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14வெப6மா7ன பkதrகll யாவ6m 
அவேர கட?ll எ+Am, அவr 
µலவr, பரம4வm, காலt*DEm 
உ6வt*DEm இைடெவGkEm 
அpபாDpப1டவர எ+Am 
நmJKறாrகll. µ7வr அைம*யாக 
பகAK+றார "இ& அ&வ+A." ஆமாm. 
இvவாA ஆராyn& அPய µQயாதவr 
4வெப6மா+. ஓm.

24வெப6மா7+ பkதrகll யாவ6m 
அவேர கட?ll எ+Am, அவர& இயlJ 
உllளாrnத அ+J, பராசk*, 
அQtதளt*l உllள&, Uலதt&வm 
அlல& சk*யாக எlலாவDPVm ஓ3m 
Wய உணr? , வாYkைக, அP? மDAm 
மKYc4 எ+Am நmJKறாrகll. ஓm.



34வெப6மா7+ பkதrகll யாவ6m 
அவேர கட?ll எ+Am, அவ6ைடய 
உllளாrnத இயlJ Uல ஆtமா எ+Am 
மDAm அவr 
ேம+ைமயான மஹாேதவ+, பரேமsவர+
, ேவதŋகll மDAm ஆகமŋகG+ Uலவr 
எ+Am, எlலாவDைற^m ஆkகl, 
காtதl, அ_tதl ெசyபவr எ+Am 
நmJKறாrகll. ஓm.

44வெப6மா7+ பkதrகll 
யாவ6m கேணச ெப6மாைன 
நmJKறாrகll. அவr 4வ-சk*`+ மக+ 
எ+Am, எlலா ெசயைல^m 
வ_pபா1ைட^m ெசy^m µ+ அவைர 
µதal வணŋக ேவb3m எ+Am 
நmJKறாrகll. அவ6ைடய ஆ14 
இரkகµைடய&. அவ6ைடய ச1டm 
cயாயமான&. cயாயm அவர& மனm. 
ஓm.



54வெப6மா7+ பkதrகll 
யாவ6m µ6கpெப6மாைன நmJKறாrக
ll. அவr 4வ-சk*`+ மக+ எ+Am 
அவ6ைடய அ6ll cைறnத ேவl 
அPயாைம எ+ற க1ைட உ6kEm 
எ+Am நmJKறாrகll. µ7வr தாமைர 
ஆசனt*l 
அமrn& µ6கைன வணŋEK+றாr. 
இvவாA க13pப1டதாl அவ6ைடய 
மன& அைம* அைடK+ற&. ஓm.

64வெப6மா7+ பkதrகll யாவ6m 
ஒvெவா6 ஆtமா?m 4வெப6மானாl 
ேதாDAekகpப1ட& எ+Am, அ& 
அவைர ஒt& இ6pபதாக?m, இnத 
அைடயாளm ஆணவm, கrமm, மாைய எ
+ற πைணpJகைள அவர& அ6ளாl 
எlலா ஆtமாkகGடg6n& 
eலkEவைத^m நmJKறாrகll. ஓm.



74வெப6மா7+ பkதrகll யாவ6m U+A 
உலகŋகll உllளன எ+A நmJKறாrகll 
- ஆtமாkகll hத 
உடைலpெபAm hேலாகm, ஆtமாkகll 
ஆe உடைலpெபAm அnதrேலாகm, 
மDAm காரண உலகமான 4வேலாகm. 
அŋE ஆtமாkகll ேபெராGேயா3 
*கYK+றன. ஓm.

84வெப6மா7+ பkதrகll யாவ6m கrம 
ச1டŋகைள நmJK+றனr. 
ஒvெவா6வ6m த+ ெசயl eைன`+ 
பயைன அைடவr எ+Am ஒvெவா6 
ஆtமா?m எlலா கrமŋகைள^m 
irமா7t&, ேமா1சµm e3தைல^m பல 
πறeகll Uலm அைட^m எ+Am 
நmJKறாrகll. ஓm.



94வெப6மா7+ பkதrகll யாவ6m நlல 
நடtைத, ேகாel வ_பா3, ேயாகா, 
வாjm சtE6 அ6ll 
Uலm பரம4வtைத அைடவ& ஆKய 
யா?m ஞானm, ெமyயP? ெபற ேதைவ 
எ+A நmJK+றனr. ஓm.

104வெப6மா7+ பkதrகll யாவ6m 
இயlபான iைம Kைடயா& எ+A 
நmJKறாrகll. iைமkE Uலm 
Kைடயா&, அPயாைமையt தeர. ைசவ 
இn&kகll உbைம`ேலேய க6ைண 
உllளவrகll. µQel ந+ைம, iைம 
எ+ப& இlைல எ+A அPவாrகll. 
எlலாm 4வெப6மா7+ e6pபm. ஓm.



  

சமய உணrc4`+ உA*: 

4வெப6மா+ இயDைகயான அ+Jk ெகாbடவr. ெமypெபா6ll எlைலkE 
அpபாDப1டவr. 

அ+ேப 4வமயm, சt*யேம பரம4வm. 

114வெப6மா7+ பkதrகll யாவ6m 
மதmதா+ U+A உலகŋகGVm 
இணkகமாக ெசயlபட காரணm எ+Am, 
இnத இணkகtைத ேகாel வ_pபா3 
µலமாக ேதாDAekக µQ^m எ+A 
நmJKறாrகll. எென7l அŋEதா+ 
U+A உலகŋகGl உllளவrகll பŋE 
ெகாllவாrகll. ஓm.

124வெப6மா7+ பkதrகll 
யாவ6m ைசவ மதt*+ ேம+ைமயான, 
ேதைவயான மn*ரm ஐn& J7த ஒaகll 
ெகாbட நம4வாய எ+A நmJKறாrகll. 
ஓமm.


