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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவ திவ்யபரதுகரஸேவக  

ஸ்ரீமதபினவ வரகீஶ ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர பரகரல ஸதசிகனின்  

அஷ்ஸ ரத்தர ஶதநரமரவளி  
ஸ்ரீமரன் உ.ஸவ. மஹரமஸஹரபரத்யரய,  வரக்ஸதவிவரபுத்ர,  

ேரங்கேலக்ஷனகனபரடி  ர.ஏ.எஸ். ஸவங்க நரதரசரர்ய ஸ்வரமி 
 

 

ஹயரஸ்யகுலமரஸலரகம் ஸவங்கஸ ஶகவிர்முதர | 

அஷ்ஸ ரத்தரஶதம் நத்வர நவ்யவரகீஶஸயரகிநம் || 

 

ஸயரகிஸந மந்த்ர ஸித்தரய ஹயரஸ்யபதஸேவிஸந | 

தஸபரநிஷ் ரய தீரரய துரீயபதலக்ஷ்மஸந ||1|| 
 

தரந்தரய பரமரர்த்தரய க்ருதிஸந குணிஸந நம: | 

யமிஸந பரரலக்ஷ்யரய பரமமகரந்திஸந யஸத ||2|| 
 

ஸபரதகரயரர்த்திலக்ஷ்யரய ேரங்க்யரயர மிதஸதஜஸே | 

ேஸத ஸ்திரரய ஸித்தரய ப்ரஹ்மநிஷ் ரய பூயஸே ||3|| 
 

த்ரய்யந்தரர்த்தரய நரதரய தரரகரய மஹரத்மஸந | 

ஸ்ரீமஸத முஸநஸயத்மகரதபகவத்பக்தி ஸிந்தஸவ ||4|| 
 

மவரரக்யநிதஸய சரஸ்த்ஸர விஸவக-ஸ்வப்ரகரசிஸந | 

ஹம்ேரய பரமஹம்ேரய தத்த்வஸவத்ஸர தயரளஸவ ||5|| 
 

ஸதஶிகரயரத்மஸலரகரய ப்ரஹ்மதண் ரய தண்டிஸந | 

ஆத்யரத்மதீக்ஷிதரயரஸ்மம புருஷரய பரரத்மஸந ||6|| 
 

மங்களரய ஸ்வேரத்யரய ேரதநரய ப்ரகரரிஸந | 

ேத்த்வரய தீமஸத ஸபரக்த்ஸர குருபரவரனுரரகிஸந ||7|| 
 

ஸ்வரத்யரயபதநிஷ் ரய பஞ்சகரலப்ரகரசிஸந | 
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ேவநத்ரயநிஷ் ரய ஶிஷ்யசித்தரபஹரரிஸந ||8|| 
 

தீக்ஷ்நரய ம்ருதஸவ தரத்ஸர விதரத்ஸர தீர்கபந்தஸவ | 

அநகரய ஸ்மிதரஸ்யரய ஸ்வ-பர-ந்யூந-தர்சஶிஸந ||9|| 
 

ஸ்ரீதண் ரய ந்ருஸிம்ஹரய ரரக்ஸே ரரஜஸ்வதண்டிஸந | 

லக்ஷ்மநரர்யரத தத்த்வரய ஸவதமரர்கவிதரயிஸந ||10|| 
 

அர்த்தபஞ்சகலக்ஷ்யரய ேந்ந்யரேரஷ்ரமரூபிஸந | 

ஹயரஸ்யரர்ச்சரவிதரநரய த்ரிதண்  ஸ்வப்ரமரயுஸஜ (ப்ரமரபுஸஜ) ||11|| 
 

ஊர்த்வமூஸலரர்த்வபுண்ட்ரரய யேேூத்ரரநு ஶாஸிஸந | 

நவ்யரங்ஸகந்த்ர ஶிஷ்யரய நவ்யலக்ஷ்மணபீக்ஷஸவ|| 12|| 
 

பரகரலபஸதஶாய ப்ரஹ்மதந்த்ரஸ்வதந்த்ரிஸந | 

த்ரிகரல ேரனயக்ேரய ேரனரத்வர்யவபரஸிஸந ||13|| 
 

ஸ்வரபஹர்த்யபகரரரய ஸ்வரபகர்த்ரனுரரகிஸந | 

நிர்தவந்த்வரய ஸ்வதந்த்ரரய ேத்யேந்தவ்ரதரத்மஸந ||14|| 
 

பரதுகரர்சனதீக்ஷரட்யரரஜேத்மப்ரபரஸ்வஸத | 

ரரஜஸ்வபத்ம மித்ரரய பரரதரயரர்ஷபரகிஸந ||15|| 
 

நிர்விஸசஷவிஸசஷரர்த்த தத்த்வபூம்யனுஷங்கிஸந | 

பக்திப்ரபத்திதத்த்வரர்த்த ப்ரமரநுஷ் ரனலக்ஷ்மஸந ||16|| 
 

ஸ்வச்சந்தவ்ருத்தநிஷ் ரய ஸ்வரர்த்தச்சந்தப்ரவர்த்திஸந | 

விஷ்வரமித்ரரன்வயரர்கரய ஸசதநரய விபஶ்சிஸத ||17|| 
 

ரங்கரேரரவிஹரரரய ஸ்ரீநிவரேவிஹரரிஸந | 

ஸ்ரீநிவரேரத்த தீக்ஷரய ச ஸகரபரப்த மந்த்ரிஸந ||18|| 
 

க்ருஷ்ணமரர்யக்ருபரப்ரரப்த மந்த்ரதீக்ஷர ப்ரமரவஸத | 

த்ரரவி ரம்நரய ேூக்த்யர்த்த மரதுர்யரஸ்வரதகரரிஸந ||19|| 
 

யுஸவரத்பவவேந்த்யரட்ய மதுஸலரகவிரரட்யுஸஜ | 

பூஷரநபூ அலக்ஷ்யரர்கமஹர்ஷி பதஸபரகிஸந ||20|| 
 

சிதசித்பரதத்வரர்த்த்த வ்ரதஷட்பத சரரிஸந | 

பவச்சிஸத, ஸ்வபந்தரய பந்தத்ரயவிஸவகிஸந ||21|| 
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ஸ்ரீத்ரிதீய ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர பரகரல ஸ்வரமி அருளிய  

வரழித்திருநரமம் 

 

எம்பபருமரனரர் 

சீரரரும் பபரும்பூதூர் சிறக்கவந்ஸதரன்வரழிஸய 

சித்திமரயில் ஆதிமரநரள் பசகத்துதித்ஸதரன்வரழிஸய 

ஆரரதவருளரளர் அருளும ஸயரன்வரழிஸய 

அருமமறபசரல்பபரியநம்பி அடிபணிந்தரன்வரழிஸய 

ஏரரரும் பரஷியத்மத யீன்றபிரரன்வரழிஸய 

எழுபத்துநரல்வமரயும் எமக்களித்தரன்வரழிஸய 

ஓரரதபரசமயக்குறும்பறுத்தரன் வரழிஸய 

ஒளிதிகழுபமதிரரசர் இமணயடிகள்வரழிஸய 

 

சரணரகத ரமக்ஷகசங்கல்பரய ச்வசக்ஷுஸஷ | 

ஸவதஸவதரந்த தீபரய ேரனசூ ரஸ்வஸபரதிஸந ||22|| 
 

ஸ்ரீபரஷ்யபரவஸபரதரர்த்த ப்ரபரமண் லலரஸிஸந | 

ரஹஸ்யத்ரயேரரரர்த்த க்ரஹஸநரஜ்வலகரந்தஸய ||23|| 
 

வரகீஶபதலக்ஷ்யரய நவ்யவரகீஶஸயரகிஸந | 

ஸ்ரீஹயரஸ்ய பதத்வந்த்வ வ்ருத்தஸகரத்ரநிவரஸிஸந ||24|| 
 

வ்யதஸநரத்ஸவங்கஸ ரநரத இத்தமஷ்ஸ ரத்தரம் ஶதம் | 

வரகீஶநவ்யவரகீஶ க்ருபரமுத்ரரத்ம லக்ஷ்மந: || 
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
 

ஸ்ரீபரகரலம மும் நரவல்பரக்கமும்  
 

ஸ்ரீமதுபயஸவ வித்வரன் மஹரமஸஹரபரத்யரய நரவல்பரக்கம் ச ஸகரப 

ரரமரநுஜதரதரசரர்ய ஸ்வரமி. 
 

 

நூறு அல்லது நூற்று இருபது வருஷங்களுக்கு முன்பு சுஸரரத்ரியம் நரவல்பரக்கம் கிரரமத்தில் 

உதித்த வித்வரன்களுக்கு மமசூர் பரகரலம த்திலிருந்த ஸ்வரமிகளு னும் 

வித்வரன்களு னும் இருந்த பதர ர்மபச்  சற்று விளக்குகிஸறன். 

 

 அக்கரலத்தில் மமசூரில் தர்க்கதீர்த்தர் கஸ்தூரிரங்கரசரர் ஸ்வரமி என்பவர் மிக 

ப்ரசித்த வித்வரனரக எழுந்தருளி இருந்தரர். இவர் தர்கம் மீமரம்ேர முதலிய சரஸ்த்ரங்களில் 

கமரகண் வர். இவர் கரசிக்குச் பசன்று அங்கிருந்த சிவகுமரர சரஸ்த்ரி என்பவரி ம் தர்க்க 

சரஸ்த்ரத்மத க்ஸரர பத்ரங்களு ன் வரசித்துத் திரும்பிவந்து அஸநகம் ஸபருக்கு தர்க்கம் 

முதலிய சரஸ்த்ரங்கமளச் பசரல்லிக்பகரடுத்தரர். 

 

 நரவல்பரக்கம் பபரியஸ்வரமி என்று ப்ரசித்தரரக எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீ.உ.ஸவ. 

நரஸிம்ம தரதரசரர்யஸ்வரமியும் 13 வயதுக்குள் ஸவதரத்யயனத்மத முடித்துவிட்டு தர்க்கம் 

வரசிப்பதற்கரக ந ந்ஸத கரசிக்குச் பசன்று சிறிதுகரலம் சிவகுமரர சரஸ்த்ரியி ம் தர்க்கம் 

வரசித்துவிட்டு அங்கு ஏற்பட்  ப்ஸளக் என்ற ஸரரகத்தரல் பீடிக்கப்பட்டு இனி அங்கு 

இருக்கமுடியரது என்று தீர்மரனம் பசய்து அந்த சரஸ்த்ரியி ம் வரசித்த கஸ்தூரி 

ரங்கரசரர்யரி ஸம வரசிக்கலரஸம என்று நிச்சயித்து கரசியிலிருந்து புறப்பட்டு மமசூருக்குத் 

திரும்பிவந்து அங்கு சில வருஷங்கள் தங்கியிருந்து தர்க்க சரஸ்த்ரத்மத ரங்கரச்சரரியரரி ம் 

வரசித்துவிட்டுத் திரும்பி நரவல்பரக்கத்துக்கு வந்து பல வருஷங்கள் அங்குள்ளவர்களுக்குப் 

ஸபரதித்தரர். மமசூரில் இருந்த ஸபரது தர்க்க சரஸ்த்ரத்தில் பரீமக்ஷயில் முதல் வகுப்பில் ஸதறி 

தங்க பம ல்கள் சரல்மவகமளப் பரிசரகப் பபற்றர்.  

  

 ஸ்ரீநரஸிம்மதரதரசரரியரி ம் வரசித்தவர்கள் பலர். அவர்களுள் ஸ்ரீ.உ.ஸவ. அய்யர 

ஸதவநரத தரதரசரர்யர், ஸ்ரீ.உ.ஸவ. ச ஸகரப கிருஷ்ணஸ்வரமி தரதரசரர்யர் முதலியவர்கள். 

இவர்களும் மமசூரில் பரீமக்ஷ பகரடுத்து முதலில் ஸதறி பரிசிகமளப் பபற்றவர்கள். 

 

 நரவல்பரக்கம் நரஸிம்ஹதரதரசரர்ய ஸ்வரமி ஸ்வரமிஸதசிகமனப் ஸபரல் 

உஞ்சவ்ருத்தியிஸலஸய கரலத்மதக் கழித்த உத்தமர். அவர், வலயப்ஸபட்ம யில் 
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எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீஸவதரந்தரரமரனுஜ ேம்யமிேரர்வபபௌமர் பக்கலிஸல 

ஸவதரந்தகரலஸக்ஷபம் பசய்தவர். திருவிசலூர் ரரமதம்பி சரஸ்த்ரிகளி ம் மீமரம்ேர 

சரஸ்த்ரத்மத அதிகரித்தவர். தரம் அதிகரித்த சரஸ்த்ரங்கமளபயல்லரம் 

நரவல்பரக்கத்திலுள்ளவர்களுக்கு ப்ரவசனம் பண்ணிவிட்டு பிறகு கரஞ்சீபுரம் எழுந்தருளினரர். 

அங்கு ஸதவப்பபருமரமள அனுதினமும் மங்களரசரேனம் பண்ணிக்பகரண்டும் அண்டிய 

சிஷ்யர்களுக்குக் கரலஸக்ஷபம் ேரதித்துக்பகரண்டும் எழுந்தருளியிருந்தரர். கரலக்ரமத்தில் 

இந்தியர சுதந்திரம் பபற்றவு ன் எல்லர ஸகரவில்களிலும் எல்ஸலரரும் ப்ரஸவசித்து 

எம்பபருமரன்கமள ஸசவிக்கலரம் என்று சட் ம் வந்துவிட் படியரல் தம்மும ய 

திருமரளிமகயில் வரதரரஜ மூர்த்திமய ப்ரதிஷ்ம பசய்து திருவரரரதனம் வி ரமல் 

பசய்துபகரண்டு அண்டியவர்களுக்கு ேமரச்ரயண பரன்யரேங்கமள அனுஷ்டித்து வந்தரர்.  

 

 ஸ்வரமி பரமபதித்த பிறகு அவரும ய மரப்பிள்மள வித்வரன் கூத்தப்பரக்கம் 

க்ருஷ்ணமரசரரிஸ்வரமி ஆரரதித்து வந்தரர். அவரும் அசக்தரரகப் ஸபரய்வி ஸவ அந்த 

ஸ்வரமி ஆரரதித்த திவ்யமங்களவிக்ரஹத்மத மமசூர் பரகரலம த்துக்கு அப்ஸபரது 

எழுந்தருளியிருந்த அபிநவஸ்ரீநிவரே ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வரமிகளி ம் ேமர்ப்பித்துவிட் ரர். 

பரகரலஸ்வரமிகள் தரங்கள் ஆரரதிக்கும் ஹயக்ரீவஸனரடு கூ  நரவல்பரக்கம் ஸ்வரமி 

ஆரரதித்த வரதரரஜப் பபருமரமளயும் எழுந்தருளப்பண்ணி திருவரரரதனம் 

பண்ணிவருகின்றனர். 

 

 நரவல்பரக்கம் ஸ்வரமியின் நூற்று இருபதரவது திருநக்ஷத்ர மஸஹரத்ேவம் 

கரஞ்சீபுரத்திலும் நரவல்பரக்கத்திலும் விஸசஷமரக நம பபற்றது. அந்த சமயத்தில் ப்ரக்ருதம் 

பரகரலம ம் ஜீயர் அபிநவவரகீச ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வரமிகள் ஹயக்ரீவனு னும் 

வரதரரஜனு னும் கரஞ்சிபுரத்துக்கு எழுந்தருளி அங்கு பதன்னண்  மர வீதியிலுள்ள 

நரவல்பரக்கம் ஸ்வரமி திருமரளிமகயில் திருமஞ்ஜனம், திருவரரரதனம் முதலிவமவகமளச் 

பசய்தரர். அப்ஸபரது வித்வத்ேமபயும் நம பபற்றது. 

 

 ஸமலும் அபிநவரங்கநரத ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வரமிகள் பரகரலம த்தில் அக்கரலத்தில் 

ந்யரயஸித்தரஞ்ஜனம் தத்வமுக்தரகலரபம் முதலிய ஸதசிக க்ரந்தங்களில் பரீமக்ஷ ப்ரதி 

வர்ஷமும் ந த்தி, அதில் ஸதர்ந்தவர்களுக்கு ேம்பரவமனயும் பரிசும் வழங்கிவந்தரர். 

இப்பரீமக்ஷயில் நரவல்பரக்கத்திலிருந்ஸத பலர் பரீமக்ஷ பகரடுத்து ஹயக்ரீவனும யவும் 

பரகரல ஸ்வரமிகளும யவும் அநுக்ரஹத்மதப் பபற்றவர்கள். 

 

 இப்படிப்பட்  விஸசஷங்கமள தத்கரலம் எழுந்தருளியுள்ள அபிநவவரகீச 

ப்ரம்ஹதந்த்ரபரகரல ஸ்வரமியும் ந த்தி வருவது மிகவும் ஸபரற்றத்தகுந்தது. 
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
 

ஸ்ரீபரமஹம்ஸேத்யரதி ஸ்ரீமதபினவ வரகீஶ ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வதந்த்ர 

பரகரலமஹரஸதஶிகன் 

 
ஸ்ரீமதுபயஸவ வித்வரன் மஹரமஸஹரபரத்யரய சு.மபயம்பரடி ஸசட் லூர்                

வர. ஸ்ரீவத்ேரங்கரசரர்ய ஸ்வரமி, நங்மகநல்லூர், பசன்மன. 

 

 

இந்த மஹரன் மஹீசூரபுரி என்னப்பட்  மமேூர் பரகரலம த்தில் 36வது பட் த்மத 

அலங்கரித்துவரும் யதீஶ்வரர் ஆவரர். இந்த ஸ்வரமி ேந்நிதியில் அநந்த ப்ரமரணங்கமளப் 

பண்ணிவிட்டு, இந்த ஸ்வரமிக்கு அடிஸயனி ம் உள்ள க்ருமபமய இந்த சிறு வ்யரேத்தில் 

பதரிவித்துக் பகரள்கிஸறன். அப்படிஸய சில ஆப்தர்கள் ஸகட் தின் ஸபரில் இந்த மஹரனின் 

சரித்ரத்மதயும், இவர் நம் ேம்ப்ரதரயத்துக்குச் பசய்த ஸித்தரந்தஸ்தரபனரதிகமளயும் 

பதரிவித்துக் பகரள்கிஸறன். 

 

 இந்த மஹரமனப்பற்றி 1995வது ஆண்டுமுதல் பரிசயம் உண்டு. மமேூர் பசன்று 

பரகரலம த்து ேதஸ்ேுக்களில் பலமுமற இவமர ஸேவித்துள்ஸளன். திருநரரரயணபுரத்தில் 

1960வது வருஷம் அடிஸயன் பரீமக்ஷ பகரடுத்து விஶிஷ் ரத்மவத வித்வரன் எனப்பட் வன். 

அப்ஸபரபதல்லரம் அடிஸயனுக்கு இவமர அதிகம் பதரியரது. 

  

 இந்த ஸ்வரமியின் பூர்வரஶ்ரமத்திருநரமம் ஸ்வச்சந்தம் ஸ்ரீநிவரேரசரர்யர் 

என்பதரகும். மமேூர் ப்ரரந்த்யத்தில் ஸேரம்நரத்பூருக்கு அருகிலுள்ள ஹிதஹல்லி என்ற 

அக்ரஹரரத்தில் - ஸ்ரீ.உ.ஸவ ஸ்வச்சந்தம் ஸவங்க நரஸிம்ஹரசரர்யஸ்வரமி - ரங்கநரயகி 

அம்மங்கரர் என்ற தம்பதிகளுக்கு ஆறரவது குமரரரரய் பவ௵ சித்திமரமரதம் 

ஸரவதிநக்ஷத்ரத்தில் (11-5-1934) அன்று அவதரரம். அது ஸ்ரீவரரஹஜயந்தியரகவும், தூப்புல் 

தீபப்ரகரசன் எம்பபருமரனின் அவதரர தினமுமரகும்.  

 

 இந்த ஸ்வரமி பகௌசிகஸகரத்ரம். இதில் ஸசட் லூர் - இமளயவில்லி - விஞ்ஜிமூர் - 

என்பனஸபரன்று ஸ்வச்சந்தம் என்பதும் ஒரு உள்பிரிவு. இவர்களது முன்ஸனரர்கள் - कतुमु ् अकतुमु ् 
अन्यथा कतुमु ् समथा:ु. ஆனது பற்றிஸய स्वच्छन्दम ् என்று அவர்களது சரஸ்த்ர பரண்டித்யத்தரல் வந்த 
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பிருதப் பபயர் இது. இமதஸய ஸ்வச்சந்தம் என்றும் கூறுவரர்கள். அடிஸயரங்களும ய 

மபயம்பரடி-ஸசட் லூர் என்ற வம்ஶத்திலிருந்து பிரிந்தவர்களிலும் ஸ்வச்சந்தத்தரர் பலர் 

உண்டு. ஸ்ரீமதுரரந்தகம் திவ்ய ஸதசத்திலிருந்தும், பிறகு திருமவயரறு கலரசரமலயிலும் 

ந்யரய சரஸ்த்ரப்ரவசனம் பசய்து வந்த ஸ்ரீ.உ.ஸவ. ஸ்வச்சந்தம் ஸ்ரீநிவரேரச்சரர்ய ஸ்வரமி 

பசன்ற நூற்றரண்டின் பதர க்கத்தில் ஜகத்ப்ரஸித்தர். அவரி ஸம அடிஸயன் ஆசரர்யன் 

ஸ்ரீமதபிநவஸதசிக ஸ்ரீ உத்தமூர் தி.வீரரரகவரசரர்ய ஸ்வரமி தர்க்கம் பயின்றது. 

  

 நம்ஸ்வரமி தமது பரட் னரர் கிட்டிவில்லி ஸ்ரீ.உ.ஸவ. ஸ்ரீநிவரேரசரர்ய ஸ்வரமியி ம் 

5 வயதுக்குள்ஸளஸய எல்லர ஸ்ஸதரத்ரபர ங்கமளயும் அதிகரித்தவர். கர்ப்பரஷ் மத்தில் தன் 

திருத்தகப்பனரரரல் உபநயனம் பசய்விக்கப்பட் வர். தமது பிதரமஹரி ம் ஸவதரத்யயனம் 

பசய்யத்பதர ங்கி பிறகு கனபரடி ஸ்ரீ.உ.ஸவ. ஸ்வச்சந்தம் அநந்தரசரர்ய ஸ்வரமியி ம் 

பூர்ணஸவதரத்யயனம் பசய்தருளினரர். 

 

 நமதுஸ்வரமிக்கு தமது பத்தரவது வயதிஸலஸய ஸ்ரீபரமஹம்ஸேத்யரதி ஸ்ரீஆக்கூர் 

ஆண் வன் திருவடிகளில் (ஸ்ரீநிவரே மஹரஸதசிகன்) பஞ்சேமஸ்கரரம், ஹயக்ரீவ மந்த் 

ஸரரபஸதசம் முதலரனமவகள் ஆயின. அஸதஸபரல் பரமஹம்ஸேத்யரதி ஸ்ரீபதன்பிமற 

ஆண் வன் ஸ்வரமியி ம் திருவரய்பமரழி, பரதுகரேஹஸ்ர கரலஸக்ஷபம், வ்யரகரண 

சரஸ்த்ரரப்யரேம் முதலியன நம பபற்றன.  

 

 அந்நரளில் ப்ரஸித்தரரன ஸ்ரீதில்மலஸ்தரனம் ஸ்வரமி ஸ்ரீச ஸகரப 

ரரமரநுஜமஹரஸதசிகனி ம் பகவத்விஷயம், யரதவரப்யுதயம், மந்த்ஸரரபஸதசங்கள் 

முதலரனமவ நம பபற்றன. ஸ்ரீதில்மலஸ்தரனம் ஸ்வரமி “இவருக்கு மந்த்ரஸித்தி ஏற்படும்” 

என அநுக்ரஹித்தரர்.  

 

 பிறகு பரகரலம த்தில் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீபரமஹம்ஸேத்யரதி ஸ்ரீமத் அபினவ 

ரங்கநரத ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வதந்த்ரபரகரல ஸ்வரமிகமள (33ம் பட் ம் யதீஸ்வரர்) ஆஶ்ரயித்து 

ஸ்ரீபரஷ்யரதிகமளயும், ரஹஸ்யக்ரந்தங்கமளயும் கரலஸக்ஷபம் பசய்தருளினரர். அந்த 

மஹரனி த்திஸலஸய சரணரகதியும் இவருக்கு. அவஸர இவமர ஸ்ரீபரகரலம த்தில் 

ஸ்ரீஹயக்ரீவரரரதன மகங்கர்யத்தில் ஈடுபடுத்தியருளினரர்.  

 

 பிறகு ஸ்ரீ.உ.ஸவ. அண்ணயரர்யமஹரஸதசிகன் ப்ரசிஷ்யரரன ஸவளூர் ஸ்ரீ.உ.ஸவ 

க்ருஷ்ணமரசரர்ய ஸ்வரமியி ம் அஸநக அபூர்வ மந்த்ஸரரபஸதசம் பபற்று ஸித்தி பபற்றரர். பல 

ஆகம நூல்கமளயும் அவரி ஸம கற்றுத்பதளிந்தரர். 

 

 மமேூர் பர சரமலயில் ஆகம வகுப்புக்கரன பர திட் ங்கமள இவஸர 

ஏற்படுத்தினரர். அமத மமேூர் யூநிவர்ஸிடி ஏற்றது.  
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 ஸ்ரீபரமஹம்ஸேத்யரதி திருக்கு ந்மத ஆண் வன் ஸ்வரமி ப்ரீதிக்கும் பரத்ரமரகி அவர் 

கரலஸக்ஷப ஸகரஷ்டியில் அந்வயித்தரர். கன்ன  ஸதசத்தில் பல ேதஸ்ேுக்களில் ஆகம-

ஸவதரந்த பரீக்ஷரதிகரரியரக இருந்து புகழ்பபற்றரர். ஒரு ேமயம் - ஸ்ரீஉத்தரரதிம த்து 

ஸ்ரீபரமஹம்ஸேத்யரதி மத்வஸ்வரமி ஸகட்  மிகவும் கஷ் மரன ஆகமப்ரஶ்னங்களுக்கு 

அநரயரஸேன ஆஶ்சர்யமரன வமகயில் பதில் அருளி விஶஶஷ பஹுமரனத்மதப் பபற்றரர். 

 

தமது பூர்வரஶ்ரமத்திஸலஸய பல மஹனீயர்களுக்கு ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயேரரம், திருப்பரமவ, 

ஸ்ரீமத்ரரமரயணம் முதலரனமவகமள கரலஸக்ஷபமரக ேரதித்துவந்தரர். 

 

 பிறகு 3.3.1992ல் நம்ஸ்வரமிக்கு பரமஹம்ஸேத்யரதி ஸ்ரீமத் அபினவ ரரமரநுஜ 

ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வதந்த்ர பரகரல மஹரஸதசிகன் ேந்ந்யரேரச்ரமம் அருளினரர். “நம் ம த்துக்கு 

நீஸர இனி ஆசரர்யன்” என அருளி பட் ரபிஸஷகம் பசய்து மவத்தருளினரர். ஸ்ரீபரமபரி - 

ஸ்ரீரங்கப்ரியர ஸ்வரமிகளும் அப்ஸபரது உ ன் எழுந்தருளியிருந்தரர். 

 

 நம்ஸ்வரமி பட் த்துக்கு வந்ததும் பலவி ங்களில் புதியதரக ம ங்கமள நிர்ணயித்தும், 

முக்கியமரக ப்ரரசீநமரக இருந்த பல ம ங்கமள பழுதுபரர்த்து ஜீர்ஸணரத்தரரணமும் 

பசய்தருளினரர். பசன்மன, மஹதரரபரத், தூப்புல் (கரஞ்சீபுரம்), ேத்யகரலம், திருமமல, 

ஸ்ரீரங்கப்பட் ணர, கர்ணர கத்திலும், ஆந்திரரவிலுமுள்ள பல சிறு ப்ரரசீந ம ங்களும் இவர் 

பபருமமக்கு எடுத்துக்கரட்டு. 

 

 ஒவ்பவரரு வருஷமும் விஶிஷ் ரத்மவத வித்வத் ேதஸ்ேுகமள தனது ஆசரர்யன் 

ஸ்ரீமதபினவ ரங்கநரத ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வதந்த்ர பரகரல ஸ்வரமியின் நியமனப்படி குமறவின்றி 

ந த்திவருவது யரவரும் அறிந்தஸத. பூர்வரசரர்ய ப்ருந்தரவனங்கமளப் பரரமரித்து 

நித்யரரரதனரதிகள் தம யின்று நம பபற அருளிவருகிறரர்.  

 

 ஸ்ரீபரகரலம த்தின் முன் எழுந்தருளியிருந்த பல மஹனீயர்களரன வித்வரன்கள் 

அருளிய உயர்ந்த க்ரந்தங்கமள அச்சிட்டு பவளியிட்டுவருவது யரவரும் அறிந்தஸத. குறிப்பரக 

ஸ்ரீபரமஹம்ஸேத்யரதி ஸ்ரீகிருஷ்ணப்ரஹ்மதந்த்ரஸ்வதந்த்ரபரகரல ஸ்வரமிகள் அருளிய 

க்ரந்தங்கமள ஜந்து மலர்களரக பவளியிட் மதக் கரணலரம். ஸமலும் பல வரவிருக்கின்றன.  

 

 ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயேரரத்மத வ்யரக்யரனத்து ன் கன்ன  எழுத்தில் அச்சிட்டு 

பவளியிட் மதக் கரண்க. அஸதஸபரல்  ஸ்ரீபரமஹம்ஸேத்யரதி ஸ்ரீநிவரே 

ப்ரஹ்மதந்த்ரஸ்வதந்த்ரபரகரல ஸ்வரமிகள் (22ம் பட் ம் யதீஸ்வரர்) அருளிய 

லக்ஷ்ம்யுபரயத்வதீபம் இவ்வரண்டு தமிழ் பமரழிபபயர்ப்பு ன் பவளிவருகிறது. இதுவமர 

ஓமலச்சுவடியரகஸவ இருந்த ஸ்ரீமஹரபரகரல ப்ரஹ்மதந்த்ரஸ்வதந்த்ர ஸ்வரமி அருளிய 

ஸ்ரீபரஷ்ய வ்யரக்யரர்த்தம் “மிதப்ரகரசிகர” என்ற க்ரந்தம் அச்சிட்டு பவளிவர இருக்கிறது. 

அஸதஸபரல் ஸ்ரீமஹரபரகரல ஸ்வரமியின் பதிபனண்ணரயிரப்படி (18000) திருவரய்பமரழி 
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வ்யரக்யரனமரக தத்வரர்த்தப்பிரகரசிமக தமிழ்-நரகர அக்ஷரங்களில் பவளிவர இருக்கிறது. 

இப்படி இன்னும் பல. 

 

 இப்படி अध्यात्मग्रन्थशनमाणु ं अन्यषेा ं चावबोधनम।् अचावुतारसवेशेत என்றபடி எல்லர ேம்ப்ரதரயத் 

திருப்பணிகமளயும், தக்க அதிகரரிகமளக் பகரண்டு இந்த திருநக்ஷத்ரத்திலும் பசய்து 

பகரண்டுவரும் இந்த மஹரன் இன்னம் பல்லரண்டுகள் திருஸமனிபரங்கரய் 

எழுந்தருளிக்பகரண்டு இருக்க அந்த லக்ஷ்மீஹயக்ரீவமனஸய ப்ரரர்த்திக்கிஸறன். 

எல்ஸலரரி மும் எப்ஸபரதும் சிறிதும் ஸகரபப்ப ரமல் சிரித்த திருமுகமண் லத்து ன் பரிவு ன் 

அருள்வமத - அதிலும் அடிஸயனி ம் விஸசஷக்ருமப பகரண்டு எழுந்தருளியிருப்பமதயும் 

எப்ஸபரதும் மனக்கண்ணரல் ஸேவித்து வருகிஸறன். 

 

 बहुभ्य: श्ोतव्यम ्, बहुधाश्ोतव्यम ् என்ற வசனத்திற்கு இணங்க இந்த ஸ்வரமிக்கு அஸனகம் 

மஹனீயர்கள் அவ்வப்ஸபரது ஆசரர்யரரய் எழுந்தருளியிருந்து கிம க்கத்தகரதபதரரு 

பகவதரநுகூல்யஸம. ஸ்ரீபீஷ்மர் தன்மனப்பற்றி கூறிக்பகரள்ளும் ஸபரது - ज्ञानवदृ्धा: मया राजन ् बहव: 
पय ुपुाशसता: என்றருளியமதயும் கவனித்தரல் பபரிஸயரர்களின் பபருமம பதரியவரும். 

 

 இப்பவும் நரளது ஜய வருஷம் சித்திமர மரதம் ஸரவதி திருநக்ஷத்ரத்தன்று 

ேரயிற்றுக்கிழமம (27-4-2014) இம்மஹரனுக்கு சதரபிஸஷக மஸஹரத்ேவம் இவரது சிஷ்ய-

ப்ரசிஷ்யர்களரல் மமேூர் பரகரலம த்தில் நம பபற உள்ளது. அதற்கு அங்கமரக 

பவளியி ப்படும் மலரில் இந்த மஹரமனப்பற்றி எல்ஸலரரும் அறிந்து க்ருதரர்த்தரரக 

ஸவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் யதரமதி இப்படி அடிஸயன் எழுதிஸனன். இதில் குற்றம் 

குமறகள் இருந்தரல் மஹரன்கள் க்ஷமிப்பரர்களரக.  
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
 

வரகீஶனும் வரகீஶரும் 

 

ஸ்ரீமதுபயஸவ. வித்வரன் வடுவூர் வீரரரகவரசரர்யஸ்வரமி, பசன்மன. 
 

 

 
हयग्ररवीः परं तत्त्व ंहयग्ररवपद ंशहतम।् 
हयग्ररवीः परं प्राप्य ंघोषत्यश्वतरा श्शुतीः॥ 
अवतरय ुस्वय ंलोके श्तुरशरतमदुरशरतमु।् 
वागरशोऽभनू्मठाधरशीः वागरशमशुनरूपधकृ॥् 
वागरशमशुनरूपणे धतृ्वा जन्म स्वय ंप्रभीुः। 
वागरशो नन्दत ेलोके ननयुन ् लोकं अद्भतुम॥् 

 
 ஆசரர்யனுக்கு ஸவண்டிய குணங்களில், ’शसद्ध ं सत्सम्प्रदाय’े என்பது முதலரகக் 

கூறப்பட் து. ”माता शपता यवुतयीः तनया शवभशूतीः सवं यदवे शनयमने मदन्वयानाम ् ” - நரதமுனிகள் முதலரன எம் 

குலத்ஸதரர் பூ மன்னு மரது பபரருந்திய மரர்பனரல் மயர்வறமதிநலம் பபற்ற ஆழ்வரர் 

திருவடிகமளஸய அமனத்துமரய்ப் பற்றியவர் என்றரர் ஆளவந்தரர். திருவரங்கத்தமுதனரஸரர, 

இரரமரனுசமன அந்தரதியரல் ஸபரற்றத் துவங்கி ”பூ மன்னு மரது பபரருந்திய மரர்பன் – 

புகழ்மலிந்த பரமன்னுமரறன் அடி பணிந்துய்ந்தவன் – பல்கமலஸயரர் தரம் மன்ன 

வந்தவிரரமரனுசன் சரணரரவிந்தம் – நரம் மன்னிவரழ – பநஞ்ஸச பசரல்லுஸவரம் அவன் 

நரமங்கஸள” என்று பபருமரள், பிரரட்டி, ஆழ்வரர் ேம்பந்தத்தரல் “ேத்ேம்ப்ரதரய 

ஸித்தியுள்ள இரரமரனுசன்” என முதலுமரத்தரர்.  

அப்ப்டிப்பட்  सत्सम्प्रदायशसशद्धயும், பபருமமயுமுள்ள परकालमठास्थान-आशधपत्यமும், महाचायரु்கள் 

– आराशधத்த श्रहयग्ररवाराधनभाग्यமும், பலவிதமரன महनरयगणुங்களரல் पणूतुயैும் பகரண் வர் श्रमदशभनव 
वागरश ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्र परकाल महादशेशकன். இந்த ஸ்வரமியின் ஶதரபிஸஷக ேமயம் அவர்தம் 

குணரநுபவம் ஸ்ரீமவஷ்ணவர்கட்பகல்லரம் உத்ஸதச்யம், அடிஸயனுக்கும் உத்ஸதச்யம். அமத 

இரு பரகங்களரகப்  பரர்ப்ஸபரம். 
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பரக்யம் – 1 

 

सत्सम्प्रदायशसद्धोऽय ंमन्त्रशसद्धो महामशुनीः। 
मदृीः मधरुवागायो जजेरयाच्छरदा ंशतम॥् 

 

ஸ்ரீபரகரல ம ம்-ஆஸ்தரன பபருமம:  

ஸ்வரமி ஸதசிகன் ஆசரர்யபரம்பமரமய மங்களரசரேனம் பசய்யும் ஸபரது உமரப்பது 

கீழ்கண் வரறு. 

நம் ஆசரர்யபரம்பமர 

1. ஆனந்தமரயிருப்பது – பசரல்லில் இன்பம் பயப்பது. 

2. தம் ஹ்ருதயகமலமரம் ஸிம்ஹரேனத்தில் இனிதமர்ந்த பரிமுகப்பபருமரனின் 

அமலகளரய் எதிபரரலிக்கும் கமனப்புகளரஸல அழிக்கப்பட்  எதிர்வரதம் புரிபவரின் 

கர்வத்மதயும யது – ஒவ்ஸவரர் ஆசரர்யரும் ஹயக்ரீவரநுக்ரஹத்தரல் ப்ரதிமதங்கமள 

பஜயிக்கும் ேரமர்த்யமுள்ளவர். 

3. பலநற்குணங்கமளயும யது 

4. திக்குகளரம் மரடிகளில் கட் ப்பட்  जयध्वजपटங்கள் கரற்றில் அமசயும்ஸபரது ஏற்பட்  

சுழற்சியரல் விலக்கப்பட்  பிற ஸித்தரந்தங்கள் புறம் தள்ளப்பட்டு, அதனரல் நன்கு 

प्रकाशशக்கும் वदेान्तसन्मागதु்மத உம யது – தம் இன்னமுதபமரழிகளரல் புறமதங்களரல் 

ஏற்படும் கலக்கத்மதப் ஸபரக்கி பதளிவரன ேத்ேம்ப்ரதரயத்தில் சிஷ்யமர 

ந த்துபவர்.  

ஆக ஸ்ரீமவஷ்ணவ ஆசரர்யர்களின் ஹ்ருதயத்தில் இனிதமர்ந்தருளுமக பரிமுகனுக்கும் 

பபருமமயரயிற்று. அப்பரிமுகப்பபருமரமனஸய தம் திருவரரரதனமரக , குலதனமரகக் 

பகரண் மம ஸ்ரீமத் பரகரல ம த்திற்குப் பபருமம. இந்த यशतकुलத்திற்குக் கூ ஸ்தர், 

ஸதசிகேம்ப்ரதரயஸ்தர்கள் அமனவருக்கும், கரலஸக்ஷப ஆசரர்யபரம்பமரயில் 

நித்யரனுேந்ஸதயரரன ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्रजरयர் என்பது இவ்வரஸ்தரனத்தின் தனிச்சிறப்பு.  
 
பரிமுகன் பபருமம: 

ப்ரளய கரலத்தில் ஜீவரத்மரக்களின் ஸக்ஷமத்மத எண்ணி நிமனத்து, அநிருத்தன் என்ற 

திருஸமனியு ன் எம்பபருமரன் பள்ளி பகரண்டிருந்தரன். தனது நரபிக்கமலத்தில் 

நரன்முகமனப் பம த்தரன். உலமகப்பம க்கும் வழியறிய நரன்கு ஸவதங்கமளயும் 

உபஸதசித்தரன். நரபிக்கமலத்தில் இருந்த இரண்டு நீர்த்துளிகள் மது மக பர் எனும் இரண்டு 

அரக்கர்களரக மரறின. அம்மதுமக பர்கள் பிரமன் பக்கல் குழந்மதயுருவு ன் இருந்த நரன்கு 

ஸவதங்கமளயும் பறித்துக்பகரண்டு பரதரள உலகிற்குச் பசன்றனர். ப்ரஹ்மரஸவர 
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அநிருத்தரூபியரன பபருமரனி ம் முமறயிட் ரன் – “பரமஸன! ஸவதங்கமள மதுமக பர்கள் 

அபஹரித்துக் பகரண்டு ஓடிவிட் னர். அமவஸய என் வரழ்வரதரரம். உலஸக எனக்கு 

இருண்டுள்ளது. எவ்வரறு உலமகப் பம ப்ஸபன்? ஸயரகநித்திமரமய விட்டு எனக்கு அருள 

ஸவண்டும்” எனக் மககமளக் கூப்பித் துதிக்கலரனரர். அநிருத்தனும் பவள்மளப் பரிமுகனரய் 

உருவபமடுத்து பரதரளத்திற்குச் பசன்று அங்கு உத்கீதம் எனும் ஸ்வரத்மத எழுப்பினரர். 

இமதக் ஸகட் தும் மதுமக பர் ஸவதங்கமள ஓரி த்தில் மவத்து, ஓமச வந்த திக்மக ஸநரக்கிச் 

பசன்றனர். ஹயக்ரீவப்பபருமரன் ஸவதங்கமள எடுத்துக் பகரண்டு வந்து நரன்முகனி ம் 

ஒப்பம த்தரர். மீண்டும் ஸயரகநித்மரயில் ஆழ்ந்தரர். ஸவதங்கமளக் கரணரத மது-மக பர் 

ஓடி வந்து அநிருத்த ரூபத்தில் பரிமுகனின் உருவத்மதக் கண் னர். நம்மி ம் பயந்து 

மரற்றுருவில் தூங்குவதரக பரவமன பசய்கிறரன் – என நிமனத்தனர். அட் கரசம் பசய்து 

ஹரிமய எழுப்பினர். எம்பபருமரன் ஹயக்ரீவனரக எழுந்தரன். ஸபரர் புரிந்தரன். 

மதுமக பமர மரய்த்தரன். மதுேூதனன் ஆனரன். உலமகப் பம க்கும் ேரனத்மத 

நரன்முகனுக்கு அளித்தரன். அவமர அநுக்ரஹித்து மமறந்தரன். மஹரபரரதத்தில் 

விஸ்தரரமரய்ப் ஸபசப்பட்  இவ்மவபவம், ஸ்வரமி ஸதசிகனரல் ஸ்ரீகுருபரம்பரரேரரத்தில் ” 
हंस-मत्स्य-हयग्ररव-नरनारायण-गरताचायादु्यवतारங்களரஸல, தரஸன பவளிநின்று तत्त्वशहतங்கமள प्रकाशशப்பித்தும்” 

எனக் கரட் ப்பட்டுள்ளது.  
 
ஸகரயிலரழ்வரரின் (இவ்வர்ச்மச) பபருமம:  

ஸ்ரீபரகரல ம த்தின் திருவரரரதனப்பபருமரள் – ஸகரயிலரழ்வரர்-அர்ச்சரமூர்த்தி மிக்க 

பபருமம வரய்ந்தவர். 

 

வரக்ஸதவமதயரம் ேரஸ்வதியின் அநுக்ரஹம்:  

ஸ்வரமி எம்பபருமரனரர் ப்ரஹ்மேூத்ரங்களுக்கு பரஷ்யம் இயற்றி அப்பரஷ்யத்மத 

கரஶ்மீரத்திலுள்ள ேரஸ்வதீபீ த்தில் ேமர்ப்பித்தருளினரர். உம யவர் ேரதித்த 

பரஷ்யத்தின் சீர்மமமயக்கண்டு வியந்த வரக்ஸதவமதயரம் ேரஸ்வதீஸதவி “மிகவுயர்ந்த 

பரஷ்யம். உபநிஷத்துக்களின் உள் மனம் நன்கு ப்ரகரசமரயிற்று. இதமன ஸ்ரீபரஷ்யம் என்ஸற 

இனி அமமப்பர்” எனக் பகரண் ரடினரள். ஆதலின் ஸ்வரமி உம யவரும் ஸ்ரீபரஷ்யகரரர் 

ஆனர். அச்சமயம் ேரஸ்வதீ ஸதவி , “எம் அநுக்ரஹமரக உமக்கு (ஸ்ரீபரஷ்யகரரருக்கு) நரன் 

ஆரரதிக்கும் ஹயக்ரீவமூர்த்திமய அநுக்ரஹிக்கிஸறன்” என்று ஹயக்ரீவமூர்த்திமய 

ப்ரேரதித்தரள். ஸ்வரமி எம்பபருமரனரரும் ஸ்ரீஹயக்ரீவமன திருவரரரதனத்தில் ஸசர்த்து 

ஜீவித தமச முழுதும் ஆரரதித்து, தம் அந்திம தமசயில் தம் ேரனபுத்ரரரன 

ஸ்ரீதிருக்குருமகப்பிரரன் பிள்ளரனுக்கு எழுந்தருளப் பண்ணிக் பகரடுத்தரர். பிறகு க்ரமமரக 

ஸ்வரமி பிள்ளரனின் வம்சத்தில் வந்த ஆசரர்யபுருஷர்கள் இந்த மூர்த்திமய குலதனமரகபற்றி 

ஆரரதித்து வந்தரர்கள். அவ்வரிமசயில் வந்த ஸ்ரீபுண் ரீகரக்ஷர் என்பவர் ஹயக்ரீவ 

ஆரரதனம் பசய்தருளினரர். இவர் ஸ்வரமி ஸதசிகனின் மரதுலரரன கி ரம்பி அப்புள்ளரரின் 

ஜரமரதரவுமரவர். ஸ்ரீபுண் ரீகரக்ஷருக்கு  ஸ்ரீஹயக்ரீவன் ஸ்வப்னத்தில் நியமிக்க அவரும் 
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ஸ்ரீஹயக்ரீவ நியமனப்படி இவ்வர்ச்மசமய  ஸ்வரமி ஸதசிகனுக்கு எழுந்தருளப் பண்ணிக் 

பகரடுத்தரர். 

 

ஸ்வரமியரல் ஆரரதிக்கப்பட் வர்:  

 நம் தூப்புல் பிள்மளயும் ஸ்ரீலக்ஷ்மீஷயக்ரீவமன ப்ரதிதினமும் ஆரரதித்து மகிழ்ந்தரர். 

தம் அந்திமதமசயில் ஸ்ரீஹயக்ரீவப்பபருமரமள தம் சிஷ்யரரன ப்ரஹ்மதந்த்ர ஜீயரி ம் 

எழுந்தருளப் பண்ணினரர். அதன் பிறகு ஏறத்தரழ அறுநூறு ஆண்டுகளரக 

ப்ரஹ்மதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஜீயர் முதலரன ஸ்ரீமத் பரகரலம  ஆஸ்தரனத்மத அலங்கரிக்கும் 

யதிவரர்களரல் ஆரரதிக்கப்படுபவர். ஆக, ஸ்ரீபரஷ்யகரரரர், அப்புள்ளரர், ஸ்வரமி ஸதசிகன் 

ஸபரன்ற மஹரசரர்யர்களரல், “நிமனந்துமநந்து உள்கமரந்து உருகி, இமமஸயரர் பலரும் 

முனிவரும் புமணந்த கண்ணநீர் சரந்தம் புமகஸயரஸ ந்தி வணங்கி” என்னும்படி 

ஆரரதிக்கப்பட்  பபருமமமயயும ய பரஸதவமத.  

 

அரங்கனும் ஹயக்ரீவனும்:  

ேத்யஸலரகத்திலிருந்து திருவஸயரத்தி எழுந்தருளி, சக்ரவர்த்தித் திருமகனரல் 

ஆரரதிக்கப்பட்டு, அவரரல் ஸ்ரீவிபீஷணரழ்வரனுக்கு அனுக்ரஹிக்கப்பட்டு, இலங்மகஸயற 

எழுந்தருளுங்கரல் வழியில் ஸகரயில் பகரண்  இக்ஷ்வரகுகுலதனம் பபரியபபருமரள் 

திருவரங்கன்.  

 

இப்பபருமரஸனர கரஶ்மீரத்திலிருந்து ஸ்ரீபரஷ்யகரரரது திருக்ஸகரயிலரழ்வரரில் எழுந்தருளி, 

பல திவ்யஸதசங்கள் மஹரசரர்யர்களு ன் எழுந்தருளி ஸ்ரீபரகரலம த்துத் திருவரரரதன 

மூர்த்தியரக ஸ்ரீமவஷ்ணவதனமரகத் திகழ்கிறரர்.    

 

கர்ணர  ஸதச பரக்யம்: 

இவ்வர்ச்மசயில் ஈடுபட்  ஸ்ரீமதபினவ ரங்கநரதபரகரல ஸ்வரமி தரம் गढूाथसुङ्ग्रहம் 

எனும் व्याख्यानग्रन्थம் பண்ணியருளுங்கரல் மங்களம் பசய்து ஹயக்ரீவேரந்நித்யத்மத 

ப்ரரர்த்திக்கிறரர்.  

”ईशाना सवसु्या वाचो दवेर यदङ्कमध्यास्त।े 
कणाटुदशेभाग्य ंवागरश्वर एष मम मनोशवशतात॥्” 

எல்லர வரக்கிற்கும் அதிஷ் ரன ஸதவமதயரம் ேரஸ்வதி ஸதவீ எவனது 

இம யிலமர்ந்துள்ளரஸளர, கர்ணர க ஸதஶபரக்யத்தில் வடிவரம் அந்த ஹயக்ரீவன் என் 

மனதில் அமர ஸவண்டும். இங்கு ஹயக்ரீவமன கர்ணர க ஸதஶத்தின் பரக்யம் என்று 

பகரண் ரடுகிறரர்.  
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ஶதரபிஸஷகநரயகரரம் அபிநவ வரகீஶர்:  

இந்த ஹயக்ரீவன் தம் திருவரரரதனத்திற்கரகவும், தம் ஆஸ்தரனமரம் ஸ்ரீபரகரலம த்திற்கு 

அதிபதியரகவும் “ज्ञानर त्वात्मवै” எனத் திருவுள்ளம் பற்றிய தவஶலீர் நம் அபிநவ வரகீஶர், 

வரகீஶனரம் ஹயக்ரீவனது கருமணஸய வடிவு பகரண் ஸதர? என்னும்படி 

கருணரமூர்த்தியரய்த் திகழ்பவர் நம் அபிநவ வரகீஶ ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர பரகரல 

மஹரஸதசிகன். அவர்தம் பிற மஹனீயகுணங்கமள சிறிது சிந்திப்ஸபரம்.  

 

பரக்யம் - 2 

मन्त्रशसद्धीः - மந்த்ரஸித்தர். 

நம் ஆசரர்யர்கள் அமனவரும் (திருவஷ் ரக்ஷர) மந்த்ரஸித்தி பபற்றவர்கள் என்பது 

ேம்ப்ரதரயம். ஸமலும், ஸ்ரீமத் திருக்கு ந்மத ஆண் வன் பபங்களூர்-ஜயநகர் ஆஶ்ரம 

நிர்மரணம் பசய்த ேமயம், ஓர் திருவஷ் ரக்ஷர யரகம் ந த்தியபடி. அச்சமயம் நம் ஸ்வரமியும் 

தம் பூர்வரச்ரமத்தில் விஶஶஷமரன அந்வயமும், பஹுமரனமும் பபற்றதரகக் 

ஸகள்விப்பட்டிருக்கிஸறன். தற்ஸபரதும் ஸ்வரமியின் அந்ஸதவரஸிகளும், பக்தர்களும் 

ஸ்வரமியி ம் ஹயக்ரீவ மந்த்ரரதி உபஸதஶம் பபற்றுப் பயன்பபறுவதும் கண்கூடு. 

 
महामशुनीः – மஹரமுனி:  

 “मशुनीः मननशरलीः” மனனம் என்றரல் ஸகட்டு அறிந்தமத மீண்டும் மீண்டும் 

நிமனத்திருப்பது – ஆரரய்வது. அவ்வரறு ஸவதரந்தரர்த்தங்கமள அடிக்கடி சிந்தித்து 

இருப்பவருள் சிறந்தவர். ஸமலும், கிம க்கும் அவகரஶங்களிபலல்லரம் மந்த்ரஜபரதிகளில் 

ஈடுபடுவதரலும், யதீஶ்வரரரதலரலும் நம் வரகீஶர் மஹரமுனியரகிறரர். 

 

ம்ருது:  - எளிமமயரம் தன்மம:  

தம்மம பதண் னி  வருபவர் எவரரனரலும் அவர்தம் வசதிக்ஸகற்ப அநுக்ரஹித்தரகும். 

அடிஸயமனக் க ரக்ஷிக்கும் ஸபரபதல்லரம் அடிஸயனது ஆசரர்ய ேம்பந்தத்மதக் பகரண் ரடி 

“ஆச்ரமம் பசன்றிருந்தரயர? அடிக்கடி பசன்று வரவும்” என அருளிச்பசய்தரகும்.  

ஓர் திருஸவரண உத்ேவத்தன்று பசன்மன பலரத்ஸதரப்பில் எழுந்தருளியிருந்தபடி. 

அபிகமன ஸகரஷ்டியில் அன்வயிக்க ஆமசயு ன் பசன்ஸறன். தூரத்ஸத நின்று ஸேவித்தவமன, 

அருஸக அமழத்து பகவத்ஸேமவயில் நிறுத்தி, திருமஞ்ஜனம் ஸேவித்து, ப்ரேரத ஸ்வீகரரம் 

பசய்தபின்னஸர பசல்லும்படி வரஞ்மசயு ன் நியமித்தபடி.  

 

स्वाभाशवकமரன मादवुम ्: 
”शतै्य ंशह यत्सा प्रकृशतीः जलस्य।” - குளிர்ச்சியரன தன்மம ஜலத்திற்கு ஸ்வபரவம் என்றரன் 

மஹரகவி. அவ்வரறு மிகவும் मदृप्रकृशतயரய் எழுந்தருளி இருப்பவர் நம் ஸ்வரமி. அடிஸயன் ஸ்ரீமத் 

திருகு ந்மத ஆண் வனி ம் க்ரந்த கரலஸக்ஷபம் பசய்து பகரண்டிருந்த ேமயத்தில் ஸ்வரமி 

அவ்வப்ஸபரது ஆஶ்ரமத்திற்கு எழுந்தருள்வது வழக்கம். ஸ்வரமிமய “பரமேரத்விகர்” என்று 
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ஸ்ரீமதரண் வன் பகரண் ரடுவது வழக்கம். இந்த மிருதுவரன தன்மம साशत्त्वकप्रकृशतகளின் 

குணங்களில் ஸ்ரீபகவத்கீமதயின் உதரஹரிக்கப்பட்டுள்ளது-  

 
”अभय ंसत्त्वसशंशुद्धीः ज्ञानयोग्यव्यवशस्थशतीः। 
दान ंदमश्च यज्ञीः च स्वाध्यायीः तप आजवुम॥् 
अशहंसा सत्य ंअक्रोधीः त्यागीः शाशन्त अपशैनुम।् 
दया भतूषे्वलोलुप्त्व ंमादवु ंह्रीः अचापलम॥् 
तजेीः क्षमा धशृतीः शौच ंअद्रोहो नाशतमाशनता। 
भवशन्त सपंद ंदवैीं अशभजातस्य भारत॥ ” 

 
”मादवु ं अकाशठन्यम ् साधजुनसशं्लषेाहतुते्यथीुः” – என்று श्रगरताभाष्यम ् . साधजुनसशं्लषेाहतुा – 

நல்ஸலரர்களு ன் ஸசர்ந்து பழகுவதற்கரன ஸயரக்யமத எனப்படுவது. நல்ஸலரர்களி ம் असयू ै

இருக்கரது. மற்றவர்களி ம் உள்ள குணங்கமளஸய புகழுவரர்கள். ஸதரஷங்கள் என்ன? என்று 

துருவிப் பரர்க்கமரட் ரர்கள். அப்படிப்பட்  साधகु்கள் – ேரத்விகர்கள் – நம் யதிவரமரப் 

ஸபரன்ற मादवुम ्  உள்ள மஹரன்களி ஸம பழகுவரர்கள்.  

 
बदशरकाश्म यात्रயैில் उत्साहम ्  & அடிஸயன் கண்  மரர்தவம்: 

ஸ்ரீமத் திருக்கு ந்மத ஆண் வன் 1976-பசப் ம்பர் மரதம் மத்தியில் 

ரிஷீஸகஶத்திலிருந்து பதரிகரஶ்ரமம் யரத்மர ஸமற்பகரண் படி. ஸ்ரீமதரண் வனு ன் 

பரதயரத்மரயில் உ ன் வந்து பதரீநரதமன மங்களரேரேனம் பசய்ய நம் ஸ்வரமியும் 

திருவுள்ளப்பட்டு ரிஷீஸகசத்திற்கு எழுந்தருளினரர். பசப் ம்பர் 11ம் ஸததி புறப்பட்டு 22ம் ஸததி 

இரவு பத்ரீநரத் எழுந்தருளியதரக அடிஸயனுக்கு ஓரளவு ேரபகம். (ஸததிகளில் தவறிருந்தரல் 

பரகவதர்கள் க்ஷமிக்கவும்). அப்ஸபரது ஸ்வரமியு ன் அணுகி வர்த்தித்த ஓரிரு அநுபவங்கள். 

 

அநுபவம் 1:  

ரிஷீஸகஶத்திலிருந்து கிளம்பிய மறுநரள் கரமல திருவரரரதனத்திற்கரக ஏற்பட்  

இ த்திற்குச் சிறிது தூரம் முன்பிருந்த அருவியில் தம் நீரரட் த்மதயும் முடித்துக் பகரண்டு, 

ஸ்ரீமதரண் வன் ஆரரதன ஜரமகக்கு எழுந்தருளியரயிற்று. நம் ஸ்வரமி பலமுகமரய்ப் 

பபருகிற அருவியில் ஸ்ரீமதரண் வன் நீரரடிய (கரலில்) பபருக்கில் நீரர த் துவங்கினரர். 

அடிஸயன் மற்ஸறரர் இ ம் பசௌகர்யமரக கருதி அங்ஸக பசல்ல யத்தனித்ஸதன். ஸ்வரமிமயயும் 

அமழத்ஸதன். அப்ஸபரது ஸ்வரமி அடிஸயனி ம் ”பக்கத்திலிருக்குமி ம் இன்னமும் 

பசௌகர்யப்ப லரம். நீர் ஸ்வரமிக்கு அந்ஸதவரசியரயிற்ஸற. மஹரன்கள் நீரரட் ம் 

கண் ருளிய இ ஸம पणु्यतरथமु் இல்மலயர? இந்த அருவிமய விட்டுச்பசல்வரஸனன்?” என்று 

சிக்ஷித்து ஸ்ரீமதரண் வன் நீரரட் ம் கண் ருளிய இ த்திஸலஸய தீர்த்தமரடும்படி 

பசய்தரயிற்று.  
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அநுபவம் 2:  

ஸ்ரீமதரண் வனது யரத்மர ஸதவ்ப்ரயரமக, ருத்ரப்ரயரமக, கர்ணப்ரயரமக, 

நந்தப்ரயரமக என்ற நரன்கு ப்ரயரமககமளக் க ந்தபின் ஓர் ஏகரதசி, கரமல “பஹலங்” என்ற 

சிறு க்ரரமத்தில் எழுந்தருளியபடி. அன்று மரமலயும், மறுநரள் பரரமணக்கும் அங்ஸகஸய 

ஏள்ளியிருந்தபடி. இரண்டு கிரரம வீடுகள். ஒன்றில் ஸ்ரீமதரண் வன் தம் திருவரரரதனத்து ன் 

எழுந்தருளியரயிற்று. மற்பறரன்றில் மகங்கர்யபரர்கள் எல்ஸலரரும் இருந்ஸதரம். மத்தியரனம் 

பலரும் விஶ்ரரந்தியரய் இருந்தஸபரது நம் ஸ்வரமி ஓரிருவரு ன் அடிக்கடி பவளிஸய பசன்றரர். 

அடிஸயன் ஸ்வரமியி ம் “என்ன விஷயம்” என்று ஸகட்ஸ ன். “பக்கத்திலுள்ள அருவியில் 

பவள்ளப்பபருக்கு. பரலத்தில் ஓர் பகுதி ஸபரய்விட் து. எல்மலப்பம  வீரர்கள் பசப்பனிட்டு 

வருகின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் உம ப்பு ஏற்படுகிறது. ஸ்ரீமதரண் வனும ய 

யரத்ரரக்ரமத்தில் சிரமம் ஏற்ப ரமல் இருக்கஸவண்டும் என்ற அபிப்ரரயம். சயனிக்க 

விருப்பமில்மல. தம்பி மரமரவு ன் அடிக்கடி பசன்று பரர்த்து வருகிஸறன்” என்றரர். 

ஸ்ரீமதரண் வனி ம் ஸ்வரமி மிகுந்த கவமலயு ன் பரலத்மதச் பசன்று பரர்த்தமத 

விக்ேரபித்ஸதன். ஸ்ரீமதரண் வன் “அவருக்கு பரகவதபக்தி அதிகம். உனக்கு என்னி ம் 

அவ்வளவு பக்தி இல்மல. அது ஏற்பட் ரல் உனக்கு நல்லது” என ஹரஸ்யமரய்ச் பசரல்லி 

அடிஸயமன சிக்ஷித்தபடி. ஸ்வரமிமயக் பகரண் ரடியபடி.  

பிறகு பவள்ளப்பபருக்கு வடிந்து பரலம் சீர்பட் து. மறுநரள் பரரமண முடிந்தவு ன் 

ஸ்ரீமதரண் வன் 8 மணிக்குக் கிளம்பி ஸஜரஷிமட்டில் ஓரி த்தில் தங்கியரயிற்று. மறுநரள் 

கரமல பரண்டுஸகஷ்வர் எழுந்தருளி, திருவரரரதனம் பசய்து, அன்று மரமல கிளம்பி பதரீநரத் 

எழுந்தருளியரயிற்று.  

 

ஸ்வரமியின் ஹரஸ்ய உணர்வு:  

 

பரண்டுஸகஷ்வரிலிருந்து “ஹநுமரன் சட்டி” வழியரக பத்ரிநரத் மரர்க்கம் பசல்கிறது. 

நம் ஸ்வரமி தமலயில் முண் ரசு கட்டிக்பகரண்டு, மகயில் ஓர் கம்பு ன் எழுந்தருள்வது 

வழக்கம். ஸ்ரீமதரண் வன் எழுந்தருள்வதற்கு சிறிதுமுன்ஸன நம் ஸ்வரமி பசல்வரர். 

அடிஸயனும் பலசமயங்களில் உ ன் பசல்வது வழக்கம். ஒரு நரள் அடிஸயன் “முன்ஸன 

பசல்லலரமர?” எனக் ஸகட்ஸ ன். ஸ்வரமி அதற்கு –  

”अग्रतस्त ेगशमष्याशम मदृ्नन्तर कुशकण्टकान।् 
इशत सरताऽशप यद्वशृिशमयषे प्रणमाशम ताम॥्”  

என்று श्रपादकैகள் பசய்யும் வ்ருத்தி பிரரட்டி ஆமசப்பட்  விருத்தி. முன்ஸன பசன்று वरथरशोधनம் 

பசய்வது. ஆசரர்யர்கள் எழுந்தருளத் தகுந்ததரய் இருக்கிறஸதர? என ஸசரதிப்பது மற்றும் 

ஸ்ரீமதரண் வஸன இவ்வரறு நியமித்தபடி என்றரர்.  
சிறிது ஸநரம் கழித்து பவகுபதரமலவு இருவரும் முன்ஸன பசன்று விட்ஸ ரம். உ ன் ஸ்வரமி, 

“சற்ஸற நிற்கலரம். அதிகமரக முன் பசல்லக்கூ ரது. वरथरशोधकனரக இருக்க ஸவணுஸம தவிர 
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अत्यन्त परुोगाशमயரகவும் கூ ரது. परुोभाशवயரகவும் கூ ரது” என்றரர். ஆசரர்யனுக்கு 

ேம்பந்தமில்லரது பசல்பவனரகஸவர, எதற்பகடுத்தரலும் पवूपुक्षம் அல்லது आक्षशेपப்பவனரகஸவர 
கூ ரது என்றரர்.  இருவரும் ஸ்ரீமதரண் வன் அருஸக எழுந்தருளும்வமர நின்று, 

ஸ்ரீமதரண் வன் எழுந்தருளியபின், பின் பதர ர்ந்ஸதரம்.  

 
मधरुवगायीुः - மதுரவரக் ஆர்ய:  
 

 தினமும் சரற்றுமமற ேமயம் “சிற்றஞ்சிறுகரஸல” பதர ங்கி ஆழ்வரர்கள் மற்றும் 

ஆசரர்ய ஸ்ரீேூக்திகமள (முற்பகுதிகமள) தமக்குரிய பிறர் பசவிக்கினிய குரலில் ஸ்வரமி 

அநுேந்திப்பது மிக ஸபரக்யமரயிருக்கும். ஆசரர்யரரதலின் பக்த ஜனங்களுக்கு पजू्यரரய் आयரु் 
ஆகிறரர். ஸ்ரீமத் திருக்கு ந்மதயரண் வன் 1973-ம் வருஷம், தம் திருநக்ஷத்ர உத்ேவ 

ேந்தர்பத்தில் ஸ்ரீமதித்யரதி பரகரல ஸ்வரமிமய ப்ரரர்த்தித்து எழுந்தருளப் பண்ணும்படி தம் 

ஶிஷ்யர்கமளயும் அபிமரனிகமளயும் நியமித்தபடி. பல ஆண்டுகள் கழித்து ஸ்ரீபரகலம த்துக் 

ஸகரயிலரழ்வரரரம் ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவனு னும் அப்ஸபரதய பரகரலம த்து ஸ்வரமியரம் 

ஸ்ரீமத் ஸ்ரீநிவரே ப்ரம்ஹ்தந்த்ரஸ்வதந்ர பரகரல ஸ்வரமியும் பசன்மன எழுந்தருளி 

பக்தர்கமளயும் ஶிஷ்யர்கமளயும் மகிழ்வித்தரர். ஸ்ரீமதரண் வன் மிக மகிழ்ந்து “ஸ்வரமி 

ஸதசிகனரல் ஆரரதிக்கப்பட்  இப்பபருமரள் தம் ஆரரதகரரம் பரகரலம ரதிபதி மற்றும் 

அவர்தம் ஸகரஷ்டியு ன் ஒவ்ஸவரர் ஆண்டும் பசன்மன எழுந்தருளஸவண்டும். இங்கு ஓர் 

பரகரல ம  ஆஸ்தரனம் (கிமள) ஏற்ப ஸவணும்” என மங்களரஶாேனம் பசய்தபடி. பூஜ்யரரன 

ஸ்ரீமத் திருக்கு ந்மதயரண் வன், ஸ்ரீமத்யரதி பரகரல ஸ்வரமி, மற்றும் பல ஆசரர்யர்களின் 

திருவுள்ளத்மத எம்பபருமரன் பூர்த்தி பசய்துள்ளரன். ஸ்ரீமத்யரதி வரகீஶரும் ஒவ்ஸவரர் 

ஆண்டும் அவ்வரஸற மஹநீயர்களின் திருவுள்ளத்மதக் கருத்தில் பகரண்டும், ஶிஷ்யர்களின் 

ப்ரரர்த்தமனமய ஏற்றும், யரத்ரரசிரமங்கமளப் பபரருட்படுத்தரமல், தம் க்ருமபயரல் 

எழுந்தருளுகிறரர். “ஆர்யர்” அதரவது “பகரண் ர த்தகுந்தவர் ஆகிறரர்”. 

 

 அவர்தம் திருவடித்தரமமரகளுக்கும் அவரடியவர் குழரத்திற்கும் பல்லரண்டு பரடி 

தன்யவரதம் பசரல்லி மகிழ்கிஸறன். 

सत्सम्प्रदायशसद्धोऽय ंमन्त्रशसद्धो महामशुनीः। 
मदृीः मधरुवागायो जजेरयाच्छरदा ंशतम॥् 
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
 

ஸ்ரீபரகரலம ம் தந்த பரக்யம் 
 

ஸ்ரீமதுபயஸவ. வில்லூர் ந ரதூர் ஸ்ரீபரஷ்யஸிம்ஹரேனம்  

கருணரகரரசரர்யஸ்வரமி, பசன்மன. 
 

 

இந்த பரக்யம் அடிஸயனுக்கு எப்படிக் கிம த்திருக்கும் என்று எண்ணிப் பரர்த்ஸதன். 

 

அடிஸயன் பிறந்த்து 7491க்கு ஸநரரன ேர்வஜித் ஆவணியில்.  7494க்கு ஸநரரன 

விஸரரதி வர்ஷத்தில் அடிஸயன் திருத்தப்பனரரும ய மஞ்ஜுரரமரயணம் என்கின்ற கரவ்யம் 

மமேூர் மஹரரரஜர ஏற்படுத்திய தசரரப் ஸபரட்டியிஸல  பரிசுக்குரியதரகத் 

ஸதர்ந்பதடுக்கப்பட் து. அமதப் பபற்றுக் பகரள்ளத் திருத்தகப்பனரர் திருத்தரயரரு ன் 

மமேூர் எழுந்தருளிய படி. 

 

அப்பபரழுது அடிஸயன் தமமயனரர்கள் தமக்மக என்று இவர்கள் மற்மறய 

உறவினர்களின் பரரமரிப்பில் விட்டு விட்டு மமேூர் யரத்மரமய ஸமற்பகரண் வ 

இருந்தனர். அடிஸயன் இரு வயது நிறம்பரத பரலகன் என்பதனரல் அடிஸயமன மட்டும் உ ன் 

அமழத்துச் பசல்ல ஸவண்டி இருந்தது. இது அடிஸயன் திருத்தரயரர் அடிஸயனுக்குச் பசரன்ன 

தகவல். 

 

மமேூரிஸல ஸ்ரீபரகரலம த்திஸல அப்பபரழுது ஸ்ரீமதபிநவ ரங்கநரத பரகரல 

ஸ்வரமியின்  அருளரட்சி மஹர வித்வரனும் ரஸிகரும் ஆகிய ஸ்ரீபரகரல ஸ்வரமி 

திருத்தகப்பனரரின் கவிமதகமள ரஸித்து அவமர மிகவும் பரரரட்டி ஆதரித்தருளிய படி. 

 

அப்பபரழுது அறியரக்கரலத்திஸல அடிஸயமனயும் அந்த ஸ்வரமி க ரக்ஷித்து 

அருளியிருக்க ஸவண்டும்  .அதன் பயஸன இந்த ஸேமவ என்று நம்பிடுகின்ஸறன்.  

 

7471- ல் அவதரித்தருளிய திருத்தகப்பனரரும ய நூற்றரண்டு விழரவில் மரதம் 

ஸதரறும் வரும் அவரும ய திரு நக்ஷத்ரமரன திருக்கரர்த்திமககமள அவர் ேம்பந்தப்பட்  

சில ஸக்ஷத்ரங்களிஸல அந்த ஸக்ஷத்ரத்து ன் பதர ர்மபக் கரட்டும் அவர் அருளிச் பசய்த 

க்ரந்தங்களில் வித்வத் ேதஸ் ஆக ந த்தப் பரரித்ஸதரம். 

 

அதன் படி விஜய வர்ஷம் ஐப்பசி மரதத் திருக்கரர்த்திமகமய மமேூர் 

பரகரலம த்திஸல யரதவரத்ரி ஸ்துதி மஞ்ஜுரரமரயணம் என்று இமவகளில் வித்வத் 

ேதஸ்ேு ன் பகரண் ர  விமழந்ஸதரம். 
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தற்பபரழுது சதரபிஸஷகம் கண் ருளும் ஸ்ரீமதபிநவ வரகீச ப்ரஹ்மதந்த்ர பரகரல 

ஸ்வரமி மிகவும் கருமணயு ன் மமேூர் பரகரல ம த்திஸல அந்த வித்வத் ேதஸ்ஸிமன 

தமது தமலமமயிஸல ந த்திக் பகரடுத்தருளியரயிற்று. 

 

இளவரசனுக்கு ரரஜர அருள் பசய்த ரரஜபுத்ர வரலரற்மற நிமனப் பூட்டும் வமகயில் 

ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயக்ரீவன் ப்ரேரதமரக அடிஸயனுக்கும் அடிஸயன் துமணவிக்கும் சரல்மவ 

ஸசமல அனுக்ரஹித்தருளித் ததீயரரரதனத்து ன் ேமபமய ஸ்ரீசித்ரகூ  மண் பத்திஸல நரடு 

புகழும்  பரிசு ன் ந த்திக் பகரடுத்தரயிற்று. 

 

திருத்தகப்பனரரின் திருவரரரதன மூர்த்திகள் என்று அடிஸயன் எழுந்தருளப் பண்ணிச் 

பசன்றிருந்த எம்பபருமரனும ய திருவரரரதனத்துக்குக் கூ ரர்த்த ேங்க்ரஹம் அருளிய 

ஸ்ரீமதபிநவ ரங்கநரத பரகரல ஸ்வரமி ஜபம் பசய்தருளும்  மண் பத்திஸலஸய  இ ம் 

பகரடுத்துத் ஸதமவயரன வேதிகமள எல்லரம்  பசய்து பகரடுத்துத் தரஸம ஸநஸர எழுந்தருளி 

அந்த மூர்த்திகமள  மங்களரசரேனம் பசய்து உகந்தருளியரயிற்று. 

 

அந்த ஸ்வரமியின் சதரபிஸஷக ேமயத்தில் பவளிவரும் மலருக்கு என்பதரல் தனியரன 

பக்தியு ன் ஸசரம்பரது எழுதிஸனன். 

 

திருத்தகப்பனரர் எழுந்தருளிய ஸபரது மமேூர் ஸ்ரீபரகரலம த்திஸல ஸ்ரீஹயக்ரீவ 

ஜயந்தீ  ேதஸ் பதிமனந்து நரள்கள் ந ந்திருக்கிறது. அப்பபரழுது திருத்தகப்பனரர் கவனம் 

பசய்த முப்பத்தி ஐந்து சுஸலரகங்கமளயும்ம  கூ ரர்த்த ேங்க்ரஹம் அருளிய 

ஸ்ரீபரகரலஸ்வரமி  அந்த ேமபயிஸல திருச்பசவி சரத்தி  உகந்தருளிய படி. 

 

இமவகளரல்  திருவுள்ளம் உகந்து ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயக்ரீவன் ஸ்ரீமதபிநவ  வரகீச ப்ரஹ்ம 

தந்த்ர பரகரலஸ்வரமி  பல்லரண்டு மவயம் மன்னி வீற்றிருந்து அடிஸயரஸமரடும் பிரிவின்றி  

விண்ணும் ஆள்வர் மண்ணூஸ  என்னும் படித் திகழச் பசய்ய ஸவண்டும் என்று ஸவண்டி 

வணங்கி நிமறவு பசய்கின்ஸறன். 

 

 

  

ஸ்ரீத்ரிதீய ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர பரகரல ஸ்வரமிஅருளிய 

வரழித்திருநரமம் 

 

ஆண் ரள் 

கமலமு ன் வில்லிபுத்தூர் விளங்கவந்தரள்வரழிஸய 

கரரரர் நற்றுழரய்க்கரனத் தவதரித்தரள்வரழிஸய 

விமலமரம் திருவரடிப் பூரத்தரள்வரழிஸய 

விட்டுசித்தன் வளர்த்பதடுத்த இளங்கிமழயரள்வரழிஸய 

அமலத் திருப்பரமவ ஐயரறுஅளித்தருள்வரள் வரழிஸய 

ஆகநூற்பறண்மணந்து மூன்றுமரத்தரள் வரழிஸய 

அமுதனரம் அரங்கனுக்ஸக மரமலயிட் ரள்வரழிஸய 

ஆண் ரள் தம் இமணயடிகள் அனவரதம் வரழிஸய 
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
 

அடிஸயனும ய ப்ரணரமங்கள் 
 

ஸ்ரீமதுபயஸவ. நரட்ஸ ரி ரரஜஸகரபரலரச்சரர்ய ஸ்வரமி, பசன்மன. 
 

 

சதரபிஸஷக மவபவம்  கண் ருளும்  36 ஆம் பட் ம் ஸ்ரீ பரகரல  ஸ்வரமிக்கு  ஸ்ரீ 

லக்ஷ்மீ ஹயவதனப் பபருமரள் திருவடிகளில் அஸநக மங்களரசரேனங்கமள  

ப்ரரர்த்திக்கிஸறன்.  

  

 ஸ்ரீ ஸதசிக ேம்ப்ரதரயத்திற்ஸக  பபருமம ஸசர்க்கும் ப்ரரசீன ஸ்தரபனங்களில்  ஸ்ரீ 

பரகரல ம ம் மிக ப்ரதரனமரனது. இங்கு ஆரரத்ய மூர்த்திஸயர,  ஸ்ரீபரஷ்யகரரருக்கு ஸ்ரீ 

ேரஸ்வதீ ஸதவிஸய அளித்து, பின்னர் ஸ்ரீஸதசிகனரஸலஸய ஆரரதிக்கப்பட்   ஸ்ரீ 

லக்ஷ்மீஹயக்ரீவர்.  ஸ்ரீ ஸதசிகனின் திவ்யநியமனத்தரல் ஸ்ரீ ஸதசிகனின் ப்ரதம சிஷ்யரரன  

ப்ரம்ஹதந்த்ர பரகரல ஜீயரரல் கரஞ்சீபுரத்தில் ஸ்தரபிக்கப்பட்டு, திருமமலயில் 

நிமலபகரண்டு அங்கு ேர்வமும் நிர்வஹித்து,  இன்று  கர்நர க ஸதசத்தில் அதிக 

வ்யரப்தியு ன் ,  பரரளந்த புகழு ன் விளங்கி வருகிறது.  

   

  இதில் தற்சமயம்  அபிஷிக்தரரய் 1992 முதல் ஆசரர்யரரக  எழுந்தருளியிருக்கும்   36 

ஆம் பட் ம்   ஸ்ரீ பரகரல ஸ்வரமிக்கு   வரும் ஜய வர்ஷம்  சித்திமர ஸரவதி திருநக்ஷத்ரத்தில் 

மமேூர் ஸ்ரீ பரகரல ம த்தில்  அதி விமர்மசயரக  சதரபிஸஷக பூர்த்தி மஸஹரத்ேவம் பபரிய 

மவபவமரக சிஷ்யர்களரல் பகரண் ர ப்படுகிறது .   

 

வர்த்தமரன  ஸ்ரீ பரகரல ஜீயர் ,  ஸ்ரீமத் ஆக்கூர் ஆண் வன் திருவடிகளில் அந்வயித்து  

ேமரச்ரயணம் அனுக்ரஹிப்பட் வர். ஸ்ரீமத் திருக்கு ந்மத ஆண் வன் திருவடிவரரத்தில்  

கரலஸக்ஷபங்கள் அனுக்ரஹிப்பட் வர்.  ஸ்ரீ பரகரல ம த்தில் அந்வயித்து பரன்யரேம், 

ேந்யரேரச்ரமம் அருளப்பட் வர்.   ேந்தர்பம் வரய்த்தஸபரபதல்லரம்  மரறரத அநன்ய 

பரவத்து னும் ேஹஜ பேௌஹரர்தத்து னும்  ஸ்ரீமத் ஆண் வன்  ஆச்ரமத்திற்கு பலகரல் 

எழுந்தருள்பவர்.  ஸ்ரீ பரகரல ஜீயர்  எழுந்தருளரமல்  ஸ்ரீமத் ஆண் வன்  ஆச்ரமத்தில் 

அதிமுக்ய மவபவங்கள்  நம பபறர.  

 

எப்ஸபரதும் பபரது ஜனங்களுக்கும்   சிஷ்யர்களுக்கும்  அபிமரனிகளுக்கும் பரம 

ஹிமதஷியரக  பரிபூர்ண க்ருமபயு னும், வரத்ேல்யத்து னும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயவதனப் 
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ஸ்ரீத்ரிதீய ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர பரகரல ஸ்வரமி அருளிய 

வரழித்திருநரமம் 

 

நம்மரழ்வரர் 

மன்னுபுகழ்த் திருவிருத்தம் நூறுபசரன்னரன்வரழிஸய 

மரல்பரதத்தரசிரியம் ஏழளித்தரன்வரழிஸய 

முன்னுமந்தரதி பதிற்பறட்ஸ ழீன்றரன்வரழிஸய 

முந்மதஆயிரமமறமய பமரழிந்தவள்ளல்வரழிஸய 

கன்னிமதிள்திருக்குரூகூர் வந்தபிரரன்வரழிஸய 

கரசினிமவகரசி விசரகத்துதித்தரன்வரழிஸய 

மன்னுபபரருள்நரல்ஸவதம் தமிழ்பசய்தரன்வரழிஸய 

மகிழ்மணக்கும்குருமகயர்ஸகரன் மலரடிகள்வரழிஸய 

 

திருமங்மகமன்னன் 

கரர்த்திமகயில் கரர்த்திமகநரள் களிக்கவந்ஸதரன்வரழிஸய 

கரசினியில்திருக்குமறயல் அவதரித்தரன் வரழிஸய 

சரர்த்த திருபமரழிதன்மனச் சரதித்தரன் வரழிஸய 

தரண் கஸமரரிரண்ப மக்குத் தந்தவள்ளல் வரழிஸய 

ஏர்த்தஎழுகூற்றிருக்மக இரும ஸலரன்வரழிஸய 

இம்மூன்றில் நூற்றுப்பத்பதரன்பதுளரன் வரழிஸய 

வரர்த்தபுகழ் குமுதவல்லி மணவரளன் வரழிஸய 

மங்மகயர்ஸகரன் மலர்பதங்கள் மரநிலத்துவரழிஸய 

பபருமரளின் அனுக்ரஹத்மத  அளித்துக்பகரண்டு, விஸசஷமரக இன்றளவும் மமேூர் 

ேம்ஸ்தரனத்தின் ரரஜகுருவரக ேகல விதமரன பகௌரவங்கமளயும் பரம்பமரயரக பபற்று   

ஸ்ரீ ஸதசிக ேம்ப்ரதரயத்மத  ேம்ரக்ஷித்து வரும் ஸ்ரீ பரகரல ஜீயர் திருவடிகளில்  அஸநக 

மங்களரசரேனங்கமள  ஸ்ரீ ரங்கநரத பரதுகர பத்ரிமக மற்றும் வரசகர்களின் சரர்பில் 

பக்தியு ன்  அடிஸயன் சமர்ப்பிக்கிஸறன்.  ஸ்ரீ பரகரல ஸ்வரமி பல்லரண்டுகள் 

எழுந்தருளியிருந்து நம் ேம்ப்ரதரயத்திற்கு  நல்லரண்டுகமள அனுக்ரஹித்துக் பகரண்டிருக்க  

ஸ்ரீ ரங்கநரத திவ்யமணி பரதுமககமள  அடிஸயன் ப்ரரர்த்திக்கிஸறன். 
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
 

ஸ்ரீஆண் ரள் 

ஸ்ரீமதுபயஸவ. மபயம்பரடி, ஸசட் லூர், ஸ்ரீ. ரரகவரசரர்ய ஸ்வரமி 

 நங்கநல்லூர், பசன்மன-61 
 

 

கல்பேூத்ர  வ்யரக்தரவரன ஸ்ரீ பபரியரழ்வரர் பபற்பறடுத்த பபண் பிள்மளயரன ஸ்ரீ 

ஆண் ரள் அருளிச்பசய்தது இரண்டு ப்ரபந்தங்கள். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆடிப்பூர நன்னரளில் 

விட்டு சித்தன் தூய திருமகளரய் வந்து அரங்கனரர்க்கு துழரய் மரமல சூடிக்பகரடுத்து 

ஸநயமு ன் திருப்பரமவ பரட்டு ஆமறந்தும் மத ஒரு திங்கள் பரமரமல நூற்று நரற்பத்து 

மூன்றும் அருளிச்பசய்தவர் பர வல்ல நரச்சியரர் என்றும், சூடிக்பகரடுத்த நரச்சியரர் என்றும் 

ஸ்ரீ பரரசரபட் ரரல் ஸபரற்றப்படும் ஸ்ரீ ஸகரமதப்பிரரட்டிஸய. ேரக்ஷரத் பூமிப்பிரரட்டியின் 

அவதரரம். கருணயர கமலரமிவரன்யரம் என்று ஸ்ரீ ஸ்வரமி ஸதசிகன் புகழ்கிறரர் ஸகரமத 

பிரரட்டியிமனப் பற்றிய ஸ்துதியில். நரக்பகரண்டு மரனி ம் ஸபசவல்ல கவிஸயனல்ஸலன் 

என்று ஆழ்வரர் அருளியது ஸபரல் பகவரமனஸய அம ய ஸவண்டும் என்பதற்கரகஸவ 

திருப்பரமவ எனும் பிரபந்தத்மத அருளிச்பசய்தவள். 30 பரசுரங்கள். நரரரயணஸன நமக்ஸக 

பமற தருவரன் என்று ஆணித்தரமரக முதலில் ஆரம்பித்து அமுதினும் இனிய பபண்ணமுதரன 

ஸ்ரீஸதவிப்பிரரட்டிமய அம வதற்கரகஸவ வங்கக்க ல் கம ந்தவன் மரதவஸன என்றும், 

ஸகசவஸன என்றும் முடித்தருள்கிறரர். ேரக்ஷரத் மன்மத மன்மத: என்னப்பட்  பகவரன் 

கண்ணமனஸய அம ய ஸவண்டும் என்று மதபயரரு திங்களும் என்று பதர ங்கும் 

திருபமரழிமய பதர ங்குகிறரர். நரச்சியரரின் பபயரரஸலஸய இந்த திருபமரழி 

வழங்கப்படுகிறது. இதில் 14 பதிகங்கள். 143 பரசுரங்கள். ேத்யகரம: ேத்ய ேங்கல்ப: என்று 

சுருதி ஸபரற்றும் பகவரமன அர்ச்சிக்கிறரள் முதல் பதிகத்தில். அடுத்த பதிகத்தில் தீமம 

பசய்யும் சிரீதரமன ஸகரபிமககள் யமுனர நதி மணல் திட்டில் கட்டிய மணல் வீட்ம  சிற்றில் 

வந்து சிதிஸயல் என்கிறரள். ஸதவதரம்சமுள்ள பஞ்ச பரண் வர்களின் மமனவியரன 

திபரௌபதிக்கு வஸ்த்ரம் பிற்பரடு தருவதற்கரக ஸவண்டிஸயர என்னஸவர ஸகரபிமககளின் 

வஸ்த்ரத்மத குந்தமரத்தின்மீது எடுத்து ஒளித்து மவத்துக்பகரண் ரன் பரல்ய கண்ணன்.  

பரகவதத்தில் சுகப்ரஹ்மத்தின் வரக்யத்மத எடுத்துக்கரட்டி ஸ்ரீ கூரத்தரழ்வரன் தத் கீர்த்தனம் 

பரம பரவனம் என்று அதிமரனுஷஸ்தவத்தில் இவ்விஷயத்மத ஸபரற்றுகிறரர். துகிமலப் 

பணிந்தருளரஸய என்று மூன்றரம் பதிகத்தில் ஸகரபிமககளின் நிமலயில் இருந்து 

ஸவண்டுகிறரள். யஸ்த்வயர ேஹ ேஸ்வர்க: என்ற வரக்யத்திற்கிணங்க பகவரனு ன் ஸசர்ந்து 

இருப்பஸத ஸ்வர்கம் ஸபரல் என்பதற்கரக ஸவண்டி சகுனம் பரர்க்கிறரள் நரன்கரவது பதிகத்தில். 
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அதற்கு உறுதுமணயரக இருக்க ஸவண்டும் என்று குயிமல ஸவண்டுகிறரள். ஸ்ரீ 

ஆண் ரளுக்கு நிற்கின்றபதல்லரம் பநடுமரல் என்ற பரசுர வரிகளுக்ஸகற்ப எல்லர 

வஸ்துக்களும் பகவரனரகஸவ கரட்சி தருகின்றது. ஆறரவதரன வரரணமரயிர பதிகத்தில் 

பகவரமன மணம் புரிவதரக கனரக்கரண்கிறரள். அவ்விஷயத்மத தனது ஸதரழியி ம் பகிர்ந்து 

பகரள்கிறரள். ஏழரவதரன கற்பூரம் நரறுஸமர என்று பதர ங்கும் பதிகத்தில் பகவரனின் 

திருக்கரத்மத விட்டு என்பறன்றும் பிரியரத சங்கத்மத வ மதுமர வரேுஸதவன் மகயில் 

வீற்றிருந்து என்னரளும் மதுேூதன் வரயமுதம் உண்ணும் சங்கம் என்று ஸபரற்றுகிறரள். 

அடுத்து விண்ணீல ஸமலரர்ப்பு என்று ஒரு அம பமரழிமய ஸமகத்திற்கு தந்து அவற்மற 

பகவரனி ம் தன்மனப்பற்றிக்கூற ஸவண்டும் என்று ஸவங்க த்து தன்னரகத் திருமங்மக 

தங்கிய சீர்மரர்வற்கு தூது விடுகிறரள். எட் ரவது பதிகத்தில் ேுந்தரத்ஸதரளும யரனரன 

திருமரலிருஞ்ஸசரமல அழகமர தன்னரமச நிமற ஸவற ஸவண்டி நூறு த ரவில்பவண்பணய் 

வரய் ஸநர்ந்து பரரவி மவத்ஸதன், நூறு த ர நிமறந்த அக்கரரவடிசில் பசரன்ஸனன் ஏறு 

திருவும யரன் இன்று வந்து இமவ பகரள்ளும்பகரஸலர? என்று ஸவண்டுகிறரள். பத்தரவது 

பதிகத்தில் பரடும் குயில்கரள் நல்ஸவங்க  நர ர் நமக்கு ஒரு வரழ்வு தந்தரல் வந்துபரடுமின் 

என்கிறரள். 11ம் பதிகத்தில் ஸதசும யஸதவர் திருவரங்கச்பசல்வனரர் ஆங்கு அவமளக் 

மகப்பிடித்த பபண்ணரளன்  என்றும் அவனது ஊரும் ஸபரும் அரங்கஸம என்று தரய்மரரி ம் 

பதரிவிப்பதரக பரசுரம் அருளுகிறரள். பன்னிபரண் ரவது பதிகத்தில் நந்தஸகரபரலன் 

கம த்தமலக்ஸக என்மன உய்த்திடுமின் என்கிறரள். பதின்மூன்றரவதில் ஆயர்பரடி 

கவர்ந்துண்ணும் கண்ணன் எனும் கருந்பதய்வத்தின் பசம்மமயும ய திருமரர்பில் 

ஸசர்த்துவிடுங்கள் என்கிறரள். கம சியரன 14ம் பதிகத்தில் ஏலரப்பபரய்கள் உமரப்பரமன 

பிருந்தரவனத்தில் கரண்பவனரன பபருந்தரளும ய பிரரன் அடிக்கீழ் பிரியரது இருக்க 

ஸவண்டும் என்று முடித்தருள்கிறரள்.  

பகவரனின் திருநரமங்கள் பலவரயிரம் உள்ளன. அவற்றில் ஆயிரம் ஸபரும யரன் 

என்று ஆழ்வரர் குறிப்பிடுவதுஸபரல் ேஹஸ்ரநரமம் ப்ரஸித்தி பபற்றது. மஹரபரரதத்தில் 

தர்மர: சரந்தன ஸவரிதர: என்று ஸபரற்றப்படும் பகுதியில் பீஷ்மர் பகவரமன ஸ்ஸதரத்ரம் 

பண்ணுகிறரர். அதில் ஆயிரம் நரமரக்கமள எடுத்துக்கரட்டி எம்பபருமரமன ஸ்ஸதரத்ரம் 

பசய்கிறரர். அளவி முடியரத பபருமமகமளயும் நரமரக்கமளயும் பகரண்  பகவரனின் 

சிறப்புக்கு இதுவும் ஒரு எடுத்துகரட்ஸ . அமதப்ஸபரல் ஸ்ரீ ஆண் ரள் அருளிச்பசய்த இரண்டு 

திவ்யமரன ப்ரபந்தங்களிலும் பகவன் நரமரக்கமளஸய ஸபரற்றிப் பரடுகிறரள். பகவரன் 

பரவரேுஸதவனரகஇருந்து நம்மம ரக்ஷிக்கிறரன். அவஸன வ்யூஹரவதரரத்தில் நரன்கு 

ரூபங்கமள எடுக்கிறரன். வரேுஸதவ, ேங்கர்ஷண, ப்ரத்யும்ன மற்றும் அனிருத்தனரக வடிவு 

பகரள்கிறரன். நரன்கு வ்யூஹரவதரரங்களில் ஒவ்பவரன்றிற்கும் மூன்றரக பமரத்தம் 

பனிபரண்டு ரூபரந்தரங்களரக ஸகசவரதிகமள சரஸ்த்ரங்கள் கூறுகின்றன. ஸகசவன் முதல் 

தரஸமரதரன் வமரயிலரன 12 திருநரமங்கள் அமனத்மதயும் ஸ்ரீஆண் ரள் தமது 

திருபமரழியில் ஆங்கரங்ஸக எடுத்துக் மகயரள்வமத இந்த வ்யரேத்தில் சிறிது 

அனுபவிப்ஸபரம். ஸ்ரீமத் அபினவ வரகீச ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர பரகரல மஹரஸதசிகனின் 

சதரபிஸஷகத்தின் அங்கமரக ஒரு மலர் பவளிவர இருக்கின்றது. அதில் சிறிய ேரனத்தனரன 

அடிஸயனது இந்த வ்யரேமும் இ ம் பபற இருப்பது அடிஸயன் பசய்த பரக்யஸம. பநஞ்ஸச 
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பசரல்லுஸவரம் அவன் நரமங்கஸள என்று திருவரங்கத்தமுதனரர் ஸ்வரமி எம்பபருமரனரமரப் 

பற்றிய தமது ரரமரனுஜ நூற்றந்தரதியில் அருளிச்பசய்வது ஸபரல ஆசரர்யன் திருநரமத்மத 

உச்சரிப்பது மிகவும் அவச்யமரகிறது. ஸ்ரீ ஸகதரண்டிபட்டி ஸ்வரமி ேம்ப்ரதரயத்தில் மிக 

ப்ரஸித்தரரய் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீ ஸதன்கனிக்ஸகரட்ம  ஸ்வரமி பகவன் நரமரக்கமள 

உரக்கக் கூறிவிட்டு தமது ஆசரர்யனின் திருநரமமரன ஸ்ரீமஸத ரங்கரரமரனுஜ மஹரஸதசிகரய 

நம: என்பமத பலமுமற கூறுவரரரம். இதிலிருந்து ஆசரர்யனின் திருநரமம் மிகமிக உயர்ந்தது 

என்பமத அறிகிஸறரம். ஸதவு மற்றறிஸயன் குருகூர் நம்பி பரவின் இன்னிமச பரடித்திரிவஸன 

என்றல்லஸவர ஸ்ரீ மதுரகவிகளின் திருவரக்கு. இந்த ஜகத் ப்ரஸித்தரரன ஸ்ரீ ஸகதரண்டிபட்டி 

ஸ்வரமி என்று அமழக்கப்படும் ஸ்ரீ ரங்கரரமரனுஜ மஹரஸதசிகன் திருவடிவரரத்திலும், 

அவரது சிஷ்யரரன  ஸ்ரீ வரதரரமரனுஜ மஹரஸதசிகன் (ஸதன்கனிக்ஸகரட்ம  ஸ்வரமி) என்ற 

மஹரனி த்திலும் ஸ்ரீபரகரல ம த்மதச் ஸசர்ந்த மஹனீயர்கள் ேம்பந்தம் மவத்துக் 

பகரண்டுள்ளனர். ஸமற்படி ஸ்வரமிகளின் வரர்ஷிக திருநக்ஷத்ரங்கமளயும் விமர்மசயரக 

பகரண் ரடி வருகின்றனர். மற்றும் ஸ்ரீ ஸகதரண்டிபட்டி ஸ்வரமி ேரதித்துக் பகரண்டிருந்த 

திருப்பரதுமககள் இன்றளவும் ஸ்ரீ பரகரலம த்தில் பரதுகரக்கப்பட்டு வருகின்றது 

என்பமதயும் எல்ஸலரரும் அறிவர்கள். பகவரனின் திருநரமத்திலும் ஆசரர்யனின் 

திருநரமத்திலும் மிகுந்த ஈடுபரடு பகரண் வர் ப்ரக்ருதம் சதரபிஸஷகம் கண் ருளும் 

ஸ்வரமியும். மமேூர் என்கிற நகரத்மத தமலமமயி மரக பகரண்டு பசயல்படும் ஸ்ரீ 

பரகரலம த்தின் 36வது பட் த்மத அலங்கரித்துக் பகரண்டிருக்கும் நம் ஸ்வரமி பலமுமற 

பசன்மனக்கும் மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளுக்கும் விஜயம் பசய்துள்ளரர். பலமுமற 

திருப்பரமவ மற்றும் நரச்சியரர் திருபமரழிகளில் உள்ள விஸசஷ கருத்துக்கமள 

உபன்யஸித்துள்ளரர். ஸகட் வர்கள் பரம பரக்யசரலிகள். பசன்மன நங்கநல்லூரில் ஸேமவ 

ேரதித்தருளும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவர் ேன்னிதியில் ஒரு தனுர்மரதம் முழுவதும் 

திருப்பரமவயில் பபரதிந்துள்ள மிக உயர்ந்த கருத்துக்கமள பல ேம்ஸ்க்ருத ப்ரமரண 

சுஸலரகங்கமளயும் மற்றும் ஆழ்வரர் பரசுரங்கமளயும் ஸமற்ஸகரள் கரட்டி பமய் சிலிர்க்க 

மவத்துள்ளரர். ஆமகயினரஸலஸய இந்த ேமயத்தில் ஸகசவரதி பன்னிபரண்டு 

திருனரமரக்கமள ஸ்ரீஆண் ரள்  தமது திருபமரழியில் மகயரண்  ஆச்சர்யமரன விஷயத்மத 

பதரிவு பசய்து பகரண்ஸ ன். பபருமம அடிஸயமனக் கிளிமயப் பழக்கி மவக்குமரப்ஸபரஸல 

பழக்கி பிமழயற ஸபசுவித்துக் பகரண்டிருக்கிற அடிஸயன் திருத்தகப்பனரமரஸய சரரும். 

பகடுமி ரரயபவல்லரம் ஸகசவரபவன்ன என்ற ஆழ்வரர் ஸ்ரீேூக்தியின்படி 

ஸநரற்கின்ற ஸநரன்பிமனக் குறிக்பகரள் கண் ரய் என்று கூறி, ஸகசவ நம்பிமயக் 

கரல்பிடிப்பரள் என்னும் இப்ஸபறு எனக்கருள் கண் ரய் என்று முதல் பதிகத்தில் எட் ரவது 

பரசுரத்தில் அருளிச்பசய்கிறரள். அடுத்த திருநரமமரன பபற்ற தரயினும் ஆயின பசய்திடும் 

நரரரயண நரமத்மதக் குறிப்பிடும்ஸபரது நரமமரயிரம் ஏத்த நின்ற நரரரயணர நரஸன உன்மன 

மரமி தன் மகனரகப் பபற்றரல் எமக்கு வரமத தவிருஸம என்கிறரள். மற்றும் குயிஸல இன்று 

நரரரயணன் வரக் கூவரஸயல் என்றும் ஒரு பரசுரத்தில் அருளிச்பசய்கிறரள். ஸமலும் 

கூறும்பபரழுது நண்ணுறு வரசகமரமல வல்லரர் நஸமர நரரரயணரய என்பரஸர என்றும், 

இம்மமக்கும் ஏஸழழ் பிறவிக்கும் பற்றரவரன் நம்மமயும யவன் நரரரயணன் நம்பி என்றும் 

அருளிச்பசய்கிறரள். அடுத்து மரதவ நரமத்மத கூறும்பபரழுது கள்ள மரதவர என்கிறரள். 

பபண்ணரகி இன்னமுதம் வஞ்சித்து அமுதினும் இனிய பபண்ணமுதரன பபரிய 

பிரரட்டியரமர மணந்ததனரல் தரன் இவ்வரறு அருளிச்பசய்கிறரஸளர என்று 
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கூறத்ஸதரன்றுகின்றது. ஸமலும் பீதகவரம  உம  தரழப் பபரும் கரர்ஸமகக் கன்ஸற ஸபரல் 

வீதியரர வருவரமன விருந்தரவனத்ஸத கண்ஸ ரஸம என்று மரதவமனப் பற்றிக் கூறுகிறரள். 

பமரய்த்த வல்விமனயுள் நின்று மூன்பறழுத்தும ய ஸபரரல் கத்திரபந்தும் அன்ஸற 

பரரங்கதி கண்டு பகரண் து ஸகரவிந்த நரமரவினரல்தரன். அந்த திருநரமத்மத ஆண் ரள் 

பகரத்தலர் பூங்கமண பதரடுத்துக் பகரண்ஸ  பசரல்கிறரளரம். பவருவரனரள் வரய் பவருவி 

என்று திருமங்மகமன்னனும் அருளிச்பசய்கிறரர். வரயவமன அல்லது வரழ்த்தரது என்பது 

பபரய்மகமுனியின் திருவரக்கு. அப்படிப்பட்  ஸகரவிந்தன் என்பஸதரர் ஸபபரழுதி வித்தகன் 

ஸவங்க வரணன் என்னும் விலக்கினில் புகல் என்மன விதிக்கிற்றிஸய என்கிறரள் ஸ்ரீ 

ஆண் ரள். என் ஸகரவிந்தன் குணம்பரடி என்கிறரள் மற்ஸறரரி த்தில். கூட்டிலிருந்து கிளி 

எப்ஸபரதும் ஸகரவிந்தர ஸகரவிந்தர என்றமழக்கும் துவரரபதிக்கு என்மன உய்த்திடுமின் 

என்கிறரள் மற்பறரரு பதிகத்தில். பபரன்மனக்பகரண்டு உமரகல்மீஸத நிறபமழ 

உமரத்தரற்ஸபரல் உன்மனக்பகரண்டு என் நரவகம்பரல் மரற்றின்றி உமரத்துக் பகரண்ஸ ன் 

உன்மனக்பகரண்டு என்னுள் மவத்ஸதன் என்மனயும் உன்னிலிட்ஸ ன் என்று தமது 

பபயருக்கு விளக்கம் அருளுகிறரர் ஸ்ரீ பபரியரழ்வரர். ஸ்ரீ ஆண் ரளும் விஷ்ணு என்கிற 

திருநரமத்மதக் கூறும்பபரழுது புதுமவயர்ஸகரன் விட்டு சித்தன் விருப்பும  இன் தமிழ் 

மரமல வல்லரர் விண்ணவர் ஸகரன் அடி நண்ணுவஸர என்றும், விட்டு சித்தன் தன் ஸகரமத 

வரய்த் தமிழ் வல்லவர் குமறவின்றி மவகுந்தம் ஸசர்வஸர என்று விஷ்ணுவின் பபயமர 

உச்சரித்தவர்கள் பகவரன் திருவடிகளில் சரணரகதி பண்ணி மவகுந்தம் புகுவர் என்கிறரள். 

யரர் மவகுந்தத்துக்கு அமழத்துச் பசல்வரர்கள் என்பதற்கு பதில் மதுேூதனன் 

திருனரமத்மதப் ஸபரற்றும்ஸபரது அருளிச்பசய்கிறரள். மமத்துனன் தம்பி மதுேூதனன் வந்து 

என்மனக் மகத்தலம் பற்றுவரன் என்பது ஸ்ரீஆண் ரளின் பரசுரவரிகள்.  

அடுத்து அன்றுலகம் அளந்த திரிவிக்கிரமன் திருக்மககளரல் என்மனத் தீண்டும் 

வண்ணம் தரணியில் தமலப்புகழ் தரக்கிற்றிஸய என்று பநல்பலரடு கரும்பமமத்து கட்டி அரிசி 

அவல் அமமத்து வரயும  மமறயவர் மந்திரத்தரல் மன்மதஸன உன்மன வணங்குகின்ஸறன் 

என்கிறரள் முதல் பதிகத்தில் ஒரு பரசுரத்தில். பிறகும் 12வது பதிகத்தில் கூறும்ஸபரது 

கூட்டிலிருந்து கிளி உலகளந்தரன் என்று உயரக்கூவும் என்கிறரள். உயர ஸவண்டும் என்று 

நிமனப்பவர்கள் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமமனஸய கூற ஸவண்டும் என்பது ஸ்ரீ ஆண் ரள் 

திருவரக்கு. பகரண்  ஸகரலக்குறளுருவரய்ச் பசன்று பண்டு மரவலி தன் பபரு ஸவள்வியில் 

அண் மும் நிலனும் அடி ஒன்றினரல் பகரண்  வரமனின் புகழ் பரடுகிறரள். அப்படிப்பட்  

மதிளரங்கர் வரமனனரர் என்னும ய பபய் வமளஸமல் இச்மசயும யஸரல் இத்பதருஸவ 

ஸபரதரஸர? என்கிறரள் 11வது பதிகத்தில் நரன்கரவது பரசுரத்தில். அடுத்த ஒன்பதரவது 

திருநரமமரன ஸ்ரீதரமனப் பற்றிக்கூறும்ஸபரது தரன் மபங்கிளி வண்ணன் சிரீதரன் 

என்பஸதரர் பரசத்து அகப்பட்டிருந்ஸதன் என்கிறரள் இரண் ரவது பதிகத்து முதல் பரசுரத்தில்.  

இந்த்ரியங்களுக்கு தமலவனரன ஹ்ருஷீஸகசமனப் பற்றிக் கூறுகிறரள் 5வது 

பதிகத்தில் ஆறரவது பரசுரத்தில். அவன் யரபரனில் எத்திமசயும் அமரர் பணிந்ஸதத்தும் 

இருடீஸகசன் என்றும்,  என் தத்துவமன வரக் கூற ஸவண்டும் என்று இளங்குயிமலப் பரர்த்து 

ஸகட்கிறரள். பரஞ்சசன்னியத்மத பத்மனரபஸனரடும் என்று பத்மத்மத நரபியில் 

மவத்துபகரண்டிருக்கும் பத்மனரபமன ஆய்ந்ஸதத்த வல்லரர் அவமனஸய அணுகியிருப்பர் 

என்கிறரள் ஏழரவது பதிகத்தில் 10வது பரசுரத்தில். சங்கத்தின் பபருமமமயக் கூறும் 

பதிகமரன ஏழரவதில் நரன்கரவது பரசுரத்தில் சந்திர மண் லம் ஸபரல் தரஸமரதரன் மகயில் 
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அந்தரம் ஒன்றின்றி ஏறி அவன் பசவியில் மந்திரம் பகரள்கின்ற சங்கம் என்கிறரள். இந்திரன் 

கூ  இத்தமகய பசல்வம் கிம க்கப்பபற்றிலன் என்கிறரள். 

பருந்தரள் களிற்றுக்கு அருள் பசய்த பரமன் தன்மன பரரின்ஸமல் 

விருந்தரவனத்ஸத கண் னம் விட்டு சித்தன் ஸகரமத பசரல் 

மருந்தரம் என்று தம் மனத்ஸத மவத்துக் பகரண்டு வரழ்வரர்கள் 

பபருந்தரளும ய பிரரன் அடிக்கீழ் பிரியரது என்றும் இருப்பஸர. 

இது ஸ்ரீஆண் ரளின் கம சி பரசுரம். இமதக் கூறிக்பகரண்டு பரற்க லுள் 

மபயத்துயின்ற பரமன் அடி பர  ஸவண்டும்  என்ற ஸ்ரீ ஆண் ரளின் திருவரக்குப்படி பகவன் 

நரமரக்கமளயும் பரகவஸதரத்தமரரன ஆசரர்யனின் திருநரமத்மதயும் அனவரதம் 

பசரல்லிக்பகரண்ஸ  இருக்கஸவண்டும் என்றும் கூறிப்ரக்ருதம் ஸ்ரீ பரகரல ம த்மத 

தம்மும ய கூ ரமரயும் பவல்லும் சீர் குணங்களரல் அலங்கரித்துக் பகரண்டிருக்கும் ஸ்ரீமத் 

அபினவ வரகீச ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர  பரகரல மஹரஸதசிக ஸ்வரமியின் திருவடிவரரத்தில் 

அனந்த ப்ரணரமங்கமள ேமர்ப்பித்துக்பகரண்டு இந்த வ்யரேத்மத முடித்துக் பகரள்கிஸறன். 

வரசிகஸதரஷ: க்ஷந்தவ்ய: 

தரேன் ஸ்ரீ. ரரகவன். 
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
 

என்மனப் புவியில் ஒரு பபரருளரக்கி … 

மங்கலம் ஸ்ரீ.உ.ஸவ. ஸ்ரீகரந்தன் 

உதவி ஸபரரசிரியர், ஸ்ரீ அஸஹரபிலம ம் ஆதர்ஷ ேமஸ்க்ருத 

மஹரவித்யரலயம், மதுரரந்தகம். 
 

 

श्रमत ेश्रलक्ष्मरहयवदन शदव्यपादकासवेक श्रमदशभनव वागरश ब्रह्मतन्रस्वतन्र परकाल यतरन्द्रमहादशेशकाय नमीः॥ 
 

ஸ்ரீமத் ஸவதமரர்ஸகத்யரதி விஸசஷண பஞ்சக விசிஷ் ரரய் எழுந்தருளியிருக்கும் 

அஸ்மத் ஆசரர்யனின் சதரபிஸஷக மஸஹரத்ேவத்மத முன்னிட்டு பவளியி ப்படும் 

இம்மலரில் வ்யரேம் எழுதுவதற்கு அடிஸயனுக்கும் வரய்ப்பளித்த ஸ்வரமிகளுக்கு 

க்ருதக்ேமதமய பதரிவித்துக் பகரள்கின்ஸறன். 

हयग्ररवमनाराध्य यस्सवजु्ञत्वशमच्छशत । 
अनालशितनौकस्सन ् समदंु्र तत ुशुमच्छशत ।। 

என்கிற ஹயக்ரீவகல்ப ஸ்ஸலரகத்தின் படி இந்த உலகில் ஹயக்ரீவமன 

ஆரரதிக்கரமல் யரவரும் பரிபூர்ணமரன ேரனத்மத பபறமுடியரதபடியரல், ஏறக்குமறய 

ஸ்ரீபரஷ்யகரரர் முதல் இன்று எழுந்தருளியிருக்கும் நம்மும ய ஆசரர்யன் வமர 1000 

வரு ங்களரக ஆரரதித்து வரும் நம் ஹயக்ரீவ பபருமரன், நம்மும ய ஆசரர்யனரன வரகீச-

ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர பரகரல ஸ்வரமியின் அநுக்ரஹத்தரல் நம்மமபயல்லரம் ஸமல்ஸநரக்கி 

அமழத்து பசல்வரன் என்பதில் எள்ளளவும் சந்ஸதகம் இல்மல. 

हयग्ररवीः परं तत्व ंहयग्ररवपद ंशहतम।् 
हयग्ररवीः परं प्राप्यम ् हयग्ररव ंनमाम्यहम॥् 

என்றபடி சிஷ்யர்களும ய ஹிதத்திற்கரக ேர்வதர ஹயக்ரீவமனஸய த்யரனித்துக் 

பகரண்டிருக்கும் நமது ஆசரர்யன், அடிஸயமனயும் ஒரு பபரருளரக்கி அழகு பரர்த்தவர். 

ேூரபுரம் அண்ணயரர்ய மஹரஸதசிகனின் ப்ரசிஷ்யரரன ஸவளூர். ஸ்ரீ.உ.ஸவ. 

க்ருஷ்ணமரச்சரர்யரின் வம்சத்தில் ஸதரன்றியவன் அடிஸயன் என்பதற்கரக, அந்த ஸ்வரமி மீது 

நம்மும ய ஆசரர்யன் பரல்யத்திலிருந்து பகரண்  பக்தியின் கரரணமரக அடிஸயன் மீதும் 

மிகுந்த பரசம் பகரண்டு பல சந்தர்பங்களில் அடிஸயமனப் பரீக்ஷித்து பரர்த்தும், பல 

ரஹஸ்யரர்த்தங்கமள ஸபரதித்தும் ஆசி வழங்கியுள்ளரர். ரஹஸ்யரர்த்தங்கமள ஸபரதிக்கின்ற 

சமயங்களில் எல்லரம், பரல்யத்தில் வ்யரகரண ேூத்திரங்கமள कण्ठस्थ ं பசய்தமதயும், 



 

T-28 

 

ரஹஸ்யத்ரயேரர பங்க்திகமளபயல்லரம் ஒன்று வி ரமல் மனப்பர ம் பசய்து பபரியபரகரல 

ஸ்வரமியி த்திலும், திருக்கு ந்மத ஆண் வனி த்திலும் பரீமக்ஷ பகரடுத்தமத நிமனவு 

கூர்வரர். பரல்யத்தில் வரஸித்தமவகமள ஒரு அக்ஷரம் கூ  மறக்கரமல் எப்படி 

பசரல்லமுடிகிறஸதர என்று பலமுமற, மந்தபுத்தி உள்ளவன் அடிஸயன் என்பதரல் 

ஸயரசித்ததுண்டு. ஹயக்ரீவமனஸய ேர்வதர த்யரனம் பசய்பவருக்கு வித்யரஸ்தரனத்தில் 

என்றுஸம முதலி ம் உண்டு என்பமத நம்மும ய ஆசரர்யமன மவத்து நம்மரல் என்றுஸம 

பதளிவுபடுத்திக் பகரள்ளமுடியும். 

शवदषा ब्राह्मणने इद ंअध्यतेव्य ंप्रयत्नतीः। 
शशष्यभे्यश्च प्रवक्तव्य ंसम्यङ्नान्यने केनशचत॥् 

என்கிற மநுஸ்ம்ருதிபடி, அடிஸயனும ய மரதரமஹர் ஸவளூர் ஸ்ரீ.உ.ஸவ. 

சுந்தரவரதரச்சரர்யரர் ஸ்வரமியினி த்தில், நம் ஆசரர்யன் அடிஸயமன சரஸ்த்ரரத்யரயனம் 

பண்ணும்படி சரதித்தரர். அமதச் பசவ்வஸன ஏற்று அடிஸயனும ய மரதரமஹர் அடிஸயனுக்கு 

பஞ்சேமஸ்கரர-பரண்யரசங்கமள பசய்துமவக்கும்படி நமது ஆசரர்யமன ப்ரரத்தித்துக் 

பகரண் ரர். அதன்படிஸய அடிஸயனுக்குச் பசய்துமவத்து  आचारहरन ंन पनुशन्त वदेाीः  என்றபடி ஒரு 

கரலமும் ஆசரரத்மதயும் ஸ்வதர்மத்மதயும் வி க்கூ ரது என்று கட் மளயிட் ரர். 

 நம்மும ய ஆசரர்யன் சிஷ்யர்களுக்கு ஹிதத்மத பசய்வதிலும், பண்டிதர்கமள 

பரலனம் பசய்வதிலும் அவருக்கு நிகர் அவர்தரன்.  न तत्समश्चाभ्यशधकश्च दृश्यत ेஎன்ற உபநிஷத் 

வரக்கியமரனது எம்பபருமரனுக்கு எப்படி பபரருந்துஸமர அதுஸபரல நம்மும ய ஸ்வரமிக்கும் 

பபரருந்தும். க ந்த ஆறு வரு ங்களரக பரகரலம  வித்வத் ேதஸ்ஸில் அடிஸயனுக்கும் 

வரய்ப்பளித்து அடிஸயமனயும் அநுக்ரஹிக்கிறரர். 

 நம்மும ய ஆசரர்யமன மனதில் த்யரனிக்கும் பபரழுது திருமூலரின் பசய்யுள் 

ஒன்று ஸதரன்றுகிறது. 

“யரவருக்குமரம் இமறவருக்கு ஒரு பச்சிமல 

யரவருக்குமரம் பசுவுக்கு ஒரு வரயுமற 

யரவருக்குமரம் உண்ணும்ஸபரது ஒரு மகப்படி 

யரவருக்குமரவது இன்றுமர தரஸன!” 

 

ப்ரதிதினம் ஹயக்ரீவ ஆரரதனம் பசய்துபகரண்டும் சிஷ்யர்கமள ரக்ஷித்தும் அருள் 

பரலித்துக் பகரண்டிருக்கின்ற, நம் ஸ்வரமிக்கு மங்களம் என்றும் நிமலத்திருக்கஸவண்டும் 

என்று ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயக்ரீவமன ப்ரரர்த்தித்துக் பகரள்ஸவரம். 
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
 

ஆசரர்யனி ம் நரன் அனுபவித்த குணங்கள் 

 

ஸ்ரீ K. மரதவசிம்மன் ஸ்வரமி, பபங்களூரு. 
 

 

श्रमन्नतून रङ्गनाथ यशतराट ्आप्तात्म शवद्यालय ं| श्रमन्नतून लक्ष्मणाय ुयशतराट ्सपं्राप्त तयुाशु्मम ् || 
श्रवासने्द्र कटाक्ष सतंत सधुा लक्ष्यात्म योगाशित ं| श्रमन्नतून वागधरश यशमन ंभक्त्याश्यामोगरुुम ् || 

नव्य वागरश योगरन्द्र हयास्य पद सशेवन ं| ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्रायं भजामस्वात्मसपंदम ् || 
 

இவ்விரண்டு தனியன்களிலும்  இருக்கும் ஸகரடிட்  பதங்கமள அனுசந்திக்மகயில் பரவசம் 

கட்டுக்கு அ ங்கரதது. பபரதுவரக தனியன்கள் அமமவது வித்வரன்களின் மக 

வண்ணத்தரஸலஸய. நம் பரகரல ம  ஆசரர்யர்களின் பூர்த்தி தனியன்கள் தினமும் கரமல 

சரற்றுமுமறயிலும், ஆழ்வரர்கள், ஆசரர்யர் திருநட்சத்திரங்கள், மற்றும் ஆரரதன கரலங்களில் 

அனுசந்திக்கப்படும். 26வது பட் த்மத அலங்கரித்த ஸ்ரீ கண் ரவதரர  பரகரல மஹரஸதசிகன் 

அனுசந்தரனத்தின் ஸபரதும் "ஸ்ரீ சிங்கரரர்ய குருவீக்ஷித ஆத்மவந்தம்" என்கிற பதம் 

உச்சரிக்மகயில் பரவசம் ஏற்படுவது ஸபரல் தற்சமயம் ஆஸ்தரனத்மத அலங்கரிக்கும் 

ஸ்வரமியின் ஆத்ம குணத்மதஸய ஐஸ்வர்யமரகக்  பகரண்டு இருக்கும் நம் ஸ்வரமியின் 

தனியன்கள் உச்சரிக்மகயில் அஸத பரவசம் பன்ம ங்கரக இருக்கும். ஆத்மர, ஆத்மகுணம் 

விஷயமரக ப்ரமரணங்கமள  முன்மவக்கிஸறன். 

 

A. आश्मदशनुते ंआत्मान ंपनुरमह े  கரளிதரேன் சரகுந்தலம்  

B. गॊपायशन्त कुलशिय: आत्मान ंआत्मना மஹரபரரதம் 

C. आत्मशे्वराणा ंन शह जात ुशवघ्ना: 
D. पतु्र ंलभस्य आत्मगणुानरुूप ंभवन्त ंईढ्य ंभवत: शपतवे  ரகுவம்சம் -5 

E. दवै ंशनहत्य कुरु पौरुष ंआत्मशक्त्या   பஞ்சதந்த்ரம் 

F. सव ुभतूषे ुआत्मान ंसव ुभतूाशन आत्मशन | 
समपंश्यन आत्मयाजर स्वराज्य ंअशधगच्छशत || மனுஸ்ம்ருதி 

       G. अहं मद्रक्षणभरो मद्रक्षणफलं तथा | 
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            न मम श्रपतरेवेते्यात्मानम ् शनशक्षपते ् बधु:|| 
 

ந்யரசதசகம் முதல் ஸ்ஸலரகத்தில் “தத்துவ ேரனம் பபற்றவன் நரன் எனப்படும் இந்த ஆத்மர 

எம்பபருமரனுக்கு உரியவன், என்மன கரக்கும் பபரறுப்பு எம்பபருமரனும யது இதனரல் 

வரும் பயனும் எம்பபருமரனும யது என்று எண்ணி ஆத்மரமவ சமர்பிக்க ஸவண்டும்” 

என்கிறரர் ஸ்ரீஸ்வரமிஸதசிகன். 

 

பூர்வரஸ்ரமத்திஸலஸய எண்ணற்ற த மவ பலவமகயரன மந்த்ரங்களின் ஜபத்தினரல் தரன் 

இந்த மரதிரியரன आत्म शवद्यालय,ं लक्ष्यात्म योगाशित,ं आत्म सपंदम ् என்ற பதங்கள் பகரண்டு 

தனியன்கள் நம் ஸபரன்றவர்கள் உச்சரிக்க அமமந்து இருக்கிறது. கவனம் பண்ணியவர்களும் 

பரக்யம் பபற்றவர்கள். 

 

உத்ேரஹம். ஸ்ரீஸ்வரமியின் திவ்யமரன வரக்கில் ேர்வ சரதரரணமரக வரர்தரலரபங்களில் 

உச்சரிக்கப்படும் பதம் உத்ேரஹம். உத்ேரஹம் குன்றக்கூ ரது. வளரணும். பிறமர 

உத்ேஹிக்கச்  பசய்வது அவ்வளவு சுலபமரனதல்ல.  இது ஸ்வரமியினி த்தில் 

இயற்மகயரகஸவ குடிபகரண்டிருக்கிறது. 

நம் மனக்கவமலகள் மமறந்து புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். இது மிக்க, தமலமமயரன குணம் 

நிரம்பி சிஷ்யர்களி த்தும் , மகங்கர்யபரர்களி த்தும், அபிமரனிகளி த்தும் வழங்குபவர். 

ஜரம்பவரனரல் உத்ேஹிக்கப்பட்   ஆஞ்சஸநயர் கூறுவது : 

उत्सहये ंशह शवस्तरण ंआशलखन्तशमवािरम ् | 
मरंेु शगशरमसङे्गन पशरगन्तु ंसहस्रश:|| 

ஹரிவம்சம் பவிஷ்யபர்வத்தில்  

उत्साह: सवदुाकायो शनरुत्साहो न यत्नत ||   
ஹிஸதரபஸதசம்   

मम उत्साह:भङ्ग मा कृथाीः || 
கரளிதரசன் குமரரசம்பவத்தில் 22 அரசர்களுக்கு ஸவண்டிய மூவமக சக்திகளில் உத்ேரஹம் 

முதலி ம் 

பபறுகிறது. மற்றமவகள் ப்ரபு சக்தி, மந்திரிகளின் ஆஸலரசமன என்கிறரர். 

 

ஸ்வபரவம் : மிகப்பபரிய பதரன்மமயரன விசரலமரன இ த்தில்  மமசூரில் அமமந்து 

இருக்கிறது பரகரல ம ம் ஆஸ்தரனம். மகங்கர்யபரர்களும், அபிமரனிகளும், சிஷ்யர்களும் 

சஞ்சரரம் பசய்யும் இ ம். அவர் அவர்கள், அவர்களுக்கு இட்  மகங்கர்யங்கமள பசய்வதும், 

ஸமற்பரர்மவ பசய்வதும் கரலர கரலங்களில் பசய்யப்படுவதில் கவனமும், எந்தவிதமரன 

புகரர்களும் இல்லரமல் நிர்வஹிக்கஸவண்டிய ஆஸ்தரனம். 

இதில் எதரவது குமறகள், மற்றவர்கள் ஸமல் ஒருவிதமரன புகரர் பசய்வது ஸபரல் பசரன்னரல் 

தண் மன, ஸகரபப்படுதல் ஒன்றும் மகபகரள்ளரது 'அது அவனும ய சுபரவம்' எனச்பசரல்லி 
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அமமதியரக புகரமரத் தன் மனதில் ஏற்றுக்பகரள்ளும் பரங்கு எந்த விதத்திலும் யரமரயும் 

புண்படுத்தரது. स्वभावो दरशतक्रम: என்ற சுபரஷிதத்தின் வசனத்மத கம பிடிப்பரர்.  

 

உலகம் ஸதரன்றியதுமுதல் ஓவ்பவரரு ஜீவனும் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட் து இயற்மகயரல் 

அமமந்த குணங்களு ன் கூடியது . அமவகள் எவரரலும் பகவரனரலும் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட் து 

அல்ல என்கிற தத்துவத்மத பூர்த்தி அறிந்து, அமத அனுசரித்தும் அனுசரிக்கும்படியும் 

ஸபரதிப்பவர் . 

 

ஸ்ரீஸ்வரமி ஸதசிகன் அச்யுதசதகம் சுஸலரகம்  50 ல் கூறுகிறரர்   - “அறியப்பட்  

ஸசதனர்களி மும், அஸசதனங்களி மும் பரமரத்வரவினும ய தன்மமகமள, சுவபரவங்கமள 

நன்மம புரியும் எண்ணத்து ன் நல்வழிப்படுத்துபவர்கள் மஹரன்கள் என்கிறரர். இமத 

ப்ரத்யக்ஷமரக ஸ்ரீஸ்வரமி “ஸ்வபரவம்” என்று பசரல்லும் ஸபரது கரணலரம்: 

स्वभावात ् क्षयमायाशत स्वभावात ् भयमशेत च | 
स्वभावात ् शवन्दत ेशाशन्त ंस्वभावाच्च न शवन्दशत || 

நம்ம த்தின் பபயரில் திருமங்மக ஆழ்வரரின் திருநரமங்களரல் பரகரல ம ம் என்ற 

பபயரு ன் குறிப்ப ப்படுகிறது. அவர் அனுக்ரஹித்த பபரிய திருபமரழியிலிருந்து ஒரு பரசுரம்: 

“தம்மமஸய நரளும் வணங்கித்பதரழுவரர்க்கு 

தம்மமஸய ஒக்க அருள் புரிவரரதலரல் 

தம்மமஸய நரளும் வணங்கித் பதரழுது இமறஞ்சி 

தம்மமஸய பற்றர மனத்பதன்றும் மவத்ஸதரஸம.    11-3-5. 

 

”எல்லர நரளும் வணங்கித்பதரழுஸவரர்களுக்கு தம்மமஸய ஓத்து இருக்கும்படி அருள்பசய்வரர் 

எம்பபருமரன். இப்படி அருள்பசய்பவமர எப்ஸபரதும் அம யப்ப  ஸவண்டியவரரக மனதில் 

மவத்ஸதரம்” என்கிறரர். 

 

ஸ்ரீஸ்வரமி ஸதசிகனின் ஸ்ஸதரத்ரங்களில் ஒன்றரன  “ந்யரச விம்சதி”யில் 2வது 

சுஸலரகத்தில் கூறுவமதப் பரர்ப்ஸபரம். இந்த ஸ்ஸதரத்திரம் ஸ்ரீஸ்வரமியின் உமரயு ன் 

கூடியது. எம்பபருமரன் தன்மனஸய வணங்கித் பதரஸழரஸவரர்களுக்குச் பசய்கின்ற  

உதவிபயல்லரம் ஆசரர்யன் திறம்ப  பசய்கின்றரர் என்கிறரர்: 

 

अज्ञान ध्वान्तरोधात ् अघपशरहरणात ् आत्मसाम्यावहत्वात ् | 
जन्म प्रध्वशंस जन्म प्रदगशरमतया शदव्यदृशिप्रभावात ् || 
शनष्प्रत्यहूानशृसं्यात ् शनयतरसतया  शनत्यशशेषत्वयोगात ् | 
आचाय:ु सशद्भ: अप्रत्यपुकरणशधया दवेवत ् स्यादपास्य:|| 
 

இச்சுஸலரகத்மத பகவரனுக்கும் ஆசரர்யனுக்கும் பபரருந்தும்படி  இருக்கிறது - ஒரு பட்டியல் 

இடுஸவரம்: 
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எம்பபருமரன்  ஆசரர்யன்  

1. எம்பபருமரன் அக்ேரனமரகிற இருமள 

ஸபரக்குகிறரன்   

1. ஆசரர்யன் நல்ல உபஸதசங்கமளச்பசய்து 

அக்ேரனத்மத நீக்குகிறரர்.  

2. எம்பபருமரன் ஸசதனர்களின் பரபத்மதப் 

ஸபரக்குகிறரன்  

2. ஆசரர்யன் சிஷ்யர்கமள திருத்தி பரபம் 

நீங்கச் பசய்கிறரர்.  

3. எம்பபருமரன் ஓர் உபரயத்மதச் பசய்து 

ஸசதனர்கமள தன்மனப்ஸபரல் ஆக்குகிறரன்  

3. ஆசரர்யன் ேரனம், குணம், அனுஷ் ரனம் 

கற்பித்து தன்மனப்ஸபரல் ஆக்குகிறரர். 

4. எம்பபருமரன் சம்சரர ஜன்மத்மத நீக்கி 

தன்மனப்ஸபரல் ஆக்குகிறரன்  

4. ஆசரர்யன் தரய்வயிற்றில் பிறந்த பிறவிமய 

நீக்கி ேரனப்பிறவிமய அளிக்கிறரர். 

5. எம்பபருமரன் சத்வகுணம் தமல 

எடுக்கச்பசய்து ஸமரக்ஷத்தில் விருப்பம் 

உண் ரக்குகிறரன்  

5. ஆசரர்யன் எத்தமன இழிகுணம் 

பம த்தவரரயினும் நல் ஸபரதமனயரல் 

நற்கதி அம யச் பசய்கிறரர்.  

6. எம்பபருமரனின் கருமண 

தரழ்ந்தவர்களி த்தில் தம  இன்றிச் 

பசல்கிறது  

6. ஆசரர்யன் கருமணயும் சிஷ்யர்களி த்தில் 

எல்மலயற்று சுரக்கின்றது. 

7. எம்பபருமரன் எந்நரளும் பதவிட் ரத 

அமுதமரய் உள்ளரன்  

7. ஆசரர்யன் இம்மமயிலும் மறுமமயிலும் 

எந்நிமலயிலும் அனுபவிக்கப்படும் இன்பப் 

பபரருளரய் உள்ளரர். 

8. எம்பபருமரன் ஒழிக்கபவரண்ணரத உறவு 

உம யவன்  

8. ஆசரர்யன் சம்பந்தமும் சிஷ்யர்களுக்கு 

நீக்கமுடியரதது.  

 

क्षमा : பபரறுமம என்னும் குணம் ஒரு ஸகரயிலரகஸவபகரண்டு இருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் 

யரரும் மறுப்புகூற வரமுடியரது. ஸ்ரீ ஸ்வரமி ஸதசிகன் யரதவரப்யுதய மஹரகரவ்யத்தில் 

அப்பய்யதீக்ஷிதர் உமரயிட்  கரவ்யத்தில் சர்கம் 2 வது 32 வது சுஸலரகம் இஸதர : 

1. न शापॊ नाशभ चरण ंन ंवशनीः न शवष ंतथा | 
नािाशण न च शािाशण यथा तरक्ष्णतमा क्षमा || 

“சரபம், அபிசரரயரகம், பநருப்பு, விஷம், அஸ்திரம், சஸ்திரம், என்பமவகள் கூர்மமயரனது 

அல்ல, பபரறுமம மிக்ககூர்மம”  

2. शहतोपदशेம் கூறுவது: 

क्षमा शत्रौ शमत्र ेच यतरना ंएव भषूणम ् | 
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3. கரளிதரசன் ரகுவம்சம் முதல் சர்கத்தில் “பிறரும ய குற்றத்தின் தன்மம அறிந்தும் 

அமவகமள கூறரது இருத்தல், தனக்கு தீங்கு பசய்தவர்களுக்கும் பிரதிவல்லமம இருந்தும் 

அமதப் பபரறுத்தல், தற்புகழ்ச்சி இல்லரமம இமவகள் திலீபனி ம் குடிபகரண்டிருந்தன” 

என்கிறரர். 

4. பரதுகரசஹஸ்ரம் अशभषकेपद्धशतயில் கம சீ சுஸலரகம். ஸ்வரமி ஸ்ரீ ஸதசிகன்  

 अशभषचेयत, स राम : 
  पदने वा स्पशृत ुपादके भवतरम ् | 
 अशवशषे मशहमा त्व ं
  क्ववा शवशषे: क्षमा समतोनाम ् || 
“வரரரய் பரதுமகஸய! அந்த ரரமனரனவனர் உன்மன பதரட் ரலும் பதர ட்டும், உன்மனப் 

பட் ரபிஸஷகம் பண்ணிமவத்தரலும் மவக்கட்டும், நீ குமறவு இல்லரமல் இருக்கிற பபருமம 

உம த்தரயிருக்கிறரய் , பபரறுமமஸயரடு கூடினவர்களுக்கு ஸ்ஸதரத்ரம் பண்ணினரலும் 

தூஷித்தரலும் மனது கலங்கரது”. 

 

மமசூர் அரண்மமன ஸதவஸ்தரனங்களில் ப்ரரசீனமரன ஸ்ரீமுஷ்ணம் 

ஸக்ஷத்ரத்திலிருந்து பிரதிஷ்ம  பசய்யப்பட்டிருக்கிற அம்புஜவல்லீேஸமத 

ஸ்ரீஸ்ஸவதவரரஹப்பபருமரள் கண் ருளும் ரஸதரத்ேவம் சித்திமர ஸரவதி. அந்தப்பபருமரள் 

விஷயமரக அஹிர்புத்ந்ய ேம்ஹிமதயில் ஒரு சுஸலரகம் எழுதியும்  
 

वराहरूशपण ंदवे ंशङ्ख चक्र धरं वरम ् | 
भमूौ च सशहत ंभमू्या ससं्मरते परुुषोिमम ् ||   
 

திருவரங்கத்தில் ஸகரயில்பகரண்டிருக்கும் ஸ்ரீரங்கநரதன் ரஸதரத்ேவம் கண் ருளும் தினம் 

சித்திமர ஸரவதி. ஸ்ரீ ஸ்வரமி ஸதசிகன் நயரச திலகம் சுஸலரகம் (22) ஒன்று வமரந்தும் 

அனுசந்திக்கும்படி ஸகட்டுக்பகரண்டும் 
 

उक्त्या धनञ्जय शवभरषण लक्ष्ययात े 
प्रत्याय्य लक्ष्मण मनुीेः भवता शवतरण ं| 
श्तु्वा वरं वदनबुन्ध मदावशलप्त े 
शनत्य ंप्रसरद भगवन ् मशय रङ्गनाथ || 
  

”பபருமம மிக்க திருவரங்கப் பபருமரஸன! அர்ஜுனமனயும் விபீஷனமனயும்  

இலக்கரகக்பகரண்  உன் பசரல்லரல் நம்பிக்மக ஊட்டி ஸ்ரீபரஷ்யகரரருக்கு உன்னரல் 

அளிக்கப்ப  வரர்த்மத அறிந்து, அவரும ய சம்பந்தத்தரல் பசருக்கு நிமறந்து என்னி ம் 

எப்பபரழுதும் அருள் புரிந்திரு” என்கிறரர். 

 

மற்றும், 
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தன் அவதரரஸ்தலமரன தூப்புல் அருகில் இருக்கும் தீபப்ப்ரகரேன் என்கிற விளக்பகரளி 

எம்பபருமரன் அவதரர தினம் மற்றும் ப்ரும்ஸமரத்ேவம்  ரஸதரத்ேவம் கண் ருளி பக்தர்கமள 

அநுக்ரஹிப்பது சித்திமர ஸரவதி. பிள்மள ஸலரகரசரரியரர் ஸகட்டுக்பகரண் படி 

அனுக்ரஹித்த शरणागशतदरशपका சுஸலரகம் வமரத்தும் அனுசந்திக்கும்படி பிரரர்த்தித்துக்பகரண்டும்   
  

इत्थ ंस्तशुत प्रभतृयो यशद समंतंा: स्य:ु| 
यदूपराध पदवरष ुअशभसशंवशशन्त || 
स्तोकानकूुल्यकशणका वशवशतनुस्त े| 
प्ररशत: क्षमा प्रसरयो:अहमशस्मलक्ष्यम ्  || 
 

“விளக்பகரளி எம்பபருமரஸன இந்த ஸ்ஸதரத்திரம் உனக்கு உகப்பரயிருக்குஸமர அல்லது 

அபசரரவகுப்பில் ஸசருஸமர? எனக்குத்பதரியரது. அடியரர்கள் மிகச்சிறிய அளவுக்கு 

அனுகூலச் பசயமலச் பசய்தரலும் அதற்க்கு வசப்பட்டு இருப்பது நரடு அறிந்தது. உனக்கு 

இந்த ஸ்ஸதரத்திரம் உகப்பரனரல் உன் அன்புக்கு இலக்கரகி உன் பபரறுமமயரல் என் 

பரபங்கள் கமளயப்பபறுஸவன். அபசரர வகுப்பில் என் ஸ்ஸதரத்திரம் ஸசருமரனரல் அன்பு, 

பபரறுமம (क्षमा) இமவகளின் பரப்புக்கு இலக்கரகி நரன் உஜ்ஜீவித்துவிடுஸவன்.   

 

ஸ்ரீ ஸ்வரமி ஸதசிகன் கூறியதுஸபரல் சித்திமர ஸரவதியில் சதரபிஸஷகம் கண் ருளும் 

ஸ்ரீ ஸ்வரமியின் திருவடியில் நமக்கும், நம்மமச் சரர்ந்தவருக்கும், சிஷ்யர்களுக்கும்,  

அபிமரனிகளுக்கும் எல்மலயற்ற அன்மபயும், பபரறுமமமயயும் அளிக்கவும், தி கரத்திரமரக 

ஆஸரரகியத்து ன் ஸ்ரீ ஸ்வரமி ஏளி  இருக்கவும் 'ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவ, ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நரரரயண 

ஸ்ரீ ஸவணுஸகரபரலன் எம்பபருமரன்கமள -ஸ்ரீ ஸ்வரமியரல் தினமும் ஆரரதனம் கண் ருளும் 

எம்பபருமரன்கமள பிரரர்த்தித்துக் பகரள்ஸவரமரக " 

 

உத்ேரஹத்தில் எழுதிய கட்டுமர. பிமழகள் எந்த விதத்தில் இருந்தரலும் பபரறுத்துக்பகரள்ள 

ஸவண்டிக்பகரள்கிஸறன். 
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 
 

நமது ஆசரர்யரி ம் கண்  அரியமவ 
 

 

श्रमदशभनव श्रवागरशब्रह्मतन्रस्वतन्रपरकालमहादशेशकाय नम: 
 

 ஆசரர்யர்கள் சிஷ்யர்கமள உஜ்ஜீவிக்க பதரன்றுபதரட்டு பலவமககளில் ஸபருபகரரம் 

பண்ணிக்பகரண்டு வருகின்றனர். ஸதச, கரல, மற்றும் சிஷ்யவர்க்கத்திற்ஸகற்ப அவர்களின் 

உபகரரங்கள் அமமவதரக உள்ளமத நரம் கரணமுடிகிறது. சிலருக்கு சரஸ்த்ர ஜ்ேரன 

ேம்பத்மத பகரடுத்தும், சரஸ்த்ரஜ்ேரனமுள்ள ஜீவர்களுக்கு ஆத்மகுணத்மத வளரச்பசய்தும், 

சரஸ்த்ரஜ்ேரன-ஆத்மகுணமுள்ள சிஷ்யர்கமள ப்ரஹ்மஜ்ேரனிகளரக்கியும், இதர ஜீவர்கமள 

ேத் வழிகளில் ந த்திச்பசன்று பகவந் நிக்ரஹத்திலிருந்து (உபரயம் பண்ணுவித்து, அந்த 

உபரயத்தரல்) விடுவித்து, பகவத் அநுக்ரஹத்துக்குப் பரத்ரமரக்கியும் உஜ்ஜீவிக்கிறரர்கள். 

அது எங்ஙஸன எனில், “शसद्ध ं सत्सपं्रदाय”े என்றபடி நிற்கும் ஆசரர்யன் மந்த்ரஸித்தி 

முதலரனவமககளரல் பகவரமன ப்ரத்யக்ஷமரக நித்யேூரிகமளப் ஸபரன்று ஆரரதித்தும்-

உபரஸித்தும், திவ்யதம்பதிகளி ம் முமறயிட்டு அவர்கள் கருமணயரல் அந்தந்த ஜீவர்களி ம் 

ேத்ப்ரவ்ருத்திமய உண்டுபண்ணி நல்வழிப்படுத்தி உஜ்ஜீவிக்க வழிவகுக்கிறரர். 

இதனரஸலஸய ஸ்வரமிஸதசிகன் ஆசரர்யமன “आचायाशुदहदवेता ं समशधकामन्या ं न मन्यामह”े என்றும், 

ஆசரர்ய ஸவஷத்தில் இப்ப்ரபஞ்சத்தில் ேஞ்சரிப்பது நரரரயணஸன என்றும் 

பகரண் ரடுகிறரர். 

 

 இந்த வருஷத்தின் ேதரபிஸஷக நரயகரரன நம் ஸ்வரமி - ஸ்ரீமதபினவ வரகீச 

ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வதந்த்ர பரகரலமஹரஸதசிகன் - தமது மந்த்ரஸித்தியினரஸல தம்மும ய 

சிஷ்யர்கமளக் கரப்பரற்றி, அவர்கமள நித்ய பகவத் மகங்கர்யங்கமள பசய்பவர்களரக 

மரற்றி, பின்னர் ப்ரபத்தி உபரயத்தரல் ஸ்ரீமவகுண் ப்ரரப்தியில் கிம க்கும் நித்ய 

பகவதநுபவத்திற்கு ஏற்ற ஜீவர்களரக மரற்றியருளிவருகிறரர். 
 

हयग्ररवमनाराध्य यस्सवजु्ञत्वशमच्छशत । 
अनालशितनौकस्सन ् समदंु्र तत ुशुमच्छशत ।। 

என்ற ஹயக்ரீவ கல்ப ஸ்ஸலரகத்தின்படி ஜ்ேரன விஸசஷத்துக்கு அவஶ்யமரன 

ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயக்ரீவ மந்த்ரங்கள் பல, பவவ்ஸவறு மஹரன்களரல், ஸ்வரமிக்கு 
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உபஸதசிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் பலனரக நம் ஸ்வரமிக்கு ஸ்ரீஹயக்ரீவனின் அர்ச்சரவதரர 

ஆரரதன பரக்யம் சிறுவயதிலிருந்ஸத கிட்டிற்று. திருமரலின் திவ்யமங்கள விக்ரஹ ஆரரதனம் 

பரபங்கமள  அண் வி ரமல் கரத்து, ஜ்ேரன-மவரரக்ய-ஆத்மகுணங்கமள வளர்க்கும் 

பபருமமயும யதரல், நம் ஸ்வரமிக்கு சிறு வயதிலிருஸத மவரரக்யத்து ன் கூடின 

கல்யரணகுணங்கள் ஏறிட் து ஸபரலும். ஸ்வரமியின் ஆஸ்ரமத்திருநரமமும் அவர் 

ேதரேர்வகரலமும் த்யரனித்துவரும் வரகீசமரஸய ஏற்று நின்றது. ஸமலும், இந்த 

ஆரரதனமூர்த்தி ஸ்ரீஹயக்ரீவனின் ப்ஸரரமணயரல் ஸ்ரீமத் ஆக்கூர் ஆண் வன், 

தில்மலஸ்தரனம் ஸ்வரமி, ஸவலூர் கிருஷ்ணமரசரர்ய ஸ்வரமி, ஸ்ரீமதபினவ ரங்கநரத 

ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வதந்த்ர பரகரல ஸ்வரமி, மற்றும் பல மஹரன்களி ம் அஸநக 

மந்த்ஸரரபஸதசங்கள் நம் ஸ்வரமிக்கு ஆனதரகவும், பின்பு, மமசூருக்கருகில் இருக்கும் ஏரியில், 

சரஸ்த்ரப்படி கழுத்தளவு ஜலத்தில் நின்று மந்த்ரங்கமள ஆவ்ருத்தி பசய்ததரக ஸ்ரீமத் 

பரவரக்ஸகரட்ம  ஆண் வன் ஸ்வரமியும், பல பபரிஸயரர்களும் பசரல்லிக்ஸகட்மகயில், இந்த 

ஸ்வரமியி ம் ப்ரத்யக்ஷமரக நரம் அநுபவித்துவரும் மந்த்ரஸித்தியின் ப்ரரமரணிகம் 

ேந்ஸதகமின்றி பதளிகின்றது.  

 

  ஜ்ேரனம்:  ஜ்ேரனத்தின் மூல பதய்வமரன ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயக்ரீவனின் ஆரரத்ய 

அநுக்ரஹத்தரல் பல மஹரன்களி ம் ஒருமுமறயிஸலஸய சரஸ்த்ரம், ஸவதரந்தம் 

முதலியமவகமள கற்றறிந்தரர் என்பதில் ஒன்றும் வியப்பில்மலஸய. இன்றும் ஸ்வரமி 

அவ்வப்ஸபரது ஸ்ரீபரஷ்யம், அதிகரணேரரரவளி, ந்யரயபரிேுத்தி, தத்வமுக்தரகலரபம், 

ரஹஸ்யத்ரயேரரம், சிறிய ரஹஸ்யங்கள், திருவரறரயிரப்படி முதலிய பல க்ரந்தங்களிலிருந்து 

பங்க்தி வரக்யங்கமள ஸமற்ஸகரள் கரண்பித்து விளக்குவது சிஷ்யர்களுக்குத் பதரிந்தஸத. 

இதுஸபரல் பல த மவ அஸநக க்ரந்தங்களிலிருந்து சிறு வயதில் எப்பபரழுஸதர 

கரலஸக்ஷபத்தில் ஸகட்  பங்க்திமய  அப்படிஸய க்ரந்தத்மத மறுமுமற பரரரமஸலஸய 

பசரல்லியரகிவிடும். இமவ நமக்கு வியப்மப ஏற்படுத்தும். ேமீபகரலத்தில் ஸ்வரமி அந்த 

க்ரந்தங்கமள மகயில் எடுத்து வரசிக்க ப்ரேக்திஸய இருந்திருக்கரது. ஆனரல் எப்படி பல 

வரு ங்களுக்கு முன் க்ரந்த கரலஸக்ஷபமரகக் ஸகட் து ேரபகம் இருக்கிறது என்று ஸகட் ரல், 

“மறந்துவிட் து, பகரஞ்சம் மட்டும் ேரபகம் உள்ளது” என்று ஒரு பபரிய பங்க்திமய 

பசரல்லியரகிவிடும்.   அல்பேரனர்களி ம் கூ  வித்யரவிநயத்மத இன்றும் (இந்த 

திருநக்ஷத்ரத்திலும்) கரட்டிவருவருது “நிமறகு ம் ததும்பரது” என்பதற்கு எடுத்துக்கரட்ஸ ர? 

இப்படியும் ந க்கலரகுமர? என்ற வினரக்கள் நம்மிம ஸய ஆச்சர்யத்தரல் எழும்.  

ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயக்ரீவனின் திவ்யமங்கள விக்ரஹ ஆரரதனத்தரல் ப்ரஹ்மஜ்ேரனியரன நம் 

ஆசரர்யன் இப்படி இருப்பதில் ஒன்றும் வியப்பில்மல. இந்த விஷயம் அவ்வப்ஸபரது நமக்கு 

மறந்துஸபரவதரல் வருவஸத திமகப்பு. 

 

 ஆசரரம்: ப்ரஹ்மஜ்ேரனிகளுக்கு ஆசரரம் அவஶ்யமர? என்று ஒரு 

ஸகள்விவரக்கூடும். “शक्रयावानषे ब्रह्मशवदा ं वशरष्ठ:” - வர்ணரச்ரம தர்மங்கமள வி ரமல் அநுஷ்டித்து 

வரும் ப்ரஹ்மஜ்ேரனிகஸள மிகச்சிறந்தவர் என்கிறது உபநிஷத் வரக்யம். ஸமலும், ஆசரர 
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தர்மங்களில்லரமல் க்ேரனத்தில் மட்டிலும் சிறந்து இருப்பது, நரயின் வரல் ஸபரல் ஓன்றுக்கும் 

உதவரமல் நின்றுவிடும் என்று அடிஸயன் பபரிஸயரர்களி ம் ஸகட் துண்டு. நம் ஸ்வரமி 

யதரசரஸ்த்ரம் அநுஷ்டிக்கும் யதிரரஜர். உஷ:கரலத்தில் ப்ரரத:கரலரநுேந்தரனங்கமள 

முமறஸய அநுஷ்டித்துவிட்டு நீரரட் த்துக்கு எழுந்தருள்வரர்.  அதற்குப் பிந்தய ப்ரரத:கரல 

அநுஷ் ரனங்கமள தீர்க்கமரக அநுஷ்டிப்பது வழக்கம். தீர்த்தத்தரல் இ த்மத ப்ஸரரக்ஷிப்பது 

முதல் எல்லர அநுஷ் ரனங்களும் சரஸ்த்ரவிதிப்படிஸய ந க்கும். ப்ஸரரக்ஷிக்கும் ஸபரது 

ேூக்ஷ்மமரக மகமயக் கவிழ்க்கரமலும், திருப்பரமலும் நிமிர்த்தியபடிஸய பண்ணுமழமகயும், 

நளினத்மதயும், சரஸ்த்ஸரரக்தமரக பரர்த்தனுபவிப்பஸத தனி ரேம். அர்க்யப்ரதரனம் பண்ணும் 

ேமயத்திலும், இவ்வரறரன ரேத்மத அனுபவிக்கலரம். தமலமய உயர்த்தி, முதுகுப்புறத் 

தண்ம  நிமிர்த்தி, திருக்கரங்கமள தரமமரஸபரன்று அலர்த்தி நீர்ஸசர்த்து, பின் குவியவிட்டு 

உயர்ந்த குதிகரல்களு ன் தீர்த்தத்மத அர்க்யப்ரதரனம் பசய்வது தனி அழகு - அதில் 

ஆசரரசீலத்வம் ப்ரதிபலிக்கும். நமக்கும் அதுஸபரல் உபஸதசிப்பது வழக்கம். அடிஸயன் 

ப்ரயரணிக்கப்ஸபரகிஸறன் எனத்பதரிந்தரல், “ப்ரயரணத்தின் ஸபரதும், அர்க்யப்ரதரன 

ஸவமளகளில், அதற்கரன தகுந்த இ த்தில் வரகனத்மத நிறுத்தி அர்க்யப்ரதரனத்மத 

பசய்துவிட் பிறஸக முன்பிரயரணத்மத பதர ர்” - என்று நியமித்தரகும். மகயலம்பும் ஸபரதும், 

முன் பின் மககமளயும், மணிக்கட்டு வமரயிலும் அலம்புவமதயும் கவனிக்கலரம். அமதஸய 

ேன்னிதி மகங்கர்யர்களி மும் அநுஷ் ரனப்படுத்துவரர். இதுஸபரல் பல சின்ன 

விஷயங்களரக நமக்குத் ஸதரன்றும் ஆசரரங்கமளக் கூ  சிறிதும் ஸகரணரமல் மகயரண்டு, பிற 

மகங்கர்யபரர்கமளயும் அமத அநுஷ்டிக்க மவத்து, சுத்தமரன திருவரரரதன 

மகங்கர்யங்கமள ஸ்வரமி ந த்திக்பகரண்டு வருவது இக்கரலத்தில் நமக்கு  ஆச்சர்யத்மதஸய 

அளிக்கின்றது. 

 

 மவரரக்யம்:  நம் ஸ்வரமியின் மவரரக்யம் மிகவும் ப்ரபலமரனது. ஒருவரி த்திலும் 

எந்தவித உபகரரத்மதயும் எதிர்பரர்க்கரமல், தமது கரர்யத்மத இந்த திருநக்ஷத்ரத்திலும் 

பசய்துபகரண்டு இருப்பதும், மகங்கர்யபரர்கள் குமறவரகஸவர, இல்லரமல் ஸபரகும் 

ேமயங்களிலும் கூ  தரஸன பகவதரரரதனத்துக்குண் ரன ேகல கரர்யங்கமளயும் 

பரங்கரகஸவ பசய்து, எவ்வளவு மணிஸநரம் கூடுதலரக ஆனரலும் அஸத ஸநர்த்தியு ன் ேர்வ 

உபசரரங்கமளயும் ேமர்ப்பித்து, சற்றும் அயர்வில்லரமல் பக்தர்களுக்கு தீர்த்தப்ரேரதம் 

அருளும் அவரது மவரரக்யத்மதப் பரர்த்தரல் நமக்கு வியர்த்துவிடும். அவ்வளவு கடும் 

தபஸ்வியரக இருப்பதரல்தரன், ஸ்வரமி இந்த முதிர்ந்த திருநக்ஷத்ரத்திலும் இவ்வரபறல்லரம் 

கம பிடிக்க முடிகிறது ஸபரலும். ஸ்வரமிக்கு, அதற்குத் தக்க ஸதஹபேௌகர்யத்மதயும், 

ஆசரர்ய லக்ஷணமரன மவரரக்யத்மதயும் பகரடுத்தருளிக்பகரண்டிருக்கும் 

ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயக்ரீவனி ம் என்றும் பல்லரண்டு பல்லரண்டு ன் தி வரஸரரக்யத்து ன் 

ஸ்வரமி நம்மம அநுக்ரஹித்திருக்குமரரு, நடுவில் ப்ரரர்த்தித்துக் பகரள்கிஸறரம். ஸ்வரமி 

எந்தக் மகங்கர்யத்மத உத்ஸதசம் பண்ணியும் பக்தர்களி ம் பணஸமர, பபரருஸளர 

ஸகட்கஸவமரட் ரர். “द्रव्यमलूाशन पापाशन ...” என்ற ப்ரமரணத்மத அடிக்கடிச் பசரல்லி, த்ரவ்யத்மத 

வரங்குவதரல் பரபம் பகரடுப்பவனி மிருந்து வரங்குமவனி ம் வந்துஸசர்கிறது என்று 
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பசரல்லியரகும். பபரிய மகங்கர்யஸமர, சிறிய மகங்கர்யஸமர அமத பகவரனின் ஆஜ்மேயரக 

மட்டுஸம கருதி அடிபயடுத்து மவப்பரர். அதற்குஸமல் ஸவண்டியமவகள் - தனஸமர, 

வஸ்துக்கஸளர, அந்த மகங்கர்யத்திற்கரன தகுந்த பக்தர்கஸளர, வ்யக்திகஸளர - தரஸன வந்து, 

மகங்கர்யம் பலிதமரகும். “रूपमवेास्यतैन्मशहमान ं व्याचि”े - ரூபஸம (உருவஸம) பபருமமமய 

புலப்படுத்தும் என்ற ஸவத வரக்யத்திற்கிணங்க, நம் ஸ்வரமியின் ஸதஜஸ் ரூபமரன திவ்ய 

திருஸமனிமய ஸேவித்தரஸலஸய அவரது உன்னதமரன மவரரக்யம் புரிந்துவிடும். 

 

 ஆத்மகுணம்:   ஸ்ரீபகௌதமரிஷி “दया सवभुतूषे ु क्षाशन्तरनसयूा शौचमनायासो 
मङ्कलमकापणु्यमस्पहृा” என்று எட்டுவிதமரன (दया, क्षमा, अनसयूा, शौचम ्, अनायास:, मङ्कलम ्, अकापणु्यम ्, 
மற்றும் अस्पहृा) ஆத்மகுணங்கமள பதரிவித்துள்ளரர்.  

 

 தமய (दया) என்ற குணம் பிறரின் துன்பத்மத கமளய விமழவது. பிறரின் துன்பத்மத 

ேகிக்கரதது. தற்கரலத்திய மக்களின் ஸ்வபரவம் சிறுதுன்பத்மதயும் 

பபரறுக்கரமலிருப்பதரகஸவ உள்ளது. அதனரல் அவற்மறக் கமளய பலஸபமரயும் 

ஆஸலரசிக்கின்றனர். சிலர் ஆசரர்யனி மும் வந்து முமறயிடுகின்றனர். அவர்களது 

துன்பத்மதக் ஸகட்டு அதற்குத் தக்க நிவ்ருத்திமய அருளியும், ஸ்ரீலக்ஷமீஹயக்ரீவனி ம் 

ப்ரரர்த்தித்துக்பகரண்டு ஸபரகும்படியும் பசரல்லி ேமரதரனப்படுத்தி அனுப்பிமவப்பரர். 

அதன்பின்,  அவர்கள் துன்பம் அகல அதற்கரக விஸசஷமரக ஜபத்மத அநுஷ்டித்து, 

ஹயக்ரீவனின் அநுக்ரஹத்மத அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி, அவர்களின் கஷ் த்மத அகற்றுவது 

வழக்கம். இமத அஸநக சிஷ்யர்களின் விஷயத்தில் பரர்த்ததுண்டு. அவர்கஸள திரும்பி வந்து 

சிக்கல் அகன்றமத பதரிவிக்கும்ஸபரது, “எல்லரம் ஹயக்ரீவன் பரர்த்துக்பகரண் ரன்” என்று 

ேரதரரணமரகச் பசரல்லி மந்த்ரரக்ஷமத பகரடுத்தருள்வரர். அது ேத்யமரன வரக்கரயினும், 

ஹயக்ரீவனின் கருமணமயத் தூண்டி அருளமவத்தது ஆசரர்யன் அல்லஸவர? அப்ஸபர்ப்பட்  

தமய நம் ஆசரர்யரும யது.  

 

 அதுமட்டுமன்றி அடிஸயன் ஸபரன்ஸறரர் அனுபவித்தது என்னபவன்றரல், நம்மும ய 

துன்பத்மதச் பசல்லரமஸலஸய அறிந்துபகரண்டு அமதப் ஸபரக்கும் குணம். அடிஸயனுக்கு 

எவ்வளஸவரமுமற அவ்வரறு ஸ்வரமி அனுக்ரஹித்துள்ளரர். அமவ பல பலௌகிகமரனதரல் 

அடிஸயன் இங்கு விஜ்ேரபிக்க இமசயவில்மல. பலமுமற அவ்வரறு அனுக்ரஹித்துள்ளமத 

நிமனத்தரல் எவ்வளவு பரக்யசரலி அடிஸயன் என ஆச்சர்யம் கலந்த ஆனந்தமுண் ரகும். 

இதுஸபரன்று ஆசரர்யன் இருக்கும்ஸபரது அடிஸயன் எதற்கரகக் கலங்கஸவண்டும்? அவமர 

ஸேவித்துக்பகரண்டிருந்து “உமக்ஸக நரம் ஆட்பசய்ஸவரம்” என்றிருந்தரஸல ஸபரதுஸம. ஸ்வரமி 

ஸதசிகன் அருளியது ஸபரல் க்ருதக்ருத்யர்களரக பநஞ்சிஸல மகமயமவத்து கவமலயின்றி 

உறங்கலரம். துன்பங்கள் அமமவது நமது கருமத்மத ஸபரக்குவற்கரகஸவ என்ற 

ஜ்ேரனமின்றி, சரணரகதி அனுஷ்டித்த பின்பும் இன்னல்களரல் கலக்கமுற்றரல், அது பலனில் 
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விளம்பத்மத உண் ரக்கும் என்பதரஸலஸய, நமது ஆசரர்யன் அந்தத் துன்பங்கமளக் கமளந்து, 

இன்னல்களரல் மனவருத்தத்மத அம யவி ரமல் கரக்கிறரர் ஸபரலும். 

 

 பபரறுமம (क्षमा) என்ற குணம் தன்மன துன்புறுத்துவரி மும், வரக்-மனம்-சரீரம் 

இவற்மற அ க்கி சரந்தமரக இருக்கச்பசய்யும். சில அேுர ப்ரக்ருதிகள் 

ஸ்வரமிக்கும்/ம த்திற்கும் எதிரரக ந ந்துபகரண் ரலும், சிலர் ஸ்வரமிமய 

புரிந்துபகரள்ளரமல் அபசரரங்களில் ஈடுபட்டு துன்புறுத்தினரலும், ஸ்வரமி அவற்மறப் 

பபரருட்படுத்தரது பபரறுத்து, அவர்கள் தரமரகஸவ சரியரகிவிடுவரர்கள் என்று 

மற்றவர்கமளயும் ஸதற்றி பபரறுமமயரக இருக்க மவப்பரர். 

 

 பபரறரமமயின்மம (अनसयूा) என்பது அயலரரின் நற்குணத்மதயும், பபருமமமயயும் 

நிந்திக்கரமல் இருப்பது. நம் ஸ்வரமி சிஷ்யர்களின் இழிகுணத்மத இடித்துக்கூறி 

நல்வழிப்படுத்துவரர், மற்றும் அவர்களின் பபருமமயரல் புன்முறுவல் இட்டு அகமகிழ்வரர். 

தம் சிஷ்யர்கள் அல்லரத பிறர்களின் பபருமமகமள சிஷ்யர்களி ம் பசரல்லி மகிழ்வரர். இது 

அமனவருக்கும் பதரிந்தஸத. 

 

 தூய்மம (शौचम)् என்பது வரக்-மனஸ்-சரீரத்தரல் எவ்விதக் பகடுதியும் 

பசய்யரமலிருப்பது. நம் ஸ்வரமி ஸமஸல பசரல்லப்பட் படி அண்டிவருபவர்கமள 

ஏமரற்றமம யமவக்கரமல் அவர்களின் துன்பம் கமளபவர். ஸநர்மமபகட் வர்களுக்கு 

தண் மன அமமயஸவண்டும் என்று யரஸரனும் பசரல்லிக்ஸகட் ரல், உ ஸன 

“அப்படிச்பசரல்ல ஸவண் ரம், அவர்கமள ஹயக்ரீவன் பரர்த்துக்பகரள்வரர், நல்லது 

அமமயட்டும்” என்ஸற உபஸதசிப்பரர். அத்து ன் நில்லரமல், அப்படிச் பசரல்பவர்களின் 

மனத்மதயும் மரற்றி அமமத்துமவப்பரர். எவருக்கும் “தர்மத்மத கம பிடித்து, யரமரயும் 

ஏமரற்றரமல் இரு” என்ஸற உபஸதசித்து அனுக்ரஹம் பசய்வரர். உட்பகரள்ளும் உணவிலும் 

தூய்மம இருக்கஸவண்டும், அப்ஸபரது தரன் மனஸ்ேும், அது தூண்டும் உ லும் 

நல்வழியிஸல ந க்கும் என்றும் பசரல்லுவரர். ஸ்வரமி பநருப்மபப் ஸபரன்று, ஸசரம்பல் 

முதலியவற்மறயும், இக்கரல-ஸதசத்தரல் உண் ரகும் அனுஷ் ரன மயக்கங்கமளயும் எரித்து, 

சுத்தமரன மனத்து ன் தம் சிஷ் ரசரரத்மத ந த்திவருவது அவர் ேன்னிதியில் 

இருப்பவர்களுக்குத் பதரிந்தஸத. பகவத் திருவரரரதனத்திற்கு வரக்-மனஸ்-சரீர தூய்மம மிக 

அவசியமரன அங்கமரனதரல், இக்குணத்தில் எந்த ஸதரஷமும் வரரமலிருக்கஸவ, 

இக்குணத்தின் எதிரிகளுக்கு பநருப்பபன்று நிற்பது நம் ஸ்வரமியின் பநறி. 

 

 ஸபரரமசயின்மம (अनायास:) என்பது நம்மரல் கூ ரததிலும், நமது சத்மதக்கு 

ப்ரதிகூலமரன கரர்யங்களிலும் ஆமசயற்று இருப்பது. பணம் ஸசர்ப்பதில் முயற்சியற்றிருப்பது 

நம் ஸ்வரமியின் ஸ்வபரவம். பணம் இல்லரமல் எதுவும் பசய்யமுடியரஸத? என்று ஸகட் ரல், 

அவர் “ஹயக்ரீவனுக்கு எது ஸவண்டுஸமர அமத அவஸன கரட்டிக்பகரடுத்து, வந்து ஸசர 

மவத்து, ந த்திக்பகரள்வரன்” என்று ேரதித்து விட்டுவிடுவரர். இதுவமர பரகரல ம த்தில் 
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எது ஸவண்டுஸமர அமவகள் வந்துஸசர்ந்து நன்றரகஸவ ஆரரதனங்கள் 

நம பபற்றுவருகின்றன. ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயக்ரீவனுக்கு பலபலஸவ ஆபரணங்கள் பபரன்னிலும், 

நவரத்னங்களிலும் ரரஜரக்களரல் வந்து ஸசர்ந்தது. தற்ஸபரது ம த்தில் நம பபற்று வரும் 

கட்   புதுப்பிக்கும் பணிக்கும் அரசரங்கமும், ஆப்தர்களும் தரமரகஸவ முன்வந்து ஸவண்டிய 

பகரம கமள அளித்துவருகின்றனர். ஸசர்ப்புநிதியில் அதிக பணம் இல்லரமஸலஸய அவ்ஸவர 

கரர்யங்கள் பசவ்வஸன ந ப்பது ஸ்வரமியின் இந்தக் குணத்தினரல் தரன் ஸபரலும். 

 

 ஸ்வரமி பிமக்ஷயிலும் அப்படிஸய. ஸபரதிய அளஸவ - மிகக் குமறவரகஸவ - 

எடுத்துக்பகரண்டு, மீதத்மத திருப்பியனுப்பி விடும். இது தினந்ஸதரறும் ந க்கும் கரட்சி. 

 

 மங்களம் (मङ्गलम)् என்ற குணம் சரஸ்த்ரத்திலும், பபரிஸயரர்களரலும் அனுமதிபபற்ற 

நல்ல பசயல்கமளஸய பசய்தமலயும், அதற்கு மரறரன தீய பசயல்கமள 

பசய்யரமலிருக்கும்படியும் மவக்கும். சுருங்கச் பசரன்னரல் மங்களம் தரும் பசயல்கமளஸய 

பசய்வது என்பது கருத்தரகும். சரஸ்த்ஸரரத்தம அனுஷ்டிதரரன நம் ஸ்வரமிக்கு இது 

இயல்பரகஸவ பபரருந்தியுள்ள குணம். இது யரவரும் அறிந்தஸத. 

 

 சரதித்துமவப்பதில் வல்லமம (अकापणु्यम)् என்ற குணம் ப்ரபந்நஜனேந்தரனகூ ஸ்த்தர் 

பதர க்கமரன ஆசரர்யர்களுக்கு, சரணரகதிமய ப்ரரர்த்தித்துப் பூர்த்திபண்ணிமவக்க மிக 

முக்யமரனது இது. ஆசரர்யர்களி ம் தங்களது कापणु्य அங்கத்ஸதரடு அண்டிவரும் 

சரணரகதர்கமள, அக் कापणु्यத்மதக் கரட்டி, பகவரனி ம் भरேமர்பணம் பண்ணிமவக்கும் 

ேமர்த்தரரனபடியரல், சரணரகதர்கமள ரக்ஷிப்பதில் अकापणु्य வீர்யத்ஸதரஸ  இருப்பவர் 

நம்ஸ்வரமி. இது மஹர உபகரரம்.  

  

 பிறர்பபரருளில் ஆமசயற்றிருத்தல் (अस्पहृा) என்ற குணத்தரல் அயலரரின் பபரருளில் 

ஆமசயில்லரமல் இருப்பர். நம் ேத்ேம்ப்ரதரய சீலர்கள் “எல்லரம் கண்ணனும யஸத” என்ற 

भावத்தரல் “எல்லரம் கண்ணனுக்ஸக” என்றபடி இருப்பதரவது. அப்படிப்பட்  நம் ேம்ப்ரதரய 

ஆசரர்யர்கள் யரவருக்கும் தரனரகஸவ அமமந்த குணமிது.  

 

இவ்வரறரக,  

आचारात्मगणुोपाय-परुुषाथशुवशषेत: । 
अशधकाशरशण वशैशष्ट्य ंप्रकृष्यतेोिरोिरम ् ।। 

ஆசரர்யநிஷ் ரிலும் ஆத்மகுணம் உம யவர் ஸமம்பட் வன் என்றபடி நம் ஸ்வரமி 

ஒன்மறக்கரட்டிலும் மற்பறரன்றினரல் உயர்ந்து உயர்ந்து உயர்ந்ஸத கரண்கிறரர். 

 

ஆசரர்யபக்தி: நம் ஸ்வரமி தம்மமப் புகழ்தமலஸயர, தம் திருநக்ஷத்ர விழரக்கமளஸயர 

விரும்பஸவமரட் ரர். தன்னும ய திருப்பரதுமககமளயும் யரரி மும் பகரடுத்ததில்மல. 

எல்லரம் பூர்வரசரர்யர்கஸள என்றிருப்பவர். பூர்வரசரர்ய க்ரந்தங்கள், அவர்களின் ஆசரரம், 
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பநறிகள் இவற்மறஸய பின்பற்றுபவர். பூர்வரசரர்யர்களது திருநக்ஷத்ரங்கமள மிகமவபவமரக 

பண்ணஸவண்டும் என்பதிலும், அவர்களது க்ரந்தங்கமள பவளியிடுவதிலும், 

ப்ரசரரப்படுத்துவதிலும் மிக தீவ்ரமரக இருப்பது எங்களரல் தினமும் கரணும் கரட்சி. 

 

 ஒவ்பவரரு துவரதசியன்றும் பூர்வரசரர்யர்களின் ஸ்ரீபரதுகரதீர்த்தத்மத தரம் 

எடுத்துக்பகரண்டு, அமதஸய சிஷ்யர்களுக்கும் பகரடுப்பரர்.  ஸ்வரமியின் பரதுமகஸய 

ம த்தில் கிம யரது. அது கூ ரது, பூர்வரசரர்யர்கள் பரதுமகக்ஸக ஆரரதனம் 

பண்ணஸவண்டும் என்பதில் மிக தி ம். எந்த சிஷ்யர்கள் வந்து ஸ்ரீபரதுமக ஸகட் ரலும், 

பூர்வரசரர்ய பரதுமகமயஸய ஏழுந்தருளப்பண்ணித்தந்தரகும். 

 

 ஸ்வரமியின் திருநக்ஷத்ரத்திமன பகரண் ர  மவதீக திட் ங்கமள வகுக்கும் 

குழுவினரி ம் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கரமல், அமனத்மதயும் முன்னரல் வரும் பூர்வரசரர்ய 

திருநக்ஷத்ரத்துக்கு மவத்துக்பகரள்ளுங்கள், அதற்கரக திட் ம் தீட்டுங்கள், பசலவிடுங்கள் 

என்று பணித்து அதற்கரக மட்டுஸம மந்த்ரரக்ஷமத பகரடுப்பரர். எவ்வளவு ப்ரரர்த்தித்தும் 

ஸ்வரமி விஷயத்துக்கரக எந்த பசலமவயும் பண்ண அனுமதி பகரடுக்கஸவ மரட் ரர். ஆனரல், 

பூர்வரசரர்யர்களின் விஷயமரக எந்தத் திட் ம் வகுத்தரலும், அமத நன்கு உற்சரகமரகக் 

ஸகட்டு, திட் த்தில் இருக்கும் குமறகமள சரிபடுத்த வழிகூறி அனுக்ரஹிப்பரர். 

 

 பூர்வரசரர்ய க்ரந்த மகங்கர்ய விஷயத்தில் அதி கவனம் பசலுத்துவரர். 

உதரஹரணமரக, இன்னும் சில மரதங்களில் பவளிவர இருக்கும் “ஸ்ரீகூ ரர்த்த ேங்க்ரஹ 

விஸசஷ ப்ரகரசிகர” - ஸ்ரீகூ ரர்த்த ேங்க்ரஹ ஸ்ரீேூக்தியிலிருந்து சில கட்டுமரகள் 

பகரண்  - நூலின் ‘கட்டுமரகள் அபிநவரங்கநரத ப்ரம்ஹதந்த்ரஸ்வதந்த்ர பரகரலஸ்வரமியின் 

அபிப்ரரயத்மத நன்கு பவளிக்பகரணர்வதரக இருக்கஸவண்டும், அதில் கருத்துப் பிமழ 

இருக்கக்கூ ரது’ என்று பலமுமற நம்ஸ்வரமி பசரல்லியரகிவிட் து. அவ்வப்ஸபரது வரும் 

கட்டுமரகமள வரசித்து, அமத நரவல்பரக்கம் ச ஸகரப ரரமரநுஜதரதரசரர் ஸ்வரமி 

ஸபரன்றவர்களி ம் கரண்பித்து பரிசீலனம் பண்ணும்படி அடிஸயரங்களுக்கு உத்தரவிடுவரர். 

அவ்வளவு அக்கமர கரண்பித்தரகும். 

 

மந்த்ரஸித்தி: பரகரல ஸ்வரமி தினமும் பல மந்த்ர ஜபங்கமள ஜபித்துக்பகரண்டிருப்பவர் 

என்பது ப்ரஸித்தம். பல சிக்கல்கமள நீக்குவது அவரது தவ வலிமமஸய என்பது எங்களின் 

ஆழ்ந்த அபிப்ரரயம். எப்படி பகவரனின் மூச்சுக்கரற்றரன ஸவதம் அமனத்துலமகயும் 

ரக்ஷிக்கிறஸதர, அது ஸபரல் ஸ்வரமியின் தவ வலிமம சிக்ஷ்யர்கமள ரக்ஷிப்பது ன், ஸ்வரமி 

ந த்தும் மகங்கர்யங்களுக்குத் தம யரய் நிற்பமவகமளயும் விலக்கி ரக்ஷிக்கிறது. அடிஸயன் 

சந்தித்த பல பக்தர்கள் ஸ்வரமியின் மந்த்ரரக்ஷமதயரல் பல கரர்யங்கள் சித்திபபற்றமத 

பதரிவித்திருக்கிறரர்கள். அடிஸயனுக்கும் அதுஸபரல் பல கரர்யங்கள் ஸ்வரமியின் 

திருப்பரர்மவயரஸலஸய அனுகூலமரகியிருக்கிறது, ஆபத்திலிருந்து கரத்திருக்கிறது, மற்றும் 

வளத்மதக்பகரடுத்திருக்கிறது. அடிஸயன் பலவற்மற மனதரல் மட்டுஸம 
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விண்ணப்பித்திருக்கிஸறன். அமவகபளல்லரம் அவரது திவ்ய க ரக்ஷத்தரஸல 

நல்லபடியரகஸவ ந ந்துள்ளன. 

 

 ஸ்வரமி அடிஸயரங்கமள லக்ஷ்மீயுபரயத்வ தீபம் என்னும்  பூர்வரசரர்ய நூமல 

பவளிக்பகரணரஸவண்டும் என்று பணித்தரயிற்று. அந்நூல் ஒரு ேமஸ்க்ருத க்ரந்தம், ஆனரல் 

பதலுங்கு அக்ஷரத்தில் ப்ரதியரயிருந்தது. பதலுங்கு அக்ஷரத்தில் இருந்ததரலும், பபரிய பபரிய 

கஷ் மரன ேமஸ்த்த பதம் பகரண்  பபரிய சூர்ணிமககமள உம யதரய் இருந்ததரலும், 

அமத அதன் மூல அக்ஷரமரன ேமஸ்க்ருததில் பகரண்டுவர பபரும் கஷ் மரய் இருந்தது. 

இமத ஸ்வரமியி ம் விண்ணப்பித்ஸதரம். அதிலிருந்து சில நரட்களிஸலஸய அதன் 

ேமஸ்க்ருதமரக்கப்பட்  மகஸயடு எங்களுக்கு ஸ்ரீ.உ.ஸவ. ஸசரகத்தூர் ரரமரநுஜரசரர்ய 

ஸ்வரமியின் மூலமரகக் கிம த்தது.  இந்த ஸ்வரமி  இக்மகஸயட்ம  ஒரு பபண்மணி 

தம்மி ம் பகரடுத்தரகக் கூறி எங்களி ம் பகரடுத்தரர். அது மட்டும் தக்க சமயத்தில் 

கிம க்கரமல் ஸபரயிருந்தரல் இந்தக் க்ரந்தம் இப்ஸபரது பவளிவருவதில் தரமதம் 

இருந்திருக்கும். இது தக்க சமயத்தில் எங்கள் மககூடிவந்தது ஸ்வரமியரஸலஸய என்று மகிழ்ந்து 

ஆச்சர்யப்பட்ஸ ரம். 

 

 ஸ்வரமியின் மகங்கர்யத் திருப்பணியில் ஒரு சில தம கள் தரனரகஸவ ஸ்வரமியின் 

தவ வலிமமயரல் நீங்கியமத கீஸழ விண்ணப்பிக்கிஸறன். 

 

 சத்யரகரல ஸக்ஷத்ரத்தில் ஸ்வரமி ஸதசிகன் சில கரலம் தங்கியிருந்தஸபரது, அங்கு தம் 

இஷ்  பரபதய்வமரன வரதரரஜஸ்வரமிமய அர்ச்சரவதரரமரக ஆரரதித்தரர் என்பது சரித்ரம். 

அந்த இ த்தில் ஸகரயில் ஸதரன்றி பல வருஷங்கள் ஆனபடியரல், அக்ஸகரயிலின் 

ரரஜஸகரபுரம் பழுதம ந்து சிமதந்த உருவு ன் பல ஆண்டுகளரக இருந்தது. இக்ஸகரயில் 

பரதுகரப்புகள் குமறந்த சத்யமங்கலம் அருகில் இருக்கும் வனப்பகுதியில் இருப்பதுஸவ 

இதற்குக்கரரணமரகும். சில கரலங்கள் (சுமரர் 20-25வரு ங்கள்) முன்வமர அந்தஸக்ஷத்ரம் 

கரட்டு மிருகங்களரலும், ரரக்ஷே ப்ரக்ருதிகளரலும் முற்றுமகயிட்டு, ஜனங்கள் நித்யவரேம் 

பண்ணத் தகரத இ மரகஸவ இருந்தது. அந்தஸக்ஷத்ரத்தில் ஸகரயில்பகரண்டிருக்கும் 

ஸ்வரமிஸதசிகனுகனின் விக்ரஹத்திற்கும், அவரது திருவரரரதனத்பதய்வத்துக்கும் முன்ஸபரல்  

திருவரரரதனரதிகள் நம பபறஸவண்டும் என்ற பூர்வரசரர்யர்களின் நியமனத்மத 

நிமறஸவற்ற தக்கசமயம் பரர்த்துக்பகரண்டிருந்த நம்ஸ்வரமி, அந்த வனக்ரரமத்மத முதலில் 

ஜனங்கள் ந மரடும் இ மரக மரற்றி, ஸகரயிலில் சிறு உற்சவங்கமள முதலில் ஆரம்பித்து 

ந த்தி, படிப்படியரக ஸேவரர்த்திகமள வளர்த்து, த்வரரம், ப்ரரகரரம், மதில்சுவர் 

முதலியவற்மற பசப்பனிட்டு, பின்பு ரரஜஸகரபுர பணிகமள நிர்ணயித்து அருளினரர். இன்று 

அந்த ஸக்ஷத்ரத்தில் நித்ய ஆரரதனத்து ன், உற்சவரதிகளும் 

நம பபற்றுக்பகரண்டிருக்கின்றது. பல ஸேவரர்த்திகள் நித்யம் வருமகதருகிறரர்கள். 

இவ்வனக்கிரரமத்மத பூங்கரவனமரக்க ஸ்வரமி யரமரயும் நிர்பந்திக்கவில்மல. 

அரசரங்கத்மதமவத்ஸதர, சிறு பம யரல் முற்றுமகயிட்ஸ ர, இன்னும் ஸவறுவிதமரகஸவர 

அந்த இ த்மத சிமதக்கரமல், இயற்மக மற்றும் அசுரப்ரக்ருதிகளி ம் சிக்கியிருந்த 
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அந்தப்பகுதிமய தன் தஸபரபலத்தரலும், ஆசரர்யபக்தியரலும், அவ்வசுரப் ப்ரக்ருதிகமள 

தரனரகஸவ இ மரறச்பசய்து, அத்ஸதசத்மத பூங்கரவனமரக மரற்றினரர் என்பதில் 

மிமகயில்மல. பல தம களுக்கு நடுவில், வசதிகள் குமறவரன அந்த வனக்ரரமத்மத, இன்று 

பல வசதிகளு ன் கரவிரிக்கமரயில் நித்ஸயரத்ேவம் கண் ருளிவரும் ஸக்ஷத்ரமரக 

நமக்களித்தது நம்ஸ்வரமியின் மந்த்ரஸித்தியரஸலஸய என்பது ேத்யம். 

 

 இமதப்ஸபரல் பரகரலம  மூலஸ்த்தரனமரன திருத்தூப்புல் திவ்யஸதசத்தில் இருக்கும் 

புரரதன ஸ்ரீஹயக்ரீவ ேன்னிதிமயயும், ம த்மதயும் பசப்பனிடும் பணிமய ஸ்வரமி 

பதர ங்கியுள்ளரர். இதுவும் நம்ஸ்வரமியின் மந்த்ர, தப ஸித்தியரஸலஸய ஸ்ரீஹயக்ரீவன் 

நிமறஸவற்றுவரர் என்பதில் ஐயமில்மல.  

 

 சிஷ்யர்களரக நரம் நம் பங்கிற்கு தக்க  மகங்கர்யங்கமளச் பசய்யஸவண்டியது நம் 

க மம. ஆசரர்யன் நம்மம இந்த ேம்ேரர ஜீவதமசயிலிருந்து கம த்ஸதற்ற பஞ்ச 

ேமஸ்கரரம், மந்த்ர உபஸதசம், भर ேமர்ப்பணம் முதலியமவகமள நமக்கருளி, நம் தீர்க்க 

பந்துவரய் இருந்து, கம சீ வமரயிலும் நம்மம புறம்ஸபரகவி ரமல் கரப்பரற்றி, நம்மம 

மவகுண் த்ஸதற்றி, அங்கும் நமக்கு தக்க பகவத் மகங்கர்யங்கமள நியமித்து நம் ஆனந்தத்மத 

பரிபூர்ணமரக்கி, நம்மு ன் ஆனந்தப்படும் ஆசரர்யனுக்கு, நரம் அவர் இட்  வழக்கரயும், 

அவருக்கு உகந்த பணிமயயுஸம, “अप्रत्यपुकरणशधया दवेवत ् स्यात ् उपास्य:”  என்னுமரப்ஸபரஸல பசய்து 

உஜ்ஜீவிப்ஸபரமரக. 

 

श्रमन्नतू्नरङ्गनाथयशतराडाप्तात्मशवद्यालय ंश्रमन्नतू्नलक्ष्मणाययुशतराट ्सपं्राप्ततयुाशु्मम ् । 
श्रवासने्द्रकटाक्षसतंतसधुालक्ष्यात्मयोगाशित ंश्रमन्नतू्नवागधरशयशमन ंभक्त्याऽश्यामो गरुूम ् ।। 

 

नव्यवागरशयोगरनं्द्र हयास्यपदसशेवन।ं ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्राय ंभजामस्वात्मसपंदम ् ।। 
 

தரேன்  

மரகரல் கி ரம்பி அச்சுதரரமன். 
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॥ श्रीः॥ 
॥ श्रलक्ष्मरहयवदन लक्ष्मरनारायण वणेगुोपाल परब्रह्मण ेनमीः॥ 

 
॥ श्र शठकोप रामानजु दशेशकेभ्यो नमीः॥ 

॥ श्र ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल गरुुपरम्पराय ैनमीः॥ 

அடிஸயன் அநுபவிக்கும் “ேம்ப்ரதரய ப்ரதீபம்” 
 

 

श्रमत ेरङ्गरामानजुमहादशेशकाय नमीः 
 

ஸ்ரீமத் ப்ரஹ்மதந்தரஸ்வதந்த்ர பரகரல ஸ்வரமி ம ரஸ்தரனம் எனும் சீரிய 

சிங்கரசனத்தில் வீற்றிருந்து ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயக்ரீவனின் ேமரரரதனத்மதயும்  ஸ்ரீமவஷ்ணவ 

ேம்ப்ரதரய ரக்ஷணத்மதயும் அநுக்ரஹித்துக்பகரண்டு எண்ணற்ற சிஷ்ய வர்கங்களின் 

ஹ்ருதயத்தில் நித்யவரேம்  பசய்தருளும் ப்ரக்ருதம் ஸ்ரீமத் பரகரல ஸ்வரமி, வரத்ேல்யம் 

மிகுந்த அநுக்ரஹம் எனும் மமழமய பபரழியும் வள்ளல். ஸ்ரீ ஸ்வரமியின் க ரக்ஷத்மத ஒரு 

முமறஸயனும் பபற்றவர்க்கு இது நன்கு விளங்கும்.  

 

ஸ்ரீமதபினவ ரரமரனுஜ பரகரல ஸ்வரமியின் சதமரன உத்ேவத்தில் சீலமில்லர 

சிறிஸயனரன அடிஸயமனயும் திருத்தி சிறு மகங்கர்யங்களில் பணி பகரண்டு, பின்னர் பல 

ேந்தர்பங்களில் அடிஸயனுக்கு பலபடியரய் ஸவதரந்த-ரஹஸ்யரர்த்தங்கமள உபஸதசித்தும், 

ஆசரர்ய பரம்பமரயின் விஸசஷங்கமள பலகரலும் விவரித்தும், குறிப்பரக அடிஸயனின் 

ப்ரரசரர்யரரன ஸ்ரீமத் திருக்கு ந்மதயரண் வன் ேந்நிதியிலும், அடிஸயனின் ஆசரர்யரரன 

ஸ்ரீமத் ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஆண் வன் ேந்நிதியில் தரம் அநுபவித்த பல அரிய விஷயங்கமள 

அநுக்ரஹித்தும், நீசனும் நிமறபயரன்றும் இல்லரதவனுமரன அடிஸயன் பக்கலில் விஸசஷமரக 

க்ருமபமய பபரழிந்து, அடிஸயமன சிறு சிறு மகங்கர்யங்களில் ஈடுபடுத்தி 

அநுக்ரஹித்துவரும் கருமண க லரன நம் ஸ்வரமியின் ேதரபிஸஷக மஸஹரத்ேத்தில், 

“ஸபரற்றியுகப்பதும் புந்தியில் பகரள்வதும் பபரங்குபுகழ் சரற்றி வளர்ப்பதும்” என்றபடி, 

वाङ्मनसागोचरமரன பபருமமகளும் கல்யரணகுணங்களும் பகரண் வரரன ஸ்ரீ ஸ்வரமியின் 

ேந்நிதியில் எல்ஸலரரும் நித்யம் அநுேந்தித்துவரும் குணங்கமளயும், அடிஸயனுக்கு 

ப்ரத்ஸயகமரக ஏற்பட்   அநுபவங்கமளயும் “अशखल जगत्स्वाशमन ् ! अस्मत्स्वाशमन ् !” என்ற க்ரமத்திஸல 

பகிர்ந்து பகரள்ள விமழந்து, இந்த ேரஹேத்மத தமல கட்டித் தர பரதுகர ஸதவிமய 

ப்ரரர்த்தித்துத் பதர ர்கிஸறன்.  
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अशखल जगत्स्वाशमन ् ! 
”अशधशजगशमषरुाद्य ंधाम शदव्य ंशत्रधाम्नीः 
श्शुत शवशवध पररक्षाशोशधत ेक्वाशप पात्र।े 
अनघ-गणु-दशाया ंआशहतस्नहेमायीुः 
प्रशदशशत शनरपाय ंसपं्रदाय-प्रदरपम॥्” - என்று ஸ்வரமி ஸதசிகன்  श्रमद्रहस्यत्रयसारத்தில்  

आचायकृुत्यமரக அருளியுள்ளரர். தன் தூப்புல் பிள்மளயின் இவ்வரசரர்ய லக்ஷணத்மத 

ந த்திக்கரட்டுமகக்கரக அந்த தீபப்ரகரேப்பபருமரஸள திருவுள்ளம் பற்றி, ஸ்வரமி ஸதசிகன் 

ஸ்தரபித்த ஆஸ்தரன ம த்மத அலங்கரிப்பதற்கரக सपं्रदाय-प्रदरपமரக தன் திரு அவதரர 

தினமரன சித்திமர ஸரவதியில் நம் ஸ்வரமிமய அவதரிப்பித்தரன் ஸபரலும். ”दवेशमव आचाय ुउपासरत” 

என்று ப்ரமரணம் கரட்டிய பநறியிஸல, ஸ்ரீதீபப்ரகரசன் விஷய ஸ்ஸதரத்ரமரன ஸ்ரீ சரணரகதி 

தீபிமகயில், ஸ்வரமி ஸதசிகன் விளக்பகரளி எம்பபருமரனி ம் அநுபவித்த அஸநக 

கல்யரணகுணங்ளும், ஸ்வரமி ப்ரஸயரகப்படுத்திய பதங்களும், நம் ஸ்வரமியி மும் 

அந்வயிக்கும் படியுள்ளமத அமனவரும் கரணலரம். அதில் அடிஸயன் அநுபவித்த சிலவற்மற 

இங்ஸக விவரிக்கிஸறன். 

 

இந்த ”சரணரகதி தீபிமக” ஸ்ஸதரத்ரத்தில் ஒரு விஸசஷம். ஆழ்வரர்கள் 

எம்பபருமரமனயும் பிரரட்டிமயயும் ஸசர்த்து மங்களரசரேனம் பசய்த திவ்யஸதசங்கள் சிலஸத. 

அதில் தூப்புல் திவ்யஸதசமும் ஒன்று. இமத உணர்த்தும் வமகயில் ஸ்வரமி ஸதசிகன் இந்த 

ஸ்ஸதரத்ரத்மத पद्मापत ेस्तशुतपदने என்று பதர க்கச் பசரற்பதர ரரக ப்ரஸயரகித்தருளினரர்.  

 

நம் ஸ்வரமியும் பிரரட்டியின் விஸசஷங்கமளயும், பபருமமகமளயும், சரணரகதிமயயும் 

நிமலநரட்டும் விதமரக, ஸவதத்திலிருந்தும்,  பரஞ்சரரத்ரரகமங்களிலிருந்தும், 

இதிஹரசபுரரணங்களிலிருந்தும், ஆழ்வரர் பரசுரங்கள், ஸ்வரமி ஸ்ரீபரஷ்யகரரரர் மற்றும் 

ஸ்வரமி ஸதசிகனின் ஸ்ரீேூக்திகளிலிருந்தும் பல அரிய ப்ரமரணங்கமளயும் பகரண்டு தன் 

கரலஸக்ஷபங்களிலும், இதர ேந்தர்பங்களிலும் இந்நிர்ணயத்மத ேமர்த்தனம் பசய்து 

அநுக்ரஹித்தரகும். லக்ஷ்மீதந்த்ரம் முதலிய பல ஆகம க்ரந்தங்கமள நம் ஸ்வரமி 

கண் ஸ்தமரக அறிவமத பல ேந்தர்பங்களில் கண்டு வருகிஸறரம்.  

 

தம் ேம்ப்ரதரயத்மத ”मान्यम ् यतरश्वर महानस सपं्रदायम”्  என்று ஸ்வரமி ஸதசிகன் புகழ்கிறரர். 

ஸ்வரமி ஸ்ரீபரஷ்யகரரருக்கு மரதூகர மகங்கர்யம் பசய்த கி ரம்பியரச்சரன் வழியரக வந்த 

ேம்ப்ரதரயமரக ஸ்வரமி அநுபவிக்கிறரர். இவ்வந்வயம் நம் ஸ்வரமிக்கும் பபரருந்தும். தம் 

சிறு ப்ரரயம் முதஸல,  श्रभाष्यकारसदृशரரய் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீமதபினவ ரங்கநரத 

ப்ரம்ஹதந்த்ர ஸ்வரமியி ம்,  गरताचायனु் அருளிய ’तशद्वशद्ध प्रशणपातने पशरप्रश्नने सवेया’  என்ற க்ரமப்படி, 

अत्यन्त अन्तरङ्ग कैङ्कयஙु்கள் பசய்து நம் ஸ்வரமி அநுஷ் ரன-ஸவதரந்த-ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கமள 

அதிகரித்தரர். தரம் ஸ்ரீமதபினவ ரங்கநரதஸ்வரமியி ம் கரலஸக்ஷபத்தின் ஸபரது ஸகட்  
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விஸசஷரர்த்தங்கமள पनुरवलोकन ं இன்றிஸய மூலத்து ன் ஸசர்த்துச் பசரல்லும் 

அேரத்யஸமமதமய பகரண் வரரக இருந்தரர். இன்றும், அந்தரங்கத்தில் சிஷ்யர்களுக்கு 

ரஹஸ்யரர்த்த-ஸவதரந்த ேம்சயங்களுக்கு சமரதரனம் அருளும்ஸபரது ஸ்ரீமதபினவ 

ரங்கநரதஸ்வரமி प्रयोशगத்த அஸத पदங்கமளக் பகரண்டு, ஸ்வரமியின் திருவரக்கரக ேமரதரனம் 

அருளுவமத நரம் கண்டு வருகிஸறரம். “யதிவரனரர் மம ப்பள்ளி வந்த மணம் எங்கள் 

வரர்த்மதயுள் மன்னியஸத” என்று ஸ்வரமி ஸதசிகன் ஸபரல் நம் ஸ்வரமியின் அநுேந்தரனமும்.   

 

மூன்றரம் ச்ஸலரகத்தில், प्रातीः स्मरणरयரரன நம் ஸ்வரமி நமக்பகல்லரம் ஸ்தவ்யரரய் 

இருப்பமத “स्तव्य”ं  என்ற பதமும், சிஷ்யர்கள் சிரகரலமும் இமத அநுேந்தித்துவருவமத 

குறிப்பிடுவதுஸபரல் “भवन्तु ंस्तोत ु ंअशभलष्यशत” எனற பசரற்பறர ரும் அமமந்திருக்கின்றன. 

 

நரன்கரம் மற்றும் ஐந்தரம் ஸ்ஸலரகங்களில், தீபப்ரகரேனின் திவ்யமங்கள 

விக்ரஹத்மத வர்ணிக்கும் பதங்கள் நம் ஸ்வரமிக்கும் அந்வயிக்கும். இந்த திருநக்ஷத்திரத்திலும் 

நம் ஸ்வரமியின் திருஸமனி அவரின் தபஸ்ேுக்கும், அநுஷ் ரனத்திற்கும் அநுகூலமரக 

அேக்தியின்று விளங்கிவருவமத நரம் கண்டு வருகிஸறரம். இப்படிப்பட்  தபஸ்ஸினரலும், 

ஹயக்ரீவரரரதனத்தின் சக்தியினரலும், ஏற்கனஸவ ஏற்பட்டிருந்த மந்திரஸித்தியினரலும் 

ஸதஜஸ் பபரருந்தியதரக இருக்கும் நம் ஸ்வரமியின் திருஸமனிமய ஸ்மரிப்ஸபரம் - ”त ेवपीुः दरप 
समावभासम ् आहुीः” (ஸதவரீரின் திருஸமனி தீபத்மத ஸபரல் ஒளிர்ந்து விளங்குவதரய் பபரிஸயரர்கள் 

கூறுகின்றனர்).  

 

இத்திருஸமனிமய ஸமலும் வர்ணிக்கும் விதமரக ”स्वाशमन ् गभररसभुग ंश्महाशर प ुसंा ंमाधयु ुरम्य ंअनघ ं
मशणभङ्गदृश्यम।्”, என அமமந்த பதங்கள் நம் ஸ்வரமிக்கும் பபரருத்தமரனஸத. நம் ஸ்வரமியின் 

திருஸமனி மிகவும் க(ம்)பீரமரனது – ஆழமரனது – ஸ்வரமியின் தபஸ்ஸினரஸல. 

उपवरशतनमरू्द्ध्पुणु्रवन्तரரயும் शत्रदण्ड हस्तரரயும் நம்  ஸ்வரமி எழுந்தருளியிருக்கும் திருக்ஸகரலத்மத 

ஸேவித்தரல் இந்த கம்பீரம் நன்கு விளங்கும்.  இருப்பினும் சிஷ்யர்களரன நமக்பகல்லரம் 

மிகவும் ேுலபமரனவரரய், தம்மும ய கடினமரன கரர்யக்ரமங்களின் நடுவிலும் 

சிஷ்யர்களுக்கு அநுக்ரஹிப்பதற்கரக தனியரக शरणागतसाथवुाहரரய் நம் ஸ்வரமி ேமயம் 

ஒதுக்குவதரல். சிஷ்யர்களின் குமறகமளக் ஸகட்டும், அவர்களுக்கு ஹிஸதரபஸதசங்கள் 

பசய்தும் நம் ஸ்வரமி श्महाशर प ुसंமரக திகழ்கிறரர். அதிகரரிகளுக்ஸகற்ப உபஸதசங்கமளப் 

பண்ணியும், சிஷ்யர்களின் இஹ-பர சுகங்களுக்கரக அநுக்ரஹித்தும் माधयु ुरम्यரரக நம் ஸ்வரமி 

விளங்குகிறரர். ஆத்மகுண பூர்த்தியு னும், குற்றமற்ற ேம்ப்ரதரயத்தில் சிக்ஷிக்கப்பட்டு 

சுத்தரசரரமும யவரரதலரல் अनघரரகிறரர். ேம்ேரரதரபரக்னியில் தஹிக்கப்பட்டு தள்ளரடும் 

சிஷ்யர்களுக்கு தம் ஸேமவயினரல் குளிர்ச்சிமயயருள்வதரல் मशणभङ्गदृश्यரரகிறரர். இப்படி ”प्रकृि 
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बहुपातक प्रशमहते”ुவரன ஸேதுமவப் ஸபரல் விளங்கும் நம் ஸ்வரமி , நமக்பகல்லரம் பகவரன் 

எனும் தீர்த்தத்தில் நரபமல்லரம் இறங்கி அநுபவிக்க படித்துமறயரகவும் இருக்கிறரர்.  

 

எட் ரம் ஸ்ஸலரகத்தில் தீபப்ரகரேனின் குணங்கமள விவரிக்கும்ஸபரது ப்ரதரனமரன 

ஷரட்குண்யத்மத ஸ்வரமி ஸதசிகன் அநுேந்திக்கிறரர். இமவயும் நம் ஸ்வரமிக்கு 

பபரருத்தமரக அமமயப்பபறுவமத நரம் கரண்கிஸறரம். நம் ஸ்வரமியின் ேத்ேம்ப்ரதரய 

ேதரசரர்ய க ரக்ஷத்தினரல் ேம்பரதிக்கபபற்ற ஜ்ேரனத்மத யரவரும் அறிஸவரம். தவிர, பல 

ேமயங்களில் நரம் கூறரமஸலஸய நம் மனஸ்ஸில் ஓடுக்பகரண்டிருக்கும் எண்ணங்கமள நம் 

ஸ்வரமி அறிந்து, அதற்கு பதில் கூறுவமதப் பரர்த்து வருகிஸறரம். सवजु्ञीः सवशुवत ् ஸபரன்ற 

எம்பபருமரமனக்கூறும் உபநிஷத்வரக்யங்களுக்கு இலக்கரய் நம் ஸ்வரமி விளங்குகிறரர். 

இப்படி நம் ஸ்வரமியின் ஜ்ேரனம் நன்கு ப்ரகரசிக்கிறது. ேம்ப்ரதரயத்மத கரக்கும் பபரிய 

ஆஸ்த்தரனத்மத நிர்வஹிப்பதும், ரரஜகுருவரகவும், ஆசரர்யரரகவும் எண்ணற்ற 

சிஷ்யவர்கங்கமள பரிபரலிப்பதும், அதற்கரன ேஞ்சரரங்களிலும் தம் 

ஆசரரரனுஷ் ரனங்கமள சிறிதும் வி ரது இவற்மற ந த்தி வருவதிலிருந்தும் நம் 

ஸ்வரமியின் बलம் புலப்படுகிறது. ஹயக்ரீவ ேமரரரதனம், பூர்வரசரர்ய ப்ருந்தரவனங்கள் 

மற்றும் ம த்மத ஸசர்த்த ேந்நிதிகளில் நித்யதிருவரரரதனம்,  இவற்மற பரரமரித்து வரும் 

மகங்கர்யபரர்கள் முதலியன அ ங்கிய பபரிய ம த்மத ஒரு குமறவின்றி 

நிர்வஹிப்பதிலிருந்தும், சிஷ்யர்கமள தம் தர்மங்களில் ஈடுபடுத்தியும், அவர்கமள சரியரன 

மரர்கத்தில் வழிந த்தி வருவதிலிருந்தும் நம் ஸ்வரமியின் அ க்கியரளும் வல்லமமமய  

(शनयमनक्षमता)  நரம் அறிகிஸறரம். எப்படிப்பட்  கரலத்திலும் பூர்வரசரர்ய பத்ததியிலிருந்து 

சிறிதளவும் வழுவரது, ேம்ப்ரதரயமரக அஸத க்ரமத்தில் இமவயமனத்மதயும் ந த்தி வரும் 

வீர்யத்மத பகரண் வர் என்பமத நரம் இன்றும் பரர்த்து வருகிஸறரம். இத்தமன 

திருநக்ஷத்திரத்திலும் நம் ஸ்வரமி ஸ்ரீேந்நிதியிலும் ப்ருந்தரவனங்களிலும் தினமும் அநந்த 

தண் வத் ப்ரணரமங்கமள பசய்வதும், தம் திருஸமனியில் ஸநரவு 

சரற்றிக்பகரண்டிருக்கும்ஸபரதும் இந்த பத்ததியில் சிறிதளவும் வித்தியரசம் இன்றி 

கரர்யக்ரமங்கமள அநுஷ்டித்து வருவதும் ஸ்வரமியின் வீர்யத்துக்கு ஒரு சிறந்த 

எடுத்துக்கரட்டு. கலியின் கலப்பு எதிலும் ஸநரரதபடி இவ்வமனத்து மகங்கர்யங்கமளயும் 

ந த்தி சிஷ்யர்கமள ரக்ஷிப்பதிலிருந்து ஸ்வரமியின் சக்தி விளங்குகிறது. 

ஸ்ரீஹயக்ரீவேமரரரதனத்திற்ஸகர, ம த்தின் இதர நிர்வரஹங்களிற்ஸகர எவரி மும் எமதயும் 

எதிர்பரரரமல் இமவகமள ந த்திவரும் ஸ்வரமியின் ஸதஜஸ்மே நன்கு 

அநுபவித்துவருகிஸறரம். இமவ உட்ப  இன்னும் எண்ணற்ற நற்குணங்களுக்கு இருப்பி மரக 

நம் ஸ்வரமியிருப்பமத அநுேந்திக்கும்படியரன சரணரகதி தீபிமகயின் எட் ரவது ஸ்ஸலரகம் 

– “ज्ञान ंबलं शनयमनक्षमता अथ वरय ंशशक्तश्च तजे इशत त ेगणुषट्कम।् सवाशुतशाशयशन यशस्मन ् अन्तगतुो जगशदव त्वशय सद्गणुौघ।” 
 

இப்படிப்பட்  நம் ஸ்வரமியி ம் முமுக்ஷுக்கள், சிஷ்யர்களரக சரணரகதி பசய்து 

வருகிறரர்கள் என்பமத அநுேந்திக்கும் விதமரக அமமந்த ஒன்பதரம் ஸ்ஸலரகத்தின் शब्दराशश -  
त्वा ंशशष्यशयता ममुकु्षवीः शरणयशन्त! 
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இத்தீபிமகயின் பதிஸனரறரம் ஸ்ஸலரகத்தில், எம்பபருமரன் எப்படி 

ஸசதனரஸசதனங்கமள பலவமககளில் ஈடுபடுத்தி மகிழ்கிறரர் என்பமத வர்ணிக்கும் அமமப்பு 

நம் ஸ்வரமிக்கும் பபரருந்தும். நம் ம த்தில் எந்பதந்த பதரர்த்தங்கமளக் பகரண்டு எப்படி 

மகங்கர்யங்கள் பசய்ய ஸவண்டும் என்பமத நிர்ணயித்தும், சிஷ்யர்களின் ஸ்வரூபத்திற்ஸகற்ற 

மகங்கர்யங்கமள शवभशजத்து பகரடுத்தும், ந த்தியும் வரும் பரங்மக நரம் பரர்க்கின்ஸறரம். 

ज्ञानशचकरषரु்க்கு कालक्षपेमखुनेேரனத்மதயும், कैङ्कयशुचकरषரु்க்கு ேவ்ரூபத்திற்ஸகற்ப ஸசவகங்கமளயும் 

शदव्यदशेानभुवशप्रयர்க்கு शक्त्यानसुारமரக மகங்கர்யங்கமளயும் வழங்கி அவர்கமள அநுக்ரஹித்து 

மகிழ்விக்கும் पािाशलका शकु शवभषूण भोगदायरயரக நம் ஸ்வரமி விளங்கி வருகிறரர்.  

 

பன்னிரண் ரம் ஸ்ஸலரகத்தில், தீபப்ரகரேனி ம் பக்தர்கள் எவ்வரபறல்லரம் உறவு 

பகரண் ரடி மகிழ்கின்றனர் என்ற ரீதி, நம் ஸ்வரமியி ம் நரமும் அனுபவிக்கலரம்படியரக 

உள்ளது. त्वा ंमातरं - தரமயப் ஸபரன்று நம் ஸ்வரமி வரத்ேல்யத்மத வர்ஷிப்பதரலும், ’அன்று 

நரன் பிறந்திஸலன்’ என்று திருமழிமச ஆழ்வரர் சரதித்தபடியும், पतु्रस्य भयूाशंस कमणु्यारभत े என்ற 

படியும் பஞ்சேம்ஸ்கரரத்தின் மூலம் சிஷ்யர்கமள ஸ்ரீமவஷ்ணவனரக பிறப்பிப்பதரலும். त्वा ं
शपतरं தந்மதமயப் ஸபரன்று உபஸதசம் பசய்து திருத்துதலரல். त्वा ं सहज ं
உ ன்பிறந்தரமரப்ஸபரன்று உ னிருந்து வழிந த்துவதரல். त्वा ं शनवास ं நிவரேஸ்த்தரனமரக-

புகலி மரக இருப்பதரல். त्वा ं सहुृद ं - பரம ேுஹ்ருத்தரக ஹிஸதரபஸதசமும் , 

உபரயரனுஷ் ரனமும் பசய்துமவப்பதரல். त्वा ं गशत ं  - இதனரல் கதியரகவும் (ப்ரரப்யரரக) 

ஆவதரல். त्वा ं शनस्सरम शनत्य शनरवद्य सखुप्रकाश ं – இப்படி உபரயரனுஷ் ரனம் 

பசய்விக்கப்பபற்றவர்க்கு ஸமரக்ஷ ேரம்ரரஜ்யத்மத வழங்கியும், தரம் இவற்று ன் எப்ஸபரதும் 

இருப்பதரல். त्वा ंसन्तीः समते्य शवशशन्त– இப்படிப்பட்  ஸதவரீமர பபரிஸயரர்களும், அடிஸயரங்களும் 

அம ந்து இன்புறுகிஸறரம்.  

 

இந்த மஹிமமகமள உம ய நம் ஸ்வரமியின் ஒர் க ரக்ஷஸம ஒருவமன 

முமுக்ஷுவரக்கி ஸமரக்ஷேரம்ரரஜ்யம் வமர பகரண்டு பசல்லும் என்பமத உண்ர்த்தும் 

விதமரக பதிமூன்றரம் ஸ்ஸலரகம் அமமகிறது - त्वदवशेक्षताना ंसत्त्व ंशवमशुक्त शनयत ंभवशत। 
 

कमसु्वनाशद எனத் பதர ங்கும் பதிநரன்கரம் ஸ்ஸலரகத்தில், பக்ஷபரதமின்றி விளக்பகரளி 

பபருமரள் அருள்வமத விவரிக்கும் पशिகள் நம் ஸ்வரமியி மும் அந்வயிக்கும். நம் ஸ்வரமி தம் 

சிஷ்யர்களி மும் அபிமரனிகளி மும் எந்த அஸபமக்ஷஸயர, ஏற்றத்தரழ்ஸவரவின்றி 

அமனவமரயும் ேமமரக அநுக்ரஹித்து வருவது யரவரும் அறிந்தஸத - कमसु्वनाशद शवषमषे ु
समोदयालुவரக நம் ஸ்வரமி திகழ்கிறரர்.  स्वप्राप्तय े तनभुतृा ंत्वरस े –தம்மமயும் ஸ்ரீஹயக்ரீவமனயும் 

ஸேவிக்க வர இயலரத பக்தர்கமள அநுக்ரஹிப்பதற்கரக தரஸம த்வமரயு ன் ேஞ்சரரங்கள் 

பசய்து, यशद्वन्यासशमषणे पत्रमकररमदु्रा ं समदु्रािरा என ஸ்ரீபரஷ்யகரரமரப் ஸபரல் ஸலரகத்மதயும் 
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சிஷ்யர்கமளயும் உஜ்ஜீவிக்க பண்ணுகிறரர். स्वाभाशवकं तव सहुृत्त्व ंइद ंगणृशन्त – இமத பசய்வதற்பகன 

ப்ரதிபலன் ஏதும் எதிர்பரரரதவரரயும் (ப்ரதிபலன் ஏதும் பிறரரல் தர இயலரதும் கூ ), 

இயல்பரகஸவ சிஷ்யர்களி த்தில் பகரண்  வரத்ேல்யத்து னும் இருப்பமத நரம் 

கரண்கிஸறரம்.  

 

தீபப்ரகரேனின் பசௌலப்யத்மத விவரிக்கும் शनम्नोन्नताशन எனத் பதர ங்கும் 

பதிபனட் ரம் ஸ்ஸலரகம் நம் ஸ்வரமிக்கும் பபரருந்தும். शनम्नोन्नताशन शनशखलाशन पदाशन गाढं मज्जशन्त त े
मशहमसागरशरकरषे ु – நம் ஸ்வரமியின் பபருமமகள் பல- தரம் வஹிக்கும் அேரதரரணமரன 

ஆஸ்த்தரனத்தின் பபருமம,  எம்பபருமரனரர், ஸ்வரமி ஸதசிகன் ஸபரன்ற மஹரபுருஷர்கள் 

ஆரரதித்த ஸ்ரீஹயக்ரீவனுக்கு ஆரரதமன பசய்யும் பபருமம, ஒப்பற்ற ேத்ேம்ப்ரதரயத்தில் 

ஆசரர்யனரக திகழ்வது என எத்தமனஸயர!!! இத்தமன பரத்வமும் ஸமன்மமயும் பகரண்  நம் 

ஸ்வரமி, தம் பரமபேௌசீல்யத்தரல் மிகவும் தரழ்ந்த அடிஸயன் உட்ப  எல்லர பரமர 

மக்களி மும் கலந்து பரிமரறும் விதத்மத அநுேந்திப்பமத வர்ணிக்கும் பதங்கள் - शरलेन 
नरचजनान ् नररन्ध्रमाश्यशस! 

 
இதற்கடுத்த ஸ்ஸலரகமரன இருபதரம் ஸ்ஸலரகத்தில், ேகல வித ஸமன்மமயும் 

பபரருந்திய எம்பபருமரன் தன்மன அண்  அஞ்சி நிற்கும் ஸசதனர்கமள வழிந த்த தரஸன 

ஆசரர்ய வடிவு பகரண்டு, அவர்களுக்கு உபஸதசம்  பசய்து நல்லறிவு தந்து, தன்மன 

பின்பதர ர மவப்பதரக ஸ்வரமி ஸதசிகன் நம் ேம்ப்ரதரய அர்த்தத்மத அருள்கிறரர்.  

क्वासौ शवभीुः क्व वयम ् इत्यपुसशिभरतान ् 
जन्तनू ् क्षणात ् त्वदनवुशृिष ुयोग्ययन्तर। 
सम्प्राप्त सद्गरुुस्तनोीः समय ेदयालोीः 
आत्मावशधभवुशत ससृं्कत  धरीः क्षण ंत॥े 

இப்படி ஸ்வரமி ஸதசிகனரல் மங்களரேரேனம் பசய்யப்பட்  தீபப்ரகரே எம்பபருமரஸன நம் 

ஸ்வரமியின் உருவத்தில் நம்மம அநுக்ரஹிக்க எழுந்தருளியிருப்பதரல், இவரின் பபருமமகள் 

அமனத்மதயும் நம்மரல் நிமனத்துக்கூ  பரர்க்க முடியரது. க மல மகயிட்டுக் 

கரட்டுமரப்ஸபரஸல சிறியஜ்ேரனத்தனரன அடிஸயன், நரம் அமனவரும் அநுபவித்து வரும் ஒரு 

சில விஸசஷங்கமள பகிர்ந்து பகரண்ஸ ன். ”அஞ்சிமறய ம நரரரய்” பதிகத்தில் “ஆழி ம  

பநஞ்சு” என ஸ்வரமி நம்மரழ்வரர் அருளிய லக்ஷணப்படி நம் ஸ்வரமி  अन्तरङ्गोशक्तयोग्यர். 
ஸ்வரமியி ம் பநருங்கி வர்த்திக்கும் பரக்யத்மத பபற்றவர்கள் இன்னும் பலவற்மற 

அநுபவித்திருப்பரர்கள்.  

 

अस्मत्स्वाशमயரக அநுபவித்தமவ 
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இனி, அடிஸயன் ”अस्मत्स्वाशमन ्!” என்று அடிஸயமன ப்ரத்ஸயகமரக ஸ்வரமியின் 

க ரக்ஷம் திருத்தி பணி பகரண்  சில ேம்பவங்களின் விவரணங்கமள பகிர்ந்து 

பகரள்கிஸறன். 

 
திருக்கு ந்மதயரண் வன் பற்றிய அநுபவங்கள்:  

”स चाचायवुशंोज्ञयेोऽसावसाशवशत आभगविीः” என்று சிஷ்யக்ருத்யமரக ச்ருதி விதிக்கிறது. ஒரு 

நரள் அடிஸயன் ஸ்வரமிமய தண் னி  பசன்றஸபரது ஸ்வரமி க்ருமபயு ன் “நீ திருக்கு ந்மத 

ஆண் வமன ஸேவித்திருக்கிறரயர?” என ஸகட் ரயிற்று. அடிஸயனுக்கு அந்த பரக்யம் 

கிட்டியிருக்கவில்மல, ஸ்வரமிமய பற்றி ஸகட்கும்ஸபரபதல்லரம் அவமர ஸேவிக்கும் பரக்யம் 

பபற்றிருக்கவில்மலஸய என்ற ஏக்கம் இருக்கும். இமத விஜ்ேரபித்தவு ன் நம் ஸ்வரமி 

திருக்கு ந்மத ஆண் வனின் ப்ரபரவத்மத பற்றியும், தமக்கு பூர்வரச்ரமத்தில்  திருக்கு ந்மத 

ஆண் வனி ம் ஏற்பட்  அநுபவங்கமளயும் அநுக்ரஹித்து விவரித்து, இமவயரவற்மறயும் 

எப்படி அஸ்மதரசரர்யரரன ஸ்ரீமத் ஸ்ரீமுஷ்ணமரண் வன் ந த்தி வருகிறரர் என விளக்கி 

அருளினரர். அடிஸயன் எப்ஸபரது ஸ்வரமிமய ஸேவிக்க பசன்றரலும் ”ஆச்ரமம் 

பசன்றிருந்தரயர? ஸ்ரீமதரண் வமன ஸேவித்தரயர? எப்படி எழுந்தருளியிருக்கிறரர்?” என 

பரம பேௌஹரர்தத்து ன் ப்ரஸ்னம் பண்ணியரகும்.  

 

ஒரு நரள் அடிஸயனின் ”ஸவதரந்த தீபம்” கரலஸக்ஷபம் பற்றி விசரரித்து, 

“’கரலஸக்ஷபத்திற்கு முன் க்ரந்தத்மத பரர்க்கரதவன் ஆசரர்யன் இல்மல. கரலஸக்ஷபத்திற்கு 

பின் க்ரந்தத்மத பரர்க்கரதவன் சிஷ்யனரக மரட் ரன்’ என்று திருக்கு ந்மதயரண் வன் 

ேரதித்தரகும். கரலஸக்ஷபத்தில் ஸ்ரீ.உ.ஸவ.நரவல்பரக்கம் ச ஸகரப ரரமரனுஜரசரர்ய ஸ்வரமி 

ேரதித்தவற்மற உ ஸனஸய அடிக்கடி ஸேவித்துக் பகரண்டிரு” என அநுக்ரஹித்தரயிற்று.  

 

ேத்யரகரலத்தில் ஆனந்தமயம்:  

பின் ஒருநரள் ேத்யரகரலத்தில், ஸ்வரமி ஸதசிகனின் அவப்ருதஸ்நரன தினத்தின் 

முந்மதய இரவு, ஸ்வரமியின் நியமனப்படி கரலஸக்ஷபத்தில் முன் தினம் அதிகரித்த 

ஆனந்தமயரதிகரணத்மத அடிஸயரங்கள் வரசித்துபகரண்டிருந்த ஸபரது ஸ்வரமி 

அடிஸயரங்கமள நியமித்து, ”என்ன ஸேவித்துக் பகரண்டிருக்கிறீர்கள்?” என வினவி,  

ஆனந்தமயரதிகரண விஷயவரக்யங்கமள விஸ்தரரமரக 

விளக்கியருளி, ”இவற்மறபயல்லரம் ”அதிகரணேரரரவளி”யு ன் ஸேவித்தரல் இன்னும் 

ஆனந்தமரயிருக்கும்” என அநுக்ரஹித்தரர். ஸ்வரமியின் இவ்வனுக்ரஹத்தரல் பின்னர் 

ஸ்ரீ.உ.ஸவ.நரவல்பரக்கம் ச ஸகரப ரரமரனுஜரசரர்ய ஸ்வரமியி ம் 

ஸ்ரீஅதிகரணேரரரவளிமய உபஸதேமரகவும், ேங்க்ரஹரர்த்தத்து னும் அநுக்ரஹிக்கப் 

பபற்ஸறரம்.  

 

அதிகரணேரரரவளியில் ஆழ்ந்த விருப்பம்:  
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 பபங்களூரு ம த்தில் பின்னர் ஸ்வரமி எழுந்தருளியிருந்த ஸபரது ஸ்ரீஹயக்ரீவன் 

ேந்நிதியில் ஸ்ரீஅதிகரணேரரரவளிமய பரரரயணம் பசய்து பகரண்டிருந்ஸதன். பின்னர் 

குடீரத்தில் ஸேவிக்கும்ஸபரது இமத பற்றி வினவி, நம் ஸ்வரமி அதிகரணேரரரவளி 

ஸ்ரீஸகரசத்திலிருந்து பல ஸ்ஸலரகங்கமளச் ஸசவித்து, பத-பத அர்த்தங்களு ன் அருளினரர். 

“எவ்வளவு श्ाव्यமரக இருக்கிறது!! ஸ்ரீபரஷ்யத்தில் கூறரத பல அபூர்வரர்த்தங்கமள இப்படி 

श्लोकरूपமரக அருளிச்பசய்ய ஸ்வரமி ஸதசிகன் தவிர ஸவறு ஒருவரரல் முடியுமர? सवतुन्त्रस्वतन्त्रரரன 

அவருக்கு நிகர் அவஸர” என மிகுந்த பூரிப்பு ன் கூறி மகிழ்ந்தரயிற்று.  

 

தரத்பர்ய சந்த்ரிமகயின் தரத்பர்யங்கள்: 

ஸவஸறரர் ேமயம் நம் ஸ்வரமி பபங்களூரில் எழுந்தருளியிருந்த ஸபரது ஓரிரவு 

சரற்றுமமறக்கு பின் ததீயரரரதனம் முடிந்தவு ன் ஸேவிக்கச் பசன்ஸறன். ஆஹரரம் ஆன 

உ ஸனஸய அடிஸயன் ஸேவித்தத்மத பரர்த்து அருகில் ஸ்ரீ நந்து ஸ்வரமி “வயிறு நிரம்ப 

சரப்பி வில்மலயர?” என ஹரஸ்யமரக அடிஸயமன ப்ரச்னம் பண்ண, இமத ஸகட்  நம் 

ஸ்வரமி உ ஸனஸய– 

”उदरस्याधमुन्नस्य ततृरयमदुकस्यत।ु 
वायोीः सिारणाथ ंत ुचतथुमुवशषेयते॥्” என்ற ப்ரமரணத்மத ஸ்வரமி ஸதசிகன்  

கரட்டுகிறரர், எப்படி உணவருந்தஸவண்டும் என்று. வயிற்றில் பரதி நிரம்பும் அளஸவ அன்னம் 

புஜிக்க ஸவண்டும், மூன்றரம் கரல் பரகம் ஜலம் பருக ஸவண்டும், நரன்கரம் கரல் பரகம் வரயு 

ேஞ்சரரத்திற்கரக பவறுமஸன இருக்கஸவண்டும்.” என்று அருளி, ஸ்ரீமத்கீதரபரஷ்யம்-

ஸ்ரீதரத்பர்ய சந்த்ரிமக பங்க்திகமள கண் ஸ்த்தமரக பூர்த்தியரக கூறி, முன்பின் 

ப்ரகரணங்கமள விளக்கி அநுக்ரஹித்தரர். 

 

இது ஸபரன்ஸற ஜபத்தின் ஸபரது ஆேனம் எப்படி இருக்க ஸவண்டும் என சிஷ்யர் 

ஒருவர் ஸகட் ஸபரதும், ஸ்ரீகீதரபரஷ்யம் மற்றும் ஸ்ரீதரத்பர்ய சந்த்ரிமகயில் ேரதித்த 

ப்ரமரண வசனங்கமள கூறி ஆேனம் இருக்க ஸவண்டிய ப்ரகரரத்மத விரிவரக உபஸதசித்து 

அநுக்ரஹித்தரர்.  

 

ஆழ்வரர் ஸ்ரீேூக்தி அநுபவங்கள்: 

நம் ஸ்வரமியின் நரலரயிர திவ்யப்ரபந்த ப்ரரவண்யமும், அதற்கு கமரயும் 

ஸ்வபரவமும் யரவரும் அறிந்தஸத. இதில் அடிஸயன் விஸசஷமரக அநுபவித்த ஒரு சிலவற்மற 

பகிர்ந்து பகரள்கிஸறன். ஓர் தனுர்மரதத்தில் அடிஸயன் ஸ்வரமிமய ஸேவிக்கச் 

பசன்றிருந்ஸதன். அப்ஸபரது ஒரு ப்ரஸ்தரபத்தில் நம் ஸ்வரமி ேரதித்தரயிற்று “நரலரயிரமும் 

பதரிந்தரல் தரன் திருப்பரமவக்கு அர்த்தம் பசரல்ல முடியும்.  

 

 

’பபரய்மக முனி பூதத்தரர் ஸபயரழ்வரர் தண் 

பபரருநல்வரும் குருஸகசன் விட்டுசித்தன் 
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துய்யகுலஸசகரன் நம் பரணநரதன் 

பதரண் ரடிப்பபரடி மழிமச வந்த ஸசரதி 

மவயபமலரம் மமறவிளங்க வரள்ஸவஸலந்தும் 

மங்மகயர்ஸகரன் என்றிவர்கள் மகிழ்ந்து பரடுஞ் 

பசய்ய தமிழ் மரமலகளுந்பதளியஸவரதி 

பதளியரத மமறநிலங்கள் நரம் பதளிகின்ஸறரஸம’ என்று ஸ்வரமி ஸதசிகன் 

கூறுகிறரர். இதில் பதளியரத மமறநிலங்கள் என்பது நரச்சியரர் பரடிய ப்ரபந்தங்கள், 

குறிப்பரக ஸவதமமனத்துக்கும் வித்தரகும் திருப்பரமவ. பபரய்மகயரழ்வரர் முதல் கலியன் 

பரடிய பரசுரங்கமள பகரண்டு அநுபவித்தரல் மட்டுஸம திருப்பரமவயில் ஸகரமதயின் 

திருவுள்ளம் பதரியவரும். பபரிஸயரர்கள் இப்படிஸய பணித்திருகிறரர்கள்” என தம் மதுர 

வரக்கரல் ேரதித்தரயிற்று.  

 

மற்பறரரு சமயம் ஸவபறரரு ேந்தர்ப்பத்தில் நரலரயிரத்தில் எங்பகங்பகல்லரம் 

மதுேூதனன் எனும் ஸ்ரீஹயக்ரீவனின் திருநரமங்கள் வரும் பரசுரங்கமள ப்ரவரஹம் ஸபரல் 

பட்டியலிட் ரயிற்று.  

 

பூர்வரசரர்ய க்ரந்தங்கமள ப்ரகரசப்படுத்துவது:  

நம் ஸ்வரமிக்கு பூர்வரசரர்ய க்ரந்தங்களில் இருக்கும் ருசியும், ப்ரரவண்யமும் நரம் 

அறிந்தஸத. பல ேந்தர்பங்களில் சிஷ்யர்களுக்கு பூர்வர்கள் ேரதித்த பல அரிய விஷயங்கமள 

அநுக்ரஹித்து பகரண்டிருக்கிறரர். இதில் அடிஸயனின் சில அநுபவங்கள்: 

 

ஸ்ரீமஹரபரகரல ஸ்வரமி அருளிய 18000 படி தத்த்வரர்த்த ப்ரகரசிமக எனும் 

வ்யரக்யரன க்ரந்தத்மத பதலுங்கு லிபியிலிருந்து தமிழில் ப்ரசுரிக்கும்ஸபரது, த்ரமிஸ ரபநிஷத் 

தரத்பர்ய ரத்நரவளியில் ஸ்வரமி பரஷரகீதிமய பற்றி கூறியுள்ள ஸ்ஸலரகத்திற்கும்,  ஸ்ரீமத் 

பபரியபரகரல ஸ்வரமி ஸமற்ஸகரள் கரட்டிய புரரணவசநங்கமளயும் விளக்கி 

அநுக்ரஹித்தரயிற்று. 

 

ஸ்ரீஸ்ரீநிவரேபரகரல ஸ்வரமியின் லக்ஷ்ம்யுபரயத்வதீபம் எனும்  க்ரந்தம் நூற்றிருபது 

வரு ங்களுக்கு முன் பதலுங்கு லிபியில் அச்சரகியிருந்தது. நம் ஸ்ரீம த்தின் நூலகத்தில் மிக 

சில ப்ரதிகஸளயிருந்தன, அதுவும் மிகவும் கிழிந்தும், அக்ஷரங்கள் மங்கியும் இருந்தன. 

பிரரட்டியின் उपायत्वाशंத்தில் பூர்வபக்ஷிகளின் ஆஸக்ஷபங்களுக்கு ஸ்ரீஸ்ரீநிவரேபரகரல 

ஸ்வரமி பல ப்ரகரரமரய் தர்க்க, வ்யரகரண, மீமரம்ேர மற்றும் ஸவதரந்த ரீதியில் ேமரதரனம் 

ேரதித்திருக்கும் மிக ஆச்சர்யமரன க்ரந்தம் இது. இக்க்ரந்தத்தின் महत्वத்மத அடிஸயரங்களுக்கு 

விளக்கிய ேமயம் இதில் ஸ்ரீபரகரலஸ்வரமி கரட்டியருளிய பல ப்ரமரணங்கமள விளக்கி, 

ப்ரமரணங்கள் எங்கிருந்து உதரஹரிக்கப்பட்டுள்ளன என்பமத பட்டியலிட்டு அருளினரர். 

இப்படிப்பட்  சீரிய இந்த க்ரந்தத்மத ேம்ரக்ஷிக்க ஸவணும் என்றும், இமத நன்கு 

ப்ரசரரப்படுத்த ஸவண்டும், ஓரளவு ேம்ப்ரதரய ஜ்ேரனமுள்ளரரும் இமத அநுபவித்து பயன 

அம ய ஸவண்டும் என்றும் கருமணயரல் திருவுள்ளப்பட்டு நம் ஸ்வரமி, இப்பபரறுப்மப 



 

T-53 

 

ஸ்ரீ.உ.ஸவ.மபயம்பரடி ஸசட் லூர் ஸ்ரீவத்ேரங்கரசரர்ய ஸ்வரமியி ம் ஒப்பம த்தரயிற்று. 

ஸ்ரீஹயக்ரீவன் மற்றும் ஸ்ரீஸ்வரமிகளின் அநுக்ரஹத்தரல், இக்க்ரந்தம் 

ஸ்ரீ.உ.ஸவ.மபயம்பரடி ஸசட் லூர் ஸ்ரீவத்ேரங்கரசரர்ய ஸ்வரமி அருளிய விரிவரன தமிழ் 

உமரயு ன் நம் ஸ்வரமியின் ேதரபிஸஷக மஸஹரத்ேவத்தின் சிகரமரக பவளிவருகின்றது.  

 

இது ஸபரல் இன்னும் பல பூர்வரசரர்ய க்ரந்தங்களில் உள்ள அரிய விஷயங்கமள கூறி 

சிஷ்யர்களுக்கு ग्रन्थरुशच ஏற்படுத்தியும், பழமமயரன க்ரந்தங்கமள प्रकाशப்படுத்தியும், 

அமவகமள பரதுகரத்தும், அமவகமள ப்ரசுரிப்பித்தும் நமக்பகல்லரம் அநுக்ரஹித்து 

வருகிறரர்.  

 

இது ஸபரன்று எத்தமனஸயர அநுபவங்கமள நரம் அமனவரும் அநவரதம் பரர்த்தும் , 

ஸகட்டும், மகிழ்ந்தும் வருகிஸறரம். அடிஸயன் இங்ஸக பகிர்ந்த அநுபவங்களில் குமறகமள 

பபரிஸயரர்கள் க்ஷமிக்க ப்ரரர்த்திக்கிஸறன்.  

 

இப்படி பல ேந்தர்பங்களில் அடிஸயமன பல விதமரக அநுக்ரஹித்த ஸ்ரீஸ்வரமியின் 

திருவடிகளில் அநந்த ப்ரணரமங்கமள பசய்து ஸ்வரமியின் க்ருமபக்கு ஸமலும் பரத்ரனரக 

ஸ்வரமிஸய அநுக்ரஹிக்க ஸவணுமரய் ப்ரரர்த்தித்து நிற்கிஸறன். 

        தரேன்,    

புதுச்ஸசரி தட்ம  ேுதர்ஶனன் 


