
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30. Eternal Religion: The Divine Mother of Humanity 

னித சமுதாத்தின் ததய்வகீத் தாய் சனாதன தர்ம்: 

 ல்னா ங்களுக்கும் ல்னா ீி நநிகளுக்கும் இவ்வுனகின் ல்னா 
ர்ங்களுக்கும் ாய் சணாண ர்ம; அந்த் ாின் திநந் டீு தா மசம்.  
ஆஹா! த்னண அிர்ஷ்டசானிகள் இந் தாமசத்ிணர்! த்னக ஆன்ீகப் 
நதருன ிக்கது இந் தா மசம்! 

 இந் உனகம் பழுதும் இனநணின் உடனாகும்.  அவ்வுடனின் 
இனினா உறுப்தாண கண்ாகும் இந் தா மசம்.  கண் இல்னால் 
உடனால், உடனன ஆப இனாது; இல்னனா?  மங்கள், சாத்ிங்கள் ஆகி 
இரு கண்கபால் தா மசம் மலும் அகுடன் ிகழ்கிநது.  அணால்ான் தா 
ாட்டு க்கள் அனடந்துள்ப சம்ஸ்காங்கனப மறு ந் ாட்டிணரும் 
அனடில்னன ன்று சந்மகத்துக்கு இடில்னாதடி திகடணப் தடுத்ப்தட்டது.  
ல்னா ங்களுக்குரி சத்ித்னபம் அனணத்துச் சங்களுக்குபரி 
சகிப்புத்ன்னனபம் ணி சபாம் அனணத்துக்கும் மதாிப்தது சணாண 
ர்ம.  தன தகுிகபில் திநந் ஆறுகள், தல்மறு இடங்கபில் தாய்ந்து, 
இறுிில் சபத்ித்ன அனடகின்நண.  அனமதானம தல்மறு ாடுகபில் 
திநந் க்கள், தனனகாண ிதாடுகனபப் தின்தற்நி, தற்தன ர்ங்கனபக் 
னகாண்டு இனநணின் சன்ணிாணம் னும் சபத்ித்ன அனடகின்நணர்.  
சணாண ர்த்ன னாகக் நகாண்மட தல்மறு ினசகபில் நசல்லும் இந் 
மறுதட்ட ார்க்கங்கள் இறுிில் ஓரிடத்ில் ஒன்று கூடுகின்நண.  ந் 
சத்னச் சார்ந்ாக இருப்தினும் சத்ித்னப் மதசி, நதாநான, சிணம் 
அகற்நி, கணிாண இத்துடன் ப்மதாதும் நசனாற்றுன் பனம் இந் 
சணாண ர்த்னப் தின்தற்ந இலும்.  சணாண ர்த்ன நால் தின்தற்நி 
நற்நிநதறுதர் ாாக இருப்தினும் அர் தா மசத்ர் ண 
அனக்கப்தடும் குி உனடர் ஆார். 

31. Bharath is the home of the Eternal Universal Religion 

 ஸனாதன தர்த்தின் இருப்பிடம் பாதம்  

அனணத்து ங்களுள் ஆி ாள் பல் ிந்ாக ினனத்து ிற்தில் பல் 
இடம் நதறுது இந்து ம் ட்டும.  னாற்று ிகழ்ச்சிகபால் 
அிக்கப்தடால் ாழ்ந்து நகாண்டிருக்கும் க்கள் இந்துக்கள் ட்டும.  அன்பு, 
சத்தும், ன்நி ஆகிற்னந ற்ந ங்கனப ிட அிகாக ாழ்ில் 
கனடதிடித்துக் காட்டுது இந் ம்ான்.  மங்கள் பனம் 
த்துக்மகாட்தாடுகனபக் கண்டுதிடித்து ங்கள் ர்த்ன மசித்ர்கள் 
இந்துக்கள். பலும் படிவுில்னா மங்கபின் சாத்ன அன் 



அடிட்டத்ினிருந்து அர்கள் தருகிிருக்கிநார்கள்.  இத்னண புணிம் ிக்க 
இந் ண்ில்ான் உனகுக்கு அபிக்கக்கூடி அற்புாண ஆன்ீகச் சுங்கம் 
உள்பது.  ஒவ்நாரு சுங்கபம் அந்ந்ப் தகுிக்மகற்த மறுதட்ட 
உனகங்கனபத் ன்ணகத்ம நதற்நிருப்தது மதான தா மசம் சணாண ர்ம் 
னும் சுங்கத்னப் நதற்நிருக்கிநது;  அனணத்து ிாண சாத்ிங்கள், 
மங்கள், உதிங்கபில் காப்தடும் மகாட்தாடுகள் அனணத்ின் சாம 
சணாண ர்ம். 

 சணாண ர்ம் னும் சுங்கத்னத் ங்கள் இல்னாகக் நகாண்டர்கள் 
தா மசத்ிணர்.  அது மான்நி ீண்ட நடுங்கானாகிநது; அந் நாடி பல் 
(இந்ாட்டிணரின் ப்தனனுக்காகத் மான்நினப் மதான்று) அந் சணாண 
ர்த்துக்காகம னனர்களும் சிந்னணாபர்களும் ிர்சிப்மதாரும் 
இனநத்தூதுர்களும், குருார்களும் இந் ண்ிமனம மான்நி ண்ம் 
இருக்கிநார்கள்.  அத்துடன் பணிர்களும், ன்ணனற்ந கர் மாகிகளும், 
அநிஞர்களும், ன்னணநிந் கான்களும், இந் சத்துக்குத் நாடர்புனட 
நய்கீ ணிர்களும் இந் தா மசத்ில் ான் மான்நிணார்கள்.  
இர்களுனட அனுபூிகள் பனம் புத்துர்ச்சி நதற்ந ஆன்ீக ிமகம் இந் 
ாடு பழுதும் தாய்ந்து.  இப்தடிாக சாம் ிக்க சணாண ர்ம் உனகம் 
பழுதும் திது; ஆணால் அது ந் ாட்டுக்குப் திமதாதும் அன் 
ாய்டீு தாம்ான். 

 இன்னந உனனகப் தாருங்கள்.  புி அல்னது மறு தாிில் 
நசய்ப்தட்ட இந்ிங்கள், கார்கள், ன்ஜின்கள் பனின ஒரு ாட்டினிருந்து 
ற்ந ாடுகளுக்கு ற்றுி நசய்ப்தடுகின்நண;  இருப்தினும் அனகபின் ாய் 
ாட்னட நக்க படிாது.  அந் இந்ிங்களும், கார்களும் அனுதத்ின் 
அடிப்தனடில்ான் உற்தத்ி நசய்ப்தடுகின்நண;  அந் அடிப்தனட இல்னால் 
னபம் நசய்படிாது.  அனப்மதான்றுான் சணாண ர்பம் தா 
மசத்ில் உருாணது;  இந்ாட்டில் மான்நி நதரி கான்கள் பனபம் 
அர்கள் உருாக்கி நூல்கள் பனபம் அது ஊற்நநடுத்து திந ாடுகபில் 
நள்பாகப் தாய்ந்து அந்ாட்டு க்களுக்கு ன்னபித்து.  ணம 
அடிப்தனடாண ாய் டீ்னட அசட்னட நசய்துிட இனாது;  படிாது.   

32. Eternal Vedic Religion is the heritage of all mankind 

சனாதன வவத தர்ம் என்பது னிதகுலத்தின் பாம்பரிம் 

ஆணால் இன்னந ினனனப் தார்க்கும்மதாது அது சற்று கனனபிக்கிநது.  
தூய்னாண ர்த்ன உருாக்கி பர்த் புணிாண கான்கள் மான்நி 
இந் தா ண்ில் புி பனநகள் ஒருரின் சுர்ாக 
ற்றுக்நகாள்பப்தடுகின்நண;  சணாண ர்ம் இந்ாட்டில் ஓம் கட்டப்தட்டு, அந் 
ர்த்ின் இணினன சுனத்நிாது, நதாருள் புரிாது, அன நறுமண 



ாம் நசய்து கானத்ன ினாக்கிக் நகாண்டிருந் திந ாட்டு க்கபிடம் 
ஓப்தனடக்கப்தட்டிருக்கிநது.  இற்குக் காம் பனநாக ிகாட்டும் 
குருார்கள் இல்னாம ஆகும்.  அப்தடிப்தட்ட குருார்கள் கினடத்ாலும் க்கள் 
ாகரிக னடபனநகபில் மாகம் நகாண்டு அற்நின் ீது தற்று 
னக்கின்நணர்.  உண்னில் இனகள் கனடத்நருின் தக்மகாடாக்கனபப் 
மதான்நன;  அனகள் து ‘கக’ ாசனணால் கர்கின்நண;  ஆாா 
ணிர்கள் அற்னந ாங்குகின்நணர்.  அர்களுனட சுர்ம் சணாண 
ர்ாக இருந்மதாது, புநத்மாற்நத்ில் ங்கின் காாக அன நந்து 
ிடுகின்நணர்;  ணம அனப் புநக்கிக்கவும் நசய்கின்நணர்.  சத்ித்துக்கு 
அப்தடிப்தட்ட அனங்காங்கள் மனில்னன.  சுனான் அில் பக்கிாணது.  
அன் அடிப்தனடக்காம் நபிக்கிலும், மாற்நத்ிலும் இன்னந 
ணிர்கள் நகாள்ளும் மாகம; அணால் அர்கள் கப்தடுகிநார்கள்.  
உண்னன ஒதுக்குதும் திநது ர்த்ன ஒப்புக்நகாள்தும் தக்காகி 
ிட்டது.  இது ஒரு நதரி று.  புநத்மாற்நத்ின் ீதும் காட்சிின் ீதும் 
தற்றுனப்தது தா ர்த்துக்கு பண்தட்டது.  சணாண ர்த்ில் அடங்கி 
சத்ிம், அி உன்ணாண அன்னதிட மனாணது, அப்தாற்தட்டது;  அது மறு 
ந் ர்த்ிலும் இருந்துில்னன;  இருக்கப்மதாதுில்னன.  சத்ித்ின் 
இருப்திடம் சணாண ர்ம் ன்தது உள்பங்னக நல்னிக்கணிாகும்.  
அனணர்க்குபரி தாாம்தரிம் அது.  புணித்ன்னக்கு ல்னன இருக்க 
படிாது.  ஒரு நாடி இனடநபிகூட இல்னா அபிற்கு அத்னண புணிம் 
ிக்கது. 

 சணாண ர்த்னப் தின்தற்நி இப்திநிில் பக்ி அனடந்ர்கள், 
இனநருள் நதற்நர்கள், சத்ித்ின் இல்னத அநிந்ர்கள், 
ன்னணநிந்ர்கள் அனணரும் தார்கமப.  ஜாி, இணம், ஆண், நதண் 
னும் மறுதாடில்னா புணி ினனன அனடந்ர்கனபப் மதாற்றுதர்கள் 
தார்கமப.  அப்தடிப்தட்ட புணி ினனாணது மற்தடி மறுதாடுகனபப் 
தஸ்தாக்கிிடுகிநது.  அந் ினனன அனடபம் னில்ான் 
அனணத்னபம் சாக தாிப்தது படிாாகிநது.  ணம சணாண ர்த்ன 
உர்ற்குத் துிவுடன் இநங்குது அசிாகிநது.  இது தாிர்கபின் 
திநப்புரினாகும். 

33. Divine personalities predominate in Bharath 

நய்கீ புருர்கள் தாத்ில் பன்ணினன கித்ணர் 

 னாற்னந அன் ஆம்தத்ினிருந்து ஆாய்ந்ால் இந்துக்கபின் ந்ப் 
திரிில், ப்தடிப்தட்ட கான்கள் மான்நிணர் ன்தன ாம் ிபக்காக அநி 
படிபம்.   ார், கிருஷ்ர், தனார், ஜணகர், தரிக்ஷித் பனி அா 
புருர்களும், நய்கீ அடிார்களும், ஜீன் பக்ர்களும் ிஸ்ாித்ிர் 



மதான்ந ாஜ மாகிகளும் க்ஷத்ிரிர்கபினடம மான்நிர்கள், 
திம்ரிிகள், நதரி தண்டிர்கள், சாத்ி ல்லுர்கள், மரிிகள் 
பனிமார் திார்கபினடம மான்நிர்கள். தாம், தாகம் பனி 
இிகாசங்கபில் பன்ணிில் இருப்தர்கள் சூத்ிர்கள்.  இனநணிடம் நதரும் 
தக்ி நசலுத்ிர்கபில் நதரும்தானாமணார் ாழ்த்ப்தட்ட இணத்ர்கபினடம 
மான்நிர்கள்.  உனகால் தாிக்கப்தடால் புணித்ன்னனப் நதநவும் 
தாத்ான அனடவும் ஒவ்நாருர் சானணபம் இன்நினாது ான்;  
ஜாி, இணம் பனி ற்ந ிங்கள் அற்குத் னடாக இருக்கம 
இருக்காது.  ஆணால் அருள் நதறுற்குரி குின ஒருர் அனடந்ாக 
மண்டும்;  அற்கு பனநாண, கட்டுப்தாடாண திற்சினப் தக மண்டும். 

 மமன குநிப்திட்ட கான்கபின் ாழ்க்னகக் மகாட்தாடுகனப அசட்னட 
நசய்ன் பனபம் அர்களுனட அநிவுனகனப கணிால் தின்தற்நால் 
இருந்ன் பனபம் (மகடு ரும் பன்மண, ிநகட்டு ரும் தின்மண னும் 
பதுநாி மதால்) கானத்ின் மகானம் ாநிற்காக அர்கள் ாழ்ந் 
பனநன ாற்நினத்ன் பனம், நதருக்கும், புகழுக்கும் 
அடினாணாலும் ங்கள் க்கள் னணிின் பன்மணற்நத்ிற்காக சு 
னிக்க ிபனநகனபப் தின்தற்நிாலும் தன தார்கள் இப்மதாது படிினா 
அாணத்ன இந்து த்துக்கு இனக்கின்நணர்.  அனணனபம் சாகப் 
தாிப்தர்களும் சு னற்நர்களும், அனணது னபம் மம்தட 
உனப்தர்களும் ணி  சபா மசனக்காகத் ங்கனப 
அர்ப்தித்ர்களும் னபம் ிாகம் நசய் ாாக இருப்தர்களும் 
இப்மதாதும் ண்ற்நர் இருக்கின்நணர்.  ஆணால் அர்கள் தின்னுக்குத் 
ள்பப்தடுகிநார்கள்;  அர்கள் தாாட்டப்தடுில்னன அல்னது உர் ினனில் 
னக்கப்தடுில்னன;  நணணில் அன்தின் அக்கிக்கார்களுக்கும் அிாம் 
நசய்மாருக்கும் குறுகி ணம் தனடத்மாருக்கும் இடம் இருக்காது ன்ந 
தம்ான்.  

 கடல் த்னண ஆபம் அகனபம் உனடாக இருப்தினும் அன் 
அடிில் ின அிர்ச்சி ற்தடின் ீர் திரிந்துிடும்.  அிர்ச்சி ிந் தின்புான் 
அந் ீர்தப்பு ீண்டும் ன் பனினனன அனடபம்.  அனப்மதானம இந் 
ல்ன ணிர்களும் அிாம், அர்ம், சுனம், தகட்டு னும் ின 
அிர்ச்சிில் சிக்கிக்நகாள்பால் ணித்து ிற்கிநார்கள்;  குப்தம் ிந் தின் 
அர்கள் உனகுக்குத் ிரும்புகின்நணர்.  அிகா மானபம் ற்புகழ்ச்சிபம் 
ினனற்நன.  ினில் னநக்கூடின; ‚கீ்கபற்நால் நடித்து ிடும்‛ 
ன்று நசால்னப்தட்டிருக்கிநது.  ற்மதான அனிின்ன அிமன்நி, 
ஆக்கல்ன. தார்கள் ஆிபல் ப்தடி தூய்னாண உர்வுகளுடன் 
ஒழுக்கத்துடன் சுக்கட்டுப்தாடு, ரிான, ற்நதருடன் பர்ந்ார்கள் 
ன்தனபம் மங்கள், சாத்ிங்கள், உதிடங்கள் னும் ாய்ப்தானால் 



மதப்தட்டணர் ன்தனபம் ங்கள் நசாந் ாட்டினிருந்து 
ிட்டிடிக்கப்தட்டர்கனபக்கூட அர்கள் ப்தடி மற்நணர், ரிான 
நசய்ணர் ன்தனபம் அர்கபிடபம் ப்தடி சாண அன்னத 
அருள்தானித்ணர் ன்தனபம் கருத்ில் நகாள்ளுங்கள்.  

 தாதம், கடவுள்தம், கட்டுப்தாடு, ரிான, ஆழ்ந் ம்திக்னக 
பனின இன்ன காாக இன்று சுனம், அிகாப்தற்றுடன் நசாந் 
சமகார்கனப ிந்ிக்கின்நணர் ன்தனபம் ற்நரின் பத்னப் தார்த்துப் 
நதாநானப்தடுனபம் மதானச, சுன நநிநகாண்டு ங்கள் நசாந் 
சமகார்கனபம ாற்றுனபம், திநர்னத்ில் உண்னாண ாட்டம் 
நகாண்மடான தூத்ில் ிறுத்ி னப்தனபம், அர் சுனத்னம 
ஒவ்நாருரும் குநிக்மகாபாகக் நகாள்னபம் இதுன மகள்ிப்தடா ீ 
குங்கள் இந்துக்கபிடம் நதருகுனபம் நாண ிகனபபம் 
பனநகனபபம் தின்தற்நி ாழ்னபம் அணால் குப்தபம் 
அனிின்னபம் க்காகி ிட்டனபம் கணிபங்கள்.  உள்பதடிம 
தடுதாகாண ழீ்ச்சி இது. 

34. Awake, Arise, and Tread the Path of Love and Devotion 

விழிப்படடயுங்கள்! எழுங்கள்! அன்பு, பக்தியுடனான பாடதில் 
நடடவபாடுங்கள் 

 இந்து சமகார்கமப! தாப் புல்ர்கமப! சணாண ினப் 
தின்தற்றுதர்கமப! நான்னாண ாணிட இல்புகள் ங்மக மதாய்ிட்டண?  
சத்ிம், சகிப்புத்ன்ன, ஒழுக்கம், கட்டுப்தாடு இற்னநநல்னாம் ீங்கள் 
ப்மதாது ற்றுக்நகாள்பப் மதாகிநரீ்கள்?  ழுங்கள்! ிிப்தனடபங்கள்! சத்ம், 
ர்ம், சாந்ி ிம்தி ிபம் ாாஜ்த்ன ீண்டும் ினன ாட்டுங்கள்.  
உங்கள் தா சமகார்கனப மசிபங்கள்.  சணாண ர்த்ன 
னடபனநப்தடுத்துங்கள்.  அநிான சுடர்ிட்டு ஒபிர்னத் ிபங்கள்; 
அனிின்ன, அிாம், நதாநானத் ாகங்கனப சத்ம், சகிப்புத்ன்ன, 
அன்பு னும் ீர்கபால் ிபங்கள்.  தஸ்த உர்ன பருங்கள்.  
நதாநான, சிணம் அனணத்னபம் துனடத்நநிபங்கள்.  புணி கான்கபின் 
ிிகனபபம் இனநாட்சினபம் இனநணின் ிகிக உன்ணாண 
சிநப்தில்புகனபபம் ினணில் ிறுத்துங்கள்.  ஒவ்நாருரும் ன் நசாந்த் 
றுகனப உமண்டும்;  ற்நர்களுனட குனநகனபத் மடுால் ஒரு 
தனுில்னன ன்தனப் புரிந்து நகாள்ப மண்டும்.  அது நறும் நற்றுப் 
நதாழுதுமதாக்கு ன்ததுடன் சச்சவுகனபபம் பர்ப்தாகும்.  ணம அந் 
குத்ன ிட்டுிடுங்கள்.  இத்ரும் ப்திணால் த்ரும் ாய்க்குமா?  
ணம் பர்ந்ிட மண்டாம்.  கடந் கான  அீிகள் அனணத்னபம் படிந்து 
மதாணனகபாகக் கருதுங்கள்.  ணபருகி ருந்துங்கள், ிதாடுகள் பனம் 



சமகா அன்பு பனம் ற்கருங்கள் பனம் இனநனண மாக்கிச் நசல்லுங்கள்.  
ாாஜ்த்ன ிந்ாக ினன ாட்டுங்கள்.   

 இந் ாஜ்த்ன நற்நிநகாள்ப ‘சணாண சாி’ புநப்தட்டு ிட்டார்.  
அந்ச் சாிின் மசனண நசால்னாலும் நசனாலும் இச்நசலுக்கு 
உறுதுனாக ிற்கும்.  அந்த் மன பன்மணற்நப்தானில் இழுத்துச் 
நசல்லுங்கள்!  இடுப்புத் துிகனப ரிந்து கட்டுங்கள்.  ானணச் 
சனடத் நாடங்குங்கள்… தர்கள் அனணரும் ஒரு ாின் திள்னபகள், 
அள் நதர் சணாண ர்ம்; ான அள் தட்ட கடணினிருந்து ீட்டுங்கள், 
ான நப்தன் மசய் அல்னன்.  ாய் ீள் ன்று நசால்தன் ல்னன் 
அல்னன்.  அளுனட ாய்ப்தால்ான் ம் ாழ்ின் உிர்பச்சு.,.. இந் 
ாழ்ன க்கு அபித்ள் அள், தாத்ா ம் அனணரின் ந்ன. 

  ாம் அனணரும் ஒரு நதற்மநாரின் புல்ர்கள்.  ணம ஒருன 
ஒருர் குனந கூநால், னசதாடால், உற்நார் உநிணருக்கு ீங்கு 
ினணக்கால், ிரும்பும் நதாருட்கள் ீது ீங்கள் னத்ிருக்கும் தற்னநப் 
மதானம ற்ந சமகார்களும் னத்ிருக்கிநார்கள் ன்தனப்புரிந்து 
நகாள்ளுங்கள்.  ஒருர் ிரும்பும் ஒன்னந ற்நர் குனநகூநக்கூடாது;  
அல்னது ள்பி னகாடக்கூடாது.  அற்கு ாநாக ீங்கள் அன மசிக்க 
பனமண்டும்.  இனகள்ான் தார்கபின் சத்ித்ிலும் அன்திலும் 
காப்தடும் சிநப்தில்புகள். 

 


