
அஸ்மத் ��ப்ேயா நம: 

அஸ்மத் பரம ��ப்ேயா நம: 

அஸ்மத் ஸரவ்��ப்ேயா நம: 

�ரங்கநாதய�ேஸகரம் ஆஸ்ரயாம: 

ேவதாந்த ல�்மண�ேந: பாதேரகாமயம் ஸதா 

தத�னப்�வ்�த்யா�ம் ஹாரீதம் மாதவம் பேஜ 

ேத�கப்ரபந்தம்...�ள்ைளயந்தா� 

இரண்டாம்  பா�ரம் 



�தல் பா�ரம் தன்னில் பகவான் �ராட்� நம்மாழ்வார ்இவரக்ள் 
ெப�ைம�டன் ராமா�ஜன் உகந்த வாழ்�ைன ��ப்�ட்� �ன்னர ்
அவ�ைடய சாஸ்�ரங்கைள அ� பற்�ய வ��ைன �ன்பற்�ய �ப்�ள் 
�ள்ைள�ன் ��வ�த் தாமைர மலரக்ள் நம் ேபான்ேறாரின் தைலக்� 
அலங்காரமாய் அைமந்தன என ஆசாரய் பரம்பைர என்�ம் உத்ேதஸ்சயம்  என 
��த்தார.் 

*ஆபகவதத்: அநகாம் ஆசச்ாரய் சந்த�ம் வந்ேத*(ஸ்வா� ேத�கன்)

ச�தாய அ�பவ பா�ராரத்்தங்கள்

*ெசன்னி வணங்க*

ேத�கன் ��வ�கள் நம் தைல ��க்� அலங்காரமாய் அைமந்த�டன்

அஹங்கார மமகார�கள் �ல�ன 

*ஏறடரத்்த�ம்ஏனமாய்நிலம்�ண்ட�ம்* *�ன்னிராமனாய்*

*மாறடரத்்த�ம்மண்ணளந்த�ம்* *ெசால்�ப்பா�  வண்ெபான்னிப்ேப*

*ரா�ேபால்வ�ம் கண்ணநீரெ்காண்�** *அரங்கன்ேகா�ல் ���ற்றம்*

*ேச�ெசய்ெதாண்டரே்சவ�செ்ச�ஞ்ேச� என்ெசன்னிக்கணிவேன*(�லேசகர
ஆழ்வார)்

பகவத ்ஸம்பந்தம் ஏற்பட ஆரம்�த்த� 

பாகவத ெப�ைமகைள உணரைவத்��ட்ட�. 

பாகவத ல�்ணம் இந்த பா�ரத்�ல் அனவரதம் அவதார �ைலகைள 
ெசால்� ெசால்� அரங்கைன �ந்தைன�ல் நி�த்� கண்ணீர�்ட்� ஆ� 
பா�பவரக்ேள என ெசால்லபட்�ள்ளைத காணீர.் 



வ்ரீடா�தத்  வதான்ய தானவ  யேசா நா�ரதா�  பட: 

த்ைரயக்�ம்  ம�டம்  �நந்நவ� நஸ்தை்ர�க்ரேமா �க்ரம:| 

யத ் ப்ரஸ்்தாவ  ஸ�சர்ித   த்வஜப� வ்�த்தாந்த  �ந்தாந்��: 

ஸ்ேராேதா�:  ஸூர�ந்�ரஷ்டஸு �ஸா ெஸளெதஷு ேதா�யேத|| 

(த.ஸ்ேதா) 

அந்த பகவத் ��வ� �ரம் தாழ்த்�ய ப�க்� எப்ப� அ�க்ர�தத்ேதா 
ேதஹ அ�மானிகளான நா�ம் ஸ்வா� ேத�க ��வ�க்� தைல 
வணங்�னால் ெப�வ� ெப�ம் ேபறாக இ�க்�ம். 

*��பனி ேசார எங்கண்ணிைனகள்*

ஸ்வா� ேத�கனின் �ரபாவத்�னால் க�ன மனம் ��ய நம் 
ேபான்ேறாரின் கண்களி�ம் ஈரமாக பனித்�ளிகள் ேதான்�ன உ�� ஒட�ம் 
�டங்�ன. இவ்�டத�்ல் ஆழ்வார ்தைல��ன் நிைல தன்ைன  தாயார ்
��ய� ேபான்றதான நிைல ஸ்வா� ேத�கன் �ஷயத்�ல் நமக்�  24  மணி × 
7 நாட்க�ம் ஏற்படேவண்�ம் அ�ேவ  பரமபாவன அ�பவ ரசம் நமக்� 
ஆசச்ாரய்ன் பக்க�ேல. 

 (��வாய்ெமா� 7.2.1  - நம்மாழ்வார)் 

ெவந்நரகங்க�ம் �ய �யன் க� இன்பேமவ 



அதனால் அந்த �ணேம இரண்� காரியங்கள் நடந்தன அனிஷ்ட்ட 
நிவரத்்� ஒன்�, மற்ெறான்� இஷ்ட ப்ராப்� 

இத்ேதசத்�ல் ப்ரபத�் அ�ஷ்டானதை்த த�க்�ம் ப்ர�பந்தகங்கள் 
�ல�த�ம் அந்த ேதசத்�ல் ைகங்கரய்ம் ெபற உ�ப்பான ப்ரபத்� 
அ�ஷ்�க்க உ�ப்பாய் ஆசச்ாரய் ஸம்பந்தம் ஏற்பட்��ட்ட�. 

�ன்� �க�ைட �ப்�ல் �ரந்தரன்

*ேத� த்வந் ம�மாவ�ர ்ந  ஹரிணா நா�  த்வயா  ஜ்ஞாயேத*

யத்யப்ேயவமதா�   ைநவ �வேயா:

ஸரவ்ஜதா  �யேத |

யந்நா  ஸ்தேயவ ஸ்ததஜதாம��ணாம்  ஸரவ்ஜ்ஞதாயா  ��: 

வ்ேயாமாம்ேபாஜ �தந்தயா  �ல �தந் �ராந்ேதாய�த�்சச்ேத|| 

ஆழ்வா�ம் �ராட்� �ஷயத்�ல் தாேய உன் ம�ைம தைன ப� 
ஹரி�ம் அ�வ� அரிய� என அ�ளிய� ேபால் ேத�க �ஷயத்�ல் 

ஜகத் காரணன் �மந் நாராயண�ம் �ஸ்ம�க்�ம்ப� அதய்ாத்ம �ரந்த 
நிரம்ாண களத�்ல் ராமா�ஜ வ�தே்தான்றலாக 

�ழன்� பணியாற்� �கழ் ெபற்றவன் நம் �ப்�ல் �ள்ைள 

அவன் �கழ் நம் உள்�கல் பரம பாக்யம் அன்ேறா. 

�மலரத்ாள் மன்னிய நாள்க�ம் ஆ�ங்ெகால் 

அன்� நான் �றந்�ேலன் �றந்த�ன் மறந்�ேலன் எ�ம்ப� 

�ப்�ல் �லமணி ��வ� ஸம்பந்தம் ெபற்ற நாள் அன்ேறா நன்நாள் நம் 
அைனவ�க்�ம் 



காலதை்த பகவத் �ஷயத்�ல் ெசால்��டத்�ல் 

காலஸ்ச நாராயண: என்�ம் 

காலதை்த பகவத் ஸம்பந்தம் ெபற்ற� என்� அக்காலத்�ல் 

பகவத ்ைகங்கரய்த�்ல் இ�பவைன 

ைவயத்� வாழ்�ரக்ாள் இவ்�டம் ெசால்வெதல்லாம்  

ஸ்வா� ேத�க ��வ�கைள பற்றல் நமக்� அவஸ்யம் என்பதற்காக. 

*மாநிலத�்ர ்நமக்ேக*

ஆகேவ கரம் ���ல் ஆசச்ாரய் பரம்பைர ஸம்பந்தம்   ெபற்� 
அதன�யாய் ஸ்வா� ேத�க ஸம்பந்தம் ெபற்ற நமக்ேக 

பரி�ரண் ப்ரஹ்மா�பவம் ஸாத்யம் ஆ�ம் உயரிய க்�த்யா �ப 
சரணாக� அ�ஷ்டானத்�னால். 

நாராயணேன நமக்ேக எ�ம்ப� 

ஸ்வா� ேத�க�க்ேக நாம். 

எ�ம்ப� இப்பா�ரதை்த ஸ்மரிப்�ர ்அதனால் 

ெபா�க ெபா�க ேபா�ற்� வல்���ர ்சாபம் எ�ம்ப� வாழ்�ராக. 

(வ்யாஸத்�ல்�ற்றங்கள் நம்ைம ேசரந்்தைவ 

உயர�்கள் ஆசச்ாரய்னின் அ�க்ரஹம் மட்�ேம) 

ஆழ்வார ்ஆசச்ாரய்ன் ேத�கன் ��வ�கேள சரணம் 

 ஆ�ரி �தர தாசன் ேமல மாம்பலம் ெசன்ைன 


	தேசிகப்ரபந்தம்...பிள்ளையந்தாதி
	இரண்டாம்  பாசுரம்

