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மங்களாஸாசன ஸ்ரீமுகம் 
 

 அஷ்டக ோத்ரம் குமோண்டூர் இளையவில்லி 
திருச்சித்திரகூடம் முளைவர் ஸ்ரீமதுபயகவ அ. வவ. 
ரங் ோசோரியோர்  

அருள்மோரி அருைிச்வசயல் ஆய்வ ம் 

151, கமல வதீி,  சிதம்பரம் 608002. 

 

நூல்: திவ்யகதசப் பிரோட்டிமோர் பதின்மரும் வதன்புதுளவப் 
பிரோட்டியும் 

 

 ஆசிரியர்:   ஸ்ரீ உ. கவ. வித்வோன் குமோண்டூர் இளையவில்லி 
போஷ்யம் ரங் ரோசன் ஸ்வோமி 
 

வக்த்ரு வவலக்ஷண்யம் 

  

இந்நூலோசிரியர் ஸ்ரீ உ. கவ. வித்வோன் குமோண்டூர் இளையவில்லி 
போஷ்யம் ரங் ரோசன் ஸ்வோமி அளைத்துலகும் வோழப்பிறந்த 
ப வத் ரோமோநுஜரின் சிறிய தோயோர் வம்சத்தில் அவதரித்த 
வபருளமளயப் வபற்றவர்.  உயர்ந்த பணிளயச் சிறப்போ  
நிர்வஹித்து தன்னுளடய கநர்ளமயோ வும்  டிை       உளழப்போலும் 
IRS பட்டம் அைித்துப் பரோட்டப்வபற்றவர். நிளறகுடமோ  

விைங் ியதோல்  எைிளமயும் அடக் மும் உளடயவரோய் ளவணவ 
உல ில் தைக்கு ஒத்தோரும் மிக் ோரும் இல்லோத மஹோபுருஷரோ  
ஆச்சோர்ய ச்கரஷ்டரோ த் தி ழ்பவர். அதைோல் பல நூல் ள், 

ஆரோய்ச்சி  ட்டுளர ள்,உபந்யோசங் ள் அவ்வப்கபோது நி ழ்த்தி 
அளைவரோலும் மதிக் ப்வபறும் மோகமளதயோ ப் கபோற்றப்படுபவர். 
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பிரபந்த வவலக்ஷண்யம் 

 

ஸ்ரீரோமோனுஜருக்கு திருப்போளவ  ஜயீர் என்று 

வபயர். ஸ்ரீரோமோனுஜருக்கு இளையவில்லியின் மரபில் கதோன்றிய 
இந்நூலோசிரியரும் ரோமோநுஜளரப் கபோலகவ திருப்போளவயில் 
மிகுந்த ஈடுபோடு வ ோண்டவர். நோலோயிர திவ்யபிரபந்தத்தில் 
உள்ை  இருபத்து நோன்கு பிரபந்தங்  ைில் திருப்போளவகய மி வும் 
சிறந்ததோ ப் கபோற்றப்படுவது. "கவதமளைத்துக்கும் வித்தோகும்  

க ோளத தமிழ்" என்பர். அதன்  ோரணமோ கவ ளவணவத்தில் 
திருப்போளவக்குத் தைிப்பட்ட ஏற்றம் உண்டு. 
 

விஷய வவலக்ஷண்யம் 

 

திருப்போளவயில்  ண்ணளை  வழிபடச் வசல்லும் ஆண்டோள் 
அடியோர் ளை  முன்ைிட்டுக் வ ோண்கட வசல்ல கவண்டும் என்ற 
ளவணவ வநறிளயக்  ளடபிடித்தோள். அதைோல் 
தமது திருப்போளவயில் ஆறோம் போசுரம் முதல் 
பதிளைந்தோம்போசுரம்வளர பத்து வபண் ளை எழுப்பி 
அளழத்துக்வ ோண்டு கபோய்  ண்ணளை கசவித்ததோ  திருப்போளவ 
அளமந்துள்ைது. இந்தப் பத்துப் வபண் ள் யோவர் என்ற ஆரோய்ச்சி 
முன்கைோர் ைோல் வசய்யப்பட் டுள்ைது.  இவர் ள் பத்து  

ஆழ்வோர் ைோ  ஆசோர்யர் ைோ என்பளத  ஸ்ரீ வோைமோமளல ஜயீர் 
ஸ்வோமி தமது ஸ்வோபகதச உளரயில் எடுத்து  ோட்டியுள்ைோர். 
அவகர 'பதின்மரும் பிரோட்டிமோகரோகட ஒக்  
உளரக் லோம்படியோை அறுவள  குணபூர்த்தி உளடயவர் ள்' 

என்றும் அருைிச் வசய் ிறோர். அவ்வோறு ஆண்டோள் 
 ருதியிருக் க்கூடிய பிரோட்டியோர் யோரோ  இருக் லோம் என்ற 
விஷயத்ளத இந்நூலோசிரியர் தமது ஆழமோை புலளமளயயும் 
ஆரோய்ச்சித் திறளையும் வ ோண்டும் இவ்வோய்வு நூளலப் 
பளடத்துள்ைோர். 

 

இந்த பத்து பிரோட்டி ளும்.  ஆண்டோள் நோச்சியோர் அருைிச்வசய்த 
நோச்சியோர் திருவமோழியில் மங் ைோசோசைம் வசய்யப்பட்ட 
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( ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தவிர) பத்து திவ்யகதசத்தில் எழுந்தருைி 
யிருக்கும்   பிரோட்டிமோர் கை என்று ஆய்வு நிளறவு 
வசய்துள்ைோர்.   
 

அளவயோவை 

1)  6 ஆம் போசுரம்  திருஆய்ப்படோடி திவ்யகதசப் பிரோட்டி 

2)  7 ஆம் போசுரம்   வடமதுளர  திவ்யகதசப் பிரோட்டி 

3)  8  ஆம் போசுரம்   துவோரள  பிரோட்டி 

4)  9 ஆம்   போசுரம்  திருப்போற் டல் பிரோட்டி 

5) 10 ஆம் போசுரம்   திருக் ண்ணபுர நோய ி                                            
6) 11 ஆம் போசுரம்   திருவரங் ம் ஸ்ரீரங்  நோய ி 
7) 12 ஆம்  போசுரம்  திருகவங் டம் பத்மோவதித் தோயோர் 

8) 13 ஆம்  போசுரம்  திருக்குடந்ளத க ோமைவல்லி 
9) 14 ஆம்  போசுரம்  பரமபதம் வபரிய பிரோட்டியோர் 

10) 15 ஆம் போசுரம் திருமோலிருஞ்கசோளலமளல சுந்தரவல்லி    
 

இதளை ஆய்வு கநோக் ில் நிரூபிக்கும் கபோது கவதம், 

இரோமோயணம், போரதம், போ வதம், ஆழ்வோர் போசுரங் ள், அவற்றின் 
வ்யோக்யோைங் ள், ஆசோர்யர் ள் அருைிச்வசய்துள்ை 
ஸ்கதோத்ரபோடங் ள், விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநோமம், அதனுளடய பட்டர் 
போஷ்யம், திருக்குறள் ஆ ியவற்றிலுள்ை உபயகவதோந்த, ஆழ்ந்த 
பரந்த நுண்மோன் நுளழபுலம், போண்டித்யம் ஆ ியளவ 
பக் ம்கதோறும் பைிச்சிடு ின்றை. அதைோல் மி வும் வபோருத்தமோ  
விைக் ியுள்ைோர். ஆண்டோள் இன்ைிளசயோல் போடிக்வ ோடுத்தோள் 
என்பதற்கு ஏற்ப இந்நூலோசிரியர் திவ்யகதச போசுரங் ளுக்  ோை  

பண் ள், அளவ போடும்  ோலம் முதலியவற்ளற இந்தைம் சீ ோமரம் 
தக்க சி முதலியவற்ளற எடுத்துக் ோட்டியுள்ைது ஆசிரியரின் 
பரந்த ஞோைத்திற்குச் சோன்று ப ர் ின்றது. 
 

இவ்வோறு தளலச் சிறந்த ஆரோய்ச்சி நூளல ஸ்ரீளவணவ 
உல ிற்கு அைித்த இந்நூலோசிரியர் ஸ்வோமிக்கு ஒரு ள ம்மோறு 
மோயனும்  ோண ில்லோன்.  
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இம்மோதிரியோை ஆரோய்ச்சி நூல் ளை ஸ்ரீ உ.கவ வித்வோன் K E B 

ரங் ரோஜன் அருை  அருள் புரியும்படி அருள்மோரி திருவடி ைில் 
ப்ரோர்த்தித்து வணங் ி பல்லோண்டு போடு ிகறன். 

 

அ. கவ. ரங் ோசோரி 

திருகவடுபறி நோள்..  
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mzpe;Jiu 
 

lhf;lh; vk;.v];. ntq;fhlhr;rhhpahh;  “jpUNtq;flkhkiy” 
vk;.V.vk;.gpy;. gpvr;b.>    “ngUkhs; Nfhapy;>  
        njw;F tPjp>    
         fhl;Lkd;dhh;Nfhapy;  
         30.09.2019 
 

Kd;Diu 
 

Njt];a k`p\Pk; jp3t;ahk; 
Mnjs Nf3hj3h Kgh];kN`1 

ae;nkstp khypfhk;; g;hPj;ah 
];tPfNuhjp ];tak; g;uG: 

 
Ntjkidj;Jf;Fk; tpj;jhFk; Nfhij jkpo; 
Ia;iae;Jike;Jf;Fk; tpahf;ahdk; mUspr;nra;j tpj;jfh;fSs; 
Kjyplk; ngWgth; nghpathr;rhd;gps;is Mthh;. mtUf;Fg;gpd; 
gps;is cyfhhpahpd; jpUj;jk;gpahh; mofpa kzthsg;ngUkhs; 
ehadhh;> nghpathr;rhd;gps;is mUspa %thapug;gbiaj; jOtp 
“Mwhapug;gb” tpahf;ahdk; mUspdhh;. <l;Lg;uth;j;jfh;fSs; 
rpwg;gplk; ngWk; ehY}uhr;rhd;gps;is (Njtuh[h;) rPluhd 
“Iee;ahrhhpah;” (Ma;) vd;Dk; Mrhhpah; jpUg;ghitf;F 
<Uiufs; tiue;jhh; (<whapug;gb> ehyhapug;gb) ,it jtpw Rj;j 
]j;tk; njhl;lhrhh;a  ];thkpAk; Kjy; thdkhkhiy ];thkpAk; 
];thgNjr tpahf;ahdq;fis mUspr; nra;Js;sdh;.  fhQ;rpGuk;  
=.c.Nt gpujpthjp gaq;fuk; mz;zh ];thkp %d;W ciufs; 
mUspAs;shh;. Kd;Ndhu; nkhope;j NgUiufisg; gapd;W 
mtu;fs; topapy; Mz;lhs; jk; Njhopaiu vOg;Gk; 
ghRuq;fSf;F ];thgNjr tpahf;ahdk; xd;wpid ]ku;g;gpf;f 
tpioe;J> Nfhapy; nfhkhz;^u; ,isatpy;yp gh\;ak; 
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uq;fuh[hrhu;a ];thkp “jpt;a Njrg; gpuhl;bkhu; gjpd;kUk;- 
njd;GJitg; gpuhl;bAk;” - vd;Dk; jiyg;gpy; E}nyhd;wpid 
mUspr;nra;Js;shu;. m[;Qdhd mbNaid mzpe;Jiu vOj 
epakpj;jhu;. mbNad; ajhrf;jp ajhkjp tpz;zg;gpf;fpNwd;. gpio 
nghWj;jUs NtZk;. 
 

tf;j;U ity~z;ak; 
 

cyfk; ca;a mtjupj;j cilatu; Ngud;Gf;Fg; ghj;jpuuhd 
,isatpy;ypahr;rhd; kugpy; cjpj;j ghf;ak; ngw;wtu;. ey;y 
fy;tpahsu;> Mrhu;a GU\u; nysfpf ]hku;j;ak; ngw;wtu;> kj;jpa 
murpy; ngUk;gjtpia tfpj;J epiwTngw;wtu; 
]k;g;ujhafpue;jq;fspy; Mo;e;j Gyik ngw;wtu;> vspikahdtu;> 
Mo;thh; ghRuq;fspy; <LghL nfhz;ltu;. ek;kho;thh; 
kzpty;ypahf Mdhu;. mtiug; gpd;gw;wp ek; E}yhrpupau; 
kzpuq;fd; Mdhu;. mtu; “khwd;fiy” vd;nwhU E}iyAk; 
mUspAs;shu;. jpt;aNjr ]k;g;Nuh~izfs;> jjPahuhjdq;fs;> 
=it\;ztu;fSf;F gFkhdq;fs; nra;jy; Kjyhd 
ew;fhhpaq;fspy; <LgLgtu;. jw;;ngUikapy;yhjtu;> ey;y 
cge;ah]fu;>     “re;jp Nts;tp rlq;F ehd; kiw Xjp XJtpj;J 
Mjpaha; tUk; me;jzhsuwh mzpahyp”apy; epj;ath]k; 
nra;fpwhu;. 
 

tp\a ity~z;ak; 
 

E}yhrpupau; ngupNahu;fs; top epd;W ,e;E}iy mUsp;As;shu;. ,tu; 
jk; E}ypy; ehyhapu jpt;ag;gpuge;jk;> = tp\;Z]];uehk gh\;ak;> 
jpUtha;nkhop tpahf;ahdq;fs;> jpUf;Fws;> jpthfu epfz;L 
Kjyhd E}y;fspd; JizAld; jk; fUj;Jfisj; je;Js;shu;. 
,tu; jk; E}ypy; = tp\;Z ]`];uehk gh\;aj;Jf;F Kjd;ik 
je;Js;shh;. mjw;F Kf;fpakhd fhuzk;: = guhrhgl;lu; 
]`];uehk gh\;aj;ijAk; jpUg;ghitf;F tlnkhopapy; 
jdpaidAk; mUspAs;shu;. Mz;lhs; `;Ujaj;ij mtu; 
ed;fwpe;jtu;. NkYk; jpUehkq;fs; jpt;aNjr vk;ngUkhd;fisf; 
Fwpg;gjhfTk; fhl;bAs;shh;. Mifahy; Mrpupau; jk; fUj;ij 
epWt mth; E}iyg; gad; nfhz;Ls;shu; vdyhk;. 
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Mz;lhs; jk; Njhopkhh;fis vOg;Gk; ghRuq;fs; gj;J: mth; 
mtjhpj;j jpt;a Njrj;ijj; jtph;j;Jf; fzf;fpl;lhy; ehr;rpahu; 
jpUnkhopapy;  gj;J jpt;a Njrq;fs; ,lk; ngw;W cs;sd. mit 
1.jpUtha;g;ghb> 2.tlkJiu> 3.jpUj;Jthuif> 4.jpUg;ghw;fly;> 
5.jpUf;fz;zGuk;> 6.=uq;fk;> 7.jpUNtq;flk;> 8.jpUf;Fle;ij> 
9.jpUg;gukgjk;> 10.jpUkhypUQ;Nrhiy. 
 
jhk; nfhz;l fUj;jpid Nkw;Nfhs; E}y;fisj;  
Jiznfhz;L jpUg;ghitg; gpujPfq;fSf;F tpsf;fk; je;J 
epWtpAs;shu;. fUj;Jfs; nghUj;jkhf mike;Js;sd. ey;y 
Kaw;rp ghuhl;Lf;FhpaJ. ,tUf;F ,g;gb E}y; vOj vz;zk; 
vg;gb te;jJ? vd;W Nahrpj;Njd;. ,iwtd; mbNad; cs;sj;jpy; 
vOjpaij Xiy ,LfpNwd;. 
 
];jhypGyhf epahak; (xU ghid Nrhw;Wf;F xU NrhW gjk;) 
vd;Dk; epahag;gb jpUg;gukgjg; gpuhl;biaj; 
JapYzu;j;Jtjw;fhd fhuzk; kl;Lk; njhptpf;fpNwd;. 
 
Mz;lhs; mQ;RFbf;nfhU re;jjp Mths;. Mz;lhspd; nghpa 
jfg;gdhh; ek;kho;thu; Mthu;. mtu; jk; jpUtha;nkhopg; ghRuj;jpy; 
`hptk;r Guhz tuyhW xd;wpidg; gjpe;Js;shh;. mg;ghly; 
tUkhW: 
,lhpd;wpNa xUehnshU Ngho;jpy; vy;yhTyFq;fopag; 
glu;Gfo;g; ghh;j;jDk; itjpfDk; clNdwj; jpz;Njh;fltpr; 
Rlnuhspaha; epd;w jd;Dilr; Nrhjpapy; itjpfd; gps;isfis 
clnyhLq; nfhz;L nfhLj;jtidg; gw;wp xd;We; JahpyNd. 

jpUtha;nkhop 3-10-5 
 

`hptk;rk; m\;lrj;jk;  mj;ahaj;jpy; Ajp\;buh; mh;[{eDf;Ff; 
$wpa fijnahd;W ,g;ghlypy; ,lk; ngw;Ws;sJ. me;jf; fij 
tUkhW: 
xU gpuhkzd; kidtpf;F %d;W gps;isfs; thpirahfg; 
gpwe;jd. mg;gps;isfs; gpurtkhdTld; ngw;wtSk; fhzhjgb 
kiwe;jd. ehd;fhk; Kiw gpurtNtis tUk; nghOJ me;j 
me;jzd; fz;zidr; ruzile;J ehd;fhk; 
Foe;ijiaahtJ fhg;ghw;wpj; ju Ntz;bdhd;. fz;zd; ahf  
jPi~apy; ,Ue;jhd;. fhiy ahf fhhpaq;fs; epiwNtwpdgpd; 
khiy ahf fhupaq;fspy; gq;Nfw;f Ntz;Lk.; mij ed;fwpe;j 
mu;r;Rdd; gpuhkzDf;Fj; jhd; cjTtjhff; $wp mtDld; 
mtd; ,y;yk; nrd;whd;. gpurt miwiaj; jd; mk;Gfshy; 
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Nfhl;il Nghyf; fl;bdhd;. Foe;ij gpwe;jJ> fhzhky; 
Nghapw;W. me;jzd; mh;r;Rdid ,fo;e;J mtd; nra;j 
nrayhy; jdf;F Vw;gl;l ,og;igf; fz;zdplk; $wpdhd;. 
fz;zd; Gd;rphpg;Gld; mh;r;Rdidj; NjNuhl;Lk; rhujpahfTk;> 
me;jzid cld; ez;guhfTk; Vw;wpf; nfhz;L 
mz;lq;fisf; fle;J jpUg;gukgj vy;iyapy; epWj;jpdhd;. 
gpwF jhd; kl;Lk; jpUg;gukgjj;jpy; ,Ue;j  gpuhl;bkhu; miwAs; 
nrd;W mq;fpUe;j ehd;F Foe;ijfisAk; gpwe;jNghJ  
,Ue;jthNw kPl;Lf; nfhz;L te;J gpuhkzdplk; Nrh;j;jhd;. 
(jpUg;gukgjj;jpy; fhy gupzhkkpy;iy)  gukgjg; gpuhl;bkhh;fs; 
jhk; gpuhkzd; Foe;ijfisf; ftu;e;J nrd;wdh; vd;W 
fz;zDf;Fj; njupAk;. gukgjj;Jg; gpuhl;bkhh;fs; fz;zid 
mtjhu fhyj;jpy; jpUNkdpiaf; fhz ,e;j tpisahl;il 
(Foe;ijiaf; ftu;jy;) epfo;j;jpdu; vd;W `uptk;r nra;jp 
$WfpwJ. me;jr; RNyhfk; tUkhW: 
 “=gfthDthr:- 
“kj; 3 ;j3u;rehu;j2k; Nj ghyh 
`;Ujh];Nje k`hj;keh 
tpg;uhu;j2 kh3fNj f;U\;Nd 
kh f3r;Nr2 je;a Nj2 jp`” 
RNyhf vz; 8 
 
(,g;gFjp =kd; kzths khKdpfspd; <l;bd; 
gpukhzj;jpul;bypUe;J jug; ngWfpwJ. khKdpfSf;F 
mbNahWila ed;wpfye;j tzf;fj;ij ]kh;g;gpf;fpNwd;.) 
 
,jdhy; jpUg;gukgjg; gpuhl;bkhh;fs; fz;zid mtjhu 
fhyj;jpy; mtd; jpU Nkdpia N]tpf;f Mirg;gl;ldu; vd;gJ 
ntspg;gil. MfNt Mz;lhs;> fz;zid N]tpf;f 
mioj;Jj; JapYzh;j;Jk; NghJ mth;fs; MirNahL Nghl;b 
Nghl;Lf; nfhz;L tUtu;. MfNt jpUg;gukgjg; gpuhl;bia> 
Mz;lhs; JapYzh;j;JtJ rhyg;nghUj;jk; cilaJ. ,e;jf; 
fUj;ij Mrpupau; czh;e;J jk; E}ypy; mikj;jhh;  vd;gJ 
vz;zp kfpoj;jf;fjhfpwJ. jpUkq;ifaho;thh; khwd;kiwf;F 
Muq;fk; $w mtjhpj;jtu;. mtUk; ngupajpU nkhopapy;  
“Ntjtha;nkhop me;jzd;”  (ngupajpUnkhop 5-8-8)  vd;W 
njhlq;Fk; ghlypy; ,f;fUj;ij ciuj;Js;shh;.  
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Mrphpah; jpUthypapy; epj;ath]k; nra;gth;> mtu; 
jpUkq;ifaho;thh; “nghd;dhdha;” vd;Dk; 
jpUneLe;jhz;lfg;ghRuj;jpy; Rl;ba ehd;F ahidfisg; 
nghpathr;rhd; gps;is fUj;ijg; gpd;gw;wp> mt;tj; jpt;a 
Njrg;gpuhl;bkhh;fisj; JapYzh;j;Jtjhff; fhl;bAs;shh;. 
 
(tlf;F – jpUNtq;flk;> njw;F – jpUkhypUQ;Nrhiy> Nkw;F 
– jpUtuq;fk;> fpof;F – jpUf;fz;zGuk;) 
Mz;lhs;> ehr;rpahh; jpUnkhopapy; gjpndhd;whk; gjpfj;jpy; 
=uq;fehjidg; ghbAs;shh;. Mrphpau; gjpndhd;whk; ghRuj;jpy; 
jpUtuq;f ehr;rpahiuj; JapYzh;j;Jtjhff; $wpAs;shh;. 
 
nghJthf ,tUila fUj;Jfs; ed;F nghUj;jkhf 
mike;Js;sd. tphptQ;rp mbNad; mzpe;Jiuia epiwT 
nra;fpNwd;. MrphpaUf;Fg; gy;yhz;L! ghy;yhz;L!  gy;yhz;L! 
ghb mikfpNwd;. mtUf;F vy;yh ed;ikfisAk; mUs 
=ke;ehjKdpfs; = Mste;jhu; jpUtbfisg; gzpfpNwd;. 
 
 
fhl;Lkd;dhh; Nfhapy;     jh]Djh]d; 
  gq;Fdp cj;juhlk;                  fhl;Lkd;dhu; Nfhapy; 
fr;rpf;flhk;G 
     30.03.2019                 Ntq;flhh;ajh]d;. 
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ஸ்ரீ: 
ஸ்ரீமகத ரோமோநுஜோய நம: 

ஸ்ரீபோலதந்வி மஹோகுரகவ நம: 
 

 
 

திவ்யததசப் பிராட்டிமார் பதின்மரும் ததன்புதுவவப் பிராட்டியும் 
 

ஸமர்ப்பணம் 
 

ஸ்ரீய:பதியோை ஸர்கவச்வரனுளடய பரம க்ருளபயோகல  

'திவ்யகதசப் பிரோட்டிமோர் பதின்மரும் வதன்புதுளவப் பிரோட்டியும்' 

என்னும் தளலப்பின்  ீழ் இவ்வோய்வு நூளல ஸ்ரீளவஷ்ணவ 
நல்லடியோர் ைின் திருவுள்ை உ ப்பிற் ோ  விண்ணப்பிக்  
ப்ரோப்தமோ ிறது. 
 

நி ழும் விைம்பி ஆண்டு மோர் ழி மோதத்தில் Facebook (Bahyam 

Rangarajan) மற்றும் WhatsApp வோயிலோ  ஸ்ரீ ஆண்டோள் அருைிச் 
வசய்துள்ை திருப்போளவயில் ஆறோவது போசுரம் முதல் 
பதிளைந்தோவது போசுரம் வளரயிலோை போசுரங் ைில் 
 ோணப்வபறும் சில விகசஷோர்த்தங் ளை  விண்ணப்பிக்  கநர்ந்தது. 
அதளைக்  ண்ணுற்ற ஸ்ரீ உ.கவ.  T.C.A வவங் கடசன் ஸ்வோமி  
அதளைத் வதோகுத்து e-book ஆ  தமது acharya.org websiteல் 
வவைியிட அனுமதி க ட்டிருந்தோர். அடிகயன் ஒப்புதளலத் 
வதரிவிக்ள யில் இன்னும் சற்று விரிவோ  எழுதித் தருவதற்கு 
வ ோஞ்சம்  ோல அவ ோசம் கதளவ என்று வதரிவித்கதன்.   
  

அவரும் சரி என்று வசோல்ல இப்கபோது இந்நூல் முடிவளடந்து 
அடிகயன்போல் கபரன்பும் போசமும்  மிக் ப் 
வபருந்தள கயோரோை  அஷ்டக ோத்ரம் குமோண்டூர் இளையவில்லி 
திருச்சித்திரகூடம் முளைவர் ஸ்ரீமதுபயகவ அ. கவ. 

http://acharya.org/
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ரங் ோசோரியோர் ஸ்வோமியின் மங் ைோஸோசை ஸ்ரீமு த்துடனும், 

 ோட்டுமன்ைோர் குடியில் எழுந்தருைியிருக்கும் முளைவர் 
ஸ்ரீமதுபயகவ எம் எஸ் கவங் டோச்சோரி ஸ்வோமியின் 
அணிந்துளரயுடனும் வவைியிடப்படு ிறது.  
 

திருச்சித்திரகூடம் ஸ்வோமி  ண்புளரக் ோை அறுளவசி ிச்ளச 
கமற்வ ோண்டு 15 நோட் ள் ஆை நிளலயில்  வளரவு (Draft) 

நூளல முழுளமயோ ப் படித்து திருத்தங் ள் வசய்து அவர் தம் 
ள ப்பட மங் ைோசோஸை ஸ்ரீமு ம் ஸோதித்தருைியது  

மஹோபகரோப ோரகம ஆகும். 
 

ஸ்ரீமந்நோதமுநி ஆைவந்தோர் ஸன்ைிதி முதல் தீர்த்த ோரரோை 
 ோட்டுமன்ைோர்க ோவில் ஸ்வோமியின் அணிந்துளரளயயும் 
நோதமுைி முதலோை நம் கதசி ர் அளைவரும் வழங் ியதோ கவ 
 ருதி சிரம் கமற்வ ோண்டு வணங் ி   தோள் பணி ின்கறன். 
ஸ்வோமி அவ்வப்கபோது வதோளலகபசியில் வதோடர்பு வ ோண்டு 
விஷய தோைம் வசய்தருள்வோர். வசய்யோறு  ளலக்  ல்லூரியில் 
தமிழ்ப்ரோத கபரோசிரியர்  என்பதற்கு ஏற்ப நுட்பமோ  ஆரோய்ந்து 
இலக் ணப் பிளழ திருத்தம் மட்டுகம அல்லோமல் 
வோக் ியங் ளை ஒழுங்கு படுத்தி  ோட்டியருைிைோர். 
 

 இவ்விருவரும் தங் ளுக்கு இருந்த பற்பல ப வத் 
ள ங் ரியங் ைிளடகய   வளரவு (Draft) நூளலப் பூரணமோ ப் 
படித்தும் தக்      முளறயில் திருத்தங் ள்  வசய்தும்   அடிகயளை 
ஊக் வித்தளமக்கும் என்வறன்றும் நன்றிக் டன் பட்டவைோகவன். 
 

இந்நூலிளைத் தமது acharya.org websiteல் வவைியிட 
வோய்ப்பைித்த  ஸ்ரீ உ.கவ.  T.C.A வவங் கடசன் ஸ்வோமிக்கு 
ஸ்வரூபோனுரூபமோை மங் ைோசோஸைங் ள். 
 

ஆழ்வோர் திருந ரியில் நித்யவோசமோய்  எழுந்தருைி இருக்கும் 
அடிகயனுளடய ஞோைகுருவும் ஞோைபிதோவுமோை ஸ்ரீமதுபயகவ 
இளையவில்லி சடக ோப பூவரோஹோச்சோர் ஸ்வோமி 
திருவடிவோரத்தில் பல நோட் ள்  க ட்டறிந்து அடிகயைிடத்து அவர் 

http://acharya.org/
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வசலுத்திவரும் அபிமோைம் வ ோண்கட இந்நூளல வழங் ப் 
பிரோப்தமோயிற்று. இரும்ளபப் வபோன்ைோக்கும் இரசோயைக் குைிள  
கபோன்ற ஆசோர்யோபிமோை நிழலில் ஒதுங் ிைபடியோல் அடிகயன் 
சிந்தளை பிறழோது என்று ஆசீர்வதித்தவர். இந்நூல் நிளறவு 
வபறும் கநரத்தில் திருவோலியில் ஸம்பிரதோய விஷயங் ள் 
பரிமோறிக் வ ோள்வதில்  அடிகயைின்  உற்றதுளணயோை ஸ்ரீ உ.கவ. 
பரவஸ்து. தி. ஸ்ரீநிவோசன் ஸ்வோமி ஆழ்வோர் திருந ரியில் 
அடிகயன் ஞோைோசிரியளரத் வதண்டன் சமர்ப்பிக்  ஸ்வோமி 
திருவநடுந்தோண்ட த்தில் 'வசங் ோல மடநோரோய்' போசுரத்ளத 
அனுசந்தித்து தைது பிரிவோற்றோளமளய   அடிகயனுக்கு 
நிளைவுபடுத்தும்படிக்கும் கூறிைோரோம். என்கை !   நிளைவதோறும் 
வநஞ்சுரு ச் வசய்யும்   அவர்தம் போசமும் கநசமும்.    அதற்குச் 
சிறிதும் தகுதியற்ற அடிகயன் இந்நூளல அன்ைோரது 
திருவடிவோரத்தில் ஸமர்ப்பிக் ிகறை 

 

ஸ்ரீளவஷ்ணவ ஸ்ரீரோமநவமியும், அடிகயோங் ள் குல கூடஸ்தரோை 
இளையவில்லி ஸ்வோமி வருஷ  திருநக்ஷத்திரத் திருநோளும், 

வி ோரி சித்திளர வருடப் பிறப்பும்  

 ியளவ  இளணந்த முப்வபரும்  நன்ைோைில் வவைியிடப்வபறுவது    

 ஸ்ரீீீக ோதோ பிரோட்டியின் நிர்கஹது  க்ருபோ  டோக்ஷகம. 
 

தோஸன் 

மணியரங் ன் 

14-4-2019. 
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திவ்யததசப் பிராட்டிமார் பதின்மரும் •  

ததன்புதுவவப் பிராட்டியும் 
 

 
 

முன்னுரை 
 

ஸ்ரீ ஆண்டோள் அருைிச்வசய்துள்ை திருப்போளவயில் ஆறோம் போட்டு 
முதல் பதிளைந்தோம் போட்டு வளர பத்துப் வபண் ளைத் 
துயிலுணர்த்துவதோ க்  ோண் ிகறோம்.  
 

இப்போசுரங் ைில் அளமந்துள்ை வசோற் ளைச் சற்று ஆழ்ந்து 
சிந்திக் , ஆண்டோைின் கதோழி ைோ  மதிக் ப்வபறும் 
இப்வபண்பிள்ளை ள் கபோல் நமது ஆழ்வோர் ஆசோர்யர் ள் 
யோவரோருவர் இருந்திருக் க்கூடும் என்று திருப்போளவக்கு ஸ்ரீ 
வோைமோமளல ஜயீர் ஸ்வோமி அருைிச்வசய்துள்ை ஸ்வோபகதச 
உளரயில் எடுத்து  ோட்டியுள்ைோர். அவகர பதின்மரும் 
பிரோட்டிமோகரோகட ஒக்  உளரக் லோம்படியோை அறுவள க் 
குணபூர்த்தி உளடயவர் ள் என்றும் அருைிச் வசய்தவசய்துள்ைோர். 
 

அவ்வோறு ஸ்ரீ ஆண்டோள்  ருதியிருக் க்கூடிய பிரோட்டிமோர் யோரோ  
இருந்திருப்போர் என்ற விைோ கமகலோங் ி நிற் ிறது.  ஸ்ரீ ஆண்டோள் 
அருைிச் வசய்துள்ை நோச்சியோர் திருவமோழியில் மங் ைோசோசைம் 
வசய்துள்ை திவ்யகதசப்  பிரோட்டிமோர் ைோ  இருக் க்கூடுமோ 
என்றும் போர்க்  கவண்டும். ஸ்ரீஆண்டோள் அருைிச்வசய்துள்ை 
நோச்சியோர் திருவமோழியில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் உள்ைிட்ட  பதிவைோரு 
திவ்யகதசங் ள் மங் ைோசோஸைம் வசய்யப்பட்டுள்ைை. 
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டோள் தோகம அந்த திவ்யகதசத்துப் 
பிரோட்டியோ  எழுந்தருைி இருக் ின்றோர். 
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பிற பத்து திவ்யகதசங் ள் 1) திருப்பரமபதம் 2)  திருப்போற் டல் 3)  

 திருஷ ஆயர்போடி எனும் க ோகுலம் 4) க ோவர்த்தைம் 
ப்ருந்தோவைம் உள்ைிட்ட    திருவடமதுளர 5) திருத்துவோரள  6) 

ஸ்ரீரங் ம் 7) திருகவங் டம் 8) திருக்குடந்ளத 9) திருக் ண்ணபுரம் 
10) திருமோலிருஞ்கசோளல மளல ஆ ியளவ. 
 

இவற்றுள் ஆறோம் போட்டில் திருஆயர்போடியிலும், ஏழோம் போட்டில் 
வடமதுளரயிலும், எட்டோம் போட்டில் துவோரள யிலும், ஒன்பதோம் 
போட்டில் திருப்போற் டலிலும், பத்தோம் போட்டில் 
திருக் ண்ணபுரத்திலும், பதிகைோரோவது போட்டில் ஸ்ரீரங் த்திலும், 

பன்ைிரண்டோவது போட்டில் திருகவங் டத்திலும், பதின்மூன்றோம் 
போட்டில் திருக்குடந்ளதயிலும், பதிைோன் ோவது போட்டில் 
பரமபதத்திலும், பதிளைந்தோவது போட்டில் திருமோலிருஞ்கசோளல 
மளலயிலும், எழுந்தருைி இருக் ின்ற பிரோட்டிமோர் ளைத்  

துயிலுணர்த்துவதோ க்  ருத வோய்ப்பு உள்ைது. அதளைச் சற்று 
விரிவோ ப்   போர்ப்கபோம். 
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1. ஆறாம் பாட்டு:    "புள்ளும் சிலம்பினகாண்" 

திருவாய்ப்பாடி திவ்யததசப் பிராட்டி 

 

   திருப்போளவயில் துயிலுணர்த்தப் வபறும் வபண்பிள்ளை எந்த 
திவ்யகதச பிரோட்டிக்கு இளணயோவோள்  என்று எண்ணிப் போர்க் த் 
துணிந்த அைவில் முன்ைம்   ஆறோம் போட்டில் துயிலுணர்த்தப் 
வபறும் வபண் பிள்ளை  திருவோய்ப்போடி திவ்யகதசத்தில் 
எழுந்தருைி யிருக்கும் பிரோட்டி என்று  ருத வோய்ப்புள்ைது.  
 

    ஸ்ரீஆண்டோள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூளரத் திருவோய்ப்போடியோ க்வ ோண்டு 
போசுரமருைிச் வசய்துள்ைோள்   என்பது வபோதுவோை  ருத்து. 
ஆதலின் முதலில் துயிலுணர்த்தப்வபறும் பிரோட்டி திருவோய்ப்போடி 
திவ்ய கதசத்துப் பிரோட்டியோ  எண்ணத் தட்டில்ளல.  
 

  ஆயர்போடிக்கு அணிவிைக் ோ க்  ண்ணன் பிறந்த நோலிரு 
திங் ைில் வசய்தைவோ ப் கபசப்வபறும்   போல லீளல ைில் 
கபய்முளல நஞ்சுண்டதும் திருக்  ோலோல் ச டம் சோடியதும் 
திருவோய்ப்போடியில் தோகை.  அளவ தோகம இப்போட்டில் 
சுட்டப்வபறு ின்றை. 
 

“புள்ைிைங் ள் புள்ைளரயன் பு ழ் குழறிை” என்றோர் 
திருத்த ப்பைோர் வபரியோழ்வோர். அவரது வபண்பிள்ளையோை 
இவளும் அவர் வோக்ள  ஒட்டி “ புள்ளும் சிலம்பிை” என் ிறோர். 
துைசி வைத்தில் தன்ளைக்  ண்வடடுத்துத் தைக்குப் போலும்  

அமுதுமோ க் க்ருஷ்ண  பக்திளயக்    வ ோடுத்து வைர்த்த 
பட்டர்பிரோளைத் திருத்த ப்பைோரோ  மட்டும் போர்க் ோமல் 
ஆசோரியரோ வும் வரித்தவைோயிற்கற.  
 

ஸ்ரீக ோகதோபமோஷ்ட ம் எனும் எட்டு ஸ்கலோ ங் ள் வ ோண்ட  

வடவமோழி  ிரந்தம்  ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில்   மோர் ழி மோத இறுதியில்    

திருமுக்குைத்தில் ஆண்டோள்  நீரோட்டம்  ண்டருளும் வபோழுது 
திருமஞ்சைக் ட்டியமோ  நோவைோன்றுக்கு ஒரு ஸ்கலோ மோ  
அனுஸந்திக் ப்படு ிறது. 
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இதில் ஆறோவது ஸ்கலோ த்தோல்  ிைிக்கும் ஆண்டோளுக்கும் 
உள்ை ஸோம்யம் கூறப்படு ிறது. ஒரு ஒற்றுளம 
'த்விஜோதிப ஸுதோம்' என்பது.  
 

முதலில் முட்ளட வடிவில் கதோன்றி பின்ைர் குஞ்சு 
வடிவவடுப்பதோல் பறளவ ள் வடவமோழியில் த்விஜம் என்று 
வழங் ப்படு ின்றை.   'த்விஜோதிப' என்று புைைளரயைோை  ருடன். 
'த்விஜோதிப ஸுதோம்' என்று  ருடைின்  வபண்ணோ  மதிக் ப்வபறும் 
ளபங் ிைி.  
 

 ருடைின் அம்சமோை ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தர் த்விஜகுல தில ர் 
என் ிறபடிகய இருபிறப்போைரோை அந்தணர் தளலவர். 
ஞோைமனுட்டோைவமனும் இரு சிறகு ள்  வ ோண்ட  ஆசோர்ய 
ச்கரஷ்டர். அவரது திரும ைோரோய்த் தி ழும் ஆண்டோைின் 
தந்ளதயும் ஆசோர்யனும் அவகர ஆவோர்.  
 

“பிள்ைோய்” என்றது பூஜ்ய வோச  ஸப்தம்.  ஸ்ரீவோைமோமளல ஜயீர் 
ஸ்வோமி அருைிச் வசய்த   ஸ்வோபகதசத்தில் 'அஸ்மத் குருப்கயோ 
நம:' என்று  ோட்டு ிறோர். ஆதலின் அவளர முன்ைம் 
துயிலுணர்த்தி அவர் துளணகயோடு திருவோய்ப்போடிப் பிரோட்டிளயத் 
துயிலுணர்த்து ிறோர் ள் 

 

 ண்ணன்போல் வபோங்கும் பரிவுளடய   யகசோளதயோ ப்  போவித்துத் 
தோய்ப் போசுரமிட்ட  அவளரப் புருஷ ோரமோ ப் பற்றித்  

திருவோய்ப்போடிப் பிரோட்டிளய அன்பு கூர்ந்து 'பிள்ைோய்!' என்று  

அளழத்துத் துயிலுணர்த்து ிறோள்.  
 

 ஸ்ரீவிட்டுசித்தர்  பக்ஷிரோஜன் திருவம்சமோ   திருவவதரித்ததோ  
வசோல்வதுண்கட. இந்தப் புள்ைளரயளைப் புருஷ ோரமோ ப் பற்றிப்  

'புள்ைளரயன் க ோயில்... பிள்ைோய்' என்று 
வ ோண்டோடு ிறோைோ வுமோம். 
 

‘புள்’ என்று பக்ஷியோய், 'அளரயன்' என்று தளலவைோய், 

புள்ைளரயன்  பக்ஷிரோஜ ைோ ிறோன்.  
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'புள்ைளரயன் க ோ' என்று  'தோஸஸ ஸ ோ வோஹைம்' ஆ   

பக்ஷிரோஈஜன் பணிவிளடளய ஏற்கும் எம்வபருமோளைச் வசோல்லி,  
 

'க ோ இல்'  என்று அவ்வவம் வபருமோைின் இன் துளணயும் 
நற்றுளணயுமோை பிரோட்டிளயச் வசோல் ிறது. (மளைவி,  ிழத்தி, 
இல்லோள், இல் என்று  அளையளவ மருதத் 
தளலம ட் ோகும்/முல்ளல நிலத் தளலவிக் கும் ஆகும் திவோ ர 
நி ண்டு - 307, 3088) 

 

'க ோ இல் இல்' என்று  

பிரோட்டியின் இல்லமோ த் தி ழும் திருவோய்ப்போடி என்றுமோம். 
   

இந்த புள்ைளரயன் க ோயிலில் ஒலிக்கும் சங் ம் எம்வபருமோைது 
இடக்ள யில் ஏறி வறீ்றிருக்கும் வலம்புரிச் சங் த்திைின்றும் 
மோறுபட்டது. எங்ஙகை என்ைில்  ‘ஆநிளர மீைக் குறித்த சங் ம்’  

(வபரியோ.திரு. 3-4-3)    என் ிற படிகய  அந்தச்  சங் கமோ  ோை ம் 
கமவி கமய்ந்து திரிந்து மோளல கவளையோை அைவில் 
ஆநிளர ள் வடீு திரும்பகவண்டி ஒலிக்கும்.  
 

மற்ளற நோள் ருக்மிணிப் பிரோட்டி கவண்டு க ோளை ஏற்று 
அவளை மணம் முடிக்  வந்திருப்பளதக் குறிக்  ‘ பூங்வ ோள் 
திருமு த்து மடுத்தூதிய சங்வ ோலி'யும் (நோச்சியோர்.திரு 9-9)  

அன்று.  
 

பின்ைர் போரதப்கபோர் துவங்கும் முன் போண்டவர்க்கு அபயமைித்து 
உற்சோ ம் ஊட்டவும்   துரிகயோதைோதியர் வதோளட நடுங் ி  வவல 
வவலத்துப் கபோம்படி ஜயக ோஷம் வசய்து முழங்கும் சங் ம் 
(ஸ்ரீ ீளத அத்.1 ச்கலோ 15)  கபோன்றதன்று. 
 

இஃது இந்த திவ்ய தம்பதி ைின் அடியோர் ள் முழங்குவது;  

அர்ச்ளச யில் அவன் ரக்ஷணத் திலீடுபோடுளடய 
ள ங் ர்யபரர் ளை அத்தோணிச் கசவ த்திற்கு அளழக்கும் சங் ம். 
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ஆதலின் அளமதியோை விடியற் ோளலயில் கபரரவமோ  
முழங்கும்.  
 

இந்த அளடயோைம் கூறி ‘மலரளண பள்ைி வ ோள்ளும் 
அன்ை’மோம் (திருப்பள்ைி.2) ஆயர்போடி பிரோட்டிளயத் துயிலுணர்த்து 
 ிறோள்.  அதளைச் வசவி மடுத்தும் பிரோட்டி அளசவின்றி யிருக்  
மற்றும் ஒரு வசய்தி கூறி எழுப்ப முற்படு ிறோள்.    
 

‘வவள்ைத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்து’ இரோமோவதோரத்தில்  ோடுகம 
வடல்லோம் அளலந்து திரிந்து பட்ட துன்பம் தீரவும்,   பூகதவி 
கவண்டிை படி பூபோரம் கபோக்    போரதப்கபோர்  மூளும் நோள் வளர 
அளமதி யோ த் துயில ஆய்ப்போடி வந்து கதோன்ற, இங்கும்  

தன்ளைத் தோகை போது ோத்துக்    வ ோள்ளும் பருவமளடயோத 
நிளலயில் நம்பி மூத்த பிரோன் போது ோப்பில் 'ஓர்க்  ீழ்க்  ன்றோய்' 

(நோச்.திரு 14-1) வைர்ந்து வருமைவில், 

 

 அன்வறோருநோள் அன்ளையின் உருவில் நச்சுப் போலூட்ட வந்த  

பூதளைளய மோய்த்த கபோது 'ஸர்வ  ந்த' ைோைவனுளடய 
திருகமைி தீண்டப்வபறும் கபறு வபற்றதோல் பூதளையின் 
உயிரற்ற உடலும் மணம் வசீியதோம். அத்தள ய க்ருக்ஷ்ண 
ஸம்ஸ்கலஷம் வபற்று மணம் வபற சற்றும் ஆளச யில்லோமல் 
உறங் ிக்  ிடக்  லோகமோ? 

 

   மற்வறோரு நோள்  யகசோளதப் பிரோட்டி யமுளைக் ளரயில்    

நீரோடச் வசல்லும் முன்பு  ோவலுக்கு ளவத்த வண்டிச் சக் ரத்தில் 
 ள்ைத் தைமோ  உருமோறி  வந்த ஓர்  அசுரளைத் தோய்ப்போல் 
கவண்டி அழுவது கபோல்  ோல் ளை உளதத்து அவ்வசுரளை 
வதம் வசய்த அவன் திருக்  ோல் ளை உன் தோமளரக் ள  ள் 
வ ோண்டு ஒத்தடம் வ ோடுக்  கவண்டோகமோ என் ிறோர் ள். 
 

இங்ஙைம் ஓர் அசுரப் வபண்ணோலும் ஆணோலும் ஏற்படக்கூடிய 
ஆபத்திைின்றும் அவளைக்  ோக்  அவன் உளறயும் இடத்ளத 
எல்லோரும் அறியச்வசய்யும் மங் ை தீப கரள யோை உன்ளை 
ஒைிக்  ோட்டோகத மளறத்தோகயோ.   
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அவகை இன்று அர்ச்ச  பரோதீைைோ  அர்ச்ளசயில்   எழுந்தருைி 
யிருக்ள யோகல அவனுக்கு என் வரு ிறகதோ என்று வயிறு பிடித் 
திருக்கும் எங் ளுடன்   பல்லோண்டு போட ‘அ ல ில்கலன் 
இளறயும்’ (திருவோய் 6-10-10)  என் றிருக்கும் மஹிஷியோை   நீகய 
தளலளம ஏற்று எம்ளம வழி நடத்தத்  துயிவலழுந்து வர 
கவண்டும் என்று கவண்டு ிறோள். 
 

நோம் துயிலுணர கவண்டுகமோ!  தங் ைின் ஸத்தோ கஹதுவோை 
அவன் ரக்ஷணத்திற் வ ன்கற கசஷத்வ போரதந்த்ரயத்தில்  தளல 
சிறந்த  ளவகுந்தத்தமரரும் முநிவரும் ஊரில் பசுநிளரக் 
வ ோட்டில் ைி வலல்லோம் படு ோடு  ிடக் ிறோர் கை என்று பிரோட்டி 
திருவுள்ைமோ , பிள்ைோய்! அவர்  ளும் துயிவலழுநதைர்  ோண். 
அவர் ள் போடும் பல்லோண்வடோலியோைது விடியற் ோளல 
கநரத்தில் கயோ ி ள் எல்லோரும் துயிலுணர்ந்தவோகற ஹரி: ஹரி: 
என்று ஏழு முளற  உரக்  அனுஸந்திக்கும் கபரரவம்கபோல் 
எங் ள்  ோது ைில் உட்புகுந்து உள்ைம் குைிரச்வசய்து நோங் ள் 
எழுந்து வந்துள்கைோம்.  
 

'ஆயினும் அஞ்ளஞயோை பின் யோன் என் வசய்வது?' என்று 
அப்வபண்பிள்ளை திருவுள்ைமோ , எப்படி கமய்ச்சலுக்குப் கபோய் 
ஊர் திரும்பும் பசு ஊர் வநருங் ியது   ண்டு தன்  ன்றிளை 
நிளைந்து  ளைக்   உடன் வரும் குருட்டு பசுவும்  ளைக்குகமோ 
அதுகபோல்  நீயும் ப வத் விஷயத்தில் புதியவைோள யோகல  

 சப்தோதி விஷயங் ைில் தகமோகுணம் மிக் வரோய் இருத்தலன்றி 
ஆத்ம விஷயத்திலும் ஈச்வர விஷயத்திலும் ஸங்க ோச மில்லோத 
ஜ்ஞோை ளவபவத்ளத உளடய துஞ்சோ முைிவளரப் பின்பற்றி 
அவன் திருநோமங் ைப் போடி பளற வ ோள்ை எழுந்திரோய் என்று 
கவண்டு  ிறோர் ள்.   
  

ஸ்ரீவோைமோமளல ஜயீர் ஸ்வோமி அருைிச் வசய்தவண்ணம்  

'பிள்ைோய்' என்று    வபோங்கும் பரிவுளடய வபரியோழ்வோளரத் 
துயிலுணர்த்திைோர் ைோ வும்  ருதலோம்.  
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2. ஏழாம் பாட்டு: 'கீசுகீசசன்று' 

திருவடமதுவர திவ்யததசப் பிராட்டி 

 

ஏழோம் போட்டில் க ோவர்த்தைமும் விருந்தோவைமும்  

 உள்ைடங் ிய திருவடமதுளர திவ்யகதசப் பிரோட்டிளயத் 
துயிலுணர்த்து ிறோள்.  
 

ஸ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ்ர நோமத்தில் 'ஹரி:' என் ிற திருநோமத்ளத 
656வது (ஸ்ரீ பட்டர் வ்யோக்யோைத்தில்) திருநோமமோ க்  ோணலோம். 
க ோவர்த்தைமளல கமல் எம்வபருமோன் 'ஹரி' என் ிற 
திருநோமத்துடன் கசளவ சோதிக் ிறோைோம்.  
 

 ீழ்ப்போசுரத்தில் முைிவர் ளும் கயோ ி ளும் ஹரி:  ஹரி:  என்று 
அனுஸந்தித்த அைவில் திருவோய்ப்போடிக்கு அரு ில் உள்ை 
திவ்யகதச மோை க ோவர்த்தைத்தில் க ோயில் வ ோண்டுள்ை 
க ோவர்த்தகைசன் வநஞ்சில் நிழலோட, அவைது பிரோட்டிளயத் 
துயிவலழுப்ப, அவளும் துயிலுணர்ந்து இவர ள் திரைில் கசர, 

அடுத்து  அருக  உள்ை பிரதோை திவ்ய கதசமோை திருவடமதுளர 
பிரோட்டிளயத் துயிவலழுப்ப முற்படு ின்றைர்   

 

ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநோமத்தில் 654 ஆவது திருநோமமோை 'க சவ' 

திருநோம வ்யோக்யைத்தில் வடமதுளரயில் 'க சவன்' என் ிற 
திருப்வபயருடன்  எம்வபருமோன் கசளவ சோதிக் ிறோன் என்று 
 ோட்டப்படு ிறது. ஆதலின் ஏழோம் போட்டில் 'நோய ப் வபண் 
பிள்ைோய்' என்றும், 'கதசமுளடயோய்' என்றும் இந்த  திவ்யகதசப்  

 பிரோட்டிளயத் துயிலுணர்த்துவதோ க்  ருதலோம்.  
 

ஆயினும் பிரோட்டிளய ‘நோய ப் வபண் பிள்ளை’யோ க் 
வ ோண்டோடும் முன் 'கபய்ப்வபண்கண' என்று கூறுவகதன்? எைில் 
வசோல்லுகவோம்.  
 

கபய்த் தைம் என்பது அந்யதோஜஞோைத்ளதக் குறிப்பது என்பது 
அழ ியமணவோைப் வபருமோள் நோயைோர் திருவுள்ைம். ப வத் 
ஸம்ஸ்கலஷம் போ வத ஸம்ஸ்கலஷம் வளர என்றறிந்து 
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ஆறியிருப்பகத என்ை அறிவு? என்று க ோபித்துப் கபசு ிற 
வோர்த்ளத 'கபய்ப்வபண்கண' ஆகும்.    அந்யதோஜஞோைம் என்பது 
கவறோ  அறிவது ஆகும்.  அறிவின்ளம அல்லது  கபளதளம 
(யோதும் அறியோளம)ளயக்  ோட்டும்,  கமளலயோர் வசய்யோதை 
வசய்கயோம் என்று ஸங் ல்பத்திருக் ச் வசய்கத 

  

'வநடுமோ லழகு தன்ைில் நீள்குணத்தி லீடுபடுமோ நிளலயுளட 
பத்தர்க்கு'   (திருவோய் நூற் 80)  அடிளமயோ    வோழ்தல் இன்பம் 
என்று ஸ்ரீ ளவஷ்ணவ லக்ஷணமோ  ஆழ்வோர் அருைிச் வசய்த  

 ளவதீ   ஸித்தோந்தத்ளத 'ஓதிஉணர்ந்தும் பிறர்க்கு உளரத்தும்'    

(குறள் 834) அதளைத்தோன்  ோற் ளட வ ோள்ளும் கபளதகய 
என்றவோறு. 
 

அறிவில் குளறயுளட ஆளைச்சோத்தன் பறளவ ளும் ‘ ண்ணன் 
நோமகம குழறிக் வ ோன்றரீ்’ என் ிறபடிகய க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண 
என்று  ம்சனுக்கு பயந்து வசோல்லமுடியோமல் தமக்குள் 
வ ஞ்சலோ    ீச்சு  ீச்சு என்று  லந்து கபசக்க ட்டும் 
 ண்ணுறங்கும் கபளதகய என்றுமோம். 
 

மற்றும் கபளதப்வபண்கண என்று கூறிைோல் போடலின் சீர் தட்டு 
மோதலின் சுருக் ிப் கபய்ப் வபண்கண! என் ிறோள் எைலோம். 
க்ருஷ்ண ஸம்ச்கலஷத்ளதப் வபற தங் ைின் போரிப்பு அறியோமல் 
படுத்துக்  ிடக் ிறோகை என்ற கவதளைளய வவைியிட்டவோகற  

'கபய்ப்வபண்கண' என் ிறோர் ள்.  
 

தோழகவோ பழித்கதோ வசோன்ைோர் ைன்று. அங்ஙைம் தோழப் 
பழித்துச் வசோன்கைோகம யோ ிலும் தன்போல் அன்பு மிக் வர்  

தன்ளைத் தோழப் பழித்துச்வசோன்ைவன்று  அது வபோறுக் ோமல்  

மு ம்  ோட்டும் அவன் கபோல் அவைது பிரோட்டியும் வந்து   மு ம்  

 ோட்டக் கூடும் என்று  எண்ணி உளரத்தோர் ள்  கபோலும்.   
 

திருவிருத்தம் 62 ஆம் போசுர வியோக் ியோைத் தில் ஸ்ரீ எம்போர் 
அருைிச்வசய்த வோர்த்ளத யின் உடவபோருள்  ோண் .  
மு ில்வண்ணகை என்று ஒருளமயில் கூறோமல் 
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மு ில்வண்ணகர என்று பன்ளமயில் கூறிைோல் உள்ளுவோர் 
உள்ைிற் வறல்லோம் உடைிருந்து அறியுமவன் அன்பரோைவர்  

அவ்வோறு கூறியதன்  உள்கநோக் ம் அறிந்து கமகலோட்டமோ  மதிப் 
புடன் கூறுவதோ  எண்ணி  என்ளை நிந்திப்பகதன்? என்று 
மல்லு ட்டிக் வ ோண்டு வந்து மு ம்  ோட்டுவோைோம். தன்  

ஸ்வரூபத்தோகல தோன் நோடும் கபற்ளறப் வபறவிருக்ள  
யன்றிக்க  தன்  ஸ்வரூபத்ளத யழித்தோ ிலும் அதளைப் வபற  

வோர்த்ளதயோடு ிறோர் ள். 
 

திருவோய்ப்போடியிைின்றும் விருந்தோவைத் திற்குக் குடி வபயர்ந்த 
கபோதும் ஆயர்வபண்டிர்  ண்ணன் மி வும் விரும்பித் 
திருடியோவது உண்ணும் அன்று  ளடந்த வவண்வணய் எடுக் ,  

முப்கபோதும்  தயிர்  ளடயத் தவறுவ தில்ளல 

 

அகத கபோல் அடியோர் ள் க்கலசம் நீக் வும் தன்ளைத் தம் 
 ண் ைோரைவும்  ோண கவண்டும் என்ற அவர் ள் விடோய் 
தீர்க் வும் தவறோத வண்ணம்  ண்ணுக்குத் கதோற்றோகத 
ரக்ஷிக்கும் ஸர்கவச்வரன் நோரோயணன். ஆச்ரித வோத்ஸல்ய 
மூர்த்தியோய் ஹரி க சவ திருநோமத் கதோகட இங்கு வடமதுளர 
திவ்யகதசத்தில் அர்ச்சோ மூர்த்தியோ க் க ோவில்  

வ ோண்டிருக் ின்றோன்.  
 

அவைது திவ்யமஹிஷியோய் எம்  ோரியத்ளதத் தளலக் ட்டித் 
தரத் துளணயோ  வர கவண்டும் என்று கதசமுளடயோய்  என்று 
கபோற்றிப்   பிரோர்த்திக் ிறோர் ள். 
 

'கதசமுளடயோய்' - ஒைி வபோருந்தியவகை 

 

‘வக்ஷ:படீிம்    மதுவிஜயிகநோ   பூஷயந்தீம்  ஸ்வ ோந்த்யோ ’ 

(மதுவவனும் அசுரளை வவற்றி வ ோண்ட எம்வபருமோனுளடய 
திருமோர்போ ிய படீத்ளத அழகுறச் வசய்பவள்) என்று ஸ்வோமி 
கவதோந்தவோசிரியரின் ஸ்ரீஸ்துதி. 
 

'ஓஜஸ்கதகஜோ த்யுதிதர:" (ஸஹ. நோ. 276) 
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ஓஜ; பலம் 

கதஜஸ் - கதசு பிறளர வவல்லும் பரோபிபவந ஸோமர்த்யம். 
த்யுதி - ப்ர ோசம், ஒைி (ஔஜ்வல்யம்) 
இவற்ளற எல்லோம் உளடய அவனுக்கு ஒைிக் ற்ளறயோய்த் 
தி ழ்பவகை என்று குண  ீர்த்தைம் வசய் ிறோர் ள். 
 

அன்றிக்க   'ப்ர ோசோத்மோ' - (ஸஹ. நோ.277) ஒைிமணிவண்ணன்  

'கதகஜோவ்ருஷ:' -   (ஸஹ. நோ. 763) கதஜஸ்ளஸ வர்ஷிப்பவன்  

என் ிறபடிகய அவளைக்  ண்குைிரக்  ோண எங் ளுக்குப் பூரண 
ஒைிவிைக் ோ  இருப்பவகை என்று வ ோண்டோடு ிறோர் ள். 
 

ஆழ்வோனும் ‘யஸ்யோ வகீ்ஷ்ய மு ம் ததிங் ித பரோதீகநோ விதத்கத 
அ ிலம்’ (ஸ்ரீஸ்தவம் 1) என்று அருைிச்வசய்தபடி,    ‘ஆதிகதவ:’ 
(ஸஹ.நோ 491) எனும் திருநோமமுளடய எம்வபருமோன் 
கதவர் ளைப் பளடத்து அவர் ளை வவவ்கவறு பணி ளைச் 
வசய்ய நியமித்து அவர் ளை அடக் ி ஆளும் கதஜஸ்ளஸ 
உளடயவன். அந்த ஆதிகதவன் உன் அன்பின் வழி 
நிற்பவைோதலின் உன் நியமைத்ளதச் சிரகமற்வ ோண்டு தன் 
அடியோர் கவண்டுவைவற்ளறத் தளலக் ட்டித் தர வல்லவன். 
ஆதலின் அவைிலும் மிக்  கதஜஸ்ளஸ உளடய நீ எழுந்தருைி 
நோம் கவண்டுவைவற்ளறப் வபற்றுத் தரகவண்டும் என்று 
விண்ணப்பிக் ிறோர் ள். 
 

இவ்வைவும் இவர் ள் வசோல்வளதக் க ட்டிருந்தும் எழுந்து 
வரோளமயோல் ‘*கதசமுளடயோய்’ என்று தோன் அரசியோ த் தி ழும் 
வடமதுளர நோட்டின் வசல்வ வைம் இவளைக்  ண்ணுறங் ச் 
வசய்வதோ  எண்ணி அதைோல் வரும் குற்றம் சுட்டிக்  ோட்டு ிறோர் 
 ைோ வுமோம். 
 

'இருபுைலும் வோய்ந்த மளலயும் வருபுைலும் 

வல்லரணும் நோட்டிற் குறுப்பு' (குறள் 737) 
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என் ிறபடிகய யமுளை ஆறும் க ோவர்த்தை மளலயும் அரணும் 
அவயவமோய் அளமந்துள்ை வடமதுளர நோட்டின் அரசியோ த் 
தி ழ்பவகை! 
 

'ஆங் ளம வவய்தியக்  ண்ணும் பயமின்கற 

கவந்தளம வில்லோத நோடு'  (குறள் 740) 

 

என்றும் வசோல் ிறபடிகய உன்றன்  குடிமக் ைோை நோங் ள் 
உன்போல் அன்கபோடு நோய ப்வபண்பிள்ைோய் என்று 
வ ோண்டோடுவளதக் க ட்டு நீயும் எங் ைிடத்து அருள்கூர்ந்து 
எழுந்து வந்து வோயிற்  தளவத் திறக்  கவண்டும். அவ்வோறு 
வசய்யோது கபோைோல் நோட்டின் ண் யோவும் நிளறந்திருத்தலோல் 
ஏதும் பய ைில்ளல எனும் குற்றம் வோரோமல் போர்த்தருள் 
என் ிறோர் ள்.  
 

'இடிப்போளர இல்லோத ஏமரோ மன்ைன்  

வ டுப்போ ரிலோனும் வ டும்'. (குறள் 448)   

 

என்பதைோல் முதலில் கபய்ப்வபண்கண என்றுளரத்தகதோடு 
இப்கபோது வஞ்சப் பு ழ்ச்சியோ  கதசமுளடயோய் என்றிடித் 
துளரப்பது என் வபோருட்டு எைின்  

 

'ஏதங்வ ோண்டு ஊதியம் கபோ   விடல்'  (குறள் 831)  

 

என் ிற வள்ளுவன் வோக் ின்படி தைக்குக் க டு பயப்பைவற்ளறக் 
ள க்வ ோண்டு ஆக் ம் பயப்பைவற்ளறக்  ள  விடுதலோ ிற 
கபளதளம எனும் 'அை'ற்றின் ண் (குறள் 835) வழீோமல்  

 ோப்பதற் ோம். 
 

'அஞ்சுவ தஞ்சோளம கபளதளம யஞ்சுவ  

தஞ்ச லறிவோர் வதோழில்'  (குறள் 428)  

 

என்றதளை கநோக் ி இவர் ள் கூற்றின் உண்ளமளய உணர்ந்த 
திருவடமதுளர  திவ்யகதசப் பிரோட்டி துயிவலழு ின்றோள். 
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3. எட்டாம் பாட்டு: 'கீழ்வானம்' 

திருத்துவாரவை திவ்யததசப் பிராட்டி 

 

எட்டோம் போட்டில் துயிவலழுப்பப்படும் வபண்பிள்ளை  திருத் 
துவோரள  திவ்யகதசத்துப்  பிரோட்டி எவ்வோறு ஒப்போ ிறோள் என்று 
போர்க்  கவண்டும்.     
 

     ண்ணபிரோன் ஓரிரவில் வடமதுளரயில் கதோன்றி, அற்ளற 
இரவிகலகய க ோகுலத்தில் ஒைிந்து வைர்ந்து, பின்ைர் விருந்தோ 
வைத்தில் குடி புகுந்து,  ம்ச வதத்தின் பின் வடமதுளரயில் 
மீண்டும் வோழ்ந்து வருள   யில்,  ம்ச வதத்திற்குப் பழி வோங்கும் 
வபோருட்டு பளடவயடுத்து வந்த ஐரோஸந்தன் பதிகைழு முளற 
கதோற்கறோடு ிறோன்.  
 

     மீண்டும் பதிவைட்டோம் முளற  ோலயவைன் துளண வ ோண்டு 
ஜரோஸந்தன் வருவளத அறிந்து வடமதுளரளய விட்டு 
குடிமக் ளுடன்  டலரசன் அனுமதி வபற்று கமளலக்  டலருக  
துவோர ோ பட்டிைத்ளத நிறுவிக்    குடிகயறிைோன்.  
 

     இங்குதோன் ருக்மணி ஸத்யபோமோ ஆ ிகயோளரக்   டிமணம் 
வ ோள் ிறோன். மற்றும் எண்மளரயும், நர ோசுர வதத்திற்குப் பின் 
பதிைோ றோயிரவளரயும் மணம் புரிந்து வ ோள் ிறோன்.  
 

ஆதலின்  ண்ணன் பிறப்பு வைர்ப்பின் வரிளசயில் அடுத்த 
திவ்யகதசமோ  துவோரள  இடம் வபறு ிறது. இந்த திவ்யகதசப்  

பிரோட்டியோை ருக்மிணி கதவிளய 'க ோது லமுளடய போவோய்' 

என்று ஸ்ரீ ஆண்டோள் அளழக் ிறோள்.  
 

    அன்று ருக்மணிப்   பிரோட்டியின் சக ோதரன் அவளை 
சிசுபோலனுக்கு திருமணம வசய்து தர ஏற்போடு வசய்வளத அறிந்த  

ருக்மிணிப்    பிரோட்டி  ண்ணளை மணக் கவ தோன் விரும்புவளத 
ஓர் அந்தணரிடம்  ண்ணனுக்குக்   டிதம் அனுப்பு ிறோள். 
 ண்ணன் அளதப் வபற்றதுகம பதில்  டிதம் எழுதி அனுப்பவும் 
தோமதிக் ோமல் மிக்  குதூ லத்துடன் கதகரறிச் வசன்று 
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'திண்ணோர்ந்திருந்த சிசுபோலன் கதசழிந்து அண்ணோந்திருக் கவ 
ஆங் வளைக் ள ப்பிடித்து' (நோச். திரு. 11-9)   துவோரள க்கு 
அளழத்து  வந்து மணம் புரிந்துவ ோண்டோன்.   
 

இங்ஙைம் ருக்மருக்மிணிப் பிரோட்டி   என்ற வபயர் 
வசவிப்பட்டோகல  ண்ணன் வ ோள்ளும் குதூ லத்ளத அைவிட 
முடியோதோதலின் க ோது லமுளடய போவோய் என் ிறோள். 
 

‘க ோது லமுளடய ….. …..கதவோதிகதவன்’  

 

‘கதவ: ஸ்ரீ ர்ப்ப:’ (ஸஹ. நோ 376, 377)  ஜவீர் ளை மோளய என்னும் 
 யிற்றோல்  ட்டி விளையோடுபவர். அ ல ில்கலன் என்றிருக்கும் 
பிரோட்டிளயத் தன் இன்புறும் விளையோட்டிலும் பிரியோமலிருந்து 
வ ோண்டு  ர்ப்பத்ளதப்கபோல்  ோப்பவன்.     மன்பல் லுயிர் ளும் 
அவைது கபரருளுக்  ிலக் ோ  விருப்பம் இன்றிக்க  மதிமயங் ிக் 
க ட்டிளைச் சூழ்த்துக் வ ோண்டிருப்பது  ண்டு பிரோட்டி மு த்ளதப் 
போர்த்துப் புன்முறுவல் வசய்ய அதுகவ க ோல் விழுக் ோட்டோகல 
அவனுக்கு லீலோ ரசமோயிற்றோம்.  
 

   'ச்ரத்தயோ கதகவோ கதவத்வமச்னுகத' என் ிறபடிகய சிறு 
கதவைோை எம்வபருமோன் 'ச்ரத்தோ' சப்த வோச்ளயயோை 
உன்னுடைோை வதோடர்பிைோகலகய கதவோதிகதவைோ யிருக்கும் 
தன்ளமளய அளட  ிறோன். ஆதலின் நீ எங் ளுடன் 
கசர்ந்தோலன்கறோ எங் ள் மகைோரதம்  ோர்ய ரமோவது என்று கூறி 
அளழக் ிறோள்.  
 

   ஆைோல் இப்வபண்பிள்ளைகயோ எைில், நோம் வசல்ல 
கவண்டுகமோ? 'ஸ்வம்' (வஸோத்து) இருக்கும் இடம் கதடி ஸ்வோமி 
வோரோகைோ என்று ஆரோய்ந்து வ ோண்டிருப்பளத ஸ்ரீ ஆண்டோள் 
உணர்ந்து 

 

 'நோம் வசன்று கசவித்தோல் ....ஆஆ வவன்று அருளும்' என்று 
கூறு ிறோள்.  
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    எங்ஙகை எைில் இவர் ள் நம்ளம நோடி வரும்வளர வோைோ 
இருந்து விட்கடோகம; ‘ஸர்கவச்வர:’ (ஸஹ. நோ 97) -தன்ளை 
பற்றியவளரத் தோகை வசன்றளடபவன் என்று ஸ்ரீ பஷீ்மர் சூட்டிய 
திருநோமம் வபோய்த்து விடுகமோ என்று அவன் ஆரோய்ந்து 'ஐயக ோ! 
தப்பச்வசய்கதோம்' என்று விளரந்தருள் புரிவோன்    

     

    அன்றிக்க  கதவோதிகதவளைச் வசன்று நோம் கசவித்தோல் என் 
வசய்வோன்? எைில,  'ஓதி   நோமம் குைித்து உச்சி தன்ைோல் நோளும்  

ஒைி மோமலர்ப் போதம் பணிகவோம்' என்றோரிகற பர ோல நோய ியும் 
(திருவமோழி 9-3-9). 'அன்பரோய்ப் கபோதும்' - ஆஆவவன்று அருளும். 
அவன் என்ைதோன் வசய்தோலும் அவன் பக்தியோல் 
அளடயப்படுபவன் என்ற வோர்த்ளத ளை மோற்ற முடியோதன்கறோ? 

உபோயம் எைக் ருதி அவன் திருவடி ைில் வணங் ிைோல் அவன் 
மிறுக்கு பண்ணித் தரோவிடினும் நோம் பண்ணும் பக்தி அவளைத் 
தரும்படி பண்ணி ளவக்கும்.   'மம ப்ரிய:' என்று அவன் நம்மிடம் 
பக்தி வ ோண்டு நம்ளம அளடய கவண்டும் என்றிருப்பதளை 
விடுத்து,  இைி நோம் பக்தரோய் அவன் இருப்பிடம் கநோக் ிப் 
கபோகவோம். கபறு நமக்குக்  ிட்ட கவண்டுவமன்றோல் அதற்குரிய 
வழி ைில் ஈடுபடுவதும் நம் வசயலோ  இருக்  கவண்டும் 
அன்கறோ? அவளை ஒகர இடத்தில் நிளலயோ  இருக் ச் வசய்ய 
கவண்டுகமோ? அவன் நம்ளம கநோக் ி எதிகர வரும்படி நோம் 
அவளை கநோக் ிச் வசல்கவோம். நோம் வசய்யும் வசயல் ள் 
நமக் ியல்போைோளவ என்றிருந்தோ லன்கறோ அவன் 
வபோறுத்திருப்போன். அவளை அளடயப் பக்திளய உபோயமோ ப் 
பற்றிைோல் அவனுக்கு நிளல வ ோள்ைோதன்கறோ? ஆ! ஆ! 
தப்பச்வசய்கதோம் என்று உடகை அருள் வசய்ய முற்படுவோன் 
என் ிறோள். 
 

   அன்று   உன் பரி ோரமோை எம் வபரிய த ப்பைோர் (நம்மோழ்வோர்)  
தோய்ப் கபச்சோ  'முளறகயோ' (திரு விருத் 62) என்று க ட்ட 
க ள்விக்கு உரு வவைிப்போடோய் குைிர கநோக் ப் வபற்றோர் 
அன்கறோ? அங்ஙைோ ில் மஹிஷிகய கநரில்  வந்தோல் க ட்  
கவண்டுகமோ? 



ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமதே இராமாநுஜாய நம: 

ஆழ்வார ்எம்பெருமானார ்ஜீயர ்திருவடிகதே சரணம் 

http://acharya.org 

30 

4. ஒன்பதாம் பாட்டு: “தூமணி மாடம்” 

திருப்பாற்ைடல்  திவ்யததசப்  பிராட்டி 

 

   ஒன்பதோம் போட்டில் திருப்போற் டல் திவ்யகதச பிரோட்டியோை 
 டல் ம ள் நோச்சியோளரத் துயிவலழுப்புவதோ க்  ருதலோம். 
வடகமற்க  அரபிக்  டகலோரம் உள்ை வண்துவரோபதி கபோல் 
வதன் ிழக்க  வங் க்  டகலோரம் தக்ஷிண துவரோபதியோ  
இரோஜமன்ைோர்குடி எனும் வசண்ப ோரண்ய கக்ஷத்ரம் 
அளமந்துள்ைது. இங்குள்ை ஸன்ைிதி மோடவதீி ள்  க ோபோல 
ஸமுத்திரம் என்கற வழங் ப்படு ிறது. மற்றும் இங்கு 
திருப்போற் டல் வதீி என்று ஒரு வதீியும் திருப்போற் டல் எனும் 
புஷ் ரணியும் உள்ைை.  ஆதலின் துவோர ோளவ அடுத்துத் 
திருப்போற் டல் திவ்யகதசப் பிரோட்டிளய யன்கறோ துயிவலழுப்ப 
கவண்டும்.  
 

   எம்வபருமோன் ஆளமயோ ி ஆழ் டல்  ளடந்த அன்று 
 டலரசைிடமிருந்து கதோன்றிய  டல் ம ள் நோச்சியோர் 
மற்வறல்லோரும் ள  வதோழ எம்வபருமோன் திருமோர்ளபச் வசன்று 
கசர்ந்தோள்.  டலரசன் மளைவிமோரோை ஸப்த நதி ளும் 
பிரோட்டியின் தோயோர் முளறயோயிைர். அது கபோன்று ஸ்ரீ 
ஆண்டோளும் அழ ிய மணவோைப் வபருமோைோை அரங் ன் 
அணிமோர்ளபச் கசர்ந்ததோல் அவளைப் வபற்ற வபரியோழ்வோரும் 
 டலரசன் கபோல் எம்வபருமோனுக்கு மோமைோர் ஆ ிறோர். ஆதலோல் 
தன் மணவோைைின் மோமைோர்  டலரசளைத் தைக்கு 'மோமோன்' 

என்ற உறவு முளறயிலும் அவைது மளைவியளர 'மோமீர்' என்ற 
முளறயிலும்  டல் ம ள் நோச்சியோளர 'மோமோன் ம கை' என்றும் 
விைிக் ின்றோள்.  
 

 இந்தப்  போற் டலில் “இருைிரியச் சுடர்மணி ள் இளமக்கும் 
வநற்றி இைத் துத்தி அணிபணமோயிரங் ைோர்ந்த அரவரசப் 
வபருஞ்கசோதி“கய (வபருமோள் திரு. 1-1) தூமணி மோடத்துச் சுற்றும் 
விைக்க ற்றி ளவத்தது கபோல் ப்ர ோசமோ  உள்ைது. ஆங்குளறயும் 
பிரோட்டி அங்கு 'வோைவர் ள் அந்தூபம் தரோநிற் ' (திருவிருத்தம் 
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21) அதிைின்றும்  மழும் நறுமண  மயக் ில்  ண்ணுறங் ிக் 
 ிடக் ிறோள்.  
   

‘மோதவ’ (ஸஹ. நோ 169, 741) என்ற பதத்தில் 'மோ' வமௌைத்ளதக் 
குறிக்கும். 
 'த' த்யோைத்ளதக் குறிக்கும்.  
 'வ' கயோ த்ளதக் குறிக்கும்.  
ஆ  ஊளம கபோல் வோய் மூடி வமௌைமோ யிருந்தும், வசவிடு 
கபோல் த்யோை நிளலயில் நின்றும், அைந்தல் (தூக் ம்) கபோல் 
'ஸ்ரீ ர' (ஸஹ.நோ. 618)   என் ிற திருநோமத்ளத வயோட்டி அவன் 
கபோல் போற் டல் கயோ  நித்திளர வ ோண்டுள்ைோள் கபோலும்.  
 

ஸ்ரீளவகுந்தத்திைின்று திருமதுளரக்கு வரும் வழியில்  ண்ணன் 
திருப்போற் டலில் வ்யூஹ வோஸுகதவக் க ோலத்துடன் கசளவ 
சோதிக் ,  ண்குைிர  ோணப்வபற்று அங்க  அவனுக்கு ‘ஸுமு :’  

 (ஸஹ.நோ. 457)    (மலர்ந்த திருமு  முளடயவன்), 'மகைோஹர:    

(ஸஹ.நோ. 462)   (மைளதக்  வர்பவன்), ‘ஸ்வோபை:’  (ஸஹ.நோ. 466) 

(வசீ ரித்துத் தூங்  ளவப்பவன்) ஆ ிய திருநோமங் ள் 
வழங் ப்படுள யோல் அவைோல் ஏமப் வபருந்துயிலில் 
ஆழ்த்தப்பட்டோைோ? என்று ஆச்சரியமோ  இருக் ிறது என் ிறோள். 
 

இவளைத் துயிவலழுப்புவது எவ்வோறு என்று அன்ளைமோர் 
ஆரோய்ந்து வ ோண் டிருக் க்  ண்டு எந்த அம்மோன் வபோடியோல் 
 ண்ணுறங் ப் வபற்றோகைோ அது வ ோண்கட உறக் ம்  ளலந்து 
எங் ளுடன் கசர கவண்டும் ஆதலின் மோமீர் அவைது  ல்யோண 
குணங் ளைப் கபசும் ஸ்ரீஸஹஸ்ர நோமமும் நவின்று எழுப்புமோறு 
பிரோர்த்திக் ிறோர் ள். 
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5. பத்தாம் பாட்டு: "ந ாற்றுச் சுவர்க்கம்" 

திருக்ைண்ணபுர  திவ்யததசப் பிராட்டி 

    

    முதல் முன்ைகம வதரிவித்தபடி பத்தோம் போட்டில் 
திருக் ண்ணபுர நோய ிளய 'அம்மைோய்' என்றும் 'அருங் லகம' 

என்றும் விைித்துத் துயிவலழுப்பு ிறோள். திருப்போற் டல் 
நோச்சியோளரத் துயிலுணர்த்தியபின் திருப்பரமபத நோய ிளயத் 
துயிவலழுப்போமல் திருக் ண்ணபுர நோய ிளயத் 
துயிவலழுப்புவோகைன் என்று விசோரிப்கபோம். 
   

   திருப்போற் டல் நோச்சியோர் துயிவலழுந்ததும் ஸ்ரீ ஆண்டோைிடம் 
வசய்தி ஒன்று வதரிவிக் ிறோள். அதோவது வங் மலி தடங் டலின் 
அரு ில் கமற் ில் 'பூகலோ  ளவகுண்டம்' என்றளழக் ப்படும் 
க்ருஷ்ணோரண்ய கக்ஷத்ரம் உள்ைது. இங்குள்ை திருக்க ோயிலில் 
 ருவளறயில் மூல மூர்த்தி நீலகம ப் வபருமோைோ  கசளவ 
சோதிக் ிறோர். அவரது வலது பக் ம் தைிக்க ோயில் நோச்சியோரோ  
மூல மூர்த்தி க்ருஷ்ணபுரநோய ி எழுந்தருைியிருக் ிறோர். 
இப்வபருமோகை திருப்போற் டல் சமுத்திரரோஜன் 
கவண்டுக ோளுக் ிணங்  அவைது புதல்வன் சந்திரனுக்கு 
தக்ஷமுைிவைின் சோபத்தோல் ஏற்பட்ட க்ஷயகரோ த்ளதப் 
கபோக் ியருைிைோன். இப்வபருமோைின் பிரோட்டிளயயும் நோம் உடன் 
அளழத்துச் வசன்றோல் நல்லது என்று கயோசளை கூற, 

க்ருஷ்ணபுர நோய ி போல் ஸ்ரீ ஆண்டோைின்  வைம் திரும்பு ிறது. 
    

 அந்த பிரோட்டிகயோ பரமபதத்கதறிச் வசய்யும் 
ள ங் ர்யோனுபவத்ளத இங்க கய  ண்ணபுரத்தம்மோைோல் 
ள க்வ ோண்டு, கநோன்போவது  ண்ணபுரத்தம்மோளை உபோயமோ  
அறிவது என்ற எண்ணம் வ ோண்டு உறங் ிக்  ிடக் ிறோள்.   
 

அவைிடம் 'அம்மைோய்' நீ எங் ள் குழுவிற்குத் தளலளம ஏற்று 
அழகுபடுத்த கவண்டியவள் அன்கறோ என்று அளழக் ிறோள்.  
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அவகைோ ஆண்டோைின் இந்த வசவிக் ிைிய 
வசஞ்வசோல்லிலீடுபட்டும் நம்ளம இவர் ைின் அடிளமயோ ப் 
போர்க் ோமல் நம்ளமத் தங் ள் தளலவியோ  ஏற்  விரும்பும் 
எண்ணத்திற்கு இளசந்கதோமோகவோம் என்று எழுந்திருந்து வோசல் 
 தளவத் திறக் ோமலும் மறுமோற்றம் ஏதும் கூறோமலுமிருந்தோள். 
     

இது நிற் . இந்த திவ்யகதசத்தின்  ிழக் ில் உள்ை  டலில் 
 ருடன் அமர்ந்து தவஞ்வசய்த  ருட பர்வதம் ஆழப் 
புளதந்துள்ைது. அந்த  ருட பர்வதத்திற்குக்   ோட்சி தர 
வருடந்கதோறும் மோசி மோதம் வபௌர்ணமியன்று 
 டற் ளரயிலிருக்கும் திருமளலரோயன் பட்டிைத்திற்கு உற்சவ 
மூர்த்தி சவுரிப்வபருமோன்  ருட வோ ைத்தில் சவுரி முடியுடன் 
எழுந்தருள் ிறோன். மற்றும் தலம், வைம், நதி,  டல், ந ரம், 

தீர்த்தம், விமோைம், ஆ ிய ஸப்த புண்ணிய கக்ஷத்ரமோ வும் 
விைங்கு ிறது. 
     

தவிர ஸ்ரீரங் ம், திருகவங் டம், ஸ்ரீமுஷ்ணம், வோைமோமளல, 

சோைக்ரோமம், புஷ் ரம், பத்ரி ோச்ரமம், ளநமிசோரண்யம் ஆ ிய எட்டு 
ஸ்தலங் ைிலும் திருமந்திரத்தின் எட்வடழுத்துக் ைின் ஒவ்வவோரு 
எழுத்தின் வடிவத்தில் எம்வபருமோன் எழுந்ததருைி இருக்  
எட்வடழுத்துக் ைின் முழு வடிவமோ த் திருக் ண்ணபுரத்தில் 
கசளவ சோதிக் ிறோன்.  
 

ஆதலின் இத்தள ய நோற்றத்துழோய் முடி நோரோயணைோை 
புண்ணியைின் மஹிஷியோை உன்னுடன் கசர்ந்து அவளைப் 
கபோற்ற எங் ளுக்கும் ள ங் ர்ய ஸித்தி உண்டோ  எழுந்தருை 
கவண்டும். 
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6. பதிநனாைாம் பாட்டு: "கற்றுக் கறரவ" 

திருவரங்ைத் திவ்யததசப் பிராட்டி 

 

     ீழ்ப் பத்தோம் போட்டில் எம்வபருமோைின்  ீளழ வடீோை 
திருக் ண்ணபுரத்து நோய ி இவர் ளுடன் கசர இைி ' ற்றுக் 
 றளவ' என்று வதோடங்கும் பதிகைோரோம் போட்டில் எம்வபருமோைின் 
கமளல வடீோை ஸ்ரீரங்  கக்ஷத்ரத்து நோச்சியோரோை 
ஸ்ரீரங் நோய ிளய 'வபோற்வ ோடி' என்றும், 'புைமயில்' என்றும், 

'வசல்வப் வபண்டோட்டி' என்றும் விைித்துத் துயிவலழுப்பு ிறோள். 
 

யதுகுலத்தில் சூரர் பிரிவில் வந்த வஸுகதவ ன் பிள்ளையோ  
அவதரித்ததோல்  ண்ணனுக்கு வசௌரி என்ற வபயர் ஏற்பட்டது. 
 ீழ்ப் பத்தோம் போட்டில் அந்த திருநோமம் அனுசந்திக் ப்பட்டது. 
அவன் எப்படிப்பட்ட சூரன் என்று இப்போட்டில் அனுஸந்திக் ிறோள்.  
 

 ' ற்றுக்  றளவ  ணங் ள் பல  றந்த ….க ோவலன்' என் ிறோள். 
 'மஹோபல:' (ஸஹ.நோ. 174) என் ிற திருநோமம் சோற்றி பஷீ்மரும் 
முன்ைகம 

 துதித்துக் வ ோண்டோடிைோர். அதற்க ற்ப வவண்வணயுண்ணும் 
வபோருட்டு க ோவலைோய்க்  றளவ மோடு ள் பலவற்ளறயும் 
தோவைோருவைோ கவ  றக்கும் கபரோற்றல் பளடத்த திண்புயம் 
வ ோண்டவன். 
     

அது மட்டுமோ? 'வசற்றோர் திறலழியச் ..... வசய்யும் .... க ோவலன்' 

என் ிறோள்.  
அந்த வலிளம பளடத்த கதோள் ைின் துளண வ ோண்டு 
'மஹோத்ரித்ருத்'   (ஸஹ.நோ. 182) என்று பஷீ்மர் வ ோண்டோடிைபடி, 

அன்று மந்திர மளலளயத் தம் முது ில் சுமந்ததுகபோல் 
மற்ளறநோள் தன் சுண்டு விரலோல் ஏழு நோள் ள் க ோவர்த்தை 
மளலளயக் குளடயோ ப் பிடித்துச் வசறுக்வ ோண்டு  ல் மளழ 
வபய்வித்த இந்திரன் திறலழியச் வசய்து 'க ோவிந்த' 

பட்டோபிகஷ ம் வசய்யப் வபற்ற  க ோவலன்.   
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  மற்றும், 'வசற்றோர் திறலழியச் வசன்று வசருச்வசய்யும் .... 
க ோவலன்' என் ிறோள்.  
 ர தூஷணர் ளுடன் கபோருக்கு வந்த பதிைோயிரம் அரக் ளரயும் 
இலக்குவன் துளணயின்றித் தோவைோருவகை கபோரிட்டு வவன்று 
சீதோபிரோட்டியின் அளணப்போல் கபோரில் ஏற்பட்ட இரணத்துக்கு 
ஒத்தடம் வ ோடுக் ப் வபற்றவன். பின் பிறக் வுள்ை 
இைங் ிைியோை பர ோல நோய ியும் 'போர்த்தன் வசல்வத் கதகரறு 
சோரதியோய் எதிர்ந்தோர் கசளை வசருக் ைத்துத் திறலழியச் 
வசற்றோன்'  (திருவமோழி 2-10-8)  என்றும், "மன்வைல்லோம் 
முன்ைவியச் வசன்று வவன்றிச் வசருக் ைத்துத் திற லழியச் 
வசற்ற கவந்தன்' (திருவமோழி 6-6-8) என்றும் போட்டிைோல் 
 ோட்டப்வபற இருப்பவன். இவர் ளும் கமகல 'வசன்றங்கு 
வதன்ைிலங்ள  வசற்றோய் திறல் கபோற்றி' என்று பல்லோண்டு 
போடவிருக் ிறோர் ள். 
 

  அத்தள ய கதோள் ளைக் வ ோழுவ ோம்போ க் வ ோண்டு தழுவிப் 
படரும் 'லக்ஷ்மி  ல்பலதோ' என்றும், 'லக்ஷ்மி  ல்பவல்லீ'' என்றும் 
ஸ்ரீரங் ரோஜ ஸ்தவத்திலும் (பூர்வ 10) ஸ்ரீகுணரத்ந க ோசத்திலும் (3) 

கபசப்படும் 'வபோற்வ ோடி'கய என்று விைிக் ிறோள்.  
 

எைினும் தோடள  வோலி ஆ ிகயோளர அழித்தளதயும்,  ர 
தூஷணகரோடு கபோரிடுள யில் பின்ைோல் மூன்றடிச் வசன்றதுவும், 

 ோல  யவைனுக்குப் பயந்து புறமுது ிட்டளதயும், குற்றமோ க் 
கூறப்படு ிறகத எைில் இவ்வோறோை சில வசயல் ள் 
எதிரி ளுளடய தீமைம் வ டுக் வும்  அவர் ளுக்கு  மருவித் 
வதோழும் மைம் வ ோடுக் வுமோம் என்று வசோல்ல கவண்டுகம 
அன்றிக் குற்றமோ ோது. 
அன்றிக்க  வோலிப பருவத்தில் வசய்தளவகய அன்றி மோடு 
கமய்க்கும் க ோவலைோய்க் குற்றவமோன்றில்லோதவன்.  'சரப:' என்ற 
357 ஆவது திருநோமத்தின்படி வரம்பு மீறி நடப்பவர் ளை 
அழிப்பவன். ஆதலின் வலியச் வசன்று கபோரிடும் குற்றமும் 
நிரோயுதபோணி ளைத் தோக்கும் குற்றமும் இல்லோதவன். 
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'தன்ளைகய நோளும் வணங் ித்  வதோழுவோர்க்குத் தன்ளைகய 
வயோக்  அருள்'  (திருவமோழி 11-5-3) வசய்யும்  'பழுதில் வதோல்பு ழ்ப் 
போம்பளணப் பள்ைியோன்'  (திருவோய். 9-3-9) அவன் ஆதலின், அவன் 
அடியவைோ ிய  இந்தக்  க ோவலனும் குற்றவமோன்றில்லோத 
க ோவலன். இவன் போது ோப்பில்  ண்வைரும் வபோற்வ ோடி இவள். 
 

'புற்றரவு புைமயில்'  -  

பிரோட்டி   அடக்  ஒடுக் மோய் அமர்ந்த க ோலத்தில்  ோட்சிதருவது 
புற்றிலுள்ை அரளவ நிளைவுபடுத்தும். ஆயினும் 
எம்வபருமோனுக்குள்ை   அ டித டைோ சோமர்த்தியம் அதோவது  

 கசரோச் கசர்த்திப் பிரோட்டிக்கும் இயல்போ  உள்ைதோல் போர்க்  
போம்ளபயும் அதன் எதிரியோை மயிளலப் கபோலவும் கசளவ 
சோதிப்பவகை என் ிறோள்.  
 

புைமயிகல’ - ‘சி ீ’யோை அரங் ன் எனும் ஆண்மயில் ‘அநுசி ீ’ 

எனும் இப்புைமயிளல ம ிழ்விக் த் கதோள  விரித்தோடு ின்றோன். 
வபண்மயிலோை தன்ளை ம ிழ்விக்  ஆண்மயிலோை அரங் ன் 
தன்கதோள  விரித்தோடச் வசய்பவள். அவன் சிங் ம் கபோலவும் 
எருது கபோலவும் தன் நளட யழள க்  ோட்டிைோல் உன்ளைப் 
கபோல் அமர்ந்த நிளலயில் அன்ை நளடளயக்  ோட்ட இயலோது. 
அந்த நளடயழள க்  ோட்டியருைப் கபோதரோய் என்று 
கவண்டு ிறோள்.  
 

 ‘எதற்கு’ என்று பிரோட்டி அறிய விரும்பு ிறோள் கபோலும் என்று 
எண்ணி ‘மு ில் வண்ணன் கபர் போட’ என்று கூறு ிறோள். 
 

‘மு ில் வண்ணன் கபர்’ என்று வோன் தி ழும் கசோளல மு ில் 
வண்ண மதிலரங் ர் திருவடிகமல் எம் பிரபந்நஜந கூடஸ்தர் 
வசோல்மோளலயோ  கநோற்ற ஆயிரம் இன்தமிழ்ப்போ. அதளை 
இன்ைிளச கயோடு நோவிைோல் போடி அவனும் நோமும் யின்பவமய்த 
என் ிறோள்.  
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திருவரங் ச் வசல்வளைத் தன்திருக் ண் கநோக் ிைோலும் புருவ 
வநறிப்பிைோலும் நியமிக்கும் திருவுளடயவள். ஆதலின் 
'வசல்வப்வபண்டோட்டி' என்று விைிக் ிறோள்.  
 

அன்றிக்க  வசல்வநோரணைின் இளணபிரியோ இன்துளணயோகும் 
வசல்வப்வபண்டோட்டி' என்று வசோல்லவுமோம். திருவோை உன்னுடன் 
இருப்பதோலன்கறோ திருவோைன் இைிதோ  திருக் ண் ள் 
வைர் ின்றோன். ஆதலின் நீயன்கறோ எங் ள்  ோரியத்ளதத் 
தளலக் ட்டித் தர கவண்டும். தைியோ க்  ிடந்துறங் ிப் 
பயைில்ளல. ஆதலின் சிற்றோகத கபசோகத  ிடக் ோமல் எழுந்தருை 
பிரோர்த்திக் ிறோள். 
 

அன்றிக்க  சுற்றத்துத் கதோழிமோர்-  
ஆரோமம் சூழ்ந்த அரங் மோதலின் அவன் ப ல் கவட்ளடயோ ச் 
வசன்று தங்கும் கதோட்டங் ள் மற்ளற திவ்யகதசங் ள். 
அவ்விடத்துப் பிரோட்டிமோர் சுற்றத்துத் கதோழிமோர்ஆயிைர்.  
 

அன்றிக்க  திருவோய்வமோழி 7-2-8 ன் ஈடு வ்யோக்யோைத்தில் 'என் 
திரு ம ள்' என்னுமிடத்தில் ஸ்வோமி நம்பிள்ளை அருைிச் 
வசய்துள்ைளமகபோல் சோக்ஷோத் லக்ஷ்மிவயோடு  ஒக் ச் 
வசோல்லலோம்படியோை நம்மோழ்வோர் தளலளமயிலோை தம் 
தந்ளதமோர் பதின்மளரயும் வசோல்லிற்றோ ரோ வுமோம். 
' ோவியங் ண்ணி எண்ணில்  டிமோமோலர்ப் போளவவயோப்போள்' 

(திருவமோழி 3-7-9) என்றன்கறோ பர ோல நோய ியின் தோய்ப்போசுரம். 
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7. பன்னிைண்டாம் பாட்டு: ‘கரனத்திளம்’ 

திருதவங்ைட திவ்யததசப் பிராட்டி 

 

பன்ைிரண்டோம் போட்டில் திருகவங் டவன் திருமோர்பிைின்றும் 
இளறயும் அ ல ில்கலன் என்றுளறயும் பத்மோவதித்   தோயோளரத் 
துயிவலழுப்பு ிறோள். 
 

 ீளழ மற்றும் கமளல வடீ்டில் எழுந்தருைி இருக்கும் 
பிரோட்டிமோர் துயிலுணர ஸ்ரீ ஆண்டோைின்  வைம் வடக் ில் 
திரும்பு ிறது. அந்த பக் த்திலிருந்த திருகவங் டவகை  ீளழ 
வடீ்டில்  திருக் ண்ணபுரத் வதம்வபருமோைோ வும் மற்றும் கமளல 
வடீ்டில் அரங் த்தரவிைளண யோைோ வும் எழுந்ததருைி 
இருப்பினும், குன்றோத ளவகுந்த வோழ்ளவ இ ழ்ந்து பூம ள் 
நோச்சியோர் தோகம க ோளத நோச்சியோர் எனும் திருநோமத்துடன் 
வபரியோழ்வோர் வபண்பிள்ளையோ  அவதரிக்  இருப்பளத அறிந்து, 

அவள் வரளவ எதிர்போர்த்து கவங் ட மளலயில் க ோயில் 
வ ோண்டு, 'மு ிலிளட மின்'கை (மூன்றோம். திரு 55) கபோல் 
தி ழ் ின்ற திருமோர்பில் அ ல ில்கலன் இளறயும் என்றிருக்கும் 
பிரோட்டியுடன் நிற் ின்றோன். ஆங்ஙைம் அங்கு க ோயில் 
வ ோண்டுள்ை பத்மோவதித் தோயோளரத் துயிவலழுப்பு ிறோள். 
 

'பைித்தளல வழீ நின் வோசற் ளட பற்றி', 'குைிரருவி கவங் டம்' 

என்றும், 'பைிவளரயினுச்சி' என்றும் வசோல்லப்படும் 
கக்ஷத்ரமோதலின் மோர் ழி முன் பைி தளல மீது விழு ிறது. 
அதோவது ப வத் குணோனுபவம் வபறும் மகநோரதத்துடன் 
புறப்பட்கடோம். நடுவில் போ வத குணோனுபவம் பண்ணோ 
நிற் ின்கறோம். 
 

"நற்வசல்வன்" 
 'ஸர்வகயோ  விநிஸ்ருத:' (ஸஹ.நோ 104) என்று பஷீ்ம 
பிதோம ரோல் கபோற்றப்படு  ிறவன். எல்லோ உபோயங் ைோலும் 
அளடயப்படுபவன். சோஸ்திரங் ைில் வசோல்லப்பட்டதல்லோது தன் 
புத்தியில் கதோற்றியகதோர் உபோயத்தோல் அளடயக் கூடியவன். 
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ஒழிவில்  ோலவமல்லோம் நிழல்கபோல்  ண்ணளை விட்டுப் 
பிரியோமல் மைம் வமய் வமோழி ைோல் வதோண்டோற்றும் ஏந்து 
வபருஞ்வசல்வம் பளடத்த நற்வசல்வன் இவன். 
 

 'கபோய பிளழயும் புகுதருவோன் நின்றைவும் தீயிைில் 
தூசோகும்' வண்ணம் 'கவங் டத்துளறவோர்க்கு நம என்ைலோம் 
 டளம அது சுமந்தோர்' (திருவோய். 3-3-6)   ஆதலின், மற்ளறய 
விஷயங் ைில் விரக்தரோய்க் ள ங் ர்ய ருசியுளடயரோய்த் தங் ள் 
வசோரூபத்ளதச் கசர்ந்த ள ங் ரியத்ளதகய வசய்பவன்.  
 

 ீழ்ப்போட்டில் மோற்றோகத போல் வசோரியும் பசுக்கூட்டங் ள் பல 
ஆற்ற பளடத்த வசல்வன்  ருதப்பட்டு அவனுக்கு மோறோை 
நற்வசல்வன்  இந்தப் போட்டில் போரோட்டப் வபறு ின்றோன்.  
 

'மைத்துக் ிைியோன்'  

இரோமளை கநரில்  ண்டும் அவைிடம் மைம் பறி வ ோடுக் ோமல் 
இருக்கும் வோைர வரீர் ள் நோற்திளசயிலும் வசன்று சீதோ 
பிரோட்டிளயத் கதடும் பணியில் ஈடுபடுத்தும்   ோளல திருகவங் ட 
மளல பக் ம் வசல்ல கவண்டோம் என்று சுக்ரீவன் எச்சரிக்ள  
வசய்ததோ   ம்பநோட்டோழ்வோன் கூறுவோன்.  ( ிட். ோண். நோடவிட்ட 
படலம் 29  ோண் ). ஏவைைில்,  'இன்றிப் கபோ  இரு விளையும் 
வ டுத்து ஒன்றி யோக்ள   பு ோளம உய்யக்வ ோள்வோன் 
நின்றகவங் டம்' (திருவோய். 9-3-8) என்ற ஆழ்வோர் வோக் ிளை 
அடிவயோற்றி  அந்தத்   திருமளலயப்பைிடம் மைம் பறி வ ோடுத்து 
இரோம  ோரியத்ளத மறக் ச் வசய்யும் மைத்துக் ிைியோன் அவன்.  
 

கமலும், 'புணரோ நின்ற மரகமழ் அன்வறய்த ஒருவில்  வலவோ'  

(திருவோய். 6-10-5)என் ிற   நம்மோழ்வோர் வோக் ிளை அடிவயோற்றி 
ஸ்ரீகவங் கடச ஸ்கதோத்திரத்தில் 'அபிரோம குணோ ர தோசரகத' 

என்று ஸ்ரீப்ரதிவோதி பயங் ரம் அண்ணோ ஸ்வோமி அனுபவித்தபடி 
திருமளலயப்பகை ஸ்ரீரோமைோ  திருவவதரித்தருைிைதோ க் 
 ருதலோம்.  
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'கவடோர் திருகவங் டம் கமய விைக்கு'  (திருவமோழி 4-7-5) என்றும் 
'கவங் டம் கமவிய கவத நல் விைக்கு' (திருவமோழி  4-3-8)  என்றும 

வசோல்லப்படு ிற திருமளலயில் 'மின்ைோர் மு ில் கசர்  திருகவங் டம்'' 

(திருவமோழி  1-10-6) என் ிறபடிகய  திருமோம ள் க ள்வைோ ிய கதவளை’ 

அளைத்தில்லத்தோரும் அறிந்து வ ோண்டோட எழுந்தருை என்று கவண்டு ிறோள். 
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8. பதின்மூன்றாம் பாட்டு: ‘புள்ளின்வாய்’ 

திருக்குடந்வத திவ்யததசப் பிராட்டி 

 

'வசழுங்வ ோழும் வபரும்பைி வபோழியும்' வடக்குத்  திருமளலயில் 
நிளலயோர நின்றோன்தன் பிரோட்டிளயத் துயிவலழுப்பிய பின் தைது 
வபரிய த ப்பைோரோை திருமழிளசப்பிரோன் ஏரோர் க ோலம் தி ழத் 
திருக்குடந்ளதயில்  ிடந்த திருக்க ோலம்  ோண ஏ ிைோற்கபோல் ஸ்ரீ 
ஆண்டோளும் பதின் மூன்றோம் போட்டில் திருக்குடந்ளத அமுதைின் 
திவ்யமஹிஷியோை க ோமைவல்லித் தோயோளரத் துயிவலழுப்ப 
முற்படு ிறோள். 
 

'கபோதரிக் ண்ணிைோய்!' என்றும் 'போவோய்!' என்றும் உள்ை விைி ள் 
மற்ற திவ்ய கதச மஹிஷி ளுக்கும் வபோருந்தியிருக்  ஈண்டு 
'குள்ைக்குைிரக் குளடந்து நீரோடோகத ....  ள்ைம் தவிர்' என்பளத 
கநோக்குங் ோல் திருக்குடந்ளத திவ்யகதசத்கத வபோற்றோமளரக் 
 யக் ளரயிகல க ோயில் வ ோண்டுள்ை  க ோமைவல்லித் தோயோர் 
விஷயமோ கவ இவ்விைி ள் அருைிச்வசய்துள்ை தோ  எண்ண 
கவண்டியதோ ிறது. 
 

 ீழ் மூன்று போட்டுக் ைோல்  ிழக்கு கமற்கு வடக்கு திக் ில் 
குடிவ ோண்டுள்ை, முளறகய திருக் ண்ணபுரத்தம்மோன், 

திருஅரங் ன் மற்றும் திருகவங் டவன் பிரோட்டிமோளரத் 
துயிவலழுப்பிை பிறகு   வதற் ில் குடிவ ோண்டுள்ை அழ ரின் 
பிரோட்டிளயத் துயிவலழுப்பச் வசல்லோமல் இளடயில் இருக்கும் 
அமுதைின்    பிரோட்டிளயத்   துயிவலழுப்புவதன்  ோரணம் என்ை 
என்று   ஆரோய கவண்டும். 
 

அன்வறோரு நோள் பிருகு முைிவரின் வசயலோல் வருந்தி தோன் 
நித்யவோசம் வசய்துவ ோன்டிருந்த மோலவன் திருமோர்ளப விட்டுப் 
பிரிந்த ஸ்ரீகதவித் தோயோர் பூவுல ில் ஓரிடத்தில் மளறந்து வோசம் 
வசய்து வ ோண்டிருக்ள யில்  லியு த்தில் திருமளலயில் 
எம்வபருமோன் ஸ்ரீநிவோசைோ  அவதோரம் வசய்திருந்தோன்.  
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முன்பு ஸ்ரீரோமோவதோரத்தில் , ஏ  பத்ைி விரதநோை எம்வபருமோன் 
தன்ளை மணம் புரியத் தவம் கமற்வ ோண்ட குசத்துவஜ ரிஷியின் 
புதல்வி யோை கவதவல்லிளய மற்வறோரு அவதோரத்தில் 
திருமணம் வசய்துவ ோள்வதோ  வரமைித் திருந்தோன். அதன்படிகய 
அவ்வமயம் ஆ ோச ரோஜைின் புதல்வியோ  கவதவல்லி பிறந்து 
பத்மோவதிவயனும் திருநோமத்துடன் வைர்ந்திருக்  அவளைத் 
திருமணம் புரிந்து வ ோள் ிறோன்.  
 

அளதக் க ள்விப்பட்டு ஸ்ரீகதவி மிக்  சீற்றத்துடன் திருமளல 
கநோக் ி வரு ிறோள். அவ்வோறு ஸ்ரீகதவி வருவளத அறிந்த 
ஸ்ரீநிவோசன் திருக்குடந்ளத ந ர் வந்து ஒரு போதோை குள யில் 
குடிகயறிைோர்.  
 

அங்கு வந்த ஸ்ரீகதவியும் எம்வபருமோளைத் திருமணம்வசய்து 
வ ோள்ளும் வபோருட்டுத் தவமிருக்  கவண்டி அங் ிருந்த 
வபோற்றோமளரக் குைத்தில் சிறு வபண் குழந்ளதயோ  அவதோரம் 
வசய் ிறோள்.  
 

இந்நிளலயில் இரோமோவதோரத்தில் எம்வபருமோன் 
வடீணனுக் ைித்த ப்ரணவோக்ருதி விமோைத்தின் மற்வறோரு 
பிரிவோை ளவதீ  விமோைத்தில் சோர்ங் போணியோ  எம்வபருமோன் 
திருக்குடந்ளதயில் க ோயில் வ ோள் ிறோன். திவ்யதம்பதி ைிடத்து 
தோன் வசய்த அபசோரத்திற்கு வருந்தி ப்ருகு முைிவரும் கஹம 
ரிஷி எனும் வபயருடன் இந்த திவ்யகதசத்திற்கு வந்து 
வபோற்றோமளரக் குைத்தில் அவதரித்திருந்த பிரோட்டிளய 
க ோமைவல்லி எனும் திருநோமமிட்டு வைர்த்து எம்வபருமோன் 
சோர்ங் போணிக்கு திருமணம் வசய்து வ ோடுக் ிறோர். ஆ  திரும ள் 
வபோருட்கட அரங் னும் ஸ்ரீநிவோசனும் குடிகயறிை இந்த 
திவ்யகதச பிரோட்டியோை க ோமைவல்லி நோச்சியோளரத் 
துயிவலழுப்பு ிறோள். 
 
 
 
 



ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமதே இராமாநுஜாய நம: 

ஆழ்வார ்எம்பெருமானார ்ஜீயர ்திருவடிகதே சரணம் 

http://acharya.org 

43 

'கபோதரிக் ண்ணி'   
வ ோந்தோர் ளபம்வபோழில் சூழ்ந்துள்ைதோய் 'வ ோங் ோர் கசோளல' 

'சோலிகவலி தண்வயல் தடங் ிடக்கும்' பூம்வபோழிலும்வ ோண்டு, 

'என்றும் வபோன்ைித் தடங்வ ோண்ட தோமளர சூழும் 
தண்பூங்குடந்ளத' யோதலோல், தவமியற்றும்  ோலத்கத தூமலர் ள் 
துவைற ஆய்ந்து வ ோண் கடத்திைளமயோல் அந்த பூக் ளைப் 
கபோன்கற இவள்  ண் ளும் உருமோறிைளமயோல் கபோதரிக் ண்ணி 
ஆயிைள். 
 

 'கபோதரிக் ண்ணிைோய்' --   

'கபோது' என்று பூளவயும், 'அரி' என்று மோளையும் வசோல்லி 
பூளவயும் மோைின்  ண்ளணயும் ஒத்த  ண்ணழகு பளடத்தவள். 
' ற்றுப் பிளண மலர்க் ண்' (திரு. விரு 65) என்று ஆழ்வோர் 
அருைிச்வசய்தவோறு  ன்றோை மோைின் மலர்கபோகல இருக் ிற 
 ண் என்றுமோம்.  ண்ணனுளடய  ண்ணிகல அ ப்பட்டு 
அவன்தன்  ருளம நிறம் இவைது  ண்ணிகல ஏறப்வபற்ற 
 ண்ணழகு பளடத்தவள். 
 

அரி என்று சத்ருவோய்  பூளவப் கபோட்டியில் எதிரிட்டு வவல்லும் 
 ண் என்றுமோம். ' ோவியும் நீலமும் கவலுங்  யலும் பல பல 
வவன்று.....தூவியம் கபளடயன்ைோள்  ண் ைோய துளண மலகர' 

(திரு.விரு 67)   என்று  ஆழ்வோர் அருைிச்வசய்தவோகற அழ ிய 
இறகு ளையுளடய அன்ைம் கபோன்ற நளடயழள  உளடய இந்த 
பிரோட்டியின் இளணமலர்க்  ண் ள் தம்  ளடக் ண் சிவப்பிைோல் 
வசங் ழுநீர்ப்பூளவயும்,  ருளமயோல்  ருவநய்தளலயும், கநோக்கு  

 ின்ற  கூர்ளமயோல் கவலோயுதத்ளதயும், ஆ ோர 
வசௌந்தர்யத்திைோல்  யல்மீன் ளையும், இப்படியோை தன் 
மற்றுமுள்ை குணங் ைிைோல் மற்ற வபோருட் ளையும் 
அளடயப்புக் விடம் புக்கு வவன்றது.  
 

இதைோல் பிரோட்டியின் ஜ்ஞோைஸ்ரீ கபசப்பட்டது. இது வ ோண்டு 
ஒப்புயர்வற்ற உன் துளணமலர்க்  ண் ள் எனும் 
ஓரவயவத்தோகல அவளையும்   கூட மயக் வல்வைோயிற்கற?  
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அதளை வயோழிந்து அந்த மரத  மணித்தடத்கத எம்ளமயும் 
கசர்த்துக்வ ோண்டு  குள்ைக்குைிரக்  குளடந்து நீரோடோமல் 
படுத்துறங்  வல்ளலகயோ  என் ிறோர் ள். உன் ள வளை பற்றித் 
தைித்து அளழத்துச் வசல் ிற  ள்வைின்  ள்ைத்தைம் 
உன்ைிடத்தில் ஏறிட்டகதோ என் ிறோர் ள். 
 

இன்று மகைோரதம் ள கூடிைளமயோல் 'பள்ைிக்  ிடத்திகயோ' 

எங் ள் மகைோரதம் ள கூட கவண்டுகம " ள்ைம்தவிர்". 
ஆரோவமுதத்ளத எங் ளுடனும் கசர்ந்து அனுபவிக்  எண்ணோமல் 
தைித்து அனுபவிக்கும்  ள்ைம் தவிர் என் ிறோள். அவர் ள் 
கவண்டியவோகற அன்று  லந்து நீரோடியளதக் குறிக்கும் வண்ணம் 
இற்ளற அைவும் ளதத்திங் ள் பிறந்த அடுத்த நோள்  னுவன்று 
விஜயவல்லி சீதோபிரோட்டியுடன் வபோற்றோமளரக் குைத்தில் பிடி 
ளவத்து நீரோட்டம்  ோண் ிறோள். 
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9. பதினான்காம் பாட்டு: 'உஙகள் புழக்கரட' 

திருப்பரமபத திவ்யததசப் பிராட்டி 

 

 ீழ் பதின்மூன்றோம் போட்டில் துயிலுணர்ந்த  க ோமைவல்லித்  

தோயோர்  ருவளறயில் வபருமோளும் பிரோட்டியும் எழுந்தருைி 
யிருக்கும் திவ்யகதச தரிசைத்ளதச் சுட்டிக்  ோட்டு ிறோர். 
 

ஆங்க ,    உத்கயோ  ஸயைம் புரிந்தவோகற தி ழக் ிடந்தோன் 
திருவடிவோரத்தில் ஸப்த நதி ளும் பூகதவியும் துவய மந்திரத்தின் 
முற்கூற்ளற (ஸ்ரீமந் நோரோயண சரவணௌ சரணம் ப்ரபத்கய) 
அனுஸந்தித்தபடி எழுந்தருைியிருக் , துவய மந்திரத்தின் 
பிற்கூற்ளற (ஸ்ரீமகத நோரோயணோய நம:) நிளைவு படுத்தும் 
வள யில் திருமுடியின் வலப்பக் ம் வபரியபிரோட்டி உடைமர்ந்து 
இருவருமோை கசர்த்தியில் ள ங் ர்ய ரஸம்  ோண 
பணித்திருக்கும் அந்த திவ்ய தரிசைம் கசவிக் ப் வபற்றோர் மோ  
ளவகுந்தத்கத  'குடந்ளத எங்க ோவலன் குடியடியோர்' (திரு. வோய். 
10-9-7) இவர் என்று ளவகுந்தத்தமரரும் முைிவரும் வோழ்த்தி 
வரகவற்று துதிபோடுவது ஸ்ரீ ஆண்டோள் வநஞ்சில் நிழலோட 
பரமபதத்கத எழுந்தருைி இருக்கும் வபரிய பிரோட்டியோளர நங் ோய் 
என்று விைித்து அளழக் ிறோள். 
 

அன்றிக்க , இங்குள்கைோர் எண்ணியவுடன் பரமபதம் வசல்ல 
முடியோவிட்டோலும் அங்குள்கைோர் அவன் திருவுள்ைக் 
 ருத்திைடியோ  இங்கு வந்து பிறக் லோகம. ளவகுந்தத்தமரரும் 
முநிவருகம  ண்ணைின் போல லீளல ளை கநரில் அனுபவிக்  
ஆயர் ைோ ப் பிறந்ததோ ச் வசோல்வதுண்கட. வபரிய 
பிரோட்டியோரும் அவ்வண்ணம் இங்க ோர் ஆயர் சிறுமியோ  
கதோன்றியிருக்  அவளைத் துயிவலழுப்பு ிறோள் என்றும்  

 ருதலோம். 
 

இந்நிலவுல ில் எம்வபருமோைின் அர்ச்சோவதோரக்  ருத்ளதச் 
சிறப்பிக்  தோைம் கவணடுருக் வ ோண்டு அவதரிக்கும் திரும ள்,  

புரிந்தைர. 
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அவனுக்கு ஆயர் சிறுமியர் கமற்வ ோள்ைவிருக்கும் கநோன்பில் 
தோனும் உடைிருந்து அவர் ள்  ோரியத்ளதத் தளலக் ட்டிக் 
வ ோடுக்கும் வபோருட்டு, தன் ஸ்வரூப ரூப குண விபூதி ைில் 
சற்றும் குளறயோமல் பிறந்திருந்தோள் கபோலும். அவளை இன்ைோர் 
என்று  ண்டுவ ோண்ட ஸ்ரீ ஆண்டோள் அவளைத் 
துயிவலழுப்பு ிறோள். 
 

'த்ரிபோத் விபூதி'யோை  பரமபதத்தில்  ோல்பங்க  பூவுல ம். ஆதலின் 
இவ்வுல ம் பரமபதத்துக்குப் புழக் ளடத் கதோட்டம் கபோலுள்ைது. 
'புரந்தரன் வசய்த நோங்ள ' (வபரிய திரு. 3-6-8) என் ிற படிகய 
சுவர்க் த்தில் உண்டோை எல்லோ நலன் ளும் பூமிக்கும் உண்டோ  
கவண்டும் வபோருட்டு   ோண்டற் ிைிய பூக் ளை உளடய 
கசோளல ைோகல சூழப்பட்டதோய் இந்திரைோகல அளமக் ப்பட்ட 
திருநோங்கூரிகல திருக் ோவைம் போடியிகல ஸ்ரீருக்மிணி 
ஸத்யபோமோ ஸகமத ஸ்ரீக ோபோலன் அடியோர் ளுக்குக்  ற்ப  
மரமோ  எல்லோருக்கும் ஒரு கசர  உதவுதற் வபோருட்டு நிளலயோ   

எழுந்தருைியுள்ைது கபோல் அன்று திருவோய்ப்போடி அருக  
திருப்பரமபதக் வ ோப்போ  ஒரு திவ்யகதசம் விைங ியிருக்  அந்த 
திவ்யகதசப் பிரோட்டிளய எழுப்பிைோர் ள் கபோலும். 
 

'எங் ளை முன்ைம்  எழுப்புவோன் வோய் கபசும்' 

எம் வபரிய த ப்பைோர் நம்மோழ்வோர் எம்வபருமோன்போல் எங் ளுக்கு 
கவட்ள  எழுப்பிய பின்ைர் அவளை நோடிச் வசல்லும் எங் ள்போல் 
ஏகதனும் குற்றம்  ண்டு வவறுத்து எங் ள் ள ங் ர்யம் 
வ ோள்ைோமல் விடக்கூடும். ( றளவ ள் போசுரத்தில் வதரிவித்த 
வண்ணம்) அவைிடம் குற்றம் ஆவது என்? இந்த உல ில் 
பிறந்திருக் ச்வசய்கத குற்றம் வசய்யோதவர் எவர்? எைது 
பரி ரமோை இவர் திறத்து உைது ஸ்வோதந்திரியத்ளதக் ள விட்டு 
 ோரணம் இன்ைவதன்று வசோல்ல மோட்டோத உன் கபரருள் புரிந்து 
இவர் ள் குற்கறவல் வ ோள்ைகவண்டும் என்று அவன் 
வவருவோளமக்கு  அவகைோகட மறுதளலத்துப் கபசி எங் ள்போல் 
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அவனுக்கு மோகலற்ற வல்ளல நீகய அன்கறோ? ஆதலின் நீ 
எழுந்திரோய் என் ிறோர் ள்.  
    

 பூவின்மிளச நங்ள க்கும் இவளுக்கும் கவற்றுளம 
 ோண்பதரிதோல் 'நங் ோய்' என்று அளழக் ிறோள். 
 

'நங் ோய்'  

பரிபூர்ணைோை பரவோசுகதவ நம்பிக்கு ஏற்ற பூர்த்தி 'உைக்க ற்கும் 
க ோலமலர்ப் போளவக்கு அன்போ' என் ிறபடிகய இவள் திறத்து 
அவைது ஸ்வரூப ரூப விபவங் ள் மூன்றும் நிளறந்திருத்தலோல் 
'நங் ோய்' என்று அளழக்  ிறோள். குணபூர்த்தி உளடய  ஆண் - 
நம்பி, வபண்  - நங்ள ) 
 

'நோணோதோய்' 'நோவுளடயோய்' என்று மற்றுமிரு ஒற்றுளம ள் 
 ோட்டு ிறோள். 
 

'நோணோதோய்' பரமபதத்கத பர்யங்  வித்ளதயில் இருவருமோை 
கசர்த்தியிகல உங் ள் அபிமத பிள்ளை ள் உங் ள் படுக்ள யில் 
ஏறித் துள க்  நோணோதோய் என்று வசோல் ிறோர் ள். 
 

'நோவுளடயோய்' போங் ோ  உன் திருவடிளயப் பற்றி நிற்கும் எங் ள் 
எழில் கசளைமுதல்வர்க்கு ஹிதமோை துவய மந்த்ரத்ளத 
உபகதசித்தவகை. அன்றிக்க  உமது வதோட்டில் பிள்ளையோ கவ 
வைர்ந்த ஸ்ரீபரோசர பட்டர் நம்வபருமோள் ஸ்ரீரங் ரோஜர் என்று 
பர்த்தோவின் வபயர் வசோல்வளத நோவுக்கு அ ோரியமோ க்  ருதி 
'அழ ிய மணவோைப் வபருமோள்' என் ிற அசோதோரணமோை 
திருநோமம் வசப்பப் பழ விட்டவகை என் ிறோர் ைோ வுமோம். 
 

பரமபதத்கத நித்யர் ளும் சங்வ ோடு சக் ரம் ஏந்தும் 
தடக்ள யோரோ  இருக் ச் வசய்கத, பங் யப்பூவிற் பிறந்த 
உன்ளைகய நோளும் போர்த்தனுபவிக்கும் எம்வபருமோைின் 
திருக் ண் ள் பங் யக் ண்ணோ  சிவப்கபறியிருப்பதுகபோல் 
நித்யர் ட்கு இல்ளல. ஆதலின் அந்த பங் யக் ண்ணோளைப் போட 
எழுந்தருை பிரோர்த்திக் ிறோர் ள். 
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10. பதிரனந்தாம் பாட்டு: "எல்நலஇளங்கிளிநே" 

திருமாலிருஞ்தசாவலமவல  திவ்யததசப்     பிராட்டி 

 

   இதுவளர ஸ்ரீ ஆண்டோள் அருைிச் வசய்துள்ை திருப்போளவ யில்  

ஆறோம் போட்டு வதோடக் மோ  பதிளைந்தோம் போட்டு முடிவோ  ஸ்ரீ 
ஆண்டோள் தோன் அருைிச்வசய்த நோச்சியோர் திருவமோழியில் 
மங் ைோசோசைம் வசய்தருைிை பதிகைோரு திவ்யகதசங் ளுள், 

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நீங் லோ  மற்ற பத்து திவ்யகதச 
பிரோட்டிமோளரத்  துயி வலழுப்பு ிறோள் என்ற கநோக் ில்   ீழ் 
ஓன்பது போசுரங் ைில் எந்வதந்த திவ்யகதச பிரோட்டிளயத் 
துயிவலழுப்புவதோ க்  ருத வோய்ப்புண்டு என்று போர்த்து வந்கதோம். 
 

   இைி இறுதியோ  யுள்ை  பதிளைந்தோம் போட்டில் 
திருமோலிருஞ்கசோளல மளல திவ்ய கதசத்தில் பஞ்சோயுத 
ஸஹிதைோய் வதன்ைோளையோய்த் தி ழும் சுந்தரரோஜன் என்றும், 

 ள்ைழ ர் என்றும் பரமஸ்வோமி என்றும் அளழக் ப்படு ின்ற 
எம்வபருமோைின்   பட்டமஹிஷியோை  ல்யோண சுந்தரவல்லிளயத் 
துயிவலழுப்பு ிறோள் என்பளதக்  ோண்கபோம். 
 

எழுப்பும் வபன்பிள்ளையோை ஸ்ரீ ஆண்டோள்  மதிப்புளடய கசோளலக் 
 ிைி. எழுப்பப்படும்  வபண்பிள்ளையோை பிரோட்டிகயோ 
வபருமதிப்புளடய மோலிருஞ் கசோளலமளல யில் துயிலும் 
இைங் ிைி.  
 

    ஸ்ரீவோைமோமளல ஜயீர் பத்துப் போடல் ைிைோல் வோக்ய 
குருபரம்பளர க்ரமத்தில் அளமந்துள்ை ப வத் 
ள ங் ர்யபரர் ளைத் துயிவலழுப்பு வதோ  அனுஸந்தித்த 
அைவில், இப்போட்டோல் 'ஸ்ரீமகத சடக ோபோய நம:' என்னும் அர்த்தம் 
வதோைிப்பதோ  அருைிச் வசய்வர். 
 

    ஆதலின் தைிச்சிளறயில் விைப்புற்ற  ிைிவமோழியோ (திருவோய் 
4-8-5) ைோை  சுந்தர ோண்டத்துச் சுடர்வ ோடியும்,   சுடர்முடியண்ணல் 
தோள் பணியும் 'அணி மழளலக்  ிைிவமோழியோ'  (திருவோய் 4-8-5) 
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ைோை    நம்மோழ்வோரும் கசர்ந்கத   இப்போசுரம் தன்ைில் 
துயிலுணர்த்தப்படு ிறோர் ள் என்று  ருத வோய்ப்போ ிறது. 
' ோவியங் ண்ணி எண்ணில்  டிமோமலர்ப் 
போளவவயோப்போ'ைோதலின் சுந்தர வல்லி நோச்சியோளரயும் 
நம்மோழ்வோளரயும் ஒரு கசகர ளவத்து இப்போட்டில் உள்ை 
வசோற் ளுக்குப் வபோருள் எவ்வோறு அவர் ளைக் குறிப்பிடு ின்றை 
என்பளத அனுபவிக் லோம். 
 

திருமோலிருஞ் கசோளல மளல விஷயமோ  தோமருைிச் வசய்த 
திருவோய் வமோழியிளை  பிரோட்டி சந்நிதியில் ஆழ்வோர்  அதி ோளல 
கவளையில்  இந்தைம் என் ிற பண்ணில் இளசத்துப் போடி 
அனுபவித்துக் வ ோண்டிருக் ிறோர். 
 

திருமோலிருஞ்கசோளலமளல விஷயமோ  ஆழ்வோர் 
அருைிச்வசய்துள்ை நோன்கு பதி ங  ைில் 'முடிச்கசோதியோய்' (3-1) 

என் ிற பதி மும் மற்றும் 'திருமோலிருஞ்கசோளலமளல' பதி த்தில் 
(10-8-1, 6) ஆ ிய இரண்டு போசுரங் ளும்  ோளல 6 மணி முதல் 9 

மணி வளரயோை முதல் ஜோமத்தில் போட கவண்டிய இந்தைம் 
என் ிற பண்ணில் அளமந்துள்ைது. (மற்ற போசுரங் ைோை  

 ிைவரோைி (2-10) நோட்டம் என் ிற பண்ணிலும்,  முந்நீர் (3-2) 

சீ ோமரம் என் ிற பண்ணிலும் , வசஞ்வசோல் (10-7)  தத்க சி  என் ிற 
பண்ணிலும்  அளமந்துைைவோ த் திருச்சித்திரகூடம்  முளைவர் ஸ்ரீ 
உ கவ அ. வவ. ரங் ோச்சோரியோர் ஸ்வோமி அவர்  வதோகுத்துள்ை 
'ஸ்ரீமந்நோதமுைி ள் ளவபவப் பிர ோசிள " எனும் நூலில் 
'திருவோய்வமோழியில் பண் ள்' என்ற தளலப்பில் உள்ை அத்யோயம் 
19ல்  ோட்டியுள்ைோர்.  
 

 ஸ்ரீ ஆண்டோள் அருைிச்வசய்துள்ை நோச்சியோர் திருவமோழியில் 
திருமோலிருஞ்கசோளல மளல விஷயமோ  போடிய ஒன்பதோம் 
திருவமோழியில் 8 ஆம் போட்டில் ' ோளலவயழுந்திருந்து  ரிய 
குருவிக்  ணங் ள் மோலின் வரவு வசோல்லி மருள் 'போடுவளதக் 
குறிப்பிட்டுள்ைோள். ஆங்க  'மருள்-  இந்தைம் என் ிற பண்ளணப் 
போடு ிறது' என்று உளர வளர ிறோர் வபரியவோச்சோன் பிள்ளை. 
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இவ்வோறு பிரோட்டியும் ஆழ்வோரும் இந்தைம் பண்ளணப் போடி 
அனுபவித்துக் வ ோண்டிருக்  அதைிைிளமயிலோழ்ந்து 
வசவிமடுத்த ஆண்டோள் அவர் ளைக் குறித்து 'எல்கல 
இைங் ிைிகய' என்றளழத்தைள் கபோலும். 
 

அவ்வோறு ஆண்டோள் அளழப்பது தங் ள் அனுபவத்திற்குத் 
தளடயோயிருப்பதோல் 'சில் என்று அளழகயன்மின்' என்று 
மறுவமோழி வரு ிறது.  
 

குன்றம் என்றோகல 'சில்லு சில் என்று ஒல் அறோ' (திருவமோழி 1-7-

9) என் ிற படிகய மளலத்கதளைப் பரு த் துடிக்கும் சில் வடீு 
என்ற வண்டிைம் ரீங் ோரமிட்டுக் வ ோண்டிருக்கும் கபோலும். அந்த 
வண்டிைம்கபோல் நங்ள  மீர் நும்மின்குரல் 
திருமோலிருஞ்கசோளலமளல விஷயமோை அனுபவத்திற்கு 
இளடயூறோ  இருப்பதோல் 'அளழகயன்மின் கபோதர் ின்கறன்' 

என் ிறோள். 
 

    ஆழ்வோரும் 'எம்ளமச் கசர்விக்கும்வண்டு கை' என்றும் 
'வண்டு கைோ வம்மின்' (திருவிருத்தம் 54,55) என்று 
கபசியிருக் ிறவோறு இவ்விடத்தும் வடீ்டின் வோசலில் 
இருப்பவர் ைின் கபச்ளச வண்டு  ைின் ரீங் ோரமோ க் 
வ ோண்டோடிப் கபசு ிறோர். 
 

"உைக்வ ன்ை கவறுளடளய"   
நோங் ள் முன்பு ஸ்ரீரங்  நோய ிளய வபோற்வ ோடி என்றது 
உன்ைிடத்தில் அன்கறோ பலிக் க்  ோண்  ிகறோம். 'ஆரூட ஸ்ரீ:' 

என் ிற படிகய அவன் வலமோர்பிைில் ஏறி வறீ்றிருந்து 
சுந்தரவல்லி யோை நீ வபோற்வ ோடி கபோல் அவன் திண்கதோளைக் 
வ ோழு வ ோம்போ ப் பற்றி விளையோடும் உன்ைோலன்கறோ 
அவனுக்கு 'ஏறு திருவுளடயோன்' என்றும் 'சுந்தரத் கதோளுளடயோன்' 

என்றும் திருநோமம் வோய்க் ப் வபற்றுள்ைது. ஆதலின் அவனுக்கு 
ஜ த் ோரணன் என் ிற விகசஷணத்துடன் ஸ்ரீவல்லபன் என் ிற 
விகசஷணத்தோலு மன்கறோ நோங் ள் அவளைப் பற்றுவது. 
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    ஆழ்வோர் எங்கும் நோச்சியோர் கபோன்று அமர்ந்து கசளவ 
சோதிக் ிறோர். 'ஊரும் நோடும் உல மும் தன்ளைப் கபோல் அவன் 
கபரும் தோர் ளுகம பிதற்ற'  (திருவோய் 6-7-2)  ளவத்தவளரப் 
பின்பற்றி ஸ்ரீ ஆண்டோளும் இந்த திவ்யகதசத்தில் அமர்ந்து 
கசளவ சோதிக் ிறோர். 
 

      ீகழ எட்டோம் போட்டில் கூறியதுகபோல் மிக்குள்ை பிள்ளை ளும் 
கபோந்தோகரோ என்று பிரோட்டி விைவ உங் ள் திருவடிநிளலயோை 
ஆழ்வோளர (ஸ்ரீ சடக ோபளர)  எழுந்தருைப் பண்ணி  எங் ள் சிரந் 
வதோட்டு எண்ணிப் போர்த்துக்வ ோள்ை கவண்டு ிறோள். எங் ள் சிரம் 
மீது அவர்  ரம் வதோட்டு ஆசி கூற மற்ளற நம்  ோமங் ள் 
மோற்றும்  மோயளைத்     தூகயோமோய் வந்து தூமலர் தூவித் 
வதோழுது  வோயிைோல் போடி மைத்திைோல்  சிந்திக்  எற்ளறக்கும் 
ஏகழழ் பிறவிக்கும் எங் ள் எண்ணம் ஈகடறப் வபற்றுய்கவோம்  

 என் ிறோர் ைோ வுமோம். 
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நிரறவுரை 
 

 
 

ஆ , இவ்வண்ணம் அடிகயன் முன்கைோர் வமோழிந்த வசைங் ள் 
தன்ளை வ ோண்டு பின் ஓர்ந்து  ஆரோய்ந்துத் வதைிந்துத் 
வதன்புதுளவப் பிரோட்டி ஸ்ரீ ஆண்டோள் மோர் ழி நன்ைோைில் 
ஞோலம் பு ழ படிந்து நீரோட  தன்னுடன் கதோழிமோரோ  அளழத்துச் 
வசன்ற  திவ்யகதசப் பிரோட்டிமோர் ள் பற்றி விண்ணப்பம் வசய்து 
இந்நூளலத் தளலக் ட்டு ிகறன். 
 
 

வோச  கதோஷம் க்ஷமிக் ப் பிரோர்த்தித்து அன்பர் ள் தோள் பணியும் 

அடிகயன் மோறைடிப்வபோடி மணியரங் ன் தோஸன் 

Koil Komandur Elayavalli Bashyam Rangarajan 
 


