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ಶ್ರೀಃ 

ಶ್ರಮತ ರ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮೀಃ 

ತಿರುಪ್ಪಾವ ೈ ವಿಮರ್ಶನ 

(ಶ್ರೀ ಉಭ. ವ ೀ. ತಿರುವಪಯ್ಮೊழி ವಿ.ಟಿ. ತಿರುನಪರಪಯಣಯಯಂಗಪರ್ ಸ್ಪಾಮಿ, ಎಂ.ಎ.) 

 

ಪರಾಾಂಕುಶ ಕಲಿಧ್ವಾಂಸೌ ಶ ರಷಸಾಂಭವ ಯರಗಿನೌ । 

ಕ ರಶವಾಯಯಯುತಾಂಚಾದಿವಣ್ ಶಠಾರಿ ಮುನಾಂ ಭಜ  ।। 

ಶ್ರ ವಿಲಿಿಪುತತೂರ್ ನಗರದಲಿಿ ವಿಷುುಚಿತೂರಿಗ  ತುಲಸರಕಾನನದಲಿಿ ಲಭಿಸದ ಕನ ೆಯ ಹ ಸರು ಗ ತರದಾ ಅಥವಾ ಆಣ್ಾಾಳ್ 

ಎಾಂದು ಪ್ಸದಧವಾಗಿದ . ಅವಳ ಕೃತಿಗಳು ಎರಡು. ಅವುಗಳಲಿ ಿಮತವತುೂ ಪದೆಗಳ ಗ್ಾಂಥಕ ೆ ‘ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈ’ ಎಾಂದು ಹ ಸರು. 

ಛಾನದಸವ ಾಂದು ಪ್ಸದಿಧ ಪಡ ದ ವ ೈದಿಕ ವಾಗಭಾಂಡಾರದಲಿಿ ವ ರದ ಲಕ್ಷಣ ಸಮುಪ್ ರತವಾದ ದಾ್ವಿಡ ಭಾಷ ಯಲಿಿ ಈ ಗ್ಾಂಥವು 

ಹ ತರಪಟ್ಟಿದ .     ಉಭಯ ವ ರದಾನೂಗಳಲಿಿ ತ ತರರಿಬಾಂದಿರುವ ತತವ, ಹಿತ ಮತುೂ ಪುರುಷಾಥಯಗಳನುು ಈ ಪ್ಬಾಂಧ್ದಲಿಿ 

ಸಾರಿದ . ಆದುದರಿಾಂದ ಪರಮ ವ ೈದಿಕ ಸದಾಧನೂ ಸಾರವ ಾಂದು ಶಷಿರು ಇದನುು ನರಾಂತರವಾಗಿ ಅನುಸಾಂಧಾನ ಮಾಡುವ 

ಸಾಂಪ್ದಾಯವ ರಪಯಟ್ಟಿದ . ಶ್ರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಯರಿಗ  ಅನ ರಕ ರಿರತಿಯಲಿಿ ಪ್ಾ್ಶಸಯವ ರಪಯಟ್ಟಿದದರತ ಅವರಿಗ  

ಅಭಿಮತತಮವಾದದುದ ‘ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈ ಜರಯರ್’ ಎಾಂಬ ನದ ರಯಶ. ‘ ಕ ತರದ ೈ ತಮಿழ் ಐಯೈಾಂದುಾಂಮೈಾಂದುಾಂ ಅರಿಯಾದ 

ಮಾನಡರ ೈ ವ ೈಯಾಂ ಶುಮಪಾದುಾಂ ವಾಂಬು’ ಎಾಂದು ಸಾರುವಾಂತಹ ಮಹಿಮಯನುು ದಾ್ವಿಡದಲಿ ಿಅಡಗಿರುವ ಈ 

ಶು್ತಿಭಾಗವು ಪಡ ದಿರುತೂದ . ‘ಪ್ಾವ ೈ’ ಎಾಂದರ  ಭಾವವ ಾಂದಥಯ. ಜರವನದಲಿಿ ತ ತರರುವ ಬಯಕ ಯನುು ಪೂಣಯಗ ತಳಿಸುವ 

ಸಾಂಕಲಾ ವ್ತ. ‘ತಿರು’ ಎಾಂದರ  ಶ ್ರಷಿವ ಾಂದಥಯ. ಉತೂಮವಾದ ಬಯಕ ಯಾಂದತ ಅದನುು ಸಾಧಿಸಕ ತಡುವ ಉತೂಮ 

ವ್ತಾನುಷಾಿನವ ಾಂದತ ‘ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈ’ ಎಾಂಬ ಪದಕ ೆ ಅಥಯವಾಗುತೂದ . ‘ತಿರು’ ಎಾಂಬ ಪದಕ ೆ ‘ಶ್ರದ ರವಿ’ ಎಾಂದತ 

ಅಥಯವಾಗುತೂದ . ಎಲಿ ವಿಧ್ದಲತ ಿಎಲಿ ನ ಲ ಗಳಲತಿ ಅವಿಚಿಿನುವಾಗಿ ಅಳವಳಿದ ಆನಾಂದವನುು ಸಾಧಿಸಕ ತಡುವ ಉಪಕರಣ 

ಶ್ರತತವ. ಆ ಶ್ರದ ರವಿಯರ ತನು ಬಯಕ ಯನುು ಸಾಧಿಸಕ ತಳುುವುದಕ ೆ ಕ ೈಗ ತಾಂಡ ವ್ತವಾದುದರಿಾಂದ ಎಲಿರಿಗತ ಇಷಾಿಥಯ 

ಸದಿಧಗ  ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈ ಅತಾೆದರಣರಯವಾಗುತೂದ . 

ಮನಸಿನಲಿಿ ಅಾಂಕುರಿಸದ ಆಸ ಯನುು ಈಡ ರರಿಸಕ ತಳುುವುದಕಾೆಗಿ ವ್ತವನುು ಆಚರಿಸಬ ರಕು. ಆದರ  ಬಯಕ ಯ 

ಸವರತಪವನುು ವಿಮಶ ಯ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸರಗಳು ಅಲಾಾಸಿರ ಫಲಗಳನತು ಜರವನ ಸವರತಪಕ ೆ ತಕೆದಲಿದುದತ ಆದ 

ಆಸ ಗಳನತು  ಪುರಸೆರಿಸದ  ಅವುಗಳನುು ಸಾಧಿಸಕ ತಡಬಲಿ ಕಮಯಗಳನುು ‘ಕಾಮೆ’ವ ಾಂದು ನದ ರಯಶಮಾಡಿ 

ಕಾಮೆವ್ತಗಳನುು ಬಹಿಷೆರಿಸವ . ಆದರತ ಶಾಸಾರಭಿಜ್ಞರಾದವರು ಅಾಂತಹ ವ್ತಗಳನುು ಆಚರಿಸದದರ  ಅದನುು 

ಶಷಾಿಚಾರವ ಾಂದು ಬಗ ದು ಕಾಮೆವಾದರತ ನಡ ಸಕ ತಾಂಡು ಬರುವುದು ಸನಾತನ ಸತಿಾಂಪ್ದಾಯವಾಗಿದ . 

ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈ ವ್ತವನುು ಆಚರಿಸದ ಗ ತರದ ಗ  ಪಿನಾಕಿವಾಲಿಭೆವನುು ಸಾಧಿಸಕ ತಳುಲು ಕಾತಾೆಯಿನಯು ಆಚರಿಸದ ವ್ತವ ರ 

ಆದಶಯವಾಗಿದಿದರಬ ರಕು. ಈ ರಿರತಿಯ ಶಷಾಿಚಾರಕ ೆ ಮನುಣ್  ಕ ತಡುವುದು ವ ರದ ಸಾಂಮತವ ಾಂದು ಪೂವಯಮಿರಮಾಾಂಸಾ 

ಶಾಸರದಲಿಿ ಕಾಂಡುಬರುವ ಹ ತರಳಾಧಿಕರಣದಲಿ ಿಗ ತರಚರವಾಗುತೂದ . 
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ಶ್ರದ ರವಿಯರ ಭತಮಿಜ ಯಾಗಿ ಜನಮತಾಳಿ ವ್ತವನುು ಆಚರಿಸದಳ ಾಂದು ಪ್ತಿರತಿ. ಒಾಂದು ಸಮಾಜಕ ೆ ಸ ರರಿಕ ತಾಂಡು ಅಲಿ ಿ

ಬಾಳುವ ಜನ ಮತುೂ ಅವರ ರಿರತಿಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುವ ಮತಲಕ ವ ರದಶಾಸರ ಸದಧವಾದ ಅನುಷಾಿನ ಕ್ಮವನುು 

ಗ ತರದಾದ ರವಿಯು ಪ್ಕಾಶ ಪಡಿಸದಾದಳ . ಜನಮದಲಿಿ ಸರತ ಯಾಂತ  ಅಯರನಜ .     ಮನ ತನದಲಿಿ ದಿವಜ ತರತೂಮರತ 

ಭಗವತ ಿರವಾನರತರತ ಆದ ವಿಷುುಚಿತೂರ ತನಯ. ಮನಸಿಗ  ಒಪುಾವ ಪತಿಯರ ಪ್ಾವಯತಿಗ  ಈಶವರನಾಂತ  ಸವ ರಯಶವರನಾದ 

ಶ್ರ ವಿಲಿಿಪುತತೂರಿನಲಿಿ ನಮಮ ಕಣುಗ  ಅಚಾಯರತಪದಲಿಿ ತ ತರರುವ ಶ್ರ ಕೃಷು ‘ವಡಾಂಪ್ ರುಾಂ ಕ ತರಯಿಲುಡ ೈಯಾನ್’. 

ಲ ಕೆವಿಲಿದಷುಿ ಕನ ೆಯರು ಕೃಷುನನುು ಪಿ್ರತಿಸದರತ ಗ ತರದಾದ ರವಿ ಅವನನ ುರ ಆಶಸುತಾೂಳ . ‘ನದಿರನಾಾಂ ಸಾಗರ ತರ ಗತಿೀಃ’. 

ಅವಳ ಪ್ಣಯದ ಸವರತಪ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದುದ ‘ಮಾನಡವಕ ಯನುು ಪ್ ರಚುುಪಡಿಲ್ ವಾழಕಿಲ ಿರನ್ ಕಾಂಡಾಯ್ ಮನಮಥನ ರ’ 

ಎನುುತಾೂಳ . 

ಮನುಷೆನಗ  ತನು ಭಾವನ ಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಾಜವು ತ ತರರುತೂದ . ಕೃಷುಪ್ ್ರಮದ ಒತೂಡವು ಗ ತರದಾದ ರವಿಯನುು 

ಗ ತರಪಕನ ೆಯಾಗಿಯತ ಶ್ರ ವಿಲಿಪಿುತತೂರನುು ಗ ತರಕುಲವನಾುಗಿಯತ ಅಲಿಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಪ್ಜ ಗಳನುು 

ಗ ತರಪರನಾುಗಿಯತ ಅಲಿಿ ದಶಯನ ಕ ತಡುತಿೂರುವ ದ ರವರನುು ನಾಂದಕಿಶ  ರರನನಾುಗಿಯತ ಪರಿವತಯನ  ಮಾಡಿತು. 

ಕೃಷುನಲಿ ಿಅನುರಾಗ ಪಡ ದಿದದ ಗ ತರಪಕನ ೆಯರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನುರಾಗದ ಪರಿಶುದಧವೂ ಪವಿತ್ವೂ ಅಪ್ಾ್ಕೃತವೂ ಆದ 

ವ ೈಲಕ್ಷಣೆವನುರಿಯದ ಪ್ಾ್ಕೃತ ಗ ತರಪವೃದಧರು ಧ್ಮಯಪ್ಾಲನ ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಾಂದ ಯಾವ ವಿಧ್ದಲತಿ ಕೃಷುನ ಗ ತರಚರಕ ೆ 

ಸಕೆದಾಂತ  ಎಲಿ ಗ ತರಪಕನ ೆಯರನತು ನ ಲವರ ಗಳಲಿಿ ಕತಡಿಹಾಕಿದದರು. ಕೃಷುನು ದ ೈವವ ಾಂದು ಅವರು ಅರಿತಿರಲಿಲಿ. ಅತಿ 

ಪ್ಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಕಿಶ  ರರ ಎಾಂದು ಮಾತ್ ಅರಿತಿದದರು. ಆದರತ ಪರಮಧ್ಮಯವಾದ ಭಗವಾಂತನ ವಿಷಯವಾದ 

ಅಪ್ಾ್ಕೃತ ಅನುರಾಗಕ ೆ ಉಾಂಟಾದ ತಡ  ಲ ತರಕಕ ೆ ಕ್ ರಮ ತರುವುದಿಲಿ. ಅಾಂತಯರ ಮಳ ಯಿಲಿದ  ಬ ಳ ಯಿಲಿದ  ಗ ತರಪರ 

ಅಮತಲೆ ಧ್ನವಾದ ಗ ತರವುಗಳಿಗ  ಆಹಾರವು ಸಕೆದಾಂತ  ಎಲ ಿಡ ಯಲತಿ ಕ್ಾಮ ತ ತರರಿ ಸವಯನಾಶವಾಗುವ ಭಿರಕರ 

ಸಿತಿಯರಪಯಟ್ಟಿತು. ಕೃಷುನಲಿಿ ಅನುರಕೂರಾಗಿದದ ನ ಲವರ ಗಳಲಿಿದದ ಗ ತರಪಕನ ೆಯರಿಗ  ಈ ಕಷಿದ ಭಾವನ  ಅಾಂಟ್ಟಕ ತಳುಲಿಲಿ. 

ಗ ತರವುಗಳ ಕ್ ರಮಕ ೆ ಹಾಗ ಯರ ಸವಯವಿಧ್ವಾದ ಸಮೃದಿಧಗ  ಸಾಧ್ಕವಾಗುವಾಂತ  ‘ವ್ತವನುು’ ಕ ೈಗ ತಳುುವಾಂತ  ತಮಮ 

ಪದಧತಿಯಾಂತ  ಗ ತರಪವೃದಧರು ತಮಮ ಕನ ೆಯರಿಗ  ಅಣತಿಯಿತೂರು. ಪುರುಷ ಸಹಾಯವಿಲಿದ  ವ್ತವು ನಷರತತೆಹವಾಗಿ 

ನಡ ಯಲಾರದ ಾಂದು ಬಗ ದು ಸವಯಸಮಥಯನಾದ ಕೃಷುನನುು ಗ ತರಪವೃದಧರು ನಬಯಾಂಧ್ ಪಡಿಸುತಾೂರ . ಆ ವ ರಳ ಗ  

ಸಾಂಜ ಯಾದದರಿಾಂದ ತನು ತಾಂದ ಯಾದ ನಾಂದಗ ತರಪನ ಮಾಂದಿರದಲಿಿ ಪ್ಾ್ತೀಃಕಾಲ ವ್ತಾಚರಣ್ ಗ  ಬಾಂದು  ಕಾಣಬಹುದ ಾಂದು 

ಅನುಮತಿ ನರಡಿ ಕೃಷುನು ಸವಭವನಕ ೆ ತ ರಳಿದನು. ಗ ತರಪಕನ ೆಯರತ ತಮಮ ತಮಮ ಮನ ಗಳಿಗ  ಆ ರಾತಿ್ಯನುು 

ಕಳ ಯುವುದಕ ೆ ಹ ತರದರು.  

ಈ ವ್ತದಲಿಿ ಎರಡು ಭಾವನ ಗಳಿವ . ಮೊದಲನ ಯದು ಸುಭಿಕ್ಷವನುುಾಂಟುಮಾಡುವ ಗ ತರಪವೃದಧರ ಕಾಮಾನುಗುಣವಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ವ್ತ. ಅದು ಪ್ಾ್ದ ರಶಕ-ಪ್ಾ್ಸಾಂಗಿಕ. ಎರಡನ ಯದು ಸವಯಜರವಾತಮರಿಗತ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಪಟಿದುದ. ಪರಮಾತಮನ 

ಸಾಯುಜೆದಿಾಂದ ನತೆನರತಿಶಯವಾದ ಆನಾಂದವನುು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಈ ಎರಡನ ಯ ಭಾವನ ಯನುು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ  

ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈಯಲಿಿ ತ ತರರಿಬರುತೂದ . ಈ ಮಾತು ವ ರದಾನೂದ ಪರಮಾಥಯವನುು ಸಾಷಿಪಡಿಸುತೂದ . 

ನಮಮ ಮನಸಿನಲಿಿ ಒಾಂದು ಕಾಮನ ಯು ಉಾಂಟಾದರ  ಅದನುು ಸಫಲಗ ತಳಿಸಲು ಮಾಡಬ ರಕಾದ ವ್ತಕ ೆ ಶುಭವಾದ 

ಮುಹತತಯ, ಅನುಮೊರದಿಸ ಸಹಾಯ ನರಡುವ ಸಭೆರು ಮತುೂ ಅವಶೆಕವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಇವುಗಳ ಲಾಿ ಕತಡುವ 

ವ ರಳ ಗ  ನಮಗ  ಬ ರಸರ ನರಾಸ ಗಳೂ ತ ತರರಬಹುದು. ಹಾಗಲಿದ  ನಮಗ  ಆಸ  ತ ತರರಿದ ಕ್ಷಣವ ರ ಉತೂಮ 
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ಮುಹತತಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸರುವುದ  ಈಶವರ ಸಾಂಕಲಾ. ಅವನಗ  ನಮಮಲಿಿರುವ ದಯ, ನಮಮ  ದುೀಃಖವನುು ಕಾಂಡು ತಾನತ 

ಮರುಗುವ ಭಾವವಿಪ್ಾಕ. ಇದು ಯಾದೃಚಿಿಕ ಸುಕೃತ ವಿಶ ರಷ. ನಹ ರಯತುಕ ಸಹ ರತುಕವಾದ ಮುಕುನದ ಕರುಣ್  “ನಾಹಾಂ 

ಪುರುಷಕಾರ ರಣ ನಚಾಪೆನ ೆರನ ಹ ರತುನಾ | ಕ ರವಲಾಂ ಸ ವರಚಿಯೈವಾಹಾಂ ಪ್ ್ರಕ್  ಕಾಂಚಿತ್ ಕದಾಚನ || ” ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಸವಯ 

ಸವತಾಂತ್ನಾದ ಪರಮರಶವರನ ನುಡಿ. 

ಕೃಷುನನುು ಸಾಂದಶಯಸುವ ಉದೆಮದಲಿಿ ತ ತಡಗಿದ ಗ ತರಪಕನ ೆ ಗ ತರದ  ಸವಸಾಂಪ್ಾದಿತವಾದ ಯಾವ ಉಪಕರಣವನತು 

ಬಳಸಲಿ. ಅವಳ ಪ್ಯತುವ ಲಾಿ ತನು ಒಡನಾಡಿಗಳ ೂಡನ  ಒಾಂದ ರ ಧ ೆರಯದಿಾಂದ ಕೃಷುನ ಸನುಧಿಗ  ತ ರಳಿ ಅಸಾಿನ ರ 

ಭಯಶಾಂಕಿಗಳಾದ ನಾಂದಗ ತರಪ ಯಶ  ರದ  ಮುಾಂತಾದವರಲಿಿ ತಮಮ ಸದಾಭವನ ಯನತು ಕೃಷುನು ನರಡಿದದ ಆಜ್ಞ ಯನತು 

ಪ್ಕಾಶ ಪಡಿಸುತಾೂಳ . ‘ನಾರಾಯಣನ ರ ಪರ ೈ ತರುವಾನ್’, ‘ಪ್ಾಕಯಡಲುಳ್ ಪ್ ೈಯತುೂಯಿನು ಪರಮನಡಿಪ್ಾಡಿ’, 

‘ಉಲಹಳಾಂದ ಉತೂಮನ್ ಪ್ ರರ್ ಪ್ಾಡಿ’, ‘ಊழிಮುದಲವನ್ ಉರುವಾಂ ಪರಲ್’, ‘ದಾಮೊರದರನ ೈ’ ಎಾಂದು ಈಶವರನ ಐದು 

ಅವಸ ಿಗಳನುು ಸಾಂಕಿರತಯನ ಮಾಡಿರುತಾೂಳ . ‘ನ ಯ್ ಉಣ್ ತುರಾಂ ಪ್ಾಲ್ ಉಣ್ ತುರಾಂ’, ‘ಐಯಮುಾಂ ಪಿಚ ೈಯುಾಂ ಕ ೈಕಾಟ್ಟಿ’,  

ಎಾಂದು ಭ ತರಗದಲಿಿ ಅನಾಸಕಿೂಯನತು ಕತಯವೆದಲಿಿ ಶ್ದ ಧಯನತು ತ ತರರಿಸದಾದಳ . ತನುಾಂತಹ ಇತರ ಹತುೂ ಜನರನತು 

ತನ ತುಡನ  ಕೃಷುನ ಸನುಧಿಗ  ಕರ ದ ತಯುೆತಾೂಳ  ಗ ತರದಾದ ರವಿ. ಹತುೂ ಜನರತ ಹತುೂ ವಿಧ್ವಾದ ಜ್ಞಾನಾವಸ ಿಯನುು 

ಪ್ತಿಬಾಂಬಸುತಾೂರ . 

ಕೃಷುನು ನರಳಾದ ರವಿಯಡನ  (ಅವಳಿಗ  ನಪಿಾನ ುೈಪಿಾರಾಟ್ಟಿ ಅಾಂದರ  ನಮಮ ಹಿಾಂದಿನ ನಾಯಿಕ  ಎಾಂದು ತಮಿಳಿನಲಿಿ ಹ ಸರು) 

ಭ ತರಗಾಸಕೂನಾಗಿ ನದಿ್ಸುತಿೂರುವಾಗ ಗ ತರದ ಯು ನರಳಾದ ರವಿಯನುು ಪ್ಾ್ರ್ಥಯಸ ತಮಮನತು ಸಹ ಅವಳ ೂಡನ  

ಸ ರರಿಸಕ ತಾಂಡು ಕೃಷು ಭ ತರಗರಸವನುು ತಮಗತ ಕರುಣಸುವಾಂತ  ಪುರುಷಕಾರವನುು ಮಾಡುವಾಂತ  ಪ್ಾ್ರ್ಥಯಸುತಾೂಳ . 

ಯರಗನದ ್ಯಲಿಿರುವ ಕೃಷುನನುು ತಾವಿದದ ಕಡ ಗ  ಬಾಂದು ತಮಗ  ಬ ರಕಾದ ಉಪಕರಣದಾನಾದಿಗಳನುು ಮಾಡಬ ರಕ ಾಂದು 

ಕ ತರರುತಾೂಳ . ಅವನು ಅಾಂತ ಯರ ತಮಮಲಿಿಗ  ಬಾಂದಾಗ ‘ಕಾಪು’ ಕಟುಿತಾೂರ . ಅವನಲಿ ಿಇರುವ ಪ್ಾಾಂಚಜನೆ ಮುಾಂತಾದ 

ಉಪಕರಣಗಳಾಂತ ಯರ ಇರುವ ಉಪಕರಣಗಳನುು ತಮಗ  ಅವನ ರ ಕರುಣಸಬ ರಕ ಾಂದು ಪರಮ ಸಾಮೆ ವ ರಷವನುು ಈಶವರ 

ದತೂವಾಗಿ ಪ್ಾ್ರ್ಥಯಸುತಾೂಳ . ಅನಾಂತರ ಅವನು ನರಡುವ ಸಕಲ ವಿಧ್ವಾದ ಭತಷಣಗಳನತು ವಸರಗಳನುು ಧ್ರಿಸ ಹವಿಸಿನತು 

ಅವನ ತಾಂದಿಗ  ಮತುೂ ತನುಾಂತಿರುವ ಇತರರ ತಾಂದಿಗ  ಕುಳಿತು ಭುಜಸಲು ಸದಧತ ಯನುು ವೆಕೂಪಡಿಸುತಾೂಳ . ಇದಾದ ಮರಲ  

ಈಶವರನ ನಕಟ ಸಾಂಬಾಂಧ್ ಕಳ ದುಕ ತಳುುವುದಕಾೆಗುವುದಿಲಿವ ಾಂದತ ಅವಜ್ಞತ ಯಲಿಿ ತಾವು ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರಗಳನುು 

ಕಾಂಡು ಕ ತರಪಗ ತಳುಬಾರದ ಾಂದು ಮೊರ ಯಿಡುತಾೂಳ . 

ಕ ತನ ಯದಾಗಿ ಈಶವರನು ಕರುಣಸರುವ ಉಪಕರಣಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ ತಾಂಡು ಅವನನುು ಅಗಲುವುದಕ ೆ ಗ ತರದಾದ ರವಿ 

ಸದಧಳಲಿ. ಎಲಾಿ ಕಾಲದಲತಿ ಗ ತರವಿಾಂದನ ತಡನ  ಬಾಂಧ್ವು ಉಳಿದುಕ ತಾಂಡಿರುತೂದ . ಸಕಲ ಸ ರವ ಗಳನತು ಅವನಗ ರ 

ಸಲಿಿಸುತಾೂಳ . ಆ ಸ ರವಾಜನತವಾದ ಆನಾಂದಕ ೆ ಅವಳು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಆ ಸ ರವ ಯ ಆನಾಂದವೂ ಭಗವಾಂತನದ ರ 

ಆಗಿರತಕೆದುದ. ಅವನ ಆನಾಂದದಿಾಂದ ಹರಿದು ಬಾಂದ ಆನಾಂದಕ ೆ ಸ ರವಾಸಕೂನಾದ ಕಿಾಂಕರನು ಭಾಗಿಯಾಗುತಾೂನ .         

ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈಯಲಿಿ ಸಾರಾಾಂಶವಾಗಿ ಇಷುಿ ತ ತರರಿಬರುತೂದ . ನಾರಾಯಣನ ರ ದ ೈವ. ಜರವಾತಮರ ದುೀಃಖವನುು ಕಾಂಡು ತನು 

ಮನಸುಿ ದುೀಃಖಪಡುವುದು ದಯಯ ಲಕ್ಷಣ. ಸಾವಥಯಕ ೆ ಅಲಿದ ಪರಿಪೂಣಯನ ಇತರ ದುೀಃಖ ದಶಯನದಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ 

ಮನ ತರವೆಥ  ಜಗದುದಾಧರಕ ೆ ಮತಲ. ಈ ದಯಯಿಾಂದ ಸಾಂಸಾೆರ ಪಡ ದ ಚ ರತನನಗ  ಜರವ ರಶವರ ಸಾಂಬಾಂಧ್ ತ ತರರಿ ಭಕೂರ 

ಹಿಾಂಬದಿಯಲಿಿದುದಕ ತಾಂಡು ಸಾವಥಯರಹಿತವಾದ ಈಶವರ ಸ ರವ ಯಲಿಿ ನರತವಾಗಿರುವುದು ಪರಮಗುರಿ ಪರಮ ಪುರುಷಾಥಯ. 
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ಇದ ರ ಶ ರಷಭತತನ ಸಾಮಾ್ಜೆ – ಕ ೈಾಂಕಯಯ ಸಾಮಾ್ಜೆ. ಈ ತತವ ರಹಸೆವನುು ಲ ತರಕದ ಕ್ ರಮಕತೆ ಬಳಸಬಹುದು. 

ನಾವು ನಜವಾಗಿಯತ ಅಾಂತೀಃಶುದಿಧಯಿಾಂದ ನಮಮ ಸತುಾರುಷತವವನುು ಸಾಕ್ಾತಾೆರ ಮಾಡಬ ರಕಾದರ  ಸಾವಥಯ ಎಾಂಬ 

ಅಾಂಶವನುು ಪೂಣಯವಾಗಿ ನಾಶಗ ತಳಿಸ ನ ರ ಯ ದುೀಃಖವನುು ಕಾಂಡು ಮನದಲಿಿ ಮರುಕತ ತರರಿ ಆ ದುೀಃಖ ನವಾರಣ್ ಗ  

ಪ್ವತಿಯಸುವುದು ಸ ರವ ಯ ಪ್ಥಮ ಸ ತರಪ್ಾನ. ನಮಮ ಸ ರವ ಯಿಾಂದ ಪ್ಜ ಗಳಿಗ  ಆನಾಂದವಾದರ  ಆ ಆನಾಂದದಿಾಂದ ನಾವು 

ತೃಪೂರಾಗಬ ರಕಾದದುದ ಕ ತನ ಯ ಮಟ್ಟಿಲು. ಇದು ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈಯಲಿಿ ಕಾಂಡು ಬರುವ ಆದ ರಶ. 

“ವೆಸನ ರಷು ಮನುಷಾೆಣ್ಾಾಂ ಭೃಶಾಂ ಭವತಿ ದುೀಃಖಿತೀಃ । 

ಉತಿವ ರಷುಚ ಸವ ರಯಷು ಪಿತ ರವ ಪರಿತುಷೆತಿ ।।”. 

 

ವಿ.ಟ್ಟ. ತಿರುನಾರಾಯಣಯೆಾಂಗಾರ್ 

ಮೈಸತರು 

ಈ ಪ್ಬಾಂಧ್ವು ‘ಬ ಾಂಗಳೂರು ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈ ಕಮಿಟ್ಟ’ 1967ನ ಯ ಇಸವಿಯಲಿಿ ಪ್ಕಟ್ಟಸರುವ ‘ತಿರುಪ್ಾಾವ ೈ ಸಾವನರ್’ ನಲಿಿ 

ಪ್ಥಮವಾಗಿ ಪ್ಕಟಗತಾಂಡಿದ .  

  

 

 

        

 

  


