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சசாரசாம்சம்;:

இனனிய குழந்ததைகளள, அதரக்கல்பமசாக உங்களுக்கு இருந்து வந்தை ஐந்து வவிகசாரங்கள

என்னும்

ளநசாய் இப்பபசாழுது முடிவதடையவுளளது. ஆகளவ, எல்தலையற்ற சந்ளதைசாஷத்தைதில்
நதிதலைத்தைதிருங்கள.

ளகளவவி:

குழந்ததைகளசாகதிய உங்களுக்கு இருக்க ளவண்டிய ஒரு பபசாழுதுளபசாக்கு என்ன? உங்களுக்கு
எதைனுடைன் ஒரு பதைசாடைர்பும் இல்தலை?

பதைதில்:

தைந்ததையவிடைமதிருந்து உங்கள முழு ஆஸ்தைதிதயயும் ளகசாருகதின்ற பபசாழுதுளபசாக்தகக்
பகசாண்டிருங்கள. மக்களுக்கு அதனத்து வவிதைமசான பபசாழுதுளபசாக்குகளும் உளளன.
இப்பபசாழுது ந ங்கள அதவ அதனத்ததையும் துறக்க ளவண்டும். ந ங்கள கடைவுளனின் குழந்ததைகள
ந
ந
ஆகதிவவிட்டீர்கள. தைந்ததையுடைன் ந ங்கள வ டு தைதிரும்ப ளவண்டும் என்பதைசால், சரீரங்களுடைன்
ந
ந
பதைசாடைர்புதடைய வவிடையங்கள அதனத்ததையும் மறக்க ளவண்டும். வயவிற்றுக்கு இரு
சப்பசாத்தைதிகதளக் பகசாடுத்து, புத்தைதிதயப் புதைதிய உலைகுடைன் இதணையுங்கள.

பசாடைல்:

கடைவுளனின் சகபசாடிகதளப் புயல்களசால் என்ன பசய்ய முடியும்?

ஓம்சசாந்தைதி.

தைங்கள

மனதைதில்

ளநசாய்கள

ளபசான்றதவயும்

பலை

வதகயசான

வரும்

மசாதயயவின்

என்பததையும்

புயல்கள

வவிளசடைமசான

வரும்

என்பததையும்,

அன்பவிற்கதினனிய,

அனர்த்தைங்கள,

அதசக்க

முடியசாதை,

மகசாவ ர்களசான குழந்ததைகள அதனவரும் புரிந்துபகசாளகதிறசார்கள, ஏபனனனில் இப்பபசாழுது இறுதைதிக் கசாலைத்தைதின்
ந
பகட்டு உளளதைசால், மசாதய உங்கதள அதைதிகளவுக்குக் குத்துவசாள. சரீரத்தைதின் கர்மக்கணைக்குகள தை ர்க்கப்படும்
ந
என்பததைத் தைங்கள புத்தைதியவில் உறுதைதியசான நம்பவிக்தக உதடையவர்கள அறதிவசார்கள. ந ங்கள ஒரு ளநசாயவிலைதிருந்து
ந
குணைமசாகவுளள
பபசாழுது, ந ங்கள
இப்பபசாழுது அந்ளநசாயவிலைதிருந்து வவிடுதைதலையசாகப் ளபசாகதிறந ர்கள என்ற
ந
சந்ளதைசாஷத்ததை உணைர்கதிறந ர்கள. ளமலும் ஒரு சதிலை நசாட்கள மசாத்தைதிரளம உளளன என்பததை ந ங்கள அறதிவ ர்கள.
ந
ந
ந ங்கள அதரக்கல்பமசாக ஐந்து வவிகசாரங்கள என்னும் இந்ளநசாதயக் பகசாண்டிருந்தை ர்கள. இதைனூடைசாகளவ மக்கள
ந
ந
அஜசாமதிதலைப் (ஒரு மகசாபசாவவி) ளபசான்று பசாவசாத்மசாக்கள ஆகுகதிறசார்கள. இத்தைதகயளதைசார் உலைகத்துக்கு ளமலும்
ஒரு

சதிலை

நசாட்களள

இவ்வவிடையங்கதள

எஞ்சதியுளளன.

அறதியசார்கள.

இப்பபசாழுது

அவர்கள

அசுர

இந்ளநசாய்கள
புத்தைதிதயக்

வவிதடைபபறவுளளன.
பகசாண்டிருப்பததைப்

உலைகதிலுளள

ளபசாலுளளது;

மக்கள
அவர்கள

பதைசாடைர்ந்தும் வவிரக்தைதியவில் கதைறதி அழுவசார்கள. ந ங்கள பதைசாடைர்ந்தும் இந் நதிகழ்வுகதளப் பசார்ப்பப ர்கள. உங்களுக்கு
ந
அவ்வவிடையங்களுடைன் எத்பதைசாடைர்பும் கதிதடையசாது. இது எதுவும் புதைதிய வவிடையமல்ல் இதவ அதனத்தும்
நதடைபபறளவ ளவண்டும். அதைதனயவிட்டுப் பயப்படைத் ளதைதவயவில்தலை. மதிகக்குறுகதிய கசாலைளம எஞ்சதியுளளது.
வயவிற்றுக்கு இரு சப்பசாத்தைதிகள மசாத்தைதிரளம ளதைதவயசாகும். பசாபசாவவிடைமதிருந்து உங்கள ஆஸ்தைதிதயக் ளகசாருவளதை,
இப்பபசாழுது உங்கள பபசாழுதுளபசாக்கு ஆகும். மக்களுக்குப் பலை வதகயசான பபசாழுதுளபசாக்குகள உளளன. இங்கு,
ந ங்கள
எப்பபசாழுதுளபசாக்தகயும்
பகசாண்டிருக்கக்கூடைசாது.
சரீரங்களுடைன்
பதைசாடைர்புதடைய
வவிடையங்கள
ந
அதனத்ததையும் மறந்து வவிடுங்கள. நசாங்கள இப்பபசாழுது கடைவுளுக்கு உரியவர்கள. நசாங்கள மணைவசாளனசாகதிய
பசாபசாவுடைன்

தைதிரும்பவிச்

பசல்லை

கதிதடையசாது.

அவருக்கு

ஒரு

ளவண்டும்.

சரீரம்

அம்மணைவசாளன்

இல்லைசாதை

தைனனித்துவமசானவர்,

கசாரணைத்தைதினசால்,

எவரசாலும்

அவருக்பகன

அவதர

ஒரு

மதிகச்சரியசாக

சரீரம்

நதிதனவு

பசய்ய முடியசாதுளளது. இது ஒரு புதைதிய வழக்கம் ஆகும். ஆத்மசாக்கள கடைவுதள நதிதனவுபசய்ய ளவண்டும்.
ந ங்கள அதரக்கல்பமசாக இவ்வசாறு அவதர நதிதனவுபசய்தைதிருக்க மசாட்டீர்கள. சத்தைதியயுகத்தைதில், ந ங்கள
ந
ந
ஆத்மசாக்கள என்பததை மசாத்தைதிரம் ந ங்கள புரிந்துபகசாளகதிறந ர்கள, ஆனசால் உங்களுக்கு ளவபறந்தை ஞசானமும்
ந
இருப்பதைதில்தலை. ஆத்மசாவசாகதிய நசான், ஒரு சரீரத்ததை ந க்கதி வவிட்டு, இன்னுபமசான்தற எடுப்ளபன். இங்கு,
ந
அவர்கள ஆத்மசாதவப் பரமசாத்மசா ஆக்கதிவவிட்டைசார்கள; அவர்கள கடைவுள சர்வவவியசாபவி எனக் கூறுகதிறசார்கள.
இப்பதழய

உலைகம்

உங்களுக்கு

இனனிளமல்

இல்லைசாதைது

ளபசாலுளளது.

உங்கள

புத்தைதி

புதைதிய

உலைகுடைன்

இதணைக்கப்பட்டுளளது. ஒருவர் புதைதிய வ படைசான்தறக் கட்டும்பபசாழுது, அவருதடைய புத்தைதி பதழய வ ட்டிலைதிருந்து
ந
ந
அகற்றப்பட்டுப் புதைதிய வ ட்டுடைன் இதணைக்கப்;படுகதிறது. இப்பபசாழுது பல்ளவறு சமய மக்களும் மசாநசாடுகள
ந
ளபசான்றவற்தற நடைசாத்துகதிறசார்கள; பரமசாத்மசாவசாகதிய பரமதைந்ததையுடைனசான ளயசாகத்தைதில் ஒருவரது புத்தைதிளயனும்
இதணைக்கப்பட்டிருக்கவவில்தலை. ந ங்கள உங்களுக்குக் கற்பவிக்கதின்ற தைந்ததைதய இப்பபசாழுது கண்டுவவிட்டீர்கள.
ந
அவர் ஞசானத்தைதின் பவிரபுவும் (ஞசாளனஸ்வர்), ளயசாகத்தைதின் பவிரபுவும் (ளயசாளகஸ்வர்) ஆவசார். தைன்னுடைன் ளயசாகம்
பசய்ய உங்களுக்குக் கற்பவிப்பவர் என்பளதை ஈஸ்வர் என்பதைன் அர்த்தைமசாகும். ஞசாளனஸ்வர் என்றசால் கடைவுள
மசாத்தைதிரம்

ஞசானத்ததைக்

ஞசானத்ததையும்

பகசாண்டிருக்கதிறசார்

ளயசாகத்ததையும்

கற்பவிக்க

என்று

முடியும்.

அர்த்தைமசாகும்.
தைசாங்கள

அவரசால்

இவ்வுலைகதில்

ஒரு

மசாத்தைதிரளம
குறுகதிய

உங்களுக்கு
கசாலைத்துக்ளக

இருக்கதிறசார்கள என்பததை உறுதைதியசான நம்பவிக்தக உதடையவர்கள புரிந்துபகசாளகதிறசார்கள . இப்பபசாழுது நசாங்கள
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வ டு தைதிரும்ப ளவண்டும். ஒரு நசாடைகத்தைதிலுளள நடிகர்கள தைசாங்கள ஒரு குறுகதிய கசாலைத்துக்கு மசாத்தைதிரளம அங்கு
ந
இருக்கதிறசார்கள என்பததையும், பவின்னர் தைசாங்கள வ டு தைதிரும்புவசார்கள என்பததையும் அறதிவசார்கள. அவர்கள
ந
பதைசாடைர்ந்தும் தைங்களுதடைய கடிகசாரங்கதளப் பசார்க்கதின்றசார்கள. உங்கள கடிகசாரம் எல்தலையற்றதைசாகும். இதுளவ
இறுதைதிப்பவிறவவி

என்பததை

ந ங்கள அறதிவ ர்கள. ஆகளவ, ந ங்கள பபரும் சந்ளதைசாஷத்ததை அனுபவம் பசய்ய
ந
ந
ந
ளவண்டும். நசான் இப்பதழய சரீரத்ததை வவிட்டு ந ங்கதி, உலைகதின் ஓர் இளவரசரசாக அல்லைது இளவரசதியசாக ஆகப்
ந
ளபசாகதிளறன்.
என்னுதடைய
மம்மசாவும்
பசாபசாவும்
ஓர்
இளவரசதியசாகவும்,
இளவரசரசாகவும்
ஆகுவசார்கள.
குழந்ததைகளசாகதிய

ந ங்கள மதிக நன்றசாக ஓட்டைப் பந்தையத்தைதில் ஓடிச் பசன்று, பவற்றதி மசாதலையவில் ஒரு
ந
முன்னணைவி இலைக்கத்ததைக் ளகசார ளவண்டும். எவரசாவது பசாபசாதவ வவினவவினசால், பசாபசா அவருக்குக் கூறுவசார்:
ந ங்கள நதிச்சயமசாக பவற்றதி மசாதலைக்கு அண்மதித்து வரும்வதகயவில், உங்கள பசயற்பசாடு உளளது. எந்தைளவுக்கு
ந
ந ங்கள சதித்தைதி அதடைவ ர்கள என்பததை ந ங்களும் அறதிவ ர்கள. தைசாங்கள ஒருபபசாழுதும் சதித்தைதி அதடைய
ந
ந
ந
ந
மசாட்டைசார்கள
எனச்
சதிலைர்
எண்ணுகதிறசார்கள.
நசான்
பசாபசாவவின்
குழந்ததையசாக
இருந்து,
அதனத்ததையும்
அர்ப்பணைவித்து,

பசாபசாவவின்

மடியவில்

இருந்தைசாலும்,

எதைதனயும்

கதிரகதிக்கசாது

வவிட்டைசால்,

நசான்

ஓர்

உயர்ந்தை

அந்தைஸ்ததைப் பபற மசாட்ளடைன். வ ட்டில் தைங்கள குடும்பங்களுடைன் வசாழ்ந்துபகசாண்டு, ளசதவ பசய்பவர்களசால்,
ந
இங்கு வசாழ்பவர்கதள வவிடைவும் ஒரு ளமலைசான அந்தைஸ்ததைக் ளகசார முடியும். அவர்கள மதிகவும் வவிதரந்து
பசல்வததையும்

பசார்க்க

முடியும்.

பசாபசாவுடைன்

தைங்க

வருவதைனசால்,

ளமலும்

நன்தமகள

இருக்கதின்றன.

முகதில்கள கடைலைதிடைம் வந்து, தைங்கதள நதிரப்பவி, பவின்னர் எங்கும் பபசாழதிவதைற்குச் பசல்கதின்றன. முரளனி எங்கும்
அனுப்பப்படுகதிறது.

ந ங்கள முரளனிதயச் பசவவிமடுத்து, பவின்னர் அதைதன ஏதனளயசாருக்கும் வசாசதிக்கதிறந ர்கள.
ந
பபருமளவு ளசதவ பசய்பவர்கள ஒரு சதிறந்தை அந்தைஸ்ததைக் ளகசாருகதிறசார்கள. இதைற்கு முயற்சதி ளதைதவயசாகும்.
இங்கு ந ங்கள முயற்சதி எதைதனயும் பசய்யசாது வவிட்டைசால், ளதைசால்வவி அதடைவ P ர்கள. உங்கள முயற்சதிகளனிளலைளய
ந
ந
அதனத்தும் தைங்கதியுளளது. உங்கள பசசாந்தை நசாடித் துடிப்தபச் ளசசாதைதியுங்கள. ந ங்கள பசய்யும் முயற்சதி மூலைம்
ந
என்ன அந்தைஸ்ததைக் ளகசாருவ ர்கள என்பததைப் புரிந்துபகசாளள முடியும். இப்பபசாழுது ந ங்கள முயற்சதி பசய்து
ந
ந
ஓர் உயர்ந்தை அந்தைஸ்ததைக் ளகசாரசாது வவிட்டைசால், ஒவ்பவசாரு கல்பத்தைதிலும் அதுளவ உங்கள அந்தைஸ்தைசாகதி வவிடும்.
இது ஓர் எல்தலையற்ற நசாடைகம். ந ங்கள எல்தலையற்ற புத்தைதிதயப் பபற்றுளளந ர்கள. நசாடைகத்தைதின் ஆரம்பம், மத்தைதி,
ந
இறுதைதிதய அறதிந்துபகசாளவதைதில், பபரும் சந்ளதைசாஷம் உளளது. எவ்வசாறசாயவினும், மசாதயயவின் புயல்கள
உங்கதள

ஏளதைசாபவசாரு

தைவதறச்

பசய்ய

தவக்கதின்றன்

மசாதய

மதிகச்சதிறந்தை

குழந்ததைகதளயும்

பவற்றதிபகசாளகதிறசாள.

ந ங்கள ளமலும் முன்ளனறுதகயவில், பபரும் வவிரிவசாக்கம் ஏற்பட்டு,
ந
இப்பபசாழுது
படைல்லைதியவில்
சமய
மசாநசாடுகள
நதடைபபறுகதின்றன.

ளபசாற்றப்படும்.

உங்கள

பபயர்

மசாநசாடுகளனில்

வவிளங்கப்படுத்துவதைற்கு, ஒரு மதிகச்சதிறந்தை புத்தைதி ளதைதவப்படுகதின்றது. அதைற்கு முன்னர், மதிகச்சதிறந்தை கடிதைத்
பதைசாடைர்புகள இருக்க ளவண்டும். முதைலைதில் மசாநசாட்டின்
நடைசாத்துவசார்கள,

பவின்னர்

அவர்கள

ஒரு

தைதலைவர்கள ஒரு சதிறதிய பசயற்குழுக் கூட்டைங்கதள

பபரிய

மசாநசாட்தடை

நடைசாத்துகதிறசார்கள.

ளபசாப்பசாண்டைவர்

ளபசான்ளறசாருக்கசாக, முன்னதைசாகளவ வசதைதிகள அதனத்தும் ஏற்பசாடு பசய்யப்படுகதின்றன. இவரும் மசாநசாடுகள
ளபசான்றவற்தறப்

பற்றதிப்

பபருமளவு

சதிந்தைதிக்கதிறசார்.

அத்தைதகய

மசாநசாடுகளுக்குச்

பசன்று

மதிகவும்

வவிளவகமசானவர்களுக்கு வவிளங்கப்படுத்துவதைற்கு, மதிகச்சதிறந்தை புத்தைதிசசாலைதிக் குழந்ததைகள ளதைதவப்படுகதின்றனர்.
எல்லைசாவற்றுக்கும்

முதைலைதில்,

யசார்

தைதலைவர்

என்னும்

வவிடையத்ததை

எடுத்துக்

பகசாளளுங்கள:

பசாபசா

வந்து

வவிட்டைசார். இதைற்கு முன்னர், எவரும் ளதைவ தைர்மத்ததைப் பற்றதி அறதிந்தைதிருக்கவவில்தலை. ளதைவ தைர்மத்தைதின் தைதலைவர்
இருக்கதிறசார் என ந ங்கள இப்பபசாழுது சந்ளதைசாஷப்படுகதிறந ர்கள. இப்பபசாழுது ஞசானத்தைதில் முதைதிர்ச்சதியதடைந்தைவர்கள
ந
தைசாங்கள பவின்வருமசாறு அம்மக்களுக்குக் கூற முடியும் என உணைர்கதிறசார்கள: “சமயங்கள அதனத்தைதிலும்
அதைதிளமன்தமயசானது

எது

என

எங்களுக்குக்

கூறுங்கள? ”

அத்தைர்மளம

முதைன்தமயசாக்கப்படை

ளவண்டும்.

பவிரம்மசாகுமசார்களும் குமசாரிகளுமசாகதிய ந ங்களள அதனவரினதும் தைதலைவர்கள; ந ங்கள உலைகத் தைசாய்மசார்கள;.
ந
ந
உங்களுக்கு ஒரு தைசாயவின் அந்தைஸ்து உளளது. குமசாரிகள பப ஷ்ம பவிதைசாமகரின் ம து அம்புகதள எய்தைசார்கள எனக்
ம
கசாட்டைப்பட்டுளளது. குமசாரிகளசாகதிய உங்கள முன்னனிதலையவில் அதனவரும் வரளவண்டும். யசார் அதைதிளமலைசானவர்
என ந ங்கள வவிளங்கப்படுத்தை ளவண்டும். சர்வவவியசாபகம் என்னும் எண்ணைக் கருத்து பபசாய்யசானது என்பததை
ந
அவர்கள அப்பபசாழுது புரிந்துபகசாளவசார்கள. ந ங்கள இப்பபசாழுது ஒரு யுத்தை களத்தைதில் இருக்கதிறந ர்கள.
ந
தைந்ததையவின் அறதிமுகத்ததைக் பகசாடுப்பது உங்களுக்கு ஒரு புதைதிய வவிடையமல்லை. மதிகச்சதிறந்தை குழந்ததைகளுக்கு
எண்ணைற்ற

தைடைதவகள

தைங்கள;

பசாகங்கதள

நடித்துளள

ளபசாததை

உளளது.

இப்பபசாழுது

இப்பதழய

உலைகம்

முடிவதடையவுளளது.

அப்பதழய சரீரங்கள ந க்கப்படை ளவண்டும், பவின்னர் ந ங்கள உங்கள பசாகங்கதளப்
ந
ந
புதைதிதைசாக நடிப்பப ர்கள. இப்பபசாழுது உங்கள புத்தைதி பரந்தைதைசாகவும், எல்தலையற்றதைசாகவும் ஆகதியுளளது. இப்பபசாழுது
அப்பதழய

ஆதடைகள

பபறுவ ர்கள.
ந
பசாகங்கதளப்

இது
பற்றதி

துறக்கப்படை

எப்பபசாழுதும்
அறதிந்தைதிருக்க

ளவண்டும்,
உங்கள

பவின்னர்

புத்தைதியவில்

ளவண்டும்.

ந ங்கள
ந

2/4
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இருக்க
84

பவிறவவிகளுக்கு
ளவண்டும்.
பவிறவவிகதள

ந ங்கள புதைதிய ஆதடைகதளப்
ந
ஒவ்பவசாரு
நடிகரும்
தைனது
எடுத்து,

உங்கள

பசாகங்கதள
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நடித்துளளந ர்கள.
பழுதைதடைந்து

இப்பபசாழுது

வவிட்டைது.

வரும்பபசாழுது,
ஆகுளவசாம்.

ஓம சகநத

வவிநசாசம்

இங்கு

ளதைவர்களுக்குப்

நசாடைகம்

உலைகமும்

நதிதனவுகூர்ந்துளளந ர்கள.

முடிவதடையவுளளது.

ஆரம்பவிக்கும்.

நசாங்கள

இப்பபசாழுது

உளளது.

பசன்று,

இப்பவிறவவியவில்

பவின்னர்

இந்தை

மதவனம

தைளமசாபவிரதைசானசாக

கற்பவர்களும்
பவிறந்து,

பகபதகதக

எங்கள

அடுத்தை

ஏளதைசாபவசான்தறப்

சத்தைதிரியர்களுக்குப்

ஞசானம்

உங்கள

புத்தைதியவில்

இந்தை

எங்கள

ஆதடையும்

இரசாச்சதியம்
பவிறவவியவில்

கதிட்டைத்தைட்டை

ஸ்தைசாபவிக்கப்பட்டு

உலைகதின்

அதைதிபதைதிகள

பபறுகதிறசார்கள.

ந ங்கள
பசன்று
ந
என்பததை
இப்பபசாழுது

பவிறப்பப ர்கள
துளனித்துளனியசாக

ஏற

ளவண்டும்,

அப்பபசாழுது

மசாத்தைதிரளம உங்கள சந்ளதைசாஷப் பசாதைரசம் உயரும். சதிறந்தை முயற்சதிதயச் பசய்பவர்களனின் புத்தைதியவில் இத்தைதகய
வவிடையங்கள

பதைசாடைர்ந்தும்

ந ங்கள
பசயல்கதளச்
பசய்ய
ளவண்டும்
என
பசாபசா
ந
ந ங்கள உங்களுதடைய நதிதனவு அட்டைவதணைதய அதைதிகரிக்க ளவண்டும் .
ந
இதைற்கு இரவுளநரம் மதிகச்சதிறந்தைது. இதைதில் கதளப்பதடைதைல் என்பது கதிதடையசாது. உங்களசால் எல்லைசாக் கசாலைமும்
வவிளங்கப்படுத்தைதியுளளசார்.

கதடையப்படும்.

பவின்னர்

இந்தை ஸ்தைதிதைதியவில் நதிதலைத்தைதிருக்க இயலைசாதுவவிட்டைசால், பவின்னர், புயல்கள வரும்பபசாழுது, அதவ உங்கதளக்
கதளப்பதடையச் பசய்கதின்றன. புயல்கள உங்கள உணைர்வுகளனின் வவிருப்பத்துக்கு மசாறசாக வருகதின்றன் அதவ
உங்கதளக்

கதளப்பதடையச்

பசய்யும்.

எவ்வசாறசாயவினும்,

ந ங்கள பதைசாடைர்ந்தும் தைந்ததைதய நதிதனவுபசய்து,
ந
பதைசாடைர்ந்தும் தைதலைப்புக்கதளப் பவிரித்பதைடுத்தைசால், உங்கள புத்தைதி ஞசானம் நதிதறந்தைதைசாக ஆகும். பலை புயல்கள
வருவளதை பசாபசாவவின் அனுபவம் ஆகும். ந ங்கள ளமலும் சக்தைதிவசாய்ந்தைவர்கள ஆகும்பபசாழுது, மசாதய ளமலும்
ந
உங்கதள
வ ழ்த்தை
முயற்சதி
பசய்கதிறசாள.
இது
ஒரு
நதியதைதி.
தைந்ததை
கூறுகதிறசார்:
மசாதய
மதிகவும்
ந
வலைதிதமயசானவள, இப்பபசாழுது அவள தைனது இரசாச்சதியத்ததை இழப்பதைனசால், பலை புயல்கதள உருவசாக்குவசாள.
அவதளயவிட்டுப்

பயப்படைசாதை ர்கள. சரீரத்துக்கு
ந
அதைனசால்
மூச்சுத்
தைதிணைறக்கூடைசாது.

ந ங்கள
ந
எஞ்சதியுளளது.

இதைதன

ஏளதைனும்

நதடைபபற்றசால்,

இதுளவ

நதிதனவுபசய்வதைனசால்,

இறுதைதிச்

சரீரம்

அதுவும்

கர்ம

ஆகும்.

ளவதைதன

மதிகக்குறுகதிய

ஆகும்.
கசாலைளம

சந்ளதைசாஷமசாக

இருக்கதிறந ர்கள.
இந்ளநரத்தைதில்,
ந ங்களள
ந
நசாடைகத்தைதில் அதைதியுயர்ந்தை அந்தைஸ்ததை உதடையவர்கள, ஏபனனனில் ந ங்கள பரமசாத்மசாவசாகதிய பரமதைந்ததையவின்
ந
மடிக்கு
வந்து
வவிட்டீர்கள.
உங்கள
மத்தைதியவிலும்,
சதிறந்தை
முயற்சதிதயச்
பசய்பவர்கதளப்
ளபசான்ற
பசாக்கதியசசாலைதிகள எவரும் இல்தலை. கடைவுளனிடைமதிருந்து பபறுகதின்ற இச்சந்ளதைசாஷமும் மதிகவும் ளமன்தமயசானது.
பசாரதைம் சுவர்க்கமசாக

இருந்தைது என்பததை

உங்களசால் வவிளங்கப்படுத்தை

முடியும்.

அது ஓர்

அழதிவற்ற

ளதைசம்

ஆகும், அந்ளநரத்தைதில் ளவறு சமயங்கள இருக்கவவில்தலை; அதவ பவின்னளர வந்தைன. சூரிய-வம்ச இரசாச்சதியம்
கடைந்து பசன்று, பவின்னர் சந்தைதிர வம்சம் ஆகதியது. எவரும் அதைன் வரலைசாதறயும் புவவியவியதலையும் அறதியசார்;.
இப்பபசாழுது

ந ங்கள
அதைதன
அறதிவ ர்கள.
அங்கு,
சத்தைதியயுகத்தைதின்
பவின்னர்
தைதிளரதைசாயுகம்
இருக்கும்
ந
ந
என்பததையும், இரு கதலைகள குதறவதடையும்பபசாழுது, அச்சந்ளதைசாஷமும் குதறவதடைகதிறது என்பததையும்
எவரும் அறதியசார். சத்தைதியயுகத்தைதில் ந ங்கள இந்தை ஞசானத்ததை அறதிந்தைதிருப்பவின், பதைசாடைர்ந்தும் உளளசார மூச்சுத்
ந
தைதிணைறதியவிருப்பப ர் கள. ந ங்கள ம ண்டும் க ளழ வரளவண்டும் என உங்கள மனச்சசாட்சதி உறுத்தும். ந ங்கள உங்கள
க
ந
ந
ம
இரசாச்சதியத்தைதில் களனிப்பதடைய மசாட்டீர்கள. இங்கும், சதிலைர் தைசாங்கள சுவர்க்க அதைதிபதைதிகள ஆகுவசார்கள எனக்
கூறுகதிறசார்கள, ஆனசால் பவின்னர் அவர்கள ம ண்டும் க ழதிறங்க ளவண்டும். எவ்வசாறசாயவினும், அங்கு, உங்களுக்கு
க
ம
இரசாச்சதியத்ததைப் பபற்றுளள சந்ளதைசாஷம் இருக்கும். இப்பபசாழுது பசாபசா உங்கதளத் தைதிரிகசாலைதைரிசதி ஆக்குகதிறசார்.
சுவர்க்க அதைதிபதைதிகளசாகதிய, இலைக்ஷ்மதியும் நசாரசாயணைனும் கூடை, தைதிரிகசாலைதைரிசதிகள அல்லைர். சங்கமயுகத்தைதிளலைளய
தைந்ததை

வந்து,

உங்களுக்கு

ஆக்குகதிறசார்.

ஏன்

அவர்களனின்

இறுதைதி

அவர்களுக்கு

இந்தை

ஸ்தைதிதைதியசாகும்.

ஆபரணைங்கள

அத்தைதகயளதைசார்

ஞசானமசாகதிய

ளதைவர்களுக்கு

அற்புதைமசான
மசாத்தைதிரளம

சக்கரதைசாரிகளும்,

ஞசானமசாகதிய

அறதிந்தைவர்களும்

பவிரசாமணைர்கள

பகசாடுக்கப்படை

ஞசானத்தைதினூடைசாக

ஆவ ர்கள.
ந
புரிந்துபகசாளளப்பட்டு, பவின்னர்

மூன்றசாவது

ஆபரணைங்கள

இரகசதியம்;.

கண்தணைக்
அதனத்தும்

பதைசாடைர்ந்தும்

முடியும்?

அது

பவிரசாமணைர்கள

பகசாடுத்து,

உங்கதளத்

பகசாடுக்கப்பட்டுளளன?

தைதிரிகசாலைதைரிசதி

ஏபனனனில்

அது

ளமளலைறதி,

சரியசாகத்

வ ழ்ந்து வவிடுகதிறசார்கள. எவ்வசாறு
ந
பதைன்படைவவில்தலை! இது நசாடைகத்தைதின்

மசாத்தைதிரளம

சுயதைரிசனச்

சக்கரதைசாரிகள.

இந்தை

ந ங்கள
ளதைவர்கள
ஆகுகதிறந ர்கள.
இந்ளநரத்தைதில்,
ந ங்கள
சுயதைரிசனச்
ந
ந
மூன்றசாவது
கண்தணை
உதடையவர்களும்,
முக்கசாலை
வவிடையங்கதள
இதவளய

உங்கள

வவிளங்கப்படுத்தைப்படை

தைதலைப்புக்கள.

ளவண்டும்.

இவ்வவிடையங்கள

எல்லைசாவற்றுக்கும்

முதைலைதில்,

அதனத்தும்
தைந்ததையவின்

அறதிமுகத்ததைக் பகசாடுங்கள. பரமசாத்மசாவசாகதிய பரமதைந்ததையுடைனசான உங்கள உறவுமுதற என்ன? அவருதடைய
பபயர் தைந்ததையசாகதிய கடைவுள ஆகும். தைந்ததையசாகதிய கடைவுள சர்வவவியசாபவி என ந ங்கள கூற மசாட்டீர்கள. அவளர
ந
தைந்ததையசாவசார். நசாங்களும் எழுதுகதிளறசாம்: பரமசாத்மசாவசாகதிய பரமதைந்ததையுடைனசான உங்கள உறவுமுதற என்ன?
“பரமதைந்ததை” என ந ங்கள கூறுவதைசால், அவர் நதிச்சயமசாகத் தைந்ததையசாக இருக்க ளவண்டும். எவ்வசாறு தைந்ததை
ந
சர்வவவியசாபவியசாக இருக்க முடியும்? ந ங்கள தைந்ததையவிடைமதிருந்து ஓர் ஆஸ்தைதிதயப் பபறுகதிறந ர்கள. தைந்ததைளய
ந
புதைதிய உலைதகப் பதடைப்பவர். இலைக்;ஷ்மதியும் நசாரசாயணைனும் புதைதிய உலைகம் என்னும் ஆஸ்தைதிதயப் பபற்றசார்கள.
அங்கு,

ளதைவர்களுக்கு

ஞசானமசாகதிய

மூன்றசாவது

கண்
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ளதைதவயவில்தலை.

நதிச்சயமசாகப்

பவிரம்மசாவவினூடைசாகளவ
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ககலல மரள

மூன்றசாவது
மதிகவும்

கண்

பகசாடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

களனிப்பூட்டும்

வவிளங்கப்படுத்தும்
மதிகவும்

கூறுவசார்கள.

இருந்தைது.

வவிதைத்தைதில்

பயவிற்சதிதயக்

இலைகுவசாகும்.

அவர்கள

ஓம சகநத

தைதிரிமூர்த்தைதியவின்

வவிளக்கம்

ளவண்டும்.

பகசாண்டிருப்பசார்கள.

நசாளுக்கு

தைந்ததைளய

பரமசாத்மசாவசாகதிய
புதைதிய

நதிச்சயமசாகப்

அவர்கள

மதவனம

வவிளங்கப்படுத்தை

உங்களுக்குப்

அவர்கள

பபற்றதிருப்பசார்கள.

பகபதகதக

உலைதகப்

நசாள,

பரமதைந்ததை

பதடைப்பவர்.

பரமசாத்மசாவசாகதிய

இரசாஜளயசாகத்ததைக்

மதிகவும்

சதிறந்தைது! ந ங்கள அதைதன
ந
தைதிறதமசசாலைதிகளசான
ஆசதிரியர்கள

இதைதில்

எவருக்ளகனும்

யசார்?

அவர்

சத்தைதியயுகத்தைதில்

தைங்கள

தைந்ததை

ளதைவர்களனின்

பரமதைந்ததையவிடைமதிருந்து

கற்று,

வவிளங்கப்படுத்துவது

தைங்களுதடைய

இரசாச்சதியத்ததை

என

இரசாச்சதியம்

தைங்கள

பசசாத்ததைப்

அதடைகதிறசார்கள.

நசாங்கள

அதனவரும் பவிரம்மசாகுமசார்களும் குமசாரிகளும் ஆளவசாம். எவருக்கும் வவிளங்கப்படுத்துங்கள: ஓ! “மக்களனின்
தைந்ததை” என

ந ங்கள கூறுவதைனசால், அவர் உங்களுதடைய தைந்ததை, இல்தலையசா? அவரும் (சதிவன்) தைந்ததை
ந
ஆவசார். ந ங்கள பவிரம்மசாகுமசார்களும் குமசாரிகளும் ஆவ ர்கள. நசாங்கள தைசாதைசாவவிடைமதிருந்து (பசாட்டைனசார்) எங்கள
ந
ந
ஆஸ்தைதிதயக் ளகசாருகதிளறசாம். ந ங்கள அதைதனச் பசய்வதைதில்தலை. வந்து இதைதனப் புரிந்துபகசாளளுங்கள.
ந
முயற்சதி பசய்வதைனசால், ந ங்களும் அதைதனப் பபறுவ ர்கள. மக்களனின் தைந்ததையசாகதிய, பவிரம்மசாவும் உலைகத்
ந
ந
தைசாயுளம பவிரதைசானமசான இருவர் ஆவசார்கள. இலைக்ஷ்;மதி நசாரசாயணைனனின் அந்தைஸ்ளதை ந ங்கள பபறுகதின்ற
ந
ஆஸ்தைதியசாகும்.
குழந்ததைகளசாகதிய
உங்களுக்குப்
பலை
வழதிகளனில்
அதனத்து
வவிடையங்களும்
வவிளங்கப்படுத்தைப்படுகதின்றன.
பபயர்

ளபசாற்றப்படும்.

பக்தைதியவின்

வவிடையமசாகும்.

எவ்வசாறசாயவினும்,
பதைசாடைர்ந்தும்

குழந்ததைகளசாகதிய

ந ங்கள பபரிய மசாநசாடுகளுக்குச் பசல்லும்பபசாழுது, உங்கள
ந
ஞசானத்தைதின் வவிடையமசாகும், ஆனசால் ஏதனய அதனவரினதுளமசா

எங்களுதடையது
எவதரயும்

வவினவுவதைற்கசான

புரிந்துபகசாளபவர்களும்

ளதைதவயற்ற

அத்தைதன

வவிரிவசாக்கத்தைதினுள

ஞசானத்தைதின்

அதைதிகசாரம்

வவிதரவவில்

பசல்கதிறசார்கள.

எங்களனிடைம்

உளளது.

புரிந்துபகசாளவதைதில்தலை.

அவர்கள

அவர்கள

புரிந்துபகசாண்டிருப்பவின்,

தைங்கள

பககௌரவத்ததை இழப்பசார்கள. குமசாரிகள பப ஷ்ம பவிதைசாமகதர பவற்றதிபகசாண்டைசார்கள என எழுதைப்பட்டுளளது. இது
நதடைபபற ளவண்டும். நசாடைகத்தைதில் நதிச்சயமசாக இப்பசாகம் நதிச்சயவிக்கப்பட்டுளளது. அச்சசா.
இனனிதமயவிலும்

இனனிதமயசான,

குழந்ததைகளுக்கு

உங்கள

அன்புக்குரிய,

தைந்ததை

தைசாயசாக

எப்ளபசாளதைசா
இருக்கும்

பதைசாதலைந்து

இப்ளபசாது

பசாப்தைசாதைசாவவின்

கண்டுபவிடிக்கப்பட்டிருக்கும்

அன்பும்

நதிதனவுகளும்

கசாதலை

வந்தைனங்களும். ஆன்ம கத் தைந்ததை ஆன்ம கக் குழந்ததைகளுக்கு நமஸ்ளதை பசசால்கதிறசார்.
ம
ம
தைசாரதணைக்கசான சசாரசாம்சம்:
1.

பவற்றதிமசாதலையவில்
முரளனிதயக்

வருவதைற்கு,

கதிரகதித்துப் பவின்னர்

மம்மசாதவயும்
அதைதன

பசாபசாதவயும்

ளபசான்று

ளசதவ

ஏதனளயசாருக்கும் கூறுங்கள. உங்கள

பசய்யுங்கள.

நடைத்ததை

மதிகவும்

இரசாஜரீகமசாக இருக்கட்டும்.
2.

உங்கள

பரந்தை,

எல்தலையற்ற

புத்தைதி

மூலைம்

இந்தை

எல்தலையற்ற

நசாடைகத்ததைப்

புரிந்துபகசாண்டு,

எல்தலையற்ற சந்ளதைசாஷத்ததை அனுபவம் பசய்யுங்கள. புயல்கதளயவிட்டுப் பயப்படைசாதை ர்கள. ஞசானத்ததைக்
ந
கதடைவதைன் மூலைம் உங்கள புத்தைதிதய நதிரம்பவியதைசாக தவத்தைதிருங்கள.
ஆசக ர்வசாதைம்:

ந ங்கள மகத்தைசான சக்தைதிவசாய்ந்தைவரசாகதி, சரீர உணைர்வவின் எந்தைச் சதிறதிய சுவட்தடையும்
ந
அர்ப்பணைவிப்பப ர் களசாக.
சரீர உணைர்ளவ மதிகப்பபரிய பலைவ னமசாகும். சரீர உணைவவின் சூட்சும வம்சசாவளனி மதிகவும்
ந
பபரியது. சரீர உணைர்தவ அர்ப்பணைவிப்பது என்றசால் அதைன் வம்சசாவளனி உட்படை, அதனத்துச்
சுவட்தடையும் அர்ப்பணைவிப்பது என அர்த்தைமசாகும். அத்தைதகய அர்ப்பணைவிப்தபச் பசய்பவர்கள
மசாத்தைதிரளம மகத்தைசான சக்தைதிவசாய்ந்தைவர்கள எனக் கூறப்படுகதின்றசார்கள. ந ங்கள சரீர
ந
உணைர்வவின் எந்தைச் சுவட்தடைளயனும் மதறத்து தவத்தைதிருந்து, அகங்கசாரத்ததைச் சுய மரியசாததை
என்று கருதைதினசால், அப்பபசாழுது ந ங்கள தைற்கசாலைதிக பவற்றதிதயப் பசார்த்தைசாலும், ந ண்டைகசாலைத்
ந
ந
ளதைசால்வவி அதைதில் மதறந்தைதிருக்கும்.

சுளலைசாகம்:

உங்களுக்கு எதைதிலைசாவது ஆதச இல்லைசாது இருக்கதின்றது, ஆனசால் ந ங்கள அததை
ந
வவிரும்பவினந ர்கள என்பதும் பந்தைன வசாழ்வு ஸ்தைதிதைதி ஆகும்.

தைபஸ்யசா பசசாரூபம் ஆகுங்கள.
ஆரம்பத்தைதில்,

வவிருட்சத்தைதின்

உச்சதியவில்

இருந்து,

முழு

வவிருட்சத்ததையும்

உங்களுக்கு இருந்தைது. அளதைளபசான்று, பரந்தைசாமம் எனும் அதைதியுயர்
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அவதைசானனித்து

வருகதின்ற

ளபசாததை

ஸ்தைதிதைதியவில் அமர்ந்தைதிருந்து, க ளழ முழுப்
க
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ககலல மரள

ஓம சகநத

பகபதகதக

பூளகசாளத்தைதிற்கும்

மதவனம

சக்கசாதஷக் பகசாடுக்கதின்ற ளசதவதயச் பசய்யுங்கள. ந ங்கள
ந
ளசதவ, தைபஸ்யசா இரண்டும் இதணைந்து ஒளரளநரத்தைதில் நதடைபபறும். ஓம் சசாந்தைதி
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இததைச்

பசய்யும்பபசாழுது,

