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ஸ்ரீபிரசன்னவெங்கட தாசர் ஹரிதாச சாகித்யத்திற்கு வகாடுத்த பரிசுகள் 
அபாரமானனெ. இதுெனர அெரது அங்கிதத்தில் (பிரசன்னவெங்கட, பிரசன்ன 
வெங்கடகிருஷ்ண) வமாத்தம் 449 கிருதிகள் கினடத்திருக்கின்றன. அெற்றில் ஆறு 
வபரிய கிருதிகள் உள்ளன. அனெ: 
 
1. சத்யபாமா ெி ாஸ 
2. நாராயண பஞ்ஜர 
3. சமஸ்த நாமமணிகண ஷட்சரணமா ா 
4. லபத முக்தாெளி 
5. நாரத வகாரெஞ்சி 
6. ஸ்ரீ பிரசன்னவெங்கடதாசரின் பாகெதம் 
 
இெற்றில் நாராயண பஞ்ஜர கிருதியில் 41 நுடிகள் உள்ளன. இதில் நாராயண 
ஸ்துதி, அெதாரங்களின் மகினமகள் முதல் 28 நுடிகளிலும், பிறகு 29 முதல் 41 
நுடிகள் ெனர பிரார்த்தனனகள் ெருகின்றன.  
 
இந்தத் வதாடரில் நாராயண பஞ்ஜரெின் 41 ஸ்ல ாகங்கனளயும், அதன் 
வபாருனளயும் பார்ப்லபாம். பல்லெறு ஆதாரங்களுடன் எழுதப்பட்ட இந்த 
ஸ்ல ாகங்களின் வபாருனள, ஹரிபக்தர்கள் அனனெரும் கெனத்துடன் படித்து 
பயன்வபறுமாறு லெண்டுகிலறாம்.  
 
நாராயணாய நலமா நாராயணாய நலமா 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
நாரத3ர முக1தி3ந்த3 நரக1ஸ்த2வரப்பி3ஸிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||ப 
 
நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரம். முன்பு நாரதர் நாராயண மந்திரத்னத 
உச்சரித்தொறு, நரகத்தில் இருந்த மக்கனள அெர்களின் துக்கத்தி ிருந்து 
காப்பாற்றி ஸ்ெர்க்கத்திற்கு அனுப்பினெத்தார். நாராயண நாமத்தின் மகினமகனள 
ஸ்ரீதாசர் இங்கு வதரிெிக்கிறார்.  
 
ஆதராத் ெிருக்தி: என்பதற்லகற்ப இந்த பல் ெியின் முத ாம், இரண்டாம் மற்றும் 
நான்காம் ெரிகளில் நாராயண என்னும் வசால் இரு முனற ெருகின்றது. 
நாராயண என்னும் வசால்ன  மரியானதயுடன் / பக்தியுடன் உச்சரிக்கலெண்டும் 
என்று ஸ்ரீதாசரின் ெிருப்பமாக இருக்கிறது. நாராயண என்னும் வசால் ின் 
வபாருனள பார்ப்லபாம். பகெந்தனுக்கு நாராயணன் என்னும் வசால் மிகவும் 
வபாருத்தமாக ெந்துள்ளது.  
 
ஆலபா1 நாரா இதி1 ப்1லராக்த1: ஆலபா1 னெ நரஸுனெ: | 
அயனம் த1ஸ்ய தா1: பூர்ெம் லத1ன நாராயண ஸ்ம்ருத1: || 
(அனுெியாக்யான 1-1-85) 
 



நாரா என்றால் தண்ணரீ். நாராயணன் தண்ணரீில் இருப்பென். சமுத்ர-சாயியான 
பகெந்தனுக்கு நாராயணன் என்ற வபயர் ெந்திருக்கிறது. நாராயணன் என்னும் 
வபயருக்கு இன்னும் ப  காரணங்கள் உள்ளன. (ஸ்ரீபிதரஹள்ளி ஸ்ரீனிொசாசார்யர் 
இயற்றிய நாராயண ஷப்தார்த்தா என்னும் நூன ப் பார்க்க ாம். அதில் நாராயண 
என்னும் வசால் ிற்கு அெர் 72 அர்த்தங்கனளக் வகாடுத்திருக்கிறார்).  
 
1. நாரா: முக்தா1: லத1ஷாம் அயன: நாராயண: | 
முக்தர்களுக்கு ஆதாரமாக ெிளங்குெதால் பகெந்தனுக்கு நாராயணன் என்று 
வபயர்.  
 
2. அராணாம் லதா3ஷாணாம் ெிருத்த4த்ொத்1 நாரா: கு3ணா: | லத1ஷாம் 
அயனத்1ொத்1 நாராயண: | 
குணபூர்ணனாக இருப்பதால் அெனுக்கு நாராயணன் என்று வபயர்.  
 
3. நாரம் ஞானம் லத1ன நாலரண ஈயத1 இதி1 நாராயண: | 
ஞானத்தால் நிரம்பியென் ஆனகயால் அெனுக்கு நாராயணன் என்று வபயர்.  
 
4. நாரா  க்ஷ்மி த1ஸ்யா: அயனம் ஆஸ்ரய: நாராயண: | 
 ட்சுமிலதெிக்கு தன ெனாத ால் அெனுக்கு நாராயணன் என்று வபயர்.  
 
5. நராணாம் அதி4பதி1: முக்2யொயு: த1தா3ஸ்ரயத்1ொத்1 நாராயண: | 
ொயுலதெருக்கு ஸ்ொமியாத ால் பகெந்தனுக்கு நாராயணன் என்று வபயர்.  
 
இப்படி முக்தினய வகாடுப்பென், குணபரிபூர்ணன், ஞானபூர்ணன், லதாஷங்கள் 
இல் ாத ொயுலதெருக்கு ஸ்ொமியான நாராயணனுக்கு மறுபடி மறுபடி 
நமஸ்காரம் வசய்கிறார் ஸ்ரீதாசர்.  
 
நாரத3ர முக2தி3ந்த3 நரக1ஸ்த2வரப்பி3ஸிவத3. 
 
ஸ்ரீ ஜகன்னாததாசர் தமது லமருகிருதியான ஹரிகதாம்ருதசாரத்தில் - பகெந்தனின் 
பரம மங்களமான நாமமானது, நரகஸ்தர்கனள காப்பாற்றிய ெிஷயத்னத 
இப்படியாக வசால்கிறார்.  
 
ஸ்ரீமுகுந்த3ன பரம மங்க3ள 
நாம நரக1ஸ்த2ரனு ஸ ஹிது 
பா1மரர பண்டித1வரனிஸி புருஷார்த்த வகா1டுதி1ஹுது|| 
(ஹரிகதாம்ருதசார - கருணாசந்தி - 2-21) 
 
நாரதர், பகெந்தனின் நாலமாச்சாரனணயினால், நரகத்தில் இருந்தெர்கனள 
காப்பாற்றினார். முன்னர், நாரதர் னெகுண்டத்திற்குச் வசன்று ஸ்ரீ நாராயணனன 
கண்டு, பாடி, அெரின் ஆனணயின் லபரில் யமபட்டணத்திற்கு ெந்தார். அங்கு 
இருப்பெர்கள் படும் கஷ்டங்கனளப் பார்த்து, மனம் வநாந்து இப்படியாக பாடினார். 



”நாராயண - என்னும் மந்திரம் இருக்கிறது. நாக்கினால் வசால்ெதும் மிகச் சு பம். 
இப்படியான சு பமான மந்திரத்னத வசால் ாமல், லகார நரகத்தில் மக்கள் 
கஷ்டங்கனள அனுபெித்து ெருகின்றனர். இது எனக்கு மிகவும் ெியப்பாக 
இருக்கிறது”. 
(கிருஷ்ணாம்ருத மஹார்ணெம் ஸ்ல ாகம் #64ன் அர்த்தம்). 
 
பிறகு நாரதர் அத்தனகய பாபிகளுக்கு, பகெந்தனின் நாமலம கதி, அதனன ெிட்டு 
நமக்கு லெறு கதியின  என்று கூறி அங்கிருக்கும் மக்களின் நின னயக் கண்டு 
ெருந்தி தம் ெனீணனய மீட்டியொறு லகாெிந்தனின் நாம சங்கீர்த்தனனனய 
வசய்தார்.  
 
ஓம். லகாெிந்த நாராயண ொசுலதெ முகுந்த கிருஷ்ணாச்யுத மாத4லெதி1 | 
ந்ருசிம்ஹ லதலெஷ ஹலர முராலர ரலமஷ ல ாலகஷ ஜகன்னிொஸ || 
அனந்த1 னெகுண்ட2 து1ரந்த ஷக்லத சமஸ்த1 ல ாகஸ்ய நிதா1னமூலத | 
நிரஞ்சனானந்த3 கு3ணாக1லரஷ சித்3ரூப1 நிர்லதா3ஷ ஜகத்ெிஹார || 
நிரூப நித்யாவ்யய நிர்ெிகார நிராஸ்ரயானந்த ெிசித்ரகர்மன் | 
தாஷார்ஹ க்ருஷ்ண க2க3ொஹன ொரிஜாக்ஷ நாராயணாகி2  குலரா பகென் 
நமஸ்லத || 
 
ெிஷ்லொத3யஸ்தி2தி1  லயான்னியதி1ப்ரலத3தி1 
கா3யன்மலமாத3 முத3ொபித1ொன் ஜனானாம் || 
தச்ஸ்ருத்ொ நரக1ஸ்தா2ஸ்லத ஹலரர் நாமாம்ருதம் ஷுபம் | 
உத்த1ஸ்து2ர்யாத1னா ஸ்தா2னாத் முக்தபா1பா1ஸ்ச ஸர்ெஷ: || 
தத் க்ஷணாத் பு1ஷ்டகா1ரூடா4 திவ்யரூபா மலனாரமா: | 
தி1ெம் ஜக்மு: ப்1ராஞ்ச ய: ஸ்து1ெந்லதா1 நாரதம் முனிமிதி1 || 
(சாண்டில்யதத்ெ - 22ெது அத்தியாயம்) 
 
இப்படியாக நாராயண நாமமானது, நரகத்தில் இருந்த மக்கனள அங்கிருந்து 
காப்பாற்றி ஸ்ெர்க்கத்திற்கு அனுப்பி னெத்தது.  
 
மத்த1க1ரியெஸானவக1 ஹரிலய நீ ப3ந்து3 கா1ய்வத3 
நாராயணனாய நலமா நாராயண | 
ப4க்த1 ப்1ரஹ் ாதலனகாந்த1 நிஷ்வட2வக3 ஒ ிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||1 
 
கலஜந்திர யானன, முதன யின் ொயில் சிக்கி, உயிர்பயத்தில் தெித்தலபாது, 
ஸ்ரீஹரிலய நீ ெந்து அந்த கலஜந்திரனன காப்பாற்றினாய். அத்தனகய நாராயணலன 
உனக்கு நமஸ்காரங்கள். பக்த பிரக ாதனின் பக்திக்கு வமச்சி நீ கம்பத்தி ிருந்து 
ெந்து அெனின் தந்னதயான ஹிரண்யகசிபுனெக் வகான்று, பிரக ாதனன 
ரட்சித்தாய்.  
 
இத்தனகய நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  



 
முன்னர் தாபஸ மன்ெந்தரத்தில் ஸ்ரீஹரி, கலஜந்திரனன முதன யின் 
ொயி ிருந்து காப்பாற்றியனத ஸ்ரீமத் பாகெதம் ெிெரிக்கிறது. (பாகெத எட்டாம் 
ஸ்கந்தம் 3-30 & 3-31). 
 
லஸாsந்த1: ஸரஸ்யுருப3ல ன க்3ருலஹத1 ஆர்லதா1 
த்3ருஷ்ட்1ொ க3ருத்மதி1 ஹரிம் க2 உபாத்த1சக்ரம் | 
உத்க்ஷிப்ய ஸாம்பு3ஜக1ரம் கி3ரமாஹக்1ருச்சாத்1 
நாராயணா அகி1 கு3லரா ப4கென் நமஸ்லத || 
 
த1ம் ெகீ்ஷ்ய ப1ீடித1முஜ: ஸஹஸாெதீ1ர்ய 
ஸ க்3ராஹமாஷு ஸரஸ: க்1ருபலயாஜ்ஜஹார | 
க்3ராஹாத் ெிபாடி1த1 முகா2த3ரிணா கலஜந்த்ரம் 
ஸம்ப1ஷ்யதா1ம் ஹரிரமூமுசது3 ஸ்த்ரியாணாம் || 
 
வெயி ின் தாக்கத்தில் ெருந்திய கலஜந்திரன் தன் தாகத்னத தீர்த்துக் வகாள்ள, 
ருதுமத் என்னும் லதாட்டத்தில் இருந்த தடாகத்திற்கு ெந்தான். அங்கு குளித்து, 
தன் தாகத்னத தணித்து கனரக்கு ெரும்லபாது அங்கிருந்த ஒரு முத யானது 
அென் கான ப் பிடிக்கிறது. கலஜந்திரனுடன் இருந்த யானனகள் எவ்ெளவு 
முயன்றும் அெனன முதன யிடமிருந்து மீட்க முடியெில்ன . அப்லபாது 
கலஜந்திரன் ஸ்ரீமன் நாராயணனன ெணங்குகிறான்.  
 
’தம் யாயி பரம் பராயணம்’ என்பது லபா  கலஜந்திரன், சக்கரத்னத ஏந்திய 
கருடாரூடனான ஸ்ரீஹரினய பார்த்து, தன் தும்பினகயில் தாமனரனய ஏந்தி, 
அெனன ெணங்கினான். சக  வசல்ெங்கனளயும் வகாண்டெனான, 
அனனெருக்கும் குருொன ஸ்ரீஹரிலய உனக்கு ெணக்கங்கள் (நாராயணா 
அகி குலரா பகென் நமஸ்லத) என்று ெணங்கினான். அப்லபாது லதாஷங்கள் 
இல் ாதெனான ஸ்ரீஹரி, தும்பிக்னகயில் தாமனரனய ஏந்தி தன்னன ெணங்கும் 
கலஜந்திரனன பார்த்தவுடன், கருட ொகனத்தி ிருந்து இறங்கி, முதன  மற்றும் 
யானனனய சலராெரத்தி ிருந்து தூக்கி, லதெனதகள் பார்த்துக் 
வகாண்டிருக்கும்லபாலத தன் சக்கரத்தால் முதன யின் ொனயக் கிழித்து 
கலஜந்திரனன ெிடுெித்து காப்பாற்றினான்.  
 
அடுத்து பக்த பிரக ாதனின் பக்திக்கு வமச்சி அெனன காப்பாற்றிய ெிதத்னதயும் 
பாகெதம் ெிெரிக்கிறது.  
 
ஹிரண்யகசிபுெிற்கு இருந்த நான்கு புதல்ெர்களில், பிரக ாதராஜர் மூத்தெர். 
பக்திமான். சிறுெனாக இருந்த பிரக ாதன், தன் ெினளயாட்டுகனள ெிட்டு 
ஸ்ரீஹரினயக் குறித்து தியானத்னதலய வசய்து ெந்தார். கூட இருந்த நண்பர்கள், 
பிரக ாதனன ெினளயாட அனழத்தாலும், இெர் ‘ஸ்ரீஹரியின் அருனள லெண்டி, 
சிறுெர்களாக இருக்கும்லபாலத பாகெத தர்மங்கனள பின்பற்ற லெண்டும்’ என்று 
அெர்களுக்கு உபலதசம் வசய்தார். (பாகெத ஏழாெது ஸ்கந்தம் 7-6-1). 



 
அெரின் குருகளான ஷண்டாமர்கர், பிரக ாதனின் லபச்சுகனளக் லகட்டு, ராஜன் 
ஹிரண்யகசிபுெிடம் வசன்று இந்த ெிஷயங்கனள வதரிெித்தார். அனதக் லகட்டு 
லகாபம் வகாண்ட ஹிரண்யகசிபு ‘அனனெனரயும் வகடுக்கும் உன்னன இப்லபாலத 
வகான்றுெிடுகிலறன்’ என்று வசால் ி, ‘என்னனலய எதிர்க்கும் அளெிற்கு உனக்கு 
னதரியம் வகாடுத்தது யார்?’ என்று லகட்டார்.  
 
அப்லபாது பிரக ாதராஜர் ‘ராஜலன, எனக்கு உனக்கு மற்றும் பிரம்மாதி அனனத்து 
ஜெீர்களுக்கும் ஸ்ரீஹரிலய னதரியத்னதக் வகாடுப்பென். அனனத்தும் அென் 
ெசலம’ என்றார். ’இந்த உ கத்னத பனடத்து, காப்பாற்றி, அழிப்பென் அெலன’ 
என்றார். (பாகெதம் 7-8-8) 
 
ஹிரண்யகசிபு லகாபத்துடன், ‘ஏய் முட்டாலள, நீ கூறும் அந்த ஹரி 
எங்கிருக்கிறான்? அென் ஏன் நம் கண்ணுக்கு வதரிெதில்ன ? இந்த கம்பத்தில் 
ஏன் அென் வதரிெதில்ன ?’ என்று லகட்டார். ’நீ கூறும் ஸ்ரீஹரி உன்னன 
காப்பாற்றுகிறாரா பார்க்க ாம்’ என்று அங்கிருந்த கம்பத்னத தன் முஷ்டியினால் 
ப மாக அடித்தார்.  
 
உடன், மிகப் வபரிய சத்தத்துடன், பிரம்மலதெரின் ெரத்னத நிஜமாக்குெதற்கு, 
ஏகாந்த பக்தனான பிரக ாதனின் ொக்கினன உண்னமயாக்குற்கு ஸ்ரீநரசிம்மலதெர் 
அந்த கம்பத்தி ிருந்து வெளிெந்தார்.  
 
ஸத்1யம் ெிதா4து1ம் நிஜ ப்4ருத்1ய பா4ஷித1ம்  
வ்யாப்தி1ம் ச பூ4லதஷ்ெகி2ல ஷு சாத்மன: | 
அத்3ருஷ்யதா1த் அத்1யத்பு4த ரூபமுத்3ெஹன்  
ஸ்தம்லப4 சபா4யாம் ந ம்ருக3ம் ந மானுஷம் || 
(பாகெதம் 7-8-18) 
 
கருடன் எப்படி பாம்னப குத்திக் கிழித்து வகால்கிறலதா அனதப் லபா  ஸ்ரீ 
நரசிம்மர், ொயி ில் அமர்ந்து, ஹிரண்யகசிபுனெ தன் துனடயில் லபாட்டு, தன் 
நகங்களினால் அெனின் மார்னபக் கிழித்து, அெனனக் வகான்று, பிரக ாதனன 
காப்பாற்றினார்.  
 
இத்தனகய நாராயணரூபி பகெந்தலன, உனக்கு நமஸ்காரங்கள் - என்று ஸ்ரீ 
பிரசன்ன வெங்கட தாசர் இங்கு கூறுகிறார்.  
 
ப்ருது2ெிக1ள்ள நனிரிது3 ஸதி1யனுத்த4ரிஸிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ப்ருது2சக்ரெர்த்திவக3 ப்ரத்யட்சனாகி3 ஒ ிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||2 
 



முன்னர் ப்ருத்ெினய அபகரித்த ஹிரண்யாக்ஷகனன, ஸ்ரீஹரி ெராக ரூபத்தினால் 
வகான்று, பூமிலதெினய காப்பாற்றினாய். அத்தனகய நாராயணலன உனக்கு 
நமஸ்காரங்கள். அந்த ப்ருது சக்ரெர்த்தியின் பக்தினய வமச்சி, அெனுக்கு 
பிரத்யட்சமாகி ெந்து ெரமளித்து அருளிய அந்த நாராயண ரூபி பகெந்தனுக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
ப்ருத்ெினய அபகரித்த ஹிரண்யாக்ஷகனன ஸ்ரீஹரி ெராக ரூபத்தில் வகான்ற 
ெிெரம் இதுலெ. (பாகெத மூன்றாெது ஸ்கந்தம்). 
 
பி3ரம்மஜஸ்து ஹிரண்யாக்ஷ: ப்ரத2மம் த3ம்ஷ்ட்ரயா ஹத1: | 
ஸ ஏெ பார்ஷதா3ெிஷ்ட: த்3ெிதீய: கர்ணதாட3னாத் || 
பூர்ெம்  லயாத3லக மக்3னாம் த்3ெிதீயம் லதன மஜ்ஜிதாம் | 
பு4ெமுத்த3ரவத1ய்ொவஸௌ ஹரிணா க்லராட3மூர்தினா || 
இதி பிரம்மாண்லட. 
 
பிரம்மனிடமிருந்து பிறந்த ஹிரண்யாக்ஷகலன, ெராக லதெரின் 
லகானரப்பல் ினால் முத ில் வகால் ப்பட்டென். அெலன ஸ்ரீஹரியின் 
துொரபா கனான ெிஜயன் என்பெரிடம் லகாபப்பட்டென். இதற்கு முன், பிரளய 
நீரில் மூழ்கிய பூமினய லமவ டுத்த ெராகரூபி ஸ்ரீஹரியினால் பிரம்மபுத்ரனான 
ஹிரண்யாக்ஷகன் வகால் ப்பட்டான். இரண்டாம் முனறயாக ஹிரண்யாக்ஷகன் 
பூமினய அபகரித்து கட ில் மூழ்கடித்தான். ெராகரூபி ஸ்ரீஹரி இந்த பூமினய 
லமவ டுக்கும்லபாது, அெரின் னகயால் அடிொங்கி இறந்தான் ஹிரண்யாக்ஷகன். 
இப்படியாக ஹிரண்யாக்ஷகனன வகான்று பூமினய காப்பாற்றிய ெிஷயத்னத 
ஸ்ரீதாசர் இங்கு ெிெரித்திருக்கிறார்.  
 
ப்ருது சக்ரெர்த்திக்கு ஸ்ரீஹரி ெரமளித்த ெிஷயம் பாகெத நான்காம் 
ஸ்காந்தத்தில் ெருகிறது. பிரம்மபதெினய பிடிக்கலெண்டி 100 அஸ்ெலமத 
யாகங்கனள வசய்ெதாக ப்ருது சங்கல்பம் வசய்கிறார். அப்படிலய 99 யாகங்கனள 
முடித்து 100ம் யாகத்னத  வசய்யும்லபாது, இந்திரன் அந்த யாகத்னத தனட 
வசய்யலெண்டி, அஸ்ெலமத குதினரனய அபகரிக்கிறார். அதனால் லகாபம் 
வகாண்ட ப்ருதுராஜனன, அத்ரி முத ான முனிெர்கள் சமாதானம் வசய்கின்றனர். 
தங்களது மந்திர ப த்தினால் இந்திரனன அனழத்து, அெனர வகான்றுெிடுெதாக 
வசால் ி தயாரானலபாது, பிரம்மலதென் ெந்து அெர்கனள தடுத்துெிடுகிறார்.  
 
அப்லபாது யக்ஞபதியும், யக்ஞலபாக்தனுமான ஸ்ரீெிஷ்ணு ப்ருதுராஜனின் 
யாகங்களினால் மகிழ்ந்து இந்திரனுடன் அங்கு ெருகிறார். ப்ருதுவும் 
ஸ்ரீெிஷ்ணுெிற்கு அர்க்ய பாதாதிகனளக் வகாடுத்து ெணங்குகிறார். அெனரக் 
குறித்து இவ்ொறு வசால்கிறார் - ’முக்தினயக் வகாடுக்கக்கூடிய பிரபுலெ! 
ெரங்கனளக் வகாடுக்கும் பிரம்மன் முத ான லதெனதகளுக்கும் ெரங்கனளக் 
வகாடுப்பெராக இருக்கிறரீ். நான் உன்னிடம் லமாட்ச சுகத்னத லகட்பதில்ன . உன் 
கதாம்ருதத்னதக் லகட்பனதத் தெிர லெவறந்த ெரத்னதயும் நான் லகட்பதில்ன ’. 
 



இப்படியாக ப்ருதுராஜன் பகெந்தனனக் குறித்து லெண்டியலபாது, ஸ்ரீஹரி 
அெனுக்கு பதி ளிக்கிறார் - ‘ராஜலன! உனக்கு என்னிடம் பக்தி உண்டாகட்டும். 
உன் சித்தம் என் லமல லய இருக்கட்டும். நீ எப்லபாதும் என் ஆனணகனள 
பின்பற்றிக் வகாண்டிரு. என் ஆனணகனள வசய்து முடிக்கும் உனக்கு எப்லபாதும் 
நல் லத நடக்கும்’. ப்ருது சக்ரெர்த்தியின் பக்திக்கு வமச்சி, ஸ்ரீஹரி அெனுக்கு 
காட்சியளித்து அருளினார்.  
 
இத்தனகய நாராயணலன உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள் என்று ஸ்ரீதாசர் இங்கு 
வதரிெிக்கிறார்.  
 
ஷூ ியனு வப3ம்ப3த்தி சுடு3வெவனம்ப3ன ஸுட்டி 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ஷீ  ெிடி3த3ம்பரீஷன மத1ெ வக3 ிஸிலதலயா 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||3 
 
முன்னர், சகுனியின் மகனான வ்ருகாசுரனுக்கு - அென் யார் தன லமல் னக 
னெக்கிறாலரா அெர் இறந்துெிடுொர் - என்னும் ெரத்னத ருத்ரலதெர் 
வகாடுக்கிறார். இந்த ெரத்னத லசாதிப்பதற்கு அென் ருத்ரலதெரின் தன யில லய 
னகனெக்க முயன்றலபாது, ருத்ரலதெர் அெனிடமிருந்து தப்பித்து 
ஓடத்துெங்கினார். வ்ருகாசுரனும் அெனர துரத்திக்வகாண்லட ஓடினான். 
ருத்ரலதெர் பயந்து அனனத்து உ கங்களுக்கும் ஒடி அபயம் லகட்டும் யாரும் 
காப்பாற்றாததால் இறுதியாக னெகுண்டத்திற்கு ெந்தார். இதனனக் கண்ட 
நாராயணன் ஒரு சிறுெனின் ரூபத்னத வகாண்டு வ்ருகாசுரனன மயக்கி அென் 
னகனய அெனின் தன யில லய னெக்குமாறு வசய்து அெனனக் வகான்றார். 
இத்தனகய நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
திதி-த்ரய ெிரதங்கனள சரியாக பின்பற்றக்கூடியெனான அம்பரீஷராஜன், ஒரு 
சாதன த்ொதசியன்று பாரனண வசய்ெதற்கு தயாராக இருந்தான். அப்லபாது அங்கு 
துர்ொச முனிெர் ெருகிறார். ராஜனும் முனிெருக்கு அர்க்ய பாத்யாதிகனளக் 
வகாடுத்து, அெனர பாரனண வசய்ய அனழக்கிறான். அதற்கு முனிெர், தான் 
குளித்துெிட்டு ெருெதாக ஆற்றுக்கு வசன்றார். பாரனணக்கான லநரம் 
வநருங்கியலபாதும் அெர் ெரெில்ன .  
 
அப்லபாது ராஜன், பிராமணர்களின் ஆல ாசனனயின்படி, தீர்த்தம் ொங்கி, நீர் 
குடித்து, பகெந்தனின் தியானத்துடன், துர்ொசனர எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான். 
சிறிது லநரத்தில் அங்கு ெந்த துர்ொசர், நடந்த ெிஷயங்கனள தமது ஞான 
திருஷ்டியால் அறிந்தார். உடன் தமது ஜனடயி ிருந்து ஒரு வகாத்தினன பிடுங்கி 
ஒரு வகட்ட லதெனதனய ஸ்ருஷ்டித்தார். அந்த லதெனத அம்பரீஷ ராஜனின் 
முதுகில் ஏறியலபாது, ஸ்ரீஹரி ராஜனுக்குக் வகாடுத்திருந்த சக்ராயுதமானது, அந்த 
லதெனதனயக் வகான்று, துர்ொசரிடம் ெந்தது. அெர் எங்கு வசன்றாலும் 
அெருக்கு பாதுகாப்பு சிக்கெில்ன .  
 



ஸ்ரீநாராயணனிடம் ெந்தலபாது அெலரா ‘நான் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பட்டென். 
தற்லபாது அஸ்ெதந்த்ரனாக இருக்கிலறன். சஜ்ஜனரான பக்தர்களிடம் என் மனது 
சினறபட்டிருக்கிறது. நான் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிலறன். எந்த பக்தர் தம் 
மனனெி, மக்கள், வசல்ெம் ஆகியெற்னற தியாகம் வசய்து என்னிடம் 
சரணனடகின்றலரா, அத்தனகய பக்தர்கனள நான் னகெிடுெது எப்படி சாத்தியம்? 
நீங்கள் யாருக்காக அந்த துர்லதெனதனய உருொக்கினலீரா, அெரிடலம நீங்கள் 
லபாய் சரணனடயுங்கள்’ என்று திருப்பி அனுப்பினார்.  
 
துர்ொசரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டு அம்பரீஷ மகாராஜனிடம் ெந்து அென் 
பாதங்கனள பிடித்துக் வகாண்டார். அம்பரீஷனும் மிகவும் கருனணயுடன் 
பகெந்தனின் சக்ராயுதத்னத லெண்டினான். அெனின் லெண்டுதலுக்கிணங்க, 
ஸ்ரீெிஷ்ணு சக்கரமானது சாந்தமனடந்தது. துர்ொசரும் அந்த அஸ்திரத்தின் 
தாபத்தி ிருந்து ெிடுதன  அனடந்து, ராஜனன ஆசிர்ெதித்து, பின் அங்கிருந்து 
புறப்பட்டார்.  
 
இப்படியாக நல்  ெிரதங்கனள அனுஷ்டித்த அம்பரீஷ ராஜனின் சார்னப வஜயிக்க 
னெத்த நாராயணலன உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள் என்று ஸ்ரீதாசர் இங்கு 
வதரிெிக்கிறார்.  
 
இந்த ெிஷயம் ஸ்ரீமத் பாகெத பத்தாம் ஸ்கந்தத்தில் இவ்ொறு 
ெிளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  
 
வ்ருகாசுராய கிரிலஷா ெரம் தத்ொSப சங்கடம் | 
யஸ்ய் யஸ்யகரம் ஷீர்ஷி தஸ்லய ஸ ம்ரியதாமிதி || 
 
ஓம்மிதி ப்ரஹஸ்ன்ஸ்தஸ்னம தலதsலஹரம்ருதம் யதா | 
இத்யுக்த்ொ லஸாsசுலரா நூனம் வகௌரீஹரண ா ஸ: || 
 
ஸ தத்ெர பரீக்ஷார்த்தம் ஷம்லபார்மூர்த்னிகி ாஸுர: | 
ஸ்ெஹஸ்தம் தாதுமாலரப ீலசாsபிவ்யத: ஸ்ெக்ருதாப்திெ: || 
 
அஜானந்த: ப்ரதிெிதிம் தூஷ்ணமீாஸன் சுலரஷ்ெரா: | 
தலதா னெகுண்டமகமத் பாஸ்ெரம் தமஸ: பரம் || 
 
.... 
 
யதிெஸ்தத்ர ெிஸ்ரம்லபா தானலெந்த்ர ஜகத்குவரௌ | 
தர்ஹ்யங்காஷு ஸ்ெஷிரஸி ஹஸ்தம் ந்யஸ்த ப்ரதீயதாம் || 
 
யத்யஸ்த்யம் ெச: ஷம்லபா கதஞ்சித் தானெர்ஷப | 
தத்னயனம் ஜஹ்யஸத்ொசம் நயத் ெக்தான்ருதம் முன: || 
 



இத்தம் பகெத்ஸ்சித்னதர்ெலசாபி: ஸ ஸுலபஷன : | 
பின்னதீர்ெிஸ்ம்ருத: ஷீர்ஷ்ணஸ்ெஹஸ்தம் குமதிர்வ்யதாத் || 
 
அதாபதத் பின்னஷிரா ெஜ்ராஹத இெ க்ஷணாத் | 
ஜயஸ்யப்லதா நம:ஷப்த: ஸாது ஷப்லதாsபெத் திெி | 
முமுசு: புஷ்டெர்ஷாணி ஹலத பாலப வ்ருகாஸுலர || 
(ஸ்ரீமத் பாகெதம் 10-88-21 முதல் 26 ெனர) 
 
சகுனியின் மகனான வ்ருகாசுரன், சிென் ெினரொக ெரம் வகாடுப்பார் என்னும் 
ெிஷயத்னத நாரதர் மூ மாக அறிந்து, தன் லதக மாமிசத்னத அக்னியில் லபாட்டு 
லஹாமம் வசய்தான். சிென் ெரெில்ன . அடுத்து அென் தன் கழுத்னத 
வெட்டிக்வகாள்ள தயாரானலபாது, சிென் பிரத்யக்ஷமானார். ‘நான் யார் தன லமல் 
என் னகனய னெக்கிலறலனா அெர் உடலன எரிந்து சாம்ப ாக லெண்டும்’ என்று 
ெரம் லகட்டான். சிென் ‘அப்படிலய ஆகட்டும்’ என்றார். சிென் வகாடுத்த இந்த 
ெரத்னத லசாதித்துப் பார்க்க அசுரன் சிெனின் தன லமல லய னகனெக்க 
ெந்தான். சிெனும் பயந்து அனனத்து உ கங்களுக்கும் ஓட, எங்கும் பாதுகாப்பு 
கினடக்காமல் இறுதியாக னெகுண்டத்திற்கு ெந்தார்.  
 
இனத பார்த்த ஸ்ரீநாராயணன் ஒரு சிறுெனாக ெந்து ‘வ்ருகாசுரலன! சிெனின் 
லபச்னச நான் என்றும் நம்புெதில்ன . அெர் லபச்னச நீ நம்புொய் என்றால் உன் 
தன  லமல் நீலய னக னெத்துப் பார். அெரின் லபச்சு உண்னமலயா வபாய்லயா 
என்று நிச்சயமாகிெிடும்’ என்றார். பகெந்தனான நாராயணனின் லபச்சில் மயங்கிய 
வ்ருகாசுரன், தன் தன  லமல் னக னெத்தான். உடனடியாக அென் எரிந்து 
சாம்ப ானான். லதெனதகள் புஷ்பவ்ருஷ்டி வசய்தனர். இப்படியாக சிெனன 
பிரச்னனயி ிருந்து காப்பாற்றிய அந்த நாராயணனுக்கு என் ெணக்கங்கள்.  
 
மகரரூபதி3 சத்யவ்ரதவக தத்ெெவனாவரவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
முக2தி3 ஸ்ருதி பிடி3தந்து3 ொரிஜாஸனகி3த்வத 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||4 
 
அந்த நாராயணரூபி பகெந்தன் மத்ஸ்யாெதாரத்னத எடுத்து, சத்யெிரத ராஜனுக்கு 
தத்லொபலதசம் வசய்தான். மத்ஸ்யரூபி பகெந்தன் லெதங்கனள அபகரித்த, 
சஜ்ஜனர்களின் எதிரியான ஹயக்ரீெ என்னும் னதத்யனன வகான்று, நான்கு 
லெதங்கனள நான்முக பிரம்மலதெருக்குக் வகாடுத்தான். இத்தனகய நாராயணலன 
உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
முன்னர் ஒரு முனற சத்யவ்ரத ராஜன், க்ருதமா ா ஆற்றங்கனரயில் அர்க்யம் 
வகாடுத்திருந்தலபாது, அெரது கமண்ட த்தில் மிகவும் அழகான மீன் ஒன்று 
சிக்கியது. அந்த மீனன ஆற்றில் ெிட முயன்றலபாது, அந்த மீன் தயாெந்தனான 
சத்யவ்ரத ராஜனனக் குறித்து லபசத் துெங்கியது. ‘அனனெனரயும் 
காப்பாற்றுபெனான ராஜலன! என் எதிரிகனளக் கண்டு நான் பயந்திருக்கிலறன். 



கஷ்டத்தில் இருக்கும் என்னன இந்த ஆற்றில் ெிடாதீர்கள். சரணனடந்தெர்கனள 
னகெிடுெது அரசர்களுக்கு அழகல் ’ என்று லெண்டியது.  
 
சத்யெிரதராஜன் அந்த மீனின் லபச்னசக் லகட்டு, அனத தன் கமண்ட த்தில லய 
னெத்துக் வகாண்டு, ஆசிரமத்திற்கு திரும்பி ெந்தார். ஒலர இரெில் அந்த மீன் 
கமண்ட த்னத ெிட வபரியதாக ெளர்ந்தது. ராஜனனப் பார்த்து - ‘எனக்கு 
இனதெிட வபரிய இடம் ஒன்றில் ெிடவும்’ என்றது. ராஜனும் அனத கிணற்றில் 
ெிட்டார். ஒலர முகூர்த்தத்தில் அது மூன்று மடங்காக ெளர்ந்தது. கிணறு அதற்கு 
லபாதெில்ன  என்று அனத ஏரியில் ெிட்டார். அதுவும் லபாதாவதன்று அந்த மீன் 
ெளர்ந்தலபாது, அனத கட ில் ெிட்டார். அப்லபாது அந்த மீன் ராஜனனப் பார்த்து 
‘ராஜலன! மிக ப ம் வபாருந்திய முதன கள் என்னன தின்றுெிடும் ஆனகயால் 
இந்த கட ில் என்னன ெிடலெண்டாம்’ என்றது.  
 
இப்படியாக மிகவும் அழகான வமாழியில் லபசிய அந்த மீனனப் பார்த்து, ராஜன் 
‘என்னன மயக்கும் நீ யார்? ஏன் இப்படி மீனாக இருக்கிறாய்?’ என்றார்.  இப்படி 
மீனின் சாமர்த்தியத்னதக் கண்ட சத்யெிரதராஜன், ஸ்ரீஹரியின் அருளால் அந்த 
மீன், மத்ஸ்யரூபியான பகெந்தலன என்று அறிந்து அனதக் குறித்து துதித்தான். 
அெனின் துதிகளால் மகிழ்ந்த மத்ஸ்யரூபி பகெந்தன், சத்யவ்ரதராஜனனக் 
குறித்து - ‘இன்றி ிருந்து 7 நாட்களில் மூன்று உ கங்களும் பிரளயத்தில் 
மூழ்கிெிடும். அப்லபாது உனக்காக ஒரு வபரிய லதாணினய அனுப்புகிலறன். நீ 
அதில் அமர்ந்து எந்தவொரு கென யும் இல் ாமல் பயணம் வசய். சூறாெளியில் 
சிக்கி லதாணி தத்தளிக்கும்லபாது நான் அங்கு ெருலென். அங்கிருக்கும் ஒரு 
கயிற்றினால் உன் லதாணினய என் வகாம்பில் கட்டிெிடு’ என்று கூறி மனறந்தார்.  
 
சத்யவ்ரதராஜனும் பிரளய கா த்னத எதிர்லநாக்கி அமர்ந்திருந்தான். ஏழு 
நாட்களுக்குப் பிறகு மூன்று உ கங்களும் மூழ்குமாறு பிரளயம் நிகழ்ந்தது. அந்த 
வெள்ளத்தில் மிதந்து ெரும் படகினன ராஜன் கண்டார். ஸ்ரீஹரியின் ஆனணப்படி 
ெினதகள், தாெரங்கள் ஆகியெற்னற லசகரித்து, சப்தரிஷிகளுடன் அந்த படகில் 
ஏறினார். சப்தரிஷிகள் - ‘ராஜலன! ஸ்ரீஹரினயக் குறித்து தியானம் வசய். அென் 
நம்னம நம் கஷ்டங்களி ிருந்து காப்பாற்றுொன்’ என்றார். சத்யெிரதராஜன் 
பக்தியுடன் தியானம் வசய்யவும், ஸ்ரீஹரி, தங்கக் வகாம்புள்ள ஒரு லயாஜனன 
அளவுக்கு நீளமான மத்ஸ்யரூபத்தில் அங்கு லதான்றினார். ராஜனும், தன் 
படகினன அந்த மத்ஸ்யத்தின் வகாம்பில் கட்டினார். மத்ஸ்யரூபி பகெந்தன்,  
 
சத்யவ்ரதராஜனுக்கு ஞான, பக்தி, நிஷ்காம கர்மங்கள் என்னும் லமாக்ஷ 
உபாயத்னத, தத்ெங்கனள உபலதசம் வசய்தார் - (ஸ்ரீமத் பாகெதம் 8ம் ஸ்கந்தம் 
24ம் அத்தியாயம்) இத்தனகய நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
பிரம்மனின் முகத்தி ிருந்து வெளிெந்த லெதங்கனள ஹயக்ரீெ என்னும் அசுரன் 
அபகரிக்க, அெனன மத்ஸ்யரூபி பகெந்தன் வகான்று, அந்த நான்கு 
லெதங்கனளயும் நான்முக பிரம்மனிடம் மறுபடி ஒப்பனடத்தான். இத்தனகய 
நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள்.  



 
புருஹூதக3கி2ள பரமார்த்த2ெனு அருஹிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
சுரபன்ன ப4யெட்டி த்4ருெவக3 த்4ருெபத3ெித்வத 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||5 
 
லதலெந்திரன் அர்ஜுனனாக அெதரித்தலபாது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பரமார்த்த என்று 
அனழக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகெத்கீனதனய உபலதசித்தான். குருக்லஷத்திரத்தில் 
அர்ஜுனன் தான் லபார் புரிெதில்ன  என்று அஸ்திரங்கனள கீலழ னெத்து 
நின்றலபாது, ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அெனுக்கு 18 அத்தியாயங்கனளக் வகாண்ட கீனதனய 
உபலதசம் வசய்து, பரமார்த்தத்தின் சாரத்னதலய உபலதசித்தான்.  
 
கீனதயின் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் ெருெது: 
ஓம் தத்ஸதிதி ஸ்ரீமத்பகெத்கீதாசூபநிஷத்ஸு பிரம்மெித்யாயாம் லயாகசாஸ்திலர 
ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்ொலத ... இதி ிருந்து வதளிொகிறது மற்றும் 
 
ஸர்லொபநிஷலதா3 கா3ெ: லதா3க்தா4லகா3பா  நந்த3ன: | 
பார்த்லதா2 ெத்ஸ: சுதீ4ர்லபா4க்தா துக்த4ம் கீ3தாம்ருதம் மஹத் || 
(கீதா மகாத்யம் - 6ெது ஸ்ல ாகம்) 
 
அத்தனகய நாராயண ரூபி ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு நமஸ்காரங்கள். இந்திரபுரியான 
அமராெதியின்லமல் ப ிராஜன் பனடவயடுத்து, இந்திரனிடமிருந்து ஸ்ெர்க்கத்னத 
அபகரித்துக்வகாண்டான். அப்லபாது ஸ்ரீமன் நாராயணன் ொமன ரூபம் எடுத்து 
ப ிராஜனின் யக்ஞசான க்கு ெந்து அெனிடம் மூன்று அடி நி ம் தானம் லகட்டு, 
உடன் த்ரிெிக்ரமனாக ெளர்ந்து முதல் அடியால் பூமினய ஆக்ரமித்து, இரண்டாம் 
அடியால் ஸ்ெர்கத்னத ஆக்ரமித்தார்.  
 
மூன்றாம் அடி னெப்பதற்கு இடலம இல்ன  என்று வசால் , ப ிராஜன் அந்த 
மூன்றாம் அடினய தன் தன லமல் னெத்து அருளுமாறு கூறினார். ஸ்ரீொமனனும் 
அப்படிலய வசய்து இந்திரனுக்கு அெர் ஸ்ெர்க்கத்னத திரும்பக் வகாடுத்து அெரின் 
பயத்னத லபாக்கினார். இந்திரனும் ஸ்ெர்க்கத்தின் ஆட்சினயப் வபற்று, 
ஸ்ரீொமனனின் புஜப த்தில் எந்தவொரு பயமும் இல் ாமல், ஆட்சி வசய்து 
மகிழ்ந்திருந்தான்.  
 
இந்த ெிஷயம் பாகெதத்தில் இவ்ொறு ெருகிறது.  
 
ப்ராப்ய த்ரிபு4ெனம் லசந்த்ர உலபந்த்ர3 பு4ஜபா ிதம் | 
ஷ்ரியா பரமயா ஜுஷ்லடா முமுலத3 க3தஸாத்4ெஸ: || 
(8-22-25) 
 
ெளர்ப்புத்தாயான சுருசியின் லபச்னசக் லகட்டு ெருத்தத்துடன் இருந்த 
த்ருெராஜன், சுநீதியின் அறிவுனரப்படி தெம் வசய்ெதற்காக காட்டிற்குச் வசன்றார். 



ெழியில் நாரதருடன் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. அெர் த்ருெராஜனுக்கு ‘ஓம் நலமா 
பகெலத ொசுலதொய’ என்னும் த்ொசாக்ஷர மந்திரத்னத உபலதசித்தார். அெரின் 
உபலதசத்தின்படி த்ருெராஜன், ஸ்ரீமன் நாராயணனனக் குறித்து தெம் வசய்தார். 
அெரின் பக்திக்கு வமச்சிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் அெருக்கு காட்சியளித்தார். 
அப்லபாது த்ருெராஜன், ஸ்ரீஹரினயக் குறித்து துதிக்க ெிரும்பினார். ஆனால் அெர் 
ொயி ிருந்து ொர்த்னதலய வெளிெரெில்ன . அப்லபாது ஸ்ரீமன் நாராயணன், 
த்ருெராஜனின் கன்னத்தில் தன் சங்கினனக் வகாண்டு வதாட, உடலன 
த்ருெராஜனின் துதி வதாடங்கியது.  
 
லயாந்த1: ப்ரெிஷ்ய மமொசமிமாம் ப்1ரசுப்தா1ம் 
சஞ்சீெயத்யகி2  ஷக்தித4ர: ஸ்ெதா4ம்னா | 
அன்யாம்ஸ்சஹஸ்த சரண ஷ்ரெணத்ெகா3தீ3ன் 
ப்ராணான் நலமா ப4கெலத1 புருஷாய துப்4யம் ||  
(ஸ்ரீமத் பாகெத 4-9-6) 
 
இந்த ஸ்லதாத்திரத்தால் மகிழ்ந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன், த்ருெராஜனுக்கு 36000 
ஆண்டுகள் ராஜ்யபரிபா னம் வசய்யும் அதிகாரத்னதக் வகாடுத்து அருளினார். 
பின்னர் அெருக்வகன்று த்ருெல ாகத்னதயும் ஏற்படுத்திக் வகாடுத்தார். இத்தனகய 
நாராயணலன, உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள். 
 
மகாபா1ப1நிரத அஜாமிளனனிஷ்டக1ரிஸிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
மஹிதாஸனாகி3 தா1யிவக3 த1த்ெெனு லப1ள்வத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||6 
 
மிகப்வபரிய பாெங்கனள வசய்தெனான அஜாமிளனின் ெினனகனள லபாக்கிய 
நாராயணலன உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள். அந்த நாராயணன் இதராலதெியிடம் 
மஹிதாஸனாக அெதரித்து தன் தாய்க்கு தத்ெங்கனள உபலதசம் வசய்தான். 
இத்தனகய நாராயணலன உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
அஜாமிளன் மிகக் வகாடிய பாெங்கனள வசய்திருந்தான். தன் இறுதி கா த்தில், 
பகெந்தன் நாராயணனன நினனத்தொறு ‘நாராயண’ என்னும் வபயருள்ள தன் 
மகனன அனழத்தான். அப்லபாது ெிஷ்ணு தூதர்கள் ெந்து, அெனன யமனின் 
பாசக்கயிற்றி ிருந்து ெிடுெித்தனர். வசய்த பாெங்களினால் ெந்த ெினனகனள 
லபாக்கி, அெனன காப்பாற்றி, அெனுக்கு லமாக்ஷத்னத அந்த நாராயணன் 
அருளினான்.  
 
ஸ்ரீமத் பாகெதத்தில் இவ்ெிஷயம் இவ்ொறு ெருகிறது.  
 
ஏதா1ெதா1s மக4னிர்ஹரணாய பு1ம்ஸாம் 
ஸங்கீர்த்த1னம் ப4கெலதா1 கு3ணக1ர்மனாம்னாம் | 



ெிக்1ருஷ்ய பு1த்ர மக4ொன் யத3ஜாமிலளாsபி 
நாராயலணதி1 ம்ரியமாண இயாய முக்தி1ம் || 
(6-3-24) 
 
பகெந்தனின் குண, லீன  மற்றும் நாமங்கனள நன்றாக உணர்ந்து பாடுெது, 
மனிதர்களின் பாெங்கனள முழுெதாக நாசம் வசய்யும். அதுமட்டுமல் . 
ஏவனனில், மிகப் பாபியான அஜாமிளன் மரண சமயத்தில், தன் மகன் 
‘நாராயண’னின் வபயனரச் வசால் ி அனழத்தான். நாராயண என்னும் வசால் ின் 
வபாருனள உணர்ந்து அென் அனழத்ததால், அெனின் அனனத்து பாெங்களும் 
நீங்கி அென் முன்னர் லமாட்சத்னத அனடந்தான்.  
 
அந்த நாராயணன் இதராலதெியிடம் ‘மஹிதாஸ’ என்னும் வபயரில் அெதரித்து 
தன் தாய்க்கு தத்ெங்கனள உபலதசம் வசய்தார். ெிஷ்ணுெின் நாமஸ்மரனணனய 
மிகவும் சுத்தமான மனதுடன் வசால் ியொறு இருந்த ஒரு பிராமணன் மற்றும் 
இதராலதெியிடம் ‘மஹிதாஸ’ என்னும் ரூபத்தில் அெதரித்தான். மிகவும் 
பிரச்னனகளுடன் கூடிய இந்த உ கத்தில், பாெங்கனளப் லபாக்குெதற்காக பற்ப  
னெஷ்ணெ தந்திரங்கள் கூடிய சச்சாஸ்திரங்கனள உபலதசித்தார்.  
 
பிரமாண்ட புராணம், பிரம்ம புராணம் மற்றும் பாகெதத்தில் மஹிதாசரின் கனத 
ெிளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ சுமத்ெ ெிஜயத்தில் மஹிதாஸனனப் பற்றி 
வசால் ியிருக்கிறார் பண்டிதாசார்யர்.  
 
மஹிதா3ஸ பூஜ்ய சரலணா த்3ெிஜாதபூ4த்1 ெிதி3தாத் ஸ ெிஷ்ணு 
யஷலஸாsம ாத்1மன: | 
இஹ லயா த4லத4 ஜக3தி பா1ப1ஷாந்த1லய பஹுதா4ம லஹதி1 
மதி1தீப்தலகா3ஸ்தி4தி1ம் || 
 
பிரம்மாண்ட புராணத்தில் மஹிதாஸனின் ெர்ணனன இவ்ொறாக இருக்கிறது. 
 
மஹிதா3ஸாபி4லதா4 ஜக்லஞ இத1ராயாஸ்தலபா1ப3 ாத்1 | 
சாக்ஷாத் ஸ பக4ொன் ெிஷ்ணுர்யஸ் த1ந்த்1ரம் னெஷ்ணெம் வ்யதா4த் || 
 
பிராஹ்ம புராணத்தில் மஹிதாஸனின் ெர்ணனன இவ்ொறாக இருக்கிறது.  
 
அெதா1ர ஸ்துதி1லயாsஸ்ய லத3ெர்ஷி: ப்ரதி4லதா1 தி3ெி | 
மஹிதாஸ ஸ்த்னெத1லரலயா யஸ்த1ந்த்1ரம் நாரலத3 ெத3த்1 || 
 
ஸ்ரீமத் பாகெதத்தில் மஹிதாஸனின் ெர்ணனன இவ்ொறாக இருக்கிறது.  
 
த்ருதீய ம்ருஷிசர்க3ம் னெ லத3ெர்ஷித்1ெமுலபத்ய ஸ: | 
தந்த்ரம் ஸாத்ெதமாசஷ்ட னநஷ்க1ர்ம்யம் க1ர்மணாம் யத1: || 
 



இத்தனகய மஹிதாஸ ரூபி நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
முனி கா வ ாவத3வய எத்து3 கருணிஸிவத3 க1ருணாநிதி4 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
முனிவெங்களவரயாவக3 ப1த3லஸாங்கிஸ்வயத்தி1வத3லயா 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||7 
 
யார் சர்லொத்தமன் என்பனத உ கிற்கு வதரிெிப்பதற்காக புறப்பட்ட ப்ருகு 
முனிெர், பிரம்ம, சிென் இருெரும் சர்லொத்தமன் இல்ன  என்று நிர்ணயித்து, 
னெகுண்டத்திற்கு ெந்து லசஷசாயியான ஸ்ரீஹரியின் மார்பில் தன் கா ால் எட்டி 
உனதக்க, கருணா சமுத்திரனான ஸ்ரீநாராயணன், எழுந்து ெந்து ப்ருகு முனிெனர 
ெரலெற்று, மரியானத வசலுத்தியதும், ப்ருகு முனிெர், ஸ்ரீமன் நாராயணலன 
சர்லொத்தமன் என்று அறிெித்தார். இத்தனகய நாராயணலன உனக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
வகௌதம ரிஷிகளின் சாபத்தினால் அக ினக கல் ின் ரூபத்தில் இருக்க, ஸ்ரீராமன் 
தன் கா ினால் அந்த கல் ினனத் வதாட, மறுபடி அெள் அக ினகயாக 
லதான்றினாள். இப்படி அக ினகனய காப்பாற்றிய ஸ்ரீராமரூபி நாராயணலன 
உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ரீஹரிலய சர்லொத்தமன் என்று நிரூபிக்க ப்ருகுமுனிெர் முத ில் 
பிரம்மலதெரிடம் ெந்தார். பிரம்மன் அெனர ெரலெற்று உபசரிக்கெில்ன . 
அதனால் முனிெருக்கு லகாபம் ெந்தது. அங்கிருந்து புறப்பட்டு னக ாசம் ெந்தார். 
அங்கு சிென், பார்ெதியுடன் அமர்ந்திருந்தார். முனிெனரக் கண்டு லகாபம் 
வகாண்டு, அெனரக் வகால்  முய , பார்ெதி சிெனன தடுத்து நிறுத்தினாள். 
அங்கிருந்து ப்ருகு முனிெர் னெகுண்டத்திற்கு வசன்று, அங்கு அெரும் 
ெரலெற்காததால், ஸ்ரீமன் நாராயணனின் மார்பில் எட்டி உனதத்தார். உடனடியாக 
நாராயணன் அெனர ெரலெற்று, அர்க்ய பாத்யாதிகளால் உபசரித்தார். இதனனக் 
கண்ட ப்ருகு முனிெர், ஸ்ரீ நாராயணலன சர்லொத்தமன் என்று அறிெித்தார். 
இப்படியாக ப்ருகு முனிெனர கருனணயுடன் ெரலெற்று உபசரித்த நாராயணலன, 
உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள். இந்த ெிஷயம் ஸ்ரீமத் பாகெதம் பத்தாெது 
ஸ்கந்தத்தில் ெருகிறது.  
 
சரஸ்ெத்யாஸ்தலட ராஜன் ருஷய: சத்ரமாஸத | 
ெிதர்க: சமபூத்லதஷாம் த்ரிஷ்ெதீலகஷுலகா மஹான் || 
தஸ்ய ஜிக்ஞாசயா லத னெ ப்ருகும் ப்ரஹ்மசுதம் ந்ருப | 
தஜ்ஜக்லஞப்னத ப்லரஷயாமாஸு: லசாப்யகாத் ப்ரஹ்மண: ஸபாம் || 
ந தஸ்னம ப்ரஹ்ெணம் ஸ்லதாத்ரம் சக்லர சத்ெ பரீக்ஷயா | 
தஸ்ம்னய சுக்லராத பகொன் ப்ரஜ்ெ ன் ஸ்லென லதஜஸா || 
தத: னக ாஸமகமத் ஸ தம் லதலொ மலஹஸ்ெர: | 
பரிரப்தும் சமாலரலப உத்தாய ப்ராதரம் முதா || 
னநச்சத்ெ மஸ்யுத்ெதகம் இதி லதெஸ்சுலகாபஹ | 



சூ முத்யம்ய தம் ஹந்துமாலரலப திக்மல ாசன: || 
பதித்ொ பாதலயார்லதெி ஸாந்த்ெயாமாஸ தம் கிரா | 
அலதாஜகாம னெகுண்டம் யத்ர லதலொ ஜனார்த்தன: || 
ஷயானம் ஸ்ரிய உஸங்லக ததா ெக்ஷஸ்யதாடயத் | 
தத உத்தாய பகொன் சஹ க்ஷ்ம்யா சதாங்கதி: || 
ஸ்ெதஸ்பாதெருஹ்ய அத நனாம ஷிரஸா முனிம் | 
ஆஹ லத ஸ்ொகதம் ப்ருஹ்மன் நிஷீதத்ராஸலனக்ஷணம் || 
 
இவ்ொறு ப்ருகுமுனிகளுக்கு கருனண ெழங்கிய ஸ்ரீமன் நாராயணலன, உனக்கு 
என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
வகௌதம ரிஷிகளின் சாபத்தினால் அகல்னய ஒரு கல் ாக மாறி பின், ஸ்ரீராமனின் 
பாதங்கள் பட்டதால் சாப ெிலமாசனம் ஆன கனத, ஸ்ரீமன் மகாபாரத தாத்பர்ய 
நிர்ணயத்தில் ெிளக்க்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீபத்ம புராணத்தின்படி, ஸ்ரீராமனின் பாதம் 
பட்டதால லய அக ினகக்கு சாபெிலமாசனம் கினடத்தது என்று வதரிய ெருகிறது. 
அனதலய ஸ்ரீதாசரும் இங்கு வசால் ியிருக்கிறார்.  
 
தாத்பர்ய நிர்ணயத்தின் ஸ்ல ாகம் (4-10). 
 
அலதா2 அஹல்யாம் ப1தினாபி4ஷப்தா1ம் 
ப்ரத4ர்ஷணாதி3ந்த்3ர க்ருதா1ச்சில  க்1ருதா1ம் | 
ஸ்ெத3ர்ஷனானாம்னுஷதா1முலப1தா1ம் 
சுலயாஜயாமாஸ ஸ வகௌ3த1லமன || 
 
பத்மபுராணத்தில் அகல்னயயின் கனதனய எப்படி ெர்ணித்திருக்கின்றனர் என்பனத 
கெனிக்க லெண்டும்.  
 
க3ச்சத1ஸ்த1ஸ்ய ராமஸ்ய பாதா3ஜ்லஜன மஹாத்மன: | 
அபூ4த் ஸுரூபா ெனிதா1 சமாக்1ராந்தா1 மஹாஷி ா || 
ஷாபத3க்தா4 புராப4ர்த்ரா வகௌ3த1லமன த்3ெிஜன்மனா | 
அஹல்யா ரகு4நாத4ஸ்ய பாத3ஸ்பர்ஷாத் ஷுபா4sப4ெத் || 
(பத்மபுராண உத்தரகண்ட 242-134) 
 
ஸ்ரீபத்ம மகாபுராணத்தின் ொக்கியத்தின்படி அஹல்னய, ஸ்ரீராமனின் பாத 
ஸ்பர்ஷம் ஆனதால லய சாப ெிலமாசனம் வபற்றாள் என்று வசால் ியிருப்பனத 
அறியலெண்டும்.  
 
மக2ெரக்ஷிஸி ராஜ ரிஷிக3ப4ீஷ்வடயனித்வத1 
நாராயணாய நலமா நாராயண 
மக1ரத்4ெஜாரி த3னு முரித3ெனிலஜஷ 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||8 
 



நாராயணலன. நீ ெிஸ்ொமித்ர ராஜரிஷியின் யாகத்னத பாதுகாத்து அெரின் 
ெிருப்பத்னத நினறலெற்றினாய். அத்தனகய உனக்கு நமஸ்காரங்கள். மகரத்ெஜ 
என்றால் மன்மதன். அெனின் எதிரி சிென். இெரின் தனுஸ்னஸ முறித்து, 
அெனிஜா என்றால் சீனதனய ஏற்றுக்வகாண்ட அந்த ராமரூபனான நாராயணன். 
இத்தனகய நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ரீராமன் ெிஸ்ொமித்ர ராஜரிஷியின் யக்ஞத்னத காத்த ெிஷயத்னத 
ஸ்ரீமதாசார்யர், மகாபாரத தாத்பர்ய நிர்ணயத்தில் இவ்ொறு வசால் ியிருக்கிறார்.  
 
லத1னார்த்தி4லதா1 யக்ஞரிரக்ஷனயெ 
க்1ருச்4லரண பி1த்ராஸ்ய ப4யாத்3ெிஸ்ருஷ்ட1: | 
ஜகா3ம ராம: ஸஹ  க்ஷ்மலணன 
ஸித்தா4ஷ்ரமம் ஸித்த4 ஜனாபி4ெந்த்3ய: || (4-5) 
 
ெிஸ்ொமித்ரரால் தமது யாகத்னத காக்க லெண்டும் என்று லெண்டப்பட்ட 
ஸ்ரீராமன், அெனின் தந்னதயான தசரதனால், ெிஸ்ொமித்ரர் சபிக்கக்கூடும் 
என்னும் பயத்தால், மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அனுப்பப்பட்டு,  ட்சுமணனுடன் 
சித்தாஸ்ரமத்திற்கு ெந்தான். அனனெராலும் பூஜிக்கப்பட்ட அென் மகாமஹிமன் 
ஆொன்.  
 
அலதா2 ஜகா4னாஷு ஷலரண தா1டகா1ம் 
ெராத்3 ெிதா4து1ஸ்த1த3னன்ய ெத்4யாம் | 
ரரக்ஷயக்ஞம் ச முலனர்னிஹத்1ய 
சுபாஹு மீஷானகி3ரா ெிம்ருத்1யம் || (4-7) 
 
பின்னர் ஸ்ரீராமன், பிரம்மலதெரின் ெரத்தினால் அனனெனரயும் (ஸ்ரீராமனனத் 
தெிர) வென்ற தாடனகனய ஒலர பாணத்தினால் அனாயாசமாகக் வகான்றான். 
ருத்ரலதெரின் சாபத்தினால் சாகா ெரம் வபற்றிருந்த சுபாஹுனெயும் வகான்று, 
ெிஸ்ொமித்ரரின் யக்ஞத்னத காப்பாற்றி அெரின் ெிருப்பத்னத நினறலெற்றினான். 
இத்தனகய ராமரூபி ஸ்ரீநாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
இந்த ஸ்ரீராமலன சிெதனுனஸ முறித்து அெனிஜா எனப்படும் சீதாலதெினய 
மணம் புரிந்தான். ஸ்ரீமகாபாரத தாத்பர்ய நிர்ணயத்தில் இவ்ெிஷயம் இவ்ொறு 
ெிளக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
சமத்4யத1ஸ்த1த் ப்ரெிப4ஜ்யலீ யா 
யலத4க்ஷுத3ண்ட3ம் ஷத1மன்யகு1ஞ்ஜர: | 
ெில ாக1யன் ெக்த்ர ம்ருலஷரெஸ்தி4த1:  
ஸ க்ஷ்மண: பூர்ணத1னுர்யதா4 ஷலஷ || (4-26) 
 
இந்திரனின் ஐராெதமானது கரும்னப எப்படி உனடக்குலமா, அப்படியாக ஸ்ரீராமன், 
சிெதனுனச நடுெில் பிடித்து முறித்தான்.  ட்சுமணனுடன் ெிஸ்ொமித்ர 



முனிெரின் முகத்னதப் பார்த்து, 16 கன களுள்ள பூர்ண சந்திரனனப் லபா  
புன்னனகத்து நின்றான்.  
 
தாமனர ம ர் மான னயப் பிடித்த சீதாலதெி, ஸ்ரீராமனிடம் ெந்து அெனின் 
கழுத்தில் அந்த மான னய அணிெித்தெளாகி, அெனின் இடப் புறத்தில் நின்றாள். 
ரலமஷனான ஸ்ரீஹரினய மகா ட்சுமியான சீனத அனடந்து, அனனத்து உ க 
மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சினயக் வகாடுத்தாள்.  
 
இத்தனகய ராமரூபி ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஷுப4க1ப1ீஷவக3 அப4ய ெரெித்து4 னக1பிடிலத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ஷுப4க1ண்ட2னஞ்சிவக1ய ஹனும லஹளலு க1வளவத 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||9 
 
ராமாயணத்தில் சுக்ரீெனுக்கு அபயம் அளித்து அெனுக்கு னகவகாடுத்து உதெிய 
நாராயணா உனக்கு நமஸ்காரங்கள். ரிஷ்யமூக பர்ெதத்திற்கு ெந்த ஸ்ரீராம 
 ட்சுமணர்கனள, சுக்ரீென் எதிரியின் ஆட்கள் என்று தெறாக நினனத்தலபாது, 
உண்னமனய அறிந்த அனுமன், அருகில் ெந்து நட்பு பாராட்டினார். பின்னர், 
ஸ்ரீராமன் ொ ினயக் வகான்று சுக்ரீெனுக்கு அரசாட்சினயக் வகாடுத்தான். 
இத்தனகய ஸ்ரீராமரூபி நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ரீராமன் சுக்ரீெனுக்கு அபயம் அளித்து காப்பாற்றிய ெிஷயத்னத, மகாபாரத 
தாத்பர்ய நிர்ணயத்தில் ஸ்ரீமதானந்த தீர்த்தர் ெிளக்கியிருக்கிறார்.  
 
லத3லஹபி1 யத்1ர ப1ெலனாsத்1ர ஹரிர்யலதா1sவஸௌ 
தத்1னரெ ொயுரிதி லெத3ெச: ப்ரஸித்த4ம் | 
‘க1ஸ்மின்ெஹம்’ த்1ெிதி1 தனத2ெ ஹி லஸாsெதா1லர 
தஸ்மாத் ஸ மாருதிக்1ருலத1 ரெிஜம் ரரக்ஷ || (5-46) 
 
அனனத்து ஜெீர்களிலும், எங்வகல் ாம் ொயுலதெர் இருக்கிறாலரா அங்வகல் ாம் 
ஸ்ரீஹரியும் நின த்திருக்கிறார். லமலும் எங்கு ஸ்ரீஹரி இருக்கிறாலரா அங்கு 
ொயுலதெரும் இருக்கிறார் என்று லெத ெசனங்கள் வசால்கின்றன. 
‘கஸ்மின்ெஹம் து’ என்பலத அந்த லெத ெசனம். அெதாரங்களின் 
சந்தர்ப்பத்திலும் இது இப்படிலய நடக்கிறது. ஸ்ரீராமலதெர், ொயுபுத்ரனான 
அனுமனுக்காக சூர்யபுத்ரனான சுக்ரீெனன காப்பாற்றினார். இத்தனகய 
நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ரிஷ்யமூக பர்ெதத்திற்கு ெந்த ராம ட்சுமணர்கனளக் கண்ட சுக்ரீென், அெர்கள் 
ொ ியின் ஆட்களாக இருக்கக்கூடும் என்று சந்லதகப்பட்டான். அது 
மட்டுமல் ாமல், பயத்தினால் இதர ொனரங்களுடன் சூர்ய புத்ரனான சுக்ரீென் 



ஓடத்துெங்கினான். ொயுபுத்ரனான மாருதி, அெர்கள் அனனெனரயும் தடுத்து 
நிறுத்தினார். இனத இந்த ஸ்ல ாகத்தில் பார்க்க ாம்.  
 
ஸமாக3லத து1 ராக4லெ ப் ெங்க3மா: ஸஸூர்யஜா: | 
ெிபு1ல்பு1வுர்ப4யார்த்திதா1 ந்யொரயஸ்ச மாருதி: || (தாத்பர்ய நிர்ணய்ம் 5-50) 
 
பின்னர், சுக்ரீென், ொ ினயக் வகான்று தான் அரசாள்ெதற்கு உதெி புரியுமாறு 
ஸ்ரீராமனிடம் லெண்ட, அதன்படிலய ஸ்ரீராமன் தன் பாணத்தினால் இந்திர புத்ரனான 
ொ ினயக் வகான்றார்.  
 
ஆக3 இந்த்3ராத்மலஜா கி3ரிரிொபத1தா3ஷு நன்ன: || (6-18) 
 
உடன் இந்திரபுத்ரனான ொ ி கீலழ ெிழுந்து மடிந்தான். இப்படியாக ஸ்ரீராமன், 
சுக்ரீெனின் பயத்னதப் லபாக்கி அெனன காப்பாற்றினார். இத்தனகய ராமரூபி 
நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஷருணு வஹாக்கி1வர ெிப4ீஷணக3ரஸுத1ன வகாட்வட 
நாராயணாய நலமா நாராயண 
ஷரதி3 ராெணனரிது ஸுரர சங்க1ட ஹரிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||10 
 
ராெணனின் தம்பியான ெிபஷீணன், ஸ்ரீராமனிடம் சரணனடந்தலபாது, ஸ்ரீராமன் 
அெனர ‘பாெி- ங்காதிபதி’ (இ ங்னகயின் எதிர்கா  அதிபதி) என்று வசால் ி 
ெரலெற்றார். இத்தனகய ஸ்ரீராமரூபி நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள். 
பின்னர் ராம ராெண யுத்தம் நடந்தலபாது, அந்த யுத்தத்தில் ஸ்ரீராமன் ஒலர 
பாணத்தினால் ராெணனனக் வகான்று, அனனத்து லதெனதகளின் 
சங்கடங்கனளயும் தீர்த்தார். இத்தனகய ஸ்ரீராமரூபி நாராயணலன உனக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
லதெலதெனான ஸ்ரீராமன் வதற்குக் கடற்கனரக்கு ெந்தலபாது, ராெணனின் 
தம்பியான ெிபஷீணன் அங்கு ெந்து ஸ்ரீராமனிடம் சரணனடந்தார். அப்லபாது 
அனுமன் ‘இந்த ெிபஷீணன் ஸ்ரீராமனின் சரணங்களில் ெிழுந்து 
பக்தனாகியிருக்கிறார். அதற்கு இெர் தகுதி வபற்றெராகவும் இருக்கிறார். ராெணன் 
நாசமனடயப் லபாகிறான் என்று அறிந்திருக்கிறார்’ என்று கூறினார். இந்த ெிஷயம் 
தாத்பர்ய நிர்ணய ஸ்ல ாகத்தில் இவ்ொறு ெிளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  
 
அத்1ராஹ ரூப1மப1ரம் ப3 லத3ெதா1யா: 
க்3ராஹ்ய: ச ஏஷ நித1ராம் ஷரணம் ப்ரப1ன்ன: | 
ப4க்தஸ்ச ராம பத3லயார்ெினஷிஷ்ணு ரக்1லஷா 
ெிக்ஞாய ராஜ்யமுபலபா4க்1துமிஹாபி4யாத1: || (8-5) 
 
அனுமன் இப்படி வசான்னதும், அதற்கு ஸ்ரீராமன் இவ்ொறு கூறினார்.  



 
இத்1யுக்தெத்யத2 ஹனூமதி1 லத3ெலத3ெ: 
சங்க்3ருஹ்ய தத்3ெசனமாஹ யனத2ெபூ1ர்ெம் | 
சுக்ரீெ லஹது1த1 இமம் ஸ்தி1ரமாக்ரஹிஷ்லய 
பா1த3ப்1ரப1ன்னமித3லமெ ஸதா3வ்ரத1ம் லம || (8-6) 
 
முன்னர் வசய்தனதப் லபா லெ, சுக்ரீெனின் ெிஷயத்தில் அனுமனின் 
ொர்த்னதகனள ஒப்பி, ஸ்ரீராமன் ‘என்னன சரணனடந்த சுக்ரீெனன நான் ஏற்றுக் 
வகாள்கிலறன். இதுலெ என் ெிரதம்’ என்றார்.  
 
இங்கு ொல்மிகி ராமாயணத்தின் ஸ்ல ாகத்னத நினனவு கூற ாம்.  
 
ஸக்1ருலத3ெ ப்1ரப1ன்னாய த1ொஸ்மீதி1 ச யாசலத1 | 
அப4யம் சர்ெபூ4லதப்4லயா த3தா3ம்லயத1த்1 வ்ரத1ம் மம || (6-18-33) 
 
பின்னர் ெிபஷீணனன இ ங்னகயின் அதிபதியாக அமர னெத்த ெிஷயம் 
இவ்ொறு ெருகிறது.  
 
இத்1யுக்த1ொக்1ய உத1 த1ம் ஸ்ெஜனம் ெிதா4ய 
ராஜ்லயப்4யலஷசயதபா1ரஸு ஸத்1ெராஷி: | 
மத்1ொ த்1ருலணாப1மம லசஷசத3ந்தக1ம் த1ம் 
ரக்ஷ: ப1லத1ஸ்த்ெெரஜஸ்ய த3வதௌ3ஸ  ங்கா1ம் || (8-8) 
 
ஸ்ரீராமன் ெிபஷீணனன தனது நண்பனாக ஏற்றுக்வகாண்டு அெருக்கு 
ராஜ்யாபிலஷகம் வசய்தார். அெலர இ ங்னகயின் ெருங்கா  அதிபதி என்று 
அறிெித்தார்.  
 
பா3லணன ெஜ்ரஸத்3ருலஷன ஸ பி4ன்னஹ்ருத்லகா1 
ரக்த1ம் ெமன் ந்யப1த3தா3ஷு மஹாெிமானாத்1 || (8-210) 
 
ஸ்ரீராமன் தனது பாணத்தால் ராெணனின் மார்னப கிழித்தார். ராெணன், தனது 
வபரிய ரதத்தி ிருந்து கீலழ ெிழுந்தான். இதனால் லதெனதகள் தமது 
சங்கடங்களி ிருந்து ெிடுதன  வபற்று மகிழ்ச்சி அனடந்தனர். இத்தனகய 
ராமரூபி நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள். 
 
அனுஜனக்3னிவக3 து4முக1 ெதி4 மீரலத3 வபா1வரவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
அனிமிஷர நிக1ரக1தி1 ஆஹ் ாத3 வப3வளயிஸிவத3  
நாராயணாய நலமா நாராயண ||11 
 
தனது 14 ஆண்டு ெனொசம் முடிந்தவுடன் தான் மறுபடி ெந்து அரசாட்சினய 
ஏற்றுக் வகாள்லென் என்று ராமன், பரதனுக்கு வசய்தி வசால் ி அனுப்பினார். 



அதற்கு பரதன், ‘அண்ணா, ஒரு லெனள நீ 14 ஆண்டுகள் முடிந்த அடுத்த நாள் 
ஊருக்கு ெரெில்ன வயனில், நான் அக்னி பிரலெசம் வசய்துெிடுலென்’ 
என்றிருந்தார். ஆகலெ, அனுமன் மூ ம் தான் ெரும் வசய்தினய வசால் ி, தன் 
லமல் பக்தி வகாண்டிருந்த பரதனன காப்பாற்றினார் ஸ்ரீராமன். பின்னர் ப  
ஆண்டுகளுக்கு அரசாட்சி வசய்து, லதெனதகளின் பிரார்த்தனனனயப் லபா லெ 
னெகுண்டத்திற்கு திரும்பி ெந்து அெர்கள் அனனெருக்கும் மகிழ்ச்சினயக் 
வகாடுத்தார்.  
 
14 ஆண்டுகள் ெனொசம் முடிந்த அடுத்த நாள் ெந்து ஆட்சினயப் வபற்றுக் 
வகாள்ளாெிடில், பரதன் தான் அக்னிப் பிரலெசம் வசய்யப் லபாெதாக 
வசால் ியிருந்த காரணத்தால், ஸ்ரீராமன் அனுமனின் மூ மாக வசய்தி வசால் ி 
அனுப்பினார்.  
 
த3த3ர்ஷசாவஸௌ ப4ரத1ம் ஹுதா1ஷனம் 
ப்1ரலெஷ்டுகா1மம் ஜக3தீ3ஷ்ெரஸ்ய | 
அத3ர்ஷனாத்1 த1ம் ெினிொர்ய ராமம் 
சமாக3தம் சாஸ்ய ஷஷஸ்ய மாருதி: || 
(மகாபாரத தாத்பர்ய நிர்ணயம் 8-227) 
 

ஜகதீஷ்ெரனான ஸ்ரீராமன், தனது 14 ஆண்டுகள் ெனொசம் முடிந்தபிறகும், 
அலயாத்திக்கு திரும்ப ெரெில்ன  என்று வசால் ி, அக்னி பிரலெசம் வசய்ெதற்கு 
தயாரான பரதனனக் கண்டார் அனுமன். உடனடியாக அெனரத் தடுத்து, ஸ்ரீராமன் 
ெந்துவகாண்டிருக்கும் வசய்தினய கூறினார்.  
 
ஷ்ருத்1ொ ப்1ரலமலதா3ருப4ர: ஸ லத1ன 
ஸனஹெ வபௌ1னர: ஸஹித1: ஸமாத்1ருக1: | 
ஷத்1ருக்4னயுக்லதா1sபி4ஸலமத்1ய ராக4ெம் 
நநாம பா3ஷ்யாகு1 ல ாசனானன: || (8-228) 

அனுமனின் லபச்னசக் லகட்டவுடன் பரதன் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி வகாண்டான். தனது 
தாய்கள், சத்ருக்னன் மற்றும் நகரத்து மக்களுடன் லசர்ந்து பரதன், ஸ்ரீராமனன 
எதிர்வகாண்டான். மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் கண்ணரீ் நீர் வபருகி, அன்லற ம ர்ந்த 
தாமனர ம ர் லபான்ற முகத்னதக் வகாண்ட ஸ்ரீராமனன ெணங்கினான்.  
 
பு1ரீம் ப்1ரெிஷ்ய முனிபி4: சாம்ராஜ்லயசாபி4லஷசித: || 8-230 
 
திட்டமிட்டபடி ஸ்ரீராமன் அலயாத்தி நகரத்தில் பிரலெசித்து, முனிெர்களால் 
பட்டாபிலஷகம் வசய்து வகாண்டார். பரதனனயும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தினார். இத்தனகய 
ராமரூபி நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 



அனனத்து லதெனதகளும், ஸ்ரீராமனன மறுபடி னெகுண்டத்திற்கு ெரலெண்டும் 
என்று பிரார்த்தித்து, அதற்காக ருத்ரலதெனர அெரிடம் அனுப்பி இந்த வசய்தினய 
வதரியப்படுத்தினர்.  
 
ருத்3ரம் ஸ்ெல ாக1க3மனாய ரகூ4த்த1மஸ்ய 
ஸம்ப்ரார்த்த4லன ஸ ச ஸமீத்1ய ெிபு4ம் யயாலச || (9-45) 
 
லதெனதகளின் பிரார்த்தனனக்லகற்ப ஸ்ரீராமன் பரந்தாமத்திற்கு திரும்ப நிச்சயித்து, 
தன் மகனான குசனன அரசனாக்கி,  ெனன இளெரசனாக அமர்ந்தினார். 
ரகுெம்சத்தில் தன சிறந்தெனான ஸ்ரீராமன், தமது ஒரு ரூபத்தினால் ஸ்ெர்க்க 
ல ாகத்தில் லதெனதகளால் பூஜிக்கப்படுமாறு நின த்தான். இரண்டாெது 
ரூபத்தால் சத்யல ாகத்தில் நின த்தான். மூன்றாெது ரூபத்தினால் தம்மிடமான 
ஸ்லெதத்ெபீத்தில் நின த்து, அனனத்து லதெனதகளின் சமூகத்திற்கும் 
மகிழ்ச்சினய உண்டுபண்ணினார்.  
 
உரினுங்கி3 கி3ரிவனக3ஹி வ்ரஜெ பா1 வன மாடிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண 
உரக1வனவளத1ந்த3ென ராணியர ஸ்துதி1வகா3 ிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||12 
 
இந்த பத்யத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணாெதாரத்தில் ஸ்ரீஹரி வசய்த மகினமகனள ெர்ணித்து, 
அத்தனகய நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள் என்கிறார் ஸ்ரீதாசர்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் காட்டுத்தீனய உண்டான். வதாடர்ச்சியாக ஏழு நாட்கள் இந்திரன் 
மனழனயக் வகாடுக்க, ஸ்ரீகிருஷ்ணன் லகாெர்த்தனகிரினய தூக்கிப் பிடித்து 
லகாகு த்னத காப்பாற்றினான். காளிங்கன் யமுனன நீரினன ெிஷமாக 
முயன்றலபாது, ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அனனத்து லகாபா கர்களுடன் யமுனனக்கு ெந்து, 
காளிங்கனின் தன லமல் குதித்து ஆட, அென் ரத்தம் கக்கத் துெங்கினான். 
அப்லபாது அெனின் மனனெியர் ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் ெந்து லெண்ட, 
ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் காளிங்கனன மன்னித்து அங்கிருத்து வெளிலயற்றினான். 
இத்தனகய ஸ்ரீகிருஷ்ணரூபி நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் காட்டுத்தீனய உண்ட (குடித்த) கனத இதுலெ.  
 
ஒருமுனற ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடன் லகாபா கர்கள் அனனெரும் தத்தம் இடங்களுக்குப் 
லபாகாமல் ஒரு இரெில் யமுனா நதிக்கனரயில் தங்கினர். அது லகானடக்கா ம். 
மரங்கள் அனனத்தும் காய்ந்திருந்தன. நடுநிசியில் காட்டுத்தீ பரெியது. 
அங்கிருந்தெர்கனள தீ சுற்றிக்வகாண்டு சுடத் வதாடங்கியது. அனனெரும் எழுந்து - 
கிருஷ்ணா, முகுந்தா, எங்கனள இந்த காட்டுத்தீயி ிருந்து காப்பாற்று - என்று 
லெண்டினர். அப்லபாது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் : 
 
இத்த2ம் ஸ்ெஜன னெக்1 வ்யம் நிரீக்1ஷ ஜகதீ3ஷ்ெர: | 



தமக்னி3மபி1ப3த்லத1வ்ர மனந்லதா1sனந்த1 ஷக்தித்ரு3க்1 || (10-17-25) 
 
ஜகதீஷ்ெரனான ஸ்ரீகிருஷ்ணன், தன் மக்கள் கஷ்டப்படுெனதக் கண்டு, அந்த 
பயங்கர காட்டுத்தீனய குடித்து முழுங்கினான்.  
 
லகாபா கர்கள் அனனெரும், இந்திரனன மகிழ்ெிக்க ஆண்டுக்வகாருமுனற 
லகாெர்த்தன பூனஜனய வசய்து ெந்தனர். ஒருமுனற ஸ்ரீகிருஷ்ணன், இந்திரனின் 
பூனஜனய லெண்டாம் என்று வசால் ி, அனனெரும் தன்னன பூஜிக்குமாறு 
வசால் , அெர்கள் வகாடுத்த அன்னாதி ப ிகனள தாலன ஸ்ெகீரித்தான். 
ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் லபச்னசக் லகட்டு, மக்கள் அனனெரும் தன் பூனஜனய 
நிறுத்தியனதக் கண்டு லகாபமனடந்த இந்திரன் இவ்ொறு கூறினான்.  
 
பா1சா1 யம் மானித1ம் மத்த1ம் அக்ஞம் ப1ண்டித1மானினம் | 
கிருஷ்ணம் மர்த்யமுபாஸ்ரித்1ய லகா3பா1 லம சக்1ருரப்1ரியம் || 
(ஸ்ரீமத் பாகெதம் 10-23-5) 
 
இந்த லகாபா கர்கள், எதுவும் வதரியாத பண்டிதனனப் லபா ிருக்கும் 
ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் லபாய் உதெி லகட்டிருக்கிறார்கள் என்று வசால் ியொறு, 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சாக்ஷாத் நாராயணனின் அெதாரலம என்பனத மறந்து, மிகுந்த 
லகாபத்துடன் அந்த லகாகு த்னத அழிப்பதற்கு, பிரளய கா த்து வெள்ளத்னதப் 
லபா  மனழனய ெரெனழத்தான்.  
 
இத்தனகய வபரிய மனழ வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட லகாபா கர்கள், தங்கள் 
காப்பாற்றுமாறு ஸ்ரீகிருஷ்னனிடம் பிரார்த்தனன வசய்தனர்.  
 
கலரண்னயலகன லீ யா புஷ்கரம் கஜராடிெ பிப்ரத் || தன் ஒலர னகயினால் அந்த 
லகாெர்த்தன பர்ெதத்னத தூக்கி, அனனத்து லகாபா கர்கனளயும் காப்பாற்றினான் 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன். அெர்கனள மகிழ்ெித்தான்.  
 
யமுனா நதியில் காளிங்கன் என்னும் பாம்பு ெசித்து ெந்த காரணத்தால், அந்த நீர் 
லகாபா கர்கள், பசுக்கள் குடிப்பதற்கு  ாயக்கற்றதாக ஆனது. ெிஷமானனத 
அறியாமல் அந்த நீனரக் குடித்த பசுக்கள் இறந்தன. இத்தனகய பிரச்னனகனள 
தீர்ப்பதற்கு, கருடொகனான ஸ்ரீகிருஷ்ணன், லகாபா கர்களுடன் அந்த யமுனன 
நதிதீரத்திற்கு ெந்து அந்த ஆற்றின் பக்கத்தி ிருந்த ஒரு மரத்தின் மீலதறி, 
அங்கிருந்து யமுனனயில் குதித்தான். நீரில் ெிழுந்து நீச்ச டித்த 
புருலஷாத்தமனான ஸ்ரீகிருஷ்ணனன கடிக்க லெண்டுவமன்று காளிங்கன் ெந்தான். 
அப்லபாது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அந்த காளிங்கனளப் பிடித்து அதன் மீலதறி, அதன் 
ொ ினனப் பிடித்து நடனமாடத் துெங்கினான்.  
 
அனனீதத்1 பத்மப4லொ ம்ருத3ங்க3ம் ஜவகௌ3 ஹனூமான் ஜகதா1மதீ4ஷம் | 
அத3ர்ஷயத்1 தா1 க3தி1: கபர்தீ3 நனர்த1 லகாபா க பா3 வமௌ ி: || 
(ருக்மிணசீ ெிஜயம் 4-68) 



 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நடனமாடத் துெங்கியலபாது, பத்பனாபனான நான்முக பிரம்மன், 
மிருதங்கம் ொசித்தார். அனுமன் ராகத்துடன் பாடினான். ருத்ரர் ராகத்திற்லகற்ப 
தாளம் தட்டினார்.  
 
குதித்து நடனமாடிய ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் நாட்டியத்தால், காளிங்கனின் 
உடம்பி ிருந்து ரத்தம் ெரத்துெங்கியது. இனதப் பார்த்த அெனின் மனனெியர், 
ஸ்ரீகிருஷ்ணனன நமஸ்கரித்து, தங்களுக்கு தா ி பாக்கியத்னத ெழங்குமாறு 
லெண்டினர்.  
 
அனுக்3ருண்ஹஷீ்ெ ப4க3ொன் பிராணாம்ஸ்த்யஜதி1 பன்னக3: | 
ப்1ரீணாம் ந: ஸாது4 லஷாச்யானாம் ப1தி: பி1ராண: ப்1ரதீ3யதா1ம் || 
(ஸ்ரீமத் பாகெதம் 10-16-52) 
 
அப்லபாது கருணா சமுத்ரனான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அெர்களின் ஸ்லதாத்திரங்களுக்கு 
வசெிசாய்த்து, அெர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளித்து, காளிங்கனன ரமணக தீெிற்கு 
அனுப்பினான்.  
 
க்1ரது நாரியரன்னு செிது3ண்டு சுக2ெித்வத1 
நாராயணாய நலமா நாராயண 
க்1ரது லபா4க்த்ரு க்1ரதுகா3த்ர க்1ரதுபா1  க்1ரதுஷீ  
நாராயணாய நலமா நாராயண ||13 
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஒரு முனற தன் அண்ணன் ப ராமன் மற்றும் லகாபா கர்கள், 
பசுக்களுடன் காட்டிற்குச் வசன்றிருந்தான். அப்லபாது லகாபா கர்கள், ‘ஸ்ரீகிருஷ்ணா! 
எங்களுக்கு பசிக்கிறது. சாப்பிட ஏதாெது வகாடு’ என்றனர். அதற்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 
‘இங்லகலய பக்கத்தில் பிராமணர்கள் யக்ஞம் வசய்து வகாண்டிருக்கின்றனர். 
அெர்களிடம் வசன்று அண்ணன் ப ராமனின் வபயர் வசால் ி உணவு லகட்கவும்’ 
என்றான். பிராமணரும் அவ்ொலற வசய்தனர். ஆனால், அெர்கள் எனதயும் 
வகாடுக்காமல் திருப்பி அனுப்பிெிட்டனர்.  
 
அதற்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணன், இப்லபாது அந்த பிராமணர்களின் மனனெியரிடம் வசன்று, 
என் (கிருஷ்ணனின்) வபயனரச் வசால் ி உணவு லகட்கவும் என்றான். அப்படிலய 
வசய்தலபாது, உடன் அெர்கள் நான்கு ெிதமான உணவுகனள (பக்ஷ, லபாஜ்ய, 
ல ஹ்ய, லபய) வகாண்டு ெந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு அர்ப்பித்தனர்.  
 
சது1ர்ெித4ம் பஹுகு3ணமன்னமாதா3ய பா4ஜனன: | 
அபி4ஸஸ்ரு: ப்1ரியம் ஸர்ொ: ஸமுத்3ரமிெ நிம்மகா3: || (10-23-19) 
 
பிராமணர்களின் மனனெியர் பக்தியுடன் அர்ப்பித்த உணெினன ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 
அனனத்து லகாபா கர்களுக்கும் வகாடுத்து, தானும் உண்டு, அெர்களுக்கு அருளி 



சுகத்னதக் வகாடுத்தான். இத்தனகய ஸ்ரீகிருஷ்ணரூபி நாராயணலன உனக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
லகா3ப1ஸ்த்1ரீயர கு1சதி ந்யஸ்த1 சரணாப்3ஜயுக3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
லகா3ப1ீஜனஜார நெனதீ1 த3தி4லசார  
நாராயணாய நலமா நாராயண ||14 
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன், லகாபிகா ஸ்த்ரியருடன் ராஸக்ரீனட வசய்யலெண்டுவமன்று 
எண்ணி தான் மிகவும் ரம்மியமான லெணுகானத்னத ொசித்தான். அந்த இனசக்கு 
மயங்கிய அனனத்து லகாபியர்களும், அெரெர் ெடீ்டு லென கனள அப்படிலய 
ெிட்டு, ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் ஓடி ெந்தனர். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அெர்களிடம் - ’நீங்கள் 
ெந்த காரணம் என்ன? ஏற்கனலெ இருட்டாகிெிட்டது. நீங்கள் திரும்பி ெடீ்டிற்கு 
வசல்லுங்கள். உங்கனளக் காணாத தந்னத, தாய், சலகாதரர், கணெர், மக்கள் 
உங்கனள லதடிக் வகாண்டிருக்க ாம். அெர்கனள பயப்படுத்துெது நல் தல் . 
ஆகலெ திரும்பிச் வசல்லுங்கள்’ என்றான்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் இந்த லபச்சினனக் லகட்ட லகாபிகா ஸ்த்ரீயர் துக்கமனடந்தனர். 
‘பாெங்கனளப் லபாக்கும் பரலமஸ்ெரலன! உனக்கு லசனெ வசய்யலெண்டுவமன்ற 
ஆனசயில் நாங்கள் ெடீு, கணென், மக்கள், உறவுகனள ெிட்டு ெந்திருக்கிலறாம்’ 
என்று அெர்கள் வசால் , ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் அெர்களுடன் ராசக்ரீனடனய 
துெக்கினான். இப்படி இருக்னகயில், அந்த லகாபினகயர்களுக்கு தங்களின் 
அழகினன நினனத்து கர்ெம் உண்டாயிற்று. அந்த கர்ெத்னதப் லபாக்குெதற்காக 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் திடீவரன்று மனறந்தான். ஸ்ரீகிருஷ்ணனனக் காணாத 
லகாபினகயர்கள் ெிரக தாபத்தில் லெதனனயனடந்து பாடத் துெங்கினர். அதுலெ 
லகாபிகீனத.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணா! என் துன்பங்கள் அனனத்னதயும் தீர்க்க ெல் ென் நீ ஒருெலன. 
உன் பாதங்கனள பற்றியெர்களின் அனனத்து ெிருப்பங்கனளயும் நீ 
நினறலெற்றுகிறாய். இத்தனகய பாத கம ங்கனள எங்கள் இதயத்தில் நிறுத்தி 
எங்களுக்கு அருள் புரிொயாக.  
 
சரணப1ங்க1ஜம் ஷந்த1மம் ச லத 
ரமணன: ஸ்த1லனஷ்ெர்ப1யாதி4ஹன் || 
(ஸ்ரீமத் பாகெதம் 10-31-13) 
 
இனதலய ஸ்ரீதாசர் - லகாபிஸ்த்ரீயர குசதி ந்யஸ்த சரணாப்ஜயுக - என்று 
வசால் ியிருக்கிறார். இத்தனகய நாராயணான உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
லகாபஜீனஜார - லகாபிகா ஸ்த்ரீயரின் சம்சார பந்தனத்னத அறுப்பெனானகயால் 
ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு லகாபஜீனஜார என்று வபயர்.  
 



ஸ்ரீெியாசராஜர் இவ்ொறு கூறுகிறார்: 
ஜாரத்1ெெனு மாடித பாபகளிவகல்  லகாபஜீனஜாரவனந்தவர ஸா லத | 
லசாரத்ெெனு மாடித பாபகளிவகல்  நெனதீலசாரவனந்தவர ஸா லத | 
க்ரூரத்ெெனு மாடித பாபகளிவகல்  மாென வகாந்தெ எந்தவர ஸா லத | 
ப்ரதி திெஸதல் ி மாடித பாபகளிவகல்  பதிதபாென எந்தவர ஸா லத | 
இந்தி1ப்ப மஹிவமவயாளிந்தனாதரு ஒம்வம  
சந்த1த1 வநவனெர ஸ ஹுெ சிரிகிருஷ்ண || 
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வெண்வணய், தயிர்கனளத் திருடி ‘நெனதீ ததிலசார’ என்று 
அனழக்கப்பட்டான். ஸ்ரீமதாசார்யர், மகாபாரத தாத்பர்ய நிர்ண்யத்தில் இவ்ொறு 
வசால்கிறார்.  
 
அக்1ருத்யதா1ம் லகஷலொsனுக்ரஹாய 
ஷுப4ம் ஸ்ெலயாக்யாததி4க1ம் நிஹந்தும் | 
ஸக்1ருத்யதா1ம் நெனதீா1தி3 முஷ்ணம் 
ஷச்சார லத3லொ நிஜஸத்சுகா2ம்பு3தி3 : || (12-119) 
 
லகாபித்துக் வகாள்பெர்களுக்கு அருள் வசய்ெதற்கும், அெர்களின் அதிகமான 
புண்ணியங்கனள குனறப்பதற்கும் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வெண்வணய், தயிர் 
ஆகியெற்னற திருடி ெந்தான். இலத ெிஷயத்னத, ருக்மிணஷீ ெிஜயத்தில், 
ஸ்ரீொதிராஜர் இவ்ொறு வசால்கிறார்.  
 
அதி4க்ஷிப1ந்த்1யாம் ஸுக்1ருலத1ன ஸாக1ம் 
த3தீ4னி தீ4ர: ஸ சுலசார லசார: | 
அக3ண்ய பு1ண்யாக்2யத4னானி தா3ய ீ
ப்ரதா3ய லஸாsசூசுர தா3னதா1யாம் || (3-36) 
 
ஒரு திருடனனப் லபா  திரிந்து ெந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன், தன்னன திட்டும் 
லகாபினகயர்களின் புண்ணியத்துடன், பால் தயிர்கனளயும் திருடினான். தன்னன 
ெணங்கியெர்களுக்கு எண்ணி டங்கா புண்ணியத்னதக் வகாடுத்தான்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ண அஷ்லடாத்தர ஷத நாமாெளியில் இவ்ொறு வசால் ியிருப்பனத 
இங்கு நினனவுகூற லெண்டும். 
 
நெநீத ெி ிப்தா1ங்லகா3 நெநீத நலடா1sநக4: | 
நெநீத நொஹாலரா முசுகு1ந்த ப்1ரஸாத3க: || 
(ஸ்ரீ பிரம்மாண்ட புராணம்) 
 
ெம்ஷகா3யன ப்ரிய ெிது4கு1ல ாத்ப4ெ க்ருஷ்ண 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ெம்ஷெர்த4க ஸுஜன ெம்ஷமர்த3க கு1ஜன 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||15 



 
ெம்ஷகாயன ப்ரிய என்றால் லெணுகான ப்ரியன் என்று வபாருள். ஸ்ரீகிருஷ்ணனன 
லகாபிகா ஸ்த்ரியர்கள் இவ்ொறு புகழ்கின்றனர் என்று பாகெதம் வசால்கிறது.  
 
ஹந்த1 சித்ரமப3 ா: ஷ்ருணுலத1த3ம் 
ஹாரஹாஸ உரஸி ஸ்தி4ரெித்3யுத்1 | 
நந்தஸுனுரயமார்த்த1 ஜனானாம் 
நர்மலதா3 யர்ஹிலகா1ஜித1லெணு: || (10-35-4) 
 
வ்ருந்த3லஷா வ்ரஜவ்ருஷா ம்ருக3கா3லொ 
லெணுொத்3ய ஹ்ருத1லசத1ன ஆராத் | 
த3ந்த1த3ஷ்ட க1ெ ா த்4ருத க1ர்ணா 
நித்3ரிதா1  ிகி2த சித்ரமிொஸன் || (10-35-5) 
 
முத்துப் லபான்ற சிரிப்பினனக் வகாண்ட, மார்பில் மின்னன ப் லபான்ற ஒளியுள்ள 
 ட்சுமிலதெினயக் வகாண்ட, திடமான பக்திக்கு சுகத்னதக் வகாண்டுப்பெனான, 
நந்தலகாபனின் மகனான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் குழன  ஊதத் வதாடங்கினால், 
உடனடியாக ஆங்காங்லக லமயும் பசுக்கள், எருதுகள் அனனத்தும் அந்த 
குழல ானசயில் வமய் மறந்து, லமய்ெனத நிறுத்திெிடுகின்றன. பல் ில் கடித்துக் 
வகாண்டிருக்கும் புல் ினன அப்படிலய கடிக்காமல், ெிழுங்காமல், தம் காதுகனள 
லநராக்கிக் வகாண்டு, அப்பாடன க் லகட்டொறு அப்படிலய நின்றுெிடுகின்றன. 
 
ெிெித4லகா3ப சரலணஷு ெிதக்3லதா4 
லெணுொத்ய உருதா4 நிஜஷிக்ஷா: | 
த1ெ ஸுத1: ஸதி யதா3த4ரபி3ம்லப3 
த3த்த1லெணுரனயத்1ஸ்ெர ஜாதீ1: || 
(ஸ்ரீமத் பாகெதம் 10-35-14) 
 
நெனஷஸ்ததுப1தா4ர்ய ஸுலரஷா: 
ஷக்1ர ஷர்ெபரலமஷ்டி பு1லராகா3: | 
க1ம  ஆனத1க1ந்த4ர சித்தா1: 
க1ஷ்ம ம் யயுரனிஸ்சித1த1த்ொ: || (10-35-15) 
 
இன்வனாரு லகாபிகா ஸ்த்ரீ வசால்கிறாள். ‘லஹ யலசாதா தாலய. உன் அழகான 
மகன் லகாபா கர்களுடன் ெினளயாடுெதில் சமர்த்தன். அென் அனனெரின் 
அன்பிற்கும் பாத்திரமானென். மிகுந்த புத்திசா ி. அென் யாரிடமும் குழல் 
ஊதுெனத கற்கெில்ன . ஆனால், அந்த குழன  அென் உதடுகளில் 
னெத்தவுடன், பல்லெறு ராகங்கள் தாமாகலெ ெரத் துெங்குகின்றன. மனதிற்கு 
ஆனந்தத்னதக் வகாடுக்கக்கூடிய அந்த குழல ானசனயக் லகட்கும் இந்திர, ருத்ர, 
பிரம்மலன முத ான லதெனதகள், ெித்ொம்சர்கள் என அனனெரும் தம் மனனத 
ஸ்ரீகிருஷ்னனிடம் பறிவகாடுக்கின்றனர்.  
 



இலத ெிஷயத்னத சுமத்ெெிஜயம் இவ்ொறு வசால்கிறது.  
 
கருணாகர: ஸ ெஸுலதெ லமாத3லதா3 
ப4கொன் பு1ரா ஹிமகரான்ெலயsப4ெத்1 | 
ஜித1ொன் தி3லஷா த3ஷரலதா2sக்3ர்ய ஸம்ப1லதா3 
ஜனலகா1 ப3பூ4ெ பு4ெி யஸ்ய னெரிஹா || (8-19) 
 
யாருனடய ரதமானது பத்து தினசகளிலும் வசன்று, எதிரிகனள வென்று, வகான்று, 
அரிய வசல்ெங்கனளக் வகாண்டு ெருகின்றலதா, அத்தனகய கருணாளுொன 
பகெந்தன், த்ொபர யுகத்தின் இறுதியில் சந்திர ெம்சத்தில் அெதரித்து 
ெசுலதெனுக்கு மகிழ்ச்சினயக் வகாடுத்தான்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகெத்கீனதயில் வசால் ியிருப்பனத இங்கு கெனத்தில் வகாள்ள 
லெண்டும்.  
 
ப1ரித்1ராணாய ஸாதூ4னாம் ெினாஷாய ச து3ஷ்க்1ருதாம் | 
த4ர்ம ஸம்ஸ்தா1பனார்த்தா1ய ஸம்பொமி யுலக3 யுலக3 || (4-8) 
 
எப்லபாவதல் ாம் தர்மம் அழிந்து, அதர்மம் தன தூக்குகிறலதா, அப்லபாவதல் ாம் 
சஜ்ஜனர்கனள பாதுகாப்பதற்காகவும், துர்ஜனர்கனள வகால்ெதற்காகவும் நான் 
அெதரிப்லபன். 
 
அக்ரூரெந்த்3ய க1ம்ஸாரி கு1ப்ஜாரமண 
நாராயணாய நலமா நாராயண 
ஆக்ரந்தி3ஸித3 தந்வத தாயியர ப4யெளிவத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||16 
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன், அக்ரூரரின் அத்யந்த பக்தர். அெனன எப்லபாதும் ெணங்குபெர். 
துஷ்டனான கம்சன், ஸ்ரீகிருஷ்ண ப ராமனன வகால்ெதற்காக, தனுர்யாகத்திற்காக 
அெர்கனள அனழத்து ெர அக்ரூரனர அனுப்புகிறான். அக்ரூரரும் - இன்று என் 
பிறெிப்பயனன அனடந்லதன். இன்று என் பாெங்கள் அனனத்தும் நாசமனடயப் 
லபாகின்றன. லயாகிகளுக்கு, தியானத்திற்கு ெிஷயனான பகெந்தனின் 
சரணாரெிந்தங்கனள நான் இன்று தரிசிக்கப் லபாகிலறன் என்று வசால் ி மிகுந்த 
மகிழ்ச்சியுடன் புறப்படுகிறார்.  
 
இப்படியாக சிந்தித்தொறு அக்ரூரர் நந்தலகாகு த்னத அனடகிறார். ஸ்ரீகிருஷ்ணன், 
ப ராமன் இருக்குமிடத்னத அனடந்தார். சாஷ்டாங்கமாக ெிழுந்து அெர்கனள 
ெணங்குகிறார்.  
 
பிரம்மாண்ட புராணத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் கம்சாரி என்று அனழக்கப்படுகிறார்.  
 
மூஷிகா1ஸுர சாணூரமல் யுத்த3 ெிஷாரத3: | 



ஸம்ஸாரனெரி க1ம்ஸாரிர் முராரிர் நரகா1ந்தக1: || 
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் மூஷிக, சாணூர இெர்களுடன் லபாரிடுெதில் ெல் ெனாக 
இருக்கிறான். லமலும் சம்சாரனெரி, கம்சாரி, முர என்னும் அசுரனனயும், 
நரகாசுரனனயும் வகான்றெனாகவும் இருக்கிறான்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன், தனுர்யாகத்திற்காக மதுராபுரிக்கு ெருகிறான். மறுநாள் கான , 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் லதாட்டத்தில் ஓய்வெடுத்து, மதிய லெனளயில் ப ராமன் மற்றும் 
லகாபா கர்களுடன் மதுராபுரினயப் பார்ப்பதற்கு புறப்பட்டலபாது ரஜகனின் சந்திப்பு 
நிகழ்கிறது. அெனிடம் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ெஸ்திரங்கனளக் லகட்க, அென் வகாடுக்க 
மறுப்பதால், அென் தன னயக் வகாய்து, தமக்கு லெண்டிய ெஸ்திரங்கனள 
எடுத்துக்வகாண்டு முன்லனறுகிறார்கள்.  
 
பின் சுதாமனின் சந்திப்பு. அென், நல்  நறுமணமுள்ள பூமான னய 
ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு அர்ப்பிக்கிறார். ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் அெருக்கு நல்  பக்தினய 
ெழங்கி அருள்கிறான். அடுத்து த்ரிெக்னரயின் சந்திப்பு. அெள் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு 
நல்  மணமுள்ள சந்தனத்னதக் வகாடுத்து மகிழ்ெிக்கிறாள். அெள் லதகத்தில் 
மூன்று இடங்களில் ெக்ரமாக (ெனளந்து) இருப்பெள். அெனள குப்னஜ என்று 
அனழத்தனர். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அெள் லமல் கருனண புரிந்து, தன்னுனடய 
ஸ்பரிசத்தால் அெனள ஒரு அழகிய வபண்ணாக மாற்றுகிறான். பின்னர், 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இெனள மணந்து, ெிலஷாக என்னும் மகனனப் வபறுகிறான். 
ஆனகயால், ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு குப்ஜாரமணன் என்று வபயர்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தன் வபற்லறாரான ெசுலதெ லதெகியின் பயத்னத லபாக்கிய 
ெிஷயத்னத இந்த நுடியின் மூன்றாெது ெரியில் வசால்கிறார் ஸ்ரீதாசர். 
லதெகியின் ெயிற்றில் பிறக்கும் எட்டாெது குழந்னத உன்னனக் வகால்லும் என்று 
அசரீரி கம்சனன எச்சரித்தலபாது, ெசுலதெ லதெகி மிகவும் துக்கப்பட்டனர். பிறகு, 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் கம்சனனக் வகான்று தன் வபற்லறாருக்கு உண்டான பயத்னத 
லபாக்கினான்.  
 
இத்தனகய ஸ்ரீகிருஷ்ணரூபி நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
அதி3தி1 கு1ண்ட3 தா3த1 பகெத்த1ெரதவன 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
அதிபதிகளதிபதிவய னப4ஷ்மி ஸத்1யாரமண 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||17 
 
ஒரு முனற நரகாசுரன், அதிதியின் குண்ட ங்கனள, ெருணனின் குனடனய, 
லதெனதகளின் மணிபர்ெதம் என்னும் இடத்னத அபகரித்தான். இதனால் 
கென ப்பட்ட லதலெந்திரன், த்ொரனகக்கு ெந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம், நரகாசுரனின் 
அட்டகாசங்கனளப் பற்றி கூறினான். உடலன ஸ்ரீகிருஷ்ணன், சத்யபாமாலதெியுடன் 
கருடன் லமல றி, நரகாசுரனின் தன நகரான ப்ராக்ஜ்லயாதிஷ என்னும் நகருக்கு 



ெினரந்தான். அந்த ஊனரச் சுற்றி இருக்கும் ஷஸ்த்ரதுர்கா, ஜ துர்கா, 
அக்னிதுர்கா, ொயுதுர்கா ஆகியெற்னற ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அழித்தான். தன்னுனடய 
சக்கரத்தால் முராசுரனனக் வகான்றான். இதனனக் கண்ட நரகாசுரன் மிகுந்த 
லகாபத்துடன் லபாருக்கு ெந்தான். ஸ்ரீகிருஷ்ணனனக் வகால்ெதற்கு நரகாசுரன் 
திரிசூ த்னத பயன்படுத்தியலபாது, ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தனது சக்கரத்தால் நரகாசுரனின் 
தன னயக் வகாய்து வகான்றான். லதெனதகள் பூமாரி வபாழிந்தனர். நரகாசுரனின் 
தாயான பூலதெி, ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு னெஜயந்திமான , ெனமான னய 
சமர்ப்பித்தாள். அதிதியின் குண்ட ங்கனள ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு வகாடுக்க, அென் 
அெற்னற லதெமாதா அதிதிக்கு வகாடுத்து அெனள மகிழ்ெித்தான்.  
 
நரகாசுரன் இறந்தபிறகு, பூலதெி அெனது மகனான பகதத்தனன ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் 
அனழத்து ெந்து - ‘லஹ பிரபுலெ. இந்த பகதத்தன் மிகவும் பயந்திருக்கிறான். நீ 
இெனன காப்பாற்று. இெனுக்கு னதரியம் வகாடு’ என்றாள். ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் 
பகதத்தனுக்கு அபயம் அளித்து ப்ராக்ஜ்லயாதிஷபுரத்திற்கு அெனன 
அரசனாக்கினான்.  
 
ஸ்ரீபிரசன்ன வெங்கடதாசலர தமது ‘ஹக்கிய வஹகல ரி பந்தெவக’ என்னும் 
பாட ில் இவ்ொறு கூறுகிறார்.  
 
உத்தம ப்ராக்3ஜ்லயாதி1ஷ புரெ ப4க 
த3த்த1வக வகா1ட்ட ெராப4யெ 
க1ர்த1 க்ருஷ்ணய்யன நம்பி3வத3 ஸ்ரீ 
மூர்த்தி1ய பா1த3ெ வஹாந்தி3வத3 || 
 
இந்த உ கத்தில் இருக்கும் அதிபதிகளுக்வகல் ாம் அதிபதியானென் 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன். அென் அனாதி கா த்தி ிருந்லத அதிபதி. ப்ருஹதாரண்யக 
உபநிஷத்தில் இந்த ெர்ணனனனய காண ாம். இனதலய 
ெிஷ்ணுசஹஸ்ரநாமத்தில் ‘பூதபவ்ய பென்னாத:’ என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணனன 
அனழத்திருக்கிறார்.  
 
பஷீ்மக ராஜனின் மகளான ருக்மிணினய மணம் புரிந்ததால், ஸ்ரீகிருஷ்ணன், 
னபஷ்மீ ரமணன் என்று அனழக்கப்படுகிறான். 
 
பஷீ்மக மகளான ருக்மிணினய, அெளது அண்ணனான ருக்மி, சிசுபா னுக்கு 
மணம் வசய்து னெப்பதாக நிச்சயித்தான். இதனன அறிந்த ருக்மிணி, 
பிராமணனின் மூ ம் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்பினாள். அந்த 
பிராமணன் வகாடுத்த கடிதத்னதப் வபற்ற ஸ்ரீகிருஷ்ணன், உடன் அெனரயும் தன் 
ரதத்தில் ஏற்றிக்வகாண்டு ெினரந்து ெந்தான். அம்பிகா ஆ யத்திற்கு ெந்த 
ருக்மிணினய ரதத்தில் ஏற்றிக்வகாண்டு த்ொரனகக்கு ெந்து, அனனெரின் 
முன்னின யில் ருக்மிணினய மணம் புரிந்தான். துொரனக மக்கள் அனனெரும் 
மகிழ்ச்சிக்கட ில் மூழ்கினர்.  
 



ஸ்யமந்தகமணினய தரித்த ப்ரலசனனன லதடிக்வகாண்டு காட்டில் அன ந்த 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன், ஜாம்பெந்தனின் குனகக்கு ெந்தான். அெனுடன் 28 நாட்கள் நடந்த 
லபாரில் ஜாம்பெந்தனன வென்று, ஜாம்பெதினய மணந்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். 
சத்ராஜித ராஜனன உக்ரலசனனின் சனபக்கு அனழத்து மணி கினடத்த 
ெிஷயத்னத வதரிெித்து, அதனன சத்ராஜிதனிடம் வகாடுத்தான். இதனால் 
அெமானப்பட்ட சத்ராஜிதன், அந்த ஸ்யமந்தகமணினய ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்லக 
வகாடுத்து, சத்யபாமாலதெினய மணம் வசய்து வகாடுத்தான். ஆனால் 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் மறுபடி அந்த மணினய சத்ராஜிதனுக்லக வகாடுத்துெிட்டான்.  
 
இப்படியாக ஸ்ரீகிருஷ்ணரூபி நாராயணனுக்கு னபஷ்மீஸத்யாரமண என்ற வபயர் 
ெந்தது.  
 
ஷம்பு4ெந்தித1பாத3 ஸாந்தீ3லபா1த்த4ெ ப்1ரிய  
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ஷம்ப3ராரிய ஜனக1 யக்ஞபூஜாக்3ரணிலய 
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பகெந்தனன ஸ்ரீமதாசார்யர் அனுெியாக்யானத்தில் இவ்ொறு ெர்ணிக்கிறார்.  
 
நி:லஸஷலதாஷரஹித கல்யாணாகி2 ஸத்கு3ண | 
லபா4திஸ்ெயம்பு4 ஷர்ொதி3 ெந்த்3யம் த்1ொம் வநௌமி லம ப்1ரியம் || 
 
லதாஷங்கள் அற்றெனான, சர்ெகல்யாண குணபரிபூர்ணனான,  ட்சுமி, பிரம்மா, 
ருத்ராதி லதெனதகளால் ெணங்கப்படுபெனான, எனக்கு ப்ரியனான உன்னன 
ெணங்குகிலறன். அெலர இன்வனாரு கிரந்தமான நியாய ெிெரணத்தில் 
(மங்களாசரண) இவ்ொறு வசால்கிறார். 
 
லசதனாலசதன ஜக3ன்னியந்த்லரsலஸஷ ஸம்ெிலத3 | 
நலமா நாராயணாயாஜ ஷர்ெஷக்1ராதி ெந்தி3த1 || 
 
பிரம்மா, ருத்ர, இந்திரர்களால் ெணங்கப்படுபெனான, லசதன ஜட உ கத்திற்கு 
நியாமகனான, பூர்ணஞானம் வகாண்டெனான நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சாந்தீபனி குருகளுக்கு ப்ரியமானென்: 
உபநயன சம்ஸ்காரம் முடிந்த கிருஷ்ண ப ராமர்கள், சாந்திபனி குருகளிடம் 
ெித்யாப்பியாசம் கற்பதற்குச் வசன்றனர். 64 ெித்னயகனள 64 நாட்களில் கற்றனர். 
(ஏவனனில் குருகளுக்கு வசால் ிக் வகாடுப்பதற்கு அவ்ெளவு நாட்கள் ஆனது). 
பின்னர், குருதட்சினணயாக, குருகள் ெிருப்பப்படி, இறந்திருந்த அெரது மகனன 
மறுபடி ெரச்வசய்தான். குருகள் மிகவும் மகிழ்ந்தார். ‘உமது புகழ் ஓங்குக’ என்று 
ஆசிர்ெதித்தார். இப்படியாக ஸ்ரீகிருஷ்ணன், சாந்திபனி குருகளுக்கு ப்ரியமானென் 
ஆனான்.  
 



ஸ்ரீகிருஷ்ணன் உத்தெனுக்கு ப்ரியமானென்: 
வ்ருஷ்ணி ெம்சத்தெரின் முக்கியமானென் உத்தென். ப்ருஹஸ்பதியின் 
சாக்ஷாத் சிஷ்யரான அென், மிகவும் அறிொளி. ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் உற்ற 
நண்பனாகவும் இருந்தான். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தான் பரந்தாமத்திற்கு லபாகும் முன்னர் 
உத்தெனுக்கு, லமாட்சத்திற்கு பயனான ஞாலனாபலதசத்னத மற்றும் பாகெத 
தர்மத்னத உபலதசம் வசய்தான். இதனால், ஸ்ரீகிருஷ்ணன் உத்தெனுக்கு மிகவும் 
ப்ரியமானென் என்று வதரிய ெருகிறது.  
 
ஷம்பரனின் கனத: 
ஷம்பரன் மகா மாயாெி அசுரன். ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் மகனான பிரத்யும்னனால் தான் 
வகால் ப்படுலென் என்று அறிந்து, அெனனக் வகால்  முயன்று, லதாற்று, தாலன 
அெனால் வகால் ப்பட்டென்.  
 
தர்மராஜர், ராஜசூயா யாகத்னத வசய்ய முயன்றார். அப்லபாது அக்ரபூனஜ (முதல் 
மரியானத) யாருக்கு வசய்யலெண்டும் என்ற லகள்ெி ெந்தது. தர்மராஜர், 
அனனத்து தர்மங்கனள அறிந்தெரானாலும், ஸ்ரீகிருஷ்ணலன அனனெராலும் 
பூஜிக்கப்படும் ஸ்ரீஹரி என்பனத அறிந்திருந்தாலும், சனபயில் நினறந்திருந்த 
அனனத்து அரசர்களின் சந்லதகத்னத தீர்த்து னெப்பதற்காக, பஷீ்மாசார்யரிடம் தன் 
லகள்ெினயக் லகட்டான். அதற்கு பஷீ்மர் ‘ஸ்ரீகிருஷ்ணலன அனனெருக்கும் 
தன ென். பரமபூஜ்யன். ஆகலெ ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்லக அக்ரபூனஜ வசய்யலெண்டும்’ 
என்று பஷீ்மர் கூறினார். இதன்படிலய ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு அக்ரபூனஜ நடந்தது.  
 
இத்தனகய ஸ்ரீகிருஷ்ணரூபி நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள். 
 
பாண்டெர ப்ராண த்வரௌபதி மானரக்ஷகலன 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
வபௌண்ட்ரக ஷ்ருகா3  வகௌ1ரெ பூமிபா4ரஹர 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||19 
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன், பாண்டெர்கனள தனது உயிராக கருதுபென். திவரௌபதிலதெியின் 
மானத்னத காத்தான். இத்தனகய கிருஷ்ணரூபி நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள். 
வபௌண்ட்ரக ொசுலதெ, ஷ்ருகா  ொசுலதெ, துர்லயாதனன் - இெர்கள் 
அனனெரும் பூமிக்கு பாரமானெர்கள். இெர்கனள ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ெதம் வசய்து 
பூமியின் பாரத்னத குனறத்தான். இத்தனகய ஸ்ரீ நாராயணனுக்கு என் 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன், பாண்டெர்களின் உற்ற நண்பனானென். இது இந்த கனதயின் 
மூ ம் வதரியெருகிறது. பாண்டெர்கள் ெனொசம் முடித்து ெந்தபிறகு, தன் 
ொரிசுகனள இழந்த லசாகத்தில் இருந்த திருதராஷ்டிரன் அெர்களுக்கு 
அரசாட்சினய தரெில்ன . ஸ்ரீகிருஷ்ணன் திருதராஷ்டிரனிடம் வசல் , 
திருதராஷ்டிரன் ஸ்ரீகிருஷ்ணனன பூனஜகள் வசய்து மரியானத வசலுத்தினான். 



ஆனால், துரிலயாதனன் வசலுத்திய பூனஜனய - அென் குணெந்தர்களான 
பாண்டெர்களின் எதிரி என்பதால் - ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஏற்றுக்வகாள்ளெில்ன .  
 
துரிலயாதனனனப் பார்த்து ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இவ்ொறு கூறினான்: 
’எதிரி வகாடுக்கும் உணனெ உண்ணக்கூடாது. எதிரிக்கு உணெளிக்கக்கூடாது. நீ 
என்னுனடய எதிரி இல்ன . ஆனால், என் பரம பக்தர்களான பாண்டெர்களின் 
த்லெஷியாக இருக்கிறார். பாண்டெர்கள் என்றால் எனக்கு மிகவும் பிரியம். 
அெர்களின் எதிரி எனக்கும் எதிரிலய’ என்றான்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன், திவரௌபதியின் மானத்னத காத்த ெிதம் இப்படியாக இருக்கிறது: 
சகுனியின் அறிவுனரப்படி, பாண்டெர்களின் வசல்ெங்கனள கெரலெண்டுவமன, 
துரிலயாதனன் திருதராஷ்டிரனுக்கு வசால் , ெிதுரன் மூ மாக பாண்டெர்கனள 
சூதாட ெரச்வசய்கிறார் திருதராஷ்டிரன். தர்மராஜரும் தன் தம்பியருடன் 
சூதாட்டத்திற்கு ெருகிறார். பமீன் மற்றும் ெிதுரர் தடுத்தும், தன்னுனடய 
அனனத்து வசல்ெங்கனளயும் சூதாட்டத்தில் பணயமாக னெத்து லதாற்றார். 
பின்னர் தன் தம்பிகனள மற்றும் திவரௌபதினய பின்னர் தன்னனயும் பணயமாக்கி 
லதாற்றார்.  
 
திவரௌபதினய சனபக்கு அனழத்து ெர தன்னுனடய சாரதினய துரிலயாதனன் 
அனுப்பினான். திவரௌபதிலயா ெர மறுக்க, தன் தம்பியான துச்சாதனனன 
அனுப்பினான். அென் திவரௌபதியின் தன முடினயப் பிடித்து, ெிழுப்பில் இருந்த 
அெனள சனபக்கு இழுத்து ெந்தான். துரிலயாதனனின் ஆனணப்படி, பாண்டெர்கள் 
பார்த்திருக்னகயில லய, துச்சாதனன் திவரௌபதியின் லசன னய இழுக்கத் 
துெங்கினான்.  
 
உடன், திவரௌபதி மிகுந்த பக்தியுடன் ஸ்ரீகிருஷ்ணனன ெணங்கத் துெங்க, அெளது 
லசன  முடிெற்று வதாடர்ந்து ெளர்ந்தொலற ெந்தது. ஒன்றுக்குப்பின் 
இன்வனான்றாக ெண்ணெண்ணச் லசன கள் ெந்தன. இப்படி ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 
திவரௌபதியின் மானத்னதக் காத்தான்.  
 
ப ராமன், நந்தலகாகு த்திற்கு வசன்ற சமயத்தில், வபௌண்ட்ரன் என்னும் ராஜன், 
தாலன ொசுலதென் என்று வசால் ி, ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு ஒரு தூதனன 
அனுப்பினான். அந்த தூதனும் கிருஷ்ணனின் சனபக்கு ெந்து - ‘நான் ஒருெலன 
ொசுலதென். லெறு யாரும் அல் . நீ ொசுலதென் என்று வசால் ிக் வகாள்ெது 
வபாய். அந்தப் வபயனர இனி பயன்படுத்தாலத’ - என்ற வசய்தினய படித்தான். 
உடன் ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் தூதனிடம் பின்ெருமாறு வசால் ி அனுப்பினான். ‘நான் 
என் சின்னங்கனள உன் லமல் ெிடுகிலறன். நீ யாருக்காக இப்படிவயல் ாம் 
வசால்கிறாலயா, அெர் லமல் இெற்னற பயன்படுத்துகிலறன்’ - என்றான்.  
 
தூதனின் இச்வசய்தினயக் லகட்டவுடன், வபௌண்ட்ரக ொசுலதென், உடனடியாக 
இரண்டு அக்லஷாஹிணி னசன்யத்னத அனழத்துக் வகாண்டு புறப்பட்டான். 
அெனது நண்பனான காசிராஜன் தனது மூன்று அக்லஷாஹிணி னசன்யத்னத 



உதெிக்கு அனுப்பினான். வபௌண்ட்ரகன், தந்திரமான ஆயுதங்கனள, லெடங்கனள 
தரித்து ெந்தான். ஸ்ரீகிருஷ்ணன், வபௌண்ட்ரகனன புறக்கணித்து, தனது 
பாணங்களால் அெனின் ரதத்னத முறித்து, சுதர்சன சக்கரத்தால் அென் 
தன னயக் வகாய்து அெனனக் வகான்றான். 
 
ஷ்ருகா  ொசுலதெனன ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வகான்ற கனத: 
ஒரு முனற ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ப ராமனுடன் லகாமந்த பர்ெதத்னதக் காண 
வசன்றான். அங்கு ஜராசந்தன் முத ானெர்கனள லதாற்கடித்த பிறகு, 
கர்ெத்தினால் தாலன ொசுலதென் என்று வசால் ிக் வகாண்டிருந்த ஷ்ருகா  
ொசுலதெனனக் வகான்று, அெனது ரதம், யானன, குதினர, வசல்ெம், தங்கம் 
ஆகியெற்னற பறித்து மதுராெிற்கு அனுப்பினான்.  
 
குருக்லஷத்திர யுத்தத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பமீன் மூ மாக துரிலயாதனனனக் 
வகான்று, பூமியின் பாரத்னதக் குனறத்தான்.  
 
இத்தனகய ஸ்ரீகிருஷ்ணரூபி நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
அபி4மன்யுனாத்மஜன ப3சுவராளவக3 ஸ ஹிவத3லயா  
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
அப4யத ி பாண்டெர சந்த1தி1ய வப3வளஸிவத3லயா 
நாராயணாய நலமா நாராயண || 20 
 
அபிமன்யுெின் மகனான பரிக்ஷித், தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்தலபாலத, 
அஸ்ெத்தாமனின் பிரம்மாஸ்திரத்தி ிருந்து அெனன ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 
காப்பாற்றினான். அப்படிலய பாண்டெர்களுக்கு அபயம் அளித்து, அெர்களின் 
சந்ததினய ெளர்த்து அெர்கனள காப்பாற்றினான்.  
 
குருக்லஷத்திர யுத்தம் முடிந்தபிறகு, தர்மராஜனுக்கு பட்டாபிலஷகம் வசய்து, 
பாண்டெர்கள் மூ ம் அஸ்ெலமத யாகத்னத வசய்ெித்து, ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 
த்ொரனகக்கு புறப்பட்ட சமயத்தில், உத்தனர ஓடி ெந்தாள். ‘ஸ்ரீகிருஷ்ணா, 
காப்பாற்று. பாணம் ஒன்று என்னனத் துரத்திக் வகாண்டு ெருகிறது. அந்த பாணம் 
என்னனக் வகான்று லபாட்டாலும் பரொயில்ன . ஆனால் என் கர்ப்பத்தில் 
இருக்கும் குழந்னதனய மட்டும் வகால் ாதிருக்கட்டும்’ என்றாள்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஒரு ரூபத்தி ிருந்து தாலன அெளது கர்ப்பத்தில் பிரலெசித்து, 
குழந்னத பரிக்ஷித்னத காப்பாற்றினான். இந்த ெிஷயத்னத பரிக்ஷித் ராஜலர 
பின்னர் வசால்கிறார்.  
 
அஸ்ெத்தாமாசார்யரின் பாணத்தால், உத்தனரயின் குழந்னத இறந்லத பிறந்தது. 
அனதக்கண்ட குந்தி முத ான ஸ்த்ரீயர் அனனெரும், ஜகத்பிரபுொன 
ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் முனறயிட்டனர். கர்ப்பத்தில் பிரலெசித்து, அஸ்திரத்தி ிருந்து 



குழந்னதனய காப்பாற்றிய ஸ்ரீகிருஷ்ணன், பாண்டெர்களின் சந்ததினய ெளர்க்கும் 
வபாருட்டு தாலன மறுபடி காப்பாற்றினான்.  
 
இத்தனகய ஸ்ரீகிருஷ்ணரூபி நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
க3ருட கந்த4ர்ெ கி1ன்னர கீ3த1 சம்ப்ரீத1 
நாராயணாய நலமா நாராயண 
க1ருவெ  கு1மிய கூட3 க்1ரீடா3த்3ரியல் ிருவெ 
நாராயணாய நலமா நாராயண || 21 
 
கருடன், கந்தர்ெர், கின்னரர்கள் வசய்த ஸ்லதாத்திரங்களால் பகெந்தன் 
மகிழ்ச்சியனடந்திருக்கிறான்.  ட்சுமிலதெியுடன் கூடி, வெங்கடாச த்தில் 
இருக்கும் நாராயணரூபிக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
சாமகானத்தில் பாடுபெர்களுக்கும், லெறு லெத மந்திரங்களுக்கும் அபிமானியான 
கருடன் பாடும் மகிழ்ச்சியனடபென் ஸ்ரீநாராயணன். கந்தர்ெர்களும் அப்படிலய 
பாடி ஸ்ரீநாராயணனன மகிழ்ெிப்பர். கின்னரர்களும் அெனன ஸ்லதாத்திரம் வசய்து 
மகிழ்ெிப்பர்.  
 
ப4லஜ வெங்கலடசம் பணஷீாத்3ரிொஸம் 
ஸதா3 மந்த3ஹாஸம் க்1ரியா ஸத்3ெி ாஸம் || 
 
மகா ட்சுமியுடன் கூடி, லசஷாச த்தில் ெசிக்கும் ஸ்ரீவெங்கலடச ஸ்ொமினய 
ெணங்குகிலறன். இப்படி  ட்சுமிலதெியுடன் ெசித்திருக்கும் நாராயணனுக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஷங்க2 சக்ரகதாப்ஜ ஸ்ரீெத்ஸ லஷாபி3த1வன 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ஸங்க்2வய ரஹிதாப4ரண பூ4ஷணா வ்யாக்1ருத1வன 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||22 
 
சங்கு, சக்கரம், கனத, தாமனர, ஸ்ரீெத்ஸ ஆகியெற்னற தரித்திருக்கிறான். 
எண்ணிக்னகயற்ற ஆபரணங்களால் அ ங்காரம் வசய்யப்பட்டிருக்கிறான். 
அனனத்னதயும் பனடப்பெனாக இருக்கிறான்.  
 
பகெந்தனன நாரதர் துதிப்பனத இங்கு நினனவு கூறலெண்டும்.  
 
ஸ்ரீெத்ஸாங்க1ம் க4னஷ்யாமம் பு1ருஷம் ெனமா ினம் | 
ஷங்க சக்ர கதாபத்னம ரபிவ்யக்த சதுர்புஜம் || 
 
பகெந்தனின் மார்பில் ஸ்ரீெத்ஸ சின்னம் இருக்கிறது. சரீரமானது, நீர் நினறந்த 
லமகம் லபா  கருப்பாக இருக்கிறது. கழுத்தில் ொசமான ெனமான னய, நான்கு 



லதாள்களில் சங்கு, சக்கரம், கனத, தாமனரகனள தரித்திருக்கிறான். இத்தனகய 
நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்பு1ரத்3ெ ய லகயூர நூபுராங்கத பூ4ஷனண: | 
லஷாபனனர் பூஷிதாகா1ர கல்யாண குணராஷலய || 
(பஞ்சராத்ரத்தில் வசால் ப்பட்ட ஜிதந்லத ஸ்லதாத்திரம் 1-3) 
 
மங்க மான ஒளிரும் தாமனர, லகயூர, நூபுர இத்யாதி ஆபரணங்களால் 
அ ங்கரிக்கப்பட்ட மூர்த்திலய, கல்யாண குணங்கனளக் வகாண்ட சாகரலம, 
உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
பகெந்தன் எல்ன யற்ற தன் ஆகாயத்னத தன் கட்டுப்பாட்டில் னெத்துக் 
வகாண்டிருப்பெனான அெனுக்கு அவ்யாக்ருதன் என்று வபயர் உள்ளது. இத்தனகய 
நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
மீன கஷ்யப லபாத்1ரி ந்ருஹரி ொமன பா4ர்க3ெ 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
மானெப1 கிருஷ்ண புத்த கல்கி கபி ாத்லரய 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||23 
 
அந்த ஸ்ரீஹரி, மத்ஸ்ய, கூர்ம, ெராக, நரசிம்ம, ொமன, பார்கெ (பரசுராம), ராம, 
கிருஷ்ண, புத்த, கல்கி, கபி  மற்றும் தத்தாத்லரயனாக அெதாரங்கனள 
எடுத்திருக்கிறான். அதன் ெிெரங்கள்: 
 
1. மத்ஸ்ய அெதாரம்: ஸ்ரீஹரி மத்ஸ்ய அெதாரம் எடுத்து, ஹயக்ரீொசுரனனக் 
வகான்று, பிரம்மனுக்கு லெதங்கனளக் வகாண்டு வகாடுத்தார். சத்யவ்ரத ராஜனுக்கு 
தத்லொபலதசங்கனள வசய்து உதெினார். 
 
2. கூர்ம அெதாரம்: பாற்கடன  கனடயும்லபாது, ஸ்ரீஹரி மந்தர பர்ெதத்னதத் 
தாங்கிப் பிடித்து, லதெனதகளுக்கு அமிர்தத்னதக் வகாடுத்து உதெினார். 
 
3. ெராக அெதாரம்: சனகாதி முனிெர்களின் சாபத்தினால், ஜய ெிஜயர்கள், 
ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷகன் என்னும் வபயர்களினால் பிறந்தனர். ஆதி 
ஹிரண்யாக்ஷகலன இப்லபாது திதியின் மகனாக ஹிரண்யாக்ஷகன் என்னும் 
வபயரினால் பிறந்து ெந்தார். இெனில் ெிஜயனின் ஆலெசம் இருந்தது. இந்த 
ஹிரண்யாக்ஷகன் பூமினய நீரில் மூழ்கடித்தான். ஸ்ரீஹரி ெராக ரூபத்னத எடுத்து, 
பூமினய லமவ டுக்கும்லபாது ஹிரண்யாக்ஷகன் அனத தடுக்க, ெராக ரூபி, தன் 
னககளால் அெனன வகான்றார்.  
 
4. நரசிம்ம அெதாரம்: பகெத் பக்தனான பிரக ாதனன காப்பாற்றுெதற்காக 
நரசிம்ம ரூபத்னத எடுத்து, அென் தந்னத ஹிரண்யகசிபுனெ வகான்றார்.  
 



5. ொமன அெதாரம்: இந்திரனின் ஸ்ெர்கத்னத திரும்ப அெருக்லக 
வகாடுப்பதற்காக, ஸ்ரீஹரி ொமன அெதாரத்னத எடுத்து, ப ினயக் வகான்றார்.  
 
6. பரசுராம அெதாரம்: துஷ்ட க்ஷத்ரியர்கனளக் வகான்று, ஸ்ரீஹரி பரசுராம 
அெதாரத்னத எடுத்து 21 முனற பூமினய சுற்றி ெந்து, அனனத்து துஷ்டர்கனளயும் 
வகான்றார். பின், தான் ப  யக்ஞங்கனள வசய்து பூமினய தானம் வசய்தார்.  
 
7. ராம அெதாரம்: ராெணாதி அசுரர்களின் வதாந்தரவு அதிகரிக்கவும், ஸ்ரீஹரி ராம 
அெதாரத்னத எடுத்து, அெர்கனளக் வகான்று சஜ்ஜனர்கனளக் காப்பாற்றினார்.  
 
8. கிருஷ்ண அெதாரம்: பூலதெியின் பாரத்னதக் குனறப்பதற்கு, ஸ்ரீஹரி கிருஷ்ண 
அெதாரத்னத எடுத்து, பகெத் த்லெஷிகளான ஜராசந்தன், கம்ஸன், சிசுபா ன், 
தந்தெக்ரன் ஆகிலயானரக் வகான்று, சஜ்ஜனர்களான பாண்டெர்கனள 
காப்பாற்றினார்.  
 
9. புத்த அெதாரம்: னதத்யர்கனள மயக்குெதற்காக ஸ்ரீஹரி புத்த அெதாரத்னத 
எடுத்து, லதெனதகளுக்கு உபலதசங்கனள லபாதித்தார்.  
 
11. கல்கி அெதாரம்: உ னகக் காப்பதற்காக, தாமிரபரணி தீரத்தில், ஷம்ப  
கிராமத்தில் அெதரித்து, குதினரயில் ெந்து, துஷ்டர்கனளக் வகான்று, க ியுகத்னத 
முடித்து னெப்பார்.  
 
12. கபி  அெதாரம்: ஸ்ரீஹரி கபி  அெதாரத்னத எடுத்து, சாங்க்ய சாஸ்திரத்னத 
ஆஸுரி என்னும் சிஷ்யருக்கு, லதெனதகளுக்கு, ப்ருகு முத ான முனிெர்களுக்கு 
மற்றும் தன் தாய்க்கு உபலதசம் வசய்தார்.  
 
12. தத்தாத்லரய அெதாரம்: ஸ்ரீஹரி, அத்ரி மற்றும் அனுசுயா தம்பதிகளிடம் 
அெதரித்து, அ ர்கனுக்கு, பிரக ாதனுக்கு, தர்க்க சாஸ்திரத்னத உபலதசம் 
வசய்தார்.  
 
இத்தனகய நாராயணனுக்கு என்னுனடய நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ொமி தீர்த்தா2ம்பு அந்தர்கங்காபி4ஷிக்1த1 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ஸ்ொமி பூெராக னெகுண்டநாத ெிஷ்லெஷ 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||24 
 
அந்த வெங்கலடஸ்ெர ரூபி ஸ்ரீஹரி, ஸ்ொமி புஷ்கரிணி தீர்த்தத்தின் நீரினால் 
அபிலஷகம் வசய்து வகாள்கிறான். இத்தனகய நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள். 
அந்த பகெந்தன், வெங்கடகிரியில் பூெராக ஸ்ொமி ரூபத்தில், 
பூனெகுண்டத்திற்கு ஸ்ொமியாகி, வமாத்த உ கத்திற்லக தன ெனாக 
இருக்கிறான். இத்தனகய நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள்.  



 
மாயாெி பரமானந்தம் த்யக்த்ொ னெகுண்டமுத்தமம் | 
ஸ்ொமி புஷ்கரிணி தீலர ரமயாஸஹ லமாத3லத1 || 
(பிரம்மாண்ட புராணம் வெங்கலடச ஸ்லதாத்திரம்) 
 
ஸ்ரீஹரி, உத்தமமான னெகுண்டத்னத ெிட்டு, ஸ்ொமி புஷ்கரிணி தீரத்தில், 
 ட்சுமிலதெியுடன் க்ரீனட வசய்துவகாண்டிருக்கிறான்.  
 
ப1ஷ்யாமி ெிஸ்லெஸ்ெர ெிஷ்ெரூப || 
(உடுப்பி ப ிமார் மடம் வெளியிட்டிருக்கும், ஸ்ரீெிஷ்ணு சஹஸ்ரநாம சம்புட 
புத்தகத்தி ிருந்து) 
உ கத்திற்லக தன ென் என்பனதலய ெிஸ்லெஸ்ெரன் என்று 
கூறியிருக்கின்றனர்.  
 
ெிஸ்ெஸ்ய ஜகத: ஆத்மாஸ்ொமீ ெிஸ்ொத்மா || 
இதி ிருந்து ஸ்ரீஹரி அனனத்து உ கத்திற்கும் ஸ்ொமியானென் என்று 
நிர்ணயமாகிறது.  
 
ஷட்லகாடி1 தீர்த்த4யுத1 சரண ஸ்ரீபூ4ரமண 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ஷட்க1ம  நியம சின்மய சித்குணார்ணெலன 
நாராயணாய நலமா நாராயண |25 
 
ஸ்ரீஹரி, ஆறு லகாடி தீர்த்தங்கனளக் வகாண்ட பாதங்கனள உனடயென். ஸ்ரீலதெி, 
பூலதெிகளுடன் ெசிப்பென். இத்தனகய நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள். 
ஆறு கம ங்களுடன் இருக்கும் இடத்தில் ெசிப்பென். ஞானமயன், ஞானாதி 
குணங்களால் நிரம்பி கடல்லபா  இருப்பென். இத்தனகய நாராயணனுக்கு என் 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ண அஷ்லடாத்தர ஷதநாம ஸ்லதாத்திரத்தில்: 
புண்யஸ்ல ாகஸ் தீர்த்த2 பாலதா3 லெதலெத்லயா தயாநிதி: || 
 
இதில் வசால் ியபடி, பகெந்தனுக்கு ‘தீர்த்தபாத’ என்று வபயர் இருக்கிறது. இனத 
சரியாக கெனிக்க லெண்டும். தீர்த்தங்கள் வமாத்தம் ஆறு லகாடி என்று இங்கு 
வசால்கிறார்கள். இந்த அனனத்து தீர்த்தங்களும், பகெந்தனின் பாதங்களில் 
இருக்கின்றன என்று சிந்தனன வசய்யலெண்டும். மற்றும் ‘கங்காதி சர்ெ தீர்த்தானி 
த்ெத்பாதாப்லஜ ெஸந்திஹி’ (ஸ்ரீஆதித்ய புராணம் - வெங்கலடச மகாத்ம்யம்) 
இனதயும் சிந்திக்க லெண்டும்.  
 
ஸ்ரீபூப்யாம் ெிஹரன் ெிஷ்லணா 
முக்திம் பக்தாய லதஹி லம || 



ஸ்ரீபூலதெியருடன் கூடி அருள்பா ித்து ெரும் ொசுலதெரூபியான ெிஷ்ணுலெ, 
எனக்கு முக்தினயக் வகாடு. இதி ிருந்து ஸ்ரீவெங்கலடசன், ஸ்ரீ-பூ-ரமணனாக 
இருக்கிறான் என்று வதரிய ெருகிறது.  
 
ஷட்கம  நி ய சின்மய சித்குணார்ணெலன || 
ஸ்ரீஹரி ஆறு தளங்கனளக் வகாண்ட தாமனரயில் நின த்திருக்கிறான். நமது நாபி 
பிரலதசத்தில், ஆறு தளங்கனளக் வகாண்ட தாமனரயில், ஆறுலகாண 
ொயுமண்ட த்தில், சங்கர்ஷண ரூபி ஸ்ரீஹரி ெசித்திருக்கிறான் என்று 
பிம்லபாபாசனன புத்தகத்தில் வபங்களூரு எம்.எஸ். ஆனந்தராவ் அெர்கள் 
ெிளக்கியிருக்கிறார்.  
 
‘தயெிர ி, தயெிர ி தாலமாதர’ என்னும் பாட ில் ஸ்ரீலகாபா தாசர், ஸ்ரீஹரினய 
‘சின்மய மூர்த்தி’ என்று பாடியிருக்கிறார்.  
 
எனவக3 ஆவுது ஒல்வ  எல்வ ல் ி லஹாத3ரு 
க்1ஷணபி3ட3வத3 நின்ன லநாடுெ ஞான வகா1டுஸ்ொமி | 
சின்மய மூர்த்தி லகாபா ெிட்ட  
க4ன்னக1ருணி மத்ெமுனி மந்தி3ரொஸ || 
 
மாயாொத கண்டன கிரந்தத்தில், மங்களாசரண ஸ்ல ாகத்தில், ஸ்ரீமதாசார்யர் 
வசால் ியது இவ்ொறு: 
 
ஜயத்யமித1ஸக்ஞான சுக2 ஷக்தி பலயாநிதி: || 
அந்த நரசிம்மரூபி ஸ்ரீஹரி, யதார்த்த ஞானம், நிரந்தர சுகம், சக்தி இனெகனளக் 
வகாண்டிருக்கிறான். 
 
ப4க்தாபி4மானி ப4ெதூ3ர ப4க்த1ர ப்ரபு4வெ 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ப4க்தெத்ஸ  க்ருபாம்பு3தி4 பராத்பர கிருஷ்ண 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||26 
 
அந்த ஸ்ரீஹரி, பக்தர்கனளக் காப்பென், பிறப்பு இறப்பி ிருந்து ெிடுபட்டென், 
பக்தர்களின் தன ென். இத்தனகய நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள். அந்த 
பகெந்தன் பக்தெத்ஸ ன், கருனணக்கடல்,  ட்சுமி பிரம்மாதி லதெர்கனளெிட 
உத்தமன், இத்தனகய ஸ்ரீகிருஷ்ணரூபி நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
பகெந்தன் பக்தாபிமானியாக இருக்கிறான். பக்தர்கனள எந்தவொரு கா த்திலும் 
னகெிடுெதில்ன .  
 
னெகுண்டம் ொ ப1ரித்1யக்1ஷ்லய ப4க்தா1ம்ஸ்த்யக்து முத்1ஸலஹ || 
(ஆதித்ய புராணம், வெங்கலடச மகாத்ம்யம் 2-87) 
 



பகெந்தன் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியி ிருந்து ெி கியிருக்கிறான். சம்சார 
சாகரத்திற்கு அப்பாற்பட்டெனாக இருக்கிறான். இனதலய ஸ்ரீெிஷ்ணு 
சஹஸ்ரநாமத்தில், பகெந்தனன ‘வஜன்மம்ருத்யு ஜராதிக:’ என்கிறார்.  
 
’பக்த்னயகெஷ்ய: பிரபு:’ என்று ருக்மிணசீ ெிஜயத்தில் (4-1), ஸ்ரீொதிராஜர் 
வசால் ியிருக்கிறார். அந்த பகெந்தன், பக்தர்களின் பக்திக்கு இரங்கும் 
ஸ்ொமியாக இருக்கிறான் என்கிறார்.  
 
பா1 லகா1 ஹி ப3ஹூனாஞ்ச ப4க்தானாம் ப4க்தெத்ஸ : || 
(ஆதித்ய புராணம், வெங்கலடச மகாத்ம்யம் 1-31) 
பக்தெத்ஸ னான ஸ்ரீவெங்கலடசன், எண்ணிக்னகயற்ற (ப ) பக்தர்கனள 
காப்பாற்றுகிறான். பகெந்தன் கருனணக் கட ாக இருக்கிறான்.  
 
’ப4ொர்ணலெ நிமக்3னம் மாம் அனன்ய கருலணாத3லத4’ என்று ஜிதந்லத 
ஸ்லதாத்திரம் (1-11) வசால்கிறது. சம்சார சாகரத்தில் மூழ்கிருக்கும் என்னன, 
கருணாமயியான பகெந்தலன, காப்பாற்று.  
 
பகெந்தன் பராத்பரனாக (சர்லொத்தமனாக) இருக்கிறான்.  
 
ப்ரப1த்3லய புண்டரீகாக்ஷமீஷம் ப4க்தானுக1ம்பி1னம் | 
ல ாலகா1த்த1ரம் ல ாக1நாத4ம் பராத்பரத1ரம் ெிபு4ம் || 
(ஆதித்ய புராணம், வெங்கலடச மகாத்ம்யம் 3-56) 
 
பகெந்தன் தாமனரக் கண்ணன். பக்தர்களிடம் பரிவு உள்ளென். அனனத்து 
உ கங்களுக்கும் தன ென்.  ட்சுமிலதெினயெிட சிறந்தென். பற்ப  ரூபங்கனள 
தரித்தென். அனனத்து இடங்களிலும் ெியாபித்திருப்பெனான  ட்சுமிபதினய நான் 
ெணங்குகிலறன்.  
 
ெஸுலத னெகுண்ட மந்திரொஸ ஸ்ரீனிொஸ 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ெஸுப்1ரீத ெஸுக1ர்த ெஸுதா3த1 ெஸுபூர்ண 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||27 
 
பூல ாக னெகுண்டம் எனப்படும் வெங்கடாச த்தில் ‘ஸ்ரீனிொஸ’ என்னும் 
வபயரில் நின த்திருக்கிறார் பகெந்தன். இத்தனகய நாராயணனுக்கு என் 
நமஸ்காரங்கள். ஞானத்தினால் மகிழ்பென், ஞானத்னதக் வகாடுப்பென், 
ஞானபூர்ணனுமான நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
மாயாெி பரமானந்தம் த்யக்த்ொ னெகுண்டம் உத்தமம் | 
ஸ்ொமி புஷ்கரிணி தீலர ரமயாஸஹ லமாதலத || 
(பிரம்மாண்ட புராணம்) 
 



பகெந்தன் னெகுண்டத்தில் ெசிப்பென். அென், பக்தர்களுக்காக னெகுண்டத்னத 
ெிட்டு, ஸ்ொமி புஷ்கரிணி தீரத்தில்,  ட்சுமிலதெியுடன் க்ரீனட வசய்தொறு 
இருக்கிறான். ஆனகயால், இந்த க்லஷத்திரம் பூல ாக னெகுண்டம் எனப்படுகிறது. 
இனத ஆதித்ய புராணத்தில் இவ்ொறு ெிளக்கியிருக்கிறார்கள்.  
 
னெகுண்ட2ொஸம் னெகுண்ட2த்யாக3ம் னெகுண்ட லஸாத3ரம் | 
னெகுண்ட2த3ம் ெிகுண்டா3ஜம் ஸ்ரீனிொஸம் ப4லஜsெிஷம் || (3-17) 
 
னெகுண்டத்தில் ெசிப்பென், பக்தர்களுக்காக னெகுண்டத்னத தியாகம் வசய்தென். 
னெகுண்ட என்னும் சலகாதரனன உனடயென். பக்தர்களுக்கு னெகுண்டத்னத 
வகாடுப்பென். ெிகுண்டா லதெியிடம் அெதரித்தென். இத்தனகய ஸ்ரீனிொசனன 
எப்லபாதும் ெணங்குலென்.  
 
ெசு என்றால் ஞானம், வசல்ெம். ஞானத்தினால் மகிழ்பென் அந்த பகெந்தன் 
ஆனகயால் ெசுப்ரீத. ெியாஸரூபி பகெந்தன் ஞானத்னத பிரம்மசூத்திரம், 
மகாபாரதம், புராணாதிகள் மூ மாக வகாடுப்பென். அந்த பகெந்தன் ஞானப்ரதனாக 
இருக்கிறான்.  
 
ஞானப்1ரத3: ஸ ப4கொன் க1ம ாெிரிஞ்சி 
ஷர்ொதி3 பூர்ொஜக3லதா1 நிகி2 ாத்3ெரிஷ்ட: || 
(மகாபாரத தாத்பர்ய நிர்ணய 2-59) 
 
ஆதிநாத2 ப்ரலமயாதி3 புருலஷாத்தமலன 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ஆதி மத்யாந்த1 ரஹிதாத்3யமூருதி1 ெிஷ்ணு 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||28 
 
அந்த பகெந்தன் அனாதி கா த்தி ிருந்து ஸ்ொமி, அப்ரலமயன். அதாெது 
எப்லபாதும் யாராலும் அறியப்பட முடியாதென். அனனெனரயும்ெிட உத்தமன். 
இத்தனகய நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள். பகெந்தனுக்கு ஆதி, மத்ய, அந்த்யம் 
இல்ன . அெலன ெிஷ்ணு. இத்தனகய நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
அப்ரலமலயா ஹ்ருஷிலகஷ: பத்பனாலபா அமரப்ரபு: |  
ெிஷ்ணு சஹஸ்ர நாம ஸ்லதாத்திரத்தில் ெிஷ்ணுனெ அப்ரலமய என்று 
அனழத்திருக்கிறார். பகெத்கீனதயில் பகெந்தனுக்கு ‘அப்ரலமய’ என்னும் வபயர் 
ெருகிறது. 11-17 & 11-42. 
 
யஸ்மாத்1 க்ஷரமதீ1லதா1sஹமக்ஷராத3பி1 லசாத்த1ம: | 
அலதா1sஸ்மி ல ாலக1 லெலத3 ச ப்ரதி2த1: பு1ருலஷாத்1த1ம: || 
(பகெத்கீனத 15-18) 
 



நான் பிரம்மாதி க்ஷரர்கனள மீறியென். அக்ஷர எனப்படும்  ட்சுமிலதெியனரெிட 
உத்தமன். ஆனகயால் ஸ்ருதியிலும், ஸ்ம்ருதியிலும் புருலஷாத்தமன் என்று 
அனழக்கப்படுகிலறன்.  
 
லயா மாலமெமஸலமாலடா4 ஜானாதி1 புருலஷாத்தமம் | 
ஸஸர்ெெித்3 ப4ஜதி மாம் ஸர்ெபா4லென பா4ரத || 
(பகெத்கீனத 15-19) 
 
யார் என்னன க்ஷர மற்றும் அக்ஷர புருஷர்கனளெிட உத்தமன் என்று, ஸ்ருதி, 
ஸ்ம்ருதிகளில் புகழப்பட்டிருப்பென் என்று வதளிொக உணர்ந்து, புருலஷாத்தமன் 
என்று அறிகின்றனலரா, அெர் அனனத்து சாஸ்திரங்களின் சாரத்னத அறிந்தெர் 
ஆகிறார். 
 
அனாதி3 மத்4யாந்தமனந்த1 ெரீ்யம் அனந்த1பா3ஹும் ஷஷிசூர்ய லநத்ரம் || 
(பகெத்கீனத 11-19) 
 
அர்ஜுனன் வசால்ெது - ‘லஹ பகெந்தா, நீ ஆதி, மத்ய, அந்த்யங்கள் இல் ாதென். 
அனந்த னககனள உனடயென். சூர்ய, சந்திரர்கனள கண்களாக உள்ளென்’. 
ஆத்யமூர்த்தி - ெிஷ்ணு தனக்குத் தாலன லபாக்யனானகயால் அென் ‘ஆத்ய’ 
மூர்த்தி எனப்படுகிறான். (ஐதலரய உப நிஷத் பாஷ்ய 1-3-5). 
 
அந்த பகெந்தன் அனனத்திலும் இருப்பதால், அெனுக்கு ‘ெிஷ்ணு’ என்று வபயர்.  
 
பது3கி1ப்1யாத3லர நின்ன வஹாக3ளிவக1 ி பது3கி1ஸ்னய 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
பு3த4ர சங்க3தி1 வகா1ட்டு1 மன்னிவஸன்னனு த1ந்வத3 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||29 
 
பகெந்தலன! என்னனக் காப்பாற்றுெதானால், உன்னனக் வகாண்டாடும், உன் 
கீர்த்தனனகனள பாடி ொழ்ெதாக வசய். நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள். 
எனக்கு ஞானிகளின் நட்னபக் வகாடுத்து காப்பாற்று, தந்னதலய. இத்தனகய 
நாராயணலன, உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
பகெந்தனன வகாண்டாடுெது, கீர்த்தனன பாடி ொழ்ெலத நல்ொழ்வு. இனத 
ஸ்ரீமதாசார்யர் இவ்ொறு வசால்கிறார்.  
 
யத3ப்4யர்ச்ய ஹரிம் ப4க்த்யா க்1ருலத1 ெர்ஷ ஸஹஸ்ரக1ம் | 
ப4 ம் ப்ராப்லனாத்1யெிக1 ம் க1வ ௌ சங்கீர்த்ய லகஷெம் || 
(ஸ்ரீகிருஷ்ணாம்ருத மஹார்ணெம் 61ெது ஸ்ல ாகம்) 
 
க்ருதயுகத்தில் ஸ்ரீஹரினய ஆயிரம் ஆண்டு பக்தியால் பூஜித்தால் கினடக்கும் 
ப னானது, க ியுகத்தில் கீர்த்தனன வசய்ெதால் கினடக்கின்றது.  



 
ஆர்த்தா1ெிஷண்ணா: ஷிதி2 ாம்ச ப4ீதா 
லகா4லரஷு ச ெியாதி4ஷு ெர்த1மானா: | 
சங்கீர்த்ய நாராயண ஷப்தமாத்ரம் 
ெிமுக்த து3க்கா1: சுகிலனா பெந்தி || 
 
ஆத்தர்கள் (துக்கமனடந்தெர்கள்), ெிஷண்ணர் (ொழ்க்னக வெறுத்தெர்கள்), 
ெயதானெர்கள், பயம் வகாண்டெர்கள், ெியாதியால் படீித்தெர்கள், நாராயண 
என்னும் வசால்ன  நன்றாக கீர்த்தனன வசய்து, அனனத்து துக்கங்களி ிருந்தும் 
ெிடுதன  வபற்று சுகத்னதப் வபறுகிறார்கள்.  
 
பு3த்4யா பு3த்4ொ ெத3ஸ்னெனம் ஹரிரித்யக்ஷர த்3ெயம் | 
ஸ்மரணாத் கீர்த்தனாத்யஸ்ய ந புனர்ஜாயலத1க்ெசித்1 || 
(கிருஷ்ணாம்ருத மஹார்ணெம் ஸ்ல ாகம் #69) 
 
ஹரி என்னும் இரு எழுத்துக்கனள நன்றாக அறிந்து / புரிந்து வகாண்டு 
வசால்லுங்கள். அதன் சிந்தனன மற்றும் கீர்த்தனன வசய்ெதால், இன்வனாரு 
முனற பூமியில் பிறக்க லெண்டியதில்ன . இதுலெ ொழ்க்னகயின் சரியான 
அர்த்தம்.  
  
அர்ஜுஜன் கூறுெது - பி1தாஸில ாக1ஸ்ய சராசரஸ்ய (பகெத்கீனத 11-43) 
லஹ பகெந்தா! சராசர பிரபஞ்சத்திற்கு நீலய தந்னத எனப்படுகிறாய். எனக்கு 
ஞானிகளின் நட்னபக் வகாடுத்து லமம்படுத்து. ஞானிகளின் நட்பு ொழ்க்னகயில் 
முக்கியமானதாக இருக்கிறது.  
 
லத3ஹி ஸதா3 சஜ்ஜனானாம் ச சங்க3ம் | 
த3க்3த4ம் கு1ரு துர்ஜனானாம் ச சங்க3ம் || 
(கருட புராணம்) 
 
பகெந்தலன, அனனத்து கா ங்களிலும் சஜ்ஜனர்களின் நட்னபக் வகாடு. 
துர்ஜனர்களின் நட்னபக் வகாடுக்காலத.  
 
ஸம்ஸாலரsஸ்மின் க்ஷணார்லதா4sபி1 ஸத்ஸங்க3: லஷெதி4ர்ன்ருணாம் | 
யஸ்மாதொப்யலத1 ஸர்ெம் புருஷார்த்த2 சதுஷ்டயம் || 
(பாகெதம் 11-2-30) 
 
இந்த உ கத்தில், அனரக் கணமாகெது சஜ்ஜனர்களின் நட்பு கினடத்தால், அது 
ஒரு மிகப்வபரிய வசல்ெம் ஆகும். அதி ிருந்து அனனத்து (நான்கு) 
புருஷார்த்தங்களும் கினடக்கின்றன.  
 
கி1ெியல் ி முக2த3ல் ி நின்ன நாமத வநவனவு 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 



க1ெ ாக3த3ந்தி1ரிஸி த1ெ பா1தா3ப்ஜெ லதா1லரா 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||30 
 
லஹ பகெந்தலன! காதுகள் உன் நாமங்கனள லகட்டுக் வகாண்டிருக்க லெண்டும். 
முகம் (நாக்கு), உன் நாமங்கனள வசால் ிக் வகாண்டிருக்க லெண்டும். உன் 
நினனவு தப்பிப் லபாகாமல் இருக்கச் வசய்து, உன் பாத-கம ங்கனளக் காட்டு. 
நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ரீமத் பாகெதத்தில், ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் பக்தர்களான ந கூபர், மணிக்ரீெர் 
ஆகிலயார் வசய்த பிரார்த்தனனனய இங்லக பார்க்க லெண்டும்.  
 
ொண ீகு3ணானுகத2லன ஷ்ரெவணௌ க1தா2யாம் 
ஹஸ்வதௌ1 ச க1ர்மஸு மனஸ்த1ெ பாத3லயார்வனௌ | 
ஸ்ம்ருத்1யாம் ஷிரஸ்த1ெ ஸுர ப்1ரெரப்1ரணாலம 
த்3ருஷ்டி: ஸதா1ம் த3ர்ஷலனsஸ்து1 ப4ெத்த1னூனாம் || 
(பாகெதம் 10-10-38) 
 
லஹ கிருஷ்ணா! என் முகமானது எப்லபாதும் உன் குணகானங்கனளலய பாடிக் 
வகாண்டிருக்கட்டும். காதுகள் எப்லபாதும் உன் மகினமகனளலய லகட்டுக் 
வகாண்டிருக்கட்டும். என் னககள் இரண்டும், உன் சம்பந்தப்பட்ட லென களில லய 
இருக்கட்டும். மனம் உன் பாத ஸ்மரனணயில லய இருக்கட்டும். என் தன , 
உன்னன ெணங்குெதில் இருக்கட்டும். கண்கள், உன் மூர்த்தியின் தரிசனத்னதப் 
வபறுெதில் இருக்கட்டும். உன்னுனடய பிரதினம எனப்படும் சஜ்ஜனர்கனள 
பார்ப்பதில் என் பார்னெ எப்லபாதும் இருக்கட்டும்.  
 
அனனத்து மனிதர்களின் ொக்கில், பகெந்தனின் நாமம் இருக்கலெண்டும். இதன் 
மகத்துெத்னத ஸ்ரீமதாசார்யர் இவ்ொறு வசால்கிறார்.  
 
ஹ்ருதி3 ரூபம் முலக2 நாம னநலெத்3யமுத3லர ஹலர: | 
பாலதா3த3க1ம் ச நிர்மால்யம் மஸ்தலக1 யஸ்ய லஸாsச்யுத1: || 
(கிருஷ்ணாம்ருத மஹார்ணெம் 43ம் ஸ்ல ாகம்) 
 
இதயத்தில் ஸ்ரீஹரியின் ரூபம், ொயில் அெனது நாமம், ெயிற்றில் அெனது 
னநலெத்தியம், தன யில் அெனின் பாலதாதகம் மற்றும் நிர்மால்யம் 
ஆகியெற்னற யார் தரித்திருக்கிறாலரா, அெர் அழிெில் ாதெராக இருக்கிறார். 
ஸ்ரீஹரி நாமகீர்த்தனனயினால் அனனத்து பாெங்களும் பரிகாரம் ஆகின்றன 
என்கிறார்.  
 
யன்னாம சங்கீர்த்தனம் ப4க்த்யா ெி ாப1னமனுத்தமம் | 
னமத்லரயா லசஷபா1பா1னாம் தா4தூ1னாமிெ பா1ெக1: || 
(கிருஷ்ணாம்ருத மஹார்ணெம் 57ம் ஸ்ல ாகம்) 
 



னமத்லரயலன! பக்தியால் வசய்த ஸ்ரீஹரியின் கீர்த்தனன, நாலமாச்சாரனண, 
அனனத்து பாெங்கனளயும், இரும்புக்கு வநருப்பு எப்படிலயா அப்படிலய சுடுெதாக 
இருக்கிறது. ஸ்ரீஹரி நாம சங்கீர்த்தனன பாடுெது, நாெிற்கு ஒரு அர்த்தத்னதக் 
வகாடுக்கிறது. அதுமட்டுமல் , சம்சார சாகரத்னதக் கடக்கவும் அது உதவுகிறது.  
 
லஹ ஜிஹ்லெ மம நிஸ்லனலஹ ஹரிம் கி1ம் நு ந பா4ஷலஸ | 
ஹரிம் ெத3ஸ்ய க1ல்யாணி சம்ஸாலராததி4வனௌர்ஹரி: || 
(கிருஷ்ணாம்ருத மஹார்ணெம் 70ம் ஸ்ல ாகம்) 
 
லஹ நாக்லக! நீ ஏன் ஹரி நாமத்னத வசால்ெதில்ன . நீ ஹரி என்று வசால். 
அென் சம்சார சாகரத்னதக் கடக்கும் படகினனப் லபா  இருக்கிறான்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் நாமத்னத வசால்ெது பரமானந்தத்திற்கு காரணம் என்று 
வசால் ியிருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணனாமாம்ருதம் நாம பரமானந்த காரணம் || 
(ஸ்ரீகிருஷ்ண அஷ்லடாத்தர ஷத நாம ஸ்லதாத்திரம்). 
 
பகெந்தனின் நாமஸ்மரனணயின்லபாது, மனம் லெறு தினசயில் வசல் ாமல் 
இருந்தால், பகெந்தன் தன் பாத-கம ங்கனளக் காட்டுகிறான் என்று தாசர் இங்கு 
வசால்கிறார்.  
 
யன்னாமலத4ய ஷ்ரெணானு கீ1ர்த்தனாத்3 
யத் ப்1ரஹ்ெணாத்3 யத்1 ஸ்மரணாத3பி1க்ெசித்1 | 
ஷ்ொலதா3sபி1 ஸத்3ய: ஸெனாய கல்பலத1 || (3-34-6) 
 
பகெந்தனின் நாமத்தின் மகினமனய இங்கு வசால்கிறார் - யாரின் நாமத்னதக் 
லகட்பதால், வசால்ெதால், யாருக்கு மரியானத வசலுத்துெதால், யானர சிந்தனன 
வசய்தால், நானயத் தின்னும் சண்டாளனும்கூட அலத வநாடியில், யக்ஞத்னத 
வசய்ெதற்கு அருகனத உனடயெனாகிறான். பெித்ரனாகி மற்றெரால் 
லபாற்றப்படுொன். இத்தனகய நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள். 
 
ப4ெப4ெதி வதா1ளவதா1ள ி ப3ளப3ள ி ப3லுத3ணிதி3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ப4ெ ெிரிஞ்ச்யாதி3 க1ரிக3ப4யத3வன நீ ஸ ஹு 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||31 

இந்த சம்சாரத்திற்கு மறுபடி மறுபடி ெந்து வநாந்திருக்கிலறன். பிரம்ம, ருத்ர 
முத ான லதெனதகனள, கலஜந்திரனன காப்பாற்றிய பகெந்தலன, 
நாராயணரூபிலய உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
லதெஹூதி லதெி, கபி ரூபி பரமாத்மனனக் குறித்து வசால்ெது இது: 
 
நிர்ெிண்ணா நித1ராம் பூ4மன் அஸதி3ந்த்3ரியத1ர்பணாத்1 | 



லயன ஸம்பா4வ்யமாலனன ப்1ரப1ன்னாsந்த4ந்த1ம: ப்ரலபா4 || 
(ஸ்ரீமத் பாகெதம் 3-25-7) 
 
குணபூர்ணனான பகெந்தலன! இந்த சம்சாரத்தில் துஷ்ட இந்திரியங்களின் ப னாக, 
தற்கா ிக ெிஷயங்களில் ஆனசப்பட்டு, அந்த இந்திரியங்கனள 
திருப்திப்படுத்துெதற்காகலெ ப  வசயல்கனள வசய்லதன். இத்தனகய 
இந்திரியங்கள் மூ மாக நான் அஞ்ஞானத்னதலய வபற்றிருக்கிலறன்.  
 
ஸ்ரீபிரக ாத ராஜர், பகெந்தனனக் குறித்து இப்படி பிரார்த்தனன வசய்கிறார்.  
 
யஸ்மாத்1 ப்1ரியாப்1ரிய ெிலயாக3ஸுலயாக3ஜன்ம 
லஷாகா1க்3னினா ஸக1 லயானிஷு த3ஹ்யமான: | 
து3க்2வகௌஷத4ம் த1த3பி1 து3க்க2மத1த்தி4யாஹம் 
பூ4மன் ப்4ரமாமி ெத3 லம த1ெ தா3ஸ்யலயாக3ம் || 
(ஸ்ரீமத் பாகெதம் 7-9-17) 
 
பிரபு நரசிம்மலன! நான் இந்த சம்சாரத்தில் பிறந்து, எல் ா லயானிகளிலும் 
இவ்ெளவு பதார்த்தங்கனள பயன்படுத்தி, வகட்டனெகளின் சகொசத்தில் 
உண்டான வநருப்பில் வெந்து ொடியிருக்கிலறன். இந்த துக்கங்கனள 
லபாக்குெதற்கு வபற்ற மருந்துகளும் துக்கத்னதலய தருகின்றன. இதன் 
பரிகாரத்திற்கு உன் தாஸ்யத்னத எனக்குக் வகாடு.  
 
தன சிறந்த குருகளான பிரம்மன், பகெந்தனின் நாபி கம த்தி ிருந்து ெந்த 
தாமனரயில் அமர்ந்து, உ கத்னத பனடக்க லெண்டுவமன்று சிந்தித்தார். ஆனால், 
உ னகப் பனடப்பதற்கு லதனெயான ஞானத்னத இன்னும் அெர் 
வபற்றிருக்கெில்ன . அப்லபாது அெருக்கு ‘தப’, ‘தப’ என்று ஒ ி லகட்டது. அது 
ஸ்ரீஹரியின் ஆனண என்று அறிந்து, தபம் (தெம்) வசய்யத் துெங்கினார். அந்த 
தெத்தில் மகிழ்ந்து வெளிெந்த ஸ்ரீஹரி பிரம்மனனக் குறித்து, ‘பிரம்மலன! நீ 
என்னன மகிழ்ெித்தாய்’ என்று அெருக்கு அபயத்னதக் வகாடுத்து அருளினார். 
(ஸ்ரீமத் பாகெதம் 2-9-6) 
 
ருத்ரருக்கு, கலஜந்திரனுக்கு ஸ்ரீஹரி அபயம் வகாடுத்த ெிஷயங்கனள முன்னால் 
சி  நுடிகளில் ஏற்கனலெ பார்த்திருக்கிலறாம்.  
 
இத்தனகய நாராயணரூபி பகெந்தனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
நீ தா1யி நீ தந்வத3 நீ ப3ந்து4 நீ ப3ளக3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
நீதி1க3ளனரிவய நின்னய நாமவெ க3தி1யு 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||32 
 



பகெந்தலன! நீலய தாய், தந்னத, உற்றார், உறெினர். அனனத்தும் நீலய. இத்தனகய 
நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள். நான் நீதி சாஸ்திரங்கனள அறிந்தெனல் . 
எனக்கு உன் நாமலம கதி. அதுலெ அனனத்துமாக இருக்கிறது (எனக்கு). 
இத்தனகய நாராயணனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
பிதா1 மாதா1 ஸுஹ்ருத்3ப3ந்து4: பி4ராதா1 பு1த்ரஸ்த்1ெலமெ லம || 
(பஞ்சராத்ராகம - ஜிதந்லத ஸ்லதாத்திரம் 1-7) 
பகெந்தலன, நீலய எனக்கு தந்னத, தாய், நண்பன், உறெினர், சலகாதரன் என  
 
அனனத்தும் நீலய ஆகியிருக்கிறாய். இத்தனகய நாராயணனுக்கு என் 
நமஸ்காரங்கள். 
 
பார்ெதிலதெியிடம் சிென் கூறுெது இவ்ொறு. 
 
ஈலஷாsஹம் சர்ெஜக3தா1ம் நாம்னாம் ெிஷ்லணார்ஹிஜாப1க1: | 
ஸத்யம் ஸத்யம் ெதா3ம்லயெ ஹலரர்னான்யா க3தி1ர்ன்ருணாம் || 
(புராண ெசனம்) 
 
நான் அனனத்து உ கங்களுக்கும் தன ெனாக இருந்தாலும், எப்லபாதும் பகொன் 
ெிஷ்ணுெின் வபயனரலய ஜபித்திருக்கிலறன். பகெந்தனின் வபயனரத் தெிர, 
ஜெீர்களுக்கு லெறு கதிலய இல்ன . இது சத்தியம். இதுலெ சத்தியம்.  
 
ஆர்த்தாெிஷண்ணா: ஷிதி ாம்ச பதீா 
லகாலரஷு ச ெியாதிஷு ெர்தமானா: | 
சங்கீர்த்ய நாராயண ஷப்தமாத்ரம் 
ெிமுக்த துக்கா: சுகிலனா பெந்தி || 
 
ஆத்தர்கள் (துக்கமனடந்தெர்கள்), ெிஷண்ணர் (ொழ்க்னக வெறுத்தெர்கள்), 
ெயதானெர்கள், பயம் வகாண்டெர்கள், ெியாதியால் படீித்தெர்கள், நாராயண 
என்னும் வசால்ன  நன்றாக கீர்த்தனன வசய்து, அனனத்து துக்கங்களி ிருந்தும், 
பாெங்களி ிருந்தும் ெிடுதன  வபற்று சுகத்னதப் வபறுகிறார்கள். காரணம், 
நாராயணனின் நாமலம மனிதர்களுக்கு நற்கதினயக் வகாடுப்பதாக இருக்கிறது.  
 
த1னு நிச்சிகி1ல்  சித்த1த3 க3தி1யு நீடில்  
நாராயணா நலமா நாராயண | 
த1னய த1ருணி வகா1வனய ஸங்க3திவக3 ஆரில்  
நாராயணா நலமா நாராயண ||33 
 
இந்த மனித லதகத்னத நம்புெதற்கில்ன . மனதும் லநராக சிந்திப்பதில்ன . மகன்/ 
மகள், மனனெி இெர்கள் யாெரும் மரணம் ெந்தால், கூட ெருெதில்ன . ஜெீன் 
ஒருெலன (தனியாக) இந்த உ கத்னத ெிட்டுப் லபாகலெண்டியிருக்கிறது. ‘  
 



நாராயணன நாம வநவரபா3லஹாத3ல் வத3 ஆரு ஸங்க3ட3 பா3லஹாரில் ’ 
என்னும் தாசரின் ொக்கிற்லகற்ப, ஜெீர்களுடன் இறுதியில் ெருெது நாராயணனின் 
நாமம் மட்டுலம. இத்தனகய நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வசால்ெது: 
அந்த1ெந்த1 இலம லத3ஹா நித்யஸ்லயாக்1தா1 ஷரீரிண: || 
(பகெத்கீனத 2-18) 
 
சம்சாரி ஜெீரின் ஸ்ெரூபம் நித்யலம ஆகியிருந்தாலும், அெர்களது இந்த வபௌதிக 
லதகமானது, தற்கா ிகமானது. நிரந்தரமானதல் .  
 
லகா1 ஹி ஜானாதி1 க1ஸ்மாத்3ய ம்ருத்யுகா1ல ா ப4ெிஷ்யதி | 
யுனெெ த4ர்மஷீ :ஸ்யாத்1 அனித்1யம் க2லு ஜெீித1ம் || 
(மகாபாரதம் சாந்திபர்ெம்) 
 
மனித லதகம் அநித்யமானது. அது எப்லபாது மரணிக்கும் என்பது யாருக்கும் 
வதரியாது. ஆனகயால், ொழ்ந்திருக்கும்லபாது தர்மத்னத பின்பற்றி, பகெந்தனின் 
அருனளப் வபறலெண்டும்.  
 
 ப்3த்4ொ சுது3ர் ப4மித3ம் ப3ஹுஸம்ப4ொந்லத1 
மானுஷ்ய மர்த2த3மனித்1யமப1ீஹ தீ4ர: | 
தூ1ர்ணம் யலத1த1 ந ப1லத1த3னும்ருத்1யுயாெ 
ந்னி:ஷ்லரயஸாய ெிஷய: க2லு ஸர்ெத1: ஸ்யாத்1 || 
(பாகெதம் 11-90-28) 
 
ப  பிறெிகளுக்குப் பிறகு, புண்ணியத்தின் ப னாக கினடக்கும், அநித்யமான, 
நிரந்தரமில் ாத, புருஷார்த்தங்கனளப் வபறுெதற்கு சாதனமான, மனிதப் 
பிறெினயப் வபற்று புத்திசா ியான ஜெீன், தான் மரணிப்பதற்கு முன், 
பகெந்தனன ெணங்கி, அெரின் பிரசாதத்னதப் வபற்று, லமாட்சத்திற்கான 
தகுதினயப் வபறுெதற்கு முய லெண்டும்.  
 
ஜெீனின் மரணத்தில், அெனுடன் மகன், மனனெி யாரும் உடன் ெருெதில்ன . 
ஜெீன் தனியாக இந்த உ கத்னத ெிட்டு லபாகலெண்டியிருக்கிறது. ொழும் 
கா த்தில் இென் வசய்த ஹரி நாமஸ்மரனண, வசய்த தர்மங்கள் மட்டுலம 
இெனன பின்வதாடர்ந்து ெருகின்றன.  
 
ராய: க1 த்ரம் ப1ஷெ: ஸுதா1த3லயா 
க்3ருஹாமஹ ீகு1ஞ்சர லகா1ஷபூ4த1ய: | 
ஸர்லெர்த்த2கா1மா: க்ஷணப4ங்கு3ராயஷ:  
கு1ர்ெந்தி1 மர்த்1யஸ்ய கி1யத்ப்1ரியம் ச1 ா: || 
(பாகெதம் 7-7-41) 
 



வசல்ெம், மனனெி, பசுக்கள், மகன் ஆகிலயார், ெடீு, ொசல் இனெ அனனத்தும் 
சிறிது கா ம் நம்முடன் இருந்து லபாகும் வபாருட்கள் ஆகும். நிரந்தரமில் ாத 
இனெ எப்லபாதும் மனிதனன மகிழ்ெிக்காது.  
 
ம்ருத1ம் ஷரீரமுத்1ஸ்ருஜ்ய கா1ஷ்டல ாஷ்டஸமம் க்1ஷிவதௌ | 
ெிமுகா2பா3ந்த4ொயாந்தி1 த4ர்மஸ்த4மனுக3ச்சதி1 || 
(மனுஸ்ம்ருதி) 
 
ஜெீன் இறந்தபிறகு அென் லதகத்னத பூமியில் னெத்து, எரித்து, பின் உறெினர் 
அனனெரும் புறப்பட்டு வசல்கின்றனர். ஆனால் இறந்த அந்த ஜெீனன தர்மம் 
ஒன்லற பின் வதாடர்ந்து வசல்கிறது. ஆகலெ, உயிருடன் இருக்கும்லபாது மனிதன் 
தர்மத்னத காப்பாற்ற / பின்பற்ற முய லெண்டும்.  
 
ஸ்ரீகனகதாசர் தமது கிருதி ஒன்றில் - ‘ஆரு ஸங்கட பா3லஹாரில்  - நாராயணன 
நாம வநவரபா3லஹாத3ல் லத3 - என்று வசான்னனத இங்கு நினனவுகூற 
லெண்டும். 
 
லதா3ஷக3ள னரஸவத3ன்னனு ஸாகு1 ஸாக1ய்ய 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
தா3ஸபா1 க1 லத3ெ டி3ங்க3ரர சஞ்சீெ 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||34 
 
என் குற்றங்கனள (வசய்த பாெங்கள், அபராதங்கள்) லதடாமல் என்னனக் 
காப்பாற்ற லெண்டும். நீ உன் தாசர்கனள காப்பாற்றும் தன ென். உன் பக்தர்கனள 
ரக்ஷிக்கும் லதெனாக இருக்கிறாய். இத்தனகய நாராயணலன, உனக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
க்1ருஷம் க்1ருத1க்4னம் து3ஷ்க1ர்மகா1ரிணம் பா1ப1பா4ஜனம் | 
அபராத ஸஹஸ்ராணாம் ஆக1ரம் கருணாகர || 
க்ருபயா மாம் லக1ெ யா க்3ருஹாண மது4ராதி4ப | 
ெிஷயார்ணெ மக்3னம் மாம் உத்த4ர்து1ம் த்1ெமிஹார்ஹஸி || 
 (பஞ்சராத்ர ஆகம - ஜிதந்லத ஸ்லதாத்திரம் 1-5,6) 
 
வகட்ட வசயல்கனள வசய்து பாெங்கனள சம்பாதித்து, ஆயிரக்கணக்கான 
தெறுகளுக்கு பாத்திரனான என்னன, லஹ, கருணாகரலன, மதுராதிபதிலய, தயவு 
வசய்து காப்பாற்று. சிற்றின்பம் என்னும் கட ில் மூழ்கியிருக்கும் என்னன நீ 
மட்டுலம காப்பாற்ற முடியும்.  
 
’நீ க1ருணிலஸா ெிட்ட ா, நம கா1லயா பண்டரிெிட்ட ா’ என்னும் பாட ில் -  
‘லதா3ஷிக3வளாளவக3 ஹிரியனு நா நிர்லதாஷிக3ளரலஸ ெிட்ட ா’ - என்று 
ஸ்ரீபிரசன்ன வெங்கடதாசலர கூறியிருக்கிறார்.  
 



பா1 லகா1 ஹி ப3ஹூனாம் ச ப4க்1தானாம் ப4க்தெத்ஸ  || 
(ஆதித்ய புராண வெங்கலடச மகாத்ம்யம் 1-31) 
 
பக்தெத்ஸ னான பகெந்தன், ப  பக்தர்கனள காப்பாற்றுகிறார். அந்த பகெந்தன், 
டிங்கரர்களின் சஞ்சீெி எனப்படுகிறார். டிங்கர என்றால் தாசன் என்று வபாருள்.  
 
லயாsந்த: ப்ரெிஷ்ய மம ொசமிமாம் ப்ரசுப்தாம் 
சஞ்சீெயத்யகி  ஷக்திதர: ஸ்ெதாம்னா | 
அன்யாம்ஸ்ச ஹஸ்த சரண ஸ்ரெணத்ெகாதீன் 
ப்ராணான் நலமா பகெலத புருஷாய துப்யம் || 
(பாகெதம் 4-10-46) 
 
ஸ்லதாத்திரம் வசய்ெதற்கு சாமர்த்தியம் இல் ாத என் ொக் இந்திரியத்னத, 
இந்திரியாபிமானிகளுக்கு சக்தினயக் வகாடுக்குப்பெனான, யார் எனக்குள் நுனழந்து  
ஸ்ெ-சாமர்த்தியத்துடன் மீட்வடடுப்பார்கலளா, அப்படிலய இதர இந்திரியங்களுக்கு 
யார் சக்தினயக் வகாடுப்பார்கலளா, அத்தனகய லதக அந்தர்யாமியாக இருக்கும் 
பகொன் ொசுலதெலன, உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
சஞ்சீெயதீதி - சஞ்சீெ, பகெந்தனின் உள்ளிருந்து ஜெீர்கனள உயிர் ொழுமாறு 
வசய்கிறான். அனதலய இங்கு சஞ்சீெ என்னும் வசால் ில் தாசர் ெிளக்குகிறார். 
‘ஸ்ரீவெங்கடாச  நிொஸா ! நின்ன லஸொனு லஸெகர தாஸா எனிஸி’ என்னும் 
பத்யத்தில் ஸ்ரீஜகன்னாததாசர், பகெந்தனிடம் - ‘க3தி1யாரு நின்னளிது3 லத3ெ | 
ரமாபதி நீலன பக்தஸஞ்சீெ’ என்று பாடியிருப்பனத கெனிக்க லெண்டும்.  
 
அத்தனகய நாராயணரூபி பகெந்தனுக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.  
 
நின்ன மூருதி1 லநாடி லநாடி லநாடி லநாடி 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
நின்ன பி3ம்ப3ெவனந்து க1ண்டு3 வகாண்டாடுலெலனா 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||35 
 
பகெந்தலன! நான் உன் மூர்த்தினய பார்த்து, மறுபடி மறுபடி பார்த்து, நீலய என் 
பிம்பனாக இருக்கிறாய் என்று கண்டுவகாண்டு உன்னன வகாண்டாடுகிலறன். 
இத்தனகய நாராயணரூபி பகெந்தலன, உனக்கு என் நமஸ்காரங்கள். அந்த 
பகெந்தனின் ரூபத்னதப் பார்ப்பது மட்டுலம, நம் கண்களுக்கு உண்னமயான 
வபாருனளத் தரும்.  
 
ஷிரஸ்து1 த1ஸ்லயாப4ய  ிங்க3மானலமத்1 
த1லத3ெயத்1ெஷ்யதி1 தத்தி4சக்1ஷு: || 
(பாகெதம் 10-80-4) 
 



சராசரமான இந்த உ கத்னத, பகெந்தனின் அச  பிரதினம என்றறிந்து ெணங்கும் 
தன லய, சிறந்த தன . அனனத்து இடங்களிலும் பகெந்தனின் மூர்த்தினய 
பார்க்கும் கண்கலள, உண்னமயான கண்கள். ஆகலெ, பகெந்தனின் மூர்த்தினய 
மறுபடி மறுபடி பார்த்திருக்க லெண்டும்.  
 
ரூப1ம் ரூப1ம் ப்1ரதிரூலபாப3பூ4ெ || 
(கட ஸ்ருதி 2-5-9) 
 
இந்த ஸ்ருதி ொக்கியத்தில், பகெந்தன் பிம்பன், ஜெீர்கள் பிரதிபிம்பர்கள் என்று 
வசால் ியிருக்கிறார்கள். ‘பிம்பக்ரியனயெ க்ரியாொன்’ என்று வசால்ெதற்லகற்ப, 
ஜெீன் பிம்பனான பகெந்தனுக்கு கட்டுப்பட்டென் என்று அறியலெண்டும்.  
 
நின்ன னம வப3மவராவளயல்வ ன்ன முளுகி3ஸி 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
நின்னெ நா நின்னெர னக1ய ி வகா1டு3 க3ட3 க3ட3 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||36 
 
பகெந்தா, உன் ெியர்னெயான ெிரஜா நதியில் என்னன மூழ்கடித்து,  ிங்க லதகம் 
பங்கமாகுமாறு வசய்து, நான் உன்னுனடயென் என்று, என் ஸ்ெரூபானந்தத்னத 
வெளிப்படுத்தி, உன் பக்தர்களின் னகயில் என்னனக் வகாடு. அெர்களுக்கு 
கட்டுப்பட்டு நான் (முக்தியில்) இருக்கிலறன்.  
 
ஜகன்னாததாசர் தமது ஹரிகதாம்ருதசாரத்தில் இந்த ெிஷயத்னத 
ெிளக்கியிருக்கிறார்.  
 
ஈ புருஷ நாமக1னு ஷுப4ஸ்ெ ீ
தா3ப1வளனிஸி ரமாம்ப3 தா1 பி3ர 
ம்மா ப1லராக்ஷிக3ளாத3ெர  ிங்கா3ங்க3 வக1டி3ஸுெளு || 
(ஹரிகதாம்ருதசாரம் 4-15) 
 
பிரகாஷ சம்ஹினதயில் வசால் ியிருப்பனதயும் பார்க்க ாம்.  
 
ப்1ரதா4ன ப1ரமவ்லயாம்லனாரந்த1ரா ெிரஜாநதி3 | 
லத3ொங்க3ஸ்லெத3ஜனிதா1 .... || (1-15-22) 

புருஷ நாமகனான ஸ்ரீஹரியின் மங்களகரமான ெியர்னெ என்று கருதப்படும் 
ெிரஜா நதியின் ரூபமாக, தாயான மகா ட்சுமி தான் பிரம்மாபலராக்ஷ 
ஞானத்னதப் வபறுபெர்களின்  ிங்கலதகத்னத நாசம் வசய்கிறார். இத்தனகய 
ெிரஜா நதியில் என்னன மூழ்குமாறு வசய் என்கிறார் தாசர். இங்கு ஸ்னானம் 
வசய்தெர்களின்  ிங்கலதகம் பங்கம் ஆெது நிச்சயம்.  
 
பிரம்மணா ஸஹ ெிரஜாநதி3 ஸ்னாலனன த்1யக்த1 ிங்கா3னாம் || 



(ஸ்ரீராகலெந்திர ஸ்ொமிகள் இயற்றிய பிராத: சங்கல்ப கத்யம்) 
 
அபலராக்ஷ ஞானம் ஆனபிறகு, பிரம்மலதெருடன் ெிரஜா நதி ஸ்னானம் 
ஆனபிறகு,  ிங்கலதகம் பங்கம் ஆகி, ஸ்ெரூப லதகத்துடன் ொசுலதெ பகெத்ரூப 
தரிசனம் வசய்து, அங்கிருக்கும் முக்தர்களுடன் இருந்து, தன்னுனடய 
ஸ்ெரூபானந்தத்னத அனுபெிப்பலத முக்தி. இந்த முக்தர்களிடம் என்னனக் வகாடு 
என்றால், நான் உத்தமர்களின் ஆதீனத்தில் (கட்டுப்பாட்டில்) இருந்து, முக்தி 
சுகத்னத அனுபெிக்கிலறன் என்று வபாருள். இந்த முக்தி சுகத்னதக் வகாடுக்கும் 
ஸ்ரீநாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ொரிய ி ஸ்த2ளத3ல் ி அடெிவ ல்வ ல் ி கா1லயா 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ொராஹ ொமன ந்ருசிம்ஹ லக1ஷெ ஸ்ொமி 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||37 
 
தண்ணரீில், நி த்தில், காட்டினில் ெராகன், ொமனன், ந்ருசிம்ஹ லகசெரூபியான 
ஸ்ொமி ஸ்ரீ நாராயணலன நீலய என்னன காப்பாற்ற லெண்டும். உனக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஜல ஷு மாம் ரக்1ஷது மத்ஸ்யமூர்த்தி: 
ஸ்த2ல ஷு மாயாெடு ொமலனாsவ்யாத்1 | 
து3ர்லக3ஷ்ெட1 வ்யாஜிமுகா2தி3ஷு ப்ரபு4:  
பா1யான் ந்ருஸிம்லஹா sஸுரயூத2பா1ரி:  
மாம் லக1ஷலொ க3த3யா ப்1ராத1ரவ்யாத்3 || 
(பாகெதம் 6-8-13, 14, 20) 
 
மத்ஸ்ய ரூபியான பகெந்தன் தண்ணரீில் காப்பாற்றட்டும். பிரம்மசாரி ரூபத்னத 
தரித்த பகொன் ொமனன் நி த்தில் காப்பாற்றட்டும். பகொன் நரசிம்மன் காட்டில், 
லபார்க்களத்தில் காப்பாற்றட்டும். கான யில் லகசெரூபி பகெந்தன் கனதனயப் 
பிடித்து காப்பாற்றட்டும்.  
 
பிரளயத்தில் மூழ்கிய பூமினய காப்பாற்றிய ெராகரூபி ஸ்ரீஹரியால், 
ஹிரண்யாக்ஷகன் வகால் ப்பட்டான். இரண்டாம் முனறயாக ஹிரண்யாக்ஷகன், 
பூமினய அபகரித்து கட ில் மூழ்கடித்தான். ெராகரூபி பகெந்தன் இந்த பூமினய 
லமவ டுக்கும்லபாது, ஹிரண்யாக்ஷகன் ெராகரூபி பகெந்தனின் னகயால் 
அடிபட்டு இறந்தான். இந்த காரணத்தால், தண்ணரீில் ெராகரூபி பகெந்தன் 
காப்பாற்றட்டும் என்கிறார் தாசர்.  
 
இப்படி அனனத்து இடங்களிலும் காப்பாற்றும் நாராயணரூபி பகெந்தனுக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஸத்1கு1ல ாத்ப4ெனாவத3 ஸன்மார்க3ரிய ில்  



நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ஸத்1க1ர்மக3ளிவக3 ப3ஹிஷ்க்1ருத1னாகி3 பா3ளுதி1வஹ 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||38 
 
பகெந்தலன! நான் நற்கு த்தில் பிறந்து ெந்லதன். ஆனால் நல்ெழி எதுவென்று 
அறியெில்ன . நற்வசயல்கனள வசய்யலெண்டும். ஆனால், அெற்றி ிருந்து 
ெி கியிருந்லதன். நாராயணரூபி பகெந்த நீலய காப்பாற்றலெண்டும்.  
 
ஸாது4லஸொெிஹனீஸ்ய து3ஷ்டஸங்க3ரத1ஸ்யச | 
ஸன்மார்க்க3 ப1ரிப்4ரஷ்ட1ஸ்ய ஸதா3 து3ர்மார்க்க3ெர்தி1ன: | 
ஸம்ஸாலர க3ஹ்ெலர ப1த்ன ீபு1த்ரமித்ராதி3த3ஸ்யுபி4: | 
வ்யஸலன த3ஹ்யமானஸ்ய பா3ஷப3த்த4ஸ்ய லம ப1லஷா: | 
அப1ஸ்யலதா1 ரக்1ஷமாணம் கு1ரு வெங்கடரக்ஷணம் || 
(ஸ்ரீவெங்கலடச ஸ்தெராஜ ஸ்ல ாகம் #32) 
 
சாதுகளுக்கு லசனெ வசய்யாதிருப்பது, துஷ்டர்களுடன் பழக்கத்தில் இருப்பது, 
சன்மார்க்கத்னத பின்பற்றாமல் இருப்பது, எப்லபாதும் துர்மார்க்கத்தில லய 
இருப்பது, இந்த சம்சாரம் என்னும் காட்டினில் மனனெி, மக்கள் முத ான 
திருடர்களினால் துக்கப்படுெது, சம்சாரம் என்னும் கயிற்றினால் கட்டப்பட்ட 
பசுனெப் லபா  இருக்கும் என்னன காப்பாற்றுலொர் யாருமில்ன . லஹ, 
வெங்கலடசா, நீலய என்னன காப்பாற்ற லெண்டும்.  
 
னெஷ்ணெ பிறெி ெந்திருக்கும்லபாது சத்கர்மங்கனள வசய்யலெண்டும். 
ஸ்ரீெிஷ்ணு பக்தி வசய்ெது மிகவும் அெசியம். ஸ்ரீமத்ெர் த்ொதச ஸ்லதாத்திரத்தில் 
வசால் ியபடி: 
 
கு1ரு பு4ங்க்ஷ்ெச க1ர்ம நிஜம் நியத1ம் | 
ஹரிபா1த3 ெினம்ரதி4யா ஸத1த1ம் || 
 
ஸ்ரீஹரியின் பாத கம ங்களில், மிகுந்த பக்தியுடன், நியமிக்கப்பட்ட கர்மங்கனள 
வசய் / பின்பற்று. அதன்மூ ம் ெரும் ப ன்கனள அனுபெி. 
 
கு1ர்ென்லனலெஹ க1ர்மாணி ஜிஜெீி லஷச்சத1ம்ஸமா: | 
ஏெம் த்1ெயி நான்யலத4லதா1sஸ்தி1 ந க1ர்ம  ிப்1யலத1 நலர || 
 
இந்த உ கத்தில் சத்கர்மங்கனள பகெத்பூனஜ என்று நினனத்து வசய்து, நூறு 
ஆண்டுகா ம் ொழ நினனக்கலெண்டும். இனதத்தெிர லெறு ெழியில்ன . 
இதனால் அந்த கர்மங்கள் நஷ்டமனடெதில்ன . ஆனகயால், இத்தனகய 
சத்கர்மங்கனள பின்பற்றும் ொழ்க்னகயானது, ெணீ் லபாெதில்ன  என்கிறார் 
தாசர்.  
 
ஒந்து3 ஜாெத3 த1ப்ப1வனந்வத3ந்தி3 கு3ண ாவர 



நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ெந்தி3ஸுவெ ஸாஷ்டாங்க3 த்1ராஹித்1ராஹி பாஹி த்1ராஹி 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||39 

பகெந்தலன! ஒரு வபாழுதில் வசய்த தெறுகனள, அதன் ப ன்கனள உண்ண 
மாட்லடன். நான் உனக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காராம் வசய்லென் என்னன 
காப்பாற்று, காப்பாற்று, காப்பாற்று, காப்பாற்று. 
 
நீ கருணிலஸா ெிட்ட ா, நம ஸாலகா பண்டரிெிட்ட ா 
என்னும் பாட ில் ஸ்ரீபிரசன்னவெங்கட தாசலர இவ்ொறு வசால்கிறார்.  
 
ஜாெவக1 மாடுவெ ஸாெிர த1ப்பனு கா1லயா த3யாம்பு3லத4 ெிட்ட ா | 
ஸ்ரீெர ப்ரசன்ன வெங்கடெிட்ட  ஜெீவக1 வஹாவண நீ ெிட்ட ா || 
 
பகெந்தலன! நான் தினமும் கான யில் ஆயிரம் தப்புகனள வசய்கிலறன். நீ 
கருனணக்கடல். நீலய என்னன காப்பாற்று. பிரசன்னவெங்கட ெிட்ட ன் நீலய 
என்னனக் காப்பாற்று என்கிறார் தாசர்.  
 
அெலர இன்வனாரு பத்தியில், ‘தப்புகவளல்  பரிஹரிஸுெ நம்மப்பனல் லெ 
நீனு’ என்கிறார். தினமும் கான யில் எழுந்தவுடன் பகெந்தனின் ஸ்மரனண 
வசய்யலெண்டும் என்கிறார். இதற்கு என்ன காரணம்?  
 
உத்தா2ய அப1ரராத்1ராந்லத1 ப்1ரயத1: ஸுஸமாஹிதா1: | 
ஸ்மரந்தி1 மம ரூபா1ணி முச்யந்லத1 லத1sம்ஹலஸாsகி2 ாத்1 || 
(பாகெதம் 8-4-24) 
 
இரெில் கனடசி நாழினகயில், எந்த பக்தர் தூக்கத்தி ிருந்து ெிழித்து, என் 
ரூபங்கனள, நாமங்கனள நினனப்பலரா அெர் அனனத்து பாெங்களி ிருந்தும் 
முக்தராகிறார்.  
 
மத்லெஷ மத்ெப்ரிய மத்ெமத பரிபா   
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
மத்ெகுரு ஸ்துத்ய மத்ொர்ச்சித ப1தாப்3ஜஹரி 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||40 
 
லஹ பகெந்தா! நீ மத்ெருக்கு ஸ்ொமி. ஸ்ரீமத்ெருக்கு ப்ரியமானென். 
மத்ெமதத்னத நிர்ெகிப்பென். ஸ்ரீமத்ெகுருகளால் ெணங்கப்படுபென். ஸ்ரீமத்ெரால் 
அர்ச்சிக்கப்படும் பாத கம ங்கனள உனடயென். இத்தனகய ஸ்ரீநாராயணனுக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
மந்த3ஹாஸ ம்ருது3ஸுந்த3ரானனம் ெந்த3னயீமபி ெந்த்3ய ஸத்1ெதி1ம் | 
ப்ராக்3ஞ வமௌ ி மணிரப்4யனுக்3யயா த1ஸ்ய தா1ெத3க3மன் மஹாமதி1: || 



(மத்ெ ெிஜயம் 9-3) 
 
ஞானிகளான ஸ்ரீமத்ெர் புன்னனகயுடன் கூடிய அழகிய முகத்னதக் வகாண்ட, 
அனனத்து ரீதியிலும் ெணங்குெதற்கு அருகனதயுள்ள, ஸ்ொமியான 
ஸ்ரீநாராயணாபின்ன ஸ்ரீலெதெியாசனர ெணங்கி, அெரது அனுமதினய 
வபற்றுக்வகாண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.  
 
ஸ்ரீமத்4ெெல் ப4 லெத3 ப1லத1 ஜய நரசிம்ஹா ஜயநரசிம்ஹா ஜய நாராயண | 
ஸ்ரீ நரசிம்மகீனதயில் ெர்ணித்தொறு ஸ்ரீ நாராயணன் ஸ்ரீமத்ெருக்கு ஸ்ொமியாக 
இருக்கிறார்.  
 
ஸ்ெத1ந்த்1ராயாகி2ல ஷாய நிர்லதா3ஷ கு3ணரூபி1லண | 
ப்1ரீயலஸ லம ஸுபூ1ர்ணாய நலமா நாராயணாயலத1 || 
(ெிஷ்ணு தத்ெ நிர்ணய - கனடசி ஸ்ல ாகம்) 
 
ஸ்ெதந்த்ரனான, அனனத்து உ கங்களுக்கும் ஸ்ொமியான, லதாஷங்கள் அற்ற, 
குணபூர்ணனான, அத்யந்த பூர்ணனான நாராயணனான, எனக்கு மிகவும் ப்ரியனான 
உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
நலமா நாராயணாயாஜ ப4ெ ஷக்1லராஷ்ண1ருங் முனக2: | 
ஸதா3ெந்தி3த1 பா1தா3ய ஸ்ரீஷாய ப்1ரீயலஸsதி4க1ம் || 
(கர்ம நிர்ணய - கனடசி ஸ்ல ாகம்) 
 
பிரம்ம, ருத்ர, இந்திர, சூர்ய முத ான லதெனதகளால் எப்லபாதும் ெணங்கப்படும் 
பாதங்கனள உள்ள,  ட்சுமிபதியான, எனக்கு மிகவும் ப்ரியனான நாராயணனுக்கு 
நமஸ்காரங்கள்.  
 
மத்ெ மதத்னத நிர்ெகிக்கும் / ஆட்சி வசய்பெனாக ஸ்ரீ நாராயணன் இருக்கிறார். 
தாச ஸ்லரஷ்டரான புரந்தரதாசர் தமது ஒரு கிருதியில் - ‘ஹனுமன மதலெ 
ஹரிய மதவு’ - என்று வசால் ியிருப்பனத கெனிக்க லெண்டும்.  
 
அது மட்டுமல் , ஸ்ரீமத்ெர் இயற்றிய கிரந்தங்கள் அனனத்தும் ஸ்ரீ நாராயணனுக்கு 
மிகவும் பிடித்தமானனெ. ஸ்ரீமத்ொசார்யர் கீதாபாஷ்ய கிரந்தத்னத 
ஸ்ரீலெதெியாசருக்கு அர்ப்பித்தார். அன்றிரவு அங்கு ெந்த ஸ்ரீ நாராயணர், பூமினயத் 
தட்டி சத்தம் வசய்து ‘இன்வனாருமுனற அந்த பிரெசனத்னத வசய்யுங்கள்’ என்றார். 
இதி ிருந்து மத்ெரின் பாஷ்யாதி கிரந்தங்கள் ஸ்ரீ நாராயணரின் பாராட்டிற்கு 
தகுந்தது என்று அறிய ாம்.  
 
இதனால் ஸ்ரீ நாராயணன், மத்ெ மதத்னத ஆட்சி வசய்பெனாக இருக்கிறான் என்று 
வசால்ெது மிகவும் வபாருத்தமாக இருக்கிறது.  
 
ஸ்ரீமத்ெர் பாெி (எதிர்கா ) பிரம்மர். அெரால் லபாற்றப்பட்டெர் நாராயணர். 



 
நிஜபூ1ர்ண ஸுகா2மித1 லபா3த4த1னு: 
ப1ரஷக்தி1ரனந்த1 கு3ண: ப1ரம: | 
அஜராமரண: ஸக1 ார்த்தி1ஹர: 
க1ம ாப1திரீட்3ய த1லமாsெது1ன: || 
(த்ொதச ஸ்லதாத்திரம்) 
 
அதிக மகிழ்ச்சியும், அதிக துக்கமும் இல் ாத மிதமானவ்ரான, ஞானலம சரீரமாக 
உள்ளெரான, ெி க்ஷணமும் உத்தமமுமான சாமர்த்தியம் உள்ளெரான, 
அனந்தகுண பரிபூர்ணரான, சர்லொத்தமரான, பிறப்பு இறப்பு இல் ாதெரான, 
அனனெரின் துக்கங்கனள பரிகரிப்பெரான,  ட்சுமிபதி நம்னம காப்பாற்றட்டும்.  
 
ஸ்ரீமத்ெரால் பூஜிக்கப்படும் பாதங்கனள உனடய ஸ்ரீஹரி. 
 
அச்யுலதா1 லயா கு3னணர் நித்1யலமொகி2ன : 
ப்ரச்யுலதா1 லஸஷலதா3னஷ: ஸதா3 பூர்தி1த1: | 
உச்யலத1 சர்ெலெலதா3ருொனத3ரஜ:  
ஸ்ெர்ச்சிலதா1 ப்ரம்ம ருத்லரந்த்3ர பூ1ர்னெஸ் சதா3 || 

(த்ொதச ஸ்லதாத்திரம் 8-8) 
 
அனனத்து நற்குணங்கனளயும் வபற்ற, எவ்ெித லதாஷங்களும் அற்ற, 
குணபூர்ணனான, சிறந்த லதெர்களால் பூஜிக்கப்படும், பிறப்பு இல் ாத, பிரம்ம 
ருத்ராதிகளால் பூஜிக்கப்படுபென் இெனாக இருக்கிறான்.  
 
இத்தனகய நாராயணனுக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
ஏனரியத3ெ நானு நீலன ப1ரக3தி எனவக3 
நாராயணாய நலமா நாராயண | 
ப்1ராண நினக3ர்ப்பிஸிவத3 ப்ரசன்னவெங்கட க்ருஷ்ண 
நாராயணாய நலமா நாராயண ||41 

 
நான் எதுவும் அறியாதென். எனக்கு நீலய பரகதியாக இருக்கிறாய். என் 
உயினரலய உனக்கு அர்ப்பித்திருக்கிலறன். ப்ரசன்ன வெங்கடகிருஷ்ண ரூபி 
நாராயணலன உனக்கு நமஸ்காரங்கள்.  
 
த1ஸ்மாத3க்1ஷரம் த1ஸ்மாத3க்1ஷர மித்யாசக்1ஷத1 ஏத1லமெ ஸந்த1ம் | 
என்று ஸ்ரீஹரினய லெதங்கள் ‘அக்ஷர’ என்று அனழக்கின்றன. அெனனலய  
 



‘பரகதி’ என்னும் அனழக்கிறார்கள். ஏவனனில் அெனன அனடந்த யாரும் மறுபடி 
பிறெி எடுத்து ெருெதில்ன . அதுலெ என் உத்தமமான ஸ்ெரூபம் என்று 
பகெந்தலன கீனதயில் வசால் ியிருக்கிறார்.  
 
ஸ்ரீஹரிக்கு சமமானெர்கள் லெறு யாரும் இல்ன . ஸ்ரீஹரினயத் தெிர லெறு கதி 
யாருக்கும் இல்ன . பகெந்தன் வகாடுத்திருப்பனத அனனெரும் அெனுக்லக 
அர்ப்பணம் வசய்ய லெண்டும் என்பது மிகவும் அெசியம். அலத காரணத்தால், 
‘ப்ராண’னன (உயினர), லஹ பிரசன்ன வெங்கடகிருஷ்ணா உனக்கு அர்ப்பிக்கிலறன் 
என்று ஸ்ரீபிரசன்ன வெங்கடதாசர் வசால் ியிருக்கிறார்.  
 
க்லஷமம் ந ெிந்த3ந்தி1 ெினா யத3ர்ப1ணம்  
(பாகெதம் 2-4-17) 
 
பகெந்தனுக்கு அனனத்னதயும் சமர்ப்பிக்க லெண்டும். ஒரு லெனள இப்படி 
வசய்யாதிருந்தால், அந்த ஜெீர்கள் முக்தினய லசர்ெலதயில்ன .  
 
இஷ்ட1ம் த3த்த1ம் ஹுத1ம் ஜப்த1ம் பூ1ர்த1ம் யச்சாத்1மன: ப்1ரியம் | 
தா3ரான் ஸுதா1ன் ப்1ரியான் ப்1ராணான் ப1ரஸ்னம ஸன்னிலெத3லயத்1 || 
(ஸ்ரீமதாசார்யரின் சதாசார ஸ்ம்ருதி ஸ்ல ாகம் #12) 
 
யக்ஞ, தான, லஹாம, ஜபங்கனள வசய்ெது, சலராெரத்னத நிர்மாணிப்பது, தனக்கு 
ப்ரியமான வசல்ெம், மனனெி, மக்கள், உயிர் மற்றும் இந்திரியங்களால் 
நனடவபறும் அனனத்து வசயல்கனளயும் ஸ்ரீஹரிக்கு சமர்ப்பிக்க லெண்டும்.  
 
இந்த காரணத்தால், ஸ்ரீபிரசன்ன வெங்கடதாசர், தமது ஆராத்யமூர்த்தியான 
ப்ரசன்ன வெங்கடகிருஷ்ணனுக்கு உயினரயும் அர்ப்பிக்கிலறன் என்று வசால்ெது 
மிகவும் வபாருத்தமாக இருக்கிறது.  
 
ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து 
 
 
 


