
 
�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: 

24: �நிநா மணிபா�ேக த்வயா ச 

      ப்ர�தாப்யாம் சடேகாப ஸம்ஜ்ஞையவ 



   த்�தயம் ஸகல உப�வ்யம் ஆ�த் 

   ப்ரதேமந ச�்�; அந்யத: தத் அரத்்த*: 

ெபா�ள்:  

இரத்�ன கற்களால் இைழக்கப்படட் பா�ைகேய! சடேகாபன் 
என்ற ெபயர ்ெபற்ற நம்மாழ்வா�ம் நீ�ம் ஒேர ேபான்ற 
ெசயல்கைளச ்ெசய்�ரக்ள். அ� என்ன? அைனவ�க்�ம் 
பயன்படக்��ய ெசயலா�ம். நம்மாழ்வார ்ெசய்த�, 
ேவதங்கள் அைனதை்த�ம் த��ல் உைரத்� அைனவரா�ம் 
ஓதக் ��யப� ெசய்தார.்   

நீ ெசய்த� ேவதத்�ன் ெபா�ளான நம்ெப�மாைள 
அைனவ�ம் வணங்�ம்ப� உன் �� எ�ந்த�ளப் 
பண்ணிக்ெகாண்� வ��றாள். 

�ளக்கம்:  

ேவதம் ஓத ேவண்�மானால் உபநயனம் ஆ���க்க 
ேவண்�ம். �ன்� வரண்த்�னராக இ�தத்ல் ேவண்�ம், 
��ஷரக்ளாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� பல நிபந்தைனகள் 
உள்ளன. ஆனால் நம்மாழ்வார,் ேவதங்களில் உள்ள 
�ஷயங்கைளத ்த�ழ்ப்ப�த்�, ��வாய்ெமா�யான அதைன 
அைனவ�ம் ஓதலாம்ப�ச ்ெசய்தார.் 

நம்ெப�மாைளச ்ேச�க்க ேவண்�மானால் ேகா��க்�ச ்
ெசல்லேவண்�ம். �லரால் �ல காரணங்களால் ேகா��க்� 
ெசல்ல இயலாமல் இ�க்�ம்.  

நம்ெப�மாைளக் காண இயல�ல்ைலேய என இவரக்ள் மனம் 
வ�ந்தக் ��ம். ஆனால் பா�ைகயா�ய நீ, நம்ெப�மாைள 
உன் �� எ�ந்த�ளச ்ெசய்�, ேகா��க்� ெவளி�ல் உள்ள 
����களில் அவைன சஞ்சாரம் ெசய்ய ைவக்�றாய்.  

இதன் �லம் அைனவ�ம் அவைனக் கா�ம்ப� ெசய்�றாய். 
ேவதங்தைளத ்த��ல் ெசய்�, அைனவ�ம் பயனைட�ம்ப� 



ஆழ்வார ்ெசய்தார.் அந்த ேவதநாதைன நீ ேகா��க்� 
ெவளி�ல் ெகாணரந்்�, அைனவ�ம் பயனைட�ம்ப�ச ்
ெசய்�றாய். 

25: ஆகர்ண்ய கர்ணாம்�தம் ஆத்மவந்த: 

      காதாஸஹஸ்ரம் சடேகாப ஸூேர: 

      மஞ்ஜு ப்ரணாதாம் மணிபா�ேக த்வாம் 

     தத் ஏக நாமாநம் அ�ஸ்மரந்�  

ெபா�ள்: 

உயரந்்த கற்கள் ப�க்கப்படட் பா�ைகேய! ஆதம்ஸ்வ�பம் 
என்ன என்பைத உணரந்்தவரக்�க்� நம்மாழ்வாரின் 
��வாய்ெமா� �க�ம் இன்பமாக உள்ள�. இ� ேபான்� 
அவரக்�க்� நம்ெப�மாள் நடக்�ம்ேபா� எ�ம் உன� 
ஓைச�ம் இனிைமயாக உள்ள�. ஆகேவ ஒேர ேபான்ற சப்தம் 
உைடய உனக்� நம்மாழ்வாரின் ெபயைரேய ைவதத்னர.்  

�ளக்கம்:  

இந்த உல�ல் ஒ�வைரப் ேபான்� மற்ெறா�வ�க்�க் �ரல் 
இ�ந்தால், ஒ�வர ்ேப�ம்ேபா� மற்றவர ்வந்��ட்டார ்என 
நிைனப்பாரக்ள்.  

அ� ேபான்� நீ வ�ம்ேபா� எ�ம் நாதம் ேகடட்பல�ம், 
நம்மாழ்வார ்வந்��ட்டதாகேவ எண்ணினர.் எனேவ 
உன்ைன�ம் அவராகேவ ெபயரிட்� அைழதத்னர.்  

இவ்�தமாக நீ�ம் நம்மாழ்வா�ம் ஒன்ேற என 
நிைனப்பவரக்ள் ெசய்வ� என்ன? நம்ெப�மாள் ஸஞ்சாரம் 
ெசய்�ம்ேபா� எ�ம்�ம் உன� ஒ�ையக் ேகடட்ால்,  

��வாய்ெமா��ன் ஓைசையக் ேகட்ட� ேபான்ேற 
எண்��ன்றனர.் ��வாய்ெமா��ன் ஓைசையக் 
ேகட்�ம்ேபா�, உன� நாததை்தேய அ�ல் ேகட்�ன்றனர.் 
 



26:  ய: ஸப்தபர்வ வ்யவதான அ�ங்காம் 

      ேசஷத்வ காஷ்டாம் அபஜந் �ராேர: 

      தஸ்யா� நாேமாத்வஹநாத் த்வயா அெஸௗ 

      ல�க்�த: அ�த் சடேகாப ஸூரி: 

ெபா�ள்: 

�ரன் என்ற அ�ரைன அ�தத் க்�ஷ்ணனின் ஏ� 
பக்தரக்ைளக் கடந்�, தான் எடட்ாவ� பக்தராக உள்ள 
உயரை்வ நம்மாழ்வார ்அைடந்தார.் அவ�ைடய ெபயைர நீ 
அவ�க்� �ன்னால் வந்� ைவத்�க் ெகாண்டதால் எட்டாவ� 
நிைல�ல் நீ உள்ளாய். இதனால் நீ அவைர �ட உயரந்்�, அவர ்
உன் �ன்� தாழ்ந்தவர ்ஆனார.் 

�ளக்கம்:  

இங்� ��வாய்ெமா��ல் (3.7.10) நம்மாழ்வார ்- *அ�யார ்
அ�யார ்தம் அ�யார ்அ�யார ்தமக்� அ�யார ்அ�யார ்தம் 
அ�யார ்-  

என்� ஏ� அ�யாரக்�க்�த ்தன்ைன அ�யாராக 
��க்ெகாண்டார*். நீ உன்ைன அவ�க்�ம் அ�யாராக 
எட்டாவ� இடத�்ல் அைமத்�க் ெகாண்டாய்.  

இதனால் அவர ்உன்ைன �ட ஒ� ப� தாழ்ந்தவரா� �ட்டார.்.... 

*பா�காேத� வ�வாள்*.... 

*தாஸன் �ஜயல�்� �னிவாஸன்*..... 

 



 


