
நாள் 15
நவவித பக்தி –ஆத்மநிவவதனம்



நாள் 14 – கண்ண ாட்டம்
தாஸ்யம் -
ணேவகன்

நமது ஸ்வரூப 
நிலை

தாஸ்யத்தின் 
வலககள்

பகவத் 
கீலதயிலுள்ள
தாஸ்யம்

ணேவகனின் 
ணேவகன்

உதார ம் –
காஞ்சிபூர் ா
• இராமர், 
இைக்ஷ்ம ன், சீலத

•ஹனுமான்

ஸக்யம் - நட்புஸக்யத்தின் 
வலககள்

பகவத் 
கீலதயிலுள்ள
ஸக்யம்

உதார ம்-
இராமர் சுக்ரீவன்

கிருஷ் 
லீலையிலிருந்து
உதார ங்கள்



ஆத்ம நிணவதனம் – தன்லனஅர்ப்பணித்தல்
ஸர்வ-தர்மான் பரித்யஜ்ய
மாம் ஏகம் ஷர ம் வ்ரஜ

அஹம் த்வாம் ஸர்வ-பாணபப்ணயா
ணமாக்ஷயிஷ்யாமி மா ஷுே:

எல்ைாவிதமான தர்மங்கலளயும்
துறந்து, என்னிடம் மட்டுணம
ேர லடயவாயாக. உன்லன எல்ைா
பாவ விலளவுகளிலிருந்தும் நான்
விடுவிக்கின்ணறன், பயப்படாணத.

பகவத் கீலத 18.66

மமாழிமபயர்ப்பு



எவ்வாறு ேர லடவது?
மன்-மனா பவ மத்-பக்ணதா
மத்-யாஜீ மாம் நமஸ்குரு
மாம் ஏலவஷ்யஸி ஸத்யம் ணத
ப்ரதிஜாணன ப்ரிணயா 'ஸி ணம

எப்ணபாதும் என்லனப் பற்றி நிலனத்து,
எனது பக்தனாக ஆகி, என்லன வழிபட்டு,
உனது வ க்கங்கலள எனக்கு
ேமர்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்லன
வந்தலடவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ
எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன்
என்பதால், இந்த ேத்தியத்லத நான்
உனக்குஅளிக்கின்ணறன்.

மமாழிமபயர்ப்பு

பகவத் கீலத 18.65



ேர ாகதியின்இைக்ஷ ங்கள்
ஆனுகூல்யஸ்ய ஸங்கல்ப:
ப்ராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம்
ரக்ஷிஷ்யதீதி விஷ்வாணஸா
ணகாப்த்ருத்ணவ வர ம் ததா
ஆத்ம-நிணக்ஷப-கார்பண்ணய
ஷட்-விதா ஷர ாகதி:

ேர ாகதியின்ஆறுஅறிகுறிகள் :
(1) கிருஷ் உ ர்விற்கு ோதகமானவிஷயங்கலள ஏற்றல்,
(2) கிருஷ் உ ர்விற்கு எதிரான அல்ைது பாதகமான
விஷயங்கலளக்லகவிடுதல்,

(3) கிருஷ் ர் தனது பக்தர்களுக்கு முழுலமயான
பாதுகாப்லபத் தருவார் என்று பூர நம்பிக்லகலவத்தல்,

(4) கிருஷ் லர தனது பாதுகாவைராக ஏற்றல்,
(5) ஆத்மாலவஅர்ப்ப ம் மேய்தல்,
(6) எப்ணபாதும் தன்லன மிகத் தாழ்வாக லவத்து பணிவுடன்
நடந்து மகாள்ளுதல். ஹரி-பக்தி-விைாஸ் 11.676

மமாழிமபயர்ப்பு



ஆத்ம நிணவதனத்திற்கான உதார ம் - பலி மஹாராஜர்



ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8.21.29
பதானி த்ரீணி தத்தானி
பூணமர் மஹ்யம் த்வயாஸுர
த்வாப்யாம் க்ராந்தா மஹீ ஸர்வா
த்ருதீயம் உபகல்பய

அசுர ராஜணன, எனக்கு மூன்றடி நிைம்
மகாடுப்பதாக வாக்களித்திருக்கிறீர்.ஆனால்
இரு அடிகளால் நான் பிரபஞ்ேம்
முழுவலதயும் அளந்து விட்ணடன். எனது
மூன்றாவது அடிலய நான் எங்கு லவப்பது
என்பலதப் பற்றி இப்ணபாது ணயாசித்துப்
பாரும்.

மமாழிமபயர்ப்பு



ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8.22.2
ஸ்ரீ-பலிர் உவாே

யதி உத்தமஸ்ணைாக பவான் மணமரிதம்
வணோ வ்யலீகம் ஸுர-வர்ய மன்யணத

கணராம்ய் ருதம் தன் ந பணவத் ப்ரைம்பனம்
பதம் த்ருதீயம் குரு ஷீர்ஷ்ணி ணம நிஜம்

பலி மஹாராஜன் கூறினார்: அலனத்து
ணதவர்களின் மிகச்சிறந்த வழிபாட்டுக்குரியவரான
பரம புருஷணர, என்னுலடய வாக்குறுதி
மபாய்யாகிவிட்டமதன்று தாங்கள் கருதினால்,
விஷயங்கலள ேரிப்படுத்தி வாக்குறுதிலய
உண்லமயானதாக மாற்றிவிட உறுதியாக நான்
விரும்புகிணறன். எனது வாக்குறுதி மபாய்யாவலத
என்னால் அனுமதிக்க முடியாது. எனணவ,
தங்களது மூன்றாவது அடிலய தயவுமேய்து என்
தலைமீதுலவத்துஅருள்புரியுங்கள்.

மமாழிமபயர்ப்பு



அம்பரீஷ் மஹாராஜர்
ஸலவ மன: க்ருஷ் -பதாரவிந்தணயார்
வோம்ஸிலவகுண்ட-கு ானுவர் ணன
கமரௌஹணரர் மந்திர-மார்ஜனாதிஷு
ஷ்ருதிம் ேகாராச்யுத-ஸத்-கணதாதணய

முகுந்த-லிங்காைய-தர்ஷணன த்ருமஷௌ
தத்-ப்ருத்ய-காத்ர-ஸ்பர்ணஷ 'ங்க-ஸங்கமம்
க்ரா ம் ே தத்-பாத-ஸணராஜ-மஸௌரணப
ஸ்ரீமத்-துைஸ்யா ரஸனாம் தத்-அர்பிணத

பாமதௌஹணர: ணக்ஷத்ர-பதானுஸர்பண 
ஷிணராஹ்ருஷீணகஷ-பதாபிவந்தணன
காமம் ே தாஸ்ணய ந து காம-காம்யயா
யணதாத்தமஷ்ணைாக-ஜனாஷ்ரயா ரதி:



அம்பரீஷ் மஹாராஜர்
அம்பரீஷ் மஹாராஜர் எப்மபாழுதும் தன் மனலதக் கிருஷ் ரின் தாமலரப் பாதங்கலள தியானிப்பதிலும்,
வார்த்லதகலள பகவானின் மபருலமகள் விவரிப்பதிலும், கரங்கலள பகவானின் ணகாயிலை சுத்தம்
மேய்வதிலும் மற்றும் மேவிகலள கிருஷ் லரப் பற்றி அல்ைது கிருஷ் ரால் ணபேப்பட்ட வார்த்லதகலளக்
ணகட்பதிலும் ஈடுபடுத்தினார். அவர் தன் கண்கலள, கிருஷ் ரின் விக்ரஹம், ணகாயில்கள் மற்றும்
விருந்தாவனம், மதுரா ணபான்ற இடங்கலளக் காண்பதில் ஈடுபடுத்தினார். அவர் தன் மதாடு உ ர்லவ பகவத்
பக்தர்களின் உடல்கலளத் மதாடுவதிலும், நுகரும் புைலன பகவானுக்கு நிணவதனம் மேய்யப்பட்ட துளசியின்
நறும த்லத நுகர்வதிலும் மற்றும் நாவிலன பகவானின் பிரோதத்லதச் சுலவப்பதிலும் ஈடுபடுத்தினார். தன்
கால்கலளப் புண்ணிய ஸ்தைங்கள் மற்றும் பகவானின் ணகாயில்களுக்கு மேல்வதிலும், தலைலய பகவான்
முன் வ ங்குவதிலும் மற்றும் தன் விருப்பங்கலள எல்ைாம் பகவானுக்கு இருபத்து நான்கு மணி ணநரமும்
மதாண்டு மேய்வதிலும் ஈடுபடுத்தினார். உண்லமயில், அம்பரீஷ மஹாராஜர் தனது புைன் நுகர்வுக்காக
எலதயுணம விரும்பியதில்லை.அவர் தனது புைன்கலள எல்ைாம் பகவானுடன் மதாடர்புலடய பல்ணவறு பக்தித்
மதாண்டுகளில் ஈடுபடுத்தினார். பகவானிடமுள்ள பற்றிலன அதிகரிப்பதற்கும், மபௌதிக ஆலேகளிலிருந்து

முற்றிலும்விடுபட்டிருப்பதற்கும் வழிமுலற இதுணவஆகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9.4.18-20



ஜடாயு



பக்தித் மதாண்டின் மகிலமகள்
ணயாகினாம் அபி ஸர்ணவஷாம்
மத்-கணதனாந்தர்-ஆத்மனா
ஷ்ரத்தாவான் பஜணத ணயா மாம்
ஸ ணம யுக்ததணமா மத:

ணமலும், எல்ைா ணயாகிகளுக்கு
மத்தியில், எவமனாருவன் மபரும்
நம்பிக்லகயுடன் எப்ணபாதும் என்னில்
நிலைத்து, தன்னுள் என்லன எண்ணி,
எனக்கு திவ்யமான அன்புத் மதாண்டு
புரிகின்றாணனா, அவணன ணயாகத்தில்
என்னுடன் மிகவும் மநருங்கியவனும்
எல்ைாலரயும்விட உயர்ந்தவனும்
ஆவான். இதுணவ எனதுஅபிப்பிராயம்.

மமாழிமபயர்ப்பு

பகவத் கீலத 6.47



பக்தித் மதாண்டின் மகிலமகள்
அர்ஜுன உவாே

ஏவம் ஸதத-யுக்தா ணய
பக்தாஸ் த்வாம் பர்யுபாஸணத
ணய ோப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம்
ணதஷாம் ணக ணயாக-வித்தமா:

அர்ஜுனன் வினவினான்: மிகவும்
பக்குவமானவர்களாகக்
கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்ணபாதும்
உமது பக்தித் மதாண்டில் முலறயாக
ஈடுபட்டிருப்பவர்களா? அல்ைது
ணதான்றாத அருவ பிரம்மலன
வழிபடுபவர்களா?

ஸ்ரீ-பகவான் உவாே
மய்யாணவஷ்ய மணனா ணய மாம்
நித்ய-யுக்தா உபாஸணத
ஷ்ரத்தயா பரணயாணபதாஸ்
ணத ணம யுக்ததமா மதா:

புருணஷாத்தமரான முழுமுதற்
கடவுள் கூறினார்: எனது
தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனலத
நிலைநிறுத்தி, திவ்யமான
நம்பிக்லகயுடன் எப்ணபாதும் எனது
வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள்
மிகவும் பக்குவமானவர்களாக
என்னால் கருதப்படுகிறார்கள்.

பகவத் கீலத 12.1 பகவத் கீலத 12.2

மமாழிமபயர்ப்பு மமாழிமபயர்ப்பு



பக்தித் மதாண்டின் மகிலமகள்
பக்த்யா த்வனன்யயா ஷக்ய
அஹம் ஏவம்-விணதா 'ர்ஜுன
ஜ்ஞாதும் த்ரஷ்டும் ே தத்த்ணவன
ப்ரணவஷ்டும் ே பரந்தப

எனதன்பு அர்ஜுனா, உன்முன்நிற்கும்
என்லன, கைப்பற்ற பக்தித்
மதாண்டினால் மட்டுணம இதுணபான்று
ணநரடியாகக் கா வும் புரிந்து
மகாள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில்
மட்டுணம என்லனப் பற்றிய
உண்லமயின் இரகசியங்களிணை
உன்னால் நுலைய முடியும்.

பகவத் கீலத 11.54

மமாழிமபயர்ப்பு



பக்தித் மதாண்டின் மகிலமகள்
பக்த்யா மாம் அபிஜானாதி

யாவான் யஷ் சாஸ்மி தத்த்வத:
தததா மாம் தத்த்வததா ஜ்ஞாத்வா

விஷதத தத்-அனந்தரம்

பக்தித் ததாண்டால் மட்டுதம என்னன,
முழுமுதற் கடவுளாக, உள்ளது உள்ளபடி,
அறிந்துதகாள்ள முடியும். என்னனப்
பற்றிய முழுனமயான உணர்னவ
அத்தகு பக்தியினால் அனடயும்தபாது
இனைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுனைய
முடியும்.

மமாழிமபயர்ப்பு

பகவத் கீலத 18.55



ஸ்ரீலேதன்ய மஹாபிரபு



பகவான்லேதன்யர் பகவான் கிருஷ் ணர



வாழ்க்லகக்கான பாடம்



வாழ்க்லகக்கான பாடம்
உச்ேரியுங்கள்

ஹணர கிருஷ் ஹணர கிருஷ் 
கிருஷ் கிருஷ் ஹணரஹணர
ஹணர ராமஹணர ராம
ராம ராமஹணரஹணர

மகிழுங்கள்



இஸ்கான் தபரம்பூர்
7c, வாசன் ததரு,

தசன்னன – 600011.
Jgdasajps@gmail.com

mailto:Jgdasajps@gmail.com
https://goo.gl/maps/EcLyQKxwk7KimZer6
https://goo.gl/maps/EcLyQKxwk7KimZer6


கண்ண ாட்டம்
ஆத்ம நிணவதனம் –
தன்லன 

அர்ப்பணித்தல்

எவ்வாறு 
ேர லடவது?

ேர ாகதியின் 
இைக்ஷ ங்கள்

ஆத்ம 
நிணவதனத்திற்கான
உதார ம்

பக்தித் மதாண்டின்
மகிலமகள்

ஸ்ரீ லேதன்ய 
மஹாபிரபு

பகவான் லேதன்யர்
பகவான் கிருஷ் ணர வாழ்க்லககான பாடம்

உச்ேரியுங்கள்
ஹணர கிருஷ்  ஹணர கிருஷ் 
கிருஷ்  கிருஷ்  ஹணர ஹணர
ஹணர ராம ஹணர ராம
ராம ராம ஹணர ஹணர

மகிழுங்கள்

பலி மஹாராஜர்
அம்பரீஷ் 
மஹாராஜர்
ஜடாயு



ந ன் றி


