
 
வரத�� � நடா�ர ்அம்மாள் 

வந்ேத�� பரம்பராம்  

அஸ்மத�்�ப்ேயா நமஹ  

"�ஷ்ேபஷு ஜா�, ��ேஷஷு �ஷ்�  

நாரஷீு ரம்பா, நகேரஷு காஞ்�! “  

என்� பா��ள்ளான் க� காளிதாசன். �த்�த�ம் நகர ்ஏ�ல் 
�க்�யமான� கச�். அ��ம் � ைவஷ்ணவரக்�க்� 
'ெப�மாள் ேகா�ல்' எ�ம் இந்த ே�த்ரம் �க �க்�யமான 
ஒன்�. ஹஸ்��ரி (அத்��ரி), ஸத்ய�ரத ே�த்ரம் என்� � 
ைவஷ்ணவத்�ல் �ர�தத்ம். ஆசாரய்ன் ஸ்வா� ேத�கன் 
'ஹஸ்��ரி மஹாத்ம்யம்' (அத்��ரி மஹாத�்யம்) என்ற 
க்ரந்ததை்த அ�ளி�ள்ளார.் எம்ெப�மாைன ேநரில் ேச�க்க 
ேவண்�ம் என்ற ச�ர�்கன் ப்ரஹ்மா�ன் அ�த ஆைச�ன் 
பலனாக அவர ்ெசய்த யாகேவ��ல் இ�ந்� அபரி�தமான 
ேதஜஸுடன் ேபர�ளாளன் எ�ம் மாநி� ஆ�ரப்�தத்ார.் 
ஸ்வா� ேத�கன் பா�ய� ேபால்'க�தவரந் த�ெதய்வ 
ெப�மாள் வந்தார'் ப்ரஹ்மேதவன் ேகடட் வரம்ப� இந்த 
காஞ்� ே�த்�ரத்�ேலேய 'வரம் தா' என நா�யவரக்்� வரம் 
த�ம் வரதனாக இன்�ம் ேசைவ சா�க்�றார.் 

இவ்வள� ெப�ைமகள் ெகாண்ட காஞ்� பல ஆசாரய் 
ெபளமரக்ைள, மஹான்கைள நம் ஸம்ப்ரதாயத�்ற்க்� 
அளித்�ள்ள�. அப்ப�ப்பட்ட ஒ� மஹான் ஆசாரய்ன் 'நடா�ர ்
அம்மாள்'. 



 

'நடம்' என்றால் தாமைர. எம்ெப�மானின் ��வ� 
தாமைரையேய மட்�ேம �யானித்� ெகாண்��ப்பவரக்ள் 
வா�ம் ஊராதலால், நடா�ர ்என ஆ�ற்�.  

 

� நடா�ர ்அம்மாள் 

�பாஷ்யகாரர ்இராம�ஜரின் �க்�ய �ஷ்யரக்ளில் 
ஒ�வரான � நடா�ர ்ஆழ்வா�ைடய ��ேபரர.் � 
நடா�ராழ்வான் எம்ெப�மானாரால் �பாஷ்ய�ம்மாஸனம் 
பரிசளிக்கபட்� ெகௗர�க்கபடட்வர.் 74 
ஸம்மாசனா�ப�களில் �க்�யமானவர.்  

� நடா�ர ்அம்மாளின் இயற் ெபயர ்�வதஸ் வரதன் 
மனஎன்ப�. �த�்ைர மாதம் ��ய �த்�ைர 
��நட்சத்�ரத�்ல் �வதஸ் ேகாதர்த்�ல் நடா�ரில் �� 
அவதாரம். காஞ்��ரத்�ல் வாழ்ந்� வந்தார.் இம்மஹான் 
காஞ்��ரத்�ல் ேபர�ளாளன் சந்நி��ல், வரதன் ஆ� 
வாரத்ை்த ேப�ய கச�் வாய்தத்ான் மண்டபத்�ல் உைடயவர ்
� ராம�ஜர ்அ�ளிய �பாஷ்யதை்த தன் 
�ஷ்யேகா�க�க்� �யாக்�யான��டன் �ளக்� வந்தார.் 



ஒ�நாள் ெப�மாள் வரத�க்�ச ்�டானப் பாைல அரச்ச்கர ்
ஸமர�்த்தைத பாரத்த் இவர ்பத�ப் ேபாய், பாைலத ்தான் 
வாங்� அைத ெபா�ைம�டன் ஆறைவத்�, ஒ� தாய் தன் 
�ழந்ைதக்� ெகா�ப்ப� ேபால் ஸமரப்்�தத்ார.் இவ்வள� 
வாத்சல்யம்,ெபாங்�ம் ப��டன் பால�� அளிதத்ைத ர�த்� 
���ள்ளம் ம�ழ்ந்த எம்ெப�மான் � வரதராஜன் "அம்மா" 
என்� அவைர ப்ரீத்��டன் அைழதத்ார.் அன்� �தல் அவர ்
அம்மாள்' அல்ல� வாதஸ்்ய வரத�� என அைழக்கப்படட்ார.் 
�ன்னாளில் அவர ்�றந்த ஊரான' நடா�ர'் இைணத்� 
"நடா�ர ்அம்மாள்" என்� அைனவ�ம் அைழக்கத் 
ெதாடங்�னர.் 

 

அம்மாள் தன் பாடட்னாரிடம் �பாஷ்யம் கற்�க் ெகாள்ள 
ஆைசப்படட்ார.் பாட்டனா�க்� வய� ��ரந்்த காரணதத்ால் 
அவைர எங்களாழ்வானிடம் ெசன்� கற்�க் ெகாள்�ம்ப� 
அ���த்�னார.் அம்மாள் �பாஷ்யம் கற்�க் ெகாள்ள 
எங்களாழ்வான் ��மாளிைக (இல்லம்) அைடந்� கதைவத் 
தட�்னார.் எங்களாழ்வான் யார ்அ� என்� ேகட்க, அதற்� 
அவர ்“நான் வரதன்” என்� ெசால்ல, எங்களாழ்வான் “நான்” 
ெசதத்�டன் ��ம்� வா என்� அ�ப்��டட்ார ். அம்மாள் 
இல்லம் ��ம்�ப் பாடட்னாரிடம் இைதப் பற்� �ன�னார.் 
அதற்�ப் பாட்டனார ்நடா�ராழ்வான் ெசான்னார ்“நாம் 
எப்ெபா��ம் அ��கம் ெசய்�ம்ெபா�� அ�ேயன் (தாஸன்) 
என்� பணி�டன் �றேவண்�ம். 'நான்' , 'என�' என்ற 
ெசால்ைல உபேயாகப்ப�த்தக் �டா�. அ�ேவ 
அஹங்காரத்�ன் காரணமா�ம்”. இந்த ஸம்ப்ரதாயதை்தப் 
�ரிந்� ெகாண்� அம்மாள் ம�ப��ம் எங்களாழ்வான் 
��மாளிைகக்�ச ்ெசன்� கதைவத் தட�்னார.் இந்த �ைற 
எங்களாழ்வான் யார ்வந்��ப்ப� என்� ேகட்க, அம்மாள் 
“அ�ேயன் வரதன் வந்��க்�ேறன்” என்� ப�ல் ��னார.் 
எங்களாழ்வான் இவர� பணி�ல் ம�ழ்ந்�, இவைர 



மன�வந்� வரேவற்� �ஷ்யராக ஏற்�க் ெகாண்� அவரக்்� 
எல்லா �றந்த ைவஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயக் ெகாள்ைககைள�ம் 
கற்�தத்ார.் நடா�ரம்மாளின் ஆசாரய்னாக இ�ந்� அவைரச ்
�றந்த ஞானஸ்தனாக ஆக்�யதால் எங்களாழ்வான் “அம்மாள் 
ஆசாரய்ன்” என்� ேபாற்றப்ப��றார.்  

அம்மாளின் �ரதான �ஷ்யர ்ஸ்�தப்ரகா�கா பட்டர ்
(ஸுதரச்ன ஸூரி – ேவத வ்யாஸ படட்ரின் ேபரன்) ஆவார.் 
இவர ்அம்மாளிட��ந்� �பாஷ்யதை்தக் கற்ற �ற� ஸ்�த 
ப்ரகா�ைக என்�ம் �கழ் ெபற்ற �ளக்க�ைரைய�ம், 
ேவதாரத்்த ஸங்க்ரஹம் மற்�ம் சரணாக� கதய்த்�ற்�ம் 
�ளக்க�ைரகைள அ�ளிச ்ெசய்தார.் அம்மாள் �லகாலம் 
�ம்பேகாணத்�ல் எ�ந்த�ளி��ந்�, � ேகாமளவல்� 
தாயார ்சேமத � ஆராவ�தப் ெப�மாைள�ம், � 
�ஜயவல்�, � ஸுதரஸ்னவல்� சேமத � சக்கரபாணி 
ெப�மாைள�ம் மங்களாசாசனம் ெசய்� பல ப்ரபந்தங்கைள 
இயற்��ள்ளார.் ���டந்ைத � சக்ரபாணி ெப�மாைள 
பற்� 'ேஹ��ங்கஸ்தவம்' எ�ம் ஸ்ேலாகதை்த 
இயற்��ள்ளார.்  

� சக்கரதத்ாழ்வாரின் ேமல் இயற்றப்பட்ட �தல் க்ரந்தம் 
இ�ேவயா�ம். இந்த ஸ்���ன் பலனாக கந்தாளன் எ�ம் 
�ராம்மணைன ��த்��ந்த �சா� �ல�யதாக சரித்�ரம். 
32வரிகைள ெகாண்ட இந்த � ேஹ��ங்கஸ்தவம் �ன�ம் 
அ�சந்தானம் ெசய்தால் பல நல்ல பலன்கைள, சக்�ைய, 
ைதரியதை்த அளிக்கவல்ல�. (ேஹ� - ஆ�, சக்கரம்).  

ஜய! ேஹ�ச! ல�்�ச பாஹ்வலங்கார �த! (1)  

��மா�ன் கரத்�க்� ஆபரணமாய்த ்�க�ம் ஆ�தங்களின் 
தைலவேன! 

ஜய! ேத� �ஷ்�ேலாகம் ஏவம் �ேத பக்��ேந! (32)  



பக்��ல்லாத அ�ேய�க்�ம் � �ஷ்� ேலாகதை்த 
அ�ள்வாயாக! உனக்� ெஜயம் உண்டாகட்�ம்!  

பலஸ்�� ஸ்ேலாகம்  

“� ஸுதரச்ன ஸ்ேதாதர்ம் இதம் வரதாரே்யண நிர�்தம்I      
படந் �தய்� ைவ ஸத்ேயா ந பயம் தஸ்ய � க்வ�த்II" 
(ேஹ��ங்கஸ்தவம்)  

(இந்தத ்��ையப் ப�ப்பவரக்�க்� � சக்ரபாணிப் ெப�மாள் 
அ�ளால், அைனத்� ெவற்�க�ம் உண்டா�ம்.) 

 

�ப்�ல் ஆசாரய்ன் ஸ்வா� ேத�க�க்� ஐந்� வயதான�டன் 
அ�ராப்யாசம் ெசய்த �ன், அவர ்மாமாவான அப்�ள்ளார,் 
�ழந்ைத ேவங்கடநாதைன அவ�ைடய ஆசாரய்ன் � நடா�ர ்
அம்மாளின் காலே�பத்�க்� அைழத்� ெசன்றார.் அம்மாள் 
வாமனன் ேபான்ற ேதஜஸுடன் இ�ந்த பால ேத�கைன 
பாரத்த்�டன் தன் காலே�பதை்த நி�த்�னார.் தன் ப்ரிய 
�ஷ்யன் அப்�ள்ளாரின் ெசௗக்�யம் �சாரித்� �ன் �ண்�ம் 
காலே�பதை்த ெதாடர �ற்பட்ட ேபா�, அவ�ம் 
�ஷ்யரக்�ம் �ட்ட இடம் ெதரியாமல் ேயா�க்க, அப்ெபா�� 
பாலேத�கன் �ட்ட இடத்�ன் அ�ைய எ�த்�க் ெகா�க்க, 
அம்மாள் �க�ம் ம�ழ்ந்� பரவசத்�ல் பாலேத�கைன 
ம��ல் அமரத்�், அவர ்ேமதா�லாஸதை்த பாரத்்�"நம் 
ஸம்ப்ரதாயத்�ல் வ�ங்காலத�்ல் �த்தாந்தங்கைள 
நிைலநி�தத் ேபா�ம் மஹானாக �ளங்க ேபா�றவன், என 
ஆ�ரவ்�த்�. இவ�க்� சகல உபேதசங்கைள�ம் நீேர ெசய்ய 
ேவண்�ெமன அப்�ள்ளாரிடம் அவ�க்� ஆசாரய்னாக இ�க்க 
கடட்ைள�ட்டார.் ேத�க தரஸ்னத்�க்� அ�ப�யான ஸ்வா� 
ேத�கைன கண்ெட�த்� ஸம்ப்ரதாயத்�க்� அளிதத் மஹான் 
ஆசாரய்ன் நடா�ர ்அம்மாள்.  



அம்மாள் இயற்�ய ேஹ��ங்கஸ்தவம் ேபாலேவ ஸ்வா� 
ேத�க�ம் 32 �ைற 'ஜய' சப்தம் வ�ம்ப� � 
சக்கரத்தாழ்வாைர ��த்� � �தரஸ்னாஷ்டகம் அ�ளினார ்
இன்�ம் காஞ்��ல், வ�டந்ேதா�ம் �ரடட்ா� சர்வணத்�ல், 
வரதைன ேச�க்க வ�ம் ஸ்வா� ேத�கன், �த�ல் இந்த கச�் 
வாய்தத்ான் மண்டபதை்த ேச�த்�, தன� ஆசாரய்ரக்ைள 
மான�கமாக வணங்��றார.் � ைவஷ்ணவ 
ஸம்�ரதாயத்�க்� கச�் வரதன் அளிதத் வரத�� � நடா�ர ்
அம்மாைள �யானித்� அவர ்அ�ளிய � ேஹ��ங்கஸ்தவம் 
அ�சந்தானம் ெசய்�, ேவதாந்த�� ஸ்வா� ேத�கன் 
அ�ளிய � ஸுதரஸ்னாஷ்டகம் மற்ற � ஸுக்�கைள�ம் 
அ�சந்�த்்� அ�ள் ெப�ேவாம்!! 

"�த்�ைர �த்�ைர�ல் அவதரித்தார ்வா�ேய" 

"� நடா�ர ்அம்மாள் ��வ�கள் என்ெறன்�ம் வா�ேய" 

அ�ேயன் தாஸன்  

 

�த்ரா அ�தன்  

(Vadodara) 

 



 


