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இந்ஜத்பம்ஞன் என்ண அன் ிஷ்ணுடக்ஜன்.

ஆினும்

ஜன் பூ கதத்ஜல் ந்ஜ அகஸ்ஜ பர்நல
ஆஜரிக்கல் ிட்டுிட்சன்.
ன்த்லஜலசந்ஜன்.

அருலச டத்ஜல் லஞ

 கூடர்கள் ஸ்த்ரீகளுசன்

கங்லகில் தக்ரீலச ரய்பங்கல் அவ்ிசம் ந்ஜ ஜ
பஞில அதக்ஷ்ம் ரய்ஜர்கள்.
க ஞித்ஜஞர்.

அர் டத்ஜல் அர்மஞ

 ிர்கள் னஞகஜகல

அஜத்ஜஜல், பண்கபு, ன் பஜத அக்க
ன்ங்கல அலசந்ஜஞர்.

ஆகற அிம் அஞர்த்ஜத்துக்கு

கம் என்டது ஜண்ம்.

து ஞல் உள் அிஞம்

டகனுக்கு எப்டடித் ரஜரிபம்?
’ிஷ்ற’ என்கணர்.

இந்ஜக் றகள்ிக்குப் டஜதக

னர் ிடி ிஷ்ணு.

னகதஞ

ஸ்துக்கிலும் அந்ஜர்க உள்ர் டகன்.

அருக்கு

து ஞலுள் னகத ிநங்களும் ரட்ச ரிச்ம்
என்று அந்ஜப் டஜத்ஜன் ரடருள்.

டகன் னர் கத்துக்கும் கம் என்டது ரில்த.

ட்டி டலஞகளுக்குக் குன்ஜறஞ கம் எஞில்,

"டகஞிசருந்து னர்பம் உண்சகணது" என்ண றஜ
க்கங்கல் அற னர் கம்.

அங்றகபம் டகன்

குன் ரூடக இருக்கணர் என்கணது ஸ்ஜம்.

ட்டிக்கு

ண் றடல் உடஜஞ ககவும் குன் றடல் த்ஜ
ககவும் இண்டு ிஜகவும் கத்துக்கு ககணர்
டகன்.
அிஞத்லஜப் றடக்க டிம்ஜ றஜர்கல ிட்டு
என்லஞ ஏன் டிர்த்ஜக்கணய்?

’டிம்ஜகளுக்கும் ீற

கம்’ என்டஜல் பன்கள் டகலஞற அணுகுகன்ணஞர்.
’த்னல்ம்(டிபதஜஞிசம்), அட
டிஜஞம்(ிடீநனுக்கு), துக்கத்லஜப் றடக்கடிப்டது(
கறந்ஜனுக்கு), ஔஜர்ம்(ஜரௌடஜக்கு), டடத்லஜ ர்த்ஜ
ரய்து (அபல்லக்கு), உன்ஞஜ டஜிலக் ரகடுப்டது
(துருனுக்கு), இலகல் டகன் ிஷ்ணுற

’றனிக்கத்

ஜக்கன்’ஆஜதல் உம்லப் பூக்கறணன் என்டலஜ ிஷ்ற
என்டஜல் கட்டுகணர்.

பன்று உதலக பன்று அடிகல்

அந்ஜலலும் உதகல் எங்கும் இருப்டஜலும் டகனுக்கு
ிஷ்ணு என்று ரடர்.
அிஞம் றடக ஞல அசக்குஜல் றண்டும்.

அஜற்கக

ஞல அசக்கும்டடி அலற டிர்த்ஜக்கணர்.- ஜஞ:
"னபத்ஜத்லஜ குடிக்கதம், றருடர்ஜத்லஜப் ரடர்க்கதம்,
ரருப்லடச் ப்டிசதம், ஆஞல் ஞல அசக்குது ம்"
என்கணது.

"கருஷ்! க்கு, கண், கது, பக்கு ஒவ்ரன்றும்

ஒவ்ரரு டக்கம் - அறக டஜஞிகள் ஒரு புருநலஞப்றடல் –
இழுக்கன்ணஞ."

இந்ஜ ரி இந்ஜரிங்கலசக்குறஜ ம்.

அலஜபம் டிர்த்ஜக்கணர்:  ிந னஜருஷ்ம் - என்ண
க்த்ஜல்.

என் இந்ஜரிங்கள் எப்றடதும் ிநங்கல

அனுடிக்க ல்தலககற இருக்கட்டும் என்ண ஆலலப்
றடக்கடி என்று ரடருள்.

அல்தது ிநங்கிலுள் ஜத்ஜப்பு

புிப்பு பஜத னங்கில் உள் ஆலலப் றடக்கு
எஞதம்.

அல்தது- னம் என்ணல் தூத்ஜலுள் ிந

ஆல, ஜருஷ் என்ணல் னீ டத்ஜலுள்லகில் டற்றுஜல்,
இல இண்லசபம் றடக்கடி என்று ரடருள்.

அிம்

ர்த்ஜஞல் டிிகிசம் கருலபண்சகும்.

அலஜபம்

டிர்த்ஜக்கணர்-

என்ணல்

பூஜ ஜம் ிஸ்ஜ ஜல

டிிகளுக்குத்- துக்கம்றடக றண்டுரன்ண ஆல.

அலஜ

ிஸ்ஜப்டடுத்து.

அஜஞல் கத டிிகிசபம் ஒற

ஆத் இருக்கணன் என்ண உர்ச்லக் ரகடு என்று ரடருள்.
இஜற்கு டதம் ஜருது, னம்ன னகத்ஜதருந்து
கலறறுது.

அலஜபம் டிர்த்ஜக்கணர் ஜ என்டஜல்.

னம்னம் என்டது- அித்ல, கம், கர்ம், ிந ஆனக்ஜ
பஜதஞ.
ட்சன்.

இலகில் ிழுந்ஜன் ஸ்ஜக ஓரிசருக்க
ிஜ றஞிகில் டிணப்டதும்

இணப்டதுிருப்டன் என்று ரடருள்.

உன் கருலடல்

எஞக்கு ஙஞறற்டட்டு னம்னத்ஜதருந்து ிடுடச
றண்டுரன்று ஜத்டர்ம்.

ददव्यघुनीमकरन्दे ऩररमऱऩररभोगसच्चिदानन्दे |
श्रीऩततऩदारविन्दे भिभयखेदच्चिदे िन्दे ||

னம்ன துக்கம் சுகம் றறடு ர்த்ஜலசஜற்குத்
றஜலஞது ஜத்துஙஞம்.

அஜற்கு றஜந்ஜ ம்

ஞஞம் ஜஞம் பஜதலகள் றண்டுற என்ண றகள்ி
எழுகணது.

"ம் க ர்த்ஜஞம் ஸ்ம் டஜறனஞம்

அர்ச்ஞம் ந்ஜஞம் ஜஸ்ம் ஆத்றஜஞம்" என்று
டகஜத்ஜல் ரல்தப்டட்ச ஒன்டது ிஜஞ டக்ஜகளுள் கச்
ணந்ஜஜஞ ந்ஜஞம் என்ண டக்ஜல இந்ஜ சுறதகத்ஜல்
டகன் ரிிடுகணர்.

ஶ்ரீடஜின் ஜன புஷ்டம்றடன்ண

ஜருடிகல ஸ்கரிக்கன்றணன்.

அல ஜல புஷ்டம்

றடல் னந்றஜநத்லஜ உண்டு டண்ணுஜலும் கந்ஜரன்ண
புஷ்டனபலசலலும் டஜிந்ஜரஞப்டட்சஞ.
புஷ்டத்ஜலுள் கந்ஜத்லஜ ரிதல் கலப்டலசந்ஜ
ண்டுகள் அருந்ஜ னமகலசகன்ணஞ.

 ிந்ஜத்ஜலும்

னம்ன ஜடத்ம் என்ண ரருப்டில் ஜடித்து ஏறஜ

புண்ித்ஜல் டகனுலச த்லஜ அலசந்து டக்ஜ
ஆஞந்ஜத்லஜப் டருக னமகலசகணர்கள்.

ஜவ்துஞ ீ-ஸ்ர்கஜ;

கங்லக, டடத்லஜ றடக்குகணடடில் அஜற்கு துஞ ீ என்று ரடர்.
அலஜ னக உலசது.

கதத்துக்கு லஞ இருக்கணது.

இஜற்கு னத் த் ஆஞந்ஜம் என்ண பக்குங்கற னலஞ.
ஆஞந்ஜ ரூடலகல் டபுருநர்த்ஜம் என்றும் கலசத்ஜது.

டகன் னச்ஜஞந்ஜ ரூடிஜன்.

அருலச ம்

அப்டடில்தற எஞில் "ஆப்கத் னர் ஏ னமர்:"
என்ணடடி தக்ஷ்ீ கந்ஜனுலச ரீம் பழுதும்
னச்ஜஞந்ஜற.

இலகலச் கஜ ரய்ஜஜன் டதம்

டறகஜச்றஜ என்ண டஜத்ஜல் ரல்தப்டட்சஞ.

அல

னம்ன டத்லஜ ர்த்ஜ ரய்பம் என்று ரடருள்.
सत्यवऩ भेदाऩगमे नाथ तिाहां न मामकीनस्त्िम ् |
सामुद्रो दह तरां ग: क्ििन समुद्रो न तारङ्ग् ||

ீனும் ஈனும் ஒன்று என்று அத்லஜ சுருஜ
ரல்கன்ணடடில் ஒருலஞற றனவ்ன் என்றும் றனகன்
என்றும் ரல்ரஜப்டடி?

இஜற்குப் டஜல் கூறுகணர்:

டர்த்ஜக அறடஜம் இருப்டினும் அக்ஙஞஸ்லஜில்
றடஜருக்கணது.’ஜ’ என்ணல் டிம்ரி றநம் பூண்டு
படத க்ர்த்ஜல த்ஜன் என்று ரடருள் அல்தது
ன் உன்னுலச அம்க இருப்டன் என்று ரடருள்.

"றஜப ரூடக என்லஞ எடுத்துக்ரகண்சல் ன் உஞக்கு
ஜனன்.

ீஞகக் ரகண்சல் ன் உஞக்கு அம்ம்.

என்லஞ ஆத்கக் ரகண்சல் ன் ீற" என்டது சுருஜ.
ஸ்ஜக ீனும் ஈனும் ஒன்ணஞலும் னம்ன
கதத்ஜல் றடஜம் றஜன்றுகணது.
ன் உன்னுலச அம்ம்.
அல்த.

அப்டடித் றஜன்றும் றடதும்

ஆஞல் ீ என்னுலச அம்ம்

உஜக அலத னபத்ஜத்ஜன் அம்ம்.

னபத்ஜம் அலதின் அம்ல்த.

’றடஜடகற’ என்ண

டசத்ஜல் டர்த்ஜத்ஜல் ம்ருருக்கும்
றடஜல்தஜருப்டினும் ன் உன்னுலச அம்ம் என்று

ரடருள்.

இவ்ிசம் பஜல் சுறதகத்ஜல்

’ிஷ்ற’ என்ண

டஜத்ஜல் டிம்னயத்ம் பஜல் அத்த்ஜன் ரடருஞ
னன்ம் ிக்கப்டட்சது.

இண்சது சுறதகத்ஜல்

டகலஞ லசரஜன்ண னஜஞம் ரல்கணடடில்
பன்ணது அத்த்ஜன் அர்த்ஜம் கூணப்டட்சது.

பன்ணது

சுறதகத்ஜல் உதகல் கண்கண டிவுக்கும் அத்லஜத்துக்கும்
ிறஜல்லத என்ணலல் இண்சது அத்த்ஜன்
அர்த்ஜஞ அிறஜம் எடுத்துக் கட்சப்டட்சது.
उद्भत
ृ नग नगभभदनुज दनुजकुऱाभमत्र भमत्रशभशदृष्टे |
दृष्टे भितत प्रभितत न भितत ककां भिततरस्कार् ||

ன் உன்னுலச அம்ஞகலும் ன் உன்லஞ
லசந்ஜல் றேபண்டு என்டஜற்கு அத்ஜே என்ஞ?

அல்தது டகலஞ லசந்ஜல்ஜன் லகல்ம் என்டது
ரில்த.

கர்த்ஜறத, ஙஞம்-கர்ம் இலகின்

றர்க்லகறத றேம் என்று அல்த சுருஜகள்
ரல்கன்ணஞ.
லகல்ம்’

இஜற்கு டஜல் கூறுகணர்.

’ஙஞத்ஜறதற

’றேத்துக்கு றறு ில்லத

ஞங்கல் ஙஞம் ஒன்றண பக்ஜ கம்.

’, பஜதஞ

ஙஞம்

டகனுலச அனுக்பத்ஜறதற கலசக்கும் என்ண
றக்கத்துசன் னகத டக்ஜ

ே ஜீேஜஞஞ டகலஞ இந்ஜ சுறதகத்ஜல் டதிஜக
ஸ்துஜக்கணர்.

இந்ஜ சுறதகத்ஜல் டிம் னயத் ன்கது

அர்த்ஜஞ ஜத் னேத்க டதக றேம்
கூணப்டடுகணது.
ந்ஜ-னயர்ர்கலக் கண்க உலசறஞ!

அல்தது

அக்ஙஞம் என்ண றற்லணக் கலப்டஜலும் ந்ஜனயர்ர்கலப்றடன்ண டர்லபலசறஞ!

உன்லஞப்

டர்த்ஜத்ஜம் னம்ன துக்கம் ிதகுகன்ணது.

டகனுலச ஸ்ரூடஞது
ிக்கப்டடுகணது.

’டிடஜ’ என்டஜல்

னத்ஙஞ ஆஞந்ஜரூடி என்று அஜற்குப்

ரடருள்.
’உத்ஜருஜ க ’- ஜன் கத்துக்குக் றகடுந்ஜ த்ஜத்ஜல்
றகடித்துக் ரகண்ச இந்ஜன் இலசிசது ல ரடய்ஜறடது
ஜன் டக்ஜர்கஞ றகட றகடிகல ேக்கும்ரடருட்டு
றகர்ஜஞகரிலக் குலசகப் டிடித்ஜர்;

அல்தது ஸ்ர்க

கஜ துக்கங்கல அலசஜருக்குறு அறத்ஜன
ஞங்கல உத்ஜம் ரய்ஜர்.

அல்தது கஜத்ஜல்

டர்ஜஞஜகளுசன் கூடி பூலத் ஜன் டல்தன் தஞிில்
தூக்கப் டஜத்ஜதருந்து ரிில் ரகண்டு ந்ஜர்.

அல்தது அர்ஜத்ஜற்ககப் டற்கசலதக் கலசந்ஜ றடது ஜன்
டக்ஜர்கஞ றஜர்கல ேக்கும்ரடருட்டு ந்ஜடர்ஜத்லஜக்
கூர்ஜரடுத்து பதுகல் ஜங்கர் எஞதம்.
"கடிஜனு"- றஜர்கல ேக்கும் ரடருட்டு டர்ஜங்கல
உலசத்ஜ இந்ஜனுலச ஜம்டிக ஞஜம் ரய்ஜர்
என்று ரடருள்.

’ஜனுகுதத்’- அனம ம்த்ஜற்கு

ிறஜஞறஞ! என்கணர்.

இஜஞல் டக்ஜர்கலப்

டரிடதக்கும் ரடருட்டு அனமர்கல ரன்ணர் எஞ ஏற்டட்சது.
मत्स्याददभभरितारै रितारितािता सदा िसध
ु ाम ् |
ऩरमेश्िर ऩररऩाल्यो भिता भिताऩभीतोहम ् ||

கண், கது பஜத இந்ஜரிங்களுக்கு எட்சஜ டகன்
டக்ஜர்கலக்கக்கும் ரடருட்டு ீ ன் பஜத ீறஞிகிலும்
டிணக்கணர் என்னும் ிநத்லஜக் ரகண்டு டகலஞத்

துஜக்கணர்- டம் அஜது கத்கஞ ல: இஜற்கு
ஈன் டறச்ன்.
ஈச்ன்.

அல்தது டர்கஞ டிம்ஜகளுக்கு

ீ ஆட லதில் அகப்டட்டு ககுறஜஜ

ஓய்கல் ிழுங்கப்டட்ச என்லஞக் கப்டற்று.

ஜன்லஞ

லசந்ஜன் இன் என்று டித்துக்ரகள் என்று ரடருள்.

ன் பஜத துஷ்சர்கல ம் ரய்ஜஜறதற
உஞக்கும் றேம் ஏற்டட்டுிட்சறஜ;

ேக்கறண்டி

அம் ஒன்றுல்லதற எஞில், துஷ்சேத்ஜல்
னன்டம் ர்த்ஜ ஆிற்று.

ஸ்ர்க கஜ னம்ன

கஞ க குறஜஜகல் உண்சகும் டம் ர்த்ஜ
ஆகில்லத.

அலஜ ர்த்ஜ ரய் என்கணர்.

ட

ஜடடீறஜபம் என்டஜல், கத கத்லஜபம் னம்பரிக்கும்
டகன் கப்டற்றுதுஜன் எப்டடி என்ண னந்றஜபம்
றடஜற்கக
அஜ என்ணர்.

ஜன குத்ஜல் னம்பரித்ஜலும் னத்

குத்ஜல் ீ ேப்டது டினத்ஜம் என்று ரடருள்.
டரிடதஞபம் ஏஜது ஒருலஞ ேப்டஜல்த.
னஸ்ஜகத்லஜபம் ேப்டது;

ஆகற என்லஞபம் ீ

ேப்டய் என்டது ஜண்ம் என்கணர்.

அகத னமஜம்

என்டஜல், ஜகல ஜம் ரய்ஜ டகனுக்கு னகத
ஞ டரிடதகத்ம் என்டது உஜல்லத என்று னந்றஜபக்க
றண்சம்.

ஜகலபம் டடத்ஜல்

கத்லஜலசலஜத் ஜடுத்து றேத்லஜற அலசித்ஜன்
டகன்.

ஆஜதல் அதுவும் ேற.

லகுண்சனஞ

டகன் பூிலுள் ம்ல ேப்டது எவ்ிஜரன்ண
னந்றஜகத்லஜப் றடக்கற- த்ஸ்ஜடி: என்ணர்.

ீ ன்

பஜதஞ உருங்கல எடுத்துக் ரகண்டு பூலக் கத்ஜ
உஞக்கு படிஜது ஒன்றுல்லத என்று ரடருள்.

றலும் க

டினத்ஜல் டத ரீங்ரகண்டு புிலக் கத்ஜ உஞக்கு என்
அக்ஙஞத்லஜ றடக்குது ?

டர்ஜங்கல

அஞனகத் தூக்க எரிபம் க்ஜபலச பனுனுக்கு
னுலச கல றஜத்லஜத் தூக்கப் றடது
குற!

दामोदर गुणमच्न्दर सुन्दरिदनारविन्द गोविन्द |

भिजऱधधमथनमन्दर ऩरमांदरमऩनय त्िां मे ||
இந்ஜக் கதகதத்ஜல் ஆலில் ஞம் ஈடுடட்டு அறகிஜ
டடத்லஜச் ரய்டர்களுக்கு  னங்க ர்த்ஜஞரன்ண தகுஞ
உடத்லஜ உடறஜக்கணர் "டகந் ல ஞபருக
உச்ரிப்டனும் றேத்லஜலசன்".
ஜறஜ: ஒரு னம் ஜப்பு ரய்ஜஜற்கக றலஜல்
ிற்ணல் கட்சப்டட்சர்.

ஆலகல் ஜறஜன். அல்தது

ஜ என்ணல் உதலகக் கட்டும்

ல என்ண கிறு.

அலஜத்

ஜன் ஸ்ரூடத்ஜலுள்ர் என்று ரடருள்.
கிற்ணல் கட்சப்டட்சன் உதலகக் கப்டது
எங்ஞரஞில் றலஜிஞிசம் த்னல்த்ஜல்
கட்டுண்சற ஒ க இல்லத, என்டலஜ கு ந்ஜ
என்டஜஞல் கூறுகணர்.

டிம்ஜகலும் எண் படிஜ

கருண்ம். டக்ஜ த்னல்ம் பஜத னத்
குங்கலபலசன் என்று ரடருள்.
அக்ரூர் பஜதர்கல் அனுடிக்கப்டட்ச ஶ்ரீ
கருஷ்னுலச ரூடபம் அறத்ஜனகல்
அனுடிக்கப்டட்ச ஶ்ரீ னுலச ரூடபம் ல் ர்ிக்க
படிபம்? என்டலஜ னமந்ஜஜஞிந்ஜ என்டஜஞல் கூறுகணர்.
றகிந்ஜன் என்ணல் ஜன்ஞிசம் றய்ந்து ரகண்டிருந்ஜ
கக்கல்தஜ றகக்கல ரடருசன் ன்ணக அணந்ஜர்.
அல்தது றகக்கின் ஸ்ீ .

அல்தது ஷ்சஞ பூல

டஜத்ஜதருந்து ரகண்டுந்ஜர்.

அல்தது றஜந்ஜ

க்ங்கல் அலசப்டடுகணர் என்று ரடருள்.
என்ண ற னம்ன

கருஷ்

னகத்ஜதருந்து கல ஏற்றும் என்டலஜ
என்டஜல் ரஜரிிக்கணர்.

டதஜஜஞ ந்ஜ

’றப கருஷ்! ீற 

டத்ஜதருந்து ிதக்கு!’ என்று ரடருள்.

नारायण करुणाऱय शरणां करिाणण तािकौ िरणौ |
इतत षट्ऩदी मदीये िदनसरोजे सदा ऱसतु ||

இப்ரடழுது றககல் ஜஞிக்கத் ஜக்கதும் டக்ஜர்கள்
அடீஷ்சத்லஜக் ரகடுப்டதுஞ டகனுலச  டக்ஜலப்
டிகப்டடுத்துகண இந்ஜ ஆறுடஜங்கள் ஜன் பகத்ஜல்
எப்றடதுருக்க றணுக டிர்த்ஜக்கணர்.

ன்

என்ணல் ீ னபபத்துக்கு ஆச்ன் அல்தது ீர்களுலச
றஷ்லசகளுக்கு கம் அல்தது ீர்கலப் டர்ப்டன்
அல்தது தத்லஜ ஆஜக உலசன் என்று ரடருள்.

அன் னகத கத்லஜபம் னம்பரித்ஜலும் கருபர்த்ஜ.
கறந்ஜன்.
கசதல்த!

துரௌடஜ பஜதர்கல ேத்ஜ கருலக்
ஆகற உன்னுலச ங்கல ன்

லசறன்.
நட்டஜீக இந்ஜ ஆறு சுறதகங்களும் என் பகத்ஜல்
எப்றடதும் ிங்கட்டும்.

அல்தது  கருத ம்

கி ஜரகௌ ரௌ

ிங்கட்டும் என்று ரடருள்.
ன்ண :

ப்பித்

என்ண ஆறு டஜங்களும்

