
 
� மஹா�ர ைவபவம் 

(� ர��ர கத்யம்) 

ஆழ்வார ்எம்ெப�மானார ்ேத�கன் ��வ�கேள சரணம்  

 

ஸ்வா� � ேவதாந்த ேத�கன் அ�ளிசெ்சய்த � மஹா�ர ைவபவம் 

 

இந்த ஸ்ேதாத்�ரம் � ர��ர கத்யம் என வழங்கப்ப��ற�.  ஸ்வா� ேத�கன் 
தாேம இதற்� � மஹா�ர ைவபவம் என்ற ��நாமதை்த இட்ட�ளினார.்  
மஹா�ரன் என்�ம் ெசால், சக்கரவரத்்�த் ��மகனான இராம�ராைனேய 
��க்�ம். 

 

ஸ்ேதாத்�ர வ�வத�்ல் வசன நைட�ல் ஸ்வா� ேத�கன் அ�ளிசெ்சய்த �ல் 
இ� ஒன்ேற.  � ேத�கன் தமக்ேக உரிய �ைற�ல் அந்தந்த இடத்�ற்� ஏற்ற 
ெசாற்கைள அைமத்�, கம்�ரமான நைட�ல் அ�ளிசெ்சய்த இந்த 
ஸ்ேதாத்�ரதை்த ெசால்பவரக்ளின் நா�ற்�ம், ேகட்பவரக்ளின் ெச�க்�ம், 
அரத்்ததை்தக் காண்பவரக்ளின் உள்ளத�்ற்�ம் நல்��ந்தாக இ�க்�ம்.  இ�ல் 
ஏ� காண்டங்கள் ெகாண்ட �மத ்ராமாயணத்�ன் கைதப் ப���ல், 
�க்�யமான அம்சங்கள் ெபா�ந்� �கழ்வைத நன்� உணரலாம். 

 

இந்த ஸ்ேதாத்�ரம், � ேத�கன் ��வ�ந்��ரத்�ல் எ�ந்த�ளி��ந்தேபா�, 
அங்� ஸந்நி��ல் �ராட்�, இைளயெப�மாள் மற்�ம் ��ய ��வ��டன், 
அ��ல�ணமாக, அ�யற்�த ��ேமனி ெகாண்� ேஸைவ சா�க்�ன்ற 
இராம�ரானின் அழ�ல் ஈ�பட்� அ�ப�த்� அ�ளிசெ்சய்த�. 

 

                              ********* 



+ 

�ரியன் இ�ைளப் ேபாக்க ஆகாயத்�ல் உ�க்�ன்றான்.  சக்கரவரத்்�த ்
��மகன் என்�ம் �ரியன், தன்ைன அண்�யவரக்ளின் அசச்ெமன்�ம் இ�ைள 
ஒ�ப்பதற்காக இந்த ���ல் அவதரிதத்ான்.  �ரியைன ஒளி �ரியா��ப்ப� 
ேபால், �தாப்�ராட்� இராம�ராைனப் �ரியா� நிற்பதால், அவன� ெப�ைம 
ெவள்ளம் ேபால் பாய்�ன்ற�.  அவன் பரமாகாசம் எனப்ப�ம் �ைவ�ண்ட 
ேலாகத்�ல் எப்ேபா�ம் மஹா�ரியனாக �ரகா�க்�த்� ேமம்பட்� 
�ளங்��ன்றான். 

 

 

 

 

 

 

 



ஸ்வாமி � ேவதாந்த ேதசிகன் அ�ள�ச்ெசய்த � மஹாவ �ர ைவபவம் 

 

 

 

ஸ்ேலாகம் (01) 

============== 

 

பல்லாண்� வாழ்க வாழ்க.  உலகில் தனக்� மிக்கவன் இல்ைல என்�ம்ப�யாக 
பைகவர்க�ம் ேபாற்�வதற்� ஏற்றப�, எல்ைலயற்ற வ �ரம் ெகாண்� வ�ளங்�ம் 
இராமப�ராேன! 

 

ஸ்ேலாகம் (02) 

============== 

 

மனச்ேசார்� அைடவதற்�க் காரணம் இ�க்�ம்ேபா�, சிறி�ம் மனம் 
மா�படாமல் இ�த்தேல ைதர்யம் எனப்ப�ம்.  இத்தைகய ைதர்யத்ைத 
மி�தியாகப் ெபற்றவர்க�ள் �ன்னண�ய�ல் நிற்�ம் இராமப�ராேன! 

 



ஸ்வாமி � ேவதாந்த ேதசிகன் அ�ள�ச்ெசய்த � மஹாவ �ர ைவபவம் 

 

(பாலகாண்டம்) 

============== 

 

ஸ்ேலாகம் - (03) 

=============== 

�ன்� ஒ� காலத்தில் ேதவர்க�க்�ம் அ�ரர்க�க்�ம் �ண்ட ெப�ய ேபா�ல், 
அங்� ��ய ேதவர்கள் அ�ரர்கைள ெவல்லத் திறமய�ன்றி தவ�த்தேபா�, 
எம்ெப�மானாகிய ந� அ�ரர்கைள ெவன்� ேதவர்க�க்� உதவ� ��ந்தாய்.  
அப்ெபா�� ��ய��ந்த எல்லா ேதவர்க�ம், உன்ைன ேமம்பட்ட 



ெப�ைம�ைடவன் என்�ம், உன் ெப�ைமக்� எல்ைலய�ல்ைல என்�ம் 
நிர்ணய�த்�ப் ேபசினர். 

 

ஸ்ேலாகம் - (04) 

=============== 

 

இராவணனன் ப�ரம்மன�டம் ெபற்ற வரத்தால் கர்வம் ெகாண்�, ேதவர்கைளத் 
�ன்��த்தினான்.  அவ்வா� நலி�ற்ற ேதவர்கள், தசரதன் �த்திரப்ேப� 
ெப�வதற்காகச் ெசய்த ேவள்வ�ய�ல் வந்� ��, தங்கள் �ன்பம் ந�ங்க 
வழிகா�மா� ப�ரம்மன�டம் ேவண்�னர்.  அந்த சமயம், யாகத்தில் 
ஹவ�ர்ப்பாகத்ைதப் ெபற எம்ெப�மானாகிய ந� ேந�ல் எ�ந்த�ள�னாய்.  
உன்ன�டம் ப�ரம்மன் �தலிய ேதவர்கள் இராவணனால் ப�ம் �ன்பத்ைதத் 
ெத�வ�த்�, தசரத�க்� �த்திரனாக அவத�க்�ம்ப� ப�ரார்த்தித்தனர். 

 

 


