏடதோ 

உளர ோ ல் நிகழலோம். அப்டபோதும் டதளவக்கு டமல் டபச்சுவோர்த்ளத 

டவண் ோம். 

The last words of the Buddha before he died were, “Be a lamp unto yourselves”. Well, 

Goodbye and may the peace and tranquility which already lies deep within you, covered 

up by your ego and its thoughts, May that reveal itself to you. Peace! Peace! Peace! 

‘‘உனக்கு நீட  ஒரு ஒைிவிைக்கோக இரு" என்று புத்தர் தோன் இறக்கும் 

தருவோ ில் கசோன்ன வோர்த்ளதகளை நிளனவு கூறி விள  கபறுகிடறன். 

உங்களுக்கு உள்டைட   அடி ஆழத்தில் அளமதியும் சோந்தியும் இருக்கிறது. 



அது அகங்கோரத்தோலும் அதில் டதோன்றும் எண்ணங்கைோலும் 

திளர ி ப்பட்டுள்ைது. அது உங்களை கண் ள  ட்டும். சோந்தி! சோந்தி! 

சோந்தி! 


