
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Consecrate every act as worship of the Lord 

செய்ப்தடும் செல் எதுாினும் அத இதந ிதாடாகக் கருது 

 ழற லிழும்பபோது நீோல் லிண்ணும் ண்ணும் இழைகின்மன.  
உள்ரபடிப அது உள்ரக்கிரர்ச்சிபெட்டும் அறகோன கோட்சி; பழைப்புைன் நீங்கள் 
பின்னிப்பிழைந்து என்றுலதற்கு பழைப்பின் பயப பபோதிக்கப்படும் கோட்சி அது.  
நோம் கற்றுக்ககோள்ரபலண்டி 3 போைங்கள் உள்ரன,  1) பழைக்கப்பட்ைழல 
நிழயற்மழல, 2) அடிழோக இபேப்பலன் னிதன், 3) தழயலனோக இபேப்பலர் 
இழமலன்.  பழைப்பு பழுலதும் ஏர் இழம லறிபோடு, லறிபடுபலன் னிதன்; 
அழத ற்றுக் ககோள்பலர் இழமலன்; லோழ்க்ழக னும் லிழரோட்டு 
இப்படித்தோன் ஆைப்படுகிமது. 

 இழமலனுக்குப் பைி கசய் புதுப்புதுப் கபோபேட்கழர னிதழனச் சுற்மிக் 
குலிப்பது குமித்தும், பய லடிலங்கழர லறிபை லோய்ப்பு அபேரிது குமித்தும் 
அலன் கிழ்ச்சிபைன் ற்றுக்ககோள்ர பலண்டும்.  இந்த னப்போன்ழ 
ல்ழயியோ இன்பம் நல்கும்.  உண்ழோன ஆனந்தம் ன்பது இன்பம் கயந்த 
லோழ்ழல நைத்துலதுதோன். 

 சூரின் உதித்தது பதல் ழமபம்லழ கசய்ப்படும் கசல் துலோக 
இபேப்பினும் அழத இழமலறிபோைோகக் கபேதி புனிதோகச் கசய்பலண்டும்.  
புத்தம்புது யர்கழரப் பமித்து அலற்ழம லோைோலும் தூய்ழோகவும் 
ழலப்பழதப் பபோய கசல்கள் ோசுபைோல் தூய்ழோக இபேக்க இழைலிைோ 
பற்சி பதழல. 

 னக்கண்ைில் இக்கோட்சிழ நிறுத்தி எவ்கலோபே நோளும் கசல்பட்டு 
அதற்பகற்ப லோழ்பலோோகில் அது இழைலிைோ இழமகதோண்ைோக ோமிலிடும்.  
நோன், நீ னும் உைர்வுகள் ழமந்துலிடும்;  நோன் ன்பது அதன் சுலபை 
இல்யோல் அறிந்து லிடும்.  அதன்பின் லோழ்வு தோனோகபல ‚ நோன் பசலகன் ‚ 
னும் நிழயில் நிழயத்துலிடும்.   இவ்வுயகு ழநபலத்ம் ஆகும்.  இழமலன் 
லறிபைப்படும் தழயலன் ஆலோர்‛.  கசோல், கசல், சிந்தழன பன்மிலும் எபேலர் 
இந்நிழயழ அழைபம்பபோது நீ, நோன் னும் பலறுபோடுகள் அழனத்தும் 
ழமந்துலிடும்.  

 

9 Fill every deed with service, devotion, wisdom 

தக்ி ஞாணத்ின் அதடாபங்கள்: 

 பக்திக்கும் ஞோனத்துக்கும் பலறுபோடு இல்ழய.  சகுைம் 
நிர்குைோலழதப்பபோல் பக்தி ஞோனோகிமது.  கர்ம், பக்தி, ஞோனம் 
தனித்தனிோனழல ன்பழத ன்னோல் ற்றுக்ககோள்ர இயோது.   அலற்ழம 
பதயோலது, இண்ைோலது, பன்மோலது ன்று லழகப்படுத்துலழதக்கூை நோன் 
லிபேம்புலதில்ழய.  இம்பன்றும் என்மோகக் கயந்தது அல்யது பன்றும் 
இழைந்தது ன்பழதபம் நோன் எத்துக் ககோள்லதில்ழய.  கர்ப பக்தி, பக்திப 



ஞோனம்.  எபே ழசூர்போக் கட்டிில் உள்ர இனிப்ழபபம், ழைழபம் 
லடிலத்ழதபம் தனித்தனிோகப் பிரிக்க படிோது.  எபே பகுதிில் இனிப்ழபபம், 
இன்கனோன்மில் ழைழபம், ற்கமோன்மில் லடிலத்ழதபம் நோம் கோைபடிோது.  
நோக்கில் ழலத்தவுைன் அதன் சுழல உைப்படுகிமது.  ழை குழமகிமது.  
அழதப்பபோயபல ஜலீனும் ஆத்ோவும்,   போத்ோவும் பிரிக்க படிோதழல; 
அழல அழனத்தும் என்பம தோன்.  அபத தோன். 

 னபல எவ்கலோபே தனி னிதனின் கசலும் பசழல, ப்பழ, ஞோன 
உைர்வுகள் பதயிழல நிம்பி லறிபழலோக இபேக்க பலண்டும்.  அழத 
பலறுலிதோகச் கசோல்லதோனோல் லோழ்க்ழகச் கசல்கரின் எவ்கலோபே பகுதிபம் 
கர்ம், பக்தி, ஞோனம் நிம்பிதோக இபேக்க பலண்டும் னயோம்.  புபேபளோத்த 
போகம் ன்பது இதுதோன்.  அது கலறும் கசோல்யரலில் நிற்கோல் 
நழைபழமில் கசல்பை பலண்டும்.  அதோலது சோதழன இதபூர்லோக பக்தி 
ஞோனத்துைன் இழைலிைோல் கசய்ப்பை பலண்டும்.  அபதத்தின் இனிழ 
அல்யது இழமலனின் நோப லோழ்லின் யர்ச்சிோகும்;  புமத்தில் கிட்டும் 
கலரி இன்பத்ழதலிை, இழம நோத்தோல் அகத்தில் ழும் இன்பப சிமந்தது. 

10. I and you, we, should become He  

 ான், ீ, ாம் என்தது அணாக வண்டும் 

 எபே கசல் இழமர்ப்பைோகச் கசய்ப்படும்பபோது அதிலுள்ர நன்ழ, 
அதி நன்ழ, அதீதோன நன்ழ பன்றும் (ஸ்லோர்த்தோ, போர்த்தோ, போர்த்தோ) 
என்மோகிலிடுகிமது.  பதயில் நீ, நோன் ன்பது நோம் ஆகிலிடுகிமது.  அதன்பின் 
நோம் ன்பது அலன் (இழமலன்) ஆகிமது.  ஆத்ோ, போத்ோலின் எபே பகுதிோகி 
இறுதிில் போத்ோலோகபல ஆகிலிடுகிமது.  ‘ஏம் தத் சத்’ னும் ந்தித்தின் 
உண்ழோன கபோபேள் இதுதோன். 

 பநற்மோக இபேந்தது, இன்மோக இபேப்பது, நோழரோக இபேக்கப்பபோலது ஏம் 
தத் சத்.  அங்பக அலன் ன்பதும் ‘நோன்’ ன்பதும் ப்பபோதும் இபேக்கிமது.  
சோதழனபம் ப்பபோதும் இபேக்கும்.  சூரினும் அதன் கதிர்களும் எபேபபோதும் 
பிரிோதிபேப்பழதப் பபோய ந்த சந்தர்ப்பத்திலும் சோதகர் சோதழன கசய்ோல் 
இபேக்கக்கூைோது.  சோதகர் எபேலர் இழைகலரி லிைோல் சோதழன கசய்பம் பபோது 
தோன் அலர் ஏம் உைன் என்மோக இபேப்பதோகக் கூமபடிபம். 

11. shed attachment to worldly pleasure, develop attachment to God 

ாழ்க்தகக் கடதகள் 

உனக இன்தத்துக்காண தற்தந ிடுத்து இதநனுடணாண தற்தந 
பர்த்துசகாள். 

தனது கைழழச் கசய்லதன் பயபம் நீதிபைன் லோழ்லதன் பயபம் 
இதோசு துழைக்கப்பை பலண்டும்.  கழரப்பும் பயலனீபம் ிக்க எபே கோயம் 
லயோம்.  அப்பபோது பின்லபேோறு பிோர்த்திக்க பலண்டும்; இழமலோ! ல்யோம் 



ன் சக்திக்கு அப்போற்பட்ைன ஆகிலிட்ைன.  பற்சி கசய் படிோத அரலிற்கு 
நோன் பயலனீன் ஆகிலிட்பைன்;  னபல இழமலோ! னக்கு பயம் அபேளுங்கள்.   

 பதயில் னிதனின் பற்சிகழர இழமலன் தூத்தியிபேந்து 
கலனிக்கிமோர்;  ழதப்பபோய?  லினோக்களுக்குரி லிழைகழர ோைலர்கள் 
ழுதும்பபோது ட்ை நிற்கும் ஆசிரிழப் பபோல்.  அதன்பின் னிதன் 
பபோகத்திற்குரி பற்றுகழர உதமிலிட்டு பசழலிலும், நற்கபேங்கள் 
ஆற்றுலதிலும் ஈடுபடும்பபோது ஊக்கரிக்கும் லழகில் இழமலன் அபேபக 
லபேகிமோர்.  எரிழப் போய்ச்ச, படிிபேக்கும் கதவு ப்பபோது திமக்கும் னக் 
கோத்திபேக்கும் கதிலழனப்பபோயவும், தனது ல்ழயழபம் ஜோனின் 
உரிழகழரபம் அமிந்துள்ர பலழயக்கோழனப் பபோயவும் இழமலன் 
இபேக்கிமோர்.  தனது லபேழகழ அமிலிப்பலர் அல்யது கதழலத் தட்டுபலர் 
அல்ய இழமலன்.  அலர் கலறுபன கோத்துக்ககோண்டிபேக்கிமோர்.  லடீ்டுக்கோர் 
கதழல பயசோகத் திமந்தவுைன் சூரி எரி அடுத்த கநோடிப போய்கிமது.  உள்பர 
உள்ர இபேழர ஏட்டுகிமது.  இமலனின் உதலிழ நோடும்பபோது, அலர் ழககழர 
நீட்டி லண்ைம் னிதனின் பக்கத்திபயப தோோக இபேக்கிமோர்.  னபல 
னிதனுக்கு து பதழலகனில் லறிபடுலதற்குரி லிபலகபம் அலழ அமிந்து 
ககோள்லதற்குரி ஞோனபப பதழல 

12. Good character, virtue is wisdom. 

ெத்குவ ஞாணம்: 

 புரிந்து ககோள்லது ஞோனம் னப்படும்.  ஆனோல் அது கலறும் லிபலகம் 
அல்ய.  உண்ைல் ன்பதற்கு உைழல நோலின்ீது ழலத்தல் ன்பது கபோபேள் 
அல்ய.  உைவு கல்யப்பட்டு, லிழுங்கப்பட்டு, கசரிக்கப்பட்டு, குபேதிில் கயந்து, 
லும்பு சழதக்குள் கசன்று ஆற்மலும், லயிழபம் அரித்தோல்தோன் உண்ைல் 
ன்பது கபோபேள் பழைத்ததோக இபேக்கும்.  அழதப்கபோயபல புரிந்து ககோள்ரல் 
அல்யது ஞோனம் ன்பது லோழ்க்ழக நிகழ்ச்சிகள் எவ்கலோன்மிலும் ஊடுபேலி 
ழுச்சிபெட்ை பலண்டும்.  அது கபோமிகள், புயன்கள், கர்பந்திரிங்கள், 
ஞோபனந்திரிங்கள் பயம் கலரிப்பை பலண்டும்.  னிதன் இந்த உர்ந்த 
நிழயழ அழைபலண்டும். 

 ோரோகக் கற்பது ஞோனோகோது.  சத்குைப ஞோனம்.  பசழல கசய் 
சிமிது பபோகத்ழதத் துமக்க பலண்டிலபேம்.  அப்படிப்பட்ை பபோகம் க்ஞத்தின் எபே 
பகுதிோகும்.  இந்த உையோகி ந்திம் பலழய கசய் அன்னம் னும் 
ரிகபோபேள் பதழல.  அன்னப க்ஞம் ஆகிலிைோது.  ஆனோல் அது 
இபேந்தோல்தோன் க்ஞம் நைக்கும்.  னபல சிரிப்புக்கு ஆரோலது உண்பது அல்ய, 
கபபேந்தீனி தின்பபத; உண்பது த்த பபோளோக்குக்கோகத்தோன்.  உண்பது 
லறிபோட்டின் எபே பகுதிோகும். 

 கலறுபன பூழலப் பமித்து அழதச் சிழயின் தழயீது ழலத்துலிடுலது 
பூழஜ ஆகோது;  அந்த யழ லரர்ப்பதற்கோக உழறத்த பதோட்ைக்கோனும் 



லறிபோட்டுக் குரிலபன.  உைவு அரிப்பது உைல் கசல்பைத்தோன்.  
திோகத்துக்கு உதலக்கூடிழலபம் க்ஞோகிமது. 

1) உயழக இழமலறிபோட்டுக்குப் பன்படுத்துலது. 2) சபதோத்தில் சோந்திபம் 
நீதிபம் நியலச் கசய்லது, 3) உையின் கசல்கழரக் கட்டுப்படுத்தி 
எபேங்கிழைப்பது ஆகி இந்த பன்று பகோட்போடுகளுக்கோகச் கசய்ப்படும் 
கசல் அழனத்தும் திோகோகிமது.  பதயோலது க்ஞம், இண்ைோலது 
தோனம், பன்மோலது தலம் னப்படும்.  னிதனின் கசல்போடுகள் 
அழனத்தும் இந்த பன்று பதழலகழர நிழமவு கசய்லதோக இபேக்க 
பலண்டும்.  

13. Reach God by the path of truth and discrimination 

 ெத்ிவ சய்ம்: 

 இந்த நிழயழ அழை அஸ்திலோோக அழலது எழுக்கோன 
லோழ்க்ழக.  கபோய்ழபம், கய்ழபம் பிரித்தமிபம் லிபலகத்ழத 
அடிப்பழைோகக் ககோண்ைது எழுக்கோன லோழ்க்ழக.  பத்ழத ழலத்துக் 
ககோண்டு சிப்பிழ மிந்து லிடுலது பபோய சோோன சத்தித்ழத 
ற்றுக்ககோண்டு, சோற்ம சக்ழககழர எதுக்கிலிை பலண்டும். அதன்பின்னும் 
தனி நபர் பற்சி, கதய்ல அபேள் இண்டும் இபேக்க பலண்டும்.  உைலும், 
ஆத்ோவும் தனித்தனிோனழல னும் கபரி பபோதழனழ இழைலிைோல் 
கசல்படுத்த பலண்டும்.  இது ிகவும் நன்ழ நல்கும் பிற்சி.  எற்றுழோன 
சபதோ லோழ்க்ழகக்கும் ஆன்ீக லோழ்க்ழகின் அழனத்து அம்சங்களுக்கும் 
இப்படிப்பட்ை லிபலகம் இன்மிழோதது.  சத்தித்ழத ஆக்கல், அறித்தல், 
கோத்தல் பன்மிலும் உள்ர சத்தித்ழத இழமலபன சத்திோக இபேப்பழத 
உைர்லது தலிர்க்க படிோதது. 

 போத் பசழலக்குரி உைவுத் தூதோக இபேக்கிமதோ ன கலனிக்க 
பலண்டும்.  வ்லரவு உைவு? ன்பழதலிை ப்படிப்பட்ை உைவு?  ன்பம 
லினல பலண்டும்.  அதற்கோக அரழல அசட்ழை கசய்துலிை படிோது ன்பது 
உண்ழதோன்.  ஆனோல் அழத உண்பது தற்கோக?  ன்பபத லினோ.  
பசழலக்குரி பயம் கபம அது பதழலப்படுகிமது.  பசலோக்ஞம் நல்ய லிழரவு 
நல்க உைவு பதழலதோன்.  ஆனோல் அந்த உைவு தூதோக இபேக்க பலண்டும்; 
உைலின் இந்த அம்சத்தில் கலனம் கசலுத்த பலண்டும். 

 இப்படிோக எவ்கலோபேலபேம் அலலர் பறக்கங்கள் ீதும் நைத்ழத 
இல்புகள் ீதும் கதோைர்ந்து கலனம் கசலுத்த பலண்டும்.  அதன்பின் உைல்பற்று 
அற்று லிடும்;  ஆத்ோனந்தம் அழைலது ரிதோகிலிடும்.   

 னிதன் நழைபழமில் தன்ழனபைபேம் பன் இப்படிப்பட்ை பல்பலறு 
பைிகழரபம் கசய்துதோன் ஆகபலண்டும்; கனனில் அப்படிப்பட்ை ஆன்ீக 
லோழ்வு பயோகத்தோன் எபேலர் தூய்ழ அழைபடிபம்.  தூய்ழோல் 
ட்டுப போத்ோழல உை இலும்.  இப்படி தன்ழன ஈடுபடுத்திக் 



ககோள்ரோல் போத்ோழல ன்னோல் இன்னும் அமி படிலில்ழய ன்று 
அழுது துன்பபடுலதோல் எபே பனும் இல்ழய. 

 ஆன் லோழ்லின் தூய்ழழ அனுபலிோல் உயக லோழ்லில் 
பழ்கிபள்ர எபேலோல் ஆன்ீக ஈடுபோட்டின் திப்ழபப் போோட்ை படிோது.  
நோன் அழத அனுபலித்துப் போோட்டி பின்பப ஆன்ீகத்தில் பல்பலன் ன்று 
சியர் கசோல்யக்கூடும்; இது நீந்தி பறகி பின்பப நீரில் இமங்குபலன் ன்று 
கசோல்லழதப் பபோன்மது.  உைம்புைன் எபே ிதழலழக் கட்டிக்ககோண்டு நீரில் 
இமங்கினோல்தோன் நீச்சல் பறக படிபம்; அழதப்பபோயபல னதுைன் எபே 
ிதழலழச் பசர்ந்து ஆன் சோதழனில் பின்மி இமங்க பலண்டும்.  அதன் 
பின்புதோன் ஆன் சோதழனின் அபேழழ உங்கரோல் புரிந்து ககோள்ர இலும்.  
ஆன் சோதழனின் இல்பும் கட்டுப்போடுகளும் அந்த லறிில் பைம் 
கசய்தலர்களுக்குத்தோன் கதரிபம்.  சத், லிபலகப் போழததோன் போத்ோலிைம் 
அழறத்துச் கசல்லும் ன்பழத அலர்கள் அமிலோர்கள்.   அந்த லறிில் 
கசல்யோதலர்கள் அல்யது அப்படி என்று இபேப்பதோகபல அமிோதலர்கரோல் 
அழதப்பற்மி தங்களுக்பகோ பிமபேக்பகோ லிரக்க படிோது. 

14. Medidate on God as Truth and Love 

இதநதண ெத்ிாகவும் அன்தாகவும் ிாணி 

 போத்ோ என்றுதோன் உண்ழோனது.  போத்ோபல சத்ம்.  
போத்ோபல அன்பு.  அலழ சத்திோக, அன்போகக் கபேதி அலற்மின்ீது 
திோனம் கசய்பங்கள்.  நீங்கள் ந்த உபேலத்ழதக் திோனித்தோலும் அலழ 
உைபடிபம்.  அடிோர் குறோில் ப்பபோதும் இபேங்கள்.  சத்சங்கத்தின் பயம் 
லிபலகபம் ழலோக்கிபம் நிழயகபறும்; அதிகோகும்.  இழலகள் ஆன்பயம் 
அபேளும்; அகத்தில் சோந்தி நியவும்.  அதன்பின் உங்கள் னம் போத்ோவுைன் 
என்றும்.   

 ழதச் கசய்ினும் உங்கள் லயிழ, திமழ அழனத்ழதபம் 
பன்படுத்துங்கள்.  கசோல்லும், கசலும் சத்தித்தின் அடிப்பழைில் 
இபேக்கட்டும்.  இம்பற்சிில் பதயில் நீங்கள் இைரிலிறயோம்.  
கஷ்ைங்கழரபம், துன்பங்கழரபம், சந்திக்கயோம்.  ஆனோல் இறுதிில் நீங்கள் 
கலற்மி கபற்றுத்தோனோக பலண்டும்; கலற்மிபம் ஆனந்தபம் கட்ைோம் கிட்டும்.  
இங்பக, ‘சத்திபல கஜபத’ ‘ நோன்மிதம் ‘ ஆகி உறுதி லோக்கிங்கழர நோன் 
நிழனவு கூர்கிபமன்.  உங்கள் நைத்ழத, லோழும் பழம பயம் நீங்கள் 
சத்தித்ழதபம் போத்ோழலபம் உை படிபம்.  

15. Eschew selfishness, conceit and pride 

அகங்காம் அொந்ிாகிநது 

 சுநயிக்க பறக்கங்கழர, னப்போன்ழகழர ல்ழயில்யோல் 
னிதன் பழைக்கிமோன், லரர்க்கிமோன்; அதனோல் திபேப்திின்ழ அலனிைம் 
கபபேரலில் கோைப்படுகிமது.  ஆற்மழயபம், அதிகோத்ழதபம் குலித்து 



ழலக்கும் னப்போன்ழ, பயோதிக்கப் பபோக்கு, எபே பபோதும் நிழயற்ம 
பழுழழைோத கபோபேட்கரின் ீது ழலக்கும் பபோழச 
பதயிலற்மியிபேந்தும் அந்த அதிபேப்தி ழுகிமது.  னிதன் ன நிழமவு 
அழைபம் நிழயழ அழலகள் எபேபபோதும் அரிப்பதில்ழய.  ல்யோலற்ழமபம் 
உழைலர் சர்பலஸ்லன்.   நோன் சகயகயோலல்யலன் அல்யது ல்யோ 
கசல்லங்கழரபம் உழைலன், அல்யது அழனத்து அமிவுகழரபம் கபற்மலன் 
அல்யது சகய சோத்திங்கரின் கரஞ்சிம் ன்று எபேலர் தன்ழனப் பற்மிப் 
கபபேிதம் ககோள்ரயோம்;  ஆனோல் இழல அழனத்ழதபம் அலர் ோரிைிபேந்து 
கபற்மோர்?  அந்த பயம் உள்ரபடிப ிகிகப்கபரிதோக இபேக்க பலண்டும்.  
எபேலபேழை உைழகள் அழனத்தும் அலபேழை உழறப்பு, பற்சி, 
ஆற்மயோல் கிட்டிதுதோன் ன்று உரிழ ககோண்ைோையோம்.  ஆனோல் நிச்சோக 
அலற்ழம பலறு ோபோதோன் அலபேக்கு பதோ எபே லழகில் அல்யது 
லடிலத்தில் லறங்குகிமோர்.  இழத அலர் இல்ழயகன்று கசோல்ய படிோது.  
ல்யோ அதிகோபம் ல்யோ ஆற்மலும் பிமக்கும் பயஸ்தோனம் சர்பலஸ்லபன.  
இழமலனின் சகய லல்யழழ அசட்ழை கசய்லதும் எபேலர் கபற்றுள்ர சிறு 
ஆற்மழயக் கூை தனது ன்று ங்குதலும் தோன் உண்ழில் இறுோப்பு, 
கபபேழ, அகங்கோோகும்.  

 எபேலரிைம் உண்ழோன ஆற்மல் இபேக்குோகில் அலர் ங்பக 
இபேப்பினும் அலரிைம் சத்திம், இக்கம், அன்பு, கபோறுழ, சகிப்புத்தன்ழ, 
நன்மிபழைழ பதயி சிமப்பில்புகள் இபேக்கும்; அகங்கோம் அற்மலோக அலர் 
இபேப்போர்; அதற்கு அங்பக இைப இபேக்கோது.  பற்படி இல்புகழர 
அடிப்பழைோகக் ககோண்டுதோன் அலழ இனம் கோைபடிபம்.  னபல இந்த 
இல்புகழர லரர்த்துக் ககோள்ர ஆலல் ககோள்ளுங்கள். 

 அகங்கோத்தில் ஆன் பஜோதி ங்குகிமது.   னபல அகங்கோம் 
அறிக்கப்படும்பபோது ல்யோத் கதோல்ழயகளுக்கும் எபே படிவு ற்படுகிமது.  
ல்யோ சஞ்சயங்களும் ழமகின்மன;  ஆனந்தம் அழைப்படுகிமது.  சூரின் 
பனி பட்ைத்தோல் ங்குலது பபோய அகங்கோ உைர்வு நிந்த ஆனந்தத்ழத 
ழமக்கிமது.  லிறிகள் திமந்திபேப்பினும் எபே துண்டுத்துைி அல்யது 
அட்ழைோல் கதரிலோகவும் பனுள்ர லழகிலும் கசல்பைோ லண்ைம் 
தடுத்துலிையோம்.  அழதப்பபோயபல சுநயத்திழ இழமக்கோட்சிழ ழமக்கிமது.  
கசோல்யப்பபோனோல், பலறு ழதபம்லிை கலகு அபேகில் இபேப்பலர் இழமலபன. 

16. Avoid argumentation and exhibition of scholarship 

தட்டங்கதப ிபம்தப்தடுத்துதயும், ர்க்க ாத்தயும் ிர் 

 பய சோதகர்களும், சோதுக்களும் சந்ோசிகளும் துமலிகளும் நோன் னும் 
பற்றுதல் கோைோக பல்யோண்டுகள் பபோோடித் திோகம் கசய்து தோங்கள் கபற்ம 
பன்ழகரழனத்ழதபம் இறந்து லிடுகின்மனர்.  இழமபைர்லோல் ற்படுலது 
ஆனந்தம்.  அந்த ஆனந்தம் இல்யோத ஆற்மல், அஸ்திலோில்யோத சுலர் 
பபோன்மது.  கலறும் போண்டித்த்தோல் எபே பனும் இல்ழய; பலதங்கள், உப- 
நிைதங்கள், சோத்திங்கள் பதயிழல அன்மோை லோழ்லில் பின்பற்றுலதற்குரி 



பகோட்போடுகரோகும்.   கசோற்கசல்லம் ப்படிப்பட்ைதோக இபேப்பினும், 
பதோலித்தனம் ப்படிப்பட்ைதோக இபேப்பினும் நழைபழமப்படுத்தோலிடின் அழல 
அழனத்தும் பழுக்க பழுக்க லைீோனழலப.  பலதங்கள், உபநிைதங்கள். 
சோத்திங்கரின் பபோதழனகழர நழைபழம லோழ்லில் பின்பற்ம பலண்டுகனில் 
எபேலர், ‘னக்குத் கதரிபம்’ னும் உைர்ழலச் சுட்கைரித்தோக பலண்டும்.  
உண்ழோன சோத்ழத நன்மோக ஆோய்ந்து புரிந்து ககோள்ர பலண்டும்.  
அப்பபோது ஆனந்தம் தலமோல் கட்ைோம் கிட்டிலிடும். 

 பஞ்சோங்கத்தில் பத்து பெனிட் ழற கபோறிபம் னப் பபோட்டிபேக்கயோம்.  
ஆனோல் அந்தப் பஞ்சோங்கத்ழதப் பத்தோக டித்துப் பிறிந்தோலும் அதியிபேந்து எபே 
கசோட்டு ழற நீழக்கூை டுக்கபடிோது.  ழறழப்பற்மி தகலழயபம் 
அரழலபம் குமிக்கத்தோன் பஞ்சோங்கப எறி அதுபல ழறோக ஆகிலிைோது.  
ழற, பபய உள்ர பகங்கரில் உள்ரது.  அழதப்கபோயபல சோத்திங்களும் 
பகோட்போடுகள், லிபேதுலோக்கிங்கள், நீதிகள், நழைபழமகள், கைழகள் பற்மி 
தகலல்கழர ட்டுப தபடிபம்.   சோந்திபம் லடீுபபறும் அழைலதற்குரி 
லறிகழரப் பபோதிப்பதும் நல்லறிப்படுத்துலதும்தோன் பலதங்கள், உபநிைதங்கரின் 
சிமப்பில்பு.  ஆனோல் ஆனந்தத்தின் சோத்ழத அந்நூல்கழரப் பிறிந்து பசகரிக்க 
இயோது;  சோம் அலற்மில் திைிக்கப்பைலில்ழய.  அலற்மில் லிரக்கப்பட்டுள்ர 
போழதழ, லறிகோட்டுதழய குமிக்பகோழர எபேலர் கண்டுபிடித்தோக பலண்டும்; 
அந்த லறிில் நைக்க பலண்டும்.  லறிகோட்டுதழயப் பின்பற்ம பலண்டும்.   
குமிக்பகோழர அழை பலண்டும்.  இபேப்பினும் ‘னக்கு ல்யோம் கதரிபம்’ 
னும் இறுோப்ழப உபேலோக்கும் ‘நோன்’ னும் உைர்வு இபேக்குோகில் லழீ்ச்சி 
தலிர்க்க படிோததோகிலிடும்;  பக்திின் கசிம் இந்த ஆபத்ழத 
உைர்லதில்தோன் இபேக்கிமது;  இந்த அபோம் தலிர்க்கப்பைோலிடில் றுபிமப்பும் 
தலிர்க்க படிோததோகிலிடும். 

 பபய கூமிலற்மில் நீங்கள் லிறிப்புைன் இபேந்து, ஆன்ீக சோதழனில் 
பழ்குலீோகின் உயகும் அதன் கலழயகளும் உங்கழரப் போதிக்கோது.  இந்த 
உண்ழியிபேந்து நீங்கள் கலகுதூம் லியகும்பபோதுதோன் நீங்கள் 
துபேறுகிமரீ்கள்.  லயிழ உைர்கிமரீ்கள்; பலதழனழ அனுபலிக்கிமரீ்கள். 
சந்ழதழ லிட்டுத்தள்ரி இபேக்கும் எபேலனுக்குத் கதரிலில்யோத கபபேங்கூச்சபய 
கோதில் லிழும்.  ஆனோல் அதன் அபேபக கசன்று அதற்குள் நைந்தோல் கதரிலோகத் 
தனித்தனிோகப் பபம் பபசுலது புரிபம்.  அழதப்பபோயபல போத்ோழல 
அமிபம்லழ உயகின் கூச்சல் உங்கள்ீது பயோதிக்கம் கசய்து ஸ்தம்பிக்க 
ழலத்துலிடுகிமது;  ஆனோல் பன்று, நீங்கள் ஆன்ீக சோம்ோஜ்த்தின் 
உட்பகுதிக்குச் கசன்றுலிட்ைோல் எவ்கலோன்றும் கதரிலோகி லிடுகிமது.  
கய்மிவு உங்கரிைம் லிறிப்பழைகிமது.  அதுலழ நீங்கள் அர்த்தற்ம 
லோதங்கரிலும் தகோறுகரிலும், லிரம்பத்திலும், பகட்டிலும் சிக்குண்டு 
கிைப்பரீ்கள். 

 

 



தக்ி ார்க்கத்ில் செல்லும் ொகர்கள் 

17. Avoid doubters and ignorant people 

அநிினிகதபயும் ெந்வகபுத்ியுதடர்கதபயும் ிர் 

 குமிக்பகோழர பநோக்கி பக்தி ோர்க்கத்தில் கசல்லும் சோதகர்கள் பின்லபேம் 
சிமப்பில்புகள் கபம பய பலண்டும்.  உயகின் தலறுகள், ககோடுழகள், 
பலதழனகரியிபேந்து அலர் லியகிிபேக்க பலண்டும்.  சத்திம், எழுக்கம், அன்பு, 
அழதி பதயிலற்ழமப் பின்பற்ம பலண்டும்.  இதுதோன் உண்ழோன 
பக்திோர்க்கம்.  இழமலனுைன் க்கிோக லிபேம்புபலர்களும், உயக நன்ழழ 
நோடுபலர்களும் பபோற்றுதல், தூற்றுதல் – லரம், லறுழ, இன்பம், துன்பம் 
பதயிலற்ழமக் தகுதிற்மழலகன்று தள்ரிலிை பலண்டும்.  
உங்களுக்குள்பரப இபேக்கும் ஆத்ோலின் ீது சீோன, உறுதிோன நம்பிக்ழக 
ழலக்க பலண்டும்;  ஆன்ீக பன்ழ கபம தங்கழரப அர்ப்பைிக்க பலண்டும்.  
ோபேப கோபுபேளர், அலதோ புபேளர் கூை ரனம், அலதூறுகரியிபேந்து 
தப்பிக்க படிோது.  ஆனோல் பபறுத்தலுக்கு அலர்கள் அடிபைிக்கூைோது.  
கோபுபேளர்கள், அலதோர்கழரக் கிண்ைல் கசய்பலோபேம் அலதூறுகழரப் 
பப்புபலோபேம் தோங்கபடிோத இன்னல்களுக்கு ஆரோகித் தத்தரித்த பின்பப 
போோட்ை ஆம்பிப்பர்.  ஹோபுபேளர், அலதோர்கரின் உண்ழோன இல்ழப 
உை ஆம்பிப்பர்.  பதோல்லிக்குக் கோைம் அமிோழோல் ழும் பயலனீப, 
னபல ஊசோயோடுபலோர், அமிோழில் உறல்பலோரிைிபேந்து சோதகர்கள் லியகி 
நிற்க பலண்டும்.  அலர்கரின் நம்பிக்ழககழரபோ அலர்கரது லோதங்கழரபோ 
திர்க்கோல், லோதிைோல் புனித நூல்கரிலும் இழமலனது அடிோர் குறோிலும் 
ஆழ்ந்து லிைபலண்டும்.  அதன்பின் ோரோன ஆத் உைர்வு அனுபலத்துைன், 
அந்த உண்ழழ உைர்ந்ததோல் கபற்ம ஊக்கத்துைன் ப்படிப்பட்ை நபபேைனும் 
பில்யோல் பறகயோம், தோன் கண்ைமிந்த சத்தித்ழத அலர்களுழை னதில் 
புகுத்தவும் கசய்யோம். 

18. Develop devotion and faith 

தக்ிதயும் ம்திக்தகதயும் பர் 

  நற்கசல்கழர நோடுபலோர், ஆன்ோழல உைபேம் லறிில் நைப்பபோர் 
பன்று பிரிவுகரோக லழகப்படுத்திபள்ரனர்.  1) பற்படி லறிில் நைந்தோல் 
இைர்ப்போடுகள், இறப்புகள், இன்னல்களுக்கு ஆரோகி லிடுபலோம் ன நிழனத்து 
பப்படுபலர்கள் கழை நிழயழச் (அதம்) பசர்ந்தலர்கள், 2) பற்படி 
பற்சிில் குறுக்கிடும் தழைகள், ோற்மங்கள் பதயிலற்மோல் னம் 
தரர்ந்து, ோற்மபற்று பற்சிழத் கதோைோல் இழைில் லிடுபலர்கள் 
(த்திம்) இழை நிழயழச் பசர்ந்தலர்கள் 3) போழத ப்படிப்பட்ைதோக 
இபேப்பினும் லிைோபற்சிபைன் அழதிபைன் ஊக்கத்துைன் பைத்ழத நிழமவு 
கசய்பலர்கள் பதல் நிழயழச் (உத்தம்) பசர்ந்தலர்கள்.  இந்த உறுதிபம் 
நம்பிக்ழகபம் லிைோபற்சிபம் பக்தனின் சிமப்பில்புகரோகும்.  ோ 
உயகின்ீது ழலத்த பற்மினோல் க்கபற்று தற்கோயிக இன்பத்தோல் கலப்பட்டு 



நிழயோன, பழுழோன கிழ்ச்சிழ அழைலதற்குரி பற்சிிழன லிட்டு 
லிைோதீர்கள்.  ஆன்ீகக் கைழகழர பழு ஈடுபோட்டுைன் கதோைர்ந்து ஆற்றுங்கள். 

 லிைோபற்சிபம், நம்பிக்ழகபில்யோல் போத்ோழல அமி படிோது.  
ப்பழின் பயப சித்ழத லபேகிமது.  சித்ழதின் பயம் ஞோனம் 
லபேகிமது.  ஞோனத்தின் பயம் பபக்தி லபேகிமது.  பபக்தி பயப போத்ோ 
அழைப்படும். 

19. Cultivate love through two methods 

இரு முதநகபில் அன்தத (திவதத) பர்க்கனாம். 

 அப்படிோனல் பிபழழ லரர்த்துக் ககோள்லது ப்படி?  அதற்கு இபே 
லறிகள் உள்ரன; 1) ப்பபோதும் பிமது குற்மங்கழர – அழல த்தழன 
கபரிழலோக இபேப்பினும் அலற்ழம சிமிதும் கபோபேட்படுத்தோல் அசட்ழை 
கசய்துலிைபலண்டும்.  உங்கள் குற்மங்கள் – அழல த்தழன சிமினலோக, 
அசட்ழை கசய்க்கூடிழலோக இபேப்பினும் அலற்ழமப் கபரிதோகக் கபேதிக் 
கலழயப்பட்டு லபேந்த பலண்டும்.  இந்த லறிகரோல் கபரி குற்மங்கள், 
குழமகழர நீங்கள் தலிர்க்கிமரீ்கள்; சபகோதத்துலபம், சகிப்புத்தன்ழபம் 
உங்கரிைம் லரர்கிமது 2) நீங்கரோக அல்யது ற்மலர்களுைன் பசர்ந்து ழதச் 
கசய்தோலும் நீக்கம நிழமந்த இழமலன் அதிலும் இபேக்கிமோர் ன ண்ைிச் 
கசய்பங்கள்.  இழமலன் போர்க்கிமோர்; பகட்கிமோர்; ல்யோலற்ழமபம் அமிகிமோர்.  
நீங்கள் ழதப் பபசினோலும் எவ்கலோபே கசோல்ழயபம் இழமலன் பகட்கிி்மோர் 
ன்பழத நிழனலில் ககோள்ளுங்கள்; கபோய்ழபம், கய்ழபம் பகுத்தமிந்து 
கய்ழப பபசுங்கள்; ழதச் கசய்தோலும் – நல்யது, ககட்ைழதப் பிரித்து – 
நல்யழதப கசய்பங்கள்.  ல்யோம் லல்ய இழமலனின் நிழனவு, லிறிப்புைர்வு 
உங்கரது எவ்கலோபே கநோடிிலும் இபேக்கட்டும்.   இந்த உைல் ஆன்ோலின் 
ஆயம்.  அந்த ஆயத்தில் து பநரினும் அது அந்த ஆன்ோழலச் சோபேம்.  
அழதபபோயபல இவ்வுயகு இழமலனின் ஆயோகும்;  னபல அதில் து 
நல்யது. ககட்ைது பநரினும் அது இழமலழனச் சோபேம். ஆன்ோ, உைல் குமித்து 
நீங்கள் அமிந்த உண்ழியிபேந்து, அமிோத உண்ழோன இழமலழனபம் 
உயழகபம் அமிந்து ககோள்ளுங்கள். கீழ்கோணும் பன்று பக்கிோன 
கபேலிகழர உழை எவ்கலோபேலோலும் ஆத்ோ போத்ோலின் கதோைர்ழபபம் 
இண்டுக்குபள்ர உமழலபம் உை இலும். 1) கலறுப்பு லிபேப்பினோல் 
நிழயகுழயோ னம் 2) கபோய்ழ கயலோ பபச்சு 3) பிமழத் துன்புறுத்தோத 
உைல். 

 இன்பபம் அழதிபம் கலரிப்கபோபேள்கரில் இல்ழய; அழல உங்கள் 
அகத்தில் உள்ரது.  ஆனோல் க்கள் அலர்கரது பட்ைோள்தனத்தோல் அழலகழரப் 
பும உயகில் (இன்ழமக்பகோ, நோழரக்பகோ அழல உயழகலிட்டு நீங்கிோக 
பலண்டும்) பதடுகிமோர்கள்.  னபல லிழலில் லிறித்கதழுங்கள்.  
எவ்கலோன்மிலுபள்ர சோத்ழத நிழயோன சத்தித்ழதத் கதரிந்து ககோள்ர 
பலுங்கள்; அன்ழப அனுபலிக்க பலுங்கள்; அன்பப போத்ோ.  எவ்கலோபே 
திபேப்புபழனபம் ஆய்வுக்குரிது;   ஆய்ந்து அதிலுள்ர உண்ழழ 



ற்றுககோண்டு, ற்மலற்ழம எதுக்கிலிடுங்கள்.  உயக ஆழசகள் இபேக்கும்லழ 
எபேலன் துன்பத்தியிபேந்து தப்ப படிோது.   

ிக்க ிதாடு 

20. See the Macrocosm in the microcosm 

அணுில் அண்டத்த தார்த்ல் 

 லிக்க லறிபோட்ழைப் பயர் சோடுகிமோர்கள்; ஆனோல் உண்ழில் அணுலில் 
அண்ைத்ழதப் போர்க்கும் திமழன னிதனுக்கு அரிப்பதற்குரி அடிப்பழை 
அதில்தோன் இபேக்கிமது.  லிக்க லறிபோடு னிதனின் கற்பழனத் திமழனச் 
சோர்ந்ததல்ய.  பநோக அனுபலித்தோல்தோன் அதன் அபேழ கதரிபம்.  
இழமலனின் லிோட் கசோபைபத்தில் து கோைப்படுகிமபதோ, அது அப்படிப சிமிதும் 
குழமோல், கயப்பைில்யோல் லிக்கத்தில் கோைப்படுகிமது.  கலிழதில் 
உலழகள், உபேலகங்கள் கசய்பம் பைிழ லிக்கங்கள் கசய்கின்மன.  
அலற்ழமப் கபரிதோக்குலதோல் உதோைோக்குலதோல் உண்ழகள் 
கதரிலோகின்மன.   

 கபோபேள்கரின் லடிலியிபேந்து இன்பம் னிதனுக்கு லபேலதில்ழய.  
ஆனோல் அலற்றுைன் ககோள்ளும் கதோைர்பியிபேந்து லபேகிமது.  கபற்ம 
குறந்ழதோல்தோன் தோய்க்கு கிழ்ச்சி; ற்ம குறந்ழதோல் அல்ய.  அழதப்பபோய 
எவ்கலோபேலபேக்கும் ல்யோப்கபோபேள்களுைனும், அப்படிப்பட்ை கிழ்ச்சி 
ற்பைபலண்டும்;  பிபஞ்சத்திலுள்ர என்றுகூை போக்கிில்யோல் ல்யோப் 
கபோபேளுைனும் எபேலர் அப்படிப்பட்ை உமழல ஈஸ்லப்பழழ ற்படுத்திக் 
ககோண்ைோல்… ஆஹோ! அது ப்படிப்பட்ை அபேழோன இன்ப அனுபலோக 
இபேக்கும்; அந்த அபேழழ உைர்ந்தலர்கரோல் ட்டுப அழதப் புரிந்து 
ககோள்ர இலும். 

கற்நல் 

21.Listen, Contemplate and sing God’s Name 

வகட்டல்(ஸ்ம்), ஆழ்ிதன ஆய்வு, கீர்த்ணம் 

 பலதங்களும், புோைங்களும் கற்பதற்கும், பகட்பதற்குபரி தகுதி 
உழைழலகள்.  இழமநோம் கசலிில் லிறபலண்டும்.  ஏதப்பைவும் பலண்டும்.  
சிய பநோய்களுக்கு பேந்ழத கலரிப தைல பலண்டும் ன்கிமோர்கள்; 
சியலற்மிற்கு உள்பர உட்ககோள்ரபலண்டும் ன்கிமோர்கள்.  ஆனோல் இந்தப் 
பிபஞ்ச பநோோன பிமப்பு இமப்பு சுறற்சிக்கு (பலபோகம்) அகம், புமம் 
இண்டிற்கும் பன்படுத்தும் லழகில் ஸ்லைம், கீர்த்தனம் பதயி 
பேந்துகள் கூமப்பட்டிபேக்கின்மன,  இழம நோத்ழதச் கசோல்யவும் பலண்டும்.  
பகட்கவும் பலண்டும்.  அப்பபோதுதோன் குபேஅபேள், திபேஅபேள், இழமபழைோர் 
அபேழர சோதகர் எபேலர் கபம இலும்.  ஆனோல் அந்தகைத்தின் ( தனது சு 
அமிலின் அபேள்) அபேழரப் கபமோலிடின் இந்த அபேள் அழனத்தோலும் எபே 
பனும் இல்ழய.  இந்த அபேள் இல்ழயபல் அலன் நகில் லிழுலோன்;  



ற்மழலகல்யோம் அழல ப்படிப்பட்ைழலோிபேப்பினும் கைக்கில் டுத்துக் 
ககோள்ரப்பைோட்ைோது. 

 இழமபேள் ரிதில் அழைப்படுலதில்ழய.  அகங்கோம் ( நோகனனும் 
உைர்வு) ‚கசய்பலன் நோபன‛ னச் கசோல்ய ழலக்கிமது; அழத இதத்தியிபேந்து 
பலபேைன் பமித்துலிை பலண்டும்.. கற்மலன், கல்யோதலன் ோோக இபேப்பினும் 
இழமலழன அமிந்து  ககோள்லதற்கு அதீதோன உந்துதல் அலனிைம் இபேக்க 
பலண்டும்.  தனது குறந்ழதகள் அழனலரிைபம் இழமலன் சரிசோன அன்பு 
கசலுத்துகிமோர்;  கனனில் எரி அரிப்பதுதோன் சுைரின் இல்பு.  அந்த எரிழப் 
பன்படுத்தி சியர் (அலர்கள் ப்படிப்பட்ைலர்கரோக இபேப்பினும்) நல்ய 
நூல்கழரப் படிக்கின்மனர்.  ற்மலர் அலலர்க்குரி அன்மோை அலுலல்கழரப் 
புரிகின்மனர்.  அழதப்பபோயபல இழம நோத்ழத உச்சரித்த லண்ைம் எபேலர் 
இழமலழன உைர்லதில் பன்பனமயோம்;  சியர் தீ கோரிங்கழரக்கூை 
கசய்க்கூடும்;  எரிழப் பன்படுத்தும் பழமழப் கபோபேத்பத அழனத்தும் 
இபேக்கும்.  ஆனோல் இழம நோம் ப்பபோதும் ங்கும் ோசுபைோல் இபேக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


