�ன்றாம் வ��
�. உப. வ�த்வான் வ�ல்லிவலம்

கி�ஷ்ணமாசார்ய,

� அேஹாப�ல மடம, �க்�
(45-ஆம் பட்டம் அழகியசி, �ர்வாசிரமத்தில்

வாசகர்கள

் இந்தத் தைலயங்கத்ைதக்,

அ�ள�

"ைசவ சமயத்தவர

அண�ந்�ெகாள்�ம் தி�" பற்றி இங் � ஏேத எ�தப் ேபாவதாக நிைனப்பார்க
அதில் �தல் தரமான தி�ந, இரண்டாம ் தரமான தி�ந, �ன்�ம ் தரமா
தி�ந��

என்� ப���கள ் இ�க்கலாம் அ? உலகி�ம "வ��தி" என்ற ெசால

தி�ந��

(பஸ்மம்) என்ற ெபா�ள �ல் தாேன ெப�ம்பா�ம் வழ? ஆகேவ 

அவர்கள்

அவ்வா� நக்கக் காரண�ம்

உண்�. ஆனால் இங்� அ

எ�தப்ேபாவதில்ைல. ப�ன் சற்� நில; கவன��ங்க; க�த்தில் ெகாள்�ங
ஸம்ஸ்கி�த வழக் "வ��தி" என்ற ெசால

் ஐச்வர்யத

�றிக்�ம "வ��தி:, �தி:, ஐய்வர்" என்ற ெசாற்கள் ெசாத்� (ஐச்வர்யம ்) 
ெபா�ைளக் �றிப்பதாக நிகண்� காட்�கிற�. ஆகேவ இதன்ப� வ��தி 
ஐச்வர்யத்ைத (ெசாத்ைத)க் �றிப்பதாகக் ெகாண்�
பகவா�ைடய வ��திைய 

-ஐச்வர்யத்

-

இந்தக் கட்�ைர

ெசாத்ைதப் ெபா�வ�ல் இர

வைகயாகப் ப��க்கின்றனர்., நித்ய வ��த; மற்ெறான, �லா வ��தி.
நித்யவ��தியாவ--"எம்ெப�மாைன எப்ெபா��ம் இைடய��ன்றி சாக்ஷா
கண்� கள�க்�ம் நித்யர்க�ம் �க்தர்க�ம் அடங்கிய அப்ராக்�தமதமஸ் கலவாத) ஸத்�வமயமான ஸ்வயம்ப்ரகாச த்ரவ்யத்தால் ஆ
ேலாகம். இதற்� என்�ம் அழிவ�ல்லல் இைத நித்யமான வ��--ஐச்வர்ய
என்கின்றன
�லாவ��தியாவ�--தம் தம ் �ண்யபாபங்க �க்� ஏற்ற வைகய�ல் ஸுக�
அ�பவ�க்�ம ் நான்�கப் ப�ரமன் �தலாகப் �ல் இ�தியாக உள்ள ஜ�வர
ெகாண்ட ஸத்--ரஜஸ--தேமா மயமான  ப்ரக்�தி த்ரவ்யத்தினாலான 
ப�ரகி�தி மண்டலம். இந

்த வ��திய�னால் எம்ெப�ம

ா�க்� �

உண்டாவதனால ் இைத �லாவ��தி என்கின்றனர். இந்த இரண்� வ��
ெகாண்ேடதான் எம்ெப�மாைன உபயவ��திநாதன் என்கிேறாம். இந்
வ�தமான வ��திகைளவ�ட �ன்றாவ� வ��தி ஒன்� கிைடயா�. இ� நம்�ை
ஸித்தாதத்தில் ஸித்தமான

வ�.

இப்ப� இ�க, ‘�ன்றாம ் வ��” என்ற கட்�ைர ப�றக ்க வழி இல்ைலேய 
நிைனக்கலா. சாஸ்திரக் ெகாள்ைகக்� வ�ேராதமில்லாமல் ஆழ்வார
அழகிய வழிய�ேல “�ன்றாம ் வ��”

நமக்�க் கிைடக்கிற�. அ�பற்றிேய இ

கட்�ைர
தி�ப்�ல்லாண� எம்ெப�ம ான் வ�ஷயத்தில்

மிக்க ஈ�பா� ெகாண்ட 

யாழ்வார் தைலவ�த்தன்ைமைய அைடகிறார். அவைனப் ெபறாமல் மிக�ம்
ேநா�ப�கிறார். இந்த நிைலய�ல் ப�ைறச் சந, ெதன்றல் �தலியவற்ைறக் 
மிக�ம் வ�ந்�கிறார். ப, ெதன்றல் �தலியன �ந்தாைர மிக�ம ் வ�த்
ெபா�ள்க; காமத்ைதக் கிள�ம் அைவயாம். ஒ� ��ஷைனக் காதலித்� 
ெபறாத ெபண்கள் மட ல் ஊர்ந்� தன் காமத்ைத உலகறியச் ெசய்� த
�லம் அவைனப் ெபற �ய�வர். பைனமட்ைடகளால் �திைர ேபான
வாகனம் ெசய்� அந்த மட்ைடகளால்

இரத்தம

் ேசார

�ண்ப�த்திக்ெக, தான் வ��ம்�ம்

��ஷ�ைடய உ, ெபயர, வ�லாஸம்

�தலியன தாங்கிய படத்ைதத் ெதாங்க

வ�ட்�க, பைன மட்ைடகளால் ஆ

அந்த வாகனத்தின்  ம�தமர ் ந்� வ�திய�ல் வ�வைதத்தான் மட�ர
ஆன்ேறார
ஆனால் ெபண ் இனத்தவர் இவ்வ�ர்தல ் �டா� என்ப� தமிழர் ம
காமத்ைத ெவள�ய��வதில் ெபண்க�க்� ஆண்க�க்�ப் ேபான்ற 
தமிழர் தரவ�ல்ை “கடலன்ன காமத்தராகி�ம் மாதர் மட�ரார் மற்
ேமல” என்� சட்டம் வ�த்�ள “ஆனால் தி�மங்ைக மன்னன் இ
சட்டத்ைத

த் �க்கி எறிநகிறார். ஆண்க�க்�ச் சம

மான அந—

நிைலைய—அன்ேற ெபண்க�க்� வழங்கி�ள்ளார் வாள்ேவேலந்�ம் மங
தமிழர் மரைப அறியாமல் ஆழ்வார் இப்ப�ச் ெசால, ெசய்ய�மில்ைல
அைதத் ெத�ந்� ைவத்�க்ெகாண், அைதத் தாம

் ஏற்கவ�ல

என்கிறா. அன்ப�ற்�உண்ேடா அைடக்�ம் ? காமத்திற்�ம் அேத ந�தித?
“மாேனாக்கின் அன்ன நைடயார் அ, ஆடவர் ேமல் மன்� மட�ரார் என்ப
வாசக�ம் ெதன்�ைரய�ல் ேகட்டறிவ�ண்� அதைன யாம் ெதள� மின்�
வட ெநறிேய ேவண்ேனாம” என்� ெப�ய தி�மடல் என்ற

திவ்யப் ப�ரபந்

தமிழர்கள�ன் தன� மரைபத் தகர்த்ெதறி, இ�ந்தமிழ ் �ற்�லவனாம் பரகா
ெகாண்ட காமத்ைத �ைறயான ெநறிய�ல்

ெவள�ய�ட யாவ�க்�ம்  உ�ைம

என், தைலவ�த்தன்ைமைய அைடந்த தி�மங்ைகயாழ்வார் தாம் 
காட்�வதாகச் �ள் உைரக்க.
ஆகேவ, தி�ப்�ல்லாண� எம்மான்ம�� கடல் ேபான்ற காதல் ெகாண்ட ப
நாயகி  அவைனப் ெபற மடல் ஊர நிைன, பைனமரங்கள் அடர்ந்�ள்
ேதாப்�க்�ள் �ைழகிறாள். அந்ேதா அங்� அவ�க்�ச் ேசாதைனேமல் ே
ேந�கிற�. மட�ர மட்ைடகள்

எ�க்கப் ே பான பனந்ேதாப்ப�ேல பைனமரங

அன்றிற்பறைவகள் �ந்� இ�ந்� �ரல் எ�ப்ப�யவண்ணம் இ�க்
ப��ந்த நிைலய�ல ் இ�க் �ம் த—தைலவ�க�க்� அன்றிலின் �ரல் ம
ேவதைன த�வதா�ம். அவர்கைளக் கத்திய�னால் அ�வ� ேபாலி�க்�ம
�ரல். இந்த ப் பனந்ேதாப்� ைவத்தவர்கள�ன்

; கைடசிய�ல் நடந்த

ேவ�. வழிப்ேபாக்கர் தண்ண�ர் அ�ந்திக் கைளப்பாறட்�ம் என்� த
இ�ப்பவர்

ந�வழிகள�ல் தண்ண�ர்ப் பந்தல் ைவக்கின்றனர். அவ

நிைறேவறாத வைகய�ல் அந்தத் தண்ண�ர்ப் பந ்தலிேல வழிப்பறிக்கா
ப�ங்�கின்றனர். தண்ண�ர்ப் பந்தெலன்� அங்�த் தண்ண�ர் அ�ந
கைளப்பாற வ�ம ் வழிப்ேபாக்கர் அங்�ப் ப�ங்கி�ள்ள வழிப்பறி
ைகய�ல் சிக்�ண்� நவ��பட்�ப்

ெபா�ள �ழந்� ெசல்கின்றனர். அ

ஆய�ற்� இங்�. தைலவைன அைடய வ��ம் �ம் ெபண்கள்

மடல்

ப�ைழக்கட்�ம் என்� பைனம நட்� வளர்த்த ேதாப்ப�ல் அன்றிற் 
வந்� �� ��ந்தன. ப��வாற்றாமல் மடல் எ�க்க அங்� வந்த ெபண்கள்
அங்�க் ����ந்�ள்ள அன்றிலின் அ��ர�க்� ஆளாகின்றனர். அந
ேகட்� மி�ந்த �ன்பத்திற்� ஆளாகின்றனர். ஏற்ெகனேவ
�ணணாகிய��க்�ம

் இடத்தில் ேம�ம் எஃகின

் �ண்� ��ந்த

இ�க்�? அந்த நிைலைய அைடகிறாள் பரகாலநாயகி. தி�ப்�ல்ல
எம்ெப�மாைன வ��ம்ப�ப் ெபறாைமயால் மனம்

�ண்பட்�க் கிடக்கிற

எஃகின் �ண்� ேபால் அன்றிலின் அ��ரல் ப
இத்தைகய தன்ன்பத்ைதத் ேதாழி�டன் வாய்வ�ட்�க் —“பாவாய்! நல்
என் ேதாழ�! நான ் இப்ப� ேநா� ப�வதற்�க் காரணம் ஒ� ஸமயம்
மலர்கள�ன் மணம் கம�ம் தி�ப்�ல்லாண� எம்ெப�மாைனக் கண்� ைக
அவ்வள�தா, அ��தல் அவைனேய ெபற வ��ம்�கிேறன் கிைடக்கவ�ல
வ�ந்�கிேற; அ� த�ர்வதற்� மடெல�க ்க இந்தப் பனந்ேதாப்�க்�ள்
அன்றிலின் �ர�ம் ேசர்ந்� என்ேன அ�ந்� எ�க்கிற�. என்ன ெசய்
எனக்� வந்த ேந, உலகத்தவ�க்� வ�ம் ேநாய் ேபால் சில நாள்
த�ரக்��யதன; உலகத்தவ�க்� வ�ம் ேநவ�ட வ�லக்ஷணமான�. அ� சி
ம�ந்�களால் த�ரக் �; இ�  எம்ெப�மானாேலேய த�ரக்��ய�. ஆக, அவன்
கிைடக்�மள�ம ் இ� இ�ந்ேத த, ேதாழ�!  �ராமைன வ�ட்�ப் ப��ந்த பரத�
உண்டான ேநாய் பதினான ்�

வ�ஷ கால�ம் மாறாமல் இ�ந்தாற்ேபா

உண்டான இந்த ே�ம் எனக்� நித்ய ஸ்வபாவமாகிவ�ட்ட� ேபா�ம்
ெசய்ேவன” என்கிறாள். இந்த ேநாய�ல் ப�றந்த ேநர்த்தியான பா�—
காவார் மடற்ெபண்ைண அன்றில் அ
ஏவாய�ன் ஊ�இயங்�ம் எஃகின் ெகா�த,
�வார் மனங்கம�ம் �ல்லாண� ைகெதா,

பாவாய்! இ� நமக்�ஓர் ைமேய ஆகாேத —ெப�ய தி�ெமாழி, 9-4-1.
மடல் எ�க்க மட்ைடகள் எ�க்கப் ேபான இடத்தில ் அன்றில் வ
வ�த்திய�பற்றி �ன் காட்�ய க�த்ைத வ�ளக்�ம் �ெப�யவாச்சா
�ஸூக்திைய�ம

் அ�பவ�ப்ே—‘தார்மிகராய

் இ�ப்பார் ைவத்த தண

பந்தலிேல வழிய�க்காரர ் ஒ�ங்�மாப்ே, மடெல�த்தாகி�ம ் நட்ட பைனய�
அன்றில் வந்� � � �� ந் ” இதன் க�த்� �ன்னேம

வ�ளக்கப்பட

இதற்� ேமல். நான்காவ� அ�, “இ� நமக்� ஒர் பான்ைம ேய ஆக” என்ற
ப�திக்� வ�யாக்கியானமாக அவத�த

�ெப�யவாச்சான் ப�ள்

�ஸூக்திையத்தான் இங்� நாம் நன்� உற்� ேநாக் “�ன்றாம
வ��தி” என்� இங்�க் ெகா�த்

�ள்ள தைலப்�க்�த் �ைணய

இைணய�ல்லாத �ஸூக்தி —“இ� நமக்ேகார் பான்ைம ேய ஆக—மாறா� 
வ�வ�மன்றிக்ேக இ� நித்ய ஸ்வபாவ

வ�ட்டதன்ே? நித்யஸூ�கள

நித்யா�பவம ் பண்ணாநின்றார ்கள். இவ்வ��ள்ளார் வ�ஷயங்கள�ேல 
நின்றார்கள். ேநா�ப�ைகக்ெகன்ேற நம்ைம �ன்றாம் வ�
பண்ண�வ�ட்டதாகாேத! என்கி” என்�
எம்ெப�மான் திறத்தில் தனக்� உண்டான ேநாய் நித்யமாகிவ�ட்டேத
பரகாலநாயகி. இதனால “�ன்றாம ் வ��” ஒன்� கிைடக்கிற�. நித்யவ��திய
�ைவ�ண்ட ேலாகத்தில் இ�க்�ம் நித்யர்க�ம் �க்தர்க�ம
எம்ெப�மாைன அ�பவ�த்�க்ெகாண்� எவ்வ�தத் �ன்ப�மின்றி இ�க
இப்ப�ப்பட்டவர்கள் நித்யவ��திையச்சா. �லாவ��தியான இந்தப் ப�ரகி�த
மண்டலத்தில் இ�ப்பவர்கள் பாமரர்கள் எம்ெப�மாைன அறேவ மறந்�
�தலான சிற்றின்பங்கள�ேலேய ஈ�பட்� நிம்மதி�டன் இ�க்கிறார்கள
வ�லாவ��திையச் சார்ந்தவர்கள். நா�ம் என்ைனப் ேபா
நித்ய�க்தர்கைளப்ல் எம்ெப�மா�ைடய ப��ர்ணா�பவம் கிைடக்கப
வ�த்தமின்றி இ�க்க��யவ�ல்ைல. �லாவ��திய��ள்ள பாமரர்கைளப
அறேவ  அவேன மறந்ெதாழிந “அல்ப வ�ஷயங்கைளேய அ�பவ�த்�க்ெக
நிம்மதியாக இ�க்க�ம் ��யவ�ல்ைல. இப்ப� இரண்�ம ் ெகட்ட நி
நர்ம

் எ

இனத்ைதச் சார்ந்த? ப��ர்ணா�பவம

நித்யவ��திைய�ம

் சார்ந்தவர்கள் அல்ேலாம்:

் கிைடக்காைமய
பாமரர்கைளப் 

அறியாமல் அல்பஸாரங்கைளேய �ைவத்� வாழ�ம் ெபற்றிேலாம். 
�லாவ��திைய�ம் சார்ந்தவர்கள் அல்ேலாம். எம ்ெப�மான் திறத்த
அவைனப

ெபறாமல் வ�த்தப்ப�வதற்காகேவ நம்ைம ஈச்வரன் ைவத

ஆகேவ நாம் �ன்றாம் வ��தியாகிேறாம் என்கிறார். இ�ள்த�ம் இந்த ம
இ�ந்� ெகாண்ேட எம்ெப�ம ான் திறத்தில் ஈ�ப�ம் பக்தர்க�க்�
�ன்பேம

 நிற்� “எய்த்�க் �ம்ப�� நட்டமி� 

ஆ�ப் பா�

இைறஞ்ச, ெமாய்த்�க் கண்பன� ேசார ெம ய்கள் சிலிர்ப ்ப

ஏங்’ நிற்பர

இவர்கள். ஆகேவ இவர்கள்தாம் �ன்றாம் வ��திையச் ச; �ன்றாம
வ��தி�ம் இவர்கேள என்,
ஒ� நாள் நள்ள�ரவ�ல் ய�ைனக்கைரய�ல் கண்ணைன நா� வந்த ே
அவைன வ�ட்�

ப��ந்� மிக�ம

் வ�ந்�கின்றனர். அப்ெபா�� 

தி�வாக்�கள�லி�ந்�கீதம் ப�றக்கிற�. இந்த இைடச்சிகள் பா�
மக�ஷிக�க்�ங ் �டச் சாந்திையத் த�கிறதாம். அந்த நள்ள�ர
இைடயர்கள் யாவ�ம் நிம்மதியாகத் �ங்கிக்ெகாண்��க்கின
அவத�த்த ப�ற� ெநய்�ம் பா�ம் மிக�ம் அதிகமாகக் கிைடக
அவர்க�க் அவற்ைறக் ெகாண்� பணம் பண்ண� நிம்ம தி�டன் வாழ
அவர்கள். கண்ணன�டம் பக்தி ெகாண்ட இந்தப் ெபண்கேளா அவைன
அவைனப் ப��ந, அவைனத் திக்�த்ேதா�ம் அந்தக் காட்�ல் கின்றனர்
ஊ�ல் இ�க்�ம் பாமரர்கள் நிம்ம

தி�டன் உறங் “உன்ன�டம

் பக்

ெகாண்ட நாங்கேளா அைலந்� தி�கிே, காணாய் கண்’ என்கிறார்கள
பக்தர்கள�ன் அவல நிைலைய அபைலகள் ெவள�ய��கி—
जय�त तेऽ�धकं जन्मना व्रजः श्रयत इिन्दरा शश्व
द�यत! दृश्यतां �द�ु तावकास्त्वय 
� धृतासवस्त्वां �व�च
ஜயதி ேததிகம் ஐந்மநா வ்
ச்ரயத இந்திரா சாச்வதத்ர|
தய�த! த்�ச்யதாம் திக்ஷு த
த்வய� த்�தாஸவஸ் த்வாம் வ�சி||
இங்� வ�யாக்கியானத்ைதக் காண

ேவ-

सवर्िस् मन् व्रजे मोद, अत्र त्वद� वयं तु त्व�य �न�मत्ते �वषीदामः इ�त वदिन्
“உன் அவதாரத்தினால் ஆயர்பா�ச் ெசல்வம் மல்க, அைதப் ெபற்
மற்றவர்கள் மகிழ்ந், உன்ைனச் சார, உன்ன�டம ் பக்தி ெக, உன்ேனேய
உய�ராகக் ெகாண்ட நாங்கள் ம ட்�ம் ெப��ம் வ�ந, திைச  ேதா�ம் � 
உன்ேனத் ேத�கிேற, காணாய். இதற்� ந�ேய கார” என்� பக்தர்கள
நிைலையக் காட்�கின்றனர். ஆகேவ இந்தக் ேகாப�ய�ம் இவர்கைள அ�
ஆழ்வார்க� “�ன்றாம் வ��” ஆவர்

