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காலை முரளி

ஓம் சாந்தி

பாப்தாதா,

மதுபன்

______________________________________________________________________________________________________
இனிலமயான

குழந்லதகளள

!

பாபா

முட்கலள

இருக்கிறது, மைர்களின் மீ தும் இருக்கிறது.

மைர்களாகுவதற்கு

வந்துள்ளார், பாபாவின்

அன்பு

முட்கள்

மீ தும்

முட்கலளத் தான் மைர்களாக மாற்றுவதற்கு முயற்சி சசய்கிறார்

ளகள்வி:
எந்த குழந்லதகளிடத்தில் ஞானத்தின் தாரலை ஏற்படுளமா அவர்களின் அலடயாளத்லதச் சசால்லுங்கள்?
பதில்:
அவர்கள் அதிசயங்கலள சசய்து காட்டுவார்கள். அவர்கள் தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்லம சசய்யாமல் இருக்க
முடியாது.

ஞான

அம்பு

லதத்து

விட்டால்

நஷ்டளமாகா

(பற்றில்ைாதவர்)

ஆகி

ஆன்மீ க

ளசலவயில்

ஈடுபட்டு

விடுவார்கள். அவர்களுலடய நிலை ஏக்ரஸ் ஆடாததாகவும்- அலசயாததாகவும் இருக்கும். ஒருளபாதும் முட்டாள்
தனமான

காரியங்கலள

சசய்ய

மாட்டார்கள்.

யாருக்கும்

துக்கம்

சகாடுக்க

மாட்டார்கள்.

அவகுைங்கள்

எனும்

முட்கலள நீக்கிக் சகாண்ளட சசல்வார்கள்.
ஓம் சாந்தி.
பாபா சபரிய ைிவர் கடிகாரம் என்பலத குழந்லதகள் சதரிந்துள்ளார்கள். சரியாக
மைர்களாக்குவதற்கு வருகின்றார்.

வர ளவண்டிய ளநரத்தில் முட்கலள

ஒரு வினாடி கூட கூடுதைாகளவா குலறவாகளவா இருக்க முடியாது. சகாஞ்சம்

கூட வித்தியாசம் ஏற்பட முடியாது. இந்த சமயத்தில் கைியுகம் முட்கள் நிலறந்த காடாக இருக்கிறது என்பலதயும்
குழந்லதகள்

சதரிந்துள்ளார்கள்.

சகாண்டிருக்கிளறாம்

என்ற

எனளவ

உைர்வு

வர

மைர்களாக
ளவண்டும்.

ஆகக்

முதைில்

கூடியவர்களுக்கு
நாம்

நாம்

அலனவரும்

மைர்களாக

முட்களாக

ஆகிக்

இருந்ளதாம், சிைர்

சிறியதாகவும், சிைர் சபரியதாகவும் இருந்ளதாம். சிைர் அதிக துக்கம் சகாடுக்கிறார்கள், சிைர் சகாஞ்சம் சகாடுக்கிறார்கள்.
இப்ளபாது பாபாவின் அன்பு அலனவர் மீ தும் இருக்கிறது. முட்களின் மீ தும் அன்பு, மைர்களின் மீ தும் அன்பு என்று
பாடப்பட்டும் இருக்கிறது. முதைில் யார் மீ து அன்பு? கண்டிப்பாக முட்களின் மீ து தான் அன்பு இருக்கிறது. முயற்சி
சசய்து

அவர்கலள

முள்ளிைிருந்து

மைராக

மாற்றும்

அளவிற்கு

அன்பு

இருக்கிறது.

வருவளத

முட்கள்

நிலறந்த

உைகத்திைாகும். இதில் சர்வவியாபி என்ற விஷயளம இருக்க முடியாது. ஒருவருக்குத் தான் மகிலம இருக்கிறது.
ஆத்மா

சரீரத்லத

உயர்ந்ததாகவும்

எடுத்து

ஆகிறது

சசய்கிறளதா, அலதப்

நடிப்லப

ஆத்மா

சபாருத்து

நடிக்கும்ளபாது

தான்
இது

ஆத்மாவிற்குத்

கீ ழானதாகவும்

சகட்ட

கர்மம்

ஆகிறது.

தான்

ஆத்மா

மகிலம

சரீரத்லத

சசய்யக்கூடியது, இது

நல்ை

இருக்கிறது.
எடுத்து

கர்மம்

ஆத்மா

தான்

எப்படி-எப்படி

கர்மம்

சசய்யக்கூடியது

என்று

சசால்ைப்படுகிறது. ஆத்மா தான் நல்ை அல்ைது சகட்ட கர்மத்லத சசய்கிறது. சத்யுகத்தின் சதய்வக
ீ மைரா அல்ைது
கைியுகத்தின் அசுர முள்ளாக இருக்கின்ளறனா என்று தங்களிடத்தில் ளகளுங்கள். சத்யுகம் எங்ளக, கைியுகம் எங்ளக.
ளதவலத

எங்ளக, சாத்தான்

எங்ளக!

நிலறய

வித்தியாசம்

இருக்கிறது.

யார்

முள்ளாக

இருக்கிறார்களளா, அவர்கள்

தங்கலள மைர் என்று சசால்ைிக் சகாள்ள முடியாது. மைர்கள் சத்யுகத்தில் இருக்கும், கைியுகத்தில் இருப்பதில்லை.
இப்ளபாது இது சங்கமயுகமாகும், இப்ளபாது நீங்கள் முள்ளிைிருந்து மைராக ஆகின்றீர்கள். ஆசிரியர் பாடம் (வழி முலற)
அளிக்கின்றார், குழந்லதகளுலடய
ஒருளவலள

மைர்களாக

ஆக

ளவலை

அலத

விரும்புகிறீர்கள்

சதளிவுபடுத்தி

என்றால்

தங்கலள

சசால்வதாகும்.

அதில்

இலதயும்

ஆத்மா

புரிந்து

சகாள்ளுங்கள்

என்று

எழுதுங்கள்,
ளமலும்

மைர்களாக மாற்றக் கூடிய பரமபிதா பரமாத்மாலவ நிலனவு சசய்தீர்கள் என்றால் உங்களுலடய அவகுைங்கள் நீங்கி
விடும்

மற்றும்

நீங்கள்

சளதாபிரதானமாக

ஆகி

விடுவர்கள்.
ீ

பாபா

கட்டுலர

(ஞானம்)

சகாடுக்கின்றார்.

குழந்லதகளுலடய ளவலை அலத திருத்தி அச்சிடுவதாகும். அப்ளபாது மனிதர்கள் அலனவரும் ளயாசிக்க ஆரம்பித்து
விடுவார்கள். இது படிப்பாகும். பாபா உங்களுக்கு எல்லையற்ற வரைாறு-புவியியலை கற்பிக்கின்றார். அந்த பள்ளிகளில்
பலழய

உைகத்தின்

சதரிந்திருக்களவ

வரைாறு-புவியியலை

இல்லை.

இது

கற்பிக்கப்

படிப்பாகவும்

படுகிறது.

இருக்கிறது,

புதிய

உைகத்தின்

ஞானமாகவும்

வரைாறு-புவியியலை

இருக்கிறது.

எந்தசவாரு

யாரும்

ளமாசமான

காரியத்லத சசய்வதும் முட்டாள்தனமாகும். இந்த விகார காரியம் துக்கம் தரக்கூடியது, இலத சசய்யக்கூடாது என்று
புரிய லவக்கபடுகிறது.
துக்கம்

சகாடுக்கக்

துக்கத்லதப் ளபாக்கி சுகத்லத வழங்குபவர் என்பது பாபாவின் மகிலம அல்ைவா. யாருக்கும்

கூடாது

என்பலத

இங்ளக

நீங்களும்

கூட

கற்றுக்

சகாண்டிருக்கிறீர்கள்.

எப்ளபாதும்

சுகத்லத

சகாடுத்துக் சகாண்ளட இருங்கள் என்று பாபா அறிவுலர கூறுகின்றார். இந்த நிலை ஒன்றும் உடளன உருவாவதில்லை.
ஒரு வினாடியில் பாபாவின் ஆஸ்திலய அலடய முடியும்.
எல்லையற்ற

தந்லதயின்

ஆஸ்தி

சசார்க்கத்தின்

மற்றபடி தகுதியானவர்களாக ஆவதற்கு ளநரம் பிடிக்கிறது.

இராஜ்யம்

என்பலத

புரிந்து

சகாள்கிறார்கள்.

பரசைௌகீ க

தந்லதயிடமிருந்து பாரதத்திற்கு உைகத்தின் இராஜ்யம் கிலடத்தது என்று நீங்கள் புரிய லவத்தும் இருப்பீர்கள்.
அலனவரும் உைகத்திற்கு எஜமானர்களாக இருந்தீர்கள்.
ளவண்டும்.

ளநற்லறய

ைட்சக்கைக்கான

விஷயமாகும், அப்ளபாது

ஆண்டுகள்

என்று

நீங்கள்

சசால்விட்டார்கள்.

நீங்கள்

குழந்லதகளாகிய உங்களுக்கு உள்ளுக்குள் இந்த குஷி இருக்க
சசார்க்கத்தின்
ஒவ்சவாரு

எஜமானர்களாக

யுகத்தின்

ஆயுள்

இருந்தீர்கள்.

மனிதர்கள்

ைட்சக்கைக்கானது

என்பது

எங்ளக? உண்லமயாக முழு கல்பத்தின் ஆயுள் 5 ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்பது எங்கு? நிலறய வித்தியாசம் இருக்கிறது.
ஞானக்கடல் ஒரு எல்லையற்ற தந்லதளய ஆவார். அவரிடமிருந்து சதய்வக
ீ குைங்கலள தாரலை சசய்ய ளவண்டும்.
இந்த

உைகத்தின்

மனிதர்கள்

நாளுக்கு

நாள்

தளமாபிரதானமாக

ஆகிக்

சகாண்ளட

சசல்கிறார்கள்.

அதிகம்

அவகுைங்கலள

கற்றுக்

சகாண்ளட

சசல்கிறார்கள்.

முன்பு

இருக்கவில்லை, இப்ளபாது அதிகரித்துக் சகாண்ளட சசல்கிறது.

இந்தளவிற்கு

ஊழல், கைப்படம், கீ ழான

தன்லமகள்

இப்ளபாது நீங்கள் பாபாவின் நிலனவு பைத்தின் மூைம்

சளதாபிரதானமாகிக் சகாண்ளட சசல்கிறீர்கள். எப்படி (ஏைிப்படியில்) இறங்குகிறீர்களளா, அப்படித் தான் நலடமுலறயும்
இருக்கும். முதைில் பாபா கிலடத்திருக்கிறார் என்ற குஷி இருக்கும், சதாடர்பு ஏற்பட்டது பிறகு இருப்பது நிலனவு
யாத்திலரயாகும். யார் அதிகமாக பக்தி சசய்திருப்பார்களளா அவர்களுலடய நிலனவு யாத்திலர அதிகமாக இருக்கும்.
பாபா நிலனவு நிற்பதில்லை என்று நிலறய குழந்லதகள் சசால்கிறார்கள்.
ளகட்க

அமருகிறார்கள்

திடீசரன்று

நான்

எனும்ளபாது

என்ன

புத்தி

சசான்ளனன்

ளவறு-ளவறு

என்று

பக்கம்

ளகட்டால்

பக்தியிலும் கூட அப்படி நடக்கிறது.

ஓடுகிறது.

குழம்பி

சசால்ைக்கூடியவர்

விடுகிறார்கள்.

அலனவரும் ஒளர மாதிரி இருப்பதில்லை. இங்ளக அமர்ந்திருக்கிறார்கள்

சிைர்

பார்க்கின்றார்

உடளன

கலத
பிறகு

சசால்வார்கள்.

ஆனால் எதுவும் தாரலை ஆவதில்லை.

ஒருளவலள தாரலை ஆனது என்றால் அதிசயம் சசய்து காண்பிப்பார்கள். அவர்கள் தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும்
நன்லம சசய்யாமல் இருக்க முடியாது. யாருக்காவது வட்டில்
ீ
நிலறய சுகம் இருக்கைாம், வடு
ீ
கார் ளபான்றலவகள்
இருக்கைாம் ஆனால் ஒருமுலற ஞான அம்பு லதத்து விட்டால் அவ்வளவு தான், கைவனிடம் நான் ஆன்மீ க ளசலவ
சசய்ய

விரும்புகிளறன்

என்று

சசால்வார்கள்.

ஆனால்

மாலய

மிகவும்

பைம்

வாய்ந்தது, சசய்ய

இருக்கிறது அல்ைவா. இத்தலன வடுகள்,
ீ
இவ்வளவு சுகத்லத எப்படி விடுவது.
வந்தவர்கள்.

சபரிய-சபரிய

ைட்சாதிபதி, ளகாடீஸ்வர

குடும்பத்லதச்

சசார்க்கத்திற்கு

எஜமானர்களாக

இது புத்தியின் சங்கிைியாகும்.

பூஜிக்கத்தக்கவர்களாக

ஆகின்றீர்கள்.

பற்று

அட எவ்வளவு ளபர் முதைில் ஓடி

ளசர்ந்தவர்கள், அலனத்லதயும்

வந்தார்கள். இது அதிர்ஷ்டத்லதக் காட்டுகிறது, அந்தளவிற்கு சக்தி இல்லை பற்லற விடுவதற்கு.
சங்கிைிகளில் மாட்டிக் சகாண்டிருக்கிறார்கள்.

விடாது.
விட்டு

விட்டு

இராவைனுலடய

பாபா புரிய லவக்கின்றார் - அட, நீங்கள்

21

பிறவிகளுக்கு

நீங்கள்

ஒருளபாதும்

ளநாயுறமாட்டீர்கள், எப்ளபாதும் ஆளராக்கியமானவர்களாக 21 பிறவிகள் வலர இருப்பீர்கள் என்று பாபா உத்திரவாதம்
அளிக்கின்றார். நீங்கள் கைவளனாடு கூடளவ இருங்கள் அவரிடம் தூய்லமயாளவன் மற்றும் தூய்லமயாக்குளவன் என்ற
அனுமதி மட்டும் சபற்று வாருங்கள். பாபாலவ நிலனவு சசய்வது உங்களுலடய கடலமயாகும், அதன்மூைம் அளவற்ற
சுகம் கிலடக்கிறது. நிலனவு சசய்து-சசய்து தளமாபிரதானத்தில் இருந்து சளதாபிரதானமாக ஆகி விடுவர்கள்.
ீ
எவ்வளவு
புரிந்து சகாள்ள ளவண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது. சரீரத்தின் மீ து நம்பிக்லக இல்லை. பாபாவினுலடயவர்களாக ஆகி
விடுங்கள்.

அவலரப் ளபாை பிடித்தமான சபாருள் ளவறு எதுவும் இல்லை. பாபா உைகத்திற்கு எஜமானர்களாக மாற்று

கின்றார், எவ்வளவு முடியுளமா அவ்வளவு சளதாபிரதானமாக ஆகுங்கள். நீங்கள் அளவற்ற சுகத்லத பார்ப்பீர்கள். பாபா
சசார்க்கத்தின் நுலழ வாயிலை இந்த சபண்களின் மூைம் திறக்க லவக்கின்றார்.

தாய் மார்களின் தலையில் தான்

ஞானக்கைசம் லவக்கப்படுகிறது. பாபா தாய்மார்கலளத் தான் டிரஸ்டியாக்கி உள்ளார், அலனத்லதயும் தாய்மார்களாகிய
நீங்களள கவனித்துக் சகாள்ளுங்கள். இவரின் (பிரம்மா) மூைம் கைசம் லவத்தார் அல்ைவா. கடலை கலடந்தார்கள்,
அமிர்த கைசம் ைஷ்மிக்கு சகாடுக்கப்பட்டது என்று அவர்கள் எழுதி விட்டார்கள். பாபா சசார்க்கத்தின் நுலழ வாயிலை
திறந்து

சகாண்டிருக்கிறார்

பாபாவிடமிருந்து
ஆகக்கூடாது.

ஆஸ்தி

என்பலத

இப்ளபாது

அலடயக்கூடாது.

ஏன்

நீங்கள்

சதரிந்துள்ள ீர்கள்.

சவற்றிமாலையில்

அப்படி

மைியாக

எனும்ளபாது

ளகார்க்கப்படக்

நான்

ஏன்

கூடாது, மகாவராக
ீ

எல்லையற்ற தந்லத குழந்லதகலள மடியில் ஏந்துகிறார் - எதற்காக? சசார்க்கத்திற்கு எஜமானர்களாக

மாற்றுவதற்கு.

ஒளரயடியாக முட்களுக்கு அமர்ந்து படிப்பிலன சகாடுக்கின்றார்.

எனளவ முட்களின் மீ து அன்பு

இருக்கிறது அல்ைவா அப்ளபாது தான் அவர்கலள மைர்களாக மாற்றுகின்றார். பாபாலவ அலழப்பளத தூய்லமயற்ற
உைகத்தில்

மற்றும்

தூய்லமயற்ற

சரீரத்திைாகும், நிர்வாை

தாமத்லத

விட்டு

விட்டு

இங்ளக

வாருங்கள்

என்று.

நாடகத்தின் படி நான் முட்கள் நிலறந்த உைகத்தில் தான் வர ளவண்டியதாக இருக்கிறது என்று பாபா கூறுகின்றார்.
எனளவ கண்டிப்பாக அன்பு இருக்கிறது அல்ைவா. அன்பு இல்ைாமல் எப்படி மைர்களாக மாற்ற முடியும்? இப்ளபாது
நீங்கள் கைியுக முள்ளிைிருந்து சத்யுக ளதவலத சளதாபிரதான உைகத்திற்கு எஜமானர்களாக ஆகுங்கள். எவ்வளவு
அன்ளபாடு புரிய லவக்கப்படுகிறது.
விழுகிறார்கள்.

அவர்கள்

குமாரி மைராக இருக்கின்றார் ஆலகயினால் தான் அலனவரும் அவரது காைில்

தூய்லமயற்றவர்களாக

ஆகிறார்கள்

எனும்ளபாது

அலனவருக்கும்

தலை

வைங்க

ளவண்டியிருக்கிறது. ஆகளவ என்ன சசய்ய ளவண்டும்? மைர் மைராக இருக்க ளவண்டும் அப்ளபாது எப்ளபாலதக்கும்
மைராகளவ

இருக்க

முடியும்.

குமாரி

விகாரமற்றவர்

அல்ைவா, பிறவி

என்னளவா

விகாரத்தின்

மூைம்

தான்

எடுத்திருக்கிறார். எப்படி சன்னியாசிகள் விகாரத்தின் மூைம் தான் பிறவி எடுக்கிறார்கள் அல்ைவா. திருமைம் சசய்து
விட்டு பிறகு வடு
ீ
வாசலை துறந்து விடுகிறார்கள்.

பிறகு அவர்கலள மகான் ஆத்மாக்கள் என்று சசால்கிறார்கள்.

சத்யுகத்தின் மகான் ஆத்மா உைகத்திற்கு எஜமானர்கள் எங்ளக, இந்த கைியுகத்தின் மகாத்மாக்கள் எங்ளக! ஆலகயினால்
தான், கைியுகத்து முட்களா அல்ைது சத்யுகத்தின் மைர்களா? கீ ழானவர்களா அல்ைது உயர்ந்தவர்களா? என்ற ளகள்விலய
எழுதுங்கள் என்று பாபா கூறினார்.
இது கீ ழான உைகம் இப்ளபாது இராவை இராஜ்யமாகும்.

அசுர இராஜ்யம், ராட்சஸ இராஜ்யம் என்று சசால்கிறார்கள்.

ஆனால் தங்கலள யாரும் அப்படி புரிந்து சகாள்கிறார்களா என்ன? இப்ளபாது குழந்லத களாகிய நீங்கள் யுக்திளயாடு
ளகள்வி

ளகட்கிறீர்கள்

சகாண்டவர்களாக

என்றால்

இருக்கிளறாம்

அவர்கள்,
என்று

உண்லமயில்

தாங்களாகளவ

நாம்

புரிந்து

காமுகர்களாக,
சகாள்கிறார்கள்.

ளகாபக்காரர்களாக,
கண்காட்சியில்

கூட

ளபராலச
அப்படி

எழுதின ீர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு, நாம் கைியுக முட்களாக இருக்கிளறாம் என்ற உைர்வு வரும். இப்ளபாது நீங்கள்
மைர்களாக

ஆகிக்

சகாண்டிருக்கிறீர்கள்.

பாபா

எப்ளபாதும்

மைராக

இருக்கின்றார்.

அவர்

ஒருளபாதும்

முள்ளாக

ஆவதில்லை. மற்றவர்கள் அலனவரும் முள்ளாக ஆகிறார்கள். அந்த மைர் (சிவபாபா) கூறுகின்றார் - உங்கலள கூட
முள்ளிைிருந்து மைராக மாற்றுகின்ளறன். நீங்கள் என்லன நிலனவு சசய்யுங்கள்.

மாலய எவ்வளவு பைம் வாய்ந்ததாக

இருக்கிறது.

நீங்கள்

மாலயயினுலடயவர்களாக

ஆக

ளவண்டுமா

என்ன? பாபா

உங்கலள

இழுக்கின்றார், மாலய தன்னுலடய பக்கம் இழுக்கிறது. இது பலழய சசருப்பாகும்.
சசருப்பு கிலடக்கிறது பிறகு பலழயதாக ஆகிறது.
இருக்கிறது.

நான்

உங்கலள

சவல்சவட்

தன்னுலடய

இந்த சமயத்தில் அலனத்து சசருப்புகளும் தளமாபிரதானமாக

துைிலயப்ளபால்

மாற்றி

விடுகின்ளறன்.

இருக்கின்ற காரைத்தினால் சரீரமும் சவல்சவட்லடப் ளபால் இருக்கிறது.

அங்ளக

ஆத்மா

தூய்லமயாக

எந்த குலறயும் கிலடயாது. இங்ளக நிலறய

குலறபாடுகள் இருக்கின்றன. அங்ளக இருக்கும் முகத்லதப் பாருங்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது.
அலமப்லப இங்ளக யாரும் உருவாக்க முடியாது.
மாற்றுகின்ளறன்.

வடு
ீ

குடும்பத்தில்

பக்கம்

ஆத்மாவிற்கு முதைில் புதிய

அந்த முக

இப்ளபாது பாபாவும் கூறுகின்றார் நான் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்களாக

(இல்ைறம்)

இருந்து

சகாண்ளட

தாமலர

மைருக்குச்

சமமாக

தூய்லமயாக

ஆகுங்கள் மற்றும் பிறவி-பிறவிகளுக்குமாக ஏறியிருக்கும் துருலவ நீக்குவதற்கு ளயாக அக்னி இருக்கிறது. இதில்
பாவங்கள் அலனத்தும் பஸ்மமாகி விடும்.

நீங்கள் உண்லமயான தங்கமாக ஆகி விடுவர்கள்.
ீ
அழுக்லக நீக்குவதற்கு

மிகவும் நல்ை யுக்திலய கூறுகின்றார், என்லன மட்டும் நிலனவு சசய்யுங்கள்.

உங்களுலடய புத்தியில் இந்த ஞானம்

இருக்கிறது. ஆத்மாவும் கூட மிகவும் சிறியதாக இருக்கிறது. சபரியதாக இருந்தால் இவருக்குள் பிரளவசிக்க முடியாது.
எப்படி பிரளவசிக்கும்? ஆத்மாலவ பார்ப்பதற்காக டாக்டர்கள் அதிகம் மண்லட உலடத்துக் சகாள்கிறார்கள், ஆனால்
பார்ப்பதற்கு சதரிவதில்லை. காட்சி கிலடக்கிறது. ஆனால் சாட்சாத்காரத்தின் மூைம் எந்த பயனும் ஏற்படுவதில்லை.
உங்களுக்கு லவகுண்டத்தின் காட்சி கிலடக்கிறது என்று லவத்துக் சகாள்ளுங்கள் அதனால் என்ன பயன்! பலழய
உைகம் முடிந்தால் தான் லவகுண்டவாசிகளாக ஆக முடியும்.
எனளவ

பாபா

புரிய

லவக்கின்றார்

இதற்கு நீங்கள் ளயாகப் பயிற்சி சசய்யுங்கள்.

குழந்லதகளள, முதைில்

முட்களின்

மீ து

அன்பு

ஏற்படுகிறது.

அலனத்திலும்

அதிகமான அன்புக்கடல் பாபா ஆவார். குழந்லதகளாகிய நீங்களும் கூட இனிலம யானவர்களாக ஆகிக் சகாண்ளட
சசல்கிறீர்கள். தங்கலள ஆத்மா என்று புரிந்து சளகாதர-சளகாதரர்கலள பார்த்தீர்கள் என்றால் குற்றமுலடய சிந்தலன
முற்றிலும் நீங்கி விடும் என்று பாபா கூறுகின்றார். சளகாதர-சளகாதரி என்ற சம்மந்தத்தின் மூைம் கூட புத்தி ஓடி
விடுகிறது ஆலகயினால் சளகாதர - சளகாதரலன பாருங்கள். அங்ளக சரீரளம இல்லை எனும்ளபாது உைர்வும் வராது
அல்ைது ளமாகமும் இருக்காது.

பாபா ஆத்மாக்களுக்குத் தான் படிப்பிக்கின்றார்.

எனளவ நீங்களும் தங்கலள ஆத்மா

என்று புரிந்து சகாள்ளுங்கள். இந்த சரீரம் அழியக்கூடியது, இதன் மீ து மனதின் மீ து பற்று லவக்கைாமா? சத்யுகத்தில்
இதன்மீ து அன்பு ஏற்படுவதில்லை.
ஒரு

சரீரத்லத

விட்டுவிட்டு

ளமாகத்லத சவன்ற ராஜாவின் கலதலய ளகட்டிருக்கிறீர்கள் அல்ைவா.

சசன்று

மற்சறான்லற

எடுக்கிறது.

நடிப்பு

கிலடத்திருக்கிறது, ஏன்

ஆத்மா

பற்று

லவக்க

ளவண்டும்? ஆலகயினால் பாபாவும் கூறுகின்றார் எச்சரிக்லகயாக இருக்க ளவண்டும். அம்மா இறந்தாலும், மலனவி
இறந்தாலும் அல்வா(முரளி ளகட்க ளவண்டும்) சாப்பிட ளவண்டும். யார் இறந்தாலும் நான் அழ மாட்ளடன் என்று
சத்தியம்

சசய்யுங்கள்.

நீங்கள்

தங்களுலடய

தந்லதலய

நிலனவு

சசய்யுங்கள்,

சளதாபிரதானமாக

ஆகுங்கள்.

சளதாபிரதானமாக ஆவதற்கு ளவறு எந்த வழியும் இல்லை. முயற்சியின் மூைம் தான் சவற்றி மாலையின் மைியாக
ஆக முடியும்.

முயற்சியின் மூைம் என்னவாக ஆக ளவண்டுளமா அப்படி ஆகைாம்.

கல்பத்திற்கு முன்னால் என்ன

முயற்சி சசய்திருப்பீர்களளா அலதளய தான் சசய்வர்கள்
ீ
என்று பாபா புரிய லவக்கின்றார். பாபா ஏலழப்பங்காளன்
ஆவார்.

ஏலழகளுக்கு தான் தானமும் சகாடுக்கப்படுகிறது. பாபா அவளர கூறுகின்றார், நானும் கூட சாதாரை உடைில்

வருகின்ளறன். ஏலழயினுலடய சரீரத்திளைா அல்ைது சசல்வந்தருலடய சரீரத்திளைா வருவதில்லை. குழந்லதகளாகிய
நீங்கள் தான் பாபாலவ சதரிந்துள்ள ீர்கள், மற்றபடி முழு உைகமும் சர்வவியாபி என்று சசால்ைி விடுகிறது. அங்ளக
துக்கத்தின் சபயர் கூட இல்ைாத தர்மத்லத பாபா ஸ்தாபலன சசய்கின்றார்.
பக்திமார்க்கத்தில் மனிதர்கள் ஆசீர்வாதம் ளகட்கிறார்கள்.

இங்ளக கருலையின் விஷயம் கிலடயாது. யாருக்கு தலை

வைங்குவர்கள்?
ீ
புள்ளி அல்ைவா. சபரிய சபாருளாக (உருவமாக) இருந்தால் தலை வைங்கைாம்.
தலை வைங்கவும் முடியாது. யாலர கும்பிடுவர்கள்.
ீ

சிறிய சபாருளுக்கு

இந்த பக்திமார்க்கத்தின் அலடயாளங்கள் அலனத்தும் மலறந்து

விடுகிறது. லகசயடுத்து கும்பிடுவது பக்தி மார்க்கமாகி விடுகிறது. சளகாதரி - சளகாதரன் இருக்கிறார்கள், வட்டில்
ீ
கும்பிடுகிறார்களா

என்ன? வாரிசாக்குவதற்காகத்

தான்

குழந்லதகலள

ஆலகயினால் தான் பாபா குழந்லதகலள நமஸ்கரிக்கின்றார்.

ளகட்கிறார்கள்.

குழந்லத

வாரிசு

பாபா குழந்லதகளுக்கு ளசவகன் ஆவார்.

அல்ைவா

நல்ைது!

இனிலமயிலும் இனிலமயான காைாமல் ளபாய் கண்சடடுக்கப்பட்ட சசல்ைக் குழந்லதகளுக்கு தாயும் தந்லதயுமான
பாப்தாதாவின்

அன்பு

நிலனவுகளும்

காலை

வைக்கமும்.

ஆன்மீ கக்

குழந்லதகளுக்கு

ஆன்மீ கத்

தந்லதயின்

நமஸ்காரம்.
தாரலைக்கான முக்கிய சாரம்:
1) அழியக்கூடிய சரீரத்தின் மீ து மனலத ஈடுபடுத்தல் கூடாது.

ளமாகத்லத சவன்றவர்களாக ஆக ளவண்டும், யாராவது

சரீரத்லத விட்டு விட்டால், நான் ஒருளபாதும் அழமாட்ளடன் என்று சத்தியம் சசய்யுங்கள்.
2)

பாபாவிற்குச்

யாருக்கும்

துக்கம்

சமமாக

இனிலமயானவர்களாக

சகாடுக்கக்

கூடாது.

ஆக

முட்கலள

ளவண்டும், அலனவருக்கும்

மைர்களாக்கும்

ளசலவ

சசய்ய

சுகம்

சகாடுக்க

ளவண்டும்.

ளவண்டும்.
தங்களுக்கும்

மற்றவர்களுக்கும் நன்லம சசய்ய ளவண்டும்.
வரதானம்:
ளதக உைர்வி-ருந்து (நியாரா) விைகியவராக ஆகி, பரமாத்ம (ப்யாரா) அன்பின் அனுபவம் சசய்யக் கூடிய தாமலர

மைரின் ஆசனத்தில் (கமை ஆசனம்) அமர்ந்திருப்பவர் ஆகுக!.
கமை ஆசனம் பிராமை ஆத்மாக்களின் உயர்வான நிலையின் அலடயாளம் ஆகும். அப்ளபர்ப்பட்ட கமை ஆசனதாரி
ஆத்மாக்கள் இந்த ளதக உைர்வி-ருந்து இயல்பாகளவ விைகி இருப்பார்கள்.
கவருவதில்லை.

அவர்கலள சரீரத்தின் உைர்வு தன் பால்

எப்படி பிரம்மா தந்லதக்கு நடந்தாலும் சசன்றாலும் ஃபரிஷ்தா ரூபம் அல்ைது ளதவலத ரூபம்

எப்சபாழுதும் நிலனவில் இருந்தது அளத ளபாை இயல்பாகளவ (ளதஹி அபிமானி ஸ்திதி ) ஆத்ம உைர்வின் நிலை
எப்சபாழுதுளம இருத்தல்.
உைர்வி-ருந்து

நி(யாரா)

இதற்கு தான் ளதக உைர்வி-ருந்து விைகியவர் என்று கூறுவார்கள். இது ளபாை ளதக
விைகி

இருப்பவர்களள

(பரமாத்மா

ப்யாளர)

பரமாத்மாவிற்கு

பிரியமானவர்களாக

ஆகி

விடுகிறார்கள்..
சுளைாகன்:
உங்களுலடய விளசஷ தன்லமகள் (சிறப்புகள்) மற்றும் குைங்கள் ஆகியலவ பிரபு பிரசாதம் ஆகும்.
என்று

ஏற்றுக் சகாள்வது தான் ளதக அபிமானம் ஆகும்

அவற்லற தனது

