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ஸ்ரீ: 
 

 
                 ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:    ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம: 

               ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:        ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம: 

            ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:      ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

 

ஸ்ரீமதுபயதே. மஹாேித்ோன் தபருமாள்தகாயில் ப்ரேிோேி 

பயங்கரம் அண்ணங்கராசார்ய ஸ்ோமி தோகுத்ேருேிய 

ஸ்ோமி முேலியாண்டான் கேபேம் 

 

நாச்சியாரம்கம என்றும் ோமகரயாேம்கம என்றும் ஸ்ோமி 

எம்தபருமானாருக்கு ஸதஹாோிகள் இருேர் – அேர்களுள் 

மூத்ேேருகடய ேிருக்குமார்ர் முேலியாண்டான். பச்கச ோரணப் 

தபருமாள் தகாேிலில் சித்ேிகர மாேப் புனர்ேசு நன்னாேில் 

தோன்றியேர். பண்டு த்தரோயுகத்ேில் ராமாேோரத்ேில் 

ஸ்ரீமந்நாராயணன் ஸ்ரீராமனாகவும், ஆேிதசஷன் 

லக்ஷமணனாகவும் அேத்ாித்ேிருந்து, தபருமாள் இகேய 

தபருமாேிடம் ஒழிேில் காலதமல்லாம் ேழுேில்லாே 

அடிகமககேக் தகாண்டு தபாந்ேகம ப்ரஸித்ேம். அந்ே 

அேோரத்ேில் ஒரு பரமார்த்ேம் தபருமாளுகடய ேிருவுள்ேத்ேில் 

பட்டது; ேகுத்ே ேிஷயத்ேில் அடிகம தசய்ேது ரஸதமயல்லது 

அடிகம தகாள்ேது நலமன்று என்று பட்ட்து. அேனால், அந்ே 

ஆேிதசஷகன தசஷியாக கேத்துத் ோன் தசஷபூேனாகேிருந்து 

அடிகம தசய்து கேிக்க்க் காேல் தகாண்டு த்ோபர யுகத்ேில் அந்ே 

ஆேிதசஷகன நம்பி மூத்ேபிராதனன்கிற பலராமனாக முன் 

தோன்றலாய்த் ேிருேேோிப்பித்துத்ோன் “பலதேேற்தகார் 

கீழ்க்கன்றாய்” என்று ஆண்டாள் அருேிச்தசய்ேபடி அேன் 

ேம்பியான க்ருஷ்ணனாகத் தோன்றி, பலராமனுக்கு 

தசஷித்ேத்கேயும் காட்டி நின்றேிடத்ேிலும், தசய்து தபாந்ே 

அேிமாநுஷ தசஷ்டிேங்கோதல ேனக்கு தசஷித்ேதம உலகறிய 

நின்றபடியால் அக்குகற ேீர மீண்டும் ஒரு அேோரம் தசய்யத் 

ேிர்வுள்ேங்தகாண்டு ேம்பியான இகேயதபருமாள் 

இக்கலியுகத்ேில் இகேயாழ்ோர் என்கிற ஸ்ோமியாகவும், ோன் 
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ோசரேிதயங்கிற நிஜ நாமத்துடதன முேலியாண்டானாகவும் 

ேிருவ்ேத்ாிக்க்லாயிற்று. 

 

பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா | 

ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் || 

 

என்பது இவ்ோசிாியருகடய ேனியனாேலால் ஸ்ரீராமாநுஜ 

பாதுகா என்தற இேர் ேழங்கப்தபற்று ேந்ோர். எம்பாருக்கு 

ராமாநுஜ பேச்சாகய தயன்கிற ப்ரஸித்ேி தபாதல இேருக்கு 

ராமாநுஜ பாதுகக தயன்கிற ப்ரஸித்ேி நிகழ்ந்ேது. 

 

ஸ்ோமி எம்தபருமானார் ஆச்ரம ஸ்வீகாரம் தசய்துதகாண்டு 

தேன்னத்ேியூரர் கழலிகணக் கீதழ ோழ்ந்ேருளுங் காலத்ேில் 

கூரத்ோழ்ோதனாடு கூட இேரும் ஸ்ோமிகய ஆச்ரயித்து 

தேோந்ே ரஹஸ்யார்த்ேங்ககே அேிகாித்து நல்ேிரகராயிருந்ோர். 

ேிருத்ேகப்பனாரான ோதூல குல ேிலக அநந்ே நாராயண 

ேீக்ஷிோிடத்ேிதலதய ஸாமான்ய சாஸ்த்ரங்ககேயும் ேிவ்ய 

ப்ரபந்ேங்ககேயும் அேிகாித்ேிருந்ே படியாதல ஸ்ோமியின் 

அபிமானத்ேிற்கு ஆழ்ோகனப் தபாலதே இேரும் 

இலக்காயிருந்ோர். ஸ்ோமி இவ்ேிருேகரயும் ேண்டும் 

பேித்ேிரமுமாகத் ேிருவுள்ேம் பற்றியிருந்த்து. 

 

“தலௌகிதக ஸமயாசதர க்ருேகல்தபா ேிசாரே:” என்று 

ஸ்ரீராமபிராகனப் பற்றி ஸ்ரீராமாயணத்ேிற் கூறியதுதபால, 

ஸ்ோமியின் சிஷ்ய ேர்க்கங்களுள் இேர் தலௌகிக சாமர்த்ேியமும் 

சிறப்புறப் தபாருந்ேி யிருந்ேேினால் ஸ்ரீரங்கநாே ேிவ்யாலய 

ககங்கர்ய நிர்ோஹண துரந்ேரத்ேம் இேருக்குப் ப்ராப்ேமாயிற்று.  

 

தஸகன முேலியார் தபாலேிருந்து அரங்கன் ககங்கர்யத்கே 

ஆண்டு ேந்ே படியினாதலதய இேர்க்கு முேலியாண்டாதனன்று 

ேிருநாமமாயிற்தறன்பர் தபாிதயார்.  
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தகாயிதலாழுகில் இேகரப் பற்றின ப்ரஸ்ோேத்ேில் 

“முேலியாண்டானும் குறட்டிதலயிருந்து தகாயில் கார்யத்கேயும், 

உள்தே கருவுலக ோசலிதலயிருந்து ேிருதமனி யுபசாரத்கேயும், 

ஸன்னிேியிதல யிருந்து ேிருப்பேே உபசாரங்ககேயும் 

உகடயேர் நியமனப்படி ஆராய்ந்து தகாண்டு அகனத்ேழுகும் 

கண்டருேப் பண்ணிக் தகாண்டிருந்ோர்” என்றுள்ேது. 

 

ேிருோய்தமாழி ஈட்டில் (2.9.2) ஞானக் கக ோ என்றேிட்த்ேில் 

“எம்பாருக்கு ஆண்டானருேிச் தசய்ே ோர்த்கேகய ஸ்மாிப்பது; 

அோேது – ஒரு கிணற்றில் ேிழுந்ேேனுக்கு இரண்டு தபர் கக 

தகாடுத்ோல் எடுக்கும்ேர்களுக்கும் எேிோய் ஏறுமேனுக்கும் 

எேிோய்ருக்குமிதற; அப்படிதயயாகிறது என்று” என்கிற ஐேிஹ்ய 

ஸ்ரீஸூக்ேியுள்ேது. இேன் ேிேரணம் ேருமாறு: முேலியாண்டான் 

ஒருகால் ேிருநாராயணபுரத்ேில் எழுந்ேருேி இருக்ககயில் 

அேருகடய சிஷ்யரான்தோரு ஸ்ரீகேஷ்ணேர் தகாயிலிதல ேந்து 

எம்பார் ஸன்னிேியிதல ககங்கர்யம் பண்ணிக் தகாண்டிருந்ோர். 

அப்தபாதோரு நாள் சில ஸ்ரீ கேஷ்ணேர்களுக்கு எம்பார் 

ேிருேிலச்சிகன ஸாேிக்க ேிருக்ககயில் இந்ே ஸ்ரீகேஷ்ணேரும் 

ேமக்கும் (சக்ராங்கனம்) ஸாேிக்கும்படி தேண்டினார். அப்தபாது 

எம்பார் ‘உமக்கு ேிதசஷ ஸம்பந்ேதம ஸம்பந்ேம்’ என்று அேர் 

ேிண்ணப்பம் தசய்ய அவ்ேள்ேிதல எம்பார் இேர் 

முேலியாண்டானுகடய ஸ்ரீபாேத்ேேதரன்று அறியாதே 

இேருக்கும் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்ககேப் பண்ணி இேகரக் தகாண்டு 

ககங்கர்யங்களும் தகாண்டு எழுந்ேருேியிரா நிற்ககயில் 

ஆண்டானும் ேிரும்பிக் தகாயிலிதல எழுந்ேருே, அப்தபாது அந்ே 

ஸ்ரீகேஷ்ணேர் ஆண்டாகன ேந்து தசேிக்க, ஆண்டானும் முன்பு 

தபாதல இேகரக் தகாண்டு தேண்டும் ககங்கர்யங்ககேக் 

தகாள்ல, அப்தபாது எம்பாருமறிந்து ஆண்டான் பக்கலிதல 

தயழுந்ேருேி, கனக்க அபசாரப்பட்தடன் என்றருேிச் தசய்ய, 

இேருகடய ேிருவுள்ேத்ேின் க்தலசத்கேயறிந்து அப்தபாது 

ஆண்டானருேிச் தசய்ே ோர்த்கே – “ஒரு கிணற்றிதல 

ேிழுந்ேேனுக்கு இரண்டு தபர் கக தகாடுத்ோல் 

எடுக்குமேர்களுக்கும் எேிோய் ஏறுமேனுக்கும் 

எேிோயிருக்குமிதற, அப்படிதயயாகிறது” என்று. ஸம்ஸார 
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ஸாகரத்ேிதல அழுந்ேினேனுக்கு அடிதயனும் ககதகாடுத்து 

தேோீரும் கக தகாடுத்ோல் என்ன குகற? தேோீர் ேேறாக 

ஒன்றும் தசய்து ேிடகேல்கலதய; எேற்காக க்தலசிப்பது? என்பது 

முேலியாண்டானுகடய பரதமாோர மதுரமான ேிருோக்கு, (கக 

தகாடுப்போேது – ஞானக்கக தகாடுப்பது).  

 

முேலியாண்டான் பணித்ே ோர்த்கேகதேன்று அாியனோக்ச் சில 

காண்கின்றன. ஸ்ரீராமாயணத்ேிற்கு ஸ்ோபதேசார்த்ேம் தபாதல 

சில ோர்த்கேகள் அருேிச் தசய்ோராம்; அகேயாேன – 

1. பிராட்டிக்குச் சிகற இருப்புப்தபாதல ஸ்ரீகேஷ்ணேர்களுக்கு 

ஸம்ஸாரத்ேில் இருப்பு. 

2. பிராட்டி இகேய தபருமாள் ேிஷயத்ேில் அபசாரப்பட்டு 

தபருமாகேப் பிாிய தநர்ந்ேது தபாதல, தசேனர்களுக்குப் 

பாகேோபசாரம் எம்தபருமான் ேிருேடி ஸ்ம்பந்த்த்கே ேிலகப் 

பண்ணும். 

3. பிராட்டிக்கு அதசாகேனம் தபாதல இேர்களுக்கு ப்ரக்ருேி 

ஸம்பந்ே ரூபமான தேஹம். 

4. பிராட்டிக்கு அரக்கிகேின் ஸஹோஸம் தபாதல இேர்களுக்கு 

புத்ரகேத்ராேிகேின் ஸஹோஸம். 

5. பிராட்டிக்கு மாாீச மாயா ம்ருக்க் காட்சிதபாதல இேர்களுக்கு 

“பாேிதயகனப் பல நீ காட்டிப்படுப்பாதயா” என்னும்படியான 

ேிஷயங்கேின் காட்சி. 

6. பிராட்டிக்குத் ேிருேடி தநர்பட்டாப் தபாதல இேர்களுக்கு 

ஆசார்யன் தநர்படுேது. 

7. பிராட்டிக்குத் ேிருேடி தசான்ன ஸ்ரீராமகுணங்கள் தபாதல 

இேர்களுக்கு ஆசார்யன் உபதேசிக்கும் பகேத் ேிஷயாேிகள். 

8. பிராட்டிக்குத் ேிருேடி அகடயாேங்கள் கூறித் ேிருோழி 

தமாேிரம் தகாடுத்ேது தபாதல, இேர்களுக்கும் குருபரம்ப்ரா 

பூர்ேகமான ேிருமந்த்தராபதேசம். 

9. பிராட்டி ேிருேடிக்குச் சூடாமணி தகாடுத்ோப் தபாதல 

இேர்கள் ஆசார்யன் ேிஷயத்ேில் “ேகலயல்லால் 

ககம்மாறிதலதன” என்றிருக்கும் இருப்பு. 
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10. பிராட்டிக்கு ஸ்ரீேிபீஷணாழ்ோனது ேிருமகோருகடய 

ஸஹோஸமும் தபச்சும் ோரகமாய் இருந்த்துதபாதல, 

இேர்களுக்கு பாகேே ஸஹோஸமும் அேர்களுகடய ேிவ்ய 

ஸூக்ேிகளுதம ோரகமாய் இருக்கும். 

11. தபருமாள் பிராட்டி இருந்ே ேிடத்தே ேந்து ேிதராேிககேக் 

கிழங்தகடுத்து அேகேக் ககக்தகாண்டது தபாதல, 

எம்தபருமான் “ஆோரார் துகணதயன்று அகலநீர்க் 

கடலுேழுந்தும் நாோய்தபால் பிற்ேிக்கடலுள் நின்று துேங்கு” 

மிேர்கேிட்த்தேற ேந்து “தபாய்ந் நின்ற ஞானமும் 

தபால்லாதோழுக்கு மழுக்குடம்பு” மாகிற ேிதராேிககே 

தேதராதட ககேந்து நித்ய முக்ேர்கதோதட ஒரு 

தகாகேயாக்கும்படி ககக்தகாண்டுள்ேது... இங்ஙதன பல 

தபாருள்களுே. 

 

 

ஸ்ரீ தேங்கடகுரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம் 

ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம் 

____________ 


