
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. Start Spiritual Practise at the Earliest Moment 

இக்கணமே ஆன்ேீக சாதனைனை சசய்ைத் துங்கு! 

 நனும் சியனப் போபய ங்கும் ினந்தயன், நன் பதகம் அல்து 
உடலுடன் ததோடர்புனடனயன்; அயோல் ஆன்நோனய என்றும் தசய்ன படினோது.  
சியன் ஜயீனுடன் (ஆன்நோவுடன்) ததோடர்புனடனயர்; ஆோல் அயர் உடன 
த்தன கோத்துக்கும் ீடிக்க அனுநதிப்தில்ன.  ஜயீின் இன்ினனநனோ 
யோகம் உடல்; அது தன் உண்னநனோ இனல்ன ஜயீன் புரிந்துதகோள் 
உதவுகிது.  நின் கனிற்றுக்குள் இவ்வுடல் ப்போது சுபேட்டப்டும் ன்னத 
னோபியோர்?  ிதில் அமினக்கூடின இவ்வுடனச் சுநக்கும் ஜயீன் பநப 
யிடுக்கப்ட்ட ச்சரிக்னகனன நதில் தித்துக்தகோள் பயண்டும்.  சியனுடன் 
க்கினநோகும் பபோயலுடன் இபேக்க பயண்டும்;  இந்த தோடி, அந்த தோடி, ந்த 
தோடினோக இபேப்ினும் கடந்த கோத்தின் எபே தோடினனக்கூட திபேம்ப்த 
இனோது.  தோதுயோக நக்கள் னதனோயது தசய்து தகோண்டு ( பற்னக்குரினனத 
இன்னக்கும் இன்னக்குரினனத ோனக்கும்) தோநதப்டுத்துயது யமக்கம்.  
ஆோல் சோதனக்குரின தசனல்கள் இப்டிப்ட்ட இனல்பு உனடன அல்;  
அயர்களுக்கு பற்றுநில்ன, ோனபநில்ன, இந்த தோடி என்றுதோன் 
அயர்கின் தசோந்த தோடி! உங்கிடநிபேந்து ழுயின ிநிடத்னதத் திபேம்ப் 
தறுயது உங்கள் சக்திக்கு அப்ோற்ட்டது;  அனதபோபய அடுத்து உங்கன 
அடக இபேக்கும் தோடிபம் உங்களுனடனதல்!  இனதக் கல் ழுத்தோக 
நத்தில் திக்கும் ஜயீப சியனுடன் க்கினநோக படிபம். 

 

41. Seek the vision of the Divine, Not Death 

சி தரிசைம் செறு! எே தரிசைம் அல்ோ 

  இந்த உண்னநனன இதனத்தில் தினோநல் உடப இன்ினனநனோதது ன்று 
அனுநோித்துக் தகோண்டு ஜயீன் பற்ிலும் ோனனிலும் பழ்கினிபேக்கிது; 
இப்டினோக உகப்ற்றுக்கோ அடிக்கல்ன அது ோட்டுகிது;  அதோல் அது 
நீண்டும் நீண்டும் உடலுடன் ிந்து, நின் தரிசனத்னதத் ததோடர்ந்து 
தறுகிது.  சியதரிசம் ( ந தரிசம் அல்) தறுயபத சோதகின் உரினந;  
அப்டிப்ட்ட சோதகன் உடலுக்கோக உடலுடன் இபேப்தில்ன.  அயன் அனதப் 
தோபேட்டுத்துயபத இல்ன.  உடலுக்கும் உனிபேக்கும் உள் இந்த உவு 
பனனன அிந்தயர்கள் நட்டுபந நிதர்கள்.  இந்தக் பகோட்ோட்னட 
உணர்ந்தயர்கள் தங்கள் சோதனனிிபேந்து அடயவும் யழுயநோட்டோர்கள்.  
இன்று நிதன் யினபந்து நனகின் கோட்சிகிலும் உக இன்ங்கன 
அனுயிப்திலும் ந ினவு தறுகிோன்.  இபயில் உங்குயதும், கில் 
உண்தும் பேகுயதுநோக அயன் யர்கிோன்;  யர்ந்து தகோண்பட இபேக்கிோன்; 
அயன் பதுனநபற்று, நபணநனடபம்யனப அப்டி யர்கிோன்.  அப்போது 
ங்பக போயது, ன் தசய்யதத படிவு தசய்ன அயோல் இனோது.  



அயனுனடன புன்கள் அனத்தும் யீபற்ின் அயனக் கோப்ோற் 
தோலும் இனோது;  அதோல் படியில் அயன் நபணத்தின் பகோபப்ற்களுக்கு 
சுனயனோ நோநிசநோகத் தன்ன அர்ப்ணிக்கிோன். 

 நோிட யோழ்வு த்தன பசோகநனநோது, யின நதிப்ிட படினோத 
உன்தநோ னயபம் போன் என்று, சினதந்து நதிப்ிமந்த கோனசபோல் 
நியோகி யிட்டபத! இனயன் நீது தினோம் தசய்னோநல், அயனப 
உணர்யதர்குரின சோதன னதபம் தசய்னோநல் எபே ோபம் இல்ோநல் 
பபத்னத யணீோக்கின ிகு யபேந்துயதோல் ன் னன்?  பதோண்டுயதற்குரின  
பபநோ இது?  தண்ணரீ் ப்போது கினடக்கும்?  தீனன அனணப்து ப்போது?  
இது டக்கக்கூடின கோரினநோ?  பன்ப எபே கிணறு தனோபோக இபேந்திபேந்தோல் 
இப்டிப் ட்ட இக்கட்டோ சந்தர்ப்ங்கில் அது த்துனண உதயினோக 
இபேந்திபேக்கும்! இறுதி பபத்தில் இனயனச் சிந்திக்க ஆபம்ிப்து தீப்ற்ின 
ிகு கிணறு பதோண்டுயனதப் போன்துதோன்.    

பய எபேயர் இப்போதிபேந்பத இனச்சிந்தனனில் இனடயிடோநல் 
ஆழ்ந்தோல்தோன் அது இறுதி பபம் தபேங்கும்போது ன்னந ல்குயதோக 
அனநபம்.  ோனக்குரின சோதத்னத இன்ப ததோடங்குக.  இன்று ததோடங்க 
இபேக்கும் சோதனனன இப்போபத ததோடங்குக.  அடுத்த தோடினில் ன் 
டக்கும் ன்னத அிந்தயர் னோர்?  பய தசய்ன பயண்டின சோதனனன 
னோபேம் தோநதப்டுத்தக்கூடோது.  உடல் பம் இந்த சோதனக்கு அயசினம்.  
பய உடனபம் பண பயண்டும்.  படம்போது சி ோதிப்புகள் ற்டினும் 
பணத்தோன் பயண்டும்;  அத்னோயசின பதனயனயிற்பகனும் அனத நிகுந்த 
அக்கனபடன் கோப்ற்த்தோன் பயண்டும். 

42. Walk the path of Spirituality and Liberation 

ெக்தனுக்குரிை முக்திப்ொனத: 

நோிடப்ியி அனடயது நிகவும் அரின என்று.  ோட்தடோன்னப் ோடி அனதப் 
தபடினோது.  உடல், ஞ்சின் டினபயர் போன்து, நம் அனதக் 
கண்கோணிப்து; ஜயீன் னணி.  பய இயற்றுள் என்றுடன் நற்துக்கு வ்யித 
உவும் கினடனோது.  ியோபண கபோ பநோட்சபுரினனப் னணி அனடந்துதோன் 
ஆகபயண்டும்.  இனடபெறு இல்ோ னணத்துக்கு இன ோநத்னத ினவூட்டும் 
ோநஸ்நபணத்னதப் போல் ம்ிக்னகனோது பயததுவுநில்ன.  அந்ோநத்தின் 
இினநனன அனுயித்தயபேக்கு கனப்பு, சம், பசோம்ல் பதினனய 
இபேக்கோது.  அயர் தது சோதன னும் னணத்னத இன்த்துடன், ஆர்யத்துடன், 
உறுதினோ ம்ிக்னகபடன் ினவு தசய்யோர்.  இபேப்ினும் சோதனபம் 
இந்ினனன அனடயதற்கு எழுக்கம் (சத்ோயம்) நிகவும் இன்ினனநனோதது.  
ோயனம் இல்னபனல் எழுக்கம் உபேயோகோது;  இனனன்பும் யபோது.  இந்த 
னம் க்தினன யர்க்கும்.  இறுதினில் அது இனயமிோடோக நோறும்.   



நிதின் யழீ்ச்சிக்கு நடத்தபந கோபணம்; அது ஆட்டின் இனல்னப் போன்து!  
ஏர் ஆடு ள்த்தில் யழீ்ந்தோல் ல்ோபந அதில் யிழுந்துயிடும்.  அது அமிவு 
தபக்கூடினது.  இனதத்தயிர்க்க ல்து தகட்டது ற்ி சிந்திப்து ல்து.  னதச் 
தசய்தோலும் அதன்  ன்னந தீனநகன பதில் படிவு தசய்ன பயண்டும்; 
அதன்ின் அதில் ஈடுடபயண்டும்.  ப்டிப்ட்டயபோக இபேப்ினும் சோவு 
னோனபபம் யிட்டுனயக்கப் போயதில்ன; ததோடர்ந்து அது அனயனபபம் 
னபறுத்துகிது; இன்று எபேயர் இந்தோல் ோன ீங்கள் இக்கப்போகிரீ்கள்.  

43. Let go the ego in order to reach the Goal 

குொிக்மகானௌ அனைை ஆணத்னத அ்ியுங்கள் 

 பதோட்டத்தில் நர்ந்துள்யற்னப் ோபேங்கள்!  பதோட்டக்கோபன் இன்று 
பூக்கனப் ிக்கிோன்;  தநோட்டுக்கள் ோன அயன் கபத்துக்கு யப 
இபேக்கின்.  அந்த ம்ிக்னகபடன் தநோட்டுகள் நபேம்போது அனயகின் 
பகத்தில் இன்ம் ிபம்ி யமிகிது.  அனயகள் துக்கப்டுகின்யோ? 
எபேக்கோலும் கினடனோது.  அனயகின் பகம் யோடுகிதோ?  அயற்ின் ிபகோசம் 
சிிபதனும் குனகிதோ?  இல்ன.  நறு ோள் தோங்கள் ிக்கப்டுபயோம் 
ன்னதத் ததரிந்து தகோண்ட தோடினிிபேந்து அனயகள் தங்கன எப்னடக்க 
யினநபடனும் யினப்புடனும் தனோர் தசய்து தகோள்கின். 

 பய, அயற்னப்போல் இன ோநத்னத ஆர்யத்துடன் ினத்த யண்ணம் 
கயனப்டோநல் பசோக உணர்வு இல்ோநல் இன்று எபேயர் இந்துயிட்டோல், 
நது பன ோன அல்து ன்போ எபே ோள் உண்டு னும் உறுதிோட்டுடன் 
எபேயன் சோதன பம் தன்னத் தனோர் தசய்து தகோள்பயண்டும். 

  உடல் ீண்ட கண்ணோடிகுமல் (tube)  போன்து; அதன் உள்ப உள் உள்ம் 
ிம்நதினில்ோநல் ப்போதும் நோிக்தகோண்டிபேக்கும்.  அது டும்ோட்னடப் 
ோர்த்து சோவு சிரித்துக் தகோண்பட இபேக்கிது.   ஜயீோகின னய என்து 
ஏட்னட உனடன ோனக்குள் இபேக்கிது; இந்தப் னயக்கு ப்டி இப்டி ஏர் 
உடல் கினடத்தது ன்று யினப்ோக இபேக்கிது; அந்தப் ோனக்குள் அது ப்டி 
யந்தது?  ப்டி பநப ழுகிது, போகிது? என்து கண்டங்கள், என்து 
உகங்கனச் பசர்ந்த பதயர்களும் பியர்களும் நிதர்களும் அனயபேம் 
உடல் சுனநனனச் சுநக்கும் தண்டனனனப் தற் யண்ணம் இபேக்கின்ர்.  
இப்போது இயர்களுள் ண்ர்கள் னோயர்? னகயர்கள் னோயர்?  ஆணயம் 
நடிந்ததோமிபம்போது அனயபேம் ண்ர்கப, அதன்ின் னகயர்கள் 
இபேக்கநோட்டோர்கள்.  இந்தப் ோடத்னத அனயபேம் ினயில் 
தகோள்பயண்டும். 

நிதன் இன் துன்த்னதச் தசயி யமினோக அனுயித்துக் தகோண்டிபேக்கிோன். 
பய தகோடூபநோ, கடுனநனோ யோர்த்னதகனத் தயிர்த்து, இினநனோ 
தநன்னநனோ ினப நகிழ்யிக்கும் தசோற்கனபன எபேயர் னன்டுத்த 
பயண்டும்; அதில் சத்தினத்தின் தநன்னநபம் இினநபம் கந்திபேக்க பயண்டும்.  



தநன்னநனோ தசோல்ில்கூட தோய்னந கந்திபேப்ின் அது அதிகநோ 
துன்த்துக்கு யமியகுத்துயிடும்.  சோதகபோக நோின எபேயர் தநன்னநனோ, 
தநய்னநனோ, ினப நகிழ்யிக்கும் இன்தசோற்கனபன னன்டுத்த பயண்டும்.  
அப்டிப்ட்டயர்கன அயர்களுனடன ல்ினல்புகனக் தகோண்பட அனடனோம் 
கோண இனலும்.  இந்த அடிப்னடனில் சோதகம் தசய்தயர்கின் நம் 
நதுபோயோகவும், இதனம் துயோபனகனோகவும் உடல் கோசினோகவும் இபேக்கும். 

  அயர்கோல் த்தோயது தனயோனிில் (ஆதோபம் அல்து சக்கபம்) உள் 
பஞ்பசோதினன உணப இனலும்.  இதனம் தூய்னநனோக இல்னபனல் இத்தன 
பனற்சிபம் யணீ்தோன்.  நீனப் ோபேங்கள்! இனடயிடோநல் ீபேக்குள் 
இபேப்ினும் அது தன்னுனடன பனட ோற்த்னதச் சிிபதனும் 
போக்கினிபேக்கிதோ?  இல்ன.  இதனத்தில் ஆணயம் ிபம்ி யமிபம்யனப 
நிதன் இதனத்தூய்னநக்குரினயற்ன த்தன தசய்தோலும் அயனுனடன 
பன்யினப்திவு (யோசன) நனனோது.   அப்டிப்ட்ட நிதன்,  ‘ோன்’ , 
‘து’ னும் உணர்னய எமிக்க யிபேம்ிோல் ஹரினன யணங்கபயண்டும்.  
அயன் யிபேப்பு தயறுப்ற் சோதகோக நோினோக பயண்டும். 

  எபப இதனத்தில் இனதப் போன் பபண்ோடுகள் (யிகோபங்கள்) என்றுபசர்ந்து 
இபேக்கக் கூடோது.  எபப இடத்தில் எபப பபத்தில் இபேளும் எிபம் என்று 
பசர்ந்து இபேக்க இனோது.   ஆறு தீன இனல்புகின் ஆளுனகக்கு உட்ட்டயரின் 
நம் அகங்கோபம் னும் நந்திரினோல் ஆப்டும்.  அப்டிப்ட்ட அனநச்சர்கன 
உனடனயர்கள் அயர்கள் த்தன தரின ண்டிதபோக, சோதுயோக, சந்ினோசினோக 
இபேப்ினும் பட்டோள்கனயிட பநோசநோயர்கப.   

44. Pursue the path of good and Godliness 

சதய்கீப் ொனதனை மதர்ந்சதடுங்கள் 

‚கற்பூபத்னத சுநக்கும் கழுனத னோனனோகியிடுநோ?‛ கழுனத சந்த 
கட்னடகனச் சுநப்தோல் னோனனோகியிடுநோ|?  அதோல் சுனநனன 
உணபபடிபம்.  ஆோல் நணத்னத உணபபடினோது;  ஆோல் னோன சுனநனன 
உணபோது, நணத்னத உணபேம்; இல்னனோ?  அனதபோபய சோதகர்களும் 
சந்ினோசிகளும், க்தர்களும் ற்தசனல்கள், ததய்யகீம், சோத்திபம், பயதம் 
உிரதங்கிலுள் தூய்னநனோ சத்தினத்னதபம், தூய்னநனோ சோபத்னதபம் 
நட்டுபந டுத்துக் தகோள்யர்.  அதற்கு நோோக எபேயர் தயறுநப தது 
ோண்டித்னத்னத, பநதோயிோசத்னதக் கோட்டும் யனகனில் யோதப்ிபதியோதங்கில் 
ஈடுட்டுக் தகோண்பட இபேந்தோல் யோதிடும் தினந நட்டுபந யபேம்.  
சத்தினத்தின் றுநணத்னத தகபபடினோது;  அயனப பயதங்கள், சோத்திபங்கின் 
ிப்ிடம் ன்று அயபேனடன அடினோர்கள் ோபோட்டோம்; ஆோல் சோபபந 
இல்ோத எபேயனப, அியின் ிப்ிடம் ன்று ப்டிக் கூபடிபம்?  சோபத்தில் 
ோட்டபள்போர் சுனநனனப் தோபேட்டுத்துயதில்ன.  தயறும் குத்தினயப் 
னன்டுத்துபயோர் வ்யித ோபம் அனடயதில்ன.  அன்பு (ப்பபனந) என்ப 
இனயன இனடயிடோநல்  ினப்தற்குரின தரின கபேயி; அந்தக் 



கபேயினனச் சோதகர் ோதுகோப்ோகவும் யலுயோகவும் னயத்திபேக்க யிபயகம் னும் 
யோளுனனனயிடச் சிந்த உன பயததுவும் இல்ன. 

தோங்கள் யிரியோகக் கற்யற்ன யோதங்கில் னன்டுத்துபயோபேம் தங்கன 
உனர்ந்தயர்கள் ன்று கபேதுபயோபேம் உகில் தபேநயில் உள்ர்; இது தரின 
தயறு; உள்டிபன அயர்கள் கற்யர்கோக இபேப்ின் தகபோறுகில் அயர்கள் 
ஈடுடபய நோட்டோர்கள்.  தநபந நரினோனதக்குரினது ன்னத 
உணர்ந்தயர்கோக அயர்கள் இபேப்ர்.  தில் கற்று பநம்ட்டயர்கள் 
பயதங்கள், சோத்திபங்கள், உிரதங்கின் சோபத்னத அனுயித்தயர்கோக 
இபேப்ோர்கள்.  சோபத்தின் இனல்பு, அதன் னநனம்.  அது யிபறுத்தும் தூன 
ததயகீம் ஆகினயற்ன நற்யர் ப்டி உணரினும் அயர்கள் பன்றும் என்ப 
ன்ப ோர்ப்ோர்கள்.  இனயன் ந்த யடினய டுத்தோலும் ப்டிப்ட்ட 
தசனில் தயிப்டினும் தன்னுடன் ததோடர்புதகோள்ளும் எபேயரின் 
உணர்வுகளுக்பகற்பய அயர் பதோன்றுகிோர் ன்னத அயர்கள் அியோர்கள். 

45. Practise single-minded devotion and equanimity 

ஒருனே ேைதுனைை ெக்தி ேற்றும் சேத்துத்னத கனைெிடி 

இவ்யிபண்டில் எபேனநநம், சநத்துயம், யிபேப்பு, தயறுப்பு, யிகோபங்கிிபேந்து 
யிடுட்டிபேத்தல் பதினனயதோன் பக்கினபந எமின யோதிடுயதில் தினந 
தறுயது பக்கினநல்.  ஜம், தினோம், ஜன பதினயற்னபம் நற் 
சோதனகள் அனத்னதபம் ோம் ன் தற்ிபேக்கிபோம்?  எபேநம் அல்து 
எபேனநப்டுதன அனடனத்தோன், இல்னனோ?  அந்த எபேனநனன 
அனடந்துயிட்டோல் அதன்ின் நதில் பனற்சி பதனயப்டோது.  அதன் 
உட்தோபேள் அயனுக்குப் புப்டும்.  பய சோதகர்கள் ஆக யிபேம்புபயோபேம் 
பக்தி அனடன யிபேம்புபயோபேம் யோதிபதியோதங்களுக்குச் தசயிசோய்க்கக் கூடது.  
தீன உணர்வுகள் னும் சுபேளுக்குள் அயர்கள் சிக்கக்கூடோது;  தங்கள் 
தயறுகனத் தோங்கப கண்டுிடிக்க பயண்டும்; நீண்டும் அத்தயறுகனச் 
தசய்னக்கூடோது;  தங்கள் யமினில் குறுக்கிடும் இனடபெறுகள், கஷ்டங்கள், 
ததோந்தபவுகள் ப்டிப்ட்டனயனோக இபேப்ினும் அயற்னதனல்ோம்  தூசினோகக் 
கபேதி, கயம் பழுயனதபம் தங்கள் குிக்பகோில் தசலுத்தி, தோங்கள் 
சம்ோதித்த எபேனந நனதப் ோதுகோத்துப் பணபயண்டும்.  எபேயர் ஆர்யபம் 
இன்பம் ஊட்டும் யிரனங்கில் ஈடுடபயண்டும்.  தரினனய, சிினனய 
அனத்தின் நீதும் சந்பதகங்கன அடுக்கி யின நதிப்ிோ பபத்னத 
யணீோக்கக்கூடோது. 

46. Eschew conceit and doubt 

இறுோப்பு, சந்மதகம் இண்டும் சாதகன் ிோக்க மண்டிை  முக்கிை எதிரிகள் 

  பக்கினம் அல்ோதனய த்தனபனோ இபேப்ினும் ின்யபேம் இபண்னட சோபம் 
உனடனதோக நதில் திக்க பயண்டும்.  1) ல்ோம் க்குத் ததரிபம் னும் 
இறுநோப்பு.  2) உண்டோ இல்னனோ ன்று சந்பதகிப்து.  இனய இபண்டும் 



சோதகரின் பக்கின திரிகள்.  இந்தப் னகயர்கன அனடனோம் கோண்து 
ன்தற்கு ன் தோபேள் ில் எபேயர் தன் உண்னநனின் நீது உறுதினோக 
ிற்க பயண்டும் ன்னதத் தோப தீர்நோிக்க பயண்டும்.  அது உண்னநனோக 
இபேக்குநோகில் எவ்தயோன்றும் உண்னநனோகபய இபேக்கும்.  இனற்னக  
யண்ணங்கில் திகமினும் ீங்கள் ீக் கண்ணோடி அணிந்தோல், அது அந்த 
யண்ணத்தில்தோன் கோட்சினிக்கும் இல்னனோ?  உகம் உங்களுக்கு 
யித்தினோசநோதோகத் பதோன்ிோல், அது உங்கிடம் உள் குனனோல்தோன், 
அனத்தும் எபப ப்பபனநனோகக் கோட்சினபேின் அது உங்களுனடன ிபபனந 
நட்டுபந. இந்த இபே கோட்சிக்கும் உங்களுனடன உணர்வுதோன் கோபணம்.  
எபேயரிடம் குன இபேப்தோல்தோன் அயனுக்கு உகம் குன உனடனதோகக் 
கோட்சி அிக்கிது.  எபேயரிடம் குனகோடம் அிவு இல்னபனல் அயர் ங்பக 
பதடினும் குனனனக் கண்டுிடிக்க படினோது.  தில் அயர்கள் குனகள் 
னயகள்  அினோதயர்கள் இல்னனோ?   

இனயனும் குனகனத் பதடுயதோல் அயரிடபம் குனகள் இபேக்குபநோ? 
ன்று எபே யிோ இப்போது மோம்.  ஆோல் இனயன் குனகனத் 
பதடிதகோண்டிபேக்கிோர் ன்று ப்டிக் கூபடிபம்?  அயர் பதடுயது ல்னத 
நட்டுபந, குனகனபனோ ோயங்கனபனோ அல்.  அனயகள் அயபயர் 
குணத்தின் தபத்னத அடிப்னடனோகக் தகோண்டனய.  தசோத்து, குடும்ம், பகோத்பம், 
அந்தஸ்து, ஆண், தண் பதினயற்ன இனயன் பசோதிப்தில்ன.  அயர் 
ோர்ப்து எழுக்கம் (சத்ோயம்)  என்னபன.  அயர்கள் னோபோக இபேப்ினும், 
ப்டிப்ட்டயபோக இபேப்ினும் அப்டிப்ட்ட எழுக்கம் உனடனயர்கனபன, 
இனயன் அயபது அபேளுக்குத் தகுதினோயர்கோகக் கபேதுகிோர். 

பய (சத்ோயத்னத) ல்னத, எழுக்கத்னத யர்த்துக்தகோள்ளுங்கள்.  
அன்புடன் இன்த்துடன் தசனல்டுங்கள், யோழுங்கள்.  இவ்யிபண்டும் 
போதுநோனய; இயற்ின்பம் பக்தினன அனடந்துயிடபடிபம்.   

 

 

 


