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நமது விதி 
- மதுரகவி தாஸன் தி கு அ வவங்கடேசன் 

 

 
திருவாய்வமாழி 10.6.1 பாசுரம்: 
அருள்வபறுவார் அடியார்தம் அடியடேற்கு ஆழியான் 
அருள்தருவான் அமமகின்றான் அதுநமது விதிவமகடய 
இருள்தரு மாஞாலத்தில் இேிப்பிறவி யான்டவண்டேன் 
மருவ ாழிநீ மேவநஞ்டச! வாட்ோற்றான் அடிவணங்டக 
 
வபாய்ந்நின்ற ஞாலம் வதாேங்கி, திருவாய்வமாழி 10.5 முடிய, 
நம்மாழ்வார் எம்வபருமாமேத் வதாேர்ந்து வசன்றார். 10.6 
வதாேக்கமாக, எம்வபருமான் ஆழ்வாமரப் பின்வதாேர 
ஆரம்பிக்கிறான். இது வமரயில், ஆழ்வார் தமது குற்றங்கம யும் 
பக்திமயயும் அவனுக்குக் கூறி அவமேப் ப்ரார்த்தித்து நின்றார். 
ஆழ்வாரின் பாரிப்மபக் கண்ே எம்வபருமான், ஆழ்வாமரத் 
தன்னுேன் அமழத்துச் வசல்வதற்காகத் திருவாட்ோறு 
திவ்யடதஸத்மத விமரந்து அமேந்து நின்றான் ("விண்ணுலகம் 
தருவாோய் விமரகின்றான்"). 
 
ஆழ்வாருமேய பாரிப்மபக் காட்டிலும் அவன் பாரிப்பு விஞ்சி 
நிற்கிறது - "சூழ்ந்ததேில் வபரிய என் அவா அறச் சூழ்ந்தாடய", 
"வாரிக் வகாண்டு உன்மே விழுங்குவன் காணில் என்று 
ஆர்வுற்ற என்மே ஒழிய என்ேில் முன்ேம் பாரித்து தான் 
என்மே முற்றப் பருகிோன்", "சிரம் ஜவீதி மவடதஹ ீ
யதிமாஸம் தரிஶ்யதி, ந ஜடீவயம் க்ஷணமபி விநா தாம் 
அஸிடதக்ஷணாம்". 
 
ஆழ்வமர அனுபவிப்பதற்காக, அவமர பிரியாமல் இருக்கும் ஓர் 
இேம் டதடி ஆழ்வாமர அங்கு அமழத்துச் வசன்று, அங்கு 
ஆழ்வார் இட்ே வழக்காய் அவன் இருக்கப் பாரிக்கின்றான். 
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ஆோல் ஆழ்வார் அவ்வாறு வசய்வாடறா, எேில். ஆழ்வார் மீது 
அவனுமேய காதல் விஞ்சியமமயால், ஆழ்வாருக்கு அவன் 
பரதந்த்ரன் ஆேபடிமய ஆழ்வார் காண்கிறார். அப்படி அவன் 
ஆேமமமயக் கண்டு தன்னுேன் துமண டபாக ஆழ்வார் 
உலகத்மதப் பார்க்கிறார். ஆேல் இவ்வுலக மக்கட ா, 
புலன்களுக்கு வசப்பட்ேவராய் இருக்கக் கண்ே ஆழ்வார், தம் 
மேது அவன் அருளுக்கு இலக்காேபடிமயக் கண்டு, அதற்கு 
அவன் டமன்மமமயயும் அவன் எ ிமமமயயும் வசால்லி 
இேியராகிறார். இதற்கு முன் அவன் ஸர்டவஶ்வரோயும் 
ஸ்வதந்த்ரோயும் இருந்தபடிமயக் கண்ே ஆழ்வார், இப்டபாது 
அவன் அடியார்க்கு பரதந்த்ரன் ஆேபடிமயக் காண்கிறார். 
 
தன் தன்மமயால் தன் பாரதந்த்ரயத்மத இதுவமரயில் இழந்த 
ஆழ்வார், இப்டபாது அவன் தன்மமயால் தன் பாரதந்த்ரயத்மத 
இழந்து நிற்கிறார். 
 
இதற்கு முன்டேடய இமத ஆழ்வார் வசால்லவில்மலடயா எேில் 
("இருத்தும் வியந்து") - இங்கு தாம் அடியார்க்கு அடியான் 
ஆேமமயால் அது அமமந்தது என்கிறார். 
 
திருவாய்வமாழி 10.6.1 பாசுரம் - அருள் வபறுவார் 
 
அருள் வபறுவார் அடியார் தம் அடியடேற்கு: ஆழ்வார், அடியார் 
தம் அடியார் ஆேடத காரணமாக. அவன் அருளுக்கு 
இலக்காேவர் சிலடர ("ததாமி"). வவறும் அடியாரன்று. அருள் 
வபறுவார் அடியார். அவர்களுக்கு தன்மே முற்றவும் வகாடுத்து 
அவர்கள் வசால்மல எதிர்பார்த்து நிற்கிறவன் அவன். 
அப்படிப்பட்ேவர்கள் தம் ஸ்வாமி ஆேமமயால், அவன் அருள் 
தம்ம வும் வந்தது என்கிறார் ஆழ்வார். அவர்கள் வபற்ற அருள் 
ஆழ்வார் அ வும் வந்தது. அப்படி அவர்கள் அமேவரும் வபற்ற 
அரும  இப்டபாது ஆழ்வார் ஒருவராகடவ வபறுகிறார் 
("அஸ்மாபி: துல்டயா பவது ராகவ"). 
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ஆழ்வார் அடியார்கு அடியராேது எப்படி அவனுக்குத் வதரிந்தது 
எேில். வநடுமாற்க்கடிமமயில், ஆழ்வார் "விடுமாறு என்பது என்", 
"நீக்கம் இல்லா அடியார் தம் அடியார் அடியார் அடியார் எம் 
டகாக்கள்", "தமர்கள் தமர்கள் தமர்க ாம் சதிடர வாய்க்க" என்று 
வசான்ேமதடய அவன் மேதில் வகாண்ோன். 
 
ஆழியான் - ஒரு திருக்கண்ணால் சுதர்ஶோழ்வாமரக் காணும் 
அவன், மற்வறாரு திருக்கண்ணால் நம்மாழ்வமர முழுதும் 
டநாக்கி அவருக்கு அருள் புரிகிறான். 
 
அவர்கள் அருள் வபறுவார் அடியார் ஆேமமயால், இவன் அருள் 
தருவான் அமமகின்றான் ஆகிறான். 
 
அவடோ ஸர்டவஶ்வரன். ஆழ்வாடரா அரும ப் வபறப் 
பாரிக்கிறார். அப்படி இருக்க, தமே என்ே, எேில். ஆழ்வார் 
வார்த்மதக்காக அவன் காத்திருக்கிறான். 
 
அது நமது விதி வமகடய: அவன், அரும த் தருவது, ஆழ்வார் 
விதிப்பதாலன்டறா.  
 
இங்கு நமது விதி என்றது - நம்முமேய கேோவலன்பதில்மல. 
எம்வபருமாோர்க்கு முன்பாடோர் இது ஆழ்வாரின் 
பாக்யவசத்தால் என்று பணித்தேர். ஆோல், எம்வபருமாோர் இது 
ஆழ்வாரின் இப்பாசுர நிமலக்குச் டசர அமமயாது என்று கூறி, 
இங்கு நமது விதி என்பது ஆழ்வாரின் ஆமணப்படி என்று 
பணித்தார். 
 
எப்படி இம ய வபருமாள் "அஹம் ஸர்வம் கரிஶ்யாமி" என்று 
வசால்லி, பிறகு "க்ரியதாமிதி மாம் வத" என்றாடரா, அது டபால 
எமதயும் வசய்ய வல்ல எம்வபருமானும் இப்டபாது ஆழ்வாரின் 
கட்ேம க்காகக் காத்து நிற்கிறான்.  
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இங்கு நமது வசால் என்ோமல், நமது விதி என்றது - வசால்மல 
மீறலாம், ஆோல் விதிமய மீறிோல் அதற்கு ஒரு பலன் உண்டு 
என்ற பயம் இருப்பது டபால், "ஆழ்வாடர! என்மேப் பணியும், 
என்மேப் பணியும்" என்பதாக எம்வபருமான் காத்திருக்கிறான். 
 
ஸர்வநியந்தாவாோலும், ஆழ்வார் ஆமணயில்லாமல் 
வசய்வதில்மல என்றிருக்கிறான். 
 
இது அவன் டமன்மமக்கு இழுக்கன்று. ஆழ்வாரின் 
இச்மசயில்லாமல் வசய்வடத அவன் டமன்மமக்குக் குமறவாம்.  
 
 

ஆழ்வார் எம்வபருமாோர் ஜயீர் திருவடிகட  சரணம் 
 
 

 
  

 


