
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. Perform all actions in dedication to God 

இைறவ��� அ��பண���  வைகய�# ஒ%ெவா(ைற)  ெச+ 

மாையயா� உ�வான உய��க��� இர�� மாைய வாய��க� உ��; 

�தலாவ� பா�ற�� பசி, ம#ற� நா���பசி.  இ&வ�ர�ைட() ஒ&ெவா� 

மன,த-) ெவ.றாக ேவ��); அைவக� இ���)வைர �.ப) வ�ைள().  

ேலாக ஆைசக� அைன3�) இ&வ�ர����� அட�க); எனேவ 

இ&வ�ர�ைட() ெவ.றவ�கைளேய உலக) �5வைத() ெவ.றவ�க� 

எ.6 7ற �8().  அைன3� வ�தமான பாப9க���) :லகாரணமானைவ 

இைவ; பாவ) எ-) உர3தா� மாைய வள3�ட. வள�கிற�.  உ�ைமைய< 

ெசா�வதானா�  

இ=த மாய� �ரப>ச) அ�ல� உல� ெவ6) உடைல� கா��) பண�ைய 

ம?�ேம ெச@கிற�.  ��தி அைடய வ��)Aேவா� Aல.கைள� 

க?��ப�3தியாக ேவ��).  உ3தர கீைத, “உடைல� கா�பா#ற உண�, 

�ள,ைர� கா�ப#ற உைட” எ.6 76கிற�.  இ��ப�-) மன,த. 

இ&வ�.ப9கள,� :Eகி வ��வானாகி� அவ. வ=த ேநா�க), ேம#ெகா��) 

Aன,தமான �ய#சி, ல?சிய ெசய#பா� ஆகியவ#ைற மற=� வ��வா..  

அத#� மாறாக ஒ�வ. எ=த ேவைலய�� ஈ�ப?8��ப�-) :<G இய�பாக 

இய9�வ� ேபால, ேம#ப8 அ8�பைடகள,. மH� மனைத ஒ��க�ப�3திய 

வ�ண), “ நா( ப�ற-த/ இைறவ��� ேசைவ ெச+ய1  எ(ைன 

அறிய1ேம ஆ� ”. எ-) வ�5�Aண��ட. இ��க ேவ��).  அண�த�, 

உ�ண�, நட3த�, க#ற�, ெதா�டா#ற�, நக�த� �தலிய ெசய�க� 

அைன3�) இைறவன,. ச.ன,தான3��� அைழ3�< ெச�வதாக அைமய 

ேவ��).  இைறவ-�� அ��பண���) வைகய�� ஒ&ெவா.ைற() ெச@ய 

ேவ��). 

வ�வசாய� நில3ைத< G3த�ப�3தி சம�ப�3�கிறா..  க#கைள(), 

�?கைள() அக#6கிறா.. நில3ைத உ5� தயா�ப�3�கிறா..  உரமி?� 

ம�ைண வ��ப�3�கிறா.; நJ� பா@<Gகிறா..  மH��) உரமி?�, வ�ைத3�, 

நட� ந?�, கைளகைள அக#றி, ம�=�கைள3 ெதள,3�, கா3தி�=� 

வ�ைள<சைல அ6வைட ெச@கிறா.;  கதிர83�� கா#6�� வ�?டப�ற� 

தான,ய9கைள� �வ��கிறா..  இ3தைன� பா�க�) எத#காக?  வய�#6�காக; 

அைத� ேபாலேவ பசி, தாக), இ.ப), �.ப), நLட), கLட), �யர), சின), 

உண�, ப?8ன, �தலிய அைன3ைத() இைறவன,. �.ன,ைல�� 

அைழ3�< ெச��) M��வ�ைசகளாக� க�தேவ��). இ=த மன�பா9� 

இ���) ஒ�வNட) ேம#ப8< ெசய�கைள� பாப) கைற�ப�3த �8யா�.  



நாம) அ�ல� Oப3தி. சாய� இ�லாம� (ப�தி) பசிக�) மைற=� வ��) 

(ஞான) ப�ற��)) 

56. Perform good deeds, with constant remembrance of God 

இைற சி-தைன)ட(  ெசயலா9: 

உண� அ�ல� ேவ6 எைத உ�டா�) ஒ�வ� ேநா@வா@�ப?8��ப�. 

அ�ல� அவ� மன) ஏதாவெதா.றி� :Eகிய���ப�. அத. Gைவ ெதNயா�.  

அைத� ேபாலேவ ஒ�வ� நாமhமரண), பஜைன, ஜப) அ�ல� தியான3தி� 

இ��ப�-) அவ�ைடய இதயமான� தாமஸ3தா� நிர)ப�ய���ப�. அ�ல� 

அைலபாய�78யதாக இ��ப�. இ.ப3ைத அ-பவ��க �8யா�; இ�ப8�ப?ட 

kழ� இ��ப�. ஒ�ேபா�) இ.ப3ைத அ-பவ��க �8யா�. 

  நா�கி� ச��கைர இ���) வைர நா�� இன,�பாக3தா. இ���).  

இதய3தி. ஓ� ஓர3தி� ப�தி எ-) வ�ள��3M� இ���மாகி� அ=த 

வ�ள�� எN()வைர இ�� இ��கா�.  அ�ேபா� இதய) ஆன=த ஒள,ய�� 

:Eகிய����).  கச�பான ஒ.ைற நா�கி� ைவ3தா� நா�� �5வ�) 

கச�பாகி வ��கிற�;  ேபராைச, சின) �தலிய �ண9க� இதய3தி� mைழ=� 

வ�?டா� ஒள, மைற=� இ�ள,. ஆ�ைக�� ஆ?ப?� வ��கிற�.  அதனா� 

எ�ண�லா கLட9க���) நLட9க����Nய ைமயமாக மன,த. 

மா6கிறா.. 

  எனேவ Aன,தமான பகவான,. �.ன,ைலைய அைடய பா�ப�ேவா� சில 

�ண9கைள, க?��பா�கைள, பழ�க9கைள� ெப#றாக ேவ��).  

வாE�ைகய�. வழ�கமான நைட�ைறக� இைறவன,ட) அைழ3�< 

ெச�லமா?டா. 

  சாதைன:ல) அவ#ைற ஓரளவ�#� மா#றியைம3தாக ேவ��).  

ெகா�ைக� பா�9க�; நJ���� அ� மிகேவகமாக நட�கிற�.  ஆனா� அ�ப8 

நட��)ேபா� ெகா�கா� எ=த மHைன() ப�8�க �8வதி�ைல; ப�8�க 

ேவ��ெமன,� ெம�வாக நட=�, அைமதியாக� 7)ப� நி#கேவ��).  அைத� 

ேபாலேவ ேபராைச, சின) �தலிய �ண9க�ட. ஒ�வ� நட=� ெச.றா�, 

ச3ய), த�ம), சா=தி எ-) மHைன அவரா� ப�8�க �8யா�.  ஒ�வ� எ=த 

சாதைனைய ெச@தா�) ெச@யாவ�8-) இைடவ�டா நாமhமரண3ைத அவ� 

பய�ல ேவ��).  அ�ேபா�தா. ேபராைச, சின) �தலிய இய#ைகயான 

இய�Aகைள� க?��ப�3த இய�).  சா3திர9க� அைன3�) இ=த ஒ� 

பாட3ைத3 தா. ேபாதி�கி.றன.  ப�ரப>ச� �றி�ேகாளாக இ��பவ� 

இைறவனானப8யா� இ=த வாE�ைக� பயண) அவைர ேநா�கி< ெச�வதா� 



அவ� நாம3ைத இைடவ�டாம� இதய3தி� இ�3தி, வழிதவறி அைல() 

மனைத� க?��ப�3�9க�. 

  ேப<ைச� �ைற3� இைடவ�டா இைற<சி=தைனைய� பய��பவ�கள,ட) 

ந#�ண9க� தாமாக� �8ெகா�கி.றன.  �வாபர (க3ைத< ேச�=த 

ெகளரவ�க� n�வ Jக� A�ண�ய3தி. பய.கைள3 �@3�� ெகா�8�=த 

ேபா�) பாப� க�ம9கள,ேலேய ஈ�ப?8�=தன�; பா�டவ�க� ப�ைடய பாப 

க�ம9க� காரணமாக �.ப9கைள அ-பவ�3த ேபா�) A�ண�ய3ைத 

எ�ண�யவ�ண) A�ண�ய< ெசய�கைளேய ெச@தன�.  A3திசாலி��), 

�?டா���) உ�ள ேவ6பா� இ�தா..  ெகளரவ�க�, உண���) பா� 

உற� உண����) அ8ைமயாக இ�=தா�க�; பா�டவ�க� ச3திய), 

த�ம3ைத< சாரதியாக� ெகா�� ஒ&ெவா� ெசயைல() இைறவ-�காகேவ 

ெச@தன�. 

  ெப�=��க3தி� :Eகியவ�களா� உணவ�. Gைவைய() வ��பயண 

இ.ப3ைத() அ-பவ��க இயலா�;  அைத�ேபாலேவ இைற<சி=தைனய�� 

ஆE=��ள உ�ைமயான சாதக� ஒ�வ� உலக Gக9கைள அ-பவ��கமா?டா�; 

நிைன�கேவ மா?டா�. 

மான;ட வா<வ�( அண�கல( ந(னட=ைதேய 

57. Awake, Arise and attain the Highest 

எ>வ ?�! வ�ழி�பைடவ ?�! மகா(கள;ட  த?ைC ெப:வ ?�! 

இ=த உட� இ���)ேபாேத மரண) அத. ப�8��� ப#றி இ5��) �. 

ஒ�வ� நிைலயான ச3திய3ைத(), ச3திய3���) மன,த-����ள 

ெதாட�ைப() உண�=� ெகா�ளேவ��). 

  கேடாபநிஷ3, “எ>வ ?�! வ�ழி�பைடவ ?�! மகா(கள;ட  த?ைC ெப:வ ?�! 

(உ3திhததா! ஜா�ரதா! �ரா�யவராண� ேபாததா!) எ.6 அறி�63�கிற�.  எைத 

ஏ#6�ெகா�வ�, எைத எதி��ப� எ-) ச=ேதக3தா� �ழ�ப�ப?டவ�க�; 

ேமாக3தா� க�3�� ��டானவ�க�, ஒள,��), இ����), மரண3���), 

��தி��) ேவ6பா� ெதNயாதவ�க�, ஆகிய அைனவ�) மகா.கைள அuக 

ேவ��); நிைலயான ச3திய3ைத, அைன3� பைட�Aக�����) Gட�வ�?� 

ஒள,�) ஒ.ைற� AN=� ெகா�ள அவ�க� வழிகா?�வா�க�.  அத.ப�. இ=த 

ம�u) அ=த வ��uல�) ஓ� ஒள,ய�� ஒ.றிவ��)!  இைத 

உண�வத#�3தா. தJவ�ரமாக� பா�படேவ��).  க8னமான க?��பா�கைள� 

பய�ல ேவ��). 



  எ�ண#ற ப�றவ�கள,� ெச@த ந#ெசய�கள,. பயனாக� கி?8ய� இ=த 

மான,ட உட�; அைத ஓர) க?8 வ�ட�7டா�; கிைட3த வா@�ைப 

�5ைமயாக� பய.ப�3தி� ெகா�ளேவ��).  “ைகய���ள நைகைய� கீேழ 

ந5வ� வ�ழ அ-மதி�க� 7டா�” ( ந<ேசதி ஹாெவதி. மகாதJ&நாhதி ) எ.6 

76கிற� ேகேனாபநிஷ3.  இ�ப�றவ�ய�ேலேய ந)ைம� கா�பா#றி� ெகா�ள பல 

வழிக� இ���)ேபா�, வ��ப�வத#�Nய சி=தைன இ�லாதி��ப�. அ� 

ேபNழ�ப�லவா? எனேவ வ�ேவக) மி�க தன,மன,த. அவன� ஆ#ற��ேக#ப, 

இ.றியைமயாத ேகா?பா�கைள� AN=� ெகா�ள�) ஆ.மHகவழிய�� பயண) 

ெச@� அ-nதி ெப#ற மகா.கள,. ேபாதைனகள,� ேத�<சி ெபற�) �8=த 

அளவ�#� இைவயைன3ைத() எ�பா�ப?ேட-) த. ெசா=த அ-பவ3தி� 

உணர�) �ய�வா.. 

58. Dedicate yourself to the discovery of truth and contemplate the Everlasting 

 நி=திய ச=தியைன கDEணர உ(ைன அ��பண� 

  இ=த �ய#சி இ�லாம�, உNய வழிய�� ெச�லாம� ஒ�வ. தன� 

வாEைவ வ Jணா��வானாகி� அ� மன,த இன3தி. ெபய��ேக அவமானமா�).  

வ�ைர=� மைறவனவ#றி#�), தவறானவ#றி#�) அ8ைமயாவ�,  அவ#ைற 

அைட() �ய#சிய�� ெபா.னான ேநர3ைத ம�ணா��வத#� பதிலாக 

ஒ�வ. ச3திய3ைத3 ேத�வத#�), எ.6) நி.6 நிைல��) நி3திய 

ச3தியனான இைறவன,ட) ஒ.6வத#�) ஒ&ெவா� நிமிட3ைத() 

அ��பண��கேவ��).  அ�ப8 அ��பண��பேத ஆ.மாவ�. உ�ைமயான பண�.  

அத#� மாறாக மாய� பசிக���3 தJன, ேபா�வதிேலேய உலகி. ேநர�) 

கவன�) ஈ��க�ப�கிற�.  உலக ஆட)பர9கள,. ந<Gமி� கவ�<சிக��� 

யா�) பலியாக�7டா�.  கனவ�� க�ட கைத� கா?சிைய� ேபால ஒ� நா� 

இ=த� Aல. கவ�<சிக� அைன3�) மைற=�வ��). 

மன,த. வள�வத#�) �.ேன6வத#��Nய க�வ�, ம#6) 

ம#ற3�ைறகள,. வ�ைள� எ�ப8�ப?டதாக இ��ப�-), ஆ.மHக 

�.ேன#ற3��� அவ#றா� ஒ� பய-) இ�ைல; அைவக� அவன� 

ஆ.மHக வ JE<சி�ேக உத�கி.றன.  அதனா�தா. இ� மாய��ரப>ச) 

என�ப�கிற�.  ச3திய3ைத எ�ப8�ப?ட மாைய�� ஆ?ப�3தினா�), அ� 

ம?�) அதிக ப�ரகாச3�ட. Gட�வ�?� ஒள,�).  ஏெனன,� ச3திய3தி. 

இய�A அ�ப8�ப?ட�.  ஒ&ெவா� நிமிட�) ேத@=� ெகா��), வ Jணாகி� 

ெகா��), நிைலய��லாம� ேதா.றி�ெகா��), மைற=� ெகா��மி���) 

இ=த ேதா#ற3ைத நிைலயான ச3திய) எ.6 எ�ப8 நா) 7ற�8()? 



 எனேவ சாதகன,. சிற�ப�ய�A ச3திய3ைத அைடவ�தா., வ�ைர=� மைற() 

உலகி. ெபா@ைமைய3 ேத�வ� அ�ல.  இ=த� ெபா@யான உலகி� ெம@யான 

வாE� (ச3ய<சார)) இ��க இயலா�; ெபா@யான வாE� ம?�ேம (மி3ய 

ஆசார)) இ��க �8().  இைறவைன உண�தேல ெம@யான வாE�.  

ஒ&ெவா� மன,த-) தன� வாEவ�. ஒ&ெவா� ெநா8ய��) இைத 

மைனதி� பதி�கேவ��). 

சகஜமா��கI , சாதைன மா��கI  ஒ(ற#ல 

59. To reach God, be free from external and internal illusions 

அகமய�க , Kறமய�க=ைத தவ��=தா# இைறவைன அைடயலா  

சாதாரண (சகஜ) மன,தன,. நட3ைத��) சாதகன,. நட3ைத����ள 

ேவ6பா?ைட சாதக. க�3தி� ெகா�ளேவ��).  சாதாரண (சகஜ) மன,த. 

ெந>Gர) (சகன)) இ�லாதவ., இ6மா�Aைடயவ., உலக ஆைசக� 

ெப�மளவ�� நிர)ப� ெப#6 அத.:ல) ெஜ.ம) எ��பதி� தி��தி 

அைடபவ..  சாதக. கட� அைலேபா� இைடவ�டாம� ஈhவர சி=தைனய�� 

ஈ�ப�பவ..  அைனவNட�) சம அ.A கா?�வ� :ல) சம3�வ) எ-) 

Aைதயைல< ேசமி�பவ..  அைன3�) இறவ-டயைவ.  எ��) 

த.-ைடயத�ல; என எ�uவதி� தி��தி ெப6பவ..  சாதக. சாதாரண 

மன,தைன�ேபா� ��க) அ�ல� கLட), சின) அ�ல� ெவ6�A அ�ல� Gய 

நல), பசி, தாக) அ�ல� அைலபா@த��� ஆளாவதி�ைல.  ேம#ப8 

அைன3தி�) ஒ�வ� �8=த அள��� ேத�<சிெப#6, A�ண�ய), ைதNய), 

இ.ப), சா=தி, த�ம), பண�� ஆகியவ#6ட. வாE�ைக� பயண3ைத3 

ெதாடரேவ��).  உடைல� ேபuவ� ��கியமானேத அ�ல எ.பைத 

உண�=�, ஒ�வ� பசி, தாக3ைத� 7ட� ெபா6ைமயாக3 தா9கி� 

ெகா�ளேவ��). 

  இைடவ�டா இைற ஒ�ைம�பா?8� ஈ�ப?டவ�ண) இ�3த� ேவ��).  

அத#� பதிலாக அ#ப வ�சய3���� 7ட  ச<சரவ��த�, உண�<சிவய�பட�, 

சி6சி6 ச<சர�க���3 �ய6ற�, அ#ப அவமான3தி#��7ட சின�ற�, 

தாக), பசி, M�கமி.ைமயா� கவைல�பட� இைவக� சாதகன,. 

சிற�ப�ய�Aகளாக ஒ��கா�) இ��க இயலா�. 

  ப<சNசி() A59கலNசி() ஒ.றாகி வ��மா?  ப<சNசிய�. க8ன) 

A59கலNசிய�� இ��பதி�ைல.  A59கலNசி ெம.ைமயான�, �.பம#ற�, 

இன,�பான�.   ப<சNசி க8னமான�, இ6மா�A) மய�க�) உைடய�.  

இ�ைவைகய�ன�) ஜJவ�க�, மன,த�க� எ.பதி� ஐய) இ�ைல.  



ெவள,மய�க3தி� (அவ�3யா மாைய) :Eகியவ�க� மன,த�க�; அக மய�க3தி� 

(வ�3யா மாைய) :Eகியவ�க� சாதக�க�. 

 இைறவ. இ�வNட�) இ��பதி�ைல.  Aற மய�க) இ�லாதவ. சாதக. .  

அக மய�க) இ�லாதவைன இைறவ. எனலா).  இ�ப8�ப?டவN. இதய) 

இைறவன,. இ��ப�டமாகிற�.  இதனா� இைறவ. எ9�) இ��கிறா� எ.6 

அ-மான,�க �8கிற�.  இைறவ. ஒ&ெவா�வ�  இதய3தி�) இ�கிறா� 

எ.பெத.னேவா உ�ைமதா.; இ��ப�-) அைத� தா9களாகேவ க�� 

ெகா�வத#� சாதைன அவசியமாகிற�.  நம� �க3ைத நா) பா��க இயலா�! 

�க3தி. உ�வ3ைத� பா��க ஒ� க�ணா8 நம��3 ேதைவ! அைத� 

ேபாலேவ ஓ� அ8�பைடயான மா��க�) சாதைன() �ணாதJத) ெபற 

அவசியமாகிற�. 

60. The harvest of the Spiritual Aspirant 

சாதகன;( அ:வைட 

மன வலிைம�� வ�>சிய தவ) உலகிேலேய இ�ைல.  தி��திைய வ�ட ெபNய 

மகிE<சி எ��மி�ைல.  க�ைணைய வ�ட� Aன,தமான A�ண�ய) 

எ��மி�ைல.  ெபா6ைமைய வ�ட ஆ#ற� மி�க ஆ(த) எ��மி�ைல. 

ப�த�க� உடைல வயலாக�) ந#ெசய�கைள வ�ைதகளாக�) இைற 

நாம3ைத� பய��களாக�) க�தி வள��க ேவ��); இதய) எ-) உழவன,. 

உதவ�(ட. இைறவைனேய அ6வைட ெச@ய ேவ��). 

  பாலி� ெவ�ைண, க?ைடய�� ெந��ைப� ேபா� இைறவ. 

ஒ&ெவா.றி�) (அதிக அளவ�� அ�ல� �ைற=த அளவ��) உ�ளா�.  இதி� 

ஆE=த ந)ப��ைக ைவ(9க�.  பா��ேக#ப ெவ�ைண, க?ைட�ேக#ற 

ெந��A; அைத�ேபா� சாதைன�ேக#ப (சா�ா3கார)) இைறவன,. சாநி3ய).   

இைற நாம3ைத<  ெசா�வத. :ல) ��தி அைடவத. அ-பவ3ைத 

ேநNைடயாக உணராவ�8-) அ-nதி அைட=தவ�க���� ப�.வ�) பல.க� 

ெதள,வாக< சா.6பக�). 1) மகா.கள,. ெதாட�A 2) ச3திய) 3) தி��தி 4) 

Aல. க?��பா�. 

  இ�லறவாசி அ�ல� �றவ� அ�ல� எ�ப�Nைவ< ேச�=தவராய���ப�-) 

ேம#ப8 நா.� வாய��கள,� எ=த வழியாக< ெச.றா�) இைறவைன நி<சய) 

அைடய �8().  இ� உ6தி. 

 



61. The Characteristics of the Devotee and worldly person 

இைறப�தி உைடயவ���  உலக இ(ப=தி( ேம# நாVடIைடயவ���  

உWள �ணXகW 

  ஆனா� மன,த. உலக இ.ப3��காக ெவறிெகா�� அைலகிறா..  

�ைறயாக ஆ@=� பா�3தா� இ�தா. (சாதைன) ேநா@ ஆ�); �.ப9க� 

இ=த ேநாைய3 தJ���) ம�=�களாகி.றன.  உலக இ.ப9க��கிைடய�� 

ஒ�வNட) இைறவைன அைட() ஆைச எ5வ� அN�. 

அ3�ட. மன,தன,. ஒ&ெவா� ெசயைல() ப�3தறி=� ஆரா@வ� 

அவசியமாகிற�.  அ�ப8 அலசினா�தா. �ற� மன�பா.ைம ப�ற��); 

இைலேய� �றைவ அைடவ� க8னமாக இ���).  க�மி3தன)  நாய�. 

நட3ைத��< சமமான�;  அைத மா#றியைம3தாக ேவ��).  சாதகன,. 

�த� எதிN சின); அ� எ<சிைல� ேபா.ற�, எனேவ அைத எ<சிைல� 

ேபாலேவ நட3த ேவ��).  ெபா@ைம? இ� அைதவ�ட ேமாசமான�; 

ெபா@ைமயா� இ.றியைமயா ஆ#ற� அைன3�) அழி=�வ��).  அைத3 

ேதா?8��< சமமாக நட3த ேவu).  கள� வாEைவ அழி3�வ��); வ�ைல 

மதி�ப�லா மன,த வாEைவ அ� ஒ� ைபசாைவவ�ட மலிவா�கி வ��கிற�; அ� 

அ5கி�ேபான மாமிச3��< சம). 

  அளவான உண�, அளவான M�க), �ேரைம, மனவலிைம இைவக� உட�, 

மனநல3��� உதவ�78யைவ.  யாராக இ��ப�-) எ�ப8�ப?ட kழலி� 

இ��ப�-) ஆ.மHக3 தள�<சி�� இட) ெகாடாம�, பயேம இ�லாம�, 

அைச�க �8யா ந)ப��ைக(ட., ேவ6 ேநா�க) எ��மி.றி, ஒ�வ. 

இைறவைன நிைன�பானாகி� அவன,டமி���) அைன3�3 �யர9க�), 

�.ப9க�) வ�லகிவ��).  எ=த< சாதிைய< ேச�=தவ. எ.ேறா எ=த 

(ைவதJகமான) ஆசார3ைத� ப�.ப#6வ. எ.ேறா இைறவ. ஒ�ேபா�) 

வ�சாN�பதி�ைல. 

காஷாய) அண�வ�, உ#சவ9கைள நட3�வ�, ய�ஞ9கைள நட3�வ�, 

ெமா?ைடய8�ப�, கம�டல) ெப6வ�, ஜடா�8 தN�ப� �தலியைவ ப�தி 

ஆகவ�டமா?டா.  அ=த�கரண G3தி(ட. (ஒ�வ� எ.ன ெச@த ேபா�)) 

இைடவ�டா இைற<சி=தைனய�� ஆE=�, ஒ&ெவா.6) இைறவனா� 

பைட�க�ப?டதா� அைன3�) ஒ.ேற எ-) உண��ட., Aல�ெபா�?கள,� 

ப#றி�லாம�, அைனவைர() சம அ.Aட. த5வ�, உ�ைம ேபGவத#�3 

த.ைன அ��பண��க ேவ��); உ�ளப8ேய இ�தா. ப�திய�. சிற�ப�ய�A. 

 



62. Consider the name of the Lord as the breath of life 

இைற நாம=ைத உய�� \]சாக� க^/ 

பல வைகயான ப�திய�� நாமhமரண) மிகமிக< சிற=த�.  கலி(க3தி� 

ஒ�வைர� கா�பத#�Nய வழி நாமேம.  ெஜயேதவ�, ெகளர9க�, தியாக@ய�, 

�காரா), கப��, ராமதாச� �தலிய ெபNய ப�த�கெள�லா) நாம) ஒ.ைறேய 

�ைணயாக� ெகா�� இைறவைன அைட=தவ�க�.  ஆய�ர) வ�ஷய9கைள 

ஏ. ேபசேவ��)?  ப�ரகலாத. ��வ.7ட இைறவன,. த�சன3ைத, 

உைரயாடைல, பா�கா�ைப, ெதா?� மகிEவைத நாம3தா� ம?�) 

ெப#றவ�க�. 

  எனேவ ஒ&ெவா� சாதக�) இைற நாம3ைத வாEவ�. உய��:<சாகேவ 

க�த ேவ��); ந�ெல�ண), ந#ெசய�கள,� ஆE=த, �5ைமயான 

ந)ப��ைக ைவ�க ேவ��).  அைனவNட�) சமமான அ.A) ேசைவ 

ெச@() மன�பா9ைக() வள�3�� ெகா�டா� ��தி அைடவத#� 

அைதவ�ட< சிற=த சாதைன இ��க இயலா�.  அத#� மாறாக ஒ�வ. ச=� 

�ைனய�� அம�=� ெகா�� :�ைக� ப�83�� ெகா�8�=தா� தன� ப�றவ� 

�ண9கைள அவ. எ�ப8 ெவ�வா.?  அவ#ைற ெவ.6வ�?டதாக அவ-�� 

எ�ப83 ெதN()? அ)ப�ஷன,. ப�தி() ��வாசN. ெசய�பா�) 

கல=தி�=தா� ��வாச� அைட=த கதிைய3தா. அைடய ேவ�8வ�);  

கைடசிய�ேல-) ��வாச� அ)ப�ஷன,. காலி� வ�5=�தானாக ேவ��).  

இ�ப8�ப?ட திNச9�கைள நJ9க� தவ���ப��களாக;  உ�ைம நிைல 

அைடய�ெப#6 நிைலயான ச3திய3ைத நJ9க� அ-பவ��ப��களாக.  

63. Watch out for your own faults and cultivate the truthful and joyful 

�9றXகைள கைள-/  எ�ேபா/  ச=யமானவ9ைற)  

இ(பமானவ9ைற)ேம ேதEபவ(  சாதக( 

தவ6 எ.6 அறியாம� ஒ&ெவா�வ�) தவ6கைள< ெச@கி.றன�.  ெந��A 

அ�ல� வ�ள�� எ3தைன ப�ரகாச) உைடயதாக இ��ப�-) அதி� சிறிேத-) 

Aைக வர3தா. ெச@().  அைத�ேபாலேவ மன,த. எ�ப8�ப?ட ந#ெசயைல 

ெச@ய�-) அதி� சிறிதள� தJைமேய-) கல=தி���).  ஆனா� தJைம 

மிக��ைற=த அளேவ இ���) வ�ண) பா�3�� ெகா�ள ேவ��).  

அதாவ� ந.ைம அதிக அளவ��) தJைம �ைற=த அளவ��) இ�3த� 

ேவ��).  இ�ேபாைதய kழலி� �த� �ய#சிய�லேய ெவ#றி 

ெபறமா?��க� எ.பெத.னேவா உ�ைமதா..  நJ9க� எைத� ேபசி-) 

ெச@ய�-) அத. வ�ைள�கைள  mu�கமாக< சி=தி�க ேவ��). 



  ம#றவ�க� உ9கைள எ�ப8 மதி�க அ�ல� நட3த ேவ��ெம.6 

எதி�பா��கிறJ�கேளா அ�ப8 நJ9க� ம#றவ�கைள மதி�க�), நட3த�), அ.A 

ெச�3த�) ேவ��).  அேபா�தா. அவ�க� உ9கைள மதி�பா�க�.  அத#� 

பதிலாக நJ9க� ம#றவ�கைள மதியாம�, அ.A ெச�3தாம� இ�=�ெகா��, 

அவ�க� உ9கைள �ைறயாக நட3தவ��ைல எ.6 Aகா� ெச@தா� அ� 

நி<சயமாக3 தவறான �8வா�). 

  அ3�ட. “எ=த� ேகா?பா�க� சNயானைவ? எ� உ�ைமயான�, ந�ல�, 

எ�ப8�ப?ட நட3ைத மிகமிக< சிற=த�?” எ.ெற�லா) ப�ற���� A3திமதி 

76வத#�� பதிலாக அ=த அறி�ைரேக#ப நJ9க� நட=� ெகா�டா� 

அத.ப�. அறி�ைர 7றேவ�8ய அவசியேம எழா�.  உ9க�ைடய 

உ�ைமயான நட3ைதக� :ல) ம#றவ�க� க#6� ெகா�கிறா�க�.  அத#� 

மாறாக ஒ.ைற() நைட�ைற�ப�3தாம� கிள,�ப��ைள ேபா� ேவதா=த) 

ேபGவ� ம#றவ�கைள ம?�) ஏமா#6வத�ல.  த.ைனேய ஏமா#றி� 

ெகா�வதா�).  இ� அைதவ�ட ேமாசமான இ.ெனா.றா�); எனேவ 

ம#றவ�க� எ�ப8 இ��க ேவ��ேமா அ�ப8 நJ9க� இ��க ேவ��). 

  த. �#ற) மைற3�, ப�ற� �#ற) கா�ப� சாதகன,. இய�ப�ல.  உ9க� 

�ைறகைள யாராவ� G?8�கா?8னா� அவ�கள,ட) வாதி?� அைத< சN 

எ.6 நிOப��க �யலேவ�டா) அ�ல� அவ�மH� வ.ம) ைவ�க 

ேவ�டா).  அ=த3 தவ6 எ�ப8 ஏ#ப?ட� எ.6 உ9கைள நJ9கேள ஆரா@=� 

உ9க� ெசா=த நட3ைதைய சN ெச@(9க�:  அத#� பதிலாக உ9க� ெசா=த 

தி��தி�காக அ=த அறிைவ� பய.ப�3�த� நி<சயமாக சாதக. அ�ல� 

ப�தன,. �ண9க� அ�ல. 

சாதக. எ�ேபா�) ச3யமானவ#ைற() இ.பமானவ#ைற(ேம ேதட 

ேவ��); மன<Gைம() �யர�) த�) எ�ண) அைன3ைத() அவ. 

தவ���க ேவ��).  மன<Gைம, ச=ேதக), இ6மா�A ஆகியைவ ஆ.மHக 

சாதக-�� ரா�, ேக�களா�).   ஒ�வN. ப�தி ந.றாக ேவO.றிவ�?டா� 

இைவக� தைல M�கினா� அவ#ைற எள,தி� ஒழி3�� க?8வ�டலா).  

அைவக� ஒ�வN. சாதைன�� ெதா�ைலதா. த�).  

 அைன3���) ேமலாக சாதக. எ�லா ச=த��ப9கள,�) �Mகலமாக, 

A.�6வ� n3தவனாக, ஆ�வ) உைடயவனாக3 திகழ ேவ��).  ப�தி, 

ஞான3ைதவ�ட இ=த3 Mய மன�பா.ைம வ��)ப3த�க�.   இைத 

அைட=தவ�கேள �றி�ேகாைள �தலி� அைட() த�தி ெப#றவ�க�. எ�லா 

ச=த��ப9கள,�) இன,ய இய�Aட. இ��ப� �=ைதய ப�றவ�கள,� ெச@த 

A�ண�ய ெசய�களா� கி?�வ�.  எ�ேபா�) ��க3�ட., மன<Gைம(ட., 



ச=ேதக3�ட. இ��பவ. எ3தைன சாதைன ெச@தா�) ஆன=த) 

அைடய�8யா�; ஒ��கா�) �8யா�.  சாதகன,. �த�ேவைல 

உ#சாக3ைத வள��ப�; அ&�#சாக3தி. :ல) அவ. எ&வைகயான 

ஆன=த3ைத() ெபறலா). 

  ேபா#6)ேபா� ��ள,��தி�ப�), M#6)ேபா� �வ�வ�) ேவ�டா).  

இர�ைட() ெபா�?ப�3தாம� ஆ.மHக< சி)மமாக இ�9க�.  ஒ�வ� 

த.ைன3தா. ேசாதி3� தவ6கைள< சNெச@� ெகா�ள ேவ��). இ� 

மிகமிக ��கியமான�. 

64. Stick to the name and form of the Lord you adore 

வ�^ ப�ய, ேபா9றிய, ேத�-ெதE=த நாம=ைதேய ஜப� 

இைறவைன உண�வ� ெதாட�பான வ�ஷய9கள,� 7ட ஒ�வ� 

எ<சN�ைக(ட. இ��க ேவ��).  எ�ப8�ப?ட அெசளகNய9க� ஏ#ப8-), 

இைடெவள,வ�டாம� அ�ல� க?��பா�கைள தள�3தாம� ஒ�வ� 

சாதைனைய3 ெதாடர �யலேவ��).  ஒ�வ� வ��)ப�ய, ேபா#றிய, 

ேத�=ெத�3த நாம3ைதேய ஜப��க ேவ��்).  அ8�க8 நாம3ைத மா#றினா� 

ஒ�ைம�பா� கி?டேவ கி?டா�.  மன) ஒ� நிைல�படா�.  சாதைன 

அைன3�) இ=த ஒ�ைம�பா?ைட இ6தி� �றி�ேகாளாக� ெகா�டைவ.  

எனேவ அ8�க8 இைற நாம3ைத() வ8வ3ைத() மா#6வத#�) 

ஏ#பத#�) பதிலாக ஒேர ஒ� நாம) ம?�ேம வாE நா� �5வ�) ஜப) 

அ�ல� தியான3���� பய.ப�3த�பட ேவ��). 

  எ�லா இைற நாம9க�) வ8வ9க�) ஒ.றி. நாம�) வ8�மா�); 

அைத3தா. ஜப3தி� தி�)பதி�)ப� 76கிேறா); தியான3தி� மனைத 

ஒ��க�ப�3�கிேறா) எ-) உ6தியான �8ைவ ஒ�வ� ெப#றாக 

ேவ��).  அ=த நாம�) Oப�) ெவ6�A அ�ல� ப�N�Aண�ைவ 

அuவள�) ெகா��பதாக இ�3த� 7டா�. 

   உலகி� ஏ#ப�) நLட9க�, கLட9க�, கவைலக� அைன3�) 

த#காலிகமானைவ, மாற�78யைவ என� க�த ேவ��); இ=த ஜப), 

தியான) அைன3�) அவ#ைற ெவ�வத#காக3தா..  இ3�ட. அைத� 

கலவாம�, அ3�ட. இைத� கலவாம� சாதக� இ&வ�ர�ைட() 

தன,3தன,யாக ைவ�க ேவ��).  இழ�A, �.ப), கவைல �தலியைவ 

ேம#ேபா�கானைவ, உலைக< சா�=தைவ எ.பைத(), ஜப), தியான) 

�தலியைவ ஆE=தைவ, இைறவன,. அ.A சா)ரா�ய3ைத< சா�=தைவ 

எ.பைத() ஒ�வ� AN=� ெகா�ள ேவ��).  இ�தா. பதி&ரதா 



(ஒ5�கமான) ப�தி.  சாதக� அ8�க8 நாம3ைத() Oப3ைத() மா#6வ� 

ஒ59கி�லாத (&யப�சார)) ப�தி ஆ�). 

அறியாைமயா� தவ6 ெச@தி�=தா� அ� �#ற) ஆகா�; ஆனா� அ� 

தவறான�, ெதா�ைல த�வ� என3 ெதN=த ப�ற�) அ=த நாம Oப3�ட. 

ெதாட�=� ஜப), 3யான) ெச@த ப�ற�) அவ#ைற அ8�க8 மா#றினா� 

நி<சயமாக அ� தவறா�).  நாம Oப3ைத ஆE=த ந)ப��ைக(ட. சி�ெகன� 

ப#6வ� அதி உ.னதமான உ6தி�பாடா�).  மிகமிக உய�வான  ேநா.பா�).  

:3தவ�க� A3திமதி 7றினா�) மன) ஏ#6� ெகா�ட பாைதய�லி�=� 

வ�லகாதJ�க�.  நJ9க� ேபா#6) இைற நாம3ைத மா#6)ப8(), வ�?� 

வ��)ப8() அ=த :3தவ� ேயாசைன 7ற�ேபாகிறா� எ.பெத.னேவா 

உ�ைமதா..  உ9க��� அ�ப8 அறி�ைர 76பவ�கைள :3தவ�களாக� 

க�தாம� ம=தமானவ�களாக� க��9க�. 

  அ�3�, �8=த அளவ�#� ஜப), 3யான3���Nய இட3ைத() ேநர3ைத() 

மா#றாதப8 பா�3�� ெகா��9க�.  சிலசமய), எ�3��கா?டாக� பயண) 

ெச@()ேபா� இட) மா6).  அ�ேபா� ேநரேம-) மாறாதப8 

பா�3�ெகா�வ� ந�ல�.  அ=த� �றி�ப�?ட ேநர3தி�) ெச@ய�8யா kழ�, 

பh, ரய�� அ�ல� ம#ற kழ� – ஏ#ப8. அேத ேநர3தி� கட=த கால3தி� 

ெச@த ஜப), 3யான3ைத நிைன3தாவ� பா��க ேவ��). 

ஆ.மHக< ெசா3ைத இ�ப8< ேசமி�பத. :ல) ஒ�வ� நி<சயமாக3 ேத�<சி 

ெப#றவராக3 திகழ�8().  ஆ3மாைவ அைடய�) �8(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


