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தம்மா ப ான்பமாழிகள். 

யதா புப்புலகம்  ஸ்ஸே யதா  ஸ்ஸே மரீசிகம்.                                         
ஸயவம் ஸலாகம் அஸவக்காந்தம் மக்கு ராஜா ந  ஸ்ேதி. 

ஒருவர் உலகத்தை, நீர் குமிழிப ோலவும் கோனல் நீரோகவும் கோண பவண்டும். 
இவ்வோறு எண்ணும் ஒருவதர மரணத் ின் ரோஜோ  ோர்க்கபவ மோட்டோர். 

( அைோவது உலகம் எவ்வோறு நிதலயற்றபைோ, அதுப ோலபவ மரணமும் ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

அனைத்து வி ாசைா சாதகர்களுக்குமாை உனர 
 

என் அன்புள்ள சோைகர்கபள, 

வோருங்கள், ைம்மத்ைில் சரண் அதடபவோம்.  

ைம்மத்ைில் சரண் அதடவது ப ரிதும் நன்தம  யக்கும் பசயலோகும். 

ைம்மம் என் து சத்ைியம். அது இயற்தகயின் விைி, அது முழு உலகிற்கும் 
ப ோருந்தும் விைியோகும்; அதனத்தும் ைம்மத்ழ  சோர்ந்ைபை இருக்கும். 
ஒவ்பவோரு அணுவும், ஒவ்பவோரு ப ோருளும், இந்ை முழு  ிர ஞ்சம் 
ைம்மத்ைின் அடிப் தடயில் ைோன் இயங்குகிறது. 



ைம்மம், எல்தலகளற்றது, முடிவில்லோைது மற்றும் அளவிட முடியோைது. அது 
ஒவ்பவோரு துகளிலும், ஒவ்பவோரு அணுவிலும் உள்ளது. அதனத்ைிலும் 
நீக்கமற நிதறந்ைோகவும், சக்ைி வோய்ந்ைோகவும் மற்றும் எல்லோவற்றிற்க்கும் 
பமலோக உச்சத்ைில் ைம்மம் இருக்கிறது. இதுபவ மிக உயர்ந்ை கடவுள். இது 
ைோன் உலகத்தை கட்டுப் டுத்துவைோகவும் பைதவ உள்ளவர்களுக்கு 
உண்தமயோன அதடக்கலம் ைர வல்லைோகவும் இருக்கிறது.  

அன்புள்ள சோைகர்கபள, உங்கள் வோழ்க்தகயில், புயல்கள் அல்லது 
சூறோவளிகள் மூலம் எப்ப ோழுபைல்லோம் கஷ்டங்கதள சந்ைிக்கிறரீ்கவளொ 
அல்லது ஆைரவற்றவரோக உணருகிறரீ்கவளொ ைம்மத்ைில் சரண் அதடய 
கற்றுக்பகோள்ளுங்கள் அத்ைதகய பநரங்களில் நீங்கள் ைம்மத்ைில் சரண் 
அதடந்ைோல் துயர் நீங்கி ப ரும் நிம்மைி அதடவரீ்கள்.  

சில பநரங்களில் ஒரு ப ோர், அல்லது  ஞ்சம் அல்லது ப ருவோரியோகப் ரவும் 
பைோற்றுபநோய் வடிவத்ைில் ஒரு பமோசமோன புயல் ஏற் டலோம். அல்லது ஒரு 
பைளிவோன அதமைியோன ஏரியில் ப ரிய அதலகள் உயரக்கூடும், பமலும் 
உயர்ந்ை அதலகள் ஒரு நச்சு நோகம் ப ோல நம்தம பநோக்கிச் சீறலோம்  .   

அல்லது ஒருபவதள, ஒரு அழிவுகரமோன, பகோடூரமோன நீர்சுழல் (பவர்ல்பூல்)  
அதனவதரயும் அைனுள் இழுத்துக் பகோள்ளவைோக எல்பலோரும் 
அச்சுறுத்ை டலோம் . இதுப ோன்ற சமயங்களில் நம் நண் ர்கள் கூட 
ஓடிவிடலோம், அல்லது கிளி ப ோல கண்கதள பவறு இடம் ைிருப் லோம். 
நம்முதடய அருகிலுள்ள மற்றும் அன் ோனவர்கள் கூட ைங்கள் உயிதரப் 
 ோதுகோப் ைில் மும்முரமோக இருப் ோர்கள்;  நீரில் மூழ்கியவர்கள் அதனவரும் 
அவர்கதளக் கோப் ோற்றக்கூடிய,  ற்றிக்பகோள்ள  ஏதும் உள்ளைோ என 
பைடுவோர்கள். பசோந்ைமோனது என்ற எல்லோ உணர்வும் ப ோய்விடும்..  

 

இதுப ோன்ற சமயங்களில், என் அன் ோன சோைகர்கபள, ைம்மம் மட்டுபம 
ைங்களுக்கு அதடக்கலம் அளிக்கிறது. ைம்மம் நங்கூரரோகவும், ைம்மம் நம் 
ைீவோகவும் மோறுகிறது. ைம்மத்ைில் அதடக்கலம் என் து உண்தமயோன 
அதடக்கலம். ஒரு ந ர்  லவனீமோகவும் துயரத்ைிலும் இருக்கும்ப ோது, அவர் 
ைம்மத்ைிடம் சரணதடந்து, முழு  க்ைியுடனும் பநர்தமயுடனும் ைம்மத்தை 
கதடப் ிடிக்கத் பைோடங்கினோல், ைம்மம் அவரது கவசமோக மோறி அவதரப் 
 ோதுகோக்கத் பைோடங்குகிறது. ைம்மோ ஒருப ோதும் ஏமோற்றுவைில்தல, 

ஒருப ோதும் நம் நம் ிக்தகதய நிரோகரிப் ைில்தல, ஒருப ோதும் நம்தம கீபழ 
ைள்ளுவைில்தல. ைியோனிப் ோளர்கபள, குதறந்ை  ட்சம் உங்கதள ைம்மத்ைிடம் 
ஒப் தடக்க கற்றுக்பகோள்ளுங்கள். 



சோைகர்கபள, நோன் பகட்ட அல்லது  டித்ைவற்றின் அடிப் தடயில் நோன் 
ப சவில்தல, எனது பசோந்ை அனு வத்ைிலிருந்து ப சுகிபறன். நீங்கள் 
ைம்மத்ைிடம் சரணதடயும்ப ோது, ைம்மத்ைில் ைஞ்சமதடதகயில் அது ஒரு 
ப ரிய நிம்மைிதயத் ைருகிறது. 

கண்ணுக்கு புலனோகோை ைம்மத்ைில் ைஞ்சம் அதடவது கடினமோன  ணி. உடல் 
வடிவம் பகோண்ட ஒரு ந தர அதடக்கலம் ப ற நோம் எப்ப ோதும் 
 ழகிவிட்படோம். அத்ைதகய, அதடக்கலம் நல்கும் ந ர் அவர் யோரோக 
இருந்ைோலும், அந்ை ஏதழ ந ர் ,ைோபன ைன் உணர்வுகளுடன் 
 ிதணக்கப் ட்டவர், அதமைியற்றவர் ,  ோதுகோப் ற்றவர், அவருக்பக 

அதடக்கலம் பைதவ. அப்ப ோது அவர் மற்றவர்களுக்கு என்ன அதடக்கலம் 
அளிக்க முடியும்? அதடக்கலம் நல்கும் அகைிதயப்  ோர்த்ைோல், அவபர 
உைவியற்றவரோக இருப் ோர். அவர் ைனது பசோந்ை  ோதுகோப்த ப்  ற்றி 
பயோசிக்கத் பைோடங்குவோர்.  லவனீமோன ஒருவர் மற்பறோரு  லவனீமோன 
ந ருக்கு எவ்வோறு உைவ முடியும்? ஒரு அனோதை இன்பனோருவருக்கு என்ன 
ஆைரவு பகோடுக்க முடியும்? ஒரு குருடன் மற்பறோரு குருடனுக்கு  ோதைதய 
எவ்வோறு கோட்ட முடியும்? 

எனபவ, வலுவோன மற்றும் ைிறதமயோன ஆனோல் சுருக்கமோன 
ைம்மத்ைின் உைவிதயப் ப றுங்கள்.  ைம்மத்ைில் மட்டுபம ைஞ்சம் 
அதடங்கள் சிறிது பநரம் மட்டுபம இருந்ைோலும் முயற்சி பசய்யுங்கள். 

உள்பநோக்கிப்  ோர்த்து  ைம்மத்ைின் ஓட்டத்ைில் உங்கதள 
அனுமைிக்கவும் இது உங்களுக்கு நிதறய வலிதமதயயும் 
ைன்னம் ிக்தகதயயும் ைரும். ைம்மத்ைின் ஓட்டத்ைில் இருப் ைன் 
மூலம், புைிய  ழக்கவழக்கங்கதள உருவோக்குவதை நிறுத்துகிபறோம் 
இைன் கோரணமோகபவ  தழய  ழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடு  ட 
ஒர் வோய்ப்பு வருகிறது, பமலும் இந்ை  தழய  ழக்கவழக்கங்களின் 
கோரணமோக எழுந்ை புயல்கள் ைோங்களோகபவ  லத்தை இழக்கத் 
பைோடங்கும். ஒருவர் ைம்மத்ைில் ைஞ்சம் அதடவது இப் டித்ைோன். 
 
நீங்கள் எந்ை சிரமத்தையும் எைிர்பகோள்ளும் அபை பநரத்ைில் உற்று 
கவனித்து  ோருங்கள் .உங்கள் எைிர்கோலம் நல்ல மகிழ்ச்சியோல் 



நிரப் ப் டும். உங்கள் சுற்றுப்புறங்கள் நம் ிக்தகயும் ஆற்றலும் 
நிதறந்ைிருக்கும் .ஒரு குறுகிய கோலத்ைிற்குள், உங்கள் பசோகம் 
அதனத்தும் ஆவியோகத் பைோடங்கும். முழு வளிமண்டலமும் நன்தம 
 யக்கும் அைிர்வுகளோல் நிரப் ப் டும். அைனோல், சோைகர்கபள, வோருங்கள், 
நோம் ைஞ்சம் அதடபவோம். ைம்மத்ைில். ைம்மத்ைில் அதடக்கலம் 
உண்தமயிபலபய நன்தம  யக்கும். 
 

கல்யொனமிட்டொ, 

சத்யநொரயண் வகொதயன்கொ 

 

மைிப் ிற்குறிய குருவின் பமட்டோ – ( அன் ோன, நன்தம  யக்கும்  ோடல்கள் ).               

ச கா மங்கள ச கா மங்கள ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர,                   
ஸதரா மங்கள ஸதரா மங்கள ஸதரா மங்கள ஸ ாயா ஸர.                             
ஜை ஜைா மங்கள ஜை ஜைா மங்கள,                                                   
ஜை ஜைா சுகியா ஸ ாயாஸர.   

அதனவரும் சந்பைோஷமோக இருக்கட்டும், நீயும் சந்பைோஷமோக இருப் ோயோக. 
ஒவ்பவோரு மனிைனும் சந்பைோஷமோக, ஆனந்ைமோக இருக்கட்டும்.  

 

த்ருஸ்ய அவுர அத்ருஸ்ய ச ி,                                            
ஜஸீவாங்கா மங்கள ஸ ாயாஸர.                                                   
ஜலஸக தலஸக அவுர ககை ஸக,                                                   
ப்ராணி சுகியா ஸ ான் யாஸர.   

கண்ணுக்கு புலப் டும், மற்றும் புலப் டோை அதனத்து ஜவீரோசிகளும் சுகமோக 
இருக்கட்டும். நீரிலும், நிலத்ைிலும், ஆகோயத்ைிலும் வசிக்கும் அதனத்து ஜவீ 
ரோசிகளும் சந்பைோஷமோக இருக்கட்டும்.        

                                            

தஸோம் திஸோம் ஸக ச  ப்ராணி,                                                 
மங்கள லா ி ஸ ான் யாஸர.                                                    
நிர்  ய ஸ ான் நிர்ன ர  ஸைம் ச ,                                          



ச ி  நிராமய ஸ ான்யா ஸர.                                                      
ச கா மங்கள ச கா மங்கள ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர. 

 த்து ைிதசகளிலும் வசிக்கும் ஜவீரோசிகள் அதனத்தும் சந்பைோஷமோக 
இருக்கட்டும். அதனத்து ஜவீரோசிகளும்,  யமின்றி, நட்புடனும் 
ஆபரோக்கியமோகவும் இருக்கட்டும். அதனவரும், சந்பைோஷமோக, அதனவரும் 
ஆனந்ைமோக  இருக்கட்டும்.                  

இே தர்தி  ரா சுத்த தரமகி, ஜ்ஸயாதா  ிரகாேித ஸ ாயா ஸர.            
சகல விஸ்வஸக சாஸர ப்ராணி, மங்கள லா ி ஸ ான்யா ஸர. 

சுத்ை ைர்மத்ைின் ஒளி இப்பூஉலகில் ப்ரகோசிக்கட்டும். ( வழி கோண் ிக்கட்டும் ). 
உலகில் இருக்கும் அதனத்து ஜவீ ரோசிகளும் நன்தம ப றட்டும்.  

 

இே தரதி  ரா சுத்த தரமகி,  அம்ரித வர்சா ஸ ாயாஸர.                                                  
சகல விஸ்வஸக சாஸர ப்ராணி,  மங்கள லா ி ஸ ான்யா ஸர.            

தூய ைர்மம் மதழதயப்ப ோல இன்நோட்டின் மண்ணில் ப ோழியட்டும்.   
உலகில் இருக்கும் அதனத்து ஜவீ ரோசிகளும் மங்கல லோ ம் அதடயட்டும். 

   

இே தரதி ஸே சுத்த தரமகி, கங்கா ப்ராவா ித ஸ ாயாஸர.                  
சகல விஸ்வஸக சாஸர ப்ராணி,  மங்கள லா ி ஸ ான்யா ஸர.         

ச கா மங்கள ச கா மங்கள ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர,                   
ச கா மங்கள ச கா மங்கள ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர,        

 ரிசுத்ைமோன கங்தக நைியின்  ிரவோகம்ப ோல் தூய்தமயோன ைர்மம் இந்ை  
நோட்டில் ப ருக்பகடுத்து  ரவட்டும். அைன் நற் லன்கதள, லோ த்தை,  
இவ்வுலகம் முழுவைிலுமுள்ள அதனத்து ஜவீோ ரோசிகளும் அனு விக்கட்டும். 
அதனத்து உலகங்களிலுமுள்ள எல்லோ ஜவீரோசிகளுக்கும் நன்தமகள் 
கிட்டட்டும் , அதனவரும் ஆனந்ைமோக இருக்கட்டும். 

 

தர்ம ஸதேஸே சுத்த தரமகி, கங்கா ப்ராவா ித ஸ ாயாஸர.           
சகல விஸ்வஸக  சாஸர ப்ராணி, மங்கள லா ி ஸ ான்யா ஸர.                   
ச கா மங்கள ச கா மங்கள ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர,                                         



ைர்மத்ைின் இருப் ிடமோன இந்ை பைசத்ைிலிருந்து தூய ைர்மம் கங்தக 
நைிதயப்ப ோல  ிரவோகிக்கட்டும். அதனத்து உலகங்களிலுமுள்ள எல்லோ 
ஜவீோ ரோசிகளும் மங்ல லோ ம் அதடயட்டும். அதனவரும் ஆனந்ைம் 
அதடயட்டும், சந்பைோஷமோக இருக்கட்டும்.  

 

இே தர்தி ஸக ஜிதஸை ப்ராணி, சதா சுரக்ஷித ஸ ான்யா ஸர.              
இே தர்தி ஸக ஸஜா ரகவாஸல, சுத்த தர்மஸக ஸஜா ரகவாஸல, ச கா 
மங்கள ஸ ாயா ஸர, ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர.                                                         

அதனத்து உலகங்களிலுமுள்ள எல்லோ ஜவீரோசிகளும் சந்பைோஷமோக 
 ோதுகோப்புடன் இருக்கட்டும். ஒவ்பவோறு ைனி மனிைனும் கஷ்டங்களிலிருந்து 
மீளட்டும். இவ்வுலகத்தைக்கோக்கும் அதனவரும் ஆனந்ைமோக இருக்கட்டும். 
ைர்மத்ைின்  ோதையில் நடந்து, ைர்மத்ைின்  ோதுகோவலர்களோக இருப் வர்கள்     
ஆனந்ைமோக இருக்கட்டும். அதனவரும் சந்பைோஷமோக இருக்கட்டும்.  

 

ஸமஸர சஞ்சித ம ா புண்யஸம, ஸமஸர அர்ஜித ம ா புண்யஸம,          
 ாக தும் ாரா ஸ ாயாஸர,  ாக தும் ாரா ஸ ாயாஸர.                      

நோன் அதடயப்ப ற்ற அளப் ரிய புண்ணியத்ைில், முழுதமயில் ைகுைியுள்ள          
நீங்கள் ஒவ்பவோருவரும்  ங்கு ப றுவரீ்களோக.( உங்களுக்கு  ங்கு உண்டு )  

 

ஐே மங்களமயா தர்ம  ந்தா ரா, சதா ச ீகா ஸ ாயாஸர.                   
ச கா மங்கள ச கா மங்கள ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர,                                              

நீங்கள் அதனவரும் ைர்மத்ைின் துதணவர்களோக, கதட ிடிப் வர்களோக 
இருந்துபகோண்டு, நன்தம அதடவரீ்களோக. உங்கள் அதனவருக்கும் மங்களம் 
உண்டோகட்டும், அதனவரும் சந்பைோஷமோக இருப் ரீ்கள்.   

 

ஸதரா மங்கள, ஸதரா மங்கள , ஜை ஜை மங்கள ஸ ாயாஸர .              
ஜை ஜை மங்கள ஜை ஜை மங்கள,  ஜை ஜை சுக்கியா ஸ ாயாஸர. 

உங்களுக்கு மங்கலம் உண்டோகட்டும், எல்லோ ஜவீரோசிகளும் சந்பைோஷமோக 
இருக்கட்டும். எல்பலோரும் ஆனந்ைமதடயட்டும். ஒவ்பவோரு ைனிமனிைனும், , 
மற்றும் ஒட்டுபமோத்ைமோக அதனவரும் ஆனந்ைமதடயட்டும்.  



 

ருக்க ஸதவதாஸவான் கா மங்கள, பூ ஸதஸவாங்கா மங்கள,                 
ககைா ஸதவதாஸவான் கா மங்கள, ஜல ஸதஸவாங்கா ஸகா மங்கள,                 
ஐே தரதி ஸக தரு தரணபமன், கண கண பமன், தர்ம சமாஜஸய.          
ஸஜா  ி தஸ  ஐே புண்ய பூமி  ரா, முக்த துஸகான் ஸே ஸ ா ஜாஸய.  

 ோதுகோக்கும் பைவதைகளுக்கு மங்களம், பூமி பைவதைகளுக்கு, ஆகோச (வோன) 
பைவதைகளுக்கு, ஜல ( நீர் ) பைவதைகளுக்கு, வன பைவதைகளுக்கு 
மங்களம்.  ைர்மத்ைின் அைிர்வுகள் சிறு வதகயோன புல் பூண்டு முைல் எங்கும் 
எைிலும் ஊடுருவட்டும். இந்ை ைர்ம பூமியில், எவபரல்லோம் ைவம் 
பசய்கிறோர்கபளோ அவர்கள் அதனவரும், துக்கத்ைிலிருந்து விடுைதல 
ப றட்டும், முக்ைி அதடயட்டும்.  

 

ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர, ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர.                    
ஸதரா மங்கள ஸதரா மங்கள ஸதரா மங்கள  ஸ ாயா ஸர.                                 
ஜை ஜை மங்கள , ஜை ஜை மங்கள, ஜை ஜை மங்கள ஸ ாயாஸர.  

எல்பலோருக்கும் மங்களம் உண்டோகட்டும், உங்களுக்கும் மங்களம். அதனத்து 
மக்களுக்கும் மங்களம் ஏற் டட்டும். எல்பலோரும் சந்பைோஷமோக 
இருக்கோட்டும். 

 

சுத்த தர்ம கரா கராஸமம் ஜாஸக , சுத்த தர்ம கரா கராஸமம் ஜாஸக .          
கரா கரா சாந்தி சமயாஸர, கரா கரா சாந்தி சமயாஸர.   

ஒவ்பவோரு வடீ்டிலும் ( குடும் த்ைிலும் ) சுத்ை ைர்மம் நிலவட்டும் 
அதுப ோலபவ அதனத்து குடும் ங்களிலும் அதமைி  நிலவட்டும்.    

 

ச  நர நாரீ ஸ ாம் தர்ம வி ாரி, நர நாரீ தர்ம வி ாரி,                           
கரா கரா சுக சாயாஸர, கரா கரா மங்கல சாயாஸர.                                  
ச கா மங்கள, ச கா மங்கள, ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர.                            
ஸதரா மங்கள ஸதரா மங்கள ஸதரா மங்கள  ஸ ாயா ஸர.            

அதனத்து புருஷர்களும், ஸ்த்ரீகளும் ைர்மத்தை கதட ிடிக்கட்டும். 
ஒவ்பவோரு இல்லமும் அதமைி , ஆனந்ைத்ைினோல் ைிதளக்கட்டும்.  



அதனத்து நற் லன்கதளயும் அனு விக்கட்டும். எல்பலோரும் ஆனந்ைமோக 
இருக்கட்டும், உங்கள் அதனவருக்கும் மங்களம் உண்டோகட்டும்.  

 

சாதக ஸதரா மங்கள ஸ ாஸவ, சாதக ஸதரா மங்கள ஸ ாஸவ,             
தூர அமங்கள ஸ ாயா ஸர.   

ைியோனத்ைில் ஈடு டும் சோைதனயோளபன, உனக்கு மங்களம் உண்டோகட்டும்.   
ைீங்குகள் அதனத்தும் உங்கதளவிட்டு தூர விலகட்டும். 

 

ஸ டி ஸதரா மகங்கள ஸ ாஸவ , ஸ டி ஸதரா மகங்கள ஸ ாஸவ,              
தூர அமங்கள ஸ ாயாஸர.   

ஓ மகபள ! நீ சந்பைோஷமோக இருப் ோயோக. உனக்கு மங்களம் உண்டோகட்டும்.  
மகள்கள் அதனவரும் சந்பைோஷமோக இரு ரீ்களோக. ைீங்குகள் அதனத்தும் 
உங்கள் அதனவதரயும்விட்டு விலகி ஓடட்டும் 

 

சுத்த தரம ச ஸக மைா ஜாஸக,  சுத்த தரம ச ஸக மைா ஜாஸக.              
முக்தி துஸகாம்ஸே ஸ ாயாஸர.                                                  
ச கா மங்கள, ச கா மங்கள, ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர.                       
ச கா மங்கள ஸ ாயா ஸர.  

தூய ைர்ம சிந்ைதன அதனவர் மனத்ைிலும் நிதலத்து நிற்கட்டும். 
துக்கத்ைிலிருந்து விடுைதல அதடந்து நீங்கள் அதனவரும் முக்ைி 
அதடவரீ்களோக.                                                  
எல்பலோருக்கும், மங்களம் உண்டோகட்டும், எல்பலோரும் சந்பைோஷமோக  
இருக்கட்டும்.  

( ஒரு மணி பநர குழு ைியோனத்ைில் கதட ிடிக்கப் டுவது  -        
வி ோசனோ  ஆசிரியர் மோண்புமிகு குருஜ ீ , சத்யநோரோயணோ பகோயங்கோ 
அவர்கள் இயற்றிய  ோடல் )  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .  

 

 



தம்மா ஸதா ா 

 

 ஸே  ாக்யஸே முக்திகா,   ாயா  ம்தா ம ாைா.                                   
 ாவ  ய வ்யாகுல ஜவீா கா,   ுவா  ரம கல்யாண .                                 

எனது அைிருஷ்டத்ைின் மூலமோக, மிகப்ப ரிய நன்தமயின் வோயிலோக   
மனிை வோழ்விலிருந்து விடுைதல அதடயும்  ோதைதயக் கண்டுபகோண்படன். 
 யம், துக்கம், கஷ்டம் , ைீதமகளிலிருந்து விடு ட்டு அதமைியோன, 
முழுதமயோன வோழ்க்தகதய ஆனந்ைமோக அனு விக்க வழி  ிறந்ைது.  

 

கல கி சிந்தாஸே விகலா,  ய சங்குல ஸஜா ஸ ாயா ,                            
வர்த்தமாைகா சகல  சுக , வ்யாகுல மை ஸ ா ஸகாயா.   

நோதள குறித்து மனைின் கண்  யம், எைிர் ோர்ப்பு, எைிர்கோலம் எப் டி இருக்கும் 
எனும் சலனம்,  லவிைமோன இழப்புகள் குறித்து பைதவயற்ற சிந்ைதனகள், 
குழப் ம் ஆகியதவ  ைற்கோல ,சந்பைோஷத்தைக்  குதலக்கிறது 

 

க்ஷண க்ஷண சத் க்ஷண  ி  ஸை , துஹ் க்ஷண  ஸை ந ஏக;             
ஸதா மாணவ  ஸ ாஸவ அ ய, ரஸ  ந துக கி ஸரகா.  

ஒவ்பவோரு க்ஷணமும் உண்தமயோக இருக்கிறது , நல்லைோகவுமுள்ளது,   
துக்கம் இல்தல; ஆகபவ மனிைர்கள் ஒரு க்ஷணத்தைக்கூட  யமின்றி ஒரு 
துளி, கஷ்டத்ைின் சுவடு பைரியோமல் வோழ பவண்டும்.    

 

துகியாஸராம் ஸக  துகா மிஸேம்,  ய த்யாஸகம்  ய  ிோ ;                              
ன ர ஸசார கரா ஸலாக ச , கஸரம்  ரஸ்வ் ர ப்ரீதா .   

துக்கத்ைின் வலிதய அனு விக்கும் அதனவருக்கும் , அதவகளின் 
 ோைிப் ிலிருந்து விடுைதல கிட்டட்டும். விபரோை மனப் ோன்தம ,  யம் 
முைலியன முற்றிலுமோக அழியட்டும்;  அதனத்து மக்களும் ஒருவருடன் 
ஒருவர்,  நட்பு மன்ப் ோன்தமயுடனும் , அன்புடனும்  ழகட்டும்.  அன்பு, 
நன்தம, இதுபவ மனிை வோழ்வின் குறிக்பகோள். 

******************************************************************************************************************* 



One day vipassana for old students (who have done 10days before) will be 

on every Sunday from 9am onwards at Agarwal School, EVK Sampth Salai 

Vepery Chennai (Agarwal School is Opp to New Commissioner's office and 

about 5th from Thinathanthi office) (Evk Sampath Salai is Opp to Egmore 

metro side station) contact number is 9841591734.  

 

********************************************************************************** 


