
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பா�ரம்-74 
 
ேதரார் மைறய�ன் திறெமன்� மாயவன் த�யவைரக் 
�ராழிெகாண்� �ைறப்ப�; ெகாண்டலைனய வண்ைம 
ஏரார் �ணத்ெதம் மிராமா�சன் அவ்ெவழில் மைறய�ல் 
ேசராதவைரச் சிைதப்ப� அப்ேபாெதா� சிந்ைத ெசய்ேத. 
 
பா�ரக் க�த்�  
சர்ேவஸ்வரன் தன� ஆைனகைள ம��பவர்கைள, பல 
அவதாரங்கள் எ�த்�ம், ஆழி ெகாண்� அழித்த� 
ேபான்� அல்லாமல், இராமா�சர், தான் உபேதசித்த 
ஞானத்திற்�, எத்ராக நிற்பவர்கைள ஒ� �க்தி �லம் 
வ �ழ்த்தினார் என்� ெகாண்டா�கிறார் இப்பா�ரத்தில். 
 



பத�ைர 
அப்ேபாெதா� சிந்ைத ெசய்ேத: 
�தி� �திதாக ேதான்றி வ�ளங்�ம் அறி� ‘ப்ரதிைப’ 
என்றப� இங்ேக �றப்பட்ட சிந்ைதைய ப்ரதிைப என்� 
உணர ேவண்�ம். 
 
பா�ர அர்த்தம் 
ேவதம் ��ம் வழிையத் ேதர்ந்� ெகாள்ளாத 
த�யவர்கைள, எம்ெப�மான் தன் �ர்ைமயான 
சக்கரத்தாேல தண்�க்கிறான். ஆனால்,ேமகத்ைத 
ேபான்ற ஈைகத் தன்ைம உைடய எம்ெப�மானாேரா, 
தம் நல்ல �ணத்தால் ேவதப் ெபா�ைளத் 
ெத�யாதவர்கைள ஒவ்ேவார் உண்ைம வ�ளக்கத்தாேல 
தைலக் �ன�யச் ெசய்�, அறி��த்தி உய்வ�ப்பார்.  
  
பா�ரம்-75 
ெசய்த்தைலச் சங்கம் ெச��த்தம��ம் தி�வரங்கர் 
ைகத்தலத் தாழி�ஞ் சங்க�ேமந்தி நங்கண் �கப்ேப 
ெமாய்த்தைலத்�ன்ைன வ�ேடெனன்றி�க்கி�ம் நின்�கேழ 
ெமாய்த்தைலக்�ம் வந்� இராமா�ச! என்ைன �ற்�ம் நின்ேற. 
 
பா�ரக் க�த்� 
இப்பா�ரத்தில் பகவான் த்ன் அழகைனத்ைத�ம், 
�லப்ப�த்திக் ெகாண்�, கண்ெணதிேர வந்� உன்ைன 
வ�ேடன் என்றி�ந்தா�ம், ேதவ�ர் �ணங்கேள வந்� 
ேபாட்�ய�ட்� என்ைன ஈ�ப�ம்ப� ெசய்�ம் என்கிறார். 

பத�ைர 
ைகத்தலத்தாழி�ம் சங்க�ேமந்தி: 
தம்ைம உள்ளப� காட்டக் கண்ட தி�ப்பாணாழ்வார்க்�, 
ைகய�னார் ��சங்கனலாழியராய் தி�வரங்கர் ேசைவ 
சாதித்த� ேபால், அ�ேய�க்�ம் ேசைவத��ம் 
ஈ�பேடன் என்கிறார். 
 
 
        



பா�ர அர்த்தம் 
சங்�கள�லி�ந்� ெசழிைமயான �த்�க்கள் ேதான்�ம் 
வயல்கள் உள்ள தி�வரங்கத்தில் எ�ந்த�ள�ய 
ெப�மான், தன் ைகய�ல் தி�வாழி தி�ச் சங்�கைளக் 
ெகாண்டவனாய் தன் அழகாேல கண் எதி�ேல நின்� 
வலியப் பற்�கிறான். என்றா�ம் அதனால் சிந்ைத 
த�மாறாமல், ேதவ�ர் �ணத்தில் ஈ�ப�கிேறன் 
என்பைத வ�ட உம்�ைடய திவ்ய �ணங்கேள 
என்பக்கம் �ழ்ந்� கவர்கின்றன. இராமா�சேர உம் 
அ�ள் தான் என்ேன. 
 
பா�ரம்-76ம  
 
நின்ற வண்கீர்த்தி�ம் ந�ள் �ன�ம் நிைற ேவங்கடப் ெபான் 
�ன்ற�ம் ைவ�ந்த நா�ம், �லவ�ய பாற்கட�ம் 
உன் தனக்� எத்தைன இன்பம் த�ம் உன் இைணமலர்த்தாள் 
என் தனக்�ம் அ�; இராமா�ச! இைவ ஈந்த�ேள. 
 
பா�ரக் க�த்�  
இப்ப�யாக தன் இடத்திற்� வந்� கடாக்ஷித்த 
எம்ெப�மா�டம், அ�தனார், ேதவ��க்� வ��ப்பமான 
தி�வாய்ெமாழி,தண்ணார் ேவங்கடம் என்�ம், 
தி�ப்பாற்கடல் ேபான்�ம் உள்ளைவ, எத்தைன 
ஆனந்தத்ைத ஏற்ப�த்�ேமா,அ� ேபான்� 
ேதவ��ைடய எல்ைலயற்ற தி�வ�க�ம் அத்தகிய 
ஆனந்தத்ைத ஏற்ப�த்�வதால், அவற்ைற அள�த்த�ள 
ேவண்�ம் என்கிறார். 
 
பத�ைர 
இைவ ஈந்த�ேள: 
எனக்� ஏற்ற ��ஷார்த்தம் என்ப� ேதவ�ர் 
தி�வ�கேள என்� உணர்ந்த ப�ன்னர்,அவற்ைற ந�ேர, 
அ�ேய�க்� அள�த்த�ள ேவண்�ம். 
 
 
 
 



பா�ர அர்த்தம் 
இராமா�சா! �கழ் நிைல ெபற்ற�ம், ந�ர் வள�ம் 
உைடய தி�ேவங்கட மைல�ம், � ைவ�ந்த நா�ம், 
ெகாண்டாடப்ப�ம் பாற்கட�ம்,ேதவ��க்� எவ்வள்� 
மகிழ்ச்சிைய உண்டாக்�ேமா,அவ்வள� ேதவ��ைடய , 
இைணத்தி�வ�த் தாமைரக�ம் அ�ேய�க்� 
ஈந்த�ள ேவண்�ம். 
 
பா�ரம்-77 
ஈந்தனன் ஈயாத இன்��ள்* எண்ண�ல் மைறக்��ம்ைபப் 
பாய்ந்தனன் அம்மைறப் பல்ெபா�ளால்* இப்ப�யைனத்�ம் 
ஏய்ந்தனன் கீர்த்திய�னால்* என் வ�ைனகைள ேவர்பறியக் 
காய்ந்தனன்* வண்ைமய�ராமா�சற் ெகன் க�த்தின�ேய. 
 
பா�ரக் க�த்� 
அ�தனார் ேகட்டப�ேய தி�வ�கைள இராமா�சர் 
ஈந்த�ள, அைவகைளப் ேபற்�, க்�தார்த்தராய், அவர் 
ெசய்த உபகாரங்கைள அ�ஸந்தித்�, இைவெயல்லாம் 
ெசய்த ப�ன்�, இன�ச் ெசய்யப் ேபாவ� ஏேதா என்கிறார். 
 
பத�ைர 
ஈந்தனன் ஈயாத இன்ன�ள்: 
இ�கா�ம் ேவெறா�வ�க்�ம் கிைடக்காத இன்ன�ள், 
தமக்� கிைடத்தைமயால் ஈயாத இன்ன�ள் ஈந்தனன் 
என்கிறார். 
 
பா�ர அர்த்தம் 
எவர்க்�ம் ெகா�க்காத இன்ன�ைள இராமா�சர் 
அ�ேய�க்� ஈந்தார். ேவத வ�ேராத மதங்கைள, 
அவ்ேவதத்ைதக் ெகாண்ேட தம் ஞானத்தால் 
கண்�த்தவ�ம், தம� கீர்த்தியாேல இவ்�லகம் 
���ம் வ்யாப�த்தவ�ம்,என� க�மங்கள் ேவேறா� 
அ�ம்ப� ேபாக்கினவ�ம், ஔதார்யேம வ��க் 
ெகாண்டவ�மான எம்ெப�மானார்க்�, இன்ன�ம் 
ெசய்யத் தக்கதாக தி��ள்ளத்தில் ஏேத�ம் உண்ேடா? 
 



 
பா�ரம்-78 
 
க�த்திற் ��ந்�ள்ள�ற் கள்ளம் கழற்றி* க�த�ய 
வ�த்தத்தினால் மிக வஞ்சித்�* ந�ய�ந்த மண்ணகத்ேத 
தி�த்தித் தி�மகள் ேகள்வ�க்காக்கியப�ன் என்ெனஞ்சில் 
ெபா�த்தப்படா�* எம்மிராமா�ச! மற்ேறார் ெபாய்ப்ெபா�ேள. 
 
பா�ரக் க�த்� 
 
இங்ஙனம் தமக்�ச் ெசய்த�ள�ய உபகாரங்கைள 
அ�ஸந்தித்த ப�ற�, தம்ைமத் தி�த்�வதற்காக அவர் 
பட்ட வ�த்தங்கைளச் ெசால்லி இப்ப� என்ைனத் 
தி�த்தித் ேதவ��க்� உகந்த வ�ஷயமான தி�மகள் 
ேகள்வ�க்� உ�ப்பாக்கின ப�ன்�, ேவ� ஒ� ெபாய்ப் 
ெபா�ைள என் ெநஞ்சில் ெபா�ந்�மா� ெசய்ய 
இயலா� என்கிறார்.  

 
பத�ைர 
எம் ெநஞ்சில் ெபா�த்தப்படா� : 
இவ்வ�தம் சிரமப்பட்� உம்மால் தி�த்தப்பட்ட 
ப�ன்னர்,தி�ந்திய என� மனம் ேவ� எதி�ம் 
ஈ�படா�. 
 
பா�ர அர்த்தம் 
 
எம்ெப�மானாேர! ந�ர் எண்ண ��யாத சிரமங்க�டன் 
என் ெநஞ்சில் ��ந்�, நான் �றக்கண�த்�ம், என்ைன 
ஏமாற்றி, உள்ேளய��ந்த ஆத்மாபஹார ேதாஶத்ைதப் 
ேபாக்கி, இந்த ேலாகத்திேல அ�ேயன் தி�மா�க்� 
ஆளாம்ப� பண்ண�ன ப�ன்�, இதற்� மாறான ேவ� 
எந்த தப்� வ�ஷய�ம், என் மனத்தில் ெபா�ந்த 
மாட்டா�. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


