
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Good Character is Spiritual Power 

சாதகருக்குரின சிறந்த இனல்புகள்: 

 ிவகம் பதறுற்குரி ிகள் பந்ி பகங்களபிட கனிபகத்ில் 
அிகம்.  ீங்கள் ிரும்திதடி கல்ி அபிப்தற்கு த்ளணவோ தள்பிகளும் 
ிறுணங்களும் உள்பண.  சிநிது பற்சி பசய்ோல் ிோோண பளநில் 
பசோத்து வசர்ப்தற்கு த்ளணவோ ிபளநகள் உள்பண.  இத்ளண 
இருப்தினும் ணிணிடம் கிழ்ச்சிபம் சோந்ிபம் அிகரிக்கக் கோவோம்.  
உள்பதடிவ ற்ந பகங்களபிட இப்வதோது துன்தந்ோன் அிகோகக் 
கோப்தடுகிநது. 

 அற்கு ன்ண கோம்?  கோம் ோணிடணின் டத்ளிலும் அன் 
ோழும்  பளநிலும்ோன் இருக்கிநது.  தரிோத்ில் ோணிட ோழ்வ ிகிக 
உன்ணோணது ன்தில் சந்வகில்ளன; புணிம் னும் பதோருளுக்வகற்த ோ 
ஆன்ீக பற்சி இன்நிளோது; அம்பற்சி புணிோணோக, தூோக 
இருக்க வண்டும்.  இந் ோழ்க்ளகக்கு ன்ணடத்ள (character)  ல்னோ 
ளகிலும் பக்கிோணது.  ன்ணடத்ள அிோ ோழ்ள அபிப்தது; 
த்துக்கப்தோலும் ோழ்து அது.  அநிவ ஆற்நல் ிக்கது ணச் சினர் 
பசோல்கின்நணர்; ஆணோல் அது உண்ளல்ன; ன்ணடத்ளவ ஆற்நல் ிக்கது.  
அந் அநிளப் பதறுற்கு ன்ணடத்ள வள.  ணவ ீளின் சுவட 
இல்னோ ன்ணடத்ள பதந எவ்போருரும் பன வண்டும். 

இன்ளநக்கும் புத்ர், சு ோர், சங்கோச்சோர்ோர், ிவகோணந்ர், பதரி 
வோகிகள், பணிர்கள், இளநடிோர்கள் பனிவோர் ம் ிளணில் உர்ோக 
ித்துப் வதோற்நப்தடுகின்நணர் ன்தள கணத்ில் பகோள்ளுங்கள்.  ல்வனோரும் 
ந்வபம் அர்களப ிளணக்கும்தடிச் பசய்து து?  அர்களுளட 
டத்ளோன் ன்று ோன் பசோல்கிவநன். 

  ல் டத்ளில்னோ கல்ி, பசோத்து, சபோ அந்ஸ்ோல் எரு 
தனும் இல்ளன.  னரின் குிபம் ிப்பும் அன் த்ளப் பதோருத்வ 
அளகிநது.  கிஞர்கள், ஏிர்கள், ிஞ்ஞோணிகள் அர் துளநில் 
வளகபோக இருக்கனோம்; ஆணோல் ன்ணடத்ள இல்ளனவல் அர்கபோல் 
சபகத்ில் ிளனக்க படிோது. 



 உன்ண ிளன அளட ன்ணடத்ள இன்நிளோது; அது 
சபோத்ில் ோம் ரிோள பசலுத்தும் அளணரிடபம் இருக்கிநோ? னும் 
ம் ிச்சோக க்கூடும்.  ஆணோல் ோன் இங்வக குநிப்திடுது, சின 
ிளனோண பநிபளநகளப உறுிபடன் தின்தற்றும் சபோத்ளபம் 
ன்ணடத்ளளபம் தற்நித்ோன்.  பபிில்னோ சபோத்ில் டத்ளபம் 
ோகரிகபம் ிணபம் ோநிக்பகோண்வட இருக்கும்; சபோம் சோோோக அந் 
ிளனற்ந டத்ளக்குத்ோன் பக்கித்தும் ருகிநது.  ஆணோல் 
பக்கிோணதும் அடிப்தளடோணதுோண ோசினோ டத்ளவ ிளனோணது.  
சபோம் ப்தடிபம் ோநனோம்; ஆணோல் அது ோநக்கூடோது.  அிோ 
இன்பணோன்று ஆத்ோ; அந் ஆத்ோவுடன் அற்குத் போடர்பு இருக்கிநது.  ணவ 
அந் அடிப்தளடிலும் அது ிளனோணது. 

2. Reshape character by cultivating noble qualities 

உன்த குணங்களால் ன்டத்தததன உருவாக்கலாம் 

 ிகிக உன்ணோண குங்கபோண அன்பு, பதோறுள, சகிப்புத்ன்ள, 
ளோக்ம், ர்ம் பனிள ோசினோ ன்ணடத்ளள உருோக்குதள; 
அற்ளந ிக்க வண்டும். 

 அன்நோடம் ோம் பசய்பம் தற்றுக்கக்கோண சிறு பசல்கள் தக்கங்கபோக 
லுப்பதறுகின்நண.  அந்ப் தக்கங்கள் ிதட்தங்கபோக ோநி து 
ோழ்ிற்கும், வதோக்கிற்கும் டிம் அளக்கிநது.  கற்தளணில் ோம் பய்தள, 
ோம் வடும் னட்சிங்கள், உளப்தின் தனன்கள் அளணத்தும் ணில் அிோ 
திவுகளப ற்தடுத்துகின்நண.  இந்ப்திவுகள் திந்து திந்து து அநிோகவும், 
ம்ளச் சுற்நிபள்ப உனகக் கோட்சிோகவும் உரும் பதறுகிநது; ோம் தற்றுல் 
ளப்தது இந் தடக்கோட்சிில் ோன்.  

 கடந் கோனத்ில் படுோட்கபோகப் தகி தக்கங்கவப ணிணின் 
ிகழ்கோனோகும்.  டத்ளின் இல்பு ப்தடிப்தட்டோக இருப்தினும், அது 
ற்வதோள ளடபளநில், இருப்தினும், க்குப் தக்கோகிிட்ட அந் 
ண்ங்களபபம் கற்தளணகளபபம் ோற்நிளப்தன் பனம் டத்ளளபம் 
ோற்நி அளத்து ிடபடிபம். 

 ிருத் படிோ ீ டத்ள துவும் இல்ளன.  பகோள்ளபக்கோணோண 
அங்கூனிோனோ புத்ரின் அன்பு உள்பத்ோல் ிருந்ில்ளனோ?  
இப்பூர்ோண பற்சி, தக்கங்கள் பனம் டத்ளளத் ிருத்ி ிடனோம்.  
ணினுக்குள் ணி சக்ிக்கு உட்தட்டு ீப்திவுகளுக்கு அளநகூல் ிடும் 
ஆற்நலும் ீப்தக்கங்களப ோற்றும் ஆற்நலும் ப்வதோதும் இருக்கிநது.        



ன்ணனற்ந வசள பனம், துநவு பனம், பற்சி பனம், ிதோடு பனம், 
தகுத்நின் பனம் ணிளண உனகுடன் தந்ப்தடுத்தும் தள 
தக்கங்கபினிருந்து ிடுிக்க படிபம்; பய்கீ ோர்க்கங்கள் பனம் ம் 
ோழ்ில் புி தக்கங்களப ிளன ிறுத்வும் படிபம். 

 ஆன்ீக இனக்கிங்கள், கிளகள், இிகோசங்கள், தல்கள், இழ்கள் 
பனிள பசல்தடுன் வோக்கம் டத்ளில் இல்ளதபம், அன் 
ிபளநகளபபம் புிோண வதோக்ளகபம் ிருத்ி அளப்தற்கோகத்ோன்; 
சணோண சோி இந் குநிக்வகோளுக்கோகத்ோன் பபிிடப்தடுகிநவ எி 
பதோருட்கோட்சிின் ிபம்தத்துக்கோகவோ, பதரும் புகழும் அளடற்கோகவோ 
அல்ன. 

 ஆணோல் பறுவண எரு தளன அல்னது ோ இளப் 
தடித்துிடுோல் ிவகம் ந்துிடோது ன்று பசோல்னப்தட்டிருக்கிநது.  து 
தோர்க்கப்தடுகிநவோ, வகட்கப்தடுகிநவோ, தடிக்கப்தடுகிநவோ அள ளடபளந 
ோழ்ில் பசல்தடுத் வண்டும்.  பதோழுது வதோற்கோக ோது 
தடிக்கப்தட்டோல் பதோழுது வதோகுவ எி துவும் ிஞ்சோது. 

  



 

3. Read Life histories of saints and sages 

நூல்கதளக் கற்றலும் நதத ஒருதநடுத்துதலும் 

  தல்கள் ிகவும் னிோண ிளனில் ளன ளனோகக் கிடக்கின்நண.  
வங்கள், சோத்ிங்கள், புோங்களபப் பதநபடிபம்.  எவ்போருரும் 
தடிக்கவும் படிபம்; குருோர்களுக்கும் தஞ்சம் இல்ளன.  கல்ி ிளனங்களும் 
ண்ற்நள.  அள அபிக்கும் கல்ிபம் ஆடம்தோணள.  
ணப்திற்சிக்குரி சிகள் ல்ளனற்நள;  பகு அருகில் இருப்தள.  
இருப்தினும் ஞோணத்வளணப் தருகும் ிருப்ி ங்கும் இருப்தோகத் 
பரிில்ளன. 

  தல்கள் ங்கும் குிந்து கிடப்தள ோன் தோர்க்கும்வதோது அற்நிலுள்ப 
ிவகம் அன் கட்டளப்புகளப (binding)  ோண்டி பபிவ ோது ன்று ோன் 
உர்கிவநன்.  வதோளச, சிணம், பதோநோள, சிணம் னும் ளனப்தகுிகபோல் 
இளநன் ளநக்கப்தட்டிருக்கிநோர்.  அளப்வதோனவ ிவகம் னும் சூரினும் 
புத்கக் குினோல் ளநக்கப்தட்டிருக்கிநது.  உனகின் ல்னோ பளனகபிலும் 
இந்தல்கள் சிநிக் கிடப்தினும் தண்தோடும் ிவகபம் பர்ந்துிட்டோக ோம் 
கூந இனோது; ன் ோணத்ினிருந்து பகுதூம் ினகோவன இன்னும் 
இருக்கிநோன்.  அகோண கட்டளப்பு, ளனப்பு, கர்ச்சிோண தடம் இது வதோன்ந 
ிளனற்ந இன்தங்களபபம், போடிப்பதோழுது ிருப்ிளபவ ோசகர்கள் 
ோடுகின்நணர். 

  ிவகம் உள்பர்கவப சிநந் தளனத் வர்ந்படுப்தர்.  ோசித்தடி ோழ்ந்து 
கோட்டுர்.  அன்பனம் சத்ித்ள உர்ந்து ிளனோண ஆணந்த்ள 
அனுதிப்தர்; இர்கள் ட்டுவ ோத்குி உளடர்கள்.  ணவ அி 
உன்ணோண ிில் பசல்ன ிரும்புர்களும் இளநச்சிந்ளணிவனவ 
ஈடுதடுதர்களும் கோன்கள், வோகிகபின் ோழ்க்ளக னோறுகளபவ தடிக்க 
பனவண்டும்; அது பய்கீத்ில் என்ந உவும்.  குநிக்வகோபில்னோல், 
சில்னளந ிசங்களபபம் ளகக்குக் கிளடத்ற்ளநபம் தடித்ோல் அது 
குப்தத்ளபம் ிதரீோண ிளபவுகளபபம் உண்டோக்கும்.  அணோல் எரு 
னோதபம் இல்ளன.  சோந்ிபம் கிட்டோது.  

4 Cultivate  one-pointedness and equal vision  

ஒருதந நததயும் சந நாக்தகயும் வளர்த்துககாள்ளுங்கள் 



 அளணத்துக்கும் வனோக, ளச்பசய்ோலும் எருள ணதுடன் பசய்ப் 
தகுங்கள்.  சவோக்கு சுதவோக்கோக இருக்கும். 

 சிங்கம் ண அசணோக இருந் வதோதும் ங்களுக்கிளடவ டக்கும்வதோது 
எவ்போரு பளநபம் சின அடிகள் ளத் தின், ன்ளண ோோது தின் 
போடர்கிநோர்கபோ ன்று இப்தடிபம் அப்தடிபம் ிரும்திப்தோர்க்கும்.  ணிலுள்ப 
தம் அள அப்தடிப்தோர்க்கச் பசய்கிநது.  இத்ிலுள்ப தனோத்கோ உர்வு 
தோர்ளள ங்கனோக்கிக் கோட்சிளச் சிளத்து ிடும்.   

 ணிணிடம் சவோக்கு  இருத்ல் வண்டும்.  ன் கண்ில்தடும் 
அளணத்துப் தளடப்புகளபபம் (சோண) ங்கனம் உளடணோகக் 
கருவண்டும்.  ன்ணிடம் த்ளண ம்திக்ளகபம், அன்பும் இருக்கிநவோ 
அத்ளண ம்திக்ளகபம் அன்பும் ல்னோ உிர்கபிடபம் இருக்க வண்டும்.  
பணணில் தளடப்தில் ீள உளடோக துவும் இல்ளன.  எருசிறு அணுகூட 
இல்ளன.  நோண தோர்ள கோோகவ அது ீோகத் வோன்றுகிநது.  ோம் 
அிபம் கண்ோடிின் ண்த்துக்வகற்த தளடப்புகள் வோற்நபிக்கின்நண.  
ன்ணபில் அது ிளனோண தூய்ளபம் புணிபம் உளடவ. 

 உடல், உள்பம் அநிின் ஆற்நல்களப பழுளோக 
எருபகப்தடுத்துன் பனம் அிஉன்ண ிளனள அளடபடிபம்.  
அற்ளந பபிப்தடுத்துற்கும் வதோிப்தற்குபரி குருோர்கள் ப்வதோதும் 
இருந்ிருக்கிநோர்கள்; இருக்கிநோர்கள்; இருப்தோர்கள்.  ணி ணம் 
பபிப்பதோருள்கபில் கபிப்புக்பகோள்தும் அர்த்ற்நற்ளந கணிப்ததும், 
பபி உனளக ிர்சிப்ததுோக இருக்கிநது.  இப்தடிப்தட்ட என்ளந உறுிபடன் 
இருக்கும்தடிப் திற்சிபிப்தது ப்தடி?   

 கீழ்க்கோணும் ிணோக்களப எவ்போருரும் ிணவண்டும்.  
ஹோத்ோக்களும் கோன்களும் ன்ளணப் வதோன்நர்கள்ோவண; அர்களும் 
ன்ளணப்வதோல் உடல் பதற்நர்கள்ோவண!  அர்கள் அளடந் 
பழுளப்வதற்ளந அர்கபது பளநகளபப் தின்தற்நி ோனும் 
அளடபடிபல்னோ?  ற்நர்கபின் குளநகளபபம் குற்நங்களபபம் 
கண்டுதிடிப்தோல் ோன் அளடபம் னோதம் ோது?  

5 First search and correct faults within yourself 

சாதத -  அதுதான் வாழும் வழி 

 ணவ உணக்குள் உள்ப குற்நம் குளநகளபக் கண்டுதிடித்து, அற்ளநத் 
ிருத்ி பழுத்தூய்ள பதறுவ பல் சோளணோகும். 



 எருரின் இறுி ோள் இணிளோகவும் உளக அபிப்தோகவும் இருக்க 
வண்டுபணில் இளக் குநிக்வகோபோகக் பகோண்டு அள ிோோக அளடபம் 
ளகில் எவ்போரு ோளும் இளடிடோல் உளக்க வண்டும்.  ஆணோல் 
எவ்போரு ோளுக்கும் ோளன வபம் இருக்கிநது.  அன்ளந பதோழுது ல்ன 
பசல்கபில் பசனிடப்தட்டோல் ோம் ஆழ்ந் ித்ிளில் அிழும்தடி அந் 
ோளன வளப ஆசீர்ிக்கிநது.  அது உற்சோகபம் ஊக்கபம் அபிக்கல்னது.  
சோிக்குச் சோணது ணச் பசோல்னதடுகிநது. 

 ணின் இம்ண்ில் ோழும் கோனம் குறுகிது.  ஆணோல் எருர் 
வத்ளப் புத்ிசோனித்ணோக, ச்சரிக்ளகபடன் பசனித்ோல் இந்க் குறுகி 
கோனத்ிலும் பய்கீ ஆசீர்ோத்ளப் பதநபடிபம்.  எவ அச்சில் 
ோர்க்கப்தட்டர்வதோல் எவ வோற்நம் உளட இருர் உள்பணர்; எவ சூனில் 
பவும் பசய்கின்நணர்; ஆணோல் எருர் வளோகவும், ற்நர் 
சோோோணோகவும் இருக்கிநோர்.  பர்ச்சி இப்தடி வறுதட ன்ண கோம்?  
தக்கங்கள், அற்நினிருந்து உருோகும் டடிக்ளககள், ிண்ள பதறுோல் 
ற்தடும் டத்ளகவப கோம்.  டத்ள உளட ஏர் உிவ ணின். 

 

6. Life is a selfless loving sacrifice 

நித வாழ்வின் உண்தநனா இனல்பு 

 வற்வதோக்கோக வோக்கும்வதோது, ணிோழ்வு படிில்னோல் ீண்டும் 
ீண்டும் உண்திலும், தருகுிலும், உளப்திலும், உநங்குிலும் கிது 
வதோன வோன்றுகிநது.  ஆணோல் உண்ளில் ோழ்க்ளக ிகப்பதரி பதோருள் 
உளடது;  அி ஆோண உள்பர்த்ம் உளடது.  ோழ்வு எரு ிோகம், எரு 
க்ஞம்.  எவ்போரு சிறு பசலும் இளநனுக்கு அர்ப்திக்கப்தடுது.  
எவ்போரு ோளும் இந்ச் சோகி ணப்தோங்குடன் பசல்தடுில் 
பசனோகுோகில் தூக்கம் சோி ிளனோகிிடும். 

 ணின் பசய்பம் பதருந்று ன்ளண உடனோக ண்ணுது.  உடளன 
லுப்தடுத்வும் சிதடுத்வும் தனளகோண பதோருள்களப அன் குித்து 
ளத்ிருக்கிநோன்;  உடல் பர்ச்சி பதற்று பதுளபற்நவதோதும் ோபோரு 
ிளப் தின்தற்நி அள ிிர்த் பல்கிநோன்.  ஆணோல் இப்தடி த்ளண 
கோனத்துக்குச் சோள எத்ிப்வதோடபடிபம்?  ணின் ஏளன ந்வுடன் 
புநப்தட்டோக வண்டும்.  சோவு ந்வுடன் அந்ஸ்து, அிகோம், ஆம் 
அளணத்துக்கும் சோவுி அடிக்கப்தடுகிநது.  இள கருத்ில் பகோண்டு இவும் 
தகலும் ல்னோ உிர்களுக்கும் உடல், உள்பம், ஆன்த்தூய்ளபடன் வசள 



பசய்து அி உர்ோண ‘ ோன் ‘  உருங்கள்.  ஆணோல் இந் உடம்பு ீங்கள் 
அல்ன ன்தளபம் ீங்கபோக இருக்க படிோது ன்தளபம் ிளணில் 
பகோள்ளுங்கள். 

7. Thou art That -   தத்வநஸி 

  (த் த்ம் அசி) ‘ ீ அதுோக இருக்கிநோய் ‘ ிகிக உன்ணோண, ிகிகப் 
புணிோண கோோக்கிம் இது.  அளசக்கவ படிோ ஆத் த்தும் ீங்கள்.  
இந் ஆத் த்துத்துக்கோகவ ீங்கள் உடல் பதற்நிருக்கிநரீ்கள்; ணவ 
தவஸ்ளண இப்வதோவ, இங்வகவ உரும் பற்சிில் இந் உடம்ளத 
ந் ிிடபம் ிோகம் பசய், த்ம் பசய் ீங்கள் ோோக இருக்க 
வண்டும்.  உனகின் னன் வம்தடுற்கு இந் உடம்தின் ீது உங்கள் 
அிகோத்ளச் பசலுத்துங்கள்.   இந் உடம்பு பறும் கருிோன், இளநணோல் 
அபிக்கப்தட்ட கருி; அது அன் வோக்கத்ள ிளநவற்நட்டும். 

 ஆணோல் அது ந் வோக்கத்ிற்கோக அபிக்கப்தட்டவோ அள உரும் 
ளில் அள ச்சரிக்ளகபடன் கணிப்தது, வய்ந்து ிடோல் தழுதுதடோல் 
தோதுகோப்ததும் உங்கள் கடளோகும்.  குபிர்கோனத்ின் ஊசிபளண 
ஊடுருல்கபினிருந்து உடளனப் தோதுகோக்க உல்னன் ஆளடகள் 
அிப்தடுகின்நண.  ஆணோல் குபிர் குளநந்வுடன் அளக் கிடப்தில் 
வதோட்டுிடுகிவநோம்.  அளப்வதோனவ உனக ோழ்ின் குபிர்த்ோக்குல் 
ம்ளப் தோிக்கோவதோது உடம்ளதப் பதோருட்தடுத்துில்ளன.  அப்வதோது 
எருர்க்கு அிோ உடம்ளதப் தற்நி சிந்ளண ட்டுவ இருக்கும். 

 

 

 

 

 

 


