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நவராததரயல் ஸரலலததகக் சசாபனம் ் 

இது் 2010 ஆம்் ிருஷம்் எழுதிமது.இமித் மைர்ப் விக்கியிலும்் இமனத்திருநசிதன். இமித் 
மைர்ப் விக்கியில்் பாசித்துவிேடு் என்் மைதிப்்பக்க்ரிய் ச ச்ாிதரசி் திரு் ிரகூசி் நாராயனன்் 
அிசி்ள் இமிதத்் திரும்பவும்் இநித் நிராத்திரியில்் சபாடும்பட் ச்ேடுக்் வ்ாணடைாசி்ள.
அிதன்பட் திரும்பப்் சபாடுகிசிறன். இிதற்ா் அ் சல் சமைல்் விபரங்்முத்் சிதடமால்் கூகிளில்
Vedhichomas என்னும்் ிமலத்ிதுத்தில்் "ராமை அச நதிரன்" என்பிசி் "ச நதுரு" என்னும்் 
வபயரில்் இதில்் சல் சமைல்் விபரங்்முயும்் என்சமாடை் ிதனிப்பேடை் விபரங்்மு் எடுத்துக்் 
்ாேடும்் ிாசித்மித்முயும்் நக்கிவிேடுப்் சபாேடருக்்ாசி. உடைசம் அநிதத்் ிதுத்திறக்் ஒரு் 
வமையில்் வ்ாடுத்துக்் ச்ேடைிதறக்் இன்்ற் ிமர் பதில்் ிரவில்மல! இது் மைாதிரிப்் பல் 
பதிவு்ள் இப்படத்் ிதான்் பலரால்் திருடைப்படுகிிறது. க்மிறநித் பேச மைா்ப்் வபயமரயாிது் 
கீிதா் ச ாம்பசிம்் எழுதிமது் எமக்் வ்ாடுத்திருக்்லாம். :(
vedhichomas

இதிசல் எஸD.ராமை அச நதிரன், ச நதுரு் என்னும்் வபயரில்் ்ாப்க் 
வச ய்திருக்கிிறாசி. 2015 ஆம்் ிருஷம்
Face Book

மு்நூலல்் ஒருிசி் ் அத்மிிதம்் என்னும்் வபயரில்் இமிதக்் ்ாக் 
வச ய்திருக்கிிறாசி. இது் 2017 ஆம்் ஆணடல்!

நானும்் மு்நூலல்் பத்து் ிருஷமைா்் இருநதும்் எமக்க்ம்் விதரியவில்மல. யாரும்் பாசித்து அ் 
வச ால்லவும்் இல்மல. :( வராம்ப் ிருத்ிதமைா்் இருக்கிிறது. இமிதத்் ிதவிசித்துப்் வபணமமை் 
என்னும்் ிதுத்தில்் என்னுமடைய் வபயரிசலசய் விளியிேடருக்கின்ிறமசி.
பபணதம் வபணமமையில்் 2016

ஆம்் ஆணடல்் விளியிேடருக்கின்ிறமசி.

இதிசல் என்னுமடைய் வபயமரக்் க்்றப்கேடருக்கின்ிறமசி. அிசி்ளுக்க்் என்் நன்்ற. ஆமால்் 
இமிதப்் சபாலசி் என்சமாடை் சிதம்பர் ர்சயம்் விதாடைசி, களமுயாசி் பற்ற் எழுதிய் 
வநடுநவிதாடைசி, சுமைங்்லப்் கராசித்ிதமம, ்ல்யானங்்ள் பற்ற் எழுதியமி் எம் 
அமமத்துசமை் ்ாப்க் வச ய்யப்பேடு் உரிய் ்ாலத்தில்் எமக்க்் நணபசி்ுால்் 
விதரிவிக்்ப்பேடு் ச ம்பநிதப்பேடை் நபசி்முக்் ச்ேடும்் இன்்ற் ிமர் பதில்் இல்மல! :(
சபா்ேடும். இது் முழுக்்் முழுக்்் என்னுமடைய் உமைபப்கல்் எழுிதப்பேடை் பதிவு.
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சசாபனம, சசாபனம் 2010

ஆம்் ஆணடு் நான்் எழுதியிற்றன்் சுேட்ள

சசாபனம, சசாபனம் ் இது் ்மடைசப்் பதிவு.

அக்சடைாபரில்் ஆரம்கத்து் டச ம்பசி் ிமர் சுமைாசி் 
26 பதிவு்ள் எழுதி் அமமத்மிதயும்் மைர்ப் விக்கியிலும்் நாசம் ள்ற்றசமன். வபணமமையில்் 
என்மமக்் ச்ே்வில்மல் என்ிறாலும்் க்மிறநித் பேச மைா்் என்னுமடைய் வபயமரயாிது் 
சபாேடருக்்ாங்். மைத்ிதிங்்! :(((((

படைத்துக்க்் நன்்ற் கூகிுாசி!
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மைங்்ுமைாம் லலிதாம்பாள் சச ாபமம்
மைங்்ுமுணடைா்ப்் பாடுகிசிறாம்
ஸDருங்்ார் ்னபதி் ஷணமு்சி் ரஸரஸDிதி
எங்்ேக்் முன்ிநது் ்ாப்பாசமை
முப்பத்து் முக்ச்ாட் சிதிசி்ளும்் இநதிரனும்
மும்மூசித்தி்ளும்் சிிதப்் கராமைனசி்ளும்
நாறபத்து் முக்ச்ான் நாயகியாும்மைன்
நாிதசி் ்ாசமைச ருங்்ாப்பாசமை!
சபாம் ிருஷம்் அம்கம்யின்் நிதுசி்ா் ாபத்மிதயும், அிளின்் பமடைத்் ிதுபதி்ுாம் 
ச ப்ிதமைாிதசி்முயும்் பாசித்சிதாம். இப்சபாது் வ்ாஞச ம்் சிதவியின்் ்பரானத்மிதப்் 
பாசிப்சபாமைா??
மைஹாவிஷ்ணுமிப்் சபால் சிதவிக்க்ம்் பத்து் அிிதாரங்்ள் என்பாசி்ள. இிதன்் ்ாரனம்் 
விதளுத்் விதளிிாமது. சிதவியின்் ஆண் அம்ச சமை் விஷ்ணு. நம்மமைப்் சபான்ிற் பாமைரசி்ளின்
வச ு்ரியத்திற்ா்் விஷ்ணுவின்் ச ச்ாிதரி் சிதவி் மிஷ்னவி் என்கிசிறாம். உணமமையில்் 
ஆதி் பராச க்தியிடைமிருநசித் அமமத்தும்் சிதான்்றயது, அமமிரும்் சிதான்்றமாசி்ள் என்பது
ச ாக்ிதசி்ளின்் தீவிர் நம்கக்ம். அிதமாசலசய் அிசி்ள் வபயருக்க்் முன்சம் ஸ் என்னும்் 
அமடைவமைாழமய அ் சச சித்து் ஸவிஷ்ணு, ஸராமைன், ஸகிருஷ்னன்் என்்ற் 
அமைபக்்ப்படுிிதாய் அ் வச ால்கின்ிறமசி. அிள் விஷ்ணுிா்் இருநித் ாபத்திசலசய் 
சமைாகினியா்் மைா்ற் ிநது் ஹரிஹர் ்பத்திரன்் உதித்ிதான்் என்்றம்் வச ால்லுிதுணடு.
சமைாகினிமயயும்் அம்கம்யின்் இன்வமாரு் அிிதாரமைா்சி் ச ாக்ிதசி்ள் பாசிக்கிிறிதாய் அ் 
சலசி் கூற்ற. சிதவிமய் உபாசத்ிதிசி்ளில்் ிதமல் சிறநிதிசி்ள் மைச்சுிரசி, மைாிதிசி,
கரம்மைா, மைன்மைிதன், ஸD்நிதன், நநதிச்சுிரசி, இநதிரன், மைனு, ச நதிரன், க்சபரன்,
அ்ஸDதியசி, துசிிாச சி் ஆகிசயாசி் ஆிாசி்ள. இத்ிதமமசபசி் சிதவிமய் ஆராதித்ித் 
வபருமமைமய அ் சுேடும்் விிதமைா்சி் மைஹாவிஷ்ணு, சிதவிமயப்் சபாலசி் அமமிசி் 
மைமமும்் மைகிழும்் ிணனம்் சமைாகினி் அிிதாரம்் எடுத்ிதாசி் எம அ் வச ால்லுகின்ிறமசி.
ஈச மால்் எரிக்்ப்் பேடை் ்ாமைன்் என்னும்் மைன்மைிதன்் சிதவியின்் ்ருனா் ்டைாக்த்ிதாசலசய் 
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அநங்்மா்் மைா்ற் ரதியின்் ்ண்ளுக்க்் மைேடுசமை் விதரியும்படயாம் ிடவும், அைபக்ம்் 
நிரம்கய் சூகமைசித்த்மிதப்் வப்றகின்ிறான். இமிதசய் லலிதா் ச ஹஸDரநாமைமும்் “ஹரசநத்ராக்னி-ரஸநிதக்ித-்ாமை-ரஸஞசீி-வநுஷதி: எம் அம்கம்மயப்் சபாற்றகிிறது.
ஹரமாகிய் ஈச னின்் வநற்றக்்ணனால்் எரிக்்ப்பேடை் ்ாமைமமப்் கமைபக்்் மித்ித் 
ச ஞசீினி் மைருநிதா்் அம்கம்் இங்ச்் வச யல்பேடருக்கிிறாள் என்பசித் இிதன்் வபாருள.
அநித் மைன்மைிதனுக்க்ம்் ்ரும்்ப் வில்் ிதான். அம்கம்யாம் ்ாமைாிக்க்ம்் ்ரும்்ப் வில்ிதான்.
அநங்்னுக்க்ம்் ்பஷ்ப் பானங்்ள. அம்கம்க்க்ம்் ்பஷ்ப் பானங்்ள. ஆமால்் ஒரு் 
மைாவபரும்் சிற்றமமை் என்மவினில்் மைன்மைிதனின்் அம்்ப்ுால்் சற்றன்பமைாகிய் ்ாமைத்தில்் 
மூழ்கிக்் கிடைக்க்ம்் நம்மமைக்் ்மடைத்சிதற்றிசித் அம்கம்யின்் ்ரும்்ப் வில்லுக்க்ம், ்பஷ்ப் 
பானங்்ளுக்க்ம்் முக்கிய் சிமலயாக்ம். நம்் மைமமிதக்் ்ேடுப்படுத்திக்் ்ேடுக்க்ள் மிக்்
அம்கம்யின்் அருள் உிதவி் ்பரிகின்ிறது. அம்கம்யின்் ்டைாக்ம்் நமைக்க்் சமைாக்் 
மைாசிக்்த்மிதக்் ்ாேட, சிசமாடு் ஒன்்றபடை் உிதவுகிிறது. மைானுடை் ிசிக்்த்தின்் ஆமச ்முக்் 
்ேடுக்க்ள் மிக்்் உிதவுகிிறது. இங்ச்் ்ரும்்ப் வில்் நம்் மைமமித் உருி்ப்் படுத்துகிிறது.
பானங்்ள் ஐநதும்் ஐநது் ிதன்மைாத்திமர்ள் ஆக்ம். நம்முமடைய் ஆமச மய் அம்கம்் ிதன்் 
இடைசமைல்க்்ரத்தில்் பாச ாங்க்ச மைா்் மித்திருக்கிிறாள. நம்முமடைய் ச்ாபத்மித் அடைக்க்ம்் 
அங்க்ச த்மித் ிலசமைல்க்் ம்யில்் மித்திருக்கிிறாள. இத்ிதம்ய் ச்ாலத்துடைன்் ்ாேச் 
அளிக்க்ம்் அம்கம்மய் ினங்கித்் துதிப்பிசி்ள் எநிதவிிதமைாம் ஆச ாபாச ங்்ளுக்க்ம்் 
அடமமையா்் மைாேடைாசி்ள் என்பது் ச ாக்ித் ிழபாேடன்் முக்கியக்் க்்றக்ச்ாுாக்ம்.
இத்ிதம்ய் ்ாமைாிமயத்் துதித்து் அ்ஸDதியசி் ிதிம்் இருக்கிிறாசி் ிதன்் மைமமவி் 
சலாபாமுத்திமரயுடைன். அப்சபாது் அிசி் முன்மால்் ஹயக்ரிசி் ச ங்க், ச க்ரிதாரியா்க்் 
ம்யில்் ்பத்ித்த்துடைன்் சிதான்்றமாசி.
“ஆதிப்் கரம்மைரிஷி் அ்ஸDதியரும்
அகிலசலா்ம்் ச ஞச ரிப்பிரும்
சஜாதி் ்ாமைாிமயக்் ்ாஞச் ந்ரத்தில்
ஸDதுதித்து் பூமஜ் வச ய்து் ிதபஸிருநிதாசி.
ச ங்க்் ச க்்ரம்் ிலக்ம்் ்பஸDித்மும்
ிதரித்சித் ஹயக்ரிசி் மைஹாவிஷ்ணுிாய்
ிதங்்ிசிணி் சலாபாமுத்திமர் மைனிாுன்
ிதபஸிறக்் முன்் ிநிதாசி- சச ாபமம்் சச ாபமம்!
ிதன்மைாத்திமர் என்மவிம் நிமமப்பிசி்ளுக்்ா்:
ச ப்ிதம்
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ஸDபரிச ம்
ாபம்
ரச ம்
்நிதம்் இமி் ஐநதும்் ிதன்மைாத்திமர் எமப்படும்.
சமைற்ணடை் லலிதாம்பாள் சச ாபமம்் பாடைல்் விதாக்த்து் அளித்திருப்பது் ச ச்ாிதரி் 
சுப்்பலகமி் ஆிாசி்ள. (சச ிாச ிதன்) இிமரப்் பற்றய் ஒரு் க்்றப்்பக்் ்மடைச் நாளில்் ிரும்.
நிராத்திரி் பூமஜ்ள் ஆரம்பமைாமதும்் முிதல்் ் நாமுய் பூமஜக்்ாம் முமிற்ள் கீசைப் 
வ்ாடுக்்ப்படுகின்ிறம. வ்ாலு் மிப்பிசி்ள் அமைாிாமச யன்சிற் மிக்்் சிணடும்.
இன்மிறய் திமம்் வேடல்் ச மமைப்பசித் வ்ாலுவிறக்ம்் ஆராதிக்்லாம். நாமு் முிதல்் வ்ாலு/
நிராத்திரி் பூமஜ்ள் ஆரம்கப்பிதால்் வ்ாலுவின்் நிசிிதமம்் இருசிமுயும்் ிதனி!
நிராத்திரி் முிதல்் ் மூன்்ற் நாே்ள் அம்கம்மய் துசிம்யா்் நிமமத்து் ிழபடை் சிணடும்.
துசி்தியிலருநது் நம்மமை் நற்திக்க்் மைாற்றம்் ில்லமமை் வ்ாணடைிள் துசிம்! இன்மிறய் 
திமம்் 2 ியதுப்் வபண் க்ைபநமிதமய் பாமலயா்் நிமமத்து் ிழபடை் சிணடும்.
ஒர் சிலரி் கமாரயாகவும் வழிபடவாரிகவள. இன்தறைய் சதவ் தசலபதர் ஆவாள. இவள் தான்் 
மதலமகவள் என் அதழககவபபடம் பாரிவத் சதவ் ஆவாள. பவான, பரிவத் கமார் என்பறைலலாம் 
அதழககவபபடபவள் இவசள. வலககவாதல் ஊன்ற் இடககவாதலத் தூகக் ஈசன்் ஆடிய் ஆனந்த் 
தாணடவததன்் ரஷிமணடலததல் சதான்றயவள் இவள.
நவராததர் மதலநாளன்்ற் அரசி் மாவனால் பபாடடக் சகவாலம் சபாடசவணடம. வலவ் மலரிகவள் 
வசசஷமம் என்றைாலம் மலலதகவ, சிவபப் அரள் சபான்றைதவைம் உகவந்தசத! இன்்ற் கவாதல் 
வழிபாடடின்சபாத் பவணபபாஙகவல் நிசவதனம் பசயயலாம. மாதல் பாசிபபய்றச் சுணடல் 
இனபப, கவாரம் இரணடம் பசயயலாம. அலலத் பவண் பமாசதசச் சுணடல் பசயயலாம.
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நவராததரயல் ஸரலலததகக் சசாபனம் ் 2

சசாபனம, சசாபனம, ஸரலலததகக் சசாபனம! 2
மதலல் பதாடரவததக் மன்னால் ஒர் வஷமயம் பதளவாகககசறைன். இந்த் லலதாமபாள் 
சசாபனம் மழுவததைம் நான்் எழுத் வளககவபதன்றைால் கதறைந்த் பக்ஷமாய் மூன்்ற் 
மாதஙகவளாவத் ஆகம. நான்் எழுதவததகம் வளககவும் அவ்வளு் நாடகவள் பிடிககம. மதலல் 
நான்் பரந்த் பகவாணடதவ் சரயா் எனப் பாரிததத் தபபானவததறைத் தரததகபகவாளளசவணடம.
அசதாட் நட் நடசவ் வரம் பராணக் கவததகவதள் வளககமபடி் இரககம. ஆகவசவ் பல் நாடகவள் 
ஆகம. நவராததரககள் மடியாத் என்பதால் சதவயன்் பராணதததச் சுரககவமாகவசவ் தரப் 
சபாகசறைன்.
“ஆதயந்தம் பராசகதககலதல
ஆதாரமு் ஜகவததககவள் தான்
சஜாத் ரூபிைதடய் ரூபஙகவதள் பயலலாம
பசாலல் மடியாபதாரவராசல
ஆனாலம் பதரந்த் மடடகககுபசபா
அவளுதடய் சில் அவதாரு் பசாலசவாம
மன்சன் பிரமமாவன்் தயானததல் ரக்ஷிககவ
மதல் வந்தாள் ஒர் ரூபம- சசாபனம் சசாபனம!
எபசபாத் சதான்றனாள் என்்ற் பசாலல் மடியாத் அளுககப் பதழசயாள் ஆன் பராசகதசய் இந்த் 
ஜகவததகக் ஆதாரம. நாம் அதனவரம் அவளுதடய் கவரிபபததல் இரககம் சிசுககவசள.
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அவளுதடய் ரூபஙகவதளைம் அவள் எடததரககம் வடிவஙகவதளைம் அவதாரஙகவதளைம் 
சாமானய் மானடரிகவளான் நமகக் எடததச் பசாலல் மடியாத. இவசள் மஹா் மாதய, அதனால் 
பிரபுசததன்் இரபபிதகக் கவாரணமாகறைாள. இவசள் ஸரஹரயன்் சயாகவ் நிததராசதவ.
அதனாசலசய் அவளால் இவ்ுலகவம் மயககவப் படகறைத. சசதனமம் அவசள, அசசதனமம் 
அவசள! அவசள் ஸரவதயா, அவசள் மகதகக் வதத! என்்றமளளவள.
ஈஸவரரிகவளுகபகவலலாம் ஈஸவர் அவசள! உலசகவ் அவள் உரவான் பவசனஸவரைம் அவசள.
சதவரிகவளன்் கவாரய் சிததககவாகவ் அவள் எபசபாத் ஆவரிபபவககன்றைாசளா் அபசபாத் அவள் 
இவ்ுலகல் உதபவதததாயச் பசாலலப் படகறைத. “சிதகன-கணட-ஸம்பதா-சதவ் கவாரய் –
ஸமதயதா”் என்்ற் பசாலகறைத் லலதா் சஹஸரநாமாவள. அபபடி் ஒர் கவலபமடிவல் 
மஹாவஷ்ணுவன்் சயாகவ் நிதததரயலசபாத் சதான்றய் இர் அரககவரிகவள் மததகவடபரிகவள் என்றை் 
பபயரளளவரிகவள. உககர் வடிசவாட் சதான்றய் அவ்வர் அசுரரிகவளும் பிரமமாதவைம் பகவாலல் 
மயல, அவசரா் உலகவநாயகயான் சதவதயத் ததததாரி.
அழிவதறை, நிததயமான, பரணவஸவரூபியான் சதவதய, அமரத் ரூபிண, அவசள் ஸவாஹா,
அவசள் ஸவதா, அவசள் ஸந்த, அவசள் சாவதர, அவசள் கவாயதர் என்பறைலலாம் ததததாரி.
தரபபாதகவடல் தன்னல் ஸரஹரைம
சசஷம் சயனததல் பளள் பகவாணடாரி
மஹாவஷ்ணுவன்் கவரிணஙகவளலரந்த் 
மததகவடபரி் இரவரி் உணடானாரி-சசாபனம, சசாபனம
வழிததப் பாரிததஙசகவ் பிரமமாதவ் அவரிகவள் 
மஷ்டிைததம் பணண் வந்பததரிததாரி
அயனஙகவணட் பயந்த் பகவாணட் ஸர
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ஹரதய் வந்த் நமஸகவரததாரி.
நிதனு் பதரயாத் வஷ்ணுுமபசபா
நிதததரயன்் வசபபடடிரந்தாரி
அமமா் சதவ் நிததராசமாஹினசய் பபாலலா
அஸுராள் பயததால் ஹரயடம் வந்சதன்
சமாஹினசய் ஜகவன்மாதாசவ் மஹாவஷ்ணுதவ் 
வடட் பவளசயறைமமா- சசாபனம, சசாபனம
என்்ற் சலாகவ் சமாஹின் மஹிதமததனச
பசாலல் நான்க் மகவவரம் ஸசதாததரககவ
பகவவானதடய் சரரதததன் வடடப் (சதவ)
பிரதயக்ஷமாகவ் எதரல் வந்த
சவணடம் வரதததக் பகவாடததப் பிரமமாுகக
வசவசமாஹினைம் மதறைந்தாள.-சசாபனம, சசாபனம
மஹாவஷ்ணு் நிததராசதவ் தன்தன் வடட் அகவன்றைதம் கவண் வழிததப் பாரிககவும் 
மததகவடபரிகவதளக் கவணட் அவரிகவசளாட் சபாரி் பரந்தாரி. பலலாணடகவள் சபாரி் பரந்தம் 
அவரிகவதள் அவரால் பகவாலல் மடியவலதல. மததகவடபரிகவள, வஷ்ணுவதக் வரஙகவள் 
அளபபதாைம, சவணடம் வரஙகவதளக் சகவடகமா்றம் கூறை, அவரம் அவரிகவள் இரவரம் தமமால் 
பகவாலலபபடசவணடசமயன்ற் சவ்ற் வரஙகவள் சததவயலதல் என்றைாரி. பிரளய் மஹாகவாலமான் 
அந்தக் கவால் கவடடததல் அதனதத் உயரிகவளும் ஒடஙகவ் சவணடிய் சவதளயல் இவரிகவள் 
இரவதரைம் ஒடககவசவணடிசய் மஹாவஷ்ணு் பிரயததனப் படடாரி. எஙகம் நீரிபபிரவாகவமாய் 
இரககவககவணட் மததகவடபரிகவள் ்பகுயானத் தணணீரல் மழுகவாமல் இரககம் இடததல் தஙகவதளக் 
பகவாலலமா்ற் கூறை, மஹாவஷ்ணுும் அவரிகவதளத் தம் பதாதடயல் இரததகபகவாணட் சககவரததால
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பகவான்றைாரி.
இவ்வா்ற் பிரமமாவால் ததககவப் பபதறை் சயாகவ் நிததராசதவ் தானாகவசவ் தன்தனத் சதாத்றவததக் 
பகவாணட் மஹாவஷ்ணுவன்் மூலம் மததகவடபரிகவதள் பிரளயததல் ஒடஙகவச் பசயதாள. ஆத் 
சகதயானவள் தன்னடகுரந்த் மககணஙகவளன்் மூலம, மஹாலக்ஷ்கு, மஹா் சரஸவத, மஹாகவாள,
ஆகய் மூன்்ற் வடிவஙகவதளத் சதாத்றவககறைாள. பிரமமபததனயாகவச் பசாலலப் படம் சரஸவத் 
வடிவதததகம் இவளுககம் சவ்றபாட் உணட. இவள் பராசகதயன்் வடிவனன்்ற் சவ்றபடடவள் 
அலல. இந்த் ஆத் மஹாசரஸவதசய் ஆத் பராசகத, ஆதலக்ஷ்கு் ஆவாள. இததசய் லலதா் 
சஹஸரநாமாவளைம, ஸரஷ்டிகவரிததா, பிரஹ்மரூபி, சகவாபதரிதய, சகவாவந்த் ரூபிணதய,
சமஹாரணதய, ரதரரூபாதய, தசராதான் கவரிதய, ஈஸவரிதய் என்பறைலலாம் கூ்றகறைத.
இந்த் மததகவடப் வததததக் அடதத் வரபசபாவத் மஹிஷமாசுர் வதம.
நவராததர் இரணடாம் நாளன்்ற் அமபிதகவதய் ் தரபரா் வாகவ் வழிபட் சவணடம. சிலரி் 
பகவௌமாரயாகவும் வழிபடவாரிகவள.
பபயரிகவள் தான்் சவ்ற, அமபிதகவயன்் ஸவரூபம் ஒன்சறை. இன்தறைய் தனம் அமபிதகவதய் ் ராஜ் 
ராசஜஸவரயாகவ் அலஙகவரககவ் சவணடம. மூன்்ற் வயதப் பபண் கழந்தததய் தரபராவாகவப் 
பாவதத் வழிபட் சவணடம. இன்்றம் முசள, சிவபப் மலரிகவள் அமபிதகவகக் ஏதறைத.
பகவான்தறைப்பககவள் கதடததால் வசசஷமம. இன்்ற் வழிபடசவணடிய் சதவ் பரஹ்மசாரண் 
ஆவாள.
ஆதகவயால் தளசி் பதரம் கதடததாலம் நன்்ற, முசள் வஸதரதததக் கழந்ததகக் அணயத் 
தரலாம.
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அரசி் மாு் அலலத் சகவாததம் மாவனால் கவடடஙகவள் அலலத் ்பககவள் நிரமபிய் சகவாலம் 
சபாடலாம. முசள் நிறைமளள் சாமந்தப் ்பககவளும் முசள் நிறைமளள் மலதலப் ்பககவளும் 
அரிசசதனகக் உகவந்ததவ. இன்தறைய் நிசவதனம் கவாதலயல் பளசயாததர. மாதலயல் பய்றச் 
சுணடல.
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நவராததரயல் ஸரலலததகக் சசாபனம, 3

அ+உ+ம= ஓம் என்பத. அதசவ் மாற் உ+அ+ம=உமா் என் சதவ் பிரணவம் என்றை் சிறைபதபப் 
பபதறைத. இததத் தவரும் உ் என்றை் எழுததகக் சிவன்் என்்றம் மா் என்றை் எழுதத் அவனன்் 
சகததயைம் கறககம. சமலம் இந்தச் சகததான்் நமகக் சிவதன் அதடயாளமம் கவாடடகறைாள.
நிறைமதறைப் பரமபபாரதளத் தன்் பசந்நிறைததால் அதடயாளம் கவாடடகறைாள. இததசய் அபிராகு் 
படடரம, “உதககன்றை் பசஙகவதரி் “என்்ற் கூ்றகறைாரி. இவளுகக் எலலாசம் மூன்்ற. சதவயன்் 
பீஜாக்ஷரஙகவள் மூன்்ற. அதனாசலசய் தரபர் சுந்தர் என்றை் நாமதததைம் பபதறைாள. தரபரம் 
என்பசத் சதவயன்் பீஜாக்ஷரஙகவதளசய் கறககம. சிரஷ்டி(பதடததல), ஸதத(கவாததல),
ஸமஹாரம(அழிததல), தசராதானம(மதறைததல), அனகரஹம(அரளுதல) என்னம் ஐந்த் 
பதாழிலகவதளைம் சதவ் மதறைசய் பிரமமா, வஷ்ணு, ரததரன், ஈசானன், ஸதாசிவன்் ஆகசயாரி் 
மூலம் நடததகறைாள. இததசய் லலதா் சஹஸரநாமமம,, “புச் கரதய் பராயணா”் என்்ற் 
கூ்றகறைத. மககணம் உளள் மாதயகக் ரசஜா் கணம் சமலடடிரககமசபாத் பிரமமா் என்றை் 
தசதன்யமம, ஸதவ் கணம் சமலடடிரககமசபாத் வஷ்ணு் என்றை் தசதன்யமம, தசமா் கணம் 
சமலடடிரககமசபாத் ரதரன்் என்றை் தசதன்யமம் அதனடன்் சமபந்தப் படகறைத.
இபசபா் மஹிஷமாசுரதனப் பததப் பாரிபசபாமா?? மஹிஷமாசுரன்் வாஙகய் வரஙகவதளக் பகவாணட் 
நலலாடசி் நடததாமல் அதனவதரைம் தன்ப்றததசய் வந்தான். அவனதடய் அசுர் வலதமயால் 
இந்தரசலாகவததல் இரந்த் இந்தரதன் வரடடிவடட் மஹிஷமாசுரன்் தாசன் இந்தரன்் என் 
அறவததகபகவாணடான். சமலம் தக் சதவததகவளன்் அதகவாரஙகவதளைம, சூரய, சந்தரரிகவதளக் 
கவடடபபடததும் ஆரமபிததான். ஆகவசவ் மூுலகலம் நியதகவளல் மா்றபாட் ஏதபட் 
ஆரமபிததத. அவனதடய் பகவாடஙசகவான்தம் கவடடககவடஙகவாமல் சபாகவசவ் அதனவரம் ஈசதனச
சரண் அதடந்தனரி. ஈசன்் இத் சதவ் ஒரததயாசலசய் நிகவழககூடிய் ஒன்்ற் எனக் கூறத் தன்் 

15

சகதயல் இரந்த் ஒர் மாபபரம் ஒளபபிழமதபத் சதாத்றவததாரி. அவ்வாசறை் பிரமமா,
வஷ்ணுும் அவரவரி் சகததய் ஒளபபிழமபாயத் சதாத்றவககவ் மூன்்றம் ஒன்றைாயச் சசரிந்தத.
இததக் கவணட் சதவாத் சதவரிகவள் தஙகவள் பஙகம் இந்த் நதகவாரயதததக் சவணடம் என் உ்றத் 
பகவாணட் அவரவரி் சகததய் பவளபபடதத் அதனததம் சசரிந்த் சகவாடி் சூரயப் 
பிரகவாசதததவடும் அதகவப் பிரகவாசம் பகவாணடபதார் சஜாத் ஸவரூபமாய் மாற் தனகக் 
உவதமயதறைதாய் வளஙகயத. ஒன்்ற் சசரிந்த் அந்த் சஜாத் ஒர் பபணணுரக் பகவாணடத.
ஈசனன்் மகவதத் ஒளயானத் அந்தப் பபணணன்் மகவமாகவும, வஷ்ணுவன்் ஒளயால் பஜஙகவளும,
யமனன்் ஒளயால் சகவசமம, சந்தரனதடய் கவாந்தயால் மாரிபகவளும, இந்தரனதடய் கவாந்தயால் 
இதடைம, வரண் கவாந்தயால் பதாதடகவளும, மழஙகவாலகவளும் சதான்றன. ்பகுயன்் ஒளயானத் 
பிரஷ்ட் பாகவமாய் மாறத்ற. பிரமமாவன்் ஒளயால் பாதஙகவள, சூரய் ஒளயால் கவாலவரலகவள,
வசுககவளன்் ஒளயால் தகவவரலகவள, கசபரனன்் கவாந்தயால் மூகக, பிரஜாபதயன்் ஒளயால் 
பலவரதசகவள, அககனயன்் ஒளயால் மககவணகவள, சந்ததயகவளன்் ஒளயால் இர் பரவஙகவள,
வாைவன்் ஒளயால் கவாதகவள் சதான்றத்ற. மதறை் சதவரிகவளன்் ஒளயால் மஙகவள் ஸவரூபமான் 
சதவயன்் ஆவரிபபாவம் ஏதபடடத.
பரமசிவன்் தரசூலததல் இரந்த் சதாத்றவககவப் படட் ஒர் சூலததத் அமபிதகவககக் பகவாடககவ,
வஷ்ணுும் தன்் சுதரிசனததல் இரந்த் மதபறைார் சககவரததத் உணடாகக் அமபிதகவகக் அளததாரி.
வரணன்் சஙகவமம, அகன் சகத் ஆைதமம் வாை் வலதலைம் பாணஙகவள் நிதறைந்த் அமபறைாத் 
தூணதயைம் அளககவ, இந்தரன்் தன்னதடய் வஜ்ஜிராைததததைம, ஐராவதததல் இரந்த் 
சதான்றய் மணதயைம் அளககறைான். யமனன்் கவால் தணடததலரந்த் ஒர் தணடதததைம,
வரணன்் பாசதததைம, பிரஜாபத் அக்ஷமாதலதயைம, கவமணடலதவைம் அளததனரி.
சூரயனன்் கரணஙகவளால் அவள் உடலன்் கவாந்த் ஒளவடடப் பிரகவாசிததத. கவாலன்் சுதததயைம,
சகவடயதததைம் அளககவ, பாதகவடலரசன்் ஹாரதததைம் எபசபாதம் பததான் வஸதரஙகவதளைம் 
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பகவாடககறைான். இவ்வாசறை் மதறை் சதவரிகவளும் ஒபபைரிவதறை் ஆபரணஙகவதளைம,
ஆைதஙகவதளைம் அளககன்றைனரி. வஸவகவரிமா் பிளககவமடியாத் கவவசஙகவதளைம, ஹிமவான்் 
சிமம் வாகவனதததைம் நவரததனஙகவதளைம் அளககறைான். ஆதசசஷமன்் நாகவஹாரதததக் 
பகவாடததான்.
சதவ் அதனதததைம் பபத்றகபகவாளகறைாள. இவ்வா்ற் உபசாரஙகவள் பசயயப் படடதல் மனம் 
மகழ்ந்த் சிமம் வாஹனததல் அமரிந்த் வணணம் “அடடஹாசம”் என்னம் சிரபதபத் தர் 
அணடசராசரமம் நடஙகயத. சதவரிகவள் ஜயசகவாஷமம் எழுபபினரி. மஹிஷமதன் வததககவ் சதவ் 
களமபினாள.
மஹிஷம் அசுரன்் என்னம் ஒரததன்
தபஸுகுகவபபணண் வரமதடந்தான்
ஜகவததலளசளாதர் உபததரவககவ் அஸுரன்
சதவரிகவள் ரஷிகவபளலசலாரஙகூடி,
தகவலாசதததக் ஓடி் வந்பதலசலாரம
அறவததாள் மஹாசதவரககம
சிவனதடய் ஸந்நிதயல் நின்்ற் 
சதவ் மஹிதம் பசாலல் ஸததததாள.
சதவாளுதடய் மகவததலரந்தமமன்
சதசஜாரூபமாய் ஒன்்ற் சசரிதத
அதததன் சபரிகவளன்் சதஜதசக் கரஹிதத
அமமன்் பிரததயக்ஷமாகவ் வந்தாள
அதததன் சதவரிகவளும் பணந்த் தஙகவள
ஆைதமம் சதவ் தகவபகவாடததாள
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பகதயாய் ஆைதமஙபகவாடககவ் அமமன்
பதபனடடக் தகவயலம் தரததகபகவாணட,
சிமஹவாஹனததல் ஏறகபகவாணடாள் மஹா
சதவைம் ைததம் பணண் வந்தாள
மஹிஷமாஸுரனம் சதவைமாய் மஹா
ஆஙகவாரமாய் ைததம் பணணலதறைாரி.

மகஷமாசுரமரிததன!
சதவயன்் அரதளப் பப்றவததகப் பபரதாகவப் ்பதஜ, ஜபம, சஹாமமன் எலலாம் 
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அமரிககவளமாய் எதும் பசயயசவணடாம. ஒரகுதத் மனசதாட் சதவயன்் நாமஸமரதண் 
பணணனாசல் சபாதம் என் பசளந்தரிய் லஹரயன்் 23-ம் ஸசலாகவம் கூ்றகறைத. சதவதய் 
பவனாகய் ஈசனன்் மதனவ் என்றை் பபாரளல் பவான் என் அதழககன்றைனரி. ஆனால் சமஸகரத் 
பமாழியல் வளஙகம் பல் பபாரள் பகவாணட் சிறைபபின்் படி, பவாநீ் என்பத,”நான்் அபபடிசய் 
ஆசவன்”் என்னம் பபாரள் பகவாணட் வதனசபசாலலாகவும் எடததகபகவாளவாரிகவள் சாகதரிகவள.
சதவதயப் ்பரணமாகவ் ஒரகுதத் மனசதாட் வழிபடம் சாகதரிகவள் “நீயாகவசவ் நான்் ஆகன்சறைன்”் 
என்்ற் உணரிகன்றைான். இதத் பகவவான்் ஸரராமகரஷ்ணரம் உணரிந்தரககறைாரி. அமபாதள் 
வழிபடம் சகத் உபாசகவரி் ஆன் அவரி் அசசமயஙகவளல் தானம் பதடதவ் உடததகபகவாணட் ஒர் 
பபணதணப் சபாலசவ் மககயமாயத் தாசன் அமபாள் ஆனதாகவசவ் உணரிந்தரககறைாரி.
சதவதய் வழிபடபவரிகவளுககத் தனககம் அவனககம் சவத்றதம் இலலாததாகய் 
அதததகவயபதார் சாைஜ்ய் பதவதய் சதவ் அளககறைாள. இபசபா் மஹிஷமனகக் என்ன் ஆசசுன் 
பாரிபசபாமா?
அசநகவ் கவாலம் மஹிஷமன்் சதவைடன்
அுசாமசல் ைததம் பசயத் நின்றைான்
மாயதகவயனால் பல் ரூபபமடததவன்
மஹாசதவைடன்் ைததம் பசயதான்
கவாளரூபபமடததகபகவாணட் சதவ
தகவதனல் சகராைதமஙபகவாணட
மஹிஷமரூபபமடககம் சபாதவதன் 
மடிய் பவடடினாள் மாசதவைம
சதவசயாட் ைததம் பசயய் வந்த் மஹிஷமன்் தனகக் உதவயாகவ் எணணதறை் அசுரப் பதடகவதளக் 
பகவாணட் வந்தசதாட் அலலாமல, பலவதமான் ஆைதஙகவதளைம் பகவாணட் சதவசயாட் ைததம் 
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பசயதான். வாதள் வீசிகபகவாணட் சணடிதகவதயக் பகவாலல் மயன்றை் அசுரரிகவதளச் சணடிதகவ் வதம் 
பசயதாள. சதவயன்் வாஹனமான் சிமஹமம் பிடரதயச் சிலரிததகபகவாணட் ைதத் கவளததல் 
பாயந்தத. அமபிதகவயன்் பபரமூசசினாசலசய் அசுர் சசனாபலம் கதறைந்த் வந்தத. கவததயாலம,
சூலததாலம் தாககவபபடடனரி. அமபகவள் மடகவதளப் சபால் உடபலஙகம் பாயந்த் உயதர் 
வடடனரி் பலரி. சதரிகவளும, யாதனகவளும, கததரகவளும் அசுரரிகவளும் வீழ்ந்த் கடந்ததமயால் 
்பகுபயஙகம் கவால் தவககவ் மடியாமல் இரந்தத. எஙகம் ரதத் பவளளம் பாயந்தத. அசுர் 
சசதனயன்் சதாலவதயக் கவணட் சதவரிகவள் வணணலரந்த் பஷ்பமார் பபாழிந்த் சதவதயத் 
ததததப் பாடினாரிகவள. தன்் சசதனயன்் சதாலவதயக் கவணட் மஹிஷமாசுரன்் சதவதயத் தன்் 
வாளால் பவடட் எணண் அவதள் அடிககவ் அவளன்் பஜததல் படட் வாள் பபாடிப் பபாடியாய் 
ஆயத்ற, பின்னரி் சூலதததைம் ஏவனான். பின்னரி் எரதம் உரவசலசய் வந்த் அதனவதரைம் 
தன்் பகவாமபகவளாலம, வாலாலம, களமபகவளாலம் தாககவ் ஆரமபிததான். அதனவதரைம் வாலல் 
சுரடடி் வீசி் ்பகுயல் எறந்தான். சதவதய் சநாககக் சகவாபததடன்் கவரிஜதன் பசயதான். ்பகு் 
பநா்றஙகவ, கவடலம் கவதர் பரணட் ்பகுககள் பகசமா் என்னம் அளுகக் வஸவரூபம் எடதத் 
வணணுககம, மணணுககமாய் ஆசராகவணதத் நின்றைான்் மஹிஷமாசுரன்.
சணடிதகவ் சகவாபததடன்் அவதனக் பகவாலல் மயல, அவன்் சிஙகவ் உர, மானட் உர, யாதன் உர் 
எனத் தன்் மாதயயால் பல் உர் எடததம் சதவ் அவதன் வடாத் தரததக் பகவாலல் மயன்றைாள.
மீணடம் எரதம் உரவசலசய் வந்த் சதவதய் மடடித் தளள் மயன்றைான். சதவ் அவன்் சமல் 
பாயந்த் அவதன் வீழ்ததக் கீசழ் தளளத் தன்் கவாலகவளால் குதததகபகவாணட் தகவசசூலததால் 
அவதனத் தாககனாள. சதவயன்் கவாலகவளல் குதபடட் மஹிஷமாசுரன்் வாதயப் பபரதாயத் 
தறைந்தபகவாணட் சுய் உரவல் பவளசய் வந்த் எவ்வதசமனம் தபப் மயல, அததக் கவணட் சதவ் 
தன்் வாளால் அவன்் ததலதய் பவடடி் வீழ்ததனாள. குசசம் இரந்த் அசுரரிகவள் எலலாம் ஓடிச் சிதறை் 
சதவரிகவள் கதூகவலததடன்் ஆடிப் பாடி் சதவதயப் பல் வதகவகவளலம் ததததனரி.
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இஙசகவ் எரதம் என்பத் அறயாதம் என்னம் பமளடடிகவதததசய் கறககம. தததவாரிதத் ரதயான் 
இககவததகவளன்் உளளாரிந்த் பபாரதளப் பரந்தபகவாணட் அநுபவககவசவணடசம் தவர, அசுரன்் 
என்றைால் பகவாலலலாம, சதவரிகவள் என்றைால் சகவாயம் கவாடடவதா் என்றை் சகவளவ் அரிததமதறைத. நம் 
மனததசல் உளள் ரசஜா் கணம, தசமா் கணம் சபான்றைதவகவளால் நாசம் சில் சமயம் குகவும் 
சகவாபம் பகவாளளுகசறைாம. அபசபாத் என்ன் பசாலலசவாம, “என்தனக் சகவாபப் படததாசத,
சகவாபம் வந்தால் நான்் மனஷமனாகவ் இரககவ் மாடசடன்!” இபபடிததாசன் பபரமபாலம் 
பசாலகசறைாம? இந்தக் கணசம் மஹிஷமாசுரதன் ஒதத் அசுரரிகவதளக் கறககம. நமமதடய் 
அறயாதமயால் வதளைம் இதததகவய் தரிககணஙகவதளசய் சதவ் வழிபாட் பவடடி் வீழ்ததம.
அதும் மஹிஷமன்் சதவயன்் பாதாரவந்தஙகவதள் அன்சறைா் சரணதடந்தான்?? அவ்வா்ற் 
சதவயன்் பாதார் வந்தஙகவதள் நாம் சரண் அதடந்தால் அசுரரிகவளாகய் தரிககணஙகவள் ஒழிந்த் 
சதவ் கணம் நிரமபப் பபத்ற் மானட் நிதலயலரந்த் சதவ் நிதலகக் உயரிததப் படசவாம. அதன்் 
பின்் படிபபடியாகவ் சமசல் உயரிந்த் சதவயன்் கரஹததல் அவள் ததணசயாட் சிவசகத் ஐககய் 
பசாரூபதததத் தரசிககவலாம.
சந்தரகவணடா் மூன்றைாம் நாளுககவான் சதவ! மூன்்ற் கவணகவதள் உதடய் இவதள் வணஙகனால் 
பவபபம் தணந்த் களரிசசி் ஏதபடம. சந்தரகவாந்தக் கவல் எபபடி் சந்தரனன்் களுதமதயத் தன்னள் 
வாஙகக் பகவாணட் நீதரப் பபாழிகன்றைசதா் அபபடிசய் அமபாள் நம் பவமதமதயத் தன்னள் 
வாஙகக் பகவாணட் களுதமயான் கவரதண் நீதரப் பபாழிகன்றைாள. இஙசகவ் பவமதம் என்பத் நம் 
வதனகவதளக் கறககன்றைத. நம் தீவதனகவளால் ஏதபடம் பவபபதததத் தணவததத் தன்் கவரதண் 
மதழயால் நமதமக் களரிவபபவள் இவசள. மககவணணனன்் பததனயான் இவளும் 
மககவணகவதளக் பகவாணட் ததலயல் பிதறைசசந்தரதனச் சூடிக் பகவாணட் கவாக்ஷி் பகவாடககன்றைாள.
நாம் பசயைம் தீவதனகவள் ஆகய் அசுரரிகவதளத் தடககவக் தகவயல் பலசவ்ற் ஆைதஙகவதள் 
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ஏந்தயவணணம் கவாக்ஷி் பகவாடககன்றைாள. ராகவனால் தன்பம் சநரசமா் என் அுசுபவரிகவள் 
இவதளத் ததககவலாம. பசவ்வாயக் கழதமகவளல் இந்த் சதவதயத் ் ததததல் தன்பம, ததடகவள் 
நீஙக் வாழ்வல் வளம் பபறைலாம. தரவாலஙகவாடடில் கவாளதயத் சதாதகவடிககவ் ஈசன்் ஆடிய் ஆடடம
ஊரிததவ் தாணடவம் எனபபடம. ஒர் கவாதலத் ததரயல் ஊன்ற, ம்ற் கவாதலத் சதாளுகக் 
இதணயாகவ் உயரிதத் ஈசன்் ஆடிய் இந்த் ஆடடததல் இரந்த் சதான்றயவசள் சந்தரகவாந்தா் சதவ.

இன்தறைய் தனம் நான்க, ஐந்த் வயதப் பபண் கழந்தததயக் கவலயாணயாகவப் பாவதத் வழிபட் 
சவணடம. நக்ஷததரக் சகவாலம் சபாடலாம. அலலத் மததககவளால் ஆன் மலரிகசகவாலமம் 
சபாடலாம. கழந்ததகவள் சாபபிடவதால் நிசவதனததகக் சகவாததம் மாவனால் ஆன் லாடம,
சரிககவதரப் பபாஙகவலம் பசயயலாம. பசணபகவப் ்பககவள, மர, பசமபரதத, தாமதர் மலரிகவள,
கஙகமததாலம் அரிசசதன் பசயயலாம. மஹிஷமததன்் ததல் மீத் வீதறரககம் சகவாலததல் 
சதவதய் அலஙகவரககவலாம. பவபபதததப் சபாககம் சதவ் என்பதால் தயரி் சாதமம் நிசவதனம் 
பசயயலாம. மாதலயல் பவளதளககவாராமண் அலலத் பசதசபபய்றச் சுணடல் பசயயலாம.
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நவராததரயல் ஸரலலததகக் சசாபனம் 4

ஒசர் உடலன்் வலபபககவம் ஈசன்் எனல் இடபபககவம் அமபாள. அமபாளன்் நிறைம் உதககன்றை் 
பசஙகவதரிகவதளப் சபான்றை் சிவந்த் நிறைம் எனல் ஈசனன்் நிறைம் ஸபடிகவம் சபான்றைத. ஸபடிகவததன்் 
அரசகவ் சவ்ற் நிறைககவதகவதள் தவததால் எவ்வா்ற் அத் அந்தக் கவலலன்் நிறைதததத் தனதாககக் 
பகவாளகறைசதா் அவ்வாசறை் அமபாதளத் தன்் இடபபாகவததல் தவதத் ஈசனம் மதறைந்த் சபாய் 
அமபாசளாட் ஐககயமாக் அவளாகவசவ் ஆகவடகறைான். ஆகவசவ் சதவ் வழிபாசட் ஈசனககம் 
உகவந்ததாகவடகறைத. இஙசகவ் அவன்் சதவசயாட் ஐககயமாகத் தனகபகவன் ஒர் வடிவமம் 
இலலாமல, பதாழிலம் இலலாமல் அவளாகவசவ் ஆகவடகன்றைான்.
எவதள் வழிபடடால் அதனததத் சதவததகவதளைம் வழிபடடததகச் சமானம் ஆகறைசதா் அந்த் 
மூலப் பபாரள் அமபிதகவ. இவசள் ஐந்த் பதாழிலகவதளைம் நடததகறைாள் என்பததைம் 
ஏதபகவனசவ் பாரிதசதாம. இததசய் லலதா் சஹஸரநாமமம, ஸரஷ்டி் கவரிதர, பரஹ்மரூபா,
சகவாபதர, சகவாவந்த் ரூபிணீ,
சமஹாரண, ரதரரூபா, தசராதானகவரஸவர, ஸதாசிவா் அனகரஹதா, புச் கரதய் பராயணா!”
என்்ற் கூ்றகறைத.
மஹிஷமாசுரதன் வதம் பசயத் சதவதயத் தததத் சதவரிகவளடம் அவரிகவளுககத் சததவயான் சமயம
தான்் தரமபும் சதான்்றவதாயக் கூற் மதறைகன்றைாள. இன் ஸுமப, நிஸுமபரிகவளன்் வததததப் 
பாரிபசபாம. எலலா் அசுரரிகவதளைம் சபாலசவ் ஸுமபன், நிஸுமபன்் என்றை் இர் சசகவாதரரிகவளும் 
சதசவந்தர் பதவதயப் பறததகபகவாணட் மூுலதகவைம் தஙகவளுககக் கீசழ் பகவாணட் வந்தனரி.
ஆபததல் தன்தன் நிதனககமா்ற் கூறச் பசன்றை் சதவயன்் வாகக் நிதனவல் வர, சதவரிகவள் 
இமயததத் அதடந்த் சதவதயத் ததததனரி. பலசவ்ற் நாமஙகவளால் சதவதயத் ததததப் சபாதற் 
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வழிபடடனரி. தஙகவள் கவஷ்டஙகவதளக் கவதளய் வந்தரககம் தரிகவாசதவ் எனும, ஜகவததன்் 
ஆதாரமம, இயககவமம் அதனததமாகவ் உளள் சதவகக் நமஸகவாரஙகவள் பசயதம் வழிபடடனரி.
அதனதத் உயரிகவளலம் வஷ்ணு் மாதய் உரவததல் இரபபவளும் அவசள் எனக் கூற் 
வழிபடடனரி.
இந்த் வழிபாடட் ஸசலாகவஙகவள் அதனததம் பதாகககவப் படட் 2008-ம் வரஷமததய் நவராததரப் 
பதுகவளல் கவாணலாம.
இஙசகவ
“யாசதவ் ஸரிவ் ்பசதஷமூ் வஷ்ணுமாசயத் சபததா
நமஸதஸதய் நமஸதஸதய் நமஸதஸதய் நசமா் நம:”
என்்ற் ஆரமபிககம. சதவரிகவள் இஙகவனம் சதவதயத் தததத் வரதகவயல் பரிவத் ராஜனன்் 
மகவளான் பாரிவத் அஙக் வந்த் சதவரிகவதளப் பாரிதத, “என்ன?” என்்ற் வனவ, அவளன்் உடலல் 
இரந்த் அபசபாத் மஙகவள் பசாரூபியாகவ் ஒர் பபண் சதான்றனாள. அமபாளன்் சரர் 
சகவாசததலரந்த் சதான்றய் அவதளக் பகவளசிகீ் என்பாரிகவள. சிவந்த் அவள் பவளவந்ததம் 
பாரிவதயான் அமபாள் கவ்றபப் நிறைமதடந்த் கவால(ள)தகவ் யானாள.
பகவளசிகீயன்் அழதகவைம் நிறைதததைம் பாரிதத் சமாகததனரி் சணட, மணடரிகவள் என்னம் அசுரத் 
தளபதகவள. இவரிகவள் சுமப, நிசுமபனன்் பதடதததலவரிகவள. சுமப, நிசுமபரிகவதளக் கவணட் 
பகவளசிகீயன்் அழதகவ் வரிணககன்றைனரி. அவதளப் சபான்றை் உததமமான் வடிதவ் எஙகம் 
கவணடதலதல் என்்றம, அவதள் அதடயசவணடியவரிகவள் சுமப, நிசுமபரிகவள் தாசன் தவர் சவ்ற் 
எவரம் இரககவமடியாத் எனும் பசான்னாரிகவள. அவளுதடய் சிவந்த் நிறைம் உதய் சூரயனன்் 
கரணஙகவளன்் நிறைதததத் சதாதகவடிககவக் கூடியதாகவும, எடடத் ததசகவதளைம் பிரகவாசப் 
படததவதாைம் இரபபதாைம, கூறவடட, அவளுகக் ஈட, இதணயாகவ் இன்பனார் பபண் 
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மூுலகலம் இலதல் என்கன்றைனரி.
வதல் மதககவ் மடியாத் பல் பசாததககவதள் சுமப, நிசுமபரிகவள் பபதறரபபதாைம, அதவ் 
அதனததம் சதவாத் சதவரிகவளடகுரந்தம, பிரமமா, சமததரராஜன், மத்றம் தககவஜஙகவள் 
சபான்றைவரிகவளடகுரந்த் வதல் மதககவ் மடியாத் பபாரடகவளும் சுமப் நிசுமபரிகவள் 
பபதறரபபததைம் எடததக் கவாடடினாரிகவள. அவ்வாறரகதகவயல் இவ்வளு் உததமமான் ஸதர் 
ரதனம் இரககவசவணடிய் இடம் இததான்் என்்றம் கூறனாரிகவள. சுமபன்் இததக் சகவடடவடட, தன்் 
சதபயல் இரந்த் அசுரரிகவளல் சிறைந்தவன்் ஆன் சுகரவன்் என்பவதனத் தூத் அனபபகறைான்.
(ராமாயண் சுகரவசனாட் கழபபிகபகவாளளசவணடாம).
சுகரவன்் சதவயடம் வந்த் தன்் இனதமயான் பசாதகவளால் அவள் மனதத் மாதறை் மயலகன்றைான்.
மூுலதகவைம் ஆளும் ஈஸவரன்் சுமபன்் ஒரவசன் என்்றம் சதவரிகவள் அதனவதரைம் தன்் 
கவடடதளககக் கீழ்பபடிய் தவததரககம் சுமபதனத் தவர, மதறைவரி் யாரி் எத் கூறனாலம் 
சகவடகவசவணடாம் எனும் சதவயடம் கூ்றகறைான். இவ்ுலகன்் ததல் சிறைந்த் ரததனஙகவள் 
அதனததம் தன்் வசம் தவததரககம் சுமபனடசம் இந்த் ஸதரரதனம் இரககவசவணடிய் இடம் 
என்்றம் சுடடிக் கவாடடகறைான். சுமபதனப் பிடிககவவலதல் எனல் அவன்் தமபி் நிசுமபதன் 
ஏத்றகபகவாளளலாம் எனும் பசாலகன்றைான். இதத் ஆசலாசிததக் பகவாணட் சுமபனகசகவா் அலலத
நிசுமபனகசகவா் பததனயாகவ் வந்த் அதடைமா்ற் சதவடம் சுமபன்் பதரவதததாய் சுகரவன்் 
கூ்றகறைான்.
சதவ் தன்் மகவததல் ககுணசிரபபத் பதரய, கூறய் பதல் என்னபவனல:”உணதமதான், சுமபனம் 
நிசுமபனம் பராககரமசாலகவள் தான். ஆனால் நான்் யாரககப் பததனயாகவசவணடம் என்பததக் 
ஏதபகவனசவ் ஒர் மடிு் எடததவடசடன். அதத் மாதறை் மடியாத. அந்தப் பிரதகதஞ் 
என்னபவனல் என்தனப் சபாரல் பவலலசவணடம. சபாரல் என்தன் பவலபவரிகவசள் எனககக் 

25

கவணவன்் என் மடிு் பசயதரககசறைன். ஆதகவயால் சுமபதனசயா, நிசுமபதனசயா் என்சனாட் 
வந்த் சபாரி் பரயச் பசால. என்தன் பஜயததவடடப் பின்னரி் அதடயடடம. “ என்கறைாள.
சதவபரலலாரமாய் ஸசதாததரககவத
சதவைம் பிரதயக்ஷமாகவ் வந்த
அுசாசதைஙகவள் நீஙகவபளன்்ற
அபயஹஸதங் பகவாடததாள் சதவரகக.
ஹிமயபரிவதந்தன்னல் வந்த் சதவ
கவன்னகவாரூபபமடததகபகவாணட
சகவாகலம் சபாலம் கரலதடயாள
பகவாமபதசதன்் சபாலம் பமாழிைதடயாள
ஹமஸமசபாலம் நதடைதடயாள
அபயஙபகவாடககம் கவரமதடயாள
மன்மதன்் தகவகபகவாணட் வதசபாலமளள
வதளந்த் பரவச் சிதலயழகம் 
மததகசகவாததாதசபால் பலபலாளைம
பவழம் சபான்றை் அதரஙகவளும
படடமுசுடடிைம் பநதறதன்னல் குன்ன
பதககவம் சரபபள் மாரிபிலதசய,
தணதடசிலமப் கவலகவலபவன்னக் கவாலல
சிலமப் பகவாுசிச் சலுசபலன்கவ
பசாரிணமயமான் ஊுசலல் இரந்த
சகவாடி் சூரயரி் உதததத் சபால
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தஙகவததனாலான் சஙகலதயத் பதாடட
தாசன் பாடிகபகவாணட் ஆடலதறைாள
சுககரவன்் சகவடட் ஸந்சதாஷமமாய
பவக் சீககரமாகவசவ் ஓடிவந்தான்
சதவயரகனல் கடட் வந்தபமளளச
சசததய் நன்றைாய் எடதததரபபான்.
சுமபநிசுமபபனன்்ற் இரணட் சபரி
மூன்்றலகவஙகவடடி் யாணடிரககவாரி
உமகக் பமதத் அழகஅரந்தம் நலல
சபாகவபாககயம் பஜியாமல
இந்த் அதரூப் பசளந்தரயததடன்
தனததரககன்றை் கவாரயசமன்?
எஙகவள் ராஜாவதக் ஏரிதவயமமா் நீரி
இந்த் க்ஷணததல் வாரபமன்றைான்
வாரபமன்்ற் அதழககவுசமயவன்
மசஹஸவரைசமத் பசாலவாள
சபதபமான்றைலலசவா் பசயதரகசகவன்
சததயமாகவசவ் பசாலலகசறைன்
சணதடயடட் என்தன் பஜயததவரிகவள
பகவாணட் சபாகவலாபமன்்ற் பசாலல,
உஙகவள் ராஜாவதகச் பசாலலஙகவபளன்்ற
உததருபசாலல் யனபபி் தவததாள.
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இவ்ுலகல் எபசபாதம் நன்தமககம் தீதமககம் இதடவடாத் சபாரி் நடந்த் பகவாணசட் 
இரககறைத. தீதமகவசள் அசுரரிகவளாகவ் உரவகவம் பசயயப் படடிரககன்றைன. தீதமகவள் 
பலவதகவபபடம. எனனம் எலலாவதறலம் பபரய் தீதம் அதீதப் பபணணாதச் எனலாம.
பபணகவள் சமல் பகவாணட் சமாகவததால் அழிந்தவரிகவளல் ராவணன்் தனபபடடசபசாலலப் 
படடிரந்தாலம, இஙசகவ் சுமப, நிசுமபரிகவளும் அமபிதகவயன்் சமல் பகவாணட் சமாகவததால் 
அழிகன்றைனரி. கவாமதததசய் பவன்றைவளுகக் இந்தச் சிதறன்பமான் கவாமம் ஒர் பபாரடடலலசவ.
இஙசகவ் கவாமம் என்பத் ஆதசகவதளசய் கறககன்றைத. இபசபாத் பசாலவத் சபால் பவ்றம் உடல் 
சமபந்தபபடட் கவாமததத் மடடசம் பசாலவதலதல. அமபிதகவதய் ஒரகுதத் மனதசதாட் 
உபாசிககம் உபாசகவன்் அலபசுகவமான் கவாமவசபபடவதலதல. எலலாப் பபணகவதளைசம் அந்த் 
சாடசாத் அமபிதகவ் வடிவாகவசவ் பாரிபபான். அமபிதகவயன்் பீஜாக்ஷரஙகவதளத் தயானம் பசயத் 
சவ்ற் எணணம் இலலாதவன்் பரமாநந்தக் கவடலல் மூழ்க் அமபிதகவயன்் ஸவரூபமாகவசவ் தானம் 
ஆகன்றைான். அதததகவய் பாககயதததப் பபதறைவரிகவளுகக் ம்றபிறைவ் என்பசத் கதடயாத.
மீணடம் கவரிபபதவாரதததக் கவாணாமல் அமபிதகவ் சாைஜ்ய் பதவதய் அளபபாள.
தளளும் அறயா் மனத் பல் பகவாடதசதன்் கவரிம் தடட் சதவததகவள் இலதல
தரய் நிதறை் சாந்த் சதவததயாம் உனகசகவ் பதாழுமபன்் அன்ப் அபிசஷமகவ் நீரி
உளளுதறையல் என்னாவ் தநசவததயம் பிராணன்் ஓஙகம் அத் தூபதீபம
ஒரகவாலம் அன்றத் சதாகவால் ்பதஜயா் ஒபபவதசதன்் கவரதண் கூரி
பதளள் மதறை் வடியடட் அமதப் பிழமசப் பதளந்த் சதசன் சீனசய
தவ்ய் ரசம் யாுந்் தரணபடாழுகம் பாசகவ் பதவடடாத் வானந்தசம
கவளளன்் அறவூடசம் பமளல் பமளல் பமளனயாயக் கவலககவவர் நலல் உறைசவ
கவரதரய் சிதசதபயல் ஆனந்த் நிரிததகுட் கவரணாகவரக் கவடுசள!
என்கன்றைாரி் தாைமானவ் ஸவாகுகவள.

28

இததசய் அபிராகு் படடரம.
“நின்்றம் இரந்தம் கடந்தம் நடந்தம் நிதனபபதன்தன
என்்றம் வணஙகவதன்் மலரிததாள் எழுதாமதறையன்
ஒன்்றம் அரமபபாரசள் அரசள் உதமசய் இமயத
தன்்றம் பிறைந்தவசள் அழியாமதத் ஆனந்தசம!
என்்றம,
ஆனந்தமாய் என்் அறவாய் நிதறைந்த் அமதமமாய
வானந்தமான் வடிுதடயான்் மதறை் நான்கனககம
தானந்தமான் சரணாரவந்தம் தவள் நிறைக
கவானந்தம் ஆடரஙகவாம் எமபிரான்் மடிககவணணயசத!
இததசய் லலதா் சஹஸரநாமமம, பரமாநந்தா, தயாமூரிதத, மகதரூபிண”் என்பறைலலாம் 
பசாலகறைத. அபிராகு் படடரி் கூ்றம் நிதறைந்த் அமதம் என்பத் இந்த் மரணகுலலாப் பபரவாழ்ு் 
பப்றம் பரமாநந்ததததக் கறககறைத. இன் சுமப, நிசுமபரிகவள் என்ன் ஆனாரிகவள் எனப் 
பாரிககவலாமா??
சுகரவன்் கூறயததக் சகவடட் சுமபன்் மதலல் தூமரசலாசனன்் என்பவதன் அனபபகறைான்.
அமபிதகவதயக் சகவசதததப் பிடிதத் இழுததவரப் பணககவபபடட் தூமரசலாசனன்் அமபிதகவதய் 
சநாககப் பாயந்தான். தன்் ஹூஙகவாரம் ஒன்றைாசலசய் அமபிதகவ் அவதன் அழிததாள.
அமபிதகவயன்் வாகவனம் ஆன் சிஙகவமம் சகவாபததடன்் அசுரச் சசதனயன்் மீத் பாயந்த் அவரிகவதள் 
அழிததத. ததகவததப் சபான் சுமப, நிசுமபரிகவள் இபசபாத் சணட, மணடரிகவதள் அனபபகறைான்.
சணட, மணடரிகவள் பலதத் ஆயததஙகவசளாட் கூடிய் சதரஙகவ் சசதனகவளுடன்் பர்பரிண் 
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ஆைதபாணகவளாயத் சதவதயக் பகவாலலச் பசலகன்றைனரி. அமபிதகவ் தன்் சகவாபததல் இரந்த் 
கவாளதயத் சதாத்றவததாள. நாகதகவச் சுழதறகபகவாணடம, நாகதகவ் நீடடிகபகவாணடம் பயஙகவர் 
ஸவரூபததடன்் சதான்றய் கவாலயானவள, சத்றம் தாமதககவாமல் அசுரப் பதடககள் பகந்த் 
அவரிகவதள் அழிககவ் ஆரமபிததாள. சகவாபம் பகவாணட் சணடன்் கவாலதய் சநாகக் ஓடி் அமபகவளால் 
அவதள் மதறைததான். கவாலயன்் சிரபபால் அதவ் சரமதழயாகவ் உதரிந்தன. பின்னரி் கவால் சதவ் ,
சணடதன் அழிததப் பின்் மணடதனைம் அழிககறைாள. பகவளசிகீ் அவதள் சநாகக் சணட,
மணடரிகவதளக் பகவான்றை் அவதளச் சாமணடா் என் அதழககவபபடவாள் என்றைாள. இததசயலலதா
சஹஸரநாமம, இந்த் ஸவரூபசம் லலதா் சஹஸரநாமததல, “மசஹஸவர, மஹாகவால,
மஹாகராசா, மஹாசநா”் அபரிணா, சணடிகவா, சணட, மணடாசுர் நிஷமூதன!” என்்ற் கூ்றம.
தூமரசலாசனன்் படடப் சபானாபனன்்ற
தூதரிகவள் ஓடிச் பசான்னாரடசன
மந்தரைம் படடபசபானான்் என்றைுடன்
மணடிபயரந்த் கவணகவள் சிவந்த,
சணடமணடதரககடடதழதத் நீஙகவள
ஸமஹரததஙசகவ் வாரபமன்றைான்
சணடமணடரம் ஓடிவந்த் அந்தச் 
சஙகவரசதவதய் வந்பததரிததாரி.
கவணடசதவதன்் சகவாபததனாசல
கவாளசதவதய் உணடாககனாள(அவள)
சணடமணடரி் ததலதய் பவடடிசசிவ
சஙகவரசதவமன்் தவதத் நின்றைாள.
சஙகவரயமமனம் ஸந்சதாஷமமாயபசபா
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சாமணடி் என்றை் சபரிதான்் பகவாடததாள
சதவரிகவள் எலலாரஙகூடிகபகவாணட் மஹா
சதவககப் பஷ்பமலரி் பசாரந்தாரி.”
நவராததர் நான்கவாம் நாளுககவான் சதவ் கூஷ்மாணடா் எனபபடவாள. உலதகவப் பதடததவள் 
என்னம் பபாரளல் ஆத் சகத் தரிகவா் சதவதய் இந்தப் பபயரல் அதழதத் இன்்ற் 
வழிபடகன்றைனரி. சிலரி் வாராஹியாகவும் வழிபடவதணட.

படஙகவளுகக் நன்ற் கூகளாரி
அன்தன் ராஜராசஜஸவரயன்் புச் பாணஙகவளலரந்த் சதான்றயதாகவக் கவரதபபடம் வாராஹி் 
அன்தனயன்் பதடககத் ் ததலதம் வகததவள. சதரககவளடகுரந்த் தன்பம் சநராமல் பாதகவாககவ் 
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அன்தன் வாராஹிதய் வழிபட் சவணடம. இன்தறைய் தனம் ் மஹாலக்ஷ்குயாகவ் சிஙகவாதனததல் 
அமரிந்தரககமபடி் அன்தனதய் அலஙகவரககவலாம. சஷமாடதசாக்ஷர் என்னம் பபயராலம் 
அதழககவபபடவாள. அக்ஷதத, மலரிகவள் இரணடாலம் சகவாலம் சபாடலாம. படிககவடடக் சகவாலம் 
சபாடசவணடம. கீசழ் க்றக் சமசல் பசலலச் பசலல் அகவலமாகவ் இரபபத் சபால் சபாட் 
சவணடம. வாழ்வல் படிபபடியாகவ் உயரிு் ஏதபடம் என்பத் ஐதீகவம.

பசந்தாமதர, சராஜா் மலரிகவள, கவதரி் பசதச, கவஸதூர் முசள் பபாடி் சபான்றைவதறைால் அரிசசதன் 
பசயயலாம. ஜயதரிதகவயாகவ் நிதனதத் வழிபடம் அன்தனதய் சராகண் என்னம் பபயரால் 
அதழககவலாம. ஐந்த் வயதப் பபண் கழந்தததய் சராகணயாகவப் பாவதத் வழிபட் சவணடம.
நிசவதனதததகக் கவதமப் சாதம் பசயயலாம. மாதல் படடாணச் சுணடல் பசயயலாம. கவதமப் சாதம
என்பத் கடடததடட் சாமபாரி் சாதம் சபாலத் தான். கவாயகவறகவள் நிதறையப் சபாடணும் என்பசதாட் 
நாடடககவாயகவளாகவும் இரககவசவணடம. ்பஷமண, பறைஙக, வாதழககவாய, மரஙதகவககவாய(
வரபபமானால), கவததரககவாய, சசதனககழஙக, அவதர, பகவாததவதர் சபான்றைதவ் 
சபாடலாம. பமாசதச் இரந்தால் ஊறை் தவததச் சசரிககவலாம.
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நவராததரயல் ஸரலலததகக் சசாபனம் 5

வ்ுமைாரி் க்மைாரனின்் ச க்தி. க்மைாரன்் என்ிறால்் சுப்ரமைணய் ஸDிாமி் ஒருிசர. ஷணமு்னின்் 
ச க்தியாம் இிமுக்் “க்மைார் ்ன் நாிதாம்பா”் எம் லலிதா் ச ஹஸDரநாமைம்் கூ்றகிிறது. துஷ்டை் 
நிக்ரஹ் சஷ்டை் பரிபாலமம்் வச ய்யும்் ில்லமமை் பமடைத்ிதிள. “துளளி் ிருக்து் சில்,
பம்சய் சுற்ற் நில்லாசித் சபா!” என்னும்படக்க்ப்் பம்மய் ஓடை் ஓடை் விரேட் அடப்பாள் 
இிள. ஆ்றமு்் ச க்தியாம் இிள் ஷேச்ானத்தில்் உளு் ஆ்ற் ஆிதாரங்்ளின்் மூலமும்் 
ச ஹஸDராரத்தில்் இருக்க்ம்் ச  அசிதாமநிதத்மித் அமடைய் உிதவுிாள. நம்் ச ரரத்தில்் உளு் ஆ்ற் 
ஆிதாரங்்முயும்் மைணி் பீடைம்் என்்ற் வச ால்ிாசி்ள. இிறமிற் மூன்ிறாய்ப்் கரித்து் ியி்றம்,
ியிற்றக்கீசைப் உளு் பா்மும்் அக்கினிக்் ்ணடைமைா்வும், ியிற்றக்க்் சமைசல் மைாசி்ப் ிமர் 
உளு் பா்ம்் சூரிய் ்ணடைமைா்வும், அிதறக்் சமைசல் உளு் பா்ம்் சரஸாமை் ்ணடைமைா்வும்் 
வச ால்லப்் படும். அக்னிக்்ணடைத்தில்் உளு் கரம்மைக்ரநதி் கரம்மைாவின்் இருப்கடைமைா்வும்,
சூரியக்் ்ணடைத்தின்் விஷ்ணுக்ரநதி் விஷ்ணுவின்் இருப்கடைமைா்வும், சரஸாமை்ணடைத்தின்் 
ருத்ரக்ரநதி் ருத்ரரின்் இருப்கடைமைா்வும்் கூிறப்படும். நம்் உடைலன்் இயக்்ங்்சுாடு் சச சிநது் 
கூசிநது் ்ினித்ிதால்் இிற்றன்் உளுாசிநித் ிதத்துிங்்ள் நன்க்் ்பரியிரும். இங்ச்் இிதறக்் 
சமைல்் விுக்க்ிது் ச ரியில்மல. அம்கம்மய் உபாசப்பிசி்ள் இிறமிற் ஒ்டவிான்ிறாய்க்் 
்டைப்பாசி்ள. ஒ்டவிாரு் இடைத்திலும்் அநித் அநித் முட அசுக்்மு் அவிழ்த்துக்வ்ாணடு் 
அம்கம்் சிதான்்ற் சமைசல் சமைசல் அதி் உநநிதத்திறக்் கூேட அ் வச ல்ிாள. அமிசிித் ிதாமர் 
ிசிஷிக்க்ம்.
இமிதசய் லலிதா் ச ுஸDரநாமைம்,
“மூலாிதாமர்் –நிலயா-ப்ருமைக்ரநதி-விசபதின
மைணிபூராநிதருதிிதா் விஷ்ணுக்ரநதி-விசபதின
ஆக்ஞா-ச க்ராநிதராலஸDிதா் ருத்ரக்ரநதி-விசபதின
ரஸஹஸDராராம்்பஜாாடைா் ரஸூிதாரஸாராக-ிசிஷிண
என்்ற் கூ்றகிிறது. அகராமி் பேடைசரா,
“வபாருநதிய் முப்்பமர் வச ப்்பமர் வச ய்யும்் ்பனசிமுமலயால்
ிருநதிய் ிஞச் மைருங்க்ல்் மைசநான்மைணி் ிாசி் ச மடைசயான்
அருநதிய் நஞச முிதாக்கிய் அம்கம்் அம்்பயசமைல்
திருநதிய் சுநிதரி் அநிதரி் பாிதம்் என்் வச ன்னியசித!”
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என்கின்ிறாசி.
இிதன்் சயா்் ிதநதிர் முமிறயிலாம் விுக்்ம்் என்மவினில்் திரி்பமர் என்பிதறக்ப்் பல் 
வபாருே்ள் வச ால்லலாம். எனினும்் இங்ச்் நம்் உடைலன்் மூன்்ற் நாட்ள, மைமம், ்பத்தி,
சத்ிதம்் மூன்்ற் இடைங்்ளிலும்் உமிறபிள, முத்சிதிசி்ுாலும்் ிதன்் விதாழமல் நடைத்துபிள,
மும்மைமிற்ளுக்க்ம்் அதிபதியாமிள, மூன்்ற் ிம்் அக்னிக்்முயும்் ஒழுங்க்் வச ய்பிள,
மூன்்ற் ிம்் ச க்தி்முத்் ிதன்னிடைத்சித் வ்ாணடைிள, மூன்்ற் ஸDிரங்்முக்் வ்ாணடைிள,
மூவுலம்யும்் ிதன்ம்த்சித் இருத்தியிள, எம் எல்லாிற்றக்க்ம்் அதிபதியாமசிதாடு் 
அல்லாமைல்் மூன்்ற் கரிமி் உமடைய் ஆ்ற் ச க்்ரங்்ளுக்க்ம்் ிதமலவியா்வும்் இருப்பிள.
இிளின்் அருுாசலசய் நஞமச ் அமுிதாக்கி் நம்மமை் ச ாயுுயத்திறக்் அமைபத்து அ் வச ல்கிிறாள.
இனி் சும்ப, நிசும்பசி்ளின்் ிிதத்மிதப்் பாசிப்சபாமைா?
ச ணடை,முணடைசி்ளின்் ிிதத்மிதக்் ச்ேடுக்் ச்ாபம்் வ்ாணடை் சும்பனும், நிசும்பனும்் 
ரக்ிதபீஜமமப்் பலிம்ப்் பமடை்சுாடும்் அம்கம்சயாடு் யுத்ிதம்் வச ய்ய் அனுப்க் 
மித்ிதான். ்ாளி் மி்் உக்கிரமைாய்ப்் சபாரிடுகிிறாள. சங்்் நாிதத்மிதயும்் வில்லன்் நாண் 
ஒலமயயும்் மீ்றக்ச்ேடை் ்ாளியின்் க்ரசலாமச ் ச்ேடுக்் ச்ாபம்் வ்ாணடை் அசுரப்் பமடை்ள
ச ணடம்மயயும், ்ாளிமயயும்் சூழ்நது் வ்ாணடு் அிசி்முக்் வ்ால்ல் முயன்ிறம.
அப்சபாது் சிதிாதி் சிதிசி்ள் அம்கம்யின்் சச மமக்க்த்் ிதமலிசி்ள் சிதமி் எம் 
எணணிக்் வ்ாணடு, அம்கம்க்க்் ள்றிறாறசபால்் வபண்முசய் அிள் சச மமக்க்ப்் 
பமடைத்ிதமலிசி்ுாய்் அனுப்ப் சயாசத்ிதமசி. அமமத்துத்் சிதிசி்ளும்் ிதங்்ள் 
ிலமமைமயயும், ச க்திமயயும்் ஒன்்ற் கூேட் ிதங்்ள் ிடிங்்ளிசலசய் ஒரு் சிதவியா்் 
ஆக்கிமாசி்ள. ஹம்ரஸ் ிா்மத்தில்் அக்மைாமலயும்் ்மைணடுவும்் ள்நதிக்வ்ாணடு் ப்ருமை் 
ச க்தி் ப்ராுமைணி் என்ிற் வபயருடைனும், ரிஷப் ிா்மத்தில்் திரிசூலம்் ள்நதிக்வ்ாணடு் ,
நா்ாபரனங்்மு அ் சூடக்வ்ாணடு் ச நதிர்மலசயாடு் மைசஹஸDிரரின்் ச க்தி் மைாசஹஸDிரி் 
என்ிற் வபயருடைனும், அசுரமாம் சூரமமக்் வ்ால்ிிதறவ்ன்சிற் கிறநித் க்மைாரனின்் ச க்தி் 
வ்ுமைாரி் என்ிற் வபயருடைன்் மையில்் ிா்மத்தில்் க்்ிடசிாடு, அம்கம்் க்்னுக்க்் 
அளித்ித் ச க்தியாயுிதத்மித் ள்நதியிணனமும், ச ங்க், ச க்ர, ்ிதாிதாரியாய், ்மித, ச ாசிங்்ம்,
ிாள் ஆகிய் ஆயுிதங்்சுாடு் ்ருடை் ிா்மத்தில்் மிஷ்னவியும், ஸஹரியின்் யக்ஞ் ிராஹ் 
ிடித்தின்் ச க்தியாம் ிாராுமயும், ச ங்க், ச க்ரங்்மு் ள்நதிக்வ்ாணடும், நரசம்மைத்தின்் 
வபண் ிடிாம் நாரசம்மி் ிதன்் உடைமல அ் சலசித்துக்வ்ாணடும், ்சிஜமம் வச ய்து் 
வ்ாணடும்் நாரசம்மியா்வும், ஐராிிதத்தின்் சமைல்் ள்்றக்வ்ாணடு் சிதிருலம்் ஆளும்் 
இநதிரனின்் ச க்தியாம் ஐநத்ர் இநதிரமமப்் சபான்சிற் ிுராயுிதம்் ள்நதி் யாமம் 
ிா்மத்திலும்் சிதவியின்் பமடைத்் ிதமலிசி்ுா்் ிநது் சச சிநது் வ்ாணடைமசி. இிசி்சு் 
முமிறசய் ச ப்ித் ்ன்னியசி் என்்றம், ச ப்ித் மைாிதாக்்ள் எமவும்் அமைபக்்ப்் 
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படுிாசி்ள.
கன்மசி் ச ணட்ா் சிதவியாமிள் சிமம் அசுரசி்ளிடைம்் தூது் அனுப்கமாள. சிமமசய் 
தூது் வச ல்ல் ள்வியிதால்் அிள் சிதூதீ் என்ிற் வபயராலும்் அமைபக்்ப்் பேடைாள. சினின்் 
தூதுக்க்ம்் அமச யாித் அசுரசி்ள் ச்ாபம்் வ்ாணடு் சிதவியின்் இருப்கடைத்மித் சநாக்கிக்் 
ச்ாபத்துடைன்் வச ன்ிறமசி.

சிதவியாமிள் அசுரசி்ள் எய்ித் அம்்ப்முயும், சூலங்்முயும், ஈேட்முயும்,
ச்ாடைரி்முயும்் ிதன்் வில்லனின்்ற் எய்யப்பேடை் அம்்ப்ுால்் ிதடுத்து் நி்றத்ிதக்் 
்ாலயாமிள் ிதன்் ்ேிாங்்ம்் என்னும்் ஆயுிதத்ிதால்் அசுரக்் கூேடைத்மித் நசுக்கிமாள.
கரம்மைாணிசயா் ிதன்் ்மைணடைலுவின்் நராசலசய் ச த்துருக்்மு் பலமைறிறிசி்ுாக்கிமாள.
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மைாசஹஸDிரி, திரிசூலத்ிதாலும், மிஷ்னவி, ிதன்் ச க்்ரத்ிதாலும், வ்ுமைாரி் ஈேடயாலும்,
ஐநதிரி் ிுராயுிதத்ிதாலும்் அசுரசிபமடைமயத்் ிதாக்கிமசி. ிாராும் ிதன்் கூரிய் மூக்்ாலும்,
நாரசம்ும் ிதன்் கூரிய் ந்ங்்ுாலும்் அசுரப்் பமடை்மு் ஒழத்ிதாசி்ள. அப்சபாது் 
ரக்ிதபீஜனின்் ஒ்டவிாரு் துளி் ரத்ிதத்தில்் இருநதும்் அிமமப்சபால்் ஓசி் அசுரன்் உதிக்், ச ப்ித
மைாிதசி்ளும்் சூழ்நது் வ்ாணடு் அிமமத்் ிதங்்ள் ஆயுிதங்்ுால்் ிதாக்கிமாசி்ள.
ச ணடம்யாமிள் ச ாமுணடயாம் ்ாலமயப்் பாசித்து் ரக்ிதபீஜனின்் ரத்ிதம்் கீசைப் 
விைபாிதிா்ற் பாசித்துக்வ்ாளு அ் வச ான்மாள. ்ாலயும்் அ்டிாசிற் அினின்் ்மடைச அ் 
வச ாேடு் ரத்ிதம்் கீசைப் விழும்ிமரக்க்ம்் அிமமக்் ்முப்பமடைய அ் வச ய்து் ரக்ிதபீஜனின்் 
ரத்ிதத்மிதத்் ிதன்் ிாயில்் ள்நதிமாள. ரக்ிதபீஜன்் ரத்ிதம்் இல்லாமைல்் கீசைப் விைப, சும்பனும்,
நிசும்பனும்் ச்ாபம்் வ்ாணடு் அம்கம்மயத்் ிதாக்கிமாசி்ள.
நிசும்பன்் ிதன்் கூரிய் ிாுால்் சிதவியின்் ிா்மமைாம் சங்்த்தின்் ிதமலயில்் அடக்்் அநித் 
ிாள் சிதவியின்் கூரிய் பானத்ிதால்் துணடைாக்்ப்பேடைது. இ்டிாசிற் நிசும்பன்் எய்ித் 
ஆயுிதங்்ள் அமமத்தும்் சிதவியின்் ஆயுிதங்்ளுக்க்் முன்மசி் பயமற்றப்் சபா்் நிசும்பன்் 
மூசி அமச ் அமடைநது் கீசைப் விழுநிதான்.
ச ங்்நாிதமும், மைணிமய் ஒலத்தும்் ஓமச ் எழுப்கய் சிதவி, நிசும்பமம் மூசி அமச ் அமடைய் 
மித்ிதமிதக்் ்ணடு் . ச்ாபம்் வ்ாணடை் சும்பன்் சிதவிசயாடு் சபாரிடை, விஸDிாபம்் 
எடுத்துக்வ்ாணடு் எேடுக்் ம்்சுாடு் பாய்நிதான். சும்பனின்் ஆயுிதங்்ளும்் சிதவியின்் 
ஆயுிதங்்ளுக்க்் முன்மசி் பலமற்றப்் சபா்் சும்பமமயும்் ிதன்் சூலத்ிதால்் அடத்து் மூசி அமச ் 
அமடைய் மித்ிதாள் சிதவி. இிதறக்ள் எழுநித் நிசும்பன்் மீணடும்் சபாருக்க்் ிர் ிதன்் 
சூலத்ிதால்் நிசும்பனின்் இிதயத்மிதப்் குநது் அிமமக்் வ்ான்ிறாள் சிதவி. ச ச்ாிதரன்் 
வ்ால்லப்பேடைது் ்ணடை் சும்பன்் சிதவிமயப்் பாசித்துக்் ச்லயா்் மைறிறிசி்ள் பலத்திமால்் 
வஜயித்துவிேடுக்் ்சிிம்் வ்ாளுாசித் என்ிறான். அப்சபாது் சிதவி் அிமமப்் பாசித்து,
“மூடைா, இங்க்் இருப்பிள் நான்் ஒருத்திசய. இரணடைாிிதா்் எிரும்் இல்மலயடைா!
இிசி்வுல்லாம்் என்னிலருநது் சிதான்்றய் என்் அம்ச ங்்சு் அன்்ற் என்னிலருநது் 
சி்றபேடைிசி்ள் அல்ல! இசிதா் பாசி!” என்ிறாள. ச ப்ித் ்ன்னியரும், ்ாளியும்் மைமிறநது் 
சும்பன்் ்ணவனதிசர் சிதவி் ஒருத்தியின்் உடைலல்் ்பக்ிமிதக்் ்ணடைான். “என்மால்் 
அளிக்்ப்பேடை் என்் பல்சி்ற் ச க்தி்ளும்் இப்சபாது் என்னிசலசய் ்லநதுவிேடைம.
இப்சபாது் சபாரில்் உ்றதியா்் இருநது் சபாசி் வச ய்ிாய்!” என்ிறாள் சிதவி.
அசுர் ராஜன்் சும்பன்் பல் ஆயுிதங்்ுால்் சிதவிமயத்் ிதாக்கிமான். மி்் உக்கிரமைாம் 
அஸDதிரங்்மு் எய்ிதான். அமமத்தும்் சிதவி் ிதன்் ஹூங்்ாரம், உ அச ாரனம்் 
சபான்ிறிறிறாசலசய் அழத்ிதாள. அினுமடைய் க்திமரமயயும்் வ்ான்்ற் ரித் ச ாரதியுமின்்ற் 
வில்மலயும்் ஒடத்ிதாள் சிதவி. சும்பன்் முத்்ர் ஆயுிதம்் என்னும்் ஆயுிதத்ிதால்் சிதவிமயத்் 
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ிதாக்்ப்் சபா், சிதவி் அமிதப்் குநிதாள, அசுரனின்் இருிதயத்தின்் ிதன்் முஷ்டயால்் 
க்த்திமாள. அின்் அப்படசய் சிதவிமயத்் தூக்கிக்வ்ாணடு் ஆ்ாய் மைாசிக்்மைாய் அ் வச ல்ல,
சிதவியும்் அங்ச்் இருநித் ிணனசமை் அிசமாடு் சபாசி் ்பரிநிதாள. அினுமடைய் 
அேடைஹாச ம்் அதி்மைா்க்் ்ணடை் சிதவி் இனி் ிதாங்்ாது் எமக்் ்ருதித்் ிதன்் சூலத்ிதால்் சும்பன்் 
மைாசிமபயும்் குநது் க்த்தி் அிமமப்் பூமியில்் வழ்த்திமாள.
்ாளிசிதவியும்் ரக்ிதபீஜசி்மு் 
ிாரி் ிாரி் விழுங்கிவிேடைாள
ரக்ிதபீஜனும்் பேடைவுடைன்் வபால்லா
நிசும்பனும்் பாசித்துக்் ச்ாபத்துடைன்
ரஸம்ஹரிப்சபன்் இிமுவயன்்ற் வச ால்ல
ச பிதம்் வச ய்து் ிதமமையன்் முன்சம
சிதவியுடைன்் எதிசித்து் நிசும்பனும்
சிதாற்ாமைசல் யுத்ிதம்் வச ய்து் நின்ிறான்
ஆயிரமைாயிரம்் அம்்ப் விதாடுத்ிதின்் 
அஞச ாமைசல் யுத்ிதம்் பணனலுறிறான்
சநசர் யுத்ிதம்் பணணி் லலாவிசநாிதமைாய்
நிசும்பமக்் வ்ான்ிறாள் ஸசிதவியும்
ிதம்கயும்் பேடைமிதக்் ச்ேடு அ் சும்பாரஸுரன்
ச ங்ம்யில்லாித் ச்ாபத்துடைன்
அம்கம்வயதிரில்் ிநது் சும்பாரஸுரன்
ஆங்்ாரத்துடைன்் ள்து் வச ால்ிான்
யுத்ிதம்் பணனத்் விதரிநிதிசு் எங்்ள
இத்ிதமம் சபமரயும்் ள்ய்த்ிதாசயட் நயும்
யாருமில்லாசித் யிருநிதாசயட் நயும்
ள்ழுசபருனிப்சபா் நின்ிறாயட.
ச தி்ாரியட் நயுமிப்சபா் என்மம
ச றபமம் வச ய்யசி் ிநிதாயட
ிஞசத்ிதாயட் நயுவமைன்மம் யிப்சபா
ிாரத்மித்ள் இரணடு் வச ான்மாயட.
ஒருத்தியா்் இருநது் வ்ாணடைன்சிறா் ந
உத்ிதரஞவச ால்ல் யனுப்க் மித்ிதாய்
அத்ிதமமசபசி்மு அ் சச சித்துக்வ்ாணடு் இப்சபா
அிதேடுகிிறாயட் நயுவமைன்மம
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சும்பன்் ிாசித்மிதமயக்் ச்ேடு் ரஸகி்சு
இங்ச்் ிாருங்்ள் என்ிறமைபத்து் 
ிாரியமனத்ிதாள் ரஸகி்ள் எல்சலாமரயும்
மைாசராடு் மைமிறத்து் ஐக்கியமைாமாள
இரணடைாம்சபரிங்கில்மல் ்ாளியுடைன்் ந
எதிசித்து் யுத்ிதமும்் பணணுவயன்ிறாள.
அம்மைன்் வச யமலயும்் ிாசித்மிதமயயும்் ச்ேடு
அ் ம்்பபேடைாப்சபாலுநிதானுருகி,
சும்பாரஸுரனும்் ்ாளி்ாசிதவியும்
சிதாற்ாமைசல் யுத்ிதம்் பணனலுறிறாசி
அடத்ித் பநது் கிும்கமாறசபாலின்
ஆ்ாயத்தினிசல் கிும்க,
ஒருிருக்வ்ாருிசி் ச முயாமைல்் அங்க்
ஓசடைாட் யுத்ிதமும்் பணணிமாசி்ள
சும்பாரஸுரனும்் ்ாளி்ாசிதவியும்
விதாநிதயுத்ிதமும்் பணணிமாசி்ள
சிதிசி்வுல்லாம்் பயத்துடைசம் மைஹா
சிதவிமய் ஸDதுதித்துக்வ்ாணடருநிதாசி்ள
எத்ிதமம் வபாழுிதா்் யுத்ிதம்் பணணுசிாம்
என்்ற் ்ாளியும்் ச்ாபத்துடைன்
சும்பாரஸுரமம் ிமிதத்ிதாள் ்ாளியும்

துசிக்்ாசிதவி் என்ிறிம்மைமம் அமைபத்ிதாள
துசிக்்ாசிதவியம்மைன்் அரஸுரமம் ிமிதக்்த்
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சிதிசி்ள் ்பஷ்பமைமைப் வச ாரிநிதாசி.
அடுத்து் ் ஸலலமிதயின்் உிதயம்.
அிதறக்் முன்் துசிம்யாம் அம்கம்மயசய் ,
நாயகி, நான்முகி் நாராயணி் ம்் நளிம் பஞச 
ச ாயகி் ச ாம்பவி் ச ங்்ரி் ச ாமைமு் ச ாதி் ந அசு
ிாய்் அகி் மைாலனி் ிாராும் சூலனி் மைாிதங்கி் என்
ிறாயகி் யாதி் உமடையாள் ச ரனம்் அரண் நமைக்ச்!”
என்்ற் இநிதக்் ச்ாலத்மிதசய் அகராமி் பேடைரும்் பாட் இருக்கிிறாசி. நான்க்் மு்ங்்மு் 
உமடைய் ஈஸDிரி, இிமுசய் “ச துசி் ிக்ித் மைசநாஹரா”் எம் லலிதா் ச ஹஸDரநாமைம்் கூ்றம்;
இிசு் ்ாகினி் என்னும்் திருநாமைத்துடைன்் நான்க்் மு்ங்்ளுடைன்் ஆ்றிதழ்த்் ிதாமைமரயில்் நம்் 
உடைலன்் ஸDிாதிஷ்டைாம அ் ச க்்ரத்தில்் வற்றருப்பாள் எமவும்் சயாகியசி் கூற்ற. இமித் 
லலிதா் ச ஹஸDரநாமைம், “ சமைசிதா் -நிஷ்டைா் மைதுப்ரிதா் பநதின்யாதி-ரஸமைன்விிதா!
ிதத்யன்மாரஸக்ித-ுருிதயா்ாகின-ாப-ிதாரிண!! என்்ற் கூ்றகிிறது. சமைலும்் பேடைசி் 
அம்கம்மய் நாராயணி, ச ம்்பவின்் மைமமவியாம் ச ாம்பவி, ச ங்்ரி, ச ாமைமு, நஞசுமடைய் 
பாம்மப் ஆபரனமைாய்த்் ிதரித்ிதிள, என்விறல்லாம்் கூ்றகிிறாசி. இனி் ஸலலமிதயின்் 
அிிதார் மைஹத்துித்மிதக்் ்ாணசபாம்.
சமைாுமனி் அிிதாரத்மிதயும்் அம்கம்யின்் அிிதாரவமைன்சிற் கூ்றம்் லலிதாம்பாள் 
சச ாபமம், அமித் இ்டிணனம்் கூ்றகிிறது.
“முன்சம் கரம்மைாமி் ரிக்்் ிநிதாசு
முிதலாிது் அநித் அிிதாரம்
கன்சம் இப்வபாழுது் வச ான்சமாம்் சமைாுமனி் ாபம்
கன்னுங்ச்ள் இது் விரணடு- சச ாபமம்் சச ாபமம்.
என்்ற் கூ்றகிிறது. கரும்மைாமி் ரிக்்் ிநித் மைதும்டைப் ிிதத்மிதயும், அமிதத்் விதாடைசிநித் 
மைறிற் அம்கம்யின்் திருவிமுயாடைல்்முயும்் ்ணசடைாம். இப்சபாது் ஸலலமிதயின்் 
மைுமமமை.
“லலிதாசிதவியுமடைய் மைுமமமை் ிதன்னிசல
லக்ங்ச்ாடயுளுதில்் சலச ஞ் வச ால்சிாம்,
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ச்ளும்் பக்தியுடைன்் ச்ேடைிசிக்க்் மைங்்ும்
கிேடும்் நி அச யம்் ரஸநசிதஹமில்மல
பூசிித்தில்் ிதக்னுமடைய் ்ன்னிம்யாக்க்ம்
பூசிிாிிதாரம்் பரசமை அிரிக்க்
ச ாம்பிசி் வச ால்் ிதளளி் ித்ப்பமாசி் யக்ஞத்துக்க்த்
ிதாக்ாயணி் சபாமாள- சச ாபமம்் சச ாபமம்
இமிதத்் விதாடைசிநது் ிதக்ன்் சிதவிமயயும், ஈச மமயும்் இ்ழ்நிதமிதயும்் அது் வபா்றக்்ாித் 
சிதவி் அக்கினியில்் வழ்நிதமிதயும்் அ்றசிாம். சிதவி் கன்மசி் பசிிிதராஜனின்் மை்ுாம் 
பாசிிதியாய்த்் ிதிம்் வச ய்யுங்்ாமல் க்மைரக்்டைவுள் கிறக்்சிணட் மைன்மைிதமம் சிதிாதி் 
சிதிசி்ள் ஸDிாமிக்க்் முன்் ள்விமமிதயும்் ஈச னின்் வநற்றக்்ணனால்் மைன்மைிதன்் 
ச ாம்பலாமதும்் அ்றசிாம். எரிநித் மைன்மைிதனின்் ச ாம்பமலப்் கமச நது் விஸDி்சிமைா் மைனிித் 
உருிம்் வச ய்ய, ஈச ன்் அமித் ஒரு் ்ன் சநரம்் சநாக்்் அநித அ் ச ாம்பலல்் வச ய்யப்பேடை் மைனிித் 
உருிம்் ஓசி் மைனிிதமா்் மைாிற் விஸDி்சிமைா் அநிதக்் க்ைபநமிதமயக்் வ்ாணடு் சபாய்் ிுசித்து் 
அமமத்தும்் ்றகக்கிிறான்.
“மைன்மைிதன்் ச ாம்பமலப்் கமச நது் வி அி்சிமைா
மைனிித் உருிஞ் வச ய்ிதான்் –் சச ாபமம்் சச ாபமம்
ச ாம்பமூசித்தியப்சபா் அம்ருித் ்டைாக்த்ிதால்
ச ாம்பல்் வபாம்மமைமயப்் பாசித்ிதாசி; பாசித்ிதவுடைன்
ச ாம்பசினுமடைய் அம்ருித் ்டைாக்த்ிதால்
ச ாம்பல்் ்பருஷன்் ஜீிசமாவடைழுநிதான்
வி அி்சிமைா் அநிதக்் க்ைபநமிதமயக்் வ்ாணடு் சபாய்் 
விருப்பத்துடைசம் ிுசித்ித் கன்்ப
சிணடய் ிரங்்மு் அமடையும்் வபாருேடைின்
ஈச மமப்் பூஜித்ிதான்் –சச ாபமம்் சச ாபமம்
ிதிம்் வச ய்து் ஈச னிடைம்் ிரங்்ள் வபற்ற் ஆேச் வச ய்யும்் அநிதக்் க்ைபநமித் ஈச னின்் 
வநற்றக்்ணணின்் அக்னியில்் உணடைாமிதால்் பணடைன்் என்ிற் வபயமரப்் வப்றகிிறது.
ிரங்்ள் ிாங்கிய் ்சிித்தில்் ஆேச் வச ய்ித் அிமம் பணடைாசுரன்் எம் அமமிரும்் கூிற,
சிதிசி்ளுக்க்ப்் பயநது் பாிதாும்் வச ன்்ற் ஒளிநதிருநித் அசுரக்க்லம்் மீணடும்் விளிசய் 
ிருகிிறது. அசுரசி்ளின்் க்ருிாம் சுக்கிராச ாரியாசி் அினுக்க்ப்் பல் சயாச மம்ள் 
கூ்றகிிறாசி. ஆமாலும்் அின்் அமிதக்் ச்ே்வில்மல.
“பணடைாரஸுரனுக்க்ப்் பலநாமுக்க்ப்் கன்்ப் 
வ்ேடை் ்பத்தி் ிநது் சிதிசி்முப்் ப்
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கடக்்த்் துிங்கிமான்; ிாஸDின்் முிதலா்ப்
கடத்துக்வ்ாணடு் ிநது் ிதன்் ச்ாேமடையில்
்ாில்் ்ாக்் அ் வச ால்ல அ் சச ி்ரா்சி
்ேடைமுயிேடைான்் சிதிசி்மு;
துஷ்டைன்் ம்யில்ப்பேடு் விழக்கிிறாசி்ள
வில்ிலாநித்சம் ச்ள் –சச ாபமம்் சச ாபமம்
ிதங்்ேக்் விமமமயத்் சிதிாள் ிருத்திக்வ்ாணடைாசி
ிதாரு்ாரஸுரமம் ிமிதக்்வின்சிற
ச ங்்ரரிடைத்தில்் மைன்மைிதமம் ள்ிப்் சபாய்த்
ிதாசம் ிமலயில்் விழும்்பலமயப்் சபால
ஸDிாமி் ிதபஸிறக்த்் துசரா்ம்் நிமமத்ிதிதால்
ச த்துருிாகிமான்் பணடைாரஸுரன்
ிம்பன்் பணடைாரஸுரமம் ிமிதப்பிதறக்் 
மைமதில்் நி அச யித்ிதாசி்ள் –சச ாபமம்் சச ாபமம்
மைஹாவிஷ்ணு் ிதன்் மைாமயயின்் மூலம்் அிமம் மையக்கி அ் சிபூமஜயிலருநது் அிமம் 
விலகி் இருக்் அ் வச ய்ய் சிதிசி்ள் அமமிரும்் சிதவிமயத்் துதித்து் ஜபம், ிதிம், சஹாமைம்் 
சபான்ிறிறமிற அ் வச ய்கின்ிறமசி.
சிதிமுனி் வச ால்ல் இநதிரனுடைன்் கூடை அ் 
வச ய்கிிறாசி் சிதிசி்ள் உக்கிரிதபமரஸ
ஈ அிரிமய் சநாக்கி் ிருஷம்் பதிமாயிரம்
இப்படத்் சிதிசி்ள் ிதபஞ் வச ய்ிதாசி்ள
ஆஹார் நித்திமர் விேவடைல்லாத்் சிதிசி்ளும்
அதி்டமமைாம் ிதபஸிருநிதாசி
ப்ிதி் ஈ அிரியாள் இதுிமரக்க்ம்
கரத்யக்மைா்வில்மல் –சச ாபமம்் சச ாபமம்
ிதங்்ள் உடைமல் ிருத்தி, உ்றப்்பக்்முயும்் ஆஹுதியில்் இேடு் யா்ம்் வச ய்ய் 
ஆரம்கத்ிதமசி் சிதிசி்ள. அப்சபாது் யா்் க்ணடைத்தில்் இருநது் ஒரு் கர்ாச மைாம் விளி அச ம்் 
சிதான்்றயது. ச்ாட் ச்ாட் சூரியப்் கர்ாச ங்்மு் ஒத்திருநித் அநித் விளி அச த்தில்் ஒரு் 
அைப்ாம் ஸ் ச க்ரரிதம். அநித அ் ச க்ர் ரிதத்தின்் சமைல்் ஸலலமித் சுப் ஜமமம்.
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்ால்் முிதல்் சிதாளிமர் சஹாமைஞவச ய்து் சிதிாள
்ழுத்துடைன்் க்திக்்் நி அச யித்ிதாசி்ள
மின்மல்மைமல் சபால் அக்னி் க்ணடைத்தில்
மின்னிக்வ்ாணவடைாரு் ்ாநதியுணடைாயிற்ற
ஆ அச ரியத்துடைன்் சிதிாள் சிதஜமரஸக்் ்ணடைாசி
அிதறக்ளசு் ஸச க்ரரிதத்மிதக்் ்ணடைாசி.
அைப்ாம் ஸச க்ரரத்தின்் சமைல்் லலிதா
அம்மைமிிதரித்ிதாள் –் சச ாபமம்் சச ாபமம்.
நிராத்திரி் ஐநிதாம்் நாளுக்்ாம் சிதவி் ஸD்நித் மைாிதா் எமப்படுிாள. ஸD்நிதனுக்க்் உ்நித் 
நாள் வச ்டிாய்க்கிைபமமைசய. ஸD்நிதனின்் மைாிதாிாம் இிளுக்க்ம்் வச ்டிாசய் உ்நித் நாள.
அக்னி் வச ாாபம்் ஆம் ஸD்நிதனின்் திரு் அிிதாரத்திறக்க்் ்ாரன்சித்ிதா் இிசு. அக்னி் 
எ்டிா்ற் அமமத்துப்் வபாருே்முயும்் சுேவடைரிக்கின்ிறசிதா் அ்டிாசிற் நம்மமை அ் சூழ்நது் 
சுேவடைரிக்க்ம்் துன்பத்மித் இிள் சுேவடைரிப்பாள. அங்்ார்மால்் ள்றபடும்் 
சிதாஷங்்முயும்் சபாக்க்பிள் இிசு. நிராத்திரி் வச ்டிாய்க்கிைபமமை்ளில்் இிமு் 
ினங்க்ிதல்் நன்மமை் பயக்க்ம். பாற்டைமல் அசுரசி்ளும்் சிதிசி்ளும்் ்மடையும்சபாது் 
முிதலல்் ிநிதது் ்டும்் விஷசமை. அநித் ஆல்ாலவிஷத்மித் உணடை் ஈச னின்் ்ணடைத்மிதப்் 
கடத்ிதாள் அன்மமயிள. நல்ணடைமாம் ஈச ன்் அப்சபாது் ஆடய் ிதாணடைிம்் ்பஜங்்் 
ிதாணடைிம்் எம் அமைபக்்ப்் படும். அநிதத்் ிதாணடைித்தின்் சபாது் சிதான்்றயிசு் 
ஸD்நிதமைாிதா் ஆிாள.
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இவதள் ் தவஷ்ணவ் எனும் அதழபபாரிகவள.. மாதரகவா் வரிண் பசாரூபிண் என் 
வரிணககவபபடம் சதாக்ஷிைம் இவசள. சாகவமபரைம் இவசள! மஹாலக்ஷ்குயாகவும் 
அதழககவபபடகறைாள. தகவகவளல் சஙக, சககவரததடன்் கவாணபபடதகவயல் தவஷ்ணவ் எனப் 
படவாள. இன்தறைய் தனம் சுகவாசனம் எனபபடம் அமரிந்த் சகவாலததல் அமபிதகவதய் சாந்த் 
தரிதகவயாகவ் அலஙகவரககவலாம. ஆ்ற் வயதப் பபண் கழந்தததய் கவாளகவாவாகவப் பாவதத் வழிபட் 
சவணடம. கவடதல் அலலத் கவடதல் மாுடன்் முசள் பபாடி் சசரிதத் மயல, அன்னம,சபான்றை் 
பறைதவகசகவாலம் சபாடலாம.
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பசவ்வரள, சந்தன் இதல் சபான்றைவதறைால் மாதல் கவடடிைம் அரிசசதனகவள் பசயதம் அமபிதகவதய் 
வழிபடலாம. இன்தறைய் நிசவதனமாகவத் தயரி் சாதசம் பசயயலாம. அலலத் சுணடக் ் கவாயசசிய் 
பசுமபாலல் கதழந்த் சாததததப் சபாடடக் களற, பநய் சசரிததச் சரிககவதரைம் சசரிததக் களறைும.
பநயயல் மந்தர, தராதக்ஷதய் வ்றதத் சசரிககவும. மாதல் கவடதலபபரபபச் சுணடல் 
பசயயலாம.
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நவராததரயல் ஸரலலததகக் சசாபனம! 6

வபண்ளுக்க்ம்் அம்கம்மயத்் தியாமம்் வச ய்ிிதன்் மூலம்் ச ாயுுயம்் கிேடுமைா் என்ிற் 
வபாருளில்் ப்ரியா் ஆசி. ச்ேடருநிதாசி் அல்லிா?? ிதாராுமைாய்ப்் வபண்ளும்் இநித் 
ஸவித்யா் ிழபாேமடை அ் ஸ் ச க்ரத்மித் மித்து் ஆராதிக்்லாம். முக்கியமைாய்் அம்கம்் 
்ாதில்் அணிநதிருக்க்ம்் ிதாடைங்்ம்் என்்ற் வச ால்லப்் படுிது் ஸச க்ராபசமை.
திருிாமமக்்ாில்் அகிலாணசடைஸDிரியின்் ிதாடைங்்் மைுமமமை் பற்ற் நான்் வச ால்லத்் 
விதரியசிணடயதில்மல் அல்லிா? எநித் ரஸுிாசனியும்் ்னினுக்க்ப்் பரிபூசின் ஆயுமு
சிணடயும், ிதன்் க்டும்பத்தின்் சு்் சக்மைத்துக்்ா்வும்் ிதக்்் க்ரு் மூலம்் முிதலல்் ிதன்் 
்னிமர் ஸவித்யா் ிழபாேமடை் ள்றக்ம்பட் பணணுிது் நல்லது. கன்மசி் ்னிமரசய் 
க்ருிாய்க்் வ்ாணடு் வபண்ளும்் ிழபடைத்் துிங்்லாம். இநிதத்் ிதாடைங்்ம்் ச க்தி் 
வபாருநதியது் என்பிதாசலசய் சுமைங்்லப்் வபண்ள் ்ாதில்் சிதாடு் இல்லாமைல்் இருப்பது் 
ச ரியல்ல் என்பாசி்ள. அம்கம்மய் உபாசக்க்ம்் ஒருிமர் ச ாக்ாத்் அநித் ச ிதாசிமா்சி் 
அமமிரும்் ்ருதுிாசி்ள, அடபணிிாசி்ள் என்்ற் வச ுநிதசிய் லஹரியின்் 30-ிது் 
ஸDசலா்ம்் கூ்றகிிறது.
நம்முமடைய் மூலாிதாரத்திலருநது் சமைசல் ள்்ற் ிரும்் அம்கம்யாமிள் ஆக்ஞாச க்ரத்தில்் 
மின்மல்் வ்ாட் சபால் க்ன் ்ாலம்் ்ாேச் அளித்து் ச ஹஸDராராத்தில்் நிமல் வப்றிாள் 
என்்றம்் கூ்றிாசி்ள. ஆக்ஞா் ச க்ரத்தில்் அிமு் க்ன் வச ுிதாமினி் எமவும்,
ச ஹஸDராரத்தில்் நிமல் வப்றிிதால்் ‘ஸDதிர் வச ுிதாமினி”் எமவும்் அமைபக்்ப்் படுிாள.
அம்கம்மய் உபாசப்பிசி்ளுக்க்் அநித் ிழபாடு் சூரியன்் எ்டிா்ற் இருமுப்் 
சபாக்க்கிிறசிதா் அ்டிா்ற் விளி அச த்மிதக்் வ்ாடுத்தும், ச நதிரமமப்் சபால்் ிதாபத்மித் 
நக்கிக்் க்ளிசி அசமயத்் ிதருிிதாயும், அக்னிமயப்் சபால்் நம்் மைமத்தில்் மைாசுக்்மு் நக்கிப்் 
்பணணிய் ்சிமைாக்்மு் விமரவு் படுத்தி் அிறமிறப்் பக்க்ிப்் படுத்துிிதாயும்் ஆகின்ிறது.
அகராமி் பேடைசரா,
“கன்சம் திரிநதுன்் அடயாமரப்் சபணிப்் கிறப்ப்றக்்
முன்சம் ிதிங்்ள் முயன்்ற் வ்ாணசடைன்் முிதல்் மூிருக்க்ம்
அன்சம் உலக்க்்கராமி் என்னும்் அருமைருநசித
என்சம் இனி் உன்மம் யான்் மைிறிாமைல்் நின்சிறத்துிசம!
என்கிிறாசி. இனி் ஸலலமிதயின்் மைஹத்துிம்.
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“ிானுல்த்துத்் சிதிாள் ிதாபத்மிதத்் தீசித்திடை
ிநது் அலமித் அிிதாரமைாய்
பேடுக்க்மடை் ்விய அ் சத்திரப்் வபான்ரிதம்
பளி அ் பளி அவச ன்்ற் ஒளி் தி்ைப் 
ஸச க்ரராஜ் ரிதத்தினில்் சிதவியும்் 
சங்்ார் ாபமைாய்க்்ாநதி் மின்ம
ஆலிேடைம்் விணச ாமைரம்சபாடை அச கி்ளும்
அக்னிக்ணடைத்தின்் நடுவில்் ிநிதாள.”சச ாபமம்் சச ாபமம்
இமிதசய் ஸலலிதா் ச ுஸDரநாமைம், “ சிதக்னி-க்ணடை-ரஸம்பூிதா் சிதி் ்ாசிய-ரஸமுத்யிதா!!”
என்்ற் வச ால்கிிறது. அம்கம்் எப்பட் ிநிதாுாம்?? ச ம்ப்் வமைாேடுப்் சபான்ிற் மூக்ம்யும்,
பிும்் சபான்ிற் சிநித் உிதடு்ளும், க்ருக்்த்திப்் சபான்ிற் பற்ளும்் ்ருநலம்் சபான்ிற் 
விழ்ள, ிதாைபம்பூவின்் மைடைல்் சபான்ிற் ்ாது்ள, வில்மலப்் சபான்ிற் ்பருிங்்ள, ்ணனாட் 
சபால்் புபுக்க்ம்் ்ன்மங்்ள் எம் அம்கம்மயப்் பாசிக்க்ம்சபாசித் விதய்வ்மைாம் அைபக்
்பலப்பேடு் அமமிசி் மைமதிலும்் ச ாநதி் ள்றபேடைிதாம்.
“அசித்ிதச நதிரா்ார் வநற்றயில்் சநதூரம்
அதி் சிப்பாம்் மூன்ிறாங்்ணனதுசபால்
அசித்ிதச நதிரக்்மலயும்் சுேட் ராக்ச்ாடயும்
அைபக்் நுமைாம் ச்ச த்தின்் சமைல்
சநிதாமைணி் ரத்திமத்ிதாசல் கிரடைம்
சரஸிசல் ிதரித்துக்வ்ாணடருக்்ாும்மைன்
ச நிதமம்் ்ஸDதூரி் ்பனுக்் பூமைாமலயும்
ிதரித்து் மைாிதா் ிநிதாள் –சச ாபமம்் சச ாபமம்
சிதிசி்ள் அமமிரும்் அம்கம்மயத்் துதித்துப்் சபாற்ற் ினங்்் அிசி்ளின்் அங்்் 
ஹீமங்்முக்் ்ணடு் ிருநதிய் அம்கம்் ிதன்் ்ண்ளின்் பாசிமியின்் ச க்தியிமால்் 
அிறமிறப்் சபாக்க்கிிறாள.
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மைணடைலபால் அரக்்ன்சபாலம்மைன்் ிசினமும்
ிுமுளு் ச நதிர்ாநதி் சீிதுமும்
்ணடைவுடைன்் சிதவிமயக்் ம்கூப்கத்் சிதிசி்ள
்ம்த்ிதடசபால்் விழுநது் பணிநிதாசி்ள
சிதிசி்ளுமடைய் சிதஹரனத்மிதக்் ்ணடு் 
ஸலலமித் வமைத்ித் இரக்்த்துடைன்
அ்டிுவு் சபமரயும்் அம்ருிதக்் ்ணமால்் பாசித்து
அங்்க்க்மிற்ள் தீசித்ிதாள- சச ாபமம்் சச ாபமம்
அம்கம்் சிதிசி்ளின்் க்மிறமயக்் ச்ேடுவிேடு் அிசி்முத்் சிதற்றகிிறாள.
“ஸDதுதியாசல் வமைத்ிதமைமங்க்ளிசிநதீஸDிரி
வச ால்லுிாள் திரும்பவும்் கீசிிானசிக்க்
இன்்றமுிதல்் பயத்மிதத்் தூரவிேடு் விடுங்்ள
இநிதப்் பணடைாரஸுரன்் நமைக்க்ப்் பஞசு
அமர் நிமிஷத்தில்் பணடைாரஸுரப்் ்பழுமி
அக்கினி் எரித்ிதாறசபால்் ிமிதத்திடுசிாம்
ஒருிாக்கிறக்் மை்றவச ால்லல்மல் நமைக்க்
உங்்ேச்் மைங்்ும்-சச ாபமம்் சச ாபமம்

நாதள் ஸரலலததககம, ஸரகவாசமஸவரரககம் தரககவலயாண் உதசவம.
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சிவனம, சகதைம் ஸமமாகவசவ் இரககன்றைாரிகவள. அஙசகவ் ஆணாதககவம் என்றை் சபசசசா,
பபணணீயம் என்றை் சபசசசா் கதடயாத. சிவனகக் ஸமய: என்்றம் சகதகக் ஸமயா் என்்றம் 
பபயரி. அசத் சபால் சிவ-சிவா் என்றைாலம் ஈசதனைம, சகததயைம் கறககம. தபரவரி, தபரவ் 
என்பதம் அவரிகவளன்் சமததவததகக் எடததககவாடட. இபபடிப் பபயரிகவளன்் மூலம் கவாடடம் 
ஸமம் நாம் ஸாமயம் எனபபடகறைத. அவரிகவளன்் ரூபலாவணயததால் சிவந்த் நிறைம, இரவரககம
மூன்்ற் கவணகவள, ததலயல் பிதறை் அலஙகவரபபத் சபான்றைதவ் ரூப் ஸாமயம் எனபபடம. ஆதைம் 
அந்தமம் இலலா் இந்தத் தமபதகவதள் வழிபடட் அமபாதளச் சிறைபபாகவ் ஸரவதயா் வழிபாடடின்் 
மூலம் வழிபடகறைவரிகவளன்் தாமபததயததல் பரஸபரம் சிசநகவபாவம் உணடாகம. சமலம் 
ஆணகவளுககக் கவரிமாககவதளச் பசயவதல் மககயததவம் பகவாடததரபபத் சபால் பபணகவளுககக் 
கடமப் வஷமயஙகவளல் மககயததவம் பகவாடததளளத. இதவ் இரணடம் சமமாகவ் நடந்தாசல் 
அந்தக் கடமபம் “நலலபதார் கடமபம, பலகவதலககவழகவம”் என்னமபடிககச் சிறைபபாகவ் இரககம.
சிவ் தததவம் சகதயல் அடஙகயத. சகத் சிவதசதாட் சசரிந்தத. ஒன்றலலாமல் ஒன்றலதல.
இததசய் அபிராகு் படடரி,
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“தவசள் இவள் எஙகவள் சஙகவரனாரி் மதன் மஙகவலமாம
அவசள் அவரி் தமககவன்தனைம் ஆயனள் ஆதகவயனால
இவசள் கவடுளரி் யாவரிககம் சமதல் இதறைவைமாம
தவசள் இன் ஒர் பதயவம் உணடாகவ் பமயதபதாணட் பசயசத!’

என்கறைாரி. சகத் தததவததல் இரந்சத் சதாசிவ் தததவம் சதான்்றதலால் “அவரி் தமகக் 
அன்தனைம் ஆயனள”் என்கன்றைாரி் படடரி. இசத் கவரதததத் தரவாசததல் மண் வாசகவரன்் 
பபாதசுணணம் இடிததலலம் சிதமபரச் பசயைடசகவாதவயலம, மீனாக்ஷி் அமமன்் அமமாதனைம
கவாணககதடககறைத் என்பத் ஆன்சறைாரி் கூத்ற. மதனவதயத் தாய் என்்றம, சகததான்் சிவததத் 
யீன்றைத் என்்றம் கூ்றவாரிகவள. இதனதடய் உளளாரிந்த் கவரதத் நமகக் இந்தக் கறபபிடட் சயாகவப் 
பயதசிதய் கர் மூலம் தீதக்ஷ் பபத்ற் சமதபகவாளளுமசபாசத் பரயவரம.
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அமபிதகவயானவள் நமமதடய் ஆகஞா் சகரததல் மனமாகவும, வசுதத் சககவரததல் 
ஆகவாயமாகவும, அநாஹத் சகரததல் வாைவாகவும, ஸவாதஷ்டானததல் அகனயாகவும, மண் 
்பரகவததல் ஜல் தததவமாகவும, மூலாதாரததல் பரதவ் என்னம் ்பகு் தததவமாகவும் 
வளஙககறைாள. இன்னம் பசாலலப் சபானால் இந்தப் பிரபுசசம் அமபிதகவயாகவசவ் 
பரணகுபபதாய் சாகதரிகவள் பசாலவாரிகவள. என்றைாலம் அவள் தன்தனப் பரமசிவனதடய் பதன் 
என்னம் பாவதனயால் இவததறை் எலலாம் ஏத்றகபகவாணட் சிவசகத் ஐககய் வடிவான் 
சசசிதானந்தததத் நமககம் கவாடடகறைாள. இததசய் அபிராகு் படடரம,

பாரம் பனலம் கவனலம் பவஙகவாலம் படரி் வசுமபம
ஊரம் மரக் சுதவஒள் ஊபறைால் ஒன்்றபடச
சசரம் ததலவ் சிவகவாம் சுந்தர் சீறைடிகசகவ
சாரம் தவம் உதடயாரி் பதடயாத் தனம் இலதலசய.”

என்கன்றைாரி. ஐந்த் ்பதஙகவதளைம் அவதறைால் வதளைம் ஐந்த் தன்மாதததரகவள் ஆன் கவந்தம,
சுதவ, ஒள, பரசம, சததம் ஆகயவததறைைம் ஒன்்றகபகவான்்ற் இதசந்த் பசலலமபடியாகவ் 
அவதறனதடசய் வயாபிதத் நிதபவள் சிவகவாம் சுந்தரயான் அந்த் சாக்ஷாத் அமபிதகவசய் 
ஆவாள. அவள் தரவடிதயத் பதாழுசவாரிககக் கடடாத் பசலவம் ஏதம் இலதல் என்பசத் இதன்் 
பபாரள.

இன் ஸரலலததயன்் தரககவலயாணம் கவாணசபாம.
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“அமமன்் கரதபயாசல் வசவகவரிமாும
அழகவான் பரஙகவளும் சதபகவளுடன்
சிந்தாமண் ரதனம் பளபளபவன்்ற் குன்ன
சிமஹாஸனம் உணட் பணண் தவததான்
படடண் அதமபதபைம் அமமன்் தன்் அழதகவைம
பாரிததப் பிரமம் சதவரி் சயாசிககன்றைாரி
நாடடககப் பதயான் அமமனககபசபா் 
நாயகவரி் சவணடசம் –சசாபனம் சசாபனம.

இபபடிப் பிரமம் மனதபலணணயதத
ஈசரிஅறந்த் நலல் ஒளைடசன
மபபத் சகவாடி் மன்மதாகவார் ரூபமாய
சவஷமந்தரததத் ஸுந்தரமாய
மகட் கணடலததடன்் அழக் பீதாமபரமம
மாரிபில் சந்தனம் மததமாதலைடன்
சமாஹன் சவஷமந்் தரததரந்தபடி் சதவ
மன்சன் நின்றைாரசன்் –் சசாபனம் சசாபனம

51

நின்றை் நிதலயல் அதஸுந்தரமான
லலதாசதவகக் இதசந்த் அழகம
என்்றம் பதனா்ற் வயதந்் தரததகபகவாணட
இரககன்றை் ஈசவரதரக் கவணட் பிரமமா
கவாசமசவரபரன்்ற் சபரகுடடவரககம
கவணணாடடி் லலசதசவர் சதவககம
ஓபமன்்ற் இவரிகவள் இரணட் சபரககம் இபசபா
வவாஹு் பசயயலாபமன்றைாரி் –் சசாபனம் சசாபனம

சசாடிததக் கவலயாணததகபகவலலாம் பிரமமாும
சகவாவந்தரதடய் சமமதததாசல
ஒடககவ் வணககவமாய் அமமதனப் பாரிதத
உமதமக் கவணவரடன்் பாரிபசபாபமன்றைாரி
மாதாும் தன்னதடய் கவழுததலரந்தபதார் 
மாதலதயக் கவழதற் அமபலததல் சபாடடாள
நாதரி் கவாசமசவரரி் கவழுததலந்த் மாதல
ராஜியாய் சசரிந்தத் –சசாபனம் சசாபனம

அமபாளுககத் தககவ் மணாளன்் கவாசமஸவரசர் என் நிசசயததக் கவலயாணம் நடககறைத. அமபாளும் 
ஈசனம் மாதல் மாதறக் பகவாளகன்றைனரி. வாததயஙகவள் மழஙககன்றைன. சதவசலாகவ் மாதரிகவள் 
நரிததனம் பசயகன்றைனரி.
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ஈச ருந் சிதவியும்் மைாமலயிேடைாசி்ள
இருிரும்் இருநது் ்ன்னூஞச ல்் ஆடை
ிாரஸுசிதிராசல் உமமையிமுத்் ிதாமர
ிாசிக்் அ் வச ான்மாசி் கரம்மைா- சச ாபமம்் சச ாபமம்

பத்மைாரஸமசி் வச ால்லால்் நல்ல் முஹூசித்ிதத்தில்
பரிமைளிக்க்ம்் சிதிரஸமப் நடுசி் 
பத்தினியுடைன்் கூடை் விஷ்ணு் ்ாசமைச ருக்க்ப்் 
பக்தியாய்் மைதுிசிக்்நிதான்் வ்ாடுத்ிதாசி
்ாசமைஸDிரருக்க்் லலசித அிரிமயக்
்ன்னி்ாிதாமம்் வச ய்ிதாசி் மைஹாவிஷ்ணுவும்
்ாசமை அிரரும்் திருமைங்்ல்ய் ிதாரனம்் 
்ேடமாசி் லலமிதக்க் அ் –சச ாபமம்் சச ாபமம்

வநய்யால்் சஹாமைஞவச ய்து் பாணிக்கிரஹனஞ் வச ய்து
ஈச ன்் அம்மைமம் அம்மி் ள்ற்றமாசி
வமைய்யா்் அக்னிமய் மூன்்ற் ிதரஞசுற்ற
முக்்ணனசி் வபாரியிமால்் சஹாமைஞவச ய்ிதாசி
்ாசமை அிரரும்் லலசித அிரிமயத்் ிதான்் 
்லயானஞ் வச ய்து் வ்ாணடைாசி் ரஸு்மைாய்
பூமிமுிதல்் மூன்்ற் சலா்த்ிதிசி்ளும்
்ப்ழ்நிதாசி்ள் அ்ஸDதியசர-சச ாபமம்் சச ாபமம்

நாதள் பணடாசுர் வதம
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இன்தறைய் சதவதயக் கவாதயாயன் என்்றம் அதழபபாரிகவள. மசஹஸவர் என்்றம் பசாலகன்றைனரி.
பாமபாசனததல் வீதறரககம் சணடிகவாவாகவும, ரகத் பீஜதன் வதம் பசயத் அன்தனயாகவும் 
பாவபபத் உணட. உலகவாளும் மசஹஸவரைம் இவசள. இன்தறைய் ் தனம் ஏழு் வயதப் பபண் 
கழந்தததயச் "சணடிகவா"வாகவப் பாவதத் வழிபடதல் சவணடம.

பசந்தாமதர் மலரிகவள, பவளமலல, பசமபரதத் மலரிகவள, சராஜா் ஆகய் மலரிகவளால் 
அமபிதகவதய் வழிபடலாம. தமதப் இதலைம் குகவும் சிலாககயம. சிலரி் கமாரயன்் பபயதர் 
கவாளகவா் என்்றம் பசாலல் வழிபடவாரிகவள.
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உலகவாளும் அன்தன் தன்் மகவளாயப் பிறைககவசவணடம் எனசவணடினாரி் கவாதயாயன் மாமனவரி.
அவரி் எணணம் ஈசடறை் அவரி் மகவளாயப் ்புலகல் அவதரததாள் அன்தன. கவாதயாயன் 
மாமனயன்் மகவள் என்பதால் கவாதயாயன் என் வழஙகவப் படகன்றைாள. சகவாகலதத் சகவாபியரிகவள் 
கவணணதன் அதடய் இவதளசய் பதயவமாய் வழிபடட் வரதம் இரந்தனரி் என்பாரிகவள. கவன்னயரி் 
மனம் மகழுமபடியக் கவணவதன் அளததக் கவலயாணப் சப்ற் அளபபாள் இவள் என்்ற் 
கூ்றவாரிகவள. இவளுககவான் சதாததரம

“கவாதயாயன் மஹாமாசய் மகவாசயாகந்் யதீஸவர
நந்தசகவாப் ஸுதம் சதவ் பதமசம் கரசத் நமஹ”

55

என்பதாகம. இந்த் ஸசலாகவதததப் பாராயணம் பணணும் கவன்னயரிகக் மனதககதசந்த் மணாளன்் 
கதடபபான்் என்பத் உ்றத. இவதள் வழிபட் சவணடிய் நாள் பதன்கழதம் ஆகம.
நவராததரயல் பதன்கழதம் இவதள் வழிபடடால, பததைம, ஞானமம் அளககம் பதன்் கவலவ,
கவதலகவளல் சிறைந்த் வளஙகவ் தவபபசதாட, கவலயாணப் சப்றம் அளபபாரி. பதுசல் குரதஙகவம் 
வாசிககவ, ஈசன்் ஆடிய் ஆடடம் மன் தாணடவம. அபசபாத் ஈசனன்் பநதறககவணணல் 
சதான்றயவசள் கவாதயாயன் ஆவாள.

இன்தறைய் சகவாலம் பாதவகவள் அலலத் சதவயன்் தரநாமதததப் பரபப் வதகவகவளால் எழுதசயா் 
முசள் பபாடி் கவலந்த் கவடதலமாவனால் அன்தனயன்் தரநாமததத் எழுதசயா் தவககவலாம.
கவாதல் நிசவதனமாகவத் சதஙகவாயச் சாதம, சதஙகவாயப் பாலப் பாயசம் பசயயலாம. மாதல் 
பாசிபபரபபச் சுணடல் 
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நவராததரயல் ஸரலலததகக் சசாபனம் 7

ஸுசமர் –் மதய- ஸரஙகவஸதா் ஸரமந்நகவர் -நாயகவா!
சிந்தாமண-கரஹாந்தஸதா் புச் –பரஹ்மாஸன் –ஸததா!!
என்்ற் லலதா் சஹஸரநாமம் பசாலலயபடிகக் லலதா் கவாசமஸவரரன்் தரககவலயாணததககப் 
பின்னரி் ஸரபரததல் ஸரகவாசமஸவரசராட் வீதறரந்த் சதவயடம் சதவாத் சதவரிகவள் பணடாசுர் 
வதம் பதற் நிதனவூடடகன்றைனரி. அமபிதகவைம் இததபகவனசவ் தான்் சதவ் கவாரியததககவாகவ் 
அவதாரம் எடததரபபதால் இன் தாமதககவக் கூடாபதன்்ற் தன்் சசதனகவதளத் தரடடிகபகவாணட் 
பணடாஸுரசனாட் ைததம் பசயயத் தயாராகன்றைாள.

இதத் லலதா் சஹஸரநாமம் “சதவரிஷி-கவண-ஸஙகவாத் ஸதூயமானாதம-தவபவா
பணடாஸுர-வசதாதைகத் சகதசஸனா-ஸமன்வதா!! என்்ற் கூ்றகறைத.
“ரதகவஜ் தரகவ் பதாதகவளுடன்் கவடல் 
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அதலசபால் வரகன்றைாள் சசதனைடன்
சதரஙகவமான் சகத் சசதனகவளுடசன
சஙகவர் வரகறைாள் –சசாபனம் சசாபனம
சகரராஜ-ரதாரூட-ஸரிவாைத-பரஷ்கரதா
சகவயசகர-ரதாரூட- மந்தரணீ-பரசஸவதா
கரசகர-ரதாரூட-தணடநாதா-பரஸகரதா
ஜ்வாலாமாலனகவாக்ஷிபத-வஹ்ன் பராகவார-மதயகவா
பணடதஸன்ய-வசதாதைகத-பாலா் வகரம-நந்ததா
மந்தரணயமபா-வரசித-வஷமஙகவ-வத-சதாஷிதா
ஸரசகர் ராஜ் ரததததபகவான்பத் தடட
சிஙகவார் உரதளகவள் நான்க் சவதம
்பஜ்யமான் தரிமாரிதத் கவாம் சமாக்ஷம
பனதமான் நான்க் கததரகவளாம
ஆனந்தக் பகவாடிமரம் அததக் சமலழகவாய
ஐந்த் சயாசதன் யகவலம் மததககதட
மந்நூ்ற் சதரிபபதட் மழுது் சகதகவள் வாராள
மழுதசதரம் சதவககச் –சசாபனம் சசாபனம

அமமன்் பதாரடடியல் இரந்தபமார் சதவ
ஸமபதகவர் என்்ற் உணடானாள
நன்தமயாகவசவ் பின்னம் அசவாரூதட் ைதததாள
நாகவபாசததசல் உணடாக
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யாதனகவள் ஸமபதகவரககச் சசதனயாம
அசவாரூதடககக் கததரகவளாம
தாயாரி் மந்தரணைதடய் ஸரசகரததல
தடடககவசளழுணட-சசாபனம் சசாபனம
மந்தரண் சதரலம் ஸரசகரமசபாலசவ
மஹாசகதசதவகவள் நிதறைந்தரககவாள
வந்ததயாயப் பதனா்ற் நாமததால் சதவரிகவள
மந்தரணதய் ஸசதாததரஙகவள் பசயதாரி
சியாமதளைதடய் தரகதகவயலரந்த
தானம் பாணதசதாபடார் சகவாதணடததத
நமஸகவரததமமனடம் வாஙகசய் மந்தரண
நாயக் வரகறைாள் –சசாபனம் சசாபனம
“தபரவ, புசகு் பாசாஙகதசபுச் பாணவுசரி
உயரி் அவ் உணணும் உயரிசணடி் கவாள் ஒளரம் கவலா
தவரவ் மணடல் மாலன் சூல் வாராஹி் என்சறை
பசயரி் அவ் நான்மதறை் சசரிதரநாமஙகவள் பசபபவசர!”
என்கன்றைாரி் அபிராகுபடடரி.

தபரவைம=தபரவரன்் சகதயான் இவள் பாரிததாசல் அசசம் தரபவளாைம, புசகுைம,
சதாசிவததன்் சகததயப் புசகு் என்பாரிகவள் இஙசகவ! இத் ஐந்தாவத் சகதயான் அனகரஹ் 
சகதயாகம. லலதா் சஹஸரநாமம் இவதள, “புசகு, புச்பசதசீ் புச-ஸகசயாபசாரணீ!”
என்கறைத. வுசரி் உயரி் அவ் உணணும் உயரி் சணடி=சணடிகவா் சதவ, சகவாபதசதாட் வந்த் 
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அசுரதன் வதம் பசயதவள. “அபரிணா, சணடிகவா, சணடமணடாசுர் நிஷமூதன”் என் லலதா் 
சஹஸரநாமம் கூ்றம. அடதத் கவாள, கவரநிறைமளள் கவாளதய் “மசஹசவர, மஹாகவாள”் என் லலதா
சஹஸரநாமம் கூ்றம. கவலா் தவரவ் மணடல் =சூரய, சந்தர் மணடலஙகவளல் வீதறரபபததக் 
கறககம. மாலன=அக்ஷரமாதலதயச் சூடியவள, சூலன=சூலததத் ஆைதமாகவக் 
பகவாணடவள, , வாராஹி, வஷ்ணு் சகத் வதகவதயச் சசரிந்தவளான் இவதள் அமபிதகவயன்் அமச் 
சகதகவளுள் தணடின் என்னம் பபயசராட் அதழககவப் படவாள.
இவ்வா்ற் அமபிதகவ் பல் சகதகவளாய் வரந்த் நிதறைந்த் இரபபததசய் படடரி,
“ஒன்றைாய் அரமபிப் பலவாய் வரந்தவ்ுலபகவஙகமாய
நின்றைாள் அதனதததைம் நீஙக் நிதபாள் என்றைன்் பநுசினளசள
பபான்றைாத் நின்்ற் பரகன்றைவா் இபபபாரள் அறவாரி
அன்றைால் இதலயல் தயன்பறைமபபமமானம் என்் ஐயனசம.”
என்கன்றைாரி.
“வாராஹி் சதரலம் சகதகவள் இரககன்றைாரி
வாராஹிபசபான்றை் பராககரமமாயக
சகவாரமஹிஷமம் குரகவம் சிமஹம் யாளசமல
கூட் வரகறைாரி் சகதகவளும
தணபடடதத் வரம் வாராஹிதயப் சபாதற
அபஸரஸதரகவளும் சதவரிகவளும
கவணட் பன்னரணட் நாமததால் வாராஹிதயக
தகவகூபபி் ஸததககன்றைாரி-சசாபனம் சசாபனம
ஆலவடடம் பவணகவததககதடகவள் பகவாடிகவள-பகவாணட
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அஸுராள் சமல் சகவாபிஷ்தடகவளாகவக
சகவாலாஹலமாகவ் ைதத் சபர் வாதயம் மழஙகவ
பகவாடி் பறைககவ் அணயணயாய் வாராள
சதவ் வாததயம் மழஙகவ் கவந்தரிவரி் கவானம் பணண
சதவதாஸிகவள் நாடடியமாடிவர
தூயமனவரி் மலரிபசாரய் லலசதசவர
சுகவததடன்் வரகறைாள-சசாபனம் சசாபனம
சதவ் ைதததததக் வரகன்றைததக் சகவடட
தடககடடப் பணடாஸுரன்் சதபயல
சகவாபததடசன் சிமஹாசனததலரந்த
கூடிய் அஸுராசளாட் சயாசிததான்
இடிசபால் அடடகவாசு் பசயதான், சகவாடதட் வாசலகவள
எலலாவதறலம் கவாவல் தவககவச் பசான்னான்
கடிலாக்ஷன்் மந்தரதய் ைதததததகவனபபினான்
சகவாபிஷ்தட் லலததைடன்் –் சசாபனம் சசாபனம
அடதத் வநாயகவரி் உதபததைம, வகன் யந்தரம் அழிதலம் பாரிககவலாம.
ஹர் –சநதராகன-ஸந்தகத-கவாம-ஸு்ஜவ் பநளஷமத:
ஈசன்் கவாலாககன் ரதரனாகவத் தன்் பநதறககவணணால் மன்மததன் எரததசபாத் அமபிதகவயானவள் 
தன்் களரிந்த் சநாககவால் சுசீவன் மரந்த் சபாலச் பசயலபடட் மன்மததனப் பிதழககவ் தவததாள.
அதததகவய் சுசீவன் சபாலசவ் ரதரன்் உலகவஙகவதள் எரககமசபாத் எரந்த் உலகதகக் 
களரிசசிதயத் தன்் பாரிதவயால் பகவாடதத் மன்மததனப் பிதழககவ் தவததத் சபால் 
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அதனவதரைம, உலகவஙகவள் அதனதததைம் பிதழககவ் தவககறைாள. ஈஸவரனதடய் 
ஸவரூபதசதாட் அமபிதகவயன்் ஸவரூபமம் கவலந்தரககன்றைதாவத் ்பவசல் எபபடி் மணம் 
சசரிந்தரககறைசதா் அவ்வா்ற் இரககறைதாம. ்பவலரந்த் சுகவந்தததத் எவ்வா்ற் பிரககவ் இயலாசதா,
அகனயல் இரந்த் பிரகவாசததத் எவ்வா்ற் பிரககவ் இயலாசதா் அபபடிசய் ஈஸவரதனைம் 
அமபிதகவதயைம் பிரககவ் இயலாத. இந்த் அ்பரிவ் தமபதகவளன்் ஆநந்தமயமான் பிரகவாசசம் 
அதனதத் ்ஜவாதமாககவளுககம் ்ஜவாதாரமாய் வளஙககறைத. இததசய் லலதா் சஹஸரநாமததல் 
வ்சயாமசகவசீ, வமானஸதா”் என்்ற் கூ்றகன்றைனரி. இதத் ஆகவாச் தததவம் எனும் கூ்றவரி.
அரிததநாரசவரதரக் கறபபதாைம் கூ்றவாரிகவள.
இதத் படடரி
“அதசயமான் வடிுதடயாள் அரவந்தபமலலாம
ததசய் ஆனன் சுந்தரவலல் ததண் இரத
பதசயமான் தபசயமாகவமன்் பாரிததவரி் தம
மதசயமாகவ் அன்சறைா் வாமபாகவததத் வவ்வயசத!
சதவயன்் அழதகவ் வரிணககவ் வாரிதததகவள் இலதல. அவ்வளு் அதசயமான் வயபதபத் தரம் 
தருரதவ் உதடய் சதவ, அழகய் தாமதர் மலரிகவளால் ததககவபபடம் அந்தத் சதவசய் அந்தத் 
தாமதரகபகவாடி் சபான்றை் பமலலய் உடதல் உதடய் அழகயவள, மன்மததன் எரததச் 
சாமபலாககய் ஈசதனத் தன்் வயம் இழுதத் அவரத் இடபபாகவதததக் கவவரிந்த் பகவாணடதத் 
எஙகவனம் பசாலலசவன்? என்கறைாரி. சமலம, அந்த் வாமபாகவதத் இதறைவரம, நீைம் மகழ்ந்த் 
ஒன்ற் இரககம் சகவாலமம, நம் உளளததளசள் உளள் ஆணவதததப் சபாகக் நமதமத் 
தடததாடபகவாளளுகறைதாம. அதும் எபசபாத?? “பவவ்வய் கவாலன்் என்சமல் வரமசபாத் 
பவளநிதகவசவ!” என்கறைாரி.

62

“வவ்வய் பாகவதததறைவரம் நீைம் மகழ்ந்தரககம
பசவ்வைம் உஙகவள் தரமணக் சகவாலமம் சிந்ததைளசள
அவ்வயம் தீரிதபதன்தன் ஆணடபபாதபாதமம் ஆகவந்த
பவவ்வய் கவாலன்் என்சமல் வரமசபாத் பவளநிதகவசவ!”
கவாலன்் வந்த் நம் உயதரகபகவாளளுமபபாரடட் வரமசபாத் அமபிதகவயன்் தரசனம் சவணடிப் 
பிராரிததகபகவாளளசவணடம் என்கறைாரி் படடரி. இன் லலததயன்் சசதன் எவ்வா்ற் ைததம் 
பசயதத் என்்ற் பாரிபசபாம.
“பணடதஸந்ய-வசதாதைகத-சகத-வகரம-ஹரிஷிதா!
நிதயா-பராகரமாசடாப-நிரக்ஷண-ஸமதஸூகவா!!
பணடபதர-வசதாதைகத-பாலா-வகரம-நந்ததா!
மந்தரணயமபா-வரசித-வஷமஙகவ-வத-சதாஷிதா!
வசுகர-பராணஹரண-வாராஹ-வீரிய-நந்ததா!
கவாசமசவர-மகவாசலாகவ-கவலபித-ஸரகவசணஸவரா!
மஹாகவசணச-நிரிபின்ன-வகனயந்தர-பரஹரிஷிதா!
பணடாஸூசரந்தர-நிரிமகத-சஸதர-பரதயஸதர-வரிஷிணீ!!

சமதகவணட் ஸசலாகவஙகவளல் நதடபப்றம் சமபவஙகவதளசய் இன்்ற் பாரிககவப் சபாகசறைாம.
பணடாசுரதன் வதம் பசயயபவன்்ற் அமபிதகவ் அனபபிய் சசதனகவசளாட் மதலல் மந்தர் சபாரி் 
பசயய் வந்தான். நாதபத் அபக்ஷளஹிண் சசதனகவதளக் பகவாணட் ைததம் பசயதவதன் சமபதகவர் 
வததககறைாள. அதன்் பின்னரி் அனபபிய் கணடதன் அசவாரூதட் சமஹரககவ, தன்் சசனாபதகவள் 
ஐவதர் அனபபி் தவககறைான். கூடசவ் வஷமமான் மாதயகவதளைம, சரிபசபணப் பிசாசுகவதளைம் 
அனபபிப் பயம்றததகறைான். அந்தச் சரிபசபணயானவள் அசுரனன்் கவடடதளயாசல் பல் 
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பாமபகவதளப் பபத்ற் அவததறை் எலலாச் சகதகவளன்் சமலம் ஏவவடகறைாள.
“வதவத் சரிபபஙகவள் வஷமதததக் கவகககபகவாணட
வழுந்ததகவள் சகதசசதனயன்் சமல
இததககவணட் நகலயமமன்் கவரடன்் சதாளல
இரந்ததசவகவமாய் ஓடி் வந்த
பாமபகக் மரதைவாம் கீரபபிளதளகவதளப் 
பலலகவளலரந்த் வழவடிஅததாள
அமபமடடப் பாமதபைம் தணடாககயத
அமமன்் கீரபபிளதளகவள-சசாபனம் சசாபனம
இததக் கவணட் பணடாசுரன்் தன்் ஏழு் பிலாஸகவாரி் மந்தர் ராணுவததத் அனபபி் சூரயதனைம் 
குகவும் வரததத் தன்் வரததாசல் அமமன்் சசதனதய் ஸதமபிககவ் தவததான். அபசபாத் தணடின் 
மன்னால் ஓசடாடி் வந்த் மந்தரகவளன்் கவணகவதளக் கரடாகக் அதனவரன்் ததலகவதளைம் 
பகவாயத் மாதலயாகவப் சபாடடகபகவாளகறைாள. பணடாசுரன்் தன்் சசகவாதரரிகவசளாட் கவலந்த் 
ஆசலாசிததவடடக் கடிலாக்ஷதன் சமலம் சசதனகவசளாட் அனபபி் லலதததய் உயசராட் 
பிடிததகபகவாணட் வரச் பசாலகறைான். சததரச் சுதற் வதளததகபகவாணட் கடிலாக்ஷனன்் 
பகவாடதமயால் சகதகவள் சதவயடம் மதறையடகன்றைனரி. அபசபாத,
“பின்சன் கவளளரி் வந்த் பசயைங் கவலகவதததப
பரடடச் பசயதகவதயத் சதவயறயாமல
மன்சன் தணடநாததச் பசயகன்றை் சணதடயன்
சவடிகதகவ் பாரிததமமனரந்த் வடடாள
தசராக் வஷமஙகவள் ஒர் பாணததால் சதரன்
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தலஙகங் பகவாடிதன்தன் அ்றததவடடான்
சவகவமாயப் பரவஙகவதள் அமமன்் சகவாபததால
வலலபசபால் வதளததாள- சசாபனம, சசாபனம.
அன்தனயன்் சகவாபதததக் கவணட் பததனந்த் கவாசமசவர் சகதகவள் அசுரதனக் பகவாலல் அமமனால் 
அனபபப் படடனரி. ஜ்வாலா் மாலன் மதல் பததனந்த் அசுரரிகவதளைம் பகவான்றைழிககவ,
கடிலாக்ஷதன் வாராஹி் தரததகறைாள. பின்னரி் ஜ்வாலா் மாலனயன்் உதவசயாட் அகனக் 
சகவாடதடதய் நிரிமாணம் பசயத் சகதகவள் அதனவசராடம் அமபிதகவ் உளசள் இரககன்றைாள.
“கடிலாக்ஷதனைம் தரததனாள் வாராஹி
கூடிவந்த் அஸுராதளக் பகவான்றைாள
வடியதகவாலங் கவணட் வஷமஙகவன்் பசயததகவதள
வதசயாய் மந்தரண் தணடநாததைமாய
அமபாவடததல் பசாலல் ஜ்வாலாமாலனயாசல
அகனகசகவாடதடதயப் சபாடச் பசான்னாள
பதன்பறைம் வீதபயார் சயாஜதன் வாசலல
ஸதமபினைம் கவாவல-சசாபனம் சசாபனம.
மபபத் சயாஜதன் உயரமளள் சகவாடதட
மழுவதம் நூ்ற் சயாஜதன் சுதறைளு
இபபடி் ஸரசககவரத் சதரு் சசதனைங் பகவாணட
இரககன்றைாரி் சகதகவள் தீகசகவாடதடககள
தமபிைம் மந்தரைம் தபபி் வந்தததைம
சலயாத் தீகசகவாடதட் மஹிதம் சகவடட
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அன்பாய் மபபத் பிளதளகவதளப் பணடன்் 
சணதடகக் அனபபினான்் சதவ் சமல-சசாபனம, சசாபனம
இபசபாத் பாலா் தரபரசுந்தரதய் அனபபகறைாள் சதவ. தணடினைம, மந்தரணைம் ததணகக் 
வர, சின்னுசி்ற் பபணணான் பாலா் கவணடித் ரதததல் ஏறகபகவாணட் சபாரககப் சபாகறைாள.
பணடபதர-வசதாதைகத-பாலா-வகரம-நந்ததா!” என் சமசல் கூறைளள் படிகக் பணடாசுரனன்் 
பததரரிகவதளைம, கூட் வந்த் அசுரரிகவதளைம் பாலா் தரபர் சுந்தர் அழிககறைாள. அததக் சகவளவப் 
படட் பணடாசுரன்் பகவாடிய் அசுரன்் ஆன் வசுககரதன் அனபபி் வகன் யந்தரம் பசயயச் 
பசாலகன்றைான்.
“பாலாசதவ் தகவயால் பிளதளகவள் மாணடததப
பணடன்் சகவடடப் பலமபி் அழுதான்் பமதத
பகவாதலபாதகவன்் வகனயந்தரு் பசயயச் பசாலலக
பகவாடூரன்் வசுககரதன் அனபபி் தவததான்
தஷ்ட் வசுககரன்் அகனகசகவாடதடயல் வந்த் 
சுதற் உளசள் சபாகவமாடடாசத
பகவடடவன்் பாதறையல் எடடத் சதவசதயந்தரம
சீற் ஏவனான்் சகவளும-சசாபனம் சசாபனம
யந்தரததால் சகதகவள் பதத் மயஙகசய் 
எலசலாரம் ஸதமபிதத் இரந்தாரிகவள
தணடின, மந்தரண, அமபாளடதததகச் பசாலல
மாதாும் கவாசமசரி் மகவதததப் பாரிததாள
சகத் கவணபத் சுதத் லக்ஷணததடன்

66

தடபமன்்ற் கததத் வ்ந்த் யந்தரதததக் 
கததத் தன்் பகவாமபாசல் தூளாயப் பறைககவவடட
குஜார் மகவரிககச் –சசாபனம, சசாபனம
வசுகர-பராணஹரண-வாராஹ-வீரிய-நந்ததா!
கவாசமசவர-மகவாசலாகவ-கவலபித-ஸரகவசணஸவரா!
மஹாகவசணச-நிரிபின்ன-வகனயந்தர-பரஹரிஷிதா!
அமபாள் தன்் பாரிதவதயக் கவாசமசவரரி் பககவம் தரபப, அமபாளன்் ம்றபாதயான் ஈசனம் 
அமபிதகவயன்் எணணம் பதரந்த் வகசனஸவரதர் அவதரககவ் தவககறைாரி. வகசனஸவரரி் வந்த் 
தன்் பகவாமபாசல் வகன் யந்தரதததப் பபாடிப் பபாடியாகக் நிரிமூலமாகக் அமபாள் மனததக் 
களர் தவககறைாரி.
நாதள் பணடாசுரனன்் சசகவாதரரிகவள் வதமம, பணடாசுரன்் ைததம் பசயதலம
ஒர் சயாஜதன் என்பத் கடடத் தடட் பனரணட, அலலத் பதன்மூன்்ற் தமலகவதளக் கறககம.
கூடிய் வதரககம் பராமபசவ் எளதமயான் வாரிதததகவளாயப் சபாடசட் வளககவம் பசாலகசறைன்.
ததவாரிததமான் வளககவததகக் எலலாம் சபாகவதல! ஆகவசவ் பரயதலனா் பசாலலடஙகவ. :)))))))
நவராததர் கவதடசி் மூன்்ற் நாடகவள் சரஸவதயாகவ் வழிபடசவாம. இன்தறைய் தனம் சதவயன்் 
தரநாமம் கவாலராதர! பபாதவாகவ் சனககழதமகவளல் இவதள் வழிபடவாரிகவள. என்றைாலம் சிலரி் 
ஏழாமநாளுககவான் சதவயாகவ் வணஙககன்றைனரி. கவாலராதர”் “கவால”் என்பறைலலாம் அதழககவப் 
படம் அமபிதகவ் ஆவாள. கவால் என்பத் கவாலததத் மடடம் கறககவாமல, கவ்றபப் நிறைதததைம,
கவாததறைைம் கறககம. கவாதறன்் சவகவததல் நமகுடம் வந்ததடவாள் கவால் என் அதழககவப் படம் 
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மஹாகவாள. கவாலததத் பவன்றைவளான் இவள் இரதவப் சபான்றை் கவரய் நிறைததடன்் சத்ற் அசசம் 
தரம் சகவாலததசலசய் கவாணப் படகன்றைாள. என்றைாலம் அன்பரிகவளுகக் அரளும் தயவான் 
உளளம் பதடததவள் இவள. கவரய் நிறைததடன்் மஙகவளஙகவதள் அளளத் தரவதாசலைம் 
இவளுககக் கவாலராதர் எனப் பபயரி் ஏதபடடத. ராதர் என்னம் பசாலலகக் இரு் என்றை் பபாரள் 
மடடகுலலாமல் மஙகவளம் என்னம் அரிததமம் உணட. மஙகவளகவரமான் கவாலததத் 
ஏதபடததவதாலம் மஙகவளகவால் என்்றம் அதழககவப் படவாள் இவள. நவராததர் 
சனககழதமகவளல் இவதள் வணஙகவலாம. சனஸவரனன்் ஆதககவததன்் வலதம் பகவாுசம் 
கதறைைம் என்பசதாட் அததத் தாஙகம் மனவலலதமதயைம் அளககவ் வலலவள் இந்தக் கவாள.
ஈசன்் தாரகவாமனவரிகவள் ஏவய் கவஜாசுரதனக் பகவான்்ற் யாதனத் சதால் சபாரிதத் ஆடிய் ஆடடம் 
்பதத் தாணடவம் எனப் படம் அந்தத் தாணடவததன்் சபாத் சதான்றயவள் கவாலராததர் 
என்பாரிகவள.

ஶ்ரவதயா் உபாசகவரிகவள் இவதள் ஶ்ரவதயா் பீஜாக்ஷரயாகவ் ஆராதககன்றைனரி. சணட,
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மணடரிகவதள் சநரகக் சநரி் சமாத் அழிதத் தனம் என்பதால் அன்தனயன்் சகத் அதகவமாகவ் ஆகம் 
தனமாகவச் பசாலலவாரிகவள. இன்தறைய் தனம் அன்தனதய் தஙகவப் பீடததல் வீணா, பஸதகவ் 
தாரணயான் சாமபவயாகவ் அலஙகவரககவலாம. எடட் வயதப் பபண் கழந்தததய் சாமபவ் என்னம் 
பபயரால் வழிபட் சவணடம. பவணணறை் மலரிகவள் குகவும் உகவந்ததவ. மலல, நிததயமலல,
நந்தயாவடதட் சபான்றைதவ் உகவந்ததவ.
பசணபகவம, சராஜா, பன்னரி் இதல, பஷ்பம் சபான்றைவதறைால் தடடாணக் சகவாலசமா, வடட் 
வடிவமான் சகவாலசமா் சபாடலாம.
இன்தறைய் நிசவதனம் எலகுசதசச் சாதம. மாதல் சிவபபககவாராமணயல் பவலலம் சபாடட் 
சுணடல் அலலத் பய்ற் பவலலச் சுணடல் பசயயலாம. வயாழககழதம் ் வந்தால் அன்தறைய் தனம் 
பவளதளக் பகவாணதடககவடதலச் சுணடலம் பசயயலாம.
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நவராததரயல் ஸரலலததகக் சசாபனம! 8

இபசபா் அடதததககப் சபாகவறைதகக் மன்னால் ராமஜி் யாஹூவன்் சநயரி் வரபபம.
தரயாணாம் சதவானாம் தரகண-ஜநிதானாம் தவ் சிசவ
பசவத் ்பஜா் தவ் சரணசயாரி-யா் வரசிதா!
ததா் ஹி் தவத் பாசதாதவஹன-மணபீடஸய் நிகவசட
ஸததா் ஹ்சயசத் சசவந்மகலத-கவசராததமஸ-மகடா:
கணஙகவள் மூன்்ற் வதகவபபடம. சதவம, ராஜஸம, தாமஸம. சதவ் கணசம் அதனததலம் 
சமலானதாயச் பசாலலப் படம. எனனம் எலலாரடமம் சதவ் கணசம் சமசலாஙக் 
இரபபதலதல. மூன்்ற் கணஙகவளன்் கவலதவயாகவசவ் இரபசபாம. இந்த் மூன்்ற் கணஙகவளன்் 
மூலகவரிததாசவ் அமபிதகவதான். லலதா் சஹஸரநாமம் அமபிதகவதய, “சயாநிமதரா் தரகவணசடசீ் 
தரகணாமபா் தரசகவாணகவா”் என்்ற் கூ்றகறைத. இந்த் கணஙகவளல் ரசஜா் கணம் சமலடடிரந்தால் 
அதனடன்் சமபந்தப் படட் தசதன்யம் ஆன் பிரமமாும, சதவ் கணம் சமலடடிரககமசபாத் 
வஷ்ணு் தசதன்யமம, தசமா் கணம் சமலடமசபாத் ரதர் தசதன்யமம் சமபந்தப் படம. ஆகவசவ் 
அமபிதகவ் இந்த் ஈசரழு் பதனான்க் உலதகவைம் ஈன்றைவளாய, அதனததககம் மூதசதாளாய் 
இரககறைாள. அரள் பகவாணட் ஈன்றைத் சபால் அவததறைப் பாதகவாககவும் பசயகறைாள.
சததவபபடமசபாத் சமஹரககவும் பசயகறைாள. மமமூரிததகவதளைம் அவரவரகக் உரய் 
பதாழிதலச் பசயைமா்ற் இயத்றபவள் அமபிதகவ் என்பத் இதன்் மூலக் கவரதத.
இததசய் அபிராகு் படடரி,
்பததவசள் பவனம் பதனான்தகவைம் ்பததவணணம
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கவாததவசள் பின்் கவரந்தவசள் கவதறைககவணடனகக் 
மூததவசள் என்்றம் மூவா் மகந்ததகதளயவசள
மாததவசள் உன்தன் அன்ற் மதசறைாரி் பதயவம் வந்தபபசத!”
என்கன்றைாரி. சகத் தததவததல் இரந்சத் சதாசிவ் தததவம் சதான்றயதால் இஙசகவ் அமபிதகவதய் 
மூததவள் என்கறைாரி. இன்னம் பதளவாயச் பசாலலப் சபானால் அமபிதகவயல் மமமூரிததகவளும் 
அடககவம. ஆகவசவ் அமபிதகவதயப் ்பஜிததால் மமமூரிததகவதளைம் ்பஜிதததாகம் என்பசத் இந்த் 
ஸசலாகவததன்் தமயக் கவரதத. இததசய் லலதா் சஹஸரநாமம,
“ஸரஷ்டி் கவரிதர் பரஹ்மரூபா் சகவாபதர் சகவாவந்த் ரூபிணீ
சமஹாரணீ் ரதரரூபா் தசராதானகவர் ஈஸவர
ஸதாசிவா் அனகரஹதா் புசகரதய-பராயணா!
என்்ற் கூ்றவதத் ஏதபகவனசவ் பாரிதசதாம.
இஙசகவ் பசளந்தரிய் லஹரயல் சமலம் மணபீடஸய் நிகவசட் என்்றம் கூற் இரககறைாரி் ஆசாரயாள.
நம் சரரததல் ஆ்ற் ஆதாரஙகவள் உளளன் என்பததைம் அவத்றகக் உளள் தததவதததைம் 
ஏதபகவனசவ் பாரிதசதாம. மூலாதாரம, மண்பரகவம, ஸவாதஷ்டானம, அநாஹதம, வசுதத,
ஆகஞா் ஆகய் ஆ்ற் ஆதாரச் சககவரஙகவள் உளளன. இதவ் ஒவ்பவான்்றம் நம் உடலன்் ஒவ்பவார் 
தததவதததக் கறககம. அசதாட் சமபந்தப் படடசத. எபபடி் எனல் மூலாதாரம் (இளசவனல் 
கவாலம)வஸந்தரதவாகவும் 55 நாடகவள் பகவாணடதாைம, (வறைணட் சகவாதடககவாலம)மண்பரகவம் 
52 நாடகவள் பகவாணட் கரஷ்மரதவாகவும, ஸவாதஷ்டானம் 62 நாடகவள் பகவாணட் 
(மதழககவாலம)வரிஷமரதவாகவும, அநாஹதம் 54 நாடகவள் பகவாணட் 
(இதலைதரிகவாலம)சரதரதவாகவும, வசுதத72 நாடகவள் பகவாணட் (மன்பனககவாலம)சஹமந்த் 
ரதவாகவும, ஆகஞா் 64 நாடகவள் பகவாணட் (பின்பனககவாலம)சிசிர் ரதவாகவும் வரிணககவப் 
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படகறைத. இந்த் ஆ்ற் ஆதாரஙகவளும் மூன்்ற் கவணடஙகவளாைம் பிரககவப் படடளளத. அகன் 
கவணடம, சூரிய் கவணடம, சசாம் கவணடம. அகன் கவணடததல் பிரமமகரந்த, சூரிய் கவணடததல் 
வஷ்ணு் கரந்த, சஸாம் கவணடததல் ரதர் கரந்த. ஆ்ற் சககவரஙகவளன்் வழியாகவும் சதவதய் 
உளமகவமாய் வழிபடடால, மமமூரிததகவதளைம் வழிபடடதாகம. கவதடசியல் சஹஸராரததல் 
சசசிதாநந்த் ஸவரூப் தரசனம.
இதத் லலதா் சஹஸரநாமம,
“மூலாதாதரகவ-நிலயா் பரஹ்மகரந்த-வசபதன
மண்பராந்தரததா் வஷ்ணுகரந்த-வசபதணீ
ஆகஞா-சகராந்தராலஸதா் ரதரகரந்த-வசபதன
ஸஹஸராராமபஜாரூடா் ஸூதாஸாராபி-வரிஷிணீ!!
என்்ற் பசாலகறைத.
ஒவ்பவார் ஆதார் சககவரததன்் வழிபாடடின்் மூலமம, சகதயானவள் ஒவ்பவார் கவணடததலம் 
உளள் ஒவ்பவார் மடிசதசைம் அவழ்ததகபகவாணட் சமசல் ஏற் சஹஸராரததல் நிதல் பபத்ற் 
இரககறைாள. இத் சயாகயரகசகவ் பரைம. நம் சபான்றை் சாமானயரகக் எளதல் பரயாத. கர் 
மூலமாகவசவ் மயலசவணடம. நம் உடலன்் புச்பத் தததவஙகவள, இவ்ுலகன்் புச்பத் 
தததவஙகவசளாட் பபரதம் சமபந்தப் படடிரககறைததப் பரந்த் பகவாளள் மடிைம. அததப் பரந்த் 
பகவாணசடாமானால் இந்த் வாரிதததகவளுககப் பபாரளும் எளதல் வளஙகம.
மூலாதாரம-்பகு் தததவம
மண்பரகவம- ஜல் தததவம
ஸவாதஷ்டானம-அகன் தததவம
அநாஹதம-வாை் தததவம
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வசுதத- ஆகவாயதததவம
ஆகஞா- மனஸ் தததவம
இந்த் ஆ்ற் ஆதாரஙகவளும, புச் ்பதஙகவளும் கவாலகவதகக் உடபடடதவ, ஆனால் சதவசயா் 
கவாலதததக் கவடந்த் என்பறைன்்றம் நிதபவள. இவ்ுலகவததத் அணடம் என்கன்சறைாம. அசத் புச் 
்பதஙகவதளக் பகவாணட் நம் உடசலா் பிணடம் எனபபடம. நம் உடலன்் மூலப் பபாரடகவள் ஒன்பத.
இவ்ுலகன்் மூலப் பபாரடகவளும் ஒன்பத. ஆகவசவ் அமபிதகவைம் நவசகவாண் நாயகயாவாள.
நம் உடலன்் மூலப் பபாரடகவளாகய் மஜ்தஜ, சுககலம, பிராணன், ்ஜவன்் ஆகயவததறை் சிவாமசம
எனும, சதால, ரததம, மாகுஸம, மூதள, எலமப் ஆகய் ஐந்தம் சகத் அமசம் எனும் பசாலலப் 
படம. இத் நம் பிணடததன்் சிவ, சகத் அமசஙகவள் எனல் அணடததல் பிரதவ, வாை, சதை,
அபப, ஆகவாயம் சபான்றை் புச் ்பதஙகவள் ஐந்தம் சகத் அமசமாகவும, அததச் சாரிந்த் மாதய,
சுததவததத, மசகவஸவரன், சதாசிவன்் ஆகயன் சிவாமசமாகவும் பகவாளளப் படம. ஸரஸவத் 
அஷ்சடாததரததலம, லக்ஷ்கு் அஷ்சடாததரததலம் சதவதய் பரஹ்ம-வஷ்ணு-சிவாதகுகவாதய் 
நம: என்்ற் பசாலல் இரககறைத. அமபிதகவசய் பரமம் ரூபமாைம, வஷ்ணு் ரூபமாைம, ரதர் 
ரூபமாைம் இரககறைாள் என்பததைம் மன்னசர் பாரிதசதாம. இந்த் மாதரகவா் ரூபஙகவள் அதனதசம
சதவைதடயதவசய. சதவதய் படடரி் ஐந்த் வரிணஙகவதளைம் உதடயவள் என்்றம் கூ்றகறைாரி.
“மஙகவதல் பசஙகவலசம் மதலயாள் மலயாள் வரணச
சஙகவதல் பசஙதகவச் சகவல் கவலா் மயல் தாு் கவஙதகவ
பபாஙகவல் தஙகம் பரசதடசயான்் பதட் ஆளுதடயாள
பிஙகவதல் நீல் பசயயாள் பவளயாள் பசுமபபணபகவாடிசய!”
சில் பததகவஙகவளல் பசுமபபாதபகவாடிசய் என்்றம் பாடம் இரககறைத.
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மஙகவதல் என்றைால் சுமஙகவல, அதும் நிததய் மஙகவதலயாகய் அபிராகு் அன்தன, சிவந்த் கவலசம் 
சபான்றை் தனபாரஙகவளுடன், வரணனால் அளககவப் படட் சஙக் வதளகவதள் அணந்த் சிவந்த் 
தரககவரஙகவள, எலலாக் கவதலகவளுககம் ததலவ. இதத் லலதா் 
சஹஸரநாமம் சதஷ்ஷமஷ்டி் கவலாமயீ”் என்்றம் “கவலாவதீ”் என்்றம் கூ்றம. அ்றபதத் நான்க் 
கவதலகவதளைம் தன்னடதசத் பகவாணடிரககறைாள் அமபிதகவ் என்பறைார் அரிததம் பகவாளளலாம.
அசதாட் கவலா் என்றைால் சதாதகவ் மயதலைம் கறககம. ஈசனன்் வாமபாகவததத் ஆடபகவாணட் 
அமபிதகவயானவள் பபான்் சபான்றை் நிறைம் பதடதத் பிஙகவதல் என்்றம் கவரநீல் நிறைம் பகவாணட் கவால் 
என்்றம, பசந்நிறைம் பகவாணட் லலதாமபிதகவயாகவும, பவணணறைம் பபதறை் வந்தயாவாகவும,
பசதச் நிறைம் பபதறை் மீனாக்ஷி, உதம் அமதமயாகவும் இரககறைாள. இதசல் பிஙகவதல் 
ஸவாதஷ்டானததல் ஆறதழ்த் தாமதரயல் கவாகன் என்னம் தரநாமதசதாட் 
பபான்னறைஙபகவாணட் வளஙககறைாள.
இதத் ஸரலலதா் சஹஸரநாமம,
“ஸவாதஷ்டாநாமபஜகவதா் சதரிவகதர-மசநாஹரா!
சூலாதயாைத- ஸமபந்தா் பீதவரிணாத் கவரிவதா!!
சமசதா-நிஷ்டா- மதபரதா் பந்தன்யாத- ஸமன்வதா
ததயன்னாஸகத-ஹ்ரதயா் கவாகன-ரூப-தாரணீ”் 
என்்ற் கூ்றம. இவசள் மூலாதாரததல் வீதறரகதகவயல் ஸாகன் என்னம் பபயசராட் நான்கதழ்த் 
தாமதரயல் புச் மகவதசதாட் கவரய் நிறைததவளாய் இரககறைாள. லலதா் சஹஸரநாமம் இதத,
“மூலாதாரமபஜாரூட் புசவகதராஸத-ஸமஸததா
அஙகசாத-பரஹரணா் வரதாத-நிசஷமவதா
மகபகவளதநாஸகத-சிததா் ஸாகன்யமபா-ஸவரூபிணீ”் 
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என்்றம் ஆகஞா் சகரததல,
“ஆகஞா-சகராபஜ-நிலயா-சுகலவரிணா-ஷமடானனா!
மஜ்ஜா-ஸமஸதா் ஹமஸவதீ-மகய-சகத-ஸமன்வதா
ஹரதரான்தனகவ-ரஸிகவா் ஹாகன் –ரூப-தாரணீ”் 
என்்றம் கூ்றகறைத. இதத் படடரி் “பவளயாள=கவதலமகவள”் என்னம் பபாரளல் அதழககறைாரி.
ஆகஞா் சகரததல் ஈரதழ்த் தாமதரயல் ஆ்ற் மகவததடசன் ஹாகன் என்னம் பபயசராட் 
பவணணறைமதடயவளாய் (சுகல் வரிணா)எழுந்தரள் இரககறைாள. வசுதத் சகரததல் ரகத் 
வரிணததல் டாகன் என்னம் பபயசராடம் படடரி் இவதளப் பபாதவாகவ் “பசயயாள=தரமகவள”் 
என்னம் பபயரல் அதழககறைாரி.
“வசுதத- சகர் –நிலயா-ரகதவரிணா் தரசலாசனா
கவடவாஙகவாத-பரஹரணா் வததனகவ-ஸமன்வதா
பாயஸான்ன-பரயா் தவகஸதா் பசுசலாகவ-பயஙகவர
அமரதாத-மஹாசகத-ஸமவ்ரதா-டாகனஸவர!
, மண்பரகவததல் லாகன் என்னம் பபயரடனம் இரபபதாயக் கூ்றகறைத் சஹஸரநாமம.
“மண்பராபஜ-நிலயா் வதனதரய-ஸமைதா
வஜ்ராதகவாைசதாசபதா் டாமரிபயாதபி-ராவ்ரதா
ரகதவரிணா் மாமஸநிஷ்டா் கடான்ன-ரத-மானஸா
ஸமஸத-பகத் ஸுகவதா் லாகன்யமபா் ஸவரூபிணீ
அநாஹதததல் சயாமதளயாகவ் ராகன் என்னம் பபயசராட் வீதறரககறைாள.
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“அநாஹதாபஜ-நிலயா் சயாமாபா் வதனதவயா!
தமஷ்டசரஜ்வலாக்ஷமாலாத-தரா் ரதர-ஸமஸததா
கவாலராதரியாத-சகதபயளகவ-வ்ரதா் ஸநிகபதளதன-பரயா
மஹாவீசரந்தர-வரதா் ராகணயமபா் ஸவரூபிணீ!”
இன் ஸரலலததயன்் சசதன் என்ன் பசயதத் என்பததப் பாரிபசபாம.
வகன் யந்தரம் பபாடிபபபாடியாகப் சபானதத் அறந்த் பணடாஸுரன்் தன்் தமபிகவதள் 
அனபபகறைான். வசுககரன்் மன்னால் ததலதம் வகதத் வரகறைான். மந்தரணீ் அவதன் எதரிததப் 
சபாரடகறைாள. அஷ்வாரூதடைம் ததண் பரய் சகத் சசதனகவள் எதரிததச் சணதட் சபாடடம் 
வசுககரனன்் பாணஙகவள் மதழபயனபபபாழிய் அமபிதகவதய் சவணடகன்றைனரி.
வஷமஙகவசளாபடதரிததாள் மந்தரணைம் பபாலலா
வசுககரதன் எதரிததாள் வாராஹிசதவ
அசவாரூதட் மதலானசபபரதரிததாள
அந்தச் சசதனகவளபக்ஷளஹிணகவதளைம
வுசகவ் வசுககரன்் பாண் வரஷமததால
வாடி் பமலந்த் சகத் சசதனகவளும
அமபாவன்் சசதனகவள் அஸதரததன்் தாபததால
அமமதன் சவணடினாரி-சசாபனம் சசாபனம
மந்தரண் உதரயாசல் சிந்ததவச
சகதகவள் தாபந்தீர் அதழததாள் 
வந்த் பசாரந்தத் சுதத் கவஙகவா் தீரிததம
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வாரணததகதகவ் சபால் இரணட் சாமம
சவணடிய் மடடம் கடிதசத் சகதகவபளலலாம
பவக் தாகவந்தீரிந்த் பலமதடந்த
சதகவககவதளகவள் தீரிந்த் சதத் சசதனகவபளலலாம
ஜயததடன்் எதரிததாரிகவள- சசாபனம, சசாபனம
கவஙதகவயன்் நீதரப் பரக் பதய் பலம் பபத்ற் சகத் சசதனகவள் சபாரடட் வஷமஙகவன், வசுககரன்் 
சபான்சறைாதர் மந்தரணைம, அஷ்வாரூதடைம் வதம் பசயகன்றைனரி. இன் தாசன் சநரதடயாயப் 
சபாரடசவணடியததான்் என் பணடாஸுரன்் நிதனததான். அவன்் சபாரகக் ஆயததமாகறைான்.
சசனாதபதகவள் மதல் தமபிகவள் வதரககம
பசலவாயப் சபானததக் சகவடடப் பணடாஸுரன்
மானஙபகவடடவன்் இன்னம் பின்னத் சகவாபமாய
மசஹசவரதய் தவத் தடடிகபகவாணட
கவடிததகபகவாணடான்் பரிகவதளைம் உதடதடைம
கவணகவளசல் அனலபபாற் பறைககவக
கடிலாக்ஷதனப் பாரிதத் ஆககதன் பசயகன்றைான்
கபபக் கழந்தாய் சகவள-சசாபனம, சசாபனம
சகவளாய் கடிலாக்ஷா் லலததபயன்பாபளாரதத
சகவட் பசயதாள் நமககனயவதள
வாளாசல் சலசுசலசாகவசவ் பகவாயகசறைாம
வரவடவாய் என்றைன்் சசதனபயலலாம
மன்சகவாடதட் வாசலல் கவாககம் சசதனதயத் தளள
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குசசம் மீதயாைளள் சசதனபயலலாம
பபணகவள் தவர, மதறைப் சபரிகவளும் பறைபபடடாரி
பபணபகவாடி் லலததகக-சசாபனம் சசாபனம
கவழுதத, கததரகவள் சபான்றைவகவள் சதரல் ்படடப் படடன. கவரடி, சிஙகவம, ஒடடகவம, கவரமபன்ற,
கவாகதகவ, பரந்த, சகவாழி, பசந்நாயகவள, பாமபகவள, இன்னம் ்பதப் பசரதஙகவள, சவதாளஙகவள் 
சபான்றைதவைம் வாஹனஙகவளாய் வந்த் ததண் பசயகன்றைன. இததத் தவரும் சாமானய் 
வாஹனஙகவளும் அசநகவமாய் வரகன்றைத. பணடாஸுரன்் களமபமசபாசத் வழககவமசபால் 
அபசகனஙகவள் பதரய் வரகன்றைன. ்பமாசதவ் நடஙகனாள. வணணலரந்த் ரததம் பசாரந்தத.
யாதனகவளுதடய் தந்தஙகவள் தடீபரனக் கவாரணசம் இலலாமல் மறந்தன. இத் எததப் பதறைம் 
கவவதலபபடாமல் பணடாஸுரன்் களமபி் வரகறைான்.
எந்த் உதபாதமம் எணணாமல் வரகறைான்
இலவமபுசு் கவாதறல் பறைககன்றைாபசபால
பபாலலாத் கவாலததல் பணடாஸுரன்் சசதன
பறைபபடட் தமமதன் ஜயககவபவன்சறை
தஷ்டப் பணடாஸுரன்் வரவததக் கவணட
சூரய் சந்தரன்் ஏழு் சமததரமம
அஷ்டதக் கவஜஙகவளும் அலற் நடஙகத்ற
அமமனகசகவ் ஜயம- சசாபனம் சசாபனம
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இன்தறைய் சதவ் மஹா் பகவௌர் எனபபடவாள. நாரசிமஹ் தாரணயாகவ் வல, அமபகவதள் ஏந்தக் 
பகவாணட் அணமா, லஹிமா் சபான்றை் அஷ்டமாசிததகவளும் சூழ்ந்த் ் பகவாணடிரககவக் ் கவாடசி் 
தரகறைாள் சதவ. ரகதபீஜதன் வதம் பசயத் பின்னரி் சாந்தமான் தரகசகவாலததல் மஹா் பகவௌரயாகவ
ரஷமபததன்் மீசதா் அலலத் சிஙகவாதனததல் வீதறரககம் தரகசகவாலததசலா் வழிபடலாம.
இன்னம் சிலரி் அன்ன்பரணயாகவப் பாவபபாரிகவள.
ஒன்பத் வயதப் பபண் கழந்தததய் "தரிதகவ"யாகவப் பாவதத் வழிபட் சவணடம. கவாசுகவளால் 
பதமம் வதரயலாம. அலலத் அரசி் மாவனால் பதனா்ற் இதழ்் பகவாணட் தாமதரப்பகசகவாலம் 
சபாடலாம. மரதாணப் ்பககவள, பசணபகவ் மலரி, சாமந்த, பவண் தாமதர் மலரி, வ்பதப் பசதச் 
சபான்றைதவ் வழிபாடடகக் உரயதவ் ஆகம. கஙகமததாலம் அரிசசதன் பசயயலாம. இன்தறைய் 
நிசவதனம் பநயபபாயசம் பசயயலாம. மாதல் நிசவதனமாகவ் இன்்ற் பவளளககழதமயாகவ் 
இரந்தால் ் ் படட் பசயயலாம. அலலத் கவடதலபபரபப, கவ்றபபக் பகவாணதடககவடதலச் சுணடல் 
பசயயலாம
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நவராததரயல் ஸரலலததகக் சசாபனம! 9

அமரசதஸவரயான் அமபிதகவ் தன்் பாரிதவ் ஒன்றைாசலசய் அதனதத் வஷமஙகவதளைம் 
நமகுடகுரந்த் சபாகககறைாள.
“ஸுசமர் –மதயஸரஙகவஸதா் ஸரமந்நகவர-நாயகவா் சிந்தாமண-கரஹாந்தஸதா் புசபரஹ்மாஸனஸததா!

ஸரசகர் நாயகயான் அமபிதகவயன்் சிந்தாமண் கரஹதததச் சுதற் இரககம் அமரத் வாவயசல் 
மணமயமான் படகசல் இரந்தபகவாணட் அமரசதஸவர் பகதரிகவதளக் கவதர் சசரிககறைாள.
பகதரிகவதளக் கவதர் சசரிபபதாசலசய் இவதளத் தாரா் என்்றம் அதழபபாரிகவள. குன்னல் பகவாடி் 
சபாலசவ் சூக்ஷ்மமான் ஒளமயமான் ரூபம் உதடய் அமபிதகவ, சூரயன், சந்தரன், அகன் இவரிகவள
வடிவஙகவளல் ஒளமயமாயப் பிரகவாசிககறைாள. நம் மூலாதாரததல் இரந்த் படிபபடியாய் சமசலற் 
வரம் சகதயானவள் சஹஸராரச் சககவரததல் நிதலபப்றகறைாள. ஸஹஸரதளததல் 
தாமதரககவாடடில் நிதல் பப்றம் இவள் ஒரததசய் அதனததமாவாள் என்பதத் லலதா் 
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சஹஸரநாமம் கீழ்ககவணடவா்ற் கூ்றம.
“ஸஹஸரதள-பதமஸதா் ஸரிவ-வரிசணாப-சசாபிதா் ஸரிவாைத-தரா் சுகல-ஸமஸததா் 
ஸரிவசதாமகீ!!
சஹஸரதளஙகவளுளள் தாமதரயல் அதனதத் வரிணஙகவசளாடகூடிய் சகதகவளுடன், சகவலவதமான் 
ஆைதஙகவதளத் தரததக் பகவாணட் அசநகவ் மகவஙகவசளாடம் யாகன் என்றை் பபயசராட் கவாடசி் 
அளககறைாள. இதத் படடரி,
“அணஙசகவ் அணஙககவள் நின்் பரவாரஙகவள் ஆதகவயனால் வணஙசகவன்் ஒரவதர் வாழ்ததகசலன்் 
பநுசில் வுசகவசரா் டிணஙசகவன்
எனதன் பதன்றரபபாரிசிலரி் யாவசராடம் பிணஙசகவன்் 
அறபவான்றசலன்் என்் கவண் நீ் தவதத் சபரளசய!”
என்்ற் சதவகக் சதவ் மாதரிகவள் பரவார் சகதகவளாகவ் இரதததலக் கறபபிடகறைாரி. அழகத் 
பதயவமான் அமபிதகவயன்் கவாந்த் பபாரந்தய் மகவததன்் ஒளயானத் நம் உளளதத் இரடதடப் 
சபாககம் வலலதம் உதடயத. அவளுதடய் கவரய் சகவசததன்் கவரதம் அவதளத் தயானகக் 
அடியவரிகவளன்் மன் இரதளப் சபாகக் உளபளாளதய் வளரிககம. அவள் கூந்தலன்் இயலபான் 
மணததத் லலதா் சஹஸரநாமம, “சமபகவாசசாகவ-பந்நாகவ-பசளகவந்தகவ-லஸதகவசா!” என்கறைத. சமபகவ் 
மலரிகவள, அசசாகவ் மலரிகவள, பந்நாகவம(பன்தன) மலரிகவளன்் வாசதததக் கவாடடிலம் மணம் 
அதகவமாய் உளள் கவரய் சகவசததத் உதடயவள் என்பத் பபாரளபடம. அந்தக் சகவசததத் 
இரணடாயப் பிரககம் வகடதட் “ஸீமந்தம”் என்்ற் பசாலவாரிகவள. இததசய் லலதா் சஹஸரநாமம,
“ஸரத-ஸீமந்த் –ஸிந்தூர”் எனக் கூ்றம. பநதறயல் இரந்த் வகட் ஆரமபிககம் இடததத் ஸீமந்தம் 
என்்ற் பசாலவசதாட, சுமஙகவலகவள் அஙசகவ் கஙகமம் இடடகபகவாளவதம் வழககவம. பநதறயல் 
நடசவ் பபாடடிலலாவடிலம, இந்த் ஸீமந்தம் எனபபடம் வகடடின்் உசசியல் சிந்தூரம, அலலத் 
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கஙகமம் தவததகபகவாளவத் கவடடாயமாய் அநுசரககவப் படம. இந்த் உசசித் தலகவததத் தவதசத் 
படடரி் அந்தாததய் ஆரமபிததரககறைாரி.
“உதககன்றை் பசஙகவதரி் உசசித் தலகவம் உணரிுதடசயாரி
மதககன்றை் மாணககவம் மாதளமசபாத் மலரிககவமதல
ததககன்றை் குன்பகவாடி் பமன்கவடிக் கஙகமத் சதாயம் என
வதககன்றை் சமன் அபிராகு் பயன்றைன்் வழிதததணசய!”
என்கறைாரி. உதககன்றை் பசஙகவததரப் சபான்்ற் உசசித் தலகவததன்் சிவந்த் நிறைம் கவாணபபடகறைத் 
என்்ற் கூ்றகறைாரி. சூரயன்் உதததச் சிறத் சநரம் ஆகவடடால் சூரயதன் பவ்றம் கவணணால் 
கவாணமடியாத. அசத் சமயம் உதய் சூரயதனக் கவணணால் நன்றைாயப் பாரிககவ் மடிைம. ஆதகவயால் 
உதககன்றை் சூரயன்் என்பத் இஙசகவ் அததைம் சுடடம. அமபிதகவதய் மனமாரத் தயானததால் 
அவதளக் கவணணாரக் கவாண் மடிைம. உணரிுதடசயாரி் மதககன்றை் மாணககவம் என்பத் 
பமயுஞானம் பபதறை் ஞாநிகவள் மதககன்றை் மாணககவம் சபான்றைவசள் என்்ற் வரம.
மாதளமசபாத் என்பத, அமபிதகவயன்் மாததள் நிறைதததக் கறககம. “தாடிமீ் கஸுமபரபா”் 
என்்ற் லலதா் சஹஸரநாமம் இததக் கூ்றம. “மலரிககவமதல் ததககன்றை் குன்பகவாடி”் என்பத் இஙசகவ் 
தாமதர் மலரல் வீதறரககம் தரமகவளும் ததககன்றை் குன்னதபகவாடியான் அமபிதகவ் என்்ற் 
பபாரளபடம. இதததன் பபரதம் வாயந்த் லலதாமபிதகவைடன்் பணடாஸுரன்் சபாரகக் 
வந்தரககறைான்.
பணடாஸுரன்் வத் சகதயன்் சசதனகவசளாட் தன்் சசதனகவதளைம் சமாத் வடடான். சகதகவள் 
சகவாபததடன்் அகனகசகவாடதடகக் பவளயல் வந்த் சணதட் சபாடடனரி. ராஜராசஜஸவரயான் 
லலதாமபிதகவ் பணடாஸுரதனக் கவணட் இவதன் அழிககவசவணடியத் நாசம் என் உ்றத் ்பணடாள.
“அககனகசகவாடதடகக் பவளயல் வந்தாள-ஸர
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சககவரததல் அபசகனஙகவணடாள
ஒபபதறை் அஸுராள் தமபடட் மரசுகவள
உககரமாயக் பகவாமபகவள் ஊதகபகவாணட
சகதசதவகவதள் அஸுரரிகவள் எலசலாரம
சணதட் பிடிததடிககவத் தவஙகனாரிகவள
சகத் சதவயரிகவள் அபசபா் அஸுர் சசதனகவதள
ஸமஹரககன்றைாரிகவள-சசாபனம் சசாபனம
அஸுர் சசதனகவதள் சகதசதவகவள் சுதறப் பிடிததழுததக் கவததயாசல் கததைம, ஈடடியாசல் 
கததைம, பகவான்றைழிககன்றைனரி. ரதத் ஆ்ற் பபரகபகவடதத் ஓடகறைத. அந்த் ஆதறன்் இரபககவமம் 
சாயந்த் கடககம் அசுரரிகவளன்் ததலகவளும, சதகவஙகவளும் வரடசஙகவதளப் சபால் கவாடசி் 
அளததனவாம.
“ைதத்பகுதனல் ரததப் பிரவாஹம
ஓடவததக் கவணட் சதவபரலலாம
சகதசசதனயனால் அதததன் அஸுராளும
ஸமஹரககவபபடடக் கடபபததைம
அதததன் யாதன் கததர் சசதனகவபளலலாம
ஆதம் சபால் குதககவ் ரதத் நதயல
சிததம் மகழ்ந்த் பாரஜாதப் பஷ்பஙகவள
சதவகக் பசாரந்தடடாரி- சசாபனம் சசாபனம
சதவரிகவளுு் பசாரிண் பஷ்பமார் பசாரந்த
தவ்வய் சகனஙகவதளக் கவாடடினாரிகவள
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சகவாபததடசன் பணடாஸுரன்் வழிசிவககவசவ
பகவாடூரமாய் உரடடி் வழிததகபகவாணட
தன்சசதன் அஸுராளுக் கவபஜயதததக் கவணட
தாய் லலதா் சதவதய் எதரிததான்
அுசாமல் சதவைம் பணடாஸுரதனப் பாரிதத
அதகவக் சகவாபங் பகவாணடாள-சசாபனம் சசாபனம
பணடாஸுரன்் தன்் மாதயதயக் கவாடடி் அமபிதகவதய் பயம்றததப் பாரிககறைான். மாயா் சகதகவள் 
அதனததககம் ததலவயான் அவதள் எந்த் மாதய் பயம்றததம. மாதயயனால் அவன்் 
இரடதடக் பகவாணடவர, அமபிதகவ் சூரியாஸதரததன்் மூலம் அந்தக் கவாரரடதடப் சபாககனாள.
கரடாஸதரம் வடட் அமபிதகவதயக் கரடாககவ் நிதனககவ, சநதராஸதரததால் அதத் பவன்றைாள் 
அமபிதகவ. வாை் அஸதரதததப் பணடாஸுரன்் சபாட, அமபிதகவசயா் வரணாஸதரததால் அதத் 
மறயடிததாள. நூத்றககவணககவான, ஆயரககவணககவான, லக்ஷககவணககவான, சகவாடிககவணககவான் 
வயாதககரகுகவதள் அனபப, அவததறைத் தன்வந்தரயான் அசசுதாநந்த் சகவாவந்த் நாமதரய் 
அஸதரததால் பவன்றைாள் பகவவத. அந்தகவாஸதரததத் அனபப, மரதைுசயனால் அத் பவலலப் 
படடத. பாரிததான்் பணடாஸுரன்.
மந்தரததால் சுமப் நிசுமபன்் சணடமணடன்
மஹிஷமாஸுரதனயவன்் அனபபி் தவததான்
அனபபி் தவததான்் அததககவணட் மசஹசவர
அடடஹாஸம் பசயதாளதலரந்த
அமமனடடஹாஸததால் தரிககவாசதவ் ைணடாக
அஸுராதள் ஸமஹரததாள் –சசாபனம் சசாபனம
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மன்சன் சவதஙகவதளத் தரடின் சசாமகவன்
மதலான் அஸுராதள் அனபபி் தவததான்
தன்தனயடதத் சபரிகக் அபயஙபகவாடததத
ததகவாககம் வலகதகவக் கவடதடவரதல் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் 
உதறவடடாளமமன்் அதசலயரந்த
உணடாகவந்த் மசசமூரிததைம
வததததந்த் அஸுராபளலலாதரைம
ஜயதத் மசசாவதாரரிககச் சசாபனம் சசாபனம.

சமததரததத் வரததவடடான்் பணடன்
சகதசசதனகவதள் மழுகவடிககவ
நிகுஷமததல் அமமன்் உதறனாளபசபாத
நீடடி் ஆளகவாடடி் வரலததனைம
கதததாரடசன் யதசல் யரந்த
கூரிமாவதார் மஹாவஷ்ணுும
பகவாந்தளககம் சமதரஙகவபளலலாஙகடிதத
கூரிமாவதாரரிககச் சசாபனம் சசாபனம.
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இரணயாக்ஷதன் அதசகவாபததடசன
இந்தப் பணடாஸுரன்் அனபபி் தவததான்
வராஹ் மூரிததைம் உணடானாரபசபா
வலகதகவ் நடவரலல் இரந்த
பபாலலாத் ஹிரணயாக்ஷ் அஸுரரிகவதள் பயலலாம
சத்றபசபாததககளசள் ஸமஹரததாரி
பவலல் மடியாத் ரூபந்தரதத் லக்ஷ்கு
வராஹ் மூரிததககச் சசாபனம, சசாபனம
இவ்ுலகன்் அகஞான் இரதளப் சபாககம் ஒளயான் அமபிதகவசயாட் சசரிந்த் ஐககயமான் 
சிவனம் சசரிந்த் சசசிதாநந்த் ஸவரூபதததத் தயானபபவரிகவளுகக் உலகன்் மதறைப் பறை் 
இன்பஙகவளன்் ஆநந்தஙகவள் மஙகசய் பதரைம. சிவதமபதகவளன்் ்ஜவாதார் ஒளதயத் 
தரசிததவரிகவளுகக் சவ்ற் சப்ற் சவணடியதலதல. பகதரிகவளன்் மனமாகய் சாகவரததல் மலரம் 
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ஆநந்தமயமான் ஞாநததாமதரயன்் மகவரந்த் வாசதனகவதள் அனபவககம் இர் அழகவான் 
ஹமஸஙகவளாகவ் ஈசனம, அமபிதகவைம் கறபபிடப் படகன்றைனரி. ஹம் என்பத் சிவதனைம, “ஸ”் 
என்பத் சகததயைம் கறககம. இவரிகவளன்் சமபாஷமதணகவளாகவப் பதபனடட் வதததகவளும் 
கறபபிடப் படகன்றைன. அதவ் சவதஙகவள் நான்க, சிதக்ஷ, கவலபம, வயாகவரணம, நிரகதம,
சந்தஸ, சஜாதடம் சபான்றைதவ் ஆ்ற, மீமாமஸம, நியாயம, பராணஙகவள, தரிமசாஸதரஙகவள் என் 
நான்க, மரததவ் சவதமான் ஆைரிசவதம, ஆைதப் பயதசிகவதளக் கறககம் தனரிசவதம,
சஙகீதம் சபான்றை் கவதலகவளுககச் பசாந்தமான் கவாந்தரிவ் சவதம, மத்றம் பபாதவான் 
நீதகவதளககறககம் நீத் சாஸதரம் சபான்றைதவ் ஆகம. நம் மனதககள் இவ்வா்ற் ஒளவடடப் 
பிரகவாசிககம் அமபிதகவயன்் ரூபதததத் தயானபபவரிகவளுகக் சகவல் பாவஙகவளும் பணணயமாகவ் 
மாறவடம.
இததசய் அபிராகு் படடரி,
தனம் தரம் கவலவ் தரம் ஒரநாளும் தளரிவறயா
மனம் தரம் பதயவ் வடிும் தரம் பநுசில் வுசம் இலலா
இனமதரம் நலலன் எலலாம் தரம் அன்பரி் என்பவரிகசகவ
கவனம் தரம் ்பஙகழலாள் அபிராகு் கவதடககவணகவசள.”
என்கறைாரி. அபிராகுயன்் கவதடககவணகவளன்் கவடாக்ஷததால் அவதள் வழிபடம் அன்பரிகவளுகக் 
எலலாவதகவயான் ஐஸவரயஙகவளும் கதடககம. எலலாவத்றககம் சமல் தளராத் மனம, பதயவீகவ் 
அழக, வுசம் இலலாமனம் என் அதனதததைம் பகவாடககம. லலதா் சஹஸரநாமசமா,
அமபிதகவதய் அதனததககவதலகவளுககம் ததலவ் என் அதழககறைத. “சதஷ்ஷமஷ்டி் கவலாமயீ”் 
எனும, “கவலாவதீ”் எனும் கூ்றகறைத. கவலா் என்பத் மயலன்் கவலாபததககம் ஒர் பபயராகம.
ஆகவசவ் அபபடிப் பாரிததாலம் சகவலகவலாமயலான் அமபிதகவககப் பபாரந்தம் வணணம் 
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அதமந்தளளத. சமலம் அமபிதகவயன்் கவதடககவணகவளன்் மூன்்ற் வதமான் சரதகவகவள் தரசவண் 
சஙகவமததத் நிதனவூடடவதாயக் கூ்றவாரிகவள.
சூரய் பததரைம் கவ்றபப் வணணததவளும் ஆன் யமதன, பவளுபபான் கவஙதகவ, சிவந்த் நிறைமளள
சசாதன் சபான்றை் மூன்்ற் நதகவளன்் சஙகவமததத் நிதனவூடடம் வதமாய் அமபிதகவயன்் கவணகவளன்் 
சரதகவகவள் கவாடசி் அளககன்றைன். சமலம் இதவ் மமமூரிததகவதளைம் நிதனவூடடகறைத. ரசஜா் 
கணமளள் சிரஷ்டிகவரிததா் பிரமமாதவைம, ஸதவ் கணம் நிதறைந்த் ஸததகவரிததா் வஷ்ணுதவைம,
தசமா் கணம் நிதறைந்த் ஸமஹார் கவரிததா் ரததரதரைம் நிதனவூடடகறைத. இபசபா் பணடாஸுரன்் 
என்னவானான்் என்்ற் பாரிபசபாம.
அடதத் அவதாரம் நரசிமஹ் அவதாரம.

“இரணயகவசிப் மதாலானஸுராதள் பயலலாம
இந்தப் பணடாஸுரன்் வரததவடடான்
பரசமசவரைம் வலகதகவப் பவததர
வதலயதசததாள் அதலரந்த
அதபராககரம் நரஸிமமரம் வந்த
அஸுர் ஹிரணயதன் ஸமஹரததாரி
நாகவசயனரி் பகதரி் பிரஹலாதர் லக்ஷ்கு
நரஸிமம் மூரிததககச் சசாபனம் சசாபனம
நரஸிமமரி் வந்த் ஹிரணயதன் வதம் பசயதவடடாரி. லக்ஷ்குதயத் தரமணம் பசயதபகவாணட் 
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லக்ஷ்கு் நரசிமமராயக் கவாடசி் தரகறைாரி. அடதத் வாமன் அவதாரம. மதல் இரணடம் இரணட் 
வதகவ் நீரி் வாழ்் ஜந்தககவள. மீன், கூரிமம(ஆதம), அடதத் வராஹம் நிலததல் வாழும. அதககப் 
பின்னரி் பாத் மனதன், பாத் குரகவமான் நரசிமமம. படிபபடியான் பரணாம் வளரிசசி. இபசபா் 
மதல் மனதன். மதலல் கடதடயாயத் தாசன் இரந்தரககவணும. ஆகவசவ் வாமனன்.

மஹாபல் மதலான் அஸுரசசதனகவதள
வரததப் சபாகவச் பசான்னான்் பணடாஸுரன்
மஹாமாதயைம் வலகதகவச் சுணடவரதலச
சுழடடிசய் உதறனாள் அதலரந்த
வந்தாரி் மஹாவஷ்ணு் வாமன் மூரிததயாய
மஹாபல் அஸுரதனைம் ஜயதத
மஹாபலதய் பாதாளததல் தளளன
வாமன் மூரிததககச் சசாபனம் சசாபனம
வாமனன்் மஹாபலதயப் பாதாளததல் அழுதத் நிதய் சிருசீவகவளல் ஒரவராயச் பசயதாயத்ற.
அடதத் மனதன்் தான். ஆனால் பயஙகவர் சகவாபக் கவார் மனஷமன். ரஷி் பததரன். பல் 
அரசரிகவளுககம, மன்னரிகவளுககம் இளவரசரிகவளுககம் ஆசாரயரி. மஹாபாரத் கவாலததக் 
கவரிணனககம் ஆசாரயன். ஆனால் இவரி் கவாரிதத் வீரியாரிசசுனன்் இவரன்் தந்தததயக் பகவாலலும,
க்ஷததரயரிகவளடம் பகவாணட் பதகவதமயால் அவரிகவதள் அழிததவந்தாரி. இரபதபதார் 
ததலமதறைகக் க்ஷததரயரிகவதள் அழிதத் இவதர் நி்றதத் சவணடி் கவாசயபரி் இவரடம் ்பகுதய் 
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தானமாகவப் பபதறைாரி. கவாசயபரகக் தானம் பகவாடதத் பின்னரி் அந்த் ்பகுயல் இரபபத் மதறையலல் 
என்பதால் அவரி் கவடலரசதன் சவணடித் தமகபகவன் ஒர் நிலததத் ஏதபடததகபகவாணடாரி. சமதகக் 
கவடசலாரமளள் அந்த் நிலம் பரசுராமரால் ஆடசி் பசயயப் படவதாய் இபசபாதம் சிலரால் நமபப் 
படகறைத.

கவாரிதத் வீரியாரிசசுனதனச் சசதனகவளுடன்
கவணடகவன்் பணடன்் அனபபி் தவததான்
ஆரிததகவதளப் சபாககம் லலசதசவரைம
அதசததாள் இடகதகவக் கவடதடவரதல
பரசுராமரி் தகவயதசகவாடால் பகவாணட
பறைபபடடாரி் பவளளவதலதயப் சபால
பலமளள் கவாரிதத் வீரியாசசுனதன் வததததப
பரசுராமரககச் சசாபனம, சசாபனம.
மனதரல் பல் பரணாமஙகவள, பலவதமான் மனதரிகவள. மதலல் வந்தசதா் கடதடயான் மனதன்.
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அடதத் வந்தசதா் தன்் சகவாபததத் அடககவ் மடியாத் மனதன். இபசபா் வரப் சபாவசதா் ்பரணமான் 
ஒர் மனதன். மனதரள் மாணககவம. மரியாதா் பரசஷமாததம் என் அன்சபாட் அதழககவப் 
படபவன். நாதள் பாரிபசபாமா??

இன்தறைய் தனம் கவதடசி் நாள. ஆகவசவ் அமபிதகவ் சிததாதரயாகவ் வழிபடபபடவாள. சவணடியதத
நிதறைசவதறத் தரம் அன்தன் இவள. பதத் வயதப் பபண் கழந்தததய் சுபதராவாகவ் வழிபட் 
சவணடம. சுமப, நிசுமபரிகவதள் சமஹரதத் தனமான் இன்தறைய் தனம் அன்தனதயக் 
கவாசமஸவரயாகவும் வழிபடவாரிகவள. அதனதத் சிததகவதளைம் அளளத் தரம் இவதளக் கறதத் 
மன்சப் பாரிதசதாம.

எலலாமம் ஒர் மகவாசகதயலரந்சத் சதான்றயத் என்பதத் இவள் தன்தன் வழிபடபவரிகவளுககப் 
பரய் தவபபாள. இவ்ுலகவததன்் ஆசாபாசஙகவதளத் தசசமாகவக் கவரதம் மசனாநிதல் ஏதபடம.
சபரானந்தம் எனபபடம் உணரிு் அவனகக் எளதல் சிததககம, இன்தறைய் தனம் ் அமபிதகவதய் 
பவணபடடாதட் உடததய் சரஸவதயாகவும் அலஙகவரககவலாம. இன்தறைய் தனம் சரஸவதகசகவ் 
மககய் வழிபாட. என்றைாலம் தாமதர் மலரி் மீத் நான்க் தரககவரஙகவளுடன்் வீதறரககம் சிததாதர் 
சதவதயைம் வட் மாநிலஙகவளல் வழிபடவாரிகவள. சரஸவத் பிரமமாவன்் மதனவ் எனப் 
பபாதவாகவச் பசாலலபபடடாலம் இவளும் ஆத் பராசகதயன்் ஓரி் அஙகவசம் ஆவாள. சாவததர,
கவாயததர, பிராமண் ஆகய் பபயரிகவளலம் வழிபடபபடகன்றைாள. சரஸவத் ஸூகதம் இவதளசய
உலகன்் ஆத் கவாரண் என்்ற் பசாலகறைத. சகத் தாசரிகவளன்் தாரா் வழிபாடடில் வழிபடபபடம் 
சரஸவதயன்் எடட் வடிவஙகவள் வாகீஸவர, சிதசரஸவர, தளஜா(சியாமளா), கீரிததீஸவர,
அந்தரடச் சரஸவத, கவட் சரஸவத, நீல் சரஸவத, கன் சரஸவத் ஆகசயாரிகவள் ஆவாரிகவள. கவட் 
சரஸவததய் தணடி் மகவாகவவைம, சிதசரஸவரதய் சாலவாகவன் மன்னனம் சியாமளா் சதவதயக் 
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கவாளதாசனம் வழிபடடதாகவ் சரஸவத் மகவாதகுயம் கூ்றகறைத.
நதயாகவ் ஓடி் அந்தரியாகுயாகவக் கவாடசி் பகவாடபபவளும் இவசள் ஆவாள. சரஸ் என்னம் 
பபயரகசகவத் ததடயலலாமல் பிரகவாசிககம் ஒள் என்்ற் பபாரள. கவதலகவதளத் ததடயன்றப் 
பிரவாஹிககவச் பசயைம் சகத் இவளடசம் உளளதால் சரஸவத் என்றை் பபயரி் பபதறைாள.
இன்தறைய் தனம் பசதசககவத்பரம் சபான்றை் வாசனாத் தரவயஙகவளால் ஆைதஙகவதளக் சகவாலமாகவ் 
வதரயலாம. மரகபகவாழுந்த, தளசி, பவணணறை் மலரிகவளான் மலலதகவ் சபான்றைதவ் 
அன்தனயன்் வழிபாடடகக் ஏதறைத. இன்தறைய் தனம் அதனதத் சிததகவதளைம் பப்றவதால் 
கவாதல் அககவார் அடிசில, உளுந்த் வதட, எள் உரணதட, அபபம் அலலத் அதரசம் 
சபான்றைதவைம் மாதலக் கவ்றபபக் பகவாணதடககவடதல, பவலலம் சசரிதத் மாு் உரணதட் 
சபான்றைதவைம் நிசவதனம் பசயய் ஏதறைதவ. ஒர் சிலரி் இன்தறைய் தனம் படட் நிசவதனம் 
பசயவாரிகவள. கவடதலபபரபபச் சுணடலம் ஏதறைத!

92

ஸரலலததயன்் சசாபனம் பதாடரிசசி் அமபிதகவயன்் 
பபரதம!

சிசசகதச் -சசதனா-ரூபா் ஜடசகதரி் ஜடாதகுகவா" என்கறைத் லலதா் சஹஸரநாமம. சமலம் 
அமபிதகவயன்் கவணகவதள் "வாமநயனா" என்்றம் கூ்றம. இன்பனார் இடததல் "வாமசகவசீ" என்்றம
கூ்றம. வாமம் என்றைால் இடபபககவம் என்றை் பபாரள் மடடமலலாமல் அழகவானத, வடிவானத் 
என்றை் பபாரளலம் வரம. வலபபககவம் இடபபககவததத் வடும் அதகவ் பலதசதாடம் 
தறைதமசயாடம் இரபபதால, (கவவனசசுப் பாரிததவஙகவ் பருசுககவலாம, வலகதகவதயவடும் 
இடகதகவச் சுதறைளு் பகவாுசம் கதறைுசச் இரககம) வலபபககவம் தக்ஷிண் பாகவம் என்்ற் பசாலலப் 
படம. அந்த் வாமபாகவததல் இரககம் அமபிதகவதான்் ஜடபபபாரடகவதளைம் உயரளளதாய் சகத் 
உளளதாய் மாத்றகறைாள. இன்னம் பசாலலப் சபானால் சிவனகசகவ் சகததய் அளககறைாள.
அமபிதகவ் தான்் தசதன்ய் கஸுமம் எனும் அதழககவப் படகறைாள. லலதா் சஹஸரநாமம,
"தசதன்யாரிககவய-ஸமாராததயா் தசதன்ய-கஸுமபரயா" என்்ற் கூ்றம. அழகவான் தகுழில,
ஞாநப்பஙசகவாததயான் அமபாள் என்்ற் கூறைலாம.
பபணணுகக் உரதம் இலதல் என்பவரிகவள் கவவனககவணும. ஈசன்் பத, அமபாள் பதன் என்பதலம் 
அமபாளன்் சகதயாலதான்் ஈசன்் அதசசவ் ஏதபடகறைத. அதாவத் அமபிதகவயானவள் ஆடடி் 
தவககறைாள. ஈசன்் ஆடகறைாரி. இததத் தான்் பபணடாடடி் சபசசுகக் ஆடறைான்் பாரன் பசாலல் 
இரககவலாசமா?? நம் உடலன்் இடபபாகவததல் இரககம் இதயம் தான்் உடலன்் அதனதத் 
பாகவஙகவளுககம் சகததயத் தரகறைத. ஈசனன்் அந்த் வாமபாகவததல் இரபபவள் சகததாசன?
ஆனால் ஒர் வஷமயம் சயாசிதசதாமானால் வலகதகவயன்் வசதைம, பசளகவரயமம, வலககவாலன்் 
வசதைம, பசளகவரயமம் இடகதகவ, கவாலகக் வரவதலதல் அலலவா?? இஙசகவ் தான்் அமபிதகவ் 
தன்தன் அடககக் பகவாணட் தான்் ஈசனகக் அடஙகயவள் என்பதத் நிரூபிககறைாள. சகத் 
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என்னசவா் தரவத் அவள் தான். ஆனாலம் ஈசதனசய் தன்தனவடும் அதகவ் சகத் உளளவராய் 
பவளசய் கவாடடகறைாள. சமலம் இஙசகவ் அடககவத, அடஙகவத் என்றை் அதகவாரஙகவள் 
பிரசயாகககவபபடாமல் இயலபாகவசவ் எவரம் சகவடகவாமலம, பசாலலாமலம் இததான்் நியத் என்்ற
ஏதபடடிரககறைத. என்றைாலம் இதயமான் அந்த் சகத் இலதல் எனல் நம் உடல் எபபடி் சரவர் 
இயஙகவாசதா் அத் சபாலசவ் அமபிதகவயான் சகத் இலலாமல் சிவததால் இயஙகவ் மடியாத.
இரதயம் எபபடி் பவளககவாடடிகபகவாளளாமல் இயஙககறைசதா் அபபடிசய் அமபாளும் தன்தன் 
பவளககவாடடிகபகவாளளாமல் ஈசனடம் சரணதடந்த் அவதனைம் இயகக் அதன்் மூலம் நமதமைம் 
இயகககறைாள.
இததசய் அபிராகு் படடரி,
“உதமைம் உதமபயாரபாகவனம் ஏகவ் உரவல் வந்தங
பகவதமைம் தமககவன்ப் பசயயதவததாரி் இன் எணணுததகச
சதமயஙகவளும் இலதல் ஈன்பறைடபபாள் ஒர் தாைம் இலதல
அதமைம் அதமை்ற் சதாளயரி் சமல் தவதத் ஆதசைசம!”
நமதமப் சபான்றை் பரபககவசம் தளககூட் இலலாத் பகதரிகவளுககம் சகதயானவள் தன்் 
மகதமயால் தன்் தரவடிகவளுகக் அன்ப் பசயைம் அன்பரிகவதள் ரக்ஷிதத் அனகரஹம் பசயகறைாள.
சமலம் அரிததநாரசுவரத் தயானம் என்பத் ஆணும, பபணணும் சமம் என்றை் உணரிதவ் 
சமமபடததப் பபணகவளன்் சமல் மரயாததைம, மதபபம் உணடாகவச் பசயவசதாட் 
பபணணாதசதயைம் ஒழிககம் வலலதம் பபதறைத. இததசய் படடரி் தன்் அடதத் பாடலல் 
இவ்வதம் கூ்றகறைாரி.
“ஆதசககவடலல் அகவபபடடரள் அதறை் அந்தகவன்் தகவப
பாசததல் அலலதபட் இரந்சததன் நின்் பாதபமனம
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வாசககவமலம் ததலசமல் வலயதவத் தாணட் பகவாணட
சநசததத் என்் பசாலலசவன்் ஈசரி் பாகவதத் சநரதழசய!”
சதவயன்் வழிபாடடால் மண, பபண, பபான்் என்னம் பறைுலகச் சிந்ததனகவளும் அத் கறதத் 
ஆதசகவளும் இலலாமல் சபாகம. இததக் அபிராகு் படடசர் ஒர் வாழும் சாக்ஷியாகவும் 
இரந்தரககறைாரி் அலலவா? ஆதசககவடலல் அகவபபடட் அரள் அதறை் அந்தகவன்் என்பத் இஙசகவ் 
கூத்றவதனக் கறககம. கூத்றவன்் தகவ் பாசம் என்னம் ஆைதததால் தன்ப்றமபடி் இரககம் 
அடியாரிகவதளக் கவதரசசரிபபவள் அன்தனசய. இபசபா் லலதாமபாள் சசாபனததன்் அடதத் 
அவதாரதததப் பாரிககவலாம.
ஸரராமாவதாரம. ஒர் பசால, ஒர் மதனவ, ஒர் பாணம் எனத் தனததன்தம் பபத்ற் வளஙகய் 
பரசஷமாததமன்் ஸரராமன். நம் நாடடில் மடடமலலாத் உலகன்் பல் இடஙகவளலம் பலசவ்ற் 
வடிவஙகவளல் ஸரமதராமாயணம் வளஙககறைத் என்பசத் அதன்் பபரதமதயக் கூ்றம.
தன்னதடய் கடிமககவளுககத் தான்பகவாடககவ் சவணடிய் நலலாடசிககவாகவத் தான்் அவரிகவளுகக் ஒர் 
மன்மாதரயாகவ் இரககவசவணடம் என்பதால் தன்் அரதம் மதனவதயசய் தறைந்தவன்் ஸரராமன்.
பலரி் கவணகவளுககம் அவன்் மதனவதயத் தறைந்தத் தவ்ற் எனப் படடாலம, அரசன்் எவ்வழி,
மககவள் அவ்வழி் என்னம் வழககச் பசாலதலைம் அதன்் உளளாரிந்த் பபாரதளைம் கூரிந்த் 
கவவனபபவரிகவள் ஸரராமன்் பசயதத் சரசய் எனப் பரந்த் பகவாளவாரிகவள. எபசபாத் கடிமககவளல் 
சிலரி் தன்் மதனவதயத் தவறைாயப் சபசுகன்றைனசரா் அபசபாத் அந்த் மதனவயன்் சமல் எதததன் 
பாசம் இரந்தாலம் அவதளத் தறைபபசத் சிறைந்த் மடிு, கடிமககவளுககம் ஓரி் எடததககவாடட் என்றை் 
மடிபவடதத் ஆணடான்் ஸரராமன். அசத் சபால் தன்் அரதம் இளவல் லக்ஷ்மணதனைம் அவன்் 
தறைககவசவணடி் வந்தசபாத் அவதனைம் தறைந்தான். பகவாடதத் வாககதகவாகவ் இளவதலத் தறைந்தான்.
இபபடி் ஒவ்பவார் வஷமயததலம் மனதன்் எவ்வா்ற் மனம, வாகக, கவாயம் அதனததாலம் 
உணதமயாகவ் இரககவசவணடம் என்பதத் எடததககவாடடிய் ஸரராமனகக் மஙகவளம.
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“இராவணதனக் கமபகவரிணனந்தரஜிதததன
இராடசதாதள் யவன்் அனபபி் தவததான்
சதவைம் இடகதகவ் ஆளகவாடடி் வரதலச
பசபபிடவததத் சபால் உதறனாசள
ஸரராமலக்ஷ்மணரி் ரதததலரந்த் பகவாணட
ராவணன்் மதசலாதர் வததகவள் பசயதாரி
தாமஸியாமல் ராக்ஷதாதள் வதததத
ஸர் ராமலக்ஷ்மணரககச் –சசாபனம, சசாபனம.
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அடதத் வரகறைாரி் நமம் பலராமரி. மூததவரி. கவணணனகக் அணணன். ராமாயணததல் இவரி் 
இளவலாயப் பிறைந்த் அணணனககச் சசதவ் பசயததால் இஙசகவ் மூததவராயப் பிறைந்த் 
உலகதகவதயைம, கவலபதபதயைம் தவததகபகவாணட் எலலாதரைம் நாசம் பசயகறைாரி.
“வானரஙகவதளைம் வரததவடடான்் பணடன்
மதலமதலயாகவசவ் சதவசமசல
வஜய் அமபாள் தன்் இடகதகவ் நடவரதல
குன்னல் குன்னனாதசபால் உதறனாசள
பலபததரரம் வந்தாரி் தகவலாச் மதலசபாலப
பபரய் உலகதகவக் கவலபதப் பகவாணட
உலகதகவக் கவலபதபயால் கரஙககவதளக் பகவான்றை
உககரபாலரககச் –சசாபனம, சசாபனம

இசசாசகத-கஞாநசகத-கரயாசகத-ஸவரூபிண
ஸரிவாதாரா் ஸுபரதஷ்டா் ஸதஸத-ரூப-தாரண் என்்ற் பசாலகறைத் லலதா் சஹஸரநாமம.
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அமபிதகவ் அதனதத் சகதகவளுமாய் இரககறைாள. அதனததககம் கவாரணயாய் இரககறைாள.
அவ்வளு் ஏன்் நமககப் பாலூடடித் தாலாடடிப் பாடி, சசா்றம் ஊடடவத் அவசள. இததசய் 
பசளந்தரிய் லஹரயல் அமபிதகவதய் வரிணககம் ஆசாரயரி் அவள் சூரயதனைம, சந்தரதனைம் 
தன்னரணட் ஸதனஙகவளாயக் பகவாணட் இவ்ுலகவதத் மாந்தரிகவளான் நமககம, மத்றம் சகவல் 
்ஜவராசிகவளுககம் அமத் ஊடடவதாயக் கூ்றவாரி. பால் ஊடடம் தாயாகவ் அமபிதகவதயக் 
கூ்றகறைாரி. என்ன் இத?? சூரயனம, சந்தரனம, அமபாளன்் இரணட் மாரிபகவஙகவளா? ஒசர் 
சபததல! அத் வழியாப் பாலூடடறைதாசம் என்பவரிகவள, நன்க் கூரிந்த் கவவனககவும.
அமபிதகவதான்் நமகக் அன்தன. ஒர் கழந்ததககத் தாய் எவ்வா்ற் மனம் கவனந்த் உவதகவைடன்் 
பாலூடடவாசளா் அவ்வாசறை் அன்ன்பரணயாம் அமபிதகவயன்் அரளாசலசய் நாம் உணகசறைாம.
தாவரஙகவளுகக் உயரி் உணட் என்பதத் வஙகவதத் சமதத் ஜகவதீஸ் சந்தரசபாஸ் பசாலல் இரககவாரி் 
இலதலயா?? நம் சவதசமா் இதத் அவரககம் மன்னசர் கூற் உளளத.
சூரய் சந்தரரிகவளன்் கரணஙகவளால் தான்் தாவரஙகவள் உயரி் பப்றகன்றைன் அலலசவா?? சூரய் 
பவளசசம் படவலதல் என்றைால் ஒர் வதத் மதளககமா? தாவரஙகவள் தமகக் சவணடிய் உணதவ
சூரயனடகுரந்த் சநசர் பப்றகன்றைன் அலலவா?? அததான்் தாவரஙகவளன்் சததாய் மாற் நாம் 
உணணுமசபாத் நம் உடலல் கவலந்த் நமகக் சகததயக் பகவாடககறைத. இவ்ுலகசல் சூரிய் சகத் 
இலதல் எனல் எதுசம் நமககக் கதடககவாசத? சூரய் சகததய் நாமம் சநசர் சூரயனடகுரந்த் 
பப்றவததகவாகவசவ் அதகவாதலயல் சூரய் நமஸகவாரமம, அதசனாட் சசரிந்த் அனஷ்டானஙகவளும் 
தவததரககறைாரிகவள. அத் சபால் நிலபவாளயசலசய் மூலதகவகவள் வளரம. மூலதகவகவளன்் 
மகவததவம் நாம் அதனவரம் அறசவாம. மரததவ் சகத் உளள் இந்த் ஒளஷமதஙகவள் சந்தர் 
கரணஙகவளன்் சகததயப் பபதசறை் வளரிகன்றைன. சமலம் சந்தரனன்் ்பரண் வளரிசசிதயப் 
பபா்றதசத் சமததரம் பபாஙகவதம் அடஙகவதமாய் உளளத. சந்தரனன்் இழுபபின்் 
சகதயாசலசய் பரவககவாத்ற, பரவ் மதழ் அதனததம் ஏதபடகன்றைன. சூரய் கரணஙகவளால் 
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ஆவயாகம் சமததரதத் நீரானத, சமததரதத் நீதர் ஆவயாககம் அதலகவளல் சந்தரன்் 
உணடாககம் மாதறைஙகவளாசலசய் மதழயாகவ் மா்றகன்றைன. ஆகவசவ் இவ்ுலகவதத் இயககவததகசகவ் 
அமபிதகவ் கவாரணமாகறைாள. நமமதடய் பதத் ஒளவடடப் பிரகவாசிபபததகச் சூரயன்் உதவனால் 
மனததன்் எணணஙகவளுககக் கவாரணயாகவச் சந்தரன்் வளஙககறைான்.
இந்த் அன்ன்பரண் அன்ன் பிதக்ஷ் வயத்றகக் மடடம் சபாடவதலதல. நம் மனதககம் ஞாந் 
பிதக்ஷ் சபாடகறைாள. இவள் நம் இசதசகவதள் மடடமலலாமல, நம் உடலன்் சகதயாகவும,
ஞாநதததத் தரம் சகதயாகவும் பசயலபடகறைாள.

இவ்வதம் அமபிதகவ் அதனததமாய் இரபபதத் படடரி் கறகதகவயல,
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“நதகவசய் இஃதந்த் ஞாலம் எலலாம் பபதறை் நாயககக
மதகவசய் மகழ்மதல் மாசன் மதகவண் மடிவல் அந்த
வதகவசய் பிறைவைம் வமசப் மதலமகவள் என்பத் நாம
குதகவசய் இவள் தன்் ததகவதமதய் நாடி் வரமபவசத.”
என்கறைாரி. இவ்ுலகவஙகவள் அதனததசம் அமபிதகவ் ஈன்பறைடததாள் என்கறைாரி் படடரி. சமலம் 
ஆதைம் அந்தமம் இலலா, மதலம் மடிும் இலலா, பிறைபபம் இறைபபம் இலலா் இவதளப் சபாய் 
மதலமகவள் என்்ற் கூ்றவத் வமப் என்கறைாரி. அமபிதகவயன்் சரததரததத் ஆராயப் பகந்தால் 
மன்னம, மடிும, பின்னம, என்்றம் எபசபாதம் எதும் பலனாகவாத. நம் அளுகக் குுசிய் 
பசயலாகம் அத. லலதா் சஹஸரநாமததல,
“அநகவா் அதபத் சாரதரா”் என் எணணதறைக் சகவாடிககவணககவான் அதபதமான் சரததரஙகவதள் 
உதடயவள் எனப் சபாத்றகறைத. இதததன் அதபதச் சரததரம் பதடதத் அமபிதகவ் தன்் 
தகவவரலகவளல் இரந்த் கவணணதனத் சதாத்றவபபத் பபரய் வஷமயமா?? அததப் பாரிபசபாமா?
“சிசுபாலன்் கவமஸன்் சகவடன்் ்பதன்் தன்தன
தஷ்டன்் பணடாஸுரன்் அனபபி் தவததான்
வசசவசவரைம் இடகதகவப் பவததர
வரதல் அதசததாள் அதலரந்த
சஙகவரிஷமணன்் பரதைமனன்் அநிரததனாகவசவ
ஸவாகு் வந்தவரிகவதள் ஸமஹரததாரி
சஙகவரிஷமணன்் ஸரகரஷ்ணன், அநிரததன்் பரதைமனன்
ஸவாகு் நாலசபரககம-சசாபனம் சசாபனம.
அடததக் கவலக் அவதாரம.
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கவலைகவாஸதரததசல் கவககம் குசலசசதரக
கவணடகவன்் பணடன்் அனபபி் தவததான்
கவலயாணைம் இடகதகவச் சுணட் வரதலக் 
கவாடடி் அதசததாள் அதலரந்த
அடடஹாஸததடன்் கவலக் அவதாரமாய
அசசுதரம் வந்தாரி் அந்தக்ஷணம
மரடடத் தனமளள் குசலசசதர் வதத் பசயத
மரஹர் கவலகககச-சசாபனம் சசாபனம
பின்னம் அசநகவம் சமாஹனாஸதரந்தன்தனப
்படடிவடடான்் சகத் சசதனயன்் சமல
அந்சநரம் அமமனம் சாமபவரி் அஸதரததல
அததைம் வசமாசனம் பசயதவடடாள
அபக்ஷளஹிண் சசதனதய் நாராயணாஸதரததால
பஸமமயமாகவ் ஆககவடடாள
தஷ்டன்் கடிலாக்ஷன்் மததசசநாதபதகவதளச
சிததததாள் பாசுபதததால-சசாபனம் சசாபனம
பின்னம் அசநகவம் அஸதரததாலவன்
அபக்ஷளஹிண் சசதன் சபான் பின்ப
என்ன் பலம் லலதா் சதவகக் என்்ற
ஏஙக் வழிககன்றைான்் பணடாஸுரன்
அமமனம் தமமதடய் நாதரி் கவாசமசதர
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அந்தரஙகவததசல் தான்் நிதனததக
கவாசமசரி் அஸதரததால் ஜயம் வரடடபமன்்ற
கவணவதர் சவணடினாள-சசாபனம, சசாபனம.
நாதள் பணடாஸுரன்் வதம
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ஸரலலததயன்் சசாபனம! கவந்தன்் பிறைபப!

பகதமாரிககவததல் இரந்த் பகவாுசம் உயரிந்தத் சயாகவ் மாரிககவம் இலதலயா?? அந்த் சயாகவ் 
மாரிககவததல் தான்் இந்த் ஸரவதயா் வழிபாடகவள் வரகன்றைன. நமமதடய் பிராணனன்் மூலம் 
எதபவனக் கவணட் பிடிதத் அந்த் மூலதசதாட் நாம் ஒன்்ற் சசரிகறை் வழிசய் நமமதடய் பிறைபபின்் 
தாதபரயம. எனனம் இத் நமககப் பரயப் பல் ஜன்மஙகவள் ஆகன்றைன. நம் ்பரிவ் ஜன்மக் கவரிம் 
வதனதயப் பபா்றதத் இந்த் ஜன்மததல் ஆன்மீகவததல் நாம் மன்சன்றவத் நடககம. நாம் 
நமமதடய் உறைஙகம் பிராணசகததய் மூலாதாரததல் இரபபததத் தடடி் எழுபபசவணடம. அதத
சமசல் சமசல் பகவாணட் வந்த் சஹஸராரததத் அதடயசவணடம. சசசிதாநந்தததல் 
மூழ்கவசவணடம. அததகவான் சயாகவ் சாததனகவளல் இந்த் வதயா் வழிபாடட் மதறைைம் ஒன்றைாகவ் 
இரந்த் வரகறைத. சஹஸராரததத் அதடந்தவடடால் சயாகவததன்் நிதறைு. சயாகவததன்் நிதறைவல
எந்தவதமான் அதசுகவளும் இலலாமல் நமதம் மறைந்த் நிதலயல் இரபசபாம. நமகுடம் 
இரககம் ஆணவம, கவன்மம, மாதய் சபான்றைதவ் நீஙகவ் சவணடம. ஆநந்தம் பிறைககவசவணடம.
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பரபபிரமம் தததவததத் ராதாகரஷ்ணனாயப் பாரிததால் அதும் ஆநந்தம, ஆநந்தம,
ஆநந்தசம் தான். ஆநந்தம் வந்தால் சிரபசபாம. ராததயன்் பசளந்தரயமம, கரஷ்ணனன்் 
பசரதமைம் ஆநந்தம. அததக் உயரம, உணரிும் சவணடமலலவா?? அந்த் உயரம,
உணரிும, அறுமாகவ் இரபபவசள் அமபிதகவ. லலதா் சஹஸரநாமம் அமபிதகவதய,
“ சிதகவலாநந்த-கவலகவா் பசரமரூபா் பரயஙகவர”் என்்ற் கூ்றம. கவலபசகவாடி் கவாலமாய, இதடவடாமல் 
தன்் பதாழிதல் நடததகபகவாணடிரககறைாள் அமபிதகவ. அவதள் வழிபடபவரிகவளுகக் இனப் 
பிறைவ் இலதல. இதத் படடரி் எபபடிச் பசாலகறைாரி் என்றைால,
“உதடதததன் வுசப் பிறைவதய் உளளம் உரகம் அன்ப
பதடதததன் பதமபதைகவம் சூடம் பண் எனகசகவ
அதடதததன் பநுசததழுகதகவ் எலலாம் நின்் அரடபனலால
ததடதததன் சுந்தர் நின்் அரள் ஏபதன்்ற் பசாலலவசத!”
என்கறைாரி. நம் கவரிமததால் பிறைவ் எடககசறைாம. அந்தப் பிறைவயல் நாம் நம் மதபிறைவக் கவரிமமம,
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பாவமம் சபாகமபடியாகவ் அமபிதகவதய் வணஙகனால, அவள் தாமதரத் தரவடிகவளல் சரண் 
அதடந்தால, அவள் கவரதண் பவளளம் பபாஙக் வந்த் நம் ஆணவமாகய் அழுகதகவ் நீககம.
மாதயயலரந்த் வடபடசவாம. அவசள் மகதரூபிணீ. என்றைாலம் அமபிதகவ் தன்் பரிததாவதசகவ் 
மதல் பபரதமதய் அளககறைாள. கவாசமசதர் சவணடிசய் அஸதரம் பப்றகறைாள. இஙசகவ் அவள் 
சகதயாகவ் இரந்தாலம் தன்தன் பவளபபடததாமல் ஈசனடம் ஒன்றப் சபாகறைாள. உளசள் இரந்த் 
இயககவத் அவளாகவசவ் இரந்தாலம, தன்தன் மன்னதலபபடததக் பகவாளளாமல் இரககறைாள.
இதசவ் சிவசகத் ஐககயம.
நிலவலரந்த் ஒளதயைம, ்பவலரந்த் சுகவந்ததததைம, தீபததலரந்த் பிரகவாசதததைம் எபபடிப் 
பிரககவசவ் மடியாசதா, அபபடி் இவரிகவதளைம் பிரககவசவ் மடியாத. பசாலலம, பபாரளும் 
இவரிகவசள. இததசய் அபிராகு் படடரி,
“பசாலலமபபாரளும் என் நடமாடம் ததணவரடன்
பலலம் பரமளப் ்பஙபகவாடிசய் நின்் பதமலரிததாள
அலலம் பகவலம் பதாழுமஅவரிகசகவ் அழியா் அரசும
பசலலம் தவபநறைம் சிவசலாகவமம் சிததககசம!”
என்கறைாரி. பசாலலல் இரந்த் பபாரதள் எவ்வா்ற் தனயாயப் பிரககவசவ் மடியாசதா் அவ்வாசறை் 
அமதமயபபதனைம் பிரககவசவ் மடியாத. “பாஷமா-ரூபா் பரஹதசஸநா் பாவாபாவவவரிஜிதா”் என்்ற் லலதா் சஹஸரநாமம் இததக் கூ்றகறைத. கவாசமசரடம் அஸதரம் பபதறை் 
அமபிதகவ் பணடாஸுரதன் வததககறைாள.
“கவணடகவன்் பணடாஸுரதன் வததககவபவன்சறை
கவாசமசரி் அஸதரஙபகவாடததாரி
வாஙககபகவாணட் அமமன்் கவாசமசரி் அஸதரததத
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மணடலாகவாரமாய் வல் வதளததக
சகவாடி் சூரயன்் சபான்றை் கவாசமசரி் பாணதததக
சகவாதணடததல் தவதத் மந்தரதத
சவடிகதகவயாகவசவ் கவாத் பரயந்தம
வதசயாய் இழுததவடடாள-சசாபனம, சசாபனம.
சதவ் பிரசயாகதத் அஸதரந்தானபசபா
சதசவந்தரன்் வஜ்ஜிராைதம் தடிசபால
தாவப் பணடாஸுரன்் மாரிபிசல் பாயந்தத
தரணயசல் வழுந்த் உயதரவடடான்
அஸதரமதடயாளன்் அககன் ஜ்வாதலயாசல
அவனடபரஙகவளும் பவணணீராசசு
அஸதமனததல் பணடாஸுரதன் வதததத
அமமன்் ஜயஙபகவாணடாள-சசாபனம் சசாபனம
பஷ்பம் பன்னரிகவதளச் பசாரயசவ் சதவரிகவள
பகவழ்ந்தஸககவள் பவணசாமரம் வீச
அபபபாழுத் சதவ் சகதசசதனைடன்
ஆலயததத் அமமன்் வந்ததடந்தாள
ஆைதஙகவளால் அடிபடட் சகதகவள
கவாயததத் அமரதக் கவணணால் சபாககனாள
சநாயகவள் சபானதசபால் ஸுகவம் பபதறைாரி் ்பகுைம
பனதமாய் பசழிததத் –சசாபனம் சசாபனம
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ஆயத்ற. சதவயன்் அவதாரக் கவாரயம் நிதறைசவறயாசசு் . அடததத் சதவரிகவள் சகவடடத் 
மன்மததன் எழுபபசவணடபமன்்ற. ஆம, அவன்் சாமபலன்் மூலசம் பணடாஸுரன்் 
வந்தானலலவா? எரந்த் மன்மததன் நிதனதத் நிதனதத் அழுத் சவததனபபடம் ரதயன்் மனச் 
சமாதானததகக் மடடமா?? இலதல, இலதல, மன்மதன்் இலதல் எனல் உலகல் சிரஷ்டி் கவாரயம் 
எபபடி் நடககம?? என்றைால் ஏன்் ஈசன்் எரததாரி?? சயாகவததல் இரந்த் ஈசன்் மீணடம் சிரஷ்டி் 
பததாயத் பதாடஙகவ் சவணடிசய் அழிததாரி. இபசபாத் அமபிதகவ் அரளால் மீணடம் அதனததம் 
ஆரமபிககவசவணடம் அலலவா? மன்மததன் எழுபபித் தரசபசாலலக் சகவடடாரிகவள் மமமூரிததகவள் 
மதல் மபபதத் மகசகவாடி் சதவரிகவள் அதனவரம. சமலம் சூரதனைம் அழிககவசவணடசம.

“ஹர் –சநதராகன-ஸந்தகத-கவாம-ஸு்ஜவபநளஷமத”் என்்ற் கூ்றகறைத் லலதா் சஹஸரநாமம.
ஹரனாகய் ஈசனன்் பநதறககவணணலரந்த் எழுந்த் அகனயால் எரககவப் படட் கவாமதனப் பிதழககவ் 
தவதத் சு்ஜவன் மரந்ததப் சபான்றைவள் அமபிதகவ் எனப் பபாரளல் வரம் இந்த் வரகவளல் 
அமபிதகவயானவள் கவாமனகக் மடடமன்ற் நமககம் ஒளஷமதமாயச் பசயலபடவதத் அறந்த் 
பகவாளகசறைாம. பராசகதயானவள் ஈசனன்் உடலல் பாத் சரரம் எடததகபகவாணடிரந்தாலம் 
உலகவதனதததகம் மரந்தாய் வளஙககறைாள. வஷமததத் உணடம் அவள் அரளால் ஈசன்் பிதழதத
நீலகவணடனாகவ் ஆகய் வந்தததயைம் அறசவாம் அலலவா?? “நுசு் அமதாககய் அமபிதகவ”் 
என்கறைாரி் படடரி் இந்தத் தரவதளயாடதல.
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“பபாரந்தய் மபபதர் பசபபதர் பசயைம் பணரிமதலயால
வரந்தய் வுசி் மரஙகல் மசநான்மண் வாரிசதடசயான்
அரந்தய் நுசமதாககய் அமபிதகவ் அமபயசமல
தரந்தய் சுந்தர் அந்தர் பாதம் என்் பசன்னயசத!”

இஙசகவ் மபபதர் என்பததகப் பல் பபாரடகவதள் அறந்த் பகவாளகசறைாம. பதர் என்றைால் மூததவள் 
என்றை் பபாரளுககணஙகவ, மமமூரிததகவளுககம் மூததவள, மூன்்ற் நாடிகவளான் பிஙகவதல,
இதடகவதல, சுழுமதன் மூன்றலம் இரபபவள, மனம, பதத, சிததம் ஆகயவதறல் 
உதறைபவள. “மஹாபததரி-மஹாஸிததரி-மஹாசயாகீஸவசரஸவர”் என்்ற் கூ்றம் லலதா் 
சஹஸரநாமம. ஆகவசவ் அதனாலம் இவள் மபபதர் அலலத் தரபதர. சமலம் மூன்்ற் சதவரிகவள,
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மூன்்ற் மதறைகவள, மூன்்ற் அகன, மூன்்ற் சகத, மூன்்ற் ஸவரஙகவள, மூன்்ற் உலகவஙகவள, மூன்்ற் 
நகவரஙகவள் என் அதனததலம் மூன்்ற் பிருகவதளக் பகவாணடவளாய் இரபபததைம் மன்னசர் 
பாரிதசதாம. அசதசபால் சந்தரகவணடம, சூரியகவணடம, அகனகவணடம் என்னம் மூன்்ற் 
பிரதவைதடய் சககவரததககம் ததலவயாகவ் இரககறைாள. நம் மனததத் ஞாந் நிதலகக் எழுபபம் 
மசநான்மணயாகவ் இரககறைாள.

அதததகவய் சகத் வாயந்த் அமபிதகவ் இபசபாத் உலக் உயைம் பபாரடட் கவாமதனப் பிதழககவ் 
தவககறைாள. எததக?? சயாகவததல் ஆழ்ந்தரககறைான்் ஈசன். கவாமதன் எரததவடட் 
கவாமதகவனராயச் சரிவ் சகதைம் ஒடஙகய் வணணம் கவாடசி் அளககறைான். அவன்் கவணகவதள் வழிதத் 
அமபிதகவதய் சநாககனால் அன்சறைா, கமாரன்் பிறைபபான்?? கமாரன்் பிறைந்தால் அன்சறைா் குசசம் 
இரககம் அசுரக் கலமம் அழிைம?? கமாரன்் என்றைால் கவந்தன்் ஒரவசன. அவதன் மடடசம் 
கறககம. சவ்ற் யாதரைம் கறககவாத. அதததகவய் கவந்ததனப் பிறைபபிககம் பபாரடட் அமபிதகவ் 
மன்மததன் எழுபபகறைாள. வயபதபத் தரம் தருரதவ் உதடய் அமபிதகவ் மன்மததன் எழுபபி் 
அதன்் மூலம் சிவனத் பதததய் பவதற் பகவாணடதத் இவ்வா்ற் கூ்றகறைாரி.

“அதசயமான் வடிுதடயாள் அரவந்தபமலலாம
ததசய் ஆனன் சுந்தரவலல் ததண் இரத
பதசயமான் தபசயமாகவ் மன்் பாரிததவரி் தம
மதசயமாகவ் அன்சறைா் வாம் பாகவததத் வவ்வயசத!”
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தாமதர் மலரிகவளால் ததககவப் பப்றம் தவ்ய் பசளந்தரயமான் அழதகவ் உதடய் அமபிதகவ் மன்மதன்் 
மதறைவரிகவதளத் தன்் மலரிககவதணகவளுகக் ஆளாகக் அதன்் மூலம் பபதறை் பவதறதய் எலலாம் 
சதாலவ் அதடைமபடி் தன்் பநதறககவணணால் அவதன் எரதத் ஈசனன்் மனமம் மா்றமபடியாகவ் 
அவன்் மனமம் கதழைமபடியாகவ் மீணடம் மன்மததன் உயரிபபிததசதாட் அலலாமல, ஈசனன்் 
மனதததைம, பதததயைம் ஆடபகவாணட, உடலலம் இடம் பப்றகறைாள. மன்மததன் எழுபபச் 
பசாலல் ஸரலலததயடம் சதவரிகவள் வணணபபிககன்றைனரி.

“இந்த் ரதைதடய் கவணவன்் மன்மததன
எழுபபித் தந்த் எஙகவள் மனஙகளர
எவ்வதமாவத் தயு் பசயத் ஈசரம
ஈசவரதயக் கூடி் சுபரமணயரி
பிறைந்த் தாரகவன்் மதல் அஸுரரிகவதள் வதததததால
பிறைக் சஙகவடகுலதல் எஙகவளுகக
கூடிசய் சதவரிகவள் எலசலாரஙதகவகவதளக
கமபிடட் நின்றைாரிகவள் –சசாபனம, சசாபனம.”

கவணடுடசன் ரதசதவதய் அமமன்
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கவாசமசரி் மகவததத் ஆதரவாயப் பாரிததாள
உணடாயவடடான்் மதன்் வஜ்ஜிரசதஹததடன்
உடசன் தாயாதர் நமஸகவரததான்
அனகரஹிததாள் சதவ் மன்மதனகக
ஆரகுனயவதன் ஜயககவாமல
வானவரம் இன் ஜயககவமாடடாபரன்்ற
வரமஙபகவாடததச் பசாலலவாள- சசாபனம் சசாபனம

கழந்தாய் உனககப் பயகுலதல் இனசமல் 
கூடடிதவ் பாரிவதைடன்் ஈசதர
தழுதழுததன்னட் பாணததால் சஙகவரரி
தாசன் வவாஹுபசயவாரி் பாரிவததய
ஒரவரி் கவணணுககம் இன் அகவபபட் மாடடாய
உன்தனத் தூஷிததசபரி் அணணா் கவளளரி
சத்றம் பயகுலதல் நாகுரககன்சறைாபமன்்ற
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சஙகவர் யனபபினாள் –சசாபனம் சசாபனம.

மன்மதனகக் வரம் பகவாடதத் அவதன் அனபபி் தவககறைாள் அமபிதகவ. ஈசனம, ஈசவரைம் கூடி் 
ஸகவந்தன்் அவதாரம் ஏதபடகறைத.

ஷமணமகவ் நாயகவன்் சதான்றடவான்் –் சிவ
சதகர் நாதன்் சதான்றடவான்
கவணகவளால் கவணட் சபாதறடசவாம் –பகவாடம
கவாலதததக் கவாலால் பவன்றடசவாம
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"நாதபிந்த் கவலாதீ் நசமா் நம!" என்்ற் கூ்றவாரி் அரணகரநாதரி. நாதமம் பிந்தும் சசரிந்ததால் 
சதான்றய் கவதலசய் ஷமணமகவன். சிவசகத் ஐககயததன்் ஸவரூபசம் ஷமணமகவன். ஷமணமகவனன்் 
மந்தரமாகய் "சரவணபவ" என்னம் ஆபறைழுததம் நம் உடலன்் ஆ்ற் சககவரஙகவதளைம் கறககம.
உயரிகவளுககபபத்றகசகவாடாகவ் வளஙகபவன்் கவந்தன். அதனததககவடுளரன்் ஆதறைலம, சகதைம் 
தரணட் வந்ததால் கவந்தன்் என்றை் பபயரி் பபதறைான்் என்றைாலம் நம் ஆன்மாதவக் கவடடிதவககம் 
சகதயான் கவந்தும் அவனடசம் இரபபதாலம் கவந்தன்் என்்ற் கூறைலாம.
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ஸரலலததயன்் சசாபனம! சிந்தாமண் கரஹ் வரிணதன!

பாஷமா-ரூபா் பரஹதசஸநா் பாவாபாவ-வவரிஜிதா
ஸுகவாராதயா் சுபகவர் சசானபா-ஸுலபாகவத:
என்்ற் கூ்றம் லலதா் சஹஸரநாமம. பமாழி் ஸவரூபமாய் இரபபவள் அமபிதகவ. 51 மாதரகவா் 
அக்ஷரஙகவசள் அமபிதகவயன்் வடிு் என்பாரிகவள. ஸரசகத் பீடஙகவளும் அந்த் அந்த் அக்ஷரஙகவளுகக
ஏதப் 51 இரககன்றைன. பசாலதலைம் பபாரதளைம் சபால் பிரககவமடியாமல் சிவசகத் ஐககயம் 
இரபபதத் ஏதபகவனசவ் பாரிதசதாம. படடசரா, மன்மதனன்் தவதததக் கவதலதத் அமபிதகவதய் 
பமாழிககம் நிதனுககம் எடடாதவள் என்கன்றைாரி.
“பமாழிககம் நிதனுககம் எடடாத் நின்் தரமூரிதத் என்றைன்
வழிககம் வதனககம் பவளநின்றைதால் வழியால் மததன
அழிககம் ததலவரி் அழியா் வரதததத் அணடம் எலலாம
பழிககமபடி் ஒர் பாகவம் பகவாணடாளும் பராபதரசய!”
அதாவத் பசாலலககம, எணணததககம் எடடாத் அமபிதகவயன்் தருரவானத் இஙசகவ் 
பகதரிகவளன்் தீவர் வழிபாடடால் அவரிகவளுதடய் கவணகவளுககம் வழிபாடகவளுககம் பவளபபடட் 
நிதகன்றைத.
“சிவபரயா் சிவபார் சிஷ்சடஷ்டா் சிஷ்ட-்பஜிதா
அபரசமயா் ஸவபரகவாசா் மசனாவாசாமசகவாசரா”
என்னம் சஹஸரநாமததன்் ததயன்் படி் மனதனாசலசய் அமபிதகவதயத் தததத் 
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வழிபடவரிகவளுகக் அவள் அரள் பரவாள. நம் சபரன்பவாழ்ுககப் பத்றக் சகவாட் அமபிதகவ.
அவதளக் கறதத் எணணஙகவதள் மனதல் வரமபித் தயானககமபடிசயா, வாயனால் இவ்வா்ற் 
இரககம் என்சறைா் உதரககவ் மடியாத. “பாநுமணடல-மதயஸதா் தபரவீ் பகவமாலன”் என் 
சஹஸரநாமததல் கூ்றவததசகவதப் சூரயமணடலததல் நடடநடசவ் சகவாடி் சூரயப் பிரகவாசதசதாட் 
இரககறைாள் அமபிதகவ.
வந்சத் சரணம் பகம் அடியாரகக் வானலகவம
தந்சத் பரபவாட் தான்் சபாய் இரககம் சதரிமகவமம
தபந்சதன்் அலஙகவத் பரமண் ஆகவமம் பாகவமம் பபாத
பசந்சதன்் மலரம் அலரிகவதரி் ஞாய்றம் தஙகவளுசம!”
சயாகயான் ஈசன்் மனதல் இடம் பிடிதத் அமபிதகவ் அதன்் மூலம் ஒர் கழந்தததயைம் 
பபதறைததைம் படடரி் இவ்வா்ற் கூ்றகறைாரி.
கவகவனமம் வானம் பவனமம் கவாணவதகவாமன்் அஙகவம
தகவனம் மன்் பசயத் தவபபபரமாதகத் தடகதகவைம
பசமமகவனம் மந்நான்கரமூன்பறைனத் சதான்றய் மூதறவன்
மகவனம் உணடாயதன்சறைா் வலல் நீ் பசயத் வலலபசம!”
என்கறைாரி் படடரி. வலலபம் என்பத் இஙசகவ் வலதம் பபாரந்தய, அறவாதறைல் பபாரந்தய் என்றை் 
பபாரளல் வரம. ஞாநசம் கழந்ததயாகவப் பிறைந்த் ஷமணமகவதன் இஙசகவ் வலலபம் என்கறைாரி் 
படடரி.
சிவசகதயன்் ஐககயததசல் பிறைந்த் இந்தக் கழந்தத் மகவா் ஒள் பபாரந்தய் கழந்தத, வலலதம் 
பபாரந்தய் கமாரன். எவராலம் பவதற் பகவாளளமடியாத் அதசூரன். இவன்் பவ்றம் சகத் மடடம
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அலல, அறுச் சகத, ஞாந் சகத, அரள் சகத. தகவபபனகசகவ் உபசதசம் பணணய் தகவபபன்் சாகு.
கரநாதன். வஸதவாகய் ஈசனககளசளைம, அதன்் சகதயாகய் அமபிதகவககளசளைம் ஒன்றைாகவ் 
இரந்த் அன்பானத் இரவராகவப் பிரந்த் மீணடம் ஒன்றைாயககவலந்த் அதலரந்த் சதான்றய் அதபத் 
கமாரன்் ஷமணமகவன். ஈசனால் தாரகவதனைம, சூரதனைம் வததககவ் மடியாதா் என்ன?? என்றைாலம் 
அவரி் தன்தனவடத் தன்் கமாரன்் அதபததசால, மஹாவீரன்் என்்ற் கவாடடாமல் கவாடடினாரி. மனத் 
இயலபம் அததாசன?? சத் எனபபடம் ஈசனம, சித் எனபபடம் அமபிதகவைம் கவாடடி் உணரிததய் 
ஆநந்தம, சசசிதாநந்தப் பரமபபாரள் ஷமணமகவன். இவதரசய் நடவல் தவதத் ஒர் பககவம் 
ஈசனம, மதபறைார் பககவம் அமபிதகவைம் இரககம் சகவாலததல் நாம் எலலாச் சிவாலயஙகவளலம் 
உதசவ் மூரிததகவளாயப் பிரதஷ்தட் பசயதரககசறைாம. இவதர் சசாமாஸகவந்தரி் என் 
அதழககசறைாம. ஸஹ+உமா+ஸகவந்தரி் என்பசத் சசாமாஸகவந்தரி் என்்ற் ஆகவடடத. லலதா் 
சஹஸரநாமம, அமபிதகவதய, “கமார் கவணநாதாமபா”் எனப் சபாத்றம. அந்தக் கமாரன்் பிறைந்த் 
என்ன் நடககறைத?? அதனவரககம் நிமமத் பிறைககறைத. சதவசசநாபதயான் அவன்் சூரதன் 
வததககறைான். வததககறைான்் என்்ற் பசாலவதத் வடும, அவதன் மன்னதத் 
ஆடபகவாளளுகறைான்.

கமாரனன்் ராஜ்யததல் பழிககப் பழி, ரததததகக் ரததம் என்பறைலலாம் இலதல. மன்னபப் 
மடடசம. கமரதன் வணஙகபவரிகவளுகக் அழியாத் ஆநந்ததததத் தரவான்் என்பதத் நிரூபிககம் 
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வணணம் மயலாகவும, சகவாழியாகவும் மாதறவடகறைான்் சூரதன. ஞானகவஙதகவயாம் 
சரவணபபபாயதகவயல் மூழ்கய் சூரன்் அதல் தானம் கவலந்த் பிரணவததத் நாதமாகவும, வந்த் 
வடிவல் சதாதகவ் வரதத் ஆடிப் பிரணவ் ஸவரூபதததக் கவாடடிைம் மகததயப் பப்றகறைான். இந்த் 
ஓஙகவார் நாதமம, வந்தும் சசரிந்த் வரம் கவதலசய் சகதசவல. பகவாகக் அ்றதத் சகவா் என்்றம் 
கூுகறைான்் சூரன். சகவாழி் பகவாககவரகசகவா் எனக் கூும் அலலவா?? பகவாகக் என்னம் மாதயயாகய் 
மாமரமாய் வந்த் சூரதன் அ்றதத் சகவாமகவன்் ஷமணமகவன்.அததசய் பகவாககவரகசகவா் எனககூவக் 
சகவாழி் தன்் மகழ்சசிதயத் பதரயப் படததகறைத. மயசலா் எனல் பிரணவ் ஸவரூபததசலசய் 
சதாதகவதய் வரததகபகவாணட் ஆநந்தம் பபாஙகவ் ஆடகறைத. மதழககவாலதத் மயலன்் ஆடடம் 
இரதள் நிதனு் படததகறைத் எனல் வடிகவாதல் கூும் சகவாழியன்் கரல் உதயததத் 
நிதனவூடடம. இரளலரந்த் நமதம் பவளசசததகக் இடடச் பசலலம் கர் ஷமணமகவன். இன் 
ஸரலலததயன்் சசாபனததல் ஷமணமகவன்் பிறைபதபைம் அசுரரிகவள் வதம் பதறைம் பாரிககவலாமா??

“அமமன்் அனகதஞயால் மதனன்் ்பசசரததாசல
அடிததான்் பாரிவத் சதவ் பரசமசதர
வந்த் வவாஹு் பசயத் ரகுததாரி் பரமசிவன்
கமாரரம் உணடானாரி் அஸுராதள் வதததத
சகவாலசவலரககச் சசாபனம் சசாபனம
சதவசசனாபத் பதயவயாதன் மணந்த் 
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ஸரபரந்தன்னல் வந்தாரி- சசாபனம் சசாபனம.
ஸரபரபமன்றைததக் சகவடடத் மகவஸதயரி
தவமன் ஹயகரவதரப் பாரிதத
ஸரபரபமன்பதத் வஸதாரமாகவசவ
பசாலலசவணடம் தயவாகவ் பவன்றைாரி
அன்படன்் வாரிததததயக் சகவடட் ஹயகரவரி
அகவஸதய் மனவதரப் பாரிதததரபபாரி
இன்பஙகவளுணடாகவ் சதவயன்் நகவரததத
இனச் பசாலசவாம் சகவபளன்றைாரி- சசாபனம் சசாபனம
பணடாஸுரதன் வதததத் ஸந்சதாஷமததால
பரசமசவரககம் கவாசமசரககம் 
சதவசசநாபதைம் சதவரிகவளும் கூடி
ஸர் லலதாமபாள் பகவாலவரககவ
ஈசவரயாளுககச் சிந்தாமணக் கரஹம
வசவகவரிமாதவ் அதமககவச் பசான்னாரி
மகழ்ந்த் வசவகவரிமா் இவரிகவள் பசான்னபடிககப
பகவழ்் பபறைசவ் பசயதாரி் –சசாபனம் சசாபனம.

அகுரிதக் கவடலன்் மததயல் கவதபகவவரஷமஙகவள் நிதறைந்த் சதாபபில் உளள் ரதனத் தீவல் 
கவடமபமரஙகவள் நிதறைந்த் உததயானவனம் (நந்தவனம) உளள் சிந்தாமண் கரஹததல் பரம் மஙகவள் 
வடிவல் அதமந்த் சிமமாஸனததல் அமபிதகவ் கவாசமசரடன்் கூடி் வீதறரககறைாள. இத் சதவயன்் 
வாசஸதலம் என்பாரிகவள. சிந்தாமண் கரஹம் என்பாரிகவள் இதத. இந்தச் சிந்தாமண் கரஹதததத் 
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தான்் வஸவகவரிமா் அதமததக் பகவாடததாரி. அணடஙகவளுககம, பிரமமாணடஙகவளுககம் அபபால் 
அகுரத் ஸாகவரததன்் மததயல் உளள் ரததனத் தீவல் உளளத. இரபதததந்த் பவளப் 
பிராகவாரஙகவள. மதலல் இரமப் எஃக, பசமப, பவள்யம, பிதததள, புசசலாகவம, பவளள,
தஙகவம, பஷ்பராகவம, பதமராகவம,சகவாசமதகவம, வஜ்ரம, தவடூரயம, இந்தரநீலம, மதத, மரகவதம,
பவளம, நவரததனம, நானா் ரததனம் இவதறைால் அதமந்ததவ. இத் தவர் மனம, பதத,
அஹஙகவாரம் ஆகய் மூன்்ற் தததவஙகவளாலம, சூரய, சந்தர, மன்மதன்் ஆகசயாரன்் 
சதஜஸஸாலம் அதமந்ததவ. இந்த் 25 பிராகவாரஙகவளல் எடடாவத் பிராகவாரததல் கவதமபவனம.
அந்தக் கவதமபவனம் மந்தரணயான் சியாமதளயன்் வாசஸதலம.

பததனந்தாவத் பிராகவாரஙகவளல் அஷ்டதகபாலகவரிகவளும, பதனாறைாம் பிராஹாரததல் 
சசநாநாயகயான் தணடினயான் வாராஹிைம,வசிபபாரிகவள.
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இவசளாட் சசரிந்த் சியாமதளககம் இஙசகவ் ஒர் கரஹம் உணட. “மஹா் சதஷ்ஷ்ஷ்டி் சகவாடிசயாகன-கவண் சஸவதா”பதசனழாவதல் சயாகனகவளும, பதபனடடில் மஹாவஷ்ணுும,
பதபதான்பதல் ஈசானனம, இரபதல் சமசார் சாகவரததல் இரந்த் கவதரசயத்றம் தாரா் சதவைம,
இரபதபதான்றல் வாரணைம, இரபததரணடில் அஹஙகவாரக் சகவாடதடயல் 
கரகலலாசதவைம, “கரகலலா் கசலஸவர”் இரபததமூன்றல் சூரயப் பிராகவாரததல் 
மாரிததாணட் தபரவரம, “மாரிததாணட- தபரவாதயா் மந்தரணீ-ந்யஸத-ராஜ்யதா”இரபதத் 
நான்கல் சந்தரனம, இரபதததந்தாவத் சிரஙகவார் வனததல் மன்மதனம் இரககன்றைனரி.
இததகளசளசய் மகவாபதம் வனமம் கவதபகவ் வரக்ஷஙகவளால் ஆன் சதாபபம் உளளன. அதன்் 
நடவல் சிந்தாமணக் கரஹம. அககன் மூதலயல் அமபாள் சதான்றய் சிதககனக் கணடமம,
கழககத் தவாரததன்் இரபககவமம் மந்தரணைம, தணடினைம் இரககம் கரஹஙகவளும் உளளன.
நான்க் தவாரஙகவளலம் சதராமனாய் சதவததகவள் கவாவல் இரககவ, நவாவரணஙகவளுடன்் கூடிய் ஸர
சககவரம் கவாக்ஷி் பகவாடககறைத. ஸரசககவரததன்் நடவல் சரிவாநந்தமயமான் பிந்த் பீடததல் புசப் 
பிரமமாஸனததல் ஸதாசிவனதடய் மடியல் மஹாதரபரஸுந்தரயான் லலதா் கவாசமஸவர் 
வீதறரககறைாள. "புச் சபசரதாஸனாஸீனா் புசபரஹ்மஸவரூபிணீ் "
இந்தப் புசப் பிரமமாஸனம் என்பத் பிரமமா, வஷ்ணு, ரதரன், ஈசானன்் ஆகயவரிகவதளக் 
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கவாலகவளாகவும, ஸதாசிவனதடய் மடிதயப் பலதகவயாைம் பகவாணட் கவடடில் ஆகம. இதசவ் 
அ+உ+ம= ஓம் என்பததக் கறககம் அரிதத, மாதததர, பிந்த் வடிவான் ஓஙகவார் முசம. “மஹா் 
கவாசமச-மஹிிஷ் மஹாதரபரஸுந்தர”என்கறைத் லலதா் சஹஸரநாமம. அபிராகு் படடரி் 
அமபிதகவயன்் இந்தக் சகவாலததத் வரிணகதகவயல
“பரபரச் சீறைடிப் பாசாஙகதச் புசபாண் இன்பசால
தரபர் சுந்தர் சிந்தூர் சமனயள் தீதம் பநுசில
பரபர் வுசதர் அுசககன் பபாரபபச் சிதலகதகவ
எரபதர் சமன் இதறைவரி் பசமபாகவததரந்தவசள! “
என்கறைாரி. இதததகவய் அமபிதகவதய,
“நாயக, நான்மக் நாராயண் தகவ் நளன் புச
சாயக் சாமபவ் சஙகவர, சாமதள் சாத் நசசு் 
வாய் அக் மாலன் வாராஹி, சூலன் மாதஙக் என்
றைாயக் யாத் உதடயாள் சரணம் அரண் நமகசகவ!”
இத் நாம் ஏதபகவனசவ் பாரிதசதாம் அலலவா? அசத் சபால் இன்பனார் அந்தாதயலம் கூ்றவாரி:
“பயரவ் புசகு, பாசாஙகதச் புசபாண் வுசரி
உயரி் அவ் உணணும் உயரி் சணடி் கவாள் ஒளரம் கவலா
வயரவ் மணடல் மாலன் சூல, வாராஹி் என்சறை
பசயரி் அவ் நான்மதறை் சசரி் தர் நாமஙகவள் பசபபவசர!’
என்்றம் கூ்றகறைாரி.
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சிலமபணந்த் சிறய் தரவடிகவதள் உதடய் அமபிதகவ் தன்் தகவகவளல் பாசமம, அஙகசமம் 
பகவாணட் ஐந்த் மலரிபபாணஙகவதளைம் தகவயல் ஏந்த, சிந்தூரம் சபான்றை் சிவந்த் சமனசயாட் 
தரபரசுந்தரயாகவ் வீதறரககறைாள. அவசள் பராசகதயன்் ஐந்தாவத் சகதயான் அநுகரஹ் 
சகதயான் புசகுயாகவும, “புசமீ் புச்பசதசீ”் கவரநிறைக் கவாளயாகவும, சகவாபம் பகவாணட் 
சணடிகவாவாகவும,” மசஹஸவர, மஹாகவால் மஹாகராஸா் மஹாசனா!அபரிணா் சணடிகவா் 
சணடமணடாசுர் நிஷமூதநீ”் சூரய, சந்தர் மணடலஙகவளல் வீதறரககம் மணடலயாகவும் கவாடசி் 
அளககறைாள. “பாநு் மணடல் மதயஸதா”் என் லலதா் சஹஸரநாமாவள் கூ்றம. இன் 
லலதாமபாளன்் ஸரசகர் வரிணதனயன்் சசாபனபபாடதலக் கவாணசபாம. இந்த் வரிணதன் மடடம் 
நடவலரந்த் சபாடாமல் பாடல் எண் 166 ல் இரந்த் பாடல் எண் 188 வதரைம் மழுவதம் 
பகவாடககவப் படம.
தரணயல் ஒன்பதம் சமததரததல் ஏழும
சதவககப் பதநா்ற் ஸரபரஙகவள
சமரகரயபலார் ஸரபரமணடதத
மன்னாசல் உமகக் நான்் பசாலலகசறைன்
மூவராலம் ஆதசசஷமராலம் பசாலல் 
மடியாத் அமமன்பர் மஹிதய
சாவதானமாகவக் சகவடகவசவணடகுதத
தன்யசன் பசாலலசவன்் –் சசாபனம் சசாபனம
ஒன்றைாவத் சகவாடதட் இரமபாககமததக
உயரம் நாநூ்ற் சயாஜதனகவள் உணட
நன்றைாகவ் நூ்ற் சயாஜதன் அகவலஙகவாண
நான்கபறைததலம் வாசலணட
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வாசலகவள் சதா்றம் சகவாபரமணட் அததக
வரயாகவ் தடடககவள் இரபததுசு
சயாஜதனகக் ஒர் தடட் வீதஙகவணகக
உசசி் மகடம் மூன்்ற் –் சசாபனம் சசாபனம
இந்த் வாசல் சபாசல் நால் வாசலககம
இத் சபாசல் சகவாபரத் தடடமணட
இந்தக் சகவாடதட் வாசல் கவது் சகவாபரமதல
எலலாம் இரமபப் பண் இததபசபால
எந்தக் சகவாடதடகவளன் பசாலலப் சபாகன்சறைாசமா
அந்தக் சகவாடதட் இதசபாலகவஸதயா
இந்தக் சகவாடதட் கவழிந்தபறைமளளத
ஏழுசயாஜதனைணட் சசாபனம் சசாபனம
ஏழு் சயாஜதனைளள் நட் இதடபவளதன்னல
எலலா் மரஙகவலம் நிதறைந்தரககம
சதாழரிகவசள் ஏழு் சயாஜதனயன்் வஸதாரம
பசாலலபசபாகசறைாம் சகவாடதட் இதடநடவல
கவாளைஙகவாளரம் சகதைடசன் 
கவால் சகராசனததல் இரந்த
லலததைதடய் நாமுஜபிதத் ஒன்றைாங் சகவாடதட
ரக்ஷிககறைாள் என்்றம் சசாபனம் சசாபனம
பவணகவலக் சகவாடதடயல் வஸந்தரத் கவாவல
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சவலைமகவதபகவ் வரக்ஷமாகம
தஙகவச் பசமபக் சகவாடதடயல் சவல் ஹரசந்தனம
சுசியான் கரஷ்மரத் கவாவல
ஈயக் சகவாடதடயன்் சவல் சந்தன் வரக்ஷஙகவள
எஙகு் சுதறக் கவாவல் வரிஷமரத
மன்னாலரமபகசகவாடதடயன்் சவல் மந்தாதர
பவளுதத் சரதரத் கவாவல் –சசாபனம் சசாபனம
புசசலாகவக் சகவாடதடககப் பாரஜாதம் சவல
சஹமந்தரத் கவாவல் கவாத் தூரம
புசபபபான்சகவாடதடககம் மந்தரண் மதலான
சகதகவள் கரஹம் சிசரரத் கவாவல
பிக்ஷூரகவதத் சிததரிகவளும் மததப
பபணககவளுஙகூடி் இரககன்றைாரிகவள
பிக்ஷூரம் கவழிந்தபபருசாரணரி
பதமராகவக் கரஹம் சசாபனம் சசாபனம
அழகய் கவந்தரிவாள் தவரக் கரஹந்தன்னல
அததகபபின்் சயாககவள் வஜ்ஜிரககரஹம
பதநாகவரதனமம் தவடூரியததாலம
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பின்னந்தரக் கவலலாலமளள் கரஹம
மததககவள் சூழுமமரகவதததால் கரஹம
குன்சபால் வராகககம் நால் கரஹம
சுததமான் கரஹம் பிரமமாுதடயத
பசமபவழததாசல் –் சசாபனம் சசாபனம
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ஸரலலததயன்் சசாபனம! அமபிதகவயன்் இரபபிடஙகவள!

சிந்தாமண் கரஹததல் வீதறரககம் அமபிதகவயன்் ஸரபர் வரிணதன் பதாடரிகறைத.
“மாணககவ் மணடபததல் வஷ்ணுும் இரககன்றைாரி
மணடபததனதடயல் சிவசலாகவம
பிரமம் சதவரதடய் சததயசலாகவமம
பிரபலமான் வஷ்ணுவன்் உலகவம
மாயகசகவாடதட் அனந்தம் வரிணமளள் சகவாடதட
அததகதடயல் சூரயனன்் வமானம
பகவவான்் மாரிததாணட் தபரவரி் இரபப
பகதசர் சகவளன்னு் –சசாபனம, சசாபனம.
சந்தரபிமபததல் சிஙகவாரமாகவசவ
சரயாகவ் இரபததுசு் சகவாடதடைம் 
சுந்தரமான் சகவாபரஙகவளும் தானணட
பதாதகவபயார் சகவாடதடகக் நான்க் வீதம
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அபபரத் தாமதரப் பஷ்பஙகவளன்் வனம
ஆ்ற் சயாஜதனகக் நிதறைந்தரககம
வபரசன் அததகக் கழககவாகவசவ் பயஙகம
சுதறக் கவதமபவனம் –சசாபனம் சசாபனம
அததகககழககசல் மமமூரிததகவளுககம
அகவஙகவள் மூன்்ற் பதம் அடவயசல
இததக் நடவல் சிந்தாமண் ரததனததால
ஈசவர் லலதா் சதவயன்் கரஹம
நாலபறைம் வாசல் உணடததகசசியல
ஞானரதனததாசல் மகடம
வலபபறைததசல் மந்தரணயன்் கரஹம
வாராஹிககடபபறைம் –சசாபனம் சசாபனம
அககன் மடககசல் அககனககணடம
அததக் சமசல் நிதகம் ஸரசககவரதசதரி
நிரிகன்றைத் வாைமடககல் மந்தரணசதரி
சநசர் ஈசான்யததல் வாராஹிசதரி
இந்த் நடவசல் சகதகவளன்் கரஹம
சிந்தாமண் கரஹதததச் சுதறலம
சிந்தாமணககரஹம் சிந்தாமணசசுவரி
சுதறலம் தீபஙகவள் –சசாபனம் சசாபனம
சிந்தாமணககரஹததன்் நடமததயசல

127

சிந்தாமணயாசல் ஸரபீடம் 
அஷ்டசகவாண் வடிவாக் வளஙகய
சகரராஜா் பவன்றை் பீடததன்சமல
ஐமமூன்்ற் தடடதத் ஸரபீடதததக
ஆயரதத்றநூ்ற் மழம் வீத
தகவமழதததகரபத் மழ் உயரம் தடட
கவடதலககடிததவகவஸதயரி் –சசாபனம் சசாபனம
தடட் சதா்றம் இதசபால் உயரம் வீத
தடடசதா்றம் சகதகவள் இரககவாள
தடடமாய் ஸரபீடதததகவபபறைததசல
சிஙகவாரபபடி் மபபததா்ற் ஸதமபம
வடடமான் இந்தபீடததல் ஈசரி் பிரமமா
மாலவரி் ரததரரி் கவடடிலன்் கவால
கவடடிதபலதகவ் சிவன்் ஸதாசிவன்் பாய
ஈசானன்் ததலயதண் –சசாபனம் சசாபனம.
“ஸரிவாரணா் நவதயாஙகீ் ஸரிவாபரண-்பஷிதா
சிவ-கவாசமஸவராஙகவஸதா் சிவா் ஸவாதீன-வலலபா
ஸுசமர-மதய் –் ஸரஙகவஸதா் ஸரமந்நகவர-நாயகவா
சிந்தாமண-கரஹாந்தஸதா் புச் –பரஹ்மாஸன் –ஸததா!”
என்்ற் லலதா் சஹஸரநாமம் கூ்றவததசகவதப, இஙசகவ் அமபிதகவ் வீதறரககம் தரகசகவாலதததக் 
கவாணலாம.
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முசததன்் சமல் ஹமஸதூளகவா் பமதததைம
வடட் இரபறைதததலயதணைம
முசததன்் சமசல் கழகதகவப் பாரிததரககன்றைாரி
மன்மத் சகவாடி் சபால் கவாசமசரம
நாதரி் கவாசமசரி் மடிசமல் கழகதகவப் பாரிதத
தாய் லலதா் சதவைம் இரககவாள
பாலா் லலதா் சதவகக் நிததயம
பதனா்ற் வயபதன்்றம் –சசாபனம, சசாபனம
சரிவ் சகத் வாயந்த் அமபிதகவ் கழககல் இந்தராண் சகதயாகவும, அகன் மூதலயல் அகன் 
சதவததயாகவும் பததகல் வாராஹியாகவும, நிரரத் மூதலயல் கவடகவதாரணயாகவும் 
கவாககறைாள. சமதகல் வாரணீயாகவும, வாைமூதலயல் குரகவவாஹினயாகவ் வாைசகதைம,
வடககல் பகவளமாரைம, ஈசான்யமூதலயல் சூலதாரணயாகவும் கவாதத் வரகறைாள. பிரஹ்மாண் 
சமசலைம, வஷ்ணு் சகத் கீசழைம் ஆகவ் பமாததம் பததத் ததசகவதளைம் தன்் சகதயால் சாமணடா் 
சதவ் கவாததரளகறைாள. சதவதயப் பிராரிததகதகவயல, ஜய் சகத் நம் மன்னால் இரககவசவணடம் 
என்்றம, வஜய் சகத் பின்னாலம, அஜிதா் இடபபககவமம, அபராஜிதா் வலபபககவததல் 
இரககவசவணடம் எனும் பிராரிததககவசவணடம. சமலம் நம் சிதகவதய் உதசயாதன் சதவைம,
சிரசில் உதறைைம் உமா் சிரதசைம, லலாடததத் மாலாதாரணயான் சகதைம, பரவததத் 
யஷமஸவனைம் கவாககவசவணடம. பரவ் மதததய் தரசநதரதாரயான் அமபிதகவைம, நாசிதய் 
யமகவணடாசதவைம, கவணகவளன்் நடசவ் சஙகன் சகதைம, கவாதகவளல் தவாரவாஸின் சகதைம் 
ரக்ஷிககவசவணடம.
கவன்னததல் கவாளகவா் சதவைம, கவரிணமூலததல் சஙகவரைம, நாசிதகவகவளல் ஸுகவந்தா் சதவைம,
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சமலதடடில் சரிசசிகவா் சதவைம, கீழுதடடில் அமரதகவலாசதவைம, நாககல் ஸரஸவதைம் இரந்த் 
கவாககவசவணடம. பதகவளல் பகவளமாரைம, கவழுததன்் நடவல் சணடிதகவைம் கவாககவசவணடம.
உளநாகதகவச் சிதரகவணடா் சதவைம, தாதடதய் மஹாமாதயைம, சமாவாயககவடதடதயக் 
கவாமாக்ஷிைம, வாகதகவ் ஸரிவமஙகவளா் சதவைம் கவாககவசவணடம. கவழுததல் பதரகவாளைம,
மதபகவலமபில் தரததர் சதவைம் கவழுததன்் பவளயல் நீலகரவாசதவைம, கவழுதபதலமதப் 
நளகூபர் சதவைம் கவாககவசவணடம.
சதாளகவதள் கவடகவதாரணைம, பஜஙகவதள் வஜ்ரதாரணைம, தகவகவதள் தணடினைம, வரலகவதள் 
அமபிதகவைம் கவாககவசவணடம. நகவஙகவதள் சூசலசவர் ரக்ஷிககவ, கவஷ்கவஙகவதள் அனசலஸவர் 
ரக்ஷிககவ, ஸதனஙகவதள் மஹாசதவ் ரக்ஷிககவ, மனததச் சசாகவவநாசின் ரக்ஷிககவசவணடம.
இரதயததத் ஸரலலததைம, வயததறை் சூலதாரணைம, நாபிதயக் கவாகுன் சதவைம,
ரஹஸயஸதானததத் கஹ்சயஸவரைம் கவாககவசவணடம. ்பதநாதா் லஙகவதததைம் 
மஹிஷமவாஹின் அபானத் தவாரதததைம, இடபபில் பகவவதைம, மழஙகவாலகவதள் வந்தய் 
வாஸினைம் கவாககவசவணடம. பதாதடகவதள் மஹாபலாசதவைம் மழஙகவால் நடவல் 
வநாயகீசதவைம, கவணுககவாலகவளல் நாரஸிமஹிசதவைம, பின்னஙகவாலகவளல் குபதளஜஸிைம் 
ரக்ஷிககவடடம. கவாலவரலகவதள் ஸரதரைம, பாதததன்் கீழ்் தலவாஸினைம, நகவஙகவதள் 
தமஷ்டராகவராலைம, சகவசஙகவதள் ஊரிதவசகவசினைம, மயரிககவாலகவதள் பகவளசபரைம, சதாதல் 
வாகீசவரைம, இரததம, வீரயம, பகவாழுபப, மாமஸம, எலமப,மூதள் இவததறைப் பாரிவதைம் 
கவாககவசவணடம. கடலகவதளக் கவாலராததரைம, பிதததாததவ் மகசடஸவரைம, ஆதாரக் 
கவமலஙகவளல் பதமாவதைம, சுபதாதவல் சூடாமணைம் ரக்ஷிககவடடம. நகவஙகவளுககப் பிரகவாசததத
ஜ்வாலாமகைம, எலலா் சந்தகவளலம் அசபதயா் சதவைம் பிரமமாண் சுகலதததைம, நிழதல் 
சதசரஸவரைம் ரக்ஷிககவடடம.
தரிமசாரண் நமத் அஹஙகவாரதததைம, மனததைம, பதததயைம் கவாககவசவணடம, பிராணன்,
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அபானன், வயானன், ஸமாநன், உதானன்் சபான்றைவததறைைம் அவசள் கவாபபாள. பகவழ், கீரிதத,
அழக் இவததறை் சகரணைம, இந்தராண் சகவாததரதததைம, சணடிதகவ் பசுககவதளைம் 
கவாககவசவணடம. மஹாலக்ஷ்கு் தன்் கழந்ததகவளான் நமதம் கவாககவசவணடம. தபரவ் 
மதனவதயைம, சக்ஷமஙகவர் வழிதயைம, வஜயா் அதனததப் பறைஙகவளலம் கவாககவசவணடம.
இஙஙனம் சதவயன்் ஸமரணசம் நமதமக் கவாககம் கவவசமாகவ் நிதனதத் ஒவ்பவார் அடிதயைம் 
எடதத் தவககவசவணடம் என்்ற் சதவ் மஹாதகுயம் கூ்றகறைத.
இததத் தவரும் சதவயன்் இரபபிடஙகவளாகவும, அவதறல் கடிபகவாணடிரககம் 
நாமாவளகவளும் வவரககவப் படடிரககறைத. அதவயாவன:
லக்ஷ்கு் சதவககக் சகவாலாபரம் மஹாஸதானமாகவும,
சரணுகவாசதவகக் மாதரபரமம,
தரிகதகவகக் சபதஸரஙகவம, தளஜாபரம, இஙகதல, ஆகய் இடஙகவளும,
ஜ்வாலாமக, சாகவமபர, பிராமர, ஸரரகத் தந்தரகவா, அன்ன்பரண் ஆகசயாரன்் இரபபிடமாகவ் 
சரிவ் சகத் வாயந்ததம, மூலாதார் சக்ஷததரஙகவளன்் மதன்தமயானதம் ஆன் கவாுசிபரமம,
அஙசகவசய் பராசகதசய் மணலால் சிவலஙகவம் பிடிதத் வழிபடட் ஏகவாமபரமம,
சயாசகவஸவர் பிரதஷ்தட் பசயத் சதசஜாஸதானம,
பீமாசதவ் வந்தயாசலததலம,
வமலாசதவ, நீலாமபிதகவ் சபான்சறைாரி் தரவாதனககவாவல, ஸரநகவரம
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சநபாளததல் கஹ்யகவாளயாகவும,
எலலாவத்றககம் சமல் தஹராகவாச் சக்ஷததரமான் சிதமபரததல் சிவகவாகுயாகவும,
சவதாரணயததலம் சீனததலம் நீல் சரஸவதயாகவும,
தவததயநாதததல் வகவலாவாகவும,
மணதவீபததல் பவசனஸவரயாகவும
கவாமாகயாவல் தரபர் தபரவயாகவும
பஷ்கவரல் கவாயதர் சதவயாகவும,
அமசரசததல் சணடிதகவயாகவும,
பிரபாச் சக்ஷததரததல் பஷ்கவசரக்ஷணயாகவும,
தநகுசாரணயததல் லஙகவதாரணயாகவும,
பரஹூததயல் பஷ்கவராக்ஷியாகவும,
ஆஷமாடததல் ரத் சதவயாகவும,
தமசூரல் சணடமணடிகவாவாகவும,
பரா்பத, ்பதயல் பரசமஸவரயன்் தணடினயாகவும,
நகலததல் நகசலஸவரயாகவும,
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அரசசந்தராவல் சந்தரகவாவாகவும,
ஸரபரிவதததல் சஙகவரயாகவும
தரதவயாறல் தரசூலயாகவும,
ஆமதாதசகவசவரததல் கக்ஷுமாவாகவும,
மகவாகவாசளசவரததல் சஙகவரயாகவும
மததமததல் சரிவாணயாகவும,
சகவதாரததல் மாரிககவதாயனயாகவும,
தபரவததல் தபரவயாகவும,
கவதயயல் மஙகவளாவாகவும,
கரசக்ஷததரததல் ஸதாணுபரயாவாகவும,
நகலததல் ஸவாயமபவயாகவும
கவனகவலததல் உகராசதவயாகவும,
வமசலஸவரததல் வஸசவஸவரயாகவும,
மஹாநந்தாவல் மஹாந்ததகவயாகவும,
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பீமசக்ஷததரததல் பீசமஸவரயாகவும,
பவானயல் சஙகவரயாகவும.
அரிததசகவாடியல் ரதராணயாகவும
கவாசியல் தன்் வசால் நயனஙகவளால் அரளாடசி் பரைம் வசாலாக்ஷியாகவும,
மகவாலயததல் மஹாபாகவாவாைம,
சகவாகவரிணததல் பதரகவாளயாகவும,
பதரகவரிணதகவயல் பதரயாகவும
உதபலாக்ஷியல் ஸவரிணாக்ஷியாகவும,
ஸதாணவீயல் ஸதாணுவாகவும,
தரவாரூரி் என்னம் மதபறைார் மூலாதார் சக்ஷததரததல் கவமலாமபிதகவயாகவும
சகவலணடகவததல் பிரசணதடயாகவும
கரணடதலயல் தரசந்தயாசதவகவளாகவும
மாசகவாடததல் மகசடஸவரயாகவும
மணடசலசததல் கவணடகயாகவும,
கவாலுசரததல் கவாளகவாவாைம,
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சஙககவரிணததல் தவனஸவரயாகவும
ஸதூலசகவஸவரததல் ஸதூலசகவஸவரயாகவும,
அதனததககம் சமல் பகதரிகவளன்் இதயததலம, ஞாநிகவளன்் இதயததலம் நிதயவாசம் பசயைம் 
ஹ்ரலசலகவா் என்னம் மந்தர் சதவயாகவும் இரககன்றைாள.
சதவயன்் இந்த் நாமாவளகவதள் மடிந்தவரிகவள் தனமம் கவாதல, மாதல் இரசவதளகவளுசமா் 
அலலத் ஒரசவதளசயா் பசாலலலாம. இதவ் சதவயன்் சகதபீடஙகவள் எனச் பசாலலப் 
படகன்றைன. இவதறல் சில் இரகககுடம் பதரயவலதல. சிலவதறன்் இன்தறைய் பபயரிகவள் 
மாறைளளன. வதரவல் ஒர் சின்ன் அடடவதணைடன்் தர் மயலகசறைன்.
"இடத் ததடசமல் சுவாகு் தவததகபகவாணடமமதன
வலத் கவன்னததத் மததகுடடகபகவாணட
வதடசமல் அழகவரம் வளமடன்் சதவகக
வ்பதயடட் தரஷ்டி் கவழிதத
அுசாதீரி் எனப் பகதரிககவபயப் பிரதானுபசயத
அமபிதகவைடன்் தாம்பலந்தரதத
இந்தபடி் ஈசன்் சிந்தாமணககரஹததல
இரந்தாரி் சதவைடன்் -சசாபனம் சசாபனம
சதவகக் உயர் நாதபத் மழதததக் சமல
சதசததல் ஒபபிலலா் சமலகவடடிலல
யமனாதகவஹாரமாகவச் சுதறயரககன்றைாள
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இச் ஜகவததத் சமாஹிபபிககம் மாதய!
சதவைதடய் பஸளபாககயததத் பகவாபபிலதல
சதவதானறய் சவணுமகவஸதயா
நாவாலம் மனதாலம் எணண் மடியாத
ராசஜசவர் மஹிதம-சசாபனம, சசாபனம
யமனாதகவஹாரம் என்பத் மூலாதாரததல் உறைஙகக் பகவாணடிரககம் கணடலன் சகத. கணடலன
சகததய் சதவ் என்்றம் உடதலப் பாமபசபால் மூன்றைதரச் சுதறைாய் வதளததகபகவாணட் அஙசகவ் 
வீதறரபபதாைம் கூ்றவாரிகவள. இந்தச் சககவர் வபரஙகவதளைம, ஸரவதயா் ஜபததன்் மஹிதம் 
பதறைம் வரம் நாடகவளல் கவாணலாம.
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ஸரலலததயன்் சசாபனம! சசாபனம! சசாபனம! மஙகவளம!

பகவாுச் நாடகவளாய் எனககத் தான்் எழுத் மடியதலனா, வாசகவரிகவளும் வரதலதல. அவஙகவ் 
அவஙகவளுககன் சில் சவதலகவள, பிரசதனகவள் இரககசம. அதனவரம் எலலா் நலனம் பபத்ற் 
அமபிதகவயன்் அரதளைம் பபத்ற் வாழ்வாஙக் வாழ் வாழ்ததகபகவாணட் இந்தப் பததவ் 
ஆரமபிககசறைன்.
இததக் மந்ததய் பது் இஙசகவ!
இபசபா் சதவ் ஆ்றசககவரஙகவளலம் வளஙகவத் எபபடி் என்்ற் ஒர் எளதமயான் சின்ன் வளககவம.
நம் உடல் புச்பதஙகவளால் ஆனத. நம் உடலசலசய் புச்பதஙகவளும் அடஙக் உளளன் 
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என்பததக் கறககவசவ் மூலாதாரம, ஸவாதஷ்டாநம் , மண் ்பரகவம, அநாஹதம, வசுதத, சபான்றை் 
சககவரஙகவளும் புச்பத் தததவஙகவதளக் கறபபிடகன்றைன. கவதடசியான் ஆகஞா் சககவரம் நம் பரவ் 
மதததயக் கறககம் இடம. ்ஜவாதமாவடம் ஈசனன்் ஆகஞாயானத் அஙசகவ் பிரகவாசிககன்றைத.
அதனாசலசய் ஆகஞாசககவரம் என்பாரிகவள. லலதாசசமத் கவாசமசுவர் மகவாலஙகவமானத் அஙசகவ் 
நிரிகண, ஸகண் சகதயால் அலஙகவரககவபபடம. இஙசகவ் நிரிகண, ஸகண் சகதயாகவ் அமபிதகவசய் 
கறககவப் படகறைாள. இபபடி் கறககவபபடம் அமபிதகவ் ஈரதழ்த் தாமதரயல் ஆ்ற் மகவஙகவசளாட் 
பிரகவாசிககம் பவணணறைதசதாட் ஹாகன் என்னம் பபயசராட் எழுந்தரள் இரககறைாள.
“ஆகஞா-சகராபஜ-நிலயா-சுகலவரிணா-ஷமடானனா!!”
“ஹரதரான்தனகவ-ரஸிகவா் ஹாகன-ரூப-தாரணீ”
என்்ற் ஸரலலததயன்் சஹஸரநாமம் இவதளப் சபாத்றம.
அடதத் நம் நாடடில் இபபடி் ஆகஞா் சககவரஸதானமாயக் கவரதபபடம் இடம் கவாசி் சக்ஷததரம் 
ஆகம. அமபிதகவ் இஙசகவ் தரிகதகவயாகவும் கவாசி் வசாலாக்ஷியாகவும் இரவதப் பிரதான் 
சகதகவளாயத் சதான்்றகறைாள. இந்த் ஆகஞா் சககவரம் ஆதமதவம் என்்றம் கூ்றவாரிகவள. இஙசகவ் 
ஸவயமபிரகவாசமான் சகததயப் பின்பதறசய் அதனததம் பிரகவாசிககசம் தவர் அததகவாகவ் சுயமான் 
ஒள் இலதல. சூரய, சந்தரரம, குன்னலகவளும, அகனைசம் அந்தப் பிரகவாசததல் பதரயாபதனல் 
மதறைதவ் எமமடட?? இததக் கவடந்சத் ஸஹஸராரததல் பிரசவசிககவசவணடம. இபபடி் ஆதமாதவ
எதும் ஒடடாத் என்பதத் இஙசகவ் பாரிதசதாம் அலலவா??? (இனசம் ஆதமா் சாந்த் 
அதடயடடமன் பிராரிததககம் மன்சன் பகவாுசம் சயாசிஙகவ)
நாம் தான்் கீசழ் தாசன் சபாசவாம?? ஆகவசவ் கீசழசய் சபாயப் பாரிபசபாசம! ஆதமாவலரந்த் 
கீசழ் வந்தால் மனசு் சதான்்றகறைத. அசத் சபால் நம் பரவ் மததயலரந்த் கீழிறைஙகசனாமானால் 

138

பநுசுககழி் வரகறைத. இதசவ் வசுதத் சககவரம. ஆகவாயதததவம.
“வசுதத் –சகர- நிலயா-ரகதவரிணா் தரசலாசனா
கவடவாஙகவாத-பரஹரணா் வததனகவ-ஸமன்வதா
அமரதாத-மஹாசகத-ஸமவ்ரதா் டாகனசவர”
சிவந்த் ரதத் நிறைததடனம, மூன்்ற் மகவஙகவளுடனம் கவாடசி் அளககம் அமபிதகவ் இஙக் பதனா்ற் தள
கவமலததல் டாகன் என்னம் பபயரல் வளஙககறைாள. இஙக் அமபிதகவைம, ஈசனம,
சூரயதனைம, சந்தரதனைம் சபால் தணதமைம, பவமதமைம் கவலந்த் ்பசவாட் சசரிந்த் மணம் 
சபாலும, கவரமபில் கவலந்தரககம் இனதம் சபாலும, தீபததலரந்த் பிரககவமடியாத் ஒள் 
சபாலும் கவாடசி் அளககன்றைனரி. சகவல் ்ஜவரிகவளுககம் ்ஜவாதாரமாயப் பிரகவாசிபபசத் இவரிகவள் 
இரவரன்் ஆநந்தமயமான் சஜாதப் பிரகவாசசம. நம் பணணய் பாரதததல் இபபடி் ஆகவாய் 
சக்ஷததரமாய் வளஙகப் பிரகவாசிபபத் சிதமபரம் சக்ஷததரசம. இஙக் ஆகவாய் தததவ் உபாசதன.
தஹராகவாசம் பசயயப் படகறைத. “தஹராகவாச-ரூபிணீ”் என்்ற் லலதா் சஹஸரநாமம் கூ்றம. இஙக் 
அமபிதகவைம, ஈசனம் வ்சயாசமஸவரனம, வ்சயாசமஸவரயாகவுசமா் அலலத் 
அரிததநாரஸவரராகவசவா் வழிபடப் படகன்றைனரி. படடரி் இதத,
“பரபறைச் சீறைடி் பாசாஙகதச் புசபாண் இன்பசால
தரபர் சுந்தர் சிந்தரசமனயள் தீதம் பநுசில
பரபர் வுசதர் அுசககன் பபாரபபச் சிதலகதகவ
எரபதர் சமன் இதறைவரி் பசமபாகவததரந்தவசள!”
என்கறைாரி.
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அடதத் ஆகவாய் தததவததலரந்த் இன்னம் கீசழ் வரணும. ஆகவாயததலரந்த் சதான்றயத் வாை.
“அநாஹதாபஜ-நிலயா் சயாமாபா் வதனதவயா
தமஷ்டசராஜ்வலாக்ஷமாலாத-தரா் ரதர் –ஸமஸததா
கவாலராதரியாத-சகதபயளகவ-வ்ரதா் ஸநிகபதளதன-பரயா
மஹாவீசரந்தர-வரதா் ராகணயமபா-ஸவரூபிணீ”
இஙக் பனரணட் தளக் கவமலததல் வீதறரககம் அமபிதகவ் சயாமதளயாகவ் ராகன் என்னம் 
பபயரடன்் வீதறரககறைாள. இவசள் கவலவகக் அதபத. இவள் நம் இதயததல் ஞானத் 
தாமதரதய் மலர் தவககம் ஹமஸஙகவளாகவ் ஈசசனாட் உலுகறைாள. நம் மனத் தடாகவததல, இதசவ
மானசசராவரி் எனபபடம. இந்த் மானசசராவரல் பகதரிகவளன்் ஞாநதததசய் அநுபவதத் அததப் 
பதறசய் தஙகவளுககள் இனதமயாகவப் சபசிகபகவாளளும் ஹமசஙகவளான் ஈசனம, அமபிதகவைம் 
ஹமசசஸவரனாகவும, ஹமசசஸவரயாகவும் இரககன்றைனரி. இவரிகவளன்் அரளாசலசய் நமகக் 
சகவல் வதததகவளும் கதடககவப் பப்றகசறைாம. இந்த் ஹமஸஙகவளன்் சமபாஷமதணசய் அதனதத் 
வதததகவளும. உளமகவத் தயானததாசலசய் இத் தகவகூடம. இததகவாகவ் ஜபிககவப் படம் மந்தரமம் 
அஜபா் மந்தரமாகவசவ் பசாலலப் படம. தககவ் கர் மூலம் தீதக்ஷ் பபத்ற் மந்தர் ஜபம் உபாசிககவ் 
வழிமதறைகவதள் ஏத்ற் மதறையாகவ் ஜபிபபவரிகவளுகக் பிரதயக்ஷமாகவத் தரசனம் கடடம.
சயாமதளயன்் அரளும் கதடககம.
“கவணகவளககமபடி் கவணடபகவாணசடன்் கவடமபாடவயல
பணகவளககம் கரல் வீதணைம் தகவைம் பசயாதரமம
மணகவளககம் பசதச் வணணமம் ஆக் மதஙகவரி் கலப
பபணகவளல் சதான்றய் எமபபரமாடடி் தன்் சபரழசகவ!”
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என்்ற் இவதள் வயந்த் கூ்றகறைாரி் படடரி் பபரமான். கவடமபவனததல் பணகவளால் கவளககம் 
கரசலாட் இதசந்த் அழகவான் வீதணைம் ஏந்தய் வணணம் பசதச் நிறைப் சபரழகயாகவக் கவாடசி் 
அளககறைாளாம் அமபிதகவ. நம் நாடடில் அநாஹதததல் உளள் ஹமஸதவந்தவ் உபாசதன் 
மதறைகக் ஏதபடட் தலம் ஆுதடயாரி் சகவாவல் ஆகம. இன் ஸரலலததயன்் சசாபனப் 
பாடலகவளல் ஸரவததத் ஜபததன்் மஹிதம் கூ்றதல.
மந்தரஙகவளுகபகவலலாம் பபரதான் ஸரவததத
மஹாகரவனடததல் சவணடிகபகவாணட
மந்தரதததகச் பசான்ன் ஜபசஹாமஙகவள் பசயத
மஹிதம் சதவாளுககப் சபாஜனமளததப
பின்னரி் சதவதய் பரமாதமாவாயத் தயானதத
பிறைக் நிஷ்கவாமய் ஜபம் பசயதசபரிகக
எணணன் கவாரயம் தகவகூடம் ஜகவததசல
இவரிகவள் எஙகம் ்பஜ்யரி-சசாபனம் சசாபனம
அசுததததடன்் சசாபனதததச் பசான்னசபரிககம
அசஙகதத் சபரிககம் பிணகவளுணட
அசுததகுலலாமலம் அசஙதகவயலலாமலம
அமமன்் சசாபனபமன்்றம் பகதைடன்
வசவாஸமாயச் பசான்னசபரிககம் சகவடடவரிககம
வயாதயலதல் சதர் பாததயலதல
நிஜமாய் ஜ்வரம் வயாத் சராகவாதகவளலதல
நிதய் ஸமபததணட- சசாபனம் சசாபனம
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இந்தச் சசாபனம் பாடம் வாழ்வரசிகவள் எலலாம
சதவகவபளன்்ற் மனதபலணண
சந்தனத் தாம்பலம் கஙகமம் பழம் பஷ்பம
ஸந்சதாஷமமாய் எலலாரிககங் பகவாடதத
எந்பதந்தக் கரஹஙகவளல் பசாலல் தவததக் சகவடபாசரா
அந்தந்தக் கரஹஙகவளல் அரஷ்டம் நீஙகம
ஸுந்தர் கரதபயாசல் ஸந்தத் வரததககம
தீரிககவாைஸுமணட் –சசாபனம் சசாபனம
இன் அமபிதகவதய் வழிபடசவணடிய் மககயமான் கவாலஙகவள் நாதள் பாரிபசபாம. அசதாட் 
மஙகவளம் பாடி் மடிைம.
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அநாஹததததக் அடதத் ஸவாதஷ்டானம. அகனயன்் இரபபிடம் ஆகம் இத. வாசயாரி் அகன் 
என்பாரிகவள. வாைவல் இரந்த் அகன் உணடாகறைத. இஙக் ஆ்ற் தள் கவமலததல் அமபிதகவ் 
கவாசமசுவரயாகவபபிரகவாசிககறைாள. “கவாகன”் என்றை் பபயரலம் வழஙகவப் படவாள.
“ஸவாதஷ்டாநாமபஜகவதா் சதரிவகதர-மசநாஹரா
சூலாதயாைத-ஸமபந்தா் பீத் வரிணா் தகவரிவதா
சமசதா-நிஷ்டா் மதபரதா் பந்தன்யாத-ஸமன்வதா
ததயன்னாஸகத-ஹ்ரதயா் கவாகன-ரூப-தாரணீ!!
அகன் தததவமாயக் கவாடசி் அளபபத் தரவணணாமதலயாகம. இஙகளளத் சதசஜாமயமான் 
லஙகவம. சமலம் இஙக் தான்் அமபிதகவைம, ஈசனம் சமமாகவும் ஆனதாயச் பசாலலப் படகறைத.
அமபிதகவ் ஈசனன்் உடலல் சரபாததய் எடததகபகவாணட் அரிததநாரசுவரத் தரகசகவாலததத் 
இஙசகவ் ஒவ்பவார் கவாரிதததகவப் பபளரிணகு் தீபததன்் சபாதம் கவாணமடிைம. ஈசன்் இஙசகவ் 
ஸமவரிததசகவஸவரராகவும, அமபிதகவதய் ஸமயா் என்்றம் வணஙகவாரிகவள் சாகத் உபாசகவரிகவள.
பநதறககவணணால் அகல் உலகவதததைம் அழிதத் சமஹரககம் ரதரதன் ஸமயா் என்னம் 
அமபிதகவ் தன்் களரிந்த் பாரிதவயால் களரிசசி் அதடய் தவதத் அசத் சமயம் எரந்த் 
இவ்ுலதகவைம் மீணடம் உயரிபபிககறைாள. கவாமதன் எழுபபிய் சுசீவனயான் அமபிதகவ் இஙக் 
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நம் அதனவதரைம் உயரிபபிககம் சரிவ் சுசீவயாகவும் வளஙககறைாள. சமலம் அமபிதகவதய் 
வழிபடபவரிகவளுகக் சவ்ற் சமயஙகவளும் இலதல. அவதள் வடும் உயரிந்த் தாய் 
சவபறைாரததைம் உணசடா? இததசய் அபிராகு் படடரி,
“உதமைம் உதமபயாரபாகவனம் ஏகவ் உரவல் வந்தங
பகவதமைம் தமககவன்ப் பசயய் தவததாரி் இன் எணணுததகச
சதமயஙகவளும் இலதல் ஈன்பறைடபபாள் ஒர் தாைம் இலதல
அதமைம் அதமை்ற் சதாளயரி் சமல் தவதத் ஆதசைசம!”
என்கறைாரி. ஏகவ் உரபவன்்ற் அரிததநாரசுவரத் தரகசகவாலதததக் கூ்றம் படடரி, பககவசம் இலலாத் 
நம் சபான்றை் பகதரிகவதளைம் அமபிதகவயன்் தரககவதடககவண் பாரிதவயானத் ஆடபகவாணட் தனகக் 
அன்ப் பசயய் தவககம் என்கறைாரி. இதத் வடும் சவ்ற் உயரிந்தபதார் சமயம் சவ்ற் உணடா் 
என்்ற் சகவடகம் படடரி் பபரமான், அமபிதகவ் சமல் தவதத் பகதயால் நமகக் இன் மதபறைார் பிறைவ
எடததத் தன்பப் படம் பிண் இலதல. நமதம் ஈன்பறைடககவ் மனத் உரவல் இன் ஒர் தாய் இலதல.
அமபிதகவசய் நமககத் தாயாகவ் ஆனாள. சமலம் பபணணாதசதயைம் ஒழிககவ் வலலத் அரிதத் 
நாரசுரத் தயானம் என்பததச் சுடடம் வதமாயக் கவதடசியல, “ அதமை்ற் சதாளயரி் சமல் தவதத் 
ஆதசைசம”் என்கறைாரி. மூஙகதலப் சபான்றை் சதாளகவதள் உதடய் பபணகவள் சமல் தவதத் 
ஆதசைம் ஒழிந்த் சபாகம் என்்ற் பபாரள் பகவாளள் சவணடம.
பபாதவாகவச் சககவர் வரதசயல, வசுதத, அநாஹதம, மண்பரகவம் என்சறை் வரம. ஆனால் 
இவ்ுலகவப் புச்பதத் தததவஙகவளன்படி, ஆகவாயததன்் பின்் வாைும, வாைவதகப் பின்னரி் 
அகனைம் தததவமானதால் ஸவாதஷ்டானதததப் பாரிதசதாம. அடதத் மண்பரகவதததப் 
பாரிபசபாமா? மண்பரகவம் நீரன்் இரபபிடமாயக் கூறைபபடம. நம் தகுழ்நாடடில் 
தரவாதனககவாவல் ஜலதததவமாயச் பசாலலப் படகறைத. இஙசகவ் அமபிதகவ
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பததத் தளக் கவமலததல, ஈசசனாட் அமரசதஸவரயாயக் கூடிக் கவாடசி் அளககறைாள. லாகன் என்றை் 
பபயரலம் அதழபபாரிகவள.
“மண்பராபஜ-நிலயா் வதனதரய-ஸமைதா
வஜ்ராதகவாைசதாசபதா் டாமரியாதபி-ராவ்ரதா
ரகதவரிணா் மாமஸநிஷ்டா் கடான்ன-பரத-மானஸா
ஸமஸத-பகத் ஸுகவதா் லாகன்யமபா-ஸவரூபிணீ!!
பிறைவப் பபரஙகவடதலக் கவடககவ் உதும் மாபபரம் பதபபமாய் இஙசகவ் அமரசதஸவரரம,
அமரசதஸவரைம, எபபடி் பகதரிகவளன்் கவணகவளல் கவாடசி் அளககன்றைாரிகவள் எனல் நீரணட் 
சமகவம் சபான்றை் ஈசனடம் அந்த் சமகவததல் சதான்்றம் குன்னல் பகவாடிதயப் சபால் கவாடசி் 
அளககறைாள. ஆதசயானத் மனதரி் மனதல் சூரய் பவபபதததப் சபால் உணடாகறைத.
அதனாசலசய் இவ்ுலகவததன்் சமல் இதடவடாத் பத்றம் ஏதபடகறைத. நம் ஆதசயாகய் சூரய் 
கரணம் அநாஹதததல் இரந்த் கீழிறைஙக, ஸவாதஷ்டானததன்் அகனசயாட் சசரிந்த் பகவாணட,
மண்பரகவததல் பகந்த் களரிந்த் சமகவததத் உணடாகக் அமபிதகவயன்் கவரதண் மதழ் பபாழிந்த் 
நம் மனதத் மடடகுலலாமல் இவ்ுலதகவைம் களரிவககறைத.
இந்த் அபபவலரந்த் சதான்்றவத் பரதவ் தததவம. இதன்் இரபபிடம் மூலாதாரச் சககவரம.
மகசகவாணததன்் நடசவ் நால் தளத் தாமதரயல் வீதறரககம் அமபிதகவதய் ஸாகன் என்றை் 
பபயரலம் அதழபபாரிகவள.
மூலாதாரமபஜாரூடா் புச் வகதராஸத-ஸமஸததா
அஙகசாத-பரஹரணா் வரதாத-நிசஷமவதா
மதபகவளதநாஸகத-சிததா் ஸாகன்யமபா் ஸவரூபிணீ”் 
இஙக் நடராஜசராட் கூடி் சிறைந்த் தாணடவம் பசயைம் அமபிதகவயானவள, பிரளயகவாலததல் 
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அழிந்த் உலகன்் சிரஷ்டிதய் ஈசதனப் பாரிபபதன்் மூலசம் உதபதத் பசயகறைாள.
“மசஹஸவர-மஹாகவலப-மஹாதாணடவ-ஸாக்ஷிணீ
மஹாகவாசமச-மஹிிஷ் மஹாதரபரஸுந்தர
ஸதாசிவன்் தாணடவநரிததனம் (பவ்றம் தாணடவம் மடடசம) பசயைமசபாத் பரகரத் ரூபமான் 
அமபாசளா் லாஸய் நரிததனம் (இதசைடன்் கூடிய் நடனம) பசயதபகவாணட் ஒரவதர் ஒரவரி் 
பாரிககவசவ் இவ்ுலகவம் சதான்்றகறைத. மூலாதார் சக்ஷததரஙகவளாயக் கவாுசிைம, தரவாரூரம் 
பசாலலப் படகறைத. இன் சதவதயப் ்பஜிககம் மககயமான் கவாலஙகவள.
அன்பாய் நவராததர் பபளரிணகு் சுககரவாரம
அமமன்் சசாபனந்தன்தனச் பசான்னசபரிககத
தன்பஙகவள் உணடாகவமாடடாத் ஒரககவாலம
பதன்் ததசதய் யதடயாரி் தனுபசான்னவாள
பராமபச் பசாலலவாசனன்் சதவ் தாஸாளுககத
தரசலாகவமம் அவரிகவடக் ஜயம
நமபினசபரிகவதளக் கவாததடத் சதவயலலால
நாடடிசல் சவ்றணசடா-சசாபனம் சசாபனம
அததர் மஹரஷி் ஆசிரமததல் அநசூதய
சகவடட் இகஞான் ரஹஸயததத
நலததறையல் வாழும் லக்ஷ்கு் கவடாக்ஷததால
நாராயணனதரதத் சதவ் மஹிதம
ராசஜசவரயாள் மஹிதம் யகவஸதயரம
ஆதரவாயச் பசாலலச் பசான்னததக
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நாட் பசழிககவ் அவதரதத் வந்த் 
மாதவரி் அறவததாரி-சசாபனம் சசாபனம
அறந்தறயாமல் இந்தச் சசாபனததல
அரிதத் அக்ஷரபபிதழ் இரந்தாலம் 
மஹாபபிரப் மனஷமபபிரப் வஷ்ணு் என்பத் சபாலம
மராமரா் என்றைபதாரி் நாமம் சபாலம
வரதசிவனாரி் சிவசஙகவர் நாமம் சபாலம
வாரிதததப் பிதழகவள் தன்தனப் பபா்றதத
எதவதததலம் (பர)சதவதயத் தயானததால
ஏதழககரஙகவள-சசாபனம் சசாபனம
மஙகவள் வாழ்தத
ஜயமஙகவளம் லலதா் சதவககம
ஜயமஙகவளம் கவாசமசவரரககம
ஜயமஙகவளம் மந்தரண் தணட் நாததககம
ஜயமஙகவளம் ஸரிவ் சகதகவடகம
ஜயமஙகவளம் ஹயகரவரககம
ஜயமஙகவளம் அகவஸதயமா் மனககம
ஜயமஙகவளம் ஸரிவ் ஜனஙகவடகம் நமககம
ஜயமஙகவளம் நிதய் சுப் மஙகவளம
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லலதாமபாள் சசாபனம் மத்றப் பபதறைத.
ஓம் தத் ஸத் பரஹ்மாரிபபணமஸத.
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உதவப் பததகவஙகவள:

அபிராகு் அந்தாத- உதர் தர் க.வா.ஜகவந்நாதன்் அவரிகவள, 4-மபதபப் ஜூதல் 1968
பசளந்தரிய் லஹர் பாஷ்யததடன்: "அணணா" அவரிகவளால் எழுதபபடடத. ராமகரஷ்ணா் மடம் 
பவளயீட
ஸரலலதாமபாள் சசாபனம: கர் டசரடரிஸ் பவளயீட. சசகவாதர் சுபபலக்ஷ்கு் அவரிகவளால் 
பதாகககவப் படடத.பததனந்தககம் சமல் பதபபகவள் கவணடத.
ஸரலலதா் சஹஸரநாமம் ஸசலாகவஙகவள் மடடம
ஸரசதவ் மஹாதகுயம் "அணணா" அவரிகவள் உதரைடன்் ராமகரஷ்ணா் மடம் பவளயீட.

2010 ஆம் ஆணடில் அகசடாபரி் மதல் வாரததல் இரந்த் ் குகந்த் மயதசிைடன்் எழுத் ஆரமபிதத் 
இத் அசத் வரடம் டிசமபரி் மாதததல் மதல் வாரம் சமதகவணட் பதுகவளுடன்் மடிவதடந்தளளத.
லலதாமபாள் சசாபனம் மழுவததைம் கறதத் எழுதவத் எனல் இன்னம் நீணட் கவாலம் 
சததவபபடம. ஆழ்ந்த் பயதசிைம, தககவ் கரவன்் உதவசயாட் பததகவ் உதவகவளும் 
சததவபபடம. எபசபாத் எனககக் கதடககசமா் பதரயதல. என்றைாலம் இஙசகவ் ஓரி் சிறய் 
மயதசி் பசயதரகசகவன். இததப் பலரம் அவரவரிகவளன்் தளஙகவளல் அவரவரி் பபயரசலசய் 
பவளயடடம் இரககன்றைனரி. ஒசர் ஒரதததரத் தவரிதத் யாரம் மாதறைவலதல. :( நான்் இதத் 
எழுதமசபாசத் "இலலம" கழுமததலம் சபாடட் ிநிதசிதாடு் கன்மசி் "மைர்ப் விக்கி"
மரப வககயிலும்் இமித் ிதரசிற்ற் உளசுன்.

இமித் ஓசி் ச்ற் மின்னூலா்் விளியிடும்் 
ஆமச யும்் உணடு. அசித் ச மையம்் அது் ச ரியா் என்னும்் எணனமும்் சிதான்்றகிிறது.
லலிதாம்பாள் என்ம் நிமமக்கிிறாசுா் அிதன்் பட் நடைக்க்ம்! இது் ிமர் வபா்றமமையா்ப்் 
படத்து் ிநித் அமமிருக்க்ம்் என்் நன்்ற. தியாமம், சயா்ம்் ச ம்பநிதப்பேடை் இடைங்்ளில்் 
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்பரியாசிதாருக்க்் இது் வ்ாஞச ம்் ்டமமைா்சி் விதரியும். ஆமாலும்் சயா்ம்் பற்றயும்் ஆ்ற் 
ச க்்ரங்்ள் க்்றத்தும்் ஓருவுக்்ானும்் ்பரிநது் மித்திருப்பிசி்ளுக்க்ப்் ்பரியும். இமி் 
ஜமரஞச ்மைாம் பதிவு்ள் அல்ல. அம்கம்யின்் ிதத்துித்மிதப்் பற்றப்் படக்்ப்் படக்்் 
எங்ச்சயா் நம்மமை் இழுத்து அ் வச ல்லும். ்ிமமைா்வும்் இருக்்் சிணடும். அமமிருக்க்ம்
அம்கம்யின்் அருள் பரிபூரனமைாய்க்் கிேடுிிதறக்் என்் கராசித்ிதமம்ள.
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மின்பத்தகங்களளப் படக்க உதவம் கரவிகள்:
மின்பத்தகங்களளப் படப்பதற்ககன்றற ளகயிறலறய ளவத்தக் ககொள்ளக்கடய பல கரவிகள்
தற்றபொத சந்ளதயில் வந்தவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets றபொன்றளவ இவற்றில்
கபரம்பங்க வகிக்கின்றன. இத்தளகய கரவிகளின் மதிப்ப தற்றபொத 4000 மதல் 6000 ரபொய் வளர
களறந்தள்ளன. எனறவ கபரம்பொன்ளமயொன மக்கள் தற்றபொத இதளன வொங்கி வரகின்றனர்.
ஆங்கிலத்திலள்ள மின்பத்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கொன மின்பத்தகங்கள் தற்றபொத கிளடக்கப் கபறகின்றன. அளவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. றபொன்ற வடவங்களில் இரப்பதொல், அவற்ளற றமற்கறிய கரவிகளளக்
ககொண்ட நொம் படத்தவிடலொம்.
தமிழிலள்ள மின்பத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்திய பத்தகங்ககளல்லொம் நமக்க மின்பத்தகங்களொக கிளடக்கப்கபறவதில்ளல.
ProjectMadurai.com எனம் கழ தமிழில் மின்பத்தகங்களள கவளியிடவதற்கொன ஒர் உன்னத
றசளவயில் ஈடபட்டள்ளத. இந்தக் கழ இதவளர வழங்கியள்ள தமிழ் மின்பத்தகங்கள் அளனத்தம்
PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனொல் இளவ மிகவம் பளழய பத்தகங்கள்.
சமீபத்திய பத்தகங்கள் ஏதம் இங்க கிளடக்கப்கபறவதில்ளல.
சமீபத்திய பத்தகங்களள தமிழில் கபறவத எப்பட?
அறமசொன் கிண்டல் கரவியில் தமிழ் ஆதரவ தந்த பிறக, தமிழ் மின்னல்கள் அங்றக விற்பளனக்கக்
கிளடக்கின்றன. ஆனொல் அவற்ளற நொம் பதிவிறக்க இயலொத. றவற யொரக்கம் பகிர இயலொத.
சமீபகொலமொக பல்றவற எழத்தொளர்களம், பதிவர்களம், சமீபத்திய நிகழ்வகளளப் பற்றிய
விவரங்களளத் தமிழில் எழதத் கதொடங்கியள்ளனர். அளவ இலக்கியம், விளளயொட்ட, கலொச்சொரம்,
உணவ, சினிமொ, அரசியல், பளகப்படக்களல, வணிகம் மற்றம் தகவல் கதொழில்நட்பம் றபொன்ற பல்றவற
தளலப்பகளின் கீழ் அளமகின்றன.
நொம் அவற்ளறகயல்லொம் ஒன்றொகச் றசர்த்த தமிழ் மின்பத்தகங்களள உரவொக்க உள்றளொம் .
அவ்வொற உரவொக்கப்பட்ட மின்பத்தகங்கள் Creative Commons எனம் உரிமத்தின் கீழ்
கவளியிடப்படம். இவ்வொற கவளியிடவதன் மலம் அந்தப் பத்தகத்ளத எழதிய மல
ஆசிரியரக்கொன உரிளமகள் சட்டரீதியொகப் பொதகொக்கப்படகின்றன. அறத றநரத்தில் அந்த
மின்பத்தகங்களள யொர் றவண்டமொனொலம், யொரக்க றவண்டமொனொலம், இலவசமொக வழங்கலொம்.
எனறவ தமிழ் படக்கம் வொசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ் மின்பத்தகங்களள
இலவசமொகறவ கபற்றக் ககொள்ள மடயம்.
தமிழிலிரக்கம் எந்த வளலப்பதிவிலிரந்த றவண்டமொனொலம் பதிவகளள எடக்கலொமொ?
கடொத.
ஒவ்கவொர வளலப்பதிவம் அதற்ககன்றற ஒரசில அனமதிகளளப் கபற்றிரக்கம். ஒர வளலப்பதிவின்
ஆசிரியர் அவரத பதிப்பகளள “யொர் றவண்டமொனொலம் பயன்படத்தலொம்” என்ற கறிப்பிட்டரந்தொல்
மட்டறம அதளன நொம் பயன்படத்த மடயம்.

அதொவத “Creative Commons” எனம் உரிமத்தின் கீழ் வரம் பதிப்பகளள மட்டறம நொம் பயன்படத்த
மடயம்.
அப்பட இல்லொமல் “All Rights Reserved” எனம் உரிமத்தின் கீழ் இரக்கம் பதிப்பகளள நம்மொல்
பயன்படத்த மடயொத.
றவண்டமொனொல் “All Rights Reserved” என்ற விளங்கம் வளலப்பதிவகளளக் ககொண்டரக்கம்

ஆசிரியரக்க அவரத பதிப்பகளள “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் கவளியிடக்றகொரி நொம்
நமத றவண்டறகொளளத் கதரிவிக்கலொம். றமலம் அவரத பளடப்பகள் அளனத்தம் அவரளடய
கபயரின் கீறழ தொன் கவளியிடப்படம் எனம் உறதிளயயம் நொம் அளிக்க றவண்டம்.
கபொதவொக பதப்பத பதிவகளள உரவொக்கறவொரக்க அவர்களத பதிவகள் நிளறய வொசகர்களளச்
கசன்றளடய றவண்டம் என்ற எண்ணம் இரக்கம். நொம் அவர்களத பளடப்பகளள எடத்த இலவச
மின்பத்தகங்களொக வழங்கவதற்க நமக்க
அவர்கள் அனமதியளித்தொல், உண்ளமயொகறவ அவர்களத பளடப்பகள் கபரம்பொன்ளமயொன
மக்களளச் கசன்றளடயம். வொசகர்களக்கம் நிளறய பத்தகங்கள் படப்பதற்கக் கிளடக்கம்
வொசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வளலப்பதிவ மகவரிகளில் கட அவர்களளடய பளடப்பகளள றதடக்
கண்டபிடத்த படக்கலொம். ஆனொல் நொங்கள் வொசகர்களின் சிரமத்ளதக் களறக்கம் வண்ணம்
ஆசிரியர்களின் சிதறிய வளலப்பதிவகளள ஒன்றொக இளணத்த ஒர மழ மின்பத்தகங்களொக
உரவொக்கம் றவளலளயச் கசய்கிறறொம். றமலம் அவ்வொற உரவொக்கப்பட்ட பத்தகங்களள
“மின்பத்தகங்களளப் படக்க உதவம் கரவிகள்”-க்க ஏற்ற வண்ணம் வடவளமக்கம் றவளலளயயம்
கசய்கிறறொம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வளலத்தளத்தில்தொன் பின்வரம் வடவளமப்பில் மின்பத்தகங்கள் கொணப்படம்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வளலதளத்திலிரந்த யொர் றவண்டமொனொலம் மின்பத்தகங்களள இலவசமொகப்
பதிவிறக்கம்(download) கசய்த ககொள்ளலொம்.
அவ்வொற பதிவிறக்கம்(download) கசய்யப்பட்ட பத்தகங்களள யொரக்க றவண்டமொனொலம்
இலவசமொக வழங்கலொம்.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விரம்பகிறீர்களொ?
நீங்கள் கசய்யறவண்டயகதல்லொம் தமிழில் எழதப்பட்டரக்கம் வளலப்பதிவகளிலிரந்த பதிவகளள
எடத்த, அவற்ளற LibreOffice/MS Office றபொன்ற wordprocessor-ல் றபொட்ட ஓர் எளிய
மின்பத்தகமொக மொற்றி எங்களக்க அனப்பவம்.
அவ்வளவதொன்!
றமலம் சில பங்களிப்பகள் பின்வரமொற:
1. ஒரசில பதிவர்கள்/எழத்தொளர்களக்க அவர்களத பளடப்பகளள “Creative Commons”
உரிமத்தின்கீழ் கவளியிடக்றகொரி மின்னஞ்சல் அனப்பதல்

2. தன்னொர்வலர்களொல் அனப்பப்பட்ட மின்பத்தகங்களின் உரிளமகளளயம் தரத்ளதயம்
பரிறசொதித்தல்
3. றசொதளனகள் மடந்த அனமதி வழங்கப்பட்ட தரமொன மின்பத்தகங்களள நமத
வளலதளத்தில் பதிறவற்றம் கசய்தல்
விரப்பமள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனம் மகவரிக்க மின்னஞ்சல் அனப்பவம்.
இந்தத் திட்டத்தின் மலம் பணம் சம்பொதிப்பவர்கள் யொர் ?
யொரமில்ளல.
இந்த வளலத்தளம் மழக்க மழக்க தன்னொர்வலர்களொல் கசயல்படகின்ற ஒர வளலத்தளம் ஆகம் .
இதன் ஒறர றநொக்கம் என்னகவனில் தமிழில் நிளறய மின்பத்தகங்களள உரவொக்கவதம், அவற்ளற
இலவசமொக பயனர்களக்க வழங்கவதறம ஆகம்.
றமலம் இவ்வொற உரவொக்கப்பட்ட மின்பத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றக்ககொள்ளம் வடவளமப்பில்
அளமயம்.
இத்திட்டத்தொல் பதிப்பகளள எழதிக்ககொடக்கம் ஆசிரியர்/பதிவரக்க என்ன லொபம்?
ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் மலம் எந்தவிதமொன கதொளகயம் கபறப்றபொவதில்ளல.
ஏகனனில், அவர்கள் பதிதொக இதற்ககன்ற எந்தஒர பதிளவயம் எழதித்தரப்றபொவதில்ளல.
ஏற்கனறவ அவர்கள் எழதி கவளியிட்டரக்கம் பதிவகளள எடத்தத்தொன் நொம் மின்பத்தகமொக
கவளியிடப்றபொகிறறொம்.
அதொவத அவரவர்களின் வளலதளத்தில் இந்தப் பதிவகள் அளனத்தம் இலவசமொகறவ
கிளடக்கப்கபற்றொலம், அவற்ளறகயல்லொம் ஒன்றொகத் கதொகத்த ebook reader றபொன்ற கரவிகளில்
படக்கம் விதத்தில் மொற்றித் தரம் றவளலளய இந்தத் திட்டம் கசய்கிறத.
தற்றபொத மக்கள் கபரிய அளவில் tablets மற்றம் ebook readers றபொன்ற கரவிகளள நொடச்
கசல்வதொல் அவர்களள கநரங்கவதற்க இத ஒர நல்ல வொய்ப்பொக அளமயம்.
நகல் எடப்பளத அனமதிக்கம் வளலதளங்கள் ஏறதனம் தமிழில் உள்ளதொ?
உள்ளத.
பின்வரம் தமிழில் உள்ள வளலதளங்கள் நகல் எடப்பதிளன அனமதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வொற ஒர் எழத்தொளரிடம் Creative Commons உரிமத்தின் கீழ் அவரத பளடப்பகளள
கவளியிடமொற கறவத?
இதற்க பின்வரமொற ஒர மின்னஞ்சளல அனப்ப றவண்டம்.

<தவக்கம்>
உங்களத வளலத்தளம் அரளம [வளலதளத்தின் கபயர்].
தற்றபொத படப்பதற்க உபறயொகப்படம் கரவிகளொக Mobiles மற்றம் பல்றவற ளகயிரப்பக்
கரவிகளின் எண்ணிக்ளக அதிகரித்த வந்தள்ளத.
இந்நிளலயில் நொங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனம் வளலதளத்தில், பல்றவற தமிழ்
மின்பத்தகங்களள கவவ்றவற தளறகளின் கீழ் றசகரிப்பதற்கொன ஒர பதிய திட்டத்தில்
ஈடபட்டள்றளொம்.
இங்க றசகரிக்கப்படம் மின்பத்தகங்கள் பல்றவற கணிணிக் கரவிகளொன Desktop,ebook readers
like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS றபொன்றவற்றில் படக்கம் வண்ணம் அளமயம்.
அதொவத இத்தளகய கரவிகள் support கசய்யம் odt, pdf, ebub, azw றபொன்ற வடவளமப்பில்
பத்தகங்கள் அளமயம்.
இதற்கொக நொங்கள் உங்களத வளலதளத்திலிரந்த பதிவகளள
கபற விரம்பகிறறொம். இதன் மலம் உங்களத பதிவகள்
உலகளவில் இரக்கம் வொசகர்களின் கரவிகளள றநரடயொகச் கசன்றளடயம்.
எனறவ உங்களத வளலதளத்திலிரந்த பதிவகளள பிரதிகயடப்பதற்கம் அவற்ளற
மின்பத்தகங்களொக மொற்றவதற்கம் உங்களத அனமதிளய றவண்டகிறறொம்.
இவ்வொற உரவொக்கப்பட்ட மின்பத்தகங்களில் கண்டப்பொக ஆசிரியரொக உங்களின் கபயரம் மற்றம்
உங்களத வளலதள மகவரியம் இடம்கபறம். றமலம் இளவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ்
மட்டம்தொன் கவளியிடப்படம் எனம் உறதிளயயம் அளிக்கிறறொம் .
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்களள பின்வரம் மகவரிகளில் கதொடர்ப ககொள்ளலொம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
</மடவ>
றமற்கறியவொற ஒர மின்னஞ்சளல உங்களக்கத் கதரிந்த அளனத்த எழத்தொளர்களக்கம் அனப்பி
அவர்களிடமிரந்த அனமதிளயப் கபறங்கள்.
மடந்தொல் அவர்களளயம் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களளடய வளலதளத்தில்
பயன்படத்தச் கசொல்லங்கள்.
களடசியொக அவர்கள் உங்களக்க அனமதி அளித்த அனப்பியிரக்கம்
மின்னஞ்சளலfreetamilebooksteam@gmail.com எனம் மகவரிக்க அனப்பி ளவயங்கள்.

ஓர் எழத்தொளர் உங்களத உங்களத றவண்டறகொளள மறக்கம் பட்சத்தில் என்ன கசய்வத?
அவர்களளயம் அவர்களத பளடப்பகளளயம் அப்படறய விட்டவிட றவண்டம்.
ஒரசிலரக்க அவர்களளடய கசொந்த மயற்சியில் மின்பத்தகம் தயொரிக்கம் எண்ணம்கட இரக்கம் .
ஆகறவ அவர்களள நொம் மீண்டம் மீண்டம் கதொந்தரவ கசய்யக் கடொத.
அவர்களள அப்படறய விட்டவிட்ட அடத்தடத்த எழத்தொளர்களள றநொக்கி நமத மயற்சிளயத்
கதொடர றவண்டம்.
மின்பத்தகங்கள் எவ்வொற அளமய றவண்டம்?
ஒவ்கவொரவரத வளலத்தளத்திலம் களறந்தபட்சம் நற்றக்கணக்கில் பதிவகள் கொணப்படம் . அளவ
வளகப்படத்தப்பட்றடொ அல்லத வளகப்படத்தப் படொமறலொ இரக்கம் .
நொம் அவற்ளறகயல்லொம் ஒன்றொகத் திரட்ட ஒர கபொதவொன தளலப்பின்கீழ் வளகப்படத்தி
மின்பத்தகங்களொகத் தயொரிக்கலொம். அவ்வொற வளகப்படத்தப்படம் மின்பத்தகங்களள பகதிI பகதி-II என்றம் கட தனித்தனிறய பிரித்தக் ககொடக்கலொம்.
தவிர்க்க றவண்டயளவகள் யொளவ?
இனம், பொலியல் மற்றம் வன்மளற றபொன்றவற்ளறத் தண்டம் வளகயொன பதிவகள் தவிர்க்கப்பட
றவண்டம்.
எங்களளத் கதொடர்ப ககொள்வத எப்பட?
நீங்கள் பின்வரம் மகவரிகளில் எங்களளத் கதொடர்ப ககொள்ளலொம் .
• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்திட்டத்தில் ஈடபட்டள்ளவர்கள் யொர்?

கழ – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
•
•

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/

கணியம் அறக்கட்டளள

கதொளல றநொக்க – Vision
தமிழ் கமொழி மற்றம் இனக்கழக்கள் சொர்ந்த கமய்நிகர்வளங்கள், கரவிகள் மற்றம்
அறிவத்கதொகதிகள், அளனவரக்கம் கட்டற்ற அணக்கத்தில் கிளடக்கம் சழல்

பணி இலக்க – Mission
அறிவியல் மற்றம் சமகப் கபொரளொதொர வளர்ச்சிக்க ஒப்ப, தமிழ் கமொழியின் பயன்பொட வளர்வளத
உறதிப்படத்தவதம், அளனத்த அறிவத் கதொகதிகளம், வளங்களம் கட்டற்ற அணக்கத்தில்
அளனவரக்கம் கிளடக்கச்கசய்தலம்.

தற்றபொளதய கசயல்கள்
•
•

கணியம் மின்னிதழ் – kaniyam.com

கிரிறயட்டவ் கொமன்ச உரிளமயில் இலவச தமிழ் மின்னல்கள் – FreeTamilEbooks.com

கட்டற்ற கமன்கபொரட்கள்
•

உதர ஒல மாதற – Text to Speech

•

எழுததணர – Optical Character Recognition

•

வககமூலததககவான எழுததணர

•

குன்னலகவள கணடில கவரவகக அனபபதல – Send2Kindle

•

வககபபீடியாவதகவான சி்ற கவரவகவள

•

குன்னலகவள உரவாககம கவரவ

•

உதர ஒல மாதற – இதணய பசயல

•

சஙகவ இலககயம – ஆன்டிராயட பசயல

•

FreeTamilEbooks – ஆன்டிராயட பசயல

•

FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ பசயல

•

WikisourceEbooksReport இந்திய கமொழிகளக்ககொன விக்கிமலம் மின்னல்கள்
பதிவிறக்கப் பட்டயல்

•

FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்னல்கள் பதிவிறக்கப் பட்டயல்

அடத்த திட்டங்கள்/கமன்கபொரட்கள்
•

விக்கி மலத்தில் உள்ள மின்னல்களள பகதிறநர/மழ றநரப் பணியொளர்கள் மலம் விளரந்த
பிளழ திரத்ததல்

•

மழ றநர நிரலளர பணியமர்த்தி பல்றவற கட்டற்ற கமன்கபொரட்கள் உரவொக்கதல்

•

தமிழ் NLP க்கொன பயிற்சிப் பட்டளறகள் நடத்ததல்

•

கணியம் வொசகர் வட்டம் உரவொக்கதல்

•

கட்டற்ற கமன்கபொரட்கள், கிரிறயட்டவ் கொமன்ச உரிளமயில் வளங்களள
உரவொக்கபவர்களளக் கண்டறிந்த ஊக்கவித்தல்

•

கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பொளர்களள உரவொக்கதல், பயிற்சி அளித்தல்

•

மின்னலொக்கத்தக்க ஒர இளணயதள கசயலி

•

எழத்தணரிக்க ஒர இளணயதள கசயலி

•

தமிழ் ஒலிறயொளடகள் உரவொக்கி கவளியிடதல்

•

OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், கதர, ஊர் கபயர்களள தமிழொக்கம் கசய்தல்

•

தமிழ்நொட மழவளதயம் OpenStreetMap.org ல் வளரதல்

•

கழந்ளதக் களதகளள ஒலி வடவில் வழங்கதல்

•

Ta.wiktionary.org ஐ ஒழங்கபடத்தி API க்க றதொதொக மொற்றதல்

•

Ta.wiktionary.org க்கொக ஒலிப்பதிவ கசய்யம் கசயலி உரவொக்கதல்

•

தமிழ் எழத்தப் பிளழத்திரத்தி உரவொக்கதல்

•

தமிழ் றவர்ச்கசொல் கொணம் கரவி உரவொக்கதல்

•

எல்லொ FreeTamilEbooks.com மின்னல்களளயம் Google Play Books, GoodReads.com ல்
ஏற்றதல்

•

தமிழ் தட்டச்ச கற்க இளணய கசயலி உரவொக்கதல்

•

தமிழ் எழதவம் படக்கவம் கற்ற இளணய கசயலி உரவொக்கதல் (
aamozish.com/Course_preface றபொல)

றமற்கண்ட திட்டங்கள், கமன்கபொரட்களள உரவொக்கி கசயல்படத்த உங்கள் அளனவரின் ஆதரவம்
றதளவ. உங்களொல் எவ்வொறறனம் பங்களிக்க இயலம் எனில் உங்கள் விவரங்களள
kaniyamfoundation@gmail.com க்க மின்னஞ்சல் அனப்பங்கள்.

கவளிப்பளடத்தன்ளம
கணியம் அறக்கட்டளளயின் கசயல்கள், திட்டங்கள், கமன்கபொரட்கள் யொவம் அளனவரக்கம்
கபொதவொனதொகவம், 100% கவளிப்பளடத்தன்ளமயடனம் இரக்கம். இந்த இதணபபில
கசயல்களளயம், இந்த இதணபபில மொத அறிக்ளக, வரவ கசலவ விவரங்களடனம் கொணலொம்.
கணியம் அறக்கட்டளளயில் உரவொக்கப்படம் கமன்கபொரட்கள் யொவம் கட்டற்ற கமன்கபொரட்களொக
மல நிரலடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆகிய உரிளமகளில் ஒன்றொக
கவளியிடப்படம். உரவொக்கப்படம் பிற வளங்கள், பளகப்படங்கள், ஒலிக்றகொப்பகள், கொகணொளிகள்,
மின்னல்கள், கட்டளரகள் யொவம் யொவரம் பகிரம், பயன்படத்தம் வளகயில் கிரிறயட்டவ் கொமன்ச
உரிளமயில் இரக்கம்.

நன்ககொளட
உங்கள் நன்ககொளடகள் தமிழக்கொன கட்டற்ற வளங்களள உரவொக்கம் கசயல்களள சிறந்த
வளகயில் விளரந்த கசய்ய ஊக்கவிக்கம்.
பின்வரம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ககொளடகளள அனப்பி, உடறன விவரங்களள
kaniyamfoundation@gmail.com க்க மின்னஞ்சல் அனப்பங்கள்.
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