
“ரமயற ப்ிர்யர மரிண ப்ர்த்ரண : த்ரணய 

த்துத்ஞரண அதிரணய ிஷ் ” ரமயற என்நரல் 

மங்கல்தய ரம் ர்நது . அதிரணம் என்று அர்த்ம் . ி 

ிஷ்ணர தரதம் இருக்குனு அர்த்ம்.  

ரமம் ப்ிர்த்றர இருக்குனு  ரல்ர . ிம்  ரன்ணர 

ஏகத்ம்னு இருக்குஹ்னு  தரருள். னத்ற த்ம் இருக்குணர 

ிம்ய்னம் இருக்குனு ரண தரருள்.  

ஏகத்ம் ஜரற இல்ன , ஆணர த்த்ம்  ரன்ணர ர்றயும் ர்னம் 

இருக்கறன்நது. ிம்  ரன்ணர ர்ற  ரல்ரிர ர்த் 

 ரல்ரிரனு ிரம் இருக்கு . ிம்  ரன்ணர 

மரரத்  ரல்நரர இல்ன அமர த்  ரல்நரம் . 

மரகர இருக்குணர ஒரு னத்றரத்ர இருக்கு.  

ஆக ர்ம் ர்ற ஆகறடுது . அப்த மரகர இருந்ர ர்ம் றர்ணர 

இருந்ர ர்றனு இருக்கு. அய்கறம்  ரன்ணரல் மங்கர இருக்குனு 

ர்ற  ரல்ரிர இல்ன அமங்கர இருக்குனு ர்த் 

 ரல்ரிரனு தரர்க்கப்தரகறநரம். ஆக ர்ம் ர்றரட ிறர 

ரன் இருக்கு ஏகத்ம்  ரன்ணர அது ஜரற கறடரது. 

“மஜரற துறரரிர த்ர்த்ம் ” ஏகத்ம் ஜரற கறடரதுனு 

மரறக்கறர. அப்த கரத்ம் ஜரறர அது ஜரற ரர . ர்றங்கநது 

எப்தரழுதும் உள்பது , ர்ங்கநது எப்தரது உள்பது . ர்த்றல் 



அம் உள்பது , ர்றன அிம் உள்பது . ர்ற அிம் 

 ரன்ணரலும் ந்ருத்ர இருக்குனு  ரல்நர . ர்ம் அந்ருத்ர 

இருக்குனு  ரல்நர . கரவுன ர்ம் கர ர இருக்கு . கரத்துன 

னக்கறர இருக்கு. கரத்ம் எப்தவும் இருப்தரல் ஜரறயும் எப்தவும் 

இருக்கு. ஜரறக்கு அறவு கறடரதுனு இருக்கு.  

ஆணரல் ர்றக்கு அறவு உண்டு . அது அப்ரரது அரபரட 

தக்ஷ்ம். ஆணரல் க்கு வ்க்ற ரன் அ றரவும் ஜரற ரன் 

திரரணரகவும் இருக்கு.  

ரத்துணரன எது ப்ிர்ர இருக்கு துக்கஜன் ப்வ்ருற 

ித்ரணரம். அந்ம் இல்னணர ரஉத்ம் . அந்ம் 

என்நரல் ற்று . என்ண தண்ரலும் ர்ம் னக்ற கரடுகறநது 

இல்னரரனு ஒரு ரம் இருக்கறன்நது . னணிம் இருந்ர சுகம் 

அனுதிதரம் தரதம் இருந்ர துக்கம் அனுதிதரம்.  

னணிம் என்தறல் ல்ன கரரக இருந்ரல் கூட அதுவும் 

ரரக ரன் இருக்கறன்நது.  ரிம் என்நரல் உடம்ன.  

“மரிண ப்வ்ருத்ரண : யறம்மரஸ்ம் ப்றமறத்  ஞரஜற” 

யறம்ணர என்ண இம் , அஸ்ண என்நரல் ஆஸ்றகம் இல்னர 

இருக்குநது. ஞரணம் இருந்ரல் றக்கப் தருரய் . றமுத்ரண 

ஆஜகறநது.  



“ரஜர அனுரூதர அனூரூமூண அயம்தஸ்ரற ” ரஜர 

என்நரல் ரக்கரன , அனூர தரய்  ரல்து , எறர்த்து தசுநது . 

 ம்தணம் அ ம்தணம் அப்தடிணர ல்னது தசுநது , தரல்னரது 

தசுநது. ல்ன த றணர னன்ணிம் ஏற்தடுகறநது .  ரி யதுர 

இருக்கறரன ர்த்துக்கு கட்டுப்தட்டு இருக்கனும்.  

“ணமர தத்ரகர த்வ்ருரது அதினர: 

தத்ரூிர ரஸ்றகம் ஸ்ம் தரதரத்ணிகரம் அம் ரர ” 

ரஸ்றகரண இல்னனு றணப்தர்கள் , இருக்குனு எயு 

றணகர எல்னர இல்னனு றணப்தது.  

ஞரம் இருக்குனு ம்திக்க உள்பர்கள் ஆஸ்றகணர இருக்கர , 

ஞரம் இல்னனு ம்னர ரஸ்றகரண இருக்கர . ஜீன் எப்தவும் 

உள்பது. அ உர்ந்ரர ரன் ஆஸ்றகத்  ரல்னனும்.  

“ஸ்ம் தரதரத்றகர ப்வ்ருத்ற அர்ரக ர முர 

தரித்ஞரணம்” ஜரகர்த்றணரல் எல்னரத்யும் ல்னது கட்டது 

அனுதிகறநரம். கர்த ரத் அனுதிகறநப்த ர றர்த்ற 

தன்னும் தரது ரன் ரிகறநது ரஸ்றகர ஆஸ்றகர என்று.  

“மரிண ரணம் தரித்ரணம் ” ரணம் தன்நரன என்ண இருக்கு 

னஜரறக தனன் கூடி ரும் . ர்ம் இருந்ர ிம் ர்ம் 

இல்னணர ஆடு ரடுக்கு மம் ஆகறிடும் . ர்ம் அறகரண 

ிம். ரணத்றன தரி ரணம் ன்ண டி ந்ரன 



கரப்தரத்துநது ரன் றக  றநந் ரணம் . அறக ஆ  இருக்க கூடரது 

ஆ  என்ண ரும் அற ரும்.  

“ணமர ர அத்ப்ரம் ஸ்த்ற : மரி றரக ஸ்ப்ரூற ” அப்தடி 

என்நரல் மரஸ்ற ஸ்த்ர இருக்கனும் . ணசுன ரிம் 

இருக்கனும். ர்த்துகரக ரன் இருக்குனு அர்த்ம் . “ர 

ஷ்ர தற ” னர் ஜன்த்து கர்ரக்கலு ம் இப்த ரடரும் . 

னன்ணித்றணரல் ஆண மரிம் னன்ணிமரிம் , தரதத்றணரல் ஆண 

மரிம் தரதமரிம் . “மரதுரற மரதுர்த ப்வ்ர்ற மரணர 

ப்வுருற த ர்ரண ர்ற” 

ப்ரணங்களுக்கு ப்ரணர இருக்குநது இந்றரிம் . “அன்ணமரகர 

ப்ரணணரகர ஸ்ம் ப்வ்ருற ஜன் கர கரம்”  

ல்னது கட்டது எல்னர ஜன்த் ரடரும் . எப்த எல்னரரும் 

றப்தர ல்ன ப்வ்ருத்ற தண்ர ரன் றப்தரர் . ன றத்ரண ஜன்ர 

எது னஜறரண ஜன்ர எதுனு னரிஞ்சுகனும் . உஸ்மற ப்வ்ருறயும் 

னஜற ப்வ்ருறயும் ஜன்ரக்கு கரம்.  

“ஜன்ர னணயர மரிண னத்றணரம் றயர ிறஷ்டயர  

ப்ரதுர்தரயர ஸ்றன் மற துக்கம்  ன ரர  இ 

ித்ரறண துக்கரந் : ர்: அறப்த்ஏண மம்தர : ” கர என்நரலும் 

மரிம். மரித்றல், னத்றில், ஞரணத்றல் என்ண இருக்கு சுகரகவும் 



கட்டரகவும் உள்பது ற்நர் றக்கும் தடி உள்பது . ரம் 

தரிடுத்துணர ம் தரிடுது. 


