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பதி�பாள73 வ,1ண�ப� 

 

கட"த #$றா&'( எ)"த*ள,ய.*"த தைலசிற"த 2ைவ4ணவ ஸ78ரதாய 

வ.:வா�க;< =த( வ>ைசய.( எ&ண8பட:த?"தவ@க< கார8பAகாB 

CவாமிD7 ேவ;
?' CவாமிD7. இவ@க< தAக;ைடய உப"யாஸAக< 

IலமாகJ7 காலேKபAக< IலமாகJ7 கLBைரக< IலமாகJ7  2ைவ4ணவ 

ஸ78ரதாய:M
?N ெசPதி*
?7 ைகAக@ய7 கடலி� மிக8ெப>M. இவ@க< 

கால:தி( ப.ற
க8ெபறாதப'யா( இவ@க;ைடய உப"யாஸAகைளேயா 

காலேKபAகைளேயா ேகL?7 பா
யமி(லாதவ@க< இழ"Mேபாகாதப', இவ@க< 

அ*ள,NெசPத அ@:தAகைள நிதிேபாேல ேசமி:M ைவ:தவ@ ஒ*வ@ உளெர�றா(  

அவ@ கார8பAகாB CவாமிDைடய ெதௗஹி:ர@ 2. உ. ேவ. =ரள Wதர� Cவாமிதா7. 

இவ@  மஹா�க< பல*ைடய ப$பல கLBைரகைளN ேசமி:M ைவ:தேதாB 

மLBம(லாம(, பல உப"யாஸAகைளD7 காலேKபAகைளD7  

ஒலிநாடா
கள,( பதிJ ெசPMெகா&B, அXவ8ெபா)M ஏBபB:த8பLட 

கLBைரகளாக அவ$ைற ெவள,ய.LB<ளா@. இவ$ைறெயாழியJ7 பல #(கைள 

=த�=ைறயாக8 பதி8ப.Lட ெப*ைமD7, =�ேனாரா( ெதZA? லிப.ய.( 

பதி8ப.
க8பLட சில மிக =
யமான #(கைள =த�=ைறயாக: தமிழி( பதி8ப.:த 

ெப*ைமD7 உைடயவ@.  ேகாய.லா:தா� 2.உ.ேவ. வ.ஜயராகவாசா@ய 

CவாமிDைடய MைணேயாB, பல வ*டAக;ைடய கB7 உைழ8\
?8 ப.�, 

ப(லாய.ர
கண
கிZ7, சில சமயAகள,( லK
கண
கிZ7 ெசலJ ெசPM 

ெவள,ய.ட8பLட #(க< யாவ$ைறD7 வ.ைல
க(லாம( ெவறிேத 

2ைவ4ணவ@க;
?
 ெகாB:தவ@ இவ@. இவைர8ேபா( இ8ப': த�னலம$ற 

ஸ78ரதாய ைகAக@ய7 ெசPபவ@க< இ
கால:தி( மிகJ7 M@லப@. 

கார8பAகாB Cவாமிய.ட:திZ7 ேவ;
?' Cவாமிய.ட:திZ7 ப
தி ெகா&ட 

இவ@,  அவ@க;ைடய உப"யாஸAகைளD7 காலேKபAகைளD7 ஒலிநாடா
கள,( 

பதிJ ெசPMெகா&B, அவ$ைறN ேசா7பாM ஒ�]வ.டாம( எ)தி ஏBபB:தி  

ெவள,ய.LB<ளா@ எ�பM மLBம�]; அவ@க< அ*ள,NெசPத அ@:தAக< 

ஏLடளவ.( மLB7 நி�]ேபாகாதப' அவ@க;ைடய உபேதஶAகைள 

அ_4டாநப@ய"தமா
கி
 ெகா&டவ@. ைகேகய. பரதா`வாa
? ராbய7 

ேவ&'யேபாM, ச
ரவ@:தி அவள,ட7 “இM ஶாC:ரவ.*:த7, ந7 =�ேனா@க< 
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இைச"தMம�], இைதN ெசPவதா( நம
? dேரயCஸு7 உ&டாகாM; எனேவ 

நா7 இைதN ெசPயலாகாM” எ�றா�. இ"த CவாமிD7 எM ஶாC:ரவ.*:தேமா, 

எைத ந7 g@வாசா@ய@க< இைசயவ.(ைலேயா, எைதN ெசPவதா( நம
? 

dேரயCஸு உ&டாகாேதா, அைத நா7 ெசPயலாகாM எ�] Xரத7 ெகா&டவ@. 

ந7 g@வாசா@ய@க;ைடய 
ர"தAகள,Z7 இதிஹாஸ \ராணAகள,Z7 மி
க 

ஈBபாBெகா&ட இவ@, அவ$றி( ெசா(ல8பLட =
யமான அ_4டாநAகைள: 

தா7 ைக
ெகா&டேதாB மLBம(லாம( ப.றைரD7 அவ$ைற
 கைட8ப.'
கN 

ெசா(லி வலிD]:Mவா@. 

இ"த Cவாமி வாக7*தவ@ஷW ேவ;
?' 2.உ.ேவ. வரதாசா@ய CவாமிDைடய 

ஶதமாேநா:ஸவ:தி� நிைனவாகN சில #(கைள ெவள,ய.டேவj7 எ�] 

தி*J<ள7ப$றி அவ$ைற ெவள,
ெகாண@வத$கான ஏ$பாBக< ெசPM, அைவ 

\:தகவ'வ.( ெவள,வ*வத$? =�னேம நரக:ைத ந
? ைவ?"த7 \?"தா@. 

இ"த CவாமிDைடய ?B7ப:தா>� வ.*8ப8ப' இ"த 
ர"தAக< பரமன' 

'ரCடா( ெவள,ய.ட8படJ<ளன. இ"த #(க;< “வா(மkகி பாவ தWப7” பரமன' 

'ரCL ெசPத நிதிDதவ.ைய
 ெகா&B த$ேபாM ெவள,வ*கிறM. ம$றைவ  

2ைவ4ணவ@க< சில@ 2.உ.ேவ. =ரள Wதர� Cவாமிய.ட7 ெகாB:த 

நிதிDதவ.Dட� பரமன' 'ரCடா( ெவள,ய.ட8படJ<ளன. 

2ராமாயண:தி( மி?"த ஈBபாBெகா&ட ந7 Cவாமி ம]பதி8\N ெசPய எ&ண.ய 

வா(மkகி பாவ தWப7 இவ*ைடய நிைனவாக ம]பதி8\N ெசPய8பBவM மிகJ7 

ெபா*:த=ைட:M. வா(மkகி பாவ தWப7 எ�பM ஜக:?*வான காதி Cவாமி 

அ*ள,NெசPத ஒ8\D@வ$ற #(. இM ‘ச
ரவ@:தி: தி*மகனாக அவத>:த 

எ7ெப*மாேன பரேதவைத எ�பேத வா(மkகிபகவாaைடய க*:M’ எ�] 

நிnப.8பத$காக வடெமாழிய.( இய$ற8பLடM. வடெமாழி அறியாதவ@க;7 

இ"#லி( உ<ள அ@:தAகைள அறி"MPய ேவj7 எ�ற பர"த தி*J<ள7 

ெகா&ட தி*மைல அந"தா&ப.<ைள 2.உ.ேவ. 
*4ணமாசா@யCவாமி இைத: 

தமிழி( ெமாழிெபய@:த*ள,னா@. இ"த #Zைடய ெப*ைமD7 இைத அ*ள,NெசPத 

காதி CவாமிDைடய ெப*ைமD7 இவ*ைடய =�aைரய.Z7, ='Jைரய.Z7, 

கைடசி dேலாக:தி� உைரய.Z7,  ந�? காLட8பLB<ளன. 

ந7 g@வாசா@ய@கைள8 ேபா( ஶாC:ரஸ78ரதாய
ர"தAகைள வ>யைடேவ 

க$]: ெதள,"த bஞான:ைத8 ெப$], அேத pதிய.( ப.ற*
?
 க$ப.:M8 ேபா"தவ@ 

"யாயேவதா"த வ.:வானான 2.உ.ேவ. தி.அ. 
*4ணமாசா@ய Cவாமி. ெதள,வாக8 

பாட7\கLB7 திறைமD7 எள,ய நைடய.( கLBைரகைளD7 #(கைளD7 எ)தி8 
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ப'8பவ@ மனதி( க*:ைத உண@:M7 பாA?7 அைமய8ெப$ற இ"த 

CவாமிDைடய ெமாழிெபய@8ைபN ேசவ.:M 2ைவ4ணவ@க< பயனைடய ேவj7 

எ�] ேகLB
ெகா<கிேறா7. 

தி*மைல தி*8பதி ேதவCதான சமய இதழாகிய ஸ8தகி>ய.( ெவள,வ"த இ"த: 

தமிழா
க:ைத, 2. உ.ேவ. தி.அ. 
*4ணமாசா@ய CவாமிDைடய =�aைரேயாB 

\:தகவ'வ:தி( பதி8ப.8பத$காக 2. உ.ேவ. =ரள Wதர� Cவாமி எ(லா 

ஏ$பாBகைளD7 ெசPM ைவ:தி*"த நிைலய.(, திqெர�] தி.அ. 
*4ணமாசா@ய 

CவாமிDைடய தி*:த7ப.யா@ பரமபதி:தப'யா(, இ"த: தமிழா
க:ைத அ8ேபாM 

பதி8ப.
க இயலவ.(ைல, இ�]வைர இM தன,8\:தகமாக ெவள,வரவ.(ைல. 

இ
?ைற =ரள Wதர� CவாமிDைடய =ய$சியா( த$ேபாM தW@
க8பLB<ளM. 

2.உ.ேவ.தி.அ. 
*4ணமாசா@ய Cவாமி, \:தக வ'வ.( வரவ.*"த இ"த: 

தமிழா
க:M
காக எ)திய*ள,ய =�aைரD7 இ8பதி8ப.( ேச@
க8பLB<ளM. 

இ"த #ைல8 ப>ேசாதி:M8 ப.ைழதி*:த7 ெசPM உபக>:த*ள,யவராP, 


ர"தக@:தாவான 2.உ.ேவ.தி.அ.
*4ணமாசா@ய CவாமிDைடய பாகிேநயரான 

ேதr@ ந(லா� ச
கரவ@:தி 2வ:ஸாAக� Cவாமி
? 
*தbஞைதைய: 

ெத>வ.:M
ெகா<கிேறா7. இ"த #ைல ந(ல =ைறய.( அNசிLB: த"த ‘RNR Printers’ 

அவ@க;
? எAக< ந�றிைய: ெத>வ.:M
 ெகா<கிேறா7. 

ஶா@வ> பA?ன, உ:திர7. 

(28:03:2021) 

பரமன' 'ரCL, 
தி*ெவ<ளைற. 
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I3Jைர 
வா(மkகி பாவ தWபெம�a7 வட ெமாழி #( Iல=7 வ.யா
கியான=மாகிய 

இர&B உ*வAக< ெகா&B வ.ளA?கிறM, Iல7 சா@:{ல வ.
p'தெம�] 
ெபய@ ெப$ற வடெமாழியா8பாக அைம"த இ*பM ெசPDLகளாகJ7, 
வ.யா
கியான7 (ேப*ைர) பல பல உபநிஷ: வா
யAக<, பகவ: கீைத, இராமாயண7, 
மஹாபாரத7, 2வ.4j \ராண7, 2பாகவத7 =தலிய C7*தி இதிஹாஸ 
\ராணAகள,� dேலாகAக<, 2 பா4ய7, அத� ேப*ைரயாகிய  d*த 8ரகாஶிைக, 
அதிகரண ஸாராவள W, பாராஶ@ய வ.ஜய7 =தலிய ேவதா"த #(கள,� ப?திக< 
ஆகியவ$ைற ேம$ேகாளாக
 காL' Iல:தி� உLக*:ைத: ெத<ள: ெதள,ய 
வ.ள
?கி�ற வசன நைடயாகJ7 திக`கி�றM. இXவ.ர&B7 ஒ*வ@ 
இய$றியைவேய ஆ?7. 

வா(மkகி பாவ தWப7 எ�ற வட ெமாழி8 ெபயைர வா(மkகி தி*J<ள வ.ள
? 
எ�ற தமிழி( ெபய@:M
 ~]த( ெபா*"M7. தி*J<ளமாவM தி*J<ள:தி( 
ேதா�றிய க*:தா?7. உலகி( ப.ரசி:தமான வ.ள
? ஒள,ையD&டா
கி, 
ெபா*<கைள
 காணெவாLடாம( தB
?7 ெவள,ய.*ைள8 ேபா
கி நமM 
ெவள,
க&j
? அ8ெபா*<கைள வ.ள
கி
 காLBகி�றM, அMேபா�ற இ"#Z7 
ஞான ெவாள,ைய8 ப.ற8ப.:M, வா(மkகி =ன,வ>� தி*J<ள
 க*:ைத அறிய 
ெவாLடாம( தைக
?7 உ<ள,*ளாகிய அறியாைமைய நW
கி, நமM உLக&ணாகிய 
மன:M
? அவரM க*:ைத வ.ள
கி
 காLB" த�ைமDைடயதாத(ப$றி வா(மkகி 
பாவ தWப7 அ(லM வா(மkகி தி*J<ள வ.ள
? எ�] ெபா*:தமான ெபயைர8 
ெப$றெத�க. இ8ேபாM இA?
 ?றி
க8பBகி�ற வா(மkகி தி*J<ளமாவM-அவ@ 
தமM இராமாயண:தி( ‘இராமப.ரானாக: ேதா�றிய தி*மாேல பர7ெபா*ளாவா�’ 
எ�] அAகA? மைற:M
 காL' உP:Mணரைவ:M<ள க*:ேதயா7. 

இத�க& இ"#லாசி>ய@ =த( dேலாக:தினா( ‘வா(மkகி =ன,வ@ தமM 
இராமாயண:தி( இராமனாக: தி*வவதார7 ெசPத தி*மக< மணவாளைன8 
பர7ெபா*ளாக அ]திய.LB<ளா@’ எ�] தமM #லி( வ.ள
க: த
கதாக 
எB:M
ெகா&ட வ.ஷய:ைத
 ?றி8ப.LB, இர&டா7 dேலாக7 ெதாடAகி8 
பதிெனLடா7 Nேலாக7 இ]தியாகJ<ள பதிேன) dேலாகAகள,னா( எ)பM
?7 
ேம$பLட அ:தாLசிகைள
 காL': தா7 வ.ள
க எB:M
ெகா&ட வ.ஷய:ைத 
ந�? நிnப.:M: திட8பB:திவ.LB, ப:ெதா�பதா7 dேலாக:தினா( வா(மkகி 
=ன,வ@ இராமாயண:தினா( ‘தி*மக< நாதேன =) =த$ கடJ<’ எ�பத$?N 
சா�றாக அ*ள,ய மிகJய@"த காரணAகள,( ‘பாைனNேசா$]
? ஒ�றிர&B 
ப*
ைக’ எ�a7 வைகய.( சிலவ$ைற மLBேம இ"#லி( ?றி8ப.LB<ளதாக
 
~றி, இ]தியான இ*பதாவM dேலாக:தினா( தமM ?ல7, இ4டெதPவ7, த7 
தி*:தக8பனா>� தி*நாம7, த7ெபய@ ஆகியவ$ைற: ெத>வ.:M, 
இராமப.ராaைடய தி*வ': தாமைரக< திற:M: தம
?<ள Cேநஹ7 (ப
தி) 
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எ�a7 ெநPய.னா( எ>D7 வா(மkகி பாவதWபெம�ற #லாகிய வ.ள
ைக: தா7 
ஏ$றியதாக
 ~]7 வாய.லாக, இ"#( இராமப.ராa
?N ெசPD7 
ைகAக@யமா?ெம�பைத வ.ளAக ைவ:M #ைல: தைல
கL'D<ளா@. 

இ"#ைல இய$றியவ@ ஜக:?* 8ரதிவாதி பயAகர7 2. உ.ேவ. காதி 
அன"தாசா@ய Cவாமியாவ@. இவ*ைடய ச>:திர
 ?றி8\
க< சில, இவ@ 
த7=ைடய =
கிய ஶி4யராகிய 2கா�சீ 8ரதிவாதி பயAகர7 ப:ம வ.gஷண  
மஹhவ.:வா� 2.உ.ேவ. அ&ணAகராசா@ய Cவாமி எ)திய ‘2 கா�சீ ஜக:?* 
ைவபவ ஸA
ரஹ:’எ�a7 #ைல: த)வ. இA? எ)த8பBகி�றன. 

2கா�சீ காதி அன"தாசா@ய Cவாமி 8ரதிவாதி பயAகர7 அ&ணாவ.� 
தி*வ7ஶ:தி( 2காதி
*4ணமாசா@ய Cவாமி
?: தி*
?மாரராக 2=க 
வ*ஷ7 மாசி மாத7 CவாதW நK:திர:தி( (1874 மா@N) ேதா�றினா@. தமM 
மாMலராP (தாP மாம�) மஹாவ.:வானாP, Cதலாசா@ய \*ஷராP: தி*8பதிய.( 
எ)"த*ள,ய.*"த தி*மைல அன"தா&ப.<ைள \>ைச 2.உ.ேவ. 2ரAகாசா@ய 
Cவாமி ஸ"நிதிய.( "யாய7, Xயாகரண7, மkமா7ஸா =தலிய ஶhC:ரAகைளD7 
உபய ேவதா"த ரஹCய 
ர"தAகைளD7 வ>யைடேவ கசடற
 க$ற இ*பM 
ப.ராய:திேலேய ெப*7 \லவெர�ற ப.ரசி:தி ெப$றா@. அM =தலாக: த7 வா`நா< 
=)M7 அ'
க' ேதசெமA?7 யா:திைர ெசPM, 2ைவ4ணவ ஸமயெம�]7 
வ.ஶி4டா:ைவத த@ஶனெம�]7 ?லாவ8பBகி�ற பகவ: ராமா_ஜமத:ைத ந�? 
பரவN ெசPதா@. 

2 கா�சிய.( ேவதா"த ைவஜய"தW எ�a7 ஸ7C
*த பாடசாைலைய 
Cதாப.:M நட:தி வ"தா@. 2ஸுத@ஶன =:ராKரசாைல எ�ெறா* 
அN�
~ட:ைத நி]வ. அத� Iலமாக8 பல பல ஶhC:ர #(கைள8 பதி8ப.:M 
ெவள,ய.LB ஸ7C
*தJல?
? மேஹாபகார7 ெசPதா@. அவ$]< 
8ரமா&யவாத7 இ]தியாகJ<ள ெப*7பாZ7 எ(லா "யாய
ர"தAக;7, 
பாLடரஹCய7, மkமா7ஸாபாMகா, ேஸdவரமkமா7ஸா =தலிய 
மkமா7ஸா
ர"தAக;7, ச&ட மா*த:Mட� ~'ய ஶத{ஷணW, பாராஶ@யவ.ஜய7, 
"யாய பாCகர7, பகவ:கீதா Xயா
யான7 ெதாட
கமான மிகJய@"த ேவதா"த 
ஶhC:ர 
ர"தAக;7 g@வாசா@ய Xயா
யானAக;ட� ேச@"த =தலாய.ர=7 
ம$]7 சிலJ7 =
கியமாக
 ?றி8ப.ட: த
கனவா?7. 

ம�ஜுபாஷிண W எ�ெறா* வடெமாழி வார8 ப:தி>ைக, ைவதிக ஸ@வCவ7 
எ�றேதா@ இ"திெமாழி மாத8 ப:தி>ைக, வனமாலிகா, 8ர�ம வ.:யா எ�a7 
ெபய>( இர&B தமி` மாத8 ப:தி>ைகக< ஆகிய இவ$ைற =8பM 
வ*டAக;
?7 ேமலாக: ெதாட@"M நட:திய.*
கிறா@. ஸ7C
*த7, தமி`, 
ெதZA?, இ"தி, மா@வாட7, மகாரா4Lர7, ஆAகில7 =தலான பல ெமாழிகள,( 
தம
?7 ேகLபவ@கL?7 சிறிM7 சலி8\: தLடாம( பல மண.
கண
கி( 
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ெசா$ெபாழிJக< ஆ$றி8ப&'தேராB பாமரேராB வாசிய.(லாம( அைனவ*7 
உக
?7ப' வ.ளAகினைம இவ*
?: த�ேன$றமா?7. 

2 ைவ4ணவ ஸ7ேமளன7 எ�ற ெபய>(, மாெப*7 \லவ@கைள: திரL' 
ஒXேவாரா&B7 ஒXெவா* மஹா நகர7 எ�ற வைகய.(, இ*பM
?7 ேமலான 
மாநாBகைள இவ@ நட:திய.*
கிறா@. ப&'த@க;
?7 மாணவ@க;
?7 இவ@ 
வழAகிய ஸ7மானAக;7, இவ@தம
? உதய\ர7, bேயாதி:\ர7, 
வாலிய@, 
பா
யநகர7, தி*வன"த\ர7 =தலிய பல மஹா நகரAகைளN ேச@"த மஹா 
ராஜா
க< ஸம@8ப.:த காண.
ைகக;7 கண
கி( அடAகா. 

‘ஜக: ?*’ எ�] ப.ரசி:தி ெப$]: தAக8 ப(ல
கிேலறி யாைன ?திைர 
ப&'த ஶி4ய வ@
கAக;ட� மிக8 ெப>யெதா* தி
 வ.ஜய யா:திைர \>"M 
2ைவ4ணவ மத:ைத மிக மிக 8ரசார7 ெசPதா@. அ8ேபாM ப.ற மத:தவ@ பல@ 
2ைவ4ணவ சமய:தி� உ&ைமைய அறிய8ெப$] இவ>ட7 ச
ராAகன=7 
ம":ேராபேதஶ=7 ெப$] ஶி4யராP 2 ைவ4ணவராய.ன@. காசீ நகர:தி( பர 
சமய8 ெப*7\லவ@ பல@ திர&B வ"M இவேராB வாத7 \>"M ப.� வாAகி ‘இவ@ 
ஜக: ?*ேவதா�’ எ�] ~றி8 \க`"M ெச�றன@. 

இவ>ட7 வட ேதஶ:தி( ேகாqdவர@களான ேஸLB
க< பல@ ச
ராAகன7 
ெப$] உP"தன@, மஹ"M
க< என8பB7 உ:தரேதஶ 8ரா�மண மடாதிபதிக<  
பல@ ச
ராAகன7 ெப$றேதாB இவ@ ஸ"நிதிய.( ஸாமா"ய வ.nஶஷ 
ஶhC:ரAகைளD7 பய.�] 8ரச&ட ப&'தராய.ன@. அ�னவ@கள,( :>த&' 
Cவாமி எ�] ப.ரசி:தி ெப$ற வ.4வ
ேஸநாசா@ய@ =தலிேயா@ ?றி8ப.ட: 
த
கவராவ@. 

உ:தர பாரத:தி( பலவ.டAகள,( இவ@ திXய ேதஶAகைள 
ஏ$பB:திD<ளைம சாதாரண மன,த@
? இயலாத கா@யமா?7. அவ$]< ப7பாP 
மாநக>( பனஸவா'ெய�a7 ப?திய.�க& பல லK
கண
காக8 பணNெசலJ 
ெசPM ேகாய.( நி*மி:M: தி*ேவAகட=ைடயாைன8 ப.ரதி4'8ப.:M, ேகாய.(, 
தி*மைல, ெப*மா< ேகாவ.( ேபா�ற திXயேதசஶAகள,$ ேபாலேவ நி:ேயா:ஸவ 
பேKா:ஸவ மாேஸா:ஸவ ஸ7வ:ஸேரா:ஸவாதிகைள நட8ப.:M அைவ 
ேம�ேமZ7 இைடயறாM நட
க: த
க ஏ$பாBகைளD7 ெசPM ைவ:M<ளைம 
=
கியமாக
 க*த: த
க தா?7. கா�சி மாநக>( தமM ?ல =த(வரான 
8ரதிவாதி பயAகர7 அ&ணாெவ�a7 ஆசா>ய@ ெப*மாa
? ஆலயெம)8ப.: 
தி*வ.ழா
கைள நட:த நியமி:M<ளைமD7 ம$ெறா* =
கியமான அ7ஶமா?7. 

இXவா] இ�a7 பல ெப*ைமக;ட� அ]ப:ேதாரா&Bக;7 ஐ"M 
மாத=7 ந(வா`J வா`"M தாM வ*ட7  ஆ' மாத7 �
ல பK :*தWையய.( 
(21-7-36) பரமபத ெமPதிய இவ@ தமM வா`நாள,( ஓயாம( நட:தி வ"த பல 
ந$பண.க;
கிைடேய அg@வமான சில உய@"த #(கைளD7 அ*ள,ய.*
கிறா@, 
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அவ$]< \*ஷஸூ
த பா4ய7, படபாநல:, ஐக ஶhC:@ய மkமா7ஸா, 2 பா4ய 
வ.ம@சன பpKா, வா(மkகி பாவதWப: ஆகியைவ மிக =
கியமானைவ. இைவ 
இMகா]7 பல பதி8\
க< ஏறிD<ளன. 

இ]திய.( ?றி
க8பLட வா(மkகி பாவ தWப7 எ�a7 #(, இத� ஆசி>ய@ 
தம
?: தி*8ேபரனா@ நியாயசிேராமண. உபயேவதா"த வ.:வா� 2கா�சி 8ரதிவாதி 
பயAகர7 ஜக:?* காதி 2 நிவாஸாசா@ய Cவாமிய.டமி*"M தமிழா
க7 ெசPய 
அ_மதிDட� ெபற8பLB7, அ'ேயனா( தமிழா
க7 ெசPய8ெப$]7, 1986 மா@N 
மாத7 =தலாக 1988 ேம மாதமkறாக தி*மைல தி*8பதி ேதவCதான சமய 
இதழாகிய ஸ8தகி>ய.(, அத� ஆசி>ய@ தி* N.S. ரா7I@:தி M.A. அவ@களா( 
உ:ஸாக:Mட� ெவள,ய.ட8பLடM. 

இ8ேபாM வா(மkகி தி*J<ள வ.ள
? எ�a7 தமி`ெபய@ g&ட இ"#ைல 
கீ@:திI@:தி 2.உ.ேவ. மஹாவ.:வா� கார8ப�காB ேவAகடாசா@ய@ Cவாமிய.� 
ெதௗஹி:ர*7, பரமதா@மிக*7, 2 கார8ப�காB Cவாமி, 2 கா�சீ Cவாமி, 2 
ேவ;
?' Cவாமி, 2ஶதாப.ேஷக7 Cவாமி, தி*நாA~@ ெப>யCவாமி =தலிய 
பல ெப>ேயா@கள,� உபயேவதா"த
 கLBைரக< பல #$]
 கண
கானவ$ைற 
அளவ$ற பணNெசலJகைளD7 ல�ய7 ெசPயாம( ேகவல7 ேலாேகாபகாரமாக 
அNசிLBவ*மான 2மா� S. =ரள, Cவாமி, அ'ேயன,ட7 பரம 
*ைபயாேல 
\:தகnபமாP அNசிLB ெவள,ய.Bகிறா@. இத$? ஏM7 ைக7மாறி(லாத அ'ேய�, 
இ"த Cவாமி
? ஆDராnரா
iயdவ@யAகைள ஸ7g@ணமாக அள,:M ேம� 
ேமZ7 இ:தைகய ந(ல கா>யAகள,( I;7ப', தி*ேவAகட=ைடயாaைடய 
gவா@கழ(கள,( வ.&ண8ப.:M இவ@ திற:தி( ந�றி கல"த 8ரணhமAகைளD7 
ெத>வ.
கிேறன. 

இ"த Cவாமி
? இ"#( அNசிB7ப' \*ஷகார7 ெசPதவ*7, 
அNசிB7ேபாM 8n8தி*:Mத( =தலிய உதவ.கைளN ெசPதவ*மான தி*8பதி 
ேவAகேடNவர �ன,வ@ஸி' காேலb தமி`8ேபராசி>ய@ டா
ட@  M. வரதராஜa
? 
ந�றிேயாB கல"த ஆசீ@வாத7 ெசPM வ.ைடெப]கிேற�. 

தி��பதி        தி.அ. கி�5ணமாசா�ய தாஸ3 
11-08-2001 
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வா%ம&கி பா4வ த(3ப� 
(வா%ம&கி தி�*+ள வ,ள-�) 

இXJலகி�க& கட:த$? அ>யM7 ஆழ=ைடயM7 எ(ைல இ(லா8 
ெப*"M�ப:M
? இ*8ப.டமானMமான ஸ7ஸார7 (ப.ற8ப.ற8\: ெதாட@Nசி) 
எ�a7 கடலி( ஆழI`கிய அைன:Mய.@க;
?7 பர7ெபா*<, அதைன 
அைடவத$? உ>ய வழி, அைட"M ெபற ேவ&'ய பய� ஆகிய த:வஹித 
\*ஷா:தAகைள அறிவ.8பத� Iலமாக அவ$ைற
 கைரேய$]மM - 
ப(லாய.ரவரான தாPத"ைதயைர
 காL'Z7 ம
க< திற:தி( பாச7 மி
கதாP 
ேவதெம�a7 ெபய@ ெப$ற - ஶhC:ர7 ஒ�] தா� எ�பM அைனவ*7 இைச"த 
வ.ஷயம�ேறா. 

எ&ண.லா8 ப.>J (ஶhைக)கைள
 ெகா&B, Iல7 மLB7~ட அறிய 
='யாதM7 இ�னெத�] நிdசய.
க இயலாத ெபா*ைளDைடயMமான 
இXேவத:தி� ெபா*ைள நிNசய.8பதி( இதிஹாஸ \ராணAகேள த�செம�] 
யாbஞவ(
ய பகவா� Cம>
கிறா@ – ‘இதிஹாஸ \ராணா8யா7 ேவத7 
ஸ=ப8*7ஹேய:I ப.ேப:ய(பd*தா: ேவத: மாமய7 8ரத>4யதிII - 
இதிஹாஸAகைளD7 \ராணAகைளD7 ெகா&B ேவத:ைத வ.வ>:M அ]திய.ட 
ேவ&B7; ேவதமானM அைர?ைற8 ப'8பாள,ய.ட7 (ேவத:தி� க*:ைதயறியாம( 
தனM \(லறிவ.$ேக$ப: தன
?: ேதா�றியவ$ைறேய ேவத8ெபா*ெள�] 
~]மவன,ட7) ‘ஐேயா இவ� எ�ைன வ�சி
க8 ேபாகிறாேன’ எ�ற��கிறM – 
எ�], 

இதிஹாஸ7 \ராண7 எ�] இர&'a<;7 இதிஹாஸேம மிக உய@"தM 
எ�பM – ‘இதிஹாஸ\ராணா8யா7’ எ�றவ.ட:தி( ‘\ராண’  எ�a7 ?ைற"த 
உய.ெர):M
கைள8 ெப$ற ெசா(Z
? =�\ ‘இதிஹாஸ’ எ�a7 அதிக 
உய.ெர):M
கைள
 ெகா&ட ெசா(ைல 8ரேயாகி:த அ"த யாbஞவ(
ய 
=ன,வராேலேய ெதள,JபB:த8 ெப$றM. (:வ":வ ஸமாஸ:தி�க& - உ7ைம: 
ெதாைகய.�க& - பல ெசா$க< ேச*7 ேபாM உய.ெர):M
க< மி
க ெசா(லாP 
இ*8ப.a7 அத� ெபா*< உய.ெர):M
க< ?ைற"த ெசா(லி� ெபா*ைள வ.ட 
உய@"ததாய.*"தா( அXJய.ெர):M
க< மி
க ெசா( =�ேன வரலா7 எ�a7  
வடெமாழி இல
கண #( ='J இA? அறிய:த
கM). 

இதிஹாஸAக< (பைழய கைதக<) தம
?<;7 =
கியமானைவ 
2ராமாயண=7  மஹாபாரத=மா?7. அவ$றி( 2ராமாயண7 =)வM7  தா� 
ஆச>:த(, ப.ற@
? உபேதசி:த(, தனM தி*ேமன,யழ?, வ<ள( த�ைம 
=தலியவ$றா( எ(லா ஆ:மா
கைளD7 ம"திர:தா( கLB&B 
ேமாஹமைட"தவ@கைள8 ேபா( தன
? வசமா
கி ந(வழிய.( ெசZ:Mவத$காக 
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இ�வா? வ7ச திலகனாக: ேதா�றியவa7, இ:தைகயM எ�] சி"தி:த$? 
அ>யM7, வ.ய
க:த
கMமாகிய திXயா:ம Cவnப7, திXயமAகள:தி*ேமன,, 
அவ$றி� ?ணAக< எ�ற இவ$ைற உைடயவa7 க*ைண
 கடலானவa7 
பர8ர�ம7 எ�a7 ெபய@ ெப$றவa7 தி*மக< மணவாளaமான பரம 
\*ஷaைடய ச>த:ைத: ெத>வ.8பத� வாய.லாக ேவத8ெபா*ைள 
வ.ள
?வதாP
 ெகா&B மிகJ7 உதவ. \>கிறM. 

இXவ.ராமாயண:தி� ேவத வ.ள
கமாP இ*
?7 த�ைம  
‘ேவேதாப8*7ஹணா@:தாய ெதள அ
ராஹயத 8ர\:’ (ராமா.பால 4-6) - ேவத:ைத 
வ.வ>:த( எ�a7 பயைன
 க*தி, எ(லா7 வ(ல வா(மkகி =ன,வ@ அ"த 
?சலவ@க;
? 2ராமாயண:ைத
 க$ப.:தா@ - எ�றிM =தலியவ$றா( மிகJ7 
வ.ள
க7 ெப]7. 

இதிஹாஸ #(கள,( மிகJய@"ததான இ"த ராமாயண:ைத இய$றாநி�ற 
வா(மkகி மஹ@ஷியானவ@, அறி"Mெகா<ள: த?திய$ற (நா:திக@ =தலிய)-
வ@கள,ட7 அNசAெகா&B, தி*மாேல பர7ெபா*< எ�a7 உபநிஷ:M
கள,( 
ேதறிய வ.ஷய:ைத ஆAகாA? இத�க& ரஹCயமாக அைம:M<ளா@. 

இXவா] தி*மக< நாதனM பர7ெபா*ளா?7 த�ைம ஆAகாAேக அைம
க8 
ெப$றி*8ப.a7 பலநா<க< Nரம8பLேட ெத>"M ெகா<ள:த
க அXவ.ஷய:ைத, 
ெபா$\ைதய( கீேழ இ*8ப.a7 அத� ேமேல gமிய.( தி>Dமவ@க< அதைன 
அறி"M எB
க ='யாதMேபா(, அறி"M ெகா<ள: த?தி ெப$றவ@க< ~ட 
2ராமாயண:தி�க& ஆ`"M பாராம( ேமெலழ8 பா@:M: ெத>"M 
ெகா<ள='யாம( அழி"Mேபாக ேவ&டாெம�] உலக ந�ைமய.( ேநா
?ைடய 
சில ெப>ேயா@களா(  ஊ
?வ.
க8ெப$] ந7 ஆசா@ய@க< தி*வா
கிலி*"M 
அறி"தவ$ைற அறி"தப'ேய வா(மkகி பாவதWப7 எ�a7 இ"#( வாய.லாக 
ெவள,ய.Lேடாமாேனா7. 

க*ைண
 கள�சியமான கமைல ேக<வa7 ?ணAெகா<;7 
ந(ேலா@க;7 இMெகா&B தி*8தி அைடவா@களாக எ�] ேம�ேமZ7 அவ@கைள 
ேவ&' நி$கிேறா7. இAஙன7 வணAகி வ.&ண8ப7 ெசPவM - ப.ரதிவாதி பயAகர7 
அன"தாசா@ய�. (#லாசி>ய>� =�aைர ெமாழிெபய@8\ இ:Mட� ='J$றM). 
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கா�N 

அ�O ஸம�த ஜக3P ஜநி ரQண ஸ�ஹரண வ,ஹரண: �மா� I 

க7கி37 ஶிக2ர வ,ஹாS கமலாகா�த: ஶ&பா4ய ேதேவா ந: II 

அைன:MலகிaைடயJ7 பைட8\ கா8\ அழி8\ ஆகியவ$ைற 
வ.ைளயாLடாக உைடயவa7, ெச(வ7 மி
கவa7, தி*வ:தி மாமைலய.� 
உNசிய.( உலாJமவa7, (ெப*"ேதவ. எ�a7) தி*வ.� மணவாளaமாகிய 
(ெப*")ேதவ� நமM ந�ைமய.� ெபா*LB ஆ?க. (நம
? ந�ைமைய உ&டா
?க). 
 
அTயாத3nஶஷ ஜக3தா� ப4Tயாேயாபா�த ம	ஜஸ�ஹநந: I 
நி�Tயாஜப3�O4ர�மா� நTயா7Nஜ ேலாசந� ஸ யதிராஜ: II 

எ(லா உலகAகள,aைடயJ7 ேKம:தி$காக மான,ட வ'J  g&டவ*7 
கபடம$ற (உ&ைமயான) உறவ.ன*மாD<ளவ*7 அ8ேபாதல@"த அரவ."த7 
ேபா�ற தி*
க&கைளDைடயவ*மான - 8ரஸி:தரான யதிராஜ@ (2ராமா_ஜ@ ) 
ந7ைம
 கா8பா$]வாராக. 

வ,த3தா4தி வாதி3பU4-�� �3�வ�dய� ஸுத(4ரந�தா�ய: I 
வா%ம&கிபா4வ3தWப7 வ,சி��ய சி�ேத மஹ� Oர�கா3�ய� II 

ப.ரதிவாதிபயAகர7 அ&ணாெவ�a7 ஆசா>ய>� ?ல:தி( உதி:M 
ந(லறிJ ெப$ற அன"தாசா@ய� ப>=க=ைடய (பர�)ேசாதிைய இதய:தி( ந�? 
சி"தி:M வா(மkகி பாவதWப:ைத இய$]கி�றா�. (இM ஆசி>ய@ த7ைம8 ப.ற@ேபா( 
~றியM.  அன"தாசா@யென�a7 ெபய@ g&ட அ'ேய� வா(மkகி 
பாவதWபெம�a7 ெபய@ ெப$ற #லிைன இய$]கி�ேறென�க.) 

உைரயவதா7ைக 

இXJலகி�க&, அறிJ ஆ$ற( =தலிய ந$?ணAக< நிைற"தவ*7 
மிகNசிற"த க*ைண உைடயவ*7 8ரஸி:தி ெப$றவ*மான \$றிZதி:த (வா(மkகி) 
=ன,வ@, கைர ெத>யாதM7 கட:த$? அ>யM7 ஆழ=ைடயMமான ஸ7ஸார7 
(ப.ற8ப.ற8\கள,� ெதாட@Nசி) எ�a7 கடலி( I`கியவ@க;7 அநாதியான 
(எ�ைற
? உ&டாய.$] எ�] ஆதிகால7 ெத>யாத) அறியாைமய.னா( 
ஈLட8பLட \&ண.ய பாவAகளாகிற த:த7 வ.ைனக;
? வச8பLடவ@க;7, 
இைடவ.டாம( ேதவ@ மன,த@ வ.லA? தாவர7 =தலிய பலவைக8பLட 
ஆNச@யமான ப.றவ.கைள எB8பவ@க;7, பர7ெபா*< எM அவர8ெபா*< 
(தா`ெபா*<) எM எ�ற உ&ைமைய அறியாதவ@க;மான திர<திரளான ஜWவ@கைள 
(உய.@:ெதா?திகைள) உயர: {
கிெயB
க வ.*7ப.யவராP, சி:M அசி:M ஈdவர� 
(அறிJ<ள உய.@, அறிவ$ற ஜட7, கடJ<) எ�பனவ$றி� உ&ைமநிைல ?ண7 
ஆகியவ$ைற8 ப?:M அறிவ.8பM7 ஒ* \*ஷனாZ7 இய$ற8படாைமய.னா( 
நி:யமானM7 ?$றம$றM7 இைடவ.டாம( ெதாட@"M உபேதச பர7பைரயாக 
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வ"ததM7 ப(லாய.ர
கண
கான தாP தக8ப�மா@கைள
 காL'Z7 ம
கள,ட7 
மி
க அ�\ ெகா&டM7 உலகெம(லா7 உPJெப]வைத =
கிய 
பயனாகJைடயM7 அ:தாLசி #(க;
?<ேள ேபரரசானMமான ேவத
?வ.யைல 
வ.வரண7 ெசPய8\?"M, மைற=' (உபநிஷ:M
)களாகிய \?த$க>ய ?ைககள,ேல 
மைற"M<ளM7, ?$றமைன:M
?7 பைகயாP ந$?ணAகLேக ெகா<கலமானM7, 
உலகமைன:தி� பைட:த( கா:த( அழி:த(கைள �ைலயாக
 ெகா&டM7, 
ஓயாம( உ&B ப&ண8பBகிற ப.ற8ப.ற8\: ெதாட@Nசிகள,( அ�சி8 ப>தவ.:த 
உய.>னAகைள உPவ.
க ேவjெம�ற இைடயறாத எ&ண:ைத உைடயM7, 
உலகைன:M
?7 ஒேர \கலிட=மான பர8ர�மமானM - தி*மக< மணவாளa7 
\*ேஷா:தமa7 2ைவ?&டநிலயaமான பகவா� நாராயணேனெய�] 
ேவதா"தAகள,( (உபநிஷ:M
கள,() அறி8பLடைவயாP ேவ]ெபா*< ~றி 
ம]
க='யாத காரணAகளாேல 2ம: ராமாயண:தி( நிNசய.:த*ள,ன@. 

மிக இன,ய இ"த ரஹCய:ைத அறியாதவ@களாP8 ெபா$\ைதயலி� ேமேல 
தின=7 தி>"M ெகா&'*"M7 அதைன அறியாதவ@க< ேபா�], ேமெலழ: 
ேதா�]7 க*:தினா( மLB7 தி*8தியைட"தவ@க;
? இத� ரஹCய8 
ெபா*ைள ந�றாக8 ேபாதைன ெசPவத$காக இறAகி #லாசி>ய@ அXவ.ஷய:ைத8 
ெபாMவாக 8ரதிbைஞ ெசPகிறா@ (வா(மkகி தமM இராமாயண:தி( இ�னM 
ெசPதாெர�] ?றி8ப.Bகிறா@) வா(மkகி: எ�] ெதாடA?7 =த( Nேலாக:தா(, 

W% 

dேலாக� - 1 
 

வா%ம&கி�தபஸா�நிதி4� Iநிவேரா  ேவேதா4வேரா�த�ப,4த-  
Pஞாந� ஸூ��தவா-3 ப4வா�N3தி4 க3தா� உ�3த4��Oகாேமா ஜநா� I 
ேவதா3ந�Zப�3��ஹய� d�தி- ஶிேரா[3ட4� ஶ&ைப4கா�பத3�  
த��வ� நிdசி	ேத�ம ராமவNஷ� ராமாயேண- �பதி� II 

 
பத*ைர 

 

தபஸா7 நிதி: = தவAக;
? இ*8ப.டமானவ*7, ேவதC வர உ:த7ப.த bஞாந: = 
8ர�மேதவனM வர:தினா( உய@:தி நி]:த8பLட அறிைவDைடயவ*7, 
ஸூ"*தவா
 = உ&ைமயான ேபNைசDைடயவ*மான, வா(மkகி: =நிவர: = 
வா(மkகியான =நிவ@ ெப*மா�, பவ அ7\திகதா" = ஸ7ஸாரமாகிய கடைல 
அைட"த, ஜநா" = ஜநAகைள, உ:த@:M காம: = ேமெலB
க வ.*8ப7 ெகா&டவராP, 
ேவதா" அப. = ேவதAகைளD7, உப8*7ஹய" = வ.வ>
?மவராP, d*திஶிர: ~ட7 
= மைறகள,� ='கள,( மைற"M<ளM7, ஶ&ப ஏக ஆCபத7  = மAகளகரமாP 
(:யாந:M
?) ஒேர இல
கானMமான, த::வ7 =  (பர7) ெபா*ைள, ராமவ\ஷ7 = 
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2ராமa*வ7 ெகா&ட, 2பதி7 = தி*மக< நாதனாக, ராமாயேண = (தா7 இய$றிய) 
ராமாயண #லி(, நிdசி_ேதCம = நிdசய.:தா@, 
 

வ,nஶஷ*ைர 

வா%ம&கி: - \$றி� மக� (\$றி( உதி:தவ@) இ7=ன,வ@ – ‘அ"த 
:*ணப."Mவ.ன,டமி*"M ப.*? வ7ஶ:தவரான \*ஷ@ உதி:தா@. அவேர 
வா(மkகிெய�] ~ற8பBகிறா@’  எ�ற 2வ.4j\ராண (3-3-18) வசந:தினா( 
ப.*?வ.� \:திர@ எ�ேற ேதா�]கிறM. ஆய.a7, \$றினா( Iட8பLட 
ேமன,ையDைடய இவ@ வ*ணேதவ� உ&டா
கிய மைழய.னா( (கைர"M ேபான) 
\$றிலி*"M ெவள,8பLடப'யா( அஃM ஒ�ைறேய ப$றாசாக
 ெகா&B இவைர8 
\$றி� மகனாக
 ~றியM, அகCதியைர
 கலச:தி� ப.<ைளயாக
 ~றியM ேபா(, 
இல
கைண வழ
காைகயா( தவ]ைடயத(ல. 

‘ெப*"ேத� ெபா*"தியவ*7 ேலாக ப.தாமஹ*மான (ேலாக ப.தாவாகிய மpசி 
=தலிேயா@
?7 ப.தாவான) ப.ரமனா@, வ(மkக:திலி*"M (\$றிலி*"M) 
உ&டானதா( இவ@ வா(மkகி எ�] ~ற8பBகிறா@ எ�] ~றினா@’ எ�] 
8ர�மைகவ@:த \ராண:தி( ெசா(ல8பLB=<ளM. 

‘வா%ம&கி’ எ�ற ெசா(லா(, பன, ெவPய.( =தலிய :வ":வAகைள 
(ஒ�]
ெகா�] மா]பLட இர&'ர&டாகJ<ள ெபா*<கைள) ல�ய7 
ெசPயாம( இைடவ W'�றி: தவ7 ெசPய ேவ&Bெம�ற மனJ]திேயாB 
இட:ைதவ.LB அைசயாம( இ*"த இவைர8 \$] I'$ெற�a7 க*:M 
அறிவ.
க8பBதலா( ெபாறிகைள அட
?த(, மன:ைத அட
?த( =தலிய 
ந$?ணநிைறJ இவ*
?<ளைம வ.ள
க8பBகிறM. 

‘தபஸா� நிதி:’ – ‘தவAக;
? இ*8ப.ட7’  எ�றவ.தனா( இவ*
?: 
தவமஹிைமயா( ெபற8பLட அறிJைடைம ?றி
க8பBவத� Iலமாக, இவரM 
அறிJ, ஐய7 தி>\ =தலியவ$ேறாB ேச@"தத�] எ�] வ.ளA?வதனா( இவ@ 
~]7 க*:M
க< மிகமிக ந7ப:த
கைவ எ�பM அறிவ.
க8பBகி�றM. 

‘=ன,வ@ ெப*மா�’ எ�றதனா( (ந$ெபா*<கைள) எ8ேபாM7 ஆராPNசி 
ெசPD7 பா�ைமD<ளைம இவ*
?8 ெபற8பBவதா(, இவ@ பண.
?7 ெபா*<க< 
ேமெலழ அறி"M ~ற8பLடைவய(ல எ�]7, ந(ல D
திகைள
 ெகா&B 
நிைலநாLட8பLடைவ எ�]7 ?றி8பத� வாய.லாக, அைவ ?D
திகளா( அைச
க 
='யாதைவ எ�பM காLட8பBகிறM. 

*ேவத� வர உ�த�ப,த Pஞாந:* நா�=க
 கடJள,� வர:தினா( உய@:தி 
நி]:த8பLட - அதாவM எ(லாவ$ைறD7 ப$றியதாய.*
?7 த�ைம, உ&ைம: 
த�ைமைய8 ப$றியதாய.*
?7 த�ைம =தலிய ந$ப&\கைள உ&டா
கி மிகJ7 
வள@
க8பLட அறிைவDைடயவ@. ப.ரமனM வர:தினா( ெபற8பLட 
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ஸ@வbஞ:வ:ைத (அைன:ைதD7 உ&ைமயாக அறியவ(லராதைல) உைடயவ@ 
எ�பM ேத@:த ெபா*<. 

2ராமாயண7 பாலகா&ட7 இர&டாவM ஸ@
க:தி( (Nேலாக7 31-34) ‘(அறிJ 
தவ7 =தலியவ$றா() ெப>யவேன’ (உனM மாநிஷாத எ�a7) இ"த  

dேலாகமானM எனM ஸAக(ப:தினா(தா� உ&டாய.$]. மிக ந(ல >ஷிேய! 
2ராமaைடய ச>த7 =)வைதD7 ~]7 #லிைன (இ8ப'8பLட  

dேலாகAகளாக) இய$ற
கடவாP. த*ம சி"ைதDைடயவa7, ந$ப&\க< 
நிைற"தவa7, அறிJ நிர7ப.ய \லவa7, ைத>ய=<ளவaமான 2ராமaைடய 
ச>த:ைத நW நாரத@ வாய.லாக
 ேகLடப'ேய (�*
கமாகN) ெசா(ல
கடவாP 
(இMேவ ஸAேKப ராமாயண7). ல�மணேனாB ~'யவa7 \:திசாலிDமான 
அXவ.ராமப.ராaைடய, ப.ற@ அறி"ததாகJ7 அறியாம( ரஹCயமாகJ=<ள 
ச>த=7, அர
க@க;ைடய (எ(லாவைக8பLட ச>த=7, �ைதய.aைடய) 
ெவள,8பLB7 மைற"M=<ள ச>த=மாகி, நW நாரத@ வாய.லி*"M ேகLடறியாத 
ச>தAக< அைன:M7 (எனM அ*ள,னா() உ�னா( அறிய8பLடதாக ஆக8ேபாகிறM’ 
எ�] (வா(மkகி
? நா�=க
 கடJ< வரமள,:ததாகN) ெசா(ல8பL'*
கிறM. 
இதனா( \லCதிய@ வசி4ட@ ஆகிய இ*வ>� வர8ரஸாத:தினா( பராசர*
?8 
ேபால, இXவா(மkகி
?8 ப.ரமன,� வர8ரஸாத:தினா( எ(லாவ$ைறD7 
உ<ளப'ேய உண*7 த�ைம உ&B எ�] வ.ள
க8பLடM. 

‘ஸூ��தவா-’ - ம]
க8படாத உ&ைம8 ெபா*ைள அறிவ.
?7 
ெசா$கைளN ெசா(Zமவ@, தா7 க&டப'ேய, ப.றரா( க&ணழி
க ='யாத 
உ&ைமைய8 ேப�மவ@ எ�றப'. இதனா( 2ராமாயண:தி( ~ற8பLட 
வ.ஷயAக< ரேஜா ?ண7 உைடயவ@களாZ7 தேமா ?ண7 உைடயவ@களாZ7 
இய$ற8பLட C7*தி \ராணாதிகள,Z<ள வசநAகேளாB =ர&பBவதனா( 
(க*:M
க<) ம]
க8படலாேமா எ�ற ஐய7 அக$ற8பLடதாகிறM. 
இXவ.ராமாயண:ேதாB =ர&படாம( (இைதெயாL'ேய) அவ$ைறD7 ெபா*"த 
வ.டேவjெம�பM7 ?றி
க8பLடதாகிறM. அXவாேற அேத  ஸ@
க:தி(  
(dேலாக7 35) ‘நW ெசPய8 ேபா?7 இ
காவ.ய:தி( ெபாPயான வா@:ைத ஒ�]~ட 
இராM’ எ�] (ப.ரம� வா(மkகி =ன,வ*
? அ*< \>"ததாக
) ~ற8பLB<ளM. 

இன, 2ராமாயண:தி� வாய.லாக: த:வ:ைத நிNசய.:M உைர8பதி( 
இ7=ன,வ*
? உ&டா?7 பயைன
 காLBகிறா@ *பவா�Nதி கதா�* எ�] 
ெதாடAகி, ஸ7ஸாரமாகிய கடைல அைட"தவ@கைள, அதாவM ஸ7ஸார
 கடலி( 
ஆழ I`கியவ@கைள, ‘உ�த��O காம:’ - அ
கடலிலி*"M உயர: {
கி அதைன
 
கட"தவ@களாகN ெசPய வ.*8ப7 ெகா&டவ@ வா(மkகி. இய$ைகயாகேவ 
க*ைணDைடயவ@கள,( தைலசிற"தவராைகயாேல த:வ:ைத உணராத ஸ7ஸா> 
ஜநAகைள அதைன உண@:தி
 கா8பா$ற வ.*7\மவ@ எ�றப'. (ஆக 
ஸ7ஸா>கைள
 கைரேய$]வMதா� இவ@ 2ராமாயண:ைத இய$]வத� பய� 
எ�றதாய.$].) 
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ஐயா! அ"தண@ அரச@ வண.க@ எ�ற =த( I�] வ*ண:தவ*7 
‘Cவா:யாய: அ:ேயதXய:’ (யஜுரார&யக7 2-15) (த:த7 ஶாைக
? ஸ7ப"த8பLட 
ேவத8ப?தி ஓத8பட ேவ&B7) எ�] வ.தி:M<ள ஆ$றலினா( ேவத:ைத ஓதி 
=ைற8ப' ஆசா@யைர அைட"M ேவதா"தAகளான உபநிஷ:M
கள,� ெபா*<கைள 
அவ@க< ~ற
ேகLB: தாAக;7 மkமா7ஸா ஶாC:ர:தி( ~றியப'ேய 
D
திகைள
 ெகா&B அவ$ைற ஆராP"தா@கேளயாகி( த:வ:ைத8 ப$றிய உண@J 
உ&டாகி அதனா( மLBேம அவ@க< ஸ7ஸார:ைத
 கட
க ='Dமாைகயா(, 
இ"த 2ராமாயண:தினா( பய� எ�னெவ�ற ேக<வ. ப.ற
க, அத$? 
வ.ைடயள,
கிறா@ – ‘ஜநா�’ எ�பதனா(. (ப.ற:தைல இய(பாக8 ெப$ற 8ரா�மண@ 
K:>ய@ ைவdய@ ேவளாள@ =தலிய எ(லாைரD7 எ�பM இத� ெபா*<). ஆக, 
ேவதா"த8 ெபா*<கைள
 ேகLபதனா( =த( I�] வ*ண:தா@
?: த:வ7 
இ�னெத�a7 உண@J உ&டாக இட=&ேடயாகிZ7, ேவளாள@ =தலிேயா@
? 
ேவதேமாMத( ேவதா"த8 ெபா*< ேகLட( =தலியவ$றி( உ>ைம 
இ(லாைமய.னா( அவ$றா( அவ@க;
?: த:வbஞாந7 உ&டாகாM எ�பM 
க*:M.  

இன, (உ&ைமயாக ேநா
கினா() =த( I�] வ*ண:தா@
?A~ட 
ேவதா"த:ைத
 ேகLபதனா( மLBேம த:வbஞாந7 உ&டாகாM. 
“இதிஹாஸAகளாZ7 \ராணAகளாZ7 ேவத:ைத வ.வ>:M அறிய ேவ&B7. 
ேவத\*ஷ� சிறிேத ேகLடறி"தவன,ட7 (ேவத:தி� க*:ைத உ<ளM உ<ளப' 
உணராம( தனM சிறிய ேக<வ.யறிJ
?: த
கப': தா� ேதா�றியாக 
ேவத:M
?8 ெபா*< ~]மவன,ட7) ‘இவ� நமM உ&ைம8 ெபா*ைளN 
ெசா(லாம( ெபாP8 ெபா*ைளN ெசா(லி ந7ைம வ�சி
க8 ேபாகிறாேன’ எ�] 
அ��கிறா�” (பாரத7 ஆதி 1-273) எ�] ~றிD<ளப' ேவத8ெபா*ைளD7 அதைன 
வ.வ>
?7 #லி� உதவ.ய.�றி நிdசய.
க ='யாதாைகயா( - எ�] ~]கிறா@ – 
‘ேவதா�’ எ�] ெதாடAகி. ‘ேவதா�’ - *
 யஜுC ஸாம7 அத@வண7 எ�ற 
ப.>Jகைள உைடயைவD7 தன,:தன,ேய ஒXெவா�]7 எ&ண.ற"த ஶhைககைள
 
(உLப.>Jகைள
) ெகா&டைவD7 ேமெலழ8 பா@:தா( ஒ�]
ெகா�] =ர&பLட 
ெபா*ைள உைடயனவாக: ேதா�]மைவD7 ஒ* \*ஷனா( 
நி*மி
க8படாதைவDமான ேவதெம�a7 எ):M
 ~LடAகைள, ‘உப8*7ஹய"’ 
= வ.ளA?7 ெபா*;ைடயனவாகN ெசPDமவராP. உப8*7ஹணமாவM ெபா*ைள 
வ.ளAக ைவ:த(. ஆக =த( I�] வ*ண:தவ@க;
?=Lபட ேவத8ெபா*ைள 
வ.ள
கமாக அறி"M ெகா<;வத$?, அதைன வ.ளAக ைவ
?7 #( ஒ�] 
ேதைவ8பBவதா( வா(மkகிய.� 2ராமாயண
 காXயபைட8\8 
பயaைடயேதயா?7 எ�] ேதறி$]. 

ஐயா! ேவத:தி( ெபா*< இ8ப'யா அ8ப'யா எ�ற ஐய7 வ*7 இட:தி( 
மLB7 ெபா*ைள நிNசய.8பத$காக அதைன வ.ளAகைவ
?7 #லி� ேதைவ 
ஏ$பLட ேபாதிZ7, ஐயமி(லாம( ெபா*< வ.ளA?7 இடAகள,( 



20 

 

அஃதி(லாமேலேய ெபா*ள,� நிNசய7 உ&டா?ேம எ�ற ேக<வ. எழ அத$? 
வ.ைட த*கிறா@ – ‘d�திஶிர�[ட�’ எ�பதனா(. (ேவத:தி� ='யான - 
ப.$ப?தியான உபநிஷ:M
கள,( மைற"M<ள ெபா*ைள எ�பM இத� ெபா*<) 
க@மகா&டமாகிற ேவத:தி� =$ப?தியானM பகவாaைடய ஆராதந nபமான 
நி:யக@ம7 (தின"ேதா]7 வ.டாம( ெசPய ேவ&'ய ஸ":யாவ"தன7 =தலியன) 
ைநமி:திக க@ம7 (அமாவாCைய மாத8 ப.ற8\ 
ரஹண7 =தலிய காரண:ைத8 
ப$றிN ெசPய8பB7 த@8பண7 =தலியன) ஆகியவ$ைற அறிவ.8பதிேலேய 
ேநா
?ைடயதாைகயா(, அதி( த:வ:ைத (வ WBேப$ைற அைடவத$காக 
:யாநி
க:த
க அ(லM த�சமைடய:த
க ெபா*ைள) அறிய='யாம$ ேபானாZ7, 
8ர�ம கா&டெம�a7 ேவத:தி� ப.$ப?தியான உபநிஷ:தானM த:வமாகிய 
8ர�ம:ைத அறிவ.8பதிேலேய ேநா
?ைடயதாைகயா( அM த�ன,ேலேய அத� 
அறிJ உ&டா?மாதலா( ேவத:ைத வ.ள
?7 #லி� ேதைவ இ(ைலேய எ�ற 
ஐய:ைத நW
?வத$காக
 ~]கிறா@ – ‘. ஶிர:’ எ�] ெதாடAகி, ‘. ஶிேரா ~ட7’ 
மைற='ய.( மைற"தி*
?7 ெபா*ைள. இதனா( - ேவதா"தெம�ற உபநிஷ:M8 
ப?தி 8ர�மெம�a7 த:வ:ைத வ.ள
?வதிேலேய க*:Mைடயதாய.*"த 
ேபாதிZ7, ேமெலழ ேநா
கினா( ஒ�]
ெகா�] ெபா*ள,( =ர&பLடைவயாக: 
ேதா�]7 பல வா
யAக;
? ‘இMேவ ெபா*<, இ8ெபா*< இ:தைகயேத’ எ�] 
ெபா*ைள   நிdசய.8பெத�பM எ(லா7 அறி"த *ஷிகளால�றிN சிறிேதயறி"த ந7 
ேபாலியரா( ='யாத கா@யமாைகயா(, அவ$றி� ெபா*< ெவ? Nரம8பLB 
ஆராP"M அறிய ேவ&'யதாக உ<ளெத�பM ெவள,8பBகி�றM. ஆகேவ 
வ.ள
?கி�ற #ெலா�றி� உதவ.ய.�றி ேவதா"த8 ப?திய.Z7 ெபா*ைள இMதா� 
எ�] நிdசய.
கய.யலாதாைகயா( அ:தைகய #லாகிய 2ராமாயண:ைத 
இய$]த( பயaைட:தாய.$]. 

ஐயா! (த:வெம�றா( ெபா*<) அறிJைடய உய.@, அதி(லாத ஐட7, கடJ< 
எ�a7 ப.>J ெப$ற ேவத8ெபா*< I�றிa< எ"த8 ெபா*ள,� நிNசய7 
இXவ.ராமாயண:தி( ெசPய8பBகிறM?  எ8ெபா*ைள நிNசய.8பத� Iலமாக 
ம
க;
? உPJ உ&டா?7? எ�றா( ~]கிறா@ – ‘ஶ&ைபகாCபத7 த::வ7’ 
எ�], 8ர�மபாவைன, க@ம பாவைன, உபயபாவைன எ�ற இைவ இ(லாதM7 
ப
திேயாக:ைத: ெதாடAகியவa
? :யாநி
க ='யாதMமான ெபா*< -  
ஶ&பாdரயமான பர8ர�ம7, (Iவைக8பLட பாவைன இ(லாைமயா( ஶ&பமானM7, 
ஆNரய7 ஆனMமான பர8ர�மமாகிய ெபா*ள,� (கடJள,�) நிNசயேம 
ெசPய8பBகி�றM எ�றப') ஸநக@ ஸந"தன@ =தலிய *ஷிக;
?7 ப.ரம� 
சிவ� =தலான ேதவ@க;
?7 I�] பாவைனகள,( ஸ7ப"த=<ளைமயா( 
ஶ&பாdரய:வ7 = வ.ைனதW@
?7 ஆ$றேலாB :யாந:M
? இல
கா?7 த�ைம 
இ(ைலெய�பM7 பர8ர�மெமா�]
ேக அஃM&B எ�பM7 2வ.4j\ராண7 
ஆறாவM அ7ஶ7 ஏழாவM அ:யாய:தி( கா&'
யைர
 ?றி:M
 ேகஶி:வஜரா( 
வ.வ>:M உைர
க8பLB<ளM. 
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‘அரசேன! ஸ7ஸா>க;7 =
தி ெப$றவ@க;மாக =�\ ~ற8பLட 
இXவைன:M7 I�]வைகயான பாவைனDைடயன. அ"த பாவைனகைள
 
ேகLபாயாக. 8ர�மெம�a7 வ.ஷய:ைத ஊ$ற:ேதாB இைடயறாM :யாநி:த( 
8ர�மபாவைன எ�]7, யாக7 =தலிய க@ம7 எ�a7 வ.ஷய:ைத ஊ$ற:ேதாB 
வ.டாம( ஆச>:த( க@மபாவைன எ�]7, 8ர�ம:ைத :யாநி8பேதாB 
க@மAகைளD7 ஆச>:த( உபயபாவைன எ�]7 பாவபாவைனக< - வ.ஷய:ைத8 
ப$றிய பாவைனக< I�றா?7. பா4வ7 = வ.ஷய7. ஸந"தன@ =தலிேயா@ 8ர�ம 
பாவைனேயாB ~'யவ@. ேதவ@க< ெதாடAகி Cதாவர7 வைரய.( உ<ள ப.ற@ 
க@மபாவைனேயாB ேச@"தவ@க<. ப.ரம� =தலிேயா>ட7 8ர�மபாவைன 
க@மபாவைன எ�ற இர&B பாவைனக;7 உ<ளன. ‘என
?8 பயைன 
வ.ைள:தலா( இ:ெதாழி( (8ர�ம:யாந7 அ(லM க@மா_4டான7) என
காகN 
ெசPய8பBகிறM’ எ�] தா� ெசPD7 ெதாழிZ
?: தாேன ெசா"த
கார� எ�a7 
அறிவாகிய (அப.மானமாகிய) அதிகார=ைடய =$~றிய Iவைக8பLடவ@கள,ட=7 
=$~றிய பாவைனக< உ<ளன’ எ�]7. 

‘அரேச! எ(லாவ$ைறD7 சpரமாக
 ெகா&ட அ"த ஹ>ய.aைடய X�ஹ 
வ.பவ nபமான தி*ேமன,யானM, எ(லா8 பாவAகைளD7 அழி
க வ(ல 
தாைகயா( ப
திேயாக:ைத: ெதாடAகியவனா( தனM ஶ&:தி
காக: (பாவ7 
ெதாைலவத$காக) :யாநி
க: த
கதா?7. கா$]ட� ேச@"த ெந*8பானM உயர
 
ெகா)"M வ.LB எ>"M எAஙன7 ைவ
ேகா$ேபாைரN சா7பலா
?ேமா, அAஙன7 
ேயாகிகள,� மன:தி( இ*
?7 வ.4jவானவ@ எ(லா8 பாபAகைளD7 எ>:MN 
சா7பலா
கி வ.Bவ@. ஆைகயா( =
தி ெப$ற ஆ:மா
க<, ஸ7ஸா> ஆ:மா
க<, 
யாகாதி க@மAக< ஆகிய எ(லா ச
திக;
?7 (உட(ேபா( வ.4j இLட 
வழ
காP இ*
?7 இைவயைன:M
?7) ஆதாரமான அXவ.4jவ.� X�ஹ 
வ.பவnபமான தி*ேமன,ய.ட:தி( மன7 நிைல:தி*
?7ப'N ெசPய ேவ&B7. 
அ8ப' மன7 நிைல நி$ற(தா� ஶ&:ததாரைண எ�] அறிய:த
கM. (=�\) 
தா`"த ெபா*<க< அைன:திZ7 தி>"M ச�சலமானM7, (இ8ேபாM) பகவாaைடய 
தி*ேமன,ய.( அைசயாம( நிைலெப$றMமான மன:M
?, தி*ேமன,யானM 
=$~றிய பாவைனக< I�றிைனD7 கட"தி*8பதனா( ஶ&பா(ஶ&:தா)dரயமாP 
ேயாகிய.� வ WBேப$]
?
 காரணமாகிறM. ஓ மன,த@ தைலவேன! மன:M
? 
இல
கானவ@களான ேதவ@ =தலிய ப.ற@ அைனவ*7 ந(வ.ைன தWவ.ைனக< 
காரணமாக8 ப.ற8பவ@களாைகயா( (த7 வ.ைனகைளேய ேபா
கி
 ெகா<ள 
='யாதவ@க< ப.றரM தWவ.ைனகைள8 ேபா
கவ(ல@ அ(லராைகயா() அஶ&ப@க< 
(அஶ&:த@க<) ஆவா@க<’ எ�]7 ~ற8பLடைம கா&க. 

அதனா(தா� bஶளநக பகவாa7 (வ.4j த@ம7 104 - 23, 24) ‘ப.ரம� 
=தலாக8 \$g&Bக< ஈறாக உலகி$?<ேள இ*
?7 8ராண.க< (உய.@க<) த:த7 
க@மAகளா( உ&டா
க8பLட ப.ற8ப.ற8\: ெதாட@Nசியாகிற ஸ7ஸார:M
? 
வச8பLடவ@களாவ@. ஆதலா( அவ@க<, த7ைம :யாந7 ெசPபவ@கL? வ.ைனைய8 



22 

 

ேபா
?தலாகிய உதவ.ையN ெசPய வ(லவ@ அ(ல@. அவ@க< அைனவ*7 த:த7 
ந(வ.ைன தWவ.ைனகL? உLபLB8 ப.ற8ப.ற8\க;
? இடமான இ"த 
8ரப�ச:திேலேய தAகிய.*8பவ@கள(லவா’ எ�] பர8ர�ம7 ஒ�] தவ.ர 
ம$றவ@ அைனவ@
?7 அஶ&பாdரய:வ7 (ப.ற@வ.ைன தW@
காத - மன:M
? 
இல
கா"த�ைம) உ<ளதனா( ெபாMவாக :யாநி
க: த?திய.(லாைமைய
 
~றிய*ள,னா@. 

ஆக, :யாந:M
?8 பயைன (வ.ைனதW@8பதைன) வ.ைளவ.
?7 
ஶ&பாdரயமான (8ர�ம7 எ�ற) ெபா*ைள நிdசய.8பM எ�பM - :யாந7 ெசPவM 
=தலியவ$]
? உபேயாக8பBவதனா( அ:தைகய ெபா*ைள நிdசய.8பத$காகN 
ெசPய8பB7 2ராமாயண7 பயaைடயேதயா?7 - எ�] க*:M. ‘நிdசி	ேத�ம’ 
நிdசய.:தா@. 

ஐயா! 2ராமாயண:தி( தசரத தநயனாகிய 2ராமச":ரaைடய ச>த7 
மLBேம வ@ண.
க8பLB<ளதனா( எAஙன7 இத�க& பர7ெபா*ள,� நிNசய7 
ெசPய8பBவதாகN ெசா(ல8பBகிறM எ�றா( வ.ைடயள,
கிறா@ – ‘ராம வNஷ� 
�பதி�’ எ�]. (2ராமa*வ7 த>:த ல�மkபதிைய எ�பM ெபா*<.) ஆக 
2ராமa*
ெகா&B அவத>:த ல�மkபதியாகிய ெபா*<தா� ஶ&பாdரயமான 
பர8ர�ம7 எ�] 2ராமாயண:தி�க& நிNசய.
க8பBவதனா( 2ராமச>த=7 
அத$? உபேயாக8பBவத$காகேவ ~ற8பLடெத�] க*:M. இA?, ‘�பதிைய 

ஶ&ைபகா�பதமான ெபா�ளாக நிdசய,�தா�’ எ�றாத( ‘ஶ&ைபகா�பதமான 
ெபா�ைள �பதியாக நி"சய,�தா�’ எ�றாத( அ"வய7 (ெகா&B ~LB) ெகா<க. 
இர&B வைகய.Z7 ~ற நிைன:த க*:M
?
 ?ைறேயM7 இ(ைல எ�பM 
~@"தறிய:த
கM.  

வ.4jேவ 2ராமa*வ.( அவத>:தா@ எ�ற இ"த அ7ஶ7 2ராமாயண: 
திேலேய பாலகா&ட:தி( (17-1) ‘ெப*"த�ைம வாP"த அ:தஶரத மஹாராஜa
?8 
ப.<ைளயாதைல வ.4j அைடய =ய�றேபாM ப.ரம� ேதவ@கைள
 ?றி:M
 
~றின�’ எ�]7, (17-9, 10) ‘ெகளஸ(ைய உலகநாதa7 உலேகா@ அைனவராZ7 
வணAக8பLடவa7 எ(லா ராஜ லKணAகேளாB7 ~'னவa7 தசரதைன
 
கீ@:தி =தலியவ$றா( வளரN ெசPபவa7 ெப*7பா
யசாலியானவa7 
வ.4jமயமான பாயஸ:தி� அைர8பAகி� ம]J*வானவaமான ராமென�a7 
ெபய*ைடய ப.<ைளைய8 ெப$றா<’ எ�]7 இXவ.தமாக
 ~றிD<ளைம கா&க. 

இAஙன7 ெபாMவாக 2ராமாயண:தி( வா(மkகி =ன,வரா(, 2ராமனாக 
அவத>:த நாராயணேன பர7ெபா*< எ�] நிNசய.
க8பBகிறM எ�] 8ரதிbைஞ 
ெசPM ‘எ
காரணAகைள
 ெகா&B வா(மkகி பர8ர�ம7 நாராயண�தா� எ�] 
நிNசய.
கிறா@? எAஙன7 இ
க*:M அறிய8பBகிறM? எ�] ேக<வ. எழ, அM 
த�ைனேய Iதலி
க: ெதாடA?கிறா@ ‘த�ராெதள’ எ�பM =தலிய பதிேன) 
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dேலாகAகள,னா(. அவ$]< பாலகா&ட7 இ*ப:ெதா�பதாவM ஸ@
க:தி$? 
=�\<ள ப?திய.� க*:ைதN �*
கி
 ~]கிறா@ இர&B dேலாகAகள,னா(. 
 

dேலாக� 2 

த�ராெத3ள பா3லகா1ேட நி�பதி4க மஹாத(3�திம��வா� ஸுேரஶ- 
 �3ர_ேமஶாநா�3யம��ைய� த3ஶரத2 யஜேந ஸ�க3ைத� வ�தி3த�வா� I 
ைதேரவாப,45`த�வா� ஶரணவரணத� ஸ�வேலாகாதி4ப�வா� 
 ைவ�1டா2த(4dவர�வா� ஸரஸிஜ நயந�வா"ச பUதா�ப3ர�வா� I I 
 

பத*ைர 

 த:ர = அXவ.ராமாயண #லி(, பாலகா&ேட = பாலகா&ட:தி(, ஆெதள = 
=த$ ப?திய.ய.�க&, நி*பதிக மஹாதW8தி ம::வா: = இய$ைகயான ேபெராள, 
பைட:M<ளைமய.னாZ7, தஶரத யஜேந = தஶரதனM யாக:தி(, ஸAகைத: =  
ஒ�] ேச@"த, ஸுேரஶ8ர�மஈஶாநாதி அம@:ைய: = இ"திர�, ப.ரம�, சிவ� 
=தலிய ேதவ@களா(, வ"தித:வா: = வணAக8பLடைமய.னாZ7, ைத:ஏவ = 
அ:ேதவ@களாேலேய, ஶரணவரணத: = ஶரணாகதி ெசPய8பLடைமய.னாZ7, 
ஸ@வேலாக அதிப:வா: = எ(லா உலகி$?7 தைலவனாக உ<ளைமய.னாZ7, 
ைவ?&ட அதWdவர:வா: = 2ைவ?&ட:தி$? அதிபதியானைமய.னாZ7, 
ஸரஸிஜ நயந:வா: = தாமைர மல@ ேபா�ற க&கைள உைடைமய.னாZ7, 
ப�தா7பர:வா: = ப�தகவாைட அண."தி*
ைகய.னாZ7, =நW":ர : = =ன,வ@ 
ெப*மானாகிய வா(மkகி, வ.4j7 = (2ராமனாக அவத>:த) வ.4jைவ, 
பர78ர�ம = பர8ர�மமாக, அசகதத = ~றின@. 
 இ"த dேலாக:திZ<ள ஜ"தா7 ேவ$]ைம உ*ேப$ற எLBN ெசா$க;
?7 
அB:த dேலாக:திZ<ள ‘அசகதத பர78ர�ம வ.4j7 =நி":ர:’ எ�a7 கைட8 
ப?திேயாB அ"வய7 ெகா<க. 

வ,nஶஷ*ைர 

 ‘ஆெதள’ எ�றதனா( இ*ப:ெதா�பதாவM ஸ@
க:M
? =�\<ள ப?தி 
எ(லா7 ெகா<ள8பBகிறM. இத� நா�கா7 dேலாக:தி�க& ‘இ*ப: 
ெதா�பதாவM ஸ@
க:தி(’ எ�] அ"த ஸ@
க:திZ<ள க*:ைத: தன,யாக: 
திரL'
 ~]தலா( இM அறிய8பBகிறM. ‘நி�பதிக மஹா த(�திம��வா�’ எ�றிM 
=தலியன - =தலிZ<ள இ*ப:ெதLB ஸ@
கAகள,( வ.4jேவ பர8ர�ம7 
எ�பைத நிைலநாLBவனவாக வா(மkகி ~றிய காரணAகைள அறிவ.8பனவா?7. 

 அவ$]< =த( காரண7 *நி�பதிக மஹாத(�திம��வா�* எ�பM. தன
? 
ேம( எ(ைலய.(லாதM7 இய$ைகய.( அைம"தMமான ஒள,ைய உைட:தா 
ய.*
ைகய.னா( எ�பM இத� ெபா*<. தன
? ேம7பLடெதா@ ஒள,ைய 
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உைட:தாகாத ஒள,ைய உைட:தாP இ*
ைக பர8ர�ம:தி$ேக ஏ$பLட 
தன,:த�ைமயா?7. சா"ேதா
ய உபநிஷ: I�றா7 8ரபாடக7 பதி�I�றா7 
க&ட:தி( ‘சab I3N [ற�ப>ட இ�த �ெயள:’ எ�] ?றி
க8பB7 அ8ரா
*த 
Cதாநமான (இA?<ள ப�சgதAகளா( உ&டா
க8படாத இடமான) பரமபத:தி$? 
ேமேல, அ&ட:தி$?LபLட Xய4' எ�a7 ேதவாதி பதா@:தAக;
?7 ஸம4' 
எ�a7 மஹதாதி பதா@:தAக;
?7 ெவள,ய.( த7ைம
 காL'Z7 உய@"த 
ேலாகAக< ேவறி(லாத மிக மிக உய@"த ேலாகAகள,( எ:தைகய 8ரஸி:தமான 
bேயாதிCஸு (ஒள,Dைடய ெபா*<) 8ரகாஶி
கிறேதா’ எ�a7 ெபா*;<ள 
ம"திர:தி(, 8ர�ம:தி$?, தன
? ேம$பLடெதா* ஒள,ய.(லாத மிகNசிற"த 
ஒள,Dைடைம ~ற8பLB<ளM ெகா&B இM அறிய:த?7. 

 ேக+வ,:- ஐயா! 8ர�மஸூ:ர7 (1-1-25) bேயாதிரதிகரணெம�a7 உLப.>வ.( 
=$~றிய சா"ேதா
ய ம"திர:தி( bேயாதிCஸு எ�ற ெசா(லா( ~ற8பLட மிகN 
சிற"த ஒள,Dட� ~'ய ெபா*ளானM - அைனவ*7 அறி"த ஸூ@ய� =தலிய 
bேயாதிCஸா? அ(லM அைதவ.ட ேவறான பர8ர�மமா? எ�] ஸ"ேதஹ:ைத
 
கிள8ப., *இத$? எ(லா 8ராண.க;7 சரண7 (=கா$பA?) எ�] bேயாதிCஸு 
எ�a7 ெபா*;
? எ(லா 8ராண.கைளD7 சரணமாக
 ெகா&B<ளைம 
~ற8பLB<ளதனா(, அ"த bேயாதிCஸு 8ரஸி:தமான ஸூ@ய� =தலிய 
bேயாதிCைஸவ.ட ேவ]பLட பர8ர�மேமெய�] ஸி:தா"த7 
ெசPய8பLBவ.Lடதனா(, மிகN சிற"த ஒள,Dைடைம பர8ர�ம:தி$ேக ஏ$பLட 
தன,:த�ைமய(ல. அ8ப'ய.*"தா( அதனா( மLBேம bேயாதிCஸு எ�ற 
ெசா(லி� ெபா*< - 8ரஸி:தமான ஸூ@ய� =தலியனவ$ைறவ.ட ேவ]பLடேத 
எ�] நிNசய7 ெசPய='Dமாைகயா(, ‘அM 8ரஸி:தமான ஸூ@ய� =தலிய 
ேதஜCஸா? ேவறா? எ�ற ஸ"ேதஹேம எழாத(லவா?’ எ�பM இA? ேக<வ.. 

வ,ைட:- மிகNசிற"த ஒள,Dைடைம பர8ர�ம:தி� தன,:த�ைமயாP இ*"த 
ேபாதிZ7, மிகNசிற"த ஒள,Dைடய பர8ர�மெம�பM 8ரஸி:தமான ஸூ@ய� 
=தலிய bேயாதிCஸா? அைதவ.ட ேவறானதா? எ�] ஆைள8ப$றிய ஸ"ேதஹ7 
வர இட=&டாைகயா( அைத8 ேபா
கேவ அ"த அதிகரண7 ெதாடAகியதனா(, 
ேகLட ேக<வ. தவறா?7. 

அXவ.தமாகேவ ராமா_ஜ பா4ய7 ‘அA? ஸ"ேதஹ7-bேயாதிCஸு எ�ற 
ெசா(லா( ?றி
க8பLட மிகNசிற"த ஒள,Dைடய ெபா*ளாP
 காரணமான 
8ர�மமானM 8ரஸி:தமான ஸூ@ய� =தலிய bேயாதிCஸா அ(லM எ(லாN 
சி:M-அசி:M
கள,� (உய.@-ஜட8ெபா*<கள,�) ~Lட:ைதவ.ட ேவ]பLடவa7 
அளவ.ற"த ஒள,Dைடயவa7 எ(லாமறி"தவa7 நிைன:த கா@ய:ைத: 
தைல
கLடவ(லவaமான \*ேஷா:தமனா எ�]’ எ�]<ளைம கா&க. 

இA? மிகNசிற"த ஒள,ையDைடய 8ர�ம:ைத வ.nஶ4யமாகJ7 
(=அைடெகாள,யாகJ7), ஸூ@ய� =தலிய bேயாதிCேஸாB ஒ�]பBத( 
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அவ$ேறாB ேவ]பBத( ஆகிய இர&ைடD7 வ.nஶஷணAகளாகJ7 
(=அைடயாகJ7) ெகா&ட ஸ"ேதஹேம க*த8பLடதா?7. மிகNசிற"த 
ஒள,ையDைடய ெபா*ைள வ.nஶ4யமாகJ7 ஸூ@ய� =தலியவ$ேறாB 
ஒ�]பBத( அவ$ேறாB ேவ]பLட 8ர�ம:ேதாB ஒ�]பBத( ஆகிய 
இர&'ைனD7 வ.nஶஷணAகளாகJ7 ெகா&ட ஸ"ேதஹ7 க*த8படவ.(ைல. 
=$~றிய பா4ய வா
ய:திலி*"M அ8ப'8பLட ஸ"ேதஹ7 ேதா�றாைமேய 
இத$?
 காரண7. அ8ப'
க*த8பL'*"தா(, மிகNசிற"த ஒள,ையDைடய ெபா*<-
8ரஸி:தமான ஸூ@ய� =தலான ேதஜCஸா அ(லM பர8ர�7மா எ�ேற 
ஸ"ேதஹ:தி� உ*வ7 அைம"தி*
?7. மிகNசிற"த ஒள,ையDைடைம 
உலகைன:M
?7 காரணமாP இ*
?7 த�ைமைய ஊகி:தறிவ.
?7 
அைடயாளம�ேறா? ‘ந த�ர ஸூ�ேயா பா4தி’ (=&டேகாபநிஷ: 2-2-11) *அ"த 
8ர�ம7 8ரகாஶி
?7ேபாM ஸூ@ய� 8ரகாசி8பதி(ைல* எ�பM ெதாடAகி, 
மிகNசிற"த ஒள,Dைடைம ~]7 ஸ"த@8ப:தி( *ததா2 அQரா� ஸ�பவத(ஹ 
வ,dவ�* (=&டேகாபநிஷ: 1-1-8) ‘அ8ப'ேய வ.கார7 (மா]பBத() இ(லாத 
8ர�ம:திலி*"M இA? எ(லா8 ெபா*;7 உ&டாகி�றன’ எ�] மிகNசிற"த 
ஒள,Dைடய ெபா*;
? உலகைன:ைதD7 ப$ற
 காரணமாய.*
?7 த�ைம 
ேகLக8பBதலா( அ
க*:M வலிD]7. அ:த�ைமேயாெவன,( பர8ர�ம:தி$? 
ஏ$பLட தன,Nசிற"த அைடயாளமா?7. 

ஆதலா( இA?7 மிகNசிற"த ஒள,Dைடைமைய
 ெகா&B பர8ர�மமாP 
இ*
?7 த�ைம நிNசய.
க8பLBவ.Lட ேபாதிZ7, அ:தைகய 8ர�ம:தி$? 
8ரஸி:தமான ஸூ@ய� =தலிய bேயாதிCேஸாB ஒ$]ைம ேவ$]ைமகளாகிய 
இர&ைடD7 வ.nஶஷணAகளாக
 ெகா&ட ஸ"ேதஹ7 வர இடமி*8பதனா( 
அைத: தW@8பத$காக =$~றிய bேயாதிரதிகரண7 ெதாடAகியM 
த?திDைடயதா?7. 

இஃெத(லா7 d*த8ரகாஶிைகய.( ‘8ர�ம7 8ரகாஶி
?7ேபாM ஸூ@ய� 
8ரகாஶி8பதி(ைல...8ர�ம:தி� ஒள,ைய
 ெகா&ேட ஸூ@ய� =தலிய 
இைவெய(லா7 8ரகாஶி
கி�றன.’ (=&டேகாபநிஷ: 2-2-11) எ�] ~]7 
ஸ"த@ப:தி( ‘அAஙனேம மா]பBத( இ(லாத 8ர�ம:திலி*"M இA? எ(லா8 
ெபா*<க;7 உ&டாகி�றன’ (=&டேகாப 1-1-8) எ�] மிகNசிற"த ஒள,ையDைடய 
ெபா*;
?
 காரண:வ7 ேகLக8பBதலா(, மிகNசிற"த ஒள,Dைடைமேய 
காரண:வ:ைத ஊஹி:தறிவ.
?7 அைடயாளமா?7. அ"த ஸ"த@8ப7 காரண:ைத 
அறிவ.8பெத�பM யாராZ7 ம]
க8படவ.(ைலய�ேறா? பரமா:மாைவ அறிவ.8பதா 
அ�றா எ�a7 வ.ஷய:தில�ேறா க*:M ேவ$]ைம உ<ளM! மிகNசிற"த 
ஒள,ேயாB ~'யதனா( காரணமான 8ர�7மாய.*"M ெகா&B bேயாதிCஸு 
எ�ற ெசா(லா( ?றி
க8பLட ெபா*ளானM -8ரஸி:தமான ஸூ@ய� =தலிய 
bேயாதிCேஸதானா எ�] அ"வய7 (பா4ய:தி() க*த8பLடM - எ�] 
Cப4டமாக உ<ளM. 
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இA?, ‘மிகN சிற"த ஒள,ேயாB ~'யதனா( காரணமான 8ர�மமாய.*"M 
ெகா&B bேயாதிCஸு எ�ற ெசா(லா( ?றி
க8பLட ெபா*<’ எ�பM 
ஸ"ேதஹ:M
? இல
கான வ.nஶ4ய:ைத
 ?றி8பதா?7. ‘8ரஸி:தமான 
ஸூ@ய� =தலிய bேயாதிCேஸாதானா’ எ�பM ஸ"ேதஹ:தி( ேதா�]7 ஒ* 
வ.ேசஷண:ைத
 ?றி8பதா?7.’ ‘அ(லM அைத
 காL'Z7 ேவெறா�றா’ எ�a7 
ம$ெறா* வ.ேசஷண7 ெபா*ளா$றலா( ெபற8பBவதா?7. ஆைகயா( மிகNசிற"த 
ஒள,Dைடைமெய�பM 8ர�ம:தி� தன,8பLடெதா* த�ைம எ�] ெகா<வதி( 
?$ற7 ஏMமி(ைல. 

இ8ப'ேய ‘எ"த பரமா:மாைவ
 காL'Z7 ேவ]பLட ெபா*<கள,ேலேய-
வ*ஷ7 எ�a7 காலமானM, தனM அவயவமான தினAகளா( அளJபB:Mவதாக 
உ<ளேதா, ஸூ@ய� =தலிய bேயாதிCஸு
கைளD7 8ரகாசி
கN ெசPDமM7 
கால:தா( அளJபடாதM7 உய.ரைன:M7 ப.ைழ:தி*8பத$?
 காரணமானMமான 
அ8பரமா:மாைவேய ேதவ@க< உபாஸி
கிறா@க<’ எ�] 8ரஹதார&யக7 ஆறா7 
அ:யாய7 நா�கா7 8ரா�மண7 பதினாறாவM ம"திர:தி(, ‘8ர�ம7 ஸூ@ய� 
=தலிய bேயாதிCஸு
கைளD7 வ.ளAகN ெசPDமM’ எ�] மிகNசிற"த 
ஒள,DைடயதாகJ7 எ(லாவ$ைறD7 8ரகாஶி
கN ெசPDமதாகJ7 
~ற8பLB<ளதனா(, மிகNசிற"த ஒள,Dைடைமெய�பM 8ர�ம:தி� தன,8பLட 
த�ைமயா?7. அதிZ<ள, மிகNசிற"த ஒள,Dைடய ெபா*ைள
 ~]7 
bேயாதிCஸு எ�a7 ெசா(லானM 8ர�ம:ைதேய ?றி
கி�றM எ�பதி( 
வ.வாத7 ஏMமி(ைலய(லவா? அதனா(தா� ம:வதிகரண:தி( ‘Pேயாதிஷி 
ப4ரவா� ச’ ெசா(லா( 8ர�ம:ைத
 ?றி:M<ளைமD7 ெபா*"MகிறM. 

இAஙனேம கடவ(லிய.( இர&டாவM வ(லிய.( (15), ‘அ"த 8ர�ம7 
8ரகாஶி
?7 ேபாM ஸூ@யa7 ச":ரa7 நK:திரAக;7 8ரகாஶி8பதி(ைல. 
அ
நி மLB7 எAகி*"M 8ரகாஶி
க8 ேபாகிறா�. 8ரகாஶி
கிற அ"த 8ர�ம:ைத 
அ_ஸ>:ேத இைவ அைன:M7 8ரகாஶி
கி�றன. அதaைடய ஒள,யா( இைவ 
எ(லா7 ந�றாக 8ரகாஶி
கி�றன’ எ�] இ*
?7 ம"திர:தி( 8ர�ம:தி$? 
மிகNசிற"த ஒள,DைடைமD7 ம$ற ஒள,Dைடய ெபா*<க;
ெக(லா7 உதவ. 
ெசPD7 த�ைமD7 ~ற8பLடன. அ8ப'ேய =&டேகாபநிஷ:M இர&டா7 
=&டக7 இர&டாவM க&ட:தி( =$~றிய ம"திர7 அேத வ'வ=ைடயதாP
 
ேகLக8பBகிறM. அMJ7 8ர�ம:M
? மிகNசிற"த ஒள,Dைடைமைய
 
~]வதா?7. இAஙனேம ‘பர� Pேயாதி:’ (சா"ேதா
ய7 8-3-4) உய@"த ஒள,Dைடய 
ெபா*< எ�றிM =தலான 8ர�ம:ைத8 ப$றிய ெசா$க;7 ேவத:ைதN 
ேச@"தைவ உ<ளன. 

‘ஸூ@யன,ட=7 ச":ரன,ட=7 அ
நிய.ன,ட=7 உ<ள எ"த ஒள,க< 
உலகைன:M7 வ.ளAகN ெசPகி�றனேவா அைவ அைன:ைதD7 எ�aைடயைவ 
‘(=எ�னா( அவ@க;
? அள,
க8பLடைவ) எ�] அறிவாயாக’ (கீைத 15-12) எ�ற 
பகவ:கீதா வசந=7 இA? 8ரமாணமா?7. 
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அ:தைகய பர8ர�ம:தி$?: தன,8பLடதான இ"த மிகNசிற"த 
ஒள,DைடைமயானM இA? பாலகா&ட7 பதிைன"தா7 ஸ@
க:தி( (16) ேதவ@க< 
ராவணன,டமி*"M தAக;
? ரKண:ைத வ.*7ப.ய இ"த ஸமய:தி( ‘ேபெராள! 
ெபா��திய வ,5d அவ�க+ அ�கி% வ�தன�’ எ�] வ.4jJ
?
 
~ற8பLடதாP
 ெகா&B அவ*
?8 பர8ர�மமான த�ைமைய 
ஸாதி:M:த*கிறM. 

இன! இர1டா� காரண� [ற�ப`கிறO. ‘ஸுேரஶ �ர_ேமஶா 
நா�யம��ைய: தஶரத யஜேந ஸ�கைத: வ�தித�வா� எ�பேத அM. 
தசரதென�a7 அரசaைடய \:ரகாேம4' எ�ற யாக:தி( (யாகசாைலய.(, 
அ
நிய.( ேச@
?7 தAக;ைடய ஹவ.Cஸி� ப?திகைள8 ெப$]
 
ெகா<வத$காக) ஒ�] ேச@"த ேதேவ"திர� ப.ரம� சிவ� =தலான ேதவ@களா( 
வணAக8பLடப'ய.னா(’ எ�பM இத� ெபா*<. வ�தித�வா�-வதி-அப,வாதந 
�O�ேயா: எ�a7 தாM (=வ.ைனய') வணA?த( Mதி:த( ஆகிய இர&B 
ெபா*<கள,Z7 வ*மாய.a7, ேமேல ைதேரவ அப,5`த�வா�  
(= அ:ேதவ@களாேலேய Mதி
க8பLடப'ய.னா() எ�] Mதி:தைல: தன,ேய 
எB:தி*8பதனா( இA? வணA?த( எ�a7 ெபா*< மLB7 க*த8பLடM. 
இதனா( நா�=க� சிவ� ேதேவ"திர� =தலிய எ(லா: ேதவ@களாZ7 
வணAக8பLடப'ய.னா( எ�பM காரண7 எ�] ேதறியM. 

இM அAேகேய (2ராமாயண7 பாலகா&ட7 16-17) ‘ேதவ@க< 
ராவணன,டமி*"M தம
? ரKண:ைத வ.*7ப.யேபாM, ேபெராள, பைட:தவ*7 
சA? ச
கர கைதகைள: தி*
ைககள,( ஏ"தியவ*7 ப�தா7பர7 அண."தவ*7 
உலக:தி$?: தைலவ*மான வ.4jவானவ@ ைவ?"த:திலி*"M அவ@கள*கி( 
வ"தா@;  வ"M அNசைபய.( நா�=கேனாB ~': தா7 ெசPய ேவ&'ய 
கா@ய:தி( மன7 ஊ�றியவராP இ*"தா@; ேதவ@க< அைனவ*7 மிக வணAகி: 
Mதி:M இXவா] ~றின@’ எ�] ~ற8பLB<ளM. 

இA?, ‘ேதவ@க< அைனவ*7 அவைர வணAகி: Mதி:M இAஙன7 ~றின@’ 
(17) எ�] ெபாMவாக
 ~றிD<ளதா( ப.ரம� ஶிவ� இ"திர� எ�] இவ@க< 
வணAகினைம ெபற8படவ.(ைலயாய.a7, ‘அXேவ<வ.ய.( ேதவ@க< க"த@வ@க< 
ஸி:த@க<, பரம*ஷிக< ஆகிேயா@ அ"த யாக சைபய.( த:த7 ஹவ.C 
ப?திகைள8 ெப]வத$காக: திர&டன@’ (4) எ�] ேவ<வ. ஹவ.C ப?திைய8 
ெப$]
 ெகா<வத$காக வ"தவ@களாக =த�=தலி( ெசா(ல8பLட ேதவ@க< 
அைனவ*ேம, ‘அ"தN சைபய.( எ(லா: ேதவ*7 =ைற8ப' உலக:ைத8 
பைட
?7 ப.ரமேதவன,ட7 ெப>யெதா* பயைன8ப$றிய வா@:ைதைய
 ~றின@’ (5) 
எ�] நா�=க
 கடJள,ட7 ராவண� அழிவேதா@ உபாய:ைத ேவ&'னைம 
அறிய8பBவதனாZ7, அவ@கள,( சிவெப*மாa7 ேச@"தி*"தைம ெத>வதனாZ7 
ேதவ@ திரளா( 8ரா@:தி
க8பLட நாராயண பகவா� அவ@க;
? 
அபயமள,
?7ேபாM *இAஙன7 ேவ&ட8பLடவ*7 நி:யஸூ>கைள ஆ;மவ*7 
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ேதவ@க< தைலவ*7 எ(ேலாராZ7 வணAக8பLடவ*மான வ.4jவானவ@ 
ஶரணாகதிெய�a7 த@ம:Mட� ேச@"M ஒ�றாக: திர&ட எ(லா ேதவ@கைள
 
?றி:M7 ~றின@.’ (26) எ�] நா�=கa7 ேச@"தைம ெபற8பBவதினாZ7, பகவா� 
தாேன ராவணைன வத7 ெசPவதாக வா
கள,:த ேபாM ‘தி*மா( தசரதைன: 
தன
?: தக8பனாக வ.*7ப.ய ப.�\ ேதவ@க;7 க"த@வ@க;7 *:ரa7 
அ8ஸரCஸு
கள,� ~LடAக;7 பகவாaைடய திXயா:ம Cவnப:ைத8 
ப$றிய Mதிகளாேல மMஸூதநைன: Mதி ெசPதன@’ (31) எ�] ராவணவத:ைத8 
ப$றி வா
கள,:ததனா( மிகமகி`"M பகவாைன: Mதி ெசPதவ@கள,( *:ரa7 
ேச@:M<ளைம ~ற8பBவதனாZ7, =�\ வ.&ண8ப7 ெசPD7ேபாM7 *:ர�, 
வ.&ண8ப7 ெசPD7 ேதவ@திரள,� நBவ.( ேச@"தைம அறிய8பBவதனாZ7, 
ப.ரம� சிவ� இ"திர� ஆகியவ@க;7 பகவாைன வணAகினைம ெபற8பLடேத 
ஆ?மாதலா(, ‘தசரதaைடய யாக:தி( ஒ�] ேச@"த இ"திர� ப.ரம� ஈச� 
=தலிய ேதவ@களா( வணAக8பLடப'ய.னா(’ எ�] காரண7 ~றியM ெபா*"M7. 

இ
காரணமானM ப.ரம� ஶிவ� =தலியவ@கைளவ.ட வ.4jJ
? 
உய@:திைய ஸாதி:M
 ெகாB:M உ&ைமய.( அ8ெப*மாa
? எ(லாவ$றிa7 
உய@:திைய ஸாதி:M: த*கிறM. அைதN சிறிM கா&ேபா7. எ(லாவ$றிலி*"M7 
உய@:தியாவM - எ(லா ஜWவ - ஜட8ெபா*<கைள
 காL'Z7 உய@"தவ 
னாய.*
?7 த�ைமய�ேறா? அவ$]< ஜடAகைளவ.ட ஜWவ@க;
? உ<ள 
உய@:தி அைனவ*7 இைச"தேதயா?7. ேதவ@ மன,த@ வ.லA? =தலிய ேவ]பாB 
ெகா&ட ஜWவ@கள,Z7 வ.லA? =தலியவ$ைறவ.ட மன,த@
?7, அவ@கைளவ.ட: 
ேதவ@
?7 மிகJய@:தி உ&ெட�பதி( யா*
?7 வ.வாத7 இ(ைல. 
ேதவ@க;
?<;7 அ
நி யம� =தலிேயாைரவ.ட ேதேவ"திரa
?7 
அவைனவ.ட8 ப.ரம� வ.4j *:ர� எ�கிற =7I@:திக;
?7 உ<ள உ:தம: 
த�ைமய.Z7 யா*
?7 மா]பLட க*:M இ(ைல. அ7Iவ>( யா@ உய@"தவ@ 
எ�a7 வ.ஷய:தி( மLB7 க*:தி( மா]பாB உ<ளM. அMத�ன,( கீேழ 
காL'யப' ப.ரம� *:ர� இவ@கைள
 காL'Z7 வ.4jJ
? உய@:தி 
ஸி:தி:தா(, எ(லா8 ெபா*<கைளவ.ட உய@:திD7 ஸி:தி:தேதயா?7. 
இXவ.தமாக எ(லா: ேதவகணAகைளவ.ட மிக உய@"தவ@களான 8ர�ம 
*:ர@களா( வணAக8பLடைம எ�a7 இ
காரணமானM தாேன வ.4jJ
? 
எ(லா8 ெபா*<கைளவ.ட ேம7பL'*:தைலேய ஸாதி:M: த*7 எ�பதாய.$]. 

இன! e3றா� காரண� ‘ைதேரவ அப,5`த�வா�’ எ�] ~ற8பBகிறM. 
ைத: ஏவ = =$~ற8பLட ப.ரம� சிவ� இ"திர� =தலிய ேதவ@களாேலேய, 
அப.4Bத:வா: = ந�றாக: Mதி
க8பLடப'ய.னாேல, 8ர�ம *:ராதி ஸ@வேதவ 
கணAகளாZ7 Cேதா:ர7 ெசPய8பLடப'ய.னா( எ�பM ேத@"த ெபா*<. 
இ
காரண=7 =$~றிய காரணAக< ேபாேல தி*மாZ
? எ(ேலாைரவ.ட 
பர:வ:ைத (= =)=த$ கடJளான த�ைமைய) நிைல நாLBகி�றM. 
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பாலகா&ட7 பதிைன"தா7 ஸ@
க:தி( (17) ‘எ(லா: ேதவ@க;7 
அXவ.4jைவ வணAகி: Mதி:M
 ~றின@’ எ�] ேதவ@க< அைனவ*7 
தி*மாைல: Mதி ெசPதைம ~ற8பLB<ளM. ஸம4ப.4�ய எ�] அA?<ள 
ெசா(Z
?, ந�றாக: Mதி:M எ�] ெபா*<. Mதி
? ந�ைமயாவM ப
திைய 
=�ன,Bதலா?7. நிைற"த ப
திDட� Cேதா:ர7 ெசPM எ�க. அ(லM 
ந�ைமயாவM - இய$ைகயாக உ<ள ?ணAகைள
 ~]7 த�ைமயா?7. ம$ற 
ேதவ@கைள8 ப$றிய Cேதா:ரமானM-அவ@கள,ட7 இ(லாம( ப.ற>ட7 உ<ள 
?ணAகைள ஏறிLBN ெசா(ZதலாைகயாZ7, தி*மாைல8 ப$றிய Cேதா:ரமானM 
அ8ெப*மான,ட7 உ&ைமயாக உ<ள ?ணAகைள உ<ளப'ேய ெசா(ZைகயாZ7 
அ:Mதிக< இர&'� வாசி அறிய:த
கM. 

இன! நா3கா� காரண� - ஶரணவரணத: எ3பO. ஶரண (த�ச)ெம�] 
வ>:தேல ஶரணவரணமா?7. அதாவM ‘ந(ேய உபாயமாக ேவd�’ எ�] ப$]த( 
எ�றப'. =�\<ள ‘ைத:’ எ�பM இA?7 ேச*கிறM. ைத: ஶரணவரணத: = அ"த8 
ப.ரம� சிவ� =தலிேயா@களா( த�சமாக8 ப$ற8பLடப'ய.னா( எ�பM ேதறிய 
ெபா*<. ஶரண7 எ�ற ெசா( வ WB =தலிய ப.ற ெபா*<கைளD7 ?றி
?7 
ெசா(லாய.a7, அதிகமான 8ரஸி:தி இ*8பதனா( உபாய:ைத
 ?றி:த( அத$? 
=
யமான த�ைமயா?7. அ(லM அM பல ெபா*;ைடயதாய.*"தாZ7 இA? 
உபாய7 எ�ற ெபா*ள,ேலேய ேநா
? உ<ளைமய.னா( அ8ெபா*ேள அறிய8பB7. 
அேத கா&ட:தி( அேத ஸ@
க:தி( (21-24) தி*மாைல
 ?றி:M ‘ராவண� எ�a7 
I@
கனான அ"த அர
க� ேதவ@ க"த@வ@ ஸி:த@ =நிேர4ட@க< ஆகிேயாைர 
பரா
ரமN ெச*
கினா( வ*:Mகிறா�. *ஷிக;7 ந"தவன:தி( வ.ைளயாBகி�ற 
க"த@வ*7 அ8ஸரCஸஸு
க;7 அ
ெகா'யவனாேல ஹி7ஸி
க8பLடன@. 
ஆைகயா( ஸி:த க"த@வ யKா்க;7 நாAக;7 இA? வ"M, அவைன நW@ வத7 
ெசPD7 ெபா*LB உ7ைம ஶரணமாக அைட"ேதா7’ எ�ற ேதவ@க< ~றிய 
வா@:ைத காண:த
கM. 

 
இA? ராவணaைடய வத:ைத வ.*7ப.ய ேதவ@க< அXவத:தி$காக: 

தி*மாைல: த�சமைட"தைம ~ற8பLடத(லவா? 

ேக+வ, 

ஐயா! *யாவெனா*வ� 8ர�மாைவ =�\ உ&டா
கினாேனா 
யாவெனா*வ� அவa
? ேவதAகைள: த"தாேனா, த�ைன8ப$றிய அறிவ.� 
ெதள,ைவ: த*கி�ற அ"த:ேதவைன ேமாK:தி( வ.*8ப7 ெகா&ட நா� 
ஶரணமாக அைடகிேற�* (dேவதாdவ 6-18) எ�] ெசா(ல8பLB, வ WBேப$ைற8 
பயனாக
 ெகா&ட சரணாகதிையD7 இ"த8 பரமா:மா ேகவல Nரவண மநந 
நிதி:யாஸநAகளா( (=ஆசா@ய@கள,ட7 பரமா:மாைவ8 ப$றி
 ேகLடறிவM, அதைன 
D
திகைள
 ெகா&B ஆராP"M நிNசய.8பM, நிNசய.:தப'ேய :யாந7 ெசPவM 
ஆகிய இவ$றா( மLB7) அைடய:த
கவ� அ(ல�. ப.�ைனேயாெவன,(, இ"த8 
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பரமா:மா எ"த ஜWவா:மாைவ வ>
கிறேனா (வ.*7\கிேறேனா) அவனாேலேய 
இ8பரமா:மா அைடய:த
கவ�. அவa
? இ8பரமா:மா த� Cவnப:ைத 
8ரகாஶ8பB:Mகிறா� (=த�aைடய அ_பவமாகிற ேமாKஸுக:ைத: த*கிறா�) 
(கேடா 1-2-23, =&டேகா 3-2-3) எ�றிM =தலிய d*திகள,Z7 ம$]<ள 
C7*திகள,Z7 ~ற8பLட ேமாேKாபாய:வ=7 தி*மாZ
ேக உ>யனவாக 
இ*"த ேபாதிZ7, ேவெறா* பயைன
 க*தி அத�க& ஆைச உ<ளவ� ெசPD7 
சரணாகதிD7 ேவ]பயைன
 ?றி:M உபாயமா?7 த�ைமD7 தி*மாைல:தவ.ர 
ேவ] ேதவைதகள,ட:திZ7 உ&B. ஆைகயா(தா� ‘உபப�ேத:ச’ (3-2-34) எ�ற 
8ர�மஸூ:ர:தினா( தி*மாZ
? ேமாேKாபாய:வேம தன,:த�ைமயாக 
வ@ண.
க8பLடM. ேதவ@க< ெசPத இ"த சரணாகதிேயா ேமாK:ைத8 பயனாக
 
ெகா&டத(லாம( ராவணவத:ைத மLB7 பயனாக
 ெகா&டM. இA?N 
ெசா(ல8பB7 உபாய:வேமா ேமாேKாபாய:வம(லாம( ராவண வத:ைத
 
?றி:த உபாயமா?7 த�ைமேயயா?7. ஆைகயா( இைவ பகவாa
ேக 
உ>யைவய(ல. (அ8ப' உ>யனவாய.*"தால�ேறா இ"த சரணாகதி 2ராமைன 
பர8ர�மமாக
 காL':தர ='D7?) எ�] இA?
 ேக<வ. எ)கி�றM. 

வ,ைட 

இதa� வ,ைட வ�மாb:- ப.ரம� சிவ� =தலிய எ(லா: ேதவராZ7 
ெசPய8பLடதாP, ேவ] ேதவைதகளா( ெசPய='யாத ராவண வத:ைத பயனாக 
உைடயMமான சரணாகதிD7 வ.4jJ
?8 பர:வ:ைத (எ(லாைரD7 வ.ட 
உய@:திைய) ஸாதி:ேத தW*7. சரணாகதி ெசPதவைனவ.ட சரணாகதி 
ெசPய8பLடவa
? உ<ள உய@:திைய அைனவ*7 இைச"தி*8பதனாZ7, இA? 
எ(லா: ேதவ@க;7 சரணாகதிையN ெசPதவ@களாைகயா( சரணாகதி ெசPய8பLட 
பகவாa
? எ(லாேதவ@கைள
 காL'Z7 உ<ள உய@:தி =$~றியப' எ(லா8 
ெபா*<கைள
 காL'Z7 உய@:தியாகேவ ='D7. 

இA?
 ~ற8பBகி�ற சரணாகதியானM, ‘ப.�\ ேதவ*7 க"த@வ*7 
ஸி:த*7 பரம >ஷிக;7 யாக:தி( =ைற8ப' த:த7 ஹவ.@8 பாக:ைத8 ெப$]
 
ெகா<வத$காக வ"M ேச@"தன@’ (பால 15-4) எ�] ஆர7ப:தி( ஹவ.Cைஸ8 
ெப$]
 ெகா<வத$காக வ"தவ@களாகN ெசா(ல8பLட ேதவ@க< அைனவ*7 
ெசPத ஶரணாகதிேயயா?7. ‘ேதவ@க< அைனவ*7 Mதி:M வணAகி 
அXவ.4jைவ
 ?றி:M
 ~றின@’ (பால 15-17) எ�] பகவாைன நமCக>:M 
ேவ&'
 ெகா&டதாக வ@ண.
க8பLடதனாZ7, நBவ.( ‘அXவ.ராவணைன வைத 
ெசPவத$காக =ன,வ@க;ட� ~'ய நாAக;7 ஸி:தக"த@வ-யKா்க;7 
வ"ேதா7. வ"M உ�ைன சரணமைட"ேதா7’ (பால 15-23) எ�]<ள ேதவ@கள,� 
வா@:ைத
?8 ப.ற?, ‘இAஙன7 ேவ&ட8பLடவ*7 நி:யஸூ>கைள ஆ;மவ*7 
ேதவ@க< தைலவ*7 எ(ேலாராZ7 வணAக8பLடவ*மான வ.4j 
அைனவைரD7 ?றி:M இAஙன7 ~றின@’ (15-25,26) எ�] பகவா� 8ர�மாதிகைள
 
?றி:M வ.ைட அள,:ததாக
 ~றிD<ளதாZ7, கைடசிய.(, ‘ப.�\ ேதவ@க;7 
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க"த@வ@க;7 *:ர@க;7 அ8ஸரCஸு
 ~LடAக;7 பகவாaைடய திXயா:ம 
Cவnப:ைத8 ப$றிய Mதிகளாேல மMஸூதநைன: Mதி:தன@’ (பால 15-31) எ�] 
ராவணைன வத7 ெசPவதாக பகவா� 8ரதிbைஞ ெசPதத$? மகி`"த *:ர@கேளாB 
~'ய ேதவ@ பகவாைன: Mதி:தைம ~ற8பLடதனாZ7 இ"த சரணாகதி 8ர�ம 
*:ராதி ஸகல ேதவ@க;7 ெசPதெத�பM அறிய8பBகிறM. 

ராவணைன வத7 ெசPவெத�a7 பயனானM ேவ] ேதவைதகளா( ='யாத 
கா@யெம�a7 வ.ஷய=7  ‘வ.4jேவ! ம$ற ேதவ@களா( ெகா(ல ='யாத 
ராவணைன D:த:தி( ெகா(ல
 கடவ W@’ (பால 15-21) எ�a7 ேதவ@கள,� 
வா@:ைதயா( அறிய8பLடM. அதனா(தா� ‘பைகவைர: தப.
?7 ேதவேன! 
எம
ெக(ேலா@
?7 நWேய எ(ைலயான கதி’ (மிகமிக உய@"த த�ச7) (பால 15-24) 
எ�] எ(லா: ேதவ@
?7 பகவாேன உபாயெம�] ~றியM ெபா*"MகிறM. 

இன! ஐ�தா� காரண� ‘ஸ�வேலாகாதிப�வா�’ எ3பO.  ‘எ(லா உலகி$?7 
இய$ைகயாகேவ Cவாமியாக இ*8பதனா(’ எ�பM இத� ேத@"த ெபா*<. 
(Cவாமி, nஶஷி, தைலவ� எ�றப') ெகளஷWதகீ 8ரா�மேணாபநிஷ:M I�றா7 
அ:யா:தி( (66) ‘இவ� உலகAகைள
 கா8பவ�; இவ� உலகAக;
?: தைலவ�; 
இவ� எ(ேலாைரD7 அட
கி ஆ;மவ�’ எ�] எ(லா உலகி$?7 Cவாமியாக 
இ*:த( எ�பM பர8ர�ம:தி$?<ள தன,8பLடெதா* த�ைமயாக
 ேகLக8பLடM. 
8*ஹதார&யக7 ஆறா7 அ:யாய7 நா�கா7 8ரா�மண:தி( (22) ‘(இவ�) 
எ(ேலாைரD7 த� வச:தி( ைவ:தி*8பவ�; எ(ேலாைரD7 அட
கியா;மவ�; 
எ(ேலா*
?7 Cவாமியானவ�’ எ�]7, *இவ� எ(ேலாைரD7 நியமி8பவ�; 
இவ� 8ராண.க;
? Cவாமி; இவ� 8ராண.கைள
 கா8பவ�’ எ�]7 
பர8ர�ம:தி� ேவ] ெபயராேல ேலாகAக;
? CவாமியாP இ*:தZ7 
எ(ேலா*
?7 CவாமியாP இ*:தZ7 அறிய8பLB<ளM. அ:தைகய இ"த 
ஸ@வேலாக Cவாமி:வமானM இA? ‘ேதவ@க< ராவணன,டமி*"M தம
? 
ரKண:ைத வ.*7ப.ய இNசமய:தி(, ேபெராள, பைட:தவ*7 சA? ச
கர 
கைதகைள: தி*
ைககள,( ஏ"தியவ*7 Cவாமியானவ*மான வ.4j 
(ைவ?"த:திலி*"M) அவ@கள*கி( வ"தா@’ (பால 15-16) எ�] வ.4jJ
?N 
ெசா(ல8பBகிறதாP
 ெகா&B அவ*
?8 பர8ர�ம:வ:ைத நிைலநாLBகிறM. 
உலகAகL? CவாமியாP இ*:த( எ�பM பர8ர�ம:தி$ேக உ<ளெதா* 
தன,8பLட த�ைமயா?7. 

ஆைகய.னா( தா�, ஶாpரக7 (8ர�மஸூ:ர7) =தல:யாய7 
I�றா7பாத7 அ@:தா"தர:வாதிXயபேதஶாதிகரண:தி(,  ‘ஆகாஶெம�] 
d*திகள,( 8ரஸி:தமான ெபா*< நாமnபAகைள நி@வஹி
?மM. அ"த நாம 
nபAகைள வ.LB எM உ<ளேதா அMேவ 8ர�ம7. அMேவ மரணம$றM. அMேவ 
ஆ:மா’ (சா"ேதா
ய7 8-14-1) எ�றவ.ட:தி( ஆகாச ஶ8த:தினா( ?றி
க8பLடவ� 
=
தியைட"த ஜWவா:மாவா அ(லM பரமா:மாவா எ�] ஸ"ேதஹி:M, 
=
தா:மாதா� எ�] ஆேKப7 ெசPM, நாம nபAகைள நி@வஹி
?7 த�ைம-



32 

 

அதாவM C*4' கால:தி( உலக8 ெபா*<கள,� உ*வAகைள8 பைட:M 
அவ$றி
?8  ெபய>B7 த�ைம ேகLக8பBவதனா( ஆகாஶ ஶ8த:தினா( 
?றி
க8பLடவ� பரமா:மாதா� எ�] ‘ஆகாஶ: அ@:த2h"தர:வாதி3Xயபேத3ஶh: 
(8ர�ம ஸூ:ர7-1-3-42) எ�ற ஸூ:ர:தினா( ஸி:தா"த7 ெசPM, அத$? ேமZ7 
‘ஆ:மா எ�றா( ஜWவா:மாேவ - அைதவ.ட ேவ]பLடெதா* ஆ:மா 
இ(ைலயாைகயா(, ஆகாஶ ஶ8த:தினா( ?றி
க8பLடவ� ஜWவைன
 காL'Z7 
ேவற(ல�’ எ�] ம]ப'D7 ம$ேறா@ ஆேKப:ைத
 கிள8ப., 
‘ஸுஷு��Z�-ரா��ேயா: ேபேதந’ (8ர�மஸூ:ர7 1-3 43) எ�ற ஸூ:ர:தினா( 
‘ஸ@வbஞனான பரமா:மாவா( ஆர:த)வ8பLடவனாP ெவள,ய.Z<ள 
எ8ெபா*ைளD7 உ<ேளD<ள ெபா*ைளD7 அறியமாLடா�’ (8*ஹ 6-3-21) எ�]7, 
‘ஸ�வPஞனான பரமா�மாவா% (ஸாரதிய,னா% ேத� ேபால) ஏற� ெபaறவனா$ 
சSர�ைத வ,>`" ெச%கிறா3’ (8*ஹ 6-3-35) எ�]7 =ைறேய ஆ`"த {
க 
நிைலய.Z7 மரண நிைலய.Z7 ஜWவa
? அைண
க8 ெப]தZ7 ஏற8 ெப]தZ7 
ேகLக8பBவதா( அைண8பவa7 அைண
க8பBபவa7 ேவ] ேவெற�] 
?றி
க8பBவதிலி*"M (ஆகாஶ ஶ8த:தினா( ?றி
க8பLடவ�) ஜWவைனவ.ட 
ேவ]பLட பரமா:மா ஒ*வ� நிNசயமாக உ<ளா� எ�] ஸி:தா"த7 ெசPM 
இ�ெனா* காரண:தினாZ7 ஜWவைனவ.ட ேவறான பரமா:மா உ&B எ�] 
ஸாதி8பத$காக, ‘ப�யாதி3�3ேத3�4ய:’ (8ர�மஸூ:ர7 1-3-44) எ�a7 ஸூ:ர:தி( 
Xயாஸ பகவா� உலகAகLெக(லா7 CவாமியாP இ*:தைலD7 பரமா:மாவ.$ேக 
ஏ$பLடேதா@ தன,:த�ைமயாக
 ?றி8ப.Bகிறா@. 

அTவ,தமாகேவ அ��+ள �ராமா	ஜ பா5ய� உ+ளைம கா1க – ‘இ"த 
அைண:M
 ெகா<;7 பரமா:மா ேமேல பதி (Cவாமி) =தலிய ெசா$கள,னா( 
?றி8ப.ட8பBகிறா� – ‘எ(ேலாைரD7 த� வச:தி( ைவ:தி*8பவ�; 
எ(ேலாைரD7 அட
கியா;மவ�; எ(ேலா*
?7 அதிபதியானவ�; அவ� ந(ல 
கா@ய7 ெசPM அதனா( உய*மவ� அ(ல�; ெகLட கா@ய7 ெசPM அதனா( 
தா)மவaம(ல�; இவ� ஸ@ேவdவர�; (எ(ேலாைரD7 நியமி8பவ�) இவ� 
8ராண.கைள
 கா8பவ�; இவ� உலகAகைள ஒ�]
ெகா�] கலசாதப' த>:M 
நி$?7 அைணயாக உ<ளவ�. அ:தைகய இவைன 8ரா�மண@க< ேவத7 ஓதிD7, 
யாகAக< ெசPM7, உ&'�*
க( எ�a7 தவ7 ெசPM7, அ(லM பலன,( 
வ.*8ப7 இ(லாம( தவ7 ெசPM7 அறிய வ.*7\கிறா@க<. இ8பரமா:மாைவ 
அறி"ேத ஒ*வ� ேயாகியாகிறா�. காண:த
க இ"த ஆ:மாைவேய ஆைச8பLB: 
Mறவ.க< MறJ g&B ஒ)?கிறா@க<. ெப>யவa7, ப.ற8ப$றவa7,  
ஆ:மாவானவa7, அ"நமள,8பவa7, ெச(வ7 த*மவa7, I8\ மரண7 பய7 
இைவய.(லாதவaமாகிய இ8பரமா:மாேவ 8ர�மமாகிறா� (8*ஹதார&யக7 6-
4 22, 24, 25) எ�] இ8ப'8 பதியாP (CவாமியாP) இ*
?7 த�ைம, உலகAகைள: 
தாAகி நி$?7 த�ைம, அைனவைரD7 அட
கியா;7 த�ைம =தலான ப&\க< 
ஜWவா:மாவ.ன,ட7 =
தியைட"த நிைலய.Z7 ~ட எXவைகய.Z7 
ெபா*"Mவனவ(ல’ எ�பேத பா4ய 2ஸூ
தி. 
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இ�தைகய ஜக� �வாமி�வ� ‘இவ� எ(ேலா*
?7 Cவாமி; தன
?7 
தாேன ஈNவர�; அழிவ.(லாதவ�; ஶ&:திDைடவ�; தனM த�ைமகள,லி*"M 
ந)வாதவ�; அ(லM த�ைனயைட"ேதாைர ந)வவ.டாதவ�; நாராயண�; 
அறிய:த
க ெபா*<கள,( மிகJய@"தவ�; எ(லாவ$றி$?7 ஆ:மாவானவ�; 
அைடய:த
கவ$]< உய@"தவ�’ (ைத: நாரா.11-25) எ�]7, *ைவ?&டெம�a7 
சிற"த உலகி�க& இXJலகைன:M
?7 பதி(Cவாமி)யானவ*7 இ:த�ைமய- 
ெத�] ேயாகிகளாZ7 அறிய='யாத Cவnப=ைடயவ*மான வ.4jவானவ@ 
2மஹால�மிேயாB ~'யவராP, த7ைம
 க&B அ_பவ.
?7 ப
த@கேளாB7 
தம
?: ெதா&B \>D7 பாகவத@கேளாB7 எ)"த*ள,ய.*
கிறா@’ (லிAக \ராண7) 
எ�]7 இைவ =தலிய ம$ற d*தி C7*திகள,Z7 ~ற8பL'*
கிறM. ஆகேவ 
இ"த ஜக: Cவாமி:வ7 எ�a7 காரணமானM வ.4jJ
? பர8ர�மமா?7 
த�ைமைய ஸாதி:ேத தW*7 எ�பM ேதறி$]. 

இன! ஆறாவO காரண� ‘ைவ�1டாத(dவர�வா�’ எ�பM. ‘8ர
*தி 
ம&டல:ைத
 கட"M ேமேலD<ளM7 பரமாகாஶ7 எ�] ெசா(ல8பBவM7 =
தி 
ெப$றவ@களா( அைடய8பBவMமாகிய ைவ?&ட7 எ�பேதா@ உலக:M
? 
Cவாமியாக இ*8பதனா(’ எ�பM இத� ெபா*ளா?7. ைவ?&ட ேலாக 
Cவாமி:வ7 எ�ற இ
காரணமானM, ேமாK:ைத அள,:த( எ�a7 
8ர�ம:தி$ேக உ>யதான த�ைமைய வ.LB8 8>யாததாP
 ெகா&B தான,*
?7 
ெபா*ள,�க& பர8ர�மமா" த�ைமைய அறிவ.
கி�றM. ேமாK7 எ�பM 
ைவ?&ட:ைத அைடயாம( ஸி:தி8பெதா�ற(லாைமயா( அXைவ?&ட:தி� 
Cவாமிைய: தவ.ர ேவெறா*வ>ட7 ேமாK7 அள,:த( எ�கிற த�ைம 
ெபா*"தாதப'யா( ைவ?&ட Cவாமி:வ7 ‘ேமாK7 அள,:த(‘ எ�a7 
த�ைமைய வ.LB8 ப.>யாததா?7. 

‘தேமவ ஹ�வா ஸபல� ஸபா�தவ� வ,ராவண� ராவண� 
அ-�யெபள�ஷ� I �வேலாக (�வ�ேலாக) மாக"ச கதPவர: சிர� ஸுேர��ர 
��த� கதேதாஷக%மஷ� II’ (2ராமாயாண7 பால 15-13) ‘நி:யஸூ>க< தைலவேர! 
எ(ேலாைரD7 ந�றாக அழN ெசPபவa7 உய@"த பரா
ரம7 உைடயவaமான 
அXவ.ராவணைனேய பைடDடa7 உ$றா*டa7 அழி:M
 கவைல நWAக8 
ெப$றவராP, அழியாதM7 ப.றரா( அைடய ='யாதப' (உ7மா() 
கா8பா$ற8பLடM7 வ.*8\ ெவ]8\ =தலிய ?$றமாகிய அ)
க$றMமான 
Cவேலாக:ைத (Cவ@ேலாக:ைத) - உமM ேலாகமான 2ைவ?&ட:ைத 
வ"தைடய
 கடவ W@. 

இத3 வ,ள-க� – ‘ேஹ ஸுேர��ர! = ஸுர@களான நி:யஸூ>க;
? 
Cவாமிேய! ?8த7 = ேதவ@ அஸுர@ =தலியவ@களா( அைடய ='யாதM. 
‘மஹா:மாவான வ.4jவ.aைடய - ஸூ@ய� அ
நி இவ@கள,� ஒள,ைய வ.�சிய 
ஒள,ையDைடய - அ"த ைவ?&டெம�a7 CதாநமானM, தனM இய$ைகயான 
ேபெராள,ய.னா( ேதவ@களாZ7 அஸுர@களாZ7 க&ெகா&B காண 
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='யாததா?7’ (பார - வன 163-1+9) எ�] ~றியப'ேய ேதவாஸுர@களா( காணJ7 
='யாதM எ�றப'. Cவ: ேலாக = த�aைடயதான ைவ?&ட ேலாக7. 
வ"தைடய
 கடவ W@ = தி*7ப. வ"M ேசர
கடவ W@. 

Cவேலாக7 எ�பதனா( ெசா(ல8பLட ேலாக7 = பர"தாம பரமாகாஶ7 
எ�றிM ேபா�ற ஶ8தAகளா( ?றி
க8பLட ைவ?&ட ேலாகமா?7. அ"த 
வ.4jவ.aைடய பரமபத:ைத நி:யஸூ>க< எ8ேபாM7 க&B 
ெகா&'*
கி�றன@’ (ஸுபாேலா-6) எ�] இைவ ெதாட
கமான d*தி 
C7*திகளாேல பரமபத7 எ�a7 ைவ?&டேலாக7 வ.4j பகவாaைடயதாகN 
ெசா(ல8பLடைம கா&க. CவCய ேலாக: (Cவாமியான தனM ேலாக7) எ�ற 
XDதிப:தியாேல Cவேலாக ஶ8தமானM,ேலாக ஶ8த:தினா( ?றி
க8பLட 
ைவ?&ட:தி$?8 பகவா� CவாமியாP இ*:தைல: ெத>வ.
கி�றM. 

Cவ@ேலாகெம�ற பாடAெகா&டாZ7, Cவ@ேலாக ஶ8த7 ைவ?&ட7 
எ�] ெபா*<பBதலாZ7, அXைவ?&ட7 பகவாைன Cவாமியாக
 ெகா&டைம 
ேவ] d*திய.� Iலமாக அறிய8பLடதனாZ7, ‘?8த7’ எ�றவ.ட:தி( ‘:வயா’ 
எ�பதைனN ேச@:தா( அM ‘Cவாமியான உ7மா( மைற:M
 கா
க8பLடM’ எ�] 
ெபா*<பBவதனாZ7 அ8பாட:திZ7 பகவாa
? ைவ?&ட Cவாமி:வ7 
\ல8பBத( அறிய:த
கM. ‘ஸுேர":ர?8த7’ எ�] ஒேர பதமாக
 ெகா&டா(, அM 
Cவ@ேலாக:தி$? அைடெமாழியாைகயா( அ8ெபா)M ஸுேர":ர ஶ8த7 
நி:யஸு>க< தைலவனான பகவாைன
 ~]மாைகயா( அ8பகவானாேல 
கா
க8பLடெத�a7 ெபா*<பLB அதனா( பகவாa
? ைவ?&ட Cவாமி:வ7 
தாேன வ.ளA?ெம�]7, ஸுேர":ர ஶ8த:தினா( நி:யஸூ>கள,( உய@"தவனான 
ேஸைன=தலியாைர
 ெகா&டாேலாெவ�ன,(, அவரா( கா
க8பB7 த�ைம 
பகவாaைடய ேலாகமான ைவ?&ட:தி$ேகய(லாம( ேவெறா* ேலாக:தி$? 
உ<ளதாக 8ரஸி:தி இ(லாைமயா( அXைவ?&ட7 பகவாைன Cவாமியாக
 
ெகா&B<ளைம அ*:தாப:தியா( ெபற8பB7 எ�]7 அறிய:த
கM. 
(அ*"தாப:தியாவM -ெசா(லியைத
 ெகா&B ெசா(லாதைத அறித(, இA? 
பரமபத:தி$? ேஸைன =தலியாரா( கா
க8பB7 த�ைம ெசா�னைத
 ெகா&B, 
அத$? அவ*
?7 தைலவரான பகவாைன Cவாமியாக
 ெகா&B<ளைமைய 
அறிதலா?7) பகவாaைடய ெசா:த(லாதைத அ8பகவா�தன
ேக உ>ய 
ெதா&டரான ேஸைன=தலியா@ கா
க மாLடார�ேறா? 

இA? ‘Cவ@ேலாகெம�பM Cவ@
கேமயாதலா( Cவ@
க ஶ8த7 
8ரஸி:தமான இ":ரேலாக7 எ�ற ெபா*ள,ேலேய 8ரஸி:தமாக வழAக8 
பBவதனாZ7, ‘ஸுேர":ர ?8த7’ எ�பM Cவ@ேலாக:M
? அைடெமாழி 
யாைகயா( அதிலிZ<ள ஸுேர":ர ஶ8த:தி$? ஶசீபதியாகிய ேதேவ":ர 
ன,ட:திேலேய அதிகமான 8ரேயாக7 இ*8பதனா( ஶசீபதியா( கா
க8பB7 த�ைம 
8ரஸி:தமான இ":ரேலாக:தி$ேக ெபா*"MமாைகயாZ7, இA? 
Cவ@ேலாகெம�பதனா( ைவ?&டெம�a7 ேலாக7 ேதா�றாM’ எ�] 
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ஆேKப.:த( தகாM. ஏெனன,( Cவ@ேலாகெம�பM இ":ரேலாக:ைத
 
?றி
?ெம�] ெகா<ள,( இ":ரேலாக:திறேக பகவா� தி*7ப. வர ேவ&B7 எ�] 
8ரா@:தி:ததாக ஏ$பLB, அM ம$ற 8ரமாண:ேதாB =ர&பLB8 ெபா*"தாம( 
ேபாPவ.Bமாைகயா(-எ�க. 

2ராமாயண8 ெபா*L �*
கமாக அைம"த பாலகா&ட7 =த( ஸ@
க:தி( 
‘பல #$]
கண
கான அdவேமத யாகAகைளD7 பல பஹுஸுவ@ணகெம�a7 
ேவ<வ.கைளD7 ெசPM7 பதினாய.ர7 ேகா'8 ப�
கைள அ"தண@
? அள,:M7 
ப.ற? 2ராமப.ரா� 8ர�ம ேலாக:M
?N ெச(ல8 ேபாகிறா@’ (95) எ�] நட
க8 
ேபாவைத அறி"த நாரத=ன,வரா(, ராமனாக அவத>:த வ.4j 
8ர�மேலாக:தி$ேக ெச(ல8ேபாவதாக வ@ண.
க8பLB<ளM. 8ர�மேலாகமாவM 
பர8ர�ம:தி� ேலாகமாP =
தி ெப$றவ@களா( அைடய8பBமதான ைவ?&ட 
ேலாகேமயா?7. 8ர�மாவான நா�=கaைடய ேலாகம�]; நா�=கaைடய 
உலகி$? வ.4j தி*7ப.N ெச(வM எ�பM ஸ"த@8ப:M
? 
=ர&பLடதாைகயா( எ�க. 8ர�மேலாக ஶ8த7 ஶசீபதியான இ":ரaைடய 
ேலாக:ைதD7 ?றி
காM - அM அ8ெபா*;
? இB?றி8 ெபய@ எ�பைத 
ெத>வ.
?7 அதிகமான 8ரேயாகேமா நிக&Bேவா கிைடயாதாைகயாZ7, காரண8 
ெபயரானா( அத� ெபா*ளாகிய 8ர�ம ஸ7ப"த7 இ":ரேலாக:தி$? 
எXவைகய.Z7 ெபா*"தாைமயாZ7 - எ�] ெகா<க. 

இA?, 2ராமனாக: ேதா�றிய வ.4jபகவா� ைவ?&டேலாக:தி$?N 
ெச(Zத( அவசியமாகN ெசா(ல ேவ&'ய.*"தாZ7, Cவ@ேலாக ஶ8த7 
ைவ?&ட:ைத
 ?றி
?7 ஆ$ற( உைடயM எ�பத$?N சா�றாக அதிக 
8ரேயாகேமா நிக&Bேவா இ(லாைமயா( அNெசா( ைவ?&ட:ைத எAஙேன 
?றி
?7 எ�] ேக<வ. ேகLட( ெபா*"தாM - ஏென�ன,( Cவ@
க ஶ8த7 
ெலளகிகமான அதிக 8ரேயாக:தினா( ஶசீபதியான இ":ரனM உலகிைன
 
?றி
?ெம�பM ேபால, ைவதிகமான 8ரேயாகAகள,� ப3ல:தினா( ைவ?&ட:ைத
 
?றி
?ெம�பM7 தைடய.�றி ஸி:தி
க
 ~Bமாைகயா( எ�க. 

Cவ@
கெம�a7 ெசா( ேவதAகள,( ெப*7பாZ7 பகவாaைடய 
ேலாகமாகிய ைவ?&டெம�a7 ெபா*ைள
 ?றி8பதாக
 காண8பBகிறM. 
அவ$]<, ைத:திpய ஆர&யக7 =த( 8ரபாடக7 இ*ப:ேதழா7 அ_வாக:தி(, 
‘நி:ய ஸூ>கள,� நகர7 (யா*7 ேபா@ ெசPM த7 வசமா
கி
 ெகா<ள 
='யாததனா() அேயா:ைய என8பB7. அ"நகர:தி( Cவ@ண மயமானM7 
ேபெராள,ய.னா( rழ8ெப$றM7 Cவ@
கெம�] ேப@ ெப$றMமான இடெமா�] 
உ<ளM. எவேனa7 ஒ*வ� நி:ய =
த@களா( rழ8ெப$றதான பர8ர�ம:தி� 
அ"த நகர:ைத அறிவானாகி( அவa
?8 பர8ர�ம=7 8ர�மாJ7 ஆD< \க` 
ஸ"ததி ஆகியவ$ைற அள,
கி�றன@’ எ�] ~]7 ம"திரெமா�றி( Cவ@
க 
ஶ8த7 ைவ?&டெம�ற ெபா*ைள உைடயதா

 கா&கிறM, 
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இA?, ‘ேபெராள,ய.னா( rழ8ெப$ற Cவ@
கேலாக7’ எ�] ~ற8பLட 
Cவ@
கேலாகமானM. ‘மஹா:மாவான வ.4jவ.aைடயதாP ஸூ@ய� அ
நி 
இவ@கைள வ.�சிய ஒள,ைய உைடயதான அ"த Cதாந7’ (மஹாபாரத7 வன-163-19) 
எ�றிM =தலியவ$றா( ~ற8பLB<ள மிகNசிற"த ஒள,Dட� ~'ய ைவ?&ட7 
எ�a7 பகவாaைடய ேலாகேமயா?7 எ�பM - இத$? அB:த ம"திர:தி( 
‘அபராஜிைதைய8 \?"M<ளா�’ எ�] ‘அ"த ேலாக:திZ<ளேதா@ இட:M
? 
அபராஜிைத எ�] ெபய*<ளைம ~ற8பBவதனாZ7, =$~ற8பLட 8ரஸி:தமான 
இ"த 8ர�ம ேலாக:தி� அ*கி( அர7 எ�றேதா@ மBJ7 =~@:த@க< எ�a7 
ெபய*ைடயவ@களாP - 8ர�ம bஞாநமி(லாதாைர: த' ெகா&B Mர:M7 சில 
\*ஷ@க;7 வ.ரைஜ எ�பேதா@ நதிD7, தி(யெம�a7 மர=7 
ஸாலbயெம�a7 (மைலயர& நWரர& காLடர& ஆகிய) இட=7 
அபராஜிதெம�a7 (பர8ர�ம:தி�) பLடண=7 உ<ளன’  ‘(ெகளஷWதகீ 1-22-26) எ�] 
பர8ர�ம ேலாக:திZ<ள ஓ>ட:M
? அபராஜிதெம�] ெபய*ைடைம 
அறிய8பBவதனாZ7, இA?7 ‘எவ� பர8ர�ம:தி� நகர:ைத அறிகிறேனா’ எ�] 
=�\ 8ரCதாவ.
க8பLட Cவ@
கேலாக:தி$?8 பர8ர�ம:ைத Cவாமியாக 
உைடைம ~ற8பBவதனாZ7, அM 8ரஸி:தமான இ":ர ேலாக:தி$?8 
ெபா*"தாைமயாZ7 - அறிய8பB7. 

தலவகார@கள,� ேகேநாபநிஷ:M நா�காவM க&ட:தி( (9), ‘எவெனா*வ� 
இ"த 8ர�மவ.:ைதைய
 கீ`
 ~றியப'ேய அறிகிறாேனா அவ� பாப:ைத
 
கழி:M அறிவ$றM7 மிகJய@"தMமான Cவ@
க (=ைவ?&ட) ேலாக:தி( நிைல 
ெப$றவனாகிறா�’ எ�] ~]7 ம":ர:திZ7 Cவ@
க ஶ8த7 ைவ?&ட:ைத
 
?றி8பதாக
 கா&கிறM. இA? *பாப:ைத கழி:M* எ�] பாபவ.ேமாசந7 =�னாக 
அXJலைக அைடகி�றா� எ�] ெசா(ல8பBவதனாZ7, ‘அழிவ$றM’ எ�] 
தி*7ப. வ*த( இ(லாைமயாகிய காலவளவ.�ைம எ�a7 நி:ய:வ7 
ேகLக8பBவதனாZ7, ‘மிகJய@"தM’ எ�] எ(லா உலகAகைள காL'Z7 உய@:தி 
ேகLக8பBவதனாZ7 Cவ@
க ஶ8த7 ைவ?&ட ேலாக:ைதேய ?றி8பதா?7 - 
இ":ர ேலாக7 எ�a7 Cவ@
க:தி( இ:த�ைமக< ெபா*"தாைமயா( எ�க. 

இAஙனேம கேடாபநிஷ:M =த( வ(லிய.( ‘Cவ@
க (ைவ?&ட):தி( 
எXவ.தமான  பய=7 இ(ைல. யமத@மேன நW அA? (அரசனாக) இ(ைல. அA? 
இ*8பவ� கிழ:தன:தினா( அ��வதி(ைல. பசி தாகAக< இர&'ைனD7 
ெவ�] nஶhகம$] Cவ@
க (ைவ?&ட):தி( கள,:தி*
கிறா�’ எ�] ~]7 
ப�ன,ர&டாவM ம":ர:தி( Cவ@
க ஶ8த7 ைவ?&ட:ைத
 ?றி8பதாகேவ 
8ரேயாகி
க8பLB<ளM. அA?, Cவ@
க ேலாக:தி( எXவ.த பய=7 இ(லாைம 
?றி
க8பBவதாZ7 கிழ:தன7, பசி, தாக7, nஶhக7 ஆகியவ$றி� இ(லாைம 
?றி
க8பBவதனாZ7 Cவ@
க ேலாக ஶ8த7 8ரஸி:தமான இ":ர ேலாக:ைத 
~]த( ெபா*"தாைம இத$?
 காரணமா?7. 
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அேத வ(லிய.( ‘7*:Dேதவேன! ஸ@வbஞென�] 8ரஸி:தி ெப$ற நW 
Cவ@
க (ைவ?&ட):தி$?N ெச(Zத$? உ>ய அ
நிைய அறிவாP. dர:ைதைய 
உைடய என
? அXவ
நிைய8 ப$றிN ெசா(ல
கடவாP. Cவ@
க (ைவ?&ட):ைத 
அைட"தவ@ =
திைய8 ெப]வ@. இM த�ைன இர&டா7 வரமாக ேவ&Bகிேற�’ 
எ�ற பதி�I�றாவM ம"திர:திZ7 Cவ@
க ஶ8த7 பகவாaைடய ேலாக:ைத
 
~றவதாக
 காண8பBகிறM. Cவ@
க:ைத அைட"தவ@கL? ேமாK8ரா8தி 
வ@ண.
க8பLB<ளதனா( இA?<ள Cவ@
க ஶ8த7 ைவ?&ட வாசகெம�] 
அவசியமாக இைசயேவ&Bம�ேறா. 

ேமZ7 அேத வ(லிய.( “அய� வாவ ய: பவேத” எ�றிM =தலிய I�] 
அ_வாகAகைள அ:யயந7 ெசPத யாவெனா*வ� =$~றிய 8ர�ம Cவnப: 
ைதD7, அ"த 8ர�ம:ைத ஆ:மாவாக ெகா&ட தனM ஆ:ம Cவnப:ைதD7, 
I�] தடைவக< அ_4'
க ேவ&'ய அ
நி Cவnப:ைதD7 ?*=கமாக 
அறி"M இ7I�] வ.ஷயAகைளD7 நிைன:M
 ெகா&ேட நாசிேகதா
நிைய
 
சயன7 ப&jகிறாேனா அவ� 7*:Dபாச7 என8பBகிற வ.*8\ ெவ]8\ =தலான 
M@
?ணAகைள இXJட( கழிவத$? =�னேர {ர அக$றி nஶhக:ைத
 கட"M 
Cவ@
க (ைவ?&ட):தி( கள,8\]கிறா�’. எ�ற பதிெனLடாவM ம":ர:திZ7 
Cவ@
க ஶ8த7 பகவ(ேலாக வாசகமாக
 கா&கிறM. வ.*8\ ெவ]8\ =தலிய 
அ)
கைன:M7 அக�ற ப.ற? Cவ@
கேலாக7 அைடய8பBவதனாZ7 
அA?<ளவa
? nஶhக7 கட"தைம ெசா(ல8பBவதனாZ7 எ�க. 

இAஙன7 8*ஹதார&யக:தி( (6-4-8) ‘\:திஶாலிகளான 8ர�மbஞாநிக< 
அ"த அ@Nசிராதி மா@
க:தாேல, இ"த சpர:திலி*"M வ.BபLB ேமZ<ள 
Cவ@
க:ைத (ைவ?&ட:ைத) அைடகிறா@க<’ எ�ற ம":ர:திZ7 Cவ@
க 
ஶ8த7 ைவ?&டெம�a7 ெபா*;ைடயதாக 8ரேயாகி
க8பLB<ளM. அதி( 
Cவ@
க:M
? 8ர�மவ.:M
களா( அைடய8பB7. த�ைம ~ற8பLடதனாZ7, 
=
தி ெப$றவ@களா( ெபற8பB7 த�ைம ?றி
க8பLடதனாZ7 இAஙேன ெகா<ள 
ேவj7. 

ஆைகயா( இAஙன7 பகவாaைடய ேலாகமான ைவ?&ட7, இ":ரaைடய 
ேலாக7 எ�a7 இர&B ெபா*<கள,Z7 Cவ@
க ஶ8த7 ஸமாநமாக 
8ரேயாகி
க8பL'*"த ேபாதிZ7, Cவ@
க ஶ8த:தி$? இ":ர ேலாக:தி( மLBேம 
ஶ
தி (ேநரா
க8 ெபா*ைள ~]7 ஆ$ற() உ<ளM, ைவ?&ட:தி( இ(ைல 
எ�பத$? அ:தாLசி இ(லாைமய.னா( அNெசா(Z
? இர&B ெபா*<கள,Z7 
ஶ
திD<ளைம அவசியமாக அAகீக>
க ேவ&'ய.*8பதா(, ‘தேமவ ஹ:வா’ (பால 
15-33) எ�] =$~றிய இ"த dேலாக:தி( Cவ@
க ஶ8த:தினா( 
ைவ?&டெம�ற ெபா*< ேதா�]தலி( தைடய.(ைலெய�க. 

உ&ைமயாக ேநா
கினா(, Cவ@
க ஶ8த7 பகவ(ேலாகமான 
ைவ?&ட:ைத
 ?றி8பதிேலேய ஶ
தி பைட:M<ளெத�ன ேவ&B7 – ‘ய� ந O3: 
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ேக2ந ஸ�ப,4�ந� ...... த� ஸுக2� �வ:பதா�பத�’ – ‘எO O3ப�ேதா` 
கலசாதேதா அ�த ஸுகேம (ஸுகமயமான இடேம) �வ�-க பத�தி3 
ெபா�ளா��’ எ�ற dேலாக:தினா(, Cவ@
க ஶ8த ஶ
தி
?
 காரணமாகN 
ெசா(ல8பLட M
க7 கலசாைம எ�பM g@ணமாக இ*8பதனா( - எ�க. 

8ரஸி:தமான இ":ரேலாக7 எ�a7 Cவ@
க:திேலாெவ�ன,(- 
‘Cவ@
க:தி( இ*"தாZ7 \&ண.ய7 நசி
க8ெப$றவனாP, நா7 ஒ* நா< கீேழ 
வ.ழ8ேபாகிேறா7 எ�] நிைன:M அ�சினவa
? ஸுகமி(ைல’ (வ.4j \ராண7 
6-5-50) எ�] ~றியப'ேய வ.)வதி( அNச:ைத தவ.@
க ='யாைமயாேல, Cவ@
க 
ஶ8தா@:தமாவத$?
 காரணமான M
க7 கலசாத ெதாட@"த ஸுக:ைத: 
த*"த�ைம ஒ* நா;7 ெபா*"தேவ ெபா*"தாM. 

பகவாaைடய ைவ?&ட ேலாகமானM, ‘=
தியைட"தவ� (பரமா:மாைவ
 
கிL' அ_பவ.:M8 ேப>�ப7 MP8பவ�) அ)M ெகா&'*
?7 ப"M
கள,� 
அ*ேக கிட
?7 தனM உய.>ழ"த M
கnபமான சpர:ைத நிைனயாதவனாP’ 
(சா"ேதா
ய7 - 8-12-3) எ�] ~றியப'ேய (M
கnபமான த� உடைலD7 
நிைன:தத$? இடமி(லாம() சிறிேதa7 M
க:ேதாB கலசாத ஸுக: 
ெதாட@Nசிைய உ&Bப&j7 எ�பதி( க*:M ேவ$]ைமய.(ைல. 

ஆைகயா% ‘�வ�ேலாகமாக"ச கதPவர: சிர�’ எ�ற பாட:திZ7, 
ைவ?&ட:தி$? CவாமியாP இ*:தெல�a7 த�ைம ேதா�]த( 
தைடய$றதாைகயா( அMேவ காரணமாக வ.4jJ
?8 பர7ெபா*ளா7 
த�ைமைய ஸாதி8பM மிகJ7 ெபா*:த7 எ�] ேதறியM. 

இன! ஏழாவO காரண� – ‘ஸரஸிஜநயந�வா�’ எ�பM. இA? ?ள:தி( 
உ&டாமM எ�] ெபா*<பB7 ஸரஸிஜ7 எ�ற ெசா( தா:ப@யெம�a7 
ெசா(லா$றலினா( \&டpக7 (தாமைர மல@) எ�a7 ெபா*ள,( வ"M<ளM. 
(தா:ப@யமாவM ஒ* ெசா(Z
?8 பல ெபா*<க< உ<ளனவாய.a7 இட:தி$? 
த
கவா] அவ$றி( ஒ�ைறேய க*தலா?7. இXவ.ட:தி(, ?ள:தி( 
=ைள8பெத�] ெபா*< த*7 ஸரஸிஜெம�ற ெசா(லி$? ?ள:தி( உ&டா?7 
அ(லி =தலிய பல ெபா*<க< இ*8ப.a7, அவ$]< பகவாaைடய 
தி*
க&க;
? உபமான7 ~ற ேவ&'ய இXவ.ட:தி$ேக$ப: தாமைரெய�a7 
ெபா*ைளேய க*Mதலா?7. ஆக \&டpகAக< ேபா( க&கைள உைடைமய.னா( 
எ�பM ேதறிய காரணமா?7. \&டpகாK:வ7 பர8ர�ம:தி$ேக உ>யெதா* 
த�ைமயா?7). 

அXவ.தமாகேவ ‘த�ய யதா க�யாஸ� N1டSக� ஏவ� அQிண(, த�ய 
உ� இதி நாம, ஸ ஏஷ: ஸ�ேவ�ய: பா�ம�ய: உதித:, உேததி ஹ ைவ ஸ�ேவ�ய: 
பா�ம�ய: - ய ஏவ� ேவத’ எ�] சா"ேதா
ய7 =த( 8ரபாடக7 ஆறா7 க&ட:தி( 
(7) ேகLக8பBகிறM. அ8\*ஷa
?
 க8யாஸமான \&டpக7 எ:தைகயேதா 
அ:தைகய இர&B க&க< உ<ளன. அவa
? ‘உ:’ எ�] ெபய@. அ8ப'8பLட 
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இ8\*ஷ� எ(லா8 பாபAகைளD7 கீேழ த<ள, உய@"தவனாைகயா(, எ"த 
ஜWவா:மா இ8ப'8 \*ஷைன அறிவாேனா அவ� எ(லா8 பாவAகைளD7 கீேழ 
த<ள, உய@"தவனாகிறா� எ�பM இத� பத8ெபா*<. 

இன! இதa� வ,ள-க� வ�மாb:- தCய = ஸூ@ய ம&டல:M
? உ<ேள 
இ*
?7 அ8பரம\*ஷa
?, அKிண W = இ* க&க<. க8யாஸ7 = (1) க7 ப.பதி 
இதி கப.: = ஸூ@ய: ேதந அCயேத இதி க8யாஸ7 = நWைர
 ?'
கிறா� (வ$றN 
ெசPகிறா�) ஆைகயா( கப.: என8பBபவ� ஸூ@ய�. அவனா( மல@:த8பBவM 
காரணமாக க8யாஸ7 எ�பM தாமைரமல@. அ(லM. (2) க7 ப.பதி இதி கப.: =  நால7, 
கெபளஆCேத இதி க8யாஸ7 = நWைர
 ?'8பM (உ<ேள நWைர
 ெகா&B 
ெசழி:M<ளM) ஆைகயா( கப.: எ�பM தாமைர: த&B, அ:த&'( 
(பறி
க8படாம() இ*8பM காரணமாக க8யாஸெம�பM தாமைர மல@ அ(லM, (3) 
ேக அ8யாCேத இதி க8யாஸ7  =  நW>( (உலராம() இ*8பM காரணமாக க8யாஸ7 
எ�பM தாமைர மல@. \&டpகமாவM தாமைர மலரா?7. க8யாஸ7 \&டpக7 
யதா ஏவ7 தCய அKிண W = ஸூ@ய ஒள,யா( =கி` வ.>ய8 ெப$றM7 
பறி
க8படாம( த&'ேலேய இ*8பM7 நW>( உ&டானMமான தாமைர மல@ 
ேபா�றன அ8\*ஷaைடய இர&B தி*
க&க< எ�றப'. தCய உ: இதி நாம  
= அவa
?  ‘உ:’ ( = உய@"தவ�) எ�பM வாசக ஶ8த7 (ெபய@) ஆ?7. ‘உ:’ எ�ற 
ெபய@ வ"தைம
?
 காரண7 ‘ஸ ஏஷ ஸ@ேவ8ய: பா8ம8ய: உதித:’ எ�பதனா( 
~ற8பBகிறM. =$~றிய இ8பரம\*ஷ� எ(லா8 பாபAகைளD7 த<ள, ேமேல 
ஏறி உய@"தவ�. அதாவM அபஹதபா8மா = பாப:தி� ஸ7ப"தமி(லாதவ� 
எ�றப'. எ(லா8 பாபAகள,aைடயJ7 ஸ7ப"தமி(லாம( உய@"தவனாைகயா( 
பகவாa
? ‘உ:’ எ�ற ெபய*ைடயைம இ:தா( ெசா(லி$றாP:M. ‘ய: ஏவ7 ேவத 
ஸ: ஸ@ேவ8ய: பா8ம8ய: உேததி’ = யாவெனா* ஜWவா:மா இ8ப' (பரம\*ஷைன) 
அறிகிறேனா அவ� எ(லா8 பாபAகள,லி*"M7 வ.LB நWAகி உய@"தவ� ஆகிறா�. 
(= \&ய பாப: ெதாட@Nசிய$] =
தி ெப]கிறா� எ�றவா]). தWயபயைன 
வ.ைள
?7, உலக:தி( ெத�படாதெதா* ெபா*ேள பாபெம�] 
?றி
க8பBவதனா(, இஹபர ேலாகAகள,( உ<ள ஐdவ@ய7 =தலிய பய�கைள 
வ.ைள
?7 \&யA~ட, ேமாKமாகிய பயைன வ.*7ப.யவ@
?8 
பாபமாவதனாZ7, ‘\&யபாேப வ.{ய நிர�ஜந: பரம7 ஸா7ய7 உைபதி’ (=&டக7 
3-1-3) (ப
த� பரம\*ஷைன
 க&டேபாM \&ய பாவAகைள உதறி: த<ள,வ.LB 
சpர:தி( ப$ற$றவனாP பகவாேனாB g@ணமான ஸா7ய:ைத (ஒ8\ைமைய) 
அைடகிறா�) எ�றிM =தலிய இடAகள,( பாப7ேபா( \&ய:தி$?7 வ.ட8பட 
ேவ&B"த�ைம ேகLக8பBவதனாZ7 \&ய=7 இA? ‘பா8மா’ எ�பத� 
ெபா*ளாத( த?7. இ"த d*திய.( - ஸூ@ய ம&டல:தி� நBவ.( இ*8பவனாP 
ேமாK:ைத அைடய வ.*7\மவ@களா( :யாநி
க:த
கவனாP ேமாK7 
அள,8பவaமாகிய பரம\*ஷa
?8 \&டpகாK:வ7 தன,8பLடெதா* 
த�ைமயாக
 ~ற8பLB<ளM. ‘தி*J
?7 தி*வானவ� யா@? ரேஜா?ண=7 
தாேமா?ண=7 கலசாத ஶ&:தமான ஸ:வ?ண:M
?
 ெகா<கலமானவ� யா@? 
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\&டpகாK� யா@? \*ஷ@கள,( மிக உய@"தவ� யா@?’ எ�ற�ேறா பகவ: 
யா=ந=நிக< (ஆளவ"தா@) அ*ள,N ெசPதM. 

பர8ர�ம:தி$ேக உ<ள தன,:த�ைமயான =$~றிய இ8 
\&டpகாK:வ7, ‘ப.�\ தாமைரய.த` ேபா�ற தி*
க&கைளDைடய 
வ.4jவானவ@ த7ைம நா(வராக
 ெகா&B (அவத>8பத$காக) அ8ேபாM தசரத 
மஹாராஜைன: தம
? தம8பனாராக வ.*7ப.னா@’ (ராமா பால 15-31) எ�ற 
வ.4jJ
ேக உ>யதாகN ெசா(ல8பLB, அM வ.4jேவ பர8ர�மெம�பைத 
அறிவ.
கி�றM. 

இன! எ>டாவO காரண� ‘பUதா�பர�வா�’ எ�பM. ம�ச< நிற=<ள 
ஆைடைய அண."தி*8பதனா( எ�பM அத� ெபா*ளா?7. ப�தகவாைடDைடைம 
பர8ர�ம:தி$?: தன,8பLடெதா* த�ைமயா?7. அAஙனேம, 8*ஹதார&யக7 
நா�கா7 அ:யாய7 I�றாவM 8ரா�மண:தி( ‘த�ய ஹ ஏத�ய N�ஷ�ய 
mப� யதா மாஹாரஜந� வாஸ: யதா பா1` ஆவ,க� யதா இ��ரேகாப: யதா 
அ-�ய�"சி: யதா N1டSக�’ எ�] ேகLக8பBகிறM. இ"த d*திய.� ெபா*< 
வ*மா]:- தCய ஏதCய \*ஷCய = I@:த7 அI@:த7 (க'னமானM க'ன 
ம(லாதM) எ�a7 சpர:ேதாB ~'யதாP அதாவM எ(லா ஆ:மா
கைளD7 
ஜட8ெபா*<கைளD7 சpரமாக
 ெகா&டதாP, \*ஷ ஶ8த:தினா( ~ற8பLட இ"த 
பர8ர�ம:திaைடய, nப7 தி*ேமன,யானM, யதா மாஹாரஜந7  = மஹாரஜந7 
என8பB7 ?ஸு7ப \4ப:தி� சா$றினா( சாயமிட8பLட வC:ர7 
=தலியவ$ேறாB ஒ:தி*
கிறM. ஆக இதிலி*"M பகவாa
?
 ?ஸு7ப மல>� 
நிற=<ள தி*ேமன,D7 உ&ெட�ற க*:M: ேதா�]கிறM. வாஸ: = வC:ர7. 
தCய ஏதCய \*ஷCய எ�பM இMத�ன,Z7 அ"வய.
கிறM. தCய ஏதCய 
\*ஷCய வாஸ: = =$~றிய இ"த பகவாaைடய வC:ரமானM, யதா பா&B 
ஆவ.க7 =ெவ&ைமயான க7பள7 ேபா�றM. யதா இ":ரேகாப: = இ":ர ேகாப7 
எ�a7 gNசி ேபா�றM, யதா அ
"ய@Nசி: = அ
நிbவாைல ேபா�றM, யதா 
\&டpக7 = ெச"தாமைர ேபா�றM. ஆக பகவாaைடய வC:ரமானM ெவ& 
க7பள7, இ":ரேகாப8gNசி, அ
நிbவாைல, ெச"தாமைர ஆகிய இவ$ேறாெடா:த 
நிற=ைடயM எ�றப'. 

இ�� த�ய ஏத�ய வாஸ: - யதா பா&B ஆவ.க7, தCய ஏதCய வாஸ: 
- யதா இ":ரேகாப: எ�றி8ப' வாஸ: எ�பதைன எ(லாவ$ேறாB7 ~LBவத$காக 
ஆX*:தி (அ'
க' உNசாரண7) ெசPதா(, பகவாa
? ெவ&க7பள:ேதாெடா:த 
நிற=ைடயெதா* வC:ர=7 இ":ரேகாப:ேதாெடா:த நிற=ைடய ம$ெறா* 
வC:ர=7, அ
நிbவாைலேயாெடா:த நிற=ைடய ேவேறா* வC:ர=7 
ெச"தாமைரேயாெடா:த நிற=ைடய இ�ெனா* வC:ர=7 உ&ெட�] 
ெபா*<பLB ெவXேவ] நிற=<ள நா�? வC:ரAக< ஸி:தி
கி�றன எ�]7, 
வாஸ: எ�பதைன ஆX*:தி ெசPயா வ.Lடா( ஒேர வC:ர:M
?8 பல 
ெபா*<கேளாB ஒ8\ைம ~ற8பLB அதனா( ஒேர வC:ர:தி$?N சி:திர 
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வ@ண=ைடைம (பலவைக8பLட நிற=ைடைம) ஸி:தி
கி�றM எ�]7 
அறிய:த
கM. 

அ(லM தCய ஏதCய \*ஷCய nப7 வாஸ: ச = =$~றிய இ"த 
பகவாaைடய தி*ேமன, வC:ர7 ஆகிய இர&B7, யதா மாஹாரஜந7 யதா 
பா&B ஆவ.க7 யதா இ":ர ேகாப: யதா அ
"ய@Nசி யதா \&டpக7 = மாஹாரஜந7 
ெவ&க7பள7 இ":ரேகாப8 gNசி அ
நிbவாைல ெச"தாமைர ஆகிய 
இவ$ேறாெடா:த நிற=ைடயன - எ�] ெபா*< ெகா<க. இA? மாஹாரஜந 
ெம�பத$?
 ?ஸு7ப மல>� நிற=ைடய வCM எ�] ெபா*<. யதா 
மாஹாரஜந7 எ�பதனா( பகவாaைடய தி*ேமன,
?7 வC:ர:தி$?7 ?ஸு7ப 
மல>� நிற=ைடய வCMேவாB ஒ8\ைம ேபாதி
க8பBகி�றM. 

இ8ேபாM ~றிய ெபா*ள,( = தி*ேமன,ைய8 ேபாலேவ வC:ர=7 
உ:ேதdயமாைகயாேல (பல ெபா*<கேளாB ஒ8\ைமெய�a7 வ.தி
க8பB7 
ெபா*;
? ஆதாரமான வ.nஶ4யமாக
 க*த8பLடதாைகயாேல) 
அXவC:ர:ைத
 ?றி
?7 வாஸ: எ�a7 பதமானM, யதா மாஹாரஜநெம�a7 
வ.ேதய வாசகமான (வ.தி
க8பB7 ெபா*ைள
 ~]மதான) பத:தி$? =�ேனேய 
ப'
க8பL'*
க ேவ&'ய அவசிய7 உ<ளMதா�. ஆகிZ7 இ"த d*திய.( 
பதAக< ப'
க8 பL'*
?7 வ>ைச=ைற க*த8படாைமயாZ7, வாஸ: எ�பM 
யதா மாஹாரஜந7 எ�பத$?8 ப.�னாலி*"தாZ7 (க*த8பLட இ8ெபா*;
காகN 
ெசPய8பBகிற) அ"வய:ைத அ_ஸ>:M, அத$? =�ேன வாஸ: எ�பதைனN 
ேச@:M
 ெகா<ள: தைடய.(லாைமய.னாZ7 க*திய ெபா*< கிைட8பதி( 
பா3த4கேமM7 இ(ைல எ�க. 

ஐயா! இ"த d*தி வா
ய7 ேவதா@:த ஸA
ரஹ:தி( பகவ: பா4யகாரரா( 
பகவாaைடய தி*ேமன,ைய
 ~]வதாக எB:தாள8பLB<ளM. 2பா4ய7 
I�றா7 அ:யாய7 இர&டா7 பாத7 உபயலிAகாதிகரண:தி(, ‘த�ய ஹவா 
ஏத�ய N�ஷ�ய mப� யதா மாஹாரஜந� வாஸ: (=$~றிய இ"த 
\*ஷaைடய தி*ேமன, ?ஸு7ப மல@Nசா] gசிய வC:ர:ைத8 ேபா�றM) எ�] 
ெதாடA?7 வா
ய:தினா( தி*ேமன,ையD7 ~றி’ எ�]<ள #$ப?திய.னா( இ"த 
d*தி தி*ேமன,ைய
 ~]வதாகேவ அA? பா4யகாரரா( வ@ண.
க8பLB<ளM. 
அைத அ_ஸ>:M ம$ற ஆசா@ய@களாZ7 இ"த d*தி தி*ேமன, வ.ஷயமாகேவ 
ஒ*Aக வ.ட8பLB<ளM. ஆைகய.னா( இ"த d*தி
?: தி*ேமன,ைய மLB7 
?றி8பதாகேவ Xயா
யாந7 ெசPய ேவ&'ய த?தி இ*
க, வC:ர:ைத
 
?றி8பதாக Xயா
யாந7 ெசPவM எAஙேன ெபா*"M7 எ�] ஒ* ேக<வ. இA? 
எ)கி�றM.  

அத$? வ.ைட வ*மா] 2பா4யகார*7 ப.ற*7 தி*ேமன, வ.ஷயமாக இ"த 
d*தி
? Xயா
யாந7 ெசPதி*"தாZ7, ேவதா@:த ஸA
ரஹ:தி� 
Xயா
யாநமான தா:ப@ய தWப.ைகய.( “�வா	mப பUதா�பரதர: - ‘தன
? ெபா*"திய 
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அதாவM தனM நWலேமன,ைய8 பள,Nெச�] எB:M
 காLBகிற ப�தகவாைட 
(ெபா�னாைட) அண."தவ�’ எ�ற ேவதா@:த ஸA
ரஹ வா
ய:M
? (உைடயவ@ 
தி*J<ள:ைத அறி"M) உைரய.டாநி�ற d*த8ரகாஶிகாசா@யரா( ‘Cவா_nப 
ப�தா7பரதர: எ�ற இXவ.ட:தி( ‘தCய மாஹாரஜந7 வாஸ:’ (அ"த பகவாaைடய 
வC:ர7 ?ஸு7பமல>� நிற=ைடயM) எ�ற d*தி வா
ய7 க*த8பLடM” எ�] 
இ"த d*தி ப�தா7பர வ.ஷயமாக உதாஹ>
க8பLடப'யா( நா=7 =$~றிய 
ேவதா@:த ஸA
ரஹ - 2பா4ய 2ஸு
திகைளெயாL': தி*ேமன, வ.ஷயமாகJ7 
ேவதா@:த ஸA
ரஹ தா:ப@ய தWப.கா 2ஸூ
திையெயாL' வC:ர வ.ஷயமாகJ7 
=�\ இ"த d*தி
? உைரய.டலாேனா7. ஆக பா4யகார>� 
ர"த:ேதாB 
ெபா*"Mவதா(, இ"த d*தி, தி*ேமன, வC:ர7 ஆகிய இர&ைடD7 ?றி8பதாக
 
ெகா<;த( சால8ெபா*"M7. ப.�\ எB:M
 காL'ய ேவதா@:த ஸA
ரஹ 
தா:ப@ய தWப.கா வா
ய:தி( ‘த�ய மாஹாரஜந� வாஸ’: எ�ற d*தி க*த8பLடM 
எ�] ~]கிற d*த8ரகாஶிகாசா@யரா( d*திய.Z<ள தCய எ�ற பத7 
nபெம�ற பத:தி$? =�ேனய.*"த ேபாதிZ7, அM அத$? ப.�\<ள ‘வாஸ:’ 
எ�றவ.ட:தி( ேச*கி�றெத�a7 வ.ஷய7 ?றி8பாக
 காLட8பLடM. 

இ"த d*தியானM தி*ேமன, வC:ர7 ஆகிய இர&ைடD7 வ.தி
கி�றM 
(\திதாக அறிவ.
கி�றM) எ�] ெகா&டா( வா
ய ேபதெம�a7 ?$ற7 ேந>Bேம 
எ�] ~]த( தகாM. ஏெனன,( =$~றிய வ.சி:ர (பலவைக8பLட) நிற=ைடய 
திXய ப�தா7பர:ேதாB ~'ய தி*ேமன,ைய வ.தி8பதாக
 ெகா<;தலா( இM 
பலவ$ைற வ.தியாம( வ.nஶஷண:ேதாB ~'ய ஒ�ைறேய வ.தி
?7 
வ.தியாைகயாேல வா
ய ேபதெம�a7 ?$ற7 இA? ேந>ட 
இடமி(ைலயாைகயா( எ�க. 

g@வமkமா7ஸா ஶாC:ர7 =தல:யாய7 நா�கா7 பாத7 ஒ�பதா7 
ஸூ:ர:தி( ைஜமிநி மஹ@ஷியா( வ.ஶி4டவ.தி (வ.ேசஷண:ேதாB ~'ய 
வ.nஶ4ய:ைத வ.தி
?7 வ.தி) ஒ8\
 ெகா<ள8பLB<ளத�ேறா. ‘த��ணா�O 
வ,த(ேயர� - அவ,பாகா� வ,தாநா��ேத - ந ேச� அ�ேயந - ஶி5டா:’ எ�பேத அ"த 
ஸூ:ர7. இதி( ‘ந வா
யேபத:’ எ�பைதN ேச@:M
 ெகா<ள ேவj7. அ"ேயந 
ஶி4டா: ந ேச: = ேவ] வா
ய:தினா( வ.தி
க8படவ.(ைலயானா(, த:?ணா: 
வ.தWேயர" = அM வ.nஶ4யமாகJ7 அத� ?ணAக< வ.nஶஷணAகளாகJ7) 
வ.தி
க8பB7; வ.தாநா@:ேத = வ.தி
க8பB7 ெபா*ள,(, அவ.பாகா: = வ.பாக7 
அதாவM ப�ைம - இ(லாைமயாேல, வா
யேபத: ந = வா
ய ேபதெம�ற 
?$றமி(ைல - எ�பM இத� ெபா*<. 

இதa� உதாஹரணமான வ,ஷயவா-ய� – ‘யதா
ேநய: அ4டாகபால: 
அமாவாCயாயா7 ெபள@ணமாCயா�ச அNDேதா பவதி’ (ைத.ஸ7 2-6-3-3) எ�பேத. 
அ
நிைய ேதவைதயாக
 ெகா&டM7 எLB
 கபாலAகள,( (ம& பா:திரAகள,() 
ப
?வ7 ெசPய8பLட \ேராடாசெம�a7 மாJணைவ ேஹாம :ரXயமாக 
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உைடயMமான யாகமானM அமாவாCையய.Z7 ெபள@ண மாஸிய.Z7 ந)வாததாக 
(அவdய7 ெசPய8பட ேவ&'யதாக) உ<ளM எ�பM இXவா
ய:தி� ெபா*ளா?7. 

இMத�ன,(, ஆ
ேநய: அ4டாகபால: எ�பைவ – ேதவைத :ரXய7 =தலிய 
?ணAகைள வ.தி
கி�றனவா அ(லM இைவ யாக:M
?8 ெபய@களா எ�ற 
ஸ"ேதஹ:ைத: ெத>வ.:M, ?ண வ.தியானா( - அ
நி எLB
 கபாலAகள,( 
ப
?வ7 ெசPத( \ேராடாச7 ஆகிய பல ?ணAகைள வ.தி
க ேவ&'ய.*8பதா( 
வா
ய ேபதெம�ற ?$ற7 ேந*ெம�] அ�சி இைவ ?ணவ.திய(ல எ�] 
ஆேKப:ைத
 கிள8ப., யாக=7 அத� ?ணAக;7 ேவ] வா
ய:தினா( 
வ.தி
க8படாைமயா(-=$~றிய அ
நி எLB
 கபாலAகள,( ஸ7Cக>:த( 
\ேராடாச7 ஆகிய பல வ.nஶஷணAக;ட� ~'ய யாகெமா�ைறேய வ.தி
?" 
த�ைம ஸி:தா"த7 ெசPய8பLB<ளM. 

பகவ: பா4யகார*7 ேவதா@:த ஸA
ரஹ:தி(, ‘த�வ,5ேணா: பரம� பத� 
ஸதா பdய�தி ஸூரய:’ ஸுபால-6 - வ.4jவ.� அ"த8 பரமபத:ைத 
நி:யஸூ>க< எ8ேபாM7 பா@:M
 ெகா&'*
கி�றன@ - எ�ற d*திய.(, 
பரமபத7, எ8ேபாM7 பா@:த(, நி:யஸூ>க< ஆகிய இ7I�ைறD7 வ.தி8பதாக
 
ெகா<;மளவ.( வா
யேபத7 வ*ெம�] பய8பLB எ8ேபாM7 பா@:M
 
ெகா&'*
?7 நி:யஸூ>கேளாB ~'ய பரமபத7 ஒ�ைறேய வ.தி
?7 
த�ைமைய அAகீக>:M<ளன@. ஆைகயா( ‘த�ய ஹ ஏத�ய’ எ�] ெதாடA?7 
d*திய.Z7 வ.சி:ர நிற=<ளெதா* திXயமான வC:ர:ேதாB ~'ய 
தி*ேமன,ைய வ.தி
?7 த�ைம ந�? ெபா*"M7. 

(வா
யேபதமாவM ஒ* வா
யமானM பல வா
யAகளாக8 ப.ளJபBதலா?7. 
ஒ* வா
ய:திZ<ள லிA ேலாL =தலிய வ.தி 8ர:யய7 (ஏவ( வ.?தி) =தலியன 
அXவா
ய:தி( ~ற8பLட பல ெபா*<கைள: தன,:தன,ேய வ.தி8பனவாக
 
ெகா&டா(, ஒXெவா* ெபா*ைளD7 ?றி
?7 பல ெசா$கேளாB ேச@8பத$காக 
வ.தி:தைல
 ~]7 =$~றிய 8ர:யய:Mட� ேச@"த ஒேர 
>யா பத:ைத 
(பயன,ைலைய)8 பல தடைவக< ஆX*:தி (அ'
க' ெசா(Zத() ெசPய 
ேவ&'ய.*8பதா( வா
ய7 ப.ளJபB7. அMேவ வா
யேபதமா?7. பல 
வா
யAகள,( வ.தி
க8பட ேவ&'ய பல ெபா*<கைள ஒ* வா
ய:ைத: 
தன,:தன,யாக8 ப.>:M அவ$றி� Iலமாக வ.தி:த( அXவா
ய:தி$? 
அவசியம$ற �ைமைய ஏ$]தலா( இM ?$ற:தி� பா$பB7. இ
?$ற7 
ேநராமலி*8பத$காக ஒ* வா
ய:தி( =
யமான ெபா*< ஒ�]7 அத� 
?ணAகளாக8 பலJ7 ~ற8பB7ேபாM பலவ$]ட� ~'ய =
யமானெதா* 
ெபா*ைளேய வ.தி8பதாக
 ெகா<ள ேவ&B7. அ8ப'
 ெகா&டா( அத$? 
அA?<ள ஏவ(வ.?திDட� ~'ய பயன,ைல ஒ�ேற ேபாMமாைகயா( வா
ய7 
ப.ளJபடாைம காரணமாக வா
யேபதெம�a7 ?$ற7 அA? வாராெத�ப@ 
மkமா7ஸக@க<.) 



44 

 

ஐயா! இAஙனமாய.� - யதா மாஹாரஜந7 யதா பா&B ஆவ.க7 யதா 
இ":ரேகாப: யதா அ
"ய@Nசி: யதா \&டpக7 எ�] ஐ"M உபமானAக< 
~ற8பBவதனா( *மாஹாரஜந7 ேபா�றெதா�]; ெவ&க7பள7 ேபா�றM 
ம$ெறா�]; இ":ரேகாப7 ேபா�றM இ�ெனா�]; அ
நிbவாைல ேபா�றM 
ேவெறா�]; ெச"தாமைர ேபா�றM ப.றிெதா�]* எ�] ஐ"M வC:ர:ேதாB 
~'யM ஒXெவா* தி*ேமன,ெய�] ஐ"M தி*ேமன,கைள வ.தி
?" த�ைம 
இைசய ேவ&'ய.*8பதா( வா
யேபதெம�ற ?$ற7 நW
கேவ ='யாேத எ�] 
ேகLக ேவ&டா7. இ"த d*தி =$~றிய ேவதா@:த ஸA
ரஹ7 2பா4ய7 
இவ$றி�ப'ேய தி*ேமன,ைய மLB7 வ.தி8பதாக இைசD7 பK:திZA~ட, 
மாஹாரஜநவC:ர7 ேபா�றெதா* தி*ேமன, ெவ&க7பள7 ேபா�ற ம$ெறா* 
தி*ேமன, எ�றிXவாறாக ஐ"M தி*ேமன,கைள வ.தி
கி�றெத�] ெகா<ள 
ேவ&'ய.*:தலா( வா
யேபத7 ஸமாநமாைகயா( ேவ] வழிய.(லாம( இA? 
நா=7 வா
ய ேபத:ைத இைசகிேறா7. (ேவ] வழிD<ள இட:தில�ேறா 
வா
யேபத7 ?$றமாவM). 

உ&ைமய.( ஒேர வC:ர:M
?8 பல ெபா*<கேளாB ஒ8\ைம ~]7 
வாய.லாகN சி:திரவ@ண=ைடைம ~]தேல d*தி க*தியெத�] ெகா<;த( 
ெபா*"Mவதனா(, சி:திர வ@ண=ைடயெதா* வC:ர:Mட� ~'யேதா@ 
தி*ேமன,ைய வ.தி8பதிேலேய d*தி
? ேநா
ெக�] இைசதZ7 த?மாைகயா( 
இ
ெகா<ைகய.( வா
ய ேபத ேதாஷ7 ேந>ட இடேமய.(ைல எ�] ெகா<க. 

ஆக இ"த d*தி
? - தி*ேமன,ைய8 ேபாலேவ திXய வC:ர:ைதD7 
வ.தி
?" த�ைம ெபா*"Mதலா(, இ":ரேகாப7 அ
நிbவாைல =தலியவ$ 
ேறாெடா:த வC:ரேம ப�தா7பரமாைகயா( d*திய.லி*"M இ"த8 ப�தா7பரதா>: 
வமானM பர 8ர�ம:தி$?: தன,8பLட த�ைமெய�] ேதறி$]. 

பர8ர�ம:தி$ேக ஏ$பLட இ"த ப�தா7பர7 அண.D7 த�ைமயானM. 
2ராமாயண7 பாலகா&ட7 பதிைன"தா7 ஸ@
க:தி( (16-வM dேலாக7) ‘ேதவ@க< 
ராவணன,டமி*"M தம
?8 பாMகா8ைப வ.*7ப.ய இNசமய:தி( ேபெராள, 
பைட:தவ*7 சA? ச
ர கைதகைள: தி*
ைககள,( ஏ"தியவ*7 ப�தா7பர7 
அண."தவ*7 உலகAகL?: தைலவ*மாகிய வ.4jவானவ@. அவ@க< அ*கி( 
வ"தா@’ எ�] ~ற8பLடதாP
 ெகா&B அவ*
?8 பர8ர�மமா"த�ைமைய 
அறிவ.
கி�றM. 

dேலாக� - 3 

ேத3ேவ�4ேயாபU4திதா3நா� வரவ,தரணத� ஸ�வேலாைக� 	த�வா�, 

ஸ�வா�த�யாமிப4hவாத3நிதரஸுலபா4"சாப, நாராயண�வா� I 

ேத3ேவஶ�வாTயய�வ �3�ஹிண ஹர ஶ&நாnர I-2யாமெரளக4 
�ர�யQா�த��தி4ப,4dசா�யசகத2த பர� �3ர_ம வ,5d� Iந(��3ர: II 
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பத*ைர 

ேதேவ8ய: = ேதவ@க;
?, அப�திதாநா: = அபயமள,:ததனாZ7, வரவ.தரணத: 
= வர7 ெகாB:ததனாZ7, ஸ@வேலாைக: _த:வா: = எ(லா ஜநAகளாZ7 Mதி
க8 
பLடதனாZ7, ஸ@வ அ"த@யாமிபாவா:  = எ(லா8 ெபா*<கைளD7 உL\?"M 
நியமி8பதனாZ7, அநிதரஸுலபா: = ப.ற@
? எள,த(லாத, நாராயண:வா: அப.ச = 
நாராயணனாP இ*
?7 த�ைமய.னாZ7, ேதேவஶ:வ =ேதவ@கL?: தைலவனாP 
இ*:தெல�ன, அXயய:வ =அழிவ.(லாதி*:தெல�ன, :*ஹிண ஹரஶ&நா�ர 
=
ய அமர ஓக =ப.ரம� சிவ� இ"திர� =தலான ேதவ@கள,� ஸIஹ:தி$?, 
8ர:யK அ"த@:திப.: அப.ச = ெத�பLB
 ெகா&'*
?7ேபாேத மைற"M 
வ.Bவெத�ன இவ$றாZ7, =நW":ர: = வா(மkகியாகிய =ன,வ@ ெப*மா�, 
வ.4j7 = இராமப.ரானாகிய வ.4jைவ, பர78ர�ம = பர8ர�மமாக, அசகதத = 
~றின@. 

(=� dேலாக:தி( வ.4jேவ பர7ெபா*< எ�பத$? எLB காரணAக< 
~ற8பLடன. இ"த dேலாக:தி( அத$? ேமZ7 எLB
 காரணAக< 
~ற8பBகி�றன.) 

வ,nஶஷ*ைர 

இன, ஒ�பதாவM காரண7 - ேதேவ8ய: அப�திதாநா: எ�] ~ற8பBகிறM. 
ேதேவ8ய: ப.ரம� *:ர�, ஶசீபதி =தலிய எ(லா: ேதவ@க;
?7, அப�தி தாநா: 
=அபயமள,:ததனா( எ�பM அத� ெபா*<. 8ர�ம*:ராதி ஸ@வ ேதவ@க;
?7, 
அபய7 த*த( எ�a7 இ
காரண7 வ.4jேவ எ(ேலாைரD7வ.ட உய@"தவ@ 
எ�பைத நிைலநாLBவதா?7. 

உலகி( ெபாMவாக அபயமள,:த( எ�பM, அ�சினவ@க;
? அXவNச:ைத: 
தW@
க வ(லவ@களாேலேய ெசPய8பBவதாக
 காண8 பBகி�றத�ேறா? 
அNசேமாெவ�றா( த�னா( தW@:M
 ெகா<ள='யாத ஆப:M =தலியவ$றா( 
உ&டா
க8பBகிறM. ஆக ஒ*வனா( தW@:M
 ெகா<ள வ.யலாத ஆப:M 
=தலியவ$றிலி*"M அவைன
 கா8பா$]மவ� அவைனவ.ட அதிகமான ச
தி 
பைட:தவனாக இ*
க ேவ&B7. இ(ைலேய( அவைன8 ேபாலேவ இவa
?7 
ஆப:ைத8 ேபா
க வ(லைம இ(லாைமயா( அபய7 அள,:த( எ�பM 
ெபா*"தாம( ேபாPவ.B7. அவைனவ.ட அதிக ச
தி உைடயவ� அவைனவ.ட 
உய@"தவேன ஆவா�. ஆைகயா( ப.ரம� =தலிய ஸகல ேதவகணAக;
?7 
அபயமள,
?7 வ.4j பகவாa
? அவ$ைறவ.ட அதிகமான ச
தி அவசியமாக 
இ*
க ேவ&'D<ளதனா( ஸ@வேதவ@
?7 அபயமள,:லாகிய இ
காரண7 
வ.4jJ
? எ(லா: ேதவ@கைளவ.ட உய@:திைய ஸாதி:M
 ெகா&ேட, அM 
காரணமாேவ எ(லா8 ெபா*<கைள
 காL'Z7 பர:வ:ைத (உய@:திைய) நிைல 
நாLBகி�றM - எ�பM இA?
 க*:தா?7. 
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ஒ*வைனவ.ட
 ?ைற"த ச
தி பைட:தவ�~ட, அபயமள,:தா( 
த$கால:திய அவனM M
க7 தW*ெம�] நிைன:ேதா அ(லM அவைன ஏமா$ற 
நிைன:ேதா அவa
? அபய7 அள,
க
 ~Bமாைகயா(, அதிக ச
திD<ளவ� தா� 
அபயமள,8பவனாக இ*
க ேவ&Bெம�பM தவெற�] ~றேவ&டா7. 
ஒ*வைனவ.ட ச
திய.( ?ைற"தவேனா அ(லM ஸமாநமானவேனா ‘உனO 
பய�ைத� ேபா-�கிேற3’ எ�] ~றிய ேபாதிZ7 Iடன(லாத ஆராPNசியாள� 
ஒ*வa
? பய7 தWர
 காணாைமயாேல, பய:ைத: தW@
கவ(ல அபயமள,:தைலN 
ெசPD7 அவ� அதிக ச
தி பைட:தவனாகேவ இ*
க ேவ&B7 எ�பM 
ெபா*"Mமாைகயா( எ�க. 

எ(லா: ேதவ@கL?7 அபயமள,:த( எ�a7 இ:த�ைம - 2ராமாயண7 
பாலகா&ட7 பதிைன"தா7 ஸ@
க:தி( (25-27) ‘இAஙன7 ேவ&ட8பLடவ*7 
நி:யஸூ>கைள ஆ;மவ*7 ேதவ@ தைலவ*7 எ(ேலாராZ7 
வணAக8பLடவ*மான வ.4jவானவ@ சரணாகதி த@ம:ைத அ_4':M ஒ�றாக: 
திர&'*
கிற ப.ரம� =தலான எ(லா: ேதவ@கைளD7 ?றி:M ‘பய:ைத 
வ.BAக<, உAக;
? மAகள7 உ&டா?க, உAக;ைடய ந�ைம
காக நா� 
ராவணைன8 ேபா>( ெகா(Zகிேற� எ�] ~றினா@’ எ�aமிட:தி(, அவரவ@ 
ெபயரா( ?றி
க8பLடவ@க;7 ?றி
க8படாதவ@க;மான எ(லா: ேதவ@க;7 
க*த8பBகி�றன@. அவ@கள,( ப.ரம� சிவ� =தலிேயா@ ேச@"M<ளன@ எ�பM 
‘ப.ரம� =தலிய எ(லா: ேதவ@கைளD7’ எ�றதனாZ7, இத$கB:த 
dேலாக:திZ<ள ‘ப.ற? க"த@வ@க;டa7 *:ரaடa7 ~'ய ேதவ@க<’ எ�ற 
வா
ய:தாZ7 வ.ள
கமாக: ெத>கி�றM. 

வ.4jபகவா� அபயமள,:ததனா( ேதவ@க;
? அNச7 தW@"தM எ�a7 
இXவ.ஷய7 – ‘ப.�\ ேதவ@க;7 க"த*வ*7 *:ரa7 அ8ஸரCஸு
கள,� 
~LடAக;7 பகவாaைடய திXயா:ம Cவnப:ைத8 ப$றிய CMதிகளாேல 
பகவாைன CMதி ெசPதன@’ (31) எ�] அபயமள,:ததனா( மகி`Nசி ெகா&ட 
ேதவ@க< பகவாைன: Mதி:ததாக
 கா&பதனாZ7, ‘பைகவைர: தப.
?7 ேதவேன! 
எம
ெக(ேலா@
?7 நWேர மிகமிக உய@"த த�சமாகிறW@’ (24) எ�aமிட:தி(, 
ேதவ@க< பகவான,ட7 அதிக ச
திD<ளைமைய நிdசய.:தத� வாய.லாக அதிக 
ந7ப.
ைக உ&டானைம ~ற8பBவைத
 கா&பதாZ7 அறியலாகிறM. ஆைகயா( 
ேதவ@க< அைனவ@
?7 அபய7 அள,:த( எ�கிற இ
காரண7, வ.4j 
பகவாa
? எ(ேலாைர
 காL'Z7 உய@:திைய ஸாதி
க வ(லேதயாைகயா( 
மிகJ7 ந�? ெபா*"M7 எ�க. 

இன!� ப�தாவO காரண� – ‘வரவ,தரணத:’ எ�பதா?7. இA?7 ‘ேதேவ8ய:’ 
எ�] =�\ ~றியM வ"M ெபா*"MகிறM. ஆக 8ர�ம *:ராதிகளான ேதவ@க< 
அைனவ@
?7 வரமள,:ததனா( – எ�பM இத� ெபா*ளாக: ேதறியM. 
இXவ.ட:திZ7 வரமள,8பவைர
 காL'Z7 வர7 ெப]பவ@ தா`"தவ@ எ�பM 
உலக நWதிைய
 ெகா&B அறிய8பBவதனா( இ
காரண:தி$?7 =�ைனய காரண7 
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நிnப.
?7 ேபாM ~றிய D
திகளா( வ.4jவ.� உய@:திைய நிைலநாLB7 
த�ைம அ]திய.ட:த
கதா?7. இA? வரமள,:த( எ�பM =த$~றிய 
அபயமள,:த( எ�பதேனாB ஒ�]பLடதாகேவா ஒ:ததாகேவா இ*"தாZ7 
தன,8பட இதைன
 ~றியM - அபயமள,:தைல
 காL'Z7 வரமள,:த( எ�பM 
பகவாa
? உய@:திைய வ.ைரவாக அறிவ.
?மதாைகயா( எ�] அறிக. 

‘ப(லாய.ர
கண
கான ேகா'DகAக< ப.ரமேதவ� வ.4jைவ ஆராதி:M 
ம]ப'D7 IJலகAகைளD7 பைட
?7 பதவ.ைய8 ெப$றா� எ�] 
ேக<வ.8பBகிேறா7.’ (இதிஹாஸ ஸ=Nசய7 14-8) எ�]7, ‘மஹாைத@யஶாலியான 
மஹாேதவ� (சிவெப*மா�) ஸ@வேமத7 எ�a7 யாக:தி( த�ைனேய அ
நிய.( 
ேஹாம7 ெசPM (வ.4jைவ மகி`வ.:M) ேதவ@கL?: தைலவனாக ஆனா@’ 
(பாரத7 - சா"தி 20-22) எ�]7 இைவ =தலான 8ரமாணAகள,( நாராயணைன
 
?றி:M 8ர�ம *:ராதிக< ெசPத உபாஸந=7 அவ@க;
? நாராயண� ெசPத 
வரமள,:த( =தலிய அ_
ரஹ=7 எ(லா இடAகள,Z7 ~ற8பBவதனா(, 
வரமள,8பவa
? உபாஸி
க8பB7 த�ைம, உய@:தி, மகி`வ.
க8பB7 த�ைம, 
=தலியனJ7, வர7 ெப]மவa
? உபாஸி
?7 த�ைம, தா`Nசி, மகி`வ.
?7 
த�ைம =தலியனJ7 எதி@வாத7 ெசPயாத 8ராமாண.க ப&'த@க< எ(ேலாராZ7 
இைசய8 பLடைவயா?7. 

இ:தைகய வரதானமானM *எ(லாJய.@
?7 நாதனாP ேதவ@க;
?7 
ேதவனான வ.4jவானவ@ ேதவ@க;
? இAஙன7 வர7 த"M* (2ராமாயண7 
பால கா&ட7 15-29) எ�] அபயமள,:தைல
 ~றிய dேலாக:தி$? அB:த 
dேலாக:திேலேய ~ற8பLB<ளM. 

இன!� பதிேனாராவO காரண� – ஸ�வேலாைக: 	த�வா� எ�பதா?7. 
ேதவ@ மன,த@ =தலான எ(லா ஜநAகளாZ7 Mதி
க8பLடதனா( எ�பM அத� 
ெபா*<. இ
காரண=7 =$காL'ய இர&B காரணAக< ேபாேல வ.4jJ
?8 
பர:Mவ:ைத ஸாதி:ேத தW*7. ஒ:தா*7 மி
கா*7 இ(லாைம இதனா( 
?றி8பாக
 காLட8பBகிறM. ஒ*வைன - அவேனாB ஸமாநமானவேனா அவைனவ.ட 
உய@"தவேனா CMதி ெசPததாக
 காண8பட வ.(ைலய�ேறா? இ:தைகய 
எ(ேலாராZ7 Mதி
க8பB7 த�ைம ‘ப.�\ ேதவ@க;7 க"த* வ@க;7 *:ரa7 
அ8ஸரCஸு
கள,� ஸIஹ=7 பகவாaைடய திXயா:ம Cவnப:ைத8 ப$றிய 
Cதிகளாேல மMஸூதனைன: Mதி:தன@’ (2ராமாயண7 பாலகா&ட7 15-30) எ�] 
=$~றிய dேலாக:திேலேய ~ற8பLடM. 

இன!� ப3ன!ர1டாவO காரண� - ஸ@வா"த@யாமி பாவா: எ�பதா?7. 
ேசதந@க< அேசதநAக< (உய.@க<, ஜட8ெபா*<க<) ஆகிய எ(லா8 
ெபா*<க;
?7 அ"த@யாமியாக (உL\?"M நியமி8பவனாக) இ*8பதனா( எ�பM 
இத� ெபா*<. எ(லாJலகி$?7 உL\?"M அட
கியா;வதனாெல�பM 
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காரணமாக: ேதறி$]. எ(லாJலகி$?7 அ"த@யாமியாக இ*:த( எ�பM 
பர8ர�ம:தி� தன,8பLட த@மமா?7. 

அAஙனேமய�ேறா - 8*ஹதார&யேகாபநிஷ: ஐ"தா7 அ:யாய7 ஏழாவM 
8ரா�மண7 பதினாறாவM க&ட:தி( ‘எவ� gமிய.( இ*8பவனாP gமிய.� 
உ<ேளD7 இ*
கிறாேனா, எவைன gமி அறிய மாLடாேதா, எவa
? gமி 
சpரமாகிறேதா, எவ� gமி
?< இ*"M ெகா&B அதைன ஒ* கா@ய:தி( 
I;7ப'D7 ஒ* கா@ய:திலி*"M மk;7ப'D7 நியமி
கிறாேனா ({&B 
கிறாேனா) இ:தைகய அ"த@யாமியான பகவா� உன
? - அ7*தனான 
(=மரணமி(லாைமைய இய(பாகேவ உைடய) ஆ:மாவாகிறா�* எ�] ெதாடAகி 
(ஜல7 =தலிய பதிெனLB8 ெபா*<கள,Z7 பகவா� அ"த@யாமியாக இ*8பைத
 
~றி
 கைடசியாக) ‘எவ� bஞாந Cவnபனான ஆ:மாவ.( இ*8பவனாP, 
ஆ:மாவ.� உ<ேளD7 இ*
கிறாேனா, எவைன ஆ:மா அறியமாLடாேதா, எவa
? 
ஆ:மா சpரமாகிறேதா, எவ� ஆ:மாJ
?< இ*"M ெகா&B அதைன ஒ* 
கா@ய:ைதN ெசPD7ப'யாகJ7 ஒ* கா@ய:ைத ெசPயாதப'யாகJ7 
நியமி
கிறாேனா, இ:தைகய அ"த@யாமியான பகவா� உன
? அ7*தனான 
ஆ:மாவாகிறா�’, ‘எவ� ேரதCஸி( (=க@8ப7 த>
க
 காரணமான வ W@ய:தி() 
இ*8பவனாP ேரதCஸி� உ<;7 இ*
கிறாேனா, எவைன ேரதCஸூ 
அறியமாLடாேதா, எவa
? ேதCஸு சpரமாகிறேதா, எவ� ேரதCஸு
?< 
இ*"M ெகா&B அைத க@8பமாக மா]7ப'D7 மாறாமலி*
?7ப'D7 
நியமி
கிறாேனா, இ:தைகய அ"த@யாமியான பகவா� உன
? அ7*தனான 
ஆ:மாவாகிறா�’ ‘எவ� யாராZ7 காண8படாதவனாP
 ெகா&B எ(லாவ$ைறD7 
கா&கிறாேனா, எவ� யாராZ7 ேகLக8படாதவனாP
 ெகா&B எ(லாவ$ைறD7 
ேகLகிறாேனா எவ� யாராZ7 ஆராய8படாதவனாP
 ெகா&B எ(லாவ$ைறD7 
ஆராPகிறாேனா, எவ� யா*ைடய க&ணா( கா&பM ேபா�ற :யாந:M
?7 
இல
காகாதவனாP
 ெகா&B எ(லாவ$ைறD7 அ:தைகய :யாந:M
? 
இல
கா
?கிறாேனா, எவைன
 காL'Z7 ேவறான கா&பவa7 ேகLபவa7 
ஆராPபவa7 கா&பM ேபா�ற :யாந:ைதN ெசPபவa7 இ(ைலேயா, 
இ8ப'8பLட அ"த@யாமியான பகவா� உன
? அ7*தனான ஆ:மாவாகிறா�’ 
எ�பதWறாக யாbஞவ(
ய@ உ:தாலகைர
 ?றி:M
 ~றியதாக
 ேகLக8பBகிறM. 

இA? gமி ஜல7 அ
நி ஆகாஶ7 கா$] =தலாக உ<ள ஸகல 
ேசதநாேசதநAகள,Z7 (ஆ:மா
கள,Z7 ஜட8ெபா*<கள,Z7) உL\?த(, உL\?"M 
{&Bத( =தலியன பர8ர�மமாகிய பகவாa
?: தன,8பLட த�ைமகெள�] 
‘gமி
?< இ*8பவ�, gமி
?< \?"M {&Bகிறா�’, ‘ஜல:M
?< இ*8பவ�, 
ஜல:M
?< \?"M {&Bகிறா�’ எ�றிைவ =தலான வா
யAகளா( 
அறிவ.
க8பBகிறM. இAஙன7 உL\?"M {&Bமவ� ஜWவா:மாவ(ல�, 
பரமா:மாதா� எ�a7 இXவ.ஷய7 - gமி ெதாடAகி ேரதCஸு வைரய.( உ<ள 
இ*ப:ெதா* ெபா*<கைளD7 தன,:தன,யாக
 ~]7 ஒXெவா* தடைவகள,Z7 
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ஓத8பBகி�ற - ப.ற*ைடய அ*ளால�றி இய$ைகயாகேவ மரணமி(லாதவ� எ�] 
அறிவ.
கி�ற ‘அ7*த:’ எ�ற ெசா(லாேல வ.ள
கமாக
 காLட8பLடM. கைடசியாக, 
காண8படாைம =தலியவ$ேறாB~ட க&=தலிய உ]8\கள,� உதவ.யால�றி 
இய(பாகேவ எ(லாவ$ைறD7 காjத( =தலியவ$ைற அறிவ.
கிற – ‘ப.றரா( 
காண8படாதவனாP
 ெகா&B எ(லாவ$ைறD7 கா&பவ�, ப.றரா( ேகLக8 
படாதவனாP
 ெகா&B எ(லாவ$ைறD7 ேகLபவ�’ எ�றிைவ ெதாட
கமான 
வா
யAகள,னா( gமி =தலான எ(லா8 ெபா*<கைளD7 உ<ேள \?"M 
நியமி8பவ� பரமா:மாேவ எ�பM வலிD]:த8பLடM. 

அAஙனேம ைத:திpய ஆர&யக7 I�றா7 8ரdந7 பதிேனாராவM 
அ_வாக:தி(, ‘ஜநAகள,� உL\?"M {&Bமவ�’ எ�]7, ‘ஜநAகள,� உL\?"M 
{&Bமவ� எ(லாவ$]
?7 ஆ:மா’ எ�]7 ஸ@வா"த@யாமியாP இ*
?7 
த�ைம  8ர�ம:தி$ேக உ>ய தன,:த�ைம எ�] ேகLக8பBகிறM. ேமZ7 
இAஙனேம ைத:திpய உபநிஷ: ஆந"தவ(லிய.( உ<ள ‘ஆந"தமயனான பரமா:மா 
அைத8பைட:M அத$?<ேளேய \?"தா�’ எ�றிM =தலான வா
யAகள,Z7 
இ:தைகய அ"தரா:ம:வ7 (உL\?"M நியமி
?7 த�ைம) ஆந"தமயமான 
8ர�ம:தி� த�ைமயாக
 ேகLக8பLB<ளM. 

ேக+வ, :- 

இMவைரய.( ~றியப' அ"த@யாமி:வெம�பM பரமா:மாவ.$ேக தன,8பLட 
த�ைமயாக இ*
?மாய.�, 8ர�மஸூ:ர7 =தல:யாய7 இர&டா7 பாத7 
நா�கா7 அதிகரணமான அ"த@யா7யதிகரண7 ெதாடAகியM ெபா*"தாம$ 
ேபாPவ.B7. ஏெனன,( பரமா:மாவ.� தன,:த�ைமயான அ"த@யாமி:வமாவM 
ஜWவா:மாவ.$?7 ெபாMவான த@மமாக இ*
க ='யாைமயா(, கா&வ@க< 
மா:ய"தின@க< எ�ற இ* ப.>வ.னரான வாஜஸேநய.க;7 (ஶூ
லயஜு@ேவதிக<) 
ஓதிவ*கி�ற ’ய: ��திTயா� தி5>ட�’ (எவ� gமிய.லி*8பவனாP) எ�] 
ெதாடAகிD<ள பல வா
யAகள,( ேகLக8பB7 அ"த@யாமியானவ� ஜWவா:மாவா 
அ(லM பரமா:மாவா எ�ற ஸ"ேதஹ7 வ*வத$? இடமி(ைலயாதலா( 
அதைன: தW@8பதி( ேநா
?<ள அ"த@யா7யதிகரண7 ஆர7ப.
க ேவ&'யதி(ைல 
ய�ேறா? அA? இAஙேனய(லவா 2ராமா_ஜ பா4ய7 அைம"M<ளM – 
‘கா&வ@க;7 மா:ய"தின@க;மாகிய வாஜஸேநய.க< ‘ய: 8*திXயா7 தி4Lட".... 
ஆ:மா அ"த@யா7ய7*த:’ (எவ� gமிய.( இ*8பவனாP gமிய.� உ<ேளD7 
இ*
கிறாேனா, எவைன gமி அறிவதி(ைலேயா, எவa
? gமி சpரமாகிறேதா, 
எவ� gமி
?< இ*"M ெகா&B அதைன நியமி
கிறாேனா இ:தைகய 
அ"த@யாமியானவ� உன
? அ7*தனான ஆ:மாவாகிறா�) எ�] ஓMகி�றா@க<. 
இ8ப'ேய ஜல7, அ
நி, வாD, ஸூ@ய�, தி
?க<, ச":ர�, நK:ரAக<, ஆகாஶ7, 
தமCஸு, ேதஜCஸு =தலியவ$றிZ7 இ*"M நியமி
கி�ற ஒ*வைன
 
?றி8ப.LB இ:தைகய அ"த@யாமியானவ� உன
? அ7*தனான ஆ:மா எ�] 
உபேதஸி
க8பBகிறM. மா:ய"திந@கள,� பாட:திேலாெவன,(, ‘எவ� எ(லா 
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உலகAகள,Z7 இ*8பவனாP’ எ�]7, *எவ� எ(லா ேவதAகள,Z7 இ*8பவனாP’ 
எ�]7 ‘எவ� எ(லா யாகAகள,Z7 இ*8பவனாP* எ�]7, ப@யாயAக< 
அதிகமாக
 கா&கி�றன. (ப@யாயமாவM = தடைவ. அதாவM, ஒXெவா* 
ெபா*ைளD7 தன,:தன,ேய ?றி8ப.LB அத$?< அ"த@யாமியாP இ*8பவேன 
உன
? ஆ:மா எ�] பல வா
யAகளா( பல தடைவ ெசா(ZவM எ�றப') 
ேமZ7, ‘எவ3 வ,Pஞாந�தி% இ��பவனா$’ எ�ற கா&வ பாட:தி� Cதாந:தி( 
‘எவ3 ஆ�மாவ,% இ��பவனா$’ எ�] ப@யாய7 கா&கிறM. இ�a7 ‘இ�த 
அ�த�யாமி உன-� ஆ�மா’ எ�ற கா&வ பாட:திZ<ள ‘இ�த’ எ�a7 ஏத: 
ஶ8த:தி� Cதாந:தி(, *அ�த அ�த�யாமி உன-� ஆ�மா* எ�] ‘அ�த’ எ�a7 
த:ஶ8த7 கா&கிறM. அA? இ"த அ"த@யாமியானவ� ஜWவா:மாவா பரமா:மாவா 
எ�ெறா* ஸ"ேதஹ7 ஏ$பBகிறM. எM ெபா*"M7? ஜWவா:மா எ�பேத ெபா*"M7. 
ஏெனன,( - வா
ய ேசஷ:தி( (=த$~றிய ப@யாயAகள,� கைடசியாக எ�சிய 
ப?திய.() ‘கா1பவ3 ேக>பவ3’ எ�] க& காM =தலிய இ":>யAகளா( 
உ&டா?7 அறிைவ உைடயவனாக
 ேகLக8பBவதனாZ7, இ8ப'
 
கா&பவைனேய அ"த@யாமியாக உபேதஶி8பதனாZ7, ‘இவைனவ,ட- கா1பவ3 
ேவறி%ைல’ எ�] ேவேறா@ கா&பவைன ம]8பதனாZ7 எ�க. (இMேவ அA?<ள 
2ராமா_ஜ பா4ய8 ப?தி) 

இ"த பா4ய:திலி*"M – ‘எவ� gமிய.( இ*8பவனாP’ எ�றிM =தலிய 
வா
யAகள,( அ"த@யாமியாக
 ேகLக8பLடவ� ஜWவனா பரமனா எ�ற 
ஸ"ேதஹேம கீ`
~றிய அதிகரண7 ஆர7ப.8பத$?
 காரண7 எ�]7, 
அ"த@யாமி:வெம�பM ஜWவa
?7 பரமa
?7 ெபாMவான த�ைமெய�]7 
அறித( எள,ேதயா7. ஆைகயா( அ"த@யாமி:வ7 பரமா:மாவ.$ேக உ>ய 
தன,:த�ைம எ�] ~]த( ெபா*"தாM - எ�பM இA? எ)கி�ற ேக<வ.யா?7. 

வ,ைட 

=$~றிய அதிகரண7 - அ"த@யாமி ஜWவனா பரமனா எ�ற ஐய:ைத: 
தW@8பத$காக ஆர7ப.:தி*"த ேபாதிZ7, ேசதந அேசதந nபமான 
ஸ@வேலாக:தி$?7 அ"த@யாமியானவ� ஜWவனா பரமனா எ�ற ஐய:ைத: 
தW@8பத$காக ஆர8ப.
க8படாைமய.னா( ஸ@வேலாகா"த@யாமி:வமானM 
பரமா:மாவ.$ேகD>ய தன,:த�ைம எ�பதி( தைடய.(ைலெய�பM 
அ
ேக<வ.ய.� வ.ைடயா?7. 

அ"த அதிகரண7 ெதாடA?வத$?
 காரணமான ஸ"ேதஹேமாெவன,(, 
*எவ� gமிய.( இ*8பவனாP* எ�] ெதாடAகி கா&வமா:ய"தின@களான 
வாஐஸேநய.க< ஓM7 வா
யAகள,( ேகLக8பB7 அ"த@யாமிய.டேம ஜWவா:ம:வ 
பரமா:ம:வமாகிற இர&B த�ைமகைள
 ேகா'களாக
 (ஸ"ேதஹ:தி$?8 ப$]
 
ேகாடா?7 வ.nஶஷணAகளாக
) ெகா&டதா?7; ஸ@வா"த@யாமிய.ட7 அ�]. 
ஏெனன,(, ஸ@வா"த@யாமி:வெம�a7 பரமா:மா:வ:ைதேய பயனாக - 
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ஸி:தா"தமாக இXவதிகரண:தினா( நிdசய.
க ேவ&' இ*8பதனா( எ�க. 
அதனா( அ(லவா - =$?றி:த பா4ய:தி( *இ"த அ"த@யாமியானவ� 
ஜWவா:மாவா அ(லM பரமா:மாவா எ�ெறா* ஸ"ேதஹ7 ஏ$பBகிறM* எ�] 
ஸ"ேதஹ:தி� உ*வ:ைத
 ~]7 ஸ"த@8ப:தி( *இ"த* எ�] ஸ"ேதஹ:தி� 
வ.ேச4ய:ைத
 ?றி:M<ளைமD7 பரமா:ம:வ:ைத
 ேகா'யாக = ஸ"ேதஹ:தி� 
வ.ேசஷமாக
 ?றி:M<ளைமD7 ெபா*"Mகி�றன. 

இO இ�� அறிய�த-கO. அ"த@யாமியானவ� ஜWவனா பரமனா எ�ற 
ஸ"ேதஹ7 உதி
க இட=<ளைமயா( இXவதிகரண7 ெதாடA?வM உசித7 
எ�பM7, அ"த@யாமியானவ� ஜWவா:மாேவ எ�ற ஆேKப=7, அ8ப'ய�] - 
பரமா:மாேவதா� எ�ற ஸி:தா"த=மாகிய இ7I�]7 வ.ஶதமாக அறிய:த
கM 
எ�றப'. அைவ வ*மா] :- 

அதிகரண� ெதாட��வO உசித� :- 

*எவ� gமிய.( இ*8பவனாP* எ�றிM =தலிய வா
யAகள,( ~ற8பBகி�ற 
அ"த@யாமி:வமானM - தைடய.(லாம( ேசதநாேசதநnப ஸகலேலாக 
அ"த@யாமி:வேமயா?7 எ�] இைச"தா(, அ8ேபாM இA?
 ~ற8பB7 அ"த@யாமி 
பரமா:மாேவயாவா�. ஏெனன,( ஜWவா:மாவ.$? gமி =தலானவ$றி( 
அ"த@யாமியாP இ*:த( எ8ப'யாவM ெபா*"தினாZ7 ஜWவா:மாவ.ன,ட:தி( 
அ"த@யாமியாP இ*8பM ெபா*"தாைமயா( ேசதநா ேசதநnப ஸகலேலாக 
அ"த@யாமி:வ7 எ�பM அவன,ட7 தைட8பBதலா( எ�க. 

அAஙனம(லாம( - ஜWவa
? ஸகலா"த@யாமி:வnபமான அ"த@யா மி:வ7 
இைசவதி( தைட இ*8பதனா( அ"த@யாமி:வெம�பM ஜWவா:மாைவ: தவ.@"த 
gமி =தலானவ$றி( அ"த@யாமியாP இ*:தலாகேவ ='வைடகிறM எ�] 
இைச"தா(, அ8ேபாM அ8ப'8பLட அ"த@யாமி:வ7 ேயாகமஹிைம நிைற"த ஒ* 
ஜWவா:மாவ.ன,ட7 ெபா*"Mமாைகயா(, இA?
 ~ற8பB7 அ"த@யாமி 
ஜWவா:மாேவயாவா�. ஆக இA? அ"த@யாமி:வெம�பM ஸகலேலாக 
அ"த@யாமி:வமா அ(லM ஜWவா:மாைவ: தவ.@"த gமி =தலியவ$றி( 
அ"த@யாமி:வமா எ�ற ஸ"ேதஹ7 காரணமாக, * எவ� gமிய.ன,ட:தி(* எ�றிM 
=தலான வா
யAகள,( அ"த@யாமியாக
 ேகLக8பB7 வ.ேச4ய:தி( (ெபா*ள,() 
ஜWவனா பர8ர�மமா எ�a7 ஸ"ேதஹ7 உதி
க இட=<ளப'யா( அைத: தW@
க 
அ"த@யா7யதிகரண7 எ)வM த?7. 

ஆேQப� 

இA? *யாவெனா*வ� gமிய.லி*8பவனாP* எ�றிM =தலியவ$றி( ேகLக8பB7 
அ"த@யாமி:வமானM ேசதநாேசதநnப ஸகலேலாக அ"த@யாமி:வ7 அ�]. 
ஏெனன,( அ"த@யாமியாக
 ேகLக8பLடவa
ேக ேம( வா
ய ேசஷ:தி( 
*இவன�ேறா பா@8பவ� இவன�ேறா ேகLபவ�* எ�றிM =தலியவ$றா( க& 
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காM =தலான இ":>யAகளா( உ&டா?7 bஞாந7 உைடைமயாகிற பா@
?7 
த�ைம ேகL?7 த�ைம =தலியைவ ேகLக8பBவதா( அைவ 
ஸ@வா"த@யாமியான பரமன,ட7 ெபா*"தாவாைகயா( எ�க. இ":>யAகள,� 
உதவ.ய.�றிேய கா&பM ேகLபM =தலியவ$ைறN ெசPபவன�ேறா பரம�. 
இத$?ேம( - பா@
?7 த�ைம ேகL?7 த�ைம =தலியவ$ைற - க&ண.� 
உதவ.யா( பா@
?7 த�ைம காதி� உதவ.யா( ேகL?7 த�ைம =தலியனவாக 
ஒ8\
 ெகா<ளாம( (ெவ]மேன) உ*வ:ைத
 காj7 த�ைம ஒலிைய
 ேகL?7 
த�ைம =தலியனவாகேவ ெகா<வதனாZ7 அைவ பரமா:மாவ.Z7 
ெபா*"MவதனாZ7 அ"த@யாமி:வமானM ஸ@வா"நத@யாமி:வ nபமாகேவ 
இ*8பதி( எ�ன தைட எ�] ேகLக ேவ&டா7. அ8ப'
 ெகா&டா(, ‘இவைனவ.ட 
ேவெறா* பா@8பவa7 இ(ைல, ேகLபவa7 இ(ைல’ =தலியவ$றா( 
ேவெறா*வைன ம]:தி*8பM ெபா*"தாM ேபாPவ.Bமாைகயா( எ�க. 
உ*வ:ைத
 காjத( ஒலிைய
 ேகLட( =தலியைவ ஜWவa
?7 பரமa
?7 
ெபாMவான த�ைமய(லவா? ஆக, பா@
?7 த�ைம =தலியவ$ைற
 க&ண.� 
உதவ. ெகா&B பா@
?7 த�ைம =தலியைவகளாகேவ ெகா<ள 
ேவ&'ய.*
ைகயா(, ‘ய:ஆ:மநி தி4Lட"’ எ�பைத ‘எவ� (ஆ:மநி=) த�ன,ட:தி( 
இ*8பவனாP’ அதாவM ப.றைர ஆதாரமாக
 ெகா<ளாம( ேயாகமஹிைம நிைற"த 
த�ைனேய ஆதாரமாக
 ெகா&B இ*8பவனாP எ�] அ=
ய8 ெபா*ைள 
உைடயதாகJ7, ‘அ7*த:’ =தலியவ$ைற *மரண மி(லாதவ�’ =தலான =
ய8 
ெபா*< உைடயவனாக
 ெகா<ள ='யாைம ப$றி ‘ம$றவைர8 ேபா( வ.ைரவ.( 
மரணமைடயாம( தனM ேயாகமஹிைமயா( ெவ?கால7 ஜWவ.:தி*8பவ�’ எ�றிM 
=தலான அ=
ய8 ெபா*ைள DைடயனவாகJ7 இைசய ேவ&B7. அதனா( இ"த 
d*திய.( அ"த@யாமியாக
 ~ற8பLடவ� ஜWவா:மாதா� எ�பதாக ஆேKப7 
ஒ�] எ)கிறM. 

ஸி�தா�த� 

இ"த ஆேKப:ைத ம]8பத$காக ‘அ"த@யாமk - அதிைதவ - அதிேலாகாதிஷு 
த:த@மXயபேதஶா:’ எ�a7 ஸூ:ர:ைத (8ர�மஸூ:ர7 1-2-19) Xயாஸ@ 
இய$றிய*ள,னா@. (இA? ஸ"த@8ப:M
?N ேச*7 ‘பரமா:மா’ எ�ெறா* 
ெசா(ைலN ேச@:M
 ெகா<ள ேவ&B7) அதிைதவ அதிேலாகாதிஷு = அதிைதவ7 
அதிேலாக7 =தலான ெசா$கைள அைடயாளமாக: த7மிட:தி( ெகா&ட 
ேவதவா
யAகள,( ேகLக8பBகிற, அ"த@யாமk = அ"த@யாமியானவ�, பரமா:மா = 
பரமா:மாேவ; ஏ�? த:த@ம Xயபேதஶா: = = அ8பரமா:மாவ.� த@மAகளான 
தன,:த�ைமகளான, எ(லா உலகAகள,Z7 எ(லா 8ராண.கள,Z7 எ(லா: 
ேதவ@கள,Z7 அ"த@யாமியாP இ*:தெல�ன (உL\?"M நியமி:தெல�ன) 
இய$ைகயாகேவ மரணமி(லாம( இ*:தெல�ன =தலியைவக< இA? 
?றி8ப.ட8பBவதலா( - எ�பM இ"த ஸூ:ர:தி� ெபா*<. 
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இA? ‘எவ� gமிய.( இ*8பவனாP’ எ�றிM ெதாட
கமான வா
யAகள,( 
ேகLக8பBகி�ற அ"த@யாமி:வமானM ேசதநா ேசதநnபமான ஸகலேலாக:தி$?7 
அ"த@யாமியாP இ*:தேலயா?7. ஏெனன,(, ‘எவ� ஜWவா:மாவ.( இ*8பவனாP 
எ�] ஜWவா:மாைவD7  Xயா8யமாக - ம$ெறா*வனா( உ<ேள \க8ெப$றவனாக
 
- ?றி:M<ளப'யா( எ�க. (ஜWவா:மா த�ன,ட:திேலா இ�ெனா* 
ஜWவா:மாவ.ன,ட:திேலா உL\?"தி*
கிறா� எ�பM எ"த #லிZ7 
காண8படாதெதா�ற(லவா?) அ8ப'யானா(தா� ‘ஆ:மாவ.(’ எ�] 
இட8ெபா*ைள
 ெகா&ட ஏழா7 ேவ$]ைம உ*\7, அXவா:மாவ.( ம$ெறா*வ� 
இ*:த( எ�பைத உண@:Mகி�ற *இ*8பவனாP* எ�ற ெசா(Z7 =
ய8 
ெபா*ைள உைடயனவாக ஆ?7. (=�\ ஆேKப:தி( ெத>வ.:தப' ‘எவ� 
ஆ:மாவ.( இ*8பவனாP’ எ�பத$? ‘எவ� த�ன,ட:தி( இ*8பவனாP’ எ�] 
ஜWவா:மாைவ8 ப$றியதாக8 ெபா*< ~றினா(, இட=7 இட:தி( உ<ளவa7 
ஒ*வேன எ�] ெபா*<பLB அM ெபா*"தாைமயா( ெவ? dரம8பLB ‘த� 
மஹிைமய.( நி$பவனாP’ எ�] இல
கைணய.னா( ெபா*< ெகா<ள 
ேவ&'ய.*"ததனா( ‘ஆ:மாவ.(’ எ�ற ஏழா7 ேவ$]ைமD7 ‘இ*8பவனாP’ 
எ�பM7 =
ய8 ெபா*;ைடயன அ(லவா?7. ஸி:தா"த:தி� ப' ‘எவ� 
ஆ:மாவ.( இ*8பவனாP’ எ�பத$? – ‘எ"த பரமா:மா ஜWவா:மாவ.( இ*8பவனாP’ 
எ�] பரமா:மாைவ8 ப$றியதாக8 ெபா*< ~றினா(, இடமான ஜWவa7 அA? 
இ*
?7 பரமa7 ேவ]ேவறாைகயா( ‘ஆ:மாவ.(’ எ�பM7 ‘இ*8பவனாP’ 
எ�பM7 =
ய8 ெபா*;ைடயன ஆ?7 எ�றப') =
ய8 ெபா*< ~ற ='"த 
இட:தி( அ=
ய8 ெபா*ைள
 க$ப.:த( தகாத ெதா�ற�ேறா? 

அAஙனமாய.� - க&ண.� உதவ. ெகா&B காjதைல
 ?றி
?7 
:ர4L*:வ7 = பா@
?7 த�ைம =தலியைவ பரமா:மாவ.ன,ட7 ெபா*"தாேத 
எ�ன ேவ&டா7. :ர4L*:வ7 =தலிய ெசா$க;
? உ*வ:ைத8 பா@
?7 
த�ைன =தலியைவேய =
ய8 ெபா*ளாைகயா( அM பரமா:மாவ.Z7 
ெபா*"Mைகயா( தைடேயM7 இ(லாைமயா( - எ�க. அ8ப'ய.*"தா( - 
*பா@8பவ� ேவெறா*வன,(ைல* எ�] ம]:த( ெபா*"த வழிய.(ைலேய - 
பரமைனவ.ட ேவறான ஜWவa7 பா@
?7 ஆ$ற( உைடயவனாP இ*
ைகயா( 
எ�] ~]தZ7 தகாM. * பரமா:மாைவ8ேபா( பா@8பவ� ேவெறா*வன,(ைல* 
எ�பேத அத$?8 ெபா*ளாைகயா( எ�க. எAஙன7 பரமா:மா த�னா( 
நியமி
க8பBகி�ற gமி =தலியவ$றா( பா@
க8 படாதவனாP
 ெகா&B 
அவ$றிa<ேள \?"M நியமி8பவனாP அவ$ைற8 பா@
கிறாேனா, அAஙன7 
பரமா:மாைவD7 நியமி8பவனாP அவa
?<ேள \?"M அவனாேல பா@
க8 
படாதவனாP இ*
கி�ற ேவெறா* பா@8பவ� இ(ைல எ�பM அத� க*:M. 

ஆக - ேவெறா* பா@8பவ� இ(ைல எ�] ம]:தலி( ெபா*"தாைம சிறிM7 
இ(லாைமயாZ7, ‘:ர4L*:வ7’ =தலியவ$ைற உ*வ:ைத8 பா@
?7 த�ைம 
=தலியனவாகN ெசா(Zத( ெபா*"MமாைகயாZ7, ‘ஆ:மாவ.( இ*8பவனாP’ 
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எ�பM =தலியவ$]
? =
யமான ெபா*ைள
 ெகா<வத$?: 
தைடய.(ைலயாைகயாZ7 இA?N ெசா(Zகிற அ"த@யாமி:வ7 ேசதநாேசதந 
nபமான ஸகல ஜக:M
?7 அ"த@யாமியாP இ*:தேலயா?7. இதனா( 
‘அ7*த:வ7’ =தலிய ெசா$க;7 இய$ைகயாகேவ மரணமி(லாைம =தலிய 
ெபா*ைள
 ?றி8பத� வாய.லாக =
ய8 ெபா*;ைடயனவா?7. ஆைகயா( 
இA?N ெசா(ல8பB7 அ"த@யாமியானவ� பரமா:மாேவதா� எ�பM 
ஸி:தா"தமாக: ேதறி$றாகிறM. 

அ"த@யா7யதிகரண7 ெதாடA?வM த?திDைடயெத�a7 இXவ.ஷய7 
2பா4ய Xயா
யாநமாகிய d*த8ரகாஶிைகய.ேலேய ெவள,8பைடயாக உ<ளM. 
அ8ப?தி அ8ப'ேய இேதா கா&க – ‘ஸகல ேசதநாேசதநAக;
?7 அ"த@ யாமியாக
 
ேகLக8பL'*8ப.a7 அவ� ஜWவேனா எ�கிற ஸ"ேதஹ7 எ8ப' எ)"தM என,( 
வ.ைட ~ற8பBகிறM  - ‘:ர4டா, dேராதா (பா@8பவ�, ேகLபவ�) இைவ =தலிய 
ெசா$களா( (உலகி() க&ணாZ&டான கா&டலறிைவDைடயவ�, 
காதாZ&டான ேகLடலறிைவ உைடயவ� எ�ற ெபா*< ேதா�]7 பல:தினாZ7, 
அ7*த:வ7 (மரணமி�ைம) =தலிய அைடயாளAகைளD7, ‘ஆ:மநி தி4ட"’ 
(ஆ:மாவ.( இ*8பவனாP) எ�றிM =தலிய ேவ]பாLB
 ?றி8ைபD7 (இட7 
ேவ], இட:தி( இ*8பவ� ேவ] எ�] அறிவ.
?7 ?றி8ைபD7) ஆ:மாவ.� 
உL\?"M நியமி
கிறா� எ�] ~ற8பLட நியமந:ைதD7 அ=
யAகளாக
 
ெகா<ள
 ~டாதா எ�ற ேக<வ.ய.� ேம( (அ"த@யாமியானவ� ஜWவனாகேவ 
இ*
கலாேம எ�ற ஸ"ேதஹ7 வ"M அதைன: தW@8பத$காக) அ"த@யா7யதிகரண7 
எ)"தM* - எ�பேத அ8ப?தி. ஆதலா( ஸகலேலாகா"த@யாமி:வெம�பM 
பரமா:மாவ.� தன,8பLடெதா* த�ைமேயயா?7. 

இ:தைகய ஸகலேலாகா"த@யாமி:வ7 - 2ராமாயண7 பாலகா&ட7 
பதிைன"தா7 ஸ@
க:தி( ‘இNசமய:தி( ேபெராள,பைட:த வ.4j பகவா� 
ேதவ@க< அ*கி( வ"தா@’ (16) ‘வ.4jேவ! உலேகா>� ந�ைமைய வ.*7ப. 
உ7ைம நாAக< ேவ&Bகிேறா7’ (20) *இ8ப' ேதவ@களா( ேவ&ட8ெப$ற 
வ.4jெவ�a7 ேதவ@ தைலவ@ இAஙன7 ~றின@’ (26) ‘ஜWவா:மா
க< 
அைனவ*
?7 தைலவரான வ.4jவானவ@ ேதவ@க;
? இXவா] வரமள,:M’ 
(29) எ�றிைவ =தலான வா
யAகள,( வ.4j பத:தினா( ~ற8பLடதாP
 
ெகா&B அ8ெப*மாa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத ஸாதி:M: த*கிறM. 

வ.4j ஶ8தேமாெவன,( – ‘வ.4(-Xயா8ெதள’ எ�ற தாMவ.லி*"தாவM, 
‘வ.ச–8ரேவேந’ எ�ற தாMவ.லி*"தாவM ‘_
’ எ�ற வ.?திைய இ]திய.( ெப$]: 
ேதறியதாP
 ெகா&B ஸகல ேலாகAகள,Z7 Xயாப.:த (பர"த) அ(லM 
ஸகலேலாகAகள,Z7 8ரேவஶி:த (உL\?"த) ெபா*ைள
 ~]கி�றM. தாMவ.� 
ெபா*ளான பர:தZ
?7 உL\?தZ
?7 இட7 இ�னெத�] தன,8பட
 
~றாைமய.னா(, அ8பர:தZ7 உL\?தZ7 ?ைறவ.�றி எ(லாJலகிZ7 
பர"தி*:தலாகJ7 எ(லாJலகிZ7 உL\?"தி*:தலாகJ7 ='வைடதலா( 
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எ�க. இAஙன7 ேயாக:தினா( (காரண8ெபயரா?7 த�ைமய.னா() ஸகல 
ேசதநாேசதநnபமான ேலாகAகள,( பர"தி*
கி�ற அ(லM உL\?"தி*
கி�ற ஒ* 
ெபா*ைள8 ெபாM8பட
 ~]மாய.a7 இXவ.4j ஶ8த7 (=இB?றி8 ெபயரா?7 
த�ைமய.னா() சிற8ப.:M நாராயணைனேய ~]கிறM. வ.4jஶ8த7 
நாராயணைன
 ~]7 இB?றி8 ெபயரா?7 எ�பைத அறிவ.
கிற அதிக 
8ரேயாகAக< நிக&Bக< =தலிய அ:தாLசிக< உ<ளைம இத$?
 காரணமா?7. 

‘அ"த மஹா:மாவ.� ஶ
திய.னா( இைவயைன:M7 எ
காரண:தா( 
உL\க8ெப$றேதா அ
காரண:தா( அவ� வ.4jெவ�] 8ரஸி:தி 
ெப]மவனாய.ன�. வ.4j எ�a7 ெசா( உ&டாவத$? அ'யான - *வ.ச’ எ�ற 
தாMவானM உL\?த( எ�a7 ெபா*;ைடயதாைகயாேல* எ�ற 2வ.4j\ராண 
(3-1-45) வசந:தாZ7, 

‘பா@:தேன! gமிD7 ஆகாஶ=7 எ�னா( Xயாப.
க8 ெப$றன. எனM 
ஒள,ேயா மிகJ7 அதிகமாக உ<ளM. (அதனாZ7) :>வ.
ரமனாகி gமிையD7 
ஆகாஶ:ைதD7 அள"ததனாZ7 நா� வ.4jெவ�] ெபய>ட8 ெப]மவனாேன�’ 
எ�] ஶAகர@ பண.:த ஸஹCரநாம பா4ய:தி( (வ.4j நாம வ.வரண:தி() 
ேம$ேகாளாக எB
க8பLட மஹாபாரத ஸா"திப@வ ேமாKத@ம வசந:தாZ7, 

‘இXெவ(லாJலகAகைளD7 Xயாப.:M எ(லா8 ெபா*<கள,Z7 
ேகசவனான நW@ இ*
கி�றW@. அதனாZ7, ‘வ.ச’ தாM உL\?த( எ�a7 ெபா*ைள 
உைடயதாக இ*8பதனாZ7 நW@ வ.4jெவ�a7 ெபய@ ெப]பவராகிறW@’ எ�] 
பகவ: ?ணத@8பண7 எ�ற - 2பராசரபLட@ அ*ள,ய ஸஹCரநாம பா4ய:தி( - 
ேம$ேகாளாக - வ.4j நாம வ.வரண:தி( காLட8பLட ஹ>வ7ஶ வசந:தாZ7, 
‘அ7மஹா:மாவ.� ச
திய.னா( இXJலக8 ெபா*< அைன:M7 உL\க8 
ெப$றெத�a7 காரண:தா( அவ� வ.4jெவ�] ~ற8பBகிறா�. வ.4j 
பத:தி$? Iலமான வ.ச தாMவ.$? உL\?த( எ�ற ெபா*< உ<ளைமய.னா(’ 
எ�ற ஆதி:ய \ராண வசந:தாZ7, ம$]7 இ:தைகய வசநAகளாZ7 வ.4j 
பத7 =$~றிய ஸகலேலாகAகள,Z7 பர"தி*8பவ� உL\?"தி*8பவ� எ�a7 
ெபா*< உைடயெத�பM ந�? வ.ளAகி$]. 

ஆக ேயாகnடமான (காரண8ெபயராகJ7 இB?றி8 ெபயராகJ7 இ*"M ஒேர 
ெபா*ைள
 ?றி8பதான) வ.4j ஶ8த7, ஸகலேலாகா"த@யாமி:வெம�ற 
8ர�ம:தி� த@ம:ைத வ.4jவான தி*மாலிட7 உ<ளதாக அறிவ.
கி�றM 
எ�பM ேதறியதனா(, இA? ஸகலேலாக:M
?7 அ"த@யாமியாக (உL\?"M 
{&Bபவனாக) இ*:த( எ�ற காரண7 ெகா&B வ.4jJ
?8 பர8ர�ம:வ7 
ஸாதி8பM த?தி உைடயேதயா?7. 

வ.4j பத:திலி*"M காரண8 ெபயரா?7 ஆ$றலி� Iலமாக எ(லா 
உலகAகள,Z7 பர"தி*:த( அ(லM உL\?த( (எ�பM மா:ர7) கிைட
கிறM, 
நியமி:தZ7 ேச@"M கிைட
காM; ஆைகயா( உL\?"M நியமி:த( எ�a7 
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அ"த@யாமி:வ7 அ"த ஶ8த:திலி*"M காரண8 ெபயரா?7 த�ைம வாய.லாக
 
கிைட
க வழிய.(ைல எ�பM உ&ைமதா�. ஆய.a7, பர"தி*:தZ7 உL\?தZ7 
நியமி8பத� ெபா*Lேடயாைகயா( அைவD<ள இட:தி( நியமி:த( எ�பM 
இ*"ேத தWரேவ&'ய.*8பதனா(, பர:தேலா உL\?தேலா ~ற8பLடா( நியமந=7 
தாேன கிைட
?7. ஆக உL\?"M நியமி:த( எ�a7 அ"த@யாமி:வ=7 கிைட:ேத 
வ.Bவதனா( ?ைறெயா�]மி(ைல. *எ(லா உலேகா@க;ைடயJ7 உL\?"M 
நிமி
கிறவ� எ(ேலா@
?7 ஆ:மாவான பரமா:மா* (ைத:. ஆர 11-20) எ�றிM 
=தலான d*திகளாZ7 C7*திகளாZ7 உL\?த( எ�பM நியமந:ேதாB 
ேச@"ேத இ*
?7 எ�] ெபற8பBவM கா&க 

அ(லM ‘ஸ@வா"த@யாமிபாவா:’ எ�பதனா( எ(லாவ$]<;7 இ*:த( 
எ�பM மா:ரேம க*த8பLடM; நியமந=7 ேச@"M க*த8படவ.(ைல. எ"த d*தி 
C7*திகளா( உL\?"M நியமி:தலாகிய அ"த@யாமி:வ7 8ர�ம:தி� த@ம7 
எ�] ெபற8பBகிறேதா, அவ$றாேலேய எ(லாவ$]<;7 இ*:தZ7 
ெபற8பBமாைகயா(, எ(லாவ$]<;7 இ*:த( எ�பM மLBேம வ.4jJ
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத ஸாதி:M: தரவ(லதாைகயாேல, வ.4j ஶ8த:திலி*"M 
உL\?"M நிமி:த( எ�பM வைரய.( அ@:த7 கிைட
காம$ ேபானாZ7 இ)
? 
ஏMமி(ைல. 

எ(லாவ$]<;7 இ*:த( எ�பM மLBேம 8ர�ம:தி� த@மெம�a7 
வ.ஷய7, 8*ஹதார&யக7 ஐ"தா7 அ:யாய7 நா�கா7 8ரா�மண:தி( உ<ள 
உஷCத>� ேக<வ.D7 யாbஞவ(
ய>� வ.ைடDமாக அைம"த ப?திய.( 
அறிய8பBகிறM. ச
ர*ைடய ?ல:திேல உதி:த உஷCத@, ‘யாbஞவ(
யேர! எM 
எ(லா ேதஶ காலAகள,Z7 கிL' நி$?7 =
யமான 8ர�7ேமா, எM 
எ(லாவ$]<;7 இ*
?7 ஆ:மாேவா, அதைன: தன,8பட என
?N ெசா(வ Wராக’ 
எ�ற ேக<வ.D7, ‘உ�aைடய ஆ:மாெவ�] எ�னா( ெசா(ல8பLட இவேன 
எ(லாவ$]<;7 இ*
?7 ஆ:மாJ7 8ர�ம=7 ஆவா�. இவைன
 காL'Z7 
ேவறான ஜWவா:ம ஸIஹம:தைனD7 M
க=ைடயM’ (ஆைகயா( எ"த ஜWவa7 
8ர�மம(ல) எ�] யாbஞவ(
ய@ ~றிய வ.ைடD7, அM ேகLட உஷCத@ ஐய7 
தWர8 ெப$] ஓP"தா@ எ�பM7 அA? காண:த
கM. இXவாேற ப.றவ.டAகள,Z7 
உ<ளைம இA? நிைன
க:த?7. ஆைகயா( ‘ஸ@வா"த@யாமிபாவா:’ எ�] 
~றியM ந�ேறயா7. எ(ேலா*
?7 உ<ள,*"M நியமி:தZ7, எ(ேலா*
?<;7 
இ*:தZமாகிய இைவய.ர&B7 ேவறிடAகள,Z7 வ.4jவான நாராயணa
?N 
ெசா(ல8பBகி�றன. 

ஸுபாேலாபநிஷ:M ஏழா7 க&ட:தி(, ‘8ராண.கள,� (=ஜWவா:மா
கள,�) 
ஶpர:M
?< �*தய?ைஹய.( ைவ
க8பL'*8பவ� (பரமா:மா) - 
ப.ற8ப$றவ�, நிகர$றவ�, அழிவ$றவ�. எவa
? gமி சpரேமா, எவ� gமி
?< 
இ*8பாேனா, எவைன gமி அறிய மாLடாேதா’ எ�] ெதாடAகி, ‘எவa
? 7*:D 
(=ஸூ�மமான 8ர
*தி த:வ7) சpரேமா, எவ� 7*:D-வ.a< இ*8பாேனா, 
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எவைன 7*:D அறிய மாLடாேதா, அ8ப'8பLட இவ� - எ(லா 8ராண.க;
?7 
உ<ேள இ*
?7 ஆ:மாJ7 \&யபாபாமி(லாதவa7 பரமபத:தி( இ*8பவa7 
நிகர$ற ேதவaமாகிய நாராயணன� ஆவா�* எ�பதWறாக
 ேகLக8பBகிறM. 

இAஙன7 ைத:திpய நாராயேணாபநிஷ:தி(, ‘இXJலகி( எ"த ஒ* ெபா*< 
காண8பBகிறேதா அ(லM ேகLக8பBகிறேதா, அXெவ(லா8 ெபா*<கைளD7 
உ<;7 \ற=7 நாராயண� Xயாப.:M நி$கிறா�’ எ�] உ<ளைமD7 ப.றJ7 
காண:த
கன. அAஙனேம, ‘M
க=7 ேசா7பZ7 த�வச:தி( ைவ:தி*
?7 
அ@ஜுநேன! எ(லா 8ராண.க;ைடயJ7 உ<ேள நா� ஆ:மாவாP இ*
கிேற�’ 
(கீைத 10-20) எ�]7, *ேஹ அ@ஜுநா! ஈNவர� எ(லா 8ராண.க;ைடய 
�*தய:திZ7 இ*"M ெகா&B, சpரமாகிற ய":ர:தி( ஏறிய எ(லா 
8ராண.கைளD7 ஸ:வரஜCதேமாமயமான 8ர
*திய.னா( �ழ$றி
 
ெகா&'*
கிறா�’ (அதாவM, ஸ:வாதி ?ணAக;
?: த
கப' எ&ணAகைள 
உ&டா
கி அவ$றி� Iலமாக அவ@க< அXவ
 கா@யAகள,( =ய$சி ெசPD7ப' 
ஏJகிறா� எ�றப'.) (கீைத 18-61) எ�றிM =தலான C7*திக;7 இA? 
க*த:த
கன. 

‘அநிதரஸுலபா�’ (=ப.ற*
? எள,யத(லாத) எ�கிற இ"த அைடெமாழி 
‘ஸ@வா"த@யாமிபாவா:’ எ�] =$~றிய காரண:திலாவM, ‘நாராயண:வா:’ எ�] 
ேம( ~]7 காரண:திலாவM, ேதஹள W தWப7 ேபா( (= ~ட:திZ7 வாசலிZ7 
ஒள,வ W�7ப' இேரழிய.( ஏ$றி ைவ:த வ.ள
?8 ேபா() இர&'ட:திZமாவM 
அ"வய.
கிறM; ஸ@வா"த@யாமியாP இ*:தZ7 நாராயணனாP இ*:தZமாகிய 
இர&Bேம 8ர�ம:M
?: தவ.ர ேவெறா*வ*
?7 உ>ய த@ம7 ஆகாைமய.னா( 
எ�க. 

இன!� பதி3e3றாவO காரண� ‘நாராயண:வா:’ எ�பதா?7. நாராணா7 = 
நி:யவCM ஸIஹAக;
?, அயந:வா: = ஆதாரமாP இ*
ைகயா(, உபாயமாக 
= =
தி ெநறியாக இ*8பதனா(, உேபயமாக = அைட"M அ_பவ.
?7 பயனாக 
இ*8பதனா( எ�] இNெசா( I�] ெபா*<கைள
 ~றவ(லM. அவ$றி( 
நாரAக;
? ஆதாரமாக இ*
ைகயாவM = ஒXெவா* நி:யவCMவ.aைடயJ7 
தன,:தன,யான வ'வநிைல, =ய$சி ஆகியவ$றி$?
 காரணமாP இ*:தேலயா7. 
அM 8ர�ம:தி$?<ள தன,8பLட த@மமா?7. அXவ.தமாகவ�ேறா 
ைத:திpயார&யக7  ஐ"தா7 8ரdந7 பதினா�கா7 அaவாக:தி( ‘அ"த 8ர�ம7 
மிக8ெப>ய நா�=க
 கடJ< =தலாக மிகNசிறிய \$g&B வைரய.லான 
அXெவ(லா8 ெபா*<கைளD7 பைட:M, அவ$றி� உ<ேள \?"தM, \?"M 
ஸ:தாகJ7 :ய:தாகJ7 (அ'
க' மா]த( இ(லாம( எ8ேபாM7 
ஒ*ப'8பL'*
?7 ஜWவா:மாவாகJ7 அAஙன7 மா]த( உ<ள 
ஜட8ெபா*ளாகJ7) ஆய.$]’ எ�] ேகLக8பBகிறM. இA? ‘ஸ:’ ‘:ய:’ எ�ற 
ெசா$களா( ?றி
க8பLட ேசதநாேசதந (ஜWவா:ம ஜட பதா@:த)Aகளாகிய ஸகல 
ேலாகAகள,aைடயJ7 Cவnப Cதிதி
? (வ'வ7 நிைல:தி*8பத$?) பகவா� 
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உL\?த( காரணமாக
 ~ற8பLடப'யா(, அXவ'வ7 நிைலெப]வM 
8ர�ம:தி$? வச8பLடM எ�பM அறிவ.
க8பLடM. 

இAஙனேம 8*ஹதார&யக7 ஐ"தா7 அ:யாய7 எLடா7 8ரா�மண:தி(, 
‘யாbஞவ(
யேர! வாaலகி$? ேமZ7 gமி
?
 கீ)7 இXவ.ர&'� நBவ.Z7 
உ<ள ெபா*<க<, வாaல?, gமி ஆகிய - நட"த, நட
கிற, நட
க8ேபாகிற 
காலAகளா( அளJபLட ெபா*<களாக
 ~ற8பBமைவ எ(லா7 ஆகாஶ:திேலேய, 
அதாவM, அXயா
*த ஆகாஶ7, gதஸூ�ம7 எ�] ~ற8பB7 8ரதாந:திேலேய 
?]கJ7 ெநBகJ7 ெநPத #(கள,( Mண. ேபாேல இ*
கி�றன எ�] நW@ 
~றின W@. அ"த அXயா
*தமான ஆகாஶ7 எதி( இ*
கிறM எ�] கா@
கி ேகLடா<’ 
எ�]<ள கா@
கிய.� ேக<வ.
? வ.ைடயாக, ‘ேஹ கா@
கிேய! அXயா
*த 
ஆகாஶ:தி$?7 ஆதாரமான இ8ெபா*< - எ(லா உபநிஷ:M
கள,Z7 8ரஸி:தமாP 
எ(லாவ$றிZ7 Xயாப.:M எXவ.தமான மா]பாB7 இ(லாைமயா( அKரெம�] 
~ற8பBகி�ற பர8ர�மமா?7. இைத 8ரா�மண@க< வணA?கி�றன@’ எ�] 
ெதாடAகி, நBவ.(, ‘ேஹ கா@
கிேய, இXவKரமாகிய 8ர�ம:தி� ஆbஞா 
ச
ர:தினா( ஸூ@ய ச"திர@க< தாAக8பLB நி$கி�றன@; ஆகாஶ=7 gமிD7 
தாAக8பLB நி$கி�றன; நிமிஷ7 =~@:த7 பக( இரJக< பK7 மாஸ7 *M 
வ*ஷ7 எ�a7 காலAக;7 த>
க8பLB நி$கி�றன’ எ�ெற(லா7 ~றி, ப.ற?, 
‘ேஹ கா@
கி! இ"த அKரமான 8ர�ம:தி( அ(லவா அXயா
*தமான ஆகாஶ7 
ஆதார8பLB நி$கி�றM’ - எ�] ேகLக8பBகி�றM. 

இXவ.ட:தி( - =
கால:திZ<ள மா]பாB]7 ெபா*<கள,� திரLசி
?7 
ஆதாரமாகN ெசா(ல8பLட gதஸூ�மnபமான ஆகாஶ:தி$? ஆதார7 எM எ�] 
கா@
கிய.� ேக<வ.ய.� ேம(, அKர ஶ8த:தினா( ெசா(ல8பBகி�ற 
பர8ர�ம:தி( =$~றிய ஆகாஶ7 உ&ைடD7 பாJமாக ெநPய8பLட #லி( 
Mண. ேபா�] ஆதார8பLB நி$கிறM எ�றிM ேபா�றவ$ைறN ெசா(லி =$~றிய 
ஆதார:ைத வ.வ>
?7 யாbஞவ(
யரா(, ஸூ@ய ச"திர@ =தலான 
ெபா*<க;
? பகவாaைடய ஆைணய.னா( தாAக8பLடைம ~ற8 
பL'*:தலா(, பகவாa
? ஸகலேலாக பதா@:தAகள,aைடயJ7 Cவnப7 
நிைல நி$ைக
?
 காரணமாய.*:த( எ�a7 ஆதார:வ7 ெபற8பLடதாகிறM. 

அ8ப'ேய ைத:திpய ஆர&யக:தி( (3-14) *ந7மா( த>
க8பBமவனாP
 
ெகா&B (நம
?< ஆ:மாவாக8 \?"தவனாP
 ெகா&B) Cவாமியான பகவா� 
ந7ைம: தாA?கிறா� எ�] எ(லா உலைகD7 தாA?தலாகிற ஸகலேலாக 
ஆதார:வ7 ெசா(ல8பLடM. இAஙேன ம$]=<ள d*தி வா
யAக;7 இA? 
நிைன
க:த
கன. 

பகவா� நாரAகள,� =ய$சி
?
 காரணமாய.*
கிறா� எ�பM, ‘ஜனAகள,� 
உL\?"M அவ@கைள நியமி
கிறா� – =யலN ெசPகிறா� எ(ேலா@
?7 
ஆ:மாவான பகவா�’ (ைத.ஆர& 3-11) எ�றிM =தலிய d*திகளா( அறிய8பLடM. 
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‘எ"த அழிவ$ற ஸ@ேவNவர� ேலாக:ரய:ைதD7 அதாவM அசி:M, 
ஸ7ஸா>ஜWவ�, =
திெப$ற ஜWவ� இ7I�ைறD7 உL\?"M தாA?கிறாேனா’ 
(ைத - 15-17) எ�]7, ‘அ@ஜுநேன! எ(லா 8ராண.க;ைடயJ7 �*தய 8ரேதஶ:தி( 
ஸ@வநியாமகனாகிய பகவா� - ஶpரமாகிய ய":ர:தி( ஏறிய எ(லா 
8ராண.கைளD7 ஸ:வாதி ?ணமயமான மாையய.னா( �ழ$றி
 ெகா&B 
(=அவரவ@க;
? =�ைனய பழ
க:தினா( உ&டான ஆைசைய அ_ஸ>:M 
ஸ:வாதி ?ணமயமான எ&ணAகைள உ&டா
கி அத$?: த
கவா] 
=ய$சிகைளD7 உ&Bப&ண.
 ெகா&B) இ*
கிறா�’ (கீைத 18-61) எ�]7 உ<ள 
இைவ ெதாட
கமான C7*திகளாZ7 இXவ.ஷய7 அதாவM பகவாaைடய 
த>
?7 த�ைமD7 உL\?"M {&B7 த�ைமD7 வ.ள
க7 ெப]கி�றM. ஆக 
நாரAகள,� Cவnப7 த>:M நி$பத$?7 =ய$சி
?7 காரணமாP இ*:த( எ�ற 
ஆதார:வமானM 8ர�ம:தி� தன,8பLடெதா* த�ைமெய�பM உ]தி 
ெப$றதாய.$]. 

உபாயமாைகD7 8ர�ம:தி� தன,8பLட த�ைமேயயா?7. 
(உபாயமாைகயாவM = ேமாK:தி$?: தாேன வழியாக க*வ.யாக நி$ற(.) 
dேவதாdவதேராபநிஷ: ஆறாவM அ:யாய:தி( ‘எவ� =த� =தலி( நா�=க
 
கடJைள8 ப.ற8ப.:தாேனா, எவ� அ"த நா�=கa
? ேவத:ைத உபேதஶி:தாேனா, 
த�ைன8 ப$றிய ெதள,"த அ(லM வ.ள
கமான அறிைவ உ&டா
?கி�ற 
அ:ேதவைன, ேமாKமைடய வ.*7ப.ய நா� சரணமாக - ேமாK:தி$? 
உபாயமாக8 ப$]கிேற� (18) ‘(தனM உபேயாக:தி$காக) ேதஹ உ]8\
க< 
இ(லாதவa7 ெசPய ேவ&'ய ேவைல இ(லாதவa7 பசி தாக7 I8\ மரண7 
M
க7 ேமாஹ7 இைவ இ(லாதவa7 எதிZ7 ஆைச இ(லாதவa7 வ.ற? 
=)வைதD7 எ>
?7 அ
நி ேபா( த�ைன: தாேன வ.ளAகN ெசPபவa7 
ேமாK:தி$? ேஸMேபா( - அைண ேபா( - உபாயமாக - வழியாக உ<ளவaமாகிய 
ேதவைன அறியாம$ ேபானா( M
கநாஶnபமான ேமாK7 உ&டாகாM’ (19) எ�ற 
பதிெனLB ப:ெதா�பதா7 ம":ரAகள,( ‘ஶரண7’ ‘ேஸM’ எ�ற ெசா$களா( 
ேமாK:தி$? உபாயமா?7 த�ைம ~ற8பLB<ளைமயாZ7, ‘எ(ேலாைரD7 
நியமி
?7 பகவாைனேய எ(லாவ.த:திZ7 உபாயமாக அைடவாP’ (கீைத 18-62) 
‘எ(லா: த@மAகைளD7 வ.LB (உபாயமாக நிைனயாம() எ� ஒ*வைனேய 
உபாயமாக8 ப$ற
கடவாP’ (கீைத 18-66) எ�றிைவ =தலிய இடAகள,( 
8ர�ம:தி$? - ேமாK:தி$? உபாயமா?7 த�ைம ெசா(ல8பLB<ளதனாZ7 
இXவ.ஷய7 அறியலாகிறM. 

8ர�ம:தி$? உேபய:வ=7 (=
தி நிைலய.( ஜWவா:மாவா( அைடய8பLB 
அ_பவ.
க8பB7 த�ைமD7) ‘8ர�ம:ைத உபாஸி8பவ� 8ர�ம:ைத அைட"M 
அ_பவ.
கிறா� (ைத. ஆந. - 1) எ�றிM =தலான d*திகள,Z7 C7*திகள,Z7 
8ரஸி:தமாP உ<ளM. 
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இ:தைகய - பர8ர�ம:தி$ேக உ>யதாP, ஸகல ேலாக:M
?7 ஆதாரமாP 
இ*:த(, ேமாேKபாயமாP இ*:த(, ேமாKநிைலய.( அைடய8பBமதாP 
இ*:த( எ�a7 - நாராயண:வமாவM 2ராமாயண7 பாலகா&ட7 பதினாறாவM 
ஸ@
க:தி( ‘ப.�\ நாராயண� எ�a7 ேதவ@ ெப*மா� ேதவ@ தைலவரான ப.ரம� 
சிவ� இ"திர� =தலிேயாரா( ேவ&ட8பLடவராP, ேம( ெசPய ேவ&'ய 
கா@ய:ைத: தா7 அறி"தி*"த ேபாதிZ7 ேதவ@கைள
 ?றி:M, தா7 எ�ன ெசPய 
ேவ&B7 எ�பைத8 ப$றி இன,ய வா@:ைதைய8 ேபசினா@’ (1) எ�ற dேலாக:தி( 
வ.4jைவ
 ?றி8பதாக 8ரேயாகி
க8பLட நாராயண ஶ8த7 ஒ�றினாேலேய 
�*
கமாகN ெசா(ல8பLB, அ8ப.ராa
? பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
கி�றM. 
நாராயண ஶ8த:தி$? =$~றியப'ேய ‘நாராணா� அயந� - நாராயண:’ எ�] 
ஷ4qத:\*ஷ ஸமாஸ7 - ஆறா7 ேவ$]ைம: ெதாைக ெகா<;தலா( ஸகல 
ஜக:M
?7 ஆதார:வ7 உபாய:வ7 உேபய:வ7 ஆகியைவ எ(லா7 
கிைட8பதனா( எ�க. 

இA? நாராயண ஶ8த:தி$? ஷLqத:\*ஷஸமாஸ7 ெகா<வத$? – 
‘நாரAக;
? அயநமாP இ*8பதனா( நாராயண� எ�] க*த8பLடா�’ 
(8ர�மைகவ@:த7), ‘நாரெம�றதா( ஸமCத ஜWவா:ம ஸIஹ7 ெசா(ல8பLடM. 
அத$? ேமாேKாபாயமாகJ7 அைடய8பB7 ெபா*ளாகJ7 இ*
கிறா� பகவா�. 
அதனா( அவ� நாராயண� எ�] க*த8பLடா�’ (பா:ேமா:தர7),  ‘நாரமாவM 
நர@களான ஜWவா:மா
கள,� திர<. அத$? நா� அயநமாக - உபாயமாக இ*
கிேற�; 
அM ெகா&B >ஷிகளா( நா� நாராயண� எ�] எ8ேபாM7 ~ற8பLB<ேள�’ (?) 
எ�ற 8ர�மைகவ@:தாதி வசநAக< ைக ெகாB:M உதJகி�றன. அயந ஶ8த:தி$? 
ஆதாரெம�பM மLBேம அ@:தமாக இ*"த ேபாதிZ7, ‘8ராண.க< மரண7 
அைடபைவகளாP
 ெகா&B எMத�ன,( ஒ�]பLB8 \?கி�றனேவா - லய7 
அைடகி�றனேவா-அM 8ர�மெம�] அறிய
கடவாP’ (ைத - 8*? - 1) எ�றிM 
=தலிய d*திகள,Z7 C7*திகள,Z7 ~ற8பLடப'ேய 8ர�மேம ஸகல 
ேலாகAகள,� லய:தி$? இடமாக உ<ளM ப$றி ஸகல ேலாக ஆதாரமாைகயா( 
நாராயண:வெம�பM 8ர�ம:தி$ேக உ<ள தன,8பLடெதா* த@மமாைகயாZ7, 
அM இXவ.ட:தி( வ.4jவ.ட7 உ<ளதாPN ெசா(ல8பBவதனாZ7 
நாராயண:வ7 எ�a7 காரண7 வ.4jJ
? பர8ர�ம:வ:ைத ஸாதி
?7 எ�] 
அறிய:த
கM. 

இAஙனேம நாராயண ஶ8த:தி$? ‘நாரா : அயந� ய�ய ஸ: நாராயண :’ 
(நாரAக< எவa
? அயநேமா - இடேமா - ஶpரேமா அவ� நாராயண�) எ�ற 
பஹுXpஹி ஸமாஸ=7 பல வசந ஸIஹAகைள அ:தாLசியாக
 ெகா&B<ளM. 
இ"த அ�ெமாழி:ெதாைகய.�ப' நாராயண:வமாவM ேசதநா ேசதந nபமாக ஸகல 
ஜக:திZ7 உ<ளைமயா?7. இ]திய.( அM, ஸகல ஜக:ைதD7 ஶpரமாக
 
ெகா&B<ளைம எ�றாவM, ஸகல ஜக:M
?7 அ"த@யாமியாP உ<ளைம 
எ�றாவM ~ற8பLடதாக ='Jெப]7. அ:த�ைமேயா ெவன,( ‘ஸ�வ 
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அ�த�யாமிபாவா�’ எ�ற ப�ன,ர&டாவM காரண7 நிnப.
க8பLட இட:தி( 
காLட8பLட அ"த@யாமி 8ரா�மணாதி வசநAகள,னா( 8ர�ம:தி$ேக உ<ள 
தன,8பLடெதா* த@மமாக அறிய8பLடேதயா?7. 

இXவ.ஷய7 ‘இXJலகி( எ"த ஒ* ெபா*< காண8பBகிறேதா அ(லM 
ேகLக8பBகிறேதா, அைவயைன:ைதD7 நாராயண� உ<;7 \ற=7 Xயாப.:M 
நி$கிறா�’ (ைத: - நாரா - 94) எ�ற d*தியாZ7, ‘எ(லா8 ெபா*<க;7 நரனான - 
அழிவ.(லாத பரமா:மாவ.ன,டமி*"M உ&டாய.ன. அதனா( அவ$ைற 
நாரAகெள�] நிைன
கி�றன@ ெப>ேயா@. அ8ெபா*<கேள நரனான பரமா:மாJ
? 
இ*8ப.ட (ஶpர)மாகி�றன. அதனா( அவ� நாராயண� எ�] க*த8பLடா�’ எ�ற 
மஹாபாரத உ:ேயாக ப@வ வசந:தாZ7, ‘ஜலேம நாரெம�] ~ற8பLடM. ஏெனன,( 
அM பரமா:மாவான நரன,டமி*"த உ&டான ப.<ைளய�ேறா? அ8ப'8பLட ஜல7 
இ8பரமா:மாJ
? =த�=தலி( இடமாக இ*"தப'ய.னா( இவ� நாராயண� 
எ�] க*த8பLடா�’ (ம_C7*தி 1-10) எ�ற ம_ வசந:தாZ7 Cப4டமாக
 
~ற8பLடM. இAஙன7 பர8ர�ம:தி� தன,8பLட த�ைமயான நாராயண:வ7 
இA? வ.4jவ.ட7 ~ற8பLடப'யா( வ.4jேவ பர8ர�ம ெம�] 
நிைலநாLட8பLடதாய.$]. 

அ(லM ‘நாராயண�வா�’ எ�பத$? நாராயண பத:தினா( 
?றி
க8பLடப'ய.னா( எ�] ெபா*<. நாராயண பத7 – ‘நாராயண�  
ஒ*வேனய�ேறா (C*4'
? =�\) இ*"தா�’ (மேஹாபநிஷ: 1-1) எ�றிM 
=தலான d*தி C7*திகள,( பர8ர�ம:தின,ட7 இல
கைணய.னால�றி 
=
யமாகேவ 8ரேயாகி
க8பLடதாக
 கா&கிறM. அேத ெசா(தா� இA? 
வ.4jவ.ன,ட7 வா(மkகி மஹ@ஷியா( 8ரேயாகி
க8LடM. அM வ.4j 
பர8ர�மமாP இ*"தால�றி8 ெபா*"தமாLடாM. இதிலி*"M, நாராயண 
பத:தினா( ?றி
க8பB7 த�ைம எ�பM வ.4jJ
?8 பர:வ:ைத ஸாதி:த: தர 
வ(லM எ�] நிdசய.
க8பLடதாய.$]. ஆக, ‘நாராயண�வா�’ எ�ற காரண7 
மிகJ7 ெபா*"தியேத எ�பM Cதிரமாய.$]. 

 
இன,8 பதினா�? - பதிைன"M - பதினாறா7 காரணAக< ~ற8பBகி�றன. 

ேதேவஶ�வ, அTயய�வ, ��ஹிணஹர ஶ&நாnர I-யாமெரளக �ர�ய 
Qா�த��திப,:ச’ எ�பதனா(. ேதேவஶ:வமாவM ஸகல ேதவைதக;
?7 
தைலவனாP இ*:த(. அXயய:வமாவM Xயயமி(லாைமயாP அழிவ.(லாம( 
இ*:தைலN ெசா�னதாக ='D7. :*ஹிணனாவா� ப.ரமேதவ�. ஹரனாவா� 
சிவெப*மா�. ஶ&நா�ரென�பா� இ"திர�. இவ@கைள =
ய@களா
 ெகா&ட 
ேதவ@கள,� ~Lட:தி$? எ8ெபா)M 8ர:யK7 உ&டாகிறேதா அ8ெபா)ேத - 
அதாவM ேதவ@கண7 பா@:M
 ெகா&'*
?7ேபாேத. அ"த@:தியாவM-மைறத(. 
ஆக எ(லா: ேதவ@க;
?7 ச
கரவ@:தியாP இ*:தெல�ன, அழிவ.(லாம( 
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இ*:தெல�ன, ேதவ@ கண7 அைன:M7 க&B ெகா&'*
?7 ஸமய:திேலேய 
மைற"M வ.Bதெல�ன ஆகிய இ7I�] காரணAகளாேல எ�பM ெபா*<. 

இ:ெதாைகN ெசா(லா( க*த8பLட ேதேவஶ:வ7 =தலான I�றிZ7 
ஒXெவா�ேற வ.4jவ.$? ஸ@ேவா:தம:வ:ைத நிைலநாLட:த
க காரணமாக  
வ(லM. =தலிர&ேடாB ~'ய I�றாவM - காரண7 எ�றாவM, =தZ7 
I�]மாகிய இர&ேடாB ~'ய இர&டாவM காரண7 எ�றாவM, இர&B7 
I�]மாகிய இர&ேடாB ~'ய =தலாவM - காரண7 எ�றாவM ெகா&B 
I�]7 ேச@"ேத ஸ@ேவா:தம:ைத நிைலநாLBகிறெத�] ெசா(ல8பா@
கி(, 
=$~ற8பLட I�] வைகயான ஸ=தாயAகள,( இ]திய.( உ<ள வ.ேசஷ7 
ஒXெவா�ேற வ.4jJ
? ஸ@ேவா:தம:வ:ைத ஸாதி
க8 ேபாMமாய.*
க, 
அத$? வ.ேசஷணAகளான ம$ற இர&B7 பயன$றைவயாP வ.Bம(லவா? 

அவ$]< ேதவைதக;
? ஸா@வெபளமனாP இ*:த( எ�a7 ேதேவ- 
ஶ:வ7 (14வM காரண7) வ.4jJ
? ஸ@ேவா:தம:வ:ைத ஸாதி
க வ(லM 
எ�பதி( வ.வாதேம (க*:M ேவ$]ைமயா( உ&டான ப.ண
ேக) இ(ைல. ேதவ@ 
மன,த@ வ.லA? பறைவ =தலிய 8ராண.கள,( ேதவ@க;
ேக மிக உய@:தி 
உ<ளைமயா(, அ:ேதவ@க;
?: தைலவனாP இ*:த( எ�பM எ(லா 8ராண. 
ஸIஹ:M
?7 உ:தமனாP இ*:த( எ�ற த@ம:ைத வ.LB8 
ப.>யாதி*
?மாைகயா( எ�க. (ஐ"தாவM எ& நா�காமதான எ&ைணவ.ட 
உய@"தM எ�] ~றினா(, அM ஒ�றிர&B I�] நா�? எ�a7 
எ(லாவ$ைறD7 வ.ட உய@"தM எ�பைத: தன,8படN ெசா(ல ேவ&Bவதி(ைல 
எ�aமா8ேபால, ேதவ@கைளவ.ட வ.4j உய@"தவ@ எ�றா( பறைவ வ.லA? 
மன,த@  ேதவ@ எ�ற எ(லாைரD7 வ.ட வ.4jJ
? உய@:திைய: தன,8படN 
ெசா(ல ேவ&'ய அவசிய7 இ(லாம( தாேன ஸி:தி
?7 எ�] க*:M) 
எXவ.த:திZ7 அழிவ.(லாைம எ�கிற அXயய:வ7 (15வM காரண7) 
அழிைவDைடய ேசதநாேசதAக< எ(லாவ$ைறD7வ.ட உ:தம:வ:ைத 
ஸாதி
கி�றM. ேசதந@களான ஜWவா:மா
க;
?7 அேசதநமான 8ர
*தி
?7 
ஸி:தா"த:தி( அழிவ.�ைம ஒ8\
 ெகா<ள8பL'*"த ேபாதிZ7 அவ$]
?7 
ஒ*வைகய.( அழிJைடைம இைசய8பLடெதா�ேறயா?7 - ஜWவா:மா
க;
? 
சpர:ைத வ.Bத( =தலான அழிJ7 8ர
ர*தி
? ெவXேவ] நிைலைய அைடத( 
எ�ற அழிJ7 அைனவ@
?7 உட�பாேடயாைகயா( எ�க.  =�ைனய தனM 
நிைலைமேயாB ~'ய ஒ* ெபா*;
?8 ப.�ைனய ேவ] நிைலைம வ*தலாகிய 
அழிJ7, ஒ* ெபா*;
? =�ைனய ேவ] நிைலைம கழி"M தனM நிைலைம 
வ*தலாகிய உ:ப:திDமாகிய ப.ற8பழிJக< ைவ4ணவ ஸி:தா"த:தி( ஒ8\
 
ெகா<ள8பLடனவாைகயா( =$~றிய அ:தைகய அழிவானM ேசதநAக;
?7  
அேசதநAக;
?7 ஸமாநமானேதயா7. (சpர:ேதாB ~'ய.*
?7 ஆ:மாJ
? 
அ"த சpர7 வ.BபBத( ஆகிய ப.�ைனய நிைலைம வ*த( அழிJ, அத$? 
சpரம(லாம( இ*:த( எ�a7 =�ைனய நிைலைம கழி"M சpர:ேதரB 
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~'ய.*:த( எ�a7 தனM நிைலைய8 ெப]த( ப.ற8\ எ�]7, Mண.யாக 
இ*
?7 ஒ* ெபா*;
? கிழிதாலகிய ப.�ைனய நிைலைம வ*த( அழிJ, 
அ:Mண.
? #லாக இ*"த =�ைனய நிைலைம கழி"M Mண.யாக இ*
?7 தனM 
நிைலைய8 ெப]த( ப.ற8\ எ�]7, =$~றிய ப.ற8பழிJகள,� லKணAகைள 
உதாரணAகேளாB ெபா*:தி
 கா&க.) 

அ(லM - அXயய:வமாவM மா]த( இ(லாைம. அM Cவnப:தினாZ7 
?ண:தினாZ7 மா]த( இ(லாைம எ�] க*த8பLடM. ஆ:மா
க;
?N 
�*A?தZ7 மல@வMமாகிய அறிவ.� வாய.லாக மா]பB7 த�ைமD7, 8ர
*தி
? 
- ஜட8ெபா*;
?: த� Cவnப:தாேல ேநராகேவ மா]பB7 த�ைமD7 
அைனவ*7 இைச"தேதயா?7. அ:தைகய இ* வைக8பLட மா]தZ7 
இ(லாைமயாகிய அXயய:வ7, தா� உ<ள இடமான வ.4jJ
?  ஸகல 
பதா@:தAகைள
 காL'Z7 உ:தம:வ:ைத ஸாதி
கிறM. அXயய ஶ8த7 மா]த( 
இ(லாதM எ�a7 ெபா*ைள
 ?றி8பதாக - சAகர@ பண.:த ஸஹCரநாம 
பா4ய:தி( – ‘oதா�மா பரமா�மா ச’ எ�ற இர&டாவM dேலாக Xயா
யாந:தி( 
(அXயய : எ�a7 பதி�I�றா7 தி*நாம:தி$?) ‘இXவ.4jJ
? அழிேவா 
வ.காரேமா (=மா]தேலா) இ(ைல எ�பதனா( இவ� அXயயனாகிறா�’ எ�] 
Xயா
யாந7 ெசPய8பLB<ளM. 

இ":ராதி ேதவ@க< பா@:M
 ெகா&'*
?7ேபாேத மைற"M ேபாதெல�பM 
(16வM காரண7) அவ@கைளவ.ட வ.4j உய@"தவ� எ�பைத ஸாதி:ேத தW*7. 
எவ� பா@:M
 ெகா&'*
?7 ேபாM எவ� மைறகிறாேனா, பா@:M
 
ெகா&'*
?மவைனவ.ட மைறகி�றவ� ச
தி பைட:தவ� எ�பM அைனவ*7 
உட�பBமேதய�ேறா? ஆைகயா( இ"திர� *:ர� நா�=க� =தலிேயா@ க&B 
ெகா&'*
?7 ேபாேத மைற"M ேபாத( எ�பM வ.4jJ
? அவ@கைளவ.ட 
ேம�ைமைய அறிவ.
கி�றM. 

கீ`
 காL'ய ேதேவஶ:வ7 =தலிய I�] காரணAகள,( =தலதான 
ேதேவஶ:வமானM 2ராமாயண7 பாலகா&ட7 பதிைன"தா7 ஸ@
க:தி( 
‘ேதேவஶனாகிய வ.4j ப.ரமனாதியைர
?றி:M இAஙன7 ~றினா@’ (26) 
எ�றவ.ட:தி( ~ற8பLடM. 

அXயய:வ7 எ�a7 இர&டா7 காரண7 அேத கா&ட7 பதினாறா7 
ஸ@
க:தி( ‘இAஙன7 வ.4jவ.னா( வ.னவ8பLட ேதவ@க< அைனவ*7 
அXயயரான - அழிJ அ(லM மா]பBத( இ(லாதவரான - வ.4jைவ
 ?றி:M 
வ.ைடயள,:தன@’  (3) எ�றவ.ட:தி( ெசா(ல8பLடM. 

I�றாமதான :*ஹிண ஹர ஶூநா�ர =
ய அமெரளக 8ர:யK அ"த@:தி 
: எ�a7 காரண=7 அ"த ஸ@க:திேலேய ‘அXவ.4jவானவ@ தா7 மன,தராகேவ 
அவதார7 ெசPய அ]திய.LB8 ப.ரமேதவன,ட7 ‘நா� ெச�] வ*கிேற�’ எ�] 
ெசா(லிவ.LB, ேதவ@களாZ7 மன,த@களாZ7 gஜி
க8 பBமவராP
 ெகா&ேட 
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அ"த@:தாந7 அைட"தா@’ (=மைற"தா@) (10) எ�ற dேலாக:தினா( வ.ள
க8பLடM. 
இ"த dேலாக:தி( ேதவ ஶ8த:தாேல இ"திர�, சிவ�, ப.ரம� =தலான எ(லா: 
ேதவ@க;7 ~ற8பBகிறா@க<; அவ@க< அைனவ*ேம =�\ எB:M
காLட8 
ெப$றப'யா( எ�க. ‘ேதவ@களா( gஜி
க8பBபமவராக
 ெகா&B வ.4j 
மைற"தா@’ எ�றதனா( ேதவ@க< அA? அ*கிலி*"M பா@:M
 ெகா&'*
?7 
ேபாேத வ.4jவ.� அ"த@:தாந7 ~ற8பLடதாகிறM. 

இAஙன7 =த$~றிய  எ(லா
 காரணAகளாZ7 வா(மkகி மஹ@ஷியானவ@ 
வ.4jJ
?8 பர8ர�ம:வ:ைத
 ~றின@ எ�கிறா@  *அசகதத*  எ�பதனா( 
=நW":ர:  = =ன,வ@கள,( மிக உய@"தவரான வா(மkகி, வ.4j7 = பகவானான  
நாராயணைன, பர7 = எ(லாைரD7வ.ட மிக உய@"தவராகJ7, 8ர�ம ச = 
8ர�மமாகJ7, அசகதத = ~றின@. அ(லM பர7 8ர�ம = பர8ர�மமாக அசகதத 
= ~றின@. 

இXவா] பாலகா&ட7 இ*ப:ெதா�பதா7 ஸ@
க:தி$? =�\<ள 
ஸ@
கAகள,( வ.4jJ
?8 பர8ர�ம:வ:ைத ஸாதி
?மைவயாக வா(மkகி 
=ன,வ@ க*திய பதினா] காரணAகைள: ெதா?:M
 ~றி, இ*ப:ெதா�பதாவM 
ஸ@
க:திZ<ள காரணAகைள: ெதா?:M
 ~]கிறா@ ஏேகாந:>7ஶ ஸ@
ேகப. 
எ�ற Nேலாக:தினா(. 

dேலாக� - 4 

ஏேகhந�7�ஶஸ�-ேக3s�யசகத2த பர� �3ர_ம ஸ�வா�மபா4வா�   

 ஈ�3�-ேசத3� தைத2தாவதி3தி ச வசஸா -வா�யநி�ேத3dயப4hவா� I 

கீ3ேதா-தா�3 ைவdவm�யா�3 அநிதரஸுலப3h� ஆக3மா�த �ரஸி�3த4-  

 �ேவ"ச2hத(4நாd7தா��த2hவதரண கரணா� சாப, வ,5d� மஹ�ஷி: II 
 

பத*ைர 
 

மஹ@ஷி: = வா(மkகி மா=ன,வ@, ஏேகாந:>7ஶஸ@
ேக அப. = (வ.dவாமி:ர@ 
2ராமa
? ஸி:தாdரம:ைத8 ப$றி
 ~]வதாகJ<ள) இ*ப:ெதா�பதாவM 
ஸ@
க:திZ7, ஸ@வா:ம பாவா: = எ(லா8 ெபா*L?7 ஆ:மாவாக 
இ*8பதனாZ7, இத7 ஈ:*
 இதி=இM இ8ப'8பLட Cவnப=ைடயM எ�]7, 
ததா = அXவாேற, ஏதாவ: இதி ச = இ"த அளJைடயM எ�]7, வசஸா= ெசா(லா(, 

வாப. = எXவ.ட:திZ7 (உலக:திேலா ேவத:திேலா எA?7), அநி@ேதdய பாவா: = 
?றி
க ='யாதி*
?7 த�ைமயாZ7, கீதா உ
தா:  = பகவ: கீைதய.( 
ெசா(ல8பLட, ைவdவn8யா: = வ.dவnப=ைடைமய.னாZ7, அநிதரஸுலபா: = 
ப.ற*
? எள,த(லாததாP, ஆகமா"த 8ரஸி:த = ேவதா"தAகள,( 8ரஸி:தமானM7, 
CேவNசாதWந = த�ன,Nைசய.னாலானM7, ஆd>தா@:த = த�ைன 
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அைட"தவ@க;
காக ஏ$பLடMமான, அவதாரணகரணா:சாப. = அவதார:ைதN 
ெசPவதனாZ7, வ.4j7 = வ.4jைவ,  பர78ர�ம = பர8ர�மமாக, அசகதத = 
~றின@. 

வ,nஶஷ*ைர 

‘ஸ�வா�மபாவா�’ எ�பM =த$காரண7. எ(ேலா@
?7 ஆ:மாவாக =  
அ"த@யாமியாக இ*
ைகயாேல எ�பM இத� ெபா*<. ஸ@வ@
?7 அ"த@யாமியாP 
இ*:த( எ�பM பர8ர�ம:தி� த�ைமெய�a7 வ.ஷய7 =�னேம 
Iதலி
க8பLடM. (ஆய.a7 அM இA?7 உ<ளைமயா( ம]ப'D7 
~ற8பBகி�றM எ�] ெகா<க.) ஸ@வா"த@யாமி:வ7 எ�a7 இ
காரண7, 
பாலகா&ட7 இ*ப:ெதா�பதா7 ஸ@
க:தி( ‘ப.�\ எ(லா 8ராண.கள,� 
ந�ைமய.( வ.*8ப7 உைடயவ*7 ேலாகா:மாJமான வ.4jவானவ@ தாேம 
ெப>யவெர�] எ&ண:ைத ஒழி:தவராP I�ற' gமிைய யாசி:M8 ெப$] 
உலகAகைள அள"M இ"தரa
?
 ெகாB:தா@’ (19) எ�ற dேலாக:தி(  
‘ேலாகா:மா’ எ�ற ெசா(லா( அறிவ.
க8பLடM. இA? வாமனனாக அவத>:த 
வ.4jJ
? ேலாகா:மா எ�பM  அைடெமாழியா?7. ேலாக:தி$? ஆ:மாவாP 
இ*:த( எ�பM ேசதநாேசதநnபமான ஸகல ேலாகAக;
?7 அ"த@யாமியாP 
இ*:தேலயா?7. ஆக ேலாகா:ம:வெம�ற பர8ர�ம:தி� த�ைம 
வ.4jவ.ன,ட7 ~ற8பLடப'யா( வ.4j பரமா:மா எ�] 
ஸாதி
க8பLடதாகிறM. 

‘இத� ஈ��-, ததா ஏதாவ� இதி வசஸா -வாப, அநி�ேதdய பாவா�’ எ�பM 
இர&டாவM காரண7. ‘இM இ8ப'8பLட Cவபாவ=ைடயM (எ�]7) அAஙனேம 
இ"த அளJைடயM எ�]7 ெசா(லாமேல உலக வழ
கிேலா ேவதவழ
கிேலா 
எA?7 ?றி8ப.ட ='யாம( இ*
?7 த�ைமய.னா(’ எ�பM இத� ெபா*<. 
ேபN�
? நிலம(லாைமய.னா( எ�றப'. இ"த அநி@ேதdய:வ7 எ�பM 
பர8ர�ம:தி$ேக உ>யெதா* த�ைமயா?7. ப.ற ேசதந*7 அேசதந=7 (உய.*7 
ஜட8ெபா*;7) ெசா(லா( ?றி8ப.ட ='வதனா( எ�க. அAஙனம(லவா 
ேகேநாபநிஷ:M =த( க&ட:தி( ஒ* ம":ர7 ேகLக8பBகிறM. அத$?8 ெபா*< 
வ*மா]:-  ‘எ8ெபா*< வா
 எ�a7 இ":>ய:தாேல ெசா(ல8படாதேதா அ(லM 
ெசா(Z
? இல
காகா:ேதா, எ8ெபா*ளாேல வா
 எ�a7 இ":>ய7 ஶ8த:ைத 
உNச>
க வ(லதாகN ெசPய8பBகிறேதா அ(லM ெசா(லானM ெபா*ைள
 
?றி
க: த
கதாகN ெசPய8பBகிறேதா, அ8ெபா*ேள பர8ர�மெம�] நW 
அறிய
கடவாP. எ"த8 ெபா*ைள ஜனAக< ‘இM’ எ�] உபாஸந7 ெசPகிறா@கேளா, 
இMெவ�] ?றி
க8ெப]7 அ8ெபா*< ‘�ர_மம3b’ எ�]. இதனா( 8ர�ம7 
ெசா(லா( ?றி
க='யாதெத�பM மிக வ.ள
கமாகேவ அறிவ.
க8பLடM. 

\ராண ர:நெம�a7 2வ.4j\ராண:திZ7, சpரமி(லாைமய.னா( ஜாதி 
=தலிய ேவ]பாB இ(லாதM7 வா
?
? இல
காகாதM7 ப.ற8\ மா]த( வள@த( 
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ேதPத( அழித( எ�ற வ.காரAக< இ(லாைமய.னா( ‘எ8ேபாM7 
ஒ*ப'8பL'*
கிறM’ எ�] மLB7 ெசா(ல:த
கM7, தன
?:தாேன 
8ரகாஶி8பM7 bஞாந:ைதய.LB நிnப.
க:த
கMமான எ"த8 பரமா:ம Cவnப7 
உ<ளேதா அM 8ர�மெம�a7 ெபய@ ெப$றM’ (6-7-53) எ�றவ.ட:தி( ெசா(Z
? 
இல
காகாதி*:த( எ�பM 8ர�ம:M
? உ>யதாக Cப4டமாகேவ 
ெசா(ல8பLடM. இAஙன7 ம$]7 d*திக;7 ஸ7*திக;7 எB:M
 
காLட:த
கன. இXெவ(லாவ.டAகள,Z7 ெசா(ல8பBகி�ற வா
?
? 
இல
காகாைம எ�பM ‘8ர�ம7 இ"த Cவnப:ைத உைடயM, இ"த அளJைடயM’ 
எ�] இXவ.தமாக
 ?றி
க ='யாைமேய ஆ?7. ெவ]மேன ெபாMவாக, 
ெசா(லா( ?றி
க ='யாைம அ�]. 8ர�மெம�a7 ெசா(லினா( அM ?றி
க 
='வதனா( ெசா(லா( ?றி
க ='யாைம எ�பM அத$?8 ெபா*"தாதாைகயா( 
எ�க. 

இ:தைகய பர�ம:தி� தன,:த�ைமயான ?றி
க ='யாைம எ�பM, 
பாலகா&ட7 இ*ப:ெதா�பதா7 ஸ@
க:தி( *8ர\ேவ! நW@ ப.ற8ப.(லாதவ@, 
அநி@ேதdய@ = (இவ@) இ8ப'8பLடவ@, இXவளJைடயவ@ எ�] ?றி8ப.ட 
='யாதவ@, ஆைகயா( நா� உ7ைம ஶரணமைடகிேற�* (14) எ�]<ள கdயப 
Cேதா:ர:தி( அநி@ேதdய பத:தினா( வ.4jJ
?N ெசா(ல8பLB, அM 
வ.4jJ
?8 பர8ர�ம:ைத நிைல நாLBகி�றM. 

‘கீேதா-தா� ைவdவm�யா�’ எ�பM I�றாவM காரண7. ஐ"தாவM 
ேவதமாகிய மஹாபாரத:தி� ஸாரமான பகவ:கீைதய.( ப:M பதிேனாரா7 
அ:யாயAகள,( ெசா(ல8பLட  வ.dவnப:ைத உைடைமய.னா( எ�பM இத� 
ெபா*<. 

கீைதய.( ப:தா7 அ:யா:திேலாெவன,(, க&ணப.ராேன! நW எ8ப'8பLட 
வ.gதி (நியமந) வ.ேஷAகேளாB ~'யவனாP இXJலகAகைள நியமி8பவனாக 
உ<ேள \?"M Xயாப.:M நி$கிறாேயா, ஆdச@யAகளாP உன
ேக உ>ய நியமந 
வ.ேசஷAக< எைவெயைவ உ<ளனேவா அவ$ைற நWேய ஒ�]வ.டாம( 
ெசா(ல
கடவாP (11-16) எ�] பகவாaைடய வ.gதி ேயாக:ைத8 ப$றி (உL\?"M 
நியமி:த( எ�ற ெசயேலாB ஸ7ப"த:ைத8 ப$றி) அ@ஜுந� ேகLக, *{
க:ைதD7 
ேசா7பைலD7 ெவ$றி
ெகா&ட வ.ஜயேன!  எ(லா 8ராண.க;ைடய 
�*தய:திZ7 நா� ஆ:மாவாக இ*
கிேற�. இ8ப'8பLட நா� அ"த 
8ராண.கள,� ப.ற8\ கா8\ அழிJக;
?7 காரணமாP இ*
கிேற�* (10-20)  எ�] 
ெதாடAகி (வ.Cதேரண வ.ள
கிவ.LB) வ.Cதரமாக எ�னா( ெசா(ல8பLட நியமந 
வ.ேசஷAகைள8 ப$றிய அறிவ.னா( உன
? எ�ன பய�? �*
கமாகN 
ெசா(Zகிேற� ேக<. இ"த ேசதநாேசதநnபமான இXJலக7 =)வைதD7 எனM 
நியமந ச
திய.� (உL\?"M {&B7 ஆ$றலி�) ஒ* சி] ப?திய.னா( தாAகி
 
ெகா&B நி$கிேற�* (10-42) எ�] பகவா� உபேதஶி:M =':தவளவ.(, அ@ஜுந� 
அXJபேதஶ:தி( தன
? அதிகமான ந7ப.
ைக உ<ளெத�பைத: ெத>வ.:M, 
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அ8ப'8பLட நியமநச
திDடa7 க(யாண ?ணAக;டa7 ~'ய பகவாaைடய 
வ.dவnப:ைத
 காணேவjெம�ற ஆைசைய ‘ஈdவர@களாகிய 8ர�மாதி 
ேதவ@க;
?7 ஈdவரேன! \*ேஷா:தமேன! உ�ைன8ப$றி நW எைதN ெசா(லி 
வ*கிறாேயா இெத(லா7 உ&ைமேய. ஈdவரனான உன
ேக உ>யதாP நியமந 
ச
திையD7 க(யாண ?ணAகைளD7 ெவள,8பB:Mவதான உனM 
வ.dவnப:ைத
 காண வ.*7\கிேற�’ (11-3) எ�] ெவள,8பB:த, பகவாa7 தனM 
�:தஸ:வ ?ண=<ள ெபா*ள,னா( உ&டானதாP8 பரமேயாகிக;
?7 
மன:தினா( சி"தி
கJ7 வாயா( ெசா(லJ7 ='யாததாP எ(லா உலகி$?7 
ஆதாரமாP: திXயமான அ"த nப:ைத
 காL'னா�. 

ஒேர ஸமய:தி( ஆய.ர7 ஸூ@ய@க< உதி:தாெலா:த கா"திைய உைடயM7 
பல =கAகைளD7 க&கைளD7 ெகா&டM7 ஶ&:த ஸ:வ :ரXய:தா( ஆன 
பலவைக8பLட திXயாபரணAகளா( வ.ளA?மM7 பைகவைர அழி8பதி( 
உ:ஸாஹ=ைடய சA? ச
கர7 கைத வா< வ.( =தலான திXயாDதAகைள 
ஏ"தியMமாP
 கா&ேபா@
? வ.ய8gLBமதான பகவாaைடய அ"த nப:தி( 
ேதவ@ மன,த@ வ.லA? தாவர7 ஆகிய இவ$ைற உ*வாக
 ெகா&ட உலக:ைத: 
த� க&ெணதிேர கா&கி�ற அ@ஜுந� ‘ேதவேன! உனM nப:தி( - தி*ேமன,ய.( 
எ(லா: ேதவ@கைளD7 எ(லா 8ராண.கள,� ெதா?திகைளD7 ப.ரமேதவைனD7 
அவ@ எ&ண:தி�ப' நட
?7 சிவெப*மாைனD7 எ(லா =ன,வ@கைளD7 
பளபளெவ�] வ.ளA?7 ஸ@8பAகைளD7 கா&கிேற�’ (11-15) எ�] ~றினா�. 
இXவா] கீைதய.( ~ற8பLட வ.dவnபேம ‘ஆய,ர� தைலகைள உைடயவ3 
N�ஷ3’ (=வ.4j) (\*ஷ ஸூ
த7 1) எ�] இ:தைகய உபநிஷ: வா
ய 
ஸIஹ:தினா( அறிய8பLடதா?7. இAஙன7 பகவ:கீைதய.( ~ற8பLடதாP 
பகவாa
ேக உ>:தான வ.dவnப=ைடைம எ�பM, இA? பாலகா&ட7 
இ*ப:ெதா�பதாவM ஸ@
க:தி( ‘8ர\ேவ! உனM தி*ேமன,ய.( 
இXJலகமைன:ைதD7 கா&கி�ேற� (13) எ�] கdயப>� Mதியாக அைம"த 
dேலாக8 ப?திய.( வ.4jவ.ன,ட7 ~ற8பLடதாP
 ெகா&B அ8ெப*மாa
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத ஸாதி
கி�றM. வ.dவnப:ைத ேநேர கா&கி�ற அ@ஜுந� 
எAஙன7 ‘உ3Jைடய தி�ேமன!ய,% ேதவ�க+ அைனவைரZ� காணாநி3ேற3’ 
எ�றாேனா அAஙனேம இA?7 ‘உனO தி�ேமன!ய,% எ%லாவaைறZ� 
காணாநி3ேற3’ எ�] கdயப@ ~றியதானா(, பகவ:கீைதய.( ~ற8பLட 
வ.dவnப=ைடைமேய இA?7 ~ற8பLடெத�] ~றியM மிகJ7 ந�ெற�] 
நிNசய.
க8பBகிறM. 

ப.ற*
? எள,த(லாத எ�a7 ெபா*< ெப$ற ‘அநிதர ஸுலபா�’ எ�பM 
‘ஆகமா�த �ரஸி�த �ேவ"சாத(ந ஆd7தா��த அவதரணகரணா�’ எ�ற 
நா�காவM காரண:தி( அைடெமாழியாகN ேச*கிறM. ம$ெறவராZ7 
ெசPயவ>தாP - உபநிஷ:M
கள,( 8ரஸி:தமானM7 த�ன,4ட8ப' எB:M
 
ெகா<ள8பBவM7 த�ைனயைட"த ப
த@க;
காக ஏ$பLடMமான எ"த அவதார7 
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உ<ளேதா அைதN ெசPவதனா( எ�பM இXவ.ர&'� ெபா*<. ந(வ.ைன 
தWவ.ைனகள,� வச:தினால�றி: த� வ.*8ப:தி�ப' உ&டானM7 ப
த@கைள
 
கா:தைலேய பயனாக
 ெகா&டMமான அவதாரAகைள ேம$ெகா<;தலா( 
எ�றப'. 

யஜு� ஆர1யக� e3றா� �ரdந� ‘அ��ய:’ எ�] ெதாடA?7 
அ_வாக:தி( ‘�ரஜாபதி: சரதி க3��ேப4 அ�த:I அஜாய மாேநா ப3ஹுத4h வ,ஜாயேதI  

த�ய த(4ரா: ப7ஜாந�தி ேயாநி� I மSசநீா� பத3� இ"ச2�தி ேவத4ஸ: எ�] 
ேகLக8பBகிறM. இ"த d*தி
? - 8ரஜாபதி :  ப.ற8ைப இய(பாக
 ெகா&ட 
ேசதந@க;
? Cவாமியான பரம\*ஷ�, (வ.4j),  க@8ேப அ"த: = க@8ப:தி� 
உ<ேள (=�*தய ?ைகய.() சரதி = வசி
கிறா�. இதனா(  ‘ேயா ேவத நிஹித� 
�ஹாயா�’ (ைத ஆந-1) (�*தய:தி� உ<ேள இ*
?7 ?ைகேபா( ெந*
கமான 
இட:தி( உ<ள 8ர�ம:ைத எவ� உபாஸந7 ெசPகிறாேனா) எ�றதனா( 
~ற8பLட பரமா:ம:வ7 ெசா(ல8பLடதாகிறM. அ:தைகய பரமா:மாவானவ�, 
அஜாயமாந: = அநாதியான அறியாைம ந(வ.ைன தWவ.ைனக< இவ$றி( உ&டான 
வாஸைன (=ெநBநாைளய பழ
க7) ஆகியவ$]
? =)M7 வச8பLட 
ேசதந@கைள8ேபா( ப.றவாதவனாP இ*"தேபாதிZ7, பஹுதா = பலவ.தமாக 
அதாவM ேதவ@ மன,த@ வ.லA? தாவர7 ஆகிய ப(வைக8பLட வ'ைவ 
உைடயவனாக, வ.ஜாயேத =  பலவ.தமாக8 ப.ற
கிறா�. அதாவM ஒXெவா* 
ஜாதிய.Z7 பல உ*Jக;ட� ப.ற
கிறா� எ�றப'.  தCய = அ8பரம 
\*ஷaைடய, ேயாநி7 = ப.ற8ப.� காரண:ைத,  தWரா: = அறிJைடயா>( 
தைலவ@களான பராஶர@ =தலிேயா@, ப>ஜாந"தி = ந�றாக அறிவா@க< அ(லM 
தCய = அ8ப' அவ� ப.ற8பத$?, ேயாநி7 = காரண:ைத, தWரா: ப>ஜாந"தி = 
அறிJைடயா>( சிற"த பராஶர@ =தலிேயா@ ந�றாக அறிவா@க<. ம$றவ@க< 
அறியமாLடா@க< - எ�பM ெபா*<. 

இA?
 ~ற8பLட அஜாயமாந:வ=7 பஹுதா ஜாயமாந:வ=7 
(ப.றவாதி*:தZ7 பலவைகயாக8 ப.ற:தZ7) ஒ�]
ெகா�] =ர&பாB 
காரணமாக ஓ>ட:தி( ேச@"திராவாைகயா( பரம\*ஷன,ட:தி( ~ற8பLட 
அXவ.ர&'ைனD7 ஒ�]ெகா�] =ர&பா'(லாம( ெபா*"M7ப' ெபா*< 
~றிேய ='
க ேவ&'ய.*8பதா( ப.றவாதி*:த( எ�பைத - ஜWவா:மா
கைள8 
ேபா( ந(வ.ைன தWவ.ைனகள,� பலைன அ_பவ.8பத$காக ஏ$பLட  
ப.றவ.ய.(லாைமயாகJ7, பலவைகயாக8 ப.ற:த( எ�பைத - த� 
வ.*8ப:தி�ப'ேய த�ைன அைட"தவ@கைள
 கா:தைலேய பயனாக
 ெகா&ட 
பலவைகயான அவதாரnபமாகJ7 இைசய ேவ&B7. இர&B இடAகள,Z7 உ<ள 
*ஜாயமாந* எ�ற ெசா(லி� ெபா*ைள ஒேர வ.தமாக
 ெகா&டா(, ப.ற:தZ7 
ப.றவாைமDமாகிய அXவ.ர&'ைனD7 ஓ>ட:தி( உ<ளனவாக
 
~ற='யாைமயா( எ�க. ஆக இ"த d*திய.னா( பகவா� ந(வ.ைன 
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தWவ.ைனகள,னால�றி: த� இ4ட8ப'ேய த�ைன8 ப$றிய ப
த@க;
காக 
அவதார7 ெசPகிறா� எ�பM ~ற8பLடதாகிறM. 

பகவாaைடய அவதார7 த�ைன அ&'ன அ�ப@கைள
 கா:த$காகேவ 
ஏ$பLடM எ�a7 வ.ஷய7 ‘ேயா ேதேவ�4ய ஆதபதி’ எ�a7 அB:த வா
ய:தி( 
ேபச8பBகிறM. ய: = எ"த8 பரம\*ஷ�, ேதேவ84ய: =  ேதவ@க;
காக, ஆதபதி = 
ந�றாக ஐdவ@ய7 எ�a7 ல�மிேயாB ~'யவனாP 8ரகாஶி
கிறாேனா. ‘தப–
ஐdவ�ேய’ எ�பM தாM. ேதவ@கள,� வ.*8ப:ைத நிைறேவ$]வத$காக 
எ(லாவ.ட:திZ7 வ.ளA?கிறா� எ�றப'.  அ(லM - ஆதபதி = எ(லாவ.ட:திZ7 
ேதவச:*
களான அஸுர@ =தலிேயாைர
 ெகா;:Mகிறா� எ�] ெகா<க. ‘தப–
ஸ�தாேப’ எ�பM தாM. பகவாaைடய அவதார:தி$? ந(ேலாைர
 கா8பM 
ேபாலேவ தWேயாைர அழி8பM7 பயன�ேறா. 

பகவாaைடய அவதார7 அவனM வ.*8ப:தினா( மLBேம உ&டாகிறM 
எ�பM, ‘அேஜாSப,ஸ� அTயயா�மா oதாநா� ஈdவேராSப, ஸ� I �ர-�தி� 
�வா� அதி5டாய ஸ�பவாமி ஆ�ம மாயயா’ (கீைத-4-6)* அ@ஜுனா! நா� ப.ற8\7 
அழிJ7 இ(லாதவனாய.a7 8ராண.கைள அட
கி ஆ;7 ஈdவரனாய.a7, 
எ�aைடயதான அ8ரா
*தமான தி*ேமன,ைய ேம$ெகா&B எ� ஸAக(ப:தாேல 
(=ப.ற
க ேவjெம�ற வ.*8ப:தாேல) ப.ற
கிேற�’ எ�] பகவ:கீைத நா�கா7 
அ:யாய:தி( பகவானாேலேய அ*ள,NெசPய8பLடM. இA? ‘ஆ�ம மாயயா 
ஸ�பவாமி’ எ�] த�aைடய அவதார7 தனM ‘மாைய’ எ�] ெசா(ல8பB7 
ஸAக(ப nபமான வ.*8ப:தினா( உ&டானெத�பM Cப4டமாகN 
ெசா(ல8பLடM. மாயா எ�ற ெசா(, ‘மாயா வZந� Pஞாந�’ (யாCக நி*
த7 - 
த@மவ@
க7-22)-மாைய எ�பM7 வDந7 எ�பM7 bஞாநேமயா?7 - எ�] 
bஞாந:ைதN ெசா(Z7 இ�ெனா* ெசா(லாக8 ப'
க8பLB ஸAக(பமாகிற 
bஞாந:ைத
 ?றி8பதா?7. 

இAஙனேம பகவாaைடய அவதார:தி$?8 பய� த�ைன அjகின ப
தைர
 
கா8பா$]த( எ�பM7 அேத அ:யாய:தி( ‘ப7�ராணாய ஸாrநா� வ,நாஶாய ச 
O5-�தா�, த�ம ஸ��தாபநா��தாய ஸ�பவாமி Zேக Zேக’ 
(4-8) - எ�ைன அைட"த ந(ேலா@கைள
 கா:த$காகJ7 அவ@க;
?8 
பைகவ@களான தWேயா@கைள அழி:த$காகJ7 வாLடமைட"த ைவதிக த@ம:ைத 
நிைலநி]:Mவத$காகJ7 ஒXெவா* Dக:திZ7 அவத>
கிேற� - எ�ற 
dேலாக:தி( அவனாேல அ*ள,N ெசPய8பLடM. இA? *ஸாrநா� ப7�ராணாய 
ஸ�பவாமி* எ�றதனா( த�aைடய ப.றவ.
? ந(ேலாைர
 கா:த( பய� எ�] 
~ற8பBவM கா&க. 

இXவ.ஷய7 பராஶர=ன,வராZ7 \ராணர:ந7 என8பB7 வ.4j 
\ராண:தி( ஆறாவM அ7ஶ7 ஏழாவM அ:யாய:தி( ‘அ"த பகவா�, தனM 
திXயா:மCவnப7 8ர�மா =தலிய ஜWவா:மா
க< யாகாதி ந$க@மAக< எ�ற 



70 

 

எ(லா ச
திகைளD=ைடய தனM பரமபத:திZ<ள அ"த: தி*ேமன,ைய, 
உலேகா@
? உதவ. ெசPவத$காக: தனM  �ைலய.னா(, ேதவ@களாகJ7 
மன,த@களாகJ7 வ.லA?களாகJ7 தாவரமாகJ7 ப.ற:த( எ�a7 ெசயைல 
உைடயைவகளான அவதார: தி*ேமன,களாகN ெசPM ெகா<;கிறா�. அ8ப.றவ.க< 
ந(வ.ைன தWவ.ைனக< எ�a7 க@மAகள,� பயைன அ_பவ.8பத$காக 
உ&டானைவ அ(ல’ எ�] (கா&'
ய*
?
 ேகஶி:வஜ@ ~]வதாக) 
Cப4டமாகN ெசா(ல8பLடM. அA? ‘�ர�ய� தமித ேபத�’ (2வ.4j\ராண7 6-
7-53) எ�ற dேலாக7 ெதாடAகி, ேயாகிக< :யாந7 ெசPய:த
க பர8ர�ம:தி� 
தி*ேமன,ையN ெசா(ல ஆர7ப.:த பராஶர =ன,வ@ ஸ7ஸா> ஜWவெர�a7 
I@:தமாD7 =
தியைட"த ஜWவெர�a7 அI@:தமாD7 உ<ள - பகவாaைடய 
உ*வAக< இர&'ைனD7 ~றி. எ(லாவ.தமான ச
திகைளD7 உைடயதாP: 
தன
ேகD>:தான (பரமபத:திZ<ள) தி*ேமன,ையேய பகவா� உலேகா@
? 
உபக>8பத$காக ேதவ ம_4ய தி@ய
 Cதாவர nபAகளாக �ைலய.னா( 
ஆ
?கிறா� எ�] ~]கிறா@. 

இAஙன7 ஆறாவM அ7ஶ7 ஐ"தாவM அ:யாய:தி( *தனM இNைசய.னா(  
ெகா<ள8பLடைவD7 தன
? வ.*8பமானைவDமாP8 பலவைக8பLட அவதார: 
தி*ேமன,கைள உைடயவa7 இவ$றி� Iலமாக எ(லா உலகAக;
?7 
ந�ைமைய உ&டா
?மவaமாகிறா� இ8பரமா:மா (84) எ�]7 ~]கிறா@. 

ஆக இ8ப' d*தி கீதா \ராணAகள,( 8ரஸி:தமாP8 பரம \*ஷனான 
வ.4jJ
ேக உ>யதாP அவனM வ.*8ப:தினா( மLB7 உ&டானதாP, 
ப
த@கைள
 கா:தைலேய பயனாக
 ெகா&டMமான அவதார:ைதN ெசPவெத�பM, 
2ராமாயண7 பாலகா&ட7 இ*ப:ெதா�பதாவM ஸ@
க:தி( வ.4jJ
?N 
ெசா(ல8பLB, அM அ8ப.ராa
?8 பரம\*ஷ:வ:ைத ஸாதி
கிறM. 

அ"த ஸ@
க:திேலாெவன,(, வாமந வ'ேவாB வ.4j பகவா� 
அவத>:தத$?, அவைன அைட"த ேதவ@ கண:ைத
 கா8பேத பயென�பM7, 
அவ�த� வ.*8பேம அத$?
 காரண7 எ�பM7 மிக வ.ள
கமாக ஸ"த@8ப7 
=தலியவ$றா( அறிய8பBகிறM. அதி( *மஹாவ.4j இ"த ஸி:தாdரம:தி( 
வசி
?7 கால:தி( வ.ேராசனனM மகனான பலி எ�a7 அரச� ேதவ@ கணAகைள 
இ":ரேனாB7 வாD
க;டa7 ெவ$றிெகா&B IJலகிZ7 8ரஸி:தி 
ெப$றவனாP அவ$றி( அர� ெசZ:தினா�* (4) எ�] பலி எ(லா: ேதவ@கைளD7 
ெவ�]  IJலகAகைளD7 ஆ&டைத8 ப$றி
 ~]வத� Iலமாக, 
ேதவ@க;
?: M�ப7 உ&டானைமையN ெசா(லி, *மகாபலி யாக7 ெசPயாநி$க, 
அ
நிைய =�ன,Lட ேதவ@க< அைனவ*7 தாேம வ"M இ"த ஸி:தாdரம:தி( 
வா)7 வ.4jவ.ட7 =ைறய.Lடன@* (5) எ�] பலிய.னா( உப:ரவ7 அைட"த 
ேதவ@க< ல4மkநாதaைடய இ*8ப.ட7 ெச�றைமைய
 ~றி, *ஓ வ.4jேவ! 
வ.ேராசன� ைம"தனான பலி உய@"த ேவ<வ. ஒ�ைறN ெசPM ெகா&'*
கிறா�. 
அM ='J ெப]வத$?< உமM கா@ய:ைத (உ7ைமN ேச@"தவ@களான எAகளM 
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கா@ய:ைத) ந�றாக =':M
 ெகா<;7. இ8பலிைய யாசி8பவ@ யாவ@ யாவ@ ேதஶ 

ேதஶAகள,( நி�]7 வ"M நி$கி�றா@கேளா அவ@க< அைனவ@
?7 யாசி:தப'ேய 
எ(லாவ$ைறD7 வழAகி
 ெகா&'*
கி�றா�. அ:தைகய (=எமM கா@ய:ைதD7  
உமதாக நிைன
?7) நW*7 ேதவ@கள,� ந�ைம
காக ஸAக(ப7 எ�ற இNைச 
உைடயராP வாமன வ'வ7 g&B (அவன,ட7 ெச�] யாசி:M) எAக;
? 
மAகள:ைத உ&டா
?வ Wராக* (6,7,8) எ�] ப
த@க;
? வச8பLடவ*7 அவ@களM 
கா@ய:ைத: தமM கா@யமாக அப.மான,8பவ*மாகிய வ.4jவ.� ஸ"நிதான:தி(, 
அ8பகவா� த�ன,Nைசய.னா( வாமநனாக அவத>:M: தமM பைகைய8 ேபா
கி 
அத� Iலமாக: தமM வ.*8ப:ைத நிைறேவ$றி: தர ேவjெம�a7 ேதவ@கள,� 
ேவ&BேகாைளN ெசா(லி, ப.�\ இைடய.(, ‘இTவாb ேதவ�க+ வ,5dைவ 
ேவ1=- ெகா1=�-��ேபாO அ-நிேயாெடா�த ஒள! பைட�தவரான காdயப�’ 
(9) எ�] ெதாடAகி பகவா� வாமநனாக அவதார7 ெசPதைத =�aைரDட� ~றி, 
ப.�\, ‘மஹாவ,5d வாமந ேவட� ஏab- ெகா1` மகாபலிய,ட� வ�தா�. 
தா3 ெப7யவ3 எ3ற எ1ண�ைத வ,>` e3ற= நில�ைத யாசி�O� ெபaறா�. 
உலகிa� அ�தரா�மாவா$ எ%லா �ராண,கள!3 ந3ைமய,% ஊ3றியவரான 
அவ� e*லக�கைளZ� ஆ-ரமி�O மாவலிைய� தமO வலிைமயா% அட-கி, 
ேபெராள! பைட�த அ�ெப�மா3 மbப=Z� அ�eலக�கைளZ� இ��ரJ-� 
வசமா-கினா�’ (18,19,20) எ�] வாமந nப7 த>:த பகவா� :>வ.
ரமனாக8 
ேப**வ7 த>8பத� Iலமாக, த7ைம: த�சமாக8 ப$றிய ேதவ@ கணAக;
?: 
M�ப7 வ.ைள:த பலிைய அட
கி, அ:ேதவ@கள,� M�ப7 Mைட:ததைன 
வ@ண.:M, இ":ரa
? IJலகA கள,aைடயJ7 அர�>ைமைய வழAகி 
அவ@கள,� வ.*8ப:ைத நிைறேவ$றிய வ.ஷய7 ெத>வ.
க8பLடM. 

இ"த வ.4j\ராண dேலாகAகள,( பகவாaைடய அவதார:தி$?: 
த7ைமயைட"த ேதவகணAகள,� Mயைர: Mைட:த( பய� எ�பM வ.ள
கமாகேவ 
ேதா�]கிறM. அ:தைகய அவதார7 இNைசய.னா( மா:திர7 உ&டாவெத�பM 
=$காL'ய  ‘அ:தைகய நW*7 ேதவ@கள,� ந�ைம
காக மாயா ேயாக:ைத 
அைட"தவராP - ஸAக(பெம�ற இNைசைய உைடயவராP வாமந வ'வ7 g&B 
(பலிய.ட7 ெச�] யாசி:M) எAக;
? மAகள:ைத உ&டா
?வ Wராக’  
(வ.4j\ராண7 6-5-8) எ�ற dேலாக:தினா( வ.ள
க8பLடM.  ‘மாயா ேயாக�ைத 
அைட�தவரா$’ எ�றவ.ட:தி( மாைய எ�a7 ஸAக(ப:ைத ம]ெபயராக
 
ெகா&ட இNைசய.னா( வாமந வ'வ7 த>:தைம ெசா(Zத( கா&பதனா( எ�க. 
‘ஸ�பவாமி ஆ�ம மாயயா’ (கீைத-4-6)- எனM ஸAக(ப:தினாேல ப.ற
கிேற� - 
எ�ற பகவ:கீதா வசந:தினா( பகவா� அவத>8பத$?
 காரணமாக
 ~ற8பLட 
மாைய எ�a7 ஸAக(பேம இA?7 அவதார காரணமாக
 ~ற8பBகிறM - 
ெசா(லாZ7 ெபா*ளாZ7 இM அ"த கீதா dேலாக:ைதD7 அத� ெபா*ைளD7 
நிைன8gLBதலா( எ�க. 
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ஆக இ8ப': த�ைன அைட"த ப
த@க;
காக: த�aைடய வ.*8ப:M
? 
மLB7 வச8பLB அவதார7 ெசPD7 த�ைம இA?
 ~ற8பBவதனா( 
வ.4jJ
?8 பரம\*ஷ:வேம இA? வா(மkகி =ன,வரா( ~ற8பLடதாகி�றM 
எ�] எ(லா7 இன,ேத ='"தM. 

இன, பாலகா&ட:தி( வா(மkக =ன,வரா( ெவள,8பB:த8பLட - 
ஶிவப.ராைனவ.ட வ.4j மிகJ7 உய@"தவ@ எ�a7 வ.ஷய:ைத I�] 
காரணAக< காL' வ.ள
?கிறா@ *பAகா:ச* எ�ற �ேலாக:தினா(. 

"ேலாக� - 5 

ப4�க3h� ச �ைரNராேயாத4ந வ,தி3தமஹாைவப4வ�ேயஶசாப�- 

ையவ� ஹு�காரமா�ரா� �7ணயந ஜட3தாSSபாத3க�வா� ச Z�3ேத4 I 

நி�ண(த�வா� ச ேத3ைவ : பஶ&பதி த4	ேஷா P��ப4ண� �3�5டவ�3ப,4: 
dேர5ட2�ேவநா�3ஜநாப4� Iநிரப, ச ஶிவாO3�தம� நிdசிகாய II 
 

பத*ைர:- 
 

:ைர\ர ஆேயாதந = தி>\ராஸுரேனாB - ஶிவெப*மா� ெசPத ேபா>(, வ.தித 
மஹாைவபவCய = அறிய8பLட அதிகமான ெப*ைமைய உைடய, ஈஶசாபCய = 
ஶிவெப*மாaைடய வ.(ைல, பAகா: ச = =றி:ததனாZ7, ஏவ7 = இXவா], 
D:ேத = வ.4jJ
?7 – ஶிவa
?7 நட"த ேபா>(, :>ணயநஜடதா 
ஆபாதக:வா: ச = =
க&ணைன உண@Nசி அ$றவராகN ெசPததனாZ7, பஶ&பதி 

த_ஷ: =  பஶ&பதியான - ஶிவப.ரானM வ.(லிaைடய, b*7பண7 = =றிதைல 
:*4டவ:ப.: = பா@:த, ேதைவ: = ேதவ@களா(, dேர4ட:ேவந = மிக உய@"தவராக 
நி@ண Wத:வா: ச = நிdசய.
க8பLடதனாZ7, =நிரப. = வா(மkகி =ன,வ*7 
அ8ஜநாப7 = தாமைர உ"திேயானாகிய வ.4jைவ, - ஶிவா: உ:தம7 = 
ஶிவப.ராைனவ.ட உ:தமாராக நிdசிகாய  = நிdசய.:தா@. 

வ,nஶஷ*ைர 

ஶிவப.ராைனவ.ட வ.4j உய@"தவ@ எ�பத$? இ"த dேலாக:தி( 
காLட8பLட I�] காரணAகள,( =தலாவM - தி>\ராஸுரவத:தினா( உலக 
8ரஸி:தமான ெப*ைமைய உைடயதான *:ரனM வ.(ைல =றி:ததனா( - 
எ�பதா?7. தி>\ராஸுர@கைள வத7 ெசPத - ஶிவப.ராaைடய த_Cைஸ 
உைட:ததனாெல�பM ேத@"த காரணமா?7. 

இM பாலகா&ட7 அ]ப:ேதழா7 ஸ@
க:தி( *ர?ந"தனனாகிய இராமப.ரா� 
வ.dவாமி:ர=ன,வ@ ~றியைத
 ேகLB அ"த - ஶிவவ.(ைல நBவ.( ப.':தா@. 
ப(லாய.ர ம
க< பா@:M
 ெகா&'*
க, த@ம:தி( மன7 ஊ�ற8 ெப$றவ*7 
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மன,த@ தைலவ*7 ெப*7 \கைழ உைடயவ*மான அ8ெப*மா� அXவ.(ைல 
நாேண$றி வைள:தா@. அதைன நBவ.( உைட:தா@* (15,16) எ�றவ.ட:தி( 
~ற8பLடM. 

இராம� =றி:த இXவ.( ஶிவaைடயMதா� எ�பM “=�\ தK யாக:ைத 
நா7 ெசPத ஸமய:தி( பரா
ரம7  மி
க ஶிவெப*மா� வ.(ைல வைள:M, 
*ேதவ@கா<! எதனா( யாக:தி( ஹவ.Cஸி� ப?திைய வ.*7ப.ய என
? அைத: 
தராமலி*"தW@கேளா அதனா( gஜி
க:த?"த  உAக< தைலகைள இXவ.(லா( 
அ]:Mவ.Bகிேற�* எ�] ேதவ@கைள
 ?றி:M ேகாப:ேதாB அநாயாஸமாக
 
~றினா@. அதனா( Mயரமைட"த ேதவ@ அைனவ*7 ேதேவஶனாகிய ஶிவப.ராைன 
வணAகிD7 ேவ&'D7 அ
ேகாப7 தண.D7ப'N ெசPதன@. அM காரணமாக அவ@ 
ேதவ@கள,ட7 அ�\&டாக8 ெப$றா@. ப.ற? அவ@ அXவ.(ைல மஹா:மா
களான 
அ:ேதவ@க;
?
 ெகாB:தா@. ெப*ைம பைட:த வ.dவாமி:ர =ன,வேர! 
மஹா:மாவாP: ேதவேதவனாகிய ஶிவப.ரானM இXJய@"த வ.( எAக< 
=�ேனானான ேதவராதன,ட7 அ:ேதவ@களா( "யாஸமாக (அைட
கல8 
ெபா*ளாக) ைவ
க8பLடM” எ�] பாலகா&ட7 அ]ப:தாறா7 ஸ@
க7 10-13 
ேலாகAகள,( இXவ.( தமM ?ல:தி$? வ"M ேச@"தப'ைய8 ப$றி வ@ண.
?7 
ஜநக*ைடய வா
யAகளா( மிகJ7 Cப4டமாய.$]. 

ேம( எ)ப:ைத"தா7 ஸ@
க:தி( ‘மிக உய@"தைவD7 உலகி( மிக 
8ரஸி:தமானைவD7 உ]தியானைவD7 பைகவைர அழி8பதி( 
ஆ$றZைடயைவD7 வ.$கள,( =த( தரமானைவDமான இXவ.ர&B வ.$க;7 
ேதவதNசனான வ.dவக@மாவ.னா( மிக =ய�] ெசPய8பLடன. இவ$றி( 
ஒ�றிைன: ேதவ@க< தி>\ராஸுரேராB ேபா@ \>ய வ.*7ப.ய =
க&ணa
?: 
த"தன@. க?:Cத வ7ஶ:தி( ேதா�றிய மன,த@ தைலவேன! ராமப.ராேன! 
தி>\ராஸுரைர அழி:த அ"த ஶிவaைடய வ.(தா� இ8ேபாM உ�னா( 
=றி
க8பLடM’ (11,12) எ�] பர�ராமராZ7 இXவ.ஷய7 Cப4டமா
க8பLடM. 
ராமப.ரானா( =றி
க8பLட வ.( தி>\ராஸுரவத7 =தலியவ$ைறN ெசPD7 
ஆ$ற( பைட:தெத�a7 வ.ஷய7 பர�ராம@ வா
கிய:திZ<ள ‘தி7Nராஸுரைர 
அழி�த’ எ�ற ப?திய.னா( வ.ள
க8பLடM. 

இXவ.ட:தி( ஶிவத_Cைஸ =றி:த ெசய( ராமa
? உ<ளதாகேவ 
~ற8பL'*"தாZ7, வ.4jேவ ராமனாக அவத>:தா@ எ�] =�னேம 
Iதலி
க8பLB<ளதனா(, இ
காரண7 வ.4jவ.ட7 சிவைனவ.ட உய@:திைய 
ஸாதி
க வ(லM எ�பM சால8ெபா*"M7. 

இன, இர&டாவM காரண7 ~]கிறா@ *ஏவ�* எ�] ெதாடAகி. D:ேத = 
தKயாக:தி$?8 ப.ற? ேதவ@கள,� ஸ"ேதஹ:ைத: தW@8பத$காக8 ப.ரமேதவனா( 
வ.4jJ
?7 ஶிவa
?7 உ&டா
க8பLட ேபா>(. ஹுAகாரமா:ரா: = ஹு7 
எ�] அதLBவதனா( மLB7, :>ணயந ஜடதா ஆபாதக:வா: = =
க&ணனான 
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*:ரa
?  உண@Nசி இ�ைமைய உ&டா
?வதானா( எ�பேத அM. இ
காரண7 
- பாலகா&ட7 எ)ப:ைத"தா7 ஸ@
க:தி(, ‘வ.4jJ
?7 நWலக&டனான 
ஶிவa
?7 பைகைம உ&டானேபாM, ஒ*வ@ ம$ெறா*வைர ெவ(ல வ.*7ப. 
அXவ.*வ@
?7 ெப*7 ேபாெரா�], க&டவ@க< அ�சி மய.@
~NெசறிD7ப'யாக 
உ&டாய.$]. அ8ேபாM வ.4jவ.� ஹுAகார:தினா(, அN�]:M7 
பரா
ரம=ைடய - ஶிவத_Cஸு =றிய'
க8பLடM.  ப.�\ =
க&jைடய 
மஹாேதவa7 ஜடனாக - அறிவ.ழ"தவனாக ஆ
க8பLடா�’ (15,16) எ�ற பர�ராம 
வா
ய:தி( வ.ள
க8பLடM. இXவா] ஹுAகார:தினாேலேய ஶிவைன ஜடனா
கிய 
வ.4jJ
? ஶிவப.ராைனவ.ட உய@:திைய அவசியமாக இைசய ேவ&Bெம�ேறா 
எ�] க*:M. 

இன, I�றா7 காரண7 ~]கிறா@ ‘நி�ண (த�வா�’ எ�பM =தலாக. பஶ&பதி 
த_ஷ: b*7பண7 :*4டவ:ப. : ேதைவ: dேர4ட:ேவந நி@ண Wத:வா:’ எ�பேத 
அM. *:ரaைடய வ.(லி� =றிதைல
 க&ட ேதவ@களா( உய@"தவராக
 
காரண:ேதாB நிdசய.
க8பLடப'யா( எ�] ெபா*<. ந7ைமவ.ட அறிJமி
க 
ேதவ@க<, வ.4jவ.� ஹுAகார மா:ர:தா( *:ர த_Cஸு =றி"ததைத
 க&B 
*:ரைனவ.ட வ.4jேவ அறிவா$ற(களா( உய@"தவெர�] நிNசய7 
ெசPதப'ய.னா( எ�பM ேத@"த ெபா*<. 

பாலகா&ட7 எ)ப:ைத"தா7 ஸ@
க:தி(, ‘வ.4jJ
?7 ஶிவப.ராa
?7 
இைடய.( யா@ அறிவா$ற( மி
கவ@ எ�பைத அறிய வ.*7ப.ய ேதவ@கள,� 
க*:ைத அறி"M நா�=க
 கடJ< அவ@கள,� ஐய:ைத நW
?வத$காக 
அXவ.*வ*
?7 (ஒ*வ@ ம$ெறா*வைர இக`"ததாக
 ேகா< ெசா(லி8) ேபாைர 
உ&டா
க, அXவ.*வ@
?7 கா&ேபா@ மய.@
 ~Nெசறி"M அ��7ப'யான 
ெப*7ேபா@ நிக`"தM. அ8ேபாM ஸ@ேவdவரனான வ.4jபகவா� ஹு7 எ�] 
அதL'ேய சிவ� ைகய.( இ*"த வ.(ைல =றி:M அ8ப.ராைனD7 
அைசய='யாம( உண@Nசிய]7ப'N ெசPதா@. இAஙன7 தி*மாலி� 
ஹுAகார:தா( மLBேம சிவ� ஜடனானைதD7 அவ� வ.( =றி"தைதD7 க&B 
ேதவ@க< சிவைன
 காL'Z7 வ.4jேவ உய@"தவ@ எ�] அ]திய.Lடன@* எ�] 
தKயாக:தி$?8 ப.ற? நட"த ெசPதி பரஶ&ராமரா( வ@ண.
க8பLடதாக கா&கிறM. 

**தி>\ராஸுர வத:தி$?8 ப.�\ நWலக&டa
?7 வ.4jJ
?7 உ<ள 
பலாபலAகைள அறிய வ.*8ப:தினா( ேதவ@க< அைனவ*7 *இXவ.*வ>( அதிக 
பல=ைடயவ@ யா@?* எ�] ப.ரமைன வ.னவ.ன@. உ&ைம உைர8பவ>( 
தைலவராகிய அ8ப.ரமேதவ� அ:ேதவ>� க*:ைத அறி"M (உபேத:தினால�றிN) 
ெசPைகய.� Iலமாகேவ அவ@கைள: ெதள,வ.
க வ.*7ப. அXவ.*வ*
?7 
பைகைமைய உ&டா
கின@. பைகைம உ&டாகேவ ஒ*வைரெயா*வ@ ஐய.
க 
வ.*7ப.ய அXவ.*வ@
?7, அைனவ*
?7 அNச:தினா( மய.@
~Nெசறிதைல 
உ&டா
?மதான ேபா@ உ&டாய.$]. 
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அ8ேபாM வ.4jவ.� ஹுAகார:தினா( பயAகரமான பரா
ரம=<ள சிவ� 
வ.( =றிய'
க8பLடM. =
க&ணனான மஹாேதவa7 ஜடனா
க8பLடா�. 
அ8ேபாM ேதவ*7 =ன,வ*7 சாரண*7 ஒ�]~' ேதவ@ தைலவ@களான 
வ.4j ஶிவ@கைள ேவ&'
ெகா<ள அXவ.*வ*7 ேபா>( நி�]7 ஓPJ 
ெப$றன@. அ8ேபாM வ.4jவ.� பரா
ரம:தா( அ"த ஶிவ த_Cஸு ஒ'"தைத
 
காணZ$ற ேதவ@க;7 >ஷி கணAக;7 ஶிவைன
 காL'Z7 வ.4jைவ அறிJ 
ஆ$ற( வ Wர7 ஆகியவ$றா( உய@"தவராக நிNசய.:தன@** எ�] (பாலகா&ட7 75- 
14-19) ~ற8பLடைம கா&க. 

இAஙன7 =$~றிய I�] காரணAகளா( வா(மkகி =ன,வ@ வ.4jவ.� 
பர:வ:ைத ஸாதி
கிறா@ எ�கிறா@ *அ8ஜநாப7* எ�] ெதாடAகி. அ8ஜநாப7 = 
தாமைர உ"திேயாைன - 8ர�மாைவ: த� உ"தி: தாமைரய.( பைட:த பகவானான 
நாராயணைன, =நிரப. = வா(மிகி =ன,வ*7, ஶிவா: உ:தம7 = ஶிவைன
 
காL'Z7  மிக உய@"தவராக, நிdசிகாய = நிdசய.:தா@. கீ`
~றிய I�] 
காரணAகைள வ.ள
கிய வா(மkகி =ன,வ*
? இMேவ க*:M எ�றப'. 

இன,, இXவ.தமாக தK யாக:தி$?8 ப.�\ ேதவ@க< வ.4jைவ -
சிவப.ராைனவ.ட உய@"தவ@ எ�] நிdசய.:தன@  எ�] ~றிய பர�ராம*ைடய 
வா
ய:தி� Iலமாக வா(மkகி =ன,வ@ =�\ நட"த ெசPதிைய
 ~றியதனா(, 
ேவெறா* வ.ஷய=7 அவரா( த�னைடேய ?றி8பாக
 காLட8பLடதாகிறM 
எ�கிறா@ ‘இ:த7’ எ�] ெதாடA?7 dேலாக:தினா(. 

dேலாக� - 6 

இ�த2� �3ர_மாதி3 ேத3ைவ� ஹ7ரதி4கதயா நிdசிேதாSSo4� Nேரதி 
�ரா-3T��தா�த� �3�வாேணா Iநிரயமகி2லா� eகய�ய��த2த� தா� I 
லuம&கா�த�ய த3Qா�4வரவ,ஹதி -�தா வ (ரப4�3ேரண N�ஸா 
�ராஹு�ேய நி�ஜித�வ� ஜ�3ரப,ச தேதா �vநதா� பா�வத(ஶா� I I 
 

பத*ைர 

இ:த7 = =� dேலாக:தி( ~றியப', \ரா = =$கால:திேல - அதாவM தKயாக7 
நட"த ப.$கால:திேல, 8ர�மா ஆதி ேதைவ: = ப.ரம� =தலான ேதவ@களாேல, 
ஹ> : = வ.4j, அதிகதயா = மிக உய@"தவராக, நிdசித : அg: = 
நிdசய.
க8பLடவரானா@, இதி 8ரா
 X*:தா"த7 = எ�ற =� நட"த ெசPதிைய, 
8*வாண: = (பர�ராமரM ேபNசி� IலமாகN) ெசா(லா நி�ற, அய7=நி: = 
இXவா(மkகி =ன,வ@, ேய = ஶிவப.ராைன8 பர7ெபா*< எ�] ம*< ெகா&ட) 
யாவ@, ல�மk கா"தCய = தி*மக< நாதனான வ.4jJ
?, தK அ:வர வ.ஹதி 

*தா = தK� ெசPத யாக:தி� அழிைவ உ&டா
கிய, வ Wரப:ேரண = வ Wரப:ர� 
எ�] ெபய@ ெப$ற, \7ஸா = ஶிவனா( பைட
க8பLட \*ஷனாேல, நி@ஜித:வ7 = 
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ெவ(ல8பLடைமைய, 8ராஹு: =  ெசா(Zகிறா@கேளா, தத: =அ"த
 காரண:தினா( 
- அதாவM ஶிவன'யா@ ~Lட:தி( ேச@"தவனாகிய வ Wரப:ரனா( ெவ(ல8பLடைம 
எ�a7 காரண:தா(, (வ.4jJ
?) பா@வதW ஈஶh: == மைலமகள,� நாதனாகிய 
ஶிவெப*மாைனவ.ட, "�நதா7 == தா`Nசிைய, ஜ?ரப. == ெசா(லJ7 
ெசPகிறா@கேளா, தா" = அவ@கைள, அ@:தத: = த�னைடேய - அதாவM தன,8பட 
ஒ�]7 ெசா(லாம( =� dேலாக:தி( ~றிய I�] காரணAகளாேலேய, 
Iகயதி = ஊைமயாக ஆ
?கிறா@. 

வ,nஶஷ*ைர 

ஶிவெப*மாa
? வ.4jI@:திையவ.ட உய@:திைய ஸாதி8பத$காக  
வ Wரiஶவ@க< ‘தK 8ரஜாபதி ெசPத யாக:தி( அவ� தன
? ஹவ.Cஸி� 
பAைக: தராதப'ய.னாZ7, (தKன,� மக;7 ஶிவெப*மான,� மைனவ.Dமான) 
தாKாயண. த� தக8பனா( அவமதி
க8பLB: த� ேதஹ:ைத (யாகா
நிய.( 
?தி:M) வ.Lடப'ய.னாZ7 ேகாபAெகா&ட மஹாேதவ� (ஶிவெப*மா�) 
தKயாக:ைத அழி:த$ ெபா*LB வ Wரப:ர� எ�a7 ப.ரமதகண: தைலவைன 
அa8ப.னா�. அவa7 ப.ரமதகணAக< பலவ$]ட� rழ8ெப$] தK 
யாகசாைல
?N ெச�] அAகி*"த எ(லா =ன,வ@கைளD7 ேதவ@கைளD7 
பாணAக< பல ெகா&B அ':M8 \&ணா
கினா�. இXவா] வ Wரப:ர� 
அ7\மைழைய8 ெபாழிDமளவ.( அதைன8ெபா]
க ='யாத ேதவ@க< வ.லA? 
=தலியவ$றி� உ*வAெகா&B ஓ'வ.Lடன@. வ.4jJ7 மாa*வ7 த>:M 
ஓ'வ.Lடா@. இAஙன7 iஶவகண:தி( ேச@"த ஒ*வனான வ Wரப:ரனா( 
ெவ(ல8பLட இXவ.4j சிவப.ராைனவ.ட: தா`"தவ�தா�. அவனM அ'யா@ 
கண:ைதN ேச@"தவனா( ஜய.
க8பLடவ� அவைனவ.ட: தா`"தவ� எ�பM 
த?திDைடயதாைகயா(’ எ�றி8ப'
 ~]கி�றன@. 

அவ@க< இ8ப' ~]வM ெபா*"தாM. எ"த தK யாக:தி( வ.4j 
வ Wரப:ரனா( ெவ(ல8பLடைம ~ற8பBகி�றேதா அத$?8 ப.�ேப, வ.4j 

ஶிவ@கள,( யா@ உய@"தவ@ எ�] ஸ"ேதஹ7 ெகா&ட ேதவ@கள,� அ"த 
ஸ"ேதஹ:ைத8 ேபா
க வ.*7ப.ய ப.ரமேதவ� அXவ.*வ*
?7 பைகைம 
உ&டா
க8 ப.�\ அவ@க;
?8 ேபா@ நிகழ அ8ேபாM வ.4j 
ஹுAகாரமா:ர:தா( ஶிவத_Cைஸ  உைட:தைதD7 சிவப.ராைன ஜடனாக 
ஆ
கியைதD7 பா@:M அறிவ.$சிற"த ேதவ@களா( சிவப.ராைனவ.ட வ.4j 
உய@"தவராக நிNசய.
க8பLடா@ எ�] =�\ நட"த ெசPதி ைசவ@க< ~$]
? 
=ரணாக8 பர�ராமரா( வ@ண.
க8பLடப'யா( எ�க. தK யாக:தி( வ Wரப:ர� 
வ.4jைவ ெவ�றM உ&ைமயாP இ*
?மானா(, அXவ.4jJ
? ஹுAகார 
மா:ர:தா( சிவைன Cத7ப.
கN ெசPD7 ச
தி  உ&B எ�] பர�ராம@ ~றியM 
ெபா*"தாத�ேறா? ஆைகயா( தKயாக:தி( வ Wரப:ர� வ.4jைவ ெவ$றி 
ெகா&டM 8ரமாண:தி$? =ரணானM7 ச
திய$றMமாைகயா( ெபா*"தேவ 
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ெபா*"தாM. ஆக இXவா] =�\ நைடெப$ற ச>த:ைத (பர�ராம@ Iலமாக
) 
~றாநி�ற இXவா(மkகி =ன,வ@, =ரணாகN ெசா(Z7 iஶவ@கைள, தா7 
~]வத$? =ரணாக ேவெறா�]7 ெசா(லவ(லைம இ(லாதவ@களாக 
ஆ
?கிறா@ எ�பM இ"த �ேலாக:தி� க*:M. 

வ.4j சிவ@கள,� பலாபலAகைள8 பpைK ெசPவத$காக: ேதவ@க< 
அXவ.*வ@
?7 IL'ய ேபாரானM தKயாக:தி$?8 ப.�\ நைடெப$றM. 
தKயாகேமாெவன,( தி>\ராஸுர வத:தி$?8 ப.�\ நட"தM. எ8ப'ெய�றா( – 
‘ெப*7\க` பைட:த சிவெப*மா� மிகJ7 சின7 ெகா&டவராP வ.ேதஹ 
ேதஶ:திZ<ள ராஜ *ஷியான ேதவராத� ைகய.( பாணAக;ட� வ.(ைல
 
ெகாB:தா@’ (பாலகா&ட7 75-20 எ�] வ.4jஶிவ@க;
?8 ேபா@ நட"தப.ற? 
ஶிவனா( ேதவராத� ைகய.( ெகாB
க8பLடதாக8 பர�ராமரா( ~ற8பLடM7 
ராமப.ரானா( (�தா க(யாண:தி$? =�\) =றி
க8பLடMமான வ.(ைலேய, 
‘=�\ பரா
ரமஶhலியான சிவெப*மா� தKயாக:ைத நாச7 ெசPத ஸமய:தி( 
வ.(ைல வைள:M’ (பாலகா&ட7 66-10) எ�] ெதாடAகி ஜநக@ தம
? 
ஶிவத_Cஸு கிைட:த வழிைய வ@ண.
?7ேபாM, தKயாக நாசகால:தி( 
ஶிவெப*மா� த� ைகய.( த>:தி*"ததாக
 ~றியதனா(, தKயாக நாச7 நட"த 
ஸமய:தி( ஶிவெப*மா� ைகய.( இ*"த வ.(லானM, அத$?8 ப.�\ நைடெப$ற 
வ.4jஶிவ@கள,� D:த:தி$?8 ப.ற? ேதவராதன,ட7 ைவ
க8பLடெத�] 
நிNசய.
க ேவ&'ய.*8பதனா( வ.4j ஶிவ@கள,� D:த7 தKயாக:தி$?8 
ப.�\ நட"தM எ�] ெபற8பBதலாZ7, அ"த வ.(ேல ‘மிகஉய@"தைவD7 
உலகெமA?7 8ரஸி:தமானைவD7 உ]தியானைவD7 பைகவைர அழி8பதி( 
ஆ$ற( பைட:தைவD7 வ.$கள,( =
யமானைவDமாகிய இXவ.ர&B வ.$க;7 
ேதவதNசனான வ.dவக@மாவ.னா( மிகJ7 =ய�] ெசPய8பLடன. அவ$றி( 
ஒ�றிைன: ேதவ@க< தி>\ராஸுர*ட� ேபா@\>ய வ.*7ப.ய =
க&ணa
?
 
ெகாB:தன@. கா?:தா! மன,த@ தைலவா! ராமா! தி>\ராஸுர@கைள அழி:த அ"த 
ஶிவத_Cேஸ இ8ேபாM உ�னா( =றிய'
க8பLடM’ (பாலகா&ட7 75-11, 12) எ�] 
தி>\ராஸுர வத:தி$?
 க*வ.யாP இ*"தெத�] பர�ராம@ ~றியதனா(, 
தி>\ராஸுரவத7 தKயாக:தி$?8 ப.�\ நட"தி*"தா( - தKயாக நாச7 நிக`"த 
ப.றேக வ.(ைல: ேதவராதன,ட7 ெகாB:தாக ஜநக@ வ@ண.:தM ெபா*"தாம$ ேபாP 
வ.Bமாைகயா(, தி>\ராஸுரவத7 நட"தப.றேக தKயாக7 நட"ததாக8 
ெபற8பBவதாZம, =தலி( தி>\ராஸுரவத7, ப.ற? தKயாக7, அத$?7 ப.�\ 
வ.4j ஶிவD:த7 எ�] இ"த =ைறய.( நைடெப$றனவாக
 ெகா<வM த?தி 
உைடயM. இMெகா&B தKயாக:தி( வ Wரப:ரனா( வ.4j ெவ(ல8பLடா@ எ�] 
ைசவ@ ~]வM D
தி
? =ர&பLடM எ�] காLட8பLடM. 

தKயாக:தி( வ.4j வ Wரப:ரனா( ெவ(ல8பLடாெர�] ~]வM 
8ரமாண:தி$?7 =ர&பLடதா?7. தKயாகநாச7 உ&டாவத$? =�\ வ.4j 
அ"த யாகசாைல
ேக வராைமயா( வராதவ@ ெவ(ல8பLடதாக
 ~]வM 
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ெபா*"தாைமயா( எ�க. 2பாகவத7 நா�கா7 Cக"த7 ஆறா7 அ:யாய:தி( 
‘gஜி
க:த
க ப.ரமேதவa7 எ(லா8 ெபா*<க;
?7 ஆ:மாவான நாராயணa7 
தKயாக7 நாசமைடய8 ேபாவைத =�னதாகேவ அறி"M தKனM யாக:தி$?N 
ெச(லவ.(ைல’ (3) எ�] ~ற8பL'*8பM கா&க. அதனா(தா�, வ Wரப:ரனா( 
ேதா$க'
க8பLட ேதவ@க< ப.ரமன,ட7 ெச�] தKயாகநாச7 உ&டானைத8 ப$றி, 
*யாக7 ெசPவ.
?7 \ேராஹித@க< யாக:ைத
 கா&பத$காக வ"M சைபய.( 
இ*"தவ@க< ஆகிய இவ@கேளாB ~'ய ேதவ@க< அைனவ*7 *:ரaைடய 
ேஸைனகள,னா( rல7 பLடா
க:தி கைத இ*7\:த' இ*7\ல
ைக க:தி 
ஆகியவ$றி� Iல7 கிழி
க8பLடைவD7 உைட
க8 பLடைவDமான த7 
உ]8\கைள உைடயவ@களாP மிகJ7 அ�சிN ெச�] ப.ரமேதவைன வணAகி 
நட"த இNெசPதிைய எ(லா7 வ.&ண8ப7 ெசPதன@* (2பாகவத7 4-6-1, 2) எ�] 
வ.&ண8ப.:ததாக
 ~ற8பBவM ெபா*"MகிறM. அேத காரண:தினா(தா�, தK� 
ப.ைழ:தப.ற? ப.ரமதாதி வ Wர@கள,� ஸ7ப"த:தா( உ&டான ேதாஷ:ைத8 
ேபா
?வத$காக ைவ4ணவ :>கபால \ேராடாச ேஹாம7 (வ.4jைவ 
ேதவைதயாகJ7 I�] கபாலAகள,( - ம& பா:ரAகள,( ைவ:M8 ப
?வ7 
ெசPய8பLட \ேராடசெம�a7 மாJணைவ ஹவ.CஸாகJ7 ெகா&டெதா* 
ேஹாம7) ெசPய8பLடவளவ.( வ.4jவ.� ேதா$ற7, *ேஹ வ.Mரேர! 
ஹவ.Cைஸ எB:த யாக \ேராகிதேராB~ட யாக7 ெசPD7 தK�  
ஶ&:தமான எ&ண:Mட� :யாந7 ெசPதா�. அ8ேபாM வ.4j ேதா�றினா@* 
(2பாகவத7 4-7-18) எ�] ~ற8பBவM7 ெபா*"MகிறM. ஆக தKயாக:தி( 
வ Wரப:ர� வ.4jைவ ெவ�றா� எ�] ~]வM D
தி
?7 8ரமாண #Z
?7 
=ர&பLடதாைகயா( iஶவ@க< பர7பைரயாக
 ~]7 அ
~$] 8ரமாண 
#(கைள இைசD7 ஸ:வ?ண=ைடய ம
களா( ஆத>
க: த
கத(ல எ�பM 
இA? அவசியமாக அறிய:த
கM.  

இன, சிவப.ராைனவ.ட உய@:திைய மLBேம வ.4jJ
?N ெசா(லவ.(ைல; 
ப.�ைனேயாெவன,( எ(ேலாைரD7 வ.ட உய@:திையD7, வா(மkகி =ன,வ@ 
?றி8ப.LB<ளா@ எ�கிறா@ – ‘நிdசி:ையவ7’ எ�] ெதாடA?7 �ேலாக:தினா(. 

dேலாக� - 7 

நிdசி�ையவ� Iராேர� ஹரஸமதி4கதா� ேஹOப,4� �வ�ரக��ைய : 
dைர5>2ய� பாேத2hஜேயாேநரப,ச Iநிவர� ஸூசய�� த�ர ப4�-3யா I 

லuம&கா�ேதா I��த3� ஸகலஸமதி4க: dைர5>2ய ஸ�ப4hவநா�ஹ - 

�3ர_ேமஶhேநா�தம�வாதி3தி வ,ஶத3யதி �வாஶய� பா7nஶ5யா� II 
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பத*ைர 

=நிவர: = =ன,வ@ ெப*மானாகிய வா(மkகி, ஏவ7 = =$~றியவா], அ8ரக78ைய: 
= ேபாலிD
திகள,னா( அைச
க ='யாத, ேஹMப.: = =$~றியைவD7 அ:தைகய 
ப.றJமான காரணAகளா(, =ராேர:=  =ராஸுரைன
 ெகா�ற வ.4j பகவாa
?, 
ஹர ஸமதிகதா7  =  *:ரைனவ.ட மிக உய@:திைய, நிdசி:ய = நிNசய7 ெசPM, 
த:ர = அ"த ஸ"த@8ப:திேலேய, பாேதாஜேயாேந:அப. = தி*மாலி� 
நாப.
கமல:திலி*"M ேதா�றிய ப.ரம ேதவைன வ.டJ7, Nைர4Lய7  = 
பர:வ:ைத, பA
யா ஸூசய" = (ேநராக8 ேபசாம() �$றி வைள:M8 ேப�வத� 
வாய.லாக
 ?றி8ப.BமவராP, ல�மkகா"த: = தி*வ.�மணாளனாக ேவதா"தAகள,( 
8ரஸி:தனான, =?"த : = வ Wடள,
?7 வ.4jபகவாேன, Nைர4Lய 
ஸ7பாவநா@ஹ = (பைட8\
?7 அழி8\
?7 =ைறேய காரணமாைகயா() 
உய@"தவ@கெள�] ஊகி
க:த
க, 8ர�மா ஈஶhந உ:தம:வா: = ப.ரம� சிவ� 

ஆகிேயாைரவ.ட உ:தமனாP இ*
ைகயா(, பா>nஶ4யா: = ஒழி\ எ�a7 
8ரமாண:தினா( (=ப.ரம� சிவ� ஆகிய இவ@கைள ெயாழி"த ம$றவ@
? உய@:தி 
உ<ளதாக ஊகி
கJ7 ='யாைமயா() ஸகல ஸமதிக: இதி = எ(ேலாைரD7வ.ட 
உய@"தவ@ எ�கிற, Cவ ஆஶய7 = தமM க*:ைத, வ.ஶதயதி = வ.ள
?கிறா@. 
(ம$ற எ(ேலாைரD7 வ.ட உய@"தவ@க< எ�] ஊகி:த$? இடமள,
?7 
ப.ரமைனD7 சிவைனD7வ.ட வ.4jJ
? உய@:திைய
 ~]7 =க:தா( 
வா(மkகி எ(ேலாைர
 காL'Z7 வ.4j உய@"தவ@ எ�a7 தமM க*:ைத: 
ெதள,வா
கினா@ எ�றப') 

வ,nஶஷ*ைர 

வ.4jவ.� ஹுAகார:தினா( மLBேம ஶிவa
? ஜட:வ7 
உ&டானைதD7 ேதவ@க< வ.4jேவ உய@"தவ@ எ�] நிdசய.:தைதD7 
ெசா(Zகிற =ன,வ@ வ.4jJ
? ஶிவைனவ.ட உய@:திைய
 ?றி8பா( 
உண@:தினா@. ேமZ7 ‘அழிவ$றவ*7 மMெவ�ற அர
கைன அழி:தவ*மான 
உ7ைம ேதவ@க;
?< உய@"தவராக அறிகிேற�’ (பாலகா&ட7 76-19) எ�ற 
பர�ராமரM ேபNசி� வாய.லாக, வ.4j மMைகடப@கைள அழி:தா@ எ�] ~]7 
பாவைனய.னா( ப.ரமனM ஆப:ைத8 ேபா
கியைத
 ~றி8 ப.ரமைனவ.ட 
வ.4jJ
? உய@:திைய
 ?றி8பாக உண@:தினா@. இAஙன7 சிவைனD7 
ப.ரமைனD7வ.ட வ.4jJ
? உய@:திைய
 ~]7 இ7=ன,வ@
?, ஸகலேதவ 
அஸுர ம_4ய@கைளவ.ட உய@"தவராக எ&jத$? உ>யவரான ப.ரமசிவ@கைள
 
காL'Z7 வ.4j உய@"தவராைகயா(, அXவ.*வ@
?7 எ(ேலாைரD7வ.ட 
உய@:திைய
 ~]த( ெபா*"தாைமயா( கைடசியாக வ.4jேவ 
எ(ேலாைரD7வ.ட உய@"தவ@ எ�பM க*:தா?7. இXவ.ஷய:ைத மன:தி( 
ைவ:ேத, அXவ.*வைர
 காL'Z7 வ.4jJ
?8 பர:வ:ைதN �$றி வைள:M8 
ேபசி
 ?றி8ப.Lடா@ எ�பM இA?
 க*த:த
கM. 
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‘த�ராெதள பாலகா1ேட’ எ�ற இர&டாவM dேலாக7 ெதாடAகி 
நிdசி�ையவ� Iராேர:’ எ�ற ஏழாவM �ேலாக7 ஈறாகJ<ள #$ ப?திய.னா( 
வ.4jJ
?8 பர8ர�ம:வ:ைத நிைலநாLBமைவயாக பால கா&ட:திZ<ள 
காரணAகைள: ெதா?:M
~றி, இன,ேம( அேயா:யா கா&ட:திZ<ள 
காரணAகைள d*:வா (8) எ�] ஆர7ப.:M, ‘இ:த7 dேலாேக’ (11) எ�ற �ேலாக7 
='வாக: ெதா?:M
 ~]கிறா@. 

dேலாக� - 8 

d��வா ராமாப,4ேஷக� d7யமப,லஷிதா� �ரா��த2ய�த( ஸுத�ய 
�ராணாயாேமந த3�4ெயள ஸஹ நியமப4ைர: o�ஷ� ராமமாதா I 
இ�த2� �ப5ட� �3�வாண: �ரகடயதி Iநி: �பதி� காரண�வ- 
Tயா�த �4ேயய�வேயாக3hத3ப, கில பரம� �3ர_ம கா1ேட3 �3வ,த(ேய II 

பத*ைர 

ராமமாதா = ராமனM தாயான ெகளஸ(ைய, ராம அப.ேஷக7 = நட
கவ.*
?7 
ராமனM DவராஜபLடாப.ேஷக:ைத, d*:வா = ேகLB, ஸுதCய =  த� மகனாகிய 
ராமச":ரa
?, அப.லஷிதா7 d>ய7 == இ4டமான ெச(வ:ைத, 8ரா@:தய"தW = 
யாசி
கி�றவளாP
 ெகா&B, 8ராணாயாேமந = 8ராணாயாம:ேதாB7 = INைச 
அட
?தேலாB7, நியமபைர:ஸஹ = உய@"த நியமAகேளாB7 ~ட, g*ஷ7 =  
\*ஷ பத:தினா( ெசா(ல8பBகி�ற அ"த@யாமியான நாராயண பகவாைன, த:ெயள 
=  :யாந7 ெசPதா<. இ:த7 =  எ�] இXவாறாக, Cப4ட7 8*வாண: =நி: =  
ெதள,வாகN ெசா(Zகிற வா(மkகி =ன,வ@, 2பதி7 = = தி*மக< ேக<வனான 
நாராயணைன, காரண:வ Xயா8த :ேயய:வ ேயாகா: = உலக:தி$?
 காரணமாP 
இ*:த( எ�பைத வ.LB8 ப.>யாத :ேயய:வ:தி� (=:யாந7 ெசPய: த?தி 
ெப$றைம எ�a7 த�ைமய.�) ஸ7ப"த:தினா(, பரம7 = எ(லாவ$ைறD7வ.ட 
உய@"த, 8ர�ம =  8ர�மமாக (தாa7 ெப>தாP: த�ைன8 ப$றினா@
?7 
ெப*ைமைய அள,:த( எ�] 8ர� ஸ8த:தி� ெபா*ளாவத$?
 காரணமாக
 
?றி
க8பBகி�ற த�ைமேயாB ~'யதாக) :வ.தWேய கா&ேட அப. = இர&டாவதான 
அேயா:யா கா&ட:திZ7, 8ரகடயதி கில = ெவள,8பB:Mகிறார�ேறா? 

வ,nஶஷ*ைர 

2ராமாயண7 அேயா:யா கா&ட7 நா�காவM ஸ@
க:தி( *2ராமப.ரா� 
தாய.� அ"த8\ர:தி( ேதவgைஜ அைறய.(, பLடாைட அண."M ெமளனமாP 
இ4டேதவைதய.ட7 மன7 ெசZ:தி: தன
காகN ெச(வ:ைத ேவ&'
 
ெகா&'*
கிற த� தாயாகிய ெகளஸ(யா ேதவ.ைய
 க&டா�. அத$? 
=�பாகேவ ஸுமி:ைரD7 ல�மணa7 அA? வ"தி*"தன@. �ைதD7 அA? 
அைழ:M வர8பLடா<. அ8ேபாM ேகாசைல த� ைம"தa
? ம]நா< \4ய 
நK:திர:தி( Dவராஜ பLடாப.ேஷக7 நட
க8 ேபாவைத
 ேகLB, ஸுமி:ைர 



81 

 

�ைத ல�மண� ஆகிேயா@ அ*கிலி*"M பண.வ.ைட ெசPய8 ெப$றவளாP 
8ராணாயாம7 ெசPM (INைசயட
கி) ஜநா@:தனa7 பரம\*ஷaமான 
நாராயணைன :யாந7 ெசPM ெகா&'*"தா<* (30-33) எ�] ம]நா< \4ய 
நK:திர:தி( 2ராமa
? இளவர� பLடாப.ேஷக7 நட
க8ேபாகிற வ.ஷய:ைத: 
ெத>"M ெகா&ட ெகளஸ(ைய த� மகa
காகN ெச(வ:ைத ேவ&': 
ேதவgைஜயைறய.( பLB8\டைவ உB:M ெமளனமாP இ*:த( =தலிய 
நியமAகேளாB ~' 8ராணாயாம7 ெசPM \*ஷ பத:தி� ெபா*ளான ேதவைதைய 
:யாந7 ெசPM ெகா&B க&ைண I'யப'ேய இ*"தா< எ�] ~ற8பLB<ளM. 

இA? ேகாஸைலய.னா( :யாநி
க8பLடவ� \*ஷ பத:தினா( ~ற8பLட 
நாராயணேன ஆவா�. *அவ� எதனா( இXெவ(லா8 ெபா*<க;
?7 
="தியவனாகJ7 எ(லா8பாவAகைளD7 ெகா;:MமவனாகJ7 உ<ளாேனா 
அதனா( \*ஷனாகிறா�* (83*ஹ.உப..3-4-1) எ�ற ேவத நி@வசந:தாZ7, ‘g: (\@) 
என8பLட இ"த சpர:தி( ஶயநி8பதனாேல ஹ>யானவ@ \*ஷனாகிறா@. ‘\*-ஶ: 
எ�ன ேவ&'யவ.ட:தி( \*ஷ : எ�] ஶகார:தி� Cதாந:தி( ஷகாரமாக 
மா$றிN ெசா(ல8பBகிறM. அ(லM \ரமாகிற சpர:தி( இ*8பதினாேல ஹ> 
\*ஷனாகிறா@. அ(லM \ர:தி( வசி8பதனா( ஹ> \*ஷென�] ~ற8பBகிறா@. 
அ(லM ‘I3னேம இ�� நா3 இ�-கிேற3’ எ�] (~@ம பகவா�) ~றியதனா( 
அ8ெப*மாைன8 \*ஷென�] ெப>ேயா@ க*Mகி�றன@* எ�றிM =தலான 
C7*தி (பா:ம) நி@வசநAகளாZ7 \*ஷ ஶ8த7 காரண8 ெபயராகJ7 
இB?றி8ெபயராகJ7 இ*"M நாராயணைனேய ~]வதனா( எ�க. (நி@வசநமாவM 
- ஒ* ெசா(ைல8 பல உ]8\களாக8 ப.>:M8 ெபா*< ெகா<;7 வைக) அ:தைகய 
இ"த8 \*ஷ பத:தி$?8 ெபா*ளாமவa7 வ.4jJமான நாராயண� 
:யாநி
க:த
கவனாக இA?
 ~ற8பLடா�. 

:யாநி
க:த
க த�ைமேயாெவன,( – ‘காரணமான வCMேவ :யாநி
க8 
படேவ&B7’ (2-17) எ�] அத@வஶிேகாபநிஷ:தி( ஜக:தி$?
 காரணமான 
ெபா*ைளேய :யாநி
க ேவ&B7 எ�ற கLடைள ெசPய8பLB<ளதனா( 
உலகி$?
 காரணமாக இ*
?7 ெபா*ள,( மLBேம இ*8பெதா* த�ைமயா?7. 

உலகி$?
 காரணமாP இ*
?7 த�ைமேயாெவ�றா( - *எதிலி*"M இ"த 
8ராண.க< உ&டாகி�றனேவா, (உ<ேள உய.ராக நி�ற) எதனா(, உ&டானைவ 
உய.*ட� வா`கி�றனேவா, வா`கி�றைவ உடைல வ.LB8 ப.>D7ேபாM அ(லM 
அழிD7ேபாM எதன,( ஒ�]பLB லயமைடகி�றனேவா - மைறகி�றனேவா - 
அMேவ 8ர�மெம�] அறிய
கடவாP’ (ைத:. 8*?வ(லி - 1) எ�ற d*திய.னா( 
8ர�ம:தி� லKணமாக (அைடயாளமாக) அறிய8பLடM. 8ர�மஸூ:ர7 பண.:த 
Xயாஸ பகவாa7 ‘ஜ"மாதி அCய யத:’ (1-1-2) இXJலகி$?8 ப.ற8\ =தலியைவ 
எதனா( உ&டாகி�றனேவா அM 8ர�ம7 - எ�ற ஸூ:ர:தி( உலகி� உ:ப:தி 
=தலானவ$றி$?
 காரணமாக இ*:தைல 8ர�ம:தி� லKணமாக
 
?றி:த*ள,ன@. ஆக 8ர�ம லKணமான ஜக: காரண:வ:ைத வ.LB8ப.>யாத - 
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:யாநி
க:த
க த�ைமயானM இA?N ெசா(ல8பBமளவ.(, அ:தைகய 
:யாநி
க:த
க த�ைமைய வ.LB8 ப.>யாத ஜக:காரண:வ:ைத
 ெகா&B 
வ.4jேவ பர8ர�ம7 எ�] வா(மkகி =ன,வரா( ஸாதி
க8பLடM 
எ�றதாய.$]. 

இன, – ‘த@ம7 அறி"த ெப>ேயா@கள,� அ_4டாந7 நம
? அ:தாLசி, 
ேவதAக;7 அ:தைகயன ’(ஆபCத7பத@ம ஸூ:ர7 -1) எ�]7, ‘ேவத7 =)வM7 
த@ம:ைத8 ப$றிய உ&ைம அறிைவ8 \கLB7 சா�றா?7. அவ$ைற அறி"தவ@க< 
இய$றிய த@ம ஶாC:ரAக;7 அவ@கள,� ந$ப&\க;7 ந(ேலா@கள,� 
அ_4டாநAக;7 (ஶாC:ரAகள,( இ8ப'D7 ெசPயலா7, அ8ப'D7 ெசPயலா7 
எ�] வ.க$பமாக (உற`Nசியாக) வ.தி
க8பLட இடAகள,( ஏதாவெதா�ைற
 
கைட8ப.'8பத$?, அ_4'
கி�ற தனM :*8திD7 அ:தாLசியா?7* (ம_C7*தி 
2-6) எ�]7, ‘ேவத=7 த@ம ஶாC:ர=7 ஸ:M
கள,� ஆசார=7 தனM இ4ட=7 
த@ம:M
?N சா�]களா?7’ (யாbஞவ(
யC7*தி) எ�a7 இ:தைகய 
8ரமாணAகள,( ~ற8பLட த@ம7 அறி"தவ@கள,� அ_4டானமாகிய 
அ:தாLசிைய
 ெகா&B வ.4jJ
?8 பர:வ:ைத8 ேபச8 \?"M, 
த@மமறி"தவ@க;
?< - ஶிேராமண.யான (அவ@களா( தைலய.( ைவ:M
 
ெகா&டாட:த
க) 2ராமச":ரaைடய ஒ* வைக அ_4டான:ைத
 ~]கிறா@ 
‘ராம: 2மா"’ எ�] ெதாடA?7 �ேலாக:தினா(. 

dேலாக� - 9 

ராம: �மா� மஹி5யா ஸஹ ஜநகN4வா ப4hவ,நி dேவாSப,4ேஷேக 

ப4-�யா நாராயண� த� வ,தி4வO3பஜக3hமா�மந : dேரய இ"ச2� I 
அ-3நாவாPய� ஜுஹாவ Pவலதி ச மஹேத ைத3வதாயாத2 ஶிdேய 

த� �4யாய�நாலேயS�ேய�யப,4த3த4த3வத3� ஸ�வேஸTய� Iரா7� II 
 

பத*ைர 

2மா" ராம : = தி*வாளனான ராம�, மஹி4யா ஜநக\வா == மைனவ.யா7 ஜநக@ 
மகேளாB, அப.ேஷேக dவ:பாவ.நி ஸதி = பLடாப.ேஷக7 நாைள 
நைடெபறவ.*
ைகய.(, த7 நாராயண7 = ேவதா"தAகள,( 8ரஸி:தனான 
நாராயணைன, ஆ:மந : dேரய: இNச" = தனM ந�ைமைய வ.*7ப.யவனாP, 
வ.திவ: = =ைற8ப', ப
:யா = அ�ேபாB, உபஜகாம = வழிபLடா�. மஹேத 
ைதவதாய = *நா� இ"த8 ெப>ய \*ஷைன அறிகிேற�* (\*ஷஸூ
த7 - 16) எ�] 
8ரஸி:தனான நாராயணைன
 ?றி:M, bவலதி அ
ெநள = ெகா)"Mவ.LB எ>கிற 
ெந*8ப.(, ஆbய7 ஜுஹாவ = ெநPைய ேஹாம7 ெசPதா�. அத = ப.�\, அCய 
ஆலேய == இ"நாராயணaைடய ேகாவ.லி(, த7 :யாய" = அ8ெப*மாைனேய 
:யாந7 ெசPM ெகா&B, ஶிdேய = பB:தா�, இதி = எ�றிXவாறாக, அப.தத: (=நி:) 
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= ெசா(Zகிற வா(மkகி =ன,வ@. =ரா>7 = =ராஸுரைன அழி:த வ.4jைவேய, 
ஸ@வ ேஸXய7 = அைனவராZ7 வணAக:த
கவராக, அவத: = ~றின@. 

வ,nஶஷ*ைர 

2ராமாயண7 அேயா:யா கா&ட7 ஆறா7 ஸ@
க:தி( - பகவா� 
2ராமச":ர� ம]நா< \4ய நK:திர:தி( தன
? Dவராஜ பLடாப.ேஷக7 ெசPய 
அரச� வ.*7ப.ய.*8பைத அறி"M, அXவரசனா( அa8ப8ெப$ற ?ல 
\ேராஹிதரான வஸி4ட@ வ"M பLடாப.ேஷக:தி$?8 g@வாAகமாக அ_4'
க 
ேவ&'ய உபவாஸ7 =தலிய பல சடA?கைள =ைற8ப'ேய ெசPவ.:Mவ.LBN 
ெச�றப.�\, தனM ந�ைமைய வ.*7ப., ேவெறா* ேதவைதையD7 ெபா*L 
பB:தாம( நாராயண பகவாைனேய =ைற8ப' வழிபLடா� எ�பM ’\ேராஹித@ 
ெச�றப.ற? ராம� நWரா' மன:ைத அட
கியவனாP, தடAக&ண.யான த� மைனவ. 
�ைதDட� நாராயணைன வழிபLடா�’ (1) எ�றிM ெதாடAகிய #$ப?திய.னா( 
~ற8பLB<ளM. 

*தடAக&ண.யான த� மைனவ.Dட� நாராயணைன வழிபLடா�* (1) எ�]7, 
*வா
ைகD7 மன:ைதD7 அட
கி ைவேதஹிDட� அ8ெப*மாaைடய ேகாவ.லி( 
ஶயநி:தா�* (4) எ�]7 உ<ள இர&B வசநAகள,� ெபா*ைள
 க*தி *மஹி5யா 
ஸஹ ஜநகNவா* (ஜநக@ மகளான த� மைனவ.ேயாB) எ�] இ"த ஒ�பதா7 
�ேலாக:தி( ~ற8பLடM. 

*இ�] \ந@வஸு நK:திர7. இ�] ேதா�றிய ச":ர� நாைள \4ய 
நK:திர:ேதாB ேச*7 ேச@:திைய8 பLடாப.ேஷக:தி$? உ>ய ஸமயமாக 

ரஹஸ�சார7 அறி"த ேசாதிட@க< ~]கி�றன@. ஆைகயா( நாைள
?8 
பLடாப.ேஷக7 ெசPMெகா<. எ� மன7 எ�ைன வ.ைரயேவ ெசPகி�றM. 
பைகவைர: தப.
கN ெசPபவேன! நாைள உ�ைன இ"த இளவரச பLட:தி( 
அப.ேஷக7 ெசPகிேற�* (4-21,22) எ�] தசரத� ராமன,ட7 ~றியைதD7, *அ7மா! 
ம
கைள
 கா
?7 பண.ய.( நா� தக8பனாரா( ஏவ8ெப$றி*
கிேற�. அவ@ 
கLடைள8ப' என
?8 பLடாப.ேஷக7 நாைள நைடெப]7* (4-35) எ�] 
ெகளஸ(ையய.ட7 ராம�  ~றியைதD7, *தசரத ம�னவ� நாைள நைட 
ெபறவ.*
?7 பLடாப.ேஷக:ைத8 ப$றி ராமa
?
 கLடைளய.LB8 \ேராஹிதரான 
வசி4ட =ன,வைர அைழ:M இAஙன7 ~றினா�* (5-1) எ�ற வா
ய:ைதD7 *உ� 
தக8பனான தசரத� நாைள
 காைலய.( உன
? - யயாதி நஹுஷa
?N 
ெசPதMேபா( இளவரச பLடாப.ேஷக7 ெசPய8ேபாகிறா�* (5-10) எ�ற வஸி4ட@ 
ராமைன
 ?றி:M
 ~றியைதD7 க*தி ‘dவ:பாவ.நி அப.ேஷேக’ (நாைள 
நட
கவ.*
?7 பLடாப.ேஷக:தி() எ�] ~ற8பLடM. 
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*நாராயண� உபாகம�* - (நாராயணைன வழிப>டா3) (6-1) எ�ற 
வ.ட:திZ<ள நாராயண ஶ8த:ைதD7, உபாகம: எ�றைதD7 அைவேய 
இைவெய� நிைனJபB:Mைக
காக ‘நாராயண� உபஜகாம’ எ�] ~ற8பLடM. 

‘\ேராஹித@ ெச�றப.ற? ராம� நWரா' மன:ைத அட
கி’ (6-1) எ�றவ.ட:தி( 
~ற8பLட மன:ைத அட
?தைல நிைன:M (மனவட
கமாவM ேவறிட:தி( 
மன:ைதN ெசZ:தாம( நாராயணன,டேம ெசZ:தி ப
தி ெசPதேலயாதலா() 
‘ப
:யா’ எ�]7, ஹவ.C (ேஹாம7 ெசPய8பB7 ெநP) ைவ:தி*
?7 
ெதா�ைனைய வ.தி8ப' (=ைற8ப') ேம$\ற:தி( ப.':M
 ெகா&B’ (6-2) 
எ�றவ.ட:தி( வ.திவ: எ�றதைன நிைன:M *வ.திவ:* எ�]7, ‘bவலி
கி�ற 
ெந*8ப.( மஹ:தான ேதவைதைய
 ?றி:M ெநPைய ேஹாம7 ெசPதா�’ (6-2) 
எ�றைத நிைன:M ‘மஹேத ைதவதாய’ எ�]7 ‘ேஹாம7 ெசPM மிNச8பLட 
அ"ெநPைய: தனM ந�ைமைய வ.*7ப. (8ரஸாதமாக) உLெகா&B’ (6-3) எ�றைத 
நிைன:M ‘ஆ�மந : dேரய : இ"ச�’ (த� ந�ைமைய வ.*7ப.யவனாP) எ�]7, 
‘தசரத ம3னனO மக3 வ,5dவ,3 உய��த ஆலய�தி% ப`�தா3’ (6-4) 
எ�றைத நிைன:M ‘அ�ய ஆலேய ஶிdேய’ (இ8ெப*மாaைடய ஆலய:தி(  
பB:தா�) எ�]7, * ந�றாக8 பர8ப8பLட த@8ப8 \$பாய.( இ*"M நாராயண8 
ெப*மாைன :யாந7 ெசPM ெகா&'*"தா�* (6-3) எ�றதைன நிைன:M ‘த� 
�யாய�’ எ�]7 இ"த ஒ�பதா7 dேலாக:தி( ~ற8பLடM. 

இAஙன7 நாராயணைன வழிபLடM7  :யாநி:தM7 அவைன
 ?றி:M 
ெநPயா( ேஹாம7 ெசPதM7 – ‘மOwதனைன� Oதி�தா3, தைலயா% அவைன 
வண�கினா3’ (6-7) எ�ற வ.ட:தி( ~ற8பLட Mதி வண
கAகைளD7 த)வ. 
நி$கிறM. 

ஆதலா( இXவா] த@ம:ைத நிைலநாLட அவதார7 ெசPதவa7 த@ம7 
அறி"தவ@கள,( தைலயானவaமான 2ராமச":ர� த� ந�ைமைய வ.*7ப. 
நாராயணைனேய வழிபLடதனா( ப.றராZ7 அவேன வழிபட8பட ேவjெம�] 
ேதறியதாகி�றM. த@ம7 அறி"தவ@கள,( சிற"தவனான ராமனா( நாராயணேன 
பர7ெபா*< எ�]  அறி"M அ@Nசி
க8பLடப'ய.னா( த@ம7 அறி"த 
ெப>ேயா@கள,� அ_4டானெம�a7 8ரமாண:தினாZ7 (அ:தாLசிய.னாZ7) 
நாராயணேன பர7ெபா*< எ�] நிNசய.
க8பLடதாகிறM. ஆக - ந7 ேபா(வா*
? 
த@ம7 அறி"தவ@கள,� அ_4டானேம அ:தாLசி எ�] ~றியப'யா(  வ.4jேவ 
எ(ேலாராZ7 ேஸவ.
க:தத
கவ@ எ�பM இ"த 8ரமாண:தினா( 
அறிவ.
க8பLடதாகிறM எ�] க*:M. 

இன, 2ராமச":ரaைடய ம$ேறா@ அ_4டான:ைதD7 காLBகி�ற வா(மkகி 
=ன,வரா( காய:p ம"திர:தி� ெபா*ளாP இ*8பM7 வ.4jJ
ேக எ�] 
ஸூசி
க8பLடதாகிறப'யா( அத� IலமாகJ7 வ.4jJ
?8 பர:வ7 
ஸி:தி
கிறM எ�கிறா@ *:யாய" எ�]  ெதாடA?7 dேலாக:தினா(. 
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dேலாக� -10 

�4யாய� ஸ��4யாதி4ேத3வ� ர�4பதிரஜப� ஸ�யேக3கா-3ரேசதா : 
க3hய�S� O5`ேவ ச �ரணதநிஜஶிரா : வாஸுேத3வ� ஸுேர>3ய� I 
இ�த2� வ%ம&கஜ�மா Iநி7ஹ கத2ய� �ப5டேமவாப,45ேட 

க3hய�Sேவ�3யமா�3ய� மO47N3மகி2ேலாபாஸித� த��வம-3�ய� II 

பத*ைர 

ர?பதி : = ர??லபதியான ராம�, ஸ":யா அதிேதவ7 = ஸ":யாவ"தன:தி$? 
உ>ய ேதவைதைய, :யாய" = :யாந7 ெசPM ெகா&ேட, ஏக அ
ர ேசதா : ஸ" = 
ஒ* ெபா*ைளேய இல
காக
 ெகா&ட மன:ைத உைடயவனாP, காய:p7 = 
காய:p ம":ர:ைத, அஜப: = ஜப7 ெசPதா�. 8ரணத நிஜஶிரா: ஸ" = மிகJ7 
வணAகிய தனM தைலைய உைடயவனாP, ஸுர ஈLய7 = ேதவ@களா( 
Mதி
க:த
க, வாஸுேதவ7 = வாஸுேதவனான தி*மாைல, M4Bேவ ச = 
Mதி
கJ7 ெசPதா�. இதW:த7 = எ�] இXவாறாக, கதய" = ~]கிற, வ(மkக ஜ"மா 
=நி : = \$றி( உதி:த (வா(மkகி) =ன,வ@, மM\>\7 = மMெவ�a7 அஸுரைன 
அழி:த நாராயண பகவாைன, காய:pேவ:ய7 = காய:p  ம"திர:தா(  
~ற8பBவM7, ஆ:ய7 = தன
? ஒ* காரண7 இ(லாதM7, அ(லM 
உலகி$ெக(லா7 காரணமானM7, அகில உபாஸித7 = அைனவராZ7 உபாஸந7 
ெசPய8பLடMமான, அ
@ய7 த:வ7 = மிக உய@"த த:வமாக (பர7ெபா*ளாக), 
Cப4ட7 ஏவ = வ.ள
கமாகேவ, அப.-ச4ேட = ~]கிறா@. மM>\வான நாரயணேன 
காய:p ம":ர:தா( ~ற8பBகி�ற  பரத:வெம�] =ன,வ@ வ.ள
கமாகேவ 
?றி8ப.Bகிறா@ எ�றப'. 

வ,nஶஷ*ைர 

ஒXெவா* நா;7 எ(லா 8ரா�மண@களாZ7 ஸ":யாவ"தனAகள,( 
ஜப.
க8பBகிற காய:p ம":ர:தி$? உ<ள Wடான ேதவைத பர8ர�மேம எ�பM 
அைனவ*7 இைச"த வ.ஷயமா?7. *ஸூ@ய ம&டல:திZ<ள 8ரஸி:தமான 
பர8ர�ம7 காய:p ம":ர:தி$? உ<ள Wடான ெப>ய ேதவைதயா?7. அ"த 
நி:யமான ேதவைத எதனா( அறிவ.
க8பLடேதா, அ"த காய:p Nச"தCஸானM 
(இ*ப:MI�] எ):M
கைள
 ெகா&டதனா() ண.N*:M என8பB7* எ�றிM 
=தலிய - காய:>ய.� ேதவைதைய
 ~]கி�ற - வ.Nவாமி:ர@ =தலிேயா>� 
வசநAகளாZ7, காய:>
?8 பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
?7 த�ைம ?றி8பால�றி 
ேநராகN ெசா(லாேல ெசா(ல8பLடM. இAஙன7 பர8ர�ம:ைத அறிவ.
?மதாக 
நிdய.
க8பLட காய:p ம":ர:தி$? ஏதாவM ஒ* 8ரமாண:தி( ஒ* ேதவைதைய 
அறிவ.
?7 த�ைம ெசா(ல8பLடதாகி(, அ"த: ேதவைதேய  பர8ர�மெம�] 
�$றி வைள:MN ெசா(ல8பLடதாக ஆ?7. பர8ர�ம7 தவ.ர ேவெறா*வ@
?7 
காய:>ய.னா( அறிவ.
க8பLடதாகN ெசா(ல8பLட Xய
தி
?8 (நப*
?)  
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பர8ர�மமா"த�ைம அவசியமாக இ*
கேவ&Bதலா( எ�க. ஆைகயா( 
2ராமாயண7 அேயா:யா கா&ட:தி( நாராயண பகவாa
? காய:>ய.னா( 
அறிவ.
க8பB7 த�ைம ~றியM அ8ப.ராa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
கி�றM 
எ�] இA? அறிய:த
கM. 

அXவாேறய�ேறா 2ராமாயண7 அேயா:யா கா&ட7 ஆறா7 ஸ@க:தி( –
‘o�வா� ஸ��யாIபாnந : ஜஜாப யதமாநஸ:I O5டாவ �ரணத : ைசவ ஶிரஸா 
மOஸூதந� II (2ராம� காைலய.( ெசPய:த
க ஸ":யாவ"தன:தி$?>ய 
ேதவைதைய :யாந7 ெசPM ெகா&ேட மன:ைதயட
கி காய:p ம":ர:ைத 
ஜப.:தா�. தைலய.னா( வணAகியவனாP மMஸூதநைன: Mதி:தா� = 
உபCதாந7  ெசPதா� (6)* எ�a7 இ"த �ேலாக:தி( 2ராமச":ர� ஸ":யா 
வ"தன:தி$?>ய ஏேதாெவா* ேதவைதைய :யாநி:M
ெகா&B காய:p ஜப7 
ெசPதM7 அ"த ஜப:தி$?8 ப.ற? மMஸூதநைன: Mதி:தM7 அவைன 
வணAகியM7 ~ற8பBகிறM. ெபாMவாக  உலகி( எ"த ம":ரமானாZ7 ஜப.
க8 
பB7ேபாM ஜபகால:தி( ஜப.
க8பB7 ம":ர:தி$? உ<ள Wடான ேதவைதய.� 
:யாந=7 ஜப7 ='"த ப.ற? அ"த ேதவைதய.� Cேதா:ர=7 (உபCதாந=7) 
ெப>ேயா@கள,� ெதா�]ெதாLட அ_4டான:தாZ7 ஶாC:ரAகளாZ7 
அறிய8பLடதா?7. இ"த நியம:ைத ஒL'ேய காய:p ஜபகால:திZ7 காய:>ய.� 
உ<ள Wடான ேதவைதய.� :யாந=7 ஜப='வ.( அ"த ேதவைதய.� Cேதா:ர=7 
ெசPத( த?7. 2ராமச":ர� காைலய.( ஸ":யாவ"தன ஸமய:தி( காய:p ஜப7 
ெசPD7 ேபாM அத� உ<ள Wடான ேதவைதைய :யாந7 ெசPதைமD7 அத�ப.�\ 
அ:ேதவைதைய Cேதா:ர7 ெசPதைமD7 ‘ஸ��யா� உபாnந:’ எ�]7 ‘O5டாவ 
�ரணத:’ எ�]7 =ைறேய =ன,வரா( ~ற8பLடன. அA? Cேதா:ர ( உபCதாந) 
ஸமய:தி( மMஸூதநனாகிய நாராயண பகவாைனேய உபCதாந7 ெசPதைம 
‘O5டாவ மOஸூதந�’ எ�பதனா( வ.ள
கமாக
 ~ற8பLடM.  ‘ஸ��யா� 
உபாnந’ எ�] ெபாMவாகN ெசா(லிய.*"தாZ7 ேமேல ‘மOஸூதந�’ எ�] 
?றி8ப.Lட ஒ* ேதவைதைய
 ~]7 பத:ைத 8ரேயாகி:தி*8பதனா( *ஸ��யா* 
எ�a7 ெசா(Z7 அ:ேதவைதைய
 ~]வதிேலேய ='வைடகிறப'ய.னா( 
:யாந7 ெசPவM7 அ7மMஸூதநa
? காய:p ம":ர:தி� உ<ள Wடான ெபா*ளா" 
த�ைம இ(லாம$ ேபானா( ெபா*"தாததாP
 ெகா&B அ8ப.ராa
? காய:>ய.� 
ெபா*ளாP இ*
?7 த�ைமைய
 ?றி8பாக
 காLBகிறM.  ஆக வ.4jவ.ட7 
காய:>ய.� உ<ள Wடான த�ைமைய
 ~]7 வாய.லாக =ன,வரா( வ.4jJ
?8 
பர8ர�ம:வேம ~ற8பLடதாய.$]. 

இ"த இர&B �ேலாகAகள,னா( ~ற8பLட பர:வ7, ேஸவ.
க8பB7 த�ைம 
=தலியைவ த@ம7 அறி"தவ@கள,� அ_4டான:தினாZ7 ேத]கி�றன எ�பைத
 
~றி ='
கிறா@ ‘இ:த7’ எ�ற dேலாக:தினா(. 
 

 



87 

 

dேலாக� - 11 

இ�த2� ேலாேகS�ர மாயா�4�தநரவNஷ� த4�மஸ��த2hபநா��ேத2 
ஸாQா� e��த�ச த4�ம� ர�4�லதிலக� மாத4ைவகா�தப4-த� I 
TயாசQாேணா Iந(��3ர : �N2டயதி ஸுதி4யா� �பதி� ேஸவந(ய� 
ஸி�3த4� த4�ம�ரமாேண Iநிப7க3ண,ேத5வாதி3ேம ஸ�வமா�ேய II 

பத*ைர 

இ:த7  = கீழிர&B �ேலாகAகள,( ~றியப', அ:ர ேலாேக = இ"த மன,தJலகி(, 
த@ம ஸ7Cதாபந அ@:ேத = த@ம:ைத நிைலநாLBதலாகிய பயa
காக, மாயா :*த 
நரவ\ஷ7 = தனM ஸAக(ப:தா( தாAக8ெப$ற மன,தJடைல உைடயவa7, 
ஸாKா:  I@:த7 ச த@ம7  = ேநராக உ*
ெகா&ட த@மமானவa7, 
ர??லதிலக7 = ர?வ.� ?ல:தி$?: திலக7 ேபா�றவaமான ராமைன, மாதவ 
ஏகா"த ப
த7 = தி*வ.� மணாள� ஒ*வன,டேம ப
திைய உைடயவனாக, 
XயாசKாண : = ெசா(Zகிற, =நW":ர : = வா(மkகியாகிய =ன,வ@ ெப*மா�, 
2பதி7 = தி*வ.� மணாளனாகிய வ.4jைவ, =நிப>கண.ேதஷு = ஆபCத7ப 
=ன,வரா( எ&ண8பLடவ$றி(, ஆதிேம = =தலானM7, ஸ@வ மா"ேய = 
அைனவராZ7 மதி
க:த
கM7, த@ம 8ரமாேண = த@ம வ.ஷய:தி( 
அ:தாLசிDமான ஶி4டாசார:தி(, ஸி:த7 = ேதறின, ஸுதியா7 ேஸவநWய7 ந(ல 
அறிைவ உைடேயா@
? வணAக:த
கவனாக, C\டயதி = Cப4டமா
?கிறா@. 

வ,nஶஷ*ைர 

த@ம ஸ7CதாபநமாவM தாP த"ைதய@கள,� ெசா(ைல
 ேகLட( =தலிய 
ெபாMவான த@ம:ைதD7, த�ச7 \?"தாைர
 கா:த( =தலான வ.nஶஷ 
த@ம:ைதD7 நிைலநாLBதலா?7. இதனா( ‘ந(ேலாைர
 கா8பத$காகJ7 
தWேயாைர அழி8பத$காJ7 த@ம:ைத ந�? நிைலநாLBவத$காகJ7 ஒXெவா* 
Dக:திZ7 நா� ப.ற
கிேற�’ (4-8) எ�ற பகவ:கீதா வசந7 நிைன�Lட8பBகிறM. 
மாயா:*த நரவ\ஷ7 - *மாயா வZந� Pஞாந�* (யாCக நி*
த7 - த@மவ@
க7 
22) மாயா, வDந7 எ�ற ெசா$க< bஞாந:ைத
 ?றி8பன - எ�] மாயா ஶ8த7 
bஞாந:ைத
 ~]மதாக8 ப'
க8பLB<ளதனா(,  bஞாந:தி( ஒ* வைகயான 
ஸAக(பேம இA? மாயா எ�ற ெசா(லா( க*த8பLடM. அ:தைகய 
ஸAக(ப:தாேல மன,தJடேலாB ஒ:ததாக மா$ற8பLட (தனM) திXயமான 
தி*ேமன,ைய உைடயவ� எ�] ெபா*<. தனM ஸAக(ப7 ஒ�]
ேக 
வச8பLடதாP ந(வ.ைன தWவ.ைனகL? வச8படாததான மன,த உடைல
 
ெகா&டவ� எ�பM ேத@"த க*:M. இதனா( *என-ேக உ7யதான அ�ரா-�த 
தி�ேமன!ைய ேமaெகா1` எனO மாையய,னா% (ஸ�க%ப�தினா%) 
ப,ற-கிேற3* கீைத (4-6) எ�ற 2ஸூ
திய.� ெபா*< ?றி8பாக
 காLட8பLடM. 
ஸாKா: I@:த7 ச த@ம7 - *2ராமப.ரா� உ*வ7 ெகா&ட த@மமாவா�* 
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(2ராமாயண7 ஆர. 37-13) எ�] ~றியப' உடேலாB ~'ய த@ம Cவnபனானவ� 
எ�] ெபா*<. *
*4ணைன நி:யமான த@மமாக அ"தண@க< ~]கிறா@க<* 
(பாரத7 - வன 48-26) எ�பMேபால, உலக:திZ<ள ெச(வ7 ம
க< மைழ மாB 
=தலிய பயன(லாத - ேவத:தி( ~றிய Cவ@
க7 ைகவ(ய7 ேமாK7 =தலான 
எ(லா8 பயa
?7 க*வ.யாைகயாேல த@ம பத:தினா( ~ற8பBகி�ற 
பர8ர�மேம ராமப.ரானாக அவத>:M<ளM எ�] க*:M. இXவைட ெமாழிக< 
இர&'னா( - ஸாKா: த@மCவnபனாகJ7  உபேதச அ_4டானAகள,� Iல7 
த@ம:ைத நிைலநாLBவத$காக அவதார7 ெசPதவனாக இ*8பதனா(, *உன
? 
ைவதிக க@ம:திேலா, ேவத:தி( காணாதைவயாP8 ெப>ேயா@கள,� ஆசார:தி( 
உ<ள வஸ"ேதா:ஸவ7 =தலியவ$றிேலா ஸ"ேதஹ7 உ&டானா(, 
அXவ.ர&'Z7 ஆராPNசி ெசPய வ(லவ@க;7 ேவத ஶாC:ரAகள,( 8pதி 
உைடயவ@க;7 ெலளகிக கா@யAகள,( வ(லவ@க;7 ேகாப7 உேலாப.:தன7 
=தலிய ெகLட ?ணAக< இ(லாதவ@க;7 த@ம:தி( ஆைச உைடயவ@க;மான 
ேவதேமாதிய 8ரா�மண@க<  =$~றிய இர&'a< எ8ப' இ*
கிறா@கேளா 
அ8ப'ேய நWD7 இ*
க
கடவாP* (ைத:. —Kா 11) எ�]  ~றியப'ேய 
2ராமச":ரaைடய அ_4டான:தி( ேதறிய ெசய(கேள ைவதிக த@ம:தி( 
ஊ�றிய அைனவராZ7 ப.�ப$ற:த
கன எ�பM ந�? அறிய8பLடதாகிறM. 
ர??லதிலக7 - ர? மஹாராஜாவ.� ?ல:தி( உதி:தவ@க< த@ம:ைதேய 
=
யமாக
 ெகா&டவ@க< ஆைகயா( அ
?ல:தி( உதி:த 2ராமப.ரானா( 
அ_4'
க8பLட ெசய( மிகJ7 ந7ப:த?"தM எ�] க*:M. =நிப>கண.ேதஷு 
ஆதிேம த@ம 8ரமாேண - ஆபCத7ப =ன,வ@ *த@ம7 அறி"தவ@கள,� 
அ_4டானேம (நம
?) அ:தாLசியா?7, ேவதAக;7 அAஙனேம* (ஆபCத7ப த@ம 
ஸூ:ர7 1-1) எ�] த@ம:தி( அ:தாLசியாக உ<ளவ$ைற எ&j7ேபாM 
த@மமறி"தவ@கள,� அ_4டான:ைதேய =த�=தலாக
 ?றி8ப.LB, ப.�\ 
ேவதAகைள
 ?றி8ப.Lடா@. இAஙன7 ?றி8ப.Bகி�ற அ7=ன,வ@ - 
ேவத8ெபா*ைள இ�னM எ�] நிdசய.
க வ(லைமய.(லாத ந7 ேபா(வா@
? 
ம_ =தலான  த@மமறி"த ெப>ேயா@கள,� அ_4டானேம த@ம:ைத நிNசய.8பதி( 
த�செம�] க*Mவதாக: ெத>கிறM. இ(ைலேய( ேவதAகைளேய =த�=தலாக 
அவ@ ?றி8ப.L'*8ப@ அ(லவா? ஸ@வமா"ேய - =$காL'ய ைத:திpய 
d*தியாZ7 ம$]=<ள C7*திகளாZ7 ப.�ப$ற:த
கெத�] 
உபேதசி
க8பBகிறத�ேறா? C\டயதி - ஶி4டா_4டான:தாZ7 தி*மாலி� 
மணவாளனான வ.4jேவ ந(ேலா@களா( வணAக:த
கவ� எ�] ேதறியதாக 
வா(மkகி =ன,வ@ Cப4டமா
?கிறா@ எ�] க*:M. தாPத"ைதய@கள,� 
ெசா(ைல
 ேகLட( =தலிய ஸாதாரண த@மAகள,Z7 ஶரண7 \?"தவ@கைள
 
கா:த( =தலிய சிற"த த@மAகள,Z7 ஊ$ற=<ளவa7 த@ம:ைத 
நிைலநாLBவத$காகேவ அவதார7 ெசPதவa7 தனM அ_4டான:தா( த@ம:ைத 
அ_4'
க ேவ&'ய வ.த:ைத ெவள,8பB:த  வ.*8ப7 உ<ளவa7 த@ம:ைதேய 
=
யமாக
 க*M7 ர??ல:தி( உதி:தவaமான 2ராமச":ரa
? பகவானான 
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நாராயணன,ட:திேலேய நிைற"த ப
தி உ<ளதாக: ெத>வதனா(, ம$ற 
எ(ேலாராZ7 அ8ெப*மாேன ேஸவ.
க:த
கவ� எ�பM ='"தெத�] க*:M. 
இXவாறாக அேயா:யா கா&ட:திZ<ள காரணAகைள
 ~றி, இன, ஆர&ய 
கா&ட:தி( உ<ள காரணAகைள
 ~]கிறா@ - *
*:ராதWஶாய* எ�] ஆர7ப.
?7 
dேலாக:தினா(. 

dேலாக� -12 

-3��4ராத(4ஶாய ேலாகாநதி3ஶத3Nநராவ��திேநா ராக4வா�மா 
ஶா��கீ�3யார1யகா1ேட3 Iநிர	கத2ய� ேமாQத3�வ� Iராேர : I 
பேK Tயா�ய�ய  ஸ��வ� க3மயதி நியத� Tயாபக�யாப, ஸ�தா� 
இ�ேயத��யாயத: �ம �N2டயதி பரம� �3ர_ம நாராயண� த� II 

பத*ைர 

ராகவா:மா = ர??லராமa*வ7 ெகா&ட, ஶா@Aகீ = ஶா@Aக வ.( ஏ"M7 
வ.4j, 
*:ர அதWஶாய = க)கரசனான ஜடாJ
?, அ\நராவ@:திந: ேலாகா"=  
=
தி ெப$றவ� ம]ப'D7 தி*7ப. வ*தலி(ைல’ (Nசா"ேதா
ய7 8-15-1) எ�பM 
=தலியவ$றா( ~ற8பLடப' தி*7ப. வ*த( இ(லாத - பரமபத7 பர"தாம7 
எ�றிM =தலான ெசா$களா( ?றி
க8பLட - ைவ?&டெம�a7 ேலாகAகைள, 
அதிஶ: = ெகாB:தா@, இதி எ�றிXவாறாக, =ராேர: = =ராஸுரைன: ெதாைல:த 
வ.4jJ
?  ேமாKத:வ7 = =
தி  அள,
?7 த�ைமைய, ஆர&ய கா&ேட = 
ஆர&ய கா&ட:தி(, அ_கதய" = ெசா(Zகிற, =நி: = வா(மkகி =ன,வ@, பேK = 
ெபா*ள,� ஸ"ேதஹ7 உ<ள இட:தி(, Xயா8யCய ஸ::வ7=  அ8ெபா*ேளாB 
இ�றியைமயாத ேஹMவ.� (காரண:தி�) உ&ைமயானM, XயாபகCய ஸ:தா7 = 
ேஹM இ*
?மிட:தி( இ*"ேத தWரேவ&'ய ெபா*ள,� உ&ைமைய, நியத7 
bஞாபயதி = நிNசயமாக அறிவ.
கி�றM, இதி ஏத: "யாயத: = எ�கிற இ"த த@
க 
#( சLட:தி�ப', த7 நாராயண7  = 8ரஸி:தனான நாராயணைன, பர78ர�ம = 
பர8ர�மமாக, C\டயதி = ெவள,8பB:தினா@. 

ஓ>ட:தி( நிNசய.
க ேவ&'ய ெபா*ைள வ.LB8 ப.>யாதெதா* த@ம:தி( 
உ&ைமைய அறித( எ�பM அ"த: த@ம7 உ<ள இட:தி( இ*"ேத தWர ேவ&'ய 
ெபா*ள,� உ&ைம அறிதைல உ&டா
?7 எ�a7 #( வழ
கி�ப', 
பர8ர�ம:வ:ைத வ.LB8 ப.>யாத த@மமாகிய =
தி அள,
?7 த�ைம 
வ.4jவ.ன,ட7 ~ற8பBவதனா(, அXவ.4jJ
?8 பர8ர�ம:வ7  
ெசா(ல8பLடதாகேவ ஆ?7 எ�பM க*:M. 

வ,nஶஷ*ைர 

*இ"த8 பரமா:மா எவைன அ*< ெசPய: த
கவனாக: ேத@"ெதB
கிறாேனா 
அவனா( மLBேம இவ� அைடய: த
கவனாகிறா�* (=&டேகா 3-2-3), 
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*ஆந"தமயனான இ8பரமா:மா தா� ஸ7ஸாரந"த:ைதD7 ேமாKாந"த:ைதD7 
அைடவ.
கிறா�* (ைத:. ஆந. 2-7), ‘ப.றவ.
கடZ
? அ
கைரயான ேமாK:ைத 
அைடவ.
?7 அைணயாகிறா� இ8பரமா:மா’ (=&டேகா 2-2-5), ‘ேமாK:தி$? 
=
யமான அைணயானவ�’ (dேவதா 6-19) எ�றிைவ =தலிய d*திகளாZ7 
ம$]=<ள C7*திகளாZ7 ேமாKமள,
?7 த�ைம பர8ர�ம:தின,டேம 
உ<ளதாக நிைலநாLட8பLB<ளM. Xயாஸ பகவானாZ7 ‘8பல7 அத:உபப:ேத:’ 
(8ர�மஸூ:ர7 3-2-37) இ7ைமD7 ம]ைமDமான பயென(லா7 இ8பரம\*ஷனா( 
உ&டாகி�றன. எ(லா7 அறிD7 த�ைம, எ(லா7 ெசPய வ(லைம =தலிய 
?ணAகைள
 ெகா&ட அ8பரம\*ஷa
ேக பயனள,
?7 த�ைம 
ெபா*"Mமாைகயா( - எ�] எ(லா8 பயைனD7 அள,
?7 த�ைமைய 
நிைலநாLB7 வாய.லாக ேமாKமாகிய பலைன: த*7 பா�ைம பர8ர�ம:தி$ேக 
உ>யதாக Cதாப.
க8பLடM. இXவா] பர8ர�ம7 ஒழி"த ம$ெறா* ெபா*ள,( 
இ(லாைமயா( பர8ர�ம:வ:ைத வ.LB8 ப.>யாத ேமாKமள,
?7 
த�ைமயானM 2ம: ராமாயண7 ஆர&யகா&ட7 அ]ப:ெதLடாவM ஸ@
க:தி( 
2ராமனாக அவத>:த வ.4jJ
?N ெசா(ல8பLடதாP
 ெகா&B அ8ப.ராa
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
கி�றM. ஓ>ட:தி( ஒ* ெபா*ைள வ.LB8 ப.>யாத 
த@மெமா�] இ*"தா( அM தான,*"த இட:தி( இ*"ேத தWரேவ&'ய 
அ8ெபா*ள,� இ*:தைல அறிவ.
?7 எ�பM அ_பவ:தி( 
க&டெதா�றதாைகயா( எ�க. (மைலய.( ெந*8ைப வ.LB8 ப.>யாத \ைக 
இ*"தா( அM தான,*"தவ.ட:தி( இ*"ேத தWர ேவ&'ய ெந*8ப.� இ*:தைல 
அறிவ.
கி�றைம இத$? உதாரணமாக
 ெகா<க) 

அXவார&ய கா&ட:தி( ராவண� �ைதைய
 கவ@"த ப.ற? அவைள: 
ேத'N ெச�] ெகா&'*
?7ேபாM ஜடாDவ.� வாய.லாக �ைத அபஹ>
க8பLட 
வ.ஷய:ைத அறியZ$ற 2ராமச":ர� * இ8பறைவ அரசனான ஜடாD என
காக 
உய.@ Mற"தா�* (68-23) எ�] ேமாK7 அள,8பத$? ேவ&'ய ப
தி =தலான 
உபாயAக< ஜடாDவ.ன,ட7 இ(லாம( இ*8ப.a7 தன
காக உய.@வ.Lடைதேய 
ேமாK7 அள,8பத$?8 ேபாதிய உபாயமாக நிைன:M  

*யா கதி� யPஞ—லாநா� ஆஹிதா-ேந: ச யா கதி : I 
அபராவ��திநா� யா ச யா ச oமி�ரதாய,நா� II 

மயா �வ� ஸம	Pஞாத: க""ச ேலாகா� அ	�தமா� I 
-��ரராஜ மஹாஸ��வ ஸ��-�த: ச மயா Tரஜ II * 

(ஆர&ய 68 -29,30) எ�றிைவ =தலியவ$றா(, =
தி ெப$றவ� அைடய: 
த
கதாP: தி*7ப. வ*த( இ(லாத ேலாக:ைத ஜடாDJ
?
 ெகாB:தா� எ�] 
~ற8பLடM. இXவ.ட:தி(, யbஞ—லாநா7 யா கதி : ஆஹிதா
ேந : யா கதி : gமி 
8ரதாய.நா7 யாச கதி: தா:, மயா ஸம_bஞாத: கNNச’ = யாகAகைள அ_4'8பதி( 
ஊ�றியவ@க;
? அைடய:த
க உலக7 யாேதா - ஆஹிதா
நி
? (கா@ஹப:ய7, 
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ஆஹவநWய7, தKிணா
நி எ�a7 I�] அ
நிகைள I�] ?&டAகள,( 
8ரதி4ைட ெசPM அைணயாம( கா:M அவ$றி( நி:யா
நிேஹா:ர7 
ெசPDமவa
?) அைடய:த
க உலக7 யாேதா - gமிதான7 ெசPDமவ@க;
? 
அைடய:த
க உலக7 யாேதா அXJலகAகைளD7 எ�னா( கLடைளய.ட8 
ெப$றவனாP
 ெகா&B நBவ.( அ8ரதானமாக அைடய
கடவாP. *மயா 
ஸ7C
*தCஸ" அபராவ@:திநா7 யாகதி : தா" அ_:தமா" ேலாகா" Xரஜ’  = 
எ�னா(  தஹந7 ெசPய8ெப$றவனாP
 ெகா&B’ =
தி ெப$றவ� ம]ப'D7 
தி*7ப.  வ*தலி(ைல* (Nசா"ேதா 8-15-1) எ�] ெசா(ல8பLடதாP =
தி 
ெப$றவ@க;
? அைடய:த
க உலக7 யாேதா, ‘:ெயள: எ�ற இ"த அ8ரா
*தமான 
Cதாந:தி�ேம( bேயாதி:  என8பLட யாவெனா* பரமா:மா வ.ளA?கிறாேனா’ 
(Nசா"ேதா 3-13-7) எ�றிM =தலிய d*திகளா( ~ற8பLB8 பலவைகயாக8 
ப.>J&B ைவ?&டெம�] ெபய@ ெப$ற மிகJய@"த அ"த ேலாகAகைள8 ப.�\ 
அைடய
கடவாP எ�] ெபா*< ெகா&டா(, க*திய ெபா*< கிைட8பத$காக - 
நBவ.( ப'
க8பLட *அபராவ@:திநா7 யா ச* எ�பM கைடசிய.( 
ேச@
க8பLடதாைகயா( ?$றேமMமி(ைல. (ெசா$க< ப'
க8பLட =ைறய.( 
க*திய ெபா*< கிைட
காவ.Lடா(, ெபா*;
ேக$பN ெசா$கைள மா$றியைம:M8 
ெபா*<ெகா<;த( உ$றேதய�ேறா?) 

அ(லM ‘யbஞ—லாநா7 யா கதி:’ - யாக7 அ_4'
?7 இய(ைப உைடய 
இ(லற:ேதா@
? அைடய:த
க உலக7 யாேதா. ‘ஆஹிதா
ேந: யா கதி:’ = த�ைனN 
�$றி அ
நிைய Cதாப.:M அ8ப�சா
நிம:ய:தி( இ*"M தவ7 ெசPவதி( 
ஊ�றிய வாந8ரCத@க;
? அைடய:த
க உலக7 யாேதா.  ‘அபராவ@:திநா7 யா 
கதி:’ = ‘வன7 ெச(ல
கடவ�, ப.ற? ம]ப'D7 தி*7ப. வாராதி*
க
கடவ�’ (?) 
எ�] ெசா(ல8பLட - Mறவ.க;
? அைடய:த
க உலக7 யாேதா. ‘gமி8ரதாய.நா7 
யா கதி:’ = gமிய.( அ_பவ.
க:த
க ஸுக:ைத வ.Lட ைந4'க 8ர�மசா>க;
? 
(=ஆD< =)வM7 8ர�மச@ய வ.ரத7 g&டவ@க;
?) அைடய:த
க உலக7 
யாேதா – ‘தா : மயா :வ7 ஸம_bஞாத : கNNச’ = அXJலகAகைள எ�னா( 
கLடைளய.ட8பLட நW ெச(ல
கடவாP. *மயா ஸ7C
*தC ஸ" அ_:தமா" 
ேலாகா" Xரஜ* = (=$~றிய உலகAகள,� வழியாக) எ�னா( தஹந7 
ெசPய8பLடவனாP
 ெகா&B *:ெயள:* எ�ற அ8ரா
*த Cதாந:தி� ேம( 
(=அ8ரா
* Cதாந:தி() Xய4'C*4'யான ேதவம_4யாதிக;
?7 
ஸம4'C*4'யான மஹதாதிக;
?7 ெவள,8பLடைவயாP: த7ைம
 
காL'Z7 உய@"த உலக7 ஒ�றி(லாதைவயாP மிகJ7 உய@"த ேலாகAகள,( 
bேயாதி: என8பLட பரமா:மா யாவெனா*வ� வ.ளA?கிறாேனா* (Nசா"ேதா 3-13-7) 
எ�றிM =தலான d*திகள,( 8ரஸி:தAகளாP =
தி ெப$றவ@களா( 
அைடய:த
கைவயாP ைவ?&டெம�] ெபயைர8 ெப$ற ேலாகAகைள 
அைடய
கடவாP - எ�] ெபா*< ெகா&டா(, ெசா$கைள மா$]த( =தலிய 
எ
?$ற:தி$?7 இடமி(ைல. 



92 

 

இA? =த$ பK:தி( தி*7ப.வராதவ@க;ைடயைவயாகN ெசா(ல8 
பBவதனா(, அXJலகAக< =
தி ெப$றவ@ அைடய:த
க ைவ?&ட7 எ�a7 
ெபய@ ெப$ற உலகAகேளயா?7. இர&டாவM பK:திZ7 தம
? ேம$பLட உலக7 
ஒ�] இ(லாததாக
 ~ற8பBவதனா( அXJலகAக< ைவ?&டெம�] 
ெபயைரDைடய - =
தி ெப$றவ@ அைடய:த
க உலகAகேளயா7. அ8ப'8பLட 
உலகAக< 2ராமச":ரனா( க)கரசனான ஜடாDJ
?
 ெகாB
க8பLடன 
வாைகயா( ேமாKமள,
?7 த�ைமேய இA?
 ~ற8பLட வ.ஷயமா?7. 

ேமாKமள,:தேலாெவ�றா( பர8ர�மெமா�]
ேக உ>ய த�ைமயா?7. 
பர8ர�ம:வ:ைத வ.LB8 ப.>யாத அ:தைகய ேமாK7 அள,
?7 த�ைம இA? 
2ராமனாக அவத>:த வ.4jவ.ன,ட7 ~ற8பBவதனா( அத� வாய.லாக - 
அ:த�ைம உ<ளவ.ட:தி( இ*"ேத தWரேவ&'ய பர8ர�ம:வ:ைத 
வ.4jவ.ன,ட7 உ<ளதாகN ெசா(Zவேத வா(மkகி =ன,வரா( க*த8பLடM. 
ஆைகயா( ~றியM அைன:M7 {யேதயா7.  

ேமZ7 அ
கா&ட:திேலேய ேவ] சில காரணAகைளD7 ெதா?:M
 
~]கிறா@ – ‘கி�ச’ எ�ற dேலாக:தினா(. 

dேலாக� - 13 

கி�சா4பUதி�ரத3hநா� ஶரணIபக3ேத3�4ய : ஶர1ய�வப4hவா� 
ஸ�ஹாேர ��5=க�ம1யப, கில ஶகநா� e��தத4�ம�வகீ��ேத: I 
ேதஜ� த�3�4ய�ரேமய� ஜநகத	ப4வா ய�ய ேஸ�Z-திSேத : 
ஶ-ேத� ஸூ�யாதி3ேராேத4 ஸுக3திவ,தரேண சாவத3� �3ர_ம ராம� II 
 

பத*ைர 

கி�ச = ேமZ7, சரண7 உபகேத8ய: = த�ைன ஶரண7 அைட"த =ன,வ@க;
?, 
அப�திதாநா:  = அபயமள,:தலாZ7, சர&ய Cவபாவா: = ஶரணமைடய: த
க 
த�ைமய.னாZ7 ஸ7ஹாேர C*4' க@மண. அப. = அழி:தலிZ7 பைட:த( 
எ�ற ெதாழிலிZ7, ஶகநா: = ஶ
தி உ<ளைமய.னாZ7, I@:த த@ம:வ கீ@:ேத: = 
வ'J ெகா&ட த@மமா"த�ைம ெசா(ல8பBவதினாZ7, ஸா ஜநக த_பவா=அ"த 
ஜநக� மக<, யCய = எவaைடயவேளா, த: ேதஜ: = அவனாகிய ேதஜCஸானM, 
அ8ரேமய7 ஹி = அளவ.ட ='யாதத�ேறா? இதி உ
திpேத: = எ�] ~]7 
=ைறைமய.னாZ7, ஸூ@யாதி ேராேத = ஸூ@ய� =தலானவ$ைற: தB8பதிZ7, 
ஸுகதி வ.தரேண ச = ந$கதி அள,:தலிZ7, ஶ
ேத : = ஆ$ற( உ<ளைமய.னாZ7, 
ராம7 = 2ராமைன, 8ர�ம = பர8ர�மமாக அவத: = (=ன,வ@) ~றின@. 
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வ,nஶஷ*ைர 

‘எ(ேலா*7 8ர�மேதஜCஸா( அைடய8பLடவ@க<.  =தி@"த 
அ4டாAகேயாக7 உைடவ@க<. அ"த ேயாக7 ஒ�றிேலேய ஊ�றிய மன7 
ெப$றவ@க<’ (6) எ�] ~ற8பLட த:வbஞாநிகளாP, ‘ஆைகயா( எAகைள
 
கா:த$காக, ஶரணமைடய:த
க உ�ைன ஶரணமைட"ேதா7’ (19) எ�] ஶரண7 
\?"த =ன,வ@க;
?, ‘த@ம:தி( அைசவ$ற மன7 பைட:த அXவ.ராம� 
தேபாதந@
? அபயமள,:M’ (26) எ�] ஆறாவM ஸ@
க:தி( 2ராமப.ரா� ெசPத 
அபயதாந=7, =ன,வ@க< ~றிய ஶரணமைடய:த
க த�ைமD7 அ8ப.ராa
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
கி�றன. 

‘ெப*7\க` பைட:தவa7 ஆ&\லிDமான அXவ.ராமப.ரா� தனM 
பரா
ரம:தா( உலகAகைள அழி:M ம]ப'D7 பைட
க வ(லவ�’ (26) எ�] 
=8ப:ேதாராவM ஸ@
க:தி( அக7பனன,� வா@:ைத Iலமாக
 ~ற8பLடM7, 
*ஜ"மாதி அCய யத : (8ர�மஸூ:ர7 1-1-2) - இXJலகிaைடய பைட8\ கா8\ 
அழிJ ஆகியைவ எதனா( உ&டாகி�றனேவா அM 8ர�ம7 - எ�] ஸூ:ர7 
ெசPத Xயாஸ பகவானா( பண.
க8பLடMமாகிய பைட8\ அழி8\
கள,( 
வ(லைமயானM 2ராமப.ரா� பர8ர�மமாகாவ.'( ெபா*"தாதாைகயா( அM 
அ8ெப*மாa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத: ெத>வ.
கி�றM. 

‘2ராம� வ'ெவB:த த@மமாவா�’ (13) எ�] =8ப:ேதழா7 ஸ@
க:தி( 
மாpசனM ேபNசினா( 2ராமனM த@மேம வ'ெவB:த த�ைம ~றியM, யாகாதி 
ந$க@மAக< எ(லாவ$றாZ7 ஆராதி
க8பB7 த�ைமய.லாவM இXJலக8 பய� 
அ�றி ம]ைம8 பயனாகிய ேமாK:தி$? உபாயமாைகயா( த@மமா7 
த�ைமய.லாவM ='வைடவதாP
 ெகா&B பர8ர�ம:தி$ேக உ>ய 
த�ைமயாைகயாZ7, *அ"த ஜநகராஜ� மக< எவைனN ேச@"தவேளா அவனாகிய 
ேதஜCஸு அளவ.ட$? அ>யM* (18) எ�] அ"த மாpசனM வா@:ைதயாேலேய 
~ற8பLடதான எ(ைலய.(லாத ஒள,யா?7 த�ைமயானM ‘:ெயள: எ�ற 
அ8ரா
*த Cதாந:தி� ேம( எ"த bேயாதிCஸு வ.ளA?கிறேதா* (Nசா"ேதா 3-13-
7) எ�றிM =தலிய இடAகள,( பர8ர�ம:தி� Cவபாவமாக Cப4டமாக 
ேகாஷி
க8பBைகயாZ7 அXவ.ர&B7 ராமa*வ7 ெகா&ட வ.4jJ
?8 
பரமா:ம:வ:ைத உண@:Mகி�றன. 

‘இ7IJலகிZ7 
ரஹAகைள ஸ�ச>
க ெவாLடாம( தB8ேப�, ச":ரைன 
மைற8ேப�, ெந*8ைபD7 கா$ையD7 அழி8ேப�, ஸூ@யெனாள,ைய மைற8ேப�’ 
(62) எ�] ெதாடAகி அ]ப:M நா�காவM ஸ@
க:தி( ~ற8பLட ஸூ@ய 
ச":ராதிகைள: தB
?7 ஆ$றலானM ‘இ8பரமா:மாவ.ன,ட7 அNச:தினா( கா$] 
வ W�கிறM, ஸூ@ய� உதி
கிறா�, அ
நிD7 இ":ரa7 த:த7 கடைமகைளN 
ெசPகி�றன@, ஐ"தாமவனான யம� தனM ேவைலையN ெசPய வ.ைர"M 
ெச(கிறா�’ (ைத:. ஆந"த 32) எ�] ைத:திpய d*திய.( ~ற8பLட ஸூ@யாதி 
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ரஹAகைள அட
கி ஆ;தலி( ='வைடவதாP
 ெகா&B அM 2ராமனாக 
அவத>:த வ.4jJ
?8 பர8ர�ம:வ:ைத நிைலநாL'ேய தW*7. 

த
க ஸமய:தி(, தா� ஸ@வேவdவர� எ�பைத: தாேன ெவள,8பB:MவM 
எ�பM இதிஹாஸ:தி� நைடய.னா( அறிய8பLடM. *?ரAகின:தி� அரேச 
ஸு
pவா! ப.சா�க< அஸுர@க< யKா்க< இ8gமிய.Z<ள அர
க@க< ஆகிய 
இவ@க< ஒேர ஸமய:தி( ஒ�]~': திர&B வ"தாZ7 அவ@க< எ(ேலாைரD7 
எனM வ.ர( _ன,யாேல ெகா�] வ.Bேவ�* (D:த 18-23) எ�ற�ேறா வ.ப�ஷண 
ஶரணாகதி ைமய:தி( 2ராம� ~றியM. 

உபநிஷ:M
கள,Z7 த� ெப*ைமைய: தாேன ெவள,8பB:M7 =ைற 
ேகLக8பBகிறM. *எ�ைனேய (=எ�ைன=சpரமாக
 ெகா&ட பரமா:மாைவேய) 
உபாஸந7 ெசP, எ�ைன உபாஸந7 ெசPவM எ�பM யாெதா�] உ&ேடா 
இைத:தா� ம_4யa
? ஹிததமமாக - ேமாnKாபாயமாக நா� நிைன
கிேற�. 
நா� I�] தைலகைளDைடய - :வ4டாவ.� ைம"தனான வ.Nவnபைன
 
ெகா�ேற�. ேவதா"த சாC:ர:தி( பரா=கரான Mறவ.கைள
 காLB நாPக< 
தி�a7ப'
 ெகாB:ேத�. ஆகிZ7 நா� ெசPD7 பர8ர�ேமாபாஸந:தி� 
மஹிைமய.னா( அவ$றி� பாப7 என
? ஒLடவ.(ைல. நா� 8ராணைனD7 
ஜWவைனD7 ஶpரமாக
 ெகா&டவ�. அ:தைகய எ�ைன ஆDCெஸ�]7 
அ7*தெம�]7 (=நW&ட ஆDேளாB ~' வா`வத$?
 காரணமான 8ராண� 
எ�]7 அAஙன7 வா`"M 8ர�ேமாபாஸந7 ெசPDமவa
? ேமாK காரண7 
எ�]7) உபாஸந7 ெசPய
கடவாP* (ெகளஷWதகீ 3-8-14) எ�] இ":ர� மன,த*
? 
ந�ைம ஏெத�] த�ைன
ேகLட 8ரத@:தநa
?: த� ெப*ைமைய: தாேன 
ெவள,ய.LடM கா&க. 

(2ராமப.ரா� இய$ைகயாகேவ தன
ேக$பLட ஸ@ேவdவர:வ:ைத 
ெவள,8பB:தினா�. இ":ரேனாெவன,( 8ர�ேமாபாஸந:தி� மகிைமய.னா( 
தன
?&டான ெப*ைமைய ெவள,8பB:தினா� எ�] வாசி காண:த
கM). 

‘ர??ல:தி$? ஆந"த7 உ&டா
?7 2ராமப.ராேன! உனM மAகளமான 
தி*
க&ேணா
க:தினா( நா� {Pைம ெப$ேற�. பைகவைர அட
?மவேன! 
உனM தி*வ*ளா( நா� அழிவ$ற (தி*7ப. வ*த( இ(லாத ேலாகAகைள) 
2ைவ?&ட:ைத அைடய8 ேபாகிேற�* (13) எ�] எ)ப:Mநா�கா7 
ஸ@
க:திZ<ள சப> வா
ய:தினா( அறிவ.
க8பLட - அழிவ$ற உலக:ைத 
அள,:தலாகிய ேமாK7 த*7 த�ைமயானM ‘இவேனய�ேறா இ7ைம ம]ைம 
ஆந"தAகைள அைடவ.
கிறா�‘ (ைத:.ஆன 7-1) எ�றிM =தலான எ&ண$ற 
ேவதவா
யAகள,( ~ற8பLB அM பர8ர�ம:தி$ேக உ>ய த�ைம எ�] =�ேப 
Iதலி
க8பLடM. ஆதலாZ7 2ராமa*வ7 ெகா&ட நாராயணேன 
பர8ர�மெம�] ந�? நிnப.
க8பLடெத�] க*:M. 
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இAஙன7 ஆர&ய கா&ட:திZ<ள எLB
 காரணAகைள: ெதா?:M
 ~றி, 
கி4கி"தா கா&ட:ைதN ேச@"த காரணAகைள: ெதா?:M
 ~]கிறா@ 
‘கி5கி�தா-ேய’ எ�] ெதாடA?7 ஒ* dேலாக:தினா(. 
 

dேலாக� - 14 

கி5கி�த4h-2ேய ச கா1ேட3 d�திஶிக2ரக3ைத� O�லப4�வா�ரேமய- 
�வா�3ைய� த4�ைமரக��ையரநிதரக3திைக� தாரேயா-ைதரேநைக: I 
ஸாr4நா� �ராணேஹேதா� தஶரத2தநய�ேவந வ,dவ�ப4ராயா� 
ஜாத� கா�த� ரமாயா அசகத2த பர� �3ர_ம வ%ம&கஜ�மா II 
 

பத*ைர 

வ(மkக ஜ"மா = \$றி( உதி:த வா(மkகி =ன,வ@, ஸா{நா7 :ராணேஹேதா: 
=  ந(ேலாைர
 கா8பா$]த( காரணமாக, வ.dவ7பராயா7 = gJலகி(, தஶரத 
தநய:ேவந ஜாத7 = தஶரதa
? மகனாக: ேதா�றிய, ரமாயா: கா"த7 = தி*வ.� 
மணாளனான தி*மாைல, கி4கி"தா ஆ
ேய கா&ேட = (கி4கி"ைதய.( நட"த 
ச>த:ைத: ெத>வ.8பதனா()  கி4கி"ைத எ�] ெபய@ ெப$ற கா&ட:தி(, தாரயா 
உ
ைத: = தாைரய.னா( ெசா(ல8பLடைவக;7, d*திஸிகர கைத: =  
மைற='யான உபநிஷ:M
கள,( உ<ளைவக;7, அ8ரக78ைய: = அைச
க 
='யாதைவக;7, அநிதர கதிைக = ேவெறா*வ>ட7 ெபா*"தாதைவக;மான, 
M@லப:வ அ8ரேமய:வ ஆ:ைய:  =  த� =ய$சிய.னா( அைடய ='யாைம, நமM 
ெபாறிக< வாய.லாக அறிய ='யாைம =தலான, அேநைக : த@ைம: = பல 
ப&\களாேல, பர78ர�ம =  பர8ர�மமாக, அசகதத ~றின@. 

வ,nஶஷ*ைர 

கி4கி"தா கா&ட7 இ*ப:M நா�கா7 ஸ@
க:தி( ‘�வம�ரேமய: ச 
Oராஸத: ச ஜிேத��7ய: ச உ�தமதா�மிக: ச I அQ$ய கீ��தி: ச வ,சQண: ச 
QிதிQமாவா� QதேஜாபமாQ: I I (31) எ�பM 2ராமப.ராைன
 ?றி:M: தாைர 
~றிய வசந7. *2ராமா! நW ெபாறிகளா( அளவ.LB அறிய ='யாதவ�, 
எXJபாய:தாZ7 அைடய ='யாதவ�, ெபாறிகைள ெவ�றவ�, உய@"த 
த@ம:ைத ஆச>8பவ�, ?ைறயாத \க` பைட:தவ�, திறைம வாP"தவ�, 
gமிேயாB ஒ:த ெபா]ைம பைட:தவ�, ?*தி ேபா( சிவ"த க&கைள உைடயவ�’ 
எ�பM இ"த �ேலாக:தி� ெபா*<. இதிZ<ள எ(லாN ெசா$களாZ7 
ெத>வ.
க8பLட த�ைமக< அைன:M7 ‘O�லப�வ அ�ரேமய�வா�ைய:* எ�ற 
பத:தினா( இA?N (இ8பதினா�காவM �ேலாக:தி()  �*
கமாக: த)வ8 
ெப$]<ளன. அவ$]<;7 ‘Oராஸத:’ ‘அ�ரேமய:’ எ�ற இர&B பதAகளா( 
~ற8பLட இர&B த�ைமக< இA? ‘O�லப�வ’  ‘அ�ரேமய�வ’ எ�ற இர&B 
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ெசா$களா( ?றி
க8பLடன. ம$ற த�ைமக< ‘ஆ�ய’ எ�ற ெசா(லா( �*
கமாக
 
~ற8பLடன. 

அவ$றி( அ8ரேமய:வமாவM - ெபாறிகளா( அறிய ='யாைம. 
அஃேதாெவன,( பர8ர�ம:தி$ேக உ>யெதா* த�ைமயா?7. *ேஸா அAக ேவத 
யதிவா ந ேவத (அ4டக - 2 , 8ரந7 - 8, அ_வாக7 - 9) அ"த எ7ெப*மா� தாa7 
த� ெப*ைமைய உ<ளப' அறிவாேனா அறிய மாLடாேனா - எ�ற d*திய.னா( 
பகவாaைடய Cவnப7 பகவானாZ7 அறிய ='யாைம ~ற8 பBவதனாZ7, ‘க 
இ�தா ேவத ய�ர ஸ:’ (கட 1-2-25) சராசரAக< அைன:ைதD7 8ரளய:தி( வ.)A?7 
அ8பரமா:மா எ:த�ைமய.( நிைலெப$]<ளாேனா அ:த�ைமைய 
இ8ப'8பLடெத�] யா@ அறிவா@?* எ�] ேவதAகளாZ7 8ர�ம7 அளவ.LB 
அறிய ='யாைம ~ற8பBவதானாZ7, ‘மிகJ7 ந(ேலாேன பரமா:மா உ�னாேலா 
எ�னாேலா ப.றராேலா காண ='யாதவ�. ந$?ண=ைடயவa7 தWய ?ண7 
அ$றவa7 எ(லா8 ெபா*<க;மாக இ*8பவaமாகிய அ8பரமா:மா bஞாந
 
க&ணா( காண:த
கவனாக அ(லவா க*த8பLB<ளா�’ எ�ற 
மஹாபாரத:திZ<ள - 8ர�மாJ
?7 சிவப.ராa
?7 நட"த ஸ7பாஷண8 
ப?திையN ேச@"த 8ர�மாவ.� ேபNசா( பர8ர�ம7 இ":>யAக;
? 
எLடாதெத�] ெசா(ல8பBவதனாZ7, *உன
?7 என
?7 அ"தரா:மாவாP  
( = உ<ள,*"M நியமி8பவனாP) உட7\ பைட:தவ@கெள�] ெபய@ ெப$ற 
ம$ெற(ேலாைரD7 ேநராக
 கா&பவனாக உ<ள அ8பரமா:மா ஒ*வராZ7 
அறிய8படா�* (பார. ேமாK.179-4) எ�] அறிய ='யாைம ~ற8பBவதனாZ7 - 
எ�க. 

Mராஸத:வமாவM - அைடய ='யாைம. அM *இ8பரமா:மா - ஶி4ய� 
?*வ.ன,ட7 (பகவாைன8 ப$றி
) ேகLடறிைகயாகிற dரவண7, அAஙன7 
அறி"தவ$ைற D
திகைள
 ெகா&B ஆராP"M அ]திய.Bவதாகிற மநந7, அ8ப' 
அ]திய.Lட பகவாைனD7 அவ� ?ணAகைளD7 இைடயறாM :யாந7 
ெசPைகயாகிற நிதி:யாஸந7 எ�a7 இவ$றினா( மLB7 அைடய:த
கவ� 
அ(ல�, ப.�ைனேயாெவன,( - எவைன இ8பரமா:மா தா� அ*< ெசPத$காக: 
ேத@"ெதB
கிறாேனா அவனா( மLBேம இ8பரமா:மா அைடய:த
கவ�* 
(=&டக7 3-2-3) எ�றிM =தலான d*திகளாZ7 ம$]=<ள C7*திகளாZ7 
பர8�ம:தி� தன,:த�ைமயாக அறிய8பLடM. 

ஜிேத":>ய:வமாவM - ெபாறிகைள ெவ�றைம. ெபாறிகள,� 
உதவ.ய.(லாம( எ(லா8 ெபா*<கைளD7 காணவ(லவனாP இ*
ைக எ�றப'. 
அMJ7 *க& இ(லாமேலேய கா&கிறா�, காதி(லாமேலேய ேகLகிறா�, 
ைகய.(லாமேலேய ஒ* ெபா*ைள எB
கிறா�, காலி(லாமேலேய  வ.ைரவாக 
ஓBகிறா�* (dேவதா 3-19) எ�றிM =தலான d*திகளாZ7 C7*திகளாZ7 
பர8ர�ம:தி� தன,:த�ைமயாக அறிய8பLடM. 
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உ:தமதா@மிக:வமாவM - தன
? ஒ* பயைனD7 வ.*7பாம( ப.றரM 
பயa
காகேவ =ய$சி ெசPD7 த�ைம. அMJ7 *ந(ேலா@கைள
 கா8பத$காகJ7 
அவ@க;
?8 பைகவரான தWேயாைர: ெதாைல8பத$காகJ7 இவ$றி� வாய.லாக: 
த@ம:ைத நிைலநாLBவத$காகJ7 ஒXெவா* Dக:திZ7 ப.ற
கிேற�* (கீைத 4-14) 
எ�றிM =தலியவ$றா( பகவாa
ேக தன,8பLட த�ைமயாக
 ~ற8பLடM. 

அKPய கீ@:தி:வ=7 ‘மிக8ெப>ய கீ@:தி பகவாaைடயேதய�ேறா?’ (ைத- 
நாரா 10) எ�] பகவாa
ேக உ>யதாகN ெசா(ல8பLடM. 

வ.சKண:வெம�a7 திறைம உ<ளைமD7, தன
? ஒ8பM7 மி
கMமான 
ேவேறா�றி(லாதைவயாP தைடய$றைவயாP எ(லா வைகயான ஶ
திகேளாB 
~'ய.*8பதினாேல பர8ர�ம:தி$ேக உ>யெதா* த�ைமயா?7. அ(லM 
வ.சKண ஶ8த7 ப&'தைன
 ?றி
?7 ம$ெறா* ெசா(லாக நிக&Bகார@க< 
ப':M<ளைமயா(, வ.சKண:வமாவM அறிJைடைமயாைகயாேல, ஒ�ைறD7 
வ.டாம( அைன:ைதD7 அறிD7 த�ைமயாகிற அ:தைகய ஸ@வbஞ:வ7 * எவ� 
எ(லா8 ெபா*<கைளD7 அறிகிறாேனா, எவ� அ8ெபா*<கள,� எ(லா: 
த�ைமகைளD7 அறிகிறாேனா* (=&டக 1-1-10)  எ�றிM =தலியவ$றா( 
பர8ர�ம:தி$ேக உ>ய த�ைம எ�பM Cப4டமாய.$]. 

KிதிKமாவ::வமாவM - gமிைய8 ேபா�ற ெபா]ைமைய உைடைமயா?7. 
அM எ(லாவ$ைறD7 ெபா]
?7 இய(ைப உைடயவனாைகயாேல பகவாa
ேக 
உ>ய த�ைமயா?7. 

KதேஜாபமாK:வ7 எ�பM ெச"தாமைர ேபா�ற தி*
க&கைள 
உைடைமையN ெசா�னதாக ='D7. அM - *நW>ேல இ*"M ெகா&B த&ைட 
வ.LB8 ப.>யாம( ஸூ@யனா( அல@:த8பLட தாமைர மல@க< எ:தைகயனேவா 
அ:தைகயன - அ8பரமன,� தி*
க&க<* (Nசா"ேதா
ய7 1-6-7)எ�றிM =தலிய 
d*திய.னா( 8ர�ம:தி� தன,:த�ைமயாக அறிய8பLடM. அ(லM 
ேராஹிதாK:வமாகேவ ( = சிவ"த க&கைள உைடைமயாகேவ) அM இ*
கLB7. 
அMJ7 *ப
த@கைள அ*<மைழயா( ?ள,ரNெசPபவa7, அ�ப.னா( சிவ"த 
க&கைள உைடயவa7, எ(லா7 அறி"தவa7, ம
கைள
 க*மAகள,( 
{&Bமவa7 அ(லM ஸூ@யa
? அ"த@யாமிDமான அ8பரமா:மா எ�ைன: 
{யனா
?க* (மா:யா�நிக ம":ர7) எ�ற d*திய.�ப' 8ர�ம:தி� 
தன,:த�ைமேயயா?7. 

=$~றிய அ8ரேமய:வ7 =தலிய இ:த�ைமகெள(லா7 2ராமனாக 
அவத>:த வ.4jவ.ன,ட7 ~ற8பLடைமயா( இைவ அ8ெப*மாa
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
கி�றன. 

இAஙன7 கி4கி"தா கா&ட:தி( உ<ளனவாP வ.4jJ
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத ஸாதி:M: த*கி�ற எLB
 காரணAகாைள: ெதா?:M
 ~றி, 
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*கா&ேட* எ�]7 *ஸ@ேவஷா7* எ�]7 ெதாடA?7 இர&B dேலாகAகளாZ7 
D:த கா&ட:திZ<ள அ:தைகய காரணAகைள: ெதா?:Mைர
கிறா@. 

(இ"#லாசி>ய@ கி4கி"தா கா&ட:தி$?8 ப.�\ ஸு"தர கா&ட:திZ<ள 
காரணAகைள
 ~றாமேல D:த கா&ட:தி$?N ெச�றM ஏ�?: எ�பM 
ெத>யவ.(ைல) 

dேலாக�க+ 15, 16 

கா1ேட3 ஷ5ேட2 Iந(��3ர� ஸரஸிஜநயந� காரண�வா� ஜக3�யா: 
�வாத���யா� ைவdவm�யாத3ப, நிகி2ல ஜக�ஸ�_�ேத� Tயாபக�வா� I 
ஸ�வPஞ�வா� அந�ேதQணசரண ஶிேராவ��வத� ஸ�வயPஞா- 
ரா�4ய�வா� N1டSக�ரப4நயநதயா ேவத3ஸ��காரவ�வா� I I 
 

ஸ�ேவஷா� த4hரக�வா� ஸலிலஶயநத� ஸ�யதாSநாமய�வா – 
Tய-த�ைவ: o�ஷ�வா� d�திவ,தி3த தம: பாரவ��தி�வத: ச I 
�ர_ேம�ய�ேப4hஜேயாநி�ரமத2பதிIைக� நி�ஜைர: �ப5டI-ேத: 

வா%ம&கி� �3ர_ம ேவேத3hதி3தபரமமஹ��வாdரய�வா� பர� த� II 

 
பத*ைர 

வா(மkகி : =நW":ர : = வா(மkகியாகிய =ன,வ@ ெப*மா�, ஷ4ேட கா&ேட 
= ஆறாவதான D:த கா&ட:தி(, ஜக:யா : காரண:வா: = உலகி$?
 காரணமாP 
இ*8பதனாZ7, Cவாத":@யா: = �த"திர: த�ைமய.னாZ7, ைவdவn8யா: = 
உலகைன:ைதD7 தன
? உடலாக
 ெகா&'*8பதனாZ7,  நிகில ஜக: 
ஸ7�*ேத: = எ(லா உலைகD7 ஸ7ஹார7 ெசPவதனாZ7, Xயாபக:வா: = 
உலகெமA?7 பர"தி*8பதனாZ7, ஸ@வbஞ:வா: = அைன:ைதD7 
அறிவதனாZ7, அந"த ஈKண - சரண - ஶிேராவ::வத: எ&ண$ற க&க< கா(க< 
தைலக< இவ$ைற உைடைமய.னாZ7, ஸ@வ யbஞ ஆரா:ய:வா: - எ(லா 
யாகAகளாZ7 ஆராதி
க: த?தி ெப$றி*8பதனாZ7, \&டpக 8ரப நயநதயா = 
தாமைர மல@ேபா( ஒள,ெப$ற க&கைள உைடைமய.னாZ7, ேவத 
ஸ7Cகாரவ::வா: = ேவதAகைள IN�
கா$றாக
 ெகா&டைமய.னாZ7, 
ஸ@ேவஷா7 தாரக:வா: = எ(லா8 ெபா*<கைளD7 தாA?வதனாZ7, 
ஸலிலஶயநத: = கட(நW>( ஶயநி:தி*8பதனாZ7, ஸ:யதா - அநாமய:வ - 
அXய
த:ைவ: மாறாம( எ8ேபரM7 ஒ*ப'8பL'*
ைக - உடலிZ7 உ<ள:திZ7 
ஒ* வைகயான ேநாD7 இ(லாதி*
ைக - ப
தி இ(லாதவ@களா( அறிய 
='யாதி*
ைக ஆகியவ$றாZ7, g*ஷ:வா: = உய.@க< அைன:தி� 
உ<ளAகள,Z7  உைறவதனாZ7, d*தி வ.தித தம : பாரவ@:தி:வத:  = 8ர
*தி 
ம&டல:தி$? (கீேழ பாதாள7 ெதாடAகி ேமேல ஸ:யேலாக7 வைரய.( உ&டான 
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உலகAகைள
 ெகா&ட அ&டAக< எ(லாவ$]
?7) அ8பாலி*8பதாக 
ேவதAகளா( அறிய8பBதலாZ7, அ7ேபாஜேயாநி 8ரமதபதி=ைக: = நா�=க� -
சிவெப*மா� =தலான, நி@ஜைர: = ேதவ@களா(, 8ர�ம இதி = பர8ர�மெம�], 
Cப4ட7 உ
ேத: = வ.ள
கமாகN ெசா(ல8பBதலாZ7, ேவேதாதித பரமமஹ::வ 
ஆdரய:வா: = எ(லாவ$ைற
 காL'Z7 ெப>தாP இ*
ைகயாகிற ேபரளJ
? 
இ*8ப.ட7 எ�] ேவதAகளா( ~ற8பBைகயாZ7, ஸரஸிஜநயந7 = தாமைர
 
க&ணனான (2ராமப.ரா� எ�a7) தி*மாைல, த: பர78ர�ம = 8ரஸி:தி ெப$ற 
பர8ர�மமாக, அவத: = ~றின@. 

இXவ.ர&B dேலாகAக;7 ேச@"M ஒேர ெபா*ைள
 ?றி8பனவா?7. 
வா(மkகியாகிய =ன,வ@ ெப*மா� ஆறாவM கா&ட:தி( தாமைர
 க&ணனான 
தி*மாைல 8ரஸி:தமான பர8ர�மமாக
 ~றின@ எ�] ெகா&B ~LBக. 

ஜக:யா: காரண:வா: - எ(லாJலகி� ேதா$ற:தி$?7 காரணமாP 
இ*8பதனா( எ�பM இத� ெபா*<. எ(லா உலக:தி� உ$ப:தி
?7 IலமாP 
இ*8பெத�பM  பர8ர�ம:தி� தன,8பLடெதா* த�ைமயா?7. அXவாேற- 
ய�ேறா ைத:திpேயாபநிஷ:தி(, 8*?வ(லிய.( =த( அ_வாக:தி( *எதனா( 
இ"த 8ராண.க< உ&டாகி�றனேவா, உ&டானைவ எதனா( உய.@ 
வா`கி�றனேவா, உய.@ வா`"த அைவ மரண:ைத அ(லM ேமாK:ைத 
அைடபைவகளாP
 ெகா&B எதைன 8ரேவஶி
கி�றனேவா (=எMத�ன,( 
லயமைடகி�றனேவா) அMதா� 8ர�ம7. அ8ப'8பLட 8ர�ம:ைத :யாந7  
ெசPவாயாக* எ�] ேகLக8பBகிறM. இA? *எதனா( இ"த 8ராண.க< 
உ&டாகி�றனேவா அM 8ர�ம7* எ�] ~ற8பLB<ளதனா(, உலக8 ப.ற8ப.$?
 
காரணமாP இ*
?7 த�ைம 8ர�ம:தி$?N ெசா(ல8பLட தாய.$]. 

ேக+வ, 

ஐயா! இ"த dேலாக:தி( *ஜக:யா: காரண:வா:* எ�] உலக:திaைடய 
ேதா$ற:தி$?
 காரணமாP இ*:தைல மLB7 பர8ர�ம:தி$ேக உ>ய 
த�ைமயாக
 ~றிD<ளM ெபா*"தாM. *எதனா( உ&டாகி�றனேவா, எதனா( 
ப.ைழ:தி*
கி�றனேவா எதி( லயமைடகி�றனேவா* எ�ற I�] d*தி 
வா
யAகளாZ7 உலக:தி� ப.ற8\ இ*8\ இற8\ எ�ற I�றிைனD7 ?றி8ப.LB, 
*அM 8ர�ம7* எ�] =$காL'ய *எதனா( எதனா( எதி(* எ�ற I�] 
ெசா$க;
?7 ேச@:M, (அவ$றி� எ(லா8 ெபா*<கைளD7 த)Jத$காக) *அM* 
எ�ற ஒ* ெசா(ைலேய ?றி8ப.LB அMெகா&B உலகி� ப.ற8\ இ*8\ இற8\ 
எ�a7 ஸ=தாய:தி$?
 காரணமாP இ*:தைலN ெசா(லி அைதேய 
8ர�ம:தி� லKணமாக
 (அைடயாளமாக - தன,: த�ைமயாக
) ~]தலாZ7, 
ஸூ:ரகாரரான ேவதXயாஸ பகவா� *ஜ"மாதி அCய யத: * (8ர�ம ஸூ:ர7 1-1-
2) காண8பBகி�ற இXJலகி$?, ப.ற8\ =தலியைவ எதனா( உ&டாகி�றனேவா 
அM 8ர�ம7 - எ�] ஸூ:ர7 ெசPபவ@ *=தலியைவ* எ�ற ெசா(லா( இ*8\8  
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ப.ற8\
கைளD7 த)வ., அ:தைகய உலகி� ப.ற8\ இ*8\ இற8\
களாகிற 
ஸ=தாய:ைத
 ?றி:M
 காரணமாP இ*:தைலேய 8ர�ம:தி� லKணமாக
 
~றிய.*8பதனாZ7, பகவ: பா4யகாரராகிய 2ராமா_ஜ =ன,வ*7 =$காL'ய 
ஸூ:ர:திZ<ள *ஜ"மாதி* எ�ற பத:தி$?: த:?ண ஸ7வ.bஞாந பஹுXpஹி 
ஸமாஸ:ைதN ெசா(லி (வ.nஶ4ய=7 வ.nஶஷண=7 அதாவM அைடெகாள,D7 
அைடD7 ஆகிய இர&B7 பயன,ைலய.( ெச�] ெபா*"Mத$ேக$பN ெசா(Z7 
ஒ* வைகயான அ�ெமாழி: ெதாைகையN ெசா(லி) *C*4' Cதிதி 8ரளயAக<* 
(=ப.ற8\ இ*8\ இற8\
க<) எ�] உைர ெசPM, இ7I�]7 ேச@"த 
ஸ=தாய:ைத
 ?றி:M
 காரணமாP இ*:தைலேய 8ர�ம:தி� லKணமாக
 
~றிD<ளதனாZ7, உலக8 ப.ற8ப.� காரணமாP இ*:த( - இ*8ப.� காரணமாP 
இ*:த( - இற8ப.� காரணமாP  இ*:த( எ�ற இ7I�றி( ஏதாவM ஒ�] 
மLBேம 8ர�ம:தி� தன,:த�ைமயாக - லKணமாக இ*
?மாய.�, அ:தைகய 
ஒ�ேற 8ர�ம லKணமாP இ*
க: த?தி உ<ளைமயா(, கீ`
காL'ய 
உபநிஷ:M7  ஸூ:ர=7 அத$? பா4யகார@ பண.:த உைரD7 ெபா*"தாம$ 
ேபாP வ.BமாதலாZ7 - எ�க. ஆைகயா( இ"த dேலாக:தி( உலக8 ப.ற8\
? 
மLB7 காரணமாP இ*:தைல 8ர�ம லKணமாக
 ?றி:M<ளM ேசராM - எ�] 
ஒ* ேக<வ. இA? எ)கி�றM. 

இ
ேக<வ.
?N சில@ - *யேதாவா இமாநி gதாநி ஜாய"ேத* எதனா( இ"த 
8ராண.க< உ&டாகி�றனேவா - எ�] ெதாடA?7 ைத:திpய d*திய.( *த: 
8ர�ம* அM 8ர�ம7 - எ�] ஒேர த: - அM எ�ற ஶ8த7 ேகLக8பLட ேபாதிZ7, 
*யேதா.... ஜாய"ேத - த: 8ர�ம, ேயநஜWவ"தி - த: 8ர�ம, ய: அப.ஸ7வ.ஶ"தி - 
த: 8ர�ம* = எதனா( 8ராண.க< உ&டாகி�றனேவா - அM 8ர�ம7, எதனா( 
ப.ைழ:தி*
கி�றனேவா - அM 8ர�ம7, எதி( \?கி�றனேவா = லய7 
அைடகி�றனேவா - அM 8ர�ம7 எ�] த: - அM எ�பதைன I�] 
வா
யAகள,Z7 ேச@:M
 ெகா&டா(, உலக8 ப.ற8ப.� காரணமாP இ*:த( 
உலகவ.*8ப.� காரணமாP இ*:த( உலகலய:தி� காரணமாP இ*:த(  
எ�பவ$றி( ஒXெவா�]7 தன,:தன,ேய 8ர�ம லKணமாக
 கிைட
க இட7 
உ<ளM. *ஜ"மாதி அCய யத: *எ�ற 8ர�மஸூ:ர:திZ7 *ஜ"மாதி* எ�பதனா( 
உலக8 ப.ற8\ இ*8\ இற8\
க< I�]7 ?றி
க8பLB<ள ேபாதிZ7 அ7I�றி� 
~Lட:தி$? 8ர�ம7 காரண7 எ�] க*த8படவ.(ைல; ப.�ைனேயாெவன,(, 
அ7I�றி( ஒXெவா�றி$?7 8ர�ம7 (தன,:தன,ேய) காரண7 எ�]தா� 
க*த8பLB<ளM. அ7I�றி� ~Lட:ைத
 ?றி:M
 காரணமாP இ*:தைல 
8ர�ம:தி� லKணமாக
 ~]கி�ற பா4ய வா
ய:ைத - ஒXெவா�றிZ7 
தன,:தன,ேய காரணமாP இ*:தைல
 ?றி8பதி( ேநா
? உைடயதாகN சிறிM 
வ*"தி8 ெபா*"தவ.ட ேவ&B7; இ(ைலயாகி( ப.ற8\ இ*8\ இற8\
கள,( 
ஒXெவா�ைற
 ?றி:M
 காரணமாP இ*:த( எ�பேத 8ர�ம7 தவ.ர 
ேவெறா�றி$?7 இ(லாைமயா( 8ர�ம:தி$?8 ப.றவ$ைற
காL'Z7 உ<ள 
வாசிைய - ேவ]பாL'ைன அறிவ.
கவ(லதாP இ*
க, I�றி� ~Lட:தி$?
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காரணமாP இ*:தைல 8ர�ம லKணமாக
 க*Mவத$?8 பயேனM7 
இ(ைலயாP வ.Bம�ேறா - எ�] வ.ைட ~]கி�றன@. 

இ
ெகா<ைக - ச&ைடமா*த7 ெதாLடாசா@ய Cவாமி அ*ள,ய பாராஶ@ய 
வ.ஜய7 =தலிய #(கள,( ~ற8பL'*
கிறM. *இA? ஜ"ம (ப.ற8ப.�) காரண:வ7, 
Cதிதி (இ*8ப.�) காரண:வ7, லய (அழிவ.�) காரண:வ7 ஆகியைவ 
தன,:தன,யாகேவ 8ர�ம:தி$?8 ப.றெபா*<கைள
 காL'Z7 உ&டான 
ேவ]பாL'ைன
 காLட ஆ$ற( பைட:M<ளனவாைகயா( அைவ அ8ப'ேய 
(=தன,:தன,ேய) 8ர�ம  லKணAகளாக
 கடவன எ�] சில ஆசா@ய@க< க*Mவ@* 
எ�] அ"#லிZ<ள ப?தி காண:த
கM. 

ப.றேராெவன,( - *gஜி
க: த
கவேர! 8ர�ம:ைத8 ப$றி என
?
 
க$ப.
க
கடவ W@* (ைத:. 8*? -1) எ�பதனா( - ேமாKமைடய வ.*7ப.ய ஒ*வ� 
உபாஸி
க: (:யாநி
க:) த
க 8ர�ம7 எM எ�] ஶி4யரான 8*? வ*ண@ 
எ�a7 த7 த"ைதயாைர =�\ ேகLட ேக<வ.
? வ.ைடயாக *எதனா( இ"த 
8ராண.க< உ&டாகி�றனேவா* எ�] ெதாடA?7 d*தி வா
ய7 எ)"தM. 
அMத�ன,( உலக8ப.ற8ப.� காரணமாP இ*:தைலயாவM இ*8ப.� காரணமாP 
இ*:தைலயாவM  அழிவ.� காரணமாP இ*:தைலயாவM 8ர�ம:தி� 
லKணமாகN ெசா�னா(, உபாஸி
க:த
க 8ர�ம7 இ�னM எ�ற நிdசய7 
உ&டாகாM; த�ைன
 காL'Z7 உய@:தி இ(லாத ெப*ைமயாகிய வ'ேவாB  
~'யதாக நிdசய.
க ேவ&'ய 8ர�ம:தி� நிdசயமானM அXவ'வ.$?ேந@ 
=ரணான அ:தைகய ெப*ைம இ(லாைமய.� ஸ"ேதஹ:ைத: தW@:தா( ஒழிய 
உ&டாகாைமய.னா( எ�க. உலக8ப.ற8ப.� காரணமாP இ*:த( மLBேம 
8ர�ம:தி� லKண7 எ�] ெசா(லிய ேபாதிZ7, இ*8\ =தலியவ$றி� 
காரணமாக ேவ] ஒ�] இ*
கலா7 எ�] ேதா�]ைகயாZ7 அXவ.*8\ 
=தலியவ$றி� காரணமாP இ*:தZ
?: ேதைவயான ?ணAக< இ"த 
8ர�ம:தி( இ(ைலேபாZ7 எ�] ேதா�]ைகயாZ7 எ(ைலய.(லாத ெப*ைம 
இ(லாைமைய8 ப$றிய ஸ"ேதஹ7 இ"த 8ர�ம:தின,ட7 உ&டா?7. உலக8 
ப.ற8\ இ*8\ இற8\
களாகிய ஸ=தாய:தி� காரணமாP இ*:தைல 8ர�ம:தி� 
லKணமாக
 ~றினா(, அத$?: ேதைவயான ?ணAக< அைன:M7 இ"த 
8ர�ம:தி( உ<ளனெவ�] ேதா�]தலா( த�ைன
 காL'Z7 உய@:தி இ(லாத 
ெப*ைம இ(லாைமைய8 ப$றிய ஸ"ேதஹ:தி$? இடமி(லாைமயா( அ:தைகய 
ெப*ைமயாகிய வ'ேவாB ~'யதாக 8ர�ம:ைத8 ப$றிய நிdசய7 உ&டாக 
இட7 உ<ளைமயா( ?$ற7 ஏM7 இ(ைல. இXவ.ஷய:ைதேய =$காL'ய ஸூ:ர 
பா4ய:தி� d*த8ரகாசிைகDைர ~]வைத
 கா&மி�. 

(1)*உலக8 ப.ற8ப.� காரணமாP இ*:த(, இ*8ப.� காரணமாP இ*:த(, 
அழிவ.� காரணமாP இ*:த( ஆகிய இ7I�றி� ~Lட7 8ர�ம:தி� லKண7 
எ�பM d*தி வா
ய:தி� CவாரCய:தினா( (=இய$ைகN �ைவய.னா() 
நிdசய.
க8பBகிறM.  *எதனா( இ"த 8ராண.க< உ&டாகி�றனேவா எதனா( 
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ஜWவ.
கி�றனேவா, எதன,( லயமைடகி�றனேவா* எ�றவ.ட:தி( ஒXெவா* 
வா
ய:திZ7 *அM 8ர�ம7* எ�] ~ற8படாம(, I�] வா
ய=7 
='"தப.�ப�ேறா *அM 8ர�ம7* எ�] ~ற8பLB<ளM. இ7I�றி( ஏதாவM 
ஒ�ேற லKணமாக
 ~Bமானா( ம$ைறய.ர&B7 ~றியM பயன,(லாம$ 
ேபாPவ.B7. 

(2) I�]7 ேச@"M லKணமாகாM; ஏதாவM ஒ�றினா( மLBேம 
8ர�ம:தி$? ம$ெற(லா8 ெபா*<கைள
 காL'Z7 வாசி ேதா�றி 
அ8ெபா*<க< 8ர�மம(ல எ�] வ.ல
கிவ.Lடப'யா( ேவறிர&B 
லKணAகைள
 ெகா&B வ.ல
க ேவ&'ய ெபா*< ஏMமி(லாைமயா( எ�க. 
ஏெனன,( உலகி� உ$ப:தி
?
 காரணமாP இ*:தைல 8ர�ம லKணமாகN 
ெசா�னா( அXJலக உ$ப:தி
? நிமி:த காரணமாகJ7 உபாதாந காரணமாகJ7 
(க@:தாவாகJ7 =த$ காரணமாகJ7) இ*
?7 ம$ெறா* ெபா*< - உலக 
வ.*8ப.ற8\
க;
?
 காரணமாP இ*:தைலN ெசா(லி வ.ல
க ேவ&'யதாக 
இ(ைலய(லவா? எ�] ேகLடா(, 

(3) ஆ7, உ&ைமதா�; வ.ல
க8படேவ&'ய ெபா*< ேவெறா�] உ<ளM எ�]7 
அைத வ.ல
கேவ I�]7 ேச@"M லKணமாகN ெசா(ல ேவ&B7 எ�]7 
க*த8படவ.(ைல. ஆய.a7 d*தி வா
ய:தி� இய$ைகN �ைவ ?�றாம( 
இ*8பத$காக ஸூ:ரகாரரான ேவதXயாஸ பகவா� I�]7 ேச@"ேத லKண7 
எ�] ~றியM எைத
 ெகா&B என,(, *அ"த 8ர�ம:ைத உபாஸந7 ெசP*எ�ற 
அB:த வா
ய:தினா( வ.தி
க ேவ&'ய 8ர�ேமாபாஸந:தி$?: ேதைவ8பLட 
நிரதிஶய 8*ஹ:வ:தி$? (தன
? ேமெல(ைலய.லாத ெப*ைமைய உைடைம
?) 
ேந@=ரணான அ:தைகய 8*ஹ:வ7 இ(லாைம  
எ�பM யாெதா�] உ&ேடா அைத8ப$றிய ஸ"ேதஹ:ைத 8ர�ம:தின,ட7 
உ&டா
காம( வ.ல
?வத$காகேவ எ�] ெகா<க. ஸ"ேதஹ:ைத 
வ.ல
?வதனாZ7 லKணAக;
?8 பயaைடைம  ெகா<ள8பBகிறM. ஏெனன,( 
லKண:ைத
 ெகா&B அறிய8பB7 ெபா*;
? உ<ள உ&ைம வ'வ.$? 
=ரணானெதா* த�ைமைய8 ப$றிய ஸ"ேதஹ7 அ8ெபா*ள,( வ*7ேபாM அைத 
வ.ல
கினா( ஒழிய =$~றிய ெபா*ைள8 ப$றிய நிdசய7 உ&டாக 
வழிய.(லாைமயா( எ�க. =$~றிய I�றி( ஏதாவெதா�ைறேய லKணமாக
 
ெகா&டா( அM லKண:தினா( அறிய8பB7 ெபா*ள,� வ'வ.$? =ரணான 
த�ைமைய8 ப$றிய ஸ"ேதஹ:ைத: தW@
கவ(லத�ற�ேறா? 

(4) அM த�ைனN சிறிM வ.ள
?ேவா7. உலக8ப.ற8ப.� காரணமாP 
இ*:தைல லKணமாக
 ~றிய ேபாதிZ7, இ*8\ இற8\
கள,� காரணமாP 
இ*:தைல
 ~றாம$ ேபானா( அத$? ேவ&'ய அறிJ7 ஆ$றZ7 
இ(லாைமயாZ7  இ*8ப.ற8\கள,�  காரணமாக ேவெறா* ெபா*< 
உ<ளைமய.னாZ7 உலக8 ப.ற8ப.$? மLB7 காரணமான ெபா*;
? 
எ(ைலய.(லாத ெப*ைமDைடைம இ(லாம$ ேபாPவ.B7. ேமாKெம�பM 
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இற8ப.( ேச@வதனாZ7 ேமாK:ைத: த*மவனாக உபாஸி
க:த
கவa
ேக  
=
தி நிைலய.( அைட"M அ_பவ.
க8பB7  த�ைம
?7 இ�றியைமயாத 
?ணAகளா( ஏ$படேவ&'ய ெப*ைம ஸி:தி
காம( ேபாPவ.B7. ஆைகயா( 
உலக8ப.ற8ப.� காரணமாP இ*:தைல மLB7 ெசா�னா( அM ம$ெற(லா8 
ெபா*<கைள
 காL'Z7 உ<ள ேவ]பாLைட 8ர�ம:தின,ட7 அறிவ.
க 
வ(லேதயாய.a7, உலக8 ப.ற8\ இ*8\ இற8\
களாகிய இNச=தாய:தி� 
காரணமாP இ*:தலாகிற லKணேம 8ர�ம:தி$?  எ(ைல இ(லாத நிைற"த 
ெப*ைம உைடைமைய: ெத>வ.
க உதJகி�றைமயா( உலக8 பைட8\ கா8\ 
அழி8\ ஆகிய இNச=தாய:தி� காரணமாP இ*:தேல 8ர�ம:தி� 
லKணெம�] அறிவ.
க8பLடM* எ�a7 இMேவ d*த8ரகாசிைக 
உைர8ப?தியா?7. இXJைர8 ப?தி
? வ.ள
க7 இAஙனேம கா&க. 

(1) இA?, *உலக8ப.ற8ப.� காரணமாP இ*:த(, இ*8ப.� காரணமாP 
இ*:த(, அழிவ.�  காரணமாP இ*:த( ஆகிய இ7I�றி� ~Lட7 8ர�ம:தி� 
லKண7 எ�பM d*திய.� CவாரCய:தினா( நிdசய.
க8பBகிறM* எ�றதனா( 
*எதனா( இ8ப.ராண.க<* எ�] ெதாடA?7 d*தி  வா
ய:தி( I�] 
வா
யAக;
?8 ப.�\, *அM 8ர�ம7* எ�] *அM* எ�ற ஒேர ெசா(ைல 
=�\<ள I�] வா
யAகள,( உ<ள எதனா( எதனா( எதன,( எ�]<ள I�] 
ெசா$க;
?7 8ரதி நி@:ேதஶமாக (*I�] ெசா$கள,� ெபா*<கைளD7 ேச@:M 
?றி8ப.B7 எதி@N ெசா(லாக) இLB<ளதனாZ7 அதனா( உலக8 ப.ற8\ இ*8\ 
இற8\
களாகிய ஸ=தாய:தி� காரணமாP இ*:தைலேய ?றி:தலாZ7 
=$~றிய ஸ=தாய:தி�  காரண:வேம 8ர�ம:தி� லKண7 எ�] ேவத 
ஶ8த:தி� இய$ைகN �ைவய.னா( அறிய8பBகிறM எ�] ~ற8பLடM - எ�ற 
இXவ.ஷய7தா� * எதனா( இ8ப.ராண.க< உ&டாகி�றனேவா* எ�] ெதாடAகி 
*எ�] ~ற8பLB<ளM* எ�பதWறான ப?திய.னா( வ.ள
க8பLடM. 

(2) ஐயா! d*திய.னா( ஸ=தாய:தி� காரணமாP இ*:தேல 8ர�ம 
லKண7 எ�] அறிவ.
க8பLட ேபாதிZ7 ஸூ:ரகார@ அதைன லKணமாக
 
க*MவM தகாM. உலக8 ப.ற8\ =தலியவ$றி( ஒXெவா�றி� காரணமாP 
இ*:தலாகிய சிறிய லKணேம பர8ர�ம:ைத8 ப.ற ெபா*<கள,லி*"M 
ேவ]பLடதாக அறிவ.
க வ(லதாைகயா( அத$ேக லKணமா?7 த�ைம 
ெபா*"Mதலா( - எ�], *I�]7 ேச@"M* எ�] ெதாடAகி, *எ�] ேகLடா(* 
எ�aமளவான  ப?திய.னா( ேக<வ. ேகLB, 

(3) ேவத ஶ8த:தினா( ப.ற8\ இ*8\ இற8\
களாகிய ஸ=தாய:தி� 
காரணமாP இ*:தேல ேபாதி
க8பBதலா( அXேவத:தி� ெபா*ைள 
நிdசய.8பத$காக =ைன"த ஸூ:ரகாரராZ7 அXேவத வா
ய:ைத8 ப.�ப$றி 
அMேவ லKண7 எ�] ெசா(ல8பLடெத�] வ.ைட ~]கிறா@ - *ஆ7 
உ&ைமதா�* எ�] ெதாடA?7 ப?தியா(. ஐயா! d*திய.( - உலக8 ப.ற8ப.� 
காரணமாP இ*:த( =தலிய ஒXெவா�ேற லKண7 எ�] ெசா(Zவைத வ.LB 
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I�]7 ேச@"ேத லKணமாகN ெசா(Zவத$? எ�ன காரண7? எ�ற ேக<வ.
? 
‘d*தி தா�’ எ�] ெதாடAகி வ.ைடயள,
கிறா@. ‘அ"த 8ர�ம:ைத உபாஸந7 ெசP’ 
எ�] அB:த வா
ய:தி( உபாஸந:ைத வ.தி
க வ.*7ப.யதனாZ7, தன
? ேமேல 
எ(ைலய.(லாத ெப*ைமேயாB ~'யதாக 8ர�ம:ைத 
உபாஸி
கேவ&'ய.*8பதனாZ7, அ:தைகய ெப*ைமைய I�]7 ேச@"த 
லKண:ைத
 ெகா&ேட நிdசய.
க ேவ&'D<ளதனாZ7, அ7I�றி( ஏதாவM 
ஒ�ைற மLBேம லKணமாகN ெசா�னா( ம$ற இர&B
?7 ேதைவ8பBகி�ற 
?ணAக< இ(லாைமயா( வ*கிற ெப*ைமய.�ைமய.� ஸ"ேதஹ7 
8ர�ம:தின,ட7 ேதா�]தலா( அதைன
 கைள"M எறி"தால�றி எ(ைலய.(லாத 
ெப*ைமைய 8ர�ம:தின,ட7 நிdசய.
க ='யாைமயாZ7 d*திய.( I�]7 
ேச@"ேத லKண7 எ�] ~ற8பLடெத�] க*:M. 

(4) 8ர�ம:தின,ட7 லKண:தினா( அறியேவ&'ய எ(ைலய.(லா8 
ெப*ைம
? =ரணான ெப*ைமய.�ைமைய8 ப$றிய ஸ"ேதஹ7 ேதா�றினா( 
அதைன: தW@
?7 வ(லைமயானM I�]7 ேச@"த லKண:தி$ேக உ<ளM. 
தன,:தன,யான ஒXெவா�]
? மLB7 இ(ைல எ�பைத Iதலி
கிறா@ - *அM 
த�ைனN சிறிM வ.ள
?ேவா7* எ�] ெதாடA?7 இ]தி8 ப?தியா(.  (இ"த நா�? 
ப?திக;7 =$காL'ய d*த8ரகாசிைக உைரய.� நா�? ப?திக;
?7 
வ.ள
கமா?7) 

இMகா]7 பர
க
 ~றியவ$றி$?N �*
கமான க*:M இM:- உலக8ப.ற8\ 
உலக இ*8\ உலக இற8\ எ�a7 இNச=தாய:தி� காரண7 8ர�ம7 எ�] 
~றாம( உலக8ப.ற8\
?
 காரண7 8ரஹம7 எ�] மLB7 ~றினா(, ேகL?7 
ஶி4யa
? - இM ப.ற8ப.� காரணமா?மானா( இ*8ப.� காரண7 ம$ெறா�] 
இ*
?7. அXவாேற இற8ப.� காரண=7 ேவ] ஒ�] இ*
?7. ஆைகயா( நா7 
உபாஸி
க ேவ&'யM உலக8 ப.ற8ப.� காரண:ைதயா, இ*8ப.� காரண:ைதயா 
அ(லM இற8ப.� காரண:ைதயா எ�] ஸ"ேதஹ7 உ&டாவதனா(, 
உபாஸி
க:த
 8ர�ம7 இMதா� எ�]7 நிdசய7 ஏ$படாM. ேமெல)"தவா] 
ேநா
கினா( ந7 எ(ேலாைர
 காL'Z7 உய@"தவ@களாக: ேதா�]கி�ற அ
நி 
இ"திர� =தலிய ேதவ@க;
?< தன
? ேம( எ(ைலய.(லாத ெப*ைமைய 
உைடய ேதவ� இ�னாென�] அறி"M ெகா<;7 வ.*8ப:தினா( அ(லவா 
*பகவாேன 8ர�ம:ைத அறிவ.
க
 கடவ W@* எ�] 8*? வ*ணைர
 ேகLடM. 
அ8ப'8பLட ெப*ைமைய அறிவ.8பத� வாய.லாக அ"த ஆ< இ�னாென�] 
நிdசய.8பத$காகேவ *எதனா( இ8ப.ராண.க< உ&டாகி�றனேவா* எ�றிM =தலிய 
d*தி வா
ய7 எ)"தM. தன
? ேமெல(ைலய.(லாத ெப*ைமைய அறிவ.:த( 
எ�பM =$~றிய I�]
?7 காரணமாP இ*:தைல 8ர�ம லKணமாகN 
ெசா(லாவ.Lடா( ='யாத கா@யமா?7. ப.ற8ப.� காரணமாP இ*:தைல மLB7 
~றினா(, இ*8\ இற8\
கள,� காரணமாP இ*:த$? இ�றியைமயாM ேவ&'ய 
?ணAக< இ(லாைமயா( இ"த8 ப.ற8ப.� காரணமான 8ர�ம:தி$?: 
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தன
?ேமேல எ(ைலய.(லாத ெப*ைம உ&ேடா இ(ைலேயா எ�ற ஐய7 
உ&டானா( அதைன8 ேபா
க ='யாத�ேறா? (எ�பM க*:M). 

இ
ெகா<ைகD7 பாராஶ@ய வ.ஜய:தி( ~ற8பLB<ளM. அA?<ள #$ப?தி 
ேமேல கா&க - *பகவாேன! 8ர�ம:ைத8 ப$றி அறிவ.
க ேவ&Bகிேற�* 
எ�றதனா( ேமாKமைடய வ.*7\மவ@ உபாஸி
க:த
க 8ர�ம7 எMெவ�] 
ேகLடவளவ.(, உலகி� உ$ப:தி
?
 காரண7 8ர�ம7 எ�] வ.ைட 
~ற8பLடதாகி( ஶி4யa
? உலகி� இ*8\
 காரண7 ேவெறா�] இ*
?7 
ேபாZ7 எ�] ஸ"ேதஹ7 வ"M, இ*8ப.� காரண=7  ப.ற8ப.� காரண7 ேபா( 
தன
? ேவ&'ய ?ணAகைள மLB7 ெகா&B<ளதாைகயாZ7 ப.ற ?ணAக< 
இ(லாைமயாZ7 தன
? ேமெல(ைலய.(லாத ெப*ைமைய உைடயM அ�]; 
ஆைகயா( உபாஸி
க:த
க g@ணமான ?ண=ைடய 8ர�ம7 ேவெறா�] 
இ*
க
 ~Bேமா எ�] ஸ"ேதஹ7 வ"M, கைடசிய.( *இMதா� உபாஸி
க:த
க 
8ர�ம7* எ�ற நிdசயேம உ&டாகாM ேபாPவ.B7 எ�] d*திய.( I�]7 
ேச@"ேத லKண7 எ�a7 க*:தினா( I�] தடைவக< *எதனா(* *எதனா(* 
*எதன,(* எ�]  ெசா(லி இ*"தாZ7 அவ$றி$? 8ரதிநி@:ேதஶமாக (எதி@
 
?றி8பாக) *அM 8ர�ம7* எ�] ஒேர தடைவ *அM* எ�] ெசா(ல8பLடM. இ"த 
d*திைய8 ப.�ப$றிேய *ஜ"மாதி அCய யத: *எ�ற ஸூ:ர:திZ7 உலக8 ப.ற8\ 
இ*8\ இற8\
க< எதனா( உ&டாகி�றனேவா அM 8ர�ம7 எ�] I�]7 
ேச@"ேத 8ர�ம:தி� லKணமாக Xயாஸ பகவானா( க*த8பLடM   எ�] ேவ] 
சில@ அ*ள,N ெசPகி�றன@* எ�பேத அ"#$ப?தி. 

தன,:தன,ேய ஒXெவா�]7 லKண7 எ�பM7, I�]7 ேச@"ேத லKண7 
எ�பMமாகிய இXவ.ர&B ெகா<ைகக;7 2ேவதா"தேதசிகரா( 
அதிகரணஸாராவள,ய.( (�ேலாக7 38) ெதா?:த*ள,N ெசPய8பLB<ளM - 
**இ7I�றி( ஒXெவா�ேற 8ர�ம லKண7 எ�] ~]த( ந�]. ஒ�] 
மLBேம 8ர�ம:ைத8 ப.றெபா*<க< எ(லாவ$ைற
 காL'Z7 ேவ]பLடதாக 
அறிவ.
க வ(லதாைகயா(. இAஙன7 இ*
க I�ைறD7 லKணமாக
 ~றியM 
சி4யaைடய அறிவ.( ெப*ைமைய உ&டா
?வத$காகேவ எ�க. I�]7 
ேச@"ேத 8ர�ம லKண7 எ�]7  சில@ ~]வ@. அத$?8 பய� - உலக8 ப.ற8ப.� 
காரண7 ஒ* 8ர�ம7 இ*8ப.� காரண7  இ�ெனா* 8ர�ம7, நாச:தி� காரண7 
ம$ெறா* 8ர�ம7 எ�] ப.ற மத:தவ@ ெசா(ல
ேகLட சி4யa
? *அவ@ 
ெகா<ைகதா� உ&ைமயாP இ*
?ேமா* எ�] ஸ"ேதஹ7 வராம( *I�] 
கா@யAகைளD7 ெசPவM ஒ�ேற. அMேவ 8ர�ம7. அM நாராயண�தா�* எ�] 
நிdசய7 உ&டா
?தேலயா7** எ�பM காண:த
கM. 

இXவ.ஷய7 அறிய:த
கM - உலக8 ப.ற8ப.� காரணமாP இ*:த( =தலிய 
I�றி( ஒXெவா�ேற 8ர�ம:தி$?8 ப.ற ெபா*<க< அைன:ைத
 காL'Z7 
வாசி உ<ளைமைய அறிவ.
க வ(லதாைகயா( லKண7 ஆகலா7. ஆய.a7 
உலக8 ப.ற8\ இ*8\ இற8\
களாகிய ஸ=தாய:தி� காரணமாP இ*:த( எ�a7 
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லKண:தி( ?$றேமM7 இ(ைல. அMேபாலேவ இMJ7 ஒ* லKணமாவத$?: 
தைடய.(லாைமயா(. ஐயா! ஸ=தாய காரண:வ:தி( ப.ற8\ இ*8\ இற8\ ஆகிய 
ஒXெவா�றி� காரண:வ=7 அடAகியத(லவா? அAஙன7 அடAகிய 
ஏதாவெதா�றி� காரண:வேம 8ர�ம:ைத8 ப.றவ$றி( நி�]7 ேவ]பLடதாக 
அறிவ.
க ஆ$ற( பைட:ததாP இ*
க, ம$ற இர&'� காரண:வAக< அதி( 
அடAகிய.*8பM பயன$றதாகிவ.Bேம எ�] ~]த( ெபா*"தாM. ஸ=தாய 
காரண:வ:தி( ஒXெவா�றி� காரண:வ7 அடAகா தாைகயா( எ�க.  ஏெனன,(- 
*8ர�ம7 உலக8ப.ற8ப.� காரண7, உலக இ*8ப.� காரண7, உலக நாச:தி� 
காரண7* எ�றிXவா] லKண7 ~றினா( இMத�ன,( ஒXெவா�றி� 
காரண:வ=7 அடAகி உ<ளM எ�] ெகா<ள ='D7. நா7 அ8ப'
 ~றவ.(ைல. 
ப.�ைன எ8ப' ெய�ன,( - * காரண7 எ�பM I�] தடைவக< ெசா(லாம( 
இ*
?7 எள,ைமைய ேநா
கி *உலக8 ப.ற8\ இ*8\ இற8\
களாகிய 
ஸ=தாய:தி� காரண7 8ர�ம7* எ�] ~]கிேறா7. ஆக, இத�க& உலக8 
ப.ற8\7 இ*8\7 இற8\7 ஆகியைவ காரண7 எ�பதேனாB தன,:தன,யாகN ெச�] 
ேசராம( ஸ=தாய:வ7 (=~LடமாP இ*:த() எ�ற த�ைமைய =�ன,LB
 
ெகா&ேட ெச�] ேச*வதனா(, ஸ=தாய காரண:வ7 எ�a7 இ"த 
லKண:தி( ஒXெவா�றி� காரண:வ7 அடAகவ.(ைல எ�] ெகா<ள:த
கM. 
அM ந�ேற. ஏதாவM ெதா�றி� காரண:வ7 எ�a7 சிறிய லKண:ைத வ.LB 
உலக8 ப.ற8\ இ*8\ இற8\
களாகிய ஸ=தாய:தி� காரண:வ7 எ�a7 ெப>ய 
லKண:ைத ஸூ:ரகார@ ெசPதM ெபா*:தம$றேத எ�] ~ற ேவ&டா: 
=$காL'ய d*தி வா
கிய:ைத8 ப.�ப$றிேய அவ@ அ8ப'8 ெப>ய லKண:ைத
 
~றியதா( எ�க. d*திதா� சிறிய லKண7 இ*
க8 ெப>ய லKண:ைத ஏ� 
ைக
 ெகா&டM எ�ன,( - ஏதாவெதா�றி� காரணமாP இ*:தலாகிய சிறிய 
லKண:ைத
 ெகா&டா(, ம$ற இர&'� காரணமாP இ*:தZ
ேக$ற 
ந$?ணAக< இ"த 8ர�ம:தின,ட7 இ(ைல எ�] ேதா�றி, நா7 :யாநி
க:த
க 
8ர�ம7  எMெவ�] ஸ"ேதஹ7 உ&டா?ம�ேறா? அ8ப' இ(லாம( நா7 
:யாநி
க:த
க 8ர�ம7 உலக8ப.ற8\  உலக இ*8\ உலக இற8\ ஆகிய 
ஸ=தாய:தி$?
 காரணமாP இ*:தZ
?: த
க ந$?ணAக< அைன:தாZ7 
நிைறய8ெப$ற ெத�] ெத>வ.:த$காகேவ d*தி ெப>ய லKண:ைத
 ெகா&டM 
எ�] அறிக - எ�]. 

பர8ர�ம:தி$ேக உ>:தான இ"த ஜக: காரண:வமானM - D:தகா&ட7 
#$றி*பதாவM ஸ@
க:தி( ‘எ(லாJலகAக;
?7 க@:தாவாகJ7 
எ(ேலாைரவ.ட ேம7பLடவராகJ7 அறிவாள,க;
?< உய@"தவராகJ7 நW@ 
இ*
கிறW@ (6) எ�]7,  ‘எ(லாJலக:தி$?7 8ரபவராகJ7 (=த$ காரணமாJ7) 
லயCதாநமாகJ7 உேப":ரனாகJ7 மMஸூதநனாகJ7 நW@ இ*
கிறW@’ (17) எ�]7, 
*நW@ IJலகிைனD7 =தலி( பைட:த ஆதிக@:தாவாகJ7 உலகி$? நWேர 
தைலவராP உம
? ேவெறா* தைலவ@ இ(லாத �த"திரராகJ7 இ*
கிறW@’ (20) 
எ�]7 உ<ள இடAகள,( 2ராமப.ரானாக அவத>:த வ.4jJ
?N ெசா(ல8பLB 
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அM அ8ப.ராa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத நிைலநாLBகி�றM. இ7I�] வசநAகள,( 
=தலிZ7 ='வ.Z7 உ<ள *க@:தா’ எ�ற ெசா(லா(, பாைனைய8 பைட
?7 
?யவ�ேபா( உலக:ைத8 பைட
?7 வ.ைன =தலா"த�ைமD7, 
இர&டாமதிZ<ள ‘8ரபவ:’ எ�ற ெசா(லா( ‘8ரபவதி ஜக: அCமா:’ 
(=இவன,டமி*"M உலக7 உ&டாகி�றM) எ�ற XD:ப:திய.� (பத:ைத8 ப?தி 
வ.?திகளாக8 ப.>:M8 ெபா*< ெகா<;7 வைகய.�) Iலமாக, ?ட:தி$? 
ம&ேபா( உலகி$? =த$காரணமா"த�ைமD7 வ.4jJ
? 
அறிவ.
க8பBகி�றன எ�] ப?:Mண@க. 

Cவாத":@யா: - �த"திரனாP இ*8பதனா(: அதாவM ப.ற ெபா*<கள,� 
உ*வ7 ?ண7 ெசயலாகிய இவ$ைறN ெசPவதி(, யா*
?7 வச8படாம( தாேன 
�த"திரனாPN ெசPவதனா( எ�பM இத� ெபா*<.  இ:தைகய �த"திர: த�ைம 
பர8ர�ம:தி$ேக உ>யM. சி:M அசி:M ஈNவர� (=அறிJ<ள உய.@, அறிவ$ற ஜட7, 
கடJ<) எ�ற I�] த:வAக;
?< (=ேவத7 ~]7 ெபா*<க;
?<) 
அசி:ெத�a7 8ர
*தி அறிவ$ற ஜட8ெபா*ளாைகயாேல தனM உ*வ7 ?ண7 
ெசய( ஆகியவ$றி( �த"திரனான ம$ெறா*வைன எதி@ பா@:தி*
?7 எ�பM 
அைனவ*7 இைச"நததாைகயாZ7, *எவ� gமிய.�ேம( இ*8பவனாP அத� 
உ<ேளD7 இ*
கிறேனா, எவைன gமி அறியமாLடாேதா, எவa
?8 gமி 
ஶpரமாகிறேதா, எவ� gமி
?< இ*"M ெகா&B அைத: {&Bகிறாேனா* (8*ஹ. 
5-7-16) எ�றிM =தலிய d*தி வா
யAகளா( gமி =தலான gதAக;
?8 
பரமா:மாவ.னா( நியமி
க8பB7 த�ைம அறிய8பBதலாZ7, *ஜனAகள,� உ<ேள 
\?"M {&Bமவ� எ(லாவ$]
?7 ஆ:மாவான பரமா:மா* (ைத. ஆர. 3-11) 
எ�]7, *எவ� ஆ:மாவ.� ேமலி*8பவனாP அத� உ<ேளD7 இ*
கிறாேனா, 
எவைன ஆ:மா அறிய மாLடாேதா, எவa
? ஆ:மா ஶpரமாகிறேதா, எவ� 
ஆ:மாவ.a<ேள இ*"M அைத: {&Bகிறாேனா* (8*ஹ 5-7-22) எ�]7, 
*ேசா7பைலD7 {
க:ைதD7 த� வச:தி( ைவ:தி*
?7 அ@ஜுநேன! எ(லா8 
ப.ராண.கள,� �*தய:திZ7 நா� ஆ:மாவாP இ*
கிேற�* (கீைத 10-20) எ�]7, 
*ேஹ அ@ஜுநா! ஈNவர� எ(லா8 ப.ராண.க;ைடய �*தய:திZ7 இ*"M 
ெகா&B, ஶpரமாகிய ய":ர:தி( ஏறிD<ள அXெவ(லா8 ப.ராண.கைளD7 
ஸ:வரஜCதேமா மயமான 8ர
*திய.னா( �ழ$றி
 ெகா&'*
கிறா�* (கீைத 18-
61) எ�]7 இைவ =தலான d*திகளாZ7 C7*திகளாZ7 சி:M  என8பB7 
உய.@க;
? =Lபட8 பரமா:வ.� வச8பL'*
?7 த�ைம அறிய8பBவதனாZ7,  
பரமா:மாைவ: தவ.ர ேவெறா*வ@
?7 �த"திர:த�ைம இ(லாைமயாZ7 - எ�க. 
பர8ர�மேமாெவன,(,  ப.ற@
? வச8பLடத(ல. ‘அவைன நியமி8பவ� 
ஒ*வaமி(ைல’ (ைத:. நாரா 1-9) ‘அவ� உலகி$?
 காரண7, இ":>யAகைளN 
ெசய(பB:Mகிற ஜWவா:மாJ
?7 தைலவ� அவ�, அவைன உ&டா
?மவ� 
யா*மி(ைல, அவa
?: தைலவa7 யா*மி(ைல’ (dேவதா 6-8) *எ(லா8 
ெபா*<கைளD7 த�வய:தி( ைவ:தி*8பவ�, எ(லாவ$ைறD7 உ<ேள \?"M 
நியமி8பவ�* (8*ஹ. 6-4-22) எ�றிைவ =தலிய d*திகளாZ7 ம$ற 
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C7*திகளாZ7 அ"த8 பர8ர�ம7 ப.ற@
? வச8படாததாகJ7 ேவெறா* 
தைலவைன உைடயத(லாததாகJ7 அறிய8பBகி�றM. ஆைகயா( 
�த"திர:வெம�பM பர8ர�ம:தி$ேகD>ய த�ைமயா?7. அ:தைகய 
இN�த"திர:வமாவM D:தகா&ட7 #$றி*பதாவM ஸ@க:தி( 'நW@ IJலகி$? 
ஆதி க@:தாவாகJ7 �த"திரராகJ7 இ*
கிறW@’ (8) (20) எ�] இர&B இடAகள,( 
=ைறேய ேதவ@ அைனவ*7 ~றியதாகJ7 ப.ரம� தன,யாக
 ~றியதாகJ7 
காண8பBகிற இM 2ராமனாக அவத>:த வ.4jJ
?8 பர8ர�ம:வ:ைத 
ஸாதி
கி�றM. 

ைவdவn8யா: - வ.dவ7 nப7 யCய ஸ: - வ.dவnப : தCயபாவ : 
தCமா: - எ�ற XD:ப:திய.�ப' (=ெபா*ைள அறிவ.
?7 ஆ$றலி�ப'ேய) உலக 
=)வைதD7 தன
? ஶpரமாக
 ெகா&B<ளைமயா( - எ�பM இத� ெபா*<. 
ஸகல ஜக:ைதD7 த�aடலாக
 ெகா&B<ளைம எ�a7 இ:த�ைம 
பர8ர�ம:தி$ேகD>யெத�ற வ.ஷய7 =�னேம Iதலி
க8பLடப'யா( இA? 
ம]ப'D7 வ.ள
க8படவ.(ைல. பர8ர�ம:தி$ேகD>ய இ:த�ைம #$றி*பதா7 
ஸ@
க:தி( *உலகெம(லா7 உனM உடலா?7, gமிய.�க& உ<ள 
தி&ைமெய�a7 ?ண7 உ�aைடயதா?7* (27) எ�றவ.ட:தி( வ.4jவ.� 
அவதாரமாகிய 2ராமப.ரான,ட7 ~ற8பLடதாP
 ெகா&B அM அ8ப.ராa
?8 
பர8ர�மமா?7 த�ைமைய ஸாதி
கிறM. 

நிகிலஜக:ஸ7�*ேத:- எ(லா உலைகD7 ஸ7ஹ>8பதனா( 
(அழி8பதனா() எ�பM இத� ெபா*<. ஸகலேலாக:ைதD7 அழி8பM 
பர8ர�ம:தி$ேக உ>யெதா* த�ைம எ�a7 வ.ஷய7 *யேதா வா இமாநி* எ�] 
ெதாடA?7 d*திய.(, *ய:8ரய"தி அப.ஸ7வ.ஶ"தி* (மரணமைடD7 8ராண.க< எM 
த�ன,( லய(நாச)மைடகி�றனேவா) எ�] பர8ர�ம:தி$? லயகாரண:வ7 
~ற8பBவM ெகா&B அறியெவள,தா?7. 

அதனா(தா� அ::ரதிகரண:தி( (8ர�மஸூ:ர7 1-2-ஸூ 9-12) *எவa
? 
8ரா�மண� K:>ய� =தலிய சரAக;7 அசரAக;மான இXJலகமானM 
அ�ன7 - உணJ ஆகிறேதா, எவa
? யம� (உலைக D&பத$? உதJகி�ற) 
ஊ]காP ஆகிறாேனா, அ:தைகய பரமா:மாைவ இ:த�ைமDைடயவ� எ�] 
உ&ைமயாக அறிபவ� யா@* (கட 2-15) எ�ற கடவ(லி d*திய.( உணJ ஊ]காP 
எ�றிவ$றா( ?றி8பாக
 காLட8பLட உ&பனானவ� ஜWவா:மாவா பரமா:வா எ�ற 
ஸ"ேதஹ7 வர, உ&jத( எ�பM ந(வ.ைன தWவ.ைனகள,� பயனாகிய 
ஸுகM
கAகைள அ_பவ.:தேலயாைகயா( அXவ.ைனகள,� ெதாட@\<ள 
ஜWவா:மாதா� உ&பவ� எ�ற ேக<வ.ைய எ)8ப., ஸகலசராசரAகைளD7 
உ&பெத�பM 8ர�ம:தி$க�றி ம$ெறா*வ*
?8 ெபா*"தாைமயாZ7 
8ர�ம:தின,ட7 ஸகல சராசரAகைளD7 அழி:த( எ�a7 உ&jத( 
ெபா*"MவதனாZ7, கீ`
காL'ய d*திய.( உ&பவனாக
 ~ற8பLடM 



109 

 

8ர�மேமெய�], ஸகலசராசரAகைளD7 ஸ7ஹ>:த( 8ர�ம:தி$ேக உ>ய 
த�ைமயாவைத இைச"M ஸி:தா"த7 ெசPய8பLடM. 

அ:தைகய இ"த ஸகல ஜக:ஸ7ஹார காரண:வ7 அ"த ஸ@
க:திேலேய 
*எ(லாJலகி$?7 =த$ காரணமாகJ7 அ8யயமாகJ7 (- லயCதாநமாகJ7) 
உேப"திரனாகJ7 மMஸூதநனாகJ7 நW@ இ*
கி�றW@* (20) எ�றவ.ட:திZ7,  
*பைகவைர: தப.
?7 2ராமப.ராேன! உலகி� உ$ப:தி
? =�a7 உலகி� 
அழிவ.$?8 ப.�a7 ேயாகிகளா( நW@ காண8பBகிறW@* (9) எ�றவ.ட:திZ7 
2ராமனான வ.4jJ
?N ெசா(ல8பLடதாP
 ெகா&B அM அ8ெப*மாa
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத ஸாதி:M: த*கிறM. இவ$]< =தலிZ<ள *அ8யய:* எ�ற 
ஶ8த:தா( *அ8ேயதி அCமி" ஜக: இதி - அ8யய:* எ�ற XD:ப:திய.� Iலமாக 
எ(லாJலகி$?7 லயமைடD7 CதாநமாP இ*:த( எ�பM அறிவ.
க8பLB, 
அதிலி*"M ஸகலேலாக ஸ7ஹார காரண:வ7 கிைட8பதினாZ7, இர&டாமதி( 
உலகமைன:M7 அழி"தப.�\7 இ*:த( எ�பM ேபாதி
க8பBவதா(, உலகி� 
உ$ப:தி
? =�\ இ*:த( எ�பதனா( C*4' காரண:வ7 அறிவ.
க8பBவM  
ேபா�] அழிவ.$?8 ப.� இ*:த( எ�பதனா( ஸ7ஹார காரண:வ7 
அறிவ.
க8பBதலா( ஸகலேலாக:ைதD7 அழி
?7 த�ைம கிைட:ததாZ7 
இXவ.ர&B வசநAக;7 வ.4jJ
? ஸகலேலாக:ைதD7 ஸ7ஹ>
?7 
த�ைமைய8 ேபாதி8பவனாக
 ெகா<க. 

Xயாபக:வா: - எ(லா உலகAகள,Z7 பர"தி*8பதனா( எ�பM இத� 
ெபா*<. பர:தலாவM - உ<ள,ட:திZ7 ெவள, இட:திZமாக எ(லாவ.டAகள,Z7 
பர"தி*:தெல�] க*த8பLடப'யா(, ஸகல ேலாகAகள,Z7 உ<ள,ட7 \றவ.ட7 
எ�ற வாசிய.�றி
ேக எ(லாவ.டAகள,Z7 Xயாப.:தி*
ைக எ�பM ேதறிய 
க*:தா?7. இM பர8ர�ம:தி$ேக உ>யெதா* த@ம7. *எ(லா
 கால:திZ7 
உ<ளவa7 எ(லாவ.டAகள,Z7 உ<ளவa7 எ(லாவ$றிZ7 உL\?"M 
Xயாப.:தவa7 அத$?: த
கவா] மிகJ7 _&ண.யவaமாக எவ� உ<ளாேனா 
அ:தைகய மா]த( ஏM7 இ(லாத பரமா:மாைவ அறிJ உைடயவ@க< எ(லா 
8ராண.க;
?7 =த$ காரணமா
 கா&கி�றன@* (=&ட 1-6), *எ"த 8ர�ம:தாேல 
ஆகாஶ=7 Cவ@
க ேலாக=7 gேலாக=7 Xயாப.
க8பLடேதா* (ைத: - நாரா -3), 
*பரமபத:தி( மர7ேபா( அைசயாம( (= யாைரD7 ெபா*LபB:தாம() ஒ*வ� 
இ*
கிறா�. அ:தைகய \*ஷனான வாஸுேதவனா( இXJலகெம(லா7 
Xயாப.
க8ெப$றM* (dேவதா 3-9), *இXJலகி( கா&பனJ7 ேகLபனJமான எ(லா8 
ெபா*<கைளD7 உ<;7 \ற=7 நாராயண� Xயாப.:தி*
கிறா�* (ைத:-நாரா-25), 
*எ(லாவ$றிa<;7 உL\?"M நியமி8பவ� எ(லா@
?7 ஆ:மாவான பரமா:மா* 
(ைத:. ஆர. 3-11) எ�றிைவ =தலான #$]
?7 ேம$பLட d*திகளாZ7 
C7*திகளாZ7 பர8ர�ம7 த�ைன: தவ.@"த எ(லா உலகAகள,Z7 
Xயாப.:M<ளM எ�] அறிவ.
க8பBதலா( - எ�க. 
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அ"த Xயாப.:த( எ�பM - அேத ஸ@
க:தி( * எ(லா 8ராண.கள,ட=7 
ப�
கள,ட=7 எ(லா: திைசகள,Z7 ஆகாஶ:திZ7 மைலகள,Z7 காBகள,Z7 நW@ 
அ"த@யாமியாP இ*"த ேயாகிகளா( காண8பBகிறW@* (22) எ�] வ.4jவ.� 
அவதாரமான 2ராமa
?N ெசா(ல8பLB, அM அ8ப.ராa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத 
ஸாதி:M: த*கிறM. 

ஸ@வbஞ:வா: - எ(லாவ$ைறD7 அறிவதனா( எ�பM இத� ெபா*<. இM 
8ர�ம:தி� தன,:த�ைமயா?7. *எவ� எ(லா8 ெபா*<கைளD7 அறிகிறாேனா, 
எவ� அ8ெபா*ள,� தன,:த�ைமக< அைன:ைதD7 அறிகிறாேனா* (=&டக7 1-
10) எ�] 8ர�ம:தி$? ஸ@வbஞ:வ7 ~ற8பLடதனா( எ�க. அM அேத 
ஸ@
க:தி( *நW@ உலகைன:ைதD7 பைட8பவ@, மிகJ7 ேம7பLடவ@, 
அறிவாள,கள,( சிற"தவ@* (6) எ�] வ.4jJ
?
 ~ற8பLB, அ8ப.ராa
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
கி�றM. 

அந"ேதKண சரண ஶிேராவத::வத : - எ&ண.லா: தி*
க&கைளD7 
தி*வ'கைளD7 தி*='(தைல)கைளD7 உைடைமய.னா( எ�பM இத� ெபா*<. 
இM பர8ர�ம:தி$ேக உ>ய த�ைமயா?7. *பரமா:மா எ(லா8 ப
கAகள,Z7 பல 
க&கைளD7 பல =கAகைளD7 பல ைககைளD7 பல தி*வ'கைளD7 உைடவ@ 
*(dேவதா 3-3, ைத: நாரா 14), *\*ஷ� என8பB7 பரமா:மா ஆய.ர7 தைலகைளD7 
ஆய.ர7 க&கைளD7 ஆய.ர7 தி*வ'கைளD7 உைடயவ@  (\*ஷ ஸூ
த7 -1), * 
பல தி*=கAகைளD7 பல தி*
க&கைளD7 ெகா&ட தனM உ*வ:ைத பகவா� 
அ@ஜுநa
?
 காL'னா�* (கீைத 11-10) எ�றிைவ =தலிய d*தி C7*திகளா( 
பர8ர�ம7 அ:தைகயெத�] அறிவ.
க8பL'*:தலா( எ�க. இைவேயாெவன,( - 
அேத ஸ@
க:தி( *நW@ தி*வ.� மணாள@, ஆய.ர7 தி*வ'கைளD7 #] 
தைலகைளD7 ெகா&டவ@* (23) எ�] வ.4jJ
?
 ~ற8பLடனவாP
 ெகா&B 
அ8ெப*மாa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
கி�றன. இதி( #] தைலக< எ�பM 
=�ப.�ேனாB ேசர ேவ&'ய.*8பதினா( ஆய.ர7 தைலகள எ�] ெபா*<பLB 
எ&ண$ற தைலக< உைடைமையN ெசா(வதி( ேநா
?ைடயதாக
 ெகா<க. 

ஸ@வயbஞாரா:ய:வா: - எ(லா யாகAகளாZ7 ஆராதி
க8பBவதனா( 
எ�பM இத� ெபா*<. இM பர8ர�ம:தி� தன,8பLட த�ைமயா?7. *ஸ@வஹு: 
எ�a7 அ"த 8ர�ம:திலி*"M ஜக:காரணமான வ W@ய7 உ&டாய.$]* (\*ஷ 
ஸூ
த7 - 9) எ�] 8ர�ம:தி$? யாகAக< அைன:தாZ7 ஆராதி
க8பB7 
த�ைம ேகLக8பBதலா( எ�க. ஸ@வ7 ஹூயேத அCைம (= இவ� ெபா*LB 
எ(லா8 ெபா*<க;7 ேஹாம7 ெசPய8பBகி�றன) எ�ற XD:ப:திய.� (= 
ெசா(ைல8 ப.>:M8 ெபா*< ெகா<;7 =ைறைமய.�) Iலமாக ஸ@வஹு: எ�ற 
ெசா( எ(லா யாகAகளாZ7 ஆராதி
க8பBமவ� எ�a7 ெபா*ைள
 
~]தலாZ7, *எ(லா யாகAகளாZ7 ஆராதி
க8பBமவa7 அவ$]
?8 பல� 
அள,8பவa7 நாேனய�ேறா?* (கீைத 9-24) எ�] எ(லா யாகAகளாZ7 
ஆராதி
க8பBைக Cம>
க8பBதலாZ7 எ�க. இ:த�ைம இA? *யbஞ=7 
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வஷLகார=7 ஓAகார=7 மிகJய@"த தவ=7 நW* (21) எ�ற dேலாக:தி(, இbயேத 
இதி யbஞ: (= ஆராதி
க8பBதலா( யbஞமாமவ�) எ�] ெபா*<பBகி�ற யbஞ 
ஶ8த:தா( வ.4jவ.ன,ட7 அறிவ.
க8பLB அM அ8ெப*மாa
?8 பரமா:வ:ைத 
ஸாதி
கி�றM. 

\&டpக8ரப நயநதயா - தாமைர ேபா�ற க&கைள உைடைமய.னா( எ�பM 
இத� ெபா*<. இ"த8 \&டpகாK:வ7 பர8ர�ம:தி� தன,:த�ைம எ�பM 
=�ேப பாலகா&ட:திZ<ள காரணAகைள வ.ள
கிய ேபாM மிக வ.வரமாக 
Iதலி
க8பLடப'யா( இ8ேபாM மk&B7 வ.ள
க8படவ.(ைல. இ:த�ைம 
D:தகா&ட7 #$றி*ப:திர&டா7 ஸ@
க:தி( *தாமைர
 க&ணேன! 
தட"ேதாளேன! அக�ற தி*மா@ைப உைடயவேன! பைகவைர: தப.
கN 
ெசPDமவேன! ஆDத7 த>8பவ*< உய@"தவேன! 2ராமப.ராேன! எAக;ைடய 
ந(வ.ைனயா( உ�னா( ராவணவத7 எ�a7 கா@ய7 ெசPய8பLடM* (2) எ�] 
2ராமனாக அவத>:த வ.4jJ
?N ெசா(ல8பLB அM அ8ெப*மாa
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத நிைலநாLBகிறM. 

ேவதஸ7Cகாரவ::வா: - ேவதமாகிய ஸ7Cகார:ைத - IN�
கா$ைற 
உைடைமய.னா( எ�பM இத� ெபா*<. ேவதAக< பர8ர�ம:தி� 
ஸ7Cகாரெம�பM - *எ8ப' ஈர
கLைடய.( ஊதிேயா வ.சிறிேயா உ&B 
ப&ண8பLட ெந*8ப.லி*"M ெவXேவறான \ைகக< கிள7\கி�றனேவா, அ8ப'ேய 
இ"த8 ெப>ய பரமா:மாவ.ன,டமி*"M IN�
 கா$]8ேபா( அநாயாஸமாக
 
கிள7\கி�றன இைவ. அைவ யாைவெயன,�, *
ேவத7 யஜு@ேவத7 ஸாமேவத7 
அத@வ ேவத7, 2ராமாயண7 =தலிய இதிஹாஸAக<, வ.4j\ராண7 =தலான 
\ராணAக<, ம$]7 அ]ப:M நா�? கைலக<, உபநிஷ:M
க<, C7*திக<, 
8ர�மஸூ:ர7 ெதாட
கமான ஸூ:ரAக<, அவ$றி� பா4யAக<, அவ$றி� 
உைரக< ஆகிய இைவெய(லா7 இ8பரமா:மாவ.� IN�
கா$]8 ேபா�றன* 
(8*ஹ 4-4-10) எ�ற ம"திர:தி( *
? ஸாம7 =தலாகிய பா?பாBெப$ற 
ேவதAக;
?8 பர8ர�ம:தி� IN�
கா$]8 ேபா�ற த�ைம ~ற8பBவதனா( - 
கிைட
கி�றM. இ:த�ைம D:த கா&ட7 #$றி*பதா7 ஸ@
க:தி( *ேவதAக< 
உ�aைடய IN�
கா$]
க<, நW இ(ைலேய( அைவ இ(ைல* (26) எ�றவ.ட:தி( 
வ.4jவ.ன,ட7 ~ற8பLB அM அ8ெப*மாa
? பர8ர�ம:வ:ைத 
அறிவ.
கி�றM. 

ஸ@ேவஷா7 தாரக:வா: - எ(லா8 ெபா*<கைளD7 தாA?வதனா( எ�பM 
இத� ெபா*<.  எ(லாவ$ைறD7 தாA?தலாவM - த� கLடைளய.னா( எ(லா8 
ெபா*<கைளD7 நிைலெப$றி*
கN ெசPதேலயா7. அM பர8ர�ம:தி$ேக 
உ<ளேதா@ த�ைமயா?7. *ஓ கா@
கிேய! இ"த8 பரமா:மாவ.� தைடய$ற 
கLடைளய.ேலேய ஸூ@யச":ர@க< நிைல:M நி$கி�றன@. ஆகாஶ=7 gமிD7 
நிைல:M நி$கி�றன. Kண7 =~@:த7 பக( இரJ பK7 மாத7 *M
க< 
வ*ஷAக< எ�ற காலAக;7 த>:M நி$கி�றன* (8*ஹ 5-8-8) எ�ற ம":ர:தா( 
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ஸூ@ய� =தலான ெபா*<க;
?8 பர8ர�ம:தி� கLடைள
?LபLட - த>:M 
நி$?7 த�ைம ெசா(ல8பL'*8பதனாZ7, அ8ப'ேய அேதய.ட:தி( ச$]=�\ 
*ஆகாஶ:M
? ேமZ7 gமி
?
 கீ)7 நBவான gமிய.Z7 ஆகாஶ:திZ7 
=
கால:திZ7 உ<ள எ(லா8 ெபா*<க;7 ஆகாஶ7 எ�a7 
Iல8ர8*திய.ேலேய உ&ைடD7 பாJ7ேபா( ?]
?7 ெநB
?மாக 
இ*
?ெம�] ~றின Wேர, அ"த ஆகாஶ7 (Iல8ர
*தி) எMத�ன,( இ*
கிறM* 
எ�] கா@
கி ேகLட ேக<வ.D7, *ேஹ கா@
கீ! நW ~றிய அ"த ஆகாஶ7 எ�a7 
Iல8ர
*தி
? ஆதாரமாP உ<ளM இ"த அKரமாகிய (எA?7 பர"M, அழிேவா 
மா]தேலா ஏMம$ற) பர8ர�மேம. இM த�ைனேய அ"தண@க< ெதா)கி�றன@* 
(8*ஹ 5-8-6) எ�] யாbஞவ(
ய@ ~றிய வ.ைடDமாக உ<ள வா
யAகள,னா( 
=
காலAகள,Z=<ள ெபா*<க< அைன:M
?7 ஆதாரமான Iல8ர
*தி
?7 
ஆதாரமாக 8ர�ம7 ~ற8பBதலா(, எ(லா8 ெபா*<க;
?7 ஆதாரமாP 
இ*:த( எ�பM 8ர�ம:தின,ட7 கிைட8பதாZ7 எ�க. 

ஆைகயா(தா� - அKராதிகரண:தி( *கா@
கிேய! எ(லா8 ெபா*<க;
?7 
ஆதாரமான ஆகாஶ:தி$? ஆதாரமானM இ"த அKரேமதா�. இைதேய 
8ரா�மண@க< வணA?கி�றன@* எ�aமிட:தி( அKர 8த:தினா( ?றி
க8 
ெப$ற ெபா*< Iல8ர
*தியா ஜWவா:மாவா பரமா:மாவா எ�] ஸ"ேதஹ:ைத
 
காL', Iல8ர
*திதா� எ�] ேக<வ.ைய எ)8ப., Iல8ர
*தி வைரய.Z<ள 
எ(லா8 ெபா*<க;
?7 ஆதாரமாP இ*:த( எ�பM Iல8ர
*திய.( 
ெபா*"தாைமயா( 8ர�ம:தின,டேம ெபா*"Mதலா( அKர ஶ8த:தி� ெபா*< 
8ர�மேம எ�] *அKர7 அ7பரா"த:*ேத: *(8ர�மஸூ:ரம 1-3-9) 
(ப�சgதAகள,( ேச@"த ஆகாஶ:தி$?7 காரணமாகிய Iல8ர8*திையD7  
தாA?த( (உபநிஷ:தி() ~ற8பLB<ளதனா( அ8ப': தாA?7 அKரமானM 
பர8ர�மேமதா�) எ�] ஸி:தா"த7 ெசPMவ.LB8 ப.ற? அ7பரா"த ஶ8த:தி� 
ெபா*ளாகிய gதஸூ�ம7 எ�ற Iல8ர
*தி வைரய.( உ<ள எ(லா8 ெபா*;7 
நிைல:M நி$பெத�பM பர8ர�ம:தி� கLடைள
?LபLடேத எ�a7 இXவ.ஷய7 
*ஸா ச 8ரசாஸநா:* (8ர�மஸூ:ர7 1-3-10) (அ8ப' நிைல:M நி$பM7 
பர8ர�ம:தி� கLடைளய.னா() எ�ற ஸூ:ர:தினா( ~ற8பLடM. 

இதனா( - த� கLடைளய.னா( எ(லா8 ெபா*<கைளD7 த>:M நி$கN 
ெசPD7 த�ைமயானM 8ர�ம:தி� தன,8பLட ப&ெப�பM ஸி:தி:தM. இ"த: 
த�ைம 2ராமாயண7 D:த கா&ட:தி( #$]8 பதினா�காவM ஸ@க:தி( 
*இ8ெப*மா� இ"த 8ர
*தி ம&டல:தி� ேமZ<ள 2ைவ?&ட:தி( இ*8பவ�, 
எ(லா8 ெபா*<கைளD7 தாA?மவ� (நிைலெப$றி*
கN ெசPபவ�) சA? ச
கர7 
கைத ஆகியவ$ைற ஏ"தியவ�* (15) எ�] வ.4jJ
?
 ~ற8பBகிறM. 
அAஙனேம #$றி*பதா7  ஸ@
க:தி( *நW@ ப@வதAகேளாB ~'ய gமிையD7 ம$ற 
நW@ ெந*8\ கா$] ஆகாஶ7 ஆகிய gதAகைளD7 தாAகி நி$கிறW@. இ8gமி அழிD7 
கால:தி( IJலகAகைளD7 ேதவ@ - க"த*வ@-அஸுர@கைளD7 வய.$றி( 
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த>:M
 ெகா&B கடலி( பா7பைணய.� ேம( ஶயநி:M
 ெகா&'*8பவராP 
மா@
க&ேடயாதி மஹ@ஷிகளா( காண8பBகிறW@* (13-14) எ�றவ.ட:திZ7 
இ:த�ைம Cப4டமாக
 ~ற8பBகிறM. 8ர�ம:தி� த�ைமயான - 
எ(லாவ$ைறD7 தாA?தெல�பM வ.4jJ
?
 ~ற8பLB அM 
அ8ெப*மாa
? பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.:ேத தW*கி�றM. 

ஸலில ஶயநத: - கட(நW>( ஶயநி:தி*8பதனா( எ�பM இத� ெபா*<. 
ைத:திpேயாபநிஷ:M ஆறா7 8ரdந7 =த( அ_வாக:தி( ‘அ7பCய பாேர 
\வநCய ம:ேய நாகCய 8*4ேட மஹேதா மஹWயா" |  ஶ&
ேரண bேயாதW7ஷி 
ஸம_8ரவ.4ட: 8ரஜாபதி: சரதி க@8ேப அ"த: || எ�பM =த( ம":ர7. பர8ர�ம7 
- தனM ஒள,ய.� வாய.லாக ஸூ@ய� =தலிய ஒள,Dைடய ெபா*<கள,( ந�றாக8 
\?"ததாP
 ெகா&B7, கைரய.(லாத கட(நW>Z7 ஸூ@ய ம&டல:திZ7 
பரமபத:திZ7 வாஸ7 ெசPM ெகா&B7, ெப>ய ெபா*<க< 
எ(லாவ$ைற
காL'Z7 ெப*ைம உைடயதாP
 ெகா&B7 அைனவ*ைடய 
�*தய:திa<;7 Xயாப.:M<ளM - எ�பM இ"த ம":ர:தி� க*:M. இA? 
8ரஜாபதி ஶ8த:தி� ெபா*ளாகிய பர8ர�ம:தி$?
 கடலி( வா`NசியானM 
Cப4டமாக
 ~ற8பLடM. இ"த 8ரஜாபதி எ�ற ெசா( உலகி( 8ரஜாபதி எ�] 
8ரஸி:தமாக வழAக8பBகிற நா�=கைன
 ?றி
காேதா என,(, ?றி
காM. ெப>ய 
ெபா*<க< அைன:ைதD7 வ.ட8 ெப>தாP இ*
ைக =தலான - இA?
 ~றிய 
அைடெமாழிக< அவன,ட7 ெபா*"தாைமயா( - எ�க. 

இAஙன7 அேத அ_வாக:தி( எ"த 8ர�ம:தாேல ஆகாஶ=7, Cவ@
க=7 
gமிD7 Xயாப.
க8பLடேதா, எதaைடய ஒள, ெவ7ைமகளா( வள@
க8பLB 
ஸூ@ய� தப.
கிறாேனா, எதைன
 கட( நBேவ உ<ளதாக =
கால7 அறி"த 
ெப>ேயா@க< க*Mகிறா@கேளா, எM நி:யமான பரமபத:தி( உ<ளேதா, அMேவ 
8ர�ம7* எ�ற I�றா7 ம":ர:திZ7 பர8ர�ம7 கடலி( உ<ளதாக
 
?றி
க8பLB<ளM. இXவாேற ம$]7 உ<ள இடAகள,Z7 காண:த
கM. 
இ:த�ைம D:த கா&ட7 இ*பதா7 ஸ@
க:தி(  *gமி அழிD7ேபாM நW@, கட( 
நW>( பா7பைணேம( ஶயநி8பவராP
 காண8பBகிறW@* (13) எ�ற வ.ட:தி( 
வ.4jவ.ன,ட7 ~ற8பLB அM அ8ப.ராa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத 
நிைலநாLBகிறM. 

ஸ:யதா அநாமய:வ அXய
த:ைவ: - ஸ:ய:வ7 அநாமய:வ7 
அXய
த:வ7 ஆகிய இவ$றாேல எ�பM இத� ெபா*<. இA? ஸ:ய:வமாவM - 
உ*வ:தாZ7 ப&ப.னாZ7 ?]?த( ெப*?த( இ�றி எ8ேபாM7 ஒேரவ.தமாP 
இ*:த(. அM *ஸ:யமானM7 அறிJ வ'வானM7 இட7 கால7 ெபா*< 
எ�றிவ$றா( அளJபடாதMமாP இ*
?7 8ர�ம7* (ைத: ஆன -1) எ�ற 
d*திய.(  பர8ர�ம:தி� த�ைமயாக அறிய8பLடM. அநாமய:வமாவM - உட( 
உ<ள7 =தலியவ$றி( எXவைக ேநாD7 இ(லாதி*:த(.  அMJ7  *பரமா:மா - 
\&யாபாபAக< I8\ மரண7 M�ப7 பசி தாக7 ஆகியைவ இ(லாதவ�* (Nசா"ேதா 
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8-7-1) எ�றிM =தலிய d*திகளா( பர8ர�ம:தி� த@மமாக அறிவ.
க8பLடM. 
அXய
த:வமாவM - ப
திய.(லாதவ@களா( க& =தலிய ெபாறிகள,� வாய.லாக 
அறிய ='யாதி*:த(. அMJ7 *எM க& =தலியவ$றா( அறிய ='யாதேதா, 
எM ைக =தலானவ$றா( ப.'
க ='யாதேதா* (=&டக 1-1-6), எ"த8 பரமா:மா 
க&ணா( காண ='யாதவனாP எ(லாவ$ைறD7 தா� கா&கிறாேனா* (8*ஹ 5-
7-27),  *8ர�ம7 க&ணா( காண8படாதM7 வாயா( ெசா(ல8படாதM7 ஆ?7* 
(=&டக 3-1-8), *அ@ஜுநா! எ8ப'8பLடவனாக எ�ைன நW இ8ேபாM பா@:தாேயா 
அ8ப'8பLட நா� ப
தி இ(லாம( ெவ]மேன ேவதேமாதிேயா தவ7 ெசPேதா 
தான7 வழAகிேயா பா@
க ='யாதவ�* (கீைத 11-53) எ�றிைவ =தலிய 
d*திகளாZ7 C7*திகளாZ7 பர8ர�ம:தி� பா�ைமெய�] பகர8பLடM. 
இைவ =ைறேய D:த கா&ட7 #$றி*பதா7 ஸ@
க:தி(  *நW@ அழிவ$றவ@, 
பர8ர�மமாP இ*8பவ@, ஸ:யமானவ@ (=உ*வ7 ப&\ ஆகியவ$றா( ?]?த( 
ெப*?த( இ�றி எ8ேபாM7 ஒேர வ.தமாP இ*8பவ@), உலக=&டாவத$? 
=�\7 ப.�\7 நBவ.Z7 உ<ளவ@* (15)  எ�ற நா�=க� வா@:ைதய.Z<ள ஸ:ய 
ஶ8த:தாZ7, ‘எ)ப:திர&டா7 ஸ@
க:தி( *அ"த வ Wரனான 2ராமைன 
அநாமயனான (=உடலிZ7 மனதிZ7 ேநாய$ற) நாராயணனாக எ&jகிேற�’ (11) 
எ�ற ராவண� ேபNசிZ<ள அநாமய ஶ8த:தாZ7, #$றி*8ப:திர&டா7 
ஸ@
க:தி( *இXவ.ராம� அXய
தமானM7 (=ப
தி அ$றவ@களா( ெபாறிகள,� 
Iல7 அறிய ='யாதM7) வள@J ேதPJ =தலிய மா]த( இ(லாதMமான - 
மன,த உ*
ெகா&ட 8ர�மெம�] நா�=க� =தலியவ@களா( ~ற8பLடா�* 
(32) எ�ற தஶரத வா
ய:திZ<ள அXய
த ஶ8த:தாZ7 2ராமa*வ7 தாAகிய 
வ.4jJ
?
 ~ற8பLB அைவ அ8ப.ராaைடய பர8ர�மமா?7 த�ைமைய 
நிைலநாLBகி�றன. 

g*ஷ:வா: - \> nஶேத - (எ(லா 8ராண.கள,ட=7 தAகிD<ளா�) எ�ற 
XD:ப:திய.� Iல7 எ(லா உய.@கள,� �*தயமாகிற ?ைகய.( தAகி 
இ*8பதனா( எ�பM இத� ='வான ெபா*<.  இ"த8 \*ஷ:வ7 பர8ர�ம:தி� 
தன,:த�ைமயா?7. *I�] மா:திைர அளJைடய ஓAகார:தினா( பரமா:மாைவ 
:யாந7 ெசPபவ� - =
தியைட"த ஶ&:தா:மாைவவ.ட உய@"தவa7 எ(லா 
உய.@கள,ட:திZ7 அ"தரா:மாவாP: தAகிD<ளவa7 அதனா( \*ஷ� எ�] 
ெசா(ல8பBபவaமான பரவாஸுேதவைன
 கா&கிறா�* (8ரந 5-5) எ�ற 
d*திய.னாZ7, ைத:திpேயாபநிஷ:M ஆறா7 8ரdந7 பதிேனாராவM அ_வாக:தி( 
*க):M8 பLைட
?8 ப�ன,ர&B வ.ர$கிைட
?
 கீ)7 நாப.
?8  ப�ன,ர&B 
வ.ர$கிைட
? ேமZ7 கீ`ேநா
கிய தாமைரெமா
?8 ேபா( �*தயெம�பM 
உ<ளM. அதைன எ(லாவ$றி$?7 அ"த@யாமியான பரமா:மாவ.� சிற"த இடமாக 
அறிய ேவ&B7. அ"த �*தய7 சிறிM மல@"த தாமைர ேபா�றதாP நா$\ற=7 
நா'களா( Xயாப.
க8 ெப$]: ெதாA?கிறM. அத� _ன,ய.( _&ண.ய Mைள 
ஒ�] உ<ளM. அMத�ன,( ஸ@வா"த@யாமியான பர8ர�ம7 நிைலெப$]<ளM. 
அ"த �*தய:தி� நBவ.( நா�? ப
கAகள,Z7 bவாைலக< பரவ8ெப$ற ெப>ய 
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ஜாடரா
நி (= உணJ ஜWரணமாவத$?
 காரணமான ெந*8\) இ*
கிறM. அM 
எ8ேபாM அைணயாம( ஒலி:M
 ெகா&B உணJ8 ெபா*<கைள8 ப.>:M 
=த�=தலி( தா� உ&கிறM. உ<ளAகா( =த( உNசி வைரய.( தா� உைறD7  
உடைல ெவ7ைமDைடயதாகN ெசPகிறM. அ"த அ
நிய.� நBவ.( மிக 
_&ண.யதாP உய@"M<ள அ
நிbவாைல ேபா( ஜWவா:மா வ.ளA?கிறM. அAஙன7 
பளபளெவ�] 8ரகாசி
?7  ஜWவா:மா (த�a<ேள க>ய தி*J*
ெகா&ட 
பரமா:மா உ<ளதனா() க>ய ேமக:ைத வ.)Aகிய மி�ன$ெகா'ேபா( 
வ.ளA?மதாP, தாேன வ.ைள"த ெந(லி� _ன,ேபா( _&ண.யதாP ம�ச< 
நிற=<ளதாP: தன
? ஒ8ப.(லாததாக இ*
கிறM. அ"த ஜWவா:மாெவ�a7 
அ
நிbவாைலய.� நBவ.( பரமா:மா நிைலெப$றி*
கிறா�* எ�] - எ(லா@ 
உடலிZ7 க):M
?
 கீ` நாப.ய.� ேம( தாமைர ெமாLB8 ேபா�]<ள �*தய7 
தைலகீழாக இ*
கிறM எ�]7 அத� நBவ.( ஜWவா:மா இ*
கிறM எ�]7 ~றி, 
ெந*8ப.� bவாைல ேபா( வ.ளA?கி�ற அ"த ஜWவா:மாவ.� ம:திய:தி( 
பரமா:மா இ*
கிறா@ எ�] ~]வதனா( பரமா:மா �*தய ?ைகய.( இ*8பM 
ெபற8பBதலாZ7, *எ(லா 8ராண.க;ைடய ஶpர:திZ7 உ<ேள �*தய7 எ�a7 
?ைகய.( இ*
?7 பரமா:மா ப.றவ.D7 மரண=7 இ(லாதவ� ஒ8ப$றவ� 
(ஸுபால -7) எ�ற d*திய.னாZ7. *அ@ஜுநா! எ(லா 8ராண.கள,� �*தய:திZ7 
நா� ஆ:மாவாP இ*
கிேற�* (கீைத 10-20), அ@ஜுநா! எ(ேலாைரD7 {&Bகிற 
வாஸுேதவ� ஸகல 8ராண.கள,� �*தய 8ரேதஶ:திZ7 இ*
கிறா�* கீைத 18-
61) எ�றிைவ =தலான C7*திகளாZ7 பர8ர�ம:தி$? ஸகல 
8ராண.க;ைடயJ7 �*தய?ைகய.( தAகி உ<ளைமயாகிற \*ஷ:வ7 
அறிவ.
க8பBதலாZ7 எ�க. இ:த�ைம D:தகா&ட7 #$றி*பதா7 ஸ@
க:தி( 
*நW@ சா@Aகெம�a7 வ.(ைல ஏ"தியவ@. அைனவ*ைடய ெபாறிகைளD7 
வச8பB:M7 திXயமான தி*ேமன,ைய உைடயவ@, எ(லா*ைடயJ7 �*தய 
?ைகய.( இ*8பதனா( \*ஷ� என8பBகிறW@, \*ேஷா:தமaமாகிறW@* 
(16)எ�]<ள ப.ரம� வா@:ைதய.னா( 2ராமனாகிய வ.4jJ
?
 ~ற8பLB, அM 
அ8ப.ராa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத நிைலநாLBகிறM. 

d*தி வ.தித தம : பார வ@:தி:வத: - ேவத:தி� Iல7 அறிய8பLடதான - 
தமC எ�ற ெசா(ல8பB7 8ர
*தி
? ேமேலD<ளைம எ�ற த�ைமய.னா( 
எ�பM இத� ெபா*<. இ"த 8ர
*தி ம&டல:தி$? ேமேல உ<ளதாக ேவத:தி� 
Iல7 அறிய8பBதலா( எ�பM க*:M. 8ர
*தி ம&டல:தி$? ேமேலD<ளைம 
எ�பM பர8ர�ம:தி� தன,:த�ைமயா?7. *தமCஸு
? ேம( இ*8பவa7 
ஸூ@யனM நிற:ைத உைடயவaமான இ7மஹா \*ஷைன நா� அறிேவ�* (\*ஷ 
ஸூ
த7 - 16, உ:தரநாராயண7 -2), *இ"த ரஜC எ�a7 8ர
*தி ம&டல:தி� 
ேம( வசி
கி�ற பரமா:மாைவ* (ைத:. ஸ7. 2-2-2) எ�றிைவ =தலிய d*திகள,� 
Iல7 8ர�ம:தி$? 8ர
*தி ம&டல:தி� ேமேல வசி:த( அறிவ.
க8பBதலா( 
எ�க. இXவ.டAகள,( தமC எ�பM7 ரஜC எ�பM7  ம$ற இர&B 
?ணAக;
?7 உபலKணமாP, தமC ரஜC ஸ:வெம�a7 I�] 
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?ணAகைளD7 இய$ைகயாக8 ெப$ற Iல8ர
*திைய
 ?றி8பனவா?7; தன,8பLட 
தேமா ?ணேமா ரேஜா ?ணேமா ஓ>ட:தி*8பM ெபா*"தாைமயா( எ�க. 
இ:த�ைம D:த கா&ட7 #$]8பதினா�கா7 ஸ@
க:தி( *இXவ.ராம� 
தமCெஸ�a7 8ர
*தி ம&டல:தி$? ேம( உ<ள 2ைவ?&ட:தி( 
இ*8பவa7 எ(ேலாைரD7 பைட8பவa7 சA? ச
கர7 கைத ஆகியவ$ைற 
ஏ"தியவaமான பரமா:மாதா�, இM நிdசய7* (15) எ�ற ம&ேடாத> வா
ய:தி( 
2ராமனாகிய வ.4jJ
?N ெசா(ல8பLடதாP
 ெகா&B அM அ8ப.ராa
?8 
பரமா:மாவான த�ைமைய ஸாதி
கி�றM. அ:த�ைம பரமா:மாைவ: தவ.@:M 
ேவெறA?7 ெபா*"தாைமயா( எ�க. 

இAஙன7 பர8ர�ம:தி$ேகD>ய த�ைமகைள 2ராமாவதார7 ெசPத 
வ.4jவ.ன,ட:தி( ~]வத� வாய.லாக அ8ப.ராa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத 
ஸாதி:M வ*கி�ற வா(மkகி =ன,வ@, 2ராமனாகிய வ.4jைவ8 ப.ரம� 
=தலிேயா@ பர8ர�ம7 எ�] ெசா(லிய ெசா(ைல
 ?றி8பBவத� வாய.லாகJ7 
அைத ஸாதி
கிறா@ எ�] ?றி8ப.Bகிறா@ #லாசி>ய@ - *8ர�ேமதி* எ�] 
ெதாடAகி. 

8ர�ம இதி அ7ேபாஜேயாநி 8ரமதபதி=ைக : நி@ஜைர: Cப4ட7 உ
ேத: - 
தாமைரய.$ ப.ற"த ப.ரம�, ப.ரமத கண: தைலவனான ஶிவ� =தலிய ேதவ@களா( 
2ராமனாகிய வ.4j பர8ர�ம7 எ�] வ.ள
கமாக (=இMவைரய.( ~றியப' 
காரணAகள,� வாய.லாகவ�றி ேநராக 8ர�மெம�ற ெசா(லாேலேய) 
ெசா(ல8பLடதனா( எ�பM இ:ெதாட>� ெபா*<.  2ராமாயண7 D:தகா&ட7 
#$றி*ப:திர&டா7 ஸ@
க:தி( *இ":ரa7 இ7IJல:தவ*7 ஸி:த@க;7 
பரம*ஷிக;7 மஹா:மாவாP8 \*ேஷா:தமனான 2ராமைன எதி@ ெகா&B 
gஜி
கி�றன@. ேவத:தி� உLக*:தாP ேவதா"தAகள,( மைற"ததாP 
ப
திய.(லாதவ@களா( அறிய='யாததாP உ*வ:தாZ7 ?ண:தாZ7 எXவ.த 
மா]தZ7 இ(லாதM7 மிக 8ரஸி:த=மான 8ர�மேம பைகவைர: தப.
கN 
ெசPD7 2ராமa*வ7 ெகா&B அவத>:தM எ�] ப.ரம� =தலிேயா@க< 
எ�ன,ட7 ~றின@* (31, 32) எ�] தஶரத� வா@:ைத அைம"M<ளM. இதி( 
2ராமனாக அவதார7 ெசPத வ.4jைவ8 ப.ரமனாதிய@ பர8ர�மமாக
 
~றிD<ளைம மிகJ7 வ.ள
கமாக உ<ளM. 

இAஙனேம #$றி*பதாவM  ஸ@
க:தி(, எ(லா: ேதவ@களாZ7 =�ன,ட8 
ெப$ற நா� =க� 2ராமன,ட7 அவனM =�ைனய நிைலய
 ~]7 த*ண:தி( 
*நW@ தி*மகேளாB இைணப.>யாM ச
ராDதேம"தி எA?7 நிைற"M<ள நாராயண8 
ெப*மாளாவ W@. ஒ* ேகாBைடய வராகமாP அவத>:M gமிைய ேமெலB:தவ*7 
நWேர. இMவைரய.( இ*"த பைகவரான மMைகடபாதிகைள ெவ�] இன,: ேதா�]7 
சி�பாலாதிகைளD7 ெவ(Zமவ*7 நWேர (14,15) எ�] ேநேர 2ராமைன8 பா@:M
 
~றியM7 இA?
 க*த8பLடதா?7. 
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இA? நா�=க
 கடJ< த�aைடய க*:ைத மLB7 ~றவ.(ைல. 
ப.�ைனேயாெவன,( ஶசீபதி உமாபதி =தலான எ(லா: ேதவ@க;ைடய 
க*:ைதDேம  ~றினா@. ஆைகயா(தா� *ப.�\ ?ேபர�, பைகவைர வாLB7 
யமத@ம�, ஆய.ர7 க&jைடய இ":ர�, ம$றாைர: தப.
?7 வ*ண�, எ*:M
 
ெகா'Dைடயாa7 =
க&ணa7 ந�மனN ெச(வaமான மஹாேதவ�, எ(லா 
உலைகD7 பைட8பவனாP 8ர�ம:ைத அறிDமவ@கள,( தைலவனாகிய ப.ரமேத� 
ஆகிய இ:ேதவ@ ெப*ம
க< அைனவ*7 ஒ�] ேச@"M ஸூ@ய� ேபா( வ.ளA?7 
வ.மானAகள,� Iல7 இலAைக நக*
? வ"M 2ராமப.ரா� எதி>( நி�றன@. 
ைக
~8ப. நி$?7 2ராமைன
 ?றி:M இAஙன7 ~றின@* (2-5) எ�] இ"திர� 
ஶிவ� யம� வ*ண� நா�=க� =தலிேயா@ இலAைக
? வ"M 2ராமப.ராைன 
எதி@ெகா&டM7, *எ(லா உலகAகைளD7 பைட
?7 க@:தாவாகJ7 
எ(ேலாைரD7வ.ட உய@"தவராகJ7 அறிவாள,க;
?< மிக ேம7பLடவராகJ7 நW@ 
இ*
கிறW@* (17), *நW@ IJலகிைனD7 =த� =தலி( பைட:தவராவ W@, உலகி$? நWேர 
தைலவ@, உம
? ேவேறா@ தைலவ@ இ(ைல* (20) எ�] அ:ேதவ@க< 
2ராமப.ரான,ட7 ~றியதாக =�ேன காL'யM7 ெபா*"MகிறM. அதனா(தா� 
*ேலாகபால@களான =$~றிய இ":ராதி ேதவ@களா( இAஙன7 ~ற8பLB, 
உலகி$?: தைலவa7 த@ம:ைத வள@8பவa7 ர??ல:தி( உதி:தவaமான 
2ராம� அ:ேதவ@ ெப*ம
கைள
 ?றி:M
 ~றின�* (11) எ�] ெதாடAகி 
2ராமப.ரா� எ(லா: ேதவ@கள,ட=7 *எ�ைன நா� தயரத� மகனான மன,தனாக 
நிைன:தி*
கிேற�* (12) எ�] ~றியப.�\ ப.ரமேதவ� ஒ*வ� மLBேம அத$?8 
பதி( அள,
க: ெதாடAகியதாக
 ~ற8பLB<ளM7 ெபா*"MகிறM. இ(ைலெயன,(, 
எ(லா: ேதவ@க;7 ேச@"ேத பதி( அள,
க ேவ&'ய.*
க ப.ரம� மLB7 பதி( 
அள,8பM ெபா*"தாம$ேபாP வ.Bம�ேறா! ஆைகயா( ஶிவ� இ":ர� =தேலாரா( 
{&ட8பLட நா�=க� ~றிய *நW@  நாராயண8 ெப*மாளாவ W@* எ�றி"த வா
ய=7 
எ(லா*ைடய வா
யமாகேவ ='J ெப]வதனா( ேதவ@க< அைனவராZேம 
2ராமa
?8 பர8ர�ம:வ7 ெசா(ல8பLடதாகிறM. 

ஆகமா"ேதாதித பரமமஹ::வ ஆdரய:வா: - (பர8ர�ம:தி� த�ைமயாக) 
ேவதா"தAகளான உபநிஷ:M
களா( ~ற8பLட பரமமஹ: ப>மாண:M
? 
(=எ(லாவ$ைறD7 வ.ட8 ெப>ய அளJைடயதாP இ*
?7 த�ைம
?) இடமாP 
இ*8பதனா( எ�பM இத� ெபா*<. பரமமஹ:ப>மாண7 உைடைமேயாெவன,( 
பர8ர�ம:தி� த@மமா?7.  *உய@"த எ(லாவ$ைறD7 வ.ட உய@"தM7 
ெப>யெபா*<க<  அைன:ைதD7 வ.ட8 ெப>யMமான ெபா*ைள 8ர�மெம�] 
~]வ@ ெப>ேயா@* (ைத: நாரா - 5) அj8ெபா*<க< அைன:ைதD7 வ.ட8 ெப>ய 
பரமா:மா* (ைத:. நாரா - 66) எ�றிைவ =தலிய d*திகளாZ7 ம$]=<ள 
C7*திகளாZ7 அAஙன7 அறிய8பBதலாZ7, *எ
காரண:தா( இM ெப>யதாP  
இ*"M த�ைன அைட"தாைரD7 ெப>யவரா
?கிறேதா அ
காரண:தா( இM 
பர8ர�மெம�] ெசா(ல8பBகிறM* (d*தி?) எ�ற  - 8ர�ம ஶ8த:தி� 
நி@வசந:தாZ7  (வ.வரண:தாZ7), *தா� ெப>தாைகயாZ7 த�ைன8 ப$றினாைர8 
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ெப*ைமDறN ெசPவதனாZ7 அM 8ர�மெம�] ~ற8பBகிறM* 
(2வ.4j\ராண7) எ�ற C7*தியாZ7 அ8ப'ேய அறிவ.
க8பBதலாZ7 எ�க. 

இ:தைகய பரமமஹ:ப>மாண7 உைடைம D:தகா&ட7 
#$]8பதினா�கா7 ஸ@
க:தி( *இXவ.ராம� ப.ற8\ - வள@J - இற8\க< 
இ(லாதவ�, ெப>யெபா*<க< அைன:ைதD7 வ.ட மிக8ெப>யவ�* (14) எ�] 
2ராமனாகிய வ.4jவ.� திற:தி( ~ற8பLB அM அ8ெப*மாa
?8 
பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
கி�றM.  (ஆக 15,16 ஆகிய இர&B dேலாகAகள,னா( 
D:த
 கா&ட:தி( ப:ெதா�பM காரணAக< ~ற8பLடனவாய.ன) 

இXவ.தமாக ஆ] (ஐ"M?) கா&டAகள,( வ.4jJ
?8 பர:வ:ைத 
அறிவ.
?மைவயாP உ<ள காரணAகைள: ெதா?:M
 ~றி, இன, உ:தர 
கா&ட:திZ<ளவ$ைற: ெதா?:M
 ~]கிறா@ - *மா(யாதWநா7* எ�]7, 
ஸ@ேவ8ய: எ�]7 ெதாடA?7 இர&B dேலாகAகளா(. 

dேலாக�க+ 17,18 

மா%யாத(3நா� ஹரா�3ஜாஸநIக2 வ,N3த4hவ�4யரா�7�சராணா� 

ேத3வாSணh� வத4hத3�N3ஜப4வஜநக�வா� தத3hப�3வ,நாஶா� I 
��3ேரண �ப5டேமவ �ரN47தி கத2நா� �3ர_மேணாபா�யேதா-ேத: 
ேத3வாநாம&dவர�வா� ஸகலஸுரக3ைணர�"சித�வா� �Oத�வா� II 

ஸ�ேவ�4ய : o�வஜ�வா� அத2 ஸகல ஜக�காரணாகாஶப4hவா� 

ேஸ��3ைர� ேத3ைவரnஶைஷ: ஸததமப, ஸமாராத4ந(ய�வத: ச I 
அ��ேய கா1ேட3 eந(��3ர : கவ,�லதிலக : �ராஹ வ%ம&கஜ�மா 
ராமாகார� Iரா7� �N2டமிஹ பரம� �3ர_ம ேவதா�தேவ�3ய� II 

பத*ைர 

ஹர அ8ஜாஸந=க வ.\த அவ:ய ரா:>�சராணா7 = சிவ� ப.ரம� =தலிய 
ேதவ@களா( வைத
க ='யாத அர
க@களாD7, ேதவ அpணா7 = ேதவ@க;
?8 
பைகவ@களாD7 உ<ள, மா� ஆதிநா7  = மாலி =தலியவ@கைள, வதா: = 
ெகா�றைமய.னாZ7, அ7\ஜபவ ஜநக:வா: = தாமைரேயானான ப.ரமைன8 
ப.ற8ப.:ததனாZ7, த: ஆப: வ.நாஶா: = அ8ப.ரமaைடய ஆப:ைத8 
ேபா
கியதனாZ7, *:ேரண Cப4டேமவ 8ர\: இதி கதநா: = சிவெப*மானா( 
Cப4டமாகேவ வ.4j 8ர\ (=தைலவ@) எ�] ெசா(ல8பLடப'ய.னாZ7, 
8ர�மணா உபாCயதா உ
ேத: = ப.ரமேதவனா( வ.4jJ
?: த�னா( :யாந7 
ெசPய8பB7 த�ைம ~ற8பLடப'ய.னாZ7, ேதவாநா7 ஈdவர:வா: = 
ேதவ@க;
? அதிபதியாP இ*8பதனாZ7, ஸகல ஸுர கைண: = ~LடA ~Lடமாக 
உ<ள எ(லா: ேதவ@களாZ7, அ@Nசித:வா: = gஜி
க8பLடதனாZ7, CMத:வா: 
Mதி
க8பLடதனாZ7, ஸ@ேவ8ய: g@வஜ:வா: = எ(ேலாைரவ.ட =�ேப 
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ேதா�றியதனாZ7, ஸகலஜக:காரண ஆகாஶபாவா: = எ(லா உல?
?7 
காரணமான ஆகாஶமாP இ*8பதனாZ7, ேஸ":ைர: ேதைவ: அnஶைஷ: = இ":ர� 
உ<ள,Lட ேதவ@க< அைனவராZ7, ஸததமப. = எ8ேபாMேம, ஸமாராதநWய:வத: = 
ஆராதி
க:த
கைமய.னாZ7, அ":ேய கா&ேட = இ]திய.Z<ள உ:தரகா&ட:தி(, 
கவ.?லதிலக: = கவ.கள,� திர;
?: திலகமானவ*7, வ(மkக ஜ"மா = \$றி( 
உதி:தவ*மான, =நி இ":ர: = =ன,வ@ ெப*மா� (வா(மkகி), ராம ஆகார7 =ரா>7 
= 2ராமனM உ*வ7 த>:த தி*மாைல, ேவதா"த ேவ:ய7 பரம7 8ர�ம = 
உபநிஷ:M
களா( அறிய:த
க மிகJய@"த 8ர�மமாக, C8\ட7 = Cப4டமாக, 
8ராஹ = ~றிய*ள,னா@. 

வ,nஶஷ*ைர 

மா%யாத(நா�.......வதா� - ஶிவ� ப.ரம� =தலிய ேதவ@களா( ெகா(ல 
='யாதவ@களாP:  ேதவ@க;
?8 பைகவ@களாD7 உ<ள மாலி =தலான 
அர
க@கைள அழி:தைமயா( எ�பM இத� ெபா*<. இ
காரணமானM, 
பர7ெபா*ெள�] இXJலேகா@ மயA?த$?>ய சிவ� ப.ரம� =தலியவ@கைள 
வ.ட வ.4jJ
?8 பர7ெபா*ளான த�ைமைய ஸாதி:M: த*கிறM. சிலரா( 
அழி
க ='யாதவ@கைள அழி:த( எ�பM அழி:தவa
? அNசிலைரவ.ட 
உய@:திைய ஸாதி
?7 எ�a7 வ.ஷய7 உலக வழ
கினாேலேய அறிய8பBதலா( 
எ�க. ஶிவ� ப.ரம� =தலிேயாைர
 காL'Z7 உய@:திைய ஸாதி
கி�ற 
இ
காரண7 ஒ*வைரD7 வ.டாம( ம$ெற(ேலாைர
 காL'Z7 வ.4jJ
?8 
பர:வ:ைத ஸாதி8பதா?7. இ
காரணமானM உ:தரகா&ட7 ஏழா7 ஸ@
க:தி( 
*ஸூ@யம&டல7ேபா( வ.ளA?7 அNச
கராDத7 தனM ஒள,யா( ஆகாஶ:ைத 
வ.ளAகN ெசPM ெகா&ேட காலச
ரெம�ற யமனM ஒ*வைக ஆDத7 ேபா�] 
மாலிய.� தைலைய அ]:M: த<ள,யM* (43) எ�றிM =தலாக மாலி ெதாட
கமான 
அர
க@கள,� வத:ைத
 ~]7 �ேலாகAகளா( ~ற8பLB<ளM. மாலி 
=தலியவ@க< ஶிவ� ப.ரம� =தலிேயாரா( அழி
க ='யாதவ@க< எ�பM, 
ஆறா7 ஸ@
க:தி( *நா� அவ@கைள
 ெகா(லமாLேட�, அM எ�னா( 
='யாத(லவா? ஆனாZ7 ஒ* உபாய7 ெசா(Zகிேற�, அMேவ அவ@கைள
 
ெகா(Z7 (10) எ�] மாலி =தலிேயாைர
 ெகா(ல ேவ&': த�ன,ட7 வ"த 
ேதவ@கள,ட7 ஶிவ� ~றிய வா@:ைதய.னாZ7, அ"த ஸ@
க:திேலேய, **இAகன7 
ேதவ@கள,� ேவ&Bேகாைள
 ேகLட ஶிவெப*மா� தைலையD7 ைககைளD7 
அைச:M
 ெகா&B த�னா( ='யாைமைய
 ?றி:தேதாட(லாம( - *அ"த 
ஸுேகஶன,� ைம"த@களான மாலி =தலிேயா@ எ�னா( ேபா>( ெகா(ல8படா@. 
ஆனா( உபாயெமா�ைறN ெசா(Zகிேற�. அM அவ@கைள அழி
க வ(லM*, எ�] 
இ"த வா@:ைதைய
 ~றினா@** (28,29) எ�] ஶிவப.ராa7 ேதவ@க;7 ச"தி:தேபாM 
நட"த ெசPதிைய
 ~]7 ஸமய:தி(, சிவனM வா@:ைதைய அ_வாத7 ெசPM 
மா(யவா� ~றிய வா@:ைதய.னாZ7 அறிய8பBகி�றM. கீ`
காL'ய இர&B 
இடAகள,Z7 ஸுேகஶ� ம
களான மாலி =தலிேயாைர: த�னா( ெகா(ல 
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='யாைம -ஶிவெப*மானாேலேய ~ற8பBதலா( எ�க. ஏழாவM  ஸ@
க:தி( 
*2ராமப.ராேன! ஸுமாலி, மா(யவா", மாலி எ�a7 இவ@க< - உ�னா( 
ெகா(ல8பLட \லCதிய@ ம
களாகிய ராவணாதி ராKஸ@கைளவ.ட மிகJ7 
பல=ைடயவ@க<. ேதவ@க;
? இட@ வ.ைளவ.
?7 பைகவ@களான அர
க@கைள 
அழி
?7 ஆ$ற( ெப$றவ�, சA? ச
ர கைதகைள
 ைகய.( ஏ"திய நாராயண� 
நWேய!* (24,25) எ�]<ள அகCதிய வசந:தி(  ஸுமாலி =தலிேயா@ நாராயணைன: 
தவ.ர ேவ] யாராZ7 ெகா(ல8பட மாLடாெர�பM மிகJ7 வ.ள
கமாக
 
~ற8பLடM. அதனா( அXவர
க@க< ஶிவ� ப.ரம� =தலியவ@களா( ெகா(ல 
='யாதவ@க< எ�பM கிைட:தM. ஆக ஶிவ� ப.ரம� =தலிேயா@
? அழி
க 
='யாத மாலி =தலிேயாைர அழி:த( எ�பM அவ@கைளவ.ட உய@:திைய  
வ.4jJ
?: தைடய.�றி நிைலநாLB7 எ�பM ஸி:தி:ததாகிறM. 

அ�Nஜபவ ஜநக�வா� - தாமைரய.ன,�] ேதா�றிய ப.ரமைன8 
ப.ற8ப.:ததனா( எ�பM இத� ெபர*<. நா�=கைன: ேதா$]வ.:த( எ�பM 
பர8ர�ம:தி� த�ைமயா?7.  *யாவெனா*வ� =�\ ப.ரமைன8 ப.ற8ப.: தாேனா, 
யாவெனா*வ� அ8ப.ரமேதவa
? ேவதAகைளD7 உபேதஶி:தாேனா, த�ைன8 
ப$றிய ெதள,"த அறிைவ: த*கி�ற அ"த: ேதவைன =
தி ெபற வ.*7ப.ய நா� 
ஶரண7  ப$]கிேற�* (dேவதாdவ 6-18) எ�ற d*திய.னாZ7, *ப.ற8ப.லியான 
8ர�ம:தி� தி*நாப.ய.( கமலமல@ ஒ�] ேதா$]வ.
க8பLடM. அதி( 
இXJலக7 எ(லா7 ஆதார8பL'*
கி�றன. எ(லாவ$ைறD7 பைட
?7 
ப.ரமேதவேன அMத�ன,( ேதா�றினான�ேறா (ைத: யஜு@ 4-6-2) எ�ற 
d*திய.னாZ7 அAஙன7 அறிய8பBதலா( எ�க. இ:த�ைம இA? #$] 
நா�கா7 ஸ@
க:தி( *gஜி
க: த
கவa7 உலகி$?: தைலவa7 என
?:  
தைலவaமான 8ர�மேதவ� - ந(ேலாேன! உ�aைடய 8ர�மேலாக7 
ெதாட
கமானவ$ைற
 கா8பத$காக நW ெச(Zவத$காக உ�னா( ஸAக(ப.
க8 
பLட கால7 இMவா?7.  (2ராமாவதாரகா@ய7 ='"Mவ.Lடெத�றப') நW =�\ 
உலைகெய(லா7 வ.ய
க:த
க உனM ஶ
திய.னா( �*
கி (வய.$றி( அட
கி) 
ெப*Aகட( நW>( ஶயநி:M
 ெகா&ேட =த�=தலி( (ப.ரமனாகிய) எ�ைன8 
பைட:த*ள,னாP* (3,4) எ�]7, *நாப.ய.( உ<ளதாP ஸூ@ய� ேபா( ஒள,பைட:த 
திXயமான ப:ம:தி( எ�ைன8 ப.ற8ப.:M, பைட:த( =தலிய நா�  ெசPய:த
க 
கா@யAகைளD7 எ�ன,ட7 ஒ8\வ.:த*ள,னாP* (7) எ�]7, 8ர�மேதவனM 
வா@:ைதைய அ_வதி:M 2ராமப.ரான,ட7 கால\*ஷ� ~றிய வா@:ைதய.னா( 
வ.4jJ
?
 ~ற8பLB அM அ8ப.ராa
?8 பர8ர�ம:வ:ைத அறிவ.
கி�றM. 
 

ததாப� வ,நாஶh� - அ"நா�=கa
? மMைகடப@க< ேவத:ைத 
அபஹ>:ததனா( ேந@"த ஆப:ைத8 ேபா
கியதனா( எ�பM இத� ெபா*ளா7. 
ஒ*வa
? உ&டான ஆப:ைத: தW@:த ம$ெறா*வ� அXெவா*வைனவ.ட 
உய@"தவனாP இ*
க ேவ&'ய அவசிய=<ளதனா( நா�=கனM ஆப:ைத8 
ேபா
கினைம எ�பM - வ.4jJ
? அ"நா�=கைனவ.ட8 பர:வ:ைத அறிவ.யா 



121 

 

நி�] ெகா&B, அ"நா�=க� ம$ெற(லா: ேதவ@கைளவ.ட உய@"தவ� 
ஆைகயா(  அவைனவ.ட8 பர:வ:ைத அறிவ.
?7 வாய.லாக  வ.4jJ
? 
எ(ேலாைர
 காL'Z7 உய@:திைய ஸாதி
கிறM. நா�=கaைடய ஆப:ைத8 
ேபா
கினைம இA?  #$]நா�கா7 ஸ@
க:தி( - *மMெவ�]7 ைகடபென�]7 
ெபய@ெப$ற மி
க பலஶாலிகளான இர&B அர
க@கைளD7 நW உனM வ.சி:திரமான 
ஶ
திய.னா( பைட:M8 ப.�\ அழி:ததனா( அவ@க;ைடய உடலிZ<ள எZ7\
 
?வ.ய(  நிைறய8 ெப$றதனா( இ"த8 gமி மைலக< நிைற"ததாகJ7, அவ@களM 
ேமதCஸினா( (=ெகா)8ப.னா()  நிைற"த  அ8gமி ேமதிநிெய�ற ெபய@ 
ெப$றதாகJ7 ஆய.$]* (5,6) எ�] மM ைகடப@கைள
 ?றி:M<ளதனாZ7  
அவ@கள,� எZ7\
 ?வ.ய(கைள
 ~றிD<ளதனாZ7 நிைனJ பB:த8பLடM. 
அ]ப:ெதா�பதா7 ஸ@
க:திZ7 *உலைக8 பைட8பவa7 அத$காக =த� 
=தலி( ேதா�றிய கடJ;மான வ.4jவ.� மிக8பழைம ெப$றதாP ஒள,மயமான 
இ"த பாண7 மMைகடபெர�a7 அர
க@ இ*வைர வைத ெசPவத$காக 
மஹா:மாவான அXவ.4jவ.னா( C*4' ெசPய8பLடM. அ8பாண7தா� 
இ8ேபாM லவணைன வைத8பத$காக ஶ:*
நனா( ைகய.( எB
க8பLB உலகி$? 
அNச:ைத வ.ைளவ.
கிறM* (26,27) எ�] மMைகடப வத:தி$காக வ.4j 
ஒள,மயமானெதா* பாண7 C*4':தைத8 ப$றி
 ~றியதனாZ7 இXவ.ஷய7 
?றி8பாக அறிவ.
க8பLடM. 

��ேரண �ப5டேமவ �ரN7தி கதநா� - ஶிவெப*மானா( Cப4டமாகேவ 
*வ.4j என
? 8ர\ (=கா
?7 தைலவ�) எ�] ெசா(ல8பLடப'ய.னா( எ�பM 
இத� ெபா*<. இM இA?
 க*த:த
கM - த�ைன வ.ட: தா`"தவைனேயா 
த�ைன ஒ:தவைனேயா உலகி( ஒ*வa7 *என
?: தைலவ�* எ�] 
?றி8ப.டமாLடான�ேறா? ப.�ைனேயாெவன,( த�ைனவ.ட உய@"தவைனேய 
அAஙன7 ?றி8ப.Bவா�. ஆக, ஶிவெப*மானா(  *தைலவ�* எ�] 
?றி8ப.ட8பLடதனா( ஶிவைனவ.ட வ.4jJ
?  உய@:தி இ*"M 
தWரேவ&Bமாைகயா( அXJய@:தி ஸி:தி:ததனாZ7, =$~றிய காரணAகள,னா( 
நா�=கைனவ.ட உய@:தி ஸி:தி:ததனாZ7, மிக உய@"தவ@களாக ஊகி
க 
இட=<ள ப.ரம� வ.4j ஶிவ� எ�a7 இ7Iவ>( வ.4jJ
? 
எ(ேலாைரD7 வ.ட8 பர:வ7 ஸி:தி
கி�றM.  வ.4jைவ8 ப$றிய *8ர\* ஶ8த7 
ஆறாவM ஸ@
க:தி(, ‘ஓ மஹ@ஷிகேள! இ"த மாலி ஸுமாலி மா(யவா�கள,� 
உப:ரவ:ைதேய =�ன,LB
 ெகா&B வ.4jைவ: த�சமாக8 ப$]Aக<; 
என
?7 8ர\வான (தைலவராகிய) அவ@ அXவர
கைர அழி:த*<வ@’ (11) எ�] 
ேதவ@ =ன,வ@கள,ட7 ஶிவெப*மா� ~றிய வா@:ைதய.( காண8பBவM 
அறிய:த
கM. 

�ர_மணா உபா�யதா உ-ேத : - நா�=கனா( - த�னா( :யாந7 
ெசPய8பBமவ@ வ.4jெவ�] ெசா(ல8பLடதனா( எ�பM இத� ெபா*<. 
இ
காரண=7 =$~றிய இர&B காரணAகைள8 ேபாலேவ வ.4j 
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நா�=கைனவ.ட உய@"தவ@ எ�பைத அறிவ.:M
 ெகர&ேட எ(ேலாைர
 
காL'Z7 அ8ெப*மாa
?8 பர:வ:ைத ஸாதி
கி�றM. *நW உனM 
நாப.ய.Z<ளதாP ஸூ@ய� ேபா( ேதேஜாமயமான திXய ப:ம:தி( எ�ைன 
உ&டா
கி 8ரஜாபதியான நா� ெசPய:த
க C*4' =தலான கா@ய=7 
உ�னா( எ�ன,ட7 ஒ8\வ.
க8பLடM. அ:தைகய  நா� அ8ெபா]8ைப உ�ன,டேம 
ைவ:M உலகி$ெக(லா7 தைலவனாகிய உ�ைனேய இைடவ.டாம( :யாந7 
ெசPகிேற�. அ
கா@ய:ைத நா� ந�? நிைறேவ$]மா] அ*< ெசPய
 கடவாP* 
(7,8) எ�] #$] நா�காவM ஸ@
க:தி(  கால\*ஷனா( அ_வாத7 ெசPய8பLட  
நா�=கனM வா@:ைதய.(, 2ராமa*
 ெகா&ட வ.4j த�னா( 
:யாநி
க8பBமவராP - 8ர�மேதவ� ~றியM உணர:த
கM. 

ேதவாநா� ஈdவர�வா�, ஸகல ஸுரகைண: அ�"சித�வா�. �Oத�வா�- 
ேதவ@க;
? அதிபதியாP இ*
ைகயாZ7, எ(லா: ேதவகணAகளா( 
gஜி
க8பLடதனாZ7, அவ@களா( Mதி
க8பLடதனாZ7 - எ�பM இத� ெபா*<. 
இ7I�] காரணAக;7 பாலகா&ட:தி( ~றிய I�] காரணAகைள8 ேபாலேவ 
வ.4jJ
?8 பர7ெபா*ளான த�ைமைய ஸாதி
கி�றன. இXவ.ஷய7 =�னேம 
ஆராP"M ='
க8பL'*8பதனா( இA? ம]ப'D7 வ.வ>
க8படவ.(ைல.  
இ7I�]7, *ஸுேரdவரa7  (ேதவ@க;
? அதிபதிD7) IJலகி$?7 
தைலவaமான வ.4jவ(லவா த� மணவாள8 ப.<ைளயாக எ� தக8பனாரா( 
க*த8பLடா@. ஆைகயா( எ� ப.தா அவைர: தவ.ர ேவெறா*வ@
?7 எ�ைன
 
ெகாB
க வ.*7பமாLடா@* (11,12) எ�] பதிேனழா7 ஸ@
க:தி(, த�ைன
 கா=$ற 
ராவணன,ட7 ேவதவதி ~றிய வா@:ைதய.( *ஸுேரdவர* ஶ8த:தாZ7, *இAஙன7 
அ7*த7 ேபா( இன,ய வா@:ைதைய: ேதவ@கள,ட7 ~றிவ.LB ேதேவஶனான 
(ேதவ@கL? அதிபதியான) வ.4j அவ@களா( Mதி
க8பLடவராP
 ெகா&B 
Cவ@
கேலாக7 ெச�றா@*  (22) எ�] எ&ப:ைத"தா7 ஸ@
க:திZ<ள ‘ேதேவஶ’ 
ஶ8த:தாZ7,  ‘வ.*:திரென�a7 பைகவ� அழிய8 ெப$றவராP வ.*:திரைன 
அழி:ததனா( ஏ$பLட 8ர�மஹ:தி ேதாஷ:தினா( ஒள,ய.ழ"த இ":ரைன: 
தைலவனாக உைடய அ
நி =தலிய ேதவ@க< IJலகி$?7 தைலவரான 
வ.4jைவ ேம�ேமZ7 gைஜ ெசPதன@’ (17) எ�]7, *ேதவ@கL?: தைலவரான 
வ.4j அவ@களா( Mதி
க8பLடவராP
 ெகா&B Cவ@
க ேலாக:M
?N 
ெச�றன@* (22)  எ�]7 உ<ள எ&ப:ைத"தாவM ஸ@
க:திZ<ள 
dேலாகAகளாZ7, *2ராமப.ரா� அவதார கா@ய:ைத நிைறேவ$றி மk&B7 
பரமபத:தி$?N ெச�ற ப.�\ ேதவ@க< வ.4jவான ேதவைன8 gைஜ ெசPதன@* 
(13) எ�] #$]8ப:தா7 ஸ@
க:திZ<ள dேலாக:தாZ7 =ைறேய 
~ற8பL'*:த( காண:த
கM. 

ஸ�ேவ�ய : o�வஜ�வா� – ேதவ@, ம_4ய@ =தலிேயா*
? =�ேப 
அவ@கைள8 பைட8பத$காக: ேதா�றியப'யா( எ�] இத� க*:M. இM 
“உலக:ைத உ&டா
கியவனாP =�ேனானான ேதவaைடய ெதா�ைமயான வ.(”  



123 

 

(26) எ�] அ]ப:ெதா�பதா7 ஸ@
க:திZ7, “எ(லா@
?7 ேம7பLட தைலவேன!  
நWேய உபாய7;  நW எ(லா@
?7 =�ேப ேதா�றியவ�; நW உலக:M
?: த"ைத (18) 
எ�] எ&ப:ைத"தாவM ஸ@
க:திZ7 இ
காரண7 ெசா(ல8பLB<ளM.  

ஸகலஜக�காரணாகாஶபhவா� : எ(லா உலகி$?7 காரண7 எ�] 
ேவத:தி( 8ரஸி:தமான ஆகாஶமாக இ*8பதனா( எ�பM இத� க*:M. 
*இXெவ(லா 8ராண.க;7 ஆகாஶ:திலி*"ேத உ&டாகி�றன*  (Nசா"ேதா
ய7  
1-9-1)  எ�] ஸகல ஜக:M
?7 காரணமாக இ*:த( எ�பM ஆகாஶ:M
? 
உ<ளதாக
 ேகLக8பBகிறM. அ:தைகய ஆகாஶ7 பர8ர�மேம ேவற�] எ�] 
*ஆகாஶ: த(லிAகா:* (8ர�மஸூ:ர7 1-1-23) எ�ற ஸூ:ர:தினா( ேவதXயாஸ 
பகவா� Cதாப.:த*ள,ன@. (=$~றிய Nசா"ேதா
ய d*திய.( ஆகாஶ7 எ�ற 
ெசா(லா( ?றி
க8பLட ெபா*< - ப�சgதAகள,( ஒ�றான ஆகாஶ:ைத
 
காL'Z7 ேவ]பLட ஆகாஶேமயா?7. அXேவ]பLட ஆகாஶமாகிய 
பர8ர�ம:தி$ேக உ>யைவகளான - gதாகாஶ:தி$?N சிறிM7 
ெபா*"தாதைவகளான, எ(லா உலகி$?7 காரணமாP இ*:த(, எ(லா உல?7 
ஒBA?7 இடமாP இ*:த( எ(லா8 ெபா*<கைளவ.டN சிற"தி*:த(, எ(லா 
உய.@க;7 ெச�] ேச*7 இடமாP இ*:த( =தலிய த�ைமக< இXவ.ட:தி( 
ேகLக8பBதலா( - எ�பM இ"த ஸூ:ர:தி� க*:M) இ:தைகய ஆகாஶ:வமாவM 
இA? வ.4jJ
? *தட"ேதாளனான 2ராமப.ராேன! உ�aைடயதான எ"த: 
தி*ேமன,ைய ஆைச8பBகிறாேயா அMத�ன,(  \க
கடவாP, அ(லM 
மிக8பழைமயான ஆகாஶ:திலாவM \க
கடவாP* (9) எ�] #$]8ப:தா7 
ஸ@
க:திZ<ள நா�=கனM வா@:ைதய.(, ஆகாஶ:தி( \?7ப'யாக 
8ரா@:தி:M<ளப'யா( அறிய8பபBகிறM. ஆகாஶம(லாதெதா* ெபா*<, (அதாவM 
ஆகாஶ:திலி*"M =�\ \ற8படாதெதா* ெபா*<) ஆகாஶ:தி( (மk&B7) \?7ப' 
ேவ&ட8பட மாLடாத�ேறர? 2ராமாவாதார7 ெசPத வ.4j ஆகாஶ:தி( \?7ப' 
ேவ&ட8பLB<ளM. இதனா( வ.4j ஆகாஶேம எ�] அறிய8பBகிறM. 
ஆைகய.னா( அ:தைகய ஆகாஶ:வ7 வ.4jவ.ன,ட7 பர8ர�ம:வ:ைத 
ஸாதி8பதாக
 ~றியM மிக8ெபா*"தியேதயா7. 

ேஸ��ைர: ேதைவ: அேசைஷ: ஸததமப, ஸமாராதந(ய�வத: - இ":ர� 
உ<ள,Lட ேதவ@க< அைனவராZ7 எ8ேபாM7 ஆராதி
க: த?தி 
ெப$]<ளைமய.னா( எ�பM இத� ெபா*<. உ:தரகா&ட7 #$ெறLடா7 
ஸ@க:தி( *அர
க@ தைலவேன! இ":ர� உ<ள,Lட எ(லா: ேதவ@களாZ7 
எ8ேபாM7 ஆராதி
க:த
கவa7 இ�வா? ?ல:தி� ேதவைதDமான ஜக"நாதைன 
ஆராதி:M வா* (31) எ�பM  வ.ப�ஷணைன
 ?றி:M 2ராமச":ர� ~றிய வா@:ைத. 
இதி( இ�வா? வ7ஶ:தி$?: தி*வாராதந8 ெப*மாளான 2ரAகநாத� எ�a7 
வ.4jJ
? எ(லா: ேதவ@களாZ7 ஆராதி
க:த
க த�ைமைய 2ராமப.ரா� 
Cப4டமாக
 ~றிD<ளா�. அ:த�ைமயானM வ.4jவ.ன,ட7 ேதவ@க< 
அைனவைரவ.ட உய@:திைய
 காL': தர வ(லேதயா?7. 
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அ��ேய கா1ேட........�ர_ம nவதh� nவ�ய�- (இAஙன7 =$~றிய 
பதிேனா* காரணAகளாேல) கவ.க< திரள,( சிற"தவராP8 \$றி( (வ(மkக:தி() 
உதி:ததனா( வா(மkகி எ�] ெபய@ ெப$ற =ன,வ@ ெப*மா� இ]தியான இ"த 
உ:தரகா&ட:தி�க& 2ராமாவதார7 ெசPத =ரா>ைய (= வ.4jைவ) 
ேவதா"தAகள,னா( அறிய:த
க பரம8ர�மெம�] வ.ள
கமாக
 ~றின@ எ�றப'. 
இXவா] *வா(மkகிC தபஸா7நிதி:* எ�] ெதாடA?7 =த( dேலாக:தி(, 
ஆதிகவ.யான 2மா� வா(மkகி =ன,வ@ தமM 2ராமாயண7 எ�a7 #லி( 
ல�மkநாதனான வ.4jேவ பர8ர�மெம�] நிdசய.:த*ள,னா@ எ�ற 
வ.ஷய:ைத இ"#லாசி>ய@ இ"#லி( Cதாப.
க8 ேபாவதாக 8ரதிbைஞ ெசPM, 
அAஙனேம இர&டா7 dேலாக7 =தலாக8 பதிெனLடா7 dேலாக7  ='வாக8  
பதிேன) dேலாகAகளா( பல காரணAகைள
 ~றி Cதாப.:M வ.LB, 
இ8ப:ெதா�பதா7 dேலாக:தி(, வ.4jேவ பர8ர�ம7 எ�] நிdய.
க 
உதJமைவயாP 2ராமாயண:திZ<ள காரணAகள,( சில மLBேம இ"#லி( 
எB:M
 ~ற8பLடன எ�] ெசா(லி =':த*;கிறா@. 

dேலாக� 19 

�ம�3 வா%ம&கி காTேய d�தி ஶிக2ரஹிேத dேரயஸாேமகேஹெதள   
 த��ேவாபாயா��த2 த��வாவக3மநஸரேஸ த�ர த�ேராதி3ேதஷுI 

ேஹO5வ-3�ேயஷு ப�3மாப7�3�ட4 பரம�3ர_மதா ஸாத4நா��த2h� 

 கா�dசி�  �த2hyNலாக -ரமத இஹ யத2hம�DபாபUபத3hம II 
 

பத*ைர 

d*தி ஶிகரஹிேத = ேவதா"தAகளான உபநிஷ:M
க;
? (ெபா*ைள ந�றாக 
வ.ள
?7 வாய.லாக) மிகJ7 உதவ. ெசPDமM7, dேரயஸா7 ஏகேஹெதள = 
இXJலக ேமZலகAகள,( அ_பவ.
?7 இ�பAக;
? ஒ8ப$ற காரணமானM7, 
த:வ உபாய அ@:த த::வ அவகமந - ஸரேஸ = பரத:வ7 உபாய7 \*ஷா@:த7 
(=பர7ெபா*<, அதைன அைடD7 ெநறி, அைட"M ெப]7பய�) ஆகியவ$றிaைடய 
- உ&ைம நிைலைய  அறிவ.8பதனா( - �ைவ பைட:தMமான, 2ம: வா(மkகி 
காXேய = தி*Jைடய வா(மkகி =ன,வ>� காXயமான 2ராமாயண:தி(,  த:ர 
த:ர உதிேதஷு = ஆAகாAேக ெசா(ல8பLட,  அ
@ேயஷு ேஹMஷு = =
யமான 
காரணAகள,(, ப:மா ப>8*ட, பரம 8ர�மதா, ஸாதந, அ@:தா" =தி*வ.� 
மணவாளனான வ.4jவ.aைடய, பர8ர�மமா"த�ைமைய, நிdசய.8பைதேய 
பயனாக
 ெகா&ட, கா"சி: = சிலவ$ைற, யதாமதி =(யா7) அறி"தவைரய.(, 
Cதா�\லாக 
ரமத: பாைனய.( (பத7 பா@
க8) ப*
ைக எ�ற =ைறய.(, இஹ 
=(வா(மkகி தி*J<ள வ.ள
? எ�ற) இ"#லி( உபாப�பதாம=ஆராP"M ~றிேனா7. 

வ,nஶஷ*ைர 
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*�ம�* எ3பO வா%ம&கிய,3 அைடெமாழி. இ�� � எ3பO *ஸா ஹி 
�ர��தா ஸதா�* (ைத: 8ரா� 3-7) =அMவ�ேறா ந(ேலா@
? அழிவ.(லாத 
ெச(வ7 - எ�] ~ற8பLட ைவ4ணவN ெச(வ7. (அதாவM வ.4jப
தி) 
*=ன,வ@கள,( மிகNசிற"த வஸி4ட>டமி*"M உபேதஶ:ைத8 ெப$] ப.�\ 2ராம 
ம":ர:தி( மன7 ஊ�ற8 ெப$றவராP: தவ7 ெசPM வ*7 அவ*
?: 
ேதவ@கள,� எ&ண.
ைகயா( ப(லாய.ரமா&Bக< ஒ* கண7 ேபா( கழி"தன* 
எ�] ெதாடAகி வா(மkகி ச>த:தி( ~றியதனா( இவ@ ைவ4ணவ@ எ�பதி( 
வ.வாதமி(ைல. 

*வா(மkகி* (=உடலி� நிைனவ.�றி: தவ7 ெசPD7 இவைர8\$] I' 
மைற
க, ப.�\ பல கால7 கழி"M மைழ ெபPM \$] கைர"ததனா( அதி( நி�]7 
ேதா�றியவ@) எ�ற ெசா(லா(, தவ:தி( இவ*
?<ள ஊ$ற:தி� மி?தி 
?றி8ப.ட8பBகிறM. இதனா( இவ@ மிக மிக ந7ப:த
கவ@ எ�பM Cப4டமாகN 
ெசா(ல8பLடM. 

அ(லM *2ம:* எ�பM வா(மkகி காXய:தி$ேக அைடெமாழி எ�]7 
ெகா<ளலா7. 2ம::வமாவM ெப*ைமDைடைம. அதாவM ப.ற #(கைளவ.ட 
இத$?<ள ேவ]பாL'� ெப*ைம. அைவயாவன - மிகJ7 ந7ப:த
க வா(மkகி 
=ன,வரா( இய$ற8 ெப]ைக, \&ண.யமான \க`ெப$ற 2ராமப.ராைனேய 
கதாநாயகனாக
 ெகா&டைம, ெப>ேயா@களா( அ:தாLசி #லாக
 
ைக
ெகா<ள8பBைக, #Zைட நாயகனாகிய 2ராமப.ரானாேலேய ெகா&டாட8 
ெப]ைக =தலியைவயாP, ம$ற மஹாபாரத7 =தலான இதிஹாஸAகைள
 
காL'Z7 இத$?<ள எ(ைலய.(லாத மஹிைமைய: ெத>வ.
?மைவ 
யாைகயாேல இM தன
ேக உ>யைவயாP உலேகா@ ெகளரவ.:த$?: த
க சிற"த 
ெப*ைமகளா?7. 

*காTேய* - ‘உ7=ைடய காXய:தி( ெபாPயான வா@:ைத ஒ�]~ட8 
\க8ெபறாM’ (பால 2-35) எ�a7 ப.ரமேதவனM வர:தினா( ெபாPெய�கிற ேபN� 
சிறிM7 இ(லாதM இ
காXய7 எ�பைத நிைன8gLடேவ, வர:தி( உ<ள *காXேய* 
எ�ற ெசா( அ8ப'ேய இட7 ெப$]<ளM. ேமZ7 *காXய7* எ�பM மைனவ. ேபா(, 
ந(ல வ.ஷய:ைத உடேன ப.�ப$]7ப' அ�ேபாB �ைவபட உபேதஶி
?மM* 
எ�பராதலா( அ:தைகய உபேதஶ:ைத இ"த 2ராமாயண7 த*7 எ�பைத 
அறிவ.
ைக
காகJ7 *காXேய* என8பLடM எ�]7 ெகா<ளலா7. 

*இன,ய காXயN �ைவDட� ~'ய ஶாC:ர:ைதD7 ம
க< 
உபேயாகி
கி�றன@. =தலி( ேதைனN �ைவ:M8 ப.�\ காரமான ம*"ைதD7 
ப*?கிறா@க< அ(லவா?* எ�ப@ அலAகார சாC:ர7 அறி"தவ@. *இ*ைள8 
ேபா
?வத$?7 ந�ைமதWைமகைள8  ப?:தறிவத$?மாக
 க*ைணD<ள பகவா� 
வ.ள
ைக8 ேபா�ற 8ரமாணமாகிற ேவத சாC:ர:ைத உபேதஶி
கிறா�* (2ரAக 
Cதவ உ:தர -1) எ�கிறப'ேய ந�ைம தWைமகள,� உ&ைம நிைலைய 
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நிNசய.:தலாகிய =
யமான பயைன உ&Bப&jவதி( ேவதெம�a7 
ஶாC:ர:ைதவ.ட, �ைவDட� ~'ய காXயேம ேபரரச@ பதவ.ைய: தாA?மாதலா( 
எ(லா #(கைளவ.ட உய@"த இ"த 2ராமாயண:ைத
 காXயெம�] வழA?வM 
மிக8 ெபா*"M7 எ�] நிைன:த( த?7. 

*இதிஹாஸ \ராணAகளா( ேவத:ைத ந�றாக வ.வ>:M அறிய ேவ&B7* 
(பாரத ஆதி 1-273) *இதிஹாஸ \ராணAகளா( உபநிஷ:M
கள,� ெபா*< 
8ரகாஶ8பB:த8பBகிறM* (?) *வ.திெய�]7 ம":ரெம�]7 அ@:தவாதெம�]7 
ெபய@ ெப$றைவயான - I�] ேவதAகள,� I�] ப.>Jக;7, C7*திகளாZ7 
இதிஹாஸAகளாZ7 \ராணAகளாZ7 வ.வ>
க8பBகி�றன* (?) எ�றிைவ =தலிய 
8ராமணAகள,Z<ள 8ரஸி:திைய ஆராP"ததனாZ7, இA?
 காL'ய I�] 
8ரமாணAகள,( *இதிஹாஸ \ராணAக<* எ�]<ள :வ":வஸமாஸ7 (உ7ைம: 
ெதாைக) ெப$ற ெதாைகN ெசா(லி(, *அ8ய@ஹித7 g@வ7* (வர*சி வா@:திக7) 
?ைற"த உய.ெர):M
க< ெகா&ட பத:M
? =�\, உய@"த ெபா*ைள
 ?றி
?7 
ெசா( (அதிக உய.ெர):M
க< ெகா&டதனாZ7) வர
கடவM - எ�a7 Xயாகரண 
ஶாC:ர:தி�ப'ேய *இதிஹாஸ* எ�ற  நா�? உய.ெர):M
கைள
 ெகா&ட 
ெசா(லானM I�] உய.ெர):M
கைள
 ெகா&ட *\ராண* எ�ற ெசா(ைலவ.ட 
=�ேன இ*8பதைன
 க&டதனாZ7 இதிஹாஸ7 \ராண:ைத
 காL'Z7 
ேவதா"த8 ெபா*ைள வ.வ>8பதி( சிற"தM எ�] க*தி d*தி ஶிகர ஹிேத* எ�]  
2ராமாயண7 எ�a7 இதிஹாஸ:தி$? அைடெமாழி ெகாB
க8பLடM. 
ேவதா"தAக;
?N சிற"த உதவ. ெசPவM எ�பM அத� ெபா*<. 

* dேரயஸா�* - இஹேலாக பரேலாகAகள,( அ_பவ.
?7 ஸுகAக;
? 
‘ஏகேஹO’ =
யமான காரண7. அதாவM அ"த ஸுகAகைள அதிகமான 
ஆயாஸமி(லாம( உ&டா
?மM எ�றப'. நிக>(லாத காரண7 எ�]7 
ெசா(லலா7. *இ"த 2ராமாயண:தி( ஒ* பத:ைதேயa7 (ப
திேயாB) எவ� 
ப'8பாேனா அவ� மக8ேபறி(லாதவனானா( அஃM உ&டாக8 ெப]வா�; 
ெபா*ள$றவனானா( ெபா*ைள8 ெப]வா�; ேமZ7 ஸகல பாபAகள,லி*"M7 
வ.Bபட8 ெப]வா�;  ராகவaைடய ச>ைதைய ப
திேயாB ப':தாZ7, ப.ற@ 
ப'
க
 ேகLடாZ7 அவ� பாபெம(லா7 ஒழிய8 ெப$] நW&ட ஆDைள8 
ெப]வா�. ர?நாதaைடய இ"தN ச>:திர:ைத எவ� g@ணமாக8 பாராயண7 
ெசPவாேனா அவ� மரண7 அைட"த உடேன வ.4j ேலாக:தி$?N ெச(வM 
நிdசய7. இதி( ஐய7 இ(ைல *(2ராமாயண7 உ:தர கா&ட7 111-18,19,21) *இ"த 
2ராமாயண7 =)வைதD7 ேகLபவ@ திற:திZ7 ப'8பவ@ ப
கலிZ7 
2ராமப.ரா� எ8ேபாM7 அ�ைப உைடயவனாகிறா�. அவ�  நி:யனான வ.4j 
பகவான(லவா. வா(மkகி =ன,வரா( 2ராமப.ரா� வ.ஷயமாக ப
திDட� 
இய$ற8பLட இ"த ஸ7ஹிைதைய (ஏ) கா&டAகைள உைடய ேவத ஸ7ஹிைத 
ேபா�ற  ஏ) கா&டAக< அைமய8ெப$ற இ"த 2ராமாயண:ைத) யாவ@ சில@ 
தாAக< ப
திேயாB எ)Mகிறா@கேளா அ(லM ப.றைர
 ெகா&B 
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எ)Mவ.
கிறா@கேளா அவ@க< Cவ@
க:தி( ஸுகமாக வா`வ@க<* (2ராமாயண7 
D:த கா&ட7 131-114,120) எ�றிைவ =தலாக உ<ள 2ராமாயண:தி� ெப*ைமைய 
வ.ள
?7 dேலாகAகளா( 2ராமாயண:ைத
 ேகLட( ப':த( எ)Mத( 
எ)Mவ.:த( =தலிய ந$பண.க;
?, இஹேலாக பரேலாகAகள,( அ_பவ.
க: 
த
க ஸகல ஸுகAகைளD7 அள,
?7 ஆ$ற( Cப4டமாக 
ேகாஷி
க8பLB<ளதனா( 2ராமாயண7 * dேரயஸா� ஏக ேஹO* எ�]  ~றியM 
த?7 எ�]  க*:M. 

*த��வ உபாய அ��த - த��வ அவகமந ஸரேஸ* - =
தி ெபற 
வ.*7\ேவா@
? அறி"ேத  தWர ேவ&'ய பர7ெபா*<, அதைன அைடய:த
க ெநறி, 
அைட"M ெபற:த
க பய� என8பB7 I�] வ.ஷயAகைள, =தZ7 ='J7 
எ�] ெதாடAகி
 ~ற8பBகி�றனவாP, #லி� ேநா
க:ைத அறிய உதவ. ெசPD7 
அைடயாளAகள,� Iலமாக
 ~]கி�றதாைகயா(, த:வ7 ஹித7 \*ஷா@:த7 
ஆகியவ$ைற அறிவ.8பதி( �ைவ பைட:தM (=அதாவM அவ$ைற மைனவ.ய.� 
உபேதஶ7  ேபா( �ைவபட அறிவ.8பM) எ�]7, அறிவ.8பதனா( �ைவ ெப$றM  
(=அதாவM மிக உய@"த I�] வ.ஷயAகைள அறிவ.8பத� வாய.லாகN �ைவைய 
உைடயM) எ�]7 க*:M
க< ~ற:த?7. 

*த�ர த�ர* =அ"த"த ஸ"த@பAகள,( *உதிேதஷு* = ~ற8பLடைவகளாP, 
*அ
@ேயஷு = மிக உய@"த, ேஹMஷு = காரணAக;
?<ேள, அதாவM ப.ற 
ேதவைதகள,ட:திZ7 ெபா*"தி இ*:த( =தலான ?$றAக;
? 
அ8பா$பLடைவகளாைகயாZ7 , ேவ] வழிேயMமி�றி வ.4jவ.ன,டேம 
ெபா*"MவதனாZ7 மிக உய@"த காரணAகளாகி�றன இைவக< எ�றவா]. 

*ப�மhப7��ட பரம�ர_மதா ஸhதந அ��தா� கா�dசி�* - உன
? 
gமி8ப.ராL'D7 2மஹால�மிD7 ேதவ.மா@* (உ:தர நாராயண7 6) எ�ற 
d*திய.Z<ள 8ரஸி:திய.னா(, ல�மkபதியான வ.4jேவ பர8ர�மெம�] 
ஸாதி8பைத8 பயனாக
 ெகா&ட சில காரணAகைள - எ�றப'. 

*�தாy Nலாக -ரமத:* - *சைம
?7 பாைன மிக8 ெப>யதாP இ*"தாZ7 
அMத�ன,( ேவ?7 ேசா$]: திரள,( இர&B அ(லM I�] ப*
ைககைள 
மLB7 ேநா
கினாேல ெவ"ததா இ(ைலயா எ�a7 நிNசய7 உ&டா?7* எ�ற 
உலக நைட=ைறய.ேல எ�றப'. *ெபா�ன,� மா$ைற அறிவத$? (ஒ* Iைலய.( 
மLB7 உைர:M8 பா@:தாேல ேபாMமாைகயாேல) ெபா$கL' =)வM7 உைர:M8 
பா@8பததி(ைலய�ேறா (?) எ�]7 ஆசா@ய@ அ*ள,N ெசPM<ளா@க<. 

(அMேபா(, பல காரணAகள,( சிலவ$ைற மLB7 எB:M
 ~றினா(, அMேவ 
வ.4j பர7ெபா*< எ�] அறிவத$?8 ேபாMமானM எ�றப') 

*யதாமதி* - அறி"தவைரய.( எ�றப'. *ெசா(Zகி�றவ@ தமM அறிவ.� 
?ைறவ.னா( சிறிேத ெசா(லி மk<கி�றா@கேளெயாழிய, ேகாவ."தaைடய 
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?ணAகள,( ?ைறவ.னா( அ(ல* (?) எ�றப'ேய ‘அறி"தவைரய.(’ என8பLடM. 
வ.4jவ.� பர8ர�ம:வ:ைத நிைலநாLBமைவயாக 2ராமாயண:தி� க& 
அறிய8பLட காரணAக< பல வ.ளAகிய ேபாதிZ7 சிலவ$ைற மLBேம ~றி 
#ைல: தைலகLBவத$?, எமM ேசா7ப( =தலியனேவ காரண7 எ�] க*:M. 
வா(மkகி தி*J<ள வ.ள
? எ�a7 இ"த #( ேவத:ைத அ:தாLசியாக இைச"த 
ம
க< அைனவ*7 வ.*7\7ப'யான த?தி ெப$றM எ�பைத வ.ள
?த$காக, 
#லாசி>யைர8 ப$றிய சில த�ைமகைள
 காLBகிறா@ *இ:த7*  எ�] ெதாடA?7 
இ]தியான dேலாக:தினா(. 
 

dேலாக� - 20 

இ�த2� �வாதி3பU4-�� �3�வர �லஜ : -�5ண-ஸூ�யா�மஜ�மா 
கா�சவீாn ஸுத(4 : �ஹயIக2 சரணாேஸTயந�தா�ய நாமா I 
வா%ம&ேக� பா4வத(3ப� ர�4வர சரணா�ேபா4�ஹ �ேநஹத(3�த� 
�வா�த �4வா�ெதளக4 வ,�4வ�ஸநமசல மிஹாேராபயாமாஸ த(3�ர� II 
 

பத*ைர 

இ:த7 = இXவாறாக, 2வாதிப�
*: ?*வர ?லஜ : = 28ரதிவாதி பயAகர7 
அ&ணாெவ�a7 ஆசி>ய@ ெப*மானM வ7ஶ:தி( ேதா�றினவa7, 

*4ணஸூ> ஆ:ம ஜ"மா = 
*4ணமாசா@ய Cவாமிய.� ?மாரa7, 
கா�சீவா� = 2 கா�சி என8பB7 ெப*மா< ேகாவ.லி( வசி8பவa7, 2ஹய=க 
சரண ஆேஸவ W = 2ஹய
pவ*ைடய தி*வ'கைள எ8ேபாM7 வணA?வaமான, 
அந"தா@ய நாமா ஸுதW: = அந"தாசா@ய� எ�] ெபய@ ெப$ற \லவ�, ர?வர சரண7 
ேபா*ஹ CேநஹதW8த7 = 2ராமப.ராaைடய தி*வ':தாமைரகள,( ஏ$பLட 
Cேநஹமாகிய (ப
தியாகிய) ெநPய.னா( எ>DமM7, Cவா"த :வா"த ஓக 
வ.:வ7ஸந7 = மனதிZ<ள இ*ள,� திரைள மாP
கவ(லM7, அசல7= 
அைணயாதM7, தW8ர7 மிகJ7 8ரகாஸி
?மMமாகிய, வா(மkேக: பாவ தWப7 = 
(வா(மkகி) வா(மkகி தி*J<ள வ.ள
? எ�ற வ.ள
ைக, இஹ = இXJலகி(, 
ஆேராபயாமாஸ = ஏ$றி ைவ:தா�. 

வ,nஶஷ*ைர 

2வ:ஸ வ7ஶ7 எ�a7 தி*8பா$கடலி( ெகளCMபமண.ேபா( 
ேதா�றியவ*7, 2ஹCதிகி> நாதனாகிய ேபர*ளாள8 ெப*மாளM ம$ேறா@ 
அவதாரமானவ*7, 2பகவ:ராமா_ஜ =ன,வரா( Cதாப.
க8பLட எ)ப:Mநா�? 
ஸி7ஹாஸநாதிபதிகள,( ஒ*வரான =B7ைப ந7ப. எ�a7 (தமி`:) 
தி*நாம=ைடய 2ராமா_ஜ g@ண*ைடய தி*வ7ஶ:தி( உதி:தவ*7, 
அ7=B7ைப ந7ப.
?8 ப:தா7 தைல=ைறயானவ*7, ப.<ைள ேலாகாசா@ய>� 
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சி$ற8ப*ைடய ெபள:ர>� ெபள:ர*7, (ெபள:ர>� ெபள:ரராவM - ப.<ைள 
வய.$]8 ேபர>� ப.<ைள வய.$]8 ேபர@) த@
க சாC:ர:தி( க$]: Mைற 
ேபாகிய \லவ@ ேகா4'ய.னரா( rடாமண.ேபா( ஸிரஸி( ைவ:M
 
ெகா&டாட8பB7 2?மார ேவதா"தாசா@ய Cவாமிய.ன,ட7 அற
க$] ஶாpரக 
ஶாC:ர:திaைடய (8ர�மஸூ:ர7 அத� Xயா
யாந 
ர"தAக< ஆகிய 
ஸ7C
*த ேவதா"த சாC:ர:திaைடய) உ&ைம8 ெபா*ைள உண@"தவ*7, 
இளைம8 ப*வ:திேலேய மாயாவாதிகளான ஶAகரா:ைவத மத:தினைர 
ெவ�றேபாM *8ரதிவாதிபயAகர@* (=எதி@ வாத7 ெசPேவா@
? அNச:ைத 
வ.ைள8பவ@) எ�ற பLட:ைத அXவாசி>ய@ த7மாேலேய வழAக8 ெப$றவ*7, 
2ம: வரவர=நி என8பB7 மணவாளமா=நிக< நி]வ.ய*ள,ய அ4டதி
கஜAக< 
எ�] 8ரஸி:தரான ஆசா@ய@க< எ&ம*< சிற"தவராP, அ7மா=நிகளாேலேய 
2பா4ய ஸி7ஹாஸந:தி( பLடாப.ேஷக7 ெசPய8பLடவ*7, அ7=நிவ@ 
ெப*மானM தி*வ':தாமைரகள,ன,ட:தி( ெசPத ெதா&'� பயனாக ஸகல 
ேவதா"தா@:தAகள,� அறிைவ உைடயவ*மான ஹCதிகி>நாதர&ணா எ�a7 
ஆசா@ய@ - இA? 2வாதிப�
*:?* :* என8பBகிறா@. அவ*ைடயதான - உலக7 
மதி
?7 ?ல:தி( உதி:தவ@ - இ"#லாசி>ய@. 

‘கா�சீவா� - கா�சீ = ப.ரம� ஹ>ைய8 gஜி:த நகர7. ‘க: எ�பM 
ப.ரமேதவன,� ெபய@. அவரா( அ"நக>( ஹ>யான ேபர*ளாள8 ெப*மா< 
அவத>8ப.:M ஆராதி
க8பLடா@. அதனா( \&ண.யAகைள ஒ�] #றாக 
வள@:திB7 அ"நகர7 கா�சீ எ�] 8ரஸி:தி ெபறலாய.$]* (கா�சீ மாஹா:7ய7) 
எ�] - (க-அ�N எ�]) பத7 ப.>:M8 ெபா*< உண@:த8 ெப$ற *கா�சீ* 
எ�றதைன: தனM ெபயராக8 ெப$], ெதா&ைட ம&டல:தி$? அண.கலனான 
ஸ:யXரதேK:ர:தி� நBவ.( உ<ளதாP, அேயா:ைய மMைர ஹ>:வார7 கா— 

கா�சீ அவ"தW :வாரைக எ�ற =
தி த*7 நகரAக< ஏழி� நBவ.( 
எ&ண8பLடதாP, கவ.?ல ச
ரவ@:திகளான 2ேவதா"த ேதஶிகரா( ‘நகpஷு கா�சீ’ 
- நகரAக;
?< கா�சீ உய@"தM - எ�] ெகா&டாட8பLடMமான கா�சீ மாநக>( 
வசி8பவராைகயா( இ"#லாசி>ய@ ‘கா�சீவா�’ என8பLடா@. 

‘� ஹயIக சரணாேஸவ (’ - *வ.:ேயாபேதஶ:தி$? அ_~லமான - 
ஆஸநப�ட7 ப:மாஸந7 bஞாந =:திைர \Cதக7 ஜபமாைல ெந$றி
?றி \�சி>8\ 
ெதள,"த க&க< ெதள,"த =க7 ஆகிய த�ைமகளாேல அழ? ெப$றதான 
ஶிவப.ராaைடய I@:தி (=தKிணாI@:தி), தாமைரேயான,� த@மப:நியான 
ஸரCவதWேதவ., மதி
க:த
க வா
ைக8 ெப$ற Xயாஸ@, பராஶர@ வா(மkகி 
=தலிேயா@ ஆகிய இவ@க< எ(ேலா*7,  ப>=க8 ெப*மாேன! உ7=ைடய 
ஶ
திய.( சில திவைலகள,னா( வ.ளA?கிறா@க<* (ஹய
pவ Cேதா:ர7 - 6) 
எ�றிM =தலாக
 ~றியப'ேய ேவேதாபேதஶ7 =தலியவ$றா( அறிைவ 
உதவ.ய*ள,ய வ.பவாவதாரமாகிய (=2ராமப.ரா� க&ணப.ரா� இவ@க<ேபா( 
இXJலகி( அவத>:த) ஹய
pவைர வணA?வதி( ஊ$ற=ைடயவ@ 
இXவாசி>ய@ எ�றப'. 
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‘வா(மkேக: பாவதWப7’ வா(மkகிய.� தி*J<ள வ.ள
? எ�ற #லாகிய 
வ.ள
ைக எ�றப'. 

*ர�வர சரணா�ேபா�ஹ �ேநஹ த(�த�* - உலகி( 8ரஸி:தமான வ.ள
? 
ெநP எ&ெணP =தலிய Cேநஹ:தினா( எ>DமM. இ"#லாகிய 
வ.ள
ேகாெவன,(, 2ராமப.ராaைடய தி*வ':தாமைரகள,( ஏ$பLட Cேநஹ7 
எ�a7 ப
திய.னா( எ>DமM. (Cேநஹ7 எ�பM - ெநP =தலியவ$றி$?7 
ப
தி
?7 ெபய@) 

*�வா�த �வா�த ஓக வ,�வ�ஸந�* - 8ரஸி:தமான வ.ள
? \றவ.*ள,� 
திரLசிைய8 ேபா
?7 இய(JைடயM. இMJ7 அகவ.*ளாகிய அறியாைம ஐய7 
தி>\ண@Nசி =தலியவ$ைற8 ேபா
?7 இய(JைடயM. இM இ"#( தWப:ேதாB 
ஒ8\ைம ெப$றM எ�பத$? ம$ெறா* காரணமா?7. 

*அசல�* - 8ரஸி:தமான தWப7 கா$றா( அைச
க8பLB அைண"M ேபா?7. 
இMேவாெவன,( எதி>கள,� M@வாதAகளாகிP கா$றினா( அைச
க 
='யாைமயா( அைணயாM நி$?7. இM தWப:ைதவ.ட இ"#Z
? உ<ள 
வாசியா?7. ’தW8ர7’ – ந�றாக வ.ளA?மM எ�றப' 

ஹயவத3ந சரணப�கஜ வ7வ�யால�4த த�வவ,Pஞாந : I 
�வயேமவாந�தா�ேயா TயT�ேணா� வா%ம&கி பா4வத(3ப மிம� I I 

ப>=க8 பரமன,� பாதபAகயAகள,( ப&j7 ப>ச>ையய.னா(, பர7ெபா*ைள8 
ப$றிய பரமா@:த ேபாத:ைத = உ&ைம அறிைவ8 ெப$ற அந"தாசா@ய�, தாேன 
வா(மkகி தி*J<ள வ.ள
? எ�a7 இ"த இ*பM dேலாகAகைள
 ெகா&ட 
#ைல இய$றி: தாேன அ7Iல #ைல8 ேப*ைர ெசPM வ.வ>:தானாய.ன�. 

வா%ம&கி தி�*+ள வ,ள-� eலI� உைரZ� Iab� 
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I=*ைர 

2கா�சீ 8ரதிவாதிபயAகர7 ஜக:?* காதி அன"தாசா@ய Cவாமி எ�] 
8ரஸி:தி ெப$ற \லவ@ ெப*மா� ‘வா(மkகி பாவதWப7’ எ�a7 ெபய>(, வா(மkகி 
=ன,வ@ தமM 2ராமாயண:தி( 2ராமனாக: தி*வவத>:த தி*மாைல8 
பர7ெபா*ளாக அறிவ.:M<ளா@ எ�ற வ.ஷய:ைத: த
க சா�]க< காL' 
வ.ள
?7 ஒ* #ைலD7 அத$? ஒ* உைரையD7 வடெமாழிய.( இய$றிய*ள,: 
தாேம கி.ப..19047 ஆ&'( அதைன ெவள,ய.Lட*ள,னா@. அதைன8 பல=ைறக< 
ப':M மகி`"த அ'ேய� வடெமாழிய.( ப>சய7 இ(லாதவ@க;7 இத� 
க*:ைதயறி"தா( மிகJ7 ந(லெத�] க*தி: ெத>"தவைரய.( அதைன: தமிழி( 
ெமாழிெபய@:M ெவள,ய.ட நிைன:ேத�. தி*மைல தி*8பதி ேதவCதான:தா@ 
ெவள,ய.B7 சமய மாதவ.தழான ஸ8தகி> ப:தி>ைகய.� ஆசி>ய@கள,ட:தி(  
இ"நிைனைவ வ.&ண8ப.:ேத�. அவ@க< இதைன: தைய \>"M அNசிட 
ஏ$]
ெகா&B 1986 மா@N மாத7 =தலாகN சிறிM சிறிதாக அNசிLB ெவள,ய.LB 
வ*கிறா@க<. ஏற
?ைறய இர&B வ*ட கால7 ஸ8தகி>ய.( ெதாட@"M 
ெவள,வ"த  இ"#( இ7மாத:ேதாB ='J ெப]கி�றM. இ8ப' உதவ. \>"த 
ஸ8தகி> ஆசி>ய@க;
? மனமா@"த ந�றிைய: ெத>வ.:M
 ெகா<கிேற�. 
இ7ெமாழிெபய@8\ #லி� க& அ'ேயaைடய அறியாைம கவன
?ைறJ 
=தலியவ$றா( ேந@"த ப.ைழகைள8 ெபா]:த*;மா] ஸ8தகி> வாசக@ 
ெப*ம
கள,ட7 ப.ரா@:தி:M வ.ைடெப]கிேற�. 
 
இAஙன7, 
தி. அ. கி*4ணமாNசா@ய�.   
30-1-1988 
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