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*தி�ப்பாைவ

உவைமக* *ஒன்�

*அந்தகாரத்தில் த�பம் ேப
இடக்ைக

வைலக்ைக அறியாத

ஆய்ப்பாஇய�ல் வ�ங்கி�ள்வா

கண்ண் உயத்தப
கண்ணன�ன்ந�ர்ைம ஆய்ப்பா�க்� வ�ளக்� ேபால..இ�

இ�ள

ேபால
�

*அந்தகாரத்தில் த�பம் ே
�வாய�றப்ப� ..சீர்மல்�ம் ஆய
�

*ஒ� ேமகத்தில் இரண்� தாமைரப் �த்தார்
கண்ைணன் கண்கள் ஒ� ேமகத்தில் இரண்ட� நில� உதித்
இவன் ெசௗலபம் ஆய்ப்பா�ைய உய்த்தப�

ெசால

இராத்தி�னாள் கண்டாற் ே
ஆறாய�ரப்ப�.. ெசங்
�

*இ�ள் ேதட்டமாப் ேபாேல நிலா ேதட்டமாய

ேகாபர்க�க், காதலர்க�க்�ம் இ�ள் வ��ப்�மாப்,
இவர்க�க,ேகாப�ைகக�க்� நிலா ேதட்
இ�ளன்ன மாேமன� என்� அன்ச்ழ்வார்க்� இ�ள் 
நள்ள��ட்கண் உய்த்தி�மின் என்� ஆண்டா�க்� அன்� 
வாழி கைண இ�ேள என்� இ�ைளக் ெகாண்டா�னார் வ�ல்ல
இவர்க�க்� நிலா ேதட்டம்
ஆறாய�ரப்ப�.. *மதி நிைறந்
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ
*�� கட்�க் க்�ஷி

உவைமக II*

பண்�வாைரப் ே

உழவர்கள் வ�ைள நிலத்தின் அ�ேக ��ல் கட்� பய�ைர பா
வ�ைளச்சல் எ�ப்பர
பக்தி உழவனான் எம்ெப�, ஷ�ராப்திய�ல் வந்� நாகைண மி
உன்ன�ய ேயாகத்தி�ந்� நம்ைஷிக்�ம்ப� ெசால்�கிற�. அத,
ரகஷண சிந்ை�டன் பரமபதத்திலி�ந்� தி�ப்பாற்கடல் வந்
*�� கட்�க் க்�ஷி
என்�

பண்�வாைரப் ே

� நாயனார் தி�வாக

தி�ப்பாைவ..இரண்டாம் பாட்� *ஆறாய�ர
*உண்ணப் �க்கார் வாைய மறந்தாப் 
வ�ஸ்வாமித்திரர் ெப�மாைள, இைளய ெப�மாைள�ம் எப்பப
��ைகய�ல, அைத மறந்� இவர்கள்

வ�வழகில் மயங்கி ெகௗ

�ப்ரஜா என்றா�ே
ேநான்� ேநாக்க ��ந்த ஆய்ப்பா�ப் 
ேநான்ைப மறந, தி�ப்பாற்கடலில்

கண்வள�ம் அழகில்

*பாற்கட�ள் ைபயத் �ய�ன்ற பரமன்*என்� ஸ்லாகித், உண� 
உட்ெகாள்வந்தவர்கள் வாைய மறந்தால் ேபாலாய�ற்� 
அழகிய மணவாளப் ெப�மாள் நாயனார் *ஆறாய�றப
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ

உவைமக �ன்�

*�� ேபா! என்னலாம்ப�யான க்�ஷ்ணைனப் ே
*வள்ளல் ெப�ம் ப�க
வள்ளல்தனமாவ� தன்னக் ெகா�த்� ந
ப�க்கள் தம்ைமேய ெகா�க்�ம் தனைமைய ஒப்பற்ற ஒப
ெகா�த்த�ள்கிறார் � அழகிய

மணவாளப்ெப�மாள் நா

கண்ணன் க�த்திேல ஓைலகட்� ��

ேபாய் தன

ெகா�த்த�ள�னான�ேற
அப்ப, �� ேபா! என்�ம்ப� இந்த ப�க்கள�ன் தன்ைம. நம
ஆசார்யர்க�க்� அவனர்ைமேய எங்�ம் �லப்
வள்ளல் ெப�ம் ப�க்கள்.. ஆறாய
*�ங்� ெமத்ைதய�ேல உறங்�ம் ராஜ�த்திரர்கைளப
வண்�கள்

�வைளப் �வ�ல் உற,

*�ங்� ெமத்ைதய�ேல உறங்�ம் ராஜ�த்திரர்கைளப் ேபால
�ங்�வைளப் ேபாதில் ெபாறி வண்� கண
ஆறாய�ரப்ப
*�த்�க்� �க்�மவர் கட�க்� அஞசாதாப் 
ேதங்காேத �க்கி�ந்
அதாவ�, கடல்.ேபால் பால் ெவள்ளம ெப��ம்.கறக
அஞ்�ம்ப�யாய��க்�ம் பால் ெ
�த்ெத�க்க �ங்�பவர்கள் கட�க்� அஞசாதாப் ேப
கறப்பவர்கள் ந
ஆறாய�ரப்ப
தாச்
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ

உவைமக*... நான்

*தி�வ� ப�ராட்�ையக் கண்ட ஹர்ஷத்தாேல சப்தித்� வந்தா
*ஆர்த்
ஆறாய�ரப்ப
ப�ராட்�ைய கண்�ம�ள்ைகய�ல்

தி�வ� அளவற்ற மகிழ்ச

ஆர்வாரம் ெசய்தாற் ே, ேமகம
நின்றதிர்ந்� �ழங்கப் பறார்

� ஆண்டாள்..நான்காம் பா�ர

*க�வைடந்த பய�ர் ேபாே
ஊழி�தல்வன் உ�வம்ேபால் ெமய் க�க்க 
இ� பய�ர்கள் வ�ைளந்� அ�ப்�ச் சமயத்தில்
அதற்�

க�ைமயாய்

ஒப்பச் ெசால்கிறார். � நா

*வ�ண் ண�ள ேமலாப்� வ��த்தாற் ே
ஆர்த்தி றி*
வானத்திேல

ஒ� பந்தல் வ��த்தாற் ேபால் ேமகங்கள்.ே

ேவண்�ம
ஆறாய�ரப்ப
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ

உவைமக V

*வ�ரைஜையப் ேபாேல
ஆறாய�ரப்ப
�ய ெப� ந�ர் ய�ை
பரமபதத்�க்� வ�ரைஜையப் ேபா, இங்ேக �ய ெப� ந�ர் ய�ை
*ெந�ப்ப�ல் இட்ட� ேபாேல*
ெந�ப்ப� இட்ட பஞ்� ேபால் த�ய�ன�ல் �ச,
அதாவ� வ�ைனகள் ெபா�ங்�ம் என்
ஆறாய�ரப்ப
*பா�ம் கண்ட சர்க்கைர�ம ��க்கப்◌் ப�த்தம் தன்ைனைட
ேபாேல*
�வாய�ரப்ப
இன�ப்� கலந்த பால் அ�ந்தினால் ப�த்தம் தன்னைடேய ேப,
பகவத் அ�பவத்ல்

வ�ைனகள் தன்னைடேய மைற�ம் எ

தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ

உவைமக ...VI

*கர்ப்ப�ண�கள* *ப்ரைஜக�க்� ேநா�* *வாராேம *எ�ந்தி�க
*ேபாேல*
கர்ப்ப�ண�கள் வய�ற்றில் இ�க்�ம் �ழந்ைதக்� 
வாராைமக்காக நிதானமாக எ�ந்தி�ப்ப� ே, �ன�வர்க�ம
ேயாகிக�ம்

ஹ்�தயத்தில் இ�க்�ம் ஹ்�க்� த�ங்� வா

ெமல்ல எ�ந்தி�ப்பர
�வாய�ரப்ப�..ெமல்ல எ�
*நாழிைக வட்�ல்ந�ர் நிரம்ப�னவாேர கீேழ வ��மாப் ே
ஆறாய�ரப்ப�... �ள்�ம் சிலம்ப�
அக்காலத்தில் சமயம்

ெத�வ�ப்பதஅதற்��ய

வ�வைமத்

பாத்திரத்தில் ந�ர் ெசாட்�க்ெகாண்��க்�ம்.அ� நிைறந்
வ��ம, அ� ேபால் பறைவகள்

தவறாமல் எ�ந்� தங்கள் 

ெசயல்க�க்� �றப்பட
*ப�க்ைகக்�க் கீேழ ெவள்ளம் ேகாத்தாப்
�வாய�ரப்ப�....உள்ளம் ��ந்� �ள
ப�க்ைக்�க் கீேழ ந�ர் நிரம்ப�னால் அவ்வ�டத்ைதேய �ள�
அ� ேபால, கண்ணைன ப��ந்தி�க்�ம் இவர்கள் தாபம் த��ம்
என்ற ேபரரவம் உள்ளம் �ள�ர்
�றிப்�...அக்காலத்தில் ப�க்ைகக்� கீேழ தண்ண�
நிைறந்தி�க்�ம்ப� ஆவன ெசய்தி�ப்பஇ� இயற்ைகயாக �ள�ர்ச்
த�ம்.இன்�ம் �ராதான ெப�ய ேகாட்ைடக்�ச் ெசன்றால்
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ
*மைல ேதய்க்�ம் ஒலி

உவைமக VII

என்�மாப் ே

மத்தினால் ஓைசப் ப�த்த தய�ரர
ஆய்ச்சியர்கள் மத்தினால் தய�ர் கைட
எம்ெப�மான் மந்தர மைலையக் கைடை
எ�ந்த

ஒலி ேபாலி�ந்தத

இ� தி�வாய்ெமாழி ஆழிெயழ பா�ரத்தில்

ஆழ்வார் வர்ண�த்த

*மந்தரத்தால் கடல் கைடந்தாற் 
ஆச்சியர்கள்.மத்தினால் கைடவ� அன்�

ெப�வ�வ�ல்

கைடந்த� ேபான்� என்ற
*மைலய�ல் இ�ப்பாைரப் ேபா
தய�ர் கைடைகய�ல் கண்ணன�டத்தில் ப��� இ�ப,அவன்
ெசௗலப்யாதி �ணங்க�டன் தி�வாய்ப்பா�

வ, இவர்க�க்

ப��வால் அ� எட்டாத மைல ேமல் இ�ப்பதாக ேதாற்�க
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ

உவைமக எட்

*ெபண்ண�ன் வ�த்தம் அறியாதவன் ே
பாவாய் எ�ந்திராய் என்� அந்த.இைடப்ெபண்ண�ன் கதை
பதில்

வாராத�

� ஆண்டாள் ேகாஷ்�க்� மிக �ன்பம்�.

தங்கள் வ�த்தத்ைத உணராமல் இ�
ெபண்ண�ன் வ�த்தமறியாதவன் ேபாேல என்� உவைம இ�க
ஆறாய�ரப்ப�ய�ேல
*ேபாைக தாேன உத்ேதஸ்யமா ேபாே
க்�ஷ்ணா�பவத்திற்காக ேநாண்� என்ற வ்யாஜ்யத்தால் 
ஓெரா�த்தராய் நா�ச் ெசன்� எ�ப்�ம, அ�ேவ ப்ர்ேயனம்
ேபாேல இந்த சம்ஸ்ேலஷ்த்ைத ர, இ�ேவ ப்ர்ேயாஜனமாம் ேப
இ� எப்ப�ெயன்ன�ல வ��ம்ப� ◌் ஒ� இடத்ைத ேநாக்கிப்.ேபா
ேபா�ம்.வழி�ம் �ட வ�பவர்க�ம்.ேதட்டமா
*உன்னக் ��வான் வந்� நின்
ஆறாய�ரப்ப
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ

உவைமக IX

*இைளய் ெப�மாைளப் ேபாே
�மண� மாடத்� அவதா�ை
இந்த.இைடப்ெபண் கண்ணன் வரவ�ல்ைல
காரணம் ஆத்ம

என்� கவைலப் ப

ஸ்வ�பம் என்னெவன்� உணர்ந்த,

எம்ெப�மான் தான் ஆத்மாைவப் ெபற யத்தன�க்க
ஆனால, ெவள�ேய அவைள எ�ப்ப

வந்தவர்க�ம் ஆத்பத்ைத

உணர்ந்தவர்களதாேன்.என��ம்

கண்ணைனக் காண

என்ற.த்வ்ைர மி�தியால் ஆதங்கப்ப�
அைததான,
ஆறாய�ர்ப்ப�ய�ல் ..இைளய.ெப�மாைளப் ேபாேல என்ப�
ேநாக்க.ேவண்
*ப�ராட்�ையக் ைகப்ப��த்�க்ெகாண்� ெப�மாள் உலாவ�னாற
சித்ர�டத்திேல எப்ப��மாள,◌் ப�ராட்� ைகப்ப��த்�க்ெக
ஆனந்தமாய் உலாவ�னாற் ேப
இங்� �பம் கமழ �ற்�ம் வ�ளக்ெக�ய இ�
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ
*பர�ராமைன ெவன்� ெப�மாள்

உவைமக ..பத்�
அவன் ைகயாேல வ�ல்ைல வாங்க

ேபாேல*
ேதாற்�ம் உனக்ேக ெப�ய�ல் தான் தந்தாேனா...ஆறாய�ர
� சக்கரவர்த்தித் தி�மகன் � பர�ராமைர ெவன்� வ�ல்ைல வ
ேபால, இப்ெபண்�ம் �ம்பகர்ணன�டம் �ய�ைல வாங்கினாள
*ஹாரத்ைதப் பண்ண� அதற்� கல் அ�த்தினாற்
அ�ங்கலேம..�வாய�ரப்
எப்ப�

ஒ� கல் ஹாரத� ந� நாயகமாய்

வ�ளங்கி அழ� ேசர்க்

ேபாேல, இப்ெபண்ைன அ�ங்கலேம என்� அைழக்கிற
*தண் ண�ர் ��க்க காலின ஏெராய�ேல தைல கீேழ வ��ந்� சாவா
ேபாேல*
�ற்றத்தின் வாய் வ�ழ்ந்த ..�வா
எப்ப� ந�ர் ப�க ஏ�ைய நா�பவன் தைல கீேழ வ��ந்� மாள்,
அப்� ெப�மாைள எதிர்க்க வந்த �ம்பகர்ணன் மாண்�
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ

உவைமக 11*

*கீழ் ேநாக்கி வய� ��மாப் ேபா
ஒவ்ெவா� நா�ம் இவ்�லகில் வய� ��க் ெகாண்� 
கண்ணன் ஸ்பர்ஸத்தால் இந்த கறைவகள் கன்� ே,
அவற்�க்� க ேநாக்கி

வய� ��தல் ேபாலி�க்கி

கற்�க் கறைவகள
*ஈஸ்வரன் ஒ�வேன ஸர்வாத்மா�க்�ம் நியாமகன்
பல கறந்� ..ஆறாய�ரப்
எப்ப� எம்ெப�மான்
ேபால, இந்த ேகாப�ைக

ஒ�வேன அைணத்�க்�ம் நியந்தாவாய

ஒ�வேள எல்லாப் ப�க்கைள�ம் கறக்

என்றப�
*�னமய�ல் சிறப்ப�க்�மாப் ேப
�னமய�ேல ேபாதராய
எப்ப� ேதாைக�டன் மய�ல் சிறப்ப�க்கிேமா அப்ப� இந்த ேகா
இந்த ேகாஷ்�ைய சிறப்ப�க்கி
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ

உவைமக 13*

*உடைல�ம் உய�ைர�ம் ப�றித்தார் ே
ெபால்லா அரக்கன்..ஆறாய��
� ப்ரஹ்லாதாழ், � வ�ப�ஷ்ணாழ்வான் ேபால் நல்ல அரக
உண்�ேற
இங்� ���ழல் கன�வாய்த்

தி�வ�ைனப் ப��த்ததால் ெக

க�வ�ைச அரக்கன
இ� உடைல�ம் உையைர�ம் ப��த்த� ேபால் ெகா�ைமய
*ேமல் எ�த்திட்�க் ெகா�த்தார்
கீர்த்திைம பா�.றாய�ரப்ப
ராவணன் ெப�மாள் வ�ரத்தில் ேதாற்றான்.அவன் தங்ைக 
ேதாற்றாள்.அவன் தம்ப� �ணங்கள�ல் ேத
இப்ப� ேதால்வ�ைய ேமல் எ�த்திட்�க் ெகா�த்தார்
*�வ�ேல வண்� இ�ந்தாற் ேபா
�வாய�ரப்ப�..ேபாத�க் கண்ண�
இவள் கண்

�வ�ல் வண்� இ�ப்பலழ�

தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ
*தி�வாய்ெமாழப் பாட நின்றால்

உவைமக 15*
ெசல்வர் எ�ந்த

அஸஹ்யமாம் ேபாே
ஆறாய�ரப்ப�...சில்ெலன்� அைழேயன
தி�வாய்ெமாழி பாட நின்றால் ெசல்வர் எ�ந்த�, அ� ஒ� 
தைடயாக, த�ப்பா, இைடஞ்சலாக ேநக்�மா ேபாே,
இந்த இைடப்ெபண் க்�ஷ்ணா�பவம் பண், இவர்கள
ேகாஷ்�க்� அைழப
இைடஞ்சலாக ேதான்�கிற� என்
தாசன - வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ

உவைமக 16*

*தண் ண�ர் பந்தைல�ம் கைடைய�ம் கட்�மாப்
தண் ண�ர் பந்தல் ைவக்�ம் தார, தண்ர்
ண
பந்தல் மட்,
அதற்� ேமல் ேதாரணம் கட்� எல்ேலா�க்�ம் , ஏன் சறி�
ெதாைலவ�லி�ந்� �ட ப�க்கலாம
தண் ண�ர் பந்தல் என்� ெப�தாக வ�வைமத்தி�ப்பார்கள்
வ�மவர்கள் அைதப் பார்த்த�டன் சற்ேற ஆ�தல் 

கண்ணன்ம�� தாகம் ெகவர்கள் நந்தேகாபர் தி�மாள�ைகய�ன்
இ�க்�ம் *ெகா�த்ேதாரணம்* ெதாைலவ�லி�ந்
இேதா வந்�வ�ட்ட� நம் கண், இேதா நம் தாபாம் த��ம் எ
மகிழ்வர்கள் என
ெகா�த் ேதாரணம்....ஆறாய�ரப
*கம்ஸன் பைட வ�ட்�ல் எல்லாம் ப்ெரதி�லமாய் இ�க்�ம
ேநச நிைலக்கதவம்..�வாய�ரப
இங்� கத�க்� *ேநசம்* என்� அைடெமாழி இ�வ?
எப்ப� கம்சன வ�ட்�ல் எல்லாேம
்
அன்பா, ஆதரமாய் இ�க்�ம் என
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

எதிராய்த், இங்� எல்லாே

*தி�ப்பாைவ

உவைமக 17*

*ப�ராட்�* *ஸர்ேவஸ்வரைன�ம, *வ��திைய�ம் ைகவ�டாேத
*இ�க்�மாப் ேபாேல*
ஆறாய�ரப்ப�...ெகாம்பனார்க்ெகல்லாம் ெக
யேசாைதப் ப�ராட்� நந்தேகாப�ைட�க்ைகத்தைல�ம் வ�ட;◌் 
ப�ள்ைளக�ைடய ெதாட்�ல் காற்கைட�ம் வ
அதாவ�, பர்த்�� சங், ப�ள்ைளகள் பக்கல் வாத்ஸல்
இைதத்தா, எப்ப� ப�ராட்� எம்ெப�மா�டன் அகலகில்ேலன
நித்யசம்பந்தத்ேதா� இ�க்�மாப், அேத சமயத்தில
ஜ�வாத்மாக்க� ��ஷ்கார�ைதயாய் திக�மாப் ேபாேல எ
ெத�வ�க்கிறார் � அழகிய மணவாளப் ெப�மாள் நாய
*ந�ர்

வஞ்சிக் ெகாம்� ேப

தி�ப்பாைவ ஸ்வாபேதசம்...ெகாம்பனார்ெகல்லாம் ெக
எப்ப� ெப�ய மரங்கள் வ��ந், ந�ர்

வஞ்சிக் ெகா�கள் வை

ப�ைழக்�மா ேபாே, சமஸா�க�ைடய அப�மானத்�க்ெகல்ல
அ��ணமாய் அைமத்�க்ெகாள்�ம் தி�மந்திரத்ைதச் ெச
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ

உவைமக 18

*ப�ராட், ெப�மாள் ேதாள் வலிைய நிைனத்� அச்சம் ெகட்��
ேபாேல*
ஆறாய�ரப்ப�..ஓடாத ேதாள் வலி
எபப� ப�ராட்� ெப�மாள�ன் ேதாள் வலிைம அதாவ� ெசௗ
வ�ர்யாதிதகள் நிைன, மனத்திடம் ெபற்� இ�ந்தாற் ,
தி�வாய்ப்பா�ய��ள்ேளார் � நந்தேகாப�ன்

ேதாள் வ

நிஸ்சிந்ைதயாக இ�ந்தார்கள் எ
*கிண்ணகத்தில் அைண

ெசய்தாற் ே

�வாய�ரப்ப�..கைட திறவா
எப்ப� ெவள்ளம் வந்தால் அைண அைதத் த�த்� மத�
அைடதி�ப்ப� ேபா,
மத�கள் திறந்தால் கால்வாய்க்�க்�ச் ெசன்� எ
பயன்ப�ம்ப, க்�ஷ்ணா�பவம் எல்ேலா�க்�ம
கைட திறவாய்
*�க்த�க்� ஸம்சாரம் ேப
ஆறாய�ரப்ப�...நந்த்ேகாபன் ம�! நப்ப�னாய
�க்ககத்�க்�ச் ெசன், ப�றந்தகத்�ப் பற்� உண
நப்ப�ன்ைனக்� அப்ப� இல்லாமல் நப்ப�ன்ைனக்� �க்கிட
ப�றந்தகம் நிைனப்பதில்ைல என்பைத �றிக்க நந்தேகாபன்
என்ப� ேநாக
இ� எப்ப�ெயன�, �க்தி ெபற்ற ஆத்மா சம்சாரத்ைைனேயா� 
அறேவ மறந்தாற் ேபால்
தாச்
வானமாமைல பத்மனாப

என்�ம் உதாஹரணம்இங்�

*தி�ப்பாைவ

உவைமக 19*

*�த்திராதகள் �ைகயாகத ப�க்ைக ப�த்ராதிக�க்� அஸஹ்யமாப்
ஆறாய�ரப்ப�..ெமத்ெதன்ன பஞ்ச சயனத்தின் 
�ழந்ைதகள் �ைகத்�ண்� �கராத ப�க்ைக பஞ்� ெபால் ெம
இ�ந்தா�ம் ரசிக்காதி
ெவம்பள்ள� ஆகிவ��ெமன்ற
*நஞ்�ண்டாரப் ேபாேல

பரவசனாய்* ஆறாய�ரப்ப�.ப�ன்ைன ெகாங்ை

ேமல் ைவத்�க் கி
நஞ்� உட்ெகாண்டார் மயக்க நிைலய�ல் ெசய்வ�ணரா�
கண்ணப�ராண் நப்ப�ன்ைன�டன் ஆலிங்கனத்�டன் இ�க்�
ெசால்�கிற� நஞ்�ண்டாைரப் ே, என்
*காலம் அலர்த்�மாப் ேப
ெகாத்தலர் �ங்�ழல்...�வாய�
காலம்எப்ப� மலர்கைள அலர்த்�மாப் , நப்ப�ன்ைன �ழலி
உள்ள் �ங்ெகாத்� ப்ர்ணய கலஹத்தில் மல�கிற
க்�ஷ்,◌் இவள் �ன்ேன ேபாய் திறக்கலாகா� என்� 
த�க்க அைணத்த ப்ரணயக
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ

உவைமகள20*

*ெசப்�க்�ள்ேள ெபாத ஆபரணம் �ணக் கிைடயாதாப் ேபா
ெசப்பன்ன ெமன் �ைல நப்ப�ன்ைன..ஆறாய
இக்காலத்தில் வங்கி லாக்க�ல் நைககள்
பா�காக்கப்�கிற�.ஆன, அண�ந்� ெகாள்ள

ேவ�ெமன�ல் ம�ண

வங்கிக்�ச் ெசன்� எ�த்� வந்� அண�ய 
அக்காலத்தில் ெசப்�க்�ள்திந்� ைவத்�ப் பா�காப்பா
ேபா�ம்.எ�த்� அண�வதற்� சிர
கண்ணன் என்�ம் ஆபரணம் பா�காப்பாக நப்ப�ன்
ெசப்�க்�ள்ேள இ�ந், ெவள�ேய எ�ப்ப� �லபமில்ைல ேபா�
*ெப�மாள் ஐயர் பண்ண� ைவத்த வ�வாஹம் என்� 
�வாய�ரப்ப�..எம்ைம ந�ர�
சக்கரவர்தித் தி�மகன் ப�ரட்��டன் வ�வாஹம் � தசரத சக்கர
ெப�ேயார்க�ம் ஆத�த்� ஆசி�டன் நடந்த� என்� உகப்பர்.
வ�வழ�க்காக் இல்ைல இந்த உ
அ� ேபால் ேகாப�ைகக�க, க்�ஷ்ணா�பவ, ேபார உகப்ப�
கண்ண�க்காக இல,
இ� � நப்பன்ைன ப�ராட்�யால் கிைடத்ததாேல என்� உகப்�
ப�ராட்�ய�ன் ��ஷகாரத்தில் ே
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ

உவைமகள21

*பரமபதம் ேபாேல�, நாராயணத்வம் ேபாேல, தான் ேதான்ற
அன்றிேற இ�.*.
ஆற்றப் பைடத்தான் மகேன...�வாய�
பரமபதேமா அவ�க் நி�பாதிகமான் ெசாத்
அப்ப� அன்றிக, இந்த நந்த ேகாப�ைடய ெசாத்� இ
அ�பவ�ப்பதற்காக் தி�வவதாரம் எ�த்தி�க்கிறான்
ஆற்றப் பைடத்தான் மகன் என்பதால் இங்�

இந்த ெசல

தந்ைத அ�யாகக் கிட்� தி�வவத�த்� அ�ப�க்க
அங்� நாராயண, சர்வ ஸ்வாமி என்ப�

அவ�க்� இயல்பாக இ

ெசாத்ைத கா�கிற�
இங்� ஆற்றப் பைடத
மகன் என்பத, வந்ேதறி என்ப� ேதாற்�கி
*மாற்றார்

தங்கள் வலி மாண்� வ��மாப் 

மாற்றார் வலி ெதாைலந்� ..�வாய�ர
எதி�கள் தங்கள வ�ரம் இழந்� உந் ெசௗர்யாேதாற்கிறார்க
்
நாங்கள் உன் கல்யாண�னங்கள�ல் ேதாற்� அ� பண
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ
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*ப்ராஹ்மணப் ப்ர்ைஜ ேவட�ைடய க்ரஹத்திேல பால்யத்த,
�த்தி

வ்�த்திகள் அவர்கள் ப�யாய் ெசல, �க்�த

வ�ேசஷத்தாேல மாதாப�தா ன்ேன

வந்� நிற்�மாப் ேப

வந்� தைலப் ெபய்ேதாம்....ஆறாய�
ஆத்ம, கர்ம

வசத்தாேல பல ப�றவ�கள் எ, மறந்ேதன் உன்

�ன்னம் மறந்த மதிய�ன் மனத்தால் என்றப� ப்ரக்�தி ச
�ழ்க, அதன் ப�ய�ேல உழன்� ெகாண்��க்�ம் ேவ,
எம்ெப�மான�ன் பா கடாகஷத்தால, திவ்ய தம்பதிகள் வந்� நின
எப்ப� இ�க்?
சி� வயதில்

ஒ� ப்ராஹ்மணக் �ழந்ைத வ�தி வசத்தால

ப�தாைவப் ப��ந, ேவடர் �லத்த, அவர்கள் பழக்க வழக்கத
வளர்ந, ஒ� நாள் தி�ெரன்� �க்�தத்தச்ல் தன்�ைட
ப�தாவ�ன் � நிற்�மாப் ேபாேல ஆய�த்� இந்த ஆத்மாவ�ன்
என்றப
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ
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*கடற்கைரய�ல் வார்த்ைத ேபா, ேதர்தட்�ேல வார்த்ைத ேபாே
சீ�ய சிங்காசனத்திலி�ந்� ...ஆறாய�ர
கண்ணைன சீ�ய சிங்காசனத்தில் இ�க்�ம்ப�திக்கிறார், மா� 
மைழ �ழஞ்சில் பா�ரத்த
அ� என்ன சீ�ய?
இ� சக்கரவர்த்தித் தி�மகன் வானர ேசைனய�டம் கடற்
ேபசிய� ேபால�ம,
� க்�ஷ்ணன் ேதர்தட்�ேல அர்ஜுன�க்� உபேதசம்
ேபால�ம,
இவர்க�க்� சீ�ய சிங்காசனம் இ�ப்ப� எ
*வர் காலம் ராஜா பைடவ��

வ�ட்� �றப்படாப் ேப

�வாய�ரப்ப�...மா� மைழ �ைழஞ்சில் மன்ன�க்க
சிம்ஹங்கள் மா� காலத்தில் தங்கள் �ைகய�லி�ந்� ெவள
அங்ேகேய ெபா�ந்தி இ�ப,
ராஜாக்கள் மைழ காலத்தில் ெவள�ேய ெசல்லாமல் அரண்மைன
இ�ப்ப� ேபால் எனஒப்ப�
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ
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*மதி�க்� மதிள் இ�ம ேபாேல*
திறல் ேபாற்றி..�வாய�ரப
*அரணமாவர்* என்� எம்ெப�மாேன ெப�ய மத
அவ�க்� அ� ேபாற், திறல,◌்ேபாற்றி என்� மங்களாசாசனம் ப
பல்லாண்� பா�,
மதி�க்� மதிள��� ேபால் என்� ரசமாகத் ெத�வ�க்கி
உைரப்ேபரரசர
*�லி கிடந்த �ற்றிேல ெசன்� தட்� எ�ப்�வாைரப் 
ெசன்றங்�த் ெதன்ன�லங்ைகச்

ெசற்றாய்.....ஆ

*Beheading the lion in its own den*
காட்�ல் ேத�ச் ெசன்� �லி �ைகக்�ள், அைதத் தட்� ப்ப�
வைதக்�மாப் ேப,
ெப�மாள
�ம்மதிள் இலங்ைக கடந்�, கடல், மைல , கா�, ேகாட்ைடகள
தாண்,
ராவணன் எ�ம் பயைல ெகான்� ெபாகட்டான் எ
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ
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*நாய்க் �ட�க்� ந�ெநய் தாங்காதாப் 
ஓ�ரவ�ல்

ஒ�த்தமகனாய்...ஆறாய�ரப்

நல்ல ெநய் உட்ெகாண்டா�ம் நாய்க்
எம்ெப�மானாய் வந்�

�ட�க்� ஒவ்வா

ேதவகிக்� மகனாய்

தி�வவ, அ� 

தங்காம,
அவ்வ�ரேவ அவர்கைள ந�ங்கிவ�ட்�ச் ெசன்ற� அறிக
ெபற்�ம் ேப�ழந்தாள் ேதவகி.இங்� ெதய்வத் ேதவகி �லமபல்
� �லேசகராழ்வார் பா�ரம் நிைனக்கத்
Ps. I don't know how Sri nayanar knew intricate canine food preferences
My google search in quota yielded this
Just remember not to give him sugar, salt, oil, *ghee*, onion, garlic or any other masala ever.
Nayanar Rocks
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ
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*ஆைனக்�ப்பா�வாைரப் ேபா
ேவண்�வன ேகட்�ேயல்..�வரப்ப�
பஞ்சலஷம்◌்��ப் ெபண்கள் கண்ணப�ரான் எதிேர வந், அவன்
இவர்கைளப் பார்த்� மயங்கி , தட்� எ�ப்�க்கிறார
இவர்கள் கண்ண,�ைலய��ம, இைடய��ம் அவன
�வக்�ண்��ந்தான்.அதாவ� இவர்கள் அசாத்தியம, பக்த,
ைவராக்கியத்த மயங்கி ேபசாதி�ந்தான் என்றப�.அதிலி�ந்� 
தட்� எ�ப்
ேகட்�ேயல்..என்� நாங்கள்
உள்�ைறப்ெபா�ளான

ெசால்வைதக் ேகள் என

ஸ்வாபேதசதம் .�ைல பக்த, கண்

ஞானத்ைத�, இைட ைவராக்கியத்ைத�ம் �றி
இதற்� *ஆைனப்�க்கா�வாைரப் ேபால* எனெப�யவாச்சான
ப�ள்ைள ெத�வ�க்கிறா
ஆைன�க்� ஆ�தல்..ச�ரங்கChess.
இதில் ஈ�ப�ேவா,அதிேலேய மயங்கி, உலைகேய மறந்தி�ப்பர்
என்றப�
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ
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*நம் ெப�மாள் தி�நாள் என்� ேபைர இட்�..�ைவஷ்ணவ
திரட்க் கா�மாப் ேபாே
��ய��ந்� �ள�ர்ந்�..�வாய�ர
நம்ெப�மாள் தி�நாள் என்� ேப, �ைவஷ்ணவர்கள் திர
��ய��ந்� �ள��மாப் ேபாே
*ஹாரத்ைத ப�ராட்��ம் �ட இ�ந்� �ட்�னாற்
நா� �க�ம் ப�சினால்ன்..�வாய�ர
இந்த இைடப்ெபண்நா� �க�ம் ப�� என்ப� தக்க ப
ேவண்�ம்.நா� �கழ�
இ� எப்ப�ெயன்ன, சக்கரவர்த்தித் தி�மகன் ப�ராட
இ�க்ைகய�,◌் தி�வ�க்� ஹாரம் ப�சள�த், எல்ேலா�ம
ெகாண்டா�னாற் ேபா
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ
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*ப�ஷக்கின் �ன்� வ்யாதியஸ்தன் தான் பண்ண�ய அபத்யங்
அந்த வ்யாதிகைளத் த�ர்த்�க் ெகாள்�மாப
ஆறாய�ரப்ப�...கறைவகள் ன
ம�த்�வ�டம் ெபாய் ெசால்லாேத என்� அ�க்க� ெசா
ம�த்�வ�டம் ெசன், தான் ெசய்தவற்ைற ஒள�க்,மைறக்காமல
ெசால்ல, தன் ேநாையத் த�ர்த்�க் ெகாள்�மாப் ேபாேல 
தங்கள் �ைறகைள கண்ணன�டம் வ�ண்ணப்ப�க்க
ம�த்�வனாய் நின்ற மாமண�வ,இப்ப�றவ�ெயன்�ம் ேநாை
த�ர்ப்பான�ே
இவர்க�ம் தாங்கள் ைகம்�தலில், சாகஷாத் த�மம்

அவை

உைடேயாம் என்,சி� ேபர் அைழத்தைமக்� ஷ்மாபனம் 
ேகாவ�ந்த பட்டாப�ேஷகம் ெசய்கிறா, கறைவகள் ப�ன் ெசன்ற
*ெப�மாள் கடைலத் �ர்த்� வானர ேசைனையதினாற ேபாேல*◌்
�ைற ஒன்�ம் இல்லாத ேகாவ�ந்தா.ஆறாய�
சக்கரவர்தித் தி�, மைலயதனால் அைண கட, அந்த கடலில
இ�க்�ம் ேம� பள்ளங்கைள சமன், வானர ேசைனய� நடத்தினாற
ேபாேல,
எம்ெப�மான் அ�யார்கள�ன் �ைறகைள ந, சமண் ெசய்
ெகா�க்கிறான்
அவன் நிைறத நம்ப, �ைற ஒன்�ம் இல்லாதவன�
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ
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*இைளய ெப�மாள, காட்��,பைட வ���ம்

ஒக்கத் தி�ந்தாற் ே

எற்ைறக்�ம் ஏேழழ்

ப�றவ�க்�ம்..ஆறா

எத்ைதக்�ம் ஏேழழ்

ப�றவ�க்�ம் உனக்ேக நாம் ஆட்ெசய

பா�த்தாள் � ஆண்ட
இ� எப்ப�ெயன்ன, இைளய ெப�மாள, காட்��ம் , அேயாத்திய��ம
ச�, �ட இ�ந்�
ெசய்தேதா�

ஒழிவ�ல் காலெமல்லாம் உடனாய் மன்ன�

ஒக்�

அதாவ�, இடம் �க்கியம் , ைகங்கர்யம் ப்ர்தானம் 
இ� *இைளய ெப�மாள, காட்��ம் பைவ�ட்��ம் ஒக்கத் தி�ந
ேபாேல*
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

தி�ப்பாைவ
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*மாதாவ�ன் �ன்� ப்ரைஜகள் ெசய்த �ற்றம் ப�தா�க்�த் ே
ேபாேல*
ஆறாய�ரப்ப�..

வங்கக் கடல் கைடந்த

*ம

தாய் அ�கில் இ�ந், �ழந்ைதகள் ெசய்�ம் தவ�கள் த
ெப�தாகப் �லப்படாதாப் ேப,
ப�ராட்� சன்ன�திய, ஜ�வன்கள் ெசய்�ம் அபத்யங்கள் �லப்பட
இதற்� அ, எவ்�ய�ர்க்�ம் தாயான ப�ராட்� தன் ��ஷகார பல
எம்ெப�மான�ன்

ஸ்வாதந்தர்யத்ைத தைலசாய, அவன்

வாத்சல்யம் �தலான �ணங்கைளத் தைலெ ெசய்ைக
அதாவ�, ப�ராட்� ஜ�வாத்மாக்க�க்காகப் ப�ந்� ேப�ம் கா,
அவள் சன்ன�திய�ல் இவர்கள் ப�ைழகள் எம்ெப�
ேதான்றாதிேற
*ெபான்�,மண��ம,�த்�ம் ெசய்த ஆபரணம் ேப
அண� ��ைவ..ஆறாய�ரப்ப
அண� ��ைவ.� வ�ல்லி�த்��க்� எ� அண�?
ெபான்�ம, மண��ம, �த்�ம் ெசய்த ஆபரணம் ே,
�வ�ல்லி�த்��,
ெப�யாழ்வா�, வடெப�ங்ேகாய�லா�ம் தா
தாசன
வானமாமைல பத்மனாப

*தி�ப்பாைவ

உவைமக*

கடந்த மாதம் ��வ�ம் தி�ப்பாைவ வ்யாக்யானங்கள�ல் பதி
சில உவைமகைள அ�பவ�த்�

வந்ேதா

மண�ப்ரவாள நை, உபன�ட இதிஹாச �ராணங்கள�ல் ேமற்ேகாள�,
ஐதிஹ்யங், உவைமகள, சங்கத, அவதா�ைக, வக்�� ைவலஷ்ண,
வ�ஷய ைவலகஷ்ண, ப்ரபந்த

ைவஷணம, ரகசியார்த்தங,

தத்வார்த்தங்கள் இன்�ம் பல ேமன்ைமயான வ
உள்ளடக்கிய� நம் வ்யாக்ய
இதில் *உவைமகள*◌் ெசால்ல வந்த க�த்ைத எள�ைம
எல்ேலா�க்�ம் எ�த்�ச் ெசல்ல
இந்த ைஷலிைய ெவ� ேநர்த்தியாகக் ைகயாண்ட� � நம்
இந்த உவ்ைமகள் அன்றாட

வாழ்வ�ல் வழக்கில் நைட

எல்ெலா�க்�ம் ��ந்� ெகாள்ள் பாலமாக அைமவ� மட,
அன்ைறய நட�, பழக்க வழக்கங்கள் ெத�ந்� ெகாள்ள�ம
.
தி�ப்பாைவ வ்யாக்யானங,- வ்யாக்யானச் சக்கரவ
� ெப�யவாச்சான் ப�ள்ைளய�ன் *�வாய�ரப்ப�*ய�ல,
� அழகிய மணவாளப் ெப�மாள் நாயனா�ன் *ஆறாய�ரப்ப�*ய�லி
ைகயாளப்பட்��க்�ம் உவ சிலவற்ைற �கர்ந்ேத
இந்த �ர்வாசார்யர்கள�ன் க்ரந்தகள் ஒப்ப�லா

உைரக

*ஒப்�க்கள்* இ�க்�ேமயன்றி இவற்�க்� *ஒப்

� ெப�யவாச்சான் ப�ள்ைள தி�வ�கேள ச
� அழகிய மணவாளப் ெப�மாள் நாயனார் தி�வ�கசரணம
அ�ேயன ராமா�ஜ தாசன, வானமாமைல பத்மனாப

