
ஸ்ரீ :
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம :

மஹநீயர்களைப்போற்று்�ோம்
திருப்பதி ஸ்ரீ ரங்கராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்ாமி (எ) 

ஸாது ராமானுஜாசார்ய ஸ்ாமி 
ஸ்ாமியின் அ்ோரம் மற்றும் குடும்்பம் 
ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் கிடாம்பியார் எனப்படுகிற மரபில் ஆத்தரய த�ாத்ரத்தில் 1893 
ஆம் ஆண்டு புரட்டாசித் திருவ�டாணத்தில் ஸாதுராமானுஜாசார்ய ஸ்ாமி, தம் 
தடாய் தந்தயருக்கு இரண்்டா�து குமடாரரடாக அ�தரித்தடார். இநத நனனடாவே 
திருத்ங�டமுடடயானுடடயவும், ஒனறடான திருத்ங�டராமாநுஜ ஜீயருடடயவும் 
திருநக்ஷத்ரமடாகும். 

சிறு �யதிவேவய தடாயடார் தகப்பனடா்ர இழநததடால் மடாதுேரின அர�்ணபபிவே 
�ேர்நதடார். இ�ரது த்மயனடார் ஸ்ரீ தேய்நாய�டமயங�ார். இ�ர் 
ததனனிநதிய ரயில்வ�யில் இஞ்ஜினீயரடாக இருநதடார். இ�ர் கடாேத்தில் தடான 
இ�ரது வமற்படார்்�யில் திருச்சி ஜங்ஷனில் சுரஙகப்படா்த முதலிய்� 
�டி�்மக்கப்படடு, நிர்மடாணிக்கபத்பறறன. 

சிறுபுலியூர் ஶுத்ேஸத்்ம் தோடடாசார்ய ஸ்ாமியின் திரு�டி ஸம்்பநதம் 
வ�ண்டுதமனகிற ஒவர ஆ்ையினடால் கர்க்க வகடாத்ரத்துக்கு ஸ்வீகடாரம் �நதடார். 
இ�ர்களுக்கு ஸாது கூடடத்ோர் எனறு வய�ஹடாரமடானதடால் ஸாது ராமாநுஜாசார்யர் 
எனவற அ்ழக்கப்பட்டார். 

ஶாஸத்ரக�ல்வி
இ�ரது மடாதுேர் தமடை்ாத்யார் திருமடை ஐயங�ார் 
ஸ்�டாமி, வ�த்படாரஙகதரடாய், தர்மஶடாஸ்த்ர நிபுணரடாய், 
உ்பயவ�தடாநதஙகளிலும் நிஷணடாதரடாய், ஆஶுகவியடாய், 
மநீஷிமடாநயரடாய் விேஙகினடார். ஸ்ரீரடாமடானுஜடாைடாரியடார் 
ஸ்�டாமி தமது மடாதுேரி்த்தில் ஸடாமடாநய 
ஶடாஸ்திரஙக்ேயும், ஈடுமுப்பத்தடாறடாயிரப்படி்யயும் 
அதிகரித்தடார். ஸ்ரீத்பரும்பூதூர் ஸம்ஸ்க்ருத கேடாைடா்ேயில் 
வைர்நது தர்க்கம், வயடாகரணம், மீமடாம்்ஸ, வ�தடாநதம் 
ஆகிய நடானகு ஶடாஸ்த்ரஙக்ேயும் கறறடார். 

அக்கடாேத்தில் ஸ்ரீத்பரும்பூதூரில் பரஸித்தரடாக விேஙகிய ஆஸூரி 
ராமானுஜாசார்யரிடம் ஸ்ரீ்படாஷயம் முதலியன அபயஸித்தடார். 



ஸ்ாமியின் ஜ்ான்ர்்ஷம்
மது்ரயில் சிே கடாேம் தஙகி கடாேவக்ஷ்பம் ஸடாதித்து�நதடார். ஸ்மடார்த்தர்கள் ்பேரும் 
இ�ரது கடாேவக்ஷ்பஙகளில் அந�யித்ததுண்டு. ஹரிஸமய தி்ா�ரம் ்பத்திரி்கயில் 
்பே கடடு்ரக்ே எழுதி த�ளியிடடுள்ேடார். அதில் முக்யமடானது ேதி்பாணடன் 
்ரைாறு. 

பினனர் தைன்ன�டாஸிகளின வ�ண்டுவகடாளுக்கிணஙக திரு�ல்லிக்வகணியில் 
்பேகடாேம் தஙகி ஈடு�ாைதஷே்பம் ஸடாதித்து பூர்த்தி்பண்ணினடார்.  
V. ்பாஷயடமயங�ார் மறறும் ்பே மஹநீயர்கள் அக்கடாேவக்ஷ்பத்தில் அந�யிக்கும் 
வ்பறுத்பறறனர். 

த்ளுககுடி ்ரோசார்யார் ததடா்ஙகி சிறுபுலியூர் ஶுத்ேஸத்்ம் அண்ணன் 
ஸ்ாமி ஸதஹாேரர்(�ள்) ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் �ண்ணன் ஈறடாக ்பேருக்கும் ஸ்ரீ்படாஷய 
்பக�த்வி்ஷயடாதி ஸம்பரதடாய க்ரநத கடாேவக்ஷ்பம் ஸடாதித்து பரமடாண ஸம்ரக்ஷணமும் 
்பண்ணியுள்ேடார்.

ஸநயாஸ ஸவீ�ாரம்
திருவ�ஙக்மு்்யடான ்கஙகர்யத்தில் வ்பரடார்�ம் 
தகடாண்்�ரடாய், ஸ்�டாமி ஆஶ்ரமஸ்வீகடாரம் 
தைய்து தகடாண்டு 1944ல் திரும்ேயில் சினனஜீயர் 
ஸ்தடாநத்்த ஏறறு ஸ்ரீரங�ராமாநுஜ சின்ன ஜீயர் 
ஸ்ாமி எனனும் த்பயரில் விேஙகினடார். அது வகட் 
V. ்பாஷயடமயங�ார் ஸ்�டாமி முதேடாவனடார், சிங�த்டே 
குடஹயில் அடடத்ோயிற்று எனறனர். ஸ்�டாமி, 16 
�ரு்கடாேம் சினன ஜீயரடாகவும், 1960 முதல் 1975 �்ர 
த்பரியஜீயரடாகவும் எழுநதருளியிருநதடார்.

திருமடையில் ஸம்்பரோய ஸம்ரஷே்ணம் 
தி ரு வ � ங க ் மு ் ் ய டா ன து 
்கஙகர்யஙகளில் கணபவ்படாதும் 
கடாேம் தடாழத்தடாது அந�யித்து 
்கஙகர்்யகநிரதரடாய் விேஙகினடார். 
ஒருமு்ற அதிகடாரிகள், 
வஸ�டார்த்திகள் கூட்ம் அதிகமடாக 
இருப்பதடால், கடா்ேயில் திருப்படா்� 
ைடாறறும்ற ஆனவு்ன மத்யடாஹந 
கடாேத்தளி்க்யயும் ஸமர்பபித்து 
ததடா்ர்நது மடா்ே�்ர 
இ்்யீடினறி தர்ஶநத்துக்கு 
ஏற்படாடு ்பண்ணு�தடாகத் தீர்மடானித்து அத்ன ஸ்�டாமியி்ம் ததரிவித்தடார்கள். 
ஸ்�டாமி யுக்தியுக்தமடான தமது திரு�டாக்கினடாவே, ‘அநதநத கடாேஙகளில் தடான 
தளி்க ஸமர்பபிக்க வ�ண்டும்’ எனறு அ�ர்களுக்கு உணர்த்தி, யதடாக்ரமமடாக 
அ்னத்்தயும் ந்்த்பறச்தைய்தடார்.

இ�ர் கடாேத்தில், மரபுக்ேக்கடாப்படாறறும் த்படாருடடு, ேண்்னில் 
உள்ே பரீவீகவுனசில் �்ர தைனறு நல்ேதீர்பபு �டாஙகினடார். இனறு 
திருவ�ஙக்மு்்யடான ஸநநிதியில் திருப்படா்� ைடாறறும்ற ந்க்கிறததனறடால் 



அது அநத பரீவீகவுனசில் தீர்பபினடாவேவயயடாகும். 
இவத வ்படானறு நீதிமனறத்தில் ்பே �ழக்குகள் 
ததடாடுத்து த�றறிகண்டு ஸம்பரதடாயத்்த 
நி்ேநடாடடினடார். 

�ஜ ்ாஹநமும் தஶ்ஷ்ாஹநமும்
ஒரு ஸமயம் குரு�டாயூர் தைனற திரும்ே அதிகடாரிகள் 
அஙகு ந்்த்பறற சீ�லிபபுறப்படாட்்க் 
கண்டு (தகடு �டிவில் உள்ே குரு�டாயூரப்ப்ன 
அர்ச்ைகர் யடா்ன வமவே ்�த்துக்தகடாண்டு �ேம் 
�ருதல்) திரும்ேயிலும் பரஹவமடாத்ஸ�த்தில் 
கஜ�டாஹனமடாக உயிருள்ே யடா்னயின மீது அர்ச்ைகர் 
ம்ேயப்ப்ன எழுநதருேப்பண்ணிக்தகடாண்டு 
புறப்படாடு ்பண்ணதிட்மிட்டார்கள். 

அதுவகட் ஸ்�டாமி, நம்மி்த்தில் யடா்னகேடா இல்்ே; யடா்னயின மீவத 
கஜ�டாஹநப புறப்படாடு ்பண்ணேடாம். த்பருமடாளுக்கு வஶ்ஷ�டாஹநம் பரதடாநமடாதேடால் 
(வஶ்ஷ�டாஹநத்்தயும்) இவதவ்படால் ்பண்ணேடாவம. அோ்து, உயிருள்்ளதோரு 
த்பரிய ்பாம்ட்ப்பபிடித்து அேன்மீது அர்்சச�ர் த்பருமாட்ள எழுநேரு்ள்ப்பணணி 
புற்ப்பாடு ்பண்ணைாதம எனறடார். அதுவகட் அ்ன�ரும் தகடால்தேனறு சிரிக்க, 
அத்திட்ம் அபவ்படாவத ்கவி்ப்பட்து. 

நம் ஸ்ாமியும் ஶ்ருஙத�ரி ஶங�ராசாரியாரும் 
ஶ்ருஙவகரி ஶஙகரடாைடாரியடார், ஸ்ரீத்ங�தடஶ அஷதடாத்ேர ஶேநாமங�ள் த்படாறித்த 
தஙக நடாணயஙகேடால், ஸ்ரீநி�டாஸனுக்கு ஸ்�ர்ணபுஷ்ப அர்ச்ை்ன ்பண்ணும் 
�்கயில் ஆநதிர அரசு ஆ்ணயிடடிருநதது. அத்னக்கடாண அ்மச்ைர்கள், 
அறநி்ேயத்து்ற அதிகடாரிகள், த்பருஞ்தைல்�நதர்கேடான அ�ரது சிஷயர்கள் 
்பேரும் �நதிருநதடார்கள். அர்ச்ைகர்கள் அத்னத் தடுக்க நீதிமனறம் தைல்ேத் 
தீர்மடானித்து ஸ்�டாமியி்ம் ஒத்து்ழபபுக் வகடாரி �நதனர். 

புனமுறு�ல் பூத்த�டாறு தகடாதித்ததழுநத அர்ச்ைகர்க்ே ஸ்�டாமி, 
ஶடாநதப்படுத்தினடார். மறுநடாள் ஶஙகரடாைடார்யரி்ம் தமது �டாக்ைடாதுர்யத்தினடால் 
‘ஶடாஸ்த்ர மர்யடா்தக்ேயும் திரும்ே வகடாயிலின ்பழக்க�ழக்கஙக்ேயும் 
மனத்தில்்படும்்படி ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் எடுத்துச் தைடானனடார்’

ோங�ள் த�ாணடு ்நதுள்்ள ஸ்ர்்ணபுஷ்பங�ட்ளதயல்ைாம் ேங�ள் 
�ர�மைங�்ளால் என்னிடம் த�ாடு்பபீர். நான் அ்ற்டற அர்்சச�ரிடம் த�ாடு்பத்பன். 
அ்ர் அர்்சசடன�ட்ள ்பணணு்ார் எனறடார். அ�ரும் “ேடே

2
்ாஸது” எனறு 

தைடானனடார். க்ரமப்படி அர்ச்ைகவர அர்ச்ை்ன ்பண்ணினடார்.

ஸ்ாமியின் த்ே்ாணீ
ஒரு ைமயம் திரும்ேயில் வ�தஸம்வமேனம் ந்்த்பற இருநதது. அ்த கடாஞ்சி 
த்பரிய ஶஙகரடாச்ைடார்யர் முனனினறு ந்த்த ஏற்படா்டாயிருநதது. ஸ்ரீ குணடைம் 
ரங�ாசார்ய ஸ்ாமியின் பரடார்த்த்னக்கிணஙக ஜீயர் ஸ்�டாமி அநத ஸதஸ்ஸுக்கு 
எழுநதருளி 40 நிமி்ம் ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் அத்யக்ஷ்படா்ஷணம் நிகழத்தினடார். 
அறநி்ேயத்து்ற அ்மச்ைர் ஸ்ரீைநதிரதமௌலி, ஶஙகரடாச்ைடார்யர் முதலிய ்பேரும் 
புேகீக்ருதகடாத்ரரடாய் ைறறு தூரம் �நது ்கஙகர்யத்துக்குச் தைல்லும் அ�்ர 
�ழியனுபபி ்�த்தடார்கேடாம். 



பினனர் கடாஞ்சீபுரம் �நத ஶஙகரடாச்ைடார்யர் ஸ்ரீ உ. 
த். ்பர. ்ப. அண்ணங�ராசார்யரிடம் ஸ்�டாமியின 
்�துஷயத்்தப ்பே�டாறு புகழநது வ்பசினடாரடாம். 

ஸ்ாமியின் பிற ட�ங�ர்யங�ளில் சிை 
·	 எம்த்பருமடானடார் நியமனப்படி திருநாராய்ணபுரத்தில் 

குடில் கடடியுள்ேடார். 
·	 திருநாராய்ணபுரத்தில் த்பான�ம் த்்ப்பட் 

கடாேத்து ஓவ்டாடிச் தைனறு த்பருஞ்தைல்�ம் திரடடி 
வ்படானகம் கு்றயற ந்க்க ஏற்படாடு தைய்தடார். 

·	 ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஸ்�டாமி த்பரியாழ்ார் 
திருதமனிககு ரஷே்ணமா� ஸ்ர்்ணத்திதை 
அழகியததடாரு க�ைம் ஸமர்பபித்தடார். 

்பரம்பே ்பரா்பதி 
கடாேவக்ஷ்பம் ஸடாதிப்பதன மூேம் 
்பரமா்ண ஸம்ரஷே்ணமும், அவிச்சிநந 
்கஙகர்யரூ்பமடான ்பரதமய 
ஸம்ரஷே்ணமும் ்பண்ணிக்தகடாண்டு, 31 
�ரு்கடாேம் திருவ�ஙக்மு்்யடானுக்கு 
ஒழிவில் கடாேதமல்ேடாம் உ்னடாய் மனனி 
�ழுவிேடா அடி்ம தைய்து வ்படாநத நம் 
ஸ்�டாமி, 1975 சித்திடர மாேம் ஶுகை 
்ஷஷடி எம்த்பருமடானடார் திருநக்ஷத்ரமடாகிய 
திரு்ாதிடரயன்று, ்பரம்பதநடாதனுக்கு 
்கஙகர்யம் ்பண்ணும் �்கயில் 
திருநடா்ேஙகரித்தடார். 

இன்றக்குத் திரும்ேயில் நம் ஸம்பரதடாயம் இருக்கிறததனறடால் அத்னக் 
கடடிக்கடாத்த த்பரு்ம ஸ்�டாமிக்வக உரியதடாகும். அ�ரது அடிச்சு�டடில் நினறு, 
பினனிட்�ர்களும் ஸம்பரதடாய ஸம்ரக்ஷணம் ்பண்ணிக்தகடாண்டு, ்�யம் மனனி 
வீறறிருக்க திருவ�ஙக்மு்்யடான அருள்�டானடாக.

நம் ஜீயர் ஸ்ாமியும் திருமடை சின்ன ஜீயர் ஸ்ாமியும்

நன்றி: 'ஸ்ரீடஶதைஶ ேயா்பாத்ரம்', ஸ்ரீ்�ஷண� மடாத இதழ, 24/71, புத்தூர்  அக்ரஹடாரம் , திருச்சி 620 017.
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