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 (ப#க�ப#க�ப#க�ப#க� 79-89) 

 

 

““““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.,,,,  மாமக0ஷி ஈ)வராய மாமக0ஷி ஈ)வராய மாமக0ஷி ஈ)வராய மாமக0ஷி ஈ)வராய 

��ேதவ2 அ�  ச#தியா.��ேதவ2 அ�  ச#தியா.��ேதவ2 அ�  ச#தியா.��ேதவ2 அ�  ச#தியா.,,,,     அக)திய2 அக)திய2 அக)திய2 அக)திய2 
��வனாகி��வனாகி��வனாகி��வனாகி,,,,     ��வமக0ஷியாகி��வமக0ஷியாகி��வமக0ஷியாகி��வமக0ஷியாகி,,,,     ��வ ந4ச�திரமா��வ ந4ச�திரமா��வ ந4ச�திரமா��வ ந4ச�திரமான ன ன ன 
அ�த ேபர�ைள ெபற ேவ56�அ�த ேபர�ைள ெபற ேவ56�அ�த ேபர�ைள ெபற ேவ56�அ�த ேபர�ைள ெபற ேவ56�””””    

எ�8 உ:க  உய�ரான ஈசன�ட�,  அ�த ஆறாவ� அறிைவ 
ைவ��,  உ:க  எ5ண�ைத ெச=��:க . இ-ெபா?� 

 



““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� நா:க  ெபற அ� வா	 ேபர�@� ேபெராள�
� நா:க  ெபற அ� வா	 ேபர�@� ேபெராள�
� நா:க  ெபற அ� வா	 ேபர�@� ேபெராள�
� நா:க  ெபற அ� வா	 
ஈ)வராஈ)வராஈ)வராஈ)வரா””””    

எ�8  க5ண�ேல ஏ:�� ெபா?�, அ�த க5ண�ேல 
ஈ2#�� ச#தி வ��. ெகாCச� கனமாக இ�#��. ெம�வாக# 
க5கைள D6:க . 

 
 
 

””””��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� நா:க  ெபற ேவ56�ேபர�@� ேபெராள�
� நா:க  ெபற ேவ56�ேபர�@� ேபெராள�
� நா:க  ெபற ேவ56�ேபர�@� ேபெராள�
� நா:க  ெபற ேவ56�””””    

எ�8 உ:க  உய�ரான ஈசன�ட� ேவ5E ஏ:கி தியான�
:க . 
இ-ெபா?� உய�2 வழி, அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபெராள�ைய நG:க  
ஏ:கி- ெப8� ெபா?�,  உய�0� பாக� அ� வலிைம ெப8கி�ற�. 
இ-ெபா?� அைத எ6�� உய�0� பாக� வ�� 
ெபா?�  ‘ஓ…�’ ப�ரணவ�,  ஆக,  ��வ ந4ச�திர�தி� இய#கமாக,  ந� 
உடலிேல மா8கி�ற�. 

நம� உடலி. உ ள தGைமயான அJ#க@#�,  ஆகார� 
D#கி�வழி ெச�8தா� ேச�கி�ற�. இ-ெபா?� அ:� ேபாகாதபE 
தைட-ப6��கி�ேறா�. இ-ெபா?� உய�0ேல, அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� 
ச#தி ேமா��ேபா�, அ�த உண2வ�� அறிK, உ:க@#�  இய#கமாக 
ஆக-ப6�ேபா�, அ�த ஈ2#�� ச#தி கிைட#கி�ற�. ஒ� நிமிட� ஏ:கி 
தியான�-ேபா�. 

 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  இர�த நாள:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  இர�த நாள:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  இர�த நாள:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  இர�த நாள:கள�. 
கல��கல��கல��கல��. . . . எ:க  உடலி. உ ள ஜGவ அJ#க எ:க  உடலி. உ ள ஜGவ அJ#க எ:க  உடலி. உ ள ஜGவ அJ#க எ:க  உடலி. உ ள ஜGவ அJ#க ,,,, ஜGவ ஜGவ ஜGவ ஜGவ 
ஆ�மா#க  ெபற அ� வா	 ஈ)வராஆ�மா#க  ெபற அ� வா	 ஈ)வராஆ�மா#க  ெபற அ� வா	 ஈ)வராஆ�மா#க  ெபற அ� வா	 ஈ)வரா””””    

 
நா� எைத எ5ண�னா=�, அ�த உண2Kக , நம#�  இர�தமாக 

மாறி, ஜGவ அJவாக மா8கி�ற�. அ-ேபா� அ�த ஜGவ அJவ�N�, நா� 
க5ண�� நிைனK ெகா56, அ� ெசய.ப6��� ெபா?�, அ�த தGைம 



எ�ற நிைல உ�வாகாதபE த6#கி�ற�. தG:� ெச	த�� அJவாக 
வ�கி�ற�. அைத எ5J�ேபா�, நம#�� தGைம வ�ைளவ�#கி�ற�. 
ந.ல� ெச	த�� அJவாக வ�கி�ற�. அ� நம#� ந.ல� 
ெச	கி�ற�. ஒ�வ� ேவதைன-ப6� உண2ைவ நா� 
Oக2�தா.,  ேவதைன-ப6� உண2ைவ உ�வா#�கி�ற�. 
அPKண2வா. ேவதைன-ப4ட ஒ�வன�� ஜGவா�மா,  நம#�  வ�தா. 
ஜGவ அJவாக மா8கி�ற�. ஆனா., அதனா. ேவதைனைய மாNற 
�Eயா�. 

 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  உடலி. உ ள ஜGவ ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  உடலி. உ ள ஜGவ ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  உடலி. உ ள ஜGவ ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  உடலி. உ ள ஜGவ 
அJ#க அJ#க அJ#க அJ#க ,,,, ஜGவ ஆ�மா#க  ெபற அ� வா	 ஜGவ ஆ�மா#க  ெபற அ� வா	 ஜGவ ஆ�மா#க  ெபற அ� வா	 ஜGவ ஆ�மா#க  ெபற அ� வா	 
ஈ)வராஈ)வராஈ)வராஈ)வரா””””    

எ�8 ஏ:கி தியான�
:க . இ-ெபா?�, உ:க  இர�த�தி. 

��வ�தமான உண2Qசிக  வ��.  இ�த வலிைம 
ெப8�ேபா�,  உ:க  உட=#�  தGைமைய 
இ?#க#REய,  உ:க  ஈ2-� வ4ட�தி. இ�#�� 
ெவ8-�,  ேவதைன,  சலி-�,  ேகாப�,  இ� 
மாதி0   எ�தைனேயா வைகயான தGைமயான எ�தைனேயா வைகயான தGைமயான எ�தைனேயா வைகயான தGைமயான எ�தைனேயா வைகயான தGைமயான 
உண2Kகைளஉண2Kகைளஉண2Kகைளஉண2Kகைள,,,,  உ:க  உடலி� ஈ2-ைப வ�46உ:க  உடலி� ஈ2-ைப வ�46உ:க  உடலி� ஈ2-ைப வ�46உ:க  உடலி� ஈ2-ைப வ�46����    
த ள�வ�6கி�ற�த ள�வ�6கி�ற�த ள�வ�6கி�ற�த ள�வ�6கி�ற�.  உ:க  ஆ�மா S�தமாகி�ற�. ��வ 
ந4ச�திர�தி� உண2Kக , உ:க  ஆ�மாவ�. வலிைம 
ெப8கி�ற�.  இPவா8 S�த-ப6�திவ�46, 
 

 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ��வ ��வ ��வ ந4ச�திர�தி� ந4ச�திர�தி� ந4ச�திர�தி� ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  சி8�டலி=� ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  சி8�டலி=� ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  சி8�டலி=� ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  சி8�டலி=� 
ெப�:�டலி=� கல��ெப�:�டலி=� கல��ெப�:�டலி=� கல��ெப�:�டலி=� கல��,,,,  சி8�டைல
� சி8�டைல
� சி8�டைல
� சி8�டைல
� 
ெப�:�டைல
� உ�வா#கிய அJ#க  ெப�:�டைல
� உ�வா#கிய அJ#க  ெப�:�டைல
� உ�வா#கிய அJ#க  ெப�:�டைல
� உ�வா#கிய அJ#க  
அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, அ�த ��வ  அ�த ��வ  அ�த ��வ  அ�த ��வ 



ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திட,,,,    
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா””””    

எ�ற உண2வ�ைன ெச=��:க . இ-ெபா?� 
சி8�ட., ெப�:�டைல உ�வா#கிய அJ#க  உNசாக� 
அைட
�,  உ:க  �ட.கள�. இதN� ��னா. 
ேவதைன,  ெவ8-�,  எ�ற உண2Kக  ப4E��தா=�,  அ�த சி8�டலி. 
உ ள அJ#க  வ G0யமைடய-ப6� ெபா?�,  �ட. �5ேணா, �ட. 
வாத:கேளா,  இைத- ேபா�ற நிைலக  இ��தா. அைவக  நG:கி, ந.ல 
�டலாக சி8�டைல உ�வா#க �E
�. அதனா., 

““““��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
���வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
���வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
���வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
�,,,,    
எ:எ:எ:எ:க  சி8�டைல
� ெப�:�டைல
� உ�வா#கிய க  சி8�டைல
� ெப�:�டைல
� உ�வா#கிய க  சி8�டைல
� ெப�:�டைல
� உ�வா#கிய க  சி8�டைல
� ெப�:�டைல
� உ�வா#கிய 
அJ#க  ெபற ேவ56�அJ#க  ெபற ேவ56�அJ#க  ெபற ேவ56�அJ#க  ெபற ேவ56�””””    

எ�8 நிைனைவQ ெச=��:க . சி8�ட. ெப�:�ட.கள�. 
வாத நG2க  இ��தா.,  ச0யாக ஜGரண�#க �Eயா�. �ள��த ஏ-ப:க  
வ��,  �ட. வாத:க  வ��,  �ட. �5 வ��.  இைத- ேபா�ற 
நிைலகைள மாNறியைம#க, 

““““எ:க  சி8�டைல
� ெப�:�டைல
� எ:க  சி8�டைல
� ெப�:�டைல
� எ:க  சி8�டைல
� ெப�:�டைல
� எ:க  சி8�டைல
� ெப�:�டைல
� 
உ�வா#கிய அJ#க  அைன�தி=�உ�வா#கிய அJ#க  அைன�தி=�உ�வா#கிய அJ#க  அைன�தி=�உ�வா#கிய அJ#க  அைன�தி=�,,,,  ��வ�� ��வ�� ��வ�� ��வ�� 
அ�ளா.அ�ளா.அ�ளா.அ�ளா.,,,, அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@�  அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@�  அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@�  அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� 
ேபெராள�
� பட2�திடேவ56�ேபெராள�
� பட2�திடேவ56�ேபெராள�
� பட2�திடேவ56�ேபெராள�
� பட2�திடேவ56�””””    

எ�8 க5ண�� நிைனைவ,  சி8�டலி=� ெப�:�டலி=� 
ெச=�தி,  ஒ� நிமிட� ஏ:கி தியான�
:க . இ-ெபா?�, அ� உNசாக� 
அைடவைத உ:களா. உணர �E
�. 

 
 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  கைணய:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  கைணய:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  கைணய:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  கைணய:கள�. 
கல��கல��கல��கல��,,,,  கைணய:கைள உ�வா#கிய அJ#க  கைணய:கைள உ�வா#கிய அJ#க  கைணய:கைள உ�வா#கிய அJ#க  கைணய:கைள உ�வா#கிய அJ#க  
அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, அ�த ��வ  அ�த ��வ  அ�த ��வ  அ�த ��வ 
ந4ச�திர�தி� ேபந4ச�திர�தி� ேபந4ச�திர�தி� ேபந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடர�@� ேபெராள�
� பட2�திடர�@� ேபெராள�
� பட2�திடர�@� ேபெராள�
� பட2�திட,,,,    
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா””””    



இ�த கைணய:கைள உ�வா#கிய அJ#க  அைன���, ��வ 
ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� ெபற ேவ56� எ�8 உ:க  
க5ண�� நிைனைவ ெச=�த-ப6�ெபா?�,  அ�த கைணய:கைள 
உ�வா#கிய அJ#க  உNசாக� அைடவைத, உணர �E
�. 

 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  க.Tர. ம5ணGரலி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  க.Tர. ம5ணGரலி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  க.Tர. ம5ணGரலி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  க.Tர. ம5ணGரலி. 
கல��கல��கல��கல��,,,,  க.Tரைல
� ம5ணGரைல
� உ�வா#கிய க.Tரைல
� ம5ணGரைல
� உ�வா#கிய க.Tரைல
� ம5ணGரைல
� உ�வா#கிய க.Tரைல
� ம5ணGரைல
� உ�வா#கிய 
அJ#க  அைன�தி=�அJ#க  அைன�தி=�அJ#க  அைன�தி=�அJ#க  அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ�� அ�ளா. அ�த 
��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� 
பட2�திடபட2�திடபட2�திடபட2�திட,,,, அ� வா	 அ� வா	 அ� வா	 அ� வா	 ஈ)வரா ஈ)வரா ஈ)வரா ஈ)வரா””””    

எ�8 ஏ:கி தியான�
:க . நா� ச�த2-ப�தா. Oக�� 
ெவ8-�,  ேவதைன ேபா�ற உண2Kக  ந� ஆகார��ட� கல��,  ந� 
இர�த��ட� கல��, இர�த�ைத S�திக0#�� த�ைம வ�ஷ�தி� 
த�ைமயானா.,  க.Tர. ம5ணGர. வ�ஷ�த�ைமயானா.,  இர�த�ைத 
S�திக0#�� த�ைம இழ��,  வ�ஷ�த�ைமயான அJ#க  அைத 
மைற#�� ெபா?�,  க.Tர., ம5ணGர. வ G#கமா��. அ:ேக வலி
� 
ஏNப6�. ேவதைன-ப4ேடாைர# க5டா.,  க.Tர. ம5ணGர.கள�. 
வ G#க� வ�வைத- பா2#கலா�. இைத-ேபா�ற நிைலக  வராம. 
த6-பதN�,  ெவ8-�,  ேவதைன உண2K ெகா5டவ2கைள- பா2#�� 
ெபா?�, 

““““��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� 
எ:க  க.Tரைல
� ம5ணGரைல
� உ�வா#கிய எ:க  க.Tரைல
� ம5ணGரைல
� உ�வா#கிய எ:க  க.Tரைல
� ம5ணGரைல
� உ�வா#கிய எ:க  க.Tரைல
� ம5ணGரைல
� உ�வா#கிய 
அJ#க  ெபறேவ56�அJ#க  ெபறேவ56�அJ#க  ெபறேவ56�அJ#க  ெபறேவ56�””””  
எ�8 ஏ:கி தியான�
:க .  

 

ஏென�றா.   ““““இ�ெஜ#ச�இ�ெஜ#ச�இ�ெஜ#ச�இ�ெஜ#ச�””””  ெச	வ� மாதி0ெச	வ� மாதி0ெச	வ� மாதி0ெச	வ� மாதி0,,,,  அ�த 
அJ#க@#� வ G0ய ச#தி ஊ46�ேபா�,  அ�த 
வ�ஷ�ைத மாNறியைம��,  இர�த�ைத S�திக0#�� 
த�ைம வ�கி�ற�. 

 



 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  OைரயVரலி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  OைரயVரலி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  OைரயVரலி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  OைரயVரலி. 
கல��கல��கல��கல��,,,,  OைரயVரைல உ�வா#கிய அJ#க  OைரயVரைல உ�வா#கிய அJ#க  OைரயVரைல உ�வா#கிய அJ#க  OைரயVரைல உ�வா#கிய அJ#க  
அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா. அ�த ����வ�� அ�ளா. அ�த ����வ�� அ�ளா. அ�த ����வ�� அ�ளா. அ�த ��வ வ வ வ 
ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திட,,,,    
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா””””    

எ�8 க5ண�� நிைனைவ,  OைரயVரலி. ெச=�தி அைத 
வ G0யமைடயQ ெச	
:க . ேநரEயாக, ��வ ந4ச�திர�தி� உண2ைவ- 
ெபN8,  அ:ேக OைரயVரலி. ெச=�த-ப6� ெபா?�, அ� 
வ G0யமைடகி�ற�. 

இராமாயண�தி. ெசா�ன மாதி0,  ராமன�� ப#த� 
ஆCசேநய�,  S#கிWவன�� ம�தி0. அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� உண2K, 
ந� ெசா.லாக அ� தாவ�Q ெச�8,  உ:க  உட=#�  அ�த தGைமகைள 
நG#��. அ�த உண2Qசிகைள ஊ4E,  எ:ேக ேநா	 இ�#கி�றேதா,  அ:ேக 
S#கிWவன�� உண2Kக ,  தGைமகைள நG#��. 

வ�ஷ�த�ைம க5டா.,  ேவதைனயான உண2Qசிக ,  இ�த 
OைரயVர. வழி தா� Sவாசி#க ேந��,  அ-ேபா� ப�ற2 உடலி. 
அதிகமாக Oக2�த வ�ஷ�தி� த�ைம,  ந� உடலி. 
வர-ப6�ெபா?�,  OைரயVர. பலவ Gனமாகி, ஆ)மா ேபா�ற 
ேநா
�,  சள�#க4Eக  ேபா�ற தGய வ�ைளKக@� ஏNப6�. இைத- 
ேபா�ற நிைலகைள� தைட-ப6�த 

““““எ:க  OைரயVரைல உ�வா#கிய அJ#க  எ:க  OைரயVரைல உ�வா#கிய அJ#க  எ:க  OைரயVரைல உ�வா#கிய அJ#க  எ:க  OைரயVரைல உ�வா#கிய அJ#க  
அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ 
ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திட,,,,    
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா””””    

எ�8 ஏ:கி தியான�
:க .   
 
 
    

““““��வ�� அ��வ�� அ��வ�� அ��வ�� அ�ளா.�ளா.�ளா.�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  கி4ன�ய�=�கி4ன�ய�=�கி4ன�ய�=�கி4ன�ய�=�    



சி8நGரக�தி=�சி8நGரக�தி=�சி8நGரக�தி=�சி8நGரக�தி=�    ககககல��ல��ல��ல��,,,,  கி4ன�ைய
�கி4ன�ைய
�கி4ன�ைய
�கி4ன�ைய
�    சி8நGரக�ைத
�சி8நGரக�ைத
�சி8நGரக�ைத
�சி8நGரக�ைத
�    
உஉஉஉ�வா#கிய அJ#க  அைன�தி=��வா#கிய அJ#க  அைன�தி=��வா#கிய அJ#க  அைன�தி=��வா#கிய அJ#க  அைன�தி=�,,,,  ��வ�� ��வ�� ��வ�� ��வ�� 
அ�ளா. அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� அ�ளா. அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� அ�ளா. அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� அ�ளா. அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� 
ேபெராள�
� பட2�திடேபெராள�
� பட2�திடேபெராள�
� பட2�திடேபெராள�
� பட2�திட,,,, அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா””””    

எ�8 உ:க  க5ண�� நிைனைவ# கி4ன�ய�=�,  சி8நGரக�தி=� 
ெச=��:க . இPவா8, அ�த அJ#கைள வ=- ெபறQ 
ெச	தா.,  உ-�Qச��,  ச2#கைரQ ச��,  வாத நG2 ேபா�ற நிைலகைள, 

அ� S�திக0#��. ந.ல இர�தமாக மாN8� ச#தி 
ெப8கி�ற�. இPவா8 ந.ல இர�தமாக 
மாறி,  இதய�திN�Q ெச.ல-ப6� ெபா?�,  இ�த 
இதய�திலி��� வ G0ய உண2Kகைள 
ேமNெகா56,  ந.ல ந.ல ந.ல ந.ல     அJ#க  அைன�திN��அJ#க  அைன�திN��அJ#க  அைன�திN��அJ#க  அைன�திN��,,,,  இ�த இ�த இ�த இ�த 
உடைல இய#�வதN��உடைல இய#�வதN��உடைல இய#�வதN��உடைல இய#�வதN��,,,,  மனவலிைம மனவலிைம மனவலிைம மனவலிைம 
ெப8வதN��ெப8வதN��ெப8வதN��ெப8வதN��,,,,  நம� சி8Dைள பாக:கைள அ� நம� சி8Dைள பாக:கைள அ� நம� சி8Dைள பாக:கைள அ� நம� சி8Dைள பாக:கைள அ� 
வ G0ய��ட� இய#�வதN��வ G0ய��ட� இய#�வதN��வ G0ய��ட� இய#�வதN��வ G0ய��ட� இய#�வதN��,,,,  இ�த உண2Qசிக  
பய�ப6கி�ற�. 

 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  இதய�தி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  இதய�தி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  இதய�தி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  இதய�தி. 
கல��கல��கல��கல��,,,,  இதய�ைத உ�வா#கிய அJ#க  இதய�ைத உ�வா#கிய அJ#க  இதய�ைத உ�வா#கிய அJ#க  இதய�ைத உ�வா#கிய அJ#க  
அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ 
ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திட,,,,    
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா””””    

எ�8 ஏ:கி தியான�
:க . இதய� பலவ Gனமைட�தா., 

OைரயVர=�, க.Tர=� பலவ Gனமைட
�.  இதய�ைத வ=- இதய�ைத வ=- இதய�ைத வ=- இதய�ைத வ=- 
ெபறQ ெச	தா.ெபறQ ெச	தா.ெபறQ ெச	தா.ெபறQ ெச	தா.,,,,  எ.லா உ8-�கைள
� சீரா#��எ.லா உ8-�கைள
� சீரா#��எ.லா உ8-�கைள
� சீரா#��எ.லா உ8-�கைள
� சீரா#��,,,,    
அ�த உண2Qசிகள�� ப#�வ� ெப8கி�ற�அ�த உண2Qசிகள�� ப#�வ� ெப8கி�ற�அ�த உண2Qசிகள�� ப#�வ� ெப8கி�ற�அ�த உண2Qசிகள�� ப#�வ� ெப8கி�ற�....  இ-ேபா� 
உ:க  இதய�தி. உ ள அJ#க , வ G0யமைடவைத உணரலா�. 



ெநCSவலி,  அ.ல� பலவ Gனமான நிைல,  கல#கேமா இ��தா. அ� 
அக=�. 

 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  க5கள�. உ ளேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  க5கள�. உ ளேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  க5கள�. உ ளேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  க5கள�. உ ள,,,,    
க�மண�கள�. பட2�திடக�மண�கள�. பட2�திடக�மண�கள�. பட2�திடக�மண�கள�. பட2�திட,,,, அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா””””        
எ�8 உ:க  நிைனவ�ைன க�மண�கள�. ெச=�தி, ஏ:கி 
தியான�
:க . 
நG:க  ேவதைன-ப4டேதா,  ெவ8-பைட�தேதா,  ேகாப-ப4டேதா,  இ�த 

க�மண�ய�. ஈ2#க-ப46�தா�,  அத� வழி நர�� அத� வழி நர�� அத� வழி நர�� அத� வழி நர�� 
ம5டல�தி� Dலமாகம5டல�தி� Dலமாகம5டல�தி� Dலமாகம5டல�தி� Dலமாக,,,, உட. �?வ��  உட. �?வ��  உட. �?வ��  உட. �?வ�� 
பர-�கி�ற�பர-�கி�ற�பர-�கி�ற�பர-�கி�ற�....  இ�த மாதி0 ேவதைன,  ெவ8-� ேபா�ற 
உண2Kகைள- பா2�தா.. அ6��, ந.ல ெபா�ைள பா2��,  சி�தி�� 
ெசய.ப6த. எ�றா. �Eயா�. ஒ� ெபா�ள�� தர�ைத நா� பா2#க 
�Eயா�. ஒ� மண�தி� தர�ைத, நா� Oகர �Eயா�.. எனேவ நா� 
இ�தைகய தGைமயான உண2Kகைள- பா2�தப��,  அ6�த நிமிட� ��வ 
ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� நா� ெபற ேவ56� எ�8 
எ5ண�ேனா� எ�றா.,  இ�த# க�வ�ழிக  S�தமைடகி�ற�. 

 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  நர�� ம5டல�தி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  நர�� ம5டல�தி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  நர�� ம5டல�தி. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  நர�� ம5டல�தி. 
கல��கல��கல��கல��,,,,  நர�� ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  நர�� ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  நர�� ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  நர�� ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  
அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ 
ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திட,,,,    
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா””””        
இ�த க�மண� வழி# ெகா56தா�,  ேவதைன,  ெவ8-�,  ேகாப�,  �ேராத� 
ேபா�ற உண2Kக  ேச2#க-ப6கி�ற�. நர�� ம5டல:கள�� 
அJ#கள�. இ� மாறினா.,  வாத ேநா	,  சரவா:கி 
ேநா	,  D46வாத�,  இைத- ேபா�ற ேநா	க  அதிக0�� வ�6கி�றன. 
��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
�, நர�� ம5டல�ைத 



உ�வா#கிய அJ#கள�. படர ேவ56� எ�8, ஏ:கி தியான�#�� 
ெபா?�,  அ�தைகய ேநா	க  வராம. த6#கலா�.    

 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  எ=�� ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  எ=�� ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  எ=�� ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  எ=�� 
ம5டல:கள�. கல��ம5டல:கள�. கல��ம5டல:கள�. கல��ம5டல:கள�. கல��,,,,  எ=�� ம5டல:கைள எ=�� ம5டல:கைள எ=�� ம5டல:கைள எ=�� ம5டல:கைள 
உ�வா#கிய அJ#க  அைன�தி=�உ�வா#கிய அJ#க  அைன�தி=�உ�வா#கிய அJ#க  அைன�தி=�உ�வா#கிய அJ#க  அைன�தி=�,,,,  ��வ�� ��வ�� ��வ�� ��வ�� 
அ�ளா. அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� அ�ளா. அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� அ�ளா. அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� அ�ளா. அ�த ��வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� 
ேபெராள�
� பட2�திடேபெராள�
� பட2�திடேபெராள�
� பட2�திடேபெராள�
� பட2�திட,,,, அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா””””    

எ�8 ஏ:கி தியான�
:க . இ�த நர�� ம5டல� வழிதா�,  வா
 
ம5டல� ெச.கி�ற�. நா� எ5ண�ய உண2K#ெகா-ப, வ�ர.கைள 
அைச-ப��,  எ=��கைள இய#�வ�� இ�ேவதா�. எ=�� 
ம5டல�தி� இய#க�தா., ஆவ�யாக மாறிவ�6கி�ற�. அPவா8 
ஆவ�யாக மாறி,  எ=�� ம5டல�தி. உணவாக 

உ4ெகா @�ெபா?�, ேவதைன எ�ற உண2வாகிவ�4டா.ேவதைன எ�ற உண2வாகிவ�4டா.ேவதைன எ�ற உண2வாகிவ�4டா.ேவதைன எ�ற உண2வாகிவ�4டா.....    
“T.B.”“T.B.”“T.B.”“T.B.”  ேபா�ற ேநா	க@�ேபா�ற ேநா	க@�ேபா�ற ேநா	க@�ேபா�ற ேநா	க@�,,,,  ““““ேக�ச2ேக�ச2ேக�ச2ேக�ச2””””  ேபா�ற ேபா�ற ேபா�ற ேபா�ற 
ேநா	க@� எ=�� ம5டல:கள�. ேநா	க@� எ=�� ம5டல:கள�. ேநா	க@� எ=�� ம5டல:கள�. ேநா	க@� எ=�� ம5டல:கள�. 
வ��வ�6கி�ற�வ��வ�6கி�ற�வ��வ�6கி�ற�வ��வ�6கி�ற�....  அைத- ேபா�ற நிைலகைள நG#க,  இைத 
�ைற-ப6�தி ைவ��# ெகா ளK�. 

 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
ேபர�@� ேபெராள�
ேபர�@� ேபெராள�
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  ெநCசி� பாக� � எ:க  ெநCசி� பாக� � எ:க  ெநCசி� பாக� � எ:க  ெநCசி� பாக� ((((வ�லா வ�லா வ�லா வ�லா 
எ=��க எ=��க எ=��க எ=��க ) ) ) ) உ ள எ=��கள�. கல��உ ள எ=��கள�. கல��உ ள எ=��கள�. கல��உ ள எ=��கள�. கல��,,,,  ���� ���� ���� ���� 
எ=�� �?வ�� பட2��எ=�� �?வ�� பட2��எ=�� �?வ�� பட2��எ=�� �?வ�� பட2��,,,,  அ�த எ=��க@#�  அ�த எ=��க@#�  அ�த எ=��க@#�  அ�த எ=��க@#�  
உைற�� ள ஊ� �?வ�� உைற�� ள ஊ� �?வ�� உைற�� ள ஊ� �?வ�� உைற�� ள ஊ� �?வ�� 
பட2��பட2��பட2��பட2��,,,,   ஊைனஊைனஊைனஊைன  உ�வா#கி# ெகா5E�#�� உ�வா#கி# ெகா5E�#�� உ�வா#கி# ெகா5E�#�� உ�வா#கி# ெகா5E�#�� 
அJ#க  அைன�தி=�அJ#க  அைன�தி=�அJ#க  அைன�தி=�அJ#க  அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ�� அ�ளா. அ�த 



��வ ந4ச���வ ந4ச���வ ந4ச���வ ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� 
பட2�திடபட2�திடபட2�திடபட2�திட,,,, அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா அ� வா	 ஈ)வரா””””    

எ�8 உ:க  க5ண�� நிைனவ�ைன,  வ�லா எ=��#�  
ெச=�தி, ஊைன உ�வா#கி# ெகா5E�#�� அJ#க  ெபற ேவ56� 

எ�8, ஏ:கி தியான�
:க . இPவா8 ெச	வதனா.,  ��வ ��வ ��வ ��வ 
ந4ச�திர�தி� உண2Kக ந4ச�திர�தி� உண2Kக ந4ச�திர�தி� உண2Kக ந4ச�திர�தி� உண2Kக ,,,,  ேவதைனைய நG#�� ேவதைனைய நG#�� ேவதைனைய நG#�� ேவதைனைய நG#�� 
உண2வாகஉண2வாகஉண2வாகஉண2வாக,,,,  ஊ�வ�ைன எ�ற ஊ�வ�ைன எ�ற ஊ�வ�ைன எ�ற ஊ�வ�ைன எ�ற ந.ல வ���#கைள ந.ல வ���#கைள ந.ல வ���#கைள ந.ல வ���#கைள 
உ�வா#�� ச#தியாக உ�ெப8கி�ற�உ�வா#�� ச#தியாக உ�ெப8கி�ற�உ�வா#�� ச#தியாக உ�ெப8கி�ற�உ�வா#�� ச#தியாக உ�ெப8கி�ற�....  ஆகேவ நம#�  
ேவதைன, ெவ8-�, ேகாப�, ஆ�திர� எ�ற உண2Kகைள வளரா� 
க46ப6�த,  இ� உதK�. அதனா. ஒPெவா� நிமிட�தி=�,  ��வ 
ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� வ�லா எ=��#� ,  ஊைன 
உ�வா#கிய அJ#க  ெபற ேவ56� எ�8 ஏ:கி தியான�
:க . 

இ-ெபா?� வ�லா எ=��#� , ஒ� உNசாக உண2K வ��. 
உ:க  ஈ2-� வ4ட�தி., ஒ� ெமலிதான ெவள�Qச� 

வ�கி�ற�.  உ:க  ெநCS எ=��# R4E.உ:க  ெநCS எ=��# R4E.உ:க  ெநCS எ=��# R4E.உ:க  ெநCS எ=��# R4E.,,,,  வ G0ய வ G0ய வ G0ய வ G0ய 
உண2உண2உண2உண2வ�� ச#திக  வள2Qசி ெப8� வ�� ச#திக  வள2Qசி ெப8� வ�� ச#திக  வள2Qசி ெப8� வ�� ச#திக  வள2Qசி ெப8� 
ச�த2-ப�ைதச�த2-ப�ைதச�த2-ப�ைதச�த2-ப�ைத,,,,  நா� உ�வா#க ேவ56�நா� உ�வா#க ேவ56�நா� உ�வா#க ேவ56�நா� உ�வா#க ேவ56�....    

 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  தைச ம5டல:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  தைச ம5டல:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  தைச ம5டல:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  தைச ம5டல:கள�. 
கல��கல��கல��கல��,,,,  தைச ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  தைச ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  தைச ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  தைச ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  
அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ ��வ�� அ�ளா. அ�த ��வ 
ந4ச�திர�ந4ச�திர�ந4ச�திர�ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடதி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடதி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடதி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திட,,,,    
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா””””    

எ�8 ஏ:கி தியான�
:க . 
 
 

““““��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.��வ�� அ�ளா.,,,, ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி�  ��வ ந4ச�திர�தி� 
ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  ேதா. ம5டல:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  ேதா. ம5டல:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  ேதா. ம5டல:கள�. ேபர�@� ேபெராள�
� எ:க  ேதா. ம5டல:கள�. 
கல��கல��கல��கல��,,,,  ேதா. ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  ேதா. ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  ேதா. ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  ேதா. ம5டல:கைள உ�வா#கிய அJ#க  



அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�அைன�தி=�,,,,  ��வ�� அ�ளா. அ�த ����வ�� அ�ளா. அ�த ����வ�� அ�ளா. அ�த ����வ�� அ�ளா. அ�த ��வ வ வ வ 
ந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திடந4ச�திர�தி� ேபர�@� ேபெராள�
� பட2�திட,,,,    
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா””””    

எ�8 ஏ:கி தியான�
:க . இPவா8, ேதா. ம5டல�தி. நா� 
��வ ந4ச�திர�தி� உண2KகைளQ ேச2#�� ெபா?�,  காNறி. உ ள 
தGைமயான உண2Kக ,  ந� அ�கி. வரா� வ�லகிQ ெச.=�. 

 

இைத- ேபா�ற தியான�,  நா� நா� நா� நா� 
காைலய�.காைலய�.காைலய�.காைலய�., , , ,  4.304.304.304.30  மண�ய�லி���மண�ய�லி���மண�ய�லி���மண�ய�லி���, , , ,  6.006.006.006.00  மண�#�  ஒ� மண�#�  ஒ� மண�#�  ஒ� மண�#�  ஒ� 
ப�� நிமிடமாவ� இ�#க ேவ56�ப�� நிமிடமாவ� இ�#க ேவ56�ப�� நிமிடமாவ� இ�#க ேவ56�ப�� நிமிடமாவ� இ�#க ேவ56�. . . . �E�தா. 
ெகாCச ேநர� Rட இ�#கலா�.  இ�தா�இ�தா�இ�தா�இ�தா�  ““““ஏகாதசி ஏகாதசி ஏகாதசி ஏகாதசி 
வ�ரத�வ�ரத�வ�ரத�வ�ரத�””””  ப�தாவ� நிைலைய அைடய#REய ச#தி 
ெபற ேவ56�.  தGைமகைள நா� கவ�வ� இ.ைலதGைமகைள நா� கவ�வ� இ.ைலதGைமகைள நா� கவ�வ� இ.ைலதGைமகைள நா� கவ�வ� இ.ைல.  

 
இைத- ேபா�8 காைலய�. வ G0ய ச#திைய எ6�தப��, 

நாநாநாநா:க :க :க :க  ெபா�ளறி�� ெசய.ப6� திற� ெபற ெபா�ளறி�� ெசய.ப6� திற� ெபற ெபா�ளறி�� ெசய.ப6� திற� ெபற ெபா�ளறி�� ெசய.ப6� திற� ெபற,,,,    
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா    

    
கன�ைய- ேபா�றகன�ைய- ேபா�றகன�ைய- ேபா�றகன�ைய- ேபா�ற,,,, Sைவயான ெசா.=�  Sைவயான ெசா.=�  Sைவயான ெசா.=�  Sைவயான ெசா.=� 

ெசய=�ெசய=�ெசய=�ெசய=�,,,, நா நா நா நா:க :க :க :க  ெபற அ� வா	 ஈ)வரா ெபற அ� வா	 ஈ)வரா ெபற அ� வா	 ஈ)வரா ெபற அ� வா	 ஈ)வரா    
    
எஎஎஎ:க :க :க :க  ெசா.ைல# ேக4ேபா2 வா�வ�. ெசா.ைல# ேக4ேபா2 வா�வ�. ெசா.ைல# ேக4ேபா2 வா�வ�. ெசா.ைல# ேக4ேபா2 வா�வ�.,,,, அ�த அ�த அ�த அ�த 

கன�ைய- ேபா�ற Sைவயான வா�#ைககன�ைய- ேபா�ற Sைவயான வா�#ைககன�ைய- ேபா�ற Sைவயான வா�#ைககன�ைய- ேபா�ற Sைவயான வா�#ைக,,,, வா��தி வா��தி வா��தி வா��திட ட ட ட 
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா    

    
எஎஎஎ:க :க :க :க  �6�ப�தி.  �6�ப�தி.  �6�ப�தி.  �6�ப�தி. உ ளஉ ளஉ ளஉ ள    அைனவ��அைனவ��அைனவ��அைனவ��,,,,  அ�த அ�த அ�த அ�த 

கன�ைய- ேபா�ற Sைவயான வா�#ைககன�ைய- ேபா�ற Sைவயான வா�#ைககன�ைய- ேபா�ற Sைவயான வா�#ைககன�ைய- ேபா�ற Sைவயான வா�#ைக,,,, வா��திட  வா��திட  வா��திட  வா��திட 
அ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வராஅ� வா	 ஈ)வரா    

 



நா:க  பா2#�� �6�பெம.லா�, இ�த நிைல 
ெபற ேவ56� 

 
நா:க  ெதாழி. ெச	
� இட:கள�. எ.லா�, 

இ�த நிைல ெபற ேவ56�. 
 
 
காைலய�. எ?�தKட�, இPவா8 ஆ�மாைவ S�த-ப6�தி# 

ெகா @:க .  ““““த:க�ைத- ேபா�8த:க�ைத- ேபா�8த:க�ைத- ேபா�8த:க�ைத- ேபா�8,,,, எ� மன� ம:காத 
நிைல ெபற ேவ56�”  ஒ�வ2 ேகாப��� வ�4டா., அ�த 
ேகாபமான உண2K,  ந� மனைத மாNறிவ�ட# Rடா�. த:க� எPவா8 
நிற� மாறாதி�#கி�றேதா, அைத- ேபா�8 

 

த:க�த:க�த:க�த:க�ைத ேபா�8ைத ேபா�8ைத ேபா�8ைத ேபா�8,,,, எ� மன� ம:காத நிைல எ� மன� ம:காத நிைல எ� மன� ம:காத நிைல எ� மன� ம:காத நிைல 
ெபற ேவ56�ெபற ேவ56�ெபற ேவ56�ெபற ேவ56�....    

    
எஎஎஎ:க :க :க :க  �6�ப�தி. அைனவ�� �6�ப�தி. அைனவ�� �6�ப�தி. அைனவ�� �6�ப�தி. அைனவ��,,,, த:க�ைத த:க�ைத த:க�ைத த:க�ைத 

ேபா�8ேபா�8ேபா�8ேபா�8,,,,  மன� ம:காத நிைல ெபற ேவ56�மன� ம:காத நிைல ெபற ேவ56�மன� ம:காத நிைல ெபற ேவ56�மன� ம:காத நிைல ெபற ேவ56�    
    
ைவர�ைத- ேபா. எைவர�ைத- ேபா. எைவர�ைத- ேபா. எைவர�ைத- ேபா. எ:க :க :க :க  ெசா. ெஜாலி#க  ெசா. ெஜாலி#க  ெசா. ெஜாலி#க  ெசா. ெஜாலி#க 

ேவ56�ேவ56�ேவ56�ேவ56�,,,,  எஎஎஎ:க :க :க :க  வா�#ைக ெஜாலி#க ேவ56� வா�#ைக ெஜாலி#க ேவ56� வா�#ைக ெஜாலி#க ேவ56� வா�#ைக ெஜாலி#க ேவ56�. . . . எ� எ� எ� எ� 
ெசா.ைல# ேக4ேபா2 வா�#ைக ைவர�ைத- ேபா�8 ெசா.ைல# ேக4ேபா2 வா�#ைக ைவர�ைத- ேபா�8 ெசா.ைல# ேக4ேபா2 வா�#ைக ைவர�ைத- ேபா�8 ெசா.ைல# ேக4ேபா2 வா�#ைக ைவர�ைத- ேபா�8 
ெஜாலி#க ேவ56�ெஜாலி#க ேவ56�ெஜாலி#க ேவ56�ெஜாலி#க ேவ56�    

எ�8 நா� நிைன#க ேவ56�எ�8 நா� நிைன#க ேவ56�எ�8 நா� நிைன#க ேவ56�எ�8 நா� நிைன#க ேவ56�....    
    
    
எ� கணவ2எ� கணவ2எ� கணவ2எ� கணவ2    ////    மைனவ� அ� ஞான� ெபற மைனவ� அ� ஞான� ெபற மைனவ� அ� ஞான� ெபற மைனவ� அ� ஞான� ெபற 

ேவ56�ேவ56�ேவ56�ேவ56�....    
 



எ� கணவைர-எ� கணவைர-எ� கணவைர-எ� கணவைர-    //// மைனவ�ைய- பா2-பவமைனவ�ைய- பா2-பவமைனவ�ைய- பா2-பவமைனவ�ைய- பா2-பவ2க 2க 2க 2க     
அைனவ��அைனவ��அைனவ��அைனவ��,,,,  அ�த அ� ஞான� ெபற ேவ56�அ�த அ� ஞான� ெபற ேவ56�அ�த அ� ஞான� ெபற ேவ56�அ�த அ� ஞான� ெபற ேவ56�....    

    
அவ2க  ெதாழி. ெச	
� இட:கள�.அவ2க  ெதாழி. ெச	
� இட:கள�.அவ2க  ெதாழி. ெச	
� இட:கள�.அவ2க  ெதாழி. ெச	
� இட:கள�.,,,,  அ�த அ�த அ�த அ�த 

நிைல ெபற ேவ56�நிைல ெபற ேவ56�நிைல ெபற ேவ56�நிைல ெபற ேவ56�,,,,    
எ�8 எ5ண�தா. பைட�த.எ�8 எ5ண�தா. பைட�த.எ�8 எ5ண�தா. பைட�த.எ�8 எ5ண�தா. பைட�த. ேவ56� ேவ56� ேவ56� ேவ56�....    
 
 
இைத- ேபா�8 ெதாழி=#� ேபானா.,  அ=வலக�தி. �ைறபா6 

இ��தா=� நG:��. அவ2க  எ6��# ெகா5ட ெதாழி=�, ந�றாக 
இ�#��,  ந.ல ெபய�� வ��. அ=வலக�தி. �ைறபா6 
வ��வ�4டா.,  அ�த உண2Kக  வ G4E. பதி��,  இ�வ�� ஒ�வைர 
ஒ�வ2 �ைறபாடாக வள2��,  அ=வலக�தி=� ெக4ட 

ெபயரா��.  இ�த �ைற-பE நG:க  தியான� ெச	
� இ�த �ைற-பE நG:க  தியான� ெச	
� இ�த �ைற-பE நG:க  தியான� ெச	
� இ�த �ைற-பE நG:க  தியான� ெச	
� 
ெபா?�ெபா?�ெபா?�ெபா?�,,,,  உ:க@#�  தGைமைய நG#�� அJ#க  உ:க@#�  தGைமைய நG#�� அJ#க  உ:க@#�  தGைமைய நG#�� அJ#க  உ:க@#�  தGைமைய நG#�� அJ#க  
வள2Qசியைட��வள2Qசியைட��வள2Qசியைட��வள2Qசியைட��,,,,  ேவதைனைய நG#�கி�ற�ேவதைனைய நG#�கி�ற�ேவதைனைய நG#�கி�ற�ேவதைனைய நG#�கி�ற�....    

 

ஆகேவ,  இ�த வா�#ைகய�. ��வ ந4ச�திர�தி� இ�த வா�#ைகய�. ��வ ந4ச�திர�தி� இ�த வா�#ைகய�. ��வ ந4ச�திர�தி� இ�த வா�#ைகய�. ��வ ந4ச�திர�தி� 
உண2ைவ எ6�தா.உண2ைவ எ6�தா.உண2ைவ எ6�தா.உண2ைவ எ6�தா.,,,,  நG:நG:நG:நG:க  எ.லா வ�த�தி=� க  எ.லா வ�த�தி=� க  எ.லா வ�த�தி=� க  எ.லா வ�த�தி=� 
உய2K ெபற �E
�உய2K ெபற �E
�உய2K ெபற �E
�உய2K ெபற �E
�....  உ:க  வா�#ைகய�. வ�� 
ேநா	கைள- ேபா#க �E
�.  

 
அேத சமய�,  இ�த வா�#ைக#�-ப��,  இ�த 

உடைலவ�46 நா� ெச�றா.,  எ:� ேபாவ� எ�8 எ:� ேபாவ� எ�8 எ:� ேபாவ� எ�8 எ:� ேபாவ� எ�8 
ெத0
�ெத0
�ெத0
�ெத0
�.... அ-ெபா?�, நா� ந� �ழ�ைதய�� மb� 
பாச�தா., இPவா8 ஆகிவ�4டாேன எ�ற உண2ைவ 
எ6#காதபE,  ��வ ந4ச�திர�தி� உண2ைவQ 
ேச2��, கணவc� மைனவ�
�,  அைத மாNறி ந.ல 



நிைல ெபறலா�.  இ�த உட=#�ப��, ப�றவ� இ.லா 
நிைல ெபறலா�. அழியா ஒள�QசWர� ெபற �E
�. 
 

 
((((ப#க�ப#க�ப#க�ப#க� 34, 35)34, 35)34, 35)34, 35)    

 
ந� எ5ண�தா. உ�வா#க-ப4ட� தா�,  நம� உட.. 

இைத�தா�  ““““இராேம)வர�இராேம)வர�இராேம)வர�இராேம)வர�””””  எ�8 ைவ�தா2க  ஞான�க . நா� 
எைத எ5ண�ேனாேமா,  அத� வழி-பE,  இ�த உடலான பர�ைத 
உ�வா#கிய�, உய�2. இ�தா� இராேம)வர�,   

 

இைத )தல�ராணமாக உ�வா#கி,  இேத எ5ண�தா., ஒள� எ�ற 

உண2K ெபNற,  ��வ ந4ச�திர�தி� உண2ைவ- ெபறQ 
ெச	வதN�,  இராேம)வர�ைத அைம�தா2க . அ:� 
அதிகாைல 4.00 மண�ய�. இ���, 6.00 மண�#�  ��வ ந4ச�திர�ைத- 
பா2#கலா� எ�பதNகாக# ேகாவ�ைல அைம�தா2க . 

 
அத� உண2ைவ, ஒ� ம5டல� (48 நா4க ) வள2��# 

ெகா5டப��,  ந� �6�ப�தி. நம� Dதாைதய2கைளேயா,  உடைல 



வ�46- ப�0�� ெச�றவ2கைளேயா,  வ�5 ெச=�தி,  ��வ 
ந4ச�திர�தி� ஈ2-� வ4ட�தி. வா?�,  ச-த0ஷி ம5டல��ட� 
இைண#க �E
�. Dதாைதய2கள�� உண2K நம#�  உ56. அத� 
�ைண ெகா56, 

 

""""எ:க@ட� வா��� வள2�த �எ:க@ட� வா��� வள2�த �எ:க@ட� வா��� வள2�த �எ:க@ட� வா��� வள2�த �லெத	வமான லெத	வமான லெத	வமான லெத	வமான 
உய�ரா�மா#க உய�ரா�மா#க உய�ரா�மா#க உய�ரா�மா#க ,,,,  ச-த0ஷி ம5டல�தி. ச-த0ஷி ம5டல�தி. ச-த0ஷி ம5டல�தி. ச-த0ஷி ம5டல�தி. 
கல��கல��கல��கல��,,,, உடலி. ெபNற நCSக  கைர��உடலி. ெபNற நCSக  கைர��உடலி. ெபNற நCSக  கைர��உடலி. ெபNற நCSக  கைர��,,,, ெப�வ G6 ெப�வ G6 ெப�வ G6 ெப�வ G6 
ெப�நிைல அைட��ெப�நிைல அைட��ெப�நிைல அைட��ெப�நிைல அைட��,,,, அழியா ஒள� சWர� அழியா ஒள� சWர� அழியா ஒள� சWர� அழியா ஒள� சWர� 
ெபறேவ56�ெபறேவ56�ெபறேவ56�ெபறேவ56�””””     

எ�8, ப�றவ� இ.லா நிைலப�றவ� இ.லா நிைலப�றவ� இ.லா நிைலப�றவ� இ.லா நிைலையையையைய,,,, அைடயQ ெச	
�  அைடயQ ெச	
�  அைடயQ ெச	
�  அைடயQ ெச	
� 
இட� அ�இட� அ�இட� அ�இட� அ�....    

 
சிறி� காலேம, மன�த உடலி. வா�கி�ேறா�.  

இ�த மன�த உடலி.,  மனைத# �வ��த. 
ேவ56�.  

அதாவ�,  மனதி., எ.லா# �6�ப:க@� ந.ல� ெபறேவ56�, 
எ�8 எ5ண ேவ56�.  



இைத�தா�,  இராேம)வர�தி. இராம� மணைல# 
�வ��ததாக,  

இராமாயண�தி. 
கா4Eனா2க . இராேம)வர�தி., மன�தcைடய ெபா#கிஷ� 
அ�தைன
� உ56. 

 
27 ந4ச�திர:கள�� ச�ைத,  i0ய�   எPவா8 பாதரச:களாக 

மாN8கி�றேதா, அேத ேபா�8, 27  ந4ச�திர:கள�� ச�ைதQ i0ய� 
கவ2��,  இய#க அJவாக மாNறியைத,  ஜGவ அJவா#கி,  

இ�த  உடைல உ�வா#கிய�, உய�2.   

மன�தனான ப��மன�தனான ப��மன�தனான ப��மன�தனான ப��,,,,  27272727  ந4ச�திர�ைத
� ேச2��ந4ச�திர�ைத
� ேச2��ந4ச�திர�ைத
� ேச2��ந4ச�திர�ைத
� ேச2��,,,,     
����?ைம அைட
� ப#�வ�ைத�தா�?ைம அைட
� ப#�வ�ைத�தா�?ைம அைட
� ப#�வ�ைத�தா�?ைம அைட
� ப#�வ�ைத�தா�,,,,     
இராேம)வர�தி. கா4Eனா2க இராேம)வர�தி. கா4Eனா2க இராேம)வர�தி. கா4Eனா2க இராேம)வர�தி. கா4Eனா2க ....  
இராேம)வர�தி.,  27  கிணைற# கா4E இ�-பா2க . எ� எ� 

உண2Kக  ஊNெற6��,  நம#�  ஒ�றா#�கி�ற� எ�8 
இராேம)வர�தி. கா4ட-ப4ட�. ந� மனைத# �வ�#�� இட� 
இராேம)வர�. 

 
அ:� ந� Dதாைதய2கைள எ5ண�, 

""""எ:க@ட� வா��� வள2�தஎ:க@ட� வா��� வள2�தஎ:க@ட� வா��� வள2�தஎ:க@ட� வா��� வள2�த,,,, Dதாைதய2க Dதாைதய2க Dதாைதய2க Dதாைதய2கள��ள��ள��ள��    
உடைலஉடைலஉடைலஉடைல    வ�46-வ�46-வ�46-வ�46-    ப�0��ப�0��ப�0��ப�0��    ெச�றெச�றெச�றெச�ற    உய�ரா�மா#க உய�ரா�மா#க உய�ரா�மா#க உய�ரா�மா#க     
அைன���அைன���அைன���அைன���,,,,  ச-த0ஷி ம5டல�தி. கல��ச-த0ஷி ம5டல�தி. கல��ச-த0ஷி ம5டல�தி. கல��ச-த0ஷி ம5டல�தி. கல��,,,,  உடலி. உடலி. உடலி. உடலி. 
ெபNற நCSக  கைர��ெபNற நCSக  கைர��ெபNற நCSக  கைர��ெபNற நCSக  கைர��,,,, ��வ ந4ச�திர�தி� ஈ2-�  ��வ ந4ச�திர�தி� ஈ2-�  ��வ ந4ச�திர�தி� ஈ2-�  ��வ ந4ச�திர�தி� ஈ2-� 
வ4ட�தி. வாழேவ56�வ4ட�தி. வாழேவ56�வ4ட�தி. வாழேவ56�வ4ட�தி. வாழேவ56�""""    
என அவ2கைள வ�5என அவ2கைள வ�5என அவ2கைள வ�5என அவ2கைள வ�5ெச=��� இட� அ�ெச=��� இட� அ�ெச=��� இட� அ�ெச=��� இட� அ�....  மன�த� மன�த� மன�த� மன�த� 
ஒ�வ� தா�ஒ�வ� தா�ஒ�வ� தா�ஒ�வ� தா�,,,,  அைத- ெபற�E
�அைத- ெபற�E
�அைத- ெபற�E
�அைத- ெபற�E
�. . . . கைடசி �EKகைடசி �EKகைடசி �EKகைடசி �EK....     
 

அJ#களாகQ ேச2��,  i0யனாகி,  ப�ரபCசமாகி,  ப�ரபCச�தி. 
உய�ரJவாகி,  உய�ரJ ேதா�றியப��,  ஒள�ய�� 
உடலாவ�தா�  இ8திநிைல. ஆைகயா.,  �தாைதய2கைள �ைற-பE 
வ�5 ெச=�தினா.,  அவ2க  ப�றவ� இ.லா நிைல 

அைடகி�றன2.  அவ2க  �� ெச�றா.,  அைத நா� அைத நா� அைத நா� அைத நா� 



அைனவ�� எள�தி. ெபN8அைனவ�� எள�தி. ெபN8அைனவ�� எள�தி. ெபN8அைனவ�� எள�தி. ெபN8,,,,  ந� ஆ�மாைவந� ஆ�மாைவந� ஆ�மாைவந� ஆ�மாைவ----    
�ன�த-ப6�தி�ன�த-ப6�தி�ன�த-ப6�தி�ன�த-ப6�தி,,,,  எள�தி.எள�தி.எள�தி.எள�தி.  நா� எ.ேலா��நா� எ.ேலா��நா� எ.ேலா��நா� எ.ேலா��, , , ,  அ:� அ:� அ:� அ:� 
((((ச-த0ஷி ம5டல�திN�ச-த0ஷி ம5டல�திN�ச-த0ஷி ம5டல�திN�ச-த0ஷி ம5டல�திN�) ) ) ) ெச.லலா�ெச.லலா�ெச.லலா�ெச.லலா�....    எம�எம�எம�எம�    
அ�ளாசிக அ�ளாசிக அ�ளாசிக அ�ளாசிக ....    
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