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அ⠀쀆த பரேதவைதய⠂砀ᜌைடய ஒ砀倉 பரேதவைதயாகர ஒ砀倉
ஶ砀᠇திய⠂னால தா砀 ஸகல ஜகԇ ப⠂ரப砀礊சԇைதꀀ䠈ꀀᄈ 砀锌砀倉砀鈋ꀀ씇
砀锌திதி பꀀ万பாலனாதிக砀∉ ஸகல ல砀Ⰿணꀀᄈ ஸகல ேலாகꀀ吉க砀∉
ஸகல காꀀ万யꀀ吉க砀�ꀀᄈ ஸா砀Ⰿாԇ பரேம砀锌வர砀 அ倀켈砀᠇ரஹꀀᄈ
ப砀萍ண⠂砀萍砀輈 இ砀倉砀᠇கிற砀ਉ அ⠀쀆த ஶ砀᠇திய⠂னா舀堉 தா砀 .
ஆைகய⠂னால அவ砀倉砀᠇砀उ இ砀倉砀᠇கிற ஒ砀倉 ஐ வꀀ瘅யꀀᄈ 砀氋砀뜊砀᠇க
ஸா砀Ⰿாԇ பரேதவைத தா砀. ச⠀쀆ԇரெமௗ舀阉 வர砀倉ைடய இ⠀쀆砀ਉ
ெமௗ舀阉ய⠂砀ᜌைடய ஐ வꀀ瘅யꀀᄈ. ேவதꀀ吉க砀�ைடய தாԇபꀀ瘅யꀀᄈலா
எ砀ன? அꀀᄈபா砀∉砀ᜌ ெசா砀ேன砀. ேவதꀀ吉க砀�ைடய தாԇபꀀ瘅யꀀᄈ
ேவதா⠀쀆தꀀ吉க砀∉. ேவதா⠀쀆தꀀ吉க砀∉லாꀀᄈ அԇைவதԇைத
அԇைவதமான ஒ砀倉 தԇ砀ਉவԇைத ெசா舀堉ற砀ਉ. ஞானԇைத
ெசா舀堉ற砀ਉ அꀀ崆பꀀ씇砀ᜌ ெசா舀堉றாேள, அ⠀쀆த ஐகா砀᠇ய ꀀ崆ர砀᠇砀倉தி, ஒேர
ஆԇமா தா砀 ஸகல வ砀锌砀ਉ砀᠇க砀∉டꀀ䠈ꀀᄈ இ砀倉砀᠇砀उ. எ舀堉லாꀀᄈ ஒ砀倉
வ砀锌砀ਉ தா砀. அꀀ崆பꀀ複ꀀ吉கறԇதி砀ᜌைடய 砀밋ல ேவꀀ瘅 ஸா砀Ⰿாԇ
அꀀᄈபா砀∉ தா砀. அதா砀 சிԇஶ砀᠇தி砀ᜌ ேபꀀ瘅. ஸா砀Ⰿாԇ ஞான
砀锌வ砀吊ப⠂ன뿞砀ᜌ ேபꀀ瘅. ꀀ崆ர䄀討ம வ⠂ԇயாꀀᄈபா砀∉砀ᜌ ேபꀀ瘅.

ஞானாꀀᄈபா砀∉砀ᜌ ேபꀀ瘅. காளஹ砀锌தில ஞானாꀀᄈபா砀∉砀ᜌ ேபꀀ瘅.
ேவதார砀萍யԇல ꀀ崆ர䄀討ம வ⠂ԇயாꀀᄈபா砀∉砀ᜌ ேபꀀ瘅.
ஆைகய⠂னால, “ஐகா砀᠇ய ꀀ崆ர砀᠇砀倉தி”, “ஏக ஆԇமா”னா
அԇைவத ஆԇமா. அ⠀쀆த அԇைவத ஆԇமா 砀锌வ砀吊பԇதி砀ᜌைடய
砀밋லꀀᄈ. 砀밋ல 鄀㠈தமான ேவꀀ瘅 ஸா砀Ⰿாԇ, இ⠀쀆த
ச⠀쀆ԇரெமௗ舀阉砀锌வர砀倉ைடய பரம ஐ வꀀ瘅யமா
இ砀倉砀᠇砀उꀀᄈபꀀ씇யான பரேதவைத. அ⠀쀆த பரேதவைத எꀀ吉க
இ砀倉砀᠇கா? கா砀礊சிய⠂砀ᜌைடய மԇயԇல இ砀倉砀᠇கா. ஸகல
ேவதꀀ吉க砀�ைடய தாԇபꀀ瘅யꀀᄈ. ஸகல ேவதꀀ吉க砀�ைடய
தாԇபꀀ瘅யமாக砀樉ꀀᄈ, அԇைவத 砀锌வ砀吊ப⠂ன뿞, அԇைவத
ஞான砀锌வ砀吊ப⠂ன뿞யாக砀樉ꀀᄈ அԇைவத ஞானேம ஒ砀倉 தாயாராக
ஒ砀倉 வꀀ씇ெவꀀ씇ԇ砀ਉ砀萍砀輈 வ⠀쀆தா எꀀ崆பꀀ씇ேயா, மாதாவாக
வꀀ씇ெவ砀輈ԇ砀ਉ அꀀ崆ேபꀀ瘅ꀀ崆பꀀ甇ட மாதா, ஸா砀Ⰿாԇ
ஜகԇ砀ਉ砀᠇ெக舀堉லாꀀᄈ 砀밋லமான பரேம வர砀 இ砀倉砀᠇காேன
அவ砀ᜌைடய பரம ஐ வꀀ瘅யꀀᄈ அꀀᄈபா砀∉.
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பரேம வர砀ᜌ砀᠇砀उꀀᄈ இ⠀쀆砀ਉ ெமௗ舀阉砀ᜌ ெசா舀堉லியா砀ㄆ砀㘇.
அꀀᄈபா砀�砀᠇砀उꀀᄈ அேத மாதிꀀ万 ஶிர砀锌ல ச⠀쀆ԇரகைல. அꀀᄈபா砀�砀᠇砀उ
砀ਉꀀ瘅ைகயா இ砀倉砀᠇砀उற காலԇ砀ਉல நாம அேநக ேகாய⠂舀堉க砀∉ 砀ਉꀀ瘅ைக
அꀀᄈபா砀∉ ஸ⠀쀆நிதி பாꀀ瘅ԇேதாமானா அ⠀쀆த இடԇதில ஶꀀ吉砀उ, ச砀᠇ரꀀᄈ
இ砀倉砀᠇砀उꀀᄈ. அ⠀쀆த ஶꀀ吉砀उ, ச砀᠇ரꀀᄈ ெபாற⠀쀆தாԇ砀ਉ அைடயாளꀀᄈ.
மஹாவ⠂砀鈋砀䘏砀樉டய அைடயாளꀀᄈ ஶꀀ吉砀उ, ச砀᠇ரꀀᄈ. ஶிர砀锌ல
ச⠀쀆ԇரகைல அꀀᄈபா砀�砀᠇砀उ ெசா舀堉லிய⠂砀倉砀᠇砀उ. அ砀ਉ ஸா砀Ⰿாԇ
பரேம வர砀ᜌைடய ஒ砀倉 சி砀னꀀᄈ அ砀ਉ. அ⠀쀆த மாதிꀀ万 ஶꀀ吉砀उ,
ச砀᠇ரꀀᄈ, ஶிர砀锌ல ச⠀쀆ԇரகைல, இ砀ਉ இர砀萍砀輈ꀀᄈ , ஸா砀Ⰿாԇ
பரேம வர砀ᜌைடய சி砀னꀀᄈ. ெபாற⠀쀆தாԇ砀ਉல
இ砀倉砀᠇砀उꀀᄈபꀀ씇யான ஸா砀Ⰿாԇ நாராயண砀.

நாராயண⠂யானԇ砀ਉனால நாராயண砀ᜌைடய சி砀னꀀᄈ. இ砀ਉ
இர砀萍砀輈ꀀᄈ பரேதவைத砀᠇砀उ இ砀倉砀᠇砀उ. அꀀ崆ேபꀀ瘅பꀀ甇ட பரேதவைத
கா砀礊சி மԇயԇல ஸகல ேலாகԇ砀ਉ砀᠇砀उꀀᄈ அ倀켈砀᠇ரஹꀀᄈ
ப砀萍ண⠂砀萍砀輈 ப⠂ரகாசி砀ㄆ砀㘇砀萍砀輈 இ砀倉砀᠇கா砀∉ꀀ吉கற ஒ砀倉 தԇ砀ਉவԇைத
அ⠀쀆த ப⠂றவ⠂ ஊைமயா இ砀倉⠀쀆தவ砀 倀ﴋ倀턉  砀氋த舀堉 倀ﴋ倀턉
砀锌ேலாகԇதில மԇதிய⠂ல பரம தாԇபꀀ瘅யமாக இ⠀쀆த
砀锌ேலாகԇைத ெசா舀堉லி இ砀倉砀᠇காꀀ瘅.
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எꀀ崆ப砀樉ꀀᄈ அꀀᄈப⠂ைகைய நꀀᄈப 砀锌மꀀ万砀᠇க砀ᜌꀀᄈ. இ⠀쀆த மாதிꀀ万 ꀀ崆砀萍ய
காலꀀ吉க砀∉ல வ⠂ேசஷமா 砀锌மꀀ万砀ㄆ砀㘇 அ⠀쀆த அ倀켈砀᠇ரஹԇைத நாꀀᄈ
ெபற砀䘏ꀀᄈ. ஸகல 砀ਉꀀ瘅砀᠇கꀀ吉க砀�ꀀᄈ நிவꀀ瘅ԇதி அைட砀礊砀㘇 ஸகல
ே砀Ⰿமꀀ吉க砀�ꀀᄈ நம砀᠇砀उ உ砀萍டாக砀䘏ꀀᄈ.
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