:
ேபர ளாளன் ெப ந்ேதவித்தாயார் தி வ கேள சரணம்

ஆழ்வாெரம்ெப மானார் ஜீயர் தி வ கேள சரணம்

திவ்யப்பிரபந்த திவ்யார்த்த தீபிைக ைரயாசிாியரான

காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாாியார் ஸ்வாமிகளால்
இயற்றப்பட்ட
பத ைரேயா ம் விேசஷ

இராமா ச

ைரேயா ம் கூ ன

ற்றந்தாதி

வியாக்கியானம்

இராமா ச
இராமா ச

ற்றந்தாதி

ற்றந்தாதியின் தனியன்கள்.

ன்ைனவிைனயகல

3

ங்கிற்கு ய தன்

நயந்த ேபாின்பெமல்லாம் ப ெதன்

3

நண்ணினர்பால்

3

ெசால் ன் ெதாைகெகாண் னத ப்ேபா க்குத் ெதாண் ெசய் ம்

4

இனிெயன்குைறநமக் ெகம்ெப மானார்தி நாமத்தால்

5

இராமா ச

6

ற்றந்தாதி

1.

**

மன்

மா ெபா ந்திய மார்பன் * கழ்ம ந்த

6

2.

** கள்ளார்ெபாழில்ெதன்னரங்கன் * கமலப்பதங்கள்ெநஞ்சில்

7

3.

ேபாியல்ெநஞ்ேச அ பணிந்ேத

8

4.

என்ைனப் வியிெலா ெபா ளாக்கி * ம ள் சுரந்த

9

5.

எனக்குற்றெசல்வமிராமா செனன்

* இைசயகில்லா

9

6.

இய

* ஈன்கவிகளன்பால்

10

7.

ெமாழிையக்கடக்கும்ெப ம் கழான் * வஞ்ச க்கு ம்பாம்

11

8.

வ த் ம் றவி ள்மாற்ற * எம்ெபாய்ைகப்பிரான்மைறயின்

12

9.

இைறவைனக்கா

ம்

13

ள்மாமலராள்

14

ம்ெபா

ன்ைன * ேபய்ப்பிறவிப்

மிைசயத் ெதா த்

மிதயத் தி ள்ெகட* ஞானெமன்

10.

மன்னியேபாி ள் மாண்டபின் * ேகாவ

11.

சீாியநான்மைறச் ெசம்ெபா ள் * ெசந்தமிழாலளித்த

15

12.

இடங்ெகாண்ட கீர்த்தி மழிைசக்கிைறவன் * இைணய ப்ேபா

16

13.

ெசய் ம்பசுந் ளவத்ெதாழின்மாைல ம் * ெசந்தமிழிற்

16

14.

கதிக்குப்பதறி * ெவங்கான ங் கல்

17

15.

ேசாராதகாதல் ெப ஞ்சுழிப்பால் * ெதால்ைலமாைல ெயான் ம்

18

16.

தாழ்ெவான்றில்லா மைறதாழ்ந்

19

17.

னியார்

யரங்கள்

ந்தி

ங் கட

ெமல்லாம்

* தைல

ங்க ேய

ம் * இன்பங்கள் ெமாய்த்தி

ங்

20

18.

எய்தற்காியமைறகைள * ஆயிரமின் தமிழால்

19.

உ ெப ஞ்ெசல்வ ந் தந்ைத ந்தா ம் * உயர்கு

ம்

21

20.

ஆரப்ெபாழில் ெதன்கு ைகப்பிரான் * அ தத்தி வாய்

22

21.

நிதிையப்ெபாழி ம்

* நீசர் தம்வாசல்பற்றித்

22

22.

கார்த்திைகயா

ம் * கன

23

23.

ைவப்பாய வான்ெபா ெளன்

24.

ெமாய்த்தெவந்தீவிைனயால் பல்

25.

காேரய் க ைணயிராமா ச * இக்கட டத்தில்

25

26.

திக்குற்றகீர்த்தி யிராமா சைன * என் ெசய்விைனயாம்

26

27.

ெகாள்ளக் குைறவற்றிலங்கி * ெகா ந் விட் ேடாங்கிய ன்

27

28.

ெநஞ்சில்கைறெகாண்ட கஞ்சைனக் காய்ந்தநிமலன் * நங்கள்

27

29.

கூட் ம் விதிெயன்

28

30.

இன்பந்த ெப

கிெலன்

ங் காி கத்தா

20

ம் க்கண்

* நல்லன்பர்மனத்தகத்ேத
டல்ெதா ம்

த்

* அதனால்

கூ ங்ெகாேலா? * ெதன்கு ைகப்பிரான்
வந் ெதய்திேலன்? * எண்ணிறந்த

24
24

29
2

31.

ஆண் கள்நாள் திங்களாய் * நிகழ்காலெமல்லாம்மனேம!

29

32.

ெபா ந்தியேதசும் ெபாைற ந்திற

30

33.

அைடயார்கமலத் தலர்மகள் ேகள்வன் * ைகயாழிெயன்

34.

நிலத்ைதச் ெச த் ண்

ம் நீசக்க ைய * நிைனப்பாிய

32

35.

நயேவ ெனா ெதய்வம் நானிலத்ேத * சிலமானிடத்ைதப்

32

36.

அடல்ெகாண்டேநமிய னா யிர்நாதன் * அன்றாரணச்ெசாற்

33

37.

ப ெகாண்ட கீர்த்தி யிராமாயணெமன்

34

38.

ஆக்கிய ைம நிைலப்பித்தைனெயன்ைனயின்

39.

ெபா

40.

ேசமநல்

41.

மண்மிைச ேயானிகள் ேதா ம் பிறந்

42.

ஆயிைழயார் ெகாங்ைக தங்கும் * அக்காதலளற்ற ந்தி

38

43.

சுரக்குங் தி

39

44.

ெசால்லார் தமிெழா

45.

ேபெறான் மில்ைல நின்சரணன்றி * அப்ேபறளித்தற்

41

46.

கூ ஞ்சமயங்க ளா ங்குைலய * குவலயத்ேத

41

47.

இைறஞ்சப்ப ம் பரனீச னரங்கெனன்

42

48.

நிகாின்றிநின்றெவன் நீசைதக்கு * நின்ன ளின்கணன்றிப்

43

49.

ஆன ெசம்ைமயறெநறி * ெபாய்ம்ைமய சமயம்

44

50.

உதிப்பன த்தமர் சிந்ைத ள் * ஒன்னலர் ெநஞ்சமஞ்சிக்

44

51.

அ ையத்ெதாடர்ந்ெத

45

52.

பார்த்தான சமயங்கள் பைதப்ப * இப்பார்

53.

அற் தன்ெசம்ைம யிராமா சன் * என்ைனயாளவந்த

46

54.

நாட் யம் நீசச் சமயங்கள் மாண்டன * நாரணைனக்

47

55.

கண்டவர் சிந்ைதகவ ம் க ெபாழில் ெதன்னரங்கன் *

48

56.

ேகாக்குலமன்னைர

48

57.

மற்ெறா

58.

ேபைதயர்ேவதப் ெபா ளிெதன் ன்னி * பிரமநன்ெறன்

50

59.

கடலளவாகிய திைசெயட்

51

60.

உணர்ந்த ெமய்ஞ்ஞானியர் ேயாகந்ெதா ம் * தி வாய்ெமாழியின்

51

61.

ெகா ந் விட்ேடா ப் பட ம் ெவங்ேகாள் விைனயால் *நிரயத்

52

62.

இ ந்ேதனி விைனப் பாசங்கழற்றி * இன் யானிைற ம்

53

63.

பி ையத்ெதாட ங் களிெறன்ன * யா

53

64.

பண்ட மாறன் பசுந்தமிழ் * ஆனந்தம் பாய்மதமாய்

54

65.

வாழ்வற்ற

55

66.

ஞானம்கனிந்த நலங்ெகாண்

67.

சரணமைடந்த த ம

68.

ஆரெனக்கின்

நிகர்ெசால் ல் * மாயனன்ைறவர்ெதய்வத்

57

69.

சிந்ைதயிேனா

கரணங்கள்யா ம் சிைதந்

57

70.

என்ைன ம் பார்த்ெதன்னியல்ைவ ம்பார்த்

ம் தல்வ ம் மி ம் *
ம்ெபா

ம் க ம் * நல்ல
ம்

ம் பத்திெவள்ளம் *
* அவேம

ங்குழலா ெமன்ேற

ந்த ம ம் * சீாியநற்

ேப

* எங்கள் மாதவேன

ன் ம் * சு திகள் நான்குெமல்ைல

* இவ் லைகத்

ைமவர்கட்காய் * அன் பாரதப்ேபார்

மதியா

ம்

கூர்ம வால்

* அரங்கன் மலர க்கா
ள்

36

ம் * க யி ேள

ன்பிறங்கியசீர்

* நாெடா ம் ைநபவர்க்கு
ற் வைர
*

37

40

46

49

ெதால்ைலவாதியர்க்கு* என் ம்மைறயவர் தம்
க்கா * பண்

35
36

ணர் ம் * ெசாலப் கில் வாய தம்

ெவ கால் * ஒ

31

55
56

ன்னாள்
* எண்ணில் பல்குணத்த

58
3

71.

சார்ந்தெதன்சிந்ைத ன் தாளிைணக்கீழ் * அன் தான் மிக ம்

58

72.

ைகத்தனன்தீய சமயக்கலகைர * காசினிக்ேக

59

73.

வண்ைமயினா

ம் * மதி ைர ம்

60

74.

ேதரார்மைறயின் திறெமன்

* மாயவன் தீயவைரக்

60

75.

ெசய்த்தைலச் சங்கம் ெச

76.

நின்றவண்கீர்த்தி ம் நீள் ன

77.

ஈந்தனனீயாதவின்ன ள் * எண்ணில்மைறகு ம்ைபப்

62

78.

க த்தில் குந் ள்ளில்கள்ளம்கழற்றி * க தாிய

63

79.

ெபாய்ையச்சுரக்கும் ெபா ைளத் ரந்

63

80.

நல்லார்பர

81.

ேசார்வின்றி ன்றன்

82.

ெதாி ற்றஞானம் ெசறியப்ெபறா

83.

சீர்ெகாண்

84.

கண் ெகாண்ேட ெனம்மிராமா சன் தன்ைனக் காண்ட

85.

ஓதியேவதத்தி

86.

பற்றாமனிசைரப்பற்றி * அப்பற் விடாதவேர

68

87.

ெபாியவர்ேபசி

68

88.

க மிக்க ெசந்ெநல் கழனிக்குைறயல் * கைலப்ெப மான்

69

89.

ேபாற்ற ம் சீலத்திராமா ச * நின் கழ் ெதாிந்

70

90.

நிைனயார் பிறவிைய நீக்கும்பிராைன * இந்நீணிலத்ேத

70

91.

ம ள் சுரந்தாகம வாதியர்கூ ம் * அவப்ெபா ளாம்

71

92.

ம் தன்மாதகவா
த்தமீ

ம் * தி வரங்கர்

61

ம் * நிைறேவங்கடப்ெபாற்

61

* இந்தப் தலத்ேத

மிராமா சன் * தி நாமம் நம்ப
ைணய க்கீழ் * ெதாண் பட்டவர்பால்

ேபரறம்ெசய்

65

* ெவந் தீவிைனயால்

* நல்

ெசறி ெமன்

ட்ெபா ளாய் * அத
ம் ேபைதயர் ேபசி

ண்ணியேநான்

64
65

ம்

66
ேம*

ச்சி மிக்க

66
67

ம் * தன்குணங்கட்கு

ாிந் மிேலன் * அ ேபாற்றி ெசய் ம்

93.

கட்டப்ெபா ைள மைறப்ெபா ெளன்

94.

தவந்த ஞ் ெசல்வம் தக ந்த ம் * சாியாப்பிறவிப்

73

95.

உண்ணின்

73

96.

வள ம்பிணிெகாண்ட வல்விைனயால் * மிக்க நல்விைனயில்

74

97.

தன்ைன ற்றாட்ெசய் ம் தன்ைமயிேனார் * மன்

75

98.

இ ேமயினிய சுவர்க்கத்தில் * இன்னம் நரகி ட் ச்

75

99.

தற்கச்சமண ம் சாக்கியப்ேபய்க

76

100.

ேபாந்தெதன்ெனஞ்ெசன்

101.

மயக்குமி விைன வல் யிற் ண்

102.

ைந ம்மன ன்குணங்கைள ண்ணி * என்னாவி ந்ெதம்

78

103.

வளர்ந்தெவங்ேகாப மடங்கெலான்றாய் * அன்

79

104.

ைகயில்கனிெயன்னக் கண்ணைனக் காட் த்தாித

105.

ெச ந்திைரப் பாற்கடல் கண் யில்மாயன் * தி வ க்கீழ்

106.

இ ப்பிடம் ைவகுந்தம் ேவங்கடம் * மா

107.

இன் ற்றசீலத் திராமா சா * என்

108.

அங்கயல்பாய்வயல் ெதன்னரங்கன் * அணியாகமன்

இராமா ச

யிர்க

* கயவர் ெசால்

72

க் குற்றனேவெசய்

ற்றந்தாதி அ வர

ம்

72

* அவர்க்குயேவ
தாமைரத்தாள்

ம் * தாழ்சைடேயான்

ம் ெபான்வண்

* உனத ப்ேபாதிெலாண்சீ

* மதிமயங்கித்

77
77

வாள ணன்
ம் * உன்தன்

ஞ்ேசாைலெயன்

ெமவ்விடத் ம்

79
80

ம்

81
81

ம்

82
83

4

:
எம்ெப மானார் தி வ கேள சரணம்.
தி வரங்கத்த தனார் தி வ கேள சரணம்.

இராமா ச

ற்றந்தாதி.
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ெவண்பாவினாேல

ம்,

கட்டைளக் க த் ைறயினாேல

ற்றந்தாதியாகும். இத்திவ்யப்பிரபந்தம்
ற்றந்தாதி ெயன்னத் தட் ல்ைல;
அைவ

ஆயிரம்

க்குேமல் அதிகமாக எட் ப் பாசுரங்கள் ெகாண்டதாயி

த ய ெபாிய எண்க

க்குப் பத்ெதட்

குைறயி

ம் ேமற்ப

ம்
ம்

ஆயிரம் என்னத் தகுந்தைவேயயாம்.
இப்பிரபந்தத்தில்

ற்ெறட் ப் பாசுரங்கள் அைமத்ததற்கும், பாட் ேதா ம் இராமா

தட்டாமல் அ ஸந்திக்கப்பட்
அன்

பாசுரங்க

ம் அந்தாதித்ெதாைடயாற் கூ வ

ப்பதற்கும் ெபாிேயார் ஒ

காரணங் கூ வர்; எம்ெப மானார் தி வ களில் மிக்க

ண்டவர்கட்கு இப்பிரபந்தம் ஸாவித்ாிேபாேல நித்யா ஸந்ேதயமாக ேவ

தி நாமத்ைத ைவத்

சத் தி நாமம்

ெமன்

பாட் த்ேதா ம்,

ற்ெறட் ப் பாட்டாக அ ளிச்ெசய்தார் என் ; ப்ரபந்ந ஸாவித்ாி என் ம் ப்ரபந்ந காயத்ாி

என் ம் இதைன நம்மவர் கூறிப் ேபா வார்கள்.
இப்பிரபந்தம் எம்ெப மானார் காலத்திேல அவதாித்ததாயி
அ ளப்பா ட்
ேசர்த்

ம், ெபாியெப மாள் அ தனார்க்கு

எம்ெப மானாரால் தி ச்ெசவி சாத்தப்பட்ட தாதலால் இ

ஆழ்வார்கள ளிச் ெசயல்கேளா

அ ஸந்திக்கலாயிற் . தி க்கார்த்திைகக்குப் பின் ஆழ்வார் திவ்ய ப்ரபந்தங்கட்கு ஏற்பட் ள்ள அநத்யயநம்

இதற்கும் ஒக்கும்.
தலாமாயிரம், ெபாிய தி ெமாழி, தி வாய்ெமாழி, இயற்பா என்ற நான்கு ஆயிரங்க
இயற்பாவில் சரமப் பிரபந்தமாகச் ேசர்க்கப்பட்

க்கும் இந்த

ள் நான்காவதான

ற்றந்தாதி, ப்ரணவார்த்தமான

தலாயிரத்ேதா

நம்மாழ்வார் விஷயமான பாகவதேசஷத்வத்ைத ப்ரதிபாதிக்கும் கண்ணி ண்சி த்தாம்ைபச் ேசர்த்தாற்ேபால,
ைகங்காியத்தில் கைளய ப்பதான இயற்பா டேன இதைனச் ேசர்த்

அ ஸந்திக்ைக ெபா த்த ைடயேதயாம்.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

தி வரங்கத்த தனார் வரலா
இவ்வ தனார், ஒ

பங்குனித்திங்களில் ஹஸ்த நக்ஷத்ரத்தில்

ெபாியேகாயி ல் இ ந்த ேவ காரணமாகப் ெபாியேகாயில் நம்பி என்

ங்கிற்கு யில் தி வவதாித் , தி வரங்கம்
ப்ர

[அஷ்டப்பிரபந்தம் ெசய்த ளினவ ம் பட்டர் தி வ களில் ஆச்ரயித்
“பிள்ைளப்ெப மாைளயங்கார்” என்பவர்க்கு இவர் தி த்தகப்பனார் என்
ெசால்

ஊய்ந்தவ மான

சில ம், பாட்டனார் என்

சில ம்

வர்.]
இவர் ஸகல சாஸ்த்ரங்கைள ம் அதிகாித்

மஹா நி ணராய், தமக்குக் குலக்ரமமாகக் கிைடத்த ஸந்நிதி

ேராஹித வ் த்திைய ம் ராணபடந ைகங்கர்யத்ைத ம் ெபற்
நாளிேல, உலகங்கைள வாழ்விக்கத் தி வனந்தாழ்வான
ம் இவைர அ வர்த்தித்

ஞானச்சுடர் ெகா

மிக ம் ராஜஸராய்ச் ெச க்குடன் வாழ்ந் வ ம்

தி வவதாரமாய்த் தி வவதாித்த எம்ெப மானார் தம

இயற்ைகயின்ன ளாேல இவைரத் தி த்திப் பணிெகாள்ளத் தி
ஆழ்வா

த்தராய் வாழ்ந் வந்தார்.

ள்ளப்பற்றிக் கூரத்தாழ்வா

க்கு நியமிக்க,

த்தி எம்ெப மானார் தி வ க்கீழ்க் ெகாணர்ந்

எம்ெப மானா ம் அவைரக் குளிரக் கடாக்ஷித்த ளி ஆழ்வான் பக்கல் ஆச்ரயிக்கும்ப

ேசர்க்க,

நியமிக்க, அப்ப ேய அவ ம்
1

ஆழ்வாைன ஆச்ரயித் த் தத்வஹித

ஷார்த்தங்கைள ஐயந்திாிபறத் ெதளிந்

ஆத்மஆத்மீயங்கைள அந்த

ஆசார்யன் தி வ களிேல ஸமர்ப்பித் ப் பரமப்ரவணராயி ந்தார். இப்ப யி க்ைகயில் ஸ்வாசார்ய ைடய
உகப் க்கு உ ப்பாகத் தமக்கு ப்ராசார்யரான எம்ெப மானார் விஷயமாக ஒன்றிரண்

பிரபந்தங்கைளச் ெசய்

அவற்ைற எம்ெப மானார் ஸந்நிதியிற் ெகாணர்ந் ைவக்க, எம்ெப மானா ம் அவற்ைற அவிழ்த் க் கடாக்ஷிக்க,
அைவ தம

தி

ள்ளத் க்கு இைசந்திராைமயாேல அவற்ைறக் கிழித்ெதறிந் விட்

அவைர ேநாக்கி, “நம்ைமப்

பற்றிப் பிரபந்தம் பாடவி ப்பம் உமக்கி க்குமாகில், ஆழ்வார்களிடத் ம் உகந்த ளின நிலங்களிடத் ம் நம
ப்ராவண்யம் ேதாற் மா

ஒ

நியமகத்ைத சிரஸாவஹித்
நன்கு விளங்கைவத்
ேகட்ட ளேவ

பிரபந்தம் ெசய் ம்” என்

எம்ெப மானார்க்கு ஆழ்வார்களிடத்தி

இந்தப் பிரபந்தத்ைத அ ளிச்ெசய்

ம்” என்

நியமித்த ள, இவ ம் அப்ப ேய ெசய்கிேறெனன்

பிரார்த்தித்

ம் திவ்ய ேதசங்களிடத்தி

எம்ெப மானார் ஸந்நிதியிேலவந்

அ மதி ெபற் க் கூரத்தாழ்வான்

அன்

ள்ள அன்ைப
வணங்கி “இைதக்

தலாேனார் ேபேராலக்கமாக இ க்கிற

அங்குத்தாேன இந்தப் பிரபந்தத்ைத விண்ணப்பம் ெசய்ய, எம்ெப மானார் மற்ைற
சார்த்தித் தைல

அந்த

த கேளா ம் தி ச்ெசவி

க்கிப் ேபார கந்த ளி, தம்தி வ களில் ஸம்பந்த ைடேயார்க்ெகல்லாம் அந்த பிரபந்தத்ைத

ெதாடங்கி என் ம் நித்யா ஸந்ேதயமாம்ப

கற்பித்த ளிய ந் தவிர, அவர

வாக்கு

அ தவாக்காயி ந்தைமயால் அவர்க்கு அ தன் என்ற தி நாமத்ைத ம் பிரஸாதித்த ளி மிக ம்
கடாக்ஷித்த ளினார். அைகயால் அ

தல் “ெபாியேகாயில் நம்பி” என்ற தி நாமம் மாறித் தி வரங்கத்த தனார்

என்ற தி நாமம் வழங்கத் ெதாடங்கிற் . இப்பிரபந்தத்திற்கு ப்ரபந்ந காயத்ாி என்ற தி நாம ம் அன்ேற ெதாடங்கி
நிகழலாயிற் .
இந்த வி த்தாந்தம் சிறி

மா பாடாக ம் ெசால்லப்ப வ ண் ; எங்கென ெயனின்;- அ தனார்

எம்ெப மானா ைடய நியமனம் ெபற்
இவ்வ ேகயி ந்த ஒ

இப்பிரபந்தம் இட்ட ள்வதாக அைடயவைளந்தான் தி மதி

ெதன்னஞ்ேசாைலத் தி மண்டபத்தில்

அவ்வளவில் எம்ெப மானார் அழகியமணவாளன
அந்தரங்கசிஷ்யர்கேளா

ற்றி ந்

பட்ேடாைலக் ெகாண்

க்கும் ேபா ,

நியமனத்தினால் ஆழ்வான், ஆண்டான், எம்பார்

அவ்விடத்ேதெய ந்த ள அப்ேபா

“ெச ந்திைரப்பாற்கடல்” என்ற

பாசுரங்க

ம் எம்ெப மானார் தி

தலான

ன்ேப ெதா க்கப்பட்டன ெவன் ம், பிறகு அரங்ேகற்றியானபின் “இந்த

விேசஷத் க்கு ஸ்மாரகமாக இப்பிரபந்தத்திற்கு மாத்திரம் சாற் ப் பாசுரங்கள்

ன்றாயி க்கேவ

ஆழ்வான் நியமித்த ளினாெரன் ம், ஆன பற்றிேய மற்ைறப் பிரபந்தங்கட்கு இரண்
சாற்றாயி ப்ப ேபாலல்லாமல் இதற்கு

த ய

ற்ைறந்தாம்பாசுரம்

தைலக்கட் , “இ ப்பிடம் ைவகுந்தம்” என்ற பாசுரம் எ தேவண் ய த ணமாயி ந்தெதன் ம், அ
ன்

க்கு

ன்

ம்” என்

பாசுரம்

பாசுரம் சாற்றாக ஸம்ப்ரதாயம் நிகழ்கின்றெதன் ம்.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
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:

இராமா ச

ற்றந்தாதியின் தனியன்கள்.

ேவதப்பிரான் பட்டர் அ ளிச்ெசய்தைவ.

ன்ைனவிைனயகல

ங்கிற்கு ய தன்

ெபான்னங்கழற்கமலப்ேபாதிரண் ம் – என்

ைடய

ெசன்னிக்கணியாகச் ேசர்த்திேனன் ெதன் லத்தார்க்கு
என்

க்கட ைடேயன் யான்.

ன்ைன விைன

ன்ேன ெசய்த பாபங்கெளல்லாம்

அகல

ஒழிவதற்காக

ங்கில் கு

அ தன்

ெபான் அம் கழல்
கமலப்ேபா
என்

“

ங்கிற்கு ” என்

ங் குலத்திேல ேதான்றிய தி வரங்கத்த தனா ைடய

ெபான்ேபால் அழகிய பாதாரவிந்தங்களிரண்ைட ம்

இரண் ம்

ைடய ெசன்னிக்கு

என

தைலக்கு

அணி ஆக

ஆபரணமாக

ேசர்த்திேனன்

ெபா ந்தைவத் க் ெகாண்ேடன்

யான்

இப்ப

ெதன் லத்தார்க்கு

ெதற்கு திக்கி

என்

க்கு

எ க்காக

கட

உைடேயன்

ப்ராப்தி

***

அ தனா ைடய தி வ கைளச் சூடப் ெபற்ற அ ேயன்
ள்ளாரான யமகிங்கரர்கட்கு

ைடேயன்?

ங்கிற்கு ெயன்ற மஹாகுலத்திேல ேதான்றிய தி வரங்கத்த தனா ைடய தி வ த் தாமைரகைள

நான் சிேரா ஷணமாக அணிந் ெகாண்ேடன்; அதனால் என
யம

க்காவ

யமபடர்க

க்காவ

ஸகல க மங்க

என்ன ேக வ வதற்கு யாெதா

“ ன்ைன விைனயகலச் ேசர்த்திேனன்” என இைய ம். [
என்பன ேபால

ங்கிற்கு

ெயன்

ஒ

ம் தீயினில்

சாெயாழிந்தன. இனி

ப்ரஸக்தி மில்ைல என்றாயிற் .

ங்கிற்கு ] ேவயர்குலம், ஆஸூாிகுலம், கூரகுலம்

குல ண்டாம். கமலப் ேபா

= தாமைரப் , அணி = ஆபரணம்.

ேசர்த்திேனன் = ேசர்த்ேதன் என்றப , இன்--சாாிைய.
என்

க்கு+கட ைடேயன் = என்

= எ க்காக என்ைக; “என்
= ப்ராப்தி; அதாவ

க்கட ைடேயன்; (கைடக்குைற) ெக தல் விகாரப் ணர்ச்சி. என்

க்கவைன விட் ங்கு வந்தாய்” என்றார் குலேசகரப் ெப மா

க்கு

ம். [கட ைடேயன்.] கட

– உாிைம.
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நயந்த ேபாின்பெமல்லாம் ப ெதன்
சயந்த கீர்த்தியிராமா

நண்ணினர்பால்

ச னி தாளிைனேமல்

உயர்ந்த குணத் த் தி வரங்கத்த ேதாங்குமன்பால்
இயம் ங்க த் ைறயந்தாதி ேயாதவிைசெநஞ்சேம.
3

ெநஞ்சேம

மனேம

நயம் த

விஷயங்களால் தரப்ப கிற

ேபர் இன்பம் எல்லாம்

சிற்றின்பங்கள் யா ம்

ப

வ்யர்த்தங்கெளன்

என்

(அவற்ைற விட்ெடாழித் )

நண்ணினர் பால்

தம்ைம ஆச்ரயித்தவர்கள் விஷயத்தில்

சயம் த

ஸம்ஸார ஜயத்ைதப் பண்ணிக் ெகா க்கும் க ைடயரான

கீர்த்தி

இராமா

ச

னி

எம்ெப மானா ைடய

தாள் இைண ேமல்

இரண்

உயர்ந்த குணத்

சிறந்த குணசா யான தி வரங்கத் த தனார்

தி வரங்கத்

தி வ கள் விஷயமாக

அ

ஓங்கும் அன்பால்

ெகா ந்

இயம் ம்

அ ளிச்ெசய்த

க த் ைற அந்தாதி

கட்டைளக் க த் ைறயினால் அைமந்த

ஓத

அத்யயநம் ெசய்ய

இைச

ஸம்மதித்தி க்கக் கடைவ
* * * விஷயாந்தரங்களின் அ

ேஹயங்கெளன் ம் க தி அ வ த்

விட்ேடாங்கிய பக்தியினாேல

பவத்தினா

ற்றந்தாதிைய

ண்டாகும் சிற்றின்பங்கள் யா ம் அற்பங்கெளன் ம்

அவற்றில் நைசயற் த் தம்ைமவந்

அ

பணிகின்ற மஹா பாவர்க

க்கு

ஸம்ஸார ஸம்பந்தத்ைத அ த்த ளி ேமாக்ஷத்ைதத் தந்த ள்பவராய் இப்ெப ம் கழ் பரவப் ெபற்றவரான
எம்ெப மானார் விஷயமாக, பகவத் பாகவத பக்தி

த ய மஹாகுணங்கள் நிைறந்த தி வரங்கத்த தனார் பரம

பக்தி தைலெய த் ச் ெசான்ன

ம் திவ்ய பிரபந்தத்ைத ஓ வதற்கு ெநஞ்ேச! நீ இைசந்திடாய்

ற்றந்தாதி ெயன்

என்றார்.
நயம் = விஷயாந்தரங்கள். “நாணாைம நள்ேளன் நயம்” ( தல் தி வந்தாதி) என்ற விடத் , நயம் என்பதற்கு
விஷயாந்தரங்கெளன்

ெபா ள் அ ளிச்ெசய்யப்பட்

ெமன்னேவண் மிடத்

ேபாின்பெமன்ற

த்தல் காண்க. ேபாின்பம் – சிற்றின்ப

விபாீதலக்ஷைண.
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ெசால் ன் ெதாைகெகாண் னத ப்ேபா க்குத் ெதாண் ெசய் ம்
நல்லன்பேரத்
அல்
ெவல்
அ

ம்பக

மம ம்ப நல்க சமயம்

அப்ராமாணிகங்களான அ மதங்கைள ம்

ம்

கண் த்த ளின

பரம

ஆாியரான

இராமா
உன

ள்ேள

ம்பரமவிராமா ச விெதன்விண்ணப்பேம.

சமயம்

ெவல்

ன்நாமெமல்லா ெமன்றன்நாவி

ச

அ

ெதாண்

எம்ெப மானாேர!
ேபா க்கு

ெசய் ம்

நல் அன்பர்

ேதவாீ ைடய பாதாரவிந்தங்களிேல
வாசிக ைகங்கர்யம் பண்

கிற

பரம பக்தர்கள்
4

ெசால் ன் ெதாைக

சப்த ராசிகைளக் ெகாண்

ெகாண்
ஏத் ம்

திக்கிற

உன் நாமம் எல்லாம்

ேதவாீ ைடய தி நாமங்கெளல்லாம்

என்தன் நாவி

என

அல்

ம் பக

ள்ேள
ம்

நாவிேல

அேஹாராத்ர ம்

அம ம்ப

ெபா ந்தியி க்கும் ப

நல்கு

க் ைபெசய்த ள ேவ

இ ேவ என் விண்ணப்பம்

இவ்வளேவ அ ேயன் ெசய் ம் விஞ்ஞாபனம்.

[இம்

ன்

ம்

தனியன்கேள ஸகல திவ்ய ேதசங்களி

ம் வழங்கு மைவ; மற்ெறா

தனியன் ேமனாட் ல்

அ ஸந்திக்கப் ப கிறதாம்] அதாவ
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இனிெயன்குைறநமக் ெகம்ெப மானார்தி நாமத்தால்
னிதந்த

ற்ெறட் ச் சாவித்திாிெயன்

ண்ெபா ைளக்

கனிதந்த ெசஞ்ெசாற்க த் ைறயந்தாதி பா த்தந்தான்
னிதன் தி வரங்கத்த தாகிய ண்ணியேன.
(இதன் க த் ) ஸர்ேவச்வரன் ஆதியிேல ஸங்கல்ப ர்வகமாக உலகத்ைதப் பைடத்

த ேல

ச ர் கப்ரஹ்மா க்கு ஸாவித்ாிைய உபேதசித்தான். இவ்வ தனார் அந்த ஸாவித்ாியின் ஸாரார்த்தத்ைத ெய த்
இராமா

சன் என்

ந் தி நாமத்ேதா ணக்கிக் கட்டைளக் க த் ைறயிேல ைவத் த் தாம் அ பவித்த

அ பவத்தின் பாீவாஹ பமாக இந்
நமக்கு ஐஹிகா ஷ்மிகங்களில் ஒ
என்

ற்றந்தாதிையப் பா ப் பின் ள்ளாரான நமக்கும் உபகாித்த ளினார். இனி
குைற மில்ைல என்பதாம். “தி

நாமத்தால்” என்ற விடத் , “தி ப்ெபயரால்”

பாடமி ப்பின் ெவண்டைளக்குச் ேச ம்.
தனியன் உைர

ற்றிற் .
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5

இராமா ச

ற்றந்தாதி

உைரயின் அவதாாிைக
ஸகல சாஸ்த்ரங்க
ஆழ்வார்க

க்கும் ஸங்க்ரஹம் தி வஷ்டாக்ஷரம். அத

ைடய திவ்ய ப்ரபந்தங்களின் ஸாரார்த்தமா ம்,

ப்ரகாசிதமா ம், நம்

ைடய பரம தாத்பர்யமா ம்,

ம ரகவிக

ைடய உக்தியா

ம் அ ஷ்டாநத்தா

ம்

வாசார்யார்களின் உபேதச பரம்பைரயாேல ப்ராப்தமா ம், ேசதநர்களைனவர்க்கும்

இன்றியைமயாத ஸ்வ ப உபாய

ஷார்த்தங்களின் நிஷ்க் ஷ்ட ேவஷமா ம், பரம ரஹஸ்யார்த்தமா

சரம பர்வ நிஷ்ைட. அஃதி க்கும்ப ையத் தி வரங்கத்த தனார்க்கு எம்ெப மானார் தம
க் ைபயினாேல கூரத்தாழ்வான் தி வ களிேல இவைர ஆச்ரயிப்பித்த ளி இவர்

மி ப்ப

நிர்ேஹ க

கமாக உபேதசித்த ளினார்.

அங்கனம் உபேதச ப்ராப்தமான அந்தச் சீாிய ெபா ைள இவ்வ தனார் தாம் அநவரத பாவைந பண்ணி
எம்ெப மானார் தி வ கைள இைடவிடா
குணங்கைளத் தம

பத்திப் ெப ங்காத

தமக்கு உண்டானைமயா
ேவ

ெமன்கிற க் பா

ேஸவித் க்ெகாண்

ேபாந்தராய் அவ ைடய தி க்கல்யாண

க்குப் ேபாக்கு டாகப் ேபசி அ பவித்ேத தீரேவண் ம்ப யான நிைலைம

ம், சரமபர்வநிஷ்ைடேய சீாியெதன்கிற பரமார்த்தத்ைதச் ேசதநர்கட்கு எளிதில் உணர்த்த
லகமான க த்தினா

ம் தாம் எம்ெப மானா ைடய திவ்யகுண ேசஷ் தாதிகைள

ப்ேரமத் க்குத் தகுதியாகப் ேபசுகிற பாசுரங்களாேல அவ ைடய ைவபவங்கைள அைனவர்க்கும் ெவளியிடா
நின் ெகாண்

ன் ஆழ்வார் தி வ க

பிறர்க்கு உபேதசிக்கும்

கத்தா

க்ேக அற் த்தீர்ந்த ம ரகவிகள் தம

நிஷ்ைடையக்கூ ம்

கத்தா

ம்

ம் உஜ்ஜீவநத் க்கு உப க்த்தமான அர்த்தத்ைத ேலாகத்திேல

ெவளியிட்ட ளின ேபால, இவர் தா ம் அவ்வைககளாேல ஆசார்யாபிமாநநிஷ்டர்க்கு அறிந்
அர்த்தங்கைளெயல்லாம் மிக்க சு க்க ம் மிக்க விாி மின்றி

ற்ெறட்

ெகாள்ளத்தக்க

பாசுரங்கள் ெகாண்ட இத்திவ்ய ப்ரபந்த

கத்தால் அ ளிச்ெசய்கிறார்.
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1.

**

மன்

பாமன்

மா ெபா ந்திய மார்பன் * கழ்ம ந்த
மாறன பணிந் ய்ந்தவன் * பல்கைலேயார்

தாம்மன்னவந்தவிராமா சன் சரணாரவிந்தம்
நாம்மன்னிவாழ * ெநஞ்ேச ெசால்
ெநஞ்ேச!
மன்

ேவாமவன் நாமங்கேள.

ஓ மனேம!
மா

ெபா ந்திய மார்பன்

தாமைரப் வில் ெபா த்த ைடயளாயி ந்த பிராட்
(அப் ைவ விட்

வந் ) ெபா ந் ைகக்கு ப்பான ேபாக்யைதைய ைடய

தி மார்ைப ைடயனான ெப மா
கழ் ம ந்த பா
மன்

(1)

மாறன்

ைடய

தி க்கல்யாண குணங்கள் நிைறந்த தமிழ் பாசுரங்களிேல
ஊற்ற ைடயவரான நம்மாழ்வா ைடய

அ

தி வ கைள

பணிந்

ஆச்ரயித்

உய்ந்தவன்

உஜ்ஜீவித்தவ ம்

பல் கைலேயார் தாம் மன்ன

பலபல சாஸ்திரங்கைள ஓதின மஹான்கள் நிைலெப ம்ப

(இவ் லகில்)
6

வந்த

வந்தவதாித்தவ மான

இராமா சன்

எம்ெப மானா ைடய

சரண அரவிந்தம்

தி வ த் தாமைரகைள

நாம் மன்னி வாழ

நாம் ஆச்ரயித்

அவன் நாமங்கேள

அவ்ெவம்ெப மானார

ெசால்

ஸங்கீர்த்தநம் பண்

ேவாம்

வாழ்வதற்கு ப்பாக
தி நாமங்கைளேய

ேவாம்

* * * தாமைரமலாிற் பிறந்த ெபாிய பிராட் யார் அப் ைவவிட்
மிக்க வி ப்பத் டன் வ
நிைறத் க்ெகாண்

க்கப்ெபற்ற தி மார்ைப

க்கிற தி வாய்ெமாழி

தி வ கைளத்ெதா

“அகலகில்ேலன் இைற ம்” என்

ைடயனான தி மா ன

வந்

திவ்ய குணேசஷ் தங்கைள

தலான திவ்யப்ரபந்தங்கைள அ ளிச்ெசய்த நம்மாழ்வா ைடய

ஸத்ைத ெபற்றவரா ம், பலபல சாஸ்த்ரங்கைளக் கற் ம் உஜ்ஜீவேநாபாயத்தில்

த் டாத்யவஸாயமின்றிேய ஸம்சய விபர்யங்கள் ெகாண்

த மா கின்றவர்கைள ஒ

நிச்சயஜ்ஞானத்திேல

நிைலநி த்தி வாழ்விக்க வந்தவதாித்தவரா மி க்கிற எம்ெப மானா ைடய தி வ கைள நாம் ஆச்ரயித்
உஜ்ஜீவிக்குமா
ெசால்

அவ ைடய தி நாமங்கைள வாயாரப் ேபசுேவாெமன்

தம

தி

ள்ளத்ைத ேநாக்கிச்

கிறாராயிற் ;
பல்கைலேயார் தாம்மன்ன = நாநா சாஸ்த்ரங்கைளக்கற்

வல்லவர்களான ஆழ்வான் ஆண்டான் எம்பார்

த ய மஹான்கள் ப்ரதிஷ் தராைகக்காக என் மாம். எம்ெப மானா ைடய சரணாரவிந்த ப்ராப்திக்கு ஸாதநம் =
அவ ைடய தி நாமஸங்கீர்த்தநேமயாம் என்ப

இப்பாசுரத்தில் ெவளியாயிற் .

(1)
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** கள்ளார்ெபாழில்ெதன்னரங்கன் * கமலப்பதங்கள்ெநஞ்சில்
ெகாள்ளாமனிசைரநீங்கி * குைறயல்பிரான க்கீழ்
விள்ளாதவன்பனிராமா சன் மிக்கசீலமல்லால்
உள்ளாெதன்ெனஞ்சு * ஒன்றறிேயெனனக்குற்றேபாியல்ேவ.

(2)

கள் ஆர் ெபாழில் ெதன்

ேதன் நிைறந்த ேசாைலகைள ைடய ெதன் தி வரங்கத்திேல பள்ளிெகாள்

அரங்கன்

ெப மா

கமலம் பதங்கள்

தாமைர ேபான்ற தி வ கைள

ெநஞ்சில் ெகாள்ளா

தம

மனிசைர நீங்கி

மனிதர்கைள விட்ெடாழித்

குைறயல் பிரான் அ க்கீழ்

தி மங்ைக மன்ன

விள்ளாத அன்பன்

பக்திைய ைடயனான

இராமா சன்

எம்ெப மானா ைடய

மிக்க சீலம் அல்லால்

சிறந்த சீலகுணத்ைதத் தவிர

ஒன்

ேவெறான்ைற ம்

என் ெநஞ்சு உள்ளா

என

ம்

ைடய

ெநஞ்சிேலைவயாத

ெநஞ்சான

ைடய தி வ களிேல என் ம் விட்

நீங்காத

நிைனக்கமாட்டா
(இவ்வாறாக)

எனக்கு உற்ற ேபர் இயல்

எனக்கு

ஒன்

ஒ

அறிேயன்

த்தித்தெதா

சிறந்த ஸ்வபாவத்திற்கு

காரணத்ைத ம் அறிகின்றிேலன்
7

***

ரங்கநாத

கிடந்த என் ெநஞ்சான

ைடய தி வ த்தாமைரகைள ெநஞ்சா

இன்

அப்பாவிகேளா

ம் நிைனயாத பாவிகேளா

ெந ங்காலம் பழகிக்

உறைவ ஒழித் விட் , தி மங்ைகயாழ்வா ைடய தி வ களிேய

அநவரதம் இைறஞ்சுமவரான எம்ெப மானா ைடய சிறந்த சீலகுண ெமான்ைறேய சிந்தியா நின்ற ;
இப்ப ப்பட்டெதா

ெப ந்தன்ைம எனக்கு ேநர்ந்ததற்குக் காரணம் அவ்ெவம்ெப மானா ைடய நிர்ேஹ க

க் பாகடாக்ஷேமெயாழிய ேவெறான் ண்டாக நானறிகின்றிேலன் என்றவா .

(2)
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ேபாியல்ெநஞ்ேச அ பணிந்ேத

ன்ைன * ேபய்ப்பிறவிப்

ாியேரா ள்ளசுற்றம் லர்த்தி * ெபா வ ஞ்சீர்
ஆாியன்ெசம்ைமயிராமா ச னிக்கன் ெசய் ம்
சீாியேப ைடயார் * அ க்கீழ்ெழன்ைனச்ேசர்ந்ததற்ேக.

(3)

ேபர் இயல் ெநஞ்ேச!

மிக ம் கம்பீரமான மனேம!

உன்ைன அ

உன்ைன வணங்குகின்ேறன் (என்ைன வணங்குவ

பணிந்ேதன்

ேபய் பிறவி
ாியேரா

எதற்காக என்னில்)

ஆைரப் பிறப்ைப ைடயவர்களான
உள்ள

நீசர்கேளா

சுற்றம்

(எனக்கு) இ ந்த

உறைவ

லர்த்தி

ேபாக்க த்

ெபா

அ

சீர்

ஒப்பற்ற குணங்கைள ைடயவ ம்

ஆாியன்

சிறந்த அ ஷ்டான ைடயவ ம்

ெசம்ைம

(ஆச்ாிதேரா )

இராமா

ச

னிக்கு

ஜுவாகப் பாிமா ந்தன்ைம வாய்ந்தவ மான

எம்ெப மானார் திறத்தில்

அன் ெசய் ம் சீாிய ேப

பக்தி பண்

உைடயார்

ேபால்வா ைடய

அ க்கீழ்

தி வ களின் கீேழ

என்ைன

(பரம நீசனாயி ந்த) என்ைன

ேசர்த்ததற்ேக

ெகாண்

* * * பரம நீசர்கேளா

வைதேய பரம

ஷார்த்தமாக ைடயவர்களான கூரத்தாழ்வான்

ேசர்த்த மேஹாபகாரத்திற்காகேவ (உன்ைன அ

எனக்கி ந்த ஸம்ஸர்க்கத்ைதப் ேபாக்க த் , ஒப்பற்ற குணசா யான

எம்ெப மானா ைடய தி வ களில் ப்ராவண்யமாகிற பரம
ேபால்வா ைடய தி வ களின் கீேழ என்ைனக் ெகாண்
என்ன ைகம்மா
வணங்குவ

பணிந்ேதன்)

ஷார்த்தத்ைதப் ெபற் ள்ள ஆழ்வான்

ேசர்த்த ெநஞ்ேச! இப்ெப

நன்றி ாிந்த உனக்கு நான்

ெசய்யப்ேபாகிேறன்? “தைலயில்லா ைகம்மாறிேலேன” என்றாற்ேபாேல உன்ைனத் தைலயால்

தவிர ேவெறா

– உலரச் ெசய்தல்; அதாவ

ைகம்மா

நான் ெசய்யகில்ேலன் என்றாரயிற் .

ேபாக்க த்தல். ெபா

– ஒப் .

“இராமா சன க் கன் ெசய் ஞ் சீாிய ேப ைடயார்” என்றவிடத்
விவக்ஷிக்கிறார் என்றா

ாியர் = இழிபிறப்பாளர். லர்த் தல்

ம், கூரத்தாழ்வாைன விேசஷித் க் க

ராமா ஜ பக்தர்கெளல்லாைர ம்

கின்றாெரன்ற

ம் ஒக்கும்.

(3)
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என்ைனப் வியிெலா ெபா ளாக்கி * ம ள் சுரந்த
ன்ைனப்பழவிைனேவர த்

* ஊழி தல்வைனேய

பன்னப்பணித்த விராமா சன் பரன்பாத ெமன்
ெசன்னித்தாிக்க ைவத்தான் * எனக்ேக ஞ்சிைதவில்ைலேய.
ஊழி

தல்வைனேய

காலம்

த ய ஸகல பதார்த்தங்க

க்கும் காரண

பன்ன

(எல்லா ம் விேவகித் ) அ

பணித்த

(

பரன் இராமா சன்

ஸர்ேவாத்க் ஷ்டரான எம்ெப மானார்

வியில்

பாஷ்ய

இந்த

என்ைன ஒ

ெபா ள்

(4)
தனான எம்ெப மாைனேய

ஸந்திக்கும்ப

கத்தாேல) அ ளிச்ெசய்த

மியிேல

(அபார்த்தமாய்க் கிடந்த) என்ைன ஒ

பதார்த்தமாக்கி

ஆக்கி
ம ள் சுரந்த

ன்ைன

அஜ்ஞான

லகங்களாய் மிக ம் அநாதிகளான (என ) பாவங்கைள ேவரற நீக்கி

பைழ விைன ேவர் அ த்
பாத ம்

தம

தி வ கைள ம்

என் ெசன்னி

என

தாிக்க ைவத்தான்

நான் உகந்

தைலயிேல
தாிக்கும் ப யாக ைவத்த ளினார்; (இவ்வள

மஹாப்ரஸாதம்

ெபற்ேறனான பின் )
எனக்கு

அ ேய

ஏ ம் சிைத

இல்ைல

க்கு

எவ்விதமான ஹாநி ம் இனி உண்டாக வழியில்ைல.

* * * எம்ெப மானா ைடய நிர்ேஹ க விஷயீகாரத்திற்கு ஆளான நான் இனி ஒ
ஹாநிைய ம் அைடயமாட்ேடன் என்கிறார். பதார்த்த ேகா யில் ேசராமல்
க மங்கைளெயல்லாம் ேவரற நீக்கி, தம
எம்ெப மானனர்; இப்ேப

நா

ம் எவ்விதமான

ச்சனாயி ந்த என

பாதாரவிந்தங்கைள ம் என் தைலேமேல ைவத்த ளினார்

ெபற்ற எனக்கு இனி ஒ

குைற மில்ைல என்றாராயிற் .

ம ள் சுரந்த – அஜ்ஞாநத்தாேல ெசய்யப்பட்ட என்ைக; ம ளாேல சுரக்கப்பட்ட என்றவா ;
ஊழி தல்வைனேய பன்னப்பணித்த – ஊழி தல்வனான எம்ெப மாைனேய பர ம்ப
ெசய்த ளின – என்
ப்ரவணராம்ப

அ தனாராகிய தம்ைமச்

அர்த்தமல்ல; பகவத்வி கரா யி ந்தவர்கைள ெயல்லாம் உபேதசாதி

ெசய்த ளினவர் என்

கத்தாேல பகவத்

ெபா ப்ப யாகச் ெசான்னப . ஊழி தல்வன் – பிரளயகாலத்தில்

கட ளாயி ந்தவன் என் மாம்.

தற்
(4)
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எனக்குற்றெசல்வமிராமா செனன்

* இைசயகில்லா

மனக்குற்றமாந்தர் பழிக்கில் கழ் * அவன்மன்னியசீர்
தனக்குற்றவன்பரவன் தி நாமங்கள்சாற் ம், என்பா
வினக்குற்றங்காணகில்லார் * பத்திேயந்தவியல்விெதன்ேற.
எனக்கு உற்ற ெசல்வம்

“நமக்கு ப்ராப்தமான ஸம்பத்

(5)

எம்ெப மானாேர” என்

இராமா சன் என்
9

இைசய கில்லா

அத்யவஸாயங் ெகாண்

மனக்குற்றம் மாந்தர்
பழிக்கில்

ஷ்ட ஹ் தயர்களான மனிசர்
(இந்

கழ்

க்க மாட்டாத

ைலப்) பழிப்பர்களாகில்

(அன்னவர்க

ைடய பழிப்ேப இதற்குப்) கழாய்வி ம்;

அவன்

அவ்ெவம்ெப மானா ைடய

மன்னிய சீர் தனக்கு

நித்ய

உற்ற

தகுதியான

அன்பர்

அன்ைப ைடயவர்களான மஹான்கள்

பத்தி ஏய்ந்த இயல்வி

இந்

த்தமான கல்யாணகுணங்க

லான

பக்திேயா

க்கு

கூ ன ப்ரவ் த்திைய ைடயெதன்

(தி

ள்ளம் பற்றி)

என்
அவன் தி நாமங்கள்

அவ்விராமா ச

சாற் ம் என்பா இனம்

பாசுரமாைலகளி

ைடய தி நாமங்கைளச் ெசால்

கின்ற என்

ைடய (இந்தப்)

ள்ள குற்றங்கைளக் காணமாட்டார்கள்

குற்றம்காண கில்லார்
* * உலகத்தில் ஒ

பிரபந்தம் பிறந்தால் அதைனத்

உண்ைமயில் ேதாஷங்கள் இல்லாதி ந்தா
இ ந் விட்டால்

ம் எைதயாவ

ஷிப்பர் பல ம்,
ெசால் த்

வழக்கம்.

ஷித்ேத தீ வர்கள்; குற்றம் குைறகள்

ஷகர்களின் உத்ஸாஹம் ேகட்கேவ ேவண் யதில்ைல. அறிவி யான நான் இயற் ம் இந்

ேதாஷங்கள் தான் மிைகயாக இ க்கக் கூ ம். அவற்ைறக்கண்
நமக்கு

ஷிப்பார் சில ம் ஏற்ப வ

சிலர் நிந்திப்பர்களாகில், அன்னவ ைடய

ல்
ஷணம்

ஷணேமயா மித்தைன என்கிறார்.
“பிற ைடய பழிப் நமக்கு அப்ரேயாஜகம்” என்

நமக்குப் கழாம் என்ைகக்குக் க த்ெதன்? அவர்கள
சங்கிக்கக்கூ ம். அவர்கள் ெதளி மா
என்ெறா

ெசால்

ெசால்லேவண் யி க்க, அவர்க

பழிப் இவர்க்கு எப்ப

கிடக்கிறார். தவிர ம், சாஸ்திரங்களில்

தலானவற்ைற இகழ்ந் ைரகிறார்; ஸகல

கழாய் வி ம்? என்

கிேறாம்; அ தனாராம் ஒ வர்; அவர் இராமா ச

பிரபந்தம் பா னாராம்; அதில் ஒவ்ெவா பாட்

ெசால் க்ெகாண்

ைடய பழிப் தாேன

ஷார்த்தங்க

ம் இராமா சன் என்

சிலர்
ற்றந்தாதி

ெசான்னைதேய

ஷார்த்தமாகச் ெசால்லப்பட் ள்ள ஐச்வர்யம்
ம் தமக்கு “உைடயவர்” தானாம்; எம்ெப மாைனக்கூட

அவர் கண்ெண த் ப் பார்க்கமாட்டாராம். என்றிைவேபால்வன சில வார்த்ைதகைளச் ெசால் ப் பழிப்பர்கள்
வாஸ்தவத்தில் இைவெயல்லாம் குணேமயாதலால் குணகீர்த்தநத்தில் ேசர்ந்
குைறயில்ைலெயன்க. எம்ெப மாைனப் பழித்த சிசுபாலாதிக
பண்ணினார்களாகவன்ேற உய்ந்

கழ்ச்சிேயயாய்

யக்

ம் பர்யாேயண குணகீர்த்தநம்

ேபான .

(5)
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6.

இய

ம்ெபா

மயல்ெகாண்
பயி

மிைசயத் ெதா த்

* ஈன்கவிகளன்பால்

வாழ்த் மிராமா சைன * மதியின்ைமயால்

ம்கவிகளில் பத்தியில்லாதெவன்பாவிெநஞ்சால்

யல்கின்றனன் * அவன்றன்ெப ங்கீர்த்தி ெமாழிந்திடேவ.
ஈன் கவிகள்

விலக்ஷணரான கவிகள்

அன்பால்

ப்ாீதியினாேல

இய

ம் ெபா

ம்

(6)

சப்த ம் அர்த்த ம்
10

இைசய

நன்கு ெபா ந் ம்ப யாக

மயல் ெகாண்

வ்யாேமாஹம் தைலெய த்

கவிகளில்

பாடல்களிேல

பத்தி இல்லாத

பக்தியற்றதான

என் பாவி ெநஞ்சால்

என்

அவன் தன்

அவ்ெவம்ெப மானா ைடய

ெப

அளவற்றகீர்த்திகைள

கீர்த்தி

ெமாழிந்திட

ைடய பாபிஷ்டமான ெநஞ்சினாேல

ேபசுவதாக

மதிஇன்ைமயால்

த்தியில்லாைமயினாேல ப்ரவர்த்திக்கின்ேறன்

யல்கின்றனன்
* * * “பத்திேயந்த வியல்விெதன்ேற” என்
உண்ேடாெவன்

பார்த்தார்; “அந்ேதா! நாேமா அவ்ெவம்ெப மானாைரத்

ெவ த் க் ெகாள்

திக்க இழிந்த !” என்

தம்ைமத்தாேம

கிறார் இதில்; இன்கவி பா ம் பரமகவிகளான சில மஹான்கள் ெசால் ன்ப ம்,

ெபா ளின்ப ம் நன்கு ெபா ந் மா
வாழ்த்தா நிற்பர்கள்; அன்னவர்க
அவ்விராமா ச

கீழ்பாட் ற் ெசான்னவிவர், அப்ப ப்பட்ட பக்தி தமக்கு

கவி பண்ணி ஆந்தரமான அன்பினாேல வ்யாேமாஹித்

ைடய பக்திபாீவாஹ

பமான கவிகளில் ஆதரமற்ற என

ைடய ெப ப்ெப த்த கழ்கைளெயல்லாம் ேபசுவதாக நான்

த்திெகட்ட தன்ைம! என்

ெவ த் க்ெகாள்

இராமா சைன
பாவி ெநஞ்சால்

யல்கின்ேறேன! இஃ

கிறார்.

என்ன
(6)
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7.

ெமாழிையக்கடக்கும்ெப ம் கழான் * வஞ்ச க்கு ம்பாம்
குழிையக்கடக்கும் நம்கூரத்தாழ்வான் சரண்கூ யபின் *
பழிையக்கடத் மிராமா சன் கழ்பா

அல்லா

வழிையக்கடத்தல் * எனக்கினியா ம் வ த்தமன்ேற
ெமாழிையக் கடக்கும்

வாய்ெகாண்

ெப

ெபாிய கைழ ைடயவ ம்

கழான்

க்கு ம் ஆம் வஞ்சக்

வ ணிக்க

யாதப

வாசாமேகாசரமான

கல்விச்ெச க்கு, ெசல்வச்ெச க்கு, குலச்ெச க்கு என்

குழிைய கடக்கும்

கு ம் களாகிற ப குழிையக் கடந்தி ப்பவ ம்

நம்

நமக்கு நாத மான

கூரத்

ஆழ்வான்

கூரத்தாழ்வா

ம்

வைகக்

ைடய

சரண்

தி வ கைள

கூ யபின்

நான் ஆச்ரயித்த பின்

பழிையக் கடத் ம்

ஸர்வபாப நிவர்த்தகரான

இராமா சன்

எம்ெப மானா ைடய

கழ் பா

(7)

நற்குணங்கைளப்பா

அல்லாவழிையக் கடத்தல்

ஸ்வ பத்திற்குச் ேசராத தீயவழிகைளத் தப்பிப் பிைழக்கயான

எனக்கு

அ ேய

க்கு

இனி

இனிேம

ள்ள காலெமல்லாம்
11

யா ம் வ த்தம் அன்

ஈஷத் ம் ப்ராயஸ ஸாத்யமன்

* * * எம்ெப மானாைரத்
தமக்குள்ள ஆழ்வான் தி வ
ஒன் மில்ைலெயன்

திப்பதற்குத் தாம் ேயாக்யைதயற்றவர் என்

ஸம்பந்தத்ைத நிைனத் , இஃ

ணி

ெகாள்

கல்வி, ெசல்வம், குலம் என்ற

கிறார் இதில். வாய்ெகாண்

அவ்வழிேயேபாத
ப்ர

ம் மிக ெமளிேதயாம் என்றாராயிற் .

ெமன்

ம் ஆழ்வா

ைடய கழ் அத்யந்த

நியமநத்ைத ம் அதிக்ரமித்

கண்ெதாி ம்ப

“நான் ெபற்றேப

ள்ளம்ெபற்ற ஆழ்வா
ெசால்

வ

ரா

க்குக் ெகா ய

பகவத்ஸந்நிதியிேல ப்ரார்த்திக்கேவண் யி க்க, ேபர ளாளன் தி

வரதராஜஸ்தவத்ைத விண்ணப்பம்ெசய்

ெப ம் கழான்” என்

க் தக் த்யனான ெவனக்கு

த்தமான விஷயம். நம் தர்சநத் க்கு மஹாத்ேராஹியான நா

நரகங்கைளக் ெகா க்க ேவ

விசாலமான தி

யாத ெப ம் கழ் பைடத்தவ ம்,

ம் அ ேவ காரணமாக அர்ச்சிராதிகதிெயாழிந்த மற்ற கதிகளிற்

வாசாாியர்கள் எல்லா ேம சிறந்த க ைடயராயி

விலக்ஷணெமன்ப

எனக்கு அஸாத்யமான

வ ணிக்க

ைடய சரணாரவிந்தங்கைள ஆச்ரயித்

எம்ெப மானா ைடய தி க்குணங்கைளப் பா த
நம்

இ க்கும்ேபா

பின்வாங்கப் பார்த்த அ தனார்,

ன் வைக ஸம்பத் ம் ஷ்கலமாயி ந் ம் அவற்றால் இைற ம் அஹங்கார

மைடயாதவ மான கூரத்தாழ்வா
ேபாகாதப

[எளிேதயாம்]

நா

ரா

வரம் ேவண் க்ெகாள்ளீர் என்ற ஸவாசார்ய
ம் ெபறேவ

ம்” என்

வரம் ேவண் க்ெகாள்

ம்ப

ைடய கைழ நாம் என்ெசால்ேவாம்! “ெமாழிையக் கடக்கும்

தவிர ேவ வாசகமில்ைலகா

ம்.

[வஞ்ச க்கு ம்பாமித்யாதி] கல்விச்ெச க்கு, ெசல்வச்ெச க்கு, குலச்ெச க்கு என்ற இம்

ன்

அஹங்காரங்கள் மிகக்ெகா யைவ; இவற்ைறக் கடத்தல் ஆர்க்கும் அாி ; இவற்ைறக் கடந்தவர் என்
ஆழ்வாெனா வர்க்ேக அஸாதாரணெமன்பதாக எம்ெப மானார் காலத்திேலேய ப்ர
தி வாய்ெமாழியில் “பலர யார் ன்ப ளிய பாம்பைணயப்பன்” என்றவிடத்
விஷயமாக அ ளிச்ெசய்யப்பட்டெதா

ன்ேப

ஈ

ம் ஏற்றம்

த்தமாயிற் .
ப்பத்தாறாயிரத்தில் ஆழ்வான்

ஐதீஹ்யம் குறிக்ெகாள்ளத்தக்கதாகும். மற் ம் பல இதிஹாஸங்க

ம்

பன்னி ைரக்குங்காற் பாரதமாம்.

(7)
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8.

வ த் ம் றவி ள்மாற்ற * எம்ெபாய்ைகப்பிரான்மைறயின்
கு த்தின்ெபா ைள ம்ெசந்தமிழ்தன்ைன ங்கூட்
திாித்தன் ெதறித்த தி விளக்ைகத் தன்தி

* ஒன்றத்

ள்ளத்ேத

யி த் ம் பரமன் * இராமா செனம்மிைறயவேன.
வ த் ம்

வ த்தத்ைத

றம் இ ள்

ண் பண்ணக்கூ ய

பாஹ்ய விஷயங்கைளப் பற்றின அஜ்ஞானமாகிற இ ைள

மாற்

ேபாக்குவதற்காக

எம் ெபாய்ைகப்பிரான்

நம

அன்

குலத்தைலவரான ெபாய்ைகயாழ்வார்

ற்காலத்தில்

மைறயின் கு த்தின்

ேவதாந்தங்களிற் பதிந் கிடக்கும் ெபா ள்கைள ம் ெசந்தமிழ்ச் ெசாற்கைள ங்

ெபா ைள ம் ெசந்தமிழ்

கூட்

தன்ைன ம் கூட்

(8)

இரண்ைட ம் ஒன்

ேசர ஒ

திாியாக்கி

ஒன்ற

திாித்
எாித்த தி விளக்ைக

ஜ்வ க்கச்ெசய்த ( தல் தி வந்தாதியாகிற) தி விளக்ைக
12

தன் தி

ள்ளத்ேத

தம

இ த் ம்

தி

ள்ளத்திேல

ைவத் க்ெகாண் ரா நின்ற

பரமன் இராமா

சன்

மஹாைவபவசா யான எம்ெப மானார்

எம் இைறயவன்

நமக்கு ஸ்வாமி

* * * பகவத்பாகவத விஷயம் அந்தரங்கவிஷயெமன் ம், சப்தாதி விஷயங்கள் பாஹ்ய விஷயம் (அதாவ
றவிஷயம்) என் ம் ெசால்லப்ப ம். அந்த பாஹ்ய விஷயங்கைளப்பற்றின அஜ்ஞாநாந்தகாரமான
எனப்ப ம்; [ றம்பான விஷயங்கைளப்பற்றின இ ள் றவி ள்] இவ்வி ளான
ேதான்றினா

–

றவி ள்

த ேல ஸுக பம்ேபால்

ம் பிறகு மிக்க வ த்தத்ைத விைளக்கக்கூ ய ; அப்ப ப்பட்ட ெகா ய இ ைள அகற் வதற்காகப்

ெபாய்ைகயாழ்வார் “ைவயம் தகளியா வார்கடேல ெவய்யகதிேரான் விளக்காக” என்
திவ்யப் ப்ரபந்தெமன்

ம் ஒ

ேவதாந்தங்களில் திரண்

ெதாடங்கித் தி வந்தாதி

விளக்ைக ஏற்றிய ளினார். அவ்விளக்குக்கு எைதத் திாியாக்கினார் என்றால்,

கிடக்கும் ஸாரப்ெபா ள்கைள ம் இனிய தமிழ்ெசாற்கைள ம் ஒன்

அப்ப ப்பட்ட தி விளக்ைக எம்ெப மானார் தம
ஸ்தாபித்த ளினார்; அவேர அ ேய

தி

ள்ளத்தி

ேசர்த் த் திாித்தார்.

ள்ேள எப்ேபா ம் அைணயாதப

க்கு ஸ்வாமி என்றாராயிற் .

(8)
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9.

இைறவைனக்கா

மிதயத் தி ள்ெகட* ஞானெமன்

நிைறவிளக்ேகற்றிய
ைறயைவத்தா
மைறயிைனக்காத்

தத்தி வ

தாள்கள் * ெநஞ்சத்

மிராமா சன் கேழா ம் நல்ேலார்
* இந்தமண்ணகத்ேத மன்னைவப்பேர.

இைறவைன

ஸர்வ ஸ்வாமியான எம்ெப மாைன

கா

ஸாக்ஷாத்காிப்பதற்கு உபகரணமான

ம்

இதயத்

ஹ் தயத்தி

இ ள்

அஜ்ஞானமாகிற அந்தகாரமான

ெகட

நசிக்கும்ப யாக

ஞானம் என்

ம் நிைற

விளக்கு ஏற்றிய
தத் தி வ

ஞானமாகிற

ர்ண தீபத்ைத ப்ரகாசிப்பித்த ளி இரண்டாந் தி வந்தாதிைய

அ ளிச்ெசய்த
தத்தாழ்வா ைடய
தி வ கைள

ெநஞ்சத்

தம

உைறய ைவத்

சாச்வதமாக ஸ்தாபித்

ஆ

(அவற்ைறேய) அ பவிக்கின்ற

இராமா சன்
கழ்

(9)

ள்ள

தாள்கள்

ம்

ம்

தி

ள்ளத்திேல

எம்ெப மானா ைடய
திவ்ய குணங்கைள

ஓ ம்

இைடவிடா

அ ஸந்திக்கின்ற

நல்ேலார்

விலக்ஷண

ஷர்கள்தாம்

இந்த மண் அகத்ேத

இப்

மைறயிைன

ேவதங்கைள

மண்டலத்திேல

13

காத்

ரக்ஷித்

மன்ன ைவப்பவர்

என்ைறக்கும் அழிவில்லாதப

***“

ப்ரதிஷ்டாபனம் பண்ண வல்லவர்கள்

மத் ேவதமார்க்க ப்ரதிஷ்டாபநாசார்யர்” என்

ம் வி

இராமா ச

ைடயார்க்ேக

ஏற்குெமன்கிறார்; ஸர்வ ஸ்வாமியான எம்ெப மாைன ஸாக்ஷாத்காிப்பதற்கு எல்லார்க்கும் உபகரணமாயிராநின்ற
ஹ் தயமான

அஜ்ஞாநாந்தகாரத்தாேல இ ண்

ஏற்றினவரான
அவற்ைறேய அ

தத்தாழ்வா ைடய தி வ கைளத் தம

தத்தாழ்வார் ஏற்றிய ஞானெமன்
– தி வ ெயன்

[மைறயிைனக்காத்
ப்ரமாணேமயல்ல” என்
பண்

தி

பரஜ்ஞானமாகிற

ள்ளத்திேல இைடவிடா

பவிக்கும் எம்ெப மானா ைடய குணகீர்த்தனேம ேபா

அவர்கள் தான் ேவதத்ைத நன்றாக ரக்ஷித்
தத்தி வ

ெகட் ப் ேபாகாதப

ர்ணதீபத்ைத

ைவத் க்ெகாண்

ேபாக்காக இ க்கும் விலக்ஷணர் யாேரா

இந்நில லகத்தில் நிைலநி த்தவல்ல மஹான்கள் என்றாராயிற் .

ம் நிைறவிளக்கான

இரண்டாந்தி வந்தாதியாகிற அவ ைடய அ ளிச்ெசயல்.

இங்ேக ஸ்வாமிக்கு வாசகம்;

தத்தாெரன்

ம் ஸ்வாமி என்றப .

மன்னைவப்பவர்] எம்ெப மானார் ஸம்பந்தம்ெபறாத மற்ைறேயார்கள் “ேவதம்

ெசால்

வா ம், அதைன ப்ரமாணமாக ஒப் க்ெகாண் ம் அபார்த்தங்கள்

வா மாய் இ ப்பதால் அவர்கள் யாவ ம் ேவதமார்க்க வித்வம்

கள்; இராமா ச

ைடயார் தாம்

ேவதமார்க்க ப்ரதிஷ்டாபநாசார்யர்கள் என்றப .

மத்
(9)
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10.

மன்னியேபாி ள் மாண்டபின் * ேகாவ

ள்மாமலராள்

தன்ெனா மாயைனக் கண்டைமகாட் ம் * தமிழ்த்தைலவன்
ெபான்ன ேபாற் மிராமா சற்கன்
ெசன்னியிற்சூ ம் * தி

ண்டவர்தாள்

யாெரன்

ஞ்சீாியேர.

ம் ேபர்க்க

யாதப

(10)

மன்னிய

ஒ வரா

ேபர் இ ள்

(அஜ்ஞானமாகிற) ெப த்த இ ளான

மாண்ட பின்

( ற்பட்ட ஆழ்வார்களி வ ம் ஏற்றின தி விளக்காேல) நன்றாக நீங்கின பின்

ேகாவ

தி க்ேகாவி

ாில் ஆயனாைர

மா மலரான் தன்ெனா

பிராட் ேயா

கூ ய

கண்டைம

தாம் ேஸவித்தப ைய

காட் ம்

(“தி க்கண்ேடன்” இத்யாதி ப்ரபந்த

தமிழ் தைலவன்

தமிழ்க்குத் தைலவரான ேபயாழ்வா ைடய

ெபான் அ

அழகிய தி வ கைள

ள் ஆயைன

ேபாற் ம்

கத்தாேல) ெவளியிட்ட ளின

க மவரான

இராமா சற்கு

எம்ெப மானார் திறத்தில்

அன்

பக்திைய ைடயவர்களின

ண்டவர்

நிைலத் நின்ற

தாள்

தி வ கைள

ெசன்னியில் சூ ம் தி

சிேரா

ஷணமாகக் ெகாள்

ஞ் ெசல்வ ைடேயார் தாம்

உைடயார்
என் ம் சீாியர்

என்ைறக்கும்

மான்கள்

14

* * ெபாய்ைகயாழ்வா ம்

தத்தாழ்வா ம் ஏற்றின இரண்

“தி க்கண்ேடன் ெபான்ேமனி கண்ேடன்” என்
ேபயாழ்வார். தாம் அப்ப
தி வ கைளத்

ேஸவித்ததாக

தி க்ேகாவ

தி விளக்குகளா

ம் இ ள் நீங்கேவ,

ராயனாைரப் பிராட் ேயா கூட ேஸவிக்கப்ெபற்றார்

ன்றாந்தி வந்தாதி

கத்தால் ெவளியிட்ட ளின அவ்வாழ்வா ைடய

திக்குமவரான எம்ெப மானார் திறத்தில் பக்திைய ைடயவர்கள் யாேரா, அவர்க

தி வ கைளச் சிேரா ஷணமாகக் ெகாள்வைதேய அழியாச் ெசல்வமாக நிைனத்
தி வ ையச் சிரேமற்ெகாள்

மவர்கள் தாம் நித்திய

ைடய

ராமா ஜ பக்தர்க

ைடய

மான்கள் என்றாராயிற் .

இப்பாட் ல் ேபயாழ்வார் “தமிழ்த்தைலவன்” என்

சிறப்பித் க் கூறப்பட்டார்.

(10)
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11.

சீாியநான்மைறச் ெசம்ெபா ள் * ெசந்தமிழாலளித்த
பாாிய

ம் கழ்ப் பாண்ெப மாள் * சரணாம்ப மத்

தாாியல்ெசன்னி யிராமா சன்தன்ைனச் சார்ந்தவர்தம்
காாியவண்ைம * என்னால் ெசால்ெலாணாதிக்கட டத்ேத.
சீாிய நான் மைற ெசம்

சிறந்த நால் ேவதங்களி

(11)

ள்ள ெசவ்விய ெபா ள்கைள

ெபா ள்
ெசம் தமிழால்

அழகிய தமிழ் பாசுரங்களால்

அளித்த

அ ளிச்ெசய்தவ ம்

சரண் ஆம் ப மம் தார்

தி வ களாகிற தாமைரப் வாேல அலங்காிக்கப்பட்ட தி

ைடயரான

இயல் ெசன்னி
இராமா சன் தன்ைன

எம்ெப மானாைர

சார்ந்தவர் தம்

ஆச்ரயமாகப் பற்றினவர்க

பார் இய

ம் கழ்

ைடய

மிெயங்கும் ெபா ந்தின கைழ ைடயவ மான

பாண் ெப மாள்

தி ப்பாணாழ்வா ைடய

காாியம் வண்ைம

அ ஷ்டாநைவலக்ஷண்யமான

இக்கடல் இடத்

கடல் சூழ்ந்த இப் மியில்

என்னால் ெசால்ல ஒணா

(இப்ப ப்பட்ட ைவபவ ைடயெதன் ) என்னால் ெசால் த் தைலக்கட்ட
யா .

* * * எம்ெப மா

ைடய ஸ்வ ப

சிறந்தைவயான நால்ேவதங்களில் ெபாதிந்

பகுண வி திகைளெயல்லாம் விசதமாகப் ேபசுைகயாேல
கிடக்கும் நற்ெபா ள்கைள “அமலானாதிபிரான்” என்

ம் திவ்ய

ப்ரபந்தத்தில் சு க்கி அ ளிச்ெசய்தவராய் நாெடங்கும் பரவின க ைடயரான தி ப்பாணாழ்வா ைடய
சரணாரவிந்தங்களாேல அலங்காிக்கப்பட்ட தி
ஆசாரைவலக்ஷண்யமான

என் வாய்ெகாண்

ைய ைடயவரான எம்ெப மானாைர அ பணிந்தவ ைடய
வ ணிக்க

யாதப

மிக ம் சிறந்த

என்றாராயிற் .

(11)
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12.

இடங்ெகாண்ட கீர்த்தி மழிைசக்கிைறவன் * இைணய ப்ேபா
தடங்குமிதயத் திராமா சன் * அம்ெபாற்பாத ெமன் ங்
கடங்ெகாண்

ைறஞ்சும் தி

னிவர்க்கன்றிக் காதல்ெசய்யாத்

திடங்ெகாண்ட ஞானியர்க்ேக * அ ேயனன் ெசய்வ ேவ
இடங் ெகாண்ட கீர்த்தி

மிெயங்கும் வியாபித்த கீர்த்திைய

மழிைசக்கு இைறவன்

தி மைழைசப் பிரா

இைண அ

உபயபாதாரவிந்தங்கள்

ேபா

கு ெகாண்

இதயத்

தி

இராமா சன்

எம்ெப மானா ைடய

அம் ெபான் பாதம்

மிக ம் அழகிய தி வ கைள

என் ம்

எக்காலத்தி
இைறஞ்சும்

தி

ைடயரான

ைடய

அடங்கும்

கடம் ெகாண்

(12)

க்கப் ெபற்ற

ள்ளத்ைத

ைடயரான

ம்

இ ேவ நமக்கு ஸ்வ பெமன்கிற த்திேயாேட ஆச்ரயிக்ைகயாகிற ெசல்வத்ைத
ைடயரான

னிவர்க்கு அன்றி

மஹான்க

க்குத் தவிர மற்றவர்க

க்கு

காதல் ெசய்யா

அன்

ண் ராத

திடம் ெகாண்ட

மிக்க உ திைய ைடயரான ஞானிக

க்குத் தான்

ஞானியர்க்ேக
அ ேயன் அன் ெசய்வ

அ ேயன் பக்தனாயி ப்ேபன்

* * * உலகெமங்கும் பரவின கைழ ைடயரான தி மழிைசப்பிரா
அடங்கியி க்கப்ெபற்ற தி

ள்ளத்ைத

ைடய பாதார விந்தங்கள்

ைடயரான எம்ெப மானா ைடய தி வ த் தாமைரகைள ஸ்வ ப

ப்ராப்தத்வ த்திேயாேட அநவரதம் ஆச்ரயிக்கின்ற மஹாபாகவதர்கட்குத் தவிர ேவெறா வர்க்கும் விேதயப்படாத
மாஞானிக

க்ேக அ ேயன் அன்பனாயி ப்பன் என்கிறார். இப்பாட்டால், “

ராமா ஜ பக்த பக்த பக்தன்

அ ேயன்” என்றாராயிற் .
கடங்ெகாண்

= கடைமயாகக் ெகாண் .

(12)
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13.

ெசய் ம்பசுந் ளவத்ெதாழின்மாைல ம் * ெசந்தமிழிற்
ெபய் ம் மைறத்தமிழ்மாைல ம் * ேபராதசீரரங்கத்
ைதயன்கழற்கணி ம் பரந்தாளன்றி ஆதாியா
ெமய்யன் * இராமா சன்சரேணகதி ேவெறனக்ேக.

ெசய் ம்

(ெதாண்டர ப்ெபா யாழ்வாராகிற தம்மாேல) ெசய்யப்பட்ட தாய்

பசுந்

பசுைம தங்கிய தி த் ழாய் மயமாய்

ளவம்

ெதாழில்
மாைல ம்
ெசம் தமிழில்

ேவைலப்பா கைள

(13)

ைடத்தான

மாைலகைள ம்
அழகிய தமிழ் பாைஷயிேல
16

ெபய் ம்

உண்டாக்கப் பட்டதாய்

மைற

ேவதஸத் சமான

தமிழ் மாைல ம்

தி மாைல தி ப்பள்ளிெய ச்சி ெயன்கிற திவ்ய ப்ரபந்தங்களாகிற ெசால்
மாைலகைள ம்

ேபராத சீர் அரங்கத்

நித்ய

த்தமான கல்யாண குணங்கைள ைடயரான

ஐயன் கழற்கு அணி ம்

தி வ களிேல சாத்தினவரான

பரன்

ெதாண்டர ப்ெபா

தாள் அன்றி ஆதாியா

தி வ கைளத் தவிர மற்ெறான்ைற ம் வி ம்பாத

ெமய்யன்

ஸத்ய சீலரான

இராமா சன்

எம்ெப மானா ைடய

சரேண

தி வ கேள

எனக்கு

அ ேய

ேவ கதி

விலக்ஷணமாக ப்ராப்ய வஸ் வாம்

ரங்கநாத

ைடய

யாழ்வாராகிற ெபாியவ ைடய

க்கு

* * * ெதாண்டர ப்ெபா யாழ்வார் தி வ கைள யன்றி மற்ெறான்றில் ஆதரம் அற்றி க்கிற எம்ெப மானார்
தி வ கேள நமக்குச் சரணெமன்கிறார் இதில்.
ெதாண்டர ப்ெபா யாழ்வார்
ஸமர்ப்பித்தெரன்

ச க்தியாகச் ெசால்

என் ம் “ெதாைடெயாத்த

ரங்கநாதன் தி வ களில் இரண்

மாைலகைளச்ெசய்

கிறார் அ தனார். “ ளபத்ெதாண்டாய ெதால்சீர்த் ெதாண்டர ப்ெபா ”

ளப ம் கூைட ம் ெபா

ந்

ேதான்றிய ேதாள் ெதாண்டர ப்ெபா ” என் ம் தாேம

அ ளிச்ெசய்தப க்குப் ெபா ந்தத் தி த் ழாய் மாைலகைள ம், தி மாைல, தி ப்பள்ளிெய ச்சிெயன்கிற திவ்ய
ப்ரபந்தங்களாகிற ெசால்மாைலகைள ம் அரங்கத்ைதயன் கழல்களிேல ஸமர்ப்பித்தவாிேற
ெதாண்டர ப்ெபா யாழ்வார்.
ளபத்ெதாழில் மாைல ம்” என் ம் சிலர் பாடங்கூ வர்;
அழகிய மாைல என்றப . இப்பாடம் அழகியேதயாயி

ளபத்

–

ள

யினாலாகிய, எழில் மாைல –

ம் வியாக்கியானத்தில் ஆதாிக்கப்பட்ட பாடமன்றாதலால்

உேபக்ஷிக்கத்தக்கெதன்க.

(13)
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14.

கதிக்குப்பதறி * ெவங்கான ங் கல்

ங் கட

ெமல்லாம்

ெகாதிக்கத் தவஞ்ெசய் ம் ெகாள்ைகயற்ேறன் * ெகால்

காவலன்ெசால்

பதிக்குங்கைலக் கவிபா ம்ெபாியவர் பாதங்கேள
திக்கும்பரமன் * இராமா ச ெனன்ைனச் ேசார்விேலேன
ெகால்

காவலன்

குலேசகரப் ெப மாளாேல அ ளிச்ெசய்யப்பட்டதாய்

கைல ெசால் பதிக்கும்

சாஸ்திரச் ெசாற்கள் அைமயப் ெபற்றதான

கவி

ெப மாள் தி ெமாழிப் பாசுரங்கைள

பா ம் ெபாியவர்

பா கின்ற ெபாிேயார்கள

பாதங்கேள

தி வ கைளேய

திக்கும்
பரமன்

(14)

ஸ்ேதாத்ரம் ெசய்பவராய்
உத்க் ஷ்டரான
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இராமா சன்

எம்ெப மானார்

என்ைன ேசார்விலன்

என்ைனவிட்

கதிக்கு பதறி

ப்ராப்ய லாபத் க்காக விைரந்

ெவம் கான ம் கல்
கட

ம்

நீங்குகிறாாில்ைல (ஆதலால்)

அத் ஷ்ணமான கா களி

ம்

கடல்களி

ம் (நின்

எல்லாம் ெகாதிக்க

எல்லா அவயங்க

தவம் ெசய் ம் ெகாள்ைக

தபஸ்ஸு பண்

அற்ேறன்

விட்ெடாழிந்ேதன்

ம் மைலகளி

ெகாண் )
ம் ெகாதிக்கும்ப யாக

ம் ஸ்வபாவத்ைத

* * * ஸகல சாஸ்த்ரங்களின் ஸாரப்ெபா ள்கைள ம் திரட்
ெப மாள் தி ெமாழி ெயன்

குலேசகரப் ெப மாள் அ ளிச்ெசய்த

ந் திவ்யப்ரபந்தத்ைத அ ஸந்திகின்ற ெபாியவர்கள

ேபாற் மியல்வினரான எம்ெப மானார் வந்

ஒன்

க் ரமாகச் ெசய் ம் தவங்களில் இனி எனக்கு அந்வயமில்ைல என்றாராயிற் .

ம் கட

ெபா ள் கூ வா
ேசார்

ம் அவர்

மில்லாைமயாேல, வநபர்வத ஸ த்ர

“எல்லாங் ெகாதிக்கத் தவஞ்ெசய் ம் ெகாள்ைக” என்றதற்கு – இவ
கான ம் கல்

தி வ கைளேய

தாேம என்ைன ஸ் காித்தாராதலால் இனி ஒ நா

அ ேயைனக் ைகவிடமாட்டார்; ஆனபின் நமக்கு ப்ராப்யம் ேவ
தீரங்களில் நின்

ம்

ம் பாிதபிக்கும்ப யாக அந்தந்த ஸ்தலங்களிேல நின்

ைடய தவத்தின் ெகா ைமையக் கண்
தபஸ்ஸுபண்

ம் ஸ்வபாவம் என்

ளர்.

இலன் – பிாிவிலன் என்றப

(14)
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15.

ேசாராதகாதல் ெப ஞ்சுழிப்பால் * ெதால்ைலமாைல ெயான் ம்
பாராதவைனப் பல்லாண்ெடன்
ேபராத

ள்ளத் திராமா

காப்பி ம் * பான்ைமயன் தாள்

சன்றன் பிறங்கியசீர்

சாராமனிசைரச் ேசேரன் * எனக்ெகன்ன தாழ்வினிேய?
ேசாராத காதல் ெப

ஒ நா

ம் குைற

(15)

படாத ப்ேரமத்தில் ெப ஞ்சுழிப் ப ைகயாேல

சுழிப்பால்
ெதால்ைல மாைல ஒன் ம்

நித்யனான எம்ெப மான் ப ையச் சிறி ம் நி பியாமல்

பாரா
அவைன
பல்லாண்

அவ் ெவம்ெப மாைன ேநாக்கி
என்

பல்லாண்

பல்லாண்ெடன்

மங்களாசாஸநம் பண்

காப்பி ம் பான்ைமயன்

ஸ்வபாவமாக

தாள் ேபராத உள்ளத்

தி வ கள் விட்டகலாத தி

இராமா சன் தன்

எம்ெப மானா ைடய

பிறங்கிய சீர்

மிக்க தி க்குணங்கைள

சாரா

தங்க

மனிசைர

ம ஷ்யர்கைள

ேசேரன்

பற்றமாட்ேடன்

இனி

இப்ப ப்பட்ட உ தி பிறந்தபின்

ைகையேய நித்ய

ைடயரான ெபாியாழ்வா ைடய
ள்ளத்ைத

ைடயவரான

க்கு அ பாவ்யமாகக் ெகாள்ளாத

18

எனக்கு என்ன தாழ்

அ ேய

* * * பாண் யராஜ
ெசய்

ைடய பண் த சைபயில் எ ந்த ளி “எம்ெப மாேன பரதத் வம்” என்

ஸ்தாபநம்

கிழிய த் விட்ட காலத் , அப்பாண் யன் தம்ைம யாைனேமேலற்றி ஊர்வலம் வ விக்ைகயில் தம்

ைவபவத்ைதக் காணவந்
ெப ங்காதாலாேல ர
ர

க்கு என்ன குைற?

ஆகாசத்திேல க டா பனாய் நின்ற தி மாைலச் ேசவித்

ய தரான தம்ைம ம் ரக்ஷகனான அவைன ம் மறந் , தம்ைம ரக்ஷகராக ம் அவைன

யகனா ெமண்ணி அவ

க்குப் “பல்லாண்

பல்லாண்

பல்லாயிரத்தாண்” ெடன்

ெசய்த ளின ெபாியாழ்வா ைடய தி வ கைளேய அநவரதம் தியானித்த
குணங்கைளச் சிந்திக்ககில்லாத மனிசேரா
எனக்கு ஒ

அப்ெப மானிடத் ள்ள
ெதாடங்கி மங்களாசாஸநம்

ம் எம்ெப மானா ைடய

நான் ஸஹவாஸம் ெசய்ய மாட்ேடன்; இந்நிைன

பிறந்தபின் இனி

குைற மில்ைல என்றாராயிற் .
ன்னிரண்ட களிற் குறிக்கப்பட் ள்ள சாிைதயின் விாி

ெபாியாழ்வார் ைவபவத்திற் காணத்தக்க .

(15)
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16.

தாழ்ெவான்றில்லா மைறதாழ்ந்

* தைல

ங்க ேய

ஆள்கின்றநாள் வந்தளித்தவன்காண்மின் * அரங்கர்ெமள
சூழ்கின்றமாைலையச் சூ க்ெகா த்தவள் ெதால்ல ளால்
வாழ்கின்றவள்ளல் * இராமா செனன்
அரங்கர் ெமள

சூழ்கின்ற

ரங்கநாத

ம் மா னிேய

ைடய தி

யிேல சாத்தக்கடவதான

(16)
மாைலைய

மாைலைய
சூ க்ெகா த்தவள்

தன

தி க் குழ ேல அணிந்

வா

தமாக்கிக் ெகா த்தவளான ஆண்டா

ெதால் அ ளால்

அவ்யாஜமான அ ளாேல வாழ்பவ ம் உதார மான

ைடய

வாழ்கின்ற வள்ளல்
இராமா சன் என்

ம்

ராமா ச

னியானவர் (எப்ப ப் பட்டவெரன்றால்)

மா னி
தாழ்

ஒன்

இல்லா மைற

தாழ்ந்
தலம்

ஒ

குைற மில்லாதி ந்த ேவதமான

(குத் ஷ் களாேல) இழி
ம்

ெபற

மிெயங்கும்

க ேய ஆள்கின்ற நாள்

க ேய ஸாம்ராஜ்யம் பண்

வந்

இங்ேக வந்தவதாித்

அளித்தவன் காண்மின்

அந்த ேவதத்ைத உத்தாிப்பித்

* * * ப்ராமாணங்களிற் சிறந்
க

ஷேன ெசங்ேகால் ெச

கிற காலத்திேல
உலகத்ைத ரக்ஷித்த ளினவர்

உத் ங்கமாயி ந்த ேவதமான

த்திக் கிடந்த காலத்திேல வந்

பாஹ்ய குத் ஷ் களால் தாழ்

தி வவதாித்த ளி அக்க ையக் ெக த்

ெபற் க்
ேவதத்ைத

நிைலநி த்தின மஹா பவர் காண்மின் எம்ெப மானார்.
அரங்கர்ெமள

சூழ்கின்ற மாைலையச்சூ க்ெகா த்த வரலா

ஆண்டாள் ைவபவத்திற் காணத்தக்க ,

சூ க்ெகா த்த நாச்சியா ைடய பரமக் ைபக்குப் பாத்ர தர் எம்ெப மானார் என்றதாயிற் ப்
பின்ன களால்

(16)
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17.

னியார்

யரங்கள்

ந்தி

ம் * இன்பங்கள் ெமாய்த்தி

ங்

கனியார்மனம் கண்ணமங்ைகநின்றாைன * கைலபர ம்
தனியாைனையத் தண்டமிழ்ெசய்த நீலன்றனக் குலகி
னியாைன * எங்களிராமா சைன வந்ெதய்தினேர.
கைல பர ம் தனி ஆைனைய

ஸகல சாஸ்த்ரங்களா

கண்ண மங்ைக நின்றாைன

தி க்கண்ண மங்ைகயிேல நிற்கும் பத்தாரவிப் ெப மாைளக் குறித்

உலகில்

இவ் லகில்

தண் தமிழ் ெசய்த

ஸம்ஸார தாபஹரமான திவ்ய ப்ரபந்தத்ைதச் ெசய்த ளின

நீலன் தனக்கு

தி மங்ைகயாழ்வார் பக்கல்

இனியாைன

ப்ேரம

எங்கள்

எங்க

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

வந்

வந்

எய்தினர்

யரங்கள்

ந்தி

ம்

ம்

(17)

திக்கப் ெபற்ற அத்விதீயமான மத்த கஜம்ேபான்ற

யவராய்
க்குத் தைலவரான
பணிந்த மஹான்கள்

தாபத்ரயம் ெசறிந்தா

ம் வ த்தப்பட மாட்டார்கள்

ஸுகங்கள் ெசறிந்தா

ம் களிப்பைடய மாட்டார்கள்

னியார்
இன்பங்கள் ெமாய்த்தி

ம்

மனம் கனியார்
* * * ஸகல சாஸ்த்ரப்ரதிபாத்யனான எம்ெப மாைனத் தம் ைடய திவ்யப்ரபந்தங்களிேல அைமத் ப் பா ன
தி மங்ைகயாழ்வார்க்கு அந்தரங்க பக்தரான எம்ெப மானாைர ஆச்ரயித்த மாஹானகள் ஸுக க்கங்கள்
ேம

ங்காலத்தில் மற்ற ஸம்ஸாாிகைளப்ேபால் ஹர்ஷ ேசாகங்கைளயைடயாமல் எவ்வித விகார ம்

அற்றி ப்பர்கள்; நீங்க

ம் ஹர்ஷ ேசாகங்களில் கலங்கேவண்டா என்றப .

கண்ண மங்ைக நின்றாைன – தி க்கண்ண மங்ைகையச் ெசான்ன
உபலக்ஷணம். பல தி ப்பதிகளி

மற் ள்ள எல்லாத் தி ப்பதிகட்கும்

ம் க்குக் கவிபா ன க யன் என்றப . நீலன் – தி மங்ைகயாழ்வா ைடய

தி நாமங்களில் ஒன் .

(17)
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

18.

எய்தற்காியமைறகைள * ஆயிரமின் தமிழால்
ெசய்தற்குலகில்வ ஞ் சடேகாபைன * சிந்ைத ள்ேள
ெபய்தற்கிைச ம்ெபாியவர்சீைர

யிர்கெளல்லாம்

உய்தற்குத ம் * இராமா செனம்

ைணேய

எய்தற்கு அாிய மைறகைள

அதிகாிக்க

இன் தமிழ் ஆயிரத்தால்

இனிய தமிழாலாகிய ஆயிரம் பாசுரங்களினால்

ெசய்தற்கு

அ ளிச்ெசய்வதற்காக

உலகில் வ ம்

இவ் லகில் வந் தித்த

சடேகாபைன

நம்மாழ்வாைர

சிந்ைத உள்ேள

தம

(18)

யாத (அளவற்ற) ேவதங்கைள

ஹ் தயத்தி

ள்ேள
20

ெபய்தற்கு இைச ம்

த்யானிப்பதற்கு இணங்கின

ெபாியவர்

ம ரகவிக

ைடய

சீைர

ஜ்ஞாநாதி குணங்கைள

உயிர்கள் எல்லாம்

ஸகலாத்மாக்க

ம் உஜ்ஜீவிக்குமா

உபகாித்த ளாநிற்கிற

உய்தற்கு உத ம்
இராமா சன்

எம்ெப மானார்

எம் உ

எமக்கு உற்ற

ைண

ைண

* * * ேவதந் தமிழ்ெசய்த மாறன் சடேகாபைனேய வாழ்த் ம்
நமக்கு உற்ற ைண ெயன்றாராயிற் . இப்பாட் ல்,
ேநாக்கத்தக்க . “ வி

ம ரகவிகளின் பக்தரான எம்ெப மானார்

ம ரகவிகள் ெபாியவர் என்

மி விசும் ம் நின்னகத்த, நீ ெயன் ெசவியின் வழி குந்

ெபாியவன் நீ ெபாிைய ெயன்பதைன யாரறிவார், ஊன்ப கு ேநமியா ள்

சிறப்பித் க் கூறப்பட்டைம

என்

ள்ளாய் அவிவின்றி, யான்

” [ெபாிய தி வந்தாதி] என்

ெபாிதான

பரப்ரஹ்மத்ைத உள்ளடக்கின ெபாியவைர ம் [நம்மாழ்வாைர ம்] உள்ளடக்கின ெபாியவாிேற ம ரகவிகள்.

(18)
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19.

உ ெப ஞ்ெசல்வ ந் தந்ைத ந்தா ம் * உயர்கு
ெவறித

மகள்நாத

ம்

ம் * மாறன்விளங்கியசீர்

ெநறித ஞ்ெசந்தமிழாரணேம ெயன்றிந் நீணிலத்ேதார்
ஆறிதரநின்ற * இராமா செனனக்கார ேத
உ

ெப

ெசல்வ ம்

(19)

சிறந்த ெபாிய ஸம்பத் ம்

தந்ைத ம் தா ம்

மாத பிதாக்க

உயர் கு

ம்

ஸதாசார்ய

ெவறி த

மகள் நாத

ம்

ம்
ம்

மணம் மிக்க

ைவ பிறப்பிடமாக ைடய ெபாிய பிராட் யா க்குக் ெகா நனான

ஸர்ேவச்வர

ம் (ஆகிய எல்லாம்)

மாறன் விளங்கிய சீர் ெநறி

நம்மாழ்வார் (தமக்கு) ப்ரகாசித்த பகவத் குணங்களின் அைடேவ அ ளிச் ெசய்த

த ம் ெசம்தமிழ் ஆரணேம

ெசந்தமிழ் ேவதேமெயன்

என்
இ நீள் நிலத்ேதார் அறிதர

இப்ெபாிய

லகி

ள்ளார் யாவ ம் அறி ம்ப

நின்ற

நின்ற
இராமா சன்

எம்ெப மானார்

எனக்கு

அ ேய

ஆர் அ

பரம ேபாக்யர்.

க்கு

* * * “நம்மாழ்வார ளிச் ெசய்த தி வாய்ெமாழிதான் நமக்கு ஸர்வஸ்வம்” என்கிற அத்யவஸாய ைடய
உைடயவர் திறத்

அ ேயன் அநந்ய ேபாக்யத்வ த்திைய ைடேயன் என்றாராயிற் .

மாறன் விளங்கிய சீர்ெநறித ம் ெசந்தமிழாரணம் – தி வாய்ெமாழியில் ஒவ்ெவா
எம்ெப மா

ைடய ஒவ்ெவா

திவ்யகுணத்ைத ெவளியிட்

க்கிறார்; அ

தி வாய்ெமாழியி

ெவளியிட்டவா

ம்

என்ெனன்னில்,

21

எம்ெப மான் ஆழ்வார்க்கு எந்த க்ரமமாகக் குணங்கைள அ பவிப்பித்தாேனா அந்த க்ரமமாகேவ இவர்
ெவளியிட்டாெரன்க.

(19)
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20.

ஆரப்ெபாழில் ெதன்கு ைகப்பிரான் * அ தத்தி வாய்
ஈரத்தமிழி னிைச ணர்ந்ேதார்கட்கு * இனியவர்தஞ்
சீைரப்பயின்

ய் ய்ஞ்சீலங்ெகாள் நாத னிைய ெநஞ்சால்

வாாிப்ப கும் * இராமா செனன்றன் மாநிதிேய.

(20)

ஆரம் ெபாழில்

சந்தன ேசாைலகைள ைடய

ெதன் கு ைக

அழகிய தி க்கு கூாிேல (அவதாித்த)

பிரான்

மேஹாபகாரகரான ஆழ்வா ைடய

அ தம் தி வாய்

பரம ேபாக்யமான தி ப்பவளத்தில் பிறந்த

ஈரம் தமிழின் இைச

ஈரச்ெசால்லாகிய தி வாய்ெமாழியின் இைசைய

உணர்ந்ேதார்கட்கு

அறிந்தவர்க

இனியவர் தம்

இஷ்டராயி ப்பவர்க

சீைர

குணங்கைள

பயின்

அப்ய

உய் ம் சீலம் ெகாள்

ஸத்ைத ெப ம் சீலத்ைத ைடயரான

நாத னிைய

நாத னிகைள

ெநஞ்சால்

தம் தி

வாாி ப கும்

அபிநிேவசத்ேதா

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

என் தன் மா நிதி

எனக்கு அக்ஷயமான நிதி

க்கு
ைடய

த்

ள்ளத்தாேல
அ

பவிக்கின்ற

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

21.

நிதிையப்ெபாழி ம்
திகற் லகிற்

கிெலன்

* நீசர் தம்வாசல்பற்றித்

வள்கின்றிேலனினி *

ய்ெநறிேசர்

எதிகட்கிைறவன் ய ைனத் ைறவ னிைணய யாம்
கதிெபற் ைடய * இராமா செனன்ைனக்காத்தேன.
ய் ெநறி ேசர் எதிகட்கு
இைறவன்

பாிசுத்தமான அ

ட்டான ைடய யதிக

(21)
க்கு

தைலவரான

ய ைனத்

ைறவன்

ஆளவந்தா ைடய

இைண அ

ஆம் கதி

உபய பாதங்களாகிற ப்ராப்யத்ைத

ெபற்

ெபற்

(அதனாேல)

உைடய

உலகத்தார்க்ெகல்லாம் ஸ்வாமியாயி க்கிற

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

என்ைனக் காத்தனன்

என்ைன ரக்ஷித் த ளினார் (ஆன பின் )
22

இனி

இனிேமல்

நீதிைய ெபாழி ம்

கில் என்

“நிதிகைள ைவஷிக்கிற ேமகேம” என்

தி கற்

ஸ்ேதாத்ரங்கைளப் பண்ணிக் ெகாண்

உலகில்

இவ் லகத்தில்

நீசர் தம்

நீசராயி ப்பவ ைடய

வாசல் பற்றி

வாசைலப்பற்றி நின்

வள்கின்றிேலன்

வ ந்தமாட்ேடன்

* * * ேநற் வைரயி
வயிற்ைறக்காட்

ம் நான் கண்டேபர்க

ைடய வாசற் கைடகளி

“மாஹாநிதிகைளப் ெபாழிகின்ற ேமகேம!” என்

வண்ேடன். இன்
பற்றமாட்ேடன். இன்

தல் எந்நா

ம் இனி நான் அவ்வா

ம் ேபாய் நின்

வாையக்காட்

ெபாய்யான நரஸ் திகைளச் ெசய்

வள மாட்ேடன். ஒ

நீச

ைடய வாசைல ம்

நான் எம்ெப மானா ைடய ஸம்ரக்ஷைணக்கு ஆளாய்விட்ேடன். அவேரா, எதிக

தைலவரான ஆளவந்தா ைடய ஸம்ரக்ஷைணையப் ெபற்
ெபற்ேறனானபின் இனி நான் ஏ க்காக ஒ

க்குத்

உய்ந்தவர். அன்னவராேல ஸம்ரக்ஷிக்கப்

நீசன் வாசைலப் பற்றித் வளேவண் ம்!

வள்கின்றிேலனினி.

(21)
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22.

கார்த்திைகயா

ங் காி கத்தா

ம் * கன
கிட்

ம் க்கண்

ர்த்தி ம் ேமா

ம்ெவப் ம்

*

லகும்

த்தவேனெயன்

ேபாற்றிட வாணன்பிைழெபா த்த

தீர்த்தைனேயத் ம் * இராமா செனன்றன்ேசமைவப்ேப.
கார்த்திைகயா
காி கத்தா
கன

ம்

ம்

ம்
ர்த்தி ம்

சிவ

ம்

க்குத்

ைணயாய் வந்த) அக்நி ம்

ம்

ர்க்ைக ம்

ெவப் ம்

ஜ்வரேதவைத ம்

கு இட்
உலகும்
என்

ம்

கணபதி ம்
(அவர்க

க்கண்
ேமா

ஸுப்ரஹ்மண்ய

(22)

குகாட்
த்தவேன

ேபாற்றிட

“

ன்

ஓ ப்ேபான பின் (அநந்யகதியான பாணாஸுரனானவன்)

உலகங்கைள ம் தி நாபிக்கமலத்திேல உண்டாக்கின ெப மாேன!”

(என்ைனக் காத்த ள் என்

ேபாற்ற)

வாணன் பிைழ ெபா த்த

(அந்த) பாணாஸுர

ைடய அபராதத்ைத க்ஷமித்த ளின

தீர்த்தைன

பாவநனான ஸர்ேவச்வரைன

ஏத் ம்

நித்யம்

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

என் தன் ேசம ைவப்

எனக்கு ஆபத்தநம்

திக்கின்ற

* * * [ஐச்வர்யம் சங்கராதிச்ேசத்; ஆேராக்யம் பாஸ்கராத் ததா; சிவன் பக்கல் ெசல்வம் ெபற வி ம்பேவண் ம்;
ஸுர்யன் பக்கல் ஆேராக்யம் ெபற வி ம்ப ேவண் ம்] என்
ெகாண்

ஸாமாந்யமாகச் சிலர் ெசால்

வ ண்ேட; அதைனக்

ஒ வன் அ தனாைர ேநாக்கி “ஓய்! நீர் எம்ெப மானாைரப் பற்றினால் உம் ைடய தாாித்ாியம்
23

நீங்குேமா? சிவைனப் பற்றினாலன்ேறா ெசல்வம் மிகும்” என்
ஒ

கூற, அந்தச் சிவன் பட்ட பாிபவங்கைள விளக்கும்

இதிஹாஸத்ைதப் பரக்கப்ேபசிக் ெகாண் , “எம்ெப மானார்தாம் தமக்கு ஆபத்தனம்” என்கிற திண்ணிய

அத்யவஸாயத்ைத உ த்திக் கூ கின்றார் இதில்.

(22)
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23.

ைவப்பாய வான்ெபா ெளன்

* நல்லன்பர்மனத்தகத்ேத

எப்ேபா ம் ைவக்குமிராமா சைன * இ நிலத்தில்
ஒப்பாாிலாத உ விைனேயன் வஞ்செநஞ்சில்ைவத்
ப்ேபா ம்வாழ்த் வன் * என்னாமி வவன் ெமாய் கழ்க்ேக?

(23)

நல் அன்பர்

விலக்ஷண பக்தி ைடயவர்கள்

ைவப் ஆய வான்

“எம்ெப மானார் தாம் நமக்கு ஆபத் ரக்ஷகமான அக்ஷயதநம்” என்

ெகாண்

ெபா ள் என்
மனத்தகத்ேத

தங்கள் ஹ் தயத்திேல

எப்ேபா ம் ைவக்கும்

எப்ேபா ம் த்யாநிப்பதற்கு விஷயமான

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

இ

இந்தப்ெபாிய

நிலத்தில்

ஒப்பார் இலாத உ

லகத்திேல

ஒப்பற்ற மஹாபாபியான அ ேயன்

விைனேயன்
வஞ்சம் ெநஞ்சில் ைவத்
ப்ேபா ம் வாழ்த் வன்

என்

ைடய க் த்ாிமமான ெநஞ்சிேல ைவத்

ஸர்வ கால ம் ஏத்தா நின்ேறன்

இ

மிகப்ெபாிய அவைர நீசனாகிய நான் வாழ்த் ைகயாகிற இ

அவன்

அவ்ெவம்ெப மானா ைடய

ெமாய் கழ்க்கு

சிறந்த கீர்த்திக்கு

என் ஆம்

என்னாகுேமா? [அவத்யமாேம!]

* * * “வளேவ லகின்

தலாய” என்ற தி வாய்ெமாழியில் ஆழ்வார் ைநச்யா

இப்பாட் ல் இவ்வ தனா ம் ைநச்யா ஸந்தானம் பண்

ஸந்தானம் பண்ணிய ேபால,

கிறார்.

(23)
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24.

ெமாய்த்தெவந்தீவிைனயால் பல்
எய்த்ெதாழிந்ேதன்

டல்ெதா ம்

னநாள்கெளல்லாம் * இன்

த்

* அதனால்

கண் யர்ந்ேதன்

ெபாய்த்தவம் ேபாற் ம் ைலச்சமயங்கள் நிலத்தவியக்
ைகத்தெமய்ஞ்ஞானத்
ன நாள்கள் எல்லாம்

* இராமா ச ெனன்

பலபல சாீரங்கள் ேதா ம்

ெமாய்த்த ெவம்

ஆத்மாைவ ெமாய்த் க் ெகாண்
த்

(24)

கீழ்கழிந்த அநாதிகால ெமல்லாம்

பல் உடல் ெதா ம்
தீவிைனயால்

ம் கார்தன்ைனேய.

க்கிற அதி க் ரமான கர்மத்தாேல கிழித்தனம்

வ மள ம் வாஸஞ்ெசய்
24

அதனால்

அத்தாேல

எய்த்

மிக்க பாிதாபமைடந்ேதன்

ஒழிந்ேதன்

ெபாய் தவம் ேபாற் ம்

கபடமான அ ஷ்டாநங்கைள நடத்திப் ேபா கிற நீச மதஸ்தர்கள்

ைலச் சமயங்கள்
நிலத்

அவிய

இந்நில

லகத்திேல ேவரற்ெறாழி ம்ப

ைகத்த

நிர

ெமய் ஞானத்

உண்ைம ஞான ைடயரான

இராமா சன் என்

ம் கார்

த்த ளின

எம்ெப மானாகிற காள ேமகத்ைத

தன்ைன
இன்

கண்

இன்

உயர்ந்ேதன்

அ ேயன் ேஸவிக்கப் ெபற்

சிறந்தவனாேனன்.

* * * ெந நாளாக ஸம்ஸாரத்தி
பிறவிகளிற் பிறந்

படாதனபட்

ந்

பலபல க மங்கைளப்பண்ணி, அக்க மங்களின் பலனாகப் பலபல

இப்ப யாகேவ அேநக பர்யாயம் அவஸந்நனாய்க் கிடந்ேதன் நான். இப்ெபா

பரம உதாரரான எம்ெப மானார் இப் மியிலவதாித் ப் பல

,

ர்மதங்கைள ேவர த்ெதாழித்த ேபால என

க மங்கைள ம் ேவர த் த் தம் ைடய நிர்ேஹ க க் ைபயாேல தம்ைமக் காட் ய ளக் கண்
கி தார்த்தனாேனெனன்கிறார்.
ெபாய்த்தவம் ேபாற் ம் ைலச்சமயங்கள் – ராவண ஸம்ந்யாஸம், காலேநமிஜபம்
மதாந்தரஸ்தர்கள் க் த்ாிமமான ஆசாரங்கைள அ
ஸர்வவிஜ்ஞாநம்” என்

த யைவேபாேல

ட் ப்பார்கெளன்க. ெமய்ஞானத்திராமா சன் – “யதார்த்தம்

ஸ்தாபித்த ளினவர் எம்ெப மானார்.

(24)
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25.

காேரய் க ைணயிராமா ச * இக்கட டத்தில்
ஆேரயறிபவர் நின்ன ளின்தன்ைம * அல்ல
ேநேர ைறவிடம் நான்வந் நீெயன்ைன
சீேர

யிர்க்குயிராய்* அ ேயற்கின்

கார் ஏய் க ைண

க்கு

ற்றபி

ன்

தித்திக்குேம.

(25)

ேமகத்ைதெயாத்த க ைணைய ைடய எம்ெப மானாேர!

இராமா ச!
நான்
அல்ல

அ ேயன்
க்கு ேநேர உைற

க்கங்க

க்கு ேநேர வாஸஸ்தானமா யி ப்பவன்;

இடம்
என்ைன

இப்ப ப்பட்ட அ ேயைன

நீ வந்

ேதவாீர் தாமாகேவ ஸ் காித்த ளின பின்

உற்ற பின்

உன்சீேர

ேதவாீ ைடய கல்யாண குணங்கேள

உயிர்க்கு உயிர் ஆய்

ஆத்மா க்கு தாரகமாய்

அ ேயற்கு

அ ேய

இன்

இன்

தித்திக்கும்

நின் அ ளின் தன்ைம

ர

க்கு
யா நின்ற

ேதவாீ ைடய க் ைபயின் ஸ்வபாவத்ைத
25

இ கடல் இடத்தில்

கடல் சூழ்ந்த இப்

மண்டலத்தில்

ஆேர அறிபவர்

அறியக்கூ யவர்கள் ஆ மில்ைல

* * * ஜலஸ்தலவிபாகம் பாராமல் ஸர்வத்ர ஸமமாக வர்ஷிக்கின்ற ேமகம்ேபாேல, தாழ்ந்ேதார் உயர்ந்ேதார்
என்

ம் வாசிபாராமல் எல்லார்திறத் ம் அ ள் ாிகின்ற எம்ெப மானாேர! மிகக்ெகா ய

இ ப்பிடமான என்ைன ேதவாீர் தாேம வந்

க்கங்க

க்ெகல்லாம்

விஷயீகாித்த பின் ேதவாீ ைடய தி க்கல்யாண குணங்கேள

எனக்குப் பரமேயாக்யமாய் ஆத்ம தாரக மாய்விட்ட . ேதவாீர் க் பாமாத்ர ப்ரஸந்நாசார்யர் என்

மிடத்ைத

இவ் லகில் உள்ளப ேய ஒ வ மறியார்கள்.

(25)
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26.

திக்குற்றகீர்த்தி யிராமா சைன * என் ெசய்விைனயாம்
ெமய்க்குற்றம்நீக்கி விளங்கிய ேமகத்ைத * ேம ம்நல்ேலார்
எக்குற்றவாள ெர பிறப் ேபதியல்வாக நின்ேறார்
அக்குற்ற மப்பிறப் * அவ்வியல்ேவ நம்ைமயாட்ெகாள்

என் ெசய்விைன ஆம்

என்னாேல ெசய்யப்பட்ட விைனயாகிற

ெமய் குற்றம் நீக்கி

நிைலநின்ற ேதாஷங்கைளப்ேபாக்கி

விளங்கிய

(இவ

ேம.

ைடய ேதாஷங்கைளப் ேபாக்கப் ெபற்ேறாெமன்

(26)

ம் மகிழ்ச்சியாேல)

உஜ்வலரான
ேமகத்ைத

பரம உதாரராய்

திக்கு உற்ற கீர்த்தி

திைசகள் ேதா ம் விாிந்த கைழ ைடயரான

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

ேம ம்

ெபா ந்தியி க்கின்ற

நல்ேலார்

விலக்ஷணர்கள்

எக் குற்றவாளர்

யாெதா

குற்றத்ைத ைடயராக ம்

எ

பிறப்

யாெதா

ஜன்மத்ைத ைடயராக ம்

எ

இயல்

யாெதா

சாிைதைய

ஆக

நின்ேறார்

ைடயவராக ம்

ன் நின்றார்கேளா

அக்குற்றம்

அந்தக் குற்றம்

அப்பிறப்

அந்த ஜன்ம ம்

அ

அந்த சாிைத ேம

இயல்ேவ

நம்ைம

நம்ைம

ஆள் ெகாள்
***

ம்

அ ைமப்ப த்திக் ெகாள்ளவற் .
ராமா ஜ பக்தர்க

உத்ேதச்யர்கள் என்

ைடய ஜாதி

த யைவ ஏதாயி

காட் யவா .

ம் அவர்கெளல்லா ம் அப்ப ேய நமக்கு
(26)
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27.

ெகாள்ளக் குைறவற்றிலங்கி * ெகா ந் விட் ேடாங்கிய ன்
வள்ளற்றனத்தினால் வல்விைனேயன் மனம் நீ குந்தாய் *
ெவள்ைளச் சுடர்வி
தள்

ன் ெப ேமன்ைமக் கி க்கிெதன்

ற்றிரங்கும் * இராமா செவன் தனி ெநஞ்சேம.

இராமா ச

(27)

எம்ெப மானாேர!

ெகாள்ள குைற

அற்ற

ெகாள்ளக் ெகாள்ளக் குைறயாமல் தாேன விளங்கி

ஓங்கிய

ேமன்ேம

இலங்கி
ெகா ந் விட்

ம் இளகிப்பதித்

வளர்ந்தி ப்பதான

உன் வள்ளல் தனத்தினால்

ேதவாீ ைடய ஒளதார்ய குணத்தாேல

வல்விைனேயன் மனம்

மஹாபாபியான என

நீ குந்தாய்

(ேதவாீ ைடய ெப ைம பாராேத) வந்

இ

(வ

ெவள்ைள

பாிசுத்தமாய்

சுடர் வி ம்

விளங்காநின் ள்ள

உன் ெப ேமன்ைமக்கு

ேதவாீ ைடய ப்ரபாவத்திற்கு

இ க்கு என்

அத்யாவஹம் என்

என் தனி ெநஞ்சம்

என

ைணயற்ற ெநஞ்சான

தள்

தளர்ந்

ஈ படா நின்ற .

ற்

இரங்கும்

ெநஞ்சிேல
குந்த ளிற் ;

ஷ்டன் சண்டாள க் ஹத்தில் குந்தாற்ேபாேல) குந்த வி ,

* * * ஸ்வாமிந்! ேதவாீ ைடய ெப ைமைய ம் அ ேய

ைடய சி ைமைய ம் சிறி ம் பாராமல் “இவன் நம்

அ யார் விஷயத்திேல சபலனாயி ப்பாெனா வன்” என்கிற இவ்வளைவேயெகாண்
ஹ் தயத்திேல ேதவாீர் குந்த ளிற் ; வ

பாபிஷ்டமான என்

ஷ்டன் சண்டாளர் மைனயிற் குந்தாற்ேபால் ேதவாீர் என் ெநஞ்சில்

குந்தவி , ேதவாீ ைடய பாிசுத்தமாய் விளங்கும் மஹிைமக்கு என்ன அவத்யத்ைத விைளத்தி ேமாெவன்
அஞ்சாநின்ேறன்.

(27)
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28.

ெநஞ்சில்கைறெகாண்ட கஞ்சைனக் காய்ந்தநிமலன் * நங்கள்
பஞ்சித்தி வ ப் பின்ைனதன் காதலன் * பாதம்நண்ணா
வஞ்சர்க்காிய விராமா சன் கழின்றி ெயன்வாய்
ெகாஞ்சிப் பரவகில்லா

ெநஞ்சில் கைறெகாண்ட

* என்னவாழ்வின்

ெசஞ்சிேல கல்மஷத்ைத

கூ யேத

(28)

ைடயனாயி ந்த கம்ஸைன

கஞ்சைன
காய்ந்த

த்த

நிமலன்

ேஹயப்ரத்யநீகனாய்

நங்கள் பஞ்சித் தி வ

ஆச்ாிதர் பக்கல் அபிமான ைடயளாய் பஞ்சு ேபால் ெமல் ய
தி வ கைள ைடயளான

பின்ைன தன் காதலன்

நப்பின்ைன பிராட் க்கு வல்லபனான கண்ணபிரா

ைடய
27

பாதம் நண்ணா

தி வ கைள ஆச்ரயியாத

வஞ்சர்க்கு

ஆத்மாபஹாரக் கள்வர்க

அாிய

க்கு

ர்லபரான

இராமா சன்

எம்ெப மானா ைடய

கழ் அன்றி

குணங்கைள ெயாழிய (மற்ெறான்ைற)

என் வாய்

என் வாக்கான

ெகாஞ்சி பரவகில்லா

குலாவி ஏத்தமாட்டா

இன்

இன்

கூ ய

வாழ்

என்ன

(எனக்கு) ேநர்ந்த வாழ்ச்சியான

ஆச்சர்யமான
* * * ேநற் வைர அபதார்த்தமாய்க் கிடந்த அ ேயன் இன்

ேமா? இன்

உமக்குவந்த அதிசயம் என்னெவன்

கீர்த்தநத்தில் ேநற் வைர உதா

வாழ்ந்த அதிசயம் ெசால்

ேகட்கிறீர்கேளா? எம்ெப மானா ைடய குண

கமாய்க் கிடந்த என் வாயான

ேவெறான்ைற ம் அ சந்திக்கமாட்ேடெனன்

ஸத்ைத ெபற்

இன்

அவ ைடய திவ்ய கீர்த்திகைளயன்றி

அ தன்னிேல ஊன்றிக்கிடக்கிறேத, இைதவிட அதிசய ண்ேடா?

என்கிறார்.

(28)
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29.

கூட் ம் விதிெயன்
பாட்ெடன்

கூ ங்ெகாேலா? * ெதன்கு ைகப்பிரான்

ம் ேவதப்பசுந்தமிழ் தன்ைனத் * தன்பத்திெயன்

ம்

ட் ன்கண்ைவத்த விராமா சன் கழ் ெமய் ணர்ந்ேதா
ாீட்டங்கள்தன்ைன * என்நாட்டங்கள் கண் ன்ப ேமய்திடேவ.
ெதன் கு ைக பிரான்

நம்மாழ்வா ைடய

பாட்

பாசுரங்கள் என்

என்

ம்

ப்ர

த்தமாய்

ேவதம்

ேவத பமாய்

பசும் தமிழ் தன்ைன

ெசந்தமிழாயி க்கிற தி வாய்ெமாழிைய

தன் பத்தி என்

ம்

ட் ன்

(29)

தம் ைடய பக்தியாகிற மாளிைகயிேல ஸ்தாபித்த ளிய

கண் ைவத்த
இராமா சன்
கழ்

எம்ெப மானா ைடய
கல்யாண குணங்கைள

ெமய் உணர்ந்ேதார்

உள்ளப

ஈட்டங்கள் தன்ைன

ேகாஷ் கைள

என் நாட்டங்கள் கண்

என் கண்களானைவ ேஸவித்

இன்பம் எய்திட

ஸுகிக்கும்ப யாக

கூட் ம் விதி

அைமக்கவல்ல (அவ ைடய) க் ைபயான

என்

என்ைறக்கு வாய்க்குேமா?

கூ ங்ெகால்

அறிந்தி க்குமவர்க

க்கு

28

* * * நம்மாழ்வார ளிச்ெசய்த தமிழ் ேவதத்ைதப் பத்தி டன் பர ம் எம்ெப மானா ைடய தி க்கல்யாண
குணங்கைள உள்ளப

உணர்ந்

ஈ பட்

க்கும் மஹான்க

ைடய ேகாஷ் கைள அ ேயன் ேஸவித்

ஆநந்திக்கும்ப யான பாக்கியம் என்ைறக்கு வாய்க்குேமா என்கிறார்.
தன்பத்தி ெயன்
ைவத் க்ெகாண்

ம்

ட் ன்கண் ைவத்த – விைல யர்ந்த மாணிக்கத்ைதச் ெசப்பிேல

ப்பாைரப்ேபாேல அநர்க்கமான அ ளிச்ெசயைலத் தம்

ய பக்தியாகிற உயர்ந்த மாளிைகயிேல

ைவத் ப் ேபணிக்ெகாண் ராநின்ற உைடயவர் என்றப . நாட்டம் – கண்.

(29)
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30.

இன்பந்த ெப
ன்பந்த
மன்பல்

வந் ெதய்திேலன்? * எண்ணிறந்த

நிரயம்பல சூழிேலன்? * ெதால்

லகில்

யிர்கட் கிைறவன் மாயெனன ெமாழிந்த

அன்பனனகன் * இராமா செனன்ைன யாண்டனேன.
ெதால் உலகில்

அனாதியான இவ் லகத்தில்

மன் பல் உயிர்கட்கு

நித்யரான எல்லா ஆத்மாக்க

(30)

க்கும் ேசஷியானவன் விஷ்

ேவ

இைறவன் மாயன்
என ெமாழிந்த

என்

(

பாஷ்ய

கத்தாேல) அ ளிச்ெசய்த

அன்பன்

பரமகா ணிகராய்

அனகன்

நிர்ேதாஷரான

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

என்ைன ஆண்டனன்

என்ைன அ ைம ெகாண்ட ளினார்
(ஆனபின் )

இன்பம் த
வந்

ெப

எய்தில் என்

எண் இறந்த

ன்பம் த

பல நிரயம் சூழில் என்

ஆநந்தாவஹமான ேமாக்ஷம்
வந்

த்தித்தாெலன்ன

அளவற்ற

க்கங்கைளத் த கிற பல நரகங்கள் வந்

சூழ்ந் ெகாண்டால் தான்

என்ன?

* * * எம்ெப மானார் என்ைன அ ைமெகாண்ட ளப் ெபற்ற பின் எனக்கு ேமாக்ஷம் கிைடத்தாெலன்ன?
பலபல நரகங்கள் தான் ேநர்ந்தாெலன்ன? எனக்கு எ

பரம ப்ராப்யேமா அ

கிைடத்

விட்ட ! என்

சரக்கறப்

ேபசுகிறார்.
நிரயம் – வட ெசால். அனகன் – வடெசால். விகாரம் – ேஹய ப்ரதிபடர் என்றப .

(30)
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31.

ஆண் கள்நாள் திங்களாய் * நிகழ்காலெமல்லாம்மனேம!
ஈண் பல்ேயானிகள் ேதா ழல்ேவாம் * இன்ேறாெரண்ணின்றிேய
காண்டகு ேதாளண்ணல் ெதன்னத்தி ர் கழ ைணக்கீழ்ப்
ண்டவன் பாளன் * இராமா சைனப் ெபா ந்தினேம.

மனேம

(31)

ெநஞ்ேச!
29

நாள் ஆய்

நாள்களாக ம்

திங்கள் ஆய்

மாதங்களாக ம்

ஆண் கள் ஆய்

ஆண் களாக ம்
(இப்ப )

நிகழ்காலம் எல்லாம்

நடந்

ஈண்

திரண்

பல் ேயானிகள்

ெசல்

கிற ஸர்வ காலங்களி

ம்

பலவைகப்பட்ட ேயானிகள் ேதா ம்

ேதா
உழல்ேவாம்

தட் த் திாிந்த நாம்

இன்

இன்

ஓர் எண் இன்றிேய

காண் த

ேதாள் அண்ணல்

ஒ

நிைன மில்லாதி க்கட்ெசய்ேத (அகஸ்மாத்தாக)

கண்ணாரக் காணத்தக்க ேதாள்கைள ைடய ஸ்வாமியான ேபர ளாள

ெதன் அத்தி ர் கழல்

தி வ களில் அன்

இைணக்கீழ்

பாக்கியம்!)

ண்ட அன்

ைடய

ண்ட எம்ெப மானாைரச் ேசரப்ெபற்ேறாம். (என்ன

ஆளன் இராமா சைனப்
ெபா ந்தினம்
* * * ெநஞ்ேச! இன்றள ம் நமக்கு கழிந்த காலங்கள் கணக்கிட
மாதக்கணக்காக ம், நாட்கணக்காக ம் கழிந்
த மாறித் திாிந்த நாம் இன்

ஒ

ெசல்

யா. வ ஷக்கணக்காக ம்,

கின்ற காலெமல்லாம் மாறி மாறிப் பலபிறப் ம் பிறந்

நிைனவின்றிேய அகஸ்மாத்தாக எம்ெப மானாைர அ பணியப் ெபற்ேறாேம!

நம் ைடய அத் ஷ்டம் எப்ப ப்பட்ட ! கண்டாேய! என்

தம் தி

ள்ளத்ேதாேட உசா கின்றார்.

(31)
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32.

ெபா ந்தியேதசும் ெபாைற ந்திற

ம் க ம் * நல்ல

தி ந்தியஞான ஞ் ெசல்வ ஞ்ேச ம் * ெச க யால்
வ ந்திய ஞாலத்ைத வண்ைமயினால் வந்ெத த்தளித்த
அ ந்தவன் * எங்களிராமா சைன யைடபவர்க்ேக.
ெச

க யால்

த ம ெநறிையத் திரஸ்காிக்கின்ற க யினாேல

வ ந்திய

க்கப்பட்ட

ஞாலத்ைத

மிைய

வண்ைமயினால் வந்
எ த்

(32)

தம

நிர்ேஹ க க் ைபயாேல வந்

உத்தாித்

ரக்ஷித்தவ ம்

அளித்த

அ ம் தவன்

சரணாகதிெயன்ற அாிய தபஸ்ைஸ அ ஷ் த்தவ ம்

எங்கள்

எமக்கு ஸ்வாமியான

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

அைடபவர்க்கு

ஆச்ரயிக்குமவர்க

ெபா ந்திய ேதசும்

ஸ்வ பா

ெபாைற ம்

க்ஷமா குண ம்

திற

ஜிேதந்த்ாியத்வமாகிற பல ம்

ம்

க ம்

க்கு

பமான ேதஜஸும்

கீர்த்தி ம்
30

நல்ல தி ந்திய ஞான ம்

பரம விலக்ஷணமான அறி ம்

ெசல்வ ம்

பக்தியாகிற ஸம்பத் ம்

ேச ம்

தாேன வந் ேச ம்
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

33.

அைடயார்கமலத் தலர்மகள் ேகள்வன் * ைகயாழிெயன்
பைடேயா

ம்

நாந்தக ம் படர்தண் ம் * ஒண்சார்ங்கவில்

ம்

ைடயார் ாிசங்க மிந்தப் தலம் காப்பதற்ெகன்
இைடேய யிராமா ச னியாயின விந்நிலத்ேத
அைட ஆர் கமலத்

அைல

தளங்கள் ெந ங்கிய தாமைரப் விற் பிறந்த ெபாிய பிராட் யார்க்கு வல்லபனான

மகள் ேகள்வன்

எம்ெப மா

ைக

தி க்ைகயிேல (விளங்காநின்ற)

ஆழி என்

(33)

ம் பைடேயா

ைடய

தி வாழிெயன்கின்ற திவ்யா தத்ேதாேட

நாந்தக ம்

நந்தக வா

படர் தண் ம்

ரக்ஷணத்ெதாழி ேல பரந்திராநின்ற கைத ம்

ஒண் சார்ங்கம் வில்

ம்

அழகிய

ைட ஆர் ாி சங்க ம்

ம்
சார்ங்கெமன்கிற வில்

ம்

ஒ பக்கத் க்குத்தாேன ஆபரணமாகப் ேபா ம்ப யான அழகிய
பாஞ்சஜந்ய ம் (ஆக இப் பஞ்சா தாழ்வார்கள்)

இந்த

தலம் காப்பதற்கு

இந்த

மிைய ரக்ஷிக்ைகக்காக

என்
இந்நிலத்

இப் மண்டலத்திேல

இராமா ச

னி இைடேய

எம்ெப மானார் பக்க ல் ஆயினர்

ஆயின
***

பஞ்சா தாழ்வார்க

ம் ேலாகரக்ஷணார்த்தமாக எம்ெப மானார் பக்க ேலவந்

கு ெகாண்டனர்

என்கிறார் இப்பாட் ல்.
“அைடயார் + ாிசங்க ம் இந்தப்
என்

அந்வயித்தவா .

கடாக்ஷித் நின்

தலங் காப்பதற்ெகன்

இந்நிலத்ேத இராமா

பஞ்சா தாழ்வார்கள் இவர்பக்க ேல ஆைகயாவ

இவர் அதிகாித்த காாியத்திற்குத்

ச

னியிைடேய ஆயின”

– இவ ைடய நிைனைவக்

ைண ெசய்ைகயாம். அம்பாீஷ

க்குத் தி வாழியாழ்வான்

ஸஹகாித்த ேபால.
இப்பாட்ைட மற்ெறா
தலங் காப்பதற்ெகன்

வைகயாக ம் அந்வயிக்க இட ண் : “அைடயார் + ைடயார் ாிசங்க ம் இந்தப்

இந்நிலத்திைடேய இராமா ச னியாயின” என் . இப்பக்ஷத்தில்

பஞ்சா தாழ்வார்கேள இந்நில லைகக் காக்க எம்ெப மானாராக வந்
இப்பாட் னால், எம்ெப மானார் பஞ்சா தாழ்வார்க
தி வனந்தாழ்வா
சிறப்

ைடய அவதாரெமன்

ெசால்

வ

தி வவதாித்தார்கெளன்றாகிற .

ைடய தி வவதாரெமன்

எங்கேன? என்

ல் காண்க.

விளங்கா நின்றைமயால்,

சங்கிக்குமவர்கள் நம

ேசஷாவதாரச்
(33)
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34.

நிலத்ைதச் ெச த் ண்

ம் நீசக்க ைய * நிைனப்பாிய

ெபலத்ைதச் ெச த் ம் பிறங்கியதில்ைல* என்ெபய்விைனெதன்
லத்தில் ெபாறித்

வப் த்தகச்சும்ைம ெபா க்கியபின்

நலத்ைதப் ெபா த்த

* இராமா சன் தன் நயப் கேழ.

இராமா சன் தன்

எம்ெப மானா ைடய

நயம் கழ்

கல்யாணகுணங்களானைவ

நிலத்ைத ெச த்
உண்

ேலாகத்ைத ஹிம்

த் த் தின்கிற நீசனான க

ஷ

ைடய

ம் நீசம் க ைய

நிைனப் அாிய ெபலத்ைத

இவ்வளெவன்

ெச த் ம்

ெதாைலத்தவளவி

பிறங்கிய

இல்ைல

நிைனக்க

யாதப

பிரகாசிக்கவில்ைல
பிரகாசித்தன என்னில்

என் ெபய் விைன

என்னாேல ெசய்யப்பட்ட பாவங்கைள

ெதன் லத்தில்

யம ேலாகத்தில்

ெபாறித்த

எ தி ைவத்த

அப் த்தகம் சும்ைம

அந்த த்தகக் கட் கைள

ெபா க்கிய பின்

ெகா

நலத்ைத ெபா த்த

விளக்கம் ெபற்றன.

த்திவிட்ட பின்

* * * எம்ெப மானா ைடய ஞானம், சக்தி

த ய தி க்கல்யாண குணங்கள் எப்ேபா

பிரகாசித்தனெவன்றால், இந்நில லகத்தில் க

ஷன் ெசங்ேகால் ெச

வ ைமையத் ெதாைலத் க் கி த க தர்மேம எங்கும் நைடெப ம்ப
அாிய ெபாிய ஞான சக்திகைள ைடயவர்” என்
ெகா ைமையக் ெக த்த

அளவற்றதான பராக்ரமத்ைத

ம்

பின்ைன எப்ேபா

அ

(34)

த்த

யாதப

அவ

ைடய

ெசய்த ளினவாேற. “இவர் மஹா

ஷர்;

உலகத்தாரைனவ ம் ேபாற்ற ேநர்ந்ததனால் க யின்

காரணமாகேவ இவ ைடய தி க்கல்யாண குணங்கள் நன்றாக விளங்கின – என்பர் சிலர்;

தகுதியல்ல; க ேதாஷத்ைதப் ேபாக்கினவளவி

ெபறவில்ைல. பின்ைன எப்ேபா

ெபா

ம் எம்ெப மானா ைடய தி க்குணங்கள் ெபா

ெபற்றனெவன்றால், என

எ திைவத்தி ந்த ெபாிய த்தகச் சுைமையக் ெகா

த்திவிட்

அளவற்ற பாவங்கைளெயல்லாம் சித்ரகுப்தன்

என்ைன நிஷ்கல்மஷனாக்கி அ ைம

ெகாண்டாெரன்கிற விஷயம் ெவளிவந்த பிறகுதான் அவ ைடய தி க்குணங்கள் ஆச்சாியமாக விளங்கின என்கிறார்.
இதனால், தம் ைடய பாவங்கள் ஸர்வசக்த்தனா
காட்

ம் தம

ம் ேபாக்க

ெகா ைம வ தாயி ந்தெதன்ப ம், இப்ப

உஜ்ஜீவிக்கச் ெசய்தைமையக்கண்

யாதைவ என்ப ம், க யின் ெகா ைமயிற்
மஹா பாபிஷ்டராயி ந்த தம்ைம க்ஷமித்த ளி

உலகத்தாரைனவ ம் ஆச்சாியப்பட்டார்கெளன்ப ம் ெதாிவிக்கப்பட்டன.

(34)
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35.

நயேவ ெனா ெதய்வம் நானிலத்ேத * சிலமானிடத்ைதப்
யேல ெயனக்கவி ேபாற்றிெசய்ேயன் * ெபான்னரங்கெமன்னில்
மயேலெப கு மிராமா சன் மன்

மாமலர்த்தா

ளயேரன் * அ விைனெயன்ைன ெயவ்வாறின் றடர்ப்ப ேவ?

(35)
32

ஒ

ெதய்வம்

ேவெறா

ெதய்வத்ைத

நயேவன்

வி ம்பமாட்ேடன்

நானிலத்ேத

இவ் லகில்

சில மானிடத்ைத

சில நீசமனிதர்கைளக் குறித்

யேல என

ேமகம் ேபால வர்ஷிக்கிற உதாரேன! என்

அதிவாதமாகச் ெசால்

கவி ேபாற்றி ெசய்ேயன்

கவிகள் கட்

ெபான் அரங்கம் என்னில்

தி வரங்கம் என்

மயல் ெப கும்

அளவற்ற வ்யாேமாஹத்ைத யைடகின்ற

இராமா சன்

எம்ெப மானா ைடய

மன்

ெபா ந்திய சிறந்த தி வ த் தாமைரகைள

மா தாள் மலர்

ஸ்ேதாத்ரம் ெசய்ய மாட்ேடன்
ெசான்னவாேற

அயேரன்

மறக்க மாட்ேடன் (ஆன பின் )

அ

ெகா ய பாவங்கள்

விைன

என்ைன

என்ைன

இன்

இன்

எவ்வா

அடர்ப்ப

எப்ப

தலாக
ஆக்ரமிக்கக் கூ ம்?
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36.

அடல்ெகாண்டேநமிய னா யிர்நாதன் * அன்றாரணச்ெசாற்
கடல்ெகாண்ட ெவாண்ெபா ள் கண்டளிப்ப * பின்
இடாின்கண்

ழ்ந்திடத்தா

ங்காசினிேயார்

மவ்ெவாண்ெபா ள் ெகாண்டவர் பின்

பட ங்குணன் * எம்மிராமா சன்தன் ப யி ேவ
அடல் ெகாண்ட ேநமியன்

(36)

(ஆச்ாித விேராதிகைள அழிக்கவல்ல) மி க்ைக ைடய தி வாழிைய
ஏந்தினவனாய்

ஆர் உயிர் நாதன்

ஸகல ஆத்மாக்க

அன்

அர்ஜுந

ஆரணச்ெசால் கடல்

ேவதங்களாகிய கட ல் மைறந்

ெகாண்ட ஒண் ெபா ள்

(கீதா

கண்

அளிப்ப

பின்

ம்

தா

க்கு ஸாரதியாயி ந்த வக்காலத்தில்
கிடந்த நல்ல அர்த்தங்கைள ஆராய்ந்

லமாக) உபேதசிக்க

அதற்கு பின் ம்

காசினிேயார்
இடாின் கண்

க்கும் ேசஷியான எம்ெப மான்

மியி
ழ்ந்திட

ம்

ள்ளவர்கள்

ஸம்ஸார

க்கத்தில் அ ந்திக் கிடக்க

எம்ெப மானாராகிய தா ம்

அ ஒண் ெபா ள் ெகாண்

( ன் ஸர்ேவச்வரன ளிச் ெசய்த) அந்தச் சிறந்த அர்த்தங்கைளக் ெகாண்

அவர் பின் பட ம் குணன்

அந்த ஸம்ஸாாிகைளப் பின் ெதாட ம் சீல ைடயவர்;

எம் இராமா சன் தன்

அஸ்மத் ஸ்வாமியான எம்ெப மானா ைடய

ப

ஸ்வபாவம் இ .

இ
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ன் பகவான் பல சிறந்த அர்த்தங்கைள

ஸம்ஸாாிகள் அவ்வர்த்தங்கைளத் ெதாிந் ெகாண்
ெப க்கிக் ெகாண்

ேகட் த் தி ந் வார் ஆேர

கிறார்; நம்ைம ெப தற்கு அவர் தாேம

தி க்குணம் உங்க

ண்ேடா? என்

யற்சி ெசய் ெகாண்

ம் பா ம்

ம் ஸம்ஸாரத்ைதேய

நித்ய ஸம்ஸாாிகளாய்க் ெகட் ப்

அ தாபங்ெகாண்ட எம்ெப மானார், அந்த கீதா சாஸ்த்ரத்தி

விளங்க உைரத் க்ெகாண் , இ

தா

உஜ்ஜீவிக்க மாட்டாமல் ேமன்ேம

அேதாகதிைய யைடந் விடேவ, “ஐேயா! இப்ப

ேபாகிறார்கேள!” என்
ெசல்

பகவத் கீதா கத்தாேல ெவளிப்ப த்தினவளவி

ள்ள ெபா ள்கைளேய

ஸம்ஸாாிகைளப் பின்ெதாடர்ந்

ஆள்பார்த்

உழித கின்றார்; இந்த

க்குத் ெதாியவில்ைலயா? என்கிறார்.

ம் அவ்ெவாண் ெபா ள் ெகாண்

– கீதா பாஷ்யம் அ ளிச்ெசய்

நம்பி பக்க ேல சரமச்ேலாகார்த்தத்ைத ஏகாந்தமாகக் ேகட்

என்

அதைன ெயல்லா

மறிந்

க த் . தி க்ேகாட்

ர்

உஜ்ஜீவிக்குமா

ேகா ரத்தின் ேமேலறி விளம்பரப்ப த்தின தி க்குணத்ைத இப்பாட் ல் ேபசுகின்றாெரன்ன மாம்.

(36)
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37.

ப ெகாண்ட கீர்த்தி யிராமாயணெமன்
கு ெகாண்ட ேகாயி

ம் பத்திெவள்ளம் *

ராமா சன்குணங்கூ ம் * அன்பர்

க ெகாண்ட மாமலர்த்தாள் கலந் ள்ளங்கனி ம்நல்ேலா
ர கண்

ெகாண் கந்

ப ெகாண்ட கீர்த்தி
இராமாயணம் என்

* என்ைன மாளவர்க்காக்கினேர.

உலக ெமங்கும் பரந்த கைழ ைடத்தான
ம்

ராமாயனெமன்கிற

பத்தி ெவள்ளம்

பக்தி ஸ த்ரம்

கு

நித்யவாஸம் பண்

ெகாண்ட ேகாயில்

கிற திவ்ய ஸ்தாநமாயி க்கிற

இராமா சன்

எம்ெப மானா ைடய

குணம் கூ ம் அன்பர்

தி க்குணங்கைளப் ேபசுகின்ற பக்திமான்க

க ெகாண்ட மாதாள் மலர்

மணம்மிக்குச் சிறந்த பாதார விந்தங்களில்

உள்ளம் கலந்

ெநஞ்சு ெபா ந்தி

கனி ம்

ஸ்ேநஹித்தி க்கிற

நல்ேலார்

மஹா பாவர்கள்

அ கண்

(37)

ெகாண்

(இவ்வாத்ம வஸ் வான

ைடய

உைடயவர்க்கு ேசஷப்பட்டெதன்கிற)

லப்ெபா ைளத்

ெதாிந் ெகாண்
உகந்

ஆதாித்

என்ைன ம்

அ ேயைன ம்

அவர்க்கு

அவ்ெவம்ெப மானார்க்கு

ஆள் ஆக்கினர்

ஆட்ப த்தினார்கள்

* * * இப்ப ப்பட்ட எம்ெப மானாைர நீேர ெசன்
ஸ் காித்த ளினாேரா? என்

அ தனாைரச் சிலர் ேகட்க, நா

அவ ைடய ஸம்பந்த ஸம்பந்திகள் என்ைனக் ெகாண்
அ

கண்

ெதாிந் ெகாண்

ெகாண்

பற்றினீேரா? அன்றி அவர் தாேம

– அ யாவ

ம் பற்றவில்ைல, அவ ம் ஸ் காிக்கவில்ைல;

ேசர்த்தார்கள் என்கிறார்.

லம்; எம்ெப மானார்க்கு உாித்தாயி க்ைகயாகிற

ேசர்த்தார்கெளன்ைக. ம மமறிந்

காாியஞ்ெசய்தார்கெளன்றவா .

லத்ைதத்
(37)
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38.

ஆக்கிய ைம நிைலப்பித்தைனெயன்ைனயின்

* அவேம

ேபாக்கிப் றத்திட்ட ெதன்ெபா ளா ன் ? * ண்ணியர்தம்
வாக்கிற்பிாியா விராமா ச நின்ன ளின்வண்ணம்
ேநாக்கிற்ெறாிவாிதால் * உைரயாயிந்த

ண்ெபா ேள

(38)

என்ைன

(ஸ்வாமிந்! ெந நாளாக அஹங்காாியாய்க்கிடந்த) என்ைன

இன்

இன்ைறத் தினத்தில்

ஆக்கி

ஒ

அ ைம

ேசஷத்வத்தில்

நிைலப்பித்தைன

நிைல நி த்தினீர்; (இன்

ன்

இப்ப

ெசய்த ளின ேதவாீர்)

ற்காலெமல்லாம்

அவேம ேபாக்கி
றத்

ெபா ளாக்கி

ணாகப் ேபாக்கி

இட்ட

ெவளி விஷயங்களிேல தள்ளி விட்

என் ெபா ளா

ைவத்த

என்ன நிமித்தமாக?

ண்ணியர் தம்

(ேதவாீைர இைடவிடா

அ பவிக்கும்) பாக்யசா க

வாக்கில் பிாியா

வாக்ைக விட் ப் பிாியாத

இராமா ச

எம்ெப மானாேர!

நின் அ ளின் வண்ணம்

ேதவாீ ைடய தி வ ளி க்கும் பாிசு

ேநாக்கில்

ேநாக்கு மளவில்

ெதாி

அாி

அறிய

இந்த

ண் ெபா ள்

இந்த ஸு

உைரயாய்

யாததாயிரா நின்ற
மமான விஷயத்ைத

ேதவாீேர அ ளிச்ெசய்ய ேவ

* * * கூரத்தாழ்வாைனக் ெகாண்

ைடய

அ ேயைன இன்

ற்காலெமல்லாம் இந்த ேசஷத்வரஸத்ைத அ ேய
அகலைவத்தி ந்ததற்கு என்ன காரணம்? இன்

ம்.
தி த்திப் பணிெகாண்ட ேதவாீர் இதற்கு

க்கு ஊட்டாமல்

இங்கேன தி

ணாக விஷயாந்தரங்களிேல

ள்ளம் பற் ம்ப யாக என்னிடத்தில் என்ன

ஸுக் த ண்டாயிற் ? ஒன் மில்ைல; அப்ப யி க்கச் ெசய்ேத ம் ேதவாீர் தம் ைடய நிர்ேஹ க க் ைபையக்
ெகாண்ேடயன்ேறா இன்

ஆட்ப த்திக் ெகாண்ட . ஹா ஹா இப்ப

திறத்ைத அறிவாரார்! அறிந்த ேதவாீேர அ ளிச் ெசய்ய ேவ
நிைலப்பித்தைன –
நிைலப்பித்தைன,

க் ைப ண்ேடா? இவ்வ ளின்

ம் என்றாராயிற் .

ன்னிைல ஒ ைம விைன ற் . அவம் –

ன் அவேம ேபாக்கிப் றத்திட்ட

ம் ஒ

ண். “இன்

என் ெபா ளா!” இன்

ஒ க்கிைவத்ததற்கும் என்ன காரணம்?

என்ைன ஆக்கி அ ைம

ஸ் காித்ததற்கும், இத்தைன நாள்
(38)

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

35

39.

ெபா

ம் தல்வ ம் மி ம் *

ங்குழலா ெமன்ேற

ம ள்ெகாண் ைளக்கும் நமக்குெநஞ்ேச! * மற் ளார்தரேமா?
இ ள்ெகாண்ட ெவந் யர்மாற்றித் தன்னீறில் ெப ம் கேழ
ெத

ந்ெத ள் தந்

ெபா ள் என் ம்

* இராமா சன் ெசய் ம் ேசமங்கேள.

த்ரவ்யம் என்

தல்வர் என் ம்

(39)

ெசால் க் ெகாண் ம்

த்திரர்கள் என்

ெசால் க் ெகாண் ம்

மி என் ம்

ேக்ஷத்ரெமன்

ெசால் க் ெகாண் ம்

குழலார் என் ேம

அழகிய குழைல ைடய ஸ்திாீகள் என்

ெசால் க் ெகாண் ம் (அர்த்த

த்திராதிகைளேய வி ம்பி)
ம ள் ெகாண்

அறி

இைளக்கும் நமக்கு

வ ந்திக் ெகாண்

இ ள் ெகாண்ட

அஜ்ஞாநத்ேதா

ெவம்

க் ரமான

யர்

மாற்றி

கிடக்கிற நமக்கு
கூ ய

க்கங்கைள

ேபாக்க த்

தன் ஈ

இல் ெப

ெத

ெகட்

கேழ

ம் ெத ள்

தம் ைடய

வில்லாத சிறந்தகல்யாண குணங்கைளேய சிந்திக்கக் கடவதான

ஞானத்ைத

தந்

அளித்த ளி

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

ெசய் ம் ேசமங்கள்

ெசய்கிற ேக்ஷமங்களானைவ

ெநஞ்ேச

ஓ மனேம!

மற்

மற்ற ேபர்க

உளார் தரேமா

க்குச் ெசய்கிற மாதிாிேயா? [அல்ல விலக்ஷணம் என்றப ]

* * * எம்ெப மானா ைடய தி வ ளாேல தாம் ெபற்ற நன்ைமகைள நிைனத்
ஆநந்த ள்ளடங்காமல் அவ்வாநந்தத்ைத ெநஞ்ேசாேட கூ
மி வாசவார் குழலாள் என்
கைரந்

உசா கிறார். ெநஞ்ேச! அன்ைன அத்தன் என் த்திரர்

மயங்கிப் த்ர தார க் ஹ ேக்ஷத்ரங்க

ைநந் கிடந்த நமக்கு அஜ்ஞானங்கைள ம் அ

க்கு ேமற்பட ெவான் மறியாமல் உட

க்ேக

காரணமாக வ ம் பாவங்கைள ம் ெதாைலத்த ளித் தம

திவ்ய கீர்த்திகைளேய அநவரதம் ேபசும்ப யான நிைலைமயிேல நம்ைமக் ெகாண்
இப்ப யாக அவர் நமக்குச் ெசய்த

நிைனத்

ம் ேக்ஷமங்கள் இவ் லகில் ேவ

யார்க்காவ

நி த்தினார் எம்ெப மானார்.
கிைடக்கக் கூ யேதா?

நம் ைடய பாக்கியேம பாகியமன்ேறா என்றாராயிற் .
மற் ளார் தரேம? என்பதற்கு இரண்
நமக்கு எம்ெப மானார் தவிர ேவ
தவிர ேவ

ஆர்க்ேக

யாேர

வைகயாகப் ெபா ள் ெகாள்ளலாம்; இப்ப ப்பட்ட ேக்ஷமங்கைள
ம் அளிக்கக்கூ ேமா? என் ம், இப்ப ப்பட்ட ேக்ஷமங்கள் நமக்குத்

ம் கிைடக்கத் தகுேமா? என் ம்.

(39)
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40.

ேசமநல்

ம்ெபா

ந்த ம ம் * சீாியநற்

காம ெமன்றிைவ நான்ெகன்பர் * நான்கி
ஆம காம மறம்ெபா ள்

ங்கண்ண

க்ேக

தற் ெகன் ைரத்தான்

வாமனன்சீலன் * இராமா சனிந்தமண்மிைசேய.

(40)
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ேசமம் நல்
ெபா

ம்

அைனவர்க்கும் ேக்ஷம பமான சிறந்த ேமாக்ஷ ம்

ம்

அர்த்த ம்

த ம ம்

தர்ம ம்

சீாிய நல் காம ம் என்

மிக ஞ் சிறந்த காம ம் ஆக இப்ப

ெசால்லப்பட் ள்ள இைவ

இைவ
நான்கு என்பர்

நான்கு

நான்கி

இந்த நான்கு

ம்

காமம்
கண்ண

ஷார்த்தங்கள் என்
ஷார்த்தங்க

ைவதிகர் கூ வர்கள்
ள்

காமமாவ
க்ேக ஆம

எம்ெப மான் விஷயத்திேலேய உண்டாம

அறம் ெபா ள்

தர்ம அர்த்த ேமாக்ஷங்கள்

ன் ம்

இதற்கு என்

இந்தக் காம

வாமநன் சீலன்

வாமநாவதாரம் ெசய்த ெப மாேனா

ஷார்த்தத்திற்கு ேசஷ தங்கள் என்
ஒத்த சீலத்ைத ைடயரான எம்ெப மானார்

இராமா சன்
இந்த மண் மிைச

இவ் லகில் அ ளிச்ெசய்தார்

உைரத்தான்
* * * எம்ெப மானார் இவ் லகத்தார்க்கு உபேதசித்த ளின அர்த்தங்களில் ஒ
இப்பாட் ல் எ த் ைரக்கின்றார். ஸகல சாஸ்த்ரங்களா
ேமாக்ஷம் என நான்கு

ம் பிரதிபாதிக்கப்ப மைவ தர்மம் அர்த்தம் காமம்

ஷார்த்தங்களாம். அந்த நான்கி

ள் காமெமன்ப

விஷயாந்தரங்கைளப் பற்றின காமம் சிற்றின்பமாதலால் அ
காமம். அ ேவ

ஷார்த்தம். மற்ற

ன்

பகவத் விஷய காமம்;

ஷார்த்தமன் ; ேபாின்பமாகிய பகவத் காமேம

ஷார்த்தங்கள் ேமற்ெசான்ன காம

ேசஷப்பட்டைவகள்; காமேம ப்ரதாநேசஷியான

அர்த்த விேசஷத்ைத

ஷார்த்தம் என்

ஷார்த்தத்திற்கு

உலகத்தாெரல்லார்க்கும் உபேதசித்த ளினார்

எம்ெப மானார் என்றாராயிற் .
ேசம நல்

ெமன்

ெதாடங்கி அறம் ெபா ள்

தற்ேக என்

மள ம் எம்ெப மானா ைடய உபேதச

வ வம்.
கண்ண

க்ேகயாம

காமம் – காமக்ேராதங்கைளக் ெகட்ட குணமாகக் கூறியி ப்ப

காமம் கூடாெதன்ப பற்றி. பகவத் விஷயத்தில் காமம் சாஸ்த்ரவிஹிதம். ஆழ்வார்
ெபா

தகாத விஷயங்களில்

ஸுக்திகளில் இக்காமேம

ம்.
வாமநன் சீலன் – வாமநாவதாரம் ெசய்த எம்ெப மா

ஒ வ ம் அேபக்ஷியாதி க்கத் தன்ேபறாக எல்லார் தைலயி
ரஸ்யமா ம் ரஹஸ்யமா ள்ள அர்த்த விேசஷங்கைளத் தம

ைடய சீலம் ேபான்ற சீலத்ைத ைடயவர் என்ைக.
ம் தி வ கைள ைவத் த் திாிவிக்ரமனான ேபால்,
நிர்ேஹ கக் ைபயாேல ெவளியி பவர்

எம்ெப மானார் என்கிற .

(40)
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41.

மண்மிைச ேயானிகள் ேதா ம் பிறந்
கண்

றநிற்கி

அண்ண
நண்ண

* எங்கள் மாதவேன

ம் காணகில்லா * உலேகார்க ெளல்லாம்

ராமா சன் வந் ேதான்றிய வப்ெபா ேத
ஞானந் தைலக்ெகாண்

* நாரணற்காயினேர.

(41)
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எங்கள் மாதவேன

நமக்கு நாதனான தி மால் தாேன

மண்மிைச ேயானிகள்

(இப் மியி

ள்ள ம ஷ்யாதி) ேயானிகள் ேதா ம் அவதாித்

ேதா ம் பிறந்
கண் உற நிற்கி

எல்லா ைடய கண்

ம்

க்கும் தன்ைன இலக்காக்கிக் ெகாண்

நின்ற விடத்தி

ம்

(அவைன நம் ைடய நாதெனன் ) காணமாட்டாதி ந்த இவ் லகத்தாெரல்லா ம்

காணநில்லா உலேகார்கள்
எல்லாம்

ஸர்வஸ்வாமியான எம்ெப மானார் இங்ேக வந்தவதாித்த டேன

அண்ணல் இராமா சன்
வந்

ேதான்றிய

அப்ெபா ேத
நண்ண அ

ஞானம்

ெப தற்காிதான ஞானம் அதிகாிக்கப்ெபற்

தைலக் ெகாண்
நாரணற்கு ஆயினர்

மந் நாராயண

* * * எம்ெப மா

க்கு ேசஷப் பட்டனர்.

ைடய அவதாரத்திற்காட்

ம் எம்ெப மானா ைடய அவதாரேம சிறப் ற்ற ெதன்கிறார்.

எம்ெப மான் பலபலேயானிகளிற் பலவைகப் பிறவி பிறந்
ஸ்வஸ்வ பத்ைதக் காட் க்ெகா த்த விடத்தி
டா:” [என்ைன

கண்காண வந் நின்

உபேதசங்களாேல

ம் யா ம் அவைன லக்ஷியம் பண்ணவில்ைல; “அவஜாநந்தி மாம்

டர்கள் அவமானப்ப த் கிறார்கள்] என்

வ த்தப்படேவண் யதாயிற் . ஆைகயாேல பகவா

அவன்றாேன ெசால் ெகாண்

ைடய அவதாரம் ஸம்ஸாாிக

ைடய ெதள்ளறி க்கு

உ ப்பாகவில்ைல. எம்ெப மானா ைடய அவதாரேமா ெவன்னில் பயன்ெபற்ற . இவர்தாம் தி வவதாித்த டேன
எல்லா லகத்தா ம் ஆச்சாியமான ஞானத்ைதப் ெபற்

உஜ்ஜீவித்தார்கள் என்றாராயிற் .

(41)
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42.

ஆயிைழயார் ெகாங்ைக தங்கும் * அக்காதலளற்ற ந்தி
மா ெமன்னாவிைய வந்ெத த்தா னின்

* மாமலராள்

நாயக ெனல்லா யிர்கட்கும் நாத னரங்கெனன்

ந்

யவன் * தீதி ராமா சன் ெதால்ல ள் சுரந்தேத.
மா மலராள் நாயகன்

ல

அரங்கன்

ெபாிய ெப மாள்

எல்லா உயிர்கட்கும் நாதன்

ஸகல ஆத்மாக்க

என்

மீபதியான
க்கும் ேசஷி என்

உபேதசிப்பவ ம்

ம்

யவன்
தீ

(42)

இல்

பரம பாிசுத்த ம்
எவ்வைக குற்ற மில்லாதவ மான

இராமா சன்

எம்ெப மானார் (என்ன ெசய்தாெரன்றால்)

ஆய் இைழயார் ெகாங்ைக

அழகிய ஆபரணங்களணிந்த ஸ்த்ாீக

தங்கும் அக்காதல் அள

ஆைசயாகிற ேசற்றிேல அ ந்தி நசித் ப் ேபாகிற என் ஆத்மாைவ

ைடய ெகாங்ைகத் தடத்தில் தங்கும்

அ ந்திமா ம் என்
ஆவிைய
38

ெதால் அ ள் சுரந்
இன்

வந்

இன்

நிர்ேஹ க க் ைப பண்ணிவந்

உத்தாித்த ளினார்

எ த்தான்
* * * பகவா

ைடய அவதார காலங்களில் தி ந்தாத ஸம்ஸாாிக

தி ந்திவிட்டார்கெளன்

கீழ்ப்பாட் ல் கூறியதற்கு ேவ

ம் எம்ெப மானார் காலத்தில்

த் ஷ்டாந்தம் காட்ட ேவ

ேமா? என்ைனத் தி த்திப்

பணி ெகாண்ட விஷயெமான்ேற ேபாராேதா ெவன்பார் ேபாலத் தம்ைமத் தி த்தினைதச் ெசால்
ஆநந்தப்ப கிறார்.

(42)
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43.

சுரக்குங் தி

ணர் ம் * ெசாலப் கில் வாய தம்

பரக்கு மி விைன பற்றற ேவா ம் * ப யி
உைறக்கின்றன

மக்கியானறஞ்சீ

க ையத்

ரக்கும் ெப ைம * இராமா செனன்
ப யில் உள்ளீர்

இப் மியி

யான் உமக்கு

நான் உங்க

ள்ளீர்!

ெசால்

மிேன.

(43)

ள்ளவர்கேள!
க்கு (ஒ

ஹிதம்) ெசால்

கிேறன் (என்னெவன்றால்)

உைரக்கின்றனன்
அறம் சீ ம் உ க ைய
ரக்கும் ெப ைம

தர்மமார்கத்தில் சீற்ற ைடத்தாய் ப்ரபலமான க ைய ஓட் வி ம்
எம்ெப மானா ைடய தி நாமத்ைதச் ெசால்

ங்கள் (அப்ப ச் ெசான்னால்)

இராமா சன் என்
ெசால்
தி

மின்

ம்

பக்திப் ெப ஞ்ெசல்வ ம்

உணர் ம்

ஞான ம்

சுரக்கும்

ேமன் ேம

ெசால கில்

அந்தத் தி நாமத்ைதச் ெசால்லத் ெதாடங்கும் ேபாேத

வாய் அ தம் பரக்கும்

வாக்கிேல அம் தரஸம் வியாபிக்கும்

இ விைன

மஹாபாவங்கள்

பற்

அ ேயாேட ேபாய் வி ம்

அற ஓ ம்

ம் ெப கும்

* * * உலகத்தாைர ேநாக்கி நீங்கெளல்லா ம்
உங்க

க்கு எல்லாவிதமான நன்ைமக

அர்த்தத்ைத உபேதசிக்கின்ேறன் ேக
க

ராமா ஜ திவ்ய நாமத்ைத வாயாரச் ெசால்

ம் உண்டாகுெமன்கிறார். ஓ ஜனங்கேள! உங்க

ங்கள்,

க்கு ஓர் அ ைமயான

ங்கள். எம்ெப மானா ைடய ஸம்பந்த ள்ள ேதசத்தில் த மத்திற்கு மாறான

ஷன் நிற்கப்ெபறமாட்டான். அன்னவர

ஜ்ஞாநபக்திகள் தைலெய க்கும். பாவங்க

தி நாமங்கைள நீங்கள் அ ஸந்தாநம் பண்

ங்கள். உங்க

க்கும்

ம் ெதாைல ம். அத்தி நாமங்கள் நா க்கும் இனிதாயி க்கும்.

ெசால் ப்பா ங்கள்.
உமக்கு + யான், உமக்கியான். “யவ்வாின் இய்யாம்” என்ப

நன்

ல்;

“ேநர்பதினாேற நிைரபதிேனெழன் ேறாதினர் க த் ைறேயார க்ெக த்ேத” என்ற இலக்கணத்திற்கு
மாறாக இப்பாட் ன்

ன்றாம யில் (ஒற்ெறாழித் ப்) பதிெனட்ெட த்

விடத்தில் ககரத்தின் ேமேலறின இகரம் குற்றிய

வந்த

என்ெனனில்; உமக்கியான் என்ற

கரமாைகயாேல வண்ணங்ெகடாைமக்குக் கழித்

உடெல த்தான
39

ககரத்ைதக் கீேழாேட ஒன் வித் ப் பதிேனெழ த்தாகேவ எண்ணத்தக்க . கம்பர் இயற்றிய சடேகாபரந்தாதியில்
“என்

யாெதனக்கியாேத யாிய திரா வணன்றன்” என்ற இ பத்ெதான்பதாம்பாட்

வந்தைம காண்க. இந்த
பரனெதன்

ற்றந்தாதியி

ம்” என்ற விடத்தி

ம் ேமல் ஐம்பத்

ம் இப்ப ேய பிரேயாகம்

ன்றாம் பாட் ல் “பற்பல்

யிர்க

ம் பல்

லகியா ம்

ம் இங்கனேம ெகாள்க.

(43)
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44.

ெசால்லார் தமிெழா

ன் ம் * சு திகள் நான்குெமல்ைல

யில்லா வறெநறியா ந் ெதாிந்தவன் * எண்ண ஞ்சீர்
நல்லார்பர

மிராமா சன் தி நாமம் நம்பிக்

கல்லாரக டத்ேதார் * எ ேபெறன்

காமிப்பேர.

(44)

அகல் இடத்ேதார்

விசாலமான இப் மியி

ள்ளவர்கள்

ெசால் ஆர் தமிழ் ஒ

ெசால் நிரம்பிய இயல் இைச நாடகம் என்கிற ஒப்பற்ற

த்தமிைழ ம்

ன் ம்
சு திகள் நான்கும்

நான்கு ேவதங்கைள ம்

எல்ைல இல்லா அறம்

கணக்கில்லாத த ம சாஸ்திரங்கைள ம் மற் ம் எல்லாக் கைலகைள ம்

ெநறியா ம்
ெதாிந்தவன்

அறிந்தவரா ம்

எண் அ

எண்ண

சீர்

யாத குணங்கைள ைடயவரா ம்

நல்லார் பர ம்

ஸத் க்களால்

இராமா சன்

எம்ெப மானா ைடய

தி

தி

நாமம்

நம்பி கல்லார்

திக்கப்ப பவரா

நாமத்ைத

(என் வார்த்ைதைய) நம்பிக் கற்கின்றார்களில்ைல
ராமா ஜ நாமஸங்கீர்த்தநேம

எ

ேப

மி க்கிற

என்

நமக்குப்

ஷார்த்தெமன்

ஷர்த்தம் எ ? என்

அறியாதவர்களாய்

ேகட் க் ெகாண்

க்கிறார்கள் ஐேயா!

காமிப்பேர!
* * * ெசால் ஆர் தமிெழா

ன் ம் – இயல் இைச நாடகம் என

இரண்டைச சீர் ப்பேதழ்தைள ஐந் , இ க்கில
வண்ணங்கள்
என்

ெதாகுத்

ஒன்ப

ெதாைட நாற்பதின்

ஒண்ெபா ள், ேகாள் இ

ன்

ஐந் பா இனம்

, வ க்கில்விகாரம் வனப்ெபட்

ன்

ன் , ஒ க்கிய

யாப் ள் வகுத்தனேவ”

உணர்த்தப்ப ம் இயற்றமிழின் இலக்கணங்கள். குறிஞ்சி, ெச ந்தி, இந்தளம், ெகால் , காமரம்,

தக்ேகசி, பஞ்சமம், ைகசிகம், காந்தாரம், பாைலயாழ்
இய

ைவகப்ப ம் தமிழ். “எ த் ப் பதின்

க்கும் இைசக்கும் ெபா வான

த ய பண்கைளக் ெகாண் ள்ள தமிழ் இைசத் தமிழாம்.

நாடகத் தமிழாம். திராவிட சாஸ்த்ரங்கெளல்லாவற்ைற ம் அறிந்தவர்

எம்ெப மானார் என்கிற .
சு திகள் நான்கும் –

க்கு, யஜுஸ், ஸாமம், அதர்வணம் என ேவதங்கள் நான்காம். எல்ைலயில்லா அறெநறி

– தர்மசாஸ்த்ரங்கட்கு அளேவயில்ைல. யா ம் – கீழ்ெசான்னவற்ைற ம் மற்

ள்ள கைலகைள ம்.

(44)
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45.

ேபெறான் மில்ைல நின்சரணன்றி * அப்ேபறளித்தற்
காெறான் மில்ைல மற்றச்சரணன்றி * ஏன்றிப்ெபா ைளத்
ேத மவர்க்கு ெமனக்கு
கூ ம்பரமன்

ைனத்தந்த ெசம்ைம ெசால்லால்

* இராமா சா ! ெமய்ம்ைம கூறி ேல.

இராமா ச

எம்ெப மானாேர!

நின் சரண் அன்றி

ேதவாீ ைடய தி வ கைளத் தவிர

மற்

உேபயம் ேவ

ேப

ஒன் ம்

(45)

ஒன் ம் இல்ைல

இல்ைல
அப்ேப

அளித்தற்கு

ேதவாீர் தி வ களாகிற அந்த உேபயத்ைதத் த வதற்கு

அச்சரண் அன்றி

அத்தி வ கள் தவிர

மற்

ேவ

ஆ

ஒன் ம்

உபாயம் ஒன் ம் இல்ைல

இல்ைல
என்

இப்ெபா ைள

என்கிற இவ் ண்ைமைய

ேத மவர்க்கும்

ெதளிவாகத் ெதாிந்

ெகாண்

க்கிற மஹான்க

க்கும்

எனக்கும்

(இந்த ெதளி

உைன தந்த ெசம்ைம

(வாசி பாராமல் ஸமமாகேவ) ேதவாீைரக் காட் க் ெகா த்த ெசம்ைமக் குணமான

ெமய்ம்ைம கூறி ல்

உண்ைம ெசால் ல்

ெசால்லாமல் கூ ம் பரம்

வாய் ெகாண்

சிறி ம் இல்லாத) எனக்கும்

ெசால்லத்தரமன்

[அ பவித்

உ குமித்தைன]

அன்
* * * “உபாய ம் உேபய ம் எம்ெப மானார் தி வ கேள” என்றி க்கும் மஹான்க
அ ள் ாிகின்றேதா அவ்வாறாகேவ சிறி ம் வாசிைவயாமல் பாவிேய

க்கும் அ ள் ாிகின்றேத! இஃ

ெப ங்குணம்! த்ாிடவிச்வாஸ ைடய ஆழ்வான் ஆண்டான் ேபால்வாைர அ ைம ெகாள்வ
அவிச்வா

க்கு ேதவாீர் எவ்வா
என்ன

ேபாலேவ

யான என்ைன ம் அ ைம ெகாள்வேத! இச்ெசம்ைமக் குைணத்தின் ெப ைமையப் பாசுரமிட் ச்

ெசால்ைல எனக்கு சக்தியில்ைலெயன்

த மா கின்றார்.

(45)
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46.

கூ ஞ்சமயங்க ளா ங்குைலய * குவலயத்ேத
மாறன்பணித்த மைற ணர்ந்ேதாைன * மதியி ேயன்
ேத ம்ப ெயன் மனம் குந்தாைனத் திைசயைனத் ம்
ஏ ங்குணைன * இராமா சைன யிைறஞ்சினேம.

கூ ம் சமங்கள் ஆ ம்

மனம் ேபானப

ெசால் ெகாண்

க்கிற ஆ பாஹ்யமதங்க

குைலய

ப

குவலயத்ேத

இப் மண்டலத்திேல

மாறன் பணித்த மைற

நம்மாழ்வார் அ ளிச் ெசய்த தமிழ் ேவதத்ைத

உணர்ந்ேதாைன

கற்

(46)
ம் தைல மடங்கும்

அறிந்தவரா ம்
41

மதியி ேயன் ேத ம்ப

ஜ்ஞாநஹீநனான நா

ம் ெதளி ம்ப யாக

என்மனம்

என் ஹ் தயத்திேல வந்

திைச அைனத் ம் ஏ ம்

எல்லாத் திக்குகளி

குந்தவரா ம்

ம் பரவிய தி க்குணங்கைள ைடயவரா மி க்கிற

குணைன
இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

இைறஞ்சிேனாம்

வணங்கிேனாம்.

* * * எம்ெப மானார் ெசய்த ளின அாியெபாிய உபகாரங்கள் ெநஞ்சில் ஊற ஊற, பரவசராய்த்
தி வ களிேல வணங்குகிறார். உலகத்தில் பிரமாணமில்லாம
ெசால் க்ெகாண்

ம்

க்தியில்லாம

ம் மனம் ேபானப

திாிகிற மதாந்தரஸ்தர்கைளெயல்லாம் பங்கப்ப த் வதற்காக நம்மாழ்வார் அ ளிச்ெசய்த தமிழ்

ேவதமான தி வாய்ெமாழிைய ஓதி ணர்ந்தவ ம், அவிேவகியான நான் கூடத் ேத தைலயைட ம்ப
ெநஞ்சி

ள்ேள குந்

என்

என் ஸத்ைதைய ேநாக்குபவ ம், திைசகளிெலங்கும் பரவிய கைழ ைடயவ மான

எம்ெப மானாைர வணங்கிேனாெமன்றாராகிற .
சமயங்கள் ஆ ம் – ேதஹாத்மவாதி, ேதஹபாிணாமாத்மவாதி, விஜ்ஞாநாத்மவாதி, சூந்யவாதி,
அத்ைவதவாதி, சிவபரத்வவாதி – என்றிப்ப

ஆ மதஸ்தர்க

ண் . ேவ

ைவைகக

ம் உண் . எல்லா மதங்க

ம்

தி வாய்ெமாழியில் ெநற்ெசய்யப் ல்ேத ங்கணக்கிேல ெதாைலக்கப்பட்டனெவண்க. குவலயம். – வடெசால்.
ேத ம்ப

– “ஒ

வழியா

ம் நாம் உஜ்ஜீவிக்க வைகயில்ைலேய! என்ெசய்ேவாம்” என்

“இனி நமக்கு குைற மில்ைல” என்

த மாறிக்கிடந்த நா

ேதறி மார்விேல ைகையைவத் றங்கும்ப யாக என்ைக.

ம்
(46)
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47.

இைறஞ்சப்ப ம் பரனீச னரங்கெனன்
தறம் ெசப் மண்ண

* இவ் லைகத்

ராமா சன் * என்ன விைனயின்

திறஞ்ெசற்றிர ம் பக

ம் விடா ெதன்றன்சிந்ைத ள்ேள

நிைறந்ெதாப்பறவி ந்தான் * எனக்கா ம் நிகாில்ைலேய.
இைறஞ்சப்ப ம் பரன்
ஈசன் அரங்கன் என்

“எல்லாரா

(47)

ம் வணங்கத்தக்க பரெதய்வம் (எ ெவன்றால்) ஈசனாகிய

ரங்கநாதேனயாம்” என்

இ உலகத்

இப் மண்டலத்திேல

அறம் ெசய் ம்

ஸக்ஷாத் தர்மத்ைத அ ளிச்ெசய் மவராய்

அண்ணல்

ஸர்வஸ்வாமியான

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

என் அ விைனயின் திறம்

என்

ைடய ேபாக்க

யாத கர்ம ஸ

கத்ைதப் ேபாக்கி

ெசற்
பக

ம் இர ம் விடா

ஸர்வ காலத்தி

ம்

எந்தன் சிந்ைத ள்ேள

என் ஹ் தயத்தி

ள்ேள

நிைறந்

பாி ர்ணராகி

ஒப் அற இ ந்தான்

(இவ்வி ப் க்கு) ஒப்பில்லாதப

எனக்கு

இப்ப ப்பட்ட அ ைளப்ெபற்ற எனக்கு

ஆ ம் நிகர் இல்ைல

ஒப் வார் ஆ மில்ைல

எ ந்த

யி க்கிறார்

42

***
உபேதசித்
என்

ரங்கநாதேன எல்லா ம் வணங்கத்தக்க பரெதய்வெமன்
எல்லாைர ம் பகவத் ஸமாச்ரயணத்தில்

ைடய தீவிைனகைள ேவேராேட கைளந்ெதாழித்

ம் உண்ைமைய உலகத்தார்க்கு

சி ைடயவர்களாக்கிப் ேபா கின்ற எம்ெப மானார்
அநவரத ம் என

ஹ் தயத்தி

ள்ேள

பாி ர்ணராெய ந்த ளியிராநின்றார். இப்ப ப்பட்ட பரமபாக்கியம் ெபற்றவன் இவ் லகில்
நாெனா வேனயாைகயால் “இல்ைல ெயனக் ெகதிாி ல்ைல ெயனக்ெகதிாில்ைல ெயனக்ெகதிேர”.

(47)
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48.

நிகாின்றிநின்றெவன் நீசைதக்கு * நின்ன ளின்கணன்றிப்
கெலான் மில்ைல ய ட்குமஃேத கல் * ண்ைமயிேலார்
பக ம்ெப ைம யிராமா சவினி நாம்ப ேத
அக

ம் ெபா ெளன் * பயனி ேவா க்கு மானபின்ேன.

ன்ைமயிேலார் பக

ம்

(48)

மஹான்கள் ேபச ேவண் ம்ப யான ெப ைமைய ைடய எம்ெப மானாேர!

ெப ைம
நிகர் இன்றி நின்ற என்

என்

ைடய ஒப்பற்ற தாழ்ைமக்கு

நீசைதக்கு
நின் அ ளின் கண் அன்றி
கல் ஓன் ம் இல்ைல

ேதவாீ ைடய க் ைபயினிடத்தில் தவிர
ேவ

எவ்விடத்தி

ம் ஒ ங்க இடமில்ைல

அ ட்கும்

ேதவாீ ைடய அந்த க் ைபக்கும்

அஃேத கல்

என் ேபால்வா ைடய அந்தத் தாழ்ைமேய சரணம் (ஆக இவ்வைகயாேல)

இ ேவா க்கும் பயன்

அ ேயனால் ேதவாீ க்குப் பயன், ேதவாீரால் அ ேய

ஆன பின்

க்குப் பயன் என்

த்தமான பின்

இனி நாம்

இனி ேம

ப ேத

வியர்த்தமாக

அக

பிாிந்தி க்ைகக்குக் காரணம் என்ன?

ம் ெபா ள் என்

ம் நாம்

* * * எனக்கா ம் நிகாில்ைலேய என்

களித் க்கூறின அ தனாைர ேநாக்கி எம்ெப மானார் “இக்களிப்

உமக்கு எத்தைன நாைளக்கு நிற்கும்? நான் உம்ைம விட் விட ங்கூ ம்; நீர் என்ைன விட் விட ங்கூ ம்.
இரண்டத் ெதான்

ேநர்ந்தால் இக்களிப் மாறக்கூ ய

தாேன” என்ன – இனி நாம்

ணாக விட் ப் பிாிவதற்குக்

காரணேமயில்ைலெயன்கிறார்.
“ததஹம் த்வத் ேத ந நாதவாந் மத் ேத த்வம் தயநீயவாந் நச, விதிநிர்மிதேமத தந்வயம் பகவந் பாலய மா
ஸ்ம ஜீஹப:” என்ற ஆளவந்தார் ஸ்ேதாத்ர ரத்ந ச்ேலாக ம் இப்ெபா ள் ெகாண்டேத.
நீசைத – “நீசதா” என்ற வடெசால் ஐயீறாயிற் . நீசஸ்ய பவ: நீசதா – நீசனாயி க்குந் தன்ைம.
அ ட்குமஃேத கல் – நீசர்கள் விஷயத்தில் க் ைப பண்ணினாலன்ேறா அ ள் விளங்குவ ம் பயன் ெப வ ம். (48)
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49.

ஆன ெசம்ைமயறெநறி * ெபாய்ம்ைமய சமயம்
ேபான ெபான்றி இறந்த

ெவங்க

*

ங்கமலத்

ேதனதிபாய்வயல் ெதன்னரங்கன் கழல் ெசன்னிைவத் த்
தானதில்மன்
கமலம் ேதன்

ம் * இராமா ச னித்தலத் தித்ேத.
தாமைரப்

க்களி

ண்டான மகரந்தமான

நதி பாய்

ஆறாகப் ெப கப் ெபற்ற

வயல்

கழனிகைள ைடய

ெதன் அரங்கன்

(49)

ரங்கத்திேல எ ந்த ளியி க்கிற ெபாிய ெப மா

கழல்

தி வ கைள

ெசன்னி ைவத்

சிரஸாவஹித் க் ெகாண்

தான் அதில் மன்

ம்

தாம் அத்தி வ களிேலேய ப்ரவணாராயி க்கிற

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

இ தலத்

இப் மியிேல தி வவதாித்ததனால்

உதித்

ெசம்ைம அறம் ெநறி
ஆன

ைடய

ஜுவான தர்மமார்க்கமான
ஸத்ைதப் ெபற்ற

ெபாய்ைம அ

சமயம்

ெபாய்ேய நிறந்

ெபான்றி ேபான

நாசமைடந்தன

ெவம் க

ெகா ய க

இறந்த

கிடக்கிற அ சமயங்க

ம்

க ம் மாண்ட

* * * எம்ெப மானார் தி வவதாித்ததனாேல இவ் லகத் க்கு உண்டான நன்ைமகைள அ ளிச் ெசய்கிறார்
இதில்.

ன் குத் ஷ் களினால் அழிந்

கிடந்த தர்மமார்க்கம் மீண்

நிைல ெபற்ற . சாஸ்த்ரவி த்தமான

றமதங்கெளல்லாம் தைல சாய்ந்தன. க ேதாஷ ம் ெகட் ப்ேபாயிற் .

(49)
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50.

உதிப்பன த்தமர் சிந்ைத ள் * ஒன்னலர் ெநஞ்சமஞ்சிக்
ெகாதித்திட மாறிநடப்பன * ெகாள்ைளவன் குற்றெமல்லாம்
பதித்தனெவன் ன்கவிப் பாவினம்

ண்டன பா ெதால்சீர்

எதித்தைலநாதன் * இராமா சன்றன் னிைணய ேய.
பா

ெதால் சீர்

(50)

உலகெமங்கும் பரவின நித்ய கல்யாண குணங்கைள ைடயவ ம்

எதி தைல நாதன்

யதிக

க்கு தைலயான நாயக மான

இராமா சன் தன்

எம்ெப மானா ைடய

இைண அ

தி வ யிைணகள்
எப்ப ப்பட்டைவெயன்றால்

உத்தமர் சிந்ைத ள்

உத்தமாதிகாாிக

ைடய தி

ள்ளங்களிேல ப்ரகாசிப்பைவ

உதிப்பன
ஒன்னலர் ெநஞ்சம்

ப்ரதிபக்ஷிக

அஞ்சி ெகாதித்திட

பயப்பட்

ைடய ெநஞ்சான

பாிதவிக்கும் ப
44

மாறி நடப்பன

மாறிமாறியிட்

நடக்குந்தன்ைம ைடயன

ெகாள்ைள வன் குற்றம்

அபாரமான வ ய ேதாஷங்கள் யா ம் அ ந்திக்கிடக்கிற

எல்லாம் பதித்த
என் ன் கவி

என்

பா இனம்

பாசுரங்கைள (ஸ்ேதாத்ரமாகப்) ெபற் க் ெகாண்டைவ

ண்டன

ைடய க்ஷுத்ரமான கவனமாகிய

* * * தமக்குப் பரமப்ராப்யமான எம்ெப மானார் தி வ கைள வ ணிக்கிறார் இதில். வ கநம்பி
ேபால்வரான உத்தமாதிகாாிகளாேல இைடவிடா
உண் பண்

சிந்திக்கப்ப வன. பிரதிபக்ஷிக

வன. பல்வைகக் குற்றங்கள் நிறந்த என

ைடய ெநஞ்சிேல பாிதாபத்ைத

கவிகைள ம் ஏற் க்ெகாள்வன அத்தி வ கள்

என்றாராயிற் .
ஒன்னலர் ெநஞ்ச மஞ்சிக் ெகாதித்திட மாறி நடப்பன – பாஹ்யகுத் ஷ் கைள நிர
பலவிடங்களி

ம் ஸஞ்சாித்த ளினைம அறிக. மாறிநடத்தல் – ஒ

ப்பதற்காகப்

அழகான நைட. நம்ெப மாள் நைட ேபாேல. (50)
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51.

அ ையத்ெதாடர்ந்ெத

ைமவர்கட்காய் * அன் பாரதப்ேபார்

ையப் பாிெந ந் ேதர்வி ங்ேகாைன *

ணர்ந்த

அ யர்க்க த மிராமா செனன்ைன யாளவந்திப்
ப யிற்பிறந்த
அன்

* மற்றில்ைலகாரணம் பார்த்தி ேல
க்காலத்தில்

அ ைய ெதாடர்ந்

தி வ கைள அவலம்பித்

எ ம்

ெச க்கிக்கிளர்ந்த

ஐவர்கட்கு ஆய்

பஞ்ச பாண்டவர்க

பாரதப்ேபார்

பாரத

ய பாி ெந ந் ேதர்

( ாிேயாதனாதிகள்) மா
நடத்தின

ேகாைன

ஸர்ேவச்வரைன

உணர்ந்த

க்காக [பக்ஷபாதம்

பாகவதர்க

அ தம்

பரமேயாக்யனான

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

இப்ப யில்

இப் மண்டலத்தில்
என்ைன

ஆள
பார்த்தி ல் மற்

ம்ப யாக குதிைர

ண்ட ெபாிய ேதைர

(ஸ்வ ப ஸ்வபாவங்களில் ஒன் ங் குைறயாதப )

அ யர்க்கு

பிறந்த

ண் ]

த்தத்திேல

வி ம்

வந்

(51)

வந்

காரணம்

க்கு

அவதாித்த

ஆட்ெகாள்
ஆராய்ந்

ர்த்தியாகத் ெதாிந் ெகாண்ட

(எதற்காகெவன்னில்) அ ேயைன

ைகக்காகேவயாம்
பார்க்குமளவில் இ

தவிர ேவெறா

காரணம் இல்ைல

இல்ைல
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
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52.

பார்த்தான சமயங்கள் பைதப்ப * இப்பார்
ேபார்த்தான் கழ்ெகாண்

ம்

ன்ைமயிேனனிைடத் தான் குந்

*

தீர்த்தானி விைன தீர்ந்தரங்கன் ெசய்ய தாளிைணேயா
டார்த்தான் * இைவ ெயம்மிராமா சன் ெசய்

மற் தேம.

(52)

எம்ெப மானாரானவர்
அ

சமயங்கள் பைதப்ப

பார்த்தான்
இப்பார்

(ேவத பாஹ்யங்களான) ஆ
தி க்கண் ெச

ம்

தம

ேபார்த்தான்

ம்

க்கும்ப யாக

த்தினார்

இப் மண்டலம்

கழ் ெகாண்

தர்சநங்க

வைத ம்

கீர்த்தியினாேல
விட்டார்

ன்ைமயிேனனிைட

நீசனான அ ேயன் பக்க ேல

தான் குந்

தாமாகேவ (நிர்ேஹ க க் ைபயினால்) வந்

இ

ெபாிய பாவங்கைள

விைன

தீர்த்தான்

ேபாக்கிய ளினார்

தீர்த்

பாவங்கைளப் ேபாக்கின மன்றியில்

அரங்கன்

ரங்கநாத

ெசய்ய தாள் இைணேயா

குந்

ைடய

அழகிய தி வ கேளாேட (என்ைன) அந்வயிப்பித்தார்

ஆர்த்தான்
இைவ

ஆகிய இக்காாியங்கெளல்லாம்

எம் இராமா சன் ெசய் ம்

எமக்கு ஸ்வாமியான எம்ெப மானார் ெசய்த ளின ஆச்சாியச் ெசயல்களாம்

அற் தம்
* * * எம்ெப மானா ைடய ஆச்சாியமான சில ெசயல்கைள எ த் க்கூ கின்றார். சாக்யர், உ
ெபளத்தர், சார்வாகர், பாசுபதர், காணாதர் என்றிப்ப
ந ங்கச்ெசய்தார். இப் மண்டலெமங்கும் தம
என்

ைடய ஹ் தயத்திேல குந்

க்கியர்,

ெசால்லப்ப கிற றமதத்தவர்கைளெயல்லாம்

தி ப் கேழ பர ம்ப

ெசய்தார். ஆத்மகுண ெமான்றில்லாத

என் பாவங்கைளப் ேபாக்கி அழகிய மணவாள

என்ைன ஆச்ரயிக்கச் ெசய்தார். இப்ப யாக எம்ெப மானார் ெசய்த

ைடய

பாதங்களிேல

மைவெயல்லாம் மிக அற் தமானைவ.

(52)
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53.

அற் தன்ெசம்ைம யிராமா சன் * என்ைனயாளவந்த
கற்பகங் கற்றவர்கா
பற்பல்

யிர்க

ம் பல்

சீலன் * க தாிய
லகியா ம் பரனெதன்

நற்ெபா ள்தன்ைன * இந்நானிலத்ேதவந்

ம்

நாட் னேன

என்ைன ஆள வந்த

என்ைன ஆட்ெகாள்வதற்காக அவதாித்த

கற்பகம்

உதார ம்

கற்றவர் கா
அற் தன்

சீலன்

(53)

ஞானிகள் ஆைசப்ப ம்ப யான சீல குணத்ைத ைடயவ ம்
ஆச்சாிய ேசஷ் தங்கைள ைடயவ ம்
46

ெசம்ைம

ஜுவாயி க்குந் தன்ைம ெபா ந்தியவ மான

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

க த அாிய பல் பல்

நிைனக்க ம்

உயிர்க

யாதப

எண்ணிறந்தி க்கிற ஆத்மவர்கங்க

ம்

ம்

பல் உலகு யா ம்

(அவ்வாத்மாக்க

பரன

எம்ெப மா

என்

ம் நல்

க்கு இ ப்பிடமான) அளவிறந்த எல்லா

லகங்க

ம்

ைடய ெஸாத் க்களாம் என்கிற ஸாரார்த்தத்ைத

ெபா ள் தன்ைன
இ நானிலத்ேத

இவ் லகிேல

வந்

வந்தவதாித்

நாட் னன்

ஸ்தாபித்த ளினார்

* * * எம்ெப மானார் மதாந்தரங்கைளக் கண் த்

நிைலநாட் ய

த்தாந்தம் இன்னெதன்கிறார். சிறந்த

ஞானிகளைனவ ம் ெகாண்டா தற்குாிய தி க்குணங்கைள ம் அதிமா ஷவ்யாபாரங்கைள ம் உைடயரான
எம்ெப மானார் இவ் லகில் தி வவதாித்
ேலாகங்க

ம்

மந் நாரயண

“ஸகல ப்ராணிக

ம் அந்தப் பிராணிக

க்கு இ ப்பிடமா ள்ள ஸகல

க்ேக உாிைமப்பட்டைவ” என்கிற பரமார்த்தத்ைத நிைலநாட் ய ளினார் என்ைக.

உலகு – யா ம், உலகியா ம் : “யவ்வாினிய்யாம்” என்ப

நன்

ல் விதி.

(53)
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54.

நாட் யம் நீசச் சமயங்கள் மாண்டன * நாரணைனக்
காட் ய ேவதம் களிப் ற்ற

* ெதன்கு ைகவள்ளல்

வாட்டமிலா வண்டமிழ்மைற வாழ்ந்த
ஈட் யசீலத்

மண்

லகில்

* இராமா சன் தன்னியல் கண்ேட

மண் உலகில் ஈட் யசீலத்

இப்

ேலாகத்தில் ேமன் ேம

இராமா சன் தன்

எம்ெப மானா ைடய

இயல்

ஸ்வபாவத்ைத

கண்

பார்த்

நாட் ய நீச சமயங்கள்

( ஷ்ட க்திகளாேல) நிைல நி த்தப்பட்

(54)

ம் திரட் க் ெகாண்ட சீல குணத்ைத ைடயரான

ந்த க்ஷுத்ர மதங்கெளல்லாம் ஒழிந்தன

மாண்டன
நாரணைன காட் ய

மந்நாராயணைனப் பிரதிபாதித்த

ேவதம்

ேவதங்களானைவ

களிப் உற்ற

(நமக்கு இனி ஒ

ெதன் கு ைக வள்ளல்

அழகிய தி க்கு கூாில் அவதாித்த உதாரரான ஆழ்வார் (அ ளிச்ெசய்த)

வாட்டம் இலா

ஒ

வண் தமிழ் மைற

சிறந்த தமிழ் ேவதமான தி வாய்ெமாழி

வாழ்ந்த

வாழ்

குைற மற்ற
ெபற்ற

* * * சிங்கத்ைதக் கனவில் கண்டா
சிங்கம் ஒ

குைற மில்ைலெயன் ) ெச க்கைடந்தன

யற்சி ம் ெசய்யேவண்டா. அ

ம் ஸாமான்யமி கங்கள் நசித்ெதாழி ம்; அவற்ைறக் ெகால்
ேபால, இவ் லகில் கிளர்ந்

கிடந்த பாஹ்யகுத் ஷ்

வதற்காகச்

மதங்கைளத்
47

ெதாைலப்பதற்காக எம்ெப மானார் ஒ

பிரயத்ந ம் எ த் க் ெகாள்ளவில்ைல. அவ ைடய இயல்ைவக் கண்ட

காட்சியில் தாேன மதாந்தரங்கள் யா ம் மாண்

ேபாயின. அைவ மாளேவ

அந்த ேவதங்களின் ஸாரமாகிய அ ளிச் ெசயல்க

ம் ெபா

ெபற்

மந்நாராயணபரங்களான ேவதங்க

ஓங்கின என்றாராயிற் .

ம்

(54)

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

55.

கண்டவர் சிந்ைதகவ ம் க ெபாழில் ெதன்னரங்கன் *
ெதாண்டர்குலா

மிராமா சைன * ெதாைகயிறந்த

பண்ட ேவதங்கள் பார்ேமல் நிலவிடப் பார்த்த

ம்

ெகாண்டைல ேமவித்ெதா ம் * கு யாெமங்கள் ேகாக்குலேம
ெதாைக இறந்த

கணக்கில்லாத

பண் த

ஸ்வரப்ரதாநங்களான ேவதங்கள்

ேவதங்கள்

பார்ேமல்

இப் மியிேல

நிலவிட

ஓங்கி வள ம்ப

பார்த்த

ம்

ெசய்த ளினவ ம்

ெகாண்டைல

பரம உதார ம்

கண்டவர் சிந்ைத கவ ம்

கண்டவர்களின் ெநஞ்ைசக் கவர்கின்ற

க

மணமிக்க ேசாைலகள் சூழ்ந்த

ெபாழில்

ெதன் அரங்கன்

ெதன்னரங்கத்திற்குத் தைலவரான ெபாிய ெப மா

ெதாண்டர்

அ ைமப்பட்ட

குலா ம்

ெகாண்டாடப்ப பவ மான

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

ேமவி ெதா ம் கு

ெபா ந்தி ஆச்ரயிக்கிற குலம்

எங்கள் ேகாக்குலம் ஆம்

எங்க

க்கு

ைவஷ்ணவர்களால்

க்கு ஸ்வாமியாகக் கூ ய குலமாம்

* * * எம்ெப மானாைர அ பணிந்
என்றாராயிற் .

(55)

ராமா ஜ பக்தர்க

உஜ்ஜீவிக்கும் மஹான்கள் தாம் அ ேயைன ஆள்வதற்கு உாியவர்கள்

க்கு அ ேயன் தாஸனாயி ப்ேபன் என்றவா .

இராமா சைன ேமவித் ெதா ங்கு

எங்கள் ேகாக்குலமாம் – எம்ெப மானாரன்

எமக்கு ஸ்வாமி; அவைர

ஆச்ரயிப்பவர்கேள எமக்கு ஸ்வாமிகள்.
ேகா என்பதற்கு ேமன்ைமெயன் ம் ெபா ள் உண்டாதலால் “எங்கள் ேகாக்குலம்” – எங்க

ைடய

ேமன்ைமயயன குலம் (எப்ப ப்பட்டெதன்றால்) இராமா சைன ேமவித் ெதா ங்கு யாம் என்பதாக ம்
உைரக்கலாம். “எங்கள் ேகாக் கு ேய” என் ம் பாட ண் . ெபா ள் ஒன்ேற.

(55)
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56.

ேகாக்குலமன்னைர

ெவ கால் * ஒ

கூர்ம வால்

ேபாக்கியேதவைனப் ேபாற் ம் னிதன் * வனெமங்கு
மாக்கியகீர்த்தி யிராமா சைன யைடந்தபின், என்
வாக்குைரயா

* என்மனம் நிைனயாதினி மற்ெறான்ைறேய

(56)
48

ேகாக்குலம் மன்னைர
எ
ஒ

கால்

க்ஷத்திாிய குலத்
இ பத்ெதா

கூர் ம வால்

அரசர்கைள

தைல ைறயள ம்

கூர்ைம ெபா ந்திய ஒ

ம வாேல

ேபாக்கிய

(பரசுராமாவதாரத்தில்) ெதாைலத்த ளின

ேதவைன

எம்ெப மாைன

ேபாற் ம்

திக்கின்ற

னிதன்

பரமபாிசுத்த ம்

வனம் எங்கும் ஆக்கிய

உலகெமங்கும் பரவின கைழ ைடயவ மான

கீர்த்தி
இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

அைடந்த பின்

ஆச்ரயித்த பின்

இனி

ேம

மற்

ஒன்ைற

ள்ள காலெமல்லாம்

ேவ

எந்த விஷயத்ைத ம்

என் வாக்கு

என

வாக்கான

உைரயா

ெசால்ல மாட்டா

என் மனம்

என

நிைனயா

நிைனக்க மாட்டா

மன ம்

* * * “அைடந்ததற்பின் வாக்குைரயா

என்மனம் நிைனயா ” என் ம் பாட

ண்டாம்.

(56)
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57.

மற்ெறா

ேப

மதியா

* அரங்கன் மலர க்கா

ற்றவேரதனக் குற்றவராக் ெகாள்
நற்றவர் ேபாற்

த்தமைன *

மிராமா சைன இந்நானிலத்ேத

ெபற்றனன் * ெபற்றபின் மற்றறிேயெனா ேபதைமேய.
மற்

ஒ

ேப

ப்ரேயாஜநாந்தரங்கைள

மதியா

கணிசியாமல்

அரங்கன் மலர் அ க்கு

அழகிய மணவாள

ஆள் உற்றவேர

அ ைமப்பட்டவர்கைளேய

தனக்கு உற்றவர் ஆ

தமக்கு ஆத்ம பந் க்களாக

ெகாள்

தி

ம்

(57)

ைடய தி வ த் தாமைரக

க்கு

ள்ளம்பற் கிற

உத்தமைன

உத்தம

நல் தவர் ேபாற் ம்

ப்ரபந்நர்களாேல கழப்பட்டவரா மி க்கிற

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

இ நானிலத்ேத ெபற்றனன்

இந்த ேலாகத்திேல அ ேயன் ஆச்ரயிக்கப் ெபற்ேறன்

ெபற்றபின்

ஆச்ரயித்த பின்

மற்

(ேவ

ஒ

ேபதைம

ஷரா ம்

விஷயங்கைள வி ம் தல்

த ய) எவ்வித அஜ்ஞாந கார்ய ம் அறிய
49

அறிேயன்

மாட்ேடன்

* * * “இனி என்வாக்குைறயா , என்மனம் நிைனயா

மற்ெறான்ைற” என்

இ ள் த மா ஞாலத்தில் இ க்கிறீராைகயாேல அவிேவகம் வந்

எப்ப

நீர் ெசால்லக்கூ ம்?

க்ெகாள்ள எத்தைன நாழிைக ெசல்

சிலர் கூற, எம்ெப மானாைர இந்த ேலாகத்திேல நான் ஆச்ரயித்ேதனான பின் இனிெயா நா

ம்? என்

ம் அவிேவகியாக

ஆகமாட்ேடெனன்கிறார்.
“நல்தவர் ேபாற் ம்” – ப்ரபத்தியாகிற நல்ல தபஸ்ைஸக் ைகப்பற்றினவர்களாேல ேபாற்றப்ப பவர்.

(57)
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58.

ேபைதயர்ேவதப் ெபா ளிெதன் ன்னி * பிரமநன்ெறன்
ேறாதிமற்ெறல்லா

யி மஃெதன்

டாதிப்பரேனா ெடான்றாெமன்

* உயிர்கள்ெமய்விட்
ெசால்

மவ் வல்லெவல்லாம்

வாதில்ெவன்றான் * எம்மிராமா சன் ெமய்ம்மதிக்கடேல

(58)

ேபைதயர்

(ேவதத்ைத ப்ரமாணமாகக் ெகாள்ளாத) அவிேவகிகள்

இ

“நாங்கள் ெசால்

கிற இ

பரப்ரஹ்மமான

எல்லாவற்றி

ேவதப் ெபா ள் என்

தான் ேவதத்தின் அர்த்தம்” என்

நி பித் க்ெகாண்

உன்னி
பிரமம் நன்
மற்

என்

ஓதி

எல்லா உயி ம் அஃ

ம் விலக்ஷணம் என்

“அந்த ப்ரஹ்மந்தவிர மற்ற எல்லா ஜீவராசிக

ெசால்

ம் அந்த ப்ரஹ்மேம” என்

ெசால்

என்
உயிர்கள் ெமய்விட்

ஜீவாத்மாக்கள் ேதஹத்ைத விட்ட பின்

ஆதி பரேனா

ஒன்

என்

ம் அவ்

ெசால்

ஆம்

ஸர்வ காரண
ெசால்

தனான பரம

ஷேனாேட ஐக்கியத்ைதயைடகின்றன என்

கிற அந்த ேகாலாஹலங்கைளெயல்லாம்

அல்லல் எல்லாம்
ெமய் மதி கடல்

தத்வஞாநக் கடலாகிய

எம் இராமா சன்

ஸ்வாமி எம்ெப மானார்

வாதில் ெவன்றான்

வாதத்தில் நிர

த்

* * * எம்ெப மானார் குத் ஷ் களின் குத்
ஈ ப கிறார். சில
ெகாண்

ர்க்கர்கள் தாங்கள் ெசால்

ெவற்றி ெபற்றார்
தமான வாதங்கைளக் கண் த்தப களில் ஒ ப ையச் ெசால்

வேத ேவதங்களின் உண்ைமயான ெபா ள் என்

ெகாக்காித் க்

அபார்த்தங்கைளப் பிதற் வார்கள். பரப்ரஹ்மம் ஸர்வவிலக்ஷணம்; ஜீவாத்மாக்கெளல்லாம்

பரப்ரஹ்மத்தில் ஓர் பகுதி; இப்ேபா
ஜீவர்கெளல்லாம் பரப்ரஹ்மத்ேதா

உபாதியினால் ெவவ்ேவறாகத் ேதான் கின்றன; அவ் பாதி கழிந்தபின்
ஒற் ைமைய அைடந்

வி கின்றன என்

பிதற்றல்கைளெயல்லாம் தத்வஜ்ஞான நிதியான எம்ெப மானார் வாதில் கண் த்

ர்க்கர் பிதற் ம்
உண்ைமப் ெபா ைள ஸ்தாபித்

ெவற்றி ெபற்றாெரன்கிற .
பிரமம் – ப்ரஹ்மம் என்ற வடெசால்விகாரம். உயிர்கள் ெமய்விட்
ஜீவாத்மாக்கள் பரப்ரஹ்மத்ேதா

ஐக்கியப்ப வ

தான் ேமாக்ஷம் என்

த்வம

” என் ம் “ப்ரஹ்ம ேவத ப்ரஹ்ைமவ பவதி” என்

பண்

வார்கள்.

ஆதிப்பரேனா

ஒன்றாம் –

குத் ஷ் கள் உபபாதிப்பார்கள். “தத்

ள்ள ேவதவாக்யங்க

க்கு இப்ப

அபார்த்தம்

50

ெவன்றான் என்பைத விைன ற்றாகக் ெகாள்ளாமல் விைனயாலைண ம் ெபயராகக்ெகாண்
ெவன்றவராகிய எம்ெப மானார், ெமய்ம்மதிக் கடல் – ஸத்யஜ்ஞாந ஸ த்ரமாயி ப்பவர் என்
உைரத்த

வாதில்

ப்பதாக

மாம்.

(58)
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59.

கடலளவாகிய திைசெயட்
மிைடத

ள்

ம் * க யி ேள

காலத்திராமா சன் * மிக்கநான்மைறயின்

சுடெராளியால் அவ்வி ைளத் ரந்திலேனல் * உயிைர
ைடயவன் நாரணெனன்றறிவாாில்ைல
கடல் அள

ஆய

திைச எட்

ள்

க

ற் ணர்ந்ேத

(59)

நான்கு ஸ த்ரங்கைள எல்ைலயாக ைடய
ம்

எல்லாவிடங்களி

இ ேள மிைடத

க

ம்

ஷனாகிற அந்தகாரேம ெந ங்கிக் கிடந்த காலத்தில்

காலத்
இராமா சன்

எம்ெப மானார் (தி வவதாித் )

நான் மைறயின்

நான்கு ேவதங்களின்

மிக்க சுடர் ஒளியால்

அளவற்ற ேதஜஸ்ைஸக் ெகாண்

அவ்வி ைள

அந்த க ேதாஷத்ைதப் ேபாக்கியிராமற் ேபானால்

ரந்திலன்

ஏல்
உயிைர உைடயவன்

எல்லா ஆத்மாக்க

க்கும் ேசஷி

மந்நாராயணேன என்

நாரணன் என்
உற்

உணர்ந்

அறிவார்

யா ம் ெதாிந்

ெகாண்

க்க மாட்டார்கள்

இல்ைல
* * * என்னப்பனிராமா சன் தி வவதாித்

ேவதார்த்தங்கைள விளங்கக்காட் ய ளாவி ல்

இவ் லகமைனத் ம் அஜ்ஞாநமயமாகேவ கிடக்கும்; ைதவாதீநமாக என்னப்பன் தி வவதாித்
வியாபித் க்கிடந்த க

ஷ

ைடய ேதாஷங்கைளத் ெதாைலத்

அஜ்ஞாநாந்தகாரங்கைளப் ேபாக்க க்கேவ எல்லா ம்
ெதாிந்

உய்

ெபறலாயிற்

எங்கும்

ேவதச் சுடர்விளக்ேகற்றி

மந் நாராயணேன ஸர்வேசஷிெயன்கிற பரமார்த்தத்ைத

என்கிறார்.

மிைடத தல் – ெந ங்கியி த்தல்; இைடவிடா

எங்கும் பரவியி த்தல்

(59)
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60.

உணர்ந்த ெமய்ஞ்ஞானியர் ேயாகந்ெதா ம் * தி வாய்ெமாழியின்
மணந்த மின்னிைச மன்

மிடந்ெதா ம் * மாமலராள்

ணர்ந்த ெபான்மார்பன் ெபா ந் ம்பதிெதா ம் க்குநிற்கும்
குணந்திகழ்ெகாண்டல் * இராமா செனங் குலக்ெகா ந்ேத
குணம் திகழ்

ஆத்ம குணங்களால் விளங்குபவ ம்

ெகாண்டல்

(ஒளதார்யத்தில்) காளேமகத்ைத ஒத்தவ ம்

எம் குலம் ெகா ந்

எங்கள் குலத் க்குத் தைலவ மான

(60)

51

இராமா சன்

எம்ெப மானார்
(எங்ேக எ ந்த ளியி ப்பவெரன்றால்)

உணர்ந்த ெமய்ஞானியர்

கற் ணர்ந்த தத்வ ஞானிக

ைடய ேகாஷ் கெளங்கும்

ேயாகம் ெதா ம்
தி வாய்ெமாழியி

தி வாய்ெமாழியின் மணம்
த ம் இன் இைச மன்

ைடய பாிமளம் மிக்க இனிய இைச ள்ள இடங்கெளங்கும்

ம்

இடம் ெதா ம்
மாமலராள் ணர்ந்த ெபான்

பிராட்

நித்யவாஸம் பண்

கிற அழகிய மார்ைப ைடய தி மால்

மார்பன் ெபா ந் ம் பதி

எ ந்த ளியி க்கிற திவ்ய ேதசங்கெளங்கும் எ ந்த ளியி ப்பார்

ெதா ம் க்கு நிற்கும்
* * * ஞானம் தைலெய த்த மஹான்க

ைடய திரள் எங்ெகங்கு இ க்கின்றேதா அங்ெகல்லாம்

எ ந்த ளியி ப்பவ ம், தி வாய்ெமாழியின் பரமேபாக்கியமான இைச எங்ெகங்கு நிகழ்கின்றேதா அங்ெகல்லாம்
ேஸைவ ஸாதிப்பவ ம், ச்ாிய:பதியான ஸர்ேவச்வரன் எங்ெகங்கு ஸந்நிதாநம் பண்
தி ப்பதிகெளங்கும் குந்

கிறாேனா அந்தத்

நிற்பவ மான எம்ெப மானார் அஸ்மத்குல கூடஸ்தர் என்றாராயிற் .

(60)
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61.

ெகா ந் விட்ேடா ப் பட ம் ெவங்ேகாள் விைனயால் *நிரயத்
த ந்தியிட்ேடைன வந்தாட்ெகாண்டபின்
ெதா ந்தவத்ேதா ெனம்மிராமா
ெக ந்த

அ

ம் * அ

னிவர்

சன் ெதால் கழ் சுடர்மிக்

* அத்தால்நல்லதிசயங்கண்ட தி நிலேம.

னிவர் ெதா ம்

அ ைமயான நிஷ்ைடைய ைடய மஹான்களாேல ேஸவிக்கப் ெபற்றவரா ம்

தவத்ேதான்

ப்ரபத்தியாகிற தபஸ்ைஸ ைடயவரா மி க்கிற

எம் இராமா சன்

ஸ்வாமி எம்ெப மானா ைடய

ெதால் கழ்

நித்யமான கல்யாண குணங்கள்

ெகா ந்

விட்

ஓ

(61)

பட ம்

ேமன் ேம

ம் அதிகமாகப் ெப குகின்ற க் ரமாய் ப்ரபலமான

ஷ்கர்மத்தாேல

ெவம் ேகாள் விைனயால்
நிரயத்
வந்

அ ந்தியிட்ேடைன

ஆள் ெகாண்ட பின்

ம்

ஸம்ஸாரமாகிற நரகத்திேல அ ந்திக் கிடந்த என்ைன
வந்

ஆட்ப த்திக் ெகாண்ட பின் ம் ஒளி குன்றாேத

சுடர் மிக்கு எ ந்த

விளங்காநின்றன

அத்தால்

அைதக் கண்

இ

விசாலமான இப் மண்டலம்

நிலம்

நல் அதிசயம் கண்ட

ன்னி

ம் விேசஷமாக

மிக்க ஆச்சாியங் ெகாண்ட

* * * எம்ெப மானா ைடய குணங்கள் மஹாபாபியான என்ைன ஆட்ப த்திக்ெகாண்டவளேவா
த் ப்திெபற்
என்

விடாமல் “இப்ப ப்பட்ட பாபிகள் இன்

இன்ன ம் நாக்கு நீட் க்கிளர்ந்

ெசல்

ம் யாேர

ம் கிைடப்பா ண்ேடா? கிைடப்பா ண்ேடா?”

கின்றன என் ம் க த்தாகும்.

(61)
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62.

இ ந்ேதனி விைனப் பாசங்கழற்றி * இன் யானிைற ம்
வ ந்ேதனினிெயம்மிராமா சன் * மன்

மாமலர்த்தாள்

ெபா ந்தா நிைல ைடப் ன்ைமயிேனார்க்ெகான் ம் நன்ைம ெசய்யாப்
ெப ந்ேதவைரப்பர ம் * ெபாிேயார்தம் கழல்பி த்ேத

(62)

எம் இராமா சன்

ஸ்வாமி எம்ெப மானா ைடய

மன்

சிறந்த தி வ த்தாமைரகளில் ேசராத ஸ்வபாவத்ைத ைடயவர்களான நீசர்க

மா தாள் மலர்

க்கு

ெபா ந்தா நிைல உைட
ன்ைமயிேனார்க்கு
ஒன் ம் நன்ைம ெசய்யா

ஒ விதமான உபகார ம் ெசய்யாேத

ெப

ெபாிய ெப மாைள

ேதவைர

பர ம்

ேபாற் கின்ற

ெபாிேயார் தம்

ஆழ்வானாகிற மஹா

கழல் இன்

தி வ கைள இன்

இ

பி த்

விைன பாசம் கழற்றி

ைடய
ஆச்ரயித்ேதனான பின்

ண்ணியம் பாவெமன்

இரண்

வைகயான க ம பாசங்களினின்

இ ந்ேதன்

வி பட்டவனாேனன்

யான்

இப்ப

இனி இைற ம் வ ந்ேதன்

இனிேமல் ெகாஞ்சங் கூட வ த்தப்பட மாட்ேடன்

***

நிர்மலனாகப் ெபற்ற அ ேயன்

ராமா ச பக்தர்களான

ேபாற்றா நின்ற கூரத்தாழ்வாைன அைடந்
காரணமில்ைலெயன்

ைவஷ்ணவர்க

க்ேக ஸர்வஸ்வதாநம் பண்ணவல்ல ெபாிய ெப மாைளப்

உஜ்ஜீவித்த அ ேய

க்கு இனி ஒ

வ த்த ம் விைளயக்

தம் ைடய க் தக் த்யத்வத்ைதக் கூறினாராயிற் .

இ விைனப் பாசங்கழற்றி – பாவம்ேபாேல ண்ணிய ம் பரகதிக்குப் பிரதி பந்தகம் என்பைத உணர்க.
பாவம் இ ம் விலங்ெகன் ம், ண்ணியம் ெபான் விலங்ெகன் ம் சாஸ்திரங்கள் கூ ம்.

(62)
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63.

பி ையத்ெதாட ங் களிெறன்ன * யா
அ ையத் ெதாட ம்ப

ன்பிறங்கியசீர்

நல்கேவண் ம் * அ சமயச்

ெச ையத் ெதாட ம் ம ள்ெசறிந்ேதார் சிைதந்ேதாட வந்திப்
ப ையத் ெதாட ம் * இராமா ச மிக்க பண் தேன
அ

சமயம் ெச ைய

பாஹ்யமான ஆ

ெதாட ம் ம ள் ெசறிந்ேதார்

நிைறந்த

சிைதந்

பங்கமைடந்

வந்

ஓட

இப் ப ைய ெதாட ம்

மதங்களாகிற

(63)

களிேல ப வதற்குக் காரணமான அவிேவகம்

டர்கள்
ெவ வி ஓ ம்ப யாக

இப் மியிேல வந்

அவதாித்

(நம்ேபால்வாைர விஷயீகாிப்பதற்குப்) பின்

ெதாடர்கின்ற
மிக்க பண் தன்

மஹா பண் தரான
53

இராமா ச

எம்ெப மானாேர!

பி ைய ெதாட ம் களி

யாைனப் ேபைடையப் பின்பற்றித் திாிகின்ற ஆண் யாைன ேபால

என்ன
யான்

அ ேயன்

சீர் பிறங்கிய உன் அ ைய

ெஸளந்தாியம்

ெதாட ம் ப

பின்பற் ம்ப

நல்க ேவண் ம்

* * * ஸ்வாமி! யாைனயான

த ய குணங்கள் விளங்குகின்ற ேதவாீர
கி ைப ெசய்த ள ேவண் ம்

தன் ேபைடயினிடத் ப் ெப ங்காதல் ெகாண்

அதைனேய பின்பற்றித்

திாிவ ேபால் அ ேயன் ேதவாீ ைடய அழகிய தி வ கைளேய அளவற்ற அபிநிேவசத்ேதா
ெசல்

ம்ப யாக அ ள் ாிய ேவ

ெமன்

தி வ கைளப்

அ வர்த்தித் ச்

ேவண் னாராயிற் .
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64.

பண்ட மாறன் பசுந்தமிழ் * ஆனந்தம் பாய்மதமாய்
விண் டெவங்க ளிராமா ச னிேவழம் * ெமய்ம்ைம
ெகாண்டநல்ேவதக் ெகா ந்தண்டேமந்திக் குவலயத்ேத
மண் வந்ேதன்ற

எங்கள் இராமா ச

* வாதியர்கா

னி

எங்க

ங்கள் வாழ்வற்றேத

க்கு விேதயமான

ராமா ச

(64)
னியாகிற மத்தகஜமான

ேவழம்
மாறன்

நம்மாழ்வார்

பண்

இைசகளாேல

த

அ ளிச்ெசய்த

பசுந்தமிழ் ஆநந்தம்

ெசந்தமிழான தி வாய்ெமாழியில் விைளந்த ஸந்ேதாஷம்

பாய்மதம் ஆய் விண் ட

ெப குமதநீராக ஒ கப்ெபற்

ெமய்ம்ைம ெகாண்ட நல்

ஸத்யவாதியான நல்ல ேவதமாகிற ெபாிய த ையத்

ேவதம் ெகா

தண்டம் ஏந்தி

குவலயத்ேத
மண்

வந்

இப் மண்டலத்திேல
ஏன்ற

உங்கைள ெந க்கிக் ெகாண்

வாதியர்காள்
உங்கள் வாழ்

வந்

ேம டா நின்ற

ர்வாதிகேள!
அற்ற

* * * குத்
ெகாள்

க்கிக் ெகாண்

உங்க

தவாதங்கள் பண்

ைடய பிைழப் ேபாயிற்
கிற

ர்வாதிகேள! இனி நீங்கள் பிைழக்க வழியில்ைலெயன்

ங்கள்; ஏன் ? என்கிறீர்கேளா? எம்ெப மானாெரன்

ெபாிய த ையெய த் க்ெகாண்

எதிாிட்

யாைனக்கு மதநீர் ெப குேம; இந்த
தி வாய்ெமாழியின் அ பவத்தா

ம் ஒ

மத யாைனயான

உங்கைளப் ைடப்பதாகப்

வாரா நின்ற ; இதற்குத் தப்பிப்பிைழக்க உங்களாலாகா
ராமா ஜ கஜராஜ

க்கு எ

ண்டாலான ஆநந்தரஸேம இந்த கஜராஜ

எம்ெப மானார் எப்ேபா ம் தி வாய்ெமாழிைய அ பவித் க் களிப்

நிச்சயித் க்

மதநீர் என்ன;

என்கிறார்.

தல யிற் கூ கின்றார்.

க்கு மதநீர் ெப க்காம். இதனால்,

வர் என்றதாகிற .

(64)
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65.

வாழ்வற்ற

ெதால்ைலவாதியர்க்கு* என் ம்மைறயவர் தம்

தாழ்வற்ற

தவம்தாரணிெபற்ற

* தத் வ

ல்

கூழற்ற

குற்றெமல்லாம்பதித்த குணர்த்தினர்க்கந்

நாழற்ற

* நம்மிராமா சன் தந்தஞானத்திேல

நம் இராமா சன்

ஸ்வாமி எம்ெப மானார்

தந்த ஞாலத்தில்

அ ளின ஞாலத்தினால்

ெதால்ைல வாதியர்க்கு

ெந நாளாக இ ந்த

வாழ்

வாழ்ச்சி அற் ப் ேபாயிற்

அற்ற

மைறயவர் தம் தாழ்

ைவதிகர்க

என் ம் அற்ற

இனி ஒ

தாரணி

(65)

ர்வாதியர்க

க்கு

ைடய குைற

நா

ம் இல்லாதப யாயிற்

மண்டலமான

தவம் ெபற்ற

பாக்கியம் ெபற்ற

தத் வம்

தத்வபரமான சாஸ்திரங்கள்

ல்

கூழ் அற்ற

ஸந்ேதஹமற நிச்சயமான ெபா ைளத் ெதாிவிப்பைவயாயின

குற்றம் எல்லாம் பதித்த

பல்வைகக் குற்றங்க

ம் நிறந்த ஸ்வபாவத்ைத ைடய ஜனங்க

க்கு

குணத்தினர்க்கு
அ நாழ் அற்ற

அந்தக் குற்றங்கள் நீங்கின

* * * எம்ெப மானார் இவ் லகில் அவதாித்
ப த்த அம்சங்கள் எைவெயன்றால்,
அற் ப் ேபாயின;
உண்டாகாதப

ர்வாதிக

உபேதசாதி

ைடய வாழ்

கத்தாேல உண்டாக்கின தத் வ ஞானத்தால்

மாண்ட ; ைவதிகர்க

க்கு இ ந்த ஸங்கடங்கள்

மண்டலம் மஹாபாக்யம் ெபற்ற ; தத்வ சாஸ்த்ரங்களில் எவ்விதமான ஸந்ேதஹ ம்

நிச்சய ஞானேம உண்டாயிற் ; பாவிகளின் பாவங்கெளல்லாம் ெதாைலந்

ேபாயின; ஆகிய இைவ

எம்ெப மானாரளித்த தத் வ ஞானத்தின் பயனாகத் ேதான்றினைவ என்றாராயிற் .
ெதால்ைலவாதியர் – ைவதிகர்கள் தாம் அநாதியாக ள்ளவர்;
பயி ள்ளேபாேத ெதாடங்கிக் கைள

ண்டாவ

ர்வாதிக

ம் அநாதியாக உண்ேடாெவனில்,

ேபால, பாஹ்யர் குத் ஷ் கள் என்கிற வாதிக

ம் பைழயராகேவ

ண்ெடன்க.
தரணி என்ற வடெசால் தாரணிெயன நீட்டல் விகாரம் ெபற்ற . கூழ் – ஸந்ேதஹம். நாழ் – குற்றம்.

(65)
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66.

ஞானம்கனிந்த நலங்ெகாண்
வானங்ெகா ப்ப

* நாெடா ம் ைநபவர்க்கு

மாதவன் * வல்விைனேயன்மனத்தில்

ஈனங்க ந்த விராமா சன் தன்ைனெயய்தினர்க்கு அத்
தானங்ெகா ப்ப

* தன்தகெவன்

ம் சரண்ெகா த்ேத.

மாதவன்

தி மால்

வானம் ெகா ப்ப

ேமாக்ஷம் அளிப்ப
எப்ப ப்பட்டவர்க

ஞானம் கனிந்த நலம் ெகாண்

(66)

க்ெகன்றால்

ஞானம் பக்தி பமாகப் பாிபக்வமாகி அந்த பக்தியினால் நித்யம்
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நாள் ெதா ம் ைநபவர்க்கு

உ குகிறவர்க

க்ேகயாம்

வல் விைனேயன் மனத்தில்

மாஹாபாபியான என

ஈனம் க ந்த இராமா சன்

எம்ெப மானார்

தன்ைன எய்தினர்க்கு

தம்ைமப் பற்றினவர்க

அத்தானம் ெகா ப்ப

அந்த ேமாக்ஷ ஸ்தானத்ைத அளிப்ப

ஹ் தயத்தி

ந்த கல்மஷங்கைளப் ேபாக்க த்த

க்கு

எவ்விதமாக ெவன்றால்
தன் தக

என்

ம் சரண்

தம் ைடய க் ைபயாகிற ஸ்தானத்ைத (அவர்க

ெகா த்

ெகா த் . [தம
* * * அ யார்க

எம்ெப மான் அளிப்ப

க்கு ைகம்

தலாகக்)

திவ்ய க் ைபயாேல]

க்கு ேமாக்ஷமளிக்கிற அதிகாரம் எம்ெப மா

க்கு ண் , எம்ெப மானார்க்கு ண் .

மிக ம் ச்ரமப்ப த்திேய; எம்ெப மானார் அளிப்ப

ேகவலம் தம் ைடய தி வ ளாேல

என்கிறார் இதில்.
ஞானமான

நன்றாகக் கனிந்

அ

பக்தி, பரபக்தி, பரமபக்தி என்

ம்ப யான அவஸ்ைதகைளயைடந் ,

அதனால் இந்த ஸம்ஸாரத்தில் க்ஷணகாலமி ப்ப ம் அஸஹ்யமாய் ஆழ்வார்கைளப்ேபால “ஒ
ழியாேலா” என்

ப்பவர்க

க்குத்தான் எம்ெப மான்

பகலாயிர

க்தியளிப்ப . எம்ெப மானாேரா ெவன்னில்

க் பாமாத்ரப்ரஸந்நாசார்யாராைகயாேல அ யார்களிடத்தில் எவ்விதமான க்ேலசத்ைத ம் எதிர்பாராமல் தம
தி வ ைளக்ெகாண்ேட அவர்கைளக் கைரேயற் வர் என்றதாயிற் .
வல்விைனேயன் மனத்தி னங்க ந்த என்பதற்கு மாதவைன அ பணிந்
எனக்குத் தவிர்த்த எம்ெப மானார் என்

வ ந் ைகயாகிற ஈனத்ைத

உைரக்க மாம்.
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67.

சரணமைடந்த த ம

க்கா * பண்

ற் வைர

மரணமைடவித்தமாயவன் * தன்ைன வணங்கைவத்த
கரணமிைவ மக்கன்ெறன் றிராமா ச

யிர்கட்கு

அரணங்கைமத்திலேனல் * அரணார்மற்றிவ் வா யிர்க்ேக.
சரணம் அைடந்த த ம

க்கு ஆ

பண்

(67)

தன்ைனச் சரணம் பற்றின தர்ம த்ர க்காக
ற்காலத்திேல

ற் வைர

ாிேயாதனன்

த ய

ேபர்கைள

மரணம் அைடவித்த மாயவன்

சாகும்ப

ெசய்த எம்ெப மான்

தன்ைன வணங்க ைவத்த

தன்ைன வழிப வதற்காகேவ ஏற்ப த்தி ைவத்த இந்திாியங்களாம் இைவ

கரணம் இைவ
உமக்கு அன்

உங்க

என்

என்

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

உயிர்கட்கு

ஆத்மாக்க

அரண் அைமத்திலன் ஏல்

ரைக்ஷையக் கற்பித்திலராகில்

இ ஆர் உயிர்க்கு

இந்த அ ைம ஆத்மாக்க

மற்

ேவ

அரண் ஆர்

க்கு உாிைமப் பட்டைவயல்ல
இவ்வாறாக உபேதசித்
க்கு
க்கு

ரக்ஷகராவார் ஆர்? (ஆ மில்ைல)
56
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68.

ஆரெனக்கின்

நிகர்ெசால்

ல் * மாயனன்ைறவர்ெதய்வத்

ேதாினில்ெசப்பிய கீைதயின்ெசம்ைம * ெபா ள்ெதாியப்
பாாினில்ெசான்ன விராமா சைனப் பணி ம் நல்ேலார்
சீாினில்ெசன் பணிந்த
மாயன்

* என்னாவி ம் சிந்ைத ேம.

(68)

ஆச்சர்ய ேசஷ் தங்கைள ைடய எம்ெப மான்

அன்

ற்காலத்தில்

ஐவர்

பஞ்சபாண்டவர்க

ெதய்வம் ேதாினில்

ெதய்வத் தன்ைம ெபா ந்திய ேதாின்மீ

ெசப்பிய

அ ளிச்ெசய்த

கீைதயின்

பகவத் கீைதயி

ெசம்ைம ெபா ள்

ஸ்வரஸமான அர்த்தத்ைத

ெதாிய

(அைனவ ம் எளிதாகத்) ெதாிந்

பாாினில்

இப் மியிேல

ெசான்ன

(கீதா பாஷ்ய கத்தாேல) அ ளிச்ெசய்த

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

பணி ம்

ஆச்ரயித்தி க்கிற

நல்ேலார்

விலக்ஷண

சீாினில்

கல்யாண குணங்களிேல

என் ஆவி ம் சிந்ைத ம்

என

ெசன்

ெசன்

ேசர்ந் விட்டன

ெசால் ல்

ெசால்

மளவில்

இன்

இக்காலத்தில்

எனக்கு ஆர் நிகர்

எனக்கு ஆர் ஒப்பாவார்?

பணிந்த

ைடய
(இ ந்

ெகாண் )

ைடய

ஷர்க

ெகாள்

ம்ப

ைடய

ஆத்மா ம் மநஸ்ஸும்
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69.

சிந்ைதயிேனா

கரணங்கள்யா ம் சிைதந்

அந்த ற்றாழ்ந்த கண்
தந்தவரங்க

*

ன்னாள்

* அைவெயன்றனக் கன்ற ளால்

ம் தன் சரண்தந்திலன் தான தந்

*

எந்ைதயிராமா சன் வந்ெத த்தனனின் ெறன்ைனேய.
ன் நாள்
சிந்ைதயிேனா

ஸ் ஷ் க்கு
கரணங்கள்

(69)

ற்காலத்தில்

சிந்ைத ம் இந்திாியங்கள் எல்லாம் அழிந்

யா ம் சிைதந்
அந்தம் உற்

ஆழ்ந்த

கண்

உபஸம்ஹாரத்ைதயைடந்

என் தனக்கு

(அப்ப

அைவ

அந்த கரண கேளபரங்கைள

அேசதநப்ராயமா யி ப்பைதப் பார்த்

அேசதந ப்ராயராய்க் கிடந்தவர்களில் ஒ வனான) எனக்கு
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அன்

அக்காலத்தில்

அ ளால் தந்த அரங்க

ம்

தன் சரண் தந்திலன்

க் ைபயாேல உண்டாக்கின எம்ெப மா
தன

தி வ கைளக் காட் க்ெகா த்

ம்
உஜ்ஜீவிப்பிக்கவில்ைல

(அக்குைற நீங்க)
எந்ைத இராமா சன்

ஸ்வாமி எம்ெப மானார்

தான் வந்

தாமாகேவ வந்

அ

அந்தத் தி வ கைளத் தந்த ளி

தந்

இன்

என்ைன எ த்தனன்

இன்

என்ைன ஸம்ஸாரத்தில் நின் ம் உத்தாிப்பித்தார்.
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70.

என்ைன ம் பார்த்ெதன்னியல்ைவ ம்பார்த்

* எண்ணில் பல்குணத்த

உன்ைன ம்பார்க்கில் அ ள்ெசய்வேதநலம்* அன்றிெயன்பால்
பின்ைன ம் பார்க்கில் நல ளேத ன் ெப ங்க ைண
தன்ைனெயன்பார்ப்பர் * இராமா சா உன்ைனச் சார்ந்தவேர.
இராமா சா

எம்ெப மானாேர!

என்ைன ம் பார்த்

(ஒ

என் இயல்ைவ ம் பார்த்

(இனி ேம
என்

எண் இல் பல் குணத்த

(70)

குண மில்லாமல் குற்றேம நிைறந்தி க்கிற) என்ைன ம் ேநாக்கி
ம் எவ்வித நன்ைம ம் ஸம்பாதித் க் ெகாள்ள

யாம

க்கிற)

ைடய தன்ைமைய ம் ேநாக்கி

எண்ணிறந்த பல தி க்குணங்கைள ைடய ேதவாீைர ம் ேநாக்குமளவில்

உன்ைன ம் பார்க்கில்
அ ள் ெசய்வேத நலம்

(இப்ேபா

ேபால எப்ேபா ம்) அ ள் ெசய்தி ப்பேத நல்ல

அன்றி

இ ெவாழிய

பின்ைன ம் பார்க்கில்

ேம

என் பால் நலம் உளேத

என்னிடத்தில் ஏதாவ

ம் ஆரா மளவில்
நன்ைம ண்ேடா? (சிறி ம் இல்ைல)

(நன்ைமெயான் மில்லாவி ல் நாம் அ ள் ெசய்யலாகாெதன்

தி

ள்ளம் பற்றினால்)

உன்ைன சார்ந்தவர்

ேதவாீைர ஆச்ரயித்தவர்கள்

உன்ெப

ேதவாீ ைடய கி ைபையப் பற்றி என்ன நிைனப்பர்கள்? இளப்பமாக

க ைண தன்ைன என்

பார்ப்பர்

நிைனயார்கேளா!
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

71.

சார்ந்தெதன்சிந்ைத ன் தாளிைணக்கீழ் * அன் தான் மிக ம்
கூர்ந்ததத் தாமைரத்தாள்க
தீர்ந்தெதன்ெசய்ைக
ேபர்ந்த

க்கு * உந்தன் குணங்க

ன்ெசய்விைன நீ ெசய்விைனயதனால்

* வண்ைம யிராமா சா! எம்ெப ந்தைகேய.

வண்ைம

ஒளதார்ய ைடயவ ம்

எம்

எமக்கு ஸ்வாமி ம்

ெப

தைக

க்ேக
(71)

ெப ந்தன்ைம ைடயவ மான
58

இராமா சா

எம்ெப மானாேர!

என் சிந்ைத

என

உன் தாள் இைண கீழ் சார்ந்த

ேதவாீ ைடய உபயபாதங்களின் கீழ் அமர்ந்

அன் தான்

பக்தி ம்

அத் தாமைரத் தாள்க

க்கு

ெநஞ்சு

அந்தத் தி வ த் தாமைரகள் விஷயத்திேலேய

மிக ம் கூர்ந்த

மிக ம் அதிகாித்த

என் ெசய்ைக

என

உன் தன் குணங்க

க்ேக

விட்ட

ெசய

ம்

ேதவாீ ைடய தி க்குணங்க

க்ேக அற் த் தீர்ந்த

தீர்ந்த
ன் ெசய்விைன

ன்ேன ெசய்த பாவங்கெளல்லாம்

நீ ெசய் விைன அதனால்

ேதவாீர் ெசய்த ளின (கடாக்ஷமாகிற) காாியத்தாேல ெதாைலந்

ேபாயின

ேபர்ந்த
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

72.

ைகத்தனன்தீய சமயக்கலகைர * காசினிக்ேக
உய்த்தனன்

ய மைறெநறிதன்ைன * என் ன்னி ள்ளம்

ெநய்த்தவன்ேபா

ந்ேதத் ம் நிைற கேழா டேன

ைவத்தனெனன்ைன * இராமா சன்மிக்க வண்ைமெசய்ேத.
இராமா சன்

எம்ெப மானார்

மிக்க வண்ைம ெசய்

தம

தீய சமயம் கலகைர

தீய மதங்களி

ைகத்தனன்

ஒழித் விட்டார்

ய

ஒளதார்ய குணத்ைத அதிகமாகக் காட்
ந் ெகாண்

கலஹஞ் ெசய்கிறவர்கைள

பாிசுத்தமான

மைற ெநறி தன்ைன
காசினிக்கு உய்த்தனன்
என்

(72)

உன்னி

மியிேல ஸ்தாபித்த ளினார்
என்

உள்ளம் ெநய்
அவ்வன்ேபா

ேவதமார்க்கத்ைத
அ ஸந்தித்

ெநஞ்சு கனிந்
இ ந்

ஏத் ம்

அந்த ப்ாீதிேயாேட கூ யி ந்
(அவைர) ஸ்ேதாத்ரம் பண்

நிைற கேழா டேன
என்ைன ைவத்தனன்

கிற

கழ் நிைறந்த மஹான்கேளாேட
(என்ைன ம் ஒ வனாக எண்

ம்ப ) என்ைன ைவத்த ளினார்

* * * திைற கேழா டேன ைவத்தனன் – அஸத் க்கேளாேட பழகிக்கிடந்த என்ைன ஸத் க்கேளாேட கூட்
ைவத்தார் என்ன மாம்.

(72)
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73.

வண்ைமயினா

ம் தன்மாதகவா

தண்ைமயினா

மித்தாரணிேயார்கட்கு * தான்சரணாய்

உண்ைமநன்ஞான

ம் * மதி ைர ம்

ைரத்தவிராமா

சைனெயன்

ம்

திண்ைமயில்லாெலனக்கில்ைல * மற்ேறார்நிைல ேதர்ந்தி ேல
தன் வண்ைமயினா
மா தகவா

ம்

தம் ைடய ஒளதார்ய குணத்தா

ம்

பரம க் ைபயா

மதி ைர ம் தண்ைமயினா

ம்

(73)

ம்

ம்

சந்திரைனெயாத்த தி

ள்ளக் குளிர்ச்சியா

ள்ளவர்க

ம்

இத்தாரணிேயார்கட்கு

இப் மியி

க்கு

தான் சரண் ஆய்

தாேம ரக்ஷகராய்க் ெகாண்

உண்ைம நல் ஞானம் உைரத்த

யதார்த்தமாய் விலக்ஷணமான ஞானத்ைத உபேதசிக்கிற எம்ெப மானாைர

இராமா சைன
உன்

ம் திண்ைம அல்லால்

சிந்திப்பதாகிற அத்யவஸாயெமான்

ேதர்ந்தி ல்
எனக்கு மற்

தவிர

ஆரா மளவில்
ஓர் நிைல இல்ைல

அ ேய

க்கு ேவெறா

அத்யவஸாயமில்ைல
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74.

ேதரார்மைறயின் திறெமன்
கூராழிெகாண்

குைறப்ப

* மாயவன் தீயவைரக்
* ெகாண்டலைனயவண்ைம

ஏரார்குணத்ெதம் மிராமா சனவ்ெவழில்மைறயில்
ேசராதவைரச்சிைதப்ப

* அப்ேபாெதா

சிந்ைதெசய்ேத.

(74)

மைறயின் திரம் ேதரார் என்

(இப்பாவிகள்) ேவதஞ் ெசால்

தீயவைர

பாவிகைள

மாயவன்

எம்ெப மான்

குைறப்ப

தண் ப்ப

கூர் ஆழி ெகாண்

கூர்ைமயான தன

ெகாண்டல் அைனய வண்ைம

ேமகம் ேபான்ற ஒளதார்ய குண ைடயவ ம்

ஏர் ஆர் குணத்

(மற் ம்) பல நல்ல குணங்க

எம் இராமா சன்

ஸ்வாமி எம்ெப மானார்

அ எழில் மைறயில் ேசராதவைர

அந்த சிறந்த ேவதத்தில் அந்வயியாதவர்கைள பங்கப் ப த் வ

சிைதப்ப

ெயன்றால்)

அப்ேபா

ஒ

சிந்ைத ெசய்

* * * எம்ெப மான் தன
தி வாழிையக் ெகாண்

அப்ேபாதப்ேபா

தி

தி வாழியாேல

ஒவ்ெவா

ைடயவ மான
(எப்ப

க்திையக் ெகாண்டாம்

ஆஜ்ஞா பமான ேவதங்களின் கட்டைளப்ப

நடவாத ெகா யவர்கைளத் தன

த்வம்ஸம்பண்ணிவி வன். எம்ெப மானாேராெவன்னில் அவ்வள

ெகாள்வதில்ைல. ேவதங்கைள அ ேயா
ஒப் க்ெகாண்

கிற வழிைய நி பித்தறிகிறதில்ைல ெயன்

ஆயாஸம் எ த் க்

ஒப் க்ெகாள்ளாத பாஹ்யர்கைள ம், ேவதங்கைளப் பிரமாணமாக

அவற்றில் அபார்த்தங்கைளப் பண்

கிற குத் ஷ் கைள ம் வாதப் ேபாாில் அப்ேபாதப்ேபா

ள்ளத்தில் ஸ் ாிக்கின்ற நல்ல க்திகைளக்ெகாண்

கண் த்

வி வர் என்ைக.

(74)
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75.

ெசய்த்தைலச் சங்கம் ெச

த்தமீ

ம் * தி வரங்கர்

ைகத்தலத்தாழி ம் சங்க ேமந்தி * நங்கண் கப்ேப
ெமாய்த்தைலத் ன்ைன விேடெனன்றி க்கி
ெமாய்த்தைலக்கும்வந்

* இராமா சாெவன்ைன

ெசய் தைல

வயல்களில்

சங்கம்

சங்குகளானைவ

ெச
ஈ

த்தம்
ம் தி

அழகிய

அரங்கர்

ம் நின் கேழ
ற் நின்ேற.

த் க்கைள

உண்டாக்குமிடமான தி வரங்க மாநகாில் எ ந்த ளியி க்கும் ெப மாள்

ைக தலத்

தம

ஆழி ம் சங்க ம் ஏந்தி

தி வாழி தி ச்சங்குகைளத் தாித் க்ெகாண்

நம் கண்

நம

கண்ெணதிாில்

வந்

ெந ங்கி

கப்ேப

ெமாய்த்
அைலத்

தி க்ைகயிேல

த்திையக் ெக த்

உன்ைன விேடன் என்
இ க்கி

உன்ைன விடமாட்ேடன் என்

இ ந்தா

எம்ெப மானாேர!

நின் கேழ

ேதவாீ ைடய திவ்ய குணங்கேள

என்ைன வந்

ற் ம்

என் பக்கல் வந்

சூழ்ந்

ெகாண்

நின்

அைலக்கும்

ஆகர்ஷிக்கின்றன

* * * எம்ெப மான் தன

விலக்ஷணமான அழைகக் காட் க் ெகாண்

என்ைன விடாேத வ யப்பற்றினா

ம் அவன

“ெசய்த்தைலச் சங்கம் ெச

த்தமீ

என் கண்ெணதிேர நின்றா

ம்,

க்கு நான் ஈ ப வதில்ைல ெயன்றாராயிற் .

ம்” என்கிற விேசஷணம் – தி வரங்கர் என்பதன் பகுதியாகிய

தி வரங்கத்தில் அந்வயிக்கும் தி வரங்கம் எப்ப ப்பட்டெதன்றால்,
என்றவா . ஈ

வந்

அழகில் நான் ேமாஹிக்கப் ெப வதில்ைல. ேதவாீ ைடய

தி க்குணங்கேள என்ைன ஈ ப த் கின்றன. பகவத் குணங்க

சூழ்ந்த

ம்

ம்

இராமா சா

ெமாய்த்

(75)

த் க்கைள

திர்க்கும் சங்குகள் நிைறந்த வயல்

தல் – பிரஸவித்தல்.

(75)
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76.

நின்றவண்கீர்த்தி ம் நீள் ன

ம் * நிைறேவங்கடப்ெபாற்

குன்ற ம் ைவகுந்தநா ம் குலவிய பாற்கட
உன்றனக்ெகத்தைன யின்பந்த
என்றனக்கும

ம் *

ன்னிைணமலர்த்தாள்

* இராமா சா இைவ யீந்த ேள.

இராமா சா

எம்ெப மானாேர!

நின்ற வண்கீர்த்தி ம் நீள்

நிைல நின்ற ெப ம் க ம் அதிகமான நீர்ப் ெப க்கும் நிைறந் ள்ள

(76)

61

ன

ம் நிைற

ேவங்கடம் ெபான் குன்ற ம்

தி ேவங்கடெமன்

வகுந்தம் நா ம்
குலவிய பால் கட

ம் அழகிய தி மைல ம்

ைவகுண்டமாகிய தி
ம்

நா ம்

ெகாண்டாடத்தக்க தி ப்பாற் கட

ம்

உன் தனக்கு

ேதவாீ க்கு

எத்தைன இன்பம் த ம்

எவ்வள

உன் இைண மலர்தாள்

ேதவாீ ைடய உபய பாதாரவிந்தங்கள்

என் தனக்கும் அ

எனக்கும் அவ்வள

இைவ

இப்ப ப்பட்ட தி வ கைள

ஈந்த ள்

அ ேய

ஆநந்தத்ைத விைளக்குேமா
ஆநந்தத்ைத ண்டாக்கும்

க்குத் தந்த ள ேவ

ம்

* * * கீழ்ப்பாட் ல் அ தனார் விளக்கிய பரமபக்திைய அறிந்த எம்ெப மானார் மிக ம் உகந்த ளி “இவர்க்கு
நாம் எைதச் ெசய்ேவாம்” என்றி ப்பதாகக் கண்ட அ தனார், “ஸ்வாமிந்! அ ேய
ெசய்த ள ேவண்டா; அ ேய

க்குத் ேதவாீர் ேவெறான் ம்

க்கு ஸர்வஸ்வமாகிய இந்தத் தி வ த் தாமைரகைளத் தந்த ள ேவண் மத்தைன”

ெயன்கிறார்.

(76)
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77.

ஈந்தனனீயாதவின்ன ள் * எண்ணில்மைறகு ம்ைபப்
பாய்ந்தனனம்மைறப்பல்ெபா ளால் * இப்ப யைனத் ம்
ஏய்ந்தனன் கீர்த்தியினா ெலன்விைனகைள ேவர்பறியக்
காய்ந்தனன் * வண்ைம யிராமா சற்ெகன் க த்தினிேய.

ஈயாத

(இதற்கு

இன் அ ள்

விலக்ஷணமான க் ைபைய

ஈந்தனன்

அ ேய

எண் இல் மைற கு ம்ைப

எண்ணிறந்த ேவத விேராதி மதங்கைள

அம்மைற பல் ெபா ளால்

அந்த ேவதங்களின் அர்த்தங்கைளேய ெகாண்

(77)

ன் ஒ வர்க்கும்) அ ளாத
க்குச் ெசய்த ளினவ ம்
கண் த்தவ ம்

பாய்ந்தனன்
கீர்த்தியினால்

தம

இப்ப

இப் மிெயங்கும் வியாபித்தவ ம்

அைனத் ம் ஏய்ந்தனன்

கீர்த்தியாேல

என் விைனகைள

என

க மங்கைள

ேவர் பறிய காய்ந்தனன்

ேவேராேட அ ம்ப

வண்ைம

ஒளதார்யேம வ

இராமா சற்கு

எம்ெப மானார்க்கு

இனி என் க த்

இன்ன ம் (ெசய்யத்தக்கதாகத்) தி

ேபாக்கினவ ம்
ெகாண்டவ மான
ள்ளத்தில் ஏேத

ண்ேடா?

* * * கீழ்ப்பாட் ல் தாம் அேபக்ஷித்தப ேய தி வ ைளத் தந்த ளப்ெபற் , க் த க் த்யராய், அவர்
ெசய்த ளின உபகாரங்கைள அ ஸந்தித் , இைவெயல்லாம் ெசய்த பின் இன்ன ம் ெசய்த ள்வதாகத்
தி

ள்ளம் பற்றியி ப்ப

எ ேவா என்கிறார்.
62

மைறக்கு ம்பாவ

– ேவதத்திற்கு மாறாகச்ெசால்

ம் தப் ப் ெபா ள்கள். ஈந்தனன், பாய்ந்தனன்,

ஏய்ந்தனன், காய்ந்தனன் என்பவற்ைற விைன ற்றாகேவ ெகாண்

உைறத்த

மாம்.

(77)

* எம்மிராமா ச! மற்ேறார் ெபாய்ப்ெபா ேள.

(78)
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78.

க த்தில் குந் ள்ளில்கள்ளம்கழற்றி * க தாிய
வ த்தத்தினால் மிகவஞ்சித்
தி த்தித்தி மகள் ேகள்வ
ெபா த்தப்படா

* நீ யிந்தமண்ணகத்ேத
க்காக்கியபின் என்ெனஞ்சில்

எம் இராமா ச

எம்ெப மானாேர!

நீ

ேதவாீர்

க த அாிய வ த்தத்தினால் மிக

ெநஞ்சால் நிைனக்க

யாத பாிச்ரமங்கள் பட்

என்ைன நன்றாக ஏமாத்தி

வஞ்சித்
க த்தில் குந்

(என ) ெநஞ்சிேல வந்

உள்ளில் கள்ளம் கழற்றி

உள்ேளயி ந்

தி த்தி

சிக்ஷித்

இந்த மண் அகத்ேத

இந்த ேலாகத்திேல

தி மகள் ேகள்வ

தி மா

க்கு ஆக்கிய

குந்

ஆத்மாபஹார ேதாஷத்ைதப் ேபாக்கி

க்கு ஆளாம்ப

பண்ணின பின்

பின்
மற்

ஓர் ெபாய் ெபா ள்

(இதற்கு மாறான) ேவ

என்ெநஞ்சில்

என் மனத்தில்

ெபா த்தப் படா

ெபா ந்தமாட்டா

எந்த தப் விஷய ம்

* * * எம்ெப மானார் தம்ைமத் தி த் ைகக்காகப் பட்டபா கைள எ த் ச் ெசால் , இப்ப
தி த்தி ேதவாீ க்கு உத்ேதச்யமான விஷயத்திேல ஆட்ப த்தின பின் இனி ேவ
இைசயமாட்டாெதன்கிறார்.

என்ைனத்

எந்த விஷய ம் என்ெனஞ்சுக்கு
(78)
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79.

ெபாய்ையச்சுரக்கும் ெபா ைளத் ரந்

* இந்தப் தலத்ேத

ெமய்ையப் ரக்குமிராமா சன்நிற்க * ேவ நம்ைம
உய்யக்ெகாள்ள வல்லெதய்வமிங்கியாெதன்

லர்ந்

ஐயப்படா நிற்பர் * ைவயத் ள்ேளார் நல்லறிவிழந்ேத
ெபாய்ைய சுரக்கும் ெபா ைள
ரந்
இந்த

ெபாய்யான விஷயத்ைதேய ேமன்ேம

அவேம
(79)

ம் ெவளிப்ப த் கிற ( ற மதத்தவர்களின்)

அர்த்தங்கைளக் கண் த்
தலத்ேத

இப் மியிேல

ெமய்ையப் ரக்கும்

ஸத்யத்ைத ரக்ஷிக்கிற

இராமா சன்

எம்ெப மானார்
63

நிற்க

எ ந்த ளியி க்கும் ேபா
(இவைர கணிசியாமல்)

ைவயத்

உள்ேளார்

இப் மியி

ள்ளவர்கள்

நம்ைம உய்யக்ெகாள்ளவல்ல

நம்ைம உஜ்ஜீவிக்கச் ெசய்யக்கூ ய

ேவ

ேவ

ெதய்வம் இங்கு யா

ஏதாவ

ேதவைத இவ் லகில் உண்ேடா? என்

விசாாித் க் ெகாண்

என்
உலர்ந்

மனவ த்தத்தாேல உடம் உலர்ந்

நல் அறி

இழந்

(எம்ெப மானார் தி வ கேள சரணம் என்றி க்ைகயாகிற) நல்ல ஞானம்
ெபறாமல்

அவேம

ணாக

ஐயம் படா நிற்பர்

ஸம்சயப்படா நின்றார்கள். ஐேயா!

* * * ெபாய்ையச் சுரக்கும் ெபா ெளன்ற

– ெபாய் தவிர ேவறில்லாத அர்த்தம் என்றப . “ஸர்வம் அஸத்யம்”

என்கிறவர்களாைகயாேல அஸத்யமயம். ெமய்ையப் ரக்கு மிராமா சன் – “யதார்த்தம் ஸர்வவிஜ்ஞாநம்” என்
ஸ்தாபித்த ளினவர். ரத்தல் – காப்பாற் தல்.

(79)
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80.

நல்லார்பர

மிராமா சன் * தி நாமம் நம்ப

வல்லார்திறத்ைத மறவாதவர்கள் யவர் * அவர்க்ேக
எல்லாவிடத்தி

ெமன் ெமப் ேபாதி

ெமத்ெதா ம் ம் *

ெசால்லால்மனத்தால் க மத்தினால் ெசய்வன் ேசார்வின்றிேய.

(80)

நல்லார் பர ம் இராமா சன்

ஸத் க்களாேல ெகாண்டாடப்ப கிற எம்ெப மானா ைடய

தி

தி நாமத்ைத

நாமம்

நம்ப வல்லார் திறத்ைத

(தங்க

மறவாதவர்கள் எவர்

மறவாமல் எப்ேபா ம் சிந்திப்பவர்கள் யாேரா

அவர்க்ேக

அப்ப ப்பட்ட

எல்லா இடத்தி

ம்

க்குத் தஞ்சமாக) நம்பியி க்க வல்லவர்க
ராமா ஜ பக்தபக்தர்க

ஸகல ேதசங்களி

என் ம்
ம்

ஸகல காலங்களி

க்ேக

ம்

ஸகல அவஸ்ைதகளி

எப்ேபாதி

ைடய ப கைள

ம்

ம்

எத்ெதா ம் ம்

ஸகலவித ைகங்காியங்கைள ம்

ெசால்லால் மனத்தால்

மன ெமாழி ெமய்கெளன்

ம் த்ாிகரணங்களா

ம்

க மத்தினனல்
ேசார்

இன்றி ெசய்வன்

பிாியாேதயி ந்

ெசய்ேவன்

* * * தம் ைடய நிைலநின்ற நிஷ்ைடையப் ேபசுகிறார் இதில். ஸத் க்களைனவ ம் ெகாண்டா ம்ப யான
எம்ெப மானா ைடய தி நாமங்கைளேய தங்க
சிந்தித் க் ெகாண்

க்கிற

க்குத் தஞ்சமாக நம்பியி க்கிற மஹான்கைளேய எப்ேபா ம்

ராமா ஜ பக்தபக்தர்க

க்ேக அ ேயன் “ஒழிவில் காலெமல்லாம் உடனாய் மன்னி

வழிவிலா வ ைமகள் ெசய்யக்கடேவ” ெனன்றாராயிற் . ெதா ம் – அ ைம.

(80)
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81.

ேசார்வின்றி ன்றன்

ைணய க்கீழ் * ெதாண் பட்டவர்பால்

சார்வின்றிநின்ற ெவனக்கு * அரங்கன்ெசய்ய தாளிைணகள்
ேபர்வின்றியின்

ெப த்

மிராமா ச வினி ன்

சீெரான்றிய க ைணக்கு * இல்ைலமா
உன் தன்
ேசார்

ைண அ

கீழ்

இன்றி ெதாண்

ெதாி றிேல.

(81)

ேதவாீ ைடய உபய பாதங்களின் கீேழ
ேசாராமல் அ ைமப்பட்டவர்கள் விஷயத்தில்

பட்டவர் பால்
சார்

இன்றி நின்ற எனக்கு

ெபா த்தமில்லாம

ந்த எனக்கு

இன்

இன்ைறத்தினத்தில்

அரங்கன் ெசய்ய தாள்

ெபாிய ெப மா

ைடய சிவந்த தி வ யிைணகைள

ஒ கா

நீங்காத ப

இைணகள்
ேபர்

இன்றி ெப த் ம்

ம் விட்

சிேரா

ஷணமாத தந்த ளின எம்ெப மானாேர!

இராமா சா
இனி

இப்ப யான பின்

ெதாி றில்

ஆரா மளவில்

உன்

ேதவாீ ைடய

சீர் ஒன்றிய க ைணக்கு

சிறந்த தி வ

மா

ஒப் இல்ைல

இல்ைல

க்கு

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

82.

ெதாி ற்றஞானம் ெசறியப்ெபறா
உ வற்றஞானத்

* ெவந் தீவிைனயால்

ழல்கின்ற ெவன்ைன * ஒ ெபா தில்

ெபா வற்ற ேகள்வியனாக்கி நின்றாெனன்ன ண்ணியேனா
ெதாி ற்றகீர்த்தி * இராமா செனன் ம் சீர் கிேல.
ெதாி

உற்ற ஞானம் ெசாிய

(82)

ெதளிவான ஞானத்ைதச் ேசரப் ெபறாமல்

ெபறா
ெவம் தீ விைனயால்

மிக ங் ெகா தான க மத்தாேல

உ

உபேயாகமற்ற ஞானத்ைத ைடயனாய் (ஒன்றி

அற்ற ஞானத்

உழல்கின்ற என்ைன

என்ைன

ஒ

ஒ

ெபா தில்

ெபா

அற்ற ேகள்வியன்

ம் நிைலயிலாமல்) திாிகின்ற

க்ஷணகாலத்தில்

ஒப்பற்ற பஹுச் தனாக ஆக்கிய ளினவ ம்

ஆக்கி நின்றான்
ெதாி
சீர்

உற்ற கீர்த்தி
கில் என்

ம்

ப்ர

த்தமான கைழ ைடயவ ம்

(ஒளதார்யத்தில்) சிறந்த ேமகெமன்னத் தக்கவ மான

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

என்ன ண்ணியேனா

என்ன தார்மிகேரா? [ஒப்பற்ற தர்மிஷ்டெரன்றப ]
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
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83.

சீர்ெகாண்

ேபரறம்ெசய்

* நல்

ெசறி ெமன்

ம்

பார்ெகாண்ட ேமன்ைமயர் கூட்டனல்ேலன் * உன்பத கமாம்
ஏர்ெகாண்ட

ட்ைட ெயளிதினிெலய் வ

ன்

கார்ெகாண்ட வண்ைம * இராமா சா! இ

ைடய

கண் ெகாள்ேள.

(83)

இராமா சா

எம்ெப மானாேர!

சீர் ெகாண்

சமம் தமம்

ேபர் அறம் ெசய்

சிறந்த த மமாகிய சரணாகதி ேயாகத்ைதய ஷ் த்

நல்

ெசறி ம் என்

ம்

பரம

த ய குணங்கைள ைடயராய்

ஷார்த்தமான ேமாக்ஷத்ைத அைடந்தி ேவாம் என்றி க்கிற

பார்ெகாண்ட ேமன்ைமயர்

ப்ர

கூட்டன் அல்ேலன்

ேசர்ந்தவன் அல்ேலன்

உன் பத கம் ஆம்

ேதவாீ ைடய உபயபாதங்களாகிற

ஏர் ெகாண்ட

பரம விலக்ஷணமான ேமாக்ஷத்ைத

ட்ைட

த்தமான ப்ரபாவத்ைத ைடய ப்ரபந்நர்க

எளிதினில் எய் வன்

ஸுலபமாக அைடந்தி ேவன்

கார் ெகாண்ட

(ஒளதார்யத்தில்) ேமகத்ைத ெவன்றி க்கிற

உன்

ேதவாீ ைடய

ைடய

வண்ைம இ

ஒளதார்யம் இப்ப ப்பட்ட

கண்

ேதவாீேர இதைனக் கண்

ெகாள்

ைடய ேகாஷ் யில் நான்

ெகாள்ளலாம் (அ ேயன் ெசால்ல ேவ

ேமா?)

* * * சரமச்ேலாகத்திேல கண்ணபிரான் நியமித்தப ேய நாம் சரணாகதிைய அ ஷ் த் விட்ேடாமாைகயால்
நமக்கு ேமாக்ஷம் ைக குந்
அப்ப

விட்டேதயாெமன்

அ தியிட்

க்கும் மஹான்களில் அ ேயன் ேசர்ந்தவனல்ேலன்;

அ ேயன் ஒன் ம் அ ஷ் க்கவில்ைல. ேதவாீ ைடய தி வ களாகிற ேமாக்ஷத்ைத அைடந்திடத்

தைடயில்ைலெயன்கிற மன

திேய அ ேய

க்குள்ள

என்றாராயிற் .

(83)
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84.

கண் ெகாண்ேட ெனம்மிராமா சன் தன்ைனக் காண்ட

ேம*

ெதாண் ெகாண்ேடனவன் ெதாண்டர்ெபாற்றாளில் * என் ெதால்ைல ெவந்ேநாய்
விண் ெகாண்ேடனவன் சீர்ெவள்ளவாாிைய வாய்ம த் தின்
உண் ெகாண்ேடன் * இன்ன ற்றனேவாதி

லப்பில்ைலேய.

எம் இராமா சன் தன்ைன

ஸ்வாமி எம்ெப மானாைர

இன்

இன்

(உள்ளப ) ெதாிந்

இப்ப

ெதாிந் ெகாண்டவளவிேல

அவர

பக்தர்க

கண்

காண்ட

ெகாண்ேடன்

ேம

அவன் ெதாண்டர் ெபான்

(84)

ெகாண்ேடன்

ைடய அழகிய தி வ களில்

தாளில்
ெதாண்

ெகாண்ேடன்

அ ைமப் பட்ேடன் (அதனால்)

என் ெதால்ைல ெவம் ேநாய்

என

விண்

நீக்கிக் ெகாண்ேடன்

ெகாண்ேடன்

அவன் சீர்ெவள்ளம் வாாிைய

பைழய ெகா

விைனகைள

அவ ைடய கல்யாண குண ப்ரவாஹமாகிற கடைல
66

வாய் ம த்

உண்

வாயார அ பவிக்கப் ெபற்ேறன்

ெகாண்ேடன்
இன்னம் உற்றன

இப்ப யாக இன்ன ம் நான் ெபற்ற நன்ைமகைள

ஓதில்

ெசால்லத் ெதாடங்கினால்

உலப் இல்ைல

(அ க்கு) ஒ

* * * இனிேம

கிைடயா

ம் எம்ெப மானார் தி வ ளால் நான் ெபறப்ேபாகிற நன்ைமகள் அளவற உண் . எனி

இன்றள ம் நான் ெபற்ற ேப க

க்கு எல்ைல ண்ேடாெவன்றாராயிற் .

ம்
(84)
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85.

ஓதியேவதத்தி

ட்ெபா ளாய் * அத

ேசாதிைய நாத ெனனவறியா

ச்சி மிக்க

ழல்கின்ற ெதாண்டர் *

ேபதைமதீர்த்த விராமா சைனத் ெதா ம் ெபாிேயார்
பாதமல்லாெலன்றன் னா யிர்க்கு * யாெதான் ம் பற்றில்ைலேய.
ஓதிய ேவதத்தின் உள் ெபா ள்

(85)

அத்யயநம் பண்ணப்ப கிற ேவதங்களின் உட்ெபா ளா ம்

ஆய்
அதன் உச்சி மிக்க ேசாதிைய

அந்த ேவதங்களின்
விளங்குபவனா

வாகிய உபநிஷத் க்களிேல மிக ம்
ள்ள

நாதன் என அறியா

ஸர்வ ேசஷிெயன்

உழல்கின்ற ெதாண்டர்

கண்டவிடங்களி

ேபைதைம

அவிேவகத்ைத

தீர்த்த

ேபாக்க த்த

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

ெதா ம்

ேஸவிக்கின்ற

ெபாிேயார்

மஹான்க

பாதம் அல்லால்

தி வ கள் தவிர

என் தன் ஆர் உயிர்க்கு

என

அ ைமயான ஆத்மா க்கு

யா

ேவ

ஏேத

ஒன் ம் பற்

இல்ைல

ெதாிந்

மந் நாராயணைன
ெகாள்ளாமல்

ம் அ ைம ெசய்

[அதாவ

ராமா ஜ பக்தர்க

ைடய

ைடய

ம் க டமில்ைல

* * * கீழ்ப்பாட் ல் “அவன் சீர் ெவள்ளவாாிைய வாய்ம த்
ெதாண்டர் ெபாற்றாளில் ெதாண்

திாிகின்ற பாமரர்க

உண்

ெகாண்ேடன்” என் ம் ெசான்ன இரண்

ெகாண்ேடன்” என் ம் “அவன்
விஷயங்க

ள்

தற்ெசான்ன விஷயேம

க்கு பக்தனாயி ப்பேத] எனக்கு சிறந்த உத்ேதச்யெமன்கிறார் இதில். ேவதத்தின்

ண் ெபா ள் என் ம் பிாிக்கலாம்.

(85)
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86.

பற்றாமனிசைரப்பற்றி * அப்பற் விடாதவேர
உற்றாெரன
கற்றார்பர

ழன்ேறா

ைநேயனினி * ஒள்ளிய

மிராமா சைனக் க

ல்

ள்ளம்

ெபற்றார்யவர் * அவெரம்ைம நின்றா

ம் ெபாியவேர.

பற்றா மனிசைர பற்றி

உபேயாகமற்ற ம ஷ்யர்கைளப் பற்றி

அப் பற்

அந்தப் பற் தைல விடாமல்

விடா

அவேர உற்றார் என

அவர்கைளேய உறவினராகக் ெகாண்

உழன்

அவர்கள் பின்ேன அைலந்

ஓ

அவர்களிட்ட கார்யங்கைளச் ெசய்ய ஓ

இனி ைநேயன்

இனிேமல்

ஒள்ளிய

சிறந்த சாஸ்த்ரங்கைளக் கற்றவர்களாேல

ல் கற்றார்

(86)

வள மாட்ேடன்

பர ம்

ெகாண்டாடப்ப கிற

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

க

அ சந்திக்கும்ப யான ெநஞ்ைச ைடேயார் யாவேரா

ம் உள்ளம் ெபற்றார் யவர்

அவர்

அந்த மஹான்கேள

எம்ைம

நம்ைம

நின்

ஆ

ம் ெபாியவர்

* * * ஒள்ளிய

சாச்வதமாக அ ைமெகாள்

ம் மஹாத்மாக்கள்

ல் – “சுடர்மிகு சு தி” என்றார் ஆழ்வா ம்.

(86)
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87.

ெபாியவர்ேபசி

ம் ேபைதயர் ேபசி

உாியெசால்ெலன்

ம் * தன்குணங்கட்கு

ைடயவெனன்ெறன்

* உணர்வில் மிக்ேகார்

ெதாி ம்வண்கீர்த்தி யிராமா சன் மைற ேதர்ந் லகில்
ாி ம்நன்ஞானம் * ெபா ந்தாதவைரப் ெபா ம் க ேய.
ெபாியவர் ேபசி

ம்

ஞானசக்திகளால் நிைறந்த மஹான்கள் ேபசினா

ேபைதயர் ேபசி

ம்

ஒன் ந் ெதாியாதவர்கள் ேபசினா

தன் குணங்கட்கு உாிய ெசால்

தன

என் ம் உைடயவன் என்

பலகா

தி க்குணங்க

(87)
ம்

ம்

க்கு ஏற்ற ெசாற்கைள எப்ேபா ம் உைடயவெரன்

ஞ் ெசால்

என்
உணர்வில் மிக்ேகார் ெதாி ம்

சிறந்த ஞானிகள் அ ஸந்திக்கிற

வண் கீர்த்தி

திவ்யகீர்த்திைய

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

மைற ேதர்ந்

ேவதங்கைள ஆராய்ந்

உலகில்

இவ் லகத்தில்

ாி ம்

ைடயரான

உபேதசித்த ளின
68

நல் ஞானம் ெபா ந்தாதவைர

நல்ல ஞானத்தில் ேசராதவர்கைள

க

க

ெபா ம்

ஷன் பீ ப்பன்

* * * கீழ்பாட் ற் கூறின அத்யவஸாயம் எனக்குக் க யின் ெகா ைமயினால் ஒ
கூ ெமன்

நிைனக்கிறீர்கேளா, அப்ப

ெகா ைம ம் ெசய்ய

காலத்தில் மாறிவிடக்

நிைனக்க ேவண்டா. இராமா சன யார் திறத்தில் க

யாதவன். மற்றவர்கைளத்தான் க

ஷன் ெக ப்பன். என

ஷன் ஒ

அத்யவஸாயம்

ெந நாளள ம் நிைலநிற்கக் கூ யேத என்றாராயிற் .
[ெபாியவர் ேபசி

ம் இத்யாதி] இதன் க த்

மஹாஞானிகள் தாம் ேபசி

க்கவல்லவர்கள். அற்ப ஞானிகள், நம்மால் ேபச

கூ யவர்கள் என்பதில்ைல. “தங்களன்பாரத் தம
எவ்வள

யாெதனில் – எம்ெப மானா ைடய தி க்குணங்கைள

ெசால்வலத்தால் தைலத்தைலச்சிறந்

ேபசுவர் அவ்வளேவ வாசமலர்த் ழாய் மாைலயான் வ

ெசான்னா

ம் சிறிேயார் ெசான்னா

ம் அவரவர்க

ெபாிேயார்கள் ெதாிந் ெகாண் , நாம் நம

பண்

திக்கின்றார்கெளன்ைக. அப்ப

அநாதாித்

அவ் பேதசத்தின்ப

பின்வாங்கக்

சிப்ப” என் ம் “ேபசுவார்

“ என் ம் ெசான்னார்ேபால, ெபாிேயார்

ைடய ேயாக்யைதக்குத் தக்கப

எம்ெப மானார் என்
ேவாெமன்

யாெதன்

ெசால் த்

சக்திக்குத் தகுந்தப

திக்கத்தகுந்தவர்

ஸ்ேதாத்ரம்

திக்கப்ப கின்ற எம்ெப மானார் உபேதசித்த ஞானத்ைத

நடவாதவர்கேள க ேதாஷத்தினால் வ ந் வார்கெளன்றதாயிற் .

(87)
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88.

க மிக்க ெசந்ெநல் கழனிக்குைறயல் * கைலப்ெப மான்
ஒ மிக்க பாடைல ண்

தன்

ள்ளம் த த்

* அதனால்

வ மிக்கசீய மிராமா சன் மைறவாதியராம்
மிக்கெதன்
க

* இப் வனத்தில் வந்தைம ேபாற் வேன.

மிக்க

(88)

நிலவளம் மிகுந்த

ெசந்ெநல் கழனி

ெசந்ெநல் கழனிகைள ைடய

குைறயல்

தி க்குைறய

ாில் அவதாித்தவராய்

கைல ெப மான்

சாஸ்த்ரெமன்

ம்ப யான திவ்யப்ரபந்தங்கைள ய ளிச் ெசய்த ெப ைம வாய்ந்த

தி மங்ைகயாழ்வா ைடய
மிக்க ஒ

பாடைல

அதிசயித்த இைசைய ைடய ெபாிய தி ெமாழிைய

உண்

அ பவித்

தன் உள்ளம் த த்

தம

அதனால் வ

அத்தால் மி க்கு அதிகாித்த

மிக்க

தி

ள்ளம்

சீயம்

சிங்கம் ேபான்ற

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

மைற வாதியர் ஆம்
என்

மிக்க

இப் வனத்தில் வந்தைம

ேவதத்தில்

ாித்

ர்வாதங்கள் பண்

அதிகமாய்விட்டனெவன்

கிற குத் ஷ் களாகிற

கள்

(அவற்ைறத் தண் ப்பதற்காக) இவ் லகில் அவதாித்த

ப ைய
ேபாற் வன்

கழ்ந்திடக் கடேவன்

69

* * * க மிக்க ெசந்ெநற் கழனி – க யாவ

ஆரவாரம்; உ வ , ந வ , அ ப்பதாய் ெசால்

கிற

ேகாலாஹலம்.

(88)
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89.

ேபாற்ற ம் சீலத்திராமா ச * நின் கழ் ெதாிந்
சாற் வேனல் அ தாழ்வ தீாில் * உன்சீர் தனக்ேகார்
ஏற்றெமன்ேற ெகாண்
ஆற்றகில்லா

ேபாற்ற அ

க்கி

ெமன் மனேமத்தி யன்றி

* இதற்ெகன்னிைனவா ெயன்றிட் டஞ்சுவேன.

சீலத்

கழ்ந்

தைலக்கட்ட

யாத சீல குணத்ைத ைடய

இராமா ச

எம்ெப மானாேர!

நின் கழ்

ேதவாீ ைடய தி க்குணங்கைள

ெதாிந்

உணர்ந்

சாற் வேனல்

ேபசுவனாகில்

அ

(நீசனாகிய நான்) ேபசுகிறவ

தாழ்

(ேதவாீ க்கு) அவத்யமாம்

அ

தீாில்

அப்ப

உன் சீர் தனக்கு ஓர் ஏற்றம்
என்ேற ெகாண்

இ க்கி

நான் ேபசுவ

தவிர்ந்தால்

ேதவாீ ைடய தி க்குணங்க
ம்

(89)

க்கு ேமன்ைமயாகும்

என்

நான் ெதாிந்

ெகாண்

ந்தா

ம்

என் மனம்

என

ெநஞ்சான

ஏத்தி அன்றி

(ேதவாீ ைடய தி க்குணங்கைளப்) கழ்ந்தல்ல

ஆற்றகில்லா

தாித்தி க்க மாட்டா

இதற்கு

இவ்விஷயத்திேல

என் நிைனவாய் என்றிட்

ேதவாீர் என்ன நிைனக்குேமாெவன்

பயப்ப கின்ேறன்

அஞ்சுவன்
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

90.

நிைனயார் பிறவிைய நீக்கும்பிராைன * இந்நீணிலத்ேத
எைனயாள வந்த விராமா சைன * இ ங்கவிகள்
ைனயார் ைன ம் ெபாியவர் தாள்களில்

ந்ெதாைடயல்

வைனயார் * பிறப்பில் வ ந் வர்மாந்தர் ம ள்சுரந்ேத.
பிறவிைய நீக்கும் பிராைன

ஸம்ஸாரத்ைத ெயாழிக்கும் உபகாரகரா ம்

இ நீள் நிலத்ேத

இப் ெபாிய

எைன ஆள

என்ைன அ ைம ெகாள்வதற்ேக

வந்த

அவதாித்தவரா

இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

நிைனயார்

சிந்தியாதவர்களா ம்

இ

(அவர் விஷயமாக) நல்ல பாடல்கைளப் பாடாதவர்களா ம்

கவிகள் ைனயார்

ைன ம் ெபாியவர் தாள்களில்

(90)

மியிேல
ள்ள

(ஏேதா பாக்கியத்தாேல) பாடல்கைளப் பா கிற மஹான்களின் தி வ களில்
70

ெதாைடயல் வைனயார்

ஷ்ப மாைலகைள ஸமர்ப்பியாதவர்களா

மாந்தர்

மனிதர்கள்

ம ள் சுரந்

அஜ்ஞானம் அதிகமாகப் ெபற்

பிறப்பில் வ ந் வர்

ஸம்ஸாரத்திற் கிடந்

ள்ள

ன்பப்ப வர்கள்

* * * கீழ்ப்பாட் ல் அஞ்சுவேன என்ற விவ ைடய அச்சம் தீ ம்ப

குளிரக் கடாக்ஷித்தார் எம்ெப மானார்.

அந்தக் கடாக்ஷ ைவபவத்தாேல அச்சம் தீரப்ெபற் த் ேத தலைடந் , மேநா வாக்காயங்களில் ஏேத
எம்ெப மானார் விஷயத்திேல ஒ

நன்ைம ெசய்

வாழ்ந்

ெமான்றால்

ேபாகலாமாயி க்க, பாவிகள் அ ெசய்யாேத

பாழாய்ப்ேபாகிறார்கேள! என அ தபிக்கிறார் இதில்.

(90)
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91.

ம ள் சுரந்தாகம வாதியர்கூ ம் * அவப்ெபா ளாம்
இ ள் சுரந்ெதய்த்த

லகி ள்நீங்க * தன்னீண் யசீர்

அ ள் சுரந்ெதல்லா

யிர்கட்கும்நாத னரங்கெனன்

ம்

ெபா ள் சுரந்தான் * எம்மிராமா சன் மிக்க ண்ணியேன.
ஆகமம் வாதியர்

(91)

(சிவன் ெசான்ன) ைசவ ஆகமத்ைதப் பிரமாணமாகக் ெகாண்

வாதம் பண்

கிற

பாசுபதர்கள்
ம ள் சுரந்

அஜ்ஞானம் அதிகாிக்கப் ெபற்

கூ ம்

(சிவ

அவம் ெபா ள் ஆம் இ ள்

நீசமான அர்த்தங்களாகிற இ ள் ேம ட்

ைடய பரத் வ விஷயமாகச்) ெசால்

கிற
(அதனால்)

சுரந்
எய்த்த

ெகட் ப்ேபான

உலகு

உலகத்தவர்க

இ ள்

அஜ்ஞாநாந்தகாரமான

நீங்க

ேபாகும்ப யாக

தன்

தம் ைடய

ஈண் ய சீர் அ ள் சுரந்

விலக்ஷணமான க் ைபையப் ெப க்கி

எல்லா உயிர்கட்கும் நாதன்

“எல்லாப் பிராணிக

அரங்கன் என்

ைடய

க்கும் ஸ்வாமி

ரங்கநாதேன” என்கிற அர்த்தத்ைத

ம் ெபா ள்

சுரந்தான்

ெவளியிட்டவரான

எம் இராமா சன்

ஸ்வாமி எம்ெப மானார்

மிக்க ண்ணியன்

சிறந்த ண்ணியாத்மா

* * * இந்த ஸம்ஸாாிகள் இப்ப
ெசய்வதற்காக எம்ெப மானார்

வி கராயி க்கச் ெசய்ேத ம் இவர்கைளத் தம் ேபறாக உஜ்ஜீவிக்கச்

யன்றைதச் சிந்தித்

அவைரக் ெகாண்டா கிறார்.

மிக்க ண்ணியனான எம்மிராமா சன் ெபா ள் சுரந்தான் என் ம், ெபா ள் சுரந்தவனான எம்மிராமா சன்
மிக்க ண்ணியன் என் ம் இரண் ப

ம் ேயாஜிக்கலாம்.

(91)

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
71

92.

ண்ணியேநான்

ாிந் மிேலன் * அ ேபாற்றி ெசய் ம்

ண்ண ங்ேகள்வி

வன் மிேலன் * ெசம்ைம

எண்ண ங்கீர்த்தி யிராமா ச இன்
கண்
ெசம்ைம

ள்

ம் ெநஞ்சுள்

ல் லவர்க்கு

எண்ண அ

ற் லவர்க்கு

நீ குந்ெதன்

ம் * நின்றவிக்காரணம் கட் ைரேய.

நல்ல சாஸ்த்ரங்கைளக் கற் க் கவி ெசால்ல வல்லவர்க

கீர்த்தி

அளவிட

இராமா ச

(92)
க்கும்

யாத கீர்த்திைய ைடய

எம்ெப மானாேர!

ண்ணியம் ேநான்

ாிந் ம்

ண்ணியமான ஒ

விரதத்ைத ம் அ ேயன் அ ஷ் க்கவில்ைல

இேலன்
அ

ேபாற்றி ெசய் ம்

ண் அ

ேதவாீ ைடய தி வ கைள வாழ்த் ைகக்கு உ ப்பான

ேகள்வி

ஸூ

வன் ம் இேலன்

(ெசய்ய ேவ

இன்

ெமன்

வாயாேல) ெசால்ல மில்ைல (அப்ப யி ந் ம்)

இன்

என் கண்
குந்

மமாய் அ ைமயான ச்ரவணத்ைத

ள்

ம் ெநஞ்சுள்

நின்ற இக்காரணம்

ம்

அ ேயன
குந்

கண்ணி

ள்ேள ம் ெநஞ்சி

ள்ேள ம்

எ ந்த ளியி ப்பதற்குக் காரணம ளிச் ெசய்யேவ

ம்

கட் ைர
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

93.

கட்டப்ெபா ைள மைறப்ெபா ெளன்

* கயவர் ெசால்

ம்

ெபட்ைடக்ெக க்கும் பிரானல்லேன * என் ெப விைனையக்
கிட் க்கிழங்ெகா

தன்ன ெளன்

ெமாள்வா

ெவட் க்கைளந்த * இராமா ச ெனன்
கிட்

அ ேயன் பக்கல் வந்

தன் அ ள் என்

ம் ஒள்வாள்

வி

ம் ெமய்த்தவேன.

(93)

ெந ங்கி

தம் ைடய கி ைபயாகிற அழகிய வாைள உைறயில் நின் ங் கழற்றி (அதனால்)

உ வி
என் ெப விைனைய
கிழங்ெகா

ெவட்

இராமா சன் என்

என

மஹாபாபங்கைள ேவேராேட அ த்ெதாழிந்த

கைளந்த
ம்

எம்ெப மானாெரன்கிற

ெமய் தவன்

மா னிவர்
எப்ப ப்பட்டவெரன்றால்

கயவர்

ஷ்டர்களான குத் ஷ் கள்
தப்பான அர்த்தங்கைள ேவதங்களின் அர்த்தமாகக் ெகாண்

கட்டம் ெபா ைள மைற
ெபா ள் என்

ெசால்

ம்

ெசால்

கிற

பிரட் ப் ேபச்சுகைள

ெபட்ைட
ெக க்கும் பிரான் அல்லேன

கண் த்ெதாழித்த மஹா பாவரன்ேறா

72

* * * கட்டம் – கஷ்டம். கட்டப்ெபா ெளன்ற
ெசால்

கஷ்டப்பட்

ெசால்

ம் ெபா ள் என்றப . மதாந்தரஸ்தர்கள்

ம் ெபா ள்கள் அஸ்வரஸமாைகயால் க் ஷ்டங்களாயி க்குெமன்க. கயவர் – நீசர்,

பிறைர வஞ்சிக்கச் ெசால்

ம் ெபாய்ப்ேபச்சு. ெமய்த்தவன் – தவமாவ

ஷ்டர். ெபட்

–

சரணாகதி ேயாகம்.

(93)
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94.

தவந்த ஞ் ெசல்வம் தக ந்த ம் * சாியாப்பிறவிப்
பவந்த ம் தீவிைன பாற்றித்த ம் * பரந்தாமெமன்
திவந்த ம் தீதி

ராமா சந்தன்ைனச் சார்ந்தவர்கட்கு

உவந்த ந்ேதன் * அவன்சீரன்றி யாெனான்
தீ

ம்

இல் இராமா சன்

ள்மகிழ்ந்ேத.

எவ்வைகக் குற்ற ம் அற்றவரான எம்ெப மானார்

தன்ைன சார்ந்தவர்கட்கு

தம்ைமவந்

தவம் த ம்

சரணாகதி நிஷ்டையக் ெகா த்த ள்வர்

ெசல்வம் தக ம் த ம்

பக்தியாகிற ெசல்வத்ைத ம் தம

சாியா பிறவி பவம் த ம்

நிவர்த்திக்க

தீவிைன

ெகா விைனகைள

பற்றி த ம்

ேபாக்க த்த ள்வர்

பரம் தாமம் என்

(94)

ம் திவம் த ம்

அைடந்தவர்க

க்கு
அ ைள ம் ெகா த்த ள்வர்

யாத ஜந்ம ஸம்ஸாரங்கைள உண்டாக்குகின்ற

பரமபதெமன்

ெசால்லப்ப கிற வா

லகத்ைத அளிப்பர். (ஆன பின் )

யான்

அ ேயன்

அவன் சீர் அன்றி

அவ்ெவம்ெப மானா ைடய தி க்குணங்கைளத் தவிர்த்

என் ம்

ேவெறான்ைற ம்

உள் மகிழ்ந்

உவந்

மனக் காதேலாேட வி ம்பி அ பவிக்க மாட்ேடன்

அ ந்ேதன்
* * * இப்பாட் ல், த ம் என்
என்ப

ம் பதம் ஐந்

இடங்களில் வ கின்ற . இரண்டாம யின்

த

மாத்திரம் தீவிைனக்கு விேசஷணம். மற்ற நான்கும் எம்ெப மானார் பக்கல் அந்வயிக்கும் விைன

ள்ள த ம்
ற் க்கள்.

“ச யாப் பிறவி, சாியாப் பிறவி” என்பன பாட ேபதங்கள். பவம் – வட ெசால். பரந்தாம – வட ெசால். திவம் –
வட ெசால் விகாரம்.

(94)
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உண்ணின்
பண்

ம் பர

யிர்க

க் குற்றனேவெசய்

ம் பாிவிலனாம்ப

விண்ணின் தைலநின்
மண்ணின் தலத் தித்
உயிர்க

க்கு உள் நின்

* பல்

* அவர்க்குயேவ
யிர்க்கும்

டளிப்பாெனம் மிராமா சன்
* உய்மைறநா
எல்லா ஆத்மாக்க

ம் வளர்த்தனேன.
க்கும் அந்தர்யாமியாயி ந்

உற்றனேவ ெசய்

ஹிதமானவற்ைறேய நடத்திக் ெகாண்

அவர்க்கு

அவ்வாத்மாக்க

(95)

ெகாண்

க்கு
73

உயேவ பண்
பாி

ம் பர

ம்

உஜ்ஜீவநத்ைதேய பண்ணிக் ெகாண்

இலன் ஆம் ப

க்கிற எம்ெப மா

ம்

(ஆத்மாக்களிடத்தில் எம்ெப மானாைரப் ேபால்) ப்ாீதி ைடயவனல்லன் என்ன
ேவண் ம்ப யாக

பல் உயிர்க்கும்

ஸகல ஆத்மாக்க

அளிப்பான்

ேமாக்ஷத்ைத அ ள்வதற்காக

எம் இராமா சன்

ஸ்வாமி எம்ெப மானார்

விண்ணின் தைல நின்
மண்ணின் தலத்
உய்மைற நா

க்கும்

ைவகுண்டத்தில் நின் ம்

உதித்

இப் தலத்ேத அவதாித்

ம்

எல்லார்க்கும் உஜ்ஜீவநேஹ வான நான்கு ேவதங்கைள ம்

வளர்த்தனன்

குைறவின்றி வளரச் ெசய்த ளினார்

* * * இப்பாட் ன் ஈற்ற ைய “மண்ணின் தலத் தித்

மைறநா

ம் வளர்த்தனேன” என்ேற அத்யாபகர்கள்

ஓ வர்கள். “ேநற்பதினாேற” என்ற கட்டைளக் க த் ைறயின் இலக்கணப்ப
தைள தட் கிறப யா

ம், மணவாள மா னிக

வ்யர்த்தமாக ேவண் வ ைகயா

பதினாெற த்

ஒத்தி ந்தா

ைரயில் “ஸர்ேவாஜீவந சாஸ்த்ரமான” என்கிற ஒ

ம், இவ்விரண்

குைறகட்கும் இடம ம்ப

“… உய்மைற நா

ம்

வாக்கியம்

ம்” என்கிற ப்ராசீந

பாடம் ெகாள்ளத் தக்க . உய் என்பதற்குப் ெபா ளாகேவ மணவாள மா னிகள் “ஸர்ேவாஜ்ஜீவந சாஸ்த்ரமான”
என்கிற வாக்கியம ளிச் ெசய்தாெரன்க.

(95)
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வள ம்பிணிெகாண்ட வல்விைனயால் * மிக்க நல்விைனயில்
கிள ந் ணி

கிைடத்தறியா

*

ைடத் தைல ன்

தள மள ம் தாித் ம் வி ந் ம் தனிதிாிேவற்கு
உளெரம்மிைறவர் * இராமா சன் றன்ைன
வள ம் பிணி ெகாண்ட

அளவற்ற

ன்பங்கைள

ற்றவேர.

(96)

ண்டாக்கவல்ல ெகா ய க மங்களாேல

வல்விைனயால்
மிக்க நல் விைனயில்

பரம தர்மமான சரணாகதியில்

கிள ம்

மஹாவிச்வாஸம் கிைடக்காததனால்

ணி

கிைடத்தறியா

ைட தைல ஊன் தள ம்

ெகட்ட நாற்றங்க

க்கு இ ப்பிடமான சாீரம் கட் க் குைல ம் வைரயில்

அள ம்
தாித் ம் வி ந் ம்
தனி திாிேவற்கு

ஒ வா

தாித்தி ந் ம் (சப்தாதி விஷயங்களிேல) ேபாய் வி ந் ம்

ைணயின்றி திாிகிற எனக்கு

இைறவர்

ஸ்வாமிகள் (யாெரன்றால்)

எம் இராமா சன் தன்ைன

நம் எம்ெப மானாைர ஆச்ரயித்த மஹான்கள்

உற்றவர்
உளர்

இ க்கிறார்கள்
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
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97.

தன்ைன ற்றாட்ெசய் ம் தன்ைமயிேனார் * மன்

தாமைரத்தாள்

தன்ைன ற்றாட் ெசய்ய ெவன்ைன ய்த்தானின்

* தன் தகவால்

தன்ைன ற்றாரன்றித் தன்ைம ற்றாாில்ைல ெயன்றறிந்
தன்ைன ற்றாைர * இராமா சன் குணம்சாற்றி ேம.

(97)

இராமா சன்

எம்ெப மானாரானவர்

தன்ைன உற்றார் அன்றி

தம்ைமப் பற்றியி ப்பா ண்ேடெயாழிய தம்ைமப் பற்றியி ப்பவர்க

தன்ைன உற்றாைர குணம்

கீர்த்தனம் பண்

சாற்றி ம் தன்ைம உற்றார்

பற்றி

இல்ைல என்

ம் ஸ்வபக்த பக்தர்கள் ஒ வ மில்ைலெயன்

தி

ைடய குண
ள்ளம்

அறிந்

என்ைன

அ ேயைன

இன்

இன்ைறத் தினத்தில்

தன் தகவால்

தம

அ ளாேல
என்ன ெசய்தாெரன்றால்

தன்ைன உற்

ஆள் ெசய் ம்

தம்ைமயைடந்

ைகங்கர்யம் பண்

தன்ைமயிேனார்

ஸ்வபக்தர்க

மன்

தாமைர தாள் தன்ைன

ஒன்ேறாெடான்

உற்

ஆள் ெசய்ய

ப

உய்த்தான்

ம் ஸ்வபாவ ைடயரான

ைடய
ேசர்ந்த தி வ த் தாமைரகைள நான் அைடந்

ஆட்ெசய் ம்

ைவத்த ளினார்

* * * எம்ெப மானார் என்ைனத் தம்மிடத்

ஆட்ப த்திக்ெகாள்ளாமல் தம்ைம அ த்தவர்கள் பக்கல் என்ைன

ஆட்ப த்தினார். இதற்கு என்ன காரணெமன்கிறீர்கேளா? எல்ேலா ம் நம்ைமேய ேநராகவந்

ஆச்ரயிக்கிறார்கேள

ெயாழிய நம்ைம ஆச்ரயித்தவர்கைள ஆச்ரயிப்பார் ஆ மில்ைலேய. இவ்வ தனார் நம்ைம ஆச்ரயித்தவர்கைள
ஆச்ரயிக்கிற அதிகாாியாக இ க்கட் ம் என்
இப்பாட் ன் அந்வயக்ரமம் சிறி

தி

ள்ளம் பற்றிச் ெசய்தார்.

வ த்தப்ப த் ம். ஜாக கராயி ந்

அந்வயித் க்ெகாள்க.

தன்ைன ற்றாரன்றித் தன்ைன ற்றாைர குணம் சாற்றி ந் தன்ைம ற்றாாில்ைல ெயன்றறிந் , இராமா சன்,
தன்ைன ற்றாட்ெசய் ந் தன்ைமயிேனார் மன்
என்ைன ய்த்தான் – அன்

தாமைரத்தாள் தன்ைன ற்

அந்வயம்.

சாற்றி ம் – என்கிற விேசஷண பதம் பாட் ன்
என்ைன ற்றான் என்

ஆட்ெசய்யத் தன் தகவால் இன்

வில் வந்

நின்ற

அ ர்வப் பிரேயாகெமன்பர்.

ஓ வர்கள்.

(97)
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98.

இ ேமயினிய சுவர்க்கத்தில் * இன்னம் நரகி ட் ச்
சு ேமயவற்ைறத் ெதாடர்த

ெதால்ைல * சுழல் பிறப்பில்

ந ேமயினிநம் மிராமா சன் நம்ைம நம்வசத்ேத
வி ேமசரண ெமன்றால் * மனேமைநயல் ேம தற்ேக.
நம் இராமா சன்

நம் எம்ெப மானார்

சரணம் என்றால்

உம

தி வ கேள சரணெமன்

(98)

நாம் ெசால் விட்ேடாமானால்
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இனிய சுவர்க்கத்தில் இ ேம

(சிலர்க்கு) இனிதாகத் ேதான் கிற ஸ்வர்க்கத்திேல நம்ைமக் ெகாண்
ேசர்த்தி வவேரா?

இன்னம்
நரகில் இட்

அல்ல
சு ேம

நரகத்திேல ெகாண்

தள்ளி தஹிக்கச் ெசய்வாேரா?

அவற்ைற ெதாடர் த

அந்த ஸ்வர்க்க நரகங்கைளத் ெதாடர்ந்

ெதால்ைல சுழல் பிறப்பில்

அநாதியா ம் சுழன்

ந ேம

நி த் வாேரா?

இனி

ேம

நம்ைம

நம்ைம

நம் வசத்ேத வி ேம

நாம் ேபாகிற வழிேய விட்

வ வதா

கிடக்கிற

ள்ள ஜன்மத்திேல

ள்ள காலங்களில்
ைவப்பாேரா?

(இைவ ெசய்யமாட்டாரான பின் )
மனேம!

ஓ ெநஞ்ேச!

ேம தற்கு

ேப

ைநயல்

நீ கைரய ேவண்டா
* * * ைநயல் –

ெப ம் விஷயமாக

ன்னிைல ெயதிர்மைற விைன

ற் . ைநயாேத என்றப .

(98)
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99.

தற்கச்சமண ம் சாக்கியப்ேபய்க

ம் * தாழ்சைடேயான்

ெசாக்கற்ற ேசாம்ப ம் சூனியவாத ம் * நான்மைற ம்
நிற்கக்கு ம் ெசய் நீச ம்மாண்டனர் நீணிலத்ேத
ெபாற்கற்பகம் * எம்மிராமா ச

னி ேபாந்தபின்ேன.

தற்கம் சமண ம்

தர்க்கம் பண்

ேபய்

ேபய்ேபால பி த்த பி

சாக்கியர்க

ம்

தாழ் சைடேயான் ெசால் கற்ற

ெபளத்தர்க
த்ர

கிற சமணர்க

(99)

ம்

விடாேத நிற்கிற

ம்

ைடய ெசால்லாகிய ைசவாகமத்ைதக் கற்ற தாமஸர்களான ைசவர்க

ம்

ேசாம்ப ம்
சூனிய வாத ம்

சூந்யவாதிக

ம்

நால் மைற ம் நிற்க

நான்கு ேவதங்க

கு ம் ெசய் நீச ம்

(அவற் க்குச் ேசராத) அபார்த்தங்கைளப் பண்

மாண்டனர்

ஒழிந்தார்கள்

ம் விளங்கிக்ெகாண்

(எப்ேபா
ெபான் கற்பகம் எம் இராமா ச

க்கச் ெசய்ேத
கிற குத் ஷ் க

ம்

என்றால்)

சிறந்த கல்ப வ் க்ஷம் ேபாேல உதாரரான ஸ்வாமி எம்ெப மானார்

னி
நீள் நிலத்ேத ேபாந்த பின்

விசாலமான இப் மியிேல தி வவதாித்த பின்
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
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100.

ேபாந்தெதன்ெனஞ்ெசன்
ராந்ெதளிேத

ம் ெபான்வண்

ண்டமர்ந்திட ேவண்

* உனத ப்ேபாதிெலாண்சீ

* நின்பால ேவ

ஈந்திடேவண் மிராமா ச இ வன்றி ெயான் ம்
மாந்தகில்லா

* இனிமற்ெறான் காட்

இராமா ச

மயக்கிடேல.

(100)

எம்ெப மானாேர!

என் ெநஞ்சு என்

ம் ெபான்

என

ெநஞ்சாகிற அழகிய வண்டான

வண்
உன

அ

ேபாதில்

ேதவாீ ைடய தி வ த் தாமைரகளில்

ஒண் சீர் ஆம் ெதளிேதன் உண்

அழகிய குணங்களாகிற ேதைனப்ப கி நித்ய வாஸம் பண்ண வி ம்பி

அமர்ந்திட ேவண்
நின்பால்

ேதவாீாிடத்தில்

ேபாந்த

வந்

அ ேவ

அத்தி க்குணங்கைளேய

ஈந்திட ேவண் ம்

அளித்த ள ேவ

இ

இத் தி க்குணங்கைளத் தவிர

அன்றி

ேசர்ந்த
ம்

ஒன் ம்

ேவெறான்ைற ம்

மாந்த கில்லா

(ெநஞ்சு) ஜிக்கமாட்டா

இனி

இப்ப யான பின்

மற்

ஒன்

காட்

ேவெறா

மயக்கிடல்

விஷயத்ைதக் காட்

மயக்க ேவண்டா

* * * ஸ்வாமிந்! அ ேய
அ பவிக்கவி ப்பங்ெகாண்

ைடய ெநஞ்சு ேதவாீ ைடய தி க்குணங்கைளேய எப்ேபா ம்

ேமல் வி ந்

ேதவாீாிடம் வந்

ேசர்ந்த . இ

இனி ேவெறான்ைற வி ம்பா .

ேதவாீ ம் இனி இைத ஸம்ஸாரத்தில் ேபாகெவாட்டாமல் ேதவாீாிடத்திேலேய நிைல நி த்திக் ெகாள்ள ேவ

ம்

என்றாராயிற் .
தம
ம வாக

ெநஞ்ைச ஒ

வண்டாக

பணம் பண்ணினதற்கு ஏற்ப எம்ெப மானா ைடய திவ்யகுணங்கைள

பணம் பண்ணினார். இந்த வண் க்கு அந்தத்ேதன் தவிர ேவெறான் ம் ர

மயக்கிடல் –

ன்னிைல ெயதிர்மைற விைன

ற் . மயக்காேத என்றப .

க்கமாட்டா .
(100)
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101.

மயக்குமி விைன வல் யிற் ண்

* மதிமயங்கித்

யக்கும் பிறவியில் ேதான்றியெவன்ைன *
உயக்ெகாண்

நல்குமிராமா செவன்ற

யரகற்றி

ன்ைன

நயக்குமவர்க் கிதி க்ெகன்பர் * நல்லவெரன்
மயக்கும்
இ

விைன

வல் யில்

ன்னி

ைநந்ேத.

(101)

அஜ்ஞானத்ைத விைளக்க வல்ல
ண்ய பாபங்கெளன்

ம் இ

க மங்களாகிற

விலங்கில்
77

ண்

அகப்பட் க் ெகாண்

மதி மயங்கி

அறி

யக்கும்

ெகட்

ப்ரமிக்கச் ெசய்கிற

பிறவியில்

ஸம்ஸாரத்தில்

ேதான்றிய என்ைன

பிறந்த அ ேயைன

யர் அகற்றி உய ெகாண்

க்கங்கைளப் ேபாக்கி உஜ்ஜீவிக்கச் ெசய்

நல்கும்

அ ள் ெசய்கின்ற

இராமா ச

எம்ெப மானாேர!

என்ற

என்

இ

ேதவாீ ைடய பாவநத்வத்ைதப் ேபசுைகயாகிற இ

உன்ைன உன்னி ைநந்

ேதவாீைர அ ஸந்தித்

என் ம் நயக்குமவர்க்கு

எப்ேபா ம் ஆைச டனி ப்பவர்க

இ க்கு என்பர் நல்லவர்

தகாத

என்

உ கி

ஸத் க்கள் ெசால்

க்கு
வார்கள்

* * * எம்ெப மானார்க்கு, பாவநத்வம் என் ம் ேபாக்யத்வம் என் ம் இரண்
பாவநத்வமாவ

– பக்தர்க

ப கள் உண் ,

ைடய பாவங்கைளப் ேபாக்கிப் பாிசுத்தப் ப த் தல். ேபாக்யத்வமாவ

எப்ேபா ம்

அ பவிக்கக் கூ யராயி க்ைக. இவ்விரண் ல் பாவந்த்வத்ைதவிட ேபாக்யத்வேம சிறந்த . ஏெனன்றால்,
நம் ைடய பாவங்கைளப் ேபாக்கினாெரன்கிற காரணத்தாேல நாம் அவைரப் பாவநர் என்
ேவண் ம். இ

ஒ

அ ஸந்திக்க

உபாதிையப் பற்றி வ வ . ேபாக்யத்வத்ைத அ ஸந்திப்பேதா இப்ப ப்பட்டதல்ல. அ

ஸ்வ பப்ர க்தம். ஆைகயாேல, பாவந்த்வத்ைத அ ஸந்திப்பைதவிட ேபாக்யைதைய அ ஸந்திப்பேத சிறந்த .
அப்ப யி க்க, இவ்வ தனார் இப்பிரபந்தத்திேல அ க்க
“என்

ைடய பாவங்கைளெயல்லாம் ேபாக்கினார். என்

ெசால்லயி க்கிறார். அப்ப

எம்ெப மானா ைடய பாவநத்வத்ைத அ ஸந்தித்தார்.
ைடய குற்றங்கைளெயல்லம் நீக்கினார்” என்

ெசான்னதற்கு அ தாபப்ப கிறார் இப்பாட் ல். ேபாக்யைதயில் ஈ பட்

ேவண் யி க்க, பாவந்த்வத்தில் ஈ பட்டைம ேதாற்றப் ேபசின

பிசகு என்

ெபாிேயார்கள் ெசால்

என்றாராயிற் .

அ க்க
ேபச

வார்கள்
(101)
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102.

ைந ம்மன ன்குணங்கைள ண்ணி * என்னாவி ந்ெதம்
ஐயனிராமா ச ெனன்றைழக்கும் * அ விைனேயன்
ைக ம் ெதா ம் கண்க தி ங்காணக் கடல் ைழசூழ்
ைவயமிதனில் * உன்வண்ைம ெயன்பாெலன் வளர்ந்த ேவ.

(102)

எம்ெப மானாேர!
மனம்

என

ெநஞ்சான

உன் குணங்கைள உன்னி

ேதவாீ ைடய தி க்குணங்கைளச் சிந்தித்

ைந ம்

கைரகின்ற

என் நா

என

இ ந்

நிைல நின்

எம் ஐயன் இராமா சன் என்

எமக்கு ஸ்வாமியான எம்ெப மானாேர! என்

வாக்கான
அைழக்கின்ற

அைழக்கும்
78

அ

விைனேயன் ைக ம்

மஹாபாபியான என்

ைடய ைகக

ம்

ெதா ம்

அஞ்ஜ பண்

கண்

கண்களானைவ

காண க தி ம்

(ேதவாீைர) ேஸவிக்க ஆைசப்ப கின்றன

கடல் ைடசூழ் ைவயம் இதனில்

சுற்றி

உன் வண்ைம

ேதவாீ ைடய ஒளதார்ய குணம்

என்பால் வளர்ந்த

என்

கின்றன

ம் கடல் சூழப்ெபற்ற இப் மண்டலத்தி

அ ேயன் மீ

ள்ேள

(இவ்விதமாக) வளர்ந்ததற்குக் காரணம் யாேதா?
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103.

வளர்ந்தெவங்ேகாப மடங்கெலான்றாய் * அன்

வாள ணன்

கிளர்ந்த ெபான்னாகம் கிழித்தவன் * கீர்த்திப் பயிெர ந்
விைளந்தி ம் சிந்ைத யிராமா ச ெனன்றன் ெமய்விைனேநாய்
காைளந்

நன்ஞானமளித்தனன் * ைகயில் கனிெயன்னேவ.

அன்

ன்ெனா

வளர்ந்த ெவம்ேகாபம் மடங்கல்
ஒன்

(103)

காலத்தில்

க ரமான ேகாபம் ேம டப் ெபற்ற ஒ

நரசிங்க

ர்த்தியாகி

ஆய்

வாள் அ ணன்

வாைள ைடய ஹிரண்யாஸுரன

கிளர்ந்த

ெச க்கினால் ெநறித்தி ந்த

ெபான் ஆகம்

ெபான்ேபான்ற மார்ைவ

கிழித்தவன்

கிழித் ெபாகட்டவனான எம்ெப மா

கீர்த்தி பயிர் எ ந்

தி ப் கழ்களாகிற பயிர் வளர்ந்

விைளந்தி ம் சிந்ைத

விைளயப் ெபற்ற தி

இராமா சன்

எம்ெப மானார்

என் தன் ெமய் விைன ேநாய்

என

ைடய

ள்ளத்ைத ைடயரான

உடைலப் பற்றியி க்கிற விைன ேநாய்கைளெயல்லாெமாழித்

கைளந்
ைகயில் கனி என்ன

ைகயிலங்கு ெநல் க்கனி ேபாேல ஸுலபமாக

நல் ஞானம் அளித்தனன்

விலக்ஷணமான ஞானத்ைதத் தந்த ளினார்
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

104.

ைகயில்கனிெயன்னக் கண்ணைனக் காட் த்தாித

ம் * உன்தன்

ெமய்யில்பிறங்கிய சீரன்றி ேவண் லன் யான் * நிரயத்
ெதாய்யில் கிடக்கி

ம் ேசாதிவிண்ேசாி

ம் இவ்வ ள் நீ

ெசய்யில் தாிப்பன் * இராமா ச என்ெச ங் ெகாண்டேல.
ெச

ெகாண்டல்

(104)

(ஒளதார்யத்தில்) விலக்ஷணமான ேமகம் ேபான்ற

என் இராமா ச

எம்ெப மானாேர! (ேதவாீர்)

கண்ணைன

எம்ெப மாைன

ைகயில் கனி என்ன

உள்ளங்ைக ெநல் க்கனி ேபாேல
79

காட்

தாி

ம்

காட் க் ெகா த்தா

ம்

உன்தன் ெமய்யில் பிறங்கிய சீர்

ேதவாீ ைடய தி ேமனியில் விளங்குகிற ெஸளந்தாியம்

அன்றியான் ேவண் லன்

தவிர ேவெறான்றி

நிரயம் ெதாய்யில்

ஸம்ஸார நரகக் குழியில்

கிடக்கி

அ ந்திக் கிடந்ேதனாகி

ம்

ேசாதி விண் ேசாி

ம்

த ய குணங்கைளத்

ம் நான் கண்ைவக்க மாட்ேடன்
ம்

ேசாதிமயமான பரமபதத்ைத அைடந்ேதனாகி

ம்

இவ் அ ள்

(ேதவாீ ைடய) தி ேமனியழைக அ பவித் தி க்ைகக்கு உ ப்பான கி ைபைய

நீ ெசய்யில்

ேதவாீர் ெசய்த ளினால் தான்

தாிப்பன்

(ஸம்ஸாரத்திேலா ேமாக்ஷத்திேலா) கால்பாவி நிற்ேபன்

* * * நிரயத்ெதாய்யில் – நிரயமாவ
ஏழ

நரகம். இந்த ஸம்ஸாரநிலேம நரகெமனப்ப ம். ெதாய்யில் – ேச .

ெதாக்கியி க்கிற . ெதாய்யல் – என்பா

ளர்.

(104)
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105.

ெச ந்திைரப் பாற்கடல் கண் யில்மாயன் * தி வ க்கீழ்
வி ந்தி ப்பார் ெநஞ்சில் ேம நன்ஞானி * நல்ேவதியர்கள்
ெதா ந்தி ப்பாத னிராமா சைனத் ெதா ம்ெபாிேயார்
எ ந்திைரத்தா மிடம் * அ ேய

ெச

திைர பால் கடல்

கண்

யில்

அழகிய அைலகைள ைடய தி ப்பாற்கட ல்
ஸர்ேவச்வர

அ

வி ந்

(105)

பள்ளி ெகாண் ராநின்ற

மாயன்
தி

க் கி ப்பிடேம.

ைடய

கீழ்

தி வ களின் கீேழ

இ ப்பார்

வி ந் கிடக்கும் மஹான்க

ைடய

ெநஞ்சில் ேம ம்

ஹ் தயத்திேல ெபா ந்தி ெய ந்த ளியி க்கிற

நல் ஞானி

சிறந்த ஞானியா ம்

நல் ேவதியர்கள் ெதா ம் தி

நல்ல ைவதிகர்களால் ேஸவிக்கப்பட்ட தி வ கைள ைடயரா மி க்கிற

பாதன்
இராமா சைன

எம்ெப மானாைர

ெதா ம்

ேஸவிக்கின்ற

ெபாிேயார்

மஹாத்மாக்கள்

எ ந்

இைரத்

ஆ ம் இடம்

உடம் இ ந்த இடத்தில் இராமல் கிளர்ந்

ேகாஷித் க் ெகாண்

கூத்தா ம்

இடம்
அ ேய

க்கு இ ப்பிடம்

அ ேயன் வ

க்குமிடமாகும்

* * * கீழ்ப்பாட் ல் “நிரயத் ெதாய்யில் கிடக்கி

ம் ேசாதிவிண் ேசாி

ம்” என்

ஸம்ஸாரத்ைத ம்

பரமபதத்ைத ம் வாசியற்றதாகச் ெசான்ன அ தனாைர ேநாக்கிச் சிலர், “உலகத்தில் எல்லா ம் ஸம்ஸாரத்ைத
ெவ த் ப் பரமபதத்ைத ஆைசப்படாநிற்க நீர் ஸம்ஸாரத்ைத ம் பரமபதத்ைத ம்

ன்பமாகக் க திப் ேபசுகின்றீேர,

80

உமக்கு உத்ேதச்யமான ஸ்தானம் எ ? ெசால்

ம்” என்ன,

ராமா ஜபக்தர்கள் களித் க் கூத்தா கின்ற இடேம

எனக்கு பரேமாத்ேதச்யமான ஸ்தானம் என்றார்.

(105)
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[சாற் ப் பாசுரங்கள்]
106.

இ ப்பிடம் ைவகுந்தம் ேவங்கடம் * மா
ெபா ப்பிடம் மாய

ஞ்ேசாைலெயன்

ம்

க்ெகன்பர் நல்ேலார் * அைவதன்ேனா ம்வந்

தி ப்பிடம் மாயனிராமா சன்மனத் தின்றவன்வந்
தி ப்பிடம் * என்றனிதயத் ள்ேள தனக்கின் றேவ.
மாய

க்கு

ஸர்ேவச்வர

க்கு

இ ப் இடம்

வாஸஸ்தானம் (எைவெயன்றால்)

ைவகுந்தம்

பரமபத ம்

ேவங்கடம்

தி ேவங்கடமைல ம்

மா

ஞ் ேசாைலெயன்

ம்

தி மா

(106)

ஞ் ேசாைலெயன்கிற தி மைல ம் (ஆகிய இைவ ம்)

ெபா ப் இடம்
என்பர் நல்ேலார்

என்

மாயன்

(இவற்ைற இ ப்பிடமாக

அைவ தன்ேனா ம் வந்

அந்த

இராமா சன் மனத்

எம்ெப மானா ைடய தி

அவன்

அவ்ெவம்ெப மானார் தாம்

இன்

வந்

ஸத் க்கள் ெசால்
ைவகுண்டம்

இப்ேபா

வர்கள்
ைடய) ஸர்ேவச்வரன்

த யவற்ேறாேட கூட வந்
ள்ளத்திேலயாம்

வந்

தனக்கு இன் உற இ ப்பிடம்

தமக்கு ஆநந்தமாக எ ந்த ளியி ப்ப

என் தன் இதயத்

அ ேய

உள்ேள

எ ந்த ளியி ப்ப

ைடய ஹ் தயத்தி

ள்ேளயாம்

* * * கீழ்பாட் ற் கூறியப ேய அ தனா ைடய எல்ைல கடந்த ப்ராவண்யத்ைத அறிந்த எம்ெப மானார்
“நம்ேமல் இவ்வள
அ தனா ைடய தி

காதல் ெகாண்

க்கிற இவ ைடய ெநஞ்ைச நாம் விட்

ள்ளத்ைத மிக ம் வி ம்பிய ள, அதைனக் கண்

நீங்கலாகா ” என்

மகிழ்ந்

ேபசுகிறார்.

ெகாண்
(106)
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107.

இன் ற்றசீலத் திராமா சா * என்
என் ற்றேநா
ன் ற்

யி

ெமவ்விடத் ம்

டல்ேதா ம் பிறந்திறந்
ம்ெசால்

அன் ற்றி க்கும்ப

* எண்ணாிய

வெதான் ண்

ந்ெதாண்டர்கட்ேக

* என்ைனயாக்கியங்காட்ப த்ேத.

இன் உற்ற

ஆநந்த

சீலத்

ெஸளசீல்யகுண ைடய எம்ெப மானாேர!

இராமா சா
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ர்ணராெய ந்த ளியி க்கிற

81

ெசால்

வ

ஒன்

உண்

ேதவாீாிடத்தில் அ ேயன் விஜ்ஞாபிக்க ேவண் ய விஷயம் ஒன் ண்
அஃ

என்னெவன்றால்

என் உற்ற ேநாய் உடல்

எ

ேதா ம்

சாீரங்கெளல்லாம்

பிறந்

பிறப்ப ம் இறப்ப மாகி

இறந்

எண்ண அாிய
உற்

யி

ன்

ம்பிேல உறந்

எண்ண

யாத

ந யக் கூ ய வியாதிக

க்கு இ ப்பிடமான

ன்பங்கைள ய பவித்

ந்

ேபானா

ம்

ம்

என் ம்

எல்லாக்காலங்களி

எவ் விடத் ம்

எல்லா விடங்களி

உன் ெதாண்டர்கட்ேக

ேதவாீ ைடய பக்தர்கள் விஷயத்திேலேய

அன் உற்

பக்தனாயி க்கும்ப

இ க்கும்ப

ம்
ம்
அ ேயைன ெசய்த ளி

என்ைன ஆக்கி அங்கு
அங்கு

அந்த பக்தர்களிடத்தில்

ஆள் ப த்

(அ ேயைன) ஆட்ப த்திய ள ேவ
(இ ேவ அ ேய

ம்

ைடய ேவண் ேகாள்)

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

108.

அங்கயல்பாய்வயல் ெதன்னரங்கன் * அணியாகமன்
பங்கய மாமலர்ப் பாைவையப்ேபாற்

ம்

ம் * பத்திெயல்லாம்

தங்கிய ெதன்னத் தைழத் ெநஞ்ேசநந்தைலமிைசேய
ெபாங்கியகீர்த்தி * இராமா சன ப் மன்னேவ.
ெநஞ்ேச

(108)

ஓ மனேம!

பத்தி எல்லாம் தங்கிய

என்ன

பக்திெயல்லாம் நம்மிடத்திேல கு ெகாண்ட ெதன்

தைழத்

ெபற்

ெபாங்கிய கீர்த்தி இராமா சன்

பரந்த கைழ

ெசால்

ம்ப யாக

ைடயரான எம்ெப மானா ைடய தி வ த் தாமைரகள்

அ
நம் தைலமிைசேய மன்ன

நம

தைலேமேல நித்ய வாஸம் பண்

ம்ப யாக

(நாம் ெசய்ய ேவண் ய காாியம் என்னெவன்றால்)
அம் கயல் பாய் வயல் ெதன்

அழகிய கயல் மீன்கள் பாய்கிற கழனிகள் சூழ்ந்த ெதன்னரங்கத்தில் உைற ம்

அரங்கன்

ெப மா

அணி ஆகம் மன்

ம்

ைடய

அழகிய தி மார்பிேல நித்ய வாஸம் பண்

பங்கயம் மாமலர் பாைவைய

சிறந்த தாமைரப்

ேபாற்

வாழ்த் ேவாம்

ம்

கிறவளாய்

வில் பிறந்த ப ைமேபான்றவளான

மஹால

மிைய

* * * இப்பிரபந்தத்தின் ெதாடக்கத்தில் “இராமா சன் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னிவாழ” என்
எம்ெப மானா ைடய தி வ த்தாமைரகைளப் ெபா ந்தி வாழ்வேத தமக்கு பரம
ெசய்தவராைகயாேல அந்தப்

ஷார்த்தம் நமக்கு யாவஜ்ஜீவம்

அளிக்கவல்ல ெபாிய பிராட் யாைரப் பிரார்த்திப்ேபாெமன்கிறார்

ஷார்த்தமாக அ ளிச்

த்திக்கும்ப யாக எல்லாச் ெசல்வங்கைள ம்
வான இப்பாட் ல்.
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ஸாமாந்ய ஸம்பத்ைத அளிக்கவல்ல பிராட் ேய இந்த விேசஷ ஸம்பத்ைத ம் அளிக்கக் கடவள்
என்றதாயிற் .

(108)
எம்ெப மானார் தி வ கேள சரணம்.
தி வரங்கத்த தனார் தி வ கேள சரணம்.
ஜீயர் தி வ கேள சரணம்.
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இராமா ச
1.

மன் கள்ளார் ேபாிய ெலன்ைன எனக்கிய

வ த்

ற்றந்தாதி அ வர

ம் ெமாழி

மிைற மன் சீர்

7. ெகா

வி ம் பி ையப் பண்ட

வாழ் ஞானம் சரண

மாெரனச் சிந்ைத ெயன்ைன ம் சார்

2. சீாிடம் ெசய் ம் கதி ேசாரா தாழ்

னி ெயய்தற் கு

8. சார் ைகத்த வண்ைம ேதர் ெசய்த்தைல நின்ற

வாரப்ெபாழில் நிதி

ஈந்தனன் க த்தில் ெபாய்ைய நல் ேசார்வி

3. நிதி கார்த்தி ைவப்பா ெமாய்த்த காேரய் திக்குக் ெகாள்ள

9. ேசார் ெதாி ற்ற சீர்கண் ேடாதி பற்றா ெபாியவர்

ெநஞ்சில் கூட் மின்ப மாண்

க மிக்க ெபாற்ற ம் நிைனயார்

4. ஆண்

10. நிைனயார் ம ள் ண்ணி கட்டத் தவ

ெபா

மைடயார் நில நயேவன் அடல்

ப யாக்கிப் ெபா

ம் ெசம்மண்

5. மண் ஆயி சுரச் ெசால்லார் ேப

வள ம் தன்ைன ற்றி ம் தற் ேபாந்த
கூ மிைற நிகரான

திப் ப
6. அ

11. ேபாந்தெதன் மயக்கும் ைந ம் வளர்ந்த ைக ற்
ெச ந்திைர யி ப் பின்பங்கயல்

பார்த் தற் தன் நாட்

ேபைதயர் கட

ண்ணின்

கண் ேகாக்குலம் மற்ெறா

ணர் ெகா ந்

காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாாியர் இயற்றிய
நித்யா ஸந்தான ைரயில் இராமா ச

ற்றந்தாதி உைர

ற் ப் ெபற்ற .
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