


sa
da

go
pa

n.
or

g 

 

 

 

 

 

1. இந்த ஸ்கத்ைத தன் ைடய “ஸ்ரீ ஹயக்ாீவன்” இைணய தளத்தில் 

ெவளியிட்டதற்காக, ஸ்ரீ ஹயக்ாீவன் வைலப் த்தகங்களின் ஆசிாியர், 'ஸ்ரீ 

ந் ம்ஹ ேஸவா ரசிகர்' ஒப்பி யப்பன் ேகாவில் ஸ்ரீ வரதாச்சாாி சடேகாபன் 

ஸ்வாமிக்கு மிக்க நன்றி. 

2. இந்த ஸ்தகத்ைத ெதாகுத்  உதவிய ஸ்ரீ T. ேகாஸகன் ஸ்வாமிக்கும், ஸ்ரீ 

ஹயக்ாீவ கித ைகங்கர்ய ேகாஷ் க்கும் (http://www.srihayagrivan.org) நன்றி. 
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இந்த த்தகத்தில் உபேயாகித் ள்ள படங்கள் கீழ்கண்ட நபர்கள், வைல 

தளங்களி ந்  உபேயாகப த்தபட் ள்ள .  அவர்க க்கு எங்கள் உளங்கனிந்த 

நன்றி. 
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ஸ்ரீ மாேலாலன் - ஸ்ரீ மடம் (நன்றி: ஸ்ரீ  SMK கிாி) 
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ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமேத ஸ்ரீ ல மீந் ம்ஹ பரப்ரஹ்மேண நம: 

ஸ்ரீமேத ஸ்ரீ ஆதிவண்சடேகாபயதீந்த்ர மஹாேதசிகாய நம: 

ஸ்ரீமேத ஸ்ரீல மீந் ம்ஹ திவ்யபா கா ேஸவக ஸ்ரீவண்சடேகாப ஸ்ரீேவதாந்ேதசிக யதீந்த்ர மஹாேதசிகாய நம: 

ஸ்ரீமேத ஸ்ரீல மீந் ம்ஹ திவ்யபா கா ேஸவக ஸ்ரீவண்சடேகாப ஸ்ரீநாராயண யதீந்த்ர மஹாேதசிகாய நம: 

ஸ்ரீமேத ஸ்ரீவண்சடேகாப ஸ்ரீரங்கநாதயதீந்த்ர மஹா ேதசிகாய நம: 

**** 
 

மஹாவித்வான் ெப கரைண மாட சி  

உ.ேவ. ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தியாசார்யார் ஸ்வாமி எ திய 

 

‚‚‚ 

தல் அத்யாயம் 

ந நாரசிம்ஹாத் அதிகச்சேதேவா 

ந தீர்த்தம் அந்யத் பவநாச ேஹேதா:|  

ந கா டாத்ேர: அபேராஸ்திைசேலா 

ந பக்த ஜந்ேதா ரபேராஸ்திேயாகீ !!||  

நரம் கலந்த சிங்கம் என்கிற அழகிய சிங்கத்ைதக் காட் ம்  உயர்ந்த ெதய்வம் 

கிைடயா . எல்லா அவதாரங்கைளக் காட் ம் ந் ம்மாவதாரம் க்கியம் 

என்றன்ேறா ஆசாாியர்கள் கூ வ . நர ம்ஹ த ர ெகளணீ ........ என்  

கூரத்தாழ்வான் வரதராஜஸ்தவத்தில் அ ளிச் ெசய்தார். பவநாசினி என் ம்  

ண்ணிய தீர்த்தத்ைதக் காட் ம் உயர்ந்ததான தீர்த்தம் கிைடயா . இந்த ண்ணிய 

தீர்த்தத்தின் ெபயேர இதன் மகிைமைய காட் கிறதல்லவா? பவத்தில், ஸம்ஸாரத்தில் 

ஏற்ப ம் கஷ்டங்கைள ம் அதாவ  ஆதிவ்யாதிகைள ம் ேபாக்க க்கிற . 
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ஸம்ஸாரமாகிற கஷ்டத்ைத ம் ேபாக்க க்கிற  இந்த தீர்த்தம். ஆக இஹபரஸாதகம் 

என்  ஏற்ப கிற . கா டைசலம் என்ற இம்மைலையக் காட் ம் உயர்ந்த மைல  

கிைடயா . அத் த்க் ஷ்டமான ெதய்வத்ைத ம், மிக ேமன்ைம ெபற்ற 

தீர்த்தத்ைத ம் வஹிக்கிறப யால் இம்மைல மிக ேமன்ைம ெபற்ற  என்பதில் என்ன 

ஸந்ேதகம்? இதில்  பிரவஹிக்கிற நதியினிடத்தி ம், உயர்ந்த 

இம்மைலயினிடத்தி ம், இதில் வ க்கின்ற உயர்ந்த ெதய்வமான 

நர ம்மனிடத்தி ம் பக்திைய ெச த் கிறவைரக் காட் ம் உயர்ந்த ேயாகி ேவ  

யார் உளர் என்கிறார்கள் ெபாிேயார். 

நாராயணம் நமஸ்க் த்ய நரம்ைசவ நேராத்தமம்|  

ேத ம் ஸரஸ்வதீம் வ்யாஸம் தேதா ஜய  தீரேயத்||  

ன்ெனா  ஸமயம் ண்ணியமான கங்கா நதியின் கைரயில் பகவானிடத்தில்  

மனத்ைத ெச த்திய ெசளனகர் த ய மகாிஷிகள் பரமஸந்ேதாஷத் டன் நாரத 

னிவைர வணங்கி ேகட்டனர். எல்லாம் அறிந்த னிவேர! ஞானிகளின் தைலவேர! 

ஸம்ஸாரத்தில் அ ைவத்  தவிக்கின்ற மனத்ைத உைடயவர்கைள 

கைரேயற் பவேர! நிைனத்தப  காாியங்கைளச் ெசய்ய திறைம ெபற்றவேர! 

மகாத்மாவான ஹிரண்ய கர்ப்பனின் தல்வேன! மஹாிஷிேய! ேதவாீைர 

வணங்குகிேறாம். எங்க க்கு அ ள் ாிந்  நாங்கள் ேகட்குமவற்ைறச் ெசால்  

அ ள் ாிய ேவண் ம். ேதவாீர் தகப்பனாரான பிரம்மாவிடமி ந்  ஸங்கிரஹமாக 

சில ண்ணிய நதிகைள ம் சில ேக்ஷத்திரங்கைள ம் பற்றிக் ேகட்ேடாம். 

ஸ்ரீ ஷ்ணம், தி மைல, ஸாலக்கிராம்,  ைநமிசாரண்யம்,  ஸ்ரீரங்கம், வ் ஷபாத்ாி  ,

நாராயணமைல, அனந்தசயனம், ைபல்வம், குரங்கம்,   மைலயமைல,  ம்ஹாத்ாி  ,

அேஹாபிலம் இைவ த யைவகைளக் ேகட்  அறிந்ேதாம்.   வ் ஷபர்  என்பவர் 

கபில க்கும், கபில னிவர் குத்ஸ க்கம்,  குத்ஸர் அக்ஷபாத க்கும் ,இைத 

எ த் ைரத்தனர். அதில் அேஹாபிலத்தின் ெப ைம விஸ்தாரமாக 
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உபேதசிக்கப்பட்ட . அப்ெபா  நாங்கள் கர்மா ஷ்டானத்தில் 

ஈ பட் ந்தப யால் மிக அவதானத் டன் இவ்விஷயத்ைத ேகட்க யாமல் 

ேபாய்விட்ட . இைத நிைனத்  மிக வ த்தைடகிேறாம். ேதவாீைர இப்ெபா  

ேநாில் சந்தித்ேதாம்.  நடந்த ,  நடக்கிற ,  நடக்கப் ேபாகிற  என்  ெசால்லக்கூ ய 

ன்  காலங்களி ம் உள்ள ெபா ள்களின் தத் வத்ைத அறிய சக்தி ள்ள 

ேதவாீாிடத்தில் இந்த அேஹாபில ேக்ஷத்திர மகிைமைய அறிய அவா எங்க க்கு 

உண்டாகியி க்கிற .  ஆச்ரம த மங்களி ம் இப்ெபாழ   நாங்கள் மனத்ைத 

ெச த் வதில்ைல. க் ஹக் த்யத்தி ம் எங்க க்கு ஆஸ்ைத இல்ைல. பகவத் 

 த்யானத்தி ம் ப்ாீதி இல்ைல.  இஹேலாக ஸுகத்ைத அைடய ேவண் ெமன்  

அதற்குக் காரணமான தனத்ைத சம்பாதிப்பதி ம் அவா இல்ைல. எங்க க்கு 

அேஹாபில ேக்ஷத்திரத்தின் மகிைமைய ேகட்க ேவண் ெமன்கிற ஒேர தாகம்தான் 

உள்ள .  தாகம் உள்ளவன் தண்ணீைர எப்ப  வி ம் வாேனா ,பசி உள்ளவன் 

ஆஹாரத்ைத எப்ப  எதிர்பார்ப்பாேனா, அப்ப ேய ேதவாீாிடமி ந்  இந்த 

ேக்ஷத்திரத்தின் மகிைமையக் ேகட்க வி ம் கிேறாம். ேதவாீர் ப த்தவர்,  மஹாகவி, 

ஸமர்த்தர்,  பிற ைடய பலைனேய தன்பலனாகக் க கிறவர். ேதவாீர் எங்கைள 

உய் ம்ப  ெசய்ய ேவண் ம். 

இைதக் ேகட்ட ம் நாரத னிவர் சந்ேதாஷம் அைடந்தார். சிாித்த கத் டன் 

ெசால்லத் ெதாடங்கினார். மகாிஷிகேள! உலகத்தில் மிகப் னிதமான பல 

ேக்ஷத்திரங்கள் உள்ளன. அைவ எல்லாவிதமான ஷார்த்தங்கைள ம் ெகா க்கக் 

கூ யைவ. பிரம்மாவினால் பைடக்கப்பட்டைவ. அைவகைள மனத்தா ம் கணக்கிட 

யா . அைவகளின் மகிைம வாசாமேகாசரமான . ஸந்ேதாஷத்தால் சிலவற்ைற 

மாத்திரம் ெசால் கிேறன்.   அவந்தீ,  கு  ேக்ஷத்திரம், காசி, பத்ாிகாச்ரம், கைய, 

ப்ரயாகம், ேகதாரம், ேதவதா வனம் த யன ண்ணிய ேக்ஷத்திரங்கள். 

இைவகளில் ப்ரயாகம் என்ப  உயர்ந்த . உலகத் க்கு ெவகு சீக்கிரத்தில் 

பாிசுத்திைய ெகா க்கக்கூ ய . ஏன் எனில் அமாவாைசயில் இந்த ப்ரயாகத்தில் 
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ன்  ேகா  பத்தாயிரம் ண்யநதிக ம் ேச கின்றன. இப்ப ேய அேஹாபிலம் 

என் ம் திவ்ய ேதசத்தில் ஸ்ரீந் ம்ஹன் எ ந்த ளியி க்கின்றார். 

அப்ெப மானின் நான்கு பக்கங்களி ம் ன்  ேயாசைன விஸ்தார ள்ள 

இட ள்ளன.  கைய, ப்ராயைக, காசி, கங்ைக இைவகைளக் காட் ம்  மடங்கு 

அதிக ப்ரபாவம் ெபற்ற . பித் க்க ைடய ப்ாீதியின் ெபா ட்  கையக்குச் ெசல்ல 

ேவண் ம். உடைல விட்  நற்கதிையப் ெபற  கங்ைகைய அைடய ேவண் ம். 

மந்திேராப ேதசத்தின் ெபா ட்  காசிக்குச் ெசல்ல ேவண் ம்  என்  சாஸ்திரங்கள் 

கூ கின்றன. இந்த ன்  விதமான பலைன ம் அேஹாபிலத்தில் ெபறலாம். 

ேம ம் காசியில் ஆயிரம் க ம், ப்ரயாகத்தில் இ ப  க ம், கையயில்  

க ம் வசித்தால் மனிதன் எப்பலைனப் ெப வாேனா அப்பலைன அேஹாபில 

ேக்ஷத்திரத்தில் ஒ  தினம் வசித்த மாத்திரத்தினாேலேய ெப கிறான். கையயில் 

ஒ வன் பத்தாயிரம் பாகவதர்க க்கு அன்னமளித்தால் எந்த பலைனப் ெப வாேனா, 

ப்ரயாகத்தில் இலட்சம் பாகவதர்க க்கு ேபாஜனமளித்தால் எந்தப் பலைனப் 

ெப வாேனா, காசியில் இரண்  இலட்சம் ேப க்கு அன்னமளித்தால் எந்தப் 

பலைனப் ெப வாேனா அந்த பலைன அேஹாபிலத்தில் ஒ  க்ராஸம் அளித்த 

மாத்திரத்தினாேலேய ெபற்  வி கிறான். ஒ  க்ராஸம் அன்னதானத்திற்ேக இப்ப  

பலன் என்றி ந்தால் பாி ர்ணமாக அன்னமிட்டாேலா, அேனக பாகவதர்க க்கு 

அன்னமிட்டாேலா எவ்வள  பலைன அைடவான் என்பைதச் ெசால்ல ம் 

ேவ ேமா. 

ெசளனகேர! இந்த ேதசத்தில் அ வள  ஒ  ெபா ைள ஒ வ க்குக் ெகா த்தால் 

அப்ெபா ள் ேம மைல ேபால் ெபாியதாகி வி கிற .  ேம மைல என்ப  

 தங்கமைல.  அத ைடய உயர ம் ஆழ ம் விஸ்தார ம் அளவிட யாத . 

அவ்வள  பாிமாண ள்ள  தங்கத்ைத ஒ வன் தானம் ெசய்தால் அதற்கு ஏற்ப ம் 

பலைன மனத்தா ம் நிைனக்க யா ! அ  ேபால் ஆகிவி கிற .  இந்த 
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திவ்யேதசத்தில் ெகா க்கப்ப ம் அ மாத்திர திரவிய ம், ஆலமரத்தின் விைத 

எப்ப  ெபாிய வ் க்ஷமாக மா கிறேதா அவ்வா  ஆகிவி கிற  இந்தச் சிறிய 

ெபா ள். 

“அேஹாபிலம் அேஹாபிலம்” 

காைலயில் எ ந்  ஹாி: என்  பகவந்நாமகீர்த்தனம் ெசய்வ  ேபால், “அேஹாபிலம் 

அேஹாபிலம் " என்  நான்கு எ த்ைத உச்சஸ் ஸ்வரத் டன் ெசால்ல ேவண் ம். 

இந்த நான்ெக த் ள்ள உத்தமமான மந்திரத்ைத ெசால்பவன் ஐந்  

மகாபாதகங்களின் ம் வி ப கின்றான். எல்லா பாபங்கைள ம் இந்த மந்திரம் 

அழித்  வி கிற .  நான்கு அக்ஷர ள்ள மந்திரம் பிரம்மாவினால் ஜிக்கப் பட்ட . 

தர்மம், அர்த்தம், காமம், ேமாக்ஷம் என்கிற நான்கு ஷார்த்தங்கைள ம் தரவல்ல . 

இந்த ேதசத்தில் ன்  ேயாசைன அள  ஸ்ரீந் ம்ஹன் மிக அபிமானம் 
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ைவத்தி க்கிறான். அவ்விடத்தில் பல னிவர்கள் வசிக்கின்றனர். 

ேம ம் அந்த ரேக்ஷத்திரத்தில் ைவராக்கிய சீலர்க ம் பயமற்றவர்க ம் 

நாராயண ைடய தி வ த்தாமைரகளில் மனத்ைதச் ெச த்திய மகாிஷிக ம் வாசம் 

ெசய்கின்றனர். சிலர் தண்ணீைரேய ப கித் தவம் ாிகின்றனர்.  மற் ம் சிலர்  

காற்ைறேய உட்ெகாண்  ேவ  ஆகாரத்ைதப் சியாமல் தவத்தில் 

ஈ பட் க்கின்றனர். ஜைட தாித்த சிலர் ஸாதாரணமான கு ைசயில் 

வாழ்ந் ெகாண் ம் இ க்கின்றனர். சிலர் தண்டம் ஏந்தியவர்களாக உள்ளனர். 

பிரணவத்ைத ஓயாமல் கூறிக் ெகாண்  ஆனந்த பமான பிரஹ்மத்தினிடம் 

மனத்ைதச் ெச த்தி உண்ைமயான தியானத்தில் ஈ பட்  உலக கு வான 

பகவாைனச் ஸந்ேதாஷிப்பித் க் ெகாண்  சிலர் இ க்கின்றனர். ெவளி 

விஷயங்களில் மனத்ைதச் ெச த்தாமல் ஸா க்க டன் ேசர்ந்  நற் த்திையப் 

ெபற்  எல்லாப் பிராணிகளிட ம் இரக்க ம் நட் ம் பணி ம் ெகாண்  சிலர் 

இ க்கின்றனர். 

பிரஹ்மசர்யத்ேதா  கூ யவர்க ம்,  எல்லாப் பிராணிகளிட ம் ஸாம்ய த்தி 

உள்ளவர்க ம், ண்வார்த்ைத ேபசாதவர்க ம்,  ேவதத்ைத ஓ கிறவர்க ம்  ,

ஆர்வத் டன் கூ யவர்க ம், ஸதாசாரம் உள்ளவர்க ம், ஸீேதாஷ்ண 

ஸுக க்கங்களில் மா பா ல்லாமல் வாழ்பவர்க ம்,  ெபா ைம உள்ளவர்க ம்  ,

எல்லா வஸ் க்களிட ம் ஸ்வாத்ம த்தி ம் ஈச்வர த்தி ம் ெச த் கிறவர்க ம், 

கிைடத்தைதக் ெகாண்  ஸந்ேதாஷம் அைடகிறவர்க மான மஹான்க ம் 

இ க்கின்றனர்.  , வாசல், உயிர், ெபண், பிள்ைள அைனத்ைத ம் பகவானிடம் 

அர்ப்பணம் ெசய்  அப்பகவாைன உத்ேதசித்  யாகம் ெசய்கிறவர்களாய் 

ேமாக்ஷத்திேலேய அபி சி உள்ளவர்களாய் இவர்கள் அந்த ரேக்ஷத்திரத்தில் வாசம் 

ெசய்கின்றனர். 

ன்  ேயாஜைன விஸ்தீர்ண ம், ன்  ேயாஜைன நீண்ட மான அந்த 



 

7 

sadagopan.org 

ேக்ஷத்திரத்தில் க டாத்ாி என்  ெபாியெதா  மைல உள்ள . அம்மைலயில் சந்திர 

சூாியர்கைளத் ெதா கின்றைவ ம், க்க ஸாகரத்ைதத் தாண் ம்ப  ெசய்  

ைவக்கின்ற ேஸ க்கு ஸமமாகக் க தக் கூ யைவ மான சிகரங்கள் உைடய . 

அவற்றில் ேம  மைலேபால் விசாலமான ம் தங்க மயமாக விளங்குவ மான ஒ  

சிகரம் உள்ள . அச்சிகரத்தி ைடய  நிழல் மியில் ப வேத இல்ைல.  

 
“மைலயாகக் காட்சியளிக்கும் ஸ்தம்பம்” 

எனேவ ஸாதாரணமான மனிதன் மரம் த யவற்றின் நிழல் அைசவ  ேபான்ற 

அைசேவ அங்கு இல்ைல, அஸுரர்க க்கு அரசனான ஹிரண்யகசி ைவப்பற்றி நாம் 

ேகள்விப்பட் க்கின்ேறாம். அவ ைடய அரண்மைனயில் உள்ள ஸ்தம்பத்தில்  

ந் ம்ஹன் அவதாித்தான். அந்த ஸ்தம்பந்தான் இப்ெபா  இந்த மைலயாகக் 

காட்சியளிக்கிற  என்  ெசால்லலாம். ஆைகயாேலேய இப்ெபா ம் இந்த 
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மைலயின் மத்தியில் ஜ்வாைலகேளா  கூ ய ந் ம்ஹன் ஆயிரக்கணக்கான 

சூாிய ைடய ப்ரைபக்கு ஸமமான ப்ரைபைய உைடயவனாக ேஸைவ 

ஸாதிக்கின்றான். வஜ்ரா தத் க்கு ஸமமான அழகிய மங்களகரமான நகங்களால் 

அந்த ஹிரண்யகசி வின் மார்ைபக் கிழித் க் ெகாண் க்கும் நிைலயில் ேஸைவ 

அளிக்கிறான். இவ்விடத்தில் அப்ெப மா ைடய தி க்ைககளால் அன்  

வாள ணன  கிளர்ந்த ெபான் ஆகத்ைதக் கிழித்தப்ப யால் ஏற்பட்ட ரத்தம் 

அலம்பப்பட்டதால், ரத்தகுண்டத்ைதக் கண்களால் பார்த்  ந் ம்ஹைன எவர்கள் 

மனத்தால் நிைனக்கிறார்கேளா  அவர்கள் ரத்தங்கலந்த ேயானிைய ஒ  சமய ம் 

அைடவதில்ைல. 

இந்த உக்ரமான ந் ம்ஹ ைடய ேகாபம் தணிவதற்காகத் ேதவைதகள் கங்ைகைய 

இங்கு ெகாண்  வந்  மிக ஆதர டன் அபிேஷகம் ெசய்  ைவத்தனர். அந்த கங்ைக 

இப்ெபா  மிக ம் பயங்கரமாக ேமற்கு கமாய்ப் பிரவகிக்கிற . பகவா ைடய 

ேகாபதாபத்ைதப் ேபாக்க த்தப யால் நமக்கு ஸம்ஸாரத்தில் உண்டான 

ஸந்தர்ப்பத்ைத ம்  ேபாக்க ப்பதாக அைமந் ள்ள  இந்த  நதி.  எனேவ ,

பாவநாசினி   என்ற ெபய டன் விளங்குகிற  என்  மகாிஷிகள் இதன் பிரபாவத்ைத 

அறிந்  இதன் கைரயில் வாஸம் ெசய்ய நிச்சயம் ெசய்தார்கள். 

இந்த க ட மைலயின்  ேயாஜைன விஸ்தீர்ண ள்ள ெதற்குப் பாகத்தில் 

மகாிஷிகள் வசிக்கின்றனர். வடபாகத்தில் இரண்  ேயாஜைன விஸ்தார ள்ள  

இடத்தில் மிக ண்ணியமான நந்தியாசிரமம் உள்ள . அங்கு நந்திேகசுவரர் 

வசிக்கிறார். அவர் பரமசிவைனக் குறித் ப் பயங்கரமான தவம் ாிந்தார். ன்  

உலகங்களினா ம் ெகாண்டாடப்பட்ட பரமசிவன் அவ க்கு ன் ேதான்றி பரமத 

கணங்க க்கு யஜமானனாக  இ க்கும் தன்ைமைய அவ க்குக் ெகா த்தார். 

இவ்விடத்  வடபாகத்தில் ஸ்ரீைசலம் என்கிற மைல உள்ள . அ  க ட மைலயின் 

ஒ  பாகம். பயங்கரமான . அங்ேக ேதவைதக ம்  மானவர்க ம் வசிக்கின்றனர். 
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பரேமச்வரர் தம் இ ப்பிடமான ைகலாச மைலைய ம் விட்  மிகப் பிாீதி டன் 

அங்ேக வாஸம் ெசய்கிறார். அங்ேக தாமாகேவ ேதாற்றமளித்  அைனவ க்கும் 

ேவண் ய வரங்கைளக் ெகா க்கிறார். அங்கு ஜனங்களின் பாபங்கைள அழிக்கின்ற 

க் ஷ்ைண என் ம் நதி ப்ரவகிக்கிற . இந்தக் க டமைலயின் எல்ைல அ தான். 

சிறிய சிறிய மைலக ம் ண்ணியமான நதிக ம் த்தர்கள் வசிப்பதற்கு 

ேயாக்யமான ஆசிரமங்க ம் அங்கு உள்ளன. இப்ப  ந் ம்ஹன், வசிக்கக் கூ ய 

இம்மைலயின் ைவபவம் வாக்குக்கும் மனத் க்கும் எட்டாததா ம் ஜிக்கத் 

தகுந்ததா ம் உள்ள . 

இவ்வா  நாரத பகவான்,  மகாிஷிகளிடம் ெசான்னார். இைதக் ேகட்ட மகாிஷிகள்  ,

"நாரத னிவேர! எந்த  இடத்தில் க டமைல எங்கு உள்ள ? பாவனமான அந்த 

ேக்ஷத்திரம் எங்கி க்கிற ? மிக விசாலமான இம்மைல இ க்க,  இதன் ப்ரபாவம் ஏன் 

ஓாிடத்தில் மாத்திரம் அைமந் ள்ள . இைத விசதமாக எங்க க்குச் ெசால்ல 

ேவண் ம்” என்  ேகட்டனர். 

நாரதர் கூ கிறார்:   இந்தப் மியான  மிக விஸ்தாரமான . ஏ  தீ க ட ம் ,

மைலக ட ம், ஸ த்திரங்க ட ம், கூ ய . இந்தப் மியில் தீ களில் ஒன்றான 

ஜம் த் பம் என்ற ஒ  தீ  உள்ள . இந்தப் மிக்குக் கர்ம மி எனப்ெபயர். இந்தத் 

தீவில் பரத கண்டத்தில் ேம மைலக்கும், க் ஷ்ணேவணிக்கும் ெதன்பாகத்தில் ஏ  

ேயாஜைன அள ள்ள இடத்தில் ர்வ ஸ த்திரத்திற்கும் ேமற்கில் அேஹாபிலெமன்ற 

ப்ர த்தமான இடம் உள்ள . அேஹாபிலெமன் ம் ேக்ஷத்திரத்தில் க டமைல 

என் ம் மைல ப்ர த்தமான . எங்கும் நிைறந் ள்ள பகவான் ஓாிடத்தில் மாத்திரம் 

எப்ப  விளங்குகிறாேரா அதேபால் இம்மைலயின் ப்ரபாவ ம் இந்த ேக்ஷத்திரத்தில் 

அபிவ்யக்தமாக உள்ள .  

பலவிதமான மரங்களா ம் ெகா களா ம் பலவித பட்சிகளா ம்  

அலங்காிக்கப்பட்ட . தமாலம், அேசாகம், ெதன்ைன, கதம்பம், வரசமரம், பலாமரம், 
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ல்ைல, மல் ைக, ேராஜா, சம்பங்கி, சந்தனமரம், ளியமரம், விளாமரம், த ய 

மரங்களா ம், ஷ்பக் ெகா களா ம் சூழப்பட் க்கிற . ஷ்பங்களில் உள்ள 

வண் கள் ேதைனப் ப கி ாீங்காரம் ெசய் ெகாண்  பா கின்றன.   யாைன, சிங்கம், 

 , நாி, கர    த ய மி கங்க ம் வசிக்கின்றன. மணிகளால் அலங்காிக்கப்பட்ட 

ஸர்ப்பங்கள் படத்ைத எ த் க் ெகாண்  பயங்கரமான காட்சி த கின்றன. 

மிேலச்சர்கள் ைகயில் வில்ைல ம் அம்ைப ம் எ த் க் ெகாண்  தங்கள் 

மைனவிமா டன்  பயமற்றவர்களா ம் பிறர்க்கு அச்சந் த பவர்களா ம் 

வசிக்கின்றனர். மகாிஷிகள் தங்கள் நித்யகர்மா அ ஷ்டானங்கைள வ வில்லாமல் 

ெசய் ெகாண்  பகவானிடத்தில் மனத்ைதச் ெச த்தி நிர்பயராக வசிக்கின்றனர். 

கந்தர்வர்க ம், கிந்நரர்க ம் அப்ஸர மாத டன் கூ  விைளயா கின்றனர். இப்ப  

அவர்கள்  அைனவ க்கும் அவர்கள் வி ம் ம் அவற்ைறக் ெகா த் க் ெகாண்  அந்த 

மைல உள்ள . அம்மைலயின் மகிைமையச் ெசால் வதற்குப் ப்ரஹ்மா ம் 

சக்தியற்றவர் என்றால் நம் ேபான்றவர்கைளக் குறித் ச் ெசால்ல ம் ேவண் மா  ?

அம்மைலயின் ெதன் றத்தில் ேவங்கடமைல என் ம் மைல உள்ள . 

அம்மைலயிேலதான் ஸ்ரீநிவாஸன் நித்தியர்க க்கும், க்தர்க க்கும் 

மகாிஷிக க்கும் ேஸைவ ஸாதித் க் ெகாண்  அேநகவிதமான ேபாகங்கைள 

அ பவித் க் ெகாண்  விளங்குகிறான். 
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இரண்டாம் அத்தியாயம் 

மகாிஷிகள் நாரத னிவைரப் பார்த் , ஜிக்கத் தகுந்தவேர! தபஸ்விகளில் 

சிறந்தவேர! இந்த மைலக்கு க டமைல என்ற ெபயர் வந்ததற்குக் காரணம் என்ன  ?

என்  ேகட்டனர். 

ஸ்ரீ நாரதர் கூ கிறார்: “மகாிஷிகேள! மிக ம் பக்தி ட ம் ஆதர ட ம் நான் 

ெசால் ம் வார்த்ைதையக் ேகட் ர். ன்  ண்ணியமான க் த கத்தில் 

விநைதயின் தல்வனான க டன் தவம் ாிய ேவண் ம் என்  எண்ணம் ெகாண்  

தன் தகப்பனான கச்யபைர ேநாக்கி- தந்ைதேய! நான் ஒன் ம் அறியாதவன். ைக 

தல் அற்றவன், ஸம்ஸார ஸாகரத்தில் ழ்கி வ ந் கிறவன். ேதவாீேரா எனக்குத் 

தந்ைத என  அறிவின்ைமையப் ேபாக்க ப்பவர்; ஆசார்யர்,  ஆகேவ என  

வி ப்பத்ைத நிைறேவற்றி ைவக்க ேவண் ம். உலகத்தில் எல்ேலா க்கும் 

அபீஷ்டமான பலத்ைதக் ெகா ப்பவன் யார்? நம  வி ப்பம் எவ ைடய 

அ க்ரஹத்தால் ர்ணமாகிற ? எவைன வணங்கி நாம் ஆராதிக்க ேவண் ம்?  

இதன் உண்ைமைய உபேதசிக்க ேவண் ம்! என்  ேகட்டான் . 

காச்யபர் ெசால் கிறார்: விநைதயின் தல்வனான க டேன! ஸம்ஸார சாகரத்தில் 

ழ்கிச் சிற்றின்பத்தில் ஆைச ெகாண்ட மனிதர்க க்கு மகாவிஷ்  ஒ வேர 

ஆராதைனக்கு உாியவர். அவைரத் தவிர ேவ  ஒ வ ம் கைரேயற்றி வி பவர் 

இல்ைல. ஆைகயால் ஜகத் க்குப்பதியான  அந்த மஹாவிஷ் ைவ நியமத் டன் நீ 

ைஜ ெசய். பகவாைன ஆராதிக்காமல் எவ ம் உயர்ந்த ேலாகத்ைத அைடய 

யா . எல்லாவிதமான ெசல்வங்க ம் பகவாைன ஆராதிப்பவ க்குச் ஸுலபமாக 

கிட் ம். நான்கு கங்கைள ைடய பிரம்மா ம் அந்த பகவாைன ஆராதித்  

உலகத்ைதப் பைடக்கும் ெப ைமையப் ெபற்றார். இந்திர ம் அந்தப் பகவாைனப்  

ஜித் த்தான் இந்திர ேலாகத் க்கு யஜமானன் ஆனான். ஸம்ஸார கஷ்டத்ைத 

நீக்குகிற பகவான் நம்மால் நிைனக்கப்பட் ம் ஜிக்கப்பட் ம் மங்களத்ைதக் 
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ெகா க்கிறான். உனக்கும் மங்களத்ைத அளிப்பான். அவனிடத்தில் நீ பக்தி 

ெசய்வாயாக. பலவிதமான யாகங்களா ம், ஷ்பங்களா ம், அலங்காரங்களா ம் ,

அவைன ஆராதித் ச் ஸுலபமாகப் பயைன அைடந்  விடலாம் என்  நிைனக்க 

ேவண்டாம். ேகவலம் உண்ைமயான பக்திெயான்றாேலதாேன அவைன ஆராதிக்க 

ம் ? 

 
 “க டாழ்வார்” 

பக்தியினால் எப்ப ப் பகவாைன மகிழ்விக்க ேமா அப்ப  ஆயிரக்கணக்கான 

அச்வேமதம் த ய யாகங்களால் மகிழ்விக்க யா . அவ்வாேற நான்கு 

ேவதங்கைள ஓ வதா ம்,  தவம் ாிவதா ம்,  பலவிதமான நியமங்களா ம் அந்த 

பகவாைன மகிழ்விக்க யா . ைக தல் இல்லாத மகாிஷிகள் பகவானிடம் பக்தி 

ெச த்திேய ேமாக்ஷத்ைதப் ெபற்றார்கள். மற் ள்ள பாமரர்க ம் பக்தியின் 

லமாகேவ மற்றப் பயைன ம் ெபற்றார்கள். இைறவனிடத்தில் பக்தியற்றவன், 
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ஷ அதமன், ேவதங்கைள ஓதாதவன் சாஸ்திரங்கைள கற்காதவன், ேவள்விகைளச் 

ெசய்யாதவ ம் கூடப் பகவானிடத்தில் பக்தி ெசய்தாேனயானால் அவன்   அவற்ைற 

ெயல்லாம்  ெசய்ததாகேவ ம். கண், கா , வாக்கு, உடல் எல்லா உ ப் க்க ம் 

தனக்கு வசமாக இ க்கும்ேபா  அந்த மஹாவிஷ் ைவப் பார்க்காதவ ம் அவர  

கைதையக் ேகளாதவ ம் அவ ைடய குணங்கைளச்  ெசால்லாதவ ம், அவைரப் 

ஜிக்காதவ ம் மனிதன் ஆக மாட்டான். அவன் பிறவி எ த்த ம் வாழ்வ ம் ேண. 

பகவாைனத் திக்கும் வாக்ேக உண்ைமயான வாக்கு. அவர  ைஜயில் ஈ பட்ட 

ைககேள ைககள்.  அவைர நிைனக்கும் மனேம மனமாகும்.   அந்தப் பகவானின் 

உ வத்ைத எவன் பார்க்க வில்ைலேயா அவன் கு டனாவான். க்ேவதம், யஜுர் 

ேவதம் த ய ேவதங்களா ம், இதிஹாஸங்களா ம் ேதவேதவர்க க்கும் 

ஈச்வரனான விஷ் ைவ எவன் தி ெசய்ய வில்ைலேயா அவன் டன். 

கட ைடய குணங்கைளக் காதால் ேகளாதவன் ெசவிடன். க டேன! நீ சுத்தமான 

மனத் ட ம், வாக்குட ம், உட ட ம் ஸகல ஆனந்த ம் அளிக்கும் அந்த 

பகவாைன உயர்ந்த ஷ்பங்களா ம், பங்களா ம், நீராஜனம்,   சந்தனம் 

த யவற்றா ம் உயர்ந்த வஸ்திரங்களா ம் பக்தி டன் ஆராதிப்பாயாக ! 

பக்திதான் க்கியம். உன் மனத்தில் ஏற்பட்ட எல்லாக் கிேலசங்கைள ம் 

ேபாக்க ப்பவர் அவர்.   அவர் ஒ வ க்குத்தான்   எல்லாவிதமான தாபங்கைள 

ேபாக்க ப்ப டன் மங்களத்ைத ெகா க்கும் தன்ைம ம் உண் . 

க ட ம் இைதக் ேகட் த் தைலயால் தந்ைதைய வணங்கிப் மியில் ப த்  எ ந்  ,

அவைர ேநாக்கி - ேதவாீ ைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட் த் தந்யன் ஆேனன். எல்லாப் 

பயைன ம் ெபற்றவன் ஆேனன்.   எனக்கு   நீர் தந்ைத.   உமக்கு நான் அ ைமப் 

பட்டவன். பன் ைற இவ்விஷயத்ைதப்பற்றி எனக்கு உபேதசித்த ள ேவண் ம் - 

என்  விநயத் டன் ேகட்டான். 

கச்யபர் -  "க டேன! ம ப ம் உனக்கு உண்ைமையக் கூ கிேறன். எல்லா 
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உலகிற்கும் ஆதாரமானவ ம் அண் னவர்கைள   ந வவிடாதவ மான அந்த 

மஹாவிஷ்  ஒ வைரேய ன்  கரணங்களா ம் மிக ம் பக்தி டன்  

ஜிப்பாயாக. இப்ப  நீ ஜித்தால் அந்தப் பகவான் ப்ரஸன்னனாய் எல்லாப் 

பலைன ம் அளிப்பார். அவ க்கு நம்மிடத்தில் ப்ாீதி ஏற்பட் விட்டால் நமக்குக் 

கிைடக்க  யாத  ஒன் ம் இல்ைல. நீ தவம் ாிவதில் ஆர்வம் ெகாள்.  எல்லாப் 

பாபங்கைள ம் ேபாக்கும் வல்லைமப் ெபற்ற  அேஹாபில ேக்ஷத்திரம். உலகத்ைதத் 

தாங்கும் பகவானான ந் ம்ஹன் அங்கு ஆதர டன் வாஸம் ெசய்கிறான். இந்த 

ேக்ஷத்திரத்தில் பல குைகக டன் கூ ய மைல ஒன்  உள்ள . நாராயணசிகரம் 

என்ற ஒ  சிகரம் அங்கு உள்ள . அங்கு நீ ெசன்  க ைமயான தவம் ாி. அப்ப ச் 

ெசய்தால் பகவான் உன் ன் ேதான்றி வரமளிப்பார். நீ தவம் ாிவதனால் க டமைல 

என்ற ெபயர் அதற்கு வழங்கப் ேபாகிற ” என்றார். 

 
"உலகத்ைதத் தாங்கும் பகவான் ஸ்ரீல மீ ந் ம்ஹன்" 

நாரதர் ேம ம் கைதையச் ெசால்லத் ெதாடங்கினார் -   "இம்மாதிாி உபேதசம் ெபற்ற 
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ெபாிய தி வ  அந்தப் ெபாிய மைலக்குச் ெசன்  அைதப் பார்த்தார். மிக 

விஸ்தாரமாக ள்ள இம்மைலயில் எந்த இடத்தில் தவம் ாிந்தால் சீக்கிரத்தில் த்தி 

ெபற ம் என்  ெபாிய தி வ  ேயாசிக்கும் சமயத்தில், ஆகாயத்தில் ஒ  வாக்குக் 

ேகட்ட . ஓ சி வேன! ேதவர்களால் ஜிக்கப்பட்டவேன! நீ என்ன ேயாசிக்கிறாய்?  

இந்த ேக்ஷத்திரந்தான் ந் ம்ஹ ைடய . இதற்குதான் அேஹாபிலம் என்  

ெபயர். இம்மைல ேதவர்களா ம், கந்தர்வர்களா ம் ஜிக்கப்பட்ட . னிவர்க ம், 

பித் க்க ம், சித்தகந்தர்வர்க்ள்ம், மனிதர்க ம் இங்ேக வ க்கின்றனர். 

ந் ம்ஹ ைடய அ க்கிரஹத்தால்  வி ம்பிய பலைன இவர்கள் ெபற்றார்கள். 

எனேவ இவ்விடத்திேலேய நீ ம் லன்கைள அடக்கி, ஆஹாரத்ைத நீக்கிச் சுத்த 

மனத் டன் தவம் ாிவாயாக. உனக்கும் அந்த பகவான் நன்ைம அளிப்பான். 

“இப்ப  ஆகாயவாணி ெசான்னைதக் ேகட்  மன மகிழச்சியைடந்த க டன் ,

என் ைடய ந்ைதய பாக்கிய விேசஷத்தாேலா பகவா ைடய ப்ரபாவத்தாேல 

இத்தைகய ஓர்ஆகாச வாக்ைகத் திடீெரன்  ேகட்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிட் யேத"  

என்  நிைனத்  நிைனத்  ஸந்ேதாஷப்பட்டான். பிறகு அவ்விடத்திேலேய 

பவநாசினியின் கைரயில் கஜகுண்டத்தின் ஸமீபத்தில் தவம் ாியத் ெதாடங்கினான். 

ஆசாாிய ைடய உபேதசத்தின்ப  த்வாதசாக்ஷர மந்திரத்ைத ஜபித் க் ெகாண்  

ெமளனத் டன் இந்திாியங்கைள அடக்கி, வா ைவ மாத்திரம் உட்ெகாண்  

ேகாவிந்தைன மனத்தால் நிைனத்தார். பகவா ம் இந்தக் க ட ைடய மனத்தில் 

நிைலயாக நின் விட்டார். ஸகல ன்பங்களினின் ம் பக்தவத்ஸலனான பகவான் 

அவைனக் காப்பாற்றினார். " 

இைறவைனத் தித்ததா ம் அவன  நாமத்ைதச் ெசான்னதா ம், உண்ைமப் 

ெபா ள் மனத்தில் ேதான்றியதா ம். அவைரப் ஜித்ததா ம் ேமன்ேம ம் க டன  

தவம் வி த்தியைடந்த . ன்பிறவியில் ெசய்த பாவங்க ம் இந்தப் பிறவியில் ெசய்த 

பாவங்க ம் அழிந் விட்டன. பகவானிடத்தில் மனத்ைதச் ெச த்தி 
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ஜிப்பவர்க க்கு ேமாக்ஷேம கிட் ம். இப்ப  பகவாைன மனத்தில் ைவத் க் 

ெகாண்  தவம் ாி ம் க டைனப் மியான  சுமக்கச் சக்தியற்றதாகிவிட்ட . மி 

அைசய ஆரம்பித்த . கடல்கள் தாபத்தால் கலக்க ற்றன. திைசக ம் ெதாியவில்ைல. 

இந்திரன் த ய ேதவர்கள் அச்ச ற்றனர். உலக ம் தேபாக்கினியால் 

ெகா த்தப்பட் த் தவித்த . எங்கும் ைக சூழ்ந்த . 

இந்திரன் க டனின் தவத்ைத அறிந்  தன் ேலாகத் க்கு தீங்கு வந் வி ேமன்  

ஐயம் ெகாண்டான். நான்கு பக்கங்களி ம் கண்ைணச் ெச த்தினான். அழகாேல  

எல்லாைர ம் மயக்கும் இயல்  ெபற் க் கர்வம் ெகாண்ட ஊர்வசி அவன கில் 

நின்றாள். அவைளப் பார்த் ம் மனத்தில் ஒ  தீர்மானத் க்கு வந்த இந்திரன் ,

"ஊர்வசிேய! ேதவர்களின் நன்ைமக்காக உடன யாக ஒ  தந்திரம் ெசய்ய ேவண் ம். 

க டன் னிேவடம் தாித்  அேஹாபிலத்தில் தவம் ாிவ  உனக்குத் ெதாிந்தேத. 

அங்ேக ெசன்  பல விலாசங்கைளக் காட்  அவைன உன்மீ  மயல் ெகாள்ளச் 

ெசய்யேவண் ம். அவன  தவத்ைதக் ெக க்க ேவண் ம். ப்ரஹ்மா, சிவன், விஷ்  

த யவர்கேள உன் ைடய கத்ைத பார்த்  ேமாகம் அைடகின்றனர் என்றால், 

மற்றவர்கைளப் பற்றி ேகட்க ேவண் மா? மகாிஷிக ம், உன் ேமாக வைலயில் 

சிக்கினவர்கள். க ட ம் உன் மீ  ேமாகம் ெகாள்வான் என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல, 

என்  ெசால்  அ ப்பினான்.” ஊர்வசி ம் இந்திரனின் உத்திரவின்ப  பல அப்ஸர 

ஸ்த்ாீக டன் அேஹாபிலம் என் ம் மைலக்கு வந்  ேசர்ந்தாள். ம ரமான  

வார்த்ைதகைள ேபசத்ெதாடங்கினாள். அழகிய கீதங்கைள ம் பா னாள். தன் டன் 

வந்த ெபண்மணிகேளா  நர்த்தனம் ெசய்ய ம் ஆரம்பித்தாள். க டன் அவைள 

பார்க்க ம் இல்ைல. மதிக்க ம் இல்ைல. ‘இந்திரன் அ ப்பி வந்தவள் நான். ஊர்வசி 

என்ப  என் ெபயர். ஒேர கணத்தில் எல்ேலாைர ம் என்வசமாக்க சக்தி உைடயவள். 

என் கண் க்கு இலக்கானவர்கள் எல்ேலா ேம எல்லா ன்பங்கினின் ம் 

வி பட்டவர்கள் ஆவார்கள். காமரஸத்தில் ஈ  ப ேவார் ேவ  ரஸங்கைள வி ம்ப 

மாட்டார். உண்ைமயில் ேயாசித்  பார்த்தால் ெபண்கைளத் தவிர பரப்ரஹ்மம் என்  
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ேவ  என்ன இ க்கிற ? அவர்கள்தாம் ப்ரஹ்ம: பரமானந்தத்ைத ெகா க்கின்றனர். 

ப்ரைஜகைள உண்  பண் கின்றனர். எனேவ ெபண்கள்தான் ப்ரஹ்மம். உயர்ந்த 

அறிவாளிகள் ெபண்கைள உயர்ந்த அமிர்தமாகேவ நிைனப்பார்கள். எவன் ஒ வன் 

ெபண் அ தத்ைத விட்  இைதக்காட் ம் உயர்ந்த ெபா ள் உண்  என்  

நிைனக்கிறாேனா ,அவன் ,தன் ைகயில் கிைடத்த ெபா ைள விட் விட்  மியில் 

ைதயல் இ க்கிற  என்  ேத கிற ட க்கு சமானமாவான். ஐேயா! இ  

ெப ந் யரத்ைதக் ெகா க்கக் கூ ய . ஜனங்கள் விபாீதமான ெசய ல் 

ஈ ப கின்றனர். சுகத்ைத ம் க்கத்ைத ம் நன்கு அறியாமல் கஷ்டத்ைத 

விைளவிக்கக் கூ ய ேவள்வி, தவம் த யவற்ைற ெசய்யத் ெதாடங்குகின்றனர். 

ெபண்ணின் உ வத்ைத ேநாில் பார்த்த ம் அைத ஆதாிக்காமல் ேவ  ெபா ைள 

வி ம் கிறவன் மிக்க தாகத்ேதா   இ ந் ம் ைகயில் கிைடத்தி க்கும் 

தண்ணீைரவிட்  ஆகாயத்தில் உள்ள ேமகத்ைத எதிர்பார்ப்பவ க்கு 

சமானமாகிறான்' என்  பாி டன் கூ ய ஆயிரக்கணக்கான வார்த்ைதகளால் 

கச்யப ைடய தல்வனான க டைன ஏமாற்ற யன்றாள்.  

"இத்தைகய அஸம்பத்தமான ேகவல ஆடம்பரம் உபேயாகமற்ற . தீைமையக்  

ெகா க்கக்கூ ய . ேகட்பவர்க க்கும் ரணான ” என்  நிைனத்  த ல் 

க டன் ேபசாமல் இ ந் விட்டான். 

பிறகு ம ப ம் இரக்கத்தால் க டன் அநாதரத் டன் சில வார்த்ைதகைளச் 

ெசால்லத் ெதாடங்கினான், "ஏ ஊர்வசிேய! ெகா ய ெபண்ேண!   நீ உன் இ ப்பிடம் 

ெசல். உன் ைடய வி ப்பம் என்னிடத்தில் பயன் ெபறா . ெகாட்  மைழயால் 

தாக்குண்டா ம் மைலகள் எப்ப த் ன்பத்ைத அைடவதில்ைலேயா அ ேபால் 

பகவானிடத்தில் மனத்ைதச் ெச த்தியவர்கள் எந்த விதத்தி ம் ன்பப் 

படமாட்டார்கள். அச்சுதனிடத்தில் ஈ பட்ட மஹா மனஸ்விகளின் உயர்ந்த குணம் 

எங்ேக? ெபண், தல்வன், மைனவி, பணம் இவ்விஷயத்தில் அறிவி கள் ெகாள் ம் 
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பற் தல் எங்ேக?  தம் வி ப்பப்ப  இந்தப் ேலாகத்தில் ஏற்ப ம் ஸுகங்களில் 

ஈ பட்  நன்ைம தீைம ஒன் ம் அறியாத ஆண்க க்குத் தீங்கும் இன்பமாகப் 

ப கிற . ைகயில் சிறங்கு வந்த ேபா  அைத ெசாறிந்தால் ேமல் தீைம ஏற்ப ம் 

என்றறிந் ம் தற்காலத்தில் உண்டாகும் இன்பத் க்காக ெசாறிவ  ேபால் உள்ள  

மக்களின் ெசயல். ஆக தீங்கும் இன்பமாகத் ேதான் ம். “பவவ்யதா ஸுகாயேத "

ஆைகயினாலன்ேறா மாமிசம், ரத்தம் த யவற்றின் ேசர்க்ைகையப் ெபற்ற ெகா ய 

அ க்கு உடம்பினிடம் டர்கள் ஆைச காட் கின்றனர்! இப்ப ப் பட்டவர்கள் 

நரகத்திட ம் ஈ பா  ெகாள்வார்கள். ெவ ப் க் காட்டமாட்டார்கள். ெபண்கள் 

சிலாிடத்தில் சிேநகம் பாராட் வார்கள். சிலைர மயக்குவார்கள், ஓாிடத்தி ம்  

நிைல டன் இ க்கமாட்டார்கள். இவர்க ைடய மனத்திேலேய ஒ  நிச்சய ம் 

ஏற்படா . இப்ப ப் பலவைகயில் கச்யபாின் தல்வனான க டன் ஊர்வசிைய 

க ந்  கூறி, ஹாியின் தி வ களில் மனத்ைதச் ெச த்தி தியானம் ெசய்யத் 

ெதாடங்கினான். 

ஊர்வசி ம் ெவட்கத்தால் கந்தாழ்ந்  ேதேவந்திரனிடம் தி ம்பிச் ெசன்றாள். 

இந்திரைனப் பார்த் ,  "ஓ ரந்தரா! ன்  பல இடங்க க்கு என்ைன 

அ ப்பியி க்கிறாய். தேபா ேலாகத்திேலா,  ப்ரம்ம ேலாகத்திேலா,  அதற்கும் 

ேமலான உலகத்திேலா, பாதாளம் த ய உலகங்களிேலா என் ைடய திறைமையக் 

காட்  உன் வி ப்பத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகா த்தி க்கிேறன். ஆனால் இந்த 

க டனிடம் என் யற்சி பலன் அளிக்கவில்ைல.  மதங்ெகாண்ட யாைனையத் 

தாமைரத் தண் ன் லால் எப்ப க் கட்ட யாேதா, உக்ரமான க்ரணங்கைள 

உைடய சூாியைன இ ட்டால் எப்ப  அழிக்க இயலாேதா, ச த்ர ஜலத்தால் 

பாடவாக்கினிைய (வடைவக் கனைல) எப்ப  அைணக்க யாேதா, ச த்ரத்தின் 

ஒ ைய தவைளயின் கூச்சலால் எப்ப  அடக்க யாேதா, அவ்வாேற 

பகவானிடத்தில் எல்லா லன்கைள ம் ெச த்தி ேபரறிைவப்ெபற்ற மகான்களின் 

மனத்ைத அழிக்க யா ” என்றாள்.  
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ேம ம், "க டன் ேதவ ேலாகத்ைதேயா உன் ைடய பதவிையேயா ப்ரம்மாவின் 

ஸ்தானத்ைதேயா வி ம்பித் தவம் ாியவில்ைல. பகவானின் தி வ த்தாமைரகைள 

காணேவண் ம் என்  வி ம்பிேய தவம் 

ாிகின்றான். இைத நான் நன்கு 

அறிேவன்  "என்  ெசால்  

இந்திர ைடய பயத்ைத ஒ வா  

ேபாக்கினாள் ஊர்வசி. க ட ம் 

ேவ விதமான எந்த பலைன ம் 

எதிர்பாராமல் ேஷாத்தமைன தன் 

மனத்தில் திடமாக ைவத்  க ந்தவத்தில் 

ஈ பட்டான்.  

பகவா ம் ப்ரஸன்னனாய் அந்த 

க ட க்கு ேஸைவ ெகா த்தார். 

சங்கம், சக்கரம், கைத த ய 

ஆ தங்கைள தாித்தவ ம், நான்கு 

ைககைள உைடயவ ம், இந்திரன் 

த ய ேதவ கணங்களால் 

ஜிக்கப்பட்  நீர் ெகாண்ட ேமகத்திற்கு 

ஒப்பானவ ம் ெசந்தாமைரக்கண்ைண 

உைடயவ ம் ஒேர சமயத்தில் உதித்த 

ேகா க்கணக்கான சூாியர்களின் 

ஒளிையப் ெபற்ற க்ாீடத்தால் 

விளங்கியவ ம் அழகிய உன்னதமான 

க்குடன் கூ யவ ம் க த்த 

ேகசங்க டன் கூ யவ ம் அழகிய ஸ்ரீ ப்ரஹலாத வரதர் - ஸ்ரீ அேஹாபிலம் 
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தளிர் ேபான்றவ ம்  குண்டலதாாியாய் ெகளஸ் பம் உைடயவ ம் 

பீதாம்பரதாாி மான பகவாைன க டன் தன் கண்களால் கண்  ஆனந்த பரவசனாய் 

நின்றான்.  

நக்ஷத்திர மண்டலத்ேதா  கூ ய சந்திரன் ேபால ம், ேம மைலயின் ந வி ள்ள 

சூாியன் ேபால ம், அநந்தன்  த ய சுரகணங்கேளா  ேசைவ அளிக்கும் பகவான், 

க டனின் ன் வந்  அழகிய வார்த்ைத ெசால்லத் ெதாடங்கினார். “குழந்தாய்! 

விநைதயின் மனத் க்கு இனியவேன! உன  உக்கிரமான தவத்தால் 

மகிழ்ச்சி ற்ேறன். எ ந்தி ப்பாய். உன் வி ப்பம் என்ன? நான் அைத 

நிைறேவற் கிேறன்" என்றார். இைதக் ேகட்ட ம் க டன் பலதடைவ பகவாைன 

வணங்கி அ ர்வமான அவர  பத்ைதக் கண்  மலர்ந்த கண்கைளப் ெபற்றவனாய் 

உடல் வ ம் மயிர்க்கூச்சலைடந்தவனாய் கட ைள தி ெசய்ய ஆரம்பித்தான்.  

"எல்லா உலகத்ைத ம் ஆக்க ம், நிைலெப க்க ம், அழிக்க ம், திறைமப்ெபற்ற 

உன்ைன நமஸ்காிக்கிேறன். காாிய காரண பனான உன்ைன நமஸ்காிக்கிேறன். 

பல பங்கைள எ த்  எங்கும் வியாபித்த உன்ைன வணங்குகிேறன். சார்ங்கம் 

த ய ஆ தங்கைள ஏந்திய உன்ைன வணங்குகிேறன். அ யவர்களிடத்தில் 

இரக்க ள்ளவேன! உன் மகிைமையச் ெசால்  திெசய்ய யா க்குத்தான் சக்தி 

உண் ?  ஜகத்கு ேவ! மந்தமதி ள்ளவனான நான் எப்ப த் திப்ேபன்? என் நாக்கு 

எப்ப  ன் வ ம்?  ப்ரம்மாவின் ஆ ைளப் ெபற் ம் சுத்தமான மனத்ைதப் ெபற் ம் 

இ ந்தேபாதி ங்கூட  உன் குணங்களின் ஏகேதசத்ைத எ த் ச் ெசால்  தி ெசய்ய 

யாததன்ேறா? ஆ ள், ஆேராக்யம், ெசல்வம், ேபாகம், த யைவகைள உன்ைன 

த்யானம் ெசய்பவர்க க்கு அளிப்பவேன! உன்ைன பலர் ஆராதித்  ேதவராக ம் 

கந்தர்வர்களாக ம் சித்தராக ம் ஆகின்றனர். இந்திரன்  ேவள்வி ெசய்  தன் 

பதவிையப் ெபற்றான். விேதகேதசத்தில் உள்ள அரசர்கள் ஏ  தைல ைற உன்ைன 

ஆராதித்  ேமாக்ஷம் ெபற்றனர். எவன் ஒ வன் அதிகமான ெசல்வத்ைத வி ம்பி 
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உன்ைன ஆராதிக்கிறாேனா, அவன் சந்ேதகம் இல்லாமல் அந்த ெசல்வத்ைத 

அைடகிறான். ந் மாரன் என் ம் அரசேன இதற்கு உதாரணம். கார்த்த ாியன் 

உன்ைன ஆராதித் த்தான் சிறந்த ராஜ்யத்ைதப் ெபற்றான். தர்மன் த்கலன், 

பாஷ்கலன், க் நீ, ம்ற்ற்ம் நகுஷன் த ய அரசர்கள் உயர்ந்த பதவிைய ெபற்றனர். 

குசத்வஜர், ஜனகர் த ய அரசர்க ம் உன் அ க்ரஹத்தால் க்தி ெபற்றனர். 

இம்மாதிாிேய பல னிவர்க ம் உன்ைன அைடந்  நற்கதி அைடந்தனர்.  

ைசத்யத்தால் உண்டான உபத்திரவத்ைத ெந ப்  எவ்வா  ேபாக்க க்குேமா 

இ ட்ைட எப்ப  விலக்குேமா, பசி உள்ளவர்க க்கு சைமயல் லம் பசிைய எப்ப  

ேபாக்க த்  சுகத்ைத ெகா க்குேமா அம்மாதிாிேய ேஷாத்தமனான பகவான் 

எல்லாவித ேபாகங்கைள ம் அளிக்கிறான். ைவத்தியைன அைடய, வியாதி அழிவ  

ேபால் ஸர்ேவஸ்வரனான உன்ைன அைடந்தால், ேம மைலேபால் உள்ள பாப ம் 

அழிந் வி கிற . உன்ைன அைடந்தவர்கள் எல்லா ஆபத் களினின் ம் 

வி ப கிறார்கள். உன்னிடத்தில் உள்ள எல்லா ஆ தங்க ம்  உன்ைன 

அைடந்தவைன காப்பாற்ற காத் க் ெகாண் க்கின்றன. எல்லா க்ரஹங்க ம் 

நன்ைமைய அளிக்கின்றன. ேதவர்க க்கும் லப்படாத நீ மியில் உன்ைன 

அைடந்தவ க்கு ெவற்றிைய அளிக்கிறாய். இ  மாத்திரமா? எல்லா உலகங்களி ம் 

ஜயத்ைத அளிக்கிறாய். உடல் வியாதி, மேனா வியாதி த ய ேநாய்க ம் 

அண் வதில்ைல. ேபய் பிசாசு த யைவ இத்தைகயவைனக் கிட் வதில்ைல. 

ெசாப்பனத்தி ம் பயம் உண்டாவதில்ைல. உட ல் ஆேராக்ய ம் ஸர்வ ஸம்பத் 

ஸம் த்தி ம் இவைன நா கின்றன. இதில் சந்ேதகேம இல்ைல. அறம், ெபா ள், 

இன்பம்,  ஆகிய ஷார்த்தங்கைள ம் உன்ைன அைடந்தவன் அநாயஸமாக 

ெப கிறான். காமம்,  ேகாபம்,   ேபராைச த ய ேதாஷங்கேளா  கூ ய மனத்ைத 

உைடயவ ம் உன்ைன ஆராதித்தால் பாபம் விலகப் ெபற்  நற் த்திையப் 

ெப கிறான். தண்ணீாில் இட்ட உப்  எப்ப   கைரந் வி ேமா அப்ப ேய அவன  

பாப ம் கைரந் வி ம். எல்லா உலகத் க்கும்  கு வான பகவாைன மனத்தில் எவன் 
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த்யானம் ெசய்கிறாேனா அவ க்கு எந்த ெதாழி ம்  அசாத்யம் அன் .  ேபாாில் 

அவன் ேதால்வி அைடய மாட்டான். எந்த காாியத்தி ம் பற்றற்றவனாகேவ 

இ ப்பான். ஸர்ேவஸ்வரா! மண், காற் , ஆகாசம், நீர், ெந ப் , சந்திரன், சூாியன் 

எல்லாம் உன்  உடல்,  உன் மகிைமைய யாரால் உைரக்க ம்? என்  க ட 

பகவான் தி ெசய்  விநயத் டன் நின்றான். 

மிகத் ெதளி  ெபற்ற கத் டன் பகவான் க டைனப் பார்த்  ெசால்லத் 

ெதாடங்கினார்: “ விநைதயின் தல்வா! நான் உன் தவத்ைத ெமச்சுகிேறன். உனக்கு 

எல்லா மங்களங்க ம் உண்டாகட் ம். உன் வி ப்பம் என்ன? ெசால்லாய்! அைத 

நான் நிைறேவற்றி ைவக்கிேறன்" என்றார்.  

க டன், "ேதவ ேதவா! நான் மியிேலா  

ன்  உலகங்களிேலா ஜயம் ெபற 

வி ம்பி தவம் ாியவில்ைல. இன்  தல் 

வாகனமாக என  ேதாளில் ேதவாீர் அமர 

ேவண் ம். இ தான் எனக்கு மகிழ்ச்சிையக் 

ெகா க்கக் கூ ய . எல்லாவற் க்கும் 

ஆதாரனான உனக்கு நான் 

ஆதாரமாகேவண் ம். இந்த மகிைம 

எவற்கும் கிைடக்கத் தகுந்ததன் . இந்த 

ெப ம் பாக்கியம் எனக்கு கிட்டேவண் ம்” 

என்றான்.  பின்  அவன் ேம ம்  ெசால்லத் 

ெதாடங்கினான், “ ேஷாத்தமா! இந்த 

மைலயில் இ ந் ெகாண்  நான் க ம் தவம் ாிந்ேதன். இங்ேக என் தவம் ெவற்றி 

அைடந்த . உன்ைன தாிசிக்கும் பாக்யத்ைத ெகா த்தப யால் இந்த மைலக்கு ஒ  

ெப ைம ஏற்பட் ள்ள . எனேவ இதற்கு க டமைல என்ற ெபயர் ஆசந்த்ரார்க்கம் 
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வழங்க ேவண் ம். இந்த இ  வரங்கைள ம் ெகா க்க ேவண் ம்"  என்  ேகட் க் 

ெகாண்டான்.  

பகவான், “க டா! நீ இளம்பிராயம் உள்ளவனாக இ ந்த ேபாதி ம் த்தியால் 

ெபாியவனாக விளங்குகிறாய். உன்ைனக்காட் ம் உயர்ந்தவன் யா ம் இல்ைல. 

பல னிவர்கள் தவம் ாிந்தனர். நா ம் அவர்க க்கு ேஸைவ தந்ேதன். அவர்கள்  

ேவ  எைதேயா பலனாக வி ம்பி ேவண் க் ெகாண்டார்கேள தவிர தங்கைள 

எனக்கு வாகனமாக்கிக் ெகாள்ள வி ம்பவில்ைல. நீ வி ம்பியப  இ  வர ம் 

தந்ேதன். உன்ைன க டன் என் ம், ஸர்ப்பங்க க்கு சத்  என் ம், ேவத ஸ்வ பி 

என் ம், பக்ஷீராஜன் என் ம், நாராயண ரதம் என் ம் ெசால்  அைழப்பார்கள் "

என்  ெசால்  பகவான் அங்ேகேய அந்தர்த்தானமானார். இப்ப  பவநாசினி 

என் ம் நதியின் ெதன் கைரைய அைடந்த பக்ஷிராஜனின் தவத் க்குாிய இடமாக 

கா ட மைல இ ந்தப யால் எல்லா ேமன்ைமைய ம் உைடயதா ம், ேதவைதகள் 

ஜிப்பதா ம், எல்ேலா க்கும் நன்ைம அளிப்பதா ம்  இன் ம் விளங்கிக் 

ெகாண் க்கிற . 
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ன்றாவ  அத்தியாயம் 

இம்மாதிாி கா ட மைலயின் உத்தமமான மகிைமைய மகாிஷிகள் ேகட்  ஆனந்தக் 

கட ல் ழ்கி ம ப ம் நாரதைரப் பார்த் ச் ெசால்லத் ெதாடங்கினர்: 

'எல்ேலாரா ம் ஜிக்கப்பட்ட மகாிஷிேய! உம் ைடய பிரஸாதத்தால் 

கா டமைலயின் ைவபவத்ைத நன்கு ேகட்ேடாம். ஆயி ம் ஒ  சந்ேதகம் 

உண்டாகியி க்கிற . 

"நித்தியர்கள், க்தர்கள் என்   இ வைகப் பட்டவர்கள் ைவகுண்ட ேலாகத்தில் 

இ ந் ெகாண்  அங்குள்ள பரமபத நாத க்குத் ெதாண்  ாிந்  வ கின்றனர். 

அவர்கள் எப்ேபா ேம பாபமற்றவர்கள். விைன என் ம் கர்மம் அவர்களிடத்தில் 

இல்ைல. ஆைகயால் இந்த உலகில் பிறப் ம், மரண ம் அவர்க க்கு கிைடயா, 

எனேவ, அவர்கள் தவம் ாிய ம் மாட்டார்கள். இ  சாஸ்திர ஸம்மதமான விஷயம். 

இப்ப யி க்க, க டன் நித்யஸுாி ேகாஷ் யில் ேசர்ந்தவரானப யால் அவர் 

விநைதயின் தல்வனாகப் பிறக்க ம் யா ; இந்த மைலயில் தவம் ாிய ம் 

யா . ேதவாீர் இதற்கு ரணாகக் கூ வ  எப்ப ப் ெபா ந் ம்? இந்த 

ஸம்சயத்ைதப் ேபாக்க ேவண் ம்." 

நாரதர் ெசால்வார்: “ னிவர்கேள! நான் கூ வைத நன்கு கவனித்  மனதில் 

ெதளிவைட ர்கள். எப்ெபா  தர்மத் க்கு வாட்ட ம், ஜனங்களிடத்தில் 

அதர்மத்தில் சி ம் உண்டாகுேமா அப்ெபா  பகவான்   ேநராகேவ இந்த உலகில் 

அவதாிக்கிறான். ஸர்வஜனங்கைளக் காப்பாற் வதற்கும், பாவிகைள அழிப்பதற்கும் ,

தர்மத்ைத நிைல நாட் வதற்கும், கட ள் தன்ைன இந்த உலகில் பிறப்பித் க்  

ெகாள்கிறான். அவன் பிறக்கும் ேபா  தன  ெசா பத்தி ம் ஸ்வபாவத்தி ம் 

ஒ வித மா த ம் இன்றிேய பிறக்கிறான். அவைனப் பின் ெதாடர்ந்  க டன் 

த ய  நித்யர்க ம் பிறக்கின்றனர். இவர்க ம் மனிதர்கள், ேதவர்கள் ஆகிேயாாின் 

ெசயல்கைளேய அ சாித் ச் ெசய்கின்றனர். பகவான் இங்ேக அவதாிக்கிறான். 
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சில க்குப் பந் வாக ஆகிறான். சில க்குப் பிதாவாக ம், மாதாவாக ம் ஆகிறான். 

சிலர் அவ க்கு சிேநகிதர்களாக ஆகின்றனர். மற் ம் சிலர் சத் க்களாக  

நிற்கின்றனர். சிலைர அவன் ேபாாில் ெவல்கிறான். ஓர் இடத்தில் க ந்தவம் 

ாிகிறான். சில க்குச் சாஸ்திரங்கைள உபேதசிக்கிறான். ஓாிடத்தில் வரம்ைப மீறி 

ேவைலகைளச் ெசய்கிறான். மற் ம் சில இடங்களில் ஆசாரமின்றிேய 

நடந் ெகாள்கிறான். இப்ப  விைளயாட்டாக நடந் ெகாள் ம் பகவாைனப் பின் 

ெதாடர்ந்  அவதாிக்கும் நித்யஸுாிக ம் அவ்வாேற சில ேவைலகைளச் 

ெசய்கிறார்கள். ஆனப யால் க ட ம் விநைதயின் தல்வனாகப் பிறப்பதி ம் ,

தவம் ாிவதி ம் ஒ விதக் குற்ற ம் இல்ைல.” 

இவ்வா  நாரத மகாிஷி கூறியைதக் ேகட்  னிவர்கள் ெதளிவைடந் , “பகவாேன! 

அந்த கா டமைலயின் சிறந்த ண்ய தீர்த்தங்கள் எைவ என்பைத எங்க க்கு 

விஸ்தாரமாக கூற ேவண் ம்” என்  ேகட்டனர்.  

நாரத னிவர், "இம்மைலயில் எந்தத் தீர்த்தம் கண் க்கு லப்ப கிறேதா அந்தந்த 

தீர்த்தம் எல்லாம் ண்ணிய தீர்த்தேம. சாக்ஷாத் கங்ைகக்குச் சமமானைவ. பல 

இடங்களில் பல ண்ணிய தீர்த்தங்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற எண் வதற்ேகா 

ெபயைர எ த் ச் ெசால்வதற்ேகா பிதாமகானா ம் யா .  

"இந்திர தீர்த்தம், கன்யாகூபம், ெகளசிகம், கபாலேமாக்ஷம், ேகதாரம், கங்ைக, 

ெகளவாம்பம், ஷ்கரம், மத்ஸ்யதீர்த்தம், ஹ் தாபநாசினி, ஸ்வாமி ஷ்கரணி, ஆகாச 

கங்ைக,  கங்ைக, க் த்ர ஷ்கரணி, அந்தஸரஸ், ேகாதாவாி, காேவாி, காளிந்தி, 

ேவணி, ேவத்ரவதி, தாம்ரபர்ணி, நர்மதா, என்  நா ம் நகர ம், ேபாற் ம் வைகயில் 

ெபயர் ெபற்ற எல்லாப் ண்ணிய நதிக ம், ண்ணிய தீர்த்தங்க ம் ,

ல மீந் ம்ஹ ைடய ஆஜ்ைஞயா ம் னிவர்களின் பிரபாவத்தா ம் இந்தக் 

க ட மைலயின் நான்கு பக்கங்களி ம் அைமந்தி க்கின்றன.  
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 “பாவங்கைளப் ேபாக்கும் பவநாசினி” 
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"இந்தப் ண்ய தீர்த்தங்களி ம் ேமம்பட்ட  பவநாசினி. பகவானின் 

தி வ யினின் ம் ெவளிக் கிளம்பிய கங்ைக இந்த மைலயில் பவநாசினியாக 

அவதாித்த . அேஹாபில மார்க்கத்ைத அைடந்  இந்தப் பவநாசினிையக் கண்ணால் 

பார்ப்பவன் ேகா க்கணக்கான  பிறவியில் ெசய்த பாவத்தினின் ம் வி ப கிறான். 

இதில் எவ்விதமான சந்ேதக ம் இல்ைல. உலகத்தில் எல்லா நதிகைளக் காட் ம் 

கங்ைக எவ்வா  சிறந்தேதா அ  ேபாலேவ இங்குள்ள எல்லா தீர்த்தங்கைளக் 

காட் ம் பவநாசினி என் ம் தீர்த்தம் ேமம்பட்ட . கங்ைக, பவநாசினி என்ற 

இரண் ேம உலகத்ேதாரால் ேபாற்றப்ப கின்றன. விஷ் ைவ நன்கு ஜித்  

அவர  பாத தீர்த்தமான இந்த பவநாசினி தீர்த்தத்ைத தைலயில் எவன் 

ப்ேராக்ஷித் க் ெகாள்கிறாேனா அவன் கங்ைகயில் ஸ்நானம் ெசய்த பலைன 

ெப கிறான். இந்த தீர்த்தத்ைதச் சுத்த மனத் டன் ைகயில் எ த்  இைறவைன 

ஸ்மாித்  ப்ேராக்ஷித் க் ெகாள்பவன் எல்லா பாபங்களினின் ம் வி ப கிறான். 

இந்த தீர்த்தத்ைத தைலயால் தாித்  ப குபவன் மனத்தி ள்ள அ க்ைக 

அகற் கிறான். க்திைய ம் ெப கிறான். இந்த மாதிாி தீர்த்தத்ைதக் கு ப்பவைனப் 

பார்த் ம் பித் க்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்றனர். பிதாமகர்கள் கூத்தா கின்றனர். இந்தத் 

தீர்த்தத்தின் கைரைய அைடபவேன எல்லா ப்ராயச் சித்தங்கைள ம் ெசய்தவனாக 

ஆகிறான். இந்தத் தீர்த்தத்ைதக் ெகாண்  ஸாளக்ராம ைஜ ெசய்   இைதப் 

ப குபவன் பிரம்மஹத்தி தலான பாபங்களினின் ம் வி ப கிறான். அந்த 

க்ஷணத்திேலேய பயைன அளிக்கவல்ல . இந்தத் தீர்த்தம், எல்லா மங்களங்கைள ம் 

ெகா க்க வல்ல . மேனா வியாதிைய ம் உடல் வியாதிைய ம் அழிக்க வல்ல . 

எல்லாவற் க்கும் ம ந்  ேபான்ற  இ .  ேம ம் ஷ்ட க்ரஹங்களின் 

ெகா ைமைய ம் மாற்ற வல்ல . மனத் க்கு மகிழ்ச்சிைய அளிக்கக் கூ ய . 

ெசளனகர் த ய அந்தணர்கேள! இைதப்பற்றி அதிகம் என் ெசால்ல ேவண் ம் ?    

 எல்லா   ஸாித் களி ம்,  ண்ணிய தீர்த்தங்களி ம் நீரா னால் எந்த எந்த பலன்கள் 

கிைடக்குேமா அந்த அந்த பலன் அைனத்ைத ம் இந்த பவநாசினியில் நீரா னால் 
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ெபற் விடலாம்; ேபார்களத்தில் ெகால்லப்பட்டவர்க ம், உபவாஸம் 

இ ப்பவர்க ம், மாமிசத்ைத விட்டவர்க க்கும் எந்த ேலாகம் கிட் ேமா அந்த 

ேலாகத்ைத இந்த தீர்த்தத்தின் கைரயில் வசிப்பதாேலேய ெபற்  விடலாம். ன்  

உலகங்களி ம் உள்ள ண்ணிய தீர்த்தங்கள், கூபங்கள், நதம், நதி, ஹ்ரதம், 

ஸ்ேராதஸ், ஸ த்திரம், கு ேக்ஷத்திரம், ைநமிசம்  த ய ண்ணிய தீர்த்தங்க ம் ,

ண்ணிய ேக்ஷத்திரங்க மாகிய எல்லாம் ஒன்  ேசர்ந்தா ம் இந்த பவநாசினிக்கு 

நிகராகா. ஆயிரத்தில் ஒ  பங்கு ேமன்ைம ெபற் ள்ளைவ அைவ என் தான் ெசால்ல 

ம். 

"ேம ம் ஒ  ரஹஸ்யத்ைதக் கூ கிேறன்; ெகா யைவயான தம், ப்ேரதம், பிசாசம், 

டாகினி த யவற்றின் உபத்திரவத்ைத ேபாக்கக் கூ ய  இந்த தீர்த்தம். ஜுரத்தால் 

பீ க்கப் பட்டவர்கள் இந்த தீர்த்தத்ைத அ ந்தினால், அேத க்ஷணத்தில் 

ேராகத்தினின்  வி ப வர். உடல் ேநாயால் ெம ந்தவர்க ம், விஷத்தா ம் ,

சாஸ்த்திரத்தா ம். ன்பத்ைத  அைடந்தவர்க ம், இந்த தீர்த்தத்ைதக் கு க்கலாம். 

அப்ெபா ேத அவர்கள் எவ்வித உபத்திரவ ம் இன்றி சுகமாய் வாழ்வார்கள். வாத ,

பித்த, சிேலஷ்மங்களா ம் எவ்வித ேநா ம் ஏற்படா . இைத ப குபவர்க க்கு ,

இந்த தீர்த்தத்தின்  கைரயில் வசிப்பவர்க க்கும் தி டர் பயம், அக்னி பயம், 

த யைவ ஏற்படா . னிவர்கேள! இந்த தீர்த்தத்ைத உட்ெகாள்வதற்கு 

ஸூதகாெசளச ம், ம்ரதகாெசளச ம் கிைடயா. எப்ெபா ம் இைத ப்ராசனம் 

ெசய்யலாம். மரண காலத்திலாவ  இந்த தீர்த்தத்ைத எவன் உட்ெகாள்கிறாேனா ,

அவன் நல்ல கதிைய அைடகிறான். கு க்கக் கூடாதைத கு ப்பவன், சாப்பிடக்கூடாத 

ெபா ைள சிப்பவன், ெசல்லக்கூடாத இடத்திற்கு ெசல்பவன், மற் ம் பாப 

கர்மங்கைள ெசய்பவன் இந்த தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் ெசய்வதா ம், இைத பானம் 

பண் வதா ம் பாிசுத்திைய அைடகிறான். எல்லா க் ச்ரம் த ய ப்ராயச் 

சித்தங்கைளக் காட் ம் ேமம்பட்ட  இதைன பானம் பண் வ . ஆக இதன் 

மகிைமக்கு எல்ைல ெசால்ல யா . 
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"ஒ  சமயம் தாமைரயில் பிறந்த ப்ரம்ம ேதவர், “இந்த தீர்த்தம் அைனவ க்கும் 

நன்ைமையக் ெகா க்கேவண் ம் என்  எண்ணி, தர்ம ேதவைதையப் பார்த் , “ஓ 

தர்மேம! ேலாகத் க்கு பாிசுத்திையக் ெகா க்க ஜலமாக நீ ெப கி பவநாசினி என்ற 

ெபய டன் அேஹாபிலத்தில் காக்ஷி அளிக்க ேவண் ம்” என்றார். அவ ைடய 

நியமனத்தின்ப , தர்மந்தான் இப்ப  உலக ேக்ஷமத் க்காக ெப கி நமக்கு 

நன்ைமைய அளிக்கிற .  

"ேம ம் ேகளீர் ! எவன் எவன் எந்த எந்த பலைன வி ம்பிகிறாேனா அவனவன் 

இதில் நீரா  அந்தந்த பலைன அைடகிறான் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. இந்த நதியில்  

மகாிஷிகளால் ெசால்லப் பட்டைவ ம், அவர்களாேலேய அதிஷ் தமான 

ைவக மான எல்லா தீர்த்தங்க ம் இதில் ேசர்ந்தி க்கின்றன. விஸ்தாரமாக  

அவற்ைற உங்க க்கு கூ கிேறன் ;  

"ேம மைலயின் ேமற்கு பாகத்தில் கீேழ நார ம்ஹ தீர்த்தம் என்கிற ஒ  தீர்த்தம் 

உண் . னிவர்களில் சிறந்த காலவர் அங்ேக பயங்கரமான தவம் ாிந்தார். அந்த 

தீர்த்தத்தின் கைரயில் நீண்ட ைகக டன் பல ற்றாண்  மிக ம் பக்தி டன் 

ப்பத்திரண்  எ த் க்கள் அடங்கிய உயர்ந்த நார ம்ஹ மந்திரத்ைத பலதடைவ 

ஜபித்தார். எல்லா ம் த் க்கைள ம் அழிக்கக்கூ ய ம் ெபா ைம த ய 

நற்குணங்கைள அளிக்கக்கூ ய ம் அசுரர்க க்கு அறியாததாய் இ ப்ப மான இந்த 

மந்திரம் எல்லா மந்திரங்களி ம் ேமற்பட்ட . இந்த மந்திரத்ைத ஜபித் க்ெகாண்  

தவம் ாிந்தப யால் மற்ற அைனவரா ம் அறியப்படாத பகவான் காலவ க்கு 

காக்ஷியளித்தார், “காலவா! நான் உன் தவத்ைதக் கண்  மகிழ்ந்ேதன். ேவண் ய 

வரத்ைத ேகட்பாயாக”, என்றார்.  இைதக் ேகட்  காலவர், “பரம ஆனந்த ஸ்வ பேன! 

என் தவத்ைத ெமச்சி எதிாில் நீ ேதான்றின பிறகு ேவ  என்ன வரத்ைத வி ம்பப் 

ேபாகிேறன்? னிவர்கள் உலகப் பற் தைல விட்  அசூைய அற்றவர்களாய் உன் 

தி வ த்  தாமைரையேய காண வி ம்பிகின்றனர். ேவ  பயன்களில் வி ப்பம் 
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உள்ளவர்கள் கூட உன்ைன கண்ட ம் அவற்ைற மறந்  உன் தாிசனத்திேலேய 

ஈ ப கின்றனர். நான் ேதவ பதத்ைத வி ம்பவில்ைல. இந்திரன், த்ரன், ப்ரம்மா 

இவர்க ைடய ஸ்தானத்ைத ம் வி ம்பி தவம் ாியவில்ைல. உன் தி வ களில் 

அசஞ்சலமான பக்தி ஒன்ைறத்தான் வி ம் கிேறன். எத்தைனப் பிறவி எ த்தா ம்  ,

என  பக்தி அழியாமல் இ க்க ேவண் ம்”, என்  ேகட் க் ெகாண்டார். இைதக் 

ேகட்ட பகவான் காலவைரப் பார்த் , “அப்ப ேய ஆகக் கடவ , நீர் குற்றமில்லாமல் 

தர்மங்கைளச் ெசய் ெகாண்  உலகத்தில் சஞ்சாிப்பீராக. க டனின் ேதாள்களில் ஏறி 

உமக்கு ேசைவ ெகா த்  என் ைடய ஸ்தானத் க்கு அைழத் க்ெகாண்  

ேபாகிேறன். ேம ம் இன்  தல் இந்த தீர்த்தத்தில் எவர் ஸ்நாநம் ெசய்கிறார்கேளா 

அவர்க ம் ேமாக்ஷத்ைதப் ெப வர். கார்த்திைக மாதத்தில் இந்த தீர்த்தத்தில் 

ஸ்நானம் ெசய்  தானம் ாிபவன் ெப ம் ெசல்வத்ைத ம் ெப வான் 'என்  

ெசால்  மைறந்தார். அ  தல் இந்த தீர்த்தம் நார ம்ஹ தீர்த்தம் என்ற ெபய டன் 

விளங்குகிற .  

 
 “ந் ம்ஹ தீர்த்தம்” 
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"ராம ல மண தீர்த்தம் என்ற மற்ெறா  தீர்த்த ம் இங்கு உள்ள . தந்ைதயி ைடய 

வார்த்ைதக்கு இணங்கி தண்டகாரண்யத்தில் சீைத ட ம், ல மண ட ம் 

சஞ்சாித் க்ெகாண்  ராமபிரான் ஒ  சமயம் பவநாசினியின் கைரைய அைடந்தார். 

அங்ேக சூதம், பனஸம், நாளீேகரம், சம்பகம், அேசாகம், த ய மரங்கைள ம் ,

தங்கமயமான ெகா கைள ம் பல ஷ்பங்கைள ம் பார்த் ,  சீைத டன் இங்ேக சில 

காலம் வாசம் ெசய்ய வி ப்ப ற்றார். அக்கைரயி ள்ள இரண்  ம வில் தம் 

அ ஷ்டாநங்கைள தினந்ேதா ம் த் க்ெகாள்வார். ஆைகயால் அ  

தல்ெகாண்  ராம தீர்த்தம், ல மண தீர்த்தம் என்ற ெபயர்க டன் இ  

குண்டங்கள் விளங்குகின்றன. இவற்றில் ஸ்நானம் ெசய்பவன் பாவங்களினின் ம் 

வி ப கின்றான். ராமபிரா ைடய அ க்ரஹத்தால், மார்கழி மாதத்தில் இந்த 

தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் ெசய்  உயர்ந்த ெபா ைள தானம் ெசய்பவன் ,

அழிவில்லாத ம் அளவற்ற மான ெசல்வத்ைத ெப கிறான்; க்திைய ம்  

அைடகிறான்.  

"நான்காவ  பீம தீர்த்தம். இ  பாப கர்மங்க க்கு பயங்கரமான . எங்ேக 

பார்வதிபதி ம் ஜிக்கத் தகுந்தவ ம் பரமசிவனானவர் இந்த சிந் ைவ த த்  

ெப ம் பாறாங்கல்ைல உைடத்  இதற்கு வழிைய காட் னாேரா,  அங்ேக 

பயங்கரமான ஒ டன் இந்த நதி கலங்கின ஜலத் டன் மைலக்கு அழகு த ம் 

மரங்கைள றித் க் ெகாண்  ஓ கிற . ேதவர்க ம் மகாிஷிக ம் இந்த இடத் க்கு 

பீம தீர்த்தம் ெபயர் ைவத்தார்கள். இந்த தீர்த்தத்தில் ஒ  மனிதன் ஸ்நானம் ெசய்  

இைறவனிடத்தில் பக்தி உள்ளவ ம், மஹா தாித்திர ம், ேவதம் ஓதியவ மான 

அந்தண க்கு மிக பாி டன் தானம் ெசய்தால் தசதானங்களின் பலைன 

அைடகின்றான். மாசி மாசத்தில் சூாிேயாதய சமயத்தில் மிக பாிசுத்தி டன் மந்திர  

ர்வமாக ஒ வன் ஸ்நாநம் ெசய்தாேனயானால், அளவற்ற பலத்ைத அைடவான் 

என்பதில் ஐயம் இல்ைல. அேத சமயத்தில் தண்ணீாின் ந வில் ஆயிரம் தடைவ  

காயத்ாிைய ஜபித் க் ெகாண் ப்பவன் ேதவர்களால் ஜிக்கப் ப வான். இந்த 
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இடத்தில் ரந்தரன் ஒ  மாத காலம் விரதம் ண் ந்தான். ப்ரம்மா ம் ைஜக்கும் 

தகுதி உைடயவனான். ஆக இங்கு நித்யம் ஸ்நானம் ெசய்பவன் அழிவில்லாத 

ெசல்வத்ைத ெப வான்.  

"ஐந்தாவ  சங்க தீர்த்தம். சங்கர் என் ம் ெபாிய னிவர் தம் ப்ராதாவான 

கித டன் இங்ேக தவம் ெசய்தார். ேலாகத்தின் நன்ைமக்காக கைலந்தி ந்த 

ேவதத்ைத ஒன்  ேசர்த்  இரண்  கம் ஸ்ேதாத்ரம் ெசய்தார். ஆைகயால் 

உலகத்திேலேய இ  சிறந்த தீர்த்தமாக விளங்குகிற . இந்த தீர்த்தத்தில் ஆ  

வ ஷகாலம் தப்பாமல் ஸ்நானம் ெசய்பவ க்கு ஜன்மாந்திர நிைன ம் தர்ம த்தி ம் 

உண்டாகும். பித் க்கைளக் குறித்  மாசிமாசத்தில் இதில் ஸ்நாநம் ெசய்  

அந்தணர்கைள ஆராதிப்பவன்  நற்கதி அைடவான். அவன  தைல ைற 

பித் க்க ம் சந்ேதாஷமைடவர்.  

"ஆறாவ  வாராஹ தீர்த்தம். இ  வராஹ அவதாரம் எ த்த பகவானின் லம் ெவளி 

வந்த . ன்  ப்ரளய காலத்திேல ஸ த்திரத்தில் ழ்கிய மிைய எ க்க 

ேவண் ெமன்  எண்ணிப் பகவான் வராஹ அவதாரதம் எ த்தார். ாிஷிகளா ம் ,

ேதவ கந்தர்வர்களா ம் பிரம்மாவினா ம் ஜிக்கப்பட்டார். உலக நன்ைமக்காக  

மிைய அவர் ெவளியில் எ த்தார். அப்ேபா  அைச  ெபற்ற வராஹத்தின் 

தி ேமனியினின் ம் தண்ணீர் ெவளி வந்த . ஆைகயால் இதற்கு வாராஹ தீர்த்தம் 

என்ற ெபயர் உண்டாயிற் . இப்ப ப் பட்ட ெப ைமைய ன்னிட்  அந்த வராஹ 

பகவான் மகாேதவியின் ெபா ட் ப் ராணத்ைத உபேதசித்தார். ராணம் ஸாத் க 

ராணம், ஸத்வகுணம் நிைறந்த பகவாைனப் பற்றி இதில் ெசால்லப் பட் க்கிற . 

தர்மம், அர்த்தம், காமம், ேமாக்ஷம் என்ற எல்லாப் ஷார்த்தங்கைள ம் ெகா க்க 

வல்ல  இந்தத் தீர்த்தம். இதில் ஸ்நானம் ெசய்  பகவாைன அர்ச்சித்  ன்  

ேவைள உபவாஸம் இ ப்பவன் ன்  உலகங்க க்கும் ஈஸ்வரனாவான். ேகாைரக் 

கிழங்கு, அாிசி, ெவல்லம்  இவற்ைற கலந்  ஸர்ேவச்வரரான வராஹப் ெப மா க்கு 
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நிேவதனம் ெசய்பவன் த்திையப் ெப வான். சித்திைர மாதத்  சுக்ல பக்ஷ 

த்வாதசியில் அல்ல  ெபளர்ணமியில் இங்ேக ெகா க்கப்பட்ட ெபா ள் 

அளவற்றதாகிற . இங்ேக ஜீர்ணமான வஸ்திரத்ைத அணிந்தவ க்கு உயர்ந்த 

தன வஸ்திரத்ைதக் ெகா ப்பவன் அந்த வஸ்திரத்தில் உள்ள ஒவ்ெவா  

க்காக ம் பத்  மடங்கு ஸுகம் சுவர்க்க ேலாகத்திேலேய அ பவிப்பான். 

"ஏழாவ , ெஸளதர்சன மகாதீர்த்தம். 

இங்கு ஸ்நானம் ெசய் ம் மனிதர்கள் 

க்கத்ைத அைடயமாட்டார்கள். 

அம்பாீஷர் என் ம் மகா பாகவதர் 

நான் கக் கட ளின் அ க்ரஹத்தால் 

சுதர்ஸன மஹாமந்திரத்ைத இங்ேக 

ஜபித்தார். சுதர்ஸன பகவா ம் ஆயிரம் 

கரங்க டன் இங்கு அவ க்கு ேசைவ 

ெகா த்தார். அ  தற்ெகாண்  இந்த 

ெபயர் இதற்கு வழங்குகிற . இைத 

எவர் நிைனத்தா ம் ேநாில் கண்டா ம் 

அவர் நல்லறி  ெபற்றவராகிறார். இந்த 

தீர்த்தத்தின் கைரயில் பி கு த ய 

மகாிஷிகள் இன் ம் ேவதம் ஓ கின்றனர். ைவசாக மாதத்தில் விசாக 

நக்ஷத்திரத்தன்  இங்ேக பிற க்கு தயிர் சாதம் ெகா ப்பவன் எப்ெபா ம் எல்லா  

வைகயி ம் மகிழ்ச்சி டன் விளங்குவான்.  

"எட்டாவ  சூத தீர்த்தம். ஸம்ஸார கஷ்டத்ைத ேபாக்கக் கூ ய  இ . 

ஷ்டர்க க்கும் வி ம்பிய பலைன ெகா க்க வல்ல .  இந்த ஸ்தலம் 

எண்பதனாயிரம்   மகாிஷிக க்கு வாசஸ்தலமாக இ ந்த .  ன்  பன்னிரண்  

“ஸ்ரீ ஸுதர்சனர்” 
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வ ஷ காலம் ர்பிக்ஷத்தால்  அைனவ ம் பீ க்கப் பட்டார்கள்.  அன்ன ஆகாரம் 

இல்லாமல் ெகா ம் பசியால் மகாிஷிக ம் மற் ம் உள்ள ஜந் க்க ம் தவித்திட 

ன்  உலகத்தி ம்   ேத ப்பார்த் ம்  ஏ ம் கிைடக்கப் ெபறாதவர்க க்கு பகவான் 

ஒ  ஆம்ரமரமாக (சூதம் - மாமரம்) அதி ம் சி  பிராயத்தில் உள்ளவர்க ம் 

சுலபமாக எட் ப் பறிப்பதற்கு தகுந்தார்ேபால் அவதாித்தார். அமிர்த ரசங்கைள 

உள்ளடக்கிய பழங்க டன் இந்த மரம் ேதாற்றம் அளித்த . ஒவ்ெவா வ க்கும் தம் 

பசிைய இந்த மரத்தில் உள்ள பழங்களின் லமாக ேபாக்க த் க்ெகாண்டனர். 

ஆைகயால் இங்குள்ள தீர்த்தம் சூத தீர்த்தம் என்  ெபயர் ெபற்ற . இந்த தீர்த்தத்தில் 

ஸ்நானம் ெசய்பவன் பாவத்தினின் ம் வி ப கின்றான். ேஜஷ்ட மாதத்தில் ேகட்ைட 

நக்ஷத்தன்  ப த்த அந்தணர்க க்கு கன்னிைகைய ம், மிைய ம், 

ஸ்வர்ணத்ைத ம், இங்ேக தானம் ெசய்ய ேவண் ம். கன்னிைகைய தானம் 

ெசய்பவன் கல்பம் வைர ப்ரம்மா டன் ஆனந்தத்ைத அ பவிப்பான். மிையக் 

ெகா ப்பவன் அழிவில்லாத ஸாம்ராஜ்யத்ைத அைடவான். ஸ்வர்ணத்ைதக் 

ெகா ப்பதால் தங்கமயமான உடைலப் ெபற்  குேபரன  இடத்ைத அைடந்  அங்கு 

அதற்கு அரசனாவான்.  

"ஒன்பதாவ  தாரா தீர்த்தம். க்தி தாைரைய ெப க்கக் கூ ய  இ . சிைறக்கு 

சமமான இந்த உலக ஸம்பந்தத்ைத விலக்கக் கூ ய . பகவானான மஹா விஷ்  

என்  ெசால்லப் பட்ட நர ம்ஹ ைடய ஆராதனத்திற்கு உபேயாப்ப ம் 

தண்ணீைர இங்ேக எ த் க் ெகாள்வார்கள். ஆஷாட மாதத்தில் த்வாதசியில் இதில் 

ஸ்நானம் ெசய் , நன்கு வளர்ந்த பசுக்கைள அந்தணர்க்கு ெகா ப்பவன் விஷ் வின் 

ஸ்தானத்ைத ெப வான். ஸாளக்ராமத்ைதக் ெகா ப்பவ க்கு ஏற்படக்கூ ய பயன் 

ெசால் ல் அடங்கா .  

"பத்தாவ  கஜ குண்டம். இதில் இறங்கி ஸ்நானம் ெசய்வ  அாி . ப த்த யாைனகள் 

இங்கும் அங்கும் ஓ கின்றன. கா ட மைலயின் வட பாகத்தில் அந்த யாைனகள் 
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இங்குள்ள தீர்த்தத்தின் சியால் இ க்கப் பட்  தாமாகேவ ஓ வ கின்றன. குைட 

ேபான்ற குைகயில் நர ம்ஹன் வசிக்கிறான். அந்த ெப மா க்கு எதிாில் இந்த 

தீர்த்தம் கம்பீரமாக விளங்குகிற . யாைனகள் சிங்கத்ைதக் கண்ட ம் பயந்  ந ங்கி 

ேவகமாக  ஓ வ ேபால் இந்த தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் ெசய்பவைனக் கண்  பயந்  

ந ங்கி பாவங்கள் அப்ெபா ேத ஓ வி கின்றன. ன்  சாபவசத்தால் கேஜந்திர 

ஆழ்வானாக மாறிய அரசன் இங்கு ஸ்நானம் ெசய்  ஜன்மாந்திர நிைனைவப் 

ெபற்றான். ஆவணி மாதத்தில் இதன் கைரயில் தான்ய தானம் ெசய்தால் அதன் 

பலைன ப்ரம்மாவினா ம் விவாித் க் கூற யா . 

"பதிேனாராவ  ைவநாயக தீர்த்தம். விக்ேநசுவரர் இங்ேக தவம் ாிந்தார். ரட்டாசி 

மாதத்தில் இங்ேக பித் க்க க்கு அன்னம் பைடப்பவன் அளவற்ற பலைனப் 

ெப கிறான். ேமாக்ஷத்ைத ம் ெப கிறான்.  

"பன்னிரண்டாவ  ைபரவ தீர்த்தம். இங்ேக ைபரவர் என்பவர் தைல இல்லாமல் 

உலகம் ந ங்கும் வைகயில் வாசம் ெசய்கிறார். இங்கு ஐப்பசி மாதத்தில் ஸ்நானம்  

ெசய்  ஸ்வர்ணத்ைத ெகா க்க ேவண் ம். அத்தைகய ஒ வ க்கு விஷ்  எதிாில் 

காக்ஷி அளிப்பார். அவ க்கு த்திர ஸந்ததி அபிவி த்தி ஏற்ப ம்.  

"பதி ன்றாவ  க்ம குண்டம். இைவ யா ம் ண்ய தீர்த்தங்கள். பவநாசினி மிகப் 

னிதமான . அ  நிைலெபற் ள்ள பிரேதசத்தில் இந்த தீர்த்தங்கள் 

கலந்தி க்கின்றன. ஒவ்ெவான்றின் மகிைம ம் ேவ  பட்ட . எல்லா ைவபவங்க ம் 

இந்த பவநாசினி என் ம் ண்ணிய தீர்த்தத் க்கு உண்டானப யால் இதன் 

ெப ைம ெசால்லத் தரமன் .  
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நான்காம் அத்யாயம் 

ெசளனகர் த ய மகாிஷிகள் நாரதைரப் பார்த்  கூ கிறார் : “ப்ரம்மாவின் 

தல்வேர! ேதவாீர் பவநாசினியின் மகிைமைய கூறினீர்கள். ேம ம் க ட 

மைலயி ள்ள தீர்த்தங்களின் ெப ைமைய ம் ெசான்னீர்கள்.  

" ட் ல் சிற்றின்பங்களில் மனத்ைதச் ெச த்தி ண் ெபா  ேபாக்குபவர்கைள 

பார்த்தால் மனம் ஆயாசப்ப கிற . இந்த தீர்த்தத்தின் ெப ைமைய அவர்கள் 

அறியவில்ைலேய! ஐேயா! எவர்கள் இந்த னிதமான பவநாசினிைய கண்ணால் 

பார்க்கவில்ைலேயா, இதில் ஸ்நான ம் ெசய்யவில்ைலேயா, அவர்க ைடய பிறப்  

ண்! 

"ஊன்வாட ண்ணா யிர் காவ ட்  உட ற் பிாியாப் லைனந் ம் ெநாந்  தாம் 

வாடவாடத் தவ ம் ெசய்ய ேவண்டாம். ேவ  சில தீர்த்தங்களில் நீராட ம் 

ேவண்டாம். பல சாஸ்திரங்கைள ம் ேவதங்கைள ம் கற்க ம்   ேவண்டாம். பற்பல 

ேவள்விகைளச் ெசய்ய ம் ேவண்டாம்.   இந்த மிகப் பாிசுத்தமான பவநாசினி  என் ம் 

நதியில் ஸ்நானம் ெசய்வேத ேபா மான .   இந்த ஸ்நானம் அந்தப் பகவாைன நன்கு 

காணச் ெசய் ம். அளவற்ற பலைன ம் ெகா க்கும். உலகத்தில் நாங்கள் மிக ம் 

உயர்ந்தவர்கள் என்பதில் சிறிதள ம் ஐயமில்ைல. ஏெனன்றால், இந்த நதியின்  

ெப ைம ேதவாீரால் உபேதசிக்கப் பட்  எங்கள  மனத்தில் 

நிைலத்தி க்கிறதல்லவா? 

"ேம ம் ேதவாீாிடமி ந்  இந்த மைலயி ள்ள ஒன்ப  ந் ம்ஹர்கைள ம் 

அவர்க ைடய ெபயைர ம் ஸ்தானங்கைள ம் ேகட்க வி ம் கிேறாம். கி ைப 

கூர்ந்  எங்கைள உஜ்ஜீவிக்கும்ப  ெசய்த ள ேவண் ம்." 

நாரத னிவர்: “பகவான் வசிக்கும் ஸ்தானங்க க்குள் கஜதீர்த்தம் என் ம் இடம் 

மிகப் னிதமான .” 
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1. அேஹாபில ந் ம்ஹர் : 

அங்கு நரங்கலந்த சிங்க உ வில் தம் சத் ைவப் பிளந்  ெகாண்  

காட்சியளிக்கிறார் பகவான். சக்ராசனத்தில் ற்றி ப்பவரா ம், சக்ரம் த ய 

ஆ தங்கைளத் தாித்தவரா ம், ஷ்டர்க ைடய ெகட்ட அபிப்பிராயத்ைத அழித் க் 

ெகால்பவரா ம், ஜைட, பிடாி மயி டன் கூ யவரா ம், அஸுரக் கூட்டத்ைத 

ேவேரா  அழிப்பவரா ம், ேகாைரப் பற்களால் பிற க்குப் பயத்ைத அளிப்பவரா ம் 

கூர்ைம ெபா ந்திய வஜ்ரா தங்க க்குச் சமமான நகங்களால் அஸுரைனப் 

பிளக்கிறவரா ம், ெநற்றிக்கண்ணில் உண்டான பயங்கரமான ெந ப்பால் ன்  

உலகங்கைள ேம ெகா த் கிறவரா ம், அளவிட யாத ஆகாரம் அல்ல  

உ வத்ேதா  கூ யவரா ம், பக்தனிடம் சகஜமாக உள்ள தையயால் அமிர்தத்ைதப் 

ெப க்கக் கூ ய பார்ைவ உள்ளவரா ம், எதிாில் ைக கூப்பி வணங்கி உடகார்ந் ள்ள 

ப்ரஹ்லாதைன அன்பால் அ க்ரகிக்கிறவரா ம், மிக ம் சந்ேதாஷத் டன் ேஸைவ 

சாதிக்கிறார்.  இ  தல் ஸ்தானம். நான் கன் த ய ேதவர்களால் 

உபாசிக்கப்பட்ட .  

 

“அேஹாபிேலசர் தி க்ேகாவில்” 
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“ஸ்ரீ அேஹாபிேலசர் தி க்ேகாவில்” 

ஆயிரக்கணக்கில் இ ேபால் ஸ்தானங்கள் இ க்கின்றன.  ந் ம்ஹர்  வாசம் 

ெசய்யாத இடம் ேக்ஷத்திரம் ஆகா .  அம்மாதிாி ேக்ஷத்திரம் இ வைரயில் இல்ைல; 

இனிேமல் இ க்க ம் ேபாவதில்ைல. இந்த ந் ம்ஹர் எல்லா இட ம்  

பரவி ள்ளார். மியி ம் உலகத்தி ம், காற்றி ம், வார்த்ைதயி ம், ெந ப்பி ம், 

அ தத்தி ம், ஆகாசத்தி ம், மற் ள்ள ேதசங்களி ம் இந்த எம்ெப மான் 

வியாபித் ள்ளார். உட ம் ந் ம்ஹர்,  தங்க ம் ந் ம்ஹர், யாகம் ந் ம்ஹர்,  

கா ம் ந் ம்ஹர்,  எல்லாப் ெபா ள்க ம் ந் ம்ஹேன.   இந்த ெதய்வத்ைதக் 

காட் ம் உயர்ந்த  எ ம் இல்ைல. அப்ப  ஒன்  உண்  என்  எண் பவன் 

இரண்  கால்கைள உைடய பசு என்ேற கூற ேவண் ம். இத்தைகயவன் பிறக்கேவ 

ேவண்டாம். எல்ேலாாிடத்தி ம் ஒவ்ெவா  அ வி ம் ந் ம்ஹர் பரவிக் 

கிடக்கிறார் என்பைத எவன் அறியவில்ைலேயா அவன் ஷ அதமன். பிறந்  

ெகட்டவன். நான்கு சாஸ்திரங்கைள அறிந்தவர்கள் கூட சில சமயம் ஏேதா காரண 
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வசத்தால் மறந் வி கின்றனர். இவர்கேள இப்ப யானால் சாீரம் ேவ , ஆத்மா 

ேவ  என்கிற அறிவில்லாதவர்கைளப் பற்றி ெசால்லேவ ேவண்டாம். 

 
 “ஸ்ரீ அேஹாபிேலசர் - உத்ஸவர்” 

ந் ம்ஹ ரஹிதம் ேக்ஷத்ரம் ந தம் ந பவிஷ்யதி|  

ந் ம்ஹ நாயேகா விஷ்வம் வ்யாப்தவான் ேஷாத்தம :|| 

ெமள ந் ம்ேஹா வேன ந் ம்ேஹா 

வாெயள ந் ம்ேஹா வசேந ந் ம்ஹ:| 

அக்ெநள ந் ம்ேஹா: அப்யம் ேத ந் ம்ெஹா: 



 

41 

sadagopan.org 

அப்யாகாச ேதேசப் யகிேல ந் ம்ஹ:|| 

காேயா ந் ம்ஹ: கனகம் ந் ம்ஹ:| 

காேயா ந் ம்ஹ: ஸவனம் ந் ம்ஹ:| 

வனம் ந் ம்ஹ: வனதா ந் ம்ஹ: 

யதஸ்தி யந்நாஸ்தி ச தந்ந் ம்ஹ:| 

ந் ம்ஹ ேதவாதபரம் விஜாநந் நர: பசு: பாத கப்ரஸுத:| 

தேதா வரம் ஹ்யப்ரஸேவா ம் திர்வா யேதாஹாிம் ஸர்வகதம் ந ேவத||  

ஜாந்ேதாபிந ஜாநந்தி ஜாட்யாஸக்தச மநீஷிகா:| 

கி ேதஹாத்மவிஞான ரஹிதானாம் ராத்மநாம்||  

என்ற பிரமாணங்கைள இங்கு அவசியம் அ ஸந்திக்க ேவண் ம் எம்ெப மான்  

ராமக் ஷ்ணாதியான பல அவதாரங்கைள எ த் ள்ளான.  ேதவர்கள் பலர் ேவண்ட 

ராமனின் அவதாரம்,  ேகா பமான மி ேதவேதவனான பரமசிவன் ப்ரஹ்மா மற் ம் 

ேதவர்கள்  ேவண்ட  க் ஷ்ணாவதாரம்,  அஸுர சிசுவான பக்த ப்ரஹ்லாதன் ஒ வன் 

ேவண்ட ந் ம்ஹவதாரம் பலர் ேவண் ம் ஒேர ராமன் தான் அவதாித்தான். 

க் ஷ்ண ம் அப்ப ேய.  இங்கு ஒ வன் ப்ராத்திக்க பல ந் ம்ஹவதாரதம் 

ப்ரஹ்லாதனின் வார்த்ைதைய ெமய்ப்பிக்க ேவண்  எல்லா இடங்களி ம் ந் ம்ஹ 

ேவஷம் தாித்தனன்ேறா! ஆக இதற்கு விேசஷம்.  
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“ஸ்ரீ வராஹ ந் ம்ஹர்” 
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2. வாராஹ ந் ம்ஹர் :  

" னிவர்கேள! க்ரமமாக ந் ம்ஹ ைடய ஸ்தானங்கைள ெசால்கிேறன். 

ேக ங்கள். வராஹ பத்ைத எ த்   தன் பத்தினியான மி ேதவிைய தாங்கிக் 

ெகாண்  ேவத மைலயின் கீழ் றத்தில் இ க்கிறார்.    

 

  
“ஸ்ரீ வராஹந் ம்ஹர் தி க்ேகாவில் / ஸ்ரீ வராஹ ந் ம்ஹர் உத்ஸவர்” 
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 “ஸ்ரீ மாேலால ந் ம்ஹர்” 
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3. மாேலால ந் ம்ஹர் : 

அந்த ேவதமைலயின் உன்னதமான தைல பாகத்தில் ெதன் கமாக ஸ்ரீ ந் ம்ஹர் 

விளங்குகிறார். இந்த ஆலயத்தின் ஈசான்ய பாகத்தில் கனக நதி என்ற தடாகம்  

உள்ள . அதி ந்  எப்ெபா ேம தாைர பிரவஹித் க் ெகாண்ேட உள்ள . 

வற்றாமல் ஜலம் ெப குகிற  என்கிற ாீதியில் அழகா ம் ம ரமா ம் நிர்மலமா ம் 

மனத்ைத கவரக் கூ ய வைகயில் அைமந் ள்ள  ெதளிந்த தண்ணீர்.  (ஸ்ரீமத் 

அழிகிய சிங்கர்கள் அேஹாபிலத் க்கு எ ந்த ம் சமயங்களில் அந்த கனக நதியில் 

நீரா  ஜபம் த ய அ ஷ்டானங்கைள த் க் ெகாண்  ஸ்ரீமாேலாலைன 

மங்களா சாசனம் ெசய்வ  வழக்கம்).    இந்த காட்சிைய எேபா ம்  பார்த்தவண்ணம் 

இ க்கும்ப  ஆனந்தத்ைத அளிக்கிற  இந்த நதி. அங்கு மஹால மிக்கு 

ஏற்றத்ைதக் ெகா த்தி க்கிறார் பகவான். ஆைகயால் ல மி ஸ்தானம் என்  அைத 

உலகம்  கூ கிற . ‘ல மிகு ', ‘அம்மவா கு ' என்  அங்கு இப்ெபா ம் 

பிர த்தி உண் .  

"நாரத னிவேர! ன்  க ட மைலயின் மகிைமைய ேதவாீர் அ ளிச் ெசய்தீர். 

இப்ெபா  ேவத மைல என்  ெசால் கிறீர். இந்த ெபயர் இதற்கு எப்ப  

உண்டாயிற் ? ஒேர மைலக்கு பல ெபயர்கள் ஏற்பட்டனவா?  அல்ல  ெவவ்ேவ  

மைலகளா? இந்த சந்ேதகத்ைத தீர்க்க ேவண் ம்” என்றனர் னிவர்கள்.  

நாரதர், "மைலக க்குள் சிறந்ததான இந்த மைலக்கு க டாசலம் என் தான் ெபயர். 

இதன் சில பகுதிக க்கு ெவவ்ேவ  ெபயர்கள் ஒவ்ெவா  காரண வசத்தால் 

உண்டாயின. ன்  கி த கத்தில் ேசாமகன் என்ற ெகா ய அசுரன் ேவதங்கைளப் 

பிரம்மாவிடமி ந்  தி க்ெகாண்  ெசன்  விட்டான். சுவ  இழந்த கணக்கன் 

ேபால் கலக்கம் அைடந்தார் பிரம்மா. ன்  உலக ம் என்ன ெசய்வெதன 

அறியாமல் குழப்பம் அைடந்தன.   எங்கும் ேவதாத்யயனம் இல்ைல, வஷட்காரம் 

இல்ைல, அக்கினிேஹாத்ரம் த ய நற்ெசயல்க ம் நைடெபறவில்ைல.  
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“ஸ்ரீ மாேலாலன் - உத்ஸவர்” 
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வர்ணதர்மம், ஆசிரம தர்மம் எல்லாம் அழிந் விட்டன. அவரவர் தமக்குத் 

ேதான்றியப  ேவைலகைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கிவிட்டனர். அப்ெபா  மாறா க் 

கிடக்கும்  உலகத்ைதக் கண்ட பகவான், ‘ஐேயா!' என்  அ ள் ாிந் ,  ேசாமகன் 

என் ம் ராக்ஷஸைனக் ெகான்   ேவதங்கைள மீட் க் ெகா த்தார் பிரம்மாவிடம். 

பிறகு ேவதங்கெளல்லாம் ஒன்  ேசர்ந்  ஆேலாசிக்கத் ெதாடங்கின. ‘நமக்கு 

ேவண் ய வரத்ைதக் ெகா க்கப் பிரம்ம ேதவர் சக்தியற்றவர். ஏெனனில், அவ ம் 

நம்ைமப் ேபால் அ பவர். ஆக நாம் தவம் ாிந்   ஸர்ேவச்வரனான பகவாைனக் 

கண்  வரம் ெபற ேவண் ம். ஒ வாிட ம் நாம் ேதால்வி அைடயக்கூடா . 

அைனவைர ம் நாம் ெவல்ல ேவண் ம். அஸுரர்கள். ேதவர்கள், மனிதர்கள், 

நாஸ்திகர்கள், ராணங்கள், ஸ்ம் திகள், இதிஹாஸங்கள் இைவ லமாக நமக்கு 

எப்ெபா ேம பாிபவம் ஏற்படக் கூடா . அதற்காக நாம் யற்சி ெசய்ய 

ேவண்டாமா?' என்  எண்ணி தவம் ெசய்வதற்குாிய  இடத்ைதத் ேத  ெசன்றன. 

"ஒவ்ெவா  காட்ைட ம் அைடந்தன. பிறகு அந்த ேவதங்கள் ந் ம்ஹ ைடய இந்த 

மைலயின் ேமல் பாகத்தில் ஏறிச் ெசன்றன. இ தான் தவத் க்குாிய ஸ்தலம் எனத் 

தீர்மானித்  உக்கிரமான தவத்ைத அங்ேக ாிந்தன. பிரஸன்னரான பகவான், ஜைட 

தாித் த் தவம் ாி ம் ேவதங்கைளப் பார்த் , ‘உங்கள  வி ப்பம் என்ன?' என்  

வினவினார். ேவதங்கள், ‘எல்லாம் அறிந்த பகவாேன! உலகத் க்கு நாதேன! 

எங்கள  வி ப்பத்ைத  நீர் அறியவில்ைலயா? எங்கள  நன்ைம தீைமைய நன்கு 

அறிந் ம் அறியாதவர் ேபால் ேகட்கின்றீேர?' என்றன. பகவான், 'உங்கள  மனத்தில் 

உள்ள வி ப்பத்ைத அறிந்ேதன்.  இந்திரன் த ய ேதவர்களா ம் அஸுர்களா ம், 

மற்றவர்களா ம் எப்ெபா ேம உங்க க்குத் தீைம உண்டாகா . உங்கள் 

மார்க்கத்ைத (ேவத மார்க்கத்ைத) ஷிப்பவர்கள் பாஷண் கள். உங்க க்கு 

ரணான சாஸ்திரம், ராணம், இதிகாசம், ஸ்ம் திகள் த யைவ எத்தைனேய ம் 

பிராமணங்கள் ஆகமாட்டா. எல்லாம் நிர் லமாகிவி ம்.  இ  தற்ெகாண்   நீங்கள் 

இங்ேக க ந்தவம் ந்தப யால், இந்த மைலைய ேவதமைல என்  இவ் லகம் 
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அைழக்கும்' என்  ெசால்  மைறந்தார்.  

 
 “ஸ்ரீ மாேலாலன் தி க்ேகாவில்” 

இக்காரணத்தால் அ  தற்ெகாண்  இவ்விடத்ைத ேவதாசலம் என்  அைனவ ம் 

அைழக்கத் ெதாடங்கினார். மஹால மியின் கடாக்ஷம் எப்ெபா ம் இங்கு 

வி கிறப யால்  பலம், ஷ்பம், ெகா , த யைவ சூழ இம்மைல விளங்குகிற .  
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4. ேயாகாநந்த ந் ம்ஹர் : 

 
“ஸ்ரீ ேயாகாநந்த ந் ம்ஹர்” 

ேமற்கு பாகத்தில் கீேழ கூறப்பட்ட ல மீ ஸ்தானத்தின் சமீபத்தில் ெதன் கமாக 

ேயாகாநந்த ந் ம்ஹர் ேஸைவ அளிக்கிறார். பிரஹ்லாத க்கு இவர் ேயாகப் 

பயிற்சி ெசய்  ைவத்தப யால், இவைர ேயாகாநந்தர் என்  உலகம் கூற 
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ஆரம்பித்த .  அந்த மைலயின்   வாயவ்ய பாகத்தில் (வட ேமற்கில்)  குைகயில் ேயாக 

ஆனந்த பியாக இந்த ந் ம்ஹர் பிரகாசிக்கின்றார். 

  

 
 “ஸ்ரீ ேயாகாநந்த ந் ம்ஹர் தி க்ேகாவில்/உத்ஸவர்” 
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5. பாவன ந் ம்ஹர் :  

 
“ஸ்ரீ பாவன ந் ம்ஹர்” 

உலகத் க்ேக மிக்க பாிசுத்திைய அளிக்கக் கூ ய பாவனம் என்ற  ேக்ஷத்திரம் ன்  

ெசால்லப் ெபற்ற . பரத்வாஜர் என்ற வர் ன்  பிரம்மஹத்திைய நீக்கிக் 

ெகாண்ட  இடத்ைதத்தான் பாவன ேக்ஷத்திரம் என்கின்றனர்.  
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“ஸ்ரீ பாவன ந் ம்ஹர் - உத்ஸவர்” 
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ெப ம் பாதகர்க ம் இங்கு வந்  தம  பாவங்கைள விலக்கிக் ெகாள்கின்றனர். தம  

வர்ணம், ஆச்ரமம் த யவற் க்குத் தகுந்தப  ேவைலகைளச் ெசய்யாம ம், 

ஜாதியி ந்  ப்ரம்சம் வ ம்ப யான ெசயல்கைளச் ெசய்  ெகாண் ம், ஸா  

ேகாஷ் யில் ேசர்க்கப் படாதவர்களாய் இ ந்  விலக்கப்பட்டவர்க ம்  கூட இந்த 

ேக்ஷத்திரத்ைத அைடந் , இங்குள்ள பகவாைன ேஸவிப்பார்கேளயானால், அவர்கள் 

எல்லாப் பாவங்களி ந் ம் வி பட்  எல்லா ேக்ஷமங்கைள ம் ெப வர். 

அத்தைகய மகிைம ெபற்ற  இந்த ேக்ஷத்திரம்.  

 

 “ஸ்ரீ பாவன ந் ம்ஹர் தி க்ேகாவில்” 
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 “ஸ்ரீ காரஞ்ச ந் ம்ஹர்” 
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6. காரஞ்ச ந் ம்ஹர் :   

கரஞ்ச வி க்ஷத்தி ள்ள லத்தில் வசிக்கும் பகவா க்குக் காரஞ்ச ந் ம்ஹர் 

என்  ெபயர். இவர் சங்கம், சக்ரம், வில் த ய ஆ தங்கைளத் தாித்தி க்கிறார். 

இந்த ேக்ஷத்திரத் க்குக் காரஞ்ச ேக்ஷத்திரம் என்  ெபயர். பவநாசினி என்ற நதி 

இங்கு ஓ கின்ற . இங்கு ஸ்நானம் ெசய்பவர்க ம் ஸ்நானம் ெசய்ய 

வி ம் கிறவர்க ம் வி ம்பிய பலைனப் ெப வர். உயர்ந்த ஞான ஸம்பந்தத்ைதப் 

ெபற ஆைசப்ப கிறவர்கள் இங்குள்ள பகவாைன ேஸவிக்க ேவண் ம். இங்குள்ள 

பகவான் அவர்க க்கு இஷ்டமான பலைனத் தந்த ள்வார்.  

 
 “ஸ்ரீ காரஞ்ச ந் ம்ஹர் தி க்ேகாவில்” 

ன்  ர்வாஸ மகாிஷியால் சபிக்கப்பட்ட கபில னிவர் சில காலம் இங்ேக தவம் 

ாிந்தனர். அவர் ந் ம்ஹ மந்திரத்ைதப் பல நாள் ஜபித்தார்.  
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 “ஸ்ரீ காரஞ்ச ந் ம்ஹர் - உத்ஸவர்” 
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எல்லாக் கைலகளி ம் அறிவாளியாக ம்  தன்ைம ெபற்  எல்ேலாரா ம் ஜிக்கப் 

பட்டவராக ம் ஆகேவண் ெமன்  நிச்சயித்  அந்த மந்த்ரத்ைத ஜபித்தார். பிறகு 

பகவான் பிரஸன்னராகி அந்த னிவைரப்  பார்த் , "உம் ைடய தவத் க்கும் 

ஜபத் க்கும் ஸந்ேதாஷமைடந்ேதன். உமக்கு நன்ைம உண்டாகக்கடவ . எல்லாக் 

கல்விகளி ம் நி ணராக விளங்கு ர். இ  ஸாரம், இ  அஸாரம் என்ற பகுத்தறி  

உமக்கு உண்டாகக்கடவ . கைடசியில் ைவராக்கியம் அைடந்  என்னிடத்தில் பக்தி 

ெசய்  என் இடத்ைத ம் ெப ர். இ  தற்ெகாண்  இந்த இடத்தில் என்ைன 

வணங்கி, உயர்ந்த ந் ம்ஹ மந்த்ரத்ைத ஜபிக்கிறவர்க க்கு ேவண் ய பலைன 

அளிப்ேபன். "என்  னிவாிடம் கூறி மைறந் விட்டார்.  
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 “ஸ்ரீ சத்ரவட ந் ம்ஹர்” 
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7. சத்ரவட ந் ம்ஹர் :  

சத்ரவடம் என்ற ேக்ஷத்திரம் இந்திரன் த ய ேதவர்களால் ஜிக்கப் ெபற்  

விளங்குகிற . இங்கு ந் ம்ஹர் கிழக்குத் திைசையப் பார்த் க் ெகாண்  

அைனவைர ம் அ க்கிரகித் க் ெகாண் க்கிறார். ஆயிரக்கணக்கான சித்த 

கணங்கள் கந்தர்வ கூட்டங்கள், யக்ஷர்கள், இந்த ேக்ஷத்திரத்திற்கு வந்  

ேஷாத்தமனான பகவாைன பா க் ெகாண் க்கிறார்கள்.  

 
“ஸ்ரீ சத்ரவட ந் ம்ஹர் தி க்ேகாவில்” 

ஹாஹா,  ஹூஹூ என்ற இரண்  கந்தர்வர்கள் கான சாஸ்திரத்தில் ேதர்ச்சி ெபற்  

அைனவ ம் ெகாண்டாட விளங்குகிறார்கள். அவர்கள் அப்ப  விளங்குவதற்கு 

காரணம் இந்த ேக்ஷத்திரத்தில் உள்ள எம்ெப மானின் அ க்ரஹம்தான்.  ஒ  சமயம் 

அவர்கள் ேம  மைலயி ந்  இந்த ேக்ஷத்திரத்திற்கு வந்  ந் ம்ஹ க்கு 

எதிாில் ஸ்வரத் டன் பா னார்கள்.  
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 “ஸ்ரீ சத்ரவட ந் ம்ஹர் - உத்ஸவர்” 
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நிஷாதம், ாிஷபம், காந்தாரம், ஷட்ஜம், மத்யமம், ைதவதம், பஞ்சமம், என்  ஏ  

ஸ்வரங்கள் பிர த்தமானைவ. அைனவ க்கும் மங்களத்ைதக் ெகா க்கக் கூ யைவ. 

அந்த ஸ்வர விேசஷத்ைத  அறிந்த கந்தர்வர்கள் பா யைத தைல சாய்த்  

ஆனந்தத் டன் ேகட் க் ெகாண் ந்த பகவான் சந்ேதாஷமைடந்  உயர்ந்த 

வரத்ைத அளித்தார். “உலகத்தில் இ  தற்ெகாண்  பா கிறவர்களில் 

சிறந்தவர்களாக நீங்கள் இ ப்பீர்கள். யா ம் உங்கைளப் ேபால் உலகத்தில் இ க்க 

மாட்டார்கள். பரத ஸாஸ்த்திரத்தில் திறைம ெபற்ற மஹான்கள் உங்கைள 

கழ்வார்கள்.” என்  பகவான் அ ளினார்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

 

 “ஸ்ரீ பார்கவ ந் ம்ஹர்” 
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8. பார்கவ ந் ம்ஹர் :  

ஸ்வர்க்கத்ைத ம் ேமாக்ஷத்ைத ம் ெகா க்கக் கூ ய பார்க்கவம் என்ற ண்ணிய 

ேக்ஷத்திரம் ஒன்  உண் .  இங்ேக அக்ஷய தீர்த்தம் ன்  உலகங்கைள ம் 

ரக்ஷிக்கக் கூ யதாக அைமந்தி க்கிற . இங்கு மைலயில் சமீபத்தில் ந் ம்ஹர்  

வசிக்கிறார். ந மண ள்ள தாமைர, க ெநய்தல் த ய அழகிய மலர்களால் 

விளங்கப் ெபற்ற  இந்த தீர்த்தம். அன்னம் த ய பறைவகள் சூழ்ந்  ெகாண்  

இந்த  தீர்த்தத்திற்கு அழைக ெகா க்கும்.  ஸம்ஸார ஸாகரத்தில் ன் ம் 

ஜனங்களின் யரத்ைத அழிக்க வல்ல  இந்த தீர்த்தம். பலா, க கு த ய பல 

மரங்கள் இந்த தீர்த்தத்தின் கைரயில் சூழ்ந்  ெகாண்  வ ம் மக்க க்கு நிழைலக் 

ெகா த்  தாபத்ைத ேபாக்குகின்றன.  

 
“பார்கவ குண்டம்” 

வனங்க ம், உபவனங்க ம் சூழ்ந்த  இந்த தீர்த்தம். இந்த தீர்த்தத்தில் மிக்க 
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பக்தி டன் பகவாைன நிைனத் க் ெகாண்  ஸ்நானம்  ெசய் , லன்கைள அடக்கி 

ஸ்திரமான மன உ தி டன், ேதவர்க க்ெகல்லாம் ஈசனான பகவாைன வழி 

ப கிறவன் பிரம்மேதவனின் பதவிைய ெப வான். ேலாகத்தி ம் மற் ள்ள 

உலகங்களி ம் ஏற்ப ம் ேபாகங்கள் அவ க்கு அநாயஸமாகேவ கிைடக்கும். 

ேமாக்ஷ ம் அவன் ைகயில் கிட் ள்ள . இன் ம் இவ்விடத்தில் பார்கவர் என்ற 

னிவர் திட மனத் டன் தவம் ாிகிறார்.  

 
 “ஸ்ரீ பார்கவ ந் ம்ஹர் தி க்ேகாவில்” 

இங்கு இஷ்டமான பலைன வி ம்பி இந்த பக்தவத்ஸலனான பார்கவ னிவைர 

திப்பவர்க க்கு அந்த அந்த பலைனக் ெகா த்  அ க்ரஹித் க் ெகாண்  

விளங்குகிறார் இந்த னிவர்.  இந்த தீர்த்தத்தின் கைரைய அைடந்  இங்கு ஸ்நானம் 

ெசய்  பல நியமனங்க டன் வாச ம் ெசய்  எம்ெப மாைன வணங்கி 

வழிபட்டார்கள் வசிஷ்டர் த ய மகாிஷிகள். இந்த ந் ம்ஹ ைடய 

அ க்ரஹத்தினால் அவரவர் பதவிைய ம் ெபற்  இன் ம் ஆனந்திக்கின்றனர்.  
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 “ஸ்ரீ பார்கவ ந் ம்ஹர் உத்ஸவர்” 
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“ஸ்ரீ ஜ்வாலா ந் ம்ஹர்” 
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9. ஜ்வாலா ந் ம்ஹர் :  

ஜ்வாலா ந் ம்ஹர் எ ந்த ளியி க்கும் மற்ெறா  ேக்ஷத்திரம்  மிக மிக உயர்ந்த . 

இங்கு வந்  ேஸவிப்பவர்க க்கு மனத்தி ள்ள கல்மஷத்ைத ம் கலக்கத்ைத ம் 

நீக்க வல்லைம ெபற்ற . க்திைய ம் தரக்கூ ய . க்ரஹங்களால் ஏற்பட்ட 

ேகாளா கைள ம், ேபய் பிசாசு த ய தங்களால் ஏற்பட்ட  உபத்திரவங்கைள ம்  

 அ ேயா  அழிக்கக் கூ ய . பல மகாிஷிகள் உயர்ந்த விரதத் டன் இங்ேக 

இன் ம் வசிக்கின்றனர். கார்த்திைக மாதத்தில் மிக்க  நியமத் டன் ெநய் அல்ல  

எண்ெணய் ெகாண்  ேதவ ேதவனான பகவா ைடய ஸந்நிதில் விளக்ைக ஏற்றி 

ைவப்பவன் உட ல் மிக்க ஒளிைய ம் அழைக ம் ெப வான். பிறைர எல்லா 

வைகயி ம் ெவல் ம் திறைமைய ம் ெப வான். அழியாத ஞான விளக்ைக 

மனத்தில் ஏற்றிக் ெகாள்வான்; பகவா ைடய சா ஜ்யத்ைத ம் ெப வான். 

ஆைசயற்ற பல னிவர்கள் இவ்விடத்தில் வந்  இன்ன ம் தவம் ாிகின்றனர். ஒேர 

காலத்தில் உதித்த ஆயிரக்கணக்கான சூாியர்களின் ஒளிையப் ேபான்ற ஒளிைய 

உைடயவராக, மின்னல் ேபால் ேதாற்றமளித்தவராக, தம  கண்களி ந்  

உடனாகேவ  ெந ப்ைப கக்குகிறவராக  மின்னல் கூட்டம் ேபால் பரவிய பிடாி  

மயிர்களால் பார்ப்பவர்க க்கு அச்சத்ைத விைளவிப்பவராக, பயங்கர ம் ,

அழகிய மான தி ேமனிைய உைடயவராக தீக்ஷணமான   நகங்கேளா ம்,   நீண்ட 

அேநக ஜங்கேளா ம் கூ யவராக ஹிரண்யகசி  என்ற அசுரத் தைலவைன  

ைககளால் பிளந்  ெகாண்  அ க்குடம்பற்றவ மாக ற்றி க்கும் ந் ம்ஹைர  

வணங்குகிேறாம். இந்த ந் ம்ஹேர ஜ்வாலா ந் ம்ஹர்.  

உத்யத்பாஸ்வத்ஸஹஸ்ரப்ரபம் அசநிபம் ஸ்ேவக்ஷைணர் விஷ்கிரந்தம்  

வஹ்நீநஹ்நாய வித் த்ததிவித திஸடா பீஷணம் பீஷைணச்ச |  

திவ்ையராதீப்த ேதஹம் நிசித நகலஸத்பாஹூதண்ைடர ேநைக :  

ஸம்பிந்நம்பிந்நைதத் ேயச்வரத மத ம் நார ம்ஹம்பஜாம : ||  
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”ஸ்ரீ ஜ்வாலா ந் ம்ஹர்” 
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“ரக்த குண்டம்” 

 
“ஸ்ரீ ஜ்வாலாந் ம்ஹர் தி க்ேகாவில்” 
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“ஸ்ரீ ஜ்வாலாந் ம்ஹர் தி க்ேகாவில் ேபாகும் வழி”

 
 “ஸ்ரீ ஜ்வாலாந் ம்ஹர் தி க்ேகாவில் ேபாகும் வழியில் பவநாசினியின் தாைர” 
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இவ்வா  ஒன்ப  ந் ம்ஹர்கள் எ ந்த ளியி க்கும் ேக்ஷத்திரங்களின் மகிைம 

ெசால்லப்பட்ட . இந்த ந் ம்ஹரால் அதிஷ்டானம் ெசய்யப் ெபற்ற 

ேக்ஷத்திரங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன. இந்த ேக்ஷத்திரங்கள் யா ம் ஸ்வயம்  

ேக்ஷத்திரங்கள். ஆங்காங்ேக ல மீ ந் ம்ஹர் மியி ந்  தாமாகேவ பிளந்  

ெகாண்  ஒ  விலக்ஷணமான ர்த்தி டன் கிளம்பினவர். இ தான் இங்கு 

மகிைமக்குக் காரணம். இப்ப  இந்த எம்ெப மா ைடய ைவபத்ைத ம் இந்த 

ேக்ஷத்திரத்தின் ெப ைமைய ம் எவர் ேகட்கிறார்கேளா, ெசால் கிறார்கேளா ,

அவர்கள் உயர்ந்த பயைனப் ெப வர்; ஐஸ்வர்யம், ஸந்தானம், ஆ ஸ் த ய 

நற்பயைன அவசியம் ெப வர். கைடசியில் ஸா ஜ்யத்ைத ம் ெபற்  மகிழ்வர். 

இப்ப  இந்த ஒன்ப  ந் ம்ஹர்கைள ம், ேக்ஷத்திரங்கைள ம் தினந்ேதா ம் 

காைலயில் அ ஸந்திக்க ேவண் ம்.   இப்ப  நிைனப்பவர் நல்ல பலைனப் ெபற்  

மகிழ்வர்.  

"பக்ஷீந்திரம் ப்ேராத்ரஸம்ஜ்ஞம் ஜலநிதிதநயா ஸம்ஜ்ஞிதம் ேயாகஸம்ஜ்ஞம்  

காரஞ்ஜம் ேக்ஷத்ரவர்யம் ப தபலசயம் சத்ர ர்வம் வடம் ச |  

ஜ்வாலாக்யம்பார்கவாக்யம்பகவத பிமதம்பாவிதம் ேயாகிவர்ய : ண்யம் தத்  

பாவநாக்யம் ஹ் தி ச கலயதாம் கல்பேத ஸத்பலாய "||  
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ஐந்தாம் அத்யாயம் 

நாரத னிவைர பார்த்  னிவர்கள், "நாரத மகாிஷிேய! அேஹாபில ேக்ஷத்திரத்தின் 

மகிைமைய எங்க க்கு ேதவாீர் விசதமாக எ த் க் கூறினீர். நாங்கள் ேகட்  

ஸந்ேதாஷமைடந்ேதாம். ஸ்ரீல மீந் ம்ஹன் எ ந்த ளியி க்கும் 

ேக்ஷத்திரங்களின் ெபயர்கைள ம் ேகட்  மகிழ்ந்ேதாம். அந்த ந் ம்ஹர் கம்பத்தில் 

எப்ப ப் ப்ரா ர்ப்பவித்தார்? தகப்பனான ஹிரண்யகசி க்கும் தல்வனான 

பிரஹ்லாத க்கும் ஏன் விேராதம் உண்டாயிற் ? இந்த கைதைய விஸ்தாரமாகத் 

ேதவாீாிடமி ந்  ேகட்க வி ம் கிேறாம் "என்றனர்.  

நாரத பகவான் கூறலானார்:  

ைவகுண்ட ேலாகம் என்  ஓர் 

உலகம் உண் . பிரகி தி  

மண்டலத்தில் கார்ய ைவகுண்டம் 

என்  ெபயர் ெபற்ற ேலாகம் 

ேவ . இங்கும் ஸ்ரீேதவி, ேதவி, 

நீளாேதவி என்ற ன்  

ேதவிமா டன் மகாவிஷ்  

எ ந்த ளியி க்கிறார். 

பக்தர்களா ம் பாகவதர்களா ம் 

திக்கப்பட்டவரா ம் அளவிட 

யாதவரா ம் இ க்கிறார். ஒ  

சமயம், பிரம்மாவின் மானஸ 

த்திரர்களான ஸனகர், 

ஸனாதனர், ஸனத்குமாரர், 

ஸனத்சுஜாதர் என்ற நால்வ ம் அந்த உலகத் க்கு மகாவிஷ் ைவ நமஸ்காிக்க 

ஸ்ரீ ைவகுந்த வாரம் 
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வந்தனர். அவர்கள் எப்ேபா ேம எம்ெப மானிடத்தில் ஈ பட்டவர்கள் 

பரப்பிரம்மத்ைதத் தியானம் ெசய் ெகாண்ேட இ ப்பவர்கள். பிறந்த  

தற்ெகாண்  பகவானின் அ ளால் நல்லறி  ெபற்றவர்கள். தங்க க்காக எந்த 

ேவைல ம் ெசய்பவர்களல்லர். பகவா ைடய உகப் க்காகேவ கர்மங்கைளச் 

ெசய்பவர்கள். அவர்கள் எங்கும் தைடயற் ச் ெசல்பவர்கள்.  

ைவகுண்ட ேலாகத்தின் ந வில் ஒ  ேகாவில் உள்ள . அ  பகவானின் வசிக்கும் 

இடம். நவரத்தினங்களால் ெசய்யப்பட்ட . தங்கமயமான மதிள் சுவர்க டன் 

கூ ய . ஒவ்ெவா  திைசயி ம் த்வஜபடங்கள் கட்டப்பட் க்கின்றன. 

மணிமயமான அழகிய பல ேகா ரங்க டன் கூ ய . கல்ப வி க்ஷங்களால் 

சூழப்பட்ட . சாாிைக, சுகம் த ய பறைவகள் எப்ேபா ம் அங்கு கு  

ெகாண் க்கும். பகவா ைடய அந்த ேகாவி க்குள் ெசன்  எம்ெப மாைன 

ேஸவிக்க வி ம்பி இவர்கள் உள்ேள ெசன்றனர். 

அப்ேபா  ஜயன் விஜயன் என்ற இரண்  காவற்காரர்கள் ஸனகாதிகைள உள்ேள 

ைழய விடாமல் த த்  விட்டனர். இந்தக் காவற்காரர்கள் உயர்ந்த 

ண்ணியங்கைள ெசய்  இந்த பதவிைய ெபற்றவர்கள். இவர்கள் த த்தைதக் கண்  

மிகச் சினங் ெகாண் , ஸனகாதி ேயாகிகள் இவர்கைள சபித்  விட்டனர். “எதி ம் 

ஆைசயற் ப் பகவாைனேய தியானம் ெசய் ம் எங்கைள காரணமின்றி ஏன் 

 த த்தீர்கள்? ெகட்ட அபிப்ராயத் டன் வ பவர்கைளத் த ப்பதற்கன்ேறா உங்கைள 

இந்த ஸ்தானத்தில் ைவத்தி ப்ப ? குற்றமற்ற எங்கைள நீங்கள் த த்தப யால்  

ெபாிய பாவம் ெசய்தவர்களாகிவிட்டீர். எனேவ அசுரப் பிறவிைய அைடந்  ன் ற 

ேவண் ம்.”  என்  சபித்தனர். 

அந்த சமயத்தில், ெப மாள் பரபரப் டன்  ைககைள உதறிக் ெகாண் ,  ம யி ள்ள 

மகால மிைய ம் விட்  இவர்கள கில் வந்தார். இந்த ேயாகிகைளப் பார்த் , 

“இேதா அர்க்யம் ஸமர்ப்பிக்கிேறன், பாத்யம் ஸமர்ப்பிக்கிேறன், ஆசமனீயம் 
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ஸமர்ப்பிக்கிேறன்.  இந்த ஆசனத்தில் அமர ேவண் ம்”, என்ெறல்லாம் ெசால்  

உபசாித்தார். இைதக் கண்ட ம் னிவர்கள் பயமைடந்தனர். மிக ம் ேவகத் டன் 

பகவாைன வணங்கினர். 

  

ஸ்ரீ ைவகுந்த வாரத்ைத காக்கும் ஜயன் - விஜயன் வாரபாலகர்கள் 

எல்லாமறிந்த பகவான் னிவர்கைளப் பார்த் ,  “நீங்கள் ஸுகமாக வாழ்கிறீர்களா? 

ஸத் வகுணம்  ெபா ந்திய உங்கைள நாங்கள் உபசாிக்க ேவண் ம். எங்க க்கு 

நீங்கள் கு க்கள், எங்கைள ரக்ஷிக்கிறவர்கள். எங்கள  நன்ைமக்குக் காரணம் 

நீங்கள்தாம். உங்கள  அ க்கிரகத்தினால் லக ம் ேக்ஷமமைடகிற .  மைனவி, 

த்திர், பந் க்கள், ேவைலக்கார், ேதவர்க க்கு உயர்ந்த பதவி த ய நன்ைமகள் 

ஆகிய யா ம் உங்கள  தி வ ளால்தான் உண்டாகின்றன; இதில் ஐயேம இல்ைல. 
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என் வி ப்பம் நிைறேவ வதற்கும் நீங்கள் தாம் காரணம். ெப ம் பாக்யம்! ெப ம் 

பாக்யம்! உங்கைள தாிசித்ததனால் நான் தன்யனாேனன். என் இல்லத்ைத நீங்களாக 

வந்  அ க்கிரகித்ததற்கு நான் உங்க க்கு என்ன ெசய்ய ம்?” என்  பகவான் 

கூறினார். இைதக் ேகட்ட ம் அந்த ேயாகிக க்கு ெவட்கம் ஏற்பட் த் 

தைலகுனிந்தனர். ேம ம் ெசான்னார்கள் : 

"இைறவேன! எங்கள  குற்றத்ைதப் ெபா த்த ள ேவண் ம். ேதவாீ ைடய  

காவற்காரர்கைள அறிவின்ைமயால் சபித் விட்ேடாம். நன்கு ப த்தவர்கள் 

இம்மாதிாி சாபங்கைள ெகா க்க மாட்டார்கள். டர்கள்தாம் ேகாபமைடவார்கள். 

அைதத் தாங்க யாமல் சபிப்பார்கள். உட ம் கண் த ய லன்களி ம் 

அபிமானம் உள்ளவர்க க்குத்தான் இப்ப  ஏற்ப ம். நல்ல அறி  ெபற்றவர்கள் 

எைத ம் ெபா த் க் ெகாள்வார்கள். காமம், ேகாபம் த ய ர்குணம் 

உள்ளவ ைடய  மனத்தில் பகவான் வசிக்கமாட்டார். அ க்கைடந்த தண்ணீாில் 

அன்னம் எப்ப க் கு யி க்கும்?” என்  பலவாறாகத் தங்கள  தாழ்ைமைய கூறி 

பகவாைன சரணைடந்தனர். 

பகவான், " னிவர்கேள! இந்த  வாரபாலகர்க க்கு உங்கள் லமாக உயர்ந்த ஓர் 

அ க்கிரகம் கிைடத்த .  நீங்கள் சபித்தப ேய ன்  பிறவிகளில் இவர்கள் எனக்கு 

விேராதிகளாக பிறப்பார்கள். பிராம்மணர்களான உங்கள் வாக்கு ெபாய்யாக 

மாட்டா ” என்  ெசால் , அவர்கைளத் ேதற்றி, அந்த வாரபாலகர் ேமேல ெசய்ய 

ேவண் ய காாியகர்மத்ைத ம் காட்  அங்கு அப்ேபாேத மைறந் விட்டார். 

ேயாகிய ம் பகவா ைடய ேபச்ைச நிைனத்  உ கி மயிர் கூச்ச ற்  தங்கள  

இல்லத்ைத அைடந்தனர். 

ஜயன் விஜயன் என்ற இரண்  காவற்கார்க ம், ஹிரண்யகசி ,  ஹிரண்யாக்ஷன் 

என்ற அசுரர்களாகப் பிறந்தார்கள். அவர்கள் உலகத்ைத ந ங்க ெசய்தனர். 

பயங்கரமான பத்ைத ெபற்றனர். ேதவர்கைளக்  கலங்க  ெசய்தனர். பிரம்மாைவ 
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தவத்தினால் ஆராதித்தனர். அவர் 

ெகா த்த வரத்தினால் கர்வம் 

ெகாண்டனர். ஹிரண்யாக்ஷன் மிக ம் 

பலவானாக இ ந்தான். வராக பம் 

எ த்  பகவான் அவைன ெகான்றார். 

ஹிரண்யகசி  என்பவன் மிக்க 

த்திமானாக இ ந் ,  பிரம்மாைவ 

ஆராதித்  வரம் ெபற் , எல்ேலாைர ம்  

அடக்கினான். அவன  ாியத்ைதக் 

கண்  அைனவ ம் அஞ்சினர். அவன் 

ன்  ேலாகத்ைத ம் ெவன்றான். 

ேதவர்கைள ம் அசுரர்கைள ம் 

கந்தர்வர்கைள ம் அடக்கி ஆண்டான். 

அவன் ெசான்னான், --- “நாேன ஈச்வரன், 

எல்லாப் ேபாகங்கைள ம்  நாேன 

அ பவிப்பவன். த்திையப் ெபற்றவ ம் நாேன.  மிக்க பலம் ெகாண்டவ ம் 

நாேன. பணக்கார ம், உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தவ ம் நாேன. எனக்கு நிகர் யா ம் 

இலர். விஷ் , ப்ரம்மா, சிவன் எல்லாம் நாேன. பைடப்ப ம், காப்ப , அழிப்ப ம் 

எல்லாம் என் ைடய ெதாழில். விஷ் ம் நான் க ம் ஈச்வர ம் ேவ  

இ க்கிறார்கள். அவர்கள்தாம்  த்ெதாழி க்கும் காரணம் என்  ெசால்வ  

டர்களின் ேபச்சு.  நமக்கு எல்லாவிதத்தி ம் திறைம இ க்க பிறைர ஏன் திக்க 

ேவண் ம்? மற்ெறா  ேதவைதைய ன்னிட்  அக்னிேஹாத்ரம் த யவற்ைற 

ெசய்ய ேவண்டாம். ேவதாத்யாயனம், வஷட்காரம், ேவள்வி த யவற்ைற யா ம் 

ெசய்யக்கூடா . என்ைன உத்ேதசித்ேத எல்லா ேவைலகைள ம் ெசய்ய ேவண் ம். 

ேவள்விகளில் ெகா க்கும் ஹவிர்பாகத்ைத நாேன ெப ேவன். பயைனக் 

 “வராஹ அவதாரம்” 
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ெகா ப்பவ ம் நாேன. பகவாைனேயா, நான் கைனேயா, பரமசிவைனேயா 

ஆராதிக்க வி ம்பி ேவள்விகைளச் ெசய்பவர்கைள விரட் ய க்க ேவண் ம் என் . "  

இப்ப  ெசால் ,  இந்த அசுரன் மி அைனத்ைத ம் ஆண்  வந்தான். இவன  

பயத்தால் ேதவைதக ம், இந்திர ம்  மனம் கலங்கித் தங்கள் கு வான 

பி கஸ்பதிைய சரணமைடந்தனர்.  குலகு வான பி கஸ்பதி இந்திரைன பார்த்  

"பாற்கட ன் வட பாகத்தில் ேகசவன் எ ந்த ளியி க்கிறார். அந்த மகாவிஷ் ைவ 

 நீங்கள் எல்ேலா ம் ேசர்ந்  திப்பீர்களாக. உங்கள  திக்கு மகிழ்ந்  அவர் அந்த 

அசுரைன ெகால்ல வழி வகுப்பார் "என்றார். 

ேதவர்கள் இைத ேகட்  சந்ேதாஷித்  பாற்கட க்கு ெசன்றனர். உயர்ந்த திதியி ம்,  

தினத்தி ம், லக்னத்தி ம், ஸ்வஸ்தி மங்களங்கைள கூறி பரமசிவைன ன்னிட்  

ெகாண்  பலவிதமான ஸ்ேதாத்திரங்களினால் பகவாைன ஜித்தார்கள். பரமசிவ ம் 

மிக்க பக்தி டன் பகவானான ஜனார்த்தனைன ண்ணிய நாமங்கைள ெகாண்  

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்தார். 

"எல்லா ெபா ளி ம் நீர் பரவியி க்கிறீர். நீர் எல்ேலாைர ம் ெவல்பவர். ேவள்வி ம் 

நீர், அதற்கு ேதவைத ம் நீர். அைத காப்பாற் பவ ம் நீர். எல்லாவற் க்கும் காரண 

ெபா ம்  அழிப்பவ ம் நீர்,  உலக நாயக ம் நீர், நீர் ெசந்தாமைரக் கண்ணன்;  

சந்ேதாஷத்ைத அளிப்பவர்; பாற்கட ல் வாஸம் ெசய்பவர்; எல்ேலாரா ம் ஜிக்கப் 

ெப பவர். ஈச்வர ம் நீர், ெசயல்களில் ண் கிறவ ம் நீர்,  பாவத்ைத   அழிப்பவர்; 

அஞ்ஞானத்ைத நீக்குகிறவர் ;ல மீகாந்தன்! ேதவர்களால் நமஸ்காிக்கப் ெப பவர். 

யாகம், வஷட்காரம்,  ஓங்காரம், அக்னி, ஸ்வாஹா, ஸ்வதா, ஸுதா  எல்லாம் நீர். 

உத்தம ஷ ம் நீேர. எல்லாத் ேதவர்க க்கும் அதிபரான மகாவிஷ் வான 

உம்ைம நமஸ்காிக்கிேறன்” என்  பலவைகயாகப் பார்வதிபதியான பரமசிவன் 

தித்தார். 
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 “ஸ்ரீ மஹாவிஷ் ” 

ஜிஷ் ர் வி ர்யஜ்ெஞள யஜ்ேஞேசா யஜ்ஞபாலக| ; 

ப்ரபவிஷ் ர் க்ர ஷ் ச்ச ேலாகாத்மா ேலாகநாயக :||  

ேமாதக: ண்டாீகாக்ஷ: க்ஷீராப்திக் த ேகதந:|  

ஜ்ய: ஸுராஸுைராீச: ப்ேரரக: பாபநாசந:||  

ைவகுண்ட: கமலாவாஸ: ஸர்வேதவநமஸ்க் த :| 

த்வம் யஜ்ஞஸ் த்வம் வஷட்காரஸ் த்வேமாங்கார த்வமக்நய:| 

த்வம் ஸ்வாஹா த்வம் ஸ்வதா ேதவஸ் த்வம் ஸுதா ேஷாத்தம:| 

நேமா ேதவாதிேதவாய விஷ்ணேவ சாச்வதாய ச|| 

அநந்தாயாப்ரேமயாய நமஸ்ேத க டத்வஜ|  
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இதி ஸ்ேதாத்ரம் மஹச் சக்ேர பகவாந் பார்வதீபதி:|| 

பகவான், "ேதவர்கேள! என்ைன எதற்காக நீங்கள் திக்கிறீர்கள்?  மகாத்மாவான 

பரமசிவன் என்ைனத் தித்ததற்கு காரணம் என்ன? அைதச் ெசான்னால் 

எல்லாவற்ைற ம் த் த் த கிேறன்” என்றார். 

ேதவர்கள், "ேதவேதவேன! லன்கைள ெவல் பவேன! ெசந்தாமைரக் கண்ணேன ,

மாதவேன! எல்லாவற்ைற ம் நீர் அறிந்தி க்கிறீர். ெதாிந் ம் எங்கைளக் ேகட்கிறீர்  "

என்றார்கள். 

பகவான், "ேதவர்கேள! உங்கள  வரைவ ம் அதன் காரணத்ைத ம் நன்கு அறிேவன். 

ஹிரண்யகசி ைவ அழிப்பதற்காக உங்களால் திக்கப் ெபற்ேறன். உயர்ந்த 

ண்ணிய நாமங்களால் பரமசிவனா ம் திக்கப் ெபற்ேறன். மிகச் 

சந்ேதாஷமைடந்ேதன். பரமசிவன் ெசய்த ஸ்ேதாத்திரத்ைதக் ெகாண்  எவெனா வன் 

தினந்ேதா ம் என்ைனத் திக்கிறாேனா,  அவனால் ஜிக்கப் ெபற்  நான் எல்லா 

நன்ைமகைள ம் அவ க்கு அளிப்ேபன்.” என்  ெசால் , பரேமச்வரைனப் பார்த் , 

"நான் சந்ேதாஷமைடந்ேதன்.    நீர் ைகலாசம் ெசல் ராக. ஹிரண்யகசி ைவ நான் 

ஸம்ஹாிக்கிேறன். ேதவர்க ம்  அவரவர்களின் இடத்ைத அைடயட் ம். 

ேதவசத் வான அந்த அசுரைன ஸம்ஹாிக்க நான் வழி வகுக்கிேறன்” என்  கூறி 

மைறந்தார். ேதவர்க ம் ெசன்றனர்.  தன் காலத்ைத எதிர்பார்த் க் ெகாண்டார் 

பகவான். 

ஹிரண்யகசி  பிராம்மணர்கைளத் ன் த்தினான். தன் ஜபல பராக்ரமத்ைதக் 

ெகாண்  மிைய ஆண்டான். ைவதிக ஆசாரம் அ ேயா  சூனியமாகிவிட்ட . 

பிரம்மாவின் உயர்ந்த வரத்தால் கர்வமைடந்த அசுரராஜன் இந்திரைன ம் ,

சிவைன ம், விஷ் ைவ ம், ப்ரம்மாைவ ம்   மதிக்கேவயில்ைல. மனிதர்கைள 

அவன் எப்ப  மதிப்பான் ? 
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ஆறாம் அத்யாயம் 

மகாிஷிகள் ேகட்கின்றனர் -- நாரத னிவேர! ேஷாத்தமனான பகவான் அந்த 

ஹிரண்யகசி ைவ எப்ப  வதம் ெசய்தான்? நான் கக் கட ள் ெகா த்த வரத்ைத 

அவன் எப்ப க் காப்பாற்றினான்? தந்ைதயான ஹிரண்யகசி க்கும் தல்வனான 

ப்ரஹ்லாத க்கும் எப்ப ப் ெபாிய பைக உண்டாயிற் ? இந்த விஷயங்கைள 

விஸ்தாரமாகக் கூறேவண் ம். 

நாரதர் கூ கிறார் - கச்யபப் பிரஜாபதியின் தல்வ ம், ேதவர்களிடத்தில் த்ேவஷம் 

ெகாண்டவ மான ஹிரண்ய க்கு நான்கு தல்வர்கள் உண்டானார்கள். 

அ ஹ்லாதன்,  ஹ்லாதன், ஸம்ஹ்லாதன்,  ப்ரஹ்லாதன் என் . சாீர பலத்தா ம், 

மேனா பலத்தா ம் மற்றக் குணங்களா ம் இவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இ ந்தனர். 

ப்ரஹ்லாதன் இவர்களில் எல்லா விதத்தா ம் ேமன்ைம ெபற்றவன்; தர்மம் 

அறிந்தவன், நீதி  மார்க்கத்தில் ெசல்பவன், அஸுர வம்சத்ைத ேமல் ேமல் 

 சந்ததிகளால் வளர்த்தவன். எல்ேலாாிடத்தி ம் ஸமமான பற் தைல உைடயவன். 

பகவானிடத்தில் பக்திைய ெச த் பவன். அவன் பால்யத்திேலேய 

விேவக ள்ளவனாக இ ந் ம் ஆசார்யனிடத்தி ள்ள ெகளரவத்தால் கு வின் 

இல்லத்தில் மிக்க சந்ேதாஷத் டன் பாடங்கைளக் கற்க ஆரம்பித்தான். 

சில காலம் ெசன்ற ம் கு டன் ப்ரஹ்லாதன் தந்ைதயின் ட் ற்குச் ெசன்றான்  ;

கு ெவறியினால் மதம் பி த்த தந்ைதயின் கால்களில் வி ந்  வணங்கினான். தந்ைத 

தல்வைனக் ைககளால் அைணத்  நிற்க ைவத்தான். பிறகு தர்மம் அறிந்த 

பிரஹ்லாதைனப் பார்த் , “குழந்தாய்! இ  வைரயில் உன் ஆசார்யன் கற்பித்த 

விஷயங்களில் எ  மிக ம் ஸாரமானேதா அைத எனக்கு ெசால்ல ேவண் ம்” என்  

ேகட்டான். 

ப்ரஹ்லாதன், "தந்ைதேய! உம  உத்தரவின் ேபாில் நான் அறிந்த ஸாரத்ைதக் 
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கூ கிேறன்.  ெவகு நாளாக என் மனத்திேலேய   நிைலயாக இ ந்  வந்த  

இ தான். ஆதி ம்,  ந ம்,  அந்த ம் இல்லா ம், அழிவற்ற ம்,  ஏற்றச் சு க்கம் 

இல்லாத ம் எல்லா உலகத் க்கும் தற் காரணமான ம், எப்ெபா ம் ஆனந்த 

ப மான பரப்ரஹ்மத்ைத வணங்குகிேறன்.” என்றான். 

 
 “ஆதி ம் அந்த மில்லா பரப்ரஹ்மம்” 

இைதக் ேகட்ட ம் ஹிரண்யன் ேகாபத்தால் கண்கள் சிவக்க,  உத கள் க்க ,

எதிாில் வணக்கத்ேதா  நின்ற   கு ைவப் பார்த் , "ஆசார்யேர! என்ன அநியாயம்  ?

டனான என் தல்வன் எனக்கு எதிாியான ஹாியின் நாமத்ைத ெசால்  

கழ்கிறாேன! எப்ெபா ம் சி  குழந்ைதகள் அறிவில்லாைமயால் டர்களாக 

இ ப்பர். உம்மால் சிக்ஷிக்கபட்  அவன் ெப டனாகிவிட்டான்” என்றான். 

கு  : - “அஸுரசிேரஷ்டேர!  காரணமில்லாமல்  என்னிடத்தில் ேகாபம் ெகாள்ள 

ேவண்டாம்.  நான் பள்ளியில் ெசால் ம் வார்த்ைதகளில் எைத ம் உம  தல்வன் 

ெசால்வதில்ைல.” 
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ஹிரண்யன் :- “ப்ரஹ்லாதேன! உன் கு  என்னால் கற்பிக்கப் பட்ட தன்  இந்த 

வார்த்ைத என்கிறார். அப்ப யி க்க யார் உனக்கு இைத கற்பித்த ?” 

ப்ரஹ்லாதன் : - “எல்லா உயிர்க ைடய உள்ளத்தி ம் பகவானான நாராயணன் 

வாஸம் ெசய்கிறான். அந்த பரம்ெபா ைளத் தவிர ேவ  யாரால் எவன் தான் 

கற்பிக்கப்பட ம்? அந்த பகவாைன விட்  எவ ம் ஒ வரா ம் ஜிக்கப் 

ெபறமாட்டான். அவைன அல்லவா நாம் ஆராதிக்க ேவண் ம்?” 

ஹிரண்யன் : - “ லகுக்கும் ஈச்வரனாக ம் பர்த்தாவாக ம் நான் இ க்க,  என்ைன 

விட்  விஷ்  என்  ஒ வன் உள்ளதாக ஏன் ணாக நிைனத் க்  

ெகாண்ட் க்கிறாய்?” 

ப்ர்ஹ்லாதன் : - “ஸூ மம் அறிந்தவ ம், எங்கும் பரவியவ ம், ஒ வரா ம் 

அறியப்படாதவ ம், தன்ைனேய த ம் கற்பகம் ேபான்றவ ம் ெசாற்களால் 

ெசால்லப்படாதவ ம் உலகங்கள் எல்லாவற்றி ம் பரந்  இ ப்பவ மான 

பகவாேன மகாவிஷ் .  அவன் தான் ஈச்வரன்.” 

ஹிரண்யகசி  : - “அந்தப் ெப ர்க்கனான என் தல்வன் அஸமஞ்ஜஸமான 

ேபச்சுக்கைள ேபசுகிறான். ராத்மாவான இவன் மனத்தில் எவேனா ஒ  விஷ்  

இ க்கிறான். இ  நிச்சயம்.” 

ப்ரஹ்லாதன்: - “தந்ைதேய,  என் மனத்தில் மாத்திரம் பரேமஸ்வரன் இ க்கிறான் 

என்  நிைனக்க ேவண்டாம். உம் ைடய மனத்தி ம் மற் ள்ளர்களின் 

ஹ் தயத்தி ம் அவன் வாஸம் ெசய்கிறான்.” 

ஹிரண்யன்: - “ ஷ்டனான ப்ரஹ்லாதைன ெவளிேயற் ங்கள் இவைனச் 

சிக்ஷிக்கேவண் ம். என் விேராதியான மகாவிஷ் ைவ இவன் திக்கிறான். இந்த 

வார்த்ைத  யாரால் உண்  பண்ணப்பட்ட ”? 



 

83 

sadagopan.org 

இப்ப  ஹிரண்யன் கூறிய ம்,  டர்களான அசுரர்கள் தர்மமார்க்கத்தில் ெசன்ற 

ப்ரஹ்லாதைனக் கு வின் ட் ற்கு அைழத் ச்   ெசன்றனர். அங்ேக அவன் பல நீதி 

ல்கைள கற் க் ெகாண்டான். 

ெவகு காலம் ெசன்ற . ஹிரண்யன் தன் தல்வைன அைழத்  வரச் ெசான்னான். 

த்திரைனக் கண்ட் ம், "ஓர்அழகிய ச்ேலாகத்ைதச் ெசால்" என்   ேகட்டான். 

ப்ரஹ்லாதன் ெசால்லத் ெதாடங்கினான் :- “எவனிடமி ந்  பிரகி தி,  ஜீவாத்மா,   

பிரபஞ்சம் உண்டாயிற்ேறா,  அந்த ேதவன் எல்லாவற் க்கும் காரணக் ெபா ள். 

அவன் அ ள் ாிய ேவண் ம்.” 

இைதக் ேகட்ட ஹிரண்யன் க ஞ்சினம் ெகாண்  "இவைனக் ெகால் ங்கள்! 

இவன  பிைழப்  ண். தன் குலத்ைதேய அழிக்கக் கூ யவன் இவன்" என்றான். 

இைதக் ேகட்ட ம் அசுரர்கள் ஆயிரக் கணக்கில் ஒன்  ேசர்ந் , ெந ப்ைப 

உமிழ்கின்ற பல பாணங்களால் அவைன அ த்தனர். 

ப்ரஹ்லாதன், "அசுர்கேள! உங்களிடத்தி ம் என்னிடத்த ம் இந்தப் 

பாணங்களிடத்தி ம் பகவான் விஷ்  உட் குந்தி க்கிறான். இ  உண்ைம. 

ஆைகயால் இந்த பாணங்கள் என்ைன ன் த்த மாட்டா” என்றான் 

இப்ப  அவன் கூறியைதப் ெபா ட்ப த்தாமல் அசுரர்கள் ஆ தபாணிகளாக 

ப்ரஹ்லாதைன சூழ்ந்  மிகக் ேகாபம் ெகாண்  அ த்தனர். 

ஹிரண்யன் - ப்ரஹ்லாதேன! சத் வின் ேபச்ைச வி . குழந்தாய்! உனக்கு அபயம் 

ெகா க்கிேறன். இந்த மடத்தன்ைம உனக்கு எப்ப  வந்த ? 

ப்ரஹ்லாதன் - எல்லாப்பிராணிக க்கும் தல்வனான மகாவிஷ்  என் மனத்தில்  

நிைலத்தி க்க எனக்கு எங்ேக பயம் உண்டாக ேபாகிற ? பிறப்ைப ம், 
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ைமைய ம் நீக்க வல்ல பகவான் இ க்க,  எவ க்கு ஆபத்  உண்டாகும் ? 

ஹிரண்யன், "காலகூடம் ேபான்ற விஷயத்ைதக் கக்குகிற ஸர்ப்பங்கேள! 

உலகத் க்குப் பாரமாக இ க்கும் இந்த ப்ரஹ்லாதைன சீக்கிரமாகக்  க த்  

யமேலாகத் க்கு அைழத் ச் ெசல் ங்கள" என்றான். இப்ப  ெசான்ன ம்  தக்ஷகன் 

த ய ஆயிரக்கணக்கான பாம் கள் ப்ரஹ்லாதனின் மர்மமான இடங்களில் 

விஷத்ைத   கக்கிக் ெகாண்  எல்லா பிரேதசங்களி ம் க த்தன. ேவதாத்மாவான 

க டன் ேமல்   அமர்ந் ள்ள மகாவிஷ் ைவ ப்ரஹ்லாதன் தியானித்தான். 

பாம் களால் ஏற்பட்ட பயங்கரமான ேவதைனய ம் அவன் அறியவில்ைல. 

 
ேவதாத்மாவான க டன் ேமலமர்ந்த பகவான் 

ஸர்ப்பங்கள் ஹிரண்யைன பார்த் , "எங்க ைடய   ஹ் தயத்தில் தாபம் 

உண்டாயிற் . பற்கள் சிதறி வி ந்தன. உன் தல்வனில் உடம்பில் நாங்கள் க த்த 

அைடயாளேம ெதாியவில்ைலேய!" என்றன. 

பிறகு ேதவவிேராதியான ஹிரண்யன் அ ப்பிய மதயாைனகள் மைலகளில்  
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உச்சிகளி ந்  ப்ரஹ்லாதைனப் மியில் தள்ளின. பயங்கரமான தந்தங்கைள 

ெகாண்  அந்த  சி வைன குத்தின. ேகாவிந்தனிடத்தில் மனத்ைத ெச த்திய 

ப்ரஹ்லாதன் இதனால் சி  கஷ்டத்ைத ம் அைடயவில்ைல. யாைனயின் தந்தங்கள் 

உைடந்தன. தந்ைத ஹிரண்யைன பார்த்  ப்ர்ஹ்லாதன், “எல்ேலா க்கும் 

ஆத்மாவான பகவானின் ப்ரபாவத்தால் இைவெயல்லாம் ஏற்பட்டன. 

வஜ்ரா தம்ேபால் மிகக் கூர்ைமயான யாைனத் தந்தங்கள் உைடந்  வி ந்தன. 

இதற்கு நான் காரணமன் ” என்றான். 

மிக்க சினம் ெகாண்ட ஹிரண்யகசி  தன் பைடகளிடம், "யாைனகைள  

அ ப்பிவி ங்கள். பல கட்ைடகைளப் ேபாட்  பயங்கரமான ெந ப்ைப 

உண் பண் ங்கள். வா ேவ! நீ ெந ப்ைப வளரச் ெசய். பாவியான ப்ரஹ்லாதைன, 

ெந ப்ேப!     நீ   ெகா த் !" என்றான். அஸுரர்கள் அப்ப ேய ெசய்தார்கள். காற்  

பலமாக அ த்த . அதில் தள்ளப்பட்ட குழ்ந்ைத,  தகப்பைன பார்த் , " இந்த ெந ப்  

என்ைன ெகா த்தவில்ைல,  தாமைர மலர்கள் பரப்பின ப க்ைகயில் நான் 

அமர்ந்தி க்கிேறன்” என்றான். 

அஸுரர்களின் ேராகிதர்கள் ேகாபம் ெகாண்ட அரசைனப் பார்த் , "இவன் சி  

குழந்ைத. அறியாத்தன்ைமயால் நல்ல  ெகட்ட  அறியாம க்கிறான்.  நாங்கள் 

இவைன அைழத்  ெசன்  நல்ல த்திைய உண்  பண் கிேறாம். அப்ப  இவன் 

சாிவர நடக்காவிட்டால் அவன் ேமல் தத்ைத ஏவி வி கிேறாம். இறந் வி வான் "

என்றார்கள். 

அரசனின் அ மதிையப் ெபற்  அவர்கள் அந்த குழந்ைதைய ட் க்கு அைழத் ச் 

ெசன்றனர். அங்கு விஸ்தாரமாக நீதி சாஸ்திரங்கைள அவன் கற் க் ெகாண்டான். 

சாியான சமயம் பார்த் ,  அந்தப் ேராகிதர்களிடம், "உங்க க்கு சிறிேத ம் அறிேவ 

இல்ைல. ஸாரமற்ற இந்த ஸம்ஸாரத்தில் சுகம் ஏ ? பலவிதமான அவஸ்ைதகைளப் 

ெபற்  இந்த ஜீவாத்மா  க்கங்கேளா  கூ ேய பிைழக்கிறான். இந்த மியில் 
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பிறந்  பால்யம்,  இளைம,  ைம,  ேபான்ற  பல விகாரங்கைள அைடயாமல் 

எப்ப  இ க்க ம்?  இந்த கஷ்டங்கைள நீக்குவதற்கு பகவானின் த்யானம் 

ஒன்ேற ம ந்  " என்றான். 

இவ்வா  ப்ரஹ்லாதன் ெசான்னைதக் ேகட்ட அவர்கள் அரச க்கு பயந்  

எல்லாவற்ைற ம் அரசனிடம் விண்ணப்பித்தார்கள். அசுரன் ேகாபத்தால் சிவந்த 

கண்ணினனாய் சைமயற்காரர்கைள அைழத் , "ஹாலஹால விஷத்ேதா  ேசர்த்  

அவ க்கு அன்னத்ைதக் ெகா ங்கள்.  யமேலாகம் ெசன்  வி வான்” என்றான். 

அப்ப  அவர்கள் ெகா த்த அன்னத்ைத ப்ரஹ்லாதன் பகவாைன மனத்தில் 

நிைனத் க் ெகாண்  சாப்பிட்டான். விஷம் உயர்ந்த அன்னம் ேபால் 

ஜர்ணமாகிவிட்ட .  

 

இைதக் கண்  அஞ்சிய  சைமயற்கார்கள், "பலவிதமான பக்ஷணங்க ட ம் 

அன்னத் ட ம் ெகா த்த விஷம் ஜீர்ணமாகிவிட்ட ;  இம்மாதிாி எங்கும் 

கண்டதில்ைல” என்றார்கள். 

இைதக் ேகட்ட அஸுரன் ேராகிதர்கைளப் பார்த் , "ெப ம் தத்ைத உண்  

பண்ணி இவைன அழியச் ெசய் ங்கள்” என்றான். ேராகிதர்கள்,  மிக்க அடக்கம் 

ெகாண்ட ப்ரஹ்லாதன்டம், "நீ உயர்ந்த குலத்தில் பிறந் ள்ளாய். உன் தகப்பேனா 

எல்ேலா க்கும் அரசர். அற்பமான பலத்ைத ைடய ேதவர்கேளா, மகாவிஷ் ேவா, 

பரமசிவேனா இந்த அரசாிடத்தில் என்ன ெசய்ய ம்? ஆகேவ விேராதியான 

விஷ் ைவத் திக்காேத "என்றனர். 

ப்ர்ஹ்லாதன், "நீங்கள் ெசால் வ  உண்ைமயல்ல. மகாவிஷ்  என்ன ெசய்ய 

ம் என்  நீங்கள் கூறிய  உண்ைமயாகா . நம் அைனவ க்கும் 

நன்ைமையேயா,  தீைமையேயா அவன் ஒ வன்தாேன உண்  பண் கிறான்! 
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அறம், ெபா ள், இன்பம்,  என்ற பலன்கைள அைனவர்க்கும் அளித்  

காப்பாற் கிறவன் அனந்தன் ஒ வேன.  மாீசி த ய னிவர்க ம்,  ஜனகர் 

த ய அரசர்க ம் தங்கள் தங்கள் வி ப்பத்ைத அவன் லமாகேவ  ெபற்றனர். 

அப்ப  இ க்க, அந்த அனந்தைன அற்பன் என்  எப்ப ச் ெசால்ல ம்?  நீங்கள் 

எனக்கு ஆசார்யர்கள். ஆயி ம் நான் ெசால்வைத ம் ேகட்க ேவண் ம் "என்றான். 

இைதக் ேகட்  ேகாபமைடந்த ேராகிதர்கள் நான்கு பக்கங்களி ம் ெந ப்ைபக் 

கக்கும் ெப ம் தத்ைத உண்  பண்ணினார்கள். பயங்கரமான அந்த தம் ன்  

உலகத்ைத ம் அழிக்கும் தன்ைமயில் கிளம்பி கூாிய சூலத்தால் ப்ரஹ்லாதைன 

அ த்த . அபாத்ரத்தில்  ெகா த்த தானம் ேபால ம்,  அ யினிடத்தில் ெகா த்த 

கன்னிைக ேபால ம் ப்ரஹ்லாதன  சாீரத்தில் ைழந்த சூலம் பயனற்றதாகி 

விட்ட .  சூல ம் உைடந்த . 

இைதக் கண்ட தம் ெவட்கமைடந்த . அரசனின் ேராகிதர்கைளேய ெகா த்த 

ஆரம்பித்த .  த மமறிந்த ப்ரஹ்லாதன் மிக்க கி ைப ெகாண்  பகவாைன  

சரணமைடந்தான். “ேதவேதவேன! உலகத் க்கு நாதேன! எங்கும் பரந்த ெபா ேள! 

உயர்ந்த ஷேன! இந்த தத்தால் ெகா த்தப்பட்ட என்ைன காப்பாற்றினாய். 

என்னிடத்தில் எப்ப ேயா அப்ப ேய அவர்களிடத்தி ம் எல்லா ஜந் க்களிடத்தி ம் 

அவதாித்தி க்கிறாய். அந்த அந்தணர்கைளக் காப்பாற் . ஸர்ப்பங்க ம் 

யாைனக ம் எப்ப  என்ைன அழிக்க சக்தியற்றைவ ஆயினேவா அவ்வாேற இந்த 

தம் பிராம்மணர்கள் விஷயத்தில் ஆகேவண் ம். "என்றான். 

ம கணேம தம் அழிந்  விட்ட . உயிர் பிைழத்த ேராகிதர்கள்  

ெதளிவைடந்தவர்களாய் ப்ரஹ்லாதைன ஆசீர்வதித்தனர். பிறகு ைககைள கூப்பிக் 

ெகாண்  நடந்த விஷயத்ைத அஸுர அரசனிடம் கூறினர். 

ஹிரண்ய ம் ஆச்சாியமைடந் , "ப்ரஹ்லாதேன! நீ மிக பிரபாவசா யாக 
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இ க்கிறாய். இ  எப்ப  உனக்கு உண்டாயிற் ?" என்  ேகட்டான். 

ப்ரஹ்லாதன் தந்ைதயின் கா ல் வி ந்  வணங்கி, "எனக்கு இ  இயற்ைகயாக 

உண்டான மல்ல; மந்திரத்தால் ஏற்பட்ட மல்ல. எல்ேலா க்கும் இ  ெபா வாக 

உண்டாகக் கூ யேத. எவ ைடய  ஹ் தயத்தில் ேகசவன் வாஸம் ெசய்கிறாேனா 

அவ க்கு இ  உண்டாகக் கூ ய . எந்த உயிாிடத்தி ம் நாம் பாவச் ெசயைல 

நிைனக்கக் கூடா . அப்ப  உள்ளவ க்கு பாவேம ஏற்படா . நான் பிறர் 

குற்றங்கைள ம் பிறாிடத்தில் தீைமைய ம் நிைனப்பதில்ைல. எல்லா இடத்தி ம் 

உள்ள பகவான் ஒ வைனேய த்யானம் ெசய்கிேறன். அவன் எல்ேலா க்கும் ஈச்வரன். 

அவன் எல்லாப் தங்களி ம் வாஸம் ெசய்கிறான். பண் தர்கள் அவனிடத்தில் பக்தி 

ெசய்ய ேவண் ம்”, என்றான். 

இைதக் ேகட் , மா யின் ேமல் உள்ள   ஹிரண்யன்,  கண்களால் இரத்தத்ைதக் 

கக்கிக் ெகாண் , “  ேயாஜைனக்கு ேமல் உள்ள  இந்த மா யினின் ம் இவைனக் 

கீேழ தள் ங்கள்” என்றான். 

அப்ப ேய கிங்கரர்கள் ெசய்தனர். ஹ் தயத்திேல வாஸம் ெசய்கிற  பகவாைன 

ைககளால் பி த் க் ெகாண்  ப்ரஹ்லாதன் கீேழ வி ந்தான். மி ேதவி அவ க்கு 

ஒ  வித தீங்கும் ஏற்படாதப  தாங்கிக் ெகாண்டாள். தல்வ க்கு ஓாிடத்தி ம் 

அ படாமல் அபாயமில்லாமல் இ ப்பைத அறிந்த அஸுரன், சம்பரன், என்ற 

அசுரைன ஏவினான், "நீ ெபாிய சக்தி ள்ளவன். ஆயிரக்கணக்கான மாையகைள 

உண்  பண் கிறவன். என் தல்வைனேயா ஒ வ ம் ஜயிக்க யா . இவன் 

திறத்தில் உன் வ ைமையக் காட்ட ேவண் ம் "என்றான்.  

இைதக் ேகட்ட சம்பரன், "என் மாயாபலத்ைதப் பார்.   ஒன்  ஆயிரம் ேகா  என்ற 

கணக்கில் மாையகைள பைடத்  இவைன யமேலாகம் அ ப் கிேறன்” என்  

ெசால்  பலமாையகைள ஸ் ஷ் த்தான். 



 

89 

sadagopan.org 

இைதக் கண்ட ப்ரஹ்லாதன் தன்ைன 

ந ய வந்த அசுரனிடத்தி ம் 

 மாத்ஸர்யம் ெகாள்ளாமல் 

பாிசுத்தமான மனத் டன் 

பகவாைனத் தியானம் ெசய்தான். 

பகவான் ஆயிரம் சூாியர்களின் 

ஒளிையப் ெபற்ற ம்,  ஆயிரம்  

கங்கைள ைடய ம், ஹாரம் , 

ேக ரம் த ய ஆபரணங்கைளப் 

ெபற்ற ம், ராக்ஷஸர்கைள 

அழிப்ப ம்,  ெப ம் ஓைச 

ெகாண் ம்,  ஷ்டர்கைளத் தீய 

கண்களால் பார்ப்ப ம் ,

வணங்கினவர்களின் கஷ்டத்ைத 

ேபாக்கப்ப ப்ப ம், சிவந்த 

மாைலகைள ம் வஸ்திரங்கைள ம் 

அணிந்த ம்,  ஸுகந்த சந்தனத்தால் 

சப் பட்ட ம்,  சிவந்த கண்கைள ைடய மான ஸ்ரீஸுதர்சனத்ைத அ ப்பினான். 

சம்பர ைடய எல்லா மாையகைள ம் சக்கரத்தாழ்வான் அ த் த் தள்ளினான். 

மாைய டன் சம்பரன் அழிந்த ம் ஹிரண்யகசி  ேசாஷக வா ைவ 

ப்ரஹ்லாதனிடத்தில் அ ப்பினான். அந்த காற் க்கும் ேசாஷகமான பகவாைன 

ப்ரஹ்லாதன் நிைனத்தான். அ ம் அழிந்த . இப்ப ப் பல ேவைலகள் ணான ம் 

ப்ரஹ்லாதன் ஆசார்யனின் இல்லத் க்கு ெசன்றான். அங்ேக சில கல்விகைளக் 

கற்றான். ம ப ம் தந்ைதயின் இல்லத் க்கு வந்தான். ேகாவிந்தனிடத்தில் 

மனத்ைதச் ெச த்திய அவன், "சாஸ்திரங்க ம், சாஸ்திரத்தால் வ ம் பய ம் 

ஸ்ரீஸுதர்சனர் 
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பகவானிடத்தில் மனத்ைத ெச த்தாதவ க்கு ண்” என்  உபேதசித்தான். 

இைதக் ேகட்ட ஹிரண்யன், "இந்த சி வன் நம் குலத்ைதேய அழிப்பவன். நல்ல 

சுபாவமற்றவன். இவைன நாக பாசங்களால் நன்றாகக் கட் ப் பயங்கரமான ந  

ச த்திரத்தில் தள்ளிவி ங்கள்" என்றான். கிங்கரர்கள்  சி வன் எப்ப ம் கைரேயறி 

வர யாதப  ச த்திரத்தில் தள்ளிவிட்டார்கள். ெபாிய மரங்கைள ம் 

மைலகைள ம் ச த்திரத்தில் வி ந்த அவன் ேமல் தள்ளினார்கள். ப்ரஹ்லாதன் 

பாிசுத்த மனத் டன், பகவாைன நிைனத்தான்.  ஒேர கணத்தில் கைரைய அைடந்  

விட்டான். எந்த விதமான கஷ்டத்ைத ம் அைடயவில்ைல. 

எவன் கி ஷ்ணனிடத்தில் மனத்ைத ெச த் கிறாேனா அவன் ஸாம்ஸாாிகமான 

கஷ்டத்ைத அைடவதில்ைல. கனவில் கண்ட ெசல்வம் எப்ப  க்ஷண காலத்திேலேய 

இல்லாமற் ேபாய்வி ேமா அப்ப  ஆபத் க்கள் அழிந் வி ம். உயர்ந்த ஷைன 

நாம் ேஸவிக்க ேவண் ம். மகாவிஷ் தான் உயர்ந்தவன். அவனால் அன்ேறா இந்த 

குழந்ைத காப்பாற்றப் பட்ட ? சாதாரணமாக மனிதர்கள் தாழ்ந்த ஷர்கைள சில 

பயன்கைளப் ெபற வி ம்பி பற் கின்றனர். எல்லா பலன்கைள ம் அளிக்கவல்ல 

பகவாைன நிைனப்பதில்ைல. பயங்கரமான பல விதமான க்கங்கைளக் ெகா க்க 

கூ ய பல ெசயல்களால் ன் த்தப்பட் ந்த ேபாதி ம் ப்ரஹ்லாதன் கலக்கத்ைத 

அைடயவில்ைல. பகவானிடத்தில் உள்ள பக்திைய விட் விடவில்ைல. 
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ஏழாவ  அத்யாயம் 

ஸ்ரீ நாரதர் கூறலானார்  -  ப்ரஹ்லாதன் பாிசுத்தமான மனத் டன் ச த்திரக் 

கைரயி ந்  மிக ம் சந்ேதாஷத் டன் ஹிரண்யகசி வின் ட்ைட 

வந்தைடந்தான். தந்ைதயான அந்த அஸுரனின் பாதங்கைள மிக்க ெகளரவத் டன் 

பி த்  வணங்கினான். ஹிரண்யகசி   தல்வைன எ ப்பி உட்காரைவத் ப் 

பாி டன் அைனத்  உச்சி ேமாந்   ேகாபத்ைத அடக்கிக் ெகாண் , "ப்ரஹ்லாதேன! 

நீ அ க்க  பகவாைன கழந்  ேபசுகிறாேய அவன் எங்கு இ க்கிறான்?" என்  

ேகட்டான். 

ப்ரஹ்லாதன், "அந்த பகவான் உன்னிடத்தில் இ க்கிறான். என்னிடத்தி ம்  

இ க்கிறான். எல்லா ஜந் க்களிடத்தி ம் இ க்கிறான். இப்ப  எங்கும் இந்த 

நாராயணன் உள்ளானப யால் பிரம்மா த ய எல்லா ேதவர்க ம்,  மனிதர்க ம், 

பசுக்க ம்,  ஸ்தாவரம்,  ஜங்கமம் த ய எல்லா ம் நாராயண ஸ்வ பம் என்பதில் 

சந்ேதகமில்ைல. " 

"அந்த கட ள் மியி ம், நீாி ம், சந்திரனிடத்தி ம், சூாியனித்தி ம்,  ெந ப்பி ம், 

திைசகளி ம், உபதிைசகளி ம்,  காற்றி ம், ஆகாயத்தி ம்,  திாியக்குகளி ம் 

மற் ள்ள ெபா ள்களி ம்,  சத்தியத்தி ம், ஸார,  அஸார ெபா ள்களி ம், 

உள் ம், ெவளி ம் இ க்கிறான். எங்கும் இ க்கிறான். எப்ெபா ம் இ க்கிறான். 

இதில் அதிகம் கூற ேவண் யதில்ைல. உன்னி ம் உளன்,  என்னி ம் உளன்.” 

என்றான். 

இைதக் ேகட்ட ம் அஸுர அரசன் பரபரப் டன் ப்ரஹ்லாதைன பார்த் , “நீ 

ெசால் கிறப  மகாவிஷ்  எல்லா இடங்களி ம் இ ப்ப  உண்ைமயானால் இந்த 

ஸ்தம்பத்தில் குழந்தாய், எனக்கு அவைன அவசியம் காட்ட ேவண் ம்.” என்  கூறி ,

அந்த கம்பத்ைத அ த்தான். 
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 ஸ்ரீ மகாவிஷ்  நரசிம்ஹ ஸ்வ பத்தில் ெவளிக் கிளம்பினார் 

ஓங்கி கம்பத்ைத அ த்த டன் கும் கும் என்ற சப்தம் பிரம்மாண்டத்ைத 

பிளந் ெகாண்  உலகங்க க்கு உள் ம் ற ம் அச்சத்ைத ெகா க்கக் கூ யதாய், 

ெபாியதாய் உண்டாயிற் . அந்த கம்பத்தின்   ந வில்,  எல்ேலாரா ம் ஜிக்க ெபற்ற 

மகாவிஷ்  நரசிம்ஹ ஸ்வ பத்ைத எ த் க் ெகாண்டவரா ம் பிடாி மயி டன் 

கூ யவராய், பயங்கரமான ெதானிைய உண்  பண் கிறவரா ம், ேகாரப்பற்களால் 

பயங்கரமான காட்சி  அளிப்பவரா ம், பார்த்த மாத்திரத்திேலேய ஹிரண்யகசி க்கு 

பீதிைய உண்  பண் கிறவரா ம், வஜ்ரா தம் ேபான்ற கூர்ைமயான நகங்கேளா  

விளங்கிய தி ேமனி உைடயவரா ம், எல்லா இடங்களி ம் பரந்த 

ைககைள ைடயவரா ம்,  ள் ேபான்ற அஸுரர்கைள அழிப்பவரா ம், பதினாயிரம் 

வஜ்ரா தம் ேமேல வி ந்தால் ஏற்ப ம் அட்டகாசத்ைதவிட உக்கிரமான 
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அட்டகாசத்ைத ெசய் ெகாண்   ெவளிக் கிளம்பினார்.  ஹிரண்யகசி ைவ 

 பிளப்பதற்கு ெவளிேய வந்தார். 

அப்ெபா  அஸுர கூட்டத்தினர் பயந்தனர். ாிஷிக ம் திைகத்தனர். இப்ெபா ேத 

உண்ைமயில் பிரளயகாலம் வந் விட்ட . இதில் சிறிதள ம் சந்ேதகமில்ைல. நாம் 

எங்ேக ெசல்ேவாம்?  இந்த சமயம் நம்ைம யார் காப்பாற் வார்? என்ெறல்லாம் 

ந ங்கிய மனத் டன் ேதவர்கள் பல இடங்க க்கு ஓ னார். 

பிறகு,  கூர்ைம ெபா ந்திய  ைககளால்  அந்த    மகாவிஷ்  அஸுரைன பி த் க் 

ெகாண்டார். அஸுர ம் பகவாைன தன் ைககளால் பி த் க் ெகாண்டான். 

இ வ க்கும் அப்ெபா  த்தம் ஏற்பட்ட . சங்கம், சக்கரம், கைத த ய 

ஆ தங்கள் பகவா ைடயைவ. இைவ தவிர மற்ற ஆ தங்கள் அவ ைடயைவ. 

கத்திக்குக்  கத்தி ம், பாசத்திற்கு பாச ம், என்  இப்பைடகளில் எல்லா ஆ தங்க ம் 

ஒன் டன்   ஒன்  ேமாதின.    பகவான் விட்ட ஆ தங்கைளவிட அஸுரராஜன் எய்த 

அம் கள் அதிகமாகேவ இ ந்தன. ஆயி ம் அைவ பயனற்றைவயாகிக் கீேழ 

வி ந்தன. எங்ெகங்ேக அஸுரன் ஓ னாேனா  அங்கங்ேக அவன் ேமல் வி ந்  

நரசிம்ம பகவான் ஓ னார். 

ஹிரண்யகசி வின் அவஸ்ைதைய பார்த்  பகவான் ஓய்வைடயவில்ைல. 

ஹிரண்யகசி வின் இரத்தத்தில் ஒவ்ெவா  திவைல ம் எங்ெகங்கு வி ந்தேதா 

அங்கங்ேக ற் க்கணக்கி ம், ஆயிரக்கணக்கி ம் இந்த அஸுர க்கும் ேமற்பட்ட 

வ ைம ள்ள அஸுரர்கள்   ேதான்றினர்.  ஒவ்ெவார்  அஸுரைன ம் ெவல்வதற்கு 

ற் க்கணக்கான உ வங்கைள பகவான்   எ த் க்  ெகாண்டார். அஸுரர்களின் 

இரத்தம் மியில் வி ந்த இடங்களில்   அஸுரர்கள் உண்டாயினர். பல 

ந் சிம்மர்க ம் ேதான்றினர். பகவா ம், அஸுரராஜ ம் ைககளா ம் கால்களா ம் 

மார் களா ம் ேபார் ெசய்தனர். ஒ வ ைடய பலத்ைத ம் அறிய யவில்ைல. 

ஜயம் பராஜயம் த யைவ ம் கண் பி க்கப்படவில்ைல. இம்மாதிாி த்தம் 
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நடந்தேபா  மியி ம், ஆகாயத்தி ம் பல நரசிம்ம ம் அஸுர ம் 

ேதாற்றமளித்தனர். ேதவர்களா ம், அஸுரர்களா ம், கின்னர்களா ம், “இந்த ேபார் 

இப்ப ப்பட்ட ” என்  ெசால்ல யவில்ைல. ேதவர், னிவர், த்தர் 

த யவர்கள் தங்கள் மனத்தினால் ஜயசப்தத்ைத ெசால் க் ெகாண்  பகவாைன 

தித்தனர். 

 
ஹிரண்யகசி  வதம் 
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"ேதவேன! ஜகந்நாதேன! உலகத்ைத காப்பவேன நீ நன்றாக விளங்க ேவண் ம், இந்த 

சத் ைவ ெவல்வாயாக.  ஏன் நீ இந்த விஷயத்தில் தாமதிக்கிறாய்? ேஷாத்தமேன, 

உன் நிைன  மாத்திரத்தில் இந்த உலகம் பைடக்கப்ப கிற . உன்னிடத்திேலேய 

லயத்ைத ம் அைடகிற . நீதான் உலகத் க்கு தந்ைத. ேதவமானத்தால் ஆயிரம் 

வ ஷங்கள் ெசன்றன. ேதவகாாியத்ைத தாமதமின்றி ெசய்வாயாக!” இப்ப  

தாழ்ைம டன் ேதவர்கள் தித்த வார்த்ைதகைள பகவான் ேகட்  ெபாிய அட்டகாசம்  

ெகாண்  அண்டத்ைதேய பிளக்கிறவராக ஹிரண்யகசி ைவ பி த்  ம யில் ைவத்  

அவன் கத்ைத ேநாக்கி தம் நகங்களாேலேய பிளந்தார். சில வார்த்ைதகைள ெசால்  

ெகாண்  ஹா ஹா என்ற சப்தத்ைத அ க்க  ெசய்தார். ேகாபத்தால் சிவந்த 

கண்க டன் ெந ப்ைப கக்கிக் ெகாண்  எல்லா உலகத்ைத ம் இ ள் சூழ ெசய்தார். 

ஒ  கூர்த்தம் எல்லா  உலக ம் ச த்திரத்தில் ழ்கிவிட்ட  ேபால் இ ந்த . 

பிறகு ேதவர்க ம்,  கந்தர்வர்க ம் பகவாைன தித்தனர், “ெசந்தாமைரக்கண்ணா 

உனக்கு நமஸ்காரம். உலகத்ைத பைடப்பவேன நம:,  இந்திாியங்கைள 

அடக்குபவேன, மகா ஷேன, த ல் ேதான்றியவேன, உலக ஸ்வ பிேய, கூர்ைம 

ெபா ந்திய உயர்ந்த ஆ தம் ெபற்றவேன, பிராமணர்க க்கு ேதவேன, உலகத் க்கு 

நன்ைம ெகா ப்பவேன, கி ஷ்ணனாக ம், ேகாவிந்தனாக ம் இ க்கும் 

ெப மாேன, உனக்கு நமஸ்காரம். நீ இம்மாதிாி பத்ைத எ க்காவிட்டால் உலகம் 

இ ளைடந் வி ம். உயர்ந்த ெசயைல ெசய்தாய். அஸுரன் இறந்தான். 

அவரவர்க ைடய ஸ்தானங்கள் நிைலநின்றன. ேகாபத்ைத அடக்கிக் ெகாள். 

பக்தர்கைள காக்க ம். அஸுரர்கைள அழிக்க ம், இத்தைகய பத்ைத எ த் க் 

ெகாண்டாய்.” ைக கூப்பிய வண்ணம் எல்லாத் ேதவர்க ம் னிவர்க ம் ஸாரமான 

ேவதமயமான இந்த வாக்குகைளக் ெகாண்  ேஷாத்தமைன இவ்வா  தித்தனர். 

பிறகு ெதளிவைடந்த பகவான், தம  ஸ்வ பத்ைத ெவளிப்ப த்தியவராய் பிரம்மா  ,

த்திரன்,  த ய ேதவர்கைள பார்த்  ேபச ெதாடங்கினார், “எல்லா ேதவர்க ம் 
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பலம் ெபா ந்திய மகாிஷிக ம் அறிவில்லா பாவியான ஹிரண்யனால்  

பி க்கப்பட்டார்கள். இப்ெபா  பைகவன் இறந்தான். நம  ேநாக்கம் ைககூ  

விட்ட . அவரவர் ஸ்தானத்ைத அைடந்  மனக்கவைலயின்றி சந்ேதாஷத் டன் 

இ ப்பீர்களாக”, என்  ெசால்  பகவான் எல்ேலாைர ம் அ ப்பிவிட்டார். 

ேநாி ள்ள ப்ரஹ்லாதைன 

பார்த்  பகவான், “உன் ைடய 

அசஞ்சலமான பக்திையப் பார்த்  

ெதளிவைடந்ேதன். உன் 

இஷ்டப்ப  என்னிடம் வரத்ைதப் 

ேகட்பாயாக!” என்றார். 

ப்ரஹ்லாதன், “நான் எந்த எந்த 

பிறவியில் பிறக்கிேறேனா அந்த 

அந்த பிறவிகளில் உம்மிடத்தில் 

எனக்கு எப்ெபா ம் பக்தி 

இ க்க ேவண் ம் "என்றான். 

பகவான், “பரேமச்வர க்கு 

என்னிடத்தில் எவ்வா  பக்தி 

உள்ளேதா அப்ப ேய உனக்கும் 

உள்ள . உன்ைனப் பார்த்  

மகிழ் ற்ேறன். சந்ேதகமில்ைல. 

ள் ேபான்ற உன் தகப்பன் இறந்தான். தகப்ப ைடய ராஜ்யத்ைத நீ ெபற்  ஆட்சி 

ாிவாயாக. உனக்கும் யா ம் விேராதி இங்கு இல்ைல. சந்திர சூாியர்கள் உள்ள 

வைரயி ம், மி உள்ள வைரயி ம் ேதவர்கள் இந்திர டன் உன்ைனப் 

கழ்வார்கள். ஸம் த்தமான இந்த ராஜ்யத்ைத அ பவிப்பாயாக. தல்வன், மைனவி, 

பக்த ப்ரஹ்லாத க்கு அ க்ரஹம் 



 

97 

sadagopan.org 

ேபரன்மார், பந் கள், சிேநகிதர் எல்ேலா க்கும் நன்ைமைய ெசய்  வாழ்வாயாக. 

எதி ம் பற் தல் அற்  தர்மங்கைள ெசய். நான் ெசய்கிேறன் என்ற அகங்காரத்ைத 

வி . நியாயமான வழியில் பணத்ைத சம்பாதிப்பாயாக. ேதவர்க க்கும் ாிஷிக க்கும் 

ைஜ ெசய். சாஸ்திரம் இைசந்த வழியில் சுகங்கைள ெப வாயாக. அறம், ெபா ள்,  

இன்பம் ஆகிய ன்ைற ம் என்னிடத்தில் பக்தி உள்ளவன் அைடவான். அவன் 

கஷ்டப்படமாட்டான். கைடசியில் இவற்றி ள்ள ேதாஷங்கைள அறிந்  

ைவராக்கியம் ெபற்  என் ைடய ஸ்தானத்ைத அைடவாயாக.” 

"என் ைடய உத்தரைவ நீ சாியாக நடத் வதனால் எல்லாப் பிராணிக ம் உனக்கு 

வசமாகின்றன. எல்லா இடங்களி ள்ள உயர்ந்த என்னிடத்தில் எவன் பைகைம 

ெகாள்கிறாேனா அவ ம் உன் தந்ைத ேபால யமேலாகத்ைத அைடவான். ஆயிரக் 

கணக்கான பிறவிகளில் தவம் தியானம் த யவற்றால் பாவங்கைள விலக்கியவன் 

என்னிடத்தில் பக்திையப் ெப வான். என் பக்திைய ெபற்ற உன்ைன எவர் 

நிைனக்கிறார்கேளா அவர்க ம் என்னிடத்தில் பக்தி ெபற்  எல்லாப் 

பாவங்களினின் ம் வி ப கிறார்கள்.” 

"இந்த அேஹாபில ேக்ஷத்திரம் நான் ேதாற்றமளித்தைதேய காரணமாகக்  ெகாண்  

மகா ண்ணிய ைடயதாக ஆயிற் . இ  தற்ெகாண்ேட உலகத்தினர். 

‘அேஹாபிலம்' என்ேற கூ வர். என  ஒப்பற்ற வ ைமைய அறிந்த ேதவர்கள் 

இம்மாதிாி ெசான்னார்கள் : 

அேஹா ர்யம், அேஹா ெசளர்யம், அேஹா பாஹுபராக்ரம :|  

நார ம்ஹ : பரம் ைதவதம், அேஹா பலம் அேஹா பலம்||  

ஆைகயால் அேஹாபில ேக்ஷத்திரம் இ  என்  ஆயிற் . நான் இங்ேக 

கஜகுண்டத்தின் சமீபத்தில் வசிக்கிேறன். பவநாசினியில் கைரயில் நான் 

இ க்கிேறன். எனக்கு எதிாில் நீ இ ப்பாயாக. நீ இங்கு வசித் க் ெகாண்  எல்லா  
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ெசல்வ ம் ெபா ந்திய ராஜ்யத்ைத அ பவிப்பாயாக. ாிஷிகள், பித் கள், ேதவர்கள் 

அைனவ ம் என்ைன இங்ேக திப்பார்கள். " 

 
ஸ்ரீ ந் ம்ஹ பகவான் ஆவிர்பவித்த ஸ்தம்பேம இன்  மைலயாக அேஹாபிலத்தில் 

“உக்ர ஸ்தம்பமாக” காட்சியளிக்கிற . 

பகவான் இம்மாதிாி நரம் கலந்த சிங்க உ ைவ எ த் க் ெகாண்  எல்லா 

உலகத் க்கும் ள் ேபான்றி ந்த அஸுரராஜைன கூாிய நகங்களினால் பிளந்  

அவ ைடய தல்வனான ப்ரஹ்லாதைன உயர்ந்த விசாலமான ராஜ்யத்தில் 

அபிேஷகம் ெசய்வித்தார். பவநாசினி என்ற நதியின் கைரயில் எல்லா அந்தணர்க ம் 

வழிபட ல மீநரசிம்மன் ேஸைவ ஸாதிக்கிறார் . 
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எட்டாவ  அத்தியாயம் 

நாரத மகாிஷிையப் பார்த்  மற்ற மகாிஷிகள் கூ கின்றனர் - ஸ்வாமி! ேதவாீர் 

லமாக ப்ரஹ்லாதனின் சாிதத்ைத நாங்கள் ேகட்ேடாம். உலகத்திேலேய 

பக்தாக்ரகண்ய ம் அஸுர சிசு மான ப்ரஹ்லாத ைடய சாித்திரம் உலகத்ைத 

ய்ைம ப த் கிற . ேகட்க ேகட்க ஆனந்தத்ைத ெகா க்கிற . ன்  

உலகங்கைள ம் நிைல ப த் கிற . இ  ேமன்ைமைய விைளவிக்கக் கூ ய . 

ஏேதா ண்ணிய விேசஷத்தால் ேதவாீர் ெசால்ல நாங்கள் ேகட்ேடாம். இப்ப ப் பட்ட 

பகவத் சம்மந்தமான ண்ணியத்ைதக் ெகா க்ககூ ய கைதகள் க கத்தில் பிறந்த 

ஜனங்களின் பாவங்கைள ேவ டன் ேபாக்கக்கூ யைவ.  

ேஹ ப்ரஹ்மன்! எத்தைனேயா கல்பங்கள் அழிந்தி க்கின்றன. இ வைரயில் 

இப்ப ப்பட்ட னிதமான வி த்தாந்தத்ைத யா ம் கூறிய ம் இல்ைல. ேகட்ட ம் 

இல்ைல. அேஹாபில ேக்ஷத்திரத்தின் மஹாத்மியம் மிக ம் உயர்ந்த . ஸ்ரீ 

நரசிம்ஹனிடத்தில் பற் தைல ஏற்ப த்தக் கூ ய . அஸுர வம்ஸத்தில் பிறந்த 

சி வனான ப்ரஹ்லாத க்கு பகவானிடத்தில் இப்ப ப்பட்ட பக்தி எப்ப  

உண்டாயிற்ேறா? இப்ெபா தான் நாங்கள் பாிசுத்தர்களாேனாம். பகவத் கைத ம் 

மிக ம் ஸாரமான ெபா ள்கேளா  கூ யதாயிற் .  

ஜனார்தனான பகவான் ேகவலம் பக்திையக் ெகாண்ேட சந்ேதாஷமைடகிறான். மற்ற 

உபாயங்களில் எ ம் பகவான் சந்ேதாஷமைடய காரணமாகா . வயதில் 

ெபாியவன் என்ற காரணத்தினால் ஒ வனிடம் பகவான் ப்ாீதியைடய மாட்டான். 

தைல நைரத் விட்ட  என்ற காரண ம் இதற்கு பயன்படா , “ெசல்வத்தா ம்  

பந் க்களா ம் உயர்ந்தவன் ஒ வன்”, என்ற காரண ம் பகவானின் ப்ாீதிைய ெபற 

பயன்படா . பாடத்ைகேயா, “ராஜ்யத்ைதயாள எனக்கு சக்தி ஏ ? தவிர ள் ம் 

கல் ம் நிைறந்த காட் ல் நான் இல்லாமல் ராமனால் நடக்க மா?”, என்றாள். 

அைதக் ேகட்ட பிராட் , “என் கடாக்ஷத்தின் சக்திைய உனக்கு ெகா க்கிேறன். 
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அைதக்ெகாண்  நீ ராஜ்யத்ைத பதிநான்கு வ ஷ ம் ைதாியமாக ஆளலாம் "

என்றாள். அதன்ப ேய பா ைக பதிநான்கு வ ஷ காலம் நல்லாட்சி நடத்தினாள்.  

இத்தைன நாளாக அேயாத்திைய தசரதர் ஆண்டார். இந்த பதினான்கு வ ஷ ம் 

சீைதயின் கடாக்ஷ லமாக அேயாத்திைய பா ைக ஆண்டாள். ன்  

இ ந்தைதவிட வ மானம் பத்  மடங்கு அதிகமாயிற் . பைழயப  பா ைகைய 

ெப மாள் தி வ யில் ஸமர்ப்பித்தேபா  பரதன், “உம  ேதஜஸ் னால் வ மானம்  

பத் ப் பங்கு ெப கி அதிகமாக ேசர்த்  ைவத்தி க்கிேறன்”, என்  ெசான்னான். 

இதனால், “ராமனின் ேதஜஸ் னால் வ மானம் பத்  மடங்கு அதிமானதாக 

ெதாிகிறேத தவிற, ஸீைதயின் கடாக்ஷத்தால் அதிகமானதாக ெதாியவில்ைலேய?” 

என்  சிலர் ேகட்கலாம். 

 

“ஸ்ரீராமர் பட்டாபிேஷகம்” 
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பரதன் இந்த வார்த்ைதைய ெசான்னேபா  அேயாத்தியின் மக்கள் அைனவ ம்  

இ ந்தார்கள். அவர்கள் ன்  ராமைர உயர்த்தி ெசான்னால்தான் பதிவிரைதயான 

ஸீைத சந்ேதாஷப்ப வாள் என்  க தித்தான் பரதன் இப்ப ச் ெசான்னான். 

ஸமர்த்ைதயான ஒ  ெபண் தன  ஷனால் ெசய்ய யாத காாியங்கைள தாேன 

ெசய் , “இைத என் கணவர் ெசய்தார்” என்  ெப ைமயாய்ச் ெசால்வைதப்  

பார்க்கிேறாம். 

ஸாமர்த்தியம் இல்லாத ஒ  ெபண்ைண மணந்  ெகாண்டவன் வாசற் கதைவ 

ேபாட் க் ெகாண்  த்தி ஸாமர்த்தியத்தினால் ெசய்யக்கூ ய பல காாியங்கைள 

தாேன ெசய்  தன் மைனவி ெசய்ததாக பலாிடம் ெசால் க் ெகாள் ம் கு ம்ப ம் 

உண் . ஆனால் ராமர  கு ம்பம் அப்ப  பட்டதல்ல. ராமர் எ  ெசய்தா ம் 

ஸீைதையக் ேகட்ேட  ெசய்வாராம். 

உண்ைமயில் ஸீதாபிராட் யின் கடாக்ஷத்தினால்தான் பா ைக ராஜ்யத்ைத  

ஆண்டாள். பதி க்கு பா ைக தன் சக்திைய பிராட் க்கு ெகா த்தாள். இ  

உண்ைம. இல்லாவி ல் தாமைரப் வில் காைல ைவத்தா ம் ள்ளின் ேமல் கால் 

ைவப்ப  ேபால கஷ்டப்ப ம் ல மி, அத்தைகய தி வ யால் தண்ட 

காரண்யத்தி ள்ள கூரான கல் ள் தர்ப்பம் த யவற்ைற நசிக்கி,  ராம க்கு 

(பிராட் ) வழி ெசய்  ெகா த்தாள். “அக்ரதஸ் ேத கமிஷ்யாமி 

ம் த்நந்தீகுசகண்டகாந் இதிஸீராபி யத்வ்ாித்திமிேயஷ” என்  பா கா ஸஹஸ்ரத்தில் 

உள்ளைத காணலாம். “அபி” சப்தத்தால் பா ைக ல மி கடாக்ஷத்ைத 

அேபஷித்தாள் என் ம் ஏற்ப கிற . 

ஆைகயால் ல மிகடாக்ஷம் ெபற்றால் அேசதன ம் அரசா ம் என்  ெதாிகிற . 

ேசதனர்கைளப் பற்றி ேகட்பாேனன்? ல மி கடாக்ஷம் ெகாஞ்சம் ெபற்றவர்கள் 

இந்திராதி ேதவர்களாக ஆனார்கள். ர்ணகடாக்ஷம் ெபற்ற எம்ெப மான் ேதவாதி 

ேதவனாக ஸகல வன ஸம்ர ண சீலனாக ஆனான்.  



 

102 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

 

“ஸ்ரீல மீந் ம்ஹர்” 
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பக்தனான அஸுர சிசுவின் வார்த்ைதக்கு இணங்கி அேத காலத்தில் மிக ேவகத் டன் 

ணில் ஆவிர்பவித்த இப்ப ப்பட்ட ெதய்வத்ைதக்காட் ம் உயர்ந்த  ேவ  

எ ம் ஆகமாட்டா . ேலாகத்தில் பக்தனின் வார்த்ைதைய பாிபாலனம் 

ெசய்வதற்காக நரம் தளர்ந்த சிங்கமாக ணில் அவதாித்த  எல்லா 

அவதாரங்கைள ம் விட இந்த அவதாரத்திற்குச் சிறப்ைப ம் க்யத் வத்ைத ம் 

பகவான் ெவளிப்ப த்தினான்.  

ேலாகத்தில் ந் ம்ஹ ைடய ைவபவத்ைத அறியாதவர்கள் டர்கள். பக்திக்கு 

இ ப்பிடமான ப்ரஹ்லாதைன எந்த ந் ம்ஹ ஸ்வாமி அபிேஷகம் ெசய்வித்தாேரா 

அந்த பகவாைன திக்காதவர்களின் பிறப்  பயனற்றதாகும். அவர்கள் ேகாரமான 

நரகத்ைத அ பவிப்பர். நாங்கள் உலகத்திேலேய உயர்ந்தவர்களாக ஆேனாம். 

நாரத மகாிஷிேய! மற்ெறா  விஷயத்ைதக்ேகட்க நாங்கள் வி ம் கிேறாம். இந்த 

ந் ம்ஹன் ஹிரண்யகசி ைவ ஸம்ஹாித்  ப்ரஹலாத க்கு சூட் ய பிறகும் 

உலகத்திற்ேக மிகுந்த பயத்ைத ெகா க்கக்கூ ய சரபம் என் ம் உக்ரமான ஒ  

மி கத்ைத தன  கூர்ைமயான நகங்களாேல ெகான்றான் என்  வாமேதவ மகாிஷி  

ஒ  சமயம் எங்களிடம் கூறியி க்கிறார். அைத எங்க க்கு விஸ்தாரமாக கி ைப 

கூர்ந்  ெசால்ல ேவண் ம். ந் ம்ஹ ைடய கைதைய ெசால்பவ க்கும் ,

ேகட்பவ க்கும் ஒ  ேபா ம் தி ப்தி ஏற்படா . பல வ ஷங்கள் பல கல்பங்கள் 

ேகட்டா ம், ெசான்னா ம், ேம ம் ெசால்ல ேவண் ம், ேகட்க ேவண் ம் என்ற 

எண்ணேம ஏற்ப ம். அ த ஸ த்ரத்தில் ழ்கி அ தத்ைத ப குபவன் மற்ெறான்ைற 

வி ம்பமாட்டான். எனேவ ேதவாீர் சரப வி த்தாந்தத்ைத விஸ்தாரமாக அ ள் ாிய 

ேவண் ம் என்றார்கள். 

நாரதர் கூறலானார் :- “மகாிஷிகேள! நீங்கள் அைனவ ம் ேக ங்கள் ந் ம்ஹ 

ஸ்வ பத்ைத எ த்த இந்த பகவான் சரபம் என்ற மி கத்ைத எவ்வா  ெகான்றான் 

என்பைத விஸ்தாரமாக ெசால்கிேறன். அஸுரக்குலத்தில் ஈசுவரனா ம் ,



 

104 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

நடத்ைதயி ம் த்தியி ம் தாழ்ந்தவனா ம் இ ந்த ஹிரண்யைன பகவான் 

ஸம்ஹாித்தான். அதனால் பகவானின் ேகாப ம் கர்ஜைன ம் த ல் குைறந்தன. 

ம ப  திடீெரன்  ேகாப ம் கர்ஜைன ம் அதிகமாயின. எல்லா உலகங்கைள ம் 

ன்  ேபால் ம ப ம் இந்த ந் ம்ஹஸ்வாமி ெகா த்த ஆரம்பித் விட்டார். 

உலகத் க்ேக பதியான ந் ம்ஹ ைடய ஆதாரமான  உக்ரகமாக லப்பட்ட . 

பயங்கரமான இந்த உ வத்ைத கண்டனர் ேதவர்கள். தானவர்க ம் கண்  

ந ங்கினர். “ஐேயா! என்ன விபாீதம் நிகழப்ேபாகிறெதா? ள்ேபான்ற அஸுர ம் 

இறந் விட்டான். இனி ம் பகவானின்  ேகாபத் க்கு காரணம் என்ன?” என்  

ஆேலாசித்தார்கள். 

ேதவர்க ம் னிவர்க ம் ந் ம்ஹஸ்வாமிைய வணங்கி கழ ஆரம்பித்தனர் - 

ெசந்தாமைரக் கண்ணா! அஸுேரஸ்வரனான ஹிரண்யகசி ைவ ெவன்  ெவற்றி 

ெபற்றவேன! ேதவா! உலகத் க்கு நாதேன! சக்ரபாணிேய! கதாதரேன! ஆதிேதவேன! 

ேதவர்க க்ெகல்லாம் ஈச்வரேன! அஸுரர்கைள ஸம்ஹாரம் ெசய்பவேன! 

சரணாகதர்கைள ரக்ஷிப்பவேன! ஞான பேன! க்குணங்கைள ம்  கடந்தவேன! 

எல்ேலா க்கும் இ ப்பிடமானவேன! நன்கு விளங்குவாய். சுக க்கங்களற்றவேன! 

ேலாக பிேய! எல்லாப்பிராணிகைள ம் பைடப்பவேன! நன்கு விளங்குவாய்! எல்லா 

உலகத் க்கும் இ ப்பிடமானவேன! ெசந்தாமைரக் கண்ணேன. உலகமைனத்ைத ம் 

பைடத் க் காத்  வில் அழிப்பவேன! அளவிட யாத தி வைளயாடல் 

ாிந்தவேன! ேஹ ந் ம்ஹா! சத்  நாசகேன! உலகமைனத்ைத ம் காப்பாயாக. 

ஹிரண்யகசி  என்ற அஸுரனிடமி ந்  பயந்த ஸ்தாவரஜங்கமான இந்த 

உலகங்கைள ரக்ஷிப்பதற்காகவன்ேறா நரம் கலந்த சிங்கமான இவ்வ வத்ைத 

எ த்தாய்? அவைன அழித்த பின் ம் உன் சினம் தணியவில்ைலேய. ேவதங்களா ம் 

அறிய யாத ஸ்வ பம் ெபற்றவேன! சீற்றத்ைத வி வாயாக; நாங்கள் பயந்  

ந ங்குகிேறாம். எல்லா உலகங்கைள ம் காப்பாற் வாயாக. பாிசுத்தமான 
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ெசயல்கைள ெசய்பவேன! அழியாதவேன! என்  ேதவர்கள் தித்தனர். 

இப்ப  இந்திரன் த ய ேதவர்களால் திக்கப் பட் ம் அவன  சீற்றம் 

தணியவில்ைல. பயங்கரமான உ வத் டன் காணப்பட்டான். கண்ேடார் ந ங்கினர். 

ேமன்ேம ம் ெரளத்ராகாரமான அவன  உ வத்ைதக்கண் , “என்ன தீங்கு 

ேந ேமா?” என அஞ்சினர். பிரளய அக்கினி ேபால் பகவான் காணப்பட்டான். பிறகு 

ேதேவந்திரன் பயத்தால் ந ங்கி எல்லாத் ேதவர்க ம் ாிஷிக் ம் சூழ, நான் க 

கட ளின் இ ப்பிடத்ைத அைடந்தான். பாகசாஸனனான இந்திரன் பிரம்மாைவக் 

கண்  வணங்கினான். ெப ம்பல ைடய இந்திரன் ைககூப்பி பிரம்மனிடம் ெசால்ல 

ஆரம்பித்தான். 

"ந் ம்ஹ ேவஷம் தாித்த மகாவிஷ் வினால் உம்மிடம் வரம் ெபற்ற 

ஹிரண்யகசி  என்ற அசுரன் ெகால்லப் பட்டான். உலகத்ைத எல்லா விதத்தா ம்  

ன் த்திய அந்த அஸுேரச்வரைன, ந் ம்ஹன் ன்  உலகங்கைள ம் 

ரக்ஷிப்பதற்காக ெகான் விட்டான். ஆயி ம், அவன  ேகாபம் தணியவில்ைல. 

ேமன்ேம ம் அதிகாித் க் ெகாண்ேட இ க்கிற , ேகாபமைடந்த ந் ம்ஹைனப் 

பார்த்  ன்  உலகங்க ம் பயத்தால் ந ங்குகின்றன. எல்லா உலகங்கைள ம் 

பைடப்பவேர! பிராணிகளின் அபிப்ராயத்ைதக் கண்டறிபவேர! 

ந் ம்ஹனிடமி ந்  ந ங்கும் எங்கைள இரக்கத் டன் காப்பாற்ற ேவண் ம் "

என்  ேதேவந்திரன் ேவண் னான். 

இைதக் ேகட்ட பிரம்மா பதில் ெசால்லலானார் - ேதவர்கேள! பயத்ைத 

விட் வி ங்கள். நான் உங்க க்கு அபயம் அளிக்கிேறன். அச் தனான பகவான் 

நம்ைம கட்டாயம் ரக்ஷிப்பான். ஆயி ம் ேகாபம் ெகாண்ட இந்த ந் ம்ஹ 

ஸ்வாமிைய ேகாபமிழக்க ெசய்ய நம்மால் யா . இவ ைடய ேகாபத்ைத 

ஆற் வ  நமக்கு சாத்யமன் . பிநாகியான  பரேமஸ்வரைனத் தவிர ,ேவ  யாரா ம் 

இவர  சினத்ைதப் ேபாக்க யா . ந் ம்ஹேனா மகத்தான ேகாப ள்ளவன். 
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அவனிடம் நம்மால் அ க ம் யா . நாம் அைனவ ம் பரமசிவனிடம் ெசன்  

வணங்கி ேவண் ேவாம். இைதத்தவிர ேவ  வழி கிைடயா . ாிஷபவாகன ம் ,

சூலத்ைத ைகயி ைடயவ மான மகா ேதவைன வணங்குேவாம். 

பரேமச்வரன் ேதவர்க க்ெகல்லாம் தல் ெதய்வம். மங்களத்ைத அளிப்பவன். 

அளவற்ற பராக்கிரம ைடயவன், ன்  உலகத்ைத காக்க வி ம்பி ஒ வரா ம் 

ெசய்ய யாத ெசயைல ெசய்தவன். அறம், ெபா ள், இன்பம்,  என்ற நால்வைக 

ஷார்த்தத்ைத அளிக்கும் பரேமஸ்வரன், உக்கிரமான ெசயைலப் ாிந்த ன்  

அஸுரர்களின் பட்டணத்ைத அழித்  த்ாி ரஸம்ஹாி என்ற ெபயர் ெபற்றவன். 

ேம ம், பஞ்சஜனன் என்ற ெகா ய அரக்கன் ஒ வன் இ ந்தான். த்தத்தில் 

அவ டன் ஒ வ ம் ேபார் ாிய இயலா . அத்தைகய பலபராக்ரம ைடயவன். 

அத்தைகய  ேயாஜைன உயர ம்  ேயாஜைன ப ம ம் உைடயவன். 

அவைனக்  கண்  அைனவ ம் ந ங்கினர். ஒ வரா ம் ெவல்ல யாத அவ டன் 

 வ ஷகாலம் ேபார் ாிந்  சூலெமன் ம் ஆ தத்ைதக் ெகாண்  பரமசிவன் 

அவைனக் ெகான்றான். ஆகேவ பரமசிவனிடம் ெசன்  நம் ைடய குைறையக் 

கூ ேவாம். ஸாம ேபத தான தண்டம் என்ற உபாயங்களாேல ெவல்ல யாத 

ந் ம்ஹைன சந்திர ேசகரனான ஈசுவரன் ஏதாவ  உபாயத்தினால் அ கி ,

அவன  சீற்றத்ைத ஆற் வான். ேதவர்களாகிய நமக்கு இதத்ைத வி ம்பி 

பரேமச்வரன் ந் ம்ஹ ைடய ேகாபத்ைத ஆற்ற ஆவல் ெகாள்வான். மன்மதைன  

எாித்த உமாபதியான சிவைன நாம் ேவண் ேவாம். ந் ம்ஹனிடமி ந்  

உண்டான நம  பயத்ைத அவன் நீக்குவான் என்  பிரம்மா ேதேவந்திரனிடம் 

ெசால்  பரேமசுவரைன பார்ப்பதற்கு ைகலாயமைலக்கு ெசன்றான். 

ேதவர்க ம் யக்ஷர்க ம் உடன் ெசன்றனர். கடல்கள், நதிகள், திைசகள், பிசாசங்கள் 

மற் ம் பல ம் பிரம்மா டன் ெசன்றன. மைலகள், பாம் கள், எட்  ேலாகபாலர்கள், 

பிரம்மாைவ சூழந்  ெசன்றனர். இவ்வா  னிவர்க ம் மகாிஷிக ம் ைகலாயத்ைத 
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அைடந்தனர். பிதாமகரான ப்ரம்ம ேதவர் தானவர் அைனவேரா ம் சீக்கிரத்திேலேய 

ைகலாசமைலைய அைடந்தார். அங்ேக பரேமச்வரைனப் பார்த்தனர். ஒளிேயா  

கூ யவ ம், ேகா  சூாிய க்கு இைணயானவ ம் பார்வதியால் 

ேஸவிக்கப்பட்டவ மான பரேமச்வரைன மஹால மியால் ேஸவிக்கப்பட்ட 

நாராயணைன ேபால் பார்த்தனர். 

பிரம்மாவின் த்திர ம் எல்லாமறிந்தவ மான பரமசிவன் தகப்பனாைரக் கண்  

ெகளரவத் டன் இனிைமயான வார்த்ைதகைள ெசால்ல ஆரம்பித்தார். “நான் கேர! 

ேதவர்க டன் ேதவாீர் இங்கு வந் ள்ள காரனெமன்ன? அளவற்ற பராக்கிரம ைடய 

எல்லாத ேதவர்க ம் ஸுகத் டன் இ க்கிறார்களா? அவர்க ைடய 

ேயாகேக்ஷமங்க க்கு குைற ஏ மில்ைலேய?  தைலவர்க டன் ேதேவந்திரன் இங்கு 

ஏன் வந் ள்ளான்? ேதவர், கந்தர்வர், யக்ஷர், மகாிஷிகள், த்ேபாதனர்கள் , இவர்களின் 

வ ைகக்கு காரணம் என்ன?”, என்  பரமசிவன் ேகட்டார். 

இவ்வா  பரமசிவன் ேகட்டதற்கு பிரம்மா பதில் ெசால் கிறார், “சங்கரேன! 

ேதவர்க க்ெகல்லாம் ஆதியாய் உயர்ந்தவனான நீ எல்லாத் ேதவர்க க்கும் 

உயிைர ம் இஷ்டமான வரத்ைத ம் ெகா ப்பதில் ஸமர்த்தனாக இ க்கிறாய். 

அப்ப  இ க்க, ேதவைதக க்கு எப்ப  அசுபம் ஏற்ப ம்? ஆனா ம் ஒன்  

ெசால் கிேறன். அைத நன்கு ேகட் த் ேதவர்கைள ரக்ஷிப்பாயாக. அ  உன் கடைம. 

சந்திரேசகரேன! ன்  ஹிரண்யகசி  என்ற அசுர ைடய வதத்ைத வி ம்பிய நாம் 

பிரார்த்திக்க அஸுரவித்வம்ஸகாரரான மகாவிஷ்  உலகத்ைத ரக்ஷிக்க 

ந் ம்ஹராக அவதாரம் ெசய்  அந்த அஸுரைன மிக்க சினம் ெகாண்  வதம் 

ெசய்தார். அப்ெபா  அவ்ெவம்ெப மா க்கு உண்டான ேகாபம் மிக கேடாரம். 

அந்த ேகாபம் இன் ம் சாந்தியைடயவில்ைல. அந்த பகவான் ேகாப ற்றதனால் 

எல்லா உலகங்க ம் ந ங்குகின்றன. அதனால் அைனவ க்கும் ஏற்பட்ட தாபம் 

தாங்க யாமல் உள்ள . அந்த தாபம் அவர்க க்கு இல்லாமற் ெசய்யேவண் ம். 
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அந்த மகாத்மாவின் சின ம் அடங்க ேவண் ம். உன்ைன தவிர, ேதவர்கைள 

காப்பவர் ேவ  யா ம் இல்ைல. ந் ம்ஹனிடம் உண்டான பயத்ைத நீ 

ஒ வன்தான் அழிப்பாய். இந்த ேநாக்கத் டேனேய நாங்கள் உன்னிடம் 

வந் ள்ேளாம் "என்றார். 

பிரம்மா கூறிய வார்த்ைதகைளப் பசுபதி ேகட் , கூர்த்த காலம் ஆழ்ந்  ேயாசைன 

ெசய்தார். பிறகு பிரம்மாைவ பார்த்  ெசால்ல ெதாடங்கினார். ெகா ய அரக்கனான 

ஹிரண்யகசி  மகாப ஷ்டன் அவ ைடய பராக்ரமத்ைதக் கண்  உலகம் 

அைனத் ம் ந ங்கிய . அப்ப ப்பட்ட ஹிரண்யகசி ைவ மிக சினம் ெகாண்  

ந் ம்ஹர் ெவன்றார் என்றால், அந்த மகாத்மாவின் சினத்ைத யாரால் தணிக்க 

ம்?  அவாிடம் அஞ்சி வா ேதவைத ந ங்குகிற . சூாியன் தபிக்கிறான். 

அவாிடம் உண்டான பயத்தால் மி எல்ேலாைர ம் தாங்குகிற . இப்ப  

எல்ேலா ேம அவரவ ைடய ேவைலைய ஒ ங்காக நடத்தி வ கின்றனர். தங்கள  

கடைமகைள சாிவர ெசய்யாவிட்டால் என்ன ேந ேமா என்  அஞ்சுகின்றனர். 

இப்ப  எல்ேலாைர ம் ந ங்க ெசய்கிற மகாவிஷ் வின் சினத்ைத ேபார் ாிந்  

அடக்க யாரால் ம்? ஆனா ம் நான் தியானம் ெசய்ததில் ஓர் உபாயம் 

லப்பட்ட . அவ்வழியில் நாம் இறங்க ேவண் ம். ேவ  எந்த மார்க்க ம் 

இவ்விஷயத்தில் பயன்படா . அதாவ  குதிைரக க்கு எ ைம பைக ;

யாைனக க்கு சிங்கம் பைக;  குரங்குக க்கு ஆ  பைக; பாம் க க்கு க டன் 

பைக; எ க க்கு ைன பைக; மான்க க்கு நாய் பைக; காக்ைகக க்குக் 

ேகாட்டான் பைக;  இப்ப  ஒன் க்ெகான்  பைகைய பார்த்தி க்கிேறாம். அ  

ேபால் சிங்கங்க க்கு சரபம் என் ம் மி கம் பைக. ஆைகயால், இந்த 

நரசிங்க ைடய சினத்ைத ேபாக்க, சரபத்ைத நாம் உண் பண் ேவாம். அதன் 

லம் ேதவர்கள் பயத்தினின்  வி ப வார்கள். சரபம் ந் ம்ஹைன அழித் வி ம் 

என்  ெசான்னார். 
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பிறகு பரமசிவன் சரபம் என்ற மி கத்ைத தம  மாயாபலத்தால் உடன யாக உண்  

பண்ணினார். அைதக் கண்ட ேம உலகம் ந ங்கிய . அத ைடய கபாகத்தில் 

பரமசிவன் உட்கார்ந்தார். பின் றத்தில் பிரம்மாைவ அமரச் ெசய்தார். அதன் 

கண்களில் சந்திர சூர்யர்கைள ம், இரண்  இறக்ைககளில் வா ேதவைதைய ம் ,

கால்களில் எல்லா மைலகைள ம் அமர்த்தினார். பிரளயகாலத்தில் எல்லாவற்ைற ம் 

அழிக்கக் கூ ய ெரளத்திரம் கத்தில் ஏற்பட்ட . கண்கள் ெவப்பத்ைத ம் ,

பிரகாசத்ைத ம் உமிழ்ந்தன. பின் றத்தில்  பல அஸுரர்கைள உண்  பண்ணக்கூ ய 

சக்திைய அந்த மி கம் ெபற்றி ந்த . இரண்  இறக்ைகக ம் எல்லாத் திக்குகளி ம் 

சூறாவளி ேபான்ற ெப ங்காற்ைற உண்  பண்ணின. நடந்  ெசன்றேபா  ெபாிய 

ெபாிய மைலகைள ேபான்ற பாைறகள் சிதறின. இப்ப  அைனத் லகுக்குேம ெப ம் 

பயத்ைதக் ெகா க்கக்கூ யதாக அைமந்தி ந்த  அந்த சரபம். இப்ப  பட்ட 

சரபத்ைத ப்ரதம கூட்டங்க க்கு நாயகரான பரமசிவன் உண் பண்ணினார். 

பயங்கரமான ந் ம்ஹ க்கும் மிக்க பயத்ைத உண்  பண்ணக்கூ யதாக இ  

அைமந்தி ந்த . இப்ப ப்பட்ட  சரபத்ைத ேதவர்கள் ன்னிட்  அஸுராந்தகனான 

ந் ம்ஹைன ெவல்வதற்காக அ ப்பினார் பரமசிவன். 

அந்த சரபம் க ஞ்சினத் ட ம் மிக்க ேவகத் ட ம் ந் ம்ஹன் இ ந்த இடத்ைத 

ேநாக்கி ஓ ற் . அ  ஓ ய ேபா  மரங்கள் சாய்ந்தன. மைலகள் பிளந்தன. ஜலம் 

ெகாதித்த . தீ அைணந்த . ேதவர்கள் ந ங்கினர். மகாிஷிகள் னிவர்கள்  

அைனவ ம் உலகத்திற்கு என்ன தீங்கு ேந ேமா என்  அஞ்சினர். ஐம் தங்க ம் 

தம் தம் நன்ைமகைள இழந்தன. கம்பம் ஏற்பட்ட . அந்த சரபம் ெப ம் கர்ஜைன 

ெசய்த . அதனால் உலகங்கள்' ஹா ஹா 'என்  அரற்றின. மி ந ங்கிற் . அஷ்ட 

திக்பாலர் ந ங்கினர். அஷ்டதிக்கஜங்கள் ஆ ன. ஏ  ச த்திரங்க ம் கீழ் ேமலாக 

மாறிவிட்டன. சரபத்தின் கர்ஜைன பத்  திக்குகளி ம் பரவிய . இப்ப  

பயங்கரமான சரபம் ெப ஞ்சத்தத் டன் ந் ம்ஹன் இ ந்த இடம் ெசன்  

அைடந்த . 
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ஸ்ரீ ந் ம்ஹர் சரப பக்ஷிைய ஸம்ஹாரம் ெசய்தார் 

நரசிங்க ம் சரபத்ைதக் கண்  மிக்க சினத் டன் கர்ஜித்  உலகத் க்ேக  பயத்ைத 

உண்  பண்ணிற் . பின்  இ வ க்கும் ேபார் ண்ட . ந் ம்ஹாகாரமான  

விஷ் க்கும், சரபாகாரமான பரமசிவ க்கும் ெபா ைம ஏற்படவில்ைல. 

ெபாறாைமதான் ஏற்பட்ட . மகாிஷிக ம், ேதவர்க ம், கந்தர்வர்க ம்   ,

மற் ள்ளவர்க ம்  இைதக் கண்  வியப்ைப ம் யரத்ைத ம் அைடந்தனர். 

இப்ப  நடக்கும் ேபாாில் யார் ெவற்றி ெப வார்கேளா என் ம் சந்ேதகித்தனர். 

பின்  மகாவிஷ் வான ந் ம்ஹன் மிக்க சினம் ெகாண்  தம  பிடாிமயிர்கைளப் 
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ெபாங்கச் ெசய் , ேகாரப்பற்கைள நறநறெவன்  க த் க் ெகாண்  சரப பியான 

பரமசிவன் மீ  பாய்ந்தார். தம  கூர்ைமயான நகங்களால் ஹிரண்யகசி ைவக் 

கிழித்த  ேபால் சரபத்தின் உடைல ம் கிழித்தார். சரபம் ஒளியற்  உயிர்விட்  கீேழ 

வி ந்த . சரபம் ஸ்ரீந் ம்ஹனின் ஒளியில் விளக்கில் வி ந்த விட் ற் ச்சி ேபால 

ஆகிவிட்ட . 

('சம் ர் பவந் ஹி சரப; சலேபா வ') இப்ப  பரமசிவனால் அதிஷ் க்கப்பட்ட சரபம் 

மகாவிஷ் வால் ெகால்லப்பட்ட அளவில் ேதவர்க ம் ேதவாிஷிக ம் ெசந்தாமைர 

கண்ணனான ந் ம்ஹைன தித்தனர். 

ெதளிவைடந்த பகவான், “உலகத் க்கு அ க்ரஹம் ெசய்ய அவதாித்தவன் நான். 

பயத்ைத வி ங்கள். என் ேகாபம் நன்கு சாந்தியைடந் விட்ட . நீங்கள் ெசய்த இந்த 

வழி மிக ம் ெமச்சத்தகுந்த . இ  தற்ெகாண்  எல்லா உலக ம் ேநாயற்றதாக ம் ,

குைறயற்றதாக ம், அச்சமற்றதாக ம் ஆகக் கடவ . உண்ைமயில் எல்லா 

இடத்தி ம் பற் ள்ள எனக்கு ேகாபம் என்ப  ஏ ? அதற்கு சாந்தி என்ப தான் ஏ ? 

ேதவர்கேள! அந்த அந்த காலங்களில் ஒவ்ெவா  விஷயத்ைத ம் மனத்தில் ெகாண்  

ெசய்கிேறன். எல்லாம் உலகத்திற்கு நன்ைம ஏற்ப த்தேவ என்பைத ஆராய 

ேவண் ம். பரமசிவன் உண்டாக்கிய இந்த கி த்ாிமமான சரபம் த்தத்தில் 

இறந் விட்ட . இதில் சந்ேதகமில்ைல. ேதவர்கேள! நீங்கள் அைனவ ம் 

ஜுரமற்றவர்களாக உங்கள் ஸ்தானங்கைள அைடந்  மிக்க மகிழ்ச்சி டன் 

வாழ் ர்களாக” என்  அ க்கிரகித்தார். 

இப்ப  ஆைச டன் கூ ய ஸ்ேநஹ வார்த்ைதகைள ேகட்ட ம் பிரம்மா மிக்க 

மகிழ்ச்சி டன் ேபசத் ெதாடங்கினார். “ேஹ ந் ம்ஹா! மகா த்திசா யான 

பரமசிவன் உலக நன்ைமக்காகேவ இந்த ெசயைல ெசய்தான். உன் டன் ேராகம் 

ெகாண்ேடா, உன்ைன ெவன்  விடலாம் என்  ெச க்கு ெகாண்ேடா, இந்த 

ெசயைல ெசய்யவில்ைல. உன் பராக்ரமத்ைத என்ைன ேபால் அவ ம் அறிந்தவேன. 
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எல்லா ஆத்மாக்க ம் பகவானாக உனக்கு தாஸ தர்களானப யால், அதில் 

ஒ வனான நா ம் உனக்கும் தாஸ தேன, என்  பலகால் உைரத்தவன் பரமசிவன். 

உன் சினத்ைத ஆற்ற நாங்கள் ேமற்ெகாண்ட இவ்வழியில் ஏதாவ  குற்றம் இ ந்தால் 

அைத நீ ெபா த்த ள ேவண் ம். எல்லா ேதவர்க ம் நா ம் பரமசிவ ம் 

உன்னால் ேபாஷிக்கப்பட ேவண் யவர்கள். குழந்ைதயின் குற்றத்ைத தாய் 

ெபா ப்ப  ேபால் எங்கள் குற்றத்ைத ெபா த்  ரக்ஷிக்க ேவண் ம். மற்ெறா  

விஷயத்ைத உன்னிடம் விண்ணப்பித் க் ெகாள்கிேறன். அதன்ப  அ ள் ாிய 

ேவண் ம். சரப பமைடந்த பரமசிவன் எந்த இடத்தில் உன்னால் அ பட்  கீேழ 

வி ந் ள்ளாேனா அந்த ஸ்தானம் எல்ேலாரா ம் ஜிக்கப்பட ேவண் ய . உன் 

அ ளினால் அைதக் கண்  வணங்கி ேக்ஷமத்ைத அைடய ேவண் ய . இந்த 

மைலயில் சிறியதாக ம் ெபாியதாக ம் உள்ள குண்டங்கள் எல்லாம் உன் ைடய 

அ க்கிரகத்தால் சிவ பமாகக்கடவ”, என்றார். 

இப்ப  பிரம்மா ெசால்ல, பகவான் அவ ைடய வார்த்ைதையக் ேகட்  இந்த உயர்ந்த 

வரத்ைதக் ெகா த்தார். எல்லா ேதவர்க ம் பார்த் க் ெகாண் க்கும்ேபாேத அேத 

இடத்தில் மைறந் விட்டார். 

இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடந்த மைல க ட மைலயின் சமீபத்திேலேய உள்ள . இந்த மைல 

க்தர்க ைடய பதவிக்கு அைச  இல்லாத  ேபால் எப்ேபா ம் அைசயாத 

நிழைலப் ெபற்ற க டமைலயின் சமீபத்தில் இப்ேபா ம் காணப்ப கிற . இந்த 

மைலயி ள்ள குண்டங்கள் (பாைறகள்) சிவ ைடய ங்க பத்ைத ெபற் ள்ளன. 

இங்ேக வந்  வணங்குபவர்கள் பரம பாக்கியசா கள். இங்கு வந்  சிவஸூக்தத்ைத 

தினந்ேதா ம் பாராயணம் ெசய்கிறவர்கள், ஆேற மாதங்களில் ஸம்ஸார 

பந்தத்தினின்  வி பட்  சிவஸாேலாக்யத்ைதப் ெப வர். 

இப்ப ச் சரபம் என்ற மி கத்தின் வ ைகைய ம் ந் ம்ஹ ைடய ேகாபம் 

தணிந்தைத ம் நான் விவாித்ேதன். த்திரைன ெவன்  அந்தரதானமைடந்த ம் ,
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எல்லா ேதவர்க க்கும் அபயப்ரதானம் பண்ணி அவர்கைள அந்த அந்த பதவியில்  

அமர்த்தி, ப்ரம்மேதவனா ம் ஸர்வ னிவர்களா ம் ஜிக்கப்பட்டவராய், ஒப்பற்ற 

தம  ஸ்தானத்ைத அைடந்தார் என்  நாரத னிவர் ெசால்  த்தார். 

ந் ம்ஹ ராேண : 

தத: க் த்ேதா மஹாகாேயா ந் ம்ேஹா பீமநிஸ்வந:| 

ஸஹஸ்ர கரைஜ: த்ரஸ்த: தஸ்ய காத்ராணீ பீடயன் ||  

தத: ஸ் ரச்ச்சடாேடாப : த்ரம் சரப பிணம் |   

வ்யதாரயன் நைக: தீ ைண: ஹிரண்ய கசி ம் யதா||  

நிஹேத சரேப தஸ்மிந் ெரளத்ேர ம  நிகாதினா|  

ஷ்  : ண்டாீகாக்ஷம் ேதவா : ேதவர்ஷயஸ் ததா||  

வராஹ ராேண : 

ஹந் மப் யாகதம் ெரளத்ரம் சரபம் நர ேகஸாீ|  

நைக : விதாரயாமாஸ ஹிரண்யகசி ம் யதா||  

ராணாந்தேர : 

நேமாஸ்  நர ம்மாய ல மீஸதத ஜிதக் ேத|  

யத் க்ேராதாக்ெநள ரா ெரளத்ர: சரப: சலபாயிம்||  
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ஒன்பதாம் அத்தியாயம் 

நாரத மகாிஷிையப் பார்த்  னிவர்கள் கூ கின்றனர். ாிஷிச்ேரஷ்டேர உம் ைடய 

அளவற்ற தையயால் ஒன்ப  ந் ம்ஹ ைடய மஹிைமைய ம் ந் ம்ஹனின் 

அவதார  ைவபத்ைத ம் சரபவ் த்தாந்தத்ைத ம் நன்கு அறிந்ேதாம். எங்கள  

அக்ஞானத்ைத ைமயாக விலக்கினீர்.  நாரதர் எனப் ெபயர் உமக்கு ெபா த்தமாக 

அைமந் ள்ள . நர க்கு (மனித க்கு) ஏற்பட்ட அக்ஞானத்ைதப் ேபாக்க க்கிறவர் 

நாரதர். த் வன் த ய மகான்கள் உம் ைடய உபேதசத்தால் ெப ைம ெபற்றனர். 

நாங்கள் உம்ைம ஆசார்யராக வாித்த ம் எங்க ைடய ஸுக் த விேசஷேம. 

நாங்க ம் பாக்யமைடந்ேதாம். பரதத்வத்ைத நன்கு உணர்ந்ேதாம். ேம ம் ஒ  

விஷயத்ைத ேகட்க ஆவ டன் உள்ேளாம். நதிகளில் சிறந்த இந்த பவநாசினி 

என் ம் நதி, இங்கு ளியமரத்த யில் உண்டானடாக ம், அ  பாதாளம் ெசன்  

தி ம்பிவிட்டதாக ம் ேகள்விப்பட்ேடாம். அதன் ேவகத்ைத யார் த த்த . 

உலகத்ைதேய ழ்கச்ெசய் ம் ேவகத்ைத எப்ப  நி த்தி ெகாண்ட ? இதன் 

வரலாற்ைற க் ைப ெசய்  அ ளி ெசய்ய ேவண் ம். ேமன்ேம ம் 

இவ்வி த்தாந்தத்ைத ேகட்க நாங்கள் ஆவ டன் உள்ேளாம் என்றனர். 

நாரத னிவர் ெசால்ல ஆரம்பித்தார். னிவர்கேள மக்கள் அைனவ ம் 

ஆத்மேக்ஷமத்ைத க தாமல் ெசல்வம் ஸம்பாதிப்பதி ம் அதன் லம் சாீர ஸுகத்ைத 

அைடவதி ம் தம்ைம எல்ேலா ம் கழ ேவண் ம். தம்ைமேய ஆதாிக்க ேவண் ம் 

என்  நிைனத்  க்யாதிலாப ைஜயில் இறங்கி அதற்குத்தக்கவா  சில 

தர்மகார்யங்கைள ெசய்  ெகாண்  வ கின்றனர். உண்ைமயில் தங்கள  

உஜ்ஜீவனத் க்கும் மக்க ைடய உஜ்ஜீவனத் க்கும் வழி ேத வதில்ைல. ஆத்ம 

ஸஞ்ஜீவினியான ஞானத்ைத அைடய வழிைய ஏற்ப த் வதில்ைல. இந்த பவத்தில் 

இ ந்  ெகாண்  வாழ்க்ைகைய நடத்தேவ ன்வ கின்றனர். எம்ெப மானிடம் 

ெசன்  தங்க க்கு ஏற்பட்ட அ ைமைய ெசய்ய அதாவ  ஆதிராஜ்யத்ைத (ேமாக்ஷ 
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ஸாம்ராஜ்யத்ைத) ெபற வி ப்பமைடவதில்ைல. இதற்குறிய வழிைய ேவதங்கள் 

கூறி ள்ளன. 

அந்த வழியான பக்தி ப்ரபத்திைய சாிவர ெசய்வதில்ைல. லகுவான ப்ரபத்திைய 

ெசய்வதி ம் ச்ரத்ைத இல்ைல. ப்ரபத்தி ெசய்  விட்ேடாம் என்கிற ெபயைர மாத்திரம் 

ஸம்பாதிப்பதில் ஆர்வேம தவிர அதன் நியமங்கைள ைகபி ப்பதில்ைல. ப்ரபத்தி 

ெசய்வதற்கும் ன் ம் பின் ம் ஒேர மாதிாியான நிைலையத்தான் அைடந் ள்ளனர். 

ெசய்த பிறகாவ  சாஸ்த்திரமார்கத்தில் சிறிதாவ  ஊன்றியி க்கேவண் ம் என்ற 

எண்ண ம் இல்ைல. ெசய் ம் பாபங்களில் அ தாப மில்ைல. அதி ந்  உபரமம் 

(வி ைக ம்) இல்ைல. ன் ம் பின் ம் ஒேர ராசாரம் தான். தங்க க்கு பணம்  ,

கழ் நின் வி ம் என்  எண்ணி தி ந் பவ ம் இல்ைல. ஆக இவர்க க்கு 

பவத்தில் ஏற்ப ம் கஷ்டம் எவ்வா  நீங்கும் என்ெறண்ணி ம் இதில் ஸ்நாநம் 

ெசய்வதின் லமாக தங்கள  ராசாரத்ைத ைகவிட்  ஸதாசாரத்ைத 

ைகபி ப்பார்கள் என நிைனத் ம் எம்ெப மான் ‘பவநாசினி' என் ம் நதிைய 

பைடத்தான். சடம் என் ம் பவவா ைவ அடக்கி ஆண்ட நம்மாழ்வார் அவதாித்த  

ளியமரத்த யில். இந்த நதி ம் தன்னிடம் ஸ்நாநம் ெசய்பவர்களின் பவவ்யாதிைய 

ேபாக்க ப்பதால் ளிய மரத்தின யிேலேய உண்டாயிற் . 

இத ைடய ேவகம் கங்ைகையக் காட் ம் ெகா ய . உலகத்ைதேய ழ்கும்ப  

ப்ரவஹிக்க ஆரம்பித்த . ேலாகத்தில் உண்டான இ  பாதாளத்ைத ம் அ த் ச் 

ெசல் ம் வைகயில் ஓட ஆரம்பித்த . பாதாளத்ைதயைடந்த ம் அங்குள்ள 

ஆதிேசஷைனக் கண்  இங்குள்ள எல்லாவற்ைற ம் தன் ைடய ப்ரவாஹத்தால் 

அழித் வி வதாக ெசால் ற் . என  ேவகத்ைத யாரா ம் நி த்த யா . நீங்கள் 

எல்ேலா ம் இவ்விடத்ைதவிட்  ெவளிேயற ேவண் ம் என்  பயப்ப ம் வைகயில் 

ேகாபிக்க ஆரம்பித்த . 

இப்ப  பவநாசினியின் ேகாரமான வார்த்ைதைய ேகட்  தைலைய அைசத் க் 



 

117 

sadagopan.org 

ெகாண்ட ஆதிேசஷன், “இந்த பாதாளத்தில் நதிக க்கு இடம் கிைடயா . அைவ 

மியில் தான் பிரவகிக்கும். ஆகேவ நீர் மிைய ேநாக்கி ெசல்வாயாக. அங்கு 

இஷ்டப்ப  பிரவகிக்கலாம். எல்லாவற்ைற ம் சகிக்கும் தன்ைமைய ெபற்ற மிேதவி 

உன் ேவகத்ைத ெபா த் க் ெகாள்வாள்”, என்றான். 

ஆதிேசஷனின் வார்த்ைதைய ஆதரத் டன் அங்கீகாித் , ம ப  பவநாசினி 

ேலாகம் ெசன்ற . அங்ேக க டமைலயில் இ க்கும் ஒ  ளியமரத்ைத அைடந்த . 

பிராமணர்கேள! ஒவ்ெவா வ க்கும் வாக்கு, மனம், உடல் என்ற ன்  கரணங்கள் 

உள்ளன. வாக்கின் லம் குற்றங்கள் ெசய்பவன் பறைவயாக ம், மனத்தால் குற்றம் 

ெசய்பவன் சண்டாளனாக ம், உடலால் குற்றம் ெசய்பவன் தாவரமாக ம் பிறப்பான் 

என்  சாஸ்திரம் கூ கிற . உடல் லமாக ெசய்த விைனயால் அங்கு ஒ வன் 

ளியமரமாகப் பிறந் ள்ளான். அந்த மரத்தினிைடேய இந்த நதி ெசன்ற . 

அங்ேகதான் இந்த நதி உண்டாயிற் . 

ெப ம் ண்ணியத்ைத ெகாண்ட நதி உலகத்திற்கு சுத்திைய ெகா த்  தா ம் 

ய்ைமைய ெபற்ற . அந்த ளியமரத்தின் அ யில் உண்டான இந்த நதி 

ஆதிேசஷ ைடய வார்த்ைதையக் ேகட் , அந்த மரத்ைதேய மீண் ம் அைடந்த . 

அங்ேக கபா , ைபரவன் என்ற மகானின் ண்ணியமான தைலைய ஸ்தாபித்த . 

ஜனங்கள் வழிப வதற்கு உாிய அந்த தைல எல்ேலா ைடய அபீஷ்டத்ைத ம் 

ெகா க்கக்கூ யதாக அைமந்த . பவநாசினி கி ஷ்ணேவணியின் சமீபத்தில், அதன் 

ேசர்க்ைகயில் இரண்  ேயாஜைன ரம் ெசன் , ச த்திரத்ைத குறித்  ெசன்ற . 

அங்ேக தனியான நிைலயில் இ ந்  ெகாண்  தன் பர்த்தாவான ச த்திரராஜைன 

அைடந்த . கி ஷ்ைண என்ற நதி ம், ேவணி என்ற நதி ம், ங்கபத்திைர என்ற 

நதி ம், பீமரதி என்ற ண்ணியமான நதி ம், மலஹாாிணி  என்ற நதி ம் எப்ப  

தனித்தனிேய ச த்திரத்ைத அைடகின்றனேவா, அவ்வாேற பவநாசினி ம் தனியாக 

ச த்திரத்ைத அைடந்த . 
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தம  தைலைய பவநாசினியில் வி ம்ப  ெவட் த் தள்ளிய ைபரவர் கண்ட பராகத்  

தம  மேனாரதம் நிைறேவறியைத நிைனத்  மகிழ்ந்தவராய், ந் ம்ஹரால் 

கழப்ெபற்றார். ந் ம்ஹர், “இவ்விதம் ஷ்கரமான காாியத்ைத ெசய் ம் உமக்கு 

அழகிய பத்ைத ம் அழகிய ேமனிைய ம் ேவ  தைலைய ம் வரமாகக் 

ெகா க்கிேறன்”, என்றார். 

ைபரவர், “உக்ரமான இந்த ேவைலைய ெசய்த எனக்கு இந்த வரம் ேவண்டாம். உம  

அ ள் ஒன்ேற ேபா மான ” என்  ெசால் க் ெகா க்கப்பட்ட வரத்ைத 

அங்கீகாிக்கவில்ைல. எல்லா ேதவர்க க்கும் ேதவ ம், ஜகத் க்கு நாத மான 

பகவாைனப் பார்த் , ைபரவர் ெசால்லத் ெதாட்னங்க்னார். “பகவாேன! பவநாசினி 

நதியால்  எல்லா உலகங்க க்கும் ெப ம் விபத்  உண்டாயிற் . ஜகதீச்வர! 

உலகங்க க்கு ேக்ஷமத்ைத உண் பண்ணக் க தி, இந்த நதிைய குறித்  என்  

தைலைய ப யாக அர்ப்பணம் ெசய்ேதன். இதனால் உம  அ க்கு 

பாத்திரமாேனன். ஆைகயால் நான் விலக்ஷணமான ேவைலைய ெசய்தவன் என்  

எல்ேலாரா ம் ேபாற்றப் ப கிேறன். அைனவ ம், ‘இப்ப  சாகசமான ேவைலைய 

ெசய்  பவநாசினியின் ேவகத்ைத த த்  நி த்தி உலகங்கைள காப்பாற்றினார்' 

என்  என்ைன கழ்வர். உலக ேக்ஷமத்ைத வி ம்பி, ர்ணரான ைபரவர் இப்ப  

இந்திரன் தலான ேதவர்களா ம் ெசய்ய இயலாத சாகசமான ெசயைல ெசய்  

ரக்ஷித்தார், என்ற ெப ம் கழ் எனக்கு இதனால் உண்டாயிற் ; தாங்கள் எனக்கு 

ம ப ம் தைலையக் ெகா த்  அ க்ரஹித்தால், இந்த ெசய ன் ெப ைம 

மைறந்  ேபாய்வி ம். தைல இல்லாமல் நான் ண்டனாகேவ அைனவ க்கும் 

காட்சியளித்தால் அைனவ ம் என்ைனக் கண் , ‘இவர் ஏன் தைலயின்றி 

இ க்கிறார்?' என்  ேகட் , நடந்த விஷயங்கைள ெதாிந்  ெகாள்வர். தைல டன் 

இ ந்தால் இந்த விஷயத்ைத அைனவ ம் அறிந் ெகாள்ள வாய்ப்  இல்லாமல் 

ேபாய்வி ம். ஆைகயால் இ  தற்ெகாண்  இந்த உலகம் ‘ைபரவர் ண்டர்', என்  

ெசால் ம். இதில் ஸம்சயமில்ைல. எனக்கு அதனால் கவைலயில்ைல”, என்றார் 
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ைபரவர்.  

இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்ட பகவான் ந் ம்ஹர், “இப்ேபா  ெசான்னப ேய 

நடக்கட் ம்”, என்றார்.  

"சாமானிய ஜனங்கள் என்னிடத்தில் பக்திைய ெசய்கின்றனர். அவர்கள் மிக்க 

சந்ேதாஷத் டன் இங்கு உன்ைன ம் வணங்குவர். இந்த ேக்ஷத்திரத்திற்கு நீ 

பாலகனாகிறாய். எவர் தம  மதத்ைத ம், ஆசாரத்ைத ம், வர்ணாச்ரம 

தர்மங்கைள ம் மீறி ேவ  வழிைய ெசயல்ப கிறார்கேளா, பாவத்திேலேய மனத்ைத 

உைடய அவர்கைள நீ சிக்ஷிக்க ேவண் ம். அவரவர் ெசய்த விைனக க்கு தகுந்த 

பலைன ெகா த்  அ க்கிரஹம் ாிய ேவண் ம். இந்த வரத்ைத நான் உனக்கு 

ெகா க்கிேறன்”, என்  ெசால்  பகவான் ந் ம்ஹர் அங்ேகேய 

அந்தர்த்தானமைடந்தார். 

நாரதர் கூறலானார் - மகாிஷிகேள! பவநாசினியின் இப்ப ப்பட்ட எல்லா  

ைவபவத்ைத ம் உங்க க்கு ெசான்ேனன். கீேழ கூறிய ைபரவ ைடய வடக்கு 

பாகத்தில் மைல ேபான்ற ஒ  ெபாிய குைக இ க்கிற . அந்த குைக எட்  ேயாஜைன 

விசால ள்ள ; ஸ்ரீைசலம் என்ற மைலவைரயில் நீண்  உள்ள . அந்த குைகயில் 

அதற்கு அதிபதியான ந் ம்ஹர் வாஸம் ெசய்கிறார். இந்த குைகைய அைடந் ள்ள 

கந்த்ர்வர், கின்னரர், கிம் ஷர் அைனவ ம் உயர்ந்த கானத்ைத பா கிறார்கள். 

ெசவிக்கு பரம ஆனந்தத்ைத ெகா க்கக்கூ ய பாட்ைட ேகட்  வியப் ம்ப  

பா கின்றனர். “அச் தேன! அனந்தேன! ேகாவிந்த! குந்த! ராாி! ந் ம்ஹ! 

ஜகத்தாம்!” என்  உரத்த குர ல் பா  ஆனந்தமைடகின்ளனர். இ  ேபாலேவ 

அங்குள்ள பல குைககளில் ாிஷ்க ம், தேபாதனர்க ம், ாிக் ேவதம், யஜுர் ேவதம், 

ஸாம ேவதம், என்ற ன்  ேவதங்கைள ம் ஓதி பரவசமைடந்  ஸஞ்சாிக்கின்றனர். 

ராணக்கைதகைள ம் ேவதார்த்தங்கைள ம் பல வைகயாக ெசால்  ெகாண்  

வாஸம் ெசய்கின்றனர். உபநிஷத் க்களில், பகவாைன அைடந்  ஆனந்தத்ைத 
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அ பவித்தலாகிய ேமாக்ஷத்திற்கு காரணமாக பல வித்ையகள் ஓதப்பட் க்கின்றன. 

ஸத் வித்ைய, அந்தராதித்ய வித்ைய,  மவித்ைய, தஹரவித்ைய, சாண் ல்ய வித்ைய, 

என்  பல வித்ையகள் ெசால்லப்பட் க்கின்றன. அந்த குைககளில் ஸத்வித்ையைய 

உபா க்கிற மகான்கள் சிலர். சிலர் அந்தராதித்ய வித்ையயில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர். 

மவித்ையைய அறிந்தவர் சிலர். இப்ப  ப்ரஹ்ம வித்ையைய அப்ய த்த மகான்கள் 

எப்ெபா ம் யம, நியம, ஆஸன, ப்ராணாயாம, ப்ரத்யாஹார, தாரண, தியான, 

ஸமாதி பமான அஷ்டாங்க ேயாகமான பக்திைய ெசய்  ஆனந்த பாிதர்களாய் அந்த 

குைககளில் வாழ்கின்றனர். 

அந்த குைகயின் கர்மாைவ கழ்ந்  சில மகான்கள் ேபசுகின்றனர். 

பரைமகாந்திகளாக எப்ெபா ம் இ ந்  ெகாண்  பகவாைனேய அைடயக்கூ ய 

ெபா ளாக நிைனத் க் ெகாண்  சிலர் வ க்கின்றனர். பாஞ்சராத்திர ஆகமத்ைத 

அறிந்தவர் சிலர். சிலர் ஸம்ஹிதாபாகத்தில் கைர கண்டவர்கள். இவர்கள் காபிஞ்சல 

ஸூத்திரத்தில் ெசான்ன மார்க்கத்தில் ஜகந்நாதைன அர்ச்சிக்கின்றனர். 

தந்திரங்களில் ஸாத்விக சாஸ்திரம் எல்லா ேவதங்கைள ம் லமாக ெகாண்ட . இ  

மிக சிறந்த . பாஞ்சராத்திர சப்தத்தால் ெசால்லப்ப கிற . எல்லா தந்த்ரங்க க்கும் 

ேமற்பட்ட . ேவதத்தின் ஸாரம் அதில் ெசால்லப்ப கிற . இன்பத்ைத ெகா க்கக் 

கூ ய ; இ  ஐஹிக பலைனப் ேபால் ஆ ஷ்மிக பலைன ம் ெகா க்கக்கூ ய  ;

பரப்ரஹ்மப்ராப்திைய ம் தர வல்ல . எல்ேலா க்கும் பத்யமான , ாிக் ேவதம் ,

யஜுர் ேவதம், ஸாம ேவதம், அதர்வணேவதம் எல்லாவற்றிற்கும் ஸமமான  இந்த 

பஞ்சராத்திர சாஸ்திரம். ஸாக்ஷாத்நாராயணன் அ ளியதனால் எல்லாப் 

பிரமாணங்கைள ம் விடச் சிறந்த பிரமாணம் இ . இதன்ப ேய பகவாைன 

னிவர்க க்கு மற்றவர்க ம் ைறதவறாமல் ஜிக்கின்றனர். 

அந்த குைககளி ள்ள மகான்கள் சிறந்த பக்தி உைடயவர்கள். பாஞ்சகா க  

ப்ரக்ாிையையக் ைக ெகாண்டவர்கள் வர்ணாச்ரம தர்மங்களி ந்  சிறி ம் 
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ந வாதவர்கள். ஸதா பகவானான ந் ம்ஹைனேய மனத்திற் ெகாண்  

சிந்த்க்கிறவர்கள்; ேவத ேவதாந்தங்களின்ப ம், தர்மசாஸ்திரங்களின்ப ம் 

பகவாைன ஜித் க் ெகாண்  வ க்கின்றனர். இப்ப  ைபரவர் என்ற கபா யின் 

வடக்கு பாகத்தில் மைல ேபான்  உள்ள ஸ்ரீைசலம் வைரயில் ெசன் ள்ள குைக ம் 

மற் ம் அங்குள்ள பிற குைகக ம் சிறப்  மிக்கனவாய் திகழ்கின்றன. 

 
“கங்ைகையப் ேபான்ேற னிதமான பவநாசினி” 

இவ்வா  பவநாசினி நதியின் பிரபாவம் வாசாம ேகாசரம். எல்லா ஜனங்க ைடய 

எல்லா பாவங்கைள ம் எப்ெபா ம் ேபாக்க க்க வல்ல  பவநாசினி. இதன்  

ெபயைர ெசான்ன மாத்திரத்திேலேய கங்ைக நதி ேபால எல்ேலாைர ம் 

சுத்தமாக்குகிற . ஸர்வபாப ஹரமான கங்காநதியின் ெபயைர ெவகு ரத்தி ள்ள 

மனிதன் ெசான்னா ம் அவ ைடய பாவங்கைள அழித்  மங்களங்கைள தர 

வல்ல . அ  ேபாலேவ பவநாசினி நதி ம் தரவல்ல . இ ம் கங்கா நதிையப் 

ேபாலேவ பரம ைடய தி வ யினின்  உண்டாயிற் . அல்லவா? சம்சார 
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விஷத்ைத நீக்க வல்ல இந்த நதி அளவற்ற ப்ரபாவத்ேதா  கூ ய , ஆைகயால் 

எப்ேபா ம் எல்ேலா ைடய ஹ் தயத்தி ம் வ க்கத் தக்க . அந்திம 

காலத்திலாவ  அந்த நதிைய ஸ்மாித் , ‘பவநா னி' என்  வாயால் ெசால்ல 

ேவண் ம். சாியான காலத்தில் இந்த நதியின் பாவன தீர்த்தத்தில் ஸ்நாநம் ெசய்ய 

ேவண் ம். அேநக கல்பங்களில் ெசய்த மகாபாதக உபபாதகங்களான எல்லா 

பாவங்கைள ம் ேபாக்கி ெகாள்ள ேவண் ம். அஸுர கூட்டங்களின் பலத்ைத அழித்  

ல மீ ந் ம்ஹ ஸ்வாமியின் தி வ த்தாமைரகளில் பாிசர்ைய ெசய்ய ,

பவநாசினியில் ஸ்நானம் ெசய் , பாவங்கைளப் ேபாக்கி ெகாண்டவ க்குத்தான் 

அதிகாரம் உண் . 

மகாிஷிகேள! இந்த நில லகில் அளவற்ற ெசல்வத்ைத சம்பாதிப்பதினால் என்ன 

பயன்? எவ்வள  சம்பாதித்தா ம் நாம் ேம லகம் ெசல் ம்ேபா  அைத உடன் 

ெகாண்  ெசல்லப் ேபாவதில்ைல. வாழ்கிற காலத்தி ம் அ  நிைல நின்  இ க்க 

ேபாவ மில்ைல. நம்ைம விட்  'அயலாாிடம் ெசல்ேவாம்' என்  ெசால் க் 

ெகாண்ேட ெசல்வம் என்றாவ  ஒ  நாள் நம்ைம விட் க் ேபாக ேபாகிற . இ  

அழி ம்  ெசல்வம். ஆக பணம் பணம் என்  ெசால்  ெகாண்  பணத்ைத 

திரட் வதிேலேய மனம் ைவத்  மனிதைன கழ்வ  டத்தனம். ஆைகயால் 

அழியாத ெசல்வத்ைத ெபறேவ யல ேவண் ம். அளவற்ற கல்யாண குணங்க க்கு 

இ ப்பிடமான நம் ந் ம்ஹ ர்த்தியினிடம் பக்திைய அதிகமாக  ெசய்ய ேவண் ம். 

இதில் ைதாியத்ைத அைடய ேவண் ம். நம்பிக்ைக டன் பக்தியில் ஈ பட ேவண் ம். 

பக்திேய உங்க க்கு அளவற்ற உயர்ந்த ஸுகத்ைத ெகா க்கும். 

ஐேயா! ஜனங்கள் மதியின்றி அற்பமான ேதவைதகைள வணங்குகின்றனேர! ஒேர 

சங்கி யில் கட் ண்டவர்கள் ஒ வாிடம் ஒ வர், 'என்ைன இந்த விலங்கி ந்  

அவித்  வி ', என்  ெசால்  ேவண் க் ெகாள்வ  ேபால் உள்ள  கர்மக்கயிற்றால் 

கட் ண் க்கும் ேதவர்களிடம் ேவண் க் ெகாள்வ . அப்ப  அந்த 
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ேதவைதக க்கும் ஈச்வரனான பகவாைன நாம் தித்த மாத்திரத்தில் அவர் 

எப்ெபா ம் எல்லா இன்பங்கைள ம் அளித்  அ க்கிரகிக்கிறார். 

இல்லறத்தில் உள்ளவன் பல ன்பங்க க்கு ஆளாகி அல்லற்ப கிறான். 

எத்தைனேயா உபத்திரவங்கள்! மைனவி, தல்வர், பந் க்கள் தலானவர்களால் பல 

ெதால்ைலகள் ஏற்ப கின்றன. ஆைகயால் பகுத்தறி  ெபற்றவர்கள் நகரத்தில் வாஸம் 

ெசய்வைத விட் , கா களில் வாழ வி ம் கின்றனர். அதி ம் ஏகாந்தமான 

குைககளில் இ ந்  ெகாண்  தவம் ாிகின்றனர். ண்ணிய திர்த்தங்களில் ஸ்நாநம் 

ெசய்கின்றனர். சிங்கப்பிரா ைடய கதாம் தத்ைத ெசவியால் ப குகின்றனர். அங்கு 

வாஸம் ெசய் ம்ேபா  தம  சாீரங்கைள ம், லன்கைள ம், கனிகைள ம் , 

ெசந்ெநல்ைல ம் உண்கின்றனர்.  இ ேவ அவர்களின் உண  ேவ  

சுகேபாகங்கைள அ பவிப்பதற்காக  பால், ெநய் த யவற்ைற சிப்பதில்ைல. 

பவநாசினியின் கைரயில் இ ந்  ெகாண்  ம த் ேவஷியான பகவானின் உயர்ந்த 

கைதகளில் மனத்ைத ெச த்தி எப்ேபா ம் அங்கு வ க்கின்றனர். இந்த அஸாரமான 

ஸம்ஸாரத்தில் பரமார்த்த விஷயத்ைத சிந்திக்க இடமில்ைல. அனந்தனான 

பகவானிடத்தில் பக்தி ம் மைலத் தாழ்வைரகளி ம் குைககளி ம் வ ப்ப ேம 

மிக ம் ஸாரமான  என்  நாரதர் மகாிஷிகைள பார்த்  கூறினார். 
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தங்க மண்டபத்தில் ஸ்ரீ மாேலாலன் - ஸ்ரீ அேஹாபில மடம் 



 

125 

sadagopan.org 

பத்தாம் அத்தியாயம் 

மகாிஷிகள் கூ கின்றனர் -" பிரம்ம த்திரரான நாரத பகவாேன! நீர் இ வைரயில் 

பகவாசினியின் கைதைய விஸ்தாரமாக கூறினீர். நாங்க ம் மிக்க சிரத்ைத டன்  

இந்த சாிதத்ைத ேகட்ேடாம். ஸ்ரீமந்நாராயணைன ெசால் வதிேலேய பிரதான 

க த் க்ெகாண்ட இந்த சாிதங்கள் ேகட்பவ ைடய ெசவிக்கு அமிழ்தம் ேபான்றைவ. 

இனி உங்களிடம் ஒ  விஷயத்ைத ேகட்க வி ம் கிேறாம். அதாவ  ேமாக்ஷத்ைத 

அைடவதற்கு வழி என்ன என்பைத நிர்ணயித்  எங்க க்கு கூற ேவண் ம். 

கர்மேயாகம், ஞான ேயாகம், பக்திேயாகம் என்  ெசால்லக்கூ ய உயர்ந்த 

தர்மங்களில் எவ க்கு அதிகாரம் இல்ைலேயா அவன் ேமாக்ஷத்ைதயைடய வழி 

என்ன என்பைதக் கி ைப கூர்ந்  அ ள ேவண் ம். அவர்க ம் ேமாக்ஷத்ைதயைடய 

வழி என்ன என்பைத அறிந் ெகாண்  அதன்ப  நடந்  ெகாள்ள ெஸளகர்யமாக 

இ க்கும். 

ஸ்ரீநாரதர் கூ கிறார் - இந்த கம் க  கம். கி த கம், திேரதா கம், வாபர 

கம் என்  ெசால்லக் கூ ய ன்  கங்களில் மனிதர்கள் மனத்ைத அடக்கி ஆண்  

வந்தனராைகயால், மனம் சஞ்சலமின்றி கர்மாதி ேயாகங்களில் நிைல ெபற்றி ந்த . 

கண் , ேகட் , உற் , ேமாந் , உண்  உழ ம் ஐங்க விக ம் 

அடக்கப்பட் ந்தன. மனித க்கு ஆஸ்திக்யம் வளர்ந்தி ந்த . ஆைகயால் 

சாஸ்திரங்களில் கூறப்ப ம் கர்மங்களில் அதிகமான நம்பிக்ைக வளர்ந்தி க்கிற . 

ஆக, கர்ம ேயாகாதிகளில் அைனவ ம் அதிகாரம் ெபற்றி ந்தனர். இப்ெபா  க  

வந் விட்ட . அதனால் ஒவ்ெவா  விஷயத்தி ம் ேதாஷம்தான் லப்ப கிற . 

மன ம் சஞ்சல ற்  தர்மங்களில் நிைல ெபறவில்ைல. இந்திரயங்கைள அடக்க 

இக்கால மக்கள் சக்தியற்றவர்கள். நம்பிக்ைக ம் குைறந்  விட்ட . எனேவ 

அதிகாரமற்  இ க்கின்றனர். 

ஆைகயால், பகவா ைடய ர்த்திைய அைடய ேவண் மானால் அவ க்கு 
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பணிவிைட ெசய்ய ேவண் ம். அ தான் லகுவான உபாயம். கர்மேயாகம்  ,

ஞானேயாகம் என்றாற்ேபால் இ  ஒ  கிாியா ேயாகம். இந்த ேயாகம் க்திைய 

அளிக்கக்கூ ய . இைத ெசய் ம் விதத்ைத ம் கூ கிேறன். மகாவிஷ் வின் 

ைஜைய ெசய்ய ேவண் ம். த ல் நீராட ேவண் ம். பிறகு 

நித்யகர்மா ஷ்டாநங்கைள ெசய்  த் க் ெகாள்ள ேவண் ம. அதன் பிறகு 

ஆலயத்திற்கு ெசன்  மனத்திற்கு பி த்தமான ண்ணிய தீர்த்தங்கைள ெகாண்  

பகவா க்கு அபிேஷகம் ெசய்  ைவக்க ேவண் ம். மகால மிக்கு இ ப்பிடமான 

சந்தனம் த ய ந மணப் ெபா ள்கைள ெகாண்  உபசாிக்க ேவண் ம். உயர்ந்த 

பட்டாைடகைள சாத்த ேவண் ம். கிாீடம், மகுடம், கர்ண ஷணம், வலயம் த ய 

ஆபரணங்கைள ெகாண்  அலங்காித்தல் ேவண் ம். சுத்தமான ப யங்கைள 

நிேவதனம் ெசய்ய ேவண் ம். மங்களகரமா ம் மனத்ைத ெகாள்ைள ெகாள்ள 

கூ யைவ மான பாடல்களா ம் நாகஸ்வரங்களா ம் பகவா க்கு ஸந்ேதாஷத்ைத 

உண்  பண்ண ேவண் ம். தசாங்கம் த ய பங்கைள ஸமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

இம்மாதிாி பகவா க்கு பிாியமான ேபாக்யங்கைள ெகாண்  ஆராதிக்க ேவண் ம். 

பிறகு, பக்தி ர்வமாக எம்ெப மாைன வணங்க ேவண் ம். இ தான் விஷ்  

ைஜயாகும். காந்தர்வ சாஸ்திரத்தில் ெசால்லப்பட்டப  உயர்ந்த ராகங்கைள 

ெகாண்ட பாடல்கைள பா னால் எம்ெப மா ைடய மனம் ஸந்ேதாஷமைட ம். 

இைறவனிடத்தில் மனத்ைத ெச த்தி உத்தமமான கானத்ைத பாடேவண் ம். 

நம்பிக்ைக ட ம் ஆஸ்ைத ட ம் கூ  பகவா ைடய சுபமான அவதாரக் 

கைதகைள மகான்கள் ெசால்லக் ேகட்க ேவண் ம். ஹாியினிடத்தில் நம  ஸர்வ 

ெசாத் க்கைள ம் ஆத்மாைவ ம் ஸமர்ப்பிக்க ேவண் ம். பகவா க்காகேவ 

ெசய் ம் ேவைலெயல்லாம் தர்மமாகிற . மற்றைவெயல்லாம் அதர்மேம. 

எம்ெப மானிடத்தில் தன் ராஜ்யம் அைனத்ைத ேம ஸமர்ப்பித் விட ேவண் ம். 

சிறந்த னிவர்கேள! இங்கு மகான்கள் பழைமயானேதார் இதிஹாஸத்ைத 
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கூ கின்றனர். வநாச்வனின் த்திரனான மாந்தாதா என்பவன் மிக்க 

பராக்கிரம ைடயவன். சக்ரவர்த்தி என்ற ெபயர் ெபற்றவன். நீண்ட ைகைய ைடய 

அவன் ஏ  தீ கைள ைடய மிைய ஆண்  வந்தான். சூாியன் எவ்வள  பரப்  

வைர உதிக்கிறாேனா, மி எவ்வள  பரப்  உள்ளேதா, அவ்வள  பரப்  

வநாச்வனின் த்திரனான மாந்தாதாவின் ராஜ்யம். அவன் ஒ  சமயம் தன் 

மைனவி டன் வசிஷ்டாின் ஆச்ரமத்ைத அ கி அவாிடம் கூறினான். “எங்க க்கு 

எவ்விதத்தி ம் குைறேவ இல்ைல. ராஜ்யத்ைத நன்கு பாிபா த்  வ கிேறாம். ஏ  

தீ க டன் கூ ய பரந்த மிக்ேக அரசனாக இ க்கிேறன். என் ெசல்வத்திற்கு 

அளேவ இல்ைல. இப்ப  அளவற்ற ெசல்வம் உண்டானதற்கு காரணம் என்ன?” 

என்  ேகட்டார். 

வசிஷ்டர் ெசான்னார். “அரசேன! நீ ற்பிறவியில் ேவளாளஜாதியில் பிறந்தவன். 

பிறைர ஹிம் ப்பதிேலேய க த் ைடயவனாக இ ந்தாய். இந்த அழகிய நீண்ட 

கண்கைள உைடய உன் பாாிைய ன்பிறவியி ம் உனக்ேக மைனவியாய் 

இ ந்தாள். உனக்கு அடங்கி நடந்தவள். உன் அபிப்ராயத் க்கு இணங்கியவள். 

பதிவிரைத. உனக்கு பணிவிைட ெசய்பதில் ஊக்க ைடயவள். வாஸுேதவ ைடய 

ேகாவி ல் தினந்ேதா ம் நீ பணிவிைட ெசய்  வந்தாய். விளக்குமாற்ைற ைவத் க் 

ெகாண்  சுத்தி ெசய் ம் பணியில் ஈ பட் ந்தாய். உன் மைனவியான இவள் உன் 

மனத்ைத பின் ெதாடர்ந்தவளாய், தினந்ேதா ம் காைலயி ம் மாைலயி ம் 

ேகாவி ல் தண்ணீர் ெதளிப்ப , ெம குவ , ேகாலமி வ  த ய பணிகளில் 

ஈ பட் ந்தாள். இப்ப  தின ம் நீங்கள் இ வ ம் எம்ெப மான் ஆலயத்தில் 

ெதாண்  ெசய் ம் பணியில் ஈ பட் ந்தப யால் உங்க க்கு பகவானிடத்தில் பக்தி 

ஏற்பட்ட . அதன் லம் பகவாைன வணங்கி ஸ் தி த யைவ ெசய் ெகாண்  

அவன் மயமாகேவ ஆகவிட்டீர்கள். இப்ப  இ ந்தப யால் உங்கள  பாவங்கள் 

உங்கைள விட்  அகன்றன. ேம ம், நீங்கள் இரவில் ப த்  உறங்கும்ேபா , 

'விஷ் விடத்தில் பணிவிைட ெசய்ய ேவண் ம், ைஜ ெசய்ய ேவண் ம் என்  
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நிைனத் க் ெகாண்ேட இ ந்தீர்கள்! எப்ப  வி யற்காைல வரப்ேபாகிற ?  

ேகாவி க்கு ெசல்ல ேவண் ம், தண்ணீர் ெதளித்  விளக்குமாற்றால் ெப க்கி சுத்தம் 

ெசய்ய ேவண் ம்' என்ெறல்லாம் நிைனத் க் ெகாண்  இ ந்தீர்கள். இப்ப  

அனவரதம் இைறவைன ம் அவனிடத்தில் ெசய்ய ேவண் ய ெதாண் கைளப் 

பற்றி ேம நிைனத்  ெகாண் ந்தப யால், பாவேநாய்கள் தாமாகேவ 

விட்டகன்றன. மன ம் பாிசுத்தமாயிற் . விச்வாஸத் டன் நிைனக்கப்பட்ட 

பகவானால் எல்லா பாவங்க ம் உங்களிடமி ந்  விலக்கப்பட்டன. எவெனா வன் 

பகவாைனேய நிைனத் க் ெகாண்  உறங்கும் சமயத்தி ம் அவனிடத்தில் ெசய்ய 

ேவண் ய பணிவிைடகைள தியானம் ெசய்கிறாேனா அவன் ஒ  ேயாகத்ைத 

ெசய்தவனாகிறான். ஸம்மார்ஜனம் த ய ெதாண்ைட ெசய்வ  அைதக்காட் ம் 

சிறந்த . ஒ  சமயம் நீ உன் மைனவி டன் ேகாவி ல் ைகங்கர்யம் ெசய்  

ெகாண் ந்த ேபா , கு  ேதசத்தில் பிறந்த ெஸளன ரன் என்ற அரசன் அங்கு 

வந்தான். அவைன ம் அவ டன் வந்த ெப த்த ைசனியங்கைள ம் அேனக 

யாைனகைள ம் நீ கண்டாய். இப்ப  ெப த்த ெசல்வத் டன் கூ யவ ம் ,

பலவிதமான ஆபரணங்கைள அணிந்தவ ம், பல பிாியமான மைனவியரால் 

சூழப்பட்டவ ம், ஷ்பமாைல, சந்தனம் த யவற்றால் அலங்காிக்கப்  

பட்டவ மான அந்த அரசைனக் கண்ட ம் அவனிடம் ேபால் உன்னிடம் ஆைச 

உண்டாயிற் . அதாவ  அவைனப் ேபால் நா ம் ெசல்வம், கழ், ச ரங்கபலம், 

மாடமாளிைக, அழகிய மைனவி த ய ஐச்வர்யங்கேளா  கூ ய ஓர் அரசானாக 

இ க்க ேவண் ம் என்ற எண்ணம் உண்டாயிற் . இந்த எண்ணத் டன் ஸகல 

விதமான ஆனந்தத்ைத தரக்கூ ய இைறவ க்கான ெதாண் கைள ெசய் ெகாண்  

வந்தப யால் உன் மேனாரதம் ர்ணமாக ேவண் ம் என்  ஸர்ேவச்வரன் 

நிைனத்தான். அதன்ப ேய இந்த பிறவிையக் ெகா த்  ஸகலவிதமான 

ஐச்வர்யத்ைத ம் தந்த ளினான். அதனால்தான் நீ ஸார்வெபளமனாக 

விளங்குகிறாய். ேம ம், அேத ஆலயத்தில் ஒ  சமயம் எம்ெப மா ைடய 
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குத் விளக்கு குைறந்த ஜ்வாைல டன் குன்றிய ஒளி டன் எாிந்  ெகாண் ந்த . 

அதனால்தான் ேகாவி ல் பிரகாசம் குைறவாய் இ ந்த . ைதல ம் 

இல்லாம ந்த . அைதக் கண்ட நீ உன் உணைவ சைமப்பதற்காக ைவத்தி ந்த 

எண்ெயைய விளக்கில் ஊற்றினாய். உன் மைனவி ம் அைதக்கண்  தன் 

உத்தாீயத்தின் னிைய கிழித்  திாியாக சைமத்  விளக்கில் ைவத்  நன்றாக 

ஜ்வாைல டன் எாி ம்ப  ெசய்தாள். இப்ப  ெசய்தைமயால் உன் மைனவிக்கு 

அழகும் சாந்தி ம் ேமனியில் ஒளி ம் அதிகமாக உண்டாயின. உனக்கும் எல்லா 

அரசர்க ைடய மனத்ைத ெகாள்ைள ெகாள்ளக்கூ ய அழகும் ஐச்வர்ய ம் 

உண்டாயின. அரசேன! ஜனார்த்தனைன ஆராதித்  எவன் எந்த பதவிைய 

அைடயவில்ைல?  ஆைகயால் நீ ற்பிறவியில் ேவளாளனாக பிறந்  விஷ்  

ேகாவி ல் ைகங்காியத்தில் ஊற்ற ைடயவனாய், தன்மயனாய் இ ந்தப யால் 

ேலாேகாத்தரமான ெப ைமைய ெபற்றாய். நீ ைகங்கர்யம் ெசய் ம்ேபா  

சிேரஷ்டனான அரசனாக இ க்க ேவண் ெமன்  காம்யபலைன வி ம்பினாய். 

எவன் ஒ வன் பலைனேய வி ம்பாமல் பக்தனாக இ ந்  விஷ்  ைஜைய 

எப்ேபா ம் ெசய்கிறாேனா மனத்ைத ேவ  விஷயங்களில் ஈ பட ெசய்யாமல் 

பகவானிடத்தில் நிைலக்க ெசய்கிறாேனா, அவன் அைட ம் பலன் வாக்குக்கும் 

மனத் க்கும் எட்டாத . ேம ம், நீ இவ்வள  ஐச்வர்யத்ேதா  கூ னவனாய் 

பகவானிடத்தில் மனத்ைத ெச த்தி அவ க்கு பணிவிைடகைள ெசய் ெகாண் . 

உன் சக்திைய அதிக்ரமித்  ஆராதித்  வந்தால் எவ்வித கவைல ம் ஏற்படா . 

ஷ்பங்களா ம் பங்களா ம் தீபங்களா ம் வஸ்திரம் சந்தனம் 

த யவற்றினா ம் மற் ம் இம்மாதிாியான உபசாரங்களா ம் அச் தைன 

ஆராதித்  வா, மிக்க ஐச்வர்யத்ைத ெபற்றி ந் ம் ற்பிறவியில் ெசய்த 

ஸம்மார்ஜனம் த ய ெதாண் கைள நி த்தாமல் ெசய்  வா. உன் 

வி ப்பங்கெளல்லாம் நிைறேவ ம். கிைடக்காத  என்ப  ஒன் ம் இல்ைல. 

ஜகத் க்கு காரண தனான ைவகுண்டத்தில் பணிவிைட ெசய்தவன் எவ ம் 
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கஷ்டப்பட்டதில்ைல. மண ள்ள சந்தனம், கற் ரம், தசாங்கம், ேதன், குங்குமப் , 

வஸ்திரங்கள், உயர்ந்த ஷ்பங்கள், உயர்ந்த பக்ஷணங்கள், ெநய், பால் 

த யவற்றினால் ெசய்யப்ப ம் அபிெஷகம், கீதம், நி த்தம், வாத்தியம் 

த யவற்ைற ெகாண்  பகவாைன உகப்பிக்க ேவண் ம். உயர்ந்த நாட்களில் 

உத்ஸவங்கைள ெசய்  ைவக்க ேவண் ம். விரத தினங்களில் விரதம் இ ந்  இரவில் 

க்கமின்றி பஜைன ெசய்ய ேவண் ம். இதனால் பகவான் சந்ேதாஷமைடவான். 

இப்ப  பக்தி ர்வமாக ஆஸ்ைத டன் சிரத்ைத ட ம் பகவாைன ஆராதித்  

வந்தால் இகேலாகத்தில் அளவற்ற ஐச்வர்யத்ைத ெபற் , இ தியில் ேமாக்ஷ 

ஸாம்ராஜ்யத்ைத ெப வான். பகவான் அவனிடம் ஸந்ேதாஷமைடந்  தன் 

பதத்ைதேய ெகா த் வி வான்.” 

இவ்வா  நாரத மகாிஷி, வநாச்வனின் குமாரனான மாந்தாதாவின் கைதைய 

கூறிவிட்  மிகுந்த மகிழ்ச்சி டன் தம  ஆச்ரமத்ைத அைடந்தார். 

மகாிஷிகள், “இந்த க கத்தில் கர்மேயாகம், ஞானேயாகம் த ய வழிகளில் 

சக்தியற்றவர்கள். பகவாைன எளிதில் அைடய வழி ஏதாவ  உண்டா?” என்  நாரத 

னிவைர பணிந்  ேகட்க, அவர், “மாந்தாதா என்ற அரச க்கு இவ்விஷயத்தில் 

ஸம்சயமற வசிஷ்ட மகாிஷி, 'ேதவாலயங்களில் மிக்க மகிழ்ச்சி ட ம் ,

சிரத்ைத ட ம் பக்தி ட ம் பணிவிைடகைள ெசய்  வந்தால் ெப ம் 

ஐச்வர்யத்ைத ம் சுலபமாக ேமாக்ஷத்ைத ம் அைடயலாம்' என்  உபேதசம் ெசய்  

தம  ஆசிரமத் க்குள் ெசன்  விட்டார்.” என்  மகாிஷிக க்கு மாந்தாதா க்கும் 

வசிஷ்ட மகாிஷிக்கும் நிகழ்ந்த ஸம்வாதத்ைத கூறிய ளினார். 

ேம ம் நாரதர் மகாிஷிகைள பார்த்  கூறத் ெதாடங்கினார் -- “ேகசவ ைடய 

ஆலயத்தில் எவ்வள  சிகள் இ க்கின்றனேவா அவ்வளைவ ம் ளி ம் விடாமல் 

விளக்குமாற்றினால் சுத்தம் ெசய்ய ேவண் ம். இப்ப  ஸம்மார்ஜனம் ெசய்வதனால் 

சிகள் ெவளித்தள்ளப்ப கின்றன. எவ்வள  தள்ளப்ப கின்றனேவா அவ்வள  
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வ ஷ காலம் ஸ்வர்க்கேலாகத்தில் ஸுகமாக இ ப்பான் அந்த பணிைய ெசய்பவன். 

ேதவாலயத்ைத ேகாமயத்ைத ெகாண்  ெம குபவ ம், விளக்குமாற்ைற ெகாண்  

ெப க்குகிறவ ம் ஒ  ேபா ம் யமைன காணமாட்டார்கள். அவர்கள் மட் மின்றி 

அவர்களின் குலத்தில் பிறந்தவர் எவ ம் யமைன பார்க்கமாட்டார்கள். இப்ப  

பணிவிைட ெசய்பவர்கைள ெந ங்க யமதர்மராஜ ம் அஞ்சுவான். ெம வாக ம், 

பகவாைன மனத்தில் தியானித் க் ெகாண் ம், மி வான விளக்குமாற்ைற 

ெகாண்  கி ஷ்ண ைடய ஆலயத்ைத சுத்தம் ெசய்ய ேவண் ம். அப்ப  சுத்தம் 

ெசய் ம் ேபா  எ ம் , ஈ தலான ஜந் க்க க்கு தீங்கு ேநராமல் பார்த்  ெகாள்ள 

ேவண் ம். இவ்விதம் பணி ெசய்பவன் சந்திராயண விரத பலைன அைடவான். 

இம்மாதிாி ஒ  பக்ஷம் (15 நாள்) இந்த பணிவிைடைய ெசய்பவன் அக்னிஷ்ேடாமம் 

என் ம் ேவள்விைய ெசய்வதனால் உண்டாகும் நற்பலைன ெப வான். இரண்  

பக்ஷம் (ஒ  மாதகாலம்) இந்த பணிவிைடைய ெசய்பவன், வாஜேபயம் என் ம் 

ேவள்வியின் பயைன அைடவான். ஒ  ஸம்வத்ஸரம் (ஒ  வ ஷகாலம்) ெதாடர்ந்  

விடாமல் இந்த பணிைய ெசய்பவன் அச்வேமத யாகத்தின் பயைன ெப வான். 

எப்ெபா ம் தன் உயி ள்ள வைரயில் இந்த பணிைய இைடவிடாமல் பக்தி டன்  

ேசாம்ப ன்றி ெசய்  வ ம் ஒ வன். விஷ்  ேலாகத்தில் ேகா க்கணக்கான 

கங்கள் சுக டன் வாழ்வான், பிறகு நான்கு ேவதங்கைள ம் ஓதியவனாக ம், 

ெஸளந்தர்யம் உள்ளவனாக ம், ஸர்வ குணங்க டன் கூ யவனாக ம் உள்ள 

அரசனாகப் பிறப்பான். 

தான் ஜீவித்த க்கும்வைர ஒ  மனிதன் உயர்ந்த இந்த பணிைய விஷ் வின் 

ஆலயத்தில் ெசய்வானானால் லட்சக்கணக்கான பல ண்ணிய ஜன்மங்களில் பிறந்  

ெபறக்கூ ய உயர்ந்த பகவத்ஞானத்ைத எளிதில் அைடவான். ‘பஸூநாம் ஜன்மநாம் 

அந்ேத ஜ்ஞானவான் மாம் ப்ரபத்யேத' என்கிற ாீதியில் பிரம்ம ஞானத்ைத ெபற்  

பகவாைன அைடவான். விஷ்  ேகாயி ல் திடமான நம்பிக்ைக ட ம், பணம் 
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ெசலவாகிவி கிறேத என்ற எண்ணமின்றி ம் எவெனா வன் பகவாைன பிரதிஷ்ைட 

ெசய்கிறாேனா அவன் ைவகுண்டத்ைத அைடவான். மீண் ம் ேலாகத்ைத 

அைடயாவண்ணம் அங்ேகேய சுகமாக வாழ்வான். 

ேம ம் சிற்ப சாஸ்திரத்தில் ெசால்லப்பட் ள்ள விதியின்ப ,  லக்ஷணங்கேளா  

கூ யதாக ஸ்ரீந் ம்ஹ ைடய பிம்பத்ைத ெசய்பவ ம் ெசய்  ைவப்பவ ம் 

பாவங்கைள விட்  விஷ் ரத்தில் வசிப்பான். 

மகாிஷிகேள! எவெனா வன் மக்க ைடய கஷ்டத்ைத ேபாக்கக்கூ ய பகவாைன  

ைறப்ப  பிரதிஷ்ைட ெசய்கிறாேனா அவன் விஷ  ேலாகத்ைதவிட்  

கீழிறங்கமாட்டான். அவ ைடய இறங்குதைல த்ாிேலாக ஸஞ்சாாியான நா ம் 

அறியமாட்ேடன். எல்லா ேதவைதகளா ம் ேபாற்றப்படக்கூ யவன் பகவான் 

ஒ வேன. அவன்தான் மஹாவிஷ் . இந்த ெப ைமைய ெபற்ற மஹாவிஷ் ைவ 

திதாக நிர்மித்த ஆலயத்தில் பிரதிஷ்ைட ெசய்பவன் ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் என்  

ெசால்லக்கூ யைவ எல்லாவற்ைற ம் பிரதிஷ்ைட ெசய்பவனாவான். அதாவ  ெச  

ெகா  மரம் த யவற்ைற ைவத்  நீ ற்றி வளர்ப்பதனால் உண்டாகும் பலைன ம் ,

பசு த ய விலங்குகைள ம், உற்றார் உறவினர் மற் ம் உள்ளவர்கைள ம் 

ேபாஷிப்பதனால் உண்டாகும் பலைன ம், ெப வான். மகாவிஷ்  ஸர்வ 

அந்தர்யாமி, அவ ைடய உடல்கள் மற்றைவயான ஜங்கம ஸ்தாவரங்கள் அவைன 

நாம் ஜிப்பதானால் எல்ேலாைர ம் ஜித்ததாக ம். அவன் தி ப்தி அைடந்தால் 

தி ப்தனான பகவான், எல்ேலா க்கும் தி ப்திைய உண்  பண் வான். ஆக 

ேதவாலயத்தில் பகவாைன பிரதிஷ்ைட ெசய்  ஜித்ேதாேமயானல் அைனவைர ம் 

ஜித்த பலன் கிைடக்கும். இதில் எனக்கு ஸம்சயமில்ைல. 

னிவர்கேள! ேம ம் ெசால்கிேறன். ேகண்மின்! ேதவாலயங்களில் பிரதிஷ்ைட  

ெசய்வதற்காக அழகான பிரதிைம (பிம்பம்) ெசய்யப்ப கிற . அ  மரத்தால் 

ெசய்யப்படலாம், தங்கம், ெவள்ளி, தாமிரம், த ய உேலாகங்களா ம் 
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ெசய்யப்படலாம். சிைலயினா ம் ெசய்யப்படலாம். மண்ணா ம் ெசய்யப்படலாம். 

இப்ப  ெசய்பவன், மாத்  வம்சம், பித்  வம்சம், தன் மைனவியின் வம்சம் 

இவர்க ைடய இ பத்ெதா  தைல ைறயில் உள்ளவர்கைள உஜ்ஜீவிக்கச் 

ெசய்கிறான். இவ்வா  மாத் -பித் -ஈச்வசுர வம்சங்க க்கு உஜ்ஜீவனம் ெகா ப்ப  

மட் மல்லாமல் தா ம் விஷ்  ேலாகத்தில் எல்ேலாரா ம் ேபாற்றப்ப கிறான். 

ச த்திரங்க க்கு ஒ  சமயம் அழி  உண் . இமயமைல ம் ஒ  நாள் சிதறிவி ம். 

விஷ்  ேலாகத்திற்கு அழி  என்ப  எப்ேபா ம் ேநரா . ஆக, நாரயணைன 

அைடந்தவர்கள் அளவற்ற மான இன்பக்கட ல் ழ்கி ஆனந்திப்பர். 

ேஹ மஹாிஷிகேள! ெகள கம் எனப்ப ம் பிம்பம் பகவா ைடய சாீரத்ைத அம் தம் 

என்  ெசால்வார்கள். அ ேவ பிம்பம் என் ம் ெசால்லப்ப கிற . அதற்கு 

மந்த்ரங்கைள ெசால்  பிரதிஷ்ைட ெசய்தபிறகு ப்ராணன் ஏற்பட் கி கிற  ;

அத்தைகய ப்ராணன் உள்ள அம் தமயமான பிம்பத்ைதத்தான் ெகள கம் என்  

வழங்குவர். நான் கக் கட ள் ன்  ேலாகங்கைள ஸ் ஷ் த்தார். எதற்காக? அதன் 

லமாக ெகள கத்ைத உண்  பண்ணேவ! தங்கம், ெவள்ளி, தாமிரம் இைவ 

ெகள கத் க்கு காரணமானைவ. ‘சுத்த ஸ்ப கமணி ப் த் ப்ரதிபடம்' என்றார் 

ஸ்வாமி ேதசிகன். தாமிரத்தால் ெசய்யப்பட்ட பிம்பத்ைதக்காட் ம் ஆயிரம் மடங்கு 

உயர்ந்த  ெவள்ளியால் ெசய்யப்பட்ட . அைதக்காட் ம் பத்தாயிரம் மடங்கு 

உயர்ந்த  தங்கத்தால் ெசய்யப்பட்ட பிம்பம். ேலாஹமயமான ெகள கம் எந்த 

ேதவாலயங்களில் இல்ைலேயா, அதாவ  மண்ணாேலேயா தா வாேலேயா பிம்பம் 

இ ந்தால் அந்த ஆலயங்களில் ேலாஹமயமான பிம்பத்ைத பிரதிஷ்ைட ெசய்  

ைவப்பவன் உயர்ந்த ண்ணியசா . ெப த்த பாக்கியத்ைத ெசய்தவன்; உயர்ந்த 

பதவிைய ெப வான். ம ப ம் மியில் பிறந்  அல்ல றமாட்டான். 

பகவா ைடய ஸ்ம் திேய அவனிடத்தில்  நிைலத்தி க்கும். 

எம்ெப மானின் பிரதிைமைய பிரதிஷ்ைட ெசய்தவன் தன் குலத்தில் இ வைரயில் 
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கல்பம் ஆரம்பித்  உண்டானவர்க ம் இனி உண்டாக ேபாகிறவர்க ம்  

உஜ்ஜீவிக்குப யான காாியத்ைத ெசயதவனாகிறான். எவர் விஷ் வின் ேகாயிைல  

கட் கிறார்கேளா அவர்களின் குலத்தில் பிறந்த அைனவ ேம எப்ெபா ம் 

யமனா ம் யம தர்களா ம் காணப்பட மாட்டார்கள். 

எவெனா வன் விஷ் வின் ேதவாலயத்ைத மரங்களா ம், கற்களா ம், ம ந்தா ம் 

அைமக்கிறாேனா அவ ைடய மாகாத்மியம் அளவற்ற . நம்மால் கழத்தக்க . 

கா களால் ேகட்கத்தக்க . தினந்ேதா ம் யாகயஜ்ஞங்கைள ெசய்பவன் எவ்விதமான 

உயர்ந்த பலைன அைடகிறாேனா அந்த பலைன விஷ் வின் ஆலயத்ைத 

ஸ்தாபிப்பவ ம் அைடவான் என்  நாரத மகாிஷி கூறினார். 

இங்கு ேக்ஷத்திரங்க க்குள் மிக ம் உத்தமமான வராக ேக்ஷத்திரம்  என்ற ஒ  

ேக்ஷத்திரம் உள்ள . இங்ேக பகவானான ந் ம்ஹன் வராக பியாக ேஸைவ 

ஸாதிக்கிறான். அந்தப் பகவாைன ேதவி திக்கிறாள். தரணி ெசய்த இந்த 

ஸ்ேதாத்ரம் மிக ம் சிறப்  ெபற்ற . இந்த பகவா ைடய ஸந்நிதியில் நியமத் டன் 

விரதத்ைத அ ஷ் த்  ஏ  நாள் அல்ல  ஐந்  நாள் இந்த ஸ்ேதாத்திரத்ைத ெசால்  

பகவாைன வணங்க ேவண் ம். இப்ப  வணங்குபவர்க க்கு பல த்தியில் 

சிறி கூட ஐயமில்ைல. மிைய வி ம் கிறவர்கேளா, ராஜ்யத்ைத 

வி ம் கிறவர்கேளா மற் ம் எந்த விதமான பலன்கைள ம் வி ம் கிறவர்கேளா 

இந்த உயர்ந்த ஸ்ேதாத்திரத்ைத ெசால்  வராக பியான பகவாைன ஆ  மாதம் 

ஆராதித்தால் அந்த அந்த பலன்கைள அவர்கள் அப்ெபா ேத அைடவார்களாம்.  

இப்ப  உயர்ந்த இந்த ஸ்ேதாத்திரத்ைத தின ம் ெசால்ல ேவண் ேமன்  வி ம் ம் 

ஆஸ்திகர்க க்காக இந்த ஸ்ேதாத்திரத்ைத அப்ப ேய த கிேறாம், 

நமஸ்ேத ஸர்வ பாய ப்யம் கட்கதராய ச| 

மா த்தராஸ்மாத் அத்ய த்வம் த்வத்ேதாஹம் ர்வ த்திதா ||  
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”ஸ்ரீ வராஹ ந் ம்ஹர்” - அேஹாபிலம் 
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த்வத் ேதாsஹ த்திதா ர்வம் த்வந்மயாஹம்  ஜநார்த்தன| 

ததாsந்யாதி ச தாநி ககநாதீந்ய ேசஷத:| 

நமஸ்ேத பரமார்தாத்மந் ஷாத்மந் நேமாஸ்  ேத|  

ப்ரதா நவஸ் தாய கால தாய ேத நம :| 

த்வம் கர்த்தா ஸர்வ தாநாம் த்வம் பிதா த்வம் விநாசக் த்|  

ஸ்வர்காதிஷு பேரா ப்ரஹ்மா விஷ் த்ராத்ம பத் த்||  

ஸம்பக்ஷயித்வா ஸகலம் ஜகத் ேயகார்ண க் ேத|  

ேசேஷத்வேமவ ேகாவிந்த சிந்த்யமாேநா மநீஷிபி :|| 

பவேதா யத் பரம் பம் தத் ந ஜாநந்தி ேகசந|  

அவதாேரஷு யத் பம் தத் தர்சயதி திெவளகஸ:|| 

வாஸுேதவமநாராத்ய ேகா ேமாக்ஷம் ஸமவாப் யாத்|  

யத் கிஞ்சித் மநஸா க்ராஹ்யம் அக்ராஹ்யம் சக்ஷுராதிபி:|| 

த்யா ச யத் பாிஜ்ேஞயம் தத் பம் அகிலம் தவ|  

த்வந்மயாஹம் த்வதாதாரா த்வத்ஸ் ஷ்டா  த்வா பாச்ாிதா||  

மாதா தி ச விஜ்ேஞயம் அபிதத்ேத தேதா ஹ மாம்|  

ஜயாகிலஜ்ஞா நமய ஜய ஸ் லமயாய ச||  

ஜயாsநந்தமயாவ்யக்த ஜய வ்யக்தமய ப்ரேபா|  

பராவராத்மந் விச்வாத்மந் ஜய யஜ்ஞபேதsநக||  

த்வம் யஜ்ஞஸ் த்வம் வஷட்காரஸ் த்வேமாங்காரஸ் த்வமக்நிஜ | 
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த்வம் ேவதாஸ் த்வம் ஷடங்காநி த்வம் யஜ்ஞ ேஷா ஹேர||  

ஸூர்யாதேயா க்ரஹாஸ் தாரா: நக்ஷத்ராண்யகிலம் ஜகத்|  

ர்த்தா ர்த்தமத் ச்யம் ச த் ச்யம் ச ேஷாத்தம||  

யச் ேசாக்தம் யச்ச ைந ேவக்தம் மேயாக்தம் பரேமச்வர|  

தத் ஸர்வம் த்வம் நமஸ் ப்யம் ேயா ேயா நேமா நம: || 

இதம் ஸ்ேதாத்ரம் பகவேதா தரண்யா பாிகீர்த்திதம் |  

ேய படந்தி நரா ேலாேக ச்ராவயந்தி ச மாநவாந||  

ேத யாந்தி பரமாம் த்திம் லபந்ேத ப்ரார்த்திதம் பலம்|   

என்ப  வராக ஸ்ேதாத்திரம். 

நாரத மகாிஷி னிவர்கைள பார்த்  கூ கிறார். எவேனா வன் விஷ் வின் 

ஆலயத்ைத ெசம்ைமயாக கட் கிறாேனா, கட்ட ஏற்பா  ெசய்கிறாேனா அவன் தன  

ெசன்ற  குலங்க க்கும் வரப்ேபாகும்  குலங்க க்கும் உஜ்ஜீவினத்ைத 

ெகா த்தவனாகிறான். அவன  குலம் மியில் சிறப் ற்றதாக விளங்கும். விமானம் 

லமாக பகவா ைடய ஸாேலாக்யத்ைத அவன  குலத்தி ள்ள  தைல 

ைறகள் அைட ம். ஏ  பிறவியில் ெசய்த பாவங்க ம் அைவ சிறியவனாயி ம் 

ெபாியவனாயி ம் அழிந் வி ம். விஷ் வின் ஆலயத்ைத கட்ட ேவண் ம் என்ற 

எண்ணத் டன் ஆரம்பிக்கும் ேபாேத பாவங்கள் நசித் வி ம். கட்  த்தால் 

ஏற்ப ம் பலைனப் பற்றி ேகட்க ேவண் யேதயில்ைல. விஷ்  எல்லா உலகத் க்கும் 

அந்தர்யாமி: ஆைகயால் அவேன ஸர்வ ேலாகமயன். அவ ைடய கி கத்ைத 

கட் யவ ம் அந்த பகவாைன பிரதிஷ்ைட ெசய்தவ ம் உயர்ந்த அரண்மைனைய 

ெப வர். ஸர்வகாலத்தி ம் பிர த்திைய ெப வர். 

ஒ வன் ெசங்கல்ைல ைவத் க் ெகாண்  ேகாவிைலக் கட் கிறான். அந்த ேகாயில் 
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இ யாமல் எத்தைன வ ஷ காலம் இ க்கிறேதா அத்தைன ஆயிரம் வ ஷங்கள் 

தர்ம த்தி டன் ஸ்வர்க்க ேலாகத்தில் வாழ்வான். பகவானின் ஆலயத்ைத 

கட் பவ ம், ஆங்காங்ேக மண்டபங்கைள நிர்மிப்பவ ம், ேகாவில் பிராகாரங்கைள 

அைமப்பவ ம், அப்ப ேய ேகா ரத்ைத எ ப் கிறவ ம், பகவா ைடய 

ைஜக்காக ஷ்பங்கைள ேசகாிக்க உத்யானவனத்ைத ஏற்ப த் பவ ம், சுத்த 

தீர்த்தத் க்காக கிண , குளம் ெவட் பவ ம், பீடங்கைள அைமப்பவ ம், 

ேதாரணம் த்வாரபாலகர் த யவர்கைள ஏற்பா  ெசய்பவ ம் அளவற்ற பலைன 

அைடகிறார்கள். 

நம  ஸர்வ பாவங்கைள ம் அபகாிக்கும் பகவா ைடய ேகாவில், மண்டபம்,  

ேகா ரம் த யவற்ைற கட் வ  என்ப  மகாபாக்கியசா க க்கன்ேறா 

கிைடப்ப ? இதி ம் ஒ  விேசஷம் ேகண்மின்! ேகா ரம் மண்டபம் ஆலயம் 

த யவற்ைறச் சிலர் மண்ணால் சைமக்கின்றனர். மரத்தாேலேய கட் கின்றனர். 

மற் ம் சிலர் ெசங்கல் த யவற்றால் அைமக்கின்றனர். சிலர்  கற்களால் 

கட் கின்றனர். இதில் மண்ணால் கட் வைதக்காட் ம் மரத்தால் அைமப்ப  

ேகா  ண்ணியத்ைத அளிக்கும். மரத்தால் அைமப்பைத விட ெசங்கல்லால் 

அைமப்ப  ேகா மடங்கு ண்ணியத்ைத அளிக்கும். இவற்றில் அைமக்கப்ப ம் 

லப்ெபா ள்க க்ேகற்ப ஆலயம் த யவற்றின் உ தி ம் நிைலத்தி க்கும் 

தன்ைம ம் கால அள ம் மா ப ம். இவற்றிற்ேகற்பத்தான் கிைடக்கும் 

ண்ணியத்தின் அளவி ம் மா ப ம். 

இங்கு ஒ வன் மிக ம் தாித்திரன் ேகாயில் மண்டபம் த யவற்ைற கட்ட ஆைச 

மாத்திரம் உள்ளவன். கற்களால் ெசய்வதற்கு சக்தியற்றவன். அப்ப ப்பட்டவன்  

மண்ணால் நிர்மித்தா ம் கற்களால் கட் பவ க்கு கிைடக்கும் பலைன ெப வான். 

மிக பணக்காரன் ஆைச இ ந் ம் குைறந்த ெசலவில் க்க ேவண் ம் என்  

எண்ண கற்களால் அைமக்க ேபாதிய சக்தி இ ந் ம், மண்ணாேலேய ேகா ரம் 
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த யவற்ைற சைமத்தால், மண்ணால் அைமப்பதனால் ஏற்படக்கூ ய 

பலைன ம்விட தாழந்த பலைனேய ெப வான். ஆக, அவரவர் சக்திேகற்ப 

ஆைச டன் பக்தி டன் பகவத் காாியங்கைள ெசய்ய யல ேவண் ம். 

எவேனா வன் ெசங்கல் னால் கூ யதாக விஷ் வின் ஆலயத்ைத 

அைமக்கிறாேனா  அவன் பாவங்களி ந்  வி பட்  விஷ் ேலாகத்ைத 

அைடகிறான். ஒ  சிறிய குழந்ைத விஷ் வின் ஆலயத்தில் விைளயா க் 

ெகாண் க்கும்ேபா  தற்ெசயலாக அங்குள்ள அசுத்த ெபா ள்கைள 

அப் றப்ப த்திவிட்  விைளயாட ெசய்தாேனயானால் அவன் இவ் லகத்தில் 

உள்ளவைர ஸஞ்சாரம் ெசய்யக்கூ ய விமானத்தில் ஏறி நற்பலன்கைள அைடவான். 

ஸ்ப க கல்லால் ஹாியின் ஆலயத்ைத ெசய்  ைவப்பவன் உயர்ந்த பதவிைய 

அைடவான். ேதாட்டம், உயர்ந்த அரண்மைண த யவற்ைற ெபற்  சுகத் டன்  

வாழ்வான்; விஷ் வின் உயர்ந்த ெபாிய ஆலயத்ைத நன்கு ெதாி ம்ப  சுத்தமாக 

ைவப்ப டன் மிக ம் அழகான நன்கு பலவைக வர்ணங்கள் கலந்த ச்சுத் 

திரவியங்களால் வர்ணம் அ த்தால் ெப ம் ண்ணியம் கிைடக்கும். அதி ம் பால் 

ேபா ம் அம் தம் ேபா ம் ெவண்ைமநிற வண்ணங்கைள அ ப்ப  உயர்ந்த 

ண்ணியங்கைள அளிக்கும். 

எத்தைன வ ஷ காலம் ஒ  பக்தன் சிய வர்ணம் நிைலத்தி க்கிறேதா  அத்தைன க 

ஸஹஸ்ரங்கள் அவன் சூாிய ேலாகத்தில் மகா ேபாகங்கைள அ பவிக்கிறான். பிறகு 

விஷ்  ேலாகத்தி ம் எல்ேலாரா ம் ஜிக்கப்ப கிறான். 

ேம ம், ேகாயில்களில் கண்ணா  அைறகள் அைமக்கப்ப வைத நாம் 

பார்த்தி க்கிேறாம். அந்த அைறயில் ந ப்பாகத்தில் ஸ்ரீேதவி ேதவி என்ற 

உபயநாச்சிமார்க டன் கூ ய பகவாைன எ ந்த ளப்பண் வ  வழக்கம். அங்ேக 

ெசன்  நாம் பகவாைன ேஸவிக்கும்ேபா  ஆயிரக்கணக்கான பகவான்கள் நமக்கு 
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ேஸைவ ெகா ப்பர். கண்ணா  அைறயானப யால் பல கண்ணா கள் 

பதிக்கப்பட் க்கும். பல உயர்ந்த ரத்தினங்களால் விசித்திரமாக ம் 

அைமக்கப்பட் க்கும். பலவைக ஷ்பங்களா ம் அலங்காிக்கப்பட் க்கும். 

மனத்ைத அபகாிக்க கூ யதாக ம் இ க்கும். மங்களகரமாக ம் உவைகத வதா ம் 

இ க்கும். ேஸவிப்பவர்க க்கு இந்திர ேலாகேமா, விஷ் ேலாகேமா  ,

ைவகுண்டேமா என்  ஐயத்ைத ஏற்ப த் ம். அங்ேக ெசன்றவர்கள் தி ம்பி 

ெவளியில் வரேவ ஆைசப்படமாட்டார்கள். அப்ப ப்பட்ட கண்ணா  அைறைய 

ஸ்ரீமந்நாராயண ைடய தி க்ேகாயி ல் அைமப்பவன் எவ்வளேவா ெப ம் 

பாக்கியங்கைள ெசய்தவனாகிறான். அவன் எத்தைன வ ஷகாலம் மி 

நிைலத்தி க்கிறேதா அத்தைன ஆயிரம் வ ஷகாலம் விஷ்  ேலாகத்தில் 

எல்ேலா க்கும் ஜிக்கத் தகுந்தவனாக இ ப்பான். பலவித ேபாகங்கைள அ பவித்  

வாழ்வான். 

எவேனா வன் இைறவ க்கு தியதாக ேகாவிைலக் கட் கிறாேனா, கட் ய 

ேகாவி க்கு ச்சு திரவியங்கைள ெகாண்  ெசம்ைமயாக சுகிறாேனா, அழகான 

விக்ரகத்ைத ெசய்  ைவக்கிறாேனா, அந்த விக்ரகத் க்கு அ ப்பீடத்ைத ெசய்  

ைவக்கிறாேனா, ஜீர்ணமான ேகாயில்க க்கு திய ேவைலப்பா கைள ெசய்  

அவற்ைற ப்பிக்கிறாேனா, இந்த ஐந்  ேபர்க க்கும் பலன் சமமான . ஆகேவ 

இந்த ஐந்  விதமான ைகங்கர்யங்கைள ம் ஒவ்ெவா வ ம் அவசியம் ெசய்ய 

ேவண் ம். அளவற்ற உயர்ந்த பலைன அைடவார்கள். 

இப்ப  இந்த ஐந்த ைவதிகமான ைகங்கர்யங்கைள ெசய்பவர்க க்கு ஊண் உைட 

த ய ேபாகங்கைள எவன் ெகா க்கிறாேனா அவ ம் இவர்கைள ேபாலேவ 

ஆனந்தத்ைத அைடந்  ேமல் ேலாகங்களி ம் சுகத்ைத அ பவிப்பான். 

ேம ம், எந்த மனிதன் ஒ  ேதவாலயத் க்கு பிரகாரங்கைள ம் விமானத்ைத ம் 

மண்டபத்ைத ம் அந்த ேகாயி ல் உள்ள பகவா க்கு நைககைள ம் 
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தி வாராதனத் க்கு ேவண் ய பாத்திரங்கைள ம் திதாக ெசய்  ைவக்கிறாேனா ,

ஜீர்ணமான இவற்ைற ம ப  ப்பிக்கிறாேனா அதாவ  ஜர்ேயாத்தாரணம் ெசய்  

ைவக்கிறாேனா, இவர்கள் இ வ ம் எம்ெப மா ைடய ப்ாீதிக்கு இலக்காகி ,

இகேலாகத்தி ம் பரேலாகத்தி ம் அளவற்ற ஆனந்தத்ைத அைடவார்கள். இதி ம் 

திதாக மண்டபங்கைள ம் ேகா ரங்கைள ம் கட் பவைன காட் ம் ப  

ேபானவற் க்கு ஜீரேணாத்தாரணம் ெசய்  ைவப்பவன்  மடங்கு பலைனப் 

ெப வான். 

பகவா க்கு அதிபாத்ரம் என்  ெபயர். பாவத்தி ந்  நம்ைம எவன் 

காப்பாற் கிறாேனா, அவ க்கு பாத்ரம் என்  ெபயர். இப்ப ப்பட்ட  பாத்ரங்கள் 

சிலர். பகவான் இவர்கள் எல்ேலாைரக்காட் ம் ேமற்பட்டவனானப யா ம் ,

நம்மிட ள்ள எல்லா பாவங்கைள ம் அழித்  நம்ைம சாியான ைறயில் 

காப்பாற் கிறப யா ம் அவ க்கு அதிபாத்ரம் என்  ெபயர். ஒ வ க்கு நாம் ஒ   

தானத்ைத ெசய்தால் அ  நல்ல பாத்திரத்தில் ெசய்யப்பட்டதா என்  ேகட்கிேறாம். 

நாம் ஒ  ெபா ைள எவ க்கு ெகா க்கிேறாேமா, அவைன பாத்ரம் என்  

ெசால்கிேறாம். ஆக,  நாம் ெசய் ம் தானத் க்கு, ‘ப்ரதிக்ரஹீதா' அதாவ  

வாங்குபவன் பாத்திரம் ஆகிறான். இப்ப  தானத்ைத வாங்குபவர் பலர். இவர்கள் 

எல்ேலாைரக் காட் ம் பகவான் உயர்ந்தவன். ஏெனனில் தானத்ைத 

வாங்குபவர்களில் தாரதம்யம் இ க்கிறப யால். அதாவ  பலவிதமான ஞானம் 

அ ஷ்டானம் ஆசாரம் குணம் ேமன்ைம ஆற்றல் த ய நற்குணங்கள் எவாிடத்தில்  

அதிகமாக ெபா ந்தியி க்கின்றனேவா, அவன்தாேன உத்தம பாத்திரமாவான். 

இப்ப  எல்லா விதத்தி ம் எல்ேலாைரக் காட் ம் பகவான் சிறந்தவனானப யால் 

அவைன அதிபாத்ரம் என்கிேறாம். 

ஆைகயால் அந்த பகவானிடத்தில் நாம் ெசய் ம் தானமான  அளவற்ற பலைன 

அளிக்கும். உயர்ந்த பலைன ெபற வி ம் கிறவர்கள் எப்ெபா ம் பகவான் 
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ெபா ட்  ஏதாவ  ெகா த்  ெதாண்  ெசய்  ெகாண் க்க ேவண் ம். 

நாராயணன் ெபா ட்  ேஹாமம் ெசய்வேதா, அவன் நாமாக்கைள ெசால்  ஜபம் 

ெசய்வேதா, அவன் ெபா ட்  ெகா ப்பேதா, அவ க்கு ைஜ ெசய்வேதா, ப  

த யவற்ைற ெசய்வேதா பகவா க்கு மகிழச்சிைய ெகா க்கும். 

ேவதாத்தியயனத்ைத நன்றாக ெசய் ம் ஒ வாிடத்தில் ெவள்ளி பாத்திரத்ைத தானம் 

ெசய்தால் அளவற்ற ண்ணியம் உண்டாகும் என்  சாஸ்திரம் ெசால் கிற . 

பகவானிடத்தில் மாம்ஸ்ய பாத்திரத்ைத ெகா த்தால், ேவதாத்தியயனம்  

பண் கிறவ க்கு ெவள்ளி பாத்திரத்ைத ெகா ப்பதனால் ஏற்ப ம் பயைன 

காட் ம் ஆயிரம் மடங்கு அதிக பலன் கிட் ம். அ ேபால் ேவதாத்தியயனம் 

பண்ணினவாிடத்தில் தங்க பாத்திரத்ைத  ெகா ப்பதனால் உண்டாகும் பலைனக் 

காட் ம் பகவானிடத்தில் தாமிர பாத்திரத்ைத ெகா ப்பதனால் உண்டாகும் பலன் 

ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாகும். அ ேபாலேவ ேவதாத்தியயனம் பண்ணினவாிடத்  

ெசய் ம் ஸ்வர்ண தானத்தினால் ஏற்ப ம் பலைனக் காட் ம் பகவானிடத்  

ெசய் ம் ெவள்ளி தானத்தினால் உண்டாகும் பலன் ேகா  மடங்கு உயர்ந்த . 

உேலாகங்களில் தங்கம் உயர்ந்த . அதனால் ெசய்யப்ப ம் பாத்திரத்ைத 

ஸ்ரீவிஷ் வினிடத்தில் பக்தி டன் எவன் ெகா க்கிறாேனா அவ க்கு உண்டாகும்  

பலைன ம் ண்ணியத்ைத ம் நம்மால் அளவிட்  ெசால்ல யா . இதில் 

தாித்திரன் தன் சக்திக்கு அ குணமாக ெகா க்கும் தாமிரம் த யவற்றினால் 

அவ க்கு கிட் ம் ஸ்வர்ணபாத்திரத்தா ண்டாகும் பல க்கு சமமாகும். 

ஏெனன்றால் இ வ ம் ெவவ்ேவ ப்பட்ட தன்ைம ள்ள வஸ் க்கைளக் 

ெகா த்தி ந்த ேபாதி ம் அவரவர் சக்திக்கு தகுந்த அள தாேன ெகா க்க இய ம்? 

ஆகேவ மனப் ர்வமாக தம் சக்திக்கு ஏற்ப வஞ்சைனயின்றி பகவா க்கு ைகங்கர்யம் 

ெசய்ய ேவண் ம். அப்ேபா தான் பகவான், 'நாம் ெகா த்த எல்லா 

உபகரணங்கைள ம் ெகாண்  வஞ்சைனயில்லாமல் நமக்கும் பணிவிைட  
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ெசய் ள்ளான்' என்  ஸந்ேதாஷப்ப வான். 

இப்ப  ெதாண்  ாி ம் சமயத்தில் இப்ப ப்பட்ட வஸ் க்கைள 

ெகா த் வி கிேறாேமா என்  ெகாஞ்ச ம் மனத்தில் கலக்கமின்றி ம், ‘இப்ப  

உயர்ந்த வஸ் க்கைள பகவா க்கு ெகா த்  அவைன மகிழ்விக்க நமக்கு வாய்ப்  

கிட் யேத!', என்  பக்தி ட ம் ெதாண்  ெசய்பவன் எல்ேலாைரக் காட் ம் 

உயர்ந்தவனாகிறான். 

ஒ வன் ெப ம் தாித்திரன், இவன் ேதவாலயங்களில் ேமற்கூறிய வைககளில் எந்த 

ைகங்கர்யத்ைத ம் ெசய்ய இயலாதவன். தனம் இ ந்தாலன்ேறா ரஜத தானம் ,

ேஹமதானம் த யவற்ைற ெசய்ய ம்? இப்ப ப்பட்டவன் பகவானின் ப்ாீதிைய 

எப்ப  ெபற ம் என்  ஸந்ேதகிக்க ேவண்டாம். இப்ப  உத்க் ஷ்டமான 

ெபா ைள ெகா த் த் ெதாண்  ெசய்  பகவானின கடாக்ஷத்ைத ெப வைத 

காட் ம் ெசய்யாமேலேய பகவானின அ ைளப் ெபற வழி உண் . அதாவ  - 

அவனிடத்தில் எப்ெபா ம் அசஞ்சலமான பக்திைய ெசய்வ தான். அவன  

நாமங்கைள ம் குணங்கைள ம் அவன் ெதாடர்பான  திப்பாடல்கைள ம் 

எப்ேபா ம் ெசால்  அவனிடத்தில் ஈ ப வ தான். இைதத்தான் பக்தி என்  

சான்ேறார் பணிப்பர். இந்த பக்திைய ெகாண்டவன் மற்றவர்கைளக் காட் ம் 

உயர்ந்தவனாகிறான். அவர்க ம் பக்தி இல்லாமல் ெவ ம் ெதாண்  மாத்திரம் 

ெசய்வதனால் யாேதா  பய ம் அைடயமாட்டார்கள். ஆக பக்திதான் க்கியமான 

ெதாண் . ெசல்வம் த ய ெசளகாியங்கள் இ ந் , அவற்ைற ெசல  ெசய்ய 

மனமில்லாமல் ெசலவழிந்தவி ேம என்ற எண்ணத் டன் பகவானிடத்தில் பக்தி 

மட் ம் ெச த் வதானால் பலன் ஏ ம் ஏற்படா . 

ஆகேவ, பண ள்ளவர்கள் பக்தி இல்லாமல் ெதாண்  ெசய்வதனால் லாபமில்ைல. 

வசதி இ ந் ம் தி ப்பணியாகிற ெதாண்  ெசய்யாமல் பக்தி ெச த் வதனால் 

மட் ம் பயன் ஏற்பட் விடா . அதனால் வசதி ள்ளவர்கள் நற்பயைன ெபற 



 

144 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

இரண் ம் ெசய்ய ேவண் ம். தாித்திரன் ெதாண்  ாிய திரவியம் த ய வசதிகள் 

இல்லாதவனானப யால் சஞ்சலமின்றி பக்திகைள ெச த்தி நற்பயைன ெபற யல 

ேவண் ம். 

ேலாக சரண்யனான எம்ெப மானிடத்தில் எந்த பணிவிைடைய ெசய்தா ம் பக்தி  

ர்வமாக ெசய்ய ேவண் ம். அவன் நமக்கு கர்மா ஸாரமாக எைதக் 

ெகா த் ள்ளாேனா அந்த ெபா ைள அகங்காரம் மமகாரம் த யவற்ைற விட்  ,

'அவ க்கு இைத ெகா க்க பாக்யம் ெபற்றி க்கிேறாேம' என்  எண்ணி மிகுந்த 

பக்தி டன், அவன் ெகா த்த ெபா ைள அவனிடத்தில்  ஸமர்ப்பிக்க ேவண் ம். பக்தி 

ர்வமாக ஸமர்ப்பிக்கும் ெபா ள் சிறியதாக இ ந்தா ம் அைத அவன் ெபாியதாக 

நிைனத்  மகிழ்ச்சியைடவான். பக்தியின்றி மகத்தான ெபா ைள ஸமர்ப்பித்தா ம் 

அைத அவன் உகந்  ஏற்க மாட்டான். 

மகாவிஷ் வின் ேகாவி க்கு த்வஜத்ைத ஸமர்ப்பித்தல் மிக சிறந்ததாகும். அதி ம் 

க டத்வஜத்தில் அவ க்கு அதிக ஸந்ேதாஷம் ஆனப யால் க டேனா  கூ ய 

த்வஜத்ைத ஸமர்ப்பிப்ப  சால சிறந்த . அப்ப  ஸமர்ப்பிப்பவன் ேகா க்கணக்கான 

த்வஜங்கேளா  கூ ய விமானத்தில் ஏறி விஷ்  ேலாகத்ைத அைடகிறான். 

அப்ஸரஸ் ஸ்திாீகள் பலர் சூழந்  அவைன உபசாிப்ப டன் மிகுந்த ஆனந்தத்ைத 

அளிப்பார்கள். இம்மாதிாிேய எம்ெப மா க்கு ேகாதானம் ெசய்வ  ெப த்த 

ண்ணியத்ைத அளிக்கும். அதி ம் வங்கக் குடம் நிைறக்கும் வள்ளல் ெப ம் 

பசுக்கைள அளித்  அவைன மகிழ்விக்க ேவண் ம். அப்ப  ெசய்பவன் ஸகல 

பாவங்களி ந் ம் வி ப வான். உயர்ந்த ஆபரணங்களா ம் பீதாம்பரங்களா ம் 

அலங்காிக்கப்ப வான். இம்மாதிாிேய சாதாரண மனிதர்களிடத்தில் ஒ வன் 

ேகாதானம் ெசய்தால் எந்த பலன் கிட் ேமா அைதப் ேபால் ஆயிரம் மடங்கு பலைன  

பகவா க்கு ஒ  ேகாதானம் ெசய்வதனால் ெப வான். 

எம்ெப மா க்கு, விச்வ பம் என்ப  ஒ  ைஜ. அந்த ைஜ பிரதிதின ம் 
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காைலயில் நைடெப ம். ‘ெகளஸல்யாஸுப்ரஜா ராம்...' என்  ஸுப்ரபாதங்கைள 

ெசால் ம், ‘கதிரவன் குணதிைச சிகரம் வந்தைணந்தான்.... பள்ளி எ ந்த ளாேய  '

என்ற பாசுரங்கைள ெசால் ம் அவைன உறக்கத்தி ந்  எ ப்பி தல் த ல் 

ேஸவிப்ப  அந்த ைஜயாகும். அந்த சமயத்தில் குதிைர, யாைன, பசு த யவற்ைற 

நி த்தி ைவத் , 'இைவ உன்ைன வணங்க வந்தி க்கின்றன' என்  ெசால் , நாம் 

வணங்க ேவண் ம். இந்த விச்வ ப ேஸைவயில் பசுமா  சிறப்பிடம் ெப வ . 

ஆகேவ அந்த சமயத்தில் நி த்தி ைவப்பதற்கு உாிய பசுைவ விஷ்  ஆலயத்திற்கு 

எவன் தானம் ெசய்கிறாேனா அவைன காட் ம் தானம் ெசய்வதில் உயர்ந்தவன் 

உலகத்தில் இல்ைல. அதி ம் ந் ம்ஹ ைடய ேகாயி க்கு ேகாதானம் ெசய்பவன் 

மிக ம் உயர்ந்தவனாகிறான். ேகாதானம் ெசய் ம் ேபா  ஒ  வ ஷத்திற்கு 

பசு க்குாிய உண  வைககைள ம் ேசர்த்  ஸமர்ப்பிக்க ேவண் ம். இப்ப  

ெசய்பவன் எல்ேலாரா ம் ஜிக்கப்ப கிறான். ேதவர்களால்  வணங்கப்ப கிறான். 

விஷ்  ேலாகத்ைத அைடந்  அங்ேக பகவானா ம் பகுமானிக்கப் ப கிறான். 

பகவா க்கு வாஸுேதவன் என்  ெபயர். அவன் எல்லா இடத்தி ம் வாஸம் 

ெசய்கிறான். அசுத்தமான ெபா ள்களில் அவன் வாஸம் ெசய்கிறேபா ம், நன்கு 

அ க்கற்  விளங்குகிறான். நமக்கு வாஸம் ெசய் ம் இடத்ைத அ ஸாித்  இ க்கு 

ஏற்ப ம். அவ க்கு அப்ப  இல்ைல. அப்ப  அவன் எல்லா இடங்களி ம் வாஸம் 

ெசய்கிறப யால் அவைன உத்ேதசித்  ேவதம் ஓதினவர்களின் ெபா ட் ம் 

ேவதாந்தங்கைள ப த்த வித்வான்களின் ெபா ட் ம் ந்தவைர எல்லா 

வஸ் க்கைள ம் தானம் ெசய்ய ேவண் ம். இப்ப  தானம் ெசய்வதனால் 

வாஸுேதவன் தானம் ெசய்பவர்களிடத்தில் ஸந்ேதாஷம் அைடகிறான். 

நன்கு அறிந்தவன் யற்சி ெசய்தாவ  ைவஷ்ணவர்கைள ஆராதிக்க ேவண் ம். 

ேகாபதாபங்கைள விட்டவனாக ம் எப்ெபா ம் பகவாைனேய மனத்தில்  

நிைனத் க் ெகாண்  ெவளி விஷயங்களில் பற்ைற நீக்கி வாழ்பவனாக ம் உள்ள 
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பாகவத க்கு, ‘நான் ெசய் ம் இந்த தானத்தினால் விஷ்  ஸந்ேதாஷம் அைடய 

ேவண் ம்', என்  ெசால்  அன்னதானம் ெசய்ய ேவண் ம். பக்திேயா  

கூ யவனாக இ ந்  ெகாண்  கு ம்பியாக ம் ஆசார சீலனாக ம் 

ேவதாத்தியயனம் ெசய்தவனாக ம் உள்ள ஒ வைன மிக ம் உபசாித்  தன் 

அகத்தில் உணவ ந்த ெசய்ய ேவண் ம். அந்த பாகவதனிடத்தில் அழிவில்லா 

பரம்ெபா ளான நாராயணன் வாஸம் ெசய்கின்றான். ஸர்வதீர்த்தங்க ம் ஸகல 

ேக்ஷத்திரங்க ம் அவனிடத்தில் அடங்கியி க்கின்றன. ஆக அந்த பகவத் பக்தைன 

ஜிப்ப  ெப ம் ண்ணியத்ைத அளிக்க வல்ல . 

அந்தண ைடய உதரத்தில் நாராயணன் வாஸம் ெசய்கிறான். ஆகேவ எந்த 

யஜமான ைடய அன்னத்ைத ஓர் அந்தணன் மகிழ்ச்சி டன் சாப்பி கிறாேனா அந்த 

யஜமானன் அந்த அந்தண க்கு அன்னம் அளித்ததன் லம் பகவா ைடய வாயில் 

அன்னமிட்டவனாகிறான். அதாவ  அந்தணன் ஒ வ க்கு அன்னமி வ . 

பகவா க்கு அன்னமி வதற்கு சமமாகும். இேத ேபால் ஒ  சந்நியாசி யா ைடய 

ட் ல் ேபாஜனம் ெசய்கிறாேனா அவன் ட் ல் சாக்ஷாத் பகவாேன சாப்பிட்ட  

ேபால ஆகும். பகவான் யா ைடய ட் ல் சாப்பி கிறாேனா அந்த ட் ல் ன்  

உலகங்க ேம சாப்பிட்ட  ேபால் ஆகும். அதாவ  யதிைய நம் இல்லத்திற்கு 

அைழத் க் ெகாண்  வந்  பிைக்ஷயிட்  ஆராதிப்ப  பகவாைன ஆராதிப்பதற்கு 

சமமாகும். பகவாைனேய நம் இல்லத்தில் எ ந்த ளப் பண்ணி ஆராதிப்ப . எல்லா 

உலகங்கைள ம் ஆராதிப்பதற்கு ஒப்பாகிற . ஆக பகவாைன ம் யதிைய ம் 

பாகவதர்கைள ம் ஆராதிப்பதற்கு சமமான ண்ணியம் ேவ  எ ம் இல்ைல. 

(இப்ப  பகவான், பாகவதர், யதி என்ற ன்  ேப ைடய ஆராதனம் 

ஸ்ரீல மீந் ம்ஹ ைடய ஸஞ்சாரங்களில் ெப ம் ண்ணியவான்க க்கு 

கிைடப்பைத நாம் பார்த்தி க்கிேறாம். இந்த ன்  ஆராதன ம் ஒேர காலத்தில் 

ஒ வ க்கு கிைடப்ப  அ ைமயாகும். ஸ்ரீ அழகிய சிங்கர் பாகவதர்களான 



 

147 

sadagopan.org 

பாிவாரங்க டன் ஸ்ரீமாேலாலைன எ ந்த ளப் பண்ணி ஒவ்ேவார் இல்லத்தி ம் 

ஆராதிக்கிறார். அதன் லமாக பகவத் பாகவத ஆசார்ய ப யதி இவர்க ைடய 

ஆராதனம்  யஜமானர்களால் ெசய்யப்ப வ ம் காட்டப்பட்ட .) 

நாரதர் கூ கிறார், “மகாிஷி சிேரஷ்டர்கேள! இன்ன ம் உங்க க்கு பல 

விஷயங்கைள ெசால் கிேறன். ேக ங்கள். அேஹாபில ேக்ஷத்திரத்திற்கு ெசல்ல 

ேவண் ம். அங்ேக  க ட மாைலைய அைடய ேவண் ம். அங்ேக பிரவகிக்கும் 

னிதமான பவநாசினியில் ஸ்நானம் ெசய்  மனத்ைத ய்ைமயாக்கி ெகாள்ள 

ேவண் ம். மார்கழி மாதத்தில் பகவா க்கு பணிவிைட ெசய்  ெகாண்  பக ல் ஒ  

ேவைள மாத்திரம் ஆகாரம் ஜித்  அங்குள்ள ந் ம்ஹைன தியானம் ெசய்ய 

ேவண் ம். இம்மாதிாி அந்த மாதம் வ ம் அந்த ஆலயத்தில் பணிவிைட ெசய்  

ெகாண் ப்பவன் உயர்ந்த வம்சத்தில் பிறந்  எல்ேலா க்கும் ேமலாக 

விளங்குவான். இ  ேபால் ைத மாதத்தில் நியமத்ேதா  இ ப்பவன் அேத 

ஜன்மத்திேலேய ெவளி விஷயங்களில் பற்றில்லாதவனாக பகவாைன 

ஸாக்ஷாத்காிக்கும் வல்லைம ெபற்றவனாவான். இ  ேபாலேவ பங்குனி மாதத்தில் 

இ ப்பவன் ஸகல ெஸளபாக்கியங்கைள ம் ெப வான். சித்திைர மாதத்தில் 

இம்மாதிாி பகவாைன அந்த மைலயில்  வாஸம் ெசய்  ெகாண்  நதியில் நீரா  

நியமத் டன் வணங்கி வழிபட்  வ பவ க்கு ஸுவர்ணம், ரத்தினம் த யைவ 

நிைறய ெப கும். ைவகாசி  மாதத்தில் இம்மாதிாி நடந்  ெகாள்பவன் தன  

குலத் க்ேக ேமன்ைமைய ேசர்ப்பான். ஆனிமாதத்தில் இம்மாதிாி பகவாைன 

ஆராதிப்பவன் ெப த்த ெசல்வத்ைத ெப வான். ஆ  மாதத்தில் சுத்தி டன் நடந்  

ெகாள்பவ க்கு தன ஸம் த்தி ம் த்திர ஸம் த்தி ம் ஏற்ப ம். ஆவணி மாதத்தில் 

வழிப பவ க்கு தானியம் நிைறய விைள ம். ரட்டாசி மாதத்தில் அந்த மைலயில் 

வ த்  ஜிப்பவ க்கு அன்ன ஸம் த்தி கிட் ம். ஐப்பசி மாதத்தில் ைஜ 

ெசய்பவ க்கு த்திர ஸம் த்தி ஏற்ப ம். கார்த்திைக மாதத்தில் இ  ேபாலேவ 

ஏகவாரம் ேபாஜனம் ெசய்  ஜிப்பவன் சூரனாக ம், ஸகல கல்விகைள 



 

148 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

ெபற்றவனாக ம், பஹு த்திரனாக ம் ஆவான். இப்ப , அங்ேக வ த்த 

பகவாைன ஜிப்பவன் அந்த அந்த மாதத்திற்ேகற்ப பலைன ெப வான்.” என்  

நாரதர் ெசான்னார். 

பால்குன மாதத்தில் மற்ெறா  ெபாிய விேசஷம், அேஹாபிலத்தில் உண் . அந்த 

மாதத்தில் க டாசல மைலயில் ெபளர்ணமி  தினத்தன்  ப்பத்  க்ேகா  

ேதவர்க ம் வ கின்றனர். ேதேவந்திரன், பரமசிவன், நான் கன் இவர்க ம் 

வ கின்றனர். பிரம்மவித் க்களான னிவர்க ம் எண்ணில்லாத மகாிஷிக ம் 

கூட்டம் கூட்டமாக வந்  ேச கின்றனர். மகாபாக்யசா களான ேலாகத்தில் 

வசிக்கும் யக்ஷர், கந்தர்வர், கின்னரர் அங்கு ந் ம்ஹைன வணங்கி வழிபட 

ஓேடா  வ கின்றனர். ேலாகத்தில் வசிக்கிற ண்ணியவான்களான மனிதர்க ம் 

பக்திபரவசர்களாய் அகங்கைரந்  கண்ணீர் மல்கி பகவாைன வணங்க கூட்டமாக 

கு கின்றனர். ஜகத் க்கு நாதனான ஸ்ரீல மிந் ம்ஹன் அன்ைறயதினம் 

எல்ேலாரா ம் ஆராதிக்கப்ப கிறான். ஒவ்ெவார் ஆண் ம் இவ்விதம் பல 

பிரகாரங்களில் அவர்களால் ஆராதிக்கப்ப கிறான். அன்ைறய தினத்தில் கங்ைக, 

ய ைன, காவிாி, ங்கபத்திைர த ய நதிக ம் நான்கு ஸ த்ரங்க ம் ஒவ்ெவா  

திவ்ய ேதசத்தி ள்ள ண்ணிய தீர்த்தங்க ம் பவநாசினிைய வந்தைடகின்றன. 

ல மீந் ம்ஹ ைடய இந்த விழாைவக் கண்  களிக்க ஒவ்ெவா  

ேதசத்தி ந் ம் பக்தி டன் மனிதர்கள் வ கின்றனர். அவர்கள் நடந்  வ ம்ேபா  ,

ைவக்கும் எவ்ெவா  கால யினா ம் ஒவ்ெவா  அச்வேமத யாகம் ெசய்த பலைனப் 

ெப வர். அேஹாபில ேக்ஷத்திரத்ைத உத்ேதசித்  நடந்  வ ம்ேபா  ஒவ்ெவார்  

அ க்கும் ஒவ்ெவார் அசுவேமதயாக பலன் உண் . ஆக, எத்தைன அ  ெமாத்தத்தில் 

ைவக்கிறார்கேளா அத்தைன அசுவேமத பலைன ெப வர். இதில் எள்ளள ம் 

ஸம்சயமில்ைல. ேம ம் அேஹாபில ேக்ஷத்திரத்தில் பித்  ேதவைதகைள 

உத்ேதசித்  ச்ராத்தம் ெசய்கிறவ ைடய பித் க்கள் தாங்கள் பண்ணிய பாப 
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விேசஷத்தாேல குத் தமான பிறவியில் பிறந்தி ந்தேபாதி ம், நல்ல ஜன்மத்ைத 

ெபற் வி வர். த்திரர்கள் அங்ேக பண் ம் ச்ராத்தவிேசஷத்தால் பித் க்க க்கு 

நல்ல கதி ஏற்ப கிற . 

ைவசாகமாஸத்தில் அேஹாபிலத்தில் வாஜாேராஹணம் ெசய்கின்றனர். 

க டாசலவா யான ேதவ ேதவனான ந் ம்ஹ ர்த்தியின் உத்ஸவம் 

நைடெப கிற . இந்த உத்ஸவம் தாமைரப் வில் பிறந்த பிரமன் ஏற்ப த்திய . 

பகவான் விஷ் வினிடமி ந்  உண்டான பாஞ்சராத்திர சாஸ்த்திரத்தின்ப  அந்த 

பகவானிடமி ந்  ேகட்  பிரமன் நடத்தி ைவத்தார். காபிஞ்ஜல விதானத்தின்ப  

இந்த உத்ஸவம் நைடெப கிற . இந்த விழா பாிசுத்தமான . ேலாகத் க்ேக 

ேக்ஷமத்ைத தரவல்ல . இப்ெபா ம் பக்தி டன் கூ யவர்கள் இந்த விழாைவ 

நடத்தி ைவக்கின்றனர். 

இந்த உத்ஸவத்ைத ேசவிக்க வ ம் பாகவதர்க க்கு அ ந் வதற்கு உாிய 

பாிசுத்தமான நீைர ம், ஜிப்பதற்கு அன்னத்ைத ம் மிக்க மகிழச்சி டன் ெகா த்  

உத வர் உயர்ந்த பதவிைய ெப வர். இங்கு வ பவர்க க்கு தங்கும் இடம் அளித்  

உபசாிப்பவர்க க்கும் ல மிந் ம்ஹன் ண்ணிய ேலாகங்கைள ெகா ப்பான். 

ேஸவார்த்திக க்கு ஸ்வர்ணதானம். ரத்தினதானம், ேகாதானம், வஸ்திரதானம், 

த யவற்ைற ெகா ப்பவர்கள் தாங்கள் ெசய் ம் தானத்தின் அளைவ அ சாித் ,  

ஒவ்ெவா  தானத்திற்கும் ஏற்ப அழிவில்லாத ேலாகங்கைள அைடந்  மகிழ்வர். 

இதில் ஐயமில்ைல. இம்மாதிாி ராாியின் ஸகல கைத ம் ெசால்லப்பட்ட . மிக ம் 

இயற்ைகயிேலேய பகவானிடத்தில் ஆஸக்தி உைடயவர்கள் ஸம்ஸாரத்தில் ஏற்ப ம் 

மிக ம் ஆபாசமான ஆனந்தத்ைத விட் விட்  இங்ேக பகவானிடத்தில் 

ஈ ப வ டன் ஸ்ரீந் ம்ஹ ைடய ஸ்வ பத்ைதேய ெபற் வி வார்கள். 

இம்மாதிாியான சிறந்த கைதகைளக் ேகட்  பாமரராக இ க்கும் தன்ைமைய மக்கள் 

விட் வி வர். இப்ப ப்பட்ட உயர்ந்த கைதகைள நாரத பகவான் ெசளநக மகாிஷிக்கு 
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ெசால்  த்தார். பிறகு னிவர்களிடம் விைடெபற் க் ெகாண்  தம் இ ப்பிடம் 

ெசன்றார். 

நம் ெசவிக க்கு அம் தத்ைத வ ஷிக்கக்கூ ய ஸ்ரீல மிந் ம்ஹ ைடய 

கைதகைள பல ைற ேகட் ம், நாரதர் ெசான்ன ஆத்ம ஆனந்தத்ைதக் ெகா க்கக் 

கூ ய இந்த கைதகைள அ க்க  நிைனத் ம், கல்பக வி க்ஷம் ேபால் த்யானம் 

ெசய் ம், ஸம்ஸார ேதாஷங்கைள ேபாக்கக்கூ ய பகவாைன ஒவ்ெவா  க்ஷண ம் 

பஜைன ெசய்  ெகாண் ம் இ ந்தனர் அந்த ாிஷிச்ேரஷ்டர்கள். 

அசுரர்களின் அரசனான ஹிரண்யகசி ைவக் ெகான்ற ஸ்ரீல மி ந் ம்ஹன்,  

அேஹாபிலம் என்ற உத்தம ேக்ஷத்ரம், பவதாபத்ைத ேபாக்கக் கூ ய ண்ணியமான 

பவநாசினியின் தீர்த்தம் ஆகிய ன் ம் உலகத்திேலேய மிகச் சிறந்தைவ. ஆக 

அேஹாபிலம் ெசல்பவ ம் அங்குள்ள பவநாசினியில் ஸ்நானம்  ெசய்பவ ம் 

அங்குள்ள பகவாைன ேஸவிப்பவ ம் ேலாகத்திேலேய சிறப் ைடயவராகின்றனர். 

இந்திர ேலாகத்தில் ஏற்ப ம் சுக ம் பிரம்ம படடணத்தில் ஏற்ப ம் இன்ப ம் 

அேஹாபில ேக்ஷத்திரத்தில் வாஸம் ெசய்பவனால் வி ம்பப்படமாட்டா. இங்கு மரம், 

ெச , ெகா  த யைவயாக பிறந்தி க்கும் உயிர்க ம் ேமாக்ஷ ேலாகத்ைத 

வி ம்பமாட்டா. 

அேஹாபில ேக்ஷத்திரத்திற்கு ஒ நாள் ெசன்  ஆனந்தத்ைத அ பவிப்பவர்கள் 

அங்கு வா தைலத் தவிர மற்ற ேபாகங்கைள வி ம்ப மாட்டார்கள். ஆறாத ெசல்வத்  

அரம்ைபயர்கள் தற்சூழவானா ம் ெசல்வத்ைத ம், கம்ப மதயாைன க த்தகத்தின் 

ேம ந்த இன்பம் வ ம் ெசல்வத்ைத ம் ஊர்வசி ேமனைக த யவர்களின்  

பாடேலா ம் ஆடைல ம் மற் ம் இப்ப  ப்ரம்ம ேலாகம், விஷ்  ேலாகம் ,

த யவற்றில் கிைடக்கும் ஆனந்தத்ைத ம் வி ம்பார். பால்ய ப வத்திேலேய 

ஆபதர்க டன் அங்ேக ெசன்  ஸமஸ்த ேபாகத்ைத ம் விட் , மனத்ைத அடக்கி ,

சாஸ்திரங்களில் பயிற்சி ெசய் , க டாத்ாி என்ற மைலயில் வாஸம் ெசய்தல் மிக ம் 

உத்தமமான . உலகில் ெசய்ய ேவண் யவற்றில் பிரதானமான  அ  ஒன்ேற. 
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நகரத்தில் வ ப்பவ ம் பிரம்மசாியத் டன் இ ப்ப ம் கானகத்தில் இ ப்பவ ம் 

கி கத்தில் வ ப்ப ம் உபேயாகமற்றைவ. அனந்த ண்ணிய தீர்த்தங்க ம் 

நதிக ம் அேனக மைலக ம் ேலாகத்தில் இ க்கின்றன. இைவ அப்ப ேய 

கிடக்கட் ம். இவற்றினால் நமக்கு பயன் ஏ மில்ைல. வராக வாமனாதி அவதாரங்கள் 

பல ம் இ க்கின்றன. அந்த அவதாரங்கள் மனத் க்கு இனிைமயானைவயல்ல. 

பவநாசினி தீர்த்தம், க டாசல மைல, ந் ம்ஹ ர்த்தி ஆகிய ன்  ஒவ்ெவா  

பிறவியி ம் பாவனத்ைத அளிக்கக் கூ யைவ.  இ  திண்ணம்.  

இந்த அேஹாபில மாஹாத்மியம் நான்கு ேவதங்க டன் கூ ய ெபாிய 

உபநிஷத் க்கு சமானமான . இ  ஆக்யானங்க க்குள் சிறந்த ஆக்யானம் ஆகும். 

ரஹஸ்யங்க க்குள் சிறந்த ரஹஸ்யம் இ . நான் கன் த ய ெபாியவர்களால் 

உணரப்பட்ட . இந்த மாஹாத்மியம் ஒ வரால் இயற்றப்பட்டதன் . 

ராமாயணாதிகைளவிட இ  ெப ைம ெபற்ற . அேனக அர்த்தங்க டன் கூ ய . 

இந்த அேஹாபில ந் ம்ஹனின் மாஹாத்மியத்ைத ேகட்கக் ேகட்க மயிர் 

சி ர்க்கும். 

இ  பல மகாிஷிகளால் பல பிரகாரமாக ெசால்லப்பட்ட . நாரதர் த ய 

மகாிஷிகளால் ேகட்கப்பட்  நமக்கு உைரக்கப்பட்ட . அறம் ெபா ள் இன்பம்  

என்ற நால்வைக ஷார்த்தங்கைள ம் அளிக்க வல்ல . ண்ணியம் 

பண்ணியவர்க்ேக உாித்தான . நாஸ்திகர்க க்கு இ  அளிக்கவல்லதன் . இதர 

விஷயங்களில் பற் ள்ளவர்க க்கும் இ  உபேதசிக்கத் தக்கதன் . ேவதாந்தங்கைள 

அறியாதவர் இைத அறியத்தகுந்தவரல்லர். ெபாறாைம த ய ர்குணங்கள் 

மிகுந்தவ ம் இதற்கு அநாதிகாாி. பகவத் பக்தர்கைள ம் ஸாத் விகர்கைள ம்  

அந்தணர்கைள ம் ஷிப்பவன் இதற்கு உாியவனாகமாட்டான். ேவதாத்தியயனம் 

ெசய்தவன், விஷ்  பக்தன், நற்குணம் உள்ளவன் அதற்கு அதிகாாி. அவ க்ேக 

மிகுந்த ஆதர டன் இந்த மஹாத்மியத்ைத உபேதசிக்க ேவண் ம்.  
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இைத ப ப்பவன், ஆதர டன் ேகட்பவன், பிறர்க்கு உபேதசிப்பவன் ஆகிய வ ம் 

உயர்ந்த கதிைய ெப வார்கள். இந்த அேஹாபில மஹாத்மியத்ைத ஒவ்ேவார் எ த்  

பிசகாமல் எ தி ஸ்தகமாக்கி ப ப்பவ ம் எ தி பிறர்க்கு ெகா ப்பவ ம் 

அளவற்ற ண்ணியத்ைத அைடவர். எவ ைடய இல்லத்தில் இந்த ேக்ஷத்திர 

மஹாத்மிய ஸ்தகம் ெசல்லால் அாிக்கப்பட விடாமல கந்த பங்களால் அர்ச்சிக்கப்  

ெப கிறேதா அவ ைடய ட் ல் தம், ேவதாளம், சூனியம், ேபய், பிசாசு, 

த யைவ ைழய அஞ்சும். ண்ணியவான்களில் அவன் சிறந்தவன். இந்த 

ேக்ஷத்திர மஹாத்மியப் ஸ்தகத்ைத இல்லத்தில் ைவத் ப் ஜிப்பவன் ஸகல 

ஐச்வர்யங்கைள ம் ெப வான். கு ம்ப வி த்தி ம் ேக்ஷம ம் ஏற்ப ம். வ ைம 

விலகும். 

ேதவைதகளின் சிரஸ்ஸுக்கு இரத்தினம் ேபான்ற இந்த ந் ம்ஹன் நன்கு 

விளங்குக. ஸச்சிதானந்த பனான இந்த பகவான் எப்ெபா ம் விளங்குக. 

க டாசலவா யான பகவான் எப்ெபா ம் ெவற்றி ெப வானாக. 

இகேலாகத்ைத ம் பரேலாகத்ைத ம் அளிக்கவல்லவனான ந் ம்ஹைனவிட 

உயர்ந்த ெதய்வம் கிைடயா . பவநாசினிைய விட உயர்ந்த ண்ணிய தீர்த்தம் 

இவ் லகில் ேவ  இல்ைல. க டாசலத்ைத விட உயர்ந்த மைல ஏ மில்ைல. அந்த 

எம்ெப மானிடத்தில் பக்தி பண்ணினவைனவிட உயர்ந்த மனிதன் ேவ  எவ ம் 

இல்ைல. அவன்தான் ெப ம் ேயாகி. 

உலகத்தில் நாம் ஆேலாசித் ப் பார்க்ைகயில் இரண்  வஸ் க்கேள சாரமானைவ 

என்ப  ெதாிய வ ம். அவற்றில் ஒன்  ேதவேலாக ஸ்த்ாீகளின் பார்ைவ ,

மற்ெறான்  மைலகளின் குைககளில் வசித்  பகவாைன த்யானம் ெசய்வ . 

இவ்விரண் ல் ஒன்ைற ஒ வன் ெபற்றி ந்தால் அவன் உத்தமனாவான. இதி ம் 

தற்கூறிய  ஆபாஸத்ைத ம் அழிைவ ம் அளிக்க வல்ல . மற்ெறான்றான பகவத் 

தியானம் ஆத்ம ஆனந்தத்ைத ம், எம்ெப மானின் உகப்ைப ம் அளிக்க வல்ல .  
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 “ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத வரதர்” - கீழ் அேஹாபிலம் 
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இந்த பலன் ஆபாஸம் அற்ற . அழியக்கூ ய மன் . ஆைகயால் ஸ்ரீ அேஹாபில 

மைலயின் குைகயில் இ ந்  ெகாண்  பகவாைன தியானம் ெசய்வைதவிட உயர்ந்த 

பணி ேவ  எ மில்ைல. நம்மால் அவசியம் அறியப்பட ேவண் ய ெபா ள் 

ஸ்ரீல மிந் ம்ஹன் ஒ வேன. அவன்தான் ப்ரேமயம். இைத அறிவிக்கிறவர்கள்  

ஸத் வகுணம் நிைறந்த பாகவதர்கள். இந்த விஷயத்தில் ேவதம் ஒன் தான் 

ப்ரமாணம். ஆக ப்ரேமயமான ந் ம்ஹன், ப்ரமாதாவான ஸாத் விகர் ,

ப்ரமாணமான ேவதம் ஆகிய ன் ம் சந்திர சூாிய நட்சத்திரங்கள் உள்ளவைரயில் 

ேலாகத்தில் விளங்க ேவண் ம். 

 
“ க டாத்ாி” 

பாவங்கைள விட்டவர்க ம், ஆத்மாைவ அறிந்தவர்க ம், மறந் ம் றந்ெதாழா 

மாந்தர்க ம், பகவா க்கு நன்ைம ெசய்வதிேலேய மனத்ைத ெச த் பவர்க மான 

னிச்ேரஷ்டர்க ைடய தி வ  தாமைரகைள நான் சிரஸ்ஸால் வகிக்கிேறன். , 
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வாசல், மைனவி, த்திரர், சி வர் த ய எல்லாவற்ைற ம் விட் ம் சுவர்க்க 

ேலாகத்ைத அைடவதற்கு உாிய யாகம், யஜ்ஞம் த ய சாதனங்கைள விட் ம் 

பகவானிடத்தில் ச்லாக்யமான பக்திைய ெச த்தி, ஸ்ரீல மிந் ம்ஹ ைடய 

கதாம் த ஸாரத்ைத, ஓ மனிதர்கேள! ப க வி ம் ங்கள்! அந்த 

ஸ்ரீல மிந் ம்ஹன் ம  ைகடபன் என்ற இ  அஸுரர்கைள ெவன்றவன். ஆக 

நமக்கு உள்ள அஹங்காரம் மமகாரம் ஆகிய இ  சத் க்கைள ெவல்ல அவன் 

வல்லவேன. ஆைகயால் அகங்கார மமகாரங்கைள விட்  அவன் தி வ  

தாமைரகைள தியானித்  அவனிடத்தில் நம் ஆத்மபரத்ைத ஸமர்ப்பித்  

நிர்பரர்களாக ம் நிர்பயர்களாக ம் இ ந் ெகாண்  அவ க்கு ெதாண்  ெசய்  

அவன் கைதைய ேகட்  ெகாண்  அவன  அ க்ரஹத்தினால் ஸுகமாக 

வாழ் ர்களாக 

 
 “ ஸ்ரீ ந் ம்ஹனின் தி ப்பாதங்கைள ேஸவிப்பதற்காக அேஹாபிேலசர் 

தி க்ேகாவிைல ேநாக்கிப் ப்ரவாஹிக்கும் பவநாசினி” 

 


