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!மேத ராமா'ஜாய நம: !மேத +கமாnத மஹாேத/காய நம: அsமt ஸrவ 67pேயா நம:
சரணாகத; இŋ6llள காலm இ7kக ேவCDய µைற
sதான `ேசஷ அMகாரm (6NpOகll) - sவாP ேத/க; அ7Qய !மt ரஹsயtரயசாரm

1. இpபD, ேமாUtMjகாக சாstரtMl `Mtத சரணாகMைய ஒ7 ஸதாசாrய; vலமாக
அ'HDtத ஒ7 சரணாகத;, sவ +Hைட|ட; இ7n[ ெகாCS, இŋ6llள காலm
உtதரk7tயtைதc சாstர µைறpபD சWவர ெசy[ ெகாCS இ7k6m ேபா[, அnத
சரணாகத; வ/kக உWய இடtைத mkm அMகாரm. இv`ஷயtைத !மt
ரஹsயtரயசாரm எ;ற kரnதtMl, 19வ[ அMகாரமான ‘sதான `ேசஷ அMகாரtMl’
`வWkdறாr sவாP ேத/க;.

2. சாstரŋகll iவ�; த;ைமகைள ‘sவxப +xபக தrமŋகளாக’ (எlலா iவ;கQடm
உllள ெபா[வான த;ைமகll) இvவாk `வWkd;றன; அைவ நா;6 :

#. ஞானm - த;ைன|m, த;ைன த`rtத πற வs[kகைள|m, அைவகQ; த;ைமகைள|m  
மjkm அைவகQ; ெசயlகைள|m எlலா காலtM{m ஒ7 µயj/|m இlலாமl 
அNnM7kக mDயவ; இnத iவ;.

#. அ� - உ7வtMl Pக �xமமாக ( கCணாl காண µDயாக அள`j6 /Nயதாக) 
இ7kக mDயவ; இnத iவ;.

#. ஆனnதm - [kக கலpO இlலாத எlலா காலtM{m உயrnத இ;ப +ைலZேலேய இ7kக 
mDயவ; இnத iவ;.

#. அமலm - எnத `தமான இeவான 6ணŋகnm அjறவ; இnத iவ;.

3. இpபD இயjைக 6ணm உllள இnத iவாtமா, கrம அ'6ணமான ‘pரk7Mயாl ஆன சhர’
சmபnதm காரணமாக ெசயjைக த;ைமகைள அைடdறா;.  இnத ெசயjைக த;ைமk6
காரணm அ`tைய, கrமm, வாஸைன, 7/ மjkm pரk7M சmபnதm.

4. உதாரணமாக, ஒ7 ராஜ6மார; ேபctkகைள அNயாத இளm வயM�ேல, வe தவN
ெச;k `Sdறா;.

அவைன ஒ7 ேவட; எSt[ வளrkdறா;. 

ேவடr ெதாeைலேய த; ெதாeலாக +ைனt[ வளrdறா; அnத ராஜ6மார;. 



அவ'ைடய ராஜ லUணtைதk கCட, அŋ6 வnத /ல மஹா;ககll, அவ'k6 தா; யாr 
எ;பைத OWய ைவt[ அவ; ெபjேறாrகைளp பjN|m அN`kd;றனr. 

த;ைன உணrnத அnத ராஜ6மார'k6, த; ெபjேறாWடtMl தானாகேவ அ;O 
உCடாdற[. அவrகQடm ேசர ஆைச வ7dற[.

5. இnத உதாரணtMl உllள ராஜ6மார; எ;பவ; தா; இŋ6llள ஸmஸாW iவrகll.

வe தவN ெச;ற இடமான[ இnத pராk7த கrம oP. ேவடrகll தா; இnத iவrகnk6 
dைடtத சhர மjkm Oல;கQ; சmபnதm. 

இnத iவrகll த; ெதாeலாக க7[வ[ இவrகQ; சhர மjkm Oல;களாl ெசyயpபSm, 
pராk7த ேலாகŋகQl உllள pக [kகŋகnkகான, காWயŋகll. 

இnத iவrகைள காண வnத மஹா;கll தா; சாstரpபD தtவŋகைள πைழயற கjk 
அNnத ஆசாrயrகll. 

இnத iவrகnk6 OWய ைவtத[ எ;ப[ இnத iவrகQ; உCைம +ைலைய|m மjkm 
இவ'k6m ஸrேவsவர�; சmபnதtைத|m `ளkdய[.

6. ஆக, ஆசாrய அ'kரஹtதாl iவrகQ; இயlபான +ைலZl ெதQu ெகாCS,
ஸrேவsவரனான !மn நாராயண�டm தனk6 உllள சmபnதtைத உணrn[, ‘சரணாகM’
எ;ற அ'Hடானtைத அrcசாவதார எmெப7மா�டm ஒ7 ஸதாசாrயைனk ெகாCS ஒ7
µைற ெசy[,  இதனாl அnத சரணாகத'k6 (t7pத pரப;ன'k6)  அpேபா[llள சhர
µD`l ேமாUtைத அைடய µDdற[. ேமாUtைத அைட|m வைரZl, இŋ6llள காலm,
அnத சரணாகத;, த; இயlO த;ைமைய உணrnத πற6, வ/kக உWய இடtைத µத}l
ஒ7 sேலாகtMl ஸŋkரgkdறாr sவாP ேத/க;.

7. ‘யtர ஏகாkரயm பவM பகவt பாத ேஸவாrcசனாேத: யtைரகாntய vயவ\த Mேயா யsய
கsயாπ லாப: வாஸsதாநm தMஹ k7Mநாm பாM ைவ6Cட கlபm  pராேயா ேதசா
µ+π7Mதா: pராZெகௗ/tயவnத:’

அதாவ[,  எnத ஓr இடtMl வ/k6m ேபா[ எmெப7மா'ைடய அrcசாவதார M7வD 
தWசனm, M7வாராதனm µதலானவjkk6 ஏjற மன ஒ7ைமp பாS உCடாdேறதா, மjற 
ேதவைதகQ; சmபnதm (+ைனவா{m ெசயலா{m) µjN{மாக அjk இ7kdறேதா, உலக 
பலைன  ேநாkகாமl உkMயான மனm அைடய µDdறேதா,  அpபDpபTட இடm இnத 
உலdl வாYm சரணாகத'k6 !ைவ6Cடm ேபாேல pரகாசமாக உllள[. மஹW�களாl 
‘sதான `ேசஷமாக’ உைரkகpபSdற[.

1. ஒ7 சரணாகத'k6 உகnத இ7pπடமாவ[ ‘வrணாsரம தrமm’ அ'HDkdற
பரேமகாnMகll உllள இடŋகேள ஆ6m.



ஆக, இvuலdl வாYm காலm, எmெப7மா'k6 ஏjOைடய வைகZl வாsவMl `7pபm 
ெகாCடபD சரணாகத; உllளா;.

2. அத; காரணமாக, பரேமகாnMகQடm, P6nத அ;O ெகாCடவனா|m, அவrகQடm
ெகௗரவ OtM|ட'm, சரணாகத; நடn[ ேபாக ேவCSm.

பரேமகாnMகளாவr, ஸrேவsவரனான !மn நாராயணேன த;னாl o�kகt த6nதவ; 
எ;km, சாstMர `MpபD +tய ைநPtMக கrமாkகைள அ'HDpபவனா|m, மjற 
ேதவைதகQ; சmபnதm எv`தtM{m இlலாமl இ7n[ ெகாCSm, அnத 
எmெப7மா�டtMl ேமாU பல; அ;N ேவk எைத|m யா/kகாதவனா|m, இŋ6llள 
காலm, பகவைன|m அவ; அDயாrகளான பாகவத ஆசாrயrகQ; ைகŋகrயtைதேய தனk6 
உllள உயrnத ெசயlகளாகum எC� அதj6 ஏjறாr ேபாl இ7n[ ேபாdறவrகll ஆவr. 

அpபDpபTட பரேமகாnMகnk6 ஏjறm எதனாl எ;றாl:

# ‘ஜாயமானm g O7ஷm யm பcேயt ம[�தன சாt`கsஸ[ `jேஞயs ச ைவ 
ேமாஷாrtத /nதக’ எ;dறபDேய 

'எவ; πறk6m ேபா[ ம[pதனனான எmெப7மா�; கடாUtMj6 ஆளாdறாேனா அவ;, 
ஸtவ 6ணm ேமேலாŋd இ7pபா;. அவ'k6t தா;, அnத πற`Zl ேமாUtMl ஆைச 
உCடா6m’.

# ‘p7hமாணm �M கCடm ச யாcச;யா ேதவதா sm7தா: pரMOtதா: ந ேஸவnேத 
யsமாt பWPதm பலm’ எ;ற pரமாணtதாl, 

'pராk7த ேலாகtMl இ7k6m p7hமா, /வ; ேபா;ற ேதவைதகைள OtM உllளவrகll 
(ேமாUtMl ஆைச உllளவrகll) ேஸ`pபMlைல. அவrகll ெகாSk6m பல;கll 
அlபமா|m அeவைட|m த;ைம|m ெகாCSllளன’.

# ‘ேய[ ஸாமா;ய பாேவன ம;ய;ேத O7ேஷாtதமm ேத ைவ பாஷாCDேனா kேஞய: ஸrவ 
கrம பgHk7தா:’ எ;பதாl, 

'O7ேஷாtதமனான !மn நாராயணைன மjற ேதவைதகளாdய p7hமா, 7tர;, இnMர; 
ேபா;றவrகnk6 ஸமமாக எC�பவrகll பாஷாCDகll ஆவr. அவrகll எnத ஒ7 ைவ�க 
கrமா ெசyவதj6m த6M அjறவrகll’.

3. அmபhஷ; எ;ற ஒ7 மஹாராஜா, Oராண காலtMl, o மCடலm µYkக ஆCS வnதாr.
அவr ஒ7 பரேமகாnM. ஸrேவsவரனான !மn நாராயண�டtM{m, பாகவதrகQடtM{m
பkM ெகாCடவr. த; வசP7nத ஐsவrயtைத [cசமாக க7Mயவr. சாstMரtMl `Mtத
வjNேலேய த; Oல;களாl கவனm ெச{tMயவr. சாstMரtMl `Mtத கrமாkகைள
தவறா[ ெசy[ வnதவr. பல யாகŋகைள ெசyதவr. இவர[ பkMைய ெமc/ ஹW அவ7k6
pதrஸன சkகரtைத பா[காpπjகாக அQtதாr.

ஒ7 சமயm, அவr ஏகாத/ vரதtைத µDt[ tவாத/ பாரைணk6 ெசl{m ேபா[ [rவாஸ 
µ�வr வnதாr. அவைர பாரைணk6 அைழtத அmபhஷ�டm, [rவாஸr, பாரைணk6 µ;O 
தா; �ராD வ7வதாக mNனாr.  பாரைண காலm µDdற த7வாைய அைடnததாl, 
அmபhஷ; அŋd7nத pராmமண sேரHடrகQ; அ'மM ெபjk, காலm தவறாமl இ7kக, 
�rtதtைத ெகாCS பாரைணைய ெசy[ µDtதாr. �ராD வnத [rவாஸr அmபhஷ; �rtத 
பாரைண  ெசyதைத அNn[, கSm /னm ெகாCடாr. த;ைன அவமMtததாக எCணm 
ெகாCடாr. த; தேபா வ}ைமயாl ஒ7 ேபைய s7HDt[, அmபhஷைன [;Oktத 
ஏ`னாr. 



ஆனாl, அmபhஷைன காt[ வnத pதrஸன சkகரm அnத ேபைய|m [rவாஸைர|m 
`ரTDய[. p7hமா 7tர; ேபா;ற அைனt[ ேலாகt[ ேதவைதகைள|m pராrtMதாr 
[rவாஸr. `H� மாையk6 தாŋகnm வசp பTடவrகேள எ;k mN அைனt[ 
ேதவைதகnm `லdk ெகாCடனr. 

pதrஸன சkகரtMடP7n[ `Sபட µDயாத [rவாஸr `H�`டm வn[ pராtMtதனr. 
‘த; சரணாகத; `ஷயtMl தா; வசpபTடவ;’ எ;k mN, [rவாஸைர அmபhஷ�டm 
ம;�pO ேகTக ப�tதாr. அmபhஷைன அ�d pதrஸன சkகரtMடP7n[ `Sதைலp 
ெபjறாr [rவாஸr. ஆக, ஒ7 பரேமகாnM `ஷயtMl எmெப7மா�; ேநாk6 
உணரtதkக[. 

4. இpபD, ஒ7 சரணாகத; வ/kக ஏjற இடm எ[ எ;றாl, சாstMரŋகll, ‘ஆrயா
வrtதm’ ( இமய மைல மjkm `nMய மைல நSேவ உllள ப6M) என mkd;றன. ஏ; ஏ�l
அŋேக சாstMர `MpபD கrமாkகைள ெசyபவrகளான பரேமகாnMகll +ைறn[
இ7kd;றனr எ;பதாl.

ஆனாl, க} |கtMl இnத +ைல /ைதn[ dடkdறதாl,  sவாP ேத/க;, எŋ6 
கrமாkகll (+tய மjkm ைநPtMக கrமாkகll) சWவர அ'HDt[ வ7m பரேமகாnMகll 
+ைறnத இடேமா, அnத இடேம ஒ7 சரணாகத; வ/kக உகnத இடமாக க7த ேவCSm
எ;dறாr.

1. ஒ7 சரணாகத'k6, பாகவதrகll எŋ6 +ைறn[ உllளனேரா, அ[ேவ தŋ6வதj6 Pக
ஏjற இ7pπடm.

'க7nதட µdl வCணைனk கைடk ெகாCS ைக ெதாYm பtதrகll இ7nத ஊWl 
இ7k6m மா�டr எtதவŋகll ெசyதாr ெகாேலா’ என அ7Qனாr sவாP ெபWயாsவாr. 

அதாவ[, எmெப7மாைனேய ரUகனாக எC� அவைனேய வeபSm பரேமகாnMகll இ7n[ 
ேபா6m ஊWl இ7pபவrகll எtதைகய தவm (OC�யm) ெசyM7kdறாrகேளா? எ;றாr. 

இதனாl பாகவத mTடm +ைறnM7kdற ஊேர ஒ7 சரணாகத'k6 உகnத sதான 
`ேசஷm எ;ப[ அNயt தkக[ ஆ6m.

2. ‘கெலௗ ஜகtபMm `H�m ஸrவsரHடார�sவரm. நாrcசZHயnM ைமtேரய
பாஷாCட உபஹேதா ஜநா:’ எ;dறாr `H� OராணtMl !பராசர மஹW�.

அதாவ[, ைமtேரயேர! உலக நாயகனாக உllள ஸrேவsவரனான !மn நாராயண;, க} 
|கtMl பாஷாCDகளாl ஆராMkகp பட மாTடாrகll என கவைல ெகாlldறாr !பராசர 
மஹW�. 

அtர 6ணm பைடtதவrகேள க} |கtMl ெபW[m காணpபSவrகll எனk க7tதாdற[.



3. அtர πற`யாக உllளவrகைள �s உllள 6ணŋகளாl கCண; �ைதZl அைடயாளm
காTSdறா;:

# πறr த;ைன Oகழ எC� ெசy|m தrமŋகll ெகாCடவrகll 

# πற`Zனா{m பDpπனா{m வ7m கrவm உllளவrகll

# உலக `ஷயŋகQl அளவjற ஈSபாS உைடயவrகll 

# πற7k6 �ŋைக `ைள`pபைத இயlபாகk ெகாCடவrகll

# கSm ெசாjகைள ேபtm வழkகm ெகாCடவrகll

# உயrnத ெதyவமாdய !மn நாராயணைன மjற தாsnத ெதyவŋகnk6 ஸமமாக 
+ைனt[ வாsபவrகll

# சாstர `Mகைள (ெசyயt த6nத[ மjkm ெசyயt தகாத[ எ;ற `Mகைள) �N 
நடpபைதேய 6ணமாக உைடயவrகll

4. !பராசர மஹW� வரலாk இŋ6 அNயt தkக[.

இவ7ைடய தகpபனாரான சkM எ;ற மஹW� ஒ7 அரkகனாl ெகாlலp பTடாr. 

ேசாகமைடnத !பராசரr தா; ஒ7 யாகtைத ெசy[ அைனt[ அரkகrகைள|m அekக 
µ; வnதாr. 

அnத அரkகr 6லtேதாr p7hமா`டm `Cணpπtதனr. ஒ7 அரkக; ெசyத தவjNjகாக 
6லtைத அepப[ சWயாகா[ எ;றனr. 

அதைன ஏjற p7hமா, த; Oதlவரான OலsMயைர|m, !பராசரW; பாTடனாரான 
வ\Hடைர|m அ'pπ, !பராசரr ெசy|m யாகtைத +ktத அவ7k6 எSt[ைரkக 
+யPtதாr. அvவாேற, அவrகll !பராசரைர அ�d, அவr ெசy|m இnத ெசயl சWயான[
அlல என `ளkdனr.

அைத !பராசரr ஏjறாr. இதj6 pரMயாக, மஹா ஸாt�கரான !பராசரr, தனk6 ‘பர-அவர 
தtவ ஞானm’ ெபற அ'kரgkக ேவ�மாy pராrtMtதாr. 

அதாவ[, பர தtவமான ஈsவரைனp பjN|m (அவன[ இயjைக +ைல, ெசயlகll 
ேபா;றைவ) மjkm தாsnத தtவமான ேசதன (ஞானm உllளவrகll) மjkm அேசதன (ஞானm 
அjறைவகll) தtவŋகளp பjN|m πைழZlலாத ெதQu ெபற `7mπனாr. 

OலsMய7m வ\Hட7m அ'kரgtதனr. 

அnத அ'kரஹtMனாl, !பராசரr இயjNய `H� Oராணm, ஒ7 ேதவைதைய Oகழ வnத[ 
அlல. அ[ உப+ஷt ஸாரமான தtவ ஞானtைத அQkக வnத[; அMl பரமாtமா !`H� 
எ;k உப+ஷt உைரpபதாl, அதj6 `H� Oராணm என ெபயr ெபjற[. அதனாl அnத 
Oராணtைத Oராண ரtனமாகk ெகாCடாடp பSdற[. ேவதtைத pராமாணமாக ஒt[k 
ெகாCட அைனt[ ைவ�க மதŋகnm `H� OராணtMj6 vயாkயானm ெசy[llளன. 
pரமாணமாகum ஏjறனr.



5. ‘கெலௗ க{ ப`HயnM நாராயண பராயணா kவ/t kவ/t மஹா பாகா tரPேட¨ ச oWச
தாமர பர� ந� யtர d7தமாலா பயs` � காேவh ச மஹா பாகா pர�� ச மஹா ந�’
எ;dற[ !மt பாகவத sேலாகm.

அதாவ[, க} |கtMl அlலேவா ஸrேவsவரனான !மn நாராயணேன பரமாtமா எ;k 
சாstMர `MpபD எCணm ெகாCட மஹா;கll அவதWpபாrகll. 

அவrகll tரா`ட ேதசtMl ேதா;kவாrகll. 

அதாவ[, தாPரபர� நMk கைரZ{m, k7தமாலா எ;k mறpபSm ைவைக 
ஆjறŋகைரZ{m, பயsவ� எ;ற பாலாjk �ரtM{m, காேவW ஓSm பாகtM{m, ேகரளtMl 
ேமj6 ேநாkd ெசl{m ெபWயாr ஆjறŋகைரZ{m  ேதா;kவாrகll. 

ஆsவாrகll அைனவ7m, ேம{m நம[ ஆசாrய sேரHடrகளான நாதµ�, ஆளவnதாr, 
!ராமா'ஜr, sவாP ேத/க; ேபா;ற நாராயணp பராயணrகll  இŋேக தாேன
அவதWt[llளனr.

இnத மஹா;கைளk ெகாCS அtர πற`கll அMகமாக உllள க} காலtMl, எmெப7மா; 
நlவe நடtத `ைழdறா;. 

ஆக, பாகவதrகll +ைறnத tரா`ட ேதசேம ஒ7 சரணாகத; இ7kக ஏjற இடm எனk 
க7tதாdற[.




