பர்த்றகபறன் த்ணம்
From the
VYASA BHARATA AGAMA SHILPA SADAS

held at Ilayathangudi, Tamilnadu in 1962
மர்வசுன் ம்றடத்றல் வத் கயவரல், ம்வப்வதரன ஒய
குடும்தஸ்ணரக இயந்ண, எல்னரற்வநயும் ம்பவட வேத்ணக்கரகச்
செய்கறநரன். குந்வறன் ன்வக்கரகத் ரய் தத்றம் இயப்தண வதரன,
ம்பவட ன்வவக் கயற, கறயயஸ்த்ன்வவ அவடந்ண, தரணர
ரத் புத்ரற சதற்ய றபங்குகறன்நரன். அணறடத்றல் ரம் ம்வ
அர்ப்தம்

செய்ணசகரண்டியக்கறவநரம்.

இற்வகறல்

அணறடம்

எவ்வுயபம் இல்வன: ஈசுன் அறவன ெம்தந்ப்தடவும் இல்வன.
அநறவு இல்னரல் வதரணரல் புயத்ன்வ வதரய்றடும். ஈசுணேவட
அநறவுரன் பயகக்கடவுபரகற றபங்குகறநண. ஈசுணறடத்றல் வகரதபம்
இயக்கறநண. அணவ ெண்வடச் யதரக இயக்கறநண. சகட்டவ அறக்க
அந்க் வகரதம் வண்டிறயக்கறநண. என் ஒயன் ன்வ செய்கறநரவணர,
அவண ஆட்சகரள்ண, என் ஒயன் றவரத்வச் செய்கறநரவணர
அவணத்

ண்டிப்தண

றபங்குகறநரர்.
அகற்யண

என்ந

என்ந

இவடயூற்வந
இண்டு

றவனறல்

றரரகப்

உண்டுதண்ணுண,

செல்களும்

அரறடம்

சதயரன்
இவடயூற்வந

இயக்கறன்நண.

உண்வரண அன்பு உவடர்களுக்கு ஈசுன் அணக்கறகம் செய்கறநரன்

என்ய ஆகங்கள் செரல்கறன்நண. உண்வரண தக்ற சகரண்டு, ஈசு
ஆரணம் பனரண ெத்கரரறங்கவபச் செய்ண, தகத் றத்றல் ஈடுதட்டு
இயப்தணேக்கு,

மர்

றக்கறணத்வயும்

வதரக்கற,

ெறவஸ்வமக்

சகரடுக்கக்கூடிர் றரகப் சதயரன்.
எண

இயந்ரலும்

இல்னரறட்டரலும்

ெக்ற

இல்வனரணரல்

ஒன்யம்

டரண. ஒயணரல் றற்க படிறல்வனசன்நரல், ெக்ற இல்வன என்ய
செரல்கறவநரம். அந்ச் ெக்ற ஈசுணறடத்றலியந்ண க்கு ந்ண. அன்
சகரடுத் ெக்றவக் சகரண்டு, ரம் இங்கற யகறவநரம். அணறடம் சதரற
ெக்ற இயக்கறநண. அன் ெக்ணரக இயக்கறநரன். அணரவன தறதஞ்ெம்
எல்னரம் அர்த்யதரகவும் ெப் யதரகவும் உண்டரகறநண. யதடியும்
அணறடத்றவன

னத்வ

அவடகறநண.

தரல்

றரகறநண.

றர்

சண்சரகறநண. சண்சய் சய்ரகறநண. சய் புழுரகறநண. இண
பூர் மம்தந் த்வரகரறல்வன. இன்சணரய றவபவுக்கு றர்த்ணம்
என்ய சதர். தஞ்சு ணெனரகறநண. ணெல் ஆவடரகறநண. ஆவட ஒய கூடரம்
ஆகறநண.

ஆம்தத்றல்

என்ண

உண்டரறற்வநர,

அன்

செரயதம்

கவடெறவறல் இறல் சரறயும். இந் இண்டுற ர்த்றவன ஈசுன்
எறலும் தட்டுக்சகரள்றல்வன. எல்னரற்வநயும் ெக்றவக் சகரண்டு
இக்கற வக்கறநரன். ெக்றவக் சகரண்வட ன ர்த்வயும், வதரக
ர்த்வயும், அறகர ர்த்வயும் டத்ணகறநரன். அப்தடியுள்ப ெக்ற,
செரல்லிணரல்

அணறடறயந்ண

வயதட்டு,

உண்வறல்

இயக்கறநண. அக்வயஷ்த்த் ெக்ற: அறரதரறல றவதர:.

ஒன்நறயும்

தவசுணேக்கும்

அம்தறவகக்கும்

உள்ப

ெம்தந்ம்,

அக்கறணறக்கும்

உஷ்த்ணக்கும் உள்பண வதரனவும், றறல் ஒலி வதரனவும், பூறல் ம்
வதரனவும் இயக்கும். சதரறணரல் வயதட்டும், வநல்னர றவன அண.
அண ர்ர்ற தரம். அப்தடியுள்ப ஒய ெக்ற, அன் இயந்ரல் ரன்
இயக்கும். அன் இல்வனரணரல் அணவும் இயக்கரண. இவத்ரன் வம்,
‘ஸ்ஸ்ரம்தறகர‘ என்ய செரல்கறநண. ரம் அம்தறவகவ ஈசுணேவட
தத்றணறரகப் தரறக்கறவநரம். ஆணரல் வம் அணேடன் தறநந்பரகப்
தரறக்கறநண. அன் இயந்ரல் அண இயக்கும் என்ந உண்வவவ இண
கரட்டுகறநண.
இப்தடி

அவக

யதரக,

ம்பவட

வேத்ணக்கரகவ

அன்

றபங்குகறநரன். ரம் அவண எப்தடி எப்தடிசல்னரம் றவணக்கறவநரவர
அப்தடி அப்தடிசல்னரம் உயத்வக் சகரண்டு அயளுகறநரன். ந்ற
யதரண ெரலத்வத் ரங்கற, ம்வ ஆட்சகரள்ப வண்டி ம்றடம்
தறகரெறக்கறநரன்.
அணேவட உயங்கபறல் ஒன்ய கரலிங்கம். அண யதரயதம் என்ய
செரல்னப்தடும். அண அவடரபம் கண்டுசகரள்ளும்தடி கண், கரல், வக
பலிவகவபப் சதற்ந யதம் அன்ய. ஆணரலும் கண்ணுக்குத் சரறகறநண.
அணரல் அண யதரயதம் ஆறற்ய.
உனகத்றவன ஏழு றரண வரற்நம். தறன் பல் எயம்பு வறல் உள்ப
தறநறகள் ஏழு வகரணவ. எண்தத்ணரனரறம் வரணறவதம் உண்டு.
இற்நறல் எவச் ெரர்ந்ண கரலிங்கம் என்ய செரல்ன படிரண. ஆணரல்

அணறடத்றல் ரன் எல்னர யதங்களும் னத்வ அவடகறன்நண; எல்னர
யதங்களும் உற்தத்றரகறன்நண.
னம், வதரகம், அறகரம் என்ந பன்ய ர்த்ணக்கும் வயணரண அன்,
ன்வண

றட்டுப்

தறரறரரண

ெக்றவக்

சகரண்டு, அர்த்யதரண

தறதஞ்ெத்வ உண்டரக்கற, ட்ெறத்ண, அணக்கறகத்வச் செய்கறநரன்.
ஈசுன் கரலிங்கரகவும் இயக்கறநரன்; ஜங்கரகவும் இயக்கறநரன்.
கறரந்வரயம்,

வீறவரயம்,

ஆனந்வரயம்

இந்

இயவக

பர்த்றகவபயும் தறறஷ்வட செய்றயக்கறநரர்கள். ஒவ்சரய கரனந்வரயம்
ஆங்கரங்குள்ப தறரறகவப ட்ெறக்கும்சதரயட்டு, ஒவ்சரய றத்றவன
தகரன்

எழுந்யபற,

அணக்கறகறக்கறநரன்.

அர்களுவட

அன்புக்கு

பர்த்றவ

ஜங்கயதரண

அந்

ஈடுதட்டு,
பர்த்ற,

உற்ெத்ணக்சகன்ய ணறவ பர்த்றவச் செய் வண்டி அெறம்
என்ண?

ெகன

யதரக

தறரறகளுக்சகல்னரம்
ஞரணரன்களுக்கு

இயந்ரல்ரன்,
அணக்கறகத்வ

கரலிங்க

யதரக

சபறவ
உண்டுதண்

இயந்ண

எழுந்யபறப்
படியும்.

அணக்கறகறக்கறநரன்.

ற்நர்களுக்கு உத்ம பர்த்றரகவும் எழுந்யபற அயள் புரறகறநரன். ஜன
ஜந்ணக்களுக்கும் அன் அணக்கறகம் செய் வண்டும் என்தவ வண்டித்
சப்தத் றயறரவ வற்சகரள்கறநரன்.
இப்தடிவ றயகரத்வரத்வரத்மம், ண வகரத்மம் என்ய தன
உத்ம வதங்கபறல் தகரன் எழுந்யபற ஆங்கரங்குள்ப ஆயறர்களுக்கு
அயள்புரறகறநரன். இற்குத்ரன் வகரத்ம றறகவப உண்டரறண.

ம்

ரட்டில்

கங்கபறல்

வகரத்மங்கபறன்

சதவரவட

வீறகள்

இயப்தவ இன்யம் கரனரம். குடும்தயதரக இயந்ணரன் அணக்கறகறக்க
வண்டும் என்கறந பவநறல், வமரரஸ்கந் செரயதரகவர, ெந்றவெக
செரயதரகவர

இயந்ண

அணக்கறகறக்கறநரன்.

எந்ச்

ெறரனத்வப்

தரர்த்ரலும், உள்வப கரலிங்கம் இயக்கும். சபறறல் புநப்தடும் ஜங்க
பர்த்றரக வமரரஸ்கந் பர்த்ற அல்னண ெந்றவெக பர்த்ற இயப்தரர்.
ஸ்ரற, அர் தக்கத்றவன ஒய குந்வ-ஞரணடிரகற ெண்பகன்,
அம்தறவக என்ய பயம் வெர்ந் றயக்வகரனவ வமரரஸ்கந் பர்த்ற.
அம்தறவக ணறரகவ ஈசுணேவட அறகரத்வசல்னரம் சகரண்டு.
தஞ்ெப் தறவரமணறரய் இயப்தண உண்டு. அண கறரறர ெக்ற; ெணர்புஜம்
ரங்கறள். இன்சணரன்ய அடங்கற பவநறவன உள்ப ஞரணெக்ற அந்ச்
ெக்ற தக்கத்றவனவ இயக்கும். இச்ெர ெக்ற ஒவ பீடத்றல் அல்னண
தறன்ணபீடத்றல் தக்கத்றவனவ இயக்கும். இப்தடி பன்ய யதரக இச்ெர
க்ரறர ஞரண யதரக இயக்கும் அம்தறவக ஈசுணேக்கு ன வதரக அறகர
க்ரறரத்த்வ உண்டு தண்க்கூடி பவநறல் றபங்குரள். வதரக
ெக்ற,

அறகர

ெக்ற,

ன

ெக்ற

என்ய

பன்ய

ெக்றகள்

உண்டு.

தஞ்ெகறயத்றங்கவபயும் டத்ற உனவக உஜ்ஜலணம் செய்ற்கு, இந்ச்
ெக்ற த்ம் அெறரகறநண.
அப்வதரவக்கப்வதரண ரரற ன தரெங்கவபசல்னரம் லக்கற ஞரணத்வ
உண்டுதண்ணுற்கு
றழுந்ணறடுவரரணரல்,

ஸ்கந்ன்
ம்வத்

இயக்கறநரன்.
ணக்கற

ரம்

ட்ெறப்தற்குப்

தள்பத்றல்
தக்கத்றவன

அன் இயக்கறநரன். இப்தடி ஈசுன் ஜங்க பர்த்றரய், கன்ணறரகுரற
பல் இவன வக்கும் உள்ப ெறரனங்கபறல் றபங்குகறநரன்.
இந்

பர்த்றவப்

ணட்தரண
உனகத்றவன

தரர்த்ரல்

றத்வ
எவ

ட்டும்

ரம்

வதரணர?

சரறந்ணசகரள்ப

எடுத்ரலும்,

அன்பனம்
வண்டும்.

ணவதரம்

ஒய

க்கு

இயக்கறநண.

அந்த்வதரம் லங்கற, அத்ணவவதரம் க்கு வண்டும். அந்
அநறவ இந் வமரரஸ்கந் பர்த்ம் புனப்தடுத்ணகறநண. ஆண்-சதண்,
தகல், இவு, உஷ்ம்-ெலபம் இப்தடி ஒன்யக்கு ஒன்ய றயத்ரக இந்
உனகத்றல் இட்வடகள் இயந்ண சகரண்டியக்கறன்நண. இப்தடி றயத்
ர்த்வரடு இண்டு இண்டரக இயக்கும் இந்ப் தறதஞ்ெத்றல் தற்ய
அற்ய, ஏகரண ஒயவப்தரட்வடப் சதந ரம் ஈசுவணத் றரணம்
செய்ற்கு

பற்தட

வண்டும்.

ரவரன்

ஈசுன்

என்ந

அந்றவரந்றரண தரத்வப் சதந வண்டும்.
“வமரயம்தரவ தரவத்” என்ந ஒய றவனவ வண்டும். இந்
றவனக்கு, அந் வமரரஸ்கந் பர்த்ற அநறகுநறரக இயக்கறநரர். பன்ய
பர்த்றகபரக

இயந்ரலும்

ஒவ

பர்த்றரகவ

செரல்னப்சதயகறநர்

அர்.
ெறசதயரன் அங்கங்கபறல் அறந்றயக்கும் ஆதங்களும் க்குப் தன
கயத்ணகவபக் கரட்டுகறன்நண. அணேக்கு அங்கங்கபறல் உள்ப ஆதம்
தரம்புகள். றத்வக் கக்கும் அந்ப் தரம்புகபறல் ஒன்வந ஜவடறல்
சுற்நறக்சகரண்டியக்கறநரன்.

ஒன்வநக்

சகரண்டியக்கறநரன்.

ஜ்வஞரதவீரகக்

ஒன்வந

வகறவன

கங்கரகக்

சகரண்றயக்கறநரன்.

கரனறயும் தரம்புரன். இப்தடிச் ெரலம் பழுணம் தரம்பும். அக்கறணற
ஜ்ரவனவரடுகூட, றத்வக் கக்கறக்சகரண்டியக்கும் தரம்புகள் அவ.
அற்வநக் கண்டு தவசுணேக்கு ஏரண தம் இயக்கறநர? இல்வன.
“பீறர் ரஸ்ற”. தம் ணபறயுறல்வன.
அறர்

கவனவ

உவட

ெந்றவண

அன்

ெறஸில்

ரறத்ணக்

சகரண்டியக்கறநரன். ெர அறர் ரவவப் சதரறந்ணசகரண்டியக்கும்
ெந்றணறடத்றவன உள்ப அறயத்றல் இவநணேக்குப் தறரறம் உண்டர?
அணவும் இல்வன. தரம்தறன் றத்ணக்குப் தபம் இல்வன; ெந்றணேவட
அறயத்றல் தறரறபம் இல்வன.
அவக கல்தவதங்கபறல் வநயும் தறம்ரறகபறன் ெறசுகவப ரவனரக
அறந்றயக்கறநரன்.

அண

அன்

என்யம்

இநரன்

என்தவக்

கரட்டுகறநண. இநக்கறன்ந வர்கள் தறம்ர, றஷ்ணு ஆகறர்கபறன்
கதரனங்கவபசல்னரம் ரவனரகவும், வகறல் தறட்ெரதரத் றரகவும்
வத்ணக்சகரண்டியக்கறநரன்.

கரனவத

பர்த்றவப்

தரர்த்ரலும்

வீதத்றவப் தரர்த்ரலும் இண சரறயும். இப்தடிக் கதரனங்கவபவ
அறந்ணசகரண்டியக்கறநரவண, அணரல் அணேக்கு ஏரண

ஆசெபெம்

உண்டர? வனெங்கூடக் கறவடரண. அன் றத்ற சுத்ன். அணேக்கு ஏண
ஆசெபெம்?

எத்வணவர

கல்தரந்ங்கபறவன

க்கூடி

யரதரத

வதங்கள் எல்னரம் ஒய டவ கங்வகறல் ஸ்ரணம் தண்றணரல்
வதரய்றடும்

என்கறநரர்கவப,

ரறத்ணக்சகரண்டியக்கறநரவண,

அன்
அணரல்

ெரெறஸில்
அணேக்கு

கங்வகவத்
ஆசெபெம்

வதரய்றடுகறநண என்ய செரல்னனரர? அணவும் இல்வன. கங்வகறணரல்

அன்

தரறசுத்த்வ

அவடணறல்வன.

அன்

இற்வகரகவ

தரறசுத்பவடன்.
இடுகரட்டிலுள்ப

தஸ்த்வ

அன்

உடம்பு

பழுணம்

பூெறக்

சகரண்டியக்கறநரன். அணரவன அணேக்கு ஏரண னஜ்வஜ இயக்கறநர
என்நரல், வனெங்கூடக் கறவடரண. ஸ்றரலகபறடத்றல் ஆவெப்தட்டர்கள்,
அர்களுக்கு

வீடுகட்டிக்

சகரடுப்தரர்கள்;

செரத்ணச்

சுந்ம்

சகரடுப்தரர்கள். இவணர தரர்றக்குத் ன்ணேவட ெரலத்றல் தரறவவ
சகரடுத்ணறட்டரவண. ஆவெ கரரக அளுக்குத் ன்ணேவட ெரலத்றல்
தரறவக் சகரடுத்ரன் என்ய றவணக்கனரர? அணரறரற அவதவே
சகரஞ்ெங்கூட அணேக்குக் கறவடரரம்.
யறம், அயறம் என்ய உனகத்றல் இண்டரக இயக்கும் எல்னரம் லங்கற,
ஒயவரக ன்வ அவடயும்தடி தகரன் க்கு, இந் யதரகக்
கரட்ெறவக்

சகரடுக்கறநரன்.

இயக்கும்தடிரண
அற்நறல்

இன்ணேம்

றங்கவபசல்னரம்

ஒவ்சரன்யம்

க்கு

அணேவட
செரல்ன

அணக்கறம்

அங்கத்றல்

வண்டுரணரல்,

தண்ணூற்கரகவ

அவந்றயக்கறநசன்ய சரறயம். இத்வக ெறசதயரன் ம்வக்
கரக்க வண்டும் என்ந தறரர்த்வணரக அவந்றயக்கும் ச்வனரகம் இண.
भीतिर्नातति भुजङ्गपुङ्गवतवषनि् , प्रीतिर्ा चन्द्रनमृिनि् ,
र्नशौचं तह कपनलदनमलुलर्नि् , शौचं र् गङ्गनजलनि्।
र्ोद्वेगतितिभतमर्न, र् च सुखं गौरीतिर्नतलङ्गर्नि् ,
आत्मनरनमियन तहिनतहिसमो रुरो हरः पनिु र्ः॥

ஆற்யலர் கடலில் வெயம் கரனத்றல் எப்தடிக் கடல் லரக ஆகறறடுகறநவர
அணவதரனவும், அவக யெறயுள்ப ெங்கவப ஒய தரத்றத்றல் வெர்த்ரல்,
எந்ப் தக்கத்றல் எந் ெம் இயக்கறநண என்ய

செரல்ன படிரவர

அணவதரனவும் ஜலவசு ஜக்கறதரம் இயக்கறநண. ஜலவச் மம்வரகம்
அல்னண

இண்டநக்

கனத்ல்

எணேம்

ர்த்வ

வமரரஸ்கந்

பர்த்றறணரவன சரறச்செய்ண தகரன் ம்வ ஆட்சகரள்கறநரன்.
இண்டிணேவட

மம்வரகம்

வண்டும்.

ட்ெறரபர்த்றரகற

தரெரரறர், இவத்ரன் ெறன் பத்றவறணரவன கரட்டிணரர். உனகம்,
உறர், கடவுள் என்ந பன்நறல் உறர் உனகரெவணற்ய, கடவுவபரடு
ஒன்நரக வண்டும் என்ய கரட்டுகறநரர். அணவ ெறன்பத்றவ. அற்கு
அவக றரகப் சதரயள் செரல்னனரம். எந் றரக இயந்ரலும்,
இண்டரண றவன ரநற, ஒன்ய என்ந ஏகலதரம் உண்டரகும்தடிரண ஒய
றவனவப் தவசுன் ேறரபர்த்ற செரயதத்றலும் அணக்கறகம்
தண்ணுகறநரன். இப்தடிவ அன் வற்சகரண்டுள்ப பர்த்றவதங்கள்
எல்னரம் ஜலர்கள் அணேவட அணக்கறகத்வ அவடற்குரற றவக்
கரட்ட உதகரரக இயக்கறன்நண.

