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1. க்தழனின் சரித
களிதளசன் யிக்கழபஹநளர் யசவனத்தழன் பதல் சுஹளகத்தழல் ஈசுயபனுைன தன்நன ஸயகு
சுபேக்கநளகவும் அமகளகவும் யர்ணிக்கழளர். பன்று ஹளகங்கிலும் யினளித்து ழற்கும் புபேரன் ன்று
ஹயதளந்தத்தழல் யியரிக்கப்டுகழளர் ஈசுயபன்; உறுதழனள க்தழ ஹனளகத்தழன் பம் யகு
சுநளகவும்அழனப்டுகழளர் ன்று அந்த நகளகயி ஸசளல்லுகழளர்.
ஹயதளந்தநளகழன உழரத்துக்கள் தளம் பதன் பதழல் கைவுளுைன ழர்க்குணத் தன்நனத்
ஹதளற்றுயித்த; அடுத்தளற் ஹள அயற்ழன் சளபநளகவும் யிக்கநளகவும் ற்ட்ை கயத் கழததளன் ஈசுயப
றகுணம், ழர்க்குணம் ன் இபண்டு பகிலும் ஸதியளக யர்ணித்துக் களட்டிற்று. அதழழபேந்து ஹநள
ஹயதளந்த யினளக்கழனளங்களும் உண்ைளனி. ஆதழ சங்கபபப் ஹளன் தத்துய தரிசழகள் ப்பஸ்தளன் த்பனம்
ன்யற்ழல் அதபம் ஏர் ஆதளபநளகக் ஸகளண்டு ளஷ்னங்கள் ழுதழ நதஸ்தளம் ஸசய்தளர்கள். ிற்களத்தழல்
(ன், சங்கபர் களம் பதஹ) ஹதளன்ழ க்தர்களும் கவ தனத் தளன் பநளகக்ஸகளண்ைளர்கள். ஹய, கவ த
ழகபற் பனில் ஹயதளந்த ஹனளகம், க்தழ ஹனளகம் இபண்டிற்கும் ஆதர்சக் கழபந்த நளனிற்று.
சங்கபளச்சளர்னபேைன அத்யதக் ஸகளள்கனின்

குதழனளகவும் றகுஹணளளச பனளகவும் க்தழ

நளர்க்கம் பதன் பதழல் தஸனடுத்தது. ழர்க்குணப் ிபம்நதத்தப் ற்ழச் சழத்தளந்தம் ஸசய்து பநள சளர்னஹப
ஸசௌந்தர்னலரி, ழதள த்ரிசதழ யினளக்கழனளம் பதழனயற் இனற்ழப் க்தழ நளர்க்கத்தபம் யகுத்தளர்
அது இன்றும் யமக்கழல் இபேக்கழது. பளஜஹனளகழனள சதளசழஹயந்தழப சபஸ்யதழ க்தழபசம் ததும்பும் 
கவ ர்த்தகப் ளடிளர். அத்யதக் ஸகளள்கனில் ஈடுட்ை சுயளநழ யிஹயகளந்தர் பளநகழபேஷ்ண பியரின்
க்தழப் பயசத்தழல் ஈடுட்ைளர்.
றகுஹணளளசதளன் க்தழஹனளகத்தழற்கு அடிப்ை. அிதனுைன நம் சுத்த ழர்க்குண யளதத்தழல்
வ்யவு தழபேப்தழ நைந்த ஹளதழலும் அயனுைன உள்த்தழன் ஸபேக்கத்தழற்கு அதழல் இைநழல். ஞளத்தழன்
பம் ற்டும் ிபம்நக்கழனம் நிதனுைன இந்தழரினங்கபம் அயற்ளல் ழவுஸறும் உள்த்தபம்
ழபளகரிக்கழன்து; அயற்த் தளற்களழகநளய ன்றும், நளற்ம் அிப்ய ன்றும் தள்ி யிடுகழது.
க்தழனில் கழரினகின் பம் ற்டும் சநளதழபம் பயசபம் இந்தழரினங்கபம் உள்த்தபம்
உத்க்பேஷ்ைநளகச் ஸசய்து யிடுகழன். சப்தம், ஸ்ர்சம், பைம், பறம், கந்தம்-ல்ளயற்ழற்கும், ஈசுயபனுக்கு
அர்ப்ணம் ஸசய்னப்ட்ைவுைன் யளழ்க்கன நீ ழன யிரிவு என்று ற்டுகழது. றர்யம் க்பேஷ்ணளர்ப்ணநஸ்து
ன் ற்ற் தழனளக புத்தழனில் ஸசனல்கள் னளயற்பம் தன்னுைனய அல் ன்று நிதன் ஸசய்தளல்
இந்தழரின ஹசஷ்ைகளுக்கும் நித சுளயத்தழற்குஹந புதுப்ஸளபேள் ற்டுகழது. க்தழ ன் உள் ஸகழழ்ச்சழனில்
ரிபூபணநளக ஈடுட்டுயிட்ைளல் ல்ளம் ஈசுயப சளந்தழத்தழனம் ஸற்று யிடுகழன்.
இந்த பதளபநள உண்நனின் யிக்கந்தளன் ஸ்ரீ கழபேஷ்ண சதன்னபேைன யளழ்க்க ன்று
ஸசளல்ழயிைளம். அதன் பற்குதழனில் அயர் யளதத்தழன் ஹநளகத்தழலும், அழயின் நநதனிலும் பழ்கழ இபேந்தளர்;
ிற்குதழனில் தம்நஹன இமந்து க்தழப் பயசநளளர். ஆளல் ிந்தது பதஹ அயபேக்குப் பயசஸநய்தும்
சுளயந்தளன்; டிப்ளல் அது

தைட்டுயிட்ைது. கனனில் கதளதப ளதங்கப் ளர்த்த சநனம் பதல்தளன்

தழடீஸபன்று அயர் உள்ம் அழய ஸயன்று ஹநஸழுந்து அபேக்கு உண்நன யிக்கழற்று. அப்ஸளழுதுதளன்
அயபேக்கு யிசுயபை தரிசம் ஆனிற்று. அன்ஹ தம்ந நந்தளர்.
யஷ்ணய க்தழநளர்க்கம்அயபேக்கு பன்ஹ இபேந்தது. ஜனஹதயர் ன் யங்கஹதசக்கயி க்தழஹனளகத்தழல்
ஸநய்ம் நந்து ஈடுட்ையபளய் யைஸநளமழனில் அமகும் ஸசளற் சழப்பும் யளய்ந்து பயசபட்டும் கவ தஹகளயிந்தத்தப்
ளடிளர். சண்டீதறர், யித்னளதழ பதழன கயிகளும் யஷ்ணய க்தழ பனில் ளைல்கள் ளடிளர்கள்.
ஆளல் ஸகௌபசுந்தபர் ன் சதன்னர் ஹதளன்ழத்தளன் ளந சங்கவ ர்த்தத்தழன் ஸபேநனத் ஹதளற்றுயித்தளர்.
அயர்தளம் பதல் பதளக யளழ்க்கனஹன ஸபேத்த க்தழப் பயச சரித்தழபநளகச் சநத்துக்களட்டிளர்.
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2. க்தழனின் ிப்பு யர்ப்பு
க்தழ ன் ஸசளல் ஜ் ன் யைஸநளமழ பத்தழழபேந்து யந்தது. அதளஹஹன அதனுைன
பக்கழனநள சளதம் ஜ ன்று ஸதரிகழது. சளதளபணநளக ளம் அதக் கைவுள் ழப்பு ன் ஸளபேில்
உஹனளகழக்கழஹளம். நளத்பே க்தழ, ித்பே க்தழ, ஹதச க்தழ, குபே க்தழ ன்ஸயல்ளம் ஈடுளடு ன் பனில்
ற்ட்ையதளம்.
க்தழ ன்து எபே களலும் ஸயறும் தத்துயநன்று; அது களரினக்கழபநம். க்தழ ன்து கழரின. நம்,
யளக்கு, களனம்-பன்ழன் ஸசய்ககிலும் ிப்து. ஆதழனில் ஹயதரிரழகள் ரிக்குள் ளடி, னளகங்கபம்,
ஹலளநங்கபம் ஸசய்து, இந்தழபன், யபேணன், அக்கழி, யளப, சூரினன், சந்தழபன் பதழன ஹதயதகப்
ஜழத்தளர்கள். றம்லழத, ிபளம்நணங்கள் களம் பழுயதும் கழரினதளன் பக்கழனநளக இபேந்தது.
உழரத்துக்கள் உதழத்த ிகுதளன் கழரினகளுக்கு ஹநளது ஞளம் ன் ள்க ற்ட்ைது. ஹயதளந்தத்தழல்
ஞளத்தழற்கு ற்ட்ை உனர்யில் ஸசனஹ குந்துயிட்ைது. அதற்குப் ிகு அந்த ழனில் இறுதழனில்,
ஸசனற் தன்நனின் தழர்ப்ளகத்தளன் ஸத்த சழத்தளந்தம் கழம்ிற்று. அதன் ஸகளள்கனின்டி ஸயறும்
ஸசனல்தளன் யளழ்க்க. ஹயதளந்தத்தழன் ஞள நளர்க்கத்த யளழ்க்கனில் னன்ைளத தத்துயளர்த்தம் ன்று அது
கண்டித்தது. னளகம் பதழன சைங்குகின் பம் ழர்னணனநள ஹயதத்தழன் கர்ந நளர்க்கத்தபம் அது
ழபளகரித்தது. தன்நற் ஹபளகளபச் ஸசனல்கஹ யளழ்க்கனி சங்கழழத் ஸதளைர் ன்று புத்தர் ிபசளபம்
ஸசய்தளர். அது எபே யிதநள ழரீசுயப யளதநளக ஆபம்ித்து ங்ஹகள ஹளய் ழன்து.
அதன் ிகுதளன் ஆதழ சங்கபர் ஹதளன்ழ நறுடிபம் ஹயதப் ிபநளணநள சழத்தளந்தத்தத்
ஹதளற்றுயித்தளர். அத்யதம் ன் தநது ஸகளள்கனில் ஞள நளர்க்கத்தழற்கும் கர்ந நளர்க்கத்தழற்கும் எபே
ிணப்பு ற்டுத்தழக் கைவு ழர்க்குணப, றகுண ப இவ்யிபண்டு யிதங்கிலும் உளச
ஸசய்னளம் ன்று டுத்துக்களட்டிளர். ஞளபம் க்தழபம் பஸ்பத் ஸதளைர்பு ஸகளண்ையதளம்.
அயற்ழற்கழைஹன யிஹபளதம் கழைனளது ன் உண்நனச் சங்கபர்தளம் பதல் பதழல் யிக்கழ நதத்தப்
பப்ிளர்.
அயர் களத்தழழபேந்தளன் க்தழ இனக்கபம் ிந்து யப ஆபம்ித்தது. பதழல் சழயக்தழ இனக்கபம்
சக்தழ உளசபஹந யலுத்த. கயத் கவ தனின் ஸபேநனளலும், ளகயதத்தழன் சழப்ளலும் ிகு
கழபேஷ்ணளயதளபத்தழன் அமகு, நக்கள் நத்தச் சுநளகக் கயர்ந்தளலும் சழபேங்களப பறத்தழன் பநளக அதழல்
இன்ப் ஸபேந யிங்கழனதளலும் யஷ்ணய க்தழ ஸயகு சவக்கழபநளகப் பயளனிற்று. பளநளதஜர்
யிசழஷ்ைளத்யச் (யஷ்ணய) சழத்தளந்தத்தத் ஹதளற்றுயித்ததும் அது ிபநளகழயிட்ைது.
சழயக்தழ இனக்கத்தக் களட்டிலும் யஷ்ய க்தழ இனக்கம் ளட்டில் அதழகநளக ஹயர்ஸகளண்ை களபணம்,
யஷ்ணயத்தழல் யளழ்க்கனில் தயிர்க்க படினளநல் இபேக்கும் களந உணர்ச்சழனச் சளதநளகக் ஸகளண்டு
அதப் பநளக நளற்ழ பயசம் ஸகளள் சளதநளகக் ஸகளண்டு அதப் பநளக நளற்ழ பயசம் ஸகளள்
யசதழகள் இபேப்துதளன். சயத்தழலும் அது நளதழரினள ளனக ளனகழ ளயம் இல்ளநழல். ஆளல்
ிற்களத்தழல்தளன் அது யிபேத்தழனளனிற்று. பதழல் ளகயதத்தழன் கத, கழபேஷ்ணனுைன ீ கள், நக்கள்
நத்தக் கயர்ந்த நளதழரி ஹயஸதுவும் கயபயில். அதஸனளட்டி யிஷ்ணுயின் நற்ஹளர் அயதளப
சரித்தழபநள பளந கதபம் க்தழ இனக்கத்தழற்கு இன்ழனநனளத பநளக அநந்தது.
க்தழனின் ட்சணங்க அக்கக்களகப் ிரித்து ஆபளய்ந்து யிரீதநள ஹகளட்ளைளக ஆக்கழயிட்ைளர்கள்,
ின்ளல் நதப்ித்துக்ஸகளண்ையர்கள். ஆளல் அதனுைன சழ பக்கழனநள அம்சங்க இங்ஹக குழப்ிடுயது
உஹனளகநளக இபேக்கும். பதழ ப்டும் அதயத்தழன் இறுதழனில் ஹதளன்றும் பறம் க்தழ. அதற்குத்
துணபுரிய ளன்கு. யிளயம் ன் ழ; அதளயம் ன் உணர்ச்சழ; றளத்யிகம்

ன் இனற்கனள

உணர்ச்சழப் ஹளக்கு; வ்னிசளபகம் ன் தளற்களழகநள ஹயகம்.
யிளயம் ன் ழ இபண்டு அம்சங்கக் ஸகளண்ைது. ஆம்ம் ன் களபணபம், உத்தீம்
ன் கழர்ச்சழபெட்டும் கபேயிபம் அந்ழ ற்ைத் ஹதயனளய. ஆம்த்தழற்குக்

கழபேஷ்ணனும்,

கழபேஷ்ண க்தனும் களபணங்கள்; அயர்கைன குணங்கள் உத்தீம் ன் கழர்ச்சழபெட்டும் கபேயிகள்.
இபண்ைளயது துணனள அதயத்தழற்கு அங்களபம், உத்ளஸ்யபம், யளசழகம்  பன்று அம்சங்கள் உண்டு.
அங்களபஹந பன்று யகப்ட்ைது. அங்கஜம் - அங்கங்கிழபேந்து ஹதளன்றுயது. அனத்ஜம் -ிபனத்தழநழன்ழ
ற்டுது; ஸ்யபயஜம்-இனற்கனளகஹய இபேப்து. உத்ளஸ்யபம் ன்து ஸபேபச்சுயிடுதல், ர்த்தம்
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ஸசய்தல் பயசம் ஸகளள்ப் பூநழனில் புபளுதல் பதழன அைனளங்கள் ஸகளண்ைது. யளசழகம்

ன்து ஹச்சு,

பும்ல் பதழன ஸசளல் ஹசஷ்ைகள் பதழ ன் அதயம் பறநளகழ நகள ளயநளகழது.
பக்கழனநளகப் பயசம் க்தழனின் ட்சணம். அது சநளதழ ஹளன் ழ. ஞள நளர்க்கத்தழல் சநளதழ
ப்டிஹனள அப்டிஹன க்தழ நளர்க்கத்தழலும் பயசம், ஜீயன் பக்தழ ழக்கு அைனளம். ஞளத்தழல்
உணர்ச்சழனின் ல்க்குள் யபளநல் தத்துயத்தழன் தரிசம் சநளதழனக் ஸகளடுக்கழது; க்தழனில் உணர்ச்சழன
எட்டின ஸசௌந்தர்ன அதயம் பயசத்த அிக்கழது. சநளதழக்கு யிபக்தழ சம்ந்தப்ட்ை தழனளம் ஹதய;
க்தழக்கு பக்தழ (யிரன யளசகின் பம் ற்டும் பதழ ன் அதயம்) ழந்த தழனளம் ஹதய. ஞளம்
யபளக்கழனத்த அடிப்ைனளக் ஸகளண்ைது; க்தழ பளகத்த (பக்கழனநளக சழபேங்களப ளயம் ஸகளண்ை
ிஹபநன) அடிப்ைனளகக் ஸகளண்ைது. ஆளல் படியில் இபண்டு பகின் பபம் ற்டும்
அதயபம் என்ஹ-அதுஹய பநளந்தம். அது ஞளிகளுக்கும் க்தர்களுக்கும் ஸளதுயளதுதளன். அதளஹஹன
தசழந்த பளஜஹனளகழனள சதளசழஹயந்தழபர் ிபம்நத்தப் ற்ழஹன க்தழ பயசநள கவ ர்த்தகப் ளடிளர்.
ஆதழசங்கபர் ஸசௌந்தர்ன லரின ழுதழளர். ஞளிகள் ல்ஹளபேம் க்தர்கள்; க்தர்கள் ல்ஹளபேம் ஞளிகள்.
ஆகனளல்தளன் க்தழனபம் ஹனளகங்கிஹஹன எபே பனளகப் க்தழ ஹனளக ஸநன்று யகழத்து
யிட்ைளர்கள். பர்த்தழ உளசதளன் அதன் பக்கழனநள அம்சம். அத்யத நளர்க்கத்தழல் ஈடுட்ை சழ க்தர்கள்
ளஹதளளசனக் ஸகளண்ைளர்கள். உளச ன் தஹந கூடினிபேப்து ன் ஸளபேள் ஸகளண்ைது; ஹனளகம்
ன் யளர்த்தக்கும் அஹத ஸளபேள்தளன்.
பஜ றநபத்ன இதழ தபஹதளர் ஹனளக: ஸ்நளதழ:
ன்று சதளசழஹயந்தழபர் தஞ்ஜழ ஹனளக றஷத்ப யிபேத்தழனில் ஸளபேள் கூறுகழளர்.
க்தழ இனக்கம் ஆபம்ித்த யக எபே யிதம்; எது கைசழனில் யர்ந்த யகஹன ஹயஸளன்று. பதழல்
தினள எபே க்தனுைன உள்ப் ஸபேக்கழன் பம் ளட்ைளசு நட்டும் க்தழ பறளயம்

ஸற்து. ஹதயளப

தழபேயளசகம் ளடின சநனகுபயர்களும் ஆழ்யளர்களும் பதழல் ளடினஸளழுது ஹகளஷ்டி கவ தநளகத் தம்

ளைல்கள்

கனளப்டும் ன்று ழத்தழபேக்கஹய நளட்ைளர்கள். ின்புதளன் ஜ த்ததழபம் ளகயத சம்ிபதளனபம்
ற்ட்டுப் ிபநளகப் பயி.
ளந சங்கவ ர்த்தம் ஸசய்யதழஹஹன உள்ம் பூரித்து ஸநய்ம்நந்து பயசநளகும் ப ஸயகு
களநளகஹய இபேந்தளகத் ஸதரிகழது. அதற்குச் சங்கவ தபம் யிஹசரநள ஸசளல்ைக்குக் ஸகளண்ை சளகழத்தழனபம்
இன்ழனநனள அம்சங்கள். ஆகனளல் சழ க்தர்கள் உனர்ந்த கயிகளகவும், சழர் சழந்த சங்கவ த
யித்துயளன்களகவும் இபேந்தழபேக்கழளர்கள். இபண்டு ஹகளஷ்டினிரிைபம் இபண்டு சக்தழகளும் ஏபவு இபேந்ஹத
தீப ஹயண்டும்; ஆளல் சுளய ஹயறுளட்ைளலும் கள ஹதச யர்த்தநள ஹயறுளட்ைளலும் சழர் சங்கவ தத்தழலும்
சழர் சளகழத்தழனத்தழலும் ஹநம்ட்டு யிங்குகழளர்கள். இயர்கத் தயிப ஹநலும் சழர் ஸயறும் ஹரின்
அதயங்கள் ழந்த ஜீயினங்களகஹய இபேந்தழபேக்கழளர்கள்.
ஸ்ரீ கழபேஷ்ண சதன்னர் பன்ளம் யகனச் ஹசர்ந்தயர். அயர் சழந்த சங்கவ த யித்துயளனும் அல்;
சளகழத்தழனபம் அயர் ஸசய்னஹய இல். அயபது யளழ்க்க-அதன் ிற்குதழ-சங்கவ தபம் சளகழத்தழனபம் ஸளபேள்
ஸகளள்ளும் எபே ஸபேம் க்தழ ஸயள்த்தழன் ஸபேக்கு. அதயங்கபம் தழவ்யின உணர்ச்சழகபம் அயர்
ஸற்றுத் தம் ழயற்றுப் ஹளதளல் சங்கவ தஹநள சளகழத்தழனஹநள ஸயியப ஹபநழல். ந்ஹபபம் ளந
சங்கவ ர்த்தத்தழல் அயர் னித்துப் ஹளனிபேந்தளர். அதுதளன் அயபத் தழவ்யின தரிசங்கள் ஸசய்ன இட்டுச்
ஸசன்று தளபகநளக இபேந்தது.
லஹப க்பேஷ்ண, லஹப க்பேஷ்ண ,
க்பேஷ்ண க்பேஷ்ண, லஹப !
லஹப பளந லஹப பளந ,
பளந பளந , லஹப, லஹப !
லரி ளநந்தளன் ியிப் ஸபேம் ிணிக்கு அயர் கண்ைழந்த அபேநபேந்து, தி நபேந்து.
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3. ழஷ் களந கர்நபம் அந்ன சழந்தபம்
க்தழ நளர்க்கத்தழற்கு உதயினள தல்கள் இபண்டு ன்த பன்ஹ குழத்தளகழயிட்ைது. அய
ளகயதபம், கயத் கவ தபஹந. அடுத்த டிதளன் பளநளனணபம் சழயபநள புபளணங்களும், பன்பு ஸசளன்து
ஹள யஷ்ணய பனில்தளன் இனக்கம் ஸயகுயளக யலுத்து இந்தழனள பழுயதும்

பயினிபேக்கழது.

ஆகனளல், க்தழ நளர்க்கத்த யிக்க ளம் யஷ்ணய சம்ிபதளனத்தஹன அதழகநளக ஆபளய்ச்சழ ஸசய்ன
ஹயண்டினிபேக்கழது.
ளகயதத்தழல் கழபேஷ்ணின் ளழனம் பதல் துயளபகனில் அயன் ஆண்ைது யபனில் புரிந்த
ீ கள் யர்ணிக்கப்ட்டிபேக்கழன். ளபதழ ழுதழது ஹளல், கண்ணன் தீபளத யினளட்டுப் ிள்னளகவும்,
களதளகவும், ஹதளமளகவும், அபசளகவும், ஹசயகளகவுங்கூை, அடினளர்களுக்குப்  பர்த்தழ தத்துயங்களுைன்
தழபேயினளைல் புரிந்த யியபம் ளகயதத்தழல் இபேக்கழது. கவ தனிஹள கண்ணன் ளர்த்த சளபதழனின்
ஹகளத்தழல் பநளசளர்னளக பற்றும் புதழன எபே பர்த்தழனளய் ழற்கழளன். ஆளல் அந்தப்
புதுநநளறுளைளதன்று. ளகய தத்தழன் யளழ்க்க கவ தத்தழல் உச்ச ழன அைகழது. கவ தனின் உனர்ந்த
ழனிழபேந்துதளன் ளம் ளகயதத்தஹன டித்துப் ஸளபேள் டுத்தழக்ஸகளள் ஹயண்டும். ளகயதத்தழன்
தத்துயம் கவ தனில் தளன் யிக்கநளகழது ன்றுகூைச் ஸசளல்ளம்.
கவ தனில் களணப்டும் ஸளபேள்கப்  ஸரினளர்கள் ஹளக்குகிழபேந்து ஆபளய்ந்து உகத்தழற்குத்
தங்கள் படிவுக அழயித்தழபேக்கழளர்கள். ளஷ்னக்களபர்களுக்குப் ிகு கூை வ்யஹயள யினளக்கழனளங்கள்
ற்ட்டிபேக்கழன். ம் களத்தழஹஹன தழகபேம், அபயிந்தபேம் ஆசளர்ன யிஹளளவும் கவ தனின்
உஹதசங்கத் தங்களுக்குத் ஸதன்ட்ையளறு யிக்கழனிபேக்கழளர்ள். ஞளிகள் எபே யகனில் கவ தன
ஆதளபநளக் ஸகளள்ளுகழளர்கள். க்தர்கள் நற்ஸளபே யிதநளகக் ஸகளள்ளுகழளர்கள்.
க்தழஹனளகம் சம்ந்தப்ட்ை நட்டில் கவ தனில் ஸதன்டும் பதளபநள கபேத்துக்கள் இபண்ஹை.
ற்ற்றுச் ஸசனல் புரியது (ழஷ்களம் கர்நம்), ஹயறு ழப்ின்ழ ஈசுயபஹன ல்ளநளகக் ஸகளள்ளுயது
(அந்ன சழந்த) ன் இபே ஸகளள்ககளும் க்தழ நளர்க்கத்தழல் ஸதிவும் எிபம் அிக்கும் கண்கள்,
இவ்யிபண்டும் நிதன் தளன் ன் ழப்பம் அகங்களபத்தபம் கன ற்ட்ை சளதங்கள். 
தழர்ளபளநல் ற்ற்றுச் ஸசனல் புரியது ன்து, ஜனில் இவ்வுக ழவுகள் ஹளய்ப் பந புபேரின்
ழவு களக்கழபநளக ற்டுயதற்குக் களபணநளக இபேக்கழது. ப்ஸளழுதும் லரி ளநத்தஹன
ஸசளல்ழக்ஸகளண்டு அஹத ழயளக இபேந்தளல் பயசம் தளளகஹய உண்ைளகும்.
ழஷ்களந கர்நம் ன்து ன்? அந்ன சழந்த ன்து ன்? கர்நம் (ஸசனல்புரியது) அயசழனநள?
சழந்த அயசழனநள? அய ன் ழஷ்களநளகவும் அந்னநளகவும் இபேக்க ஹயண்டும் ன் ிபச்க இன்னும்
ஸகளஞ்சம் யிரித்து ஆபளய்யது னன் தபேயதளகும்.
ழஷ்களந கர்நத்தழன் தன்நனக் கழபேஷ்ணஹ கவ தனில் சுபேக்கநளக யிக்கழ இபேக்கழளர்.
னத்கஹபளரழ

னதச்ளறழ

னத்தஸ்னறழ
சுளசு

ஸகௌந்தஹதன

ஹபயம்

ந்தத:

னஜ்ஜஶஹலளரழ
தத்குபேஷ்ய

ஹநள ஷ்னஹற

ததளறழ

னத்

நதர்ப்ணம்

கர்ந

9-27-28

(து ஸசய்தளலும், து உண்ைளலும், து குடித்தளலும், து ஸகளடுத்தளலும், து ஹகட்ைளலும்-அத க்கு
அர்ப்ணம் ஸசய்துயிடு ளர்த்தள! அதளல், ஹநஹற்டும் ல்து ஸகட்ை ஸதன் ன்கிழபேந்து ீ
யிடுடுயளய் )
ஸசனல்கள் கண்டிப்ளக தளயது எபே யிதத்தழல் ல்தளகஹயள ஸகட்ைதளகஹயள  அித்துத்தளஹ
ஆக ஹயண்டும்? ல் ன் ற்ட்ைளல் நகழழ்ச்சழஸகளண்டு நிதன் ில் நம் ஊன்ழச் ஸசனல் சக்தழனஹன
நக்கழளன்; அல்து ஸகட்ை ன் ற்ட்ைளல் ஸசனல் சக்தழனஹன நக்கழளன்; அல்து ஸகட்ை ன்
ற்ட்ைளல் துக்கநைந்து ஸசனற்ஹ ஹளகழளன்: இபண்டு யிதங்கிலும் ஸசனல் சக்தழ குன்ழயிடுகழது. ஹய
ஸசனல் ஸசய்யஸதளன்ழஹஹன நம் யத்துயிட்ைளல் அதன் ஸதளைர்பு அறுைளது.
அறுட்ைளல் ன்? ஸசனல் தற்களக?
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களஹன நறள புத்னள ஹகயரீந் த்ரினி
ஹனளகழ: கர்நகுர்யந்தழறங்கம் த்னகத்யளத்ந சுத்தஹன
பக்த: கர்நம் த்னக்த்யள சளந்தழநளப்ஹளதழ ஷ்டிகவ ம்
அபக்த: கர்நகளஉஹபண ஹ றக்ஹதள ழத்னஹத (5-11-12)
(நஹள யளக்குக் களனங்களலும் ஸயறும் இந்தழனரினங்கின் பநளகவும் ற்யிட்டு ஹனளகழகள்
ஆத்நள தூய்ந அையதற்களகச் ஸசனல் புரிகழளர்கள்
. அப்டிக் கர்ந ன் அல்து யினின் ன
நந்து ஈடுட்ையன் ழபந்தபநள சளந்தழனப் ஸறுகழளன்
. அப்டினின்ழ இச்சகளல் தூண்ைப்டும் ில்
ஈடுடுகழயன் அதளஹஹன கட்டுண்டு யிடுகழளன் )
ஸசனல் ஸசய்யது ஆத்நளயத் தூய்நப் டுத்துயதற்களக. ில் ஈடுைளயிட்ைளல் அது
ல்தளளலும் ஸகட்ைதளளலும் ளதழக்கழதழல். அைளத சளந்தழக்குக் களபணநள ஸசனல் ஸதளைர்பு
அறுட்ைளல் சளந்தழ குவுறும்; ஆத்நள தூய்ந ஸறுயது தைப்டும்.
ழஷ்களநநளக இபேப்து ன்து ன் ழனக் கவ தனில் ஸயகு ஸதியளக அழகழஹளம்.
ய கழஞ்சழத் கஹபளநீ தழ பக்ஹதள நந்னஹத தத்யித்(5-8)
இந்த்ரினள ண ீந்த்ரினளர்த்ஹதரஶ யர்த்தந்த இதழ தளபனந்(9)
ழப்னஹத ற ளஹ த்நத்பநழயளம்றள

(10)

(உண்நனழந்தயன் ளன் என்றும் ஸசய்னயில் ன்று கபேத ஹயண்டும்
. இந்தழரினங்களுக்களகத்தளன்
இந்தழரினங்கள் இபேக்கழன் ன்று ஸதிவு ஸகளள்ஹயண்டும்
. அப்ஸளழுது தளநப இ தண்ண ீபளல்
ைளததுஹளல் அயன் தீநனளல் ஸதளைப்டுயது இல்)
இவ்யிதநள ற்ற் கழரினகள் அல்து ஸசனல்கின் ஸதளைர்புதளன் அந்ன சழந்தக்கு ஆதளபம்.
கழரினகள் சுக துக்கப் ற்ழன்ழ ைஸற்ளல்தளன் சளந்தழ ற்ட்டு அந்ன சழந்தக்ஹக இைம் ற்டும்.
ஹநலும், அந்ன சழந்த ன்து ன்?
ஹனள நளம் ச்னதழ றயர்த்ப றர்யம் சநனிச்னதழ
தஸ்னளலம்  ப்பணச்னளநழ றசஹந  ப்பணச்னதழ(6-30)
தஸ்நளத் றர்ஹயரஶகளஹரஶநளநதஸ்நப பத் ச
நய்னர்ப்ித நஹள புத்தழர் நளஹநயஷ்ஸ் றம்சன
:
அந்னளனளஸ் சழந்தனந்ஹதள நபம் ஹன ஜள
: ர்பளறஹத
ஹதரளம் ழத்னளிபெக்தளளம் ஹனளக ஹரநம் யலளம்னலம் (9-22)
(ங்கும் ன்க் களண்யனுக்கும், ல்ளயற்பம் ளன் ன்று களண்யனுக்கும் ளன் எபே களலும்
அமழவு ஸகளள்யதழல்; அயனும் ன்ிைத்தழல் அமழவு ஸகளள்யதழல்
.
ஆகனளல் க்களத்தழலும் ன் ழத்துப் ஹளபளடு
. ன்ிைம் ஈடுட்ையன் ன் ழச்சனம்
அைகழளன்.
ஹயறு சழந்தகின்ழ ன்ஹன உளசழப்யர்களுைன ஹனளக ஹரநங்கக்கு ளன் ஸளறுப்ளினளகழஹன்)
"ல்ளம் அயன் ஸசனல்" ன் யளக்கழனத்தழன் பழுப் ஸளபே இவ்யிதம் உணர்ந்து நிதன், தளன்
கைவுின் கபேயி ன் நப்ளன்நபைன் ஸசனல் புரியஹத அந்ன ளயநளகும்,
உளசஹன உனர்ந்த ஸசனல் பனளகும்.
ஸசனஹ தற்களக? ஸசனழன்ழ ன் இபேக்கக் கூைளது?
ஸசனல் ஸசய்யததளல்தளஹ- இந்தழரினங்களுக்கு இைம் ஸகளடுப்தளல் தளஹ-களநக்ஹபளதங்கள் பதழன ற்ட்டு
நநத ஹதளன்ழச் சுகதுக்க ழப்ஹ ற்டுகழது? ஸசனஹ ஹயண்ைளஹந? ன் ஹகள்யிகளுக்கும் கவ தனில்
தழல் இபேக்கழது.
ஹளக அஸ்நழந் த்யியிதள ழஷ்ைள புபள ஹபளக்தள நளனக
ஞளஹனளஹக றளங்கக்னள ளந கர்நஹனள ஹகத ஹனளகழளம்(3-3)
 கர்நணள நளபம் பந்தஷ்கர்ம்னம் புபேஹரள அச்தஹத
 ச றந்ந்ன றளஹதய றழத்தழம் றநதழ கச்சதழ(3-4)
 லழ கஸ்சழத் க்ஷணநி ஜளது தழஷ்ைத்னகர்ந க்பேத்
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களர்னஹதஷ்னயச: கர்ந றர்ய: ப்பக்பேதழஜனர் குண (3-5)
(ஞள ஹனளகம், கர்ந ஹனளகம் ன் இபண்டு யமழகில் உகத்தழல் ழஷ்ைர்கள் ஸசல்லுகழளர்கள் ன்று
ஸசளன்ஹன்
கர்நளக்கச் ஸசய்னளததளல் நட்டும் நிதனுக்குச் ஸசனற் தன்ந ற்டுயதழல்
;
ல்ளயற்பம் துப்தளலும் சழத்தழ ற்டுயதழல். னளபேம் எபே கணங்கூைச் ஸசனல்புரினளநல் இபேக்க
படினளது. இனற்கனில் உண்ைள குணங்கக் ஸகளண்டு தளநளகஹய ல்ளச் ஸசனல்களும்
ைஸறுகழன்.)
நிதர்களுக்குச் ஸசனல்புரினஹயண்டும் ன் குணம் தயிர்க்க படினளநல் இபேப்தளகும்; ஆகனளல்
நித இனற்கனின் ஹளக்க அதசரித்துக் கர்ந நளர்க்கம் யகுக்கப்ட்டிபேக்கழது. ஞள நளர்க்கம் எபே
சழபளல்தளன் ின்ற்க்கூடின யமழனளக இபேக்கழது. இபண்டு ளதகளும் எஹப ஹளக்கம் ஸகளண்ையதளம்.
றந்னளற கர்ந ஹனளகஸ்ச ழச்ஹபன றசபளவுஸௌ
தஹறளஸ்து கர்நறந்னளறள;த் கர்நஹனளஹகள யிசழஷ்னஹத (5-2)
இந்தழரினங்க ழக்கழபகம் ஸசய்து சழத்தழ ஸறுயது ஞள நளர்க்கம்; இந்தழரினங்கப் னன்டுத்தழ ஈசுயப
சழந்தனில் ஆழ்த்தழத் தூய்நபச் ஸசய்து அயற்ழன் பம் ஸசனல்புரிந்து சழத்தழஸறுயது கர்ந நளர்க்கம். ஞள
நளர்க்கத்தக் களட்டிலும் கர்ந நளர்க்கம் ிதளது. அதனுைன ரிணளநஹந க்தழஹனளகம். க்தழ நளர்க்கந்தளன்
கர்ந நளர்க்கம் ன்று இப்ஸளழுது ஸசளல்ளம்; கர்ந நளர்க்ம் ன்று றம்லழத ப்பளஹ்நணங்கில்
யகுக்கப்ட்ை னளக னஜ்ஞக் கழரினகள் அைங்கழனதக் கூைக் கர்ந நளர்க்கம் ன்று இப்ஸளழுது
ஸகளள்ஹயண்டினதழல். லழந்து பக தர்நத்தழற்கு ற்டி க்தழ ஹனளகந்தளன் கர்ந நளர்க்கம் ன்று சழத்தளந்தம்
ஆகழயிட்ைது. அதத்தளன் ளகயதர்கள் ளந சழத்தளந்தம் ன்று யமங்குகழளர்கள். இது கவ தனிஹ
யற்புறுத்தப்ட்டிபேக்கழது ன்து,
ஸ்ர்ய தர்நளந் ரித்னஜ்ன நளஹநளகம் சபணம் வ்பஜ (18-66) ன்று கழபேஷ்ணன் ஸசளன்தழழபேந்து
ஸதரிகழது.
ற்ற் ஸசனல் பபம் ஹயறு ழப்ற்றுக் கைவுள் ழப்பும் க்தழக்கு பளதளபநள
ஹதயகளக இபேப்தளல்தளன் அயற்க் குழத்து இவ்யவு யிரியளகக் கவ தனின் ஆதளபத்தக்ஸகளண்ஹை
ழுத ஹயண்டினிபேந்தது. ஆதளபம் களட்டுயதழலும் கவ தனின் ஸளபேச் ஸசளல்லுயதழலும் இங்ஹக ளன்
சம்ிபதளனநள யினளக்கழனள பகப் ின்ற்யில். ஆதளபத்தப் ிசகளகக் களட்டிஹனள அல்து
கவ தனின் ஸளபேத் தழரித்ஹதள ளன் என்றுஹந கூயில்.
க்தழ இனக்கத்தழற்குப் ளகயதத்துைன் கவ தபம் ஹசர்ந்துதளன் பநளக இபேக்கழது ன்தக் களட்டுயஹத
ன் ஹளக்கம்.
யளழ்க்கஸனன்னும் த்யந்துயத்தழன் ளசத்தழழபேந்து யிடுட்டு அதழல் தளநப இ ீர் ஹள இபேந்து
சளந்தழ ஸயதற்குப் ஸரிஹனளர்கள் இபண்டு ளதகள் களட்டினிபேக்கழளர்கள்; என்று ஞள நளர்க்கம், நற்ஸளன்று
கர்ந நளர்க்கம், உழரதங்கில் யியரிக்கப்ட்ை ஞள நளர்க்கம் எபே சழபேக்குத்தளன் சளத்தழனநளது;
ஹயதங்கில் யிதழக்கப்ட்டிபேக்கும் கர்ந நளர்க்கம் ல்ஹளபேம் கைப்ிடிக்க ஹயண்டின ின பனளகும்.
இந்த பகத்தழற்குக் கர்ந நளர்க்கஹந க்தழ நளர்க்கநளகச் ஸசளல்ப்ட்டிபேக்கழது. ஹயதளந்த ஹனளகத்த ழ
ழறுத்தழன ஆசளர்னர்கஹ க்தழ ஹனளகத்தபம் எபே யமழனளக எப்புக்ஸகளண்டிபேக்கழளர்கள்.
ஆதழ சங்கபளசளரினர்

ழதனின் உளசன உஹதசழத்தளர். அதன் த்தளல் சக்தழ பூஜ யளந

நளர்க்கம் ன்று யமங்கும் சழனில் பக்கழனநளக யங்களத்தழல்-ஸயகு ிநளனிற்று; ிகு அங்ஹக தளன்
ஜனஹதயர், யித்னளதழ, சண்டீதளசர் பதழன கயிகள் ளடின யஷ்ணய க்தழ இனக்கபம் யலுத்தது.
இப்ஸளழுது க்தழ நளர்க்கத்தழன் ிப்பு யர்ப்ச் சுபேக்கநளகக் கயித்தளகழயிட்ைது. ஹநஹ ஸ்ரீ
கழபேஷ்ண சதன்னபேைன சரித்தழபத்த ஆபம்ிக்குபன் க்தழ இனக்கத்தழன் சரித்தழபத்தக் ஸகளஞ்சம்
சுபேக்கநளகப் ளர்க்க ஹயண்டும். பக்கழனநளக யஷ்ணய க்தழக் கழர்ச்சழனஹனதளன் ஆபளன ஹயண்டும்.
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4.பளதள-கழபேஷ்ண யமழளடு
ற்ஸகஹய ஸசளன்டி கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கம், பக்கழனநளக யிசழஷ்ைள த்யதப் ற்றுக்ஸகளண்ைது;
ஆளல் நத்ய நதபம் கழபேஷ்ண யமழளட்டி ஈடுட்ைதளகும், நத்ய நதத்தழல் பளத இைம் கூழயில்.
பநளத்நளயள கழபேஷ்ணனும் அந்தபளத்நளவுஹந இபண்டு ிபத்தழஹனகநள தத்துயங்கள்.
யிஷ்ணு ஸ்யளநழகள் ன்று எபே ஸகளள்கனிர் பளதனபம், பநளத்யளயின் ளகநளகப் ஹளற்ழ
யமழட்ைளர்கள். ஆளல் அயர்கள் நதம் ஆதபயற்றுக் களக்கழபநத்தழல் நந்து ஹளய்யிட்ைது. த்யதளத்யதம்
ன்றும், ஹதளஹதம் ன்றும் ஸனர் ஸகளண்ைது. நற்ஸளபே ஸகளள்க-அதளயது, அத்யதபம் த்யதபம்
கந்த ஏர் எட்டு. ழம்ர்க்கர் ன்யபளல் அது ஸ்தளிக்கப்ட்ைது. அதழல் பளதளகழபேஷ்ண ஆபளததளன்
பக்கழனநளது. யல்ளசளர்னர்கள் ன்று ஹநலும் எபே ஹகளஷ்டினிர் அத்யத பநளக பளதளகழபேஷ்ண
ஆபளதனில் ற்றுக்ஸகளண்ையர்கள்.
ஸநளத்தத்தழல் யங்களத்தழல், பக்கழனநளகப் ன்ிபண்ைளம் தற்ளண்டின் இறுதழனில் யஷ்ணய க்தழ
இனக்கம்  பகில் யிரியளகப் பயி இபேந்தது ன்தழல் சந்ஹதகநழல். யித்னளதழ, சண்டீதளசர் இயர்கள்
ளைல்கிழபேந்தும் ிற்களத்தழல் ஜன ஹதயபேைன கவ தஹகளயிந்தத்தழழபேந்தும் இது ஸதியளகழது.
ஆளல் அந்த இனக்கத்தழற்கு எபே யகனில் பநளக இபேந்தய தளந்த்ரிக யமழளட்டின் யளநளசளபம்
ன் ஸண்ண யத்துப்பூஜ ஸசய்பம் பபம், அமகழன ஸண்ணின் ஹசர்க்கனளல்தளன் பக்தழஸ
படிபம் ன் யிரீதம் ஸகளண்ை றலஜீனம் ன் ஸௌத்த நபஹநளகும் ன்று எபேயளறு ஸசளல்ளம்.
ஹநஹ ஸசளன் இபண்டு பகிலும் கவ ழ்த்தபநள றலஜீன பூஜனின் னளகச் சழற்ழன் ஊமல்களும்,
சழற்ழன்ம் ஸறுயது பக்தழக்கு யமழஸனன்று ஸகளண்ை ஸௌத்த தர்நத்தழன் யழ்ச்சழக்
ீ
கள நளறுளடுகளும்
யஷ்ணய இனக்கத்தழல் கழைனஹய கழைனளது. யஷ்ணயர்கள் பநளத்நளயின் ிபேந்தளய ீ கத்
தத்துயளர்த்தத்துைன் கண்டு, அந்தப் ஸளபேப் ளபளட்டிப் ளடி நகழழ்ந்தளர்கஹ தயிப, அயர்களுைன க்தழனில்
கயளனுைன ழப்ன்ழ ஹயஸளன்றும் இல். அதழல் எழுக்கக் குஹய இல்.
யஷ்ணயர்கின் சழத்தளந்தப்டி யளழ்க்க நளன அல். அது கைவுள் யரிளட்டிற்கள சளத.
இனற்கச் சக்தழகப் புக்கணிக்களநல் அயற்க் ஸகளண்ஹை பநளத்நளயின் அதயத்தப் ஸ ஹயண்டும்
ன்துதளன் அயர்கள் ஸகளள்க.
ஸதன்இந்தழனளயில் யஷ்ணய சழத்தளந்தத்தழற்கு யிசழஷ்ைளத்யத நதத்தழன் பம் ஹபளதபவு ற்ட்ைது.
ஏபயில் இந்தழனளயின் நற் ந்தப் ளகத்தழலும் ற்ைளத ம் அதற்கு இங்ஹகதளன் ற்ட்ைது.
பளநளதஜபேைன சழஷ்னபள பளநளந்தரின் பநளகத்தளன் யைக்ஹக கூை யஷ்ணயம் பயிற்று. ளளனிப
தழவ்னப்ிபந்த கர்த்தர்கின் யளக்கும் அனுயங்களும் யஷ்ணய க்தழ இக்கழனத்தழல் தசழந்த ஸ்தளம்
யகழக்கழன்.
சர்க்கபன ளன் பேசழ ளர்க்கஹயண்டும். ளஹ சர்க்கபனளகழயிட்ைளல் ன் னன்? ன்று யைளட்டு
யஷ்ணய கயி எபேயன் ஸயகு அமகளக யஷ்ணய நப்ளன்நன யிக்கழளன். ஜீயத்நள தினளக
இபேந்து பநத்ந ஸ்யபைத்த பேசழ ளர்த்து அதயிப்து ன்தழல்தளன் நித ஹயட்கக்ஹக எபே ஸளபேள்
இபேக்கழது; ஜீயளத்நள பநளத்யளயிஹஹன க்கழனநளகழ யிடுயஸதன்ளல் நிதனுைன பனற்சழக்ஹக
அர்த்தநழல். யளழ்க்கக்ஹக அர்த்தம் இல். நித இனற்கக்ஹக இைநழல் ன்து தளன் இந்தச்
சழத்தளந்தம். றளபஜ்னம் ன் பக்தழ ழன யஷ்ணயர்கள் ஆதரிக்கயில். றளஹளகம், றளநீ ப்னம்
ல்ளம் பனற்சழ ஸசய்து அைனஹயண்டின ழகள். ஜீயளத்நள ன்ஸன்றும் தி ன்ளலும் க்தழனின் பம்
கயத் ஸ்யபைத்த அண்டி ழற்களம். அந்த அதயஹந பக்தழனளகும்.
அந்த அதயத்தழன் ஸயினீடு ஸதன்ளட்டில் தநழமழல் ற்ட்டிபேப்து ஹள ஹயறு ங்கும்
ற்ையில். சய க்தரின் உள்ப் ஸபேக்கு எபே பும் இபேக்க ஆழ்யளர்களுைன ளைல்கள் க்தழ
யிஸ்தபத்தழல் திச்சழப்பு யளய்ந்து ழற்கழன். தழவ்னப்ிபந்த கர்த்தர்கின் யளக்கழல் இபேக்கும் ஸதிவும்
அயர்களுைன அதயத்தழல் இபேக்கும் தூய்நபம் எபே யகனில் ழகபற்ஹ இபேக்கழன்.
ஆழ்யளர்கள் ஸநளத்தத்தழல் ன்ிபேயர், அயர்கின் ளசுபங்கள் பழுயதும் ளளனிபத்தழல் அைங்கழ
இபேக்கழன். அயர்கள் யளழ்ந்த களம் கழ.ி.550 பதல் 950 யப ன்று சரித்தழப ஆசழரினர்கள் கூறுகழளர்கள்.
அயர்களுக்குப் ிகுதளன் பளநளதஜர் ஹதளன்ழளர். அயபேைன சழஷ்னபள பளநளந்தரின் பந்தளன்
யஷ்ணய சழத்தளந்தம் யைக்ஹக பயிற்று. ன்ிபண்டு ஆழ்யளர்களுைன ஸனர்களும் அயர்கள் இனற்ழன
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ளசுபங்கின் ஸதளகபம் கவ ஹம ஸகளடுக்கப்ட்டிபேக்கழன்.
1. ஸளய்க ஆழ்யளர்

100

2. பூதத்தளழ்யளர்

100

3. ஹனளழ்யளர்

100

4. தழபேநமழச னளழ்யளர்

216

5. தழபேப்ளணளழ்யளர்

10

6. ஸதளண்ைர் அடிப்ஸளடி ஆழ்யளர்

55

7.தழபேநங்க ஆழ்யளர்

1361

8. குஹசகப ஆழ்யளர்

105

9. ஸரினளழ்யளர்

473

10. ஆண்ைளள்

173

11. ம்நளழ்யளர்

1296

12. நதுபகயி ஆழ்யளர்

11

இந்தப் ளசுபங்கப் த்தளம் தற்ளண்டின் டுயில் ளதபி ன்யர் தழபட்டித்ஸதளகுத்து
ம்நளழ்யளரின் ளர்யனில் எபே தளகச் ஸசய்தளர்.
ஆழ்யளர்கப் ற்ழ யிரியளகஹயள, அயர்கின் ளசுபங்கப் ற்ழ யிஸ்தளபநளகஹயள ழுத க்குத்
ஹதர்ச்சழபம் இல். இங்ஹக இைபம் இல். யஷ்ணய தர்நத்தழற்கு அயர்கள்தளம் ஆதழ புபேரர்கள்
ன்தபம் அயர்கின் பஹந யஷ்ணய க்தழ நளர்க்கம் யிரியைந்தது ன்தபம் நட்டுஹந ளம்
இங்ஹக அழன ஹயண்டும்.
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5. சதன்ன நதம்
எவ்ஸயளபே நகளனும் உஹதசம் ஸசய்பம் நளர்க்கத்தழற்கு உற்சளகழகள ஹகளஷ்டிகள்
ற்டுகழன்.அயர்கள் ஊக்கம் ளையில் ழதளநற்றுப் ஹளய் உண்நனிஹஹன குபேவுக்கு நழஞ்சழ
சழஷ்னர்கள் ஆகழயிடுகழளர்கள். அந்த நளதழரிதளன்எவ்ஸயளபே நதளசளர்னரின் ஸகளள்கபம் ிற்களத்தழல்
நதப்ித்துக்ஸகளண்ை ிபசளபர்கின் கனில் உபே நளழப் ஹளய்யிடுகழது. புத்தர் புகட்டின அன்பு நதம்
ிற்களத்தழல் ப்டி ப்டிஹனள நளழக் கைசழனில் ஸயறும் யிக்கழபக ஆதளபதபம் நதச்சைங்குகளும்
நண்டி பை சம்ிபதளனநளக நளழற்று. கழழத்துயின் தூன யிதழகள் தகவ மளக நளழயிட்ை; அய ஹளஹய,
சதன்னர் யளழ்க்கனில் ைந்ஹதழன அதயங்கப் ிற்களத்தழல் யந்தயர்கள் எபே தி நதம் ஹள
ஸ்தளம் ஸசய்து, கட்டுத்தழட்ைங்கள், ழனங்கள், யினளக்கழனளங்கள் ல்ளம் யகுத்து யிட்ைளர்கள்.
ஆளல் சதன்னர் தம் யளழ்க்க

பம் ஸயிப்டுத்தழன உண்நகள் அவ்யவு சழக்களயஅல்;

அதயம் தளன் பக்கழனம். சைங்குகள் என்றுஹந பக்கழனநல்; லரி ளந ஸ்நபண ஜந-தளன் அந்த
அதயத்தழற்கு ஆதளபம் அதுதளன் ஆந்தம்.
அந்தப் ஜன னளபேம் ஸசய்னளம்; பக்தழக்கு அது என்று தளன் தசழந்த நளர்க்கம்.
இயிைத்தழல் ஈடுடுயது ன்து என்றுதளன் நித ட்சழனம். நிதன் இங்ஹக அைனக்கூடின ஆந்தம்.
சதன்னபேக்குப் ிகு யந்த ிபசளகர்கள் அயபது யளழ்க்கக்கு ஏர் அயதளபப் ஸளபேள் ஸகளடுத்து அயபேைன
ஸசனல்களுக்கும் யளக்கழற்கும் ஸதய்யக
ீ நகழந ற்ழ அயர் அதயத்த எபே ஸகளள்கனளக்கழ அத அக்கு
அக்களகப் ிரித்து, தித்திப் ஸளபேள்கள் கூழ, நத தல்க யகுத்துயிட்ைளர்கள். சதன்ன நதஸ்தர்கள்
ளகுளடு ஸசய்த சழ பக்கழனநள கபேத்துக்க நட்டும் குழக்கழஹன்.
1. கழபேஷ்ணன்தளன் கைவுள்
2. சதன்னர் கழபேஷ்ணன் டுத்த அயதளபம்.
3. லரிளந ஜ ளத்தழற்கு இைம் ஸகளைளது.
4. பக்தழ ன்து பயச அயஸ்த
5. க்தழ நளர்க்கந்தளன் அதற்கு யமழ
6. யகுண்ைம், ஹகளஹளகம், ிபேந்தளயம் ன்று பவுங்கள் உண்டு.
7. ஜீயளத்நள, குபே, சளஸ்தழபங்கின் பம் பநளத்யளயிைம் பேசழ ற்டுகழது
.
8.யளழ்க்க உண்ந; நளன அல்.
க்தழனில் சளந்தம், தளஸ்னம், றக்னம், யளத்றல்னம், நளதுர்னம்  அதயங்கள் டிப்டினளக றும்.
சளந்தம் ன்து ஸயறும் ழப்பு; தளஸ்னம் ன்து ணி ஸசய்யது; றக்னம் ன்து ஹதளமந ளபளட்டுயது:
யளத்றல்னம் ன்து அன்க் குமந்த ஹளக் களட்டுயது; நளதுர்னம் ன்து களதழ ஹள இன்ம் ஸறுயது.
பளத கழபேஷ்ணிைம் ஸகளண்ை ழப்புத்தளன் நளதுர்ன ழ.
நற்ஸளபே யிஹசரம்: பளதனக் கழபேஷ்ணனுைன ளரினகக் கபேதழன ஹகளஷ்டினிர் எபே சளபளர்
அயர்கள் ஸ்யகனக் ஸகளள்கபைனயர்கள்; பளத கழபேஷ்ணனுைன களதழதளன் ன்று கபேதழனயர்களுைன
ஸகளள்கக்கப் பகவ னம் ன்று ஸனர். பகவ னக் ஸகளள்க தளன்அதழகநளகப் பயி யலுத்தது.
ஸ்யகவ னக் ஸகளள்கனில் கல்னளணம் ஹளன் யிதழகளுக்கும் சைங்குகளுக்கும் அதழகநளக ஆதபவு உண்டு.
பகவ னத்தழல் உணர்ச்சழக்கும் உள்த்தழற்குஹந இைம் அதழகம். ளதழ வ்பத்னத்தஹன ஸண்களுக்குப் பந தர்நநளகக்
கூறும் சபகத்தழல் இப்டி யினிசளப பனக் கனளண்ை பளதனின் களதப் ஹளற்றுயது எபே யிரீதம்
ஹளத் ஹதளன்றும். கழபேஷ்ணன் ன் ட்சழன யிக்கழபகத்தழிைம் ஸகளள்ளும் கள்க் களதப் ளபளட்டும்
நளர்க்கம் லழந்து நத யர்ச்சழக்குப் ஸளபேத்தநளதன்று ன்றும் அழனளதயர்கள் கூறுயளர்கள்.
பளதளகழபேஷ்ண ளயத்தழல் க்தழ பயசநளக ஈடுடுயதழல்  குகள் இபேக்கழன் ன்று
ஆங்கழத்தழல் சதன்ன இனக்கத்தப் ற்ழ ழுதழனிபேக்கும் ஆசழரினர் எபேயர் கூறுகழளர். அயர்
குழப்ிட்டிபேக்கும் குகில் சழ ின் யபேய:
1. உள்த்தழற்கும் உணர்ச்சழக்கும் ிபளல்னம் ஸகளடுத்து யிடுயதல் அழவு நங்குகழது
.
2. க்தழ ிபதளநள தத்ளய உணர்ச்சழ; அது பு உகழற்குப் னன்ைளதது.
3. க்தழ பயசம்  அதழனள ஸசனல்களுக்குக் களபணநளகழது
.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

4. யிக்கழபக ஆபளத.
5. கர்ந உணர்ச்சழக்கு யிஸ்தரிப்பு அதழகநளக இபேக்கழது
.
6. யிிசளபத்தப் ஹளற்றுகழது.
இந்த நளதழரி ஹநற்ஸசளன் ஆசழரினர் கு கூழக் கழழஸ்துய க்தழ நளர்க்கம் வ்யளறு இதயிை
ஹநளது ன்த அழவுறுத்த பனலுகழளர்.
கழபேஸ்தய க்தழ நளர்க்கபம் லழந்து க்தழ நளர்க்கத்தப் ஹளன்ஹதனளகும். இைக்களத்தழல்
அதழல்ஸகளஞ்சம் அதழகநளகத் ஸதன்ட்ை சதபணர்ச்சழ ிற்களத்தழல் நந்து ஹளய்த் தூன கல்னளண
உணர்ச்சழதளன் இபேக்கழது ன்கழளர். ிற்களத்தழல் சதபணர்ச்சழ (Erotism) ன்று ஆசழரினர் புக்கணிக்கும் ளயம்
இல்ளநற் ஹளதற்குக் களபணம் உண்நனள க்தர்கள் கழபேஸ்துய நதத்தழல் ஹதளன்ளநல் ஹளதுதளன்.
குகள் ன்று கூப்டும் ஹநஹ கண்ை அம்சங்கள் ல்ளம் சழப்புகள் ன்த எபேயளறு ஆபளய்ச்சழ ஸசய்ன
ஹயண்டினது அயசழனம். ஸன்ளல், அயதளம், க்தழக்கு பளதளபநள அம்சங்கள். அயற்க் கண்டித்தளல்
க்தழ நளர்க்கத்தபம் நளஸபேம் க்தர்கின் யளழ்க்கனபம் அதயங்பம் கண்டித்தளகஹய ஸளபேளகும்.
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6.க்தழனின் ட்சணங்கள்
1.

குத்தழவு

நங்கல்

குத்தழவு ஹநள, உணர்ச்சழ ஹநள ன் ிபச்சனப் ற்ழ ஆதழபதல் நிதன் ஆபளய்ச்சழ ஸசய்து
யந்தழபேக்கழளன். இந்தழரினங்கின் துணபைன் ஹய ஸசய்பம் நந்தளன் ஹநளது. உணர்ச்சழ ஸயறும்
நளற்ம் ன்து எபே கட்சழ; உணர்ச்சழதளன் இந்தழரினங்கபம் நத்தபஹந சுட்டினளளும் ஸபேஞ்சக்தழ
ன்து நற்ஸளபே கட்சழ. கயிகளும் ஹனளகழகளும் உள்ம் ஸபேக்கும் உணர்ச்சழக்ஹக கட்டினிபேக்கழளர்கள்;
உணர்ச்சழதளன் உண்ந ;
றதளம் லழ றந்ஹதல ஹதஜஶ யஸ்துர
ப்பநளணம் அந்தஃகபண ப்பவ்பேத்தன:
(சளகுந்தம் )
ன்று களிதளசர் சளகுந்தத்தழல் ஸசளல்லுகழளர். யிஞ்ஞளிகளும், ஸௌதழக ஆபளய்ச்சழனளர்களும்
குத்தழஹய நிதனுக்கு யளய்ந்த ஹநள குணம் ன்று சளதழக்கழளர்கள். ஆளல் இவ்யிபண்டு ஹசளதகளும்
கந்த எபே க்குயநள ழதளன் உண்நனளக நிதன் ஸ ஹயண்டினது; அதுதளன் ழத்னள ழத்ன
யிஹயசம். ழபள்து, ழனற்து ன்யளறு யளழ்க்கனின்  அம்சங்கபம் நிதனுக்குப்
ிரித்துக்களட்டி ழபள்தப் ின்ற்றுநளறு தூண்டும் சக்தழ ஸயறும் குத்தழஹயள, ஸயறும் உணர்ச்சழஹனள
சழபேஷ்டி சக்தழ ஸளது நபேம் க்தழனில் குத்தழவு நங்குகழது ன்து சரினல்; குத்தழவு உணர்ச்சழபைன்
இபண்ைக் கந்துயிடுகழது: குத்தழயின் அம்சம் இல்ளயிட்ைளல் க்களத்தழலும் ீடித்து ஸ்தர்னம் (ழன்
ழ) ற்ைளது. ழன் ழதளன் க்தழக்கு அஸ்தழயளபம்.
2. க்தழ தத்துய உணர்ச்சழ: அது பு உகழற்கு அப்ளற் ட்ைது.
க்தழ கைசழ ட்சழனம்; ஆத்நளதயம் ன்து உண்ந; ஆளல் க்தழனின் தற்களழக ட்சழனம் ன்
அதயம்; ஏபவு ினளக்க படிபநளளல் தளன் அது ழற்கும்; ஆளல் க்தழனின் ட்சணங்கள் பு உகத்தளல்
அழனக்கூடினய. அய யிளயம். அதளயம், சளத்யிகம், வ்னிசளரிசும் ன்று ளன்கு யகப்ட்ைய:
அயற்ழன் பம் க்தழக்குரின ஸளபேள்கள புச்ஸசனல்கள் னளவும் ஸதன்டும். ளந சங்கவ ர்த்தபம்
ளைல்களும் அயற்ழழபேந்து யிய. இக்கழன பதழனிழபேந்து ிக்கும் ஸளபேள்தளன் க்தழ. யளசழகம் ன்
அந்தச் ஸசனல்கில் பதழனின் ஸபேக்கு பழுயதும் ஸதன்ைளநல் இபேக்களம்; ஆளல் உயந பதழன
அங்களபங்கின் பநளகவும் பளதள கழபேஷ்ணன் ீ கள் ன் உட்ஸளபேள் ஸகளண்ை களதற் ஸசனல்கள்
பநளகவும் அதப் க்தன் ஸயினிட்டுக் களட்ை பனலுகழன்ளன். பு உகம் அதக் கண்டு உட்ஸகளள்ளும்
சக்தழக்கும் ற்யளறு அதத்தன் அதயநளக்கழக்ஸகளள்ளுகழது.
சளதளபணநளக ஜ ஹகளஷ்டினிலும் க்தழப் ளைல்கப் டிப்தழலுஹந இதக் களணளம்.
பயசநளகப் ஜ ஸசய்யர்கப் ளர்த்தளஹ நக்களுக்கும் ஏபயில் அந்தப் பயசம் ற்ட்டு யிடுகழது.
அதயங்கள ளைல்கப் டித்தளஹ அனுயம் ஹளன் உள் நகழழ்ச்சழ ற்டுகழது. ஆகனளல்
துதழப்ளைல் அதயம் பு உகத்தழற்கு உஹனளகநழல் ன்று ஸசளல்லுயது ஹளல் ஆகும்.
3. க்தழ பயசம்  அதழகநள ஸசனல்களுக்குக் களபணநளகழது.
க்தழ பயசம் அதழகநள உணர்ச்சழ ஸயினீட்டிற்கும் ஸசனல்களுக்கும் களபணநளக இபேக்கழது ன்று
ஸசளல்யதழல் தப்ில். ஆளல் அது கு ன்று கூறுயது ிசகு. அதன் சழப்க் கு ன்று கூறுயது
யிரீதநள யளதந்தளன்.
பயசத்தழன் ட்சணஹந அதழசனிப்து தளஹ? அதழசன உணர்ச்சழ, அதழசனச் ஸசய்க, அதழசனச் ஸசளல்
இயற்ழன் பந்தளஹ பயசம் உபேயம் ஸறுகழது. ளல் ஸளங்குயது ன்து ன்? ளதழப்ளத்தழபத்தழல் இபேந்த
தழபயம் பழுப் ளத்தழபத்தபம் அதழசனித்துப் ஹளயது தளஹ? ந்தப் ஸபேக்கும் அதழசனந்தளன். களயினஹந
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அதழசனம். அதழசன அங்களபத்தளல் பு உகழற்குப் க்தழ புளகவும் ஸசல்கழது. அதயம் ப்ஸளழுதும்
அதழசனிக்கத் தக்கதல்; அதன் நர்ச்சழதளன், ஸயித்ஹதளற்ம்தளன், பயல்தளன் அதழசனித்துப்ஹளகும்-ப்ஹளதும்
எினிழபேந்து கழம்ி அத நீ ழச் ஸசன்று எித்தன்ந ஸகளள்ளும் கதழர்கள் ஹள.
4. யிக்கழபக ஆபளத
க்தழ நளர்க்கத்தழல் யிக்கழப ஆபளத ிபதளநளக இபேப்தக் குனளகச் சழர் கூழளல் அதழல்
ஆச்சரினம் என்றும் இல். க்தழனின் தன்நனபம் ஹளக்கத்தபம் சரினளகத் ஸதரிந்து ஸகளள்ளததளல்
ற்டும் ிசகு இது. க்தழக்குச் சகுஹணளளச பக்கழனம்; குணகர்நங்கள்ஸகளண்ைபர்த்தழ ஆபளதனிஹதளன்
அந்த அதயம் உபேயைகழது. அதயம் ஸசளல் பம் ஸயினளயது ஹள ஸசனல் பம் தளன்
ஸயினளகழது; ஸசனலுக்கு பர்த்தழ ஆதளபம். சப்தஸ்ரிச, பை, பற, கந்தம் ன்று இந்தழரின யளசகள்
இைம்ஸறுயததற்கும், அய ஹயறு யமழனில் ஸசல்ளநல் ழற்தற்கும் தங்கள் ஹசஷ்ைகின் பம்
நத்தபம் உள்த்தபம் எபேங்ஹக ஹசர்த்து அதயத்தழல் னிக்கும்டி ஸசய்னவும் பர்த்தழ உசள
இன்ழனநனளத கபேயி. க்தழ அதநீ ழச் ஸசல் படினளது ன்தல்; ஸசளல்ப்ஹளளல் க்குயைந்த
ழனில் பர்த்தழ உளசன நீ ழஹன க்தழ ஸசன்று யிடும். அதயத்தழற்குப் க்தன் ஸகளடுக்கும் ஸயி
உபேயஹந-யிக்கழபகம் அவ்யவுதளன்.
5. களந உணர்ச்சழ யிஸ்தரிப்பு அதழகநளக இபேக்கழது
க்தழ நளர்க்கத்தழல் களந உணர்ச்சழக்குப் ஸபேநழதநள யிஸ்தரிப்பு இபேக்கழது ன்து நற்ஸளபே
குற்ச்சளட்டு. இது சரினள ன்தக் ஸகளஞ்சம் ஸதியளக ஆபளய்ந்து ளர்க்க ஹயண்டும்? ஸன்ளல், இந்தழன
க்தழ இனக்கத்தழல் ளனக ளனகழ ளயம்ன்று களதன் களதழ தத்துயம்தளன் யிஹரசநளக உணர்ச்சழன
ஸயினிடுயதற்குப் க்தர்கள் கனளண்ை கபேயினளக இபேக்கழது. உகத்தழல் ந்தப் ளகத்தழலும் பஸ்பத்
ஸதளைர்ின்ழஹன இந்து நப்ளன்ந இபேந்தழபேக்கழது. இைக்களத்தழல் கழபேஸ்துய க்தர்கள் கூைத் தங்கக்
கைவுின் களதல் நயிகளகப் ளயித்துத்தளன் தங்கள் பயசத்த ஸயினிட்டிபேக்கழளர்கள். இந்த
அிப்ிபளனம் இந்தழனளயில் அதழகநளகப் ஹளய் க்தழ இக்கழனம் பழுயதும் சரீப சம்ந்தத்த எட்டின ச்ச
ச்சனள யர்ணகளகவும், பளதனின் யிசளப நளர்க்கத்தப் புகழ்யதளகவும் இபேக்கழது ன்று சழர்
கபேதுகழளர்கள். ின்ளல் யந்த சதன்ன நதத்தச் ஹசர்ந்த யஷ்ணய யபளகழகள் கழபங்கநளக
யஷ்ணயிகள் ன் சந்ழனளசழகளுைன் சழற்ழன் சம்ந்து யத்தக்ஸகளண்டு யளமளளர்கள் ன்து
யளஸ்தயந்தளன். ஆளல் அது ளயத்தழன் ிசகல். தத்துயத்தழன் ிசகல், அதக் கைப்ிடித்தயர்கின்
குற்நல். ந்த நதத்தழலும் ந்தச் சபகத்தழலும் பதல் ஆசளர்னன் யகுத்த ளத ின்ளல் யிரீதநளக
நளழனிபேப்தச் சநன யபளற்ழல் களண்கழஹளம்.
பநளத்நள ளனகன்; ஜீயளத்நள ளனகழ. ளனன் ளனகழனிைநழபேந்து ிரிந்தழபேக்கழளன். ளனகனுைன
ிரியளற்ளநனக் களட்டிலும் ளனகழனினுைனது அதழகநளக இபேக்கழது. களிதளசனுைன ஹநக சந்ஹதத்தழல்
ளனகன் ளனகழனிைநழபேந்து யிரிவுட்டு அகளபுரினிழபேந்து ஸயிஹனழ, பளநகழரி ஆசழபநத்தழல் யசழத்து
ங்குகழளன். இங்ஹக ளனகழ ளனகிைம் இபேக்குநழைத்தழழபேந்து ிரிவுப்ட்டு யளழ்க்கனில் சழப்ட்டுத்
தயிக்கழளள்-அஹசளக யத்தழல் சவத தயித்தது ஹள. ஆகனளல் ளனகழ தளன் ளனக அைன
பனலுகழளள். அயளுைன ஹயட்கக்கு ஏர் ல் இல். ளனகனுைன சம்ந்தம் ஸ ஹயண்டுஸநன்து
என்றுதளன் அயது ஆச. ஆகனளல் ட்டு யிதநள ளனகழகின் ஹளக்கழல் இயளுைன அிசளரிகப்
ஹளக்கு. * பளத ன் நித உள்ம் கண்ணன் ன் பநளத்ந ஸ்யபைத்த அிறளரிகள பனில்
கள்த்தநளக ஹயரம் ஹளட்டுக்ஸகளண்டு நயளகத் ஹதடிக்ஸகளண்டு ஹளகழது. ஹபம்
ஹநகபம் நழன்லும் இடிபம் துண புரிகழன்.

இபவு, க இபேள்.

அயள் களதச் சந்தழக்கப் ஹளகும் சங்ஹகத இைம்

னபக் கப!
…............................................................................................................................................................................................................................

* ட்டு யிதநள ளனகழகில் அிசளரிகனின் குணம் ின் யபேநளறு:
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(னள ஸ்நபளர் தள களந்தம் ஸ்யனம் அிறபதழ தம் அிறளபனதழ யள றளிறளழகள)
…............................................................................................................................................................................................................................

வ்ஜபுரி (ிபேந்தளயம்), ஹகளிகள் ன் ஜீயளத்நளக்கள் உளவும் இைம். அதன் எவ்ஸயளபே நபழமழலும்
சுனபேகழலும் பநளத்நளயள கழபேஷ்ணனுைன சளனல் ஹதளன், குமஹள ஸதளிக்கழன்து. ஹகளிகள் அந்தத்
ஹதளற்ங்கபம் எிகபம் கண்டும் ஹகட்டும் யளழ்க்கத் ஸதளல்ன நந்தழபேந்து களதன்
ழப்புக்ஸகளண்டு அயத் ஹதடி அகழளர்ள். ஹகளிகள் சளதளபண நிதர்கள் ஹளன்யர்கள். பளத
க்தப் ஹளன்யள். அயள் ஹளக்ஹக திப்ஹளக்கு, அயளுக்கு யளர்க்க ழப்ில்; ஹயறு ந்த
ழப்பும் இல்.
நித உள்ம் ன் பளத, தர்க்க புத்தழனின் நயி, அயள் பநளத்நளயக் களதழக்கழளள்.
அயளுைனது கள்க்களதல், அயள் பகவ ன; * அதளயது, ின் நயி, அயள் பநளத்நளயக்

களதழப்தளல்

யிசளப ஹதளரம் ஸறுகழளன். அயள் ின் நயினளக இபேப்தளஹதளன் அயது களதல் திப்ஸபேக்கும்
ஹயகபம் இிநபம்ஸகளண்டிபேக்கழது.
க்தனுைன பயசம் கள்க் களதல் ஹளன்று திப்ஸபேம் இிந. அதற்களகத்தளன், அந்த
உணர்ச்சழனின் தித்தன்நபம் அந்ழன ளயத்தபம் தீயிபப் ஹளக்கபம் யிக்க பளதனப் க்தர்கள்
பகவ னனளகப் ளயித்துப் ளடுகழளர்கள். இந்த ளயம் ஆங்கழத்தழல்
(Symbolism) ன்று ஸசளல்லும் சழன்த்த-அைனளத்தக் குழக்கும் அங்களபம்.
இந்த ஆதளபத்தழல் க்தர்கள் உணர்ச்சழன யிஸ்தரிக்கும்ஸளழுது பளத கழபேஷ்ணன்- இபேயர்களுைன
ிரியபம், ஹசர்க்கனபம் களயின அமகுைன் சழற்ழன் யினளட்ைளகச் சழத்தரிக்கழளர்கள். இந்தச் சழத்தரிப்பு
களயினளங்களப சளஸ்தழபப்டி யிப்பம் ச்பேங்களபம் (ிரிவு) ன்றும், சம்ஹளக ச்பேங்களபம் (ஹசர்க்க) ன்றும்
இபண்டு யகனளக அநந்தழபேக்கழது. களயினளங்களபத்தஸனளட்டி ழுதழனதளல் க்தர்கள் ழுதழன
யர்ணகள் அந்தச் சளஸ்தழபத்தழன குழத்த பனில் அநந்தழபேக்கழ. * அதத் தயிப ஹநஹ க்தர்கப்
ஸண்ணளகக் ஸகளண்டு ஸண்கின் அங்க யர்ணகிலும் ஹசர்க்க யர்ணகிலும் ஹயண்டுஸநன்ஹ
அயர்கள் தழத்தளர்கள் ன்றுஅர்த்தநழல். அப்டிக் கூறுயது பற்றும் ிசகு. இந்தழனளயில் நதத்தழற்கும்
இக்கழனத்தழற்கும் இைஹன இணிரினளத ஸதளைர்ிபேப்தளல் ற்ட்ை இந்து யர்ணகக் களநப்ித்துப்
ிடித்தயர்கள் ழுதழனது ன்று ஸசளல்யது தயறு. ம் கப் ஹளக்க அழனளதயர்கள் ஸசய்பம் தப்புப் ிபசளபம்.
…............................................................................................................................................................................................................................

* பகவ னனின் தன்ந களயினளங்களபத்தழல் ின்யபேநளறு யிக்கப்ட்டிபேக்கழது;
பகவ னள பஸ்த்ரீகந்னளச, பகவ னள (ிஸண்) ன்யள் ஹயஸளபேயன் நயிபம் கல்னளணநளகளத
கன்ிகபம். ளனகழகஹள பன்று யிதநளயர்கள். ஸ்யகவ னள (ஸசளந்த நயி), பகவ னள, றளநளன்னள (தளறழ)
* றம்ஹளக ச்பேங்களபம்:
களந்த றஶகநன: ந்பேத்னளதழந்ன ிசளரி...
பஸ்பளழங்க சும் அயஹளக ளத்
ன ந்தஹத: றம்பக்தஹனள: றம்ஹளக:
யிப்பறம் ச்பேங்களபம்:
றந்தள ஜளகஹப களர்ச்சன ப் ரளந ஹத்பயஹசள
யக்ப தளதீ றம்சபணள தகளப ஹக ஹயகள யளக 
ஸ்யளய ழ ஹ்பேஸ்யளர்த்தள ப்பச் ஸ்ஹல ழஹயத 
றளத்யிகளதய சவத ப்பஹனளக ஹறய  நபஹணளத்னந
றந்ஹதசதளபளத்னதஹயள ழபக்தஹனள: யிப்பம்
…............................................................................................................................................................................................................................
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7.யிசளபத்தப் ஹளற்றுகழது..
ின் நயினள பளதனின் களத ஹநன்நப்டுத்துயதளல் க்தழ யிசளபத்தப் ஹளற்ழ
ஆதரிப்தளக ஆகழது ன்து நற்ஸளபே பக்தழ யளதம். அிறளரிகனின் யிப்பம் அயஸ்த ழனின்
ஸகளடும் ஹயத என்றுதளன் க்தனுைன ஹயட்ைக்கு ஆதர்சநளகச் ஸசளல்க்கூடினதளக இபேக்கழது ன்
எஹப களபணத்தக் ஸகளண்டுதளன் க்தர்கள் அத உதளபணநளக டுத்துக்களட்டுகழளர்கள்.
இபயளளலும் சரி, நமனளளலும் சரி, இபேளளலும் சரி, இடினளளலும் சரி, நழன்ளளலும் சரி,
புது ஸயள்ம் ஸபேகழன தழக்கபனளலும் சரி, அிறளரிக கயிக்கழதழல். களதன் நட்டும் அயது
களதப் புக்கணிக்களதயளகவும், உள்த்த அயளுக்குப் ழஸகளடுத்தயளகவும் இபேந்தளல் ந்தத்
தழசனபம் ஸளபேட்டுத்துயதழல்
க்தர்களுைன யிஸ்தரிப்ில் இபண்டு யிதநள யர்ணகள் இபேக்கழன் ன்த ன்ளக அழன
ஹயண்டினது நழகவும் அயசழனம். பளத கழபேஷ்ணன் சம்ந்தநள ிரியபம் ஹசர்க்கனபம் யர்ணிக்கும்
ப சழபேங்களப பனச் ஹசர்ந்தது. அதளயது, ஸ்தீரி-புபேர ஹசர்க்கன யர்ணிப்து, அயர்கள் தங்கக்
களதல் ழனில் இபேத்தழக்ஸகளண்ஹைள, ப்ஹபந யககள தளஸ்னம், சக்னம், யளத்றல்னம், நளதுர்னம் ன்
குதழகில் இபேத்தழக்ஸகளண்ஹைள யர்ண ஸசய்யது பதழ-அதளயம்-ன் பனச் ஹசர்ந்தது. இந்த
யித்தழனளசம் நழகவும் பக்கழனநளது. இத அழந்துஸகளள்ளநல்தளன் ர்  யககில் க்தழனின்
ஹளக்கப் ற்ழத் தளறுநளளக ழுதுகழளர்கள். இந்த யித்தழனளசத்த யளக்ைர் நழகவும் ஸதியளக
யற்புறுத்துகழளர்.:
ஸ்த்ரீ புபேரர்களுக்கழைஹன ற்டும் பதழக்குத்தளன் ச்பேங்களபம் ன்று ஸனர், ஹதய, குபே, பி,
புத்தழபர்கள் பதழனயர்கள் சம்ந்தப்ட்ை பதழ அதளயம், சழபேங்களபநல்
ளனக ளனகழ ளயத்தப் ற்ழ தப்ஸண்ணங்களும் ஹயண்டுஸநன்று தழரித்துக் கூலும் தப்புப்
ிபசளபங்களும் அதழகநளக இபேப்தளல் இதுற்ழ இவ்யவு யிரியளக ஆதளபங்களுைன்ஸசளல்ஹயண்டி ற்ட்ைது.
ண்டித சவதள ளதத்ய பூரணபப் ஹளன் அழயளிகள் கூை, சழபேங்களப யர்ண நழகவும் அதழகநளகவும்
யபசநளகவும்
ீ
க்தழப் ளைல்கில் ஸதன்டுகழன் ன்று ஸசளன்ளல் ஹயறு னளர்தளம் ன் தளன் ஸசளல்
நளட்ைளர்கள்? நற்ஸளபே யிஹசரத்தபம் கயிக்க ஹயண்டும்; பளதள கழபேஷ்ண ீ கச் சழபேங்களப
பனில் யர்ணிப்யர்கள் ல்ஹளபேம் அஹகநளகக் கயிகள், ஹயட்கன நளதுர்னநளக அதய பனில்
ஸயினிடுகழயர்கள் ல்ஹளபேம் அஹகநளக ஜீயன் பக்தர்கள், சர்யசங்க ரித்தழனளசம் ஸசய்யதர்கள். ஹனளகழகள்
-ஸண்ணளச ன் உணர்ச்சழனற்யர்கள். ஸ்ரீ கழபேஷ்ண சதன்னர் இந்த யகுப்ச் ஹசர்ந்தயர். ஜனஹதயபேம்
யித்னளதழபம் சண்டிதளசபேம் பதல் யகுப்ச் ஹசர்ந்தயர்கள்; ம்ஆழ்யளர்கள் ல்ஹளபேம் கழபேஷ்ண
சதன்னபப் ஹளன்யர்கள் ஆண்ைளள் உள்ை.
க்தர்ின் சரித்தழபங்கிழபேந்தும், அயர்களுைன யளக்கும் அதயபநளகழன க்தழ சரித்தழபத்தழழபேந்தும்,
ளம் அழந்துஸகளள்ளும் உண்நகள் நித சபகத்தழன் உனர்யிற்கும் தூய்நக்கும் வ்யவு
இன்ழனநனளதய ன்து அயற் எபேங்ஹக ஹசர்த்து எஹப ஹளக்கழல் ளர்த்தளல்தளன் ஸதரிபம்.
தன் இச்சனத் தயிர்த்துச் ஸசனல் ஸசய்யது ன்துதளன் பளதளபநள ஸகளள்க. அது ல்
ண்ணத்தபம் தூன உள்த்தபம் ஆதளபநளகக் ஸகளண்ைது. அச்ஸசனஹ இபேயகப்டும். கைவுள்ளல்
ஸசளல்யது, நித சபகத்தழன்ளல் ஸசளல்யது. ஜபம் ஹபளகளபம் பதளநய; ஆத்நளர்த்தநளய.
ின்து ஹளகளர்த்தநளது.
அந்தச் ஸசய்கனபம் தளன் ஸசய்னயில்; கைவுின் கபேயினளகக் கைவுளுக்ஹக ஸசய்யது ன்து
நற்ஸளபே பக்கழனநள ஸகளள்க. னளவும் ஈசன் ஸசனல், அய அயச் ஹசர்ந்தய ன்று அர்ப்ணம் ஸசய்து
நநதனபம் அகங்களபத்தபந அடிஹனளடு புக்கணிப்ஹத இதன் தன்ந.
இயற்ழன் ளக ற்டுய தளம் உகத்த ஹநன்நப் டுத்தும் நித குணங்கள், சுகதுக்கம்
பதழன துயந்துயங்கிழபேந்து யிடுடுயது, அததழ ஸறுயது, நம், யளக்கு களனம் பன்ழலும் சுத்தநளகச்
ஹசய ஸசய்யது. இந்த உத்தநநள ன்கள் க்தழ நளர்க்கத்தழன் பம் ற்டுகழன். நித சுளயத்தபம்
உணளச்சழகபம் ஸசளல்ஹயண்டின அயசழனம் இல். அயற்ப் புிதப்டுத்தழ நளற்ழளல்,
யிரிவுடுத்தழளல் ஹளதும்-ஆதழ நிதின் களத்தழல் இபேந்தது ஹள நறுடிபம் நிதனுைன கவழ்த்தபநள
உணர்ச்சழகளுக்கு இைநிக்கக் கூைளது. அய உண்நனள நிதளக நிதளிநளத்தழன் யடியிளக
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ஆக்கழடும் பனற்சழனில் தளன் ததீசழ, யசழஷ்ைர் ஹளன் ம் ண்ைன பியர்களும் ஈடுட்டு தம் அதய
யளனிளக உழைதக் கபேத்துக்களுக்கு உத்ஹயகம் தந்து, தந்நற் ஸதளண்டுக் களகஹய தம்ந அர்ப்ணம்
ஸசய்து பம்ஸளபேளுைன் இபண்ைக் கந்து சழபஞ்சவயித்தன்ந ஸற்ளர்கள்.
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