
 

 நம  பா�வதி  பதேய  ஹர  ஹர  மஹாேதவா 
ேகாவி�த  நாம  ச�கீ��தன�  ேகாவி�தா  ேகாவி�தா 
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இ� கீைதல “பரா� ◌ா�தி” தா�   ரணாகதி அ�ப���� பகவா� ���ண         
பரமா�மா அ�ஜுனன பா��� ெசா�றா�. அதனால நம���ளேய இ��கற வ��        
தா��� அத ந�ப �த�ல ெதரி���கல. அத ெதரி���கா��னால ெவளிலேயா,        
கிளிலேயா இ��கற��னால அேநக மனஸு�� ஒ�  ◌ா �த� இ�லாம ேபா�டற�. 

 
க�ட�க� நம�� ஏ��ப�� அதனால  ◌ா �த �ைற� வற��கற� வா�தவ�        
இ�ல. சில ேப��� எ�வள� க�ட�க� இ��தா��, ஒேர தி�ஸான க�ட� நா�          
ேப��� வ��தானா அ�ல ஒ�த�, ெகா�ச� க�ட� வ�தா�� ெரா�ப மனஸு��         

◌்ரம� ப��டறா, தா�க��யாம. சில ேப� ஜா�தி க�ட� இ��தா�� ெகா�ச�         
அத அட�கி�� ஸமாதானமா இ��கா. சில ேப� ஆ��ல ஏதா�� தன��         
ெரா�ப ேவ��யவா��� ஒ� அெசௗக�ய� ஏ�ப��, மரண� கிரண�       
ஏ�ப����தா �ட அத யாரா�� விஜாரி�கற���� வரவா, இ�வள� ெபரிய        
��க�த எ�பிடறா அவா�கி�ட ேபா� நாம விஜாரி�ேபா�� அவா நிைன����,        
எ�ன ெசா�லி விஜாரி�கற��� அவா வ�வா. இவா இெத�லா� நாம எ�ன         
ப�ற�? அ� நட�க ேவ��ய� நட�����. நாம பி�னால எ�ன        
ப�ண�ேபாேறா��, இவா அவா��� ஸமாதான� ெசா��வா. அ�த மாதிரி       
அ�ப�� �ட அட�கமா இ��க���யவா. இ��� சில ேப��� ேபசேவ ��யாம         
அ�ைகேய வ���� எ�ப பா��தா�� வ�ஷ�கண�கானா�� அ����,      



 

மனஸு க�ட�ப����, யாரா�� பா��தாேல அ���� அ�ப� சில ேப�        
�வபாவ� உ��. 

 
அதனால ெவளில வர ஒ� க�டேமா ஸுக�கேளா அதனால மனஸு�� ஒ� க�ட�          
ஸமாதான� �ைற��கற� வா�தவ��ல இ�ல. மனஸு ெகா�ச� ந�ல மனஸா ,         
��ட மனசா இ�����தானா எ�லா�ைத�� ெகா�ச� �வ�பமா ேவ�ணா       
க�ட� ஏ�ப�� சிலேப���. சிலேப��� ெரா�ப ஜா�தி க�ட� ஏ�ப��ற�. ஒேர         
க�டமா இ��தா�ட சிலேப��� ஜா�தி க�டமா�படற� சிலேப��� க�ட�       
�வ�பமா ஏ�படற�. ெரா�ப சில ேப��� க�டேம ேதாணாம�� சில ஆ�மா�க�         
இ��கலா�. ஆைகயினால ெவளி�க�ட�க�னால மனஸு�� ஒ� ஸமாதான�      
�ைற�, ◌ா �தி� �ைற� ஏ�படற��கற� மா�ர� இ�ல. அ� ஒ� காரணேம        
தவிர, இ� ந�னா ��டமா இ�����தானா அ�த க�ட�க� ஒ���        
ப�ணா�. ெகா�ச� அதிகமா அைச�கா� அ�. அதனால அ�த மாதிரி அ�ப�         
அைச�காம இ��கற���, எ�ன க�ட�, க�ட ஸுக�கள மா�தற��கற�       
��யா�. உலக� இ��கற வைர���, ந�ப க�மா இ��கற வைர���, உலக��டய         
நியதி இ��கற வைர��� அ� பா���� வ���� தா� இ���� அ�. எ�          
வ�தா�� உ�ள இ����ப�யான பரமா�மா உ�ள இ��கா�. இ�வள�       

 ரீர��ல, இ�வள� ேகாணாமானா, அ�கலான   ரீர �, நா�தமான  ரீர � எ�        
இ��தா�� �ட, இ�வள�ல�� உ�ள பரமா�மா ஒ�த� ஒ�கா����கா�.       
அறி�� ஒ�� இ��ேகா�ேயா, அறியற��கற அறி� ஒ�� இ��ேக அ�த        
அறி� தா� பரமா�மா. அவ� ஞானாந�த, ஞான�வ�ப� தா� பரமா�மா.        
அ�ப���� 
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Englishகாரா heart �� ெசா�றா.  “���” �கற ெசா�ல�தா�  
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அவ� தா� ஆ�� வ�கறா� ஒ�த�. ெபா�மலா�ட��ல உ�ள ஸூ�ர கய� 
வ���� ஒ�த� ஆ�டற மாதிரி உ�ேலாகெம�லா� ஆ�� வ������கா�. 
ந�ல� ெபா�லாத� எ�லா�����. எ�லா����� ஒ� purpose இ����. 
நம�� �ரியல சில�.  அ�வள�  தாேன தவிர ஒ� purpose இ�லாம ந�ல�� 
வரா�, ெக�த�� வரா�.  அ�ப��கற ஒ� ந�ல  ஒ� ந�பி�ைக இ��� அவ�ட 
ேபா�   ரணாகதி ப�ணிடற�.  எ�ப� ேவணா ஆ�� ைவடா�பா, அ�ப��� 
அவனிட��ல surrender ப�ணி  ஒ�பி���ேடாமானா கா�ய�த, அ��ற� நம�� 
ஜா�தி பார� இ��கா�.  "பரா� ◌ா�தி�", நிைறய ◌ா�தி அ�ப�தா� 
கிைட���. அ� நீ தா� உ�ள இ��� ஆ�� வ�கற. ந�ல� ெபா�லா� ெர��� 
நீ தா� ஆ�� வ�கற. ஆைகயினாேல " தேமவ ரண� க³�ச ²" எத, எ�ப� ஆ�� 
வ�சா�� நீ தா� கதி.  அ�ப��� அவனிட��ல அ��பண� 
ப�ணி�ேடாமானா�க அ�ப தா� வா�தவமான ◌ா�தி அ�ப கிைட���. 
ந��ைடய கடைம�� எ�ன ந�னா ெச�ய�ேமா அத ந�னா 
ெச��ட��,அ�ேல���. எ� எ� நட�கறேதா நட�கறெத�லா� அவ� தா� 
ப�ணி ெவ�கறா�கற� தீ�மான�. அ� ந�ல� ெக�ட��கற� purpose இ�லாம 
ப�ண மா�டா�.  ஆைகயினாேல அவனிட��ல   ரணாகதி. நீ எ�ப� ேவ�ேமா 
ப�ணி�ேகா அ�ப��� வி��ற ேவ��ய� அவன  .ேவற, எ�ன,நா�,   எ�ைன 
த���கறேதா, ◌ி �ஷி�கறேதா என�� க�ட�த ���கறேதா, �க�த 
���கறேதா, எ�ேவ�ணா ேபா�. அ� அ�த மாதிரி ப�ற� ந�லதா இ����� 
தா� தீ�மான� நீ ப�ற�னால. அ�ப��� அவனிட��ல எ�லா�ைத�� 
ஒ�பி��டற�.  அ� தா� surrender� ேப� அ���. அதா� " ரண� க³�ச²" 
"தேமவ ரண� க³�ச²"   ரணாகதி   ரணாகதி�ைடய த��வ� அ�தா�. "தேமவ 

ரண� க³�ச² ஸ�வபா◌⁴ேவந" ெகா�ச��ட without reserve � அ��த�, “ஸ�வ 
பாேவந”அ��த�, least reserve� அ��த�.  பா�கி ெகா�ச��ட இ�ைல�� 
அ��த� அ���.  "ஸ�வபா◌⁴ேவந பா◌⁴ரத" "த��ரஸாதா³�"  
அ�ேபா சரி இவ� ெதளி�,சரி ந�ல  ெதளிவா இ��கா�� ெதரி�சா அவ�ைடய         
ந�மிட��ல அவ���� ெதளி� ஏ�ப�� ேபா�டற�. ெதளி� தா� �ரஸாத�        
�ரஸாத�கற�. �ரஸாத� ���கற��னா நாம ஏேதா ைநேவ�ய �ரஸாத�, சா�படற        
�ரஸாத�� மா�ர� நிைன������ேகா�. மட���� வ�தா வி�தி ���ம� �        
நிைன������ேகா�. இ� எ�லா� ஒ� அறி�றி தா�. உ�ள இ����ப�யான        
��தய� �ரஸ�னமா இ����கற��� அறி�றி தா� �ரஸாத�� அ��த�.       
�ரஸ�ன�னா, �ரஸாத�னா ெதளி��� அ��த�. ேவற ஒ��� அ��த� இ�ல.        



 

அ�த ��தய� இ�த ப�த�ைடய ��தய��ல ந�ல ெதளிவா இ����னா,        
ஆன�தமா இ����னா அவ��� ஒ� �ேஷம� வர� அ�ப��கற��காக�தா�        
அதா� �ரஸாத�� அ��த�. அ��� ஒ� அறி�றி அ�க அ�க அவ���         
அ��பண� ப�ணினத  இ�ல எ����ேடாமானா அவ�ைடய ��தய�       
ெதளிவாயிடற�. ந�ம ��தய� அ�ேல��� ெதளிவாயிடற��கற��காக தா�      
�ரஸாத� ���கற��கற��� அ��த�.  

அதா� �ரஸாத�கற��� �ரமமா நி�மா�ய� எ�லா� �ரஸாத�, ைநேவ�ய����       
மா�ர�தா� �ரஸாத�� ேப� இ�ப. ஸாத� � வ����� அ��ற� அ�ேல���. ....          
"�ர"�கற� மற�� ேபா� அ�ப�� ேபா� ஸாத� �ரஸாத� ஆயி��� அ���. அத          
மா�ர� இ�ல. இத வ�� இ�த மாதிரி மனஸு சி�த���ைடய �ரஸ�ன� தா�,          
“�ரஸாத�ய �ரஸ�னதா” �ரஸாத�, �ரஸ�ன�வ�,�ரஸாத��ற� ெர��� ஒேர      
root ேல��� வ�த�தா� அ�. "த� �ரஸாதா�" அவனிட��ல surrender        
ப�ணி�. "பரா� ◌ா�தி� �தா²ந� �ரா��யஸி ◌ா ◌்வத�" அ�ப�யானா       
ந�ல� ெபா�லாத� நம�� கவைலேய கிைடயா�. ம�ஷ�ைடய ய�தன��ல       
அவ�ைடய duty எ�ன ெசா�றேதா அத ந�னா ெச�ய��. அ��காக        
ெகா�ச��ட இ�ப பயமி�ல. இ� பயமா இ���னா வாய ���� இ��க���         
அ��த� இ�ல. எ�ப நி�பயமா இ��ேகாேமா அ�ப ந�னா எ�த கா�ய�த ேவணா          
ெச�யலா�. நி�பயமா நிைறய கா�ய�த ெச�யலா�. நம�� அ� வ���ேம, இ�         
வ���ேம�� பயேம ேதாணா� அ��ற�. ஏ�னா அவ�ைடய கா�யமா�ேச அ�.        
அதனால ந�ல கா�ய�த எ� நம�� ந��ைடய �ழ�ைதகள ர�ஷி�க        
ேவ��ய�,ந�ம ர�ஷி�க ேவ��ய�, ேலாக�த ர�ஷி�க ேவ��ய� கடைம       
ெச�ய ேவ��ய��கற�ேத ெகா�ச��ட பயமி�லாம,ஸ�ேதகமி�லாம ந�னா      
ெச��டலா� அ�ேபா. அதா� ◌ா�தி� ேப�. பய�தா��ளியா இ�����       
உ�ள ஒ�கா����கற� ◌ா�தி� ேப� இ�ல. நி�பயமா இ��கற�தா�       

◌ா�தி. ◌ா�தி��� அ��� ேப�. அதா� அ� �வாமிய எ�கேயா இ��கா�         
�வாமி. அ� ெநன�கற� ஒ� ப�க�. �வாமிேய நின�காம அ���ேட        
இ��கற� ஒ� ப�க�, அ�ப�யி��தா�� �வாமிேய இ�க இ��கா� நம��        
அவ���� ஸ�ப�தமி�ல�� நிைன�கற� ஒ� ப�க�. இ�ப�ெய�லா� இ�லாம,       
"���ேத ே◌ அ�ஜுன தி�டதி" �� ெரா�ப கி�ட�க இ��காற�பா அவ�,        
அ�ப��கற�ேத உ�ள இ��கறத realise ப�ணி�� அவரிட��ல இ�கேய       

 ரணாகதி ப�ணி� நீ. "த��ரஸாதா³�பரா� ◌ா�தி� �தா²ந� �ரா��யஸி"       



 

அ�த பரா� ◌ா, அ�த ◌ா�தி�� எ�ைலேய கிைடயா�. அ�த மனஸு��         
◌ா�தி ேவ�� ◌ா�தி ேவ���கற� ேவற எ�க�� ேபாக ேவ�டா�. இ�கேய         

பா����க��. அ�ப��� அ�க surrender ப�ணி�. அதான உன�� ◌ா�தி.        
"பரா� ◌ா�தி�" அ�த பர ◌ா�தி தா�  ◌ா �வத �தான�. பா�கி        
�தான�க�லா� அ�ப�ேய, அ�ப�ேய அல������கற �தான�. அ�த பர       

◌ா., பரமான ஒ� ◌ா�தி இ��ேக, உ����டமான ◌ா�தி, அ�த ◌ா�தி��         
 ரணாகதி தா�. அெத�ன, எத ேநா�கி நட�தா�� அ� அவ�ைடய         

ஸ�க�பமான��னால ந�ல� தா� அ�ப��� தீ�மான�. அதா�   ரணா,       
surrender,   ரணாகதி. அ�தா� உ�தமமான ◌ா�தி கிைட���. அ�த       
உ�தமமான ◌ா�தி தா�  ◌ா �வதமான �தான� அைசயாத �தான�. பா�கி        
எ�லா� transfer உ��.  ேமல உ��, கீழ உ��. 

"�தா ²ந� �ரா��யஸி ◌ா ◌்வத�" � ந�ல பத�களா ேபா�� பகவா�, பகவா� 
ேபாடற� எ�லாேம ந�னா இ���. �யாஸ� ேபாடறேதா. பகவா� ேபாடறேதா, 
இெத�லா�  �யாஸ�� நாராயண� தா�, ���ண�� நாராயண� தா�. 
ெர�� நாராயண�ல ஒ��த� ெசா�னா�, ஒ��த� தனி�தனியா அ��� 
�ேலாக� க��னா�.  அ�ப��கற��ல ெர��� நாராயண� தா�. "ஈ ◌்வர : 
ஸ�வ� ⁴தாநா�  ��� ³ேத ³ ே◌ ²ऽ �ஜுந  தி�ட ²தி" அ�ஜுனன பா���, 
த��ரஸாதா³� "� ⁴ராமய�ஸ�வ� ⁴தாநி  ய��ரா�டா ⁴நி  மாயயா  || தேமவ ரண� 
க³�ச² ஸ�வபா◌⁴ேவந பா◌⁴ரத | த��ரஸாதா³�பரா� ◌ா�தி� �தா²ந� �ரா��யஸி 

◌ா ◌்வத� ||" 
 
இ�னி�� என�� ெதா�ட க�������. இேதாட ������டேற� நா�.  
 
நம பா�வதி பதேய ஹர ஹர மஹாேதவா. 

 
 
 
 


