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காலை முரளி

ஓம் சாந்தி

பாப்தாதா,

மதுபன்

இனிலமயான குழந்லதகளள ! உங்களுலைய ளமாகத்தின் கயிறுகள் இப்பபாழுது அறுபட்டு
விை ளவண்டும். ஏபனனில் இந்த முழு உைகம் விநாசம் ஆகப் ளபாகிறது. இந்த பலழய
உைகத்தில் எந்த ஒரு பபாருளின் மீ தும் விருப்பம் இல்ைாதிருக்கட்டும்.
ளகள்வி:
எந்த குழந்லதகளுக்கு ஆன்மீ க ளபாலத ஏறியபடி இருக்குளமா? அவர்களது (லைட்டில்)
பட்ைப் பபயர் என்னவாக இருக்கும்? எந்த குழந்லதகளுக்கு ளபாலத ஏறுகிறது?
பதில்:
ஆன்மீ க ளபாலதயில் இருக்கும் குழந்லதகளுக்கு மஸ்த் கைந்தர் என்று கூறப்படுகிறது.
அவர்களள

கைங்கீ தர்

(தவறிலழக்காளதார்)

ஆகிறார்கள்.

அவர்களுக்கு

இராஜ்யம்

ஆளும்

ளபாலத

ஏறி இருக்கும்.

இப்பபாழுது நாம் ஏலழயிைிருந்து பசல்வந்தர் ஆகிளறாம் என்பது புத்தியில் இருக்கும். யார் ருத்ர மாலையில் ளகார்க்கப்
பைக் கூடியவர்களளா அவர்களுக்கு ளபாலத ஏறும். நாம் இப்பபாழுது வடு
ீ பசல்ை ளவண்டும். பிறகு புதிய உைகத்தில்
வர ளவண்டும் என்ற நிச்சயம் யாருக்கு இருக்கிறளதா அந்த குழந்லதகளுக்குப் ளபாலத இருக்கும்.
ஓம் சாந்தி.
ஆன்மீ கத் தந்லத ஆன்மீ கக் குழந்லதகளிைம் ஆன்மீ க உலரயாைல் நிகழ்த்திக்
பகாண்டிருக்கிறார். இதற்கு ஆத்மாக்களுக்கான ஆன்மீ க ஞானம் என்று கூறப்படுகிறது. ஞானக் கைல் பரமாத்மா ஆவார்.
மனிதர்கள்

ஒரு

பபாழுதும்

ஞானக்

கைல்

ஆக

முடியாது.

மனிதர்கள்

பக்தியின்

கைல் ஆவார்கள்.

எல்ளைாருளம

மனிதர்கள் தான். யார் பிராமணர்கள் ஆகிறார்களளா அவர்கள் ஞானக் கைைிைமிருந்து ஞானம் பபற்று மாஸ்ைர் ஞானக்
கைல் ஆகி விடுகிறார்கள். பிறகு ளதவலதகளிைம் பக்தியும் இருக்காது. ஞானமும் இருக்காது. ளதவலதகளுக்கு இந்த
ஞானம் பதரியாது. ஞானக் கைல் ஒளர ஒரு பரமபிதா பரமாத்மா ஆவார். எனளவ அவலரத் தான் லவரம் ளபாை என்று
கூறுவார்கள். அவளர வந்து ளசாழியிைிருந்து லவரமாக, கல்புத்தியிைிருந்து தங்க புத்தியாக ஆக்குகிறார். மனிதர்களுக்கு
எதுவுளம பதரியாது.

ளதவலதகள்

தான்

மீ ண்டும்

வந்து

மனிதர்களாக

ஆகிறார்கள்.

ஸ்ரீமத்

மூைமாக.

ளதவலத

களானார்கள். அலரக் கல்பத்திற்கு அங்கு எந்த ஒரு வழியின் (அறிவுலர) அவசியமும் இல்லை. இங்ளகா ஏராளமான
குருக்களிைம் அறிவுலரப் பபற்றுக் பகாண்ளை இருப்பார்கள். இப்பபாழுது சத்குருவின் ஸ்ரீமத் கிலைக்கிறது என்பலத
தந்லத புரிய லவத்துள்ளார். கால்ளச (சீக்கியர்களில் பிரிவு) ஜனங்கள் சத்குரு அகால் என்று கூறுகிறார்கள். அதற்கும்
பபாருள் பதரியாமல் உள்ளார்கள். சத்குரு அகாை மூர்த்தி அதாவது சத்கதி அளிக்கக் கூடிய அகாை மூர்த்தி என்று
அலழக்கவும் பசய்கிறார்கள். அகாை மூர்த்தி என்று பரமபிதா பரமாத்மாவிற்குத் தான் கூறப்படுகிறது. சத்குருவிற்கும்
பிற குருவிற்கிலைளயயும் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் உள்ளது. எனளவ அது பிரம்மாவின் பகல் மற்றும் இரவு
என்று கூறி விடுகிறார்கள். பிரம்மாவின் பகல், பிரம்மாவின் இரவு எனளவ அவசியம் பிரம்மா புனர் பஜன்மம் எடுக்கிறார்
என்பார்கள். பிரம்மாளவ இந்த விஷ்ணு என்ற ளதவலதயாக ஆகிறார். நீங்கள் சிவபாபாவிற்கு மகிலம பசய்கிறீர்கள்.
அவரது லவரம் ளபான்ற பஜன்மம் ஆகும்.
இப்பபாழுது குழந்லதகளாகிய நீங்கள் இல்ைற விவகாரங்களில் இருந்தபடிளய தூய்லம ஆகிறீர்கள். நீங்கள் தூய்லமயாக
ஆகி இந்த ஞானத்லத தாரலண பசய்ய ளவண்டும். குமாரிகளுக்ளகா எந்த பந்தனமும் இல்லை. அவர்களுக்கு தாய்
தந்லத அல்ைது சளகாதர சளகாதரியின் நிலனவு மட்டும் இருக்கும். பிறகு புகுந்த வடு
ீ பசன்றவுைன் இரண்டு பரிவாரம்
(குடும்பம்) ஆகி விடுகிறது. இப்பபாழுது தந்லத அசரீரி ஆகி விடுங்கள் என்று உங்களுக்குக் கூறுகிறார். இப்பபாழுது
நீங்கள் அலனவரும் திரும்பிச் பசல்ை ளவண்டும். உங்களுக்கு தூய்லம ஆவதற்கான யுக்தியும் கூறுகிளறன். பதீத
பாவனர் நான் தான் ஆளவன். நீங்கள் என்லன நிலனவு பசய்தீர்கள் என்றால் இந்த ளயாக அக்னியில் உங்களுலைய பை
பிறவிகளின் பை பிறவிகளின் பாவங்கள் சாம்பைாகி விடும் என்ற உத்தரவாதம் நான் பகாடுக்கிளறன். எப்படி பலழய
தங்கத்லத பநருப்பில் காய்ச்சுவதால் அதிைிருந்து துரு நீங்கி விடுகிறது. உண்லமயான
தங்கம் இருந்து விடுகிறது. இதுவும் ளயாக அக்னி ஆகும். இந்த சங்கமத்தில் தான் பாபா இந்த இராஜ ளயாகத்லதக்
கற்பிக்கிறார். எனளவ அவருக்கு மிகுந்த மகிலம உள்ளது. பகவான் கற்பித்திருந்த இராஜ ளயாகத்லத அலனவரும்
கற்றுக் பகாள்ள விரும்புகிறார்கள். பவளிநாட்டிைிருந்து கூை சந்நியாசிகள் நிலறய ளபலர அலழத்து வருகிறார்கள்.
இவர்கள்

சந்நியாசம்

பசய்துள்ளார்கள்

என்று

அவர்கள்

நிலனக்கிறார்கள். இப்பபாழுது

சந்நியாசிகளளா

நீங்களும்

ஆவர்கள்.
ீ
ஆனால் எல்லையில்ைாத சந்நியாசம் பற்றி யாருக்குளம பதரியாது. எல்லையில்ைாத சந்நியாசளமா ஒரு
தந்லத தான் கற்பிக்கிறார். இந்த பலழய உைகம் முடியப்
ளபாகிறது

என்பலத

நீங்கள்

அறிந்துள்ள ீர்கள்.

இந்த

உைகத்தின்

எந்த

ஒரு

பபாருளிலும்

நமக்கு

விருப்பம்

இருப்பதில்லை. குறிப்பிட்ை இன்னார் சரீரம் விட்ைார். பாகத்லத நடிப்பதற்காக ளபாய் மற்பறாரு சரீரம் எடுக்கின்றார்.
நாம் பின் ஏன் அழ ளவண்டும்? ளமாகத்தின் கயிறுகள் நீங்கி விடுகின்றன. நமது சம்மந்தம் இப்பபாழுது புது உைகத்துைன்
இலணந்துள்ளது.

இப்ளபர்ப்பட்ை

குழந்லதகள்

பக்குவமான

"மஸ்த்

கைங்கீ தர். ளபாலதயுலைய, கிரீைம்

அணிந்தவர்

ஆகிறார்கள். உங்களிைம் இராஜ்யம் பபறும் ளபாலத உள்ளது. நாம் ளபாய் இந்த கைங்கீ தர் (கிரீைம் அணிந்தவர்) ஆகப்
ளபாகிளறாம் என்ற ளபாலத பாபாவிைமும் உள்ளது அல்ைவா? ஏலழயிைிருந்து பசல்வந்தர் ஆகி விடுளவாம். உள்ளுக்குள்
ளபாலத ஏறி உள்ளது. எனளவ மஸ்த் கைந்தர் ளபாலதயுலைய துறவி என்று கூறுகிறார்கள். இவரது சாட்சாத்காரம் கூை

பசய்கிறார்கள். எனளவ எப்படி இவருக்கு ளபாலத ஏறி உள்ளளதா அப்படி உங்களுக்கும் ஏற ளவண்டும். நீங்களும் ருத்ர
மாலையில் ளகார்க்கப்படுபவர்கள் ஆவர்கள்.
ீ
யாருக்கு பக்குவமான நிச்சயம் ஏற்பட்டு விடுகிறளதா அவர்களுக்கு ளபாலத
ஏறும்.

ஆத்மாக்களாகிய

நாம்

இப்பபாழுது

வடு
ீ

பசல்ை

ளவண்டும்.

பிறகு

புது உைகத்தில்

வருளவாம்.

இந்த

நிச்சயத்துைன் யார் இவலரயும் (பிரம்மா பாபா) பார்க்கிறார்களளா அவர்களுக்கு குழந்லதயாக (ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்) இவர்
பதன்படுகிறார்.
பிரமித்துப்

எவ்வளவு

ளபாகிறார்கள்.

அழகாக

இருக்கிறார்.

ஊஞ்சல்

அலமத்து

கிருஷ்ணளரா

இங்கு இல்லை.

அவருக்கு பாலூட்டுகிறார்கள்.

அவருக்குப்

அது

ஜை

பின்னால்

சித்திரம்

எவ்வளவு

ஆகும்.

இதுளவா

உண்லம அல்ைவா? நான் பாைகனாக ஆகப் ளபாகிளறன் என்று இவருக்கும் நிச்சயம் உள்ளது. பபண் குழந்லதகளாகிய
(சளகாதரிகள்)

நீங்கள்

கூை திவ்ய

திருஷ்டியில்

சிறிய

குழந்லதலயப்

பார்க்கிறீர்கள்.

இந்த

கண்களாளைா

பார்க்க

முடியாது. ஆத்மாவிற்கு திவ்ய திருஷ்டி கிலைக்கும் பபாழுது சரீர உணர்வு இருப்பதில்லை. அச்சமயத்தில் தங்கலள
மகாராணி மற்றும் அவலர குழந்லத என்றும் நிலனப்பார்கள். இந்த சாட்சாத்காரம் கூை இச்சமயத்தில் நிலறய ளபருக்கு
ஆகிறது. பவண்ணிற ஆலை அணிந்தவரின் சாட்சாத்காரம் கூை அளநகருக்கு ஆகிறது. பிறகு அவருக்கு கூறுகிறார்,
நீங்கள்

இவரிைம்

பசல்லுங்கள்.

ஞானம்

எடுங்கள்.

பிறகு

நீங்கள்

இவர்

ளபாை இளவரசர்

ஆகி

விடுவர்கள்.
ீ

இது

மாயாஜாை அற்புதம் அல்ைவா? வியாபாரம் கூை மிகவும் நன்றாக பசய்கிறார். ளசாழிலயப் பபற்று லவரம், முத்துக்கள்
அளிக்கிறார். நீங்கள் லவரம் ளபாை ஆகிறீர்கள். உங்கலள சிவபாபா லவரம் ளபாை ஆக்குகிறார். எனளவ அவருக்குத்
தான்

நன்றி

கூற

ஆச்சரியப்படும்

ளவண்டும். மனிதர்கள்

வலகயில்

ஓடிப்

புரியாத

காரணத்தால்

ளபாகிறவர்களாக

ஆகி

மந்திரஜாைம்

விடுகிறார்களளா

என்று

அவர்கள்

கூறி

விடுகிறார்கள்.

ளபாய்

தப்பும்

யார்

தவறுமாக

கூறுகிறார்கள். இது ளபாை நிலறய ளபர் துளராகி ஆகி விடுகிறார்கள். இப்ளபர்ப்பட்ை துளராகி ஆகுபவர்கள் உயர்ந்த
பதவிலய அலைய

முடியாது

என்ற

கூறப்படுகிறது.

இங்ளகா

சத்தியமான

தந்லத

இருக்கிறார்

அல்ைவா? இதுவும்

இப்பபாழுது நீங்கள் புரிந்துள்ள ீர்கள். மனிதர்களளா அவர் (யுளக யுளக) ஒவ்பவாரு யுகத்தின் முடிவிலும் வருகிறார்
என்று கூறி விடுகிறார்கள். நல்ைது. 4 யுகங்கள் தாளன பிறகு 24 அவதாரங்கள் என்று எப்படி கூற முடியும்? பிறகு அணு
அணுவிலும், கல், மண் எல்ைாவற்றிலும் பரமாத்மா இருக்கிறார் என்கிறார்கள். எனளவ எல்ளைாரும் பரமாத்மா ஆகி
விட்ைார்கள். ளசாழியிைிருந்து லவரம் ளபாை ஆக்கக் கூடிய என்லன கல், மண்ணில் தள்ளி விட்டீர்கள் என்று தந்லத
கூறுகிறார். சர்வவியாபி ஆவார் என்றால் எல்ைா வற்றிலும் வியாபித்திருக்கிறார் - பிறளகா எந்த மதிப்பும் இல்லை.
எப்படி எனக்கு அபகாரம் பசய்கிறார்கள். இதுவும் நாைகத்தில் பபாருந்தி உள்ளது என்று பாபா கூறுகிறார். இது ளபாை
ஆகி விடும் பபாழுது தான் மீ ண்டும் தந்லத வந்து உபகாரம் பசய்கிறார். அதாவது மனிதலன ளதவலதயாக ஆக்குகிறார்.
உைகத்தினுலைய சரித்திரம் பூளகாளம் மீ ண்டும், திரும்ப நலை பபறும். சத்யுகத்தில் மீ ண்டும் இந்த ைட்சுமி நாராயணர்
தான் வருவார்கள். அங்கு பாரதம் மட்டுளம இருக்கும். ஆரம்பத்தில் மிகவும் குலறந்த ளதவலதகள் இருப்பார்கள். பிறகு
எண்ணிக்லக அதிகமாகி 5 ஆயிரம் வருைங்களில் எவ்வளவு ளபர் ஆகி விட்ைார்கள். இப்பபாழுது இந்த ஞானம் ளவறு
யாருலைய புத்தியிலும் இல்லை. மற்றது பக்தி ஆகும். ளதவலதகளின் பைங்களுக்கு மகிலம பாடுகிறார்கள். இவர்கள்
(லசதன்யமாக)

உயிருள்ளவர்களாக இருந்தார்கள்.

பிறகு

எங்கு

பசன்றார்கள்

என்பலதப்

புரிந்து

பகாள்வதில்லை.

பைங்களுக்கு பூலஜ பசய்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் எங்ளக இருக்கிறார்கள்? அவர்கள் கூை தளமாபிரதானமாக ஆகி
பிறகு

சளதாபிரதானமாக

தளமாபிரதான
நாராயணர்

புத்திலய

வாழ்ந்து

ஆக

ளவண்டி

மீ ண்டும்

உள்ளது.

இது

சளதாபிரதானமாக

பசன்றுள்ளார்கள்.

எனளவ

யாருலைய

ஆக்குவது

இவர்களுக்கு

புத்தியிலும்

தந்லதயினுலைய

மகிலம

உள்ளது.

வருவதில்லை.
ளவலை

ஆகும்.

அப்ளபர்ப்பட்ை
இந்த ைட்சுமி

உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த

பகவான்

ஒருவளர ஆவார். மற்றபடிளயா எல்ளைாரும் புனர் பஜன்மம் எடுத்துக் பகண்ளை இருக்கிறார்கள். உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த
தந்லத தான் அலனவருக்கும்
லபசாவுக்குக்

கூை

முக்தி ஜீவன் முக்தி அளிக்கிறார். அவர் வராமல்

மதிப்பற்று

தளமாபிரதானமாக

ஆகி இருப்பார்கள்.

இவர்கள்

இருந்திருந்தால்
ஆட்சி

புரியும்

இன்னுளம ஒரு
பபாழுது

மிகுந்த

மதிப்புலையவர்களாக இருந்தார்கள். அங்கு ஒன்றும் பூலஜ ஆகியலவ பசய்து பகாண்டு இருக்கவில்லை. பூஜிக்க தக்க
ளதவலதகள்

தான்

பூசாரி ஆகி

விட்ைார்கள்.

வாம

மார்க்கத்தில்

விகாரி

ஆகி

விட்ைார்கள்.

இவர்கள்

சம்பூர்ண

நிர்விகாரியாக இருந்தார்கள் என்பது யாருக்குளம பதரியாது. பிராமணர்களாகிய உங்களிலைளயயும் இந்த விஷயங்கலள
வரிலசக்கிரமமாகப்
புரிந்துள்ள ீர்கள். சுயம் தாங்களள முழுலமயாகப் புரிந்திருக்கவில்லை என்றால் மற்றவர்களுக்கு என்ன புரிய லவக்க
முடியும். பபயர் பிரம்மா குமார், குமாரி என்பதாகும் - புரிய லவக்க முடியவில்லை என்றால் நஷ்ைம் ஏற்படுத்தி
விடுகிறார்கள். எனளவ நாங்கள் பபரிய சளகாதரிலய அலழக்கிளறாம், அவர் உங்களுக்குப் புரிய லவப்பார் என்று கூற
ளவண்டும். பாரதம் தான் லவரம் ளபாை இருந்தது. இப்பபாழுது ளசாழி ளபாை உள்ளது. ஏலழயான பாரதத்லத தலையின்
கிரீைமாக யார் ஆக்குவது? ைட்சுமி நாராயணர் இப்பபாழுது எங்ளக இருக்கிறார்கள்? கணக்கு கூறுங்கள்? அவர்களால் கூற
முடியாது. அவர்கள் பக்தியின் நதிகளிைிருந்து தான் முக்தி ஜீவன் முக்தி கிலைக்கிறது. அதுளவா தண்ண ீரின் நதிகள்
ஆகும். தண்ணளரா
ீ
எப்பபாழுதும் இருக்களவ இருக்கிறது. ஞானம் கிலைப்பளத சங்கமத்தில் தான். தண்ண ீரின் நதிகளளா
பாரதத்தில்

ஓடிக்

பகாண்டு

தானிருக்கின்றன.

அடுத்து, இத்தலன

எல்ைா

நகரங்களும்

அழிந்து

ளபாய் விடும்.

கண்ைங்களள இருக்காது. மலழளயா பபாழிந்து பகாண்ளை இருக்கும். தண்ணர்ீ தண்ண ீரில் ளபாய் கைக்கும். இப்படித்தான்
பாரதம் இருக்கும்.
இப்பபாழுது உங்களுக்கு முழு ஞானம் கிலைத்துள்ளது. இது ஞானம் ஆகும். மற்றது பக்தி ஆகும். லவரம் ளபான்றவர்
ஒளர ஒரு சிவபாபா ஆவார். அவருலைய பஜயந்தி பகாண்ைாைப்படுகிறது. சிவபாபா என்ன பசய்தார் என்று ளகட்க
ளவண்டும். அவளரா வந்து தூய்லம இல்ைாதவர்கலள தூய்லமயாக ஆக்குகிறார். முதல் இலை கலை பற்றிய ஞானம்
கூறுகிறார். அதனால் தான் ஞான சூரியன் பவளிப்பட்ைார் என்று பாைப் படுகிறது. ஞானத்தினால் பகல் பக்தியினால்

இரவு ஆகிறது. நாம் 84 பிறவிகள் முடித்து விட்டுள்ளளாம் என்பலத இப்பபாழுது நீங்கள் அறிந்துள்ள ீர்கள். இப்பபாழுது
பாபாலவ நிலனவு பசய்வதால் தூய்லமயாக ஆகி விடுவர்கள்.
ீ
பிறகு சரீரமும் தூய்லமயானதாகக் கிலைக்கும். நீங்கள்
அலனவரும் வரிலசக்கிரமமாக தூய்லமயாகிறீர்கள். எவ்வளவு சகஜமான விஷயம் ஆகும். முக்கியமான விஷயம்
நிலனவினுலையது ஆகும். நிலறய ளபருக்கு தங்கலள ஆத்மா என்று உணர்ந்து தந்லதலய நிலனவு பசய்வது கூைத்
பதரிவதில்லை. பிறகும் குழந்லதகள் ஆகியுள்ளார்கள், பிறகும் கூை பசார்க்கத்தில் அவசியம் வருவார்கள். இச்சமயத்தின்
முயற்சிக்ளகற்பளவ இராஜ்யம் ஸ்தாபலன ஆகிறது. நல்ைது.
இனிலமயிலும் இனிலமயான காணாமல் ளபாய் பவகுகாைம் கழித்து கண்பைடுக்கப்பட்ை குழந்லதகளுக்கு, தாய் தந்லத
பாப்தாதாவின்

அன்பு

நிலனவுகள்

மற்றும்

காலை

வணக்கம். ஆன்மீ கக்

குழந்லதகளுக்கு

ஆன்மீ கத்

தந்லதயின்

நமஸ்காரம்.
தாரலணக்கான முக்கிய சாரம்:
1. நாம் மாஸ்ைர் ஞான கைல் ஆளவாம் என்ற இளத ளபாலதயில் எப்பபாழுதும் இருக்க ளவண்டும். சுயம் தன்னில்
ஞானத்தின் சக்திலய நிரப்பி, காந்தம் ஆக ளவண்டும். ஆன்மீ கத் தூதர் ஆக ளவண்டும்.
2. சத்குருவான தந்லதக்கு அவப்பபயர் ஏற்படும் வலகயில் எந்த பசயலும் பசய்யக் கூைாது. என்ன ஆனாலும் சரி, ஒரு
பபாழுதும் அழக் கூைாது.
வரதானம்:
ஞானத்தின் கூைளவ குணங்கலளயும் பவளிப்படுத்தி அலனத்து குணங்களும் நிலறந்தவராக ஆகக் கூடிய குணமூர்த்தி
ஆகுக.
ஒவ்பவாருவரிைத்திலும்

ஞானம்

அதிகமாக

பவளிப்படுத்துவதாகும்.

ஆலகயால்

இருக்கிறது,

விளசஷமாக

ஆனால்

பசயல்களின்

இப்ளபாது
மூைம்

அவசியமாக
குணதாதா

இருப்பது

ஆகுங்கள்.

குணத்லத
நான்

சதா

குணமூர்த்தியாகி அலனவலரயும் குணமூர்த்தி ஆக்கக் கூடிய காரியத்தில் தயாராக இருக்க ளவண்டும் என்று சங்கல்பம்
பசய்யுங்கள். இதன் மூைம் வணானலவகலள
ீ
பார்ப்பது, ளகட்பது அல்ைது பசய்வதற்கு ளநரம் இருக்காது. இந்த விதியின்
மூைம் தனது அல்ைது அலனவரின் பைவனங்களும்
ீ
எளிதாக சமாப்தி ஆகிவிடும். எனளவ இதில் ஒவ்பவாருவரும்
தன்லன நிமித்தமாக இருக்கும் முதல் நம்பர் என்று புரிந்து பகாண்டு அலனத்து குணங்கள் நிலறந்தவர்களாக ஆவதற்கு
மற்றும் ஆக்குவதில் உதாரணமானவர்களாக
ஆகுங்கள்.
சுளைாகன்:
மனதின் மூைம் ளயாக தானம், வார்த்லதகளின் மூைம் ஞான தானம் மற்றும் பசயல்களின் மூைம் குணங்கலள தானம்
பசய்யுங்கள்.

