1) ெதாகுப் = ெந ந்ெத
திவாகர் கண்ணன் ஸ்வாமி

குந்தன்

நிவாஸன் ஸ்வாமி மற் ம் ெந ந்ெத

2) மின்- த்தக வடி ெசய்ய உதவியவர்கள் = மன்னார்குடி
ஸ்வாமி,
ர ேதசிகாச்சாரி ஸ்வாமி மற் ம் மதி ெஜய

நிவாஸன் நாராயணன்
ர

3) படங்கள் உதவி = anudinam.org

அட்ைடப்படத்தில்

மதேஹாபில மட ஆராத்ய ர்த்திக க்கு
ஸமர்ப்பித்தாகிற .

மதழகியசிங்கர் தி வாராதனம்

(உபய நாச்சிமார்க

டன்

ப்ரஹ்லாத வரதன்,

அேஹாபிலம்)

மதேஹாபில மடம் வித்வான்
உப. ேவ. வித்வான் ெப க்காரைண சக்ரவர்த்தியாசார்ய ஸ்வாமி
எ தி
தமிழ் ந் ஸிம்ஹப்ரியா மாத இதழில் ெவளிவந்த ெதாடரின்
ெதாகுப்
ஒப்பிலியப்பன் ேகாயில்

வரதாசாரி சடேகாபன் ஸமர்ப்பணம்
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ஸ்ரீ:

விஷ்

ைஜ
1

அ ேயன் ெசய் ம் விண்ணப்பம்
த்தாண் பிறந்த . இதற்குப் பராபவம் எனப் ெபயர்
இப்ெபயாின் அழேக அழகு. நம்
ன்ேனார்கள்
ஆழ்ந்த
கவனத் டன்
ஒவ்ேவார்
ஆண் க்கும்
ஒவ்ெவா
ெபயாிட்டனர்.
ெசன்ற
ஆண் ற்கு
விச்வாவஸு எனப் ெபயர். னிவர்களில் ஒ வ க்கு
விச்வாமித்ரர் எனப் ெபயர் உண் . அ
ேபால்
உள்ள

உப. ேவ.
ேவ. வித்வான்
ெப க்காரைண
சக்ரவர்த்தியாசார்ய ஸ்வாமி
உனக்குத் தகுந்த

அன்

இ

ம். கட ைள வழிபட் , வணங்கி,

நற்காாியம் ெசய்யாதவர்க க்குப் பராபவம் தான்
உண்டாகும் என்
ெதாிவிப்ப
ேபால் உள்ள
இவ்வ ஷத்திய
ெபயர்.
எம்ெப மாைன
வணங்குகிறவர்க க்கு
ஒ க்கா ம்
பராபவம்
உண்டாகாதன்ேறா?
பற்றினவர்க

க்குப்

"உன்
பராபவத்ைத

தி வ கைளப்
உண்டாக்குவ

ु ) (கிந்
(िकं त ु दमे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनप:

த்வதக்ேர சரணாகதாநாம் பராபேவா நாத ந ேத அ

ப:) என்றன்ேறா ஸ்ரீ

ஆளவந்தார் கூறினார். எனேவ நாம் ெசய் ம் ஒவ்ெவா ேவைலக க்கும் ன்
கட ைள வணங்கி ேவைலயில் இறங்க ேவண் ம் என்
இவ்வ டப் ெபயேர
கூ கிற ேபால் உள்ள . இப்ெபா
பல உபந்யாசங்கைளப் ெபாிேயார்களின்
நியமனத்ைத ன்னிட் எ த இைசந் ள்ேளாம். இதில் நாமாக எைத ம் எ தப்
ேபாவதில்ைல. நம் ஆசாாியர்கள் ெசன்ற வழியிேலேய நா ம் ெசன்
நம்
அறிவிற்கு எட் ன வைரயில் எல்ேலா ம் எளிதாக அறிந் ெகாள் ம் ாீதியில்
எ த ஆரம்பித் ேளாம்.
ேவதங்க க்குத் தமிழில் மைற எனப் ெபயர். அ
அாிய ெபாிய
ெபா ள்கைள
மைறத்
ைவத் க்ெகாண்
க்கிறப யால்
அப்ெபயைரப்
ெபற்ற . அதன் க த் கள் யாவற்ைற ம் நாம் அறிந்
ெகாள்வதற்குப் பல
ைறகைள வகுத் க் காட்
ள்ளனர் ஆன்ேறார். இ ள் த மா ஞானத் ள் உள்ள
www.sadagopan.org
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நாம், ெபாிேயார்க

ைடய உபேதசத்ைத விட்

ேவ

எவ்வைகயா

ம் நல்ல

மார்க்கத்ைதக் ைகப்பற்றச் சக்தி அற்றவர்களாக இ க்கின்ேறாம். இைவ நல்லைவ,
இைவ தீயைவ என்பைதேய அறிய
யாத நாம் எப்ப நல்வழியில் ெசன்
நற்கதிைய அைடய
ம். எந்த வழியிேல மகா ஜனம் ெசல் கிறேதா அ தான்
நல்மார்கம், (महाजनो येन गत पा:) (மஹாஜேநா ேயந கத: ஸ பந்தா:) என்
யக்ஷப்ரச்னத்தில் த ம த்திரர் கூறினார், ஆகேவ நா ம் ஆன்ேறார்க

ைடய ஸ்ரீ

ஸூக்திையத் த விப் பல விஷயங்கைள விஜ்ஞாபிக்கின்ேறாம்,
த ல் விஷ்
ைஜ என்பைதப் பற்றித் ெதாிவிக்கிேறாம். அ
ஒவ்ெவா வரா ம் அவசியம் ெசய்யப்படேவண் ய நற்க மம். விஷ்
ைஜ
ெசய்
அதன் பிறேக அவ க்கு இட்ட அன்னத்ைதப்
சிக்க ேவண் ம்.
எவெனா வன் கட
க்கு நிேவதனம் ெசய்யாமல் தனக்காகேவ என்
சைமத் ப்
சிக்கிறாேனா அவன் ெவ ம் பாபத்ைதேய உண் கிறான்.
ஆைகயால் பகவா க்கு நிேவதனம் ெசய்ேத ஜிக்க ேவண் ம் என்றார் கீைதயில்
கண்ணன். தி மா
ஞ்ேசாைலயில் வாஸம் ெசய்கின்ற குறவர்க ம் அங்குள்ள
எம்ெப மா க்குத் திைனகைள நிேவதனம் ெசய்ேத
சிக்கின்றனர் என்றார்
ெபாியாழ்வார். “ னத்திைன கிள்ளிப்
வவி காட்
ன் ெபான்ன
வாழ்க
ெவன் , இனக் குறவர்

திய

ண்

ம் எழில் மா

ஞ்ேசாைல எந்தாய்" என்ப

அவர் பாசுரம்.
ஸ்ரீ ராமபிரா ம் தமக்குப்
குலெதய்வத் க்கு ஆராதனம் ெசய்
சித்தார் என் வால்மீகி கூ கிறார்.

பட்டாபிேஷகம் நிச்சயித்த
அக்னியில் ேஹாமம் இட்

பிறகு தம்
மீந்தைதேய

இப் ைஜைய
அவச்யம்
ெசய்யேவண் ெமன்பைத
உலகத்திற்குக்
காட் வதற்காகேவ தி ேவங்கட ைடயான் (ஸ்ரீநிவாசன்) கல்யாணத்தில் ஸ்ரீ
அேஹாபில ல

மீ ந்

ம்ஹ

க்கு நிேவதனம் ெசய்த ளினார், தன்ைனப்

ஜிப்பதற்காகேவ தையயால் உலைக ஸ் ஷ்

ெசய்தான் கட ள்.

பல விதமான உடல்கைள ம் பல
ன்பங்கைள ம் ஜீவன்க க்குக்
ெகா த் க் கண்டத்ைத உண் பண் கிற அத்ேதவ க்கு இரக்கம் என்ப
எப்ப ப் ெபா ந் ம் என்
சிலர் நிைனப்பர். அ
தவ . "இரக்கம் எங்கு
உகுத்தாய் என்பால் எப்பிைழ கண்டாய் அப்பா" என்
வா
ேகட்டதற்குச்
சக்ரவர்த்தி தி மகன் ெசான்ன விைடையக் ேகட் அவர்கள் ெதளியேவண் ம்.
அதாவ

குற்றவாளிையத் தண் ப்பவ

ம், சிைக்ஷைய அைடந்த குற்றவாளி ம்

ன்பத்ைத அைடய மாட்டார்கள் என்ப . ராஜாதி ராஜனான ஈச்வரன் நாம் ெசய்த
குற்றத்திற்குத் தக்கவா உடல்கைளேயா ன்பங்கைளேயா ெகா க்கிறான்.
4
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இங்ேக

"கண்ணேன,

ெகா க்கக்கூ ய உன
நிைனத்ேதன். இப்ெபா

ஜீவன்க

க்குப்

பலவிதமான

ஸ் ஷ் ைய தீயச்ெசயல் என்ேற
அப்ப
நிைனக்க மாட்ேடன்.

ன்பங்கைளக்
நான்
ன்
எங்கைள நீ

பைடக்காவி ல் உன் அழகு ெபா ந்திய தி ேமனிையக் கண்களால் கண் ம், உன்
குணங்கைளக் கா களால் ேகட் ம் நாங்கள் எப்ப
ம்" என்றார் ஒ கவி.

ஆனந்த ஸாகரத்தில்

உலைகப் பைடத்த ஸர்ேவச்வரன் அத்தனாகி, அன்ைனயாகி, ஆ

க

ம் நம்

பிரா மாய் இவ் லகத்திேல பல அவதாரங்கைள எ த்
நமக்கு அ ள்
ாிகிறான். இப்ப
அவதாித் ம் "ெகாள்ளக் குைறவிலன் ேவண் ற்ெறல்லாம்
த ம் ேகாதில் வள்ளலான அவைன அறியாமல் விட் , எந்நாவில் இன் கவியான்
ஒ வர்க்கும் ெகா க்கிேலன்" என்றிராமல் "மன்னா மனிசைரப் பா ப் சித் ச்
சிலவான ெபா ைளப் ெபற் க் கைடசியில்
ன்பக் கட ல்
ழ்கின்றார்கள்
அந்ேதா! அவைன உள்ளப

அறிந் ம், எவ்வைகயில் அவ

உண் பண்

ேவாம்" என்

தகுந்த , எ

ெசய்யத் தகாத

தீயெசயைலத் தர்மம் என்
எண்ணி விட்

க்கு ப்ாீதிைய

அறியாமல் இ ப்பவர் பலர் உண் . எ

ெசய்யத்

என்கிற அறிேவ நமக்கு எளிதில் உண்டாகா .

எண்ணிச் ெசய்கிேறன். த மத்ைத தீயெசயல் என்

ु कलयाकृ ं ािमकृ  िमित कृ मिप
வி கிேறன் (कतर्िमनकलं

जािम) என்றார் ேவதாந்த ேதசிகன். நன்கு ெதாிந்தி ந் ம் "अकृ ानां च करणं
कृ ानां वजर्न ं च मे" என்கிறப

ெசய்யேவண் மைவகைள வி வ ம் ெசய்யத்

தகாதைவகைளச் ெசய்வ ம் உண் .
எம்ெப மாைன உபசாித்

சிக்குமிடத்தில் “यथा यवु ानं राजानं यथा च

मदहिनम ् । यथा िूयाितिथं ा तथ ैवोपचरेिरम ् ॥” யதா வாநம் ராஜாநம், யதா ச
மதஹஸ்திநம் யதா ப்ாியாதிதிம் த் ஷ்ட்வா தைதவ உபசேரத் ஹாிம் என்ற
சாஸ்திரம்.

வராஜைனப்

ேபால ம்,

மதம்

பி த்த

களிைறப்

ேபால ம்,

நட் க்குாிய அதிதிையப் ேபால ம் ஜிக்க ேவண் ம் என்ப இதன் ெபா ள்.
கட
க்குச் ெசய்ய ேவண் ய உபசாரங்கள் பல. அைவகளில் க்கியமானைவ
பதினா . உபசாரங்கள் பல இ ந்தேபாதி ம் பிரதானமானைவ ப்பத்திரண்
என்
சாஸ்திரம் வகுத்த . ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் நாரத
னிவைர பணிந்
ேகட்கும்கால் 16 குணங்க டன் கூ ய உத்தமப்
டன் யார் என வினவினார். 16
குணங்க டன் கூ ய ஸர்ேவச்வரன் 16 உபசாரங்களால்
ஜிக்கப்ப கிறான்
ேபா

ம். இந்த உபசாரங்க

www.sadagopan.org

டன்

ஜிப்ப

தான் விஷ்

ைஜயாகும். இங்கு,

5

ु
ू य
ंु 
आानं चासना पदसिललमथाचामपस

ु धूपदीपौ बमेण ।
ानं वोपवीते मलयजकुसमे
मादे:पकर् आदौ उपिर च सिललं पायसाजातं

ू ा॥
पानीयाचामपूग ं पिरगित नमनोासनं िवपु ज

என்கிற ச்ேலாக ரத்னம் ேநாக்கத் தக்க . இதன் ெபா ள் எம்ெப மாைன (1)
அைழத்தல், (2) ஆஸனமிடல், (3) அர்க்யம் ெகா த்தல், (4) பாத்யமி தல். (5)
ஆசமனம்

ஸமர்ப்பித்தல், (6)

டஸூக்தத்தால் ஸ்நாநம் ெசய்வித்தல், (7)

வஸ்த்ரம் ெகா த்தல் (8) உப தம் ஸமர்ப்பித்தல், (9) சந்தனம்
ஷ்பங்களால் அர்ச்சித்தல், (11)

சுதல் (10)

பதீபங்கைளச் ஸமர்ப்பித்தல் (12) ம பர்க்கம்

(13) அர்ஹணாம் , (14) பாயஸாதி அன்னம் இ தல் (15) பானீயம், தாம் லம்
த யைவகைள

ஸமர்ப்பித்தல்,

(16)

ப்ரதக்ஷிணம்

ெசய்தல்,

ேஸவித்தல்,

உத்வாஸனம் ெசய்தல். இைவகள் விஷ்
ைஜயாகும். இங்ேக பதினா
உபசாரங்க க்கு ேமலாகச் சிலவற்ைறச் ெசால்
இ ந்த ேபாதி ம் பதினா
உபசாரங்க க்குள் அவற்ைற அடக்கிக்ெகாள்ள ேவண் ய .
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ஆஹ்வானம்

ஆஹ்வானம் என்ப ஒர் உபசாரம். அைழத்தல் என்ப அதன் ெபா ள்.
விஷ்
பக்தர்கள் தினந்ேதா ம் ெசய்ய ேவண் ய க மங்கைளக் கூ ம் ஆஹ்நிக
க்ரந்தத்தில்
பகவதாராதனப்
ப்ரகரணத்தில்
இந்த
உபசாரத்ைதச்
ெசால் யி ப்பைதக்

காண்கிேறாம்."परमधामावित!

ु
मदनमहािभमतोतावतार!

अिभमतिसिद मशरीर! एेिह भगवन! ् आग-आग।" என்பைதச் ெசால் க்
கட ைளக் கூப்பி கிேறாம். சாளக்கிராமம் த ய அர்ச்ைசகளி ம் நாம் ைஜ
ெசய் ம்ேபா
இைத அவசியம் ெசய்ய ேவண் ம் என்
சிலர் கூ வர்.
எப்ேபா ம் அர்ச்ைசயில் கட
ைடய ஸான்னித்யம் இ ந்த ேபாதி ம்
ெகளரவத்திற்காக அவைரக் கூப்பிட்
இதில் இ க்கும்ப
பிரார்த்தைன
ெசய்கிேறாம் என்ப அவர்கள் அபிப்ராயம். பரமதாமம் எனப்ப ம் ைவகுண்ட
www.sadagopan.org
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ேலாகத்தில் மஹால

மி ட

ம் பக்தர், பாகவதர் இவர்க

ட

ம் ஒ வரா

ம்

அறிந் ெகாள்ள
யாத ஸ்வ பத்ைத ைடய மகாவிஷ்
இ க்கிறார்
என்கிற
ங்க ராணம். அவேர ஸா க்கைளக் காப்பதற்காக ஆதியம்
ேசாதி
ைவ அங்கு ைவத் இங்குப் பிறந் பல அவதாரங்கைள ( பங்கைள)
எ க்கிறார். இப்ப யி ந் ம் அவரவர் தாம்தாம் அறிந்தவா
"இவாிவர்
எம்ெப மான்" என் ஏத் கின்றனர் ஐேயா! நம்மாழ்வா ம் "அவரவர் தம தம
அறிவறி வைக வைக. அவரவர் இைறயவர் எனத
அைடவர்கள்" என்
ெசால் க் கைடசியில், "அவரவர் விதிவழி அைடய நின்றனேர" என்றார்,
இப்ப ச் ெசய் ம் அவதாரங்களில் ெப க்கா
ேபான்ற விபவம் ேபால்
ேதங்கின ம
ேபான்ற அர்ச்ைச ம் உண் . "தம கந்த
எவ்
வம்
அவ்
வம்தாேன தம கந்த
எப்ேபர் மற்றப்ேபர்” என்கிற கணக்கிேல
பாகவதர்க ைடய அேபட்ைசக்கு தக்கவா எம்ெப மான் பல அவதாரங்கைள
எ த் க்ெகாள்கிறான். இப்ப அவதாரம் ெசய்
நமக்கு ேவண் ம் பலத்ைதத்
தந்

அ

ம் பகவாைனக் கூப்பிட்

ேவண் ய பயைனப் ெப கிேறாம்,

த்ெரளபதி பலவிடங்களில் எம்ெப மாைனக் கூப்பிட்
வி ம்பிய பலன்கைள
அைடந்தாள்
என்ப
ராணப்
பிரசித்தம்.
அந்தகன்
சி வனான
ாிேயாதன ைடய அைவயில் அவன் இைளயவனான
ச்சாஸனனாேல
ன்

த்தப்பட்ட த்ெரௗபதி, "ஹா கி ஷ்ண த்வாரகாவாஸ!” என்

கூப்பிட்

வஸ்திர
லாபத்ைத
அைடந்
மானத்ைதக்
காப்பாற்றிக்ெகாண்டாள்.
எல்லாவற்றி ம் உள் ம் ெவளியி ம் பரவி ள்ள எம்ெப மான் த்ெரௗபதியின்
வஸ்திரத்தி ம் இ க்கிறப யால் தம் உடல் ஆன வஸ்திரத்ைதப் ெப கச்
ெசய்தான். அவன் தன் உடைலப் ெப கச் ெசய்வ
என்பதன்ேறா உலைகப்
பைடப்ப .

கண்ணன்,

இந்திரன்

சி வன்

ேதர் ன்

நின்

குதிைரகளின்

க வாளத்ைதப்
பி த்
இ ப்ப ம்
அதனால்
அேத
சமயத்தில்
ாிேயானாதிகளின் மைனவிகளின் க த்தில் உள்ள மாங்கல்ய சூத்திரங்கைள
அைசயச் ெசய்த ம் இவ ைடய அைழப்பிற்கு இணங்கி அன்ேறா! தி மங்ைக
மன்னன் " ற் வர் தம் ெபண்
ெமய்தி
ல் இழப்ப இந்திரன் சி வன் ேதர்
ன் நின்றாைனத் தி வல் க்ேகணி கண்ேடேன" என் மிக அழகாக அ ளிச்
ெசய்தார்.
பஞ்சபாண்டவர்கள் த்ெரௗபதி டன் வனத்தில் வாஸம் ெசய் ங்கால்
அவர்கள
ெப ைமையப் ெபாறாத
ாிேயாதனன் தன்னிடம் வந்த
வாச
னிவைர அவர்க க்குக் தீங்கிைழக்கும்ப ஏவினான். அவ ம் மதிமயக்கத்தால்
அவர்களிடம் அதிதியாகச் ெசன்றார், அச்சமயத்தில் வந்த அம் னிவ க்குப்
ைஜைய எப்ப ச் ெசய்வ

என்

கலங்கிப் பிறகு த்ெரௗபதி கண்ணைனக்

கூப்பிட்டாள். கண்ணேன, கண்ணேன, ெப த்த தி க்ைககைள உைடயவேன,
ேதவகியின்
8

தல்வேன, அழி

அற்றவேன, வசுேதவனின் ைமந்தேன, உலகுக்கு
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நாதேன,

வணங்குமவர்களின்

அைடந்தவர்கைள

ந வ

ன்பத்ைதக்
விடாமல்

ெகாய்

அ ள்

காப்பவேன,

ாிபவேன,

ேஷாத்தமேன,

எ ந்த ளேவண் ம். எ ந்த ள ேவண் ம், எனக்கு நன்ைமையக் தரேவண் ம்.

कृ  कृ  महाबाहो देवकीननाय |
वासदेु व जगाथ ूणताितर्हरातु ||

ु
आगाग मे भिं ूय पषोम
|

என் . கண்ண

ம் ஓேடா

வந்

என்ன ேவண் ம் என வினவி, “எனக்கு மிகப்

பசியாக இ க்கிற
ஏதாவ
ெகாஞ்சம் உண்ண உணைவ அளி" என்
ேகட்டான். மாங்காய் அள ேசா இட்டால் உனக்குப் பசி இல்லாமல் இ க்க
ம ந்

ெகா க்கிேறன் என்ப

அவ்வமயத்தில் வந்த
ேதவாீேர பசி என்

ேபால் இ ந்த

அவ்வார்த்ைத, த்ெரளபதி ம்

ர்வாஸ க்கு அன்னம் இட உம்ைம தான் அைழத்ேதன்.

ெசான்னால் நான் என்ன ெசய்வ ? என்றாள். ஸர்ேவச்வரன்

ர்வாஸைரத் தி ப்தி ெசய்விக்க ேவண் ம் என்
ேகட்டான் என்ப

அவ

எண்ணிேய இம் ைறயில்

க்கு எப்ப த் ெதாி ம், பாவம். இப்ப

வ ந்திய

த்ெரளபதிையப் பார்த் அக்ஷய பாத்திரத்ைத எ க்கச் ெசால்
அதில் ஒட் க்
ெகாண்
ந்த அன்னத்தில் தீர்த்தத்ைதச் ேசர்த் க் தான் வாங்கி அ
ெசய்தான்.
ஸர்வாந்தர்யாமியான ஈச்வரன் உண்ண,
அதிகமாக அ

வாஸ

னிவ ம் தீர்த்தக் கைரயில்

ெசய்தவர் ேபால் ஆகி எ த்தி க்க

கம்ஸனால்

ஏவப்பட்ட

கூப்பிட் க்ெகாண்

அக் ரர்,

அவ டன்

ேகாகுலம்

வ ம்

சமயத்தில்

யாமல் தவித்தார்.
ெசன்

கி ஷ்ணைனக்

வழியில்,

கண்ணைன

அைழத்ததின் பயனாக அவர் கண்ட அதிசயத்ைதக் ேகண்மின்! இராமைன ம்
கண்ணைன ம் ேதாிேலேய இ க்கச் ெசய்
தான் ய ைன நதியில் நீராட
இறங்கினார். ய ைனத் தண்ணீாில் அவ்வி வைர ம் கண்டார். "இெதன்ன
ேதாில்

இ க்கும்

இச்

சி வர்கள்

இங்கு

எப்ப

வி ந் விட்டார்கேளா? ேதாில் இ க்கமாட்டார்கள்" என்

வந்தனர்?

அல்ல

எண்ணி ரதத்ைதப்

பார்த்தார். அங்கும் அவர்கைளச் ேசவித்தார். பிறகு, "நகரம் அ ள்

ாிந்

நான் கர் ேமல் பகிர மைற பயந்த பண்பன் ெபயாிைனேய ந்தியால் சிந்தித் "
ஜபம்
ெசய்யத்
ெதாடங்கினார்.
அப்ெபா
ம்
எதிாில்
ேசர்ந்த
இராமகி ஷ்ணர்கைளக் கண்டார். "அந்ேதா! இெதன்ன! இ ளிாியச் சுடர்மணிகள்
இைமக்கும்

ெநற்றி

யினத் த்தியணி

பணமாயிரங்களார்ந்த,

அரவரசப்

ெப ஞ்ேசாதி அநந்தெனன் ம் அணிவிளங்கு
யர்ெவள்ைள யைணைய"
அைடந் நீலேமக ஷ்யாமளனா ம் பீதாம்பரதாாியா ம் நான்கு தி க்ைககேளா
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கூ யவனா ம் ெசந்தாமைரக் கண்கேளா கூ யவனா ம் எம்ெப மான் ேசைவ
ஸாதிக்கிறான் என் ஆனந்தப் பரவசராய்த் திெசய்தார் எம்ெப மாைன.
நாரதர் வியாஸ பகவானிடம் தம் ர்வ ஜன்மத்ைதக் கூ கிறார். தபஸ்
ாி ம்
னிவர்களிடம் பணிவிைட ெசய் ம் தா யின்
தல்வன் நான்.
அவர்க ைடய உச்சிஷ்டத்ைத ஒ கால் அவர்களின் நியமனத்தின் ேபாில்
சித்ேதன். அதனால் என் பாவங்கள் விலகின. நித்ய ஸூாிகளால் அறிய
யாத
மகிைம உைடயவேன என் ம் ேதன் ெப குகின்ற அழகிய தி த் ழாய்
மாைலையத் தாிப்பவேன என் ம் எவர்கள் கூ கின்றனேரா அவர்கள் தாழ்ந்த
ெசயல்கைளச் ெசய்கிறவர்களா ம் பிறைரக் ெகாண்
ெசய்விக்கிறவர்களா ம்
இ ந்தேபாதி ம் அவர்கள் சித்த அன்ன ேசஷத்ைத நாம் சித்தால் அ பரம
பவித்திரம் என்பதன்ேறா ஆழ்வாாின் அ ளிச் ெசயல். "வா கும் கு ைகத் தி
தி
ெயச்சிைல வாாி ண்ட நாய்க்கும் பரமபதம் அளித்தாய். அந்த நாெயா
இந்தப்ேபய்க்கும் ப ேதா! ெப மாள் மகுடம் சாய்க்கும் ப க்குக் கவி ெசால் ம்
ஞானத்தமிழ்க் கடேல" என்ற சடேகாபன் அந்தாதிைய ம் ேநாக்க ம். பிறகு என்
தாய் சர்ப்பத்தால் தீண்டப்பட் இறந்தாள். என் ைடய வய அப்ெபா
ஐந் .
என் தாயின் மரணத்ைத அ க்கிரக காாியமாகேவ எண்ணிக்ெகாண் வடக்கு
ேநாக்கிச் ெசன்ேறன். அங்ேக கங்ைகயில் ஸ்நானம் ெசய்
கடைனத் தீர்த்
உட்கார்ந்ேதன். அவ்வமயம் எப்ெப மான் தீடீெரன்
ேசைவையக் ெகா த்
மைறந்தான். பிறகு ப்ரளயத்தில் கட ளின் உட ல் குந் ஸ் ஷ் வந்த ம்
அவ ைடய
ச்சி
ந்
உண்டாேனன். அவனால் ெகா க்கப் பட்ட
ைணையப் ெபற்
எம்ெப மானின்
கைழப் பா க்ெகாண்ேட ஸஞ்சாரம்
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ெசய்கிேறன். அவைனக் கானம் ெசய் ம் சமயத்தில் என்னால் கூப்பிடப்பட்டவன்
ேபால் ெவகு விைரவில் வந்

என் மனத்தில் ேசைவ சாதிக்கிறான். என்றார்,

நாரதர். आत इव मे शीयं दशर्न ं याित चेतिस இங்கு எம்ெப மானின் ஆஹ்வானத்ைத
உவைமயாகக் கூறி இ ப்பதி
தைலவாய்

ந்ேத இதன் மகிைமைய நன்கறியலாம்.

ேகாள்பட்

மணிவண்ணா,

நாகைணயாய்

அைலகுைலய,

தைலகுைலய

த்த

கேஜந்திர

வாராய்"

என

ஸர்ேவஸ்வரன்

ம்,

"நாராயணா!

எம்ெப மாைனக்
ஓ வந்

அதைனக்

ஓ

கூப்பிட
காத்

அ ளினான். இங்கு ஓ வத்
கேஜந்திரைனக் காத்த
ஓர் அதிசயமன் .
ள்பட்ட இடத்தில் ஒத்தடம் ெகா ப்ப உலக வழக்கம். அ ேபால் ஈச்வர ம்
தன் பீதாம்பரத்ைத வாயில் ைவத் க் ெகாண்
த்காரம் ெசய்
யாைனயின்
காைலத் தன் தி க்ைகயால் பி த் ஒத்தடம் ெகா த்தான் என்ப இங்ேக மிக

ु ोिपच कामनीषा।
மிகப் ேபாற்றத் தக்க . िजग्मपु  गजोमबृिं हतेन पादं पराममृशय
இம்மாதிாி இந்த
காணலாம்.

உபசாரத்ைத ம்

www.sadagopan.org

அதன்

பயன்கள ம்

பலவிடங்களி

ம்

11

3
ஆஸனம்
ஆசனமி வ
சிறந்த

ஒ

உபசாரமாகும்,

ெபாிேயார்கள்
நம்
இல்லத்ைத நா
வந்த ம்
அவர்க க்கு ஆசனமி வ
வழக்கம்.
த்யானம்
ெசய் ம்

நாம்

ஜபம்,

த யைவகைளச்
த ணத்தி ம்

ஆசனத்தில் உட்கா கிேறாம்,
கீதாசார்ய

ம்

எ த் க்

காட்

"பாிசுத்தமான
அதிகத்
உயர ம்

இைத
ள்ளான்;
ேதசத்தில்

தாழ் ம்
அதிக
இல்லாமல்

வஸ்திரம், மான்ேதால், தர்பம்
இைவகைளச் ேசர்த்

அதில்

அமர்ந் ெகாண்

மனம்,

கண்
த யைவகைள
அடக்கி ஒேர ல
யத்தில்
மனத்ைதச்
ெச த்தி
ேயாகத்ைதச்
ெசய்ய
ேவண் ம்” என்றார். இங்கு
த ல் தர்பம், அதன் ேமல்
மான்ேதால், அதன்ேமல் வஸ்த்ரம் என்

சிலர் கூ வர்.

த ல் வஸ்த்ரம்

அதன்ேமல் மான்ேதால், அதன்ேமல் தர்பம் இம்மாதிாி மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட
ஆசனத்தில் ேசர்த்
சிலர்.

அதில் உட்கார்ந்

ேயாகம்

ாிய ேவண் ம் என் ம் கூ வர்

அந்தணர்க ைடய ப் ஷ்ட பாகத்தில் அல
மி வசிக்கிறாள். எனேவ நம்
ட்ைட அண் வந்த அவர்க க்கு ஆசனமிட்
அவர்கைள உட்கார ைவக்க
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ேவண் ம். ஆசனம் இல்லாமல் அவர்கள் உட்கார்ந்தால் அந்த அல
மி நம்
ட் ல் ஓட் க் ெகாள் வாள் என் நிைனத் ஆசனம் இ கிறார்கள் ேபா ம்.
நாம் பித்
ேதவைதகைளக் குறித் த் தர்ப்பணம் ெசய் ம்ேபா
பித் க்கைள ஆவாஹனம் ெசய்
ஆசனமிட்
உட்கார ைவக்கிேறாம். நா ம்
ஆசனத்தில் உட்கார்ந்
நம்
ட் க்கு வந்த அதிதிக க்கும் ஆசனமி வ
வழக்கமாக இ க்க நம் ஆஹ்வானத் க்கு இணங்கி அ ள் ாியத் தி
ள்ளம்
ெகாண்
வந் ள்ள இராஜாதி ராஜனான கட
க்கு ஆசனமி வைதப்பற்றிப்
ேபச ம்
ஆசனமிட்

ெகாண்

ேவண் மா?

எம்ெப மாேன

உபசாித் க்

காட் னான்,

தன்

இல்லத்ைத

க்மிணியி

நா

ைடய

வந்தவர்க்கு
ஸந்ேதசத்ைதக்

வந்த அந்தணைரப் பார்த் த் தம் ஆசனத்தினின் ம் இறங்கி அவைர

அதில் உட்கார ைவத்தான். ा ॄाण्यदेवं अव िनजासनात।् उपवेँयाहर्यांचबे

यथाानं िदवौकसः॥ என்

பாகவதம் கூ கிற .

தன் விஷயத்தில் ேதவர்கள் எப்ப நடந் ெகாள்வார்கேளா அம் ைறயில்
கண்ணன் அந்த அந்தணர் விஷயத்தில் நடந் ெகாண்டான் என்பைத இங்ேக
கவனிக்க ம். ஷ்பஹாஸ சுகுமாரமான தி ேமனிக்குத் தக்கப
ஷ்பங்கைளேய
ஆசனமாக இ வ
நல்ல . ஆன
பற்றிேய சக்ரவர்த்தித் தி மகன்
சி ங்கிேபர ரத் க்கு
எ ந்த ளினேபா
குகப்ெப மான்
அவ க்குத்
www.sadagopan.org
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தளிர்கைள ம்

ஷ்பங்கைள ேம இட் ப் ப க்ைகையப் பாிகல்பனம் ெசய்தான்.

பிறகு இைதக் கண்ட பரதன், "இெதன்ன காலம்! ெதய்வத்ைதக் காட்

ம் காலேம

ெபாிய . இ வா என் அண்ணனின் ப க்ைக? ஆபரணத்ேதா

என் மதனி

இங்ேக ப த் றங்கினாள் என்ப
நன்றாகத் ெதாிகிற " என்
தளிர்க ம்
ஷ்பங்க ேம ராமபிரான் தி ேமனிக்கு வாட்டத்ைதக் ெகா க்கும் என்
வ ந்தினான்.
பஞ்ச பாண்டவர்க க்காகத்
ெசன்ற கண்ணபிரா க்குப் பாவி
ாிேயாதனன் கபடமான ஆசனத்ைத இட்டான். தீங்ைக ம் அப்ேபாேத
அைடந்தான் "அர நீள்ெகா ேயான் அைவ ள் ஆசனத்ைத அஞ்சிடாேத இட"
என்
சிறிேத ம் அச்சமில்லாமல்
ாிேயாதனன் இட்டான் அந்ேதா! என்
தி மங்ைக மன்ன ம் வ ந்தினார்.
பக்தி நிைறந்த வி ரன் தன் இல்லத் க்கு எ ந்த ளிய கண்ண க்குத்
தான் இட்ட ஆசனத்ைதப் பன் ைற அசுரன்
குந்தி ப்பாேனா என்
கண்ணனிடத்தில் உள்ள பாிவினால்

ரட் ப் பார்த்தார். संश
ृ ासनं शौरेः

िवरमहामितः என்றார் வியாசர். இங்ேக மஹாமதி என்பதற்கு அறி க்ேகடன்
எனப் ெபா
ைரத்தார். சிறந்த அறி ைடய வி ரர் கண்ணனிடத்தில் உள்ள
பாிவினால் எல்லாவற்ைற ம் ஆக்க ம் அழிக்க ம் திறைம ெபா ந்திய
கண்ண க்கு என்ன வ கிறேதா என்
மதிமயக்கத்ைத அைடந்தார். "ஜ்ஞான
விபாக காாியமான அஜ்ஞானத்தாேல வ மைவெயல்லாம் அ க்கழஞ்சு ெப ம்"
என்ற ஸ்ரீவசன
ஷணத்ைத ேநாக்க ம். ஜ்ஞானம் வளர வளர அ
சிறந்த
பக்திைய
ட் ம். அதனால் அவிேவகம் உண்டாகும். அந்த அவிேவகத்தால்
உண்டான ெசயல்கெளல்லாம் மிக ச்லாக்கியமானைவ என்ப இதன் ெபா ள்.
ேவட்ைடயா வதற்கு

வந்த

க்ஷத்திாியரான

பிராம்ஹேணாத்தமரான வசிஷ்டர் ஆசனமிட்

விஸ்வாமித்ர க்கும்

உபசாித்தார். आसनं चा भगवान ्

विसो ािददेश ह | ராமபிரான் தன் பட்டாபிேஷகம் தட் ப் ேபான பிறகு தன்
தாையப்

பார்க்கச்

ஜித் க்ெகாண்
அ

கண்

ெசன்றன்.

அவ்வமயம்

க்கும் ெகௗஸல்ைய, அழகிய ஆசனம் ராம

க்காகப்

க்கு இட்டாள்.

என்றார். िवरासनयोग्यो मां कालोऽयं

समपु ागतः உலகுக்குத் தாயான ஸீதா பிராட்
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ராம

ராமன், "அம்மா! எதற்கு இ ? தர்ப்பங்கைள ஆசனமாக அைமத்

உட்கார ேவண் ய காலம் வந் ள்ள

இராவண

ேதவைதகைள

க்கு

த ல் ஆசனமிட்

ம்,

றவிேவடம் தாித்

வந்த

உலகுக்கு காட் னாள், उपनीयासनं पूव
www.sadagopan.org

पाोनािभम च இப்ப

அதிதியாக வந்தவர்க

நம் ெப மா க்கு அவசியம் இைதச் ெசய்
அறிகிேறாம்.

க்கு உசிதமான ஆசனமி த

உபசாித்த

ம்

க்கியமான

ம்

என்

அர்க்யம்
எம்ெப மான் ஆசனத்தில் உட்கார்ந்த ம் அவ ைடய வலக்ைகயில்
பாிசுத்தமான தீர்த்தத்ைத மிக அன் டன் ஸமர்ப்பித்தல் அர்க்யம் எனப்ப ம். நம்
க் ஹத்ைத நா வந்த அதிதிக க்கு இைத ெசய்வ மிக அவசியம். தன் சக்திக்குத்
தக்கவா

தங்கப்

பாத்திரத்திேலேயா,

ெவள்ளிப்

பாத்திரத்திேலேயா

ேவ

பாத்திரங்களி ேலேயா தண்ணீைர எ த் வந் அன்னவர்களின் தி க்ைகயில்
ேசர்க்க ேவண் ம். வரதந்
னிவாின் சீடனான ெகௗத்ஸர் பதினான்கு
வித்யாஸ்தானங்கைள ம் கற்றார். பிறகு யதாசக்தி கு
தக்ஷிைண ெகா க்க
வி ம்பி கு விடம் விஜ்ஞாபித்தார். கு
ம் சீடனின் வ ைமையக் கண்
பன் ைற த த்தார். ஆயி ம் கு தக்ஷிைண ெகா ப்பதிேலேய இவர மனம்

ु ौ
ु षू या िवा पले
ु
நா ற் . गश
न धनने वा । अथवा िवया िवा तरु ीयोनोपते
பணிவிைட

ெசய்ேதா,

நிைறயதனத்ைத

ெகா த்ேதா

தனக்கு

ெதாிந் ள்ள

வித்ையையக் ெகா த்ேதா வித்ையைய சம்பாதிக்க ேவண் ம். நான்காவ
மார்க்கம் கிைடயா
என்றல்லவா சாஸ்திரம் கூ கிற . பிறகு நிர்பந்தத்தின்
ேபாில் சினம்ெகாண்ட கு , "சீடா? என்னிடம் நீ பதினான்கு வித்ையகைளக்
கற் க் ெகாண்டாய். அதற்காக பதினா
என்

ேகா

பணம் தக்ஷிைணயாகக் ெகா ”

நியமித்தார். ஐேயா! பாவம், சீடர் என்ன ெசய்வார். ஆயி

ம் மன நிம்மதி

ெபற்
சூாியகுலத்ைத அவ்வமயம் ஆண் வந்த ரகு மஹாராஜனக் கண்
அவனிடம் வாங்கி ெகா த்
விடலாெமன்
நிைனத்தார். அவைன ம்
அ கினார். அேத ஸமயத்தில் அவ்வரசன் விச்வஜித் என் ம் சிறந்த யாகத்ைத
ைறப்ப

ெசய் , தன்

ைடய எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் அந்தணர்க

க்கு

ெகா த் விட்டான். அவன் ைகயில் ஒ காசும் கிைடயா . இவைரச் கண்ட ம்
அவ்வரசன்
ைறப்ப
உபசாிக்க தன்னிடமி ந்த மண் பாத்திரத்தில் அர்க்ய
தண்ணீைர எ த்

வந்

அவர

्
ைகயில் ேசர்த்தான். स मृण्मये वीतिहरण्मयात पाऽे

िनधायार्मनघर्शीलः என்றான் மஹாகவி. பிறகு கீைதயின் விவரம் ேவ

இடம்

கண்
ெகாள்வ . தன் சக்திக்கு அ குணமாக இவ் பசாரத்ைத அவசியம்
ெசய்யேவண் ம் என் ெதாியப்ப த்தினான் அவ்வரசன்.
தசரதன் மந்திராேலாசைன ெசய் ம் ஸமயம் வந்த விஸ்வாமித்திர க்கு
இவ் பசாரத்ைதேய ெசய்தான் என்
www.sadagopan.org
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राजा

ततोऽमै पु हारयत"्

ராமல

மணர்க
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சாபத்தில்

க்கு அர்க்யம்

நின் ம்

வி பட்ட

த யைவகைள நன்கு ஸமர்ப்பித்

அகல்ைய
ேமன்ைம
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ु
" ராமல
ெபற்றாள். "पामं तथाितं चकार ससमािहता

மணர்கள் கங்ைக,

ய ைன இைவகளின் ஸங்கமத்தின் சமீபத்தில் உள்ள பரத்வாஜாச்ரமத்திற்குச்
ெசன்றனர். அங்கு ேஹாமப் ைகையக் கண்
னிவர் இ ப்பைத அறிந்
அ கில் ெசன்
வணங்கினர். அம் னிவ ம் இவர்க க்கு பசுைவ ம்
உபசாித்தார். "उपानयत धमार्ा

அர்க்யத்ைத ம் கு தண்ணீைர ம் ெகா த்

गामर्मदु कं तत:" ।
நாம் காைல, பகல், மாைல இம்

ன்

காலங்களி

ம் அர்க்யத்ைதக்

ெகா க்கிேறாம்.
இரண்
ைககளி ம்
சுத்தமான
நீைர
எ த்
ப்ரணவவ்யாஹ் தி டன் கூ ய காயத்திாியால் அபிமந்த்ரணம் ெசய்
சூாிய
மண்டலத்தில் உள்ள எம்ெப மாைன மனதால் சிந்தித் இைதச் ெசய்ய ேவண் ம்
என் சாஸ்திரம் கூ கிற . இதன் பயன் ேவதேம விவாித் இ க்கிற . ன்
ராக்ஷஸர்கள் உக்ரமான தவம் ாித்தனர். ப்ரஹ்மேதவ ம் பிரஸன்னமாகி என்ன
வரம் ேவண் ெமன வினவினான். ஆதித்ய டன் ேபார் ாிய ேவண் ம் என
ேகட்டனர். சாி என்றான் நான் க ம். ஆைகயினாேலேய தினந்ேதா ம்
உதிக்கும் சூாியேனா

(அஸ்தமன வைரயில், அரக்கர்கள் சண்ைடயி கின்றனர்)

நாம் காயத்ாியினால் அபிமந்த்ரணம் ெசய் அர்க்ய தீர்த்தத்ைத ேமேல விட்டால்
இந்த தீர்த்தம் வஜ்ரா தம் ஆகி அந்த அரக்கர்கைள மந்ேதஹா ணம் என் ம்
தீவில் தள் கிற . அத ல் உண்டான நம் பாவத்ைத "அஸாவாதித்ேயா பிரஹ்ம"
என்
ெசால்
பிரதக்ஷிணம் ெசய்
ேபாக்க த் க் ெகாள்கிேறாம். உதிக்கும்
காலத்தி

ம், அஸ்தமிக்கும் காலத்தி

ம் ஆதித்யைன த்யானம் ெசய்பவன் எல்லா

விதமான நன்ைமகைள ம் ெப வான் என்ற
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ேவதம்.
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4
பதஸ லம்
இைத "பாத்யம்" எனக் கூ வர். இைறவனின் தி வ களில் தீர்த்தத்ைதச்
ேசர்த் அலம் வ ேபால் மனதால் நிைனக்க ேவண் ம். அர்க்யம் ஒ
ைற
பாத்யம் இ

ைற, ஆசமனியம்

ம் ைற தீர்த்தத்ைத ஸமர்ப்பிக்க ேவ

என்
ெபாிேயார் பகர்வர். எம்ெப மானின் தி வ
னிதமாக்கும்.

ம்

தீர்த்தம் எல்ேலாைர ம்

् प् नाित
ु
ु
वासदेु वकथा ूः पषान
ऽीन
िह ।

्
वारं पृकं ौोतॄन तादसिललं
यथा ।।
என்றன்ேறா ஸ்ரீ சுகப்ரம்மம் பாீக்ஷித் மகாராஜனிடம் கூறிற் . "வாசுேதவனின்
சாித்திரத்ைதச் ெசால்ல ேவண் ம்." என்றால் இம்மாதிாி வின வ க்கும்
ெசால்பவ க்கும் ெசவி றக் ேகட்டவ க்கும் பாிசுத்தி உண்டாம். எ
ேபால்
எனில் அவ ைடய பாதஸ லம் ேபால் என்ற . தி வ தீர்த்தமான கங்ைக
எங்கு

உள்ள ?

என்

ஒ வன்

நீராட

வினவ,

அவைன ம்,

மற் ெ◌ வன் விைட கூற அவைன ம், அைத அ கில் இ ந்
அவைன ம் பாிசுத்தமாக்கும் என்ப

அதற்கு

ஒ வன் ேகட்க

இதன் க த் . "கங்ைக, கங்ைக என்ற

வாசகத்தாேல க விைன கைளந்திடகிற்கும்" என்றார் ெபாியாழ்வார்.
நான் கனின் குண் ைகயி ள்ள தீர்த்தமன்ேறா எம்ெப மானின் தி வ
சம்மந்தமைடந்
கங்ைக
என
ெபயர்
ண்
உலகுக்கு
சுத்திைய
உண் பண் கிற . ஆைகயினாேலேய விஷ்
பக்தனான பரமசிவ ம் இத்
தீர்த்தத்ைத மிக ஆவ டன் தன ெசன்னியில் தாித்தான். "ச ர் கன் ைகயில்
ச ப் யன்தாளில் சங்கரன் சைடயினில் தங்கி கதிர் க மணி ெகாண் இழி னல்
கங்ைக" என்ற ஆழ்வார் பாசுரத்ைத ேநாக்க ம். “तादशौचं जनकषापहं” த மம்
அறிந்த
ப ச்
சக்கரவர்த்தி
மங்களகரமா ம்
ஜனங்களின்
பாபத்ைத
அகற் வ மான அந்த வாமனனின் தி வ தீர்த்தத்ைத தன் தைலயில் தாித்தான்.
இராமன் காட் க்கு எ ந்த ளினான். அங்கு கங்ைகயில் நீரா னான்.
அதனால் எம்ெப மானின்
ன் தி வ சம்மந்த மாத்திரம் அைடந்த கங்ைக
இப்ெபா
த் தி ேமனி சம்மந்தமைடந்ததால் அதிக ேமன்ைம ெபற்
உலகத்ைத நரகத்தில் ழாமல் ெசய் ம் என்றார் கம்பர்:
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ெசய்ய தாமைரத்தாள் பண் தீண்டலால்
ெவய்யபாதகம் தீர்ந் விளங்குவாள்.
ஐயன்ேமனி எலாம் அைளந்ததால்
ைவயம் மாநகரத்திைட ைவகுேமா
சாமான்யமான நம் கிண் யி ள்ள தீர்த்தம் பகவத் பாதஸ்பாிசத்தாேல கங்ைக
என்ற ெபயைரச் சூட் க் ெகாண் உலகத் க்கு நன்ைமைய அளிக்கிற என்றால்
அவ்ெவம் ெப மானின் தி வ களின் பிரபாவம் இன்றியைமயாத என்றல்லவா
ஏற்ப கிற . ெவ ம்
ம் ப்ரஹ்மாஸ்திரமாக மாறிற் . பா ைக
மிைய
ஆண்ட
என்றால்
எப்ெபா
ம்
பகவத்
சம்மந்தமைடந்தால்
அவன்
ஸங்கல்பத்தால் அதிகமான ேமன்ைமைய அைட ம் என்பதில் ஐயம் ஏ !

அஹல்ைய தன் கணவனான ேகாதமனின் ேவஷம்
இந்திரனிடத்தில் ேதவராஜன் என்கிற எண்ணத்தால் மதிெகட்டாள்.

ண்

வந்த

ु
मिु नवेष ं सहॐाक्षं िवज्ञाय रघनन
।

्
मितं चकार मधा देवराजकुतूहलात ।।
என்றார் ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான். கம்ப ம்:
ைதயலால் நயனேவ ம் மன்மதன் சர ம் பாய
உய்யலா
திநா உழல்பவன் ஒ நாள் உற்ற
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ெமய்யலால் அறி நீங்கி மா னிக்கு அற்றச் ெசய்
ெபாய்யிலா உள்ளத்தான் தன் உ வேம ெகாண்
க்கான் –
என்
னிவர் ேவஷத்ேதாேடேய வந்ததாகச் ெசான்னார். ஆனால் ேகாதமர்
இைத அறிந்
தன்னிலம் வ ங்காலத்தில்
ைன உ
டன் ந ங்கித்
தி ம்பினான்.
" ரந்தரன் ந ங்கி ஆங்ேகார்
கம்பராமாயணம், இப்ப

ைசயாயாய் ேபாக

தீயச் ெசயைலச் ெசய்

ற்றான்" என்ற

ேகாதமாின் சாபத்ைதப் ெபற்ற

இவள் சக்கரவர்த்தித் தி மகனின் தி வ
ளால்
அவ்விராமனின்
தி வ களில்
பாத்யாதிகைளச்
ய்ைமைய ம் ெபற்றாள்.

சாபத்தினின் ம் நீங்கி
சமர்ப்பித்
மனதின்

ु
पाम तथाितं चकार ससमािहता
।
என்றார் வால்மீகி. ன் ேகாதமர் சாபம் ெகா க்குமிடத் "எப்ெபா
இராமன்
இக்காட்ைட அைடவாேற அவ்வமயம் சுத்திைய அைடவாய். அன்னவ க்கு
அதிதிசத்காரம் ெசய்த பிறகு ேலாபம், ேமாஹம் இைவகைளத்

றந்

என்ைன

அைடவாய்" என்றல்லவா ெசால்லப்பட்ட .
சபாி ம் தன் இ ப்பிடம் அைடந்த ஸ்ரீ ராமனின் தி வ கைள அலம்பி
பாபத்ைத அகற் ம் அத்தீர்த்தத்ைத சிர

ல் தாித் ம், ப கி ம் காட் ல் உள்ள

ஷ்பங்களால் அவ்ெவம்ெப மானின் தி வ கைள அர்ச்சித்தாள்.

पादूक्षालनं कृ ा तोयं पापनाशनम ।्

्
ु रथाचर्यत ।।
िसरसा धायर् पीा च वःै पै
என்ற

ராணம்.

्
पामाचमनीयं च सव ूादात यथािविद
।
என்ப

வால்மீகி ராமாயணம்.

கண்ண ம் த ம த்திரனின் இராஜஸூய யாகத்தில் பாகவதர்களின்
தி வ களில் தீர்த்தத்ைதச் ேசர்த்
இந்த உபசாரத்ைத நாட்டா க்குச் ெசய்
காட் னான்.
"बु: पादावन ेजन"े என்

பாகவதத்தில் உள்ள . எல்லா உலகுக்கும் ஈசேன! த ம

த்திரர் ராஜஸூய யாகம் ெசய் ம் ேபா
20
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ம் இவாிடத்தில்
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சந்ேதாஷம் அைடந்தவர்களா ம் இவ க்கு அடங்கினவர்களா ம் வந்தி ந்தனர்.
அப்ேபா ேதவாீ ம் அந்தணர்களின் தி வ கைள அலம் வ
த யவற்ைற
ெசய்தீர்கள் அல்லவா! அவ்வரசனின் ேமன்ைமைய என்னெவன்
ெசால்வ
என்றர் ஒ

கவி: "ॄाणान ्भर कौेय" "த ம த்திரேன! அந்தணர்கேள நீர்

ேவண் ம் என்

ஜிக்க

கைடசியில் உபேதசம் ெசய்யப் ேபாகிற இந்த மாயவியான

கண்ணன் தான் அைத நைட ைறயில் ெசய்

காட்டாமல் இ ப்பானா?"

காியமாவி ம் கண் தலானி ம்
உாியதாமைர ேம ைற வானி ம்
விாி ம் தேமார் ஐந்தி ம் ெமய்யி ம்
ெபாியர் அந்தணர் ேப தி உள்ளத்தால் –
என்

இராமபிரா

க்குப் பட்டாபிேஷகம் நிச்சயித்தவாேற வசிஷ்டபகவான்

உபேதசம் ெசய்தார். இவ்வர்த்தத்ைத வசிஷ்டாிடம் அறிந் , க் ஷ்ணாவதாரத்தில்
த ம த்திரர்க்கு உபேதசித்தான் ேபா

ம்.

தன் மாளிைகைய அைடந்த குேசலைர, பர்யங்கத்தில் உட்காரைவத்

அவர்

தி வ கைள அலம்பி எல்லா உலகுக்கும் பாவனத்ைத அளிக்கும் ஸ்ரீ கண்ணன்
அத்தீர்த்தங்கைளத் தன் சிர ேல தாித்தான். இப்ப எம்ெப மாேன இைத ெசய்
காட் னான் என்றால் நாம் மிக ம் பக்தி ட ம் இைத சிரத்ைத ட ம்
அவனிடத்தில் இைத ெசய்தால் அவன் மனம் உவந்
ஸர்வாநிஷ்டங்கைள ம்
ேபாக்க த்
வி ம்பியைவகைள அளிப்பான் என்பதில் சிறிதள ம் ஸம்சயம்

् चेित" என்பைத ம் ேநாக்க ம்.
இல்ைல. "अादावनेजनात क

ஆசமனம்
ைவதிக

கர்மங்கள்

ெசய்யேவண் ம் என்

அைனத் க்கும்

சாஸ்திரம் வ

ன் ம்

பின் ம்

ஆசமனம்

த் கிற . ேபாஜனம், பழம், தீர்த்தம்

இைவகைள சிக்கும் ேபா ம் ன் ம் பின் ம் இைத ெசய்ய ேவண் ம். பகவத்
தீர்த்தத் க்கும் ஸ்ரீபாத தீர்த்தத் க்கும் இ
அவசியமில்ைல. இைதச் ெசய்ய
ேவண் ய ாீதிைய ஆஹ்னிகத்தி
ந்
ெதாிந்
ெகாள்ள ம். இைறவ க்கு
ைஜ ெசய் ம்ேபா , "ஆசமனியம் ஸமர்ப்பயாமி" என்
சமர்ப்பிக்கேவண் ம். இங்கு ஒவ்ெவா
"இைதக்

கண்ட ள

ேவ

ம்,

இைத

அபசாரங்கைளப் ெபா த்த ள ேவ
என்

ெசால்

ம் ைற

உபசாரத்ைத ம் சமர்ப்பித்த பிறகு
ஸ் காிக்கேவ

ம்,

இதில்

ஏற்பட்ட

ம், இதனால் உகப்ைப அைடய ேவ

ம்"

இைறவனிடத்தில் இைறஞ்ச ேவண் ம்.
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ம்ஸூக்த க்த ஸ்நாநம்
நாம் காைலயில் எ ந்த ம் நீரா கிேறாம். ைவதிக காாியங்கைள நீரா ன
பிறேக

ெசய்யேவண் ம்

என்ற

சாஸ்திரம்.

"ानमूला:

कृ यासवार्:" ஆயர்

பா யி ள்ள
ெபண்கள்
ேஹமந்த
வில்
மார்கசீர்ஷமாதத்தில்
அ ேணாதயமான ம் ய ைனயில் நீரா ன பிறேக ேநான்ைப அ ஷ் த்தார்கள்
என்றார் ஸ்ரீ சுகர்.

आ ुांभिस कािलाः जलाे चोिदतेऽणे ।

कृ ा ूितकृ ितं देवीमानच: ु नृप स ैकतीम ॥

22
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5
"ேகாழியைழப்பதின்
ஆண்டா

ன்னம் குைடந்

நீரா வான் ேபாந்ேதாம்" என்

ம் அ ளிச் ெசய்தாள்.

பகவதாராதன ப்ரேயாகத்ைதச் ெசால் கிேறன் என்
பாஷ்யகார ம் "மண்ைண எ த் க் ெகாண் " என் ெதாடங்கி
த ல் ெசான்னார். இந்த ஸ்நாநத்ைத ம்
ைறப்ப அ ஷ்
ஆயர் ெபண்கள் வஸ்த்ரம் இல்லாமல் நீரா னார்கள் என்
அபகாித் , கண்ணன் இதற்குப் ப்ராயச்சித்தமாக அஞ்ச

ெசான்ன ஸ்ரீ
ஸ்நாநத்ைதேய
க்க ேவண் ம்.
வஸ்த்ரங்கைள

ெசய்ய ேவண் ம்

என்றான்.
நாராயணைன மனதில் த்யானம்
ெசய்
ெகாண்ேட நீராடேவண் ம்.
“ायेारायणं देव ं
என்ற

ानािदष ु च कमर्स”ु

ப்ரமாணம், அன்றிேயல் யாைன

குளிப்பேதா

இ

तीथार्नामवगाहनािन

च

ஒக்கும்.

गजानं

यदाोहसंिृ तिवर्जयते
नारायणः॥

ु ु माला)
(मक

िवना

देवः

स

என்

குலேசகரப்
ெப மா ம்
கூறினார்.
எம்ெப மா க்கு
ஸ்நாநாஸனம்
ஸமர்ப்பித் நீராட்டத்ைதச் ெசய்விக்கும்
ேபா
ஷ ஸூக்தத்ைதச் ெசால்ல
ேவண் ம். மந்திரங்களில்
லமந்திரம்
பிரபலம். இதற்கு மந்திர ப்ரஹ்மம் எனப்
ெபயர் உண் . இைத வ்யாபக மந்த்ரம்
என் ம் ெசால் வார். இ "நாராயண"
என் ம் பதத்ைத உள்ளில் ைவத் க்
ெகாண் இ ப்பதால் இம்ேமன்ைமையப் ெபற்ற தி மழிைசயாழ்வா ம் "நன்றாக
நான் உன்ைன அன்றியிேலன் கண்டாய் நாணனேன நீ என்ேன அன்றியிைல”
என் இப்பதத்தின் ெபா ைள விளக்கி ள்ளார். ேவதங்களில்
ஷ ஸூக்த ம்
ராணங்களில் விஷ்
ராண ம் பாரதத்தில் பகவத்கீைத ம் சிறந்த என்பர்.
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ु ष ु च वैवम ।्
वेदषे ु पौषं सूं पराणे

्
भारते भगवीता धमर्शाेष ु मानवम ।।
இந்த ஸூக்தத்ைதச் ெசான்ன டன் நாராயணா வாகத்ைத ம் ெசால்
அபிேஷகம் ெசய்ய ேவண் ம். இந்த அ வாகம் பரேதவைதைய நிச்சயித்
காட் கிற . ஒழிவில் காலெமல்லாம் உடனாய் மன்னி வ விலா அ ைம ெசய்ய
வி ம் மவர் ப்ரஹ்மத்ைத உபாசிக்க ேவண் ம் என்
உபநிடதம் கூ கிற .
அந்த ப்ரஹ்மம் யா
எனில் இந்த அ வாகம் ஸ்ரீமன் நாராயணேன என்
நிச்சயமாக ெதாியப்ப த் கிற .
அறியார் சமணர் அயர்த்தார் ப த்தர்,
சிறியார் சிவப்பட்டார் ெசப்பில் - ெவறியாய
மாயவைன மாலவைன மாதவைன ஏத்தாதார்
ஈனவேர ஆதலால் இன்
என்

தி மழிைசயாழ்வார்

(நான் கன்

தி வந்தாதி

6)

ச்ாிய:

பதியான

நாராயணைனேய ஏத்த ேவண் ம் என் ம் அ
ெசய்யார் ஈனவர் என் ம்
கூறினார். ைஜனர் அறியார் ெபளத்தர் ப்ரமித்தனர். சிவபக்தர்கள் சிறியவர்.
இவர்கள்
மாயாவி ம்
தன்ைன
அைடந்தவர்களிடத்தில்
ேமாகத்ைத
உைடயவ மான எம்ெப மாைனத்
திக்க மாட்டார்கள். எனேவ இவர்கள்
அற்பர்கள் என் க த் . இங்கு "மாயவேன மாலவேன" என்ற இ பதங்கைள ம்
கவனிக்க ேவண் ம். அவன் மாயாவியானப யால் விேராதிகளிடத்தில் ேமாஹ
சாஸ்திரங்கைளச் ெசய்பவன். மாலவனானப யால் அண் னவர்களிடத்தில் நல்ல
சாஸ்திரங்கைள ெசய்பவன். ஸ்வாமி ேதசிக ம் தயாசதகத்தில் இைத அற் தமாக
அ ளிச் ெசய்தி க்கிறார்,

िवेवा कतक िनकष ैवत पाशयानां

पाकाः ूणयित दये दप र्णं ते शाम ।्
्
लीला दक्षां दनवसरे लालयन िवूिलां

्
माया शााण्यिप दमियत ं ु प ूतीपान ॥
என்ற ச்ேலாகத்தில் இைதக் காணலாம். ேதத்தான் ெகாட்ைடைய உைறத்தால்
ேச கீேழ தங்கி நீர் ெதளிைவ அைட ம். அ ேபால் கற் உணர்ந்தவர்கைள
அைடவதால் ெதளி
ெபறலாம். அம்மாதிாி ெதளிைவ அைடந்தவர்களிடத்தில்
தி ேவங்கட ைடயான் கண்ணா
ேபான்ற தான் சாஸ்திரத்ைதச் ெசய்
ெகா க்கிறான். விேராதிகைள அடக்க தைய இல்லாத சமயம் வஞ்சைன
எண்ணமாகிற ெபண்ைணச் சீராட் மாயாசாஸ்திரங்கைளச் ெசய்கிறன் என்ப
24
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க த் . के न मोहोऽथा

என்

அதிகரணஸாராவளியி

ம் இவ்வர்த்தத்ைதக்

காணலாம்.
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मोहन ेा

(वार्रा

िनिखलजनियतःु

के न

ु
ामार्नपिशित

मोहोऽथा

न-

फलमसौ

तबोधं

ॅमं

वा।

ोादेिमेतिपिध िवषमो न ैव तात ्
समोिः काण्यािूिला न यिद वृिजनजं
न ेशिनं

ात ्

फलं

॥-

அதிகரணஸாராவளி).
இவ்வள
ேமன்ைமப் ெபற்ற
ஷ
ஸூக்தத்ைதக் ெகாண்
இைறவ க்கு
ஸ்நாநம்
ெசய்விக்க
ேவண் ம்.
குணங்கைளப் ெபற்றவ

ம், குற்றங்கேள

அற்றவ மான
எம்ெப மானன்ேறா
ஷ ஸூக்தத்தில் கூறப்ப கிறவன்.

ू ािद
ंु 
पस
रघिजशाथ र्

ूिसो

ु
गणिनिध

என்ற

ஸாராவளிைய

भवित

बलताऽथोपलं

ேநாக்க ம்

(जा ैेिशे ं
ॄवीिष

ज्ञाताज्ञातािददौःं ितषजित

न

चालिक्षते ारीक्षा। उिॄिचा तत इह

ु
ु लः पस
ू ािद ूिसो गणिनिध
ंु 
कथिमऽ हेत
रघिजशाथ र् उः ॥)

விபவத்தில் வார்ம ெகாங்ைக யேசாைத உகந் கார் ம ேமனி நிறத் க்
கண்ணபிராைன மஞ்சனமாட் யவாற்ைற
ைவக்ேகான் பட்டர்பிரான்
ெவண்ெணயைளந்தகு ங்கும் விைளயா
தி ம்ெகாண்
திண்ெணெனவிவ்விரா உன்ைனத் ேதய்த் க்கிடக்கநான் ஒட்ேடன்
எண்ெணய் ளிப்பழம்ெகாண் இங்கு எத்தைனேபா ம் இ ந்ேதன்
நண்ணலாியபிராேன! நாரணா! நீராடவாராய்
(ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி 2-9-1)
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த ய பாசுரங்களால் அற் தமாக அ ளிச் ெசய்தி க்கிறார். கண்ணேன!
தடாவினில் தாரார் தடந் ேதாள்கள் உள்ளன ம் ைக நீட்
ெவண்ெணைய
அைளந்
விைளயா

உடெலல்லாம்
உன

பைசைய

உட ல்

அைடந் ள்ளாய்,

ெவளியிேல

ெசன்

திைய ம் ப ய ைவத் ள்ளாய். ஆைகயால்

ேதய்த் க் ெகாள்வதற்கு எண்ெணைய ம்,

ளிப் பழத்ைத ம் எ த் க் ெகாண்

எவ்வள நாழிைக நான் காத்தி ப்ேபன். உடேன நீ நீராட இங்கு எ ந்த ள
ேவண் ம். இங்கு ெபாியாழ்வார் விபவாவதாரத்ைத ம் அர்ச்ைசைய ம்
ஒன்றாக்கி அ

சந்தித் ப் ேபசுகிறார், அதனால் அர்ச்ைசயில் தி மஞ்சனத் க்கு

ேவண் ய ளி, எ

மிச்சம் பழம்

த ய ளிப்பழங்கைள எ த் ைரத்தார்.

இவ்வாழ்வார் மற்ேறாாிடத்தில் கண்ண க்கு யேசாைத நீராட்டம்
ெசய்வித்த ப்ரகாரத்ைத ெவகு ரஸமாக அ சந்தித் சந்ேதாஷம் அைடகிறார்.
ைக ம்கா ம் நிமிர்த் க் கடாரநீர்
ைபயவாட் ப் பசுஞ்சி மஞ்சளால்
ஐய நாவழித்தா க்கு அங்காந்திட
ைவயேம ம்கண்டாள் பிள்ைள வா ேள.
(ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி 1-2-6)
கண்ணன்
யேசாைத தன் இ

சி

குழந்ைத.

அவைன

மஞ்சனமாட் வதற்காக

கால்கைள ம் நீட் க் ெகாண்

தாயான

அவன் தி க்ைககைள ம்,

தி க்கால்கைள ம் சீர்ப த்தி தன் கால்களில் ப க்க ைவத்தாள். அப்ேபா
குழந்ைதயான இவன் யேசாைதயின் இ
கால்கைள ம் ெகட் யாக பி த் க்
ெகாண்டான். இவ்வ பவத்ைத ேலாகத்தி ம் காணலாம். இப்ப ப்பட்ட
யேசாைதயின் பாக்யத்ைத என்னெவன்
ெசால்வ . எந்த எம்ெப மானின்
தி வ கைள ேதவர்
தலானவர் பி த் க் ெகாள் கிறார்கேளா அந்த
எம்ெப மானன்ேறா யேசாைதயின் தி வ கைள இ ைகயா ம் பி த் க்
ெகாண்டான்.

तवपादयगु ं ूपः, िकं वणर्यािम तव भाग्य महो यशोदे என்

ேவதாந்த ேதசிக

ம்

விஸ்மயிக்கிறார். அப்ேபா
ெகாப்பைரயி ள்ள தீர்த்தத்தால் ெமல்ல ஸ்நாநம்
ெசய்வித்தாள். மற் ம் இவ்வேசாைதயின் பாக்யத்ைத ேகண்மின். ஸ்நாநம்
ெசய்விக்கும் சமயம் சி மஞ்சைள எ த் நாக்ைக வழிக்க நிைனத்தாள். அதற்கு
அ

கூலமாக

இம்மாயக்

குழந்ைத ம்

வாையத்

திறந்த .

மண்

லக ம்,

மற் லகங்க ம் இக் குழந்ைதயின் வாயி ள் கண்ணாரக் கண்டாள். ேதவகிக்கு
தன்ைன சர்ேவச்வரனாக காட் ய இவன் யேசாைதக்கும் அவ்வா
காட்ட
நினத்தான் ேபா ம்.
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ஸ்ரீ கி ஷ்ண! ன் ேதவாீர் வராஹாவதாரம் எ த்தீர். அவ்வமயம் ஏ
ஸ த்திரங்க ம் கூ
ம் மகா வராஹ
பியான ேதவ ைடய தி ேமனியில்
உள்ள ஒ மயிர்க் குழிைய ம் நிரப்ப திறைமயற்றைவகளாக ஆயின. இப்ேபா
உன் தாயான அேசாைத தன
இரண்
ைககளி
ம் ஜலத்ைத எ த்
அவ்வள
ஜலத்தாேலேய உடேல நன்னத்
நிைறந்
வழி ம்ப
உம்ைம
நீராட் ைவத்தாள் என்ன ஆச்சாியம்! என்ன மாைய என்றார் லீலாசுகர்.
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6
வஸ்த்ரம்
எம்ெப மா
தீபாவளி

க்கு வஸ்த்ரம் சமர்ப்பிப்ப

த ய பண் ைககளில்

ஒ

சிறந்த ைகங்கர்யம். நாம்

திய வஸ்த்ரம் உ த்திக் ெகாள்கிேறாம்,

ु वाचा
"ஆைடயில்லாதவன் அைர மனிதன்" எனப் பழெமாழி ம் உண் . वेण वपषा
என்றவிடத்தில் வஸ்த்ரத்ைதத்தான்
த ல் எ த் ள்ள . ஸர்வ பதியான நம்
ெப மாைன ஆராதிக்கும்ேபா ஸ்த்ாீப்ராயரான நாம் வஸ்த்ரம் த யைவகளால்
அலங்காித் க் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ம். தீபாவளி
த ய பண் ைககளில்
மாப்பிள்ைள

த யவர்க

க்கு உயர்ந்த ாீதியில் வஸ்த்ரங்கைள வாங்குவைத ம்,

அர்ச்ைசயி ள்ள
கட
க்கு
வாங்காமல்
இ ப்பைத ம்
ெப ம்பா ம்
காண்கிேறாம். எல்லா ஐச்வர்யத்ைத ம் நமக்குக் ெகா த்த அவன் விஷயத்தில்
உேபைக்ஷயாக இ ப்ப தகாத . வஸ்த்ர தானத்ைதேய ப்ரதானமாக நடத்திவந்த
நந்தேகாப

ைடய குமர

ம், தான் த்ெரளபதி

த யவர்க

க்கு அளவற்ற

வஸ்த்ரங்கைளக் ெகா த்
அ க்ரஹித்தவ மான எம்ெப மா க்கு நாம்
ஸமர்பிக்கும்
வஸ்த்ரத்தால்
உண்டாவ
ஒன்றில்ைல.
அவன்
அவாப்தஸமஸ்தகாமன். ஸ்ரீ வராஹ நாயனா க்குக் ேகாரக் கிழங்ைக மன்ேறா
நிேவதனம் ெசய்கிறார்கள். "பாிவதில் ஈசைனப் பா
ாிவ
ம் ைக ேவ"
என்றன்ேறா ஆழ்வார் அ ளிச்ெசய்தார். எம்ெப மா
ஏேத

ம்

ம், ஏேத

ம்

க்கு ஏேத

ைக ம் அைம ம். "கள்ளார்

கூவிைள ம் உள்ளமாகக் ெகாள்ேளாேம என்
நியதி இல்ைல என்றார், கண்டகாாிகா

ம் ஜல ம்,

ழா ம் கணவல ம்

தி மங்ைக மன்ன

ஷ்பத்ைத எம் ெப மா

ம் மலர்களில்
க்கு ஸ்மர்பிக்க

ேவண்டாம் என்
சாஸ்திரம் ெசான்ன
ம் கட
க்கு ஆகா
என்கிற
காரணத்தால் அன் . பறிக்கிற பக்தன் கரங்களில்
ள் பாய்ந்
வி ம் என்ற
காரணத்தால்தான் என் ரசிகர் பணிப்பர்.
எனேவ, நாம் இ கிற ெபா ளின் தாரதம்யத்ைத அவன் கணிசிக்கிறான்
அல்லன். பாி ர்ணனல்லாதவன், நாம் இ வைதக் ெகாண்ேட த் ப்தி அைடய
ேவண் மாைகயால் தாரதம்யத்ைத பார்ப்பான், அவாப்த ைமஸ்தகாமனான இவன்
பத்ர
ஷ்பாதிகைள இட்டா ம் இ கிறவர்களின் பக்திையேய பார்த்
ஸ் காிப்பான். அவன் ெப ைமக்கு ஈடாக நம்மால் எைத ம் இட ம்
யா .
அவ ம் அைத அேபக்ஷிக்கமாட்டான். இப்ப யானால் நம் விஷயத்தில்
அக்கட
க்கு சந்ேதாஷம் எப்ப
உண்டாகும் என்
நிைனக்க ேவண்டாம்.
ெவகு காலமாக எம்ெப மாைன விட் ேவ எைதேயா ெசய் வந்த நாம் அைத
www.sadagopan.org
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விட்
இப்ேபா
இவன் விஷயத்தில் நிைனைவ ைவத் ச் ெசய் ம் ஆராதன
வியாபாரத்ைதக் கண்ேட அவன் சந்ேதாஷம் அைடவான். ஆைகயால் நமக்கு
சக்யமானத்ைதக் ெகாண்
அவ க்கு சமர்பித்தால் அைத அவன் ெபற்
நம்
விஷயத்தில் மகிழ்ச்சி ெப வான். " ர்ண விஷயமாைகயால் ெப ைமக்கு ஈடாக
பச்ைச இடெவாண்ணா , ஆபி க்ய சூசக மாத்ரத்தாேல சந்ேதாஷம் விைள ம்”
என் ஸ்ரீவசன ஷணத்தில் இைத ரஸமாக அ ளிச் ெசய் ள்ளார். ஆைகயால்
கட
க்கு வஸ்த்ரத்ைத சமர்பித் நிறம் ெபற ேவண் ம் என்கிற எண்ணத் டன்
இடேவண் ம்.

பீதாம்பரம் எங்ேக, நாம் இ ம் வஸ்த்ரம் எங்ேக, அவனன்ேறா நம்
எல்ேலா க்கும் அம்பரம்
த ய ெபா ள்கைள அளிக்கிறவன். "அம்பரேம
தண்ணீேர ேசாேற அறம் ெசய் ம் எம்ெப மான்" என்ற ஸ்ரீ ேகாைதயின்
(தி ப்பாைவ-17) ஸூக்தியில் இைதக் காண ம். வஸ்த்ரம்
த யைவகைள
தானம் ெசய்பவன் நந்தேகாபன் எனப் ெபா ள் கூ வ ேபால் எம்ெப மானான
கண்ண ம் இைவகைளத் தானம் ெசய்பவன் என் ம் ெபா ள் உைரப்ப
உண் . த்ெரளபதிக்கு வஸ்த்ரத்ைத அளித்தான் என்ப
ப்ர த்தம். பாரத
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த்தத்தில் அர்ச்சுன ைடய ேதாில் உள்ள கைளப்
தண்ணீைர இவன் ஸங்கல்பித் அளித்தான்.

அைடந்த குதிைரக

க்குத்

्
ु
ु न ूाहरन यदन
मां ौावाहमरयो रिथनोभिवं
भाविनर
िचाः
என்

இைத பாகவதம் (1-15-17) கூறி ள்ள .
மன்னர் ம க, ைமத் னன்மார்க்கு ஒ

ேதாின் ேமல்,

ன்னங்கு நின் , ேமாைழ எ வித்தவன் மைல
(ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி, 4-2-6),
என் ெபாியாழ்வா ம் பணித்தார். த ம த்ரன் காட் ல் இ ந்தேபா வந்த
ர்வாஸ மகாிஷிக்கு வயி நிைறய அன்னமிட்டான் என்ப ம் பிர த்தம். இங்கு
"அம்பரேம

தண்ணீேர

ேசாேற

அறம்

ெசய் ம்"

என்பைத

நந்தனிட ம்,

யேசாைதயினிட ம், கண்ணனிட ம் பலராமனிட ம் அன்வயித் ப் ெபா ள்
கூறலாம்.
ஆயர்பா ையவிட் , கண்ணன் ம ைரக்கு எ ந்த ளினான். வழியில்
கம்ச க்காக உயர்ந்த வஸ்த்ரங்கைன எ த்
வ ம் ரஜகைனப் பார்த்
இவ் த்தம
ஷேன யாசித்தான். எனக்கு இந்த வஸ்த்ரங்கைளக் ெகா . உனக்கு
நன்ைமைய ெசய்ேவன். இதில் சம்சயமில்ைல.

रजकं किदायां रकारं गदामजः ।

ु
ायाचत वासांिस धौतामािन
च ॥ ३२ ॥

देावयोः समिु चतािन अः वासांिस चाहर्तोः ।

ु े नाऽ संशयः ॥ ३३ ॥
भिवित परं ौेयो दात
(ஸ்ரீமத் பாகவதம்10.41.32 & 33)

அதற்கு பாக்யமற்ற அந்த ரஜகன், காட் ல் உள்ள உங்க
ெபா ளில்

ண் ஆைச ஏன்?

க்கு அரசனின்

பிைழக்க வி ப்பமில்ைலேயா? என்

ெசால் ,

ெகா க்காமல் ேகாபித் க் ெகாண்டான். நரக நாசைன நாவில் ெகாண்
அைழயாத மானிட சாதியிேல ேசர்ந்த அவ க்கு எம்ெப மானிடம் சமர்ப்பிக்க மதி
எப்ப

உண்டாகும்?

மத்தகத்திைட

ைககைளக்

கூப்பி

அவன

பணி ம்

மகான்க க்கன்ேறா கட ளிடத்தில் எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் சமர்பிக்க
சி
உண்டாகும். உடேன கண்ணன் அவன் தைலையக் கீேழ தள்ளி வஸ்த்ரங்கைள
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ேகாபர்க க்கும்
ெகா த்
தா ம்
அணிந் ெகாண்டான்.
ெவட்கமற்ற
ைகேகயி ம் சுகுமாரமான வஸ்த்ரத்ைத அணி ம் இராமன்
தேலார்க்கு
மர ாிைய உ த்தக் ெகா த்தாள். இராம க்காக இைத எப்ப
எப்ேபா
சம்பாதித் ைவத்தாேளா! அறிகிேலாம்.

ु
महाहर्वसंवीतो भूा िचरसखोिषत:।

काषायपिरधान ु कथं भूमौ िनवित ॥
(வால்மீகி ராமாயணம் 2.12.101)
உயர்ந்த ஆைடகைள உ த்தி சுகமாக வசித் ள்ள என் தல்வன் காஷாயத்ைத
உ த்தி எப்ப
மியில் வசிக்கப் ேபாகிறான் என் தசரதன் லம்பினான். இந்த
தயரதனின் ப்ராலபத்ைத ப ப்பவர்க்கும், ேகட்பவ க்கும் மன

உ கும்ப

குலேசகரப் ெப மாள் ம

ந ங்குஞ்சி ன்சைடயாய்ப் ைனந்

காமெரழில் விழ

த் க் கலனணியா

ஏம ேதா ெளன் தல்வன் யானின்
மைறயீர்! இ

ந் கில் ேசரல்குல்

அங்கங்கள் அழகு மாறி,

ெசலத்தக்க வனம்தான் ேசர்தல்,

தகேவா? சுமந்திரேன! வசிட்டேன! ெசால்லீர் நீேர.

--- ெப மாள் தி ெமாழி 9 – 6
என்

அ ளிச் ெசய்தார். ெபான் ெபற்றார் எழில் ேவதப் தல்வனான ராம

க்கும்,

அவன் தம்பிக்கும் மட் மா இந்த வல்கலத்ைதக் ெகா த்தாள்.
ைவேபா ம்
மின்பற்றா
ன் ம ங்கு ெமல் யலான சீதா பிராட் க்குமன்ேறா அைதக்
ெகா த்தாள். ஐேயா பாவம்! இைத உ த்த அறியாதவளாய் இவள் இராமைனப்
பார்த் , "காட் ல் உள்ள

னிவர்கள் இைத எப்ப

உ த்திக் ெகாள்

என்
ெசால்
ெவட்க ற்றவளாய்த் திைகத்தாள். இராம
ந வில் வல்கலத்ைத உ த்தினான் அவ க்கு.

கின்றனர்"

ம் அவ்வைவயின்

कथं न ु चीरं बि मनु यो वनवािसन:।
इित कुशला सीता सा ममु ोह मु मर्ु :

(வா.ரா 2.37.12)

्
तात िक्षूमाग
रामो धमर्भतृ ां वर:।

चीरं बब सीताया: कौशेयोपिर यम ्
32

(வா.ரா 2.37.14)
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என்றார் வால்மீகி. எம்ெப மாேன
அ யார்களிடத்தில்
உள்ள
ப்ேரமாதிசயத்தால்
ஆைடைய
உ த்திக்

ைவக்கிறான்,

இைத

"ஆைட உ ப்ேபாம்" (தி ப்பாைவ 27) என்பதில் காணலாம்.
அவன் உ த்தாத ஆைட
ஆைடயன்
என்
ரஸகனமாக
மகான்கள்
பணிப்பர்.
இக்கண்ண க்ேக தறி ெநய்பவன்
வஸ்த்ரங்களால்
அலங்காரம்
ெசய்வித்தான்.
ப்ரசன்னனான
கண்ண ம்
இவ் லகில்
சகல
ேக்ஷமங்கைள ம்
கைடசியில்
ஸா ப்யத்ைத ம்
ெகா த்த ளினான்.

तत ु वायकः ूीतः तयोवषमकयत ।्

ु
िविचऽवण ैलेय ैः आक ैरनपतः
॥
(ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10-41-40)

्
्
त ूसो भगवान ूादात
सामानः
।

्
ृ ीियम ॥
िौयं च परमां लोके बलैयर्त
(ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10-41-42)

ஆகேவ அர்ச்ைசயில் மங்களாசாஸனம் ெசய் ம் ெபாிேயார்கள் உயர்ந்த வஸ்த்ரம்
த யைவகைள
ஸமர்பிக்கின்றனர்.
இதனால்
அளவற்ற
பயன்கைள
அைடவார்கள் என்ப திண்ணம்.
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ேடாைல
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7
உப தம்:
நாம் யஜ்ேஞாப தத்ைத அணிகிேறாம். சாஸ்திரம் வகுத்த வழியில் நன்கு
ப்ரதிஷ்ைட ெசய் அணிந் ெகாள்வ நலம். மந்திரங்களால் நன்கு ப்ரதிஷ்ைட
ெசய்
தாித் க் ெகாண்டால் சகல நன்ைமக ம் உண்டாகும். அப்ப ப்பட்ட
உப தத் க்ேக ஏத்த ண் . இைத ஓர் அரசன்,

ேராஹிதனால் ெகாண்

வரப்பட்ட யஜ்ேஞாப தத் க்குச் சமமாக, தங்கத்ைதக் ெகா க்க

யாமல்

நின்றான் என்கிற கைதயி
ந்
உணரலாம். சிலர் தங்கள் வியாபாரத் க்குத்
தடங்கலாக இ க்கிற
என்
எண்ணி ஆணியில் மாட் வி வார்கள். சிலர்
சாவிைய இதில் ேகார்த் க் ெகாள்வார்கள். ஐேயா பாவம்! இவர்கள் இதன்
ெப ைமைய அறியாதவர்கள். பர்த் மதியான ெபண்கள் சிலர், மாங்கல்யத்ைத
எ த்

ைவப்ப ம் சில சமயம் கண்டத்தில் தாிப்ப ம் எப்ப

அந்த ாீதிைய அ

அவத்யாவஹேமா

சாிக்கும் இவர்கள் ெசய்ைக मा सूऽिमव िबॅित என்

ु
என் யதிராஜஸப்ததியில்
ஸாதித்தார் ேவதாந்த ேதசிகன். उपवीितनमूपर् ण्सवं
அ ளினார். அந்த ச்ேலாகங்கள் கீேழ காண்க.

् देिशके ैः पाऽिभन भवता पिरणीयमानाः ।
दाः ूजा जनकवत तव

्
मे सतां मिहतभोग िवशेष िस ै मा सूऽिमव िबॅित िकरम ॥
(ौीशरणागितदीिपका)
ु
उपवीितनमूपर् ण्सवं
िऽजगण्ु यफलं िऽदण्डहम ।्
(ौीयितराजसितः-11).

சில ஆலயங்களில் எம்ெப மா க்கு இைத உபசாரமாக ஸமர்பிப்ப
உண் . அைதத் தாங்க ம் பகவத் ப்ரசாதமாக தாித் க் ெகாள்வ ம் உண் .

ु
र् हजं परात
यज्ञोपवीतं परमं पिवऽं ूजापतेय
।्

ु ममयं ूितम
ु शॅ
ु ं यज्ञोपवीतं बलम ु तेज: ॥
आय
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என்ற மந்திரத்தில் இ
பலம், ேதஜஸ்

பரம சுத்திையக் ெகா க்கும் என் ம், ஆ ஸ்ைஸ ம்,

த யைவகைள ம் ெகா க்கும் என் ம் ெசால்லப்ப கிற .

ु ं अधामर्नाशनं , ताािभसमं ूोम -् நாபிக்கு ேமலாக தாித்தால்
नाभेर्मनाय
ஆ ஸ்ஸூ குைற ம்.

கீழாக

இ ந்தால்

ண்ணியங்கள் ேபாய்வி ம்,

ஆைகயால் நாபிக்கு ஸமமாக தாித் க் ெகாள்ள ேவண் ம். கட
ஷ்பத்ைத ஸமரப்பிப்ப ேபால் ஸ்வர்ணம் த யைவகளால்
உப தத்ைத ம் ஸமர்ப்பிப்ப ம் உண் .

க்கு ஸ்வர்ண
ெசய்யப்பட்ட

மலயஜம் :
இதற்குச் சந்தனம் எனப் ெபா ள். இதன் சமர்ப்பணம் சிறந்த உபசாரம்,
ஆராதன காலத்தில் சந்தனத்ைதச் சமர்ப்பித்ேத ஆராதனம் ெசய்ய ேவண் ம்.
”கந்தத்வாரம்” என்ற மந்திரத்தால் அபிமந்திரணம் ெசய்
ஸமர்ப்பிக்க ேவண் ம்.

ல மந்திரத்தால் இைத

ग॒ ॒ा॒रा॑ राध॒ षार्ि॒ प॑ु ारी॒िषणीम ।्

ई
॑ ता॒ना॒ािम॒ होप॑ये॒ िौयम ।्
॒ री॑ सवर्भू
இம்மந்திரத்தின் அர்த்தத்ைதக் கணிசித்தாேல இந்த உபசாரத்ைத அவசியம் ெசய்ய
ேவண் ம் இன்
லப்ப ம். இ
ல
மிைய அைழக்கும் மந்திரம். மகால
மி
நல்ல பாிமள திரவ்யங்கைளத்
தான் வ வதற்கு மார்கமாகக் ெகாண்டவள்.
(அதாவ
பாிமள ள்ள திரவியங்கள் உள்ள இடத்தில் மகால
மி வாசம்
ெசய்வாள்). ஸர்வ கந்தனான எம்ெப மானிடத்தில் அன்ேறா அவள் வசிப்ப
ஒ வரா ம் அவமதிக்கப்படாதவள். அசுத்தமான மனிதர்களால் அைடய
யாதவள். எப்ெபா
ம் எப்ெபா ட்களா ம் நிைற ள்ளவள். காீஷிணீ என்ற
தி நாமத்ைதப் ெபற்றவள். எல்லாப் பிராணிக க்கும் நாயகியாய் இ ப்பவள்.
அைனவரா ம் அைடயப்ப கிறவள்.
இங்கு ஸ்ரீ
சப்தத்தில் அர்த்த
விேசஷங்கைள ேநாக்க ம். அப்ப ப்பட்ட உன்ைன அைழக்கிேறன் என்ப
இதன் ெபா ள். நாம் இைறவனின் உகப்ைப
ன்னிட்
அவ க்கு
உபசாரங்கைளச் ெசய்தா ம் ஆ ஷங்கிகமாய் ஐஸ்வர்யாதி பலன்க ம் வரத்
தட் ல்ைல.
ஸ்ரீ

விபீஷணாழ்வான்,

ேமாக்ஷ பபலத்ைத

உத்ேதசித்ேத

ெசய்தானாக இ ந்த ேபாதி ம் இலங்ைகயரசு தானாக வந்த
விேராதமில்ைல. இைத ஸ்ந்த்யா வந்தனாதிகளி ம் காணலாம்.
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சரணாகதி

ேபால் இங்கும்
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ராஜமார்க்கமாகச் ெசன் ெகாண்

க்கும் கூனிைய ேநாக்கி ஸ்ரீ கண்ணன், "நீ

யார்", இந்தச் சந்தனம் யா க்கு? உண்ைமையச் ெசால், எனக்கும், பலராமனாக்கும்
உயர்ந்ததான சந்தனத்ைதக் ெகா . உனக்குச் சீக்கிரத்தில் மங்களம் உண்டாகும்
என்றான்.

ु पनं कान े वा कथय साध ु नः।
का ं वरोवत हानले

ु मं ौेयते न िचरािवित ||
देावयोरिवलेपम
(ஸ்ரீபாகவதம் 10-42-2)
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ु
सगमे
त राजाहर् िचरं िचरानन े

्
ु पनम ।।
आवयोगार्ऽसशं दीयतामनले
(ஸ்ரீவிஷ்

ராணம் 5-20-6)

“அண்ணர்க்கும், நமக்கும்

சலாம்ப

சாந்

இடவில்ைலேயா?” என்

கூனிையக்

கண்ணன் ேகட்டான். அவ ம் வழக்கனாயி க்கிற சந்தனத்ைதக் ெகா த்தாள்.
அதற்கு கண்ணன் "சுகந்த ேமதத்" என்றான். " ஷ்பாதிகளாேல ஏறிட்ட வாசைன
உள்ள சந்தனம் இ , இயற்ைகயாகேவ வாசைன ள்ள சந்தனத்ைத நாங்கள்
வி ம் கிேறாம்"

என்றான்.

பிறகு

காட் னாள்.

"ராஜார்ஹேமதத்",

அவள்

ேமல்

கம்சன்

தரமாயி க்கும்

சாந்ைதக்

கர்வ ைடயவனாைகயால்

எைதயானா ம் சிக்ெகாள்வான் என்றான். அதற்கும் ேமல் தரமான சாந்ைத
அவள் காட் னாள். அதற்கும் எம்ெப மான் " சிரம் ஏதத்" இதில் நிறேம
உபஜீவிக்கலாவ
என்றான். இைதக் ேகட்ட கூனி ெவண்ெணய் நாற்றத்தில்
பழகின இவர்கள் சந்தனத்தின் வாசிைய எப்ப அறிந்தனர் என்
சிாித்தாள்.
இைதக்கண்ட எம்ெப மான்
சிராநேன - சிாித்த
க ைடயவேள என்
கூப்பிட்டார். ஆவேயா: - என் உடம் க்கும், என் அண்ணன் உடம் க்கும்
தகுந்தப

சந்தனத்ைதத் தா என்றார்.

இைதக் ேகட்ட கூனி ம் மிக ம் மனமகிழ்ச்சி டன் இ வ க்கும்
சந்தனத்ைதப் சினாள். கண்ணபிரா ம் அதிஸந் ஷ்டனாய் த ல் காட் ய 3
விதமான சந்தனங்கைள விலக்கின
ேபால் அவளிடத்தில் உள்ள 3
ேகாணல்கைள ம் விலக்கி அவைள அழகியாளாகச் ெசய்தான். “
நாறிய சாந்தம் நமக்கிைற நல்ெகன்ன,
ேதறி அவ

ம், தி

டம்பில்

ச,

ஊறிய கூனிைன உள்ேளெயா ங்க, அன்
ஏற
வினாய்! அச்ேசா அச்ேசா
எம்ெப மான்! வாரா அச்ேசா அச்ேசா
(ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி 1-9-4)
என்

ெபாியாழ்வா ம் அ ளிச் ெசய்தார்.
எம்ெப மா

க்குச் சந்தனத்ைத ஸமர்ப்பித்த இக்கூனி இைத மட் மா

ெபற்றாள்? எம்ெப மாேனா மன்ேறா கலவிப்

ாிந்தாள். இவள் வி ப்பத்திற்கு

இணங்கி
எம்ெப மான்
இவள்
இல்லத் க்கு
வந்
க்கலவியால்
ெவட்கமைடந்த இவைளக் ைககைளப் பி த்
ப க்ைகயில் உட்கார ைவத்
38
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இவ

டன்

ணர்ந்தான். காரணம் என்? என்றால் சந்தனத்ைத ஸமர்ப்பித்ததால்

உண்டான ண்யம்தான், என்ற

ஸ்ரீ பாகவதம் -

आय काां नवसमि॑या िवशितां ककणभूिषते करे ।

ु पाप र्णपण्यले
ु
ूगृ शामिधवेँय रामया रेमऽे नले
शया॥
--- ஸ்ரீமத்பாகவதம் 10-48-6
இம்மாதிாி சில தினங்கள் அவள் இல்லத்திேல, அவ
உபச்ேலாகன் என்

டன் விைளயா

அவ

க்கு

தல்வைன ம் ெகா த்தான்.

இப்ப ச் சந்தனத்தால் எம்ெப மாைன ஆராதித்
சில்வான பயைனப்
ெபற்றாள் இவள். எைத ம் ெகா க்கத் தயாராக இ க்கும் அவனிடத்தில்
சா ஜ்யத்ைதக் ேகட்க வி ப்பம் அற்றவளானாள் த்ாிவக்ைர, ஐேயா பாவம்!
ஆைகயால்

தினந்ேதா ம்

ஆராதன

காலத்தில்

பாிமள ள்ள

சந்தனத்ைத

ஸமர்ப்பித்தால் அவன் உகப் அதிகமாகும் என்பதில் ஐயமில்ேல. நம்மாழ்வா ம்,
ேகாைவவாயாள் ெபா ட் ஏற்றிென த்தமி த்தாய்! மதிளிலங்ைகக்
ேகாைவ யச்சிைல குனித்தாய் ! குலநல்யாைன ம ப்ெபாசித்தாய் !
ைவ

யா நீர்

விப் ேபாதால் வணங்ேகேன

ைவ

யாம் ேமனிக்குப்

சும் சாந்

ம், நின்

என் ெநஞ்சேம

(தி வாய்ெமாழி - 4-3-1)
என்

தன் ெநஞ்ைசேய சந்தனமாக ஸமர்ப்பித்தார்.
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8
குசுமம்:
ஷ்ப ஸமர்ப்பண ம் ஓர் சிறந்த உபசாரம். தாமாகத் ேதாட்டத்தில்
வளர்த்
அதில் உண்டான
ஷ்பங்கைளத் ெதா த்
எம்ெப மா க்கு
ஸமர்ப்பிப்ப
மத்யமம்.

மிக ம் உத்தமம்; காட் ல் உள்ள

விைலக்கு

ஸமர்ப்பிப்ப

வாங்கி

ஸமர்ப்பிப்ப

ஷ்பத்தின் ஸமர்ப்பணம்

அதமம்,

யாசித் ப்

ெபற்

அதமாதமம்.

ु ममं वम
ु ते ।
उमं ािजर्त ं पं

ु िहता)
अधमं त ु बयबीतं पारमधमाधमं ।। (भृगसं
40
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இதில்
ளஸீ
ஷ்பம்
உயர்ந்த .
ெபாியாழ்வா ம்
ெதாண்டர ப்ெபா யாழ்வா ம் நந்தவன ைகங்கர்யம் ெசய்
எம்ெப மாைன
ஆராதித்தார்கள்
என்ப
ஸ்பஷ்டேம.
ஸ்ரீேதசிகன்
அ ளிச்
ெசய்த
ஸ்ரீேகாதாஸ் தியி

ம் மற் ம்,

ெதாைடெயாத்த ளவ ம் கூைட ம் ெபா ந்
ேதான்றிய ேதாள் ெதாண்டர ப்ெபா ெயன் ம்
அ யைன அளியெனன்ற ளி உன்ன யார்க்கு ஆட்
ப த்தாய் பள்ளிெய ந்த ளாேய.
(தி ப்பள்ளிெய ச்சி)
மன் மதிள் தி மண்டங்கு தான் வாழ
மார்கழிமாதக் ேகட்ைடநாளில் வந்
ன்
கழ்த் ெதாண்டர ப்ெபா ேய ! நீ ன்ழாய் மாைல பணிய ைம ெசய் நா ம்
ெதன்னரங்க மணவாளற்கன் மிக்குச்
ெசப்பிய, நல் தி மாைல நாற்பத்ைதந் ம்
பன்னிய நல் தி ப்பள்ளிெய ச்சி பத் ம்
பழவ ேய க்க ள் ெசய் பாிந் நீேய.
(ேதசிக ப்ரபந்தம், பிரபந்தசாரம் 11)
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என்ற பாசுரங்களி

ம் இைதத் ெதளியவாம்.

ஸ்ரீஆண்டா

ம்

இைறவ

க்குப்

பாமாைல

ஸமர்ப்பித்த

ேபால்

மாைல ம் ஸமர்ப்பித் த் தன் வி ப்பத்ைதப் ெபற்றாள். ॐिज िनगिळतं या

बलाृ  भेु என்

ஸ்ரீ பராசர பட்ட ம் அ ளிச்ெசய்தார்.

ேவயர் கழ் வில்
ேமன்ேம

ரா ப் ரம்

த்

ம் மிகவிளங்க, விட் சித்தன்

யதி மகளாய் வந் அரங்கனார்க்குத்
ழாய்மாைல
சூ க் ெகா த்த மாேத
ேநய டன் தி ப்பாைவப் பாட்டாைறந் ம்
நீ ைரத்த ைதெயா திங்கட்பாமாைல
ஆய கழ்
டன் நாற்பத்
ன் ம்
அன் டேன அ ேய

க்க ள் ெசய்நீேய.
(ேதசிக ப்ரபந்தம், பிரபந்தசாரம் 10)

என்றார் ஸ்ரீேதசிகன்.
"இைலையேயா,

ஷ்பத்ைதேயா, பலத்ைதேயா, ஜலத்ைதேயா அன் டன்

நிேவதனம் ெசய்தால் அைத நா ம் அன் டன் ஏற் க் ெகாள்ேவன்" என்
ெசான்ன பகவா க்கு ஷ்பங்கைள ஸமர்ப்பித்தால் ஸந்ேதாஷம் உண்டாகாமல்
இ க்குமா?

ஆலயங்களி

ஷ்பங்கைளக்
ஷ்பங்களால்

ம்

அர்ச்சைன

ெகாண் த்தான்
அர்ச்சித்ேத

ெசய் ம்ேபா

அர்ச்சிக்கிேறாம்.

நன்ைமைய

ெபற்றார்,

ளஸீ

த ய

ஸ்ரீகேஜந்திராழ்வா ம்
"நீரார்

மலர்க்கமலம்

ெகாண்ேடார் ெந ங்ைகயால்" என்ற
சிறிய தி மடல். இந்த யாைனயால்
ஸமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஷ்பத்ைத ஸ் காிக்க ேவண் ம் என்
நிைனத்தல்லவா
எம்ெப மான் ைவகுண்ட ேலாகத்தி
ந் அைரகுைலய தைலகுைலய ஓேடா
வந்த . தைலையக் ெகால்ல ேவண் ம் என் மாத்திரம் தி
ள்ளம் இ ந்தால்
ைவகுண்டத்தில் இ ந் ெகாண்
ஸங்கல்பத்தால் நாசம் ெசய்தி ப்பான்.
காத்த ளேவ ம் என்ற எண்ணத்தால் ேதவாீைர நான் கூப்பிடவில்ைல. என்
ைகயில் உள்ள
ஷ்பங்கைளத் ேதவாீர் தி வ யில் ஸமர்ப்பிக்கேவ ம்"
என் தான் யாைன கதறிய .

ु दन ।
नाहं कलेबरा ऽानाथ मधसू

करकमलाेव पादयोरिचर्त ं ु मदु ा ॥
இைதக் ேகட்ட எம்ெப மான், 42
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ெபண்

லாம் சைடயினா

ம் பிரம

ம் உன்ைனக் காண்பான்,

எண்ணிலா ஊழி ழி தவம் ெசய்தார் ெவள்கி நிற்ப,
விண்

ளார் வியப்ப வந்

ஆைனக்கு அன்

அ ைள ஈந்த

கண்ணறா! உன்ைன என்ேனா? கைளகணாக் க

மாேற

(தி மாைல 44, ெதாண்டர ப்ெபா யாழ்வார்)
என்

ள்

ர்ந்

ேதான்றினான்.

இங்கு

ஸ்ரீகேஜந்திராழ்வா க்கு ைகங்கர்யம்
பாசுரத்ைத அ ஸந்திக்க ம்.

ம ைரக்கு எ ந்த
மாலாகாரர்

ம்ேபா

நம்பி

“த்ெரௗபதிக்கு

பலம்”

என்கிற

வஸ்த்ரம்

பலம்;

ஸ்ரீவசன ஷணப்

த்த பிராைன ம், ஸ்ரீகண்ணைன ம்

ஷ்பங்களால் அர்ச்சித் ம் மாைலகைள ஸமர்பித் ம் அளவற்ற

பயன்கைளப் ெபற்றார்,

ूसादपरमौ नाथौ मम गेहमपु ागतौ ।

ु
धोऽहमर्ियामीाह तौ माजीवनः ॥ (ौी िव ु पराणम
)्
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மாைலையத்
இல்லாமல்

ெதா த்
ேவறிடம்

விற்

ஜீவிக்குமிவர்

பார்த் க்ெகாண்ேட

மாைலயில்

ெதா ப்பாராம்,

மாைலையத் ெதா ப்பவர்கள் யாவ ம் அதில் கண் ெச
இ ந்த

க்குத்ெத ைவத் ேத வந்

தன்யனாேனன்.

ஷ்பங்களால்

ஸ்ரீராமகி ஷ்ணர்கைளப்

பார்த் .

கண்ேணாட்டம்
உலகத்தி

த்த மாட்டார்கள். "நான்

என் இல்லத் க்கு வந்த
அர்ச்சிக்கப்
பிறகு

ேமாக்ஷத்ைத ம் இவ க்கு எம்ெப மான் அ

என்? நான்

ேபாகிேறன்"

அர்ச்சித்தார்.

ஐச்வர்த்ைத ம் சாீர பலத்ைத ம் ஆ ஸ்ைஸ ம்,

ம்

என்றார்,

இதனால்

நீண்ட

கைழ ம், ஒளிைய ம்

வில்

க்ரஹித்தார்.

ु
िौयं चायविधर्न, बलमायःु यशः काि िनजर्गाम सहानज:
"ஸ்ரீவி ரைர ம் ஸ்ரீ மாலாகாரைர ம் கூனிைய ம் ேபாேல கிஞ்சித்காித்தால்
ஸ்வ பம் நிறம் ெப வ ; ம

தடவாத ேசா ம், சு

படாத சாந் மிேர இவர்கள் ெகா த்த " என்
அழகாக கூறப்பட்
க்கிற .

நாறாத

ம், சுண்ணாம்

ஸ்ரீவசன ஷணத்தில் இ

மிக

சரத் காலம் வந்த . சந்திர ம் ஒளிவிட் விளங்கினான். ஆயர்பா யில்
ெபண்கள் நிலைவக் கண் மயங்கினர். கண்ண ம் இவர்கேளா விைளயாட
மனம் ெகாண்டான். காட் க்குச் ெசன்றான். இடவணைர இடத்ேதாேளா
சாய்த் , இ ைகக்கூடப்

வம் ெநாித்ேதற குட வயி பட வாய் கைடகூட குழல்

ஊதினான். ஆயர் மங்ைகமார்க ம் கானத்ைதக் ேகட் இல்லத்தினின் ெசல்ல
மனம்
ெகாண்டனர்.
அவாி ப்பிடம்
ேசர்ந்தனர்.
அவர்க டன்
மிக
சந்ேதாஷத் டன்
விைளயா னான்.
அதிரஸம்
ெசல்லா
நின்ற .
ேகாபிமார்க க்கு வசம்வதனான கண்ணன் இ தகா நிைனத் மைறந்தான்.
பிறகு அவன் உள்ள இடத்ைதத் ேதட ஆரம்பித்தனர். சிறி
ரரம் ெசன்ற ம்
கண்ணனின் கால கைளக் கண்டனர். ஒ கா ல் சங்கு ஒ கா ல் சக்கரம்
உள்ள
ெபாறித்தைமந்த க கா ம் ெகாண்
அங்கு எ தினாற் ேபால்
இலச்சிைன பட நடந்
ெசன்றானன்ேறா அவன். பின் ம் இவர் ெசன்றனர்.
அங்கு ஒ
ெபண்ணின் கால ைய ம் கண்ணன் கால ைய ம் கலந்
இ ப்பைதக் கண்டனர். அந்ேதா! என்ன

ண்ணியம் ெசய்தாள் இவள்,

ன்

பிறவியில் இவேள ஷ்பங்களால் அர்ச்சித்தாள். எனேவ இப்பிறவியில் கண்ணன்
இவள் கூந்தைல வாாி ஷ்பங்களால் அலங்காித்தான் என்றனர்.

ु रलता ।
अऽोपिवँय सा तेन कािप पै

ु
अजिन सवार्ा िवरु िचर्तो यया।। (ौी िव ु पराणम
)्
இதனால் இைறவைனப்

ஷ்பங்களால் நாம் அர்ச்சித்தால் நம்ைம ம் அவன்

ஷ்பங்களால் அர்ச்சிப்பான் என்ப
44
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நாடாதமலர்நா

நாள்ேதா ம் நாரணன்தன்

வாடாத மலர க்கீழ் ைவக்கேவ வகுக்கின் ,
டா
ஊடா

ற்றி த்தல் விைனயற்ற
பனிவாடாய் ! உைரத்

என்ெசய்வேதா?,

ஈராய் என டேல
--- (நம்மாழ்வார் தி வாய்ெமாழி 1-4-9)

என்

அ ளிச் ெசய்தார்.

ஸர்வ ஸ்வாமியான எம்ெப மான் தி வ களில் ஷ்பாதிகைளக் ெகாண்
ஸர்வகால ம் ேசஷவ் த்திையச் ெசய்ய ேவண் ம். இதற்காகவன்ேறா தம்
ஸ்வ பம் ஏற்பட் ள்ள என்ப இதன் க த் . "நாடாத மலர் - ேதட அாிய மலர்”
என்ற அர்த்தம் ெகாண்
அப்ப ப்பட்ட ஷ்பம் ஆத்ம ஷ்பம் என்
சிலர்
கூ வர்.
கண் ெகாண் என் ைககளார நின்தி ப்பாதங்கள்ேமல்
எண் திைச
ள்ள க்ெகாண் ஏத்தி கந் கந்
ெதாண்டேராங்கள் பா யாடச் சூழ்கடல்ஞாலத் ள்ேள
வண் ழாயின் கண்ணிேவந்ேத! வந்திடகில்லாேய.
(நம்மாழ்வார் தி வாய்ெமாழி 4-7-8)
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என்கிறப

ேதடவாிய ஷ்பங்கைளெயல்லாம் ேத

என் ம் சிலர் கூ வர்.

சுமந் மாமலர் நீர்சுடர் பம்ெகாண்
அமர்ந் வானவர் வானவர் ேகாெனா ம்
நமன்ெற ம் தி ேவங்கடம் நங்கட்குச்
சமன்ெகாள்
த ம் தடங்குன்றேம
(நம்மாழ்வார் தி வாய்ெமாழி 3-4-6)
என் ம் அ ளிச் ெசய்தார்.
நாம் கனத்த ஆதரத்ேதா
ஷ்பங்கைளச் சுமந்
அவ க்கு இட்டால்
அவ ம் இவ்வாதரத்ைத கனக்க நிைனத்தி ப்பான். ஸ்ரீ
ேஷாத்தம ைடயான்
என்பாெரா வர் ெசண்பகம் உவந் சாத் வார். சில ராஜ த்திரர்கள் ெசண்பகம்
ெகாண்
சாத்தத்ேத
ன்ேப
ெவல்லாம் விற் ப்ேபாய் ஒ
இ ந்த
கைடயிேல. அப்

க்கு, ெச க்காேல ஒ வ க்ெகா வர் த்ரவியத்ைதப் ேபார

ஏற்றி இவர்களில் ஒ வன் நிைனக்கெவாண்ணாதப
இட் க் ெகாண்
"நீ இட்ட

வந்

சாத்தினான். அன்

த்ரவியத்ைதப் ேபார

இரா அவன் ஸ்வப்னம் காண்கிறான்,

எனக்குக் கனத் ச் சுமக்க ஒண்கிறதில்ைல” என் . என்கிற ஈட்

க்ரந்தத்தில் இவ்விேசஷத்ைதக் காண ம்.

ப ம் தீப ம்:
இைறவ க்கு ஆராதன காலத்தில் இைவகைள அவசியம் ஸமர்ப்பிக்க
ேவண் ம். இைவகைள ஸமர்ப்பிக்காமல் ஆராதனம் ெசய்யக்கூடா
என்
சாஸ்திரம் கூ கிற .

र् ॑ वू र्॒ तऽावू ित॒
र् ॑ तवू र्॒ यँ॒यवू ार्म॒॑ े॒वाना॑मिस॒
धूर॑िस॒ धूव र्॒ धूव॒

( संिहता ूाजाप-काण्डम)्

ू ॒ म॒ मा व॑ ह॒ जीव॑ न॒ िदशो॑ दश
उी जातवेदोऽप॒िऋर् ॑ ितं॒ मम॑ । प॒श
(एकािः वैदेव-काण्डम)्

மந்திரங்களின் ெபா ைளக் கவனித்தா ம் இைவகைள அவசியம் ஸமர்ப்பிக்க
ேவண் ம் என்
லப்ப ம். ச்ராத்தாதிகளில் இைவகைள ஸமர்ப்பிக்க ெசளகர்யம்
இல்லாவிட்டால், "உதேகைனவ ஸங்கல்பிேதா
ஜ்ேயாதி:" என்
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ெசால்

ப: ஜ்வாலாேபேதன ஸூர்ேயா

ஸமர்ப்பிப்பைத வழக்கத்தில் காண்கிேறாம். ஆழ்வா ம்,
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பாிவதி லீசைனப் பா
விாிவ ேமவ
ர்!
பிாிவைக யின்றினன் நீர்
ாிவ
என்

ம் ைக

ய்

ேவ (தி வாய்ெமாழி1-6-1)

அ ளிச் ெசய்தார்.

இங்கு ரசகனமான ஓர் ஐதிஹ்யத்ைதப் ெபாிேயார் பணிப்பர் ேகண் மின்.
எம்ெப மாைன
ஆராதிக்கும்
த ணத்தில்
ஆ
ஆசனங்கைள
ஸமர்ப்பிக்கின்ேறாம்:
4.

ேபாஜ்யாஸனம்,

1. மந்திராஸனம் 2. ஸ்நாநாஸனம், 3. அலங்காராஸனம்,
5.

னர்

மந்திராஸனம்,

6.

பர்யங்காஸனம்

என்

இவ்வாஸனங்க க்குப் ெபயர். இைவகளில் ேபாஜ்யாஸன ம் பர்யங்காஸன ம்
சிறந்தைவ. ஆஹார ம் ப க்ைக ம் அன்ேறா அைனவ க்கும் க்கியமானைவ.
இவ்விரண்
ஆஸனங்க ம்
எம்ெப மா க்கு
இவ் லகத்தில்
நைடெப கின்றன, மற்ற ஆஸனங்கள் ைவகுண்ட ேலாகத்தில். ஸ்ரீ ஆண்டாள்
இைத மிக அழகாக அ ளிச் ெசய் ள்ளாள்.
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கூடாைர ெவல் ம் சீர் ேகாவிந்தா உன் தன்ைனப்
பா ப் பைற ெகாண் யாம் ெப ம் சம்மானம்
நா
க ம் பாிசினால் நன்றாகச்
சூடகேம ேதாள்வைளேய ேதாேட ெசவிப் ேவ
பாடகேம என்றைனய பலகல ம் யாம் அணிேவாம்
ஆைட உ ப்ேபாம் அதன் பின்ேன பாற் ேசா
ட ெநய் ெபய்
ழங்ைக வழி வாரக்
கூ

இ ந்

குளிர்ந்ேதேலார் எம்பாவாய்.

என்றன்ேறா ஆண்டாளின் ஸ்ரீ ஸூக்தி.
ஆயர்பா யில் ெபண்கள் கண்ண டன் கலந்
சித் பாிமாற ேவ ம்
என வி ம்பினார்கள் என்பைத இதில் குறித்தாள். ேம ம் ஆயர் சி வர்கள்
48
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கண்ண டன் காட் க்குச் ெசன்
வனேபாஜனம் ெசய்தனர். இைத ஸ்ரீ சுகர்
ெவகு ரசமாக பாகவதத்தில் அ ளிச் ெசய்தி க்கிறார். குழந்ைத ப வத்தில்
கன் கைள ேமய்க்க ஆயர் சி வர்க டன் கண்ணன் காட் க்குச் ெசல்வ
வழக்கம். காைலயில் ெசன்றால் மாைல வைரயி ம் ேமய்த் விட்
பிறகு
தி ம் வர். அதனால் ஆய்ப்பா
ெபண்மணிகள் இச்சி வர்க க்கு ஆைடத்
தயி டன் கலந்த அன்னத்ைத ம் அதற்குத் தக்கவா
ஊ காய்கைள ம்
ெகா த்த ப்பவர். இைத எ த் க்ெகாண்
வனத் க்குச் ெசன்
அச்
சி வர்க டன் கண்ணன் அ
ெசய்ததின் அழேக அழகு! இ வாசாமேகாசரம்.
ல்லாங்குழைல இ ப்பி

ம், கம் கைள கக்ஷத்தி

ஊ காைய அழகிய விரல்களின் ந வி
கைதகைளச் ெசால்

பாிஹ

ம், தயிரன்னத்ைத ைகயி

ம்

ம் ைவத் க் ெகாண் ம் ஹாஸ்ய

த் க் ெகாண் ம், சி வர்களின் ைகவிரல்களில்

உள்ள ஊ காையத் தன் வாயால் கவ்விக் ெகாண் ம் அ
ெசய்தான். ஆயர்
சி வர்களின் அதி ஷ்டம் இவ்வைகப்பட்ட
என்
யாரால் ெசால்ல
ம்.
யாகத்தில் ஹவிஸ்ைஸ அ
ெசய்கின்ற ஸர்ேவச்வரனன்ேறா ெசார்க்க
ேலாகத்தில் ேதவர்கள் பார்த் க் ெகாண்
க்க இம்மாதிாி அ
ெசய்தான்.
இதனால் ேபாஜ்யாஸனம் இவ் லகத்தில் உயர்ந்த என்ப ஸ்பஷ்டம்.
குத்
விளக்ெகறிய ேகாட் க் கால் கட் ல் ேமல் ெமத்ெதன்ன பஞ்ச
சயனத்தின் ேமேலறி நப்பின்ைன ெகாங்ைக ேமல் ைவத் க் கிடந்த மலர்
மார்பனான இவ க்கு பர்யங்காஸன ம் இங்குதான் என்
ெசால்ல
ேவண் ேமா?

ேம

ம்

ைவகுண்ட

ேலாகத்தில்

நித்ய

சூாிகள்

ஆராதிக்கும்

காலத்தில்
பம் ஸமர்ப்பித்த பிறகு எல்லா இட ம்
ைக சூழ்ந்
வி ம்.
அவ்வமயம் கள
ெசய்
உண்பதில் சுைவ அறிந்த இவன் திடீெரன்
ெவண்ெணையக் கள ெசய்ய ஆயர் பா க்கு வந் வி வான்.

पँय ु सूिरष ु सदा परमं पदं ते

्
देा िौया सह वसन परया
िवभूा।

योगेन योगिनरतैः पिरमृग्यमाणः

ु
ु ाः (ौी अितमानषवः)
िकं ं ोजेष ु नवनीतमहो ! म

என்றார் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வார்.
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9
"கண்ணா! நீ பரம ஐச்வர்யத் டன் மஹால

மிேயா

பரமபதத்தில்

வாஸம் ெசய்கிறாய். இைட
இல்லாமல் எப்ேபா ம் நித்யஸூாிகள் உன்ைனக்
கண்ணாரக்
கண்
அ பவிக்கின்றனர்.
பரம
ேயாகிக க்கும்
அறியப்படாதவனாய் உள்ள நீ ஆயர்பா யில் ெசன் ெவண்ெணைய ஏன் கள
கண்டாய்" என்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வார் இவ்வர்த்தத்ைத அ

பவித் ப் ேபசினார்,

நம்மாழ்வா ம் அழகாக சூட்

நன்மாைலகள்

ஆட்

அந்

யன ேவந்தி, விண்ேணார்கள் நன்னீர்

பம் தரா நிற்கேவ அங்கு, ஓர் மாையயினால்

ஈட் ய ெவண்ெணய் ெதா
ேகாட் ைட யா ைன கூத்

ண்ணப் ேபாந்திமிேலற் வன்கூன்
அடலாயர் தம் ெகாம்பி க்ேக”

(தி வி த்தம்) - என்கிறார்.
இப்ப , கள

ெசய்

சிக்க வி ம்பி இங்கு வந்த எம்ெப மான் அங்கு

இல்லாததா ம்
ைக
சூழ்ந்தி ப்பதா ம்
காணப்படவில்ேலேய
என்
விஸ்மயித்
அவைனக் காண தீபம் ஸமர்ப்பிப்ப . என்ேவ ேபாஜ்யாஸனம்
இவ்விடத்தில் என்ப ஸ்பஷ்டம்.
" ஷ்ப

ப

தீபங்கைள

அவசியம்

ஸமர்ப்பிக்க

ேவண் ம்"

என்

பாரதத்தில் ஆ சாஸன ப வத்தில் மிகத் ெதளிவாக கூறப்பட் ள்ள .

ु
िौयं चािप दधाित िह, देवताः समनसो
यो ददाित नरः शिु चः,

ु ि वै देवाः तु ाः पि
ु ददिप
त त

अमृत ं मनो ादयते िौयं चािप दधाित ह।

तामु नसः ूोा नरैः सकृु तकमर्िभः।।

ु
देवताः समनसो
यो ददाित नरः शिु चः।

ु
त ै समनसो
देवाामु नसः ृताः।।
ஐச்வர்யத்ைதக்

ெகா க்கும்

ேதவைதகளின்

ெபா ட் ,

சுத்தி டன்

ஷ்பத்ைத
ஸமர்ப்பிக்கிறாேனா
அவன்
விஷயத்தில்
சந்ேதாஷமைடகின்றனர். ேதக ஷ் ையம் ெகா கின்றனர்.
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सिु कर: ृत: त एव ूीितवधर्ना:

சீக்கிரத்திேலேய ேதவர்க

க்குப் ப்ாீதிையக்

ु ो भवेर: தீபஸமர்ப்பணத்தால்
ु ान ् ूभाय
பம். आलोकदानात ् चक्ष

ெகா ப்ப

மனிதன் கண் பார்ைவ நன்றாக உைடயவனாக ம், ஒளிேயா

கூ யவனா ம்

ஆவன்.

दीपहतार् भवेदः तमौ गित: தீபத்ைதத் தி

பவன் கு டனாவான். தேமா

ேலாகத்ைத அைடவான். दीप ूद: गर्लोके दीपमालेव राजते தீபத்ைதக் ெகா ப்பவன்
ெசார்க்க ேலாகத்தில் விளக்கு
ஸமர்ப்பணத்தின்
மஹிைம
ெசால்லப்பட்
க்கிற .

வாிைசேபால் விளங்குவன் என்
தீப
விஷ்
தர்மத்தில்
விஸ்தாரமாகச்

ஆைகயால், நாம் ஆலயங்கள் ேதா ம் இவ் பசாரத்ைத அவசியம் ெசய்ய
ேவண் ம். ெசய்விக்க ம் ேவண் ம். நம் இல்லத்தில் அர்ச்ைசயி ள்ள
எம்ெப மா க்கு இைதச் ெசய்தால் பல நன்ைமகைள அவசியம் அைடேவாம்.
தி வனந்த ரம் என் ம் திவ்ய ேதசத்திற்குச் ெசன்றி க்கிறவர்க க்கு இ
அவசியம்
ெதாிந்தி க்கலாம்.
அங்கு
தினந்ேதா ம்
ஸாயங்காலத்தில்
தி க்ேகாவில்களில் பல விளக்குகைள ஏற்றி எம்ெப மா க்கு ஆராதனம்
ெசய்கிறார்கள். தின ேம தீபாவளிப் பண் ைகயா ம், தி க்கார்த்திைகயா ம்
விளங்கும் அத்திவ்ய ேதசம். "உத்தீப்யஸ்வ" என்கிற இவ் பசார மந்திரத்தின்
அர்த்தத்ைத கணிசித்தாேல இதன் ஏற்றம் விளங்கும்.

ம பர்க்கம்:
இ
அதிதிைய

ம் ஓர் சிறந்த உபசாரம், अितिथ देवो भव நம்
சிக்க ேவண் ம் என்ப

ட்ைட நா

வந்த

சாஸ்திரம். अितिथः िकल पूजाहर्ः ूाकृ तोऽिप

िवजानता। (5.1.120) என்றார் வால்மீகி. நன்கு உணர்ந்தவன் அதிதி ஒன் ம்
அறியாதவனாய் இ ந்த ேபாதி

ம் அவைன

ெபா ள். “ேமாப்பக் குைழ ம் அனிச்சம்

சிக்க ேவண் ம் என்ப

கந்திாிந்

இதன்

ேநாக்கக் குைழ ம் வி ந் ”,

என்ப தி வள் வாின் குறள் (வி ந்ேதாம்பல் எண்: 90). அனிச்சம்
என் ம்
மலர் நாம் கர்ந்த டன் வா வி ம். அ ேபால நம் ட் க்கு வந்த வி ந்தினைர
கம் ேவ பட்

பார்க்க வா வி வர் என்ப

இதன் க த் , ஆராதனம் ெசய்த

பிறகு (ேகாேதாஹனகாலம்) பால் கறக்குமளவான காலம் யாராவ வி ந்தினர்
வந்தி க்கிறார்களா என்
பார்த்த பிறேக தான் ஜிக்க ேவண் ம். இவர்கள்
ைஜயில் ம பர்க்கம் அவசியம் சமர்ப்பிக்கேவண் ம். பீஷ்மர் என்ற அரசன் தன்
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மகளான

க்மிணிக்கு விவாஹம் நிச்சயித்த பிறகு அவ்விவாஹத்ைதப் பார்க்க

வந்த ராமகி ஷ்ணர்க
சித்

க்கு ராஜார்ஹமான மாளிைகைய அளித் , அவர்கைளப்

ம பர்க்கத்ைத ஸமர்ப்பித்தான்.

ु मपु ानीय (1*) என்ற
मधपकर्
மந்திரங்கைளச் ெசால்
ெவல்லம்

ु
ஸ்ரீ பாகவதம். मधवाता
ऋतायते (2*) என்ற

இைத ஸமர்ப்பிக்க ேவண் ம். தயிர், பால், ெநய், ேதன்

இைவகைளச்

ேசர்த்

ெசய்யப்ப ம்

ெபா ைள

ஸமர்ப்பிப்ப

இவ் பசாரம், ஆழ்வா ம் இைத,
தா

ம்யா

ெமல்லாம் தன்

ள்ேள கலந்ெதாழிந்ேதாம்

ேத

ம் பா

ம் ெநய் ம், கன்ன

ம் அ

ெமாத்ேத
(தி வாய்ெமாழி 2-3-1)

என்

அ ளிச் ெசய்தார்.

இங்கு கூறப்பட்ட இவ்ைவந்
நா

ம், எம்ெப மா

ம் ஒன்

ெபா ள்க

ம் எல்லாம் ஒன்

கலந்ேதாம் என்

ேபால்

இைத சூசிப்பித்தார்.

இைத ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் தன் நித்ய க்ரந்தத்தில்

हषुनयनः मनाः भूा ूदाय”

கலந்த

(3*)

“தைல

ु म ् अवनतिशराः
“मधपकर्
வணங்கியவனாக ம்,

சந்ேதாஷத்தால் மலர்ந்த கண்கைள ைடயவனா ம் மன மகிழ்ச்சி உள்ளவனா ம்
ம பர்க்கத்ைத ஸமர்ப்பித் ” என் கம்பீரமாக அ ளிச் ெசய்தார்.

அர்ஹணாம் :
ु ं एला कपूरसं
ु ं ... ... ...वासनाय
ु ं अहर्णा ु समीिरतं" ஏலக்காய்
र् य
"शीतलोकसमाय
ெபா , பச்ைசக் கற் ரம், வாசைனப் ெபா ள்

த யைவகேளா

ேசர்ந்த

குளிர்ந்த தீர்த்தம் அர்ஹணாம் எனப்ப ம்.
எம்ெப மா க்கு ேபாஜ்யாஸனம் ஸமர்ப்பித்த பிறகு ஹவிஸ்ைஸ
நிேவதனம் ெசய்வதற்கு
ன்
இந்த அர்ஹணாம்
உபசாரத்ைத ெசய்ய

र् हिवः िनवेदयेत ् (4*) என்
ேவண் ம். अहर्ण पूवक

நித்யத்தில் பாஷ்யக்காரர் அ ளிச்

ெசய்தார். இைத அர்க்ய ஜலத்தால் ெகா க்க ேவண் ம் என்
கிரந்தத்தில் கூறப்பட் ள்ள .
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(ேமற் கண்ட * குறிப் களின் விாிவான ச்ேலாகங்கள்)

ु मपु ानीय वासांिस िवरजांिस सः उपायनाभीािन िविधवमपूजयत ्
1*) मधपकर्
2*) मध ु वाता ऋतायते मध ु क्षरि िसवः। माीन र्ः सोषधीः ॥

मध ु नमतु ोषिस मधमु ािथवर् ँ रजः । मध ु ौर ु नः िपता ॥

ु
मधमाो
वनितमर्धमु ा  अ ु सूयःर् । माीगार्वो भव ु नः (वैदेव-काण्डम )्
्
ु
3*) भोासनम अर्
ूण, अनज्ञा,
पाके ूदाय, तऽोपिवे पााचमनीय अहर्णािन
दा, गडंु माक्षीकं सिप र्ः दिध क्षीरं चेित पाऽे िनिक्ष, िवशो, अर्जलेन संूो,

्
ु म अवनतिशराः
मधपकर्
हषुनयनः मनाः भूा ूदाय आचमनं दात ्

्
ु ृताम आां
4*) ततः ससं
दिध क्षीरमधूिन फलमूलनािन मोदकां अािन लोके
िूयतमािन आन इािन शाािवािन संभ
ृ शोषणािद कृ ा, अर् जलेन सो,
ु
र् ं हिवः िनवेदयेत ्
अमेण रक्षां कृ ा, सरिभम
िु ां ूदँयर् अहर्णपूवक
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10
பாயஸாத்யந்நஜாதம்:

விஷ்
ைஜயில் மாந க ஆராதனம் என்ப ஒன்
உண் . இைத “सौवण
स्थािलवय” என்ற ச்ேலாகத்தில் விசதமாகக் காணலாம். தங்கமயமான பாத்திரத்தில்
பசுெநய்ேயா
சாகங்க

ட

எம்ெப மா

கூ ய
ம்,

தயிர்,

ப

யம்,

ஹவிஸ்,

ேதன்,

பால்,

ேபால் ேபாஜ்யாஸநத்தி

ேபயம், ேசாஷ்யம், ேலஹ்யம் என்
ேவண் ம்.

ெநய்

த யவற்ைறப்

இவற் ட

க்கு ஸமர்ப்பிப்பதாக மனஸ்ஸால் நிைனப்ப

ஆராதனம், இ
கண்டாநாத

அந்நம்

ம்

பல

ைவத் ,

தான் மாந

க

ம் சுத்தமான பாத்திரத்தில் காத்யம்,

ம் ச ர் விதமான அந்நத்ைத ைவத் ,

ரஸ்ஸரம் (தி மணிைய அ த் க்ெகாண் ), நிேவதனம் ெசய்ய
"शा िवरु ािन

தள்ளப்படாதவற்ைற ம்,

தனக்கு

आत्मनशर्े ािन

संभृत्य"

இஷ்டமானவற்ைற ம்

சாஸ்திரத்தால்
ஸம்பாதித் ,

எம்ெப மா க்கு மிக ம் ஆர்வத் டன் கண்ட ளப் பண்ண ேவண் ம் என்றார்
ஸ்ரீ
பாஷ்யகாரர்.
சாஸ்திரம்
விலக்கியவற்ைற
நாம்
சிக்கக்கூடா .
எம்ெப மா க்கும் அவற்ைற ஸமர்ப்பிக்கக்கூடா . இங்கு விலக்கிய ெபா ள்
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எைவ, விலக்காதைவ எைவ என்பைத ஸ்வாமி ேவதாந்த ேதசிகன் அ ளிய
"ஆஹார

நியமம்"

ெபா ள்களி
ேவண் ம்,

என்

ம்

ல்

கண் ெகாள்வ .

ைகக்ெகாள்ளத்தக்க

ம், நமக்கு வி ப்பமான ெபா ள்கைளேய நிேவதனம் ெசய்ய
வி ப்பம்

இல்லாதவற்ைறச்

சைமத்

ைவத்தால்

கட

நிேவதனம் ெசய் ம் காலத்தில், "ஐேயா! இைதயா சைமத்தீர்கள்?" என்
ெநாந்
ஸமர்ப்பிக்க ேநாி ம். அப்ேபா
மாட்டான். இப்ப
மனித ஸ்வபாவத்ைத
அ ளிச்ெசய்தார்.
உயர்ந்த ெபா ள்கைள ஸம்பாதித்

க்கு
மனம்

எம்ெப மா ம் ைகக்ெகாள்ள
அறிந்ேத பாஷ்யகாரர் அப்ப

நிேவதனம் ெசய் ம் காலத்தில் (देिह मे

ददािम ते) “நீ எனக்குக் ெகா , நான் உனக்குக் ெகா க்கிேறன்” என்ற எண்ணத்ைத
விடேவண் ம், நாம் அவ
ேவெறா

க்கு ஒன்ைற ஸமர்ப்பிக்கும்ேபா

பயைனக் ெகாள்வ

அவனிடமி ந்

ைறயன் . நாம் ஸமர்ப்பித்தைத உவப் டன்

ஸ் காித்தான் என் , அைதேய உபகாரமாக நிைனத் , ம ப

ம் நம் சக்திக்கு

அ கூலமாக ஸமர்ப்பித் , அ ைம ெசய்ய ேவண் ம். “இன்

வந்தித்தைன ம்

அ
ஆ

ெசய்திடப் ெபறில், நான் ஒன்
ம் ெசய்வன்” என்ப

மால

ம்

சூ க்ெகா த்த நாச்சியார் பாசுரம் (1*)

எந்தப் ெபா ைள ம் எம்ெப மா
கூடா .

றாயிரமாகக் ெகா த் ப் பின்

ெசய்யாமல்

க்கு நிேவதனம் ெசய்யாமல்

வந்தெவல்லாம்

விலக்க

சிக்கக்

ேவண் யைவேய,

“எம்ெப மா க்காக இைவ” என்
ைவத்தைவ ம் அப்ப ேய. “ஸாளக்கிராம
சிைல எவ ைடய
ட் ல் இல்ைலேயா அந்த
ட் ல் உள்ளைவ எல்லாம்
சிக்கக்கூடாதைவ” என் ஸ்ம் திகளில் பல இடங்களில் ெசால் யி க்கிற .
ஒ

சமயம் ஆயர்சி வர்க

டன் கண்ணன் தன் ெபான்ன

ேநாவக் கானில்

கன்றின் பின் ெசன்றான். அங்ேக சி வர்கள் க ம் பசியினால் வாட்டமைடந்தனர்;
தங்கள்

பசியின்

ெகா ைமையக்

கண்ணனிடம்

ைறயிட்டனர்.

கண்ணன்

வ ந்திச் சி வர்கைளப் பார்த் , “நம்மிடத் க்கு அ கில் சில அந்தணர்கள் யாகம்
ெசய்கின்றனர். அவர்கைள அ
வ ந் கின்றனர்.

அவர்க

க்கு

கி, நம்பி

த்தபிரா

அந்நமி ங்கள்

என்

ம் கண்ண
நீங்கள்

ம் பசியால்
ேக

ங்கள்.

அவர்கள் அந்நமி வர். அைத நாம் சிக்கலாம்” என்றான்,
இைதக்

ேகட்ட

ஆயர்

சி வர்கள்

அந்த

அந்தணர்களிடம்

ெசன் ,

"எங்க

டன் காட் க்கு வந்த கண்ணன் பசியால் தவிக்கிறான். ெகாஞ்சம் ேசா

இட்

அவைனக் காப்பாற் ங்கள்" என்
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ேகட்டனர். யாகத்தில் தீவிரமான
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பற் ைடய அவர்கள், இவர்களின் ேபச்சில் ஊக்கத்ைதச் ெச
இ ந் விட்டனர்.

ஐேயா!

கண்ணனின்

அறிவார்கள்? அவர்கள் யாகம் ெசய்
ஸமர்ப்பிக்கும்

ஹவிஸ்ைஸ

ெப ைமைய

அவர்கள்

எப்ப

என்ன பயன் அைடவார்கள்? யாகத்தில்

ஸர்வாந்தர்யாமியான

சிக்கிறான்? அவேன ேநாில் வந்

த்தாமல் ெமளனமாக

பகவான்

அன்ேறா

ஹவிஸ்ைஸக் ேகட்க வி ம்பினான். மகன்

ஒ வர்க்கல்லாத
மாேமனிமாயனான
இவ
அறியாதவர்களாய் அநாதரம் ெசய் விட்டார்கேள!

ைடய

உண்ைமைய

ஸர்வகர்ம
ஸமாராத்ய ம்
ஸர்வபலப்ரத மான
எம்ெப மானின்
மகிைமைய அறியாத அந்தணர்களின் அநாதரத்ைதக் ேகட்ட சி வர்கள்
கண்ணனிடம்

ைறயிட்டனர். பிறகு கண்ணன் சி வர்கைளப் பார்த் , நீங்கள்

கவைலப்பட ேவண்டாம். அந்த அந்தணர்கள் எல்லாம் அறிந்தவர்களாகத் தம்ைம
நிைனத்தி க்கின்றனர், அந்தச் ெச க்கினால் ேபசாமல் இ ந் விட்டனர். இனி
நீங்கள் அவர்களிடம் ெசல்ல ேவண்டாம். அவர்களின் மைனவியர் நிைறந்த
ஆர்வ ைடயவர்கள். அவர்கைள அ கி நீங்கள் ேகட்டால் உடேன பயன்
ைககூ ம் என்றான்,
அைதக் ேகட்ட சி வர்கள் ஓேடா ச் ெசன்
கண்ணனின் ெபாய்ப்பசித்
யரத்ைதத் ெதாிவித்தனர். இைதக் ேகட்ட அந்தணர்களின் மைனவியர்
கண்ணனின் ெப ைமைய உணர்ந்தவர்களானப யால், தங்கள் கணவன்மார்
த த் ம் நான்கு விதமான அந்நத்ைத ம் பாத்திரத்தில் ைவத் க் ெகாண்
கண்ணைனத் தண்டனிட் த் தாங்கள் ெகாண்
வந்த அந்நத்ைத அவ க்கு
ஸமர்ப்பித்தனர். ஆஹா! இவர்களின் பாக்யத்ைத என்னெவன் ெசால்வ ! ஸர்வ
கர்ம ஸமாராத்யனான எம்ெப மான் ேநாில் ேகட்கவில்ைல என்றனேர
அந்தணர்கள். ெபண்ணாகப் பிறந்தவர்களான ம் இவர்கள் எம்ெப மானிடத்தில்
மிகுந்த

காத

ற்றவர்களாய்,

ேகட்டமாத்திரத்தில்

ெகாண்

வந்

ஸமர்ப்பித்தனேர.
“ேவர்த் ப் பசித்
என்
ேகாைதப்பிராட்
அ ளிச் ெசய்தாள்.

வயிறைசந்
ேவண்
அ சி ண் ம்ேபா ” (2*)
ம் மிக்க ஆர்வத் டன் இைத (நாச்சியார் தி ெமாழி)

गृहीतनाि िय संॅमाकुलाः, चतिु वधं भोरसं ूगृ ताः ।

िचरं धृतूिवलोकनामहाः, कै िन र्ा अिप तूणमर् ाययःु ।।

“உன் தி நாமத்ைதச் ெசான்ன மாத்திரத்தில், பரபரப் டன், நான்கு விதமான
அந்நங்கைள

எ த் க்ெகாண் ,
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ெவகு

காலமாய்

உன்ைனப்

பார்க்க
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ேவண் ெமன்ற ஆவ

டன் கூ ய அந்தணர் மைனவியர், கணவர் தம்ைமத்

த த் ம், ெவகு சீக்கிரத்தில் உன்ைன அைடந்தனர்” என்றார் ஒ

கவி.

பிறகு அந்தணர்கள் இந்த விஷயங்கைள ம், கண்ணனின் மஹிைமைய ம்
அறிந்தவர்களாய், தங்கைள ெவ த் க் ெகாண் ம், ெபண்களான இவர்கைளப்
கழ்ந் ம்

ேபசினர்:

இல்லாவிட்டா

பின் ,

எம்ெப மானிடத்தில்

“நமக்கு

ஆர்வம்

ம், ெதய்வபக்தி கு ெகாண்ட ெபண்கைள மைனவிகளாக நாம்

ெபற்ேறாேம!” என்

ஒ வா

ஆண்கைளவிடப் ெபண்க

தங்கைளத் ேதற்றிக்ெகாண்டனர்.

க்குத் ெதய்வபக்தி, ஆஸ்திக்யம்

இதனால்

த ய நற்குணங்கள்

பலவாக உள்ளன என்பைத உண கிேறாம். இக்காலத்தி ம் ெபண்க க்கு உள்ள
ஆஸ்திக்யத்ைத ேநாி ம் காண்கிேறாம். “உண் ேய உைடேய” என்
சில
ஆண்கள்

குளிப்ப ம்

உண்ப ம்,

ெசய்கின்றனர். ஸ்நானம்

உைட

உ ப்ப மாகேவ

த யவற்ைறச் ெசய்த ம், கட

ெசய்வைதேய சிலர் மறந் வி கின்றனர். அத்தைகய இல்லத்தி
சைமத்த பிறகு தி விளக்ைக ஏற்றி, "கட ேள, நீ
ெசால் த் தண்டனிட் த்
ஸமர்ப்பிக்கின்றனர்.
சில ஸமயம்
நாம்

சிக்கத்

தம்

சக்திக்கு

காலயாத்திைர
க்கு நிேவதனம்

ம் ெபண்மணிகள்

சிக்க ேவண் ம்" என்

அ குணமாக

எம்ெப மா

க்கு

சிமிகுந்த ெபா ைள நிேவதனம் ெசய்ய நிைனவில்லாமல்

ெதாடங்கிவி கிேறாம்.

பிறகு,

"ஐேயா!

எம்ெப மா

க்குக்

கண்ட ளப்பண்ண மறந் விட்ேடாேம! என்ன பாவத்ைதச் ெசய்ேதாம்!" என்
அ தாபத்ைத ம் அைடகிேறாம். அப்ெபா ேத எம்ெப மான் ஜிஹ்வாபிமானி
ேதவதா பியாய் இ ந் ெகாண் அைதப் சித் வி வான் என் ெபாிேயார்
பணிப்ப ம் உண் . எனேவ எப்ெபா

ம் எந்த வஸ் ைவ ம் இைறவ

க்கு,

நிேவதனம் ெசய்ேத நாம் சிக்க ேவண் ம்.

பாநீயம்
ப
பாநீயத்ைத

யாதிகைள

நிேவதனம்

ஸமர்ப்பிக்கிேறன்

ேவண் ம். "பத்ரம்
ேதாயத்ைத (சுத்த
ஸமர்ப்பிப்பதனால்
ராமா ஜன் இந்தத்
ஜலபாி ர்ணனான

ெசய் ம்

என்

ெசால் ,

ஷ்பம் பலம் ேதாயம்" என் பழம்
நீைர) எம்ெப மாேன ெசால்
பல நன்ைமகைள அைடயலாம்.
ேதாய ஸமர்ப்பணத்தால் தா ம்
எம்ெப மானின் கடாக்ஷத் க்கு

ஆக்கினார். இைத ஸ்வாமி ேவதாந்த ேதசிக
62

காலத்தில்

ந வில்

தீர்த்தத்ைத

ந வில்

ஸமர்ப்பிக்க

த யவற் க்குச் சமமாகத்
யி க்கிறான். தீர்த்தத்ைத
நம் தாிசன ஸ்தாபகரான
நன்றாக விளங்கி க ணா
நம்ைம ம்,

பாத்திரராக

ம், யதிராஜஸப்ததியில்,
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ु
ु ं पयः
दं येन दयासधा
िु निधना पीा िवश
काले नः किरशैलकृ जलदः काािधकं वष र्ित ॥
என்

அ ளிச்ெசய்தார்.

(ேமற் கண்ட * குறிப் களின் விாிவான ச்ேலாகங்கள்)
(1*)
இன் வந்

இத்தைன ம் அ

ெசய்திடப்ெபறில், நான்

ஒன்
றாயிரமாகக் ெகா த் ப் பின் ம் ஆ ம் ெசய்வன்
ெதன்றல் மணங்கம ம் தி மா
ஞ்ேசாைல தன் ள்
நின்ற பிரான், அ ேயன் மனத்ேத வந்

ேநர்ப ேல

(ஆண்டாள் - நாச்சியார் தி ெமாழி 9-7)

(*2)
கார்த்தண் கி ம் க விைள ம்
காயாமல ம் கமலப்
ம்
ஈர்த்தி கின்றன என்ைன வந்திட்
இ டீேகசன் பக்கல் ேபாேகெயன்
ேவர்த் ப் பசித் வயிறைசந்
ேவண்

அ சி

ண்

ம்ேபா , ஈெதன்

பார்த்தி ந் ெந ேநாக்குக்ெகாள் ம்
பத்த விேலாசனத் உய்த்தி மின்
(ஆண்டாள் நாச்சியார் தி ெமாழி 12-6)
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11
கம்
இதற்குப் "பாக்கு" என்

ெபா ளாய்,

கவா

தாம் லத்ைத ஸமர்ப்பிக்க

ु ं गफलोपेत ं नािरके लफलैयतर्ु म ् । एलाकपूरतोलै
र्
ேவண் ம் என்பதில் தாத்பாியம். "मात
ः
ु वासं समीिरतम॥् "
मख

ஜாதிபத்ாி

வின ேதங்காைய ம், ஏலக்காய், பச்ைசக் கர்ப் ரம்,

த யவற்ைற ம் கலந் , பாக்கில் ேசர்த் , மா ளம்பழத் டன்

தாம் லத்ைத

எம்ெப மா

மா ளங்காய்" என்

க்கு

ஸமர்ப்பிக்க

ேவண் ம்.

ஆகார நியமத்தில் ஸ்வாமி ேதசிக

" கவாஸத்

ம், " கவாஸத் க்ேக

மா ளங்காையச் ேசர்த் க்ெகாள்ளலாம், மற்றக் காலங்களில் ேசர்க்கக் கூடா "

ु यम”् எப்ெபா
என் ம் அ ளிச் ெசய்தார். “न बमक

ம் இரண்

பாக்ைக

ஸமர்ப்பிக்கக் கூடா . விபவம் உள்ள ஸ்ரீரங்காதி திவ்ய ேதசங்களில் உத்ஸவ
காலங்களில்
எம்ெப மான்
எ ந்த
ம்ேபா
அவ க்கு
ஒவ்ெவா
ேகாணத்தி ம் தாம் லம் ஸமர்ப்பிப்பைத நாம் காண்கிேறாம்.
கண்ணன் ராஸக்ாீைட ாிந்தான். அப்ெபா
ஆயர் ெபண்மணிகள் தம்
வி ப்பப்ப
அவ டன் விைளயா னார்கள். ஒ
ேகாபிைக கண்ணனின்
ேதாளிேல சாய்ந்தாள். மற்ெறா த்தி ந மண ள்ள சந்தனக் குழம்
சிய
கண்ணனின் தி க்ைககைள
த்தமிட்டாள்: பாக்கியவதியான மற்ெறா
ேகாபிைக எம்ெப மானின் கன்னப் பிரேதசத்தில் தன் கன்னத்ைத ைவத் அவன்
ெமன்

ु रिनिधरवाप तव
சித்த தாம் லரசமாகிய அ தத்ைத அ ந்தினாள். “पण्यपू

पूकचिवर्तरसामृतम”् என்றார் ஒ

கவி.

இவ

ைடய

பாக்கியேம

பாக்கியம்.

"உ த் க் கைளந்த நின் பீதகவாைட உ த் க் கலத்த ண் ெதா த்த ழாய்
மலர் சூ க் கைளந்தன சூ மித் ெதாண்டர்கேளாம்" என்றப ெப மாள் தாித் க்
கைளந்த வஸ்திரத்ைத ம் சூ க் கைளந்த ழாய் மாைலைய ம் ெப வதற்கும்
ேமலான ேப

இவள் ெபற்றாள் அல்லவா?

"ராஜசூய

யாகத்தில்

வி ம் கிேறன். நீங்க

ம் அ

அர்ச்சிக்கத்

தக்க

மதி ெசய் ங்கள்" என்

கி ஷ்ணைன

அர்ச்சிக்க

ஸஹேதவன் உைரத்தான்.

கண்ணனின் ெப ைமைய இவனன்ேறா நன்கு உணர்ந்தவன்? ஆைகயினாேலேய
அக்ரதாம் லத்ைத
ஸர்வஸ்மாத்பரனான
கண்ண க்ேக
ஸமர்ப்பிக்க
ேவண் ெமன் தீரனாய்க் கூறினான். மதிேகடனான சிசுபாலன் இவ்விஷயத்ைத
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ம த்தான்; தீங்ைக ம் ெபற்றான். எனேவ ஆராதன காலத்தி

ம் ெத க்களில்

எம்ெப மான் எ ந்த
ம் காலத்தி ம்
கவாஸதாம் லத்ைத அவசியம்
ஸமர்ப்பித்
நாம் நிறம் ெபற ேவண் ம். பிறகு பகவந் நிேவதிதமான அந்தத்
தாம் லத்ைத நாம் சிக்க ேவண் ம். இைத நாம் சிக்கும்ேபா ம் சில நியமங்கள்
உண் . இைத ஆஹார நியமத்தில் ஸ்வாமி ேதசிகன் நன்றாக விளக்கி ள்ளார்.

பாிகதி, நமனம்
ப்ரதக்ஷிண ம்

வணக்க ம்

ெசய்ய

ேவண் ம்.

அச்வத்த

மரம்,

பசு

த யவற்ைறக்
கண்டால்
வலமாகேவ
ெசல்லேவண் ம்.
அ ேபால்
ேதவாலயங்கைளக் கண்டா ம் ப்ரதக்ஷிணம் ாிய ேவண் ம். இக்காலத்தி ம்
ெபாிேயார் இவ்வா
ெசய்வைதக் காண்கிேறாம். சக்ரவர்த்தி தி மகன் தான்
காட் க்குச் ெசன்றேபா ம் அபிேஷக ஸாமக்ாிகைள ப்ரதக்ஷிணம் ெசய்
ெசன்றான் என்ற
என்

े ः”
ராமாயணம். “शन ैजर्गाम सापेपक्ष

(1*)

இங்கு “ஸாேவக்ஷ:"

பாடமாக்கி, அபிேஷகப் ெபா ள்களில் உேபைக்ஷ டன் ெசன்றான் என்பர்

சிலர். ஆயி ம் “ஸாேபக்ஷ:" என்கிற பாடேம அழகிய . இந்த அபிேஷகப்
ெபா ள்கைளக் ெகாண் பரத க்கு அபிேஷகம் நைடெபற ேவண் ம் என்
அேபைக்ஷ; உள்ளவனாகேவ ெசன்றான் என்
ப்ரதக்ஷிணத்தி

ம்

ப்ரணாமத்தி

ம்

ர

கர் பணிப்பர்.

ேமல்

வஸ்திரத்ைத

இ ப்பில்

கட் க்ெகாள்ள ேவண் ம். जनादर्न जगो शरणागतवल । ासदासदासं देिह मे

दयया ूभो॥ ஜனார்தனேன, உலகபந் ேவ, அ யார்களிடத்தில் வாத்ஸல்யம்
உள்ளவேன, உன் அ யார் அவர்க்கு அ யார் என்கிற கணக்கில் அ ேய
பரம்பைர அ ைமையத் தையயால்
ப்ரதக்ஷிணம் ெசய்ய ேவண் ம்.

தந்த ள

ேவண் ம்"

என்

க்குப்

ெசால்

“அ யார்ந்த ைவய ண் , ஆ ைலயன்னவசஞ்ெசய் ம்
ப யா மில் குழவிப்ப , எந்ைத பிரான் தனக்கு
அ யார் அ யார் தம்ம யார், அ யார் தமக்கு
அ யார யார் தம் அ யார், அ ேயாங்கேள”
(நம்மாழ்வார் தி வாய்ெமாழி - 3-8-10)
என்றல்லேவா

ஆழ்வா ம்

பகவத்பக்தியின்

எல்ைல

நிலத்ைத

அழகாக

அ ளிச்ெசய் ள்ளார்?
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”ஏேகாபி கி ஷ்ேண ஸுக் த: ப்ரணாம: தசாச்வேம தாவப் ேதந
சாச்வேமதீ

நேரதி ஜந்ம க் ஷ்ண ப்ரணாமீ ந

ல்ய:

நர்பவாய||” ஸுக் தப்ரணாமம்

என்ப
ஒன் ண் . ஸ்ரீ க் ஷ்ணனிடத்தில் இந்த ப்ரணாமத்ைதச் ெசய்பவன்
அளவற்ற பயைன அைடவான். அச்வேமத யாகம் ஸ்வர்க்கம் த ய பயைனக்
ெகா க்கும். அந்த ஸ்வர்க்க ம் அள ள்ளதானப யால் அதிக காலம் அந்தப்
பயைன வி ம் கிறவன் ஒ
ைறக்குப் பல ைற ெசய்யலாம். இம்மாதிாி பத் த்
தடைவ இந்த யாகத்ைதச் ெசய்பவ ம் க் ஷ்ணனிடத்தில் ேமற்கூறிய
ப்ரணாமத்ைதச் ெசய்பவேனா
சமானம் ஆகமாட்டான். ஏெனனில் பன் ைற
யாகத்ைதச் ெசய்பவன் ம ப
ம் இவ் லகில் பிறப்பான். ப்ரணாமத்ைதச்
ெசய்பவன்

ம ப

ம்

இங்ேக

பிறந்

கஷ்டங்கைள

அைடயமாட்டான்;

எம்ெப மானின் ஸா ஜ்யத்ைத அைடவான்.
நமஸ்காராத் மகம் யஸ்ைம விதாயாத்மநிேவதநம் |
த்யக்த : ேகாகிலாந் காமாந் அச் ேததம் நமாம்யஹம் ||

ல

மீந்
ம்ஹனிடத்தில் நமஸ்காரமாகிற சரணாகதிையச் ெசய்
எல்லாத்
க்கங்களினின் ம் வி பட்
ஸமஸ்த காமங்கைள ம் அைடகிறான் என்
மந்த்ரராஜபத ஸ்ேதாத்திரத்தில் பரமசிவ ம் ெசான்னார்.
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இந்த ப்ரணாம விஷயத்தில் அப்ைபயதீக்ஷிதர் மிக ம் ரஸமாக ஒ
ச்ேலாகத்ைதச் ெசய் ள்ளார்.

ु जिन परा
ु
ु
वपःूाभार्
वादनिमदं

मरु ारे न ािप िचदाप भवं ूणतवान।्

ु
ु ंूतनरहममे
नम
ऽनितमान ्
किरश क्षं तिददमपराधयमिप॥।
என்ப

அவர் ச்ேலாகம், "ேதவராஜேன. நான் ேதவாீாிடத்தில் இரண்

குற்றம்

ெசய் விட்ேடன். அைதப் ெபா த்த ள ேவண் ம். அ என்னெவன்றால் ன்
பிறவியில் உம்ைம நான் ஓாிடத்தி ம் ஒ சமயத்தி ம் வணங்கவில்ைல. அ
எப்ப த் ெதாி ெமன்

எம்ெப மான் வினவ, " ன்பிறவியில் உம்ைம நான்

வணங்கியி ந்தால் இந்தப் பிறப்

எனக்கு உண்டாகாதன்ேறா? இவ்வ க்கு

உடம்ைப எ த்தப யினாேலேய அ

எனக்குப்

லப்படவில்ைலயா?" என்

பதில் கூறினார், "மற்ெறா

குற்றம் யாெதனில் அ த்த பிறவியில் உம்ைம நான்

வணங்க மாட்ேடன். அ

ம் ஒ

குற்றமல்லவா?" இைதக் ேகட்ட இைறவன்,

"ம பிறவியில் என்ைன வணங்கமாட்டாய் என்பைத எப்ப

அறிந்தாய்?" என்

ேகட்டான்.
"இந்தப் பிறவியில் உம்ைம வணங்கியப யால் ம பிறவி
இல்லாததனால் பிறகு உம்ைம வணங்க வழி இல்ைலேய!" என் சமத்காரமாகப்
பதிலளித்தார்.
"இப்ப
இரண்
விதமான
குற்றங்கைள ம்
ேதவாீர்
ெபா த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்" என்ப இதன் க த் :
இங்கு

வணக்கத்தின்

ராணங்கைளக்
தி

ெகாண்

வைககைள ம்,
ெதாிந் ெகாள்ள

ைடய கள்தம் நலங்கழல் வணங்கி, மா

மாள்வ வலேம” என்
காட்
ள்ளார்.

பல

விேசஷங்கைள ம்

ேவண் ம்:
ம் ஓாிடத்தி

“நா

ம்

நம்

ம் வணக்ெகா

ஆழ்வா ம் (தி வாய்ெமாழி - நம்மாழ்வார்) விஸ்தாித் க்

உத்வாஸனம்
நாம் ஆராதனம் ெசய் ம்வைர எம்ெப மானின் ஸாந்நித்யத்ைத
ேகட்

ந்தப யால், ஆராதனம்

ன்

ந்த பிறகு இந்த உபசாரத்ைதச் ெசய்ய

ேவண் ம். காயத்திாி ஜபம் ெசய்வதற்காக, காயத்திாி ேதவைதைய

தவில்

ஆவாஹனம் ெசய்கிேறாம். ஜபம்
ந்தபிறகு உத்வாஸனத்ைத ம் ெசய்கிேறாம்.
அ ேபால் இங்கும் என்
உணர்க. அர்ச்ைசயில் "நித்யம் ஸந்நிஹிேதா ஹாி"
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என்றப , எப்ெபா
இப்ேபா
ஆயி ம்

ம் எம்ெப மான் ஸாந்நித்யத்ைத அைடந் ள்ளான். நாம்

உத்வாஸனம் ெசய்கிறப யால் ெவளிக்கிளம்பி விடமாட்டான்.
இவற்ைற உபசார த்தி டன் ெசய்ய ேவண் ய
அவசியம்

என்பைதத்தான் இங்ேக ெகாள்ள ேவண் ம். பிறகு தீர்த்தாதிகைள ஸ் காித் ,
அ
யாகம் என்
ெசால்லப்ப ம் ேபாஜனத்ைதச் ெசய்ய ேவண் ம். இந்த
அ யாக ம் ஆராதனத் க்கு ஒர் அங்கமாகும்.

சாஸ்திரம் வகுத்தப
இப்ப
உபசாரங்கைளச் ெசய்
எம்ெப மாைன
மகிழ்விக்க ேவண் ம். நாம் ெசய் ம் உபசாரங்களில் ந வில் ெதாிந்ேதா
ெதாியாமேலா வரக்கூ ய அபசாரங்கள் அைனத்ைத ம் ெபா த்த ள ேவண் ம்
என்

ப்ரார்த்தித் , ஹ் ஷ்டமநாவாய் வாழ ேவண் ம்.

(1*) आिभषेचिनकं भाण्डं कृ ा राम: ूदिक्षणम।्

शन ैजर्गाम सापेक्षो िं तऽािवचालयन॥् (2.19.31)
( ற் ம்)
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