
இராமானுஜர்

வாழ்க்கக வரலாறு

ககை தைாகுப்பு 

அடியேன்  

காரை்்திகா சிவகுமார் 



பபரியதிருமகலநம்பிகேிைம் இராமாயணத்கத கற்றுக் பகாண்ைாரா? என்பகத இனி 

அறியலாம்.  

🌺🌺 திருமகல தரிசனம் :- 

திருமகல ஆஸ்தானத்திற்கு வந்து யசரந்்த இராமானுஜர,் திருமகலயின் ஏழு 

மகலககேயும் கீழிருந்தவாயற தரிசித்தார.் திருமகல அடிவாரத்திலுே்ே 

பன்னிபரண்டு ஆழ்வாரக்கேயும் யசவித்தார.் கீழத்திருப்பதியில் ஜீயர ்மைங்கே் 

உண்டு. கீழத்திருப்பதியில் யகாவிந்தராஜப் பபருமாே் எழுந்தருேியுே்ோர.் அவகரயும் 

யசவித்துக் பகாண்ைார ்சுவாமி இராமானுஜர.் விை்ைல ராஜா மற்றும் 30 சிஷ்யரக்ளுக்கு 

திருநாமம் சூை்டினார.் 

திருசச்ானூரில் எழுந்தருேியிருக்கும் ஸ்ரீ பத்மாவதியான அலரய்மல் மங்கக 

தாயாகரயும் கண் குேிரச ்யசவித்துக் பகாண்ைார.் அகனத்கதயும் யசவித்தபின், 

திருமகல ஏழாவது மகலயில் குடிபகாண்ை ஏழுமகலயாகனத் தரிசிக்க யவண்டும். 

இராமானுஜயரா திருமகலயில் கால் பதித்து நைப்பதா? என்று மகலயயறிச ்

பசல்லாமயலயய இருந்தார.் ஏபனனில், திருமகலயின் ஏழுமகலயும் எம்பபருமான் 

ஸ்ரீநிவாசப்பபருமாேின் திருவுருவம் தாயன. இங்யக மகலயய பபருமாோக 

உருபவடுத்துே்ோர.் ஆககயால், திருமகலக்கு மகலயயறிச ்பசல்ல தயங்கினார ்

சுவாமி இராமானுஜர.்  

நான் திருமகல ஸ்ரீநிவாசகன கீழிருந்யத யசவித்துக்பகாே்கியறன் என்று பிராரத்்தித்துக் 

பகாண்ைார.் ஆனால், ஏழுமகலயானின் திருவுேம் யவறாக இருந்தது. 

கீழ்த்திருப்பதியில் தங்கியிருந்த இராமானுஜகர திருமகலக்கு வருமாறு 

ஆகணயிை்ைார ்ஏழுமகலயான். 

ஏழுமகலககேயும் தன் கால் பதிக்காமல் முை்டி யபாைட்ுக்பகாண்டு பசன்றார.் 

ஆழ்வாரக்ே், யதவதி யதவரக்ே், ஏழுமகலயான் திருவடி பை்ை இைங்ககே என் 

கால்கோல் மிதிப்பதா? என்று, தன் இரு கால்ககேயும் மைக்கி முை்டி 

யபாைட்ுக்பகாண்டு தவழ்ந்யத ஏழுமகலகளுக்கும் பசன்றார.் மகலயயறும் பபாழுது 

சுவாமி இராமானுஜரின் கால்கே் முறிந்தன. அந்த இைத்திற்கு முழங்கால் முறிசச்ி என்று 

பபயர ்ஏற்பை்ைது. இன்றும் திருமகலயில் 'முழங்கால் முறிசச்ி' என்ற இைம் இருக்கிறது. 

இகதக்கண்டு பபாறுக்க முடியாத ஏழுமகலயான், "பக்தரக்ே் அகனவரும் 

ஸ்ரீகவகுண்ைம் வரும் பபாழுது ஆதியசஷனின் யமல் கால் பதித்து வர யவண்டும். 

ஆதியசஷனின் யமல் மிதித்து, அதன் பின் தான் கவகுண்ைப்பதியாக என் மடியில் 

அமரவ்ாரக்ே். அதுயபால, நீரும் இம்மகலயில் காலடி பை நைந்து வாரும்" என்று 

ஏழுமகலயான் பசால்ல, அதன் பின் சுவாமி இராமானுஜர ்திருமகலக்கு நைந்து 

பசன்றார.் 

திருமகலக்கு சுவாமி இராமானுஜர ்வருவகத அறிந்த பபரிய திருமகலநம்பிகே், 

அவயர யமலிருந்து கீழிறங்கி வந்து இராமானுஜகர வரயவற்றார.் சுவாமி 

விண்ணப்பிக்கிறார,் யாயரா ஒருவகர அனுப்பியிருந்தால் யபாதாதா? யதவரீயர 

எழுந்தருே யவண்டுமா? என்றார.் அகதக்யகை்ை பபரியதிருமகலநம்பிகே் இந்த ஊரில் 

இருக்கும் நான்கு வீதிகேிலும் யதடிப்பாரத்்துவிை்யைன், என்கன விை தாழ்ந்தவன் 

கிகைக்கவில்கல. அதனால்தான் நாயன தங்ககே அகழக்க வந்யதன் என்றாராம்.  

தன் மருமகன் என்றும் பாராமல், வயதில் பபரியவன் என்றும் எண்ணாமல், அவயர 

வந்து தன்கனத் தாழ்ந்தவன் என்று பசால்வது மிகசச்ிறப்பாகும். நாம் முதலில் 



பசால்யவாமா? உன்கன விை நான் தாழ்ந்தவன் என்று? ஆனால், நம்பிகயோ அவ்வாறு 

கூறிக் பகாே்கிறார.் 

சுவாமி இராமானுஜகரத் தண்ைம் சமரப்்பித்து திருமகலக்கு அகழத்துச ்பசல்கிறார.் 

இராமானுஜரும் திருமகலகயத் தரிசிக்க ஆரம்பித்தார.் 

திருமகல திருப்பதி ஏழுமகலயாகனத் தரிசிக்கும் நிகழ்கவ நாகேய பதிவில் 

காணலாம்.  

 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

பதிவு : 55 :- 

இராமானுஜர ்திருமகல திருப்பதி ஏழுமகலயாகனத் தரிசிக்கும் நிகழ்விகன இன்று 

அறியலாம். 

🌺🌻 பிரகாரங்ககே தரிசித்தல் :- 

சுவாமி இராமானுஜரும் எழுந்தருேி, திருகவகுண்ைம் திருவாசலில் தண்ைம் 

சமரப்்பித்தாரக்ே். யகாயனரி தீரத்்தமாகிய சுவாமி புஷ்கரணி தீரத்்தத்தில் நீராடி, 

யகசதாதி நாமங்ககேயும் சாற்றியருேினர.் வீதிகயப் பிரதை்சிணமாகி வலம் வந்தார.் 

அகிலகில்யலன் உகறயும் அலரய்மல் மங்கக மாரப்கனத் தரிசிக்க உே்யே 

பசல்கிறார.் மாை, கூை, யகாபுரப் பிரகாரங்ககேயும் தரிசித்தார.் அனந்தாழ்வான்

கை்டியுே்ே நந்தவனத்திற்குச ்பசல்கிறார ்சுவாமி இராமானுஜர.் நந்தவனத்திற்கு 

அருகில் மகிழ மரம் இருக்கிறது. அகதயய அனந்தாழ்வானாகக் பகாண்டு, 

இன்கறக்கும் திருமகல உற்சவ மூரத்்தி மகலயப்பசுவாமி அந்த இைத்திற்கு 

எழுந்தருேி, அனந்தாழ்வானுக்கு சகல மரியாகதககேயும் பசய்தருே்கிறார.் 

அனந்தாழ்வான் அப்பபாழுது இருந்த காலம், சுவாமி இராமானுஜர ்வருகிறார ்என்றதும் 

சுவாமிக்கு தண்ைம் சமரப்்பித்து மரியாகத பசய்தார.் அவகரத ்யதாை்ைம், 

நந்தவனத்திற்கு அகழத்துச ்பசன்று, புஷ்ப ககங்கரியங்ககேக் காை்டினார.் நல்ல 

ககங்கரியம் என்று அவகர அனுக்கிரத்து, வேரத்்ததனால் பயன் பபற்யறன் 

என்றருேினார ்இராமானுஜர.்  

"யபசுந்திரு நாம பமைப்ைழுத்தும் பசால்லி நின்று, பின்னரும்  

யபசு வாரத்்தம்கமயுய்ய வாங்கிப் பிறப்பறுக்கும் பிரானிைம், வாசமாமலர ்நாறுவார ்

பபாழில்சூழ் தருமுலகுக்பகல்லாம், 

யதசமாய்த் திகழும்மகல திருயவங்கைமகை பநஞ்சயம!". 

- திருமங்ககயாழ்வார.்

ஒருமுகற எைப்ைழுத்து மந்திரத்கத உசச்ரித்தவரக்கே அப்படியய ஏற்றுக்பகாண்டு 

அவர ்இம்கம, மறுகம ஒழிக்கும் யவங்கைாஜலபதி நிற்கும், திருயவங்கைவன் நிற்கும், 

வாசகனயுே்ே யசாகலகே் சூழ்ந்த, ஒேி பபாருந்திய திருமகலகய, என் பநஞ்யச 

சரணகை என்று திருமங்ககயாழ்வார ்பாடியுே்ே பாசுரத்கத நிகனவு கூரந்்தார ்சுவாமி 

இராமானுஜர.்  

திருமைப்பே்ேி, யாகசாகல, திருமண்ைபத்கதத் தரிசித்து - ஆனந்தநிகலயம் என்ற 

திவ்விய விமானத்கதயும் யசவித்துக்பகாண்ைார.் 



'யகாயனரி வாழும் குருகாய்ப் பிறப்யபயன' என்ற குலயசகராழ்வார ்பிராரத்்தகனயின் 

படி, சுவாமி புஷ்கரணிகய நன்கு யசவித்துக் பகாண்ைார.் பபருமாே் சன்னிதிக்குச ்

பசல்லும் முன்யப வராகப் பபருமாகேத் தரிசிப்பது அவசியம். சுவாமி புஷ்கரணியில் 

தீரத்்தமாடி, ககரயில் இருக்கும் வராகப்பபருமாகேத் தரிசித்துவிைட்ு தான் 

ஏழுமகலயாகனத் தரிசிக்க யவண்டும். அப்பபாழுது தான் திருமகல பசன்ற முழு 

பலனும் கிகைக்கும். 

மாை மாேிககககேத் தரிசித்து, பலிபீைத்தின் அருகியல தண்ைனிைட்ு பிரதை்சிணமாக 

எழுந்தருேி அங்யக எம்பபருமாகனச ்யசவித்துக் பகாே்ே பசன்றார.்  

"அடியாரும் வானவரும் அரம்கபயரும் கிைந்தியங்கும்  

படியாய்க் கிைந்து உன்பவே வாய்க்காண்யபயன" என்ற குலயசகராழ்வார ்பாசுரத்தின் 

படி, குலயசகரப்படியில் கால் மிதித்து உே்யே ஸ்ரீநிவாசகனத் தரிசிக்கச ்பசன்றார ்

சுவாமி இராமானுஜர.்  

ஆனந்தமாய் திருப்படிகயயும் யசவித்துக் பகாண்ைார.் அதன் உே்யே எம்பபருமான் 

ஸ்ரீநிவாசன் அருே்புரிகிறார.் 

🌻🌺🍁 திருமகலயப்பகனத் தரிசித்தல் :- 

திருயவங்கைமுகையான் என்றாயல தனி அனுபவம் தாயன நமக்பகல்லாம். அவருகைய 

பாதாதி யகசங்ககேச ்யசவித்துக் பகாண்டு, நீண்டு பநடிந்திருக்கக்கூடிய 

திருமாகலககேச ்யசவித்துக் பகாண்டு, சரப்படி சரப்படியாய் அணிந்திருக்கும் 

காசுமாகலககேச ்யசவித்துக் பகாண்டு, கககேில் பிடித்திருக்கும் ஆழி - 

சங்கங்ககேச ்யசவித்துக் பகாண்டு, வலது திருக்ககயினாயல தன் திருவடிகயக் 

காை்டி, இைது திருக்ககயினாயல இத்திருவடிகயப் பற்றுகிறவரக்ேின் சம்சாரத்கத 

முழங்கால் வகரயய என்று காை்டி, 'குன்றயமந்தி குேிரம்கல காத்தவன்' 

எம்பபருமாகனக் கண்ணாரத் தரிசித்தார ்சுவாமி இராமானுஜர.் 

'பசன்று யசர ்திருயவங்கை மாமகல' என்ற பாசுரத்திற்யகற்ப - திருயவங்கை 

மாமகலகயத் பதாழுதால் அது நம் எல்லா விகனககேயும் யபாக்கும்.  

அன்று திரிவிக்கிரம அவதாரத்த எம்பபருமான் தான் - இன்று கிரியாக, மகலயப்பனாக 

- திருமகலயியல யசகவ சாதிக்கிறார.் இகவ அத்தகனகயயும் நிகனத்துக்பகாண்டு,

ஆழ்வாரக்ே் எம்பபருமானின் திருவடிகேில் சரணாகதியகைந்தாரக்ே் என்பறல்லாம்

எண்ணி, தானும் திருமகலயப்பகனக் கண்டு பூரித்து நின்றார.்

நித்ய சூரிகே் தாயன எப்பபாழுதும் திருமகலயில் இருப்பாரக்ே். அதனால் தாம் இருக்க 

விரும்பவில்கல. நித்ய சூரியரக்ே் ககங்கரியம் பண்ணைட்ும் என்று பசால்லி 

திருமகலயில் இருந்து கீயழ இறங்கப் பாரத்்தார ்சுவாமி இராமானுஜர.் 

அப்பபாழுது பபரியதிருமகலநம்பிகே் மூன்று இரவுப்பபாழுது இங்கு தங்க யவண்டும் 

ஆகணயிை, மூன்று இரவும் தங்கிய பிறகு கீயழ இறங்கி வந்தார ்சுவாமி இராமானுஜர.் 

கீழ்த்திருப்பதியியல சில தினங்கே் தங்கியிருந்தார.் அப்பபாழுது தான் 

பபரியதிருமகலநம்பிகே் நித்தியப்படி மகலயில் இருந்து கீயழ இறங்கி வந்து 

இராமானுஜருக்கு "இராமாயணம் காலை்யசபம்" சாதித்தார.் ஆக,  



1. பபரிய நம்பிகே் - த்வய அரத்்தம்

2. திருக்யகாை்டியூர ்நம்பிகே் -திருமந்திரம், சரமஸ்யலாகம்

3. திருமாகலயாண்ைான் - ஆயிரம் திருபமாழி

4. ஆழ்வார ்திருவரங்கப்பபருமாே் அகரயார ்- மூவாயிரத்கதயும், ஆசச்ாரிய

நிஷ்கையும் பகாடுத்தார.்

5. இனி, பபரியதிருமகலநம்பிகே் இராமாயண அரத்்தத்கத பகாடுக்க இருக்கிறார.்

🌾🐳🌺 பபரியதிருமகலநம்பிகே் காலை்யசபம் பண்ணுதல் :- 

இராமானுஜயரா திருமகலயில் இருக்க மாை்யைன் என்று, கீழ்த்திருப்பதியில் வந்து 

தங்கியிருக்கிறார.் நாயமா இராமாயண அரத்்தத்கத காலை்யசபம் பண்ணியாக 

யவண்டும் என்று யயாசித்தார ்பபரியதிருமகலநம்பிகே்.  

ஆகாசகங்ககயில் இருந்து தீரத்்தம் எடுத்துச ்பசன்று ஏழுமகலயானுக்கு நித்திய 

ககங்கரியம் பண்ண யவண்டும் நம்பிகளுக்கு. இராமானுஜருக்கு காலை்யசபம் பண்ண 

யவண்டும் என்றால் யமலிருந்து கீழிறங்கியாக யவண்டும். 

பபரியதிருமகல நம்பிகயோ தினமும் ஆகாசகங்ககயில் இருந்து தீரத்்தம் எடுத்து - 

ஸ்ரீநிவாசப் பபருமாளுக்கு நித்திய ககங்கரியம் பண்ணிவிைட்ு - திருமகலயில் இருந்து 

யவக யவகமாக கீழிறிங்கி நாே் முழுவதும் ஸ்ரீராமாயணம் காலை்யசபம் பண்ணிவிைட்ு, 

மதியம் கீழிருந்து புறப்பைட்ு இரவுப்பபாழுதிற்குே் திருமகலக்குச ்பசன்றுவிடுவார.் 

இயதயபால் நித்யமும் பசய்தார ்பபரியதிருமகல நம்பிகே். 

அதிகாகல எழுந்து ஆகாசகங்ககக்குச ்பசன்று தீரத்்தக் ககங்கரியம் பண்ணிவிைட்ு, 

மகலயிலிருந்து கீழிறங்கி இராமாயணம் பசால்லிக் பகாடுக்க யவண்டும். திரும்ப 

யமயல திருமகலக்குச ்பசல்ல யவண்டும்.  

இவ்வேவு தூரம் பபரியதிருமகல நம்பிகே் கஷ்ைப்பைட்ு இராமாயண அரத்்தத்கத 

இராமானுஜருக்குக் பகாடுத்திருப்பார ்என்றால், ஆசச்ாரியாரான யமுனாசச்ாரியார ்

என்ற ஆேவந்தார ்விைட்ுப்யபான பசாத்கத இேவரசனான இராமானுஜரிைம் 

பழுதாகாமல் பகாடுத்துவிை யவண்டும். இந்தக் கைகம உணரவ்ு. அந்த உணரவ்ு 

இருப்பதால் தான், இப்யபரப்்பை்ை ககங்கரியம் பசய்தார.் யகாவிலில் அயதாடுமைட்ுமல்ல 

ஸ்ரீராமாயணம், என்பது சாமானிய அரத்்தமா? இராமாசச்ந்திரமூரத்்தியுகையவாழ்க்கக 

சரித்திரங்கே் இராமானுஜருக்குத் பதரியாமல் யாருக்குத் பதரியும்?. இராமன் பண்ண 

ககங்கரியம், இலை்சுமணன் பண்ண ககங்கரியத்கத இராமானுஜர ்தாயன இனி 

பண்ணப்யபாகிறார.் ஆககயால் தான் ஸ்ரீராமாயண அரத்்தத்கத யகைட்ுக்பகாண்ைார ்

இராமானுஜர.் 

படி பகாண்ை கீரத்்தி இராமாயணம் பக்தி பவே்ேம் குடி பகாண்ை யகாவில் 

இராமானுஜர.் படி பகாண்ை கீரத்்தி - இராமாயணம். இராமாயணம் என்ற 

பக்திபவே்ேயம இராமானுஜரின் திருவுே்ேத்தியல யகாவில் பகாண்டிருக்கும். 

இராமானுஜரின் திருவுே்ேத்தியல ஒரு அகணயாத விேக்கு எரிந்து பகாண்யை 

இருக்கும். அது தான் ஸ்ரீராமாயணம் என்ற விேக்கு. அந்த விேக்கு எப்பபாழுதும் எரிந்து 

பகாண்டு இருக்கும். பபரியதிருமகல நம்பிகேிைத்திலும் காலை்யசபம் முடிந்தது. 

அத்யதாடு ஐந்து ஆசச்ாரியாரிைத்தியல காலை்யசபம் யகைட்ு முடித்துவிை்ைார.்  



இனி இராமானுஜர ்பாரத யதசம் முழுக்க திக்விஜயமாகப் புறப்பைப் யபாகிறார.் என்ன 

நைந்தது? என்ற சரித்திரத்கத இனி வரும் பதிவுகே் மூலம் அறியலாம்.  

 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

பதிவு : 56 :- 

இதுவகர சுவாமி இராமானுஜர ்ஐந்து ஆசச்ாரியாரக்ேிைம் காலை்யசபம் பபற்றகத 

அறிந்யதாம். இனி, இராமானுஜர ்பாரதயதசம் முழுவதும் திக்விஜயமாகப் புறப்பைப் 

யபாகிறார.் என்ன நைந்தது? என்ற சரித்திரத்கத இனி வரும் பதிவுகேின் மூலம் 

அறியலாம்.  

🌻🌺🍁 திருமகலயில் தரிசனம் :- 

இராமானுஜர ்திருமகல திருப்பதிக்கு மகலயயறிச ்பசல்லும் பபாழுது நைந்த ஒரு 

சம்பவம்.  

இராமானுஜர ்திருமகல திருப்பதிக்கு திருயவங்கைமுகனத் தரிசிக்க மகலயயறினார ்

அல்லவா. மகலயயறிச ்பசல்லும் பபாழுது பவயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால், 

அவரும் அவரது சிஷ்யரக்ளும் மிகவும் யசாரந்்து யபானாரக்ே். வழி யவறு சரியாகத் 

பதரியவில்கல. மகல பநருங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது. ஒயர காடு. 

அப்பபாழுது ஒரு சிறுபிே்கே ஒருவன் வந்தான். சுவாமி ககேப்பினால் 

அமரந்்திருந்தார.் வந்திருந்த சிறுபிே்கேயயா மிகவும் யதஜஸ் உகையவனாக 

இருந்தான். சுவாமியின் அருகில் வந்து பவே்ேி கிண்ணத்தியல நன்றாகக் குகலத்து 

பசய்திருந்த தயிர ்அன்னத்கதயும், ஒரு மாம்பழத்கதயும் எடுத்துவந்தான். சுவாமியிைம் 

பசன்று 'இந்தாரும், இகத நீர ்சாப்பிைலாம்' என்று பகாடுத்தான் சிறுபிே்கே. 

அப்பிே்கே யவறு யாரும் இல்கல. உலகத்திற்யக ஒயர நாயகனாய், தனிப்பபருந் 

பதய்வமாய், ஆழ்வாரக்ோயல பகாண்ைாைப்பை்ை திருவுகைய யதவனான 

திருயவங்கைமுகையான்.  

அவயன சிறுபிே்கேயாக வந்து இராமானுஜருக்கு, நாம் ஏதாவது சமரப்்பிக்க யவண்டும். 

நமக்கு அனந்தாழ்வாகன அனுப்பிகவத்து, இவ்வேவு பபரிய புஷ்பக் ககங்கரியம் 

பண்ணினாயரா இல்கலயயா? அவருக்கு நாம் ஏயதனும் பசய்ய யவண்டும் என்பதற்காக, 

இராமானுஜரிைம் பகாடுத்தார ்பிரசாதத்கத. சுவாமி இராமானுஜயரா உையன 

வாங்கிவிைவில்கல. 

நீ யார ்என்று பசால்லு சிறுபிே்கேயய. நான் யார ்யாயரா பகாடுக்கும் அன்னத்கத 

பபற்றுக்பகாே்ே மாை்யைன் என்றார ்சுவாமி. 

இராமானுஜர ்: உன் ஆசச்ாரியான் யாரு? 

சிறுபிே்கே : இருக்யக. எனக்கு ஆசச்ாரியான் இருக்கிறாயர. எனக்கு ஆசச்ாரய்

சம்பந்தம் உண்டு. (உலகேக்கும் பகவனுக்யக ஆசச்ாரிய சம்பந்தமா). 

இராமானுஜர ்: அப்யபா உன் ஆசச்ாரியாரின் தனியன் பசால்லு 

சிறுபிே்கேயும் சகேக்கயவ இல்கல. உையன பதில் பசால்ல ஆரம்பித்து விை்ைான். 



சிறுபிே்கே : "அகிலாத்ம விநாவாசம் அக்ஞான திமிராரகம் ஆஸ்ருதானாம் 

சுஸ்ஸரணம் வந்யத அனந்தாரய் யதசிகன்". 

(ஸ்யலாகத்தில் பிகழ இருப்பின் ஸ்ரீகவஷ்ணவ ஆசச்ாரியாரக்ே் மன்னிக்கவும்). 

அனந்தாழ்பிே்கே அனந்தாழ்வாகனயய தனது ஆசச்ாரியாராக ஏற்றுக்பகாண்ைார ்

எம்பபருமான் ஏழுமகலயான். அவர ்தாயன எல்லா ககங்கரியங்ககேயும் பண்ணார.் 

அனந்தாழ்வாயன எனது ஆசச்ாரியார.் 

அகிலாத்ம விநாவாசம் - எல்லா குணங்களுக்கும் இருப்பிைமாய்  

அக்ஞான திமிராரகம் - அக்ஞானமான இருை்டிகன ஒழிப்பவராய் 

ஆஸ்ருதானாம் சுஸ்ஸரணம் : அடியவரக்ே் பராம்ப சுலபமாய் அவர ்திருவடிககே 

பற்றும்படி எேிகமயயாடு இருப்பவராய், அப்யபரப்்பை்ை அனந்தாரய் யதசிகனான 

அனந்தாழ்வாகன  

வந்யத - வணங்குகியறன் - என்பது இப்பாசுரத்தின் அரத்்தம். 

இகதக்யகை்ை சுவாமி, 

இராமானுஜர ்: நீ அனந்தாழ்வான் சிஷ்யன். பகாடுப்பாயாக. 

என்று கூறி சிறுபிே்கே பகாண்டுவந்த பிரசாதத்கத பபற்றுக்பகாண்ைார.் 

சிறுபிே்கே : சிறுபிே்கேயின் (Mind voice) MV இவருகிை்ை பரீைக்ச எழுதி 

யதருவதற்குே்யே யபாதும், யபாதும் என்றிருக்கிறது நம்மிைத்தியல. நாம ஒருத்தருக்கும் 

இதுவகர பயந்ததில்கல.யவதத்தில் பிரம்மாவில் இருந்து, ஒவ்பவாருத்தருக்கும் 

என்கனக் கண்டு பயப்படுகிறாரக்ே். 

நாம் யபாய் இவகரக் கண்டு பயப்படுகியறாயம, என்று நிகனத்து இராமானுஜரிைம் 

விகை பபற்றுச ்பசன்றுவிை்ைார.் 

சுவாமி இராமானுஜர ்பிரசாதத்கத வாங்கினார ்அல்லவா. அந்த இைத்கத 

இப்பபாழுதும் நாம் திருமகல பசன்றால் தரிசித்துக் பகாே்ேலாம். 

திருயவங்கைத்திற்கு மகலயயறிச ்பசல்லும் பபாழுது, யமல்த்திருப்பதி யபாய்ச ்யசரும் 

முன்பாக, வழி எம்பபருமானார ்சன்னதி ஒன்று உே்ேது. அதனருயக ஒருபாகறயில் 

அமரந்்து பகாண்டு, இந்த பிரசாதத்கத சாப்பிைட்ுவிைட்ு, அந்த மாம்பழ பகாைக்ைகய 

கீயழ யபாை்டிருக்கிறார ்சுவாமி. அந்த மாங்பகாைக்ை மண்ணில் புகதந்து பபரிய 

மாமரமாக முகேத்து, அகத சில அன்பரக்ே் யபணிப்பாதுகாத்து, இன்றேவும் 

பராமரித்து கவத்திருக்கிறாரக்ே். 

அந்த மாமரம், அதனுகைய விழுது, அதனுகைய விழுது என வரிகசயாக மரங்கே் 

முகேத்துே்ேன. இது வழி எம்பபருமானாருகைய சரித்திரம். அனந்தாழ்வான் 

இகதக்யகைட்ு, மிகவும் ஆனந்தப்பை்ைார.் நல்ல யவகே இந்த பிே்கேகய நாம 

வேரத்்ததிற்கு, சிஷ்யனாய் ஏற்றுக்பகாண்ைதற்கு, நல்ல ககங்கரியம் பண்ணினான். 

இது சுவாமி திருமகல திருப்பதிக்கு மகலயயறிச ்பசல்லும் வழியில் நைந்த சரித்திரம். 



இதன் பின் தான் பபரியதிருமகல நம்பிகே் இராமானுஜருக்கு காலை்யசபம் 

பண்ணினார ்என்று நாம் ஏற்பகனயவ அறிந்திருக்கியறாம் அல்லவா.  
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