
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65. Help Ever, Hurt Never 

எப்பதொழுதும் உி பெய், ஒருபதொதும் துன்புறுத்ொப 

எந் உிருக்கும் துன்தம் நாண்ம் ஒவ்வாருரும் ா நண்டும்.  இது 
ஒவ்வாருருக்குமுரி உர்ாண கடமாகும்.  அத்துடன் ணது ஆற்நனின் 
ஒரு தகுிம அவ்ப்நதாது ிதாடு, இமடிடால் இமந ாத்ம 
உச்சரித்ல், த்ாணம் முனிற்நிற்கு ஒதுக்குது வதறுற்கரி ாணிடப் 
திநிமப் வதற்நரின் முன்மாண கடமாகும்; அத்துடன் சத்ிம், 
ர்ம், சாந்ி, ற்நர்க்கு ன்ம ல்கும் நசமமடன் ாழும் மகில் 
ன்மண ஈடுதடுத்ிக் வகாள்ப நண்டும்.  வருப்மதத் வாடவும், தாம்மதத் 
வாந்வு வசய்வும் ஒருர் தப்தடுமப் நதான, திநர்க்குத் ீம தக்கும் 
வசல்கமபமம், தாதச்வசல்கமபமம் வசய் அஞ்ச நண்டும்.  ங்கத்மமம், 
வசாத்துக்கமபமம் வதருக்குில் காட்டும் ஈடுதாட்மடமம் தற்மநமம் திநர்க்கு 
கிழ்ச்சி அபிப்திலும், ற்வசல்கள் வசய்ிலும் இமநிதாட்டிலும் காட்ட 
நண்டும்.  இதுான் ணி ர்ம். 

66. The Lord incarnates to promote goodness and universality 

 ன்ம ற்றும் ஒற்றுமம பம்தடுத் இமநன் அரிக்கிநொர் 

  இப்தடிப்தட்ட ன்மம லுப்தடுத்ந இமநன் ாணிட டிம் ாங்கி 
அரிக்கிநார்.  ஆணால் இல்னா ஒன்மந எப்தடி லுப்தடுத்துது. பர்ப்தது? 
எனும் ிணா எனாம்.  உள்பதடிந இவ்ில்புகள் இல்னாமகள்ான்; 
ஆணால் அமகள் ணிணிடம் உள்பண! இருப்தில் உள்ப இந் இல்புகள் 
நய்ந்து மநமம்நதாது அற்மந நம்தடுத்வும் எிர்த்து நமன வசய் 
சக்ிகமப ஒிக்கவும் இமநன் ருகிநார்.  இந்ச் வசமனத் 
வபிவுதடுத்ந துாத மகத்ில் ஸ்ரீ கிருஷ்ன் அர்ஜுணனுக்குப் 
தின்ருாறு நதாித்ார்: 

 

“ தரித்ொணொ ெொது ொம் ிொெொச்ெ துஷ்க்ருொம் 
ர் ெம்ஸ்ொதணொர்த்ொொ ெம்தொி யுபக யுபக” 

 
இில் இமநன் எடுக்கும் அாங்கள் அமணத்தும் சாதுக்கமபக் காக்கவும் 
நம்தடுத்வும்ான்! எனும் கருத்து அடங்கிமள்பது.  சாது எனும் இச்வசால் ஒரு 
சாி, சம் அல்னது சமுாம், குடும்தம் அல்னது ாழ்க்மகத்ம் அல்னது 
ணிமணப் நதான்ந ஓர் உிம சுட்டுல்ன!  அது அமணத்துச் 
சங்கமபமம், எல்னா ாழ்க்மக ிமனகமபமம், எல்னா இணங்கமபமம் 



எல்னா உிர்கமபமம் குநிப்தது.  இமநன் கீமில் ணது திதஞ்ச ணம 
வபிப்தடுத்ிிருக்கிநார்.  இந்ப் திதஞ்சம் ழுி வசய்ி காாகந 
கீம இத்தும புகழும் சாமும் ிக்காகத் ிகழ்கிநது.  ‚ ான் தக்ர்களுக்குக் 
கடம உர்வுிக்க நசகன் ‛ என்று ஏன் ஸ்ரீ கிருஷ்ன் எண்ற்ந 
சந்ர்ப்தங்கபிலும் இடங்கபிலும் திகடணப்தடுத் நண்டும்.  இற்கு 
எடுத்துக்காட்டாக அர் அர்ஜுணனுக்குத் நநாட்டிாக இருக்க சம்ித்மக் 
குநிப்திடனாம். 

ஒரு சாா ணிணின் தண்தாநட இப்தடி உர்கிநவணில் இமடிடா 
இமநச்சிந்மணமடன் ஆன்ீகப் திற்சிகபில் ஈடுப்தட்டிருப்நதாரின் தண்தாடு 
எத்மணப் புணிாணாக இருக்கும்?  எந் அபிற்குத் தூய்மாக இருக்கும்? 
என்தம ஒருர் ாணாகந முடிவு வசய் இலும்.  இந் இருிாண 
ணிர்களுக்கும் டத்மின் இல்பு இன்நிமா அம்சாகும்.   

67, Follow the sages of yore in contemplation of Brahman 

ப்ம் ிொணிகமப தின் பொடருங்கள் 

தண்மட திம் ிாணிகளுக்கும் (ிஷ்மட) இன்மந ப்ம் ிாணிகளுக்கும் 
வதரி நறுதாடு இருக்கிநது.  முனில் திம் ிஷ்மடின் சிநப்மதத் வரிந்து 
வகாள்து அசிம்.  இன்மந புணிாண ணிர்கள் இமச் 
வசய்ாால்ான் றும ம்ம ஆட்வகாண்டிருக்கிநது. 

  கடந் கானத்ில் இன் சிநப்பு உப்தட்டிருந்து.  அர்கள் புணித்ம 
அனுதிப்தில் ஆழ்ந்ிருந்ணர்.  அப்தடிப்தட்ட புணி உர்வு இப்நதாது ஏன் 
எில்மன?  எனும் ிணா எனாம்; ஆணால் அமகள் இல்னானில்மன.  
வருப்புக் வகாழுந்து ிடவும் ிவும் காாணது எரிவதாருள்; இமத்ி 
நறு காம் இல்மன.  எரிவதாருள் அிகாக இருப்தின் வருப்பு சுடர்ிட்டு 
எரிமம்! ஒவ்வாரு ணி தருக்கும் எரிவதாருள் உிமடன் அனுமட 
வருப்மத பர்ப்தற்கு உரிம இருக்கிநது என்தில் சந்நகந இல்மன.  ஒபி 
அருளும் ஆற்நல் வருப்புக்கு உண்டு.  அன் இல்நத அதுான்.  
அமப்நதானந சாகர்  ன் புத்ி எனும் வருப்தில் (ஞாணம் எனும் ஒபிம 
உருாக்கும் வருப்பு)  துநவு, சாந்ம், சத்ிம், அன்பு, சகிப்புத்ன்ம, 
ன்ணனற்ந நசம முனி எரிவதாருட்கமப இமடிடால் மக்க 
நண்டும்; அற்மந அிகாக மக்க மக்க சாகர் ஆற்நல் ிக்காகவும் 
ஒபிாணாகவும் ாறுார். 

  பாண ண்ில் உள்ப ங்கள்ான் ல்ன கணிகமப ல்கும்.  சாற்ந 
ண்ில் கசூல் நாசாக இருக்கும்.  அமப் நதானந ாசுதடா 



இங்கபில் ான் அப்தடிப்தட்ட புணிாண உர்வுகளும் ஆற்நலும் 
வகுிமம் ஒபிமடன் ிபிரும். 

  தண்மட திம் ிாணிகளுக்கும் இன்மந திம் ிாணிகளுக்கும் உள்ப 
நறுதாடு இதுான்.  இன்மந ிாணிகளும் கடந் கானத்ில் வசய்மப் 
நதானந அந ிாணத்மமம் தித்மமம்ான் 
வசய்துவகாண்டிருக்கின்நணர்;  ஆணால் வதபில் வசய்கிநார்கள்.  சாமணக்குச் 
சுக்கட்டுப்தாடு நம; இன்று அது ழீ்ச்சி அமடந்து ிட்டது; இதுான் 
நறுதாடு. 

 ணி இடங்கபில் அர்ந்து இமந ிாணத்ில் ஒன்நி ஆழ்ந்துநதாண 
கான்கபின் எண்ிக்மக குமநமம்நதாது தனமகத் துன்தங்கள் உனகில் 
நர்கின்நண.  இன்மந திம் ிாணிகள் அற்தாண வதருக்கும், புகழுக்கும் 
அடிமாகி, நாகத்ில் மூழ்கி, புகமமம் ங்கள் ிறுணங்கமபமம் ீடிக்க 
ஓய்ில்னால் உமத்து ங்கள் சாமணகளுக்குரி மடகமப ஏாபாகக் 
குித்து ிடுகிநார்கள். 

68. seek Solitude, Meditate and acquire one-pointedness 

ணி இடம், ிொணம், ஒரும ணம் பம 

  திம் ிஷ்மடில் நரூன்ந ிரும்புதர்கள் ணி இடத்ில் குநிப்திட்ட 
நத்ில் ிாணமும், ஜதமும் வசய் நண்டும்; இந் ஆன்ப் திற்சிகள் 
மூனம் ஒரும ணம் அமட முடிமம்; தமடக்கப்தட்ட உிரிணம் 
அமணத்துக்கும் னம் ல்கும் வசல்கமபச் வசய் எப்நதாதும் ஆர்ம் வகாள்ப 
நண்டும்; முடிமப் தற்நிக் கமனப்தடால் எப்நதாதும் வசல்தட்டண்ம் 
இருக்க நண்டும்.  இப்தடிப்தட்ட ணிர்கள் வதருகும்நதாதுான் உனகின் 
துமணத்தும் ினகும்.  இதுான் க்ரு மகத்ிற்குரி அமடாபம். 

உனகில் இபகி இம் வகாண்ட ருத்துர்கள் இங்குங்கும் ருத்து 
ிறுணங்கமப டத்துமப் நதான, நாமற்நர்களுக்கும், 
தாிக்கப்தடர்களுக்கும் சிகிச்மசபித்து நசம வசய்மப்நதான திநப்பு, 
இநப்பு நாமக் குப்தடுத்தும் ிபுர்கபாண புணிாணர்கபின் 
ஆஸ்ங்களும் இங்குங்கும் இருக்குாகில் அநிாம, வதாய்ம, 
ஒழுக்கின்ம, ற்வதரும முனிம க்கமபத் வாற்நாண்ம் 
குப்தடுத்ி ிடமுடிமம்.  அநிாமால் ீம திநக்கிநது.  அம 
திம்ஞாணம் எனும் ருந்ால் ட்டுந குப்தடுத் முடிமம்; அத்துடன் 
அமி, வஞ்சும், சுக்கட்டுப்தாடு (சாந்ம், சாம், ாம்) முனி 
துமருந்துகமபமம் தன்தடுத் நண்டும். 



   இப்தடிச் வசய்ற்கு தினாக இன்மந வதரிர்கள், நாாபி 
கூறுற்நகற்த அர் ிரும்பும் ருந்துகமப அபிக்கிநார்கள்; அர்கள் இன் 
மூனம் அந் நாாபிகபின் கருிகள் ஆகிிடுகின்நணர்.  வதர், புகழுக்காக 
நாாபிகள் மறுக்கும் ருந்ம ஏற்கும் ருத்துர்கமபப் நதால் அர்கள் 
டந்து வகாள்கிநார்கள்.  ங்களுமட தனணீம், முட்டாள்ணம் காாக, 
வதர், புகழ் எனும் நதாமசப் நதய்களுக்கு இமாகி, ஆணந்த்ம ாங்கள் 
சுமத்துப் தார்க்கும் முன்நத வதரிர்கள் எண அமக்கதடுதர்கள் கத்ில் 
ழீ்ந்து ிடுகிநார்கள்.  ற்கானத்ில் ினவும் இந் றுமக்கு முக்கி 
காம் இதுான்.  இன்மந சாதுக்களும், கான்களும் இந் உண்மமப் 
புரிந்து வகாள்ில்மன; அன்தடி வசல்தடுதும் இல்மன.   

அந்ப் புணிாண சாம் அனுதித்து உப்தட நண்டி ஒன்று.  அற்கு 
சுனத் நமகமபத் ிாகம் வசய்ாக நண்டும்.  திநருக்கு ன்ம 
வசய்மம் இமடிடா முற்சி அில் இருக்க நண்டும்.  உனகின் னமண ிமன 
ிறுத்துந ஒருரின் ஆமசாக இருக்க நண்டும்.  இந் இல்புகள் 
அமணத்தும் ிம்தி இத்துடன் ஒருர் இமநமணத் ிாணிக்க நண்டும்.  
இதுான் சரிாண ி.  வதரி ணிர்களும் அிகாரிகளும் ணி சமுா 
நசமில் இப்தடி ஈடுதடுார்கபாகில், உனக னமண நம்தடுத்துார்கபாகில், 
வறுப்பு, வதரும, தமக, வதாநாம, இறுாப்பு, சிணம், முனி ிருடர்கள் 
ணிர்கபின் மூமபகளுக்குள் தம ாட்டார்கள்;  ர்ம், கரும, சத்ிம், 
அன்பு, அநிவு, ிநகம் முனி வய்கீ உடமகள் வால்மனில்னால் 
ணிணிடம் தாதுகாப்தாக இருக்கும். 

69. Uproot internal and external foes and uphold righteousness 

உட்புந, பபிப்புந தமகர்கமப பருடன் திடுங்கி ர்த்ம ிமன 
ிறுத்துரீ் 

  நதாலீசும் ஆட்சிினிருப்நதாரும் புநப்தமகர்கமப ஒடுக்குதர்கள்.  
அகப்தமகர்கமப ஒிக்க அர்களுக்கு அிகாம் கிமடாது;  அது அர்கபால் 
வசய் இனா வசல்.  அற்குரி அிகாரிகள் அர்கள் அல்னர்.  அகத்ில் 
இங்கும் ஆறு தமகர்கமப (அரித்ர்கா) ல்நனார்கபின் நதாமணகள், 
இமநன்பு, இமநநிவு, புணிாண வதரிர்கபின் வாடர்பு மூனந நறுக்க 
முடிமம். 

  ிருடர்கமப ஒடுக்க நண்டி நதாலீசும் அிகாரிகளும் ிருடர்கபின் 
மகப்தாமாக ாநிணால் அத்ீர்கபால் எத்மக துன்தம் நருநா 
அமப்நதானந வதரி சாதுக்கள் திம் ிாணிகள் உனக னமண ாடால் 
ிநி, புனன் இன்தங்களுக்கு அடிமாகி, புகழ் வதருக்கு ஆமசப்தட்டாலும் 



அத்மக துன்தம் நரும்.  அப்நதாது உனகம் அநிாம இருபில் மூழ்கிிடும்.  
ர்ம் அிந்துிடும்.  நநன கூநிமநதான இப்நதாது இண்டுந 
இருக்கின்நண.  அணால் துன்தமும், ிணமும் அிகரிக்கிநது. 

  இந் இரு குழுக்களும் மடமுமநகள் தற்நி சரிாண ணப்தான்ம வதற்று, 
அமணரின் னமணமம் இத்ில் இருத்ி, எல்னாம் ல்ன இமநமண 
உரும்நதாதுான் உனகம் முழுதும் இன்தமும் அமிமம் ினவும்.  
இவ்ிண்டும் ணிணின் இண்டு உனகங்கமப ஆளும் இரு அச்சுகள்.  
ஆன்ீகத்ில் மூத்ர்கள் அக உனமக ஆள்தர்கள், ிர்ாக அிகாரிகள் வபி 
உனமக ஆள்தர்கள் 

.  இந் இண்டு குழுக்களும் இரு உனகங்களுக்கும் முமநப்தடி வசல்தட்டு, 
ிகாட்டிணால் இரு உனகங்களும் கிழ்ச்சி வதாங்கும் மகில் வசல்தடும்.  
எணந இப்நதாதுள்ப தடுதாகத்துக்குரி திம இண்டுந தகிர்ந்து வகாள்ப 
நண்டும்.   இப்தடிப்தட்ட கானகட்டங்கபில்ான் இமநன் அமணருக்கும் 
கிழ்ச்சி அபிக்க அருள்தானிக்கிநார்.  அநிாமமமம் அீிமமம் 
ஒடுக்குகிநார்.  இ்மத் வபிவுதடுத்ந இமநன் கீமில் தின்ருாறு 
கூநிணார். 

ொ ொ ஹி ர்ஸ் க்னொ ிர்தி தொ 

அப்யுத்ொண ர்ஸ் ொத்ொணம் ஸ்ருஜொம்ஹம் 

ஓ! தாா! எப்நதாவல்னாம் ர்ம் மனகுணிந்து அர்ம் மன தூக்குகிநநா 
அப்நதாவல்னாம் என்மண ாநண திநப்தித்துக் வகாள்கிநநன். 

70, Pray to God for His Incarnation 

அொம் ிகழ்ற்கு திொர்த்மண பெய் 

உண்மமப் நதசுாணால் அா புருர்கள் அரிப்தற்குக்கூட 
ிதாடுகள் எனும் ாவதரும் வசல்மூனம் அமப்பு ிடுத்ாக நண்டும்.  
வபி உனகப் திமஜகள் ஏாது சி அல்னது உித் நமப்தடின் ஆட்சி 
வசய்நாம அணுகித் ங்கள் நகாரிக்மககமப மக்கின்நணர்.  அமப்நதானந 
அகவுனகில் தக்ி, அநம், சாந்ி, சத்ிம் முனிற்மந அமட முடிா 
வதரிநார்களும், ல்நனார்களும் அற்மந அமடமம் ஆமசில் இமநமணத் 
க்குள் ிதடுகிநார்கள்.  அர்களுமட ிதாடுகமபக் கணிக்கும் 
இமநன் உனகிற்கு ந்து அருள்ாரி வதாிகிநார்.  இது அமணருக்கும் 
ன்நாகத் வரிந் உண்ம. 



  முணிர்கபின் ிதாடுகமப ஏற்று ானும், கிருஷ்னும் ில்மனா?  
தனர் இம ாாம், தாத்ில் தடித்ிருக்கிநார்கள்.  அீிமமம் சு 
னத்மமம் நறுத்து ர்த்ம உனகில் நதாிக்க ாாது ஒரும 
அனும்பும்தடி ாகிருஷ்ர் (வய்கீப் திநப்புமடாக இருந் நதாதும்) ஏன் 
காபிிடம் நண்டிணார்? (ன்ணால் உனமகத் ிருத் முடிாால் ான்) 
அருமட ாழ்க்மக னாற்மநப் தடித் அமணருக்கும் இது வரிமம்.   

எடுத் காரித்ம முடித்துக் காட்ட ிதாடுகள் இப்தடித் ிரும்தத் ிரும்தச் 
வசய்ப்தட நண்டும்.  ாரும் ணது முற்சிால் இமநன் ில்மனந 
எண ணம் பர்ந்து, ிதாடுகள் வசய்ம ிட்டுிடக்கூடாது.  வபி உனகில் 
ன் காரிம் ிமநநந ணின் எத்மண முமந எழுதுகிநான்; எத்மண 
முமந அமனகிநான்.  இத்மண தாடுதட்டும் அது இறுிில் தன் ாலும் 
நதாகனாம்! 

ஆன்ீக உமப்திற்குரி தமண எப்தடித் வரிந்து வகாள்வன்று இப்நதாது 
தார்நதாம்.  இம அநிந்து வகாள்ப இனாாமகால் உனகம் கிழ்ச்சிில் 
ிமனக்கும்ம ஒருர் ிதட்டாக நண்டும்.  உனக கிழ்ச்சிக்குரி 
அநிகுநிான் இமநணின் அாம்; இமப் புரிந்துவகாண்டால் அன்தின் அந் 
அா புரும உடமணடிாக எபிில் அங்கீகரித்து ிடனாம்.  அன்தின் 
சத்ம், ம ம், ஞாண ம், ப்நம ம் முனிம பர்ந்து 
பம்வதறும்.  எணந இம ஆாக நர்ிடும் ம க்கள் வாடர்ந்து 
ிதட நண்டும்.  இது க்களுமட வதாறுப்பு. 

  புணிாண ணிர்கள் அமத் சாமன அவ்ப்நதாது வசப்தணிடப்தட 
நண்டும்.  அச்சாமன ிாகப் தம் வசய்நார், அல்னது ாங்கள்ான் 
அற்குரி அிகாரிகள் எணக் கூநிக்வகாள்நார் அமச் வசப்தணிட நண்டும்; 
நதாம் அல்னது அநிவு புகட்டுல் என்தது இதுான். 

இப்தடிப்தட்ட தழுதுதார்க்க்கும் திகளுக்காகத்ான் தகான் அவ்ப்நதாது 
ணிணிர்கமபமம், முணிர்கமபமம், வய்கீாணர்கமபமம் அனுப்தி 
மக்கிநார்.  கடந் கானத்ில் வய்கீ ணிர்கபால் ிநந்து மக்கப்தட்ட 
தாம இர்கபின் ற்நதாமணகபால் (சத்நதாம்) ீண்டும் ிருத்ாகச் 
சீர்ிருத்ப்தடுகிநது.  இப்தடிாக சாதுக்கபின் நமகளும் கான்கபின் 
நதாமணகளும் இமநணின் சங்கல்தமும் இமந்து வசனாற்றும்நதாது அன் 
தணாக உனகுக்குரி கிழ்ச்சிக்கு உறுி அபிக்கப்தடுகிநது; அது ஒருநதாதும் 
குமநாது. 



  ிம்ிின்ம, அீி, ஒழுங்கின்ம, வதாய்ம, முனிண சாந்ி, சத்ிம், 
அன்பு, தஸ்த நசம, முனிணாக ாந நண்டுவன்று ணி சமுாம் 
முழுதும் ஒந நத்ில் ிதட்டால் ிச்சாக அமணத்தும் நம்தடும்.   

இப்நதாமக்கு இமத்ி நறுிில்மன.  கமனப் தடுால் 
தணில்மன.  ணம் பர்ற்கு இது ரும் அல்ன.  தனணீாக இருப்தாக 
ாிடுதும், தனத்ம ிரும்புதும் ணிணின் அடிப்தமட இல்புக்கு 
முாணது.  எணந ணின் ற்ந ிகபில் நடும ிட்டுிட்டு, 
ிதாடு, திநர் நசம, தஸ்த அன்பு, ரிாம முனி ிகள் மூனம் 
முன நண்டும்.  கநனும் ீங்கள் ாிக்க நண்டாம்; ிமில் 
இன்தமும்  ிருப்ிமம் அமடரீ்கள். 

71. With faith in human divinity, service to mankind becomes service to God 

ணிணின் பய்த்துத்ில்  ம்திக்மக பகொண்டொல், ணினுக்கு பெய்யும் 
பெம பகெனுக்கு பெய்யும் பெமொக னரும் 

க்கள்: நசமந நகசன் நசமவன்று (ாண நசா ா நசா) க்கள் 
வசால்கிநார்கள்.  அந் ாக்கிம் உண்மாணதுான்.  ணி நசம 
புணிாணாக இருப்தினும், அது ாவதரும் னட்சித்துடன் ஒன்நாிடின் அது 
எப்தடிப்தட்ட கத்ாண நசமாக இருப்தினும் ாணிடம் அணால் ன்ம 
வதநாது. 

  வறுநண சுநனாகத்மத் ிரும்தத் ிரும்தக் கூறுால் ணிணின் 
வய்கீத்ில் ஆழ்ந் ம்திக்மகில்னால் வசய்ப்தடும் நசமால், வதரும் 
புகழும் வதந நண்டி, ிமபம எிர்தார்த்து ஆற்நப்தடும் ிமணால் 
தணில்மன; வசல் எப்தடிப்தட்டாக இருப்தினும் இமடிடா இமந 
சிந்மணமத் நாமாகக் வகாண்டு, ணிணின் அடிப்தமடாண 
வய்கீத்ில் ஆழ்ந் ம்திக்மக மத்ால்ான் ‘க்கள் நசமந நகசன் 
நசம’ என்தது ிாாகும். 

  ாணின் சிந்மண இல்னால் ா நசம எப்தடி உருாகும்? இப்தடிப் 
நதசுநல்னாம் வறும் ிபம்தம்; அம ான் ஏற்றுக் வகாள்ில்மன; 
அற்கு தினாக இமநமண இத்ில் இருத்ி, சத்ி ிில் ர்த்ின் 
அம்சங்களுக்நகற்த எது வசய்ப்தடினும் அது நகசன் நசமாக கருப்தடும்; 
வதர் புகழுக்காக ிமபம எிர்தார்த்து ஆற்நப்தடும் ிமணகமப ா 
நசம என்று குநிப்திட முடிாது. 

உண்மமச் வசால்ாணால் இமடிடா இமந சிந்மணில் மூழ்கிர்கள் 
நறு தி எமமம் வசய்த் நமில்மன.  அர்கபது ிதாட்டுக்குரி 



ிமபந உனமகப் புணிாக்கிிடும்.  ஆணால் அமணரும் இப்தடி ஈடுதட 
இனாது; எணந அந்ிமனம அமடற்கு ஆத்ாகும் மகில் ங்கள் 
ணமத் தூய்ம வசய்து, ஆமசகமபக் குமநத்துக் வகாள்ப முனநண்டும்.  
இந்ிமனம அமடந் சாதுக்கள் அமணத்மமம் அர்கபாகந உர்ந்து 
வகாள்ார்கள்; ாண நசமந ா நசம எனும் ிமனம அர்கமபப் 
நதால் ற்நர்கபால் உர்ந்து வகாள்ப இனாது. 

72. Purify the mind by meditation and japa 

ிொணத்ொலும், ஜதத்ொலும் ணம தூய்மப்தடுத்துரீ் 

ஆணால் அமிாக உட்கார்ந்து வகாள்து என்று இற்குப் வதாருள் 
வகாள்பக்கூடாது.  அர் மனவழுத்து, கடந் கான ிமணகள், அர் 
வசய்மம் சாமண முனிற்நிற்நகற்த அற்குப் வதாருள்தடுத் நண்டும்.  
அப்தடி ிகழும்ம ிாணமும், ஜதமும் வசய்மங்கள்.  அம ணம உர்வு 
அமனகபினிருந்து ிடுிக்கும்.  வய்கீத்ம ிப்பும்.  ற்நர்களுக்கு ன்ம 
ல்கும் வசல்கமபச் வசய்மங்கள்; உனக நசமக்கு உங்கள் இத்ம 
அர்ப்திமங்கள்.  ிமபவுகமபப் வதாருட்தடுத்ாீர்கள். இப்தடிச் வசய்ால் 
ீங்கள் ஆசீர்ிக்கப்தடுரீ்கள்.  இல்மனநல் உடல் வசனற்றுிடனாம்; ணம் 
துருதுருவணத் ன் நதாக்கில் வசல்தடனாம்.  இப்தடிப் தட்டர்கள் ஒன்மநமம் 
வசய்ாிடினும் கர்த்துக்கு இமாகி ிடுார்கள்! இமநச் சிந்மணில் 
ணம ஒருமப்தடுத்ி ஒருர் சத்ித்மத் நடுாாகில் அருமட 
உடலும் புனன்களும் வசல்தட்ட நதாதும், அதுந ஓர் உனக நசமாக 
அமமம்; அமகபால் அர் தாிக்கப்தட ாட்டார்.  அர் கர்ம் வசய்ாலும் 
கர்ம் வசய்ாந ஆார்.  தகத் கீமின் நதாமண இில் 
புமந்ிருக்கிநது.  புணி எண்ங்கமப ணில் பர்த்துக் வகாள்ப முனா 
ஒருரின் இம் ீமமம் நகடும் ிமநந் ிமப ினம் (கம்) என்தது 
ிச்சம்.  டீுநதறு அமட தாடுதடுநார், ண ஒரும ாடுநார், உன்ண 
ிமனக்கு உ ிரும்புநார் அமணரும் இம ணத்ில் தித்துக் வகாள்ப 
நண்டும். இந் ஆன் அநிம அமட ஜாி அல்னது சந்ாசம் அல்னது 
சடங்குகள் அல்னது சாத்ி ித்கம் முக்கில்ன.  திம் ிாணம் (ிஷ்மட) 
ஒன்நந முக்கிம்.  இமத்ான் உதிங்களும் னிமறுத்துகின்நண. 

ொஸ்ம் கொம் முக்பஹ், ர்ெணொணி ொகொம்; 
ம ெர்கர்ொணி ஞொணப ஹி கொம் 

 
டீுநதற்றுக்கு ஞாணம் ஒன்நந காம்; ஆஸ்நா த்துநா அல்ன.  

73. Pray for the advent of divine personages 



ஹொன்கபின் ருமகக்கொக ிதொடு பெய்ரீ் 

எங்கும் ிமநந் இமநணின் சிந்மணில் ன்மண ிமனிறுத் கானம், இடம் 
எனும் எல்மன இல்மன.  புணிாண இடவன்நநா உரி நவன்நநா இற்குத் 
ணிாக எதுவுில்மன.  எங்நக ணம் இமநச் சிந்மணில் மம் 
வகாள்கிநநா அது ான் புணிாண இடம்! எப்நதாவல்னாம் அப்தடி மம் 
வகாள்கிநநா அது ங்கனாண நம்! அங்நக அப்நதாது ஒருர் இமநன் ீது 
ிாணம் வசய் நண்டும். 

அணால் அது ஏற்கணந தின்ருாறு அநிிக்கப்தட்டது:‛ 

ொ கொன ிப ொத்ொ, ொ பெஸ் ஸ்னஸ் ெொ 
 ொஸ் ப ெித்ம், த் த்ொபண ண பகனம் 

 
இமநமண ிாணிக்க குநிப்திட்ட நம் அல்னது இடம் என்று இல்மன.  
எங்நக, எப்நதாது ணம் ிாணிக்க ிரும்புகிநநா அமான் அற்குரி 
இடமும் கானமுாகும். 

கட்டுப்தாடும், தூ இமும் தமடத்ர்களும், உனகின் திி்ிிகளுாண 
ஆன்ாக்கள் மூனாகத்ான் இவ்வுனகு பம்வதறும்.  இந் ிிடத்ினிருந்ந 
அப்தடிப்தட்ட ணிர்கள் அரிக்க ஒவ்வாருரும் ிதட நண்டும்; 
அப்தடிப்தட்ட ஹான்கபின் ஆசீர்ாத்மப் வதறும் குிமப் வதந 
முனநண்டும்; அன்மந துங்கமப நந்து, உனகின் னன் நம்தட 
தாடுதடநண்டும். 

 

 

 


