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ஸ்ரீ: 
 

 
 

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம:  
ஸ்ரீமதே நிகமாந்ே மஹாதேசிகாய நம: 

ஸ்ரீமதே சடதகாப ராமாநுஜ ோேயார்ய மஹாதேசிகாய நம: 
 

 

பழியாே நல்வினையில் படிந்ோர்  
(ஸ்ரீமத் பரமஹம்ணஸத்யாதி பறவாக்ண ாட்டை ஸ்ரீமத் ஆண்ைவனின் குே அநுபவம் - 
ஸ்ரீமத் அணஹாபில மைம் ஸ்ரீமத் அழ ியசிங் ர் ஸ்ரீமத் பரமஹம்ணஸத்யாதி ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ 

ந்ருஸிம்ஹ திவ்ய பாது ா ணஸவ  ஸ்ரீவண்சைண ாப ஸ்ரீ நாராயே யதீந்த்ர 
மஹாணதசி ன், டவகுண்ைவாஸீ.) 

 
கழியாே கரு வினையில் படிந்ே நம்னமக்  

    காலம் இது என்று ஒரு கால் காவல் சசய்து  
பழியாே நல்வினையில் படிந்ோர் ோளில்  
    பணிவித்துப் பாசங்கள் அனடய நீக்கிச்  
சுழியாே சசவ்வழியில் துனணவதராதட  
    சோனலயாே தபரின்பம் ேர தமல் ஏற்றி  
அழியாே அருள் ஆழிப் சபருமான் சசய்யும்  
    அந்ேம் இலா உேவி எலாம் அளப்பார் ஆதர? 
  

- உப ார ஸங்க்ரஹம்,  டைசிப் பாசுரம்.  
 
       நாம் இந்த ஸம்ஸார மண்ைலத்தில் எவ்வளவு ப்ராயச்சித்தங் ள் சசய்தாலும் 
நீங் ாத ச ாடிய பாபங் டள நிடறய சசய்து உள்ணளாம். இப்படிப்பட்ை நம்டமக் 
 ாப்பதற்கு ஏற்ற  ாலம் எது என எம்சபருமான் சிந்தித்த வண்ேம் உளன். நாம் 
எப்ணபாணதா சசய்த சில ஸுக்ருதங் ள் - நற்சசயல் ள் பலித்திடும்  ாலம் வந்தவுைன் 
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பாபங் ள் சசய்துள்ள நம்டம எம்சபருமான் ரக்ஷிக்  முற்படு ிறான். அப்ணபாது 
அவணன நம்டம ணநரில் ஸாக்ஷாத் ஆ  ரக்ஷிப்பது இல்டல. ஆசார்யர் ள் 
திருவடி ளில் நம்டமப் பேியும்படிப் பண்ேி ணநரியது ஆன அர்ச்சிராதி மார்க் த்தில் 
ஆதிவாஹி ர் ள் ஆ ிய துடேணயாணை பரமபதம் ஏற்றுவிக் ிறான். இப்படிப் 
பாபங் டளணய சசய்து வந்த நம் விஷயத்தில் அவிச்சிந்நம் ஆன ஆசார்ய 
பரம்படரடயத் தருதல் முதலா  எம்சபருமான் சசய்து அருளும் எல்டலஇலாத 
உப ாரங் ள் அடனத்டதயும் அளவு இை வல்லவர் யார் உளர்? ஜவீாத்மாக் ள் 
விஷயத்தில் எம்சபருமான் சசய்து அருளும் எல்டல இலாத உப ாரங் டள அளந்து 
கூற வல்லவர் ஒருவரும் இலர் என்றபடி. ஆஸ்தி ராய் இருப்பவர் ஒவ்சவாரு 
நிமிஷமும் அநுஸந்திக்  ணவண்டிய உத்தமம் ஆன பாசுரம் இது.  
 
      இந்த வட யில் இன்று நம் ஸ்ரீராமாநுஜ ஸம்ப்ரதாயத்தில் பல ஆசார்ய 
பரம்படர ள் சிஷ்யர் ளின் நன்டமக் ா ப் பாடுபட்டு வரு ின்றன. இவ்வாறு 
உண்ைான ஆசார்ய பரம்படர ளில் இன்று ஸ்ரீசபௌண்ைரீ புரம் ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன் 
ஆச்ரமமும் ஒன்று ஆகும். மிக்  ப்ரஸித்தி உடைய ஸ்வாமி ள் இங்கு ஆசார்யர் ள் 
ஆ  எழுந்தருளி இருந்தார் ள்.  
 
     அட்சவாண ட் ஆ  இருந்து மி ப்சபரிய பண்டிதர் ஆ  ப்ரஸித்தி சபற்று இருந்த 
ஸ்ரீ உ.ணவ. அன்பில் அ.சவ. ண ாபாலாசார்ய ஸ்வாமி இந்த ஆச்ரமத்தில் எழுந்தருளி 
இருந்த ஸ்ரீமத் சபௌண்ைரீ புரம் ஸ்வாமி சிஷ்யர் ஆ  ஸ்ரீமத் ஸ்வாமி 
ஸந்நிதியிணலய  ாலணக்ஷபம் பண்ேி நம் ஸம்ப்ரதாயத்துக்கு ஸ்தாப ர் ஆ  
விளங் ினார். வருஷம் ணதாறும் வித்வத் ஸடபடய நைத்தி வந்தார். ஸ்ரீ உ.ணவ. 
மஹாவித்வான் அ.சவ. ண ாபாலாசார்ய ஸ்வாமி. இந்த ஸதஸ் பன்சனடுங் ாலம் 
ஆ  வருஷம் ணதாறும் நடைசபற்று வரு ிறது இந்த ஆச்ரமத்தில்.  
 

           தற் ாலம் ஆசார்யர் ஆ  எழுந்தருளி இருந்துச ாண்டு சிஷ்ய வர் ங் டள 
உஜ்ஜவீித்து வரு ிறார் ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன் பறவாக்ண ாட்டை ஸ்வாமி.  
 
      ஆச்ரமங் ளுக் ள் சிறந்தது க்ருஹஸ்தாச்ரமம். ஏதாவது தவறு ள் ணநர்ந்தாலும் 
மிகுந்த பாபத்டதத் தராதது க்ருஹஸ்த ஆச்ரமணம. இதற்கு ணநர் எதிர்மாறு ஆனது 
ஸந்ந்யாஸ ஆச்ரமம். சிறிய அபராதங் டளயும் சபாறாத ஆச்ரமம் ஆகும் இது. 
இப்படிப்பட்ை ஸந்ந்யாஸ ஆச்ரமத்டத ஏற்றுக்ச ாண்டு மஹான் ள் ச ாண்ைாடும் 
வட யில் நிர்வஹித்து வரு ிறார் ஸ்ரீமத் பறவாக்ண ாட்டை ஆண்ைவன்.  
 



 

Sri Thooppulmaal Sathsampradaya Sabha Page 3 
 

       ஸ்ரீமத் அணஹாபில மைத்தின் திவ்ய ஆஸ்தானத்தில் ஸந்ந்யாஸம் 
ணமற்ச ாள்வது மி வும்  டினம் ஆனது ஆகும். ஸந்ந்யாஸ ஆச்ரம தர்மணம மிகுந்த 
ச்ரமம் தரக்கூடியது ஆகும். இதற்கு ணமல் அ ண்ைம் ஆன ஐச்வர்ய நிர்வாஹம், 
ணமலும் ச்ரமங் டளத் தரக்கூடியது ஆகும். இது தவிர  ாலம் தவறாமல் ஸ்ரீ 
மாணலாலனின் திருவாராதன ட ங் ர்யம் இந்த ஆஸ்தாந அதிபதி ளுக்கு உண்டு. 
இதுவும் மிகுந்த ச்ரமம் தரக்கூடியது ஆகும். இப்படிப் பலவட ப்பட்ை ச்ரமங் டள 
அனுபவித்து வரும் நம் மீது மிகுந்த க்ருடபயுைன் ஒரு மஹான் எழுந்தருளி 
இருக் ிறார் என்றால், அந்த மஹான் - ஸ்ரீமத் பறவாக்ண ாட்டை ஆண்ைவணன ஆகும்.  
 
      பூர்வாச்ரமத்திணலணய இந்த ஸ்ரீமத் ஆண்ைவனின் பரிச்சயம் நமக்கும் 
பூர்வாச்ரமத்திணலணய உண்டு. சாஸ்த்ரஜ்ஞர்; ம்ருதுபாஷீ; ஸதாசாரபரர்; சிறந்த ஆத்ம 
குேங் ள் சபற்றவர். இப்படிச் சிறந்தவர் ஆன இந்த ஸ்வாமி இந்த ஆச்ரமத்தில் 
ஸந்ந்யாஸம் ஏற்று இடதத் திறம்பை நைத்தி வருவது நாடு அறிந்த விஷயம் ஆகும்.  
 
      ஸ்வதர்மங் டள அனுஷ்டிக் வும் நிடறய பேம் ணவண்டி உளது. சவளியில் 
ஸஞ்சாரம் ணமற்ச ாள்வது இல்டல. ஸஞ்சாரம் சசய்வதானால் நைந்ணத தான் 
எழுந்தருள ணவண்டும். இந்த நியமத்டத இன்று அளவும் மீறாமல் இருந்து வரும் 
மஹான் இவர் ஒருவணர ஆவார்.  
 
      ஸ்ரீமத் அணஹாபில மைாதிபதி ளுக்கு ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் நியமனத்தால் 
பல்லக் ில் ஸஞ்சாரம் பண்ணுவது ஸம்ப்ரதாய ஸித்தம். இப்பவும் நாமும் 
பல்லக் ில் தான் ஸஞ்சாரம் சசய் ிணறாம். முன்பு ஆட் ள் பல்லக்ட த் தூக் ி 
வந்தார் ள். தற்ணபாது ஆட் ள்  ிடைப்பது இல்டல. முன்பு நிடறய அக்ரஹாரங் ள் 
ஸமீபத்தில் இருந்தன. தங் ிச்சசல்ல வசதியாய் இருந்தது. தற்ணபாது நிடலடமணய 
மாறிவிட்ைது. ஆட யால் இருநூறு டமல் ள் தாண்டிப் ணபா  ணவண்டி இருப்பதால் 
பல்லக்ட  வண்டியில் டவத்து அதில் அமர்ந்து சசல் ிணறாம்.  
      ப்ரக்ருதம் ஸ்ரீ பறவாக்ண ாட்டை ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன் தம் ஆச்ரமத்டத மி  
நன்றா ப் பரிபாலனம் பண்ேி வரு ிறார். தன் அனுஷ்ைானத்தாலும் ஆத்ம 
குேத்தாலும் பலடர வசீ ரித்து வரு ிறார்.  ாடலயில் அபி மனம் ஆனதும் 
 ாலணக்ஷபமும் ஸாதித்து வரு ிறபடி. பக்தர் ள் பலர் மிகுந்த அன்ணபாடு ஆச்ரம 
நிர்வாஹத்துக் ா  ஆயிரக் ேக் ில் பேம் அனுப்பிய வண்ேம் உளர். அடவ 
அடனத்டதயும் திரட்டி வங் ியில் ணபாட்டு மூலதனம் ஆ  டவத்துள்ளார். எந்த ஒரு 
 ார்யத்டதயும் திட்ைம் இட்டு ஆணலாசித்ணத பண்ேி வரு ிறார் இந்த ஸ்வாமி. நம் 
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ஸ்ரீமைத்தில் இதற்கு முன் எழுந்தருளி இருந்த முக்கூர் ஸ்ரீமத் அழ ியசிங் ரின் 
அதி மான க்ருடபக்குப் பாத்ரர். இது இக் ாலத்தில் உள்ள அடனவரும் அறிந்த 
விஷயணம ஆகும். இடத நன்கு தம் மனதில் ச ாண்டு அதற்கு ஏற்ப ஸ்ரீமத் முக்கூர் 
அழ ியசிங் ர் ஸந்நிதியில் நைந்துச ாண்டு வந்தார் இந்த ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன்.  
 
      பத்து வருஷங் ளுக்கு முன் நாம் ஆச்ரம ஸ்வ ீாரம் பண்ேிக்ச ாண்ை 
ணபாதும் மிகுந்த க்ருடபணயாடு எழுந்தருளி இருந்து அனுக்ரஹித்துள்ளார். பிறகு 
பட்ைாபிணஷ  ஸமயத்திலும் கூைணவ எழுந்தருளி இருந்து சுபம் ஆன தம் 
திருவுள்ளத்தால் அனுக்ரஹித்து, மந்த்ரங் ளால் சுத்தம் ஆன தீர்த்தத்தால் தம் 
திருக்ட யாணல ப்ணராக்ஷித்து அனுக்ரஹித்தாயிற்று. அந்த அநுக்ரஹம் இன்று 
அணமா ம் ஆன சிறப்டபத் தந்து வரு ிறது. ஸஞ்சாரம் சசய்யாமணல ஒணர இைத்தில் 
இருந்துச ாண்ணை ஆச்ரம தர்மங் டள நன்றா  நைத்தி வரு ிறார் இந்த ஸ்வாமி.  
 
     “பரஸ்பர ஹிடதஷிோம் பரிஸணரஷுமாம் வர்த்தய” – “ஒருவருக்கு ஒருவர் 
ஹிதத்டதணய விரும்பும் நல்ணலார் ஸமீபத்தில் என்டன இருக் ப் பண்ே ணவணும்” 
என்று ஸ்வாமி ஸ்ரீணதசி ன் ப்ரார்த்தித்தபடி, நமக்கு இந்த ஸ்வாமியுைன் அடிக் டி 
ஸஹவாஸம் ணநர்ந்து வரு ிறது. ஆச்ரமத்து சவளியடீு ஆ  நம் ஸம்ப்ரதாய 
க்ரந்தங் டளச் சிறந்த முடறயில் அவ்வப்ணபாது சவளியிட்டு வரு ிறார் இந்த 
ஸ்வாமி. சசய்யும்  ார்யங் டள நன்கு ஆணலாசித்துச் சசய்துவரு ிறபடியால் யாவும் 
நன்கு அடம ின்றன. நம் ஸம்ப்ரதாயத்தின் அபிவ்ருத்திக் ா  இந்த ஸ்வாமி 
சிறப்பா ப் பாடுபட்டு வரு ிறார். ஸதஸ்  ாலங் ளில் நம் ஸம்ப்ரதாயத்டதச் சார்ந்த 
வித்வான் ளுக்குச் சிறந்த முடறயில் ஸம்பாவடன சசய்து அவர் டள ச ௌரவித்து 
ஆ ிறது.  
      இவ்வாறா , பழியாத நல்விடன ள் பலவற்டறச் சசய்துச ாண்டு பார் 
முழுவதும் பு ழ நிற்கும் ஸ்ரீமத் பறவாக்ண ாட்டை ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன் அணரா  
த்ருை ாத்ரர் ஆ  ணமலும் பல ஆண்டு ள் எழுந்தருளி இருந்து நம் ஸம்ப்ரதாயத்டதச் 
சிறந்த முடறயில் பாது ாத்து வரும்படி அருள்புரிய ணவண்டும் என, அடனத்து 
உலகும் வாழ வந்த நம் ஆதிப்பிரான் மாணலாலனிைம் ப்ரார்த்திக் ிணறாம்.  
 

நாராயே நாராயே 

 
**************** 
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பழியாே நல்வினையில் படிந்ோர் 
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வில்லிவலம் ஸ்ரீமத் அழ ியசிங் ர் 
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நன்றி:  
 
ஸ்ரீமத் பரமஹம்தேத்யாேி. பறவாக்தகாட்னட ஸ்ரீமத் ஆண்டவன். ஸ்ரீ 
தகாபாலதேசிக மஹாதேசிகன் சோபிதேக ரத்ை மாலா – ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் 
சபௌண்டரீகபுரம் ஸ்வாமி ஆச்ரம சவளியீடு.  
 
ேமர்ப்பணம்:  
 
னவகுண்டவாஸீ. ஸ்ரீமத் பரமஹம்தேத்யாேி. பறவாக்தகாட்னட ஸ்ரீமத் 
ஆண்டவன். ஸ்ரீ தகாபால தேசிக மஹாதேசிகன் ேந்நிேியில்.  
 

அனுமதி அருளியனமக்காக அநந்ேதகாடி க்ருேஜ்ஞோரூப 
ப்ரணாமங்களுக்கு உரியவர்:  
  
ஸ்ரீமத் பரமஹம்தேத்யாேி. ராயபுரம் ஸ்ரீமோண்டவன். ஸ்ரீ ரகுவரீ மஹாதேசிகன்     
 
 

 
அன்னையாய் அத்ேைாய் என்னை ஆண்டிடும் ேன்னமயான் 

சடதகாப இராமாநுசன் என் நம்பிதய 
 

 
சந்ேமிகு ேமிழ்மனறயினுனடயவும் சந்ேமிகு ேமிழ்மனறதயானுனடயவும் 
பரமானுக்ரஹத்ோல் ஜவீிக்கும்   

 
ோேன் 
ேிருசவவ்வுள்.  ராகவந்ருேிம்ஹன், சபருமாள் தகாவில்.  
 
 
 
 
 

 


