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மனனரர
ம�பபறக�ய வ��கரகளகக,

�னத �க ஷ கரவ�ன ஸல பக� தவ��ந� சவ�ம பரபப���வன கடடர.யன பட, 
ஸல பக� தவ��ந� ந�ர�யண மக�ர�ஜ� ஒவசவ�ர வரடமம இரணட மர4கள 
உலசகஙகம சற4 கரஷண பக�ரயயம சத� பக�ரயயம அரனவரககம பரச��ரம ச�யத 
வரக4�ர. அவர 2002- ஆம வரடம டஸமபர ம��ம ஆஸ�தரலய�வலள. மரவலலமப� 
என4 இடத�ல பரச��ரம ச�ய� தப�த, இதவரர அவர கர �ததவதர�ப பற4 
அ.ததள. உபத��ஙகர.யம, அவரரடய �ஷயரகள அவவபதப�த அ.ததள. 
தபசசககர.யம ச��கதத ஒர �ற பத�கம�க சவ.யட உத�ர வடட�ர. அ�ன பனனர 
2003- ஆம வரடம ஜனவ� ம��ம அவர ஹவ�யலள. ஹதல� என4 இடத�ல வழஙகய 
இரணட ச��றசப�ழவகர.யம அ�னடன த�ரகக தவணட உத�ர வடட�ர. 

தமலம ஸல மக�ர�ஜ� ஹதல�-வல இஷட தக�ஷட என4 �னபபடட வதஷஷம�ன 
கடடத�ல பறபல தகளவகளககப ப�ல.ததக சக�ணடரககம தப�த, மர4ய�ன 
பரமபரரயல வரம கரவடமரநத �Eக ஷ மந�ரதர�ப சப4 தவணடய அவ�யதர�ப 
பற4ச �லர �நத�கம எழபபனர. அ�றக அவர அ.த� ப�லகர. இ�ன கரட� 
அத�ய�யத�ல ச��கதத சவ.யடடளத.�ம. 

ம�ன ம�லல கரஷண பக�ரய தமறகத�ய ந�டகள மழவ�லம பரபபய மகவம 
வணககததகக�ய ஸல பக� தவ��ந� சவ�ம பரபப���வகக ந�ம அரனவரம 
அ.வலல�மல நன4க கடன படடளத.�ம. அவர �மஸகர�த�ல இரந� பறபல 
நலகர.யம, நம மநர�ய ஆச��ரய�ரகள எழ�ய வ.கக வரரகர.யம, ஸமத ப�கவ�ம, 
ஸ ர��னய ����மர�� தப�ன4 உய�ய சப�ககஷஙகர.யம ஆஙகலத�ல சம�ழ 
சபயரதத, அரவகளககத�ன வ.ககவரரகர.யம அ.த��ர. அவரத அந� அ.வலல�� 
கரரணயன�ல ��ன இபதப�த அவர எழ�ய வ.ககஙகர. ஸல மக�ர�ஜ�வன 
ச��றசப�ழவக.ல த�ரகக மடக4த. 

அத மடடமலல�மல ஸல பரபப���வன ஆஙகல சம�ழ சபயரபபம, அரவகளகக 
அவர ஆஙகலத�ல அ.த� ஆழந� வ.ககவரரகளம, ஐமபதககம தமல�ன மற4 
சம�ழக.ன சம�ழ சபயரபபகளகக மலம�க வ.ஙககன4ன. எலல� பன� 
��ஸ�ரஙக.ன வடவதம ஸ கர. அவர அபபடபபடட ஒர மகத��ன கர.  அவர 1977- ஆம 
வரடம இவவலரக வடடச ச�லவ�றக மனனர, �ன மக சநரஙகய நணபரம �ன �க ஷ 
�ஸயரம�ன ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ�ரவ, ��ன ப�நத வந� த�ரவகர.த ச��டரநத 
ச�யயம�ற தகடடக சக�ணட�ர. 

(ஆஙகல நலன மனனரரயன �மழ�ககம).

              ரவஷணவரகளக கடயவரகக அடயவரகள,
வஜய  ஏக��� பகவ� க�ந� ��ஸ�
Feb, 9, 2010. �ய�மல த�வ ��ஸ
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1. கர நம உயரர வடவம ப�யம�னவர

ம�ன ம�ல�க ந�ன என ஆனமEகக கரவ�ன நதய லல� பரவஷட ஓம வஷண ப�� 
ஸ ஸமத பக� பரஞஞ�ன தக�வ மக�ர�ஜ�வன ��மரரப ப��ஙகளககம, அத� தப�ல என 
�க ஷ கரவ�ன நதய லல� பரவஷட ஓம வஷண ப�� ஸ ஸமத பக� தவ��ந� சவ�ம 
மக�ர�ஜ�வன ப��க கமலஙகளககம என தக�டக கணகக�ன வந�னஙகர.ச 
�மரபபககத4ன. 

ஸமத ப�கவ�த�ல ஸ ந�ர� மனவர ஸ கரஷண�ன �நர�ய�ன வ�சத�வரககக 
க4யரவ எனகக ஞ�பகததகக வரக4த. இத� சதல�கம பனனர ப�மபப ப4ரவ (�க 
ஷக�) யன�ல கடககப படட ஏழ ந�டகளககப பனனர ��கம�ற ��பம வ�ஙகய ப�Eக ஷத 
மக�ர�ஜ�வகக ஸல சகத�வ தக�ஸவ�மயன�ல �ரமபவம க4பபடடத. 

பயம தவ�Eய�பன தவஷ�ஹ ஸய�த
ஈஷ�த அதப�ஸய வபரயதய� அஸ��ஹ
�ன ம�ய ய�த�� பத� ஆபசஜத �ம
பக�ரயகதயஷம கர த�வ��தம� (ஸமத ப�கவ�ம. 11.2.37)

"ஸ கரஷண�ன சவ.ச �க�ய�ன ம�ரயயல ஜEவ�தம�ககள கடடணட, �ஙகர. 
ப�வடலகள எனற �வ4�க நரனபப��ல பயம உணட�க4த. அவவ�ற ஜEவனகள பரம 
இர4வனடமரநத வலக வடவ��ல, ��ஙகள உணரமயதலதய அவரத நரந�ரம�ன 
த�வகரகள என4 உணரமரய ம4நத வடக4�ரகள. எனதவ ஒர பத���லய�ன மன�ன, 
மர4ய�ன பரமபரரயல வநதள. ஒர கரவன உ�வயடன அந�ப பரம இர4வனகக 
த�வகம ச�யய தவணடம. அ�றக அவன �ன கரரவ மகவம உயரந� வ�ம�ன வழப�டகக 
உகந� ச�யவம�க மடடமன4 அவரர �ன உயர�கதவ ஏறறக சக�ள.வம தவணடம."

ஒரவன எனன க�ரணத�ன�ல பயபபடக4�ன? சகத�வ தக�ஸவ�ம இர� நன4�க 
வவ�ததள.�ர. ந�ம எலதல�ரம பயப படகத4�ம. அணட �ர��ரஙக.லம உள. 
ஒவசவ�ர ஜEவனம அரம�, ��ந�ம மறறம ஆனந�ததடன வ�ழ தவணடம எனற ஆர�ப 
படட�லம அவரகள அரனவ�டமம பயதம நர4நத கட சக�ணடள.த. 

அரம�யம ஆனந�மம நமரம நழல தப�ல ��ன ச��டரக4த. அந� நழரல ந�ம 
எடடப படகக மயன4�ல நம ரகயல எதவம கரடபப�லரல - அத அ.கக மடய��த - 
அத ஒர சப�ரத. அலல. அத� �மயம ந�ம �ரமப எ�ர பககம�க நடநத��ம�ன�ல, அத 
நமரமத ச��டரகன4த. இததவ நழலன இயறரக.

உஙகள அரனவரககம ம�ரய என4�ல எனனசவனபத ப�ந�ரககம எனற 
நரனககத4ன. ம�ரய எனபத, சப�ர.���ரதர� வ.ரத�ல, பலனகள மலம�க உலக 
சகஙகர.ச சகத�ல, தம�ட�ம சப4 ஆர�ப பட�ல - இரவ அரனதததம.  இரவசயலல�ம 
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நழல தப�ன4ரவ.  ந�ம உலக சகஙகர. அனபவதத மகழ தவணடம எனற அவரறர4 
சநரஙகன�ல அஙதக உணரமயல எதவம இலரல எனற உணரகத4�ம.  இனசன�ர 
வ�ம�கக க4ப தப�ன�ல, இந� உலக சகஙகத. நம கவரலககம தவ�ரனககம மல 
க�ரணம. உணரமயல இந� ப� உலகத�ல எந� வ�ம�ன ஆனந�மதம கரடய�த. ம�4�க 
கஷடஙகளம கவரலகளம நர4நதள.த. ந�ம மடவலல�� ப4பப இ4பப என4 �ஙகலத 
ச��ட�ல �கக ப��வததக சக�ணடரககத4�ம. ம�ரயயல �ககயரபப�ல எவரககதம 
இனபம கரடய�த. ஆன�ல ஒரவன ஸ கரஷணரர தந�கக மனதன4ன�ல, அரனதத 
பவலக இனபஙகளம மக�யம நமரமப பன ச��டரம!

ந�ம அரனவரம பரம இர4வன�ன ஸ கரஷண�ன அம�ஙகள. ஸ கரஷணதர� 
ஆனந� ��கரம. அ.வலல�� இனபஙகளககம அரம�ககம இரபபடம. உணரமயல 
அவதர பரம ஆனந�ம. அத� �மயம, ந�மம அவரத �ற அம�ஙக.�ன��ல, இயறரகய�க 
ந�மம அவரரப தப�ன4 ச��ரப உடரல உரடயவரகள. இந� உடல நம ப�வடல அலல. 
நம ஆனமEக உடல. 

பயம தவ�Eய�பன தவஷ�ஹ ஸய�த
ஈஷ�த அதப�ஸய வபரயதய� அஸ��ஹ
�ன ம�ய ய�த�� பத� ஆபசஜத �ம
பக�ரயகதயஷம கர த�வ��தம� (ஸமத ப�கவ�ம. 11.2.37)

அந�ப பரம ஆனந�மம ர�மம நர4ந� ��கரம�ன பரம இர4வனடமரநத 
எபபடதய� ப�நத, ந�ம அவரத ம�ய� �க�யல �ககக சக�ணட கஷடப படகத4�ம. ம�ய� 
என4�ல, எத உணரமயலரலதய� அர� உணரமசயனற க�ணபத� ஆகம. ந�ம நமத ப� 
இந��யஙக.�ல எர�சயலல�ம ப�ரககதவ� உணரதவ� ச�யகத4�தம� அரவ அரனததம 
ம�ரயதய. ந�ம எபதப�த ஸ கரஷணரர ம4நத வலகதன�தம� அபதப�த� உடனடய�க 
ம�ரய நமரம கவவக சக�ணட�ள. அவள நமரமப படதத அவ.த �ர4ச ��ரலயனள 
உடதன அரடதத வடட�ள. 

அந�ச  �4ச��ரல எத? நம உடலம மனமதம அத.  உணரமயல ஒனறககள 
ஒன4�க இர �ர4ச ��ரலகள உள.ன. நம ப� உடல சவ.ச �ர4ச��ரல. சஷம உடல 
உளப4ம இரககம மறச4�ர �ர4ச��ரல. ந�ம இவற4ல ச��லலசவ�ணண� க�லம 
ச��டதட �ககக சக�ணட, உழனற சக�ணடம பயநத சக�ணடம வ�ழநத 
சக�ணடரககத4�ம.  இர� வடட ந�ம வட�ரல அரடயதவ இலரல. 

ப�Eக ஷத மக�ர�ஜ� ஸல சக தக�ஸவ�மயடம, " இந� மடவலல�� ப4பப இ4பப 
என4 �ஙகலத ச��டரர எவவ�ற அறதத வடட சவ.தய வரல�ம? ம�ரயயலரநத 
எவவ�ற வட�ரல அரடயல�ம? " எனற தகடட�ர. அ�றக ஸல சகத�வ தக�ஸவ�ம 
ப�ல.த��ர: "�ன ம�ய ய�த�� பத� ஆபசஜத�ம, பக�ரயக தயஷம கர த�வ��தம�. "

ம�ரயயல ஒரவன �ககயரககம தப�த, ஒரவன�ல உடனடய�க அ�லரநத 
வட�ரல அரடநத ஆனமEக உலகம�ன தக�தல�க பரந��வனததககச ச�லல மடய�த. 
அத ரவஷணவரகள அலலத சத� பக�ரக.ன உ�வய�ல மடடதம ��த�யம�கம. 
ரவஷணவரக.ன த�ரகரகய�ல ஒரவன உணரமய�ன சத�ம�ன கரரவப சபறக4�ன. 
தப�லக கரரவயலல - உணரமய�ன மறறமணரந� �தகரரவப சபறக4�ன. அந�க 
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கரவன ��மரரப ப��ஙக.ல ந�ம �ரணரடயம தப�த அவர நம மழ வ�ழகரகககம 
சப�றப தபறறக சக�ளக4�ர. அவர நம தமல மழப சப�றபரபயம எடததக சக�ணட ந�ம 
கரஷண த�ரவ எவவ�ற ச�யய தவணடம எனபர�ப தப��கக4�ர. 

கர த�வ��தம�. ம�ன ம�ல�க ந�ம கரரவ நமத ச��ந� ஆதம�, நம ச��ந� 
வ�ழகரக, மறறம உய�னம உயர�க நரனகக தவணடம.  அவ�டம மழவதம�க 
�ரணரடநத அவரர மடடதம �ஞ�ம�கக சக�ள. தவணடம. "�ன ஆபசஜத ". "�ன" 
என4�ல பரம இர4வன ஸ கரஷணர. ந�ம நம �தகரவன உ�வயடன ஸ கரஷணரககச 
த�ரவ ச�யயம தப�த, ம�ய வதர� தப�ல ம�ரயயலரநத ந�ம சவ.தய வநத வடதவ�ம! 
ந�ம நமத உணரமய�ன ஆனமEக ச��ரபதர� தநரடய�கப ப�ரபதப�ம! ஸ கரஷணரகக 
ந�ம நரந�ரம�க த�ரவ ச�யத சக�ணட, கரரயலல�� ஆனந� ர� �மத�ரத�ல க.ததக 
சக�ணதடயரபதப�ம!  அபதப�த ந�ம நமரமயம அந� ஆனந� ��கரத�ன ப�கம�கதவக 
க�ணதப�ம.  கரஷண த�ரவயன�ல வரம தபர�னந�த�ல �ர.த�ரபதப�ம. 

நEஙகள  இந� உணரமகர. உணர மயற� ச�யய தவணடம. இவறர4 சவறமதன 
தகடடவடட பனனர மற4வரகளகக உபத��ம ச�யவத தப���த. ந�ம எபதப�தம இந� 
உணரமயல ஒன4யரகக தவணடம. ந�தம� இபதப�த ம�ரயயன ஆழத�ல 
�ககயளத.�ம.  எவவ.வ தரம ஆழம�க ந�ம �ககயளத.�தம� அத� அ.வ ஸ 
கரஷண�டமரநத தரத�ல வலகயளத.�ம. நமத ஒதர க� எனன? ஸ கரஷணர, �த 
கரரவயம ரவஷணவரகர.யம இந� உலகததகக அனபப ரவத�ரகக4�ர என4 
உணரமதய. ந�ன இர� உணரகத4ன. ந�ன ஒர மன4�ம �ரம�ன தப�ல மன�ன�க 
இரநத�ன. ஆன�ல என கரத�வர எனரனத தகக எடதத இந� உத�மம�ன கரஷண 
த�ரவயல ஈடபடத�ன�ர. 

ச�யவக �மப�க.�ன ஸம� ர���ரவயம ஸ கரஷணரரயம மகழவபபர� 
மடடதம க4கதக�.�கக சக�ணடரவகத. ஸமத ப�கவ�ம தப�ன4 அ�ய தவ� 
��ஸ�ரஙகள. தமலம மக� சபரம ஆச���ய�ரக.�ன ஸ ந�ர� மன, ஸல சக த�வ 
தக�ஸவ�ம, ஸ ர��னய மக�பரப, நம கரவரகக ஆச���ய�ரகள - க4பப�க தமறகத�ய 
ந�டக.ல பக�ரயப பரபபய பரம பஜய ப�� ஸல பக� தவ��ந� சவ�ம மக�ர�ஜ�, தமலம 
அவரத கடடர.யன பட ச�யலபடம ந�ன - அரனவரம இர�தய தப��கக4�ரகள.  

ந�ன உஙகள அரனவரரயம இந� ஆனமEக உணரமகர. நன4�க ப�நத, தநரடய�க 
உணரநத பனனர அவறர4 நம கர பரமபரரயன ஆச��ரய�ரகள எலதல�ரககம பரச��ரம 
ச�ய�த தப�ல நEஙகளம பரச��ரம ச�யய தவணடம எனற தகடடக சக�ளகத4ன.  நEஙகள 
மற4வரகளககப தப��கக�மல உஙகள பயற�யடன நறத� வடட�ல நEஙகள சய 
நலகக�ரரக.�க வடவரகள. பலவனம�க இரகக��Eரகள! பரச��ரம ச�யயஙகள! 

ஸ ர��னய ����மர��வல, "ஸ��தன ஸ���ஹ� ஸர�க��ம �னவ�ன மதன�பர" 
எனற க4பபடப படடள.த. நE க�வ உரடரய அணந� �னனய��ய�க இரந��ல நE 
ஒரதப�தம �ரமணம ச�யவத��, கEதழ வழவத�� கட�த. நE ஒர ஹரகஸ�ன�க இரந��ல 
அபபடதய இர. ஆன�ல நE ஐமபத வயர� அரடந�தம ஹரகஸ� வ�ழகரகரய வடட 
வடட சவ.தய வர மயற� ச�ய. நE உன வ�ழந�ள மழவததவ ஹரகஸ�ன�க ஒரதப�தம 
இர�த�. நE  பரகல�� மக�ர�ஜ�ரவப தப�தல� அலலத ப�ணடவரகர.ப தப�தல� 
ஹரகஸ�ரக.�க இரந��ல பரவ�யலரல. ஆன�ல அத மகவம அ�த.
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2. இனற கர ந�ள

ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ�: ந�ன தநறற க�ரலயல க4ய சதல�கத�ன அரத�ம 
எனன? 

பயம தவ�Eய�பன தவஷ�ஹ ஸய�த
ஈஷ�த அதப�ஸய வபரயதய� அஸ��ஹ
�ன ம�ய ய�த�� பத� ஆபசஜத �ம
பக�ரயகதயஷம கர த�வ��தம� (ஸமத ப�கவ�ம. 11.2.37)

இ�ன கரட� வ�ய�ன "பக�ரயக தயஷம கர த�வ��தம�" வன சப�ரள எனன? 

ஸ ப�� பதமந�ப மக�ர�ஜ�: இந� சதல�கத�ல ஒரவன ஸ கரத�வர பரம 
இர4வன�ன ��க��த ஸ ஹ�யன ஒர ச��ரபம�ன��ல அவரர ஏறறக சக�ள. 
தவணடம எனற க4பபடடள.த. அவர பரம இர4வனன பர� ந�ய�க, கடடணட 
ஜEவனகர. வடவககதவ வரக4�ர. அவர "கரஷண கரப� ஸ மரத�" ய�க - அ��வத ஸ 
கரஷண�ன கரரணயன வடவம�க வநத இழநத கடககம ஜEவனகர. �ரமபவம ஸ 
கரஷண�ன ப��க கமலஙக.ல சக�ணட த�ரககதவ வரக4�ர. வட�ரல கரடபப�றக�க 
ஏஙகம அந� ஜEவ�தம�, ஸ கரஷண�ன பன�ம�ன பர� ந�ரய எவவ�ற ஏறறக சக�ள. 
தவணடம? ஒரவன ஸ கரஷணரர எவவ�ற வழபடவ�தன� அத� தப�ல ��ன அவரரயம 
உச�ம�ன நரலயல வழப�டடன ஏறறக சக�ள. தவணடம.  "பக�ரய கதயஷம கர 
த�வ��தம�"  என4�ல கரத�வ�ன ��மரரப ப��ஙக.ல ஒதர �Eரககமடன அர�கக 
மடய�� நமபகரகயம பக�யம சக�ள. தவணடம எனற சப�ரள. அவவ�ற அவன ஒதர 
�Eரககமடன பக� ச�லத�ன�ன�ல, அவன ஸ கரரவ �ன உய�னம தமல�க தந�பப�ன. 

ஸ கரத�வ�ன கரரணயன�ல ��ன பகவ�ன �னத கரரணரய வழஙகக4�ர. 
"யஸய பர����ன ந க� கத�� அப " - பரம இர4வனன பர� ந�யன கரரணயலல�மல 
ஒரதப�தம அவரத ப��க கமலஙகர. அரடய மடய�த. �த கர �ரப�ப 
படவலரலசயன4�ல இழந� ஜEவனகள இந� உலகத�தலதய ��ன �ககக கடககம. 

ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ�: இத மகவம �4ந� வ.ககம. ந�ம தபசவத மடடமலல�மல 
அத� தப�ல நடககவம தவணடம. ஒர பக�ன மகவம �ரதர�யடன நன4�க எபதப�தம ந�ம 
சஜபம ச�யக4�ன, ��ஸ�ரஙகர.ப படகக4�ன, ஸ கரஷணரரத த�ததப ப�டக4�ன. 
ஆன�ல அவன �ன கரத�வரரப பனபற4வலரலய�ன�ல எனன ஆகம? 

ஸ ப�� ஆரணய மக�ர�ஜ�: ஒரவன மகவம கவனம�க பக� வழப�டக.ல 
ஈடபடடரநதம �ன கரவடம நமபகரகயலல� வடட�ல எனன ஆகம என4 வன�ரவ 
ஸல கரத�வர தகடக4�ர. அ�றக ப�ல: பஜயதம! இர� ��ஸ�ரஙக.ல பல இடஙக.ல 
ந�ம க�ணல�ம. ஸ கரஷணதர ஸமத ப�கவ�த�ல (11.19.21), "மத பக� பஜ�பய�கக�" - 
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எனரன வழபடவர� வட என பக�ரகர. வழபடவத உத�மம எனற க4யரகக4�ர. ஸ 
கரஷணர தமலம, " ஒரவன, ��ன எனத பக�ன எனற க4க சக�ணட அத� �மயம என 
பக�ரக.டம பக� ச�லத�வலரலசயன4�ல அவன என பக�தனயலல! " எனறம 
க4யரகக4�ர. 

ய�ஹ ப�கவ� ப� ரவஷணதவர ஸ��தன 
ஏக�ந� ஆஷரய கர ர��னய �ரதண

                      (ஸ ர��னய ����மர�� - அந�ய லல� 5.131)

"நE ஸமத ப�கவ�தர� அ4நதணர தவணடம�ன�ல, �னரன மறறம உணரந� ஒர 
ரவஷணவரர மடடதம அணக அவ�டமரநத நE தகடக தவணடம. நE ர��னய 
மக�பரவவன ப��க கமலஙக.ல மழவதம�க �ரணரடந��ல நE அர�ச ச�யயல�ம. " 

நE ஸமத ப�கவ�தர� அ4ய தவணடம�ன�ல ம�லல ப�சத�ம�ன பக� நர4நதள. 
பக� ப�கவ��வன கமலப ப��ஙக.ல �ரணரடய தவணடம. 

நஷட பர�தயஷவ அபததரஷE
நதயம ப�கவ� த�வய�
பகவ� உத�ம ஸதல�தக
பக�ர பவ� ரநஷ�கE (ஸமத ப�கவ�ம. 1.2.18)

"�வ4�மல ஒரவன ஸமத ப�கவ�தர�க தகடடக சக�ணட, சத�ம�ன பக�ரகளககச 
த�ரவகள ச�யத, இ�யத�ல தவ�ரனகள சக�டததக சக�ணடரந� அரனததம 
அதநகம�க அழககபபடட, வ�ம வ�ம�ன த�வ ஸத�க.�ல எபதப�தம ப�டபபடம பரம 
இர4வனகக அனப த�ரவகள ப�ந��ல, அவன நரந�ரம�க பக�யல ஈடபடடரபப�ன. " 

ஒரவன �ன ஆதம ஞ�னதர� மடயரககம அனரத�ஙகர. எலல�ம அழகக 
தவணடம�ன�ல, அவன �னமம ப�கவ� த�ரவ ச�யய தவணடம. 

ஏக ப�கவ� ப� - ப�கவ� ��ஸ�ர
ஆர ப�கவ� பக� பக� ரஸ ப�தர     (ஸ ர��னய ����மர�� - ஆ� 1.99)

"ஸமத ப�கவ�ம ஒர ப�கவ��. எபதப�தம பக� ரஸத�ல மழகயரககம சத�ம�ன 
பக�ன இனசன�ர ப�கவ��. "

தய ப�கவ� தவ�ர� �ய� பக� ரஸ
��ஙஹ�ர ஹர�தய ��னர பதரதம ஹய வ�ஸ 

                                                                            (ஸ ர��னய ����மர��  - ஆ�1.100)

"இந� இரணட வ�ம�ன ப�கவ��கக.ன மலம பகவ�ன சத�ம�ன பக� ரஸதர� 
ஜEவனன இ�யத�ல ரவகக4�ர. இவவ�ற அவரக.ன இ�யத�ல வற4ரககம பகவ�ன, 
பன அத� பதரம பக�னன அனபககக கடடபபடட ஆ.வம படக4�ர! "  

ப�கவ�� ��ஸ�ரமம, ப�சத�ம�ன ப�கவ�� பக�னன அனககரமம த�ரந��ல 
மடடதம ஒர ���கனன இ�யத�ல பக� ரஸம த��ன4 மடயம. 
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நகஞ� யதன� ர� தகல �தரயய
ய�ய�லபர யக�ர அசபக ஷனEய�
�தர�� ��க ஷய�த அ� வலலபஸய
வநத� கதர�ஹ ஸ �ரண�ரவந�ம  (ஸ கரவஷடகம 6)

"கரத�வர எபதப�தம �ன �ககளடன, பரந��வனத�லள. கஞ��க க�டக.ல, 
யகல கதஷ�ர�வன மகத��ன லரலகள ச�வவதன நரட சபறவ�றக�க தவணடய 
ஏறப�டகர.ச ச�யத சக�ணடரகக4�ர.  அவர ஸ ர���ரவயம ஸ கரஷணரரயம �னத 
மகத �4ரமய�ன அலஙக�பபகக.�ல சக�ளர. சக�ளளம அ.வ மகழச�ப படததவ��ல, 
கரத�வ�டம அவரகளகக மகவம ப�யம. ந�ன அபபடபபடட கரத�வ�ன கமலப 
ப��ஙக.ல என வந�ரனகர.ச �மரபபககத4ன. " 

ஸ கரஷணர ஸ ர���ரவப ப�ந� தயரத�லம, ஸ ர��� ஸ கரஷணரரப ப�ந� 
தயரத�லம எபதப�தம இரபப�ரகள. அபபடத தயரத�ல இரபபவரகர., �ன மகச �4ந� 
�4ரமகர.சயலல�ம உபதய�கப படத� த�ர ரவதத மகழவபபவ�டம ஸ ர���வம ஸ 
கரஷணரம எந� அ.வககக கடரமப படடரபப�ரகள?  அத�ரகய சநரஙகய பக��ன 
ப��க கமலஙக.ல எவவ.வ இழந� நரலயலரககம ஒர ����ரணம�னவனம கட 
�ரணரடநத �ன உயரரயம சக�டபப�ன.  அததப�ல ஸ ர���, ஸ கரஷணர இரணட 
தபரக.ன அந�ரஙக ஆர�கர.ப பரத� ச�யத ரவககம ஒர பக�னடம அவரகள 
��ன�கதவ தந�ம சக�ணட வடவ�ரகள. அபபடபபடட ஒர பன�ம�ன ரவஷணவ பக�னன 
கமலப ப��ஙக.ல ஒரவன �ரணரடந��ல அவன தமல ஸ ர���வம ஸ கரஷணரம 
�ஙகள கரரணகர.ப சப�ழநத �Eககரதம அவரனத �ஙகள �ரவடக.ல எடததக 
சக�ளவ�ரகள. 

ஸல நதர�த�ம ��ஸ� ��ககர�, �ன " ஸகர �ரண பதம�"  ப�டலல இந� 
உபத��தர�க சக�டததள.�ர: 

கர மக பதம வ�கய �த�தத� க�ய� ஐகய�
ஆர ந� க�ஹ மதன ஆஸ�

"கர த�வ��தம�வகக அரத�ம இத - ஒரவன �ன இ�யதர� �த கரத�வ�ன ��மரர 
வ�யலரநத வரம வ�ரதர�யல ஐககயபபடத� வட தவணடம " 

ஸ கர �ரதண ர�, எய தஸ உத�ம க�
சஜ பரஸ�த� பதர �ரவ ஆஷ� 

"ஸ கரத�வ�ன ப��க கமலஙக.ல ஒரவன, �ன இ�யத�ல உணட�கய அனபப 
படபப�ன ர�ரயக சக�ணடரந��ன�ன�ல, அவன நச�யம�க சவற4யரடவ�ன. ஸ 
கரத�வ�ன கரரண இன4 ஒர ���கனகக எந� வலரமயம கரடய�த. எனதவ ��ன 
பக�யன 64  அஙகஙக.ல " கர ப���ஸரய " -  ஸ கரவன கமலப ப��ஙக.ல 
�ரணரடவத� ம�ல�வத அஙகம�க அரமநதள.த. 

கர ப���ஷரய, �க ஷ�, கரர த�வன
�த �ரம �க ஷ� பரச��, ��த ம�ரக�னகமன 

                                                                            ( ஸ ர��னய ����மர��- மதய. 22.115)
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ஒர ���கன பக� ம�ரககத�ல வ�ககப படட த�ரவக.�க கEழ வரபவறர4க கரடப 
படகக தவணடம: 
(1) பரமபரரய�க வரம �கந� கரரவ ஏறறக சக�ள. தவணடம, 
(2) அந�க கரவடம �Eக ரஷ எடததக சக�ள. தவணடம, 
(3) அவரககச த�ரவ ச�யய தவணடம, 
(4) அவ�டமரநத உபத��ஙகர.ப சபறறம, பக� த�ரவகள ப�வ�றக�க தவணடய 
தகளவகர.க தகடடம அ4நத சக�ள. தவணடம, 
(5) மநர�ய பரமபரர ஆச���ய�ரக.ன சவடகர.ப பனபற4, கரத�வர க�டடம 
ப�ர�ரயக கரடப படகக தவணடம. 

ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ�:  நEஙகள உபமனயரவப பற4க தகளவப 
படடரகக4Eரக.�? அவனத கர, ஒர ந�ள உபமனயவடம தகடட�ர, " ஓ உபமனய, நE ந�ள 
மழவதம ம�ட தமயதத, உனனடன எதவம சக�ணட வநத ��பபடவம க�ணவலரல. 
ஆன�லம ஏன நE மகவம பரததம சக�ழததம இரகக4�ய? நE பசகக.ன மடகக.லரநத 
ப�ரலக கடகக4�ய�? " அ�றகப ப�ல�க உபமனய, " ஆம�ம. ந�ன அர�தய ச�யகத4ன " 
என4�ன. அ�றக அவனத கர, " இன அபபடச ச�யய�த�" எனற கடடர.யடட�ர. 
ஆன�ல அவன எனனசவலல�ம ��பபடல�ம, எனனசவலல�ம கடககல�ம, எனபத 
எர�யதம அவர க4வலரல! உபமனய ச��டரநத சவ.தய ச�னற தவரலகர. வழககம 
தப�ல கவனத��ன. 

�ல ந�டகள கழதத அவனத கர, " உபமனய, நE இனனமம பரமன�கதவ இரகக4�ய. 
நE இனனமம பசவன ப�ரலக கடகக4�ய�? நE எனன ச�யக4�ய? " எனற தகடட�ர. அ�றக 
உபமனய, " ந�ன கனறகள ப�ரலக கடத�பன மE�ய�க அவற4ன வ�யலரககம 
நரரரயதய ��பபடகத4ன. தவற எர�யதம ��பபடவ�லரல" எனற ப�ல.த��ன. 
அ�றக அவனத கர, " ந�ன உனனடம அர� ��பபடல�சமனற க4தவயலரலதய. இன நE 
அர�ச ��பபட�த�" எனற க4ன�ர. தமலம, உபமனய கரவடம ��ன எனனசவலல�ம 
��பபடல�சமனற தகடட, அ�றகப ப�ல சபறவ�றக மனன�தலதய கர எழநதம ச�னற 
வடட�ர. அவரகக உபமனயவடம தக�பம எததம கரடய�த. �ன �ஸயன எபபடக கEழப 
படக4�ன எனபர�ச த���ரன ச�யவ�றக�கதவ அவவ�ற ச�ய��ர. 
 

அடத� ந�ள உபமனயவன பசககளடம உபமனய வரக க�ண����ல அவனத கர 
உபமனயரவத த�டச ச�ன4�ர. த�டம இடசமஙகம, "  உபமனய, நE எஙகரகக4�ய?  நE 
எஙதக இரகக4�ய? "  எனற கவக சக�ணதட ச�ன4�ர. கரட�யல ஒர 
கணத�றகள.ரநத கரல வந�த. "கரத�வ�!  ந�ன இந�க கணற4னள இரககத4ன." 
கரத�வர, " நE அஙதக எனன ச�யத சக�ணடரகக4�ய? " எனற தகடட�றக, " கரத�வ�, 
நEஙகள ப�ரலயம கடககக கட�த. தமலம நரரரயக கட ��பபடக கட�த எனற 
க4னEரகள. ஆன�ல எனன�ல ப�ரயத ��ஙக மடயவலரல. எரககச ச�டயலள. ப�ரலக 
கடதத�ன. பனனர ��ன அத வஷசமனற ச��ந�த. எரககம ப�ரலக கடத���ல எனககக 
கண ப�ரரவ தப�ய வடடத " எனற உபமனய ப�ல.த��ன. 

அர�க தகடட கர " நE ந�ன அ.த� கடடர.கர.த �வ4�மல பன பற4 
யரகக4�ய" எனற மகழச�யரடநத உபமனயரவக கணற4லரநத சவ.தய சக�ணட 
வநத அவனகக ஆ�Eரவ��ம அ.த��ர: " உனகக அரனதத தவ� ஞ�னஙகளம இபதப�த� 
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உன இ�யத�ல நரழயடடம " எனற ஆ�Eரவ�த��ர. உடனடய�க சர�கள, தவ�ஙகள, 
உபநஷததககள மறறம அரனதத வ�ஙக.�ன ஞ�னஙகளம உபமனயவன இ�யத�ல 
பகந�ன ! 

இவவ�ற ந�ம ��த�ரத�ல, அரண, மறறம ச��ம�, கரஷண� இபபட நர4ய 
தபரகள ஸ கரத�வ�டம �ரணரடநத எவவ�ற அறப�மம ஆச��யமம நர4ந� 
பலனகர. அவரகள சபற4�ரகள எனபர� அ4கத4�ம. கரத�வரர மழவ�லம 
பனபற4வலரலசயன4�ல நமம�ல பக�ரய அரடயதவ மடய�த. 

ந�ம இனற பக� பரச��ர வஜயதர� ஆரமபபப��ல, இனர4ய ந�ள "கர ந�ள !"
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3. கர ப�சத�ம�னவ�லரல  சயன4�ல 
எனன ச�யவத? 

�ஸம�த கரம பரபததய� 
ஜஞஞ�ச ஷதரய உத�மம 
��பத� பதர � நஷந��ம 
பரமண உபஷம�ஷரயம (ஸமத ப�கவ�ம. 11.3.21)

"எவசன�ரவன �Eரககமடன உணரமய�ன ஆனந�தர� அரடய வரமபக4�தன�, 
அவன ஒர பரமபரரயல மர4ய�கத த��ன4ய கரவடம �ரணரடநத, �க ரஷ எடததக 
சக�ள. தவணடம. தமலம  அந�க கர, எலல� தவ� ��ஸ�ரஙக.ன மடரவரயயம 
�ரககஙக.�லம ஞ�னத�ன�லம அ4நத, அந� மடரவ மற4வரகளம நமப ஏறறக 
சக�ளளம வணணம தப��பபவர�க இரகக தவணடம. தமலம, பவலகப சப�ரள 
�மபந�ஙகர.சயலல�ம ஒதகக வடட, பரம இர4வரன மடடதம �ஞ�ம எனற 
ஏறசக�ணடரககம மக� உத�மம�ன நபரர மர4ய�ன கர எனற எணண தவணடம. " 

உ��ரணம�க, ஒரவன �ன தர��ரஷடம�க "மக� ப�கவ�� " அலல�� ஒர தப�லய�ன 
கரவடம �க ரஷ எடதத வடட�ன எனற எடததக சக�ளதவ�ம. அந�க கரதவ�, ஆனமEக 
உணரமகர. அ4நத உணர��வர.  " �பத� " என4�ல தவ�ஙகள, உபநஷததககள தப�ன4 
��ஸ�ரஙகள எனற அரத�ம. பன�ம�ன இர4வனன ந�மஙகள எனறம அ�றகப  சப�ரள. 
" பதர " என4�ல பகவ�ன ஸ கரஷணர. அந�க கரதவ� ஸ கரஷணரரப பற4தய�, 
��ஸ�ரஙக.ல க4யரபபர�ப தப�ல அவரத ந�மஙகள, மகரமகள பற4தய� எர�யதம 
உணரந�4ய�� கனஷ� அ�க��. ஆன�ல அவர �னரன ஒர கர எனற எணணக 
சக�ணடரகக4�ர. அவரகக இனனமம தபர, பகழ, ச�லவம அரனத�லம ஆர�யள.த. 
ஆன�ல தர அ�ரஷடம�க ஒரவன அவ�டம �க ரஷ வ�ஙக வடட�ன. 

இபதப�த, இந� சதல�கம அந�க கரவககப சப�ரநதம�? அந�க கரவகக, 
��ஸ�ரஙகள கறவத தப�ல இந� �ஷயன �ரணரடய தவணடம�? அவன �ன கரரவ 
மழவதம�கப பனபற4 தவணடம�, தவணட�ம�? ஒரவன ஒர ஆண கழர�யலரநத 
சத�ம�ன பசமப�ல எடகக மடயம�? ஒரவன ஒர மடச�டயலரநத �த�பப�ன 
ம�மபழஙகர.ப சப4 மடயம�? அந� ம���ப படட கரவகக, அந� �ஷயன எபபடப படட 
கடரமகர.ச ச�யய தவணடம?   

ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ�:  இந� உலகத�ல, பதரம பக�ரயப சபற4 அலலத சபறம 
நரலயலள. உத�ம அ�க��கர.தய�, ப�வ பக�ரய சப4 சநரஙகயரககம மத�யம-
உத�ம அ�க��கர.தய�, இலரல இபதப�த��ன அஸக� என4 நரலரய எடடக 
சக�ணடரககம மத�யம - மத�யம அ�க��கர.தய� க�ணபத மகவம அ�த.  அந� 
உயரந� நரலயலள. கரரவப சபறவத மக மக அ�த.  இந� ம���ய�ன சழ நரலயல 
ந�ம எனன ச�யய தவணடம? நமகக ஒர கரவம த�ரவ. ஒர கர "��பத� பர � நஷந��ம" 
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இலல�மல - அ��வத தவ�ஙகள, உபநஷததககள, மறறம தவ� ��ஸ�ரஙக.ல மடவ�கக 
க4பபடட உணரமகர. இனனமம உணரவலரலசயன4�ல கட - அந� கர �னத 
கரவன தமல அர�கக மடய�� நமபகரகயடன அவரரப பனபற4 நடந��ல, அவர ஒர 
மத�ய அ�க��ய�க இரந��லம கட அவரரக ரகவடக கட�த. அவவ�ற அவர 
எபதப�தம �ன மக� ப�கவ� கரவகக, �ன உளளம ப4மம அடககமடன த�ரவ ச�யத 
சக�ணடரந��ல, அந� கரரவ ரகவடக கட�த. ஒர கரரவ எபதப�த ரகவட தவணடம 
எனபர� ஸல �ன��ன தக�ஸவ�ம அவர எழ�ய ஹ� பக� வல��த�ல க4பபடடள.�ர.

அரவஷணவ மதக�தகEரணம
ப�ம ஹ� க��மர�ம
சரவணம ரநவ கரத�வயம
�ரதப��ஷடம ய�� பயஹ

"ஒரவன ரவஷணவரலல�� எவ�டமரநதம எர�யதமக தகடகக கட�த. ப�ல கட 
ப�மபன உ�டபடட�ல நஞ��க வடக4த. அத� தப�ல, ரவஷணவரலல�� எவரம ஸ 
கரஷணரரப பற4ப தப�ன�ல அதவம நஞ��க வடம. " 

ஒர கர �னத கர த�வரககச த�ரவ ச�யய�மலம, அவர தப��த� ���கஙகர.ச 
ச�யய�மலம, �னத கரத�வரககத �ரப�யலல�மலம இரந��ல - அந�க கரரவ 
ரகவடட வடல�ம.  ஆன�ல அந�க கர ஒர மத�யம அ�க��ய�க இரநதம கட, மகவம 
கவனமடனம தநரரமயடனம �னத கர த�வரரப பனபற4 நடநத சக�ணடரந��ல, அவர 
படபபடய�க உத�ம அ�க��ய�க வடவ�ர. எனதவ அவரர ஒரதப�தம ரகவடக கட�த. 
ஆன�ல அத� �மயம, அவர கர4ப�டள.வர�கவம, கரஷண பக� ���கத�ல நமகக 
உணட�கம �நத�கஙகர.த �Eரதத ரவகக இயல��வர�கவம இரந��ல ந�ம எனன மடயம? 

அபபடப படட சழநரலயல ந�ம அவரகக வணககஙகர.ச ச�லத�, இனசன�ர 
மக� ப�கவ� பக��டம த�ர உத�ரவ தகடக தவணடம. அவவ�ற ஒர �ஷயன, " ந�ன ஸல 
ஜEவ தக�ஸவ�மயடம ச�லலல�ம�?" , அலலத, " ந�ன ஸல ரப தக�ஸவ�மயடம 
ச�லலல�ம�?" அலலத, "ந�ன ஒர உயர�ரம�ன பக��டம தப�கல�ம�? எனற தகடக 
தவணடம. அ�றக அந� கர, " இலரல! நE தப�கக கட�த!" எனற ப�ல.த��ல அந� 
கரரவ உடதனதய வடட வட தவணடம. அத� �மயம அவர, "ஆம! நச�யம�க நE தப�கல�ம. 
ந�னம உனனடம வரகத4ன!" எனற ப�ல.த��ல அவர ஒர உணரமய�ன கர! ஒர கர 
�ன �ஸயரன இனசன�ர உயரந� கரவடம அனபப அவ�டம உபத��ம சப4க க4ன�ல 
அவர அதநகம�க ஒர உத�ம மக� ப�கவ��வ�கத ��ன இரபப�ர. 

அபபடபபடட ஒர கரரவ ஒர தப�தம ரகவடக கட�த. ஸல நதர�த�ம ��ஸ 
��ககர� ஸல தல�க ந�� தக�ஸவ�மயன �ஸயர�க இரநதம, அவர, ��ன ஸல ஜEவ 
தக�ஸவ�மயடம தப�ய உபத��ம சப4 தவணட ஸல தல�க ந�� தக�ஸவ�மயடம அனம� 
தகடட�ர. அத� தப�ல ஸல �ய�ம�னந� பரபவம ஸ ஹர�ய ர��னய�வடம அனம� 
சபறற ஸல ஜEவ தக�ஸவ�மயடம அரடககலம அரடந��ர.

மனற வ�ம�ன பக�ரக.�ல �தகரவ�க ச�யல பட மடயம. அரவ: (1) பகவத 
ப�ரஷ� த�க பர�ப�, (2) நரத� க�ஷய�, (3) மரச�த� க�ஷய�.
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க4பப: 

(1)   பகவத ப�ரஷ� த�க பர�ப�  :- �ஙகள ப�வடலகர. உ�4வடட, பக� ���னஙக.�ல 
�ஙகளரடய �ச���னந� மயம�ன ஆனமEக ச��ரபஙகர.ப சபறற, பகவ�னன 
�க�கக.�க பக� த�ரவகர.ச ச�யத சக�ணடரபபவரகள. அவரகள உத�ம 
ப�கவ��கக.சலலல�ம மக தமல�னவரகள. 

(2)   நரத� க�ஷய�  :  - பஞ� ப�ஙக.�ல ஆன �ஙகள ப�வடலக.ல வ�ழநத 
சக�ணடரந��லம கட, உலக வஷயஙக.ல எந� வ�ம�ன ஆர�களம �ஙகள 
இ�யஙக.ல �4தம இலல�மலரபபவரகள. அவரகள மத�ய �ரம�ன உத�ம 
ப�கவ��வ�க4�ரகள. 

(3)   மரச�த� க�ஷய�   :  - பக� ம�ரககத�ல ஈடபடட த�ரவகள ச�வவதன ச�யத 
சக�ணடரந��லம, �ன இ�யத�ல இனனமம �4�.வ�க ��தவகம�ன உலக ஆர�கள 
�ஙகயரககம பக�ர இவர. �ஙக.த பக� ���கஙக.�ல அந� ஆர�கள பர�நத� ��ன 
க�ணபபடம. பனனர ஒர �கக �ரணம வரம தப�த, பகவ�ன அவரகர.த �ன ப�� 
கமலஙக.டம இழததக சக�ளவ��ல அந� �ற உலக ஆர�களம எ�நத தப�கம. இந� 
வரகய�ன பக�ரகள கனஷ� உத�ம ப�கவ��வ�க4�ரகள. 
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4. கரஷணர கட கரரவ ஏறறக சக�ணட�ர

தவ��ந��, உபநஷததககள, மககயம�க ஸமத ப�கவ�ம இபபட எஙசகஙகலம 
�தகரரவப பற4 மகவம பகழபபடடள.ன. பகவ�னன ந�மஙகள ஆனமEக 
மகரமயள.ரவகள எனபத உணரம. ��ஸ�ரஙகள வ�யல�கவம, எத�ரன எத�ரனதய� 
தபரக.டமரநத ஹ� ந�மஙகர. சஜபகக தவணட ச��லலக தகடடரககத4�ம. �லர 
க4ல�ம, " ஓ, ந�ன இஙகமஙகம�க பல இடஙக.ல ஹ� ந�மஙகர. சஜபகக 
தவணடசமனற படத�ரககத4ன. எனதவ ��ன அவறர4 சஜபககத4ன, இ�றசகலல�ம 
கர எ�றக�கத த�ரவ? அவர ஒர பர� ந�ய�, �ரகர�, இலரல இணககம ச�யபவர�? ஹ� 
ந�மதர� ம�லலரநத� ச��ய�மல இரநதம கட, அஜ�மல� எ.��க ரவகந�ததககப 
தப�கவலரலய�? எனதவ ந�மம கரவன தரணயன4 ஹ� ந�மதர� சஜபககல�ம. " 

ஒரவன ஒர கரவன தரணயன4 ஹ� ந�மதர�த ��ன�க சஜபத��ன�ன�ல எனன 
வர.வ வரம? அவன பகவ�னன ந�மஙக.ன தமல அபர��தம உணட பணணவ�ன. 
அஜ�மல�ரவப தப�ல சஜபபபத மகவம அபரவதம. ஸ ர��னய ����மர��வல (மதய 
லல� 19.151) கEழகக�ணம சதல�கம வரக4த. 

பரமம�ணட பரமதத� தக�ன ப�கயவ�ன ஜEவ
கர கரஷண பர��த� ப�ய பக� ல�� பஜ

"�ஙகளரடய கரமஙக.ன பட, ஜEவனகள எலல� அணட�ர� �ரஙக.லம ��கன4ன. 
�ல ஜEவ�தம�ககள தமலலகஙகளகக உயரத�ப படகன4ன.  மறறம �ல ஜEவ�தம�ககள கEழ 
உலகஙகளககத ��ழத�ப படகன4ன. அவவ�ற அரலநத ��யம ஜEவனக.ல தக�டயல 
ஒனற அ�ரஷட வ�ம�க ஸ கரஷண�ன கரரணயன�ல ஒர பரமபரரயல வரம கரவடம 
த�ரக4த. அந� ஜEவன ஸ கரஷண�ன கரரணயன�லம, கர த�வ�ன கரரணயன�லம 
பக� த�ரவ என4 சக�டயன வதர�ப சபறக4�ன." 

"கர - ரப - கரஷண�" என4 கரஷண�ன கர வடவம�ன கரத�வர அ.த� பக� 
வர�யலரநத, ஒரவனகக பக� வ.ர ஆரமபகக4த. ஸ கரஷணர பக� வர�ரய 
ஒரதப�தம தநரடய�கக சக�டபப�லரல. அவர ஒன4தல� ஸ கர வழய�க அர�க 
சக�டகக4�ர. இலல�வடல ��தன கர வடவத�ல த��ன4 அர�க சக�டகக4�ர. 

ஒர கரவடம �ரணரடய�மல ஒரவன சஜபககம ஹ� ந�மஙகள ஆனமEகத �னரம 
அலல��ரவகள.  அரவ ஒரவனகக உலக இனபஙகர.யம, கடப தப�ன�ல மக�ரயயம 
அ.ககம. அ�றக தமல அத எர�யதமக சக�டகக�த.  

அஜமல�வகக ம�லல கர எவரமலரல. அவர �ன மகனககப சபயர ரவககம ந�ம 
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�மஸக�ரம என4 �மயச �டஙகன தப�த, பகவ�னன ஒர சபயர�ன ந�ர�யண� என4 
சபயரர சடடன�ர. அவர அபதப�த தவ� க�லத�ல வ�ழநத வந���ல �றச�யல�க 
ந�ர�யண� என4 சபயரர �ன மகனகக சடட, அபதப�த� பகவ�னன ந�மதர� ந�ம-
ஆப�ஷ�வடன சஜபபபர� ஆரமபதத ரவத�ரந��ர. அத ��ன அவரத ம�ல�வத ந�ம 
ஆப�ஷ�. அ�ன பனனர நத�மம, " ஓ ந�ர�யண�! இஙதக வ�, இஙதக வ�!" எனச4லல�ம 
அரழபப�ர. அவர இவவ�ற ச��டரநத ச�யத சக�ணடரந���ல அவரத ந�ம ஆப�ஷ�வம 
ச��டரந�த. 

பனனர அஜ�மல� இ4ககம தப�த, யம த�ரக.ன சக�டரம�ன உரவஙகர.க 
கணட பயநத அல4யவ�ற, " ந�ர�யண�"  எனற �ன மகனன சபயரரக கவ அரழத��ர. 
அவவ.வ ��ன! அந�க கணதம பரம இர4வன�ன ஸ ந�ர�யணர, �ன ந�னக வஷண 
த�ரகர. உடதன அனபப ரவத��ர. அந� ந�னக வஷண த�ரகளம யமத�ரகர. 
வரடடய �மபவதர� அஜ�மல� நன4�கக தகடட�ர. தமலம பகவ�னன சத� ந�மதர� அந� 
வஷண த�ரக.டமரநத தகடட��ல பக�யன வதத அஜ�மல�வன இ�யத�ல 
இடபபடடத. அவர �ரமபவம உயர சபறற, "அந� வஷண த�ரக.டமரநத சபற4 பன� 
ந�மம எனதன சபரம �க� வ�யந�த! அ�ன மகரம எனதன உயரந�த! ஆச��யம�னத! 
ந�ன அந� உய�ய மந�ரதர�ப சபற4��ல ந�ன உடனடய�க என இந� மரனவ, அந� 
மரனவ, என அரனததக கழநர�கள, என ச�லவஙகள அரனதர�யம இபதப�த� வடட 
வடகத4ன! " எனற உற� எடத��ர. எலல�வறர4யம த4நத வடட ஹ�தவ�ரததககச 
ச�னற, அஙதக கஙரகயல க.த��ர. அ�ன கரரதய�ரத�ல உடக�ரநத சக�ணட ஹ� 
ந�மஙகர. சஜபத��ர. �Eககரம�கதவ அவர சத� ந�மதர� சஜபககவம ஆரமபத��ர. 

சக�ஞ� ந�டகளககப பனனர, அத� வஷண த�ரகள அஜ�மல�வடம வந��ரகள. " 
நEவர இபதப�த எஙகளடன வரல�ம. இந� வம�னத�ல ஏ4 தவணடம" எனற தவணடக 
சக�ணடனர. இபதப�த அஜ�மல�வகக ப�வ பக� என4 நரலரயயம அ�னபன பதரரம 
என4 நரலரயயம கட எடடயரந��ர. " ஓம நதம� ந�ர�யண�ய " என4 மந�ரதர�த 
ச��டரநத சஜபத��ன�ல அவரகக ரவகந� - ர� வந�ரந�த. ஆன�ல அவரத ர�, 
பரந��வன- ர�ய�ன மதரய மய பதரரம அலல. பகவ�னடம அவரகக ஜஸவரய மய 
பதரரமதய நர4ந�ரந�த.  

அஜமல� வஷண ததவரக.டம தகடட�ர, "அனற நEஙகள யம த�ரகர. எலல�ம 
தரத� வரடடய தப�த, ந�ன உஙக.டம தப�வம உஙகள ப��ஙகர.த ச��டவ�றகம 
ஆர�பபடதடன. ஆன�ல நEஙகள உடதன மர4நத வடடரகள. ஆன�ல இபதப�த�� ந�ன 
உஙகளடன கட வர தவணடசமனற அரழகக4Eரகள. அச�பபட எனற எனககப 
ப�யதவயலரல. "

அ�றக வஷண த�ரகள ப�ல.த�னர, "ந�ஙகள அபதப�த உமகக சத� ந�மத�ன 
வதர� அ.தத, பக� ல�� என4 சக�டகக வத�டதட�ம. அ�னபன �னமம கஙரகயல 
க.ததக சக�ணட சஜபத���ல நEவர ப�சத�ம�க ஆகவடடர.  ரவகந� ர� கரடககப 
சபறற ரவகந�ததகக வரம �க�ரயயம சபற4Eர." அ�ன பன அஜ�மல�ரவ அந� 
வஷண த�ரகள �னனடன கடடச ச�ன4னர. 

வஷண த�ரகள அஜ�மல�வன மனன�ல இரணட�வத தநரம த��ன4ய தப�த, 
அவர உலக ஆர�கள அரனதர�யம அ4தவ வடடரந��ர. ஆன�ல தரவ மக�ர�ஜ�வன 
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��த�ரத�ல, அவர ந�ர� மனவ�ன �ஷயர�க இரநதம கட அவரககத �ன ��ய�ர தமல 
�4த பறற இரந�த. அந�க க�ரணத��ல ��ன அவர�ல மகத-�தவ� என4 இந� அரனதத 
பவலகஙகளககம அபப�லரககம ரவகந�ததககச ச�லல இயலவலரல. ம�4�க அவர 
இந� பரமம�ணடத�றகள.ரககம ர�ம-ப�ய ரவகந�ததகக அரகலரககம தரவ 
தல�கததகதக ��ன ச�ன4�ர. 

வ�லமEக மனவரம கட ந�ர� மனவ�ன �ஷயர. ந�ர� மனவரர அவர �ந�பப�றக 
மனனர அவர ஒர வழபப4 சக�ளர.கக�ரன�க இரந��ர. அவர  இலட�க கணகக�ன 
பர�மணரகர.யம �ப�கர.யம சக�னற அவரகளரடய சப�ரடகர.சயலல�ம 
சக�ளர.யடததள.�ர. ந�ர� மனவர அவரரச �ந�தத பகவ�னன மகரமகர. சயலல�ம 
தப��த��ர. " நE இஙதகதய உடக�ர. ந�ன உனககப பகவ�னன சத� ந�மத�ன வதர�க 
சக�டககத4ன. நE "ர�ம�" என4 ந�மதர� சஜபகக தவணடம", எனற கடடர.யடட�ர. 
வ�லமEககக ர�ம ந�மதர� சஜபககத �க�யலல�மல  இரந�ர� அ4ந� ந�ர�ர, " உனன�ல 
ர�ம ந�மதர� சஜபகக மடயவலரல சயன4�ல "மர�, மர�, மர� (��வ, ��வ, ��வ)" எனற 
ச��டரநத ச��ல எனற கடடர.யடட�ர.  அ�றக வ�லமEக, " ஓ, அர� ந�ன சஜபகக 
மடயம " எனற �மம�தத மர� மர� எனற ச��டரநத சஜபகக ஆரமபத��ர. அவர ந�ர� 
மனவ�ன �ஸயர�ன��ல  இபபட ஒர �லரகரயப சப4 மடந�த. 

அ�னபன வ�லமEக எனன ஆன�ர? ஆயரக கணகக�ன வரடஙகள இபபட மர� மர� 
எனற சஜபத� பன, அத பனனர ர�ம�, ர�ம� எனற ம�4யத. அவதர பனனர ஸ ர�ம�ன 
��த�ரதர� எழதம அ.வககத �க�யரடந��ர. ஸ ர�ம�ன லரலகள அரனதர�யம �ன 
�ம�� நரல வழய�கக கணட�ர.  ஸ தவ� வய�ஸர�ல எவவ�ற ஸமத ப�கவ�ம �ம��-
ப�ஷய� என4 �ம�� சம�ழ மலம எழ�பபடடத��, அத� தப�ல ��ன ஸ வ�லமEகயன�ல 
இர�ம�யணம எழ�பபடடத. �ன �ம�� நரலயல, ர�மர த��னறவ�றக மனப�கதவ 
அவரத லரலகள அரனததம அவரககத த��ன4ன. இவவ�த4 அவர �ன ஸ வ�லமEக 
இர�ம�யணதர� எழ�ன�ர.

கரவன அனககரம இலல�வடல ஒரவன பவலக இனபஙக.ல �ககப பன� ஹ� 
ந�மததகக ந�ம-அபர��தர�தய வர.வகக ரவககம எனபர� மககயம�க அ4நத 
சக�ள. தவணடம. ஒரவனகக ஸ கரஷண�டமள. பரஸபர ச��டரரப உணட பணண 
ரவககம பக� வர�ரய ஒர சத�ம�ன கரவடமரநத அவன சப4வலரலய�ன�ல அ�ல 
ஆனமEக வஸதவ�ன �ப� பரமம� ஒரதப�தம இரகக�த. எனதவ ஒர கரரவ ஏறற 
அவ�டம �ரணரடவத மகவம மககயம�கம. 

ஸ கரஷணர பரம இர4வன�க இரநதம, அவர கட ஒர கரரவ ஏறறக 
சக�ணட�ர. ஒர �மயம தக�பயரகள ஸ கரஷணரரக கணடல ச�ய��ரகள, " உமகக ஒர 
கரவதம கரடய�த! " எனற. அ�றகப ப�ல�க ஸ கரஷணர, "ய�ர ச��னன�ரகள? என 
கர ப�க� �ஷ!" என4�ர.

ஸ கரஷண�ன கர ��ந�பன மன எனபத சப�தவ�ன ஜனஙகள அ4ந�த. 
ஆன�ல உணரமயல ��ந�பன மனவர ஒர ஆ��யரரப தப�ல ��ன. அவர ஸ 
கரஷணரகக 64 கரலகர.யம படபபத��ர. எனதவ அவர ஒர பள. ஆ��யர தப�ன4வர. 
ஆன�ல கரஷணர ர��� மந�ரதர�ப ப�க� �ஷயடமரநத சபற4��ல அவர ��ன 
உணரமயல ஸ கரஷண�ன கர. 
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ஸ கரஷணதர� அவரத அவ��ரஙகத.� இவவலகத�ல எபதப�த த��ன4ன�லம, 
அவரகள அரனவரம கரரவ ஏறறக சக�ளவ�ரகள. ஸ கரஷண�ன அவ��ரம�ன ஸ 
ர��னய மக�பரபவம ஹ� ந�மதர�யம தக�ப�ல மந�ரதர�யம ஈஸவர ப� 
ப���வடமரநத சபறறக சக�ணட�ர. தமலம, அவர பரக�ஷனந� �ரஸவ�, 
"தவ��ந�தர�ப படபப�றகப ப�ல�க ஹ� ந�ம �ஙகEரத�னதர� ஏன ச�யக4Eர " எனற 
தகடட�றகக  கEழ வரம க�ரணதர�ப ப�ல�க அ.த��ர: 

பரப கதஹ - சன, ஸ ப�� இஹ�ர க�ரண
கர தம�தர மரகக த�கக க�ல ���ன (ஸ ர��னய ����மர��- ஆ�. 7.71)

"ஸ ர��னய மக�பரப பரக�ஷனந� �ரஸவ�ககப ப�ல.த��ர. என அனபள. 
ஜய�! �யவ ச�யத அ�ன க�ரணதர�க தகளஙகள. என கரத�வர எனரன ஒர மடட�ள 
எனற எணண எனரன அடததத �ரத�ன�ர." 

மரகக தம, ச��ம�ர� ந�ஹக தவ��ந��க�ர
கரஷண மநதர சஜப ���, - எய மநதர ��ர (ஸ ர��னய ����மர��- ஆ� 7.72)

"அவர க4ன�ர, " நE ஒர மடட�ள. உனகக தவ��ந�ஙகர.ப படககத �க�தய 
யலரல. எனதவ நE எபதப�தம ஸ கரஷண�ன பன� ந�மஙகர. சஜபம ச�ய. அததவ 
எலல� மந�ரஙக.லம, தவ�ஙகள அரனத�லமள. ��ரம." 

ஸ ர��னய மக�பரப �ன கரத�வர �னனடம, " உனகக தவ��ந� தக�டப�டக.ல 
நரழவ�றக எந� வ�ம�ன �க�யதம இலரல. நE ஒர மடட�ள. அ4வல. எனதவ நE ஹ� 
ந�மதர� மடடம சஜபத��ல தப�தம " எனற தப��த���கக க4ன�ர. 

ஹதரர ந�ம� ஹதரர ந�ம�
ஹதரர ந�சமயவ தகவலம
கசல. ந�ஸ� ஏவ ந�ஸ� ஏவ
ந�ஸ� ஏவ க�ர அனய��             (ஸ ர��னய ����மர��- ஆ� 17.21)

"�ணரட �ச�ரவகளம சவ.தவடஙகளம நர4ந� யகத�ல, தம�ட�த�றக�ன ஒதர 
வழ, பகவ�னன பன� ந�மஙகர. சஜபபபத மடடதம. தவற எந� வழயம இலரல. தவற 
எந� வழயம இலரல. தவற எந� வழயம இலரல."

அவரத கரத�வர இந� மந�ரதர�க சக�டத��ர: 

"ஹதர கரஷண� ஹதர கரஷண�, கரஷண� கரஷண� ஹதர ஹதர
ஹதர ர�ம� ஹதர ர�ம�, ர�ம�, ர�ம� ஹதர ஹதர"

ஸ ர��னய மக�பரப ஏன �னத �னனய�� கரவ�ன ஸ தக�வ ப�ர�யன 
சபயரரக க4பபடதவயலரல? எலல�வறர4யம த4நத வடட �னனய��ம சக�ளவத ஒர 
�ற வஷயமலல. அத ஹ� ந�மதம�, �Eக ரஷதய� எடபபர� வடக கர4ந�த� அலல. ஸ 
ர��னய மக�பரப �ன �னனய�� கரவன சபயரரக க4பபட���றகக க�ரணம 
எனனசவன4�ல, இந� மந�ரதர� ஸ ர��னய மக�பரப ��ன ம�லல ஸ தக�வ 
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ப�ர�யன க��ல ஓ�, அ�ன பன ஸ தக�வ ப�ர� அர� மக�பரபவன க��ல ஓ�ன�ர. 

எனதவ ஸ ர��னய மக�பரப பரக�ஷனந� �ரஸவ�யடம ஸ ஈஸவர ப�யன 
சபயரர மடடதம க4, ஸ ஈஸவர ப� அ.த� மந�ரதம மக�பரபரவ பத�ன�கக வடடத 
எனற க4ன�ர. இவவ�ற அவர நடத�ய நர லரலகள மலம�க ஸ ஈஸவர ப�ப��� இந� 
மந�ரஙகர.க சக�டகக�மலரந��ல இந� ம���ய�ன வர.வகள நடந�ரகக மடய�த. 
மக�பரப ஸ கரஷண�டம இவவ.வ தரம பரணபரபயம சக�ணடரகக ம�டட�ர. அத� 
தப�ல அவர பதரரம ர�தர�யம அவவ.வ தரம சரவத�ரகக ம�டட�ர. ந�ம இந� 
உணரமகள அரனதர�யம ச��நத சக�ணடரகக தவணடம. 
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5. ஸ கர - இர4வரன வடவம கனம�னவர

சவக �Eககரதம, இரணசட�ர வரடஙக.ல, ஸல பக� தவ��ந� சவ�ம மக�ர�ஜ� 
உலசகஙகலம பரச��ரம ச�ய��ர - மரலப பரத��ஙகள, கடல �Eவகள, வடகக, ச�றக, 
கழகக, தமறக இபபட எஙகலம பரச��ரம ச�ய��ர. ந�ன அவரத மகரமகர. எஙகலம 
க�ணகத4ன. 

ஸல சவ�ம மக�ர�ஜ� உணரமயல நமத கர பரமபரரயன பர� ந�ய�க 
வந�ரந��லம �ல மககள அவரர மடடதம எபதப�தம கரவ�க இரகக தவணட 
வரமபனர. அவரகள �ஙகள கடந� க�லம, நகழக�லம, வரஙக�லம அரனத�லம 
அவரரதய ஒதர கரவ�க தவணடனர. நம கர பரமபரரரயப ப4ககணத��ரகள. இத 
மகவம தம��ம�னத; ந�ம அவவ�ற இரககக கட�த. ம�4�க ந�ம, கர �ததவ சமன4�ல 
எனன எனபர� ச��ந�ரகக தவணடம. 

கர என4�ல "கனம" எனற சப�ரள. அ��வத இந� உலகத�ன எர�யம வட அவர 
கனம�னவர. ஸ கரஷணரர வடவம கர கனம�னவர. �ல �மயஙக.ல ஸ கரஷணர கட 
கரவடம வநத அவரத ப�� த.ரயயம எடககல�ம. ஸ கE� தக�வந�� என4 நலல ஸல 
சஜய த�வ தக�ஸவ�ம, ஸ கரஷணர ஸம� ர��க�வடம, " த�க ப� பலலவம உ��ரம - 
�யவ ச�யத கரரணயடன உன ��மரரப ப��ஙகர. என �ரலதமல ரவ. எனனடம �யவ 
சக�ள" எனற தகடடர� எழ�யரகக4�ர. இர�தய ஸ கரஷணர, �னகக தநரட த�ரவ 
ச�யக4வரகர. வடவம, ஸம� ர��க�வகக த�ரவ ப�யம தக�பக.டமம தகடக4�ர. ஸ 
கரஷணர அவரக.டம வணஙகக4�ர: "�யவ ச�யத உஙகள க�லட த�ரய என �ரலயல 
தமல ரவயஙகள" எனற!  இததவ கர �ததவம! 

இர� தவற வ�ம�கக க4ப தப�ன�ல, ஸல ரப தக�ஸவ�மயன பரமபரரயல வந� 
ப�சத�ம�ன அரனததக கரககளதம �ஙகள நரந�ர ரபஙக.ல ஸம� ர��� ர�ணககப 
பண வரட ச�யயம மஞ��கத.. பக� ��ஸ�ரஙக.ன ��ரதம கர �ததவம ��ன. இந�த 
�ததவம மகவம கனம�னத. எனதவ நEஙகள இர� உஙகள உள.�யததடன தகடக 
தவணடம. ஒரவன �ன கரரவ வழபடட பனனதர ��ன ஸ கரஷணரர வழபட மடயம. 

இவவலகலள. ந�ம அரனவரம ஸ கரஷண�டம நம ப4மதரகக க�டடவடட 
வந�ரககத4�ம. இர� ந�ம ஒததக சக�ளகத4�தம� இலரலதய�, ஆன�ல அத ��ன 
உணரம. ந�ம இவவலகல மகவம தவ�ரனப படகத4�ம. ஆன�ல அர� ந�ம உணர�மதல 
இரககத4�ம. எபபட? ந�ம ம�ய� என4 மதரவ அ.வன4 உணட மழவதம�கப 
ரபத�யம�க யரககத4�ம. அந�ப ரபத�யத�ல ந�ம இஙக மகவம ஆனந�ம�க 
இரபப��கவம நரனததக சக�ணடரககத4�ம. 
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ஒர ந�ள, உஙகள உடல, மறறம இவவலகத�ல நEஙகள த�ரதத ரவத�ரந� 
அத�ரனரயயம வடட வட தவணடயத கணடபப�க வரம எனபர� ஞ�பகம 
சக�ளளஙகள. கணடபப�க ஒர ந�ள நEஙகள கழம ஆக வடவரகள. கழம உஙகர. 
எபதப�த படததக சக�ள.ல�ம எனற மகவம ஆரவம�கக க�ததக சக�ணடரகக4த. 
நEஙகள எவரம அ�லரநத �பபதவ மடய�த. ஸ ந�ர� மனவர தப�ன4 சபரம பக�ரகள 
ம�ரயயலரநதம அ�ன ஒர த��ற4ம�ன கழத�டமரநதம �பபகக மடயம. ஆன�ல 
நEஙகள ந�ர� மனவரரப தப�லலலதவ. நEஙகள கவனமலல�வடட�ல இபபடத ��ன 
தவ�ரனபபட தவணட வரம.  

தவ�த�ல கEழககணட சதல�கம வரக4த

யஸய த�தவ பர� பக�ர
ய�� த�தவ ��� கரவ
�ஸரயத� க��� ரஹ அரத��ஹ
பரக�ஷனத� மஹ�தமனஹ (ஸதவ��ஷவ�ர உபநஷத 6.23)

"இர4வனடமம கரவடமம உணரமய�ன மழ நமபகரக ரவத�ரககம மக� 
ஜEவனகளகக மடடதம தவ�ஙக.ன ஞ�னஙகள அ.ககப படம."

இந� உபத��ம ச��னற ச��டதட வழஙகபபடபரவ: " யஸப த�தவ பர� பக�ர". 
இந� உலகத�ல �றதப�த அலலல படடக சக�ணடரககம எவசர�ரவர இனதமல 
இவவலகலம மற உலகஙக.லம ஆனந�ம�க இரகக வரமபக4�தர� அவர க4பப�க 
இந�ச �ச�ரவகளம ப���ஙககளம நர4ந� கலயகத�ல பரம இர4வன�ன ஸ 
கரஷணரககச த�ரவ ச�யய தவணடம. அத� தப�ல, சக�ஞ�மம கர4வன4 �கந� 
பரமபரரயல வரம கரத�வரககம த�ரவகள ப�ய தவணடம. இந�ச சதல�கத�ல "பர� 
பக� " என4 ச��ல உபதய�கப படத�ப படடள.த. எனதவ ந�ம அ�ன அரத�தர�ப ப�ய 
தவணடம. 

அனய�பல�ஷ� சனயம
ஞ�ன கரம�� அன�வர�ம
ஆன கலதயன கரஷண�ன
�Eலனம பக� உத�ம�       (பக� ர��மர� �நத 1.1.11)

"ஸ கரஷணரர மகழவபபர� மடடதம ஒதர க4கதக�.�கக சக�ணட �ன உடல, 
மனம, வ�கக அரனதர�யம இரடவட�மல ச��டரநத ஸ கரஷணரகக பக� 
ப�வஙகளடன �னரன ஈடபடத�, ஞ�னம, கரமம இரவ எதவம சக�ஞ�ம கட 
மடபபட�மல த�ரவ ச�யவத� உத�ம பக�. இ�ல எந� வ�ம�ன சயநலஙகளககம 
இடதமயலரல." 

எந� வ� �டஙகலம இலல�மல இரடவட�மல �ன உடல, மனம, வ�கக 
அரனதர�யம பக�ப ப�வஙகளடன, ஸ கரஷணரகக�க மடடதம ச�யலபட ரவபபத� 
பர�பக�ய�கம. அந�ச ச�யலக.ல, மன ஆர�யச�கள, அ4வ தப�ன4வற4�ல அரடயப 
சபறம ஞ�னததகதக�; பணணயஙகர.ச ச�யத அ�ன மலம ச��ரககஙகர. அனபவகக 
ரவககம கரமஙகளகதக�, இடதமயலரல. தமலம பர�பக� கர �ததவத�ன உ�வய�ல 
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வரவத. தமல க4பபடப படட எலல� அரடய�.மமலல�மல, ஒர �ல அரடய�.ஙகள 
மடடம இரந��ல அர� தவணடம�ன�ல சவறமதன பக� எனற க4ல�தம �வர, பர� பக� 
எனற க4 மடய�த. 

தவ�ஙகள பர� பக�ரய ஸ கரஷண�டம ச�லத� தவணடம எனற கறகன4ன. 
ஆன�ல அ�றக மன, ம�ல�க கரவடம அர�ச ச�லத� தவணடம எனறம கறகன4ன. 
ஒரவனகக கர இலல�வடட�ல அவனத பக� ���கஙகள அரனததம பஜயதம. 
அவனககப பதல�க பலனகள மடடம ��ன கரடககம. ஒரவன, "ந�ன ஏறசகனதவ 
இர4வனன ந�மஙகர. சஜபககத4ன, ஞ�பகத�ல எபதப�தம சக�ளகத4ன, 
அரச�ரனகள ச�யகத4ன" எனற நரனத��லம அவன மர4ய�ன ஒர கரவடம �Eக ரஷ 
சப4வலரலசயன4�ல அவனகக அரவ சவறம உலக �மபந�ம�ன பலனகர.தய 
அ.ககம. உலக, மறறம இந��ய சகஙக.ன தப�ர�யடன வ�ழம அவன, �னரன மகவம 
மகழச� யரடயவன எனற எணணல�ம. ஆன�ல அவன உணரமயல மகழச�ய�னவதன 
அலல. எனதவ ��ன ��ஸ�ரஙக.ல பன வரம�ற க4பபடடள.த. 

பரமம�ணட பரமதத� தக�ன ப�கயவ�ன ஜEவ 
கர - கரஷண பர��த� ப�ய பக�-ல��- பஜ�  

                                                                                 (ஸ ர��னய ����மர��-. மதய 19. 151)

"  ஙகளரடய கரமஙக.ன பட, ஜEவனகள எலல� அணட�ர� �ரஙக.லம ��கன4ன. 
�ல ஜEவ�தம�ககள தமலலகஙகளகக உயரத�ப படகன4ன.  மறறம �ல ஜEவ�தம�ககள கEழ 
உலகஙகளகக ��ழத�ப படகன4ன. அவவ�ற அரலநத ��யம ஜEவனக.ல தக�டயல 
ஒனற அ�ரஷட வ�ம�க ஸ கரஷண�ன கரரணயன�ல ஒர பரமபரரயல வரம கரவடம 
த�ரக4த. அந� ஜEவன ஸ கரஷண�ன கரரணயன�லம, கர த�வ�ன கரரணயன�லம 
பக� த�ரவ என4 சக�டயன வதர�ப சபறக4�ன." 

"கர-கரஷண-பர��த�" என4�ல எனன அரத�ம?  "பக�-ல��-பஜ" என4 பர� 
பக�யன வதர� கரவன கரரணயம, ஸ கரஷண�ன கரரணயம த�ரவ��ல ஒரவன 
கரடககப சபறக4�ன எனபத இ�ன சப�தவ�ன அரத�ம. ஆன�ல இ�ல இனசன�ர 
அரத�மம அடஙகயள.த. அத எனனசவன4�ல, ஸ கரஷண�ன ஒர வடவதம கரவ�கம. 
கரஷணர தநரடய�க நமமடம வரவ�லரல. ஆன�ல ஸல பக� தவ��ந� சவ�ம மக�ர�ஜ� 
உலசகஙகம ச�ன4ர�ப தப�ல கரககள நமரமத த�ட வரவ�ரகள. 

ஸ கரஷண�ன கரரணதய கர வடவம�கத த��னறக4த எனபர� ந�ம 
அ4நதணர தவணடம. இவவ�ற ஸ கரஷண�ன ஆஷரய� - வகரக வடவம�ன 
கரவடமரநத� ந�ம பக�யன வதர�ப சபறகத4�ம. அந�ப பக�யன வர�சயனன?  ஸ 
கரஷணரககச த�ரவ ச�யய ஆவதல அத - " கரஷண-த�வ�-வ�ஸன�".  அந� ஆவல, 
உணரமயல பரமபரரய�க ரவஷணவ �மபர��யத�ல வரம கர த�வ�டமரநத வரக4த. 
அந� கர �க ஷ கரவ�கதவ�, �க ஷ கரவ�கதவ� இரககல�ம. தமலம அந�க கர, 
தவச4�ர  கரவடம �க ரஷ சபற4 ஒர �ஸயனககம �க ஷ கரவ�க இரககல�ம. பக� 
வரக ஷ த�ன வதர� இவவ�ற ஒர உயரந� நரலயலள. கர த�வர�ல ��ன சக�டகக 
இயலம. இ�ன�ல ��ன ��ஸ�ரம கEழக கணடவ�ற கறக4த: 
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யஸய த�தவ பர� பக�ர
ய�� த�தவ ��� கரவ 
�ஸரயத� க�� ரஹ அரத��ஹ
பரக�ஷநத� மஹ�த மனஹ

ஸ கரஷணர ய�ர எனபர� ஒரவன கர த�வ�டமரநத மடடம ��ன உணரமயல 
அ4ய மடயம. அதவம அந�க கர ஒர மர4ய�ன கர பரமபரரயன வழய�க 
வரவலரலசயன4�ல ஸ கரஷணரர அவர அ4ய மடய�த. 

ஸ பக� ர��மர� �நதவல க4பபடபபடடள. பக�யன 64  அஙகஙக.ல ம�ல 
ந�னக அஙகஙகளம ஸ கரத�வர �மபந�ப படடரவகத.. ம�ல�வத அஙகம " கர - 
ப���ஷரய�" -  அ��வத கரவன ப��க கமலஙக.ல �ரணரடவத�. அத �ரவணம என4 
தகடடல மலம�க வரவத. ஒர வரகயல அததவ "ஹ� ந�ம �க ரஷ" ஆகம.  அபபடபபடட 
ஒர கரவடம �ரணரடயம தப�த ஒரவன பக�யல  மகவம �Eககரம�க மனதனறக4�ன. 
கர - ப���ஷரய�வன பனனர வரபரவ �Eக ஷ�வம �க ஷ�வம�கம. �க ஷ� என4�ல 
ச��டஙக ரவத�ல, �க ஷ� என4�ல உபத��ஙகள எனற சப�ரள. ஒர �ஸயன கரத�வர 
உபத��பபர� அபதப�த ��ன ப�நத சக�ள. ஆரமபபப�ன. அ�னபன அவறர4 நரட 
மர4யல பனபற4 மயலவ�ன. நEஙகள அரனவரம அபபட ஒர கரவடம �Eக ரஷ எடததக 
சக�ள. தவனடம. ஆன�ல மகவம ஜ�ககரர�ய�க இரகக தவணடம. கர பரமபரரயல 
வந� �கந� கரவ�க இரநதம. உஙகளகக அவ�ன கணத�தல�, அவரத உபத��ஙக.ன 
தப�தல� �நத�கம எழந��ல ஸ கரஷணர உஙகர. ஏறறக சக�ள. ம�டட�ர. 

யஸய பர����த பகவத பர��த��
யஸய� பர����ன ந க� கத�� அப
தய�யம ஸதவம �ஸய யஸஸ த� �நதயம
வநத� கதர�ஹ ஸ �ரண�ர வந�ம 

"ஸ கரத�வ�ன ஒதர கரரணயன�ல ��ன ஸ கரஷண�ன கரரண கரடகக4த. 
அவரத கரரணயன4 உயர ஜEவனகள எந� வ�ம�ன மனதனற4தம�, மக�தய� சப4 
இயல�த. ந�ன ஸ கரத�வ�ன மகரமகர.த �னமம மனற �டரவகள �ய�னதத இந� 
ஸ�வ ஸத�ரய அவரத ப��க கமலஙக.ல த�ககத4ன." 

அஞஞஸ ��ஸரத���ன�ஸ �
ஸமஸ ய�தம� வனஸய� 
ந�யம தல�தக� அஸ� ந பதர�
ந சககம ஸமஸ ய�தமனஹ (பகவத கEர�: 4.40)

"சவ.ப படத�ப படட ��ஸ�ரஙக.ல �நத�கம சக�ளளம நமபகரகயலல�� 
அ4வல, இர4வனன சநரககதர� ஒரதப�தம அரடய ம�டட�ன. அபபடச �நத�கம 
சக�ளபவனகக இந� உலகத�தல� அடத� உலகத�தல� ஒரதப�தம மகழச�தயயலரல." 

உ��ரணம�க ஒர உணரமய�ன பரமபரரயல வந� கர, பரச��ரம ச�யதம �ன 
கரத�வரகக த�ரவ ச�யதம வரக4�ர எனற ரவததக சக�ளதவ�ம.  அவரர ய�ர�வத 
ஒர �ஷயன, "என கரத�வர ஒர ����ரண மன�ர. அவரகக இத அத எதவம ச��ய�த" 
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எனத4� அலலத, "����ரண வஷயஙக.ல எனகக அவரர வடவம அ�கம ச��யம" 
எனத4� எணணன�ல அவன ஸ கரஷண பக�யலரநத கEதழ வழவ�ன. அத மடடமலல, 
அவரன எவர�லம க�பப�ற4வம மடய�த. அபபடப படடவரக.டம ந�ம ஒரதப�தம 
த�ரகரக ரவததக சக�ள.ல�க�த. தமலம அந� நப�டம சநரககம ரவத�ரககம 
இனசன�ர நப�டமம ந�ம த�ரகரக ரவககக கட�த. அவரகர. நEஙகள மலம கழபபர�ப 
தப�ல கழதத வடட வட தவணடம. ந�ம எ.��க மலம கழககம தப�த  நமகக நன4�க 
இரகக4த. கழத� பன சபரம �ரப� உணட�க4த. ஆன�ல அத� மலம நம உடலல 
தப�க�மல �ஙகயரககம தப�த அரம�யன4 �ரமப படகத4�ம. நமம�ல பக� 
���கஙகர.தய� தவற எதவம கட ச�யய இயலவ�லரல. அத�தப�ல சகடட 
த�ரகரககர. உஙகள வ�ழ ந�டகள மழவதம வடட வட தவணடம. 

உஙகளகக கரஷண பக� தவணடம�ன�ல, மர4ய�ன பரமபரரயல த��ன4, �ன 
கரத�வரககச த�ரவ ச�யத உலகசமஙகம ச�னற பரச��ரம ச�யத வரம ஒர சத�ம�ன 
கரரவச �நத�கபபடம நபரக.டம ஒரதப�தம த�ரகரக ரவககல�க�த. பரம பஜய ப�� 
ஸல பக� தவ��ந� சவ�ம மக�ர�ஜ�வகக ஆயரககணகக�ன �ஸயரகள இரந��ரகள. 
ஆன�ல நர4ய தபரகள இத� ம���ய�ன �நத�கஙக.ன க�ரணம�க கரஷண பக� 
ம�ரககதர�தய மழவதம�க வடட வடட�ரகள. 

நEஙகள ஒர தவர. ததர�ண�ச���ய�ரரயம ஏகலவய�ரவப பற4யம 
தகடடரபபரகள. அவரகள இரவரம 5,000 வரடஙகளகக மனன�ல ஸ கரஷணர 
இவவலகத�ல லரலகள ப�ந� �மயம வ�ழந�வரகள. ஏகலவய� ததர�ண�ச���ய��டம 
ச�னற, "ந�ன உஙகர. என கரவ�க ஏறறக சக�ளகத4ன" எனற தகடட�ன. அ�றக 
ததர�ண�ச���ய�ர, " நE எனனடம வரவ�ய எனற மனனதமதய ச��யம. எனகக உன 
இ�யதர�யம அ�ன தடபரபயம நன4�கதவத ச��யம. அரவ அரனததம சத� 
பக�ரகளகக எ�ர�னரவ. எனதவ ந�ன உனகக வல வதர�ரய ஒரதப�தம கறபகக 
ம�டதடன" எனற மறதத வடட�ர. ஏகலவய� மEணடம தகடட�ன, " ந�ன உஙகர. என 
கரவ�க ஏறறக சக�ணட��ல ந�ன எபபடய�வத உஙக.டமரநத வல வதர�ரயக கறத4 
ஆக தவணடம " எனற வ��த��ன.  ததர�ண�ச���ய�ர �ரமபவம மறத��ர. " ந�ன 
உனகக அவறர4க கறபககதவ கட�த. நE வலவதர�ரயக கற4�ல அத இந� மழ 
உலகத�றகம சபரம சரமய�க வடம" என4�ர. 

ததர�ண�ச���ய�ர இவவ�ற மறத� தப��லம, ஏகலவய� மனம �.ர�மல 
க�டடககள ச�னற க. மணணன�ல ததர�ண�ச���ய��ன �ரலரயச ச�ய��ன.  அந�ச 
�ரலகக அவன �னமம வந�னம ச�யத, அ�ன க�லலள. த�கர. ஏறறக சக�ணட 
மகவம நமபகரகயடன வல வதர�ரயக கறக ஆரமபத��ன. �வ4�மல அரச�ரனகர.யம 
பககர.யம ததர�ண�ச ���ய�ரககச �மரபபததக சக�ணட, வல வதர�ரயயம கறற 
அ�ல சபரம �4ரமயம சபறற வடட�ன. 

ஒர ந�ள க�டடல அந� வழய�க ததர�ண�ச ���ய�ர ச�ன4 தப�த, அவர 
ஏகலவய�வன �4ரமரயக கணட, "இந� உயர �ரம�ன வல வதர�ரய இவன எபபட 
இவன படத��ன?" எனற மகவம ஆச��யமரடந��ர. ஏகலவய� ததர�ண�ச ���ய�ரரக 
கணடதம அவரத ப�� கமலஙக.ல வழநத, "ந�ன இரவ அரனதர�யம உஙக.டமரநத� 
கறத4ன" எனற க4ன�ன. அ�றகத ததர�ண�ச���ய�ர, " நE உணரமயதலதய இரவ 
அரனதர�யம எனனடமரநத கற4�ய�ன�ல நE எனகக கர �க ஷரண �ர தவணடம" 
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எனற தகடட�ர.  ஏகலவய� உடதன ப�ல�க, "��ஙகள எனன தவணடசமன4�லம 
தகளஙகள. ந�ன சக�டககத4ன. என உயரர தவணடம�ன�லம கட ந�ன �ஙகளககக 
சக�டககத �ய�ர"  என4�ன.  அ�றக ததர�ண�ச���ய�ர, " எனகக உன வலத ரக 
சபரவரல தவணடம" எனற தகடட�ர. உஙக.டம உஙகள கரத�வர இபபடசயலல�ம 
தகடட�ல நEஙகள சக�டகக ம�டடரகள. ஆன�ல ஏகலவய� உடதனதய �ன வரரல சவடட 
அர� ததர�ண�ச ���ய��டம சக�டத��ன. 

அ�ன பனனம ஏகலவய�வன�ல �ன ந�னக வரலகர. மடடதம உபதய�கபபடத� 
அமரப ஏவ மடந�த. இரநதம மடவல அவன எனன ஆன�ன? மக�ப�ர�ப தப��ல அவன 
ஸ கரஷணரகக எ�ர�கப தப�ர ப�நத அவரரக சக�லல மயன4�ன. எனதவ ஸ 
கரஷணர �ன ச�ர�ன �ககரத��ல இலகவ�க அவனத �ரலரய சவடட வடட�ர. 

இஙதக ஏகலவய�வன �ரதர�ரய ந�ம ஒர மணப�ணடததகக ஒபபடல�ம. ஒரவன 
மண ப�ணடதர� சநரபபல ரவத��ல அத கE4 வடம. ஏகலவய�வன �ரதர� அந� 
மணப�ணடதர�ப தப�ன4த. அவன சய நலமடன பக�ரகள அரனவரரயம அழகக 
வரமபன�ன. அபபடப படடத �வ4�ன தந�ககததடன அவன ததர�ண�ச���ய��ன 
�ரலரய வழபடடப ப�ந� �ரதர� உணரமயல ஒர �ரதர�தய அலல. நம �ரதர� 
ஒரதப�தம ஏகலவய�வன �ரதர�ரயப தப�ல இரககக கட�த. நம �ரதர� அரஜEனனன 
�ரதர�ரயப தப�ல இரகக தவணடம. நEஙகள இர� எபதப�தம ஞ�பகம ரவததக 
சக�ளளஙகள. ஏகலவய�வடம ச��டரப ரவகக��Eரகள. உணரமயல பக�ரகள எனற க4த 
�க�� �ல அ4வலல�� பக�ரகள �ஙகள மகனகள. �ஸயரகளகசகலல�ம கட ஏகலவய� 
எனற சபயர சடடயள.�ரகள. ஏகலவய� ஒர நலல �ஸயன எனற ஒர தப�தம ந�ம �பப�க 
நரனககக கட�த. இ�ல மகவம கவனம�க இரகக தவணடம. 

�லர தகடகல�ம, "ஒர கர உத�ம அ�க��ய�க இலல�மலரந��ல அவர �ன 
�ஸயரகளகக எபபட உ�வவ�ர? அவர தபசவ�தல�, நடதர�யதல� �வற இரககல�தம" 
எனற. அந� �நத�கததப ப�ல எனனசவன4�ல, ஒர கர மத�யம அ�க��யன கரட� 
நரலயல இரந��ல, அ��வத அவர மத�ய-உத�ம நரலயலரநத, அவரகக உலக 
ஆர�கள எதவமலல�மலரந��ல அவர சவக �Eககரதம உத�ம அ�க��ய�க வடவ�ர. 
இந� உணரமரய மக�பரப ர� ய�த�ர உத�வத�ன தப�த கலன கர�மத�ன மககளககக 
க4யள.�ர.

ஸ கரஷணர பகவத கEர�யல(9.23) கEழ வரம�ற க4யரகக4�ர: 

ஏ அப அனய த�வ�� பக��
யஜநத� ஷரத�ய�ன வ��ஹ
த� அப ம�ம ஏவ சக^நத�ய
யஜந� அவத� பரவகம

"மற4 த�வரகர. மகவம �ரதர�யடன வழபடம பக�ரகள உணரமயதலதய 
எனரனத ��ன வழபடக4�ரகள, ஓ கந�யன மகதன! ஆன�ல அவரகள ஒர வ�த�ல 
�வ4�ன வ�த�தலதய அர�ச ச�யக4�ரகள. " 
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ஒரவன �ன ச��ந� உலக ஆர�கர.ப பரத� ச�யய ஒர த�வ��ரவ மகவம 
நமபகரகயடன, "என ஆர�ரய இவர எபபடயம பரத� ச�யத வடவ�ர" எனற எணண 
வணஙகம தப�த அவன உணரமயதலதய ஸ கரஷணரரதய வழபடக4�ர; ஆன�ல அத 
�வ4�ன மர4 - எனற ஸ கரஷணர அரஜ_னனககக கறக4�ர. �லர மகரக தநரடய�கத 
ச��டக4�ரகள. மறறம �லதர� �ஙகள ரககர. வர.தத �ரலரயச சற4யவ�ற மகரகத 
ச��டகன4னர. அத�தப�ல ஒரவரரடய ஆர�கர. ஸ கரஷணதர தநரடய�கத �ரப� 
ச�யய மடயம. அவரகள அந� த�வ��கக.ன மலம�கச சற4 வர.ததக தகடக தவணடய 
அவ�யதம யலரல. உணரமயல ஸ கரஷணதர அவரகளகக தவணடயர� வழஙகக4�ர. 
த�வ��ககளகக அந�ச �க� கரடய�த. அவரக.�ல எந� வ�ம�ன ஆ�கர.யம தநர�ய�க 
வழஙக மடய�த.  
 

இத� தப�ல ��ன ஒர கர, மத�யம-உத�ம அ��வத மத�யம அ�க��யன கரட� 
நரலயல இரககல�ம. அவர இனனமம �ன �த� ச��ரபதர�க கட அ4ய��வர�கவம 
இரககல�ம. ஸ ந�ர� மனவர, ஸல சக த�வ தக�ஸவ�ம அரனவரம �ஙகள �த� 
ச��ரபஙகர. அ4ந�வரகள. இந� வரகயல, இனனமம �ன �த� ச��ரபதர� அ4ய�� 
அந�க கரரவ மகவம ஆழந� நமபகரகயடன ஒர �ஷயன பனபற4ன�ல அவனத 
வழப�டடகக ய�ர பலன சக�டபப�ர? அந� மத�யம அ�க��யன�ல சக�டகக மடய�த. 
அந� கர ந�ர� �ஷரயப தப�தல� ஸ சக த�வ தக�ஸவ�மரயப தப�தல� ஒர உத�ம 
அ�க��ய�க இரந��ல அவர�ல உடனடய�க சக�டகக மடயம. ஆன�ல ஒர மத�யம 
அ�க��யன�ல சக�டகக மடய�த. 

ஒர மத�யம அ�க��ய�க இரககம கர, ஹ� கர�கர.க க4த �ன 
�ஸயரகர.சயலல�ம பக�யல சமனதமலம வ.ர ரவகக மடயம. அ�ன வர.வ எனன? 
ஒரவனகக அந� கரவன தமல ஆழந� நமபகரகயரந��ல  ஸ கரஷணதர ��ன�க தந�ல 
அவனகக தவணடயரவகர.க சக�டகக4�ர. அத எலல� வ�ம�ன பலனக.ன தமல 
மகவம மகத��ன ஆனமEகப பலன�கதவ இரககம! தமலம, அந� �ஸயனகக ஸ கரஷணர, 
ஒர உத�ம அ�க��யன சநரககதர�யம அனககரகதர�யம சபறம சபரம பலரன 
அ.பப�ர. ஒர மத�யம அ�க��ய�ன கரவன�ல �Eக ரஷ அ.ககபபடட �ஸயன 
உணரமயதலதய மக உயரந� பக� நரலரய அரடய வரமபம தப�த, ஸ கரஷணதர 
அவவ�4�ன  உத�ம நரலரய வழஙககன4 ஒர உத�ம கரவன த�ரகரகரயயம அவரத 
கரரணரயயம சக�டதத வடக4�ர. இர�ப ப�நத சக�ள. மயலஙகள. இத அவவ.வ 
எ.��க அ4நத சக�ள. மடய��த என4�லம �யவ ச�யத ப�நத சக�ள. மயலஙகள. 
இ�ல எந� வ�ம�ன �நத�கமம சக�ள.��Eரகள. 

உத�ம அ�க��க.�ன கரககள எ.��கக கரடகக ம�டட�ரகள. இந� உலகத�ல 
அவரகள மகமக அ�த. அத மடடமன4, அவரகள அபபடதய இந� உலகத�ல 
த��ன4ன�லம கட, சபரமப�னரமய�ன ஜனஙகளகக அவரகர. அரடய�.ம 
கணடபடககத ச��ய�த. உ��ரணம�க ஸ சகத�வ தக�ஸவ�ம ஆரடயன4 
நரவ�ணம�கத ��ந��ர. ஸ வமஸ��� ப�ப�ஜதய� அவரத பஜரன மடத�ன சவ.யல 
மEன மடகர.யம அசத�ம�ன சப�ரடகர.யம தப�டடரந��ர. தமலம உஙகளகக, ஸல 
சக^ர கதஷ�ர ��ஸ ப�ப�ஜ மக�ர�ஜ� ஒர உத�மம�ன மக� ப�கவ�� எனபத 
ச��ய�மலரககல�ம. இவறர4, ஒர உத�ம அ�க��ரய கரவ�கப சபற4 மத�யம-உத�ம 
கரதவ�, அலலத மத�ய அ�க��யன நரலயல ச�யல படம ஒர உத�ம அ�க��தய� 
உஙகளககக க4ன�ல உஙக.�ல ப�நத சக�ள. இயலம.   
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ந�ம இந� வஷயத�ல மக மக ஜ�ககரர�ய�க இரகக தவணடம. அந� ம���ய�ன 
கரகக.ன தமல எந� வ�ம�ன �நத�கமம ஒர தப�தம சக�ள.��Eரகள. ஒர மத�ய-உத�ம 
நரலயல இரககம கர அவரத உபத��த�ன மலம தபர.வ உ�வ ச�யய மடயம. உயரந� 
மத�யம- அ�க�� நரலயலரககம ஒரவர, பர� மக�ர�ஜ�ரவப தப�லம, அமப�Eஷ 
மக�ர�ஜ�ரவப தப�லம சவக �Eககரதம உயரந� ப�வ பக�ய�ன ர� என4 நரலகக வர 
மடயம. இ�ல ய�ரகக�வத நமபகரகயலரலசயன4�ல அவரடன நEஙகள த�ரகரக 
ரவததக சக�ள.��Eரகள. நEஙகள கழத� மலதர� எவவ�ற வடட வடவரகத.� அத� 
தப�ல அவரகர. நEஙகள வடட வட தவணடம.  
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6. இரணட�ம �Eக ரஷயன  அவ�யம

ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ�: ந�ன என வகபபக.ல பக�யன உணரமய�ன 
அரத�தர�யம, தமலம பக�யன மகச �4ய அம�ம�ன �ரதர�யலரநத ஆரமபதத 
பனனர எவவ�ற படபபடய�க மனதன4 பக�ரயப சப4ல�ம எனபர�யம 
வ.ககயரககத4ன. அபதப�த கர ப���ஷரய�வன மககயததவதர�யம ப�ரதத��ம. 
அபதப�த இனனம ஒர மககயம�ன வஷயம சவ.சயழந�த. அர� ந�ன இபதப�த 
வவ�தத வ.கக வரமபகத4ன. இந� மக மககயம�ன வஷயதர� நEஙகள உஙகள மழக 
கவனதர�யம ச�லத�க தகளஙகள. ம�லல ஸப�� பதமந�ப மக�ர�ஜ� �ரசர�ரய 
ஆரமபபப�ர. ந�ன அ�றகப ப�ல.ககத4ன. 

ஸ ப�� பதபந�ம மக�ர�ஜ�: �றதப�த க�யத� மந�ர �Eக ஷ�ரவயம ஹ�ந�ம �க 
ரஷரயயம பற4 ஒர தகளவ உள.த. �லர ஸல பக� தவ��ந� சவ�ம பரபப���வம ஸல 
பக� ரக ஷக ஸ�ர மக�ர�ஜ�வம க4யரவக.லரநத �ஙகள கரததககர.த 
ச��வததள.னர. அவரகள ��ஙகள ப�நத சக�ணட�ன தப�ல, ஹ� ந�ம �க ரஷதய 
மழரமய�னத ��ன எனறம உலக ம�ரயயல �ககய ஜEவனகளகக அர�த �வர க�யத� 
மந�ர �Eக ஷ� த�ரவயலரல எனறம கரததத ச��வககன4னர. ந�ன அவரக.த 
தமறதக�ர. வ��ககத4ன.  ஸல மக�ர�ஜ� அ�றக வ.ககம அ.யஙகள.  ம�லல 
அவரகள 1973- ஆம ஆணட ப��Eஸ நகரத�ல ரவதத ஸல பரபப�� ஒர அர4க 
கரத�ரஙகல க4யர� தமறதக�ள க�டடகன4னர. 

"ஹதர கரஷண மக�மந�ர சஜபம. அ�ன பன ஒரவன அர�த ச��டரநத சஜபககம 
தப�த அவன தமலம ப�சத�மரடக4�ன. அ�ன பனனர இரணட�வத �Eக ஷ� - க�யத� 
மந�ரம. ஸ ஜEவ தக�ஸவ�மயன பட ம�ல �க ரஷதய தப�தம�னத. அ��வத ஹதர 
கரஷண மக�மந�ரம மடடதம தப�தம. ஆன�ல இனனமம ப�சத�ப படததவ�றக�க 
இரணட�வத �Eக ஷ� ய�ன க�யத� மந�ரம சக�டககப படக4த." 

அத ஒர தமறதக�ள. பனனர அவரகள ஸல பக� ரக ஷக ஸ�ர மக�ர�ஜ�வன 
பத�கம�ன "ஸ கரவம அவரத கரரணயம" என4 நலல வரவர�க க�டடக4�ரகள. அவர 
அ�ல, "ந�ம ந�ம பஜரன அலலத பகவ�னன பன� ந�மஙகர. வழபடவ�றக 
உ�வவ�றக�கத ��ன மந�ரதர�ப சபறகத4�ம. இலல�வடல அத ஒரதப�தம 
த�ரவதயயலரல. இவவ�த4 அத �Eரம�னககப படக4த. பன� ந�மம மடடதம ஒரவனகக 
எலல�வறர4யம சக�டககவலலத. அத பரணம�னத, மழவதம�னத. க�யத� மந�ரம 
நமரம ந�ம அபச��ரத�லரநதம ந�ம சஜப �பப மர4க.லரநதம மடடம�ன 
�ந�ரனயலரநதம நமரமக க�கக உ�வக4த. க�யத� மந�ரம நமகக இத வரரயலம 
மடடம ��ன உ�வகக வரக4த."
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இந� இரணட தமறதக�ளக.ன மலம, �லர ம�ரயயல கடடணட ஜEவனகளகக 
ஹ�ந�ம �Eக ரஷ மடடதம தப�தசமனறம க�யத� மந�ர �Eக ரஷ த�ரவயலரல எனறம 
கறகன4னர. அத மடடமலல�மல ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ�, ஸல பரபப���வம ஸல 
ஸ�ர மக�ர�ஜ�வம க4யர� வடவம வத�ய��ம�கக கறக4�ர எனறம கறகன4னர. 
ந�ன ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ� க4ய இரணட தமறதக�ளகர.யம வ��ககத4ன. 
ம�ல�வத தமறதக�ள அவரத "Going Beyond Vaikuntha" என4 நலலரநத வரக4த: 
"தக�ப�ல மந�ரமம க�ம க�யத� மந�ரமமன4, சவறம ந�ம �ஙகEரத�னத�ன மலம நமத 
���ன� மழரமயரடயம�? இலரல! ஏசனன4�ல ந�ம �ஙகEரத�னம மடடம ச�ய��ல 
நமம�ல ஸ கரஷண�ன சத� ந�மதர� சஜபகக இயல�மல தப�கம." இரணட�வத 
தமறதக�ள அவரத "Sri Bhajana Rahashya" என4 நலலரநத வரக4த: ".. எலல�தம அஙக 
உள.ன. ஆன�ல ந�ம கரஷண ந�மதர� மடடம சஜபதத அர� உணர மடயம எனற 
எணண��Eரகள.  ந�ம ஹ� ந�மதர�யம க�யத� மந�ரதர�யம சஜபகக தவணடம. ந�ம 
ஹதர கரஷண மந�ரத�லள. அரனதர�யம அ4ய தவணடம�ன�ல க�யத� 
மந�ரதர�யம சஜபகக தவணடம."

இபதப�த ந�ம ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ�வடமரநத க�யத� மந�ர �Eக ஷ�வககம 
ஹ�ந�ம �க ரஷககமள. �மபந�ஙகர.க தகடதப�ம. அவர �யவடன �கந� ��ஸ�ர 
மடவகளடன அவறர4 ந�ம ஒவசவ�ரவரம ச�.வ�கப ப�நத சக�ளளம�ற வ.ககவ�ர. 

ஸல ந�ர�யண மக�ர�ஜ�: நEஙகள அரனவரம �ரசர� எனனசவனபர�ப ப�நத 
சக�ணடரபபரகள எனற நரனககத4ன. இபதப�த நEஙகள என ப�ரல மகவம கவனம�கக 
தகடட இந� தமறதக�ளகர. எவவ�ற ��ய�கச �மபந�ப படததவத எனற ப�ரஙகள. 
ய�தர� �Eக ஷ� த�ரவயலரல என4 �னத கரதர� சவ.ப படத�யரகக4�ரகள. அவரகள 
மர4மகம�க கEழவரவர�க க4பபடடரகக4�ரகள. 

�Eக ஷ� பரஷ�ரய� வ� அதபக ஷ� ந�கதர
ஜஹவ� ஸபரதஷ ஆ �ணட�. �ப�தர உத��தர 

                                                             (ஸ ர��னய ����மர��, மத�ய. 15.108)

"�Eக ஷ�வன மனன�ல ஒரவன அ�றக தவணடய எந� வ�ம�ன ச�யலகர.யம 
ச�யயத த�ரவயலரல. அவன சவறமதன பன� ந�மதர� உ�ரத��ல உச��த��ல 
தப�தம. இபபட ச�யத�, ஒர ��ழந� �ணட�. கலத�லள. ஒரவன கட மக�யரடநத 
வடவ�ன."

பன� ந�மம அ�றகத ��ர�.ம�கப தப�தம. பன� ந�மம மகவம �க� வ�யந�த. அத 
எந� வ�ம�ன ஆர�கர.யம �ரப�ப படததம. அந� ந�மம பரஜ பதரரமரயக கட 
அ.ககம. அபபடய�ன�ல ஏன ந�ம �Eக ஷ� எடகக தவணடம? அந� இ�.ல எனனரடய 
வ�ரதர�ரயயம பரபஜய �ரண பக� ரக ஷக ஸ�ர மக�ர�ஜ� மறறம ஸல பக� தவ��ந� 
சவ�ம மக�ர�ஜ�வன வ�ரதர�கர.யம கடதவ தப�டடரபப��ல ந�ன அவறர4ச �மர�ம 
ச�யத ரவகக வரமபகத4ன. 

�Eக ஷ� - பரஷ�ரய� என4 �Eக ஷ�வன மனன�ல ச�யயபபடம வ� மர4கள 
உணரமயதலதய த�ரவயலல��த ��ன. ஆன�ல இந� சதல�கத�ன மககயம�ன 
உணரமய�ன அரத�தர�ப ப�நத சக�ள. தவணடம. ஸல பக� �த��ந� �ரஸவ� 

30



��ககர� பரபப��� "அரச�ன �Eபபக�"  என4 வககரக வழப�டக.ன வ� மர4கர.க 
கறம நரல எழ�யரகக4�ர.  அ�ல அவர ஹ� ந�மம ஸ கரஷண� ஸ ர���வன 
ப�கவ� ச��ரபம எனற வ.ககயள.�ர. தமலம, இத� க�ரணததகக�கத ��ன ஸ ஷக 
ஷ�ஷடக�வல, "பரம வஜயத� ஸ கரஷண �ஙகEரத�னம" எனற வரக4த. ஸ 
கரஷண�ன ந�மஙகர. சஜபததம மனத�ல எபதப�தம சக�ணட�ல எலல� நர4வகளம 
- பரஜ பதரரம மறறம ஸ ர��� ��ஸயம (ஸ ர��� ர�ணககப பணப சபணண�கச த�ரவ 
ச�யயம மக� ப�ககயம) கடக கரடககல�ம. ஆன�ல ஒர ���கன �ன ம�ன நரலயல 
இரநத பன� ந�மஙகர. உச��ககம தப�த அத மழககவம அபர��தர�யம, மறறம 
அனரத�ஙக.�ன லயம (தககம), வக தஷப� (கவனமலல�மல மனம ஓட�ல), அபர� பத� 
(ஆனமEக வஷயஙக.ல மனமனரம) தப�ன4ரவகர.யதம சக�ணடரககம. அபபடபபடட 
ஒரவன ஒரதப�தம சத� ந�மதர� உச��கக மடய�த எனபத உத�ரவ��ம. ம�4�க 
அவனத உச��பப ந�ம அபர��ஙகர.க சக�ணடரககம. �Eக ஷ� �மஸக�ரம எடத� பனனர 
மடடதம அவன�ல சத� ந�மதர� உச��கக மடயம. 

ஸல ஜEவ தக�ஸவ�ம �ன பக� �ந�ரப�(283) என4 நலல �Eக ஷ�ரவப பற4க 
க4பபடடள.�ர: 

�வயம ஞ�னம யத�� �தய�த கரய�த ப�பஸய �ஙக ஷயம 
�ஸம�த �Eக தஷ� �� பதர�க�� த��ரகயஸ �தவ தக�வர�ஹ

"�Eக ஷ�வன�ல ஒரவன �ன ப�வச ச�யலக.�ல வரம கரம பலனகர. 
அழததவடட �ன ஆதம ஞ�னத�ல வழகக4�ன. பன� ��ஸ�ரஙகர.ப படதத அவறர4 
நனக அ4ந� ஒர தமர� இந� �Eக ஷ� மர4ரயப பற4 அ4வ�ன. (மலம ர��னய 
����மர�� மதய லரல 15.108 வ.ககவரரயலரநத)".

க�யத� மந�ரம ஒரவனகக, �வய ஞ�னம, ஆதம அ4வ, மறறம கரஷண �ததவம, 
ஜEவ �ததவம, கரஷண �மபந�ம அரனதர�யம அ.கக4த.  ஆன�ல அனரத�ஙகள 
நர4ந�ரககம ஒரவன சஜபககம ந�மத��ல இந� �மபந�ஙகர.ப சப4 இயல�த. 
தமலரநத கEழ வரரயலம நம அரனதத ஆச���ய�ரகளதம, ந�ம நம ப�வச ச�யலக.ன 
பலனக.லரநத வடபடட அனரத�ஙகள அரனததம நவரத� சபறற அபர��ஙகள 
அரனததம நறகபசபறற சத�ம�ன ந�மதர� உச��கக தவணடம�ன�ல ந�ம கணடபப�க 
�Eக ஷ� (�Eக ஷ� வ��ன�) சபறத4ய�க தவணடம எனறம க4யரககன4னர. �E - க ஷ�. �E 
என4�ல �வய ஞ�னம - அலலத நமககம கரஷணரககமள. �மபந� ஞ�னம. க ஷ� 
என4�ல ப�வஙகள, அபர��ஙகள மறறம அரனதத வ�ம�ன அழகககர.யம கழவ�ல 
எனற அரத�ம. எனதவ �Eக ஷ� வ��ன� மகவம அவ�யம. �Eக ஷ� �மஸக�ரம இலல�வடல 
ஒரவனகக �னககம ஸ கரஷணரககம உள. �மபந�ம சவ.ப பட மடய�த. அவன�ல 
சத� ந�மதர� உச��கக இயல�த. எனதவ �Eக ஷ� எடகக தவணடயத மகவம மககயம. 

ஸல �ன��ன தக�ஸவ�ம �ன ஸ ஹ� பக� வல��ம என4 நலல கEழ வரவர� 
எழ�யள.�ர:

ய�� க�ஞ�ன��ம ய�த
க�மஸயம ரஸ வ��ன�ஹ
��� �Eக ஷ� வ��தனன
தவஜதவம ஜ�யத� நரண�ம.
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"சவணகலம ப��ர�த�ன த�ரகரகய�ல எவவ�ற �ஙகம�க ஆக4த��, அத�தப�ல 
�Eக ஷ�வன�ல ஒரவன பர�மணன ஆக4�ன. "

சவணகலம ப��ர�ததடன மர4ய�க த�ரம தப�த அத �ஙகம�க வடக4த. அத� 
தப�ல �Eக ஷ� என4 மர4யன�ல நம பன� ந�ம சஜபம ப�சத�ம�க அரமயம. �Eக ரஷ 
இலல�வடல அத ��த�யம�க�த.  

�Eக ஷ� மந�ரம த�ரவயலரலசயன4�ல பன ஏன ஸல பக� �த��ந� �ரஸவ� 
��ககர பரபப��� இரணட�வத �Eக ரஷரய ஸல சக^ர கதஷ�ர ��ஸ ப�ப�ஜ 
மக�ர�ஜ�வடமரநத எடத��ர? ஏன அவர �னத �ஷயரகளககம அவவ�ற �Eக ஷ� 
அ.த��ர? அவ�டமரநத பரம பஜயப�� ஸல ஸ�ர தக�ஸவ�ம மக�ர�ஜ�வம கட �Eக 
ஷ� எடததக சக�ணட�ர. �Eக ஷ� த�வயலரலசயன4�ல ஏன ஸல பரபப��� பக� 
�ந��ந� �ரஸவ� ��ககர� �ன �ஸயரகளகக �Eக ஷ� வழஙகன�ர? அர� ஏன அவரத 
�ஸயரகளம ஏறறக சக�ணடனர? 

அத மடடமலல, பரமம த�வர கட ஸ கரஷண�டமரநத க�ம க�யத�ரயயம 
தக�ப�ல மந�ரதர�யம சபறறக சக�ணட�ர.  பனனர பரமம�  �க ஷ மந�ரதர� ஸ ந�ர� 
�ஷககக சக�டத��ர. ந�ர� மனவர அர�த �ன எத�ரனதய� �ஸயரகளககம 
வழஙகன�ர. ந�ர� மனவர தரவ மக�ர�ஜ�வகக சவறம ஹ� ந�மதர� மடடம 
வழஙகவலரல.  " ஓம நதம� பகவத� வ�சத�வ�ய " என4 �Eக ஷ மந�ரதர�யம அ.த��ர. 
ஸ ர��னய மக�பரப ம�ல �க ரஷயல ஸ ஈஸவர ப�ப���வடமரநத ஹ� ந�மதர�ப 
சபற4�ர. பனனர ந�ம சஜபதர�ச சத�ம�ககக தக�ப�ல மந�ரதர� அ.த��ர. தக�ப�ல 
மந�ரம ஆனமEகம�னத. எபதப�தம நரந�ரம�னத. அத நமகக ஸ கரஷண�டம தக�ப 
ஜன வலலப� என4 �மபந�தர��க சக�டகக4த. ந�ம இந� எலல� உணரமகர.யம 
�ந�ததப ப�ரகக தவணடம. 

நம பரமபரரயலள. எலல� ஆச���ய�ரகளதம �Eக ஷ மந�ரதர�ப சபறறள.னர. 
ம�ய�வல கடடணட ஜEவனகளகக ஹ� ந�மம மடடதம தப�தம, எனற வ��ககம 
எவர�வத, நம கர பரமபரரயல �Eக ஷ� சப4�� எந� ஒர கரரவய�வத க4பபட 
மடயம�? ஸல சக^ர கதஷ�ர ��ஸ ப�ப�ஜ மக�ர�ஜ�, ஸ பக� வதன�� ��ககர�, ஸல 
வஸவ ந�� �ககரவரத� ��ககர�, ஆற தக�ஸவ�மகள அரனவரதம இரணட�வத �Eக ஷ� 
எடத�ரந��ரகள. ஸல பக� தவ��ந� சவ�ம பரபப���வம கட �Eக ஷ� எடத�ரந��ர. �Eக 
ஷ� எடபபத த�ரவயலரல எனற அவரகள நரனத��ல, பன ஏன அர� எடத��ரகள? 

நEஙகள இ�ன உளளணரமரய அ4நத சக�ள. தவணடம. ஸ ர��னய மக�பரப, 
ஸ நதய�னந� பரப, ஸ அதரவ� ஆச���ய�, ஸ க���ர பணட��, ஸ ஈஸவர ப�, ஸ 
ம�� தவந�ர ப� அரனவரகளம  �Eக ஷ� எடத�வரகள. பன ஏன ந�ம எடககக கட�த? ஏன 
அத மககயம�ன�லல? அத மககயம�ன�லல சவன4�ல பனனர ஏன ஸ �ன��ன 
தக�ஸவ�ம �ன ஸ ஹ� பக� வல��� என4 நலல அர�ப பற4 எழ� தவணடம? இர�ப 
பற4 ஸ தக�ப�ல படட தக�ஸவ�மயம ஏன எழ� தவணடம? அவர அர� 
பரதய�ஜனமற4த என4� க4யரகக4�ர? �Eக ஷ� த�ரவயலரல எனற கறபவரக.�ல 
இந� வன�ககளகக நத4�, இலட�க கணகக�ன வரடஙகள ஆன�லம ப�ல.கக இயல�த. 
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ஸ ர��னய மக�பரப �Eக ஷ� எடத��ர. அவர கடவளகளககம கடவள - ஸ ர���வம 
ஸ கரஷணரம த�ரந� ச��ரபம - இரந��லம அவர கய�வககச ச�னற �Eக ஷ� சபறறக 
சக�ணட�ர.  இர� அவர க��யல கடயரந� சபரம �னனய��க கழவனடம கட 
க4யரகக4�ர. அவரகள மக�பரவவடம, "ஓ, நEர ஒர இ.ம ஆன�ல �க� நர4ந� 
�னனய��. நEர தவ��ந�ஙகர.க தகடக�மல ஏன எபதப�தம ஆடயம ப�டயம �ரரயல 
வழநத உர.வம ச�யக4Eர? ஒர �னனய�� இபபட ஆடவம ப�டவம கட�த" எனற 
க4னர. 

அ�றக ஸ ர��னய மக�பரப �னனரடய கர பரமபரரரயப பற4க க4 
ப�ல.த��ர. �னத கரவ�ன ஸ ஈஸவர ப� ப���ரவப பற4க க4, " கர தம�ர� மரகக 
த�க - என கர மக�ர�ஜ� எனனடம ந�ன ஒர மடட�ள, அ4வலல��வன ஆ�ல�ல 
தவ��ந�ஙகர.ப படகக எனகக �க�யலரலசயனற க4 வடட�ர. அ�றகப ப�ல�க ந�ன 
ஹதர கரஷண மக�மந�ரதர� சஜபததக சக�ணதட இந� சதல�கதர� எபதப�தம 
ஞ�பகத�ல ரவத�ரந��ல தப�தம எனற க4வடட�ர. 

ஹதரர ந�ம ஹதரர ந�ம
ஹதரர ந�ரமவ தகவலம 
கதல� ந�ஸ� ஏவ ந�ஸ� ஏவ
ந�ஸ� ஏவ க�ர அனய��           ( ஸ ர��னய ����மர�� - ஆ� 17.21)

"இந�க கலயலகத�ல, ஒரவன ஆதம வட�ரல அரடய ஸ ஹ�யன பன� 
ந�மஙகர. சஜபபபர� வட தவற எந� வழயமலரல, பன� ந�மஙகர. சஜபபபர� வட 
தவற எந� வழயமலரல, பன� ந�மஙகர. சஜபபபர� வட தவற எந� வழயமலரல. " 

ஸ ர��னய மக�பரப �ன கரவடமரநத �னனய��ம மடடம எடககவலரல. அவர 
இரணட�வத �Eக ஷ�வ�ன  தக�ப�ல மந�ரதர�யம சபற4�ர. நமத பரமபரரயல, ஒரவனத 
ந�ம சஜபஙகள ப�சத�ம�க இரபப�றக�கவம, �னககம ஸ கரஷணரககமள. 
ச��டரரப ஏறபடததவ�றக�கவம, ஸ கரஷணதர கரரணயடன �ன பன� ந�மம�கத 
த��ன4ய தக�ப�ல மந�ரதர� ஹ� ந�மததடன �Eக ஷ�வ�க வழஙககத4�ம. மக�பரபவன 
க�லததகக மனனர தக�ப�ல மந�ரம மடடதம வழஙகபபடடத. பனனர ர��னய 
மக�பரபககப பனனர த��ன4ய ஸல �ய�ன சந�ர தக�ஸவ�மயம ஸல தக�ப�ல கர 
தக�ஸவ�மயம இபதப�த ந�ம கரடப படககம வ� மர4கர. வழஙகன�ரகள. அவரகள 
பரமம க�யத�, கர மந�ரம, கர க�யத�, சக^ர மந�ரம, சக^ர க�யத�, கரஷண மந�ரம 
(தக�ப�ல மந�ரம), கரட�யல க�ம க�யத� இரவயரனதர�யம சக�டத��ரகள. இவவ�ற 
ஸ ர��னய மக�பரபவன �க�வ�ன வகதரஷவர பணட��ன �ஷயன�ன ஸல தக�ப�ல 
கர தக�ஸவ�ம ஆரமபத� மர4ரயதய ந�ம இபதப�தம பன பறறகத4�ம. 

ர��னய மக�பரப �ன கரத�வர அவரககக க4யர� நமககச ச��லக4�ர: 

"கரஷண-மநதர சஜப ���-எய மநதர ஸ�ர�".
 

நE எபதப�தம இரடவட�மல ஸ கரஷண�ன பன� ந�மஙகர. சஜபகக தவணடம. 
இததவ எலல� மந�ரஙக.லம மறறம அரனதத தவ� ப�சரஙக.லம உள. ��ரம�கம. 
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கரஷண மநதர ஹயத� ஹதப �மஸ�ர தம�ச�ன�
கரஷண ந�ம ஹயத� ப�தப கரஷதணர �ரண�

                                                                            (ஸ ர��னய ����மர�� - ஆ� 7,73)

"ஒரவன ஸ கரஷண�ன பன� ந�மதர� சஜபத��ல அவன ப4பப 
இ4பபகக.லரநத வடபடக4�ன. ஹதர கரஷண மக�மந�ரதர� சஜபத��ல ஒரவன 
உணரமயதலதய ஸ கரஷண�ன கமலப ப��ஙகர.க கணட வடல�ம. " 

பன� ந�மஙகர. அபர��ஙகள வர.வகக�மல சஜபபபத �க ரஷ மர4ரயப 
சப�றத��லல. ஆன�ல அந� ந�மம சத� ந�மம�க இரகக தவணடம. அத எவவ�ற சத� 
ந�மம�கக கரடககம? �Eக ஷ� மர4யன வழய�க மடடதம அத மடயம. தவச4ந� 
வரகய�லம மடய�த. பன� ந�மம ப�சத�ம�ன�லல எனற அ�றக அரத�மலல. ஒரவன 
சத� பக�ன�க இலல�மலரந��ல அவன�ல பன� ந�மஙகர.ச சத�ம�க சஜபகக மடய�த 
எனற அரத�ம. அவன�ல அந� ந�மதர�ப தப�ல ஒலககம �ப�ஙகர. மடடம ��ன உணட 
பணண மடயம. அவன�ல ஒன4தல� ந�ம அபர��ஙகளடன (ந�ம அபர���) சவறம 
வ�ரதர�கர. மடடம சஜபகக மடயம, அலலத சவ.த த��ற4த�ல சஜபபபத தப�ல 
(ந�ம - ஆப�ஷ�) த��ற4ம அ.கக மடயம.

ஸ ர��னய மக�பரப சத� ந�மதர� சஜபத��ர. எனதவ அவர�ல �ன கர த�வ�டம 
அர�ப பற4க க4 மடந�த. 

கப� மநதர �ல�, தக���ன, கப� ��ர பல
சஜபதத� சஜபதத� மநதர க�ல ப�கல� 

                                                                                (ஸ ர��னய ����மர�� -  ஆ� 7.81)

"என அனப ஆணடவ�, நEவர எந� வ�ம�ன மந�ரதர� எனககக சக�டத�Eர? அந� 
மக�மந�ரதர� சஜபதத ந�ன ரபத�யம�கதவ ஆக வடதடன! "

ஸ ர��னய மக�பரப �னனய��க.டம க4ன�ர, "ந�ன ஏன இபபட ஆடயம 
ப�டயம �ரரயல பரளகத4ன எனற தகடக4Eரகள. க�ரணம எனனசவனற தகளஙகள. என 
கரத�வர எனகக �Eக ஷ� வழஙகம தப�த அவர எனகக ஹ� ந�மதர�யம தக�ப�ல 
மந�ரதர�யம சக�டதத, 'சஜபதத� சஜபதத� மநதர�' எனற க4ன�ர." இஙதக ர��னய 
மக�பரப ஹ� ந�மம�ன மக� மந�ரதர� மடடம சபற4ரந��ல 'மநதர�' என4 வ�ரதர�ரய 
உபதய�கப படத�யரகக ம�டட�ர. மநதர� எனபத இஙதக தக�ப�ல மந�ரம அலலத க�ம 
க�யத� மந�ரதர�க க4கக4த. அவர ம�லல ஹ� ந�மதர�யம அ�ன பன தக�ப�ல 
மந�ரதர�யம சபற4�ர. "சஜபதத� சஜபதத� மநதர க�ல ப�கல� ..." - இத எனரனப 
பததப படத�வரனப தப�ல ஆகக வடடத. " கரஷண ந�ம, கரஷண மநதர" - மக� 
மந�ரமம தக�ப�ல மந�ரமம. இரவ எனரன ரபத�யம படத�வரனப தப�ல ஆகக 
வடடத! 

எவசர�ரவர தக�ப�ல மந�ரதர�யம க�ம க�யத� மந�ரதர�யம எபதப�தம 
நரனவல சக�ணட �ய�னகக4�ரகத.� அவரகளகக உடனடய�க ர� என4 ப�வ பக� 
இ�யத�ல பகநத வடக4த! 

ஸ ர��னய ����மர�� (அந�ய லரல 4.192) வல இவவ�ற எழ�ப படடள.த. 
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�Eக ஷ� க�தல பக� கதர ஆதம �மரபபண 
ச�ய க�தல கரஷண ��தர கதர ஆதம �ம

"�Eக ஷ�வன தப�த ஒர பக�ன �னரன மழவதம�க ஸ கரஷண�ன த�ரவகக�க 
அரபபணககம தப�த, அந� பக�ரன ஸ கரஷணர �னரனப தப�ல ப�வதத ஏறறக 
சக�ளக4�ர. ம�ல ச��டகக �க ரஷ ஹ� ந�மம மடடதம, இரணட�வத �Eக ரஷ ��ன �Eக 
ஷ� எனற அரழககப படக4த. ஆதம �மரபபணம என4 இரணட�வத �Eக ஷ�வல ஒர 
�ஷயன மழவதம�கத �ன கரத�வ�ன க�லடக.ல �ரணரடக4�ன.  " ச�யக�தல" -  அந� 
�மயம ஸ கரஷணர அவனகக �ன க�லடகர.த �ஞ�ம�கக சக�டகக4�ர. அ�ன பன 
அவர அந� �ஷயனடம  "ஆதம �ம" அ��வத மகவம சநரஙகயவர�கவம 
தந�ம�னவர�கவம ஆக4�ர. 

ரவஷணவ வ�மர4க.ன பட ஒரவன ஒர பர�மண�டமரநத மடடதம �Eக ஷ� 
சபறறக சக�ள. தவணடம. ஸ ஹ� பக� வல��த�ல (2.6) வஷண ய�மல�வல ஸ �ஙகரர 
�ன மரனவய�ன ப�ரவ�யடம கEழ வரம�ற கறக4�ர. 

அ�க ஷ�ஸய வ�தம�ர கர�ம �ரவம நரரத�கம
பச தய�னம அவ�ப தந�� �Eக ஷ� வரஹத�� ஜனஹ

"ஓ வமர, ஓ அழகள. ப�ரவ�தய - ஒரவன �Eக ஷ� எடகக�மல ச�யயம ���ன�, 
பஜரன, பரஜ அரனததம வதண. அவற4�ல எந�ப பரதய�ஜனமம இலரல. அபபட 
��ய�கத �Eக ஷ� சப4��வரகள அரனவரம பறபல மரகப ப4வகர.தய எடககன4னர. 

ஸ �Eல ரப தக�ஸவ�ம எழ�ய பதய�வ. என4 நலல ஹ� ந�மதர� சவறமதன 
ந�கரகத ச��டட உச��த��தல தப�தம அத எலல�வறர4யம சக�டககம �க�யள.த 
எனற எழ�யள.�ர.   

ஆகரஷ�ஹ கர� த��ஸ�ம சமனஸ�ம உச��த�னம ��மஹஸ�ம
ஆ�ணட�லம அமக தல�க சலதப� வஸயஸ � மக� ஸ �Eயஹ 
தந� �Eக ஷ�ம ந � �தக�ய�ம ந � பரஸ�ரய�ம மன�க ஈக ஷத�
மநததர� அயம ரஸன� ஸபரக ஏவ பல� ஸ கரஷண ந�ம�த மகஹ

"ஸ கரஷண�ன கவரம கணம எத�ரனதய� ��தககர.யம மக�னகர.யம 
இழததள.த. அத எலல� ப�வ வர.வகர.யம அழகக4த. அத தப� மடய�� 
ஊரமரயக கடக க�கக4த. அத மகவம �க� வ�யந�த. அத எலதல�ரககம எபதப�தம 
கரடபபத.  �ணட�.ன ம�ல�ன எந� வ�ம�ன கEழ நரலயலரககம ஒரவனககம கட 
அத கரடகக4த. ஸ கரஷண�ன பன� ந�மம மக�யன ஐஸவரயம. அத ஸ 
கரஷணரககச �மம. ஒரவன �ன ந�வ�ல அவரத பன� ந�மதர� உச��த��தல தப�தம 
உடனடய�கதவ அ�ன பலன வநத வடக4த. அவறர4 உச��கக எந� வ�ம�ன �Eக 
ஷ�தவ� பணணய க��யஙகத.�, அலலத பரஷ�ரய� என4 �Eக ஷ�வன மனன�ல கரடப 
படககப படம வ� மர4கள கட த�ரவயலரல. பன� ந�மம அரவ எவற4றக�கவம 
க�ததக சக�ணடரபப�லரல. அத சயம�கதவ மழரமய�னத." (ஸ ர��னய ����மர��, 
மதய லரல 15.110  இலரநத எடககபபடடரவ).
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ஆன�ல ஒரவன சத�ம�க சஜபககவலரலசயன4�ல இரவசயலல�ம நடககம�? 
இந�க தகளவரயத ��ன இஙதக எலதல�ரம எழபபயள.னர. இத �Eக ரஷயலல�மல 
நடககம�? ஹ� பக� வல��த�ல (17.4 - 5,7) கEழக க�ணம சதல�கஙகள வரகன4ன.

வன� தயன ந �த� ஹ ஸய�ன, மநததர� வரஷ ஸர�ர அப
கரத�ன தயன லபத�, ���தக� வ�ஞ��ம பலம

பரஸ �ரண �மபனதன�, மநததர� ஹ பல ��யகஹ
அ�ஹ பரஷக �ய�ம கரய�த, மநதர வத �த� கஙக ஷய�

பரஷக�ய� ஹ மநதர�ண�ம, பர��னம வரயம உசயத� 
வரய ஹEதன� ய�� த�ஹ, �ரவ கரமச ந க ஷமஹ
பரஸ �ரண ஹEதன� ஹ, ��� மநதரஹ பர கEரத��ஹ

"ஒரவன பரஸ�ரய� தப�ன4 �டஙககர.க கரடப படகக�மல இந� மந�ரதர� 
நறறக கணகக�ன வரடஙகள சஜபத��லம அவன�ல மழரமரய அரடய மடய�த. 
ஆன�ல பரஸ�ரய� வ�கர.ச ��ய�கக கரடபபடத�வன�ல மகவம எ.��க சவற4ரய 
அரடய இயலம. எனதவ ஒரவன �ன �க ரஷ பரணம�க மழரம அரடய தவணடம எனற 
வரமபன�ல,  அவன ம�லல பரஸ�ரய� �டஙககர.க கணடபப�கச ச�யய தவணடம. 
ஒரவன மந�ரதர� சவற4கரம�க சஜபபப�றக பரஸ�ரய� வ�கள உயரச �க� தப�ன4த. 
உயரச �க�யலல�மல ஒரவன�ல எதவம ச�யய இயல�த. அத� தப�ல பரஸ�ரய� வ� 
என4 உயரச �க�யலல�மல எந� மந�ரமம பரணமரடய மடய�த. " (ஸ ர��னய 
����மர�� மதய லல� 15.108 -கக ஸல பரப ப��� அ.த� வ.ககத�லரநத)

இந� வஷயத�ல இனனமம ஏ��வத �நத�கமரந��ல அர�யம கரரதத வடவ�றக 
ஸல ஜEவ தக�ஸவ�ம ஒர சதல�கதர� எழ�யள.�ர. அவரத பக� �நதரப�(283-284) என4 
நலல வககரக வழப�டரடயம �Eக ஷ� �டஙரகயம பற4 கEழவரம�ற க4யள.�ர:

அவஸயகத ஆவஸயகதவம ந�ஸ�, �த வன�ப ஸரண�பதய��Eன�ம
ஏக�தரண�ப பரஷ�ரத� �தத�ர அபஹ�தவ�த, ���ப ஸ
ந�ர��� வரதம�ன �ரபஹ ஸ-ப�கவ�� ஸஹ �மபந�
வதஷஷம �Eக ஷ� வ��தனன ஸ கர �ரண �மப���ம
�கரஷத பஹ கர��ய�ம �Eக ஷ�ய�ம அரச�ணம அவஸயம க�தயர�வ.

யதயப ச��ரபதக� ந�ஸ�, ���ப பர�யஹ ஸவப�வத� த�ஹ��-
�மபநத�ன க�ரய �Eலனம வக ஷப� �த��ன�ம ஜன�ன�ம �த- �த-

                                                              �ஙதக�ச� கரண�ய
ஸமத �ஷ பரபரத�பர அதர�ரச�ன ம�ரதக கவ�த கவ�த கவ�த 

                                                             க��ன மரய��� ஸ��ப��ஸ�

"ஸமத ப�கவ�த�ன பட, எவவ�ற பஞ�ர�தர�வல க4பபடபபடடள. �ல 
வ�மர4கர.க கரடப படககத த�ரவயலரலதய�, அத� தப�ல ��ன வககரக வழப�டம 
உணரமயல த�ரவதயயலரல. ஸமத ப�கவ�த�ன பட, ஒரவன வககரக வழப�ட 
எதவதம ச�யய�மல, �னரன மழவதம�க பகவ�னன �ரவடக.ல �ரணரடவத தப�ன4 
பக�யன மற4 அஙகஙகர.ப  பனபற4, �ன வ�ழவல பரண சவற4ரய அரடய மடயம. 
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இரந��லம ஸ ந�ர�ரரயம அவரத வழ மர4யல வந� மக�னகர.யம பனபறறம 
ரவஷணவரகள ��ஙகள பகவ�னடம ச��ந�ம�ன சநரஙகய உ4வ ரவததக சக�ள. 
ஆர�ப படகன4னர. அ�ன�ல அவரகள ஒர மர4ய�ன பரமபரரயல வரம கரவனடம �Eக 
ஷ� எடககம தப�த �மபர��யப பட வககர வழப�டரடயம ஆரமபககன4னர. வககரக 
வழப�ட உணரமயதலதய த�ரவயலரலசயன4�லம, உலக ம�ரயயலரககம 
சபரமப�ல�னவரகளகக அபபடபபடட வழமர4கள த�ரவப படகன4ன. ந�ம அவரக.த 
உடல மறறம �ந�ரனகர.க கவனதத��ம�ன�ல அவரக.த கணம, நடதர�கள எலல�ம 
அசத�ம�கவம, �ஙகள மனம எபதப�தம கலஙகக சக�ணதடயரபபர�யம ப�ரககல�ம. 
எனதவ அர�ச ��பபடத� தவணட, மக� மனவர�ன ந�ர�ர தப�ன4வரகள சவவதவற 
க�லஙக.ல த��ன4 வ�ம வ�ம�ன வ�மர4க.ன�ல வககரக வழப�டகள ச�யவர� 
வலயறத�ன�ரகள." (ஸ ர��னய ����மர�� மதய லரல 15.108 இன வ.ககத�லரநத)

சவறமதன ந�ககன�ல ச��டட கரஷண ந�மதர�க க4ன�ல தப�தம, அந� பன� 
ந�மம கரஷண த�ரவ, ர��� த�ரவ இபபட எலல� வ�ம�ன பரணஙகர.யம சக�டதத 
வடம. ஆன�ல அத� �மயம ஸல ஜEவ தக�ஸவ�ம மகவம ச�.வ�க இந�ச சதல�கததககக 
சக�டததள. வ.ககதர� ஒரவன �ன இ�யத�ல எபதப�தம ச��டரநத நரனகக 
தவணடம. அவரத பக� �ந�ரப�(283) என4 நலல கEழககணட சதல�கதர� எழ�யள.�ர:

தவஜ�ன�ம அனதப��ன�ம சவகரம�தய யன��ஷa
ய�� �Eகக�தர� ந�ஸ�க ஸய�ச ச��பபனயன�த அன
���தர��Eக ஷ��ன�ம த மநதர த�வ�ர�ன��ஷa
ந�� க�தர� அஸ� அ�ஹ கரய�த ஆதம�னம �வ-�மஸத�ம

ஒரவன பர�மணக கடமபத�ல ப4ந�ரந��லம கட, மர4ய�க �Eக ஷ� எடதத 
பணரல ஏறக�மல, அவன தவ�ச �டஙககர.ச ச�யய மடய�த. அவன பர�மணக 
கடமபத�ல ப4நதம கட, �Eக ஷ� எடதத பணரலத ��த� பனனர மடடதம உணரமயல 
அவன பர�மணன ஆக4�ன. ஒரவன இபபட பர�மணன�க �Eக ஷ� எடகக�மல பகவ�னன 
பன� ந�மதர�ச ��ய�க வழபட மடய�த (ஸ ர��னய ����மர�� மதய லல�15.108 
இலரநத)

சவறமதன கரஷண ந�மதர� ஒரவன �ன ந�ககல ச��டடவ�த4 க4ன�ல மடடம 
தப�தம; அவனகக எலல�ம கரடககம எனபத வ�ஸ�வம ��ன. ஆன�ல ம�ரயயல 
உழலம ஒரவனன ப� ந�கக�ல ஆனமEக வடவம�ன பன� ந�மதர�த ச��ட மடய�த! 

அ�ஹ ஸ கரஷண ந�ம��
ந பதவத கர�ஹயம இந��யயஹ
த�தவ�ன மகதக ஹ ஜஹவ��வ
ஸவயம ஏவ ஸ பரத� அ�ஹ         (பக� ர��மர� �நத 1.2.234)

"ஒரவன, �ன ப� இந��யஙக.�ல, பகவ�னன ஆதம வடவ�ன பன� ந�மதர�தய� 
அவரத ரபதர�தய�, அவரத ச�யலகர.தய�, அவரத லரலகர.தய� அ4ய மடய�த. 
ஆன�ல அவன உணரமயதலதய பக� த�ரவகள மலம, �ன ந�வ�ல சஜபத��ல 
அவனககப பகவ�ன �னரன சவ.பபடததக4�ர."

37



ஸ ந�ர� மனவரம, மநர�ய ஆச��ரய�ரக.�ன பரமம�, �னக�, �னந�ன�, 
�ன��ன�, �னதகம�ர� இவரகள அரனவரதம �Eக ஷ� எடததக சக�ணடனர. ஒரவன �Eக 
ஷ� எடத� பனனர, ���ன பஜரனகள ச�யத �ன இஷட ச�யவஙக.�ன ஸ ர���ரவயம 
ஸ கரஷணரரயம வழபடக4�ன. ஸல ஜEவ தக�ஸவ�ம எழ�ய�ன பட, ஒரவன �Eக ஷ� 
எடகக� வடட�ல அவனகக ஸ கரஷண�டம எந� �மபந�மம இரகக�த. ��ஸயம, 
��கயம, வதஸலயம, மதரய� எதவதம கரடய�த. �Eக ஷ� இலல�மல இத எதவதம 
��த�யம�க�த. நம �மபர��யத�ன பட, ஒரவன தக�ப�ல மந�ரத�ல வரம "தக�பஜன - 
வலலப�ய" எனபர� உச��த��ல மடடதம அவனககச �மபந� ஞ�னம வரம. 
இலல�வடட�ல அத வர�த.

இத� சதல�கததகக ஸல வஸவந�� �ககரவரத� ��ககர� வ.ககவரர 
எழ�யள.�ர. அ�ல அவர இவவ�ற ச�.வ�கக கறக4�ர: 'ஒரவன எலல�வ�ம�ன 
���கஙகர.யம வடட வடடப பகவ�னன பன� ந�மஙகர. சஜபததம எபதப�தம 
�ய�னததம இரககல�ம. ஆன�ல அவன மர4ய�க ஒர ரவஷணவ கரவடம �Eக ரஷ 
எடகக தவணடய த�ரவயலரல எனற எணண �Eக ஷ� எதவம சப4�மல, �ன இஷட 
ச�யவம�ன ஸ கரஷணரர �Eவரம�க வழபடடம, அவனகக ஸ கரஷணர கரடகக 
ம�டட�ர. அவன சபறம ஒதர ஒர பணணயம அவன நரகததககப தப�க ம�டட�ன. அவன 
மர4ய�க ஒர கரவடம �Eக ஷ� வ�ஙகவத வரர எந� சஜனமத�லம ஸ கரஷண�ன 
கமலப ப��ஙகர. அரடய ம�டட�ன. அவன ச�ய� பஜரனக.ன பணணயஙக.�ல, �ன 
மற ப4வயல ஒர ச�யவ நமபகரக மகந� கடமபத�ல ப4நத, பனனர ��த �ஙகம, கர 
ப���ஷரய� அ�ன பன �Eக ஷ�ரவயம சபறவ�ன. அபதப�த அவன பக�யல மகவம 
நன4�க மனதனறவ�ன. இத ��ன ஒதர வழ.
 

ஸல ரக ந�� ��ஸ தக�ஸவ�மயம இர�ப பற4த �ன "மன �க ஷ�" என4 நலல 
எழ�யள.�ர.

கரவ தக�ஸத� தக�ஸ��லயஸa சஜதன பசர கதன
ஸவ மநததர ஸ ந�மன வரஜ நவ யவ தவநதவ ஸ�ரதண
��� �மபம ஹதவ� கர ர�ம அபரவ�ம அ�த�ர�
மதய ஸவ�ந�ர பர��ஸ �தபர அபய�தஸ தர� ப�ஹ

"ஓ, எனனரடய �தக��ரதன, எனனரடய மடட�ள மனதம! நE உன க�லகர.ப 
படததக சக�ள. ந�ன உனனடம ��ழரமய�க �ல இனய வ�ரதர�கர. வணஙகக 
கறகத4ன. நE �யவச�யத உன �றசபரரமரய வடடவடட ஸ கரத�வ�டமம  ஸ பரஜ 
பமயடமம, பரஜ பமயல வ�ழம பரஜ வ��க.டமம, ரவஷணவரக.டமம, 
பர�மணரக.டமம, என �Eக ஷ� மந�ரத�டமம, பகவ�னன பன� ந�மஙக.டமம, 
நரந�ரம�க எபதப�தம தபர இ.ரமயடனரககம பரஜ �மப�க.�ன ஸ ஸ ர��� 
கரஷணரக.டமம இரடவட�மல தயரமய�ன ர�ரய �Eககரதம வ.ரபப�ய�க." 

இ�ல, �Eக ஷ� த�ரவயலரல என4�ல ஏன அவர "மநதர�" எனற க4யரகக4�ர? 
அவர ஏன " ஸ ந�மன" எனற க4வலரல? "ஸவ மநதர�" என4�ல எனன? மந�ரத�றகம 
ஹ� ந�மத�றகம �ல வத�ய��ஙகள உள.ன. எனதவ ��ன அவர, �ன மன�டம, " நE 
�றசபரரமரய வடசட4நத வடட, அவரகள இரவ�டமம தயரமய�ன இதவரரககம 
நடந�ர�� அ.வகக உ4ரவ வ.ரச ச�ய. பன� ந�மதர�யம மந�ரதர�யம �ரணம�கக 
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சக�ள. அபபடசயன4�ல உன வ�ழவ சவற4ய�கம " எனற கறக4�ர. எனதவ இஙதக 
ஒன4லல, இரணட சப�ரடகள க4பபடபபடடள.ன.  அவரத கரத�வர அவரகக மநதர� - 
அ��வத �Eக ஷ�ரவக சக�டததள.�ர.

இபதப�த �யவ ச�யத இந� அரனதத வ.ககஙகர.யம த�ரதத, நEஙகத. 
��ப�ரததக சக�ளளஙகள! 

சக^ர பதரம�னநத�!

- நர4ந�த-
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மல நல���யரரப   பற4

ஸ ஸமத பக� தவ��ந� ந�ர�யண மக�ர�ஜ� உலக ஜEவனக.ன தமல கரரண 
சக�ணட இந�ய�வல பன� கஙரக ந�தய�ரமள. த�வ��பபர என4 கர�மத�ல 1921-ஆம 
ஆணட த��ன4ன�ர.

கரஷண பக�ரக.�ல கரத�வர எனற அனபடன அரழககபபடம ஸ ந�ர�யண 
மக�ர�ஜ�, ஸ கரஷண�டம தவஙக வழவழய�க வரம கர பரமபரரரயச த�ரந�வர. 
ஆனமEகத�ல மகவம உயரந� ஞ�ன நரலரய அரடநத அ�ன உணரமகர. தநரடய�க 
உணரந�வர. ஸல பக� பரகஞ�ன தக�வ மக�ர�ஜ�வடம கர �Eடர� சபறற, பன கரஷண 
பக�ரய உலகம மழவதம பரபபப சபரரம சபற4 அ.�.பக� தவ��ந� பரபப���ரவச �க 
ஷ கரவ�கப சபற4வர.

அரனதத தவ�ஙகள, உபநட�ஙகள, பர�ணஙகள மறறம அரனதத ஆனமEக 
��ஸ�ரஙக.லம த�ரச� சபறற மபபதககம தமறபடட நலகளம, வய�ககய�னஙகளம 
ஹந�யல எழ�, அரவ அரனததம ஆஙகலத�லம மறறம பறபல சம�ழக.லம சம�ழ 
சபயரககப படடள.ன. 

உலசகஙகலம உள. மககள ஜ��, ம� தவறப�டன4 ஸமத ந�ர�யண 
மக�ர�ஜ�வடம அரடககலம அரடகன4னர. அவரத சயநலமற4, உணரமய�ன அனபம, 
ஆ�ரவம உனன�ம�ன ஆனமEக த�ரவயம இந� உலகன அரனதத மககர.யம 
ஈரககன4ன. ஏர�.ம�ன த�வ�லயஙகர.யம, பக�த ச��ணட நறவனஙகர.யம நடத� 
வரவதடன உலசகஙகம ச�னற பக�ரக.ன த�ரவகர.க கனவடன கவனககன4�ர. 
இதவரர சம�ர 30 மர4கள உலகதர� வலம வந�வர. 
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