
”லந்தே ப்ருந்ேஶலன ஜயம் லல்யபீஜன லல்யபம் லல்ய பீஜஶன லஷபூளனம் 

லந்தே ஜக்த் குரூம்” இது மஶத்ேம் 24 ழர்கங்கள் இருக்கு. 2641 

ஸ்தயஶகங்கள் மகஶண்டது. இது பஶகலே, இஶஶணம், வஶபஶேத்ே 

அடிபடடஶ டலத்து இருக்கு. 

ப்ருந்ேஶ என்மஶல் கூட்டம், கூட்டஶக. கூட்டஶ இருக்குமலஶய 

கஶப்பத்துமது. ப்ருந்ேஶலனத்துக்கு என்ன மபர் ழஹகந்ேலனம். 

ப்ருந்ேஶலனம் எப்படி இருக்குனஶ தலே ழஹகந்ேஶ இருக்கும். மபருஶள் 

இருக்க இடத்துய தலேம் இருக்கும். ஏனஶ எம்மபருஶதனஶட ஸ்லஶள 

கஶற்தம தலேம் ேஶன். தலேழஹகந்ேம் ழஹகந்ேலனம். இது எங்க இருக்கு 

லடதேசத்ேஷல் துஶ நகத்துக்கு அருகஷலுள்ர இடம்.  

“துஶ பஶக்கஷம் அனன்தபஶக்கஷஸது” துஶ பஶக்கஷம் மபற்மது ஏன் 

என்மஶல் எம்மபருஶள் எழுந்ேருரஷேஶல். க்ருஷ்ணன் அலேஶஷத்ேஶல் துஶ 

புண்ணஷம் அடடந்ேது. ஸ்ரீங்கத்ே ஏன் ேஷவ் ஸ்ேயம் மசஶல்தமஶம்னஶ 

டலகுண்ட மபருஶள் இங்க அருள் புஶஷயுமேஶய, இதுவும் ப்ருந்ேஶலனம் 

ேஶன். மபருஶளுக்கு இண்டு நக்ஷ்த்ேஷம் தஶகஷணஷ, தலேஷ. பயலருக்கு 

தஶகஷணஷ, உற்சலருக்கு தலேஷ. ஶ பஷஶன் ேஷருஞ்ன பண்ண மபருஶல் 



தளத்ேஷம் இது. இதுவும் ஶனுக்கு ஒரு துட, க்ருஷ்ணனுக்கு துஶ. 

ப்ருந்ேஶலனம் என்மஶல் கூட்டத்டே கஶப்பத்தும இடம். 

“ழர்லம் லஷஷ்னும் ஜகது” எம்மபருஶன ேலஷர்த்து எல்யஶத்டேயும் 

கஶப்பஶத்துமது ஶருனஶ மபருஶள். கூட்டத்டே கஶப்பஶற்ரபலன். ஆக 

ப்ருந்ேஶங்கஷமது எேற்கு மபர் டலகுண்டத்துக்கு மபர்.  

“டலகுண்டம் தபஶமது ன்னலர் லஷேஷத” டலகுண்டம் தபஶகனும்னஶ 

ஆஜஶர்ம் பண்ணணும். 

“ஆஜஶர்ள பழர்பணம்” பழர்பணம் என்மஶல் ஜஸலன ஒப்படடகஷமது. 

என்னஶய எதுவும் மசய் படிய அப்படினு பக்ேஷ ஶர்க்கஶத்ேஶய 

ழர்பஷக்கஷமது. மபருஶரஷடத்ேஷதய ஆஜஶர்த கேஷ. மபருஶதரஶட 

ேஷருலடிகதர ழணம்னு புடிச்சுண்டஶ நம் ஜஸலஶத்ஶல கணக்குய 

எடுத்துண்டு நஶ டலகுண்டம் தபஶகயஶம். எது டலகுண்டம் என்மஶல் நம் 

அம்ஶ, அப்பஶ இருக்கும் இடத டலகுண்டம். நம்தரஶட உன்டஶன 

அம்ஶ, அப்பஶ ஶர் என்மஶல் மங்கநஶேரும், ேஶஶர் மங்கநஶச்சஷஶரும் 

ேஶன்.  

“ஶேஶ தேலஷ லஷஷ்னு பகலஶன் பஷேஶதல” என்னுடட ேஶய் ேந்டே ேஶஶரும், 

மபருஶளும் ஆனப்மம் எனக்கு தலம என்ன மபருட தலண்டிருக்கு எதுவும் 



தேடல இல்டய. இந்ே பஷமலஷ ட்டுல்யஶது ஏதறழு பஷமலஷகும் அப்பஶ 

அம்ஶலஶ இருக்கலஶர ேஷக்கனும் அலஶளுக்கு லஷஷ்லஶசஶ இருக்கனும். 

ேஶய் ேந்டேக்கு லஷஷ்லஶசஶ இருக்கனும், மபருஶள் ேஶஶர்க்கு ஷக 

லஷஷ்லஶசஶ இருக்கனும். உமவுகள் கடடசஷ லட நஷடயக்குஶ என்மஶல் 

நஷடயக்கஶது. கடடசஷ லட நஷடயக்கஷம உமவு மபருஶள் ேஶஶர் ட்டும் 

ேஶன்.  

ப்ருந்ே + அலனம் = ப்ருந்ேஶலனம். ப்ருந்ே என்மஶல் கூட்டம், அலனம் 

என்மஶல் கஶப்பஶற்ரேல். னுளஶல் ட்டும் இல்ய தயஶகத்துய கூட்டம் 

கூட்டஶக இருக்க எல்யஶ ஜஸலன்கடரயும் கஶப்பஶற்ரகஷமஶர். 

“தகஶ பஶய: கஶம் நஶத்ேஷ” கஶம் என்மஶல் ஜஸலஶசஷகடர கஶப்பஶற்ரபலர். அப்ப 

தயஶகத்துய இருக்க எல்யஶத்டேயும் கஶப்பஶற்ரபலர் எம்மபருஶன். 

ப்ருந்ேலனளயன் என்மஶல் க்ருஷ்ண பஶத்ஶலஶன எம்மபருஶன். 

“லந்தே ப்ருந்ேஶ லனளயன் த்லய்ேலதன லதனள: த்ழஹஸ்ஶத் 

த்லய்ேலனம்” த்லய்ேலதன லதனள: என்மஶல் கஶட்டில் ஸ்ஞ்ஜஶஷகஷன்மலன்.  

‘எங்குற்மஶன் என்ர தேடி தேடி அடயந்து ப்ருந்ேஶலனத்டே கண்தடஶத’ 

என்ர பஶழஹத இருக்கு. நம் தேடயஶன ஒரு லஸ்துடல கண்டஶல் ேஶன் 

நம் தேடல் என்பது அடங்கும்.   



‘கண்தடஶம் கண்தடஶம் கண்ணுக்கு இனஷஶடன கண்தடஶம்’ ஆக எல்யஶரும் 

உன்டஶன லஸ்துடல துடயத்து லஷட்டு பண தபஶடேஷல் 

அடயகஷன்தமஶம். ேங்கம், பணம் எல்யஶத அநஷத்ஶன லஸ்து. மபருஶள் 

ட்டும் ேஶன் நஷத்ஶன லஸ்து. தயஶகத்ேஷல் உள்ர அடனத்து ஜஸல 

ஶசஷகளுக்கும் மபருஶள் ேஶன் மபஶஷ மசஶத்து. அடனத்து ஜஸலஶத்ஶவுக்கும் 

எம்மபருஶள் ேஶன் எஜஶன்.  

“மழஶஸ்ட மழஶப்ஶஸதே ஸ்லதல கஶஶஷேஸ.” எல்யஶத்துக்கும் 

க்ருஷ்ணன் ேஶன் உண்டஶன மசஶத்து. “லந்தே ப்ருந்ேஶலனசன் 

பசுபக்ஷஸக் கஸஶஸட கஷருஷ” எல்யஶ ஜஸலஶசஷகடரயும் கஶக்கஷன்மலன். அடே ேன் 

கடடஶக, னபூர்லஶக லஷஷ்லஶசதேஶடு, பூர்த்ேஷஶக மசய்கஷன்மலன். 

வஶ லஷஷ்லஶளம் என்படே ஆஜஶஶஷர் ேஶன் மசஶல்லி குடுப்பஶர். ேர்ங்கல் 

கஶப்பஶத்ேபடுமத்துக்கு ஆஜஶஶஷர்கள் ேஶன் பக்கஷ கஶணம். ஆஜஶஶஷ 

இல்டய எனஷல் ேர்த கஷடடஶது. ஆஜஶஶஷஶர் என்பலர் தலேத்ே 

ேஶத்பஶஷம் பன்னஷண்டு தலேத்துய இருப்படே கற்ரணர்ந்து அேன் படி 

நடப்பலர். அலர்கள் ேஶன் ேர்த்டே நஷடய நஶட்டுபலர். எம்மபருஶதனஶட 

அருள்கய கண்ணஶல் லஶஶஷ பருகனும். கண்ணுக்கு கண்டலர் கண்டண 

கலரும் சஷந்டே மகஶண்ட மபருஶள். மபருஶள் பஶஷபூண அறகுடடலர். 


