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முகுந்தமொலொ 1, 2  ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

वन्द ेमुकुन्दमरहवन्ददलायताकं्ष कुन्दने्दशुङ्खदशनं हशशुगोपवेषम् । 

इन्रादददवेगणवहन्दतपादपीठं बृन्दावनालयमि ंवसुदेवसूनुम् ॥ १ ॥ 

வந்தத³ முகுந்த³மரவிந்த³த³லாயதாக்ஷம் 

குந்தத³ந்து³ஶங்க²த³ஶனம் ஶிிஶி தகா³ தவஷம் । 

இந்த்³ராதி³தத³வக³ணவந்தி³த ாத³பீட²ம் 

வ்ருʼந்தா³வனாலயமஹம் வஸ தத³வஸூனும் ॥ 1 ॥ 

श्रीवल्लभेहत वरदहेत दयापरेहत भक्तहियेहत भवलुण्ठनकोहवदहेत । 

नाथेहत नागशयनेहत जगहिवासेहत आलापनं िहतपदं कुरु मे मुकुन्द ॥ २ ॥ 

ஸ்ரீவல்லத ⁴தி வரதத³தி த³யா தரதி 

 ⁴க்தப்ாிதயதி  ⁴வலுண்ட²னதகாவிதத³தி । 

http://valmikiramayanam.in/?p=2990
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Indian_Art_-Vintage_Art_-_Krishna_With_Yasoda_And_Gopis_large.jpg
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நாதத²தி நாக³ஶயதனதி ஜக³ன்னிவாதஸதி 

ஆலா னம் ப்ரதிதி³னம் குரு தம முகுந்த³ ॥ 2 ॥ 

இந்த இரண்டு ஸ்தலாகங்கள் முகுந்தமாலா ன்னு குலதேகர ஆழ்வார்  ண்ணின 

ஒரு ஸ்ததாத்திரத்ததாட முதல் இரண்டு ஸ்தலாகங்கள். இந்த குலதேகர 

ஆழ்வார்,  ன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள்ல, பராம்  மூத்தவர். ஒரு மூவாயிரம் 

வருஷங்களுக்கு முன்னாடின்னு போல்றா. ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு 

முன்னாடின்னு கூட ஒரு கணக்கு இருக்கு. அவதராட ோித்ரம் பராம்  நன்னா 

இருக்கும். அவர் தேர நாட்டுல  ிறந்த ஒரு ராஜா. தகரளத்துல  ிறந்து அங்க 

ஜயோலியா எல்லாரரயும் ஜயிச்சு,  ாண்டியர்கள், தோழர்கரளக் கூட ஜயிச்சு, 

அவா எல்லாம் கூட அவருக்கு ப ண் பகாடுத்துருக்கா. நல்லாட்ேி  ண்ணிண்டு 

இருக்கார். நல்ல பேல்வம்.  தவி. ஆனா வால்மீகி ராமாயணம் தகட்க 

ஆரம் ிச்சு, விஷ்ணு  க்தர்கதளாட இருந்திருந்து, அவருக்கு இதுல எல்லாம் 

 ற்று விலகிடறது. அந்த ராமாயண  க்தியினால ராமரனதய நிரனச்சுண்டு 

இருக்கார். அந்த ரவஷ்ணவர்கள் எல்லாம், திருதவங்கடத்ரதப்  த்தியும், 

ஸ்ரீரங்கத்ரத  த்தியும் போல்றரதக் தகட்டுக் தகட்டு நித்யம் ஸ்ரீரங்கத்துக்குப் 

த ாகணும், அப் டீன்னு கிளம் ிண்தட இருப் ாராம். மந்திாிகள் எல்லாம் 

‘பகாஞ்ேம் இருங்தகா’, அப் டீன்னு ஏதாவது ஒரு அலுவல் பகாடுத்து, அவரர 

பகாஞ்ேம்  ிடிச்சு பவச்சுப் ாளாம். அப் டி ஒரு உத்தம  க்தரா இருந்தார். 

ஒரு வாட்டி இராமாயண ப்ரவேனத்தின் த ாது, கர வதத்துக்காக தனியா ராமர் 

தனி ஒருவரா கிளம் ினார்,  தினாலாயிரம் ராக்ஷதர்கரள வதம்  ண்றதுக்கு 

ராமர் தனியாக கிளம் ினார், அப் டீன்ன உடதன இந்த குலதேகர ஆழ்வார், 

தேனாதி திரய  ார்த்து, ‘நாலு வரக  ரடகளும் ேித்தமாகட்டும். இப்  நாம 

த ாதறாம் ஜனஸ்தானத்துக்கு’, அப் டீன்னு order த ாட்டாராம். அப்புறம் 

மந்திாிகள் ேில தூதர்கரளக் பகாண்டு, ராஜா கிட்ட, ‘ராமர் ஜயிச்சுட்டார். கர 

தூஷணாள எல்லாம் வதம்  ண்ணிட்டார். நீங்க திரும்  ேர க்கு வரணும்’ 

அப் டீன்ன உடதன, ேர க்கு வந்து, மந்த்ாிகள் அந்த உ ந்யாேகர் கிட்ட, 

‘நீங்க ேீக்கிரமா கரதரய பகாண்டு த ாயி  ட்டா ிதஷகத்துல பூர்த்தி 

 ண்ணுங்தகா’, அப் டீன்னு போல்லி, ராஜாரவ ேமாதானப்  டுத்தினாளாம். 

அப் டி ஒரு  க்தர் அவர். 
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இப் டி இவர் இந்த  க்தியில மூழ்கி ராஜ்ய கார்யங்கரள கவனிக்க 

மாட்தடங்கிறாதர, அப் டீன்னு, மந்திாிகள் என்ன  ண்ணாளாம், ஒரு வாட்டி, 

இந்த ரவஷ்ணவாதளாட ராஜா இருக்கும் த ாது, ஸ்வாமிதயாட ஒரு 

ஆ ரணத்ரத எடுத்து ஒளிச்சு பவச்சுடறா. அத காதணாம்ன உடதன, 

‘அபதப் டி, ஸ்வாமிதயாட ஆ ரணம் எங்க த ாச்சு?’ அப் டீன்னு, ராஜா 

தகட்டத ாது, ‘அங்க  க்தர்கள் மட்டும் தான் இருந்தா. அவா யாராவது தான் 

எடுத்துருக்கணும்’ அப் டீன்னு போன்னாளாம். அப் ா ராஜா போன்னாராம், 

‘அவாரள எல்லாம் கூப்டுங்தகா’ அப்டீன்னாராம். அந்த மாதிாி அவாரள 

எல்லாம் கூப்டுட்டு, மந்திாிகள் போன்னாளாம். இந்த குடத்துக்குள்ள 

கடுரமயான விஷம் பகாண்ட  ாம்பு இருக்கு. அவாரள இந்த குடத்துக்குள்ள 

ரகரய விட்டு ‘நாங்க எடுக்கல’ அப் டீன்னு போல்ல போல்லுங்தகா. அதாவது 

மந்திாிகதளாட எண்ணம் என்னன்னா, இந்த இந்த விஷ்ணு  க்தர்கள் தமல 

ராஜாக்கு ஒரு பவறுப்பு வந்துடுதுன்னா, அதுக்கப்புறம், இந்த மாதிாி அவர் 

 க்தியில பராம்  மூழ்காம ராஜ கார்யங்கரள கவனிப் ார்னு நிரனச்சு அப் டி 

 ண்றா. அந்த ராஜா  க்தர்கரள கூப்ட்டு அந்த மாதிாி மந்திாிகரள போல்ல 

போல்லிட்டு ‘ஒரு நிமிஷம்’ அப்டீன்னாராம். ‘விஷ்ணு  க்தர்கள், விஷ்ணுகிட்ட 

மனரே பவச்ேவா அவா ஒரு நாளும் இந்த மாதிாி ப ாருள்கள் தமல ஆரே  ட 

மாட்டா. இது ேத்யமானா இந்த  ாம்பு என்ரன கடிக்காம இருக்கட்டும்’, 

அப் டீன்னு அந்த குடத்துக்குள்ள ராஜாதவ ரகரய விட்டாராம். மந்திாிகள் 

எல்லாம் நடுங்கி த ாயிட்டாளாம். ஆனா அந்த  ாம்பு ேத்யத்துக்கு கட்டுப்  ட்டு 

அவரர கடிக்காம இருந்தது. அவர் ரகரய பவளியில எடுத்து மந்திாிகள் கிட்ட, 

‘விஷ்ணு  க்தர்கள் தமல ேந்ததகப் டாததங்தகா, ப ாிய அ ச்ோரம்’ 

அப் டீன்னு போன்னாராம். அதற்கு அப்புறம் அவருக்கு மனசு 

ராஜ்யத்துதலர்ந்து பராம்  விலகிடுத்து. தன்தனாட ர யரன  ட்டா ிதஷகம் 

 ண்ணிட்டு, அவர் ஸ்ரீரங்கத்துக்தக கிளம் ி வந்துடறார். ஸ்ரீரங்கத்துல 

திருப் தில இருக்கும் த ாது  கவாரன  ாடறார். 

எப் டி ராமர் கஷ்டப் ட்டா தாங்காம லக்ஷ்மண ஸ்வாமி தவிப் ாதரா அந்த 

மாதிாி, ராமருரடய கர வதத்தும்த ாது, எப் டி கூடதவ த ாகணும்னு 

 ரடதயாட கிளம் ினார், அப் டீங்கிறதுனால, இந்த  ன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள் 

ல குலதேகர ஆழ்வாரர மட்டும், குலதேகர ப ருமாள்னு, லக்ஷ்மண ப ருமாள் 

அப் டீன்னு போல்ற மாதிாி குலதேகர ப ருமாள் அப் டீன்னு போல்வாளாம். 
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அவர் எழுதின நூத்தி அஞ்சு  ாடல்கள் நாலாயிர திவ்ய  ிர ந்தத்துல 

தேர்த்துருக்கா. அந்த நூத்தி அஞ்சுக்கு ப ருமாள் திருபமாழின்னு த ரு. அது 

தமிழ்ல பராம்  ஆனந்தமா இருக்கும். அந்த ராஜா முகுந்தமாரல அப் டீன்னு 

ஸ்ததாத்திரம்  ண்ணி இருக்கார். இதுல முப் த்தஞ்சு ஸ்தலாகம் அப் டீன்னு 

ஒரு version இருக்கு. நாற் த்தியாறு ஸ்தலாகங்கள் எடுத்து மஹா ப ாியவா 

காமதகாடி தகாஷஸ்தானத்துல அரத  திப் ிச்ேிருக்கா. சுந்தராோாியார் னு ஒரு 

ஸ்ரீ ரவஷ்ணவரரக் பகாண்டு இதுக்கு, அர்த்தம் எழுதியிருக்கா. அப் றம் மற்ற 

versions ம் இருக்கு. எழு து ஸ்தலாகம் வரரக்கும் முகுந்தமாரல இருக்குன்னு 

ேில த ர் போல்றா. இந்த மஹா ப ாியவா த ாட்ட புஸ்தகத்ரத பவச்சுண்டு 

நான் இந்த நாற் த்தாறு ஸ்தலாகங்களுக்கு அர்த்தம் போல்லணும்னு 

ஆரேப் டதறன். அந்த ஆழ்வார்கள்  ண்ணின க்ரந்த்தங்கள் எல்லாம் எடுத்து 

த ேறதுக்கு பராம்  ஸாஹேம் தவணும். 

ஸ்ரீரவஷ்ணவர்களுக்கு அவாளுக்கு இருக்கிற அந்த கிருஷ்ண பேௌலப்யம் 

அந்த  கவாரன அனு விக்கறது, அந்த ராம க்தி மத்தவாளுக்குப் த ாறாது, 

அப் டீன்னு ஒரு எண்ணம். அது வாஸ்தவம்தான். அவாளுரடய அனு வதம 

தனி. ஒரு வாட்டி ஸ்வாமிகள் இராமாயண  ிரவச்ேனம்  ண்ணும் த ாது, 

காற் ங்காடு பவங்கடாோர்ய ஸ்வாமின்னு ஒரு ப ாிய வித்வான். அவர் 

ஸ்ரீரவஷ்ணவத்துக்கு பராம்  service  ண்ணியிருக்கார். அந்த ப ாியவர் 

வந்திருந்தாராம். அவர் தகட்டு முடிச்ே உடதன, ‘இப் டி ஸ்மார்த்தா கூட 

இராமாயணத்ரத அனு விப் ான்னு இன்னிக்கு பதாிஞ்சுண்தடன்’ 

அப் டீன்னாராம். இப் டி ரவஷ்ணவா கிருஷ்ண  க்தியும், ராம  க்தியும் 

பராம்  தனி. தவளுக்குடி கிருஷ்ணன் ங்கிறவதராட மாமா அவர். அந்த 

காற் ங்காடு ஸ்வாமின்தன போல்வா. த தர போல்ல மாட்டா. அப் டி அவா 

அந்த எப் டி  கவாரன அனு விக்கணும்ங்கிறதுக்கு ஒரு rulebookஏ த ாட்டு 

அதுக்கு அழகான quotations லாம் எடுத்து அழகா தமலும் கீழும் தகார்த்து 

 ார்த்து  ார்த்து அரத அனு விப் ா. நான் அபதல்லாம் ஒண்ணுதம 

பதாியாதவன். இருந்தாலும் இந்த முகுந்தமாரல ஸ்வாமிகள் போல்லி 

 டிச்ேிருக்தகன். கிருஷ்ண  க்தி இருக்கு அதுல. இந்த  க்தி ோஸ்த்ரத்ததாட 

எல்லா லக்ஷணங்களும் குலதேகர ஆழ்வார் அதுல பவளி டுத்தறார். அரத 

 கிர்ந்துக்கணும்ங்கிற ஒரு ஆரேயில இரத போல்ல ஆரம் ிக்கதறன். பதாிஞ்ே 

அர்த்தம் போல்தறன்.  தத்துக்கு  தம் அர்த்தம் போல்தறன். நீங்க 

அனு விச்சுக்தகாங்தகா. 
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‘வந்தத முகுந்தம் அரவிந்த தலாய தாக்ஷம்’ – ‘முகுந்த:’ அப் டீன்னா முக்திரய 

அளிப் வன் ன்னு அர்த்தம். நம்  விஷ்ணு ேஹஸ்ரநாம  ாஷ்யத்துல 

ஆச்ோர்யாளும் முகுந்த: அப் டீன்னா, முக்தியளிப் வன் முகுந்தன் அப் டீன்னு 

 ாஷ்யம்  ண்ணியிருக்கா. அரவிந்தம் அப் டீன்னா தாமரர. அரவிந்த தளம். 

தாமரரரயயுரடய இதழ்கரளப் த ான்ற அக்ஷம். அக்ஷம்னா கண். 

ஆயதாக்ஷம் அப் டீன்னா நீண்ட கண்கள். தாமரர இதழ்கரளப் த ான்ற 

நீண்ட கண்கரள  ரடத்த முக்திரய அளிக்கும் முகுந்தரன ‘வந்தத’ நான் 

நமஸ்காிக்கதறன். குந்ததந்து ேங்கதேனம் – தேனம் னா  ல்லுன்னு அர்த்தம். 

குந்த புஷ் ம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது பவள்ரளயா இருக்கும். இந்துனா 

ேந்திரன். ேங்கம்னா பவண் ேங்கு, இபதல்லாம் எப் டி பவள்ரளயா 

இருக்குதமா அந்த மாதிாி பவண்ரமயான வாிரேயானா அழகான  ற்கரளக் 

பகாண்ட கிருஷ்ணன். ேிஷ தகா  தவஷம். இந்த  ிருந்தாவனத்துல 

இரடயர்களுக்கு நடுவுல இரடயர் குழந்ரத மாதிாி தவஷம் த ாட்டுண்டு 

இரடயர் குலத்துல அவதாரம்  ண்ணினவன். இந்திராதி ததவகண வந்தித  ாத 

பீடம் – இந்திரன் முதலான ததவகணங்கள் எல்லாம் எவரர 

வணங்குகிறார்கதளா அந்த குழந்ரத. இந்த தகாவர்தனகிாிதாாி. இந்திரனுக்கு 

வழி ாடு  ண்ணிண்டு இருந்தரத மாத்தி கிருஷ்ணர், தகாவர்தன மரலக்கு 

 ண்ணுதவாம் அப் டீன்னு போன்னார். இந்திரதனாட கர்வத்ரத 

அடக்கறதுக்காக அப் டி  ண்றார். அப்த ா அந்த இந்திரன், 7 நாட்கள் 

பதாடர்ந்து மரழரய ப ாழிய ரவக்கறான். அப்  அந்த தகாவர்தன மரலரய 

தூக்கி ரகயில  ிடிச்சுண்டு அதுக்கு அடியில இந்த ஆயர்குலத்துல 

எல்லாரரயும், இந்த மாடுகள் கன்றுகதளாட, தகா ர்கரள நிறுத்தி 

காப் ாத்தறார். அப்புறம் இந்திரன் வந்து நமஸ்காரம்  ண்ணி, காமததனுரவ 

பகாண்டு  ால ிதஷகம்  ண்ணி, தகாவிந்த  ட்டா ிதஷகம் அப் டீன்னு 

போல்லுவா. இப் டி இந்த்ராதி ததவகண வந்தித  ாத பீடம். அப் டி எல்லாரும் 

வணங்கிய அந்த  ாதங்கள்  ரடத்தவர். ப்ருந்தாவனாலயம் – 

 ிருந்தாவனத்ரதத் தனது இருப் ிடமாகக் பகாண்டவர். வசுததவஸூனும், 

வஸ ததவருக்கும், ததவகிக்கும் குழந்ரதயா  ிறந்தவர். 

இது முதல் ஸ்தலாகம். 

வந்தத³ முகுந்த³மரவிந்த³த³லாயதாக்ஷம் 

குந்தத³ந்து³ஶங்க²த³ஶனம் ஶிிஶி தகா³ தவஷம் । 



7 | P a g e  
 

இந்த்³ராதி³தத³வக³ணவந்தி³த ாத³பீட²ம் 

வ்ருʼந்தா³வனாலயமஹம் வஸ தத³வஸூனும் ॥ 1 ॥ 

அடுத்த ஸ்தலாகம் 

ஸ்ரீவல்லத ⁴தி வரதத³தி த³யா தரதி 

 ⁴க்தப்ாிதயதி  ⁴வலுண்ட²னதகாவிதத³தி । 

நாதத²தி நாக³ஶயதனதி ஜக³ன்னிவாதஸதி 

ஆலா னம் ப்ரதிதி³னம் குரு தம முகுந்த³ ॥ 2 ॥ 

‘அவனருளாதல அவன் தாள் வணங்கி’ அப் டீங்கிற மாதிாி இந்த  கவாரன 

முதல்ல ரூ  த்யானம்  ண்ணிண்டார். அந்த தகாகுல கிருஷ்ணரன, 

 ிருந்தாவனத்து இரடச் ேிறுவனாக. இங்க அவனுரடய நாமங்கரள எல்லாம் 

போல்றார். அது கூட ‘தஹ முகுந்தா முகுந்தா’ ன்னு கூப் ிடறார். முகுந்தமாரல 

அல்லவா. 

இதுல  ிரதி தம் னா அடிக்கடி, அப் டீன்னு ோதாரண அர்த்தம். நான் வாரய 

திறந்து த ே வந்தாதல, நான் உன்னுரடய நாமங்கரள மட்டும் நான் த ேணும். 

தவற த ச்தே நான் த ேக் கூடாது. உலக விஷயங்கரள த ேினா, அந்த 

 ா த்ரத தூேிரய அலம் ிக்கறதுக்கு,  கவானுரடய நாமங்கள் என்கிற கங்கா 

தீர்த்தம் தான் வழி, அப் டீன்னு மகான்கள் போல்லியிருக்கா. அந்த மாதிாி 

நாமங்கரள என் வாயில வர ரவ அப் டீன்னு போல்றார். ஆலா னம் 

அப் டீன்னா வாயில போல்றது.  ிரதி தம் குருதம முகுந்தா. அந்த நாமங்கரள 

 ார்ப்த ாம். ஸ்ரீவல்லத தி – ஸ்ரீததவியினுரடய அன்புக்குாியவதன 

அப் டீன்னு அர்த்தம். இந்த  ாற்கடரல கரடஞ்ே த ாது லக்ஷ்மிததவி வந்தா. 

மகாவிஷ்ணு எடுத்து தன்தனாட மார்புல பவச்சுண்டு, வக்ஷஸ்தலத்துல 

லக்ஷ்மிரய பவச்சுண்டு இருக்கார். அதன் ஸ்ரீதரம்னு த ர் இல்ரலயா. வரதததி 

– வரங்கள் பகாடுப் வர். விபீஷ்ணணனுக்கு ராஜ்யத்ரத பகாடுத்தார். 

தயா தரதி – தரய  ண்ணு வர்.  ாஞ்ோலி துாிதயாதனன் ேர யில கதறின 

த ாது மானத்ரத காப் ாத்தினார்.  க்தப்ாிதயதி –  க்தர்களுக்குப் 

ப்ாியமானவன்.  ிரஹ்லாதன் துருவன், அப் டீன்னு எல்லா  க்தர்களுக்கும் 
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பராம்  இஷ்டமானவன்  கவான்.  வலுண்டனதகாவிதததி – ேம்ஸார 

துக்கத்ரத த ாக்க வல்லவன். நாதததி – எல்லாருக்கும் தரலவன் 

கிருஷ்ணன்தான். நாக ேயன: – அந்த  ாற்கடலுக்கு நடுவுல ஆதிதேஷன்  ாம்பு 

 டுக்ரகயில அந்த நீல தமக ேியாமளனாக, நான்கு கரங்கதளாடு, வயத்துல 

பதாப்புள் பகாடியில இருந்து தாமரர. அதுல  ிரம்மா. அந்த 

திருவனந்தபுரத்துல  த்மநா  சுவாமி மாதிாி அந்த தியானம்  ண்றார். 

ஜகன்னிவாதஸதி – ஜகத்துல உள்ளும் புறமும் எங்கும் வேிப் வர் இந்த விஷ்ணு 

 கவான்தான். இப் டி இந்த நாமங்கரள நான் அடிக்கடி போல்லும் டியாக 

என்ரன ரவ, அப் டீங்கறார். 

 கவானுக்கு எட்டு குணங்கள் அப் டீன்னு ஒரு வாிரே  டுத்தறா. 

எண்குணத்தான் தாரள வணங்காத் தரல அப் டீன்னு திருவள்ளுவர் கூட 

போல்றார். அந்த எட்டு குணங்கள் ராமாயணத்துல தாரர ேில ஸ்தலாகங்கள் 

போல்றா 

त्वमिमेयश्च दरुासदश्च हजतेहन्रयश्चोत्तमधार्मिकश्च। 

अक्षय्यकीर्तिश्च हवचक्षणश्च हक्षहतक्षमावान्क्षतजोपमाक्षः || 

த்வமப்ரதமயஷ்ே துராஸதஷ்ே ஜிததந்த்ாியஷ்தோத்தமதார்மிகஷ்ே | 

அக்ஷய்யகீர்திஷ்ே விேக்ஷணஷ்ே க்ஷிதிக்ஷமாவாந்க்ஷததஜா மாக்ஷ || 

அப் டீன்னு இந்த எட்டு குணங்கள். இப் டி ஒரு எட்டு குணங்கள் தாரர 

போல்றா. உ நிஷத்ல ஏஷ ஆத்மா அ ஹத ாப்மா, விஜதரா, விம்ருத்யு:, 

விதஷாதகா, விஜிகித்தஸா, அ ி ாஸ:, ஸத்யகாம: ஸத்யேங்கல் : ன்னு இந்த 

எட்டு குணங்கள்  கவானுக்கு போல்லி இருக்கா. இப் டி எண்குணத்தான் 

அப் டீன்னு போல்லலாம். 

குலதேகர ஆழ்வார் எட்டு நாமங்கரள போல்றார் 

ஸ்ரீவல்லத ⁴தி வரதத³தி த³யா தரதி 

 ⁴க்தப்ாிதயதி  ⁴வலுண்ட²னதகாவிதத³தி । 

நாதத²தி நாக³ஶயதனதி ஜக³ன்னிவாதஸதி 

அப் டீன்னு இந்த எட்டு குணங்கரள குலதேகர ஆழ்வார்  ாராட்டறார் 

 கவான் கிட்ட, அப் டீன்னு சுந்தராச்ேர்யார் போல்லியிருக்கார். 
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யாரு நல்ல வழியில த ாகணும்னு  கவாரன நிரனக்கறாதளா, அவாரளத் 

தான் அவர் நல்ல கார்யங்கள்ல ஈடு டுத்தறார். எவர் தமல அவர் கடாக்ஷம் 

இல்ரலதயா அவன் தப்பு வழியில த ாறதுக்கு விட்டுடறார். அந்த மாதிாி நாம 

நல்ல வழியில த ாகணும்,  கவாரன நிரனக்கணும் ன்னு அதுக்கு 

தவண்டிக்கணும். அதற்கு இந்த நாமங்கரள என் நாக்கு போல்லும் டியா ரவ, 

அப் டீன்னு தவண்டிக்கறார். இந்த இரண்டு ஸ்தலாகங்கள்  ார்த்ததாம். இந்த 

ஸ்ததாத்ரத்துல நாற் த்தியாறு ஸ்தலாகங்கள் இருக்கு. பராம்  அழகழகான 

கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு. இரத போல்லி முடிக்கணும்னு  ிரார்த்தரன 

 ண்ணிக்கதறன். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 3, 4 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

குலதேகர ஆழ்வார் அருளிச் பேய்த முகுந்தமாரல ஸ்ததாத்திரத்துல ஒவ்பவாரு 

ஸ்தலாகமா அர்த்தம்  ார்த்துண்டு இருக்தகாம். இரண்டு ஸ்தலாகம் 

 ார்த்திருக்தகாம். இன்னிக்கு மூணாவது ஸ்தலாகம் 

जयतु जयतु दवेो दवेकीनन्दनोऽयं 

जयतु जयतु कृष्णो वृहष्णवंशिदीपः । 

जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो 

जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः ॥ 3 ॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=2996
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Sriparthasarathy.jpg
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ஜயது ஜயது தத³தவா தத³வகீனந்த³தனாऽயம் 

ஜயது ஜயது க்ருʼஷ்தணா வ்ருʼஷ்ணிவம்ஶப்ரதீ³ : । 

ஜயது ஜயது தமக⁴ஶி யாமல: தகாமலாங்தகா³ 

ஜயது ஜயது ப்ருʼத்²வீ ா⁴ரனாஶதிா முகுந்த:³ ॥ 3 ॥ 

இதுக்கு முந்தின ஸ்தலாகத்துல 

ஶி ாீவல்லத ⁴தி வரதத³தி த³யா தரதி 

 ⁴க்தப்ாிதயதி  ⁴வலுண்ட²னதகாவிதத³தி । 

நாதத²தி நாக³ஶயதனதி ஜக³ன்னிவாதஸதி ன்னு  கவானுரடய நாமங்கரள 

கீர்த்தனம்  ண்ணின உடதனதய, முகுந்தன், இந்த  க்தனுக்கு நாம தாிேனம் 

பகாடுக்கணும்னு குலதேகர ஆழ்வாருரடய மனசுல ோக்ஷாத்காரம் 

ஆயிட்டாராம். அதனால ஆழ்வார்  ல்லாண்டு  ாடறார். ஜயது ஜயது ன்னு 

 ிரதிநந்தனம்  ண்றார்.  ல்லாண்டு  ல்லாண்டு வாழ்க! கிருஷ்ணன் 

பவற்றிதயாடு விளங்கட்டும்னு போல்றார். அயம் ததவகிநந்தன: இந்த 

ததவகிநந்தனன்னு போன்னதுனால அவருக்கு மனசுல  க்கத்துல ஸ்வாமிரய 

தர்ேனம்  ண்ணி அப் டி ஸ்ததாத்ரம்  ண்றார் னு பதாியறது. 

ஜயது ஜயது தததவா ததவகி நந்ததநாயம். ததவ: ன்னா  ரடத்தல், காத்தல், 

அழித்தல் அப் டீங்கிற மூன்று காாியங்கரளயும் விரளயாட்டாக பேய்யக் 

கூடிய பதய்வம்னு அர்த்தம். கம்  நாட்டாழ்வார் கூட 

உலகம் யாரவயும் தாமுளவாக்கலும் 

நிரலப றுத்தலும் நீக்கலும், நீங்கிலா 

அலகிலா விரளயாட்டுரடயார் அவர் 

தரலவர் அன்னவர்க்தக ேரண் நாங்கதள 

ன்னு முதல்  ாட்டிதலதய போல்றார் இல்ரலயா! அந்த பதய்வம் ததவகீநந்தன: 

தான். ததவகியினுரடய குழந்ரதயா வந்த அந்த கிருஷ்ணன்தான் ோக்ஷாத் 

 ரம்ப ாருள்னு இந்த முதல் வாிக்கு அர்த்தம் போல்றார். இந்த இடத்துல ஒரு 

அழகான விஷயம் போல்றார். ஸஹஸ்ரநாமத்துல ததவகீநந்தன: ஸ்ரஷ்டா: 

க்ஷிதீே:  ா நாேன: அப் டீங்கிற வாி எடுத்துண்டு ஸ்ரஷ்டான்னா 

உலகபமல்லாம் ஸ்ருஷ்டி  ண்றவர்னு அர்த்தம். க்ஷிதீே:ன்னா 

காப் ாத்தறவர்னு அர்த்தம்.  ா நாேன: னா அப் டீங்கறதுக்கு யார்  கவாரன 
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தியானம்  ண்றாதளா அவாதளாட  ா ங்கரள எல்லாம் த ாக்கறவர்னு ஒரு 

அர்த்தம் இருக்கு.  ா ிகரள நாேம்  ண்றவர் அப் டீன்னு ஒரு அர்த்தம் 

போல்லி, இப் டி ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம்  ண்றது ததவகீநந்தன: தான்னு 

விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்துக்கு அர்த்தம் போல்லியிருக்கார். மஹா ப ாியவா 

கூட தத்வம் தத்வவிததகாத்மா, ஜன்மம்ருத்யுஜராதிக: அப் டீங்கிற வாிக்கு 

தத்வம் – உண்ரம, ஞானம்,  ரம்ப ாருள். தத்வவித்: அந்த ஞானத்ரத யார் 

ப றுகிறார்கதளா, அரடகிறார்கதளா அந்த ஞானி, இந்த ஞானமும், 

ஞானத்ரத அரடந்தவனும் ஏகாத்மா. இந்த  ரம்ப ாருளும், ஞானியும் ஒண்ணு 

தான். இப்த ற் ட்டவன் ஜன்மம்ருத்யுஜராதிக:. அப் டி ட்ட ஞானத்ரத 

அரடந்தவன் மீண்டும் வந்து  ிறக்க மாட்டான். அவன் ஜன்ம, ம்ருத்யு, 

ஜராரவ தாண்டி தமாக்ஷம் அரடவான்னு இந்த ஒரு வாிக்கு அர்த்தம் போல்லி 

இப் டி விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்துல நிரறய வாிகளில் நாமங்கள் 

ஒண்ணுபகாண்ணு தகாத்துண்டு த ாறது அப் டீன்னு போல்றா. அந்த மாதிாி 

இந்த ததவகீ நந்தனனா வந்த கிருஷ்ணன் தான் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயம்  ண்ற 

 ரம்ப ாருள் அப் டீன்னு அர்த்தம் போல்லியிருக்கார். அயம் ததவகி நந்தன: 

இந்த என்னுரடய பதய்வமான கிருஷ்ணன் பவற்றிதயாடு விளங்கட்டும்னு 

முதல் வாிக்கு அர்த்தம். 

ஜயது ஜயது கிருஷ்தணா வ்ருʼஷ்ணிவம்ஶப்ரதீ : - வ்ருஷ்ணி வம்ேத்தின் 

குலவிளக்காக வந்து  ிறந்த கிருஷ்ணன் பவற்றிதயாடு விளங்கட்டும். 

ஜயது ஜயது தமகச் ேியாமள: தகாமளாங்க: பராம்  அழகான அங்கங்கள். அந்த 

அங்கங்கரளயும், தமகச்ேியாமள: தமகத்ரதப் த ான்ற காிய நிறத்ரதக் 

பகாண்ட மிருதுவான அங்கங்கரளக் பகாண்ட கிருஷ்ணன் ன்னு அந்த 

ரூ த்ரத தியானம்  ண்றார். அவர் மனசுல அந்த ோக்ஷாத்காரம் அரடந்த 

அந்த கிருஷ்ணனுரடய ரூ த்ரத நிரனச்சு பகாண்டாடறார். 

ஜயது ஜயது ப்ருத்வி ாரநாதஷா முகுந்த: ன்னு இந்த ப்ருத்வி  ாரநாஷன:, 

முகுந்த: அப் டீங்கிற வாிக்கு ‘எப்த ா  கவான் ப்ருத்வி  ாரத்ரத குரறச்ோர்? 

மஹா ாரதத்துல மஹா ாரதப் த ாாின் த ாது கிருஷ்ணர், அந்த 

அர்ஜ னனுக்கு ஸாரதியா இருந்து  திபனட்டு அதக்ஷாணி தேரனகரளயும் 

வதம்  ண்ணி ப்ருத்வி  ாரத்ரதக் குரறச்ோர். ஸ்ரீமத்  ாகவதத்துல 

கிருஷ்ணரன எதிர்த்து நின்னு யுத்தம்  ண்ணி உயிரர விட்டாக் கூட 

அவாளுக்கு முக்தின்னு வர்றது. அப் டி அந்த யுத்தத்துல அந்த  ார்த்தோரதிரய 

தாிேனம்  ண்ணிண்டு எவர்கள் உயிரர விட்டார்கதளா அவா எல்லாரும் அந்த 
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கிருஷ்ணஸாயுஜ்யம் அரடஞ்சு முக்தி அரடந்தார்கள். அந்த 

‘ப்ருத்வி ாரநாதஷா முகுந்த:’ முகுந்த: என்கிறதுக்கு முக்திரய தரு வன்னு 

ப ாருள். அதுனால இப் டி ஓர் அழகான அர்த்தம் போல்லியிருக்கார். 

அப் டி அந்த  ார்த்தோரதிரய தியானம்  ண்ணிண்டு உயிர்  ிாியணும், 

அப் டீன்னு போல்லும்த ாது எனக்கு தகாவிந்த தாதமாதர ஸ்வாமிகதளாட 

ஞா கம் வர்றது. அவர் த ர் தகாவிந்த தாதமாதர ஸ்வாமிகள் அப் டீன்னு 

இருந்தாகூட நிரறய த ர் இப்  திருவல்லிக்தகணி ப ாியவான்னு போல்றா. 

அந்த திருவல்லிக்தகணி ப ாியவான்னு அந்த த ர் அவருக்கு வரும் டியாக 

அவர் 1950 ல திருவல்லிக்தகணி வந்தார். 2004 ல ஸித்தி ஆகிற வரரக்கும் 

திருவல்லிக்தகணியிலதய இருந்தார். நடுவுல ஒரு வாட்டி மஹா ப ாியவா ஒரு 

நிலத்ரத குதராம்த ட்ரடயில் யாராவது ஸத் ாத்ரதுக்கு பகாடுக்கணும்னு ஒரு 

தனிகர் தகட்டத ாது, மஹா ப ாியவா கிட்ட வந்து ஒருத்தர் தகட்கறார். 

ப ாியவா திருவல்லிதகணியில கல்யாணராம  ாகவதர்னு இருக்கார். அவருக்கு 

பகாடுன்னு போல்றா. அந்த தனிகர் ஸ்வாமிகரளத் ததடிண்டு வந்து, அப்  

ஸ்வாமிகள் பவள்ரள தவஷ்டி கட்டிண்டு க்ருஹஸ்த்தரா இருக்கார். அவர் 

கிட்ட வந்து, இந்த மாதிாி ப ாியவா இந்த நிலத்ரத உங்களுக்கு பகாடுக்கச் 

போன்னா அப் டீன்ன த ாது ஸ்வாமிகள், எனக்கு இந்த திருவல்லிதகணியில 

 ார்த்தோரதியினுரடய திருவடி வாரத்துதலதய இருக்கணும்னு ஆரே. 

அதனால இது எனக்கு தவண்டாங்கறாராம். நிரனச்சு  ார்க்கணும். 

சுவாமிகதளாட  க்தி அவ்தளா நிஸ்ேலமான, உண்ரமயான  க்தி. அவர் 

பதய்வ வழி ாட்ரட, கிருஷ்ணரன ரேிச்சு, ரேிச்சு அனு விச்ோர். உலக 

விஷயங்கள்  ணம், புகரழக் கண்டு பராம்   யந்தார். நாம தநர் மாறா 

இருக்தகாம். ப ாழுது விடிஞ்சு, கண்ரணத் திறந்தா இன்னிக்கு எப் டி 

ேம் ாதிக்கப் த ாதறாம்னு நிரனக்கதறாம். உலக விஷயங்கள்ல அவ்தளா ருேி 

நமக்கு. ஆனா  கவாதனாட ருேி பதாியதவ மாட்தடங்கறது. அப் டி 

மஹான்கள் தான்  கவாரன அனு விச்சு, அந்த ருேிரய காண் ிச்சு 

பகாடுத்திருக்கா. இருந்தாலும் வந்தவர் insist  ண்றார். அப்த ா அங்க 

விஸ்வநாத ஐயர் னு ஸ்வாமிகள் கிட்ட பராம்   க்திதயாட ஒருத்தர் இருந்தார். 

அவர் flat promote  ண்றவர். அவர் ‘நான் இந்த குதராம்த ட் நிலத்ரத 

எடுத்துண்டு அங்க flat கட்டி வித்து அந்த  ணத்துல இந்த 

திருவல்லிதகணியிதலதய இவருக்கு ஒரு வீடு கட்டித் ததரன். அதுல மீதி 
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இருக்கிற  ணத்ரதயும் இவர் த ர்ல deposit  ண்தறன்’ ன்னு போல்லி அந்த 

மாதிாி அவர்  ண்றார். அதனால திருவல்லிதகணியில அவர் ஒரு வீடு கட்டி 

பகாடுத்தார்.  ண்டால தவணுதகா ால நாயக்கன் பதருல. அதுலதான் 

ஸ்வாமிகள் இருந்தார். அந்த வீதட ஒரு ஆஸ்ரமம் மாதிாி, ஒரு மடம் மாதிாி 

இருந்தது. அங்க தான் அவர் ஸந்யாஸம் வாங்கிண்டார். ஸந்யாஸம் 

வாங்கிண்ட  ின்ன ேிவன் ோர் அந்த வீட்டிதலதய இருன்னு போன்னார். 

அதனால அந்த வீட்டிதலதய இருந்தார். அங்க தான் ஸித்தி ஆனார். 

திருவல்லிதகணியிலதய வேித்தார். ஏரழகளுக்கு எளியவரா இருந்தார். 

அதனால அவருக்கு திருவல்லிக்தகணி ப ாியவான்தன ஒரு த ரு வந்துடுத்து. 

அது ஏன் இருந்தார்னா, அந்த  ார்த்தோரதிதயாட த்யானத்துதலதய 

இருக்கணும்.  ார்த்தோரதிரய தாிேனம்  ண்ணனும். இந்த ப்ருத்வி ாரநாதஷா 

முகுந்த: – அப் டீங்கிறதுக்கு அந்த  ார்த்தோரதிரய  ார்த்துண்டு உயிரர 

விட்ட எல்லாரும் கிருஷ்ணா ோயுஜ்யம் அரடஞ்சு முக்தி அரடஞ்ோன்னு 

அர்த்தம் போல்லியிருக்கார். அரத  டிச்ே உடதன எனக்கு ஸ்வாமிகள் ஞா கம் 

வந்தது. அவர் ஆரேப் ட்ட அதத மாதிாி அவருக்கு முக்தி கிரடச்சுது. 

அடுத்த ஸ்தலாகம் 

मुकुन्द मूर्ध्ाि िहणपत्य याचे भवन्तमेकान्तहमयन्तमथिम् । 

अहवस्मृहतस्त्वच्चरणारहवन्दे भवे भवे मेऽस्तु भवत्िसादात् ॥ ४ ॥ 

முகுந்த³ மூர்த்⁴னா ப்ரணி த்ய யாதே 

 ⁴வந்ததமகாந்தமியந்தமர்த²ம் । 

அவிஸ்ம்ருʼதிஸ்த்வச்ேரணாரவிந்தத³ 

 ⁴தவ  ⁴தவ தமऽஸ்து  ⁴வத்ப்ரஸாதா³த் ॥ 4 ॥ 

தஹ முகுந்தா ‘மூர்த்நா ப்ரணி த்ய’ உன்னுரடய  ாதங்கள்-ல என்னுரடய 

தரலரய பவச்சு வணங்கி நமஸ்காரம்  ண்ணி நான் ஒண்ணு தவண்டிக்கதறன். 

‘ வந்தம் யாதே’ – உன்கிட்ட ஒண்ணு தவண்டிக்கதறன். ஒதர தவண்டுதல். 

ஏகாந்தம் – இததாட  லன், முடிவு எல்லாதம ஒண்ணுதான். ஒதர ஒரு 

 ிரார்த்தரன தான் 

அவிஸ்ம்ருʼதிஸ்த்வச்ேரணாரவிந்தத³ 

 ⁴தவ  ⁴தவ தமऽஸ்து  ⁴வத்ப்ரஸாதா³த் ॥ 
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உன்னுரடய தயவுனால எனக்கு தவண்டிய வரம் ஒண்ணு தான். உன்னுரடய 

ப்ரஸாதத்துனால எனக்கு ஒதர ஒரு வரத்ரதக் பகாடு. த ான ஸ்தலாகத்துல 

அந்த கிருஷ்ணரன தர்ேனம்  ண்ணதுனால இப்  அந்த கிருஷ்ணன் கிட்ட ஒரு 

வரம் தகட்கறார். 

அவிஸ்ம்ருʼதிஸ்த்வச்ேரணாரவிந்தத – உன்னுரடய  ாதத் தாமரரகரள 

என்னிக்கும் மறக்காம இருக்கணும். இந்த ஒரு வரம் பகாடு ன்னு தகட்கறார். 

முகுந்தன் ன்னா முக்திரய பகாடுப் வன். ‘நீ முக்திரய பகாடுப் ியா இருக்கும். 

ஆனா எனக்கு தவண்டியது எத்தரன ஜன்மம் எடுத்தாலும் உன்ரன மறக்காம 

இருக்கணும்’ அப் டீன்னு த்வனிக்கற மாதிாி தகட்கறார். இந்த அவிஸ்ம்ருʼதி 

என்கிற வார்த்ரதக்கு ‘இந்த உடம்புங்கிறது, வந்துண்டு த ாயிண்தட இருக்கு. 

எத்தரனதயா ஜன்மங்கள் எடுக்கதறாம். ஆனா  கவான் கிட்ட  க்தி  ண்றது 

அப் டீங்கிற அந்த ஞானம் எல்லா ஜன்மத்துலயும் இருக்கணும் அப் டீன்னு, 

இரத ‘த்ருவாஸ்ம்ருதி:’ ன்னு உ நிஷத்லதய போல்லியிருக்காம். அந்த மாதிாி 

 கவாதனாட  ாதங்கரள மறக்காம இருக்கணும். ‘புழுவாய்  ிறக்கிகினும் 

புண்ணியா நின் ப ான்னடி என் மனத்தத வழுவாதிருக்க வரம் தர தவண்டும்’ 

அப் டீன்னு அப் ர் ஸ்வாமிகள் தவண்டின மாதிாி மஹான்கள் ‘எனக்கு இது 

கரடேி ஜன்மம்’ னு நிரனச்சுக்கறது இல்ல. அது  கவாதனாட இஷ்டம். 

எத்தரன ஜன்மா தவணா பகாடுக்கட்டும். அவதராட ேரணாரவிந்தத்துல 

 க்திரய மட்டும் எனக்கு பகாடுக்கட்டும் அப் டீன்னு தவண்டிக்கறா. 

“நாத தயானி ஸஹஸ்தரஷ  தயஷ  தயஷ   வாம்யஹம் | 

ததஷ  ததஷ  அச்யுதா  க்திரச்யுதாஸ்து ஸதாத்வயி || 

அச்யுத: ங்கிற வார்த்ரதக்கு ‘ கவான் அவருரடய உயர்ந்த நிரலயிலிருந்து 

நழுவாமலிருப் வர்’ன்னு ஒரு அர்த்தம். அந்த நழுவாமலிருத்தல் என்கிற 

வார்த்ரதரய பவச்சுண்டு உன்னுரடய  ாத  க்தியிலிருந்து, அச்சுதனிடத்தில் 

 க்தியிலிருந்து. நான் எத்தரன ஜன்மம் எடுத்தாலும், எப் டி  ிறந்தாலும், 

 க்தியிலிருந்து நழுவாமலிருக்கணும், ன்னு இந்த  ிரஹ்லாதன்  ண்ணின 

 ிரார்த்தரன  ாகவதத்துல இருக்கு. 

இந்த இடத்துல சுந்தராச்ோர் இன்பனாரு விஷயம் தேர்த்திருக்கார். 

ராகவானாந்தர்ங்கிறவர் இந்த முகுந்தமாரலக்கு வ்யாக்யானம் 
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எழுதியிருக்காராம். அந்த வ்யாக்யானத்துல முகுந்த அஷ்டாதோக்ஷர 

மஹாமந்த்ரம் னு ஒண்ணு இங்க பகாடுத்திருக்கார். “ஸ்ரீமந் முகுந்த ேரபணௌ 

ஸதா ேரணமஹம் ப்ர த்தய’ அப் டீங்கிற அந்த மஹாமந்திரத்ரத 

பவச்சுசுண்டுதான் இந்த முகுந்த மாலாங்கிற ஸ்ததாத்திரத்ரத 

 ண்ணியிருக்கார், அப் டீன்னு ஒண்ணு எழுதியிருக்கார். 

அடுத்த ஸ்தலாகம் ‘ஸ்ரீமுகுந்த  தாம்த ாஜ மதுன:’ நாரளக்கு  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 5, 6 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

குலதேகர ப ருமாள் அருளிச் பேய்த முகுந்தமாரலயில் நான்கு ஸ்தலாகங்கள் 

 ார்த்திருக்தகாம். இன்னிக்கு 5, 6 ஸ்தலாகங்கரளப்  ார்ப்த ாம். ஐந்தாவது 

ஸ்தலாகம், 

श्रीमुकुन्दपदाम्भोजमधुनः परमाद्भुतम् । 

यत्पाहयनो न मुह्यहन्त मुह्यहन्त यदपाहयनः ॥ ५ ॥ 

ஸ்ரீ முகுந்த3  தாம்த ா4ஜ மது4ன:  ரமாத்பு4தம் | 

யத் ாயிதனா நமுஹ்யந்தி முஹ்யந்தி யத3 ாயின: || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். ஸ்ரீ முகுந்தனுரடய திருவடித் தாமரரகளில் உள்ள மது 

எப்த ற் ட்டது? ‘ தாம்த ாஜம்’ – திருவடித் தாமரரன்னு போல்றார். 

http://valmikiramayanam.in/?p=3006
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/yasotha-feeding-krishnafb.jpg
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தாமரரன்னா அதுல ததன் இருக்கும். அந்த முகுந்தனுரடய  ாதத் தாமரரயில் 

உள்ள ததன் பராம்  ஆச்ேர்யமா இருக்கு. ‘ ரமாத்புதம்’ – பராம்  அற்புதமா 

இருக்கு. என்ன அற்புதம்னா ‘யத்  ாயிதனா ந முஹ்யந்தி:’ – இந்த மதுரவ 

எவர்கள் குடிக்கிறார்கதளா அவா மயக்கம் இல்லாம இருக்கா. ‘முஹ்யந்தி 

யத ாயின:’ – இரத யார் குடிக்கரலதயா அவர்கள் எல்லாம் மயக்கத்ததாட 

இருக்கான்னு போல்றார். மதுரவ குடிச்ோ தான் மயக்கம் வரும். இந்த ஸ்ரீ 

முகுந்த  தாம்த ாஜ மது எப் டி இருக்குன்னா இரத யாரு குடிச்ோதளா அவா 

பராம்  பதளிவா இருக்கா. இரத யார் குடிக்கரலதயா அவா பராம்  

கலக்கத்ததாட இருக்கான்னு போல்றார். 

அதாவது உலக விஷயங்கள்ல மனரே பகாடுத்தா, அதுவும் முக்யமா  ணத்துல 

த ராரேன்னு ஒண்ணு இருந்துடுத்துன்னா அது மனுஷரன ர த்தியமா 

அடிக்கறது. என்ன  ண்ணதறாம்தன பதாியறது இல்ரல. அவ்தளா ஓயாத 

கார்யங்களில் மூழ்கி ர த்தியம் த ால தான் இருக்கா ஜனங்கள். அதுக்கு தமல 

பகட்ட  ழக்கங்கள் எல்லாம் இருந்துதுன்னா தகட்கதவ தவண்டாம்! அந்த 

 ணம் ேம் ாதிக்கறதுக்கு ஓடி ஓடி stress, அந்த stress க்காக ஏததததா 

 ழக்கங்கள் வந்துடறது. அந்த  ழக்கங்கள்னால stress ஜாஸ்தி ஆறது. அப் டி 

அந்த உலக வாழ்க்ரகயில மனரே பராம்  பகாடுத்தா கஷ்டம் தான். ‘ டகு 

தண்ணியில த ாகலாம்.  டகுக்குள்ள தண்ணி வரக் கூடாது’ ன்னு 

ராமகிருஷ்ண  ரமஹம்ேர் போல்வார். அந்த மாதிாி உலக வாழ்க்ரகயில நாம 

இருக்தகாம். ஆனா அதுதவ வாழ்க்ரக ஆயிடுத்துன்னா பராம்  கலக்கம் 

ஜாஸ்தியா இருக்கும்.  ித்து  ிடிச்ோ மாதிாிதான் அவா இருப் ா, அப் டீன்னு 

குலதேகர கவியும் போல்றார். அதத தநரத்துல  கவானுரடய  ாதத் தாமரரகள் 

ல மனசு பவச்சு அந்தத் ததரனப்  ருகினா  ரம ோந்தமாக, பராம்  பதளிவா, 

பராம்  ஆனந்தமா இருப் ா, அப் டீங்கிற உயர்ந்த உண்ரமரய பராம்  

தவடிக்ரகயா இந்த ச்தலாகத்துல கவிரதயா போல்ற மாதிாி போல்றார். 

மூக ஞ்ேேதி ல கடாக்ஷ ேதகத்துல கூட இந்த மாதிாி கருத்து உள்ள ஒரு 

ஸ்தலாகம் இருக்கு. 

नीलोऽहप रागमहधकं जनयन्पुरारेः 

लोलोऽहप भहक्तमहधकां दढृयिराणाम् । 

वक्रोऽहप देहव नमतां समतां हवतन्वन् 

कामाहक्ष नृत्यतु महय त्वदपाङ्गपातः ॥ 
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நீதலா ி ராகமதிகம் ஜனயன்புராதர: 

தலாதலா ி  க்திமதிகாம் த்ருடயன் நாரணாம் 

வக்தராதி ததவி நமதாம் ஸமதாம் விதன்வன் 

காமாக்ஷி ந்ருத்யது மயி த்வத ாங்க ாத: 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். அம்மா, உன்னுரடய கண் நீலமா இருக்கு. 

காமாக்ஷியினுரடய கண் கரு நீல வர்ணத்துல இருக்கு. இருந்தாலும் இந்த 

முப்புரத்ரத எாித்த  ரதமஸ்வரனுக்கு இது ராகத்ரத உண்டாகிறது. ராகம்ங்கிற 

வார்த்ரதக்கு ேிகப்புன்னு ேமஸ்க்ருததுல ஒரு அர்த்தம். ராகம்ங்கிற 

வார்த்ரதக்கு ஆரேன்னு ஒரு அர்த்தம். அந்த மாதிாி உன் கண் நீலமா இருந்தா 

கூட அவருக்கு ஆரேரய ஜாஸ்தி  ண்றது. அதாவது காமாக்ஷி  ார்த்தா 

 ரதமஸ்வரனுக்கு ஆரே வர்றதுன்னு அர்த்தம். 

தலாதலா ி – கண்  ார்ரவங்கிறது இங்க அங்க த ாயிண்டு இருக்கும். அந்த 

மாதிாி உன்னுரடய  ார்ரவ ேலித்துக் பகாண்டு இருந்தாலும், காமாக்ஷிரய 

நமஸ்காரம்  ண்றவாளுக்கு தலாதலா ி  க்திமதிகாம் த்ருடயன் நாரணாம், 

அவாளுரடய  க்திரய த்ருடம்  ண்றது. அவாதளாட மனசு ேஞ்ேலம் 

அரடயாம பதளிவா ஒதர இடத்துல இருக்கும் டியா, உன்னுரடய 

 ாதத்துதலதய இருக்கும் டியா  க்திரய த்ருடப்  டுத்தறது, உன்னுரடய 

கடாக்ஷம் அப் டீன்னு போல்றார். 

வக்தராதி ததவி நமதாம் ஸமதாம் விதன்வன் கண் வரளஞ்சு தாதன இருக்கும். 

அது மாதிாி வக்ரமா இருந்தாலும் உன் கண், நமஸ்காரம்  ன்றவாளுக்கு 

ேமத்துவத்ரத பகாடுக்கறது. இந்த த்வந்தங்கள் ஒண்ணுதம அவாரள 

 டுத்தறது இல்ரல. அவா எப் வுதம equanimity தயாட இருக்கான்னு 

போல்றார். காமாக்ஷி உன்னுரடய அப்த ற் ட்ட கடாக்ஷம், காமாக்ஷி 

ந்ருத்யது மயி த்வத ாங்க ாத – என் தமல் அது நடனம் இடட்டும், அப் டீன்னு 

எல்லாத்ரதயும் ஒண்ணா  ார்க்கிற தன்ரம, தநர்ரம அரத 

காமாக்ஷியினுரடய கடாக்ஷம் பகாடுக்கும், அப் டீன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். அந்த 

மாதிாி ‘கடாக்ஷம் வரளந்து இருந்தாக் கூட அந்த கடாக்ஷம் ஒருத்தனுக்கு 

கிரடச்ோ அவன் தநர்ரமயா இருப் ான்’ ன்னு தவடிக்ரகயா போல்ற மாதிாி 

இங்க குலதேகர கவி ‘உன்னுரடய  தாம்த ாஜத்திலிருந்து வருகிற ததரனப் 

 ருகக் கூடியவர்கள் இந்த மதுரவப்  ருகி பராம்  பதளிதவாட இருக்கா. இந்த 
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மதுரவப்  ருகாதவர்கள், உலக விஷயங்களிதலதய ஈடு ாட்டிருக்கிறவா 

பராம்  கலக்கத்ததாட இருக்கான்னு போல்றார். இது ஐந்தாவது ஸ்தலாகம். 

ஆறாவது ஸ்தலாகம் 

नाि ंवन्द ेतव चरणयोर्द्िन्र्द्मर्द्न्र्द्ितेोः कुम्भीपाकं गुरुमहप िरे नारकं नापनेतुम् । 

रम्यारामामृदतुनुलता नन्दने नाहप रन्तुं भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम् ॥ ६ ॥ 

நாஹம் வந்தத³ தவ ேரணதயார்த்³வந்த்³வமத்³வந்த்³வதஹததா: 

கும்பீ⁴ ாகம் கு³ரும ி ஹதர நாரகம் நா தனதும் । 

ரம்யாராமாம்ருʼது³தனுலதா நந்த³தன நா ி ரந்தும் 

 ா⁴தவ  ா⁴தவ ஹ்ருʼத³ய ⁴வதன  ா⁴வதயயம்  ⁴வந்தம் ॥ 6 ॥ 

தஹ முகுந்தா! நான் உன்னுரடய இரண்டு திருவடிகரளயும் வணங்குகிதறன். 

தவேரணதயா: த்வந்த்வம் அஹம் வந்தத – நான் வணங்குகிதறன். 

எதுக்காகன்னு நீ தகட்கறயா? முன்னதம போன்தனதன! எனக்கு ஒரு வரம் 

தான் தவணும். உன்ரன மறக்காம இருக்கணும். உன்கிட்ட  க்தி இருக்கணும். 

எத்தரன ஜன்மம் எடுத்தாலும் உன் திருவடித் தாமரரகரள நான் மறக்காத 

அந்த வரத்ரத மட்டும் பகாடுன்னு தகட்தடன். இப்த ா ஸ்வாமி தகட்கறாராம். 

‘உனக்கு இதுனால என்ன  ிரதயாஜனம்? நீ நமஸ்காரம்  ண்ணினா ஒண்ணு 

தமாக்ஷத்ரத தகட்கணும். ஏதாவது ஒரு  ிரதயாஜனமா தகளு. இல்ல, 

 ண்ணின  ாவத்துக்கு  லனாக எந்த கஷ்டமும் என்ரன  ாதிக்காம தயவு 

 ண்ணி என்னுரடய விரனகள் எல்லாம் த ாக்கி எனக்கு கும் ி ாகம்ங்கிற 

 யங்கரமான நரகத்துல நான் விழாம என்ரன காப் ாத்துன்னு தகளு. 

அத்வந்த்வம் னா முக்தின்னு அர்த்தம். அந்த மாதிாி முக்திரய தகளு. இல்தலனா 

நரக உ ாரத இல்லாம இருக்கணும்னு தகளு. இல்ல பேௌக்யமா இருக்கணும். 

ஸ்வர்கத்துல நந்தனம்ங்கிற ததாட்டத்துல அழகான ப ண்கள் எல்லாம் 

இருக்கா. அவாதளாடக் கூடிக் களிக்கணும், அப் டீன்னு தகளு’ அப் டி நீங்க 

போல்தறளா? ன்னு குலதேகர கவி தகட்டுண்டு ‘எனக்கு அபதல்லாம் 

தவண்டாம். நான் என் மனசுல முகுந்தரன எழுந்தருளப்  ண்ணி, தியானம் 

 ண்ணி, அந்த ‘அவிஸ்ம்ருதி’ உன்ரன மறக்காத அந்த ஒன்ரறத்தான் நான் 

தகட்கதறன். ஏன்னா எனக்கு அது கிரடச்சுதுன்னா இந்த சுகதமா, துக்கதமா 

தமாக்ஷதமா எனக்கு ஒண்ணுதம  ண்ணாதத. அபதல்லாம் நான் உணரதவ 



21 | P a g e  
 

மாட்தடதன! அதனாதல ‘ஹ்ருதய  வதன’ – என் மனக் தகாவிலில் உன்ரன 

எழுந்தருளப்  ண்ணி  ாவதயயம்  வந்தம் – உன்ரன தியானம்  ண்ணிண்தட 

இருக்கணும். இரத மட்டும் எனக்குக் பகாடு. இந்த ேங்கல் ம் தான் நான் 

 ண்தறன். எனக்கு தவற எதுவுதம தவண்டாம்னு இன்பனாரு தடரவ 

போல்றார். 

இந்த மாதிாி  க்தி  ண்ணுகிறவர்கரள உலகம் புாிஞ்சுக்காது. உலகத்துல so 

called ப ாிய மனுஷா,  ணம்,  தவி, வேதி இருக்கிறவர்கரளத் தான் இந்த 

உலகத்துல  ாராட்டப் த ாறா. ஏததா ஏரழயா  ரம ோதுவா  கவத்  ஜனம் 

 ண்றவாரள உலகம் புாிஞ்சுக்காது. ஏன்னா, அவாளும் உலகத்தவர்கரள 

திருப்தி  டுத்தறதுக்கான கார்யம் எதுவுதம அவா  ண்ண மாட்டா. அவா 

 கவானுரடய  க்தியிதலதய மூழ்கி இருப் ா. குலதேகரக் கவி போல்றார். 

இந்த மாதிாி  தாம்த ாஜ மது –  ாதத் தாமரரயிலிருந்து பவளி வரும் அந்த 

மதுரவப்  ருகினவர்கள் பராம்  பதளிவா இருப் ா. அரதப்  ருகாதவர்கள் 

கலக்கமா இருப் ான்னு அவர் போல்றா. ஆனா உலகத்தவர்கள் என்ன 

போல்வா? ‘அவன் ஒரு மாதிாி. அவன் என்னதமா புஸ்தகத்ரத பவச்சு எப் ப் 

 ார்  டிச்சுண்தட இருப் ான்.  ிரழக்கத் பதாியாதவன்’ அப் டீன்னு தான் 

உலகத்தவர்கள் போல்வா. ‘நாம எல்லாம் பராம்  smart ஆ இருக்தகாம். அவன் 

ஐதயா  ாவம்’ னு போல்வா. அந்த  கவானுரடய ருேிரயக் கண்டவர்கள் தான் 

அரத அனு விச்ேிண்டு ஏகாந்தத்துல இருப் ா. ஏததா  ாக்யவேத்துனால 

யாராவது வந்தா அவாளுக்கு வழி காண் ிப் ா. அது மாதிாி இந்த 

ஸ்தலாகத்துல குலதேகர கவி போல்றது ‘எனக்கு உன்ரன தியானம் 

 ண்ணிண்டு உட்கார்ந்திருக்கணும். இது ஒண்ணுதான் தவணும். இதுனால 

எனக்கு ஒரு உலக சுகங்கதளா, இல்ல கஷ்ட நிவர்த்திதயா, இல்ரல 

தமாக்ஷதமா கூட தவண்டாம்’ என்றார். இது தான் உத்தம  க்தி. அடுத்த 

ஸ்தலாகத்துலயும் எனக்கு தர்மார்த்தகாமதமாக்ஷம் எதுவும் தவண்டாம். 

 க்திதான் தவணும்னு போல்றார். ‘நாஸ்தா தர்தம’ ங்கிற ஸ்தலாகத்ரத 

நாரளக்குப்  ாப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 7, 8 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

Narakanthaka / Hrushikesha meaning controller of senses by Keshav 

முகுந்தமாலா ஸ்ததாத்திரத்துல ஆறு ஸ்தலாகங்கள்  ார்த்திருக்தகாம். தநத்திக்கு 

“நாஹம் வந்தத” அப் டீங்கிற ஸ்தலாகத்துல ‘எனக்கு நரக வாதரன இருக்கக் 

http://valmikiramayanam.in/?p=3013
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/hrushikesh.jpg
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கூடாது, போர்க்க த ாகங்கள் தவணும், இல்ரல, என்னுரடய ஆோ  ாேங்கள் 

த ாகணும், இப் டிபயல்லாம் எந்த ஒரு குறிக்தகாளும் பவச்சுண்டு உன்கிட்ட 

நான்  க்தி  ண்ணரல. தஹ முகுந்தா, என் மனக்தகாவிலில் உன்ரன 

எழுந்தருளப்  ண்ணி உன்ரன நிரனச்சுண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறதத எனக்கு 

 ிடிச்ேிருக்கு. இதுதான் எனக்கு ப்ரதயாஜனதம. இந்த  க்தியினால எனக்கு 

தவற ஒண்ணு தவணும்னு நான் தகட்கதவ இல்ரல. உன்ரன மறக்காம 

இருக்கிற ஒரு வரம் மட்டும் பகாடு’, அப் டீன்னு தகட்டார். அரததய 

இன்பனாரு வாட்டி reiterate  ண்றார். இந்த ஏழாவது ஸ்தலாகத்துல 

नास्था धमे न वसुहनचये नैव कामोपभोगे 

यद ्भाव्यं तद ्भवतु भगवन्पूविकमािनुरूपम् । 

एतत्िाथ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽहप 

त्वत्पादाम्भोरुियुगगता हनश्चला भहक्तरस्तु ॥ ७ ॥ 

நாஸ்தா² த⁴ர்தம ந வஸ னிேதய ரநவ காதமா த ா⁴தக³ 

யத்³  ா⁴வ்யம் தத்³  ⁴வது  ⁴க³வன்பூர்வகர்மானுரூ ம் । 

ஏதத்ப்ரார்த்²யம் மம  ³ஹ மதம் ஜன்மஜன்மாந்ததரऽ ி 

த்வத் ாதா³ம்த ா⁴ருஹயுக³க³தா நிஶி ேலா  ⁴க்திரஸ்து ॥ 7 ॥ 

ன்னு அழகான ஒரு ஸ்தலாகம். ‘நாஸ்தா தர்தம. ‘ந தர்தம ஆஸ்தா’ – ‘எனக்கு 

நிரறய தர்மம்  ண்ணனும், புண்ணிய கார்யங்கள்  ண்ணனும் என் தில் 

ஈடு ாடில்ரல. ஒரு அன்னதானம்  ண்ணனும், தகா ஸம்ரக்ஷரண  ண்ணனும். 

யாகங்கள்  ண்ணனும்.  டிப்பு போல்லி தரணும். ஸ்கூல் ரவக்கணும். 

ஆஸ் த்திாி ரவக்கணும். அந்த மாதிாி நிரறய புண்யங்கள்  ண்ணி எனக்கு 

நல்லத ர் வாங்கணும் என்கிற எண்ணம் இல்ரல’, அப் டீங்கிறார். ‘ந வஸ  

நிேதய’ – நிரறய  ணத்ரத தேர்க்கறதுலயும் ஆரே இல்ரல. ‘ரநவ 

காதமா த ாதக’ காம த ாகங்கள் அனு விக்கணும் அப் டீங்கறதுல ‘ரநவ 

ஆஸ்தா; எனக்கு ஆரேதய இல்தலங்கறார். அரத ஒரு stress  ண்ணி ‘எனக்கு 

அதுல ஆரேதய’ இல்தலங்கறார். எவ்தளா ப ாிய  ாக்கியம், எவ்வளவு உத்தம 

 க்தர். ‘யத் யத்  வ்யம்  வது  கவன் பூர்வ கர்மானு ரூ ம்’ என்னுரடய பூர்வ 

விரனப் டி தர்மார்த்தகாமங்கள் எல்லாம் எது எது வரணுதமா அது அது அந்த 

அந்த தநரத்துல வரட்டும்ங்கிறார். இந்த புருஷார்த்த ேதுஷ்டயம் எல்லாம் 

 கவத்  க்தனுக்கு எந்த முயற்ேியும் இல்லாமதல வரும். அவன்  ாடு ட்டுத் 
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தான்  ணம் வரணும்கிறது இல்ரல. அவன் முயற்ேி  ண்ணித் தான் 

புண்ணியத்ரத ததடணும்ங்கிறது இல்ரல. யாராவது வந்து கூட்டிண்டு 

த ாவா. ‘காமாக்ஷி தகாயில் த ாதறன், வாங்தகா. வண்டியில ஏறிக்தகாங்தகா’ 

ன்னு கூட்டிண்டு த ாவா. அப் டி அது நடக்கும் த ாது, இந்த  க்ததனாட 

ப ருரம என்னன்னா, அவன் அரத பகாண்டு ப ருமிதம்  டமாட்டான். 

ஆஹா நான் இவ்தளா ேம் ாதிச்தேன், இவ்தளா சுகப்  ட்தடன். அல்லது 

இவ்தளா புண்ணியம்  ண்ணியிருக்தகன், அப் டீன்னு நிரனக்க மாட்டான். 

குரறயும்  ட மாட்டான். என்னதமா நான் அவ்தளா hardwork  ண்தணன். 

எனக்கு promotion கிரடக்க மாட்தடங்கிறதுன்னு குரறயும்  ட மாட்டான். 

அவன் மனசு, எப் டி ஒரு தாயாதராட மனசு எவ்தளா தவரல 

 ண்ணிண்டிருந்தாலும் குழந்ரத கிட்டதய இருக்தகா, அந்த மாதிாி இந்த 

 க்தனுரடய மனசு  கவான் கிட்டதய இருக்கு. அதனால அவன் இந்த 

உலகத்தில் தர்மார்த்தகாமதமாக்ஷங்கள்ல கிரடக்கறரத பவச்சுண்டு 

அவதனாட  க்திக்கு அரதப்  ிரதயாஜனமா நிரனச்சு அரத measure 

 ண்ணதவ மாட்டான். அவனுக்கு  கவாரன தியானம்  ண்றதுல கிரடக்கற 

சுகம், அதுதவ த ாதுமாக இருக்கு. அதுனால தான் ‘எனக்கு வாழ்க்ரகயில 

நடக்கறது எல்லாம் நடக்கட்டும்’ ‘ஏதத் ப்ராத்யம்’ – ஆனா நான் ஒண்ணு 

தவண்டிக்கதறன். ஒண்ணுதம தவண்டிக்காம இருக்கியா? இல்ல, நான் ஒண்ணு 

தவண்டிக்கதான் த ாதறன். ‘ஏதத் ப்ராத்யம் மம  ஹ மதம்’ நான் எரத 

ஒண்ரண  ஹ மதமாக பராம்  முக்யமாக,  ிரதயாஜனமா நிரனக்கிதறதனா 

அந்த ஒண்ணு நான் உன்கிட்ட  ிரார்த்தரன  ண்ணிக்கதறன். ‘ஜன்ம 

ஜன்மாந்திரதரஷ ’ எத்தரன ஜன்மம் எடுத்தாலும் ‘த்வத்  ாதாம்த ாருக யுக 

கதா’ – உன்னுரடய இரண்டு திருவடித் தாமரரகளில் ‘நிஸ்ச்ேலா  க்திரஸ்து’. 

அரேயாத  க்திரய எனக்கு பகாடுன்னு தகட்கறார். 

இந்த  க்திங்கிறதும் ஞானம்ங்கிறதும் ஒண்ணுதான். நிரந்தரமான தியானம். 

அந்தரம்னா இரடபவளி. காலத்துலதயா ததேத்துதலதயா space லதயா timeல 

தயா இரடபவளி இல்லாமல்  கவாதனாட கலந்து இருக்கிறது, அந்த கிருஷ்ண 

த்யானத்துல ததாய்ஞ்சு இருக்கிறது  க்தர்கதளாட ultimate goal ஆ இருக்கு. 

ஞானிகளுக்கு அந்த நிர்குண ப்ரம்மத்துல ஒடுங்கி உட்கார்ந்து இருக்கிறது 

அவாதளாட ஒரு goal ஆக இருக்கு. இந்த இரண்டும் ஒண்ணா இருந்தாலும், 
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உலகத்துல ஒவ்பவாருத்தருக்கு ஒவ்பவாரு ருேி. எனக்கு இந்த ருேிங்கிற மாதிாி 

போல்றார். எனக்கு நான்  க்திரய தவண்டிக்கதறன். இதுல என்ன 

த ாச்சுங்கிற மாதிாி, எனக்கு இந்த  க்திரய மட்டும் பகாடுன்னு போல்றார். 

ஞானிகளா இருக்கிறவாதள  க்திரயத் தான் தவண்டிக்கறா. ஏன்னா, அவா 

ஞானம் அரடஞ்ே  ின்ன கூட, உலகத்துல எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணரன 

 ார்க்க பதாிஞ்ே  ின்ன கூட, அவா அந்த கிருஷ்ணதனாட கரதகரளப் 

த ேிண்டு, அவனுரடய நாமத்ரத ஜ ிச்சுண்டு, அவன் ரூ த்ரத தியானம் 

 ண்ணிண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறது தான் இருக்கறதுக்குள்ள safest. இந்த 

ஜன்மா கரடேி ஜன்மாவா இருக்கனுதமயானால் ஜாக்ரரதயா இருக்கணும். 

திரும் வும் த ாயி நாம அந்த தேத்துல விழுந்துடக் கூடாது எங்கிறதுல ப ாிய 

ப ாிய ஞானிகள் கூட அவ்தளா ஜாக்ரரதயா இருக்கா. 

ஒரு நிகழ்ச்ேி போல்வா. ரமண  கவான் கிட்ட ஒரு ராணி ஒருத்தி பராம்  

 க்தியா இருந்தா. அவ ஒரு வாட்டி இந்த cinema-scope, cinema மாதிாி ஏததா 

ஒண்ணு பகாண்டு வந்து த ாட்டு காண் ிச்ோளாம். ரமணர்  த்து நிமிஷம் 

 ார்த்திண்டு இருந்தாராம். அப்புறம் தவற ஒரு cinema அடுத்த நாள் த ாட 

வந்தாளாம். அதுக்கு நடுவுல ஒரு  ாட்டி ரமணர் கிட்ட வந்து நீங்க இந்த cinema 

ல்லாம்  ார்க்கலாமா? தவண்டாதம’ அப் டீன்ன உடதன அவர் 

ோிம்மானுட்டாராம். அடுத்த நாள் அந்த ராணி இன்னிக்கு ஒரு documentary 

தான். அரத  ார்க்கலாதம, அப் டீன்ன த ாது, ரமணர் ‘தவண்டாம்’ 

அப் டீங்கறார். அப்த ா அந்த ராணி போல்றா. ‘நீங்க எவ்தளா ப ாிய ஞானி. 

உங்கரள இது த ாய்  ாதிக்கப் த ாறதா?’ ன்ன உடதன ‘அப் டி நிரனக்கக் 

கூடாது. யாரரயும்  ாதிக்கும். அதுனால நான் பநருப்த ாட விரளயாடற 

விஷயத்துக்தக நான் வரரல. இது தவண்டாத ேமாச்ோரம். எனக்கு தவண்டாம்’ 

ன்னு போல்லிட்டு அவர் அவதராட புஸ்தகத்ரத எடுத்துப்  டிக்கறார். 

அப் டி ப ாிய ப ாிய மஹான்கள் எல்லாம் நடத்தி காண் ிச்ேிருக்கா. 

ஸ்வாமிகளும் அப் டித்தான். எந்த modern gadgets கிட்டதய வர மாட்டார். 

newspaper, TV, எல்லாம் lifeல  ார்த்ததத கிரடயாது. அவர் போல்வார். 1954ல 

அந்த மாதிாி எப் தவா ஔரவயார் னு ஒரு  டம்  ார்த்ததன். சுவாமி  டம்னு 

friend கூட்டிண்டு த ானான். ஆனா எனக்கு த ாறும்னு ஆயிடுத்து. 

அதுக்கப்புறம் நான் cinema தவ  ார்த்ததில்ரல, அப் டீம் ார். ராமகிருஷ்ண 
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 ரமஹம்ேர் கூட ‘ ாத்திரத்ரத ததய்ச்சு ததய்ச்சு வச்ோதான்  ளிச்சுன்னு 

இருக்கும். அது மாதிாி நம்ம மனரே எந்த அழுக்கும் ஏறாம  ாத்துக்கணும்’ 

என் ார். ராமகிருஷ்ணருக்கு கிரடக்காத  கவத் அனு வமா. காளி 

ததவியினுரடய பேல்லப்  ிள்ரளயா இருந்தார். அவர் ததாத்தாபுாி 

கிட்டயிருந்து நிர்விகல்  ஸமாதிரய பதாிஞ்சுண்டார். ஸீரதயா இருந்து 

ராமரனப்  ார்த்தார். ராரதயா இருந்து கிருஷ்ணரனப்  ார்த்தார். அப் டி 

ஞானியா இருந்தவதர தினம் கார்த்தால எழுந்துண்டு ஹாித ால், ஹாித ால்னு 

போல்லிண்டு வர்றவாள்கிட்ட  க்திரய  த்தி த ேிண்டு ஸாது ேங்கத்துலதய 

இருந்துண்டு த ாயிட்டா. “ஏணிப் டிகளில் மாந்தர்கள்” புஸ்தகத்ரதப் 

 டிக்கும்த ாது எனக்கு அந்த மாதிாி ததாணும். அவர் எதுக்காக இந்த புஸ்தகம் 

எழுதினார் அப் டீன்னா, நீ வந்து ஏததா பகாஞ்ேம் நல்ல வழியில இருக்தகன் 

என்கிறதுனால, ‘நான்  க்தன் அல்லது நான் ஆத்ம விஷயங்கள் எல்லாம் 

பதாிஞ்சுண்டிருக்தகன்’, அப் டீன்னு நிரனச்சுக்காதத. எவ்வளதவா dangers 

இருக்கு. பகாஞ்ேம் அஜாக்ரரதயா இருந்தா கூட, ஏததா ஒரு cricket தாதன, 

cinemaதாதன, politics தாதன அப் டீன்னு அரத நீ  ார்த்ததன்னா நீ  ாமரன் 

அப் டீன்னு போல்றார். அந்த 180 பேய்யுள்ல  டிச்ோ  லவித warning 

இருக்கும். இதுல எதுல நீ பகாஞ்ேம் மனரே பகாடுத்தாலும்  ாமரனா 

த ாயிடுவ, ஜாக்ரரதயா இரு. மஹான்ங்கதளாட ோித்ரத்ரத  டி. அவா எப் டி 

இதுல இருந்து விலகி பதய்வீகத்துலயும், ஆத்மீகத்துலயும் மூழ்கி இருந்தா 

அப் டீங்கிறரத அடிக்கடி ேிந்தரன  ண்ணனும், அப் டீங்கிறதுக்காகதவ 

இரண்டாவது part ல ஞானிகதளாட ோித்ரத்ரத அப் டி அனு விச்சு 

எழுதியிருக்கார் அவர். 

இந்த உலகத்துல இருக்கிற கரடேி நாள் வரரக்கும் ஞானிகளுக்கும், 

 க்தர்களுக்கும், எல்லாருக்கும் அந்த உயர்ந்த ஸ்திதிங்கிறது natural ஆ 

 க்தியாதான் இருக்கு. அதனால அவா  க்திரய தவண்டி கரடேி நாள் 

வரரக்கும் அதுலதய இருந்துட்டு த ாயிடறா. எட்டாவது ஸ்தலாகத்துலயும் 

அரதத் தான் தகட்கறார். 

ददहव वा भुहव वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक िकामम् । 

अवधीररतशारदारहवन्दौ चरणौ ते मरणेऽहप हचन्तयाहम ॥ ८ ॥ 
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தி³வி வா பு⁴வி வா மமாஸ்து வாதஸா நரதக வா நரகாந்தக ப்ரகாமம் । 

அவதீ⁴ாிதஶிாரதா³ரவிந்பதௌ³ ேரபணௌ தத மரதணऽ ி ேிந்தயாமி ॥ 8 ॥ 

திவி ன்னா தமல் உலகம். புவி ன்னா இந்த உலகம். இந்த பூ உலகத்துலதயா 

இல்ல போர்க்கத்துலதயா, இல்ல நரகத்துலதயா ப்ரகாமம்: எவ்தளா நாள் 

தவணா நான் இருக்தகன். மமாஸ்து வாஸ: எத்தரன நாள் தவணாலும் நான் 

அங்க வஸிக்கதறன். எனக்கு அதுல ஒண்ணும் குரற இல்ரல. எனக்கு 

தவண்டியது ஒண்தண ஒண்ணு தான். என்தனாட வாழ்க்ரக சுகமா 

கழியணும்னு நான் எதிர் ார்க்கரல. என் வாழ்க்ரகயில கஷ்டங்கள் வரட்டும். 

இல்ல சுகங்கள் வரட்டும். எப் டி இந்த பூமியில வாழ்க்ரகரயத் தள்ளிண்டு 

இருந்தாலும் மரதண ி – கரடேி நாள் வரரக்கும் என்னுரடய மரணம் ஏற் டும் 

வரரக்கும் உன்னுரடய ேரணாரவிந்தத்ரத நான் ேிந்தரன  ண்ணனும். இது 

தவணும் எனக்குன்னு தகட்கறார். இந்த இடத்துல நரகாந்தக: 

அப் டீங்கிறதுக்கு நரகரன பகான்றவர் விஷ்ணு  கவான் ேத்ய ாமா 

ததவிரயக் பகாண்டு நரகரன பகான்றார். அதனாலதான் நாம நரக ேதுர்தேி, 

தீ ாவளி பகாண்டாடதறாம், அப் டீன்னு ோதாரண ப ாருள். இந்த 

ராகவானந்தர் வ்யாக்யானத்துல 

‘நராணாம் கம், ரவரஷயிக சுகம், தஸ்ய அந்தம், அவஸானம் கதராதீதி 

நரகாந்தக:’ 

ன்னு ஒரு அழகான ஒரு அர்த்தம் த ாட்டு ‘நரர்களுரடய விஷயப்  ற்றுகரளப் 

த ாக்கடித்து காப் ாற்று வன்’ ன்னு நரகாந்தக: என்கிறதுக்கு அழகான 

meaning போல்லி இருக்கார். நரகரன ேத்ய ாமா வதம்  ண்ணதுனால 

கிருஷ்ணனுக்கு நரகாந்தக: எங்கிறது அவ்தளா ப ாருத்தம் இல்ரல. 

அதனாலயும் இந்த அர்த்தம் அவ்தளா ப ாருத்தமா இருக்கு. “ததஷாமகம் 

ஸமுத்தார்த்தா ம்ருத்யு ஸம்ோரோகராத்” அப் டீன்னு ம்ருத்யு ேம்ஸார 

ஸாகரத்துல இருந்து அவாரள ரக தூக்கி விடுதவன். உலக  ற்றுகள்லயிருந்து, 

விஷய  ற்றுகள்தலயிருந்து அவாரள காப் ாத்துதவன்னு கீரதயில 

கிருஷ்ணன் போல்லியிருக்கார். அரதக் பகாண்டு இந்த நரகாந்தக: 

என்கிறதுக்கு அழகான அர்த்தம் போல்றார். ‘அவதீாித ோரதாரவிந்த:’ ன்னா 

ேரத் காலத்தில் தாமரரப் பூ பராம்  அழகா இருக்கும். நிரறய இதழ்கதளாட 

பராம்  அழகா மலர்ந்திருக்கும். அததாட அழரக ததாற்கடிக்கும் டியான 

 ாதங்கள் என்று தாமரரப் பூரவ ததாற்கடிக்கக் கூடிய அவ்தளா அழகு மிகுந்த 
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உன்னுரடய இரண்டு ேரணாரவிந்தங்கரள நான் உயிர் த ாற வரரக்கும் 

தியானம்  ண்ணிண்தட இருக்கணும்னு ஒரு  ிரார்த்தரன  ண்றார். 

அப் டி  க்தி  ண்ணும்த ாது ‘இதுனால materiel ஆகதவா spiritual ஆகதவா 

நான் முன்தனறிண்டு இருக்தகனா’ ன்னு  ார்க்க தவண்டாம். எனக்கு  க்தி 

 ண்ணதுனால தமாக்ஷம் தவணும்னு நிரனக்கறது கூட frustration வரும். 

குருரவ தியானம்  ண்ணிண்டு இருந்தா அதுல கிரடக்கற ேந்ததாஷத்ரத விட 

‘நான் குருவாதவ ஆகணும்’ அப் டீன்னு நிரனச்சு ‘அவர் மாதிாி நான் 

இல்ரலதய, எனக்கு பராம்  குரற ாடுகள் இருக்தக’ அப் டீன்னு 

வருந்திண்தட இருந்தா என்ன  ிரதயாஜனம்? ‘குருதவாட மஹிரம அ ாரம். 

அரத நிரனச்சு நிரனச்சு நாம ேந்ததாஷப்  டலாம். மத்தரத அவர் 

 ார்த்துப் ார்’ னு பவச்சுண்டா இருக்கிற காலம் ஆனந்தமா இருக்கும். அந்த 

மாதிாி கிருஷ்ண  க்தி, ராமாயணம், அப் டி எந்த  ஜனத்தில் நம்ம மனசு 

ரமிச்சுண்டு இருக்க முடியுதமா அரதப்  ண்ணினா குரறதய இருக்காது.  க்தி 

 ண்ணி குரற டாம இருக்கலாம். அரதத் தான் குலதேகர கவி போல்றார். 

நாரளக்கு அடுத்த இரண்டு ஸ்தலாகம்  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 9, 10 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

நாரதா³தி³முனிப்ருந்த³வந்தி³தம் (Art by Keshav Venkataraghavan) 

முகுந்த மாரலயில ஒவ்பவாரு ஸ்தலாகமா  ார்த்துண்டு வதராம். இன்னிக்கு 9 

ஆவது ஸ்தலாகம். 

कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त: अद्यैव मे हवशतु मानसराजिसंः । 

िाणियाणसमये कफवातहपत्तैः कण्ठावरोधनहवधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ ९ ॥ 

 

http://valmikiramayanam.in/?p=3027
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Vishwaroopa00.jpg


30 | P a g e  
 

க்ருʼஷ்ண த்வதீ³ய த³ ங்கஜ ஞ்ஜராந்த: 

அத்³ரயவ தம விஶது மானஸராஜஹம்ஸ: । 

ப்ராணப்ரயாணஸமதய க ²வாத ித்ரத: 

கண்டா²வதராத⁴னவிபதௌ⁴ ஸ்மரணம் குதஸ்தத ॥ 9 ॥ 

அப் டீன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். என் மனமாகிய ராஜஹம்ஸத்ரத உன்னுரடய 

 ாதத் தாமரர என்ற கூண்டில் இப்ப ாழுதத ‘அத்³ரயவ’ இன்னிக்தக அரதக் 

பகாண்டு த ாய் அந்த கூண்டுல அரடச்சுடதறன். கிருஷ்ணா, ‘ப்ராணப்ரயாண 

ஸமதய’ என்னுரடய  ிராணன் த ாகும்த ாது ‘க ²வாத ித்ரத:’ – க , வாத 

 ித்தம்லாம் மாறி மாறி இருக்கும். கண்டா²வதராத⁴னவிபதௌ⁴ – என்னுரடய 

பதாண்ரடரய அது அரடச்சு உன் நாமத்ரதக் கூட போல்ல விடாம இருக்கிற 

நிரலரமயில ‘ஸ்மரணம் குதஸ்தத’ – உன்னுரடய ஸ்மரணம் ஏற் டுமா என்று 

எனக்குத் பதாியரல. அதனால ‘அத்³ரயவ தம விேது மானஸராஜஹம்ஸ:’ 

என்னுரடய மனம் என்ற ராஜஹம்ஸத்ரத உன்னுரடய  ாத  ங்கஜம் என்ற 

கூண்டுல பகாண்டு த ாய் அரடச்சுடதறன் அப் டீன்னு போல்றார். மனசு 

 கவானுரடய  ாதத்துல இருந்துதுடுத்துனா உடம்பு எங்கிருந்தா என்னன்னு 

தநத்திக்கு ஒரு ஸ்தலாகத்துல போன்னார். 

தி³வி வா பு⁴வி வா மமாஸ்து வாதஸா 

நரதக வா நரகாந்தக ப்ரகாமம் । 

ன்னு மத்த தயாகங்கள்லாம்  ண்தணாம்னா, ஞானதயாகம்ன்னா உடதன 

காட்டுல த ாய் த ஸ்  ண்ணனும். கர்மதயாகம்னா யாகம்  ண்றதுக்கு 

சுத்தமான இடம் தவணும். மனரே  கவான் கிட்ட ரவக்கணும் ‘அவிஸ்மிருதி’ 

உன்ரன மறவாரம தவண்டும்னு தகட்கறார். கிருஷ்ணர் உத்தவ ஸ்வாமிரய 

தகா ிரககரள த ாய்  ார்த்துட்டு வான்னு அனுப் றார். தகா ிரககரளப் 

த ாய்  ார்த்த த ாது, ‘நீங்க எப் டி கிருஷ்ணரன நிரனக்கதறள்? ன்னு 

தகட்டாராம். தகா ிரககள் போன்னாளாம், ‘எப் டி நிரனக்கதறாம்? ன்னு 

நீங்க தகட்கதறதள, எங்களால மறக்கதவ முடியரலதய கிருஷ்ணரன’ 

அப் டீன்ன உடதன உத்தவ ஸ்வாமி அவாரள நமஸ்காரம்  ண்ணிட்டு 

வந்தாராம். அப் டி தகா ிகளால கிருஷ்ணரன மறக்கதவ முடியரல. அதுதான் 
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 க்தி. அப் டி ரதலதாரரப் த ால மனசு  கவான் கிட்டதய இருக்கறதுக்கு 

த ருதான்  க்தி. அந்த  க்தி கிரடச்சுடுத்துன்னா உடம்பு எங்கயிருந்தா என்ன? 

தி³வி வா பு⁴வி வா மமாஸ்து வாதஸா 

நரதக வா நரகாந்தக ப்ரகாமம் । 

அவதீ⁴ாிதஶிாரதா³ரவிந்பதௌ³ 

ேரபணௌ தத மரதணऽ ி ேிந்தயாமி ॥ 8 ॥ 

ஸ வர்க்கத்துல தவணா இருக்கட்டும், நரகத்துல தவணா இருக்காட்டும். 

பூமியில தவணா இருக்கட்டும். எங்க தவணா இருக்கட்டும்ங்கிறார். இதத 

கருத்ரத ேிவானந்தலஹாி ல ஆச்ோர்யாள் போல்றார். ேிவானந்தலஹாி 12 

ஆவது ஸ்தலாகத்துல 

गुिायां गेि ेवा बहिरहप वने वाऽदरहशखरे 

जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः ककं वद फलम् । 

सदा यस्यैवान्तःकरणमहप शंभो तव पदे 

हस्थतं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी ॥ 

கு³ஹாயாம் தக³தஹ வா  ³ஹிர ி வதன வாऽத்³ாிஶிிக²தர 

ஜதல வா வஹ்பனௌ வா வஸது வஸதத: கிம் வத³  ²லம் । 

ஸதா³ யஸ்ரயவாந்த:கரணம ி ஶம்த ா⁴ தவ  தத³ 

ஸ்தி²தம் தேத்³தயாதகா³ऽபஸௌ ஸ ே  ரமதயாகீ³ ஸ ே ஸ கீ² ॥ 

வீட்டுக்கு உள்தளதயா, வீட்டுக்கு பவளியிலதயா, ஒரு குரஹயிலதயா இல்ல 

ஒரு வனத்துலதயா, இல்ல மரல ேிகரத்துலதயா, ‘ஜதல வா வஹ்பனௌ வா 

வஸது’ – ஜலத்துல வேிக்கதறாதமா, அக்னிக்கு மத்தியில வேிக்கதறாதமா 

“வேதத கிம் வத  லம்?” ஒரு தயாகி இந்த மாதிாி  ஞ்ோக்னி மத்தியில் 

உட்கார்ந்துண்தடா தண்ணியில் நின்னுண்தடா த ஸ்  ண்றான். இதுல என்ன 

 லன்னு தகட்கறார். வீட்டுல இருந்து ஓடிப் த ாய் காட்டுல இருந்தாப்ல மனசு 

அடங்குமா. ஸதா³ யஸ்ரயவாந்த:கரணம ி ஶம்த ா⁴ தவ  தத³ ஸ்தி²தம் 

தேத்³’ – எவனுரடய அந்தக் கரணம் எப்த ாதும் உன்னுரடய  ாதத்தில் 

நிக்கறததா ஸ்தி²தம் தேத்³தயாதகா³ऽபஸௌ ஸ ே  ரமதயாகீ³ ஸ ே ஸ கீ² – 
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அதுதாதன  ரம தயாகம். அவன் தான்  ரம தயாகி. அவன் தான் பராம்  ஸ கி. 

அவன் தான் பகாடுத்து பவச்ேவன்னு போல்றார். அந்த மாதிாி என்னுரடய 

உடம்பு எங்க தவணா இருந்துட்டு த ாகட்டும். என்னுரடய மனசு உன்னுரடய 

 ாதத் தாமரரயில இருக்கணும். 

ோஸ்த்ரங்கள்ல யாரு அந்திம காலத்துல  கவாரன ஸ்மாிக்கறாதனா அவன் 

 கவாரனதய அரடவான் அப் டீன்னு போல்லியிருக்கு. குலதேகர ஆழ்வார் 

கரடேி காலத்துல நான் ஸ்மாிப்த னான்னு எனக்கு எப் டி பதாியும். அதனால 

இப்த ாதலருந்தத என் மனரே உன்  ாதத் தாமரரயில பவச்சுடு. அப் டீன்னு 

தகட்கறார். அந்த  ிரார்த்தரன நிரறய மஹான்கள்  ண்ணியிருக்கா. மூக 

கவிக் கூட என் மனமாகிய கிளிக் குஞ்சு இந்த புலனின் கள் என்ற 

பநாய்யாிேிரய தின்று கரளச்சு கிடக்கு. அதனால நீ உன்னுரடய க்ருர ங்கிற 

வரலரயப் த ாட்டு அந்த கிளிரய  ிடிச்சுண்டு வந்து உன்னுரடய 

 ாதம்ங்கிற கூண்டுல அரடச்சு பவச்சுடுன்னு அழகான ஒரு ஸ்தலாகம் 

போல்லியிருக்கார். அப் டி மஹான்கள் மனரே  கவான்கிட்ட ரவக்கணும்னு 

தவண்டிக்கறா. அப்புறமா இன்னும் பகாஞ்ேம் வயோன  ின்ன இந்த  க்தி, 

ஞானம் எல்லாம்  ண்ணிக்கலாம். இப்  தவரல இருக்கு, அப் டீன்னு 

இல்லாம, அப்புறம் மனசு எப் டி இருக்கும்னு பதாியாது. அப்புறம் உடம்பு 

போன்னா தகட்குமான்னு பதாியாது. இப் தவ உன்  ாதத்துல என் மனரே 

பகாண்டு த ாய் பவச்சுடு, அப் டீன்னு தவண்டிக்கறா. ஸ ப்ரமண்ய 

புஜங்கத்துல கூட 

ப்ரோந்ததந்த்ாிதய நஷ்டஸம்க்தஞ விதேஷ்தட 

கத ாத்காாி வக்த்தர  தயாத்கம் ி காத்தர | 

ப்ரயாதணான்முதக மய்யநாதத ததானீம் 

த்ருதம் தம தயாதளா  வாக்தர குஹத்வம் || 

ன்னு நீ என்னுரடய உயிர்  ிாியற தவரளயில என்ரன ரக விட்டுடாதத. 

என்ரன மயில் தமல வந்து தவதலாட எனக்கு தாிேனம் பகாடுத்து என்ரன 

ஆட்பகாள்ள தவண்டும், அப் டீன்னு  ிரார்த்தரன  ண்ணிக்கறார். இது 

9ஆவது ஸ்தலாகம். இன்னிக்தக எனக்கு அந்த  யரன பகாடுத்துடு. 

இன்னிக்தக என்ரன உன்  ாதத் தாமரரயில பவச்சுக்தகான்னு 

தவண்டிக்கறார். 
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அடுத்தா 10ஆவது ஸ்தலாகத்ததாட பமட்தட பராம்  அழகா இருக்கு. அடிக்கடி 

போல்லிண்தட இருக்கலாம்த ால, தாதன மனசுக்குள்ள ஓடிண்தட இருக்கும். 

அந்தமாதிாி ஒரு ஸ்தலாகம். 

हचन्तयाहम िररमेव सन्ततं मन्दमन्दिहसताननाम्बुजं 

नन्दगोपतनयं परात् परं नारदाददमुहनवृन्दवहन्दतम् ॥ १० ॥ 

ேிந்தயாமி ஹாிதமவ ஸந்ததம் மந்த³மந்த³ஹஸிதானனாம்பு³ஜம் 

நந்த³தகா³ தனயம்  ராத்  ரம் நாரதா³தி³முனிப்ருந்த³வந்தி³தம் ॥ 10 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். ேிந்தயாமி ஹாிதமவ ஸந்ததம் –  நான் ஹாிரயதய 

எப் வும் இரடவிடாமல் நிரனக்கிதறன். அவர் எப் டி இருக்கார்னா, 

மந்த³மந்த³ஹஸிதானனாம்பு³ஜம் – அவருரடய முகத் தாமரரயில் மந்தஹாேம் 

இருக்கு. அந்த முகத்ரத நான் எப் வும் தியானம்  ண்தறன். நந்த³தகா³ தனயம் 

 ராத்  ரம் – அவர் நந்ததகா னுரடய குழந்ரத. எல்லாவற்றுக்கும் தமலான 

வஸ்து. நாரதா³தி³முனிவ்ருʼந்த³வந்தி³தம் – நாரதர் முதலிய முனிவர்களால் 

தேவிக்கப்  டு வர். அப்த ற் ட்ட அந்த ஹாிரய நான் இரடவிடாமல் 

த்யானிக்கதறன் ன்னு போல்றார். ரதலதாராவத் அவிச்ேின்ன ஸ்மருதிஹி 

ேந்தான ரூ ா: – அப் டீன்னு எண்ரணரய தமலிருந்து விட்டா எப் டி ஒழுக்கு 

வந்துண்தட இருக்கறது த ால நமக்கு  கவாதனாட தியானம் இருந்துண்தட 

இருக்கறதுக்கு த ரு தான்  க்தி. ேிவானந்தலஹாியில கூட ஆச்ோர்யாள் 

அப் டிதான்  க்திரய define  ண்றார். (அங்தகாலம் நிஜ பீஜ ேந்ததி… 

ஸ்தலாகம்) அந்த மாதிாி  ாக்கியம் எனக்கு தவணும். உன்ரன நிரனச்சுண்தட 

இருக்கணும், அப் டீன்னு இங்க குலதேகர ஆழ்வார் தவண்டிக்கறார். 

தாரணா தியான மங்களம் அப் டீன்னு இரத  ாகவதத்துல போல்வாளாம். 

 கவான் கிட்ட மனசு எப் வும் ோஞ்ேல்யத்ரத ஒழித்து எப் வும் லயிச்சு 

கிடக்கறது, அது ஒரு ஸ்வ ாவமா ஆயிடுத்துன்னா, அதுதான்  ரம மங்களம், 

அப் டீன்னு சுகாச்ோர்யாள் போல்லியிருக்கார். அப் டி  கவான் தான் நம்ரமக் 

கட்டி இழுக்கணும். அரத இழுத்து அவருரடய  ாதத்துல பவச்சுக்கணும். 

ேிந்தயாமி ஹாிதமவ ஸந்ததம் மந்த³மந்த³ஹஸிதானனாம்பு³ஜம் 
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நந்த³தகா³ தனயம்  ராத்  ரம் நாரதா³தி³முனிவ்ருʼந்த³வந்தி³தம் ॥ அப் டீன்னு 

இந்த ஸ்தலாகத்ரத நாம போல்லிண்தட இருக்கலாம். நம் நாக்ரக பகாண்டு 

போல்லிண்டிருந்ததாம்னா  கவான் நம்ரம அந்த மாதிாி  ிடிச்ேி பவச்ேிருப் ார். 

ேிந்தயாமி ஹாிதமவ ஸந்ததம் மந்த³மந்த³ஹஸிதானனாம்பு³ஜம் 

நந்த³தகா³ தனயம்  ராத்  ரம் நாரதா³தி³முனிப்ருந்த³வந்தி³தம்॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். மனஸ  உன்ரனதய ேிந்தரன  ண்ணிண்டு இருக்கணும். 

இரடவிடாமல் அப் டீன்னு போல்லும்த ாது மூக ஞ்ே ேதி  ாதாரவிந்த 

ேதகத்துல 93 ஆவது ஸ்தலாகத்துல 

मिामोिस्तेनव्यहतकरभयात्पालयहत यः 

हवहनहक्षप्तं स्वहस्महिजजनमनोरत्नमहनशम् । 

स रागस्योरकेात्सततमहप कामाहक्ष तरसा 

दकमेवं पादो sसौ दकसलयरुचचं चोरयहत ते ॥ 

மஹாதமாஹஸ்ததனவ்யதிகர ⁴யாத் ாலயதி தயா 

வினிக்ஷிப்தம் ஸ்வஸ்மின்னிஜஜனமதனாரத்னமனிஶம் । 

ஸ ராக³ஸ்தயாத்³தரகாத்ஸததம ி காமாக்ஷி தரஸா 

கிதமவம்  ாததா³ऽபஸௌ கிஸலயருேிம் தோரயதி தத ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். மஹாதமாஹம் என்ற ஸ்ததனஹ ன்னா திருடன். அவன் 

கிட்ட இருந்து “வ்யதிகர  ாத்” அவன் எடுத்துண்டு த ாயிடுவான்ங்கிற 

 யத்துனால  க்தர்கள் என்ன  ண்றா. அவாதளாட மதனாரத்னத்ரத தஹ 

காமாக்ஷி உன்தனாட  ாதம் என்கிற lockerல ப ட்டியில “விநிஷிப்தம்” நன்னா 

ஒளிச்சு பவச்ேிருக்கா. அப் டீங்கறார். 2,3 password த ாட்டு உள்ள 

பவச்ேிருக்காளாம். அரத நீ வந்து பராம்  ஜாக்ரரதயா காப் ாத்தி பகாடுக்கற. 

ஆனா நீதய உன்னுரடய “ராகஸ்தயாத்தரகாத்” ராகம்ங்கிற வார்த்ரதக்கு 

ேிகப்புன்னு ஒரு அர்த்தம். ஆரேன்னு ஒரு அர்த்தம். உன்னுரடய  ாதம் 

பேக்கச்பேதவல்னு இருக்கு. கிஸலய ருேிம் தஸாரயதி தத – கிஸலயம்ங்கிறது 

தளிர். தளிர் முதல்ல இளஞ் ேிவப் ா இருக்கும். மாந்தளிர் எல்லாம் முதல்ல 

ேிவப் ா தாதன இருக்கும். அந்த தளிதராட ேிவப்புத் தன்ரமரய ஆரே 
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மிகுதியினால திருடிடறது இது. அதாவது இந்த  ாதம் பேக்கச்பேதவல்னு தளிர் 

த ால ேிகப் ா இருக்கு, அப் டீங்கிறரத தவடிக்ரகயா போல்றார். 

 க்தர்களுரடய மனரே பகாண்டு வந்து பவச்ோ காப் ாத்தறது, ஆனா இதுதவ 

திருடறதத! அப் டீன்னு ஒரு தவடிக்ரக போல்றார். 

அது மாதிாி நம்ம மனசு இந்த ஸ்ததாத்ரத்ரத நாம  டிக்கணும்ங்கிற எண்ணம் 

வந்ததுனால அது ஒரு மதனாரத்னம். அந்த மதனாரத்னத்ரத  கவாதனாட 

 ாதத்துல பவச்ோ, தவற விஷயங்கள்ல த ாகாமா காப் ாத்தி பகாடுப் ார். 

நரகாந்தக: என்கிற  தத்துக்கு தநத்திக்கு ‘புலனின் ங்களில் மாட்டிக்காம 

காப் ாத்தி பகாடுப் ார்’ அப் டீன்னு ஒரு அர்த்தம் போல்லியிருந்தார். இந்த 

ராகவானந்தர் வ்யாக்யானத்துல இருக்கு அப் டீன்னு எடுத்துக் 

பகாடுத்திருந்தார். பராம்  ஆச்ேர்யமா இருந்தது. அது மாதிாி  கவான் தான் 

நம்மரள காப் ாத்த முடியும். அவர் கிட்டதய இந்த மாதிாி உன்ரனதய 

ேிந்தரன  ண்ணிண்டு இருக்கணும்னு தவண்டிப்த ாம். 

ேிந்தயாமி ஹாிதமவ ஸந்ததம் மந்த³மந்த³ஹஸிதானனாம்பு³ஜம் 

நந்த³தகா³ தனயம்  ராத்  ரம் நாரதா³தி³முனிப்ருந்த³வந்தி³தம் ॥ 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்...தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 11, 12 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

குலதேகர ஆழ்வார் அருளிச் பேய்த முகுந்த மாரலயில் இதுவரர  த்து 

ஸ்தலாகங்கரள அனு விச்சுருக்தகாம். இன்னிக்கு  திபனான்னாவது 

ஸ்தலாகம். 

करचरणसरोजे काहन्तमिेत्रमीने श्रममुहष भुजवीहचव्याकुलेऽगाधमागे । 

िररसरहस हवगाह्यापीय तेजोजलौघं भवमरुपररहखिः क्लेशमद्य त्यजाहम ॥ ११ ॥ 

கரேரணஸதராதஜ காந்திமன்தநத்ரமீதன 

ச்ரமமுஷி பு⁴ஜவீேிவ்யாகுதலऽகா³த⁴மார்தக³ । 

ஹாிஸரஸி விகா³ஹ்யாபீய தததஜாஜபலௌக⁴ம் 

 ⁴வமரு ாிகி²ன்ன: க்தலேமத்³ய த்யஜாமி ॥ 11 ॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=3033
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/az-large-185725.jpg
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இந்த ஸ்தலாகத்துல கிருஷ்ணனுரடய திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்ரத ஒரு ஏாியாக 

(ஸரஸாக) நிரனச்சு அந்த ஏாியில நன்னா முங்கி குளிச்சு அந்த  கவாதனாட 

ரூ த்துல இருந்து பவளிப் டும் அந்த ததஜஸ் என்ற தீர்த்தத்ரத நிரறயப்  ருகி 

என்தனாட ேம்ஸார தா த்ரத த ாக்கிப்த ன், அப் டீன்னு போல்றார். ப்ரம்ம 

ஸ்வரூ ம் அகண்டமா எல்ரலயற்று எங்கும் வியா ித்து விளங்குகிறது. 

மஹான்கள் அவாதளாட  க்தியினால அரத நமக்கு காண் ிக்கரா. 

அந்த ப்ரம்மானந்தம்  ரமசுகதம் ேச்ேிதானந்த ரூ ம் அது. அந்த 

ேச்ேிதானதந்தத்ரத மஹான்கள்  க்தியினால அந்த கிருஷ்ணா ஸ்வரூ த்திலதய 

 ார்க்கறா. அது ஸமுத்ரம் த ால இருக்கு ப்ரம்மம். அரத ஒரு ேின்ன 

ஏாியாட்டம் பகாண்டு வந்து அதுல ஸ்நானம்  ண்ணி நமக்கும் அந்த 

ேந்ததாஷத்ரதப்  த்தி போல்லிக் பகாடுக்கறா. இந்த மாதிாி முகுந்தமாரல 

மாதிாி ஸ்ததாதிரங்களும், ஒரு  ார்த்தோரதி தகாயில், ஒரு பவங்கடாேல தி 

ேந்நிதியில நின்னா நமக்கு ஒரு போட்டு திருப்தி ஏற் டறது. அது எல்லா 

கரளப்ர யும் த ாக்கிடறது. மஹாப ாியவாள தாிேனம்  ண்ணிட்டு வந்தா 

அந்த மாேத்ததாட கரளப்பு த ாயிடறது. அடுத்தது திரும் வும் நம்மளுரடய 

குடும் ம், கணக்கு, வழக்கு எல்லாம்  ார்த்து பராம்  தளர் ச்ேி ஆனா உடதன 

திரும் வும் த ாயி ஒரு தடரவ மஹாப ாியவாரள தாிேனம்  ண்ணா அந்த 

ததஜஸ், ஜலம் மாதிாி அரதப்  ருகி, அவாதளாட அந்த ரூ த்துல 

பேௌந்தர்யத்துல மனரஸக் பகாடுத்து அந்த குளத்துல மூழ்கி குளிச்சு இந்த 

தா பமல்லாம் த ாயி, திரும் வும் வந்து ேம்ஸாரம், இப் டி தான் நம்ம 

வாழ்ரகரய தள்ள முடியறது நம்மால். 

இந்த ஸ்தலாகத்ததாட அர்த்தம் போல்தறன். ஒரு மடு ஜலம் அப் டீன்னா 

அதுல என்னபவல்லாம் இருக்கும்?. தாமரர பூக்கள் இருக்கும். அரலகள் 

இருக்கும். மீன்கள் இருக்கும். இந்த கிருஷ்ணனுரடய திவ்ய மங்கள 

விக்ரஹத்துல ‘கர ேரண ேதராதஜ’ –  கவானுரடய திருக்ரககள், திருவடிகள் 

இபதல்லாம் தாமரரப் பூ மாதிாி இருக்கு. ‘ஹாிஸரஸி’ – ஹாிங்கிற குளத்துல 

இந்த தாமரரகள் இருக்கு. ‘காந்திமந் தநத்ர மீதன’ பராம்  காந்திதயாட 

இருக்கக் கூடிய அவதராட கண்கள் மீன்கரளப் த ால இருக்கு. ‘ஸ்ரமமுஷி 

புஜவீேி’ – நம்முரடய ஸ்ரமத்ரத த ாக்குவதான ததாள்கள் என்ற அரலகள் 

இருக்கு. ‘வ்யாகுதலऽகா³த⁴மார்தக’ – நம்முரடய வ்யாகுலங்கரளயும், 

ஸ்ரமங்கரளயும் த ாக்கக் கூடிய அந்த ததாள்கள். அந்த குளம் எப் டி 

இருக்குன்னா, “அகாத மார்க்தக” ஆழமாக இருக்கு.  கவான் எவ்வளவு 
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ஆழமானவர்! ஆழமான அந்த ஹாிேரஸி விகாஹ்ய நன்னா முங்கி குளிச்சு, 

‘ஆபீய தததஜா ஜபலௌகம்’ – ப ாங்கி வரும் ததஜஸ் என்ற அந்த ஜலத்ரத, 

‘ஆபீய’ –குடிச்சு, ‘ வமரு  ாிகின்ன:’ – இந்த ேம்ஸாரம்ங்கிறது ஒரு  ாரலவனம் 

மாதிாி இருக்கு. இந்த  ாரலவனத்துல அரலஞ்சு அரலஞ்சு நான் பராம்  

தா த்ததாட இருக்தகன். அந்த தா ம் tiredness எல்லாத்ரதயும் “தகதமத்ய 

த்யஜாமி” இன்னிக்கு அபதலாம் நான் த ாக்கிக்கப் த ாதறன்னு போல்றார். 

நமக்கு அந்த அர்ச்ோவதாரமான சுவாமி முன்னாடி நிக்கும் த ாது ஒரு க்ஷணம் 

அந்த மனசுக்குள்ள ஒரு ேந்ததாஷம் ஏற் டறது. அதனால தாதன திருப் தியில 

தகாடிக் கணக்கான த ர் வந்து அங்கு எந்த ஸ்ரமத்ரதயும்  ார்க்காம நின்னு 

 கவாரன தாிேனம்  ண்றான்னா, நம்மரள காட்டிலும் அந்த  ாமர 

ஜனகளுக்குதான் பராம்   க்தி. ஏன்னா, அவா ஒரு வருஷம் முழுக்க கஷ்டப் 

 ட்டு  ணத்ரத தேர்த்துண்டு, அங்க வந்து ஸ்வாமிரய தாிேனம்  ண்ணி, 

உண்டியல்ல முடிஞ்ேரத த ாட்டுட்டு அதுல என்ன திருப்தி அவாளுக்குன்னா, 

அது அவாளுக்குத் தான் பதாியும். அந்த சுவாமிக்கு முன்னாடி தகாவிந்தா, 

தகாவிந்தான்னு போல்லி அவரரப்  ார்த்தா அவாளுக்கு ேம்ஸார தா ம் 

எல்லாம் த ாயிடறது. அப் டி ஒரு விக்ரஹத்ரத  ார்க்கும் த ாதத இவ்வளவு 

திருப்தி. அவா  க்திக்கு அவாளுக்கு ஒரு திருப்தி ஏற் டறது. அப்  மஹான்கள் 

ஞானக் கண்தணாடு விஷ்ணு  கவாரன விஸ்வரூ மாகதவ தாிேனம் 

 ண்ணுவா. அதற்கப் றம் எங்கும் எதிலும் அந்த கிருஷ்ணரனப்  ார்த்துண்டு 

இருக்கான்னா அவாளுக்கு எவ்வளவு திருப்திரய பகாடுக்கும்! அவாளுக்கு 

எவ்வளவு தூரம் அந்த வாழ்க்ரக கவரலகரள எல்லாம் அந்த  கவாதனாட 

த ரால அவா த ாக்கிக்கறாங்கிறரத நாம கற் ரனதான்  ண்ணி  ார்க்க 

முடியும். 
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கீரதயில கிருஷ்ண  ரமாத்மா அர்ஜ னனுக்கு போல்றார். இங்க 

திருவல்லிதகணியில தான்  ார்த்தோரதி இருக்கார். அவர் அர்ஜ னனுக்கு 

விஸ்வரூ ம் தாிேனம் பகாடுக்கறார். பகாடுத்த உடதன அவன் 

“ஸ்தாதன ஹ்ருஷீதகே தவப்ரகீர்த்யா, ஜகத் ப்ரஹ்ருஷ்யத்யநுரஜ்ய தத ே | 

ாிக்ஷாம்ஸி பீதானி திதஷா த்ரவந்தி ஸர்தவ நமஸ்யந்திே ஸித்த ஸங்கா || 

ன்னு ஸ்தலாகங்கள் போல்லி நமஸ்காரம்  ண்றான். ‘எனக்கு நீ 

ோதாரணமாகதவ காட்ேி பகாடு, நாலு ரககதளாட, அப் டீன்னு போல்றான். 

அவர் அந்த மாதிாி எப் வும் த ால இருக்கிற உருவத்ரத எடுத்துண்டு, 

கிருஷ்ணன் அர்ஜ னன் கிட்ட போல்றார். 

नाि ंवेदैनि तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवंहवधो रषु् ंदषृ्वानहस मां यथा ॥ 

நாஹம் தவரதர் ந த ஸா ந தாதனன ந தேஜ்யயா | 

ஷக்ய ஏவம்-விததா த்ரஷ்டும் த்ருஷ்டவான் அஸி மாம் யதா || 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/viswaroopam.jpg
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ன்னு போல்றார். என்னுரடய விஸ்வரூ த்ரத நீ தாிேனம்  ண்ணின. இது 

தவதம்  டிச்ேதுனாலதயா, த ஸ்  ண்ணதாலதயா, தானங்கள் 

 ண்ணறதாலதயா, யக்ஞங்கள்  ண்றதாலதயா இந்த தாிேனம் கிரடக்காது. 

भक्त्या तु अनन्यया शक्यः अिम् एवंहवधोजुिन । 

ज्ञातुम् रषु्म् च तत्त्वेन् िवेषु्म् च परन्तप ।। 

 க்த்யா த்வ் அனன்யயா ஷக்ய: அஹம் ஏவம்-விததா (அ)ர்ஜ ன | 

க்ஞாதும் த்ரஷ்டும் ே தத்த்தவன ப்ரதவஷ்டும் ே  ரந்த  || 

இப் டி என்ரன அறிந்து, தாிேித்து, எனக்குள் புகுவதற்கு  க்தி ஒன்றால் தான் 

முடியும், அப் டீன்னு கீதா வாக்யம். அப் டி அந்த ப்ரம்மம் ஸமுத்ரம் த ால 

இருக்கு. அந்த  ிரம்மத்ரத ஒரு கிருஷ்ண ஸ்வரூ த்துல ஒரு மடு த ால ஸரஸ் 

த ால தியானம்  ண்ணி அதுல ஆனந்தமா ஸ்நானம்  ண்ணி அந்த ததஜரஸ 

தீர்த்தம் த ால குடிச்சு அவா ேம்ஸார தா த்ரத த ாக்கிக்கறா. மூக கவி இதத 

மாதிாி ஒரு ஸ்தலாகம் போல்றார். 

दषु्कमािकि हनसगिककिशमिस्सम्पकि तपतं हमलत् 

पङ्कं शङ्करवल्लभे मम मनः काञ्चीपुरालहङ्क्रये । 

अम्ब त्वन्मृदलुहस्मतामृतरसे मङ्क्त्वा हवधूय व्यथां 

आनन्दोदयसौधशृङ्गपदवीमारोढुमाकाङ्क्षहत ॥ 

து³ஷ்கர்மார்கனிஸர்க³கர்கஶமஹஸ்ஸம் ர்கத தம் மிலத் 

 ங்கம் ஶங்கரவல்லத ⁴ மம மன: காஞ்ேீபுராலங்க்ாிதய । 

அம் ³ த்வன்ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ருʼதரதஸ மங்க்த்வா விதூ⁴ய வ்யதா²ம் 

ஆனந்ததா³த³யபஸௌத⁴ஶி ருʼங்க³ த³வீமாதராடு⁴மாகாங்க்ஷதி ॥ 

ன்னு போல்றார். துஷ்கர்மார்க்க: என்னுரடய துஷ்கர்மங்கள் விரனகள் 

எல்லாம் அர்க்கரனப் த ால, சூாியரனப் த ால என்ரன தவிக்க ரவக்கறது. 

அந்த கிரணங்களால பராம்  தா ம் அரடஞ்ேிருக்தகன் நான். இததாட ‘மிலத் 

 ங்கம்’ அது  ரழய விரனகள். இப்   ண்ணின  ாவங்கள் எல்லாம் இன்னும் 

என் தமல தேறாட்டம் ஒட்டிண்டு இருக்கு. ‘ேங்கர வல்லத ’ – ேங்கரனுரடய 
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மரனவிதய, ‘மம மன:’ – என் மனம் இந்த மாதிாி தவிச்சுண்டிருக்கு. இந்த 

ேம்ஸார தா த்துல ‘த்வன்ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ருʼதரதஸ ‘உன்னுரடய புன்னரக 

ம்ருதுலஸ்மித அமிர்தரதஸ – அமிர்தமா இருக்கற மந்தஸ்மிதம் என்ற மடுவில் 

நான் மூழ்கி ‘மந்க்த்வா’ நன்னா முங்கி குளிச்சு ‘விதூ⁴ய வ்யதா²ம்’ – என்னுரடய 

இந்த தா த்ரத எல்லாம் த ாக்கிண்டு ஆனந்ததா³த³யபஸௌத⁴ச்ருʼங்க³ த³வீம் 

ஆனந்தம் என்கிற மரலயின் உச்ேியில் மாதராடு⁴மாகாங்க்ஷதி – ஏறுவதற்கு 

ஆரே  டுகிறது. என்னுரடய மனம் விரும்புகிறது, அப் டீன்னு போல்றார். 

வருஷா வருஷம் இந்த டிேம் ர் கரடேி வாரத்துல திருத்தணியில த ாய் 

 டிவிழா  ண்ணிட்டு வருதவாம். திருத்தணியில அந்த மாதிாி ஒரு அரமப்பு. 

அந்த குளத்துல ஆனந்தமா ஸ்நானம்  ண்ணி  டியில பூரஜ  ண்ணி தமல 

த ாயி அந்த முருகப் ப ருமாரன தாிேனம்  ண்றது, இந்த ஸ்தலாகத்ரத 

 டிக்கும் த ாது எனக்கு அந்த ஞா கம் வர்றது. 

அந்த மாதிாி  கவான் எங்கும் இருந்தாலும் ஞானிகள் ஒரு தகாவில்ல 

அவாளுரடய தத ா ேக்தியினால அந்த  கவாரன ஒரு அர்ச்ோவதாரத்துல 

 ார்க்கும் டியா ஸ்தா ிச்சு பகாடுத்ததுனால அததாட நமக்கு ஒரு லவதலேம் 

ஒரு அனு வம் கிரடக்கறது. மஹான்கள் அந்த எங்கும் இருக்கும் 

 ரம்ப ாருரள அந்த  கவாரன தன்னுரடய ஞான ேக்தியினால்  ார்த்து 

அப் றம் எங்கும் அந்த  கவாரன  ார்க்கறா. அந்த அனு வம் தான் 

த ரானந்தம். அரததான் இந்த ஸ்தலாகத்துலயும் நாம  ார்க்கதறாம். அடுத்த 

ஸ்தலாகத்துல 

सरहसजनयने सशङ्खचके्र मुरहभदद मा हवरमस्व हचत्त रन्तुम् । 

सुखतरमपरं न जातु जाने िररचरणस्मरणामृतेन तुल्यम् ॥ १२ ॥ 

ஸரஸிஜனயதன ஸஶங்க²ேக்தர முர ி⁴தி³ மா விரம ஸ்வ ேித்த ரந்தும் । 

ஸ க²தரம ரம் ந ஜாது ஜாதன ஹாிேரணஸ்மரணாம்ருʼததன துல்யம் ॥ 12 ॥ 

இந்த முகுந்தமாரலயில ஒன் து விதமான  க்தி போல்லியிருந்தாலும் இதுல 

இந்த  ாதஸ்மரணம், நாம ேங்கீர்த்தனம் இந்த இரண்ரடயும் பராம்  அதிகமா 

குலதேகர ஆழ்வார் போல்றார். இந்த ஸ்தலாகத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா, 

‘ஸரஸிஜனயதன’ அப் டீன்னா தாமரரக் கண்ணதன ‘ஸேங்க ேக்தர’ ரககளில் 

ேங்கும் ேக்ரமும் பவச்சுண்டு இருக்கிற ‘முர ிதி முரரன ேம்ஹாரம்  ண்ணின 

அந்த விஷ்ணுவிடத்தில் ‘மா விரம ஸ்வேித்த ரந்தும்’ – தன்னுரடய மனரேதய 
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கூப் ிட்டு ஏ பநஞ்ேதம அந்த  கவானிடத்தில் ரமிப் ரத மறந்துடாதத. 

எப் வும் அங்க ரமிச்சுண்தட இரு. ‘ஸ கதரம ரம் நஜாதனதுஜாதன’ இரத 

காட்டிலும் சுகமான விஷயம் ஒண்ணுதம கிரடயாது. ஹாி ேரண ஸ்மரணம் 

என்கிற அந்த அமுதத்துக்கு துல்யமான இன்பனாரு வஸ்து உலகத்துல 

கிரடயாது. அரத மட்டும் ஞா கம் பவச்சுக்தகான்னு போல்றார். நம்ம மனசு 

தான் ஆத்ரமவ ஆத்மதனா  ந்து: ஆத்ரமவ ாிபுராத்மான: நம்ம மனசுதான் 

நமக்கு  ந்து, நம்ம மனசுதான் நமக்கு எதிாி. அதனால மனரேதய கூப் ிட்டு 

போல்றார். உனக்கு நன்ரமயான கார்யத்ரததய பேய். இந்த 

விஷ்ணுவினிடத்திலதய ரமிச்சுண்டு இரு. 

இந்த மூணும், ஸரேிஜ நயதன, அப் டீங்கிறது  கவாதனாட பேௌந்தர்யத்ரத 

குறிக்கறது. ஸேங்க ேக்தர அப் டீங்கிறது, அவர் ேங்கு ேக்ரம் பவச்சுண்டு 

இருக்கார். அதனால ஆ த்துல இருக்கிரவாரள காப் ாத்துவார். நமக்கு அ யம் 

பகாடுப் ார். முர ிதி முரரன ேம்ஹாரம்  ண்ணவர், அப் டீங்கிறதுனால 

ரக்ஷணம்  ண்றதுக்கு அவருக்கு இருக்கிற ோமர்த்தியம். இந்த மூணுத்ரதயும் 

நிரனச்சு அந்த கிருஷ்ணனிடத்துலதய நீ ரமிச்ேிண்டு இரு. தவற இடத்துல 

த ாகாதத. இரதக் காட்டிலும் ேந்ததாஷமான விஷயம் எதுவுதம 

கிரடயாதுன்னு போல்றார். 

ஸ்வாமிகள் தவடிக்ரகயா போல்வார். சுவாமிகளுக்கு உடம்புல வியாதிகள் 

இருந்தது.  ணக் கஷ்டம் இருந்தது. குடும் த்துல கஷ்டம் இருந்தது. ஆனால் 

அவர் வரவாளுக்பகல்லாம்  கவாதனாட த ரால ஆறுதல் போல்லிண்டு 

இருந்தார். இரடயறாது  ஜனம்  ண்ணிண்டு இருந்தார். அவர் போல்வார். 

‘என்ரன  ார்க்கறவா ேில த ர்,  ாவம் அவருக்கு வாழ்க்ரகயில  ல கஷ்டம். 

ஒரு ஆறுதலுக்காக இரதபயல்லாம்  டிச்சுண்டு உட்கார்ந்திருக்கார்னு 

போல்வா. நான் ஆறுதலுக்காக  டிக்கிதறனா இருக்கும். ஆனா இந்த குலதேகர 

ப ருமாள் ேக்கரவர்த்தி. அவதர போல்றாதர. இந்த  கவானுரடய ேரண 

ஸ்மரணத்துக்கு துல்யமான அமிர்தம், இது த ான்ற ஆனந்தத்துக்கு இரணதய 

கிரடயாதுன்னு போல்றாதர. அவருக்கு ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ரலதய. 

ஏன்னா, அது தான் உண்ரம. இந்த  கவாதனாட  ஜனம்ங்கிறது 

ஆறுதலுக்காக  ண்றது கிரடயாது. அது தான் எல்லாத்ரதக் காட்டிலும் 

ஆனந்தத்ரத பகாடுக்கக் கூடியது,  ண்ண தவண்டியது அப் டீங்கிறரத 

மகான்கள் எல்லாருதம போல்லியிருக்கான்னு ஸ்வாமிகள் போல்வார். ராஜாதவ 

போல்றார். எல்லா ராஜ த ாகங்கரள காட்டிலும்  கவாதனாட  ாத ஸ்மரணம் 

தான் ‘சுகதரம்’ – எல்லா சுகத்துக்கும் தமலான சுகம் இதுன்னு போல்றார். 
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த ான ஸ்தலாகத்துல ‘ கவாதனாட திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்ரத நிரனச்சு 

அந்த மடுவுல ஸ்நானம்  ண்ணி அந்த மங்கள விக்ரஹத்துல இருந்து வரக் 

கூடிய ததஜஸ் என்கிற ஜலத்ரத குடிச்சு, இந்த ேம்ஸார தா த்ரத எல்லாம் 

த ாக்கிண்டு நான் பேௌக்யமா இருக்தகன்’ ன்னு போல்றார். அப் டித் தான் 

ஸ்வாமிகள் இருந்தார். இந்த ேம்ஸார தா ம் அவரர ஒண்ணுதம  ண்ணரல. 

மூணு விதமான தா ங்களும்  கவத்  க்தரன ஒண்ணும்  ண்ணாதுங்கிறரத 

காண் ிக்கறதுக்காகதவ வாழ்ந்தவர் தகாவிந்த தாதமாதர ஸ்வாமிகள். அவர் 

என்ன  ண்ணிண்டு இருந்தார்னா, இந்த ஸ்தலாகத்ரத போல்றதுதான் 

 ண்ணிண்டு இருந்தார்.  கவாரன ஒரு க்ஷணம் கூட மறக்காம அவதராட 

கரதகரளயும், அவதராட ரூ த்ரதயும், அவதராட நாமங்கரளயும் நிரனச்சு 

 கவாதனாட த்யானத்துலதய மூழ்கி இருந்தார். அது தான் த ரானந்தம்னு 

அவரர  ார்த்தவாளும் புாிஞ்சுண்டா. அவரும் அரததய தான் போன்னார். 

நீங்களும் இரத  ண்ணிப்  ாருங்தகான்னு வழி காண் ிச்ோர். 

सरहसजनयने सशङ्खचके्र मुरहभदद मा हवरमस्व हचत्त रन्तुम् । 

सुखतरमपरं न जातु जाने िररचरणस्मरणामृतेन तुल्यम् ॥ १२ ॥ 

இப் டி ஒரு அழகான ஸ்தலாகம். நாரளக்கு ‘மாபீர் மந்தமன:’ என்கிற 

ஸ்தலாகத்ரத  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 13, 14  ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

குலதேகர ஆழ்வாருரடய முகுந்த மாரலங்கிற அற்புதமான ஒரு ஸ்துதிரய 

 டிச்சுண்டு இருக்தகாம். குலதேகர ஆழ்வார்  க்திதயாட ரேத்ரத, அந்த 

அனு வத்ரத விவாிச்சு, அந்த  க்தி மார்கத்துல த ாறது அவ்வளவு சுல ம், 

 கவானுரடய நாமங்கரள ஜ ிச்சு அவனுரடய கரதகரளக் தகட்டு  க்தி 

வந்துடும். அவனுரடய  ாத ஸ்மரணம் தான் எல்லாத்துக்கும் தமலான ஸ கம். 

ஸ கதரம் – எல்லாத்துக்கும் தமலான ஸ கம் இதுதான்னு போல்றார். நாலு 

புருஷார்த்தங்களும் எனக்கு தவண்டாம். எனக்கு  க்தி த ாதும்னு போல்றார். 

எல்லாத்துக்கும் தமலான ஸ கம் இதுதான் அப் டீங்கிறார். மஹான்கள் என்ன 

 ண்றா. அவாதளாட அந்த அனு வத்ரத யாராவது ஸத் ாத்ரம் இருந்தான்னா 

அவா புாிஞ்சுகட்டும் என்கிறதுக்காக அரத விளக்கி போல்றா. போல்லும் 

த ாது வரக்கூடிய ேந்ததகங்களுபகல்லாம்  தில் போல்றா. இப் டி 

ேம் ாதிக்கறரதயும் விட்டுட்டு, வாழ்க்ரகயில அனு விக்கறரதயும் விட்டுட்டு, 

 கவாதனாட  ஜனத்ரத  ண்ணிண்டிருந்தா என்ன கிரடக்கும், இதுல. இது 

பராம்  சுகம்னு நீங்க போல்தறள். எங்களுக்கு இதுல என்ன ப்ரதயாஜனம்னு 

புாியதவ இல்ரலதயன்னு தகட்டா, அதுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணா  தில் 

போல்லிண்டு வரார், இந்த 13 ஆவது ஸ்தலாகத்துல 

http://valmikiramayanam.in/?p=3038
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/ananthapadmanabha.jpg
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माभीमिन्दमनो हवहचन्त्य बहुधा यामीहश्चरं यातनाः 

नामी नः िभवहन्त पापररपवः स्वामी ननु श्रीधरः । 

आलस्यं व्यपनीय भहक्तसुलभं ध्यायस्व नारायणं 

लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य ककं न क्षमः ॥ १३ ॥ 

மாபீ⁴ர்மந்த³மதனா விேிந்த்ய  ³ஹ தா⁴ யாமீஸ்ேிரம் யாதனா: 

நாமீ ந: ப்ர ⁴வந்தி  ா ாி வ: ஸ்வாமீ நனு ஸ்ரீத⁴ர: । 

ஆலஸ்யம் வ்ய னீய  ⁴க்திஸ ல ⁴ம் த்⁴யாயஸ்வ நாராயணம் 

தலாகஸ்ய வ்யஸனா தனாத³னகதரா தா³ஸஸ்ய கிம் ந க்ஷம: ॥ 13 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். நீ  கவானிடத்தில்  க்தி  ண்ணிதனன்னா எமன் கிட்ட நீ 

 யப் ட தவண்டாம். ேிவன் ோர் புஸ்தகத்துல ‘மரணத்ரத வரதவற் து என் து 

தவதாந்த  க்குவங்கள்ல ஒரு ேின்ன  க்குவமாகும்’ ன்னு தவடிக்ரகயா 

எழுதியிருப் ார். அவதராட styleஏ தனியா இருக்கும். அப் டி இந்த எமனுரடய 

தூதர்கள் வந்து என்ரன மிரட்டுவாதளன்னு  யம் இல்லாம நீ அநாயாேமா 

 கவாதனாட  ாதங்கரள த ாய் அரடயலாம். இது  க்தியில ஒரு 

 ிரதயாஜனம்ங்கிறரத இந்த ஸ்தலாகத்துல போல்றார். மந்தமன: – 

 லவிதமான கவரலகரள  ட்டுண்டிருக்கிற மனதம உனக்கு ஒண்ணு 

போல்தறன் தகளு. ‘யாமீஸ்ேிரம் யாதனஹா’ – யமனுரடய  லவிதமான 

யாதரனகள் அவன் பகாடுக்கக் கூடிய தண்டரனகள். வயசு ஏற ஏற  ண்ண 

 ா ங்கள் எல்லாம் தேர்ந்து இந்த ஜரா அப் டீங்கிற முதுரமதய ஒரு ப ாிய 

தண்டரனயாட்டம் இருக்கு. இதுக்கு அப்புறம்  ண்ண  ாவம் எல்லாம் தேர்ந்து 

அடுத்தது நரக தவதரன  டப்த ாதறாம் ன்னு நிரனக்கறதுனால தான் 

வயோன காலத்துல  ல கவரலகள் வந்துடறது. அந்த கவரலகள் எல்லாம் 

தேர்ந்து வியாதியா வர்றது. வியாதியினால கவரல. கவரலனால வியாதி. 

அப் டிதய த ாய் தேர்ந்துடறா. 

ேிவன் ோர் போல்வார் ‘மரணம்ங்கிறது எல்லாருக்குதம விதமாேனம் தான். 

ஞானிகள் அரத பராம்  பேௌக்யமா எடுத்துண்டுடறா. அதுக்கு முன் 

நிரலகள்ல ோதுக்கள், விதவகிகள் எல்லாம் ‘இரத விட ஒரு நல்ல உயர்ந்த 

நிரலக்குத் தான் த ாகப் த ாதறாம்’ என்கிறதுனால மரணத்ரத வரதவற்கறா. 

 ாமரன்  ா ிக்கு கூட அது நல்லதுதான். ஏன்னா, அவன்  ா ம்  ண்றது 
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பகாஞ்ே நாள் நிக்குதம’ ன்னு போல்லியிருக்கார். அப் டி அந்த மரணம் 

வரும்த ாது அந்த மரண தவதரனன்னு கரடேியில பராம்  கஷ்டம். 

அதுக்கப்புறம் நரக தவதரன. குலதேகரர் போல்றார். இந்த யாதரனகள் 

எல்லாம்  த்தி நிரனச்சு ‘மாபீஹி; – நீ  யப் டாதத. ஏன்னா நீ  க்தி 

 ண்ணிதனன்னா. நீ இந்த உலகத்தவர்களுக்கு தவரல பேஞ்ோதான் 

 லவிதமான  ா ங்கள்  ண்ணனும். அதுனால உனக்கு இந்த நரக 

வாதரனகள்  வரும். அரத நிரனச்சு உனக்கு மனசுக்குள்ள கவரலகள் ஏறும். 

நீ  கவாதனாட  ஜனத்ரத உன் வாழ்க்ரகயில  ண்ணிண்தட வந்ததன்னா, 

‘ஸ்வாமி நனுஸ்ரீதரஹ’ –  உனக்கு ஸ்வாமி யாரு. யஜமானன் யாருன்னா, 

‘ஸ்ரீதரஹ’ – லக்ஷ்மி தியான விஷ்ணு  கவாதன, உன்ரனத் தன்ரனச் 

தேர்ந்தவனாக நிரனச்சுண்டு காப் ாத்தப் த ாறார். அதனால மாபீஹி: – இந்த 

யமனுரடய தண்டரனகள் எல்லாம் நீ நிரனச்சு  யப் ட தவண்டாம். “நாமீ ந: 

ப்ர வந்தி  ா ாி வ:”  ா ிகளுக்குத் தான் இந்த யமதூதர்கள் எதிாிகள். ‘ந அமி 

ந: ப்ர வந்தி’ – அந்த துக்கம் நம்மள  ாதிக்காது. ஏன்னா ‘ஸ்வாமி நனுஸ்ரீதரஹ’ 

இந்த இடத்துல ஸ்ரீதரஹ எங்கிறதுக்கு அப் டி ஏதாவது  கவான் இவன் 

பராம்   ா ின்னு உதாேீனம்  ண்ணனும் நிரனச்ோ கூட தாயார் லக்ஷ்மி 

ததவி நமக்காக ேி ாாிசு  ண்ணி ‘இந்த குழந்ரதரய காப் ாத்துங்தகா. உங்க 

த ரரச் போன்னாதன ன்னு போல்வாளாம். ஸ்ரீதரஹ லக்ஷ்மி தியான 

ஸ்ரீயஹ் தியான எம்ப ருமா ன்னு போல்றார். 

அடுத்த இரண்டு வாியும் பராம்  அழகு. ‘ஆலஸ்யம் வ்ய நீய  க்தி சுல ம்’ -

இந்த  கவான்  க்திக்கு கட்டுப்  டறான். ‘த்யாஸ்வ நாராயணம்’ நாராயண: 

எங்கிறதுக்கு நரர்கள் அரடய தவண்டிய ஒரு  தம்ன்னு அர்த்தம்.  கவாரனத் 

தான் நாம அரடயணும். அரத எப் டி அரடயலாம்னா  க்தர்களுக்கு பராம்  

சுல மானவன் அவன் – அவரன நீ ‘ஆலஸ்யம் வ்ய நீய’ உன்னுரடய 

தோம் ரல ஒழித்து ‘த்யாஸ்வ நாராயணம்’அவதனாட தியானத்ரத நீ  ண்ணு. 

சும்மா தூங்கிண்டு இருக்காதத. இரண்டு ஆவர்த்தி ேஹஸ்ரநாமம் போல். 

இப் டி அவதனாட  க்திரய நீ  ண்ணினால் ‘தலாகஸ்ய 

வ்யஸனா தனாத³னகர:’ – உலகத்துக்கு வர்ற கஷ்டங்கரளதய அவன் 

த ாக்குவான். அவதாரம் எடுத்து ராக்ஷதர்கள் கிட்டயிருந்து பூமிரய 

காப் ாத்தினான். அப் டி உலகத்ததாட கஷ்டத்ரததய த ாக்கறவன் ேர்வம் 
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விஷ்ணுமயம் ஜகத்துனு போல்ற மாதிாி. அப்த ற் ட்ட  கவான் ‘தா³ஸஸ்ய 

கிம் ந க்ஷம:’ – உனக்கு வர்ற கஷ்டத்ரத த ாக்க மாட்டானா? எப் டி 

மார்கண்தடயனுக்காக  ரதமஸ்வரன் வந்த யமரன காலால உரதச்ோதர, 

அந்த மாதிாி நீ விஷ்ணு  க்தி  ண்ணிண்தட வந்தால் யமனுரடய வாதரனகள் 

உன்ரன ஒண்ணும்  ண்ணாமல் அந்த விஷ்ணு  கவான் உன்ரன தன்தனாட 

 ாதங்களில், மடியில ஏத்துப் ார்னு ஒரு அழகான ஸ்தலாகம். 

மாபீ⁴ர்மந்த³மதனா விேிந்த்ய  ³ஹ தா⁴ யாமீஸ்ேிரம் யாதனா: 

நாமீ ந: ப்ர ⁴வந்தி  ா ாி வ: ஸ்வாமீ நனு ஸ்ரீத⁴ர: । 

ஆலஸ்யம் வ்ய னீய  ⁴க்திஸ ல ⁴ம் த்⁴யாயஸ்வ நாராயணம் 

தலாகஸ்ய வ்யஸனா தனாத³னகதரா தா³ஸஸ்ய கிம் ந க்ஷம: ॥ 13 ॥ 

இந்த  ா ங்கள் எல்லாம்  ண்றதுக்கு ஒரு முக்யமான காரணம், இந்த 

உலகத்தில் இருக்கிறவர்கரள என்ரனச் தேர்ந்தவர்கள்னு நிரனச்சு 

அவாளுக்குகாகத் தான் நான்  ண்தறன். ேம் ாதிக்க தவண்டாமா? 

குழந்ரதகளுக்காக தேர்த்து ரவக்க தவண்டாமா? இப் டிபயல்லாம் நாம 

நிரனச்சுக்கதறாம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்தலாகத்துல  தில் போல்றார். 

भवजलहधगतानां र्द्न्र्द्वाताितानां सुतदहुितृकलत्रत्राणभारार्दितानाम् । 

हवषमहवषयतोये मज्जतामप्लवानां भवतु शरणमेको हवष्णुपोतो नराणाम् ॥ १४ ॥ 

 ⁴வஜலதி⁴க³தாநாம் த்³வந்த்³வவாதாஹதாநாம் 

ஸ தது³ஹித்ருʼகலத்ர த்ராண ா⁴ரார்தி³தாநாம் । 

விஷமவிஷயததாதய மஜ்ஜதாமப்லவாநாம் 

 ⁴வது ேரணதமதகா விஷ்ணுத ாததா நராணாம் ॥ 14 ॥ 

இந்த சுத, துஹித்ரு, களத்ரம் –  மகன், மகள், மரனவி இவாபளல்லாம் 

காப் ாத்தப் த ாதறன் நான் என்ற ‘த்ராண ா⁴ரார்தி³தாநாம்’ அவாரள 

காப் ாத்தற  ாரத்ரத இவன் சுமக்கறான். நாம எங்க காப் த்ததறாம்? தமலும் 

யாரு நம்ரம தேர்ந்தவா? இந்த மமதா அப் டீங்கிறது ஒரு  ிோசு மாதிாி 

நம்மரளப்  ிடிச்சுண்டு இருக்கு. என்னுரடய குழந்ரதகள், என்னுரடய  ணம், 
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என்னுரடய வீடு அந்த  ாரத்ரத நாம சுமந்து அதனால பராம்  தவிச்சுண்டு 

இருக்தகாம். இந்த  ாரத்ரத எங்க இருக்கும்த ாது சுமக்கதறாம்ன்னா ‘ வ 

ஜலதி கதானாம்’ – இந்த ேம்ஸார கடல்ல இருக்கும்த ாது தரலயில ஒரு  ாரம் 

தவற. ‘த்வந்த்வ வாதாஹதானாம்’ – இதுல எனக்கு இவரனப்  ிடிக்கும், 

அவரனப்  ிடிக்காது. இந்த மாதிாி தயாேரனகள். காத்தால நஷ்டம் வந்தது. 

ராத்திாி லா ம் வந்தது. இந்த மாதிாி இந்த ஸ கதுக்கங்கள் எல்லாம் த ாட்டு 

காத்து மாதிாி அடிக்கிறது. நாம ஏற்கனதவ கடல்ல தத்தளிச்சுண்டு இருக்தகாம். 

இந்த மாதிாி காம க்தராதாதிகள் காற்று அடிக்கிறது. அது இல்லாம 

என்னுரடயவா, என்னுரடய வீடு அதுக்கு insurance என்னுரடயது, இரத 

நான் காப் ாத்தணும், அப் டீன்னு கணக்கு த ாட்டுண்டு, அந்த  ாரத்ரத தவற 

நாம சுமந்துண்டு இருக்தகாம். இதுக்கு நடுவுல ‘விஷம விஷய ததாதய’ – இந்த 

கடல் ஜலம் என்ன ஜலம்னா, விஷய சுகம்தான். இந்த  வக் கடல்ல இருக்கிற 

ஜலம் அது பராம்  சுகமா இருக்குன்னு நீ நிரனச்சு அனு விக்கற. ஆனா அது 

விஷ மயமானது. அது உன்னுரடய புத்திரய பகடுக்கக் கூடியது. இந்த 

ஜலத்துல மூழ்கிண்டு இருக்க. 

ஆனா இந்த கடல்ல த ாக சுல மா ஒரு வழி போல்தறன்னு குலதேகர ஆழ்வார் 

போல்றார். ‘மஜ்ஜதாமப்லவாநாம்  ⁴வது ேரணதமதகா விஷ்ணுத ாததா 

நராணாம்’ – இப் டி ட்ட நரர்களுக்கு அரடக்கலம், அவாரளக் 

காப் ாத்தறதுக்கு ஒதர ஒரு வஸ்துதான் இருக்கு. அது த ர் விஷ்ணு என்கிற 

கப் ல் எங்கறார். ‘விஷ்ணு த ாததா நராணாம்’ – ஒரு நல்ல கப் ல் 

கிரடச்சுடுதுன்னா நீ உன்  ாரத்ரத பகாண்டு த ாகலாம். அந்த கப் ல்ல ஏறி 

உட்கார்ந்துக்கலாம். அந்த கப் ல் எவ்வளவு காத்து அடிச்ோலும் ோி, எவ்வளவு 

ஆழமான ஜாலமா இருந்தாலும் ோி அபதல்லாம் ஒண்ணும் நீ கவரலப்  ட 

தவண்டாம். கப் ல்  ாத்துக்கப் த ாறது. உன்னுரடய சுரமரய நீ கப் ல்ல 

இறக்கி பவச்சுடலாம். அது மாதிாி ‘விஷ்ணு த ாத: விஷ்ணு என்ற கப் லில் நீ 

ஏறிண்தடன்னா இந்த ேம்ோரக் கடரல  த்தி நீ கவரலப்  டதவண்டாம். இங்க 

 ாகவதத்துல இருந்து அழகான ஒரு quotation பகாடுத்திருக்கார். “த்வயா ஹி 

குப்தா: விேரந்தி நிர் யா:விநாயகாநீக மூர்தஸ  ப்ரத ா” ன்னு போல்றார். 

 கவாரன அரடந்தவர்கள் அவனால் நாற்புறமும் ரக்ஷிக்கப் ட்டவர்களாய் 

இரடயூறுகளின் தரலகரள மிதித்துக் பகாண்டு நிர் யமாக எங்கும் 
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ேஞ்ோிப் ார்கள், அப் டீன்னு சுகஸ்வாமி  ாகவதத்துல போல்றார், அப் டீன்னு 

ஒரு quotation பகாடுத்திருக்கார். 

அந்த மாதிாி த்ருடமான விஷ்ணுங்கிற கப் ல் கிரடச்சுடுத்துன்னா நாம 

எதுக்கும்  ய டாம ேந்ததாஷமா இந்த வாழ்க்ரகரய கடந்துடலாம்னு 

போல்றார். இந்த என்னுடயதுங்கிற மமரத த ாகணும். நான் என் து 

அஹங்காரம், அஹந்தா. என்தனாடது என் து மமதா. இந்த மமரதங்கிற  ிோசு 

நம்மரள  ிடிச்சுண்டிருக்கு. அததாட  ிடியிலிருந்து பகாஞ்ேம் விட்டாக் கூட 

அந்த அளவுக்கு நமக்கு நிம்மதி. அந்த  ிோசு எவ்தளா  ிடிச்சு நம்மள 

ஆட்டறததா அவ்தளா  ாடு டதறாம். அததாட  ிடி ஓரளவு குரறஞ்சுதுன்னாக் 

கூட அந்த அளவுக்கு நமக்கு வாழ்க்ரகயில நிம்மதி கிரடக்கும். மூக ஞ்ே 

ேதியில  ாதாரவிந்த ேதகத்துல அம் ாள்  ாதத்ரத மந்திரவாதின்னு அழகான 

ஒரு உவரம போல்லி ஒரு ஸ்தலாகம். 

मिामन्त्रं दकहञ्चन्महणकटकनादमृैिद ुजपन् 

हक्षपहन्दकु्ष स्वच्छं नखरुहचमयं भास्मनरजः । 

नतानां कामाहक्ष िकृहतपटुरच्चाट्य ममता- 

हपशाचीं पादो sयं िकटयहत ते माहन्त्रकदशाम् ॥ 

மஹாமந்த்ரம் கிஞ்ேின்மணிகடகநாரத³ர்ம்ருʼது³ ஜ ன் 

க்ஷி ந்தி³க்ஷ  ஸ்வச்ே²ம் நக²ருேிமயம்  ா⁴ஸ்மனரஜ: । 

நதாநாம் காமாக்ஷி ப்ரக்ருʼதி டுரச்ோட்ய மமதா- 

 ிஶிாேீம்  ாததா³ऽயம் ப்ரகடயதி தத மாந்த்ாிகத³ஶிாம் ॥ 36 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். அம்மா காமாக்ஷி, உன்தனாட  ாதம் ஒரு மந்திரவாதி 

மாதிாி இருக்குங்கிறார். மந்த்ரவாதின்னு அந்த காலத்துல ஒரு profession. அவா 

என்ன  ண்ணுவா. விபூதிரய நாலா  க்கமும் தூவிண்டு மந்த்ரங்கள் எல்லாம் 

ஜ ிச்சுண்டு தவப் ிரல அடிச்சு  ிோசு ஓட்டுவா. அந்த மாதிாி உன்னுரடய 

 ாதம் ஒரு மந்த்ரவாதிதயாட தவரல  ண்றது. எப் டி  ண்றதுனா, அம் ாள் 

கால்ல ேலங்ரக கட்டியிருக்கு. அந்த ேலங்ரக ஒலிங்கிறது மந்த்ரம் ஜ ிக்கிற 

மாதிாி இருக்கு. இந்த நக காந்தி பவள்ரள பவதளர்னு இருக்கு. அது எங்கும் 

 ரவறது. அது நாலா க்கத்துலயும் விபூதிரய தூவற மாதிாி இருக்கு. என்ன 
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 ிோரே ஓட்டறதுன்னா, “மமதா  ிோேீம்” உன்னுரடய  ாதம் என்கிற 

மந்த்ரவாதி என்னுரடய மமரதங்கிற  ிோரே ஓட்டறது,  என்கறார், மூககவி. 

அந்த மாதிாி நமக்கு இந்த “சுத துஹித்ரு களத்ர தரான  ாதார்த்தி தானாம்” 

அப் டீன்னு இந்த குடும்   ாரத்ரத நாமதான் சுமக்கதறாம்னு நிரனக்காம 

அதுக்காக தப்பு வழியில ேம் ாதிக்காம அதுக்கான தநரத்துல  கவாதனாட 

 ஜனத்துல கழிச்தோதமயானால், முந்தின ஸ்தலாகத்துல போன்ன மாதிாி ‘நாமீ 

ந: ப்ர ⁴வந்தி  ா ாி வ:’ –  ா ிகரள எல்லாம் யம டர்கள் வந்து கூட்டிண்டு 

த ாய் எம  ட்டணத்துல தண்டரன பகாடுக்கப் த ாறா. ‘ஸ்வாமீ நனு ஸ்ரீத⁴ர:’ 

– நீ தான்  கவாதனாட  ஜனத்ரத  ண்ணிதய. உனக்கு சுவாமி 

ஸ்ரீயஹ் தியான ஸ்ரீமந்நாராயணன் ோக்ஷாத் விஷ்ணு  கவான், அதனால நீ 

கஷ்டப்  டாம சுகமா அநாயாேமா இங்க மரணம். அதற்கப் றம் 

ரவகுண்டத்துக்கு த ாய்ச் தேருதவ ன்னு இந்த  க்திதயாட ப்ரதயாஜனங்களா 

ேில ஸ்தலாகங்கள் போல்றார். அதுல இந்த இரண்ரடப்  ார்த்ததாம்.  ாக்கி 

நாரளக்குப்  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 15, 16 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

முகுந்த மாரலயில இன்னிக்கு 15வது ஸ்தலாகமும், 16வது ஸ்தலாகமும் 

 ார்க்கப் த ாதறாம். ஆழ்வார்  க்தியினுரடய ப ருரமரய நிரறய 

போல்றார். போல்லிட்டு, 

ேிந்தயாமி ஹாிதமவ ஸந்ததம் மந்த³மந்த³ஹஸிதானனாம்பு³ஜம் | 

நந்த³தகா³ தனயம்  ராத்  ரம் நாரதா³தி³முனிப்ருந்த³வந்தி³தம் ॥ 

ன்னு ஹாிதமவ ஸந்ததம் ேிந்தயாமி – எப்த ாதும் அவரனதய நிரனச்சுண்தட 

இருப்த ன்னு முடிவா போல்றார். இந்த  க்தியினால என்ன கிரடக்கும்னு 

தகட்டுண்டு, அவருக்குத் பதாியும். அவருக்கு  கவாதன கிரடச்சுட்டார். 

இருந்தாலும் மனசுக்கு போல்லும் வாயிலாக நமக்கு போல்றார். இந்த 

 க்தியினால எனக்கு எந்த சுகத ாகதமா, தமாக்ஷதமா எதுவும் தவண்டாம்னு 

போல்லிட்டார்.  கவானிடத்தில்  க்தி  ண்ணினா இந்த  வக் கடரல 

தாண்டலாம்னு போன்னார். விஷ்ணுங்கிற கப் ல்ல ஏறி  வக் கடரலத் 

தாண்டலாம்னு போன்னார். இன்னிக்கு இந்த இரண்டு ஸ்தலாகங்களிலும் இந்த 

ஸம்ஸாரக் கடரல  க்தியினால தாண்டலாம்னு போல்றார். நான் முதல்ல 

ஸ்தலாகங்கதளாட அர்த்தம் போல்தறன். 

http://valmikiramayanam.in/?p=3046
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/guruvayoorappa.jpg
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भवजलहधमगाधं दसु्तरं हनस्तरेयं कथमिहमहत चेतो मा स्म गाः कातरत्वम् । 

सरहसजदहृश दवेे तावकी भहक्तरेका नरकहभदद हनषण्णा तारहयष्यत्यवश्यम् ॥ १५ ॥ 

 ⁴வஜலதி⁴மகா³த⁴ம் து³ஸ்தரம் நிஸ்ததரயம் 

கத²மஹமிதி தேததா மா ஸ்ம கா:³ காதரத்வம் । 

ஸரஸிஜத்³ருʼேி தத³தவ தாவகீ  ⁴க்திதரகா 

நரக ி⁴தி³ நிஷண்ணா தாரயிஷ்யத்யவச்யம் ॥ 15 ॥ 

ன்னு இந்த ஸ்தலாகம். ஸம்ஸார ஸாகரம். ‘ வ ஜலதிம் அகாதம்’ – தாண்ட 

முடியாத பராம்  ப ாிய கடலாட்டமா இருக்கு. ஆழமா இருக்கு. ‘துஸ்தரம்’ – 

இரத கடக்க முடியாதுன்னு ததாணறது. ‘நிஸ்த்தரயம்’ – இரத நான் எப் டி 

கடப்த ன்? ‘இதி தேதஹ’ – என்று மனதம ‘மாஸ்ம கா காதரத்வம்’ – 

 யப் டாதத. தகாரழத்தனத்ரத அரடயாதத. ஏன்னா ‘ஸரஸிஜத்³ருʼேி தத³தவ’ 

– தாமரரக் கண்ணனான ‘நரக ிதி’ – நரகரன வரதத்த கிருஷ்ணனிடத்தில் 

‘தாவகீ  க்திதரகா’ – உனக்கு இருக்கிற  க்தி. அது ஒண்தண இந்த  வக் 

கடரல ‘தாரயிஷ்யதி அவஷ்யம்’ – நீ உன் மனரே  கவான் கிட்ட 

பவச்ேிருக்கிதயான்னு, அந்த  க்தி ஒண்தண உன்ரன  வக்கடரல தாண்டி 

விட்டுடும்னு போல்றார். 

இங்க ‘நரக ிதி’ என்கிற நாமம் நரகாசுரரன வரதத்த கிருஷ்ணன்னு அர்த்தம். 

அந்த மாதிாி நரகாசுரரனதய வரதத்த அவருக்கு உன்ரன இந்த ஸம்ஸாரத்ரத 

தாண்ட பவக்கறது ப ாிய காாியமான்னு, அவருரடய  ராக்ரமத்ரத, 

ப ருரமரய போல்றார். ‘ஸரஸிஜத்³ருʼேி தத³தவ’ ன்னு தாமரரக் கண்ணன்னு 

போன்னதுனால நீ  க்தி  ண்ணிண்தட வந்தா அந்த  கவாதனாட கடாக்ஷம் 

உனக்கு கிரடக்கும். அதுக்கு  ிறகு , உனக்கு ரவராக்கியம் வந்துடும், நீ 

ஸம்ஸாரத்ரத சுல மா தாண்டிடலாம் போல்றார். ‘ க்திதரகா தாரயிஷ் தி’ – 

 க்தி ஒண்தண உன்ரன தாண்ட விட்டுடும்னு போல்றார். 

அது மாதிாி நாம  க்தி மார்க்கத்துல இருந்துண்டு இருக்கும்த ாது திடீர்னு நான் 

குண்டலினி தயாகம் கத்துக்கப் த ாதறன், இல்ல தவதாந்தம்  டிக்கப் 

த ாதறன்னு மாத்தி மாத்தி நிரனக்கப்  டாது.  கவானிடத்தில் நாம  க்தி 

 ண்ணியிருக்தகாம்.  கவாரன நாம நம் ியிருக்தகாம்.  க்தி மார்க்கத்துல 
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மஹான்கள், குரு இவா காண் ிச்ே வழியில த ாயிண்டிருக்தகாம். ‘தாரயிஷ்யதி 

அவஷ்யம்’ அவேியம் நம்மரள இந்த  வக் கடல்ல இருந்து தாண்ட 

ரவக்கும்ங்கிற ‘ரக்ஷிஸ்யதி இதி விஷ்வாஸ:’ - கவான் நம்மரள 

காப் ாத்துவார்ங்கிற விஸ்வாேம் பராம்  முக்யம்ங்கிறது இந்த ஸ்தலாகத்துல 

பவளிப்  டுத்தறார். 

அடுத்த ஸ்தலாகம் 

तृष्णातोये मदनपवनोद्धूतमोिोर्मिमाले दारावते तनयसिजग्रािसङ्घाकुले च । 

संसाराख्ये मिहत जलधौ मज्जतां नहिधामन् पादाम्भोजे वरद भवतो भहक्तनावं ियच्छ ॥ १६ ॥ 

த்ருʼஷ்ணாததாதய மத³ன வதனாத்³தூ⁴ததமாதஹார்மிமாதல 

தா³ராவர்தத தனயஸஹஜக்³ராஹஸங்கா⁴குதல ே । 

ஸம்ஸாராக்²தய மஹதி ஜலபதௌ⁴ மஜ்ஜதாம் நஸ்த்ாிதா⁴மன் 

 ாதா³ம்த ா⁴தஜ வரத³  ⁴வததா  ⁴க்தினாவம் ப்ரயச்ே² ॥ 16 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். ‘த்ருஷ்ணா’ அப் டீன்னாஉலக விஷயங்கரள 

அனு விக்கனும்கிற ஆரே. த்ருஷ்ணாங்கிற ேம்ஸ்க்ருத வார்த்ரதக்கு தாகம்னு 

அர்த்தம். அந்த மாதிாி விஷய சுகங்கள்ல இன்னும் தவணும் தவணும்னு நமக்கு 

இருக்கக் கூடிய தாகத்துக்கு த்ருஷ்ணா னு த ர். இந்த  வக்கடல்ல இந்த 

விஷயானு வத்துல இருக்கிற அந்த இச்ரே தான் ஜலமாம்.  ிறகு 

‘மத³ன வதனாத்³தூ⁴ததமாதஹார்மிமாதல’ நம்முரடய காமம் என்ற 

காற்றினால் கிளப் ப்  ட்ட தமாஹ அரலகள் வீேிண்டிருக்கு இந்த 

 வக்கடல்ல. ‘தாரவர்த்தத’ – மரனவிங்கிற சுழல் இருக்கு இந்த  வக் கடல்ல. 

‘தனயஸஹஜக்³ராஹஸங்கா⁴குதல ே’ தனயன்னா  ிள்ரள ேஹஜன்னா கூட 

 ிறந்தவா. இந்த முதரல கூட்டங்கள் இருக்கு. இப்த ற் ட்ட ஸம்ஸாரம். இது 

ஒரு ப ருங்கடல். இதுல நான் மூழ்கிண்டிருதகன்னு போல்றார்.  மரனவி, 

மக்கதளா, கூட  ிறந்தவாதளா ஆ த்தில்ரல. அவா நல்லவாளா இருந்தாலும் 

ோி, பகட்டவாளா இருந்தாலும் ோி. நாம அவா தமல ரவக்கற அந்த  ாேம் 

தான் ஆ த்து. அது நமக்கு கஷ்டத்ரதக் பகாடுக்கிறது.  க்தி  ண்ணினா நாம 

பதளிவா இருந்துண்டு இருக்கலாம். 
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‘ஸம்ஸாராக்²தய மஹதி ஜலபதௌ⁴’ ேம்ஸாரம் என்றா ப யருரடய இந்த ப ாிய 

கடலில் ‘மஜ்ஜதாம் நஸ்த்ாிதா⁴மன்’ – மூழ்கிண்டு இருக்கக் கூடிய த்ாிதா⁴மன் 

எங்கிற நாமத்ரத போல்றார். மூன்று இடங்கள்ல இருப் வர்னு அர்த்தம். 

திருப் ாற்கடலிலும் ஸ்ரீ ரவகுண்டத்திலும் இந்த பூமியில் தகாயில்களிலும் 

இருக்கார்னு த்ாிதா⁴மன் என்கிறதுக்கு அர்த்தம் போல்லுவா. இங்க அதுக்கு 

தமல அகார, உகார, மகாரங்கள்ல இருக்கார். அதாவது  ிரணவ ஸ்வரூ மா 

இருக்கார். அது தவிர விழிப்பு, தூக்கம், நித்திரரங்கிற மூணு ஸ்தானங்கள்ல 

இருக்கார். பூர் புவஸ் ஸ்வாஹங்கிற மூவுலகங்கள்ல இருக்கார் அப் டீன்னு 

த்ாிதா⁴மன் என்கிறதுக்கு  ல அர்த்தங்கள் பகாடுத்திருக்கார். அப் டி மூன்று 

இருப் ிடங்கரளக் பகாண்ட நாராயணா!  ாதா³ம்த ா⁴தஜ வரத³  ⁴வததா 

 ⁴க்தி நாவம் ப்ரயச்ே²  உன்னுரடய  ாத தாமரரகளில் வரத! வரம் 

அருளு வதன  ⁴க்திநாவம் ப்ரயச்ே² –  க்தி என்ற  டரக பகாடு. நீ வரம் 

பகாடுப் வன். அதனால் உன்கிட்ட இந்த வரம் தகட்கதறன். உன்னுரடய  ாத 

 க்தி என்ற அந்த  டரக பகாடுத்தால் அந்த  டகுல ஏறிண்டு இந்த ஸம்ஸாரக் 

கடரல நான் தாண்டிடுதவன்னு போல்றார். 

‘ ⁴க்திநாவம் ப்ரயச்ே²’ ன்னு தகட்டதுனால  க்திங்கிறது  கவான் தான் 

பகாடுக்கணும். அவனருளாதல அவன் தாள் வணங்கி ன்னு அவன் யாரப் 

 ார்க்கறாதனா ஜாயமான கடாக்ஷம்னு ப ாறந்தத ாதத எவரன  கவான் 

கடாக்ஷிக்கறாதனா அவனுக்குத் தான் இந்த ஜன்மத்ரத முடிச்சுக்கணும். 

 கவாதனாட  ாதங்கள்ல த ாய் தேரணும்ங்கிற ஆரே வர்றது. அவனுக்கு 

நல்ல குரு கிரடக்கறா. அவன் விடாமல் இந்த வழியில த ாய் நடுவில் எந்த 

ேலனமும் இல்லாமல்  கவாரன அரடயறான். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் ே ாி. 

அவள் தவடுவ குலத்தில்  ிறந்திருந்தாக் கூட அவளுக்கு அந்த ஜாயமான 

கடாக்ஷம் இருந்ததுனால இந்த ஜன்மால நாம மத்த தவடர்கரளப் த ால 

இருக்கக் கூடாதுன்னு பதாிஞ்சுண்டு அங்கிருந்து கிளம் ி வந்து மதங்க 

முனிவரர ஆஸ்ரயிச்சு, அவருக்கு ரகங்கர்யம்  ண்ணி, அவதராட 

அனுக்ரஹத்தால அவளுக்கு ராம தாிேனம் கிரடச்சு முக்தி அரடந்தாள். 

அந்த மாதிாி  க்திங்கிற ஒரு  டகு கிரடச்சுதுன்னா நாம் இந்த ஸம்ஸாரக் 

கடரல தாண்ட முடியும். இந்த மஹான்கள் காண் ிக்கிற  க்திங்கிறது 

கிட்டத்தட்ட ஞான மார்க்கம் மாதிாிதான் இருக்கு. நாம சுல மா ஏததா ஒரு 

 த்து நிமிஷம்  ாராயணம்  ண்றது  க்தின்னு நிரனக்கதறாம். அவா அங்க 

ஆரம் ிச்சு குழந்ரதக்கு அம்மா நிலாரவ காட்டி நன்னா  ிரேஞ்சு பகாஞ்ேம் 

பகாஞ்ேமா ஊட்டறா. ஆனா வளர்ந்த  ின்தன அவதன எல்லா 
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வ்யஞ்ேனங்கதளாட இன்னும் பகாஞ்ேம் கூட்டு பகாண்டுவா, கறி பகாண்டு 

வான்னு தகட்டு ோப் ிடறான். அந்த மாதிாி ஆரம் த்துல மஹான்கள் 

 க்திதயாட ருேிரய காண் ிக்கறா. பராம்   ாக்யோலிகள் அந்த  க்திரய 

அனு விச்சு அந்த ருேி வளர்ந்து, அரத நன்னா பகட்டியா  ிடிச்ேிண்டு அந்த 

 ாரதயில விடாம த ாறா. மகான்கள் ‘ரதலதாரர மாதிாி ஒரு க்ஷணம் கூட 

 கவாரன மறக்காத நிரலரம தான்  க்தி’ ன்னு define  ண்றா. ேிவானந்த 

லஹாியில 

अङ्कोलं हनजबीजसन्तहतरयस्कान्तोपलं सूहचका 

साध्वी नैजहवभंु लता हक्षहतरुि ंहसन्धुः सररर्द्ल्लभम् | 

िाप्नोतीि यथा तथा पशुपतेः पादारहवन्दर्द्यं 

चेतोवृहत्तरुपेत्य हतष्ठहत सदा सा भहक्तररत्युच्यते || 

அங்தகாலம் நிஜ பீ3ஜ ஸந்ததிரயஸ்காந்ததா லம் ஸூேிகா 

ஸாத்4வீ ரநஜ விபு4ம் லதா க்ஷிதி-ருஹம் ஸிந்து4ஸ்ஸாித்3 வல்ல 4ம் | 

ப்ராப்தனாதீஹ யதா2 ததா2  ஸ 1- தத:  ாதா3ரவிந்த3-த்3வயம் 

தேததா-வ்ரு2த்திருத த்ய திஷ்ட2தி  3லாத் ஸா  4க்திாித்யுச்யதத || 

ன்னு மனசு ஒரு magnet இரும்ர  இழுக்கற மாதிாி  கவான் நம்ரம 

இழுக்கும்த ாது அந்த மனசு forceஆ த ாயி ஒட்டிண்டு அங்கிருந்து வராம 

இருக்கறதுக்கு த ருதான்  க்தி, அப் டீன்னு மஹான்கள் define  ண்றா. அந்த 

 க்தி நாம  ார்த்திருக்தகாம். ஞானிகள் ேமாதியிதலதய  கவான் கிட்ட 

கூடியிருக்கா. அது பூர்வ புண்யத்துனால  ண்றா. நாம ஏதாவது  கவாரன 

அரடயறதுக்கு  ண்ண முடியுமான்னு நமக்கு உலக விஷயங்கள்ல ஆரேயும் 

இருக்கு. பராம்  உலக விஷயத்துலயும் ஆரே இருந்தா நீ கர்மா  ண்ணு. 

புண்ணியம் வரும். அந்த புண்ணியத்துக்கு  லன் அனு விச்ேிண்டு இருன்னு 

போல்லிடலாம். ஆனா அதுலயும் அப் ப்த ா எனக்கு பகாஞ்ேம் distaste 

வர்றது. புண்யம்  ண்தறாம். அனு விக்கதறாம். ஆனா அதுக்கு தமல ஏததா 

இருக்குன்னு ததாணறததன்னா, அப் டீன்னா நீ  க்தி  ண்ணுன்னு மஹான்கள் 

ஆரம் ிச்சு பகாடுக்கறா. அந்த குருங்கிற மாலுமி கப் ரல ஒட்டினாலும் 

 கவானுரடய அனுக்ருஹம்ங்கிற காற்றும் வீேினாதான் நாம் கரர தேர 
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முடியும். அந்த  க்தி என்னங்கிறரத புாிஞ்சுக்கறதுக்கு இந்த மாதிாி 

கிரந்தங்கரள  டிச்ோ இவா  க்திரய கிட்டத்தட்ட ஞானம் மாதிாிதய define 

 ண்ணியிருக்கா. எனக்கு “நாஸ்தா தர்தம ந வசு நிேதய ரநவ காதமா த ாதக” 

– எனக்கு புண்யதமா,  ணதமா, காமதமா, சுகத ாகங்கதளா தவண்டாம். 

எனக்கு உன்  ாதத்ரத ஸ்மரணம்  ண்ற அந்த ‘அவிஸ்ம்ருதி’, விடாத உன்ரன 

த்யானம்  ண்ற அந்த ஒரு வரம் பகாடுங்கறார். 

அந்த மாதிாி மஹான்கள் போல்ற  க்தி almost ஞானம். அதுல இந்த உலக 

விஷயங்கள், மரனவி, மக்கள்,போத்து, சுகம் எல்லாம் அவாளுக்கு ஒரு ப ாிய 

ஆ த்தாட்டம் பதாியறது. முதரலக் கூட்டம்ங்கிறார். அந்த மாதிாி அதுல 

ஜாக்ரரதயா இருந்துண்டு இந்த ஜன்மத்துதலயாவது  கவாரன 

அரடயணும்னு நிரனச்சு  க்தி ோஸ்திரங்கள்ல போன்ன வழியில 

 ண்ணிண்தட த ாற மஹான்கரள நாம  ார்த்திருக்தகாம். அவா அரடஞ்ே 

த ரானந்தத்ரதயும் நாம  ார்த்திருக்தகாம். மஹா ப ாியவா, ேிவன் ோர், 

ஸ்வாமிகள்லாம் இருந்த நிரலரம  ார்த்திருக்தகாம். அந்த  க்திரய நமக்கும் 

பகாடுன்னு ப்ரார்த்திப்த ாம். குலதேகராழ்வார் நமக்காக தவண்டியிருக்கார். 

அந்த ஸ்தலாகத்ரத போல்லி நாமும் தவண்டிப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 17, 18 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

குலதேகர ஆழ்வாருரடய முகுந்தமாரலயில 16 ஸ்தலாகங்கள் 

 ார்த்திருக்தகாம்.  க்தியினுரடய ப ருரமரய போல்லி ‘ஸரஸிஜத்ருஷி 

தததவ தாவகீ  க்திதரகா’ அந்த தாமரரக் கண்ணனான கிருஷ்ணனிடத்தில் 

 க்தி ஒண்தண உன்ரன இந்த ‘ வஜலதி’ என்ற  வக்கடரல ‘தாரயிஷ்யதி 

அவச்யம்’ அவச்யம் தாண்ட ரவக்கும். நீ  கவான் காப் ாத்துவார்ங்கிற அந்த 

விஸ்வாேம் ரவச்சு அவர்கிட்ட  க்தி  ண்ணினா மட்டும் த ாதும். பநஞ்ேதம, 

தோம் ரல ஒழித்து  க்தி  ண்ணு என்று தன் மனரேதய  ார்த்து போல்றார். 

அந்த  க்தியினுரடய அனு வத்ரதயும் அதன்  லனான ஸம்ஸார தரணம் 

என்கிறரதயும் போன்னார். இன்னிக்கு ஆச்ேர்யமான ஒரு ஸ்தலாகம் 

போல்றார். “ ிரதிகூலயல்ய வர்ஜனம்” ன்னு  க்தி  ண்ணும் த ாது எரத நாம 

தவிர்க்க தவண்டும்கிற முக்யமான உ ததேம் இந்த ஸ்தலாகத்துல இருக்கு. 

http://valmikiramayanam.in/?p=3056
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/prahladavarada.jpg
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माराकं्ष क्षीणपुण्यान्क्षणमहप भवतो भहक्तिीनान्पदाब्जे 

माश्रौषं श्राव्यबन्धं तव चररतमपास्यान्यदाख्यानजातम् । 

मास्माषं माधव त्वामहप भुवनपते चेतसापह्नुवानान् 

माभूवं त्वत्सपयािव्यहतकररहितो जन्मजन्मान्तरेऽहप ॥ १७॥ 

மாத்³ராக்ஷம் க்ஷீணபுண்யான் க்ஷணம ி  ⁴வததா 

 ⁴க்திஹீனான் தா³ப்³தஜ 

மாஸ்பரௌஷம் ச்ராவ்ய ³ந்த⁴ம் தவ ோிதம ாஸ்ய 

அன்யதா³க்²யானஜாதம் । 

மாஸ்மார்ஷம் மாத⁴வ த்வாம ி பு⁴வன தத 

தேதஸா ஹ்னுவானான் 

மாபூ⁴வம் த்வத்ஸ ர்யா வ்யதிகரரஹிததா 

ஜன்மஜன்மாந்ததரऽ ி ॥ 17 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். தஹ மாதவா! தஹ தலாகநாதா! புவன தத! மாத்³ராக்ஷம் 

க்ஷீணபுண்யான்க்ஷணம ி  ⁴வததா  ⁴க்திஹீனான் தா³ப்³தஜ உன்னுரடய 

 ாதாரவிந்தத்தில்  க்தி இல்லாத க்ஷீணபுண்யாஹா- புண்யம் இல்லாத அந்த 

 ா ிகரள நான் ஒரு க்ஷணம் கூட ‘க்ஷணம ி மாத்ராக்ஷம்  ார்க்க 

மாட்தடன்னு போல்றார். உன்கிட்ட  க்தி இருக்கிற அந்த  க்தர்கள் மட்டும் 

எனக்கு த ாறும். உன்கிட்ட  க்தியில்லாதவரன நான் கண்பணடுத்தும்  ார்க்க 

மாட்தடன். மாஸ்பரௌஷம் ச்ராவ்ய ³ந்த⁴ம் தவ 

ோிதம ாஸ்யான்யதா³க்²யானஜாதம் – உன்னுரடய ோிதம் ‘கற் ார் 

ராம ிராரன அல்லால் மற்றும் கற் தரான்னு’ நம்மாழ்வார்  ாடறார். அந்த 

மாதிாி கிருஷ்ணருரடய கரததயா, ராமருரடய கரததயா, இல்ல 

 க்தர்களுரடய ோித்ரதமா இபதல்லாம் மட்டும் தான் நான் தகட்த ன். 

உன்னுரடய ோிதம் அல்லாத தவற எந்த ப்ர ந்தமா இருந்தாலும் அது 

‘ச்ராவ்ய ³ந்த⁴ம்’ – தகட்கறதுக்கு பராம்  இனிரமயா இருந்தாலும் மனரே 

கவரக் கூடிய விதத்துல கரத போன்னாலும் அந்த கரதகரள ‘மாஸ்பரௌஷம்’ – 

நான் தகட்க மாட்தடன்னு போல்றார். ‘மாஸ்மார்ஷம் மாத⁴வ த்வாம ி 
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பு⁴வன தத தேதஸா ஹ்னுவானான்’ மனதால் உன்ரன நிரனச்சுண்தட 

இருக்கணும். உன்ரன தன் உள்ளத்தில் பவச்சுண்டு இருக்காதவரன 

‘மாச்மார்ஷம்’ – நான் அவாரள நிரனக்கக் கூட மாட்தடன். உன்ரன 

நிரனச்சுண்டு இருக்கிரவாரள நான் நிரனப்த ன். உன்ரன 

நிரனக்காதவர்கரள நான் நிரனக்க மாட்தடன்னு போல்றார். ‘மாபூ⁴வம் 

த்வத்ஸ ர்யா வ்யதிகரரஹிததா ஜன்மஜன்மாந்ததரऽ ி’ உன்னுரடய பூரஜ 

 ண்ணாம ஒரு நாளும் இருக்க மாட்தடன்னு போல்றார். 

இதுல மாட்தடன், மாட்தடன்னு போன்னாலும் தாத் ர்யம் என்னன்னா 

‘எப்த ாதும் உன்தனாட அடியார்கதளாட கூட, உன்னுரடய ோிதங்கரள 

தகட்டு, உன்ரன தியானிக்கும்  க்தர்கரளதய நான் மனசுல த்யானிப்த ன். 

இப் டி என் வாழ்நாரள நான் உன் பூரஜரய  ண்ணிண்டு கழிப்த ன். பவறும் 

த ச்சு த ேறவாதளாட நான்  ழக மாட்தட’ ன்னு போல்றார். இது ஒரு 

முக்யமான  ாி ாகம்  க்தியில. 

இந்த மாதிாி நான் பவறும்  ஜரன  ண்ணின்டிருப்த ன். பவறும்  ாராயணம் 

 ண்ணின்டு இருப்த ன்னு, இந்த மாதிாி இருக்கிறவாதள த ாதும். தவற 

யாதராடும் நான்  ழக மாட்தடன்னு இருந்தா பராம்  lonelyயா ஆயிடாதா. 

antisocial ஆ ஆயிடமாட்டானான்னு நாம நிரனப்த ாம். அவனுக்கு யாருதம 

இருக்க மாட்டாதள. தனிரம  ட்டு த ாயிடுவாதனன்னு. ஆனால் 

எவபனாருவன் தநர்ரமயாவும் மனசுல கருரணதயாடும் அதத தநரத்துல 

பராம்  உலகப்  ற்றும் இல்லாம இருக்காதனா, அவனிடத்தில் எல்லாரும் 

பராம்  அன் ா இருப் ா. தன்தனாட ப ற்தறாாிடத்திலும், கூட 

 ிறந்தவாதளாடும், கணவன் மரனவியிடத்திலும், மரனவி தன 

கணவனிடத்திலும், தன் குழந்ரதகளிடமும் இருக்கறரத காட்டிலுதம ஒரு 

 க்தனிடத்தில் எல்லாரும் அன் ா இருப் ா. அரத நான் ஸ்வாமிகள் கிட்ட 

 ார்த்திருக்தகன். ஏன்னா, அந்த  கவானுரடய கரதகரள த சும் த ாது 

அவாளுக்கு கிரடக்கற ஆறுதல், மற்ற உறவுகள், இன் ங்கள்,  ணம் முதலிய 

பேௌக்யங்களிலிருந்து கிரடக்காது, அந்த  கானுரடய த ச்ேில் இருக்கிற 

ஆனந்தம்,  க்தர்களுரடய ேங்கம் பராம்  பராம்  தனியான இனிரம, அரத 

அனு விச்ே  ின்ன தானா நாம அரத நாடிப் த ாதவாம். 
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அதனால ஒரு  க்தன் அவன்  கவாரனதய த ேிண்டிருக்கான். உலகம் 

அவரன தனிரம  டுத்திடும்னு கிரடயாது. யாராவது ோதுக்கள் இருப் ா. 

அவா அவரன நாடி வந்து அந்த த ாின் த்தின் துளிரய அநு விப் வா. 

அதனால அவன் தனிரமயில இருக்க மாட்டான். தனிரமயில தான் 

உட்கார்ந்திருப் ான். தனியா உட்கார்ந்து புஸ்தகத்ரத  டிச்ேிண்டிருப் ான். 

ஆனால் அவன் தனிரமயா feel  ண்ண மாட்டான். கருரணயும், தநர்ரமயும் 

இருக்கறதுனால உலகத்துல ஒரு பவறுப்த ா ஒரு frustration ஓ இல்லாம 

ஆனந்தமா அவன் காலத்ரத கழிப் ான் என்கிறரத நான் ஸ்வாமிகள் கிட்ட 

 ார்த்திருக்தகன். 

இன்பனாரு விஷயம் ஸ்வாமிகரள  ார்த்தத ாது புாிஞ்சுண்தடன்.  ல 

உ ன்யாேகர்கள் public ல  கவான் காப் ாத்துவார்ன்னு உ ன்யாேம் 

 ண்ணுவா.  க்கத்துல வந்து யாராவது ஏதாவது கஷ்டத்ரத போல்லும் த ாது, 

என் கிட்ட அபதல்லாம் போல்லாதிங்தகா. நாம  கவான் கிட்ட கஷ்டத்ரததய 

போல்லக் கூடாதுன்னு போல்வா. ஸ்வாமிகளும் ோி, மஹாப ாியவாளும் ோி. 

இன்னிக்கு நாம மஹா ப ாியவாரள பதய்வமா த ாற்றுகிதறாம். அவர் தன் 

பூரஜ  ண்ணினரத தவிர தவற என்ன  ண்ணின்டிருந்தார்னா கார்த்தால 

மூணு மணிக்கு எழுந்தா ராத்திாி  ன்னிரண்டு மணிக்கு தூங்கற வரரக்கும் யார் 

வந்து கஷ்டம்னு போன்னாலும் காது பகாடுத்து தகட்டு பதய்வத்தின் த ரால 

ஆறுதல் போன்னா. ‘காமாக்ஷி காப் ாத்துவா. கவரலப் டாதத’ என்கிற 

வார்த்ரதரய போன்னார்.  கவான் காப் ாத்துவான் என்கிறரத தாதன நம் ி, 

பராம்  தநர்ரமயாகவும்இருந்து, அவாளுக்கு அந்த உத்தம  க்தியும் 

இருக்கிறதுனால அவா வாயால ஒரு ஆேிர்வாதமா போன்னா அது ேத்யமாகி 

அந்த ஜனங்களுரடய கஷ்டம் தீர்ந்து, அவாளுக்கு தகட்ட வரங்கள் கிரடச்சு 

அவா பராம்  நன்றிதயாட இருப் ா. அப் டி தான் நான் நிரறய 

 ார்த்திருக்தகன். கஷ்டத்ரததய போல்லக் கூடாது.  கவான் கிட்ட எதுவும் 

தவண்டிக்கக் கூடாதுன்னு போல்லி, ஆனா கூட்டம் தேர்த்து  ணம் தேர்க்கற 

ோமியார்கரளயும் நாம  ாரக்கதறாம். அது தவற category. அரத த ே 

தவண்டாம். 

 கவான் கிட்ட  க்தி  ண்ணும்த ாது நாம  கவாரனதய  ார்த்துண்டு 

இருக்கணும். யாராவது ோதுக்கள் வந்து தேர்ந்தா நாம போன்னரத அவா 

தகட்கறாளான்னு  ார்க்காம, வந்து தேர்ந்தவா பதய்வ க்தியில இருக்களான்னு 

 ார்த்து, நம்மரள வீண் த ச்ேில இழுக்காம இருக்காளான்னு  ார்த்து, நாம 
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பராம்  ஜாக்ரரதயா வாட்ச்  ண்ணி நம்தமாட  ஜன்ரத  ண்ணிண்தட 

த ாகணும். 

இந்த கருத்ரத போல்லும்த ாது எனக்கு மூக ஞ்ேேதியில உண்ரமயான 

ஸாதுக்கரளப் த ாலிச் ோமியார்களிடமிருந்து தவறு டுத்திக் காட்டும் ஒரு 

ஸ்தலாகம் (மந்தஸ்மித ேதகத்துல 53வது ஸ்தலாகம்) ஞா கம் வர்றது. 

वैशद्येन च हवश्वतापिरणक्रीडापटीयस्तया 

पाहण्डत्येन पचेहलमेन जगतां नेत्रोत्सवोत्पादने । 

कामाहक्ष हस्मतकन्दलैस्तव तुलामारोढुमुद्योहगनी 

ज्योत्नासौ जलराहशपोषणतया दषू्यां िपिा दशाम् ॥ 

ரவஶத்³தயன ே விச்வதா ஹரணக்ாீடா³ டீயஸ்தயா 

 ாண்டி³த்தயன  தேலிதமன ஜக³தாம் தநத்தராத்ஸதவாத் ாதத³ன । 

காமாக்ஷி ஸ்மிதகந்த³ரலஸ்தவ துலாமாதராடு⁴முத்³தயாகி³னீ 

ஜ்தயாத்ஸ்னாபஸௌ ஜலராேித ாஷணதயா தூ³ஷ்யாம் ப்ர ன்னா த³ோம் ॥ 

அதாவது இந்த ேந்திாிரக காமாக்ஷியினுரடய மந்தஸ்மிதத்துக்கு தானும் ேமமா 

ஆகணும்னு முயற்ேி  ண்ணிண்தட இருக்காம். காமாக்ஷியினுரடய 

மந்தஸ்மிதம் பவள்ரள பவதளர்னு இருக்கு. அததமாதிாி இந்த ேந்த்ாிரகயும் 

பவள்ரளயா இருக்கு. ஜனங்களுக்கு ேந்திரன் வந்தா தா ம் த ாறது. தா ம் 

த ாறதுங்கிற குணம் ேந்திரன் பவச்ேிண்டிருக்கிறதுனால அம் ாதளாட 

மந்தஸ்மிததுக்கு ஓரளவு ேமமா இருக்கும்னு போல்லலாம். அதத மாதிாி 

கண்ணுக்கு  ார்த்தா ஆனந்தத்ரத பகாடுக்கிறது ேந்திரன். அதனால அதுதலயும் 

காமாக்ஷியினுரடய மந்தஸ்மிதத்ரதப் த ால இருக்கு. காமாக்ஷிரய  ார்த்தா 

நமக்கு ஆனந்தம் ஏற் டறது. இபதல்லாம் பவச்சுண்டு ேந்திரனும், 

காமாக்ஷியினுரடய மந்தஸ்மிதமும் ஒண்ணுன்னு போல்லலாம்னு ததான்றது. 

ஆனா இந்த ேந்திரன் கடரல ப ாங்க  ண்றது. ேந்திரன் வந்தா கடல் 

ப ாங்கும். high tide னு போல்வா. அரத பவச்சுண்டு வார்த்ரதகள்ல கவி 

விரளயாடறார். இந்த ஜலராேிரய வளர்க்கறதுனால அது இகழும் டியான 

நிரலரய ேந்திரன் அரடஞ்ேிடுத்துங்கிறார். இந்த ஜலராேிங்கிறதுக்கு ல,ட 

இந்த 2ஐயும் interchangeable ஆ ேமஸ்கிருதத்துல use  ண்ணலாம். அதனால 

‘ஜடராேி த ாஷனதயா தூஷ்யாம்  ிர ன்னா தோம்’ ன்னு அறிவிலிகளுரடய 
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கூட்டத்ரத இந்த ேந்திரன் வளர்க்கறது. அதாவது காமாக்ஷிதயாட மந்தஸ்மிதம் 

ஞானத்ரத பகாடுக்கும். மூடர்கள் கூட்டத்ரத வளர்க்காது. ஆனா ேந்திரன் 

‘ஜடராேி த ாஷனதயா தூஷ்யாம்  ிர ன்னா தோம்’ ன்னு கவி போல்றார். 

கவி போல்ல வர தாத் ர்யம் என்னன்னா இந்த த ாலி ோமியார்களுக்கு நிரறய 

கூட்டம் இருக்கும். ஆனா ஒருத்தர் கூட அதுலருந்து ஞானத்ரத பதாிஞ்ேிக்க 

மாட்டா. மஹான்கதளாட  ழகும்த ாது நமக்கு அவாரள  ார்த்தாதல நமக்கு 

ேந்ததாஷம் ஏற் டும். தா ம் த ாகும். அவா தூய்ரமதய வடிவமா இருப் ா. 

அதுக்கு தமல அவா கூட்டத்துக்காக  ஜனம்  ண்ண மாட்டா. அவா 

தனிரமயில  கவாரன  ஜனம்  ண்ணி, காமாக்ஷிதயாட வடிவமாதவ மஹா 

ப ாியவா இருந்ததுனால எவ்வளதவா த ரர அவா நல்வழி  டுத்தினா. 

அறிவாளிகளா நிரறயப் த ரர மாத்தினா. அறிவிலிகளா த ாலிச் ோமியார்கள் 

மாத்திண்டிருக்கா என்கிறரதத் தான் இந்த ஸ்தலாகத்துல மூக கவி போல்றார். 

அதனால நாம நிஜமான ேத்ேங்கம் எதுன்னு பதாிஞ்சுண்டு அதுல இருக்கணும். 

மத்தரத தவிர்க்கணும். 

அடுத்த ஸ்தலாகமும் பராம்  அழகான ஒரு ஸ்தலாகம். 

वात्सल्यादभयिदानसमयात् आतािर्तिहनवािपणात् 

औदायािदगशोषनात् अगहनतश्रेयपदिापणा त् | 

सेव्य: श्रीपहतरेव एव सततं सन्त्यत्र षड्साहक्षण: 

िह्लादश्च हवभीषणश्च कररराट् पाञ्चाल्यिल्या ्ुव: || १८ ॥ 

வாத்ஸல்யாத் அ யப்ரதானஸமயாத் ஆர்தார்த்திநிர்வா ணாத் 

ஔதார்யாத் அகதஷாஷணாத் அகணிதஷ்தரய: தப்ரா ணாத் | 

தஸவ்ய: ஸ்ரீ திதரக ஏவ ஸததம் ஸந்த்யத்ர ஷட்ஸாக்ஷிண: 

ப்ரஹ்லாதஸ்ே விபீஷணஸ்ே காிராட்  ாஞ்ோல்யஹல்யா த்ருவ: || 

ன்னு  கவாதனாட குணங்கரள அடுக்கி ஆறு குணங்கரள போல்லி, ஆறு 

த ரர அதுக்கு ோக்ஷியா போல்லி, respectively ன்னு English ல 

போல்லுவாதள அந்த மாதிாி முரறப் டிதய இந்த ஆறுத ர்னு பவச்சுக்கணும். 

‘வாத்ஸல்யாத்’ –  கவான் அன்த  வடிவமா இருக்கார். வாத்ஸல்யம். அது 

எப் டி பதாியறதுன்னா,  ிரஹ்லாதன் மூலமாக பதாியறது.  ிரஹ்லாதன் ‘ஹாி 
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எங்கும் இருப் ான்’ ன்னு போன்ன உடதன  கவான் எல்லா இடத்துலயும் 

காத்துண்டு இருந்தாராம். ‘தூணிலும் இருப் ான், துரும் ிலும் இருப் ான்’ ன்னு 

குழந்ரத போன்ன உடதன, ஒவ்பவாரு துரும் ிலும், ஒவ்பவாரு தூணிலும் 

எல்லா இடத்துலயும்  கவான் காத்துண்டு இருந்தாராம். எங்க போன்னாலும் 

ஆவிர் வம் ஆகணும்னு.  ிறகு ஹிரண்யகேிபுரவ வதம்  ண்ணி, 

 ிரஹ்லாதரன மடியில பவச்சுண்டு அன்பு  ாராட்டறார்.  ிரஹ்லாதன் 

ஸ்ததாத்ரம்  ண்ணின உடன் அவனுக்கு ஆேீர்வாதம்  ண்றார். ப ாதுவா 

நரஸிம்ம ஸ்வாமின்னா எல்லாரும்  யப் டுவா. குலதேகரர் வாத்ஸல்யத்துக்கு 

நரஸிம்ஹ ஸ்வாமின்னு போல்றார் 

 

‘அ ய ப்ரதான ஸமயாத்’ – அ யமளிப் து என்ற அந்த பகாள்ரக. அதுக்கு 

விபீஷணனுக்கு ோக்ஷி. ஆனா ராமர் அவனுக்கு அ யம் பகாடுத்தார். சுக்ாீவாதி 

வானரர்கள் எல்லாம் தவண்டாம்ங்கறா. ஹனுமார் மட்டும்தான் ‘அவன் 

நல்லவன் தான்னு நான் நிரனக்கதறன், தேர்த்துக்கலாம்’ ன்னு போல்றார். 

ராமர் ‘ஸக்ருததவ ப்ர ந்நாய தவாஸ்மீ திே யாேதத | அ யம் ஸர்வபூததப்தயா 

ததாம்தயதத் வ்ரதம் மம || எவன் என்ரன நமஸ்காரம்  ண்ணி உன்ரன 

தேர்ந்தவனா பவச்சுக்தகான்னு தகட்டாலும் யாரா இருந்தாலும் நான் அ யம் 

பகாடுப்த ன். இது என்தனாட வ்ரதம்னு போல்றார். அதுதான்  கவாதனாட 

அ ாரமான தரய. அந்த அ யமளிக்கும் பகாள்ரக  கவானுக்கு 

இருக்குங்கிறதுக்கு விபீஷ்ணன் தான் ோக்ஷி. 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/vibhishana.jpg
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‘ஆர்தார்த்திநிர்வா ணாத்’ – கஷ்டத்திலிருப் வர்களுரடய துயரத்ரத 

த ாக்கு வன்  கவான். அதுக்கு யாரு ோக்ஷினா காிராட் கதஜந்திரன். 

“நாராயணா அகில குதரா  கவன் நமஸ்தத” ன்ன உடதன கருட  கவாரன 

இழுத்துண்டு வந்து கதஜந்திரனுக்கு கஷ்ட நிவர்த்தி பகாடுத்தார். 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/gajendravarada.jpg
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‘ஔதார்யாத்’ – தாராள தன்ரமக்கு த்பரௌ தி ோக்ஷி. ஒரு  ருக்ரக அாிேிரய 

ோப் ிட்டு அந்த துர்வாஸாதி மஹாிஷிகதளாட தகா த்துக்கு  ாண்டவர்கள் 

ஆளாகாம காப் ாத்தினார். ேர யில துகிரலக் பகாடுத்தார். அப் டி 

ஔதார்யதுக்கு திபரௌ திரய ோக்ஷி போல்வா. 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/akshaya-1.jpg
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‘அகதஷாஷனாத்’ –  ா ங்கரளப் த ாக்கு வர்  கவான்கிறதுக்கு அஹல்யா 

ோக்ஷி. 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/ahalya.jpg
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‘அகணிதஷ்தரய தப்ரா ணாத்’ – இவ்தளான்னு போல்ல முடியாது. அவ்தளா 

உயர்ந்த  தவிரய பகாடுப் ார் என்கிறதுக்கு துருவன் தான் ோக்ஷிங்கறார். 

துருவ நக்ஷத்ரமாக நாம இன்னிக்கும்  ார்க்கும் டி என்பனன்னிக்குமா 

ஜ்வலிக்கற  தவி குடுத்தார். அந்த குழந்ரத அப் ா மடியில 

உட்காரமுடியரலதயன்னு காட்டுல த ாயி த ஸ்  ண்ணினதுக்கு  கவான் 

நிரனச்சுக்கூட  ார்க்க முடியாத உயர்ந்த சு  ஸ்தானத்ரத பகாடுத்தார் 

இல்ரலயா. இப்த ற் ட்ட  கவான் இந்த “ஸ்ரீ திதரகஏவ தஸவ்ய:” இந்த 

 கவான் ஒருவதன வழி டத் தக்கவர் என் தற்கு இந்த ஆறு த ர் ோக்ஷி 

போல்கிறார்கள்னு அழகான ஸ்தலாகம். 

 கவான் ஒருத்தரரத் தான் நாம நம் ணும். உலகத்தவர்கரள நம் க் 

கூடாதுங்கிறது தாத் ர்யம். 

 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/dhruvavarada.jpg
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வாத்ஸலாத் அ யப்ரதானஸமயாத் ஆர்தார்த்திநிர்வா ணாத் 

ஔதார்யாத் அகதஷாஷனாத் அகணிதஷ்தரய தப்ரா ணாத் | 

தஸவ்ய: ஸ்ரீ திதரக ஏவ ஸததம் ஸந்த்யத்ர ஷட்ஸாக்ஷிண: 

ப்ரஹ்லாதஸ்ே விபீஷணஸ்ே காிராட்  ாஞ்ோல்யஹல்யா த்ருவ: || 

ன்னு இவதளாட ோித்திரங்கரள எல்லாம் நிரனச்சு  ார்க்கணும். இந்த 

 கவாதனாட கரதகரள ஏன் தகட்கணும்னா அப் தான் அவதனாட  ிர ாவம் 

பதாியும். இந்த குணங்கரள எல்லாம் நாம நிரனக்கும் த ாது தான்,  கவான் 

காப் ாத்துவார் என்கிற நம்ம நம் ிக்ரக உறுதிப் டும்.  க்தி வளரும். 

அடுத்த ஸ்தலாகம் “ஜிஹ்தவ கீர்த்தய தகேவம்’ என்கிற ஸ்தலாகம். அரத 

நாரளக்கு  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா. 
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முகுந்தமொலொ 19, 20 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

முகுந்தமாரலல தநத்தி ஒரு அழகான ஸ்தலாகம்  ார்த்ததாம். 

வாத்ஸல்யாத் அ யப்ரதானஸமயாத் ஆர்தார்த்திநிர்வா ணாத் 

ஔதார்யாத் அகதஷாஷனாத் அகணிதஷ்தரய தப்ரா ணாத் | 

தஸவ்ய: ஸ்ரீ திதரக ஏவ ஸததம் ஸந்த்யத்ர ஷட்ஸாக்ஷிண: 

ப்ரஹ்லாதஸ்ே விபீஷணஸ்ே காிராட்  ாஞ்ோல்யஹல்யா த்ருவ: || 

ன்னு  கவானுரடய ஆறு குணங்கள். வாத்ஸல்யம், அ யப்ரதானம், 

ஆர்த்தார்த்தி நிர்வா ணம், கஷ்டப் டறவாதளாட துக்கத்ரதப் த ாக்கறது, 

ஓளதார்யம் – தயாளகுணம், அகதஷாஷணம்  ா ங்கரளப் த ாக்குவது, 

அகணித ஸ்தரய:  தப்ரா ணம் – நிரனக்க முடியாத உயர்ந்த  தவிரய 

அருளுவது இப்த ற் ட்ட குணங்கள் பகாண்டவன்  கவான். அதற்கு 

ப்ரஹலாதனும், விபீஷணனும், கதஜந்திரனும்,  ாஞ்ோலியும், அகல்யாவும், 

த்ருவனும் முரறதய ோக்ஷி, அதனால அப்த ற் ட்ட அந்த ஸ்ரீயப் தியான 

ஸ்ரீமன் நாராயணரனதய நாம் தேவிக்க தவண்டும், தவறுஒரு மனிதர்கரள 

http://valmikiramayanam.in/?p=3068
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த ாய் தேவிக்கக் கூடாது அப் டிங்கிற ஸ்தலாகத்ரத தநத்தி  ார்த்ததாம். 

எனக்கு இந்த ஒவ்பவாரு குணத்ரத  ார்த்த த ாது, இந்த  கவாதனாட 

குணங்கள் அப் டீன்னு, இங்க குலதேகர ஆழ்வார் போல்றபதல்லாம் நம்ம 

மஹா ப ாியவா கிட்டயும் இருந்தது அப் டீன்னு ததாணித்து. 

மஹா ப ாியவாதளாட தநரா  ழகினவா போன்ன அனு வங்கள் எல்லாம் 

தகட்கற  ாக்கியம் நமக்கு இந்த கடந்த  த்து வருஷங்களா நிரறய 

கிரடச்சுருக்கு. 

அ யப்ரதானம் – அப் டீங்கிறதுக்கு, சுந்தரராமன் ன்னு ஒருத்தர், அவர் இப்த ா 

ப ாியாவா கிட்டதய த ாய் தேர்ந்துட்டார், அவருரடய ேின்ன வயசுல 

 தினஞ்சு வயசுல, அவர்  த்தாவதுல நல்ல mark வாங்கி pass  ண்றார். அவர் 

அப் ா ப ாியவாளுக்கு ரகங்கர்யம்  ண்ணிண்டு இருக்கார், உள்கட்டு, பூரஜ 

எல்லாம்  ாத்துக்குறார். ப ாியவாளுக்கு  ிரக்ஷ  ண்றது, ஸ்வாமி 

ரநதவத்தியம்  ண்றதுங்கறது எல்லாம்  ண்ணிண்டு இருக்கார். அவதராட 

 ிள்ரள இந்த சுந்தரராமன், இவருக்கு ப ாியவா கிட்ட தனிச் ேலுரக. 

ப ாியவாளும் இவர் கிட்ட பராம்  பநருக்கமா, கருரணதயாட இருந்ததுண்டு 

இருக்கா. இவர்  த்தாவது முடிச்ே உடதன, “தமல என்ன  ண்ண த ாற?”ன்னு 

ப ாியவா தகட்கறா, “ஏதாவது தவரலக்கு த ாகணும் ப ாியவா” அப் டீன்னு 

போன்ன த ாது, “தமல நீ  டி” அப் டீன்னு போல்றா ப ாியவா, எப் டி நான் 

 டிப்த ன்ன த ாது, ப ாியவா “நீ ஏன் இவ்தளா  யப் டதற?” அப் டீன்னு 

தகட்கறா. “நீ தமல  டி” அப் டீன்னு ப ாியவாதள ேிதம் ரம் college-ல seat 

வாங்கி பகாடுத்து, ேிதம் ரத்துல ஆறு த ர்கிட்ட, ‘வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த 

பகாழந்ரத வருவான் ோப் ாடு த ாடுங்தகா’ அப் டீன்னு, அவருரடய 

ோப் ாடுக்கு ஏற் ாடு  ண்ணி, ரக பேலவுக்கு ஒரு முதலியார் கிட்ட போல்லி 

அதுக்கு  ணம் வாங்கி பகாடுத்து, அப் டி அந்த குழந்தரய  டிக்க ரவக்கறார், 

அவன்  டிச்சு நன்னா வந்து பேௌக்யமா இருந்தான்ங்கறது தவிர, அந்த வயசுல 

வந்து என்ன ஆகுதமா, நமக்கு வாழ்க்ரகல அப் டிங்கற அந்த  யம், அந்த 

 யத்ரத ப ாியவா த ாக்கினா. அவர் போல்றார் “ப ாியவா அன்னிக்கி 

ஸ்நானம்  ண்றதுக்கு, த ாகும் த ாது “ஏன் நீ  யப் டதற? நன்னா நீ தமல 

 டி, நான் உனக்கு எல்லாம் ஏற் ாடு  ண்ணி ததரன், என் தமல் உனக்கு 
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நம் ிக்ரக இருக்தகால்லிதயா?” அப் டீன்னு தகட்கறார், “இருக்கு ப ாியவா” 

அப் டீன்ன ஒடதன. “நான் உன்ரன  டிக்க பவக்கதறன்” அப் டீன்னு 

ப ாியவா போல்றா. அந்த மாதிாி  டிக்க ரவக்கறா. அந்த மாதிாி கடந்த 

அம் து, நூறு வருஷங்கள்ல, ோதுக்களா இருக்கறவாளுக்கு, நம்ம நல்ல 

வழியில இருக்கணுதம அப் டீன்னு  யப் டறவா எல்லாருக்கும் 

மஹாப ாியவா, அ யம் பகாடுத்து “நீ நல்ல வழியில த ா, நீ  யப் டாதத” 

ன்னு அந்த அ யம் பகாடுத்தா. 

I lived with God – ABSOLUTELY A MUST READ 

ஆர்த்தார்த்தி நிர்வா ணாத் – கஷ்டப்  டரவாதளாட துக்கத்ரத ப ாியவா 

துரடச்ேது, நிரறய நாம தகட்கதறாம். முக்கால்வாேி ப ாியவா அனு வங்கள் 

போல்றவாள் எல்லாதம, இந்த மாதிாி ப ாியவாட்ட த ாய் ஏததா X-RAY 

எடுத்தா கருப் ா நிழல் பதாியரதுங்கறான் ப ாியவா,  யமா இருக்கு ப ாியவா, 

அப் டீன்ன த ாது, “நீ  யப் டாதத, இந்தா” அப் டீன்னு ப்ரோதம் பகாடுத்தா, 

“இந்த எலுமிச்ரே  ழத்ரத  ிழிஞ்சு ோப் ிடு” அப் டீன்னு போன்னா, ஆத்துக்கு 

வந்து  ார்த்தா, அந்த கருப்பு நிழல்எல்லாம் இருக்காது. தநத்தி ‘operation’னு 

போன்ன டாக்டர், இன்னிக்கி ‘அபதல்லாம் ஒண்ணும் தவண்டாம். ஏததா 

மாத்திரர ோப் ிடுங்தகா’ அப் டீன்னு போல்லுவா, அந்த மாதிாி ப ாியவா 

வந்து, கஷ்டத்ரத துயர் துரடக்கறதுங்கறது ப ாியவாதான். 

நூறு வருஷம் அப் டி வந்தவாரள எல்லாம் தகட்டு தகட்டு ஆறுதல் போல்லி 

இருக்கா. ப ாண்ணு ப ாியவளா ஆகமாட்தடங்கற பராம்  வயோயிண்தட 

த ாறதுன்னா, பேம் ரத்தம் பூரவ அரரச்சு  ால்ல த ாட்டு பகாடு, 

அப் டீன்னு போல்லுவா. இப் டி என்ன கஷ்டங்கள் போன்னாலும், ஆத்துல 

மாடு கன்னு த ாடறதுக்கு ஸ்ரம டறதுன்னா கூட, ப ாியவா ஆேீர்வாதம் 

 ண்ணுவா ோியா த ாயிடும். அப் டி ஒவ்பவாரு ஜனங்கதளாட கஷ்ட 

நஷ்டங்கள்ல  ங்கு எடுத்து, எல்லா துக்கத்துக்கும் நிவர்த்தி பகாடுத்து, அப் டி 

அந்த ஆர்த்தார்த்தி நிர்வா ணம்ங்கறதுதான் ப ாியவா அவ்தளா 

 ண்ணியிருக்கா. 

ஓளதார்யம் – அப் டிங்கறது, தாராள குணம். ப ாியவாரள நமஸ்காரம் 

 ண்ணி, நல்ல நிரலரமக்கு வந்தவா எத்தரனதயா த ர். பநறய த ர் 

https://mahaperiyavaa.blog/2011/01/17/i-lived-with-god-absolutely-a-must-read/
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போல்லலாம். லக்ஷ்மி நாராயணன்ங்கற மாமா, பராம்  ோப் ாட்டுக்தக கஷ்டப் 

 ட்டுண்டு இருக்கார், அப்த ா ப ாியவா கனகதாரா ஸ்ததாத்ரம்  டின்னு 

போல்லி, அரத  டிச்ே  ின்ன நல்ல பேௌக்யமா, பநறய  ணம் வந்து, 

மாம் லத்துல ஒரு பதருவுல இருக்கற எல்லா வீட்ரடயும் நான் 

வாங்கிட்தடங்கறார் , அவ்வளவு பேல்வம் வந்தது. அப் டி ப ாியவாரள 

நமஸ்காரம்  ண்ணவாளுக்கு, காமாக்ஷிரயப் த ால  டிப்ர யும், 

 ணத்ரதயும் வாாி வாாி பகாடுத்துண்டு இருந்தா. 

 

https://youtu.be/IRjHJriT_3M 

ஆகதஷாஷனாத் –  ா த்ரத ப ாியவா துரடச்ோ அப் டீங்கறத்துக்கு, மஹா 

ப ாியவா இருந்த காலத்துல தான் பராம்  நம்ம மதத்துக்கு ஹானி  ண்ண 

கூடிய  லவிதமான கார்யங்கள் எல்லாம்  ண்ணிண்டு இருந்தா. 

அரேியல்வாதிகளும் ோி, இந்த  த்திாிக்ரகக்காராளும் ோி, ேினிமாகாராளும் ோி 

ஆனா, ப ாியவா தகாச்சுண்டு இருந்தா என்ன ஆகியிருக்கும், ‘ோது மிரண்டால் 

காடு பகாள்ளாதுங்கற மாதிாி – ப ாியவா தகாச்சுக்காம ப ாறுரமயா இருந்து, 

அவாதள திருந்தி வந்து நமஸ்காரம்  ண்ணின த ாது, அந்த  ா த்ரத த ாக்கி, 

தன்னுரடய த ஸ்னால அவாரள நல்வழி  டுத்திண்தட இருந்தார். ேில த ர் 

ப ாியவா கிட்ட வந்து, “அவன்  ிள்ரளயாருக்கு பேருப்பு மாரல த ாட்டான், 

நானும் அவன் ேிரலக்கு பேருப்பு மாரல த ாட த ாதறன்”, அப் டீன்னு 

ஒருத்தர் வந்து போல்றார். “அவாரள மாதிாி நம்ம இருக்கலாமாடா, நீ 

ப ாறுரமயா இரு” ப ாியவா அவ்வதளா  ண்ண  ா த்ரத எல்லாம் 

ப ாறுத்துண்டு, இன்னிக்கி நம்முரடய மதம், ஆஸ்திகம் இன்னிக்கு இவ்தளா 

தூரம் வ்ருத்தி ஆகி இருக்குன்னா, ப ாியவாதளாட அந்த  ா த்ரத 

தன்னுரடய த ஸ னால மன்னித்து அருளின அந்த குணத்துனால தான். 

அகணித ஸ்தரய:  தப்ரா ணாத் – ன்னு, நிரனச்சு  ார்க்க முடியாத உயர்ந்த 

 தவிரய ப ாியவா பகாடுப் ா அப் டீங்கற வார்த்ரதக்கு, இப்த ா 

அதஹா ில மடத்துல ஜீயரா இருக்காதர அவர் ஒரு உதாரணம். நிரறய த ர் 

உதாரணம். TV ஸ்வாமிநாதன் அப் டீன்னு ஒருத்தர். அவர் ப ாியவாகிட்ட 

ரகங்கர்யம்  ண்ணிண்டு இருக்கார், இரு து வயசுல. ப ாியவா கிட்ட யாதரா 
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வந்து ;இங்க வரவா எல்லாம் collector-ன்னு நிரனச்ேிக்கிறா, எங்கரள த ாட்டு 

விரட்டறா’ அப் டீன்னு ஒரு ேிப் ந்தி போல்றார். ப ாியவா இந்த 

ஸ்வாமிநாதரன காண் ிச்சு, “collector-ன்னா பகடுபுடி  ண்ணுவா தாட் பூட் 

 ண்ணுவான்னு நிரனக்கிறியா, இவரன மாதிாிதான் இருப் ா’ அப் டீங்கறா. 

“நீ collector-தாதன’ அப் டீங்கறா, இவர் ‘நான் collector-ஆ? IAS  ாிரக்ஷ 

எழுதற வயதே எனக்கு தாண்டிடுத்து ப ாியவா’, அப் டீங்கறார் அந்த 

ஸ்வாமிநாதன். 

‘ஓ ோி’ ங்கறா ப ாியவா. அடுத்த நாள்  த்திாிரகல, IAS  ாிரக்ஷக்கு வயசு 

கூட்டி இருக்கா, IAS officers நிரறய இல்ரலங்கறதுனால, IAS  ாிரக்ஷ 

இரு த்திரண்டு வயசு வரரக்கும் எழுதலாம். யார்லாம் தவணுதமா application 

form பகாடுங்தகா அப் டீன்னு போல்லி, ப ாியவா இரத  ாரு form த ாடு, 

அவர் அரத வந்து ேட்ரட  ண்ணல, நமக்கு என்னத்துக்கு IAS அப் டீன்னு 

நிரனக்கிறார் ஸ்வாமிநாதன், அப்த ா Delhi-தலருந்து C.S. ராமச்ேந்திரன்னு 

ஒருத்தர் வரார், அவர் கிட்ட “இந்த ர யன் collector  ாிரக்ஷ எழுத த ாறான், 

நீ த ாய் அவன்கிட்ட form வாங்கிக்தகா”, அப் டீன்னு அவர் ரகயால formஅ 

fill  ண்ண பவச்சு அரத வாங்கிண்டு த ாய், அவர் collector-ஆகி, அப் றம் 

அம் து வருஷம் தகரளால இருந்து, அவரர முதல்ல பீகார்ல த ாடறா, 

ப ாியவா “நம்முரடய ஆச்ோர்யாள் அவதாரம்  ண்ண தகரள ததேத்துல நீ 

இருந்ததன்னா, நன்னா இருக்குதமனு நிரனச்தேன்” அப் டீன்னு ப ாியவா 

போல்றா. உடதன அடுத்த வாரம் order மாத்தி அவரர தகரளால த ாட்டுடறா. 

தகரளால இருந்ததுண்டு, மடத்துக்கு பநறய service  ண்ணி இருக்கார் இந்த 

ஸ்வாமிநாதன். அந்த மாதிாி ப ாியவா, collector  தவி பகாடுத்தா. 

https://youtu.be/vbz-mMBH-jw 

இப்  அதஹா ில மடத்துல ஜீயரா இருக்கிறவர், ேின்ன வயசுல ப ாியவா 

தான் அவரர தவதம்  டிக்க வச்சு, அவரரத் தாதன ேரமச்சுக்க போல்லி, நல்ல 

ஆோரங்கள் எல்லாம் போல்லிக் பகாடுத்து, அவர் foreign த ாறதுக்கு ஏற் ாடு 

 ண்ணி இருக்கார், ப ாியவாகிட்ட வந்து போல்லக்கூட இல்ரல, நமஸ்காரம் 
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 ண்ண உடதன, ‘நீ பவளிநாடு த ாகாதத. பராம்  உனக்கு ஸ்தரயஸ் 

காத்துண்டு இருக்கு, இவ்தளா ஆோரமா இருக்க, இவ்தளா  டிச்சு இருக்க’, 

அவர் உ ாத்யாயத்துக்கு த ாதறன்-ன்ன த ாது தவண்டாம், நீ தவதத்துக்கு 

தமல ோஸ்திரங்கள் எல்லாம்  டி, தவதத்தின்னுரடய  ாஷ்யங்கள் எல்லாம் 

 டி, அப் டீன்னு பநறய ப ாியவா stipend பகாடுத்து  டிக்க வச்சு, foreign 

த ாறரதத் தடுத்து, அவர் இன்னிக்கி ஜீயராக இருக்கார். அந்த அதஹா ில 

மடம் ஜீயர் என்கறது, ரவஷ்ணவாளுக்கு பராம்  ஒரு உயர்ந்த ஆோர்ய 

ஸ்தானம், அந்த மாதிாி அவர் அந்த  தவிரய அலங்காிக்கிறார், இவருக்கு 

ேன்யாேம் பகாடுத்து இவரர ஜீயர் ஆக்கறத்துக்கு முன்னாடி, அவதராட குரு 

போன்னாராம், ‘நீ அந்த மஹாப ாியவா மாதிாி ஒரு ததஜதஸாட விளங்கணும்’ 

அப் டி எல்லாரும் ப ாியவாள் கிட்ட  க்தியா இருந்து இருக்கா. அப் டி 

‘அகணித ஸ்தரய:  தப்ரா ணாத்’ அப் டீங்கறது ப ாியவா நிரறய த ருக்கு 

 ண்ணி இருக்கா.  நமஸ்காரம்  ண்ணவாரள அம் ாள், மஹாோம்ராஜ்ய 

தாயினின்னு போல்றா மாதிாி, ப ாியவா எவ்தளா த ர ராஜாவா ஆக்கி 

இருக்கா. R. பவங்கடராமன் ஜனாதி தி ஆனார். ப ாியவா  க்தர். அப் டி 

எத்தரனதயா த ருக்கு உயர்ந்த  தவிகள் குடுத்துருக்கா. 

https://youtu.be/K92VFt7rSb8 

இந்த “வாத்ஸல்யாத்” அப் டின்னு முதல்ல ப்ரஹலாதன் கிட்ட வாத்ஸல்யத்த 

காண் ிச்ோர் அப் டீங்கற த ால எனக்கு ப ாியவா 

உண்ரமயான வாத்ஸல்யத்ரத யார்கிட்ட காண் ிச்ோர்ன்னா, தகாவிந்த 

தாதமாதர ஸ்வாமிகள் கிட்ட காண் ிச்ோர். 

வாத்ஸல்யம்கறது என்ன? ப்ரஹலாதன்  டாத கஷ்டமா? அவன பநருப்புல 

தள்ளினா, மரலயிதலர்ந்து உருட்டினா, விஷத்த குடுத்தா. அபதல்லாம் 

ஒண்ணும்  ண்ணாம, அதுதலர்ந்து எல்லாம் மீண்டு வந்து, அந்த 

ப்ரஹல்லாதனுக்கு நரேிம்ஹரா அவதாரம்  ண்ணி, அனுக்ரஹம்  ண்ணினார். 

அந்த மாதிாி ஸ்வாமிகள், இந்த கலிப் ப்ரவாஹத்த தடுத்துண்டு, இந்த கலிதான் 

ஹிராண்யகேிபு மாதிாி அவருக்கு தமலும் தமலும் கஷ்டங்கள குடுத்துது. 

உண்ரமயான  க்தி  ண்ணிண்டு, ஒரு தநர்ரமயா இருக்கணும்னு தான் 
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இருந்தார். அவருக்கு அவ்வளவு இரடஞ்ேல்கள் வந்துது. ஆனா, அவர் 

பகாஞ்ேம்கூட தன்தனாட பகாள்ரககள்தலர்ந்து மாறாம, மஹா ப ாியவா, “நீ 

உன் முன்தனார்கள்  ண்ணின  ாகவத ராமாயண  ாராயணம், ப்ரவேனம் 

 ண்ணிண்டு இரு” அப் டின்னு போன்ன வார்த்ரதரய காப் த்தறதுக்காக 

அவ்வளவு கஷ்டப் ட்டார். ஆனா ப ாியவா அவர்கிட்ட அவதளா 

வாத்ஸல்யத்த காண் ிச்ோ. கஷ்டங்கள் தீரல, ஆனா கரடேில ஸன்யாஸம் 

குடுத்தா ப ாியவா, அப் டி ஞானத்ரத குடுத்தா ப ாியவா. இது தான் 

வாத்ஸல்யம் அப் டின்னு எனக்கு ததாணித்து. 

http://valmikiramayanam.in/?page_id=2 

அப் டி வாத்ஸல்யம், அ யப்ப்ரதானம், ஆர்தார்த்திநிர்வா ணம், ஔதார்யம், 

அகதஸாஷணம், அகணிதஷ்தரய:  தப்ரா ணம் அப் டீங்கற  கவானுரடய 

எல்லா குணங்கரளயும், நம்ம மஹாப ாியவாகிட்டதய நாம  ார்த்ததாம் 

அப் டீன்னு தநத்திக்கு அந்த ஸ்தலாகத்த  டிச்ே ின்ன ததாணிண்தட 

இருந்துது. 

இன்னிக்கு, 

हजह्वे कीतिय केशवं मुरररपुं चेतो भज श्रीधरं 

पाहणर्द्न्र्द् समचियाच्युतकथाः श्रोत्रर्द्य त्वं श्रृणु । 

कृष्णं लोकय लोचनर्द्य िरेगचिछाहिघ्रयुग्मालयं 

हजघ्र घ्राण मुकुन्दपादतुलसीं मूधिन् नमाधोक्षजम् ॥ १६॥ 

ஜிஹ்தவ கீர்தய தகஶவம் முராிபும் தேததா  ⁴ஜ ஶி ாீத⁴ரம் 

 ாணித்³வந்த்³வ ஸமர்ேயாச்யுதகதா:² ஶி தராத்ரத்³வய த்வம் ஶி ருʼணு । 

க்ருʼஷ்ணம் தலாகய தலாேனத்³வய ஹதரர்க³ச்ோ²ங்க்⁴ாியுக்³மாலயம் 

ஜிக்⁴ர க்⁴ராண முகுந்த³ ாத³துலஸீம் மூர்த⁴ன் நமாததா⁴க்ஷஜம் ॥ 

அப் டீன்னு, இந்த உடம்பு விேித்தரமான அவயவங்கதளாட  கவான்  ரடத்து 

இருக்கார். ஒவ்பவாண்ணுக்கு ஒரு கார்யம் பகாடுத்து இருக்கார். 

ஞாதனந்த்ாியங்கள், கர்தமந்த்ாியங்கள் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாத்ரதயும் 
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அவதனாட காாியங்கள்தள தான் அர்ப் ணம்  ண்ணனும், அப் டின்னு இந்த 

ஸ்தலாகத்துல போல்றார். 

‘हजह्वे कीतिय केशवं’ – தஹ நாதவ! நீ தகேவரனப்  ாடு. ‘मुरररपुं चेतो भज’ – மனதம! 

முரரன அழித்த, முரனுக்கு ேத்ருவான அந்த விஷ்ணு  கவான ஸ்மரணம் 

 ண்ணு. ‘पाहणर्द्न्र्द् श्रीधरं अचिय’ – இரண்டு ரககதள! அந்த லக்ஷ்மிகாந்தனான 

நாராயணனுக்கு அர்ச்ேரன  ண்ணுங்தகா. ‘अच्युतकथा: श्रोत्रर्द्य त्वं श्रृणु’ – 

காதுகதள! அச்யுதனுரடய கரதகரள நீங்கள் இரடவிடாது தகளுங்கள். ‘कृष्णं 

लोकय लोचनर्द्य’ – இரண்டு கண்கதள! இந்த கிருஷ்ணனுரடய அழரகப் 

 ாருங்கள்,  ருகுங்கள். ‘िरेगचिछाहिघ्रयुग्मालयं’ – கால்கதள! ஹாியினுரடய 

ஆலயத்துக்கு நீங்க த ாங்தகா, அங்க த ாய் ப்ரதக்ஷிணம்  ண்ணுங்தகா. ‘हजघ्र 

घ्राण मुकुन्दपादतुलसीं’ – தஹ மூக்தக! முகுந்தனுரடய  ாதத்துல பூரஜ  ண்ணின 

அந்த துளேிய எடுத்து நீ அரத முகர்ந்து  ார். ‘मूधिन् नमाधोक्षजम्’ – தரலதய! நீ 

அததாக்ஷஜரன வணங்கு. அப் டீன்னு, இந்த உடம்  பவச்சுண்டு நம்ம 

 ண்ணதவண்டியது,  கவாதனாட கார்யம்தான்னு இந்த ஸ்தலாகத்துல 

போல்றார். 

இப் டி ஒருத்தன்  ண்ணிண்டு இருந்தா மத்த காாியங்கள் எல்லாம் யார் 

கவனிக்கறது அப் டீன்னு தகட்டா, க்ருஷ்ணர்  கவத்கீரதல, “तेषां 

हनत्याहभयुक्तानां योगके्षमं विाम्यिम् ” அப் டீன்னு promise  ண்ணிருக்கார். அவர் 

வாக்கு பகாடுத்துருக்கார். “நாதன அவாளுரடய தயாகதக்ஷமத்த 

 ார்த்துப்த ன்” அப் டீன்னு வாக்கு பகாடுத்துருக்கார். அந்த வாக்ரக நம் ி, 

அம் ாீஷ மஹாராஜா த ால  கவான்கிட்ட  ாரத்ரத விட்டு,  கவானுரடய 

 ஜனத்த  ண்ணிண்டு, அதுனால ஒரு குரறயும் இல்லாம நிரறய த ர் இந்த 

உலகத்துல இருந்துருக்கா. அந்த மாதிாி,  கவானுரடய 

காாியதுக்குக்காகத்தான் புத்தியும், மனசும், உடம்பும்  ண்ணனும் அப் டீன்னு 

அந்த அழகான ஸ்தலாகம். 

அடுத்த ஸ்தலாகம், 

ि ेलोकाः श्रुणुत िसूहतमरणव्याधेशहचदकत्साहममां 

योगज्ञ: समुदािरहन्त मुनयो यां याज्ञवल्क्यादय: । 
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अन्तज्योहतरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयतां 

तत्पीतं परमौषधं हवतनुते हनवािणमत्यहन्तकम् ॥ २०॥ 

தஹ தலாகா: ஶி ருணுத ப்ரஸூதிமரணவ்யாதத⁴ஶி ேிகித்ஸாமிமாம் 

தயாக³ஜ்ஞா: ஸமுதா³ஹரந்தி முனதயா யாம் யாஜ்ஞவல்க்யாத³ய: । 

அந்தர்ஜ்தயாதிரதமயதமகமம்ருʼதம் க்ருʼஷ்ணாக்²யமாபீயதாம் 

தத்பீதம்  ரபமௌஷத⁴ம் விதனுதத நிர்வானமத்யந்திகம் ॥ (20) 

ப்ரஸ தி, மரணம், வ்யாதி – இந்த இருக்கற காலத்துல உடம்புக்கு நிரறய 

வ்யாதி வருது. “ப்ரஸ தினா” ஜனனம், “மரணம்” கரடேில வருது, திரும் ி 

திரும் ி இந்த உடம்புல வந்து வந்து ப ாறந்துண்தட இருக்தகாதம, இதல்லவா 

ப ாிய வ்யாதி. இருக்கற தநரத்துல பகாஞ்ேம் உடம்பு ோியா இருந்துதுனா, 

பஸாஸ்தமா இருக்தகாம்னு பநனச்சுக்காத. என்ன ஆனாலும் மரணம் 

வரப்த ாறது, நீ  கவான அரடயலன்னா திரும் ி வந்து ப ாறக்கணும். இது 

ஒரு ப ாிய வ்யாதி இல்ரலயா? அதுனால, இந்த வ்யாதிக்கு நான் ஒரு மருந்து 

போல்தறன். இந்த மருந்த நான் போல்லல, “याज्ञवल्क्यादय:” – யாக்ஞவல்க்யர் 

முதலிய “योगज्ञ:” – தயாகம் அறிந்தவர்கள் போல்கிறார்கள். உடம்  

 ாத்துக்கறதுக்கு, தயாகாஸனம்  ண்தறாம். ஆனா, இந்த உடம்புல மீண்டும் 

மீண்டும்  ிறக்காம இருக்கறத்துக்கு, தயாகிகள் போன்ன மருந்த நான் 

போல்தறன். நன்னா தயாகம்  டிச்ேவா அவாள்ளாம், அப் டீங்கறார். 

“अन्तज्योहत” – உள்ளுக்குள்ள இருக்கற ஒரு ஜ்தயாதி. அதுக்கு என்ன பதாியுமா 

த ரு? “க்ருஷ்ணன்”னு த ரு. அந்த மருந்த நீங்க குடிங்தகா. அதுக்கு வந்து 

அ ார வீர்யம். அந்த மருந்த குடிச்தேள்னா ஸாஷ்வதமான ஆதராக்யம், நித்ய 

தமாக்ஷானந்தம் உங்களுக்கு கிரடக்கும். இது  ரம ஔஷதம். இந்த மத்த 

மருந்துகபளல்லாம் ோப்ட்டா உடதன அதுக்கு  த்தியம் இருக்கணும்னு 

போல்லுவா. மத்தபதல்லாம் ோப் ிடாதத, புளி ோப் ிடாதத, காரம் ோப் ிடாதத 

அப் டி ஏதாவது  த்தியம் போல்லுவா. இந்த “க்ருஷ்ணன்”ங்கற மருந்த 

குடிக்கறதுக்கு  த்தியதம கிரடயாது. இந்த மருந்தத த ாதும்,  ரம ஔஷதம் 

இது அப் டீன்னு போல்றார். இன்னும் ஒண்ணு, இது அம்ருதம், கேக்காது. 
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மருந்துன்னா கேக்கும். இந்த மருந்து கேக்காது “एकममृतं” – இது தனியான ஒரு 

மருந்து. ஏன்னா இந்த மருந்த மட்டுதம ோப் ிடலாம். மத்த மருந்த ோப்ட்டா, 

அதுகூட இத பகாஞ்ேம் தேர்த்துபகாங்தகா, இததாட கலந்து ோப்புடுங்தகா 

அப் டீன்னு போல்லுவா. 

இந்த “க்ருஷ்ணன்”ங்கற மருந்த தனியா ோப் ிடலாம், அது அம்ருதமா இருக்கும், 

அது ோப்ட்டா ஒரு  த்தியமும்  ண்ண தவண்டாம், நீங்க அத ோப்ட்டாதல 

த ாதும். உங்களுரடய, இந்த பஜன்மத்ததாட வ்யாதி இல்ல, இந்த பஜன்மா, 

ஜரா ம்ருத்யுங்கற அந்த வ்யாதிரயதய த ாக்கிடும். நீங்கள் தமாக்ஷானந்தத்ரத 

அரடவீர்கள், அப் டீன்னு அழகான ஒரு ஸ்தலாகம் போல்றார். 

வயோக வயோக இந்த மருந்துகள் கிட்டதய ஒரு addiction வந்துடறது. இந்த 

மருந்து ோப்ட்டாதான் எல்லாம் ோியா இருக்கும் அப் டீன்னு மருந்து 

மருந்துன்னு மனசுல அதுகிட்ட ஒரு attachment வந்துடறது. அந்த மருந்த 

நம் ாதிங்தகா, க்ருஷ்ணன்ங்கற மருந்த நம்புங்தகா அப் டீன்னு ஒரு அழகான 

ஸ்தலாகம் போல்றார். 

இந்த பரண்டு ஸ்தலாகம் இன்னிக்கு  ார்த்ததாம். நாரளக்கு, ि े मत्याि: (தஹ 

மர்த்யா:) அப் டீன்னு போல்லி, ஒரு மந்த்தரா ததேம்  ண்ணி உங்களுக்கு  ரம 

ஹிதமான ஒண்ண போல்தறன்னு, நாராயண நாமத்ரத மந்த்தரா ததேம் 

 ண்றார். அத நாரளக்கு  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா. 
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முகுந்தமொலொ 21, 22 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

முகுந்த மாரலயில தநத்திக்கு 

हजह्वे कीतिय केशवं मुरररपुं चेतो भज श्रीधरं 

पाहणर्द्न्र्द् समचियाच्युतकथाः श्रोत्रर्द्य त्वं श्रृणु । 

कृष्णं लोकय लोचनर्द्य िरेगचिछाहिघ्रयुग्मालयं 

हजघ्र घ्राण मुकुन्दपादतुलसीं मूधिन् नमाधोक्षजम् ॥ १६॥ 

ன்னு நம்முரடய கண்கள், தரல, மூக்கு, காது, நாக்கு, மனசு இரவகள் 

எல்லாத்ரதயும்  கவானுரடய காாியத்துல அர்ப் ணிக்கணும்னு போன்னார். 

இப் டி க்ருஷ்ணரனதய த்யானம்  ண்ணிண்டு இருந்தா அதுதவ ஒரு 

மருந்தாகி இந்த ப்ரஸூதி மரண வ்யாதத: ேிகிச்ஸாம் இமாம் ப ாிய தயாகிகள் 

எல்லாம் போல்றா. இந்த ஜன்மம், மரணம் என்ற வியாதிக்கு இந்த கிருஷ்ணன் 

எங்கற நாமம் தான், கிருஷ்ண த்யானம்தான் பராம்   ரம ஓளஷதம்ன்னு 

போன்னார். இன்னிக்கு திரும் வும் ‘தஹ மர்த்யாஹா’ ன்னு கூப் ிட்டு 

மர்த்யாஹா ன்னா இறப் வர்கள். மனிதர்கள்ன்னு தான் அர்த்தம், ம்ருத்யு 

யாருக்கு வருதமா அவா மர்த்யாஹா. அதனால இந்த ம்ருத்யுவிலிருந்து 

http://valmikiramayanam.in/?p=3080
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/miniature-painting-IU11_l.jpg
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மீளரத்துக்கு, மீண்டும் மீண்டும்  ிறந்து இறக்காமல் இருக்க தவண்டுமானால் 

நான் உங்களுக்கு ஒரு வழி போல்தறன். 

ि ेमत्यािः परमं हितं श्रुणुत वो वक्ष्याहम सङ्के्षपतः 

संसाराणिवमापदरू्मिबहुलं सम्यक् िहवश्य हस्थताः । 

नानाज्ञानमपास्य चेतहस नमो नारायणायेत्यमुं 

मन्तं्र सिणवं िणामसहितं िावतियध्वं मुहुः ॥ २१ ॥ 

தஹ மர்த்யா:  ரமம் ஹிதம் ஶி ருணுத தவா வக்ஷ்யாமி ஸங்தக்ஷ த: 

ஸம்ஸாரார்ணவமா தூ³ர்மி ³ஹ லம் ஸம்யக் ப்ரவிஶி ய ஸ்தி²தா: । 

நானாஜ்ஞானம ாஸ்ய தேதஸி நதமா நாராயணாதயத்யமும் 

மந்த்ரம் ஸப்ரணவம் ப்ரணாமஸஹிதம் ப்ராவர்தயத்⁴வம் முஹ : ॥ 21 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம், மனிதர்கதள இந்த பராம்  அ ாயகரமான 

ேம்ோராணார்வம் ஆ தூர்மி  ஹ லம் ஆ த்துங்கற அரலகள் நிரறத்து 

இருக்கும், தீடீர்ன்னு ஒரு நாள் விடிஞ்ோ flood வர்றது. தீடீர்ன்னு  லவிதமான 

ஆ த்துகள் வாழ்க்ரகயில ஒவ்பவாண்ணா வந்துண்தட இருக்கு. தமலும் 

தமலும் அரல மாதிாி ஆ த்துக்கள் வரக் கூடிய இந்த ேம்ோர ோகரத்துல 

பராம்  உள்ளுக்குள்ள த ாய் நீங்க மாட்டிண்டு இருக்தகள். உங்களுக்கு 

மீள்றதுக்கு நான் ஒரு உ ாயம் போல்தறன். வக்ஷ்யாமி ேம்தக்ஷ த: சுருக்கமா 

போல்லிடதறன்ங்கறார். ‘நானாஞானம் அ ாஸ்யா’  லவிதமான ஞானத்ரத 

பதாிஞ்ேிண்டு  ல புஸ்தகங்கரளப்  டிச்சு  லத ர் போல்றரதக் தகட்டுண்டு 

குழப் ிக்காதீங்தகா. நான் போல்ற இந்த ஒதர ஒரு உ ாயத்ரதக் தகளுங்தகா. 

நதமா நாராயணாங்கற இந்த மந்த்ரத்ரத ப்ரணவத்ததாடும் ப்ரணாமத்ததாடும் 

மீண்டும் மீண்டும் ஜ ிச்ேிண்தட இருங்தகான்னு போல்றார். 

ப்ரணாமத்ததாடு  ண்ணணும்னு அவர் போன்னதுனால, இந்த குலதேகர 

ஆழ்வாரரதய ஒரு குருவா நிரனச்சு, அவர் கிட்ட ப்ாீத்தி, விச்வாேம் வச்சு, 

அவரரதய நமஸ்காரம்  ண்ணி, இந்த நாராயண நாமத்ரத ஜ ம் 

 ண்ணணும்னு நாம எடுத்துக்கலாம். அவர் ஒரு உயர்ந்த நிரலயில 

இருந்துண்டு அந்த மந்திரத்ரத உ ததேம்  ண்றார். இந்த ப்ரணவத்ரத 

ஜ ிக்கறதுக்கு  லவிதமான கட்டுப் ாடுகள் இருக்கு. நாராயண நாமத்ரத 

யாரும் ஜ ிக்கலாம். நதமா நாராயணா-ங்கறரத ஜ ிங்தகா-ன்னு போல்றார். 
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நாராயண நாமத்துக்கு எவ்தளா ப ருரம இருக்கு. நாலாயிர திவ்ய ப்ர ந்தத்துல 

நிரறய போல்லியிருக்கார். உங்களுக்கு கண்ணன் தவணுமா? நாராயண 

நாமத்ரத ஜ ம்  ண்ணுங்தகாங்கறார் நம்மாழ்வார். 

கண்ணன் கழலிரண நண்ணும் மனமுரடயீர் 

எண்ணும் திருநாமம் திண்ணம் நாரணதம. 

அப் டி இந்த நாராயண நாமத்துக்கு அவதளா ப ாிய  லன் இருக்கு. 

ஆர்த்தா விஷன்னா ேிதிலாச்ே பீதா ஹா 

தகாதரஷ  வ்யாதிஷ  வர்த்தமான: 

ேங்கீர்த்ய நாராயண ேப்த மாத்ரம் 

விமுக்த துக்கா: சுகிதனா  வந்து 

ன்னு விஷ்ணு ேஹஸ்ரநாமத்துல கரடேியில இந்த ஸ்தலாகம் போல்தவாம். 

ஆர்த்தா: விஷன்னா: நீங்க தளர்ச்ேியுற்று இருந்தாலும் ோி, தகாரமான 

வியாதியா இருந்தாலும் ோி, அதுக்பகல்லாம் இந்த நாராயண நாம ஜ ம் 

 ண்ணி, அதிலிருந்து நீங்க மீண்டு விடலாம்னு போல்றார். ஸ்வாமிகள் இந்த 

ஸ்தலாகத்ரத ஒரு தடரவ போல்லிட்டு, நாராயண நாமத்ரத ஒரு மணி தநரம் 

ஜ ம்  ண்ணுங்தகா அப் டீன்னு எழுதி பகாடுப் ார். குருவாயூர்ல இந்த 

நாராயண நாம ஜ ம் அவ்தளா ஒரு ப்ாியமா அவா  ண்ணுவா. தினமும் ஒரு 

இடத்துல வந்து உட்காந்துண்டு ஒருத்தர்  த்து நிமிஷமாவது நாராயண நாம 

ஜ ம் அந்த தகாயில்ல  ண்ணிட்டு த ாறதுன்னு ஒரு நியமம் வச்ேிண்டு 

இருக்கா. அவா நாராயண நாம ஜ த்ரத தான் அதுதான்  கவானுக்கு பராம்  

ப்ாீதின்னு அவா வச்ேிண்டுஇருக்கா. மரலயாளக்காரா நிரறயத ர் நாராயண 

நாம ஜ ம்  ண்றரத நாம  ார்த்து இருக்தகாம். அந்த நாராயண நாம் ஜ த்ரத 

இந்த ஸ்தலாகத்துல போல்றார். நீங்கள் இந்த ேம்ோர ோகரத்துல பராம்  உள்ள 

மாட்டிண்டு இருக்தகள். உங்களுக்கு மீள்றதுக்கு ஒரு உ ாயம் போல்தறன். 

தவற எந்த தயாஜரனயும்  ண்ணாதீங்தகா. எந்த புஸ்தகமும்  டிக்காதீங்தகா. 

எந்த ஞானமும் உங்களுக்கு தவண்டாம். நாராயண நாமத்ரத போல்லி நீங்க 

கரரதயறலாம். அப் டீன்னு இந்த ஸ்தலாகத்ரத போல்றார். 

அடுத்த ஸ்தலாகத்துல விஷ்ணு  கவானுரடய மஹிரமரய போல்றார். 

पृथ्वीरेणुरणुः पयांहस कहणकाः फल्गुस्फुहलङ्गोऽनल – 

स्तेजो हनःश्वसनं मरुत् तनुतरं रन््ं सुसूक्ष्मं नभः । 
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भक्ता: रुरहपतामििभृतयः कीटाः समस्ताः सुरा 

दषृ् ेयत्र स तावको हवजयते भूमावधूतावहधः ॥ २२ ॥ 

ப்ருʼத்²வீதரணுரணு:  யாம்ஸி கணிகா:  ²ல்கு³ஸ்பு²லிங்தகா³ऽனல – 

ஸ்தததஜா நி:ஶி வஸனம் மருத் தனுதரம் ரந்த்⁴ரம் ஸ ஸூக்ஷ்மம் ந :⁴ । 

 க்தா: ருத்³ர ிதாமஹப்ரப்⁴ருʼதய: கீடா: ஸமஸ்தா: ஸ ரா 

த்³ருʼஷ்தட யத்ர ஸ தாவதகா விஜயதத  பூ⁴மாவதூ⁴தாவதி:⁴ ॥ 19॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம்,  கவானுரடய மஹிரம எல்ரல கடந்து இருக்கு. அந்த 

விஷ்ணு  கவானுரடய மஹிரமரய நிரனக்கும்த ாது, ேர்வம் விஷ்ணுமயம் 

ஜகத்ன்னு, உலகதம விஷ்ணுமயமாக அவரர தர்ேனம்  ண்ணி, அதுக்கு 

முன்னாடி எல்லாதம பராம்  ோதாரணமா அவருக்கு பதாியறது, இந்த 

ஸ்தலாகத்துல போல்றார். அளவற்ற மஹிரமரய, அந்த ரூ த்ரத த்யானம் 

 ண்ணும்த ாது, பூமி வந்து ஒரு துகரளப் த ால ஆயிடறது, ஜலம்-ங்கறது ஒரு 

திவரல த ால ஆயிடறது, பநருப்புங்கறது ஒரு ப ாறிரயப்த ால ஆயிடறது. 

வாயுங்கறது ஒரு மூச்சுக்காத்து த ால ஆயிடறது,  கவானுரடய 

மூச்சுக்காத்துங்கறார் வாயுரவ, ஆகாேம் ேின்ன துவாரம் த ால ஆயிடறது. 

மத்த  ரதமஸ்வரன், ப்ரம்மா முதலிய ததவர்கள் எல்லாரும் இந்த இடத்துல 

க்ஷ த்ரா: ன்னு ஒரு வார்த்ரத இருக்கு, எனக்கு  ரதமஸ்வரனுக்கு முன்னடி 

அரத போல்ல மனசு வர மாட்தடங்கறது, நான்  க்தா: ருத்ர  ிதமஹ 

ப்ரப்ருரதய: ன்னு நான் போல்லிக்கிதறன். மத்த ததவர்கள் எல்லாம் ோதாரண 

புழுக்கரள த ால ஆயிடுறா. அப் டி எல்ரலஅற்று இருக்கும் உன்னுரடய 

மஹிரம மிகச்ேிறந்து விளங்குகிறதுன்னு போல்றார். 

அந்த மாதிாி தன்தனாட இஷ்ட பதய்வத்துக்கிட்ட எல்லாத்ரதயும்  ார்க்கணும். 

ஒரு இடத்துல  க்தி  ண்ணணும்-ங்கற தாத் ர்யம் இந்த ஸ்தலாகத்துல 

விளங்கறது. இன்னிக்கி இந்த பரண்டு ஸ்தலாகத்ரதயும்  ார்த்ததாம். 

நாரளக்கு ‘ த்ததனா அஞ்ேலினா’ன்னு  க்தி  ண்ணும்த ாது உடம்புல 

ஏற் டக்கூடிய மாற்றங்கள், அஞ்ேலி  த்தமா நாராயணான்னு போல்லும்த ாது 

பதாண்ரட கத்கதமாகி, பமய்ேிலிர்த்து, கண் ஜலம் அருவி த ால ப ருகி, 

அப் டிதான்  க்தி  ண்ணணும்னு போல்லி பகாடுக்கறார். அவருரடய 
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அனு வத்ரத போல்றார். அது நமக்கு ஒரு  ாடமா இருக்கு, அந்த ஸ்தலாகத்ரத 

நாரளக்கு  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா… 

  



84 | P a g e  
 

முகுந்தமொலொ 23, 24 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

தஹ’ தகா ாலக! Art by Keshav Venkataraghavan 

இன்னிக்கு முகுந்த மாரலயில 23, 24 வது ஸ்தலாகங்கள்  ார்க்கப் த ாதறாம். 

பராம்  அழகான இரண்டு ஸ்தலாகங்கள். 

बद्धनेाञ्जहलना नतेन हशरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः 

कण्ठेन स्वरगद्गदने नयनेनोद्गीणिबाष्पाम्बुना । 

हनत्यं त्वच्चरणारहवन्दयुगलध्यानामृतास्वाददनां 

अस्माकं सरसीरुिाक्ष सततं सम्पद्यतां जीहवतम् ॥ २३ ॥ 

 ³த்³தத⁴னாஞ்ஜலினா நததன ேிரஸா கா³த்ரர: ஸதராதமாத்³க³ரம: 

கண்தட²ன ஸ்வரக³த்³க³தத³ன நயதனதனாத்³கீ³ர்ண ா³ஷ் ாம்பு³னா । 

http://valmikiramayanam.in/?p=3084
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/gopala2.jpg
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நித்யம் த்வச்ேரணாரவிந்த³யுக³லத்⁴யாநாம்ருʼதாஸ்வாதி³நாம் 

அஸ்மாகம் ஸரஸீருஹாக்ஷ ஸததம் ஸம் த்³யதாம் ஜீவிதம் ॥ 23 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். நித்யம் – ஒவ்பவாரு நாளும் எப்ப ாழுதும் 

‘த்வச்ேரணாரவிந்த³யுக³லத்⁴யானாம்ருதம்’ – உன்னுரடய இரண்டு  ாதத் 

தாமரரகளின் தியானம், அரததய தியானம்  ண்றது என்கிற அமிர்தம் – அந்த 

அமிர்தத்ரத குடித்துக் பகாண்டு ‘அஸ்மாகம் ஸரஸீருஹாக்ஷ ஸததம் 

ஸம் த்³யதாம் ஜீவிதம்’ – எங்களுரடய வாழ்நாள் உன்னுரடய ேரணாம்ருதம் 

என்ற அந்த ரேத்ரத அமிர்த ரேத்ரத  ருகிக் பகாண்டு ஒவ்பவாரு நாளும் 

கழியட்டும். ஸரஸீருஹாக்ஷ – தாமரரக் கண்ணதனன்னு போல்றார். 

உன்னுரடய கண்ணால் எங்கரளக் கடாக்ஷித்து எங்களுக்கு அந்த 

 ாக்யத்ரதக் பகாடு. அந்த அமிர்த ரேத்ரத ஒருத்தன்  ருகினா என்ன 

ஆனந்தமாயிருக்கும் என் தும், அரத எப் டி  ருகணும்னும் போல்லி தரார். 

 ³த்³தத⁴னாஞ்ஜலினா’ – கூப் ிய ரககதளாடு ‘நததன ேிரஸா’ –தரல வணங்கி 

‘கா³த்ரர: ஸதராதமாத்³க³ரம:’ உடம்பு பமய் ேிலிர்த்து 

‘கண்தட²ன ஸ்வரக³த்³க³தத³ன’ கண்டம் தழுதழுத்து  கவாரனப்  ாடினா அந்த 

மாதிாி மஹான்கள் எல்லாம் திருப்புகழ்  ாடும்த ாது, பதாண்ரட தழுதழுத்து 

 ாடறவாரள  ார்த்து இருக்தகன். முருகன் திருவருட் ேங்கம்னு 

திருவல்லிதகணியில இருக்கு. அதுல வாசுததவ மாமான்னு இருந்தார். அவர் 

 ாடினா பராம்  உருகி  ாடுவார். அரத தகட்டிருக்தகன். அதத மாதிாி 

ஸாதுராம் ஸ்வாமிகள்னு இருந்தார். அவர் அண்ணா. எஸ். வீ. சுப்ரமண்யம். 

அவா எல்லாம் பராம்  உருகி  ாடுவா. எங்கப் ாதவ திருப்புகழ்  ாடும் த ாது 

கண்ரண மூடிண்டு தகட்டுண்டு உட்கார்ந்திருப் ார். கண்தலருந்து தாரர 

தாரரயா ஜலம் வரும். ஸ்வாமிகள் ஸ்ரீமத்  ாகவதம்  டிக்கும் த ாதும் ஸ்ரீமத் 

ராமாயணம்  டிக்கும்த ாதும் அப் டிதய ஆழ்ந்து இந்த ஸ்தலாகத்துல 

போல்லியிருக்கிற மாதிாி தான் அவாள்லாம் அந்த  கவானுரடய ேரண 

அம்ருதத்ரத  ருகினா. ரக கூப் ிண்டு தரல வணங்கி உடம்பு பமய் ேிலிர்த்து 

‘கிருஷ்ணா’ ன்னு போன்னார்னா அப் டி பதாண்ரட தழுதழுத்து 

‘நயதனதனாத்³கீ³ர்ண  ா³ஷ் ாம்பு³னா’ கண்கள் கண்ணீர் ப ருக்கிக் பகாண்டு 

உன்னுரடய ேரணாம்ருதத்ரத அந்த ரேத்ரத நாங்கள் ஒவ்பவாரு நாளும் 

இரடயறாமல்  ருகிக் பகாண்டு இருக்க தவண்டும். எங்களுரடய வாழ்நாள் 
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இப் டி கழியணும். இதுக்கு அனுக்ருஹம்  ண்ணு தஹ கிருஷ்ணா! ன்னு ஒரு 

ஸ்தலாகம். 

இதுல ‘அஸ்மாகம் ஸரஸீருஹாக்ஷ’ ‘எங்களுரடய’ வாழ்நாள் இப் டி 

கழியட்டும்னு குலதேகர ஆழ்வார் போல்றார். நம்மரளயும் தேர்த்துக்கறார். 

அவருக்கு அமிர்தத்ரதப்  ருகற  ாக்கியம் கிரடச்ேிருக்கு. ஒரு இனிரமயான 

வஸ்து, ஒரு ஸ்வீட் கிரடச்சுதுனா தனியா மரறவா த ாயி உட்கார்ந்துண்டு 

ோப் ிடக் கூடாது. எல்லாருக்கும்  கிர்ந்து பகாடுத்து ோப் ிடணும்ங்கிற ஒரு 

நல்ல குணம் இருக்கு, இல்ரலயா. அந்த மாதிாி இந்த கவி அந்த அம்ருதத்ரத 

தான் மட்டும் ோப் ிடக் கூடாதுன்னு போல்லி நாங்க எல்லாருமா இரத 

 ருகணும்னு தவண்டிக்கறார். அடுத்த ஸ்தலாகம், 

ि ेगोपालक ि ेकृपाजलहनधे ि ेहसन्धुकन्यापते 

ि ेकंसान्तक ि ेगजेन्रकरुणापारीण ि ेमाधव । 

ि ेरामानुज ि ेजगत्त्रयगुरो ि ेपुण्डरीकाक्ष मां 

ि ेगोपीजननाथ पालय परं जानाहम न त्वां हवना ॥ २४ ॥ 

தஹ தகா³ ாலக தஹ க்ருʼ ாஜலனிதத⁴ தஹ ஸிந்து⁴கன்யா தத 

தஹ கம்ஸாந்தக தஹ க³தஜந்த்³ரகருணா ாாீண தஹ மாத⁴வ । 

தஹ ராமானுஜ தஹ ஜக³த்த்ரயகு³தரா தஹ புண்ட³ாீகாக்ஷ மாம் 

தஹ தகா³பீஜனனாத²  ாலய  ரம் ஜாநாமி ந த்வாம் வினா ॥ 24 ॥ 

ன்னு நாமங்கரளச் போல்லி  சுக்கரளக் காப் வதன, தகா ாலதன, கருரணக் 

கடதல ‘க்ரு ா ஜலநிதத’ ங்கிறார். ‘ஸிந்து கன்யா தத’  ாற்கடலில் ததான்றிய 

லக்ஷ்மியின் நாயகதன, ‘கம்ஸாந்தக’ – கம்ஸரன பகான்றவதன ‘கதஜந்திர 

கருணா  ாாீண’ கதஜந்திரனுக்கு அருள் பேய்தவதன ‘தஹ மாதவா’ ‘தஹ 

ராமானுஜ’  லராமனுரடய தம் ிதய, ‘தஹ ஜகத்ரயகுதரா’ கிருஷ்ணம் வந்தத 

ஜகத் குரும்னு போல்தறாம் இல்ரலயா. அந்த மாதிாி ஜகத்குரு அவர் தான். 

இங்க  ார்த்தோரதியா எழுந்தருளி கீததா ததேம்  ண்றார். மஹா ப ாியவா 

திருவல்லிக்தகணி வந்தத ாது ஹிந்து ரஹ ஸ்கூல் ல ஒரு உ ன்யாேம் 

 ண்ணாளாம். ஸ்வாமிகள் போல்வார். அதுல ‘இங்க  ார்த்தோரதி எழுந்தருளி 

கீததா ததேம்  ண்ணிண்டு இருக்கார். அப் டி ஒரு ஞாதனா ததேம்  ண்ணின 
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ஜகத்குரு இருக்கும் இடம்னு போல்வாராம். ‘தஹ புண்டாீகாக்ஷ’ தாமரரக் 

கண்ணதன ‘தஹ தகா ி ஜனநாதா’ தகா ிரககளுக்குத் தரலவதன. 

‘மாம்  ாலய  ரம் ஜானாமி ந த்வாம் வினா’- உன்ரனத் தவிர எங்களுக்கு 

ஒண்ணுதம பதாியாதுன்னு இந்த ேரணாகதியில  கவான் கிட்ட ‘நீ தான் 

என்ரனக் காப் ாத்தணும்’ னு வாய்விட்டு போல்லணும். அரத இந்த 

ஸ்தலாகத்துல காண் ிச்சு தரார்.  கவானுரடய ப ருரமகரள நிரனச்சு 

அவன்தான் நம்மரள காப் ாத்த முடியும். அவன் காப் ாற்றுவான்ங்கிற 

நம் ிக்ரக, தவறு விஷயங்கரள தவிர்க்க தவண்டும்னு ேரணாகதியினுரடய 

ஒவ்பவாரு அங்கங்கரள போல்லிண்டு வரார். இந்த இடத்துல அந்த 

ேரணாகதிரய வாய்விட்டு தவண்டறார். இந்த நாமங்கரள போன்னாதல 

பராம்  ஆனந்தமா இருக்கு. 

தஹ தகா³ ாலக தஹ க்ருʼ ாஜலனிதத⁴ தஹ ஸிந்து⁴கன்யா தத 

தஹ கம்ஸாந்தக தஹ க³தஜந்த்³ரகருணா ாாீண தஹ மாத⁴வ । 

தஹ ராமானுஜ தஹ ஜக³த்த்ரயகு³தரா தஹ புண்ட³ாீகாக்ஷ மாம் 

தஹ தகா³பீஜனனாத²  ாலய  ரம் ஜாநாமி ந த்வாம் வினா ॥ 24 ॥ 

ன்னு அழகான ஸ்தலாகம். இதுக்கு அடுத்த மூணு ஸ்தலாகங்கள்ல கிருஷ்ணன் 

தான் மணி, மந்த்ர, ஔஷதம், அப் டீன்னு போல்லப் த ாறார். பராம்  அழகா 

இருக்கும். அரத நாரளக்கு  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா 

  



88 | P a g e  
 

முகுந்தமொலொ 25, 26 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

தகா³பீதலாேனோதகாம்பு³த³மணி: – Radha Krisna by Keshav 

முகுந்தமாரலயில 25 ஆவது ஸ்தலாகம்  ார்க்கப் த ாதறாம். 24ஆவது 

ஸ்தலாகத்துல நிரறய கிருஷ்ணனுரடய நாமங்கள் இருக்கறதுனால அரத 

இன்பனாரு வாட்டி போல்தறன். 

தஹ தகா³ ாலக தஹ க்ருʼ ாஜலனிதத⁴ தஹ ஸிந்து⁴கன்யா தத 

தஹ கம்ஸாந்தக தஹ க³தஜந்த்³ரகருணா ாாீண தஹ மாத⁴வ । 

தஹ ராமானுஜ தஹ ஜக³த்த்ரயகு³தரா தஹ புண்ட³ாீகாக்ஷ மாம் 

தஹ தகா³பீஜனனாத²  ாலய  ரம் ஜாநாமி ந த்வாம் வினா ॥ 24 ॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=3096
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/radhakrishna.jpg
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ன்னு அழகான ஸ்தலாகம். அடுத்த மூணு ஸ்தலாகங்களில் 25 ,26, 27 

கிருஷ்ணன் தான் மணி, மந்த்ர, ஔஷதம் எங்கிறார். நம்முரடய 

ஆயுர்தவதத்தில் வ்யாதிகள் வந்தா, இந்த காலத்துல மாதிாி ரக வலினா ரகரய 

மட்டும்  ார்த்து அதுக்கு ஒரு மருந்து பகாடுத்து, அந்த மருந்து ோப் ிட்டா 

தரலவலி வரும்னு side effect, அப் டி த ாயிண்டிருக்கு. அந்த காலத்துல 

holistic ஆ இருந்தது. ஆயுர்தவதம்ங்கிறதுல வியாதிகள் இல்லாம ஆதராக்யமா 

வாழறதுக்கு வழி போல்லி பகாடுத்தா அவா. அதனால ஒவ்பவாரு  ார்ட் 

வியாதிக்கு ேிகிச்ரே கிரடயாது. உடம்பு முழுக்க நாடி சுத்தி  ண்ணி உடம்புல 

இருக்கிற நச்பேல்லாம் எடுத்து, க , வாத,  ித்தங்கள் எல்லாம் ோியா 

இருக்கும் டியா  ண்றது தான் ேிகித்ரே. 

ஒரு ஊர்ல ஒரு ரவத்தியர் இருப் ார். அவருக்கு இந்த காலம் மாதிாி பகாள்ரள 

அடிக்கிற எண்ணம் இருக்காது. ரவத்தியர்,  ாடம் போல்லிக் பகாடுக்கிற 

வாத்தியார் எல்லாம்  ரம ஏரழகளா இருப் ா. அவாளுக்கு எல்லாரும் நன்னா 

இருக்கணும்ங்கிற எண்ணம் தான் இருக்கும். அதனால் தான் அரத noble 

profession னு போல்லிண்டிருந்தா. அவா  ண்ற service க்கு value தவ 

பகாடுக்க முடியாது. உயிரர காப் ாத்தரவாளுக்கு என்னத்ரத பகாடுக்கிறது. 

அவாளுக்கு வீடு பகாடுத்தாலும் த ாறாது. தகாடி பகாடுத்தாலும் த ாறாது. 

 டிப்ர  போல்லிக் பகாடுத்து ஆளாக்கரவாளுக்கு எப் டி  ிரதி  ண்ண 

முடியும்? ஆனா அவா அந்த  டிப்ர  காோக்கணும்னு நிரனக்கதவ இல்ரல. 

குழந்ரதகள் நன்னா வரணும்னு sincere ஆ போல்லிக் பகாடுத்தா. அது மாதிாி 

கிராமத்துல ரவத்தியர்னு இருந்தான்னா எல்லாருக்கும் உடம்பு நன்னா 

இருக்கறதுக்கு அவன் ப ாறுப்பு. அதுக்கு அவாளுக்கு மூட்ரட பநல்லு 

பகாடுத்துடுவா. புளி, உப்பு,  ருப்பு பகாடுத்துடுவா. ஆனா அவர் கிட்ட 

எல்லாரும்  யப் டுவா. அவர் போன்னரத தகட் ா. பகட்ட ழக்கம் 

இருந்துதுன்னா கண்டிப் ார்னு போல்லி அவர் கிட்ட  யப் டுவா. அப் டி ஒரு 

systemமாக இருந்தது. 

அவா இந்த மணி, மந்திர, ஔஷதம் னு பவச்சுண்டு இருந்தா. மனசு நன்னா 

இருந்தாதல உடம்பு நன்னாயிருக்கும். மனசுக்கும், உடம்புக்கும் தேர்த்து அவா 

ேிகித்ரே  ண்ணுவா. இந்த காலத்துல உடம்பு பராம்  சூடு ஆறது. 

குளிர்ச்ேியினால க ம் வரது. அந்த ஞானத்ரததயஅவா complete ஆ தூக்கிப் 
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த ாட்டா. உடம்பு சூடு ஆறது என்கிற conceptஏ allopathyல இல்ரல. உடம்பு 

பராம்  சூடு ஆகிறதுன்னா அவன் ஜாதகத்ரத  ார்த்து, ‘இந்த மணிரய நீ 

தமாதிரம்  ண்ணி ரகயில த ாட்டுக்தகா. அல்லது கழுத்துல ஒரு மாரலயா 

த ாட்டுக்தகான்னு போல்லி அரத த ாட்டுண்டான்னு அவ்தளா குளிர்ச்ேி 

உடம்புக்கு ஏற் ட்டு, அந்த ஸ் டிகதமா, முத்ரததயா த ாட்டுண்டா உடம்பு 

பராம்  குளிர்ச்ேி ஆகி உடம்பு ோியாகிவிடும். அது மாதிாி மணி. 

அதத மாதிாி மந்திரங்கள், ஒவ்பவாரு வியாதி த ாக்கறதுக்கு ஒரு மந்திரம். 

விஷ்ணு ேஹஸ்ரநாமம் மகா மந்திரம் வியாதி எல்லாம் த ாக்கறதுக்கு. 632 

ஆவர்த்தி  ண்ணினா தீராத வியாதிபயல்லாம் தீரும்னு போல்லி  ண்ணுவா. 

அது மாதிாி மந்திரங்கள். 

கரடேியா ஔஷதம் என்கிற மருந்து. இதுகரளக் பகாண்டு மனரேயும், 

உடம்ர யும் ோி  ண்ணிண்டிருந்தா. ஆனா இபதல்லாம் இந்த காலம் மாதிாி 

easyயா கிரடக்காது. ஒரு மணிதயா, மந்திரதமா, ஔஷததமா நல்ல 

ரவத்தியன் கிரடச்சு அவா ோியா diagnosis  ண்ணி ஒரு மணிரய வாங்கி 

த ாட்டுக்தகான்னா அரத ததடித் த ாய்த் தான் வாங்கணும். கடல்லதயா 

மரலயில இருந்ததா கிரடக்கக் கூடியதாக இருக்கணும். அது சுத்தமா 

இருக்கணும். உடம்புக்கு ஒத்துக்கணும். ரவரமா இருந்தா அதுல ததாஷங்கள் 

இருந்தா negative effect ஆ ஆயிடும். அப் டிபயல்லாம்  ார்த்து அந்த ோியான 

மணிரய த ாட்டுண்டு ப ாிய கஷ்டங்கள்ல இருந்து மீண்டுடுவா. அப் டி இந்த 

மணி, மந்திர, ஔஷதம்ங்கற உ ாயம் கஷ்டங்கரள த ாக்கிக்கறதுக்கு 

இருந்தது. ஆனா அது கிரடக்கறது பராம்  கஷ்டம். 

ஔஷதம்னாலும் மூலிரககள் எல்லாம் ததடி எடுத்துண்டு வரணும். 

மந்திரம்னாலும் நல்ல குருவா இருக்கணும். அவர் நல்ல ேிஷ்டரா இருக்கணும். 

இப் டி அந்த மணி, மந்திர, ஔஷதங்கள் நன்ரம பேய்யும். ஆனா அது 

கிரடக்கறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தது. 

குலதேகராழ்வார் போல்றார். ‘நீ அது மாதிாி எல்லாம் ததடி அரலயாதத. நான் 

உனக்கு மணி, மந்திர, ஔஷதம் போல்தறன்ன்னு போல்லி கிருஷ்ணன் தான் 

மணி. கிருஷ்ணன் தான் மந்திரம். கிருஷ்ணன் தான் ஔஷதம் ன்னு இந்த மூணு 

ஸ்தலாகங்கள்ல போல்றார். பராம்  அழகா இருக்கும். 
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भक्तापायभुजङ्गगारुडमहणिैलोक्यरक्षामहण: 

गोपीलोचनचातकाम्बुदमहणः सौन्दयिमुरामहणः 

यः कान्तामहणरुहक्मणीघनकुचर्द्न्र्द्कैभूषामहणः 

श्रेयो दवेहशखामहणर्दिशतु नो गोपालचूडामहणः ॥ २५ ॥ 

 ⁴க்தா ாயபு⁴ஜங்க³கா³ருட³மணிஸ்த்ரரதலாக்யரக்ஷாமணிர் 

தகா³பீதலாேனோதகாம்பு³த³மணி: பஸௌந்த³ர்யமுத்³ராமணி: | 

ய: காந்தாமணிருக்மிணீக⁴னகுேத்³வந்த்³ரவகபூ⁴ஷாமணி: 

ச்தரதயா தத³வேிகா²மணிர்தி³ேது தநா தகா³ ாலசூடா³மணி: ॥ 25 ॥ 

அதற்கு ‘தகா ால சூடாமணி’ ன்னு த ரு. தகா ாலஹ ன்னா  சுக்கரள 

 ார்த்துக் பகாள் வன். அந்த இரடயர்களுக்குள் சூடாமணியாக தரலவனா 

விளங்கும் கிருஷ்ணன், ‘ ⁴க்தா ாயபு⁴ஜங்க³கா³ருட³மணி’ –  க்தர்களுக்கு 

அ ாயம் என்ற  ாம்புக்கு கருடனா விளங்கற மணிங்கிறார். அ ாயம்கிறது 

 ாம்பு மாதிாி இருக்கு. கிருஷ்ணான்னு நீ போன்தனன்னா கருடன் வந்து 

 ாம்ர  விரட்டற மாதிாி உன் கஷ்டம் த ாயிடும். ராமலக்ஷ்மணா 

நாக ாஸத்துல கட்டுண்டு இருந்த த ாது கருட  கவான் வந்த மாதிாி, இந்த 

கிருஷ்ண நாமத்ரத நீ போன்தனன்னா உன்னுரடய அ ாயம் காணாமல் 

த ாயிடும். எப்  என்ன கஷ்டம் வந்தது?’ னு மறந்து த ாயிடற அளவுக்கு அந்த 

கஷ்டம் மரறஞ்சு. ‘த்ரரதலாக்யரக்ஷாமணி:’ – மூவுலகத்ரதயும் காப் ாத்தற 

மணி க்ருஷ்ணன் என்கிற மணி. ‘தகா ி தலாேன ோதகாம்புத மணி:’ 

தகா ிரககளுரடய கண்களாகிய ோதக  க்ஷிகளுக்கு தமகமா இருக்கிறா 

மணின்னு போல்றார். இதுல என்னா அழகுன்னா, ோதக  க்ஷிங்கிறது 

வானத்துல இருந்து வரும் மரழ நீரர மட்டும் தான் ோப் ிடும். அதுக்கு 

கழுத்துல ஒரு ஓட்ரட இருக்கும். அது மத்த  க்ஷிகள் மாதிாி தரரயில இருந்து 

தண்ணிரயக் குடிச்ோ குடிச்சு நிமிர்ந்த உடதன குடிச்ே தண்ணிபயல்லாம் கீதழ 

விழுந்துடும். அதுனால தரலரய தமதல தூக்கிண்டு இருக்கும் த ாது மரழ 

வந்து அந்த நீரர குடிச்ோதான் அதுக்கு உள்ள த ாகும். அது மாதிாி ோதக 

 க்ஷிகளுக்கு எப் டி மரழ ஒன்று தான் திருப்திரய அளிக்குதமா, அது மாதிாி 

இந்த தகா ிரககளுக்கு கிருஷ்ணரன  ார்த்தா தான் திருப்தி. தவற ஒண்ணுல 

திருப்தி கிரடயாதுன்னு போல்லி அழகான உவரம போல்லி 

தகா ிரககதளாட கண்கள் என்கிற ோதக  க்ஷிகளுக்கு தமகம் த ான்ற 
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மணிங்கறார். ‘பேௌந்தர்ய முத்ரா மணி: -அழகுக்கு அரடயாளதம 

கிருஷ்ணன்தான். அப் டி ஒரு அழகு மணி அவன். ‘ய: 

காந்தாமணிருக்மிணீக⁴னகுேத்³வந்த்³ரவகபூ⁴ஷாமணி:’ – காமாக்ஷிரய மூக 

கவி கூட ‘நாாீகுரலக ேிகாமணி:’ ன்னு போல்வார். அந்த மாதிாி ப ண் 

ரத்தினமாகிய ருக்மணிததவியினுரடய குேங்களுக்கு அலங்காரமாக 

விளங்கும்னு இந்த கிருஷ்ணன் என்கிற மணின்னு போல்றார். 

‘தத³வேிகா²மணி:’ – ததவர்களுக்கு ேிகாமணி ததவர்களுரடய தரலவன். அந்த 

கிருஷ்ணன் ‘ ஸ்ராதயா திஷது’ – நமக்கு மங்களங்கரள, நன்ரமரய 

அளிக்கட்டும் ன்னு அழகான ஸ்தலாகம் 

 ⁴க்தா ாயபு⁴ஜங்க³கா³ருட³மணிஸ்த்ரரதலாக்யரக்ஷாமணிர் 

தகா³பீதலாேனோதகாம்பு³த³மணி: பஸௌந்த³ர்யமுத்³ராமணி: | 

ய: காந்தாமணிருக்மிணீக⁴னகுேத்³வந்த்³ரவகபூ⁴ஷாமணி: 

ச்தரதயா தத³வேிகா²மணிர்தி³ேது தநா தகா³ ாலசூடா³மணி: 

அடுத்ததுல இந்த கிருஷ்ண நாமம் தான் மந்திரம்கிறார். உனக்கு தவற மந்த்ரதம 

தவண்டாம். 

शत्रुच्छेदकैमन्त्रं सकलमुपहनषर्द्ाक्यसम्पूज्यमन्त्रं 

संसारोत्तारमन्तं्र समुहचततमसः सङ्घहनयािणमन्त्रम् । 

सवैश्वयैकमन्तं्र व्यसनभुजगसन्दष्सन्त्राणमन्तं्र 

हजह्वे श्रीकृष्णमन्तं्र जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् ॥ २६॥ 

ேத்ருச்தே²ரத³கமந்த்ரம் ஸகலமு னிஷத்³வாக்யஸம்பூஜ்யமந்த்ரம் 

ஸம்ஸாதராத்தாரமந்த்ரம் ஸமுேிததமஸ: ஸங்க⁴னிர்யாணமந்த்ரம் | 

ஸர்ரவச்வர்ரயகமந்த்ரம் வ்யஸனபு⁴ஜக³ஸந்த³ஷ்டஸந்த்ராணமந்த்ரம் 

ஜிஹ்தவ ஸ்ரீக்ருʼஷ்ணமந்த்ரம் ஜ  ஜ  ஸததம் ஜன்மஸா ²ல்யமந்த்ரம் ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். ேத்ருச்தே²ரத³கமந்த்ரம் – இந்த கிருஷ்ணனன்கிற 

மந்திரத்ரத நீ ஜ ிச்ேிண்தட இருந்ததன்னா ஜ  ஜ , ேததம், கிருஷ்ணா, 

கிருஷ்ணா ன்னு போல்லிண்தட இருந்ததன்னா உன் ேத்ருக்கரள பவட்டி 
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த ாட்டுடும் ேத்ருச்தே²ரத³கமந்த்ரம். அதற்கப் றம் உனக்கு  ரகவர்கதள 

இருக்க மாட்டா. போலற்காிய திருப்புகரழ உரரத்தவரர அடுத்த ரக 

அறுத்பதறிய உறுக்கிஎழும் அறத்ரத நிரல காணும் திருத்தணியில் 

உதித்தருளும் ஒருத்தன் மரலவிருத்தன் எனதுளத்தில் உரறகருத்தன் மயில் 

நடத்தும் குஹன் தவதல. அப் டீன்னு அருணகிாி  ாடினமாதிாி நீ கிருஷ்ண 

நாமம் போல்லிண்டு இருந்தா உனக்கு எதிாிகதள இருக்க மாட்டா. ஓடி, 

காணாம த ாயிடுவா என்கிறார். 

‘ஸகலமு னிஷத்³வாக்யஸம்பூஜ்யமந்த்ரம்’ – உ நிஷத் வாக்யங்கள் எல்லாம் 

இந்த கிருஷ்ண நாமத்ரததான் பகாண்டாடறது. உ நிஷத் வாக்ய ஸம்பூஜ்ய 

மந்த்ரம். ேகலம் எல்லாதம இந்த கிருஷ்ண மந்த்ரம் தான். 

ஸம்ஸாதராத்தாரமந்த்ரம் -ஸம்ஸாரத்துல இருந்து உன்ரன தூக்கி விடக் கூடிய 

மந்த்ரம் இது. ‘ஸமுேிததமஸ: ஸங்க⁴னிர்யாணமந்த்ரம்’ நீ தேர்த்து பவச்ேிருக்கிற 

எல்லா அக்ஞானத்ரதயும் த ாக்கடிக்கக் கூடிய மந்த்ரம்கிறார். நாம TVரய 

 ார்த்து பவட்டிப் த ச்சு த ேி அந்த மாதிாி ப ாழுது விடிஞ்ோ நிரறய 

அக்ஞானத்ரத தேர்த்து பவச்சுக்கதறாம். கிருஷ்ண நாமத்ரத ஜ ம்  ண்ணு. 

அது எல்லா அக்ஞான இருரளயும் அது ஓட்டிடும். ேமூ ேித- நாம collect 

 ண்ணி பவச்ேிண்டிருக்கிற தமஸ்னா அக்ஞானம். ேமூக பூஜித தமஸ் ேங்க அந்த 

அக்ஞான கூட்டத்திற்கு நிர்யாண மந்த்ரம். அரத த ாக்கடிக்கற மந்த்ரம் 

ஸர்ரவச்வர்ரயகமந்த்ரம் – எல்லா ஐஸ்வர்யங்கரளயும் பகாடுக்கக் கூடிய 

மந்திரம். வ்யேன, புஜக ேந்தஷ்ட ேந்தராண மந்த்ரம்.  ாம்பு கடிச்ோ மந்த்ாிப் ா. 

வியேனங்கள்னா துக்கம். மனக்கவரலகள் என்ற புஜகம்  ாம்பு. ேந்தஷ்ட: 

கடிச்ேவனுக்கு ேந்தரான மந்த்ரம் – உயிரர பகாடுக்கக் கூடிய மந்த்ரம். இந்த 

கிருஷ்ண மந்த்ரம். ‘ஜிஹ்தவ’ தன் நாக்ரகதய தகட்டுக்கறார். ‘தஹ ஜிஹ்தவ ஸ்ரீ 

கிருஷ்ண மந்த்ரம் ஜ  ஜ  ஸததம் ஜன்ம ோ ல்ய மந்த்ரம்’ உன்னுரடய இந்த 

ஜன்மத்ரத  யனுள்ளதாக ஜன்ம ோ ல்யம் இந்த கிருஷ்ண மந்திரத்ரத 

போல்றதுதான். 

மஹா ப ாியவா, ஸ்வாமிகள் நிரறய மஹான்கள் கிருஷ்ணா ரேதன்ய மஹா 

 ிரபு எல்லாரும் இந்த 

ஹதர ராம ஹதர ராம ராம ராம ஹதர ஹதர 

ஹதர கிருஷ்ண ஹதர கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹதர ஹதர 
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அப் டீங்கிற மந்திரத்ரத போல்ல போல்லி இருக்கா. ஹாி நாமத்ரத போல்ல 

போல்லி முன்னாடி நிரறய ஒருஸ்தலாகத்துல வந்திருக்கு. ராம நாமம் 

தகட்கதவ தவண்டாம். மஹா மந்திரம். கிருஷ்ண நாம மந்திரத்ரத  த்தி 

இவ்தளா போல்லியிருக்கார். 

ஹதர ராம ஹதர ராம ராம ராம ஹதர ஹதர 

ஹதர கிருஷ்ண ஹதர கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹதர ஹதர 

ன்னு ஜ ிச்சுண்தட இருந்தாதல இந்த  லன்கள் எல்லாதம கிரடக்கும். 

அடுத்த ஸ்தலாகதுல இந்த கிருஷ்ணன் தான் மருந்துன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். 

அரத நாரளக்கு  ார்ப்த ாம். 

ஹதர ராம ஹதர ராம ராம ராம ஹதர ஹதர. 

ஹதர கிருஷ்ண ஹதர கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹதர ஹதர. 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 27, 28  ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

‘முனிமதனாவ்ருʼத்தி ப்ரவ்ருʼத்த்பயௌஷத⁴ம்’ Muvva Gopala by Keshav 

Venkataraghavan 

முகுந்தமாரலயில 25,26 ஆவது ஸ்தலாகத்துல கிருஷ்ணன் தான் மணி. 

கிருஷ்ணன் தான் மந்திரம் ன்னு போன்னார். இந்த 27 ஆவது ஸ்தலாகத்துல 

கிருஷ்ணன் தான் ஔஷதம் ன்னு போல்றார். அது எப்த ற் ட்ட ஔஷதம்? 

व्यामोििशमौषधं मुहनमनोवृहत्तिवृत्त्यौषधं दतै्येन्रार्तिकरौषधं हत्रभुवनी सञ्जीवनैकौषधम् । 

भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयिध्वंसनैकौषधं श्रेयःिाहप्तकरौषधं हपब मनः श्रीकृष्णददव्यौषधम् ॥ २७ ॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=3107
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/muvvagopala.jpg
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வ்யாதமாஹப்ரேபமௌஷத⁴ம் முனிமதனாவ்ருʼத்திப்ரவ்ருʼத்த்பயௌஷத⁴ம் 

ரத³த்தயந்த்³ரார்திகபரௌஷத⁴ம் த்ாிபுவநீ ஸஞ்ஜீவரனபகௌஷத⁴ம் । 

 ⁴க்தாத்யந்தஹிபதௌஷத⁴ம்  ⁴வ ⁴யப்ரத்⁴வம்ஸரனபகௌஷத⁴ம் 

ச்தரய:ப்ராப்திகபரௌஷத⁴ம்  ி ³ மன: ஸ்ரீக்ருʼஷ்ணதி³வ்பயௌஷத⁴ம் ॥ 24 ॥ 

ன்னு போல்றார். இந்த கிருஷ்ணனாகிய ஔஷதம் ‘ 

வ்யாதமாஹப்ரேபமௌஷத⁴ம்’ நம்தமாட ஒரு மனமயக்கம். உலக வாழ்க்ரகயில 

ஏற் டக் கூடிய மயக்கங்கரள எல்லாம் பதளிவிக்கக் கூடிய ஒரு மருந்து 

இதுங்கிறார். ‘முனிமதனாவ்ருʼத்தி ப்ரவ்ருʼத்த்பயௌஷத⁴ம்’ பமௌனமா 

இருந்துண்டு,  கவானுரடய நாமத்ரத ஜ ிச்ேிண்டு இருக்கக் கூடிய 

மஹான்கதளாட ேித்தத்ரதத் தூய்ரமப்  டுத்தி அவர்களுரடய ஆத்மீக 

ேக்திரய வளர்க்கிற ஔஷதம் இந்த கிருஷ்ண ஔஷதம் -‘முனிமதனாவ்ருʼத்தி 

ப்ரவ்ருʼத்த்பயௌஷத⁴ம்’ 

‘ரத³த்தயந்த்³ரார்திகபரௌஷத⁴ம்’ ரதத்யர்களுரடய இந்திரன். அதாவது 

அஸ ர ராஜாக்கள். அவாளுக்பகல்லாம் ஆர்த்தி உண்டாக்கற ஔஷதம். 

அவாரள வருத்தப்  டச் பேய்யும் ஔஷதம். கிருஷ்ண  கவான், நரகாசுரன், 

முராசுரன் த ான்ற அசுரர்கரள எல்லாம் வருத்தப்  ட பவச்ோர். 

‘ த்ாிபுவநீ ஸஞ்ஜீவரனபகௌஷத⁴ம்’ மூவுலகங்களுக்கும் புத்துயிர் பகாடுக்கற 

ஔஷதம் இது. கிருஷ்ணரன நிரனச்ோ நமக்கு battery திரும் வும் charge 

ஆகிடும். ‘  ⁴க்தாத்யந்தஹிபதௌஷத⁴ம்’  க்தர்களுக்கு அத்யந்த ஹிதத்ரத 

பேய்யக் கூடிய ஔஷதம்ங்கிறார். ‘  ⁴வ ⁴யப்ரத்⁴வம்ஸரனபகௌஷத⁴ம்’ இந்த 

வாழ்க்ரகப்  ிரச்ேிரனகள், வாழ்க்ரகரயப்  த்தின ஒரு கவரல,  வ யம். 

அரத த ாக்குவதற்கு ஏக ஔஷதம். இது ஒண்ணு தான் மருந்துன்னு 

போல்றார். ‘ ச்தரய: ப்ராப்தி கபரௌஷத⁴ம்’ மங்களங்கரள பகாடுக்கும் மருந்து. 

‘ ி ³ மன: ஸ்ரீக்ருʼஷ்ணதி³வ்பயௌஷத⁴ம்’ தஹ மனதம நீ இந்த கிருஷ்ணன் 

என்ற ேிறந்த ஔஷதத்ரத குடின்னு போல்றார். 

அப் டி வாழ்க்ரகயில கஷ்டங்கரள த ாக்கிக்கறதுக்கு மணி, மந்திர, 

ஔஷதம்னு ஒரு வழி இருக்கு. குலதேகராழ்வார் கிருஷ்ணதன உனக்கு 
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மணியாகவும், மந்த்ரமாகவும், ஔஷதமாகவும் இருப் ான். நீ தவற ஒண்ரண 

நாடாதத. கிருஷ்ணரன மனசுல பவச்சுண்தட இரு. அது த ாறும்னு போல்றார். 

இந்த மணி, மந்திர, ஔஷதம்னு இந்த மூணு ஸ்தலாகங்கள் ஒரு set. 

அடுத்த ஸ்தலாகத்துல, கிருஷ்ண  க்தி இல்தலன்னா கர்மா, தவத 

 ாராயணங்கள் எல்லாம் ஒண்ணும்  ிரதயாஜனம் இல்ல. கிருஷ்ண  க்தி 

இருந்தா தான் அதுக்பகல்லாம்  லன், அதுக்பகல்லாம் ேக்தி பகாடுக்கறதத 

கிருஷ்ண  க்தின்னு போல்றார். 

आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुददतं वेदव्रतान्यन्विं 

मेदश्छेदफलाहन पूतिहवधयः सवं हुतं भस्महन । 

तीथािनामवगािनाहन च गजनानं हवना यत्पद – 

र्द्न्र्द्ाम्भोरुिसंस्मृहतर्विजयते दवेः स नारायणः ॥ २८ ॥ 

ஆம்னாயாப்⁴யஸனான்யரண்யருதி³தம் தவத³வ்ரதான்யன்வஹம் 

தமத³ச்தே²த³ லானி பூர்தவித⁴ய: ஸர்வம் ஹ தம்  ⁴ஸ்மனி । 

தீர்தா²நாமவகா³ஹனானி ே க³ஜஸ்னானம் வினா யத் த³ – 

த்³வந்த்³வாம்த ா⁴ருஹஸம்ஸ்ம்ருʼதிமர்விஜயதத தத³வ: ஸ நாராயண: ॥ 25 ॥ 

ன்னு போல்றார். எந்த நாராயணனுரடய இரண்டு ேரண கமலங்கரள 

நிரனக்காமல்,  கவாரன மறந்துட்டு, ோக்ஷாத் நாராயணன் தான் 

எல்லாத்துக்கும் மூலம் அப் டீங்கிறது ஞா கம் இல்லாமல், நீ தவதத்ரத 

ஓதினா, காட்டுல த ாயி அழற மாதிாி தான். யாராவது ஒருத்தர் கிட்ட போல்லி 

அழுதா அவா தா  ேமனத்துக்கு ஏதாவது போல்ல முடியும்,  ண்ண முடியும். 

ஒருத்தன் காட்டுல மாட்டிண்டிருக்கான். அழுது என்ன  ிரதயாஜனம்? அந்த 

மாதிாி தவத  ாராயணம்  ண்றது,  க்தி இல்தலன்னா காட்டுல புலம் றதுக்கு 

ேமானம்னு போல்றார். 

இந்த தவதத்துல போல்ற வ்ரதங்கள் எல்லாம் நீ  ண்றயா? உனக்கு  க்தி 

இல்தலனா அது உனக்கு ஏததா பகாஞ்ேம் உடம்பு இரளக்கறதுக்கு 

 யன் டுதம தவிர அதுனால உனக்கு தவற ஒண்ணும்  ிரதயாஜனம் 

கிரடக்காதுன்னு போல்றார். 
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தவற புண்ய கார்யங்கள், இஷ்டா பூர்த்தங்கள்னு எல்லாம் போல்வா. 

தகாயில்கள்ல மண்டகப்  டி  ண்றது, அன்னதானம்  ண்றது, குளம் 

பவட்டறது. இந்த மாதிாி நல்ல கார்யங்கள் எல்லாம்  க்தி இல்தலன்னா, 

ோம் ல்ல  ண்ண ஆஹூதி மாதிாிங்கிறார். ஆஹூதிங்கிறது எப் வுதம 

ஜ்வலிக்கிற அக்னியிலதான்  ண்ணனும். ோம் ல்ல  ண்ணக் கூடாது. பநய்ரய 

ோம் ல்ல விட்டா என்ன ஆகப் த ாறது? எாியப் த ாறது இல்ல. அந்த மாதிாி 

 ிரதயாஜனம் இல்லாம த ாயிடும். 

நீ புண்ய கார்யங்கள்  ண்ணி அரத கிருஷ்ணார்ப் ணமா  ண்ணினா தான் 

அதனால உனக்கு  யன் ன்னு போல்றார். இது மாதிாி புண்ய தீர்த்தங்கள்ல 

த ாய் நீ குளிச்ோலும் அது  க்தி இல்தலனா யாரன குளிக்கற மாதிாி தான்னு 

போல்றார். யாரன கங்ரகயில குளிச்ோ என்ன? குளத்துல குளிச்ோ என்ன? 

அதுக்கு  ாவ புண்ணியத்ரதப்  த்தி பதாியப் த ாறது இல்ரல. அழுக்கு 

த ாகும் அவ்வளவு தான். அதுனால கிருஷ்ண  க்திதயாட நீ இந்த கார்யங்கள் 

எல்லாம்  ண்ணனும். 

இன்னிக்கு ஆஷாட ஏகாதேி. லக்ஷக்கணக்கான  க்தர்கள்  ண்டாிபூர் வந்து 

அந்த ஞாதனஸ்வரருரடய  ாதுரகரயயும் துக்காராதமாட  ாதுரகரய 

எடுத்துண்டு வந்து  ண்டாிபூர்ல ஸ்வாமி நமஸ்காரம்  ண்றா. அது மாதிாி 

 க்திதயாட  ண்ணனும். இன்னிக்கு மனசுல அந்த  கவாரன பவச்சுண்டு 

உ வாேம்ங்கிற அந்த வார்த்ரதக்தக  கவானுக்கு  க்கத்துல வேிக்கறதுன்னு, 

மனசுல  கவாரன பவச்சுசுக்கறதுன்னு அர்த்தம்.  க்திரய  ிரதானமா 

பவச்சுண்டு இந்த வ்ரதங்கள்  ண்ணுங்தகா. தினம் அனுஷ்டானம்  ண்தறாம். 

அச்சுதாயநம: அனந்தாய நம: தகாவிந்தாய நம: தகேவா, நாராயணா, மாதவா, 

தகாவிந்தா, விஷ்ணு, மதுசூதனா,த்ாிவிக்ரமா, வாமனா, ஸ்ரீதரா, ஹ்ாிஷிதகோ, 

 த்மநா ா, தாதமாதரா அப் டீன்னு இந்த நாமங்கரள போல்லி ஆேமனம் 

கார்த்தால, மத்யானம், ோயங்காலம்  த்து  த்து வாட்டி  ண்ணினாதல ஒரு 

ேஹஸ்ரநாமம்  ண்ணின மாதிாி ஆயிடும். அவ்தளா இந்த நாமங்கள் வரும். 

ாிஷிகதள நம்மதளாட கர்மால கூடக்கூட  க்திரய போல்லிக் பகாடுத்திருக்கா. 

ேந்த்யாவந்தனம் பூர்த்தியிதல “காதயனவாோ மனதஸந்த்ாிரயர்வா 

புத்யாத்மனாவா ப்ரக்ருதத ஸ்வ ாவாத், கதராமி யத் யத் ேகலம்  ரஸ்ரம 

நாராயணாதயதி ஸமர்ப் யாமி.” அப் டீன்னு  ண்ணின காயத்ாி ஜ த்ததாட 

 லரன கிருஷ்ணார்ப் ணம்  ண்ணினா நமக்கு  க்தி ஏற் டும். ேித்தஸ த்தி 

ஏற் டும். அதுனால நாம  கவானுக்கு  க்கத்துல த ாக முடியும் ன்னு அந்த 
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ஞா கத்ததாட அதற்காகத்தான் இபதல்லாம்  ண்தறாம்னு  ண்ணனுதம தவிர 

மனஸ  காமினி காஞ்ேனத்துலதய இருந்துண்டு இருந்தா எத்தரன வருஷம் 

இபதல்லாம்  ண்ணி என்ன ப்ரதயாஜனம்னு தகட்கறார். 

நீ  கவாரன அரடயணும்னு தநாக்கத்ரத ஞா கம் பவச்சுண்டு ண்ணு. 

தவததம  கவாதனாட நாமங்கள், அப் டீன்னு நிரனக்கணும். ஸ்ரீ ருத்ரத்ரத 

ஜ ிக்கும் த ாது இந்த  கவான் எல்லா வடிவமாயும் இருக்கார்னு 300 

நமஸ்காரம் போல்றது. அப் டி அந்த ருத்ரத்ரத ஜ ிக்கும் த ாது நமக்கு அந்த 

 கவான் கிட்ட  க்தி வரணும்னு தவண்டிக்கணும். அப் டிதய தான் ஒவ்பவாரு 

கார்யங்கள்  ண்ணும் த ாதும். வ்ரதங்கள் இருக்கும் த ாது மனசு 

 கவான்கிட்ட இல்ல, பராம்  கரளச்சு த ாறதுன்னா, ஸ்வாமிகள் போல்வார். 

‘அந்த காலத்துல எலும்புல உயிர் இருந்தது. அப்புறம் மஜ்ரஜயில இருந்தது. 

இப்  அன்னத்துலதான் இருக்கு. உன்னால பராம்  முடியரலன்னா ஸ்ரமப் 

 டுத்திக்காதத. நீ விஷ்ணு ேஹஸ்ரநாம  ாராயணம்  ண்றது தான் முக்கியம். 

ோப்டுட்டு  ாராயணத்ரத முடி. அதுதவ முடியாம தளர்ச்ேி ஆயிட்தடன்னா நீ 

வ்ரதங்கள் இருக்கறது கஷ்டம்’ ன்னு போல்வார். ஆனா  க்தி முற்றினா 

அப்புறம் அந்த வ்ரதங்கள் எல்லாம் இயல் ா  ண்ண முடியுமா இருக்கும். 

அப் டி இந்த ஸ்தலாகத்துல நல்ல கார்யங்கள்  க்திதயாடு  ண்ணனும். 

தவதத்ரதக் குரறக்கறதா அர்த்தம் இல்ல. அந்த நாராயண ஸ்ம்ருதி,  கவாரன 

தியானம்  ண்ணாமல், இபதல்லாம்  ண்ணா  யனில்லாம 

த ாயிடும்ங்கிறதுதான் இந்த ஸ்தலாகத்துல முக்கியமா போல்றார். ஆச்ோர்யாள் 

கூட குரு அஷ்டகம்னு ஒரு ஸ்தலாகம்  ண்ணியிருக்கார். அதுல 

விதததேஷ  மான்ய:ஸ்வததேஷ  தன்ய: 

ஸதாோர வ்ருத்ததஷ  மத்ததா ந ோன்ய: I 

மனஸ்தேத் ந லக்னம் குதராரங்க்ாி த்தம 

தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் தத:கிம் II 

உனக்கு இந்த ஊர்லயும் ப ருரம. பவளியூர் த ானாலும் ப ருரம. ‘ ஸதாோர 

வ்ருத்ததஷ  மத்ததா ந ோன்ய:’ ஆச்ோரத்துல உனக்கு ேமமா யாருதம 

இல்ரலன்னு இருந்தாலும் மனசுல ‘ மனஸ்தேத் ந லக்னம் குதராரங்க்ாி த்தம’ 

உனக்கு குரு கிட்ட  க்தி இல்தலன்னா இபதல்லாம் இருந்து என்ன 

 ிரதயாஜனம்னு போல்றார்.  ின்னாடி ‘உனக்கு ஞானம் வந்துடுத்து. உனக்கு 
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 ணம், ப ண்கள்கிட்ட எல்லாம் ஆரே த ாயிடுத்து. உலகதம உன்ரன 

வணங்குகிறது. ப ாிய தயாகியா இருந்தாலும் ோி. நீ காட்டுல இருந்தாலும் ோி. 

நாட்டுல இருந்தாலும் ோி. உன் உடம்ர தய நீ இல்தலன்னு ஞானம் 

வந்துட்டாலும் ோி உனக்கு குரு  க்தி இல்தலனா என்ன ப்ரதயாஜனம்?’ ன்னு 

தகட்கறார். இந்த ஸ்தலாகத்துல அப் டி தயாகியா இருந்தாலும், த ாகியா 

இருந்தாலும் ோி, குரு  க்தி தான் பராம்  முக்யம்னு போல்றார். அந்த மாதிாி 

முகுந்தமாரலயில ஒரு ஸ்தலாகம். நாம முடிஞ்ே அளவுக்கு தவதத்துல போன்ன 

ஸம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம்  ண்ணிண்டு முடிஞ்ே வ்ரதங்கரள  ண்ணிண்டு, 

முடிஞ்ே தீர்த்தாடனம்  ண்ணிண்டு, கூடக் கூட இந்த  கவாதனாட நாமங்கரள 

போல்லிண்டு  க்தி வரணும்னு தவண்டிண்டு humble ஆ இருக்கணும்ங்கிறது 

இந்த ஸ்தலாகத்ததாட கருத்து. அடுத்த ஸ்தலாகம் நாராயண நாமத்ரத  த்தி 

வர்றது. அரத நாரளக்குப்  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 29, 30 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

Krishna by Keshav Venkataraghavan 

முகுந்தமாரலயில இன்னிக்கு 29ஆவது ஸ்தலாகம்  ார்க்கப் த ாதறாம். 

श्रीमिाम िोच्य नारायणाख्यं केन िापुवािहछछतं पाहपनोऽहप । 

िा नः पूवं वाक्िवृत्ता न तचस्मंस्तेन िाप्तं गभिवासादददःुखम् ॥ २९॥ 

ஸ்ரீமன்நாம ப்தராச்ய நாராயணாக்²யம் 

தயன ப்ராபுர்வாஞ்ேி²தம்  ா ிதனாऽ ி । 

http://valmikiramayanam.in/?p=3111
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/krishna.jpg
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ஹா ந: பூர்வம் வாக்ப்ரவ்ருʼத்தா ந தஸ்மின் 

ததன ப்ராப்தம் க³ர் ⁴வாஸாதி³து:³க²ம் ॥ 26॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். 

‘நாராயணாக்யம்’  கவானுரடய திரு நாமங்களில் நாராயணா என்ற இந்த 

நாமத்ரத ‘ஸ்ரீமன் நாம:’ ங்கிறதுக்கு விஷ்ணுவினுரடய ப யர்ன்னு ஒரு 

அர்த்தம். அதுக்கு ஸ மங்கள நாமம்ன்னு  ரம மங்களமான இந்த நாராயண 

நாமத்ரத ஸ்ரீமன் நாம ப்தராச்ய –  அந்த நாராயண நாமத்ரத போல்வார்கள் 

எனில் ப்ராபுர்வாஞ்ேி²தம் – இஷ்டப் ட்டரத அரடவார்கள். யார்? ‘ ா ிதநா ி’ 

 ா ம்  ண்ணினவர்களா இருந்தா கூட இந்த நாராயண நாமத்ரத 

போல்றதுன்னு பவச்சுண்டா அவா இஷ்டப் ட்டரதப் ப றுவார்கள். ஆனால் 

நான் இந்த நாராயண நாமத்ரத த ான  ிறவியில போல்லதலன்னு பதாியறது. 

முன்னதம அவாிடத்துல  க்தி பவச்சு, நாராயண நாமத்ரத போல்லியிருந்ததன் 

எனில் நான் இந்த கர்ப் வாஸாதி துக்கத்ரத இன்பனாரு வாட்டி 

அனு விச்ேிருக்க மாட்தடன். வந்து இப் டி ஒரு தாய் வயிற்றில்  ிறந்து இந்த 

 ிறவிக் கடலில் விழுந்து அவஸ்ரத  டமாட்தடன்னு போல்றார். இந்த 

நாராயண நாமத்ரத இப்த ாதாவது போல்லி இந்த ஜன்மத்துல 

கரரதயறனும்கிறது தாத் ர்யம். 

எனக்கு இது கூட பதாியரலதய, நான் இவ்தளா தீனனா இருக்தகதனன்னு 

அந்த ேரணாகதியில தன்னுரடய குரறகரள நிரனச்சு  கவான்கிட்ட 

முரறயிடறது ஒரு அங்கம்னு போல்றார். 

நாராயண நாமம்ங்கிறது உேந்தது. ஸந்யாேிகள் கூட நமஸ்காரம்  ண்ணினா, 

நாராயண, நாராயண, நாராயண, நாராயண னு ஆேீர்வாதம்  ண்ணுவா. 

நாராயண நாமத்துக்கு அவ்தளா மஹிரம. விஷ்ணு ேஹஸ்ரநாமத்துல 

நாராயண நாமம் நாலு தடரவ வர்றது. திருமங்ரக ஆழ்வார் ஒரு  ாசுரத்துல 

“குலந்தரும் பேல்வம் தந்திடும் அடியார்  டுதுயர் ஆயினபவல்லாம் 

நிலந்தரம் பேய்யும் நீள் விசும்பு அருளும் அருதளாடு ப ருநிலம் அளிக்கும் 

வலந்தரும் மற்றும் தந்திடும் ப ற்றதாயினுமாயின பேய்யும் 

நலந்தரும் போல்ரல நான் கண்டுபகாண்தடன் நாராயணா என்னும் நாமம் 



103 | P a g e  
 

ன்னு போல்றார். உயர்ந்த குலத்ரதக் பகாடுக்கும். நிரறந்த பேல்வத்ரதக் 

பகாடுக்கும். அடியார்  டுதுயர் ஆயினபவல்லாம் நிலந்தரம் பேய்யும் – 

அடியார்களுரடய துயர்கரள எல்லாம் தரர மட்டம் ஆக்கிடும். காணாம 

த ாக்கிடும். நீள் விசும்பு அருளும் – ரவகுண்ட  தவிரயக் பகாடுக்கும். 

அருதளாடு ப ருநிலம் அளிக்கும் – அருரளயும் பகாடுக்கும்.  கவானுக்கு 

ரகங்கர்யம்  ண்ணக் கூடிய அந்த ஒரு ப ாிய  ாக்யத்ரதயும் பகாடுக்கும். 

நாராயண நாமம் வலம் தரும்னா ேக்திரய தரும்.  கவாதனாட  க்தி 

 ண்றதுக்கு நமக்கு மனசுல ஊக்கத்ரதயும், ேக்திரயயும் பகாடுக்கும். மற்றும் 

தந்திடும் – இன்னும் என்ன தவணுதமா, நீ  கவாரன அரடயறதுக்கு என்ன 

தவணுதமா எல்லாத்ரதயும் நாராயண நாமதம தரும். ப ற்ற தாயினும் ஆயின 

பேய்யும் – உன்ரனப் ப ற்று வளர்த்த தாயிரனக் காட்டிலும் ப ாிய 

நன்ரமரய பேய்யும். நலம் தரும் போல்ரல நான் கண்டு பகாண்தடன் 

நாராயணா என்னும் நாமம்னு போல்றார். 

 ா ிகளா இருந்தாக் கூட  கவானுரடய நாமம் அவாளுக்கு எல்லா தீங்ரகயும் 

த ாக்கி நன்ரமரயச் பேய்யும்னு இந்த ஸ்தலாகத்துல போல்ற மாதிாி 

திருஞானேம் ந்தருரடய “காதலாகி கேிந்து கண்ணீர் மல்கி’ ன்னு ஆரம் ிக்கற 

நமச்ேிவாயப்  திகத்துல 

பகால்வாதரனும் குணம்  ல நன்ரமகள் இல்லாதரனும் இயம்புவாராயிடின் 

எல்லாத் தீங்ரகயும் நீங்குவார் என் ரால் நல்லார் நாமம் நமச்ேிவாயதவ 

ன்னு போல்றார். அப் டி நமேிவாய நாமத்ரத போன்னால் அவன் பகாரல 

 ண்ணியிருந்தாலும், குணங்கள் இல்லாதவனா இருந்தாலும்,  ல நன்ரமகள் 

 ண்ணி புண்ணியம் ேம் ாதிக்காதவனாக இருந்தாலும் இந்த நமச்ேிவாய 

நாமத்ரத போன்னா அவன் மாறிடுவான். எல்லா தீங்ரகயும் நீங்குவார், எல்லா 

தீங்கும் நீங்கி ேிவப ருமானுக்கு பநருங்கி வந்து விடுவார்கள்னு 

திருஞானேம் ந்தர் போல்றார். அதுமாதிாி இங்க திருமங்ரகயாழ்வார் ‘நலம் 

தரும் போல்ரல நான் கண்டுபகாண்தடன் நாராயணா என்னும் நாமம்னு’ 

போல்றார். 

எங்க அம்மாக்கு ேித்தி, ேித்தப் ா நுங்கம் ாக்கத்துல இருந்தா. பவங்கடாேலம் 

ஐயர், மீனாக்ஷின்னு த ரு. அவாளுக்கு குழந்ரதகள் இருக்கரல. அவர் banker 

ஆ இருந்தார். அதனால பகாஞ்ேம் வேதி இருந்தது.  ாலக்காடு, 
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காவதோியிதலருந்து இங்க பேன்ரனக்கு வந்தவர். பேௌாியமா இருந்தார். அவர் 

தர்மகார்யங்கள் நிரறய  ண்ணிண்தட இருப் ார். மஹாப ாியவா அவா 

ஆத்துக்கு இரண்டு வாட்டி வந்திருக்கா. மாயவரம் ப ாியவா அங்க வந்து 

இரண்டு வாட்டி  ாகவத ேப்தாகம்  ண்ணியிருக்கார். நம்ம தகாவிந்த தாதமாதர 

ஸ்வாமிகள் இரண்டு வாட்டி ேப்தாகம்  ண்ணியிருக்கார். தகாடிக் கணக்கா 

லலிதா ேஹஸ்ரநாம அர்ச்ேரன  ண்ணிண்தட இருப் ா. அவா அகதம ஒரு 

ஆஸ்ரமம் மாதிாி இருந்தது. எங்கம்மா போல்வா ‘அந்த ேித்தப் ா ோயங்காலம் 

ஆச்சுனா, ஆண் குழந்ரதகளா இருந்தா ரககால் அலம் ிண்டு விபூதி 

இட்டுண்டு, ேந்த்யாவந்தனம்  ண்ணிட்டு வரணும். ப ண் குழந்ரதகள்னா 

தரலரய வாாிண்டு,  ின்னிண்டு, முகம் ரக கால் அலம் ிண்டு, பநத்திக்கு 

இட்டுண்டு வந்து உட்கார்ந்துக்கணும். நமேிவாய, நாராயணாய, நமச்ேிவாய, 

நாராயணாயன்னு 108 தடரவ போன்னா அந்த ேித்தப் ா ஒரு வாரழப் ழம் 

பகாடுப் ாராம். அந்த ேின்ன வயசுதலதய நல்ல விஷயங்கரள மனசுல 

ஏத்திவிட்டிருக்கா. இது எனக்கு ஞா கம் வந்தது. 

அப் டி நாராயண நாமத்துக்கு அ ார மஹிரம. முகுந்த மாரலயில நிரறய 

நாராயண நாமத்ரத போல்றார். நாமும் எல்லாருமா உட்கார்ந்து ோயங்காலம் 

விளக்தகத்தி நாராயணா நாமத்ரத ஜ ிச்ோ ஆத்துல ஒரு வியாதி இருக்காது. 

ஒரு கஷ்டம் இருக்காது. எல்லா மங்களங்களும் வந்து தேரம். “நாராயண 

நாராயணன்னு ஆயிரத்பதட்டு தடரவ ஒரு  திரனஞ்சு நிமிஷம் போன்னாதல 

ஆனந்தமா இருக்கும். 

நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண  

நாராயண நாராயண நாராயண நாராயணா 

நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண  

நாராயண நாராயண நாராயண நாராயணா 

அடுத்த முப் தாவது ஸ்தலாகம்…. 

मज्जन्मनः फलहमद ंमधुकैटभारे मत्िाथिनीयमदनुग्रि एष एव । 

त्वद्भृत्यभृत्यपररचारकभृत्यभृत्यभृत्यस्य भृत्य इहत मां स्मर लोकनाथ ॥ ३२ ॥ 

மஜ்ஜன்மன:  ²லமித³ம் மது⁴ரகட ா⁴தர 

மத்ப்ரார்த²னீயமத³னுக்³ரஹ ஏஷ ஏவ । 
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த்வத்³ப்⁴ருʼத்யப்⁴ருʼத்ய ாிோரகப்⁴ருʼத்யப்⁴ருʼத்ய- 

ப்⁴ருʼத்யஸ்ய ப்⁴ருʼத்ய இதி மாம் ஸ்மர தலாகனாத² ॥ 27॥ 

மதுரகட ர்கரள வதம்  ண்ணின கிருஷ்ணா! ஜகன்னாதா! உலகத்தின் 

தரலவதன, ‘மஜ்ஜன்மன:  ²லமித³ம்’ என்னுரடய ஜன்மா எடுத்ததற்கு இந்த 

ஒண்தண ஒண்ணுதான்  யன். எனக்கு ஒண்தண ஒண்ணுதான் நீ பேய்ய 

தவண்டியது. ‘மத்ப்ரார்த²னீயமத³னுக்³ரஹ ஏஷ ஏவ’ நான்  ிரார்த்தரன 

 ண்றது இது ஒண்ணுதான். எனக்கு நீ  ண்ணதவண்டிய அனுக்ரஹமும் இது 

ஒண்ணுதான். என்ன பதாியுமா? 

த்வத்³ப்⁴ருʼத்யப்⁴ருʼத்ய ாிோரகப்⁴ருʼத்யப்⁴ருʼத்ய- 

ப்⁴ருʼத்யஸ்ய ப்⁴ருʼத்ய இதி மாம் ஸ்மர தலாகனாத² 

ன்னு உன்னுரடய அடிரமக்கு, அடிரமக்கு, அடிரமக்கு, அடிரமக்கு 

அடிரமக்கு, அடிரமக்கு, அடிரமயாக என்ரன பவச்சுக்தகா. எனக்கு அந்த 

தாஸ்யத்ரத பகாடு. அந்த அடிரமக்கு அடிரமக்கு அடிரமயா இருக்கணும் 

ன்னு தவண்டிக்கறார். ஒரு பேல்வம்னா  ரம் ரரயா வந்தா அதுக்கு ஒரு 

ப ருரம. புது  ணக்காரன்னு தகலி  ண்ணுவா இல்ரலயா?  ரம் ரரயா 

வந்த பேல்வத்துக்கு ஒரு ப ருரம. அந்த மாதிாி இந்த அடிரமச் பேல்வரதயும் 

 ரம் ரரயா வந்தா ப ருரம. அருணகிாிநாதர் ேீர் ாத வகுப்புல 

“முடியவழி வழியடிரம எனுமுாிரம அடிரம முழு 

துலகறிய மழரலபமாழி பகாடு ாடும் ஆசுகவி 

முதலபமாழிவன நிபுண மது  முகாித மவுன 

முகுள ாிமள நிகில கவிமாரல சூடுவதும்… மணநாறு ேீறடிதய” 

ன்னு போல்வார். அந்த மாதிாி முடிய வழி வழி அடிரம எனுமுாிரமஅடிரம, 

அப் டி வழிவழியா அடிரம. அப் ாவும் உனக்கு அடிரம. தாத்தாவும் உனக்கு 

அடிரம. நானும் அடிரமன்னா  கவானால நம்ரம புறக்கணிக்க முடியாது. 

ஏத்துண்டுதான் ஆகணும். அப் டி அந்த ஒரு  ாக்யத்ரத பகாடுன்னு இந்த 

ஸ்தலாகத்துல தவண்டிக்கறார். 

அடுத்த ஸ்தலாகம் ‘நாதத² ந:புருதஷாத்ததம த்ாிஜக³தாதமகாதி⁴த ’ ன்னு 

ஆரம் ிச்சு,  கவான் இருக்கும் த ாது நீ ஏன் இன்பனாருத்தர்கிட்ட தவரல 
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தகட்கற?  கவானுரடய காாியத்ரத  ண்ணினா தன்ரனதய பகாடுப் ான்னு 

பராம் தவ அழகான ஒரு ஸ்தலாகம். அரத நாரளக்கு  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 31, 32 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

हत्रजगतामेकाहधप:, चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरर श्रीकृष्ण: 

Art by Keshav Venkataraghavan 

  

http://valmikiramayanam.in/?p=3118
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/sreedharaha.jpg


108 | P a g e  
 

 

पुरुषोत्तम: चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरर श्रीराम: Art by Keshav Venkataraghavan 

முகுந்தமாரலயில 31 ஆவது ஸ்தலாகம் இன்னிக்குப்  ார்க்கப்த ாதறாம் 

नाथे नःपुरुषोत्तमे हत्रजगतामेकाहधपे चेतसा 

सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरर परे नारायणे हतष्ठहत । 

यं कहञ्चत्पुरुषाधमं कहतपयग्रामेशमल्पाथिदं 

सेवायै मृगयामि ेनरमिो मूढा वराका वयम् ॥ ३१॥ 

நாதத² ந:புருதஷாத்ததம த்ாிஜக³தாதமகாதி⁴த  தேதஸா 

தஸவ்தய ஸ்வஸ்ய  த³ஸ்ய தா³தாி  தர நாராயதண திஷ்ட²தி । 

யம் கஞ்ேித்புருஷாத⁴மம் கதி யக்³ராதமேமல் ார்த²த³ம் 

தஸவாரய ம்ருʼக³யாமதஹ நரமதஹா மூடா⁴ வராகா வயம் ॥ 31 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். புருதஷாத்தமஹ ன்னு தவதத்துலயும், இந்த உலகத்துல 

 கவான் அவதாரம்  ண்ணி ராமனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் வந்த த ாது 

உலகதம இவன்தான் புருதஷாத்தமன்னு பகாண்டாடினா. அந்த  கவான் 

மூவுலகத்ரதயும் ஒரு குரடக்கு கீழ பவச்சு ஆண்டவன். ஆள் வன். நாம 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/keshav-sundarakandam.jpg
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வழி ட தவண்டிய ஒதர எஜமானன் அவன் தான். அவரன வழி ட்டால், 

அவதனாட காாியத்ரதப்  ண்ணினா என்ன பகாடுப் ான்னா, ‘தஸவ்தய 

ஸ்வஸ்ய  த³ஸ்ய தா³தாி’ – அவன் தன்ரன வழி டுகிறவர்களுக்கு தன்னுரடய 

ஸ்தானத்ரததய பகாடுதுடறான்.  தன்ரனதய பகாடுக்கறான்.  அப்த ற் ட்ட 

அந்த நாராயணன் நமக்கு எஜமானனாக ஸ்வாமியாக விளங்கும்த ாது ‘யம் 

கஞ்ேித்புருஷாத⁴மம்’ – இவர் புருதஷாத்தமர்  கவான். நாம் ஒரு 

புருஷர்களுக்குள் அதமனா, கர்வியா, பராம்  ராஜஸ தாமஸ குணங்கள் 

நிரறந்தவனா உள்ள ஒருத்தன் கிட்ட ‘கதி யக்³ராதமேம்’ – ஏததா ஒரு 

கிராமத்துக்கு, இரண்டு கிராமத்துக்கு தரலவனா இருப் ான். எவ்தளா 

ப ாியவனா இருந்தா என்ன? அவனுரடய பேல்வதமல்லாம் த்ாிஜகத்துக்கும் 

தரலவனான, லக்ஷ்மி தியான  கவானுரடய பேல்வத்துக்கு நிகராகுமா? 

இருந்தாலும் ஏததா  ணக்காரன்னு நாம் நம் ிண்டு ‘அல் ார்த²த³ம்’ அவனுக்கு 

எவ்தளா தவரல  ண்ணாலும் பராம்  அல் மா தான் பகாடுக்கப் த ாறான். 

பராம்  கஞ்ேப் ட்டுண்டு, கஷ்டப்  ட்டுண்டு ஏததா இரண்டு ர ோ பகாடுக்கப் 

த ாறான். அவன்கிட்ட த ாயி எனக்கு ஏதாவது தவரல பகாடுன்னு 

பகஞ்ேிண்டு நிற்கதறாம். ‘நரமதஹா மூடா⁴ வராகா வயம்’ நம்ரம மாதிாி 

முட்டாள்கள், அறிவில்லாதவர்கள் யாராவது உண்டா? ன்னு போல்றார். 

முந்தின ஸ்தலாகங்கள்ல நாராயண நாமத்துரடய மஹிரமரய போன்னார். 

நாராயண நாமத்ரத ஜ ிச்ேிருந்தா எனக்கு இந்த மாதிாி திரும்  வந்து 

கர் வாஸாதி துக்கத்ரத அனு விச்சு இந்த  வக்கடல்ல விழுந்துருக்க 

மாட்தடன். த ான ஜன்மத்துல நான் நாராயண நாமத்ரத ஜ ிக்காம 

த ாயிட்தடன்னு வருத்தப்  டறார். நாராயண நாமத்ரத போன்னால்  கவான், 

 ா ியா இருந்தா கூட அவனுரடய ஆரேகரளபயல்லாம் பூர்த்தி 

 ண்ணுவார்ன்னு போன்னார். இந்த நாராயண நாமத்ததாட மஹிரம 

போல்லணும்னா அஜாமிள உ ாக்யானம்னு  ஸ்ரீமத்  ாகவதத்துல இருக்கு.  

அஜாமிளன்னு ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் தவதம்  டிச்சு நல்ல வழியில 

வாழ்க்ரகரய நடத்திண்டிருக்கான். அவனுரடய அப் ா அம்மாரவ 

 ார்த்துக்கறான். ஒரு நாள் அவன் அப் ா ‘நீ காட்டுல த ாயி விறகு எடுத்துண்டு 

வா’ ன்னு போல்றார். அவன் காட்டுக்கு வந்த இடத்துல யாரரதயா 

 ார்க்கறான்.  எல்லாத்ரதயும் மறந்து, அவதளாட இருந்து அவ கிட்ட  த்து 
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 ிள்ரளகள் ப ற்று பகாள்கிறான்.  த்தாவது  ிள்ரளக்கு நாராயணன்னு த ர் 

ரவக்கறான். அவனுரடய அந்திம காலம் வர்றது. எல்லா பகட்ட  ழக்கங்களும் 

இருந்து அவன் பராம்  தமாேமான வாழ்க்ரக நடத்தியிருந்தாலும் அவன் அந்த 

கரடேி நிமிஷத்துல உயிர்  ிாியும்த ாது, நாராயணான்னு கூப் ிடறான். தன் 

 த்தாவது  ிள்ரளரயத் தான் நிரனக்கறான்.  கவாரனக் கூட நிரனக்கரல. 

நாராயணான்னு கூப் ிட்டுண்டு உயிரர விட்டுடறான். எம  டர்கள் இவரனப் 

 ிடிச்சுண்டு த ாய் நரகத்துல கடுரமயான தண்டரன பகாடுக்கணும்னு வரா. 

நல்ல ஜன்மா கிரடச்சுக் கூட இப் டி வீணடிச்ோன்னு அவன் உயிரர  றிக்க 

வரும்த ாது விஷ்ணு தூதர்கள் வரா. அவா எம டர்கள் கிட்ட ‘இவரன நாங்க 

ரவகுண்டத்துக்கு கூட்டிண்டு த ாகப் த ாதறாம்’ ன்னு போல்றா. 

யமதூதர்களுக்கு ஆச்ேர்யமா இருக்கு.  ‘இவரன எப் டி நீங்க ரவகுண்டத்துக்கு 

கூட்டிண்டு த ாக முடியும்? ன்னு தகட்ட உடதன ‘இவன் கரடேி நிமிஷத்துல 

நாராயண நாமத்ரத போன்னான். அதனால இவன்  ா பமல்லாம் 

த ாயிடுத்து. நீங்க எமதர்ம ராஜாரவதய த ாய் தகட்டுக்தகாங்தகா’ ன்னு 

போல்லிட்டு அஜாமிளரன கூட்டிண்டு த ாயிடறா. 

இவா எமதர்ம ராஜாகிட்ட த ாய் தகட்ட த ாது ‘ஆமாம். நாமத்ததாட மஹிரம 

அப்த ற் ட்டது. எவன் ஒருவன் உயிர்  ிாியும் தருவாயில் நாமத்ரத 

போன்னால் அவரன  கவான் தன்ரனச் தேர்ந்தவனா நிரனச்சு 

காப் ாத்தறார். இனிதமல் அந்த மாதிாி விஷ்ணு  க்தர்கள்  க்கத்துல 

த ாகாததங்தகா’ ன்னு போல்றார். 

இந்த அஜாமிளனுக்கு ஏததா ஒரு புண்ய  லத்தினால, அந்த  ித்ரு  க்தியினால, 

அப் ா போல்தகட்டு காட்டுக்கு கிளம் ின அந்த புண்யதமா, ஏததா ஒரு பூர்வ 

புண்யத்தினால அவனுக்கு வாயில நாராயண நாமம் வந்தது.  அதனால் அவன் 

 ிரழத்து த ானான்.  ஆனா நமக்கு அந்த மாதிாி நாமம் நாவில் வரதுக்கு என்ன 

 ண்ணனும்னா  கவானுக்கு எப் வுதம அடிரமயா இருக்கணும்னு 

ஆரேப் ட்டு, தவற ஒருத்தர்கிட்ட த ாய்  ணத்துக்காக காத்து கிடக்காம 

 கவானுரடய காாியத்ரத நாம  ண்ணிதனாம்னா நமக்கும் நம்ரமச் 

தேர்ந்தவர்களுக்கும் இருக்கும் எளிய ததரவகரள  கவான் பூர்த்தி 

 ண்ணுவார். இவ்தளா ப ாிய உலகத்ரததய ஸ்ருஷ்டி  ண்ணி, ‘கல்லுக்குள் 

ததரரக்கும், கருப்ர  உயிர்க்கும்’ எங்கிற மாதிாி. கல்லுக்குள் ததரர. 

ததரரன்னா தவரளயுரடய tadpole. அது கல்ரலப்  ிளந்துண்டு வளர்ந்து 
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பவளிய வர்றது. அதுக்கு யார் உணவு பகாடுத்தா? கருப்ர க்குள்ள உயிருக்கு 

யார் உணவு பகாடுக்கறா? அந்த  ரமன் தான் பகாடுக்கறான். அதனால நான் 

ோப் ாட்டுக்கு என்ன  ண்ணுதவன்? யார் கிட்டயாவது த ாயி தவரல 

 ார்த்தாதான் நடக்கும்னு நீ த ாய் அல்  மனிதர்கள் கிட்ட த ாய் 

பகஞ்ேிண்டிருந்ததன்னா உன்ரனவிட முட்டாள் தவற யாரும் கிரடயாது. 

 கவானுரடய காாியத்ரத  ண்ணுன்னு குலதேகராழ்வார் போல்றார். 

மஹான்கள் அனு வம் அது. அவா அரத போல்றா.  கவானுரடய தேரவரய 

 ண்ணி  கவானுக்கு அடிரமயா இருந்தா ‘தயாகதக்ஷமம் வஹாம்யஹம்’ ன்னு 

‘அவாளுரடய ததரவகரள நான் பூர்த்தி  ண்ணுதவன்’ ன்னு  கவான் 

போல்றார். இந்த  ஜனத்துல கிரடக்கற இன் த்துனால அந்த ஸாதுக்களுக்கு 

தவற எதுலயும் ருேி இல்லாதுனால அவாளுரடய எளிய ததரவகரள பூர்த்தி 

 ண்றதுக்கு  கவாதன யாரரயாவது ‘பதய்வம் மானுஷ ரூத ன’ ன்னு 

யாரயாவது ஒருத்தரர அனுப் றார். தமலும்  கவத்  ஜனத்துல அந்த வழியில 

இருக்கிறவாளுக்கு ஏற் டக் கூடிய குரறகரள த ாக்கி, முடிவில் தன்னிடத்தில் 

தேர்த்துக்கறார். அப் டி அந்த  கவானுரடய காாியத்ரதத்தான்  ண்ணனும். 

 கவான் என்ன பகாடுப் ான்?  கவானுரடய  ஜனம்  ண்ணினா ‘தஸவ்தய 

ஸ்வஸ்ய  த³ஸ்ய தா³தாி  தர நாராயதண திஷ்ட²தி’ தவற ஒரு பதய்வம் 

இவ்தளா கருரண  ண்ணாது. இந்த பதய்வங்களுக்குள்ள தன்ரனதய 

பகாடுக்கிறவன் இந்த நாராயணன் தான். 

அவன் புருஷகளுக்குள் உத்தமன். ராமருரடய குணங்கரள நிரனச்சுப் 

 ார்த்தா, அதயாத்தியா காண்டம் இரண்டாவது ஸர்கத்துல ஜனங்கள் எல்லாம் 

ராமதனாட குணத்ரத புகழ்ந்து த ேி தேரதர் கிட்ட ‘உடனடியாக நீங்க அவரன 

ராஜாவாக்குங்தகா’ ன்னு  தவண்டிக்கறா. அப்  அவா போல்றா. ‘ராமன் 

யாாிடத்துல திருப்தி ஆனாதனா அவனுக்கு நிரறய பேல்வத்ரதக் பகாடுப் ார். 

 க்தனுக்கு எல்லா அனுக்ரஹமும்  ண்ணுவார். யார் கிட்ட ராமன் 

தகா ிச்ேிண்டாதனா அவரன தவறாம தண்டிப் ான்’ ன்னு ஜனங்கள் போல்றா. 

அந்த மாதிாி  கவாதனாட காாியத்ரத  ண்ணினா கட்டாயமா நம்ரம 

காப் ாத்துவான். அவன் புருதஷாத்தமன். அவனுரடய குணங்கரள நிரனச்சுப் 

 ார்க்கணும். ‘த்ாிஜக³தாதமகாதி⁴ :’ மூவுலகதுக்கும் அவன்தான் தரலவன். 

அதனால  கவானுரடய காாியத்ரதப்  ண்ணு. யாதரா ஒரு மனுஷன்கிட்ட 

த ாயி இவன் தான் என்ரன காப் ாத்தப் த ாறான்னு அவரன ஆச்ரயிக்காதத. 

 கவாரன ஆச்ரயித்து அவனுரடய காாியத்ரத  ண்ணுன்னு குலதேகராழ்வார் 
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போல்றார்.  நாம இந்த ஸ்தலாகத்ரத அடிக்கடி நிரனச்சுப்  ார்த்துக்கணும்.  

நாம அப் டி இல்தலன்னாலும், நமக்கு ரவராக்கியம் இல்லாததுனால இந்த 

ஸ்தலாகம் புாியதவ புாியாம கூட த ாகலாம். ஆனால் இதுதான் ேத்தியம். நாம 

 ண்ற தவரல, நமக்கு எல்லாம் பேௌாியமாதாதன இருக்கு. தவரலயும் 

 ிடிச்ேிருக்கு. ேம் ளமும் பேௌாியமா இருக்கு. இபதல்லாம், இவர் போல்ற 

த ச்சு ஒண்ணும் புாியரலன்னு நமக்கு இப்  ததாணலாம்.  ஆனா ஒட்டகம் 

முள்பேடிரய தின்னும் த ாது வாயில ரத்தம் வந்தாலும் விடாம முள்பேடிரய 

திங்கும்ன்னு ராமகிருஷ்ணர் போல்வார். அந்த மாதிாி நாம உலகவிஷயங்கள்ல 

இருக்கிற துக்க ததாஷம்  ார்க்க மாட்தடங்கதறாம். நாம இரததய ருேிச்சு 

ோப் ிட்டுண்டு  இருக்தகாம். மஹான்கள் அந்த  கவானுரடய 

 ாதத்தாமரரயில் இருக்கும் அந்த ததரன குடிச்சு இதுதான் அமிர்தம்னு 

போல்லி பகாடுக்கறா. At least நாம அது ேத்யம்ன்னு நம் ணும். இது 

குலதேகராழ்வாருரடய வாக்கு. இரத தினமும் போல்லி என்ரன இந்த 

மனிதர்களுக்கு தவரல பேய்யற இந்த  ந்தத்திலருந்து என்ரன 

விடுவிக்கணும்னு தவண்டிக்கணும். 

அடுத்த ஸ்தலாகம் 

मदन पररिर हस्थचतं मदीये मनहस मुकुन्दपदारहवन्दधाहम्न । 

िरनयनकृशानुना कृशोऽहस स्मरहस न चक्रपराक्रमं मुरारेः ॥ ३१ ॥ 

மத³ன  ாிஹர ஸ்தி²திம் மதீ³தய 

மனஸி முகுந்த³ தா³ரவிந்த³தா⁴ம்னி । 

ஹரனயனக்ருʼோனுனா க்ருʼதோऽஸி 

ஸ்மரஸி ந ேக்ர ராக்ரமம் முராதர: ॥ 32 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். மதன! தஹ காமதன! நீ என்கிட்ட உன் வாரல 

ஆட்டாததன்னு போல்றார். ‘முகுந்த³ தா³ரவிந்த³தா⁴ம்னி’ முகுந்தனுரடய 

திருவடித் தாமரரகள் என்னுரடய ஹ்ருதயத்துல இருக்கு. அதனால நீ இங்க 

இருக்காதத. எங்க ராமன் இருக்காதனா அங்க காமன் இருக்க முடியாது. எங்க 

காமன் இருக்காதனா அங்க ராமன் இருக்க முடியாதுன்னு துளேிதாேர் 

போல்வார். அந்த மாதிாி என்னுரடய மனசுல முகுந்தனுரடய திருவடித் 

தாமரரகரள நான் பவச்ேிண்டிருக்தகன். அதனால் இங்தகயிருந்து நீ விலகிப் 
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த ாயிடு. இல்தலன்னா! ன்னு போல்லிட்டு ‘ஹரனயனக்ருʼோனுனா 

க்ருʼதோऽஸி’ –  ரதமஸ்வரனுரடய பநற்றிக்கண்ணால நீ ோம் லா த ாதன. 

ஏததா காமாக்ஷி உன்ரன காப் ாத்தினா. ‘ஸ்மரஸி ந ேக்ர ராக்ரமம் முராதர:’ 

முரரன பகான்ற விஷ்ணு  கவாதனாட ேக்ர  ராக்ரமத்ரத நீ நிரனச்சு 

 ாருன்னு போல்றார். 

அப் டி  க்தியின் சுகத்ரத அறிந்தவர்கள் காம சுகத்ரத மனோலும் 

நிரனக்கமாட்டார்கள் எங்கிறது இதன் தாத் ர்யம்.  க்திதயாட ருேி ஏற ஏற 

இந்த நாராயண நாமத்ரத நாம போல்தறாம். இபதல்லாம் ஒண்ணும் எனக்கு 

பதாியதலன்னா, நிரறய நாம ஜ ம்  ண்ணிண்தட இருந்தா அததாட ருேி ஊறி 

ஊறி அந்த அம்ருதத்ரத  ானம்  ண்ணினா தாமரர இரல தமல ஒரு  ரே 

இருக்கிற மாதிாி நமக்கு உண்ரமயான  க்தி ஏற் டும். அந்த  க்தி ஏற் ட்டா 

தண்ணி தாமரர இரலயில் ஒட்டாத மாதிாி விஷய சுகங்கள் தானாக 

விலகிடும்ங்கிறது இந்த ஸ்தலாகத்ததாட த்வனி. இதுவும் ஒரு முக்யமான 

 ிரார்த்தரன. குலதேகராழ்வார்  ண்ண முகுந்தமாரலயில நமக்காக பராம்  

 ிரார்த்தரன  ண்ணி இருக்கார். இபதல்லாம் நாம மனசுல வாங்கிக்கணும். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 33, 34  ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

முகுந்தமாரலயில தநத்திக்கு 31வது ஸ்தலாகத்துல, ‘அல்  புத்தி 

பகாண்டவர்களும், அதமர்களான புருஷர்கள் கிட்ட த ாய் தவரல ததடி 

நிற்காதத. புருதஷாத்தமனும், வாாி பகாடுக்கும் வள்ளலும், எப் வும் ேலிக்காமல் 

பகாடுக்கக் கூடிய, உலகத்துக்பகல்லாம் தரலவனான, லக்ஷ்மி தியான 

ஸ்ரீமன் நாராயணரன வணங்கி அவனுரடய காாியத்ரத நீ  ண்ணு. அவன் 

உனக்கு எல்லாதம பகாடுப் ான்’ ன்னு போன்னார். அடுத்தது மதனரன 

விரட்டற மாதிாி ஒரு ஸ்தலாகம் போல்றார். ‘காமதன! நீ ஏற்கனதவ ஒரு தடரவ 

 ரதமஸ்வரனுரடய தகா த்துக்கு ஆளாகி பநற்றிக் கண்ணால அவர் உன்ரன 

சுட்படாித்தார். என் மனசுல நான் முகுந்த  தாரவிந்தத்ரத பவச்சுண்டிருதகன். 

அதனால நீ உன் திறரமரய இங்க காண் ிக்காதத. ஓடிப் த ாயிடு! இல்தலனா 

முராாியினுரடய ேக்ர  ராக்ரமத்ரத அடுத்து  ார்க்க தவண்டி வரும்’ ன்னு 

போன்னார். 

இபதல்லாம் நமக்கு மஹான்கள் போல்ற உ ததேம். அரத ஒரு அழகா 

போல்றா. நான் தநத்தி இந்த ஸ்தலாகத்ரத போல்லும் த ாது 

http://valmikiramayanam.in/?p=3125
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/mahavishnu2.jpg
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நாதத² ந:புருதஷாத்ததம த்ாிஜக³தாதமகாதி⁴த  தேதஸா 

தஸவ்தய ஸ்வஸ்ய  த³ஸ்ய தா³தாி ஸ தர நாராயதண திஷ்ட²தி । 

யம் கஞ்ேித்புருஷாத⁴மம் கதி யக்³ராதமேமல் ார்த²த³ம் 

தஸவாரய ம்ருʼக³யாமதஹ நரமதஹா மூடா⁴ வராகா வயம் ॥ 

ன்னு நாம யார் யார்கிட்டதயா த ாய் தவரலக்கு application 

த ாட்டுண்டிருக்தகாதம.  கவானுரடய காாியத்ரத  ண்ணக் கூடாதா? 

முட்டாளா இருக்தகாம் நாம். மட்டமானவர்களா இருக்தகாம்னு போல்றார் ன்னு 

போன்தனன். ஆனா எத்தரன த ரால அந்த மாதிாி டக்குன்னு தவரலரய விட 

முடியும்? அது ேில தநரங்கள்ல தப் ாக கூட ஆயிடும். நம்மரள  டிக்க பவச்ே 

அப் ா அம்மா ஏததா எதிர் ார்க்கறான்னா அல்லது மரனவி, குழந்ரதகள் 

இருந்தானா, நமக்கு கடரமகள் இருக்கு. ஸ்வாமிகள் மாதிாி ரவராக்யத்ததாட 

இருக்கிறவா, அது மாதிாி  கவானுரடய காாியத்ரத  ண்ணினா. பகாஞ்ேம் 

பகாஞ்ேமா அந்த ரவராக்கியமும் வரணும். ரவராக்கியம் வந்த  ின்ன அந்த 

மாதிாி  கவானுரடய காாியத்ரத  ண்ணிண்டு உட்கார்ந்திருக்கலாம். அதுக்கு 

 கவான் என்ன பகாடுக்கிறாதரா அரதக் பகாண்டு நாம் ஜீவிக்கலாம்னு அந்த 

ரதாியம் வரணும். 

ஸ்வாமிகள் கிட்ட 20, 25 வயசுல இருக்கிற 15, 20 இரளஞர்கள் வந்தா. 

ஸ்வாமிகள் கிட்ட எல்லாம் கத்துண்டா. ஸ்வாமிகளுரடய உயர்ந்த 

ரவராக்யத்ரதயும்,  க்திரயயும்  ார்த்து நாங்கபளல்லாம் ரேிச்தோம். ஆனா 

அவர் யாரரயுதம ஸன்யாேியாகதவா, இல்ல தவரலரய விட்டுட்டு  கவாரன 

 ஜனம்  ண்ணுன்னு போல்லரல. தினமும் 1 மணி, 2 மணி தநரமாவது 

 கவானுரடய  ஜனத்ரத  ண்ணுங்தகா. அந்த ருேி ஏற் ட்டு, அந்த ருேி 

மீதூறிப் த ாகும்த ாது உலக விஷயங்கள்ல  ற்று தானாக விலகும் த ாது 

அதிகமா இன்னும்  ஜனத்ரத  ண்ணி அப் டி evalutionary ஆ ஒவ்பவாரு 

அடியா பமதுவா  ார்த்து பவச்சு முன்தனற போன்னார். ஏன்னா ஓர் அடி 

முன்னாடி பவச்ோ  ிறகு,  ின்னாடி ரவக்கக் கூடாது.  ிறகு அது அவமானம். 

 கவானுரடய நம் ிக்ரகரய பகாஞ்ேம் பகாஞ்ேமா நாம வளர்த்துக்கணும் 

எங்கிறதுனால ஸ்வாமிகள் அவ்தளா அழகா எல்லாருக்கும் வழி காண் ிச்ோர். 

அந்த மாதிாி மஹான்கள்  ண்ணுவா. தவற தப் ான ஆஸ்ரமங்கள்ல த ாய் 
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தேர்ந்தா தான், என்னதமா எல்லாத்ரதயும் உதறிட்டு ப ாிய ஞானி ஆயிட்டா 

மாதிாி பமாட்ரட அடிச்சுண்டு, ஒரு ஆறு மாேம் இருந்துட்டு அப்புறம் 

திரும் வும் வந்து இங்க தவரலக்கு தேர்ந்துடுவா. அது மாதிாி தான் நிரறய 

இப்  நடந்துண்டு இருக்கு. அப் டி மஹான்கள்  ண்ண மாட்டா. 

குலதேகராழ்வாருரடய ஸ்தலாகத்துல உயர்ந்த உண்ரமகரளயும், நம்முரடய 

 க்திரய வளர்த்துக்கறத்துக்கான உ ாயங்கரளயும் அவர் போல்றார். வழி 

காண் ிக்கறார். இந்த வழியில பகாஞ்ேம் பகாஞ்ேமா ப ாறுரமயா த ாய் நாம் 

அந்த  க்தி முற்றும் த ாது ஒரு முயற்ேி எடுக்காமல்  கவான் நம்ரம  க்கத்தில் 

தேர்த்து அரணச்சுண்டிருவார். யாரும் அப்  நம்ரம குத்தம் போல்ல மாட்டா. 

அடுத்த ஸ்தலாகத்துல 

तत्त्वं ब्रुवाणाहन परं परस्मात् मधु क्षरन्तीव सतां फलाहन । 

िवतिय िाञ्जहलरहस्म हजह्वे नामाहन नारायणगोचराहण ॥ ३३॥ 

தத்த்வம் ப்³ருவாணானி  ரம்  ரஸ்மாத் 

மது⁴ க்ஷரந்தீவ ஸதாம்  லானி | 

ப்ரவர்தய ப்ராஞ்ஜலிரஸ்மி ஜிஹ்தவ 

நாமானி நாராயண தகா³ேராணி ॥ 33 ॥ 

ஜிஹ்தவ! என் நாதவ ‘ப்ராஞ்ஜலிரஸ்மி’ – ரக கூப் ி உன்ரன தவண்டிக்கதறன் 

எங்கிறார். தன்னுரடய நாக்கு கிட்ட ‘உன்ரன கும் ிட்டு ஒரு  ிரார்த்தரன 

 ண்ணிக்கதறன்’ ‘நாமானி நாராயண தகா³ேராணி’ – நாராயணனுரடய 

ேம் ந்தப் ட்ட நாமங்கரள ‘ப்ராவர்தய’ – திரும்  திரும்  ஜ ம்  ண்ணுன்னு 

போல்றார்.  கவானுரடய நாமங்கள் என்னமா இருக்குன்னா, ‘மது⁴ க்ஷரந்தீவ 

ஸதாம்  லானி’ இது ஸாதுக்கள் விரும் க் கூடிய  ழமா இருக்கு. அதுல இருந்து 

ததன் ப ருகுகிறது. ஒரு  லாப்  ழம் நல்ல தித்திப் ா இருந்தா என்ன ருேிதயா 

அது மாதிாி நூறு மடங்கு ருேி மஹான்கள் நாம ஜ த்துல அனு விக்கறா. இதுல 

அழகு என்னன்னா நாக்ரக கூப் ிட்டு போல்றார். நாக்கு ருேிரய விரும் ற 

அவயவம். ருேிக்கு ஆரேப் டறது. நீ இந்த நாமத்ததாட ருேிரய  ழகிக்தகா. 

அரத புாிஞ்சுக்தகான்னு போல்றார். ஸாதுக்கள் இந்த  ழத்ரததான் விரும் றா. 

இதுதான் அவாளுக்கு ததனா ருேிக்கறதுன்னு போல்றார். இந்த நாமங்கள் 

எல்லாம் ‘தத்த்வம் ப்³ருவாணானி  ரம்  ரஸ்மாத்’ ‘ ரம் னா உயர்ந்ததுன்னு 

அர்த்தம். உயர்ந்தரத காட்டிலும் உயர்ந்த தத்துவத்ரத இந்த நாமங்கள் 
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போல்லி பகாடுக்கின்றன. இந்த நாமத்துல உனக்கு ருேி வந்துடுத்துன்னா, 

உயர்ந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் தானா விளங்கும். அதனால நாராயண நாமத்ரத 

 கவானுரடய நாமங்கரளச் போல்லி  ழகு. தஹ நாதவ உன்ரன ரககூப் ி 

தவண்டிக்கதறன் என்கிறார். 

தத்த்வம் ப்³ருவாணானி  ரம்  ரஸ்மாத் 

மது⁴ க்ஷரந்தீவ ஸதாம்  லானி | 

ப்ரவர்தய ப்ராஞ்ஜலிரஸ்மி ஜிஹ்தவ 

நாமானி நாராயண தகா³ேராணி ॥ 

இந்த மாதிாி  ார்த்துக்கணும். தநத்தி ஸ்தலாகத்துல  கவானுரடய 

காாியத்ரதத் தான்  ண்ணனும்னு போன்னா கூட மஹான்கள், அரத அவேரப் 

 ட்டு  ண்ணி ஸ்ரமப் டக் கூடாதுன்னு ஸ்வாமிகள் போல்லிக் 

பகாடுத்திருக்கார்னு போன்தனன். நமக்கு இந்த மாதிாி நாமத்ரத போன்னா 

 லாப்  ழத்ரத காட்டிலும் இந்த நாம ஜ ம் இனிக்கறதான்னா, அப்  நாம 

 கவானுரடய காாியத்ரததய  ண்ணிண்டிருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வரும் 

வரர நாம்  ஜனத்ரத அதிகமாக்கிண்தட த ாகணும். அப்த ா அதுல ருேி 

ஏற் ட்டு உலக விஷயங்கள்ல ருேி குரறஞ்சுடுத்துன்னா, மீதியிருக்கிற 

நம்முரடய எளிரமயான ததரவகரள சுல மா பூர்த்தி  ண்ணிக்கலாம். நாம் 

யாரரயும் நாடாமல் இருக்கலாம். ஏன்னா,  கவாதனாட காாியத்ரத 

 ண்ணுங்கிறார். ‘ோி நான் ராமாயணம்  டிக்கதறன். இந்த தவரலரய 

விட்டுடதறன்னு விட்டுட்டு  ிறகு இராமாயணத்ரத நாம ஒரு விரல ரவத்து 

விற்தறாமானால், அது அரதவிட ப ாிய  ாவம். எந்த உயர்ந்த 

தநாக்கத்துக்காக நாம  ஜனம்  ண்தறாதமா, அது கிரடக்காம த ாயிடும். 

அதனால் தநத்திக்கு போன்ன ஸ்தலாகம் பதய்வோதுக்களுக்கும், 

மஹான்களுக்கும் போன்னது.  கவானுரடய காாியத்ரததய  ண்ணிண்டிரு. 

 கவான் உன்ரன  ார்த்துப் ார்னு. நமக்கு இன்னும் நிரறய  ாமர புத்தி 

இருக்கு. அது த ாகிறதுக்கு தினம் ஒரு மணிதநரம் இரண்டு மணி தநரம் 

 கவாதனாட  ஜனத்ரத  ண்ணி அதுல ருேிரய வளர்த்துண்டு, இந்த 

ஸ்தலாகத்துல போல்ற மாதிாி ‘நாக்தக நீ நாராயணனுரடய நாமங்கரள 

போல். இந்த  ழம் ததன் ப ருகுகிறது. ஸாதுக்களுக்கு இந்த  ழம்தான் பராம்  

தித்திப் ா இருக்கு’ போல்றார். அதுமாதிாி அந்த ஸாதுவாகவாவது நாம 
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ஆகணும். அதுக்கு  ிறகு நம்ரம தமதல கூட்டிண்டு த ாறது  கவானுரடய 

ப ாறுப்பு. 

இந்த  கவன் நாமத்ரத போல்லி  ழகணும்ங்கிறதுதான் முக்யமான உ ததேமா 

மஹான்கள் போல்றா. சுவாமிகளும் எனக்கு அதுதான் போல்லியிருக்கார். 

குலதேகராழ்வாரும் எல்லாருக்கும் அரதத் தான் போல்றார். 

அடுத்த ஸ்தலாகத்துல 

इद ंशरीरं पररणामपेशलं पतत्यवश्यं श्लथसंहध जजिरम् । 

दकमौषधैः हक्लश्यहस मूढ दमुिते हनरामयं कृष्णरसायनं हपब ॥ ३४॥ 

இத³ம் ஶாீரம்  ாிணாமத ேலம் 

 தத்யவச்யம் ச்லத²ஸந்தி⁴ ஜர்ஜரம் । 

கிபமௌஷரத:⁴ க்லிச்யஸி மூட⁴ து³ர்மதத 

நிராமயம் க்ருʼஷ்ணரஸாயனம்  ி ³ ॥ 34 ॥ 

ன்னு அழகான ஸ்தலாகம். இந்த ோீரம் நீ என்னதான்  ார்த்துண்டாலும் 

‘ ாிணாமத ேலம்  தத்யவச்யம் ச்லத²ஸந்தி⁴ ஜர்ஜரம்’ இது முதிர்ச்ேியரடஞ்சு 

கட்படல்லாம் தளர்ந்து ஒரு நாரளக்கு இல்லாம த ாகப் த ாறது. அதனால 

‘மூட⁴ து³ர்மதத’ எங்கிறார். மூடதன துர்மதிதய என்கிறார்.  ஜதகாவிந்தம் 

 ஜதகாவிந்தம் தகாவிந்தம்  தஜ மூடமததன்னு போல்றார் ேங்கரர். இவா 

மூடமதி ன்னு யாரர போல்றான்னா இந்த உடம்ர  நான்னு நிரனச்சு 

உடம்புக்கான சுகத்ரத ததடி நாம் ராப் கலா அரலயதறாம். அந்த ததகத்ரத 

ஆத்மான்னு  ிரமிக்கறரதத் தான் மஹான்கள் மூட மதின்னு போல்றா. இது 

என்ன நீ  ண்ணினாலும் கீழ விழதான் த ாறது. ‘ தத்யவச்யம்’ இது ஒரு நாள் 

விழப் த ாறது. எடுத்துண்டு த ாய் காட்டுல ரவக்கப் த ாறா. ‘ச்லத²ஸந்தி⁴ 

ஜர்ஜரம்’ இதுல எத்தரனதயா ஓட்ரடகள் இருக்கு. இனிதம இளரம திரும் ி, 

கட்டுக்தகாப் ா இருக்கப் த ாறது இல்ரல. அதனால ‘கிபமௌஷரத:⁴ 

க்லிச்யஸி’ என்னதமா மருந்துகரள பகாடுத்து இரத ஏன் நீ பதால்ரல 

 டுத்ததறன்னு தகட்கறார்.  ல மருந்துகள் பகாடுத்து இந்த உடம்ர  ோி 

 ண்ண முடியாது. அஸ்வகந்தா ோப் ிட்டா நன்னா strong ஆ 

இருப்த ாம்ங்கிறது எல்லாம் ஒரு வயசு வரரக்கும் தான். நீ த ாட்டு பதால்ரல 

 ண்ணாதத, இந்த உடம்ர  ‘நிராமயம்’ உனக்கு தீங்கும்  ண்ணாது, உனக்கு 
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ப ாிய நன்ரமரய பேய்யக் கூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என்ற அந்த ரோயனத்ரத 

‘க்ருʼஷ்ணரஸாயனம்  ி ³’ நீ  ானம்  ண்ணு. நீ கிருஷ்ணான்னு போல்லு. 

கிருஷ்ணா ராமா தகாவிந்தா ஹதர ராம கிருஷ்ணா தகாவிந்தா ன்னு நீ 

 கவாதனாட நாமங்கரள  ாடினால் உடம்பு தானா நன்னாயிருக்கும். 

இங்தகயும், நாம மருந்தத ோப் ிட தவண்டாமானா, உடம்பு ஏதாவது பதால்ரல 

 ண்ணித்துன்னா,  ஜனம்  ண்றதுக்கு தவண்டிய அளவுக்கு பகாஞ்ேம் மருந்து 

ோப் ிட்டு உடம்ர   ார்த்துக்கணும் தான். ஆனா மருந்து ோப் ிட்டு நூறு வயசு 

ஹடதயாகம்  ண்ணி வாழறதுக்காக நாம் இங்க வரரல.  கவாரன 

அரடயறதுக்கு தான் வந்திருக்தகாம்.  கவாரன அரடஞ்ோச்சுனா உடம்புக்கு 

 ிரதயாஜனம் இல்ல. அப் றம் ததரவயில்ரல.  கவாரன அரடயறதுக்கு 

உடம்ர   ார்த்துக்தகா. ஆனா இந்த உடம்புல ஆரே பவக்காதத. இந்த 

உடம்ர  நம் ாதத என்கிறார். உடம்ர  நீ நம் ினால் ஏமாந்து த ாகப் 

த ாதற. அதனால  கவானுரடய நாமங்கரள  ாடி அந்த ருேிரய 

வளர்த்துண்டா அதுதவ அமிர்தம். அந்த அமிர்தம் உனக்கு எல்லா 

வியாதிகரளயும் த ாக்கிடும்னு மஹான்கள், தங்களுரடய அனு வத்தினால் 

கண்ட உண்ரமரய போல்றா. 

நாம் ேிவன் ோரர  ார்க்கரலயா? முப் து, நாற் து வருஷம் ஸ்நானம் இன்றி 

ஒரு வாய் ோதம் ோப்டுண்டு, அது கூட ஏததா newspaperல வந்து, கூட்டம் 

வந்து, பதால்ரல  ண்ணப் த ாறாங்கிறதுக்காக ஒரு வாய் ோதம் ோப்டுவார் 

அவர். மத்யானம் 12, 1 மணிக்கு ஒதர ஒரு வாய் ோதத்துல 1 ஸ்பூன் ரேத்ரத 

விட்டுண்டு ோப்டுவார். யாரால அந்த மாதிாி முப் து, நாற் து வர்ஷம் ஒரு 

ஸ்பூன் ோதம் ோப்டுண்டு, தண்ணிதய குடிக்காம இருக்க முடியும்? மத்யானம் 

நாலு மணிக்கு ஒரு ½ டம்ளர் coffee தான் குடிப் ார். மத்த தவரள எப் வுதம 

தண்ணிதய குடிக்க மாட்டார். அவருக்கு  ேி, தாகம் த ாயிடுத்து. ஏன் நீங்க 

ஜலம் குடிக்கதலன்னா, தாகம் என்ரன விட்டு த ாயிடுத்தும் ார். ஸ்நானம் 

வருஷக் கணக்கா  ண்ண மாட்டார். 

மஹா ப ாியவா இருக்கரலயா? ப ாாிரய ோப் ிட்டுண்டு தினம் 20 ரமல் 

நடந்துண்டு இருந்தார். அபதல்லாம் அந்த நாமத்துரடய மகிரம தான். அவா 

 ண்ணின ேந்திரபமௌலீஸ்வர பூரஜ. ேிவன் ோருக்கு கண தியிடத்தில் இருந்த 

 க்தி. அப் டி அவா ஸித்தி அரடஞ்சுடறா. மஹான்கள் ஞானத்ரத 

அரடஞ்சுடறா.  கவானாகதவ ஆயிடறா. ஒரு மணி தநரம் ேஹஸ்ரநாமம் 
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போன்னா நமக்கு tired ஆகிறது. ஸ்வாமிகள் கார்த்தால 5 மணில இருந்து 

ராத்திாி 10 மணி வரரக்கும்,  ாராயணம், ப்ரவச்ேனங்கள்னு  ண்ணுவார். 

 மத்யானம் 20 நிமிஷம் தூங்குவார். ராத்திாி  த்து மணிக்கு தமல யாராவது 

வந்தா கூட அவாளுக்கு  டிப் ார். இருக்கட்டும், இருக்கட்டும்னு போல்லி 

இன்னும் பகாஞ்ேம் தநரம் இரத  டிச்சு முடிச்சுடதறன்னு ஆரேயா தமல தமல 

 டிப் ார். அப் டி அவாளால எப் டி  ண்ண முடிஞ்சுது. இந்த மாதிாி 

மஹான்கரள  ார்த்ததுனால இந்த ஸ்தலாகம் புாியறது. பகாஞ்சூண்டு 

ோப்டுண்டு, மஹான்கள் இருந்திருக்கா.  ேி, தாகத்துக்குபகல்லாம் தமல இந்த 

 கவாதனாட நாமா ேக்திரய பகாடுக்கும். மருந்துகளுபகல்லாம் தமல 

இதுங்கிறதுனால, அவா ஞா கம்  டுத்தறா. இப் டி ஒண்ணு இருக்கு. பதாிஞ்சு 

பவச்சுக்தகாங்கிற மாதிாி போல்றா. ஒரு நாள் நமக்கும் அந்த அனு வம் 

வரணும். அதுக்கு விடாம நாமத்ரத போல்லிப்  ழகணும். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 35, 36  ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

முகுந்த மாரலயில இன்னிக்கு 35வது ஸ்தலாகமும், 36வது ஸ்தலாகமும் 

 ார்ப்த ாம். இந்த ஸ்தலாகங்களுரடய அர்த்தத்ரத போல்தறன்.  ிறகு 

அதனுரடய தாத் ர்யத்ரத போல்தறன் 

दारा वाराकरवरसुता ते तनूजो हवररहञ्चः 

स्तोता वेदस्तव सुरगणो भृत्यवगिः िसादः । 

मुहक्तमािया जगदहवकलं तावकी दवेकी ते 

माता हमत्रं बलररपुसुतस्तवय्यतोऽन्यि जाने ॥ ३५ ॥ 

தா³ரா வாராகரவரஸ தா தத தனூதஜா விாிஞ்ேி: 

http://valmikiramayanam.in/?p=3134
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/krishna2.jpg
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ஸ்ததாதா தவத³ஸ்தவ ஸ ரக³தணா ப்⁴ருʼத்யவர்க:³ ப்ரஸாத:³ । 

முக்திர்மாயா ஜக³த்³ அவிகலம் தாவகீ தத³வகீ தத 

மாதா மித்ரம்  ³லாிபுஸ தஸ்த்வய்யததான்யம்ன ஜாதன ॥ 32 ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம் ‘வாராகரவரஸ தா’ ன்னா  ாற்கடலின் புதல்வி. 

லக்ஷ்மிததவி தான் உன்தனாட தாரா, உன்னுரடய மரனவி. ‘தத தனூதஜா 

விாிஞ்ேி:’ ேதுர்முகனான  ிரம்மா உன்னுரடய  ிள்ரள. ‘ஸ்ததாதா தவத³:’ 

உன்ரன துதிப் ததா தவதம் ‘தவ ஸ ரக³தணா ப்⁴ருʼத்யவர்க:³’ ததவர்கள் 

உன்னுரடய தவரலக்காரர்கள். ‘ப்ரஸாத:³ முக்தி:’ நீ  ண்ற அனுக்ரஹம் 

என்னனா, அது தமாக்ஷம்தான். ‘மாயா ஜக³த³விகலம் தாவகீ’ இந்த மூவுலகுதம 

உன்னுரடய மாயா விலாேம்தான். ‘தத³வகீ தத மாதா’ ததவகி உன்னுரடய 

தாயார் ‘மித்ரம்  ³லாிபுஸ த’  லனுரடய எதிாி –  லன் என்ற அஸ ரரன 

வரதத்தவன் இந்திரன். இந்திரனுரடய  ிள்ரள அர்ஜூனன். உன்னுரடய 

நண் ன் யாருன்னா, அர்ஜ னன் ‘த்வய்யததான்யம்ன ஜாதன’ இரதத் தவிர 

உன்ரனப்  த்தி எனக்கு ஒண்ணுதம பதாியாதுன்னு போல்றார். 

இதுல விதேஷம் என்னன்னா,  கவத் கீரதயில் கூட ‘அவ்யக்தா ஹி 

கதிர்துக்கம் ததஹவத் ிராவாப்யதத’ ன்னு இந்த உடம்த ாட இருப் வர்களுக்கு 

நிர்விதேஷ குணத்ரத அரடவது பராம்  கஷ்டம். ஏததா தகாடியில ஒருத்தர் 

பூர்வ ஜன்ம புண்யத்தால ஞானத்ரத அரடய முடியும். நமக்பகல்லாம் இந்த 

 கவாதனாட ஸவிதேஷ ஞானம்னு போல்ற ேகுண உ ாேரனதான் பராம்  

பேௌாியம். நடக்கக் கூடிய கார்யம் எங்கிறரத  புாிய ரவக்கறதுக்கு இந்த 

ஸ்தலாகத்துல ‘த்வய்யததான்யம்ன ஜாதன’ உன்ரனப்  ற்றி இரதவிட தவற 

ஒண்ணும் பதாியாது. நீ  ரப்ரம்மதமா அபதல்லாம் எனக்குத் பதாியாது. நீ 

அர்ஜ னனுக்கு ேகா. அவனுக்கு தததராட்டின. கீததா ததேம்  ண்ணின. அந்த 

மாதிாி, அந்த கரதகள்.  ாற்கடரல கரடஞ்ே த ாது லக்ஷ்மிததவி வந்தா. அவ 

உனக்கு மாரலயிட்டா. நீ அவரள மார்புல பவச்சுண்ட. உன்னுரடய 

பதாப்புள்பகா டியிலருந்து வந்த தாமரரயில  ிரம்மா இருக்கார். தவதங்கள் 

உன்ரன துதிக்கின்றனன்னு  கவானுரடய குணங்கரள நிரனச்சுப் 

 ார்க்கறது தான் நாம  ண்ண தவண்டிய காாியம். முன்ன ஸ்தலாகங்கள்ல 

 க்திதயாட ப ருரமரய போன்னார். இந்த உலக வாழ்க்ரக நீர்க்குமிழி 

த ான்றது. இந்த உடம்ர  பராம்  நம் ாதத.  க்தி  ண்ணு. மனுஷாள் கிட்ட 
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த ாய் தவரலக்காக நிக்காததன்னு போல்லிட்டு,  க்தி ஏற் டறதுக்கு நாம 

 கவானுரடய குணங்கரள நிரனச்சு நிரனச்சு  ார்க்கணும். அவனுரடய 

கரதகரளப்  டிக்கணும். 

 கவாரனப்  த்தி கண்ரண மூடிண்டு தயாகிகள் தியானம்  ண்ணி ஏததா 

உணர்றா. அரத நம்மால உணர முடியுமா? உணர முடியாது. உனக்கு கிருஷ்ண 

 க்தியா இந்த மாதிாி கிருஷ்ணதனாட குணங்கரள நிரனச்சு  ாரு. ராம 

 க்தியா ராமாயணம்  டி. ராமனுரடய குணங்கரள நிரனச்சு நிரனச்சு 

அனு விக்கணும். முருக  க்தியா ஸ ப்ரமண்ய புஜங்கம்  டி. ஸ்கந்தபுராணம் 

 டி. அம் ாள் கிட்ட  க்தியா அம் ாளுரடய ஸ்ததாத்திரங்கரள  ாராயணம் 

 ண்ணு. அப் டி  ண்ணா உனக்கு  க்தியினாதலதய  கவாதனாட  ிரஸாதமா 

முக்தி கிரடச்சுடும்னு இந்த ஸ்தலாகத்துல போல்றார். 

நமக்கு உலகத்துல  ற்று இருக்கு பராம் . உலக விஷயங்கள்ல மரனவி, 

குழந்ரதகள்,  ணம், நண் ர்கள் இதிபலல்லாம் பராம்   ந்த ாேம் இருக்கு. 

அரத மாற்றி பதய்வ  ாேமா உயர்த்தணும்னா அந்த பதய்வத்துக் கிட்ட மனசு 

இருக்கணும். நாம மனசுக்குள்தளதய தானா போத்து சுகத்ரத  த்தியும், 

குழந்ரதகள் இபதல்லாம் நாம ஸ்ததாத்திரம்  ண்ணிண்தட இருக்தகாம். அரத 

நிறுத்திண்டு  கவாதனாட ஸ்ததாத்திரம்  ண்றதுக்கு  ழக்கி பகாடுக்கணும். 

அப் தான்  கவானிடத்தில் நமக்கு ஆரே வரும்.  ாேமா மாறும். அப்  உலக 

 ாேம் என்ற அந்த கட்டு நம்ரமக் பகாஞ்ேம் விடும். அதனாலதான் நாம் 

பூரஜகள்  ண்தறாம். எப் டி நமக்கு அலங்காரம்  ண்ணிக்கதறாதமா, நாம 

ஸ்நானம்  ண்தறாம், அலங்காரம்  ண்ணிக்கதறாம், ோப் ிடதறாம். 

அததமாதிாி  கவானுக்கும் ஸ்நானம்  ண்ணி, அலங்காரம்  ண்ணி, 

ரநதவத்யம்  ண்ணி அப் டி ஆரம் ம். அவதராட கரதகரளப்  டிச்சு தமலும் 

தமலும் அவதனாட குணங்கரள நிரனச்ோ அவனிடத்தில்  க்தி வந்து, இந்த 

உலக ாேம் மாறி பதய்வ  ாேமாகும்கிறது இந்த ஸ்தலாகத்ததாட தத்வம். 

அடுத்த ஸ்தலாகத்துல கிருஷ்ணதனாட குணங்கரளச்  போல்றார். எட்டு 

வி க்திகள்ல போல்றார் 

कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः कृष्णं नमस्याम्यिं 

कृष्णेनामरशत्रवो हवहनिताः कृष्णाय तस्मै नमः । 

कृष्णादवे समुहत्थतं जगददद ंकृष्णस्य दासोऽस्म्यिं 

कृष्णे हतष्ठहत सविमेतदहखलं ि!े कृष्ण संरक्ष माम् ॥ ३६ ॥ 
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க்ருʼஷ்தணா ரக்ஷது தநா ஜக³த்த்ரயகு³ரு: க்ருʼஷ்ணம் நமஸ்யாம்யஹம் 

க்ருʼஷ்தணனாமரேத்ரதவா வினிஹதா: க்ருʼஷ்ணாய தஸ்ரம நம: । 

க்ருʼஷ்ணாதத³வ ஸமுத்தி²தம் ஜக³தி³த³ம் க்ருʼஷ்ணஸ்ய தா³தஸாऽஸ்ம்யஹம் 

க்ருʼஷ்தண திஷ்ட²தி ஸர்வதமதத்³ அகி²லம் தஹ! க்ருʼஷ்ண ஸம்ரக்ஷ மாம் ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். சுந்தராச்ோாியார் இந்த புஸ்தகத்துல எழுதியிருக்கார். 

இந்த ஸ்தலாகத்ததாட அரமப்ர   ார்க்கும் த ாது இந்த கவிக்கு கிருஷ்ண 

ர த்தியம்  ிடிச்ேிருக்கு த ால இருக்கு. அதனால கிருஷ்ணரன எப் டி 

எப் டிபயல்லாதமா போல்லி ேந்ததாஷப்  டறார். எல்லா வி க்திகரளயும் 

அவரரதய பவச்சுப்  ாடறார். ேிலது எல்லாம் போன்ன கருத்ரததய திருப் ி 

போல்றார். அபதல்லாம் அவதராட  க்தியினால, குணதம தவிர ததாஷம் 

கிரடயாதுங்கிறார். அவர் கிருஷ்ண  க்தியில  ண்றார்ன்னு குறிப்பு 

பகாடுங்கிறார். 

‘க்ருʼஷ்தணா ரக்ஷது தநா ஜக³த்த்ரயகு³ரு:’ ஜகத்குருவான கிருஷ்ணன் நம்ரம 

காப் ாற்றட்டும் ‘க்ருʼஷ்ணம் நமஸ்யாம்யஹம்’ நான் கிருஷ்ணரன 

நம்ஸ்காிக்கிதறன் ‘க்ருʼஷ்தணனாமரேத்ரதவா வினிஹதா:’ கிருஷ்ணனால் 

ததவர்களின்  ரகவர்கள் பகால்லப் ட்டார்கள் ‘க்ருʼஷ்ணாய தஸ்ரம நம:’ 

அந்த கிருஷ்ணனுக்கு நமஸ்காரம். ‘க்ருʼஷ்ணம் நமஸ்யாம்யஹம்’ ன்னு போன்ன 

 ின்ன கிருஷ்ணாய தஸ்ரம நம: ங்கிறது அதத அர்த்தம்தான். அது 

புனருக்தின்னு த ரு. கவிரதயில போன்னரததய திரும் த் திரும்  போல்லக் 

கூடாது. ஆனா அவருக்கு கிருஷ்ண ர த்தியம்  ிடிச்ேிருக்கு. அதனால தான் 

அவர் கவிரததயாட grammarஒ ruleஓ அவருக்கு பதாியரல. கிருஷ்ணா, 

கிருஷ்ணான்னு போல்லணும்னு ததாணறது. பதய்வ ாேம் த ேிதனாதம, அந்த 

 ாேம் அவருக்கு வந்துடுத்துன்னு இந்த கவிரதயில அது பதாியறது 

‘க்ருʼஷ்ணாதத³வ ஸமுத்தி²தம் ஜக³தி³த³ம்’ கிருஷ்ணனால் தான் இந்த உலகதம 

உண்டாயிற்று ‘க்ருʼஷ்ணஸ்ய தா³தஸாऽஸ்ம்யஹம்’ நான் கிருஷ்ணதனாட 

தாேன் ‘க்ருʼஷ்தண திஷ்ட²தி ஸர்வதமதத்³ அகி²லம்’ கிருஷ்ணன கிட்ட இருந்து 

உண்டான உலகம் கிருஷ்ணன் கிட்ட நிரலப ற்று இருக்கு ‘தஹ! க்ருʼஷ்ண 

ஸம்ரக்ஷ மாம்’ கிருஷ்ணா என்ரனக் காப் ாத்துன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். நமக்கும் 

இந்த கிருஷ்ண ர த்தியம்  ிடிக்கணும்னு தவண்டிப்த ாம் 
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க்ருʼஷ்தணா ரக்ஷது தநா ஜக³த்த்ரயகு³ரு: க்ருʼஷ்ணம் நமஸ்யாம்யஹம் 

க்ருʼஷ்தணனாமரேத்ரதவா வினிஹதா: க்ருʼஷ்ணாய தஸ்ரம நம: । 

க்ருʼஷ்ணாதத³வ ஸமுத்தி²தம் ஜக³தி³த³ம் க்ருʼஷ்ணஸ்ய தா³தஸாऽஸ்ம்யஹம் 

க்ருʼஷ்தண திஷ்ட²தி ஸர்வதமதத்³ அகி²லம் தஹ! க்ருʼஷ்ண ஸம்ரக்ஷ மாம் ॥ 

அழகான ஸ்தலாகம். அடுத்த ஸ்தலாகத்துல கிருஷ்ணா! என் கிட்ட கருரண 

 ண்ணுன்னு பகஞ்ேறார். அரத நாரளக்கு  ார்ப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 37, 38  ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

Deepavali – Art by Keshav Venkataraghavan 

இன்னிக்கு 37 வது ஸ்தலாகம்  ார்க்கதறாம் 

तत्त्वं िसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे हवष्णो कृपां परमकारुहणकः हखल त्वम् । 

संसारसागरहनमग्नमनन्त दीनं उद्धतुिमििहस िरे पुरुषोत्तमोऽहस ॥ ३७ ॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=3147
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/deepavali.jpg
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தத் த்வம் ப்ரஸீத முகுந்தமாரலயில ³  ⁴க³வன் குரு மய்யனாதத² 

விஷ்தணா க்ருʼ ாம்  ரமகாருணிக: கி²ல த்வம் । 

ஸம்ஸாரஸாக³ரனிமக்³னமனந்த தீ³னம் 

உத்³த⁴ர்துமர்ஹஸி ஹதர புருதஷாத்ததமாऽஸி ॥ 34॥ 

ன்னு  கவான் கிட்ட எனக்கு கருரண  ண்ணுன்னு பராம்  பகஞ்ேற ஒரு 

ஸ்தலாகம். இப் டி  ிரார்த்தரன  ண்ணினா,  கவான் இரங்காமல் இருக்க 

மாட்டான். இதுல நாலு, ஐந்து அரடபமாழிகளால  கவாரன கூப் ிடறார். 

 கவன் னு போல்றார். ஷட்குண  ாிபூர்ணனான  கவான். விஷ்ணுன்னு 

போல்றார். எங்கும் நிரறந்திருப் வன் ன்னு அர்த்தம். அனந்தன் ன்னு 

போல்றார். முடிவில்லாதவன்னு அர்த்தம். ஹாின்னா  ா ங்கரள 

த ாக்கு வன்னு அர்த்தம். ‘ப்ரஸீத’ என் கிட்ட தயவு  ண்ணு. என் கிட்ட 

கருரண காட்டு. ‘மயி அநாதத க்ரு ாம் குரு’ -அனாரதயான என்னிடத்தில் 

கிருர   ண்ணு ‘ ரமகாருணிக: கி²ல த்வம்’ நீ  ரம கருரண பகாண்டவன் 

அல்லவா? தயாநிதி அல்லவா? ‘ஸம்ஸார ஸாகர நிமக்னம்:’ ஸம்ஸார 

ஸாகரத்துல நான் மூழ்கியிருக்தகதன, ‘தீ³னம் உத்³த⁴ர்துமர்ஹஸி ‘ – இந்த 

அற் ரன நீ கரரதயற்ற தவண்டாமா? என்ரனக் கரரதயத்தணும். 

‘புருதஷாத்தமஸி:’ – நீ புருஷர்களுக்குள்ள உத்தமன். அப்த ற் ட்ட நீ தான் 

என்ரனக் காப் ாத்த முடியும். தயவு  ண்ணு ன்னு தகட்கறார் 

தத் த்வம் ப்ரஸீத³  ⁴க³வன் குரு மய்யனாதத² 

விஷ்தணா க்ருʼ ாம்  ரமகாருணிக: கி²ல த்வம் । 

ஸம்ஸாரஸாக³ரனிமக்³னமனந்த தீ³னம் 

உத்³த⁴ர்துமர்ஹஸி ஹதர புருதஷாத்ததமாऽஸி ॥ ன்னு தவண்டிக்கறார். 

அந்த மாதிாி  ிறவிக் கடரல நீந்துவதற்கு  கவானுரடய கிருர ரயத் தவிர 

தவற ஒரு உ ாயம் இல்ரல. அதனால  கவாரன  ல நாமங்கள்ல கூப் ிட்டு 

அவனுரடய தயவு ஏற் டறதுக்காக தவண்டுதரல முன் ரவக்கறார். இவ்தளா 

தநரம் இந்த  க்திதயாட ப ருரமரய போல்லிண்டிருந்தார். இங்க அப் டி  க்தி 
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 ண்ணினாலும் தன்னுரடய முழு இயலாரமரயயும் பவளிப் டுத்தி, நீ தான் 

தயவு  ண்ணுன்னு பகஞ்ேறார். 

அடுத்த ஸ்தலாகத்துல, இந்த மாதிாி ஸ்தலாகங்கரள திரும் த் திரும்  

ஆவர்த்திதான்  ண்ண முடியுதம தவிர, இதுல அர்த்தம் பகாஞ்ேம் தான் 

போல்லலாம். ஆனா அந்த அழகு அவ்தளா அழகா இருக்கு 

नमाहम नारायणपादपङ्कजं करोहम नारायणपूजनं सदा । 

वदाहम नारायणनाम हनमिलं स्मराहम नारायणतत्त्वमव्ययम् ॥ ३८॥ 

நமாமி நாராயண ாத³ ங்கஜம் கதராமி நாராயணபூஜனம் ஸதா³ । 

வதா³மி நாராயண நாம நிர்மலம் ஸ்மராமி நாராயணதத்த்வமவ்யயம் ॥ 

ன்னு போல்றார். நாராயணனுரடய ேரண கமலங்கரள நமஸ்காிக்கதறன். 

நாராயணனுரடய பூரஜரய எப்ப ாழுதும் பேய்கிதறன். ‘ஸதா நாராயண 

பூஜனம் கதராமி’ நாராயணா என்ற தூய்ரமயான அந்த  கவாதனாட நாமத்ரத 

எப்ப ாழுதும் ஜ ிக்கிதறன் ‘வதா³மி நாராயண நாம நிர்மலம்’ 

‘ஸ்மராமி நாராயண தத்வமவ்யயம்’ அந்த நாராயண தத்வத்ரத எப்த ாதுதம 

தியானம்  ண்தறன். அதாவது மதனா, வாக்கு, காயம் ன்னு போல்வா. மனோல 

நாராயணனுரடய தத்வத்ரத தியானம்  ண்தறன். வாக்கால் நாராயண 

நாமத்ரத போல்கிதறன். காயத்தினால், உடம் ினால் நாராயணனுரடய 

பூரஜரய  ண்தறன். முதல்ல ‘நமாமி நாராயண  ாத  ங்கஜம்’ னு இந்த 

மதனா,வாக்கு, காயங்களால உன்தனாட காாியத்ரதப்  ண்ணி, 

அதுக்பகல்லாம் தமல உன்ரன நமஸ்காரம்  ண்ணி, முழுக்க என்ரன 

உன்னிடத்தில் ேமர்ப் ிக்கிதறன் ன்னு போல்றார். 

நமாமி நாராயண ாத³ ங்கஜம் கதராமி நாராயணபூஜனம் ஸதா³ । 

வதா³மி நாராயணநாம நிர்மலம் ஸ்மராமி நாராயணதத்த்வமவ்யயம் ॥ 

நமாமி நாராயண ாத³ ங்கஜம் கதராமி நாராயணபூஜனம் ஸதா³ । 

வதா³மி நாராயணநாம நிர்மலம் ஸ்மராமி நாராயணதத்த்வமவ்யயம் ॥ 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 39, 40  ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

Govinda – Art by Keshav Venkataraghavan 

இன்னிக்கு முகுந்த மாரலயில 39, 40 ஆவது ஸ்தலாகம்  ார்க்கப் த ாதறாம். 

இரண்ரடயும் தேர்த்து  டிக்கலாம். அந்த இரண்டுலயும் தேர்த்து ஒரு 

கருத்ரதத்தான் போல்றார். 

श्रीनाथ नारायण वासुदवे श्रीकृष्ण भक्तहिय चक्रपाणे । 

श्रीपद्मनाभाच्युत कैटभारे श्रीराम पद्माक्ष िरे मुरारे ॥३९॥ 

अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोहवन्द दामोदर माधवेहत । 

वकंु्त समथोऽहप न वहक्त कहश्चत् अिो जनानां व्यसनाहभमुख्यम् ॥ ४०॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=3156
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/govinda-by-Keshav.jpg
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ஸ்ரீனாத² நாராயண வாஸ தத³வ ஸ்ரீக்ருʼஷ்ண  ⁴க்தப்ாிய ேக்ர ாதண । 

ஸ்ரீ த்³மனா ா⁴ச்யுத ரகட ா⁴தர ஸ்ரீராம  த்³மாக்ஷ ஹதர முராதர ॥ 39 ॥ 

அனந்த ரவகுண்ட² முகுந்த³ க்ருʼஷ்ண தகா³விந்த³ தா³தமாத³ர மாத⁴தவதி । 

வக்தும் ஸமர்ததா²ऽ ி ந வக்தி கஸ்ேித் அதஹா ஜனாநாம் வ்யஸனா ி⁴முக்²யம் ॥ 

40॥ 

ன்னு போல்றார். இந்த நாமங்கள் எல்லாம் போல்லி, ஸ்ரீநாதா, நாராயண, 

வாசுததவா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா,  க்தப்ப்ாிய, ேக்ர ாதண, ஸ்ரீ த்மநா , அச்யுத, 

ரகட ாதர, ஸ்ரீராம,  த்மாக்ஷா, ஹதர, முராதர, அனந்த, ரவகுண்ட, முகுந்த, 

கிருஷ்ண, தகாவிந்த, தாதமாதர, மாதவன்னு, போல்ல முடியும். ‘வக்தும் 

ஸமர்ததா²ऽ ி’ – இந்த  கவந் நாமங்கள் எல்லாம் போல்றதுக்கு நமக்கு ேக்தி 

இருக்கு. ஆனா ‘ந வக்தி கஸ்ேித்’ யாரும் இரத போல்ல மாட்தடங்கறாதள! 

‘அதஹா ஜனாநாம் வ்யஸனா ி⁴முக்²யம்’ ஜனங்களுக்கு தனக்கு தீரமயான 

விஷயங்கரளப்  ண்ணி, துக்கப்  டறதுல பராம்  ஆவல் ஜாஸ்தியா இருக்கு. 

அரதபயல்லாம் பராம்  விரும் ி  ண்றா. இந்த  கவாதனாட நாமங்கரள 

போல்ல மாட்தடங்கறாதளன்னு போல்றார். வியாேர் ஒரு ஸ்தலாகத்துல 

போல்றார் 

நாராயண இதி நமாஸ்தி வாகஸ்தி வேவர்த்தினி | 

ததா ி நரதக தகாதர  தந்தீதி ததத்புதம் || 

ன்னு போல்றார். நாராயணா என்ற நாமம் இருக்கு. வாக்கு இருக்கு. இரண்டும் 

‘வேவர்த்தினி’ – இரண்டும் நம்ம ரகயில தான் இருக்கு. நம்ம வாக்கு, அதாவது 

நம்ம நாக்கு நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. நாராயணாங்கிற நாமம் சுல மா 

போல்லலாம். அது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு! என்ன ஆச்ோியம்! இது இருந்து 

கூட ஜனங்கள் த ாய் தகாரமான நரகத்துல விழறாதளன்னு போல்றார். 

இந்த வ்யஸனம்ங்கிற வார்த்ரதக்கு தீரமரயக் பகாடுக்கக் கூடிய 

காாியங்கள்னு அர்த்தம். பகட்டப்  ழக்கங்கள், குடி, சூதாட்டம், இந்த காலத்துல 

ேினிமா, internet, whatsapp, facebook எல்லாம் தேர்த்துக்கலாம். இந்த modern 

gadgets, technology எல்லாதம மூரளரய  ாழ்  ண்ணும் ன்னு ேிவன் ோர் 
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warn  ண்றார். அதுல 1% தவணா நாம நல்லதுக்கு use  ண்தறாம்.  ாக்கி 

தநரம் எல்லாம் அதுல வீண்  ண்தறாம். அந்த மாதிாி  ண்ணினா உடம்பும் 

பகடும். stress ஜாஸ்தி ஆகி மனசும் பகடும்ங்கிறது  ார்த்தாதல பதாிகிறது. 

இந்த கால நம்ம வாழ்க்ரக முரறயில ோியான ோப் ாடு இல்ல. 

 இல்ரல.ோப் ாடு இருக்கு. அரத எப் டி ோப் ிடணுதமா, அது பதாியல. 

அரத நிதானமாக ருேிச்சு, ேந்ததாஷமா ோப் ிடறது, நல்ல டியா தூங்கறது 

எல்லாதம பகட்டு இருக்கு. அதுக்கு நாம ஜ ம் நல்லபதாரு மருந்தாக 

மஹான்கள் prescribe  ண்றா. 

நான் என்தனாட அனு வத்துதலதய  ார்த்திருக்தகன். ஒரு புத்திோலியான 

ர யன் ஒருத்தன் இருந்தான். அவன் நல்ல mark வாங்கி நல்ல college ல  டிச்சு 

அபமாிக்காவுல நல்ல தவரலயில இருந்தான். ஆனா அவன் 

மனக்கலக்கத்ததாட இருந்தான். நான் ஸ்வாமிகள் கிட்ட அரழச்ேிண்டு 

வந்ததன். ஸ்வாமிகள் “அ ராஜித  ிங்காக்ஷ நமஸ்தத ராம பூஜித” ன்னு 336 

தடரவ ஜ ிச்ேிட்டு, ராம நாமத்ரத ஒருமணிதநரம் போல்லுன்னு போன்னார். 

அவன் mental healthகாக  ல மருந்துகள் ோப்டுண்டு இருந்தான்.  இந்த நாம 

ஜ ம்  ண்ணி அவனுக்கு உடம்பு, மனசு எல்லாம் பராம்  ோியாகி 

கல்யாணமாகி, குழங்ரதகதளாடு பேௌக்யமா இருக்கான். அப் டி கண்கூடா 

அந்த நாமம்கிறது நன்ரம பேய்கிறது. மஹான்கள் எல்லாரும் அரதச் போல்றா. 

ேில த ர் தவதாந்த class த ாதறன்னு த ாயிடறா. தவதாந்தம்  டிக்கறதுக்தக 

தயாக்யரத தவணும். ப்ரம்ம ஸ த்ர  ாஷ்யத்ததாட ஆரம் த்துல ஆதிேங்கரர் 

விதவகம், ரவராக்யம், ஷமதமாதி ஷட்குணங்கள், முமுஷூத்வம் இந்த நாலும் 

இருக்கிறவா, இந்த  ிரம்மா சூத்ரத்ரத  டிக்கறதுக்கு லாயக்குன்னு போல்றார். 

ஒரு கிருஹஸ்தர் ஸ்ருங்தகாி ஆச்ோர்யாள் ேந்திரதேகர  ாரதி ஸ்வாமிகள் கிட்ட, 

‘ஆதிேங்கரர் இப் டி போல்றாதர, வாஸ்தவமா?’ ன்னு தகட்ட த ாது, 

‘ஆதிேங்கரர் போல்றார், இது வாஸ்தவமா என் கிட்ட தகட்கறதய? அவர் 

போன்னரத அப் டி தகட்கலாமா? அவர் போன்னா ேத்யம் தான்’ ன்னு 

போல்றார். ‘அவதர அப் டி போல்றார்னா நாங்கபளல்லாம் ப்ரம்மசூத்ரம் 

 டிக்கறதுக்கு லாயக்கு இல்ரலயா?’ ன்னு க்ரஹஸ்தர் தகட்கறார். 

‘லாயகில்ரலதான். ஸந்யாேிகளுக்குள் இந்த மாதிாி எல்லா குணங்களும் 
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இருக்கிறவா  டிக்கறதுக்காக ப்ரம்ம சூத்ரம், ப்ரம்ம சூத்ர  ாஷ்யம் 

அவாளுக்குதான்’ ன்னு ஆோர்யாள் போல்றார். ‘அப்  நான் இவ்தளா நாள் 

 டிச்தேதன! அபதல்லாம் ஒண்ணும் ப்ரதயாஜனம் இல்ரலயா?’ங்கிறார் 

வந்தவர். ‘ ிரதயாஜனம் இல்ரலன்னு இல்ல. ஆத்மா, மாரயன்னு ஒருேில 

விஷயங்கரள நீ theoriticalஆ பதாிஞ்ேிண்டு இருப் . என்னிக்காவது ஒருநாள் 

எந்த ஒரு ஜன்மத்துலயாவது அவர் போல்ற குணங்கள்லாம் வந்து இரதப் 

 டிக்கும்த ாது அந்த familiarity உனக்கு help  ண்ணும். ஆனா அவர் போல்றது 

பராம்  வாஸ்தவமான விஷயம். ப்ரம்ம சூத்ர  ாஷ்யங்கள் ஸந்யாேிகள் 

 டிக்கறதுக்காக தான்’ ன்னு போல்றார் ஸ்ருங்தகாி ேந்திரதேகர  ாரதி 

ஸ்வாமிகள். ஆத்ம விோரம்ங்கிறது பராம்  உயர்ந்த ஸ்திதியில 

இருக்கிறவாளுக்கு. 

நாம காாியங்கள்  ண்ணிண்டு காாிய உலகத்துல இருக்தகாம். ஆோ ாேங்கரள 

பூர்த்தி  ண்ணிக்கதறாம். atleast இந்த வ்யஸனங்கள்ல, இந்த பகட்டப் 

 ழக்கங்கள்ல  த ாகாம, குடும் த்துக்காக தவரல பேய்யறது, அதுல பகாடுத்த 

காசுக்கு தநர்ரமயா உரழச்சு அந்த  ணத்ரதக் பகாண்டு குடும் த்ரத  ரணம் 

 ண்ணி, ேந்ததாஷமா இருக்கிறது அபதல்லாம் அவேியம்  ண்ண 

தவண்டியதுதான். ஆனா இதுக்கு தமலான இன் ங்கள் இருக்கு.  கவாரன 

அரடயணும். ஏன்னா,பராம்   ாக்யவேத்துனால இந்த  ாரத பூமியில வந்து 

இருக்தகாம். “புவனியில் த ாய்  ிறவாரமயில் நாம் நாள் த ாக்குகின்தறாம் 

அவதம இந்த பூமி” ன்னு திருப் ள்ளி எழுச்ேியில இந்த புவனியில வந்து நாம 

 ிறக்கரலதயன்னு ததவர்கள்லாம் பராம்  வருத்தப்  டறாளாம். இந்த பூமியில 

வந்த  ிறந்தா நமக்கு ேிவப ருமாதனாட அருள் கிரடக்கும். இந்த 

தமலுலகங்கள் எல்லாம் ததவதலாகம்,  ிரம்மதலாக  ர்யந்தம், ஸ்வர்காதி 

தலாகங்கள்ல ேந்ததாஷம் அனு விப் ாதள தவிர முக்தி கிரடயாது. 

இப்  foreign தலதய நாம  ார்க்கதறாம். வாழக்ரக நன்னாயிருக்கு. பராம்  

பேௌக்யமா இருக்தகன்னு போல்லுவாதள தவிர, ஞானத்ததாட 

தன்னலமில்லாத உயர்ந்த மஹான்கதளாட ேங்கம் கிரடக்குமா? அந்த மாதிாி 

ஸாதுக்கதளாட தர்ேனம்  ாக்யமும் அவா கிட்டயிருந்த நல்லது தகட்டுக்கற 

இந்த  ாக்யங்கள் எல்லாம் இந்தியாவுல இருந்தா தான் கிரடக்கும். 
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இந்தியாவுல இருந்தா வாழ்க்ரக கஷ்டமாதான் இருக்கு. அதுதான் அனுக்ரஹம். 

நமக்கு frustrations இருக்கும் த ாது தான் ஜன்ம, ம்ருத்யு, ஜரா, வியாதி துக்க 

ததாஷானுதர்ேனம் ன்னு இபதல்லாம் வந்துண்தட இருந்தாதான் நமக்கு 

வாழ்க்ரக நிரலயற்றது. இதுக்கு தமலான ேந்ததாஷம் இருக்குன்னு ஞா கம் 

வரும். அபமாிக்காவுல ஒரு car வாங்கி ஓட்டினா பராம்  ேந்ததாஷமா 

இருக்கும். இங்க ஒரு car வாங்கி ஓட்டறதுகுள்ள பராம்  frustration ஜாஸ்தியா 

இருக்கும். அதுனால காரர வாங்கி பவச்சுட்டு திரும்  நாம ஸ்கூட்டர் 

எடுத்துண்டு த ாயிடுதவாம். இல்ல  ஸ்ல த ாயிடுதவாம். அந்த மாதிாி 

frustrations நமக்கு ஒரு  ாடம் கற் ிக்கறது. இந்த சுகங்கள் எல்லாம் 

நிரலயற்றது. துக்கம்கிறது வந்துண்தட இருக்கப் த ாறது. இந்த 

வாழ்க்ரகங்கறது முடியப் த ாறது. உண்ரமரய உணரனும்னு ததாணும் 

த ாது தான் இதுக்கு என்ன answer?இதுக்கு தவற மாற்தற இல்ரலயான்னு 

நிரனக்கும் த ாது நாம  கவானுரடய  க்கம் திரும்புதவாம். மஹான்கள் 

அவ்தளா தூரம் நாமத்ததாட மஹிரமரய போல்லி நீ நாம ஜ ம்  ண்ணு. 

அதுனால உனக்கு  க்தி ஏற் டும், இரத  ண்ண மாட்தடங்கறாதளன்னு 

எல்லா மஹான்களும் ஏக்கத்துல போல்றா. இவரும் போல்றார். இரத நாம 

மனசுல வாங்கிண்டு அதிகமா நாம ஜ ம்  ண்ணுதவாம். இந்த ஸ்தலாகத்ரத 

இரண்டு தடரவ  டிக்கதறன் 

ஸ்ரீனாத² நாராயண வாஸ தத³வ ஸ்ரீக்ருʼஷ்ண  ⁴க்தப்ாிய ேக்ர ாதண । 

ஸ்ரீ த்³மனா ா⁴ச்யுத ரகட ா⁴தர ஸ்ரீராம  த்³மாக்ஷ ஹதர முராதர ॥ 

அனந்த ரவகுண்ட² முகுந்த³ க்ருʼஷ்ண தகா³விந்த³ தா³தமாத³ர மாத⁴தவதி । 

வக்தும் ஸமர்ததா²ऽ ி ந வக்தி கஸ்ேித் அதஹா ஜனாநாம் வ்யஸனா ி⁴முக்²யம் ॥ 

இந்த தகாவிந்த தாதமாதர மாததவதின்னு போல்லும்த ாது தகாவிந்த 

தாதமாதர மாதவ ஸ்ததாத்ரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. 72 ஸ்தலாகங்கள். 

ஒண்ணுஒண்ணும் முடியும்த ாது தகாவிந்த தாதமாதர மாததவதின்னு முடியும். 

வில்வமங்களாச்ோாியார் ன்னு ஒருத்தர்  ண்ணது. ஸ்வாமிகளுக்கு பராம்  

இஷ்டமான ஸ்ததாத்ரம். அது  ிடிச்ேதுனால தான் அவரர தகாவிந்த தாதமாதர 

ஸ்வாமிகள்தன எல்லாரும் கூப் ிட்தடாம். அதுல இந்த ஸ்தலாகத்ரத அவர் 

இனிரமயா போல்வார். 
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தகாவிந்த தகாவிந்த ஹதர முராதர தகாவிந்த தகாவிந்த முகுந்தகிருஷ்ணா 

தகாவிந்த தகாவிந்த ரதாங்க ாதண தகாவிந்த தாதமாதர மாததவதி 

தகாவிந்த தகாவிந்த ஹதர முராதர தகாவிந்த தகாவிந்த முகுந்தகிருஷ்ணா 

தகாவிந்த தகாவிந்த ரதாங்க ாதண தகாவிந்த தாதமாதர மாததவதி 

ன்னு  போல்லிண்தட இருப் ார். அரதக் தகட்டா நமக்கு உலகதம மறந்து 

த ாயிடும். உடம்த  மறந்து த ாயிடும். மனசுல கவரலகள் த ாயி recharge 

ஆயிடுதவாம் நாம. ஸ்வாமிகள் பராம்  இனிரமயா போல்வார். அந்த மாதிாி 

நாமங்களுக்கு அந்த மஹிரம இருக்கு. இந்த ஸ்தலாகத்ரத இன்பனாரு தடரவ 

 டிக்கதறன். 

ஸ்ரீனாத² நாராயண வாஸ தத³வ ஸ்ரீக்ருʼஷ்ண  ⁴க்தப்ாிய ேக்ர ாதண । 

ஸ்ரீ த்³மனா ா⁴ச்யுத ரகட ா⁴தர ஸ்ரீராம  த்³மாக்ஷ ஹதர முராதர ॥ 

அனந்த ரவகுண்ட² முகுந்த³ க்ருʼஷ்ண தகா³விந்த³ தா³தமாத³ர மாத⁴தவதி । 

வக்தும் ஸமர்ததா²ऽ ி ந வக்தி கஸ்ேித் அதஹா ஜனாநாம் வ்யஸனா ி⁴முக்²யம் ॥ 

இந்த மாதிாி நாம வ்யஸனத்துல த ாய் விழாம,  கவாதனாட நாமங்கரளச் 

போல்லி  ழகுதவாம். எங்கும் எப் வும் போல்லலாம். நாக்கு இருந்தா த ாறும். 

தவற ஒரு கண்டிஷனும் கிரடயாது. யாரும் போல்லலாம். எங்கும் போல்லலாம். 

எப் வும் போல்லலாம். நாமும் போல்லி அந்த ஆனந்தத்ரத அனு விப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்….தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 41, 42 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

முகுந்த மாரலயில தநத்திக்கு 39, 40வது ஸ்தலாகங்களில்  கவானுரடய 

நாமங்கரள அடுக்கி இப்த ற் ட்ட இனிரமயான நாமங்கரள போல்ல 

முடிஞ்ோலும் போல்ல மாட்தடங்கறாதளன்னு இரண்டு ஸ்தலாகங்கள் 

ஸ்ரீனாத² நாராயண வாஸ தத³வ ஸ்ரீக்ருʼஷ்ண  ⁴க்தப்ாிய ேக்ர ாதண । 

ஸ்ரீ த்³மனா ா⁴ச்யுத ரகட ா⁴தர ஸ்ரீராம  த்³மாக்ஷ ஹதர முராதர ॥ 39 ॥ 

அனந்த ரவகுண்ட² முகுந்த³ க்ருʼஷ்ண தகா³விந்த³ தா³தமாத³ர மாத⁴தவதி । 

வக்தும் ஸமர்ததா²ऽ ி ந வக்தி கஸ்ேித் அதஹா ஜனாநாம் வ்யஸனா ி⁴முக்²யம் ॥ 

40॥ 

ன்னு ஜனங்கரளப்  த்தி போல்றார். இந்த மாதிாி வள்ளலார் கூட 

‘கரடவிாித்ததன் பகாள்வாாில்ரல’ ன்னு போன்னார் அல்லவா. ‘அருள் 

பகாடுக்கிறதுக்கு நான் காத்திருக்தகன். யாரும் வரரலதய’ ன்னு போன்னாராம். 

அந்த மாதிாி இவர் போல்றார். அடுத்த ஸ்தலாகத்துல  கவானுரடய 

http://valmikiramayanam.in/?p=3161
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/krishnapadmanabha.jpg
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நாமங்கரள போல்ல நாக்கு இருக்கு, நாமம் இருக்கு. போன்னா த ாறும். அரத 

 ண்ண மாட்தடங்கறான்னு வருத்தப் டறார். இங்க அந்த  க்திரயப் 

 ண்றவாளுக்கு உயர்ந்த  தவி கிரடக்கும்கிறரத அறுதியிட்டு போல்றார் 

ध्यायहन्त ये हवष्णुमनन्तमव्ययं हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवहस्थतम् । 

समाहितानां सतताभयिद ंते याहन्त हसचद्ध ंपरमां च वैष्णवीम् ॥ ४१॥ 

த்⁴யாயந்தி தய விஷ்ணுமனந்தமவ்யயம் 

ஹ்ருʼத் த்³மமத்⁴தய ஸததம் வ்யவஸ்தி²தம் । 

ஸமாஹிதாநாம் ஸததா ⁴யப்ரத³ம் 

தத யாந்தி ஸித்³தி⁴ம்  ரமாம் ே ரவஷ்ணவீம் ॥ 41 ॥ 

விஷ்ணும்னா எங்கும் நிரறந்திருக்கும்  ரம்ப ாருள்னு அர்த்தம். அனந்தம்னா 

எல்ரலயில்லாத  ரம்ப ாருள் னு அர்த்தம். அவ்யயம்னா மாறாத 

 ரம்ப ாருள்னு அர்த்தம். எந்த ஒரு மாற்றமும் கிரடயாது. எல்ரலயும் 

கிரடயாது. எங்கும் நிரம் ி இருக்கக் கூடிய அதத  கவான் நம்முரடய 

‘ஹ்ருʼத் த்³மமத்⁴தய ஸததம் வ்யவஸ்தி²தம்’ மனசுக்குள்ளயும் ஹ்ருஷிதகே: ன்னு 

ஹ்ருதய புண்டாீகத்துலயும் எப் வும் நித்யமா வேிக்கறான். அந்த  கவாரன 

யாரு ‘த்⁴யாயந்தி தய ஸததம்’ எவர்கள் அந்த  கவரன இரடயறாது தியானம் 

 ண்றாதளா ‘ஸமாஹிதாநாம் ஸததா ⁴யப்ரத³ம்’ விஷ்ணும், அனந்தம், 

அவ்யயம் னு  கவானுக்கு அரடபமாழிகள் போன்ன மாதிாி இன்னும் ஒண்ணு 

போல்றார். பநருங்கி வந்து தன்னுரடய மனரத  கவான்கிட்ட 

பேலுத்தறவாளுக்கு எப்ப ாழுதும் அ யம் பகாடுப் வர், தவறாது அ யம் 

பகாடுப் வர். ராமர் போல்ற மாதிாி 

ஸக்ருததவ ப்ர ந்நாய தவாஸ்மீ திே யாேதத | 

அ யம் ஸர்வபூததப்தயா ததாம்தயதத் வ்ரதம் மம || 

ன்னு ராமர் போன்னார். அப் டி தன்ரன அண்டினனவர்களுக்கு அ யம் 

பகாடுப் வனும், ஹ்ருதய தாமரரயில் எப்ப ாழுதும் வேிப் வனுமான அந்த 

புண்டாீகாஷரன எவர்கள் தியானம் பேய்கிறார்கதளா ‘தத த்யாயந்தி’ அவர்கள் 

‘தத  ரமாம் ரவஷ்ணவீம் ஸித்³தி⁴ம் யாந்தி’ அவர்கள் ஒப்புயர்வற்ற ரவஷ்ணவ 

ஸித்திரய, அதாவது ரவகுண்டத்ரத, தமாக்ஷத்ரத அரடகிறார்கள்னு 
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 ிரதிக்ரஞ  ண்ணி போல்றார். ‘பகௌந்ததய  ிரதிஜாநீஹி ந தம  க்த: 

ப்ரனஷ்யதி’ ன்னு ஒன் தாவது அத்யாயம் கீரதயில கிருஷ்ணர் அர்ஜ னன் 

கிட்ட போல்றார். ‘என்  க்தன் ஒரு நாளும் வீண்த ாக மாட்டான். நீ இரத 

 ிரதிக்ரஞ  ண்ணி போல்லு’ என்கிறார். அதாவது ‘இரத நீ உண்ரமயாக 

உணர்ந்து பகாள்னு ஒரு அர்த்தம் போல்லலாம். ஆனா  ிரதிஜாநீஹி ங்கிற 

வார்த்ரதரய போல்றதுனால ‘நீயும் இரத  ிரதிக்ரஞ  ண்ணி போல்லலாம். 

ேந்ததகதம கிரடயாது’ ன்னு போல்றார். அது மாதிாி  க்தன் வார்த்ரதரய 

 கவான் காப் ாத்துவார் எங்கிறரத ஒட்டி குலதேகரக் கவி இங்க போல்றார். 

யார்  கவாரன தியானம்  ண்றாதளா அவா கட்டாயம் தமாக்ஷம் 

அரடவார்கள். கட்டாயம்  கவானிடத்தில் தேருவார்கள். எப் டி இவ்வளவு 

சுல மான உ ாயமா  கவன் நாமா கிரடச்சுக் கூட அரத  ண்ணாதவர்கள் 

தீரமரய அரடகிறார்கள்னு வருத்தப் ட்டு போல்றாதரா, அதத தநரத்துல 

எவர்கள் இரடயறாது  கவந் நாமத்ரத ஜ ம்  ண்றாதளா அவா கட்டாயம் ‘தத 

யாந்தி ஸித்³தி⁴ம்  ரமாம் ே ரவஷ்ணவீம்’ அவர்கள் விஷ்ணு  தத்ரத 

அரடவார்கள்னு  ிரதிக்ரஞ  ண்ணி போல்றார். 

இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்வாமிகள் ஞா கம் வரது. அவருரடய உலக 

வாழ்க்ரக  ார்ப் தற்கு கஷ்டமாக இருந்த த ாது, மஹாப ாியவா கிட்ட 

யாதரா முரறயிட்டாளாம். அப்த ா மஹாப ாியவா ‘அவர்  ாகவதம் 

 டிச்சுண்டு இருக்கார். அவருக்கு ஞானம் வந்துடும். அவர் ஜன்மா 

ஸார்த்தகமாகும். அவர் ரவகுண்டத்துக்கு த ாவார். அவரர  த்தி நானும் நீயும் 

கவரலப் ட தவண்டாம்’ ன்னு போல்லியிருக்கா. அதத மாதிாி  ின்னால ஒரு 

தடரவ தவற ஒரு  க்தர் ேிவன் ோர் கிட்ட இவருரடய குடும்  நிரலரமரய 

போன்ன த ாது ேிவன் ோர் ‘அவருக்கு ரவகுண்டத்துதலருந்து விமானம் வரும். 

அவர் genuine ஸந்யாேி. அந்த மாதிாி உத்தம ஜீவரன இந்த காலத்துல 

 ார்க்கதவ முடியாது. முடிஞ்ே த ாபதல்லாம் நீ த ாய் தர்ேனம்  ண்ணு. 

அவரர த ாய் நமஸ்காரம்  ண்ணு’ ன்னு போல்லி, ேிவன் ோர் தரல தமல 

இரண்டு ரககரளயும் பவச்சு கூப் ி அவரர தியானம்  ண்ணுவார். 

அப்த ற் ட்ட அந்த  க்தர்கதளாட த று, ஞானிகள் கூட வணங்கும் த றாக 

இருக்கு. 
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அபதப் டி அவா போன்னா? ேிவன் ோதரா மஹா ப ாியவாதளா அது மாதிாி 

 ிரதிக்ரஞ எப் டி  ண்ணினான்னா, இந்த வார்த்ரத தான்.  ஜனம் 

 ண்ணினால், கட்டாயம்  கவாரன அரடவாங்கிற வார்த்ரத. ஸ்வாமிகள் 

இரடயறாது அப் டி  க்தி  ண்றாங்கிறது அவாளுக்குத் பதாியும். அப் டி 

கார்த்தாதலருந்து ராத்திாி இரடயறாது  கவானுரடய  ஜனத்ரத 

 ண்ணிண்டிருந்தார் ஸ்வாமிகள்ங்கிறது அவாளுக்கு ஞான திருஷ்டியினால 

பதாிஞ்ேதுனால ‘அவர் கட்டாயம்  கவான் கிட்ட த ாய் தேருவார். தகாடி 

ஜன்மாவுல கிரடக்கக் கூடிய  ாக்கியம் அவருக்கு கிரடக்கப் த ாறது.  ரழய 

எததா ஜன்மாதவாட விரனதயா, அல்லது நமஸ்காரம்  ண்ற  க்தர்கதளாட 

விரனதயா அவர் வாங்கி அனு விகிறார்ங்கிறரத  ார்த்து நீ மனம் ேலிக்காதத. 

அவா கிட்ட  க்தியாயிரு’ ன்னு வந்தவாளுக்கு போல்லிக் பகாடுத்தா. அப் டி 

அந்த 

த்⁴யாயந்தி தய விஷ்ணுமனந்தமவ்யயம் 

ஹ்ருʼத் த்³மமத்⁴தய ஸததம் வ்யவஸ்தி²தம் । 

ஸமாஹிதாநாம் ஸததா ⁴யப்ரத³ம் 

தத யாந்தி ஸித்³தி⁴ம்  ரமாம் ே ரவஷ்ணவீம் ॥ 

ன்னு போல்றார். ஞானிகளுக்கும்,  க்தர்களுக்கும் பகாஞ்ேம்தான் வித்யாேம். 

அந்த ஞானிகள் ‘ஹ்ருʼத் த்³மமத்⁴தய ஸததம் வ்யவஸ்தி²தம்’ – ஹ்ருதயத்தின் 

மத்யத்திலிருக்கிற அந்த  கவாரன அவா கண்ரண மூடிண்டு தியானம் 

 ண்ணிண்டு அமர்ந்திருக்கா.  க்தர்கள் உலகத்துல கிரடக்கற எல்லா நல்ல 

வஸ்துரவயும் கண் முன்னாடி அந்த  கவாரன குருவாயூரப் னா வாிச்சு, 

விக்ரஹத்துல ஸ்வாமிரய  ிரதிஷ்ரட  ண்ணி, அந்த  கவானுக்கு பூரஜ 

 ண்ணி அந்த  கவாதனாட ஒன்றி அப்புறம் அந்த  கவாரன எல்லாத்துலயும் 

 ார்க்கறா. இது  க்தி. அவ்தளாதான். வித்யாேம். அந்த ஞானிகளுரடய 

த ாக்ரக  ார்த்தாலும், ஆதிேங்கரர் மஹா ஞானி. அவர் தக்ஷிணாமூர்த்தி 

அஷ்டகம் எழுதினார் 

மாயாேக்தி விலாஸ கல் ித மஹா வ்யாதமாஹ ஸம்ஹாாிதண 

தஸ்ரம ஸ்ரீகுருமூர்த்ததய நம இதம் ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்ததய || 
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ன்னு போல்லி ‘இந்த மாயா ேக்தி விலாேத்துனால ஏற் ட்ட இந்த மஹா 

வியாதமாகம், இந்த ப ாிய கலக்கத்ரத யாரால த ாக்க முடியும்?’ னா, ‘அந்த 

தக்ஷிணாமூர்த்திரய நமஸ்காரம்  ண்ணா அது த ாயிடும்’னு போல்றா. அப் டி 

ஞானத்ரத தவதாந்த விோரத்துனால பதாிஞ்சுண்டாலும் அரத சுல மா 

குரு க்தி,  கவத்  க்தி  ண்ணி அரடயலாம்னு வழிரய நமக்கு காண் ிச்சு 

பகாடுத்திருக்கா. அப் டி ‘ஹ்ருʼத் த்³மமத்⁴தய ஸததம் வ்யவஸ்தி²தம்’ ங்கிறரத 

 டிச்ோ உடதன ஞானிகள்  ார்த்தரததான்  க்தர்களும்  ார்த்து அதத 

வார்த்ரதகரள போல்றன்னு ததாணித்து. 

அடுத்த ஸ்தலாகம் 

क्षीरसागरतरङ्गशीकरा-सारतारदकतचारुमूतिये । 

भोहगभोगशयनीयशाहयने माधवाय मधुहवहर्द्षे नमः ॥ ४२॥ 

க்ஷீரஸாக³ரதரங்க³ேீகரா ஸாரதாரகிதோருமூர்ததய । 

த ா⁴கி³த ா⁴க³ேயனீயோயிதன மாத⁴வாய மது⁴வித்³விதஷ நம: ॥ 42 ॥ 

க்ஷீரஸாக³ரதரங்க³ேீகரா – க்ஷீர ஸாகரத்தில்,  ாற்கடலில் தரங்கங்கள்னா 

அரலகள். அந்த அரலகள் ேீகரான்னா துளிகள் அந்த அரலகள் அந்த 

 ாற்கடல்ல  கவான்  டுத்திண்டு இருக்கிறரத தியானம்  ண்ணி 

 ார்த்துக்கணும். அதுல  ாற்கடல்னா பவள்ரள பவதளர்னு இருக்கும். அதுக்கு 

நடுவுல  கவான் நீலதமக ேியாமளனா  டுத்திண்டிருக்கார். அந்த 

 ாற்கடதலாட அரலகள் எழும் ி அததாட துளிகள் அவர சுத்தி 

நக்ஷத்திரங்கரள த ால இருக்காம். தாராகணம் மாதிாி இருக்கு…அந்த மாதிாி 

அவருரடய திருதமனிரய இந்த  ார்கடலுரடய அரலத் துளிகள் 

நக்ஷத்திரங்கரளப் த ால அழகு  டுத்தறதுன்னு போல்றார் 

த ா⁴கி³த ா⁴க³ேயனீயோயிதன – த ாகின்னா  ாம்புன்னு அர்த்தம். அந்த 

ஆதிதேஷரனதய த ாகேயனமா – பராம்  சுகமா  டுத்து தூங்கறதுக்கு ஒரு 

 டுக்ரகயாகக் பகாண்டு அதுல ோயிதன –  டுத்துண்டு இருக்கார். ‘மாத⁴வாய 

மது⁴வித்³விதஷ நம:’ மது என்ற அரக்கரனக் பகான்ற மாதவனுக்கு 

என்னுரடய நமஸ்காரம்னு போல்றார். அந்த  கவானுரடய தயாக நித்ரரயில 

அவர் இருக்கிற அந்த ரூ த்ரத த்யானம்  ண்ணி அவருக்கு நமஸ்காரம்னு 

தன்ரன  கவான்கிட்ட ஒப் ரடக்கிறார். 
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ோந்தாகாரம் புஜகேயணம்  த்மநா ம் ஸூதரேம் 

விஸ்வாதாரம் கனகேத்ருேம் தமகவர்ணம் சு ாங்கம் 

லக்ஷ்மிகாந்தம் கமலநயணம் தயாகிஹிருத்யானகம்யம் 

வந்ததவிஷ்ணும்  வ யஹரம் ஸர்வதலாரகக நாதம் 

ன்னு புஜக ேயனம் – புஜகத்துல  டுத்துண்டு தயாக நித்ரரயில இருக்கறதுனால 

அவர் ோந்தாகாரமா இருக்கார். ஆனா உலகத்ரததய அவர்தான் 

இயக்கிண்டிருக்கார். ஆனா கண்ரண மூடிண்டு ோந்தமா முகத்துல அந்த 

புன்னரகதயாட ேிாிச்ேிண்டு தூங்கிண்டிருக்கார். அவருக்கு ஸர்வ தலாரகக 

நாதம் – எல்லா உலகத்துக்கும் நாதன். வந்தத விஷ்ணும்  வ  ய ஹரம் – அந்த 

 கவாரன நான் நமஸ்காரம்  ண்தறன்னு போல்ற அந்த ஸ்தலாகம் மாதிாி 

இந்த இடத்துல 

க்ஷீரஸாக³ரதரங்க³ேீகரா ஸாரதாரகிதோருமூர்ததய । 

த ா⁴கி³த ா⁴க³ேயனீயோயிதன மாத⁴வாய மது⁴வித்³விதஷ நம: ॥ 

ன்னு போல்லி  கவானுக்கு தன்ரன அர்ப் ணம்  ண்ணிக்கறார். ‘இனிதம 

நான் என்ரனச் தேர்ந்தவன் கிரடயாது. நான்  கவாரனச் தேர்ந்தவன்’ ன்னு 

போல்லி நமஸ்காரம்  ண்ணி ‘அந்த  கவாதனாட ஸ்ருஷ்டியில ேிறுதுளி நான்’ 

ன்னு நிரனச்சு தன்ரன கரரச்சுக்கறார். அப் டி அழகான இரண்டு 

ஸ்தலாகங்கள். ஸ்ரீரங்கத்துதலயும், திருவனந்தபுரத்துதலயும், அந்த மாதிாி திவ்ய 

தக்ஷத்ரங்களிதலயும்  ாற்கடல்லயும்,  கவானுரடய அந்த ஆனந்த 

திருக்தகாலத்ரத தியானம்  ண்ணிண்டு பூர்த்தி  ண்ணிப்த ாம். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ 43, 44 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

முகுந்தமாரலயில 43ஆவது ஸ்தலாகம் இப்   ார்க்கப் த ாதறாம். 

 கவாதனாட நாமங்கரளச் போன்னா  கவாதன கிரடப் ான் ‘யாந்தி 

ரவஷ்ணவீம் ஸித்திம்  ரமாம்’ ன்னு இருக்கும்த ாது அரதச் போல்ல 

மாட்தடங்கறாதளன்னு போன்னார். 

நான் நாராயணரன வணங்கப் த ாதறன். நாராயணனுரடய பூரஜரய 

 ண்ணப் த ாதறன். நாமத்ரத ஜ ிக்கப் த ாதறன். நாராயணனுரடய 

தத்வத்ரத ஸ்மாிக்கப் த ாதறன். நான் இரத  ண்ணிண்தட இருக்கப் 

த ாதறன்னு போன்னார் 

நமாமி நாராயண ாத³ ங்கஜம் கதராமி நாராயணபூஜனம் ஸதா³ । 

வதா³மி நாராயண நாம நிர்மலம் ஸ்மராமி நாராயணதத்த்வமவ்யயம் ॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=3165
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/IMG_5958.jpg


142 | P a g e  
 

ன்னு தன்னுரடய முடிரவ போன்னார். அதனால எனக்கு கிரடச்ே ப ரும் 

த று, அந்த  கவாதனாட அனு வதம எனக்குக் கிரடச்சுது ன்னு போல்லிட்டு, 

இன்னிக்கு இரண்டு ஸ்தலாகங்கள் திரும் வும் இப்த ற் ட்ட த ரானந்தம் 

இருக்கும்த ாது, ஜனங்கள், வீண் த ச்ேிலயும் ேிற்றின் த்துலயும் காலத்ரத 

கழிக்கறாதளன்னு போல்றார். அரதப்  ார்ப்த ாம் 

आश्चयिमेतहद्ध मनुष्यलोके सुधां पररत्यज्य हवषं हपबहन्त । 

नामाहन नारायणगोचराहण त्यक्त्वान्यवाचः कुिकाः पठहन्त ॥ ४३ ॥ 

ஆஸ்ச்ேர்யம் ஏதத்ஹி மனுஷ்யதலாதக ஸ தாம்  ாித்யஜ்ய விஷம்  ி ந்தி | 

நாமானி நாராயண தகாேராணி த்யக்த்வான்ய வாே: குஹகா:  டந்தி || 

குஹகா: ன்னா hypocrites க ட ஸ்வ ாவம் உள்ளவர்கள்னு ‘நாமானி 

நாராயண தகாேராணி’ நாராயண நாமங்கள் நாராயணா, கிருஷ்ணா முகுந்தா, 

தகாவிந்தா, முராதர, மாதவான்னு இந்த நாமங்கரள போல்றதில்ரல. 

‘ஆஸ்ச்ேர்யம் ஏதத்ஹி மனுஷ்யதலாதக’ மனுஷ்ய தலாகத்துல பராம்  ஆச்ேர்யம் 

என்னன்னா, ‘ஸ தாம்  ாித்யஜ்ய விஷம்  ி ந்தி’ அமிர்தத்ரத விட்டுட்டு 

விஷத்ரத எடுத்து குடிக்கறாதள. கனியிருப் க் காய் கவர்ந்தற்று ன்னு 

வள்ளுவர் போல்ற மாதிாி, இனிரமயான இந்த  கவாதனாட நாமங்கள் 

இருக்கும்த ாது ஜனங்கள் பவறும் பவட்டிப் த ச்சு த ேிண்டு இருக்காதளன்னு 

போல்றார். அடுத்த ஸ்தலாகத்துலயும் அரததயதான் போல்றார் 

लाटीनेत्रपुटीपयोधरधटी रेवातटीदषु्कुटी 

पाटीररमुवणिनेन कहवहभमूिढै: ददनं नीयते | 

गोहवन्दहेत जनादिनेहत जगतां नाथेहतकृष्णेहत च 

व्यािारै: समयस्तदकेमनसां पुम्सामहतक्रामहत ॥ ४४ ॥ 

லாடீ தநத்ரபுடீ  தயாதரதடீ தரவாதடீ துஷ்குடீ 

 ாடீரத்ரும வர்ணதனன கவி ிர்மூரட: தினம் நீயதத | 

தகாவிந்தததி ஜனார்ததனதி ஜகதாம் நாதததி க்ருஷ்தணதி ே 

வ்யாஹாரர: ஸமய: தததகமனஸாம் பும்ஸாம் அதிக்ராமதி || 
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முன்னாடி ஸ்தலாகத்துல குஹகா: க ட சு ாவம் உள்ளவர்கள் வீண்த ச்சு த ேி 

திாிகிறார்கள் னு போல்றார். கவிகள் கூட ப ண்கதளாட வர்ணரனயிரலயும் 

ேந்தன வ்ருக்ஷம், அங்க இருக்கற குடிரே, அவதளாட கண்ணு அது இதுன்னு 

அபதல்லாம்  த்தி கவிரத எழுதறா. பராம்  எதுரக தமாரன இருக்கு. 

அதுனால என்ன  ிரதயாஜனம்? 

தகாவிந்தததி ஜனார்ததனதி ஜகதாம் நாதததி க்ருஷ்தணதி ே 

ன்னு இந்த  கவாதனாட கீர்த்தனங்கரள  ண்ணி  கவானிடத்தில் மனரே 

பவச்ே அந்த புண்யோலிகளுரடய நாட்கள் இனிரமயா கழியறதுன்னு 

போல்றார். அப் டி இந்த newspaper, T.V., எரதபயடுத்தாலும் உலக 

விஷயங்கள் 24  க்கம் இருக்கும். தினம் ஒரு மணி தநரம் அரத  டிக்கறா. 

மணிக்கணக்கா T.V.யில program  ாக்கறா. இபதல்லாம் time waste னு 

போல்றார். இந்த தநரத்ரத நீ  கவானுக்காக பேலவு  ண்ணினா, அதுல 

கிரடக்கற அந்த ேந்ததாஷத்ரதத் தக்க பவச்சுண்டு, மனசுல அந்த ஆனந்தத்ரத 

வளர்த்துக்கணும்னு போல்றார். 

ஆனா அந்த மாதிாி யாரரயாவது  ார்த்தா தான் நமக்கு புாியும்.  கவாதனாட 

 ஜனத்ரதப்  ண்ணி, அதுல உண்ரமயா ேந்ததாஷப்  ட்டு, அதுனால எனக்கு 

 ணதமா, புகதழா, ப ருரமதயா எதுவுதம தவண்டாம். எனக்கு இந்த 

 கவாதனாட கரதகரளப் த ேறதுலதய ேந்ததாஷம் இருக்கு. இந்த 

கரதகரளப்  டிச்ேிண்டு உட்கார்ந்திருக்கறதுலதய ேந்ததாஷம் இருக்குன்னு, 

தாதன அரத ருேிச்சு, ரேிச்சு அனு விச்ேிண்டு இருக்கிறவாரள  ார்க்கும் 

த ாது தான் ‘அவாளுக்கு எந்த ததரவகளும் இல்ரல. இந்த  கவாதனாட 

கரதகள் மூலமாஅவா  ிரம்மானந்தத்துல இருக்கா’ ங்கிறரத  ார்க்கும் த ாது 

நமக்கும் ‘ஓதஹா. நம்முரடய வாழ்ரகரய நாம வீணடிச்சுண்டிருக்தகாம். 

ஒவ்பவாரு நாளும், ப ாழுது த ாறது. இவாரள மாதிாி நாம இருக்கணும்’ 

என்கிற ஆரே வரும். 

 கவாதனாட அந்த ஆனந்தம், ேிவானந்தம், ேிவானந்த லஹாின்னு போல்றார் 

ஆோர்யாள். ப்ரவாகமா வரும் ேிவானந்த லஹாின்னு ஆதிேங்கரர் போல்றார். 

அந்த ேிவானந்த லஹாி ப ருகி வரும்த ாது அது என் மனதில் வந்து 

ததங்கட்டும்னு போல்லி ேிவானந்த லஹாியில இரண்டாவது ஸ்தலாகம் 
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गलन्ती शंभो त्वच्चररतसररतः दकहल्बषरजो दलन्ती धीकुल्यासरहणषु पतन्ती हवजयताम् । 

ददशन्ती संसारभ्रमणपररतापोपशमनं वसन्ती मच्चेतोहृदभुहव हशवानन्दलिरी ॥ 

க³லந்தீ ேம்த ா⁴ த்வச்ோிதஸாித: கில் ி³ஷரதஜா 

த³லந்தீ தீ⁴குல்யாஸரணிஷ   தந்தீ விஜயதாம் । 

தி³ேந்தீ ஸம்ஸாரப்⁴ரமண ாிதாத ா ேமனம் 

வஸந்தீ மச்தேததாஹ்ருʼத³பு⁴வி ேிவானந்த³லஹாீ ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலாகம். இதுக்கு அர்த்தம் ‘ேம்பு’ங்கிறதுக்கு ஆனந்தத்ரத 

இருப் ிடமா பகாண்டவர்னு அர்த்தம் ‘த்வச்ோிதஸாித: க³லந்தீ’ இந்த ேிவானந்த 

லஹாி, ேிவானந்த  ிரவாகம் எங்க இருந்து கிளம் றதுன்னா உன்னுரடய 

ோித்திரம் என்கிற நதியிலிருந்து கிளம் றது. அங்தகயிருந்து கிளம் ி வழியில 

 ாவம்ங்கிற புழுதிரயப் த ாக்கிண்டு ‘கில் ி³ஷரதஜா த³லந்தீ’ 

 ிரவாகம்ங்கிறது ஆரம் த்துல ேின்னதா தாதன இருக்கும். ஸரஸ்ங்கிற மடுவுல 

இருந்து ‘த்வச்ோிதஸாித: க³லந்தீ’ அங்தகயிருந்து  ாய ஆரம் ிக்கறது 

‘கில் ி³ஷரஜ:’  ாவம் என்ற புழுதிரய ‘தளந்தி’ அடிச்ேிண்டு த ாயிடறது. ஒரு 

நதியில ஜலம் இல்தலனா  லவிதமான அழுக்கு ததங்கியிருக்கும். நதியில ஜலம் 

ஓடும் த ாது அபதல்லாம் அடிச்ேிண்டு த ாயிடும். அதுமாதிாி என்னுரடய 

 ாவங்கரள எல்லாம் இந்த ேிவானந்த லஹாி அடிச்ேிண்டு த ாயிடறது 

‘தீ⁴குல்யாஸரணிஷ   தந்தீ’ ஒரு நதி ஓட ஆரம் ிச்சுதுன்னா வாய்க்கால்லயும் 

ஜலம் ஓடும். அதுமாதிாி என்தனாட தீ ன்னா புத்தி, என்னுரடய புத்தி என்கிற 

வாய்க்கால் வழியா  ாய்ஞ்சு வந்து எல்லா தடாகங்கள்தலயும் வந்து விழறது. 

இது ‘ஸம்ஸாரப்⁴ரமண ாிதாத ா ேமனம்’ இந்த  ிறவிச்சுழல்ங்கிற 

துக்கத்துக்கு இந்த ேிவானந்த லஹாில ஸ்நானம்  ண்ணா அந்த தா ங்கள் 

எல்லாம் த ாயிடும். ‘ஸம்ஸாரப்⁴ரமண ாிதாத ா ேமனம் திேந்தி’ இந்த 

ேிவானந்த லஹாி – என்னுரடய மனமாகிய மடுவுல வந்து ‘வேந்தி’ வந்து 

ததங்கறது. அங்தகதய இருக்கட்டும்னு தவண்டிக்கறார். அந்த மாதிாி நாம் 

 கவாதனாட கரதகரளப் த ேி அவருரடய நாமங்கரள ஜ ிச்ோ நம் மனசுல 

ேிவானந்த லஹாிதய வந்து ததங்கும். 

அந்த மாதிாி மஹான்கரள  ார்த்து, அவாதளாட வாக்கும் இருக்கு. 
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ோந்தா மஹாந்ததா நிவஸந்தி ஸந்ததா வஸந்தவல் – தலாகஹிதம் ேரந்த : | 

தீர்ணா : ஸ்வயம் பீம –  வார்ணவம் ஜநாந் அதஹதுநாsந்யாந ி தாரயந்த : || 

ன்னு விதவக சூடாமணியில ேங்கர கவத் ாதாள் போல்றார். மஹான்கள் 

ோந்தா: மஹாந்தா: ோந்த குணம் பகாண்ட அந்த மஹான்கள் வேந்தம் த ால 

ஒரு காரணமும் இல்லாமல் வருவார்கள். வேந்த ருது வந்தால் எல்லாருக்கும் 

ேந்ததாஷத்ரதக் பகாடுக்கறது. அது மாதிாி அவா அவதாரம்  ண்ணி வரா. 

இந்த  யங்கரமான  வக்கடரல தாங்கள் தாண்டினவர்களாக இருப் தால் 

மற்றவர்கரளயும் தாண்ட ரவக்கிறார்கள்னு போல்றா. அவா இருக்கும்த ாது 

அவாரள தாிேனம்  ண்ணா அவா நம்ம ரகரய  ிடிச்சுக் கூட்டிண்டு 

த ாயிடுவா. அவாளுரடய காலத்துக்கு அப்புறம் அவாதளாட வாக்குங்கிற 

 டரக விட்டுட்டு த ாயிருக்கா. அதுல ஏறிண்டு தாண்டி அவாகிட்ட நாம 

த ாயிடலாம். அப் டி இந்த ேிவானந்தலஹாி த ான்ற அமிர்த வாக்கு இருக்கு. 

முகுந்தமாரல த ான்ற குலதேகராழ்வாருரடய வாக்கு இருக்கு. இபதல்லாம் 

 டிக்கும்த ாது நமக்கு  கவானுரடய ஸ்மரரணயிரலதய இருக்கணும்கிற 

ஆரே வரது. அரத திடப்  டுத்திக்கறதுக்காக இபதல்லாம் விடாம  டிப்த ாம். 

முகுந்த மாரலயில இன்னும் இரண்டு ஸ்தலாகங்கள் இருக்கு. அடுத்த 

ஸ்தலாகத்துல, ‘நான் த ாற வழிக்கு ஒரு ப ாதி தோறு கட்டிண்டிருக்தகன். அது 

பகட்டுப் த ாகாதது’ ன்னு அழகான ஸ்தலாகம் போல்றார். அதற்கடுத்த 

ஸ்தலாகத்துல இந்த முகுந்தமாரல குலதேகர கவியால்  ாடப் ட்டதுன்னு 

வர்றது. அது குலதேகராழ்வாதர போல்லியிருக்காரா, தவற யாராவது 

அவருரடய ப ருரமரய போல்லியிருக்காளான்னு பதாியரல. அததாட 

முகுந்த மாரல பூர்த்தியாறது. 

அதற்கப் றம் நாம  ாக்கியம் இருந்தா ேிவானந்த லஹாி ஸ்ததாத்திரத்ரத 

 டிப்த ாம். இன்னிக்கு இந்த ஸ்தலாகத்ததாட பூர்த்தி  ண்ணிக்கதறன். 

 கவாதனாட நாமங்கரள நாம போல்லணும் 

தகாவிந்தததி ஜனார்ததனதி ஜகதாம் நாதததி க்ருஷ்தணதி ே 

வ்யாஹாரர: ஸமய: தததகமனஸாம் பும்ஸாம் அதிக்ராமதி 

ன்னு  கவான் கிட்டதய மனரே பவச்சு  கவானுரடய நாமங்கரளச் போல்லிக் 

பகாண்டு என்னுரடய காலம் கழிய தவண்டும்னு கிருஷ்ணரன 

தவண்டிப்த ாம். கிருஷ்ணதனாட அனுக்ரஹத்துனால ேிவானந்தல ஹாிரய 

எடுத்து  டிப்த ாம். இந்த 46 ஸ்தலாகங்கள்ல போன்னது தான் ேிவானந்தல 

ஹாிலயும் வரும். நாம  ார்ப்த ாம். ஆச்ேர்யமா இருக்கும். அதுலயும் இதத 
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மாதிாி கருத்துக்கள் வரும். கவிரததயாட அழகு பகாஞ்ேம், பகாஞ்ேம் இவர் ஒரு 

மாதிாி போல்லியிருப் ார். அவர் ஒருமாதிாி போல்லியிருப் ார். ஆனா இந்த 

 க்திதயாட இந்த ோராம்ேம் குலதேகரகவி போன்ன மாதிாிதய ஆதிேங்கர 

 கவத் ாதாளும் போல்லியிருப் ார் என்கிறரத  ார்த்து ரேிக்கறதுக்காகதவ 

இதற்கு  ிறகு அடுத்து அரத  டிக்கணும்னு ததாணித்து. நாம நல்ல டியா இந்த 

46 ஸ்தலாகங்கரள  டிக்க முடிஞ்ேது ப ாிய  ாக்கியம். அதத மாதிாி அந்த 

ேிவானந்த லஹாியும்  டிக்கறதுக்கு  கவான் அனுக்ரஹம்  ண்ணட்டும். 

தகா ிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…தகாவிந்தா தகாவிந்தா 
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முகுந்தமொலொ பூர்த்தி 45, 46 ஸ்லலொகங்கள் ப ொருளுரை 

 

முகுந்தமாரலயில இன்னிக்கு கரடேி 45,46 ஆவது கரடேி இரண்டு 

ஸ்தலாகங்கள்  ார்க்கப் த ாதறாம். தநத்திக்கு இரண்டு ஸ்தலாகங்கள்ல, ‘இந்த 

உலகத்துல க ட ஸ்வ ாவம் உள்ளவர்கள்  கவானுரடய நாமங்கரள த ோம 

மற்ற த ச்சுகரளதய த ேிண்டிருக்கா. அமிர்தம் இருக்கும் த ாது அரத 

விட்டுட்டு விஷத்ரத குடிக்கற மாதிாி இருக்கு இவா காாியம்’ ன்னு போன்னார். 

‘  டிக்காத  ாமர ஜனங்கள் இப் டி இருக்கானா கவிகள் கூட, அவ்தளா  டிப்பு 

இருந்பதன்ன, ஏததா ப ண்கரள  ற்றி வர்ணரன, ஒவ்பவாரு ஊரா 

 ார்த்துண்டு அரதப்  த்தின வர்ணரனகள், அப் டி  ண்ணிண்டு மூடர்களா 

கவிகள் இதுல நாட்கரள கழிக்கிறார்கள்.  கவாதனாட  க்தர்கள் தான் 

http://valmikiramayanam.in/?p=3172
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/udupikrishna.jpg
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தகாவிந்தததி ஜனார்ததனதி ஜகதாம் நாதததி க்ருஷ்தணதி ே வ்யாஹாரர: 

ஸமய: தததகமனஸாம் பும்ஸாம் அதிக்ராமதி ன்னு  க்தர்கதளாட  ாக்யத்ரத 

போல்றார். நமக்கும், இந்த மாதிாி நாமத்ரத போல்லிண்டு நம்முரடய நாட்கள் 

கழியணும். வீண் த ச்சு த ேக் கூடாதுங்கிற உ ததேமும் இருக்கு. 

இன்னிக்கு 45ஆவது ஸ்தலாகத்துல 

अयाच्यमके्रयमयातयामं अपाच्यमक्षय्यं अदभुिरं मे | 

अस्त्येव पाथेयहमत:ियाणे श्रीकृष्णनामामृतभागधेयम् ॥ ४५ ॥ 

அயாச்யம் அக்தரயம் அயாதயாமம் அ ாச்யம் அக்ஷய்யம் அதுர் ரம் தம | 

அஸ்த்தயவ  ாததயமித:  ிரயாதண ஸ்ரீகிருஷ்ண நாமாம்ருத  ாகததயம் || 

ன்னு பராம்  ஆஸ்ேர்யமான ஒரு ஸ்தலாகம். என்தனாட இந்த தலாக யாத்திரர 

 ண்ணி  கவான் கிட்ட த ாய் தேர்றதுக்கு நான் ஒரு கட்டு ோதம் பவச்சுண்டு 

இருக்தகன். இந்த ோப் ாட்தடாட விதேஷம் என்னன்னா, ‘அயாச்யம்’ – யார் 

கிட்டயும் த ாய்,  வதி  ிக்ஷாந்ததஹின்னு யாேகம்  ண்ணி தகட்டு வாங்க 

தவண்டாம். என் கிட்தடதய இந்த ோப் ாடு இருக்கு. ‘அக்தரயம்’ – இரத விரல 

பகாடுத்து வாங்க தவண்டியது இல்ரல. இது free தான் ‘அயாதயாமம்’ – இது 

ப ாழுது விடிஞ்ோ ஊேிப் த ாகும், பகட்டுப் த ாயிடும்ங்கிறது கிரடயாது. இது 

பகடாத ோப் ாடு ‘அ ாச்யம்’ – இரத ேரமக்கதவ தவண்டாம். அப் டிதய 

இந்த ோப் ாட்ரட ோப் ிடலாம். ‘அக்ஷய்யம்’ – ோப் ாடு எடுக்க எடுக்க 

குரறயுமில்ரலயா? நாலு இட்லி எடுத்துண்டு த ாய் இரண்டு ோப்டுட்டா 

அடுத்த தவரளக்கு இரண்டுதான் இருக்கும். இது அப் டி கிரடயாது. எடுக்க 

எடுக்க குரறயாத அன்னம் இது ‘அதுர் ரம் தம’ – இந்த ோப் ாடு தூக்கறதுக்கு 

weight ஏ கிரடயாது. ஊருக்கு trainல த ானா luggage கூட ோப் ாடு மூட்ரட 

ஒண்ணு heavyஆ இருக்கும். இரத தூக்கறதுக்கு கவரலதய  ட தவண்டாம் 

நீங்க. weightஏ இல்லாத ோப் ாடு. இததாட taste எப் டி இருக்கும்னா, 

அமிர்தம் த ால இருக்கும். அப்த ற் ட்ட ோப் ாட்ரட நான் இந்த தலாக 

யாத்திரரக்காக பவச்ேிண்டிருக்தகன். அது என்ன பதாியுமா? ‘ஸ்ரீகிருஷ்ண 

நாமாம்ருத  ாகததயம்’ அது த ரு ஸ்ரீ க்ருஷ்ணம்ன்கிற நாமாம்ருதம். அது தான் 

என்தனாட  ாக்கியம், பேல்வம். அரத நான் எடுத்துண்டு த ாறதுனால தலாக 
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யாத்திரர எனக்கு பகாஞ்ேம் கூட  ாரம் இல்லாம, கரளப்பு இல்லாம,  ேி 

இல்லாம நான்  ண்தறன்னு போல்றார். 

இந்த முகுந்தமாரல, இந்த ஒரு ஆவர்த்தி  டிச்சு, இரத ஸ்மாிச்ேதுல, இந்த 

குலதேகராழ்வாருக்கு  கவாதனாட நாமங்கள்ல எவ்வளவு  க்தின்னு 

பதாிஞ்சுது. அப் டி ஒவ்பவாரு ஸ்தலாகத்துலயும் அந்த நாமத்ததாட 

மஹிரமரய போல்லி இந்த கரடேி, பூர்த்தி ஸ்தலாகத்துலயும், இப்த ற் ட்ட 

 ாக்கியம் என் கிட்ட இருக்கு. பகட்டுப் த ாகாத உணவு என்கிட்ட இருக்கு. 

இரத எடுத்துண்டு இந்த தலாகயாத்திரரரய நான் ஸ கமா கழிச்சுடுதவன்னு 

போல்லி, நாமத்ததாட மஹிரமரய போல்லி முடிக்கிறார். 

இந்த நாமத்ரத மஹான்கள் ஏன் பராம்  stress  ண்ணி போல்றான்னா, 

நம்தமாட உலக யாத்திரரக்கு  ல விஷயங்கரள நம் தறாம். 

 டிப்ர  நம் தறாம். என் கிட்ட இந்த வித்ரத இருக்கு. இரதக் பகாண்டு 

ஏததா ேம் ாதிப்த ன். அரதக் பகாண்டு என் காலத்ரத தள்ளுதவன்னு நாம 

நிரனக்கதறாம். ஆனா  டிப்பு மறந்து த ாயிடறது. மறதின்னு  டிப்புக்கு எதிாி 

ஒண்ணு இருக்கு. 

அதத மாதிாி என் உடம்பு. நான் ஸ்வஸ்தமா excercise லாம்  ண்ணி 

பவச்ேிண்டிருக்தகன். என் உடம்பு நான் போன்னா தகட்கும்னு நிரனக்கிதறாம். 

ஆனா முதுரமன்னு ஒண்ணு வந்து தான் தீரர்து. எவ்தளா நாம 

 ார்த்துண்டாலும் முதுரம வர்றது. என்னுரடய 41 வயசுல பவள்பளழுத்து 

கண்ணாடி த ாட தவண்டியிருந்தது. அந்த கண்ணாடி கரடக்காரர் கிட்ட நான் 

போன்தனன். ‘எனக்கு பராம்  நன்னா கண்ணு பதாியும். தூரத்துல இருக்கறது 

எல்லாம் கூட நன்னா பதாியும். பராம்  அரதப்  த்தி நான் ப ருரமயா 

இருந்ததன். இப்  என்னடான்னா எனக்தக பவள்பளழுத்து வந்துடுத்து. 

எனக்தக  க்கத்துல இருக்கறரத கூட  டிக்க முடியல’ன்தனன். அவர் பராம்  

விதவகத்ததாட இருக்கற கரடக்காரர். அவர் ‘அந்த 40 வயசுல  கவான் அந்த 

மணி அடிக்கணும். இல்தலன்னா மனுஷா பராம்  ஆடுவா’ ன்னு போன்னார். 

எனக்கு பராம்  ஆச்ேர்யமா இருந்தது. அது மாதிாி அந்தந்த வயசுல  கவான் 

மணி அடிச்சுடுவார். அதுக்கு தயாரா இருக்கணும்ங்கிறரத அழகா அவர் 

போல்லிக் பகாடுத்தார். அப் டி எவ்தளா நாம சுக்காட்டம் உடம்ர  

பவச்சுண்டு இருந்தாலும் முதுரமன்னு ஒண்ணு வர்றது. அதனால இந்த 

உடம்ர  நாம நம்  முடியாது. 
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ோி, எனக்கு அப் ா, அம்மா, அண்ணா, தம் ி, குழந்ரதகள் எல்லாம் 

இருக்கான்னு உறவுக்காராரள நம் லாம் னா, இந்த உறவுகரளப்  ிாிய 

தவண்டியிருக்கு. நம்ரம விட ப ாியவாளா இருந்தா, அவா காலமான உடதன 

 ிாிய தவண்டியிருக்கு. இல்ரல, தவற ஊருக்கு த ாயிட்டா  ிாிய 

தவண்டியிருக்கு. நம்ம குழந்ரதகரள நம் ிதனாம்தனா, அவா கிட்ட நாம  ாேம் 

ரவக்கதறாம். பவள்ளம்  ள்ளத்துல  ாயும்ன்ங்கிற மாதிாி, அவா தவற ஒருத்தர் 

தமல  ாேம் ரவக்கறா. அதனால உறவுக்காராரள நம் ிண்டு இந்த தலாக 

யாத்திரரரய  ண்ண முடியாது. 

இந்த ஊர் எனக்குப்  ிடிச்ே இடம். beach ஓரமா இருக்தகன். தினம் sea breeze 

வர்றது. பேௌக்யமா இருப்த ன் நான் ன்னு நிரனச்ோ transfer  ண்ணிடுவான். 

இந்த ஊரு, இங்க நான் நல்ல த ரு வாங்கியிருக்தகன்.இதுனால என்ரன இங்க 

தவரலயிலிருந்து எடுக்க மாட்டான்னு போன்னா, புது boss வந்தா எவ்தளா 

நல்ல த ர் வாங்கியிருந்தாலும், அவனுக்கு தவண்டிய ஆரளப் த ாட்டுட்டு 

நம்மரள எடுத்துடுவான். 

இதுக்பகல்லாம் தமல இந்த காலத்துல ஜனங்கள்  ணத்ரத பராம்  நம் றா. 

 ணத்ரத நம் தவ முடியாது.  ணம் இருந்தா எல்லாம் பேௌக்யமா இருக்கப் 

த ாதறாம்னு நிரனச்சுக்கறா. அதுவும் உண்ரமயில்ரல. ‘அர்த்தம் அனர்த்தம் 

 ாவய நித்யம்’ ன்னு மஹான்கள் போல்லி பகாடுக்கறா. 

அதுனால இது எரதயும் நீ நம் ாதத. நீ  கவாதனாட நாமத்ரத நம்புன்னு, 

முதல்தலருந்து நாமத்துல ருேி வந்து, அது மூலமா  கவாதனாட அனு வம் 

நமக்கு கிரடச்சுடுத்துன்னா, நாம் பகாஞ்ேம் கூட குரறப் டாம எந்த ஒரு 

 யதமா, தோகதமா, தமாஹதமா இல்லாம இந்த தலாகயாத்திரரரய 

நடத்தலாம்ங்கிறரத இந்த கவி பராம்  அழகான விதத்துல போல்லிக் 

பகாடுக்கிறார் 

அயாச்யம் அக்தரயம் அயாதயாமம் அ ாச்யம் அக்ஷய்யம் அதுர் ரம் தம | 

அஸ்த்தயவ  ாததயமித:  ிரயாதண ஸ்ரீகிருஷ்ண நாமாம்ருத  ாகததயம் || 

அயாச்யம் – இரத இன்பனாருத்தர் கிட்ட த ாய் தகட்க தவண்டாம். இந்த 

தலாகயாத்திரரக்கு ஒரு பராம்  ருேியான பகட்டுப் த ாகாத ஒரு அமிர்தம் 
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த ான்ற உணவு எனக்கு இருக்கு. அரத இன்பனாருத்தர் கிட்ட த ாய்  ிச்ரே 

தகட்க தவண்டாம். என் கிட்டதய இருக்கு. அக்தரயம் – விரல பகாடுத்து 

வாங்க தவண்டாம். நாளானா பகட்டுப் த ாகாது. இரத ேரமக்க தவண்டாம். 

இது எடுக்க எடுக்க குரறயாது. இது தூக்கறதுக்கு பராம்   ாரம் கிரடயாது. 

அப்த ற் ட்ட அமிர்தமயமான ருேிதயாடு கூடிய ஒரு அன்னம் இருக்கு. 

என்தனாட வழி  ிரயாணத்துக்கு. அது என்னன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ணா நாமாம்ருத 

 ாகததயம் ன்னு நாம அமிர்தம் இருக்கு என்கிட்ட. கிருஷ்ணதனாட நாமம் 

இருக்கு ன்னு போல்றார். 

அந்த  கவாதனாட அனுக்ரஹம் எப் வும் நமக்கு தயாரா இருக்கு. நாம இந்த 

 டிப்பு, உடம்பு, உறவு, ஊரு, த ரு,  ணம் இதிபலல்லாம் பராம்  நம் ிக்ரக 

பவச்சு, அந்த அனுக்ரஹத்ரத நாம தான் அஹங்காரம்ங்கிற குரடரயப்  ிடிச்சு 

தடுக்கதறாம். மரழயாட்டம் அந்த அனுக்ரஹம் பகாட்டிண்டிருக்கு. அரத நான் 

அனு விக்கணும்னா அதுக்கு  கவாதனாட presenceஐயும், அவதராட 

அனுக்ரஹத்ரதயும் நாம feel  ண்ணணும்னா, அவரர உணரனும். அதுக்கு 

மஹான்கள் எப் வும் பேௌகாியமா  ண்ணக் கூடிய நாம ஜ ம் என்கிற வழிரய 

போல்லித் தரா. மத்ததுல எல்லாம் பராம்  addict ஆகாதத.  ணம் 

ேம் ாதிக்கறதுலதயா,  டிப்புலதயா, உறவு தமதலதயா, த ர்லதயா, உடம்பு 

 ார்த்துக்கறதுலதயா அரத moderateஆ  ண்ணு. இந்த  கவாதனாட  க்திரய 

அளவுக் கடந்து  ண்ணு. இதுல moderation தவண்டாம். ஏன்னா இது 

அமிர்தம்னு போல்லி 

மூக ஞ்ேேதியில கடாக்ஷ ேதகத்துல 

அத்யந்தேீதலமதந்த்³ரயது க்ஷணார்த⁴ம் 

அஸ்ததாகவிப்⁴ரமமனங்க³விலாஸகந்த³ம் । 

அல் ஸ்மிதாத்³ருʼதம ாரக்ருʼ ாப்ரவாஹம் 

அக்ஷிப்ரதராஹமேிரான்மயி காமதகாடி ॥ 

ன்னு ‘அ ார க்ரு ா  ிரவாஹம்’ மரழயாட்டம் அந்த அனுக்ரஹம், 

காமாக்ஷிதயாட கடாக்ஷம் நம்ம தமல பகாட்டிண்டிருக்கு. அது என் தமல 

 டட்டும்னு தவண்டிக்கறார். அது  டறதுக்கு நாம மத்தபதல்லாம் நம் ாம இந்த 

நாமத்ரத நம் ி அதுல அதிகமா நாம addict ஆதனாம்னா அந்த அனுக்ரஹம் 

கிரடக்குன்னு எல்லா மஹான்களும் போல்லியிருக்கா. 
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குலதேகர கவியும் இந்த 46 ஸ்தலாகங்கள்ல அரதத் தான் பராம்  stress 

 ண்ணி போல்றார்ங்கிறது ஒரு inference, ஒரு realization இந்த ஆவர்த்தி 

 டிக்கும் த ாது. இந்த 45 ஸ்தலாகங்கள்ல  க்திதயாட ப ருரமரயயும், 

நாமத்ததாட மஹிரமரயயும் போல்லி, நமக்கு கிருஷ்ண  க்தியில 

ஊர்றதுக்கும், அரத அனு விக்கறதுக்கும், அரத வ்ருத்தி  ண்ணிக்கரதுக்கும் 

அழகழகான வழிகள் போல்லிக் பகாடுத்து, எரதபயல்லாம் தவிர்க்கணும், 

எரதபயல்லாம் தேர்க்கணும்னு போல்லி பகாடுத்தார். 

இந்த கரடேி ஸ்தலாகத்துல 

यस्य हियौ श्रुहतधरौ कहवलोकवीरौ हमत्रे हर्द्जन्मवरपद्मशरावभूताम् । 

तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजषट्पदने राज्ञा कृता कृहतररयं कुलशेखरेण ॥ ५६॥ 

யஸ்ய ப்ாிபயௌ ச்ருதித⁴பரௌ கவிதலாகவீபரௌ 

மித்தர த்³விஜன்மவர  ாராேவாவபூ⁴தாம் । 

ததநாம்பு³ஜாக்ஷேரணாம்பு³ஜஷட் தத³ன 

ராஜ்ஞா க்ருʼதா க்ருʼதிாியம் குலதேக²தரண ॥ 46 ॥ 

ன்னு எனக்கு இரண்டு அன் ான நண் ர்கள் இருக்கா. ஒருத்தர்  ிராம்மண 

ஜாதியில  ிறந்தவர். இன்பனாருத்தர் மிஸ்ர ஜாதியில  ிறந்தவர். இரண்டு 

த ரும் நன்னா  டிச்ேவா ‘கவிதலாகவீபரௌ’ இரண்டு த ரும் கவிதலாக 

வீரர்கள். அதாவது கவிஸ்தரஷ்டர்கள். இப்த ற் ட்ட இரண்டு நண் ர்கள் 

எனக்கு இருக்கா. தாமரர கண்ணனான அம்புஜாக்ஷனுரடய முகுந்தனுரடய 

திருவடித் தாமரரகள்ல வண்டு த ால என் மனம் எப் வும் இருக்கு. அந்த 

குலதேகரன் என்ற ராஜாவால் இந்த முகுந்தமாரல என்ற ஸ்ததாத்ரம் பேய்யப் 

 ட்டதுன்னு வர்றது. 

நான் தநத்தி நிரனச்தேன். இந்த ஸ்தலாகம் யாராவது ஒரு  க்தர் இந்த 

குலதேகராழ்வாரரப்  த்தி போல்லி அவரால இந்த ஸ்ததாத்ரம் 

இயற்றப் ட்டதுன்னு போல்றார்னு. ஏன்னா அப் டி இருக்கு. குலதேகரர் என்ற 

அரேரால் இந்த  ிர ந்தம் இயற்றப் ட்டது ன்னு meaning வர்றது. ஆனா 

குலதேகர ஆழ்வாதர கூட இரத போல்லியிருக்கலாம். மஹான்கள் அந்த மாதிாி 

பராம்  எளிரமயா இருப் ா. தன்ரனப்  த்தி straight forward introduction. 

அப் டி குழந்ரத த ால இருப் ா. அதுமாதிாி நண் ர்கரள நிரனச்சு எப் வுதம 
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நன்றி  ாராட்டுவா. இரத நான் ஸ்வாமிகள் கிட்ட  ார்த்திருக்தகன். 35, 40 

வயசுல,  கவானுக்காக எல்லாத்ரதயும் விட்டு  ஜனம்  ண்ணிண்டு இருக்கும் 

த ாது, உலகம் தூற்றும் த ாது யாதரா ஒரு இரண்டு friends அவரர த ாற்றி ‘நீ 

 ட்டாம்பூச்ேி த ால  றந்து த ாயிடுவ. நீ கவரலப் டாதத. நீ இந்த 

 ஜனத்ரத  ண்ணு. உன்ரன மாதிாி sincereஆ யார் இருக்கா’ ன்னு போன்ன 

அந்த ரங்கராஜ ஐயர், ராகவன்னு நாலு, அஞ்சு friends போல்வார் ஸ்வாமிகள். 

அவாரள எல்லாம் பராம்  நன்றிதயாட நிரனச்சு அவா  ிள்ரளகள், 

த ரன்கள் வரரக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி  ாராட்டிண்டு வந்தார். அவாள்லாம் 

வந்தா ‘உங்க தாத்தா எனக்கு இந்த மாதிாி ஆறுதல் போன்னார். ‘ஸ ஜன 

ஜீவன, ஆஸ்ாித ேந்தன’ ன்னு  ாடுவார். எனக்கு பூரனனா  யம். ராத்திாியில 

இருட்டிடுத்துன்னா எங்காத்துக்கு பகாண்டு வந்து விடுவார்’ ன்னு எல்லாம் 

போல்லி, அந்த த ரனுக்கு நாராயணீயம் போல்லி ரவப் ார். அப் டி நன்றி 

 ாராட்டுவார். அது மாதிாி இந்த ஸ்தலாகத்துல தன்தனாட நண் ர்கரள 

நிரனச்சு முகுந்ததனாட திருவடித்தாமரரகள்ல வண்டு த ால இருக்கக் கூடிய 

இந்த குலதேகர கவியால் இந்த ப்ர ந்தம் இயற்றப் ட்டது எங்கிறது, அவதர 

கூட போல்லியிருக்கலாம்னு எனக்கு இன்னிக்கு ததான்றது. 

இந்த மஹான்கள் குலதேகர கவி, ஆதி ேங்கரர், கிருஷ்ண ரேதன்யர், 

மஹாப ாியவா, ேிவன் ோர்,தகாவிந்தா தாதமாதர ஸ்வாமிகள், தேஷாத்ாி 

ஸ்வாமிகள், ரமண  கவன், அப் டி அந்த அடியார் கூட்டம் எல்லாருதம 

ஒருத்தர் தான். அவா எல்லாதம  வக்கடரல தாண்டிட்டா. ஒரு தகாடு மாதிாி. 

அரத தாண்டிட்டா அவா. தாண்டின உடதன அடியார் கூட்டத்துல தேர்ந்து, 

 கவாதனாட அனு வம் அவாளுக்கு கிரடச்சு, அந்த த ரானந்தத்துல மூழ்கி, 

அதுல ேில த ர், நம்தமாட ேிலரத  கிர்ந்துக்கறா. அந்த ஸ்ததாத்திரங்கரள 

 டிக்கற  ாக்கியம் நமக்கு கிரடச்ேிருக்கு. நாமும் என்னிக்காவது ஒரு நாள் 

 கவாதனாட அடியார் கூட்டத்துல தேரணும்னு தவண்டிக்கணும். நமக்கு 

 கவாதனாட அனு வம் கிரடக்கறததா இல்ரலதயா, அது தவணும் என்று, 

அதுக்கு motivation இருக்தகா இல்ரலதயா, இந்த அடியார்கள் ப ற்ற த று, 

அவாளுரடய கரதகள் எல்லாம்  டிக்கும் த ாது நானும் அடியார் கூட்டத்துல 

தேரணும் என்கிற  ிரார்த்தரனக்காகவாது, அவா போன்னரதக் தகட்டு அந்த 
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 க்தி மார்க்கத்துல த ாகணும். நாமும்  க்தி  ண்ணனும். நாம ஜ ங்கள் 

எல்லாம்  ண்ணனும். 

கிாிவாய் விடுவிக்ரம தவல் இரறதயான் 

 ாிவா ரபமனும்  ததம வரலதய 

புாிவாய் மனதன ப ாரறயா மறிவால் 

அாிவா யடிதயாடு மகந்ரதரயதய 

ன்னு கந்தர் அனுபூதியில ஒரு  ாட்டு இருக்கு கிாிவாய் விடுவிக்ரம தவல் 

இரறதயான் – கிபரௌஞ்ே கிாியில தவரல விட்ட அந்த இரறவன் முருகப் 

ப ருமானுரடய  ாிவாரம் எனும்  தம் தமவரலதய – அந்த  ாிவாரத்ரத 

தேர்ந்தவர்கள், அடியார் கூட்டத்ரதச் தேர்ந்தவர்கள், என்ற  தம் அந்த  தத்ரத 

அரடய தவண்டும். அந்த  தத்ரத தமவ தவண்டும். ‘ தம் தமவரலதய 

புாிவாய் மனதம’ – மனதம அதுக்கு மட்டும் நீ ஆரே  டு. உன்னுரடய 

‘ப ாரறயாம் அறிவால்’ – ப ாரறன்னா ப ாறுரம. ப ாரறயாம் அறிவால் 

‘அாிவாய் அடிதயாடும் அகந்ரததய’ – உங்களுரடய ego ரவ அடிதயாட 

பவட்டிப் த ாட்டுடு. அந்த வாரள பவச்சுண்டு ‘ப ாரறயாம் அறிவால் 

அடிதயாடும் அாிவாய் ன்னா பவட்டிப் த ாடறது. ‘அாிவாய் அடிதயாடு 

அகந்ரதரயதய’ ன்னு போல்றார். அப் டி அந்த அகந்ரதரய அகற்றி அந்த 

அடியார் கூட்டத்துல தேர்ந்துட்தடாம்னா அப்புறம் நம்ம ஜன்மா ஸார்த்தகம் 

ஆயிடும். அதுக்கு ப்ரார்த்தரன  ண்ணுதவாம். இந்த 46 ஸ்தலாகங்கரள 23 

நாட்கள்  டிக்கறதுக்கு  கவான் அனுக்ரஹம்  ண்ணார். ராம  க்தி, 

கிருஷ்ண க்தி  ண்ணா ஹனுமாரர தியானம்  ண்ணி பூர்த்தி  ண்ணுவா. 

அந்த மாதிாி 

யத்ர யத்ர ரகுநாத கீரத்தனம் 

தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்த காஞ்ேலிம் 

 ாஷ் வாாி  ாிபூர்ண தலாேனம் 

மாருதிம் நமத ராக்ஷஸாந்தகம் னு 

எங்பகங்பகல்லாம்  கவான் ராமதனாட நாமங்கரள போல்தறாதமா 

அங்பகல்லாம் தரல தமல ரக கூப் ி கண் ஜலத்ததாட காட்ேி தரக் கூடிய 

ஹனுமாரர நான் த்யானிக்கதறன்னு இந்த ஸ்தலாகத்துல வர்றது. இந்த 
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முகுந்தமாரல முழுக்க நாம  க்திரய பராம்  அழுத்தம் திருத்தமா போல்லிக் 

குடுத்ததுனால இந்த ஸ்தலாகத்ரத தியானம்  ண்ணி ஹனுமாருக்கு மங்களம் 

போல்லி பூர்த்தி  ண்ணிக்கதறன். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்…ஜய ஜய ராம ராம. 
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