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1. தியான�தியான�தியான�தியான� ெச	
�ெச	
�ெச	
�ெச	
� �ைற�ைற�ைற�ைற 

 

““““ஓஓஓஓ….….….….� ஈ�வரா ��ேதவா� ஈ�வரா ��ேதவா� ஈ�வரா ��ேதவா� ஈ�வரா ��ேதவா””””    
    
““““அ�மா அ�பா அ�ளா அ�மா அ�பா அ�ளா அ�மா அ�பா அ�ளா அ�மா அ�பா அ�ளா ,,,,  மாமக#ஷி ஈ�வராய மாமக#ஷி ஈ�வராய மாமக#ஷி ஈ�வராய மாமக#ஷி ஈ�வராய 

��ேதவ% அ�& ச'தியா ��ேதவ% அ�& ச'தியா ��ேதவ% அ�& ச'தியா ��ேதவ% அ�& ச'தியா ,,,,     அக�திய% அக�திய% அக�திய% அக�திய% 
(�வனாகி(�வனாகி(�வனாகி(�வனாகி,,,,     (�வமக#ஷியாகி(�வமக#ஷியாகி(�வமக#ஷியாகி(�வமக#ஷியாகி,,,,     (�வ ந*ச+திரமான (�வ ந*ச+திரமான (�வ ந*ச+திரமான (�வ ந*ச+திரமான 
அ,த ேபர�ைள ெபற ேவ-.�அ,த ேபர�ைள ெபற ேவ-.�அ,த ேபர�ைள ெபற ேவ-.�அ,த ேபர�ைள ெபற ேவ-.�””””    

எ01 உ3க& உய4ரான ஈசன5ட�,  அ,த ஆறாவ( அறிைவ 
ைவ+(,  உ3க& எ-ண+ைத ெச9+(3க&. இ�ெபா;( 

 

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� நா3க& ெபற அ�&வா	 ேபர�<� ேபெராள5
� நா3க& ெபற அ�&வா	 ேபர�<� ேபெராள5
� நா3க& ெபற அ�&வா	 ேபர�<� ேபெராள5
� நா3க& ெபற அ�&வா	 
ஈ�வராஈ�வராஈ�வராஈ�வரா””””    
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எ01  க-ண4ேல ஏ3�� ெபா;(, அ,த க-ண4ேல 
ஈ%'�� ச'தி வ��. ெகா?ச� கனமாக இ�'��. ெம(வாக' 
க-கைள @.3க&. 

    
””””��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 

ேபர�<� ேபெராள5
� நா3க& ெபற ேவ-.�ேபர�<� ேபெராள5
� நா3க& ெபற ேவ-.�ேபர�<� ேபெராள5
� நா3க& ெபற ேவ-.�ேபர�<� ேபெராள5
� நா3க& ெபற ேவ-.�””””    
எ01 உ3க& உய4ரான ஈசன5ட� ேவ-A ஏ3கி தியான5
3க&. 

இ�ெபா;( உய4% வழி, அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபெராள5ைய நC3க& 

ஏ3கி� ெப1� ெபா;(,  உய4#0 பாக� அ( வலிைம 
ெப1கி0ற(.  

 
இ�ெபா;( அைத எ.+( உய4#0 பாக� வ�� 

ெபா;(  ‘ஓ…�’ ப4ரணவ�,  ஆக,  (�வ ந*ச+திர+தி0 இய'கமாக,  ந� 
உடலிேல மா1கி0ற(. 

 
நம( உடலி  உ&ள தCைமயான அF'க<'�,  ஆகார� 

@'கி0வழி ெச01தா0 ேச�கி0ற(. இ�ெபா;( அ3� ேபாகாதபA 
தைட�ப.+(கி0ேறா�.  

 

இ�ெபா;( உய4#ேல, அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ச'தி 
ேமா(�ேபா(, அ,த உண%வ40 அறிG, உ3க<'�& இய'கமாக 
ஆக�ப.�ேபா(, அ,த ஈ%'�� ச'தி கிைட'கி0ற(. ஒ� நிமிட� ஏ3கி 
தியான5�ேபா�. 
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““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0 (�வ ந*ச+திர+தி0 (�வ ந*ச+திர+தி0 (�வ ந*ச+திர+தி0    
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& இர+த நாள3கள5  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& இர+த நாள3கள5  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& இர+த நாள3கள5  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& இர+த நாள3கள5  
கல,(கல,(கல,(கல,(. . . . எ3க& உடலி  உ&ள ஜCவ அF'க&எ3க& உடலி  உ&ள ஜCவ அF'க&எ3க& உடலி  உ&ள ஜCவ அF'க&எ3க& உடலி  உ&ள ஜCவ அF'க&,,,, ஜCவ ஜCவ ஜCவ ஜCவ 
ஆ0மா'க& ெபற அ�&வா	 ஈ�வராஆ0மா'க& ெபற அ�&வா	 ஈ�வராஆ0மா'க& ெபற அ�&வா	 ஈ�வராஆ0மா'க& ெபற அ�&வா	 ஈ�வரா””””    

 
நா� எைத எ-ண4னா9�, அ,த உண%Gக&, நம'�& இர+தமாக 

மாறி, ஜCவ அFவாக மா1கி0ற(. அ�ேபா( அ,த ஜCவ அFவ4J�, நா� 
க-ண40 நிைனG ெகா-., அ( ெசய ப.+(� ெபா;(, அ,த தCைம 
எ0ற நிைல உ�வாகாதபA த.'கி0ற(.  

 

தC3� ெச	த(� அFவாக வ�கி0ற(. அைத 
எ-F�ேபா(,  நம'�+ தCைம வ4ைளவ4'கி0ற(. ந ல( ெச	த(� 
அFவாக வ�கி0ற(. அ( நம'� ந ல( ெச	கி0ற(.  

 
ஒ�வ0 ேவதைன�ப.� உண%ைவ நா� 

Kக%,தா ,  ேவதைன�ப.� உண%ைவ உ�வா'�கி0ற(. 
அLGண%வா  ேவதைன�ப*ட ஒ�வன50 ஜCவா0மா,  நம'�& வ,தா  
ஜCவ அFவாக மா1கி0ற(. ஆனா , அதனா  ேவதைனைய மாJற 
�Aயா(. 

 

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எேபர�<� ேபெராள5
� எேபர�<� ேபெராள5
� எேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& உடலி  உ&ள ஜCவ 3க& உடலி  உ&ள ஜCவ 3க& உடலி  உ&ள ஜCவ 3க& உடலி  உ&ள ஜCவ 
அF'க&அF'க&அF'க&அF'க&,,,, ஜCவ ஆ0மா'க& ெபற அ�&வா	 ஜCவ ஆ0மா'க& ெபற அ�&வா	 ஜCவ ஆ0மா'க& ெபற அ�&வா	 ஜCவ ஆ0மா'க& ெபற அ�&வா	 
ஈ�வராஈ�வராஈ�வராஈ�வரா””””    

எ01 ஏ3கி தியான5
3க&. இ�ெபா;(, உ3க& இர+த+தி  

M(வ4தமான உண%Nசிக& வ��.  இ,த வலிைம 
ெப1�ேபா(,  உ3க& உட9'�& தCைமைய 
இ;'க'OAய,  உ3க& ஈ%�M வ*ட+தி  இ�'�� 
ெவ1�M,  ேவதைன,  சலி�M,  ேகாப�,  இ( 
மாதி#   எ+தைனேயா வைகயான தCைமயான எ+தைனேயா வைகயான தCைமயான எ+தைனேயா வைகயான தCைமயான எ+தைனேயா வைகயான தCைமயான 
உண%Gகைளஉண%Gகைளஉண%Gகைளஉண%Gகைள,,,,  உ3க& உடலி0 ஈ%�ைப வ4*.உ3க& உடலி0 ஈ%�ைப வ4*.உ3க& உடலி0 ஈ%�ைப வ4*.உ3க& உடலி0 ஈ%�ைப வ4*.++++    
த&ள5வ4.கி0ற(த&ள5வ4.கி0ற(த&ள5வ4.கி0ற(த&ள5வ4.கி0ற(.  உ3க& ஆ0மா P+தமாகி0ற(.  
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(�வ ந*ச+திர+தி0 உண%Gக&, உ3க& ஆ0மாவ4  வலிைம 

ெப1கி0ற(.  இLவா1 P+த�ப.+திவ4*., 

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ (�வ (�வ (�வ ந*ச+திர+தி0 ந*ச+திர+தி0 ந*ச+திர+தி0 ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& சி1�டலி9� ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& சி1�டலி9� ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& சி1�டலி9� ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& சி1�டலி9� 
ெப�3�டலி9� கல,(ெப�3�டலி9� கல,(ெப�3�டலி9� கல,(ெப�3�டலி9� கல,(,,,,  சி1�டைல
� சி1�டைல
� சி1�டைல
� சி1�டைல
� 
ெப�3�டைல
� உ�வா'கிய அF'க& ெப�3�டைல
� உ�வா'கிய அF'க& ெப�3�டைல
� உ�வா'கிய அF'க& ெப�3�டைல
� உ�வா'கிய அF'க& 
அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�,,,,  ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, அ,த (�வ  அ,த (�வ  அ,த (�வ  அ,த (�வ 
ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடதிடதிடதிட,,,,    
அ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வரா””””    

எ0ற உண%வ4ைனN ெச9+(3க&.  

 
இ�ெபா;( சி1�ட , ெப�3�டைல உ�வா'கிய அF'க& 

உJசாக� அைட
�,  உ3க& �ட கள5  இதJ� �0னா  
ேவதைன,  ெவ1�M,  எ0ற உண%Gக& ப*A�,தா9�,  அ,த சி1�டலி  
உ&ள அF'க& வ C#யமைடய�ப.� ெபா;(,  �ட  M-ேணா, �ட  
வாத3கேளா,  இைத� ேபா0ற நிைலக& இ�,தா  அைவக& நC3கி, ந ல 
�டலாக சி1�டைல உ�வா'க �A
�. அதனா , 
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““““(�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
�(�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
�(�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
�(�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
�,,,,    
எ3க& சி1�டைல
� ெப�3�டைல
� உ�வா'கிய எ3க& சி1�டைல
� ெப�3�டைல
� உ�வா'கிய எ3க& சி1�டைல
� ெப�3�டைல
� உ�வா'கிய எ3க& சி1�டைல
� ெப�3�டைல
� உ�வா'கிய 
அF'க& ெபற ேவ-.�அF'க& ெபற ேவ-.�அF'க& ெபற ேவ-.�அF'க& ெபற ேவ-.�””””    

எ01 நிைனைவN ெச9+(3க&. சி1�ட  ெப�3�ட கள5  
வாத நC%க& இ�,தா ,  ச#யாக ஜCரண4'க �Aயா(. Mள5+த ஏ�ப3க& 
வ��,  �ட  வாத3க& வ��,  �ட  M- வ��.  இைத� ேபா0ற 
நிைலகைள மாJறியைம'க, 

““““எ3க& சி1�டைல
� ெப�3�டைல
� எ3க& சி1�டைல
� ெப�3�டைல
� எ3க& சி1�டைல
� ெப�3�டைல
� எ3க& சி1�டைல
� ெப�3�டைல
� 
உ�வா'உ�வா'உ�வா'உ�வா'கிய அF'க& அைன+தி9�கிய அF'க& அைன+தி9�கிய அF'க& அைன+தி9�கிய அF'க& அைன+தி9�,,,,  ��வ40 ��வ40 ��வ40 ��வ40 
அ�ளா அ�ளா அ�ளா அ�ளா ,,,, அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<�  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<�  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<�  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� 
ேபெராள5
� பட%,திடேவ-.�ேபெராள5
� பட%,திடேவ-.�ேபெராள5
� பட%,திடேவ-.�ேபெராள5
� பட%,திடேவ-.�””””    

எ01 க-ண40 நிைனைவ,  சி1�டலி9� ெப�3�டலி9� 
ெச9+தி,  ஒ� நிமிட� ஏ3கி தியான5
3க&. இ�ெபா;(, அ( உJசாக� 
அைடவைத உ3களா  உணர �A
�. 

 

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& கைணய3கள5  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& கைணய3கள5  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& கைணய3கள5  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& கைணய3கள5  
கல,(கல,(கல,(கல,(,,,,  கைணய3கைள உ�வா'கிய அF'க& கைணய3கைள உ�வா'கிய அF'க& கைணய3கைள உ�வா'கிய அF'க& கைணய3கைள உ�வா'கிய அF'க& 
அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�,,,,  ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, அ,த (�வ  அ,த (�வ  அ,த (�வ  அ,த (�வ 
ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திட,,,,    
அ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வரா””””    
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இ,த கைணய3கைள உ�வா'கிய அF'க& அைன+(�, (�வ 
ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� ெபற ேவ-.� எ01 உ3க& 
க-ண40 நிைனைவ ெச9+த�ப.�ெபா;(,  அ,த கைணய3கைள 
உ�வா'கிய அF'க& உJசாக� அைடவைத, உணர �A
�. 

 

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபேபர�<� ேபேபர�<� ேபேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& க Qர  ம-ணCரலி  ெராள5
� எ3க& க Qர  ம-ணCரலி  ெராள5
� எ3க& க Qர  ம-ணCரலி  ெராள5
� எ3க& க Qர  ம-ணCரலி  
கல,(கல,(கல,(கல,(,,,,  க Qரைல
� ம-ணCரைல
� உ�வா'கிய க Qரைல
� ம-ணCரைல
� உ�வா'கிய க Qரைல
� ம-ணCரைல
� உ�வா'கிய க Qரைல
� ம-ணCரைல
� உ�வா'கிய 
அF'க& அைன+தி9�அF'க& அைன+தி9�அF'க& அைன+தி9�அF'க& அைன+தி9�,,,,  ��வ40 அ�ளா  அ,த ��வ40 அ�ளா  அ,த ��வ40 அ�ளா  அ,த ��வ40 அ�ளா  அ,த 
(�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� 
பட%,திடபட%,திடபட%,திடபட%,திட,,,, அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா””””    

எ01 ஏ3கி தியான5
3க&.  

 
நா� ச,த%�ப+தா  Kக�� ெவ1�M,  ேவதைன ேபா0ற 

உண%Gக& ந� ஆகார+(ட0 கல,(,  ந� இர+த+(ட0 
கல,(,  இர+த+ைத P+திக#'�� த0ைம வ4ஷ+தி0 
த0ைமயானா ,  க Qர  ம-ணCர  வ4ஷ+த0ைமயானா ,  இர+த+ைத 
P+திக#'�� த0ைம இழ,(,  வ4ஷ+த0ைமயான அF'க& அைத 
மைற'�� ெபா;(,  க Qர , ம-ணCர  வ C'கமா��. அ3ேக வலி
� 
ஏJப.�.  

 
ேவதைன�ப*ேடாைர' க-டா ,  க Qர  ம-ணCர கள5  வ C'க� 

வ�வைத� பா%'கலா�. இைத�ேபா0ற நிைலக& வராம  
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த.�பதJ�,  ெவ1�M,  ேவதைன உண%G ெகா-டவ%கைள� பா%'�� 
ெபா;(, 

““““(�வ ந*ச(�வ ந*ச(�வ ந*ச(�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� +திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� +திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� +திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� 
எ3க& க Qரைல
� ம-ணCரைல
� உ�வா'கிய எ3க& க Qரைல
� ம-ணCரைல
� உ�வா'கிய எ3க& க Qரைல
� ம-ணCரைல
� உ�வா'கிய எ3க& க Qரைல
� ம-ணCரைல
� உ�வா'கிய 
அF'க& ெபறேவ-.�அF'க& ெபறேவ-.�அF'க& ெபறேவ-.�அF'க& ெபறேவ-.�””””  
எ01 ஏ3கி தியான5
3க&.  

 

ஏென0றா    ““““இ0ெஜ'ச0இ0ெஜ'ச0இ0ெஜ'ச0இ0ெஜ'ச0””””  ெச	வ( மாதி#ெச	வ( மாதி#ெச	வ( மாதி#ெச	வ( மாதி#,,,,  அ,த 
அF'க<'� வ C#ய ச'தி ஊ*.�ேபா(,  அ,த 
வ4ஷ+ைத மாJறியைம+(,  இர+த+ைத P+திக#'�� 
த0ைம வ�கி0ற(. 

 

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& KைரயSரலி  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& KைரயSரலி  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& KைரயSரலி  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& KைரயSரலி  
கல,(கல,(கல,(கல,(,,,,  KைரயSரைல உ�வா'கிய அF'க& KைரயSரைல உ�வா'கிய அF'க& KைரயSரைல உ�வா'கிய அF'க& KைரயSரைல உ�வா'கிய அF'க& 
அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�,,,,  ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ 
ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திட,,,,    
அ�&வா	 ஈ�அ�&வா	 ஈ�அ�&வா	 ஈ�அ�&வா	 ஈ�வராவராவராவரா””””    

எ01 க-ண40 நிைனைவ,  KைரயSரலி  ெச9+தி அைத 
வ C#யமைடயN ெச	
3க&.  

 
ேநரAயாக, (�வ ந*ச+திர+தி0 உண%ைவ� ெபJ1,  அ3ேக 

KைரயSரலி  ெச9+த�ப.� ெபா;(, அ( வ C#யமைடகி0ற(. 
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இராமாயண+தி  ெசா0ன மாதி#,  ராமன50 ப'த0 
ஆ?சேநய0,  P'கிTவன50 ம,தி#. அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 உண%G, 
ந� ெசா லாக அ( தாவ4N ெச01,  உ3க& உட9'�& அ,த தCைமகைள 
நC'��. அ,த உண%Nசிகைள ஊ*A,  எ3ேக ேநா	 இ�'கி0றேதா,  அ3ேக 
P'கிTவன50 உண%Gக&,  தCைமகைள நC'��. 

 
வ4ஷ+த0ைம க-டா ,  ேவதைனயான உண%Nசிக&,  இ,த 

KைரயSர  வழி தா0 Pவாசி'க ேந��,  அ�ேபா( ப4ற% உடலி  
அதிகமாக Kக%,த வ4ஷ+தி0 த0ைம,  ந� உடலி  
வர�ப.�ெபா;(,  KைரயSர  பலவ Cனமாகி, ஆ�மா ேபா0ற 
ேநா
�,  சள5'க*Aக& ேபா0ற தCய வ4ைளGக<� ஏJப.�. இைத� 
ேபா0ற நிைலகைள+ தைட�ப.+த 

““““எ3க& KைரயSரைல உ�வா'கிய அF'க& எ3க& KைரயSரைல உ�வா'கிய அF'க& எ3க& KைரயSரைல உ�வா'கிய அF'க& எ3க& KைரயSரைல உ�வா'கிய அF'க& 
அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�,,,,  ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ 
ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திட,,,,    
அ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வரா””””    

எ01 ஏ3கி தியான5
3க&.   
    

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& கிகிகிகி*ன5ய49�*ன5ய49�*ன5ய49�*ன5ய49�    
சி1நCரக+தி9�சி1நCரக+தி9�சி1நCரக+தி9�சி1நCரக+தி9�    ககககல,(ல,(ல,(ல,(,,,,  கி*ன5ைய
�கி*ன5ைய
�கி*ன5ைய
�கி*ன5ைய
�    சி1நCரக+ைத
�சி1நCரக+ைத
�சி1நCரக+ைத
�சி1நCரக+ைத
�    
உஉஉஉ�வா'கிய அF'க& அைன+தி9��வா'கிய அF'க& அைன+தி9��வா'கிய அF'க& அைன+தி9��வா'கிய அF'க& அைன+தி9�,,,,  ��வ40 ��வ40 ��வ40 ��வ40 
அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� 
ேபெராள5
� பட%,திடேபெராள5
� பட%,திடேபெராள5
� பட%,திடேபெராள5
� பட%,திட,,,, அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா””””    
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எ01 உ3க& க-ண40 நிைனைவ' கி*ன5ய49�,  சி1நCரக+தி9� 
ெச9+(3க&. இLவா1, அ,த அF'கைள வ9� ெபறN 
ெச	தா ,  உ�MNச+(,  ச%'கைரN ச+(,  வாத நC% ேபா0ற நிைலகைள, 

அ( P+திக#'��. ந ல இர+தமாக மாJ1� ச'தி 
ெப1கி0ற(.  

 
இLவா1 ந ல இர+தமாக மாறி,  இதய+திJ�N 

ெச ல�ப.� ெபா;(,  இ,த இதய+திலி�,( வ C#ய 
உண%Gகைள ேமJெகா-.,  ந ல  அF'க& அைன+திJ��, 
இ,த உடைல இய'�வதJ��,  

மமமமனனனனவலிைமவலிைமவலிைமவலிைம    ெப1வதJ��ெப1வதJ��ெப1வதJ��ெப1வதJ��,,,,        
நம( சி1@ைள பாக3கைள நம( சி1@ைள பாக3கைள நம( சி1@ைள பாக3கைள நம( சி1@ைள பாக3கைள     
அ( வ C#ய+(ட0 இய'�வதJ��அ( வ C#ய+(ட0 இய'�வதJ��அ( வ C#ய+(ட0 இய'�வதJ��அ( வ C#ய+(ட0 இய'�வதJ��,,,,   
இ,த உண%Nசிக& பய0ப.கி0ற(. 
 

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி (�வ ந*ச+திர+தி (�வ ந*ச+திர+தி (�வ ந*ச+திர+தி0 0 0 0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& இதய+தி  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& இதய+தி  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& இதய+தி  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& இதய+தி  
கல,(கல,(கல,(கல,(,,,,  இதய+ைத உ�வா'கிய அF'க& இதய+ைத உ�வா'கிய அF'க& இதய+ைத உ�வா'கிய அF'க& இதய+ைத உ�வா'கிய அF'க& 
அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�,,,,  ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ 
ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திட,,,,    
அ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வரா””””    

எ01 ஏ3கி தியான5
3க&. 
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இதய� பலவ Cனமைட,தா , KைரயSர9�, க Qர9� 

பலவ Cனமைட
�.  இதய+ைத வ9� ெபறN இதய+ைத வ9� ெபறN இதய+ைத வ9� ெபறN இதய+ைத வ9� ெபறN 
ெச	தா ெச	தா ெச	தா ெச	தா ,,,,  எ லா உ1�Mகைள
� சீரா'��எ லா உ1�Mகைள
� சீரா'��எ லா உ1�Mகைள
� சீரா'��எ லா உ1�Mகைள
� சீரா'��,,,, அ,த  அ,த  அ,த  அ,த 
உண%Nசிகள50 ப'�வ� ெப1கி0ற(உண%Nசிகள50 ப'�வ� ெப1கி0ற(உண%Nசிகள50 ப'�வ� ெப1கி0ற(உண%Nசிகள50 ப'�வ� ெப1கி0ற(....  இ�ேபா( உ3க& 
இதய+தி  உ&ள அF'க&, வ C#யமைடவைத உணரலா�. 
ெந?Pவலி,  அ ல( பலவ Cனமான நிைல,  கல'கேமா இ�,தா  அ( 
அக9�. 

 
 

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& க-கள5  உ&ளேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& க-கள5  உ&ளேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& க-கள5  உ&ளேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& க-கள5  உ&ள,,,,    
க�மண4கள5  பட%,திடக�மண4கள5  பட%,திடக�மண4கள5  பட%,திடக�மண4கள5  பட%,திட,,,, அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா””””        
எ01 உ3க& நிைனவ4ைன க�மண4கள5  ெச9+தி, ஏ3கி 
தியான5
3க&. 

 
நC3க& ேவதைன�ப*டேதா, ெவ1�பைட,தேதா, ேகாப�ப*டேதா, 

இ,த' க�மண4ய4  ஈ%'க�ப*.+தா0,  அத0 வழி நர�M அத0 வழி நர�M அத0 வழி நர�M அத0 வழி நர�M 
ம-டல+தி0 @லமாகம-டல+தி0 @லமாகம-டல+தி0 @லமாகம-டல+தி0 @லமாக,,,, உட  �;வ(�  உட  �;வ(�  உட  �;வ(�  உட  �;வ(� 
பர�Mகி0ற(பர�Mகி0ற(பர�Mகி0ற(பர�Mகி0ற(....   
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இ,த மாதி# ேவதைன,  ெவ1�M ேபா0ற உண%Gகைள� பா%+தா . 
அ.+(, ந ல ெபா�ைள பா%+(,  சி,தி+( ெசய ப.த  எ0றா  
�Aயா(. ஒ� ெபா�ள50 தர+ைத நா� பா%'க �Aயா(. ஒ� 
மண+தி0 தர+ைத, நா� Kகர �Aயா(..  

 
எனேவ நா� இ+தைகய தCைமயான உண%Gகைள� 

பா%+தப40,  அ.+த நிமிட� (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� 
ேபெராள5
� நா� ெபற ேவ-.� எ01 எ-ண4ேனா� எ0றா ,  இ,த' 
க�வ4ழிக& P+தமைடகி0ற(. 

 

““““��வ4��வ4��வ4��வ40 அ�ளா 0 அ�ளா 0 அ�ளா 0 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& நர�M ம-டல+தி  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& நர�M ம-டல+தி  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& நர�M ம-டல+தி  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& நர�M ம-டல+தி  
கல,(கல,(கல,(கல,(,,,,  நர�M ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& நர�M ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& நர�M ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& நர�M ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& 
அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�,,,,  ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ 
ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திட,,,,    
அ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வரா””””        

 
இ,த' க�மண4 வழிதா0,  ேவதைன,  ெவ1�M,  ேகாப�,  �ேராத� 

ேபா0ற உண%Gக& ேச%'க�ப.கி0ற(. நர�M ம-டல3கள50 
அF'கள5  இ( மாறினா ,  வாத ேநா	,  சரவா3கி 
ேநா	,  @*.வாத�,  இைத� ேபா0ற ேநா	க& அதிக#+( வ4.கி0றன.  

 
(�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
�, நர�M ம-டல+ைத 

உ�வா'கிய அF'கள5  படர ேவ-.� எ01, ஏ3கி தியான5'�� 
ெபா;(,  அ+தைகய ேநா	க& வராம  த.'கலா�.    
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““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& எ9�M ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& எ9�M ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& எ9�M ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& எ9�M 
ம-டல3கள5  கல,(ம-டல3கள5  கல,(ம-டல3கள5  கல,(ம-டல3கள5  கல,(,,,,  எ9�M ம-டல3கைள எ9�M ம-டல3கைள எ9�M ம-டல3கைள எ9�M ம-டல3கைள 
உ�வா'உ�வா'உ�வா'உ�வா'கிய அF'க& அைன+தி9�கிய அF'க& அைன+தி9�கிய அF'க& அைன+தி9�கிய அF'க& அைன+தி9�,,,,  ��வ40 ��வ40 ��வ40 ��வ40 
அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� 
ேபெராள5
� பட%,திடேபெராள5
� பட%,திடேபெராள5
� பட%,திடேபெராள5
� பட%,திட,,,, அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா அ�&வா	 ஈ�வரா””””    

எ01 ஏ3கி தியான5
3க&.  

 
இ,த நர�M ம-டல� வழிதா0,  வா
 ம-டல� ெச கி0ற(. 

நா� எ-ண4ய உண%G'ெகா�ப, வ4ர கைள அைச�ப(�,  எ9�Mகைள 
இய'�வ(� இ(ேவதா0. எ9�M ம-டல+தி0 இய'க+தா , ஆவ4யாக 
மாறிவ4.கி0ற(.  

 
அLவா1 ஆவ4யாக மாறி,  எ9�M ம-டல+தி  உணவாக 

உ*ெகா&<�ெபா;(,  ேவதைன எ0ற உண%வாகிவ4*டா ேவதைன எ0ற உண%வாகிவ4*டா ேவதைன எ0ற உண%வாகிவ4*டா ேவதைன எ0ற உண%வாகிவ4*டா ....    
“T.B.”  “ேக0ச%”  ேபா0ற ேநா	க& எ9�M 
ம-டல3கள5  வ,(வ4.கி0ற(. அைத� ேபா0ற 
நிைலகைள நC'க,  இைத �ைற�ப.+தி ைவ+(' ெகா&ளG�. 
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““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ெந?சி0 பாக� ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ெந?சி0 பாக� ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ெந?சி0 பாக� ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ெந?சி0 பாக� ((((வ4லா வ4லா வ4லா வ4லா 
எ9�Mக&எ9�Mக&எ9�Mக&எ9�Mக&) ) ) ) உ&ள எ9�Mகள5  கல,(உ&ள எ9�Mகள5  கல,(உ&ள எ9�Mகள5  கல,(உ&ள எ9�Mகள5  கல,(,,,,  ��+( ��+( ��+( ��+( 
எ9�M �;வ(� பட%,(எ9�M �;வ(� பட%,(எ9�M �;வ(� பட%,(எ9�M �;வ(� பட%,(,,,,  அ,த எ9�Mக<'அ,த எ9�Mக<'அ,த எ9�Mக<'அ,த எ9�Mக<'�& �& �& �& 
உைற,(&ள ஊ0 �;வ(�உைற,(&ள ஊ0 �;வ(�உைற,(&ள ஊ0 �;வ(�உைற,(&ள ஊ0 �;வ(�    பட%,(பட%,(பட%,(பட%,(    ஊைனஊைனஊைனஊைன    
உ�வா'கி' ெகா-A�'�� அF'க&உ�வா'கி' ெகா-A�'�� அF'க&உ�வா'கி' ெகா-A�'�� அF'க&உ�வா'கி' ெகா-A�'�� அF'க&    அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�, , , , 
��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ந*ச+திர+தி0        
ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திட,,,, அ�&வா	  அ�&வா	  அ�&வா	  அ�&வா	 
ஈ�வராஈ�வராஈ�வராஈ�வரா””””    

 
எ01 உ3க& க-ண40 நிைனவ4ைன,  வ4லா எ9�M'�& 

ெச9+தி, ஊைன உ�வா'கி' ெகா-A�'�� அF'க& ெபற ேவ-.� 
எ01, ஏ3கி தியான5
3க&.  

 

இLவா1 ெச	வதனா ,  (�வ ந*ச+திர+தி0 (�வ ந*ச+திர+தி0 (�வ ந*ச+திர+தி0 (�வ ந*ச+திர+தி0 
உண%Gக&உண%Gக&உண%Gக&உண%Gக&,,,,  ேவதைனைய நC'�� ேவதைனைய நC'�� ேவதைனைய நC'�� ேவதைனைய நC'�� 
உண%வாகஉண%வாகஉண%வாகஉண%வாக,,,,  ஊZவ4ைன எ0ற ஊZவ4ைன எ0ற ஊZவ4ைன எ0ற ஊZவ4ைன எ0ற ந ல வ4+('கைள ந ல வ4+('கைள ந ல வ4+('கைள ந ல வ4+('கைள 
உ�வா'�� ச'தியாக உ�ெப1கி0ற(உ�வா'�� ச'தியாக உ�ெப1கி0ற(உ�வா'�� ச'தியாக உ�ெப1கி0ற(உ�வா'�� ச'தியாக உ�ெப1கி0ற(....   

 

ஆகேவ நம'�& ேவதைன, ெவ1�M, ேகாப�, ஆ+திர� எ0ற 
உண%Gகைள வளரா( க*.ப.+த,  இ( உதG�. அதனா  ஒLெவா� 
நிமிட+தி9�,  (�வ ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� வ4லா 
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எ9�M'�&,  ஊைன உ�வா'கிய அF'க& ெபற ேவ-.� எ01 ஏ3கி 
தியான5
3க&. 

 
இ�ெபா;( வ4லா எ9�M'�&, ஒ� உJசாக உண%G வ��. 

உ3க& ஈ%�M வ*ட+தி , ஒ� ெமலிதான ெவள5Nச� 

வ�கி0ற(.  உ3க& ெந?P எ9�M' O*A ,  வ C#ய வ C#ய வ C#ய வ C#ய 
உண%வ40 ச'திக& வள%Nசி ெப1�உண%வ40 ச'திக& வள%Nசி ெப1�உண%வ40 ச'திக& வள%Nசி ெப1�உண%வ40 ச'திக& வள%Nசி ெப1�    ச,த%�ப+ைதச,த%�ப+ைதச,த%�ப+ைதச,த%�ப+ைத    
நா� உ�வா'க ேவ-.�. 

 

““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 
ேபர�<� ேபேபர�<� ேபேபர�<� ேபேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& தைச ம-டல3கள5  ெராள5
� எ3க& தைச ம-டல3கள5  ெராள5
� எ3க& தைச ம-டல3கள5  ெராள5
� எ3க& தைச ம-டல3கள5  
கல,(கல,(கல,(கல,(,,,,  தைச ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& தைச ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& தைச ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& தைச ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& 
அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�,,,,  ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ 
ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திட,,,,    
அ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வரா””””    

எ01 ஏ3கி தியான5
3க&. 

 
““““��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ��வ40 அ�ளா ,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0  (�வ ந*ச+திர+தி0 

ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ேதா  ம-டல3கள5  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ேதா  ம-டல3கள5  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ேதா  ம-டல3கள5  ேபர�<� ேபெராள5
� எ3க& ேதா  ம-டல3கள5  
கல,(கல,(கல,(கல,(,,,,  ேதா  ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& ேதா  ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& ேதா  ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& ேதா  ம-டல3கைள உ�வா'கிய அF'க& 
அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�அைன+தி9�,,,,  ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ ��வ40 அ�ளா  அ,த (�வ 
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ந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திடந*ச+திர+தி0 ேபர�<� ேபெராள5
� பட%,திட,,,,    
அ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வரா””””    

எ01 ஏ3கி தியான5
3க&.  

 
இLவா1, ேதா  ம-டல+தி  நா� (�வ ந*ச+திர+தி0 

உண%GகைளN ேச%'�� ெபா;(,  காJறி  உ&ள தCைமயான 
உண%Gக&,  ந� அ�கி  வரா( வ4லகிN ெச 9�. 

 

இைத� ேபா0ற தியான�,  நா�நா�நா�நா�    காைலய4 காைலய4 காைலய4 காைலய4  4.30 4.30 4.30 4.30    
மண4ய4லி�,(மண4ய4லி�,(மண4ய4லி�,(மண4ய4லி�,(, , , ,  6.006.006.006.00  மண4'�& ஒ� ப+( நிமிடமாவ( மண4'�& ஒ� ப+( நிமிடமாவ( மண4'�& ஒ� ப+( நிமிடமாவ( மண4'�& ஒ� ப+( நிமிடமாவ( 
இ�'க ேவ-.�.  

    
�A,தா  ெகா?ச ேநர� Oட இ�'கலா�. இ(தா0 ““““ஏகாதசி ஏகாதசி ஏகாதசி ஏகாதசி 

வ4ரத�வ4ரத�வ4ரத�வ4ரத�””””  ப+தாவ( நிைலைய அைடய'OAய ச'தி ெபற 

ேவ-.�.  தCைமகைள நா� கவ�வ( இ ைலதCைமகைள நா� கவ�வ( இ ைலதCைமகைள நா� கவ�வ( இ ைலதCைமகைள நா� கவ�வ( இ ைல.  
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2. 2. 2. 2. ந�ந�ந�ந�    உடலி உடலி உடலி உடலி     உ&ளஉ&ளஉ&ளஉ&ள    அF'க<'�அF'க<'�அF'க<'�அF'க<'�    உர�உர�உர�உர�    
இைத� ேபா01 காைலய4  வ C#ய ச'திைய எ.+தப40, 

நாநாநாநா3க&3க&3க&3க& ெபா�ளறி,( ெசய ப.� திற0 ெபற ெபா�ளறி,( ெசய ப.� திற0 ெபற ெபா�ளறி,( ெசய ப.� திற0 ெபற ெபா�ளறி,( ெசய ப.� திற0 ெபற,,,,    
அஅஅஅ�&வா	 ஈ�வரா�&வா	 ஈ�வரா�&வா	 ஈ�வரா�&வா	 ஈ�வரா    

    
கன5ைய� ேபா0றகன5ைய� ேபா0றகன5ைய� ேபா0றகன5ைய� ேபா0ற,,,, Pைவயான ெசா 9�  Pைவயான ெசா 9�  Pைவயான ெசா 9�  Pைவயான ெசா 9� 

ெசய9�ெசய9�ெசய9�ெசய9�,,,, நா நா நா நா3க&3க&3க&3க& ெபற அ�&வா	 ஈ�வரா ெபற அ�&வா	 ஈ�வரா ெபற அ�&வா	 ஈ�வரா ெபற அ�&வா	 ஈ�வரா    
    
எஎஎஎ3க&3க&3க&3க& ெசா ைல' ேக*ேபா% வாZவ4  ெசா ைல' ேக*ேபா% வாZவ4  ெசா ைல' ேக*ேபா% வாZவ4  ெசா ைல' ேக*ேபா% வாZவ4 ,,,, அ,த அ,த அ,த அ,த 

கன5ைய� ேபா0ற Pைவயான வாZ'ைககன5ைய� ேபா0ற Pைவயான வாZ'ைககன5ைய� ேபா0ற Pைவயான வாZ'ைககன5ைய� ேபா0ற Pைவயான வாZ'ைக,,,, வாZ,திட  வாZ,திட  வாZ,திட  வாZ,திட 
அ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வரா    

    
எஎஎஎ3க&3க&3க&3க& �.�ப+தி   �.�ப+தி   �.�ப+தி   �.�ப+தி  உ&ளஉ&ளஉ&ளஉ&ள    அைனவ��அைனவ��அைனவ��அைனவ��,,,,  அ,த அ,த அ,த அ,த 

கன5ைய� ேபா0ற Pைவயான வாZகன5ைய� ேபா0ற Pைவயான வாZகன5ைய� ேபா0ற Pைவயான வாZகன5ைய� ேபா0ற Pைவயான வாZ'ைக'ைக'ைக'ைக,,,, வாZ,திட  வாZ,திட  வாZ,திட  வாZ,திட 
அ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வராஅ�&வா	 ஈ�வரா    

 
நா3க& பா%'�� �.�பெம லா�, இ,த நிைல 

ெபற ேவ-.� 
 
நா3க& ெதாழி  ெச	
� இட3கள5  எ லா�, 

இ,த நிைல ெபற ேவ-.�. 
 
காைலய4  எ;,தGட0, இLவா1 ஆ0மாைவ P+த�ப.+தி' 

ெகா&<3க&.  ““““த3க+ைத� ேபா01த3க+ைத� ேபா01த3க+ைத� ேபா01த3க+ைத� ேபா01,,,, எ0 மன� ம3காத 
நிைல ெபற ேவ-.�”  ஒ�வ% ேகாப4+( வ4*டா , அ,த 
ேகாபமான உண%G,  ந� மனைத மாJறிவ4ட' Oடா(. த3க� எLவா1 
நிற� மாறாதி�'கி0றேதா, அைத� ேபா01 
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த3க+ைத ேபா01த3க+ைத ேபா01த3க+ைத ேபா01த3க+ைத ேபா01,,,, எ0 மன� ம3காத நிைல எ0 மன� ம3காத நிைல எ0 மன� ம3காத நிைல எ0 மன� ம3காத நிைல 
ெபற ேவ-.�ெபற ேவ-.�ெபற ேவ-.�ெபற ேவ-.�....    

    
எஎஎஎ3க&3க&3க&3க& �.�ப+தி  அைனவ�� �.�ப+தி  அைனவ�� �.�ப+தி  அைனவ�� �.�ப+தி  அைனவ��,,,, த3க+ைத த3க+ைத த3க+ைத த3க+ைத 

ேபாேபாேபாேபா01010101,,,,  மன� ம3காத நிைல ெபற ேவ-.�மன� ம3காத நிைல ெபற ேவ-.�மன� ம3காத நிைல ெபற ேவ-.�மன� ம3காத நிைல ெபற ேவ-.�    
    
ைவர+ைத� ேபா  எைவர+ைத� ேபா  எைவர+ைத� ேபா  எைவர+ைத� ேபா  எ3க&3க&3க&3க& ெசா  ெஜாலி'க  ெசா  ெஜாலி'க  ெசா  ெஜாலி'க  ெசா  ெஜாலி'க 

ேவ-.�ேவ-.�ேவ-.�ேவ-.�,,,,  எஎஎஎ3க&3க&3க&3க& வாZ'ைக ெஜாலி'க ேவ-.� வாZ'ைக ெஜாலி'க ேவ-.� வாZ'ைக ெஜாலி'க ேவ-.� வாZ'ைக ெஜாலி'க ேவ-.�. . . . எ0 எ0 எ0 எ0 
ெசா ைல' ேக*ேபா% வாZ'ைக ைவர+ைத� ேபா01 ெசா ைல' ேக*ேபா% வாZ'ைக ைவர+ைத� ேபா01 ெசா ைல' ேக*ேபா% வாZ'ைக ைவர+ைத� ேபா01 ெசா ைல' ேக*ேபா% வாZ'ைக ைவர+ைத� ேபா01 
ெஜாலி'க ேவ-.�ெஜாலி'க ேவ-.�ெஜாலி'க ேவ-.�ெஜாலி'க ேவ-.�    

எ01 நா� நிைன'க ேவ-.�எ01 நா� நிைன'க ேவ-.�எ01 நா� நிைன'க ேவ-.�எ01 நா� நிைன'க ேவ-.�....    
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எ0 கணவ%எ0 கணவ%எ0 கணவ%எ0 கணவ%    ////    மைனவ4 அ�&ஞான� ெபற மைனவ4 அ�&ஞான� ெபற மைனவ4 அ�&ஞான� ெபற மைனவ4 அ�&ஞான� ெபற 
ேவ-.�ேவ-.�ேவ-.�ேவ-.�....    

எ0 கணவைர�எ0 கணவைர�எ0 கணவைர�எ0 கணவைர�    //// மைனவ4ைய� பா%�பவமைனவ4ைய� பா%�பவமைனவ4ைய� பா%�பவமைனவ4ைய� பா%�பவ%க&%க&%க&%க&    
அைனவ��அைனவ��அைனவ��அைனவ��,,,,  அ,த அ�&ஞான� ெபற ேவ-.�அ,த அ�&ஞான� ெபற ேவ-.�அ,த அ�&ஞான� ெபற ேவ-.�அ,த அ�&ஞான� ெபற ேவ-.�....    

அவ%க& ெதாழி  ெச	
� இட3கள5 அவ%க& ெதாழி  ெச	
� இட3கள5 அவ%க& ெதாழி  ெச	
� இட3கள5 அவ%க& ெதாழி  ெச	
� இட3கள5 ,,,,  அ,த அ,த அ,த அ,த 
நிைல ெபற ேவ-.�நிைல ெபற ேவ-.�நிைல ெபற ேவ-.�நிைல ெபற ேவ-.�,,,,    

எ01 எ-ண+தா  பைட+த  ேவ-.�எ01 எ-ண+தா  பைட+த  ேவ-.�எ01 எ-ண+தா  பைட+த  ேவ-.�எ01 எ-ண+தா  பைட+த  ேவ-.�....    
 
இைத� ேபா01 ெதாழி9'� ேபானா ,  அ9வலக+தி  �ைறபா. 

இ�,தா9� நC3��. அவ%க& எ.+(' ெகா-ட ெதாழி9�, ந0றாக 
இ�'��,  ந ல ெபய�� வ��.  

 
அ9வலக+தி  �ைறபா. வ,(வ4*டா ,  அ,த உண%Gக& 

வ C*A  பதி,(,  இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ% �ைறபாடாக 
வள%+(,  அ9வலக+தி9� ெக*ட ெபயரா��.   

 

இ,த �ைற�பA நC3க& தியான� ெச	
� 

ெபா;(,  உ3க<'�& தCைமைய நC'�� அF'க& உ3க<'�& தCைமைய நC'�� அF'க& உ3க<'�& தCைமைய நC'�� அF'க& உ3க<'�& தCைமைய நC'�� அF'க& 
வள%Nசியைட,(வள%Nசியைட,(வள%Nசியைட,(வள%Nசியைட,(,,,,  ேவதைனைய நC'�கி0ற(ேவதைனைய நC'�கி0ற(ேவதைனைய நC'�கி0ற(ேவதைனைய நC'�கி0ற(....    

 

ஆகேவ,  இ,த வாZ'ைகய4  (�வ ந*ச+திர+தி0 
உண%ைவ எ.+தா ,  நC3க& எ லா வ4த+தி9� நC3க& எ லா வ4த+தி9� நC3க& எ லா வ4த+தி9� நC3க& எ லா வ4த+தி9� 
உய%G ெபற �A
�உய%G ெபற �A
�உய%G ெபற �A
�உய%G ெபற �A
�....  உ3க& வாZ'ைகய4  வ�� ேநா	கைள� 
ேபா'க �A
�.  

 
அேத சமய�,  இ,த வாZ'ைக'��ப40,  இ,த 

உடைலவ4*. நா� ெச0றா ,  எ3� ேபாவ( எ01 எ3� ேபாவ( எ01 எ3� ேபாவ( எ01 எ3� ேபாவ( எ01 
ெத#
�ெத#
�ெத#
�ெத#
�....  

 
அ�ெபா;(, நா� ந� �ழ,ைதய40 மb( பாச+தா , இLவா1 

ஆகிவ4*டாேன எ0ற உண%ைவ எ.'காதபA,  (�வ ந*ச+திர+தி0 
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உண%ைவN ேச%+(, கணவc� மைனவ4
�,  அைத மாJறி ந ல நிைல 
ெபறலா�.  இ,த உட9'�ப40, ப4றவ4 இ லா நிைல ெபறலா�. அழியா 
ஒள5NசTர� ெபற �A
�. 

3. ந� �லெத	வ3கைள வ4- ெச9+த ந� �லெத	வ3கைள வ4- ெச9+த ந� �லெத	வ3கைள வ4- ெச9+த ந� �லெத	வ3கைள வ4- ெச9+த 
ேவ-.�ேவ-.�ேவ-.�ேவ-.� 

ந� எ-ண+தா  உ�வா'க�ப*ட( தா0,  நம( உட . 

இைத+தா0  ““““இராேம�வர�இராேம�வர�இராேம�வர�இராேம�வர�””””  எ01 ைவ+தா%க& ஞான5க&. நா� 
எைத எ-ண4ேனாேமா,  அத0 வழி�பA,  இ,த உடலான பர+ைத 
உ�வா'கிய(, உய4%. இ(தா0 இராேம�வர�,   

 

இைத �தலMராணமாக உ�வா'கி,  இேத எ-ண+தா , ஒள5 எ0ற 

உண%G ெபJற,  (�வ ந*ச+திர+தி0 உண%ைவ� ெபறN 
ெச	வதJ�,  இராேம�வர+ைத அைம+தா%க&. அ3� 
அதிகாைல 4.00 மண4ய4  இ�,(, 6.00 மண4'�& (�வ ந*ச+திர+ைத� 
பா%'கலா� எ0பதJகாக' ேகாவ4ைல அைம+தா%க&. 

 
அத0 உண%ைவ, ஒ� ம-டல� (48 நா*க&) வள%+(' 

ெகா-டப40,  ந� �.�ப+தி  நம( @தாைதய%கைளேயா,  உடைல 
வ4*.� ப4#,( ெச0றவ%கைளேயா,  வ4- ெச9+தி,  (�வ 
ந*ச+திர+தி0 ஈ%�M வ*ட+தி  வா;�,  ச�த#ஷி ம-டல+(ட0 
இைண'க �A
�. @தாைதய%கள50 உண%G நம'�& உ-.. அத0 
(ைண ெகா-., 

 

""""எ3க<ட0 வாZ,( வள%,த �லெத	வமான எ3க<ட0 வாZ,( வள%,த �லெத	வமான எ3க<ட0 வாZ,( வள%,த �லெத	வமான எ3க<ட0 வாZ,( வள%,த �லெத	வமான 
உய4ரா+மா'க&உய4ரா+மா'க&உய4ரா+மா'க&உய4ரா+மா'க&,,,,  ச�த#ஷி ம-டல+தி  ச�த#ஷி ம-டல+தி  ச�த#ஷி ம-டல+தி  ச�த#ஷி ம-டல+தி  
கல,(கல,(கல,(கல,(,,,, உடலி உடலி உடலி உடலி  ெபJற ந?Pக& கைர,( ெபJற ந?Pக& கைர,( ெபJற ந?Pக& கைர,( ெபJற ந?Pக& கைர,(,,,, ெப�வ C. ெப�வ C. ெப�வ C. ெப�வ C. 
ெப�நிைல அைட,(ெப�நிைல அைட,(ெப�நிைல அைட,(ெப�நிைல அைட,(,,,, அழியா ஒள5 சTர� அழியா ஒள5 சTர� அழியா ஒள5 சTர� அழியா ஒள5 சTர� 
ெபறேவ-.�ெபறேவ-.�ெபறேவ-.�ெபறேவ-.�””””     

 

எ01, ப4றவ4 ப4றவ4 ப4றவ4 ப4றவ4 இ லா நிைலஇ லா நிைலஇ லா நிைலஇ லா நிைலையையையைய,,,, அைடயN ெச	
�  அைடயN ெச	
�  அைடயN ெச	
�  அைடயN ெச	
� 
இட� அ(இட� அ(இட� அ(இட� அ(....    
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சிறி( காலேம, மன5த உடலி  வாZகி0ேறா�.  

இ,த மன5த உடலி ,  மனைத' �வ4+த  
ேவ-.�.  

அதாவ(,  மனதி , எ லா' �.�ப3க<� ந ல( ெபறேவ-.�, 
எ01 எ-ண ேவ-.�.  

இைத+தா0,  இராேம�வர+தி  இராம0 மணைல' 
�வ4+ததாக, இராமாயண+தி  கா*Aனா%க&.  
இராேம�வர+தி  மன5தcைடய ெபா'கிஷ� அ+தைன
� உ-. 
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27 ந*ச+திர3கள50 ச+ைத,  g#ய0   எLவா1 பாதரச3களாக 
மாJ1கி0றேதா, அேத ேபா01, 27  ந*ச+திர3கள50 ச+ைதN g#ய0 
கவ%,(,  இய'க அFவாக மாJறியைத,  ஜCவ அFவா'கி,  இ,த  உடைல 
உ�வா'கிய(, உய4%.   

மன5தனான ப40மன5தனான ப40மன5தனான ப40மன5தனான ப40,,,,  27272727  ந*ச+திர+ைத
� ேச%+(ந*ச+திர+ைத
� ேச%+(ந*ச+திர+ைத
� ேச%+(ந*ச+திர+ைத
� ேச%+(,,,,     
�;ைம அைட
� ப'�வ+ைத+தா0�;ைம அைட
� ப'�வ+ைத+தா0�;ைம அைட
� ப'�வ+ைத+தா0�;ைம அைட
� ப'�வ+ைத+தா0,,,,     
இராேம�வர+தி  கா*Aனா%க&இராேம�வர+தி  கா*Aனா%க&இராேம�வர+தி  கா*Aனா%க&இராேம�வர+தி  கா*Aனா%க&....  
 
இராேம�வர+தி ,  27  கிணைற' கா*A இ��பா%க&. எ( எ( 

உண%Gக& ஊJெற.+(,  நம'�& ஒ0றா'�கி0ற( எ01 
இராேம�வர+தி  கா*ட�ப*ட(. ந� மனைத' �வ4'�� இட� 
இராேம�வர�. 

 
அ3� ந� @தாைதய%கைள எ-ண4, 

""""எ3க<ட0 வாZ,( வள%,தஎ3க<ட0 வாZ,( வள%,தஎ3க<ட0 வாZ,( வள%,தஎ3க<ட0 வாZ,( வள%,த,,,, @தாைதய @தாைதய @தாைதய @தாைதய%க%க%க%கள50ள50ள50ள50    
உடைலஉடைலஉடைலஉடைல    வ4*.�வ4*.�வ4*.�வ4*.�    ப4#,(ப4#,(ப4#,(ப4#,(    ெச0றெச0றெச0றெச0ற    உய4ரா+மா'க&உய4ரா+மா'க&உய4ரா+மா'க&உய4ரா+மா'க&    
அைன+(�அைன+(�அைன+(�அைன+(�,,,,  ச�த#ஷி ம-டல+தி  கல,(ச�த#ஷி ம-டல+தி  கல,(ச�த#ஷி ம-டல+தி  கல,(ச�த#ஷி ம-டல+தி  கல,(,,,,  உடலி  உடலி  உடலி  உடலி  
ெபJற ந?Pக& கைர,(ெபJற ந?Pக& கைர,(ெபJற ந?Pக& கைர,(ெபJற ந?Pக& கைர,(,,,, (�வ ந*ச+திர+தி0 ஈ%�M  (�வ ந*ச+திர+தி0 ஈ%�M  (�வ ந*ச+திர+தி0 ஈ%�M  (�வ ந*ச+திர+தி0 ஈ%�M 
வ*ட+தி  வாழேவ-.�வ*ட+தி  வாழேவ-.�வ*ட+தி  வாழேவ-.�வ*ட+தி  வாழேவ-.�""""    

    
என அவ%கைள வ4-ெச9+(� இட� என அவ%கைள வ4-ெச9+(� இட� என அவ%கைள வ4-ெச9+(� இட� என அவ%கைள வ4-ெச9+(� இட� 

அ(அ(அ(அ(.  மன5த0 ஒ�வ0 தா0,  அைத� ெபற�A
�. கைடசி �AG.  
 
அF'களாகN ேச%+(,  g#யனாகி,  ப4ரப?சமாகி,  ப4ரப?ச+தி  

உய4ரFவாகி,  உய4ரF ேதா0றியப40,  ஒள5ய40 சTரமாவ(தா0 
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இ1திநிைல. ஆைகயா ,  �தாைதய%கைள �ைற�பA வ4- 
ெச9+தினா ,  அவ%க& ப4றவ4 இ லா நிைல அைடகி0றன%.   

 

அவ%க& �0 ெச0றா ,  அைத நா� அைனவ�� 
எள5தி  ெபJ1,  ந� ஆ0மாைவ� Mன5த�ப.+தி,  எள5தி எள5தி எள5தி எள5தி   நா� நா� நா� நா� 
எ ேலா��எ ேலா��எ ேலா��எ ேலா��, , , ,  அ3� அ3� அ3� அ3� ((((ச�த#ஷி ம-டல+திJ�ச�த#ஷி ம-டல+திJ�ச�த#ஷி ம-டல+திJ�ச�த#ஷி ம-டல+திJ�) ) ) ) 
ெச லலா�ெச லலா�ெச லலா�ெச லலா�....    எம(எம(எம(எம(    அ�ளாசிக&அ�ளாசிக&அ�ளாசிக&அ�ளாசிக&.... 

 
மாமக#ஷி ஈ�வராய ��ேதவ% தேபாவன� 

M?ைச Mள5ய�ப*A – 638 459 

ஈேரா. மாவ*ட� 

தமிZ நா. 

இ,தியா 
ெதாைல ேபசி – 04295 267318 
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