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காலை முரளி

ஓம் சாந்தி

பாப்தாதா,

மதுபன்

______________________________________________________________________________________________________
இனிலமயான

குழந்லதகளள!

உள்ள ாக்கு

முகமுலையவராகி

தன்னுலைய

ன்லமக்கான கவனம்

ககாள்ளுங்கள்.

எங்காவது சுற்றச் கசல்கிறீர்கள் என்றால் ஏகாந்தத்தில் ஞான சிந்தலன கசய்யுங்கள். தன்னிைளம ளகளுங்கள் -

ான்

எப்ளபாதும் முகமைர்ச்சியுைன் இருக்கிளறனா?
ளகள்வி:
இரக்க மனதுலைய தந்லதயின் குழந்லதகள் தன்ளமல் எந்த ஒரு இரக்கம் காட்ை ளவண்டும்?
பதில்:
என்னுலைய குழந்லதகள் முள்ளிைிருந்து மைராகட்டும் என்று தந்லதக்கு இரக்கம் ஏற்படுகிறது. தந்லத குழந்லதகலள
மைர்களாக மாற்றுவதற்கு எவ்வளவு உலழக்கிறார். அது ளபாை குழந்லதகளுக்கும் தன்ளமல் இரக்கம் வரளவண்டும் - ஏ!
பதீத

பாவனளர

வாருங்கள், எங்கலள

வந்திருக்கிறார் எனும் ளபாது

மைராக்குங்கள்

என்று

ாம் பாபாலவ

அலழக்கிளறாம்.

இப்ளபாது

அவர்

ாம் மைர்களாக ஆக மாட்ளைாமா என்ன? இரக்கம் ஏற்பட்ைால் ஆத்ம அபிமானியாக

இருப்பார்கள். பாபா என்ன கசால்கிறாளரா அலத தாரலை கசய்வார்கள்.
ஓம் சாந்தி!
இவர் தந்லதயாகவும் இருக்கிறார், ஆசிரியராகவும் இருக்கிறார், சத்குருவாகவும் இருக்கிறார் என்று குழந்லதகள் புரிந்து
ககாள்கிறார்கள். ஆக பாபா குழந்லதகளிைம் ளகட்கிறார் ைட்சுமி

ீங்கள் எப்ளபாது இங்ளக வருகிறீர்களளா அப்ளபாது இந்த

ாராயைருலைய மற்றும் ஏைிப்படியின் சித்திரத்லத பார்க்கின்றீர்களா? எப்ளபாது இரண்டு சித்திரங்கலளயும்

பார்க்கின்றீர்களளா அப்ளபாது குறிக்ளகாள் மற்றும் முழு சக்கரமும் புத்தியில் வருகிறது.

ாம் ளதவலதயாகி பிறகு

இப்படி ஏைிப்படியில் இறங்கி வந்துவிட்ளைாம். இந்த ஞானம் குழந்லதகளாகிய உங்களுக்குத்தான் கிலைக்கிறது.

ீங்கள்

மாைவர்கள்.

புரிய

குறிக்ளகாள்

முன்னால் இருக்கிறது.

யாளரனும்

வந்தால்

ம்முலைய

குறிக்ளகாள்

இது

என்று

லவயுங்கள். இந்த படிப்பின் மூைம் ளதவி ளதவலதயாக ஆகிளறாம். பிறகு 84 பிறவி ஏைிப்படியில் இறங்குகிளறாம்.
பிறகு

மீ ண்டும் அளத

ளபால்

லைகபறும்.

இது

மிகவும்

எளிய

ஞானமாகும்.

ஆனாலும்

படித்தும்

ஏன்

ளதால்வி

அலைந்துவிடுகிறார்கள்? அந்த உைகாயாத படிப்லப விை இந்த ஈஸ்வரிய படிப்பு மிகவும் சகஜமானது. குறிக்ளகாள்
மற்றும் 84 பிறவிகளின் சக்கரம் முழுவதும் முன்னால் இருக்கிறது. இந்த இரண்டு சித்திரங்களும் பார்லவயாளர்கள்
அலறயிலும் இருக்க ளவண்டும். ளசலவ கசய்வதற்கு ளசலவக்கான ஆயுதங்களும் ளவண்டும். முழு ஞானமும் இதில்
தான் உள்ளது. இந்த முயற்சிலயக் கூை

ாம் இப்ளபாது தான் கசய்கிளறாம். சளதாபிரதானம் ஆவதற்காக மிகவும்

உலழக்க ளவண்டும். இதில் உள்ள ாக்கு முகமுலைய வராகி ஞான சிந்தலன கசய்ய ளவண்டும். சுற்றச் கசல்கிறீர்கள்
என்றாலும் இது புத்தியில் இருக்க ளவண்டும். வரிலசக் கிரமமாக இருக்கிறார்கள் என்று பாபா கதரிந்திருக்கிறார். சிைர்
ன்றாக புரிந்து ககாள்கிறார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக தன்னுலைய
படிக்கிறார்

என்று

தனக்குத்தாளன
ளவண்டும்.

ஒவ்கவாரு
ஷ்ைம்

ீங்களும்

ாராயைர் சித்திரம்

ம்பர் பிறவி மற்றும் இது கலைசி

ஆகிறீர்கள்.

உள்ளள

முன்னால்

அமருங்கள்.

ககாண்டிருக்கிறார்

வந்ததுளம

குறிக்ளகாள்

அப்ளபாது

என்பது

புரிந்து

ககாள்ள

ககாள்கிறார்கள்.

மாைவர்கள், அதுவும்

படிக்கிறார். இந்த ைட்சுமி
முதல்

மாைவரும்

ஏற்படுத்திக்

முடியும்.

தன்லன

தான்

ககாஞ்சமாவது

எல்லைக்கப்பாற்பட்ை

தந்லதயின்

சரியாக

படிக்கவில்லை

தகுதியானவர்

மாைவர்கள். இந்த

ன்றாக
என்றால்

ஆக்கிக்

ககாள்ள

பிரம்மா

கூை

ம் பதவியாகும் மற்றும் ஏைிப்படி 84 பிறவிகளின் சக்கரமாகும். இது
ம்பர் பிறவி என்று ஏைிப்படியில் காட்ைப்படுகிறது.
மற்றும்

ிலனவுக்கு

உங்களுலைய

ன்லமக்காக முயற்சி கசய்திருப்பார். இவர்

ஏைிப்படி

வரும்.

பற்றி புரிய

லவயுங்கள்.

எல்லைக்கப்பாற்பட்ை

புத்தியில் உள்ளது.

முழு

சக்கரத்தின்

தந்லத

ீங்கள் ளதவலத

தினமும்
மக்கு

ஞானம்

வந்து

புரிய

உங்களுலைய

இதற்கு

லவத்துக்
புத்தியில்

ிலறந்திருக்கிறது எனும் ளபாது எவ்வளவு முக மைர்ச்சிளயாடு இருக்க ளவண்டும். தனக்குத்தான் ளகட்க ளவண்டும் என்னுலைய

ிலை

ஏன்

ிலையாக

இருப்பதில்லை?

ான்

முகமைர்ச்சியாக

இருப்பதில்

காரைம் என்ன? யார் சித்திரத்லத உருவாக்குகிறார்களளா அவர்களுலைய புத்தியிலும் இது
என்பது இருக்கும், இது
என்ற

மகிலமயும்

ம்முலைய குறிக்ளகாள் மற்றும் இது

இருக்கிறது.

ஆனாலும்

பாபா

தலை

ஏற்படுத்தக்

கூடிய

ம்முலைய எதிர்காை பதவி

ம்முலைய 84 பிறவிகளின் சக்கரம். சகஜ இராஜளயாகம்

தினமும்

புரிய

லவத்துக்

ககாண்ளை

இருக்கிறார்,

ீங்கள்

எல்லைக்கப்பாற்பட்ை தந்லதயினுலைய குழந்லதகள் எனும் ளபாது கண்டிப்பாக கசார்க்கத்தின் ஆஸ்தி எடுக்க ளவண்டும்
மற்றும் முழு சக்கரத்தின் ரகசியமும் புரிய லவக்கப்பட்டுள்ளது எனும் ளபாது கண்டிப்பாக அலத

ிலனவு கசய்ய

ளவண்டும். ஒருவளராடு ஒருவர் ளபசக்கூடிய விதமும் கூை

ன்றாக இருக்க

ளவண்டும்.
புத்தியில்

ன்றாக இருக்க ளவண்டும்.

ைந்தாலும் சுற்றினாலும் காரியங்கள் கசய்தாலும்,
இருக்க ளவண்டும்.

இந்த

ஞானம்

தான்

ைத்லத மிக

ான் பாபாவிைம் படிக்க வந்திருக்கிளறன் என்பது மட்டும்

உங்கலள

கூைளவ

அலழத்துச்

கசல்ைக்

கூடியதாகும்.

படிப்பு

சகஜமானது. ஆனால் முழுலமயாக படிக்கவில்லை என்றால், வகுப்பில் மிக மந்தமான குழந்லதகள் இருக்கிறார்களள,
ம்முலைய கபயர் ககட்டுப்ளபாகுளம என்று ஆசிரியருக்கு இந்த எண்ைம் ஏற்படும். பரிசு கிலைக்காது. அரசாங்கம்
எதுவும் ககாடுக்காது. இது கூை பள்ளிக்கூைம் அல்ைவா! இங்ளக பரிசு ளபான்ற எந்த விசயமும் கிலையாது. ஆனாலும்
முயற்சி கசய்ய லவக்கப்படுகிறது.
குைம் மிக

ைத்லதலய மாற்றிக் ககாள்ளுங்கள், கதய்வக
ீ குைங்கலள தாரலை கசய்யுங்கள்.

ன்றாக இருக்க ளவண்டும். பாபா உங்களுக்கு

ன்லம கசய்ய வந்துள்ளார். ஆனால் தந்லதயின் ஸ்ரீமத்படி

ைக்க முடியவில்லை. ஸ்ரீமத், இங்ளக கசல்லுங்கள் என்று கசான்னால் கசல்வதில்லை. இங்ளக கவயிைாக இருக்கிறது,

இங்ளக

குளிராக

இருக்கிறது என்று

கசால்கிறார்கள்.

மக்கு

யார்

கசால்கிறார்

என்று

கூை

தந்லதலய

புரிந்து

ககாள்வதில்லை. இந்த சாதாரை ரதம் (பிரம்மா) தான் புத்தியில் வருகிறது. அந்த தந்லத (சிவ தந்லத) புத்தியில்
வருவளத இல்லை. கபரிய ராஜாக்கள் மீ து அலனவருக்கும் எவ்வளவு பயம் இருக்கிறது. மிகுந்த அதிகாரம் இருக்கிறது.
இங்ளக

பாபா

கசால்கிறார்

-

ான்

ஏலழப்

கலைசிலயயும்

யாரும்

கதரிந்து

எப்படிகயல்ைாம்

ளபசுகிறார்கள், என்கனன்ன

பங்காளன்.

பலைப்பவராகிய

ககாள்ளவில்லை.

அதிசயமல்ைவா! பாபா கசால்கிறார் -

எவ்வளவு

ளபசுகிறார்கள்.

என்லனயும்

ிலறய

பகவான்

பலைப் பின்

மனிதர்கள்

என்றால் யார்

முதல், இலை,

இருக்கிறார்கள்.

என்பது

கூை

எப்படி

கதரிவதில்லை.

ான் சாதாரை உைைில் வந்து தன்னுலைய மற்றும் பலைப்பின் முதல் இலை

கலைசியின் அறிமுகத்லதக் ககாடுக்கிளறன். 84 பிறவிகளின்இந்த ஏைிப்படி எவ்வளவு கதளிவாக இருக்கிறது.
பாபா கசால்கிறார் -

ான் உங்கலள இப்படி ஆக்கியிருந்ளதன். இப்ளபாது மீ ண்டும் உருவாக்கிக் ககாண்டிருக்கிளறன்.

ீங்கள் தங்க புத்தியாக இருந்தீர்கள். பிறகு உங்கலள கல் புத்தியாக ஆக்கியது யார்? அலரக் கல்பமாக இராவை
இராஜ்யத்தில்

ீங்கள் விழுந்து ககாண்ளை வந்தீர்கள். இப்ளபாது

கண்டிப்பாக ஆக ளவண்டும். தந்லத சத்தியமானவர்
கசால்வார். இந்த பிரம்மா கூை படிக்கிறார்.
ககாடுக்கிளறன்

என்று

இவர்

(பிரம்மா)

என்று

ீங்கள் தளமாபிரதானத்திைிருந்து சளதாபிரதானமாக

புத்தி கசால்கிறது. அவர் கண்டிப்பாக

ீங்களும் படிக்கிறீர்கள்.

கசால்கிறார்.

சத்தியமானலத

ான் கூை மாைவன், படிப்பின் மீ து கவனம்

துல்ைியமான

கர்மாதீத்

ிலை

இன்னும்

உருவாகவில்லை.

இவ்வளவு உயர்ந்த பதவி அலைவதற்கான படிப்பின் மீ து கவனம் ககாடுக்காமல் யாளரனும் இருப்பார்களா என்ன?
இப்படிப்பட்ைஉயர்ந்த
தந்லதயினுலைய

பதவிலய

கண்டிப்பாக

குழந்லதகள், ஆக

அலைய

கண்டிப்பாக

ளவண்டும்

எஜமானன்

ஆக

என்று

அலனவரும்

ளவண்டும்.

மற்றபடி

கசால்வார்கள்.

படிப்பில்

ஏற்ற

ாம்

இறக்கம்

ஏற்பைத்தான் கசய்கிறது. இப்ளபாது உங்களுக்கு ஒளரடியாக ஞானத்தின் சாரம் கிலைத்துவிட்ைது. ஆரம்பத்தில் பலழய
ஞானமாக இருந்தது. கமது கமதுவாக
கிலைத்துவிட்ைது

என்று

புரிந்து

விசயங்கலளச்

கசால்கிளறன்.

ஞானத்லதயும்

எடுக்க

ீங்கள் புரிந்து ககாண்ளை வந்தீர்கள். இப்ளபாது

ககாள்கிறீர்கள்.

உைனடியாக

முடியாது.

முன்பு

பாபா

யாரும்

இந்த

கூை

ஜீவன்

முக்தி

ஏைிப்படியின்

சுற்றுகிளறாம் என்று இப்ளபாது புரிந்து ககாள்கிறீர்கள்.

கசால்கிறார்
அலைந்து

சித்திரம்

மக்கு உண்லமயான ஞானம்

இன்று

ான்

விை

உங்களுக்கு

முடியாது.

இருக்கவில்லை.

ஆழமான

உைனடியாக

ாம்

இப்படி

முழு

சக்கரத்தில்

ாம் தான் சுயதரிசன சக்கரதாரி. பாபா ஆத்மாக்களாகிய

மக்கு

முழு சக்கரத்தின் ரகசியத்லதயும் புரிய லவத்துவிட்ைார். பாபா கசால்கிறார் - உங்களுலைய தர்மம் மிகவும் சுகம்
ககாடுக்கக்

கூடியது.

தந்லத

தான்

வந்து

உங்கலள

கசார்க்கத்தின்

சுகத்துக்கான ள ரம் இப்ளபாது வந்துள்ளது மற்றும் மரைம் முன்னால்

எஜமானராக

ஆக்குகின்றார்.

மற்றவர்களின்

ிற்கிறது. இந்த ஆகாய விமானம், மின்சாரம்

ளபான்றலவ முன்பு கிலையாது. அவர்கலளப் கபாறுத்தவலர இந்த உைகளம கசார்க்கம் ளபால் ஆகும். எவ்வளவு கபரிய
கபரிய கட்டிைங்கள் கட்டுகிறார்கள்.
ைண்ைலன

கசன்றலைந்து

அவர்களுக்கு

யாளரனும்

மக்கு மிகுந்த சுகம் கிலைக்கிறது என்று

விடுகிறார்கள்.
கசார்க்கம்

ளபாதும், இதுளவ

என்று

சத்யுகத்லத

கசார்க்கம்

ிலனக்கிறார்கள். எவ்வளவு சீக்கிரமாக

என்று

கசால்ைப்படுகிறது

ிலனத்து

என்று

புரிய

விடுகிறார்கள்.

கசார்க்கம் என்று கசால்ை மாட்ைார்கள்.

ரகத்தில் சரீரத்லத விட்ைால் கண்டிப்பாக மறுபிறவி

ளவண்டியிருக்கும்.

இந்த

ககாள்கிறீர்கள்.

முன்பு

இராவை

ீங்கள்

கூை

இராஜ்யம்

வரும்

விசயங்கலளப்

ளபாது

ாம்

விழ

புரிந்து

ககாள்ளாமல்

ஆரம்பித்து

வந்துவிடுகிறது. இப்ளபாது உங்களுக்கு முழு ஞானமும் கிலைத்துவிட்ைது. ஆலகயால்
இருக்க ளவண்டும். இப்ளபாது

ரகத்தில் தான் எடுக்க

இருந்தீர்கள்.

விடுகிளறாம்.

இப்ளபாது

லவத்தால், கைியுகத்லத
இப்ளபாது

அலனத்து

புரிந்து

விகாரங்களும்

ைத்லத கூை மிக ராயைாக

ீங்கள் சத்யுகத்லத விைவும் மதிப்பு வாய்ந்தவர்கள். பாபா ஞானக் கைைாக இருக்கிறார்,

அவர் முழு ஞானத்லதயும் இப்ளபாது தருகிறார். ளவறு எந்த மனிதர்களும் ஞானம் மற்றும் பக்திலய புரிந்து ககாள்ள
முடியாது. இரண்லையும் ளசர்த்து விட்ைார்கள். சாஸ்திரம் படிப்பது ஞானம் மற்றும் பூலஜ கசய்வது பக்தி என்று
ிலனக்கிறார்கள். ஆக இப்ளபாது பாபா

ம்லம மைர்களாக மாற்ற எவ்வளவு உலழக்கிறார். குழந்லதகளுக்கும் இரக்கம்

வர ளவண்டும் - தூய்லமயற்றவர்கலள தூய்லமயாக்க வாருங்கள், மைர்களாக மாற்றுங்கள் என்று
அலழத்ளதாம். இப்ளபாது பாபா வந்திருக்கிறார் எனும் ளபாது தன் மீ தும் இரக்கம் காட்ை ளவண்டும்.
மைராக மாற மாட்ளைாமா என்ன? இப்ளபாது வலர

ாம் பாபாலவ
ாம் அப்படிப்பட்ை

ாம் பாபாவின் மன சிம்மாசனத்தில் ஏன் ஏறவில்லை? கவனம்

ககாடுப்பதில்லை. பாபா எவ்வளவு இரக்க மனமுள்ளவராக இருக்கிறார். தூய்லமயற்ற உைகத்தில் வந்து எங்கலள
தூய்லமயாக்குங்கள் என்று தந்லதலய அலழக்கவும் கசய்கிறார்கள். ஆக, எப்படி தந்லதக்கு இரக்கம் ஏற்படுகிறளதா
அப்படிளய

குழந்லதகளுக்கும்

இரக்கம்

ஏற்பை

ளவண்டும்.

இல்லையானால், சத்குருவுக்கு

ிந்தலன

கசய்பவர்கள்

உயர்ந்த பதவி அலைய முடியாது. சத்குரு யார் என்று யாரும் கனவில் கூை பார்த்திருக்க மாட்ைார்கள். மனிதர்கள்
குருக்கள் சாபம் ககாடுத்து விைக்கூைாது, அவர்களின் கிருலபலய இழந்து விைக் கூைாது என்று
குழந்லத பிறந்தது என்றால் குருவின் கிருலப என்று

ிலனக்கிறார்கள்.

ிலனக்கிறார்கள். இது அல்ப காை சுகத்திற்கான விசயமாகும்.

பாபா கசால்கிறார் - குழந்லதகளள! தன்மீ து (தனக்குத்தான்) இரக்கம் காட்டுங்கள். ஆத்ம அபிமானி ஆகுங்கள் அப்ளபாது
தாரலை ஏற்படும். அலனத்தும் ஆத்மா தான் கசய்கிறது.
ஆத்மா

என்று

உறுதியாக

புரிந்து

ககாள்ளுங்கள்

மற்றும்

ான் கூை ஆத்மாவிற்கு கற்பிக்கிளறன். தன்லனத் தான்
தந்லதலய

ிலனவு

கசய்யுங்கள்.

தந்லதலய

ிலனவு

கசய்யளவ இல்லை என்றால் விகர்மம் எப்படி வினாசமாகும். ஏ பகவாளன! இரக்கம் காட்டுங்கள் என்று பக்தியில் கூை
ிலனவு கசய்கிறார்கள். பாபா விடுவிப்பவராகவும் (ைிபளரட்ைர்) இருக்கிறார், வழிகாட்டியாகவும் இருக்கிறார்.... இது
கூை அவருலைய மலறமுகமான மகிலமயாகும். பக்தி மார்க்கத்தில்
வந்து அலனத்லதயும் கசால்கிறார்.
வருளவன்

என்பது

கிலையாது.

ீங்கள் என்லன

ிலனவு கசய்தீர்கள் என்று பாபா

ான் கண்டிப்பாக என்னுலைய ள ரத்தில் தான் வருளவன்.

ாைகத்தில்

எப்ளபாது

பதிவாகியிருக்கிறளதா

அப்ளபாது

ான்

வருளவன்.

ிலனத்த ளபாது
மற்றபடி

இந்த

சிந்தலனகள் கூை ஒருளபாதும் வருவதில்லை. உங்களுக்கு கற்பிப்பவர் அந்த தந்லதயாவார். இவர் (பிரம்மா) கூை
அவரிைமிருந்து

கற்றுக்

ககாடுப்பதில்லை

ககாள்கிறார்.

மற்றபடி

அவர்

அலனவரும்

ஒருளபாதும்

எந்த

வரிலசக்கிரமமான

தவறும்

ஆசிரியர்கள்.

கசய்வதில்லை.

அந்த

யாருக்கும்

சத்தியமான

தந்லத

துக்கம்

உங்களுக்கு

சத்தியத்லததான் கற்றுக் ககாடுக்கிறார். சத்தியமானவருலைய குழந்லதகளும் சத்தியமானவர்கள். பிறகு கபாய்யின்
குழந்லதகள்

ஆகும்

ளபாது

அலரக்கல்பம்

கபாய்யானவர்

ஆகிவிடுகிறார்கள்.

சத்தியமான

தந்லதலய

மறந்துவிடுகிறார்கள்.
இந்த சத்யுகம் புதிய உைகமா அல்ைது பலழய உைகமா? என்று முதைில் புரிய லவயுங்கள். அப்ளபாது, இவர்கள்
ன்றாக ளகள்வி ளகட்கிறார்கள் என்று மனிதர்கள்

ிலனப்பார்கள். இந்த ள ரத்தில் அலனவருக்குள்ளும் 5 விகாரங்கள்

பிரளவசம் ஆகியிருக்கிறது. அங்ளக 5 விகாரங்கள் இருப்பதில்லை. இது மிகவும் சகஜமாக புரிந்து ககாள்ள ளவண்டிய
விசயமாகும். ஆனால் யார் தாளன புரிந்து ககாள்ள வில்லைளயா அவர்கள் கண்காட்சியில் என்ன புரிய லவப்பார்கள்?
சர்வஸ்
ீ
கசய்வதற்கு பதிைாக டிஸ்சர்வஸ்
ீ
கசய்து விட்டு வருவார்கள். கவளிளய ளபாய் ளசலவ கசய்வது என்பது
சித்தி வட்டிற்கு
ீ
ளபாவதல்ை. மிகவும் புத்தி ளவண்டும். பாபா ஒவ்கவாருவருலைய
இது

ைத்லத மூைம் புரிந்து ககாள்கிறார்.

ாைகத்தில் இருந்தது என்று தந்லத கூை கசால்வார். யாளரனும் வந்தால் பிரம்மாகுமாரி புரிய லவப்பது

ன்றாக

இருக்கிறது என்பார்கள். கபயர் கூை பிரம்மா குமாரி ஈஸ்வரிய விஷ்வ வித்யாையம் ஆகும். பிரம்மா குமாரிகளின்
கபயர் புகழ் கபற ளவண்டும். இந்த ள ரத்தில் அலனவரும் 5 விகாரங்களில் விழுந்து கிைக்கிறார்கள். அவர்களுக்குப்
ளபாய்

புரிய

லவப்பது

எவ்வளவு

கடினமாக

இருக்கிறது.

எலதயும்

புரிந்து

ககாள்வதில்லை.

ஞானம்

ன்றாக

இருக்கிறது என்று மட்டும் கசால்வார்கள். ஆனால், ஞானத்லதப் புரிந்து ககாள்வதில்லை. தலைக்கு ளமல் தலையாக
வந்து ககாண்ளை இருக்கிறது. பிறகு யுக்திகலள உருவாக்க ளவண்டியிருக்கிறது. ளபாைீ லை பாதுகாப்புக்கு லவயுங்கள்,
சித்திரங்கலள காப்பீடு கசய்யுங்கள். இந்த யக்ஞத்தில் கண்டிப்பாக தலைகள் ஏற்படும். முழு பலழய உைகமும் இதில்
சுவாகா ஆக ளவண்டும். இல்லையானால் யக்ஞம் என்ற கபயர் ஏன் லவக்கப்பட்டுள்ளது. யக்ஞத்தில் சுவாகா ஆக
ளவண்டும்.

இதற்கு

ருத்ர

ஞான

யக்ஞம்

என்று

கபயர்

லவக்கப்பட்டுள்ளது.

ஞானத்லத

கசால்ைப்படுகிறது. இது பாை சாலையாகவும் இருக்கிறது, யக்ஞமாகவும் இருக்கிறது.
ளதவலத

ஆகிறீர்கள்.

பிறகு

இந்த

அலனத்தும்

யக்ஞத்தில்

சுவாகா

ஆகிவிடும்.

படிப்பு

என்றும்

ீங்கள் பாைசாலையில் படித்து
யார்

தினமும்

பயிற்சி

கசய்து

ககாண்ளை இருக்கிறார்களளா அவர்கள் தான் புரிய லவக்க முடியும். பயிற்சி இல்லைகயன்றால் அவர்கள் என்ன புரிய
லவக்க

முடியும்.

உைகத்தில்

மனிதர்களுக்கு

இப்ளபாது

இந்த

உங்களுக்கு அலரக்கல்பத்திற்கு கசார்க்கம் கிலைக்கிறது. இந்த

உைகம்

அல்ப

காைத்திற்காக

கசார்க்கம்

ஆகும்.

ாைகம் கூை உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. இலத சிந்தலன

கசய்யும் ளபாது மிக அதிசயமாக இருக்கிறது. இப்ளபாது இராவை இராஜ்யம் முடிந்து இராம இராஜ்யம் ஸ்தாபலன
ஆகிறது.

இதில்

சண்லை

ளபான்ற

எந்த

விசயமுமில்லை.

இந்த

ஏைிப்படிலயப்

பார்த்து

மனிதர்கள்

மிகவும்

ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். ஆக பாபா என்னகவல்ைாம் புரிய லவக்கிறார். இந்த பிரம்மா கூை பாபாவிைமிருந்து கற்றுக்
ககாண்டு

புரிய

லவக்கிறார்.

கசய்கிறார்களளா
தூக்குவார்கள்.

கபண்

அவர்களுக்கு
தனக்கு

ன்லம

குழந்லதகளும்

புரிய

ிலறய

பைன்

கசய்து

ககாள்ளுங்கள்

லவக்கிறார்கள்.

கிலைக்கும்.

படித்தவர்கள்

என்று

பாபா

யார்

ிலறய

முன்னால்

தினந்ளதாறும்

ளபருக்கு

ன்லம

படிக்காதவர்கள்

புரிய

சுலம

லவக்கிறார்.

இந்த

சித்திரங்கலள முன்னால் லவப்பதன் மூைளம ளபாலத ஏறிவிடுகிறது. ஆலகயால், பாபா தன் அலறயில் இந்த சித்திரம்
லவத்துவிட்ைார். குறிக்ளகாள் எவ்வளவு சகஜமானது. இதில் குைங்கள்
இருந்தால் அலனத்து மனவிருப்பங்களும் பூர்த்தியாகிவிடும்.
இனிலமயிலும்

இனிலமயான

பாப்தாதாவின் அன்பு

காைாமல்ளபாய்

ன்றாக இருக்க ளவண்டும். மனம் தூய்லமயாக

ல்ைது!

கண்கைடுக்கப்பட்ை

குழந்லதகளுக்கு

தாயும்

தந்லதயுமான

ிலனவுகள் மற்றும் காலை வைக்கங்கள். ஆன்மீ கக் குழந்லதகளுக்கு ஆன்மீ கத் தந்லதயின்

மஸ்காரம்.
தாரலைக்கான முக்கிய சாராம்:
1.

ாம் எல்லைக்கப்பாற்பட்ை தந்லதயின் மாைவர்கள் என்பலத எப்ளபாதும்

மக்கு கற்பிக்கிறார். ஆலகயால்

ிலனவில் லவக்க ளவண்டும். பகவான்

ன்றாகப் படித்து தந்லதயின் கபயலர புகழ் கபறச் கசய்ய ளவண்டும். தன்னுலைய

ைத்லதலய மிகவும் ராயைாக லவக்க ளவண்டும்.
2. தந்லதக்குச்

சமமாக

இரக்க

மனதுலையவராகி

முள்ளிைிருந்து

மைராக

ளவண்டும்

மைராக்க ளவண்டும். உள்ள ாக்கு முகமுலையவராகி தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும்

மற்றும்

மற்றவர்கலளயும்

ன்லம கசய்வதற்கான சிந்தலன

கசய்ய ளவண்டும்.
வரதானம்:
விகாரங்கள்

என்ற

விஷப்

பாம்லப

கழுத்து

மாலையாக

அைிந்துக்

ககாள்ளக்

கூடியவராகி

சங்கரருக்கு

சமமாக

தபஸ்வி மூர்த்தி ஆகுக.
மக்கலளப் கபாறுத்த வலர 5 விகாரங்கள் என்பது விஷப் பாம்பு ஆகும். ளயாகி மற்றும்

லைமுலறப் படுத்தும்

(பிரளயாகி) ஆத்மாவாகிய உங்களுக்கு இது கழுத்தின் மாலையாகி விடுகின்றது. பிராமை ஆத்மாக்களாகிய தாங்கள்
மற்றும் பிரம்மா பாபாவின் அசரீரி தபஸ்வி சங்கர் கசாரூபத்தின்
இரண்ைாவது இந்த பாம்பு குஷியில்

ிலனவு சின்னம் இன்று வலர பூஜிக்கப்படுகிறது.

ைனமாடுவதற்கான ளமலையாகி விடுகிறது. இந்த ஸ்திதி ளமலையின் ரூபத்தில்

காண்பிக்கிறார்கள். எனளவ விகாரங்களின் மீ து கவற்றி அலையும் ளபாது தான் தபஸ்வி மூர்த்தி,

லைமுலறபடுத்தும்

ஆத்மா என்று கூறுவார்கள்.
சுளைாகன்:
யாருலைய
முடியாது.

சுபாவம்

இனிலமயாகவும்

அலமதியாகவும்

இருக்கிறளதா

அவர்களிைம்

ளகாபம்

என்ற

பூதம்

ளபாரிை

