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பருநளளுடைன லீடகள் அத்புதநளது. அத்புதம்ள ன் பந பளக்கழனம்.  ல் 

பளக்கழனநள யஸ்துக்கட அனுயழக்கும் பளது ம்ந ப்டி சுகநள அனுயழக்கபளம். ல் 

சுபய்னழள பெய்னப்ட்ைதள ெர்க்கடப பளங்கல் ெளப்ழடும் பளது நக்கு ப்டி 

பளக்கழனநள இருக்கும். பளக்கழனம்ள ன் ல் அனுயழக்கது. ெளதளபணநள புடிக்களத 

யஸ்துய ம்ந பதளைபய நளட்பைளம். புடிச்ெ யஸ்துய தழரும் பகட்டு யளங்கழ ெளப்ழடுபயளம். அது 

தளன் உைம்புக்கு நருந்து. உணபய நருந்து, நருந்பத உணவு. உைம்புக்கு நருந்து துன்ள உணவு 

தளன் நருந்து. அதளயது ஒரு உைம்பு ெளழனளகணும்ள நருந்து ெளப்ழைணும், அந்த நளதழளழ ழத்னம் 

உைம்பு பெக்கழனநள இருக்கணும்ள ெளப்ழட்ைள தளன் இருக்கும், அதுள தளன் உணபய 

நருந்துனு பெளல்பளம். இந்த உகத்துடபன பளதும்னு பெளல் ஒபப யஸ்து உணவு தளன். 

நற் ந்த யஸ்துடயயும் இந்த உகத்து ம்ந பளதும்னு பெளல்து இல்ட. ணம், டக, 

தங்கம், வீடு, நளடு துவுபந நக்கு வ்யபள கழைச்ெளலும் பளளது. வ்யபள கழைச்ெளலும் 

நக்கு த்ருப்தழ இருக்களது, பளதும்னு பெளல்பய நளட்பைளம். அப் இந்த உகத்துடபன ம்ந 

பளதும்னு பெளல் ஒபப யஸ்து இந்த உணவு நட்டும் தளன். வ்யபள ெளப்ளடு தளன் ம்நள 

ெளப்ழை படியும். ம்ந யனத்து வ்யபள பகளள்பதள அவ்யபள தளன் ெளப்ழை படியும். 

அதுக்களக களத்தள ளன் ெளப்ழை, நத்தழனள ெளப்ளட்டு அடதயும் பெத்து ெளப்ட்பன்னு 

பெளல்லிட்டு ெளப்ழை படியுநளள படினளது. அதளன் நனுர பென்நள, கயளபளை ஸ்ருஷ்டி. 

ஆடகனள ஆழ்யளர்கள்ளம் உண்ணும் பெளரம் பருநளளுக்கு ெம்ம், ஆடகனள த்ருப்தழ 

ற்ட்தள இல்டனள, நவதழ ந்த யஸ்துக்களலும் த்ருப்தழ யபளது, ல்ளம் அழத்தழனநள 

யஸ்துக்கள். அப் உண்டநனள பளக்கழனம் கயளன் நட்டும் தளன், நவதழ ல்ளபந அழத்னம் 

தளன், அதுள இது ன் தளத்ர்னம்ள ல்ளருக்கும் உதயணும். அதளயது கண்டிப்ள 

நக்கு தகுந்தள நளதழளழ ல்ளருக்கும் உதயணும். நக்கு ஒரு 100ரூளய் டக யந்தள அது ஒரு 

10ரூளனளயது அடுத்தயளளுக்கு உதயழ ண்ண குடுக்கணும். இப் ம்ந ஆண்ையன் வ்யபள 

பளழன ளைெளட பயச்ெழருக்களர், இதளன் உண்டநனள தர்நம். ன்ள பருநளபளை 

ெளழத்னம் இருக்க இைம் பயதம், அந்த பயதத்த ெம்பக்ஷ்ணம் ண்து பளழன களளழனம், ஒரு 

இைத்து பகள ெளட, ஒரு இைத்து ளைெளட, இந்த இபண்டுபந ைக்க இைம் இந்த ஸ்ரீபங்க 

பேத்தழபத்து தளன், அது ம்ந ஆண்ையன் தளன், அயபபளை க்ருட அளழநழத அத்புதநளது, 

ல்ளரும் ஆெளளழனன் தழருயடிபன ெபணம்னு இருப்ள, பயப ஒண்ணும் பெளல் நளட்ைள,  

ஆெளளழனன் தழருளநம் பெளல்லிண்பை இருப்ள, ஸ்ரீநபத பங்க பளநளனுெ நலள பதெழகளன ந : அத 

நட்டும் தளன் பெளல்லிண்பை இருப்ள, ன்ள அந்த ளநள க்கு அவ்யபள ம், அந்த ளநள 

ல்ள களளழனத்டதயும் பெஞ்சு குடுக்கும், னளருபந பெஞ்சு குடுக்க படினளத களளழனத்டதயும் பெஞ்சு 

குடுக்கும். பதயர்கள்,  ப்ருஹ்நள னளபளடயும் பெய்ன படினளத களளழனத்டதயும், ஆெளளழனபளை 

கைளக்ஷ்ம் ட்ைள பளதும் ல்ள களளழனபம் ெழத்தநளகும், அதுளல் ஆெளளழனன் தளன் 

ல்ளருக்கும் உனர்ந்த பதய்யம், பருநளட யழை னளரு பக்கழனம் ஆெளளழனன் தளன். நதுபகயழ 

ஆழ்யளர் ன் ண்ணளர், ம்நளழ்யளடப பகட்டினள புடிச்சுண்டு இருந்தளர், அயப பகட்டினள 

புடிச்சுண்டு “கண்ணழனுன் ெழருத்தளம்ழளல் கட்டுண்ைப் ண்ணழன பருநளனன், க்ருஷ்ணட 

பெளல்து இல்ட, இயப தளன் பெளல்ள, ம்நளழ்யளடப புடிச்சுண்ைளர். ஆடகனழள இந்த 

அத்புதநளது ன் பயதம். அபத பள ஒரு பேத்தழபத்பதளை நளலளத்நழனத்த குடுத்தது னளரு 

ஆண்ையபளை க்ருட, அது நக்கு கழடைச்ெதுள தளன் ம்ந இவ்யபள பளழன ஆள 

இருக்பகளம். ன் களளழனம் பெஞ்ெளலும் பளழனயளட பெயழக்கபன்ள நக்கு தளயது ன் 

உண்ைள. பளழனயளட துக்கு பெயழக்கணும்ள 3 ற்டும், ன்ன்ள புகழ், ஆயுள், யழத்டத 



ல்ளம் கழடைக்கும். அந்த ஆயுள் தளயது ழபச்ெடள, உைம்பு தளயது ழபச்ெடனள 

ஆெளளழனன் தழருளநம் அல்து அயபபளை தழனன் பெளன்ள பளதும், அந்த தழருளம்ம் ம்ந 

களப்ளத்தும். இதளன் உண்டந, ெத்தழனம், தர்நம். ”ஆெளர்ன : ப்பதபநள தர்ந : ” ஆெளளழனன் தளன் 

பதல் தர்நபந. ஆடகனழள அத்புதம்ள ன், கயளன் க்ருஷ்பளை லீட ல்ளபந 

அத்புதநள இருக்கும், க்ருஷ்ணட நதழக்களதயளளுக்கு அது யழரநள இருக்கும், க்ருஷ்ணட 

தழனளம் ண்யளளுக்கு அது பறநள இருக்கும். கம்ெனுக்கு க்ருஷ்ணன் யழரநள இருந்தளன். ெழ 

நருந்து யழரநள இருக்கும், ெழ நருந்து தழத்தழப்ள இருக்கும், தழத்தழப்ள இருக்க நருந்து யழரநள 

இருக்கு இல்டனள. அதுள இந்த உகத்து ல்ளபந அழத்னம், ம்பருநளன் நட்டும் தளன் 

ழத்னம், அதளன் உண்ணும் பெளரம், ெளப்ளடு ெளப்ழட்ைள த்ருப்தழ ற்டும், நவதழ துடயும் 

த்ருப்தழ ற்ைளது, ஆடகனழள ஈஸ்யபழன் தழருயடி ற்ரதல் நட்டும் தளன் த்ருப்தழ, ன்ள 

அது தளன் ப்ருஹ்நம், அன்ம் தளன் கயளப. இப் ஸ்யளநழ ன் பெஞ்ெளர் ஒரு ஊருக்கு 

பளளர், பள இைத்து ன் ண்ணளர், னளபபளடைபனள பெழண்பை இருந்தது அந்த 

ஊர் இருக்க கடைெழ ஸ் தய யழட்டுட்ைளர், அப் அங்க யந்த னளபபள ஒருத்தர் யந்து ன் 

தட்ைநள இருக்கவங்க ன் யழரனம்னு பகக்களர், யழரனத்த பெளன்தும் அயர் பயளனழல்ட 

ங்க ஆத்துக்கு யளங்பகளனு அயப அமச்சுண்டு பளனழ அயருக்கு டக களல் ளம் அம் ெம் 

குடுத்து அயப உள் அமச்சுண்டு பளனழ, ல் தணழ இடனள பளட்டு அயள ன் ெளப்ளடு 

பயச்சுருக்களபள அத இயருக்கும் பளட்ள, அந்த ஸ்யளநழயும் ல் ெளப்டுட்டு பெக்கழனநள 

இருங்பகளனு பெளல்லிட்டு களட கழம்ழ அயபபளை ஊருக்கு பளனழட்ளர்.  யருரங்கள் 

கமழச்சு இந்த ெளப்ளடு பளட்ையள, யைக்கு க்கம் பேத்தழபளைணம் பளள, பளகும் பளது யமழ 

பதளழனளந தத்தழக்கும் பளது இயர் ப்டி அந்த ஸ்யளநழன கூப்ழட்டு உெளபம் ண்ணளபபள, 

அது நளதழளழ அங்க இருக்க னளபபள பன்ழன் பதளழனளதயள கூப்ழட்டு இயள ஒக்களப பயச்சு 

ெளப்ளடு பளட்டு உெளபம்ளம் ண்ணளளம், அப் ழடச்சு ளத்தளபளம் ம்ந இப்டி தளப 

 யருரங்களுக்கு பன்ளடி ஒரு ஸ்யளநழக்கு உெளபம் ண்பணளம், அந்த ஸ்யளநழ ண்ண 

ஆெவர்யளதம் அனுக்பலம் தளன் இன்ழக்கழ ம்ந களப்ளத்தழனழருக்கு, ன்ள அனுக்பலம் 

உைப உைப களப்ளத்தளது, ப் ம்ந கஷ்ைப்ட்பளபநள அந்த ெநனத்து ம்ந 

களப்ளத்தது தளன் அனுக்பலம், அபத நளதழளழ தளன் ெநனம் யரும் பளது தளன் ம்பருநளன் 

களப்ளத்துயளன், அத ளவட்டெ ளம் ண்ணழ ளக்கக்கூைளது. அது ஸ்யனநள யபணும், 

ம்பருநளன் கழட்ை க்தழ பெலுத்தழ பருநளபளை ப்ளவத்தழக்கு ளத்தழபம் ஆனழட்ைள உங்களுக்கு 

ந்த கஷ்ைபம் யபளது. அயன் களப்ளத்துயளன் ”த்யனழ பக்ஷ்தழ பக்ஷ்டக கழநன்டன : “ அப்டினு 

ஒரு டயபளக்கழனம் யந்துைணும். கயளன் க்ருஷ்ணன் களப்ளத்துயளன் அப்டினு ம்ழக்டக 

இருக்கணும். தழபபதழ அப்டி தளப ம்ழண்டு இருந்தள.  தழபபதழன பருநளள் களப்ளத்தளந 

யழட்டுட்ைளள இல்டபன. பதட யளய் நளட்டிண்ை கபெந்தழபன் ஆதழபளனு கூப்ைதும் 

களப்ளத்தழளபள இல்டனள, அதளன் ம்ழக்டக. இபதல்ளம் நக்கு ஒரு டுத்துக்களட்டு. 

அதுள தளன் இந்த இந்து தர்நம் தமச்ெதுக்கு களபணம் ன் இபதல்ளம் ைந்துருக்கு, அது 

அனுயப் டும் பளது தளன் பதளழயும். அந்த நளதழளழ ழத்தழனநள யஸ்து னளரு, ழத்தழனம் து, 

அழத்தழனம் து, ம்பருநளன் தழருயடிடன தயழப நத்த ல்ளபந இந்த உகத்து அழத்தழனம் 

தளன். க்ருஷ்ணனுடைன தழருயடிடன ற்ரயது நட்டுபந நக்கு ழத்தழனம். அயன் களப்ளத்துயளன் 

அயனுக்கு அதளப பயட. ல்ளடபயும் களப்ளத்தது தளன் அயன் பயட. ஒரு ஸ்யளநழ 

ன் பெஞ்ெளர் அயர் ஆத்து கபப்ளன் பூச்ெழ யந்துடுத்து, அத ம்ந அடிச்சு கஷ்ட்ை 

டுத்தக்கூைளதுனு அத அப்டிபன உனழபபளை புடிச்சுண்டு பளய் ஆத்துக்கு பயழன பகளண்டு 

பளய் பளட்டுட்ைளர். அப் அங்க இருந்த பூட யந்து இந்த கபப்ளன் பூச்ெழடன கவ்யழண்டு 

பளனழடுத்து. இயர் இந்த கபப்ளன் பூச்ெழடன களப்ளத்தணும்னு கஷ்ைப்ட்டு பயழன பகளண்டு 

யந்து யழட்ைளர், அடத பநளத்தநள பூட தூக்கழண்டு பளனழடுத்து. அன்ழக்கழ அந்த பூடக்கு 



இந்த கபப்ளன் பூச்ெழ இடனளகணும் அப்டிங்கது, அப் ல்ளபந பருநளபளை லீட 

தளன். அடுத்து ெம் பயச்சுருக்க ளத்தழபத்து ஒரு பூச்ெழ யழழுந்துடுத்து, அது அந்த தண்ணழ 

பபளம் ஸ்பநப்ட்டுண்டு இருக்கு, அப் ம்ந ன் பெய்னபளம், அந்த பூச்ெழடன பயழன 

யழட்பளம், யழட்ைதும் அந்த பூச்ெழ ந்துைளது, ஒரு ழநழரம் ழக்கும், அப் அடத 

களப்ளத்தழயன் அந்த பூச்ெழடன ஒரு பட ளப்ளன். ளத்துட்டு அப்ள களடபன ஒரு 

புண்ணழன களளழனம் ண்ணழட்பைளம், ன்ள ஒரு ெவயட களப்ளத்தது தளன் தர்நம். ெவய 

லழம்டெ கூைளது. அதுக்களக ல்ள ெவயடயும் களப்ளத்தது ம்ந கடைடந இல்ட, ஆளல் 

ம்பருநளன் ல்ள பளகத்துடயும் இருக்க ல்ள ெவயடயும் அயள களப்ளத்த 

படினளதுங்கதுள தளன் அயனுடைன ப்பதழழதழனள ல்ளடபயும் ைச்சுருக்களன். ெழ பர் 

களப்ளத்தளந தத்தழக்கட்டும்னு ளத்துட்டு பளனழடுயள இல்டனள, அப்டிளம் இருக்க கூைளது. 

களப்ளத்தணும்ங்க ண்ணம் யந்து களப்ளத்தணும். அந்த உனழடப களப்ளத்தழதுள 

இயனுக்கு ங்டகனளயது ஒரு ளள் ஆத்து பரும் பளது ம்பருநளனுடைன ளத்தழபத்துக்கு 

ஆளயளன். இயனுக்கு ஆத்து யரும் பளது னளபளயது ஒருத்தன் யந்து இயட கப்ளத்துயளன். 

அப் பதய்யம் நளதழளழ யந்து ன் களப்ளத்தழன்னு பெளல்லி ம்ந டகக்கூப்புபயளபந அதளன்.  


