
�ु�त�म�ृतपरुाणानामालयं  क�णालयम।् 

नमा�म  भगव�पादश�करं  लोकश�करम॥् 

◌்�தி - ���’தி - �ராணானா� ஆலய� க�ணாலய� | 

நமாமி  பகவ�பாத �கர�   ேலாக �கர� || 

இ�ேபா�  தின��  நிைறய  ேத�கா�க� , ஆயிர�கண�கான  �மாைலக� , 

�ளஸீமாைலக� , வி�வமாைலக� , ப��த�களி�  �ேதா�ரமாைலக� , கவிகளி� 

வா��மாைலக�  எ��  பல  விதமான  அபிேஷக�  ஒ�ெவா� நா��  என�� நட�� 

வ�கி�ற� . இ�ைற��  த�க�தா��   அபிேஷக�  நட�த� . 

இத��  எ�ன  காரண�  எ��  ேக�டா� , காரண�  ஒ�ேற . 

◌்�தி , ���திகளி�  ஆலயமாக�  திக�� , அதனி��  ேமலாக  க�ைணயி� 

ஆலயமாக�  திக��  ஆதி �கரபகவ�பாதரி�  ெபயைர  நா� 

ைவ���ெகா����பதா�தா� . அவ�  ெபயைர  ைவ���ெகா�டதாேலேய  இ�ப� 

நட�கிற�  எ�றா� , அவரி�  ஆ�ைஞைய  நா�  ந�றாக  பரிபாலன� 

ெச�ேதாேமயானா� , ேலாகெம���  �வ�ணமைழ  ெப���  எ�பதி� 

ச�ேதகேமயி�ைல . �வ�ணமைழ  எ�றா� , ெச�வ�  ெகாழி���  எ�ப�  ம��ம�ல . 



�வ�ணமைழ யான� வா��ைகயி�  இல��களாகிய   த�ம , அ��த , காம , ேமா�ஷ� 

எ�கி�ற  நா��  ��ஷா��த�களாக�� வ�ஷி���  . ஆதலா� , பகவ�பாத�களி� 

ஆ�ைஞைய  பரிபாலன�  ெச�தா�  ஸ�வ��ஷா��த�க��  வ�ஷி��� . 

பகவ�பாதரி�  ஆ�ைஞ  எ�ன ? 

’ஈ ◌்வரைன  �ஜி�கேவ��� ’ எ�பேத  ��வி�  ஆ�ைஞ . 

 

ஈ ◌்வரைன  எ�ப�  �ஜி�கேவ��� ? 

��ப�களா�  �ஜி�கலா� , �பதீப�களா�  �ஜி�கலா� , ச�தன�ேதா�  �ஜி�கலா� . 

ப�ேசாபசார �ைஜயாக  வாஸைன  �ரவிய� , ��ப� , �ப� , தீப� , ைநேவ�ய�களா� 

ெச�யலா� . ேஷாடேஷாபசார �ைஜ  (16 உபசார�க� ), ச�� ��  உபசார  �ைஜ (64 

உபசார�க�)  எ�றி�ப�  பல  �ைஜக�  ெச�யலா� . 

இைவ  அைன�ைத��  விட  உய��த  பரேம ◌்வர   �ைஜ  எ� ? 

ேவத�களி�  �ற�ப���ள  க�மா��டான��ட�  ��ய  ஈ ◌்வர  ஆராதைனேய 

உய��த  பரேம ◌்வர   �ைஜ  எ�ப�  பகவ�பாத�களி�  ஆ�ைஞ . 



“वेदो �न�यमधीयतां तद�ुदतं कम�  �वन�ुठ�यता ं

तने ईश�य �वधीयताम ्अप�च�तः” 

“ேவேதா  நி�யமதீயதா�  த�தித�  க�ம  �வ���யதா� , 

  ேதந  ஈ �ய  விதீயதா�  அபசிதி :” 

ேவத�களி�  �ற�ப���ள  அ��டான�களா�  ஈ ◌்வரைன  வழிப�வேத  �ைஜ 

எ�பேத  பகவ�பாதரி�  ஆ�ைஞ . இ�ப��ப�ட  ஆ�ைஞைய  பரிபாலன�  ப�ண 

அவரி�  அ�ைள  ேவ��  பகவ�பாதரி�  சரண�கைளேய  ப�றேவ��� . 

எ�ப�  “ஸ�வேதவ  நம�கார :  ◌்ரீேக வ�  �ரதிக�சதி ” எ�கிேறாேமா  அ�ப� . 

நீ�க�  அைனவ��  ஸ�நியாஸிக���  நம�கரி�கிறீ�க� . அ�த  நம�கார�ைத 

அவ� த��ைடய�  எ��  நிைன�தாேரயானா� , அவ�   த�ைனேய 

அழி���ெகா�டவராவா�. ஆனா� அ�த  நம�கார�கைள தா� வா�கி� 

ெகா�� அவ�ைற, நாராயண��ேக அ��பண� ப�ணிவிட  ேவ��� . அ�ேபா� 

ேக வ��ேக  ேபா�  ேச�� .   இதனா�தா� , ஸ�நியாஸிக���  ப�த�க�  ‘ஓ�  நேமா 

நாராயாணாய’  எ�ற  அ�டா�ஷரம�திர�ைத  உ�சரி���ெகா��  நம�கார� 

ப��� ெபா�� , ஸ�நியாஸிக��  நாராயணனி� �மரைண  உ�டா�� . 



அத�க��ற�  அ�த  நம�கார�கைள  அ�த  பர�ெபா���ேக  அ�பணி�� 

வி�வா�க� . 

அேத  மாதிரி , இ�த  கனகாபிேஷக��  ஒ�  ஏைழ  த�பதி�காக 

கனகதாரா�ேதா�ர�தி� �ல�  அ��ரஹ�  ப�ணிய  பகவ�பாதரி�  சரண�களி� 

பாவைனயாக  அ��பணி�கேவ��� . அ�ப��ப�ட  பாவைன  நம��  இ�ைலேய� 

��ைமயைடய  மா�ேடா� , நம��  அ�ள�ப�ட அ��ரஹ�கைள அறியதவராேவா�. 

ந�றி  மற�தவராேவா� . 

இ�த  கனகாபிேஷக�  ம���  அ�ல , ஒ�ெவா� நா�� பகவ�பாதரி� ஆ�ைஞைய 

பரிபாலன� ெச�ேதாேமயானா�, �ரதி�ஷண� பகவ�பாத��� அபிேஷக� 

ப��வ�  ேபாலா��. 

ஸ����த�தி�  “ர�ன� ” எ�றா�  உய��த�  எ���  ஓ�  அ��த�  உ�� . 

பாகவ�பாதரி�  ஆ�ைஞைய  பரிபரிபாலன�  ெச�ேதாேமயானா� , உய��த 

வ���களா�  அபிேஷக�  ப��வ�  ேபாலா�� . 

ேவத�களி�   �ற�ப���ள  க�மா��டான�களி� �லமாக   ஈ ◌்வர�ைஜ 

ப�ணேவ���  எ�பேத  பகவ�பாதரி�  ஆ�ைஞ .   இேத ேம� �ரிய �ஜா 



மா��க�கைள விட சிற�த�.  இ�விதமான  ஈ ◌்வர�ைஜ யி ��  ேமலான 

ஆ�ஞாபரிபாலன�தி�கான  வழி ஏ� ? 

“அத  பர�ர�மணா  �தீயதா� ” -- த�வஸா�ஷா�காரேம  அத�  இல�� . 

பரேம ◌்வர  ஆராதைனயி�   ல�ஷியேம  த�வஸா�ஷா�கார�  தா�,   “அத 

பர�ர�மணா  �தீயதா� ”.  “பர�ர�மமா� இ�”  எ��  ேஸாபாநப�சக �  எ�ற 

�ேதா�ர� ��கிற�.  

“स��व�वानपुस�ृयतां ��त�दनं त�पादकुा से�यतां, 

��मकैा�रम�य�तां �ु�त�शरोवा�यं समाक�य�ताम”् 

“ஸ�வி�வா�ப���யதா�  �ரதிதின�  த�பா�கா  ேஸ�யதா� , 

�ர�ைமகா�ஷரம��யதா�   ◌்�தி ◌ிேராவா�ய�  ஸமாக��யதா� ” 

(ேவதவி�வாைன  அ��. அவ�ைடய பா�ைககைள ஒ�ெவா� நா�� வழிப�. 

�ர�ம ஞான�தி�காக �ரா�தைன ெச�. ◌்�திகளி� உ�ச�ைத�  பிரதிபலி��� 

வா��கைள� ேக�. இதனா� நீ  த�ைன உண��த பர�ர�மா�ம நிைலைய 

அைடயலா�.) 



இ�ப�   �ரமமாக�  ப��ப�யாக  பர�ர�மா�ம நிைலைய அைடவ� ப�றி “ அத 

பர�ர�மணா  �தீயதா� ”.  “பர�ர�மமா� இ�”  எ��  �றி ���கிற�.  

கவைலகைள உதரி�த�ளி பர�ெபா�� ஒ�றி�ேமேலேய நிர�தர விசாரமாக 

இ��கேவ��ெம�பேத பரமா�சா�யரி� ஆ�ைஞ.   �தலி� ஈ ◌்வர ஆராதன� 

ெச�யேவ���.   ம�ற எ�லா மா�க�கைள விட, ேவத�களி� �ற�ப���ள 

க�மா��டான�கேள ஜனா�தனைன �ரீதி ப��வத��� உய��த வழி. அத� 

பலேன ‘அத பர�ர�மணா �தீயதா�’. இ�ப��ப�ட ஸாதைன �ல� ஸி�தி��� 

உய��த பலனான ஞானநிைலைய அைடவத�� பகவ�பாதைரேய 

�ரா��தி�கேவ���.   அ�த �ரா��தைனயி� �ல� இ�பிறவி�பயைன 

அைட�தவ�களான நா� �ரதிதின�� பகவ�பாதரி� கனகாபிேஷக� 

ெச�பவ�களாேவா�. 

गु�   प�ुगव प�ुगवकेतने त े

समतामयतां न�ह को s�प  सधुी:  l 

शरणागतव�सल त�व�नधे 

भव   श�कर दे�शक मे शरणम ्  ll 

�3���க 3வ    ��க 3வ    ேகதன    ேத 



ஸமதாமயதா�   நஹி   ேகாsபி   ஸுதி4:  l 

ரணாக3 த     வ�ஸல    த�வநிேத4 

ப4வ    �க3ர    ேத3 ◌ிக    ரண�  ll 

 
நம: பா�வதீபதேய, ஹர ஹர மஹாேதவ! 

 
 


