
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47. Be humane not  demonic 

நாவர்கள் தாவர்களின் வவறுட்ட இனல்புகள்: 

(ாணர்கள்) ணிர்கள் அன்பு (ப்ரம) ிம்திர்கள்.  அர்கபது இங்கள் 
கரும பதாங்கும் ஊற்றுக்கள்.  அர்கள் உண்மர ரதசுார்கள்.  

 சாந்ிர ணி ணத்ின் சிநப்தில்பு.  ணின் அந்ங்க இல்பு அது.  
சாந்ிமத் ரடி ங்கும் அமன ரண்டிில்மன.  ங்கபம் பள்பிபம் 
ண்ிலும், பத்துக்களும் தபங்களும் கடனிலும் மநந்ிருப்தமப் ரதான 
இன்தபம் சாந்ிபம் ணின் பசல்தாடுகபில் மநந்துள்பண; மநந்துள்ப 
இந்ப் புமல்கமப அமடபம் ஆலுடன் ஆ ீந்ிணால், ன் ணம 
அகபகாகத் ிருப்திணால், அன்தின் அர் ப்ரம ிம்திர் ஆகிிடுார்.  
அந் அன்பு ிம்திர்கள், அந் அன்பு ஒபிில் ாழ்தர்கள் ட்டுர 
ணிர்கள் ண அமக்கப்தடுர்.  அன்பு இல்னார்கள் (ாணர்கள்) 
அக்கர்கள்; 

 ணி ிமனினிருந்து ாழ்ந்ர்கள் அந்ப் புணிாண அன்பு ரான்றுதும் 
மநதுாக உள்ப ஒன்று அல்ன, ாற்நில்னால் ப்ரதாதும் இருப்தது அது.  
திரிக்கபடிா ஒன்று அது.  அன்பு உமநப் பதற்நர்கபிடம் சுனம், அீி, 
று, ீபாழுக்கம், ஞ்சம் பனி ீ இல்புகமபக் கா இனாது; 
ஆணால் அன்பு இல்னார்கபிடம் ரரன கூநப்தட்ட இல்புகள் ற்ந 
மபம்ிட ப்ரதாதும் அிகாக இருக்கும்.  அன்மத ிிப்தர்களும் 
இிகுங்கமப பக்கிாணமகபாகக் கருதுரார்களும் ாணர்கள். 
ாணர்கள் அந்த் ீ இல்புகமபக் பகால்னப்தட ரண்டி தாம்தாகவும், 
அன்பு ஒன்ரந ரத ரண்டி இல்பு ன்றும் கருதுதர்கள்.  ீ டத்மபம் 
ீ தக்கங்களும் ணிணின் ணித்ன்மம தாழ்தடுத்துதம.  அன்பு 
னும் அபது ிம்தி இங்கள் ணிணிடபள்ப உண்மாண ணிமணச் 
சுட்டிக்காட்டுதம.  ாசுதடா, சுனற்ந, கனப்தடில்னா, இமடிடா 
அன்பு ன்தர ப்ரம அல்னது அன்பு ன்தன் பதாருபாகும். 

ாணம் ாணம் இண்டுக்குிமடர ரறுதட்டிருப்தது ‘ா’  ‘ா’ ட்டுர.  
‘ா’ னும் ழுத்து பன்மாணது.  இணிமாணது.  அிாச் சின்ணாகத் 
ிகழ்து.  ஆணால் ‘ா’ னும் ஒனி இக்கற்நது.  சட்டற்நது, சுட்படரிப்தது. 
ம்ிடம் இணிம இல்னார்களும் அிாற்மந அமட பதாங்கி ழும் 
உந்து ஆற்நமன (உத்ரகம்) அழுத்ி மப்ரதாரும் ணிர்கபா?  அர்கள் 
ாணிட டிம் பதற்நிருப்தினும் அர்களுமட இல்பு அக்கர்களுமடர!  
பணணில் பக்கிாணது ஒழுக்கரன்நி டிம் அல்ன.  ஒழுக்கபம் அன்பும் 
பதநால் ாணர்கபின் இல்புகமபபம் உடல்கமபபம் ாங்கிர்கமப 
ணிர்கள் ன்று ப்தடி அமப்தது?  படிாது. 



  இப்ரதாது ணது பசாற்பதாிில் தன்தடுத்ப்தடும் பசாற்கள் 
டித்மபாட்டிப் தன்தடுத்ப்தட்டமல்ன.  ணிர்கபின் குங்கமப 
அடிப்தமடாகக் பகாண்டம அம.  ணிர்கபிமடர ாணர்கள் 
பதருபில் உள்பணர்.  இரு திரிிணரும் ஒன்றுரதான ரான்றுகின்நணர்; 
ஆணால் அர்கபது இல்புகள்ான் ாணர்கபாகவும், ாணர்கபாகவும் 
ரறுதடுத்துகின்நண.  ாணர்கள் ாங்கபாகர பன்மாண, இணிமாண, 
அன்தாண, ஒழுக்காண, சத்ிாண பசல்கபில் ஈடுதடுகிநார்கள்;  ஒரு 
திரிிணர் ங்கமப உர்ற்கும், அிாப்ரதற்மந அமடற்குபரி 
ாய்ப்பு இருக்கிநது ன்தற்காண சான்றுகபாகத் ிகழ்கிநார்கள்.  அர்கபது 
பகத்ில் ஒபிரும் ஆணந்த்ின் பனம் அர்கபது ல்னில்பு திிதனிக்கிநது;  
ஆணால் அந் ல்னில்பு இல்னால் ஒருர் இன்பகத்துடன் காப்தட்டால், 
அது ாணர்கபின் அிக்கும் (பருப்பு) இல்தின் அநிகுநிாகும்; அது 
ஆணந்த்ின் அருமபப் பதற்நாக இருக்காது.   

வற்றன செனல்கவள இன்றன சொற்கள் 

48. Develop the characteristics of genuine devotees 

ஆன்நீக ொதகர்களின் ெிப்ினல்புகறள வளர்த்துக்சகாள்ளுங்கள் 

த்ரா பகத்ில் ாசர்கள், சாகர்கள் அல்னது ஆன்ீக சாகர்கபின் இல்பும் 
சிநப்தம்சங்களும் ப்தடிபருக்குபன்று ஸ்ரீ ாச்சந்ி பர்த்ிிடம் ார் 
ரகட்டற்கு அர் தின்ருாறு தினபித்ார்: 

‚ ஓ ாா! கணி; ணது ாசர்கள் அன்பு ிம்தி ணிர்கபாக இருப்தார்கள்; 
அர்கள் ர்த்ம ப்ரதாதும் தின்தற்றுார்கள்; சத்ித்மப் ரதசுார்கள்.  
அர்கபது இங்கள் கருமால் உருகும்; அர்கள் று பசய் 
ாட்டார்கள்; தாத்மத் ிர்ப்தார்கள்; ல்ன அடிப்தமட பகாண்டது அர்கபின் 
இல்பு; அர்கள் அமணத்மபம் கிழ்ச்சிபடன் துநப்தார்கள்;  ஓபர 
உண்தார்கள்; ற்நர்களுக்கு ன்மர பசய்ார்கள்; அர்கபிடம் சு 
னிருக்காது; சந்ரகங்கள் அர்கமப ாட்டுில்மன; புகழ்ச்சிக்கு அர்கள் 
பசிசாய்ப்தில்மன.  ற்நர்கபின் ல் இல்புகமபப் புகழ்ந்து 
தாாட்டும்ரதாது அர்கள் ஆர்த்துடன் ரகட்தார்கள்.  அர்கபிடம் அகாண, 
னிமாண, புணிாண டத்ம இருக்கும்.  அப்தடிப்தட்ட இல்புகமபப் பதந 
பல்தர்களும், டத்ம உமடர்களும் ட்டுர சாகர்கள்.  இப்ரதாது 
ணக்குப் திரிாணர்கமபப் தர்நிச் பசால்லுகிரநன்.  ஜதம், தம், ித்ில் 
ஈடுதடுராருள் சுக்கட்டுப்தாடு, ஒழுக்கம், ஆழ்ந் ம்திக்மக, பதாறும, 
ராம, அன்பும் இன்தபம் உமடர்களும் ன்ீது கனப்தற்ந ப்ரம 
பசலுத்துரார் பனிராரும் ணக்கு திரிாணர்கள்‛. 

‛இப்ரதாது ணது உண்மாண தக்ர்கள் தற்நிக் கூறுகிரநன். (ிரகம், 
மாக்ம், ிம், ிஞ்ஞாணம்) தகுத்நிவு, தற்நற்நிருத்ல், திவு, 
உண்மாண ிிப்புர்வு பனிம உமடரார் ணது லீமனகபில் 



ப்ரதாதும் ஆழ்ந்ிருப்ரதார்.  ல்னா ரங்கபிலும் சந்ர்ப்தங்கபிலும் ன் 
ாத்ம ிமணப்தர்கள்.  இமந ாம் ந் உட்டிலுருந்து ந்ாலும் 
அமக்ரகட்டு அன்புடன் கண்ரீ் பசாரிதர்கள் பனிரார் ணது 
உண்மாண தக்ர்கள்‛. 

ஸ்ரீ ார் ாருக்கு இப்தடி தில் அபித்ார்.  ாய் ரசமக் காப்ததுப்ரதால், தசு 
ஆதத்ினிருந்து கன்மநக் காப்தற்றுது ரதால் இமகள் ிிகமபக் காப்தது 
ரதால் ப்ரதாதும் ந்ரபம் ன்ீது பழுமாண, தூய்மாண தக்ி 
பசலுத்தும் தக்மண தகான் காப்தாற்றுார். 

  குந்ம ானிதம் அமடந்தின் ாய் அமப் தாதுகாக்க அிகக் கணம் 
பசலுத்துில்மன.  அமரதானர தகானும் ஞாணிகள்ீது அிக கணம் 
பசலுத்துில்மன.  சகு தக்ர்கள் குந்மமப் ரதான்நர்கள்.  அற்கு 
இமநனிமமத் ி ணக்பகன்று பசாந் னிம இல்மன.  ஞாணிக்கு 
அது பசாந் னிமர ரதாதும்.  

49. Surrender completely to the Lord 

இறவிடம் முழுறநனாக ெபணறட 

 ணர ஒருர் னிம பதறும்ம அர் இமநணின் கங்கபில் 
குந்மாகர இருக்கரண்டும்.  சகு தக்ணாக இல்னால் ாருர 
ிர்கு தக்ணாக இருக்க படிாது.. ணர தக்ர்கள் அன்மண டிில் உள்ப 
குந்மமரதால் பரண்டும்.. அன்தின் ணது னிமம ம்பும் 
ஞாணிாக சுந்ிாக இங்க ரண்டும்.. அதும இருருக்கும் ஆாம் 
அன்மணான்.  தக்ிார்க்கத்ிலுள்ப இந் கசித்ம உர்ந்து, தக்ி 
ஒன்மநர குநிரகாபாகக் பகாண்டு பர்ந்து, ங்கள் டத்மகளுக்குரி 
தண்புகமப லுப்தடுத்ி, இமநன் டிில் ழும் குிகபாகத் 
ாங்கபாகர ாந, இமநணின் ிருப்தப்தடி ஒவ்பான்மநபம் பசய்து 
படிப்ரதார் உள்பதடிர பதரும் புண்ிம் பசய்ர்கள் ன்தது சத்ிம்.   

ணர ாசர்கபாா்க பல்ரார் அர்க்குரி ாத்மபம் ார்க்கத்மபம் 
ரர்ந்படுத்து அற்ரகற்த ாரண்டும்..  ரரன குநிப்திட்ட தக்ிக்குரி 
சிநப்தில்புகமப தக்ன் பர்த்துக் பகாள்ப ரண்டும்.  ப்ரிர்கள் இமநன் 
ீது ப்ரம பகாள்ப ரண்டும்.. அணன் தக்ர்கள் இமநமண பழுமாகச் 
சமடந்துிட ரண்டும். 

50, The Nine Paths  of Devotion 

 க்திக்கா ஒன்து ாறதகள் 

பறும் தடிப்தால், ாமச் சுற்றுால் தன் இல்மன.  பசனின் ிமபர 
ஆணந்ம்.  இந் ஆணந்ம் ஜாி, இணம் அல்னது தாமனச் (ஆண்பதண்) 
சார்ந்ல்ன; அந் ாபில் கூட ஸ்ரீ ான் சதரிிடம் ந்ரதாது, சதரிால் 
ரர்ந்படுக்கப்தட்டு, தாதுகாக்கப்தட்டு, ருசி தார்க்கப்தட்ட கிங்குகள், கணிகள் 



பகாண்ட ிருந்ில் ான் கிழ்ச்சிபடன் கனந்து பகாண்டரதாது அள் 
அரிடம் தின்ருாறு ரண்டிணாள். 

 ‚ப்ரதா! ாரணா ஒரு பதண், அத்துடன் அநிில் சிநிள்.  அமணத்துக்கும் 
ரனாக ான் ஒரு ாழ்ந் திநப்திணள்.  ான் ப்தடி ங்கமபப் ரதாற்நபடிபம்?  
ன்ண பசய்து?  ப்தடி பசய்பன்று ணக்குப் புரிில்மன!‛  அற்கு ார் 
புன்ணமகத் ண்ம் தில் கூநிணார்.  ‚சதரி! தக்ி பனம் உநவு பகாள்ர 
ன் ராக்கம்.  ஜாி, இண அடிப்தமடில் ான் உநவு பகாண்டாடுில்மன.  
தக்ி இல்னா அந்ஸ்து, பசாத்து, ன்ணடத்மால் ன்ண தன்?  ம 
பதாிா ரகம் ிண்ில் அமனமப் ரதான தக்ி இல்னா க்கள்  
(அர்கபது ஜாி அந்ஸ்து, பசாத்து, அிகாம், புகழ் ப்தடிப்தட்டாக 
இருப்தினும்) காற்நின் கருமம ிர்தார்த் ண்ம் இருக்கிநார்கள்.  
தக்ர்கள் ஒன்தது ிகபில் ஒன்மநப் தின்தற்நி ன்மண அமடகிநார்கள்‛. 

“ஸ்பவணம், கீர்த்தம், விஷ்ணுஸ்நபணம், ாதவெவம் 

வந்தம் அர்ச்ெம் தாஸ்னம் ஸ்வகம் ஆத்ந  ிவவதம்” 

இற்நில் ஒரு ிம தக்ன் தின்தற்நிணால் அன் ன்மண அமடக்கூடும்.  
இந் 9 மக தக்ிகளுக்குத் ான் கட்டுப்தட்டன்.  அணால்ான் இத்தும 
பிாக ன்மண உன்ணால் தார்க்கவும், ரதசவும், பாடவும் படிந்து; 
ராகிக்களுக்கும் கிட்டா அரி ாய்ப்பு இது.  ாழ்ின் குநிக்ரகாமப இன்று 
உர்ந்துிட்டாய்.  ரற்மந பசல்கபின் ிமபர இன்மந பசாற்கள் 
ன்தமத் பரிந்து பகாள்.   

51. Devotion is of two kinds : Efforful devotion and self-surrender 

இருவறக க்தி: 

ரற்தடி ஒன்தது திரிவுகமப இருமகப்தடுத்னாம்.  1) கடிணாண தாமில் 
பசல்ரார், 2) பி, தாதுகாப்தாண ிில் பசல்ரார்.  இற்மந 1) தக்ி, 2) 
ப்தத்ி ன்றும் சின சம் குநிப்திடுர்.  அாது குங்குக்குட்டி 
(ர்கடகிரசாா) பமநமப் தின்தற்றுது தக்ி ணப்தடும்.  பூமணக்குட்டி 
(ர்ஜனகிரசாா) பமநமப் தின்தற்றுது ப்தத்ி ணப்தடும்.   

ஒன்நினிருந்து இன்பணாரு தாத்ித்துக்கு ாற்றும் ரதாது டிபம் 
ண்மமப்ரதால் தக்ி இமடிடால் மடப்தடால் இருக்க ரண்டும்.  
இண்டும் அடிப்தமடில் ஒன்நாணாலும் மடபமநில் ரறுதாடு உள்பது.  
ப்ரம இல்னால் உனகில் மபம் அமடபடிாது.  ப்ரம 
இருந்ால்ான் தற்று (அனுாகம்) தாதுகாத்துப்ரதணும் ஆமசம உருாக்கும்.  
ரற்தடி இண்டிலும் ப்ரம சாக இருக்கிநது ன்தில் சந்ரகில்மன;  
ஆணால் அமச் பசல்தடுத்துில் ரறுதாடு இருக்கிநது.  ர்கடகிரசா 
ார்க்கத்ில் ரசய் ன்மணப் தாதுகாக்க ன் னிமமர ம்த 
ரண்டிபள்பது.   ாய்க்குங்கு ங்குத் ாினும் ரசய் ாின் அடிிற்மந 



இறுகப்தற்ந ரண்டிபள்பது;  திடித்து இழுத்ாலும் ரசய் ன் திடிமத் 
பிடக்கூடாது?  அமப் ரதானர இமநன் ந் ரத்ில், ந்ச் 
சந்ர்ப்தத்ில் ரசாித்ாலும் அம ிர்பகாள்ப தக்ன் ாாக 
இருக்கரண்டும்.  அப்ரதாது கமபப்பு, பறுப்பு அல்னது சனிப்தின் 
அடிச்சுடுகூட இல்னாிருத்ல் ரண்டும்; உனகின் ச்சுக்கமபபம், 
ரதச்சுக்கமபபம் பதாறுத்துக் பகாண்டு, அாணம், ரால்ி உர்வுகமப 
பற்நிக் பகாள்பரண்டும்.  இவ்மக தக்ிக்கு பல்ாண டுத்துகாட்டாகத் 
ிகழ்ந்ன் திகனான். 

ப்தத்ிார்க்கம் இப்தடிப்தட்டல்ன; பூமணக்குட்டிமப் (ர்ஜனகிரசா)_ ரதான்ந 
‘சர்தா சர்ப்தி’   ணப்தான்ம உமடது இது.  ாய்ப்பூமணின் ீது தாம் 
அமணத்மபம் சுத்ிிட்டு குட்டி ஓரிடத்ில் இருந்து பகாண்டு ‘ிா, ிா’ 
ணக் கத்துமப் ரதான்று தக்ன் இமநன்ீது பழு ம்திக்மக மக்கிநான்.  
ாய்ப் பூமண குட்டிம ாில் கவ்ிக்பகாள்கிநது, அிக உாண இடத்துக்கு 
டுத்துச் பசல்கிநது;  குறுகனாண ிகபில் கூட தாதுகாப்தாகத் தூக்கிச் 
பசல்கிநது.  அமப் ரதானர தக்னும் தாம் பழுமபம் தகான் ீது 
சுத்ிிட்டு அருமட ிருப்தத்துக்குத் ன்மண பழுமாக அர்ப்தித்து 
ிடுகிநான்.  இந் ார்க்கத்துக்கு டுத்துக்காட்டாகத் ிகழ்ந்ன் னக்ஷ்ன். 

ப்தக்ிக்குரி கட்டுப்தாடு, தக்ிகுரி கட்டுப்ப்தாட்மடிட அி உன்ணாணது.  
பழு சாகிின் அமணத்து அம்சங்களும் தாதக்ிில் அடங்கிிருப்தது 
அன் சிநப்தில்பு.  ஸ்ரீானுக்குச் ரசம பசய்ற்காக அற்குத் மடாக 
இருந் மண, மணி, பசாத்து, உவு, உநக்கம், ாய் அமணத்மபம் 
துநந்ான் னக்ஷ்ன்.  த்மண கானம்? ஒரு ாபா, ஒரு ாா, ஓர்  
ஆண்டா? இல்மன; 14 ஆண்டுகள் பாடர்ந்து பசய்ான். அனுமட இன்தம், 
கிழ்ச்சி அமணத்துர அமணப் பதாறுத்ம ான்ான்; அனுக்குத் 
ரமாணற்மந அர் அருள்ார்; அணது ாழ்ின் னட்சிம் அருமட 
ிருப்தத்துக்கு சமடந்து, அமப் தின் பாடர்ந்து, அருக்கு ரசம 
பசய்ர.  ணர தாமணத்மபம் அர்ீது சுத்ிிட்டு அம 
நால், இமடிடால் தின்பாடர்ந்ால் ிச்சாக அர் 
ஒவ்பான்மநபம் அருள்ார்.  ப்தத்ி னும் தக்ி மகின், இல்பு இது.  

 


