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1 “தாயி! கா"�# உண&'” ப)றி+ ெத,�� 
ெகா�-க� 

 
ந# தா� த�ைதய& ந
ல நிைல"� வர ேவ01# எ!ற 

எ0ண+தி
 பி�ைளகைள வள&+� வ�கி!றா&க�. 
 
ஆனா
 பி�ைளக� அ#மா அ5பாவிட# ச0ைட"� வ��வி8டா
 

ேபா�#. ைபய! எ!ன ெச�கி!றா!? ேகாவி+�" ெகா01 ெச!: 
வி1வா!.  

 



ெச!ற பி! உக� அ#மா கீேழ வி=��வி8டா&க�. அ>ப81" 
காயமாகிவி8ட� எ!: ேக�வி5ப1வா!. அைத" ேக81வி81 ைபய! 
எ!ன ெசா
வா!?  

 
“அ5ப>+தா! ேவ01#..,” எ!பா!. 
 
அேத சமய+தி
, ைபய! அ#மாைவ அ>+� உைத+தி�"க81#. 

அத! பி! ைபய! ெவளியிேல ெச
@# ேபா� அவைன அறியாம
 
தவறி" கீேழ வி=�தி�"க81#. 

 
அைத+ தா� ேக�வி5ப8ட'ட! “அட5 பாவி மகேன எ!ைன 

இ5ெபா=� தானடா அ>+தா�.., அத)��ேள கீேழ வி=��வி8டாேய..,” 
எ!: ேவதைன5ப1#.  

 
எ=�தி�"க 	>யவி
ைல எ!றா@# Bட ைபயைன5 பா&"க 

ேவ01# எ!: எ=�� ஓ> வ�#.  
 
அ5ெபா=� தாயி! பாச# எ5ப> இ�"�#? இய)ைகயி! 

உ0ைமயி! உண&'க� இ�. ஆனா
, தாைய நா# எ+தைன ேப& 
மதி"கி!ேறா#? ந!றாக ேயாசைன ெச�� பா�க�. 

 
ந#ைம மனிதனாக உ�வா"கிய� யா&? தா�. ெத�வமாக ந#ைம" 

கா5பா)றிய� யா&? தா�. ந
ல ெமாழிகைள நம"�D ெசா
லி" 
ெகா1+த 	த
 �� ந# தா� தா!.  

 
தாைய 	தலி
 நா# மதி+�5 பழக ேவ01#.  
 
இ�தD சாமியா&, அ�தD சாமியா& எ!: ெசா
கிறா&க� அ
லவா, 

எ�தD சாமியா�# ேவ0>யதி
ைல.  
 
நEக� உக� தாைய ம81# காைலயி
 பாத நமFகார# ெச�� 

உக� அ�ளாசி ேவ01# என"� ந
ல� நட"க ேவ01# எ!: 
ஆச&ீவாத# வாகி5 பா�க�. 

 
கா81"�� ெச!றா
 Gலிேயா யாைனேயா ம)றேதா தா"க 

வர81#. நEக� “அ#மா..மா..மா” எ!: ம81# ெசா
லி5 பா�க�. 
Gலி வ�� தா"�மா? யாைன வ�� தா"�மா? 

 
நா! உகளிட# ப�தய# க81கி!ேற!. “தா"கா�”.  
 



தாயி! உண&' உக-"�� பதிவாகி இ�"கி!ற�. இ�த" 
கா): ம0டல+தி@# பரவி இ�"கி!ற�. நEக� “அ#மா..மா..மா” 
எ!: எ0�# ேபா� அ�த அைலக� வ�� உகைள" கா"�#.  

 
தா"க வ�# மி�கக-# விலகிD ெச
@#. 
 
உதாரணமாக, ஒ� இட+தி
 நி!: இேக இ�த மர+தி! அ>யி
 

ஒ�வ! “ஆ..,” எ!: பய��வி8டா! இேக “ேப�.. வ�த�…,” எ!: 
ெசா!னா
 ேபா�#. 

 
ம)றவ&க� அேத மர+�"� அ>யி
 ேபா�#ேபா� “ேந): இேக 

ஒ� ேப� வ�த�..,” எ!: பதிவா"�வா&க�. உடேன எ!ன ஆ�#?  
 
அ�த மர+ைத" க0ணி
 பா&+த�ேம “இேக தா!..,” அ�த5 ேப� 

வ�த� எ!: ெசா!னா
 நம"�� அ�த5 பதிவி! உண&ைவ 
Jக&�த'ட! “கி1.., கி1..,” எ!: ந1�கி!ற�. 

 
ந1"க# வ�கி!றதா இ
ைலயா..,? பதிவான உண&வி! அைலக� 

ந#ைம இய"�கி!றதா இ
ைலயா? 
 
அைத5 ேபா!: தா!, தா� எ5ெபா=�ேம த! பி�ைளக� 

அவ&க� உய&�தவ&களாக ேவ01#, ந
லவ&களாக ேவ01# 
இைதேய தா� தன"�� சதா வள&+� ைவ+�" ெகா01�ள�. அ�த 
உண&வைலக� நம"� 	! உ01. 

 
ஆக, நா# �:#G+தன# ெச�தா
 தி8டாமலா இ�5பா&க�. இ� 

சாதாரண வாK"ைகயி
 வ�த�.  
 
எ� எ5ப> இ��தா@# தா� ப8>னியாக இ��தா@# த! 

பி�ைள"�" ெகா1"க ேவ01# எ!: உணைவ" ெகா1"க+தா! 
ெச�L#. 

 
தன"� வயி):"� இ
ைல எ!றா@# த! �ழ�ைதகைள" 

கா5பத)�+ தா� எ+தைனேயா சிரம5ப81" ெகா1"கி!ற�. ஆனா
, 
அ�த+ தாைய நா# மதி"கி!ேறாமா? 

 
ஆகேவ, நா# எ5ப> இ�"க ேவ01#?  
 
எ�த" ேகாவி@"�D ெச!றா@# எ! தா�"� அ�த அ�� ச"தி 

கிைட"க ேவ01#. என"காக5ப8ட கMடக� எ
லா# நEக 



ேவ01#. எ! தா� ஆேரா"கியமாக இ�"க ேவ01# எ!: 
எ0�த
 ேவ01#. 

 
அவ&களி! அ�� �ைண எ5ெபா=�ேம என"� உ:�ைணயாக 

இ�"க ேவ01#. எ!: நEக� எ0ணி5 பா�க�.  
 
உக-"� ஒ� ெப,ய சிரமேம வ�கி!ற� எ!: ைவ+�" 

ெகா�-க�. ெதாழிலி
 எNவளேவா கMட# வ�கி!ற� எ!: 
ைவ+�" ெகா�-க�.  

 
அ�த ேநர+தி
 யா# ெசா!ன 	ைற5ப>+ தாைய எ0ணி+ 

தியானிLக�. “தாயி! கா"�# உண&'” வ�� உக-"�D சி�தைன 
வ�#. உக-"� ந
ல வழி கா81#.  

 
உக� அOபவ+தி
 ெத,�� ெகா�ளலா#. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 “தா� க�விலி�"�#ேபா� எ1+�" ெகா0ட 
உண&ேவ” ந#ைம ந
லவரா"�வ�# 

ெக8டவரா"�வ�# 

 
மனிதனாக உ�5ெபற" காரணமாக இ��த ந# தா� த�ைதயைர 

	தலி
 கட'ளாக மதி+� பழ�த
 ேவ01#.  
 
ஏென!றா
 அவ&க� எ+தைனேயா ெதா
ைலக� ப81+தா! 

அவ&க� மனிதனாக ஆனா&க�.  
 
ஆனா
, நா# ஈயாக எ:#பாக பா#பாக ேதளாக இ��தி�5ேபா#. 

அைத அ>+தி�5பா&க�.  
 
ந# உயி& அவ& உடலி! ஈ&5பி)�� ெச!றி�"�#. அவ& உடலி
 

ேச&+த உண&ைவ" கவ&�த� ந# உயி&. ந# உயி& அவ& உட@"�� 
ெச!: அவ& வள&+�"ெகா0ட உண&வி! த!ைம கவ&�த�. 

 



கவ&�� வள&�� அவ�ைடய க�வாக நா# உ�வானா@# அவ& 
க�வி
 இ�"க"B>ய கால+தி
 அவ&க� ந
லைத5 ப)றி ஏகி 
இ��தா
 ந
ல உண&'க� ேச&+� ந
ல உடைல உ�வா"�#.  

 
ஆனா
, நா# க�விேல இ�"க5ப1#ேபா� ேவதைனL# �யர	# 

அதிகமாக அ�த உண&வி! த!ைமகைள+ தா� எ1+தி��தா
 ந# 
உடலி
 பல ேநா�க-# ஊனமான உட@# உ�வா"�# த!ைம 
வ�கி!ற�.  

 
ஆக, ந#	ைடய ச�த&5ப# க�வி
 இ�"�#ேபா� தா� 

எ1+�"ெகா0ட உண&'"�+த"க+தா! ந#ைம ந
ல மனிதனாக 
உ�வா"கிய�. சி�தி+�D ெசய
ப1# ச�த&5ப+ைதL# உ�வா"கி" 
ெகா1+த�. 

 
நா# க�வி
 இ�"�#ேபா� தா� எ1+த உண&வா
தா! நா# 

ந
லவராக'# சி�தி"�# த!ைமL# இ5ெபா=� இைத5 ேபா!ற ந
ல 
உபேதசகைள" ேக8�# அ�-# நம"�� வ@"ெகா1+த�. 

 
எ�த+ தா� அNவா: எ1+தேதா, அ5ப>5ப8ட தா� உடலி
 

வள&�த உண&' ெகா0டவ&க� இ�5பி! அவ&க� தா! இ�த 
உபேதச+ைத" ேக8பா&க�, B&�� கவனி+� எ1+�" ெகா�வா&க�.  

 
அ�த உண&வி! த!ைம இ��தா
 தா! இைத" கவர 	>L#.  
 
அ5ப>5ப8ட உண&'க� (தா� க�வி
 ெப)ற நிைலக�) இ
ைல 

எ!றா
 ேக8பா&க�, ப>5பா&க�. தன"� ேவ0>யைத 
எதி&5பா&5பா&க�. அ� இ
ைல ெய!றா
 ேபா�"ெகா0ேட 
இ�5பா&க�.  

 
அ�த ந
ல உண&'க� ெபற ேவ01ெம!: உண&வி! த!ைம 

அ!: தா�"க�வி
 ெப)ற நிைல தா! இ!: உகைள இ� 
அம&�� ேக8�#ப> B&�� கவனி"�#ப>D ெச�கி!ற�. 

 
ஆகேவ, எ+தைன ெதா
ைலக� இ�5பிO# எ+தைன �யரக� 

இ�5பிO# ெம� உண&ைவ நEக� ெப:# த�தி ஏ)ப1+திய� உக� 
தாேய. 

 
அதனா
 அ�த+ தாைய நEக� கட'ளாக'# ெத�வமாக'# 

மதி+�5 பழ�த
 ேவ01#.  
 



எ+தைன இ!ன
 வ�தா@# ஒNெவா� ெநா>யிேலL# ந#ைம 
எ+தைனேயா வைகயி
 கா+த�ளிய ெத�வ# ந# தா� தா!. நம"� 
ந
ல வழி கா8>ய ��'# தாேய. நா# ஒNெவா�வ�# தாைய மதி+� 
நட�� பழக ேவ01#.  

 
ஏென!றா
 தா� க�வி
 இ�"�#ேபா� எ1+�"ெகா0ட 

உண&ேவ ந#ைம ந
லவனா"�வ�# ெக8டவனா"�வ�#.  
 
ஆைகயினா
 நா# நம� உயிைர" கட'ளாக மதி+� ந# தா� 

த�ைதய,! உயிைர" கட'ளாக மதி+� அவ&கைள ெத�வமாக மதி+� 
இ�த வாK"ைக5 பயண+ைத நEக� ெசய
ப1+�க�. 

 
நம� �� கா8>ய அ�� வழியி
 உக-"�� ஆழ5 பதி' 

ெச�தைத நிைன'"�" ெகா01 வ�தா
 உக� வாK"ைகயி
 அ�த 
அ�� ச"திகைள5 ெபறலா#.  

 
உக-"�� அறியா� வ�# இ�ைள5 ேபா"கலா#. ெதளி�த 

மன# ெபறலா#. ெதளிவான வாK"ைக வாழலா#.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 ெம�ஞான+தி! த+�வ+ைத நE ெப:வத)ேக Wல# 
உ! தா� தா! எ!றா& ��நாத& 

 
ந# அ!ைன த�ைததா! ந#ைம 	தலிேல மனிதனாக உ�வா"கி 

நம"� அறிைவL# ெதளிைவL# ஊ8>னா&க�. நம"�" ��வாக 
இ��� இய"கி" ெகா01 இ�5ப�# ந# அ!ைன த�ைதேய.  

 
அ!ைனயி! உயிேர ெம�5ெபா�ளாகி அதனி! வாK"ைகயி
 

க01ண&�� மனிதனாக உ�வா"கிய�. மனித நிைலக� தன"�� த! 
இன# தைழ"க ேவ01ெம!: ஏ"க உண&வி! உ0ைம5 ெபா�ைள 
உண&+தி அத! வழிகளி
 ந#ைம மனிதனாக உ�வா"கிL�ள� தாயி! 
உயி&. 

 
நம� தா� த�ைத உயி& கட'ளாக இ�5பதா
 அதனி! 

உண&வா
 அறி��ண&�த உண&வி! த!ைம ெகா01 த! இன# த! 
ம"க� எ!: அதனி! உயிேர அறி':+த5ப81 ந#ைம" கா+த�ளி 
ந
வழி கா8> ந
 உண&'கைள5 Gக8>ய� தா� த�ைத உயி& கட'�. 

 
நம� வாK"ைகைய உய&+�வத)�#, மகிK�திட'#, மனித! 

எ!ற உ0ைமைய உண&+�வத)�# நம� தா� த�ைதயி! உயிேர 
கட'ளாக நி!: ெத�வமாக நி!: ந
 வழி Gக8>ய �� 	த
 
��'# தாேய. ந#ைம" கா+த 	த
 ெத�வ	# தாேய. 

 
இைத நம� சாFதிரக� ெதளிவாக எ1+�ைர"கி!ற�. இைத 

நா# ெத,�� ெதளி�� இ�த நிைலைய நா# அறி�� ெகா�வேத நல#. 
 
என� (ஞான��) அ!ைன த�ைத எ!ைன மனிதனாக 

உ�வா"கினா&க�. அத! வழியி
 ேபர0ட+தி! உண&வி! த!ைமைய 



அறிL# த!ைமயாக நம� ��நாத& மாமக,ஷி ஈFவராய ��ேதவ& 
ேபர0ட+தி! உண&வி! உ0ைமைய உண&+த'# ெச�தா&. 

 
எ! அ!ைன த�ைதயி! Y&வ+தி
 அவ&க� எ0ணிய ஏகிய 

ஏ"க+தி! உண&வி
தா! க�விேலேய இ�த உண&வி! த!ைமைய 
எ! அ!ைன த�ைதய& எ!னிேல பதியD ெச���ள�. 

 
அ�த5 Y&வ+தி
 அைமயவி
ைல எ!றா
 ேபர0ட+தி! 

உ0ைமைய உண�# த!ைமைய நா! இ5ெபா=� ேபச 	>யா�.  
 
எ! அ!ைன த�ைத சிரம+தி! எ
ைல கட�த நிைலயி
 

இ�"�# ெபா=� எ! தா� ஞானிகைளL# மக,ஷிகைளL#  எ0ணி 
ஏகிய�. 

 
அறியாத இ�� நEகிட ேவ01# எ!:#, வாK"ைகயி
 

மகிK�திட ேவ01# எ!:#, ெபா�� க01ணர ேவ01# எ!ற 
உண&விைன உ�திய�. உண&வி! ஏ"க+ைத எ! தா� ெப)ற� எ!: 
��நாத& உண&+தினா&. 

 
காரண# என� த�ைதயி! தா� எ! தா� ேம
 ப)ற): இ��த�. 

அைத தின	# நி�தி+�" ெகா0ேடயி��த�.  
 
ேம@# எ! த�ைத மா):+ தார# ெச�� ெகா�ள ேவ01# 

எ!: ெசா�த+தி
 அ� இய"க5பட ேவ01# எ!ற நிைலயி
 எ! 
த�ைதயி! தா� எ! தா�"�" க1# ெகா1ைமகைள உ�வா"கிய�. 

 
அ�த நிைலயி
தா! எ! தா� த! Wதாைதய&கைள எ0ணிய�. 

எக� Wதாைதய&க� பல& ஞான+தி! த+�வ+தி
 அவ&க� வள&�� 
வ�தவ&க�.  

 
எ! தா� அவ&கைள எ0ணி அத! வழிகளி
 ேப,!ப+ைத" 

கா81# ெப�நிைல ெகா0ட மக,ஷிகைள எ0ணி அ�த அ�ைள+ 
தா! ெபறேவ01# த! �1#ப# ெபறேவ01# எ!: எ0ணி 
ஏகிய�. 

 
எ! தா� இNவா: எ0ணி ஏகியைத5 பி)கால+தி
 �� 

என"� உபேதசி+தா&, உண&+தினா&. நE இ�த+ த+�வ# ெப:வத)ேக 
Wல# உ! தா� எ!: உண&+தினா& மாமக,ஷி ஈFவராய ��ேதவ&. 

 



ஏென!றா
, அ"காலகளி
 மாமியா�"� அ>பணி�ேத நட"க 
ேவ01#. இ
ைலெய!றா
 அத)�5 பல தEைமக-# விைள�� 
ெகா0ேடயி�"�#. 

 
இ+தைகய ZKநிைலயி
 உ! தா� அ� எ0ண+தி! ஏ"க+தா
 

அ� ெப)ற அ�த உண&வி! த!ைம தா� க�வி
 நE இ�"�# ெபா=� 
தா�"�� பதிவான அ�த5 பதிவி! உண&ேவ உ!னி
 இயக+ 
ெதாடகிவி8ட�. 

 
அ�ேவ உ!ைன நா! நா> வ�தத)�# Wல	# அ� தா! எ!: 

நம� ��நாத& என"� உண&+தினா&.  
 
உன� தாயி! உயி& கட'�. உ!ைன" கா+த�ளிய தாயி! அ�த 

உண&ேவ ெத�வ#. நE இ!: மனிதனாக இ�5பத)� ந
 வழி கா8>ய 
அ�ேவ �� எ!: ��நாத& அைத உண&+தினா&.  

 
இைத5 ேபா!ற பல பல உ0ைமயி! நிைலகைள �� உண&+தி 

அ!ைன யா& எ!பைத+ ெதளிவா"கினா&. மனிதனாக இ�5ேபா& நா# 
அைனவ�ேம இ�தD சாFதிர+தி! உ0ைம நிைலகைள+ ெதளிவாக+ 
ெத,�� ெகா�வேத நல#. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 W!றாவ� வ�5G5 ப>+த எ!னா
 
ெம�ஞான+ைத எ5ப>5 ெபற 	>�த�? 

 
ெத!னா1ைடய சிவேன ேபா)றி எ�நா8டவ�"�# இைறவா 

ேபா)றி எ!: நா# எ
ேலா�# பா>" ெகா0>�"கி!ேறா#.  
 
ெத!னா8>ேல ேதா!றிய அ�த அகFதிய!தா! அ�வி! 

இய"க ஆ)றைல அறி�தவ!. அ�வி)�� மைற���ள நிைலகைள 
உயி,! இய"க+தா
 உண&�� இ�த உண&வா
 உண&வி! த!ைம 
எ5ப> இய"�கி!ற� எ!: க0டறி�தவ! அகFதிய!. 

 
ஆகேவ, அவ! க01ண&�த உண&வி! த!ைம உலெககி@# 

பரவி5 பட&���ள�. எவெரா�வ& அவைர5 பி!ப):கி!றனேரா அேத 
ஒளியி! சிகரமாக அ�த சிவமாக 	>L#. 

 
அைத+தா! ெத!னா1ைடய சிவேன ேபா)றி எ�நா8டவ�"�# 

இைறவா ேபா)றி எ!: ெசா
வ�. 
 
ெத!னா8>ேல ேதா!றியவ! மனித உடலி! இDைசைய மைற+� 

உயி�ட! ஒ!றி ஒளியி! த!ைம அவO"�� எ1+� அ�த உண&வி! 
த!ைமைய+ தன"�� இைரயா"கி இ!:# அவ! ஒளியி! ச\ரமாக 
��வ ந8ச+திரமாக இ�"கி!றா!. 

 
அ�த+ ��வ ந8ச+திர+திலி��� வ�# ேபர�� ேபெராளிைய 

நா# Jக&�தா
 அவ! அைட�த நிைலகைள நம"�� இைரயா"கி அ�த 
இைரயி! உண&வி! ெசயலாக உயி�ட! ஒ!றி ஒளியி! ச\ரமாக 
நா	# நிைல+தி�"க 	>L#.  

 
எ! தா� பல ெகா1ைமகளி
 சி"கியி�"�# ெபா=� அத! 

க�விேல நா! இ�"க5ப1# ெபா=� தவி+�" ெகா0>��த�. 



அதிலி��� எ5ப>L# தா! கா"க5படேவ01# எ!ற நிைலயி
 பல 
த+�வ ஞானிகைள எ0ணி ஏகிய�. 

 
எ! தாயி! ஏ"க+தி
 அ�த அ�� ஞானிகளி! உண&'க� 

பதிவான�. அ�த5 பதிவி! நிைலக� ெகா01 தா! இ�த ெம� 
ஞான+ைத இ!: நா! ெவளி5ப1+த 	>�த�. 

 
W!றாவ� வ�5ேப நா! ப>+தா@# இ�த+ த+�வ+ைத5 

ேப�கி!ேற! எ!றா
 அ�� மக,ஷிகளி! உண&'க� விைள�� 
அத! வழிகளிேல தா! நாO# அ�� ஞான+ைத5 ெபற	>�த�. 

 
நEக� எ
ேலா�# ெப:# நிைலக-"� அ�த அ��ஞான+ைத 

உபேதசி"�# ெபா=� எ!O�-# அ� வள&கி!ற�.  
 
இைத5 ேபால+தா! எதி&கால+தி
 நா# நம� நா8ைடL# 

ந#ைமL# ந# ஊைரL# கா"க5படேவ01# எ!றா
 அ�த ஞானிக� 
கா8>ய சாFதிர வழிகளி
 தி�மண# ஆ�# த#பதிக-"�#, அவ&க� 
க�வி
 உ�வா�# �ழ�ைதக-"�# அ�த அகFதியனி! ஆ)றைல5 
ெபறD ெச�ய ேவ01#. 

 
 அகFதியைன5 பி0ப)றியவ&க� வசிMட�# அ��ததி ேபால 

இ!: அ�தD ச5த,ஷி ம0டலகளி
 இைண�ேத வாK�� வள&�� 
ெகா01�ளா&க�. 

 
ஏென!றா
, இ!ைறய நிைலக� தாவர இனகளாக இ��தா@# 

ஆ0 மர# ெப0 மர# எ!: இ�"�#.  
 
ஆ0 மர# உமிK+�# உண&வி! த!ைமைய5 ெப0 மர# 

கவ&�தா
 அத! உண&வி! த!ைம பல! த�கி!ற�. 
 
இைத5 ேபா!: ெப0 மரக� உமிK+�# நிைலகைள ஆ0 

மரக-# கவ&�தா
 அதOைடய பல!க-# அதOைடய 
த!ைம"�+த"க மா:கி!ற�.  

 
ெநக>N, பாசி>N எ!ற உண&வி! த!ைம ேமா�# ெபா=� தா! 

Yமியி! �ழ)சியி! த!ைமL# இ�"கி!ற�.  
 
ஒ� உண&வி! த!ைம ந
ல �ண# ெகா01 இ�5பிO# 

இ!ெனா�வ& தEைமயி! நிைலகளி
 வர5ப1# ெபா=�தா! எதி& 
ேமாதலி
 தEைம எ!ற நிைலைய அறிய 	>கி!ற�. 



 
தEைமகளிலி��� வி1ப1# நிைலக-# உ�வாகி!ற�.  
 
எதி&நிைல இ
ைல எ!றா
 உலக �ழ)சிL# இ
ைல. விஷ+தி! 

த!ைம தா"�த
 இ
ைல எ!றா
 Z,யனி! �ழ)சியி! த!ைமL# 
இ
ைல. 

 
Z,யனி! �ழ)சியி! த!ைம ேவக# அைடயவி
ைல எ!றா
 

ந]சி! த!ைமைய5 பி,"�# த!ைம இ
ைல. ஆகேவ, உண&வி! 
ேவக+ைத நம"�� B8> நம"�� வ�# ந]சிைன நE"க அ�� 
மக,ஷிகளி! உண&ைவD ேச&"க ேவ01#. 

 
இ
ைல எ!றா
 நா# ந]�"�� சி"கி அதனி! த!ைம நம"�� 

B> ேகா�கைள5 ேபா!: இ�� Z=# நிைலேய வ�#. 
 
ேகா�களி! �ழ)சி ேவக# B1# ெபா=�தா! வ�# ந]சிைன 

அ� பி,+�வி81 ஒளியி! சிகரமாக மா:கி!ற�. 
 
ந]சா
 இய"க5ப1# உண&'க� ஆக ந]சி! �ழ)சியி! ேவக# 

Bட அ�த ெவ5ப+தி! த!ைம ெகா01 ந]சிைன5 பி,+� உலைகD 
சி�M>"கி!ற�.  

 
இ� இய)ைகயி! நியதி. 
 
இைத5 ேபால ந#ைம அறியா� உ8 G��த ந]சிைன நE"க அ�த 

மக,ஷிகளி! உண&வி! த!ைமைய நம"�� ேச&"க ேவ01#. அ�த 
அகFதிய! ெச!ற பாைதயி
 ஒலி ஒளி எ!ற நிைலயி
 அழியா 
ஒளியி! ச\ர# நா# எ
ேலா�# ெபறேவ01#. 

 
இ�த+ ெத!னா8>
 ேதா!றிய அகFதியனி! ஆ)றைல 

எ�நா8டவைரL# ெபறD ெச�ேவா#. 

 
https://omeswara.blogspot.in/search/label/தா�%20த�ைதயேர%20	த
%20ெத�வக� 

 
 


