
ஸ்ரீ 
 

ப ொய்கையொழ்வொர ்திருவடிைளே சரணம். 
 

-இயற் ொ- 
 

முதல் திருவந்தொதி. 
 

இது – மயரவ்ற மதிநல மருே ்ப ற்ற ஆழ்வொரை்ே் முதல்வரொன 

ப ொய்கையொழ்வொரருேிச ்பசய்ததும், நொலொயிர ் பிர ந்தத்தில் 

மூன்றொவது ஆயிரமொை ஸ்ரீமந்நொதமுனிைேொல் வகுை்ை ் ட்ட 

இயற் ொவில் முதற்பிர ந்தமுமொகும். 
 

அந்தத்கத ஆதியொைவுகடய அந்தொதி. அன்பமொழிதப்தொகை. 

வடபமொழிதப்தொடர.் அந்த ஆதி என ்பிரிை்ை. அந்தொதியொவது – 

முன்னின்ற பசய்யுேின் ஈற்றிலுே்ே எழுத்தொயினும் அகசயொயினும் 

சீரொயினும் அடியொயினும் அடுத்துவதும் பசய்யுேின் முதலொை 

அகமயும் டி  ொடுவது. அந்தொதிபயன் து பதொண்ணூற்றொறு வகை ் 

பிர ந்தங்ைளுே் ஒன்றொம்.  திற்றந்தொதி பயன்றும் நூற்றந்தொதி 

பயன்றும் வகைைே் உண்டு.  த்து பவண் ொவினொளலனும்  த்து 

ைட்டகேை் ைலித்துகறயினொளலனும் அந்தொதித் பதொகடயொற் கூறுவது 

 திற்றந்தொதி. நூறு பவண் ொவினொளலனும் நூறு ைட்டகேை் 

ைலித்துகறயினொளலனும் அந்தொதித் பதொகடயொற்  ொடுவது 

நூற்றந்தொதி. இ ்பிர ந்தம் நூறு பவண் ொவினொலகமந்தது. 

பசொற்பறொடர ்நிகலச ்பசய்யுே், ப ொருடப்டொடர ்நிகலச ்பசய்யுே் 

என்றவகையில் இது பசொற்பறொடர ்நிகல, “பசய்யுேந்தொதி 

பசொற்பறொடர ்நிகலளய“ என்றொர ்தண்டியலங்ைொரதத்ும். இந்நூலின் 

 ொசுரங்ைே் ப ொருேில் ஒன்கறபயொன்று பதொடரந்்து நிற் து ளதொன்ற 

அறிவிற் சிறந்த ஆன்ளறொர ்உ ந்யஸிை்ை்ை் கூடுமொதலொல் இது 

ப ொருடப்டொடர ்நிகலயுமொம். “ப ொருேினுஞ் பசொல்லினுமிருவகை 

பதொடரந்ிகல“ என்னும் தண்டியலங்ைொரச ்சூத்திரத்தின் உகரயில்“ 

இரண்படன்னொது வகை என்ற மிகையொன் மூன்றொவது ப ொருேினுஞ் 

பசொல்லினுந் பதொடரத்லுமுண்படனை் பைொே்ை“ என்றது ைொண்ை. பநடுை 

ஒரு ைகதயொை்ை் கூறுதலின்றிளய ஸ்ளதொத்ர ரூ மொை அருேிச ்

பசய்ய ் ட்ட  ொசுரங்ைேொதலொல் பசொற்பறொடர ்நிகலயொைளவ 

பைொே்ேலொம். 
 

பதொல்ைொ ்பியத்துச ்பசய்யுேியலிற் கூற ் ட்ட அம்கம, அழகு. 

பதொன்கம, ளதொல், விருந்து, இகயபு, புலன், இகழபு என்ற எண்வகை 

வன ்பினுே் இந்நூல் விருந்பதன்னும் வன ்பின் ொற் டும். *“விருந்ளத 



தொனும் புதுவது கிேந்த யொ ்பின்ளமற்ளற“ என்ற பதொல்ைொ ்பியச ்சூத்திர 

வுகரயில் நசச்ினொரை்்கினியர ்“விருந்து தொனும்  ழங்ைகத ளமலதன்றி ் 

புதிதொைத் தொம் ளவண்டியவொற்றொற்  ல பசய்யுளும் பதொடரந்்து 

வரதப்தொடுத்துச ்பசய்ய ் டும் பதொடரந்ிகல ளமலது“ என்றும், “அது-

முதப்தொே்ேொயிரமும் ப ொய்கையொர ்முதலொயிளனொர ்பசய்த அந்தொதிச ்

பசய்யுளும் என உணரை், ைலம் ைம் முதலொயினவும் பசொல்லு “ என்றும் 

உகரதத்ுே்ேகம ைொண்ை. 
 

திரு என்னும்  ல ப ொருபேொரு பசொல் – வடபமொழியிளல ஸ்ரீ 

என் துள ொலத் தமிழிளல ளமன்கமகயயுகடய எ ்ப ொருே்ைளுை்கும் 

விளசஷண  தமொகி அவற்றிற்கு முன்ளன மகிகம ் ப ொருகேை் 

ைொட்டிவரும். இங்ளை இது அந்தொதிை்கு (நூலுை்கு) அகடபமொழி. 

ளமன்கமயொகிய அந்தொதி என்றொவது, ளமன்கமகயயுகடய அந்தொதி 

என்றொவது விரியும். மற்கறத் திருவந்தொதி ் பிர ந்தங்ைளுை்கு முன்ளன 

இது திருவதரித்து ற்றி மல் திருவந்தொதி பயன்று இதற்குத் 

திருநொம்மிடட்ு வழங்ைலொயினர ்முன்ளனொர.் 
 

ஸ்ரீ 
 

ஆழ்வொர ்திருவடிைளே சரணம் 
 

-இயற் ொ முதல் திருவந்தொதி- 
 

தனியன் உகர 
 

கைகதளசர ்பூம்ப ொழில்சூழ் ைசச்ிநைர ்வந்துதித்த * 

ப ொய்கை ் பிரொன்ைவிஞர ்ள ொளரறு – கவயத்.  

தடியவரை்ே் வொழ வருந்தமிழ் நூற்றந்தொதி *  

 டிவிேங்ைச ்பசய்தொன்  ரிந்து. 
 

கைகத ளசர ் – 
தொகழைே் மிகுதியொைச ்ளசரந்்திருை்ை ் 

ப ற்ற 

பூம்ப ொழில் சூழ்  – அழகிய ளசொகலைேொளல சூழ ் ட்ட 

ைசச்ி நைர ் – ைொஞ்சீபுரத்தில் (திருபவஃைொவினருளை) 

வந்து உதித்த  – திருவவதரித்த 

ப ொய்கை ்பிரொ

ன்  
– ப ொய்கையொழ்வொபரன்கிற 

ைவிஞர ்ள ொர ்ஏறு  – ைவிசள்ரஷ்டரொனவர ்

கவயத்து  – இ ்பூமண்டலத்திலுே்ே 

அடியவரை்ே்  –  ை்தரை்ேொன ஸ்ரீகவஷ்ணவரை்ே் 



வொழ  – வொழும் டியொைவும் 

 டி விேங்ை  – 
இ ்பூமியொனது (இருே் நீங்கி ஞொனபவொேி 

ப ற்று) விேங்கும் டியொைவும் 

அரு தமிழ்  – அரிய தமிழினொலொகிய 

நூற்றந்தொதி  – 
அந்தொதித் பதொகடயொலகமந்த நூறு 

 ொசுரங்ைகேயுகடய பிர ந்த்த்கத 

 ரிந்து  – அன்புபைொண்டு 

பசய்தொன்  – திருவொய் மலரந்்தருேினர.் 

 

***- “இன்ைவி ொடும்  ரமசவிைே்“ என்றும் “பசஞ்பசொற் ைவிைொே்“ 

என்றும் நம்மொழ்வொரொலும், “பசந்தமிழ்  ொடுவொர“் என்று திருமங்கை 

மன்ன்னுலும் சிற ்பித்துை் கூற ் டட்ுச ்பசந்தமிழ்ை் ைவிைளுே் சிறந்து 

விேங்கு வரும், திருை்ைசச்ிமொநைரில் திருவ்வதரித்த வருமொன 

ப ொய்கையொழ்வொர ்தமது திவ்ய ்ர ந்தமொகிற சிறந்த 

திருவிேை்கைபயற்றி அதனொல் இந்நிலவுலைம் முபுவகதயும் இருே்நீை்கி 

விேங்ைசப்சய்து, “பதொண்டரை்்கு அமுதுண்ணச ்பசொன்மொகலைே் 

பசொன்ளனன்“ என்றொற்ள ொல  ைவத ்ை்தரொன ஸ்ரீகவஷ்ணவரை்கேயும் 

இ ்பிர ந்த முைத்தொல் வொழ்வித்தருேினர ்என்றதொயிற்று. 
 

ைவிஞரள் ொளரறு – வடநூலொர ்சள்ரஷ்டரை்கேச ்பசொல்லும்ள ொது, 

சிங்ைம், புலி, எருது முதலிய பசருை்குகடய மிருைங்ைளுை்கு வொசைமொன 

பசொற்ைகேச ்ளசரத்்து, ‘புருஷஸிம்ஹ‘ ‘புருஷவ்யொை்ர‘ ‘புருஷபுங்ைவ-

புருஷரஷ் ‘ என்று பிரளயொகி ் து ள ொலளவ தமிழரும் பிரளயொகி ் து 

துண்டொகையொளல “ைவிஞர ்ள ொளரறு“ என்றது ைவிைளுட் 

சிறந்தவபரன்ற டி. ஆழ்வொரை்ேின் அருேிச ்பசயல்ைேொகிய 

திவ்ய ்ர ந்தங்ைகே அதிைரித்தகலளய ஸ்ரீகவஷ்ணவரை்ே் 

உஜ்ஜீவநமொை அதய்வஸித்திரு ் து ற்றி ‘அடியவரை்ே் வொழ 

என ் ட்டது. 
 

“அருந்தமிழ் நூற்றந்தொதி“ என்கிற  ொடத்தில் பவண்டகே 

பிறழ்கின்றகமயொல் “அருந்தமிழந்தொதி“ என்று 

 ொடமிருந்திருை்ைளவணும். ஆனொலும், தனியன் வியொை்கியொனஞ் 

பசய்தருேின பிே்கேளலொைஞ்சீயர ்“அருந்தமிழ் நூற்றந்தொதி“ பயன்ளற 

ஸ் ஷ்டமொை  ரதீை பமடுத்து வியொை்கியொன மருேியிரு ் தொலும் 

இ ் ொடளம நொபடங்கும் வழங்கிவரை் ைொண்கையொலும் இதுளவ 

பைொே்ே ் ட்டது. 
 

 டிவிேங்ை என் தற்கு ்  லவகையொை ் ப ொருே் கூறுவர,்  டி – 

பூமியிளல, விேங்ை – இ ்பிர ந்தம் பநடுங்ைொலம் விேங்கும் டியொை 

என்றும்,  டி என்று உ மொநத்துை்கும் வொசைமொகையொளல, தமிழ் ் 



பிர ந்தங்ைடப்ைல்லொம் உ மொநமொை விேங்கும் டியொை என்றும்,  டி 

என்று திருளமனிை்கும் ப யரொகையொளல, “திருை்ைண்ளடன் ப ொன் 

ளமனிைண்ளடன்“ என்று ள யொழ்வொர ்அநுஸந்திை்குமொறு 

எம்ப ருமொனுகடய திருளமனி விேங்கும் டி “வருத்தும் புறவிருே் 

மொற்ற எம்ப ொய்கை ்பிரொன் மகறயின் குருத்தின் ப ொருகேயும் 

பசந்தமிழ் தன்கனயுங் கூட்டி ஒன்றத்திரித்தன் பறரித்த திருவிேை்கு“ 

என்று இரொமொநுச நூற்றந்தொதியில் அமுதனொர ்அருேிசப்சய்த டிளய 

திருவிேை்ளைற்றியதுள ொன்ற  ொமொகலகய அருேிச ்பசய்தொபரன்றும் 

கூறுவர.் 
 

 ரிந்து – எம்ப ருமொன்ளமற் ைொதல்பைொண்டு என்கை. 
 

ளைதகீ என்னும் வடபசொல் ‘கைகத‘ எனவும், ைொஞ்சீநைரம் என்னும் 

வடபசொல் பதொடர ்‘ைசச்ி நைர‘் எனவும் திரிந்தன. 
 

தனியன் உகர முற்றிற்று 
------- 

 

ஸ்ரீ 
 

- இயற் ொ – 
 

ப ொய்கையொழ்வொர ்அருேிசப்சய்த 
 

முதல் திருவந்தொதி. 

--------- 
 

(ஸ்ரீ ைொஞ்சீ. பிரதிவொதி யங்ைரம் அண்ணங்ைரொசொரியர ்இயற்றிய 

உகரயுடன் கூடியது.) 
 

2082 
 

கவயம் தைேியொ வொரை்டளல பநய்யொை,  

பவய்ய ைதிளரொன் விேை்ைொை, - பசய்ய  

சுடரொழி யொனடிை்ளை சூட்டிளனஞ்பசொன் மொகல,  

இடரொழி நீங்குைளவ என்று. 

 

The Earth is my lamp, the ocean is the oil, and the radian sun the flame, I offer 

this garland of songs at the feet of the radiant discus-bearing Lord, that we 
may cross the misery-ocean.  

 



கவயம் தைேி ஆ  - பூமி அைலொைவும்  

வொர ்ைடளல பநய் ஆை  - 
அந்த ் பூமிகயச ்சுற்றியிருை்கிற ைடளல 

பநய்யொைவும்.  

பவய்ய ைதிளரொன் 

விேை்கு ஆை  
- 
உஷ்ணகிரணனொன ஸூரய்ன் 

விேை்ைொைவும், 

பசய்ய சுடர ்ஆழியன் 

அடிை்ளை  
- 
பசஞ்சுடரச் ்சை்ைகரை்கையனொன 

எம்ப ருமொனது திருவடிைேில். 

பசொல் மொகல  - இ ் ொமொகலயகிற பூ மொகலகய 

சூட்டிளனன்  - சொத்திளனன்; 

(ஏதுை்ைொைபவன்னில்;) 

இடர ்ஆழி நீங்குை 

என்று  
- 

( ைவத் கைங்ைரியத்திற்கு 

இகடயூறொைவுே்ே) துன் ை்ைடல் 

நீங்குகைை்ைொை. 

 

***- [கவயம் தைேியொ.] தைேியொவது-பநய்ை்கும் திரிை்கும் 

ஆதொரமொயிருை்கிற அைல்.(தொேி என்று உலைவழை்கு. பூமியொனது ைடிந 

வஸ்துவொயிரு ் தொல் அகதத் தைேியொைவும், ைடலொனது த்ரவ 

வஸ்துவொயிரு ் தொல் அகத பநய்யொைவும், ஸூரய்ன் 

 ்ரைொசஸ்வரூ னொயிரு ் தொல் அவகன விேை்ைொைவும் ரூபித்து 

அருேிசப்சய்கிறொர.் இங்கு இங்ஙளன ரூ ணம் பசய்வதன் ைருத்து 

யொபதனில்; சூந்யளம ததத்ுவபமன்றும், உலைம் ஒரு 

ஈசவ்ரகனயுகடயதல்ல என்றும்  ல டியொை ்  ைரும் மதொந்தரங்கே 

மறுத்து விசித்திரமொன பிர ஞ்சத்கத நிருமிை்ைவல்ல ஞொனசை்தி 

முதலிய குணங்ைகேயுகடய திவ்விய மங்ைே விை்ரஹத்ளதொடு கூடிய 

ஸரள்வசவ்ரன் உேபனன்றும் அவனுை்கு அடிகம பசய்கைளய 

புருஷொரத்்தபமன்றும் இ ் ொ சுரத்தொல் விேை்ை ் ட்டதொகும். 

ஸூரய்ன் சிறிதும் தவறொமல் உதி ் தும் அஸ்தமி ் துமொை நீடுழியொய் 

நடந்து வருவதொனது-விசித்ரசை்தி வொய்ந்த ஸரள்வசவ்ரபனொருவனுேன் 

என் கத நமை்கு நன்றொை விேை்குகின்ற தன்ளறொ. வொரை்டலின் 

நிகலகமயும் கவயத்தின் நிகலகமயும் இவ்வுண்கமகயளய 

வற்புறுத்துகின்றன. ைடலொனது தன்னிடத்தில்  ல  ல ஆற்று ் 

ப ருை்குைே் வந்து விழுதலொல் நிகறந்து வழிதலொவது, அகவ வந்து 

விழொத ைொலத்தில் வடிந்து குகற  டுதலொவது ஒன்றுமின்றிளய 

எ ்ள ொதும் ஸமநிகலகமயொைளவ யிருந்துபைொண்டு எல்கலகய 

மீறொதிரு ் தும், ஐம் துளைொடி ளயொஜகன தூரத்தேவும்  ரந்து 

ைடினமொயிரொநின்ற இ ்பூமியொனது ப ரியபவே்ேத்தில் ஒரு ைழற்ைொய் 

மித ் துள ொல மஹொரண்வ ஜலத்தில் மிதந்துபைொண்டிரு ் தும் இகவ 

தம்கம ்  கடத்தபவொரு முழு முதற் ைடவுேின் அற்புதமொன சை்தி 

விளசஷத்கத ் புல ் டுத்துகின்றனவன்ளறொ. அ ் டி ் ட்ட 

அ ொரசை்தியுை்தனொன ஒரு ஜைதை்ொரணபூதன் ஸித்திை்கும்ள ொது 



அ ்ப ருமொனுை்குை் கைங்ைரியம் பசய்யளவண்டுதல் முை்கியம்; 

கைங்ைரியம் மொநஸிை பமன்றும் வொசிைபமன்றும் ைொயிைபமன்றும் 

மூன்று வகை ் டும்; அவற்றுே் வொசிை கைங்ைரியமொன  ொசுரம் 

 ொடுதகல அடிளயன் பசய்கின்ளறன்; இை்கைங்ைரியத்கத 

இதுவகரயில் நொன் பசய்யை்கூடொத டி இகடயூறொைவிருந்த ஸம்ஸொரத் 

துன் த்திரே்ைே் இன்ளறொடு ஒழிந்திடுை-என்றொயிற்று. 
 

முன்னடிைேின் ைருத்கத ஊன்றி ளநொை்குமிடத்தில் இவ்வொழ்வொர ்

அநுமொநத்தினொல் ஈசவ்ரகன ஸொதி ் தொை ஏற் டுகின்றது; 

சரொசரரூ மொன இந்த பிர ஞ்சம் முழுகவகதயும்  கடத்து 

நடத்திை்பைொண்டு ள ொவதற்கு ்  ொங்ைொன வல்லகம வொய்ந்த 

ஸரள்வசவ்ரபனொருவனுண்டு என் கத கவயம் ைடல் ஸூரய்ன் என்ற 

மூன்று ப ொருே்ைேின் நிகலகமகயச ்பசொல்லுகிற முைத்தினொல் 

ஸமரத்்தித்த டியொல் அநுமொநத்தொளல ஈசவ்ரகன ஸொதிை்கிற 

தொரை்்கிைரை்ேின்  டிகய அடிபயொற்றினொரொகிறொர;் இதுகூடுளமொ? 

சொரீரைமீமொம்கஸயில் சொஸ்த்ரளயொநித்வொதிைரணத்தில் 

அநுமொநத்தொல் ஈசவ்ரகன ஸொதிை்ைலொைொபதன்று மறுத்து 

ளவத ்ரமொணபமொன்றினொளலளய ஈசவ்ரனுகடய உண்கமகய 

உணரபவணுபமன்று ஸ்தொபித்திரு ் தற்கு மொறொை இஃது 

இருை்கின்றளத! என்று சிலர ்சங்கிை்ைை்கூடும்; ளவததத்ுை்கு விருத்தமொை 

அநுமொநங்பைொண்டு ஸொதி ் கத அங்கு மறுத்துகரத்த 

மொத்திரத்தினொல் ளவதத்துை்கு விருத்தமல்லொத அநுமொநங் பைொே்வதில் 

பிசகுே்ேதொை நிகனை்ைலொைொது . இது ஸ்ரீ ொஷ்யொதி ஸம்மதமுமொம் 

விரி ்பிற் ப ருகும். 
 

இடரொழி நீங்குைளவயன்று= இதுவகரயில் எம்ப ருமொகனத் 

துதியொதிருந்ததனொலுண்டொன வருதத்ம் நீங்குவதற்ைொை என்றும், 

துதிை்ைபவொட்டொமல் பிரதி ந்தைமொயிருந்த  ொவங்ைே் 

பதொகலவதற்ைொை என்றும், இ ்பிர ந்தத்கதை் ைற்று ஸம்ஸொரிைளும் 

துயரத்ீரந்்து வொழ்வதற்ைொை என்றும் மூன்று டியொை உகரை்ைலொம். 
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என்று ைடல்ைகடந்த பதவ்வுலைம் நீளரற்றது,  

ஒன்று மதகன யுணளரன் நொன், - அன்று  

தகடத்துகடதத்ுை் ைண் டுத்த ஆழி, இதுநீ  

 கடத்திடந் துண்டுமிழ்ந்த  ொர.் 

 

The ocean was churned, -when I do not know. The ocean you made a bridge 
on, parted, and slept on, -was it not that one? You took the Earth-gift, -where, 



I do not know, the Earth you made, lifted, ate and remade, -was it not this 
Earth? 

 

ைடல் ைகடந்தது - (ளதவரை்ளுை்ைொைை்) ைடகலை் ைகடந்தது 

என்று - எந்த நொே்? 

நீர ்ஏற்றது - 
(மொவலி) தொகர வொரத்்து தத்தஞ் 

பசய்ய ்ப ற்றது 

எ உலைம் - எந்த உலைம்? 

அதகன - அவற்கற 

நொன் ஒன்றும் 

உணளரன் 
- நொன் அடிளயொடு அரிகின்றிளலன்; 

அது - அந்தை் ைடலொனது 

அன்று - ஸ்ரீரொமொவதொர ைொலத்தில் 

அகடத்து - 
மகலைகேை்பைொண்டு திருவகணைட்டித் 

தூரத்்து 

உகடத்து - 
(இரொவணகன முடித்துத ்திரும்புங்ைொல் 

அந்தத் திருவகணகய) உகடத்து. 

ைண் டுத்த - 
எ ்ள ொதும்  ே்ேிபைொே்ளுமிடமொைை் 

பைொண்டிருை்ை ்ப ற்ற 

ஆழி   - ஸமுத்ரமொம்; 

இது  -  (நீளரற்று ்ப ற்ற) இவ்வுலைமொனது  

நீ  -  ஸரள்வசவ்ரனொன உன்னொளல 

 கடத்து  -  ஸ்ருஷ்டிை்ை ் டட்ும்  

இடந்து  - 
(வரொஹொவதொர ைொலத்தில் அண்டபித்தியில் 

நின்று) ஒடட்ு விடுவிதப்தடுை்ை ் டட்ும் 

உண்டு  - 

(பிரேய பவே்ேம் ளைொத்தள ொது) 

திருவயிற்றிளல கவத்து ் 

 ொதுைொை்ை ் டட்ும்  

உமிழ்ந்த  -  பின்பு பவேி ் டுத்த ் ட்டதுமொன 

 ொர ் -  பூமியொகும். 

 

***-[என்றுைடல்ைகடந்து.] ஸரள்வசவ்ரகன அநுமொநத்தொல் 

ஸொதி ் து ளதொன்றை் கீழ் ் ொடட்ு அருேிச ்பசய்ய ் ட்டது; அவகன 

அநுமொநங்பைொண்டு ஸொதிை்ைளவண்டிய வருத்தமில்கல; அவன் 

பசய்தருேியிருை்கும் எல்கலயற்ற அதிமொநுஷங்ைேொன பசயல்ைளே 

அவனுகடய உண்கமகய ஸொதித்துை் பைொடுை்ைை்கூடியகவ என்று 

பவேியிடை்ைருதி, ைடல் ைகடந்தது உலைேந்தது முதலிய சில 

ளசஷ்டிதங்ைகே அருேிசப்சய்யும் முைத்தொல் அவனுகடய உண்கமகய 

மூதலிை்கின்றொர.் 
  



ஆேவந்தொர ்எம்ப ருமொனுகடய உண்கமகய உணரவ்தற்கு 

உரிய ஸொதநங்ைகே அருேிச ்பசய்யுமிடத்து “த்வொம் சீல ரூ  சரிகத:” 

(ஸ்ளதொத்ரரத்நம்.) இத்யொதிைே் அருேிச ்பசய்ததும் அ ் டிளய 

ஆழ்வொனும் ஸ்ரீகவகுண்டஸ்தவத்தில்—”சித்கரசச் கைசச்ிதுசிகத: 

 வதச ்சரித்கர:” என்றருேிச ்பசய்ததும் ஸ்மரிை்ைதத்ை்ைன. 
 

ைடல்ைகடந்து ளதவரை்ளுை்குச ்சொவொமருந்து எடுத்துதத்ந்து 

அவரை்கே ரக்ஷிதத்தும், மொவலி  ை்ைல் மொணுருவொய்சப்சன்று மூவடி 

நீளரற்று ்ப ற்று உலைேந்து இந்திரனது துன் த்கதத் 

தீரத்ப்தொழித்ததும் ஸ்ரீமந் நொரொயணனுகடய உண்கமகய 

விேை்ைவல்லன ைொண்மின் என்கிறொர.் 
 

என்றுைடல்ைகடந்தது? என்கிற ளைே்வியும் எவ்வுலைம் நீளரற்றது? 

என்கிற ளைே்வியும் ளைே்வி ளைட் தில் ளநொை்குகடயனவல்ல; ைடல் 

ைகடந்தள ொது ளதொன்றிய திகரயும் நுகரயும் மொறொமல் இ ்ள ொதுதொன் 

ைடல் ைகடந்ததுள ொலத் ளதொன்றுகின்றளத!; உலைேை்கும் ள ொது கவதத் 

அடிசச்ுவடு மொறொமல் “வொமனன் மண்ணிது” என்னும் டி இளதொ 

ளதொன்றுகின்றளத! என்று  ்ரத்யக்ஷஸமமொை்ை் ைொடட்ு வரள் ொலச ்

பசொல்லுகிற டி. ைடல் ைகடந்ததும் உலைேந்ததும் என்கறை்ளைொ 

நிைழ்ந்ததொயினும் மயரவ்ற மதிநலமருே ்ப ற்ற இவ்வொழ்வொரது 

அைை்ைண்ணுை்கு அசச்ரிகதைபேல்லொம் ஸ் ஷ்டமொைத் ளதொற்றி 

விேங்குதலொல் இங்ஙளன அருேிசப்சய்யை் குகறயில்கல பயன்ை. 
 

பநடுநொகேை்கு முன்ளன நடந்த பசயல்ைே் ஆழ்வொரை்்கு இன்று 

 ரத்யக்ஷம்ள ொல் ளதொற்றினொலும், ‘ஐளயொ! ைடல்ைகடந்த வை்ைொலதத்ு 

நொம் ளநரில்ைண்டு மங்ைேொசொஸனம் பசய்ய ் ப றவில்கலளய! 

உலைேந்த அை்ைொலத்திளல ைொடும் ளமடும் தொவின திருவடிைேின் கீளழ 

நம்முகடய தகலகய மடுை்ை ் ப ற்றிளலொளம!’ என்கிற வருத்தம் 

ளதொன்றி அவ்விழவு விேங்ை ஒன்றுமதகனயுணளரன்நொன் என்கிறொர;் 

அசப்சயல்ைே் நடந்தைொலத்திளல அவற்கற நொன் அநு வியொ 

பதொழிந்ளதளன! என்றவொறு. நம்மொழ்வொர ்*மதத்ுறுைகட 

பவண்பணய்ைேவினிலுரலிகடயொ ்புண்ட சரிகதகய 

அநுஸந்தித்ததும்] “எத்திறம்!” என்று ளமொஹித்து கிடந்தது ள ொல் இவரும் 

முதலடியில் அநுஸந்தித்த பசயல்ைேிளல ளமொஹிதத்ு “ஒன்றும் 

தகனயுணளரன் நொன்” என்கிறொர ்என்று முகர ் ர.் 
 

முதலடியிளல ைடல் ைகடந்ததும் உலைேந்ததும் அநுஸந்திை்ைளவ 

அை்ைடலிலும் அவ்வுலைத்திலும் எம்ப ருமொனுை்குே்ே ஸம் ந்தங்ைே் 

திருவுே்ேத்திளல ஞொ ைத்திற்கு வர அவற்கற ் பின்னடிைேிற் ள சி 

அநு விை்கிறொர.் ைடலில் எம்ப ருமொன் பசய்த ைொரியங்ைகே 



மூன்றொமடியிலும் உலகுை்ைொை அவன் பசய்த ைொரியங்ைகே 

நொன்ைொமடியிலும் அருேிச ்பசய்கிறொர.் 
 

இரொவண ஸம்ஹொரம் பசய்து பிரொட்டிகய மீட்டிை் பைொணரவ்தற்ைொை 

இலங்கைை் பைழுந்தருளும்ள ொது 2.“மறிைடல் பநறி ட மகலயொல் 

அரிகுலம்  ணிபைொண்டு அகலைடலகடத்தொன்” என்ற டி 

ளஸது ந்தனம்  ண்ணுனதும், பிரொட்டிகயை் கைை்பைொண்டு 

மீண்படந்தருளும்ள ொது அதகன உகடத்ததும், 1. “பவே்கே 

பவே்ேத்தின் ளமபலொரு  ொம்க  பமத்தயொை விரிதத்ு அதன்ளமளல 

ைே்ே நித்திகர பைொே்கின்ற” என்ற டி * தன்தொளும் ளதொளும் முடிைளும் 

சமனிலொத  ல  ர ்பி ்  ே்ேிபைொண்டிருத்தலுமொகிய ைடலிளல பசய்த 

ைொரியங்ைே் அநுஸந்திை்ை ் ட்டன. 
 

ஆதியில்  கடத்ததும், வரொஹொவதொரத்தில் ஹிரண்யொக்ஷகனை் 

பைொன்று இடந்ததும்,  ்ரேயம் வந்தள ொது திருவயிற்றினுே்ளே 

கவதிட்டதும், பிறகு பவேி ் டுத்தியதுமொகிய இகவ உலகுை்ைொைச ்

பசய்த பசயல்ைேொை அநுஸந்திை்ை ் ட்டன. 

இ ் டி ் ட்ட அதிமொநுஷ ளசஷ்டிதங்ைகேச ்பசய்தருேின 

ஸ்ரீமந்நொரொயணளன  ரம்ப ொருபேன்றும், அவனுகடய உண்கமகய 

இசப்சயல்ைளே ஸொதித்துத ்தரவல்லன என்றும் இ ் ொசுரத்தொல் 

அறிவிை்ை ் ட்டதொயிற்று. 
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 ொரேவு ளமொரடிகவத் ளதொரடியும்  ொருடுத்த,  

நீரேவும் பசல்ல நிமிரந்்தளத – சூருருவில் 

ள யேவு ைண்ட ப ருமொன் அறிகிளலன்,  

நீயேவு ைண்ட பநறி. 
 
You took the Earth, will one foot straddling the space and one foot placed on 

the ocean's edge. Your grew and grew, I know not how! 

 

ஓர ்அடி - ஒரு திருவடிகய 

 ொர ்அேவும் கவதத்ு - 
பூமி ் ர ்பு உே்ேவகரயிலும் 

ள ொரும் டி கவை்ை 

ஓர ்அடியும் - மற்பறொரு திருவடியும் 

 ொர ்உடுத்த - 
இந்த அண்ட ைடொஹத்கதச ்

சூழ்ந்துபைொண்டிருை்கிற 

நீர ்அேவும் - ஆவரண ஜலம் வகரயில் 

பசல்ல - பசல்லும் டி 



நிமிரந்்தது - ஓங்கிற்று; 

சூர ்உருவின் ள ய் - 
பதய்வமைேொன யளசொகதயின் 

வடிவுபைொண்டு வந்த பூதகனகய 

அேவுைண்ட 

ப ருமொன்  
- முடித்த ஸ்வொமியிளய! 

நீ அேவு ைண்டபநறி - நீ உலைேந்த விததக்த 

அறிகிளலன் - 
அேவிடட்ுை் ைொணவல்ல 

அறிவுகடளயனல்ளலன். 

 

***-[ ொரேவும்.] எம்ப ருமொனுகடய திவ்ய ளசஷ்டிதங்ைே் 

 லவற்றினுே்ளும் உலைேந்த சரிகதயிளல நம் ஆழ்வொரை்ே் அதிைமொை 

ஈடு டுவரை்ே்; விளசஷித்து முதலொழ்வொரை்ே் மிைவு மதிைமொை 

ஈடு டுவரை்ே். கீழ் ் ொட்டில் “எவ்வுலைம் நீளறற்றது” என்று அந்தச ்

பசயகலச ்சிறிது  ்ரஸ்தொவித்த மொத்திரத்திளல அதிளல திருவுே்ேம் 

மிைவும் அவைொஹிை்ை ் ப ற்று அந்த வரலொற்கற ்ள சி அநு விை்ைத் 

பதொடங்கி நிகலபைொே்ே மொட்டொமல் நின்று தளும்புகின்றொர.் 
 

சூருருவிற்ள யேவுைண்டப ருமொன் என் து ஸம்ள ொதநம்(விேி); 

தமது வல்லகமயொல் எம்ப ருமொகன அேவிடட்ுை் ைொணளவணுபமன்று 

நிகன ் வரை்ே் பூதகன  ட்ட ொடு டுவரை்ே் என் து ளதொன்ற இந்த 

ஸம்ள ொதநமிடுகின்றொர.் உன்கன முடி ் தொை வந்த பூதகனகய 

முடித்த பிரொளன!  நீ மொவலி ை்ைல் மூவடி மண் நீளரற்று ் ப ற்று ஒரு 

திருவடிகய ் பூமி ்  ர ் டங்ைலும் மலரகவத்து, மற்பறொரு 

திருவடிகய ளமலில் அண்டத்கதச ்சூழ்ந்த ஆவரண ஜலத்தேவும் 

பசல்லகவத்து உலைேந்த விதத்கத யொனறிகின்றிளல பனன்கிறொர.் 
 

அே ் தொவது-அேை்கிறவன் தொன் நின்றவிடந்தவிர 

மற்ளறொரிடத்தில் மொறிை்ைொலிடுதல் என்று உலைத்திளல நொம் 

ைொண்கிளறொம்.  
 

ஓரிடத்திளலளய நின்றுபைொண்டிரு ் கத அே ் தொை யொரும் 

பசொல்லமொட்டொரை்ே்; ஆைளவ, எம்ப ருமொன் உலைேந்தொன் என்று 

 லரும் பசொல்லுகிறொரை்ளே இது எ ் டி ப ொருந்தும்? ஒரு திருவடிை்கும் 

கீழுலைமும் மற்பறொரு திருவடிை்கு ளமலுலைமும் சரிசமமொை இடமொை ் 

ள ொந்துவிட்ட  டியொல் மொறி மொறி அடியிடுவதற்கு 

அவைொசளமயில்கலயொதலொல் அேந்தொபனன் து எங்ஙளன ளசரும்? 

என்று ஒரு சமதை்ொரமொை ் ள சுவொரள் ொல “நீ அேவுைண்ட பநறி 

அறிகிளலன்” என்கிறொர.் இதகனளய நம்மொழ்வொர ்திருவிருத்தத்தில்- 

“ைழல்தல பமொன்ளற நிலமுழுதொயிற்று ஒரு ைழல் ள ொய், நிழல்தர 

எல்லொவிசும்பும் நிகறந்தது,.....அழறலர ்தொமகரை் ைண்ணன் என்ளனொ 



விங்ைேை் கின்றளத?” (58) என்ற  ொசுரதத்ினொல் விரித்துகரத்தொபரன்ை. 

அவ்விடத்து வியொை்கியொனத்திளல-”அேை்கைை்கு ஒரு அவைொசம் 

ைொண்கிறிளலொம்; நின்ற நிகலயிளல நின்றொகர அேந்தொபரன்ன 

பவொண்ணொதிளற; அடிமொறியிடிலிபற அேந்ததொவது; இவனிங்கு 

அேந்தொனொை ஒன்றும் ைொண்கிறிளலொமீ!” என்றுே்ே ப ரியவொசச்ொன் 

பிே்கேயின் ஸ்ரீஸூை்திைளும் இங்கு அநுஸந்திை்ைத்தை்ைன. 
 

  “நீ அேவுைண்ட பநறி அறிகிளலன்” என் தற்கு மற்றும் 

சிலவகையொைவும் ப ொருே் கூறுவர.் அேவுைொண்கையொவது அேை்கை. 
 

[சூருருவிற்ள யேவுைண்ட] “ சூருமணங்கும் பதய்வ ் 

ப ண்ப யர”் என் து நிைண்டு, பூதகன பயன்னும் ள ய்மைே் பதய்வ ் 

ப ண்ணுருவொை வந்தொளேொ பவன்னில்; ைண்ணபிரொனுை்குத் தொயொகிய 

யளசொகதள ொல வடிபவடுதத்ு வந்தொேொகையொலும், அவ்வளசொகத 1. 

“பதய்வநங்கை” என்று குலளசைர ் ப ருமொேொல் 

கூற ் ட்டிருை்கையொலும் சூருருவின் ள ய் என்னை் குகறயில்கல 

பயன்ை. அன்றி,  திபனண் ளதவைணத்தில் ள யும் ஒன்றொைை் 

கூற ் ட்டிருத்தல்  ற்றியும் “சூருருவின் ள ய்” என்றொைவுமொம். 

ள யேவு ைொண்கையொவது அவளுகடய ஆயுேின் 

அேகவை்ைண்டுவிடுதல்; பைொல்லுதகலை் கூறியவொறு. 

ைண்ணபிரொகனை் பைொல்லுமொறு ைம்ஸனொளலவ ் ட்ட பூதகன 

பயன்னும் ள ய்சச்ி தன் முகலயிளல விஷத்கதத் தடவிை்பைொண்டு 

யளசொகதள ொல வடிபவடுதத்ுத் திருவொய் ் ொடிை்கு வந்து பதொட்டிலில் 

தூங்கிை்பைொண்டிருந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண சிசுகவபயடுத்து நஞ்சுதீற்றிய 

முகலகய உண்ணை்பைொடுை்ை ள பயன்றறிந்த ப ருமொன் 

முகல ் ொளலொடு அவளுயிகரயும் உறிஞ்சி உண்டிட்டனபனன்ற 

வரலொறு  ்ரஸித்தம். 
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பநறிவொசல் தொளனயொய் நின்றொகன, ஐந்து  

ப ொறிவொசல் ள ொரை்்ைதவம் சொரத்்தி, - அறிவொனொம்  

ஆலமர நீழல் அறம்நொல்வரை்் ைன்றுகரத்த,  

ஆலமமர ்ைண்டத ்தரன். 
 
How the poison-throated siva tought Yoga to Daksha, Pulastya. Agastya and 
Markandeya under the peepul free! They closed the battle-gates of their five 

senses and realised you as their only path to freedom! 

 

அன்று - முன்ப ொரு ைொலத்தில், 

ஆலமரம் நீழல் - ஆலமரத்தின் நிழலிளல  



(இருந்துபைொண்டு) 

நொல்வரை்்கு - 

அைஸ்தியர,்புலஸ்தியர,் தக்ஷர,் 

மொரை்்ைண்ளடயர ்என்கிற நொன்கு 

சிஷ்யரை்ளுை்கு 

அறம் உகரத்த - தருளமொ ளதசம் பசய்தவனும் 

ஆலம் அமர ்ைண்டத்து - 
விஷத்கதை் ைழுதத்ேவிளல 

அடை்கிை்பைொண்டுே்ேவனுமொன 

அரன் - சிவன் 

ஜந்து ப ொறி வொசல் - 
பசவி வொய் ைண் மூை்கு உடல் என்கிற 

ஐந்து இந்திரியங்ைே் பசல்லும்வழியில் 

ள ொர ்ைதவம் சொரத்த்ி - 

வலிய ைதவுைகேயிடட்ு அகடத்து 

[இந்திரியங்ைே்  ட்டிளமய 

பவொண்ணொத டி அவற்கற பவன்று] 

பநறிவொசல் தொளன 

ஆய் நின்றொகன 
- 
உ ொயமும் உள யமும் 

தொளனயொயிருை்கிற எம்ப ருமொகன 

அறிவொன் ஆம் - 

அறிந்து விட்டதொைச ்

பசருை்குற்றிருை்கிறொளன! (இஃது என்ன 

அறிவு ளைடு!.) 

 

***- [பநறிவொசல்.] எம்ப ருமொனுகடய இன்னருேொல் ஞொன 

விைொஸம் ப ற்ற நொளன அவனுகடய ஸ்வரூ ம் குணம் ளசஷ்டிதம் 

முதலியவற்கற நன்கு அறியமொட்டொமல், ைடலிளல நீஞ்சிை் 

ைகரளயறமொட்டொளத கிடந்து அகலவொகர ்ள ொளல அகலயொ நிற்ை, 

தன் முயற்சியொல் சிறிது ஞொனம்ப ற்ற சிவன் அவற்கற எங்ஙளன 

அறியவல்லொன்? எனை்குத ்பதரிந்தவற்றில் ஏைளதசமும் அறியமொட்டொத 

அவன் தன்கன ஸரவ்ஜ்ஞனொை நிகனதத்ுை்பைொண்டு  ைவத் 

விஷயத்கதத் தொன் உ ளதசிை்ைவல்லவன் ள ொலச ்சில சிஷ்யரை்கேச ்

ளசரத்்துை் பைொண்டு ஆலமரத்தடியிளல உடை்ொரந்்துபைொண்டு 

ஆசொரய் தம் வஹித்து எம்ப ருமொனுகடய தன்கமைகே 

உ ளதசி ் தொை இழிந்துவிட்டொளன! இஃது என்ன அறிவுளைடு! என்று 

ருத்ரகன ்  ரிஹஸித்து ்ள சுகிறொர ்“அரன் அறிவொனொம்” என்ற 

பசொல்லின் ைொம்பீரய்த்கத ளநொை்குமின். நொளன அறியமொட்டொதிருை்ை 

அவளனொ அறிய ்ள ொகிறொன்; தொன் பதரிந்து பைொே்ேவும் 

 ்ரஸை்தியில்லொதிருை்ை ் பிறரை்்கு ் ள ொதைொசிரியனொை 

வீற்றிருந்தொளன! என்று ைரஹ்ிை்கிற டி. 
 

”அரன், பநறிவொசல் தொளனயொய் நின்றொகன அறிவொனொம்” என்று 

அந்வயிை்ை. பநறி என்று வழிை்கு ் ள ரொகையொளல  லகன ் 

ப றுவிை்கும் வழியொகிய உ ொயத்கதச ்பசொன்ன டி. வொசல் என்று 

புகுமிடத்துை்கு ் ள ரொகையொளல இறுதியில் அகடயத் தை்ை 



 லகனசப்சொல்லுகிறது; ஆைளவ, உ ொயமும் உள யமும் 

தொளனயொயிருை்கிற எம்ப ருமொகன என்றதொயிற்று அன்றி, பநறி –

ஸ்வரூ த்துை்கு ஏற்ற, வொசல்-உ ொயம், தொளனயொய் நிற் வகன என்று 

முகரை்ைலொம். 
 

சிவன் ஒரு ைொலத்திளல அைஸ்தியர ்புலஸ்தியர ்தக்ஷர ்

மொரை்்ைண்ளடயர ்என்கிற நொன்கு முனிவரை்கேச ்சிஷ்யரை்ேொை 

அகமத்துை்பைொண்டு ஆலமரத்தடியிளல ஸ்ரீமந்நொரொயண 

தத்ளவொ ளதசம் பசய்தனபனன்று நூல்ைே் கூறும்; 

திருமழிகசயொழ்வொரும் நொன்முைன் திருவந்தொதியிளல-”ஆலநிழற்கீழ் 

அறபநறிகய நொல்வரை்்கு, ளமகலயுைத்துகரத்தொன் பமய்த்தவத்ளதொன்- 

ஞொல மேந்தொகன ஆழிை்கிடந்தொகன ஆல்ளமல், வேரந்்தொகனத் தொன் 

வணங்குமொறு” (17.) என்ற  ொசுரத்தினொல் இை்ைகதகய 

அநுஸந்தித்தகம ைொண்ை. 
 

 ்ரஹ்மஜ்ஞொநமில்லொத  ொலொகி பயன் வன் 

 ்ரஹ்மஜ்ஞொநமுகடயனொன அஜொதசத்ரு பவன் வனுை்கு 

 ்ரஹ்மஜ்ஞொநத்கத உ ளதசிை்ைத் பதொடங்கியதுள ொலும் சிவனது 

உ ளதசமும் என்ற இழிவுளதொன்ற “அறிவொனொம்”  என்று  ழித்துை் 

கூறுகின்றொர.் 
 

[ “ஐந்து ப ொறிவொசல் ள ொரை்்ைதவம் சொரத்்தி”] ஒரு வொசகல 

அகடை்ைத் பதொடங்கினொல் மற்பறொரு வொசற்ைதவு 

திறந்துபைொே்ளும் டியொயுே்ே  ஞ்ளசந்திரியங்ைேொகிற யந்த்ரம் 

ள ொன்ற ஐந்து வொசல்ைகேயும் அகடத்தொலன்றி  ைவத ்தத்துவத்கத 

உ ளதசிை்ை பவொண்ணொபதன் தும், அந்த வொசற்ைதவுைகே அகட ் து 

மிைவும் அருகம என் தும் இவ்வொை்கியத்தில் ளதொன்றும் ஐந்து ப ொறி 

வொசற்ைதவுைகே அகடை்ைமொட்டொத் ருத்ரன் எங்ஙளன அறிவொன்? 

என்றவொறு. ள ொரை்்ைதவம் என்றது- அகடை்ைத் பதொடங்குகிறவரை்ேின் 

முைத்திளல அகறகிற ைதவு என்ற டியொய்; எ ் டி ் ட்டவரை்கேயும் 

விஷய ்ரவணரொை்ைவல்ல இந்திரியங்ைேின் வன்கமகயை் கூறியவொறு. 
 

எம்ப ருமொன் திரு ் ொற்ைடகலை் ைகடயும்ள ொது அதனின்றும் 

ளதொன்றிய விஷதக்த ஸ்ரீமந்நொரொயணனுகடய ைட்டகேயொளல சிவன் 

தொன் வொங்கி உண்ண அதகனயறிந்த  ொரவ்தி அஞ்சி அவ்விஷம் 

ைழுத்துை்குகீளழ இறங்ைொத டி அவனது ைழுத்கத 

இறுை ்பிடித்துை்பைொே்ே விஷம் ைழுத்தேவிளல நின்றுவிட்டது; அதனொல் 

சிவன் ைறுத்த ைழுத்கதயுகடயனொய் ைொலைண்டபனன்று 

ள ரப் ற்றனன் என்ற வரலொறு ளதொன்ற “ஆலமமரை்ண்டத்தொன்” 

என்றொர.் ஆலம்-வஷம்; ஹொலொஹலபமன்ற வடபசொற் சிகதவு என் ர.் 



சிவன் தனது தளமொகுணதத்ுை்குத ்தை்ை பசயகலச ்பசய்ய 

வல்லவளனயன்றி ஸொத்விைர ்பசய்யும்  பசயல் அவனொல் பசய்யமுடியொ 

பதன் தும் இவ்விளசஷணத்தின் ைருதத்ொம். 
 

ஹர: என்ற வடபசொல் அரபனனத் திரிந்தது; ஸம்ஹொரைரத்்தொ 

என்கை 
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அரன்நொ ரணன்நொமம் ஆன்விகடபுே்ளூரத்்தி,  

உகரநூல் மகறயுகறயும் ளைொயில், - வகரநீர ் 

ைருமம் அழி ் ேி ்புை் கையதுளவல் ளநமி,  

உருவபமரி ைொரள்மனி ஒன்று. 

 

His names are Hara and Narayana; his mounts the bull and the bird; his texts, 

the Agamas and Vedas; his abodes the mount kaliasa and the Ocean of Milk, 
his works dissolution and protection; his weapons the spear and the discuss; 

his hue, the fire and the cloud; and yet he is one to all.  

 

நொமம் - ஒருவனுகடய ப யர ்

அரன் - 

எல்லொவற்கறயும் அழி ் கதளய 

பதொழிலொைவுகடயவபனன்று ைொடட்ுகிற 

ஹரபனன் து;  

(மற்பறொரு மூரத்்தியின் திருநொமளமொ பவன்னில்) 

நொரணன் - 

(ஸரவ்வ்யொ ைபனன்றும் 

ரக்ஷைபனபனறும் ைொடட்ுகிற) 

நொரொயணபனன் து 

ஊரத்ி - ஒருவனுகடய வொஹனம் 

ஆன்விகட  - 
மூடத்தனத்துை்கு உதொரணமொைை் 

ைொட்ட ் டுகிற எருதொம்; 

(மற்பறொரு மூரத்்தியின் வொஹனளமொ பவன்னில்) 

புே் - (ளவதமூரத்்தியொன) ைருட ் றகவயொகும்; 

உகர - 
ஒருவகன ் ற்றிச ்பசொல்லுகிற 

பிரமொணம் 

நூல் - மனிசரொல் ஆை்ை ் ட்ட ஆைமம்; 

(மற்பறொரு மூரத்்திகய ் ற்றிச ்பசொல்லுகிற பிரமொணளமொ 

பவன்னில்) 

மகற - (ஸ்வயம்வ்யை்தமொன) ளவதமொகும்; 

உகறயும் ளைொவில்  - ஒருவனுகடய வொஸஸ்தொனம் 



வகர  - 
(ைடினத்தன்கமயுே்ே) 

கைலொசமகலயொம்; 

(மற்பறொரு மூரத்்தியின் இரு ்பிடளமொ பவன்னில்) 

நீர ் - 
(அவனுகடய நீரக்மை்குத் தகுதியொன) 

திரு ் ொற்ைடலொம்; 

ைருமம்  - ஒருவனுகடய பதொழில் 

அழி ்பு - 
(ைல்பநஞ்சபனன்று பசொல்லும் டியொன) 

ஸம்ஹொரதப்தொழிலொம்; 

(மற்பறொரு மூரத்்தியின் ைொரியளமொ பவன்னில்) 

அேி ்பு  - (இன்னருளுை்குரிய) ரக்ஷணத ்பதொழிலொம்; 

கையது - ஒருவனுகடய கையிலுே்ே அயுதம். 

ளவல் - (பைொகலதப்தொழிலுை்கு ஏற்ற) சூலொயுதம்; 

(மற்பறொரு மூரத்்தியின் ஆயுதளமொ பவன்னில்) 

ளநமி - அருேொர ்திருசச்ை்ைரம் 

உருவம்  - வடிவம் 

எரி - 
(ைண்பைொண்டு ைொண பவொண்ணொத டி) 

ைொலொை்நி ள ொன்றதொம்; 

(மற்பறொரு மூரத்்தியின் திருளமனிளயொ பவன்னில் 

ைொர ் - 
(ைண்டள ொளத தொ ங்ைபேல்லொம் 

தீரும் டியொன) ைொேளமைவுருவொம்; 

ஒன்று - சிவனொகிய ஒருவன் 

ளமனி - (ஸ்ரீமந் நொரொயணனுை்கு) சரீர பூதன்; 

[ஸ்ரீமந்நொரொயண மூரத்்திளயொ அந்த சிவனுமுட் ட 

எல்லொவற்கறயும் சரீரமொை வுகடயவபனன் து ஸிதத்ம்] 

 

***- [அரன்நொரணன்நொமம்] கீழ் ் ொட்டில் சிவனுகடய 

ஒருபசய்திகய எடுத்து ் ள சின ஆழ்வொர ்“அரன்  அறிவொனொம்” 

[சிவனுை்கு என்ன பதரியும்?] என்று இழித்து ் ள சளவ அதகனை் ளைட்ட 

சிலர ்“நொட்டங்ைலும் ஈசவ்ரபனன்று பைொண்டொட ் டுகிற 

அசச்ிவப ருமொகன இ ் டி நீ ஏசி ் ள சலொளமொ? அவன் ைொற்கீளழ 

 லரும் தகலகய மடுத்து ஏத்தியிகரஞ்சை் ைொண்கிளறொளம, அவன் 

 ரபதய்வமன்ளறொ?” என்று பசொல்ல, அதுளைட்ட ஆழ்வொர-்

ஸ்ரீமந்நொரொயணளன  ரளதவகத பயன் தும் ருத்ரன் அங்ஙனல்லன் 

என் தும் இருவருகடயவும் நொமம் ரூ ம், வொஹனம், பதொழில் 

முதலியவற்றொல் நன்கு விேங்ைை் ைொணலொபமன்று அவற்கற 

பயடுத்துகரத்துை் ைொடட்ுகிறொரிதில். 
 

இருவருகடய ப யகரயும் ளநொை்குமிடத்து சிவன்ப யர ்

அரபனன்றும் விஷ்ணுவின் ப யர ்நொரொயணபனன்றும் 



 ்ரசித்தமொைவுே்ேன; அரபனன்றொல் ஹரி ் வன் எல்லொவற்கறயும் 

ஒழி ் வன் என்று ப ொருே் டும்; நொரொயணபனன்றொல், நொரங்ைேொகிய 

நித்யவஸ்துை்ைபேல்லொவற்றிலும் உகறந்திருந்து அவற்கற 

ளநொை்குமவன் என்று ப ொருே் டும்; ஆைளவ, ஸரவ்ரக்ஷைன் 

 ரளதவகதயொயிருை்ைத் தகுளமொ அன்றி ஸரவ் க்ஷைன் 

 ரளதவகதயொயிருை்ைத் தகுளமொ என் கத நீங்ைளே ஆரொயலொம் 

என்றொரொயிற்று. 
 

இ ் டிளய இருவருகடய வொஹனங்ைகேயும் ளநொை்குங்ைொல், 

‘அடொ மொளட!’ என்று மூரை்்ைகர நிந்தி ் தற்கு த்ருஷ்டொந்தமொைை் 

பைொே்ே ் டுகிற எருகத வொஹனமொைவுகடயவன் அரன்; 1. 

“ஸு ரள்ணஸி ைருத்மொந்”  என்ற ளவத வொை்கியத்தொலும் 2. “ளவதொத்மொ 

விஹளைசவ்ர:” என்ற ஆேவந்தொர ்ஸ்ரீஸூை்தியொலும், 3. “சிரஞ்ளசதனன் 

விழிளதைம் சிகறயின் சிகன தம் ைந் தரம் ளதொே்ைளூரு வடிவம் 

ப யபரசுரச்ொமமுமொம்..... அரங்ைரத்மூரத்ிச ்சுவணனுை்ளை”  என்ற 

ஐயங்ைொர ் ொசுரதத்ொலும் ளவதஸ்வரூபியொை ் பிரதி ொதிை்ை ் ட்ட 

ப ரிய திருவடி பயன்னும் ைருடொழ்வொகன வொஹனமொைவுகடயவன் 

ஸ்ரீமந்நொரொயணன். 
 

இனி இருவகரயும்  ற்றிச ்பசொல்லுகிற பிரமொணங்ைகே 

ஆரொய்ந்தொல், ளவதவிருத்தமொன ப ொருே்ைகேச ்பசொல்லுமதொயும் 

ரொஜஸதொமஸ புருஷரை்ேொல் பசய்ய ் ட்டதொயுமுே்ே  கசவொைமம் 

அரகன ் ற்றிச ்பசொல்லுவது; ஒருவரொலும் பசய்ய ் டொமல் 

அநொதியொய் எவ்வகையொன ளதொஷமுமற்று உண்கம ் ப ொருகேளய 

உகரை்கின்ற ளவதம் ஸ்ரீமந்நொரொயணகன ் பிரதி ொதிை்கும் 

பிரமொணம். இனி இருவருகடய இரு ்பிடங்ைகேயும் ளநொை்குங்ைொல், 

தனது பநஞ்சின் ைடினத ்தன்கமை்கு ஏற்றவொறு ைடினமொன 

கைலொசமகல அரனுை்கு உகறவிடம், தனது திருவுே்ே நீரக்மை்குத் 

தை்ை டி நீரக்மளய வடிவொன திரு ் ொற்ைடல் ஸ்ரீம்ந்நொரொயணனுை்கு 

உகறவிடம்.  இதற்குத் தை்ை டி அழிதத்ல் பதொழில் அரனது; ைொத்தல் 

பதொழில் நொரொயணனது. அதற்குத ்தை்ை டி பைொகலத் பதொழிலுை்கு 

ஏற்ற முத்தகலச ்சூலம் அரனது, *அருேொர ்திருசச்ை்ைர பமன்ளற 

புைழ்ப ற்று உலைங்ைகே பயல்லொம்  ொதுைொை்குமொறுே்ே சை்ைர ் கட 

நொரொயணனது. 
 

இகவ பயல்லொம் ஒரு புறமிருை்ைடட்ும்; “ரூ ளமவொஸ்ய 

ஏதந்மஹிமொநம் வ்யொசஷ்ளட”   [உருவளம வ்யை்தியின் ப ருகமகயத் 

பதரிவிை்கும்] என்ற ளவத வொை்கியதத்ின் டி இருவருகடயவும் 

உருவத்கத ளநொை்குளவொமொயின், ைண்பணடுத்து ்  ொரை்்ை முடியொத டி 

ைொலொை்நிள ொளலயிருை்கும் அரனுருவம்; ைண்டொர ்ைண்குேிரும் டியொன 



ைொேளமைம்ள ொளல யிருை்கும் பசல்வநொரணன் திருவுருவம். “ஒன்று 

பசந்தீ ஒன்று மொ ைடலுருவம்” என்றொர ்திருமங்கையொழ்வொரும் 

திருபநடுந்தொண்டைத்திளல. 
  

இ ் டி ஒன்றுை்பைொன்று மொறு டட்ுை் கிடை்கிற இரண்டு 

ப ொருே்ைேில் “அங்ைந்யந்யொ ளதவதொ:” இத்யொதி உ நிஷத் 

வொை்கியங்ைேின் டி அரன் நொரொயணனுை்கு அங்ைமொயும் நொரொயணன் 

அங்கியொயு மிரு ் ரை்ே். சரீரி தகலகமயொனளதொ? சரீரம் 

தகலகமயொனளதொ? ஆரொய்ந்து பசொல்லுங்ைே் என்றவொறு  
 

 “ளமனி ஒன்று” என்று அரனுகடய சரீரத்தன்கம பசொன்னதுள ொல 

நொரொயணனுகடய சரீரித் தன்கம மூலத்தில் 

பசொல்ல ் டவில்கலயொயினும், ஒன்று சரீர பமன்றொல் மற்பறொன்று சரீரி 

பயன் து தன்னகடளய விேங்குமிளற. அந்தரய்ொமி ்ரொஹ்மண 

பமன்னும் ளவத ் குதியில் ஸ்ரீமந்நொரொயணளன ஸரவ்சரீரி பயன் து 

 ன்னியுகரை்ை ் டட்ுே்ேகம ைொண்ை. 
 

“உருவபமரி ைொரள்மனிபயொன்று” என் கத இரண்டு 

வொை்கியமொைை் பைொே்ளுதலின்றிளய ஏைவொை்கியமொைளவ பைொண்டு, 

இருவருகடயவும் உருவத்கத ்  ொரத்்தொல், ஒன்று எரிளமனி, 

மற்பறொன்று ைொரள்மனி என் தொை உகரத்தலும் ஒை்கும். 
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ஒன்றும் மறந்தறிளயன் ஓதநீர ்வண்ணகனநொன்,  

இன்று மற ் ளனொ ஏகழைொே் - அன்று  

ைருவரங்ைத் துடக்ிடந்து கைபதொழுளதன் ைண்ளடன்  

திருவரங்ை ளமயொன் திகச. 
 
All ye people! I can never forget the ocean-hued Lord! Then when I lay in the 
womb I folded my hands in worship. Now I note the southern Quarter which 
the lord of Arangam is facing, -Yama's Quarters. 

 

அன்று - 
அறிவு நகடயொடுகைை்கு ளயொை்யகத 

யில்லொத ைொலத்திளல 

ைரு அரங்ைத்துே் 

கிடந்து 
- 
ைர ்்  ்க யொகிற ஸ்தொனத்திளல 

இருந்துபைொண்டு, 

திருஅரங்ைம்ளமயொன் - 
ஸ்ரீரங்ைத்திளல வந்து  ே்ேி பைொண்டிரொ 

நின்ற ப ரிய ப ருமொளுகடய 

திகச - ஸ்வ ொவங்ைகேபயல்லொம் 

ைண்ளடன் - ஸொக்ஷொத்ைரித்தவனொய் 



கைபதொழுளதன் - அஞ்ஜலியும் பசய்தவனொகிய நொன் 

ஓதம் நீர ்வண்ணகன  - 
பவே்ேம்  ரந்த ஸமுத்ரஜலம்ள ொளல 

குேிரந்்த வடிவழகுே்ே அ ்ப ருமொகன. 

ஒன்றும் மறந்து 

அறிளயன் 
- க்ஷணைொலமும் மறந்தறிய மொட்ளடன்: 

ஏகழைொே் - 
(விஷயொந்தரங்ைகே விரும்பித்திரிகிற) 

அறிவு ளைடரை்ளே! 

நொன் - 

(அவகன மறை்ைை்கூடிய 

ைர ்் ஸ்தொனத்திருை்ைச ்பசய்ளதயும் 

மறவொதிருந்த) தொன். 

இன்று - 
(மறை்ை முடியொத டி ஞொனவிைொஸம் 

ப ற்ற இை்ைொலத்திளல)  

மற ் ளன  - எ ் டி மற ்ள ன் [மறை்ைளவ மொட்ளடன்.] 

 

***- [ஒன்றுமறந்தறிளயன்.] கீழ் நொன்ைொம்  ொட்டில் “அரன் 

அறிவொனொம்” என்று சிவபிரொகன மொத்திரம் இழித்துை்கூறி விட்டீளர; 

அவனுை்கு  ைவத ்விஷயளம பதரியொபதன்றும், பதரிந்தவகன ள ொல ் 

 ொவித்து சிஷ்யரை்ளுை்கு உ ளதசிை்ைவும் பதொடங்கிவிட்டொளன பயன்று 

ஏசியும் ள சினிளர; அவகனை் ைொட்டிலும் நீர ் ைவத் விஷயஜ்ஞொனத்தில் 

சிறந்தவளரொ? நீர ்தொம் எம்ப ருமொகனயறிந்து பிறரை்்கு 

உ ளதசிை்ைவல்லீளரொ? பிர ந்த முைதத்ொல் உணரத்்தத் 

பதொடங்கிவிட்டீளர, இஃது எங்ஙளன? என்று ஆழ்வொகர ளநொை்கி ஒரு 

ளைே்வி பிறை்ை ஆழ்வொர ்அதற்கு உதத்ரம் அருேிச ்பசய்கிறதுள ொளல 

யிருை்கிறது இ ் ொடட்ு. அந்த அரனுை்கும் எனை்கும் எவ்வேளவொ 

வொசியுண்டு; அவன் ஸத்வகுணம் தகலபயடுத்தள ொது எம்ப ருமொனது 

திருவருேொலன்றி ஸ்வ ்ரொயத்நத்தொபல அ ்ப ருமொனது 

ஸ்வரூ ஸ்வ ொவங்ைகேச ்சிறிது அறிந்து  ரமஸொத்விைன்ள ொல 

இரு ் ன்; அடுத்த ஷணத்திளலளய ரளஜொ குணமும் தளமொ குணமும் 

தகலபயடுை்ை ் ப ற்று ‘என்கனை் ைொட்டிலும் ளவபறொரு ஈசவ்ரன் 

உண்ளடொ? நொளன ஸரள்வசவ்ரன்’ என்று பசருை்குை் பைொே்வன்; அவகன 

ள ொலளவொ நொன்? நொன் ைர ்் வொஸம் பசய்யும்ள ொளத பிடித்து 

அ ்ப ருமொனொல் நிரள்ஹதுைமொைை் ைடொக்ஷிை்ை ் ப ற்று, தன்னுகடய 

ஸ்வரூ  ரூ  குண விபூதிைகே பயல்லொம் அவன் தொளன ைொட்டை் ைண்டு, 

“ஜொயமொநம் ஹி புருஷம்யம்  சள்யத் மதுஸூதந:- ஸொதவ்ிைஸ்ஸது 

விஜ்ளஞய: ஸகவ ளமொக்ஷொரத்்த சிந்தை:”- [ைர ்் த்திளலளய 

எம்ப ருமொன் எவகனை் ைடொஷித் தருே்வபனொ அவளன ஸொத்விைன்; 

அவளன முமுக்ஷூவொவொன்] என்கிற டிளய சித்த ஸொத்விைனொய் 

அ ்ப ருமொனுகடய திருை்ைல்யொண குணம் முதலியவற்கற ஸ்வயம் 

அநு வி ் தும் பிறரை்்கு எடுத்து உ ளதசி ் துமொை இவற்கறளய 

ைொலளக்ஷ மொைை் பைொண்டிருந்தவன்; ப ரும் ொளலொர ் ைவொகன 



மறந்திருை்கும் டியொன ைர ்் வொஸ ைொலத்திலுங்கூட அவகன மறவொது 

வொழ்த்திை் பைொண்டிருந்த நொன் இனி ஒரு ைொலொகிலும் மறை்ை 

வழியுண்ளடொ? அரனுை்கு ்ள ொளல எனை்கும் முை்குணங்ைளும் மொறி 

மொறி வருளமொ? ஸத்வகுணைொரய்ளம நிகல நின்றிருை்ை ் ப ற்ற 

பவனை்கு அவகன உணரத்லும் உணரந்்தவற்கற ் பிறரை்்கு 

உ ளதசித்தலும் உசிதளம என்றொரொயிற்று. 
 

ஓதநீரவ்ண்ணகன என்ற பசொல்லொற்றலொல்- அவனுகடய 

வடிவழகு பநஞ்சிளல ஊன்ற ் ப ற்றவரை்டக்ு அவகன மற ் து 

ஒருநொளும் ஸம் ொவிதமல்ல என் து ப ற ் டும். ைர ்் வொஸ ைொலத்தில் 

வந்து ளஸகவ ஸொதித்தது மொத்திரளம யல்லொமல் எ ்ள ொதும் 

ைடொக்ஷிதத்ு விஷயீைரி ் தற்ைொைளவ திருவரங்ைம் முதலொன 

திரு ் திைேிளல ஸந்நிதனொயிரொ நின்றொ பனன் து ளதொன்றத் 

திருவரங்ைளமயொன் என்கிறொர.் ளமயொன் - ளமவியிரு ் வன் 

திருவுே்ேமுவந்து எழுந்தருேி யிரு ் வன். 

இ ் ொட்டின் முடிவிலுே்ே திகச என்னும்  தத்திற்கு ‘திை்கு’  என்னும் 

ப ொருேொயினும் ‘தன்கம’ என்னும் ப ொருேில் அஃது இங்கு ் 

பிரளயொகிை்ை ் ட்டது. இ ்பிரளயொைம் வட நூல்ைேிளல 

விளசஷமொைவுண்டு. 
 

இதில் மூன்றொம் மடியில் ஒரு சங்கை பிறை்கும்; அதொவது –

ப ொய்கையிளல ஒரு பசங்ைமல ் பூவிளல திருவவதரித்ததனொல் 

அளயொநிஜரொகிய இவ்வொழ்வொரை்்கு ைர ்் வொஸ பமன் து கிகடயொளத; 

அ ் டி யிருை்ை ைருவரங்ைத்துே் கிடந்து” என்று இவரத்ொம் எங்ஙளன 

அருேிச ்பசய்கிறொர ்என்று; இதற்கு உத்தரமொவது- “ைருவரங்ைத்துே் 

கிடந்து” என்ற விதனொல், *தீண்டொவழும்பும் பசந்நீரும் சீயும் நரம்பும் 

பசறி தகசயுமொய் ளவண்டொ நொற்றம்மிை்கிருை்கிற ைர ்் த்தும்க யில் 

நின்றும் ஆழ்வொர ்பிறந்தொபரன்று பைொே்ேளவண்டிய அவசியம் 

யொதுமில்கல; எவ்விடத்தில் நின்று அவதரித்தொளரொ அவ்விடளம 

ைர ்் ஸ்தொநமொகும்; இந்தவொழ்வொருகடய வொழித்திருநொமத்தில் 

“வனசமலரை்் ைருவதனில் வந்தகமந்தொன் வொழிளய” என்றிரு ் தும் 

இவ்வரத்்தத்கத வற்புறுத்தும் ‘நொன் இவ்விருே் தருமொ ஞொலத்தில் வந்து 

ளதொன்றுவதற்கு முன்னளம எம்ப ருமொனுகடய ைடொக்ஷம் ப ற்றவன்’ 

என்று பசொல்லுவளத இங்கு விலக்ஷிதம் “அன்று நொன் பிறந்திளலன் பிறந்த 

பின் மறந்திளலன்” என்றொற்ள ொலுமொம். 
 

“ைருவரங்ைதத்ுே்” என்ற விடத்து அரங்ைம் என்னும்பசொல் ரங்ைம் 

என்ற வடபசொல்லின் விைொரம்; அசப்சொல் –நரத்னம் பசய்யுமிடம், ள ொர ்

பசய்யுமிடம் என்று சிற ்பிட ் ப ொருேதொயினும் இங்ளை ‘இடம்’ என்னும் 

ப ொது ் ப ொருேிளல நிற்கிறது ..... 
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திகசயும் திகசயுறு பதய்வமும், பதய்வத்  

திகசயுங்ை் ைருமங்ை பேல்லொம் - அகசவில்சீரை்்  

ைண்ணன் பநடுமொல் ைடல்ைகடந்த,  

ைொளரொத வண்ணன்  கடத்த மயை்கு.  
 

The Quarters, the respective gods, in each Quarters, they ways to propitiate 
the respective gods, -all these are the wonders created by krishna, the 

changeless eternal wonder-Lord, the dark ocean-hued Lord who churned the 
ocean in the yore. 
 

திகசயும் - திை்குை்ைளேொடு கூடிய உலைங்ைளும் 

திகசஉறு 

பதய்வமும் 
- 
அந்தந்த திகசைேிளல வொழும் 

ளதவகதைளும் 

பதய்வத்து இகசயும் 

ைருமங்ைே் 
- 
அந்தந்த ளதவகதைளுை்கு ஏற்ற (ஸ்ருஷ்டி 

முதலிய) வியொ ொரங்ைளும் 

எல்லொம் - ஆகிய இகவபயல்லொம், 

அகசவு இல்சீர ் - 
ளைடில்லொத [நித்யமொன] 

குணங்ைகேயுகடய 

ைண்ணன் - ஸ்ரீகிருஷ்ணனொயவதரித்த 

பநடு மொல் - மிை ் ப ருகமகயயுகடயவனொய் 

ைடல் ைகடந்த - 

(தன்ப ருகமகய ்  ொரொது சரணொ 

ைதரை்ளுை்ைொை உடம்புளநொவை்) ைடல் 

ைகடந்தவனொய் 

ைொர ்ஓதம் வண்ணன் - 

ளமைம் ள ொலவும் ைடல் ள ொலவும் 

குேிரந்்த வடிகவயுகடயவனொன 

எம்ப ருமொன் 

 கடத்த - 

(தன்னிடம் வந்து  ணியமொட்டொ 

தவரை்கே அைற்றுகைை்ைொை 

உண்டொை்கிகவதத் 

மயை்கு - அறிகவ மயை்கும் ப ொருே்ைேொம். 

 

***- [திகசயும்.] ஸ்ரீமந்நொரயணளன  ரளதவகதயொகில்,  லரும் 

 ரளதவகத பயன்று மயங்கும்  டியொன  ல  ல ளதவகதைே் 

ஏற் டுவொளனன்? அந்தத் பதய்வங்ைே் தொம் விசித்திரமொன் 

பசயல்ைகேச ்பசய்ய வல்லகம ப ற்றிரு ் ொளனன்? என்பறொரு ளைே்வி 

உண்டொை எம்ப ருமொன் தொளன, தன்கன உைவொதவரை்ே் தன்கன வந்து 

கிட்டொமல்  ளதவதொந்தரங்ைகே ்  ணிந்து க்ஷூத்ர  லன்ைகே ் 



ப ற்று அைன்று ள ொவதற்ைொைச ்பசய்து கவத்த மயை்குை்ைே் ைொண்மின் 

இகவ-என்று மறுபமொழி கூறுகின்றொர ்சரை்்ைகர, ைற்ைண்டு, த்ரொகக்ஷ 

முதலிய சிறந்த வஸ்துை்ைகே வொங்கி உண்டுைேிை்ை இயற்றியில்லொத 

ஜனங்ைளுை்ைொை உ ்பு, புேி முதலிய சிறு ப ொருே்ைகேை் ைகட  ர ்பி 

கவத்த மொத்திரதத்ிளலளய எல்லொ ் ப ொருே்ைளுை்கும் ைகடைே் 

ஏற் ட்டிருை்கின்றன பவன்று எல்லொம் சிறந்த ப ொருே்ைேொய் விடுளமொ? 

பசல்வம் மிகுந்தவரை்ளுை்ைொை விகலயுயரந்்த உண்கமயொன ரத்னங்ைே் 

ஏற் ட்டிரு ் து ள ொல ஏகழைளுை்ைொை அற் விகலயுே்ே  

ை்ருத்ரிமங்ைேொன ரத்னங்ைளும் ஏற் ட்டிருை்கின்றன்; இகவ தம்மில் 

வொழ்வின்றிை்ளை பயொழியுளமொ? சிறந்தவஸ்துை்ைகே அநு விை்ை 

ளயொை்யகதயில்லொதவரை்கே மயை்குவதற்கு ஸொமொந்ய வஸ்துை்ைே் 

எ ் டி ஏற் ட்டனளவொ, அ ் டிளய  ரமவிலக்ஷணனொன திருமொகல 

அநு வித்து வொழமொட்டொத க்ஷூத்ர ஜநங்ைகே மயை்குவதற்ைொைத் 

திகசயும் திகசயுறு பதய்வமும் பதய்வத் திகசயுங் 

ைருமங்ைளுபமல்லொம் ஏற் டுத்த ் டட்னபவன்று 

பைொே்ேளவணுபமன்கிறொர.் 
 

“திகசயும்” என்றது  ல  ல வுலைங்ைகேச ்பசொன்ன டி. 

எம்ப ருமொ பனொருவகனளய பதொழுது இகறஞ்சுதற்கு உரிய 

உலைபமொன்ளற யிருை்ைலொமொயினும், ‘இது சிவஸொளலொை்யம் ப றும் 

உலைம்’ ‘இது இந்தர்ஸொளலொை்யம் ப றும் உலைம்’ என்றி ் டி  ல  ல 

ஸ்தொனங்ைகேை் ைற்பித்தது ைொளரொதவண்ணன்  கடத்த மயை்கு 

என்ற டி. 
 

திகசயுரு பதய்வமும்- இன்ன ஸ்தொனத்திற்கு இன்னொன் ைடவன், 

இன்ன ஸ்தொனத்திற்கு இன்னொன் ைடவன் என்று ஒவ்பவொரு 

ஸ்தொனத்திலும் நிரவ்ொஹைமொை ஒவ்பவொரு ளதவகதகய 

ஏற் டுத்தினதும் ைொளரொதவண்ணன்  கடத்த மயை்கு. 
 

பதய்வத்து இகசயும் ைருமங்ைே்- நொன்முைன் 

 கட ்புதப்தொழிகல நிரவ்ஹிை்ைை்ைடவன்;சிவபிரொன் ஸம்ஹொரத் 

பதொழிகல நிரவ்ஹிை்ைை்ைடவன்; இந்திரன் ளதவகதைகே 

பமய்ை்ைொடட்ுை்பைொே்ளுந் பதொழிகல ளநொை்ைை்ைடவன்; யமன் உயிர ்

நீத்துந் பதொழிகல நடத்தை் ைடவன் என்றி ் டி அவ்வத் பதய்வங்ைடக்ு 

இகசந்தவொறொைத் பதொழில்ைகே வகுத்திரு ் தும் ைொளரொதவண்ணன் 

 கடத்த மயை்கு. திரிபுர மூன்பறரிதத்ல், ைொமதஹநம், 

வ்ருத்ரொஸுரவதம் முதலிய அரிய ப ரிய பசயல்ைகே இங்குை் 

பைொே்ேவுமொம். 
 



ைடல் ைகடந்து அமுதங் பைொண்ட ைொலத்திளல 

ளதவொஸுரசம்்வொதம்  ்ரஸங்கிை்ை, எம்ப ருமொன் ளமொஹிநி யுருவம் 

பூண்டு உைவொதொகர மயை்கினது ள ொலளவ இகவயும் மயை்ைொை 

உண்டு ண்ணி கவை்ை ் ட்டகவ என்கிற உடப் ொருளுந் ளதொன்றை் “ 

ைடல் ைகடந்த ைொளரொதவண்ணன்  கடத்த மயை்கு” என்றருேிச ்

பசய்தொபரன்ை. ைகடந்த ைடலிளல அமுதம் விஷம் யொகன குதிகர 

சந்திரன் ைல் வ்ருக்ஷம் அ ்ஸரஸ் முதலிய  ல விசித்திர ் 

ப ொருே்ைகே  கடத்தருேின ப ருமொன் இகவ யித்தகனயும் 

பசய்யவல்லவளன பயன் தும் மூதலிை்ை ் ட்டதொம். 
  

மயை்கு என்றது- மயங்ைச ்பசய்யும் ப ொருே் என்ற டி; ‘விேை்கு’ 

என்றொல் விேங்ைச ்பசய்யும் ப ொருே் என்று ப ொருே் யிடுதல்ள ொல. 
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மயங்ை வலம்புரி வொய்கவத்து, வொனத்  

தியங்கும் எறிைதிளரொன் றன்கன, - முயங்ைமருே்  

ளதொரொழி யொல் மகறத்த பதன்நீ திருமொளல,  

ள ொரொழிை் கையொல் ப ொருது? 

 

In the battle of the yore, -O Lord Tirumali-you below the wonderful conch and 

wielded the sharp discus, But why did you hide the bright sun in the sky with 
a chariot wheel? 

 

திருமொளல நீ - லஷ்மீநொதளன!, நீ 

முயங்கு அமருே் - 
(எண்ணிறந்த மன்னரை்ே்) பநருங்கிை் 

கிடந்த  ொரத ் ள ொரை்்ை்ைேத்திளல 

மயங்ை - எதிரிைே் அஞ்சி அறிவு ைலங்கும் டியொை் 

வலம்புரி  - ஸ்ரீ ொஞ்சஜந்ய பமன்னும் திருசச்ங்கை 

வொய் கவத்து - தனது திரு ் வேத்திளல கவத்து ஊதி 

ள ொர ்ஆழிகையொல் - 
ள ொரப்சய்வதற்கு உ ைரணமொன 

திருவொழிகய ஏந்தின கையொளல 

ப ொருது - 
(பீஷ்மர ்முதலொனவரை்கேத் துரத்தி) 

யுத்தம் பசய்து 

வொனத்து இயங்கும் 

எறி ைதிளரொகன  
- 
ஆைொயத்தில் ஸஞ்சரித்துை் 

பைொண்ளடயிருை்கிற ஸூரய்கன 

ளதர ்ஆழியொல்  - சை்ைரொயுதத்தினொல் 

மகறத்தது என் - மகறத்தது எதுை்ைொை? 

 



***- [மயங்ைவலம்புரி.] எம்ப ருமொன் தன்கன யுைவொதொகர 

அைற்றுகைை்ைொைச ்சில மயை்கு ்ப ொருே்ைகே ஏற் டுத்தினபனன்றொர ்

கீழ் ் ொட்டில் ஸரவ்ரக்ஷைனொன எம்ப ருமொனுை்கு இது தகுதிளயொ? 

என்று ஒரு சங்கை ளதொன்ற, ஆசர்ிதரை்கே எவ்விதத்திலும்  ரிந்து 

 ொதுைொ ் தும் தன்கன மதியொத ஆஸுர ்ரை்ருதிைகே விலை்கி 

விடுதலும் அ ்ப ருமொனுகடய ைொரியம்; துஷ்டநிை்ரஹமும் சிஷ்ட 

 ரி ொலநமும் பசய்வளத ஸரவ்ரக்ஷைத்வமொதலொல் அங்ஙளன 

பசய்தருே்கின்ற எம்ப ருமொனுகடய ஸரவ்ரக்ஷைத்வ குணத்திற்கு 

யொபதொரு ளைடுமில்கல, ளமன்பமலும் விேை்ைளமயுே்ேது என்று 

ஸமொதொன முகர ் வரள் ொல இ ் ொடட்ு அருேிச ்பசய்கிறொர.் 
 

மயங்ைவலம்புரிவொய்கவத்தது  ைவத்கீகதயின் 

முதலத்தியொயத்திற் பசொல்லிற்று எறிைதிளரொன் தன்கனத்ளதரொழியொல் 

மகறத்த வரலொறு:-  ொரத ்ள ொரில்  தின்மூன்றொநொேிளல அரஜ்ுநனது 

கமந்தனொன அபிமந்யுகவத் துரிளயொதநனது உடன் பிறந்தொேின் 

ைணவனொன கஸந்தவன் பைொன்றுவிட, அங்ஙனம் தன் 

மைகனை்பைொன்ற ஜயத்ரதகன மற்கறநொே் ஸூரய்ொஸ்தமனத்திற்குே் 

தொன் பைொல்லொவிடில் தீயில்குதிதத்ு உயிர ்துற ் தொை அரஜ்ுநன் 

ச தஞ்பசய்ய, அதகனயறிந்த  கைவரை்ே்  தினொலொநொே்  ைல்  

முழுவதும் ஜயத்ரதகன பவேி ் டுதத்ொமல் ளசகனயின் நடுளவ 

நிலவகறயில் மகறத்துகவத்திருை்ை, அரஜ்ுநனுகடய ச தம் 

 ழுதொய்விடுளம என்று சிந்தித்துை் ைண்ணபிரொன் ஸூரய்கன 

அஸ்தமி ் தற்குச ்சில நொழிகைை்கு முன்னளம தனது திருவொழியினொல் 

மகறத்துவிட, அ ்ப ொழுது எங்கும் இருே்  ரவியதனொல் அரஜ்ுநன் தன் 

உறுதியின் டி அை்நி ்ரளவசம் பசய்ய ்புை, அதகனை் ைேி ்ள ொடு 

ைொண் தற்குத் துரிளயொதனொதிைளுடளன கஸந்தவன் வந்து எதிரந்ிற்ை, 

அ ்ள ொது ைண்ணபிரொன் திருவொழிகய வொங்கிவிடளவ 

 ைலொயிருந்ததனொல் உடளன அரஜ்ுநன் ஜயத்ரதகனத் 

தகலதுணித்தனன் என் தொம்.1: “நொழிகை கூறிடட்ுை் ைொத்து நின்ற 

அரசரை்ே் தம் முை ்ள  நொழிகை ள ொை ்  கட ப ொருதவன் ளதவகிதன் 

சிறுவன்” என்றொர ்ப ரியொழ்வொரும். 
 

இவ்வரலொற்றில் ஒரு சங்கை பிற ் துண்டு;- திருமொலின் 

சை்ைரொயுதத்தின் ஒேியொனது ஸூரய்னுகடய ஒேியிற்ைொட்டிலும் 

 லளைொடி நூறொயிரம் மடங்கு ளமம் ட்டபதன்று பசொல்லியிருை்ை, ளைொடி 

ஸூரய் ்ரைொசனொன அத்திருவொழியினொளல இருகே உண்டொை்கினதொை 

வுகர ் து எங்ஙளன? என்று. இதற்கு ்  லர ் லவகையொன 

ஸமொதொனங்ைே் கூறுவர;் ஒரு ஸமயவிளசஷத்தில் திருவொழியின் 

பிரைொசம் சிறிதுள ொது மழுங்கி ் ள ொைை் ைடவபதன்று முை்கிய 

ஸமொதொனமொைை் கூறுவதுண்டு. 



 

ள ொரொழிை்கையொல் ப ொருது” என்ற நொன்ைொமடியில்- 

 ொரத ்ள ொரில் ைண்ணபிரொன் பீஷ்மகரை் பைொல்வதொைத் 

திருவொழிகயை் கையிளல பைொண்டு ளதரில் நின்றும் கீழிறங்கித் 

துரத்திை்பைொண்டு பசன்ற ைகத அநுஸந்திை்ைத்தை்ைது. [மஹொ ொரதம்-

பீஷ்ம ரவ்ம்-ஐம் தப்தொன் தொ மத்தியொயத்தில் விரிவு ைொண்ை] 
 

மயங்ைவலம்புரி வொய்கவத்ததும் எறிைதிளரொன்தன்கன ஆழியொல் 

மகறத்ததும் ள ொரொழிை்கையொல் ப ொருந்தும் ஏதுை்ைொை? என்றுஆழ்வொர ்

எம்ப ருமொகனை்ளைே்வி ளைடக்ிறொர ்இ ் ொட்டொல். ‘ள ொரில் நொன் 

ஆயுதபமடு ் தில்கல என்று பிரதிஜ்கஞபசய்து கவதத்ு 

அதற்குமொறொைை் ைொரியஞ்பசய்துகவத்து அதற்கு மொறொை்ை் ைொரியஞ் 

பசய்தது எல்லொளரொடும் ஒரு நிைரொைவுே்ே உனது உறவுை்குத் தகுளமொ? 

ஸத்யஸங்ைல் னொன உன் இரு ்புை்குத் தகுளமொ? உன் ப ருகமை்குத் 

தகுளமொ? இகவ பயொன்கறயும்  ொரொமல் நீ பசய்த பசயல்ைே் எதற்ைொை? 

என்ற இை்ளைே்வியொனது-  ஆசச்ரிதரை்ேொன  ொண்டவரை்ேிடத்திளல நீ 

பைொண்டிருந்த  க்ஷ ொதளம யன்ளறொ இத்தகனயும் பசய்வித்தது என்று 

பவேியிடுகிற முைத்தொல் அவனுகடய பஸேஹொரத்்யகுணத்கத 

பவேியிடுவதில் ளநொை்குகடதப்தன்ை. 
 

முயங்கு அமர ்என்றது  லள ரை்ே் திரண்டு பநருங்கியிருை்கும் 

ள ொரை்ேபமன்ற டி. ள ொரப்ுரிய வந்தவரை்ளும் ள ொரை்ொண 

வந்தவரை்ளுமொைத ்திரண்ட திரளுை்கு எல்கலயில்கலயிளற  

ளதரொழியொல் மகறத்தது’ என்கிறொளர, ளதரச்ச்ை்ைரத்கத பயடுத்ளதொ 

ஸூரய்கன மகறத்தது? என்று சிலர ்சங்கி ் ர;் அன்று; தன் 

திவ்யொயுதமொன சை்ைரத்கதை்பைொண்ளட மகறத்தது; சை்ைரம் ளதருை்கு 

உறு ் ொயிருை்குந் தன்கமயுகடயதொதலொல் வடநூலொர ்’ரதொங்ைம்’ என 

வழங்குதல் ள ொலத் ளதரொழிபயன ் ட்டபதன்ை. ’ள ொரொழிை்கையொல்’ -

கையிற்பைொண்ட ள ொரொழியினொல் என்று பைொே்ேலொம். 
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ப ொருளைொட்ளடொர ்ஏனமொய் ் புை்கிடந்தொய்ை்கு, அன்றுன்  

ஒருளைொட்டின் ளமல்கிடந்த தன்பற, - விரிளதொட்ட  

ளசவடிகய நீட்டித் திகசநடுங்ை விண்துேங்ை,  

மொவடிவின் நீயேந்த மண்? 

 

O Lord of discus! Taking a huge form you stretched your lotus feet and 
measured the Earth, even as the world feared and the celestials frembled, 
Whenyou came as a huge boar and lifted the Earth on your tusk teeth, how did 

it not fall off, resting as it was on one tooth alone? 



 

விரி ளதொட்ட - 
ஒேி விரிகின்ற திருை்குண்டலங்ைகே 

அணிந்துே்ேவளன! 

ளச அடிகய நீட்டி - 
பசந்தொமகர ள ொன்ற திருவடிைகே வேரச ்

பசய்து 

திகச நடுங்ை - 
பூதலத்திலுே்ேவரை்ே் 

நடுங்கும் டியொைவும் 

விண் துேங்ை  - 
ளமலுலைங்ைேிலுே்ேவரை்ே் 

நடுங்கும் டியொைவும் 

மொ வடிவில் - 
(திரிவிை்கிரமனொை வேரந்்த) ப ரிய 

உருவத்ளதொடு 

நீ அேந்த - நீ அேந்து திருவடி கீழ் இடட்ுை்பைொண்ட 

மண் - பூமியொனது, 

ப ொருளைொடு ஓர ்

ஏனம் ஆய் 
- 

நிலத்கதை்குத்திபயடுத்துை்பைொண்டுதிரிகி

ற ளைொர ் ற்ைகேயுகடய விலக்ஷணமொன 

வரொஹ மூரத்்தியொய் 

புை்கு - (பிரேயஜலத்திளல முழுகி) 

இடந்தொய்ை்கு 

அன்று 
- 

அண்டபித்தியில் நின்றும் இந்த ் பூமிகயை் 

குத்திபயடுத்துை் பைொண்டுவந்த 

அை்ைொலத்தில் 

உன் - உன்னுகடய 

ஒரு 

ளைொட்டின்ளமல் 
- ஒரு ளைொர ் ல்லின் ஏைளதசத்திளல 

கிடந்தது அன்ளற - அடங்கிை்கிடந்த தல்லளவொ? 

 

***-[ப ொருளைொட்ளடொர.்] எம்ப ருமொன் தொன்பசய்த 

பிரதிஜ்கஞகய ்  ங்ை ் டுத்திை்பைொண்டொகிலும் ஆசர்ிதருகடய 

ைொரியளம ைண்ணொயிரு ் பனன்றொர ்கீழ் ் ொட்டில்; அவ்வேளவயல்ல; 

தன் வடிவத்கத மொறு டுத்திை்பைொண்டும் இழிபிற ்க  

ஏற்றுை்பைொண்டும் ைொரியம் பசய் வன் ைொண்மின் என்றருேிச ்

பசய்வதொை வரொஹொவதொரத்கத  ்ரஸங்கிை்கிறொரிதில் 

ப ொருளைொட்ளடொளரனமொய் ்புை்கிடந்த வரலொறு:- ஹிரண்யைசிபுவின் 

உடன்பிறந்தவனொன ஹிரண்யொக்ஷபனன்னுங் பைொடிய அசுரன் தன் 

வலிகயயொற் பூமிகய ்  ொயொைச ்சுருட்டி எடுத்துை்பைொண்டு ைடலில் 

மூழ்கிச ்பசன்றள ொது ளதவர ்முனிவர ்முதலிளயொரது 

ளவண்டிளைொேினொல் திருமொல் மஹொவரொஹரூபியொைத் திருவ்வதரித்துை் 

ைடலினுட்புை்கு அவ்வசுரகன நொடிை்ைண்டு ப ொருது 

ளைொட்டினொற்குத்திை் பைொன்று  ொதேளலொைத்திற் சொரந்்திருந்த 

பூமிகயை்ளைொட்டினொற்குத்தி அங்கு நின்று பமடுதத்ுை்பைொண்டு வந்து 

 கழய டி விரித்தருேினன் என் தொம். இ ்ப ொழுது நடை்கிற 



சள்வதவரொஹைல் த்துை்கு முந்தின  ொத்மைல் த்கத ் ற்றிய 

பிரேயத்தின் இறுதியில் ஸ்ரீமந்நொரொயணன் ஏைொரண்வமொன 

பிரேயஜலத்தில் மூழ்கியிருந்த பூமிகய ளமளல பயடுை்ை நிகனதத்ு 

மஹொவரொஹரூபியொகிை் ளைொடட்ு நுனியொற் பூமிகய எடுத்து 

வந்தனபனன்ற வரலொறும் உண்டு. 1. “ ொரொருலைம் முதுமுந்நீர ்

 ரந்தைொலம் வகேமரு ்பில் ஏரொருருவத்ளதனமொ பயடுத்த 

வொற்றலம்மொன்-” என்ற திருமங்கையொழ்வொரருேிச ்பசயகல ளநொை்குை. 
 

இவ்வரலொற்றினொலும் பின்னடிைேிற் குறித்த திரிவிை்கிரமொவதொர 

சரிகதயினொலும்-எம்ப ருமொன் ரக்்ஷயவரை்்ைங்ைகே இன்ன டிதொன் 

ரக்ஷி ் பனன்கிற ஒருநியதியில்கல பயன் து பவேியிட ் ட்டதொம்.- 

“ஆ த்துவந்தொல் தகலயொளல சுமந்து ளநொை்குதல், தகலயிளல ைொகல 

கவத்து ளநொை்குதல் பசய்யுமவனன்ளறொ நீ; ரக்ஷயவரை்்ைத்கத 

ளநொை்குமேவில் உனை்பைொரு நியதியுண்ளடொ பவன்று 

உைந்தனு விை்கிறொர”் என்றும்; ” உதொரனொயிரு ் ொபனொருவன் நொலு 

ள ருை்குச ்ளசொறிட நிகனத்து நொற் துள ருை்கு இடட்ுமிகும் டி 

ளசொறுண்டொை்குமொள ொளல ரக்்ஷயத்தினேவன்றிளற ரக்ஷைன்  ொரி ்பு” 

என்றுமுே்ே வியொை்கியொன வொை்கியங்ைே் அநுஸந்திை்ைத் தை்ைன. 
 

மிை ்ப ரிய வடிவுபைொண்டு உலைேந்தள ொது எங்கும் ரந்த 

திருவடிை்குச ்சரிசமமொை ் ள ொந்திருந்த பூமியொனது 

வரொஹொவதொரைொலத்தில் உனது திருஎயிற்றிளல ஒரு நீலமணி ள ொளல 

சிறுகிை்கிடந்தளத! இஃது என்ன ஆசச்ரியம் என வியை்கின்றொர.் 

இ ்பிர ந்தத்தில் ளமளல “ பிரொனுன்ப ருகம பிறரொரறிவொர,் 

உரொயுலைேந்தநொன்று- வரொைத், பதயிற்றேவு ள ொதொவொபறன்பைொளலொ; 

எந்கத அடிை்கு அேவு ள ொந்த டி” என்றருேிச ்பசய்துே்ே 

எண் த்துநொலொம்  ொசுரமும் இங்கு ஸ்மரிை்ைத்தை்ைது. 
 

‘விரிளதொட்ட’ என் கத விேியொைை்பைொண்டு ஒேிவிரிகின்ற 

ளதொடுைகேயணிந்தவளன!- மைர பநடுங்குகழை்ைொதளன! என்று 

ப ொருே்பைொே்ளும்  க்ஷத்தில் ‘விரிளதொட’ என்றிருை்ைளவண்டுவது 

விரித்தல் விைொரம் ப ற்று ‘விரிளதொடட்’  என்றொயிற்பறன்று பைொே்ே 

ளவண்டும்; இஃது அருகமபயனின்; ளவறுவகையொைளவ ப ொருே் 

பைொே்ேலொம்- மலரந்்த இதழ்ைகேயுகடய தொமகர ள ொளலயிருை்கிற 

என்று. இ ்ள ொது இது ளசவடிை்கு விளசஷணம்.  
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மண்ணும் மகலயும் மறிைடலும் மொருதமும்,  

விண்ணும் விழுங்கியது பமய்பயன் ர,் - எண்ணில்  



அலைேவு ைண்டசீ ரொழியொய்ை்கு, அன்றிவ்  

வுலைேவு முண்ளடொவுன் வொய்?  

 
Alone the Lord of infinite glory! O discus wielder! They say it is true that you 
swallowed the Earth, the mountains, the oceans, the winds and space. Come 

to think, was your mouth as big as this Earth? 

 

மண்ணும் - பூமியும் 

மகலயும் - குல ரவ்தங்ைளும் 

மறிைடலும் - அகலபயறிகிற ஸமுத்ரங்ைளும் 

மொருதமும் - ைொற்றும் 

விண்ணும்   - ஆைொசமும் ஆகிய இவற்கற பயல்லொம் 

விழுங்கியது - 
(உனது திருவயிற்றின் ஒரு மூகலயிளல 

அடங்கும் டி) அமுது பசய்தகத 

பமய் என் ர ் - ஸத்யமொைச ்பசொல்லுவரை்ே் (கவதிைரை்ே்); 

எண்ணில் - இதகன ஆரொயுமேவில் 

அலகு அேவு ைண்ட 

சீர ்ஆழியொய்ை்கு 

உன் வொய் 

- 

அேவிடுதற்கு உறு ் ொன 

எண்ணிை்கைைகே பயல்லொம் எல்கல 

ைண்டிருை்கிற [-எண்ணிறந்த] ைல்யொண 

குணங்ைளுை்குை் ைடல் ள ொன்றவனொன 

உன்னுகடய வொயொனது 

அன்று  - 
இவற்கற பயல்லொம் விழுங்கின 

வை்ைொலத்தில் 

இஉலகு அேவும் 

உண்ளடொ 
- 
இந்த ஜைத்தேவு விசொலமொைவும் 

இருந்திருை்குளமொ? 

 

***- [மண்ணும் மகலயும்.] ஏனமொய் நிலங்கீண்டள ொது 

மிை ்ப ரிதொன பூமி ஒருளைொட்டின் ளமளல அடங்கிை் கிடந்த 

விசித்திரத்கதை் கீழ் ் ொட்டில் ள சியநு வித்த ஆழ்வொரை்்கு மற்பறொரு 

அற்புதச ்பசயலும் நிகனவுை்கு வந்தது; பிரேயைொலத்தில் சிறிய 

 ொலைனொய் ஏழுகலகையும் அமுது பசய்தொபயன்று 

 ்ரொமொணிைரை்ேொன கவதிை புருஷரை்ே் பசொல்லுகின்றனர;் இது 

ஸத்யமொன விஷயளமயன்றி  ஈஷத்தும் அஸத்யமல்ல; 

சிறியவொயினொளல ப ரியவுலைங்ைகே அமுதுபசய்யை் கூடகமயொளல 

உலகுண்ட அை்ைொலத்தில் உனது வொயும் உலைங்ைேின் ப ருகமை்குத் 

தகுதியொை ் ப ருத்திருந்தளதொ என்று  வினவுகின்றொர.் இங்ஙளன ளைே்வி 

ளைடக்ிற முைத்தொல் எம்ப ருமொனுகடய ஒ ்புயரவ்ற்ற சை்தி 

விளசஷத்கத பவேி ் டுத்துகின்றொரொழ்வொர ்என்றுணரை். சிறிய 

வொயினொளல ப ரியவுலைங்ைகே எல்லொம் எேிதில் விழுங்ைவல்ல 

அ ொரசை்தியுை்தனன்ளறொ நீ என்றவொறு. 



 

[அலைேவுைண்டசீர]் நூறு ஆயிரம்  தினொயிரம் லக்ஷம் ளைொடி 

சங்ைம் மஹொசங்ைம்  த்மம் என்றொற்ள ொன்ற எண்ைே் அலகு என ் டும்; 

அவற்கற அேவுைொண்கையொவது-அந்த எண்ைேின் எல்கலை்குத் தொே் 

ளமற் டட்ுள ொதல்; அேவுைடந்து ள ொவகதசப்சொன்ன டி. ‘அஸங்ை்ளயய 

ைல்யொண குணைபணேைமஹொரண்வ!” என் ர ்ஸ்ரீ  ொஷ்யைொரரும். 

சீரொழியொய்ை்கு = ஆழிபயன்று ஸமுத்ரத்துை்கு ் ப யர;் ஆழியொன் – 

சமுத்ரமொயிரு ் வன்; முன்னிகல ் ப யர ்நொன்ைொம் ளவற்றுகமயுருபு 

ப ற்று “ ஆழியொய்ை்கு” என்றொயிற்று; அன்றி, ஆழிகயயுகடயவன் 

ஆழியொன் என்றொகி, எல்கல ைடந்த திருை்குணங்ைகேயும் 

சை்ைரொயுதத்கதயும் உகடய எனை்கு என்று ப ொருேொைவுமொம்; இதுளவ 

வியொை்கியொனத்திற்கும் ப ொருந்தியபதன்ை.  
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வொயவகன யல்லது வொழ்த்தொது கையுலைம்  

தொயவகன யல்லது  தொந்பதொழொ - ள ய்முகலநஞ்  

சூணொை வுண்டொன் உருளவொடு ள ரல்லொல்  

ைொணொைண் ளைேொ பசவி. 

 

The Earth-striding lord then came as a child and drank the breast poison of 

the ogress with relish. My hands will salute none other than him. My lips will 
not praise anyone else. My eyes will not see, other than his form.  Other than 

his names, my ears will not hear.   
 

வொய் - எனது வொயொனது 

அவகன அல்லது - ஸரள்வசவ்ரகனத் தவிர 

வொழ்த்தொது - (மற்பறொன்கற ்) புைழொது; 

கை தொம் - கைைேொனகவ 

உலைம் தொயவகன 

அல்லது பதொழொ 
- 

உலைங்ைகேத்தொவியேந்துபைொண்ட திரு 

விை்கிரமகன யல்லது ளவபறொருவகனத் 

பதொழமொட்டொ; 

ள ய் முகல நஞ்சு - 
ள யொன பூதகனயின் முகலைேில் 

தடவியிருந்த விஷத்கத 

ஊண் ஆை - உணவொை 

உண்டொன் - அமுது பசய்த ைண்ண பிரொனுகடய 

உருபவொடு ள ர ்

அல்லொல் 
- 
திருளமனிகயயும் திருநொமத்கதயு மல்லது 

(மற்பறகதயும்) 

ைண் ைணொ பசவி 

ளைேொ 
- 
ைண்ைே் ைொணமொட்டொ; ைொதுைே் 

ளைடை்மொட்டொ. 

 



***- [வொயவகனயல்லது.] எம்ப ருமொன் ஆசர்ிதகர ரக்ஷி ் திலும் 

பைொடியவரை்கேத ்தண்டி ் திலும் தீக்ஷிதனொயிருை்கின்றொன் என்கிற 

திருை்குணங்ைேிளல யீடு டட்ுத் தம்முகடய இந்திரியங்ைே் அவன் 

திறத்ளத அவைொஹிை்கும் டிகய ் ள சுகிறொரிதில். 
 

உலைம் தொயவன் என்றதனொல் ஆசர்ிதகர ரக்ஷி ் தில் 

தீக்ஷிதபனன் தும், ள ய் முகல நஞ்சு ஊணொைவுண்டொ பனன்றதனொல் 

பைொடியவரை்கேத ்தண்டி ் தில் தீக்ஷிதபனன் தும் 

பதரிவிை்ை ் ட்டன பவன்ை. 
 

மூன்றொமடியில், உருபவொடு- உருகயயும் என்ற டி. 

உருகவயல்லொல் ைண்ைொணொ ள கரயல்லொல் பசவிளைேொ என்று 

அகடளவ அந்வயி ் து. இது- முகறநிரனிகற ் ப ொருே்ளைொே்.   
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பசவிவொய் ைண்மூை் குடபலன் கறம்புலனும்  

பசந்தீபுவிைொல் நீரவ்ண் பூதகமந்தும் -அவியொத  

ஞொனமும் ளவே்வியும் நல்லறமுபமன் ளர  

ஏனமொய் நின்றொற் கியல்வு. 
 
The ear and other organs of sense, the five primaeval elements, the five sensory 
impulses, the five motor impulses, the eternal one within, all these are 
manifestations of the Lord, who came then as a boar, say the godly ones. 

 

ஏனம் ஆய் நின்றொற்கு - 

வரொஹொவதொரம் பசய் தருேித் தொளன 

ைொரியங்ைகே ைடத்துகிற ப ருமொகன ் 

ப றுவதற்கு 

(இயல்வு ஏற்ற ஸொதனமொவது-,) 

பசவி வொய் ைண் 

மூை்கு உடல் என்று 

ஐம்புலனும் 

- 
பசவிபதொடை்ைமொைச ்பசொல்ல ் டுகிற 

ஞொளனந்திரியங்ைே் ஐந்தும் 

பசம் தீ புவி ைொல் நீர ்

விண் பூதம் ஐந்தும் 
- 
ளதஜஸ் முதலொன  ஞ்ச 

பூதங்ைேினொலியன்ற ளதஹமும் 

அவியொத ஞொனமும் - 

(இந்தை் ைரண ைளே ரங்ைேொளல 

ஸொதிை்ை ்  டுவதொய்) இகட விடொது 

எம்ப ருமொகனச ்சிந்தி ் தொன 

 ை்தியும் 

ளவே்வியும் - 

அந்த  ை்தி உண்டொகி வேரவ்தற்குை் 

ைொரணமொன அை்நிளஹொத்ரம் முதலிய 

சடங்கும் 



நல் அறமும் - 

(நொளடொறும்  ை்திகய வேரை்்ைை் 

ைடவதொன) விளவைம் முதலிய 

நற்குணங்ைளும் 

இயல்வு என் ளர - 
ஸொதனங்ைே் என்று பசொல்லுகிறொரை்ளே 

(இது தகுதிளயொ? என்றவொறு) 

 

***-[பசவி வொய் ைண்.] ‘நமை்கு உ ொயமு உள யமும் 

எம்ப ருமொளனயொவன்’ என்கிற சொஸ்த்ரொரத்்தம்  லரை்்கும் 

பதரியுமொயினும்  ை்தி முதலொனவற்கறயும் எம்ப ருமொகன ் 

ப றுகைை்கு உ ொயமொைச ்சிலர ் ்ரமித்திரு ் ரை்ே். அந்ளதொ! 

இ ் டியும் சில மஹொன்ைளுங்கூட மயங்கியிருை்கிறொரை்ளே! என்று 

ஆழ்வொரிரங்குகிறொரி ் ொட்டில்.  
 

ஆ த்து ளநரிடும்ள ொது, தொளன வந்து  ொதுைொ ் வனன்ளறொ 

எம்ப ருமொன் என்னளவண்டி ஏனமொய் நின்றொற்கு என்கிறொர.் * 

மொசுடம்பில் நீரவ்ொரொ மொனமிலொ ்  ன்றியொய்த் திருவவதரித்து அரியன 

பசய்தபதல்லொம் தன்னுகடய நிரள்ஹதுை கிருக யொளலயன்றி 

ளவபறொரு உ ொயதக்த எதிர ்ொரத்்தன்ளற என்று குறி ்பிதத்வொறு.  
 

இ ் ொட்டின் முதலடியில் இந்திரியங்ைே் ஐந்கதயும் இரண்டொ 

மடியில்  ஞ்ச பூதங்ைகேயும் பசொல்லி யிரு ் தன் ைருத்தொவது-

இந்திரியங்ைளேொடு கூடினதொய் ்  ஞ்ச பூதங்ைேொல் இயன்றதொன 

சரீரத்கதச ்பசொன்ன டி. சரீரத்கத ளமொக்ஷஸொதநமொை ஆரும் 

பசொல்லவில்கலளய பயனில்; அவியொத ஞொனம் என் தனொல் 

பசொல்ல ் ட்ட  ை்திரூ ொ ந்நஜ்ஞொனமொனது ைரணைளே ர 

ஸொத்யமொகையொளல ைரணைளே ரங்ைளுை்கும்  ரம் கரயொ ளமொக்ஷ 

ஸொதநத்வம் பசொல்லை்கூடு பமன்றுணரை். 
 

அை்நிளஹொத்ரம் முதலிய ளவே்விைளும் விளவைம் தகய ஸத்யம் 

முதலிய நற்குணங்ைேொகிற நல்லறமும் ஸொக்ஷொத் ளமொக்ஷ 

ஸொதனமொைை் பைொே்ே ் டுகின்றனளவொ பவன்னில்; அகவயும்  ை்தி 

உண்டொகி வேரவ்தற்குை் ைொரணங்ைேொை சொஸ்த்ரங்ைேில் 

பசொல்ல ் டுகையொளல அவற்றுை்கும்  ரம் ரயொ ளமொக்ஷ ஸொதநத்வளம 

பசொல்லகூடும். 
  

ஆைளவ, இ ் ொட்டில் அவியொத ஞொன பமன்று பசொல்ல ் ட்ட  ை்தி 

பயொன்ளற ளமொளக்ஷொ ொயமொை வழங்ைை் கூடியது. எம்ப ருமொனுை்ளை 

நிரள ஷ உ ொயதவ்ம் பைொே்ளுகிற ஆழ்வொர ்திருவுே்ேத்தொளல அந்த 

 ை்தி யு ொயத்வமும் ைழிை்ை ் டட்ுகின்றது. என் ளர! என்ற ஏைொரம் 

இதகன ைொடட்ும் . 



 

இனி என் ளர என்றவிடத்து ஏைொரதக்த அகசயொைை்பைொண்டு  

‘ ைவத்  ்ரொ ்திை்கு  ை்திகய உ ொய பமன் ர’் என்று 

பசொல்லிவிடுவதொை உகர ் ொரு முண்டு, இயல்வு- உ ொயம். 
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இயல்வொை ஈன்துழொ யொனடிை்ளை பசல்ல,  

முயல்வொர ்இயலமரர ்முன்னம், - இயல்வொை  

நீதியொ ளலொதி நியமங்ை ேொல் ரவ,  

ஆதியொய் நின்றொர ்அவர.் 
 

All the gods naturally seek the path to attain the feet of the Tulasi-wearing 
Narayana. Earlier through proper study and practice of their roles, they 

achieved their states of godly nature.  

 

ஈன் துழொயொன் அடிை்ளை 

பசல்ல இயல்வு ஆை 
- 

அழகிய திருதத்ுழொய் மொகலகய 

அணிந்துே்ே எம்ப ருமொனது திரு 

வடிைேில் கிடட்ுதற்குத் தகுதியொை 

முன்னம் - அநொதிைொலமொை 

முயல்வொர ் - முயற்சி பசய் வரை்ே் 

(யொபரன்றொல்) 

இயல் அமரர ் - 
ளயொை்யகதயுே்ே நித்ய 

ஸூரிைளேயொவர;் 

(நம்ள ொன்றவரை்ளும் அவகன இழை்ை ளவண்டொத டி) 

இயல்வு ஆை - ப ொருத்தமொை 

நீதியொல் ஓதி - 
முகறகம தவறொமல் ளவதத்கத 

அத்யயனம் பசய்து  

நியமங்ைேொல்  ரவ - 

(அந்தளவதத்தின் ப ொருகே 

உணரந்்து அதிற் பசொன்ன 

நியமங்ைளேொளட தன்கனத் துதி 

பசய்யுமொறு 

அவர ் - அந்த எம்ப ருமொன் 

ஆதி ஆய் நின்றொர ் - முற் டட்ு ஸித்தரொை இருை்கின்றொர.் 

 

***- [இயல்வொை] எம்ப ருமொன் திருவடிைேிளல நித்ய கைங்ைரியம் 

பசய்வதற்கு தை்ை ளயொை்யகதயுகடயவரை்ே் நித்ய ஸூரிைளேயன்ளறொ, 

ஸம்ஸொரிைேொன நமை்பைொல்லொம் அ ்ப ருமொகன ்  ணிந்து உய்தற்கு 

உரிய விரகு உண்ளடொ? என்று ஒரு சங்கை உதிை்ைை்கூடுளம; அதற்கு 



உத்தரமொை அவதரித்த  ொசுரம் இது. நிதயஸூரிைே் தொம் எம்ப ருமொன் 

திருவடிைேிளல  

ஆழ்ந்திரு ் வர;் இருை்ைடட்ும்; ஸம்ஸொரிைளுை்கு  ைவத் ஸமொசர்யண 

ளயொை்யகதளய கிகடயொபதன்று பைொே்ே இடமில்கல  ஸம்ஸொரிைளும் 

ளவதங்ைகே ளயொதி அவற்றின் ப ொருே்ைகேத் பதரிந்துபைொண்டு 

 டி ் டியொைத் திருந்தி எம்ப ருமொகன வந்து கிடட்ும் டியொை 

அ ்ப ருமொன்தொளன மூல ஸுை்ருதமொை அகமந்திரொ 

நின்றொபனன்கிறொர ். இ ் டியருேிசப்சய்வதன் ைருத்து யொபதனில்; 

எம்ப ருமொகன யகடவதொகிற ைொரியம் ளசதநருகடய தகலயிளல 

கிட ் தன்று; 1.  “எதிரச்ூழல்புை்கு எகனத்ளதொர ்பிற ்பும் எனை்ளை 

அருே்ைே் பசய்ய, விதி சூழ்ந்ததொ பலனை்ளை பலம்மொன் 

திரிவிை்கிரமகனளய” என்கிற டிளய பநடுநொளே பிடிதத்ு 

ஸம்ஸொரிகய ் ப றுவதற்கு அ ்ப ருமொன்தொளன  லவகையொன 

ை்ருஷிைகே ்  ண்ணிை்பைொண்டிருை்கிறொன் என்றவொறு. “ஆதியொய் 

நின்றொரவர”் என்றதன் ைருத்து இதுளவ. ஸ்ரீ ளவதொந்த ளதசிைனும் 

இதகனளய திருவுே்ேம் ற்றி ஸ்ரீ ரஹஸ்யத்ரய ஸொரத்திளல “ நிதொநம் 

தத்ரொபி ஸ்வய மகில நிரம்ொண நிபுண:’ என்றருேிச ்பசய்தொ 

பரன்றுணரை். 
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அவரவர ்தொந்தம் அறிந்தவொ ளறத்தி, இவரிவ  

பரம்ப ருமொ பனன்று, - சுவரம்ிகசச ் 

சொரத்்தியும் கவதத்ும் பதொழுவர,் உலைேந்த  

மூரத்்தி யுருளவ முதல். 
 

According to their nature, and each according to his understanding, they all 
worship their chosen deity, placed on a pedestal or drawn on the wall, as their 
god. Yet the lord who measured the Earth is the first-cause lord and foremost 

of all.  

 

அவர ்அவர ் - 
ரொஜஸரும் தொமஸருமொகிய சில 

அதிைொரிைே் 

தொம் தொம் அறிந்த ஆறு 

ஏத்தி 
- 

(தங்ைளுகடய ரஜஸ்தளமொ 

குணங்ைளுை்குத்தை்ை டி) தொங்ைே் எ ் டி 

அறிந்திருை்கிறொரை்ளேொ அ ் டி 

வொய்விடட்ு ் புைழ்ந்து 

இவர ்இவர ்

எம்ப ருமொன் என்று 
- 

தொங்ைேறிந்த சில ளதவதொந்த 

ரங்ைகேளய ைடவுேொைச ்பசொல்லிை் 

பைொண்டு 

சுவரம்ிகச சொரத்்தியும்   - சுவரிளல சித்திர ரூ மொை எழுதியும்  



கவத்தும் - பிரதிகமயொை ஆங்ைொங்கு ஸ்தொபித்தும் 

பதொழுவர ் - பதொழுகின்றொரை்ே்;  

(எவர ்என்ன பசய்தொலும்) 

உலகு அேந்த மூரத்்தி - 

(எல்லொத் பதய்வங்ைளும் தன் ைொலின் 

கீளழ அடங்கும் டி) உலைங்ைகே யேந்த 

ஸ்வொமியினுகடய 

உருளவ - திருளமனிபயொன்ளற 

முதல் - முை்கியமொனது 
 

***- [அவரவரத்ொந்தொம்.] கீழ் ் ொட்டில் “ஆதியொய் நின்றொரவர ்

என்றகத விவரிதத்ு ்ள சுகிறது இ ் ொடட்ு. உலைத்திலுே்ே ஜனங்ைே் 

ஒவ்பவொரு பதய்வங்ைகே ்  ரளதவகதயொைை்பைொண்டு தொம் தொம் 

ைற்ற பசொற்ைகேை்பைொண்டு அதப்தய்வங்ைகேத்துதித்து 

விை்ரஹொரொதநம் விளசஷ பமன்றறிந்து சுவரை்ேிளல சித்திரரூ மொை 

அதப்தய்வங்ைகே பயழுதியும் ளலொஹமய பிம் ங்ைேொை ஆலயங்ைேில் 

பிரதிஷ்கடபசய்தும் பதொழொ நின்றொரை்ேொகிலும், அம்மன் பிடொரி 

முதற்பைொண்டு சிவன் முடிவொைவுே்ே பதய்வங்ைளுை்பைல்லொம் 

ஸ்ரீமந்நொரொயணமூரத்்திளய பிரதொன ளதவகதயொம் என்றொரொயிற்று. 

கீழ் ் ட்ட பதய்வங்ைளுை்பைல்லொம் எம்ப ருமொகன ஆசர்யித்ளத 

ஸத்கத ப றளவண்டும் டி அவளன முழுமுதற் ைடவுே் என்கை. 
 

அவரவர ்என்ற சுடட்ு – அவரை்ேின் குணை்குகறகவை்ைொடட்ும். 

ஸத்வகுண பூரத்்தியில்லொத ஜனங்ைபேல்லொம் என்ற டி. 

தொந்தொமறிந்தவொறொவது- சொஸ்த்ரங்ைகேயும்  சிஷ்டொ 

சொரங்ைகேயுங்பைொண்டு அறியகில்லொமல் 

தங்ைளுகடய ரொஜஸ தொமஸபுத்திைளுை்கு எட்டியவொறு.  

இ ் ொட்டில் ஸ்ரீமந் நொரொயணகன ‘உலைேந்தமூரத்்தி’ என்ற 

திருநொமத்தொல் குறி ்பிட்டது ைருத்ளதொடு கூடியதொம்; 

புருளஷொத்தமனொன எம்ப ருமொகன விடட்ு க்ஷூத்ர பதய்வங்ைகே ் 

 ணிகின்ற ஸம்ஸொரிைளேொடு அதப்தய்வங்ைளேொடு வொசியின்றிளய 

எல்லொரும் தன்னுகடய திருவடியின் கீளழ துகையுண்ணுமொறு 

உலைங்ைகே வியொபித்தவபனன்று பசொல்லுமொற்றொல் இவளன 

முழுமுதற் ைடவுபேன்று மூதலித்தொரொய்த்து. மூரத்்தி- ஸ்வொமி. 
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முதலொவொர ்மூவளர அம்மூவ ருே்ளும்  

முதலொவொன் மூரிநீர ்வண்ணன், - முதலொய  

நல்லொன் அருேல்லொல் நொமநீர ்கவயைத்து,  

 ல்லொர ்அருளும்  ழுது. 



 
The foremost among all gods are the Tirumurti, and the Ocean-hued one is the 

foremost among the Trimurti. Were if not the grace of the benevolent first-lord, 
the grace of all the gods-in-names in the world are naught but waste.  

 

(உலைத்தில்  ல ல பதய்வங்ைே் வழங்ை ் ட்டொலும்) 

மூவளர - 

ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி  (ஸம்ஹொரங்ைளுை்கு 

உரியவரொன) பிரமன் விஷ்ணு ருத்ரன் 

என்கிற மூவருளம 

முதல் ஆவொர ் - முை்கியரொன ளதவரை்ேொவொர;் 

அம்மூவர ்உே்ளும் - அந்த த்ரிமூரத்்திைளுை்குே்ளே 

மூரி நீர ்வண்ணன் - ைடல் வண்ணனொகிய திருமொளல 

முதல் ஆவொன் - தகலவனொயிரு ் வன்; 

முதல் ஆய - உலகுை்பைல்லொம் ைொரண பூதனும் 

நல்லொன் - 
நற்குணங்ைேகமந்தவனுமொன 

அ ்ப ருமொனுகடய 

அருே் அல்லொல் - 
கிருக யொனது நன்கமகய 

விகேை்குளமபயொழிய 

நொமம்நீர ்கவயைதத்ு - ைடல்சூழ்ந்த இ ்பூமியில் 

 ல்லொர ் - அத்திருமொல் தவிர மற்றும்  லருகடய 

அருளும்  - தகயயும் 

 ழுது -  யனற்றதொம் 
 

***- [முதலொவொர.்] கீழ் ் ட்டில் “உலைேந்தமூரத்்தியுருளவமுதல்” 

என்றருேிசப்சய்த ஆழ்வொகர ளநொை்கிச ்சிலர ்‘கீழ் ் டட் 

பதய்வங்ைபேன்று உம்மொல் கூற ் டுகின்ற பதய்வங்ைளும் தம்கமத் 

பதொழுகின்றவைளுை்கு ்  லன்ைகேயேிை்ைை்ைொண்கிளறொளம; 

அவரை்ேது அருகே ்  லரும் ப ற்று வொழ்கின்றனரன்ளறொ என்றுகூற, 

அவரை்ளுை்கு விகடயேிை்கிறொரி ் ொட்டில். பதய்வம் பதய்வபமன்று 

நொட்டிளல  லர ்வழங்ை ் டினும்,  கடத்தல் ைொத்தல் அழித்தல் என்கிற 

மூன்று பதொழில்ைளுை்கும் ைரத்த்ொை்ைேொை ஏற் ட்ட  ்ரஹ்மொ விஷ்ணு 

ருத்ரன் என்ற மூவருளம முதன்கமப ற்ற ளதவரை்ேொவொர;் அந்த 

த்ரிமூரத்்திைளுை்குே்ளே ைடல் வண்ணனொகிய ஸ்ரீமந்நொரொயணளன 

தகலகம ப ற்றிரு ் வன். ஸைல ஜைத்ைொரண பூதனொய் 

எல்லொரிடத்திலும் வொத்ஸல்யம் நிகறந்தவனொன அந்தத் திருமொலின் 

திருவருே் நன்கமகயத் தருளமபயொழிய ளவறு எந்த பதய்வத்தினருளும் 

சொசவ்தமொன நன்கமகய நல்ைமொட்டொது; அவ்வருகேப ற நிகன ் து 

வீளணயொகும் என்றொரொயிற்று. க்ஷூத்ர பதய்வங்ைேின் அருே் க்ஷூத்ர 

 லன்ைளுை்ளை ைொரணமொவதனொலும்  ரமபுருஷனுகடய ள ரருே் 

ஒ ்புயரவ்ற்ற அழிவில்லொத ள ரின் த்கத ் ப றுவிை்ைை் 



ைொரணமொவதனொலும் ‘முதலொய நல்லொனருளே நன்று,  ல்லொரருளும் 

 ழுது’ என்னத்தடட்ில்கலபயன்ை. 
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 ழுளத  ல ைலும் ள ொயினபவன்று , அஞ்சி  

அழுளதன் அரவகணளமல் ைண்டு - பதொழுளதன்,  

ைடளலொதம் ைொலகல ் ை் ைண்வேரும், பசங்ைண்  

அடளலொத வண்ணர ்அடி. 
 
The wasted days gone by!, -I feared and wept.  Then I saw the ocean-hued 

red-eyed Lord reclining on a serpent bed, -his feet caressed by lapping waves, 
-and offered worship to him. 

 

ைடல் ஓதம் - ைடலகலயொனது 

ைொல் - தன்திருவடி வொரதத்ிளல  

அகல ்  - (துகடதட்டி உறங்ைச ்பசய்வதுள ொல) வீச 

ைண்வேரும் - ளயொைநித்திகர பசய்கின்ற 

பசம்ைண் - 
பசந்தொமகர ள ொன்ற 

திருை்ைண்ைகேயுகடயவரும்  

அடல் ஓதம் 

வண்ணர ்
- 

அநு விை்ை இழிந்தவரை்கே 

அநு விை்ைபவொடட்ொமல் அடரக்ின்ற 

பசேந்தரியமொகிற அகலைளேொடு கூடிய 

வடிகவயுகடயவருமொன ப ருமொளுகடய 

அடி - திருவடிைகே 

அரவு அகண ளமல்  - ளசஷசயனத்தின் மீது 

ைண்டு பதொழுளதன் - 
ைண்ணொரை்ைண்டு (இன்று) 

ளஸவிை்ை ்ப ற்ற அடிளயன் 

 ல  ைலும் - “கீழ்ை்ைழிந்த ைொல பமல்லொம் 

 ழுளத ள ொயின 

என்று 
- 

(இவ்விதமொைை் ைழியொமல்) வீணொைை் 

ைழிந்தனளவ!” என்று 

அஞ்சி அழுளதன் - மிைவும் ளசொைமுற்றுை் கிடை்கின்ளறன். 

 

***-[ ழுளத ல ைலும்.] கீழ் ் ொடட்ில்  முதலொய 

நல்லொனருேல்லொல் ....  ல்லொரருளும்  ழுது” என்றருேிச ்பசய்த 

ஆழ்வொர ்அவ்பவம்ப ருமொனுகடய அருே் தம்மிடத்தில் பநடுங்ைொலம் 

 யன் டொ திருந்தகத நிகனத்து,  ‘அந்ளதொ! பநடுங்ைொலம்  ொழொய் ் 

ள ொய்விட்டளத!’ என்று அநுதொ  ்  டுகிறொரிதில். 
 



இ ் ொட்டில், இறந்தைொலத்கத ் ற்றி வருத்தமும் 

நிைழ்ைொலத்கத ் ற்றி மகிழ்சச்ியும் எதிைொலத்கத ் ற்றி அசச்மும் ஆை 

மூன்றுைொலங்ைகே ் ற்றின  மூன்று விஷயங்ைே் கூற ் டட்ுே்ேன. 

(எங்ஙளன பயனின்?) “ைடளலொதம் ைொவகல ் ை்ைண்வேரும் 

பசங்ைணடளலொத வண்ணரடிகய அரவகண ளமல் ைண்டு (இன்று) 

பதொழுளதன்”  என்றகமயொல் நிைழ்ைொலத்தில்  ைவத்ளஸகவ 

வொய்ை்ை ்ப ற்ற ஆநந்தம் பவேியிட ் ட்டதொயிற்று; “ ழுளத 

 ல ைலும்  

ள ொயினபவன்று அழுளதன்”  என்றகமயொல், கீழ்ை்ைழிந்த 

அநொதிைொலபமல்லொம் இவ்விதமொை ஆநந்தமயமொய்ை் ைழியவில்கலளய 

பயன்கிற வருத்தம் ைொட்ட ் ட்டது”, “அஞ்சியழுளதன்” என்றகமயொல் – 

இனிளமல் வர ்ள ொகிற ைொலமும் கீழ்ை்ைழிந்த ைொலம்ள ொளல 

வீணொைை்ைழிந்து விடுளமொ பவன்கிற அசச்ம் ைொட்ட ் டட்து. 
 

“ைண்டு பதொழுளதன்” என்ன ்ப ற்ற பின்பு எதிரை்ொல 

நிகலகமை்கு அஞ்ச ளவண்டுவொளனன்? என்னில்; தொம் இரு ் து இருே்  

தருமொஞொலத் திலொகையொளல 1. “விண்ணுேொர ்ப ருமொற்கு அடிகம 

பசய்வொகரயும் பசறுகமம்புலனிகவ. மண்ணுபேன்கன ் ப ற்றொல் 

என் பசய்யொ?” என்கிற டிளய இந்த லீலொ விபூதியின் ஸ்வ ொவத்கத 

நிகனத்து அஞ்சொதிருை்ை முடியொதிளற.  ரம  ை்தனொயிருந்த 

 ்ரஹ்லதழ்வொகனயுமன்ளறொ ஒருைொல் எதிரியொை்கிற்று 

இம்மண்ணுலைம் .2 . ”ஆற்றங்ைகர வொழ்மரம்ள ொ லஞ்சுகின்ளறன்” 

என்றொளர திருமங்கையொழ்வொரும். 
 

கீழ் ஆறொம் ொட்டில் “ ஒன்று மறந்தறிளயன் ஓதநீரவ்ண்ணகன 

நொன்” என்றும் “அன்று ைருவரங்ைத்துை்கிடந்து கைபதொழுளதன் 

ைண்ளடன்” என்றும் ைர ்் வொஸைொலம் முதற்பைொண்ளட தொம்  ைவத் 

விஷய ்ரவணரொயிரு ் தொைச ்பசொல்லிை்பைொண்ட இவ்வொழ்வொர ் 

இங்ளை *  ழுளத  ல ைலும் ள ொயினபவன்று அழுவதொைச ்

பசொல்லிை்பைொே்வளதன் என்னில்; இ ்பிறவிை்கு முன்ளன * மொறிமொறி ் 

 ல பிற ்பும் பிறந்து ள ொந்த ைொலங்ைேில் நொே்ைே்  லவும் 

 ழுதொயினளவ பயன்று வருந்துகிற டி. இ ்பிறவியிலும் ஆதிளய பிடித்து 

இங்ஙளன  ொசுரம் ள சி அநு விை்ை  ்ரொ ்தியிருந்தும் கீளழ  லநொே்ைே் 

 ொழொயினளவபயன்று வருந்துவதொைை் பைொே்ேவுமொம்.  
 

ள யொழ்வொர ்“ 1.பசன்றநொே் பசல்லொத பசங்ைண்மொபல 

ைண்மொபலன்ற நொே் எந்நொளும் நொேொகும்” என்கிறொர;் (அதொவது) 

நிைழ்ைொல நிகலகம நன்றொயிருை்ை ் ப ற்ற ஆனந்த மிகுதியினொல் 

இறந்தைொல எதிரை்ொல நிகலகமைேிற் ைவகலயற்று எல்லொை் ைொலமும் 



எனை்கு நல்லைொலளம பயன்றொர;் அஃபதொரு பசொற்சமதை்ொர 

விளசஷபமன்ை. 
 

அடளலொத வண்ணர=் ஓதம் என்று ைடலுை்கும் அகலை்கும் ப யர;் 

இவ்விடத்தில்  அகல என்னும் ப ொருே் விவக்ஷிதம்; அதொவது 

திருளமனியிளல  ரவுகின்றலொவண்ய தரங்ைங்ைகேச ்பசொன்ன டி. 

அநு விை்ை வருமவரை்கே அடரத்்துத் தே்ளுகிற லொவண்ய 

தரங்ைங்ைளேொடு கூடிய திருளமனிகயயுகடயவர ்என்ற தொயிற்று. 
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அடியும்  டிைட ் த் ளதொே்திகசளமல் பசல்ல,  

முடியும் விசும் ேந் தபதன் ர,் - வடியுகிரொல்  

ஈரந்்தொன் இரணியன தொைம், இருஞ்சிகற ்புே்  

ஊரந்்தொ னுலைேந்த நொன்று  
 

The Lord rides the Garuda bird.  He fore into Hiranya's chest with his sharp 
nails, They say when he measured the Earth, his feet straddled the land, while 

his arms stretched out and measured the Quarters. Even his crown measured 
the space above.  

 

இரணியனது - ஹிரண்யொஸுரனுடய 

ஆைம் - மொரக்வ 

வடி உகிரொல் - கூரக்மயொன நைங்ைேொளல 

ஈரந்்தொன் - கிழிதப்தறிந்தவனும் 

இரு சிகற புன் 

ஊரந்்தொன் 
- 
ப ரிய சிறகையுகடய ைருடகன 

ஏறிநடத்து  வனுமொகிய எம்ப ருமொன் 

உலகு அேந்த நொன்று - உலைேந்த ைொலத்திளல 

அடியும்  - திருவடி 

 டி ைட ்  - பூமிகய அேந்துபைொே்ே 

ளதொே் - திருத்ளதொே்ைே் 

திகசளமல் பசல்ல - திை்குைேிளல வியொபிை்ை 

முடியும்  - கிரீடம் 

விசும்பு  - ளமலுலைத்கத 

அேந்தது - அேவு டுத்திை்பைொண்டது 

என் ர ் - என்று பசொல்லுவரை்ே். 

(ஐளயொ! நொன் ளநரில் ளஸவிை்ை ் ப றவில்கலளய!!) 

 

***- [அடியும் டிைட ் .] கீழ் ் ொட்டில் “ ழுளத  ல  ைலும் 

ள ொயின””’’’’’’’’’”””“ என்றருேிச ்பசய்தகதளய விவரிை்கிறது இ ் ொடட்ு. 



இ ்ள ொது ஒரு மனிதனொை ் பிறந்திருை்கிற நொன் திடீபரன்று 

பிறந்துவிடவில்கல; ஜீவொத்மொவுை்கு ் புதிதொை ஸ்ருஷ்டிபயன் து 

இல்கல யொகையொல் “மொறி மொறி ்  ல பிற ்பும் பிறந்து”  என்கிற டிளய 

அநொதிைொலமொைளவ  ல  ல பிறவிைே் ப ற்று ஸம்ஸொரியொய் 

வந்துபைொண்டிருை்கிளறன்; எம்ப ருமொன் உலைேந்தருேின 

ைொலத்திலும் நொன் ஏளதொ ஒரு ஜந்துவொை ் பிறந்திருந்தவளனபயொழிய 

அன்று நொன் இல்லொமலிருை்ைவில்கல; அ ்ள ொது நொன் 

விளவகியொயிருந்து அந்த திவ்யசரிகதயிளல ஈடு ட்டிருந்ளதனொகில் 

அ ்ள ொளத இந்த ஸம்ஸொரத்தில் நின்றும் விடு டட்ு முை்தனொய் ் 

ள ொயிரு ்ள ன்; அன்று நொன் அறிவிலியொய்ை்கிடந்து வொணொகே 

வீணொேொை ் ள ொை்கிவிட்ளடன்; ஆைளவ  ழுளத  ல ைலும் 

ள ொயினபவன்று ைதறியழளவண்டியதொயிற்று- என் ளத இ ் ொட்டின் 

உடை்ருத்தொகும். “முடியும் விசும் ேந்தது என் ர”் என்ற 

ச ்தஸ்வொரஸ்யம் ளநொை்ைத்தை்ைது. என் ர ்என்கையொளல- 

உலைேந்தவொற்கற நொன் இன்று பிறரப்சொல்லை் 

ளைடை்ளவண்டியதொயிற்ளறபயொழிய ளநரிலிருந்து ளஸவிை்ை ் 

ப றவில்கலளய பயன்கிற அநுதொ ம் நன்கு விேங்குமிளற. 
 

கீழ் இரண்டொம் ொட்டில் “என்று ைடல் ைகடந்த்து “ என்று ைடல் 

ைகடந்த்து எவ்வுலைம் நீளரற்றது” என்று புரொதன சரிதங்ைபேல்லொம் 

 ்ரத்யஷம்ள ொல ் ள ச ் ட்டிருந்தொலும், கிரம்மொை அகவ 

ைடந்தைொலத்திளல அவற்கறத் ஹ்டொம் ளஸவிை்ை ்ப றவில்கலளய 

என்கிற வருத்தம் ஸம் ொவிதளமயன்ளற. 
 

கீழ் இரண்டொம் ொட்டில் “ என்று ைடல் ைகடந்தது எவ்வுலைம் 

நீளரற்றது “ என்று புரொதன சரிதங்ைபேல்லொம்  ்ரத்யக்ஷம்ள ொல ் 

ள ச ் ட்டிருந்தொலும், கிரமமொை அகவ நடந்தைொலத்திளல அவற்கறத் 

தொம் ளஸவிை்ை ்ப றவில்கலளய என்கிற வருத்தம் 

ஸம் ொவிதளமயன்ளறொ.  
 

அடியும் டிைட ்  “ளைொலமொபமன் பசன்னிை் ைமலமன்ன 

குகரைழளல” 

என்றொற்ள ொல அடியவரை்ளுை்கு சிளரொபூஷணமொை அகமயளவண்டிய 

திருவடிைகேை்பைொண்டு ைல்லும் ைரடுமொன உலைங்ைகேயே ் ளத! 

என்கிற வருத்தமும். [ளதொே் திகசளமல் பசல்ல] பிரொட்டிகய 

அகணை்ைளவண்டிய திருத்ளதொே்ைகேை்பைொண்டு திகசைேின்ளமல் 

வியொ ரி ் ளத! என்கிற வருத்தமும், [முடியும் விசும் ேந்தது] எங்ைே் 

ைண்முன்ளன விேங்கி 2. “முடிச ்ளசொதியொய் உனது 

முைசள்சொதிமலரந்்ததுளவொ?” என்று நொங்ைே்  ொசுரம் ள சளவண்டும் 

 டியொன திருமுடிகய அஹங்ைொரிைளும்  ைவத ்



விஷயசச்ுவடறியொதவரை்ளுமொன ளதவகதைளுே்ே விடங்ைேிளல 

நிமிர ்் ளத! என்கிற வருத்தமும் உே்ளுகறயும். 
 

பின்னடிைேின் ைருத்கதயும் ஆழ்ந்து ளநொை்கினொல், 

இரணியகன ்பிேந்து  ்ரஹ்லொதனுை்கு அருே்பசய்தைொலத்திலும், 

ஸ்ரீைளஜந்திரொழ்வொகனை் ைொத்தருே ் ப ரியதிருவடியின் மீளதறி 

அகரகுகலயத் தகலகுகலய விகரந்ளதொடி வந்தைொலத்திலும் ளநரில் 

ளஸவித்து வொழொ பதொழிந்ளதளன! என அநுதொ  ் டுவதும் ளதொன்றும். 
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நொன்ற முகலத்தகல நஞ்சுண்டு, உறிபவண்பணய்  

ளதொன்றவுண் டொன்பவன்றி சூழ்ைேிற்கற - ஊன்றி,  

ப ொருது கடவு ைண்டொனும் புே்ேின்வொய் கீண்டொனும்,  

மருதிகடள ொய் மண்ணேந்த மொல். 
 

The Lord who measured the Earth, also sucked the poison from full breasts, 

ate butter from the hanging rope-self, battled with a rutted elephant and took 
its fusk, entered between two closely growing Marudu trees, fore apart the 
beaks of a bad bird, and has the hue of the dark ocean.  

 

(ள ய்சச்ியொன பூதகனயினுகடய) 

நொன்ற முகலத் தகல - சரிந்து பதொங்குகின்ற முகலயிலுே்ே 

நஞ்சு - விஷத்கத 

உண்டி - 
(அவே் பிணமொய் விழும் டி) அமுது 

பசய்து 

உறி - உறிைேிளல கவத்த 

பவண்பணய் - பவண்பணகய(ை் ைேவு பசய்து) 

ளதொன்ற - இசப்சயல் எங்கும்  ்ரஸித்தமொம் டி 

உண்டொன் - அமுது பசய்தவனொகி 

பவன்றி - ஜயத்கதயுகடய 

சூழ் - 
எதிர ்் வரை்கேத ்த ் ொமல் தன் 

கையில் அை ் டுத்திை்பைொே்ேவல்ல 

ைேிற்கற - (ைம்ஸனுகடய) யொகனகய 

ஊன்றி ப ொருது - எதிர ்நின்று யுத்தம் பசய்து 

உகடவு ைண்டொலும் - அழிதப்தொழித்தவனும் 

புே் வொய் கீண்டொனும் - 
 ைொசுரனுடய வொகயை் கிழித்து 

ள ொைட்டவனும் ( யொவபனனில்?) 

மருது இகட ள ொய் - 
இரடக்ட மருத மரங்ைேின் நடுளவ 

தவழ்ந்து பசன்றவனொய் 



மண் அேந்த - 
உலைங்ைகே அேந்து 

பைொண்டவனொன 

மொல் - எம்ப ருமொளனயொவன். 

 

***- [ நொன்றமுகலத்தகல.] இ ் ொசுரமும் கீழ் ் ொசுரம் ள ொளல 

இழந்தநொகேச ்பசொல்லி அநுதொ  ் டுவதொம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணனொய்த் 

திருவவதரித்து ் ள ய்சச்ிகய முகலயுண்கிற வியொஜத்தொளல முடிதத்ும், 

நவநீதம் முதலியவற்கறை் ைேவொடி அமுது பசய்தும் 

குவலயொபீடபமன்கிற ைம்ஸனது மதயொகனகய முடித்தும் 

 ைொஸுரகன வொய்பிேந்தும் இரடக்ட மருதமரங்ைகே முறித்துத் 

தே்ேியும் இ ் டி  லவகையொன சிறுசள்சவைங்ைகேச ்பசய்தருேின 

ைொலத்திலும் ளஸவிை்ை ்ப றொளத இழந்ளதளன! என்கிறொரள் ொலும். 

இழந்ததற்கு அநுதொ  ் டுவதொை ்  ொசுரத்தில் வொய்சப்சொல் 

இல்கலயொயினும் கீழ் ் ொசுரங்ைேின் ஸந்தர ்் த்கத ளநொை்குங்ைொல் 

இழந்த நொகேை்கு அநுதொ ம் ளதொன்றளவ இ ் ொசுர 

மருேிசப்சய்வதொைை் பைொே்ேலொம். “ இடை்கை வலை்கை அறியொதொரும் 

வொழும் டி இகடை்குலத்திளல வந்து பிறந்தவிடத்திலும் இழந்ளதனிளற 

என்று ளசொகிை்கிறொர.்” என்றொர ்முன்ளனொரை்ளும். இனி, கிருஷ்ணொவதொர 

சரித்திரங்ைே் சிலவற்கறசப்சொல்லி ஆநந்தமொை ் ள ொதுள ொை்குகிறொர ்

எனினும் குற்றமில்கல. 
 

“மருதிகடள ொய் மண்ணேந்த” =உலைே ் தற்கு முன்ளன 

மருதிகடள ொனொன் என்று ப ொருேன்று; மருதிகடள ொனது 

ஒருைொலத்திலும் மண்ணேந்தது ஒருைொலத்திலுமொகிலும் ஆழ்வொருகடய 

ஜ்ஞொநகவசத்யத்தொளல அநுஸந்தொந ளதொரணியில் முன்னது 

பின்னபதன்கிற வொசியின்றிளய எல்லொம் ஒன்று ளசர விேங்குகிற டி . 
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மொலுங் ைருங்ைடளல என்ளநொற்றொய், கவயைமுண்  

டொலின் இகலத்துயின்ற ஆழியொன், - ளைொலை்  

ைருளமனிச ்பசங்ைண்மொல் ைண் கடயுே், என்றும்  

திருளமனி நீதீண்ட ் ப ற்று. 
 
O Dark Ocean! The discus lord who swallowed the Earth and lay on a fig leaf 

has a beautiful dark frame and adorable red eyes.  When the sleeps, you caress 
his body and replace. When penance earned you this good fortune?                                           

 

கவயைம் - இவ்வுலைத்கத பயல்லொம் 

உண்டு - 
(பிரேயம் பைொே்ேொத டி) 

திருவயிற்றினுே்ளே கவத்து 



ஆலின் இகல - ஆலந்தேிரிளல 

துயின்ற - சயனித்துை் பைொண்டவனும் 

ஆழியொன் - திருவொழிகய யுகடயவனும் 

ளைொலம் ைரு ளமனி - 
அழகிய ைறுத்த 

திருளமனிகயயுகடயவனும் 

பசம் ைண் - பசந்தொமகரை் ைண்ணனுமொன 

மொல் - எம்ப ருமொன் 

ைண் கடயுே் - உறங்குகையில் 

என்றும் - எ ்ள ொதும் 

திருளமனி - அவனுகடய திருளமனிகய 

தீண்ட ப ற்று - ஸ் ரச்ிை்ை ்ப ற்று 

மொலும் - 
(அந்த ஸ் ரச் ஸுைத்தினொல்) 

மயங்கிை்கிடை்கிற 

ைரு ைடளல - ைரிய ஸமுத்ரளம! 

நீ என் ளநொற்றொய் - 

(இந்த ்  ொை்கியம் உனை்குை் 

கிகடை்குமொறு) நீ என்ன ளநொன்பு 

ளநொற்றொளயொ? 

 

***- [மொலுங்ைருங்ைடளல.] * ழுளத  ல ைலும் ள ொயினபவன்று 

அழுத ஆழ்வொர,் ‘நம்கம ்ள ொளல எல்லொரும் ஏமொந்தவரை்ே்தொளனொ, 

அன்றி யொரொவது எம்ப ருமொகன ஒரு பநொடி ்ப ொழுதும் விடொது 

அநு விை்ை ் ப ற்றவரை்ளுண்ளடொ’ என்று ஆரொய்ந்து  ொரத்்தொர;் 1. 

“மொைடல்நீருே்ேொன்” என்கிற டிளய ஸமுத்ரத்தில் ஸரவ்ைொலமும் 

எம்ப ருமொன் திருை்ைண் வேரந்்தருளும் பசய்தி நிகனவுை்கு வந்தது; 

ஹொ! ஹொ!! ஸமுதர் ரொஜனுகடய  ொை்கியளம  ொை்கியம்; ஒரு 

பநொடி ்ப ொழுதும் விடொமல் எம்ப ருமொனது திருளமனிகயத் 

தீண்ட ்ப ற்றிருை்கிறொனன்ளறொ பவன்றநுஸந்திதத்ு 

அை்ைடல்தன்கனளய ளநொை்கி ‘இ ் டி உனை்கு ்’  ைவதநு வம் 

நித்யமொய்ச ்பசல்லும் டி நீ என்ன ளநொன்பு ளநொற்றொய் பைொல்?’ என 

வினவுகின்றொர.் நீ ளநொற்ற ளநொன்க ச ்பசொல்லுவொயொகில் நொனும் அந்த 

ளநொன்க  ளநொற்று இ ்ள று ப றுளவன்ைொண் என் து உே்ளுகற.  
 

அஃறிகண ் ப ொருேொன ைடகல ளநொை்கிை் 

ளைே்விளைட் தொை ்ள சின இ ் ொசுரத்தின் ைருதத்ொவது எம்ப ருமொன் 

இகடவிடொது திரு ் ொற்ைடலில் சயனித்திை்பைொண்டு 

உறங்குவொன்ள ொல் ளயொகுபசய்யும் ப ருமொனொயிருை்கின்றொ 

பனன் கதை் ைொடட்ுவளதயொபமன்ை. 
 

ைருங்ைடளல!= திரு ் ொற்ைடல் பவண்ணிறமுே்ேதொயினும் 

ைொரம்ுகில் வண்ணனொன எம்ப ருமொனுகடய நிழலீட்டொளல 



ைருங்ைடலொயிற்று.  ட்டர ்ஸ்ரீ ரங்ைரொஜ ஸ்தவத்திளல 

ஸ்ரீரங்ைவிமொனத்கத ் ற்றி ் ள சிம்ள ொது அபி  ணி தியதி ொவொத் 

சு ்ரம், அந்தச ்சயொளனொ; மரைதஸீகுமொகர; ரங்ை ரத்்துர ்மயூகை: -

ஸைல ஜலதி ொநசய்ொமஜீமூதகஜத்ரம் புேையதி விமொநம்  ொவநம் 

ளலொசளந ந:” என்றருேிச ்பசய்த சள்லொைம் இங்கு ஸ்மரிை்ைத்தகும். இதன் 

ைருத்தொவது- திருவனந்தொழ்வொளன ஸ்ரீரங்ைவிமொநமொை 

எழுந்தருேியிருை்கையொளல இவ்விமொனம் பவண்ணிற முே்ேதொயினும் 

உே்ளே சயனித்திருை்கின்ற ஸ்ரீரங்ைநொதனுகடய 

கமவண்ணத்திருளமனி நிறத்தின் நிழலீட்டொளல ைடகல ் ருகிை் 

கிேரந்்த ைொேளமைத்கத பவன்று விேங்குகின்றது...........என் தொம். 

“ைருங்ைடளல!” என்ற விேியில் –  ைவத் விரஹ வ்யஸநத்தொளல 

நொன்மொத்திரம் உடம்பு பவளுத்திருை்ை, நீ நித்யஸந்ளதொஷச ்

பசருை்குத்ளதொன்ற மொகமப ற்று விேங்குகிறொளய! என் தொைை் 

ைருத்துை்பதொனிை்கும்.            1. “உவரை்்குங் ைருங்ைடல் நீருே்ேொன்” என்று 

உ ்புை்ைடலிலும் எம்ப ருமொன்  உேனொைை் கூறுகையொளல இங்கு 

‘மொலுங் ைருங்ைடளல!’ என்று உ ்புை்ைடகலளய 

விேித்ததொைை்பைொே்ளுதலும் கூடும். 
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ப ற்றொர ்தகேைழல ் ள ொரந்்ளதொர ்குறளுருவொய்,  

பசற்றொர ் டிைடந்த பசங்ைண்மொல், - நற்றொ  

மகரமலரச் ்ளசவடிகய வொனவரக்ை கூ ்பி,  

நிகரமலரப்ைொண்டு ஏத்துவரொல் நின்று. 
 

The wealthy senkanmal, The Lord of adorable red eyes, released his parents 
from their shackles, escaped the prison haunt of his detractors, and grew up 
as a child in another house, His lotus-like feet are worshipped with flowers by 

the good celestials, alas! 

 

ப ற்றொர ் - 
மொதொ பிதொை்ைேொன வஸுளதவ 

ளதவகிைளுகடய 

தகே ைழல - ைொல் விலங்கு அற்று ் ள ொம் டியொை 

ள ரந்்து - 
(திரு ் ொற்ைடலில் நின்றும்) ப யரந்்து 

(ை்ருஷ்ணனொை வந்து பிறந்தவனும், 

ஓர ்குறே் உரு ஆய் - 
விலக்ஷண வொமந 

ளவஷத்கதயுகடயனொய்). 

பசற்றொர ் டி - 
ஆசர்ித விளரொதியொன மொவலி 

தன்னபதன்று நிகனத்திருந்த பூமிகய 

ைடந்த - அேந்து தன்னுகடய தொை்கிை்பைொண்ட 



பசம் ைண் மொல் - புண்டரீைொக்ஷனுகடய 

நல் தொமகர மலர ்ளச 

அடிகய 
- 
அழகிய தொமகரள ொற் சிவந்த 

திருவடிைகே 

வொனவர ் - இந்திரொதி ளதவரை்ே் 

கைகூ ்பி - அஞ்ஜலி  பசய்துபைொண்டு 

நிகர மலர ்பைொண்டு 

நின்று 
- 
பதொகடவொய்த்திருந்துே்ே பூை்ைகே 

ஸமர ்்பித்துை்பைொண்டு  ணிந்து 

ஏத்துவர ் - துதி ் ரை்ே்; 

ஆல் - 

ஐளயொ! (அ ்ள ொது அவரை்கே ்ள ொளல 

தொமும் துதிை்ை ்ப றவில்கலளய 

பயன்கிற துை்ைதக்தச ்ைொடட்ுகிறது.) 

 

***- [ப ற்றொர ்தகேைழல.] கிருஷ்ணொவதொர ைொலத்திலும் 

த்ரிவிை்ரமொவதொர ைொலத்திலும் எம்ப ருமொனுகடய 

திருவடித்தொமகரைகே ஏத்தியிகறஞ்ச ் ப ற்ற  ொை்கியசொலிைே் 

 லரிருந்தனரன்ளறொ; அ ் ொை்கியம் அடிளயனுை்கு வொய்ை்ைவில்கலளய! 

என்று ளநொவு டிகிறொர.் 
 

“ப ற்றொர ்தகேைழல ் ள ரந்்ளதொரக்ுறளுருவொய்” என்றிரு ் து 

பைொண்டு கிருஷ்ணனொய் ் பிறந்தபின் வொமநனொய் ் பிறந்தொபனன்று 

ைருதளவண்டொ; ஒருைொலத்தில் கிருஷ்ணனொய் ் பிறந்தவனும் 

மற்பறொருைொலத்தில் வொமநனொய் ் பிறந்தவனுமொன ஸரள்வசவ்ரன் 

என்ற டி. அன்றி, “ப ற்றொர ்தகேைழல ் ள ரந்்து” என் தும் 

வொமநொவதொரச ்பசயகலளய கூறுவபதனவும் பைொே்வர;் அ ்ள ொது, 

ப ற்றொர ்என்றது – தன்கன ஆசர்யிை்ை ் ப ற்றவரை்பேன்ற டி; 

அவரை்ளுகடய தகேயொவது= ைரும ந்தம்; அது நீங்கும் டியொை ் 

 ரம தத்தில் நின்றும் வந்து ஓர ்குறளுருவொன டிகயச ்பசொல்லிற்றொைை் 

பைொே்ை. 
 

பசற்றொர ்டி= பசற்றொபரன்று சத்ருை்ைளுை்கு ் ப யர;்  டி பயன்று 

பூமிை்கு ் ப யர;் ஆசர்ிதவிளரொதிைேொன மஹொ லிள ொல்வொர ்

தங்ைளுகடயபதன்று அபிமொநித்திருந்த பூமிகய என்றதொயிற்று. 
 

ஈற்றடியில் “ஏத்துவரொம் நின்று” “ஏதத்ுவரொல் நின்று” என் ன 

 ொடள தங்ைே். தங்ைே் ைொரியத்கதளய  ொர ்் வரொன ளதவரை்ளும் 

எம்ப ருமொனது திருவடிைகே ஏத்தியிகறஞ்ச ்ப ற்றொரை்ளே! என்கிற 

ஆசச்ரியமும் பதொனிை்கும். 
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நின்று நிலமங்கை நீளரற்று மூவடியொல்,  

பசன்று திகசயேந்த பசங்ைண்மொற்கு, - என்றும்  

 கடயொழி புே்ளூரத்்தி  ொம் கணயொன்  ொதம்,  

அகடயொழி பநஞ்ளச அறி. 
 
Alas, O Dark Heart of mine! The Lord Senkanmal who went to Marbali and took 
a gift of land, then grew and measured the Earth, has a discus for weapon, a 

bird for vehicle and a serpent for a bed, You must attain his feet, know it.  

 

பசன்று நின்று - 
(மஹொ லியின் யொைபூமியிற்) ள ொய் 

நின்று 

அம் கை - (தனது) அழகிய திருை்கையினொல் 

நிலம் நீளரற்று - பூமிதொனம்வொங்கி 

மூ அடியொல் - மூன்றடிைேொளல 

திகச அேந்த - 
எல்லொயிடங்ைகேயும் ஸ்வொதீன ் 

 டுத்திை்பைொண்ட 

பசம்ைண்மொற்கு - 
பசந்தொமகரை் ைண்ணனொன 

எம்ப ருமொனுை்கு 

என்றும் - எ ்ள ொதும் 

ஆழி - சை்ைரமொனது 

 கட - ஆயுதமொயிருை்கும்; 

புே் - ைருடன் 

ஊரத்ி - வொஹனமொ யிரு ் ன்; 

ஆழி பநஞ்ளச - ைம்பீரமொன மனளம! 

அறி - நொன் பசொல்வகத ஆரொய்ந்துபைொே்; 

 ொம்பு அகணயொன் 

 ொதம் அகட 
- 
ளசஷசயனனொன அ ்ப ருமொனுகடய 

திருவடிைகே அகடந்திடு. 

 

***- [நின்றுநிலமங்கை.] தம்முகடய திருவுே்ேத்கத ளநொை்கி 

எம்ப ருமொனுகடய  பஸேசீல்யகுணத்கத உகரை்கின்றொர.் 

முன்னடிைேில் உலைேந்த வரலொற்கற எடுத்துகரத்ததன் ைருத்து – 

இ ் டி ் ட்ட அவனது ளமன்கமகய ்  ொரத்த்ு பநஞ்ளச! நீ 

பின்வொங்ைளவண்டொ என்றவொறு. நம்முகடய விளரொதிைகேத் 

தகலதுணி ் தற்கு அ ்ப ருமொன் 

கையுந்திருவொழியுமொயிரு ் வன்;நொம் இடர ்ட்டொல் நம்முகடய 

கூை்குரல் ளைட்டவுடளன சடை்பைன ஓடிவந்து நம்கமை் ைொ ் தற்கு ் 

 ொங்ைொை ் ப ரிய திருவடிகய வொஹனமொைவுகடயவன் என்கிறொர ்

என்றும்  கடயொழி புே்ளுரத்ி என் தனொல்.   ....   ....   ....... 
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அறியு முலபைல்லொம் யொளனயு மல்ளலன்,  

ப ொறிபைொே் சிகறயுவண மூரந்்தொய், - பவறிைமழும்  

ைொம்ள ய்பமன் ளதொேி ைகடபவண்பண யுண்டொகய,  

தொம்ள பைொண் டொரத்்த தழும்பு. 
 
It is known to the whole world, -not just me, - O Lord who rides the Garuda 
bird! You ate the fragrant butter churned by the Bamboo-slim arms of the 

Gopis, and were fethered by a rope that left your stomach with a mark.  

 

ப ொறிபைொே் சிகற - 
 லநிறங்ைகேயுங்பைொண்ட 

சிறகுைகேயுகடய 

உவணம் - ைருடொழ்வொகன 

ஊரந்்தொய் - ஏறி நடத்தும் ப ருமொளன! 

ைொம்பு ஏய் பமன் 

ளதொேி 
- 
மூங்கிகலபயொத்த பமல்லிய 

ளதொே்ைகேயுகடய யளசொகதயினொளல 

ைகட - ைகடய ் டட்ு 

பவறி ைமழும் -  ரிமேம் வீச ்ப ற்ற 

பவண்பணய் - பவண்பணகய 

உண்டொகய - (ைேவிளல) அமுது பசய்த வுன்கன 

தொம்ள பைொண்டு - 
(கையில் கிகடத்தபதொரு) 

தொம்க பைொண்டு 

ஆரத்்த - ைட்டியதனொ லுண்டொன 

தழும்  - ைொய் ்க  (அறி வன்) 

யொளனயும் அல்ளலன் - நொபனொருவளன யன்று; 

உலகு எல்லொம் 

அறியும் 
- 
உலைத்திலுே்ேொபரல்லொரும் 

அறிவரை்ே். 

 

***- எம்ப ருமொனுகடய பஸேல ்ய குணத்கதயறியொதொர ்

ஆருமில்கல பயன்கிறொர.் “ ஆங்பைொருநொே் ஆய் ் ொடி, 

சீரொரை்கலயல்குல் சீரடிசப்சந்துவொவொய், வொரொரவ்னமுகலயொே்  

மத்தொர ் ற்றிை்பைொண்டு, ஏரொரிகடளநொவ 

எத்தகனளயொரள் ொதுமொய்ச,் சீரொர ்தயிரை்கடந்து பவண்பணய் 

திரண்டதகன, ளவரொர ்நுதல்மடவொே் ளவளறொரை்லத்திடட்ு 

நொரொருறிளயற்றி நன்ைகமய கவத்ததகன ், ள ொரொரள்வற்ைண் 

மடவொே் ள ொந்தகனயும் ப ொய்யுறை்ைம் ஒரொத வன்ள ொல் 

உறங்கியறிவுற்றுத், தொரொந் தடந்ளதொே்ைளுே்ேேவுங் கைநீட்டி, ஆரொத 

பவண்பணய் விழுங்கி அருகிருந்த, ளமொரொரக்ுடமுருட்டி 

முன்கிடந்ததொனதள்த, ஓரொதவன்ள ொல் கிடந்தொகனை்ைண்டவளும் 

வொரொத் தொன்கவதத்து ைொணொே் வயிறடித்திங்கு, ஆரொர ்புகுதுவொர ்



ஐயரிவரல்லொல், நீரொமிது பசய்தீபரன்ளறொர ்பநடுங்ையிற்றொல் 

ஊரொரை்பேல்லொருங் ைொணவுரளலொளட, தீரொபவகுேியேொய்சச்ிை்ைன 

ஆரத்்து அடி ் ” (சிறிய திருமடல்) என்ற திருமங்கை 

யொழ்வொரருேிசப்சயல் இங்ளை  ரமள ொை்கியமொை 

அநுஸந்திை்ைத்தை்ைது. 
 

பவண்பணயுண்ட குற்றத்திற்ைொை யளசொகத ்பிரொட்டி 

உன்கனை்ைண்ணிநுண் சிறுத்தொம்பினொல் ைட்டிகவத்திருந்தனொல் 

உன்னுடம்பு தழும்ள றிை்கிடை்குஞ் பசய்திகய நொபனொருவன் 

மொத்திரளமளயொ அறிளவன், உலைபமல்லொ மறியொளதொ என்கிறொர.் 
 

பஸேல ்யகுணம்  ொரொட்டத் தகுந்ததொயினும் 

 ரத்வமுே்ேவிடத்தில் அஃது இருந்தொல்தொன்  ொரொட்டத்தகும்; ைொஷ்டம், 

ளலொஷ்டம் முதலிய குகழசச்ரை்குைே் ஸுல மொயிருந்தொலும் அந்த 

பஸேல ்யம் பமசச்த்தை்ைதன்று, அங்கு ்  ரத்வமில்லொகமயொல் 

இ ் டிளய பஸேல ்யத்ளதொடு கூடியிரொத  ரத்வமும் புைழத்தை்ைதன்று; 

ளமருமகலயில்  ரத்வ முே்ேபதனினும் அங்ளை 

பஸேல ்யமில்லொகமயொல் அ ் ரத்வத்கத ்  ொரொடட்ுவொரில்கல. 

ஆகையொல் பஸேல ்யத்ளதொடுகூடின  ரத்வமும்,  ரதவ்த்ளதொடுகூடின 

பஸேல ்யமுளம ள ொற்றத்தை்ைனவொம்; இகவ  யிரண்டுங்கூடி 

எம்ப ருமொனிடத்திலுே்ேன என்று ைொட்ட ளவண்டி,  “ப ொறிபைொே் 

சிகறயுவணமூரந்்தொய்!” என்கிறொர,் ைருடகன வொஹனமொைை் 

பைொண்டிருத்தல்  ரத்வலக்ஷணபமன்றுணரை். வடபமொழியில் 

ைருடனுை்கு ‘ஸு ரண்;’ என்று ப யர;் அதுளவ தமிழில் உவணம் எனச ்

சிகதந்து கிடை்கின்றது. 
 

பவறிைமழும் என் து பவண்பணய்ை்கு விளசஷணமொைவுமொம், 

ைொம்ள ய்பமந்ளதொேி [யளசொகத]ை்கு விளசஷணமொைவுமொம். ைொம்பு 

என்ற  லப ொருபேொருபசொல் இங்கு மூங்கிபலன ் ப ொருே் டும்; 

 சுகமை்கும் சுற்றுகடகமை்கும் மூங்கிகலத் ளதொளுை்கு உவகம 

கூறுவர.் உண்டொகய- உண்டொன்’ என் தன் முன்னிகலயின் ளமல் 

இரண்டனுருபு ஏறியிருை்கிறபதன்ை. தழும்பு-வடபமொழியில் கிணம் 

என ் டும். 
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தழும்பிருந்த சொரங்்ைநொண் ளதொய்ந்த மங்கை,  

தழும்பிருந்த தொே்சைடம் சொடி, - தழும்பிருந்த  

பூங்ளைொகத யொே்பவருவ ் ப ொன்ப யளரொன் மொர ்்பிடந்த,  

வீங்ளைொத வண்ணர ்விரல். 



 
There was a mark on your fingers left by the Sarnga bow-string.  The cart left 
a mark on your foot when you kicked it.  When you tore apart Hiranya's 

chest, frightening even lotus dame Lakshmi, that let a mark on your fingers! 

 

வீங்கு ஓதம் 

வண்ணர ்
- 
ப ொங்கி அகல பயறியுங் ைடல் ள ொன்ற 

வடிகவயுகடய எம்ப ருமொனது 

அம் கை  - அழகிய திருை்கைைேில் 

சொரங்்ைம் - சொரங்்ை வில்லினுகடய 

நொண் - நொணி 

ளதொய்ந்த - உரொய்ந்த்தனொ லுண்டொன 

தழும்பு - ைொய் ் ொனது 

இருந்த ஆம் - இருை்கின்றதுைொண்; 

தொே் - திருவடிைேிளல 

சைடம் சொடி - சைடத்கத யுகதத்து (அதனொலுண்டொன) 

தழும்பு இருந்த - ைொய் ்பு இருை்கின்றது; 

பூங் ளைொகதயொே் - அழகிய மயிர ்முடிகயயுகடய பிரொட்டி 

பவருவ - 
(என்ன ளநரிடுளமொ என்று) அஞ்சும் டியொை 

மிை்ை சீற்றத்துடளன 

ப ொன் ப யளரொன் - இரணியொசுரனுகடய 

மொரப்ு இடந்த 

தழும்பு 
- 
மொரக் ை் கிழிதப்தறிந்த தனொலுண்டொன 

ைொய் ்பு 

விரல் - விரல்ைேிளல 

இருந்த  - இருை்கின்றது. 

 

***- “தொம்ள பைொண்டொரத்்த தழும்பு- அறியுமுலபைல்லொம்” என்று 

கீழ் ் ொட்டிலருேிச ்பசய்தகதளைட்ட எம்ப ருமொன் ‘நொன் பவண்பணய் 

திருடினதொைவும் அதனொல் தழும்பு உண்டொயிரு ் தொைவும் அதகன 

உலபைல்லொம் அறிவதொைவும் நீர ்பசொல்லுவது முழு ்ப ொய்’ என்று 

பசொல்ல; அதுளைடட் ஆழ்வொர ்‘பிரொளன! ஒரு தழும் ொயிருந்தொல் 

உன்னொல் மகறை்ைமுடியும்; உனது கையிலும் ைொலிலும் விரலிலுமொை 

உன்னுடம்பு முழுதும் ஆசர்ிதரை்்ைொைசப்சய்த ஒவ்பவொரு ைொரியத்தினொல் 

தழும்ள றிை்கிடை்கிறளத!’ என்று ஸ்ரீரொமொவதொரத்திலும் 

கிருஷ்ணொவதொரதத்ிலும் நரஸிம்ஹொவதொரத்திலுமொை ளநரந்்த 

தழும்புைகே பயடுத்துகரை்கின்றொரி ் ொட்டில். 
 

மூன்றொமடியில், பூங்ளைொகதயொே் என்று ப ரிய பிரொடட்ியொகரச ்

பசொல்லுகிறது. அவே் எம்ப ருமொனுகடய திருமொரப்ிளல இகறயுமைல 

கில்லொது உகறயுமவேொகையொளல, அ ்ப ருமொன் ப ரிய 



சீற்றத்துடளன உை்ரமொன நரசிங்ைவுருகவை்பைொண்டள ொது ‘ஜைத்துை்ளை 

பிரேயம் விகேந்திடுளமொ!’ என்று அஞ்சி நடுங்கினபேன்ை. 
 

ைகட நிகலத்தீவைமொை நின்ற வீங்ளைொதவண்ணர ்என்றது- கை 

தொே் விரல் என்ற மூன்றிளனொடும் அந்வயிை்ைத்தை்ைது; ைடல் 

வண்ணனுகடய கை , ைடல்வண்ணனுகடய தொே், ைடல்வண்ணனுகடய 

விரல் என்று. 
 

கை , தொே் விரல் என் வற்கறளய எழுவொயொைை்பைொண்டு, 

கைைளும் ைொல்ைளும் விரல்ைளும் தழும்க ச ்சுமந்திருை்கின்றன் என்று 

ப ொருே்பைொே்ேவுமொம். 
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விரளலொடு வொய்ளதொய்ந்த பவண்பணய்ைண்டு, ஆய்சச்ி  

உரளலொ டுற ்பிணித்த ஞொன்று - குரளலொவொ  

ளதொங்கி நிகனந்தயலொர ்ைொண இருந்திகலளய?  

ஓங்ளைொத வண்ணொ. உகர. 
 
When your fingers and lips were smeared with butter, -O Lord dark as the deep 
ocean!, -the cowherd dame Yasoda bound you to a mortar.  Did you not weep 

and cry, while outsiders stood and watched? Speak.  

  

ஓங்கு ஓதம் வண்ணொ - 
ஓங்கிை் கிேரந்்த ைடல் ள ொன்ற 

வடிகவயுகடயவளன! 

(நீ பவண்பணய் திருடி உண்ணும்ள ொது) 

விரளலொடு வொய் 

ளதொய்ந்த 
- உன் விரலிலும் வொயிலும்  டிந்திருந்த 

பவண்பணய் - பவண்பணகய 

ஆய்சச்ி - யளசொகதயொனவே் 

ைண்டு -  ொரத்்து 

(உன்கனத் தண்டிை்ைளவண்டி) 

உரளலொடு உற 

பிணித்த நொன்று 
- உரளலொடு ளசரத்த்ுை் ைடட்ிகவத்தள ொது 

குரல் ஓவொது - நீ ைதத்ுகிற ைத்தல் நீங்ைொமல் 

ஏங்கி - ஏங்கிை்பைொண்டு 

நிகனந்து - 
(அ ்ள ொதும் பவண்பணய் 

திருடுவகதளய) சிந்தித்துை்பைொண்டு 

அயலொர ்ைொண - 
அயலொபரல்லொரும் ளவடிை்கை 

 ொரை்்கும் டி 



இருந்திகலளய  - இருந்தொயல்லளவொ? 

உகர - உண்கமயொைச ்பசொல்லு. 

 

***- ‘தொம் ொல் ஆ ்பூண்ட தழும்பு எனை்கு உண்ளடொ?’ என்ற 

எம்ப ருமொகன ளநொை்கி ஆழ்வொர ் ‘அஃது ஒரு தழும்புதொனொ? 

உடம்ப ல்லொம் தழும்பு மயளம ைொண்’ என்றொர ்கீழ் ் ொட்டில் . 

சொரங்்ைநொண் ளதொய்ந்த தழும்பும், சைடம் சொடின தழும்பும், இரணியன் 

மொரப்ிடந்த தழும்பும் வீரசப்சயல்ைகே விேை்குவன வொதலொல் 

அம்மூன்று தழும்புைகேயும் எம்ப ருமொன் இகசந்துபைொண்டு,* 

தொம் ொலொ ் புண்ட தழும்பு மொத்திரம்  ரிஹொஸொ ஸ் தமொயிருை்குளம 

பயன்பறண்ணி அதகன இல்கல பசய்யத் பதொடங்கினொன்; ‘ நொன் 

பவண்பணய் திருடினது மில்கல, ஆய்சச்ி பயன்கன ் 

பிடித்ததுமில்கல; உரளலொடு ளசரத்த்ு என்கனை் ைடட்ினதுமில்கல; 

தழும்பு உண்டொனது மில்கல’ என்று எல்லொவற்கறயும் மகறத்து ் 

ள சினொன். அதற்குளமல் ஆழ்வொர ்என்ன பசய்யை்கூடும்? பிரொளன! 

முழு ்பூசினிகயச ்ளசொற்றில் மகறை்ை நிகன ் ொகர ்ள ொளல பசய்த 

ைொரியங்ைகேபயல்லொம் இ ் டி மகறத்து ் ப ொய்பசொல்லுவது 

தகுதிளயொ? “ஸத்யம் வத” என்று பமய்ளய பசொல்லுமொறு பிறரை்்கு 

விதிை்கிற நீ ப ொய் பசொல்லலொகுளமொ? பவண்பணகய விரல்ைேொல் 

அே்ேிபயடுத்து நீ வொயிளல யிடட்ுை்பைொண்ட ள ொது யளசொகத ைண்டு 

உன்கன ் பிடித்துை் பைொே்ேவில்கலயொ? பவறுமளன ையிற்றினொல் 

உன்கனை் ைட்டிகவத்தொல் அறுத்துை்பைொண்டு ள ொய்விடுவொய் என்று 

ப ரியபவொரு உரளலொளட இகணத்து ் பிகணத்துகவை்ைவில்கலயொ? 

அதனொல் நீ பநடும்ள ொது ஏங்கி ளயங்கி அழவில்கலயொ? அந்த 

நிகலகமகய எத்தகனளயொ ள ரை்ே் வந்து ைொணவில்கலயொ? இகவ 

பயொன்றும் நடந்தளதயில்கல பயன்று உன்னொல் மகறை்ைமுடியுமொ? 

நீளயபசொல் நொயளன!’ என்கிறொர.் 
 

அவொ ்த ஸமஸ்தைொமனொய் ஸரவ்ஜ்ஞனொய் ஸரவ்சை்தியுை்தனொன 

நீ ஒரு குகறயுே்ேவன் ள ொலவும், அந்தை் குகறகய நீை்கிை் பைொே்ேை் 

ைேவு பசய்தவன் ள ொலவும், அதற்ைொைை் ையிற்றினொல் ைட்டித் 

தண்டிை்ை ் ட்டவன் ள ொலவும், அந்தை் ைடட்ில் நின்று த ்புவதற்கு 

சை்தியற்றவன்ள ொலவும் ைடக்ட யவிழ்ை்கும் உ ொயத்கத உணரொதவன் 

ள ொலவும், இருந்தொளய! இது என்ன ஆசச்ரியம்! என்று ஈடு ட்டவொறு. 
 

ஓங்ளைொதவண்ணொ!” என்ற விேியின் ஆழ்ப ொருகே ் 

ப ரியவொசச்ொன்பிே்கே அருேிசப்சய்கிறொரை்ொண்மின்- “இவகனை் 

ைட்டிகவத்தது ஒருைடகலத் ளதை்கிகவத்தொற்ள ொளல ைொணும்” என்று. 
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உகரளமற்பைொண் படன்னுே்ேம் ஓவொது எ ்ள ொதும்  

வகரளமல் மரைதளம ள ொல, - திகரளமல்  

கிடந்தொகனை் கீண்டொகன, ளைழலொய் ் பூமி  

இடந்தொகன ளயத்தி பயழும். 
 

With spoken words my heart sees the dark emerald gem of a mountain reclining 
in the ocean. He came as a boar and lifted the Earth, he parted the ocean. 

Forever I shall praise and offer worship. 

 

வகர ளமல் - ஒரு மகலயின்ளமளல 

மரைதளம ள ொல - மரைத ் சக்ச  டிந்தொற்ள ொல 

திகர ளமல் - திரு ் ொற்ைடலிளல 

கிடந்தொகன - சயனித்திரு ் வனும் 

கீண்டொகன - இரணியனுடகல ் பிேந்தவனும் 

ளைழல் ஆய் - வரொஹமூரத்்தியொகி 

பூமி இடந்தொகன - 
பூமிகய உத்தரி ்பித்தவனுமொன 

எம்ப ருமொகன. 

என் உே்ேம் - எனது மனமொனது 

உகர ளமற்பைொண்டு - உகர ் தில் ஊற்றங்பைொண்டு 

ஓவொது எ ்ள ொதும் - இகடவிடொமல் எ ்ள ொதும் 

ஏத்தி - அ ்ப ருமொனது சரிகதைகே ் (புைழ்ந்து) 

எழும் - உஜ்ஜீவிை்கும். 

 

***- கீழ் ் ொட்டில், ைண்ணபிரொன் ஓயொமல் ஏங்கியழுத 

சீலகுணத்கத அநுஸந்தித்த ஆழ்வொர,் அவன் ஓயொமல் 

ஏங்கினதுள ொலளவ தொமும் ஓயொமல் அவனுகடய சீலகுணத்கத ் 

ள சுவதில் உத்ஸொஹங் பைொண்டிரு ் கத இ ் ொட்டிலருேிச ்

பசய்கிறொர.் 
 

‘என்னுே்ேம் உகரளமற்பைொண்டு ஏதத்ிபயழும்” என்றதனொல் –

பநஞ்சு தந்பதொழிலொகிய சிந்தகனளயொடு நில்லொமல் வொை்கின் 

பதொழிகலயும்  ஏற்றுபைொண்டகம கூற ் ட்டது. திருவொய்பமொழியில் 

“முடியொளன  மூவுலகுந் பதொழுளதத்தும்” என்ற  ொசுரத்கத இங்ளை 

நிகன ் து . “உகரளமற்பைொண்டு” என் கத ‘ளமல் உகரபைொண்டு” 

என்று மொற்றி ளமலொன பசொற்ைகேை் பைொண்டு என்று முகரை்ைலொம். 
 

[வகரளமல் மரைதளமள ொலத் திகரளமற்கிடந்தொகன.] 

திரு ் ொற்ைடலிளல எம்ப ருமொன்  ே்ேிபைொண்டிரு ் து- 



பவண்ணிறமொனபதொரு மயிலில் மரைதை்ைல்கல ்  திதத்ொற் 

ள ொன்றிரு ் தொை அபூளதொ கம கூற ் ட்ட்பதன்ை. 
 

[கீண்டொகன.] ‘இரணியன்  ொரக்வ’ என் து 

மூலத்திலில்கலயொயிலும் கீண்டொ பனன்னும்ள ொளத ‘இரணியன் மொரவ்ு’ 

ஞொ ைத்திற்கு வந்துவிடும். இரணியனுடகலை் கீண்டது ள ொலளவ, 

குதிகர வடிவங்பைொண்டு வந்த ளைசிபயன்னுமஸுரனது வொகயை் 

கீண்டதும்  ைொஸுரனுகடய வொகயை் கீண்டது முண்டொதலொல் 

அகவயும் நிகனவுை்குவரின் அவற்கறயும் பைொே்ேத் தட்டில்கல. 

அன்றிளய, “ ளைழலொய்ை் கீண்டொகன இடந்தொகன” என்று ளசரத்்து 

வரொஹரூபியொய் அண்டபித்தியிளல ஒட்டின பூமிகய அதனின்று ஒடட்ு 

விடுவித்து ் பிறகு ளைொட்டொற் குத்திபயடுத்தவகன என்று ப ொருே் 

கூறுவதும் ப ொருந்தும். “திகரளமற்கிடந்தொகனை் கீண்டொகன” என்ற 

ளசரத்்தியொல்- எம்ப ருமொன் ‘நம் அடியொரை்்கு எ ்ள ொது என்ன தீங்கு 

வருளமொ’என்ற சிந்தகனயுடளன சயனித்திரு ் , துன்புற்ற அடியொரின் 

கூை்குரல் பசவி ் ட்டவுடளன  தறி அத்துன் த்கதத் தீரை்்ை ஏற்றபதொரு 

திருை்ளைொலங்பைொண்டு இங்குத்ளதொன்றி ரக்ஷித்தருே்கிறொபனன் து 

விேங்கும். இ ் டி ் ட்ட எம்ப ருமொகன எனது பநஞ்சு இகடவிடொது 

துதித்து உஜ்ஜீவிை்கின்றது என்றொரொயிற்று. 
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எழுவொர ்விகடபைொே்வொர ்ஈன்துழொ யொகன,  

வழுவொ வகைநிகனந்து கவைல் - பதொழுவொர,்  

விகனசச்ுடகர நந்துவிை்கும் ளவங்ைடளம, வொளனொர ் 

மனசச்ுடகரத ்தூண்டும் மகல. 
 
Offering worship in Tiruvenkatam, those who constantly think of the Tulasi-

garland Lord will be rid of their load of karmas. Even the celestials' hearts are 
roused by the hill.  

 

எழுவொர ் - 

(தொங்ைே் விரும்பின ஐசவ்ரியம் 

கிகடத்தவுடளன எம்ப ருமொகனை்) 

கைவிடட்ு ் ள ொகின்ற ஐசவ்ரய்ொரத்்திைளும் 

விகட பைொே்வொர ் - 

(தொங்ைே் விரும்பின கைவல்யளமொக்ஷம் 

கை ் ட்டபின் எம்ப ருமொகனத் 

திரும்பி ் ொரொமல்) விகட ்ப ற்றுை் 

பைொண்டு ள ொமவரை்ேொன 

கைவல்யொரத்்திைளும் 



ஈன் துழொயொகன 

வழுவொ வகை 

நிகனந்து கவைல் 

பதொழுவொர ்

- 

இனிய திருத்துழொகய அணிந்தவனொன 

திருமொகல ஒருநொளும் விடட்ு நீங்ைொத டி 

சிந்தித்து எ ்ள ொதும் அநு வி ் வரை்ேொன 

முமுக்ஷூை்ைளுமொகிய இம் மூவகை 

அதிைொரிைளுகடய 

விகன சுடகர - 
(அவரவர ்ளவண்டுகின்ற  லன்ைளுை்குத் 

தகடயொன ) தீவிகனயொகிய பநரு ்க  

நந்துவிை்கும் - அகணை்கின்ற 

ளவங்ைடளம - திருளவங்ைடமகலளய 

வொளனொர ் - நித்ய ஸூரிைளுகடய 

மனம் சுடகர - ஹ்ருதயமொகிற விேை்கை 

தூண்டும்  - தூண்டி ஜ்வலி ்பிை்கின்ற 

மகல - மகலயொகும். 

 

***- கீழ் ்  ல  ொசுரங்ைேில் வி வொவதொர ளசஷ்டிதங்ைகே ் ள சி 

அநு வித்த ஆழ்வொர,் என்கறை்ளைொ ைழிந்த அவ்வதொரங்ைேின் 

திருை்குணங்ைே் இன்கறை்கும் நன்கு விேங்குமொறு * பின்னொனொர ்

வணங்குஞ் ளசொதியொை ளஸகவ ஸொதித்தருே்கின்ற 

அரச்ச்ொவதொரங்ைகேயும் அநு விை்ை ஆகசபைொண்டு, 1. பதன்னனுயர ்

ப ொரு ்பும் பதய்வவடமகலயும் என்னுமிகவளய முகலயொ 

வடிவகமந்த” என்கிற டிளய பூமி ்பிரொட்டிை்குத் 

திருமுகலத்தடங்ைேொைச ்பசொல்ல ் டட்ுே்ே இரண்டு திருமகலைளுே் 

திருளவங்ைடமகலயிளல திருவுே்ேஞ் பசன்று அவ்விடதக்த ்ள சி 

அநு விை்கிறொரி ் ொட்டில். எம்ப ருமொனிலுங்ைொட்டில் 

எம்ப ருமொளனொடு ஸம் ந்தம்ப ற்ற ப ொருே்ைளே  ரம 

உத்ளதசய்பமன்று பைொே்ளுகிறவரை்ேொகையொளல 

திருளவங்ைடமுகடயொன் வகரயில் ள ொைொமல் அவனுகடய ஸம் ந்தம் 

ப ற்றதொன திருமகலளயொளட நின்று அநு விை்கிறொர.் 
 

திருமகல எ ் டி ் ட்டபதன்றொல்  ்ரளயொஜநொந்தரங்ைகே 

விரும்புமவரை்ளேொடு  அநந்ய ்ரளயொஜநளரொடு வொசியற எல்லொருகடய 

விகனைகேயும் ள ொை்கி ்  லகன ் ப றுவிை்குமது; இதகனளய 

மூன்றடிைேில் அருேிசப்சய்கிறொர.் 
 

எழுவொர ்என்றொல் எழுந்துள ொகிறவரை்கேயும் பசொல்லும்; 

ளமன்ளமலும் ஆகச ்ப ருை்ைமுகடயவரை்கேயும் பசொல்லும். இரண்டு 

 டியொலும், ஐசவ்ரய்ொரத்்திைகேச ்பசொல்லுகிறது இங்கு, ‘எங்ைளுை்கு 

ஐசவ்ரய்த்கதத் தரளவணும்’ என்று பிரொரத்்தித்து அது கை ் ட்டதும் 

எம்ப ருமொகனவிடட்ு எழுந்துள ொகிறவரை்ே் என்றொவது, ஐசவ்ரியம் 

ளவணுபமன்று ளமளல ளமளல பிரொரத்த்ிை்குமவரை்ே் என்றொவது பைொே்ை. 



இவரை்ளுகடய விகனசச்ுடகர நந்துவிை்கையொவது- ஐசவ்ரய் 

 ்ரொ ்திை்கு விளரொதியொன  ொவங்ைகேத் பதொகலத்து ஐசவ்ரய் 

விரு ் த்கத நிகறளவற்றுகை. 
  

விகட பைொே்வொர ்என்றொல் விடட்ு நீங்குகிறவரை்ே் என்கை; 

ஸந்தர ்் ம் ளநொை்கி இங்ளை கைவல்யொரத்்திைகேச ்பசொல்லுகிறது. 

அவரை்ளுகடய விகனசச்ுடகர நந்துவிை்கையொவது – 

ஆத்மொநு வத்திற்கு விளரொதியொன  ொவங்ைகேத் பதொகலத்து 

கைவல்யொ நு வத்கத நிகறளவற்றுகை. 

ஈன்துழொயொகன வழுவரவகை நிகனந்து கவைல் பதொழுகிறவரை்ே் - 

 ரகமைொந்திைேொன  ைவத் ை்தரை்ே்; அவரை்ளுகடய விகனசச்ுடகர 

நந்துவிை்கையொவது – மொறி மொறி ்  லபிற ்பும் பிறை்கும் டியொன 

தீவிகனைகேத் பதொகலத்து முத்தியேிை்கை. ஆை, ளவண்டுளவொர ்

ளவண்டின  டிளய அநிஷ்ட நிவ்ருத்திகயயும் இஷ்ட ்ரொ ்திகயயும் 

பசய்விை்ைவல்லது திருளவங்ைடம் என்றதொயிற்று. 
 

[விகனசச்ுடகர நந்துவிை்கும்]-  ொவங்ைகே பநரு ் ொை ரூபித்துை் 

கூறினகமை்கு இணங்ை “நந்துவிை்கும்” என ் ட்டது; நந்துவித்தல்- 

(பநரு ்க )அகணத்தல். 
 

[வொளனொரம்னச ்சுடகரத் தூண்டும்மகல.] – ஒரு பநரு ்க  

அகணை்கும்; ஒரு பநரு ்க  அபிவிருத்தி பசய்யும் என்று சமத்ைொரமொை 

அருேிபசய்கிறொர.் வொளனொர ்மனசச்ுரகடத் தூண்டுகையொவது- 

 ரம தத்திளல  ரத்வகுணத்கத அநு வித்துை்பைொண்டிருை்கிற 

நித்யஸூரிைகே , இங்குவந்து பஸேல ்ய பஸேசீல்யொதி குணங்ைகே 

அநு விை்குமொறு உத்ஸொஹமூடட்ுதலொம். திருளவங்ைடமகலயின் 

தன்கம இ ் டி ் ட்டபதன்று அநுஸந்தித்தொரொயிற்று 
 

2108 
 

மகலயொல் குகடைவித்து மொவொய் பிேந்து,  

சிகலயொல் மரொமரளமழ் பசற்று, - பைொகலயொகன ்  

ள ொரை்்ளைொ படொசித்தனவும் பூங்குருந்தம் சொய்த்தனவும்  

ைொை்ளைொடு  ற்றியொன் கை. 
 
A hill, inverted, became an umbrella to protect the cows.  The Lord fore the 
horse kesin's jaws and pierced an arrow through seven trees, plucked a tusk 

of the rutted elephant, and destroyed the Kurundu trees, Such is the power 
in the lord-of-Venkatam's hands! 
 

மகலயொல் - ளைொவரத்்தன கிரிகயை்பைொண்டு 



குகட ைவித்து - குகடயொை ் பிடிதத்ும், 

மொ வொய் பிேந்து - 

குதிகர வடிவங்பைொண்டு வந்த 

ளைசிபயன்னும் அஸுரனுகடய 

வொகய ்பிேந்தும், 

சிகலயொல் - வில்கலை்பைொண்டு 

மரொமரம் ஏழ் பசற்று - ஸ ்த ஸொலவிருக்ஷங்ைகே அழிதத்ும், 

(இசப்சயல்ைளேொடு நிற்ைொமல்) 

பைொகல யொகன - 
பைொகலபசய்வதொை வந்த குவலயொ 

பீடபமன்னும் யொகனயினுகடய 

ள ொர ்ளைொடு - 
சண்கடபசய்ய உதவியொயிருந்த 

தந்தங்ைகே 

ஒசித்தனவும் - பிடுங்கினகவயும். 

பூ குருந்தம் - பூ ளவொடுகூடிய குருந்த மரத்கத 

சொய்த்தனவும் - 
ளவளரொளட  றித்துத் தே்ேினகவயும்                  

(எகவபயன்றொல்) 

ைொர ் - 
(ைம்பீரமொை முழங்குவதில்) 

ளமைத்கதபயொத்த 

ளைொடு - சங்கை 

 ற்றியொன் - ஏந்தியிருை்கின்ற ப ருமொனுகடய 

கை - திருை்கைைளேயொகும். 

 

***- கீழ் ் ொட்டில் திருளவங்ைட மகலகய அநு வித்து ்ள சின 

ஆழ்வொர ்பிறகு திருளவங்ைட முகடயொகனயும் ளஸவிதத்ு அவனது 

திருை்கைைேினழகிளல ஆழங்ைொற் ட்டொர;் 
 

அகவ மிைவும் ஸுகுமொரமொை இருந்தும் 

ரொமகிருஷ்ணொதியவதொரங்ைேில் ப ரிய வீரசப்சயல்ைகேபயல்லொம் 

சிறிதும் வருத்தமின்றிச ்பசய்தனளவ! என்று ஈடு டட்ு, அத்திருை்கைே் 

இன்கறை்கும் அந்த வீர ் ொடு ளதொன்ற விேங்கும் டிகய யொவரும் 

ைொணலொபமன்கிறொர.்  
 

ஆை மகலயொல் குகடைவித்ததும் மொவொய்பிேந்ததும் மரொமொளமழ் 

பசற்றதும், யொகனை்பைொம்பு றித்ததும் பூங்குருந்தம் சொய்த்ததும் 

இத்திருை்கைைளே ைொண்மின் என்று  கழய வீரசப்சயல்ைகே 

ஸ்மரித்து அநுஸந்தித்தொரொயிற்று. 
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கைய வலம்புரியும் ளநமியும், ைொரவ்ண்ணத்  

கதய மலரம்ைே்நின் னொைத்தொே், - பசய்ய  



மகறயொன்நின் உந்தியொன் மொமதிே்மூன் பறய்த  

இகறயொன்நின் ஆைத் திகற. 
 
Your hands, -O cloud-hued Lord! -wield the conch and discus. The lotus-dame 
Lakshmi resides on your chest.  Brahma resides on your lotus-navel, and 

occupying a small portion of your frame is the three-city destroyer, Siva-lord.  

 

ைொர ்வண்ணதத்ு ஐய - 
ளமைம்ள ொன்ற வடிகவயுகடய 

ப ருமொளன 

வலம்புரியும் - வலம்புரிசச்ங்ைமும் 

ளநமியும்  - சை்ைரமும் 

கைய - என் கையிலுே்ேன; 

மலர ்மைே் - ப ரியபிரொட்டியொர ்

நின் ஆைத்தொல் - உனது திருமொரக்  ் பிரியொதிரு ் வே்; 

பசய்ய மகறயொன் - 
சிறந்த ளவதத்கத நிரூ ைமொை வுகடய 

பிரொன் 

நின் உந்தியொன் - உனது உந்திை்ைமலத்திலுே்ேொன்; 

மொ மதிே் மூன்று 

எய்த இகறயொன் 
- 
ப ரிய மதிகேயுகடய மூன்று 

 ட்டணங்ைகே முடித்த சிவப ருமொன் 

நின் ஆைதத்ு இகற - உனது திருளமனியின் ஏைளதசம் 
 

***- திருளவங்ைடமுகடயொகன ளநொை்கி உனது திருளமனியிளல 

அழகும் ஐசவ்ரியமும் சீலம் முதலிய குணங்ைளும் நிழலிடட்ுத் 

ளதொற்றுகின்றனளவ! என்று ஈடு டுகிறொர.் சங்கும் சை்ைரமும் 

திருை்கைைேிளல உே்ேன என்றதனொலும் மலரம்ைே் நின்னொைத்தொே் 

என்றதனொலும் ஈசவ்ரத்வம் பசொல்ல ் ட்டது; ‘ைொரவ்ண்ணத்துஐய!’ என்ற 

விேியினொல் அழகு அறிவிை்ை ் ட்டது. பிரமனுை்கும் சிவனுை்கும் 

முதன்கமயுண்டொகுமொறு திருநொபியிலும் திருளமனியின் 

வல ் ை்ைத்திலும் இடம் பைொடுத்திரு ் கதை் கூறுகின்ற 

பின்னடிைேொல் சிலகுணம் பதரிவிை்ை ் ட்டது. 
 

கைய=கைைேிளலயுே்ேன; ‘கையது’ என் தன்  ன்கம. வலம்புரி- 

வல ் ை்ைத்தொல் சுழிந்திரு ் து. (இதற்கு எதிர-் இடம்புரி.) 
 

சை்ைரத்தின் விேிம்க ச ்பசொல்லுகிற ளநமி என்னும் வடபசொல் 

தமிழில் சை்ைரதத்ுை்கும் ள ரொை வழங்கும். ஐய!- அண்கமவிேி . 

மலரம்ைே் நின்ஆைத்தொே்=” அைலகில்ளலனிகறயுபமன்று அலரள்மல் 

மங்கையுகற மொர ்ன்” திருளவங்ைடமுகடயொனிளற. பிரமன் நொன்கு 

முைங்ைேொலும் நொன்கு ளவதங்ைகேயும் எ ்ள ொதும் 

ஓதிை்பைொண்டிரு ் தனொலும்,= ளவதங்ைளே எனை்குச ்சிறந்த ைண்; 



ளவதங்ைளே எனை்குச ்சிறந்த பசல்வம்” என்று பசொல்லுவனொதலொலும் 

பசய்ய மகறயொபனன ் ட்டொன். 
 

இகறயொன்= ஈசவ்ரனொைத ்தன்கன அபிமொனித்திருை்கிற ருத்ரன் 

என்கை. நின்ஆைதத்ு இகற= ‘இகற’ என் தற்கு ்  ல ப ொருளுண்டு; 

உனது திருளமனியிளல சிவன் அற்   ொைமொை 

அகமந்திருை்கிறொபனன்றவொரு. திருவொய்பமொழியில் “ 

ஏறொலுமிகறளயொனும் திகசமுைனும் திருமைளும் 

கூறொளுந்தனியுடம் ன்” [4-8-1] என்ற  ொட்டின் இரு த்தினொலொயிர ் டி 

வியொை்கியொனத்தில்- ‘த ஸொ ளதொஷிதஸ் ளதந விஷ்ணுநொ 

 ்ர விஷ்ணுநொ ஸ்வ ொரச்ள்வ தக்ஷிளண சம்ள ொ: நிவொஸ:  ரிைல்பித:” 

என்பறடுத்துை் ைொட்ட ் டட்ுே்ே பிரமொண வசனம் இங்கு 

அநுஸந்திை்ைத்தகும். [இதன்ப ொருே்  ரமசிவன் தவம்புரிந்ததனொல் 

திருவுே்ேமுவந்த ஸ்ரீமஹொவிஷ்ணு தனது வல ் ை்ைத்திளல அவனுை்கு 

இடம் ைற்பித்துத்தந்தருேினபனன் தொம்.] 
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இகறயும் நிலனும் இருவிசும்பும் ைொற்றும்,  

அகறபுனலும் பசந்தீயு மொவொன், - பிகறமரு ்பின்  

க ங்ைண்மொல் யொகன  டுதுயரம் ைொத்தேித்த,  

பசங்ைண்மொல் ைண்டொய் பதேி. 
 
The Lord who is manifest as the Earth, space, wind, water and fire is the 
adorable red-eyed senkanmal who gave refuge to the devotee-elephant in 

distress, Know it clearly.  

 

இகறயும் - ஸ்ரீகவகுண்ட நொதனொயும் 

நிலனும் 

இருவிசும்பும் 

ைொற்றும் அகற 

புனலும் பசம்தீயும் 

ஆவொன் 

- 

பூமிபயன்ன  ரவிய ஆைொச பமன்ன 

வொயுபவன்ன அகல பயறிகிற  ஜலபமன்ன 

சிவந்த நிறமுே்ே அை்நிபயன்ன ஆகிய  ஞ்ச 

பூதங்ைேினொலொகிய லீலொ 

விபூதிகயயுகடயவனொயுமிருை்கிற 

எம்ப ருமொன், 

பிகற மரு ்பின் - பிகறள ொன்ற தந்தத்கதயுகடயதும் 

க ங்ைண் -  சுகமதங்கிய ைண்ைகேயுகடயதுமொன 

மொல் யொகன - ப ரியைளஜந்திரகன 

 டு துயரம் - 
(முதகலயின் வொயிளல அை ் டட்ு ்)  ட்ட 

துை்ைத்தில் நின்றும் 

ைொதத்ு அேித்த - ரக்ஷித்தருேின 



பசம் ைண் மொல் 

ைண்டொய் 
- புண்டரீைொக்ஷனொன ப ருமொன்ைொண்; 

பதேி - [பநஞ்ளச!] நீ இதகனத் பதரிந்துபைொே். 

 

***- நித்யவிபூதி பயன்ன ் டுகிற  ரம தத்திற்கும் 

லீலொவிபூதிபயன்ன ் டுகிற ஸம்ஸொரமண்டலத்திற்கும் 

நொதனொய்ை்பைொண்டு உ யவிபூதி நொதபனன்று ள ர ்

ப ற்றிருை்குபமம்ப ருமொன் தன்ப ருகமகய நிகனத்து 

ளமனொணித்திரு ் வனல்லன்; அடியவரை்ே் துன்புறுங்ைொலத்து ளநரில் 

ஓடிவந்து ைொத்தருளும் டியொன வொதஸ்ல்யகுண முகடயவன்ைொண் 

என்று தம் திருவுே்ேத்துை்கு உ ளதசிை்கிற முைத்தொல் எம்ப ருமொனது 

ளமன்கமகயயும் பவேியிடுகிறொர.் 
 

இகற என்று ஸ்வொமிை்கு ் ப யர;் 1. “ வீற்றிருந்ளதழுலகும் 

தனிளைொல் பசல்ல வீ வில்சீர,் ஆற்றல் மிை்ைொளுமம்மொன்” என்ற டி: 

 ரம தத்தில் ஸரவ்ஸ்வொமித்வம் ளதொன்றுமொறு எழுந்தருேியிருை்கிற 

ஸ்ரீகவகுண்ட நொதத்வம் இங்ளை விவக்ஷிதம். ஆைளவ, இகற பயன்றது 

இங்ளை நித்யவிபூதிநொதகனச ்பசொன்ன டி. நிலனும் என்று பதொடங்கிச ்

பசந்தீயுமொவொன் என்ற வேவொல் லீலொவிபூதி நொயைத்வம் 

பசொல்ல ் டுகிறது;  ஞ்சபூதங்ைேினொலொகிய  தொரத்த்ங்ைே் 

நிகறந்தவிடளம லீலொவிபூதியொதலொல்  ஞ்ச பூதங்ைகேயிடட்ு 

அருேிசப்சய்தொபரன்ை. 
 

“இகறயும்“ என்ற உம்கமை்குச ்ளசர (இரண்டொமடியில்) “ஆவொன்” 

என்ற விடத்திலும் உம்கம கூட்டிை்பைொே்ேளவணும்; ஆவொனும் என்ை. 

ஆை இவ்வேவொல் – உ ய விபூதி நொதனொயிருை்கும் 

ப ருகமகயயுகடயவனொ யிருந்தொலும் என்றதொயிற்று . இதற்கு ் 

பிரதிளைொடியொன நீரக்மகய ் பின்னடிைேில் அருேிசப்சய்கிறொர.் 

முதகலவொய்ை் ளைொட் ட்ட ைளஜந்திரொழ்வொன் துயகர அகரகுகலயத் 

தகலகுகலய ஓடிவந்து ைொத்தருேினது பிரசித்தம். 
 

[பிகறமரு ்பின் க ங்ைண்மொல்யொகன] யொகனை்கு பவளுத்த 

தந்தமிரு ் தும்  சுகம தங்கிய ைண்ைேிரு ் தும் அதிசயமொன 

விஷயமன்ளற; இகதசப்சொல்லி வருணி ் தற்கு ் பிரளயொஜன 

பமன்பனனில்;- ஒரு குழந்கத கிணற்றில் விழுந்துள ொை, 

அதகனபயடுத்துை்ைகரயிளல ள ொடட்வரை்ே் ‘அந்ளதொ! இபதொரு 

ைொலழகும் இபதொரு கையழகும் இபதொரு 

முைவழகும் என்ன!’ என்று பசொல்லிச ்பசொல்லி மொய்ந்து 

ள ொவரை்ேன்ளறொ; அ ் டிளய எம்ப ருமொனும் யொகனயின் ைொகல 

முதகலவொயினின்றும் விடுவித்தபின் அதனுகடய தந்ததத்ினழகிலும் 



ைண்ணினழகிலும் ஆழ்ந்து ைகரந்தகம ளதொற்ற அந்த  ைவத் 

ஸமொதியொளல ஆழ்வொர ்யொகனகய வருணிை்கின்றொபரன்ை. 
 

 சுகம + ைண், க ங்ைண். ைண்டொய் – முன்னிகலயகசசப்சொல். 

இ ் ொடட்ில் பநஞ்சளம!’ என்கிற விேி வருவித்துை்பைொே்ேளவண்டும். 
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பதேிதொை வுே்ேதக்தச ்பசந்நிறீஇ, ஞொனத்  

பதேிதொை நன்குணரவ்ொர ்சிந்கத, - எேிதொைத ் 

தொய்நொடு ைன்ளறள ொல் தண்டுழொ யொனடிை்ளை,  

ள ொய்நொடிை் பைொே்ளும் புரிந்து. 
 
Clearing their hearts of dross, clear-thinking seers of steadfast devotion,  easily 

attain the feet of the Tulasi-garland Lord, like the calf finding the mother-cow 
through love.  

 

உே்ேத்கத - மனத்கத 

பதேிது ஆை - 
[ஐம்புலன்ைேில் ளமய்வதனொலுண்டொன 

ைலை்ைம் நீங்கித்] பதேிகவயுகடய தொம் டி 

பசம் நிறீஇ - 
பசவ்வளன நிறுத்தி [எம்ப ருமொனிடதத்ில் 

மனத்கதமூட்டி] 

ஞொனம் -  ைவத்விஷய  ை்தியொளல 

பதேிது ஆை - 
‘அவன் தகலவன் நொம் அடிகம’ என்கிற 

பதேிவு உண்டொகும் டி 

நன்கு - நன்றொை 

உணரவ்ொர ் - அறி வரை்ளுகடய 

சிந்கத - மனமொனது. 

எேிது ஆை- - வருத்தமில்லொமல் 

தொய்நொடு 

ைன்ளறள ொல் 
- 

[ப ரிய  சுை்கூட்டத்தினிகடளய]  ‘தன் 

தொகயத் ளதடிை்பைொண்டு கிடட்ுகிற 

ைன்கற ்ள ொல, 

தண் துழொயொன் 

அடிை்ளை 
- 
குேிரந்்த திருத்துழொய் மொகலகயயணிந்த 

எம்ப ருமொனது திருவடிைகேளய 

புரிந்து - விரும்பி 

ள ொய் 

நொடிை்பைொே்ளு

ம் 

- தொளன பசன்று ளதடிசள்சரும். 

  



***- ஆழ்வொகர ளநொை்கிச ்சிலர ்‘உம்முகடய பநஞ்சுள ொளல 

எங்ைளுகடய பநஞ்சு  ைவத ்விஷயத்திளல ஊன்ற ் ப றவில்கலளய, 

இதற்கு என்ன ைொரணம்?’ என்று ளைடை்; அவரை்டக்ு உத்தரமொை 

அருேிசப்சய்வது ள ொலும் இ ் ொடட்ு.  ட்டிளமயபவொண்ணொத டி 

மனத்கதயடை்கி எம்ப ருமொளனொடு தமை்குே்ே உறகவ 

அறிந்திரு ் வரை்ேின் மனமொனது மற்பறவகரயும்  ற்றொமலும் 

ஐம்புலன்ைேிலும் பசல்லொமலும் அவ்பவம்ப ருமொகனளய 

 தறிை்பைொண்டு மிை்ை ஆவலுடன் பசன்று கிடட்ும்; ஒரு 

ைன்றுை்குடட்ியொனது  ல்லொயிரம்  சுை்ைேின் திரேினுே்ளே தனது 

தொகயை் ைண்டுபிடித்துை்பைொே்வது எ ் டிளயொ அ ் டிளய இதுவும் . 

இதற்கு ஸம் ந்தவுணரச்ச்ிளய ைொரணம். ஸம் ந்தஜ்ஞொன 

மில்லொதவரை்ளுை்கு ஒருநொளும் எம்ப ருமொகனை் கிடட்ுதல் 

ஸொத்யமன்று; அஃது உே்ேவரை்ளுை்கு அது மிைவும் ஸுல ம் 

என்றொரொயிற்று. 
  

மூன்றொமடியில் “ அடிை்ளை” என்றும் “அடிளய” என்றும் 

 ொடள தங்ைே் ... 
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புரிபயொருகை  ற்றிளயொர ்ப ொன்னொழி ளயந்தி,  

அரியுருவும் ஆளுருவுமொகி, - எரியுருவ  

வண்ணத்தொன் மொர ்்பிடந்த மொலடிகய அல்லொல்,மற்  

பறண்ணத்தொ னொளமொ இகம? 
 
The lovable Lord who bears a conch in one hand and a discus in the other, 
came as half-man-half-lion and destroyed the fierce Asura Hiranya's mighty 

chest.  Other than his feet, Is there anything to contemplate, worth the while? 

 

ஒரு கை புரி  ற்றி - 
ஒரு திருை்கையிளல வலம்புரிச ்

சங்ைத்கத ஏந்தி 

(மற்பறொரு திருை்கையிளல) 

ஓர ்ப ொன் ஆழி ஏந்தி - ஒ ் ற்ற அழகிய திருவொழிகய ஏந்தி 

ஆே் உருவம் அரி 

உருவம் 
- 
நரமும் சிங்ைமும் ைலந்த வடிகவ 

யுகடயனொய்ை் பைொண்டு 

எரி உருவம் 

வண்ணத்தொன் 
- 

அை்நியின் வடிவம்ள ொளல 

[ைண்பணடுத்துை்ைொண முடியொத] 

வடிவத்கதயுகடயனொன 

இரணியனுகடய 

மொரப்ு - மொரக்  



இடந்த - நைத்தொல் குத்தி ்பிேந்து ள ொட்ட 

மொல் - திருமொலினுகடய 

அடிகய அல்லொல் - திருவடிைகேத்தவிர 

மற்று - ளவபறொரு விஷயதக்த 

இகம - க்ஷணைொலளமனும் 

எண்ணத்தொன் ஆளமொ - 
நிகன ் தற்ளைனும் முடியுளமொ? 

[முடியொது.] 

 

***- அடியவரை்ே் திறத்தில் எம்ப ருமொனுை்குண்டொன 

 ொரதந்திரியத்கதயும் வொத்ஸல்யத்கதயும் அநுஸந்தித்தொல் 

அ ்ப ருமொகனத் தவிரத்்து ளவபறொருவிஷயத்கத ஒரு 

பநொடி ்ப ொழுதொகிலும் நிகனை்ை வழியுண்ளடொ? என்னளவண்டி, 

அ ்ப ருமொன்  ரம ை்தனொகிய  ்ரஹ்லொதனிடத்துே்ே 

வொத்ஸல்யத்தொளல பசய்தருேின பசயகலபயடுத்து ் ள சுகிறொர.் 
 

புரிபயொருகை ற்றி = ‘வலம்புரி ‘ என்னும்  தத்தில்  ‘வலம்’ என் கத 

நீை்கி, புரிபயன் கத  மொத்திரம் இங்கு ் பிரளயொகித்திரு ் து 

நொகமைளதசத்கதபைொண்டு நொமத்கத ை்ரஹிை்கும் முகறயொபலன்ை: 

ஸத்ய ொகமகய ்  ொகமபயன் துள ொல. எம்ப ருமொனுகடய 

அவதொரங்ைபேல்லொவற்றிலும் திவ்யொயுதங்ைேின் ளசரத்்திை்குை் 

குகறயில்லொகமயொளல “புரிபயொருகை ற்றிளயொர ்ப ொன்னொழிளயந்தி” 

என ் ட்டது. இத்திவ்யொயுதங்ைே் சில அவதொரங்ைேில் 

மகறந்திரு ் தும் சில அவதொரங்ைேில் பவேித்ளதொன்றிளயயிரு ் தும் 

ைொரணொரத்த்மொைவொம் . 
 

அசுரரை்ளுகடய உடல் பநரு ்புநிறமொ யிருை்குமொதலொல் எரியுருவ 

வண்ணத்தொன் என்ற பசொல்லொல் இரணியகனை் கூறினர.் 

 ொசுரத்தினிறுதியுலுே்ே இகம என் கத விகனமுற்றொைை்பைொண்டு 

உகரை்ைவுமொம்; இகத ஆரொய்ந்து ொர ்என்கை: பநஞ்ளச!’ என்று 

வருவித்துை்பைொே்ை. 
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இகமயொத ைண்ணொல் இருேைல ளநொை்கி,  

அகமயொ ் ப ொறிபுலன்ை கேந்தும் - நகமயொமல்,  

ஆைத் தகண ் ொ ரகணவளர, ஆயிரவொய்  

நொைத் தகணயொன் நைர.் 
 



All the while contemplating him, dispelling doubt, keeping the sense unaffected 
by outside inpulses, those who hold him dear in their hearts will attain the 

thousand-hooded-snake-reclining lord's abode.  

 

இகமயொத 

ைண்ணொல்  
- 

[ஞொனத்தில் குகறவில்லொதபநஞ்சு 

என்னும்] உடை்ண்ணொளல 

இருே் அைல - 
[அஜ்ஞொநமொகிய] அந்தைொரம் 

நீங்கும் டியொை 

ளநொை்கி - 
(தன் ஸ்வரூ த்கதயும்  ர ்ரஹ்ம 

ஸ்வரூ த்கதயும் உே்ே டி) ைண்டு 

அகமயொ - த்ரு ்திப ற்று அடங்கியிரொத 

ப ொறி புலன்ைே் 

ஐந்தும் 
- 
 ஞ்ளசந்திரியங்ைகேயும் (அவற்றிற்கு 

உரிய ச ்தொதி)  ஞ்சவிஷயங்ைகேயும் 

நகமயொமல் - அடை்ைொமளல 

ஆைத்து 

அகண ் ொர ்
- 

(மொதரை்ேின்) ளதஹத்கத 

அகணத்துை்பைொண்டு ைண்ட டி 

திரி வரை்ே் 

ஆயிரம் வொய் 

நொைத்து 

அகணயொன் 

- 

ஆயிரம் வொய்ைகேை் பைொண்ட ஆதி 

ளசஷகன ் டுை்கையொைவுகடய 

எம்ப ருமொனது 

நைர ் - நைரமொகிய ஸ்ரீகவகுண்டத்கத 

அகணவளர - கிட்ட ்ப றுவரை்ளேொ?. 

 

***- இ ் ொடட்ுை்கு இரண்டு வகையொைை் ைருத்துகரை்ை இடமுண்டு. 

மூன்றொமடியில், அகணவளர என்ற விடத்து ஏைொரத்கதத் ளதற்ற ் 

ப ொருேதொைை் பைொண்டொல், அகணவர-்கிட்ட ்ப றுவரை்ே் என்று 

ப ொருேொய்விடும். அன்றி ஏைொரத்கத எதிரம்கற ் ப ொருேதொைை் 

பைொண்டொல், அகணவளர?- ளசருவரை்ளேொ? ளசரமொட்டொரை்ே் 

என்றதொகும். ஒன்ளறொபடொன்று முரண் டுகின்ற இரண்டு ப ொருே்ைளும் 

ப ொருந்துளமொ எனின்; ளைண்மின்: இந்திரியங்ைகே ் 

 ட்டிளமயபவொட்டொமல் அடை்கி ஆேொளத ஸ்த்ரீைேின் உடம்ள ொளட 

அகணத்து மனம் ள ொன டிளய திரியுமவரை்ே்  ரம தத்கதை் 

கிட்டமொட்டொரை்ே்; இவ்வுலைத்துை்கும் நரைத்துை்குளம 

ள ொை்குவரத்தொயிரு ் ரை்ே் என் து ஒரு ைருத்து. இந்திரியங்ைகே 

அடை்கி ஆேொவிட்டொலும் எம்ப ருமொன் தொனொைளவ ைடொக்ஷிை்கும்ள ொது 

அவகன விலை்ைொதவரை்ளுை்கு உஜ்ஜீவிை்ை வழியுண்டு என்கை 

மற்பறொரு ைருதத்ு. இதில், “ஆைத்து அகண ் ொர”் என் தற்கு – 

எம்ப ருமொனொளல அந்தரங்ைத்தில் விஷயீைரிை்ை ் ப றுமவரை்ே் என்று 

ப ொருே் பைொே்ளுதல் நன்று. இவ்விரண்டு ைருதத்ுைேில் முந்தின ைருத்து 

ளசதநஸ்வ ரூ த்துை்கு ் ப ொருந்தினது; பிந்தின ைருத்து 



 ைவந்நிரள்ஹதுை ை்ரு ொகவ ளவொை்திை்கு ் ப ொருந்தினது: இதுளவ 

ஆழ்வொரை்்கும் ஆசொரியரை்டக்ும் அபிமதமொயிருை்கும். 
 

இகமயொதைண் என்றது-ஞொனை்ைண். அது திறந்தொல் 

அஜ்ஞொனவிருே் அைலுமொதலொல் இருேைலளநொை்கி என்றொர.் 

ப ொறிபுலன்ைகேந்தும்—ப ொறிகயந்தும் புலகனந்தும் என்ற  டி: 

ச ்தொதிவிஷயை்ைகேை் ைவரக்ின்ற பசவி வொய் ைண் மூை்கு 

உடபலன்னும்  ஞ்ளசந்திரியங்ைளும், இவ்விந்திரியங்ைளுை்கு 

இலை்ைொகின்ற ச ்தம் ரூ ம் ரஸம் ைந்தம் ஸ் ரச்ம் என்னும்  ஞ்ச 

விஷயங்ைளும். 
 

இந்திரியங்ைளுை்கு ‘அகமயொ’ என்றிடட் விளசஷனம் – 

ப ற்றவற்கறை் பைொண்டு த்ரு ்திப ற்று 

அடங்கியிரொகமகயை்ைொடட்ும். 
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நைர மருே்புரிந்து நொன்முைற்கு, பூளமல்  

 ைர மகற யந்த  ண் ன், - ப யரிகனளய  

புந்தியொல் சிந்தியொ ளதொதி உருபவண்ணும்,  

அந்தியொ லொம் னங் பைன்? 

 
The abode of the four-faced Brahma is the benevolent Lord's lotus navel, from 

where he unravels the vedas with grace, without contemplating the Lord's 
names with love, if one were to offer evening prayers, counting to chant, how 

will it serve any purpose? 

 

பூளமல் - திருநொபிை் ைமலத்திளல 

நொன்முைற்கு  - பிரமனுை்கு 

நைரம் அருே் புரிந்து - இரு ்பிடத்கத ஏற் டுத்தியருேியும் 

 ைர  - (ளயொை்யரை்பேல்லொரும்) ஓதும் டியொை 

மகற - ளவதத்கத 

 யந்த - உ ைரிதத்ும்கவதத் 

 ண் ன் - குணசொலியொன எம் ப ருமொனுகடய 

ப யரிகன - திருநொமங்ைகே 

பிந்தியொல் - மனத்தினொல் 

சிந்தியொது - எண்ணொமல் 

ஓதி உரு எண்ணும் - 

ஜ ம் பசய்வதும் உருச ்பசொல்வதுமொன 

ஸந்த்யொவந்தனம் முதலிய 

ைரம்ொநுஷ்டொநங்ைேொல் 



அங்கு ஆம்  யன் 

என் 
- 
உண்டொை ்ள ொகிற பிரளயொஜனம் 

என்ன?(ஒன்றுமில்கல.) 

 

***- உலகில் சிலர ்இரவும் ைலும் ளவதங்ைகே 

உருசப்சொல்லிை்பைொண்டும் ஜ ங்ைே் பசய்துபைொண்டும் 

ஸந்தியொவந்தனம் முதலிய ைருமங்ைகே அநுஷ்டித்துை்பைொண்டும் 

ள ொதுள ொை்குகிறொரை்ளே, இது நல்ல ள ொதுள ொை்குத்தொளன. 

இ ் டி ் ட்டவரை்ளுை்கு ் புருஷொரத்த்ஸித்தியில் ஸந்ளதஹமில்கலளய 

என்று சிலர ்ளைடட்னரள் ொலும்; அவரை்டக்ு உத்தரமுகரை்கின்றொர-் 

எம்ப ருமொகன உே்ேீடொைை் பைொே்ேொளத பசய்கிற ஜ ம் தவம் 

முவலியகவ யொவும்  யனற்றனவொபமன்கிறொர.் அந்தரங்ைத்தில் 

 ைவத் ை்தி முை்கியமொை இருை்ைளவண்டும்; அஃது இன்றிளய கைகய 

மூடிை்பைொண்டும் வொகய பமொணபமொணத்துை்பைொண்டும் பசய்யுமகவ 

பிறகர  ்ரமிை்ைச ்பசய்வதற்கு உ ளயொை ் டு மத்தகனளயபயொழிய 

புருஷொரத்்தஸித்திை்கு ்  யன் டொபதன்றொரொயிற்று. 
 

 ண் ன்ப யரிகன ் புந்தியொல்சிந்தியொது=  ைவந்நொமங்ைேின் 

ப ொருேொகிய திவ்யகுண ளசஷ்டிதங்ைகேச ்சிந்தி ் கதவிடட்ு 

என்ற டி. ஸந்த்யொ என்ற வடபசொல் அந்திஎன விைொர ் ட்டது; 

ஸந்த்யொவந்தனத்கதச ்பசொன்ன டி. மன ்பூரவ்மொைவல்லொமல் 

பசய்யும் ஆ ொஸரூ மொன ைருமங்ைேொல் எம்ப ருமொகன அைன்று 

விடுகை  லிை்குளமபயொழிய அணுகுகை  லிை்ைமொட்டொது 

என்றொரொயிற்று. 
 

அந்தரங்ைரை்்கு அருகிளல மொேிகை அகமை்குமொள ொளல, திருமொல் 

தனது நொபிை்ைமலத்திளல நொன்முைனுை்கு இரு ்க  அருேினன் 

என்கிறொர ்முதலடியில். மத்ஸ்யொவதொரம் ஹம்ஸொவதொரம் 

முதலியவற்றொல் ளவளதொ ளதசம் பசய்தருேினகமகய 

இரண்டொமடியிலருேிசப்சய்தொபரன்ை 

நைரம்- வடபசொல். புந்தி – புத்தி 
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என்பனொருவர ்பமய்பயன் ர ்ஏழுலகுண்டு ஆலிகலயில்  

முன்பனொருவ னொய முகில்வண்ணொ, - நின்னுருகி ்  

ள ய்த்தொய் முகலதந்தொே் ள ரந்்திலேொல், ள ரமரை்்ைண்  

ஆய்த்தொய் முகலதந்த ஆறு? 

 

How can any one understand the truth in this wonder?  O Cloud-hued Lord 
who swallowed the seven worlds and slept as a child! The ogress gave her breast 



and fell dead, whereas the cowherd-dame Yasoda, melting for you with her 
warring-fish-like eyes, gave her breast and brought you up with love! 

 

முன் - முற்ைொலத்தில் 

ஏழ் உலகு உண்டு - 
ஏழுலைங்ைகேயும் (பிரேயத்திலழியொத டி) 

அமுது பசய்து 

ஆல் இகலயில் - ஓர ்ஆலந்தேிரிளல 

ஒருவன் ஆய - துகணயற்றவனொய்ை் ைண் வேரந்்தருேின 

முகில்வண்ணொ - ைொேளமைத ்திருவுருவனொன ப ருமொளன! 

நின் உருகி - 
உன்விஷயத்தில் உருை்ைம் 

பைொண்டவே்ள ொல ளமலுை்குை்ைொடட்ி 

முகல தந்தொே் - முகல பைொடுத்தவேொன 

ள ய் தொய் - ள ய்த் தொயொகிய பூதகன யொனவே். 

ள ரந்்திலே் - 
அவ்விடத்தில் றின்றும் ள ரமொட்டொமல் 

(பிணமொய்) விழுந்தொே்; 

ள ர ்அமர ்ைண் - ப ரிய அந்தயுத்த பூமியில் 

ஆய் தொய் - இகடத்தொயொகிய யளசொகதயொனவே் 

முகல தந்த ஆறு - முகல பைொடுத்தவிதத்கத 

ஒருவர ் - 
ஞொனத்தில் ஒ ் ற்றவரை்ேொன 

வ்யொஸ ரொைரொதி ரிஷிைே் 

பமய் என் ர ் - பமய்பயன்றுபசொல்லொநிற் ரை்ே்; 

என் - இது என்ன ஆசச்ரியம்? 

 

***- எம்ப ருமொனிடத்தில் அந்தரங்ைமொன அன்பு பூண்டவரை்ளுே் 

தகலயொனவே் யளசொகத ்பிரொட்டி பயொருத்திதொன் என்று 

பவேியிடை்ைருதிய ஆழ்வொர ்அதகன ஒரு சமதை்ொரச ்பசொல்லொளல 

பவேியிடுகிறொர.் ைண்ணபிரொன் இேங்குழவியொய் நந்தளைொ ர ்

திருமொேிகையில் சயனித்திருை்கும்ள ொது வஞ்சைை் 

ைஞ்சனொளலவ ் டட்ுை் பைொல்லவந்த பூதகனபயன்னும் ள ய்த்தொய் 

மிை்ை ரிவுே்ேவே் ள ொலத் பதய்வை் குழவிகயபயடுத்துத் தனது 

விஷந்தடவின முகலகயை்பைொடுை்ை ள கதை்குழவிபிடித்துச ்

சுகவத்துண்டவொளற அ ்ள ய்சச்ி உயிரம்ொண்டுபிணமொய் விழுந்தொே்; 

உடளன யளசொத ் பிரொட்டி ஓடிவந்து குழந்கதகய 

வொரிபயடுத்தகணத்து முகலபைொடுத்தொே்- என் தொை இதிஹொஸம் 

பசொல்ல ் டுகின்றளத! இது பமய்யொயிருை்ைமுடியுமொ? என்கிறொர.் 

ஒருத்தி வந்து முகலபைொடுத்து ்  ட்ட ொடு ைண்பணதிளர  

ைொணொநிற்ைச ்பசய்ளத இன்பனொருதத்ி கிட்டவரத்தொன் முடியுமொ? 

அஞ்சொமல் கிடட்வந்து எடுத்து முகல பைொடுத்தொபேன் து 

ஸம் ொவிதமொகுளமொ? என்கிறொர.் நொட்டில் இவ்வொறு ளவறு 

எவரை்ேிடத்திளலனும் நொம் ைண்டிருந்தொல் இகத பமய்பயனை் 



பைொே்ேலொம்; இ ் டி எங்குங்ைொணொகமயொளல இதகன எங்ஙளன 

பமய்பயனை் பைொே்ேலொம்? என்றொலும், பூதகன பைொடுத்தவிஷத்திற்கு 

மொற்றொன அம்ருதமொைத் தனது ஸ்தந்யத்கதை் 

பைொடுை்ைளவணுபமன்னும் அன்புமிகுதியினொல் யளசொகதபசய்த 

இை்ைொரியம் அவளுகடய  ை்திள ொன்ற  ை்திகயயுகடய 

பமய்யன் ரை்்கு நம் த்தகுந்ததொயிருை்குளம பயொழிய மற்கறளயொரை்்கு 

இதில் விசவ்ொஸம் பிற ் து அரிளத என்றதொய்தத்ு. 

ள ரமரை்்ைண் – ைண்ணபிரொகனை் பைொல்லை்ைருதி அதற்ைொை முயன்று 

ள ய்சச்ி இறந்த இடமொதல் ற்றி அதகன ் ள ொரை்்ைே பமன்றொர,் 

“ள ரமரை்்ைண்” என்றகத யளசொகதை்கு விளசஷணமொை்கி. அமர ்– 

ஒன்ளறொபடொன்று சண்கடபசய்வன  ள ொன்றிருை்கிற, ள ர—்ப ரிய, 

ைண்- ைண்ைகேயுகடயேொன, ஆய்தத்ொய்-, என்று உகரத்தலுபமொன்று. 
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ஆறிய அன்பில் அடியொரத்ம் ஆரவ்த்தொல்,  

கூறிய குற்றமொை் பைொே்ேல்நீ - ளதறி,  

பநடிளயொய் அடியகடதற் ைன்ளற,ஈ கரந்து  

முடியொன்  கடத்த முரண்? 

 
With Love and devotion, what words your devotees speak are faultless praise 

for you.  Is it not the path to attain your feet? O Ancient Lord who destroyed 
the ten-headed foe! 

 

 ஆறிய அன்பு இல் - நிரம்பின  ை்தியில்லொதவரை்ேொய் 

அடியொர ் - 
ளசஷத்வஜ்ஞொநமொத்திரத்கத 

யுகடயரொயிரு ் வரை்ே் 

தம் ஆரவ்த்தொல் - தங்ைளுகடய ஸ்ளநஹத்தொளல 

கூறிய - பசொல்லும் வொரத்்கதைகே 

குற்றம் ஆ - குற்றமொை 

நீ பைொே்ேல் - நீ பைொே்ேொளத; 

(அது ஏபனனில்) 

ஈர ்ஐந்து முடியொன் - 
 த்துத்தகலைகேயுகடயனொனரொவணன்

. 

 கடத்த - புத்திபூரவ்ைமொை ்  ண்ணின 

முரண் - த ்புை்ைொரியமொனது 

பநடிளயொய் - ப ருகம ப ொருந்திய உன்னுகடய 

அடி - திருவடிைகே 



ளதறி அகடதற்கு 

அன்ளற 
- 

பதேிந்துவந்து (ைொலை்ரமத்திளல 

சிசு ொலனொகிை் ) கிடட்ுகைை்குை் 

ைொரணமொகி விட்டதன்ளறொ? 

 

***- கீழ் ் ொட்டில் யளசொகதபிரொட்டியினுகடய ஒ ்புயரவ்ற்ற 

அன்க  அநுஸந்தித்த ஆழ்வொரை்்குத் தொம்ள ொல்வொருகடய அன்பு ஒரு 

அன் ொைளவ ளதொற்றவில்கல; ைம்சன் முதலொனொருகடய 

பிரொதிகூல்யத்ளதொடு ஸமமொைளவ தம்முகடய அன்க  

நிகனை்ைலொயினர;்  

அதனொல் சிறிது ைலை்ைமுற்ற ஆழ்வொர ்“ மிைை் பைொடியனொன 

இரொவணனிடத்திலிருந்த பிரொதி கூல்யளம, அவன்றொளன சிசு ொலனொை ் 

பிறந்த பிறவியில் உன்னடிச ்ளசரவ்தற்கு அநுகூலமொை ்  லித்தளத!; 

அ ் டியிருை்ை; என் ள ொல்வொரிடத்துே்ே ள ொலியொன ஆநுகூல்யம் 

[அன்பு] அநுகூலமொவதற்குத் தகடயுண்ளடொ? என்று தமை்குத்தொளம 

ளதறிை்கூறுகின்ற  ொசுரம் இது. 

“ஆறியவன்பிலடியொர”் என்று தம்கமளய 

பசொல்லிை்பைொே்ளுகிறொரள் ொலும்! தன்கமயில் வந்த  டரை்்கை! கூறிய= 

 லவி ொல் விகனயொலகணயும் ப யர;் கூறியவற்கற பயன்று ப ொருே் 

. பைொே்ேல் – எதிரம்கற வியங்ளைொே்விகனமுற்று. பநடிளயொய் –

முன்னிகலபயொருகம விகனயொலகணயும் ப யர;் 

ஆறொம்ளவற்றுகமதப்தொகை. முரண் – ளைொணலொன ைொரியங்ைே். ளதறி 

என்னும் விகனபயசச்த்கத முன்னடிைேிற் கூட்டியுமுகரை்ைலொம், 

பின்னடிைேிற் கூடட்ுயுமுகறை்ைலொம். 
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முரகண வலிபதொகலதற் ைொமன்ளற, முன்னம்  

தரணி தனதொைத் தொளன - இரணியகன ்  

புண்நிரந்த வே்ளுகிரொல் ப ொன்னொழிை் கையொல்,நீ  

மண்ணிரந்து பைொண்ட வகை? 
 
Was it not to destroy the foe's rising power, -O Discus, wielder Lord who fore 
into the mighty Hiranya's chest, -that you came and took the Earth as a gift, 

when it was already yours? 

 

முன்னம் - முற்ைொலத்தில் 

தரணி தனது ஆை 

தொளன 
- 
பூமிபயல்லொம் தன்னுகடயபதன்று 

அஹங்ைொரங்பைொண்டிருந்த 

இரணியகன - ஹிரண்யொஸுரகன 

புண் நிரந்த - புண் டுத்தி ் பிேந்த 



வே் உகிர ்ஆர ் - கூரக்மயொன நைங்ைே் ப ொருந்திய 

ப ொன் ஆழி கையொல் - 
அழகிய திருவொழிகயை்பைொண்ட 

திருை்கையினொல் 

நீ - நீ 

மண் இரந்துபைொண்ட 

வகை 
- 

(மொவலியிடத்தில்) பூமிகய  யொசித்து ் 

ப ற்றதொனது 

முரகண வலி 

பதொகலதற்கு ஆம் 

என்ளற 

- 

(ஸம்ஸொரிைேின்) முரடட்ுத்தனத்தின் 

மிடுை்கைத ்

பதொகலை்ைலொபமன்றல்லளவொ?. 

 

***- ஆசர்ிதவிளரொதியொன இரணியகனை் கிழிதப்தறிந்ததுள ொல 

மஹொ லிகயயும் பைொன்பறொழிை்ைலொமொயிருை்ைச ்பசய்ளதயும் 

அங்ஙனஞ் பசய்யொது . அழகிய வடிபவடுத்து யொசைனொய் நிற்கும் 

வகையொளல உலைங்பைொண்டது ஏதுை்ைொை? “எம்ப ருமொன் இவ்வேவு 

பஸேல ்யகுணமுகடயவன்” என்று எல்லொரும் பதரிந்துபைொண்டு 

இை்குணத்தில் ஈடு டட்ும் தங்ைளுகடய அஹங்ைொரத்கத விடப்டொழிந்து 

ஆட் டை்கூடுபமன்கிற திருவுே்ேத்தொளலொ? என்கிறொர.் 
 

“இரணியகன ் புண்ணிரந்த வே்ளுகிரொர ்

ப ொன்னொழிை்கையொல்” என்ற பசொல்லொற்றலொல், மொவலிகயயும் 

இரணியகன ் ள ொலளவ  ங்ை ் டுதத்ளவண்டியது 

 ்ரொ ்தமொயிருை்ைவும் அங்ஙனஞ் பசய்யொதது ளமற்குறித்த 

ைருத்தினொலொம் – என் து விேங்கும். 

தரணி- வடபசொல். 
 

2118 
 

வகையறு நுண்ளைே்வி வொய்வொரை்ே், நொளும்  

புகைவிேை்கும் பூம்புனலும் ஏந்தி, - திகசதிகசயின்  

ளவதியரை்ே் பசன்றிகறஞ்சும் ளவங்ைடளம, பவண்சங்ைம்  

ஊதியவொய் மொலுைந்த வூர.் 
 

Your favoured abode is venkatam, O Lord Tirumal who blows the white conch 
Panchajanyal vedic seers of high merit and learning gather from all Quarters 
with lamp, incense and water to offer worship.  
 

வகை அறு - 

அற்   லன்ைகேயும்  ரம 

புருஷொரத்்தத்கதயும் உட்புகுந்து இன்னவகை 

இன்னவகை என்று அறுதியிடுவதற்குறு ் ொன 



நுண் ளைே்வி 

வொய்வொரை்ே் 
- ஸூக்்ஷமொரத்்தசர்வணமுகடயவரை்ேொன 

ளவதியரை்ே் - கவதிைரை்ே் 

நொளும் - நித்தியமும் 

புகை விேை்கும் - தூ தீ ங்ைகேயும் 

பூ புனலும் - புஷ் ங்ைகேயும் தீரத்்தத்கதயும் 

ஏந்தி - தரித்துை்பைொண்டு 

திகச திகசயின் -  லதிை்குை்ைேில் நின்றும் 

பசன்று - வந்து ளசரந்்து 

இகறஞ்சும் - வணங்குமிடமொன 

ளவங்ைடம் - திருளவங்ைடமகலயொனது, 

பவண்சங்ைம் 

ஊதிய வொய் 

மொல் 

- 
பவளுத்த சங்கைத ்திரு ் வேத்திளல கவத்து 

ஊதின எம்ப ருமொன் 

உைந்த - திருவுே்ேமுவந்து எழுந்தருேியிருை்ை ்ப ற்ற 

ஊர ் - திவ்யளதசமொம். 

 

***- மூன்று  ொசுரங்ைேொளல திருமகலகய அநு விை்கிறொர.் 

எம்ப ருமொன் திருவுே்ேமுவந்து எழுந்தருேியிருை்குமிடம் 

திருளவங்ைடமகல பயன்கிறொர.் அத்திருமகல எ ் டி ் ட்ட பதன்னில்; 

தினந்ளதொறும்  ல  ல திகசைேினின்றும்  கவதிைரை்ே் வந்து  தூ தீ ம் 

முதலிய திருவொரொதநஸொமை்ரிைகேை்பைொண்டு ஆசர்யிை்ை ்ப ற்றது – 

என்கிறொர.் அந்த கவதிைரை்டக்ு விளசஷணமிடுகிறொர ்வகையறு 

நுண்ளைே்வி வொய்வொரை்ே் என்று  ஸூக்்ஷமமொன 

சொஸ்த்ரொரத்்தங்ைகேயும் அலைலைொை நிசச்யித்தறியை் கூடிய ளைே்வி 

வொய்ந்தவரை்ே்-  ஹூசர்ுதரை்ே் என்ற டி. 

பவண்சங்ை மூதியது  ொரத ்ள ொரில். 
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ஊரும் வரியரவம் ஒண்குறவர ்மொல்யொகன,  

ள ர எறிந்த ப ருமணிகய, - ைொருகடய  

மின்பனன்று புற்றகடயும் ளவங்ைடளம, ளமலசுரர ் 

என்பனன்ற மொல திடம். 
 

Worshipful celestials descend saying, "Our Lord's abode", where gypsies hurl 
brilliant gemstones to drive away wild elephants, that striped serpents mistake 

for lightning clouds and creep into hiding in venkatam.  

 

ஊரும் - திரிகின்ற 



வரி அரவம் - 
(உடம்பில்) ளைொடுைகேயுகடய 

ஸர ்் மொனது, 

ஒண் குறவர ் - அழகிய குறவரை்ே் 

மொல் யொகன ள ர - 

( ட்டி ளமய்கின்ற ) ப ரிய யொகனைே் 

(தங்ைளுகடய புனத்தில் நின்றும் ) அ ் ொல் 

ள ொவதற்ைொை 

எறிந்த - (அவ்யொகனைேின்ளமல்) வீசிபயறிந்த 

ப ரு மணிகய - ப ரியபதொரு மொணிை்ைத்கத (ைண்டு) 

ைொர ்உகடய மின் 

என்று 
- 
ளமைத்தினிகடளய ளதொன்றுகிற 

மின்னபலன்று பிரமித்து (இடிை்கு அஞ்சி) 

புற்று அகடயும் 

ளவங்ைடம் 
- புற்றினுே்ளே நுகழயுமிடமொன திருமகல, 

ளமல சுரர ் - ளமற் ட்டவரை்ேொன நித்யஸூரிைே் 

எம் என்னும் 

மொலது 
- 

‘எங்ைளுகடயவன்’  என்று 

அபிமொநிை்கும் டியொைவுே்ே எம்ப ருமொனது 

இடம் - திவ்யளதசமொம். 

 

***- திருளவங்ைடமகலளய நித்யஸூரி நிரவ்ொஹைனொன 

எம்ப ருமொன் திருவுே்ேமுவந்து எழுந்தருேியிருை்குமிடபமன்கிறொர.் 

திவ்யளதசங்ைேிலுே்ே சரொசரங்ைே் முற்றும் பமய்யன் ரை்டக்ு 

உத்ளதசய்மொயிருை்கும். ஸ்ரீகுலளசைரொழ்வொர ்தம்முகடய பிர ந்தத்திளல 

* நொன்ைொந்திருபமொழியிளல “ளவங்ைடத்துை்ளைொளனரிவொழுங் 

குருைொய் ்பிற ்ள ளன” என்று பதொடங்கித் திருமகலயிற்  லவகை 

பிறவிபிறை்ைை் குதூஹலித்து, ைகடசியொை “ எழில் ளவங்ைடபமன்னு 

பமம்ப ருமொன் ப ொன்மகலளமல் ஏளதனுமொளவளன” என்று 

தகலை்ைட்டியிரு ் தற்ளைற் , இை்குலளசைரொழ்வொகர ் ள ொன்ற 

அத்யவஸொயமுகடய மஹொன்ைளே திருமகலயில்  ொம் ொைவும் 

குறவரொைவும் யொகனயொைவும் புற்றொைவும் பிறந்திரு ் ரை்ேொகையொளல 

அ ்ப ொருே்ைகேயும் எம்ப ருமொகன ் ள ொலளவ 

உத்ளதசய்மொைை்பைொண்ட இவ்வொழ்வொர ்இ ் ொசுரத்தொளல தம்முகடய 

 ்ரதி த்திகய பவேியிடுகின்றொபரன்ை. 
 

குறவரை்ளுை்கு ் புனங்ைொ ் து பதொழில்; புனங்ைேிளல யொகன 

முதலிய ஜந்துை்ைே்  ட்டிளமய ் புகும்; அவற்கறத் துரத்தி ் புனத்கதை் 

ைொவல்பசய்து பைொே்ேளவண்டிய குறவர ்தொங்ைே் 

 ரண்ைேிளலயிருந்த டிளய தங்ைே் கையிலுே்ே ப ரிய 

மொணிை்ைை்ைட்டிகய யொகனயின்மீது எறிவரை்ே் – யொகன 

புனத்கதவிடட்ு அ ் ொல்ள ொவதற்ைொை. அ ்ள ொது அங்குத்திரியொநின்ற 

மகல ் ொம்புைேொனகவ யொகனயின்ளமற் ட்ட ரதன்தக்தை்ைண்டு, 

யொகனகய ளமைமொைவும் ரதன்த்கத மின்னலொைவும் பிரமித்து 



ளமைத்தில் மின்னலுண்டொனவுடளன இடி உண்டொகுமொகையொலும் , 

 ொம்புைே் இடிை்கு அஞ்சி ஒேிை்கு மியல்புகடயனவொகையொலும் 

அ ் ொம்புைே் புற்றினுே்ளே புைொநிற்கும். இ ் டி ் ட்ட தன்கமவொய்ந்த 

திருமகல எம்ப ருமொனது திரு ் தியொம் என்றொரொயிற்று. 
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இடந்தது பூமி எடுதத்து குன்றம்,  

ைடந்தது ைஞ்சகனமுன் அஞ்ச, - கிடந்ததுவும்  

நீளரொத மொைடளல நின்றதுவும் ளவங்ைடளம,  

ள ளரொத வண்ணர ்ப ரிது. 
 
Venkatam is where the Lord stands; the deep ocean is where he reclines. The 

Earth is what he lifted. The mountain is what he held aloft. Kamsa is whom he 
leapt upon and killed.  Indeed my Lord's glories are great.  

 

ள ர ்ஓதம் வண்ணர ் - 
ப ரிய ைடலின் நிறம் ள ொன்ற நிறமுகடய 

ப ருமொன் 

முன் - முற்ைொலத்தில் 

இடந்தது - 
(மஹொவரொஹமொகிை்)  ளைொட்டொரக்ுதத்ி 

பயடுத்தது 

பூமி - பூமியொம்; 

எடுதத்து - குகடயொை பவடுதத்ு ் பிடித்தது 

குன்றம் - ளைொவரத்்தனமகலயொம் 

அஞ்ச ைடந்தது - அஞ்சி முடிந்துள ொம் டி பசய்தது 

ைஞ்சகன - ைம்ஸகனயொம்; 

கிடந்ததுவும் - திருை்ைண் வேரந்்தருேினது 

ஓதம் நீர ்மொைடல் - ப ருபவே்ேமுகடய திரு ் ொற்ைடலிலொம் 

ப ரிது நின்றதும் - ப ருகமபயல்லொம் ளதொற்றநின்றது 

ளவங்ைடம் - திருமகலயிலொம். 

 

***- எம்ப ருமொனுகடய  ல பசயல்ைகே அநுஸந்தித்து 

இனியரொகிறொர.் முன்பு மஹொ ்ரேயதத்ில் அண்டபித்தியில் 

ஒட்டிை்கிடந்த பூமிகய மஹொவரொஹமொகி உத்தரிதத்ொன்; இந்திரன் 

 சிை்ளைொ த்தொல் ஏழுநொே் விடொமகழ ப ய்வித்தவன்று 

திருவொய் ் ொடிகயை் ைொத்தருே்வதற்ைொைை் ளைொவரத்்தனமகலகயை் 

குகடயொைபவடுதத்ு ் பிடித்தொன்; சொதுசனங்ைகே 

நலிந்துபைொண்டிருந்த ைம்சகனை் பைொன்பறொழித்தொன்; 

அவதொரங்ைளுை்கு மூலைந்தமொைத் திரு ் ொற்ைடலிளல 

திருை்ைண்வேரந்்தருேொநின்றொன்; வொளனொரை்்ை்கும் மண்ளணொரை்்கும் 



கவ ் ொைத் திருளவங்ைடமகலயிளல தன்ப ருகமபயல்லொம் ப ொலிய 

நின்றருே்கின்றொன் – என்று இ ் ொடட்ில் அநுஸந்தி ் தன் ைருத்தொவது 

இ ் டி ஓயொமல் பிறர ்ைொரியளம ள ொது ள ொை்ைொயிருை்கின்ற 

எம்ப ருமொனுகடய நீரக்ம வருணிை்ை முடியொதது என்றதொம். 
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ப ருவில்  ைழிை் குறவரக்ைச ்பசந்தீ  

பவருவி ் புனம்துறந்த ளவழம், - இருவிசும்பில்  

மீன்வீழை் ைண்டஞ்சும் ளவங்ைடளம, ளமலசுரர ் 

ளைொன்வீழ ைண்டுைந்தொன் குன்று. 
 

The great bow-wielding gypsies shoot fire-bolts to scare away the wild elephants 
from their plantations.  Then seeing falling stars, the elephants still fear and 

flee.  The Lord who killed the Asura Hiranya joyously resides in Venkatam, his 
abode in the mountains.  

 

ப ருவில் - ப ரிய வில்கலயும் 

 ைழி - அம்புைகே முகடயரொன 

குறவர ் - குறவரை்ேினுகடய 

கை - கையிற்பிடித்திருந்த 

பசம் தீ - சிவந்த பநரு ்புை்கு 

பவருவி -  ய ் டட்ு 

புனம் துறந்த - பைொல்கலகய விடட்ு நீங்கின 

ளவழம் - யொகனயொனது, 

இரு விசிம்பில் -  ரந்த ஆைொசத்தில் நின்றும் 

மீன் வீழ - நக்ஷத்திரம் விழ 

ைண்டு - 

அதகன ் ொரத்்து (நொம் அ ் ொல் 

ள ொைமுடியொத டி குறவரை்ே் கை 

பைொே்ேிகய ் பூமியிளல எறிந்தொரை்ே் என்று 

 ்ரமிதத்ு) 

அஞ்சும் -  ய ் டுமிடமொன 

ளவங்ைடம் - திருளவங்ைடமொனது 

ளமல் - முன்ப ொருைொல் 

அசுரர ்ளைொன் 

வீழ ைண்டு 
- இரணியொசுரகன முடித்து 

உைந்தொன் - 
 ்ரஹ்லொதனுகடய விளரொதி பதொகலந்தது 

என்று மகிழ்ந்த ப ருமொனுகடய 

குன்று   திருமகலயொம் 
 



***- “ளவங்ைடளம அசுரரள்ைொன் வீழை்ைண்டு உைந்தொன் குன்று“ –  ொைவத 

விளரொதியொன இரணியகனத் பதொகலத்து ்  ரம ொைவதனொன 

 ்ரஹ்லொதகனை் ைொத்தருேின ப ருமொனந்த ஆசர்ித க்ஷ ொத 

மஹொகுணத்கத பவேியிடட்ுை்பைொண்டு இன்கறை்கும் 

ளஸகவஸொதிை்குமிடம் திருமகலபயன்கிறொர.்அத்திருளவங்ைடம் 

எ ் டி ் ட்டபதன்ன அவ்விடத்துச ்பசய்திைேில் ஒன்கற 

பயடுத்துகரை்கிறொரிதில். திருமகலயிற் பைொல்கலைேில் 

(இரொை்ைொலங்ைேில்) யொகன  ட்டி ளமய, அதகனத் துரத்துவதற்ைொை 

அம்புபதொடுதத்வில்கல ஒரு கையிளல பைொண்ட குறவரை்ே் மற்பறொரு 

கையிளல தீவட்டிகயை்பைொளுத்தி ் பிடித்துை்பைொண்டு அதட்டிசப்சல்ல, 

அத்தீவட்டிகயயும் அம்புளைொத்த வில்கலயும் ைண்ட அை்ைேிறு அஞ்சி 

ஓடி ் ள ொை, அைஸ்மொத்தொை ஆைொசதத்ில் நின்றும் நக்ஷத்திரம் 

அவ்யொகன  தறிபசல்லும் வழியிகடளய வந்து ப ருஞ்ளசொதியுடளன 

விழ, அகதை்ைண்டு இது நக்ஷத்ரபமன்ருணரொது ‘குறவரை்ே் 

கைத்தீவட்டிகயளய கீபழறிந்தொரை்ே்’ என்று  ்ரமித்து ‘இவ்வழிகய நொம் 

எ ் டி ைடந்து பசல்லவல்ளலொம்? ‘ என்றஞ்சித ்திகைதத்ு நிற்குமிடமொம் 

அத்திருமகல. 
 

அஸ்தொளந  யசங்கை  ண்ணுகிற யொகனயின் பசய்திகயை் 

கூறினவிதனொல் – அஸ்தொளந  யசங்கை  ண்ணி எம்ப ருமொனுை்கு 

மங்ைேொசொஸநம்  ண்ணுகிறமஹொன்ைேின் இரு ்க  

நிகன ்பூட்டினொரொைை் பைொே்ேலொபமன் . 
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குன்றகனய குற்றஞ் பசயினும் குணங்பைொே்ளும்  

இன்று முதலொை என்பனஞ்ளச, - என்றும்  

புறனுகரளய யொயினும் ப ொன்னொழிை் கையொன்  

திறனுகரளய சிந்தித் திரு. 

 
Mountain-like faults will be ignored, only your good deeds will be taken into 
account, O Heart of mine! From this day onwards and forever, always 

contemplate and prate, -even if it were mere lip-service, -the glories of the 
discus wielder, the lord of Sri.  

 

என் பநஞ்ளச - எனது மனளம! 

என்றும் - எ ்ள ொதும் 

புறன் உகரளய 

ஆயினும் 
- 

(உே்ளூர இல்லொமல் ளமலுை்குச ்

பசொல்லுகிற வொரத்க்தயொயிருந்தொலும் 

ப ொன் ஆழி கையொன் 

திறன் உகரளய 
- 
சை்ர ொணியொன எம்ப ருமொன் 

விஷயமொை ் ள சும் ள சக்சளய 



சிந்தித்து இரு - அநுஸந்தித்துை் பைொண்டிரு; 

(அ ் டியிருந்தொல்) 

இன்று முதலொை - இன்று பதொடங்கி 

குன்று அகனய குற்றம் 

பசய்யினும் 
- 
மகலள ொல் (ப ரு ்ப ருத்த 

குற்றங்ைகேச ்பசய்தொலும் 

குணம் பைொே்ளும் - 
(அவற்கறபயல்லொம் எம்ப ருமொன்) 

குணமொைளவ திருவுே்ேம்  ற்றுவன் 
 

***- எம்ப ருமொனுகடய வொத்ஸல்யகுணத்திலீடு டட்ு ் 

ள சுகிறொர;் பநஞ்ளச!, ஆந்தரிைமொன அன்பின் மிகுதியினொளல 

பசொற்ைகேதப்தொடுத்து எம்ப ருமொகனத் துதி ் ொர ் லருண்டு; 

அ ் டி ் ட்ட அன்பு நமை்கு இல்லொகமயினொல் ைழுத்துை்கு ளமற் டளவ 

சில பசொற்ைகே நொம் ை டமொைச ்பசொல்லவல்ளலொம்; அ ் டி 

ளமலுை்குசப்சொல்லுகிற வொரத்்கதயொயிருந்தொலும் அது 

 ைவொகன ் ற்றின வொரத்்கதயொை இருந்துவிடுமொயின்  யன் டும். 

எம்ப ருமொன் ‘மிதர் ொளவந ஸம் ்ரொ ்தம் நத்யளஜயம் ைதஞ்சந’ [ 

 ்ரீதிகய  ொவகனபசய்து வரு வகனயும் கைவிடமொட்ளடன் ] என்று 

பசொன்னவனொகையொளல நொம் ளமலுை்குசப்சொல்லுகிற வொரத்்கதகயயும் 

அவன் ைனத்ததொைத் திருவுே்ேம் ற்றித் தன்னுகடய வொத்ஸல்ய 

குணத்கத நம்ளமல் ஏறி ் ொயவிடுவன்; நொம் மகலமகலயொைை் 

குற்றங்ைே் பசய்தொலும் 1. “ என்னடியொரது பசய்யொர ்பசய்தொளரல் நன்று 

பசய்தொர”் என்னுமவனுகடய திருவுே்ேத்தில் அகவபயல்லொம் 

நற்றமொைளவ  டும்; அவன் நமது ஆபிமுை்யத்கத மொத்திரளம 

எதிர ்ொர ்் வனொதலொல் நொம் ளமலுை்குச ்பசொல்லும் வொரத்்கதயும் 

அவனுை்குை் ைொரள்யொ ளயொகியொை ஆய்விடுங்ைொண் – என்றொரொயிற்று. 
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திருமைளும் மண்மைளும் ஆய்மைளும் ளசரந்்தொல்  

திருமைட்ளை தீரந்்தவொ பறன்பைொல், - திருமைே்ளமல்  

 ொளலொதம் சிந்த ்  டநொ ைகணை்கிடந்த,  

மொளலொத வண்ணர ்மனம்? 
 

Sri, Bhu and Nila attend on him in the ocean which sprays milk, while the 
adorable ocean-hued Lord, reclines on a hooded serpent. His heart is forever 

given to the lotus-dame Lakshmi How so? She knows at heart.  
 

 ொல் ஓதம் சிந்த - 

திரு ் ொற்ைடலில் சிறு 

திவகலைேொனகவ சிதறி 

விழுந்துஸுை ் டுத்த, 



 டம் நொை அகன கிடந்த - 
 டபமடுத்த  ொம்பினகணயிற் 

 ே்ேிபைொண்ட 

மொல் ஓதம் வண்ணர ் - 
ப ரிய ைடல் ள ொன்ற வடிகவ 

யுகடயனொன எம்ப ருமொனது 

திரு மைே் ளமல் மனம்  - 
ப ரிய பிரொட்டியொரள்மல் (ைொதல் 

பைொண்ட) திருவுே்ேமொனது. 

திருமைளும் 

மண்மைளும் 

ஆய்மைளும் ளசரந்்தொல் 

- 
ஸ்ரீளதவி பூளதவி நீேொ ளதவி மூவளரொடும் 

ைலந்து  ரிமொறும் ள ொது 

திருமைட்ளை தீரந்்த ஆறு 

என்பைொல் 
- 
ப ரிய பிரொட்டி பயொருத்தியின் ளமளல 

அற்றுத்தீரந்்திருை்கிற விதம் என்ளனொ? 

 

***- நொம் மகலள ொன்ற குற்றங்ைகேச ்பசய்தொலும் எம்ப ருமொன் 

அவற்கறை் குணமொைத்திருவுே்ேம்  ற்றுவன் என்றொர ்கீழ் ் ொட்டில். 

அ ் டி குற்றத்கதயும் குணமொைத ்திருவுே்ேம்  ற்றளவண்டிய ைொரணம் 

ஏபதன்ன, பிரொட்டிமொர ்மூவரும் கூடளவ குடியிருை்கை தொன் 

ைொரணபமன்கிறொரிதில். ஸ்ரீளதவி, பூளதவி, நீேொளதவி என்னும் மூன்று 

பிரொட்டிமொரை்ளும் கூடியிருை்கும் டிகய முதலடியிலருேிசப்சய்கிறொர.்  
 

 ொளலொதம் சிந்த ்  டநொைகணை்கிடந்த மொளலொதவண்ணரது 

திருமைே் ளமல் (கவத்து) மனமொனது திருமைட்ளை தீரந்்தவொறு 

ஏன்பைொல்? என்கிறொர.் இ ் ொடட்ுை்கு இரண்டு  டியொன 

நிரவ்ொஹங்ைளுண்டு; தீரந்்தவொபறன்பைொல் என் கத நொசச்ிமொர ்

மூவரிடத்திலும் கூட்டி, திருமைட்ளை தீரந்்தவொபறன்பைொல், மண் மைட்ளை 

தீரந்்தவொபறன்பைொல், ஆய் மைட்ளை தீரந்்தவொபறன்பைொல் என்று 

திருமகல அனந்தொழ்வொன் நிரவ்ஹி ் ரொம். 
 

இங்ஙனன்றிை்ளை  ட்டருகடய நிரவ்ொஹம் – திருமைட்ளை 

தீரந்்தவொபறன்பைொல்? = திருமைளேொடு ைலந்து  ரிமொறும்ள ொது 

மண்மைே் முதலிய மற்ற பிரொட்டிமொரை்ே் ள ொைத்திற்கு 

உ ைரணமொயிரு ் ரை்ே்; திருமைளேொடு ஸம்சள்லஷி ் கதத் தங்ைற் 

முகலளயொடும் ளதொளேொடும் ஸம்சள்லஷி ் து ள ொலளவ 

நிகனத்திரு ் ரை்ே். ஆகையொளல மற்ற ளதவிமொரை்கே உ ைரண 

ளைொடியிளலயொை்கித் திருமைே்  ை்ைலிளலளய பிரதொன ள ொைம் 

பைொே்வது என்பைொல்? – என்று. 
 

தீரந்்தவொறு – தீருகையொவது – ஒரு வஸ்துகவவிடட்ு மற்பறொரு 

வஸ்துவில் சிறிதும் பநஞ்சு பசல்லொமல் அந்த ஒரு வஸ்துவிளலளய 

ஆழங்ைொற் ட்டிருை்கை. 1. “ தொமகரை்ைண்ைளுை்கு அற்றுத் தீரந்்தும்” 

என்ற திருவொய்பமொழி ் பிரளயொைமுங் ைொண்ை. 
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மனமொசு தீரு மறுவி கனயும் சொர,  

தனமொய தொளனகை கூடும், - புனளமய  

பூந்துழொ யொனடிை்ளை ள ொபதொடு நீளரந்தி,  

தொம்பதொழொ நிற் ொர ்தமர.்  
 

The heart will be freed of dross, all past karmas will vanish, wealth will come 
of its own accord, -when the Lord of fresh Tulasi garland is worshipped with 

flowers and fresh water. Such is his grace on devotees.  
 

புனம் ளமய பூ 

துழொயொன் அடிை்ளை 
- 

தன்னிலத்தி லிரு ் து ள ொலளவ பசல்வி 

குன்றொதிருை்கிற திருத்துகழகய 

அணிந்துே்ே எம்ப ருமொன் 

திருவடிைேில் 

ள ொபதொடு நீர ்ஏந்தி - 

(திருவொரொதநத்துை்கு உ  ைரணமொன) 

புஷ் ங்ைகேயும் தீரத்்தத்கதயும் 

எடுத்துை்பைொண்டு 

பதொழொ நிற் ொர ்தமர ்

தொம் 
- வணங்குமவரை்ேொன  ொைவதரை்ளுை்கு 

மனம் மொசு தீரும் - மனை்குற்றங்ைே் விடட்ு நீங்கும் 

அருவிகனயும் சொரொ - 
(ஸ்வ ்ரயத்நத்தொல்) நீை்ை முடியொத 

தீவிகனைளும் அணுைமொட்டொ: 

தனம் ஆய - 
( ை்திமொன்ைளுை்கு பசல்வமொகிய 

 ரம ை்தி முதலியகவைளும் 

தொளன கைகூடும்)  - தனை்குத்தொளன வந்து கைபுகுரும் 

  

***- கீழ் ் ொசுரத்திலருேிசப்சய்த டி பிரொட்டிமொரை்ே் 

இகடவிடொது கூடியிருை்கையொளல ஒருவரும் தங்ைே் குற்றங்ைகே 

நிகனத்து ் பின்வொங்ை ளவண்டுவதில்கல; ஸ்வரூ த்துை்குச ்ளசரந்்த 

கிஞ்சித்ைொரங்ைேிளல அந்வயிை்ைலொம் ; அ ் டி அந்வயிை்ைளவ 

தீகமைபேல்லொம் பதொகலந்து நன்கமைே் கைகூடுபமன்கிறொர.் 

ஸரவ்ரக்ஷைன் என் து விேங்ைத் தனிமொகலயிட்டிருை்கிற 

எம்ப ருமொனுகடய திருவடிைேில் திருவொரொதன உ ைரணங்ைேொன 

புஷ் ம் தீரத்்தம் முதலியவற்கற ளயந்திை்பைொண்டு வந்து  ணிமொறி 

வழி டுமவரை்ளுை்கு – மநஸ்கஸ ்  ற்றிை்கிடை்கிய அஜ்ஞொநம் 

விஷயரொைம் முதலொன ளதொஷங்ைேடங்ைலும் தன்னகடளய 

விடட்ுை்ைழலும்; இவற்றுை்கு மூலைொரணமொன துஷ்ைருமங்ைளும் 

கிட்டவரொத டி பதொகலந்து ள ொம்; ஸ்வரூ ொநுரூ மொன பசல்வமொகிய 



 ரம ை்தி முதலியகவைளும் தனை்குத்தொளன வந்து கைபுகுரும் 

என்றொரொயிற்று. 
 

மனம் , தனம் – வடபசொல் விைொரம்.  ொைவதரை்ளுை்கு 

 ைவத் ை்திளய ப ருஞ்பசல்வமொதலொல் ‘ தனமொய்’ என்றொர.் 
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தமருைந்த பதவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தொளன,  

தமருைந்த பத ்ள ரம்ற் ற ்ள ர,் - தமருைந்து  

எவ்வண்ணம் சிந்தித் திகமயொ திரு ் ளர,  

அவ்வண்ணம் அழியொ னொம். 
 

Devotees get to see the Lord in the forms they wish to see him dearly.  His takes 
the name they wish to call him by, He is of the nature they contemplate in their 
heart dearly.  He is the discus-wielding lord.  

 

ஆழியொன் - 

திருவொேியொழ்வொன் முதலிய நித்திய 

ஸூரிைகே ்  ரிஜநமொைவுகடய 

எம்ப ருமொன், 

தமர ்உைந்தது 

எவ்வுருவம் 
- 
ஆசர்ிதரை்ேொல் உைை்ை ் ட்ட உருவம் 

எதுளவொ, 

அவ்வுருவம் தொளன 

ஆம் 
- 
அவ்வுருவமொைத்தொன் 

 ரிணொமமகடவன்; 

தமர ்உைந்த்து 

எ ்ள ர ்
- 
ஆசர்ிதரை்ேொல் உைை்ை ் ட்ட திருநொமம் 

எதுளவொ 

அ ்ள ர ்ஆம் - 
அந்தத் திருநொமளம தனை் 

ைொம் டியிரு ் ன்; 

தமர ் - ஆசர்ிதரை்ே் 

உைந்து - உை ்புடளன 

எவ்வண்ணம் 

சிந்தித்து 
- 
குணம் ளசஷ்ட்டிதம் முதலியவற்றில் 

யொபதொரு விதத்கத அநுஸந்தித்து 

இகமயொது இரு ் ர ் - 
ஓயொமல்  ொவகந 

 ண்ணிை்பைொண்டிரு ் ொரை்ளேொ 

அவ்வண்ணம் ஆம் - அவ்வண்ணளம யொவன் 
 

***- கீழ் ் ொசுரத்தி லருேிசப்சய்த டி ஆசர்ிதரை்ே் அடிகம 

பசயுமேவில், எந்த ரூ த்கதயும் எந்த நொமத்கதயும் இதரரை்ே் 

உைந்திரு ் ொரை்ளேொ அந்த ரூ  நொமங்ைகேளய யுகடயனொைத் தன்கன 

அகமத்துை்பைொண்டு அரச்ச்ொவதொர ரூபியொய் இங்ளை 



அடிகமபைொே்வபனன்கிறொர.் தமரை்ே் ைல்கலளயொ மண்கணளயொ 

ளலொைங்ைகேளயொ எகத உருவமொை்கினொலும் அகதளய தனை்கு 

அஸொதொரண விை்ரஹமொை ்  ரிை்ரஹித்து அதிளல ஸந்நிதொநம் ண்ணி 

பயழுந்தருேியிரு ் ன். ‘அந்த விை்ரஹத்தில் தமரை்ே் எந்த 

திருநொமத்கதயிடட்ு வழங்குவரை்ளேொ அந்தத் திருநொமத்கதளய 

நொரொயணொதி நொமங்ைே் ள ொல விரும்பிை் பைொண்டிரு ் ன். மற்றும் 

குணம் ளசஷ்டிதம் முதலியவற்றில் எந்த குணளசஷ்டிதங்ைகே 

அநுஸந்தித்து அநவரத ொவகந  ண்ணுவரை்ளேொ, அவற்கறளய 

பைொண்டிரு ் ன். – என்று அரச்ச்ொவதொர பஸேல ்யத்கத 

யருேிசப்சய்தொரொயிற்று. 
 

இ ் ொட்டின் ப ரியவொசச்ொன்பிே்கே வியொை்கியொனதத்ில் சில 

ஐதிஹ்யங்ைே் அருேிசப்சய்ய ் ட்டிருை்கின்றன்: - “எம்ப ருமொனொர ்

மொதுைரத்துை்கு எழுந்தருேொநிற்ை, சில பிே்கேைே் ைொலொளல கீறி 

‘உம்முகடய எம்ப ருமொன் திருளமனி’ என்று ைொட்ட,  ொதர்த்கத 

கவத்துத் தண்டனிட்டருேினொர.்” [எம்ப ருமொனொர ்பிகக்ஷை்ைொைத் 

திருவீதியில் எழுந்தருேொநிற்கையில் பதரு ் புழுதியில் 

விகேயொடிை்பைொண்டிருந்த சிறுபிே்கேைே் திருவொழி திருசச்ங்கு 

முதலியவற்ளறொளட ஒரு உருவத்கதத் தகரயிளல கீறி ‘உகடயவளர! 

உம்முகடய ப ருமொே்  ொரத்்தீரொ? ‘ என்றகழத்துை்ைொட்ட, உகடயவரும் 

“ தமருைந்த பதவ்வுருவமவ்வுருவந்தொளன’ என்ற இ ் ொசுரத்கதத் 

திருவுே்ேம் ற்றி அந்தை்கீறகல பமய்ளய  ைவதி விை்ரஹமொை ் பிரதி 

 த்தி ண்ணி தண்டனிட்டருேினொர.்] 
 

“ளைொயிலிளல சில பிே்கேைே் விகேயொடுகிறவரை்ே் 

திருவீதியிளலயிருந்து ப ருமொளும் நொய்சச்ிமொரும் ப ரிய 

திருமண்ட மும் ைற்பித்து ் ப ருந்திரு ் ொவொகடயும் அமுதுபசய்வித்து 

.’ எம்ப ருமொனொர ்!  ்ரஸொத ் டும்’ என்று மணகலை் கையொளல 

முைந்பதடுை்ை ததை்ொலத்திளல மொதுைரத்துை் 

பைழுந்தருளுதிறவுகடயவர,் அவ்விடத்திளல அது ளைட்டருேித் 

பதண்டேிடட்ு அவரை்பேடுத்த  ்ரஸொதத்கத  ொத்ரத்திளல ஏற்றொர ்

என்று ஜீயரருேிச ்பசய்தொர’்  [= நம்ப ருமொே் ஸந்நிதியில் நடை்கிற 

ரீதிைகே அ ் டிளய அபிநயித்துத் பதரு ்புழுதியில் ஓரு நொே் 

விகேயொடிை் பைொண்டிருந்த சிறுபிே்கேைே் ஒரு பைொடட்ங்குசச்ியில் 

மண்கணவொரி பயடுத்துை்பைொண்டு, ஸந்நிதியில் அருேி ் ொடுைே் 

பசொல்லுகிற ை்ரமதத்ிளல  பசொல்லிை்பைொண்டு வரும்ள ொது “ஜீளயொ! “ 

என்று அருேி ் ொடு பசொல்லிை்கூவ, அந்த ஸமயத்தில் யொத்ருசச்ிைமொை 

பிகக்ஷை்பைழுந்தருேிை் பைொண்டிருந்த உகடயவர ்

இவ்விகேயொடப்டொலிகயை் ளைடட்ு பமய்ளய  ்ரதி த்தி  ண்ணீ ‘ 



நொயிந்ளத!’ என்று பசொல்லிை்பைொண்ளடள ொய் ளஸவித்து அந்த 

மண்கணச ்சிை்ைதத்ில் ஏற்றுை்பைொண்டொர.்.] 
 

“எங்ைேொழ்வொர ் ொளட ஆயரள்தவு பசன்று நொவற் ழம் ளவண்ட, 

‘நீயொர?்” என்று அவரள்ைடை், ஜீயரம்ைனொன ஆயரள்தவு என்ன, 

ஜீயரை்ைண்டு உம்முகடய பிே்கே எங்ைகேை்குடியிருை்ை 

பவொடட்ுகிறிலன் என்றொர.்”  [ - நஞ்சீயருகடய திருவொரொதன ் 

ப ருமொளுை்கு ஆயரள்தவு என்று திருநொமம். அ ்ப ருமொே் , 

திருை்குருகை ்பிரொன் பிே்ேொனுகடய சிஷ்யரொன எங்ைேொழ்வொனுை்கு 

ஸ்வ ்நத்திளல ளஸகவஸொதித்து, தொன் இன்னொபனன்று பதரிவித்து 

நொவற் ழம் யொசிை்ை, மறுநொே் எங்ைேொழ்வொன் நஞ்சீயகரை் ைண்டு 

‘உங்ைே் ப ருமொே் நொவற் ழத்துை்ைொை என்பிரொணகன வொங்குகிறொளர’ 

என்று விளநொதமொை ஸொதித்தொரொம். ைண்ணபிரொனொன வி வத்தில் 

உைந்திருந்த நொவற் ழத்கத அரச்க்சயிலும் உைந்த டி 

பசொல்லிற்பறன்ை.] 
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ஆளம யமரரை்் ைறிய? அதுநிற்ை,  

நொளம யறிகிற்ள ொம் நன்பனஞ்ளச, - பூளமய  

மொதவத்ளதொன் தொே் ணிந்த வொேரை்ைன் நீண்முடிகய,  

 ொதமத்தொ ளலண்ணினொன்  ண்பு.  
 
The Lord is accessible to the gods, But more, he is accessible to us fool The 
Rakshasa king Ravana worshipped Brahma.  but our Lord counted the ten 

heads of the foe with his toes.  Let us count his glories.  

 

நல் பநஞ்ளச - நல்ல மனளம! 

பூ ளமய மொதவத ்

ளதொன் தொே் ணிந்த 
- 

திருநொபிை் ைமலத்திற்ப ொருந்திய மஹொ 

த ஸ்வியொன பிரமனுகடய  ொதத்திளல 

வந்து ஆசர்யித்த 

வொே் அரை்ைன் - பைொடிய இரொவணனுகடய 

நீே் முடிகய - நீண்ட  த்துதத்கலைகேயும் 

 ொதம் அத்தொல் 

எண்ணினொன்  ண்பு 
- 

அந்தத் திருவடிைேொளல கீறி 

எண்ணிை்ைொட்டின எம்ப ருமொனுகடய 

குணம். 

அமரரை்்கு அறிய 

ஆளம 
- 
பிரமன் முதலிய ளதவரை்டக்ு அறியை் 

கூடியளதொ? 

அது நிற்ை - 
அவரை்ே் அறிய வல்லரல்லர ்என் து 

கிடை்ைடட்ும்; 



நொளம அறிகிற்ள ொம் - 

(எம்ப ருமொனுகடய நீரள்ஹதுை 

ை்ரு ொைடொக்ஷத்திற்கு ்  ொத்திரமொகிய) 

நொம் அறியை் ைடளவொம். 

 

***- இ ் ொட்டின் பின்னடிைேில் அநுஸந்திை்ை ் ட்டிருை்கும் 

 ைவத்ைகத மூன்றொந்திருவந்தொதியில்- “ ஆய்ந்தவருமகறளயொன் 

நொன்முைத்ளதொன் நன்குறங்கில், வொய்ந்த குழவியொய் வொேரை்ைன்- 

ஏய்ந்த, முடி ்ள ொது மூன்ளறபழன்பறண்ணினொன், ஆரந்்த அடி ்ள ொது 

நங்ைடை்ரண். “என்ற எழு த்ளதழொம்  ொட்டிலும், நொன்முைன் 

திருவந்தொதியில் – “ பைொண்டுகுடங்ைொல் ளமல்கவத்த குழவியொய், 

தண்டவரை்ைன் தகலதொேொற்  ண்படண்ணி ் – ள ொங்குமரன்..... “என்ற 

நொற் த்துநொலொம்  ொட்டிலும் ள யொழ்வொரொலும் 

திருமழிகச ்பிரொனொலும் அநுஸந்திை்ை ் டட்ுே்ேது. முன்பு இரொவணன் 

தனது  தத்ுத்தகலைகே மகறத்துை்பைொண்டு நொன்முைனிடஞ் பசன்று 

வரம் ளவண்டிை்பைொே்ளுமேவிபலம்ப ருமொன் ஒரு சிறு குழந்கத 

வடிவொய் அ ்பிரமனுகடய மடியிளல உறங்குவொன் ள ொளல கிடந்து 

‘இவன்  த்துத்தகலைகேயுகடய இரொவணன்; ஸ்வஸ்ரூ த்கத 

மகறத்துை்பைொண்டு உன்கன வஞ்சித்து வரம் ளவண்டிை் பைொே்ே 

வந்திருை்கிறொன்; இவனுை்கு நீ வரமேித்தொல் ப ருந்தீங்ைொை முடியும்’ 

என்று பதரிவி ் வன்ள ொன்று தன் திருவொயொல் அவ்விரொவணனுகடய 

 த்துத்தகலைகேயும் எண்ணிை்ைொடட்ினன் - என் தொை இவ்வரலொறு 

விேங்குகின்றது. இதிஹொஸ புரொணங்ைேில் உே்ேவிடம் 

பதரியவில்கல; ப ரியொழ்வொர ்திருபமொழியில் 1. “சீமொலிை னவளனொடு 

ளதொழகமை்பைொே்ேவும் வல்லொய், சொமொறவகன நீ பயண்ணிச ்

சை்ைரதத்ொல் தகலபைொண்டொய் “ என்றும் 2. ‘ எல்லியம் ள ொதினி 

திருத்தலிருத்தளதொரிடவகையில், மல்லிகைமொமொகல 

பைொண்டங்ைொரத்த்து ளமொரகடயொலம்” என்றும்  அருேிசப்சய்த 

ைகதைே் வ்யொஸர ்வொல்மீகி முதலிய முனிவரை்ேொல் 

ஸொக்ஷொத்ைரிை்ை ் டொமல் ஆழ்வொரொல் மொத்திரம் நிரள்ஹதுை 

ைடொக்ஷமடியொை ஸொக்ஷொத்ைரிை்ை ் டட்கவ என்று 

நம்பூருவொசொரியரை்ே் நிரவ்ஹித்திரு ் து ள ொலளவ இை்ைகதயும் 

ஆழ்வொரை்ேொல் மொத்திரம் ஸொக்ஷொத்ைரிை்ை ் ட்டபதன்று ப ரிளயொர ்

கூறுவர.் இனி, இதற்கு இதிஹொச புரொணங்ைேில் ஆைர முண்ளடல் ைண்டு 

பைொே்ை: விரிவும் வல்லொரவ்ொய்ை் ளைடட்ுணரை். 
 

பூளமய மொதவத்ளதொன் தொே்  ணிந்த வொேரை்ைன் நீண்முடிகய ் 

 ொதமத்தொபலண்ணினொனொன எம்ப ருமொனுகடய குணங்ைகேத் 

ளதவரை்ேொல் அறியமுடியொது; எம்ப ருமொனுகடய திருவருேொளல 

பதேியை் ைொணவல்ல நொளம அறியவல்ளலொம் – என் து ஒருப ொருே்; 



ளதவரை்ளே அறியமொட்டொதள ொது நொளமொ அறியை்ைடளவொம் என்று 

கநசச்ியமொைச ்பசொல்லிை் பைொே்வதொை மற்பறொரு ப ொருே். 

 ொதமத்தொல் –  ொதத்தொல் என்ற டி. 
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 ண்புரிந்த நொன்மகறளயொன் பசன்னி ்  லிளயற்ற,  

பவண்புரிநூல் மொர ்ன் விகனதீர, - புண்புரிந்த  

ஆைத்தொன் தொே் ணிவொர ்ைண்டீர,் அமரரத்ம்  

ள ொைத்தொல் பூமியொே் வொர.் 
 
The glorious vedic-chanter-Brahma's skull became a begging bowl for Rudra. 

Out Lord filled with the sap of his heart and freed him of his curse. Know that 
those who offer worship will rule this world like celestials.  

 
 

 ண் புரிந்த 

நொன்மகற ளயொன் 
- 
ஸ்வரங்ைளேொடு கூடின நொல் ளவதஙகே 

நிரூ மொை வுகடயனொன பிரமனுகடய 

பசன்னி  - தகலயில் 

[கிே்ேி பயறிந்ததனொல் கையிபலொட்டிை்பைொண்ட ை ொலத்தில்] 

 லி ஏற்ற - பிசக்ச பயடுத்துதத்ிரிந்தவனும் 

பவண் புரி  நூல் 

மொர ்ன் 
- 
பவளுத்த யஜ்ளஞொ  வீத்த்கத மொரப்ிளல 

அணிந்தவனுமொன ருத்ரனுகடய 

விகன  -  ்ரஹ்மஹத்தி  ொ மொனது 

தீர - நீங்கும் டியொை 

[ரை்த ஜலத்கத எடுத்துை் பைொடு ் தற்ைொை] 

புண் புரிந்த 

ஆைத்தொன் 
- 
தன்னுகடய திரு மொரக்  ் புண் டித்தி 

பைொண்டவனுகட எம்ப ருமொனுகடய 

தொே் - திருவடிைகே 

 ணிவொர ் - ஆசர்யிை்குமவரை்ே் 

அமரரத்ம் 

ள ொைத்தொல் 
- 
நித்யஸூரிைேின் ள ொைமொகிய 

 ரம தொநு  வத்ளதொடு 

பூமி - இந்தலீலொ விபூதிகய 

ஆே்வொர ் - ஆட்சிபுரிவரை்ே். 

 

***- பிரமனுை்கு அருே்பசய்தகமகயை் கீழ் ் ொட்டிற்பசொன்னொர,் 

சிவனுை்கு அருே் பசய்தகமகயச ்பசொல்லுகிறொரிதில். 

சிவனுகடய விகனகயத் தீற் தற்ைொைத் தனது திருமொரக்  நைத்தொல் 

கீறி புண் டுத்திை்பைொண்டது  ற்றி புண்புரிந்த ஆைத்தொன் என்றொர.் 

இ ் டி  ளரொ ைொர சீலனொன ப ருமொனுகடய திருவடிைகே ் 



 ணியுமவரை்ளே உ ய விபூதிகயயும் ஆலவே்ே  ொை்யசொலிைே் – 

என்றொரொயிற்று. “கவயம்மன்னி வீற்றிருந்து விண்ணுமொே்வொர ்

மண்ணூளட” என்று திருவொய் பமொழி ்  ொசுரம் இங்கு நிகனை்ைத்தகும். 
 

ள ொைம் – பூமி- வட பசொற்ைே்  
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வொரி சுருை்கி மதை்ைேி கறந்திகனயும்,  

ளசரி திரியொமல் பசந்நிறீஇ, - கூரிய  

பமய்ஞ்ஞொனத ்தொலுணரவ்ொர ்ைொண் ளர, ளமபலொருநொே்  

கைந்நொைம் ைொத்தொன் ைழல். 
 
The celestial elephant in distress was saved by the Lord in the yore.  Those who 
fame their five rutted-elephant-like senses and fix their heart in steadfast 

contemplation will surely see the Lord's feet. 

 

மதம் ைேிறு 

ஐந்கதகனயும்  
- 

 மதம்பிடித்த ஐந்து யொகனைகே ள ொன்ற 

 ஞ்ளசங்திரியங்ைகேயும்  

வொரி சுருை்கி  
- 
ஜலம் ள ொன்ற ச ்தொதி விஷயங்ைேில் 

நின்றும் இழுத்து ்பிடித்து. 

ளசரி திரியொமல் பசம் 

நிறீஇ  
- 

 ைண்டவிடங்ைேிலும் திரியபவொட்டொமல் 

பசவ்கவயொை நிகலநிறுத்தி  

கூரிய  -  மிைவும் ஸூக்்ஷமமொன  

பமய் ஞொனத்தொல்  
- 

 உண்கமயொன  ை்தி ரூ ொ 

 ந்நஜ்ஞொனத்தொளல  

உணரவ்ொர ் - (அவகன) உே்ே டி உணர வல்லவரை்ே் 

ளமல் ஒரு நொே்  -  முன்ப ொரு ைொலத்திளல  

கை நொைம் ைொத்தொன்  
- 

 ைளஜந்திரொழ்வொகன ரக்ஷித்தவனொன 

அ ்ப ருமொனுகடய  

ைழல்  -  திருவடிைகே  

ைொண் ர ் -  ைண்டு அநு விை்ை ் ப றுவரை்ே். 

 

***- கீழ் ் ொட்டில் “ புண்புரிந்த வொைதத்ொன் தொே் ணிவொர ்ைண்டீர ்

அமரரத்ம் ள ொைதத்ொல் பூமியொே்வொர”் என்றொர;் எம்ப ருமொனது  

தொே்ைகே ் ணிதல் யொரை்்குை் கைகூடும்? என்று ளைே்வியுண்டொை, 

இந்திரியங்ைகே அடை்கி ஆே் வரை்ளே எம்ப ருமொன் திருவடிகய ் 

 ணிதற்கு ்  ொங்குகடயர ்என்கிறொரிதில். 
  



இந்திரியங்ைகே அடை்கியொளுதல் மிைவும் அரிது என் து ளதொன்ற, 

அவ்விந்திரியங்ைகே மதம்பிடித்த யொகனயொை உ சரித்துை் 

கூறுகின்றொர.் யொகனைே் நீரந்ிகலயில் புகுந்தொல் முதகல முதலிய 

ஜலஜந்துை்ைேொல் துன் ம் ளநரிடுவது ஸம் ொவிதமொதலொல் 

அங்கு ்ள ொைொத டி சுருை்ைளவணும் யொகனகய; அ ் டிளய, 

பிரகிருதத்தில் நீரந்ிகலயொவது – விஷயொங்தரங்ைே்; 

இந்திரியங்ைேொகிற மதயொகனைே் ச ்தொதி விஷயங்ைேினருகிற் 

பசன்றொல் துன் ம் ளநரிடுவது திண்ணமொதலொல் அவற்றில் நின்றும் 

சுருை்ைளவணும் இவற்கற; இதுளவ “ வொரிசுருை்கி” என் தன் ைருத்து. 

வொரி என்னும் வடபசொல்லுை்கு ‘நீர’் என்று ப ொருே்; நீரொனது எ ் டி 

விடொகய ் பிற ்பிை்குளமொ அ ் டி விஷயங்ைளும் 

விடொகய ்பிற ்பிை்கின்றன என் து ற்றி விஷயங்ைகே ‘வொரி’ என்ற 

பசொல்லொற் குறித்தன பரன்ை. “வொரி சுருை்கி” என்றளத ள ொதுமொயிருை்ை, 

மறு டியும் “ ளசரிதிரியொமல் பசந்நிறீஇ” என்றது-  லொத்ைரித்தொகிலும் 

இந்திரிய மதயொகனைகே விஷய வீதிைேில் நின்றும் மடை்கியடை்கி 

ஆேளவண்டுவது அவசியம் என் தற்ைொை பவன்ை. நிறீஇ- 

பசொல்லிகசயேப கட. 
 

ஆைவி ் டி இந்திரியங்ைகே பவன்று  ொரமொரத்்திைமொன  ை்தி 

ரூ ொ ந்நஜ்ஞொநதத்ொளல அவகன உே்ே டி உணரை் கூடியவரை்ே் 

யொளரொ, அவரை்ே் அவனுகடய திருவடிைகே ளஸவிை்ை ்ப றுவரை்ே் – 

என்றொரொயிற்று. “ கைந்நொைங்ைொத்தொன் ைழல்” என்ற பசொல்லொற்றலொல் 

ஸ்ரீைளஜந்திரவொழ்வொன் ள ொல்வொர ்இ ் டி ் ட்ட அதிைொரிைே் என் து 

ஸூசிை்ை ் ட்டதொம். 
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ைழபலொன் பறடுதப்தொருகை சுற்றிளயொர ்கைளமல்,  

சுழலும் சுரொசுரரை் ேஞ்ச, - அழலும்  

பசருவொழி ளயந்தினொன் ளசவடிை்ளை பசல்ல,  

மருவொழி பநஞ்ளச மகிழ்.  
 

With one foot, he scooped up Namushi; with one hand, swirled him in the air; 
then with the other hand he spun his discus that gods and Asuras around 

feared. O Good Heart of mine! Desire to attain his feet and rejoice. 

 

ஆழி பநஞ்ளச  - ைம்பீரமொன மனளம! 

[முன்பு திருவிை்ரமொவதொர ைொலத்தில்] 

ஒரு ைழல் - ஒரு திருவடிகய 

எடுத்து - ளமலுலைங்ைேிளல பசல்ல நீட்டி 



ஒரு கை - ஒரு திருை்கையொளல 

சுற்றி - 
[பிரதிகூலரொன நமுசி முதலொனவரை்கேச]் 

சுழற்றிபயறிந்து 

ஓர ்கை ளமல் - மற்பறொரு திருை்கையிளல. 

சுழலும் 

சுரொசுரரை்ே் அஞ்ச 

அழலும்பசரு ஆழி 

ஏந்தினொன் 

- 

இவனுை்கு என்ன ளநரிடுளமொ பவன்று) 

தவிை்கிற [அநுகூலரொன] ளதவரை்ளும் 

[பிரதிகூலரொன] அசுரரை்ளும் 

அஞ்சும் டியொை [எதிரிைேின் ளமல்] 

அழகலயுமிழ்கிற யுத்தசொதநமொன 

சை்ைரத்கத ஏந்தின எம்ப ருமொனுகடய 

ளச அடிை்ளை 

பசல்ல 
- திருவடிைேிளல பசன்று கிடட்ும் டி 

மருவு - ப ொருந்துவொயொை; 

மகிழ் - இகத ஆனந்தரூ மொை ஏற்றுை்பைொே். 

 

***- உலைேந்த ப ருமொனுகடய திருவடிைகே ்  ணிந்து 

மகிழ்ந்திரு என்று திருவுே்ேத்கதத் ளதற்றுகின்றொர.் 
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மகிழல பைொன்ளறள ொல் மொறும் ல் யொை்கை,  

பநகிழ முயல்கிற் ொரை்் ைல்லொல், - முகில்விரிந்த  

ளசொதிள ொல் ளதொன்றும் சுடர ்்ப ொன் பநடுமுடி,எம்  

ஆதிைொண்  ொரை்்கு மரிது.  
 

The joy of seeing the first-cause Lord, "Who wears a golden crown of radiance 
spreading all around can be felt only by those who strive to shake off births in 
this body that continue cyclicallly like the Magil seed beads in the abacus; for 

others it is difficult. 

 

மகிழ் அலகு ஒன்ளற 

ள ொல் 
- 

(ைணை்கில் நிபுணனொன ஒருவனொல் 

கவை்ை ் ட்ட) ஒரு மகிழும் விகதளய 

ைொணிஸ்தொநத்திலும் 

ளைொடிஸ்தொநத்திலும் மொறி மொறி 

நிற் துள ொல 

மொறும்  ல் யொை்கை - 
மொறி மொறி ்  லவகையொை வருகின்ற 

சரீரங்ைே் 

பநகிழ - தன்னகடளயவிடட்ு நீங்கும் டியொை 

முயலகிற் ொரை்்கு 

அல்லொல்  
- 
முயற்சி பசய்யை் கூடியவரை்ளுை்குத ்

தவிர 



ஆரை்்கும்  - மற்ற எவரை்்கும் 

முகிழ் விரிந்த 

ளசொதிள ொல் ளதொன்றும் 

சுடர ்ப ொன் பநடுமுடி 

எம் ஆதி ைொண்பு  

- 

விண்டு விருந்த ளதஜஸ்கஸ ் ள ொல் 

ளதொன்றுகிற ளதஜஸ்கஸயுகடய 

அழகிய ப ரிய திருவபிளஷைத்கத 

யுகடயனொன எம்ப ருமொகனை் 

ைொண் து 

அரிது - கூடொதைொரியம். 

 

***- ளதவளயொநிைபேன்றும் மநுஷ்யளயொநிைபேன்றும் 

திரய்ை்ளயொநிைபேன்றும்  லவகை ் ட்ட ளயொநிைேில் பிற ் தும் 

இற ் துமொகிற ஸம்ஸொரத்கதத் பதொகலத்துை் பைொே்ே 

விரு ் முகடயவரை்ளுை்ளை எம்ப ருமொகனை் ைொணுதல் 

கைகூடுபமன்கிறொர.்  லைகற, மகிழம் விகத முதலியவற்கறை் 

பைொண்டு ைணிதம்  ொரை்்கிற முகறைே் சிலவுண்டு; அந்த ைணிதத்தில் 

ைொணிஸ்தொநபமன்றும் ளைொடிஸ்தொநபமன்றும்  ொகு ொடுைளுமுண்டு; 

ைொணிஸ்தொனபமன் து மிைத்தொழ்ந்த ஸ்தொநம்; ளைொடிஸ்தொனபமன் து 

மிைவுயரந்்தஸ்தொநம். ைணிதம் ொரை்்கிற வகையில் ஒரு மகிழம் 

விகதளய சற்றுள ொது ைணிஸ்தொநத்திலும் சற்றுள ொது 

ளைொடிஸ்தொநத்திலுமொை மொறிமொறி வந்துபைொண்டிருை்கும்; (இது 

ைணிதஸொமரத்்தியத்கத ் ப ொறுத்ததுமொம்.)அது ள ொல  ைவத் 

ஸங்ைல் த்தொளல ைரம்ொநுகுணமொை (உத்ை்ருஷ்டமொைவும் 

அ ை்ருஷ்டமொைவும்)  லவகை ் டட்ு மொறிமொறி வொரை்கூடிய (பிரமன் 

முதற்பைொண்டு எறும்பு ஈறொைவுே்ே) சரீரங்ைே் பதொகலந்து 

நித்யொந்ந்தமநு விை்ை ளவணுபமன்று ஆகச கிேரிந்து அதற்குரிய 

முயற்சிகயச ்பசய்யுமவரை்ளுை்குத் தவிர மற்று யொரை்்கும் 

எம்ப ருமொகன ஸொக்ஷொத்ைரி ் து அரிதொகும். 
 

நொன்ைொமடிகய “ ஆதிைொன்பு ஆரை்்கும் அரிது” என ்பிரித்து 

உகரை்ை ் ட்டது ைொண்பு – ைொணுதல். இனி “ ைொண் ொரை்்கும் “ என்று ஒரு 

பசொல்லொைளவ பைொண்டு உகரை்ைவுமொம் ைொணளவணு பமன்னும் 

விரு ் முகடயவரை்ளுை்கும் எம் ஆதி அரிது ( அருகம ் டுவன்) 

என்ை. 
 

இ ் ொட்டில் முதலடிை்குச ்சொர ்ொை ஸ்ரீரங்ைரொஜஸ்தவ 

உத்தரசதைத்திலுே்ே “ டுகநவரொடிளைவ ை்ல் ்தொ ஸ்தலளயொ: 

ைரைணிைொஸுவரண் ளைொட்ளயொ:.” என்ற சள்லொைம் ஒருபுகட 

ஒ ்புகமயொை ஸ்மரிை்ைத்தை்ைது. 
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அரியபுல கனந்தடை்கி யொய்மலரப்ைொண்டு, ஆரவ்ம்  

 ரிய ்  ரிசினொல் புல்கில், - ப ரியனொய்  

மொற்றொது வீற்றிருந்த மொவலி ொல், வண்கைநீர ் 

ஏற்றொகனை் ைொண்  பதேிது. 
 
Those who perform loving service, strewing freshly culled flowers, can see the 
feet of the Lord who look the gift of Earth from Marbali with ease. 
 

அரிய - அடை்ைமுடியொத 

புலன் ஐந்து -  ஞ்ளசந்திருயங்ைகேயும் 

அடை்கி - ைடட்ு ் டுத்தி, 

ஆய் - ஆரொயந்பதடுை்ை ் ட்ட 

மலர ் - புஷ் ங்ைகே 

பைொண்டு - கையில் ஏந்திபைொண்டு 

ஆரவ்ம் புரிய 

 ரிசினொல் 
- அன்பு மிகுந்த விதத்தினொளல 

புல்கில் - கிட்ட ் ொரத்்தொல் 

ப ரியன் ஆய் 

மொற்றொது 

வீற்றிருந்த மொவலி 

 ொல் 

- 

‘நொளம ப ரிளயொம்’ 

என்னுமஹங்ைொரதக்தயுகடயனொய் 

தொனஞ் பசய்வது தவறொதவனொய் இருந்த 

மஹொ லியிடத்தில் 

வண்கை - உதொரமொன தனது திருை்கையொளல 

நீர ்ஏற்றொகன - உதைதொநம் வொங்கின ப ருமொகன 

ைொண் து - ளஸவி ் து 

எேிது - ஸுல மொகும். 

 

***- விஷயொந்தரங்ைேில்  ற்றற்று அன்புடன் அவகன 

ஆசர்யிகுமவரை்ளூை்கு அவகனை் ைொண் தில் அருகமளயயில்கல 

பயன்கிறொர.் பசவி வொய் ைண் மூை்கு உடபலன்கிற 

ஜ்ஞொளநந்திருயங்ைகேத்கதயும் விஷயொந்தரங்ைேில் 

ள ொைபவொண்ணொத டி அடை்கி,  ைவதொரொதகனை்கு உரிய 

நன்மலரை்கேச ்ளசைரிதத்ுபைொண்டு பமய்யன்பு நன்கு விேங்கும் டி 

பசன்று  ணிந்தொல், மொவலியின் மதபமொழித்தப ருமொகனை் 

ைண்டநு வி ் து மிைவும் எேிதொகும். 
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எேிதி லிரண்கடயும் ைொண் தற்கு, என்னுே்ேம்  

பதேியத் பதேிந்பதொழியும் பசவ்ளவ, - ைேியில்  

ப ொருந்தொ தவகன ் ப ொரலுற்று , அரியொய்  



இருந்தொன் திருநொமம் எண். 
 
Easily the Lord will grant you the vision of his lotus feet, O Heart! He came as 
a man-lion intending to destroy the unrelenting Hiranya. Contemplate his 

name it is Mantra of eight syllables. 

 

என் உே்ேம் - எனது பநஞ்ளச!(நீ) 

பதேிய - ைலை்ைம் தீரந்்து பதேிவுப ற்றொல் 

(அந்த எம்ப ருமொனும்) 

பசவ்ளவ 

பதேிந்பதொழியும் 
- மிைவும் நன்றொை  ்ரஸந்நனொவன்; 

(ஆகையினொல்) 

ைேியில் - அஹங்ைொரத்தொளல 

ப ொருந்தொதவகன - 
அடி ணியொதிருந்த 

ஹிரண்யொஸீரளனொடு 

ப ொரல் உற்று - ள ொரப்சய்யத் பதொடங்கி 

அரி ஆய் இருந்தொன் - 
நரசிங்ைமொை அவதரித்த 

ப ருமொனுகடய 

திரு நொமம் - திருநொமங்ைகே, 

இரண்டு அடியும் 

எேிதில் ைொண் தற்கு 
- 

(அவனுகடய) உ ய  ொதங்ைகேயும் 

சுல  மொைை் ைொணும் ப ொருடட்ு 

எண் - சிந்தி ் ொயொை. 

 

***- எம்ப ருமொனுகடய திருநொமங்ைகே ்  ரமள ொை்யமொை நொம் 

வொயொரச ்பசொல்லளவ, அ ்ப ருமொன்  ்ரஹ்லொதொழ்வொனுகடய 

விளரொதிகயத் பதொகலத்துத் தன்கனை் பைொடுதத்ொ ் ள ரள்ல நமை்கும் 

விளரொதிகய ் ள ொை்கித ்தன்கனத் தந்தருே்வபனன்கிறொர.் 
 

என்னுே்ேம் என்றது அண்கமவிேி; என்னுே்ேளம! என்ற டி. நீ 

எம்ப ருமொனுகடய திருவடியிகணகய ளஸவித்து அநு வி ் தற்கித் 

பதேிவுபைொண்டிருந்தொல் அவன்  ்ரஸந்நனொய் அருே்புரிவன்; நீ 

பதேிவுற்றிருை்கிறொபயன் து நன்குவிேங்குமொறு ஸ்ரீ 

நரசிம்ஹமூரத்்தியின் திருநொமங்ைகே எண்ணிை்பைொண்டிரு. 
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எண்மர ் திபனொருவர ்ஈரறுவர ்ஓரிருவர,்  

வண்ண மலளரந்தி கவைலும், - நண்ணி  

ஒருமொகல யொல் ரவி ஓவொது,எ ் ள ொதும்  

திருமொகலை் கைபதொழுவர ்பசன்று. 



 
The eight vasus, the eleven Rudras, the twelve Adityas, the twin Asvins, -they 

all go with fresh flowers everyday without fail and chant praise, then offer 
worship with folded hands, to our Lord Tirumal. ' 

 

எண்மர ் - அஷ்ட வஸுை்ைளும் 

 திபனொருவர ் - ஏைொதச ருத்ரரை்ளும் 

ஈர ்அறுவர ் - த்வொத சொதித்யரை்ளும் 

ஓர ்இருவர ் - இரடக்டயரொன அசவ்ிநீ ளதவகதைளும் 

(ஆகிய மு ் த்து மூவரொன ளதவரை்ளும்) 

கவைலும் - நொே்ளதொறும் 

வண்ணம் மலர ்ஏந்தி - 
நொநொவரண்ங்ைகே யுகடய 

புஷ் ங்ைகே பயடுத்துை்பைொண்டு 

நண்ணி - (எம்ப ருமொகனை்) கிட்டி 

ஒரு மொகலயொல் - 
ஒ ் ற்ற புருஷஸூை்தமொகிற பசொல் 

மொகலகயை் பைொண்டு 

ஓவொது - இகடவிடொமல் 

எ ்ள ொதும் - எல்லொ ளவகலைேிலும் 

 ரவி - துதிபசய்து 

திருமொகல பசன்று  - திருமைே் பைொழுநகனை்கிட்டி 

கைபதொழுவர ் - வணங்குவரை்ே் 

 

  ***- அஹங்ைொரிைேொன மு ் த்து மூவரமரரை்ளும் எம்ப ருமொகன 

யடி ணிந்ளத சிற ்புற்றிருை்கின்றனபரன்கிறொர.் முதலடியில் 

மு ் த்துமூன்றுளதவரை்கே எடுத்துை் ைொட்டினது மு ் தத்ு முை்ளைொடி 

ளதவரை்பேன ் டுகிற அகனவகரயும் எடுதத்ுை்ைொடட்ினகமை்கு ் 

 ரய்ொய பமன்ை.  நம்மொழ்வொரும் ப ரிய திருவந்தொதியில் “ இருநொல்வர ்

ஈகரந்தின் ளமபலொருவர.் எட்ளடொபடொரு நொல்வர ்ஓரிருவர”் 

என்றருேிசப்சய்தது ைொண்ை. 
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பசன்றொல் குகடயொம் இருந்தொல்சிங் ைொசனமொம்,  

நின்றொல் மரவடியொம் நீே்ைடலுே், - என்றும்  

புகணயொம் மணிவிேை் ைொம் பூம் டட்ொம் புல்கும்  

அகணயொம், திருமொற் ைரவு. 
 
Tirumal has a snake, when he walks, it hoods him like a parasol; when he sits, 
it folds itself into a settle; when he stands, it is at his feet like his sandals; in 

the deep ocean where he reclines, it becomes a float., its eyes become lamps, if 
wraps around like gossamer silk and becomes an arm-rest for the Lord.  



 

திரு மொற்கு - 
பிரொட்டிளயொடு (எ ்ள ொதும்) 

கூடியிருை்கிற ப ருமொனுை்கு 

அரவு - திருவனந்தொழ்வொன், 

பசன்றொல் குகட ஆம் - 

(அ ்ப ருமொன் )உலொவினொல் 

(அ ்ள ொது மகழ பவயில்  டொத டி) 

குகடயொை உருபவடு ் ன்; 

இருந்தொல் - எழுந்தருேியிருந்தொல் 

(அ ்ள ொது) 

சிங்ைொசனம் ஆம் - ஸிம்ஹொஸொமொயிரு ் ன்; 

நின்றொல் - நின்று பைொண்டிருந்தொல் 

(அ ்ள ொது) 

மரவடி ஆம் -  ொதுகையொவன்; 

நீே் ைடலுே் -  ொம்பிகனயுடலிளல 

(சயனிை்கும்ள ொது) 

என்றும்  - எ ்ள ொதும் 

புகண ஆம் - திரு ் ே்ேி பமத்கதயொவன்; 

அணி விேை்கு ஆம் - மங்ைே தீ மொவன்; 

பும் டட்ு ஆம் - அழகிய திரு ் ரி வட்டமொவன்; 

புல்கும் அகண ஆம் - 
தழுவிை்பைொே்வதற்கு உரிய 

அகணயுமொவன். 

 

***- திருவனந்தொழ்வொகன ்ள ொல எம்ப ருமொனுை்கு 

எல்லொை்ைொலங்ைேிலும் எல்லொ விதமொன அடிகமைகேயும் 

பசய்ய ்ப ற ளவணுபமன்று திருவுே்ேங்பைொண்ட ஆழ்வொர ்

அத்திருவனந்தொழ்வொன் பசய்யுமடிகமைகே பயடுத்தருேிச ்

பசய்கிறொர.் எம்ப ருமொன் உலொவியருளும் ள ொது மகழ பவயில் 

 டொத டி குகடயொைவடிபவடு ் ன்; எழுந்தருேீயிருந்தைொலத்தில் 

திவ்யஸிம்ஹொஸநஸ்வரூபியொயிரு ் ன்; நின்று பைொண்டிருந்தொல் 

 ொதுகையொயிரு ் ன்; திரு ் ொற்ைடலில் திருை்ைண்வேரந்் 

தருளும்ள ொது திரு ் ே்ேி பமத்கதயொயிரு ் ன்; ஏளதனு பமொன்கற 

விேை்குை்பைொண்டுைொண அவன் விரும்பினள ொது திருவிேை்குமொவன்; 

சொத்திை்பைொே்ளும் டி திரு ் ரிவட்டத்கத அவன் விரும்பினள ொது 

அதுவுமொவன்; சொயந்தருளும்ள ொது தழுவிபைொே்வதற்குரிய 

உ தொநமுமொவன். 
 

நீே்ைடலுே் புகணயொம் – திரு ் ொற்ைடலில் அழுந்தொத டி 

பத ் மொவன் என்று முகரை்ைலொம் . புல்கும் அகணயொம் –எம்ப ருமொன் 

பிரணயைலஹத்தினொல் பிரொட்டிமொகர ் பிரியளநரந்்தொல் அ ்ள ொது  



விரஹதுை்ைம் ளதொன்றொத டிை்குத் திருவனந்தொழ்வொகனத் 

தழுவிை்பைொே்வனொம். 
 

மூன்றொமடியில் “ மணி விேை்ைொம்” என்றும் பிரிை்ைலொம்  
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அரவம் அடல்ளவழம் ஆன்குருந்தம் புே்வொய்  

குரகவ குடம்முகலமல் குன்றம், - ைரவின்றி  

விட்டிறுத்து ளமய்தப்தொசித்துை் கீண்டுளைொத் தொடி,உண்  

டடப்டடுத்த பசங்ைண் அவன். 
 

The Lord reveals himself in his various acts; he let go the snake kaliya, killed 
the elephant kuvalayapida, graced the cows, broke the kurundu trees, ripped 

the bird's beaks, danced the kuravai with Gopis, played with pots as an 
acrobaf, drank the poison breast, wrestled with killers, and lifted the mount, 
Out senkammal Lord is he!" 

 

பசம் ைண் 

அவன் 
- பசந்தொமகரை் ைண்ணனொகிய அ ்ப ருமொன் 

ைரவு இன்றி - 
மகறவு இல்லொமல் [ஸரவ்ளலொை 

 ்ரஸித்தமொம் டி] 

அரவம் - ைொேிய நொைத்கத 

விடட்ு - விட்டடித்தும் 

அடல் ளவழம் - 
ப ொருவதொை வந்த (குவலயொபீட பமன்னும்) 

யொகனகய 

இறுத்து - (தந்தத்கத) முறித்து உயிர ்பதொகலதத்ும் 

ஆன் -  சுை்ைகே 

ளமய்த்து - (வயிறு நிரம் ) ளமய்த்தும் 

குருந்தம் - அஸுரொ ளவைமுகடய குருந்தமரத்கத 

ஒசித்து - ஒடித்து ் ப ொைடட்ும் 

புே்வொய் -  ைொசுரனுகடய வொகய 

கீண்டு - கிழிதத்ும் 

குரகவ - ரொஸை்ரீகடகய 

ளைொதத்ு - (இகட ்ப ண்ைளேொடு) கை ளைொதத்ு ஆடியும் 

குடம் - குடங்ைகேை்பைொண்டு 

ஆடி - கூத்தொடியும் 

முகல - பூதகனயின் முகலகய 

உண்டு - (அவளுகடய உயிளரொடு) உறிஞ்சி யுண்டும் 

மல் - (ைம்ஸனொல் ஏவ ் ட்ட) மல்லரை்கே 



அடட்ு - பைொன்றும் 

குன்றம்  - ளைொவரத்்தன  மகலகய 

எடுத்த - (குகடயொை) எடுதத்ு ் பிடித்த இசப்சயல்ைே் 

(என்ன ஆசச்ரியம்!..) 

 

***- ஆசர்ிதவிளரொதிைகே ் ள ொை்ை ளவண்டில், கீழ் ் ொட்டிலருேிச ்

பசய்த டி தன் நிகனவுை்குத் தகுதியொை எல்லொவடிகமைகேயுஞ் 

பசய்கிற திருவனந்தொழ்வொனொகிற  டுை்கையுலும் ப ொருந்தமொட்டொமல் 

இந்த லீலொவிபூதியில் வந்து பிறந்து ைகேபிடுங்கித் தன்விபூதிகய ் 

 ொது ைொ ் வன் என்று அவனது திருை்குணத்கத அநுஸந்தித்து 

அதற்ளைற்ற சில திவ்ய ளசஷ்டிதங்ைகே யநு விகிறொரி ் ொட்டில். 
 

ைண்ணபிரொனது ைொேியமரத்்தநம் முதலிய அரிய பசயல்ைகே 

அனுஸந்தித்த ஆழ்வொர ்அவற்றில் உே்குகழந்து ஈடு டட்ு ளமபலொன்றும் 

பசொல்லமொட்டொகமயொல் ஒரு விகனமுற்றுச ்பசொல்லவும்மொட்டொது 

விட்டனர;் ஆசச்ரய்ைரமொன விஷயங்ைகேை் கூறும்ள ொது அவற்றுை்கு 

விகனமுற்றுத்தந்து முடியொது நிறுதத்ுவகத ்  ல ைவிைேின் 

வொை்குைேிலும் ைொணலொம். 
 

ஈற்றடியில் எடுத்த என்றது –’ அன்’ சொரிகய ப றொத 

 லவின் ொற்ப யர;் சொரிகய ப றின் ‘எடுத்தன’ எனநிற்கும். 

இ ் ொட்டில், அரவுமுதலிய ப யரச்ப்சொற்ைே் ‘விடட்ு’ முதலிய 

விகனசப்சொற்ைகே முகறளய பசன்று இகயதலொல் முகற 

நிரனிகறயொம்; இகத வடபமொழியில்  ‘யதொஸங்ை்யொலங்ைொரம்’ என்றும், 

பதன்பமொழியில்’ நிரனிகறயணி’ என்றும் அலங்ைொர சொஸ்திரிைே் 

கூறுவர.் 
 

ைொேியநொைத்கத வலியடை்கி உயிளரொடு விட்டதும், குவலயொ 

பீடபமன்னும் ைம்ஸனது யொகனகயை் பைொம்புமுறித்து முடித்ததும் , 

தன்ளமன்கமகய ்  ொரொமல் தொழநின்று  சுை்ைகேளமய்த்ததும், 

அஸுரன் ஆளவசித்திருந்தபதொரு குருந்தமரத்கத முறித்து வீழ்த்தியதும், 

 ைொஸுரன் வொகயை் கீண்படொழிதத்தும், இகட ்ப ண்ைளேொளட 

குரகவை் கூத்தொடியதும், குடங்ைபேடுத்ளதற பவறிந்தொடியதும், 

தன்கனை் பைொல்லுமொறு தொய்வடிவு பைொண்டு வந்த பூதகனயின் 

ஸ்தனங்ைகே உறிஞ்சியுண்டதும், மல்லரை்கேை் பைொன்றதும், 

ளைொவரத்்தனமகலகயை் குகடயொைபவடுத்ளதந்தி நின்றதுமொகிய  

இசப்சயல்ைே் என்ன ஆசச்ரியம்! என்று ஈடு டட்ு ் ள சினொரொயிற்று. 
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அவன் தமர ்எவ்விகனய ரொகிலும், எங்ளைொன்  

அவன்தமளர பயன்பறொழிவ தல்லொல், - நமன்தமரொல்  

ஆரொய ்  ட் டறியொர ்ைண்டீர,் அரவகணளமல்  

ள ரொயற் ைொட் ட்டொர ்ள ர.் 
 
His devotees, whatever be their karmic record, are our master's servants," –so 
saying, the agents of yama disperse, know it. Those who lbecome devotees of 
the great serpent-reclining cowherd Lord, established such a name.  

 

அரவு அகணளமல் - ளசஷசயனத்தின் மீது வொழ்கிற 

ள ர ்ஆயற்கு - 
இகடத்தனத்தில் குகறவின்றி ் 

பூரண்மொயிருை்கிற ஸ்ரீகிருஷ்ணனுை்கு 

ஆட் ட்டொர ்ள ர ் - 
அடிகம ் ட்டவரை்ேின் திருநொமத்கத 

வஹிை்குமவரை்ளும் 

நமன் தமரொல் - யம டரை்ேொளல 

“அவன் தமர ்

எவ்விகனயர ்

ஆகிலும் 

- 

“ அந்த சரள்வசவ்ரனுகடய  ை்தரை்ே் 

எவ்வகையொன 

பசயகலயுகடயவரொயிருந்தொலும் 

எங்ளைொனவன் 

தமளர”- 
- எம்ப ருமொனுகடய  ை்தரை்ேன்ளறொ” 

என்று - என்று பைொண்டொடிை் பசொல்லி 

ஒழிவது அல்லொல் - (தொங்ைே்) விலகி ்ள ொவது தவிர, 

ஆரொய ் டட்ு 

அறியொர ்
- ஆரொய ் ட்டிருநை்ை அறிய மொட்டொரை்ே் 

 

***- யம டரை்ே்  ொைவதரத்ிறத்திளல அஞ்சியிருை்கும் டிகய 

அருேிசப்சய்கிறொர.் யமன் நொட்டிலுே்ேொருகடய 

 ொவங்ைகேபயல்லொம் ஆரொய்வதற்கு அந்த ஸரள்வசவ்ரனொல் 

நியகிை்ை ் ட்டவளன; ஆனொலும் தனை்கும் நியொமைனொன அந்த 

ஸரள்வசவ்ரனுகடய  ை்தரை்ே் நற்ைொரியங்ைகேத் தவிரந்்து 

தீயைொரியங்ைகேளய பசய்துவந்த ள ொதிலும் அவரை்கே 

யமகிங்ைரரை்ே் “நமது யஜமொநனொன யமகனயும் நியமிை்கும் வல்லகம 

யுகடயவரை்ேன்ளறொ இந்த  ொைவதரை்ே்” என்று பைொண்டொடி வணங்கி 

அ ் ொல் ள ொய்விடுவொரை்ளே தவிர, அவரை்ளுகடய குணொ குணங்ைகே 

ஒருள ொதும் ஆரொய்சச்ி பசய்யமொட்டொரை்ே்: ஏபனனில்; 

அ ் டி ் ட்டவரை்கே ஸம்ரக்ஷி ் தில் புருஷைொரபூகதயொன 

பிரொட்டியும் ஒருைொல் ஏளதனும் குகற பசொல்லிலும் அகதயும் 

லக்ஷியஞ்பசய்யொமல்  

1. “ என்னடியொரது பசய்யொர ்பசய்தொளரல் நன்று பசய்தொர”் என்று 

பசொல்லிை்பைொண்டு ஸரள்வசவ்ரன்  ரிந்து ரக்ஷி ் வனன்ளறொ? இ ் டி ்  



ப ரிய பிரொட்டியொரொலும் குகறகூரை்கூடொதவரை்ே் விஷயத்தில் 

நம்மொல் அணுைவும் முடியுளமொ? என்கிற  யத்தினொபலன்ை. அன்றியும், 

யமன் தன் டரை்கே ளநொை்கி ‘நீங்ைே் கவஷணவரை்ே் திறத்தில் 

அ சொர ் டளவண்டொ; அவரை்கேை்ைண்டொல் அநுவரத்்தித்திருங்ைே்’ 

என்று ைடட்கே யிட்டிருை்கின்றொபனன் கத, “ திறம்ள ன்மின் ைண்டீர,் 

திருவடி தன் நொமம், மறந்தும் புறந்பதொழொ மொந்தர-்  இகறஞ்சியும் 

சொதுவரொய் ் ள ொதுமின்ைபேன்றொன் நமனும் தன் , தூதுவகரை் கூவிச ்

பசவிை்கு.” என்ற நொன்முைந்துருவந்தொதி ்  ொசுரத்தொலும், * சவ்புருஷ 

மபிவீக்்ஷய  ொசஹஸ்தம்வததி யம : கில தஸ்ய ைரண்மூளல –  ரிஹர 

மதுஸூதந ்ர ந்நொந்  ்ரபுரஹமந்யந்ருணொம் . ந கவஷ்ணவொநொம்.” 

என்ற ஸ்ரீவிஷ்ணுபுரொணவசநத்தொலும் அறிை. “பைடுமிடரொயபவல்லொம் 

ளைசவொபவன்ன, நொளுங் பைொடுவிகனபசயுங் கூற்றின் தமரை்ளுங் 

குறுைகில்லொர”் என்ற திருவொய்பமொழியும், “பவன்றி பைொண்ட வீரனொர,் 

ளவறு பசய்து தம்முபேன்கன கவத்திடொகமயொல் நமன், 

கூறுபசதுபைொண்டு இறந்த குற்ற பமண்ணவல்லளன” என்ற 

திருசச்ந்தவிருத்தமும் இங்கு அநுஸந்திை்ைத்தை்ைன. 
 

இ ் ொட்டில் “ ள ரொயற்கு ஆட் ட்டொரள் ர”் என்ற ஈற்றடிை்கு 

ளவறுவகையொைவும் ப ொருளுகரை்ை இடமுண்டொயினும், 

அழகியமணவொே ்ப ருமொே் நொயனொரருேிசப்சய்த திரு ் ொகவ 

ஆறொயிர ் டி வியொை்கியொனத்தில் ஆழிமகழை்ைண்ணொ பவன்னும் 

நொலொம்  ொட்டின் அவதொரிகையில், “ அவன்தமபரவ்விகனயரொகிலும் 

இத்யொதி” என்று இ ் ொசுரத்கதபயடுத்து [” அரவகணளமல் ள ரொயற்கு 

ஆட் ட்டொர ்ள ர ்ஆரொய ் டட்ு அறியொர ்ைண்டீர=் ஒரு  ொைவதன் ள கர 

ஒரு அ ொைவதன் தரி ் து, அவகனயும் யமன் ளைொஷ்டியில்  ட்ளடொகல 

 ொரை்்ை ்ப றொது”] என்று வியொை்கியொனித்தருேியிருை்ைை் 

ைொண்கையொளல ‘ள ரொய்ற் ைொட் ட்டொரள் ர’் என்னுமேகவ 

ஒருபசொல்லொைை்பைொண்டு (அன்பமொழித் பதொகையொை ்  ொவித்து) 

எம்ப ருமொனுை்கு ஆட் ட்டவரை்ளுகடய ள கரயுகடயவரை்ே் என ் 

ப ொருே்பைொே்ளூதல் சிறை்கும். 
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ள ளர வர ்பி தற்றல் அல்லொபலம் ப ம்மொகன,  

ஆளர அறிவொர?் அதுநிற்ை, - ளநளர  

ைடிை்ைமலத் துே்ேிருந்தும் ைொண்கிலொன், ைண்ணன்  

அடிை்ைமலந் தன்கன அயன். 
 



Nama-japa or repeating his names over and over again is the only way to know 
the Lord; who knows of another way?  Be that as it may, even Brahma, though 

seated on krishna's lotus navel, cannot see the Lord's lotus feet.  

 

[நொம் வொயினொல் ஏபதனுபமொன்கறச ்பசொன்னொலும், அது] 

ள ளர - எம்ப ம்மொனது திருநொமமொைளவ 

வர - வரும் டியொை 

பிதற்றல் அல்லொல் - பிதற்றுவகதத்தவிர 

எம்ப ம்மொகன - [அந்த] எம்ப ருமொகன 

ஆளர - ஆரத்ொன் 

அறிவொர ் - (உே்ே டி) அறிய வல்லவரை்ே்? 

அது நிற்ை - அந்த விஷயம் இருை்ைடட்ும்; 

அயன் - பிரமனொனவன் . 

ைடி -  ரிமேம் மிகுந்த 

ைமலத்துே் - 
(அவ்பவம் ப ருமொனது, நொபிைமலத்திளல 

(பிறந்து) 

ளநளர இருந்தும் - 
(அங்ளை) நிரந்தர வொஸம் 

 ண்ணிை்பைொண்டிருந்தும் 

ைண்ணன் அடி 

ைமலம் தன்கன 
- அந்த ஸரள்வசவ்ரனுகடய திருவடிைகே 

ைொண்கிலொன் - ளஸவிை்ை ்ப ற்றொனில்கல. 

 

***- எம்ப ருமொனுகடய பிர ொவம் ஆரை்்கும் அேவிட்டறிய 

முடியொதது; ைடற்ைகரயில் குடிகச ைட்டிை்பைொண்டிரு ் வரை்்கும் 

அந்தை் ைடலினுகடய ஆழம் அறிய முடியொமற் ள ொவதுள ொலளவ 

அவனுகடய திருநொபிை்ைமலத்தில் ளதொன்றின நொன்முைை்ைடவுே் 

எ ்ப ொழுதும் அவ்விடத்ளத வொஸஞ்பசய்து பைொண்டிருந்தும் 

அவனுை்கும் அ ்ப ருமொனுகடய ப ருகம அேவிட்டறியை் 

கூடொததொயிரொநின்ற தன்ளறொ; ஆகையினொல் ‘எம்ப ருமொன் 

உணரவ்தற்கு முடியொதவன் ’என்று நொம் உணரந்்து அவனது 

திருநொமங்ைகே வொயில்  வந்த டிபயல்லொஞ் பசொல்லிை் கூ ்பிடுவது 

பசய்யலொமத்தகனபயொழிய, அவனது மஹிகமகய உே்ே டியறிந்து 

எவரொலும் பசொல்ல ்ள ொைொது என்றவொறு. சொஸ்திரங்ைேில் 

 லள ரை்கேை் குறித்து ‘ ்ரஹ்மஜ்ஞொநி’ என்று 

பசொல்லியிரு ் பதல்லொம்-  ர ்ரஹ்மத்கத உே்ே டி  

அேவிட்டறிந்தகமகயச ்பசொன்னதன்று; ‘எம்ப ருமொன் அேவிட 

முடியொதவன்’ என்ற இவ்வுண்கமகய அறிந்தவரை்ளே 

 ்ரஹ்மவித்துை்ைபேன ் டுவொர ்என்றறிை. 
 



ைன்றுகுட்டியொனது ஓரிடத்திலிருந்துபைொண்டு தன் 

தொகயை்ைொணொமல் அம்ளம! என்று ைத்தினொல் அை்ைத்துதல் தன் 

பசவி ் ட்ட மொத்திரத்தில் தொய் ் சு இரங்கிை் ைன்றின்  ை்ைத்தில் வந்து 

நிற் துள ொலளவ, எம்ப ருமொகன உே்ே டி அறியொவிட்டொலும் அவனது 

திருநொமத்கத வொய்வந்த டி பிதற்றினொல் அவன் வந்து அருே்புரிவொன் 

என்ற ைருதத்ு முதலடியில் உய்தத்ுணரத்தை்ைது. 
 

ப ம்மொன் – ‘ப ருமொன்’ என் தன் மரூஉ. நிற்ை- 

வியங்ளைொே்முற்று. இ ் ொட்டில் “ளநளர ைடிை்ைமலத்துே்ேிருந்தும் அயன் 

ைண்ணனடிை் ைமலந்தகனை் ைொண்கிலொன்; (ஆதலொல் ) எம்ப ம்மொகன 

ஆளரயறிவொர?் என்று கைமுதிைநியொயம் டை் கூறியிருத்தலொல் 

பதொடரந்ிகலசப்சய்யுட் ப ொருட்ள றணியொம்.  
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அயல்நின்ற வல்விகனகய அஞ்சிளன னஞ்சி,  

உயநின் திருவடிளய ளசரவ்ொன், - நயநின்ற  

நன்மொகல பைொண்டு நளமொநொரணொ என்னும்,  

பசொன்மொகல ைற்ளறன் பதொழுது.  
 

Your lotus feet, O Lord!,-is all that I seek to attain, Fearing the record of my 
past karmas, I sought a way to escape, with my song garland, I learned to recite 
the Mantra, "Namo Narayana', and offer worship. 
 

அயல் நின்ற - 

(என்) அருகிளலளய  இருந்துபைொண்டு 

(என்கன) இகடவிடொமல் 

ஹிம்ஸித்துை்பைொண்ளடயிருை்கிற 

வல் விகனகய - 
மிைை் ைடினமொன  ொவங்ைகேை் 

குறித்து 

அஞ்சிளனன் -  ய ் ட்ளடன்; 

அஞ்சி - (இ ் டி)  ய ் டட்ு 

உய - 
(இந்த ்  ொ  ஸம் ந்தம் நீங்கி) 

உஜ்ஜீவிை்கும் ப ொருடட்ு 

நின் - உன்னுகடய 

திரு அடிளய - திருவடிைேில்தொளன 

ளசரவ்ொன் - வந்து கிடட்ுகைை்ைொை 

நயம் நின்ற - இன் ம் ப ொருந்திய 

நல் மொகல பைொண்டு - சிறந்த இந்த ் பிர ந்தத்கதை் பைொண்டு 

பதொழுது - (உன்கன) ஆசர்யித்து 



நளமொ நொரணொ 

என்னும் பசொல் மொகல 
- திருமந்திரத்தின் ப ொருகே 

ைற்ளறன் - அ ்யஸித்ளதன். 

 

***-  லவகைை் பைொடிய  ொவங்ைே் என்னிடத்தில் பநருங்கிை் 

கிட ் கதை் ைண்டு  ‘இ ் ொவங்ைே் இன்னமும் முன்ள ொலளவ 

ளமல்விழுந்து நலிந்தொல் நொம் என்ன பசய்வது!’ என்று  ய ் ட்ளடன்; 

‘எம்ப ருமொனது திருவடிைேிற் பசன்று ளசரந்்துவிட்டொல்   ொவங்ைே் 

அடிளயொடு நீங்ை ்ப ற்று நொம் உஜ்ஜீவிை்ை ் ப றலொம்’ என்று துணிந்து, 

உன் திருவடிைேில் வந்து ளசரும்விதம் யொது? என்று ஆரொய்ந்து 

 ொரத்்ளதன்; நமது வொய்பமொழிைகே உன்விஷயத்தில் உ ளயொகி ் ளத 

அதற்குச ்சிறந்தவழி என்று நிசச்யிதத்ு, திருமந்திரத்தின் ப ொருகே 

விவரி ் தொன இ ்பிர ந்தத்கத ்  ொடிளனன்; இதனொல்,  ொவங்ைளுை்கு 

அஞ்சின அசச்ம்தீரந்்து உஜ்ஜீவநமும் ப ற்ளறன் என்றொரொயிற்று. 
 

ளசரவ்ொன்= வொன்விகுதி ப ற்ற எதிரை்ொல விகனபயசச்ம். 

“நயம்நின்ற” என் தற்கு- ‘திருமந்த்ரொரத்்தத்கத நய ்பித்தலில் 

ளநொை்ைமொயுே்ே’ என்று ப ொருே் கூறுதலும் பிரைரணத்திற்கு ் 

ப ொருந்தும், எம்ப ருமொனுகடய ஸ்வரூ ம், அவகன அகடதற்குரிய 

ஜீவொத்மொவின் ஸ்வரூ ம், அகடவதற்ைொன உ ொயம், அகடந்து ப ற 

ளவண்டியள று, அகடவதற்கு இகடயூறொைவுே்ே விளரொதிஸ்வரூ ம் 

ஆகிய இவ்கவந்து விஷயங்ைளே திருமந்திரத்தின் அரத்த்மொதலொலும், 

இகவளய இ ்பிர ந்தத்திலும் விவரிை்ை ் டுகின்றனவொதலொலும் 

இதுகூடும். 
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பதொழுது மலரை்்பைொண்டு தூ ம்கை ளயந்தி,  

எழுதும் எழுவொழி பநஞ்ளச, -  ழுதின்றி  

மந்திரங்ைே் ைற் னவும் மொலடிளய கைபதொழுவொன்,  

அந்தரபமொன் றில்கல அகட. 
 
Offering worship with freshly culled flowers, and incense, -O Heart of mine!, -

arise, awake and succeed.  All the Mantras learnt without a fault are for the 
worship of the adorable Lord.  Do not tarry, attain him.      

 

பநஞ்ளச - மனளம! 

மலர ்பைொண்டு - 
புஷ் ங்ைகே சம் ொதித்துை் 

பைொண்டும் 

தூ ம் - தூ த்கத 



கை ஏந்தி - கையிளல ஏந்திை் பைொண்டும். 

பதொழுது - (எம்ப ருமொகன ) வணங்கி 

எழுதும் - உஜ்ஜீவி ்ள ொம்; 

எழு - நீ புற ் டு; 

வொழி - 
(உனை்கு இந்த ஸ்வ ொவம்) 

நித்தியமொயிடுை: 

[நொன் இ ் டிச ்பசொல்லவதற்குை் ைொரணபமன்னபவன்றொல்] 

மந்திரங்ைே் -  ைவந் மந்த்ரங்ைகே 

 ழுது இன்றி 

ைற் னவும் 
- 
முகற ் டிளய நொம் 

அ ்யஸிை்கின்றனவும் 

மொல் அடி கை 

பதொழுவொன் ஏ 
- 
ஸரள்வசவ்ரன் திருவடிைகேத் 

பதொழுவதற்ைொைளவயொம்: 

[ஆனபின்பு] 

அந்தரம் ஒன்று 

இல்கல 
- 

(நொம் ஆறியிரு ் தற்கு) அவைொசம் 

சிறிதுமில்கல; 

அகட - 
(அ ்ப ருமொகன) விகரவில் 

பசன்றுகிடட்ு. 

 

***- பநஞ்ளச! நொம்  ைவத் விஷயத்கத விடட்ு ஒரு 

பநொடி ்ப ொழுதும் ஆறியிருை்ைவழியில்கல; நொம் குருகுலவொஸம் 

 ண்ணி மந்த்ரங்ைகே அ ்யஸி ் பதல்லொம் எம்ப ருமொகன 

அடி ணிவதற்ளையன்றி ளவபறொரு பிரளயொஜனத்திற்ைொை வன்ளற; 

ஆனபின்பு, தூ தீ புஷ் ொதிைேொன உ ைரணங்ைகேை் 

கையிற்பைொண்டு அ ்ப ருமொகன ஆரொதிை்ைச ்பசல்ளவொம். எழுந்திரு; 

இனிநொம் தொமஸித்திரு ் தற்கு அவைொசளமயில்கல – என்று தம் 

திருவுே்ேத்கத த்வகர ் டுத்துகிறொர.் 
 

“மலர ்பைொண்டு தூ ம்கைளயந்தி- பதொழுது எழுதும் எழு” என்று 

ஆழ்வொர ்பசொன்னவுடளன பநஞ்சு மிைவும் அதற்கு 

அநுகூல ் ட்டிருை்ைளவ “வொழி பநஞ்ளச” என்று உவ ்பினொல் 

மங்ைேொசொஸநம் பசய்தொபரன்ை; இந்த ஆநுகூல்யம் உனை்கு ஒருநொளும் 

மொறொதிருை்ை ளவணுபமன்றவொறு.  
 

 ழுது இன்றி = குருகுலவொஸம் பசய்யொமல் மந்த்ரங்ைகேை் ைற் து 

 ழுது; அ ் டி ் ட்ட  ழுது இல்லொமல் [குருகுலவொஸம்  ண்ணி] 

என்ற டி. அந்தரம் ஒன்று இல்கல –’பிறகு  ொரத்த்ுை்பைொே்ளவொம்’ என்று 

ஆறியிருை்ை அவைொசம் சிறிதுமில்கல. 
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அகடந்த அருவிகனளயொ டல்லல்ளநொய்  ொவம்,  

மிகடந்தகவ மீண்படொழிய ளவண்டில், - நுடங்கிகடகய  

முன்னிலங்கை கவத்தொன் முரணழிய, முன்பனொருநொே்  

தன்விலங்கை கவத்தொன் சரண். 
 

Attain the Lord our refuge, -who in the yore wielded his bow on the Lanka king 
for abducting his slender-waisted ska, -If you wish toberidofthesins, miseries, 

sicknesses, and karma of the past permanently. 
 

அகடந்த - அடிளய பிடித்து ்  ற்றிை்கிடை்கிற 

அரு - ள ொை்குவதற்கு அருகமயொன 

விகனளயொடு -  ழவிகனைளும் 

அல்லல் - 
(அந்த ்  ழவிகனயின்  யனொை வருகின்ற) 

மனதத்ுன் ங்ைளும் 

ளநொய் - சரீரவியொதிைளும் 

 ொவம் - இ ்ள ொது பசய்கிற  ொவங்ைளும். 

மிடந்தகவ - 
[இ ் டி ்  லவகையொை] ஆத்மொகவத ்

பதரியொத  டி] மூடிை் கிடை்கின்றகவ 

மீண்டு ஒழிய 

ளவண்டில் 
- 
வொஸகனளயொடு விடட்ு நீங்ை 

ளவணுமொனொல் 

முன் - முன்ப ொருைொல், 

நுடங்கு இகடகய - 
பமல்லிய இகடகயயுகடயேொன 

பிரொட்டிகய 

இலங்கை 

கவத்தொன் 
- 
லங்ைொபுரியில் சிகற கவத்தவனொன 

இரொவணனுகடய 

முரண் அழிய - மிடுை்கு அழியும் டி 

முன் ஒரு நொே் - ஸ்ரீரொமனொய் ்பிறந்தபவொருைொலத்து 

தன் வில் - தன்னுகடய வில்கல 

அம்கை - அழகிய திருை்கையிளல 

கவத்தொன் - எடுத்து ் பிடித்தவனொன ப ருமொளன 

சரண் - உ ொயமொவொன். 

 

***- நொம் நல்ல வழியிற் ள ொதுள ொை்ைளவணுமொனொல்  ைவொகன 

ஆசர்யி ்ள ொம்; அ ் டி அவகன ஆசர்யிை்குமிடத்து ஆசர்யிை்ை 

பவொட்டொமல் இகடயூறொை அருவிகன அல்லல்ளநொய்  ொவம் முதலியகவ 

குறுை்ளை நிற்கின்றனளவ! அவற்கற ் ள ொை்கும்வழி யொது? என்று 

சங்கை பிறை்ை, நமது பிரதி ந்தநங்ைகே இருதுண்டமொை்குவதற்கு 

உ ொயமொை ஸ்ரீரொமபிரொகனச ்சரணம்புகுதல் நன்று என்கிறொர.் இத்தொல், 

எம்ப ருமொனுை்கு ள ொை்யமொயிருந்துே்ே ஆத்மவஸ்துகவ என்னுகடய 

பதன்று பசருை்குற்றிருை்குமவரை்ே் ரொவணொதிைே்  ட்டது 



 டுவொபரன்னுமிடமும், இவ்வொத்கவஸ்து அவனுகடயது’ என்று 

அநுகூலித்திருை்குமவரை்ளுை்கு வரும் விளரொதைகே அ ்ப ருமொன் 

பிரொட்டியின் துயரத்கத ்  ரிஹரித்ததுள ொளல 

 ரிஹரித்தருே்வபனன்னும்மிடமும் பதரிவிை்ை ் ட்டனவொம். 
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சரணொ மகற யந்த தொமகரயொ ளனொடு,  

மரணொய மன்னுயிரை்ட் பைல்லொம், - அரணொய  

ள ரொழி பைொண்ட பிரொனன்றி மற்றறியொது,  

ஓரொழி சூழ்ந்த வுலகு. 
 

For all from the permanently residing Vedic lord on the lotus navel down to the 

last ephemeral bodily scout, the Lord of discus is the only refuge. Other than 
him, there is none that the ocean-girdled Earth knows of. 

 

சரண் ஆம் மகற - 
(எல்லொரை்்கும்) ஹிதத்கத 

உகரை்குமதொன ளவதத்கத 

 யந்த - 

(எம்ப ருமொனிடத்தில் தொனகடந்து 

நொட்டிலுே்ேவரை்டை்ொை) 

பவேி ் டுத்தின 

தொமகரயொளனொடு - பிரமளனொடுகூட 

மரண் ஆய - மரணமகடயுந் தன்கமயுகடய 

மன் உயிரை்டக்ு 

எல்லொம் 
- 
நித்யமொன ஸ்வரூ த்கதயுகடய 

ஆத்மொை்ைபேல்லொவற்றுை்கும் 

அரண் ஆய - ரக்ஷைமொன விதங்ைகே 

ள ர ்ஆழி 

பைொண்டபிரொண் 

அன்றி 

- 

ப ரிய திருவொழியொழ்வொகனை் 

கையிற்பைொண்ட எம்ப ருமொன் 

அறிவளனயல்லது 

மற்று - அவனிலும் ளவறொன 

ஓர ்ஆழி சூழ்ந்த உலகு - ைடல் சூழ்ந்த இவ்வுலைத்திலுே்ேொர.் 

அறியொது - அறிமொட்டொரை்ே். 

 

***- உலைத்தில் ப ொதுவொை ஒரு நியொயமுண்டு; எவன்  லகன 

அநு விை்கிறொளனொ அவன் அதற்கு உரிய உ ொயத்கத அநுஷ்டிை்ை 

ளவணுபமன்று. அந்த நியொயத்கதை் பைொண்டு  ொரை்்கும்ள ொது, 

எம்ப ருமொகன ் ப றுதலொகிற  யகன அநு வி ் வன் 

ளசதநனொயிருை்ை அதற்குரிய உ ொயமும் இவனிடத்திலன்ளறொ இருை்ை 

ளவண்டும்; ‘எம்ப ருமொளன உ ொயம்’ என்று, முகறயிடுவது எங்ஙளன 

ப ொருந்தும்? என்று ஒருசங்கை ளதொன்ற, அஜ்ஞனொய் அசை்தனொன 



இவனொல் பசய்யை் கூடியபதொன்று மில்லொகமயினொல், ஸரவ்ஜ்ஞனொய் 

ஸரவ்சை்தனொன அவளன உ ொயமொயிருை்ை ளவண்டியது  

ஆவசய்ைமொயிற்பறன்கிறொர.்  லகன அநு வி ் வனும் 

எம்ப ருமொளன, அதற்கு உ மொ நுஷ்டொநம் பசய் வனும் எம்ப ருமொளன 

என்கிற ஸத்ஸம்  ்ரதொய ஸித்தொந்தம் இங்கு ஸ்மரிை்ைதத்ை்ைது. 

கைதவறிள ொன ப ொருகேத் ளதடிபிடித்து அநு வி ் தும் அதனொல் 

ஆநந்தமகடவதும் பஸொத்கதயுகடய ஸ்வொமியின் ைொரியளமபயொழிய 

பஸொத்தின் ைொரியமல்லளவ; இதுள ொல அ ் ரமபுருஷனுகடய 

பஸொத்தொகிய நொம் அவகன விடட்ுத் த ்பித் தவறியிருை்கிளறொமொயின், 

நம்கமத் ளதடி ்பிடித்து ஆடப்ைொே்ே ் ப ருதலும் ப ற்று மகிழ்தலும் 

அவனுை்ளை உரியனவொதலொல்  லகன அநு விை்குமவனொன தொளன 

உ ொயொநுஷ்டொநம் பசய்கிறொபனன்ை. ஸ்ரீ ொஷ்யத்தில் முடிவொன 

ஸூத்திரத்தின்  ொஷ்யத்தில் “ ரமபுருஷ: ஜ்ஞொநிநம் ல ்த்வொ” என்ற 

ஸ்வொரஸ்யமுணரை். 
 

இ ் ொட்டில் பசொல்லுகிற அரத்்தம் ளவதங்ைேில் ஸித்தமொனது 

என் கதத் பதரிவிை்ைளவ “சரணொமகற யந்த” என்ற விளசஷணம் 

தொமகரயொனுை்கு இட ் ட்டது. 
 

‘அரணொய’ என் கத ள ரொழிபைொண்ட பிரொனுை்கு 

விளசஷணமொை ்  லர ்மயங்கி பமொழிவர;் அது விளசஷணமன்று; 

இரண்டொம் ளவற்றுகமசப்சொல்: ‘அரணொனவற்கற’ என ் ப ொருே் 

 டுதலொல்  யனிகல.   பிரமன்முதல் எறும்பு ஈறொைவுே்ே ஸைல 

ஜந்துை்ைளுை்கும் உ ொயமொனவற்கற எம்ப ருமொன் அறிவளனயல்லது 

அற் ஞொனிைேொன உலைத்தவரை்ே் அறியமொட்டொரை்ே் என்றவொறு. 
 

ஆழி சூழ்ந்த வுலைமொனது மன்னுயிரை்்பைல்லொம் அரணொயிருை்கிற 

ள ரொழிபைொண்ட பிரொகனயன்றி மற்றபதொன்கறயும் அறியொது – 

என்றும் ப ொருே் பசொல்லலொளம என்று முற்ைொலத்தில் ஒருவர ்

பசொன்னொரொம்; உலைமொனது எம்ப ருமொகன மறந்து மற்றவற்கறளய 

அறிந்திரு ் தொல் ‘உலைொனது பிரொகனயன்றி மற்றறியொது’ என்கிற 

வி ்ப ொருே் இணங்ைொது என்று பைொண்டு நஞ்சீயர,் “உலைபமன் து 

உயரந்்ளதொரம்ொட்ளட” என்றிரு ் தொல் இவ்விடத்தில் உலகு என் தற்கு 

‘சிறந்த மொஞொனிைே்‘ என்று ப ொருே்பைொண்டொல், ‘மஹொன்ைே் 

ள ரொழிபைொண்ட பிரொகனயன்றி மொற்றறியொரை்ே்’ என்னும் ப ொருே் 

இணங்கி விடலொம் என்று அபி ்ரொயம் பைொண்டொரொம்; இகத  ட்டர ்

ளைட்டருேி, “ இவ்விடத்தில் ‘ஓரொழி சூழ்ந்தவுலகு’ என்றிரு ் கத 

ளநொை்ைளவணும்; ‘ஆழிசூழ்ந்த’ என்கிற விளசஷணம் இல்லொதிருந்தொல் நீர ்

பசொல்லும் ப ொருே் ஏற்கும்; ’ைடலொல் சூழ ் ட்ட மஹொன்ைே்’ என்று 

ப ொருே் பசொல்ல ்ள ொைொகமயொளல, ‘ைடல் சூழ்ந்த இவ்வுலைமொனது 



தனை்கு அரணொனவற்கற அறியமொட்டொது, ள ரொழிபைொண்ட பிரொளன 

அறிவொன்’ என்ளற ப ொருே் பைொே்ே ளவணும்” என்று உ  ொதித்து 

உகரத்தருேினரொம். இங்ஙளன நிரவ்ஹித்து  ட்டரருேிசப்சய்தள ொது 

நஞ்சீயரும் நம்பிே்கேயும் ளைட்டிருந்தொரை்ே்; ஆனொலும் இதகன 

ஒருைொல் நஞ்சீயர ்மறந்திட, நம்பிே்கே ஞொ ை ் டுத்தினர ்என்றும் 

ப ரிய வொசச்ொன்பிே்கே யருேிசப்சய்தனர.் 

இ ் ொட்டின் ப ரியவொசச்ொன்பிே்கே வியொை்கியொன அசச்ு ்பிரதிைேில் 

சில  தங்ைளும் வொை்கியங்ைளும் விடு ட்டிரு ் கத ஒகல 

ஸ்ரீளைொசங்ைகேை்பைொண்டு  ரிஷ்ைரித்துை்பைொே்ை. 
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உலகும் உலகிறந்த வூழியும், ஒண்ளைழ்  

விலகு ைருங்ைடலும் பவற்பும், - உலகினில்  

பசந்தீயும் மொருதமும் வொனும், திருமொல்தன்  

புந்தியி லொய புணர ்்பு. 

 

The ocean-girdled Earth, the deluge-ocean sans, the Earth, the dark and 
beautiful ocean, the mountains, the fires, the wind, the sky, -oil these are 

created by the will of Tirumal, the Lord-and-lady pair.  

 

உலகும் - பூமி முதலிய ளலொைங்ைளும் 

உலகு இறந்த ஊழியும் - 
இவ்வுலைம் யொவும் அழிந்து கிடை்கிற 

பிரேய ைொலமும் 

ஒண் ளைழ் விலகு - அழகிய நிறத்ளதொடு அகலபயறிகிற 

ைரு ைடலும் - ைருநிறத்ததொன ஸமுத்ரமும் 

பவற்பும் - மகலைளும். 

உலகினில் பசம் தீயும் - 
இவ்வுலைத்திலுே்ே பசந்நிறமொன் 

ளதஜஸ்  தொரத்த்ங்ைளும் 

மொருதமும்  - ைொற்றும் 

வொனும் - ஆைொயமும் 

(ஆகிய இகவயொவும்) 

திருமொல் தன்  - லக்்ஷமீ தியொன எம்ப ருமொனுகடய 

புந்தியில் - ஸங்ைல்  ஞொனதத்ிலொல் 

ஆய -  கடை்ை ் ட்ட 

புணர ்்பு -  கட ்புை்ைேொம். 

 

***- கீழ் ் ொட்டில், அவ்பவம்ப ருமொகனத் தவிரத்்து 

உயிரை்பேல்லொம் தொளம தமை்கு ளவண்டிய நன்கமகயத் ளதடவறியொது 

என்றருேிசப்சய்த ஆழ்வொர,் இ ் ொட்டில் அகவ தமை்குளவண்டிய 



நன்கமகயத் ளதட  அறியொதிருை்கையிலும் எம்ப ருமொளன 

நன்கமகயத் ளதடுகிறதற்குை் ைொரணம் இசச்ரொசரங்ைகே பயல்லொம் 

அ ்ப ருமொன் ள ரருே்பைொண்டு தன் ஸங்ைல் த்தினொல்  கடத்த 

ரை்தஸம் ந்தளமயொகு பமன்கிறொர.் ப ற்றவகன பயொழிய 

வேர ்் வரில்கல பயன்றதொயிற்று. ளசதநங்ைே் இறபைொடிந்த 

 க்ஷிள ொல மூல ்ரை்ருதியிளலளய லயித்துை் கிடவொமல் 

தன்கனயகடந்து உஜ்ஜீவிை்குமொறு நிரள்ஹதுை ை்ரு ொ ைடொக்ஷத்தினொல் 

அ ் ரமன் ைரசரணொதி அவயவங்ைகேயும், தன்கன யுணருமொறு 

சொஸ்தரங்ைகேயும் பைொடுத்தருேின பனன் து நூற்பைொே்கை. 

இகவயறியொத ைொலத்திலும் அவளன ஸ்ருஷ்டிை்கையொளல இ ்ள ொது 

உ ொயமறிவொனும் அவளன பயன்று கீழ் ் ொட்ளடொளட ளசரத்்து ்ப ொருே் 

ப றுத்திை்பைொே்ை. 
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புணரம்ருதி னூடு ள ொய் ் பூங்குருந்தம் சொய்தத்ு,  

மணமருவ மொல் விகடளயழ் பசற்று, - ைணம்பவருவ  

ஏழுலகும் தொயினவும் எண்டிகசயும் ள ொயினவும்,  

சூழரவ ் ப ொங்ைகணயொன் ளதொே். 
 
The pair of Murudu trees crashed, the blossoming kurundu tree fell, the 
seven prize bulls of Nappinnai's betrothal were killed, -by the arms that 

reached out into the eight Quarters when the Lord straddled the seven 
worlds, and the gods and Asuras trembled. He reclines on a coiled serpent. 

 

புணர ்மருதின் ஊடு 

ள ொய் 
- 

ஒன்ளறொபடொன்று இகணந்திருந்த 

(இரடக்ட) மருதமரத்தின் நடுளவ 

தவழ்ந்து பசன்று 

[பின் ப ொருைொலதத்ில்] 

பூங்குருந்தம் சொய்த்து - 

(இகலயும் பைொம்புந் பதரியொத டி) 

பூை்ைே் நிரம்பியிருந்த குருந்த மரத்கத 

தே்ேி ் ள ொடட்ு 

(மற்றுபமொரு ைொலத்தில்) 

மணம் மருவ - 
(ந ்பின்கன ் பிரொட்டிளயொடு) 

விவொஹம் நிகறளவறுதற்ைொை 

மொல் விகட ஏழ் 

பசற்று 
- 
ப ரிய வடிகவயுகடய ஏழு 

ரிஷ ங்ைகேயும் முடித்து 

(இன்னபமொரு ைொலத்தில்) 

ைணம் பவருவ - எல்லொ ் பிரொணிைளும் நடுங்கும் டி 



ஏழ் உலகும் 

தொயினவும் 
- 
ளமளலழுலைங்ைேில் தொவிச ்

பசன்றகவயும் 

எண் திகசயும் 

ள ொயினவும் 
- 
எடட்ுத்திை்குை்ைேிலும் 

ள ொய் ் ரவியகவயும். 

[எகவபயன்றொல்] 

சூழ் அரவம் ப ொங்கு 

அகனயொன் ளதொே் 
- 

( ரிமேம் குேிரத்த்ி பமன்கம என்னும் 

குணங்ைே்) நிரம்பிய 

திருவனந்தொழ்வொகன சிறந்த 

 டுை்கையொைவுகடயனொன 

ஸரள்வசவ்ரனது திருத்ளதொே்ைளேயொம். 

 

***- கீழ் ் ொட்டில், சரொசரங்ைே் யொவும் எம்ப ருமொனுகடய 

 கட ்பு என்றொர,் இ ் டி உலைங்ைகே பயல்லொம் உண்டொை்கின பின்பு 

தொன் தூரஸ்தனொய் நின்றுவடொமல் உலகுை்கு உண்டொகின்ற 

ைகேைகே ் பிடுங்கி ்  ொதுைொ ் தும் பசய்கிறொபனன் கத 

இ ் ொட்டில் பவேியிடுகின்றொர.் இதில் ளதொே் என்றது திருை்கைைகே 

இரடக்ட மருதமரதத்ினிகடளய தவழ்ந்து பசன்றள ொது கைைகேத் 

தகரயிளல ஊன்றித் தவழ்ந்ததனொல் மருதம் முறிந்தகதை் கைைேின் ளம 

ளலற்றிை் கூறினபரன்ை. மருதினூடுள ொய் என்றது மருதமரங்ைகே 

முறித்துத் தே்ேினகமகயச ்பசொன்ன டி. கூட்டபமன்னும் ப ொருேதொன 

வடபசொல் ைணபமனத் திரிந்தது: அநுகூலர ்பிரதிகூலர ்என்கிற 

ளவறு ொடின்றி எல்லொ ் பிரொணிைளும் என்கை. 
 

“சூழரவ ் ப ொங்ைகணயொன் ளதொே்” என்ற பசொல்லொற்றலொல், 

 ரிமேம் குேிரத்்தி முதலிய குணங்ைளுை்பைல்லொம் எல்கல 

நிலமொயிருை்கிற திருவனந்தொழ்வொனொகிற  டுை்கைகயயும் ப ொறொத 

பஸேகுமொரய்த்கதயுகடய அ ்ப ருமொன் அ ் டுை்கையில் 

ைண்வேர ்ப றொமல் இ ் டி அல்லொடித்திரிவது ற்றி வயிபறரிகின்ற 

இவ்வொழ்வொரது ப ொங்கும் ரிவு விேங்கும்.  பிரகஜைகே ் 

 ொதுைொ ் தில் ைருத்தூன்றியவரை்ே் ஓரிடத்தில் தங்கியிருை்ை ் 

ப றொமல் அகலந்து திரிவரை்ேன்ளறொ. இ ் ொட்டில் 

அநுஸந்திை்ை ் டட்ுே்ே சரித்திரங்ைபேல்லொவற்றிலும் 

எம்ப ருமொனுகடய ளதொே்வலிகமளய பதற்பறன 

விேங்குபமன்றுபைொண்டு ளதொேின் ளமளலளய எல்லொ பசயகலயும் 

ஏற்றிை் கூறினபரன்ை.... 
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ளதொேவகன யல்லொல் பதொழொ, என் பசவியிரண்டும்,  

ளைேவன தின்பமொழிளய ளைட்டிருை்கும், - நொநொளும்  



ளைொணொ ைகணயொன் கூகரைழளல கூறுவளத,  

நொணொகம நே்ளேன் நயம். 
 
The serpent-reclining Lord's feet alone are worthy of my tongue's praise. My 
hands will worthy of my tongue's praise.  My hands will worship none else, 

my two ears yearn to hear his sweet songs alone.  No more shall shamelessly 
seek a life of pleasure. 
 

ளதொே் - (எனது) கைைேொனகவ 

அவகன அல்லொல் 

பதொழொ 
- 

(ளவறு சிலகரத் பதொழு என்று நொன் 

பசொன்னொலும்) அ ்ப ருமொகனயல்லது 

ளவறு எவகரயும் வணங்ைமொட்டொ; 

என்பசவி இரண்டும் - எனது ைொதுைேிரண்டும் 

ளைே் அவனது - 
ஸைலவித  ந்துவுமொகிய அ ்ப ருமொன் 

விஷயமொன 

இன்பமொழிளய - இனிய ள சச்ுை்ைகேளய 

ளைடட்ு இருை்கும் - 
ளைடட்ுை்பைொண்டு (அதனொளல) ஸத்கத 

ப ற்றிருை்கும்; 

என் நொ - என்னுகடய நொவொனது 

நொளும் - நொே்ளதொறும் 

ளைொே் நொை 

அகணயொன் 
- 

மிடுை்கையுகடயனொன 

திருவனந்தொழ்வொகன ் 

 டுை்கையொைவுகடய அ ்ப ருமொனது 

குகர ைழளல - 
ஒலிை்கின்ற வீரை்ைழகலயணிந்த 

திருவடிைகேளய 

கூறுவது - பசொல்லொ நிற்கிறது 

(இ ் டியொன பின்பு) 

நயம் - ச ்தொதி விஷயங்ைகே 

நொணொகம 

நே்ளேன் 
- 
பவடை் ் டொமல் விரும்பு வொகர ்ள ொளல 

நொன் விரும் மொட்ளடன். 

 

***- தம்முகடய எல்லொ இந்திரியங்ைளும் எம்ப ருமொன் 

 ை்ைலிளலளய ஊன்றப ற்ற  டிகய அருேிசப்சய்கிறொர.் 

எம்ப ருமொகனத் தவிரத்்து ளவபறொருவகரத் பதொழும் டி நொன் 

பசொன்னொலும் என் கைைே் பதொழமொட்ளடொபமன்கின்றன; இதர 

ச ்தங்ைகேை் ளைட்ள ொபமன்று நொன்  ொரித்தொலும் எனது 

ைொதுைேொனகவ  ைவத் ைகதைகேத் தவிரத்்து ளவறு எகதயும் 

ஏற்றுை்பைொே்ே மொட்ளடொபமன்கின்றன! நொவினொல் 

விஷயொந்தரங்ைகே ் ள சுளவொபமன்று நொம்  ொரத்்தொலும்  ைவத் 

 ொதொர ்விந்தத்கதயன்றி மற்றும் எகதயும் னச நொ எழுகின்றதில்கல; 



இ ் டி எனது இந்திரியங்ைபேல்லொம் ஒளர உறுதியொயிருை்ைளவ, நொனும் 

நொணங்பைொண்டு இதர விஷயங்ைகேை் ைொறியுமிழ்ந்ளதன் 

என்றொரொயிற்று. 
 

இரண்டொமடியில், ளைே்- உறவு; “ ளசளலய் ைண்ணியரும் ப ருஞ் 

பசலவமும் நன் மை்ைளும் ளமலொத் தொய் தந்கதயுமவளர யினியொவொளர” 

என்கிற டிளய ஸைலவித  ந்துவுமொன எம்ப ருமொனுகடய என்ற டி 

இன்பமொழி-கீரத்்தி நொைஅகண,  ‘நொைவகண’ என வரளவண்டுவது 

நொைகணபயனவந்தது பதொகுதத்ல் விைொரம். குகரைழல்—

விகனதப்தொகையன் பமொழி என்னலொம்: நொணொகம – எதிரம்கற 

விகனபயசச்ம். நயம்  - நயை்ை ் டுவது  நயம்; ஆகச ் டத்தை்ை 

விஷயொந்தரங்ைே். “நயந்தரு ள ரின் பமல்லொம்” என்ற இரொமொநுச 

நூற்றந்தொதித் தனியன் பிரளயொைமுங் ைொண்ை. 
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நயளவன் பிறர ்்ப ொருகே நே்ளேன்கீ ழொளரொடு,  

உயளவன் உயரந்்தவளரொ டல்லொல், - வியளவன்  

திருமொகல யல்லது பதய்வபமன் ளறத்ளதன்,  

வருமொபறன் நம்ளமல் விகன? 
 
he pleasure of lowly company, I shall shun, and seek the company of highly 
principled ones alone.  I shall not covet others wealth and never extol a god 

other than Tirumal.  Now I am firm. How can karmas accrue on me?  

 

பிறர ்ப ொருகே - 
 ரமபுருஷனுகடய ப ொருேொன ஆத்ம 

வஸ்துகவ 

நயளவன் - (என்னுகடயபதன்று) விரும் மொட்ளடன்; 

கீழொளரொடு  - ஸம்ஸொரிைளேொடு 

நே்ளேன் - ஸ்ளநஹம் பைொே்ே மொட்ளடன்; 

உயரந்்தவளரொடு 

அல்லொல்  
- 
சிறந்த ஸ்ரீகவஷ்ணவரை்ளேொடு தவிர 

(மற்றவரை்ளேொடு) 

உயளவன் - ைொலளக்ஷ ம்  ண்ணமொட்ளடன். 

திருமொகல 

அல்லது 
- 
எம்ப ருமொகனயன்றி 

(ளதவதொந்தரங்ைகே) 

பதய்வம் என்று 

ஏத்ளதன் 
- பதய்வமொைை் பைொண்டு துதிை்ைமொட்ளடன்; 

வியளவன் - 
(இ ் டியிரு ் தற்கு ளஹதுவொன 

ஸத்வகுணம் எனை்குத் தொனுே்ேபதன்று 



அஹங்ைரித்து என்கன ்  ற்றி நொளன) 

ஆசச்ரிய ் டவும் மொட்ளடன்; 

(இ ் டியொன அறிமொட்டொரை்ே். பின்பு) 

என் ளமல் - 
எம்ப ருமொனுகடய அநுை்ரஹத்திற்கு 

இலை்ைொன என்ளமளல 

விகன - அவனது நிை்ரஹ ரூ மொன )  ொ ம் 

வரும் ஆறு என் - வரும்விதம் ஏது? [வரமொட்டொது] 

 
 

***- கீழ் ் ொட்டில், ஆழ்வொர ்தமை்கும் தம்முகடய 

இந்திரியங்ைடக்ும் விஷ ொந்தரங்ைகேை் ைண்பணடுதத்ு ்  ொரொத டி 

எம்ப ருமொனிடத்தில் ஊற்றமுண்டொன டிகய அருேிசப்சய்யளவ 

விஷயொந்தரங்ைே் துரவொஸகநயொல் வந்து ளமல்விழுந்து உம்கம 

இழுத்துை்பைொண்டு பசன்றொல் என்ன பசய்வீர?்’ என்று ஒரு ளைே்வி 

பிறை்ை , எம்ப ருமொனுகடய அநுை்ரஹத்கத ் பூரண்மொை ் 

ப ற்றிருை்கிளறனொதலொல் அ ் டி நிைழ ளஹதுவில்கலபயன்கிறொர.் 
 

பிறரப் ொருகே= “உத்தம: புருஷஸ்தவ்ந்ய:  ரமொத்ளமதி 

உதஹ்ருத:”  என்னும் பிரமொணத்கத அடிபயொற்றி இங்கு 

எம்ப ருமொகன ‘பிறர’் என்ற பசொல்லொல் குறித்தனர ்

ளசதநொளசதநங்ைேிற்ைொட்டில் விலக்ஷணன் என்ற டி. அவனுகடய 

ப ொருே் ஆத்மவஸ்து (ைண்ணிநுண் சிறுத்தொம்பில் “ நம்பிளனன் பிறர ்

நன்ப ொருே் தன்கனயும்” என்ற விடதத்ிற்கு வியொை்கியொனமுங் 

ைொண்ை.) ஸரள்வசவ்ரனுை்குை் பைேஸ்து ஸ்தொநீயமொகி அ ்ப ருமொன் 

‘தன்னது’ எம்றபிமொநித்திருை்கும்  இவ்வொத்மவஸ்துகவ ’என்னது’ என்று 

நிகனத்தல் இரொவணனது பசயளலொபடொை்கு மொதலொல் “நயளவன் 

பிறரப் ொருகே” என்றொர.் இரொவணனுகடய பசய்கைை்குத் 

துகணயொயிருந்த மொரீசன் ள ொல்வொளரொடு 

நட்புை்பைொே்ேமொட்ளடபனன் து ‘நே்ளேன் கீழொளரொடு’ என்றதன் 

ைருத்து. 
 

”திருமொகலயல்லது வியளவன் “ என்று கூடட்ி – திருமொகலை் 

ைண்டொலன்றி ( ளதவதொந்தரங்ைகேை் ைண்டொல் அதனொல்) மநஸ்ஸில் 

சிறிதும் மகிழ்சச்ிபைொே்ே மொட்ளடன் என் தொை உகரதத்லுமொம். 

வருமொபறன் என்ளமல் விகன? = “அவசய்மநுள ொை்தவ்யம் ை்ருதம் 

ைரம்ை ொசு ம்” [ அவரவரை்ே் பசய்த நல்விகன தீவிகனைேின் 

 லன்ைகே அவரவர ்அநு வித்ளத தீரளவணும் ] என்கிற சொஸ்த்ரம் 

 ைவத்  ை்தரை்ே் விஷய்த்தில் விகலசப்சல்ல மொட்டொபதன்று 

ைொடட்ுகிற டி. “வருமொபறன் நம் ளமல்விகன” என்ற  ொடமுமுண்டு; 

அ ்ள ொது, கீபழல்லொம் நயளவன், நே்ளேன், உயளவன், வியளவன். 



ஏத்ளதன், என்று ஒருகமயொைவந்து இங்ளை நம் என்று  ன்கமயொை 

வந்தது- ஒருகமயிர ் ன்கமவந்த வழுவகமதி பயன்னளவண்டும் . 

தம்ளமொடு ஸம் ந்தம் ப ற்றவரை்கேயுங் கூட்டிை்பைொண்டு 

நம்ளமபலன்கிறொபரன்றலும் ப ொருந்தும். 

இரண்டொமடியில், உயளவன் என்றது உசொளவன் என்ற ்டி: 

உசொவுதலொவது ஒருவருை்பைொருவர ்வொரத்்கதயொடி ் ள ொதுள ொை்குதல்;  

”உசொத்துகண” என்ற ஆன்ளறொரை்ேின் ஸ்ரீ ஸூை்தியுங்ைொண்ை. 
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விகனயொ லடர ்் டொர ்பவந்நரகில் ளசரொர,்  

திகனளயனும் தீை்ைதிை்ைட ்பசல்லொர,் - நிகனதற்  

ைரியொகனச ்ளசயொகன, ஆயிரம்ள ரச் ்பசங்ைட்  

ைரியொகனை் கைபதொழுதை் ைொல். 
 

Karmas will not accrue on them, hell will not be their destiny, not the slightest 
pain will attend on them, -who worship with  folded hands, the dark-hued 

lotus-eyed Lord afar.  The Lord beyond the comprehension of the world.  

 

நிகனதற்கு 

அரியொகன 
- 

(ஸ்வ ்ரயத்நத்தொளல) நிகன ் தற்குை் 

கூடொதவனும் 

ளசயொகன - 
(பநஞ்சுை்கு விஷயமொைொத டி) மிை்ை 

தூரத்திலிரு ் வனும் 

ஆயிரம் ள ர ் - ஆயிரம் திருநொமங்ைகேயுகடயவனும் 

பசம் ைண் ைரியொகன - 

சிவந்த திருை்ைண்ைகேயும் ைறுத்த 

வடிகவயுமுகடயனுமொன 

ப ருமொகனை் குறித்து 

கை பதொழுதை்ைொல் - அஞ்சலி  ண்ணினொல் 

(அ ் டி அஞ்சலி  ண்ணினவரை்ே்) 

விகனயொல் - நல்விகன தீவிகனைேொல் 

அடர ்் டொர ் - பநருை்கு டமொட்டொரை்ே்; 

பவம் நரகில் - பைொடிய சம்ஸொரமொகிற நரைத்தில் 

ளசரொர ் - (மீண்டும்) பசன்று கிட்டமொட்டொரை்ே்; 

திகனளயனும் - சிறிதேவும் 

தீ ைதிை்ைண் - பைட்டவழிைேில் 

பசல்லொர ் - ள ொைமொட்டொரை்ே். 

 

***- கீழ் ் ொட்டில் ஆழ்வொர ்தொம் ஒழுங்கு ட நிற்கும் நிகலகமகய 

யருேிசப்சய்தொர.் இ ் டி ் ட்ட நிகலகம மற்று எல்லொரை்்கும் 

உண்டொைவில்கலளய, அஃது ஏன்? என்று ஒரு ளைே்வி பிறை்ை; இந்த 



நிகலகம எல்லொரை்்கும் உண்டொைை்குடியளத ; எம்ப ருமொகனை் 

கைபதொழுதொல் இஃது எல்லொரை்்கும் தன்னகடளய உண்டொகும் என்கிறொர ்

இ ் ொட்டில். 
 

விகனயொல் அடர ்் டொர=் ‘விகன’ என்னும் ப ொதுசப்சொல்லொனது 

நல்விகன தீவிகன என்ற இருவிகனைகேயும் இங்குை் குறிை்கும்; 

உ நிஷத்தில் [முமுக்ஷு ளமொக்ஷதத்ுை்கு ் ள ொம் ள ொது புண்யம்  ொ ம் 

என்ற இருவிகனைகேயும் உதறி விடட்ுை் ைல்மஷமற்றவனொய் ் 

 ரமஸொம்யத்கத அகடகின்றொன்] என்று ஓதிகவத்திருை்கையொளல 

ளமொக்ஷமொரை்்ைத்திற்கு ்  ொ ம் எ ் டி இகடயூளறொ அ ் டி புண்யமும் 

இகடயூபறன் து நூற்பைொே்கை.  ொ ம் நரைத்திளல பைொண்டு தே்ளும்; 

புண்யம் ஸ்வரை்்ைொதி ளலொைங்ைேில் பைொண்டு தே்ளும்; ஆைளவ,  ொ ம் 

இரும்பு விலங்கு ள ொன்றபதன்றும் புண்யம் ப ொன்விலங்கு ள ொன்ற 

பதன்றும் சமதை்ொரமொைச ்பசொல்லுவதுமுண்டு. இனி, 

“விகனயொலடர ்் டொர”் என்றவிதற்கு- இங்ளை யநு விை்ை ளநரும்  ொ  

 லன்ைேினொல் துன்  ் டமொட்டொரை்ே் என்று ப ொருே்பைொே்வதும் 

ப ொருந்தும். 
 

பவம் நரகில் ளசரொர=்[ எம்ப ருமொளனொடு கூடியிருத்தல் 

ஸ்வரை்்ைம்; அவகன விடட்ு ் பிரிந்திருத்தல் நரைம் ] என்று 

ஸ்ரீரொமயணத்திற் பசொன்ன டிளய எம்ப ருமொகன ் பிரிந்து 

வருந்துகையொகிற நரைொநு வம்  ண்ணமொட்டொரை்பேன்கை. 
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ைொகல பயழுந்துலைம் ைற் னவும், ைற்றுணரந்்த  

ளமகலத் தகலமகறளயொர ்ளவட் னவும், - ளவகலை்ைண்  

ஓரொழி யொனடிளய ஓதுவதும் ஓர ்் னவும்,  

ள ரொழி பைொண்டொன் ப யர.் 
 

The whole world wakes up in the morning remembering the discus Lord. The 
learned and wise Vedic seers of high merit desire, discuss and recite, the 

names of the lord reclining in the ocean. 

 

உலைம் - உயரந்்தவரை்ேொன முமுக்ஷுை்ைே் 

ைொகல எழுந்து - 
(ஸத்வகுணம் வேரை் கூடிய ) 

விடியற்ைொகலயில் துயில் விடப்டழிந்து 

ைற் னவும் - அ ்யஸி ் னவும், 

ைற்று உணரந்்த 

ளமகல 

தகலமகறளயொர ்

- 
 டித்து அறிவு நிரம்பிய கவதி 

ளைொத்தமரை்ே் 



ளவட் னவும் - ஸொக்ஷொத்ைரிை்ை ஆகச ் டுவனவும். 

(எகவபயன்றொல்) 

ளவகலை்ைண் ஓர ்

ஆழியொன் 
- 

திரு ் ொற்ைடலில் ஒ ் ற்ற 

திருவொழிகயயுகடயனொய் ்  ே்ேி 

பைொண்டிருை்கும் ப ருமொனுகடய 

அடிளய - திருவடிைளேயொம்; 

ஓதுவதும் - 
மஹொன்ைேொல் சர்வணம்  ண்ண ் 

ப றுவனவும் 

ஓர ்் னவும் - மநநம்  ண்ண ் ப றுவனவும் 

(எகவபயன்றொல்) -  

ள ர ்ஆழி பைொண்டொன் - 
ப ரிய ைடல்ள ொன்ற திருளமனிகயை் 

பைொண்ட அ ்ப ருமொனுகடய 

ப யர ் - திருநொமங்ைளேயொம். 

 

***- “உலைபமன் து உயரந்்ளதொர ்மொட்ளட” [உலைம் என்னுஞ்பசொல் 

மிை ்ப ரிய மஹொன்ைகேை் குறிை்கும் ] என்று கூறியிரு ் தனொல், 

இ ் ொட்டின் முதலடியிலுே்ே உலைம் என்னுஞ்பசொல் ‘ 

உயரந்்தவரை்ேொன முமுக்ஷுை்ைே்’ என்னும் ப ொருேிளல 

பிரளயொகிை்ை ் ட்ட்து. அறிவு நிரம்பிய ப ரிளயொரை்ே் எம்ப ருமொனது 

திருவடிைகேயும் அவனது திருநொமங்ைகேயுளம ைொண் துங் 

ளைட் துமொயிரு ் ரை்பேன்கிறொரி ் ொட்டில். 
 

ளமகலத்தகலமகறளயொர-் கீழ்ளவதபமன்றும் ளமல்ளவதபமன்றும் 

ளவதம் இருவகை ் டும்: கீழ்ளவதபமன் து ைரம்ைொண்டம்; 

ளமல்ளவதபமன் து  ்ரஹ்மைொண்டம் (உ நிஷத் ொைம்); ஆைளவ, 

ளமகலத்தகலமகறளயொபரன்றது ளவதொந்திைபேன்ற டி.  
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ப யரும் ைருங் ைடளல ளநொை்குமொறு, ஒண்பூ  

உயரும் ைதிரவளன ளநொை்கும், -உயிரும்  

தருமகனளய ளநொை்குபமொண் டொமகரயொே் ளைே்வன்,  

ஒருவகனளய ளநொை்கும் உணரவ்ு. 
 
The ocean is the final destination that all rivers run into.  The lotus blossoms 

turn to the rising sun.  All living beings fall to the lord of death, The Lord of 
lotus-dame lakshmi alone is the goal of realisation.  

 

ஆறு - ஆறுைேொனகவ 



ப யரும் ைரு ைடளல 

ளநொை்கும் 
- 

ப ொங்கி கிேரக்ின்ற 

மஹொஸமுத்ரத்கதளய ளநொை்கிச ்

பசல்லும்; 

ஒண் பூ - அழகிய தொமகர ் பூவொனது 

உயரும் - 
உந்ததஸ்தநத்திளல [ஆைொசத்திளல] 

இருை்கிற 

ைதிரவளன - ஸூரய்கனளய 

ளநொை்கும் - ைண்டுமலரும்; 

உயிரும் - பிரொணனும் 

தருமகனளய 

ளநொை்கும் 
- யமதரம்ரொஜகனளய பசன்று ளசரும்; 

[இகவ ள ொலளவ] 

உணரவ்ு - ஞொனமொனது 

ஒண் தொமகரயொே்   - அழகிய தொமகர ் பூவிற் 

ளைே்வன் - பிறந்த பிரொட்டிை்கு 

ஒருவகனளய - வல்ல னொன ப ருமொபனொருவகனளய 

ளநொை்கும் - பசன்று  ற்றும் 
  

***- ஞொனபமன் து உலகிற்  லவிதம் ; தரை்்ைசொஸ்திரம்  டித்து 

வொதங்ைே் பசய்யத் ளதரச்ச்ிப ற்றவனும் தன்கன ஞொனிபயன 

நிகனை்கிறொன்; ஆயுரள்வதம் ளஜொதிடம் மந்த்ரம், தந்த்ரம் 

முதலியவற்றில் கைளதரந்்தவனும் தன்கன ஞொனிபயன 

நிகனை்கிறொன்; இ ் டி ஒவ்பவொரு ளயொை்யகத ப ற்றவனும் தன்கன 

ஞொனிபயன நிகனத்துை்பைொண்டொல் உண்கமயொன ஞொனம் எது? 

வொஸ்தவத்தில் ஞொனிபயன் ொன எவன்? என்கிற ளைே்விை்கு 

சொஸ்த்ரங்ைே் பசொல்லும் உத்தரமொவது எம்ப ருமொகன அறிகிற அறிவு 

ஒன்றுதொன் ஞொனபமன ் டும் என் ளத. 
 

“ஒந்தொமகரயொே் ளைே்வபனொருவகனளய ளநொை்குமுணரவ்ு” 

என்கிற வொை்கியளம இ ் ொட்டின் முை்கிய விஷயம். மற்றகவ 

த்ருஷ்டொந்தளைொடியிளல அருேிச ்பசய்ய ் ட்டகவ. ஆறுைலொனகவ 

ஸமுத்ரத்கதளய ளநொை்கிச ்பசல்வதும், - தொமகர ்பூ ஸூரய்கன 

ளநொை்கிளய மலரவ்தும், பிரொணன்ைே் யமதரம் ரொஜகனளய பசன்று 

கிடட்ுவதும் எ ் டிநியதமொை நிைழ்கின்றனளவொ அ ் டிளய 

ஜ்ஞொநபமன் தும் திருமொகல ் ற்றியல்லது ளவறு  

விஷயங்ைகே ் ற்றி நில்லொது என்றது- எம்ப ருமொகனத் தவிரத்த்ு 

இதர விஷயங்ைகே ்  ற்றியுண்டொகும் அறிவு அறிவல்ல; அது 

அஜ்ஞொந ரய்ொயளம என்றவொறு  . “பதொை்கிலங்கியொபறல்லொம் 

 ரந்ளதொடிதப்தொடு ைடளல, புை்ைன்றி ் புறம்நிற்ை மொட்டொத 

மற்றகவள ொல், மிை்கிலங்குமிகில் நிறத்தொய் வித்துவை்ளைொட்டம்மொ, 



உன்புை்கிலங்கு சீரல்லொல் புை்கிலன்ைொண் புண்ணியளன!” என்ற 

ப ருமொே் திருபமொழி ொசுரம் ஒருபுகட ஒ ்பு ளநொை்ைத்தை்ைது. 
 

பிே்கேளலொைொசரய்ொருேிசப்சய்த முமுக்ஷு ் டியில் 

திருமந்தர ்ரைரனத்தில் 73 “ இத்தொல்- *தொமகரயொே் ளைே்வ 

பநொருவகனளய ளநொை்கு முணரவ்ு என்றதொயிற்று” என்னும் 

ஸூத்ரத்திற்கு மணவொேமொமுனிைேருேிசப்சய்துே்ே வியொை்கியொன 

கசலிகய ளநொை்குங்ைொல், இ ் ொட்டில் உணரவ்ு என் து ஜ்ஞொநமயனொன 

ஆத்மொ என்று ப ொருே் டிகிறபதன்று பைொண்டு,ஜ்ஞொகநை 

நிரூ ணீயனொன ஆத்மொ திருமொலுை்கு அநந்யொரஹ் 

ளசஷபூதபனன் கத இ ் ொடட்ு உணரத்்துவதொைை் ைருதத்ுை்பைொே்ேவும் 

இடளமற் டுகின்றது; அதுவும் ஒரு நிரவ்ொஹமொகும். 
 

இ ் ொட்டொல் மூன்றுவகையொன சொஸ்த்ரொரத்்தங்ைே் 

நிரண்யிை்ை ் டுகின்றன்; 1. எம்ப ருமொகன ் ற்றி யுண்டொகிற 

ஞொனளம ஞொனம் . 2. ஆத்மொ எம்ப ருமொனுை்ளை உரியவன். 3. ( 

தொமகரயொே் ளைே்வபனன்று பிரொட்டி ஸ்ம் ந்தம் ளதொற்றச ்

பசொல்லியிருை்கையொளல) மிதுநளசஷத்வளம ஜீவொத்மலக்ஷணம் – என்னு 

மி ்ப ொருே்ைே் மூன்ருமொம். 
 

“உயிரும் தருமகனளய ளநொை்கும் “ என்றவிடத்தில் ஒரு 

விசொரமுண்டு: அகவஷ்ணவரை்ளுகடய பிரொணன் யமதரம்ரொஜனுை்கு 

வச ் டுளமயன்றி ஸ்ரீகவஷ்ணவரை்ேின் பிரொணொன் அ ் டி 

யமகனபசன்று கிட்டமொட்டொளத; அ ் டியிருை்ை, “ உயிரும் 

தருமகனளய ளநொை்கும்” என்றுப ொதுவொை எ ் டி அருேிசப்சய்யலொம்? 

என்று. இதற்கு அ ்பிே்கேயுகரயில் “ உயிரும்- ைவத் ரரல்லொத 

நொட்டிற் பிரொணிைேடங்ைலும்” என்றுகரத்திருை்ைை் ைொண்கையொளல 

இந்த சங்கை ளவண்டொ என் ர ்சிலர.் கவஷ்ணவரை்ேொனொலும் சரி, 

அகவஷ்ணவரை்ேொனொலும் சரி; எல்லொருகடய பிரொணனும் 

 ைவதொஜ்கஞயின்  டி யமதரம் ரொஜனிடத்திளலளய பசன்று ளசரும்; 

ஸித்தொந்தத்தில் ஆத்மொ’ ளவறு, பிரொணன் ளவறு; கவஷ்ணவொத்மொ 

எம்ப ருமொகனச ்பசன்று ளசரந்்தொலும் அவனுகடய பிரொணன் 

யமகனத்தொன் பசன்று ளசரும் என் ர ்சிலர.் மற்றுஞ் சிலர.் 3. “ 

யளமொகவவஸ்வளதொ ரொஜொ யஸ்தகவஷ ஹருதி ஸ்தித” என்றும் “ 

ை்ருஷ்ணம் தரம்்ம் ஸநொதநம்” என்றும் எம்ப ருமொகனளய யமனொைவுஞ் 

பசொல்லியிருை்கையொளல “ உயிரும் ‘தருமகனளய ளநொை்கு” பமன்கிற 

விவ்விடத்திற்கும் அவ்பவம்ப ருமொளன ப ொருே் என் ர.் நிற்ை. 
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உணரவ்ொரொ ருன்ப ருகம? யூழிளதொ றூழி,  

உணரவ்ொரொ ருன்னுருவந் தன்கன?, உணரவ்ொரொர ் 

விண்ணைத்தொய் மண்ணைத்தொய் ளவங்ைடத்தொய் நொல்ளவத ்  

 ண்ணைத்தொய் நீகிடந்த  ொல்? 

 
Who realises your glory? O Lord in the sky! O Lord on Earth! O Lord of 

Venkatam! O Lord of the four vedic chants! Who realises your forms? Who 
realises where you recline, age after every age? 

 

விண்ணைத்தொய் -  ரம தத்திபலழுந்தருேியிரு ் வளன! 

மண்ணைத்தொய் - இந்த மண்ணுலகில் திருவ்வதரி ் வளன! 

ளவங்ைடத்தொய் - திருமகலயில் நின்றருே்  வளன! 

 ண் நொல் ளவதம் 

அைத்தொய் 
- 
ஸ்வர ்ரதொனமொன நொன்கு ளவதங்ைேொலும் 

அறிய ் டு வளன! 

உன் ப ருகம - (இ ் டி ் ட்ட) உன்னுகடய ப ருகமகய 

ஊழி ளதொறு ஊழி - ைொலமுே்ேதகனயும் 

(இருந்து ஆரொய்ந்தொலும்) 

உணரவ்ொர ்ஆர ் - அறியை்கூடியவர ்யொவர?் 

உன் உருவம் 

தன்கன 
- உனது திவ்யொத்மஸ்வரூ த்கதத்தொன் 

உணரவ்ொர ்ஆர ் - அறியை்கூடியவர ்யொவர?் 

நீ கிடந்த  ொல் - 

(ஆரத்்தரக்ஷணத்துை்ைொை ) நீ  ே்ேி 

பைொண்டிருை்ை ் ப ற்ற 

திரு ் ொற்ைடகலத்தொன் 

உணரவ்ொர ்ஆர ் - அறிய  வல்லொரொர?் [எவருமில்கல.] 

 

***- திருமொகல யறிவளத அறிவு என்று கீழ் ் ொட்டில் 

அருேிசப்சய்த ஆழ்வொர,் அறிவுை்கு எல்கலநிலம் எம்ப ருமொனல்லது 

இல்கல என்னும் டியிருந்தொலும் அவன் தன்கம அறிவொரத்ொன் இல்கல 

என்று இ ் ொட்டிலருேிச ்பசய்கிறொர.் இவ்வொறிரு ் து 

வஸ்துவின்ஸ்வ ொவளமபயொழிய அறிவின் குகறவன்பறன் தும் 

அறியத்தை்ைது.”உணரவ்ொரொர?் ‘ என்ற வினொவினொல் ஸரவ்ஜ்ஞ்னொன 

உன்னொலும் உன் தன்கம அறியமுடியொபதன் தும் ஸூசி ்பிை்ை ் டும் 

“ தனை்கும் தன் தன்கமயறிவரியொன்” என்றொர ்நம்மொழ்வொரும். 
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 ொலன் றனதுருவொய் ஏழுலகுண்டு, ஆலிகலயின்  

ளமலன்று நீவேரந்்த பமய்பயன் ர,் - ஆலன்று  



ளவகலநீ ருே்ேளதொ விண்ணளதொ மண்ணளதொ?  

ளசொகலசூழ் குன்பறடுத்தொய் பசொல்லு.  
 
In the age bygone, you took the form of a child and swallowed the seven worlds 

and slept on a floating fig leaf.  If what they say is true, then where was the fig 
tree?  In the deluge ocean? Or in the sky? Or an Earth? O Lord who lifted the 
bowered mountain, pray speak.  
 

ளசொகல சூழ் குன்று 

எடுத்தொய் 
- 

ளசொகலைேொல் சூழ ் ட்ட ளைொவரத்த்ன 

மகலகயை் குகடயொை பவடுத்து ் 

பிடித்தவளன! 

நீ  ொலன் தனது 

உருஆய் 
- நீ சிறுகுழந்கத வடிவு பைொண்டு 

ஏழ் உலகு - எல்லொ வுலைங்ைகேயும் 

உண்டு - திருவயிற்றிளல கவத்து 

ஆல் இகலயின் ளமல் - ஓர ்ஆலந்தலிரின் ளமல் 

அன்று - பிரேயைொலத்தில் 

வேரந்்த - ைண்வேரந்்த பசயகல 

பமய் என் ர ் - 
(கவதிைரை்ே் யொவரும்) 

ஸத்யபமன்கிறொரை்ே். 

அன்று - (எல்லொம் அழிந்து கிடந்த) அை்ைொலத்தில் 

ஆல் - அந்த ஆலொனது 

ளவகல நீர ்உே்ேளதொ - 
பவே்ேங் ளைொதத்ுை்கிடை்கிற பிரேய 

ஸமுத்திரத்தின் ஜலத்திலுே்ேளதொ? 

(அல்லது) 

விண்ணளதொ - (நிரொலம் மொன) ஆைொசதில்லுே்ேளதொ? 

மண்ணளதொ - 
(பிரேய ஜலத்திளலைகரந்துள ொன) 

பூமியிலுே்ேளதொ? 

பசொல்லு - 
இவ்வொசச்ரியத்கத நீளய 

பசொல்லளவணும். 

 

***- இ ் ொடட்ு ஒரு சமத்ைொரமொன ளைே்வியொயிருை்கிறது 

மஹொ ்ரேயத்திளல இந்த விபூதி அழியொத டி திருவயிற்றிளல இதகன 

கவத்திபைொண்டு அ ்ரொை்ருதமொன உனது திருளமனிகயச ்சிறுை்கி ஒரு 

சிறுகுழந்கத வடிவத்கதை் பைொண்டவனொகி, சயனி ் தற்குச ்சிறிதும் 

 ற்றொத ஒரு ஆலந்தேிரில் நீ பிரேய ைொலத்தில் 

சயனித்தருேினொபயன்று  ரம ஆ ்தரை்ேொன முனிவர ்

பமொழிகின்றனர;் ‘ எத்திறம்!’ என்று நிகனந்து கநந்து ஈடு டும் டியொன 

இசப்சயலொனது—முன்பு கிருஷ்ணொவதொரத்தில் ஏழுபிரொயத்தில் 

ஏழுநொே் ஒருளசரை் ளைொவரத்்தந மகலகயபயடுத்துை் குகடயொை ் 



பிடித்த அருஞ்பசயகலை்ைொட்டிலும் அதிை ஆசச்ரியமொயிருை்கின்றது; நீ 

ைண்வேரந்்த அந்த ஆல் பிரேய ஸமுத்திரத்தில் ளதொன்றியளதொ? அன்றி, 

பிடி ்ப ொன்றுமில்லொத ஆைொசத்தில் ளதொன்றியளதொ? அன்றி, 

பிரேயத்தில் ைகரந்துள ொன மண்ணிலிருந்துதொன் ளதொன்றியளதொ? 

இதன் வரலொற்கற  விேங்ைச ்பசொல்லளவணுபமன்று ளைடக்ிறொர.் 

இவ்வதிசயம் ஸரவ்ஜ்ஞனொன வுன்னொலும் 

ைண்டுபிடித்துசப்சொல்லமுடியொத பதன்றும் 

அைடிதைடநொஸொமரத்்தியத்தினொல் ளநரும் அதிமொநுஷ 

ளசஷ்டிதங்ைேின் குதரை்்ைங்ைே்  ண்ணுவது தைொபதன்றும் 

பவேியிடுதளல இ ் ொட்டின் முை்கிய ளநொை்ைமொகும். 
 

2151 
 

பசொல்லுந் தகனயும் பதொழுமின் விழுமு டம்பு,  

பசொல்லுந் தகனயும் திருமொகல, - நல்லிதழ்த்  

தொமத்தொல் ளவே்வியொல் தந்திரத்தொல் மந்திரத்தொல்,  

நொமத்தொல் ஏத்திதிளரல் நன்று. 
 
Till speech remains, till the failing body works, -with fresh flower garlands, 
sacrifices, Tantras and Mantras, offer worship to the Lord Tirumal. If you can 

praise him with singing his names, that is well done, O Heart! 

 

திருமொகல - பிரொட்டிளயொடு கூடினப ருமொகன 

நல் இதழ் தொமத்தொல் - 
அழகிய மலரை்கேை் பைொண்டு 

பதொடுத்த மொகலைேொலும் 

ளவே்வியொல் - யொைம் முதலிய ஸத்ைரு மங்ைேொலும் 

தந்திரத்தொல் - 
(மந்த்ரமில்லொத) பவறும் 

ை்ரிகயைேொலும் 

மந்திரத்தொல் - 
(ை்ரியொைலொ மில்லொத) பவறும் 

மந்திரங்ைேொலும் 

விழும் உடம்பு 

பசல்லும் தகனயும் 
- 
அஸ்திரமொன இந்த சரீரம் உே்ே 

வகரயில் 

பதொழுமின் - பதொழுங்ைே்; 

(இவற்கற பசய்ய சை்தியில்லொவிட்டொல்) 

பசொல்லும் தகனயும் - 
(உங்ைளுை்குச)் பசொல்லை்கூடிய 

சை்தியுே்ேவகரயிலும் 

நொமத்தொல் - திருநொமங்ைகேை் பைொண்டு 

ஏத்துதிர ்ஏல் - புைழ்ந்தீரை்ேொகில் 

நன்று - அது மிைவும் நல்லது. 

 



***- எம்ப ருமொன் விசித்ரசை்தி வொய்ந்தவபனன் கதை் 

கீழ் ் ொட்டில் பதரிவித்து இ ் டி ் ட்ட ப ருமொகன உலைத்திலுே்ேீ 

பரல்லீரும்  ணிந்து வொழுங்ளைொபேன்று  ளரொ ளதசதத்ில் 

மூளுகிறொரி ் ொடட்ில். “ விழுமுடம்பு பசல்லுந்தகனயும் 

நல்லிதழ்த்தொமத்தொல் ளவே்வியொல் தந்திரத்தொல் மந்திரத்தொல் 

திருமொகலத் பதொழுமின்; பசொல்லுந்தகனயும் நொமத்தொல் ஏதத்ுதிளரல் 

நன்று” என்று அந்வயி ் து. இந்த சரீரம் என்கறைொவ பதொருநொே் 

சரிந்ளத ள ொை ்ள ொகிறது;  “இதம் சரீரம்  ரிணொம ள சலம் 

 தத்யவசய்ம் சலதஸந்தி ஜரஜ்ரம்” (முகுந்தமொகல) என்ற டிளய 

தவறொமல் நசித்ளத ள ொைை் ைடவதொன இவ்வுடல் உே்ேவகரயில் சிறந்த 

புஷ் ங்ைகேை் பைொண்டும் யொைம் முதலிய கவதிை 

ைருமங்ைகேை்பைொண்டும் மந்தர தந்த்ரங்ைகேை் பைொண்டும் 

எம்ப ருமொகன ்  ணியுங்ைே்; சரீரத்தொல் சிரம ் டட்ுச ்பசய்யை்கூடிய 

அை்ைொரியங்ைேில் கைகவ ் து ைஷ்டமொயிருந்தொல், பவறும் 

வொயினொல் எவ்வேவு பசொல்லை்கூடுளமொ அவ்வேவு திருநொமங்ைகேச ்

பசொல்லி ஏத்தினொலும் ள ொதுமொனது- என்றொரொயிற்று. 
 

தொமம், தந்திரம், மந்திரம், நொமம் – வடபசொற்ைே். 
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நன்றுபி ணிமூ ்புை் கையைற்றி நொன்கூழி,  

நின்று நிலமுழுதும் ஆண்டொலும்,- என்றும்  

விடலொழி பநஞ்சளம ளவண்டிளனன் ைண்டொய்,  

அடலொழி பைொண்டொன்மொட் டன்பு. 
 
O Heart of mine! I pray you take heed. Disease and infirmity departing. If you 
were to live through the four Yugas and rule the whole Earth, -even then, never 
cease to love the Lord who wields the discus. 
 

ஆழி பநஞ்சளம - 
(எம்ப ருமொனிடத்தில்) ஆழ்ந்திருை்கிற 

பநஞ்ளச! 

பிணி - வியொதிகயயும் 

மூ ்பு - கிழத்தனத்கதயும் 

நன்று கை அைற்றி - 

நன்றொை [ அடிளயொடு 

பதொகலந்பதொழியும் டி] விடட்ும் 

[கைவல்ய ளமொஷத்கத ்ப ற்றொலும்] 

நொன்கு ஊழி - 
நொன்கு யுைங்ைேிலும் [ைொலமுே்ே 

வகரயுலும்] 

மின்று - ஸ்திரமொை இருந்து 



நிலம் முழுதும் 

ஆண்டொலும் 
- 

பூமி பதொடங்கி ்பிரமளலொைம் வகரயுே்ே 

இந்த அண்கடசவ்ரியங்ைே் முழுவகதயும் 

ஸ்வொதீனமொய் நிவகிை்ை ் ப ற்றொலும் 

அடல் 

ஆழிபைொண்டொன் 

மொடட்ு அன்பு 

- 
தீக்்ஷணமொன திருவொழிகயை் 

கையிளலந்திய ப ருமொனிடத்தில்  ்ரீதீகய 

விடல்  - விடொமலிரு; 

ளவண்டிளனன் - உன்கன ் பிரொரத்த்ிை்கின்ளறன் ைொண். 

 

***-  ைவத் விஷய வொஸகநளயயறியொத நொட்டொரை்்கு 

உ ளதசித்தொர ்கீழ் ் ொட்டில்; அரஸிைரை்ேொன உலைத்தவரை்்கு 

உ ளதசி ் கதவிட  ைவத் விஷய ரஸமறிந்த நமது பநஞ்சுை்கு 

உ ளதசி ் து நன்று என்று பைொண்ட ஆழ்வொர ்இ ் ொட்டில் தமது 

திருவுே்ேத்திற்கு உ ளதசிை்கிறொர.்  ரகமசவ்ரய்மொயினும் கைவல்ய 

ளமொக்ஷமொயினும் அல்லது அவ்விரண்டுளமயொயினும் உனை்குை் 

கிகட ் தொயிருந்தொலும் அவற்கற நீ உதறித்தே்ேிவிடட்ு நம்முகடய 

விளரொதிைகே ் ள ொை்கி ந்ம்கம ்  ொதுைொ ் தற்ைொைளவ எ ்ள ொதும் 

கையந்திருவொலியுமொயிருை்கிற எம்ப ருமொகன மறவொமல் 

அவனிடத்தில் அன்க  உறுதியொைை்பைொே் என்று   ொல்குடிை்ைை் 

ைொல்பிடி ் ொகர ்ள ொளல தமது பநஞ்கச ளவண்டுகின்றொர.் 
 

பிணிமூ ்புை்கையைற்றி – பிணிகயயும் மூ ்க யுஞ் பசொன்னது 

மரணத்துை்கும் உ லஷணம்; “ஜரொமரண ளமொக்ஷொய மொமொசர்ித்ய 

யதந்தி ளய” என்று  ைவத்கீகதயில் பசொல்லியிரு ் து ைொண்ை. 

பிற ் தும் பிணிைேொல் வருந்துவதும் கிழத்தனமகடவதும் 

இற ் துமொகிய ஸம்ஸொர ஸ்வ ொவங்ைே் கைவல்ய நிஷ்டனுை்குை் 

ைழிந்துள ொகிற டியொல் இ ் ொட்டின் முதலடியில் கைவல்ய ளமொக்ஷம் 

விவக்ஷிதம். அந்த ளமொக்ஷம் உனை்குை் கிகடத்தொலும் அது  ைவதநு வ 

ஆநந்தத்தில் மிைச ்சிறிபதன்றுபைொண்டு அதகன விடட்ுதப்தொகல 

என்ற டி.  ரகமசவ்ரியம் கிகடத்தொலும் அது அஸ்திரபமன்று 

அதகனயும் விடட்ுபதொகல  என்கிறொர ்இரண்டொமடியில். இவ்விரண்டும் 

 ைவொகன மற ் தற்குை் ைொரணமொதல்லொல் அவற்கற 

பவறுை்ைசப்சொல்லுகிறொபரன்ை. ‘ ஆண்டொலும் ‘ என்ற உம்கமயில், 

அவற்றில் தமை்கு விறு ் மில்கல பயன் தும் பதொனிை்கும். விடல் 

எதிரம்கற விகனமுற்று. ஆழி பநஞ்சளம! = இந்த ் பிரொரத்்தகனகய 

உனை்கு நொன்  ண்ணளவண்டியதில்கல; நீளய  ைவதநு வத்தில் 

ஆழ்ந்தவன்; ஆனொலும் ஏளதொ பசொல்லிகவத்ளதன் என் து ைருதத்ு. 

ைண்டொய் – முன்னிகல யகசசப்சொல். 
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அன் ொழி யொகன யணுபைன்னும், நொஅவன்றன்  

 ண் ொழித் ளதொே் ரவி ளயதப்தன்னும், - முன்பூழி  

ைொணொகனை் ைொபணன்னும் ைண்பசவி ளைபேன்னும்  

பூணொரம் பூண்டொன் புைழ். 
 
"The Lord who wields the discus is my love, go to him", says my heart, "Praise 
his strong and beautiful arms and offer worship", says my tongue, "See the 

Lord who dispersed the past", Say my eyes, "Hear the praise of the necklace-
and-garland-wearing Lord", say my ears! 

 

அன்பு - 
 ைவத் ை்திளய வடிபவடுதத்து 

ள ொன்றிருை்கிற எனது பநஞ்சொனது 

ஆழியொகன - ஸரள்வசவ்ரகன 

அணுகு என்னும் - 
கிட்டி அனு வி’ என்று எனை்கு 

உ ளதசிை்கின்றது 

நொ - வொை்ைொனது 

அவன் தன்  ண்பு 

ஆழி ளதொே்  ரவி 

ஏத்து என்னும் 

- 

அ ்ப ருமொனது பஸேந்தரய் 

ஸொைரமொன திருதள்தொே்ைகே ் 

ள சித்துதி என்று உ ளதசிை்கின்றது; 

ைண் - ைண்ைேொனகவ; 

முன்பு 

ஊழிைொணொகன 

ைொண் என்னும் 

- 

நொம் தன்கன வந்து ஆசர்யி ் தற்கு 

முன்பிருந்த ைொலத்திலுே்ே வி ரீத 

நிகலகமகய பநஞ்சொலுபமண்ணொத 

ப ருமொகனளஸவி என்று 

உ ளதசிை்கின்றன; 

பசவி - ைொதுைே் 

பூண் ஆரம் 

பூண்டொன் புைழ் ளைே் 

என்னும் 

- 

‘ ஆ ரணமொன ஹொரம் முதலியவற்கற 

அணிந்து பைொண்டிருை்கிற 

அ ்ப ருமொனுகயய 

திருை்குணங்ைகேை்ளைே்’ என்று 

தூண்டுகின்றன. 

 
 

***- ஆசொரய் சிஷ்யை்ரமம் மொறொடுகிறது இ ் ொட்டில். 

கீழ் ் ொட்டில் ‘பநஞ்சளம ளவண்டிளனன் ைண்டொய்‘ என்று ஆழ்வொர ்தொம் 

பநஞ்சுை்கு ஆசொரய்ரொய் நின்று உ ளதசித்தொர.் இவர ்உ ளதசி ் தற்கு 

முன்னளம இவருகடய ஸைல ைரணங்ைளும்  ைவத் விஷயத்தில் 

ஈடு ட்டிருந்தகமயொல் அகவ தொளம தனித்தனி ஆசொரய் தம் 



நிரவ்ஹிை்ைை்ைடவனவொய் இவர ்தமை்கு உ ளதசிை்ை முற் ட்ட டிகய ் 

ள சிகிறொரிதில். 
 

அன்பு ஆழியொகனயணுபைன்னும் – இங்கு ‘அன்பு’ என்ற 

பசொல்லொல் பநஞ்கசை் குறித்தனர;் அன்பு என் து ளவபறொரு 

வஸ்துவொைவும் அதகனயுகடய பநஞ்சு என் து ளவபறொரு 

வஸ்துவொைவும் ளதொன்றொமல் அன்பு தொளன பநஞ்சொை வடிபவடுதத்ு 

வந்திருை்கின்றபதன்னலொம் டி யிருத்தலொல் பநஞ்சுை்கு ‘அன்பு’ என்ளற 

வொசைமிடுகிறொர.் 
 

 ண் ொழித்ளதொே் –  ண்பு ஆழி என்றும்,  ண்  ொழி என்றும் 

பிரிை்ைலொம்.  ண்பு என்று அழகுை்கு ் ப யர;் அழகுை்குை் ைடல் ள ொன்ற 

ளதொே் என்றும்,  ண் –அழகையும்  ொழி- வலிகமகயயு முகடய, ளதொே் 

என்றும் உகரை்ை. முன்பூழிைொணொகன –ஊழி என்று 

ைொலத்துை்கு ்ப யர:் முன்புே்ே ைொலத்கதை் ைொணொதவபனன்றொல் 

என்ன தொற் ரியம்? மஹொ ரொதியொன ஒரு ளசதநன் வந்து தன்கே 

ஆசர்யித்தொல், ளநற்றுவகரயில் அவன் எ ் டியிருந்தொன், என்பனன்ன 

 ொ ங்ைே்  ண்ணினொன் என்று முற்ைொல நிகலகமைகேச ்சிறிதும் 

ஆரொயொதவன் எம்ப ருமொன் என்று தொற் ரியம். 
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புைழ்வொய்  ழி ் ொய்நீ பூந்துழொ யொகன,  

இைழ்வொய் ைருதுவொய் பநஞ்ளச, - திைழ்நீரை்்  

ைடலும் மகலயும் இருவிசும்பும் ைொற்றும்,  

உடலும் உயிருளமற்றொன். 
 
Praise him or blame him, -O Heart of mine!, -honour him or dishonour him, 

the Lord accepts all; for does he not contain the mighty ocean, the 
mountains, plains, winds, bodies and lives, all within himself? He wears a 
cool Tulasi garland. 
 

பநஞ்ளச - 
(நல்லது பைட்டதுைகே ஆரொயை்கூடிய ) 

மனளம! 

நீ - நீ 

பூந்துழொயொகன - 
அழகிய திருதத்ுழொய் 

மொகலயணிந்தப ருமொகன 

புைழ்வொய் - ஸ்ளதொத்ரம்  ண்ணினொலும்  ண்ணு; 

(அன்றிளய) 

 ழி ் ொய் - நிந்தி ் தொனொலும் நிந்தி; 

(அன்றிளய) 



இைழ்வொய் - அநொதரித்தொலும் அநொதரி; 

(அன்றிளய). 

ைருதுவொய் - 
ஆதரித்தொலும் ஆதரி; (நீ உனை்கு 

இஷ்டமொன டி பசய்;) 

திைழ் நீர ்ைடலும் - 
விேங்குகின்ற ஜலபூரத்்திகயயுகடய 

ஸமுத்ரமும், 

மகலயும் -  ரவ்தங்ைளும் 

இரு விசும்பும் -  ரம்பிய ஆைொசமும் 

ைொற்றும் - வொயுவும் 

உடலும் - (ளதவொதி) சரீரங்ைளும் 

உயிரும் - 
(அந்தந்த சரீரங்ைேிலுே்ே) (பிரொணிைளும் 

ஆகிய இவற்கறபயல்லொம் ) 

ஏற்றொன் - 
தரித்துை் பைொண்டிரு ் வன் 

அவ்பவம்ப ருமொளன ைொண். 

 

***- 1.“சஞ்சலம் ஹி மந:கிருஷ்ண!” என்றும் 2. “நின்றவொ 

ரில்லொபநஞ்சு” என்றுஞ்பசொல்லுகிற டிளய பநஞ்சின் நிகலகம 

மொறிமொறி பைொண்ளடயிருை்குபமன் கத நிகனத்த ஆழ்வொர,் ‘பநஞ்ளச! 

நீ எ ்ள ொதும் ஒளர நிகலயொயிருந்து எம்ப ருமொகன ் புைழ்வதும் 

ஆதரி ் துமொயிருந்தொலும் சரி; நிகலமொறிச ்

சிசு ொலொதிைகே ்ள ொளல அவகன ்  ழி ் தும் 

அநொதரி ் துமொயிருந்தொலும் சரி; நீ எது பசய்தொலும் அவனுகடய 

ப ருளமன்கமை்குை் குகறவு நிகறவுைே் வொரொதுைொண்’ என்று 

தம்முகடய உறுதிகயத் பதரிவிை்கிறொர ்பின்னடிைேில், எம்ப ருமொன் 

ைொரய் ைொரண ரூ ங்ைேொன ஸைல  தொரத்்தங்ைகேயும் 

தரித்துை்பைொண்டிரு ் வன் என்று அவனுகடய ஸரவ்தொரைத்வத்கத 

பசொன்னதொனது நம்முகடய புைழ்வு மிைழ்வுபமல்லொம் அவனுை்கு 

அ ்ரளயொஜைம் என்கைை்ைொைபவன்ை. ஏற்றொன் – எல்லொம் தொபனன்கிற 

பசொல்லுை்குே்ளே அடங்கும் டி எல்லொவற்கறயும் தனை்கு 

விளசஷணமொைை் பைொண்டுே்ேொன் என்றுகர ் துமுண்டு. 
 

இரண்டொமடியில் “ைருதுவொய் என் பநஞ்சள்ச!” என்றும் 

 ொடளமொதுவர;்தகேபிறழொது. 
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ஏற்றொன் புே்ளூரத்த்ொன் எயிபலரித்தொன் மொரவ்ிடந்தொன்  

நீற்றொன் நிழல்மணி வண்ணத்தொன், - கூற்பறொரு ொல்  

மங்கையொன் பூமைேொன் வொரச்கடயொன், நீண்முடியொன்  

ைங்கையொன் நீே்ைழலொன் ைொ ்பு. 



 
The Lord, -whose mount is the Garuda bird, who tore Hiranya's chest, who has 
a dark gem-hue, who keeps the lotus dame on his chest,  who wears a tall 

crown, and who raised his foot high that Brahma washed, -protects Siva, who 
rides the bull, destroyed the three cities, wears ash, is woman-by-half, wears 

mat-hair, and took the Ganga waters on his head.  

 

ஏற்றொன் - ரிஷ த்கத வொஹனமொைவுகடயவனும் 

எயில் எரித்தொன் - த்ரிபுரஸம்ஹொரம்  ண்ணினவனும் 

நீற்றொன் - சொம் கல ் பூசிபைொண்டிரு ் வனும் 

கூறு ஒரு ொல் 

மங்கையொன் 
- 
தனது உடம்பின் ஒரு  ை்ைத்திளல 

 ொரவ்திகயத் தரித்துபைொண்டிரு ் வனும் 

வொர ்சகடயொன் - நீண்ட ஜகடகயத்தரித்துே்ேவனும். 

ைங்கையொன் - 
(அசச்கடமுடியில்) ைங்கைகயத் 

தொங்கிை்பைொண்டிரு ் வனுமொன ருத்ரன். 

புே் ஊரந்்தொன் - ைருடகன வொஹநமொைவுகடயவனும் 

மொரவ்ு இடந்தொன் - 
இரணியனது 

மொரக்வ ்பிேந்பதொழித்தவனும் 

நிழல் மணி 

வண்ணத்தொன் 
- 
நீலரத்நம்ள ொளல 

குேிரந்்தவடிகவயுகடயவனும் 

பூ மைேொன் - 
ப ரிய பிரொட்டிகயத்திவ்ய 

மஹிஷியொைவுகடயவனும் 

நீே் முடியொன் - நீண்ட கிரீடத்கத அணிந்துே்ேவனும் 

நீே் ைழலொன் - 
நீண்ட திருவடிைகேயுகடயவனுமொன 

சரள்வசவ்ரனுகடய 

ைொ ்பு - ரக்ஷணத்தில் அடங்கினவன். 

 

***- எல்லொ ்  தொரத்்தங்ைகேயும் தரி ் வன் ஸ்ரீமந்நொரொயண 

பனன்றொர ்கீழ் ் ொட்டில்: ருத்ரகன அ ் டி ் ட்டவனொைச ்சிலர ்

பசொல்லுகின்றொரை்ளே! அஃது என்ன? என்று ளைே்வி பிறை்ை, 

ஸ்ரீமந்நொரொயணனுகடய  ரத்வத்கதயும் சிவனுகடய 

அ ரத்வத்கதயுஞ் பசொல்லி, சிவனும் எம்ப ருமொனுகடய ஆளுகையிளல 

அடங்கினவளன பயன்றொர.் 

ஏற்றொனொயும் எயிபலரித்தொனொயும் நீற்றனொயும் கூற்பறொரு ொல் 

மங்கையொனொயும் வொரச்கடயொனொயும் ைங்கையொனொயு மிருை்கிறரு 

ருத்ரன் - புே்ளூரந்்தொனொயும்  ொரவ்ிடந்தொனொயும் நிழல்மணி 

வண்ணத்தொனொயும் பூமைேொனொயும் நீண்முடியொனொயும் 

நீே்ைழலொனொயு மிருை்கிற எம்ப ருமொனுகடய, ைொ ்பு என்று 

அந்வயி ் து. ைொ ்பு- ரக்்ஷயவரை்்ைத்திற் ளசரந்்தவன் என்ற டி. 



சிவனுகடய விளசஷணங்ைகே வரிகசயொை இடட்ு, பிறகு 

எம்ப ருமொனுகடய, விளசஷணங்ைகே வரிகசயொை இடட்ு, இன்னொன் 

இன்னொனுகடய ைொ ்பு- என்று அகடவு டச ்பசொல்லலொமொயிருை்ை , 

அ ் டிச ்பசொல்லொமல் விஷ்ணு ருத்ரரை்கே மொறிமொறித ்

பதொடுத்திரு ் து இருவரை்்குமுே்ே வொசி உடனுை்குடளன 

பதரியளவணுபமன் தற்ைொை. தளமொகுணளம வடிபவடுத்ததொயும் 

மூடரை்ளுை்கு உவகமயொை எடுை்ைை்கூடியதொயு முே்ே ரிஷ த்கத 

வொஹநமொை வுகடயவன் அவன்; ளவதஸ்வரூபியொன ப ரிய திருவடிகய 

வொஹநமொைவுகடயவன் இவன்; தன்கன ஆசர்யிதத்வரை்ேின் 

குடியிரு ் ொன திரிபுரத்கதச ்சுடப்டரித்தவன் அவன்; ஆசர்ிதனொன 

 ்ரஹ்லொதனுை்கு விளரொதியொன இரணியனது மொரக்வ ் 

பிேந்பதொழித்தவனிவன்; தொன்  ்ரொயசச்ித்திபயன்று ளதொற்றும் டி 

நீறுபூசின ஸரவ்ொங்ைத்கதயு முகடயொன் அவன்; சர்மஹரமொன 

நீலரத்நம்ள ொளல குேிரந்்த வடிகவ யுகடயவன் இவன். தன் உடலின் 

 ொதி  ொைத்கத ஸ்த்ரீரூ மொை ஆை்கிை்பைொண்டவன் அவன்; 

உலகுை்பைல்லொம் ஈசவ்ரியொன ைமலச ்பசல்விகய திவ்ய 

மஹிஷியொைவுகடயவன் இவன்; தன் குகறகயத் தீரத்்துை்பைொே்ளும் 

வண்ணம் ஸொதநொநுஷ்டொநம்  ண்ணுவது எல்லரை்்குந் பதரியும் டி 

சகட புகனந்தவன் அவன்;  ஸரள்வசவ்ரத்வ ஸூசைமொன 

திருவபிளஷைத்கதயுகடயவன் இவன்; தொன்  ரிசுத்தனொவதற்குை் 

ைங்கைகயத்தரி ் வன் அவன்; அந்தை் ைங்கைை்கு உத் த்தி 

ஸ்தொநமொன திருவடிகய யுகடயவன் இவன் – என்று பசொல்லுமழகு 

ைொண்மின். 
 

எயில் – மதிே்; த்ரிபுரத்துை்கு இலை்ைகண. 
 
 

2156 

ைொ ்புன்கன யுன்னை் ைழியும் அருவிகனைே்,  

ஆ ்புன்கன யுன்ன அவிழ்ந்பதொழியும் - மூ ்புன்கனச ் 

சிந்தி ் ொரை்் கில்கல திருமொளல, நின்னடிகய  

வந்தி ் ொர ்ைொண் ர ்வழி. 
 
The heads that worship your feet will always see the path. O       Lord 
Tirumal! those who seek your protection are rid of karmas. Those who seek 
you are freed of bondage, Those who think of you never grow old. 

 

திருமொளல - லக்்ஷமீநொதளன! 

உன்கன - ( ரமபுருஷனொன) உன்கன 

உன்ன - ரக்ஷைனொை ஆநுஸந்திை்கு மேவில் 



ைொ ்பு - பிரதி ந்தைங்ைே் 

ைழியும் - விடட்ு நீங்கும்; 

உன்கன உன்ன - உன்கன நிகனை்கு மேவில், 

அருவிகனைே் ஆ ்பு - ள ொை்ைமுடியொத ைருமங்ைேின்  ந்தமும் 

அவிழ்ந்து ஒழியும் - அவிழ்ந்துள ொம்; 

உன்கன 

சிந்தி ் ொரை்்கு 
- உன்கன த்யொனி ் வரை்ளுை்கு 

மூ ்பு இல்கல - 
கிழத்தனம் முதலிய ஷட் ொவ 

விைொரங்ைளும் இல்கலயொம்; 

நின் அடிகய வந்தி ் 

 ொர ்
- உன் திருவடிைகே ஆசர்யிை்கு மவரை்ே் 

வழி - அரச்ச்ிரொதி மொரை்்ைத்கத 

ைொண் ர-் - ைண்டு அனு விை்ை ்ப றுவரை்ே். 

 

***- திருமொளல! ஸரவ்ரக்ஷைனொனவுன்கன 

அநுஸந்தி ் வரை்ளுை்கு எல்லொ ் பிரதி ந்தைங்ைளும் நீங்கி ் 

பிரகிருதிஸம் ந்தமும் நீங்கி திவ்யளலொை ்ரொ ்தியும் வொய்ை்கு 

பமன்கிறொர.்  ைவத் ஸம் ந்தத்கத யுணரந்்தவரை்ே் 

ைரம்வசய்ரொைொபர ந்கத முன்னடிைேொலும்,  ரமசொம்யொபுத்திகய 

அகடவொரை்பேன் கத ் பின்னடிைேொலும் அருேிசப்சய்கிறொர.் 
 

முதலடியில், ைொ ்பு என் தற்கு ் ‘பிரதி ந்தைம்’ என்று ப ொருே் 

கூற ் ட்டது; ைொவல் என் தற்குத ்‘தகட’ என்று ப ொருலொதலொல் . 

அன்றிளய,  ொ ஸொக்ஷியொை எம்ப ருமொனொல் நியமிை்ை ் டட்ுே்ே 

 தினொல்வர ்என்று பைொே்ேவுமொம். அவரொவொர ்– ஸூரய்ன் சந்திரன் 

வொயு அை்நி த்யுளலொைம் பூமி ஜலம் ஹ்ருதயம் யமன் அஹஸ்ரொத்ரி 

இரண்டு ஸந்த்கயைே் தரம்ளதவகத என்ற இவரொவர.் *“ஆதித்ய 

சந்த்ரொவநிளலொநலசச் தப்யேர ்் பூமிரொள ொ ஹ்ருதயம் யமசச்- அஹசச் 

ரொத்ரிசச் உள ச ஸந்த்ளய தரம்சச் ஜொநொதி நரஸ்ய வ்ருத்தம்.“ என்ற 

மஹொ ொரத சள்லொைமுங் ைொண்ை. உன்கன யநுஸந்தி ் வரை்ே் 

பசய்யுங்ைருமங்ைகே எம்ப ருமொனொ ளலற் டுத்த ் டட்ுே்ே 

ைரம்ஸொக்ஷிைளும் ஆரொயை்ைடவரல்லர ்என்றவொறு. 
 

வழி ைொண் ர-் நரைத்கதள ொளல ப ொல்லொததொன வழிகயை் 

ைொணுதலின்றிளய நித்ய விபூதிை்கி ் ள ொம்வழிகயை் 

ைொண் பரன்றவொறு 
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வழிநின்று நின்கனத் பதொழுவொர,் வழுவொ  



பமொழிநின்ற மூரத்த்ியளர யொவர,் -  ழுபதொன்றும்  

வொரொத வண்ணளம விண்பைொடுை்கும், மண்ணேந்த  

சீரொன் திருளவங் ைடம். 
 

The age-old Vedas declare that those who worship you by proper method will 
attain perfect self-knowledge.  But love for you as the Lord who measured the 

Earth grants the complete world of Vaikunta, O Lord of Venkatam! 

 

வழி நின்று -  ை்திமொரை்்ைத்திளல நிகலத்து நின்று 

நின்கன பதொழுவொர ் - உன்கன ஆசர்யிை்கு மவரை்ே் 

வழுவொபமொழி நின்ற 

மூரத்்தியளர ஆவர ்
- 

உ நிஷத்துை்ைேில் பசொல்ல ் 

 ட்டிருை்கிற ஸ்வரூ , ஆலிர ்் ொவதக்த 

உகடயவரொைளவ ஆவொரை்ே்; 

(இகத ் ற்றிச ்பசொல்லளவணுளமொ?) 

மண் அேந்த சீரொன் 

திருளவங்ைடம் 
- 
உலைேந்த மஹொநு ொவன் 

எழுந்தருேியிருை்கிற திருமகலளய 

 ழுது ஒன்றும் 

வொரொத வண்ணளம 
- ஒரு குகறயு மில்லொத டி 

விண் பைொடுை்கும் - 
(ஆசர்ிதரை்ளுை்கு) ளமொக்ஷமேிை்ைை் 

ைொண்கிளறொமன்ளறொ. 

 

***- எம்ப ருமொளனொடு ஸம் ந்தமுகடய திருமகல தொளன 

தன்கன ்  ற்றினொரை்்கு நற்ைதிகயத் தரும் 

வல்லகமயுகடயதொயிருை்கையில், எம்ப ருமொகனத் பதொழுமவரை்ே் 

நற்ைதிப றுவொபரன்று நொம் ப ரிதொை எடுத்துச ்பசொல்லளவணுளமொ? 

என்கிறொர.் கைமுதிை நியொயம் ளதொற்ற ் ள சின  ொசுரம் இது. 

மண்ணேந்த சீரொனுகடய திருளவங்ைடளம  ழுபதொன்றும் 

வரொதவண்ணம் விண்பைொடுை்குமதொயிருை்ை, நின்கன வழிநின்று 

பதொழுமவரை்ே் வழுவொபமொழிநின்ற மூரத்்தியரொவபரன் து 

விளசஷித்துச ்பசொல்லளவண்டிய விஷயளமொ என்றவொறு. 
  

எம் ொர ்இ ் ொசுரதக்த நொளடொறும் சிற்றஞ் சிறுைொகலயில் 

அநுஸந்தி ் து வழை்ைமொம். “எம் ொர ்விடிளவொளற அநுஸந்திை்கும் 

 ொடட்ு” என் து ப ரியவொசச்ொன்பிே்கே வியொை்கியொன வருேிசப்சயல். 
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ளவங்ைடமும் விண்ணைரும் பவஃைொவும், அஃைொத  

பூங்கிடங்கில் நீே்ளைொவல் ப ொன்னைரும், - நொன்கிடத்தும்  

நின்றொ னிருந்தொன் கிடந்தொன் நடந்தொளன,  



என்றொல் பைடுமொம் இடர.்  
 

In Venkatam He stands; In the glorious sky. He sits; in Vehka He reclines; In 
the bowered city of Kovalur, he strikes, Even saying this will end our suffering.  

 

ளவங்ைடமும் - திருமகலயும் 

விண்ணைரும் - கவகுந்தமொநைரும் 

பவஃைொவும் - திருபவஃைொவும் 

அஃைொத பூ கிடங்கின் நீே் 

ளைொவல் ப ொன் நைரும் 
- 

பூ மொறொத நீர ்நிகலைகேயுகடய 

சிறந்த திருை்ளைொவலூ பரன்கிற 

திவ்ய ளதசமும் 

(ஆகிய) 

நொன்கு இடதத்ும் - நொன்கு திரு ் திைேிலும் 

(வரிகசை்கிரமமொை) 

நின்றொன் இருந்தொன் 

கிடந்தொன் நடந்தொன் 

என்றொல் 

- 

(எம்ப ருமொன்) நிற் தும் 

வீற்றிரு ் தும் 

 ே்ேிபைொண்டிரு ் தும் நட ் துமொ 

யிருை்கிறொ பரன்று அநுஸந்தித்தொல் 

இடர ் - துை்ைங்ைபேல்லொம் 

பைடும் ஆம் - விட்ளடொடி ் ள ொய்விடும் 
  

***- எம்ப ருமொன் ஒவ்பவொரு திவ்ய ளதசத்திலும் 

எழுந்தருேியிருை்கிற டிைகே நொம் அநுஸந்தித்தொல் நமது 

இடபரல்லொம் நீங்கிவிடுபமன்கிறொர.் அவன் திரு ் திைேில் நிற் தும் 

இரு ் தும் கிட ் தும் நட ் துமொன டிைகே நொம் பசொல்ல, நொம் 

நின்றுமிருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் பசய்த  ொ ங்ைபேல்லொம் 

தன்னகடளய ள ொகுபமன்ற டி. நூற்பறடட்ுத் திரு ் திைளுே்  ரம 

 தமும் ஒன்றொதலொல் இங்கு ‘விண்ணைரும்’ என்று அத்திருநொடு 

கூற ் ட்டது. உ ்பிலிய ் ன் ஸந்நிதி பயன்கிற திருவிண்ணைகரச ்

பசொல்லுவதொைை்  பைொண்டொல் அங்கு வீற்றிருந்த 

திருை்ளைொலமில்கலயொதலொல் மிடி டும். ைசச்ிமொநைரிலுே்ே  ரளமசச்ுர 

விண்ணைகரச ்பசொல்லுவதொைை் பைொே்ேினும் குகறயில்கல. 

உலைேந்த திருை்ளைொலமொை ளஸகவ ஸொதிை்குமிடத்கத 

நடந்தளைொலத்திரு ் தியொை அநுஸந்தி ் துண்டொதலொல் ‘பூங்ளைொவல் 

நடந்தொன்’ என்றொர.் 
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இடரொர ் டுவொர?் எழுபநஞ்ளச, ளவழம்  

பதொடரவ்ொன் பைொடுமுதகல சூழ்ந்த, -  டமுகட  



க ந்நொை ்  ே்ேியொன்  ொதளம கைபதொழுதும்,  

பைொய்ந்நொை ் பூம்ள ொது பைொண்டு. 
 
Who likes to suffer? Arise, O Heart! The Lord who rests on the serpent of a 
thousand hoods came to the rescue of the elephant caught in the crocodile's 

jaws. With fresh Punnai flowers, let us worship his feet.  

 

பநஞ்ளச - மனளம! 

ளவழம் பதொடர ் - 
ைளஜந்திரொழ்வொகன (விழுங்குவதொைத்) 

பதொடரந்்துவந்த 

வொன் - ப ரிய 

பைொடு - 
(பநஞ்சில் இரை்ைமின்றிளய) பைொடுகம 

பூண்ட 

முதகல - முதகலகய 

சூழ்ந்த - 
(த ்பி ்ள ொைொத டி) 

எண்ணிபைொன்றவனும் 

 டம் உகடய 

க நொைம்  ே்ேியொன் 
- 

 டத்கதயும்  சுகமநிறத்கதயுமுகடய 

திருவனந்தொழ்வொகனத்திரு ் ே்ேி 

பமத்கதயொைவுகடயனுமொன 

எம்ப ருமொனது 

 ொதம் - திருவடிைகே 

பைொய் நொைம் பூ ள ொது 

பைொண்டு 
- 

பைொய்ய ் ட்ட புன்கனயின் அழகிய 

மலரை்கேை்பைொண்டு 

கைபதொழுதும் - பதொழுளவொம்; 

எழு - எழுந்திரு; 

(அவனுை்கு இவ்வொறு அடிகம பசய்யொமல்) 

இடர ் - துை்ைத்கத 

 டுவொர ்ஆர ் - 
அநு விை்ை யொரொல் முடியும்? (என்னொல் 

முடியொது.) 

 

***- எம்ப ருமொன் நமை்ைொைசப்சய்த பசயல்ைகே நொம்  

அநுஸந்திள ொமொகில் அவனது திருவடிைேில் அடிகமபசய்ளத 

நிற்ைளவண்டியதொகுளமயன்றி ஒரு பநொடி ்ப ொழுதும் பவறுமனிருை்ை 

முடியொது; நொம் அ ்ப ருமொகன ஆசர்யிை்ைளவ துை்ைங்ைபேல்லொம் 

பதொகலந்துள ொம்; துை்ை ் டுகைை்கு ஆேில்கல; ஒருைொல் நமை்கு 

துை்ைம் வந்தொலும் அது ைளஜந்திரொழ்வொகனத் பதொடரந்்த முதகல 

 ட்டது  டும் என்றொரொயிற்று. 
 



இரண்டொமடியில், சூழ்ந்த என்ற ப யபரசச்ம்  ே்ேியொ 

பநன் கதை்பைொண்டு முடியும். முதகலகய முடித்து ைளஜந்திரகனை் 

ைொத்த ைகத  ்ரஸித்தம். 
 

ஈற்றடியில், நொைம் ‘ புந்நொைம்’ என்ற வடபசொற்சிகதவு. 
 

2160 
 

பைொண்டொகன யல்லொல் பைொடுத்தொகர யொர ்ழி ் ொர,்  

மண்தொ எனவிரந்து மொவலிகய, ஒண்தொகர  

நீரங்கை ளதொய நிமிரந்்திகலளய, நீே்விசும்பில்  

ஆரங்கை ளதொய அடுத்து? 

 
As your feet stretched, your jewelled hands reached out into the Quarters, -

when you begged Mabail for land, then grew and took the Earth. Everybody 
cries fowl on the receiver of the gift, does no one blame the giver? 

 

மண்தொ என மொவலிகய 

இரந்து 
- 

(‘மூவடி) நிலத்கத எனை்குத்தொ’ 

என்று மொவலியிடதத்ில் யொசித்து 

(அவனும் மறுை்ைமொட்டொமல் அ ் டிளய உனை்குத்                          

தந்ளதபனன்று தொகர வொரை்்ை) 

ஒண் தொகரநீர ் - அழகிய அந்த நீரத்த்ொகர 

அம் கை  - (தனது) அழகிய திருை்கையிளல 

ளதொய - வந்து விழுந்ததும் 

நீே் விசும்பிலொர ் - 
 ரம்பின ளமலுலைத்தில் வொழ்கின்ற 

 ்ரஹ்மொதிைளுகடய 

அம் கை - அழகிய கைைே் 

ளதொய் - ஸ் ரச்ித்துத் திருவடி விேை்கும் டி 

அடுதத்ு நிமிரந்்திகலளய - ைடுை ஓங்கி வேரவில்கலளயொ? 

(இ ் டி தன்னதொன வஸ்துகவை் பைொே்வதற்கும் தன்கன அழிய 

மொறிவந்து) 

பைொண்டொகன - 
தன்னதொை்கிை் பைொண்ட 

எம்ப ருமொகன ் 

அல்லொல் -  ழிை்கிறொரை்ளேயன்றி 

பைொடுத்தொகர யொர ்

 ழி ் ொர ்
- 

(தன்னதல்லொத்கதத் தன்னதொை 

அபிமொனித்துை்) பைொடுதத் அந்த 

மொவலிகய ்  ழி ் ொரை்ே் 

யொருமில்கலளய! (இஃது என்ன 

அநியொயம்!) 

 



***- எம்ப ருமொன் ஆசர்ித ரக்ஷணத்திற்ைொைத் தன் ஸ்வரூ த்கத 

மொறொடிை் பைொண்டும் ைொரியம் பசய் வன் என் கத மூதலிை்ைளவண்டி, 

மஹொ லியினிடத்தில் வொமநனொய்சப்சன்று மூவடிமண் ளவண்டி ் 

ப ற்றுத் திரிவிை்கிரமனொகித ்தன் விபூதிகய அ ்ப ருமொன் 

மீடட்ுை்பைொண்டகத உதொஹரணமொைை்ைொட்டி, இ ் டி ஆசர்ிதரை்ே் 

ப ொருட்டொை அ ் ரமன் அரும் ொடு டட்ும் அதகன யறியவல்லொர ்

ஸம்ஸொரத்தில் ஒருவருமில்லொத்து ற்றிை் 

ைவகல ் டுகிறொரி ் ொட்டொல். 
 

மொவலியொனவன் தன்னதல்லொத்கதத் தன்னபதன்று 

அபிமொநித்துை்பைொண்டு பசருை்குற்றிருந்ததற்ைொை 

இரொவணகனள ொலளவ அவகனயுங்பைொல்ல ளவண்டியிருந்தும் 

அவனிடத்தில் ஒேதொரியபமன்ற ஒரு சிறந்தகுண மிருந்ததனொல் 

தன்னதொன விபூதிகய அவனது ள ொலளவ  ொவித்துச ்பசன்று யொசிதத்ு 

நீளரற்று வொங்கிை்பைொண்ட மஹொகுணம் ப ொருந்தியவன் எம்ப ருமொன்; 

இ ் டி ் ட்ட மஹொகுணத்தில் யொரொவது ஈடு டுவொருண்ளடொ? 

வஞ்சபனன்றும், ஸரவ்ஸ்வொ ஹொரிபயன்றும், தனை்கு 

தொனஞ்பசய்தவகன ்  ொதொேத்திளல தே்ேினவபனன்றும் சில 

 ழிசப்சொற்ைகேசப்சொல்லி அ ்ப ருமொகன உலை மடங்ைலும் 

 ழிை்கின்றளதயன்றி, தன்னதல்லொதகதத் தொன் தந்ததொை நிகனை்கிற 

மொவலிகய  ைவத் விபூதிகயை் பைொே்கே பைொண்டவபனன்றும் 

அஹங்ைொரிபயன்றும் ஆஸுர ்ரகிருதிபயன்றும் அவனுகடய 

குற்றங்ைகேயிடட்ுச ்பசொல்லுவொர ்இந்த ஸம்ஸொரத்தில் 

யொருமில்கலளய!; குற்றத்கதை் குணமொை்கியும், குணதக்தை் 

குற்றமொை்கியுஞ் பசொல்லும் டியன்ளறொ ஸம்ஸொரிைேின் 

ஸ்வ ொவமிரு பதன் து ‘பைொண்டொகனயல்லொல் பைொடுத்தொகர 

யொர ்ழி ் ொர?்’ என் தன்  ைருத்து. 
 

ளதொய- பசயபவபனசச்ம் உடனிைழ்சச்ி ் ப ொருேது. நீர ்கைளதொய 

நீே்விசும்பிலொர ்அங்கை ளதொய அடுதத்ு நிமிரந்்திகலளய - மொவலி 

தொகரவொரத்்த உதைமும்  ்ரஹ்மொதிைே் திருவடிவிேை்கின உதைமும் 

ஏளைொதைபமன்னலொம் டி அத்தகன விகரவொை நீ வேரவில்கலளயொ? 

என்ற டி. 
 

‘நீே்விசும்பிலொர ்அங்கை ளதொய” என் தற்கு- விசும்பிலுே்ே 

ளதவரை்ே் (எனது) திருத்ளதொேிளல வந்து அகணயும் டியொை என்றும், “ 

நீே்விசும்பில் ஆரம் கைளதொய” என்பறடுத்து,  ரந்த விசும்பிளல (உனது 

திருமொரப்ிலணிந்திருந்த முை்தொஹொரமும் திருை்கையும் ப ொருந்தும் டி 

(ஓங்கி) என்றும் ப ொருே் பைொே்ேலொம். 
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அடுத்த ைடும் கைஞரை்் ைொற்ளறபனன் ளறொடி,  

 டுத்த ப ொரும் ொழி சூழ்ந்த - விடத்தரகவ,  

வல்லொேன் கைை்பைொடுதத் மொளமனி மொயவனுை்கு,  

அல்லொதும் ஆவளரொ ஆே்? 

 
Promising protection, the large hearted Lord gave the snake sumukha into the 

hands of the snake's sworn enemy Garuda, when the clung to his bedstead 
seeking refuge, knowing this, will anyone go to serve a god other than our 
adorable wonder lord? 

 

அடுத்த 

ைடும் கைஞற்கு 
- 
பநருங்கிய பைொடிய சத்துருவொன 

ைருடனுை்கு 

ஆற்ளறன் என்று - 

(ளநளர நின்று பிகழத்திருை்ைதத்ை்ை) 

வல்லகமயுகடளயனல்ளலன்’ என்று 

பசொல்லிை்பைொண்டு 

ஓடி - விகரந்து ஓடி ்ள ொய், 

 டுத்த ப ரு  ொழி - 

(எம்ப ருமொன்  ே்ேி பைொே்ளுமொறு) 

விரித்த ப ருகமப ற்ற 

 டுை்கையொகிய ளசஷகன 

சூழ்ந்த - சுற்றிை்பைொண்ட 

விடத்து அரகவ - 
விஷத்கதயுகடய ஸுமுைபனன்கிற 

ஸர ்் த்கத 

வல்லொேன் கை 

பைொடுத்த 
- 

வலிகமயுகடய ைருடனது கையிளல 

(அகடை்ைல ் ப ொருேொைத்) தந்து 

ரக்ஷித்த 

மொ ளமனி மொயவனுை்கு 

அல்லொதும் 
- 
சிறந்த திருளமனிகயயுகடய 

எம்ப ருமொனுை்குத் தவிர 

(மற்ற ளதவதொந்தரங்ைடக்ு) 

ஆே் ஆவளரொ - அடிகமயொவரை்ளேொ. 
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ஆேமர ்பவன்றி யடுைேதத்ுே் அஞ்ஞொன்று,  

வொேமர ்ளவண்டி வகரநடட்ு, - நீேரகவச ் 

சுற்றிை் ைகடந்தொன் ப யரன்ளற, பதொன்னரகை ்  

 ற்றிை் ைடத்தும்  கட?  
 



The wonder lord in the yore went to the battlefield intent on securing victory.  
He planted a mountain and churned the ocean with a long snake.  To cross the 

long path of hell, chanting his names alone is the means.  

 

ஆே் அமர ் - யுத்தவீரரை்ே் பநருங்கியிருை்ை ்ப ற்றதும் 

பவன்றி - பஜயத்கதயுகடயதுமொன 

அடுைேத்துே் - 
(எதிரத்்தவகரை்) பைொல்லுகின்ற 

யுத்தைேத்திளல 

அஞ்ஞொன்று - 
(அசுரரை்கேத் ளதவரை்ே் ளமல்விழுந்து 

நலிந்த) அை்ைொலத்திளல 

வொே் அமர ்ளவண்டி - 

(அநுகூலரொன ளதவரை்டக்ு பவற்றி 

யுண்டொகும் டி) மதி ்புகடய யுத்தத்கத 

விரும்பி. 

(அதற்கு ஏற் ) 

வகர நட்டு - 
(தண்ணீரில் அமிழை்கூடிய, மந்த்ர) 

 ரவ்தத்கத மத்தொைநொட்டி. 

நீே் அரகவ சுற்றி - 
உடல் நீண்ட வொசுகி நொைத்கதை் 

ைகடையிறொைச ்சுற்றி 

ைகடந்தொன் - 
அமுத முண்டொகும் டி திரு ் ொற் 

ைடகலை்ைகடந்தவனுகடய 

ப யர ் - திருநொமம் (எ ் டி ் ட்ட பதன்றொல்) 

 ற்றி  - 
(ஸம்ஸொரிைகே) வொரி ்பிடியொை ் 

பிடித்துை் பைொண்டுள ொய் 

பதொல் நரகை - 
 ழகமயொயிருை்கிற (ஸம்ஸொரபமன்னும்) 

நரைத்கத 

ைடத்தும் - தொண்டுவிை்கின்ற 

 கட - ஸொதனம். 

 

***-  ்ரளயொஜநொந்தர  ரரை்டக்ுங்கூடத் தன் திருளமனி ளநொவை் 

ைடல்ைகடந்து அமுதத்கத பயடுத்துை்பைொடுத்து அத்ளதவரை்டக்ு 

அஸுரஜொதியொல் யொபதொரு தீங்கும் ளநரிடொத டி ரஷித்தருளு 

பமம்ப ருமொனுகடய திருநொமளம ஸம்ஸொரிைேொன 

நமை்பைல்லொரை்்கும் உத்தொரைம் என்கிறொர.் 
 

ைடல்ைகடயுங்ைொலம் ளதவொஸுரரை்ே்  ரஸ் ரம் ப ரிய ள ொர ்

புரியுங்ைொலமொ யிருந்ததனொல் “ஆேமர ்பவன்றியடுைேத்துே்”  

என ் ட்டது; “ஆரொத ள ொரி லசுரரை்ளுந் தொனுமொய்ை், ைொரொர ்வகரநடட்ு 

நொைங்ையிறொை ், ள ரொமல் தொங்கிை் ைகடந்தொன்” என்று சிறிய 

திருமடலிலுமருேிச ்பசய்ய ் டட்ுேது. 

நரகு என்றது ஸம்ஸொரத்கத. 
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 கடயொரும் வொடை்ண்ணொர ் ொரசிநொே், க ம்பூந்  

பதொகடயளலொ ளடந்திய தூ ம், - இகடயிகடயின்  

மீன்மொய மொசூணும் ளவங்ைடளம, ளமபலொருநொே்  

மொன்மொய எய்தொன் வகர. 
 
The means to liberation is venkatam, where stars play hide-and-seek with the 

clouds, Beautiful vel-eyed dames carrying fresh flower garlands and incense 
wait to offer worship on Dvadasi day, to the Lord who killed the golden deer in 
the yore, and who resides in the hills. 

 

ளமல் ஒருநொே் - 
முன்பனொரு ைொலத்திளல 

[ஸ்ரீரொமொவதொரத்திளல] 

மொன் - மொரீசனொகிற மொயமொன் 

மொய - இறந்துவிழும் டி 

எய்தொன் - 
அம்பு பதொடுதத்ு விட்ட இரொமபிரொன் 

(நித்திய வொஸஞ்பசய்கின்ற) 

வகர - மகலயொவது, 

 கட ஆரும் வொே் 

ைண்ணொர ்
- 
ளவலொயுதம் ள ொன்று ஒலி ப ொருந்திய 

ைண்ைகேயுகடய ப ண்ைே் 

 ொரசி நொே் - த்வொதசியன்று 

க  பூ 

பதொகடயளலொடு 
- 
 சிய (வொடொத) மலரை்கேத் பைொண்டு 

பதொடுத்த மொகலளயொடுகூட 

ஏந்திய - 
திருளவங்ைட முகடயொனுை்கு 

ஸமர ்்பிை்கும் டி) ஏந்தியுே்ே 

தூ ம் - தூ மொனது 

இகட இகடயில் 

மீன் 
- 

(ஆைொசத்தில்) நடுளவ நடுபவ 

ளதொன்றுகின்ற நக்ஷத்ரங்ைே் 

மொய - மகறயும் டி 

மொசூணும் - மொசு ஏறும் டி  ண்ணொநிற்கிற 

ளவங்ைடளம - திருமகலளயயொகும். 

 

***- ப ண் பிறந்தொரும் அநொயொஸமொை ஆசர்யிை்கும் டி 

எம்ப ருமொன் திருமகலயிளல நித்யவொஸம்  ண்ணுகிற டிகய 

அநுஸந்திை்கிறொர.் திருமகலயில் நொே்ளதொறும் நொனொவகையடியவரை்ே் 

வந்து ஆசர்யியொ நிற்ை, ‘ கடயொரும் வொே் ைண்ணொர’் என்று ஸ்த்ரீைகே 

மொத்திரமும் ‘ ொரசிநொே்’ என்று த்வொதசீ தினத்கத மொத்திரமும் 

விளசஷித்து எடுதத்ுச ்பசொன்னதன் ைருத்து யொபதனில்; அறிபவொன்று 



மில்லொத ப ண்ைளுங்கூட வந்து  ணியுமொறு ஸரவ் ஸமொசர்யணீயனொை 

இருை்குமிரு ்பு விேங்குதற்ைொை ்   கடயொரும் வொே் ைண்ணர’் என்றொர;் 

சிற்றஞ் சிறுைொகலயில் தொளன  ொரகண பசய்யும் டி விடிவதற்கு 

முன்ளன கவஷ்ணவர ்யொவரும் பதொழுவதற்கு ஏற்ற நொேொதல்  ற்றி 

ஸத்ளவொத்தரமொன த்வொதசிநொகே பயடுத்தருேிச ்பசய்தனர.் 
 

‘த்வொதசீ’ என்னும் வடபசொல்  ொரசிபயனச ்சிகதந்தது. தூ ம் - 

வடபசொல். திருவொரொதந உ ைரணமொன தூ த்தின் ைமழ்சச்ிளய 

திருமகலபயங்கும்  ரவிை் கிடை்கின்றபதன் து மூன்றொமடியின் 

ைருத்து. 
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வகரகுகடளதொல் ைொம் ொை ஆநிகரைொதத்ு, ஆயர ் 

நிகரவிகடளயழ் பசற்றவொ பறன்ளன, - உரவுகடய  

நீரொழி யுே்கிடந்து ளநரொ நிசொசரரள்மல்,  

ள ரொழி பைொண்ட பிரொன்? 
 
The hill became an umbrella, the arm became its stem, when the lord protected 
the cows. Oh! How he killed seven mighty bulls in the contest! Reclining in the 

deep ocean wielding his sharp discus on warring Asuras, he is the lord of all. 

 

உரவு உகடய - மிடுை்கை யுகடதத்ொன 

நீரொழியுே் - நீகரயுகடய திரு ் ொற்ைடலிளல 

கிடந்து - திருை்ைண்வேரந்்து, 

ளநர ்ஆ(ன) - எதிரியொைவந்த 

நிசொசரர ்ளமல் - மதுகைட ர ்முதலிய ரொக்ஷஸரை்ேின்மீது 

(அவரை்ே் நீறொகும் டி) 
- 

ள ர ்ஆழி - ப ரிய சை்ரொயுததக்த 

பைொண்ட - கையிற் பைொண்டிருை்கிற 

பிரொன் - உ ைொரைளன! 

(இ ் டி ைருதுமிடஞ் பசன்று ப ொருது கைநிற்ை வல்ல 

திருவொழியொழ்வொனிருை்ைவும் அவகனை்பைொண்டு 

ைொரியங்பைொே்ேொமல்) 

வகர குகட ஆை - 
(ஒருவரொலும் அகசை்ைவும் முடியொத 

ளைொவரத்்தன) மகலளய குகடயொைவும். 

ளதொே் ைொம்பு ஆை - 
தனது திருத்ளதொளே அந்தை்குகடை்குை் 

ைொம் ொைவும் ஆை்கி 

ஆ நிகர ைொதத்ு -  சுை்ைேின் கூட்டங்ைகே ்  ொதுைொத்து, 



(ந ்பின்கன ் பிரொட்டிை்ைொை) 

ஆயர ்நிகர விகட 

ஏழ் 
- 
இகடயரை்ே் கவதத்ிருந்த திரண்ட 

ரிஷ ங்ைளலகழயும் 

பசற்ற ஆரு - முடித்த விதம் 

என்ளன - எங்ஙளன? 

 

***- எம்ப ருமொளன! ஆசர்ிதரை்கே ரக்ஷி ் தும் ஆசர்ித 

விளரொதிைகே சிக்ஷி ் துமொகிய இரண்டு ைொரியங்ைே் உனை்கு உண்டு; 

ஆசர்ிதவிளரொதிைகே சிக்ஷி ் துதொளன ஆசர்ித ரக்ஷணமொைத ்

ளதறுமொதலொல் விளரொதிைகேத் பதொகல ்  பதன்கிற ஒரு ைொரியளம 

ள ொதுமொயிருை்கின்றது; அை்ைொரியஞ் பசய்ய உனை்கு முை்கியமொன 

ஸொதநம் திருவொழி; அத்திருவொழிகயை் பைொண்ளட ஆசர்ித 

விளரொதிைகே ் ப ொடி டுத்துகின்றொய்; மதுகைட ர ்முதலிய 

துஷ்டவரை்்ைங்ைகே ் ப ொடி டுத்தின அவ்வொயுதம் 

கையிளலயிருை்ைவும், ஆநிகரகயை் ைொை்ை மகலகயபயடு ் தும் 

ந ்பின்கனகயை் ைொை்ை விகடளயழடர ்் தும் முதலியனவொை 

உடம்புளநொவை் ைொரியஞ்பசய்த்து என்ளனொ? திருவொழிகய ஏவினொல் 

இந்திரனது தகல அறு டுளம; ைல்மகழ ஓயுளம; ஆயரை்ளும் 

ஆநிகரைளும் இனிது வொழ்ந்து ள ொளம; மகலகய பயடுத்து ் 

 ரிசர்ம ் ட்டிருை்ை ளவண்டொளவ; இங்ஙனளம, ந ்பின்கன ் 

பிரொட்டிகய மணம் புணரவ்தற்கு விளரொதியொயிருந்த எருதுைேின் 

ளமலும் திருவொழிகய ் பிரளயொகித்திருந்தொல் உனை்பைொரு 

சிரமமின்றிளய ைொரியம் இனிது நிகறளவறியிருை்குளம; இ ் டி 

அநொயொஸமொை ஆசர்ித விளரொதிைகே நிரஸிை்கும் முைத்தொளலளய 

ஆசர்ித ரக்ஷணதக்த மிை எேிதொைச ்பசய்யலொமொயிருை்ைவும் நீ 

உடம்புளநொவை் ைொரியஞ்பசய்தது பவறுமளனளயொ? ஆசர்ித 

 ொரதந்திரியத்தொல் அவரை்ே் ைொரியத்கதச ்பசய்வகத ் 

ப றொ ்ள றொை நிகன ் தனொலன்ளறொ? – என்று ஆழ்வொர ்

எம்ப ருமொனது ஆசர்ித  ொரதந்திரியத்திலீடு டட்ு ் ள சினபரன்ை. 
 

மூன்றொமடியில் ‘ளநரொன’ என்றிருை்ை ளவண்டிய ப யபரசச்ம் 

‘ளநரொ’ என்றிருை்கிறது. 
 

‘நிசொசரர’்- வடபசொல்; இரவில் திரிகின்றவரை்ே் என்று 

ைொரணை்குறி. 
 

2165 
 

பிரொன்உன் ப ருகம பிறரொ ரறிவொர?்,  

உரொஅ யுலைேந்த ஞொன்று, - வரொைத்  



பதயிற்றேவு ள ொதொவொ பறன்பைொளலொ, எந்கத  

அடிை்ைேவு ள ொந்த  டி? 

 
The Earth was big enough for you to measure when you straddled it.  Then 

how came it was too small to be held between your tusk teeth when you came 
as a boar?  Lord of all, my Father who can fully comprehend your glory? 

 
 

பிரொன் - உ ைொரைளன! 

உலகு - ளலொைத்கத 

உரொய் அேந்த நொன்று - எங்கும் ஸஞ்சரிதத்ு அேந்தைொலத்தில் 

எந்கத - எனது ஸ்வமியொன வுன்னுகடய 

அடிை்கு - திருவடிைடக்ு 

அேவு ள ொந்த - அே ் தற்கு ் ள ொந்திருந்த 

 டி - பூமியொனது 

வரொைதத்ு - வரொஹரூபியொன உன்னுகடய 

எயிறு - திருபவயிற்றின் 

அேவு - ஏை ளதசத்தேவும் 

ள ொதொ - ள ொதொதொை இருந்த 

ஆறு - விதம் 

என் பைொல் - எங்ஙளனளயொ? 

உன் ப ருகம பிறர ்

ஆர ்அறிவொர ்
- 
உனது ப ருகமகயயறிவொர ்

யொருமில்கல 
 

***- எம்ப ருமொளன ‘நீ ப ரிய வடிவுபைொண்டு உலைேந்தைொலத்து 

மிை விசொலமொன அத்திருவடிை்கு ்  ரய்ொ ்தமொயிருந்த பூமியொனது 

வரொஹொவதொரைொலத்தில் எயிற்றின் ஏை ளதசத்திலும் 

அடங்ைொதிருந்தபதன்று புரொணம் வல்லொரவ்ொய்ை் 

ளைே்வி ் டுகின்ளறொம்; இ ் டியிருதத்ற்கு ளஹதுவொன உனது ப ருகம 

ஸரவ்ஜ்ஞனொன உன்னொல்தொன் அறியமுடியுளமொ முடியொளதொபவன்று 

ஸந்ளதஹிை்கும் டியொ யிரொநின்றளதயன்றி உன்ப ருகம ஒருவரொலு 

மறியை்கூடியதொ யில்கலைொண் என்றொரொயிற்று. உன்னொல் முயரவ்ற 

மதிநலமருே ்ப ற்ற என்ள ொல்வொர ்உன் ப ருகமகய ஒருைொல் 

ைண்டறியை்கூடுமல்லொமல் ஸ்வயத்நத்தொலுணர விரும்புவொரை்்கு 

ஒருநொளும் ைொணமுடியொபதன்று கூறுதலும் உே்ளுகறயுபமன் . 
 

இரண்டொமடியில், உரொய்-உலொய் [உலொவி] என்ற டி; 

ரைரலைரங்ைடக்ு அள தங்பைொே்ளும் மரபினொல் இவ்வொறு ப ொருே் 

கூறுதல் ப ொருந்தும். சிறிதும் சிரமமின்றி என்று ைருத்து. இது 

 ட்டருகடய நிரவ்ொஹம். இனி, ‘உகரயொய்’ என்னும் முன்னிகலளய 



வபலொருகமவிகனமுற்று ‘உரொய்’ எனத் திரிந்திரு ் தொைை் 

பைொே்ேலொபமன்றொன் ஒரு தமிழன்; ‘பசொல்லு’ என்று ‘ப ொருேொம்; அது 

ளவண்டொ. உரொய்- உளரொசிை் பைொண்டு; எல்லொளரொடும் தீண்டிை்பைொண்டு 

என்றுமொம். 
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 டிைண் டறிதிளய  ொம் கணயி னொன்,புட்  

பைொடிைண் டறிதிளய? கூறொய், - வடிவில்  

ப ொறிகயந்து முே்ேடை்கி ் ள ொபதொடுநீ ளரந்தி,  

பநறிநின்ற பநஞ்சளம நீ.  
 

Glorious is the serpent-reclining form of the Lord, -can you see him. O Heart? 

Tell me, can you at least see his Garuda banner? Subduing the senses, 
steadying the mind, you have worshipped him with pure water and flowers. 
 

ப ொறி ஐந்தும் -  ஞ்ளசந்திரியங்ைகேயும் 

(பவேியில் ளமயபவொட்டொத டி) 

வடிவில் உே் அடை்கி - சரீரத்திற்குே்ளே அடங்கியிருை்ைசப்சய்து 

ள ொபதொடு நீர ்ஏந்தி - 

(திருவொரொதன ஸொமை்ரியொன) 

புஷ் ங்ைகேயும் தீரத்்தத்கதயும் 

தரித்துை்பைொண்டு 

பநறி - ஆசர்யிை்கும் மொரை்்ைத்திளல 

நின்ற - நிகலத்து நின்ற 

பநஞ்சளம - மனளம! 

நீ - நீ 

 ொம்பு 

அகணயினொன் 
- ளசஷ்ஷொயியொன ப ருமொனுகடய 

புே் ளைொடி - ைருட ் றகவயொகிற த்வஜத்கத 

ைண்டு - ளஸவித்து 

அறிதிளய - 
அநு வித்து அறிந்திருை்கிறொளயொ? 

(அன்றி) 

 டி - அவனது திருளமனிகய 

ைண்டு அறிதிளய - 
ளஸவித்து அநு வித்து 

அறிந்திருை்கிறொளயொ? 

கூறொய் - பசொல்லு 
 
 

***- கீழ் ் ொட்டில் “பிரொனுன் ப ருகம பிறரொரறிவொர”்  என்று 

ஆழ்வொரர்ுேி பசய்யளவ, அவரது பநஞ்சொனது “பிறரொரறிவொபரன்று 



பசொல்லுவொளனன்? நொனறிந்திருை்கிளறளன:” பயன்று அபி ்ரொயங்ைொட்ட; 

பநஞ்ளச! நீயும் இந்திரியங்ைகே பவன்று ஆசர்யனத்திளல 

இழிந்தொயத்தகனயல்லது இன்னமும் அவன்  டிைகே 

ஸொக்ஷொத்ைரிை்ை ் ப ற்றொயில்கலளய; அ ் டி 

ஸொக்ஷொத்ைரித்திரு ் ொளயல், அ ்ப ருமொன் ப ரிய திருவடியொகிற 

த்வஜத்கத பயடுதத்ு ் பிடித்துை்பைொண்டு ஆசர்ிதரக்ஷணொரத்்தமொை 

எழுந்தருளும் டிகய ளஸவிை்ை ் ப ற்றொளயொ? அன்றி, அவன் 

திருவனந்தொழ்வொ நநு விை்கு டி தனது திருளமனிகயத் 

தந்தவண்ணமொை ளயொைநித்திகர பசய்தருளும் டிகய 

ளஸவிை்ை ்ப ற்றொளயொ? ஏளதனும் ளஸவிை்ை ்ப ற்ற துண்டொகில் 

பசொல்லிை்ைொண் என்கிறொர.் 
 

இதனொல், எம்ப ருமொன் ைருடொரூடனொயும் ளசஷசயனனொயும் 

ளஸகவ ஸொதிை்ை ்ப றுதலில் தமை்கு ஆகச 

ைகரபுரண்டிருை்கும் டிகய பவேியிட்டொரொகிறொர.் 
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நீயும் திருமைளும் நின்றொயொல், குன்பறடுத்து ்  

 ொயும்  னிமகறத்த  ண் ொேொ, - வொயில்  

ைகடைழியொ வுே்புைொை் ைொமரப்ூங் ளைொவல்  

இகடைழிளய  ற்றி யினி . 
 
In the flower groves-surrounded beautiful kovai nagar, -O Benevolent Lord who 
lifted a mount and stopped the rains!, -You and the lotus dame Lakshmi have 

come to grace us in the vestibule of a house, neither outside nor inside what a 
wonder! 

 

குன்று - ளைொவரத்்தன மகலகய 

எடுத்து - ளவளரொடு பிடுங்கி பயடுத்து 

 ொயும்  னி மறுதத் - 
ளமளலவந்து பசொரிகிற மகழகய 

ளமளலவிழொமல் தடுத்த 

 ண் ொேொ - குணசொலிளய! 

ைொமர ்பூ ளைொவல் - விரும் த்தை்ை அழகிய திருை்ளைொவலூரில், 

வொசல் ைகட - திருவொசலுை்கு பவேிளய. 

ைழியொ - பவேி ் டட்ு ் ள ொைொமலும் 

உே் புைொ - உே்ளே புைொமலும் 

இகடைழிளய - நடுை்ைட்டொன இகட ைழியிடத்கதளய 

(ப ொய்கை பூதம் ள ய் என்ற நொங்ைே் மூவரும் தங்கியிருந்ததனொல்) 

 ற்றி - விரும்பிய இடமொைை் பைொண்டு 



நீயும் திருமைளும்  - நீயும் பிரொட்டியுமொை 

இனி - இ ்ள ொது 

நின்றொய் - நின்றருேினொய்; 

ஆல் - ஆசச்ரியம்! 

 

***- “ ொவருந்தமிழொற் ள ரப் று  னுவற்  ொவலர ் ொதிநொலிரவின், 

மூவருபநருை்கி பமொழிவிேை்ளைற்றி முகுந்தகனத் பதொழுதநன்னொடு” 

என்று புைழ்ந்து கூறும் டி முதலொழ்வொரை்ே் [ப ொய்கையொர,் பூதத்தொர,் 

ள யொர]் மூவரும் ஒருவகர பயொருவர ்சந்தித்து அந்தொதி ொடினதலம் 

திருை்ளைொவலூர ்என் து  ்ரஸித்தம். இவ்வரலொற்றுை்கு மூலமொயிருை்கும் 

இ ் ொடட்ு. 
 

பிரொளன! நொனும் மற்கறயொழ்வொரை் ேிருவரும் ஓடித் திரியும் 

ளயொகிைேொய் ை்ரொகம ைரொத்ரமொய் ஸஞ்சரித்து ் ள ொருகையில் உனது 

ஸங்ைல் த்தொளல திருை்ளைொவலூரில் பநருை்ைமொனபதொரு 

இகடைழியிளல வந்துளசர, அங்ளை நீ திருமைளேொடு வந்து புகுந்து 

பநருங்கினொளய இஃது என்ன திருவருே்! என்று ஈடு டுகின்றொர.் 
  

திருை்ளைொவலிகடைழியில் பநருை்குண்ட முதலொழ்வொரை்ே் மூவரும் 

ஸ்ரீமந்நொரொயணனுகடய நீலளமை சய்ொமலமொன திருளமனிகயயும் 

ைொேளமைத்தில் மின்னற்பைொடி  ரந்தொற்ள ொன்ற திருமைேொகரயும் 

பநஞ்பசன்னு முடை்ண்ணொளல ைண்டு அநு வித்த டிகய இவ்வொழ்வொர ்

இங்கு பவேியிட்டருேினரொயிற்று. [இவ்வரலொற்றின் விரிவு இவரது 

சரித்திரத்திற் ைொணத்தை்ைது] 
 

குன்பறடுத்து ்  ொயும் னிமறுத்த  ண் ொேொ! = ைல்மகழ ைொை்ைை் 

ளைொவரத்்தனபமடுத்து நின்றவை்ைொலத்து இகடயரிகடசச்ிைளேொடும் 

 சுை்கூட்டங்ைளேொடும் பநருை்குண்டு நின்றொற்ள ொளல யன்ளறொ 

எம்ளமொடு பநருை்குண்டிருந்தொபயன்ற குறி ்பு. ‘ னி மகறத்த’ என்றும் 

சிலர ் ொடளமொதுவர.் 
 

வடபமொழியில் ‘ளதஹேீ’ என்ன ் டட்ும், உலைவழை்கில் ‘ளரழி’ 

என்ன ் டட்ும் வருகிறஸ்தொனளம இகடைழிை்கு பவேியிளல 

ஸம்ஸொரிைளும், உே்ளே உ ொஸைனொன ரிஷியுமொ யிருை்கையொளல 

அநந்ய ்ரளயொஜநரொன இவ்வொழ்வொரை்ே் மூவரும் நின்றவிடளம 

எம்ப ருமொன் தொன்  உவந்து சொருமிடமொை ்  ற்றினொபனன் . 

கீழ் ் ொட்டில் ஆழ்வொர ்தமது திருவுே்ேத்கதை் குறித்து ‘நீ அவகன 

சொக்ஷொத்ைரித்து அநு விை்ை ் ப ற்றொயில்கல’ என்று பசொன்னது 

ப ொறுை்ைமொட்டொமல் இவரிருந்த விடத்திளல எம்ப ருமொன் பிரொட்டியுந் 

தொனுமொைவந்து பநருை்ை, அகதை் ைண்டு அனு விை்கிறொர ்என்று 



இ ் ொடட்ுை்கு அவதொரிகை கூறுதல்  ரமரஸம், “ இவர ்தம்முகடய 

திருவுே்ேத்கதை் குறித்து ‘ஸொக்ஷொத ்ைரித்திகலயிளற’ என்கனத் 

தரியொனிளற அவன்” என்ற ப ரியவொசச்ொன் பிே்கே வியொை்கியொன 

ஸ்ரீஸூை்தியின் ள ொை்யகதயும் அநு விை்ைத்தை்ைது. முன்ளனநடந்த 

திருை்ளைொவலிகடைழிபநருை்ைத்கத எம்ப ருமொன் மீண்டும் 

அநு வி ்பித் தருேினன் ள ொலும்.  
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இனியொர ்புகுவொ பரழுநரை வொசல்?  

முனியொது மூரித்தொே் ளைொமின், - ைனிசொயை்  

ைன்பறறிந்த ளதொேொன் ைகனைழளல ைொண் தற்கு,  

நன்ைறிந்த நொவலம்சூழ் நொடு.  
 
The wonder Lord who threw a calf and knocked down the fruits has revealed 
his tinkling lotus feel.  This Jambu Dvipa knows him well. No more shall 

anyone enter the portals of hell.  O Messengers of Deathi without getting angry, 
you had better lock up and leave! 

 

ைனி சொய - விேொம் ழம் உதிரந்்து  விழும் டி 

ைன்று - வத்ஸொஸுரகன 

எறிந்த - 
எறிதடியொை எடுபதறிந்து 

இரண்டசுரகரயும் முடித்த 

ளதொேொன் - 
திருத்ளதொே்ைகேயுகடயவனொன 

ஸரள்வசவ்ரனுகடய 

ைகன ைழளல - ஆ ரணத்வநிகயயுகடய திருவடிைகே 

ைண் தற்கு - 

ளஸவி ் தற்கு ஸொதநம் (அவன் உைந்து 

வொழ்கிற திருை்ளைொவலூரை்்கு ஸமீ மொன 

இடத்தில் வஸி ் துதொபனன்று) 

நன்கு - நன்றொை 

அம் நொவல் சூல் 

நொடு 
- 
அழகிய ‘ஜம்பூ’ என்று ள ர ்கடத்த  ரந்த 

த்வீ  த்திலுே்ே பிரொணிைே் 

அறிந்த - அறிந்துவிட்டன; 

(இ ் டியொனபின்) 

எழு நரைம் வொசல் - 
ஏழுவகை ் ட்ட நரைங்ைேின் 

வொசல்ைேிளல 

இனி - இனிளமல் 

புகுவொர ்ஆர ் - பிரளவசி ் வர ்யொவர?் 

(ஒருவருமில்கல) 

(ஓ யமகிங்ைரரை்ளே!) 



முனியொது - 

(உங்ைே் ஸ்தொனதத்ுை்கு 

அழிவுண்டொவதொைச ்பசொல்லுகிற என்ளமல்) 

ளைொ ங்பைொே்ேமல் 

மூரி தொன் ளைொமின் - 

(இனி ஒருைொலும் திறை்ைமுடியொத டி) 

ப ரிய தொழ் ் ொகே ்ள ொடட்ு ் 

பூடட்ுங்ளைொே். 

 

***- கீழ் ் ொட்டில் ஆழ்வொருகடய திருவுே்ேம் ஆநந்த்த்தின் 

எல்கலயிளல நின்றது; திருை்ளைொவலூரிகடைழியிளல ப ருமொளனொடும் 

பிரொட்டிளயொடும் பநருை்குண்டிருை்கும் நிகலகமயிளலளய இரு ் தொைத் 

தம்கம யநுஸந்தித்தொர;் இனித ்தொம் உலைத்தொகர பயல்லொம் 

உ ளதசங்ைேொளல நன்கு திருத்தி ்  ணிபைொே்ேலொபமன நிசச்யித்தொர.் 

அ ் டிளய எல்லொரும் திருந்தி எம்ப ருமொன் திருவடிைடக்ு 

ஆட் ட்டுவிட்டத்ொைவும்  ொவநொ ரைரஷ்த்தொளல அநுஸந்தித்தொர;் இனி 

எல்லொரும் ஈளடறி விட்டதொைவும் நரைத்துை்குச ்பசல்ல ஆே் 

கிகடயொதொைவுங்ைருதி “நமன் தமரை்ொே்! நீங்ைே் நரைவொசகல 

யகடத்துவிடட்ு ஓடிள ொைலொம்; இனி உங்ைே் நொட்டுை்கு அதிதிைேொை 

வருவொரொருமில்கல; உங்ைடக்ும் ைொரிய பமொன்றுமில்கல; இங்ஙளன 

உண்கமகய எடுதுகரை்கின்ற என்ளமல் நீங்ைே் ளைொ ங் 

பைொே்ேளவண்டொ” என்று யம ரரை்கே ளநொை்கி அதிைம்பீரமொை 

அருேிசப்சய்கிறொர.் 
 

ஆழ்வொரருேிச ்பசயல்ைே் நடமொடும் இந்த ஜம்பூத்வீ ளம நொடு; 

மற்ற இடம் ைொடு என்ற ப ொருே் இதில் பதொனிை்கும். 
 

” ப ொலிை ப ொலிை ப ொலிை  ள ொயிற்று வல்லுயிரச்ச்ொ ம், நலியும் 

நரைமும் கநந்த நமனுை்கிங்கி யொபதொன்றுமில்கல” என்ற 

திருவொய்பமொழி ்  ொசுரம் இங்கு அநுஸந்திை்ைத்தகும். 
 

ஈற்றடியில், அறிந்த- அன்சொரிகய ப றொத விகனமுற்று; அறிந்தன 

என்ற டி. நொட்டிலுே்ேவரை்டப்ைல்லொம் இனி விகரவில்  ைவத் 

விஷயஜ்ஞொநம் உண்டொகிளயவிடும் என்ற நம்பிை்கையினொல் 

எதிரை்ொலச ்பசய்திகய இறந்தைொலச ்பசய்தியொைளவ கூறிவிட்டொபரன்ை. 
 

எழுநரைம்- நரைங்ைே்  ல  ல கிடை்கின்றனளவ; 

ஏழுதொளனொவுே்ேது என்னில்; பைொடிய நரை வகைைகே ் ற்றி 

எழுநரைபமன்றது; அகவ “ ப ருங்ைேிற்று வட்டம் ப ருமணல் வட்டம், 

எரியின் வட்டம் பூகையின் வட்டம், இருேின் வட்டம் ப ருங்கீழ் வட்டம், 

அரி கட வட்டபமன எழுவகை நரைம்” என ஓரிடத்திலும், “கூட சொலங் 

கும்பீ  ொைம், அே்ேலளதொைதி யொரவ்ம்பூ, பசந்துபவன்ளறழுந் 



தீநரை ்ப யர”் என ளவளறொரிடத்திலும் இன்னும் வரிவகையொைவும் 

தமிழ் நூல்ைேிற் கூற ் டட்ுே்ேன. இனி, பரேரவம், மஹொபரேரவம், 

தமச,் நித்ருந்தநம், அ ்ரதிஷ்டம், அஸி த்ரம், த ்தகும் ம் என்று 

கூறுவொரும் ளவறுவகையொைை் கூறுவொரு முலர.் இனி, “எழுநரைம்” என்ற 

இதப்தொடரை்்கு- எழுகிற நரைம் = சம்ஸொரிை லடங்ைலும் பசன்று புகுகிற 

நரைம் என்றும், கிேரத்்திகயயுகடய நரைபமன்றும் ப ொருே் 

கூறுதலுமுண்டு. 
 

முனியொது – நரைவொசலில் எ ்ள ொதும் ைதகவத் திறந்து 

கவத்துை்பைொண்டு தொங்ைே் கைசலிை்ை நலியுமொறு எந்த ் ொவி 

வர ்ள ொகிறொபனன்று எதிர ்ொரத்்தவண்ணமொ 

யிருை்கின்றயம டரை்கே ளநொை்கி “ மூரித்தொே் ளைொமின் = ைதவுைகேை் 

பைட்டியொை ் பூட்டிை்பைொண்டுஒழிந்து ள ொங்ைே்” என்றொல் 

அவரை்ளுை்குை் ளைொ ம் உண்டொவதற்கு  ்ரஸை்தியுே்ேதனொல் 

’முனியொது’ என்கிறொர.் உண்கம யுகர ் வன்மீது 

ளைொ ங்பைொே்ேலொைொ பதன்கை. மூரித்தொே் — மிை்ை வலிகமயுே்ே 

தொழ் ் ொே். ளைொமின் என்ற விகனமுற்றில், ளைொ- விகன ் குதி;- 

பதொடுத்தல். 
 

நொவல் நொடு – ஜம்பூத்வீ ம்; அதிலுே்ே பிரொணிைடக்ு இடவொகு 

ப யர.் 
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நொடிலும் நின்னடிளய நொடுவன், நொளடொறும்  

 ொடிலும் நின்புைளழ  ொடுவன், சூடிலும்  

ப ொன்னொழி ளயந்தினொன் ப ொன்னடிளய சூடுளவற்கு,  

என்னொகி பலன்ளன எனை்கு? 

 

Leaving all else aside, everyday, I worship but your feet alone. I sing but your 
praise alone. I wear but the flowers on your radiant feet. O Lord of discus, Now 

what does it matter what happens to me? 

 

நொடிலும் - (மனத்தினொல்) ளதடும் ள ொது 

நின் அடிளய - உனது திருவடிைகேளய 

நொடுவன் - ளதடுளவன்; 

நொே் ளதொறும்  - எ ்ள ொதும் 

 ொடிலும் - வொய்விடட்ு ஏதொவது பசொல்லும்ள ொதும் 

நின் புைளழ - உனது புைழ்ைகேளய 

 ொடுவன்   -  ொடுளவன்; 



சூடிலும் - 
ஏதொவதுபதொன்கறத் தகலயில் 

அணிவதொயிருந்தொலும் 

ப ொன் ஆழி 

ஏந்தினொன் 
- 
அழகிய திருவொழிகயத்தரித்து 

பைொண்டிருை்கின்ற உன்னுகடய 

ப ொன் அடிளய - அழகிய திருவடிைகேளய 

சூடுளவற்கு எனை்கு - 
சிளரொபூஷணமொைை் பைொே் வனொன 

எனை்கு 

என் ஆகில் என் - எது எ ் டியொனொபலன்ன? 

 

***- கீழ் ் ொட்டில் “இனியொர ்புகுவொபரழுநரை வொசல்“ என்று 

ைம்பீரமொை அருேிச ்பசய்துவிட்டொலும்,  உண்டிளய உகடளய 

உைந்ளதொடுமிம் மண்டலத்தவரை்ே் திருந்தி உய்வபதன் து எேிதன்ளற; 

அநொதி துரவ்ொஸகநகய அற் ைொலத்தில் அைற்ற ்ள ொளமொ? நரைதத்ுை்கு 

ஆேில்லொமற்ள ொகும் டி எம்ப ருமொன் அருளையுே்ே திருை்ளைொவலூரி 

பலழுந்தருேியிருை்ைவும் அவகன ் ற்றொமல் நரைத்துை்கு ஆேொகும் டி 

ஸம்ஸொரிைே் ச ்தொதி விஷயங்ைேிளலளய மண்டித்திரிகிற டிகயை் 

ைண்டொரொழ்வொர;் தொமும் அவரை்கே ்ள ொல ஆைொத டி தமது 

மளநொவொைொயபமன்னும் த்ரிைரணங்ைளும் அவ்பவம்ப ருமொன் 

விஷயத்திளலளய ஊன்றி இருை்குமொற்கற உவந்து நிகனந்து ’நொட்டில் 

உே்ேொர ்இவகன ப ற்றொபலன்? ப றொவிடிபலன்? நொன் நல்ல டிளய 

ஈளடறலொளனளன!’ என்று பசொல்லி தம் நிகலகமை்கு தொம் மகிழ்கிறொர.் “ 

நொடிலும் நின்னடிளய நொடுவன்” என்றதொனொல் மளநொவ்ருத்தியும், 

“ ொடிலும் நின் புைளழ  ொடுவன்” என்றதனொல் வொை்வ்ருத்தியும் “சூடிலும் 

ப ொன்னொலிளயந்தினொன் ப ொன்னடிளய சூடுளவற்கு” என்றதனொல் 

சரீரவ்ருத்தியும் பசொல்ல ் ட்டனவொதலொல், தமது மன பமொழி பமய்ைே் 

மூன்றும்  ைவத் விஷயத்திளலளய அவைொஹித்த டிகய அருேிச ்

பசய்தொரொயிற்று.  
 

 ஈற்றடியில் “என் ஆகில்” என் தற்கு- எனது ைரணத்ரயமும் 

எம்ப ருமொகன ் ற்றின பின்பு நொன் இங்கு இருந்தொல்தொன் என்ன? 

 ரம தத்திற்கு ள ொனொல்தொ பனன்ன? எல்லொம் எனை்கு ஒன்ளற-

என் தொைை் ைருதத்ுகரதலுமொம்.  
 

‘சூடுளவற்கு’ என் ளத சூடுகின்ற எனை்கு ‘ என்று  ப ொருே் ட 

விருந்தொலும் ஈற்றடியில் “எனை்கு’ என்று தனிளய 

பிரளயொகித்துே்ேதனொல் சூடுளவற்பைன் து விளசஷணமொை மொத்திரம் 

ப ொருே் டட்ு நிற்ைை்ைடவது: சூடுகின்ற என்று ப ொருே். இங்ஙனளம 

 லைவிைளும் பிரளயொகி ் துண்டு. 
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எனை்ைொ வொரொ பரொருவளர, எம்ப ருமொன்  

தனை்ைொவொன் தொளனமற் றல்லொல், - புனை்ைொயொம்  

பூளமனி ைொண ் ப ொதியவிழும் பூகவ ்பூ,  

மொளமனி ைொடட்ும் வரம். 
 
Who is my friend, but the Lord alone? He is his own equal, without a superior.  
The blossoming Puvai flowers and the wid kaya flowers always remind me of 

his dark radiant form.  

 

எனை்கு - 
(எம்ப ருமொனுகடய நிரள்ஹதுை 

ைடொக்ஷத்திற்கு ்  ொத்திரபூதனொன எனை்கு 

ஆவொர ்ஆர ்ஒருவளர - ஒ ் ொகு வர ்எவபரொருவரிருை்கின்றனர?் 

[எவருமில்கல;] 

எம்ப ருமொன் - அந்த ஸரள்வசவ்ரனும் 

தொளன தனை்கு 

ஆவொன் அல்லொல் 
- தொளன தனை்கு ஒ ் ொவொளன யல்லொமல் 

மற்று  - அவன்தொனும் எனை்கு ஒ ் ொைவல்லளனொ? 

(இ ் டி நீர ்பசொல்லும் டி உமை்கு வந்த ஏற்ற பமன்ன? என்னில்) 

புனம் ைொயொ பூளமனி - 
தனை்கு உரிய நிலத்தில் ளதொன்றிய 

ைொயொம்பூவின் நிறமும் 

ைொண ப ொதி அவிழும்  

பூகவ ்பூ 
- 
ைொணை்ைொணை் ைடட்விழொ நிற்கும் 

பூகவ ்பூவின் நிறமும் 

வரம் - சிறந்ததொன 

மொ ளமனி   - (அவனது) ைரிய திருளமனிகய 

ைொடட்ும் - 

எனை்குை் ைொட்டொ நிற்கும்.[ஆகையொளல, 

ள ொலியொன ப ொருே்ைகேை் ைண்டும் 

அவகனை் ைண்டதொைளவ நிகனந்து 

மகிழ்கிற எனை்கு ஒருவரும் ஒ ் ொைொர ்

என்றது.] 

 

***- இ ் ொடட்ும் கீழ் ் ொட்டிற்கு ளசஷபூதம். கீழ் ் ொடட்ில் ஓடின 

மகிழ்சச்ி ் ப ருை்ளை இதனிலும் ப ொலியும். த்ரிைரணங்ைளும் 

எம்ப ருமொன் திறத்தி லீடு டட்ு அடிகமசச்ுகவகய ் பூரண்மொை 

அறிந்த தமை்கு ஒ ் ொவொர ்ஒருவரும் இல்கல என்கிறொர.் தமை்குண்டொன 

ஏற்றத்கத ் பின்னடிைேிற் ள சுகிறொர;்- ைொயொம்பூ, பூகவ ்பூ 

முதலியவற்கறை் ைண்டொல் ஸொமொந்ய ஜனங்ைே் ‘இகவ 

சிலைொடட்ுபூை்ைே்’ என்று எண்ணி பயொழிகின்றனர;் அ ்புஷ் ங்ைகே 

நொன் ைண்டொளலொ அ ் டி எண்ணுவதில்கல; ‘ இகவ ஸொக்ஷொத் 

எம்ப ருமொனது திருவுருவம்’ என்ளற நிகனை்கின்ளறன்; ஆைளவ, இ ் டி 



ள ொலியொன ப ொருே்ைகேை் ைண்டவேவிலும் அ ்ப ருமொகனளய 

ைண்டதொை நிகனந்து ைேிை்கின்ற எனை்கு இவ்விபூதியில் நிைரொவொர ்

ஆருமில்கலளய; எம்ப ருமொனும் தனை்கு தொன் நிைரொனவளனயன்றி 

எனை்கு நிைரல்லன் – என்றொரொயிற்று. 
  

இ ் டி எம்ப ருமொனது அடிகமயி லீடு டட்ு அதன் மூலமொன 

பசருை்கைை் பைொல்லுதல் அடிை்ைழஞ்சு ப றுதலொல்தொன் “ 

எனை்கினியொர ்நிைர ்நீணிலத்ளத” என்றும் “எனை்ைொரும் நிைரில்கலளய 

என்றும் மற்கறளயொரு மருேிசப்சய்வது. இவ்வஹங்ைொரம்  ளஹயமன்று ; 

உ ொளதயளமயொம். 
 

“பூகவயுங் ைொயொவும் நீலமும் பூை்கின்ற, ைொவிமலபரன்றுங் 

ைொண்ளடொறும்,  ொவிளயன் பமல்லொவி பமய்மிைளவ பூரிை்கும், 

அவ்வகவபயல்லொம்  பிரொனுருளவ பயன்று” என்ற ப ரிய திருவந்தொதி ் 

 ொசுரம் இங்கு ஸ்மரிை்ைத்தகும். 
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வரத்தொல் வலிநிகனந்து மொதவநின்  ொதம்,  

சிரத்தொல் வணங்ைொனொ பமன்ளற, - உரத்தினொல்  

ஈரரியொய் ளநரவ்லிளயொ னொய இரணியகன,  

ஓரரியொய் நீயிடந்த தூன்? 

 
A form like a lion sprang and tore apart the mighty chest of the strong Hiranya 

with sharp nails.  O Madava! Was it not because he was proud of his penance-
strength and never bowed his head to your feet? 

 

மொதவ - திருமொளல! 

ஈர ்அரி ஆய் - 
(இரண்டு கூறொைை்) கிழிதத்ு ் ள ொடளவண்டிய 

சத்துருவொகி 

ளநர ்வலிளயொன் 

ஆய் 
- 
எதிரத்த்ு நின்று ள ொர ்பசய்யும் 

வலிகவயுகடயனொகிய 

இரணியகன - ஹிரண்யொஸுரனது 

ஊன் - சரீரத்கத , 

ஓர ்அரிஆய் - ஒ ் ற்ற நரசிங்ை மூரத்்தியொகி 

உரத்தினொல் - உனது மிடுை்கினொளல 

நீ இடந்தது - நீ உன் நைங்ைேினொல் குத்திை் கீண்டதொனது, 

வரத்தொல் - 
(பிரமன் முதலொனவரை்ே் பைொடுத்த) 

வரத்தினொல் (தனை்கு உண்டொன) 

வலி -  லத்கத 



நிகனந்து - ப ரிதொை மதித்து 

நின்  ொதம் - உனது திருவடிைகே 

சிரத்தொல் - தனது தகலயினொல் 

வணங்ைொனொம் 

என்ளற 
- 

வணங்ைொமலிருந்தொபனன்ற 

ைொரணத்தினொளலொ? (அன்று;  ை்தனொன 

 ்ரஹ்லொதகன நலிந்தொபனன்ற 

ைொரணத்தினொளல.) 

 

***- எம்ப ருமொன் தன்னேவிளல ஆஸுர ்ரை்ருதிைே் எதத்கன 

அ சொர ் ட்டொலும் அதனொல் சிறிதும் திருவுே்ேம் சீறமொட்டொன்; 

தன்னடியவர ்ை்ைல் அ சொர ் டுமேவில் அவ்வ ரொதிைகே ் 

 ங்ை ் டுத்திளய தீருவன் – என்கிற அரத்்தம் இ ் ொட்டிலருேிச ் 

பசய்ய ் டுகிறது “மொதவளன!, நீ இரணியகன ஊனிடந்ததொனது 

(அவன்) நின்  ொதம் சிரத்தொல் வணங்ைொனொ பமன்ளற?” என்ற 

வினொவினொல் – இரணியன் உன்  ை்ைலிளல விமுைனொய்ை் 

கிடந்தொபனன்னுங் ைொரணத்தினொல் அவகன நீ 

பைொன்பறொழித்தொயல்கல;  ரம  ொைவதனொன  ்ரஹ்லொதன் திறத்திளல 

அவன் ப ொறுபைொணொை் பைொடுகமைகே ் புரிந்தொபனன் து  ற்றிளய 

அவகன பயொழிதத்ொய் என்ற ஸமொதொநம் பவேியிட ் ட்டதொகும். 
 

“ஈசவ்ரன் அவதரிதத்ு ்  ண்ணின ஆகனத் பதொழில்ைபேல்லொம் 

 ொைவதொ சொரம்  ப ொறொகம பயன்று ஜீயரருேிச ்பசய்வர”் என்று 

ஸ்ரீவசநபூஷணத்திற்  ொசுரம். அதொவது-ஸங்ைல்  மொதத்ிரத்தொளல 

எல்லொவற்கறயும் நிரவ்ஹிை்ை வல்ல ஸரவ் சை்தியொன ஸரள்வசவ்ரன் 

தன்கனயழியமொறி இதர ஸஜொதீயனொ யவதரிதத்ுை்  கைபதொடனொய் 

நின்று பசய்த ஹிரண்ய ரொவணொதி நிரஸநரூ மொன அதிமொநுஷ  

ை்ருத்யங்ைபேல்லொம்  ்ரஹ்லொதன் மஹரஷ்ிைே் முதலொன  ொைவதர ்

திறத்தில் அவ்வவர ் ண்ணின அ சொரம் ஸஹியொகமயொளல என்று 

நஞ்சீயரருேிபசய்வரொம். இவ்வரத்்தளம இ ் ொட்டி 

லருேிசப்சய்ய ் டுகிறது. எம்ப ருமொன் தன்னேவிளல தீரை்ைழிய 

அ ரொத ்  டுமவரை்கே ற்றி ஒன்றும் ைணிசியொன்; ஆசர்ிதர ்

விஷயத்தில் ஸ்வல் ொ ரொைம்  ண்ணுவொனுண்டொகிலும் அவகன 

அ ்ள ொளத தகலயறுத்து ் ப ொைடுவொபனன் து இதிஹொஸ புரொண 

 ்ரஸித்தம் [”த்வயி கிஞ்சித் ஸமொ ந்ளந கிம் ைொரய்ம் ஸீதயொமம”] 

இரொமபிரொன் எழுந்தருேி நிற்ைசப்சய்ளத இரொவணன் ளைொபுர 

சிைரத்திளல வந்து ளதொற்றினவொளற ‘ரொஜத்ளரொஹியொன இ ் யல் 

ப ருமொே் திருமுன்ள  நிற்கையொவபதன்? ‘ என்று ஸுை்ரீவமஹொரொஜர ்

அவன்ளமளல  ொய்ந்து பவன்று வந்தள ொது அவகர ளநொை்கி ் ப ருமொே் 

இங்ஙளன அருேிசப்சய்கிறொர;்— நீர ்மஹொரொஜரொன தரம்குகலய 

[உம்கமத் திரஸ்ைரித்து] அந்த ரொக்ஷஸ ் யல் ஒருவொரத்்கத 



பசொன்னொனொகிற் பிறகு ஸீகததொனும் எனை்கு ஏதுை்கு?,  என்றொர.் 

ஆசர்ித விஷயத்திளல; எம்ப ருமொனுகடய  க்ஷ ொதம் இ ் டியன்ளறொ 

இரு ் து. தன் உயிரந்ிகலயொன  ொைவதரை்ளுை்கு ஒரு தீங்கு ளநரந்்தொல், 

தனை்குத் தீங்குளநரும்ள ொது பிறை்கும் சீற்றம் அற் பமன்னும் டி சீற்றம் 

ப ருகிசப்சல்லும். தொன் ஸமுத்ரரொஜகன சரணம் புைசப்சய்ளதயும் 

அவன் முைங்ைொடட்ிற்றில்லனொை, “ ளைொ மொஹொரயத் தீவ்ரம்” 

என்னும் டி சீற்றத்கத வரவகழத்துை் பைொண்டொர ்ப ருமொே்; பின்பு 

இரொவணனொளல அனுமொன் ளநொவு ட்டள ொது “தளதொ ரொளமொ 

மஹொளதஜொ: ரொவளனநை்ருதவ்ரணம் – த்ருஷ்டவ்ொ  ்லவை சொரத்ூலம் 

ளைொ ஸ்ய வசளமயிவொந்.” என்னும் டி ளைொ மிட்ட வழை்ைொனொர.் 

இங்ஙளனயிளற  ொைவத விஷயத்திளல எம்ப ருமொனுை்குே்ே  ரிவின் 

மிகுதியிரு ் து  
 

இரணியன் எம்ப ருமொன் திறத்திளல ளநரொை அ சொர ் டட்ுத் 

திரிந்தநொே்ைே் எண்ணிறந்தகவயுண்டு; அந்நொட்ைேிளல 

எம்ப ருமொனுகடய திருவுே்ேம் அவ்வரை்ைனேவிளல சிறிதும் 

விைொர ் டவில்கல;  ே்ேியிளலொதிவந்த தன்சிறுவன் 

வொயிளலொரொயிரநொமம் ஒே்ேிய வொகி ்ள ொத ஆங்ைதனுை்கு ஒன்றுளமொர ்

ப ொறு ்பிலனொகி ் பிே்கேகயச ்சீறிபவகுண்டு நலிந்தொபனன்று 

அறிந்தவொளற “நம்மேவிளல எத்தகன தீம் னயிருந்தொலும் 

ப ொறுத்திரு ்ள ொம்; நம்முகடயனொன சிறுை்ைகன நலிந்தபின்பும் 

ப ொறுத்திருை்ைளவொ” என்று ஆறியிருை்ை மொட்டொளத அ ்ள ொளத 

வந்துளதொன்றி ் புகடத்தொனொயிற்று . 

இ ் ொட்டில் வினொமொத்திரளம யுே்ேது; விகடயில்கல; அதகன 

வரதரொஜஸ்தவத்தில் கூரத்தொழ்வொன் பவேியிட்டருேினர.் 

“யத ரொதஸஹஸ்ரம்” என்ற அறு பதட்டொம் சள்லொைம் இ ் ொசுரத்திளை 

விவரணமொை அவரித்தபதன்ை.  

”வரத்தொல் வலிநிகனந்து” என்ற பதொடரில் –இரணியன் தனை்கு 

வரங்கிகடத்தகத ் ப ரிதொை நிகனத்தொளன யல்லொமல் 

வரங்பைொடுதவரை்ேின் சை்தி ஸ்ரீமந்நொரொயணனுகடய அதீநம் என் கத 

நிகனத்தொனில்கல- என்ற ைருத்துத ்ளதொன்றும் . ஈர ்அரி-ப ரிய சத்ரு 

என்றுமொம். ஓர ்அரி-ஓரத்ல்-தியொனித்தல்; ( ை்தரை்ேொல்) 

தியொனிை்ை ் டுகின்ற நரசிங்ைம் என்னவுமொம். 
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ஊனை் குரம்க யி னுே்புை் கிருே்நீை்கி,  

ஞொனச ்சுடரப்ைொேஇீ நொளடொறும், - ஏனத்  

துருவொ யுலகிடந்த வூழியொன்  ொதம்,  

மருவொதொரை்் குண்டொளமொ வொன். 



 

 

The feet of the First Lord who came as a boar and lifted the Earth are like a 
lamp unto the heart, lit inside the hut of the body flesh, dispelling darkness 
through knowledge.  For those who do not contemplate him everyday, where is 

liberation? 
 

ஊனை் குரம்க யின் - 
மரம்ஸத்தினொலொகிய (சரீரமொகிற) 

குடிகசயிளல 

உே் புை்கு - 

உே்ளே பிரளவசிதத்ு [அதொவது- சரீரதத்ின் 

ளதொஷபமல்லொம் மனத்திற்  டியும் டி 

அகத நன்றொை ஆரொய்ந்து] 

இருே் நீை்கி - 
(நிகனை்கிற அஜ்ஞொநமொகிர) இருடக்ட ் 

ள ொை்கி 

ஞொனம் - தத்வஜ்ஞொநமொகிற 

சுdடர ் - விேை்கை 

பைொேஇீ - ஏற்றி 

ஏனதத்ு உரு ஆய் - வரொஹரூபியொகி 

உலகு இடந்த - 

(பிரேயங்பைொண்ட) பூமிகயை்குத்தி 

பயடுத்துை் பைொணரந்்த  ஊழியொன் -

எம்ப ருமொனுகடய 

 ொதம் - திருவடிைகே 

நொே்ளதொறும் - எ ்ள ொதும் 

மருவொதொரை்்கு - ளஸவியொதவரை்ளுை்கு 

வொன் உண்டொளமொ - 
 ரம தம் 

கிகடை்குளமொ?[கிகடை்ைமொட்டொது.] 

 

***- கீழ் ் ொட்டில் நரஸிம்ஹொவதொர  ்ரஸ்தொவத்தினொல் 

அவ்வவதொரத்திற்கு முந்தின வரொஹொவதொரம் ஸ்மரிை்ை ்  ட்டதொகி 

அதகன ்ள சி யநு விை்கிறொர.் “ஊனை்குரம்க யினுே்புை்கு” என்றது- 

“தீண்டொ வழும்புஞ் பசந்நீருஞ் சீயு நரம்புஞ் பசறிதகசயும், ளவண்டொ 

நொற்றமிகு முடல்” என்று  ரமளஹயமொைச ்பசொல்ல ் டட்ும் ைொண ் டட்ு 

மிறொை்கின்ற சரீரதத்ின் ளதொஷங்ைகே பயல்லொம் பசவ்கவயொை 

ஆரொய்ந்து என்ற டி. இருே் நீை்கி-சரீரளம ள ொை்யபமன்று நிகனை்கிற 

அஜ்ஞொநத்கத இங்கு இருபேன்றொர;் சரீரத்தின் ளதொஷபமல்லொம் 

மனத்திற் டியளவ இந்த அஜ்ஞொநம் நீங்குபமன்ை. அஜ்ஞொநவிருே் 

நீங்கிற்பறன்றொல் ஞொனசச்ுடர ்தன்னகடளய 

பைொழுந்துவிட்ளடொங்குமொதலொல் அதகன 

இரண்டொமடியிலருேிசப்சய்தொர.் ஆை, சரீரத்கத ் ற்றின அஜ்ஞொநம் 

பதொகலந்து ஆத்மொகவ ் ற்றின ஸத்ஜ்ஞொநம் திைழ்ந்து 



ஞொன ்பிரொனது திருவடிைகேயகடந்தது வொழுமவரை்ட்ளை வொனுலைம் 

எய்தலொகும்; மற்கறளயொரை்்கு அஃதில்கல என்றதொயிற்று. சுடர ்பைொேீ 

இ-சுடர ்பைொளுவி; பசொல்லிகசயேப கட. உலைபமல்லொ மழிந்த 

யுைொந்த ைொலத்திலும் தொன் இவற்கற ஸத்கதயழியொமல்  ொதுைொதத்ுை் 

பைொண்டிருந்தவன் என்னுங் ைொரணதத்ினொல் எம்ப ருமொனுை்ை்கு 

ஊழியொபனன்று ப யரொயிற்று.  
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வொனொகித் தீயொய் மறிைடலொய் மொருதமொய்  

ளதனொகி ்  ொலொம் திருமொளல, - ஆனொய்சச்ி  

பவண்பணய் விழுங்ை நிகறயுளம, முன்பனொருநொே்  

மண்கண உமிழ்ந்த வயிறு. 

 

O Liberation Lord Tirumali you are the sky, the fire, the ocean, and the wind, 
you are milk. You are honey! Then in the yore you emptied yourself of the earth 

you ate. Was the cowherd-dame's butter sufficient to fill your golden stomach? 
 

வொன் ஆகி - ஆைொசமொகியும் 

தீ ஆய் - அை்நியொகியும் 

மறி ைடல் ஆய் - அகலபயறிகிற ைடலொகியும் 

மொருதம் ஆய் - ைொற்றொகியும் 

ளதன் ஆகி - ளதன்ள ொன்றும் 

 ொல் ஆம் -  ொல்ள ொன்றும்  ரம ள ொை்யனொன 

திருமொளல - எம்ப ருமொளன! 

முன் ஒருநொே் - பிரேயம் நீங்கின ைொலத்திளல 

மண்கண - 
(பிரேயைொலத்தில் உடப்ைொண்டிருந்த) 

இவ்வண்டத்கத 

உமிழ்ந்த- - 
(உே்ளேளய கிடந்து தேரந்்து ள ொைொத டி) 

பவேிவிட்ட 

வயிறு - உன் வயிறொனது 

ஆன் ஆய்சச்ி 

பவண்பணய் 
- 

இகடை் குலத்திற் பிறந்தவேொன 

யளசொகதபயன்னும் இகடசச்ி 

ைகடந்துகவத்த பவண்பணகய 

விழுங்ை - அே்ேி அமுது பசய்ததினொல் 

நிகறயுளம - நிகறந்துவிடுளமொ? [நிகறய மொட்டொது] 

 

***- உலைமுண்ட ப ருவொயனொன வுனை்கு ஓரிகடசச்ி ைகடந்து 

கவத்திருந்த பவண்பணகய வொரி விழுங்கியுண்டவேவொல் 

 சிதீரந்்ததொகுளமொ? என்றவிதன் ைருதத்ு யொபதனில்; 



அவொ ்தஸமஸ்தைொமனொனவுனை்கு ்  சி என் தில்கல; பவண்பணய் 

முதலியவற்கறை் ைேவு பசய்து உண்டபதல்லொம்  சிநீங்கி வயிறு 

நிகறவதற்ைொைவன்று; ஆசர்ிதருகடய ஹஸ்தஸ் ரச்ம் ப ற்ற 

வஸ்துகவ உடப்ைொண்டொலன்றித் தரிை்ை முடியொகமயினொல் 

உண்டொயத்தகன என பவேியிட்ட டியொம். 
 

“வொனொகி... மொருதமொய்” என்று இங்ளை நொன்கு பூதங்ைகேச ்

பசொன்னது ஐந்தொவது பூதத்துை்கும் உ லக்ஷணம்; இத்தொல்,  ஞ்ச 

பூதங்ைேொற் சகமந்த இவ்வண்டத்திற்குே்ேிருை்கும்  தொரத்்தங்ைடக்ு 

நிரவ்ொஹைனொனவளன! என்றதொயிற்று. 
 

ளதனொகி ்  ொலொந்திருமொளல! என்றது- ரமள ொை்யனொன உன்கன 

ஞனிைே் உடப்ைொே்ேை் ைருதொநிற்ை நீ ளவபறொரு வஸ்துகவ ள ொை்யமொை 

நிகனத்து உடப்ைொே்ளுவது என்ளனொ? என்ற குறி ்பு. 
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வயிறழல வொளுருவி வந்தொகன யஞ்ச  

எயிறிலை வொய்மடுத்த பதன்நீ, - ப ொறியுகிரொல்  

பூவடிகய யீடழித்த ப ொன்னொழிை் கையொ,நின்  

ளசவடிளம லீடழியச ்பசற்று. 

 

His stomach burning with anger, the mighty Hiranya came armed with a sword.  
O Lord of flower-like hands wielding a golden discus! You plaed him on your 
lap and tore into him with your nails, then dipped your mouth into his gore, 

and displayed your sharp brilliant teeth frighteningly. Why, your eyes shone 
like fire! 

 

பூ வடிகவ ஈடு 

அழித்த 
- 

புஷ் த்தின் ஸுகுமொரத் தன்கமகய 

அடிளயொடு ள ொை்கிய [ மிைவும் 

ஸுகுமொரமொன] 

ப ொன் ஆழி கையொ - 
அழகிய திருவொழிகயை்பைொண்ட 

திருை்கைகயயுகடயவளன! 

வயிறு அழல - 
(என்ன தீங்கு ளநருளமொபவன்று அநுகூலர)் 

வயிபறரியும் டி 

வொே் உருவி 

வந்தொகன 
- 
வொகே உருவிை்பைொண்டு வந்தவனொன 

ஹிரண்யகன 

அஞ்ச - 
(அவன் உன் வடிவத்கதை்ைண்டு) 

நடுங்கும் டி 

நின் ளசவடி ளமல் - உனது திருவடிைேின்ளமளல 

(ள ொடட்ுை்பைொண்டு) 



ப ொறி உகிரொல் - நொநொவரண்மொன நைங்ைேினொல் 

ஈரு அழிய பசற்று - ைடட்ுை்குகலந்து ள ொம் டி பைொன்று 

(பின்கனயும் சீற்றம் மொறொகமயொல்) 

எயிறு  இலை -  ற்ைே் பவேிதப்தரியும் டி 

நீ வொய் மடித்தது - நீ வொகய மடித்துை் பைொண்டிருந்தது 

என் - ஏதுை்ைொை?. 

 

***- புஷ் த்கதை் ைொட்டிலும் மிைவும் ஸுகுமொரமொன 

திருை்கையினொல் முரடட்ுடம் னொன இரணியகனதப்தொடட்ு ் 

பிடித்திழுத்து ஆசர்ிதரை்டக்ு  ்ரொ ்யமொன திருவடிைேின் ளமளல 

ள ொடட்ுை்பைொண்டு மொரக்வ ் பிேந்பதொழித்த பின்பும் பிரொளன! நீ 

உனது  ற்ைே் பவேிதப்தரியும் டி நொகவ மடித்துை்பைொண்டிருந்தது 

ஏதுை்ைொை? ஆசர்ித விளரொதி முடிந்துள ொன பின்பும் பவகு நொழிகை 

வகரயில் சீற்றம் மொறொளதயிருந்தது ஏன்! என்று ளைடக்ிறவிதன் ைருத்து 

யொபதனில்; எம்ப ருமொன் ஆசர்ித விளரொதிைேின்மீது பைொே்ளும் 

ளைொ ளம சொணைதரை்்குத ்தஞ்சமொவது என்ற அரத்்தத்கத 

ைொட்டின டியொம். திருமங்கையொழ்வொரும் “பைொடியவொய் விலங்கினுயிர ்

மலங்ைை் பைொண்ட சீற்றபமொன்றுண்டுேதறிந்து உன்னடியளனனும் 

வந்தடியிகணயகடந்ளதனணி ப ொழில் திருவரங்ைத் தம்மொளன!”  

என்றருேிசப்சய்தது ைொண்ை: அவ்விடத்து வியொை்யொனதத்ிளல 

“தரித்ரனொனவன் தநிைகனயகடயுமொள ொளல ‘ சீற்றமுண்டு’ 

என்றொய்த்து இவர ் ற்றுகிறது;... விளரொதி நிரசநத்துை்கு ்  ரிைரமிளற 

சீற்றம்” என்று ப ரியவொசச்ொன்பிே்கே யருேிசப்சய்துே்ேதும் 

குறிை்பைொே்ேதத்ை்ைது. 
 

எயிறிலைவொய்மடித்தபதன்? என்ற  இை்ளைே்விை்கு வொய்த்த 

உத்தரம்:- ஆசர்ிதவிளரொதி விஷயதிலுண்டொன இ ் டி ் ட்ட 

அேவுைடந்த சீற்றளம உலைடப்ைல்லொம் தஞ்சபமன்று மற்றும் ல 

 ை்தரை்ளுை்குை் ைொடட்ுதற்ைொைவொம் என் து. 
 

“ப ொன்னொழிை் கையொல்” என்றும்  ொடமொம். 
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பசற்பறழுந்து தீவிழித்துச ்பசன்றவிந்த ஏழுலகும்,  

மற்றிகவயொ பவன்றுவொ யங்ைொந்து, முற்றும்  

மகறயவற்குை் ைொட்டிய மொயவகன யல்லொல்,  

இகறளயனும் ஏத்தொபதன் நொ. 
 



With fiery eyes you destroyed all, then revealed to the vedic seer Markandeya 
the seven worlds and all else safely fucked into your stomach, O wonder Lord! 

Words of praise for anyone save you, do not come to my tongue! 

 

எழுந்து - 

(அநியொயம் ளமலிட்ட டியொல் பலேகிை 

 தொரத்்தங்ைகே பயல்லொம் அடிளயொடு 

அழிை்ை ் ப ருமுயற்சிளயொடு) கிேம்பி 

தீ விழித்து - 
(உே்ளே பைொண்ட ளைொ ம் பவேிை்குத் 

பதரியும் டி) பநரு ்ப ழ விழித்து ்  ொரத்்து 

இந்த ஏழ் உலகும் - இவ்வுலைங்ைகே பயல்லொம் 

பசற்று - அழிதத்ு 

மற்று - பின்பு 

இகவ - “பிரேயத்தில் அழித்த இ ் தொரத்்தங்ைே் 

பசன்ற - 
(என்னிடத்து) அடங்கிை்கிடை்கின்றன “ 

(என்று பசொல்லி) 

ஆ என்று வொய் 

அங்ைொந்து 
- ஆ பவன்று வொகயத்திறந்து 

முற்றும் - ஸைல ஜைத்கதயும் 

மகறயவற்கு - கவதிைனொன மொரை்்ைண்ளடய மஹரஷ்ிை்கு 

ைொட்டிய - (முன்ள ொலளவ யிரு ் கதை்) ைொட்டியருேிய 

மொயவகன 

அல்லொல் 
- 
ஆசச்ரய் சை்தியுை்தனொன எம்ப ருமொகனத் 

தவிரத்்து 

(ளவபறொருவகன) 

என் நொ - எனது நொவொனது 

இகறளயனும் - சிறிது 

ஏத்தொது - துதிை்ைமொட்டொது 
 

***- ைொலைதிகயை் ைடந்து என்றும்  தினொறொை நீடூழி வொழும் டி 

நீண்ட ஆயுே்ப ற்ற மொரை்ண்ளடய முனிவன்  த்திர நதிை்ைகரயில் 

தவம்புரிந்து நரநொரொயணரது ளஸகவகய ் ப ற்று ‘யொன் பிரேயை் 

ைொட்சிகயை் ைொணுமொறு அருே்புரிய ளவண்டும்’ என்று பிரொரத்்திை்ை, 

அவ்வொளற அவரை்ே் அநுை்ரஹித்துச ்பசன்றபின்பு, மொயவன் 

மொகயயொல் மஹொ ்ரேயந் ளதொன்ற, அ ்பிரேய ் ப ருங்ைடலிற் 

 லவொறு அகல ்புண்டு வருந்திய மொரை்்ைண்ளடயன் அவ்பவே்ேத்தில் 

ஆலிகலயின் மீது ஒரு குழந்கத வடிவமொய் அறிதுயிலமரக்ிற ஸ்ரீமந் 

நொரொயணகனை் ைண்டு அ ்ப ருமொனது திருவயிற்றினுட்புகுந்து 

அங்கிருந்த உலைங்ைகேயும் ஸைல சரொசரங்ைகேயும் ைண்டு 

ப ருவிய ்புை்பைொண்டனன் என்ற இதிஹொசம் அறியத்தை்ைது. 

பிே்கே ்ப ருமொகேயங்ைொர ்திருவரங்ைத்தந்தொதியுலும் நூற்பறடட்ுத் 

திரு ் தியந்தொதியிலும் “எய்த்த மொரை்்ைண்டன் ைண்டிடவமகலை்கு 



முலைழியொதுே்ேிருந்த பதன்ளன” என்றும்  “ஆலத்திகல 

ளசரந்்தழியுலகை யுட்புகுந்த ைொலத்திபலவ்வகை நீ ைொட்டினொய்... 

ளவதியற்கு மீண்டு” என்றும் ள சினகவ ைொண்ை 

யுைந்த ைொலத்திளல உலைத்திளல அை்ரமம்விஞ்சி அதனொல்  

எம்ப ருமொன் உை்கிரங்பைொண்டு இவ்வுலைங்ைகே பயல்லொம் 

அழிதத்ுத் தன்னிடத்திளல யடை்கிை் பைொே்வபனன்னும் நூற்பைொே்கை 

முதலடியில் ைொட்ட ் ட்டது முதலடியில், பசன்ற- பசன்றன என்ற டி; 

அன்சொரிகய ப றொத விகனமுற்று. 
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நொவொயி லுண்ளட நளமொநொர ணொ என்று,  

ஓவொ துகரை்கு முகரயுண்ளட, - மூவொத  

மொை்ைதிை்ைண் பசல்லும் வகையுண்ளட, என்பனொருவர ் 

தீை்ைதிை்ைட் பசல்லும் திறம். 
 
When a tongue is there in every mouth, when the Mantra "Nama Naayana' is 

there to recite, when there is the easy path of freedom from senescence, wonder 
how anyone can fall into the abyss of evil? 

 

நொ - 
(ஸ்ளதொத்ரம்  ண்ணுவதற்குை் 

ைருவியொன) நொை்ைொனது 

(சர்ம ் டட்ுத் ளதடளவண்டொத டி ) 

வொயில் உண்ளட - 
ஒவ்பவொருவருகடய வொயிலும் 

 கடை்ை ் ட்டிருை்கின்றளத; 

ஓவொது - 

(ஸஹஸ்ரொக்ஷரீமொலொ மந்த்ரம்ள ொளல 

இகடயிகடளய) விடட்ு விடட்ுச ்

பசொல்லொமல் 

உகரை்கும் - 
( எேிதொை ஒரு மூசச்ிளல) 

பசொல்லை்கூடிய 

நளமொ நொரணொய என்று 

உகர 
- திருவஷ்டொக்ஷர மந்த்ரம் 

உண்ளட - ஸித்தமொயிருை்கின்றளத; 

மூவொத - 
கிழத்தன்கமயற்ற 

[திரும்பிவருதலில்லொத] 

மொ ைதிை்ைண் -  ரம ்ரொ ்யமொன ளமொக்ஷத்திளல 

பசல்லும் வகையுண்ளட - 
பசன்று ளசரவ்தற்ளைற்ற உ ொயம் 

உண்ளட; 

(இ ் டியிருை்ைவும் உஜ்ஜீவிை்ைொமல்) 



தீை்ைதிை்ைண் - 
விநொசத்துை்குை் ைொரணமொன பைட்ட 

வழிைேிளல சிலர ்

பசல்லும் திறம் என் - ள ொய் விழுகிற டி என்ளனொ!. 

 

***- இவ்வுலகில் எல்லொருளம நற்ைதி ப றுதற்கு யொபதொரு 

தகடயுமில்கல; எேிதில் அநுஸந்திை்ைை்கூடிய திருவஷ்டொக்ஷரம் 

ஸித்தமொயிருை்கின்றது; அகதச ்பசொல்லுவதற்குை் ைருவியொன நொவும் 

ைடவுேொல்  கடை்ை ் ட்டிருை்கின்றது; இ ் டி இம்ப ருமொகன 

ஏத்துகைை்பைன்று ஏற் ட்ட நொகவை்பைொண்டு எம்ப ருமொகன 

ஏத்துகைை்பைன்று ஏற் ட்ட நொனை் பைொண்டு எம்ப ருமொகன ஏத்தொளத 

உ ளயொைமற்ற விஷயங்ைகேச ்பசொல்லுகைை்கு இகத 

ைருவியொைை்பைொண்டு உலைத்தொர ்அநரத்்த ் டுகின்றொரை்ளே! இஃது 

என்ன ஆசச்ரியம்! என்று ஆழ்வொர ்வியை்கின்றொர.் “நொரொயளணதி 

ச ்ளதொஸ்தி வொைஸ்தி வசவரத்்திநீ, ததொபி நரளை ளைொளர  த்ந்தீதி 

கிமத்புதம்,” என்ற புரொண சள்லொைத்தின் ப ொருகே இ ் ொட்டொல் 

அநுஸந்தித்தொரொயிற்று. 
 

முதலடியில் “நளமொ நொரணொ பவன்று “ என்ளற 

ப ரும் ொன்கமயொன நவீந  ொடம் வழங்கிவரை் ைொண்கிறது; 

இ ் ொடத்தில் பவண்டகே பிறழ்தலொல் “நளமொ நொரணொய பவன்று” 

என்ற  ்ரொசீன  ொடளம பைொே்ேத்தகும். இனி நவீந  ொடத்கதயும் 

ப ொருந்தவிடலொம்; ‘நொரணொ பவன்ளறொவொதுகரை்கும்’ என்று 

ஸந்தியொை்ைொமல் ‘ந்ளமொநொரணொபவன்று ஓவொது ’ என்று ஸந்தியொை்குை: 

குற்றியலுைரத்துை்கு முன் உடம் டுபமய் வந்த்தொைை் பைொே்ை. 
 

ஓவொது உகரை்கும் உகர- ஸஹஸ்ரரக்ஷரீமொலொ மந்த்ரதக்தச ்

பசொல்லளவணுமொனொல் இகடயில் மூசச்ுவிடவும் முடியொளத; 

பநடுமுயற்சிபைொண்டும் ஓய்ந்து ஓய்ந்து பசொல்லளவண்டிய அருகம 

யுண்டு; திருவஷ்டொக்ஷரம் அ ் டியன்று; இகடயில் ஓய்கவ 

அள க்ஷியொமல் ஒரு ைொளல பசொல்லி இகே ் ொறலொம்  டியொன 

மந்த்ரமிது. இவ்வேவு ஸுல மொன மந்த்ரம் கை ் ட்டிருை்ைவும் அந்ளதொ! 

சிலர ்இழை்கிறொரை்ளே! என்ன பைொடுகம! 
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திறம் ொபதன் பனஞ்சளம. பசங்ைண்மொல் ைண்டொய்,  

அறம் ொவ பமன்றிரண்டு மொவொன், - புறந்தொனிம்  

மண்தொன் மறிைடல்தொன் மொருதந்தொன், வொன்தொளன,  

ைண்டொய் ைகடை்ைட் பிடி. 
 



Evil and good are both manifestations of the Lord. The ocean is he, the wind is 
he, the sky is he, the space too is he.  Therefore worship him to the end.  Take 

note, O Heart! 

 

என் பநஞ்சளம - எனது மனளம! 

அறம்  ொவம் என்ற 

இரண்டும் ஆவொன் 
- 
புண்யம்  ொ ம்  என ் டுகின்ற 

இருவகைை் ைருமங்ைளுை்கும் நிரவ்ொஹைன் 

பசம் ைண் மொல் 

ைண்டொய் 
- 
புண்டரீைொக்ஷனொன எம்ப ருமொளன 

யொவன்; 

இம்மண் தொன் - இந்த ்பூமியும் 

மரி ைடல் தொன் - அகலபயறிகிற ைடலும் 

மொருதம் தொன் - வொயுவும் 

வொன் - ஆைொசமும் 

புறம் தொன் - 
இகவ தவிரவுே்ே மஹொந்முதலிய 

தத்துவங்ைளும் 

(ஆகிய எல்லொவற்றுை்கும் நிரவ்ொஹைன்) 

தொளன ைண்டொய் - அந்தத் திருமொளலயொவன்; 

ைகடை்ைண் - முடிவொை ஆரொய்ந்து  ொரை்்குமேவில் 

(இதுளவ உண்கமபயன் கத) 

திறம் ொது - தவறொமல் 

பிடி - உறுதியொைை்பைொே். 

 

***- அந்ளதொ! சிலர ்அநியொயமொை நரைவழி ளநொை்குகின்றனளர! 

என்று கீழ் ் ொடட்ில் உலைத்தொகர ் ற்றிை் ைவகலயுற்ற ஆழ்வொர,் 

இ ் ொட்டில், அவரை்ே் எங்ஙளன பைடப்டொழிந்தொலும் ஒழிை; பநஞ்ளச! நீ  

மொத்திரம் ஸரவ்நிரவ்ொஹைன் அ ்ப ருமொபனொருவளனபயன்று நொன் 

பசொல்லுவதில் ஒரு ள ொதும் வி ்ரதி தத்ி பைொே்ேொமல் இதுளவ 

 ரமொரத்்த பமன்று உறுதிபைொண்டிரு-என்று திருவுே்ேத்கத ளநொை்கி 

உ ளதசிை்கின்றனர.் 
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பிடிளசர ்ைேிறேிதத் ள ரொேொ, உன்றன்  

அடிளசரந்் தருே்ப ற்றொே் அன்ளற, - ப ொடிளசர ் 

அனல்ைங்கை ளயற்றொன் அவிரச்கடளமல்  ொய்ந்த,  

புனல்ைங்கை பயன்னும்ள ர ்் ப ொன். 
 
O Large-hearted Lord who saved the elephant in distress! The ash-ridden fire-

wielding siva spills the Ganga-dame from his mat-hair.  Do you not bless her 
with purity by contact with your lotus feet of golden hue? 

 



பிடிளசர ்ைேிறு - 

ள கடளயொடு ளசரந்்து 

விஷயள ொை ரனொன 

(ைளஜந்த்ரொழ்வொனொகிற) ஆண் 

யொகனகய 

அேித்த - ைொத்தருேின 

ள ரொேொ - மஹொநு ொவளன! 

ப ொடிளசர ் - 

(தொன்  ண்னின  ொ த்துை்கு 

 ்ரொயசச்ித்தமொை)  ஸ்மத்திளல 

சொயுமவனொகி 

அனற்கு அம் கை 

ஏற்றொன் 
- 
அை்நிை்கு(த் தனது) அழகிய கைகய 

ஏற்ற  ொதகியொன ருத்ரனுகடய 

அவிர ்சகடளமல் - ஒேிப ொருந்திய ஜகடயின் ளமளல 

 ொய்ந்த - 
(அவனுகடய சுத்தியின் ப ொருடட்ு) 

வந்து குதித்த 

புனல் - ஜலமயமொன 

ைங்கை என்னும் ள ர ் - ைங்கைபயன்னும் ப யர ்பூண்டுே்ே 

ப ொன் - சிறந்த ப ண் 

உன்தன் அடிளசரந்்து - உன்னுகடய திருவடிைகேை்கிட்டி 

அருே் ப ற்றொே்  

அன்ளற 
- 

( ொபிைகே ்  ரிசுத்தமொை்கும்  டி) 

உனது திருவருகே ் ப ற்றொேன்ளறொ 

 

  ***- கீழ் ் ொட்டில் “ அறம் ொவ பமன்றிரண்டு மொவொன்” என்றருேிச ்

பசய்ததற்கு விவரணம் ள ொலும் இ ் ொடட்ு. புண்யமும்  ொ மும் 

அவனிட்ட வழை்ைொயிருை்குபமன்றிளற கீழ் ் ொட்டிற்பசொல்லிற்று; அ ் டி 

எங்ளை ைண்ளடொபமன்ன, இரண்டுை்கும் இரண்டு வ்ருதத்ொந்தங்ைே் 

ைொடட்ுகிறொரிதில்; ஸ்ரீ ைளஜந்திரொழ்வொகன முதகல வொயினின்றும் 

விடுவித்துை் ைொதத்ருேினகம  ்ரஸித்தம். அை்ைேிறு 

பூரவ்ஜந்மவொஸகநயினொல்  ைவத் ை்தி மொறொதிருை்ை ் ப ற்றொலும் 

மற்றுே்ே ைொட்டொகனைே் ள ொளல விஷய ்ரவணமுமொய்த் 

திரிந்துை்பைொண்டிருந்தகம  ற்றி ் பிடிளசரை்ேிறு என்றொர.் [பிடி- 

யொகனயின்ள கட.] சொ த்தின்  லனொை ்  ொ ளயொநியிற் பிறவிப ற்ற 

அவ்யொகனை்கும் அருே் பசய்யை் ைொண்கையொளல  ொ ம் அவனிட்ட 

வழைொயிருை்குபமன் து ப ற ் ட்டது.  ொபிஷ்டரை்கேயும் 

 ரிசுத்தரொை்குந் தன்கம ைங்கைை்கு எம்ப ருமொனருேொளல வந்த 

பதன்கையொளல புண்யம் அவனிட்ட வழை்ைொயிருை்குபமன் து 

ப ற ் ட்டது. “ஆனின் ளமயகவந்தும் நீ அவற்றுே் நின்ற தூய்கம நீ” [ 

சுத்திகய விகேை்ைை்கூடிய  தொரத்்தங்ைளுே் முதன்கமயொைை் 

கூற ் டுகிற ’ ஞ்சைவ்யமும்  ரிசுதத்ியும் உனது 

ஸங்ைல் த்தினொலொயது] என்றொர ்திருமழிகச ்பிரொன்; ‘ ஞ்சைவ்யம் 

 ரிசுத்திைரமொைை் ைடவது’ என்று ஸங்ைல்பித்தது ள ொளல ‘ ைங்கை 



 ரிசுத்திைரமொைை் ைடவது’ என்றும் ஸை்ைல்பித்து கவத்திருை்கையொளல 

புண்யம் நீயிட்ட வழை்பைன்கிறது  
 

2179 
 

ப ொன்திைழ ளமனி ் புரிசகடயம் புண்ணியனும்,  

நின்றுலைம் தொய பநடுமொலும், - என்றும்  

இருவரங்ைத் தொல்திரிவ ளரலும், ஒருவன்  

ஒருவனங்ைத் பதன்று முேன். 
 
The golden hued Lord moves around as two forms, -the mat-haired Siva and 
the Earth. Measuring Nedumal. And yet the one is always contained in the 

other, see! 

 

ப ொன் திைழும் ளமனி - ப ொன்ள ொல விேங்குகின்ற உடகலயும் 

புரி சகட - பினின சகடமுடிகயயுமுகடயவனொய் 

அம் - அழகிய, 

புண்ணியனும் - 
(ஸொதநொநுஷ்டொனமொகிற ) 

புண்ணியத்கதயகடயனொன ருத்ரனும் 

நின்று உலைம் தொய 

பநடு மொலும் 
- 
நின்று உலைங்ைகேபயல்லொம் 

அேந்துபைொண்ட ஸரள்வசவ்ரனும் 

என்றும் - எை்ைொலத்திலும் 

இருவர ் அங்ைத்தொல் 

திரிவர ்ஏலும் 
- 

இருவரொகி பவவ்பவறு 

வடிவத்கதை்பைொண்டு 

இருந்தொரை்ளேயொனொலும் 

ஒருவன்  - 
சகடபுகனந்து ஸொதநொநுஷ்டொனம் 

 ண்ணு பமொருவனொகிய சிவன் 

ஒருவன் அங்ைத்து - 
பநடுமொலொன மற்பறொருவனுகடய 

சரீரத்திளல 

என்றும் - எ ்ள ொதும் 

உேன் - ஸத்கத ப ற்றிரு ் ன். 

 

***- கீழ் ் ொட்டில், எம்ப ருமொனது திருவடியில் ளதொன்றிய 

ைங்கைகயச ்சகடளமளல தரிதத்ுை்பைொண்டதனொளல ருதர்ன்  ொதைம் 

நீங்கி ்  ரிசுத்தனொயினொபனன்றது; இ ் டி ஏன் பசொல்லளவண்டும்? 

இதனொல் ருத்ரனுை்பைொருகுகற பசொல்லலொளமொ? அவனும் ஒரு 

ஸம்ஹொரை் ைடவுபேன்று ள ரள் ற்று ஈசவ்ரபனன்று நொட்டில்  

பைேரவிை்ை ்  டவில்கலயொ? என்பறொரு ளைே்வி பிறை்ை, அவனுகடய 

ஈசவ்ரத்வம் எம்ப ருமொனுை்கு சரீரபூதனொகையொளல 



வந்ததித்தகனபயொழிய இயற்கையொை இல்கலபயன் கத மூதலிை்ைை் 

ைருதி இ ் ொட்டருேிச ்பசய்கிறொர.் 
 

அரியும் அரனும் தனித்தனி இரண்டு சரீரங்ைகே யுகடயவரொய்த் 

திரியொ நின்றொலும் அரனொனவன் அரியினது திருளமனியின் 

ஒருபுறத்திளல பயொதுங்கி ஒரு வஸ்துவொை ஸத்கத ப றுகிறொன் 

என்றதொயிற்று. 1. “  ரன் திறமன்றி ்  ல்லுலகீர ்பதய்வம் மற்றில்கல 

ள சுமிளன” என்றொர ்நம்மொழ்வொரும். 
 

“புரிசகடயம்புண்ணியன்” என்ற பதொடரில் இவனுகடய ளவஷளம 

இவன் ஈசவ்ரனல்ல பனன் கதை் ைொடட்ுபமன்ற ைருதத்ும், “ நின்றுலைம் 

தொயபநடுமொலும் “ என்ற பதொடரில், ருத்ரன் தகலளயொடு மற்றவர ்

தகலளயொடு வொசியற எல்லொர ்தகலயிலுமொைத ்தனது தொகே 

நீட்டியவபனன் தொல் அவளன ஸரள்வசவ்ரபனன்ற ைருதத்ும் 

ஸ் ஷ்டமொை விேங்குதல் ைொண்ை 
 

ஒருவன் ஒருவனங்ைபதன்றுமுேன் – “வலத்தனன் 

திரிபுரபமரித்தவன் “ என்ற திருவொய்பமொழியுங் ைொண்ை. 

“ஒருவனங்ைத்து” என் தற்கு. –ஸ்ரீமந் நொரொயணனொகிய ஒருவனுகடய 

சரீரத்தின் ஏைளதசத்திளல என்றும், சரீர பூதனொகி என்றும் ப ொருே் 

பைொே்வர.் 
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உேன்ைண்டொய் நன்பனஞ்ளச. உதத்மன் என்றும்  

உேன்ைண்டொய், உே்ளூவொ ருே்ேத் - துேன்ைண்டொய்,  

பவே்ேத்தி னுே்ேொனும் ளவங்ைடத்து ளமயொனும்,  

உே்ேத்தி னுே்ேபனன் ளறொர.் 
 
See, the supreme ford exists. Always he exists. In the hearts of devotees. In the 

ocean of milk, in venkatam, and in you, the Lord exists. O Heart of mine! 

 

நல் பநஞ்ளச - எனை்கு ்  ொங்ைொன மனளம! 

உத்தமன் - புருளஷொத்தமனொன எம்ப ருமொன் 

உேன்ைண்டொய் - 
(நம்கம ரக்ஷி ் தனொளல) ஸத்கத 

ப ற்றிரு ் வன் ைொண்; 

என்றும் உேன் 

ைண்டொய் 
- 
எை்ைொலத்திலும் ( நம்கம ரக்ஷி ் திளல 

தீகக்ஷபைொண்டு) இருை்கிறொன் ைொண்; 

உே்ளுவொர ்உே்ேதத்ு - ஆஸ்திைரை்ளுகடய மனத்திளல 

உேன் - நித்யவொேம் 



ைண்டொய் -  ண்ணுமவன் ைொண்; 

பவே்ேத்தின்  

உே்ேொனும் 
- 
திரு ் ொற்ைடலிளல 

ைண்வேரந்்தருே் வனும் 

ளவங்ைடத்து 

ளமயொனும் 
- திருமகலயிளல நிற் வனும் 

உே்ேத்தின் உே்ேொன் 

என்று 
- 

இ ்ள ொது நம்முகடய ஹ்ருதயத்திளல 

வந்து புகுந்து நித்யவொஸம் 

 ண்ணுகிறொபனன்று 

ஓர ் - பதரிந்துபைொே். 

 

***- தமது திருவுே்ேத்கத ளநொை்கிை் கூறுகின்றொர.் திரு ் ொற்ைடல் 

திருளவங்ைடம் முதலிய இடங்ைே் எம்ப ருமொனுை்கு  

வொஸஸ்தலங்ைேொயினும் அவ்விடங்ைேில் எம்ப ருமொன் வஸி ் தொனது 

ஸமயம் ொரத்்து ஞொனிைேின் மனத்திளல புகுவதற் ைொைளவயொம். 

ஸ்ரீவொநபூஷனத்தில்— “திருமொலிருஞ்ளசொகலமகலளய என்கிற டிளய 

உைந்தருேின நிலங்ைபேல்லொவற்றிலும்  ண்ணும் விரு ் த்கத 

இவனுகடய சரீகரத் ளதைத்திளல  ன்ணும்; அங்குத்கத வொஸம் 

ஸொதொநம்; இங்குத்கத வொஸம் ஸொத்யம்; ‘ைல்லுங் ைகனைடலும்’ 

என்கிற டிளய இதுஸித்தித்தொல் அவற்றிலொதரம் மட்டமொயிருை்கும்” 

என்ற ஸ்ரீஸூை்திைே் ைொண்ை. பநஞ்ளச! ஸரவ்ரக்ஷைனொன ஸரள்வசவ்ரன் 

திரு ் ொற்ைடல் திருமகல முதலிய இடங்ைேில் வந்து தங்கினது 

விலை்ைொதொர ்பநஞ்சில் வந்து புகுவதற்ைொைளவயொதலொல் அவன் 

இ ்ள ொது நம்முகடய பநஞ்சில் ஆதரளவொடு நித்யவொஸம் 

 ண்ணலொனொன், இதகன நீ அறிந்து உவந்திரு என்கிறொர.் 
 

இளதொ, நன்பனஞ்ளச! என்று பநஞ்கச விேித்து ‘உே்ேத்தினுே்ேொ 

பனன்ளறொர’் என்றது எங்ஙளன ப ொருந்தும்? பநஞ்சமும் உே்ேமும் 

ஒன்றுதொளன; பநஞ்சுை்கும் ஒரு உே்ேமிரு ் துள ொலச ்

பசொல்லியிருை்கிறளத, இஃது ஏன்? என்னில்; இது மிைச ்சிறிய ளைே்வி; 

தம்மிற்ைொட்டில் பநஞ்கச ளவறு டுத்தி விேி ் து அகதத் தனி ் ட்ட 

பவொரு வ்யை்தியொை ஆளரொ ணம் பசய்துபைொண்ளடயொதலொல் இதுவும் 

ஒரு ஆளரொ ணளமயொம். பநஞ்சு தவிர உசொத்துகணயொவொர ்

ளவபறொருவரு மில்லொகமயொல் பநஞ்கச விேித்துச ்

பசொல்லுகிறதித்தகன.  
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ஓரடியும் சொடுகதத்த ஒண்மலரச் ்ளசவடியும்,  

ஈரடியும் ைொணலொ பமன்பனஞ்ளச. - ஓரடியில்  

தொயவகனை் ளைசவகனத் தண்டுழொய் மொகலளசர,்  



மொயவகன ளயமனதத்ு கவ. 
 
O Heart! Always worship the lord who wears the coal Tulasi garland, the 

wonder-child who kicked a cart with his foot, kesava the lord who measured 
the Earth with his one foot. You can see both his feet on Earth.  
 

என் பநஞ்ளச - எனது மனளம! 

ஓர ்அடியின் - (தனது) ஒ ் ற்ற அடிகவ ்பினொளல 

தொயவகன - 
ளலொைங்ைகேபயல்லொம் அேந்து 

பைொண்டவனும் 

ளைசவகன - 
ளைசிபயன்னும் அஸுரகனை் 

பைொன்றவனும் 

தண் துழொய்மொகல 

ளசர ்
- 

குேிரந்்த திருத்துழொய் மகலளயொடு 

ளசரந்்தவனுமொன 

மொயவகனளய - எம்ப ருமொகனளய 

மனதத்ு கவ - 

மனத்தில் உறுதியொை்ை் பைொே்வொயொை 

(இ ் டி அவளன உ ொயபமன்று 

உறுதிபைொண்டொல்) 

ஓர ்அடியும் - 
உலைங்ைகேபயல்லொம் 

அேந்துபைொண்ட ஒரு திருவடியும் 

சொடு உகதத்த 

ஒண்மலர ்ளசஅடியும் 
- 

சைடம் முறிந்து விழும் டி உகதத்த 

அழகிய பூ ்ள ொன்ற திருவடியும் ஆகிய 

ஈர ்அடியும் 

ைொணலொம் 
- 

இரண்டு திருவடிைகேயும் 

ளஸவிை்ை ்ப றலொங்ைொன் 
   

***- எம்ப ருமொனுகடய திருவடிைகே நொம் ஸொக்ஷொத்ைரிை்ை ் 

ப றளவண்டில் அதற்கு அவகனளய உ ொயமொைை் பைொே்ே 

ளவணுபமன்கிறது. “மொயவகனளய மனதத்ு கவ” என்றது 

எம்ப ருமொபனொருவகனளய உ ொயமொைை் குறிை்பைொே் என்ற டி. 

அ ் டி அவகனளய உ ொயமொைை் பைொண்டொல் அவனுகடய 

உ ய ொதங்ைகேயும் ளஸவிை்ை ் ப றுகை நமை்கு எேிதொம் 

என்றொரொயிற்று. 
 

இ ் ொட்டின் முதலிலுே்ே ‘ஓரடியும்’என் தற்கு ‘உலைேந்த ஒரு 

திருவடியும்’ என்று ப ொருளுகரத்தது- ளமளல “ஓரடியின் தொயவகன” 

என் தற்ளைற் . கீழும் ளமலும்  ரவி இரண்டு திருவடிைளுளம 

உலைேந்தன வொதலொல் அத்திருவடியிகணகய பயடுதத்ுை்கூறொது 

சைடொஸுரகன யுகதத்துத் தே்ேின திருவடிகயை் 

கூட்டிை்பைொண்டபதன் பனன்னில்; விளரொதி நிரஸநஞ் பசய்யும் 

வல்லகமயுகடகம ளதொற்றுதற்ைொை பவன்ை. உலைேந்த திருவடியொனது 



எல்லொர ்தகலயிலும் ஏறி வீற்றிருந்து இஷ்ட ்ரொ ்தி பசய்வித்தது; 

சொடுகதத்த திருவடியொனது சைடொஸுரனுகடய வஞ்சகனயில் நின்றும் 

(ைண்ணபிரொனொகிய ) தன்கனத ்த ்புவித்த முைத்தொல் அநிஷ்ட 

நிவ்ருத்தி பசய்வித்தது; ஆைளவ இஷ்டத்கத நிகறளவற்றுவித்து 

அநிஷ்டத்்கத ஒழித்திடவல்ல திருவடிைகேயுகடயன் எம்ப ருமொன் 

என்று ைொடட்ினொரொயிற்று. 
 

எம்ப ருமொனுகடய அவதொரங்ைே்  லவற்றினுே்ளும் 

த்ரிவிை்ரமொவதொரமும் ை்ருஷ்ணொவதொரமுளம இவ்வொழ்வொர ்தொம் 

மிைவும் ஈடு ட்ட துகறைே் என் கத விேை்குதற்ளை உலைேந்த 

திருவடிகயயும் சொடுகதத்த திருவடிகயயும் ள சி ் பிர ந்த்த்கத 

முடித்தருேினொபரன்று ப ரிளயொர ்நிரவ்ஹிை்கும் டி. பின்னடியிலும் 

“தொயவகனை் ளைசவகன” என்றது ைொண்ை. 

உ ொயமும் உள யமும் எம்ப ருமொளன; கசதந்ய ைொரய்மொன இந்த 

அத்யவஸொயபமொன்ளற நமை்கு ளவண்டியது-என்று அருேிசப்சய்து 

தகலை்ைட்டினொரொயிற்று. 
 

                      ஆழ்வொர ்திருவடிைளே சரணம். 
 

ப ருமொே் ளைொயில் பிரதிவொதி  யங்ைரம் 

அண்ணங்ைரொசொரியொர ்இயற்றிய 

முதல் திருவந்தொதி உகர 

முற்று ்ப ற்றது. 
 


