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1. 1. 1. 1. நம�நம�நம�நம�    எ�ைலஎ�ைலஎ�ைலஎ�ைல    ----    ச�த�ஷிச�த�ஷிச�த�ஷிச�த�ஷி    ம�டல�ம�டல�ம�டல�ம�டல�    
அைடவ�தா�அைடவ�தா�அைடவ�தா�அைடவ�தா�    

    
கா!" ம�டல� ந#$% த�ைமயாக இ
(	� இ)ேவைளய+�, 

நா� அைனவ
� ந� 	
வ+� அ
ள.� �ைணெகா�1, மக�ஷிகள.� 
அ
2ச(தி �ைணெகா�1, நம(	2 அ3த உய53த ஞான%ைத� 
ெபறேவ�1�. 

 
இ3த உடைலவ+91 நா� எ3த நிமிட� 

அக�றா:�, நா� ச�த�ஷிகள.� அ
2வ9ட%தி� இைண3�, 
எ�"� ப+றவ+ய+�லா நிைலெப"� ச(தி ெபறேவ�1�.  

 
நம� எ�ைல அ�தா� எ�ற நிைலக2 ெதள.3�  
நா� அைனவ
� சேகாதர உண5;ட� வா<ேவா�. 
	ைறக2 வராதப= நிைறவா(	ேவா�. 
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2. 2. 2. 2. தேபாவனதேபாவனதேபாவனதேபாவன    ?�கைள?�கைள?�கைள?�கைள    அ=(க=அ=(க=அ=(க=அ=(க=    ப=%��ப=%��ப=%��ப=%��    
பதி;பதி;பதி;பதி;    ெச@�ெகா2ளெச@�ெகா2ளெச@�ெகா2ளெச@�ெகா2ள    ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�    

    
தியான வழிய+� உ2ேளா5 அைனவ
�, தேபாவன%தி� 

ெவள.ய+9ட ?�கைள, நா� அ=(க= எ1%�� ப=%��  
பதி; ெச@� ெகா2ள ேவ�1�.  

  
யா� ெகா1(	� இ3த ?�கைள ஒ)ெவா
 வ C9=:� 

ைவ%தி
(க ேவ�1�. Dைஜ அைறய+�தா� இ
(கேவ�1�. 
ப=%தப+� மF�1� Dைஜ அைற(ேக ெச�றிட ேவ�1�.  

 

ெவள.ய+9ட ?�க2 அைன%ைதG�ெவள.ய+9ட ?�க2 அைன%ைதG�ெவள.ய+9ட ?�க2 அைன%ைதG�ெவள.ய+9ட ?�க2 அைன%ைதG�,,,,    
ஒ)ெவா
 நாH� அ=(க= நா� ப=%�, ஒ
 பாரா 
அ�ல� இர�1 பாரா ப=%�வ+91% தியான%தி!	# ெச�ல ேவ�1�.  

 
அைத நா� அ1%தவ5கH(	 எ1%�# ெசா�:� நிைலG�, 
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ேக9	� நிைலG� அவ5கH(	2, அ3த மகி<#சிI91� உண5;கைள 
நா� ஊ9ட� பழக ேவ�1�.  

 
இைத எ�லா� நCKக2 ெப"வத!காக, உKக2 உய+ைர ஈசனாக 

மதி%�, உKக2 உடைல# சிவனாக மதி%� இ3த உட:(	2, ந�ைம  
மன.தனாக உ
வா(கிய ந�ல அL(கH(	2, மக�ஷிகள.� அ
2 
ச(தி படரேவ�1� எ�" தியான.(க# ெசா�:கி�ேறா�. 

 
அ)வழிேய தியான.(	�ேபா�, 	
 கா9=ய அ
2 வழிய+�,  

�
வ மக�ஷிகள.� அ
2 ச(திG�,  
�
வ ந9ச%திர%தி� ேபர
H� ேபாெராள.G�  
நCKநCKநCKநCKக2 ெப"� த	திைய�க2 ெப"� த	திைய�க2 ெப"� த	திைய�க2 ெப"� த	திைய�    ெப"கி�றC5க2ெப"கி�றC5க2ெப"கி�றC5க2ெப"கி�றC5க2....        
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3. 3. 3. 3. ஒ!"ைமையஒ!"ைமையஒ!"ைமையஒ!"ைமைய    வளவளவளவள5555%திட%திட%திட%திட, , , , N91%N91%N91%N91%    
தியானKக2தியானKக2தியானKக2தியானKக2    அைம%திட�அைம%திட�அைம%திட�அைம%திட�    ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�    

    
ந� தியானவழி அ�ப5க2, அ=(க= N91%தியானKக2 

அைம%திட ேவ�1�. அ3த3த( 	1�பKகள.� இர�1 ேப5 ேச5%தா� 
ேபா��. நா� தியான� ெச@�, 	1�ப%தி� எ�ேலா
� ந�றாக இ
(க 
ேவ�1� எ�" ெசா�லி� பழ	த� ேவ�1�.. 

 

இ3த மாதி� ஒ!"ைமைய வள5�பத!	, 
	1�பKகள.� ெதள.வான நிைல வ
வத!	, இைத� 
ேபா�" அவசிய� N91% தியானKக2 ெச@ய ேவ�1�. 

 
நCKக2 ஒ)ெவா
வ
�, ஒ)ெவா
 	1மப%தி:� எ1%�( 

கா9டாக இ3த தியான%ைத( கைட�ப+=%�, உKக2 அ
கி� 
உ2ளவ5கைளG�, அ3த உய5வைடய# ெச@வத!	 Oய!சி ெச@ய 
ேவ�1�.  
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4. 4. 4. 4. உலகி�உலகி�உலகி�உலகி�    நட(	�நட(	�நட(	�நட(	�    அதி5#சியானஅதி5#சியானஅதி5#சியானஅதி5#சியான    
ெச@திகைள(ெச@திகைள(ெச@திகைள(ெச@திகைள(    ேக9ட;டேனேக9ட;டேனேக9ட;டேனேக9ட;டேன, , , , ஆ%மஆ%மஆ%மஆ%ம    $%தி$%தி$%தி$%தி    

ெச@யெச@யெச@யெச@ய    ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�    

    
உலக நிைலகள.ேல இ�" எ1%�( ெகா�டா� ேவதைன, 

ெவ"�R, பய� எ�ற நிைலக2 அதிகமாக இ�" மன.த உடலி� 
உ
�ெப!", ெவள.�ப1கி�ற�.  

 

ேகா=#ேகா=#ேகா=#ேகா=#    ெச�வ� இ
�ப+S�ெச�வ� இ
�ப+S�ெச�வ� இ
�ப+S�ெச�வ� இ
�ப+S�,,,, பய�  பய�  பய�  பய� 
இஇஇஇ�லா� எவ
� இ�ைல�லா� எவ
� இ�ைல�லா� எவ
� இ�ைல�லா� எவ
� இ�ைல.... ஆகேவ ஒ)ெவா
 மன.தன.� 

உடலி:�, உலகி� நட(	� மத�, இன�, ெமாழி எ�ற நிைலகள.� 
க1� வ+ஷ%த�ைம ெகா�ட உண5;க2, உலக� OTவ�� பரவ+ 
உ2ள�. 

 
ஒ)ெவா
 மன.த உடலி:� ெவள.�ப9ட உண5;க2 U�யன.� 

கா3த� Rலனறி; கவ53தி
�ப��, T.V Xலமாக;�,  ப%தி�ைககள.� 
ப=(	� ேபா��,  

உலகி� ஒ)ெவா
 இட%தி� நட(	� வ+ப%�(கH�,  
வ+பYத ெசய�கH�, தி
91, ெகாைல ச�ப%த�ப9ட ெச@திகைள 
பா5(	� ெபாT��, ப=(	� ெபாT��,  
மன அதி5#சிG�, பயX91� உண5;கH�,  
நம(	2 அதிகமாக� பதிவா(கி வ+1கி�ற�.  
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பய%தி� உண5;க2 அதிக�%�வ+9டா�, சி3தி(	� திற� இழ3� 

வ+1கி�ற�. சி3தி(	� திற� இழ3தா�, ஆ%திர%தி� ந�ைம 
அறியா� க1� ப+ைழகைள# ெச@G� நிைலகH� 
நம(	2 உ
வாகிவ+1கி�ற�.  

 
இைத�ேபா�ற வ+பYத நிைலகள.� இ
3� நா� மFளேவ�1� 

எ�றா�, ஒ)ெவா
 நிமிடO� மக�ஷிகள.� ஆ!ற� மி(க ச(திகைள 
நா� ஆ%ம$%தி ெச@�, ஒ
 ப%� நிமிடமாவ� நம(	2 
ெசய�ப1%திட� ேவ�1�.  
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5. 5. 5. 5. 	ைற	ைற	ைற	ைற    காLவத!	�காLவத!	�காLவத!	�காLவத!	�    பதி�பதி�பதி�பதி�, , , , அைதஅைதஅைதஅைத    
நிவ5%தி(	�நிவ5%தி(	�நிவ5%தி(	�நிவ5%தி(	�    ெசயலாகெசயலாகெசயலாகெசயலாக    அைமத�அைமத�அைமத�அைமத�    

ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�    

    
இேதேபா�", 	ைற எ�ப� அ)வ�ெபாT� 

ச3த5�ப%தா� ஏ!ப1� நிக<#சி, ெதாழி� ெச@ேவா� எ�றா�, 
நா� ஒ�ைற# ெச@�ெகா�1 இ
�ேபா�. அ1%த கண� இ�ெனா
 
ப(க� 	ைற உ
வா	�.  

 
அ3த( 	ைற உ
வாவைத% ெத�3� ெகா�டா�, உடேன ஆ%ம 

$%தி ெச@�,  

அ3த( 	ைறகைள நிவ5%தி(	� நிைலய+� அ3த( 	ைறகைள நிவ5%தி(	� நிைலய+� அ3த( 	ைறகைள நிவ5%தி(	� நிைலய+� அ3த( 	ைறகைள நிவ5%தி(	� நிைலய+�     
நம� ெசயலா(கKக2 அைன%��  
அைமத� ேவ�1�.  
 
	ைறக2 எ�ெபாT� எ)வழிய+� வர ேந53தா:�, ம!றவ5கள.� 

	ைறைய# $9=( கா91வத!	 மாறாக, மக�ஷிகள.� அ
2ச(தி 
ெபறேவ�1� எ�" நா� அ1%த நிமிட� ஆ%ம$%தி ெச@�வ+91, 
மக�ஷிகள.� அ
2ச(தி அவ5க2 ெபறேவ�1�. ெம@�ெபா
2 
காL� திற� ெபறேவ�1� எ�" நா� தியான.(க ேவ�1�. 

 
ஆக, 	
 கா9=ய அ
2 வழிய+� அவ5க2 வளரேவ�1�. 

மக�ஷிகள.� அ
2 வ9ட%தி� வா<3தி1� அ
2 ச(தி ெபறேவ�1�. 
ெதள.3த மனO�, மகி<3தி1� உண5;க2 ெப!", அைனவ
(	� 
ந!ேபாதைன ெகா1(	� நிைலக2 அவ5கள.� உ
வாக ேவ�1�. 
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அ�R�, ப�R�, ப�;� ெப"� அ3த அ
2ச(தி அவ�� ெபற 

ேவ�1� எ�" நா� எ�ண ேவ�1�. இ)வா", நா� அைனவ
� 
அ)வழிய+� வழி ெதாடர ேவ�1�. ெப�க2 இ3த உண5வ+ைன 
வள5%�( ெகா2ள ேவ�1�.  

 
ஏென�றா�, நா� பல ேகா=கள.� பலவ+தமான நிைலகள.� 

இ
�ப+S�, நா� இைதெய�லா� ெப!", இ3த மன.த வா<(ைகய+� 
இன. ஒ
 ப+றவ+ய+�லா நிைலைய நா� நம(	2 ெப
(கி, �
வ 
மக�ஷிகள.� அ
2ச(திG�, �
வ ந9ச%திர%தி� ேபர
H� 
ேபாெராள.G� ெப!", 	ைறக2 காL�ேபா� நா� ஆ%ம$%தி ெச@� 
ஒ
 ப%� நிமிடமாவ� அத� நிைலகைள# ெசய�ப1%த ேவ�1�. 
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6. 6. 6. 6. 	1�ப%தி�	1�ப%தி�	1�ப%தி�	1�ப%தி�    கணவ�கணவ�கணவ�கணவ�    மைனவ+மைனவ+மைனவ+மைனவ+    
ஒ�"ப91ஒ�"ப91ஒ�"ப91ஒ�"ப91    வாழேவ�1�வாழேவ�1�வாழேவ�1�வாழேவ�1�    

    
அைனவ
ைடய 	1�பKகள.:� மக�ஷிகள.� அ
2 வ9ட%தி� 

வா<த� ேவ�1�. கணவ� மைனவ+ இ
வ
� வசி]ட
� அ
3ததி 

ேபா�" வா<3�, நாளாய+ன.ைய� ேபா�" ஒ
வைர ஒ
வ5 
மதி%� வாழ ேவ�1�.  

 
சாவ+%தி�ைய� ேபா�" ஒ�றிய நிைலக2 ெகா�1, ெதள.3த 

மன�டS�, மகி<3தி1� உண5;டS� வா<3�, அ
2ஞான ச(தி 
ெப!", தCைமைய அட(கி1� அ
2ஒள. ெப!", ெம@�ெபா
2 
க�=1� அ3த அ
2ஞான� வளர ேவ�1�. 

 
ந� ஊ�� உ2ேளா5 அைனவ
� அைத� ெபறேவ�1� எ�" 

எ�Lத� ேவ�1�. சதா இைத நம(	2 தியானமா(க ேவ�1�.  
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7. 7. 7. 7. 	ழ3ைதக2	ழ3ைதக2	ழ3ைதக2	ழ3ைதக2    அைனவைரG�அைனவைரG�அைனவைரG�அைனவைரG�    
அ
2ஞான.களாகஅ
2ஞான.களாகஅ
2ஞான.களாகஅ
2ஞான.களாக    வள5(கவள5(கவள5(கவள5(க    ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�    
ந�  	ழ3ைதகH(	� இைத�ேபால மக�ஷிகள.� அ
2ச(தி 

ெபறேவ�1�. அவ5க2 அ
2ஞான� ெபறேவ�1�. ெம@�ெபா
2 
காL� திற� ெபறேவ�1� எ�", அ
2 உண5;கைள( 
	ழ3ைதகH(	# ெசா�லி, நா� தியான.(க ேவ�1�. 

 
	ழ3ைதக2, உலக ஞான� ெபறேவ�1�. உலைக( கா%தி1� 

அ
2ஞான( 	ழ3ைதயாக, அவ5க2 உ
 ெபறேவ�1�. வளர 
ேவ�1�. வள5#சி ெபறேவ�1�.  

 

ந� நா9=� ப�Rகைள% ெதள.வாக, ஞான.கள.� ஞான.கள.� ஞான.கள.� ஞான.கள.� 
அ
2ச(திகைள எ1%�அ
2ச(திகைள எ1%�அ
2ச(திகைள எ1%�அ
2ச(திகைள எ1%�,,,,    அ1%தவ
(	� ேபாதி(	�அ1%தவ
(	� ேபாதி(	�அ1%தவ
(	� ேபாதி(	�அ1%தவ
(	� ேபாதி(	�    
நிைலநிைலநிைலநிைல ந� 	ழ3ைதக2 ெபறேவ�1�. 

 
அவ5க2 ெவள.�ப1%�� ெசா�, ம!றவைர ப+ண+கள.லி
3��, 

தCைமகள.லி
3��, அவ5க2 வ"ைமய+லி
3�� நC(கி1� அ3த வலிைம 
ெபறேவ�1�. ஆக, ேக9ேபா5 உண5;க2 வலிைம ெப!", 
தCைமகள.லி
3� வ+1ப91, அ
2 ஞான%ைத� ெப"� த	திைய 
ஏ!ப1%�� நிைல ெபறேவ�1�.  
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8. 8. 8. 8. க
;!றி
(	�க
;!றி
(	�க
;!றி
(	�க
;!றி
(	�    தாய+�தாய+�தாய+�தாய+�    வய+!றி�வய+!றி�வய+!றி�வய+!றி�    
வள
�வள
�வள
�வள
�    சி$சி$சி$சி$(கH((கH((கH((கH(				, , , , அக�தியஅக�தியஅக�தியஅக�திய����    
அ
ைள�அ
ைள�அ
ைள�அ
ைள�    ெபற#ெபற#ெபற#ெபற#    ெச@யேவ�1�ெச@யேவ�1�ெச@யேவ�1�ெச@யேவ�1�    

    
அேதேபால, ெப�க2 க5�பமாக இ
3தா� நா� N91% 

தியானமி
3�, அ3த( க
வ+� வள
� 	ழ3ைத மக�ஷிகள.� 
அ
2ச(திைய� ெபறேவ�1�, அ
2ஞான ச(தி ெபறேவ�1�.  

 

அக�திய� ெப!ற� ேபா�"அக�திய� ெப!ற� ேபா�"அக�திய� ெப!ற� ேபா�"அக�திய� ெப!ற� ேபா�",,,,        
ந`ைச ெவ�றி1� உண5;க2 ெபந`ைச ெவ�றி1� உண5;க2 ெபந`ைச ெவ�றி1� உண5;க2 ெபந`ைச ெவ�றி1� உண5;க2 ெப!"!"!"!",,,,        
அ
2வழிய+� உண5ைவ% தன(	2 வள5(	� ஆ!ற� ெப!",  
உலக இ
ைள நC(கிவ+91,  
அ
2 ஒள.ெப"� த	திைய  

க
வ+� வள
� 	ழ3ைத ெபறேவ�1�.  
 
வாSலக ஆ!ற� அைன%ைதG� அறி3தி1� ஆ!ற� 

ெபறேவ�1�. ஆக உலக ம(கைள இைண%தி1� அ
2ஞான� அ3த( 
க
வ+ேல வ+ைளய ேவ�1�. உலகி� ந�ைமக2 ெச@வ+(	� 
அக�தியன.� அ
2 உண5;க2 க
வ+ேல உ
ெபற ேவ�1�.  

 
உலைக( கா%தி1� அ
2ஞான( 	ழ3ைதயாக வளர ேவ�1� 

எ�" N91% தியானKகள.� இைத Oைற�ப1%தி, அ3த( க
வ+� 
வள
� 	ழ3ைதகH(	 நா� அ=(க= இைத# ெசா�லி தியானமி
(க 
ேவ�1�.  
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க
;!றி
(	� தா@மா5கH(	 நா� தேபாவன 
?�கைள� ப=%�( கா9=, க
வ+� இ
(	� அ3த( 	ழ3ைத 
அ
2 மக�ஷிகள.� அ
2ச(தி ெபறேவ�1� எ�" ஏ(க%�ட� 
நCKக2 ெசா�லிவ+91, அ1%� தியான%ைத நா� வழிநட%�� Oைற 
வரேவ�1�. 

 
இைத� பா5%தப+�, ந�ைம# $!றிய+
�பவ5கH� இைத� ேபா�", 

நாO� வழி�ப1%த ேவ�1� எ�ற நிைலகள.� அவ5கH(	� இ3த 
உண5;கைள ஊ91த� ேவ�1�. 
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9. 9. 9. 9. ம!றவ5கH(	ம!றவ5கH(	ம!றவ5கH(	ம!றவ5கH(	    வழிவழிவழிவழி    கா91�கா91�கா91�கா91�    அளவ+!	அளவ+!	அளவ+!	அளவ+!	    
வவவவளளளளரேவ�1�ரேவ�1�ரேவ�1�ரேவ�1�    

    
தியானவழி அ�ப5க2 எ�" ந�ைம எ1%�(ெகா�டா�, 

எ�லா
� ேபா!"� நிைலகH(	,  
ந�ைம� பா5%தாேல எ�ெபாT�� ம!றவ5கH(	,  
அவ5கH(	 ந�வழி கா91� நிைல அைட3திட� ேவ�1�.  
நCKக2 அைத# ெச@ய ேவ�1� எ�" ேக91(ெகா2கிேற�. 
 
ஒ
வ
ெகா
வ5 இ3த� ப�Rகைள வள5%�, மாமக�ஷி 

ஈ�வராய 	
ேதவ5 தேபாவன� - ம!"� அைத# ேச53த ெம�ப5க2 
எ�றாேல உKகH(	 ஒ
 தன. ம�யாைத ெகா1(க# ெச@ய ேவ�1�. 

 
அ3த அளவ+!	 நா� வள53தா�தா�, அ� வ
�. அதனா� அைத 

நCKக2 ெப"வ C5க2 எ�" நினைன(கிேற�. அைத� ெபறேவ�1� எ�" 
தியான.(கிேற�, ெபறேவ�1� எ�" தவ� இ
(கிேற�. 

 
அைத நCKக2 ெப"வ C5க2 எ�ற ந�ப+(ைகேயா1 இ
(கிேற�. 

இைத எ1%�(கா9டாக வளரேவ�1�. அைத நா� ெசா�வத!	� பதி� 

அ3த உய5ைவ நCKக2 உய5%தி(கா9=அ3த உய5ைவ நCKக2 உய5%தி(கா9=அ3த உய5ைவ நCKக2 உய5%தி(கா9=அ3த உய5ைவ நCKக2 உய5%தி(கா9=,,,,    
ெசயலிேல நCKக2ெசயலிேல நCKக2ெசயலிேல நCKக2ெசயலிேல நCKக2    வரேவவரேவவரேவவரேவ�1� ப+ரா5%தி(கி�ேற��1� ப+ரா5%தி(கி�ேற��1� ப+ரா5%தி(கி�ேற��1� ப+ரா5%தி(கி�ேற�....    

 
தியான வழிய+� வ
� அ�ப5க2 அைனவ
� 	
 கா9=ய 

அ
2வழிைய( கைட�ப+=%�, உKகைள அறியா� வ3த தCைமகைள 
அக!றி, அைனவ
� அறி3தி1� நிைலயாக அ
2ஞான ச(தி ேபாதி%�, 
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உலக ம(கைள, ெதள.3த மன�ட�, மகி<3தி1� உண5;ட�, வாழ 
ைவ(	� அ3த% திற� அைனவ
� ெப"த�ேவ�1�. 

 
நா� அைனவ
� மாமக�ஷிகள.� அ
2ச(திைய நம(	2 

வள5%�, ந� ெதாழி:�, ந�ைம# சா53தவ5கH(	�, ந�மிட� ெதாழி� 
ெச@பவ5க2, அதாவ�, ந�மிட� வா=(ைகயாளராக வ
� ேபா�, 
அவ5கH(	� ந�ைம பய(	� ச(தியாக வ
கிற�. அ�ப= ந�ைம 
ஏ!ப1� ெபாT�, ந� ெதாழி:� சீரைடG�. 
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10. 10. 10. 10. உKக2உKக2உKக2உKக2    பா5ைவயா�பா5ைவயா�பா5ைவயா�பா5ைவயா�, , , , ெசா�லா�ெசா�லா�ெசா�லா�ெசா�லா�, , , , 
ப+ற
ைடயப+ற
ைடயப+ற
ைடயப+ற
ைடய    தCைமக2தCைமக2தCைமக2தCைமக2, , , , ேநா@க2ேநா@க2ேநா@க2ேநா@க2    அகலஅகலஅகலஅகல    

ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�    

    
உKக2 பா5ைவய+�, இ3த% தியான%தி� பலனா� மக�ஷிகள.� 

அ
2ச(தி ெப!" உKக2 பா5ைவய+� எவேரS� ெக9ட� எ�" 
ெசா�னா:�, அ1%த கண� நCKக2 சிறி� ேநர� ஆ%ம$%தி 
ெச@�வ+91, அவ5க2 ேநா@ நCKகி, உட� நல� ெப!", அவ5க2 
	1�பKக2 நல� ெபற ேவ�1� எ�" எ�ண+� பழ	த� ேவ�1�.  

 
எ%தைகய ேநா@க2 இ
�ப+S�, ேக9டறி3தா� அ1%� ஆ%ம 

$%தி ெச@�வ+91, அவ5க2 ேநா@ நCKகி அ
2ஞான வழிய+� அவ5க2 
நல� ெபறேவ�1� எ�" எ�ண ேவ�1�. 

 
ேம:�, அவ5க2 	1�பKக2 மகி<#சி ெபறேவ�1� எ�" 

எ�ண+, அவ5க2 உட� நல� ெபற  
நா� எ1%த தியான%தி� பலனா�,  

ந� ெசா�வா(கி� த�ைம அவ
(	2 பதிவாகி   
க1�க1�க1�க1�    ேநா@கைளG� நC(	� பல�ேநா@கைளG� நC(	� பல�ேநா@கைளG� நC(	� பல�ேநா@கைளG� நC(	� பல�    ெபறேவ�1�ெபறேவ�1�ெபறேவ�1�ெபறேவ�1�    
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எ�" நCKக2 எ�ண ேவ�1�. 
 
ஆக, இைத� ேபால அ3த அ
2ச(திைய நம(	2 வள5%�, 

ேப��ப%ைத ஊ91� நிைலகைள உ
வா(க ேவ�1�. எ3த 
நிைலய+:�, நா� அைனவ
� அ=(க= அ3த மக�ஷிகள.� அ
2ச(தி 
ெப!", யா
(காவ� ேநா@ வ3தா:� அைத நC(க, நCKக2 O!பட 
ேவ�1�.  

 
N91%தியானமி
3� மக�ஷிகள.� அ
2ச(தி அவ5 உடலிேல 

படரேவ�1�. அவ5 உடலி� உ2ள ேநா@க2 நCKக ேவ�1�. 
மக�ஷிகள.� அ
2 வ9ட%தி� வாழேவ�1�. அவ5 ேநா@ நCKகி நல� 
ெப"� ச(தி ெபற ேவ�1� எ�", நா� அவ5கH(	 அ=(க= இைத# 
ெசா�லி வழி நட%�த� ேவ�1�. 

 
அவ5க2 நல� ெபறேவ�1� எ�" நா� எ�L� ேபா�, 

நம(	2H� நல� ெப"� அL(க2 நம(	2H� நல� ெப"� அL(க2 நம(	2H� நல� ெப"� அL(க2 நம(	2H� நல� ெப"� அL(க2 
உ
வாகி�ற�உ
வாகி�ற�உ
வாகி�ற�உ
வாகி�ற�....  

 
இ3த# ெசா�லி� த�ைம ெவள.�ப1�ேபா�, ேக9ேபா5 

உண5வ+ேலG� நல� ெப"� ச(தியாக உ
�ெபற# ெச@ய;� 
O=கி�ற�. இ3த� பழ(க%ைத நா� பழக Oயல ேவ�1�. 
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11. 11. 11. 11. வ+`ஞானவ+`ஞானவ+`ஞானவ+`ஞான    அழிவ+லி
3�அழிவ+லி
3�அழிவ+லி
3�அழிவ+லி
3�, , , , உலகஉலகஉலகஉலக    
ம(கைள(ம(கைள(ம(கைள(ம(கைள(    கா(	�கா(	�கா(	�கா(	�    நிைலைய#நிைலைய#நிைலைய#நிைலைய#    

ெசய�ப1%தெசய�ப1%தெசய�ப1%தெசய�ப1%த    ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�ேவ�1�    

    
இைத�ேபால, உலகி� மத� இன� எ�ற அ�ன.ய% �=�ப+லி
3� 

ம(கைள வ+1பட# ெச@�, அ
2 வழி% ெதாடராக, அவ5க2 வா<வ+� 
மக�ஷிகள.� அ
2 உண5;க2 ெபறேவ�1� எ�",  

நாைள வ+`ஞான உலகி� வ
� அழிவ+� இ
3�, 
அவ5க2 மFd� மா5(க%ைதG�  
நா� உபேதசி%த� ேவ�1�.  
 
ஒ)ெவா
 ேநர%திேலG� நCKக2 ெசா�ல O=யவ+�ைல 

எ�றா:�, R%தக%ைத எ1%�( ெகா2HKக2. அைத� ப=%� வாசி%�( 
கா91Kக2. இ3த ?ைல% தி
�ப% தி
�ப ப=%�( கா9=னா�, 
நம(	2H� பதிவாகி�ற�.  

 
அ3த அ
2 உண5ைவ நா� எ�ண+ய உண5ைவ ந� உய+5, அ3த 

அ
2 ச(தியாக அL(களாக நம(	2 மா!"கி�ற�. 
நிைனவா!றைல� ெப
(	கி�ற�.  

 

ஆக, மக�ஷிகள.� அ
2மக�ஷிகள.� அ
2மக�ஷிகள.� அ
2மக�ஷிகள.� அ
2    வ9ட%தி� வ9ட%தி� வ9ட%தி� வ9ட%தி� நா�நா�நா�நா�    
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அைனவ
�அைனவ
�அைனவ
�அைனவ
�    வாழவாழவாழவாழ,,,, வழிவ	(	� அ3த% த	திைய 
நம(	2 அ� ெபற# ெச@கி�ற�.  

 
மாமக�ஷி ஈ�வராய 	
ேதவ5 தேபாவன� 

R`ைச Rள.ய�ப9= – 638 459 

ஈேரா1 மாவ9ட� 

தமி< நா1 

இ3தியா 

ெதாைல ேபசி – 04295 267318 
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