
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� 
 

 

ப�ேனழாம்  பா�ரம் 
 

 



பா�ரம் ெபா�ள் அ�பவ ப்ரமாணங்க�டன் 
 

உயர ்�டாம்� ஆசச்ான் ஞான பரம்பைர வ� ேதான்றலான 

ஸ்வா� ேத�கனிடம் காத்த�ள ப்ராரத்ைன. 

 

காவலர ்எங்கள் �டாம்�க்�லப� அப்�ளாரத்ம் 

 

ஸ்வா� ேத�கன் எ�வரனார ்மைடப்பள்ளி வந்த மணம் என 
�டாம்� ஆசச்ான் �லம் தாம்  ெபற்ற பாக்யதை்த 
ெகாண்டா�ம் �றப்� வாய்ந்த பா�ரம். 

 

அடற்�ள் அர��ம் அந்தணர ்மாட்��ம் * 
இன்ன�தக் கடற்பள்ளி தன்னி�ம் கா�ரி உள்ளம் 
உகந்த �ரான் * 

இைடப்�ள்ைளயா� உைரத்த� உைரக்�ம் * 
எ�வரனார ்மைடப்பள்ளி வந்த மணம் எங்கள் 
வாரத்்ைத�ள் மன்னியேத.  

(பரமபத ேஸாபானம்) 

 

அண்ைம�ல்  �டாம்� ஆசச்ான் �ஷயமாய்  

 

� உ.ேவ.ேசட�்ர ்வா.�வதஸ்ாங்காசாரியார ்ஸ்வா�யால் 
அ�ளபட்ட� 

(�மத ்ேவதாந்த ேத�க மங்களம்)த�ழ் உைர exact extract  



..பக்கம் 64 ,65 

 

நியாஸ�லகவ்யாக்யானத்�ல் � �மாரவரதாசாரியர ்

அ�ளிய���ந்� �ப்ரணதாரத்்� ஹராசாரய்ர,் �பாஷ்யம் 

�ரஹஸ்யம் ஆ�ய உபய�ம்ஹாஸனா�ப� என்� 

ஏற்ப��ற�. அவர� வாக்�யம் வ�மா�:  

"पुरा खलु भगवतो भा�कार� ब��िप अ�ेवािसषु अित्रगोत्र ितलक 
श्रीकृ�ाचाया� ः  महानिसकं पदमिधग� �ादशकृ�ः  त�काशादेव शारीरकं 
शा�मिधचिक्ररे। अतो भा�कार� तानेव भा�स�दायप्रथम  

गु�निपचकार । अहं पुनः  अ� िव�या ज�ना च त�ौत्रजान् रामानुजावाया��ीतः  
परमका�िणकेन पु�षो�मेन। 

இதனால் தான் நம் ெபரிேயாரக்ள் �ேத�க�க்�க் �ைடதத் 

இந்த ரஹஸ்ய பரம்பைரைய ேபாற்� அதன்ப� 

உபாயா�ஷ்டானங்கைளச ்ெசய்� வ��ன்றனர.்  

 

�த்ர�டத்�ல் ந�ைய ராமன் வர்ணித்தல். 

 

தரஸ்நம் �த்ர�டஸ்ய மந்தா�ந்யா: ச ேஸாபேத| 

அ�கம் �ரவாஸாசச் மந்ேய தவ தரச்நாத்|| 

(�மத் ரா-அேயா) 

 

 



இேத ேபாலல்லவா நம் �டாம்� ஆசச்ான் வ� வ�ம் ேத�க 
பரம்பைர வரண்ிக்கப��ற�. 

 

ேதமலரச் ்ேசவ� ேசரந்்� பணிந்� 

 

ந ேம பக்த: ப்ரணஸ்ய�  (�ைத) 

 

பணி�ம் பக்தன் அ�வ�ல்ைல 

பகவானின் உதத்ம அ�க்ரஹம் 

என்ப� அவன் அ�யாரக்்� நம்ைம ஆடப்�த்�வதா�ம். 

 

அமலனா��ரான் அ�யாரக்்ெகன்ைனயாட்ப�த்த  

�மலன் *  

�ண்ணவரே்கான் �ைரயாரெ்பா�ல் ேவங்கடவன் *  

நிமலன் நின்மலன் நீ�வானவன் 
நீள்ம�ளரங்கத்தம்மான் *  

��க்கமலபாதம் வந்� 
என்கண்ணி�ள்ளனெவாக்�ன்றேத 

(அமலனா��ரான்) 

 

 

 

 



அவர ்தம் அ�ளால்  

 

இங்� இன்�ம் �ஸ்தாரமாய் பகவத ்அ� பணிந்த 

ஆசச்ாரய்ன் அ�க்ரஹம் அைனத்��ம் ேமம்பட்டதாக  

ேபசப்ப��ற�. 

 

மா ஸூசஸ்ஸம்பதம் ைத�ம் அ�ஜாேதா� பாண்டவ 

(�ைத) 

 

நீ அஸூர �ற� அல்ல ெதய்வப்�ற�. இப்ப� �தாசச்ாரய்ன் 

��வாக்கால் அ�ள் ெபற்றான் அரஜ்ூனன். 

 

ஆழ்வா�ம் ��த்� பணி ெகாள்�ம் ைகங்கரய்ம் 

ெசய்ேவாரக்ள் நம் ஆசச்ாரய்ரக்ள் என்�றார.் 

 

பயனன்றா��ம் பாங்கல்லரா��ம்  

ெசயல்நன்றாகத்��த்�ப் பணிெகாள்வான் *  

��ல்நின்றாரெ்பா�ல்�ழ் ���ரந்ம்� *  

�யல்�ன்ேறன் உன்தன்ெமாய்கழற்கன்ைபேய 

(கண்ணி�ன் ��தாம்�) 

 



நாவல�ம் ெதன் வடெமா� நற்ெபா�ள் ெபற்ற நம்�  

 

ஆசச்ாரய்ன் இ� ெமா� �தத்கராய் ஸாரதமமான அரத்ம் 

அதைன பகவத ்அ�ளால் ெபற்றவர.் 

 

�த்ரா�னி ��தைவரிவ��னினாம் பத்மாஸேனன 
பரிசார�ெதாள ப்ர�க்தா| 

உத்ப்ேர�்யேத �தஜைன�ப ப��ம்நா கண்டா 
ஹேர: ஸமஜனிஷ்ட யதாத்மேன�|| 

(ஸங்கல்ப ஸூரே்யாதயம் ப்ரதேமாங்க: ப்ரஸ்தாவனா 
14)  

 

�நிவாஸன் கடட்ைளயால் எ�ரிகைள தன் நாதத்�னால் 

�ரட்�ம் நித்யஸூரியான கண்ைட அவேனா� �ேசஷமாய் 

�� எவராக ேதான்�யேதா அதனால் எம்ெப�மானாகேவ 

அ�யப்ப�வார ்அ�ஞரக்ளால். 

 

�ம்சத்யப்ேத �ஸ்�தநாநா�த 

�த்யஸ்த்ரிஸத்வாரம் ஸ்ரா�த ஸாரீரகமாஷ்ய:| 

ஸ்ேரய: �மாந்ேவங்கடநாத: ஸ்��பத்யம் 
நாதப்ரீத்ைய நாடகமரத்்ேய வ்ய�ைததத்|| 



(ஸங்கல்ப ஸூரே்யாதயம் ப்ரதேமாங்க: ப்ரஸ்தாவனா 
15) 

 

அந்த எம்ெப�மாேன நம் ஆசச்ாரய் ஸாரவ்ெபளமன் 

ேவங்கடநாதன். 20 வய�ற்�ள் 

பற்பல கைல கற்� �பாஷ்ய ப்ரவரத்கம் ெசய்� ேவதமாரக்ம் 

�லகா ஸங்கல்ப ஸூரே்யாதயம் இயற்�னார.்  

 

பகவாேன இ� ெமா�யானவன் ெநஞ்சம் உகந்தவன் அந்தண 

ெசல்வம் ேவதம் தனில் வாழ்பவன் என்�றார ் ��மங்ைக 

ஆழ்வார.் 

 

இந்�ரற்�ம்�ரமற்�ம்�தல்வன்தன்ைன  

இ�நிலம்கால்�நீர�்ண்�தைமந்தாய் *  

ெசந்�றத்தத�ேழாைசவடெசால்லா�த்  

�ைசநான்�மாய்த்�ங்கள்ஞா�றா� *  

அந்தரத்�ல்ேதவரக்்�ம்அ�யலாகா  

அந்தணைன அந்தணரம்ாட்�அந்�ைவத்த  

மந்�ரத்ைத * மந்�ரத்தால்மறவா� என்�ம்  

வா��ேயல் வாழலாம்மடெநஞ்சம்ேம! 

(��ெந�ந்தாண்டகம்) 



 

 

காவல் �ப்�ல் அரேச எம்ைமக் காதத்�ேள.  

 

ப்ராரத்்தைன ஸ்வா� ேத�கனிடத்�ல் 

 

அ�ள் ,இன்ன�ள் ,உன்ன�ேள 

நரகம் அ�ந்தாமல் எைன காக்�ம் 

 

நந்தாநரகத் த�ந்தாவைக * நா�ம்  

எந்தாய்! ெதாண்டரானவரக்்� இன்ன�ள்ெசய்வாய்! *  

சந்ேதாகா! தைலவேன! தாமைரக்கண்ணா! *  

அந்ேதா! அ�ேயற்� அ�ளாய்உன்ன�ேள 

(ெபரிய ��ெமா�) 

 

 

அஸ்மாத்�ஷாம் அபக்�ெதள �ர-��தாநாம் 

அஹ்நாய ேத� தயேத யதெஸாள ��ந்த:| 

 

தத்நிஷ�தம் நிய�த: தவ ெமளளி தாம்நா 

தந்த்ரீ நிநாத ம�ைர: ச �ராம் நி�ம்ைப:|| 

 



(ேகாதாஸ்�� 5) 

 

நீண்டகாலமாய் தவ� ெசய்வைதேய நீள் �ரதமாய் 

ெகாண்டவரக்ள் நாங்கள். 

உன்��க்ெகா�த்த மாைல பா� ெகா�தத் பாமாைல 

நாங்கள் அ�சந்�த்� ேவண்�வதால் ��ந்தன்  

அ�ள் ெபற்� த��ன்ற� 

 

 

���ைறப்ெபா�ள்: 
 

பகவான் ெதாடங்� ராமா�சன் அப்�ள்ளார ்�லம் ெபற்ற 

ேப� ெகாண்� அ�ேயாங்கைள அரணாக காக்க 

ஆசச்ாரய்னிடம் ப்ராரத்்தனா �ப பா�ரம் இ�. 
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