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ஜகத் ஶங்கராசாரய்  வ ிேஶகரபாரதீ ஸன்ன ிதானத்த ின் 
அக்ரஹ ஸந்ேதஶம் 

 பகவான் பகவத்கீைதய ில் ‘பர ித்ராணாய ஸா₄னாம் வ ினாஶாய ச ₃ஷ்க்’தாம் 
த₄ரம்ஸம்ஸ்தா₂பனாரத்ா₂ய ஸம்ப₄வாம ி ேக₃ ேக₃’ என் ப ிரத ிஞ்ைஞ ெசய்ள்ளார.் ‘ஸனாதன 

தரம்த்ைதக் காப்பாற்வதற்காகம், அதரம்த்ைத அழ ிப்பதற்காகம் ஒவெ்வா கத்த ிம் நான் ம ிய ில் 
அவதர ிப்ேபன்’ என்ப இதன் அரத்்தம். அதன்பேய இந்த கல ிகத்த ில் பகவான்  

ஶங்கரபகவத்பாதாசாரய்ாள ின் பத்த ில் அவதர ித்தான்.  

  ஶங்கரபகவத்பாதர ்ேவதத்த ிற் றம்பான அேனக மதங்கைளக் கண்த் நம்ைடய 
ஸனாதன ைவத ிக தரம்த்த ின் மமலரச்ச் ிைய ஏற்பத்த ினார.் நாட்ன் அைனத் இடங்கள ிம் தரம்ப் 

ப ிரசாரம் ெசய், மக்கைளத் தரம் மாரக்த்த ில் ெசல்ம்பச ்ெசயத்ார.் இ அவர ்ெசயத் ேபதவ ியாம். 

இந்த ேபதவ ிய ினாேலேய இன் நாம் ெகாஞ்சமாவ தரம்த்ைத ஆசரணம் ெசய்ெகாண் அதன் 
லம் நற்பயைன அைடந்ெகாண்க்க ிேறாம்.  

 அவர ்ஸ்தாபனம் ெசயத் நான் ஆம்நாய ப ீடங்கள ில் தன்ைமயானம் க்க ியமானமான 

த ிணாம்னாய ஶ்’ங்ேகர ி ஶாரதாப ீடத்த ின் அத ிபத ியாக வ ிளங்க ிவம் நம் நாதர,் ஜகத் 

ஶங்கராசாரய்   பாரதீதீரத்்த மஹாஸ்வாம ிகள ின் பரமாக்ரஹத்டன் “ ஶங்கராசாரய் 

அஷ்ேடாத்தர ஶதநாம பாராயண யஜ்ஞம்” என்ம் ந ிகழ்சச் ி மாந ிலத்த ின் அைனத் பத ிகள ிம் 
ச ிறப்பாக ஏற்பா ெசயய்ப்பட் வக ிற.  ஶங்கரபகவத்பாதாசாரய்ாள ின் நாமாக்கைள வாகச ்

ேசரந்் பாராயணம் ெசய்ம், அவைரச ்ச ிறப்பாக ஆராத ிப்பதன் லம் ஒவெ்வா ஆஸ்த ிகம் 

ஶ்ேரயஸ்ைஸ அைடயட்ம், உலகத்த ிற் மங்களம் உண்டாகட்ம் என்பேத இந்த யஜ்ஞத்த ின் 
உத்ேதசமாக இக்க ிற. பகவாைடய நாமங்கக் ம ிந்த சக்த ிய ிக்க ிற. நாம் பகவாைன 

சரவ் ிம்ஶத ி (24) நாமங்கள ினாம், அஷ்ேடாத்தர ஶத (108) நாமங்கள ினாம், த்ர ிஶத ி (300) 

நாமங்கள ினாம், ஸஹஸ்ர (1000) நாமங்கள ினாம் ஜ ிக்க ின்ேறாம். பகவான ின் ஒேர ஒ நாமத்த ிற் 
எவவ்ள சக்த ிய ிக்க ிற என்பைத சாஸ்த ிரங்கள ில் ெசால்லப்பட்க்க ிற. ‘ஏகஸ்ய நாம்ேனா யா 

ஶக்த ி: பாதகானாம் ந ிவரத்ேன |  தன்ன ிவரத்்யமக₄ம் கர்ம் நாலம் ேலாகாஶ்சரத்₃ஶ ||’ பகவான ின் 

ஒ நாமத்ைத உசச்ர ிப்பதால் எவவ்ள பாபம் நாசமாேமா அவவ்ள பாபத்ைதச ்ெசயவ்தற் 
பத ினான் ேலாகத்த ில் இப்பவரக்ளாம் யா. அதாவ பத ினான் ேலாகத்த ில் இக்ம் 

அைனவம் ேசரந்் எவவ்ள பாபம் ெசயவ்ாரக்ேளா அதற்ம் அத ிகமான பாபங்கைள நீக்ம் சக்த ி 

பகவான ின் ஒ நாமத்த ிற் இக்க ிற. இவவ்ாற ிக்ைகய ில் பகவத்பாதர ின் அஷ்ேடாத்தர ஶதநாமத்ைத 
நாம் ம ிந்த நம்ப ிக்ைகடன் பாராயணம் ெசயத்ால் நம்ைடய அைனத் பாபங்கம் நீங்க ி, நமக் 

நன்ைமகள் உண்டாம் என்பத ில் ச ிற ிம் சந்ேதஹம ில்ைல.  
 இப்பப்பட்ட ண்யப்ரதமான  ஶங்கராசாரய் அஷ்ேடாத்தர ஶதநாம பாராயண யஜ்ஞத்த ில் 

ஒவெ்வாவம் அத்யந்த ஶ்ரத்தாபக்த ிகடன் பங்ெகாண்  ஶங்கரபகவத்ஜ்யபாதாசாரய்ாள ின் 

பரமாக்ரஹத்த ினால் ஶ்ேரயஸ்ைஸ அைடந் க்தாரத்்தராக ேவண்ம் என் வ ிம்க ிேறாம். 


