
 
�ரங்கநாத பா�காஸஹஸ்ரம் 

�மேத ல�்�ந்��ம்ஹ பரப்ரஹ்மேண நம: 

�மேத ராமா�ஜாய நம: 

�மேத நிகமாந்த மஹாேத�காய நம: 

அஸ்மத ்��ப்ேயா நம:  

அஸ்மத ்பரம ��ப்ேயா நம: 

 

ப்ரஸ்தாவ பத்த� 

�மாந் ேவங்கடநாதாரய்: க�தாரக்�க ேகஸர ீ

ேவதாந்தாசாரய்வரே்யா ேம ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்�� 

சே்லாகங்கள்: 

15: �மவந் நலேஸ� மத்யபாஜம் 

       பரத அப்யரச்�்த பா�கா அவதம்ஸ: 



   அதேபாதநதர்மத: க�நாம் 

   அ�ேலஷு அஸ� மேனாரேதஷு அபாஹ்ய 

ெபா�ள்:  

பரதனால் ஆரா�க்கப்பட்ட இராமனின் பா�ைகைய என� 
தைலக்� அலங்காரமாகக் ெகாண்ேடன். உடேன ஏற்பட்ட� 
என்ன? இமயம் ெதாடங்�, வானர �ரனான நளன் கட�்ய 
ேஸ� வைர உள்ள அைனத்� க�ஞரக்ைள�ம் �ட நான் 
உயரந்்த ேமன்ைம ெபற்���ேவன். 

�ளக்கம்:  

என� ��ப்பம் நிைறேவற நான் பா�ைகைய என� தைல�ல் 
ஏற்ேறன். இதனால் உண்டாவ� - மற்ற க�ஞரக்ள் தங்கள் 
��ப்பம் நிைறேவற என� க�ைதகைள �ன்பற்�வர ்என்� 
க�த்� அைனவ�க்�ம் ேதைவயான �வரங்கள் இந்த 
சே்லாகங்களில் �ட்�ம் என்றார.் 

 

16: அநிதம் ப்ரதமஸ்ய சப்தராேச: 

     அபதம் ரங்க�ரணீ பா�ேக த்வாம் 

     கத ��: அ�ஷ்�வந் �ேமாஹாத் 

     �ஹாேஸந �ேநாதயா� நாதம் 

ெபா�ள்: 

�ரங்கநாதனின் பா�ைகேய! எப்ேபா� உண்டானைவ என்� 
�ற இயலாதப� எக்காலத்��ம் இ�ந்� வ�ம் ேவதங்கள் �ட 
உன்ைன ��வ�மாகக் �� ��க்க இயலா�. இப்ப�ப்பட்ட 
உன்ைன, என� அ�யாைம காரணமாக, பயம் ���ம் இன்� 
ஸ்ேதாதர்ம் ெசய்யத ்ெதாடங்� �ட்ேடன். இதன் �லம் 
�ரங்கநாதன் மனம் ம�ழ்ந்� �ன்��வல் ெசய்�றான். (நான் 
அவைன ம�ழ்�க்�ேறன்). 



�ளக்கம்:  

நம்ெப�மாளின் �ரங்கைளக் ��த்� �கழ்வ� ேபான்�, 
அவன� ஹாஸ்யரஸம் ெவளிப்ப�தத் எண்�வ�ம் 
அவ�க்�ச ்ெசய்�ம் ைகங்கரய்ேம ஆ�ம். இதனால் நிகழ்வ� 
இந்த �� ஸ்ேலாகதை்தக் கண்ட �ரங்கநாதன் 
மற்றவரக்ைளப் பாரத்்�, *இ� ேபால் உங்களால் இயற்ற 
இய�மா*? என்� பரிகாசம் ெசய்� �ரிக்கப் ேபா�றான் 
என்பதா�ம். 

 
 

17: வ்�த்��: பஹு�தா�: ஆசர்ிதா 

     ேவங்கேடசவ்ரகேவ: ஸரஸ்வ� 

     அத்ய ரங்கப� ரத்ந பா�ேக 

     நரத்்த�வ பவ�ம் நிேஷவதாம் 

 

ெபா�ள்: 

�ரங்கநாதனின் ��வ�கைள உயரந்்த இரத�்னக் கற்கள் 
ெகாண்� இைழக்கப்பட்டவளாக அலங்கரிக்�ம் பா�ைகைய! 



நாட�்யம் ஆ�பவள் எவ்வா� பல�த பாவங்கைள 
ெவளிப்ப�த்�வாேளா, அ� ேபான்� ேவங்கேடசன் என்ற க� 
�லம் ெவளிப்ப�ம், உன்ைனப் பற்�ய பல�தமான 
�கழாரங்கள் அடங்�ய ெசாற்கள், உன்ைன வணங்�ச ்
ேச�க்கேவண்�ம். 

 

�ளக்கம்:  

ெபா�வாக நாட�்யம் ஆ�ம்ேபா�, மஹாராணிைய அைழத்� 
அமர ைவப்பாரக்ள். அந்த மஹாராணி �ன்பாக நாட்�ய 
நிகழ்ச�் நைடெபற, அதைனக் கண்� மஹாராணி மனம் 
ம�ழ்ந்� இர�ப்பாள். இங்� பா�ைகைய மஹாராணியாக 
அமர ைவக்�றார.் அந்தப் பா�ைக �ன்பாக நாட�்யம் 
ஆ�பவள் ேபான்� தன்ைன எண்ணிக் ெகாள்�றார.் நடனம் 
ஆ�பவள் பல அ�நயங்கைளப் ��ப்ப� ேபான்�, இவர ்
பா�ைகையப் பற்�ய பல�வரங்கைள ெவளிப்ப�த்��றார.் 
அந்த ெசாற்கள் அைனத்�ம் பா�ைக தன்�ைடய 
ெசாற்கைளக் ேகட்� ம�ழ்ந்� அமரவ்தாகக் ���றார.்.... 

*பா�காேத� வ�வாள்*.... 

*தாஸன் �ஜயல�்� �னிவாஸன்*..... 

 



 


