
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35. The Universal Soul is One and Only One 

சர்வ அந்தர்னாநி ஒருவரப! ஒருவர் நட்டுரந! 

 தாத்ா சர்ாந்ர்ாிாக அன்று பல் இன்று ர எவ்வாபே 
வதாபேபிலும் ரம் வகாண்டுள்பார் ன்று சந்தகத்துக்கிடின்நி தங்களும் 
சாத்ிங்களும் ரிிகபின் வசய்ிகளும் எத ாிரிாகப் 
திகடணப்தடுத்ிபள்பண.  அரப் ததானத ‘தசிக்கப்தட்டன்’. ‘தசித்ன்’, 
‘தசரின் சிநப்தில்புகள்’ (ப்க்பேி) ஆகிற்நிற்கிரடத உள்ப உநவுபரந 
தற்நி இரடிடால் ிாம் டந்துவகாண்தட இபேக்கிநது.  சர் 
அந்ர்ாிாண தாத்ார ங்வகங்தகா வசன்று தடதண்டி 
அசிில்ரன.  அர் தடுதரின் ிக அபேகிதனத இபேக்கிநார் ன்று வதரி 
தக்ணாண திகனான் கூறும் தாக ாசகத்ர எவ்வாபே ஆத்ிகபேம் 
தகள்ிப்தட்டிபேப்தார்கள். 

 

“ அவர் இங்கிருக்கிார் அங்கில்ல. 
இி இதுரான் ஐனம் ரதலவனில்ல. 

ஓ! தாவர்கின் தலவர! கூர்ந்துரகள். 
எங்கு ரதடினும் எங்கு ார்க்கினும் 
அங்கங்கு…இருப்வர் அவர்தான் “ 

 

 இரநனுக்கு எபே குநிப்திட்ட கும்  ட்டும் இபேக்கிநது….எபே 
குநிப்திட்ட டிம் ட்டுத இபேக்கிநது…இப்தடி க்கள் தனாநாகப் 
ததசுகிநார்கள்.  இப்தடிப்தட்ட கபேத்துக்கள் சத்ித்ரப் தற்நி கற்தரண, 
பெகத்ிற்தகற்த உபோணர.   இரகபிலும் ஏபவு உண்ர இபேக்கத்ான் 
வசய்கிநது.   ஆணால் அரகதப அடிப்தரட சத்ிம் ஆகிிடாது.  
அந்க்தகாட்தாடுகள் உனக அநிர ரடபரநப்தடுத்துற்தகற்த உறுி 
வதறுதர; தம்வதாபேள் தற்நி ிரநஞாணாக அற்ரநக் கபேபடிாது.  
வணணில் பூர்த்ரப் தற்நி ததசுல் அல்னது தார்த்ல் ன்தது டா 
காரிம் 

36. Be Universal in outlook. 

திதஞ்ச சின்ணம் 

 இப்தடி இபேப்தினும் தக்ர்களும் சாகர்களும் அர் வசாந் அகபக 
பன்தணற்நத்ிற்தகற்த அர்க்குரி ிதாட்டு அடிப்தரடர எட்டி ாது 
எபே உபேத்ர உபோக்கிவகாண்டு இபேக்கிநார்கள்.  தாத்ா ங்தகா எபே 
அதாத்ி அல்னது துாரகில் ட்டும் இபேப்தாகவும் ற்ந இடங்கபில் 
இல்னாது ததான்றும் ிரணத்து அர்கள் ிதடுகிநார்கள்.  (தா ஏர் உபேம் 



அல்னது தடம் அங்தக ட்டும் இபேப்தது ததான்றும் ற்ந இடத்ில் 
இல்னாாகவும் ரடபரநில் இபேப்தர ாம் காண்கிதநாம்)  அந் 
டித்ரத அர்கள் பூர்ம் ன்று ிதடுகிநார்கள்.  அப்தடிச்வசய்து 
நல்ன ன்தது ன்ணதா உண்ரான்.  ாங்கள் ிதடும் ா பைதம் 
ட்டுத வய்கீாணது, சத்ிாணது, ற்நர்களுரடது ாழ்ந்து, 
குிற்நது ன்று தக்ர்கள் பங்கக்கூடாது.  எபேபேக்குத் ணது ாபம் 
பைதபம் த்ரக புணிபம் திரிபம் உரடாக இபேக்கிநதா அரப் 
ததானத ற்நர்கள் னட்சிப்தடுத்தும் ாபைதங்கரபபம் ிக்க தண்டும் 
னும் உண்ரர உதண்டும். 

 டித்துடன் இப்தடி எபே னட்சி தாக்ரக இரத்துிட்டால் அது 
உள்பதடித  திதஞ்சத்ின் சின்ணாகிிடும்; ஆணால் வறும் திதஞ்ச சின்ணம் 
ப்தடி திதஞ்சாகத ஆகும்?  எபேததாதுாகாது.  ப்ததாதும் இந் உர்வுடன் 
எவ்வாபேபேம் அர்த்ற்ந வறுப்புக்கு இடம் வகாடால், ல்னா 
டிங்களும் சாண ிப்பும், உண்ரபம் உரடர னும் 
னட்சிப்தார்ரரப் வதநதண்டும்.  இந் ணப்தக்கும் இல்னால் 
பூர்த்ர உ இனத இனாது.  இந்த் த்துச் (உபேங்கள்) 
சின்ணங்கள் அரணத்தும் பழுராண, தண்ராண வய்கீத் த்துத்துக்குள் 
அடங்கிர.   தந்து ிரிந் சபத்ி ீரின் எவ்வாபே துபிிலும் அன் 
இல்பு சிநிதும் குன்நால் பழுராக உள்பது; அற்காக அந் எபே 
துபிான் சபத்ிம் ன்று வதாபேள்தடுத் படிபா?  சபத்ித்ரபம் எபே 
துபிரபம் ாம் இண்டு ணிப்தட்ட வதாபேபாகப் தார்த்ததாதும் அற்நின் 
இல்பும் சுரபம் என்நாகத்ான் உள்பண.  அரப்ததானத சர் 
அந்ர்ாிாண தாத்ாவும் அந்ப்தாத்ார உர்த்துற்காக 
அினிபேந்து தான்நி ாங்களும், பைதங்களும் வவ்தநாணர அல்ன;  
அர அரணத்தும் சாணரத. 

 ங்கும் ிரநந் அரணத்ரபம் ன்ணகத்த வகாண்ட இந்த் 
தூய்ராண திம்த்ர ர்ிக்கும்ததாது அிலுள்ப ிபம், அர 
ிபக்கும் பரநபம் ததசுதரின் தகாட்தாடுகளுக்கும், தகட்தரின் சுர 
தட்தத்ிற்குதற்த அரகின்நண.  ணிப்தட்ட தக்ர் எபேர் ிதடும் ாபம் 
பைதபம் கும் குநிற்ந அபே ிரனாக ாறும்ததாோ்து அது திம்ம் 
ணப்தடும்;  அத திம்ம் கும், டிங்களுடன் தான்றும்ததாது அது ான், 
கிபேஷ்ன், ிஷ்ணு அல்னது சின் ணக் குநிப்திடப்தடுகின்நண.    

அீாண தச ிரன அரடபம் ததாது ணக்கும் இரநனுக்கும் இரடத 
இபேந் தறுதாடு ரநந்துிட்டது ன்று ற்ந சத்ரச் சார்ந்ர்கூட 
எத்துவகாள்கிநார்கபல்னா?  திந சங்கரப, திந ாட்ரடச் சார்ந்ர்கூட 
எத்துக் வகாள்கிநார்கபல்னா?  திந சங்கரப திந ாட்ரடச் தசர்ந் 
தாகிகளும் த்து தாிகளும் கூட இந் தாகுதாடற்ந அனுபூிர 



ததக்ிின் பனம் அரட படிபவன்தர வ்ிாண றுப்பும் கூநால் 
ற்றுக்வகாண்டுள்பணர்.  அணு அபவு ித்ிாசம் இபேப்தினும், அது ணி தரின் 
வசாந் ிபேப்தத்ரபம் சுரரபம் வதாபேத்து இபேக்குத எி 
அடிப்தரடில் அப்தடிப்தட்ட ணித்ன்ர இபேந்ில்ரன.  

 ாபம் பைதபம் குறுக்கிடும்ததாதுான் அர ப்க்பேி, தாத்ா, தக்ன் ண 
தறுதநாகப் வதர் வதறுகின்நண.    ாபம் பைதபம் ரநபம்ததாது, 
ஆா, வதண்ா, அனிா பினி சந்தகங்கள், ாங்கள் த ாது.  
அப்ததாது ப்தடிப்தட்ட ர்ரணபம் வதாபேந்தும்.  வணணில் கற்தரணக்கு 
அப்தாற்தட்ட அீாண என்றுக்கு ந் ாபம் டிபம் சூட்டப்தடனாம்.   
ஆணால் உண்ரில் அற்கு ந் டிபம் வதபேம் இல்ரன.  அது ங்கும் 
ிரநந்து.  ல்னாம் ல்னது.  ங்கும் ிரநந் இந் தண்வதாபேளுக்கு தக்ன் 
எபேன் கும் குநிகளுடன் கூடி டிம் என்ரநக் வகாடுத்து அர 
பரநப்தடி ிதடுாணாகில் அன் உண்ராண இல்ரதத் ன் சாரணின் 
ாினாகத தக்ன் வபிாக உர்ந்து வகாள்ான்.  

37. Incornations reveal the Universal form of the Lord 

அவதாபங்கள் இலவன் சர்வாந்தர்னாநி என்லத உணர்த்துகின்  

 இந்ச் சாரணபனம் அநிிற்கும், அந் சத்ித்துக்கும் அபேள் தானிக்கவும் 
தக்ர்களுக்கு ஆணந்ம் அபித்து ஆசிர்ிக்கவும் குங்குநிற்ந தாத்ா 
இவ்வுனகில் ா பைதத்துடன் அரிக்கிநது;  உடலுடன் கூடி உிர்கள் 
அரணத்தும் உறுிாண அனுதபம் இன்தபம் வதந ம்திக்ரகபம் ஊட்டுகிநது.  
இந் அனுபூிகள் (அனுதங்கள்) பனபம் அாங்கள் பனாகவும் 
தாத்ாாணர் சர் அந்ர்ாி ன்தரபம் சர்பூ அந்ாத்ா 
ன்தரபம் சிநப்தாக உர்த்துகிநார்.  ஸ்ரீ கிபேஷ்ன் ன் வசாந் 
டித்ிதனத தரடப்பு பழுரபம் காட்டிபேபிணார்.  தரடப்பு பழுதும் 
அடங்கி கண்ணின் ிஸ்பைத ரிசணத்ர ன் வசாந் கண்கபால் தரில் 
காணும்ர கண்ன் சர் அந்ர்ாி ன்தர அர்ஜுணதண காத் 
நிிட்டான்.  

   தசிப்தர், தசம், தசிக்கப்தடுதர் அரரணத்தும் என்தநான், 
அதான்.  தசம் இல்னால் தசிப்தர் இபேக்க படிாது.  தசம், தசிப்தர் 
இண்டும் இபேப்தினும் தசிக்கப்தடுதர் இல்ரனதல் எபே தரனபம் 
இபேக்காது.  இந் பன்நிலும் அன்தத திாணாக இபேக்கிநது.   து 
பன்ராக, சாக, எவ்வான்நிலும் உரநந்துள்பதா அதுத தாத்ா. 
ணத இம்பன்நிலும் தறுதாதட இல்ரன.  பன்நிலும் அன்பு 
சர்ாந்ர்ாிாக தட்தாக உள்பது; ணத எவ்வான்றும் தாத் 
வசாபைதத ன்று உ படிபல்னா;  ிச்சாக வற்நிகாக அர 



உ இலும்.  எவ்வான்நிலும் ப்தர ிம்தி ிகிநது.  ணத ாம் 
தாத்ார ப்த வசாபைதா ன்று ங்கால் பங்கனாம்.  தரடப்பு 
பழுிலும் ாழும் உிரிணம் அரணத்ிலும் ப்தரத தல்தறு 
டிங்களுடன் தாற்நபிக்கிநது..  ப்தரக்கு அது வசல்லும் 
ார்க்கத்ிற்தகற்த ாத்சல்ம், அனுாகம், தக்ி, இஷ்டம் பனி தன வதர்கள் 
இபேப்தினும் அன் இல்பு ாநாது; அாது டிம் ப்தடிப்தட்டாினும் 
அன் சாம் ாநாது.  இந் அநிவு பனாகவும் அனுபூிின் அடிப்தரடிலும் 
தரடக்கப்தட்ட வதாபேள்கள் அரணத்ிலும் சர்பூ அந்ாத்ாாக இபேப்தது 
தாத்ாத னும் உண்ர வபிாக உறுிாகிநது. 

38. Nondualism teaches the highest knowledge : The Unity of All 

அத்லவதம் ஐக்கினம் என் உன்தநா அிலவப் புகட்டுகிது 

 க்கிம் குநித் இந் அி உன்ணாண அநிரப் புகட்டுது அத்ரம் 
ணப்தடும்.   தசிப்தர், தசிக்கப்தடுதர அாது ஜீன், சிரணப்தற்நி 
ததாிப்தது த்ரம் ணப்தடும்.   தசிப்தர், தசிக்கப்தடுதர், தசம் அாது 
ப்க்பேி, ஜீன், திம்த்ர ததாிப்தது ிசிஷ்டாத்ரம் ணப்தடும்.   ஆணால் 
இந் பன்றும் என்றுான்.  திநந் குந்ர ாணாக ாறுகிநது.. 
ான் இல்னத் ரனணாக ாறுகிநான்.  ஆணால் இம்பபேம் எபேத! 
அத தர்ாதண! இல்ரனா?  எபேனுரட ரடபரநகளும் தற்றுக்களும் 
தனாநாக ாநிததாதும் அந் தர் எபேன்ாதண! தானினிபேந்து 
வண்ரபம் தாபேம் உபோகின்நண.  ல்னாற்ரநபம் ன்ணகத்த 
வகாண்ட தால் அத்ரம், வண்ரில் இண்டு அம்சம் உள்பது.  அது 
த்ரம்; வண்ரரப் திரித்திநகு ஞ்சிிபேக்கும் தார் 
ிசிஷ்டாத்ரம்.  ஆணால் அற்நின் சுரகள் ாநிததாதும் ிநம் ாநால் 
ப்ததாதும் என்நாகத இபேக்கிநது.  இப்தடிாக து அரணத்ிலும் சாக 
இபேக்கிநதா அது ிர்கு திம்ாகும். 

முலவிடும் க்தி விலதகள் 

39. Have firm faith in the unity of Self and Cosmic Lord 

ஜவீாத்நாதான் பநாத்நா என் உறுதினா ம்ிக்லக ரவண்டும் 

  தசிப்தர், தசிக்கப்தடுதரின் ணப்தாங்தக தக்ிக்குரி ிராகும்.  
பனில் ிதடுவதாபேபின் சிநப்தில்புகள் ிதடுதரக் கர்ந்ிழுக்கிநது.  
இந்ச் சிநப்தில்புகரபப் வதந ணாக்கிக்வகாள்ப அர் பல்கிநார்.  இது 
சாரண ணப்தடும்.  சாரணின் ஆம்தத்ில் ிதடுதார், 
ிதாட்டுப்வதாபேள் ஆகி இண்டின் இரடத தறுதாடு பழு அபில் 
இபேக்கும்;  ஆணால் சாரணில் பன்தணந பன்தணந அந் உர்வு குரநந்து, 



பழுர ிரனர அரடந்வுடன் ல்னாிாண தறுதாடும் ரநந்துிடும்.  
ணக்குப் திடித்ாண, தர்ந்வடுத், ாடி ிதடுவதாபேள் துாக இபேப்தினும் 
ஜீாத்ாான் தாத்ா னும் உறுிாண ம்திக்ரகபடன் எபேர் சாரண 
புரிதண்டும்.  ஈஸ் சாக்ஷாத்காம் ஆகி இரநரண உபேம் எத எபே 
ஆரச ட்டுத ன்ரண கிழ்ிக்கும் குி உரடது ன்தர சாகர் 
உதண்டும்.  தறு ந் ஆரசக்கும் ணில் இடம் அபிக்கக்கூடாது.  
அணால்ான் குந்ிதி தின்போறு ஸ்ரீ கிபேஷ்ரண தண்டிணாள்.  ‚ஏ 
வஜகத்குபே! துன்தபம் வால்ரனபம் ப்ததாதும் ங்கபிடம் இபேக்கட்டும்.  
அரான் ங்கள் ரிசணத்ர ங்களுக்கு அபேளுகின்நண.  அந் ரிசணம் 
திநிர அிக்கிநது.‛ 

 அந் உன்ணாண வதாபேரப ிபேம்தவும் தடவும் வசய்பம் தக்ணிடம் 
இப்தடிப்தட்ட ணப்தாங்கு இபேக்க தண்டும்.  அன்தின் இன்த துன்தத்ரப் 
வதாபேட்தடுத்ால், ணது வசாந் ண ிரநவு குநித்து வ்ிக் கரனபம் 
வகாள்பால், ங்கு ரடின்நி, ராக்கித்துடன் அன் சாரணில் 
உறுிாக ஈடுதடுான்.  உண்ரரப் புரிந்து வகாண்டதிநகு அன் 
பழுராண ண ிரநவு வதறுான்.   

 இந்க் தகாத்ினிபேந்து தார்த்ால் தக்னுக்கும் ஜீன் பக்னுக்கும் 
தறுதாடில்ரன; அர்கள் இபேபேம் ப்கிபேிக்கும் அன் பம்னங்களுக்கும், 
ர்ாச் ர்த்துக்கும் அப்தாற்தட்டர்கள்.  அர்களுரட இங்கள் 
கபேரபம் உனகுக்கு  ன்ரபம் வசய்தண்டும் னும்  உத்தகம் 
ிம்திராக இபேக்கும்.  அர்கபிடபள்ப திம்ாணந்த இந் ிில் 
இப்தடி இங்கும்தடி அர்கரப உந்துகிநது.  அப்தடிப்தட்ட தக்ர்கபிடம் 
ஆரசத இபேக்காது, (வணணில் ‘ான்’, ‘ணது’ னும் உர்வுகபால் 
உபோக்கப்தட்டரத ஆரசகள்.)  அதண அிா இல்பும் அிர் 
வசாபைதபம் உரட தக்ன்.  அந் அிர் வசாபைதம் ிம்தப் வதற்ந 
எபேணிடம் ஆணந்த்ின் இணிரரத் ி தறு தசி துவும் இபேக்காது. 

 


