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ஸ்ரீ : 

லளழ ஓம் : 

இந்த னளதயளத்புதனநள இந்த க்பந்தநளது ஸ்யளநழ ழகநளந்த நலள ததசழகளல் 

இனற்ப்ட்டது. இது மநளத்தம் 24 றர்க்கம் இருக்கு, 2641 ஸ்தளகங்கள் மகளண்டது. இது 

இபளநளனண, நலளளபத, ளகயதங்களுக்களம் அடிப்டடனளது. ஒரு களயழனம் அப்டிள 

அதுக்கு என் க்ஷ்ணம்ள 18 றர்க்கங்கள் குடனளந இருக்கணும், இது 24 றர்க்கங்கள் 

இருக்கு. இபளநளனணம், நலளளபதம், ளகயதத்த அடிப்டடனள மயச்சு இருக்கணும். இது 3ம் 

தசர்ந்து இருக்கு. இது ளகயதத்த மயச்சு அடிப்டடனள இருக்கதுள இது னளதயளத்புதனம். 

”யந்தத ப்ருந்தள யசபம்” இது ப்ருந்தள அப்டிள கூட்டம் கூட்டநளக, கூட்டம் கூட்டநள 

இருக்கும் தளது களப்ளத்தது, ப்ருந்தளய குதழக்கு தரு சுகந்தயம். ப்ருந்தளயம் சுகந்தநள 

இருக்கு. ஏன் சுகந்தநள இருக்கு அப்டினு தகட்டள தயத சுகந்தநள இருக்கு, தயத சுகந்தம் ஏன்ள 

எம்மருநளன் இருக்கடினழளத, மருநளள் இருக்க இடம் தயதம் இருக்கு, தயதம் 

மருநளதளட பச்சு களற்று தளத, அதுள தயத சுகந்தம், சுகந்த யம், ப்ருந்தளயத்துக்கு 

இன்மளரு மனர் சுகந்தயம். இந்த ப்ருந்தளயம் யடக்கு நதுபளகழட்ட இருக்கு. ”நதுபள 

ளக்னம் அந்ன தளக்ன நவதட” அப்டினு மசளல்ளர் ஸ்யளநழ ழகநளந்த ததசழகன். நதுபள ளக்னம் 

மற்து, ஏன்ள மருநளள் அங்தக ஏழடினழளத. க்ருஷ்ணன் அயதளபம் ண்ணழதுள 

நதுபள புண்ணழனம் அடடந்தது. ஸ்ரீபங்கத்த ஏன் தழவ்னதேத்தழபம்னு மசளல்தளம்ள 

எம்மருநளன் இங்க இருக்கதுள, எம்மருநளதளட சளந்ழத்னம் இங்க இருக்கதுள,  

டயகுண்டத்து இருக்க மருநளள் தளன் இங்க இருக்களர், அதுள ளந எல்ளம் ளக்கழனம் 

மற்தளம். இந்த ஸ்ரீபங்கபம் ஒரு ப்ருந்தளயம் தளன், ஏன்ள எம்மருநளன் க்ருஷ்ணள 

இருக்களர். இங்க எம்மருநளனுக்கு 2 க்ஷ்த்தழபம் தபளகழணழ, தபயதழ. பயருக்கு தபளகழணழ 

க்ஷ்த்தழபம், உற்சயர்க்கு தபயதழ க்ஷ்த்தழபம். அப் பயர் க்ருஷ்ணன், பயர் எப்டி இருப்ளர் 

கருப்ள தளன் இருப்ளர் களர்தநக ஷ்னளநன், ஆடகனழள ஸ்ரீபங்கபம் ப்ருந்தளயம் தளன். 

க்ருஷ்ணன் இருக்க இடம் தளன் சுகந்தயம், அப் இந்த ஸ்ரீபங்கபம் சுகந்தயம் தளன். 

ஆடகனழள ப்ருந்தம் அப்டிள கூட்டம்னு அர்த்தம். கூட்டத்டத களப்ளற்ழன இடம், 

எல்ளடபயும் களப்ளத்த இடம். இந்த இடத்து எல்ளடபயும் அப்டிள, அதுக்கு எல்ள 

ஜவயபளசழகடயும்னு அர்த்தம். இங்க குழப்ழட்டயள மசளல்ட இந்த இடத்து, ஏன்ள 

றர்யம் யழஷ்ணு நனம் ஜகத் :, எம்மருநள தயழப நத்த எல்ளத்டதயும் களப்ளத்தது னளரு அந்த 

எம்மருநளன் தளன், ஆடகனழள ப்ருந்தம் அப்டிள கூட்டம், கூட்டத்டத களப்ளற்றுயன், 

தகள கூட்டத்டத களப்ளத்த இடத்துக்கு தரு.  அப் ப்ருந்தளயம்ள ஸ்ரீ டயகுண்டம்னு 

அர்த்தம். ஏன்ள டயகுண்டத்து எம்ருநளன் இருக்களர், அயர் தளத எல்ளடபயும் 

களப்ளத்தளர், களப்ளத்த இடம் எது டயகுண்டம், டயகுண்டம் புகுயது நன்யர் யழதழதன. 

டயகுண்டம் தளகணும்ள ம்ந என் ண்ணனும், ஒரு ஆச்சளளழனன்கழட்ட தளகணும், ஞ்ச 

சம்ஸ்களபங்கள் படிந்த ழகு ஆச்சளளழனன் பநளதளன் டயகுண்டம் தளக படியும், ஆச்சளளழனன் 

கழட்ட பண்னளறம் ண்ணழண்ட ழகு, பண்னளறம்ள இந்த ஜவயட ஒப்டடக்கது, இழ 

என்ள எதுவும் படினளதுனு இந்த றளவபத்த அயன்கழட்ட ஒப்டடக்கது. க்தழ நளர்கத்தள 

தநளக் ரம் தளகளம், ஆள அப்டி தளது மபளம் கஷ்டம். அதுள தளன் 

ஆச்சளளழனழடத்து என்ள எதுவும் படினடனு ம்ந ஒப்டடச்சுட்டள அதளயது 

பண்னளறம் ண்ணழண்டு அயர் தழருயடிடன புடுச்சுண்ட்டள அந்த ஆச்சளளழனத 

எம்மருநளழடத்து ம்ந தநளக் ரத்துக்கு recommend ண்ணழடுயளர். அப் எல்ளரும் 

டயகுண்டம் தளகளம். டயகுண்டத்து னளரு இருப்ளன்ள ம்ந உண்டநனள அம்நள 

அப்ளயள எம்மருநளன் ஸ்ரீமபங்களதனும், தளனளரும் இருப்ள. இயள தளன் இந்த 



உல்கத்துக்தக அம்நள அப்ள. ”நளதள ததயழ தநஸி கயளன் யளசுததய ழதளதந”  உன்னுடடன 

ர்த்தளயள யளசுததயன் எக்கு அப்ள, வ தளன் எக்கு அம்நள, எக்கு அடதகளட்டிலும் தய 

என் மருடந தயண்டினழருக்கு, தளனளடபயும் மருநளடயும் அம்நள அப்ளயள 

ழடக்கணும்னு மசளல்ள. இந்த ழயழக்கு அம்நள அப்ள இயள, ஆள எற்டக்கும் ஏதமழு 

ழயழக்கும் உந்தன்தளடுனு ம்நதளட எல்ள ழயழக்கும் அந்த எம்மருநளனும் தளனளரும் 

தளன் அம்நள, அப்ளயள இருந்து ம்ந களப்ளத்தழருக்கள. அதுள இந்த மஜன்நத்து இருக்க 

அம்நள அப்ளக்கு நட்டும் ம்ந யழஸ்யளறநள இருக்கது ழனளனநள, இந்த மஜன்நத்து இருக்க 

அம்நள அப்ளக்கு ம்ந யழஸ்யளறநள இருக்தகளம், அப் எத்தடதனள மஜன்நநள நக்கு அம்நள 

அப்ளயள இருந்து ம்ந களப்ளத்தழருக்களத, அப்ள அயள நக்களநள, அயள தளன் 

ம்மருநளளும், ஸ்ரீபங்க ளச்சழனளரும். அப் இந்த மஜன்நத்துக்கள அம்நள அப்ள கழட்ட 

யழஸ்யளறம் இருக்கணும், எல்ள மஜன்நத்துக்கள அம்நள அப்ளயள ம்மருநளள், ஸ்ரீபங்க 

ளச்சழனளர்கழட்ட நலள யழஸ்யளறம் இருக்கணும். இந்த மஜன்நத்து இருக்க மசளந்த 

ந்தங்கள்ளம் ம்ந களப்ளத்தளம், களப்ளத்தளநலும் தளகளம், அப்டிள ம்நட எல்ள 

மஜன்நத்துடயும் களப்ளத்த அந்த எம்மருநளனும் தளனளரும் தளன் ம்நதளட உண்டநனள 

மசளந்தம். அதுளல் ம்ந எல்ளரும் அயர் கழட்ட தளன் தளய் ப்பளர்த்தழக்கணும். அப் 

ப்ருந்தம்ள கூட்டம், அயம்ள களப்ளற்றுதல்னு மளருள். ஆக ப்ருந்தளயம்ள கூட்டத்டத 

களப்ளற்றுதல்னு அர்த்தம். கூட்டநள னளரு இருக்கள அப்டிள எல்ளருதந கூட்டநள தளன் 

இருக்கள. நனுரள, சழங்கம், னளட, களடு, டய, எறும்பு எல்ளதந கூட்டம் கூட்டநள தளன் 

இருக்கு. அப் னளரு தழனள இருக்களனு தகட்டள இந்த உல்கத்து னளருதந தழனள கழடடனளது. 

எல்ளருதந குடும்ம் குடும்நள தளன் இருக்கள. அப் எல்ளடபயும் களப்ளத்தது அந்த 

எம்மருநளனும் தளனளரும் தளன். ஆள அடத புளழஞ்சுக்களந நனுரள எல்ளரும் ணம் ணம்னு 

அடததன ததடி ததடி அஞ்சு கடடசழ எது உண்டநனள யஸ்துதயள அடத நந்துட்ள. 

தங்கம், மயள்ழ, ணம், களசு எல்ளதந அழத்தழனநள யஸ்து. அப் ழத்தழனநள யஸ்து 

எதுன்ள அது ம்ந ம்மருநளளும் ஸ்ரீபங்க ளச்சழனளரும் தளன் ழத்தழனம். அயள தளன் ம்ந 

எல்ளருக்குதந அமழனளத ழத்தழனநள மசளத்து. அப் இந்த உகத்து இருக்க எல்ள 

அழத்தழனநள மசளத்துக்கள் எல்ளதந அயனுக்கு தளன் மசளந்தம் ம்ந ஜவயன் உள்ட. 

”ஸ்யஸ்டந மசளப்ளவடததன ஸ்யனதநய களபனதழ”, அப் ம்நதளட உண்டநனள மசளத்து அந்த 

எம்மருநளன் க்ருஷ்ணன் தளன். அயன் தளன் இந்த உகத்து இருக்க எல் ஜவயபளசழகடயும் 

பக் ரழத்து களப்ளற்றுயன். அப்டி களப்ளத்த அந்த கயளன் தநல் நக்கு நலள யழஸ்யளறம் 

இருக்கணும். நலள யழஸ்யளறம் எப்டி யரும், னளரு மசளல்லி குடுப்ள அப்டிள, ஆச்சளளழனன் 

தளன் மசளல்லி குடுப்ள. ஆச்சளளழனன்ள னளருன்னு தகட்டள தயத சளஸ்தழபங்கட அத்னனம் 

ண்ணழ, தயதத்து உள்தள தளத்ர்னங்கட புளழஞ்சுண்டு, அந்த தளத்ர்னங்கள் பநளக 

அப்டிதன டந்துண்டு, தளன் நட்டும் டந்துண்டள தளதளதுனு தன் சழஷ்னளடயும் அப்டிதன 

டக்கும் டினளக டத்தழ மயக்கயர் னளதபள அயர் தளன் ஆச்சளளழனன். அப்டி தளன் எல்ளரும் 

டந்துண்டு இருக்கள. ஆச்சளளழனன்ள னளரு, இந்த உகத்த களப்ளத்தயள,  தர்நத்டத 

ழடளட்டக்கூடினயள, அந்த தர்நத்டத மசளல்லி குடுக்கயள தளன் ஆச்சளளழனன். ஆடகனழள 

எம்மருநளனுடடன அனுயங்கட ருகணும். கண்ணளல் யளளழப் ருகழ, கண்ணுக்கு 

கண்டயரும் சழந்டத கயரும் மருநளள், ம்ந மபங்கட ளர்த்தள கப படியுநள, ஏன்ள 

அவ்யதள அமகு ம்மருநளள். தழருக்குறுங்குடி மருநளளுக்கு ஒரு தழருளநம் உண்டு சுந்தப 

ளழபூர்ண யடியமகழன ம்ழ. சுந்தபம்ள அமகு அதுவும் ளழபூர்ணநள சுந்தபம், அந்த 

ளழபூர்ணநள சுந்தபத்தழனுடடன யடிவு அப்டிதன அக்களபம். மருநளழனுடடன அக்களபம் 

எப்டி இருக்கும் சுந்தப ளழபூர்ண யடிவு அமகழன அத்புதநளன் அமகுள் ம்ழ. அந்த 

தழருக்குருங்குடி மருநளளும் ம்ந ம்மருநளளும் ளக்கதுக்கு ஒதப நளதழளழ இருப்ள, இங்க 



ம்மருநளளுக்கு நளட சளத்தள நளதழளழ அங்டகயும் மருநளளுக்கு ஒதப ஒரு நளட தளன் 

சளத்துயள. இங்க இருக்க நளதழளழ தளன் வீதழகளும் அங்க இருக்கும். அதுள அங்க எம்மருநளன் 

அவ்யதள அமகள இருப்ளளம். அதுள எம்மருநளனுடடன க்ருடக்கு ளத்தழபநளகணும்ள, 

எம்மருநளட தழனளம் ண்ணனும், எம்மருநளனுடடன ஸ்ததளத்தழபங்கட மசளல்ணும்.   


