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பகவா�ைடய அவதார� ப�� அதி� ஒ�� ���ணாவதார�. ���ணா 

எ�றா� எ�ேலா��#� ச%ேதாஷ�. ெத�யாதவ(கைள*� க+ணா எ�� 

தா� அைழ-ேபா�. இத� தா�ப(ய� எ�ன எ�றா� உலகி� உ1ள எ�லா 

வ2��கள34� எ�ெப�மா� இ��கிறா�. ஆனா� ெபய( ெத�யாத 

எவைர*� ராமா எ�ேறா ேவ� ெபய( ெகா+ேடா அைழ�கமா7ேடா�. 

கா�ய� ஆக ேவ+8� எ�றா9� ச� ச%ேதாஷ�தி9� ச� க+ணா எ�� 

தா� அைழ-ேபா�. ஆக க+ண� எ�கி�ற ச-த� ச%ேதாஷ�ைத 

ெகா8���:;ய�, கா-பா�த�:;ய�. ஆக உலகி� உ1ள எ�லா 

ச-த=க4� க+ண�ல அட=கற�. அ�னால தா� ���ண��# ஒ� 

ஏ?ற�. ���ண� எ�றா� ேவதைனைய ேபா�க�:;யவ� எ�� 

ெபா�1. ந�Aைடய பாவ B+ணCய=கைள ேபா�க�:;யவ�. நம�# 

பாவ=க4� :டா� B+ணCய=க4� :டா�. இ-ப ெசDய�:;ய 

கா�ய=கைள பாவ� B+ணCய� எ�� பC��கிேறா�. நா� ப+ண�:;ய 

கா�ய=கள3� பாவ� எ� B+ணCய� எ� எ�� நம�# ெத�கி�ற�. 

ஆனா� பாவ B+ணCய=க1 எத� Eல� வ�கி�ற� எ�றா� க(மாவC� 

Eல� வ�கி�ற�. ஆைகயா� அ%த க(மா�க1 ந�றாக இ��க ேவ+8� 

எ�றா� F(வ ெஜ�ம�தி� நா� நிைறய B+ணCய� ெசDதி��க 

ேவ+8�. ஆைகயா� F(வ ெஜ�ம�தி� நா� எ�ன ெசDேதாேமா அ%த 

பலைன தா� இ%த ெஜ�ம�தி� அ�பவC�கிேறா�. இ-ேபா ���ணைன 

ப?றி ேபHகிேறா� எ�றா� ேபான ெஜ�ம�தி� ஏேதா ந�ல� 

ப+ணCயC��கI�. இ�ைல எ�றா� இ%த வா(�ைதைய ேபசேவா 

ேக7கேவா A;யா�. ேபான ெஜ�மாவC� எ�Jேம ப+ணவC�ைல 

எ�றா� இ%த ெஜ�மாவC� க�ட� தா� ப8ேவா�. அ-ப எ�லா 

ெஜ�மாவCைல*� ந�ல� ெசDய A;*�, எ�லா ெஜ�மாவCைல*� 

ெக77� ெசDய A;*� அ-ப; எ�� ந�மா� நி(ணயC�க A;யா�. இ%த 

ெஜ�மாவCல ந�ல� ப+ேறாமா ஒ� நாைள�# எK%� நL=க ந�மைளேய 



ேக78 பா�=ேகா ந�ம எ�ன ந�ல� ெசMசி��ேகா�, ந�ல வா(ைத 

ெசா�லி இ��ேகாமா அ-ப; நிைன��-பா(�தா� காைல Aத� மாைல 

வைர சில ேநர� ந�லா ேபசி�-ேபா�, சில ேநர� ெட�ஷனா 

ேபசி�-ேபா�, சில சமய� எைதேயா ப� ெகா8�தா?ேபா� இ�-ேபா�, 

திNெர�� உ?சாகமாகி வC8ேவா�, திNெர�� ெதாDJ ஏ?ப8�, 

திNெர�� உட� நல� ச�யC�லாம� ேபாDவC8� ஆைகயா� ஒ� நாள3� 

ஒ� மன3த� ஒேர மாதி� இ�-ப� க�ட�. ஆக எவரா9� காைல Aத� 

மாைல வைர ஒேர மாதி�யாக இ��க A;யா�. இ-ப ஊ��# ேபா#� 

ேபா� எ�ன ெசா�ேறா� ந�லப;யா ெபாயC78 வா � ெசா�ல 

மா7ேடா� ஜா�கிரைதயா ெபாயC78 வா, பா�� ெபாயC78 வா � தா� 

ெசா�9ேவா�. அ-ப க+ணன3� நாம� ெசா�வ� எ�ப� எ-ேபா�ேம 

மகிPQசிைய ெகா8�க�:;ய�, அைத எ-ப; ந�Bவ� எ�றா� ஒ� Aைற 

க+ணா எ�� ெசா�னா� ேபா�மா அ�டாRர�ைத ஜப� ப+ணா அதிக 

பல�க1 ஏ?ப7ற�� ெசா�றா,  அ�டாRர�தி�ைடய மகா�மிய� 

தன3யா இ��#, அ�டாRர� ெசா�னா எSவளேவா பல�க1 நா� 

அைடயலா�, அ-ப அ�டாRர� ஒ� Aைற ெசா�னா� ேபா�மா 

அ�2�தமா ெசா�லI� ெசா�லி+ேட இ��கI� ப�தியா 

ெசா�லI� 2ர�ைதயா ெசா�லI� க(ம 2ர�ைதயா ெசா�லI�. 

H�மா ஒேர ஒ� Aைற ெசா�னா� அதாவ� ஸU�ேதவ -ரப%நாய 

எ�� ெசா�வா(க1 அதாவ� எ�ன ஒ� Aைற அ�;னா ேபா��, நா� 

உன�# எ�லா� ெசMH தேர� ெசா�றா( ராம(. ஒ�Aைற எ�கி7ட 

த�ேனாட பர�ைத சம(-பC�� வC7டா� அவ��# எ�லா� ெசMH தேர�. 

ஒ� Aைற ைக :-பC7டா ெப�மா1 நம�# எ�லா அ��ரஹA� 

ப+ணC8வாரா, ஒ� Aைற ைக :-பC78 என�# தைலவலியா இ��# 

எ�� ஒ� Aைற நம2கார� ெசDதா� தைலவலி ெபாயC8மா எ�றா� 

அ-ப; அ(�த� இ�ைல சதாச(வ காலA� பகவான நிைன-ப� எ�ப� 

க�டமான கா�ய�. 

உ7கா�வ� எ�ப� ந�ல நிமி(%� உ7காரேவ+8�, தியான� ெசDவ� 

எ�ப� ஆஸன� ேபா78�ெகா+8 அதி� உ7காரேவ+8�. ப�மாஸந� 

ேபா78� ெகா+8 உ7கா(%தா� நிைறய அ�:ல=க1 வ��� ெசா�றா. 



ப�மாஸன��ல உ7கா(%தா ெதாDJ ஏ?படா�. அ-ப எSவளJ ேநர� 

ந�ம ேநரா உ7கார A;*� இ�ைலயா அ-ப Aய?Qசி ப++I�. எ-ப; 

ஒ� #ழ%ைத ப;-ப;யாக வள(கி�றேதா அேத ேபா� தியானA� ப+ணC 

ப+ணC பகவாைன ந�மகி7ட ெகா+8வரI�. இ-ப V�யேனாட ஒள3 

எ=# பா(�தா9� இ��# இ�ைலயா, V�யேனாட ெவ-ப� எSவேளா 

இ�%தா9� எSவேளா  ெவDயC� அ;�தா9� அதனா� ஒ� பMைச :ட 

எ��க A;யா�, V�யேனாட கதி(க1 ெவள3Qச�ைத ெகா8�#ேம தவCர 

எ��கா�. ஆனா� அ�ன3 பகவா� அ-ப; இ�ைல எ�லா�ைத*� 

வCK=கி8�. V�ய� ஒள3ைய ெகா8�#� அ�ன3 எ�லா�ைத*� 

வCK=#�. அதனா� அ�ன3�# ஹுதB� எ�� ெபய(. ஹுதB� ைவ2வா 

நர : வ%நி : அன3ல : அ-ப;லா� ெபய( இ��#. அ-ப அ%த ெந�-B எ-ப; 

சா-ப7ற� அ� மாதி� V�ய ஒள3 இ�%தா�:ட நாம எ�ன 

ெசDயI�னா ஒ� பMைச எ��கI�னா ெல�2 எ8��+8 ேபாD 

காமிQசா ேபா��, அதாவ� V�ய��#� பMH�#� ந8ல காமிQசா அ%த 

V�ய ஒள3 Fரா அ� வழியா ேபாD அ�ல பதி*� ேபா� அ�ல Bைக 

வ��. இெத�லா� ப1ள3யC� நா� வCைளயா8� வCைளயா78. அேத 

ேபா� ���ண�� இ� ேபா� பல வCைளயா78�கைள வCைளயா; 

இ��கா(. ம+ண அ1ள3 சா-ப7றா( ஏ� ம+ைண சா-ப7ற� ேக7டா 

ச(�கைர மாதி� இன3�#மா�, ���ண� சா-பC7டா இன3�#�, ஆனா 

���ண� ேபர ெசா�லி+8 ந�ம சா-பC7டா நம�# இன3�#மா எ�றா� 

இன3�#மா� அதா� ப�தி. க�9 க?க+8 ஆகI�. பகவாேனாட நாம�த 

ெசா�9� ேபா� க�=க� எ�லா� க?க+டா மாறI�. அ-ப; 

மாறினா� அ�ேவ ப�தி�� ெசா�றா. 

 


