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**** 
அன் ள்ள ஆஸ்திக அன்பர்க க்கு, 
அ ேயனின் தாஸஸ்ய விஞ்ஞாபனம்.  இந்த னிதமான ஸ்ரீ ைவகுந்த ஏகாதசி தினத்தில் 
அ ேய டய ஸமர்ப்பணமாக இந்த மின் - ஸ்தகத்ைத ெவளியி வைத அ ேயனின் 
பாக்கியமாக க கிேறன்.   
 

ன்  IBM என்கிற ஸ்தாபனத்தில் உத்ேயாகத்தி ந்த ேபா  1992 ெசப்டம்பர் 
ெதாடங்கி மார்ச் 1993 வைர ேவைல நிமித்தமாக பல ெவளிநா க க்கு ப்ரயாணம் 
ெசய்  ெகாண் ந்த ேவைளயில் பகவத் சிந்தைன விடாம க்க 108 திவ்ய 
ேதசங்கைளப்பற்றி ம், ஆழ்வார்களின் அ ளிச் ெசயல்கைளப் பற்றி ம், ேவத 
ேவதாந்தங்கைளப் பற்றி ம் ஏற்பட்ட எண்ணங்களின் க த் -ேகாைவைய ஒ  ல் 
வ வமாக எ திய  ேநற்  நடந்த  ேபால் பசுைமயாக நிைனவில் நிற்கிற .   
 
பகவத்-பாகவத-ஆசார்ய கடாக்ஷங்களினால் இப்ேபா  அந்த ல் இ ந்  ஒ  
பகுதியாக, அப்ராக் த திவ்ய ேதசமான ஸ்ரீ ைவகுந்தத்ைத பற்றி ஆழ்வார்களின் 
மங்களாசாஸன்ங்கைள உங்கேளா  பகிர்ந்  ெகாள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சியைடகிேறன். 
 

||ஆழ்வார் எம்ெப மானார் ஆசார்யர் தி வ கேள சரணம்|| 

  
தாஸன் 
ஒப்பி யப்பன்  ேகாவில் வரதாசாாி சடேகாபன் 
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 நில உலகில் பார்க்க யாத தி ப்பதிகள்: தி நா  (பரமபதம், ஸ்ரீைவகுண்டம்) – 
108வ  திவ்ய ேதசம் 
 

ஸ்ரீ ைவஷ்ணவர்கள் தங்கள் வாழ்நாள் வில் அைடய வி ம் ம் இடம் பரமபதம் 
என்ப .  தங்கள் விதி வைகயால், பரமபத நாதனின் ஸ்தானத் க்கு அ கில் நின் , 
அவ க்கு அத்தாணி ைகங்கர்யம் ெசய் ம் பாக்யம் ெப வேத ஜீவன்களின் வாழ்க்ைகக் 
குறிக்ேகாள்.  எட்  ஆழ்வார்கள், 36 பாசுரங்கள் லம் பரமபதம் என்ற தி நாட்ைட 
மங்களாஸாசனம் ெசய் ள்ளார்கள். 

 
  ேலாகத் டன் கலக்காத இத் தி ப்பதியில், பரமபத நாதன், ெபாிய பிராட் டன் 

ற்றி ந்த ேகாலத்தில் அநந்தாங்க விமான நிழ ல் ேஸைவ த கிறார்.  இந்த 
ேக்ஷத்ரத்தின் நதி, விரஜா நதி என்ப .  ஆதிேசஷன், க டன், விஷ்வக்ேஸனர் த ய 
நித்ய சூாிக க்கும், க்தர்க க்கும், இந்த திவ்ய தம்பதிகள் ப்ரத்யக்ஷமாக உள்ளனர்.  
பகவா ைடய ஐந்  நிைலகளான பர, வ் ஹ, விபவ, அர்ச்ைச, அந்தர்யாமி 
ஆகியைவகளில், தலாவதான பரத்வம் நிைறந்  நிற்குமிடம் பரமபதம்.  “விஷ்ேணா: 
பரமம் பதம் ஸதா பச்யந்தி ஸூரய:” என்  ேவத ம், இப் பரமபத நாதைன ேஸவித் க் 
ெகாள்கிற . 
 
ெபாியாழ்வார் அ பவித்த பரமபத நாதன் 
 

கண்ண க்கு  சூட் க் காண ஆைசப்பட்ட யேசாைத, ெசண்பகம், மல் ைக, 
பாதிாிப் , ெசங்க நீர், ன்ைனப் , கு க்கத்திப் , இ வாட்சிப் , க ைகப்  எ த் , 
அ கில் வ மா  அைழத்தாள்.  இந்த ஷ்பங்கள் வா வதற்கு ன், நீ அவற்ைற சூட 
ேவ ம், இங்ேக வா என்  அைழத்தாள்.  இப் பாசுரத்தில், ேதவர்கள் சூழ, பரமபதத்தில் 
அமர்ந் ள்ள பரமபத நாதைன ெபாியாழ்வார் பின் வ மா  ேஸவித் க் ெகாண்டார்: 

 
அண்டத்தமரர்கள் சூழ அத்தாணி ள்ளங்கி ந்தாய், 
ெதாண்டர்கள் ெநஞ்சி ைறயாய் மலராள் மணவாளா, 
உண் ட் லகிைன ஏ ம் ஓர் ஆ ைலயில் யில் ெகாண்டாய், 
கண்  நா ன்ைன உகக்கக் க ைகப் ச் சூட்ட வாராய். 
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“அண்டம்” என்ப  பரமபதத்ைத குறிக்கும் ெசால்.  “அத்தாணி” என்ப  அ கில் இ ப்ப  
என்  அர்த்தம்.  பரமபதத்தில் அமரர்கள் அ கில் நின்  பகவா க்கு “அத்தாணி 
ேசவகம்” ெசய்வைத இங்கு ெபாியாழ்வார் ெதாிவித்தார்.  ெதாண்டர்கள் மனக் ேகாயி ல் 
உைற ம் ெபாிய பிராட் யின் நாதைன, அன்  ஒ  நாள் ஆ ைல ேமல் யின்ற 
வடபத்ர சாயியாகக் கண் , உனக்கு க ைகப்  சூட்  ஆனந்திக்க வி ம் கிேறன், 
என்னிடம் ஓ  வா என்றார். 
 

கண்ணனின் ேவ  கானத்ைத ேபாற் ம் ஒ  பாசுரத்தில், அவைன 
பரமபதத்தி ள்ள நித்ய சூாிக க்கு இளவரசா ள்ள பரமபத நாதனாக, ெபாியாழ்வார் 
பின் வ மா  நமஸ்காித் க் ெகாண்டார்.  “வானிளவரசு ைவகுந்தக் குட்டன் 
வாசுேதவன்” என்  பின் வ ம் பாசுர லம் மங்களாஸாசனம் ெசய்தார்: 

 
வானிளவரசு ைவகுந்தக் குட்டன்  
     வாசுேதவன் ம ைர மன்னன், நந்த-  
ேகானிளவரசு ேகாவலர் குட்டன் 
     ேகாவிந்தன் குழல் ெகா  ஊதின ேபா , 
வானிளம்ப யர் வந்  வந்  ஈண்   
     மன கி மலர்க் கண்கள் பனிப்ப, 
ேதனள  ெசறி கூந்தல் அவிழச்  
     ெசன்னி ேவர்ப்பச் ெசவி ேசர்த்  நின்றனேர. 

 
பரமபதத்தில் ஸர்வ ஸ்வாமியாக இ ப்பவன், ேகாகுலத்தில் ேகாபர்களாேல பாிந்  
காக்கப் ப ம் “ேகாவலர் குட்டனாக” இ ந்தான்.  அவன் தி க்குழைல எ த் , ெதய் க 
கான மைழ ெபாழிந்த ேபா , ேதவ ேலாக கன்னிைககள் திரளாக வந் , கண்களில் 
ஆனந்த பாஷ்பம் ெபாங்க நின்றனர் என ெபாியாழ்வார் ெசான்னார். 
 

ெபாியாழ்வார் தன  தி ெமாழியின் கைடசி பாசுரத்தில் “தன் மனத்ேத ேகாயில் 
ெகாண்ட ேகாவலைனக் ெகா ங் குளிர் கில் வண்ணைன ஆயேரற்ைற, அமரர் 
ேகாைவ, அந்தனத தத்திைன” ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் இ க்கும் பரமபத நாதனாகப் பின் 
வ மா  ெகாண்டா னார்: 
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தடவைர வாய் மிளிர்ந்  மின் ம் தவள ெந ங்ெகா  ேபால், 
சுடெராளியாய் ெநஞ்சி ள்ேள ேதான் ெமன் ேசாதி நம்பீ, 
வடதட ம், ைவகுந்த ம் மதிள் வாராபதி ம், 
இடவைககளிழ்ந்திட்  என்பால் இட வைக ெகாண்டைனேய. 

 
மஹத்தான மைல ஒன்றின் ேமல் ல்யமாக பிரகாசிக்கும் ஒ  ய்ைமயான ஒ  ெபாிய 
ெகா  ேபால் மிகுந்த ஒளி ெபா ந்திய நம்பீ! வட வத்தி ள்ள தி ப்பாற்கடல் என்ன, 
பரமபதம் என்ற விண்ேணார் நகர் என்ன, மதிள்களால் அலங்காிக்கப் பட் க்கும் 
த்வாரைக என்ன, இைவகைள எல்லாம் உயாிய இடங்கள் அல்ல என்  ஒ க்கி, என் 
உள்ளத்தில் ேகாயில் ெகாண்ட உன் வாத்ஸல்யத்ைத ம், ெஸௗலப்யத்ைத ம் எப்ப  
நான் விவாிப்ேபன் என ஆழ்வார் கூறினார்.   

 
ஆண்டாள் தி ப்பாைவ பாசுரம் ஒன்றில், “மாமாயன் மாதவன் ைவகுந்தெனன் , 

நாமம் பல ம் நவின்ேறேலாெரம்பாவாய்” எனச் ெசால்  பரமபத நாதைன 
மங்களாஸாசனம் ெசய்தாள். 
 
தி மழிைச ஆழ்வார் ேஸவித் க் ெகாண்ட பரமபத நாதன் 

 
அனந்தன் ேமல் கிடந்த எம் ண்ணிய ஷேன! குளிர்ந்த தி த் ழாய் மாைலைய 

மார்பில் அணிந்  ெகாண்  நிற்கும் பவித்ரேன! நீ மியில் அர்ச்ைசயாய் உள்ளாய்! 
விண்ணிேல பரமபத நாதனாக, ெபாிய பிராட் ட ம், நித்ய சூாிக ட ம் உள்ளாய்!  
உன் பக்தர்களின் கண்ணி ள் நிைறந் ம் உள்ளாய்!  மியில் பல சிற்றின்பங்கைள, 
ேபாின்பங்களாக எண்ணி வா ம் மானிடர்கள் சிந்ைதயால் எளிதாக நிைனக்க யாத 
மாயாவியாக நீ இ க்கிறாய் எனப் பின் வ மா  தி மழிைச ேபாற்றிப் பா னார்: 

 
மண் ளாய் ெகால் விண் ளாய் ெகால் மண் ேள மயங்கி நின்  
எண் ெமண்ணகப்படாய் ெகால் என்ன மாைய, நின் தமர் 
கண் ளாய் ெகால் ேசைய ெகால் அனந்தன் ேமல் கிடந்த எம் 

ண்ணியா, னந் ழாயலங்கலம் னிதேன. 
 
ேமற்கா ம் பாசுரம் தி ச்சந்த வி த்தம் என்ற பிரபந்தத் டன் சம்பந்தப்பட்ட .  
நான் கன் தி வந்தாதியின் கைடசிப் பாசுரத்தில் “இனியறிந்ேதன் எம்ெப மான் 
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உன்ைன, இனியறிந்ேதன் காரணன் நீ, கற்றைவ நீ, கற்பைவ நீ, நற்கிாிைச நாரணன் நீ, 
நன்கறிந்ேதன் நான்” என்  தி மழிைச உ க்கத் டன் ெசான்னார். 
 

நலம் த ம் ெசயல்கைள உைடய “நற்கிாிைச நாரணா”, உன் ஸ்வ ப, குண 
விேசஷங்கைள நாராயண சப்தத்தின் ெபா ைள ஆராய்ந் , ெசவ்வேன ாிந்  
ெகாண்ேடன்.  என்னால் இ  வைர அறியப்பட்ட தத்வங்கள், வித்ையகள் எல்லாம் நீேய 
என்பைத அறிந்  ெகாண்ேடன்.  இனி நான் அறியப் ேபாகும் எல்லா ம் நீேய 
என்பைத ம் ாிந்  ெகாண்ேடன் என்  தி மழிைச இங்கு ெசான்னார். 
 

இப்ப  த்ாிகாலங்க க்கு யஜமானனாக ம், ஸர்வ தத்வங்க க்கும் ஆதாரமாய் 
உள்ள நாராயணன், எங்கு உள்ளான் என்பைத ேமற் குறிப்பிட்ட பாசுரத்திற்கு ந்திய 
பாசுரத்தில் விளக்கினார்.  இப் பாசுரம் பின் வ மா : 

 
ஏன்ேறன் அ ைமயிழிந்ேதன் பிறப்பி ம்ைப 
ஆன்ேறன் அமரர்க்கு அமராைம - ஆன்ேறன் 
கடனா ம் மண்ணா ம் ைக விட்  ேமைல 
இட நா  காண இனி. 

 
“சமயங்கைள பல ெதாிந்  மாேயானல்லால் ெதய்வம் மற்றில்ைல என உைரத்த ேவதச் 
ெச ம் ெபா ைள” பாசுரமாக அ ளிய தி மழிைசப் பிரான், நான் கன் தி வந்தாதி 

ம் சமயத்தில், தான் ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதனின் அ ள் ெபற்றதால், ஏற்பட்ட 
ெஸௗபாக்யங்கைள “ஏன்ேறன் அ ைம இழிந்ேதன்” என்  ஆரம்பமாகும் பாசுர லம் 
விவரமாக ெசான்னார். 
 

தலாவதாக “பிறப்  இ ம்ைப இழிந்ேதன்” என்  ஆழ்வார் கூறினார்.  வியில் 
பிறப்பினால் ஏற்ப ம் ஸம்ஸார க்கங்கள், ஆசாபாசங்கள் என்ற வைலயில் அகப்பட் க் 
ெகாண் , ன்பத்தில் ஆழ்ந்தி ந்ேதன்.  பின்னர் “அ ைம ஏன்ேறன்”; உன  ைகங்கர்ய 
ஸாம்ராஜ்யத்தில் திைளக்கும் அ ைமயாக மாறிேனன்.  அதனால் “அமராைம ஆன்ேறன்”; 
சுலபமாக கிைடக்கக் கூடாத ஒ  ேபர ைளப் ெபற்ேறன்.   “கடன் நா ம், மண் நா ம் 
ைக விட்  ேமைல இடம் நா  காண இனி ஆன்ேறன்”.  ர்வ ஜன்ம பாவ, 

ண்யங்களாகிற கடன்கைள அ பவிக்கும் நாடாகிற விைய ேவண்டாம் என்  ஒ க்கி, 
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பிரக் தி மண்டலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பரமபதம் என்ற விஸ்தாரமான ஸ்ரீ 
ைவகுண்டத்ைத ம், அங்கு ெகா  ற்றி க்கும் உன்ைன ம் கா ம் பாக்யம் 
ெபற்ேறன்.  நான் பிறவிப் பயைன எய்திேனன் என்  இங்கு ஆழ்வார் ெதாிவித்தார். 
 
தி ப்பாணாழ்வார் ேபாற்றிய பரமபத நாதன் 

 
தி ப்பாணாழ்வார் “அமலனாதிபிரான்” என்ற பிரபந்தத்தின் தல் பாசுரத்தில், 

“அ யார்ெகன்ைன ஆட்ப த்த விமலன், விண்ணவர் ேகான்” என்ற மங்களாஸாசனம் 
லம் ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைன பா ப் ேபாற்றினார். 

 
தி மங்ைக ேஸவித் க் ெகாண்ட பரமபத நாதன் 

 
ெபாிய தி ெமாழி ம் சமயம், தி மங்ைக “சந்ேதாகா, தைலவேன, 

தாமைரக்கண்ணா, அந்ேதா அ ேயற்கு அ ளாய் உன்ன ேள” என்  கதறினார்.   
தி மங்ைகயிடமி ந் , ேம ம் மங்களாஸாசனம் ெபற வி ம்பிய ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதன், 
அவர் கதறல் ேகட்காத  ேபால் அபிநயம் ெசய்தான்.  விைரவில் தி நாடாகிய பரமபதம் 
அைடய வி ம்பி, அந்த அ ள் பிச்ைச ேகட்ட ஆழ்வாைர சற்ேற ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதன் 
இப் மியில் நி த்தி தன்ைனப் பற்றிய ர்ணா பவம் ஏற்பட ைவத்தான்.  அந்த 

யற்சியில் ஏற்பட்ட பிரபந்தங்கள் தி க்கு ந்தாண்டகம், தி ெந ந்தாண்டகம் 
என்பைவ.   
 

தி க்கு ந்தாண்டகத்தின் 11வ  பாசுரத்தில், தான் எதற்காக பரமபத நாதைன 
தித்  வ ம் காாியத்தில் ஈ பட் க்கிறார் என்பைத விளக்கினார்.  எந்ைதேய! 

என்னப்பேன! நீேயா பரஞ்ேஜாதி. பரமபதம், அண்டம், ப்ரஹ்ம்மாண்டம் எல்லாவற்றிகும் 
காரணமாக ம் அைவகைள ரக்ஷிப்பவனாக ம் உள்ளாய்.  உனக்கு ைகங்கர்யங்கள் 
ெசய்வதில் என  வாக்கும், காய ம், மன ம் நிைலத்தி க்க ேவண் ெமன ேவண் க் 
ெகாண் , அந்த அ பவ ஜனித ஆனந்தத்தில் ழ்கி கைலயற்  இ க்க அ க்ரஹி, 
அந்த அ ள் கிட்டேவ, உன்ைன நான் தித்  வ கிேறன் எனப் பின் வ மா  க யன் 
ெதாிவித்தார்.  

 
ெதாண்ெடல்லாம் பரவி நின்ைனத் ெதா தப  பணி மா , 
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கண்  தான் கவைல தீர்ப்பான் ஆவேத பணியாய் எந்தாய்! 
அண்டமாய் எண் திைசக்கும் ஆதியாய் நீதியான 
பண்டமாம் பரம ேசாதி நின்ைனேய பர ேவேன. 

 
ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைனப் பற்றி ம், அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தால், ஜீவன் பரமபதம் 
அைடவைத ம், தன் ஆசார்யனான நம்மாழ்வார் விவரமாக ெசால் யி ப்பைத 
நிைனத் , தி மங்ைக சு க்கமாக ஒேர பாசுரத்தில் தி  ைவகுந்தநாதைன 
மங்களாஸாசனம் ெசய்தார். 
 

தலாழ்வார்கள் ெசய்த பரமபத மங்களாஸாசன பாசுரங்கள் 
 
ெபாய்ைக ஆழ்வா ம், ேபயாழ்வா ம், ன்  பாசுரங்கள் லம் பரமபத நாதைன 

பாசுரமிட் ள்ளார்கள்.  தங்கள் ேயாக பலத்தால், ர்த்தன்ய நா  லம், ஸ் ல சாீரத்ைத 
விட் , அர்ச்சிராதி / ேதவயானம் என்ற மார்க்கத்தால் பரமபதம் அைடந்த க்தர் 
குழாத்தில் ேசர்ந்த இ  ஆழ்வார்கள், ஜீவன்கள் பரமபத நாதைன அைடந்த ம் ம  பிறவி 
இல்லாைம (அ நராவ் த்தி), மரணம் இல்லாைம (அம் தத்வம்) என்ற நிைலகைள 
அைடவைத விளக்கி ள்ளார்கள். 
 

ைவகுந்தத்ைத  அனாதி காலம் ெதாட்  தன  நிைலயான வாஸஸ்தலமாக 
அபிமானித்  வ ம் பரமபத நாதன், க்ஷீராப்தி, தி ேவங்கடம், ஆகிய ராண 
தி ப்பதிகள் மட் ம் இல்லா , இளங்குமரனாக தி விண்ணகாி ம், க காசலத்தி ம் 
உள்ளான் என ேபயாழ்வார் கூறினார்.  இப் பாசுரம் பின் வ மா : 

 
பண்ெடல்லாம் ேவங்கடம் பாற்கடல் ைவகுந்தம், 
ெகாண்டங்குைறவார்க்குக் ேகாயில் ேபால் - வண்  
வளங்கிள ம் நீள் ேசாைல வண் ங்க ைக, 
இளங்குமரன் தன் விண்ணகர். 

 
இப் பாசுரத்ைத, க்ஷீராப்தி தி ப்பதியில் ன்னேர ேஸவித் க் ெகாண் க்கிேறாம். 
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ெபாய்ைக ஆழ்வார் இரண்  பாசுரங்கள் லம் பரமபத நாதைன ேஸவித் க் 
ெகாண் க்கிறார்.  தல் பாசுரத்தில், பரமபத நாதைன “விண்ணகத்தாய்” என்  
அைழத் , எவ்வள  கல்ப காலங்கள் தபஸ் ெசய்தா ம், உன் ைடய மஹிைமைய 

ம் அறிவ  என்ப  எப்ப  ம்?  உன  தி ேமனி அழைக ம், நீ பள்ளி 
ெகாண் க்கும் அழைக ம், பரமபதத்தில் ஞானானந்த மயமாய், நீ ெபாிய பிராட் டன் 
அனந்தாழ்வான் என்ற ஆசனத்தில் அமர்ந்தி க்கும் அழைக ம் ம் அறிய யல்வ  
நடக்கக் கூ ய காாியமா என ேகட்  ெபாய்ைக ஆழ்வார் வியந்தார்.  இப் பாசுரம் பின் 
வ மா : 

 
உணர்வாரார் உன் ெப ைம ழி ேதா ழி, 
உணர்வாரார் உன் உ வந்தன்ைன, - உணர்வாரார் 
விண்ணகத்தாய் மன்ணகத்தாய் ேவங்கடத்தாய், நால்ேவதப், 
பண்ணகத்தாய் நீ கிடந்த பால். 

 
ெபாய்ைக ஆழ்வார், இரண்டாவ  பாசுரத்தில், நாம் ன்பங்கைள எப்ப  

அழிக்கலாம் என்பைத பின் வ மா  ெசான்னார்: 
 
ேவங்கட ம் விண்ணக ம் ெவஃகா ம் அஃகாத 

ங்கிடங்கின் நீள் ேகாவல் ெபான்னக ம் - நான் கிடத் ம் 
நின்றானி ந்தான் கிடந்தான் நடந்தாேன 
என்றால் ெக மாம் இடர். 

 
தி ேவங்கடம், பரமபதம், தி ெவஃகா, ஏராளமான ஷ்பங்கள் நிைறந்த தடாகங்கள் 
உைடய, விஸ்தாரமான அழகு ெகாண்ட  தி க்ேகாவ ர் ஆகிய நான்கு தி ப்பதிகளில் 

ைறேய நின் ம், அமர்ந் ம், பள்ளி ெகாண் ம், நடந் ம் பகவான் உள்ளான் என்  ஒ  
தடைவ ெசான்னால் கூட யர்கள் எல்லாம் ஒழி ம் என்பதில் ஸந்ேதஹமில்ைல என 
ஆழ்வார் இங்கு ெசான்னார். 
 
 
நம்மாழ்வார் அ பவித்த பரமபத நாதன் 
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நம்மாழ்வார் 24 பாசுரங்கள் லம் தி நாட்ைடப் பா  ேபாற்றியி க்கிறார்.  இந்த 
24 பாசுரங்களில் ன்  தி வி த்தம் என்ற பிரபந்தத்தில் அைமந் ள்ளன.  மற்ற 21 
பரமபத நாதன் பற்றிய பாசுரங்கள் தி வாய்ெமாழியின் 2, 3, 4, 7, 8, 9 10வ  
பத் க்களில் காணப்ப கின்றன.  பத்தாவ  பத்தின் 10 பாசுரங்க ம் (ஒன்பதாவ  
தி ெமாழி) ைவகுண்டத்ைதப் பற்றி ம், ைவகுண்ட நாதைனப் பற்றி ம் ெவகுவாகக் 
ெகாண்டா கின்றன.  பத்தாம் பத் , ஒன்பதாவ  தி ெமாழியின் பாசுரங்கள், ப்ரஹ்ம்ம 
ஸூத்ரத்ைத அ ஸாித்  நிற்பைவ. 
 

தம  தி வி த்தாங்கைள ெவளியிட வி ம்பிய நம்மாழ்வார், தி வி த்தம் என்ற 
பிரபந்தத்ைத அ ளி, “இைமேயார் தைலவா! ெமய் நின்  ேகட்ட ளாய் அ ேயன் 
ெசய் ம் விண்ணப்பேம” என்  ேவண் னார்.  இந்த தி வி த்த பாசுரங்களில் 
ஒன்றாவதான  பின் வ ம் பரமபத சம்பந்தம் ெகாண்ட : 

 
உண்ணா றங்கா  உணர் ம் எத்தைன ேயாகியர்க்கும் 
எண்ணாய் மிளி மியல்வினவாம், எாி நீர் வளிவான் 
மண்ணாகிய எம்ெப மான் தன  ைவகுந்தமன்னாள் 
கண்ணாய் அ விைனேயன் உயிரான காவிகேள. 

 
பஞ்ச தங்களாய் ேதான் ம் பரமபத நாத ைடய ஸ்தானமான 

ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் இச்ைச ெகாண்ட ேயாகிகள், பராங்குச நாயகி என்ற தைலவியின் 
கண்கைளக் கண் , அைவ பரமபதம் என்ற ஷார்த்தத்ைத த்திக்கும் பலைன 
அளிப்பைவ என ாிந்  ெகாண்டார்கள்.  தங்கள் ேயாகங்கைள விட் , அந்த பரைம 
காந்திகள், ஸ்ரீைவகுண்டம் ேபால் ேபாக்யமான பராங்குச நாயகியின் கண்கள் லம் நல் 
வழி ெப , ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதனின் ேபர ள் ெப கிறார்கள் என ஆழ்வார் ெதாிவித்தார்.  
தைலவனான ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாத டன் நித்ய ேபாக தைசயில் ஈ பட்ட தைலவியின் 
உயர்ைவ ஆழ்வார் இங்கு ெகாண்டா னார். 
 

இரண்டாவ  தி வி த்த பாசுரத்தில், நாயகன் கார் காலத்தில் உன் டன் வந்  
ேச கிேறன் என்  ெசால்  வரா  நின்றான் என்பைத பராங்குச நாயகியின் ேதாழி 

லமாக நம்மாழ்வார் ெதாிவித்தார்.  “எம் ெப மான் தன  ைவகுந்தம் அன்னாய்” என்  
ேதாழி, தன் நாயகிைய இப் பாசுரத்தில் அைழத்தாள்.  பரமபத நாயகனின் ஸ்தானமான 
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ைவகுண்டத்ைதப் ேபால் நித்ய ேபாக்யமான தைலவிேய! கார் காலத்தில் உன் டன் 
வந்  கலந்  ெகாள்கிேறன் என்  ெசால் ப் ேபான உன் நாயகன் இ  வைர 
வரவில்ைல.  அவன் வ வைத எதிர்பார்த் , ெகான்ைற ஷ்பங்கள் அ ம் கைள 
உண்டாக்கி மலரக் காத்  நிற்கின்றன.  கார் காலம் இன் ம் வரவில்ைல.  கார் காலம் 
வந்த ம், அவ ம் வ வான், நா ம் மலர்ேவாம் என்  ெகான்ைற ஷ்பத்தின் 
அ ம் கள் காத் க் ெகாண் ப்பைத நீ காண்கிறாய்.  ெகான்ைற இ  வைர 
மலராததால், கார் காலம் வரவில்ைல எனப் ாிந்  ெகாண் , ைவகுண்ட நாதன் வரா  
இ க்க மாட்டான், இனிச் சிறி  காலத்தி ேய, கார் காலம் வ ம், அவ ம் வ வான், 
ெகான்ைற அ ம் க ம் மல ம் என்ற நம்பிக்ைக டன் நீ இ க்க ேவ ம் என்  ேதாழி 
வ்யாகூலம் அைடந்தி ந்த தைலவியிடம் உைரத்தாள்.  ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைனப் 
ேபாற் ம் இப் பாசுரம் பின் வ மா : 

 
மலர்ந்ேத ஒழிந்தில மாைல ம் மாைலப்ெபான் வாசிைக ம் 

லந் ேதாய் தைழப் பந்தர் தண் ற நாற்றி, ெபா கடல் சூழ் 
நிலம் தாவிய எம் ெப மான் தன  ைவகுந்தம் அன்னாய் 
கலந்தார் வரெவதிர்ெகாண்  வன் ெகான்ைறகள் கார்த்தனேவ. 

 
ேதாழி, கலங்கி நிற்கும் தைலவிைய சமாதானப் ப த்தி, ெகான்ைறகள் க்கா , 
அ ம்பளவிேலேய நிற்பதி ந்  கார் காலம் இன் ம் வரவில்ைல, அ  வந்த ம், 
ெகான்ைற ம் மல ம், பகவா ம் உன்னிடம் தி ம் வான் என ேதாழி ஆ தல் ெசான்ன 
பாசுரம் இ .  “ெபா கடல் சூழ் நிலம் தாவிய எம் ெப மான் தன  ைவகுந்தம் அன்னாய்” 
எனத் ேதாழி கூறி, தைலவியின் உயாிய ஸ்தானத்ைத நமக்கு நிைன த்தினாள். 
 

தி வி த்தத்தின் மற்ற ஒ  பாசுரம் பரமபத நாதைனப் பின் வ மா  
மங்களாஸாசனம் ெசய்த : 

 
உலாகின்ற ெகண்ைடெயாளியம்  எம் ஆவிைய ஊ வக் 
குலாகின்ற ெவஞ்சிைல வாள் கத்தீர்! குனிசங்கிடறிப் 

லாகின்ற ேவைலப் ணாியம் பள்ளி அம்மான யார் 
நிலாகின்ற ைவகுந்தேமா ைவயேமா ம் நிைலயிடேம. 
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ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைனச் சார்ந்த நித்ய சூாிகள், தைல மகளான பராங்குச நாயகி டன் 
கூ ய ேதாழிமார்கைளப் க ம் வைகயில் இப் பாசுரம் அைமக்கப் பட் ள்ள . 
 

தைல மகனான ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதனிடம் தணியாக் காதல் ெகாண்ட உங்கள் 
தைல மகளான பராங்குச நாயகிக்கு ேதாழியாக இ ந் , அந்தரங்க ைகங்கர்யம் ெசய் ம் 
உங்கைளக் கண்டால் எங்க க்கு ஒ  எண்ணம் உதிக்கிற .  ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாத க்கு 
ெதாண்டர்களாக இ க்கும் நாங்கள், அழகிகளான உங்கைள மணந்  ெகாண்டால், நாம் 
இ வ ேம ேகாஷ் யாக தைல மகன், தைல மகள் ஆகிய தம்பதிக க்கு 
ைகங்கர்யங்கைள ேசர்ந்ேத பண்ணலாம். 
 

தைல மகளான ஆழ்வா க்கு, ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதனின் பரமபதத்தில் உள்ள 
ஸ்தான விேசஷத்ைத இப் பாசுரம் குறிப்பி ம். ஒளி சும் கண்களாகிற பாணங்கைள 
ெதா த் , அம் கைள எங்கள் ஆத்மாைவ ைளக்கும் அள  சக்தி உைடய பலமான 
விற்களாகிற வங்கைள உைடய ெபண் மணிகேள!  நீங்கள் வ க்கும் இடம் 
பரமபதமா அல்ல  மியா? “ைவகுந்தேமா ைவையேமா ம் நிைல இடம்” என்  ஸ்ரீ 
ைவகுண்ட நாதனின் ேஸவகர்கள் இப் பாசுர லம் ேகட்டனர்.  எங்கைள தி மனம் 

ாிந்  ெகாண் , திவ்ய தம்பதிகளின் ைகங்கர்யத்தில் ஈ ப வதில் ைணயாக 
இ ப்பீர்களா என தைல மகனின் ேஸவகர்கள் விசாாித்தனர். 

 
பகவானின் ேஸைவயில் ஈ பட என் டன் ேசர், உன  தி மண யாத்திைரக்காக 

நி த்தப் பட் க்கும் கிம்சுக சல்ம  வ் க்ஷத்தின் மரத்தால் ெசய்யப் பட் க்கும் 
ரதத்தில் ஏ .  உன் ைடய தாம்பத்ய வாழ்க்ைக நித்ய சூாிகளின் சுகங்க க்கு 
சமானமாக இ க்கட் ம்.  நம் தைல மக க்காக, தைல மகளின் ேதாழியான நீ தாம்பத்ய 
யாத்திைரைய என் டன் ஆரம்பி என்  பின் வ ம் க் ேவத மந்த்ர பிரார்த்தைனைய 
இப் பாசுரம் நிைன த் கிற : 

 
suik<zuk< zLmil< ivñêp< ihr{yv[¡ suv&t< suc³m!, 
Aaraeh sUyeR Am&tSy laek< Syaen< pTye vhtu< k«[u:v. 
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ஸுகிம் சல்ம ம் விச்வ பம்  
ஹிரண்யவர்ணம் ஸுவ் தம் ஸுசக்ரம் | 
ஆேராஹ ஸூர்ேய அம் தஸ்ய ேலாகம் 
ஸ்ேயாநம் பத்ேய வஹ ம் க் ஷ்வ || 
--- க் ேவதம் 10.85.20 

 
நம்மாழ்வாாின் அ த்த ஸ்ரீ ைவகுண்ட மங்களாஸாசனப் பாசுரத்ைதப் பின் வ ம் 

ெபாிய தி வந்தாதி அ ளிச் ெசயல் லம் ேஸவித் க் ெகாள்கிேறாம்: 
 
கல் ம் கைன கட ம் ைவகுந்த வானா ம் 

ல்ெலன்ெறாழிந்தன ெகால் ஏ பாவம் - ெவல்ல 
ெந யான் நிறங்காியா ள் குந்  நீங்கான் 
அ ேயன ள்ளத்தகம். 

 
க ம்பைனய சுைவ ள்ள பிரான் கண்ணன்; க த்த நிறம் உைடயவன்.  ெச த்த கழ் 
ெகாண்டவன்.  எல்லா பைகவர்களி ம் ெவல் ம் சக்தி ெகாண்டவன்.  அவன் 
அ ேயனாகிய என் உட ல் குந் , உள் பாகத்தில் ேகாயில் ெகாண் ள்ளான்.  
அதனால் தி ேவங்கட மைல ம், அைலகள் ேகாஷிக்கும் தி ப்பாற்கட ம், பரமபதம் 
என்ற விண்ணக ம் ல் என்  நிைனக்கும் ப  சூன்ய தைசைய அைடந்தனேவா! 
அந்ேதா, பாவம் என ஆழ்வார் அ தாபப் பட்டார். 
 

ைவகுண்ட நாதன் பரமபதத்தில் அமர்ந்தி க்கும் சமயம், ெதாண்டர்களின் 
திகைளக் ேகட் , பல ஐச்வர்யங்கைள அவர்க க்கு அ கிறான்.  தான் பைடத்த 

அண்டங்களின் பல பாகங்களி ந்  ஞானமாகிற ஒளிக் கதிர்கைள ேசகாித் , 
அவர்க க்கு அ க்ரஹிக்கிறான் என்  ேவதம் பின் வ மா  ெசால்கிற : 

 
yda vajmsniÖñêpma *amé]ÊÄrai[ sÒ, 
b&hSpit< v&;[< vxRyNtae nana sNtae ibætae Jyaeitrasa. 
 
யதா வாஜம ஸநத் விச்வ பமா  
த்யாம க்ஷ த்தராணி ஸத்ம | 
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ப் ஹஸ்பதிம் வ் ஷணம் வர்த்தயந்ேதா  
நாநா ஸந்ேதா பிப்ரேதா ஜ்ேயாதிராஸா || 
--- க் ேவதம் 10.67.10 

 
இப்ப  ைவகுண்டத்தி ந்  அ ள் ாிபவன், அப் பரமபதத்ைத விட் , ஆழ்வாாின் 
உள்ளத் தி க்ேகாயி ல் வி ம்பி, அமர்ந்தி க்கும் ேபா , மற்ற ெதாண்டர்க க்கு 
பரமபதம் ெவறிச்சிட் , சூன்யமாகத் ேதான்றிய  ேபா ம் என்  ஆழ்வார் அபிப்ராயப் 
பட்டார். 
 

இனி காணப்ப ம் நம்மாழ்வாாின் மங்களாஸாசனங்கள் தி வாய்ெமாழியில் 
ேசர்ந்த வைகயாக உள்ளன.  இைவக ள் தலான  இரண்டாம் தி வாய்ெமாழியின் 
எட்டாம் பத்தில் பின் வ மா  விளங்குகிற : 

 
லைனந்  ேம ம் ெபாறிையந் ம் நீங்கி, 

நலமந்தமில்லேதார் நா  கு ர், 
அலமந்  ய அசுரைரச் ெசற்றான், 
பல ந்  சீாில் ப மின் ஓவாேத. 

 
ஆனந்தம் வில்லாமல் இ க்கும் இடம் பரமபதம்.  அதற்கு காரணம் அந்த தி ப்பதிைய 
ஸ்ரீமந் நாராயணன் நிைலயான இ ப்பிடமாகக் ெகாண்டதால் தான்.  அந்த பரம் 
ஜ்ேயாதியின் “நலம் அந்தம் இல்லேதார் நா ” க வி ம்பினால் நீங்கள் பஞ்ச 
இந்த்ாியங்களால் அ பவிக்கப் ப ம் சிற்றின்பங்களின் ேசர்க்ைகைய விட் , 
அசுரர்கைள த மாறி அழியச் ெசய்வ ம், அ பவிக்க, அ பவிக்க சுைவ அதிகாிக்கும் 
ஆராவ த மான பரமபத நாதனின் கல்யாண குணங்கைள இைட விடா  த்யானிக்க 
ேவண் ம் என்  ஆழ்வார் கூறினார். 
 

ஆசார்யனான நம்மாழ்வார் நமக்கு ெசய்த உபேதசம் ேவத ஸாரமான .  மன  
பஞ்ேசந்த்ாியங்களில் பல விஷமங்களில் ஈ ப வைத ம், ெதால்ைலகள் ெப வைத ம், 
பின் வ மா  கூறி, பரமபத நாதேன எல்லா ெதால்ைலகைள ம் அறேவ அழிக்கும் 
பராக்ரமசா  என ேவதம் அ தியிட்ட . 
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AyimNÔ v&;akip> prSvNt< ht< ivdt!, 
Ais< sUna< nv< cémadexSyan Aaict< ivñSmaidNÔ %Är>. 
 
அயமிந்த்ர வ் ஷாகபி: பரஸ்வந்தம் ஹதம் விதத் | 
அ ம் ஸூநாம் நவம் ச மாேததஸ்யாந ஆசிதம் 
விச்வஸ்மாதிந்த்ர: உத்தர: || 
--- க் ேவதம் 10.86.18 

 
(க த் ): ேஹ ஆத்மாேவ! மனதாகிற குரங்கு, ஒ  கத்தி, ஒ  அ ப் , ஒ  சட் , ஒ  
வண்  நிைறய எண்ெணய் எல்லாவற்ைற ம் ேசகாித் க் ெகாண் , அைவகைளக் 
ெகாண் , தன்ைன அழித் க் ெகாள்ளக் கூ ய வியாபாரங்களில் இறங்கத் தயாராகி 
நிற்கிற .  ஆத்மா ராமேன, எல்லாவற்றிற்கும் பிர .  அவன் தான் இந்த விபாீத 
ஈ பா களி ந் , ெதாண்டர்கைளக் காப்பாற்ற ேவண் ம் என்  ெசால்வ , 
“ லைனந்  ேம ம் ெபாறிையந் ம் நீங்கி, நலமந்தமில்லேதார் நா  கு ர்” என்ற 
க த் டன் கலந்த .  அவன் விச்வஸ்மாதிந்த்ர: உத்தர: (He is Superior over all) என்  
ெசால்வ  “அசுரைர அலமந்  ய ெசற்றான், பலம் உந்  சீாில்” ெபாியவன் என்ற 
பாசுரப் பகுதிையச் ேசர்ந்த .  அசுரர்கைள ஹதம் ெசய்வ  ேபால், பஞ்ேசந்த்ாியங்களின் 
ெகா ைமகளி ந்  காப்பாற் வான் என ஆழ்வார் ெசான்னார். 
 

ன்றாம் பத்தின் பத்தாம் தி ெமாழியின் ஐந்தாவ  பாசுரத்தில் ஸ்ரீ 
க் ஷ்ணாவதாரத்ைத ம், ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைன ம் ேசர்த்  நம்மாழ்வார் 
மங்களாஸாசனம் ெசய்தார்.  இப் பாசுரம் பின் வ மா : 

 
இடாின்றிேய ெயா  நாெளா  ேபாழ்தில் எல்லா உலகும் கழிய, 
படர் கழ்ப் பார்த்த ம் ைவதிக டன் ஏறத் திண் ேதர் கடவி, 
சுடெராளியாய் நின்ற தன் ைடயச் ேசாதியில் ைவதிகன் பிள்ைளகைள, 
உடெலா ம் ெகாண்  ெகா த்தவைனப் பற்றி ஒன் ம் யாிலேன. 

 
ஸ்ரீமத் பாகவதம், தசம ஸ்கந்தத்தில், ஸ்ரீ க் ஷ்ணன் அர்ஜுன டன் ைவகுண்டம் 
ெசன் , ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைன நமஸ்காித் க் ெகாண் , அந்தணனின் அகால மரணம் 
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அைடந்த பத்  குழந்ைதகைள மீட் க் ெகாண்  வந் , அந்தணைன 
ஸந்ேதாஷப்ப த்தின சம்பவத்ைத அ பைடயாக ைவத் , நம்மாழ்வார் இப் பாசுரத்ைத 
அ ளினார்.  ஹாி வம்ச ம் இந்த சம்பவத்ைத சற்  ேவறான விதமாக விவாிக்கிற .  
ஹாி வம்சத்தில், க் ஷ்ண பரமாத்மா, அர்ஜுனன், ைவதிகன் ஆகிய வ ம் ைவகுண்டம் 
ெசன்றதாக ெசால்கிற .  ெப ம் கழ் ெகாண்ட அர்ஜுன ம், ேவத ெநறி தவறாத 
அந்தண ம், ஏகாஹம் என்ற யாகத்ைத த்த தினத்திேல, ந ப் பக க்குள்ளாகேவ, 
ப்ராக் த ேலாகங்கைள எல்லாம் கடந் , அப்ராக் தமான ஸ்ரீ ைவகுண்டம் என்ற 
பரமபதத்ைத அைட மா , ெவகு ேவகத் டன் தன  ேதைர நடத்திய க் ஷ்ண 
பரமாத்ைவ, “இடாின்றிேய ஒ  நாள் ஒ  ேபாழ்தில் எல்லா உலகும் கழிய, படர் கழ்ப் 
பார்த்த ம் ைவதிக ம் உடன் ஏறத் திண் ேதர் கடவி ” என்ற பாசுரப் பகுதியால் 
நம்மாழ்வார் ெகாண்டா னார். 

 
ஸ்ரீ ைவகுண்டம் ேபாகும் வழியில் கடல்கள், மைலகள், கன இ ள் என்ற 

இைடர்கைள கடக்க ேவண் யி ந்த .  அந்த இடர்கைள எல்லாம் கைளந்  “இடர் 
இன்றிேய” க் ஷ்ன பரமாத்மா தன் ஸ்தானமான ைவகுண்டம் அைடந்தார்.  அங்கு, 

 
ddzR tÑaegsuoasn< ivÉu< mhanuÉav< pué;aeÄmaeÄmm! 
 
ததர்ச தத் ேபாகஸுகாஸநம் வி ம் மஹா பாவம் ேஷாத்தேமாத்தமம் 

 
என்  ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூ ம்ப , தன  ேபாக ஸுகாஸனமான ஆதிேசஷன் ேமல், 
அஷ்ட ஜங்க டன், நீல வண்ணனான ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதன், மஞ்சள் 
பீதாம்பரத் ட ம், ன் சிாிப்  நிைறந்த கத் ட ம், மகர குண்டலங்கள் 
அலங்காிக்கும் கா க ட ம், ஸ்ரீவத்ஸம் என்ற ம , ெகௗஸ் பம் என்ற திவ்ய 
மணி டன் கூ ய தி  மார் ட ம், ைவஜயந்தீ என்ற மாைல அழகு ப த் ம் 
ேதாள்க ட ம், கண்ணன் என்ற தன் அம்ச பிக்கு ேஸைவ தந்தார்.  இந்த அத் த 
ேஸைவைய விவாிக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதப் பகுதி பின் வ மா : 
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saNÔaMbudam< suipz¼vass< àsÚvKÇ< éicrayte][m!. 
mham[IìatikrIqk…{flàÉapiri]Ýshök…Ntl<, 
àlMbcavRòÉuj< skaEStuÉ< ïIvTslúm< vnmalya v&tm!. 
 
ஸாந்த்ராம் தாமம் ஸுபிசங்கவாஸஸம்  
ப்ரசந்நவக்த்ரம் சிராயேதக்ஷணம் || 
மஹாமணி வ்ராத கிாீட குண்டல  
ப்ரபாபாிக்ஷிப்த ஸஹஸ்ர குந்தலம் | 
ப்ரலம்பசார்வஷ்ட ஜம் ஸெகௗஸ் பம்  
ஸ்ரீவத்ஸல மம் வனமாலயா வ் தம் || 

 
ஸ்ரீ ைவகுண்டத்தில், ஸுநந்தன் என்ற நித்ய சூாிகளின் தைலவனின் 

ைகங்கர்யத்ைத ஏற் க் ெகாண் ம், உ ெவ த்  அ கில் நிற்கும் தன் திவ்ய ஆ தங்கள் 
சூழ்ந்தவனாக ம், தன  கல்யாண குணங்களாகிய பலம், ஐச்வர்யம், கீர்த்தி, மாைய 
ஆகிய எட் ம் கூ னவனாக ம், பகவான் க் ஷ்ண க்கு “சுடெராளியாய் தன் 
ேசாதிைய” ேஸைவ ெசய்  ைவத்தைத ஸ்ரீமத் பாகவதம் பின் வ மா  
ெகாண்டா கிற : 

 
sunNdnNdàmuoE> Svpa;RdEí³aidiÉmURitRxrEinRjayuxE>, 
può(a iïya kITyRjyaioliÏRiÉinR;eVyma[< prmeióna< pitm!. 
 
ஸுநந்தநந்தப்ர ைக: ஸ்வபார்ஷைத:  
சக்ராதிபி: ர்திர்தைரர்நிஜா ைத: | 

ஷ்ட்யா ச்ாியா கீர்த்யஜயாகிலர்த்திபி: 
நிேஷவ்யமாணம் பரேமஷ்ட் நாம் பதிம் || 

 
என் ைடய அவதாரங்களாய், நர நாராயண ஸ்வ பிகளாய் மியில் நடமா ம் 
உங்கைளக் காணேவ, அந்தணனின் பிள்ைளகைள இங்கு ெகாண்  வந்ேதன்.  நீங்கள் 
உலகில் தர்மத்ைத வளர்த் , பின் என் ஸ்வயம் ேஜாதியில் ேச ங்கள் என்  ஸ்ரீ 
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ைவகுண்ட நாதன் தி வாய் மலர்ந்த ளி, அந்தணனின் குழந்ைதகைள கண்ணனிடம் 
ேசர்த்தார்.  பகவா ைடய விபவ அவதாரமான க் ஷ்ணன், தன் ல ஜ்ேயாதியான ஸ்ரீ 
ைவகுண்ட நாதைன நமஸ்காித் க் ெகாண்  குழந்ைதக டன் த்வாரைக தி ம்பினார்.  
இந்த சம்பவங்கைள, நம்மாழ்வார்,  

 
சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன் ைடயச் ேசாதியில் ைவதிகன் பிள்ைளகைள, 
உடெலா ம் ெகாண்  ெகா த்தவைனப் பற்றி ஒன் ம் யாிலேன. 

 
என்  விவாித்தார்.  அந்தணைன தன் மைறந்த குழந்ைதக டன் ேசர்த்  ைவத்த 
கண்ணைன அைடக்கலமாக அைடந் , நான் யர்கள் எல்லாம் அழிந்தவனாக ஆேனன் 
என சடேகாப னிவர் இங்கு இயம்பினார். 
 

இப்ப யாக, “அதிமா ஷ ேசஷ் தம்” ெசய் , மீளா லகமாகிய 
பரமபதத்தி ந் , அந்தணாின் குழந்ைதகைள “உடெலா ம் ெகாண்  ெகா த்தவைன” 
த்யானித் , நம்மாழ்வார் நாயகி பாவம் அைடந்  நான்காம் தி வாய்ெமாழிப் பாசுரம் 
ஒன்ைற நமக்க ளினார்.  அ  பின் வ மா : 

 
மண்ைணயி ந்  ழாவி வாமனன் மண்ணி  என் ம், 
விண்ைணத் ெதா தவன் ேம  ைவகுந்தெமன்  ைக காட் ம், 
கண்ைண ள் நீர்மல்க நின்  கடல்வண்ணன் என் மன்ேன, என் 
ெபண்ைணப் ெப மயல் ெசய்தாற்ெகன் ெசய்ேகன் ெபய்வைளயீேர. 

 
இந்த பாசுரம், தன் ெபண்ணான பராங்குச நாயகியின் யைரக் கண்  சகிக்க யாத 
தாயின் வாய் கமாக ெவளிப் பட்ட .  கண்ணனிடம் ெகாண்ட ெப ங் காதலால் பித்  
பி த் , தான் கா ம் வஸ் க்கள் எல்லாவற்ைற ம் அவனாகேவ நிைனத்  அவதிப் 
ப ம் ெபண்ணில் நிைலையேசாகத் டன் தாயார், கு மியி ந்த சுற்றத்தார்களிடம் 
விவாித்த பாசுரம் இ . 

 
என் ெபண் டன் கூ  இ ந்த கடல்வண்ணன் அவைள பிாிந்  ெசன்றான்.  

அம்மா! என் நாதன் என்ைன விட்  அகன்றாேன! நான் எப்ப  இந்த யைர நீக்குேவன் 
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என்  கண்ணீர் ேசார கதறி நிற்கும் என் ெபண் ஆகாயத்ைத ெதா , இ  என் 
நாதனான ஸ்ரீ ைவகுண்டாதிபதி இ க்கும் இடம் என்கிறாள்.  தி மண்ைண ைகயில் 
எ த் , இ  வாமனாவதாரம் ெசய்த என் நாதன் யாசித் ப் ெபற்ற மண் என்கிறாள்.  
அங்கும், இங்கும் அைலந் , பித்  பி த்தவள் ேபால் நடந்  வ கிறாள்.  இவைள இந்த 
நிைலயில் நி த்தி ள்ள கண்ணைன நான் என்ன ெசய்யக் கூ ம்?  பிச்ேசறி நிற்கும் இப் 
ேபைதைய என்ன சமாதானம் ெசால்  காப்பாற் ேவன் என்  கதி கலங்கிய தாயார் 

லம்பினாள்.  “உத்தமம் …. ஊர்த்வம் …. பரம் ஸ்த்தானம் …. ஸர்வ ேதேஜாமயம் 
ப்ரகாசேத” என்  விவாிக்கப் ப ம் ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைன ம் நம்மாழ்வார் இப் பாசுர 

லம் நமஸ்காித் க் ெகாண்டார். 
 

அ த்த ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைனப் பற்றிய பாசுரத்தில், என் ள் குந் , சப்த 
ேதாஷம், அர்த்த ேதாஷம் ஏ மில்லாத கவிைதகைளப் பாட ைவத் , என் தீவிைனகைள 
ஒழித் , தன் டன் ேசர்த் க் ெகாண்ட ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைன எங்ஙனம் கழ்ேவன் 
எனப் பின் வ மா  நம்மாழ்வார் தித்தார்: 

 
ைவகுந்தநாதன் என் வல்விைன மாய்ந்தறச். 
ெசய்குந்தன் தன்ைன என்னாக்கிெயன்னால் தன்ைன, 
ைவகுந்தனாகப் கழ் வண் தீங்கவி, 
ெசய்குந்தன் தன்ைன எந்நாள் சிந்தித்தார்வேனா! 

 
ைவகுந்த சப்தத்திற்கு விேசஷ நமஸ்காரங்கைள நம்மாழ்வார் இங்கு ஸமர்ப்பித்தார்.  
நி க்தம் ைவகுண்டம் என்ற சப்தத்திற்கு பின் வ மா  அர்த்தம் கூ கிற : 

 
s<ðe; àit"atí k…iQ"aTvw¡ %Cyte, 
ivgt> s c ye;a< te ivk…{Qa> Syu> %dIirta, 
te;amevE; #itih vEk…{Q> pirkIitRt>. 
 
ஸம்ச்ேலஷ ப்ரதிகாத: ச கு காத்வர்த்தம் உச்யேத | 
விகத: ஸ ச ேயஷாம் ேத விகுண்டா: ஸ் : உதீாிதா | 
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ேதஷாேமைவஷ இதி ஹி ைவகுண்ட: பாிகீர்தித: ||  
அந்த பரமபத நாதன், எல்ேலாைர ம், எல்லாவற்ைற ம் ேசர்த்  ைவக்கிறான்.  

அவ டன் ேச ம் பாைதகளில் ெசல்ல யா  ெசய் ம் தைடக க்கு “k…iQ கு ” என்ற 

ஆதார சப்தம் உண் .  அந்த ேசர்க்ைக பகவான் அ ளால் நீங்கியவர்க க்கு 

விகுண்டர்கள் ( ivk…{Q ) என்ப  ெபயர்.  விகுண்டர்க டன் கூ ய நாத க்கு ைவகுண்ட 

நாதன் என்ற ெபயர் ஏற்பட்ட  என நி க்தம் கூ கிற .  ேசராதைவகைளக் கூட ேசர்த்  
ைவக்கும் அக தகடனான பகவான் பஞ்ச தங்கைள ஒன்  ப த்தி பிரபஞ்சத்ைத 
பைடப்பைத பாரதத்தின் சாந்தி பர்வத்தில் கூறி, தனக்கு ைவகுண்டன் என்ற ெபயர் 
அதனால் ஏற்பட்டைதப் பின் வ மா  விளக்கினார்: 

 
vEk…{Q> pué;> àa[> àa[d> à[m àwu> 
 
ைவகுண்ட: ஷ: ப்ராண: ப்ராணத: ப்ரணம ப்ர :  

 
என்ற பகவான், 

 
mya s<ðei;ta ÉUim> AiÑVyaem c vayuna, 
vayuí tejsa saxR  vEk…{QTv< ttae mm. 
 
மயா ஸம்ச்ேலஷிதா மி: அத்பிவ்ேயாம ச வா நா | 
வா : ச ேதஜஸா ஸார்த ைவகுண்டத்வம் தேதா மம || 

 
என்றான்.   
 
நம்மாழ்வார் பர ப்ரஹ்மமான ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைன அைடய உத ம் பர பக்திைய 
வளர்க்கும் ஸ்வாமிைய “ைவகுந்தநாதன் என் வல்விைன மாய்ந்தறச் ெசய்குந்தன்” என்  
இப் பாசுர லம் தித்தார். 
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“குந்தன்” என்ற தி நாமம் ஸஹஸ்ரநாமங்களில் ஒன் .  “கு த: குந்தர: குந்த: 
பர்ஜந்ய: பாவேநா’நில:” என்ற ஸஹஸ்ரநாமப் பகுதி டன் ேசர்ந்த  இந்த தி நாமம்.  
தன் ைடய இச்ைசயாகேவ (ஸ்வத் ஸங்கல்பத்தாேல), கார்கால ேமகம் ேபால் தைய 
என் ம் மைழயாக ெபாழிந் , பர பக்திைய வளர்த் , ப்ரஹ்ம ஞானம் என்ற வரமளித் , 

மியில் அர்ச்ைசயாக ம், வா லகில் ைவகுண்ட நாதனாக ம் பக்தர்களின் 
ேகாஷ் யில் ஸந்ேதாஷத் டன் ேசர்ந்தி க்கும் பகவாைன ேமற் கா ம் ஸஹஸ்ரநாம 
வாக்யங்கள் வணங்கிக் ெகாள்கின்றன. 
 
நி க்தம் “குந்த:” என்ற தி நாமத்திற்கு பின் வ ம் அர்த்தத்ைத ெகா த்த : 

 
É´e_y> prmÉ®yaid àdanat! k…Nd> %Cyte, 
ivdairt< papjat< k…Nd> zaeXytIit va. 
 
பக்ேதப்ய: பரமபக்த்யாதி ப்ரதாநாத் குந்த: உச்யேத | 
விதாாிதம் பாபஜாதம் குந்த: ேசாத்யதி இதி வா || 

 
பராசர பட்ட ம் “வல்விைன மாய்ந்தறச் ெசய்குந்தன்” என்ற நம்மாழ்வாாின் 

மங்களாஸாசந்த் க்கு எதிெரா யாக “குந்தன்” என்ற தி நாமத்திற்கு, 

 
ijtpUvRpUv¡ }anvEraGyaid ÉUimke_y> %ÄraeÄr< prÉi´ pr}anaidÉuv<  
ddait #it 
 
ஜித ர்வ ர்வம் ஞாந ைவராக்யாதி மிேகப்ய: உத்தேராத்தரம்  
பரபக்தி பர ஞாநாதி வம் ததாதி இதி 

 
என்  அர்த்தம் ெசான்னார்.  ஸாதனா பலத்தினால், ப்ரஹ்ம ஞான ஆராய்ச்சியில் 
ஈ பட் , ஞானம். ைவராக்யம் திர்ந்தவர்க க்கு, ேம ம் உயாிய அ க்ரஹங்களான 
பரபக்தி, பர ஞானம் ஆகிய வரங்கைள அளித் , தன் ஸ்தானமாகிய ைவகுண்டத்திற்கு 
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அைழத் க் ெகாள்வதால் அவ க்கு “குந்தன்” என்ற ெபயர் ஏற்பட்ட  என பராசர பட்டர் 
கூறினார்.  
 

தன்ைன அப்ேபற்பட்ட ைவகுந்தனாகப் கழ “வண் தீங்கவி ெசய்குந்தன்” என ஸ்ரீ 
ைவகுண்ட நாதைன, நம்மாழ்வார் இப் பாசுரத்தில் ெகாண்டா னார்.  “தன்ைன 
என்னாக்கி, என்னால் தன்ைன ைவகுந்தனாகப் கழ வண் தீங்கவி ெசய்குந்தன்” என்  
ஆழ்வார் அறிவித்தார்.  அேநக சக்திகள் ெகாண்ட தன்ைன என் ள் ைவத் , என் ள் 
அந்தர்யாமியாகி, என்ைனக் ெகாண்ேட, ன்னேம ைவகுந்தனாக உள்ள தன்ைன, 
இப்ேபாேத ைவகுந்தன் என்  மாறியவன் ேபால் ெகாண்டா ம்ப , குற்றமற்ற, 
ேதனி ம் இனிய பாசுரங்கைள ெசய் மா  “குந்தன்” என ேபராயிர ள்ள ஒ  
தி நாமத்தால் வணங்கப்ப ம் அப்பன் ெசய்தான். இந்த அ க்ரஹ விேசஷத்ைத நான் 
எவ்வள  காலம் நிைனத்தா ம், எனக்கு தி ப்தி ஏற்படா  (எந்நாள் சிந்தித்  
ஆர்வேனா) என்  ஆழ்வார் ெசான்னார்.  
 

நம்மாழ்வாாின் அ த்த பாசுரம், “ேகாதில் கழ்க் கண்ணன் தன் … …. 
பாதமைடவதின் பாசத்தாேல” நாயகி பாவம் அடந்  அ ளப்பட்ட பாசுரம்.  
தி ப்பாற்கடல் தி ப்பதி பற்றிய பகுதியில் ேஸவித் க் ெகாள்ளப்பட்ட இப் பாசுரம் பின் 
வ மா : 

 
இைடயில்ைல யான் வளர்த்த கிளிகாள்! 
     ைவகாள்! குயில்காள்! மயில்காள்! 
உைடயநம் மாைம ம் சங்கும் ெநஞ்சும் 
     ஒன் ம் ஒழியெவாட்டா  ெகாண்டான், 
அைட ம் ைவகுந்த ம் பாற்கட ம் 
     அஞ்சனெவற் ம் அைவநணிய, 
கைடயறப் பாசங்கள் விட்ட பின்ைன 
     அன்றி அவன் அைவ காண்ெகாடாேன. 

 
பரமபதத்தில் உைற ம் ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதன், தன் பரம பக்தனான ப்ரஹ்லாதன் 

என்ற சி வைன ரக்ஷிக்கத் ணில் நரசிங்கமாகத் ேதான்றி, ஷ்டனான 
இரண்யகசி வின் இ தயத்ைத, தன் கூறிய, வைளந்த நகங்களால் பிளந்  மாய்த்தான்.  
அத் டன் நிற்கா , சாந்த நரசிம்மனாகி, ப்ரஹ்லாதனின் இ தயத் ள் ம் அமர்ந்  
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அ ளினான்.  இப்ப யாக, மனித ம், சிங்க ம் கலந்த “நரசிங்கமாகி” இரண்ய ைடய 
க னமான உடைல “வள் உகிறால் பிளந்தான்”.  ஒ  பாலக க்காக, இந்த அத் தத்ைத 
நடத்திக் காட் , ப்ரஹ்லாதைன,  

TvTàempaÇe;u àwm>  த்வத் ப்ேரம பாத்ேரஷு ப்ரதம: --  

 
என்ற பட்டம் வாங்க ெசய்த பிர  நரசிங்கப் பிரான்.  ப்ரஹ்லாத ைடய உயாிய 
ஸ்தானத்ைத, க் ஷ்ணாவதார சமயம், நரசிங்கன் 

 
à’adíaip dETyanam!   ப்ரஹ்லாத: ச அபி ைதத்யாநாம் என்  ெசான்னார். 

 
அசுரர்கள் கூட்டத்தில் நான் ப்ரஹ்லாதனாக உள்ேளன் என்றார்.  ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில், 
உத்தவ க்கு உபேதசம் ெசய் ம் சமயம், “மாம் வித்தி உத்தவ ைதத்யாநாம் 
ப்ரஹ்லாதமஸுேரச்வரம்” என்  க் ஷ்ணன் ெசான்னார். 
 

யமதர்ம ம், தன் தர்களிடம் பாகவத தர்மத்ைத கைட பி த்  வாழ்பவர் 
பன்னிரண்  மஹா ஷர்கள். அவர்கள் ப்ரஹ்ம்மா, நாரதர், சிவன், ஸனத்குமாரர், 
கபிலர், ஸ்வாயம்  ம , ஜனகர், பீஷ்மர், ப , சுகர், ப்ரஹ்லாதன், நான் என்  
விளக்கினார்.  நாரதர், பீஷ்மர், தர்மராஜா, மேஹச்வர டன் ஸம ஸ்தானம் வஹிப்பவர் 
ப்ரஹ்லாதர். 
 

அசுரர்களின் ஜன்ம விேராதிகளான ேதவர்கள் கூட, இந்திர சைபயில் 
சான்ேறார்கைள திக்கும் சமயம், அசுரர் குலத்ைத ேசர்ந்தவனாயி ம், ப்ரஹ்லாத க்கு 

த டம் ெகா க்கின்றனர் என்  நாரதர், தர்ம த்ர க்கு விளக்கியதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 
பின் வ மா  கூ கிற : 

 
y< saxugawasdis irpvae=ip sura n&p, àitman< àk…vRiNt, 
 
யம் ஸா காதாஸத  ாிபேவா’பி ஸுரா ந் ப | ப்ரதி குர்வந்தி | 



                                                                23                                www.sadagopan.org 
 

 
இத்தைன கழ் ெபற்ற ப்ரஹ்லாதைன ம், அந்த பக்த க்காக, ணில் அவதாித்த 

நரசிங்கப் பிராைன ம், நம்மாழ்வார் பின் வ ம் பாசுரம் லம் மங்களாஸாசனம் ெசய் , 
அந்த நர ம்ஹாவதாரம் ெசய்த ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைனக் கண் , அ பவிப்ேபன் 
என்  என  மனம் இர ம், பக ம் இைடவிடா , ஏகாக்ர சிந்ைத டன் நிைனத்  
வ கிற  என்றார்: 

 
ஆகம் ேசர் நரசிங்கமதாகி, ஓர்  
ஆகம் வள் கிரால் பிளந்தா ைற, 
மாக ைவகுந்தம் காண்பதற்கு, என் மனம் 
ஏகெமண் ம் இராப்பக ன்றிேய 

 
ஸ்ரீ ைவகுண்டம் பற்றிய மற்ெறா  பாசுரத்தில் தி ழிக்களத் த் ெப மா டன் 

ேசர்த்  நம்மாழ்வார் ேஸவித் க் ெகாண் க்கிறார்.  அப் பாசுரம் பின் வ மா : 
 
ெதளிவிசும்  க த்ேதா த் தீவைளத்  மின்னிலகும், 
ஒளி கில்காள்! தி ழிக்களத் ைற ம் ஒண் சுடர்க்கு, 
ெதளிவிசும்  தி நாடாத் தீவிைனேயன் மனத் ைற ம், 

ளிவார் கட்குழலார்க்ெகன் தீ ைரதல் ெசப் மிேன. 
 
ஆழ்வார் ேமகங்க டன் இங்கு ேபசுகிறார்.  ேமகங்கேள! எத்தைனேயா அழகிகள் 
இவ் லகில் இ க்கும் ேபா , உன்ைன அவன் அைணத் , உன் தாபத்ைத ேபாக்குவான் 
என்  நீ நிைனப்பதற்கு என்ன காரணம் என்  நீங்கள் ேகட்கலாம்.  அதற்கு, என் பதில் 
இ  தான்!  நான் அவைன ேநாில் காணக் கூடாத பாவி என்ப  நிச்சயம்.  இ ந்த 
ேபாதி ம், ஒண் சுடரா ம், கல்யாண குண ஸ த்ரமாக ம் உள்ள தி ழிக்களத்  
ெப மான், தன் ைடய “ெதளிவிசும்  தி நா ” என்ற நிர்மல, பரமாகாசமாய் விளங்கும் 
பரமபதத்தில் இடம் ெகா த்  என்ைன ஏற் க் ெகாள்வான் என்  மஹா 
விச்வாஸத் டன் இ க்கிேறன்.  இந்த த் ட நம்பிக்ைகைய என் நாதனிடம் கூறி, 
அவ க்கு அ ங்கள் என நீங்கள் ெசால்ல ேவண் ம் என்  பராங்குச நாயகி 
மின்னல்க டன் கூ ய ேமகங்களிடம் ேகட் க் ெகாண்டாள். 
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“ெதளிவிசும்  தி நா ” என்  ஆழ்வார் நமஸ்காித் க் ெகாண்டதற்கு ஆதாரம் ஸ்ரீமத் 
பாகவதத்தில் உள்ள .  இந்த ச்ேலாகம் பின் வ மா : 

 
 
sTy< }anmnNt< ydœ äüJyaeit> snatnm!, 
yiÏ pZyiNt munyae gu[apaye smiahta>.   
 
ஸத்யம் ஞாநம் அநந்தம் யத் ப்ரஹ்மஜ்ேயாதி: ஸநாதநம் | 
யத்தி பச்யந்தி நேயா குணாபாேய ஸமாஹிதா: || 
--- ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10.28.15 

 
“ெதளி விசும் ” என்ப  ஸத்யம், ஞானம், சுத்த ஸத்வம், என்ற குணங்கள் நிைறந்ததாய், 
தமஸ், ரஜஸ் கலக்காத சுத்த நா , தி நா . ப்ரக் தி சம்பந்தமான தீவிைனகைள 
அகற்றி, நம்மாழ்வார் ேபான்ற னிவர்கள் தங்கள் தவ வ ைமயால் அத் ெதளி விசும்  
நாட்ைட அைடகிறார்கள். 
 

தி மா ஞ்ேசாைல என்ற தி ப்பதி கற்பகம், பாாிஜாதம் ஆகிய ெதய் க 
மரங்கள் நிைறந்த தி நாட் ன் ேசாைலதான் என்  ெதாிவிக்க வி ம்பிய ஆழ்வார், நாம் 

ன் பகுதியில் ேஸவித் க் ெகாண்ட பாசுரம் ஒன்  லம் பகவானாகிய பரமபத நாதன், 
தன் ஒவ்ெவா  அங்கங்களி ம் எப்ேபா ம் நிைறந் ள்ளான் எனப் பின் வ மா  
ெசான்னார்: 

 
தி மா ஞ்ேசாைலமைலேய தி ப்பாற்கடேல என்தைலேய, 
தி மால் ைவகுந்தேம தண் தி ேவங்கடேம என டேல, 
அ மாமாயத் ெதன யிேர மனேம வாக்ேக க மேம, 
ஒ மா ெநா ம் பிாியான், என் ஊழி தல்வெனா வேன. 

 
நம்மாழ்வாாின் விேசஷமான மங்களாஸாசனம் ெபற்ற பரமபதம் 
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சூழ் ெபான் விசும்பாகிய பரமபதத்தில் தன்ைனக் ெகாண்  ேசர்ப்பதற்காக, 
பரமபத நாதன் தனக்கு உள் ம், ற ம் காட்சி அளித்ைத, தி வாய்ெமாழி ம் 
த ணத்தில் நம்மாழ்வார் ெகாண்டா ள்ளார்.  தைல நா யில் குந் , ஸ் ல சாீரத்ைத 
விட்  சூ ம சாீரத்தில் குத்தி, ஆழ்வாைர அர்ச்சிராதி மார்க்கம், அல்ல  ேதவயானப் 
பாைத என்ற வழி லமாக ைவகுண்டத்திற்கு அைழத் ப் ேபாக தயாராய் இ ப்பைத 
கண்ணன் ஆழ்வா க்கு அறிவித்தான்.  ஆழ்வார் பிரயாணம் ெசய்யவி க்கும் அர்ச்சிராதி 
மார்க்கத்ைத ம், ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதன் காண்பித் க் ெகா த்தான்.  தான் கண்ட 
காட்சிகைள பத்  பாசுரங்கள் லம் நம்மாழ்வார் விவாித் , நீங்க ம் இவ் வழியில் 
ேபாகலாம், விண்ணகரானிடம் சரணாகதி ெசய் , அந்த அ ைளப் ெபறலாம் என 
குறிப்பிட்டார்.  இந்த விேசஷப் பாசுரங்கள், உபநிஷத், பாஞ்சராத்ரம், ப்ரஹ்ம்ம ஸூத்ரம் 
ஆகிய ேவத ல்களின் ஸாரம். 
 

பகவான், மற்ற ஸ்ரீ ைவஷ்ணவர்கள் தன் அ ள் ெபற் , அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் 
ெசன்  ெகாண் க்கும் சமயம் அைடந்த மாியாைதகைள ம், ஸத்காரங்கைள ம் 
நம்மாழ்வா க்கு காண்பித் , உம்ைம ம் பரமபதம் அைழத் ச் ெசல் ம் காலம் கிட்  
விட்ட  என நிைன த்தினான். தான் கண்ட அதிசயங்கைள, ஆண்டாள் 
“வாரணமாயிரம்” என்ற பாசுரப் பகுதியில் நாரணைன தி மணம் ாிந்  ெகாண்டதாக, 
கண்ட கனாைவ விவாித்த  ேபால், நம்மாழ்வா ம் தான் கண்ட அர்ச்சிராதி மார்க்க 
யாத்திைரைய நமக்கு விவரமாக விளக்கினார்.  ஆழ்வார். “ஜ்ஞா ம் த்ரஷ் ஞ்ச தத்ேவன 
ப்ரேவஷ் ஞ்ச பரந்தப” என்  கீைதயில் ெசான்ன வழிைய கைட பி த்தவர்.  தனி நின்ற 
சார்விலா ர்த்தியான பரமபத நாதைன, “அவேன யகல் ஞானம் … அவேன 
மற்ெறல்லா மறிந்தனேம”  என்  அறிந்  “ஜ்ஞா ம்” என்ற பகுதிைய ஆழ்வார் ெசய்  

த்தார். 
 

அவைன தத்வ கமாக அறிந்த ஆழ்வார், பரமபத நாதைன அர்ச்ைசயி ம், 
விபவத்தி ம் கண்  ேஸவித் , “த்ரஷ் ம்” என்ற பகுதிைய ம் அ த்தப் ப யாக ெசய்  

த்தார்.  கைடசியாக “கண்  களிப்பக் கண் ள் நின்றகலான்” என்றப , “ெசல்வம் 
மல்கு கு த் தி வண்ணகாில்” தான் கண்ட பரமபத நாதைன அ பவித்தார்.  “ஜ்ஞாத்வா, 
த்ரஷ்ட்வா” என்ற பகுதிகள் ந்த பின் “தத்ேவன ப்ரேவஷ் ம் ச” என்ற கட்டத்ைத 
அைடந்தார்.  பகவாைன விடா  த்யானித் , அவைனக் கண்  பக்தி ேயாகத்தின் 
சரமாவதி தைசயான பரம பக்தி தைசைய அைடந்த நம்மாழ்வார் கைடசிப் பகுதியான 
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“ப்ராப்த்யாவஸ்ைத” என்பைத அைடய வி ம்பினார்.  பரமபத நாதனின் தாள் நிழ ல் 
கும் (ப்ரேவஷ் ம்) ேபர ைள நா  நின்றார்.  தி வாய்ெமாழி ேபான்ற பிரபந்தங்கைள 

அ ளியதின் காரணம், “அவித்யா நிவர்த்தக ஜ்ஞாந ர்த்திப்ரத பகவத் ப்ரஸாதாத் 
ேமாக்ஷ லாபம்” என்பேத.  ஸம்ஸாரதிற்கு அ யான அக்ஞானத்ைத ேபாக்க வல்லதான 
ஞான ர்த்திைய பகாித்த பகவா ைடய நிர்ேஹ கமான அ க்ரஹத்தாேல ஸம்ஸார 
நிவ் த்தி ர்வக பகவத் ப்ராப்தி பமான ேமாக்ஷத்தி ைடய ேப  ெபற் . “மயர்வற 

” கிட் ய ஆழ்வார் நமக்கு பரமாச்சார்யன் என்ற ஸ்தானத்தில் நின்  மதி நலம் 
அைட ம் வழிையக் காட் னார்.  அந்த வழியில் ேபாேவார்க்கு கிைடக்கும் 
ஸத்காரங்கைள ம், மாியாைதகைள ம் பின் வ ம் பத்  பாசுரங்கள் லம் விளக்கினார்.  

தல் பாசுரம் பின் வ மா : 
 
சூழ்விசும் பணி கில் ாிய ழக்கின, 
ஆழ்கடல் அைலதிைர ைகெய த்தா ன, 
ஏழ்ெபாழி ம் வளேமந்திய என்னப்பன், 
வாழ் கழ் நாரணன் தமைரக் கண் கந்ேத. 

 
ஸர்வ கங்களி ம் நிைலத்தி க்கும் கீர்த்தி உைடய “வாழ் கழ் நாரணனின்”  
பக்தர்க க்கு (தமர்க க்கு) ஏற்படப் ேபாகும் மாியாைதகைள ஆழ்வார் இப் பாசுரத்தில் 
விவாிக்க ஆரம்பிக்கிறார். தனக்கு ேமாக்ஷ ஸாம்ராஜ்யம் த்திக்குமா  அ க்ரஹித்த 
“என்னப்பனின்” ைகங்கர்ய பரர்கள் ெசய் ம் ஸத்காரங்கைள தான் பார்த்த விதமாக 
நமக்கு ஆழ்வார் விளக்கினார்.   அர்ச்சிராதி மார்க்க யாத்திைரைய ம், ஆதிவாஹிக 
ஸத்காரத்ைத ம், பரமபத திவ்ய ேதசப் பிராப்திைய ம் ஆழ்வார் இப் பாசுரங்களில் 
விவாித்தார்.  தாம் தி நாடாகிய பரமபதம் எ ந்த ம் ேபா , ேலாகங்கள் எல்லாம் 
ெகாண்டாடப் ேபாவைத தன் ஞான த் ஷ் யாேல பார்த் , இப் பாசுரங்கைள 
தி ப் ளியாழ்வாாின் அ யில் அமர்ந்த வண்ணேம நமக்கு தி க்கு கூர் னி 
அ ளினார். 
 
அர்ச்சிராதி மார்க்க யாத்திைரயின் பல ப க ம், விேசஷங்க ம்: 

 
தல் பாசுரத்தில், எம் ெப மான் தான் நம்மாழ்வாைர அைழத் ச் ெசல்ல 

இ க்கும் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்ைத காண்பித்தைத ஆழ்வார் விவாித்தார்.    அர்ச்சிராதி 
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மார்க்கம் என்ப  அர்ச்சிஸ் என்ற அக்னி பகவாைன தலாகக் ெகாண்ட . அக்னி 
பகவான் ேதவயானப் பாைதயில் ெசல்பவர்கைள வரேவற்பவர்களில் தல்வர்.  
அவ க்கு  அ த்தப் ப யாக பகல் ேதவைத, சுக்ல பக்ஷ ேதவைத, உத்தராயண ேதவைத, 
ஸம்வத்ஸர ேதவைத, வா , சூர்யன், சந்திரன், மின்னல் ேதவைத (அமாநவன்), வ ணன், 
இந்திரன், பிரம்மா ஆகியவர்கள், அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் பிரயாணம் ெசய்பவர்கைள 
தங்கள் எல்ைல வைரயில் வழி நடத்தி அ ப்பி ைவக்கிறார்கள்.  இந்த பன்னி வ க்கும் 
ஆதிவாஹிகர்கள் என்ப  ெபயர்.  அமாநவன் என்ற மின்னல் ேதவைதக்கு ”ைவத் தன்” 
என்ற மற்ற ஒ  ெபய ம் உண் .  இந்த ேதவைதக்கு விேசஷ அதிகாரம் உண் .    
அமாநவன், எம் ெப மானாேல நியமிக்கப் பட் , வ ணன், இந்திரன், பிரம்மன் 
என்பவர்கைள ஸஹகாாிகளாக ைவத் க் ெகாண் , தன் ைடய ஸ்தானத்தி ந் , 
ப்ரம்மாண்டம், லப்ரக் தி, விரஜா நதி எல்லாவற்ைற ம் க்த ஜீவ டன் கடந் , ஸ்ரீ 
ைவகுண்டத்தில் தி மாமணி மண்டபத்தில் அமர்ந் ள்ள ைவகுண்ட நாதன் 
ஸன்னிதானம் வைர அைழத் ச் ெசல்கிறான். 
 

க்ஷு ர்த்தன்ய நா  லம் ஸ் ல சாீரத்ைத விட் , சூ ம சாீரத் டன் 
ெவளிப்ப ம் ேபா  அர்ச்சிஸ் என்ற ஆதிவாஹிகர், இந்திரன், வ ணன் என்ற ேமக 
ேதவைதகள் லம் பல வித வாத்யங்கைள ஒ க்கச் ெசய்தார்.  இைத நம்மாழ்வார் “சூழ் 
விசும்  அணி கில் ாியம் ழக்கின” என்  விவாித்தார்.  இந்த வாத்ய ேகாஷத்திற்கு 
பின், “ஆழ் கடல் அைலதிைர ைகெய த்  ஆ ன, ஏழ் ெபாழி ம் வளம் ஏந்திய” என்  
ஆழ்வார் அறிவித்தார்.  ஆழ்ந்த கட ன் ேதவைதயான வ ணன், வாத்ய ேகாஷத்திற்கு 
தகுந்தவா  தன  அைலகளாகிற ைககைள உபேயாகப் ப த்தி, அபிநயம் ெசய்  
ஆட்டம் நடத்தினான்.  ஏ  உலங்களி ம் வசிப்பர்க ம், அவரவர்க க்கு தகுந்த மங்கள 
காாியங்கைள அன் டன் ெசய் , தங்கள் சந்ேதாஷத்ைத ெதாிவித்தனர்.   

 
சாந்ேதாக்ய உபநிஷத் அர்ச்சிராதி மார்க்க யாத்ைரைய பின் வ மா  

விவாிக்கிற : 

 
Aw yÊ cEvaiSmn! zVy< k…vRiNt yid c naicR;mevaiÉsMÉviNt  
AicR;ae=h> Aû AapUyRma[p]m! AapUyRma[p]at! yaN;fud'œ'eit 
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masas‡Stan! mase_y> s<vTsr‡ s<vTsradaidTymaidTya½NÔms<  
cNÔmsae iv*ut< tTpué;ae=manv>  s @nan! äü gmyTye; devpwae  
äüpw @ten àitp*mana #m< manvmavt¡ navtRNte navtRNte. 
 
 
அத ய  ச ஏவ அஸ்மிந் சவ்யம் குர்வந்தி யதி ச ந, அர்சிஷேமவ 
அபிஸம்பவந்தி அர்சிேஷா’ஹ: அக்ந: ஆ ர்யமாணபக்ஷம், 
ஆ ர்யமாண பக்ஷாத், யாந் ஷ தங்ேஙதி மாஸாகும் ஸ்தாந், 
மாேஸப்ய: ஸம்வத்ஸரகும் ஸம்வத்ஸராத் ஆதித்யமாதித்யாத் சந்த்ரமஸம் 
சந்த்ரமேஸா வித் தம் தத் ஷ: அமாநவ: ,ஸ ஏநாந் ப்ரஹ்ம  
கமயதி ஏஷ ேதவபேதா ப்ரஹ்மபத ஏேதந ப்ரதிபத்யமாநா இமம் 
மாநவம் ஆவர்தம் நாவர்தந்ேத நாவர்தந்ேத || 
---சாந்ேதாக்ய உபநிஷத் 4-15-5 

 
(க த் ):  க்ஷுவின் அந்திம கிாிையகைள த்ராதிகள் ெசய்தா ம், 
ெசய்யாவிட்டா ம், அவன் அர்ச்சிராதி மார்க்ததிேலேய ெசல்கிறான்.  தலாவதாக 
அக்னி வழி நடத்தி, பகல் ேதவைதயிடம் ெகாண்  வந்  வி கிறார்.  அ த்தப யாக 
சுக்ல பக்ஷம், உத்தராயணம், ஸம்வத்ஸரம். ஆதித்யன், சந்திரன், வித் த் (மின்னல்) என்ற 
கிரமப்ப , ஆதிவாஹிகர்கள் வழி நடத் கிறார்கள்.  ேதவபதம் அல்ல  அர்ச்சிராதி 
மார்க்கம் என்ற இந்த வழியில் ெசல்பவர்கள் ஜனன மரணத் டன் ேசர்ந்த ஸம்ஸார 
உலகத்திற்கு ஒ  ேபா ம் தி ம் வதில்ைல. 
 

ஆதிவாஹிகர்கள் வழி நடத்தி, எதிர் உபசாரம் ெகாண் , க்ஷு என்ற க்த 
ஜீவன் ஸ்ரீ ைவகுண்டத்திற்கு அைழத் ப் ேபாகப் ப வ  ேவதம் விளக்கிய  என்பைத, 

 
AaitvaihkaSti‘¼at!  ஆதிவாஹிகாஸ்தல் ங்காத் 

 
என்ற ப்ரஹ்ம்ம ஸூத்ரம் குறிப்பிட்ட .  இந்த யாத்திைர ெநா ப் ெபா தில் 

வைடகிற  என சாந்ேதாக்ய உபநிஷத் ெதாிவிக்கிற .  மின்னல் பா ம் ேவகத்தில், 
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மின்னல் ேதவைத (அமாநவன்) என்ற ஆதிவாஹிகனால சூ ம சாீரம் ெபற்ற ஜீவன் ஸ்ரீ 
ைவகுண்டத்திற்கு அைழத் ச் ெசல்லப் ப வைத, 

 

 vE*utenEv ttStcD+te  ைவத் ேதைநவ ததஸ்தச்ச் ேத 

 
என்ற ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் விளக்குகிற . சாந்ேதாக்ய, ண்டக, ப்ரச்ேநாபநிஷத் க்கள்,  
மின்னல் ேதவைத க்த ஜீவைன ஸ்ரீமந் நாராயணனின் ஸந்நிதானத்திற்கு அைழத் ச் 
ெசல்வைத பல இடங்களில் ெசால் கின்றன.  ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் அமர்ந்தி க்கும் 
ஸ்ரீமந் நாராயணனின் சைபயில் க்த ஜீவன் ைழவைத,  

 
àjapte> sÉa< veZm àp*e   ப்ரஜாபேத: ஸபாம் ேவச்ம ப்ரபத்ேய 

 
என்  சாந்ேதாக்ேயாபநிஷத் குறிப்பிட்ட .  யஜுர் ேவத ம், 

 
yÇ deva Am&tmanzanaSt&tIye xamÚXyEryNt  

 
யத்ர ேதவா அம் தமாநசாநாஸ்த் தீேய தாமந்நத்ையரயந்த 

 
என்  ெசால் , க்த ஜீவன் பரமபத நாதைன அைடந் , நித்ய சூாிகளின் ேகாஷ் யில் 
கலந் , ஸ்வதந்த்ரத் டன், சஞ்சாிக்கிற  என்  ெசால் ய . 

 
tdœ Ëre tÖiNtke  தத் ேர தத்வந்திேக  

 
என்  ஈசாவாஸ்ய உபநிஷத் ெசால் ம் வைகயில், பரமபத நாதன் அ கி ம், ெவகு 
ெதாைலவி ம் உள்ளான்.  க்த ஜீவ க்கு அ கி ம்,  ஸம்ஸாாிகளாய் 
உழல்பவர்களிடமி ந்  ெவகு ரத்தி ம் பகவான் இ க்கிறான். க்த ஜீவன் 
ஸ்ரீைவகுண்டமைடந் , பரஞ்ஜ்ேயாதிைய அ கி, நித்யசூாி குழாங்க டன் கலந் , தன் 
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ஸ்வ ப விேசஷத் டன் ஸஞ்சாிக்கிற  என்  சாந்ேதாக்ய உபநிஷத் பகுதி பின் 
வ மா  ெசால்கிற : 

 
@vmevE; sMàsadae=SmaCDrIraTsmuTway pr< JyaeitépsMp* Sven  
êpe[aiÉin:p*te 
 
ஏவேமைவஷ ஸம்ப்ராஸாத: அஸ்மாத் சாீராத் ஸ த்தாய பரம் 
ஜ்ேயாதி பஸம்பத்ய ஸ்ேவந ேபணாபிநிஷ்பத்யேத 

 
ஆனந்தமயமான ப்ரஹ்மத்தி டன் (ஆநந்ேதா ப்ரஹ்ேமதி வ்யஜாநம்) சம்பந்தம் ெகாண்ட 

க்த ஜீவன், தா ம் ஆனந்த ர்ணனாக மா வைத ைதத்திாீய உபநிஷத் பின் வ மா  
விளக்குகிற :  

 
rsae vE s> rs< ýevay< lBXvanNdI Évit 
 
ரேஸா ைவ ஸ:, ரஸம் ஹி ஏவாயம் லப்த்வா ஆநந்தீ பவதி 

 
நம்மாழ்வார் ேபான்ற மஹா ஷர்கள், ஸம்ஸாரத் யர்களி ந்  வி பட் , 

பகவத் ஸல்லாப பாக்யம் ெபற் , பகவா டன் எல்லா ஆனந்தங்கைள ம் 
அ பவிப்பைத ைதத்திாீயம் மற்ற ஒ  இடத்தில் பின் வ மா  விவாிக்கிற : 

 
sae=Znuute svan! kaman! sh äü[a ivpiíteit 
 
ேஸா’ச் ேத ஸர்வாந் காமாந் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபச்சிேததி 

 
But all these statements are rhetorical in nature.  They indicate the emotional integration 
of the individual soul with the Supreme Brahman.  In spite of this close and tight 
relationship, the mukta jeevan does not lose its identity and does not become one with 
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God.  The mukta jeevan never attains the power of God to create, sustain and dissolve 
this world.  That power is exclusive to God. 
 

க்த ஜீவன் பகவா டன் விேசஷ உற  ெகாண்  இ ந்த ேபாதி ம், அ  
பகவா டன் அறேவ ேசர்ந்  மைறந்  வி வதில்ைல.  பகவா ைடய ஸ் ஷ்ட் , 
ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம் ஆகிய சக்திகளின் ஒ  சி  பகுதிையக் கூட என் ம் ெப வதில்ைல 
என்  ேவதங்க ம், உபநிஷத் க்க ம் அ தியி கின்றன.  இைதேய ஸ்ரீ ராமா ஜர் 
தன  ப்ரஹ்ம்ம ஸூத்ர பாஷ்யத்தில், 

äü[ae Éav> n tu SvêpEKym!  ப்ரஹ்மேணா பாவ: ந  ஸ்வ ைபக்யம் 

 
என்  விளக்கினார்.  க்த ஜீவன் பகவா ைடய ஸ்வ ப விேசஷங்கைள அைடந்த 
ேபாதி ம், அவ டன் ஒன் பட்  மைறவதில்ைல.  (The released soul may attain the 
nature of para brahmam, but not identify with Him) என ஸ்ரீ ராமா ஜர் கூறினார்.   

 
prm< saMymupEit  பரமம் ஸாம்ய ைபதி  

 
என்  ண்டேகாபநிஷத் ெசால் ம் வைகயில், அவ க்க கில் இ ப்பதால், அவன் 
குணங்கள் ப்ரதிப க்கப்பட் , பரமானந்தத்ைத அைடந்  சுகித்  இ ந் , ேலாகங்கள் 
எல்லாம் ஸ்வதந்தரனாக சஞ்சாிக்கும் பாக்யம் ெப கிற .  இைதேய சாந்ேதாக்யம்,  

 
te;a< sveR;u lake;u kamcarae Évit  

 
ேதஷாம் ஸர்ேவஷு ேலாேகஷு காமசாேரா பவதி 

 
என்  ெசால் ய .  க் ேவத ம் இந்த ஸ்வதந்த்ரத்ைத பின் வ மா  ெகாண்டா ய : 

 
yÇanukam< cr[< iÇnake iÇidve idv>, 
laeka yÇ Jyaeit:mNtStÇ mamm&t< k«xINÔayeNdae piröv. 
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யத்ரா காமம் சரணம் திாிநாேக த்ாிதிேவ திவ: | 
ேலாகா யத்ர ஜ்ேயாதிஷ்மந்தஸ்தத்ர மாமம் தம்  
க் தீந்த்ராேயந்ேதா பாிஸ்ரவ || 
--- க் ேவதம் 9.113.9 

 
(Meaning):  Make me immortal in that realm, in the third sphere, in the third heaven, 
where lucid worlds are filled with light.  May, You, O Elixir, flow for the self! 

நம்மாழ்வார் ேபான்ற க்த ஜீவனின் பிரார்த்தைன க் ேவதத்தின் ஒன்பதாவ  
காண்டத்தில் காணப்ப கிற .  அங்கு உள்ள பரம் ஜ்ேயாதியின் அ கில் நின் , 
நித்யமான ஆனந்தத்ைத அைடவைத ம், எல்லா இச்ைசகள் நிைறேவறி இ ப்பைத ம், 
அந்த அக்ஷயமான உலகில் ஸர்வ மங்களங்க ம் நிைறந்தி ப்பைத ம், அங்கு வாழத் 
தான் வி ம் வைத ம் பின் வ ம் க் ேவத மந்த்ரங்கள் லம் க்த ஜீவன் 
ேவண் கிற . 

 
yÇ Jyaeitrjö< yiSm~‘aeke SvihRtm!, 
tiSmNma< xeih pvmanam&te laeke Ai]t #NÔayeNdae pir öv. 
 
யத்ர ஜ்ேயாதிரஜஸ்ரம் யஸ்மிந் ேலாேக ஸ்வர்ஹிதம் | 
தஸ்மிந்மாம் ேதஹி பவமாநாம் ேத ேலாேக அக்ஷித  
இந்த்ராேயந்ேதா பாி ஸ்ரவ || 
--- க் ேவதம் 9.113.7 

 
(Meaning): O Lord of Divine Love, place me in that immortal undecaying world, where 
the light is perpetual and where the blissful everlasting lustre keeps shining all the 
times.  May, You, O Elixir, flow the self!  
     

yÇ raja vEvSvtae yÇavraexn< idv>, 
yÇamUyRþtIrapStÇ mamm&t< k«xINÔayeNdae pir öv. 
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யத்ர ராஜா ைவவஸ்வேதா யத்ராவேராதநம் திவ: | 
யத்ரா ர்யஹ்வதீராபஸ்தத்ர மாமம் தம்   
க் தீந்த்ராேயந்ேதா பாிஸ்ரவ || 
--- க் ேவதம் 9.113.8 

 
(Meaning): Make me immortal in that realm where dwells the Sovereign, who is radiant 
as the Sun, and which is the inner chamber of the sun, and where all cosmic moistures 
are in abundance.  May, You, O Elixir, flow for the self! 

yÇ kama inkamaí yÇ b×Sy ivòpm!, 
Svxa c yÇ t&iÝí tÇ mamm&t< k«xINÔayeNdae pir öv. 
 
யத்ர காமா நிகாமாச்ச யத்ர பத்நஸ்ய விஷ்டபம் | 
ஸ்வதா ச யத்ர த் ப்தி: ச தத்ர மாமம் தம்   
க் தீந்த்ராேயந்ேதா பாிஸ்ரவ || 
--- க் ேவதம் 9.113.10 

 
(க த் ): பரம் ஜ்ேயாதியான பகவானின் ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் என்ைனச் ேசர்த்  பிறப் , 
இறப்  இல்லாதவனாக ெசய்  வி .  அங்கு ஆசா பாசங்க ம், வி ப்  – ெவ ப் க ம் 
கிைடயா .  ஆதித்ய மண்டல ம் அத ள் அடங்கி ள்ள .  அங்கு வில்லா 
ஆனந்த ம், ஐச்வர்ய ம் நிைறந் ள்ளன.  ேஹ, அம் த மயமான ேஸாம ரஸேம, நீ 
இந்த வரங்கைள அளிக்க ெப வாயாக! 
 

yÇanNdaí maedaí mud> àmud> Aaste, 
kamSy yÇaÝa> kamaStÇ mamm&t< k«xINÔayeNdae pir öv. 
 
யத்ராநந்தா: ச ேமாதா: ச த: ப்ர த: ஆஸேத | 
காமஸ்ய யத்ராப்தா: காமாஸ்தத்ர மாமம் தம்   
க் தீந்த்ராேயந்ேதா பாிஸ்ரவ || 
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--- க் ேவதம் 9.113.11 
 
(க த் ): ேஹ ேஸாம ரஸேம! நீ ெவகுவாக ெப கி, என்ைன பரம் ெபா ளான ஸ்ரீ 
ைவகுண்ட நாதனின் அ கில் ேசர்த்  வி .  அங்கு ஆனந்தம், ேபரானந்தம், பரமானந்தம் 
(happiness, pleasure and supreme joy) ெசழித்  நிற்கின்றன.  ேவண் ம் வரங்கைள 
எல்லாம் க்த ஜீவன்கள் அைடந் , ஸஞ்சலங்கள் ஏ ம் இல்லா , நித்ய சூாிகளாகி, 
பகவா க்கு ைகங்கர்யம் ெசய் , பிறப் , இறப் த் தைளகைள அ த் , 
பரமானந்தத் டன் ஸஞ்சாிக்கிறார்கள்.  அங்கு என்ைன ேசர்த்  வி . 
 

Aw @v canNyaixpit>  அத ஏவ சாநந்யாதிபதி:   

 
என்  ப்ரஹ்ம்ம ஸூத்ரம் ெசால் ம் வைகயில், க்த ஜீவன் ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதைனத் 
தவிர ேவ  ஒ வைர ம் யஜமானனாக அைடயா  ேபரானந்தத் டன் பரமபதத்தில் 
ஸஞ்சாிக்கிற .  சூ ம சாீரத்ைத ம் றந் , நித்ய சூாியாக மாறின க்த ஜீவன்,  

 
@v< pZyÚev< mNvan> ---- AaTmanNd> s Svrafœ Évit  
tSy sveR;u laeke;u kamcarae Évit 
 
ஏவம் பச்யந்ேநவம் மந்வாந:  …. ஆத்மாநந்த: ஸ ஸ்வராட் பவதி,  
தஸ்ய ஸர்ேவஷு ேலாேகஷு காமசாேரா பவதி 

 
என்ற சாந்ேதாக்ேயாபநிஷத் விவாிக்கும் ஸ்வதந்த்ர, ஸார்வெபௗம நிைலைய அைடந்  
ெப மிதத் டன் திகழ்கிற . 

 
Aaßaeit SvraJym!  ஆப்ேநாதி ஸ்வராஜ்யம் 

 
என்  ைதத்திாீயம் ெசால்வ  ேபால் க்த ஜீவன், ஸ்வதந்தரத்ைத அைடகிற .  “He 
becomes the Lord of himself, He gets Sovereignty and moves in all worlds” என்  
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ெசால் ய ேபாதி ம், க்த ஜீவன் is always a Soul.  “It has the limitations of a soul and 
it will always exist as a soul and will never become one with God”. 
 

உலகங்கைள எல்லாம் பைடத் , ஆண் , அழிக்கும் சக்தி பரமபத நாதன் 
ஒ வனிடேம தங்கி நிற்கிறைத, க் ேவத மந்த்ரம், 

 
TvmSy rjsae Vyaeç>  த்வமஸ்ய ரஜேஸா வ்ேயாம்ந: 

 
என்  அறிவிக்கிற .  மஹா நாரயண உபநிஷத் ம்,  

y½ ikiÂ¾gTsv¡ †Zyte ïUyte=ip va,  
ANtbRihí tTsv¡ VyaPy naray[> iSwt>, 
 
யச்ச கிம்சித் ஜகத் ஸர்வம் த் ச்யேத ச் யேத’பிவா |  
அந்தர்பஹிச்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: | 

 
என்  ெசால் , க்த ஜீவ க்கும், பகவா க்கு ள்ள வித்யாஸங்கைள விளக்கி ள்ள .  
அந்த பரமாகாசமான ஸ்ரீ ைவகுண்டத்தில், பரம் ஜ்ேயாதியான பகவானின் ேபெராளி 
நிைறந்தி ப்பதால், சூர்யன், சந்திரன், நக்ஷத்திரங்கள், மின்னல், அக்னி 
பிரகாசிப்பதில்ைல.  அந்த ேபெராளியி ந் , தங்கள் பிரகாசங்கைளப் ெபற் , அைவ 
சுடர் விட்  நிற்கின்றன என கேடாபநிஷத் பின் வ மா  ெசால்வ ம் பரம் 
ஜ்ேயாதியா ம், பரந்தாமனாக ம் உள்ள பரமபத நாதனின் தனி விேசஷங்கைளக் 
குறிப்பி வதாகும்: 

 
n tÇ sUyaeR Éait n cNÔtark< nema iv*utae ÉaiNt k…tae=ymi¶>, 
tmev ÉaNtmnuÉait sv¡ tSy Éasa svRimd< ivÉait. 
 
ந தத்ர ஸூர்ேயா பாதி ந சந்த்ரதாரகம்  
ேநேமா வித் ேத பாந்தி குேதா’யமக்நி: | 
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தேமவ பாந்தம பாதி ஸர்வம் தஸ்ய  
பாஸா ஸர்வமிதம் விபாதி || 
---கேடாபநிஷத் 5.15, ண்டேகாபநிஷத் 2.2.10 

 
அங்கு அவமாநவனால் வழி காட்டப் பட்  அைடந்த க்த ஜீவன் ேலாகத்திற்கு 
ஒ க்கா ம் தி ம்பி வ வதில்ைல.  இந்த உண்ைமைய ப்ரஹ்ம்ம ஸூத்ரம் தன  கைடசி 
ஸூத்ரம் லம் ஒன் க்கு இ  தைடைவயாக பின் வ மா  ெசால் ய : 

 
Anav&iÄ> zBdat! Anav&iÄ> zBdat!    
 
அநாவ் த்தி: சப்தாத் அநாவ் த்தி: சப்தாத் 

 
இைதேய சாந்ேதாக்ய ம், 

 
@ten àitp*mana #m< manvmavt¡ navtRNt navtRNte 
 
ஏேதந ப்ரதிபத்ேயமாநா இமம் மாநவமாவர்த்தம் 
நாவர்த்தந்ேத நாவர்த்தந்ேத 

 

என அ தியிட்ட .  ப்ரஹதாரண்யக ம், te;a< n punrav&iÄ> ேதஷாம் ந நராவ் த்தி: 

என்ற ; ப்ரச்ேநாபநிஷத் ம், @tSmaÚ punravtRNte ஏதஸ்மாந்ந நாராவர்தந்ேத என்ற ;  

கேடாபநிஷத் ம், ySmaÑUyae n jayte யஸ்மாத் ேயா ந ஜாயேத என்ற ;  கீதாசார்ய ம், 

yÌTva n invtRNte யத் கத்வா ந நிவர்தந்ேத என்றார். 

 
ஸ்ரீ விஷ்  ஸஹஸ்ரநாம ம் பின் வ ம் ன்  ச்ேலாகங்களில் உள்ள 21 

தி நாமங்கள் லம், க்த ஜீவைன அர்ச்சிராதி லம் நடக்க ைவத் , தன் 
ஜ்ேயாதிக்க கில் அமர்ந்  ப்ரஹ்ம்மானந்தத்ைத அ பவிக்க ைவக்கும் ஸ்ரீைவகுண்ட 
நாதனின், கல்யாண குணங்கைளக் ெகாண்டா கிற : 
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1 Aae< ivhaysgtye nm> 
2 Aae< Jyaeit;e nm> 
3 Aae< suécye nm> 
4 Aae< hutÉuiGvÉve nm> 
5 Aae< rvye nm> 
6 Aae< ivraecnay nm> 
7 Aae< sUyaRy nm> 
8 Aae< sivÇe nm> 
9 Aae< rivlaecnay nm> 
10 Aae< AnNthutÉuGÉaeKÇe nm> 
11 Aae< suoday nm> 
12 Aae< nEkday nm> 
13 Aae< A¢jay nm> 
14 Aae< AinivR{[ay nm> 
15 Aae< sdami;R[e nm> 
16 Aae< laekaixóanay nm> 
17 Aae< AÑ‚tay nm> 
18 Aae< snate nm> 
29 Aae< snatntmay nm> 
20 Aae< kiplay nm> 
21 Aae< kpye=Vyyay nm> 
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இந்த 21 தி நாமங்க ள் சிலவற்ைற பராசர பட்டர் விளக்கிய வைகயில் 

உதாரணமாக எ த் க் ெகாண் , அர்ச்சிராதி மார்க்கம் சம்பந்தம் ெகாண்ட இத் 
தி நாமங்களின் மஹிைமகைள ேஸவித் க் ெகாள்ேவாம். 
 

தல் தி நாமமான  “விஹாயஸகதி” என்ப  பரமபத நாதன், க்த ஜீவன் தன் 
ஸ்தானத்ைத அைட ம் வழியாக (கதியாக) உள்ளான் என்  கூ கிற .  பகவான் தான் 
அந்த வழியாக நிற்பைத பின் வ மா  கூறி ள்ளான்: 

 
 
Éu®va c ivpulan! Éaegan! SvmNte mTàsadt>, 
mmanuSmr[< àaPy mm laeke invTSyis. 
 

க்த்வா ச வி லாந் ேபாகாந் ஸ்வமந்ேத மத்ப்ரஸாத: | 
மமா ஸ்மரணம் ப்ராப்ய மம ேலாேக நிவத்ஸ்ய  || 
--- விஷ்  ராணம் 5.19.26 

 
அர்ச்சிராதி மார்க்க லம் ஆதிவாஹிகர்க க்கு அதிகாரங்கைளக் ெகா த்  வ ம் 

பகவாைன “ஓம் ஜ்ேயாதிேஷ நம:” என்  நமஸ்காித் க் ெகாள் ம் ேபா , தல் 
ஆதிவாஹிகரான அக்னிைய (அர்ச்சிைஸ) குறிப்பி கிற . 
 

இரண்டாவ  ஆதிவாஹிகரான  அஹ: என்ற பகைல அர்சிேஷா’ஹ: என்  
உபநிஷத் கூ கிற .  அந்த அஹ: என்ற ேதவைதைய, “ஓம் ஸு சேய நம:” என்ற 
ஸஹஸ்ரநாமம் நமஸ்காித் க் ெகாள்கிற .  பகவானால் நியமிக்கப்பட்ட பகல் ேதவைத 
இங்கு குறிப்பிடப் பட்ட . 
 

அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தின் ன்றாவ  ப யான சுக்ல பக்ஷ ேதவைதைய.  
“ஓம் ஹுத க்விபேவ நம:” என்ற ஸஹஸ்ரநாமம் குறிப்பிட் , அந்த ேதவைதக்கு 
ஆதாரமான பகவாைன வணங்கிக் ெகாள்கிற . 
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அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தின் நான்காவ  ப யான உத்தராயண ேதவைதைய “ஓம் 

ரவேய நம:” என்  ஸஹஸ்ரநாமம் குறிப்பிட்ட .  வட திைச ேநாக்கி சூர்யன் சஞ்சாிக்கும் 
சமயம் உத்தராயணம்.  உத்தராயண யாத்திைர ெசய் ம் சூர்யனின் சக்திக்கு ஆதாரமான  
பகவாைன இத் தி நாமம் வணங்குகிற . 
 

அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தின் ஐந்தாவ  ப யான ஸம்வத்ஸர ேதவைதைய “ஓம் 

விேராசநாய நம:” என்ற ஸஹஸ்ரநாமம் நமஸ்காித் க் ெகாள்கிற .  “s<vTsrae=savaidTy> 
ஸம்வத்ஸேரா’ஸாவாதித்ய” என்  ைதத்திாீயம் ெசால் ம் வைகயில், உத்தராயண ம், 
தக்ஷிணாயன ம் ேசர்ந்த ஸம்வத்ஸரத்தின் அதி ேதவைத விேராசனன் என்ற பகவான். 
 

அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தின் ஆறாவ  ஆதிவாஹிகன் சூர்யன்.  அந்த ஸம்பந்தத்ைத 
“ஓம் ஸூர்யாய நம:” என்  ஸஹஸ்ரநாமம் ெசால்  இரண்  அயனங்களி ம் சூர்யனின் 
ரதத்ைத ஒட் ம் சூர்யநாராயண ஸ்வ பிைய நமஸ்காித் க் ெகாள்கிற . 
 

சூர்யனிடமி ந் , சந்திரன், மின்னல் (அமாநவன்), வ ணன், இந்திரன், ப்ரஹ்ம்மா 
ஆகிய ஆதிவாஹிகர்கள் க்த ஜீவைன அைழத் ச் ெசல்வைத அ த்த 
ஸஹஸ்ரநாமங்கள் ெதாிவிக்கின்றன.   
 

ஸுகதா என்ற பரமபத நாதன், அமாநவன் என்ற திவ்ய ஷைன நியமித்  
ெசய் ம் அ ைள பராசர பட்டர் பின் வ மா  விவாித்தார்: 

 
Amanvmuoen Sp&:qœva svasn< s<sarmuTsay<  
SvaiÝsuo< ddatIit suod>, 
 
அமாநவ ேகந ஸ்ப் ஷ்ட்வா ஸவாஸநம் ஸம்ஸார த்ஸாயம், 
ஸ்வாப்தி ஸுகம் ததாதீதி ஸுகத: | 
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அமாநவன், சூ ம சாீர ைடய ஜீவைன ஸ்பர் த் , ர்வ ஜன்ம வாஸைனகள், ேலாக 
சம்பந்தங்கைள விலக்கும் சக்திைய. “ஸுகத:” என்ற பகவான் அளிக்கிறான்.  இப்ப  
அமாநவனால் ேம ம் னிதப் ப த்தப்பட்ட க்த ஜீவைன 500 அப்ஸரஸ்கள், ைககளில் 

ஷ்ப மாைலகள், சந்தனம் ஆகிய உபசார வஸ்த் க்கைள ஏந்தி ஸ்ரீ ைவகுண்டத்திற்கு 
வரேவற்கிறார்கள் என ெகௗஷீதகி உபநிஷத் பின் வ மா  விளக்குகிற : 

 
t< pÂ ztaNy{srs> %pxaviNt zt< malahSta>,  
ztm! AÃnhSta> t< äüal<kare[ Al<k…vRiNt. 
 
தம் பஞ்ச சதாந்யண்ஸரஸ: உபதாவந்தி சதம் மாலாஹஸ்தா: | 
சதம் அஞ்சநஹஸ்தா: தம் ப்ரஹ்மாலங்கேரண அலங்குர்வந்தி || 

 
இத்தைன பாிசுகைள ம் த பவைன ஸஹஸ்ரநாமம், “ஓம் ைநகதாய நம:” என்  

ேஸவித் க் ெகாண் , அவன் ஒ  வரம் மாத்திரம் அளிக்கும் “ஏகதன்” அல்ல என்  
கூறிய . 
 

இவ்வள  ப்ரஹ்ம்மாலங்காரங்கைளப் ெபற்ற ஜீவன் ன் ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதன் 
ேதான் கிறார்.  தன் ன் நிற்கும் ஜீவைன, ஜகந்நாதனான பகவான், ல மி டன் கூட 
கடாக்ஷித் , தைய நிைறந்த மன டன் வரேவற் , ஸ்ரீமானாக ெசய்கிறார்.  ஸர்வ 
ேபாகங்கைள ம் அ பவித் க் ெகாண் , அழியாத ெசல்வமாகிய தன்ைன ம், ெபாிய 
பிராட் ைய ம் என் ம் பிாியாதி க்குமா  அ ள் ாிகிறார்.  “ஓம் அக்ரஜாய நம:” என்  
வணங்கப்ப ம் ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாதன் தன் ன் நிற்கும் ஜீவ க்கு அ ள் ாிவைத 
ெகௗஷீதகி உபநிஷத் பர்யங்க வித்ைய (தி வைண வித்ைய) என்ற பகுதியில் பின் 
வ மா  விளக்குகிற : 

 
s AagCDit AimtaEjs< pyR»m!  --- %pïIépb&<h[< tiSmn!  
äüaSte timTw<ivt! padenEv A¢e Aaraehit t< äüah kae=is #it --- 
sa ya äüi[ icit> ya Vyiò> ta< icit< jyit ta< Vyiò VyZnuute --- 
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#TyevmNta ih pyR»iv*a. 
 
ஸ ஆகச்சதி அமிெதௗஜஸம் பர்யங்கம் ….  உபஸ்ரீ பப் ம்ஹணம்  
தஸ்மிந் ப்ரஹ்மாஸ்ேத தமித்தம்வித் பாேதைநவ அக்ேர ஆேராஹதி  
தம் ப்ரஹ்மாஹ ேகா’  இதி ….. 
ஸா யா ப்ரஹ்மணி சிதி: யா வ்யஷ்  தாம் சிதிம் ஜயதி,  
தாம் வ்யஷ்  வயச் ேத … இத்ேயவமந்தா ஹி பர்யங்கவித்யா || 

 
The passage in the kaushitaki Upanishad begins with these words: “He (the Mukta) 
comes to the Couch (Paryanka) of great splendour”.  And proceeds: The Supreme 
Brahman is seated on it with Lakshmi beside Him and the attendants around Him.  The 
Mukta (who has meditated upon the Lord in this manner) and who now realizes Him, 
places his foot on the couch and climbs it.  Brahman asks him, “Who are you?” 
 
And the text concludes: “The knowledge that Brahman has, the Mukta acquires; and the 
Bliss that is Brahman’s he enjoys that Bliss”. 
 

அநிர்விண்ணன், ஸதாமர்ஷீ, ேலாகாதிஷ்ட்டானன் என்  விஷ்  
ஸஹஸ்ரநாமங்களால் வணங்கப்ப ம் அத் தன், க்த ஜீவ க்கு பரமா க்ரஹம் 

ாிகிறான்.  இந்த அ க்ரஹங்கைள அைடயேவ நம்மாழ்வார் தன  பக்தி நிைறந்த 
பாசுரங்கைள ெதா த்  தி மாைலகளாக ஸ்ரீ ைவகுண்ட நாத க்கு ஸமர்ப்பித்தார்.  
அர்ச்சிராதி மார்க்கத்ைத ம், அங்கு நைட ெபறவி க்கும் ஸத்காரங்கைள ம் கண்  
ஸமத்காரத் டன் “சூழ்விசும் பணி கில் ாிய ழக்கின” என்ற பத்தாம் பத்தின், 
ஒன்பதாவ  தி ெமாழியில், தன  அ பவங்கைள அழகாக விவாித்தார்.  இனி மிகுந்த 
ஒன்ப  பாசுரங்கைள ம் ேஸவித் க் ெகாள்ேவாம். 
 
இரண்டாவ  பாசுரம்: 
 

தல் பாசுரத்தில், நாராயணன் என்ற பரம ஷனால் நியமிக்கப்பட்ட 
ேதவைதகள், மங்களங்கைள அறிவிக்கும் வாத்ய ேகாஷங்கைள எ ப்பினைத 
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ெசான்னார்.  இரண்டாவ  பாசுரத்தில் “என்னப்பன் வாழ் கழ் நாரணன் தமைரக் கண்  
உகந் ”, ேமகங்கள், உயர்ந்த ஆகாசத்தில் ர்ண கும்பங்கைளப் ேபால் நின்  
வரேவற்றைத ம், நீர் சூழ்ந்த கடல்கள் ேகாஷித்தைத ம், வழியில் உள்ள ஜனங்கள், 
மைலகளின் இைடேய ேதாரணங்கைளக் கட்  வரேவற்றைத ம் பின் வ மா  
விவாித்தார்: 

 
நாரணன் தமைரக் கண் கந் , நன்னீர் கில், 

ரண ெபாற்குடம் ாித்த  உயர்விண்ணில், 
நீரணி கடல்கள் நின்றார்த்தன ெந வைர, 
ேதாரணம் நிைரத்ெதங்கும் ெதா தனர் உலேக. 

 
ஆதிவாஹிகர்கள் ர்ண கும்பெம த் , ேவத பாராயணம் ெசய் , ஸ்வஸ்தி வாக்யங்கள் 
கூறி, க்த ஜீவர்கைள, ேதாரணம் கட் ய பாைதகள் லம் வரேவற்  உபசாித்தன என 
இப் பாசுரம் ெதாிவித்த . 

ன்றாவ  பாசுரம்: 
 

ஆதிவாஹிகர்க ம், அவர்க ைடய ேசவகர்க ம், த்ாிவிக்ரமனால் மி அளந்த 
பகவானின் பக்தர்கைள வணங்கிக் ெகாண் , பம், தீபம், ஷ்பம் ஆகியைவ எ த் , 
ஸ்வாகதம் கூறினர் என்  பின் வ மா  நம்மாழ்வார் தான் கண்ட அழகிய காட்சிைய 
விவாித்தார்: 

 
ெதா தனர் உலகர்கள் பநல்மலர் மைழ 
ெபாழிவனர், மியன்றளந்தவன் தமர் ன்ேன, 
எ மின் என்றி ம ங்கிைசத்தனர் னிவர்கள், 
வழியி  ைவகுந்தற்ெகன்  வந்ெததிேர. 

 
ஸ்ரீைவகுண்டம் ஏற இ ப்பவர்க க்கு இ  தான் வழி என்  ைக கூப்பி காண்பித் க் 
ெகாண் , பாைதயின் இ  றங்களி ம் வாிைச, வாிைசயாக நின்  ெகாண் , 
ஆதிவாஹிகர்களின் ேசவகர்கள் வரேவற்றனர் என ஆழ்வார் ெசான்னார். 
 
நான்காவ  ஸ்ரீைவகுண்ட பாசுரம்: 
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“ம விாி ழாய் மாதவன்” என்ற ேதன் ஒ கும் தி த் ழாய் மாைலைய 

அணிந்தி க்கும் ச்ாிய:பதியின் பக்தர்க க்கு நடந்த உபசாரங்கைள நான்காவ  
பாசுரத்தில், நம்மாழ்வார் பின் வ மா  விவாித்தார்: 

 
எதிெரதிர் இைமயவர் இ ப்பிடம் வகுத்தனர், 
கதிரவர் அவரவர் ைகந்நிைர காட் னர், 
அதிர்குரல் ரசங்கள் அைலகடல் ழக்ெகாத்த, 
ம விாி ழாய்  மாதவன் தமர்க்ேக. 

 
ஆதிவாஹிகர்களான் அக்னி ம், சூர்ய ம், க்தர் ேபாகும் வழி எல்லாம் ஒய்  எ த் க் 
ெகாள்ள ேவண் வதற்காக உபேயாகமாகும் மண்டபங்கைள கட் , ன் நின் , 
வாிைசயாக ைககைள நீட்  வழி காண்பித்தனர்.  பலத்த ஒ  உைடய ரசு 
வாத்யங்கைள ழக்கி, அைலெயறி ம் கட ன் ஒ  தான் இ ேவா என பிரமிக்க 
ைவத்தனர் என நம்மாழ்வார் ெசான்னார். 
 
ஐந்தாவ  ஸ்ரீைவகுண்ட பாசுரம்: 

 
மாதவன் தமர்கள் ேதவயானப் பாைதயில் யாத்திைர ெசய் ம் ேபா , 

ஆதிவாஹிர்க ம், மற்ற ேதவைதக ம், தங்கள் இல்லத்திற்கு வந்தமர்ந் , னிதமாக்க 
ேவண் ம் என்றைத ம், “ேவத நல்வாயவர்” என்ற ேவத வித்பன்னர்கள், தாங்கள் ெசய்த 
யாகங்களின் பலன்கைள க்த ஜீவர்க க்கு அளித்தைத ம், அந்த ஜீவன்கைள 
வரேவற்கும் வைகயில், கின்னரர்க ம், ெக டர்க ம் கீதங்கைளப் பா  நின்றைத ம், 
நம்மாழ்வார் ஐந்தாவ  பாசுரத்தில் பின் வ மா  விளக்கினார்: 

 
மாதவன் தமெரன்  வாச ல் வானவர், 
ேபா மின் எமதிடம் கு க என்ற ம், 
கீதங்கள் பா னர் கின்னரர் ெக டர்கள், 
ேவதநல் வாயவர் ேவள்வி ள் ம த்ேத. 
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நம்மாழ்வாாின் ஆறாவ  ஸ்ரீைவகுண்ட பாசுரம்: 
 

அப்ஸரஸ்ஸுக்கள், “ஆழியான் தமர்கைள” இந்த ஸ்வர்க்க ேபாகங்கைள நீங்கள் 
அ பவிக்க ேவ ம் (வானகம் ஆண்மின்கள்) என்  மகிழ்ச்சி டன் வரேவற் , 
ேவதியர்கள் தங்கள் யாக, ஜா பலன்கைள ஸமர்ப்பித்த பின், பாிமளம் மிக்க ஸுகந்த 

பங்கைள எ த் ச் சுற்றினைத ம், தி ச்சின்னங்கள் எ த்  ஊதி மாியாைத 
ெசய்தைத ம் பின் வ மா  பாசுரமிட்டார்: 

 
ேவள்வி ள் ம த்த ம் விைரகமழ் ந ம் ைக, 
காளங்கள் வலம் ாி கலந்ெதங்குமிைசத்தனர், 
ஆண்மின்கள் வானகம் ஆழியான் தமர் என் , 
வாெளாண்கண் மடந்ைதயர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்ேத. 

 
சக்ரபாணியான பகவானின் பக்தர்க க்கு பாி ர்ண பரமபதா பவம் ஏற்பட வானவர் 
உலகில் உள்ள அப்ஸரஸ்ஸுக்கள் ப்ாீதி டன் வாழ்த்தினர் என்  ஆழ்வார் ெசான்னார். 
 
நம்மாழ்வாாின் ஏழாவ  ஸ்ரீைவகுண்ட பாசுரம்: 

 
இந்தப் பாசுரத்தில் ஸ்ரீைவகுண்ட நாத டன், க்ஷீராப்தி நாத க்கும் குடந்ைதயில் 

சயனித்தி க்கும் ேஹமரங்க க்கும் மங்களாஸாசனம் ஏற்பட்ட .  இப் பாசுரம் பின் 
வ மா : 

 
மடந்ைதயர் வாழ்த் ம் ம த ம் வசுக்க ம், 
ெதாடர்ெதங்கும் ேதாத்திரம் ெசால் னர், ெதா கடல் 
கிடந்தெவங்  ேகசவன் கிளேராளி மணி , 
குடந்ைதெயங் ேகாவலன் கு ய யார்க்ேக. 

 
ஆழமான தி ப்பாற்கட ல் வ் ஹ ர்த்தியாய் சயனித்தி க்கும் க்ஷீராப்தி நாதன், அேத 
மாதிாி காவிாிக் கைரயில் சயனித்தி க்கும் ஆராவ தன் ஆகியவர்க க்கு தைல ைற, 
தைல ைறயாய் தாஸராகி இ க்கும் கு ம்பங்களிேல அவதாித்த க்த ஜீவர்கைள 
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திவ்ய ஸ்த்ாீகள் வாழ்த்தினைத ம், ம த் கணங்க ம், அஷ்ட வஸுக்க ம், 
க்தர்கைளத் ெதாடர்ந்  தித்தைத ம் ஆழ்வார் இங்ேக ெசான்னார். 

 
நம்மாழ்வாாின் எட்டாவ  ஸ்ரீைவகுண்ட ேக்ஷத்ர பாசுரம்: 
 

“ேகாவிந்தன் தனக்கு இவர் கு  அ யார்” என்றறிந்த வானவர், க்த ஜீவன்கைள 
“ஸ்வாகதம்” என்  ெசால் , எதிர் ெகாண்  அைழப்பதற்காக, உயர்ந்த ெகா களாேல 
அலங்காிக்கப் பட் ந்த மதிள்கைள உைடய ஸ்ரீைவகுண்டத்தின் ேகா ர வாசைல 
அைடந்தார்கள் என இப் பாசுரம் பின் வ மா  கூறிய : 

 
கு ய யாாிவர் ேகாவிந்தன் தனக்ெகன் , 

ைட வானவர் ைற ைற எதிர்ெகாள்ள, 
ெகா யணி ெந மதிள் ேகா ரம் கு கினர், 
வ ைட மாதவன் ைவகுந்தம் கேவ.  

நித்ய சூாிகள், மியில் ேகாவிந்தனாக அவதாித்த பகவானின் அ யார்கள், இன் , க்த 
ஜீவன்களாக இங்கு வ கிறார்கள் என்பைத அறிந் , அவர்கைள வரேவற்பதற்காக 
ைவகுண்டத்தின் ெபாிய ேகா ர வாசைல அைடந்தனர் என்றார். 
 
நம்மாழ்வாாின் ஒன்பதாவ  ஸ்ரீைவகுண்ட ேக்ஷத்ர பாசுரம்: 

 
ேகா ர வாசைலக் கடந்  எம் ெப மான் இ க்கும் தி மாமணி மண்டபத்தின் 

வாசைல காத்  வ ம் த்வார பாலகர்கள், க்த ஜீவன்க க்கு ெசய்த மாியாைதகைள ம், 
அவர்கள் அ மதி டன் உள் குந்த ேபா , அங்கி ந்த னிவர்க ம், வானவர்க ம் 
அவர்கைள வரேவற்றைத பின் வ ம் பாசுர லம் ஆழ்வார் ெகாண்டா னார்: 

 
ைவகுந்தம் குத ம் வாச ல் வானவர், 
ைவகுந்தன் தமர் எமர் எமதிடம் குெதன் , 
ைவகுந்தத் தமர ம் னிவ ம் வியந்தனர், 
ைவகுந்தன் குவ  மண்ணவர் விதிேய. 
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ைவகுண்ட கர்ப்ப க் ஹத்வாரத்தில், த்வார பாலகர்கள் ைககளில் பிரம் டன் நின்  
ெகாண் ந்தனர்.   க்த ஜீவன்கைளக் கண்ட ம், அவர்கைள வரேவற் , எங்கள் 
யஜமானனின் பக்தர்களான நீங்கள் உடேன உள்ேள ெசல்லாம் என அ மதித்தனர்.  
பகவாைன ேஸவித்த பின், எங்க ைடய த்வார பாலன ைகங்கர்யத்தில் ஈ பட ஆைச 
ஏற்பட்டால், அந்த அதிகாரத்ைத ம் உங்க க்கு  மன டன் த கிேறாம் என்றனர்.  
பகவத் ேசஷத்வத்ைத விட பாகவத ேசஷத்வத்தின் உயர்ைவ அறிந்தி ந்ததாேல, த்வார 
பாலகர்கள் இம் மாதிாி கூறினர். கர்ப்ப க் ஹத்திற்குள் க்த ஜீவர்கள் ைழந்த ம், 
ைகங்கர்ய பரர்களாய் இ க்கும் நித்ய சூாிக ம், பகவாைனப் ேபாற்றி நிற்கும் 

னிவர்க ம், மண்ணவர் (லீலா வி தியில் இ ப்பவர்கள்), ைவகுண்டம் குவ  மஹா 
பாக்யேம என்  ஆச்சர்யப்பட்  ஆனந்தித்தனர் என்  ஆழ்வார் ெசான்னார். 
 
நம்மாழ்வாாின் பத்தாவ  ஸ்ரீைவகுண்ட பாசுரம்: 

 
பரைம காந்திகளாக ம், பரம பாகவதர்களாக ம் மியில் வாழ்ந்தவர்கள், 

ஸ்ரீைவகுண்டம் அைடந் , நம் டன் ேசர்ந்த  நம் பாக்கியேம என்  கூறிய 
அமரர்க ம், னிவர்க ம், க்த ஜீவன்கள் ெசல் ம் வழியில் நின் , அவர்கள் 
பாதங்கைள பால் ெகாண்  க வி ம், தங்கள் பிராட் கள் லம் கந்தப் ெபா , ர்ண 
கும்பம், தீபங்கள் உள் விளங்கும் குடங்கள் எல்லாவற்ைற ம் எ த் க் ெகாண்  
வரேவற்றனர் என்  பின் வ மா  ஆழ்வார் ெசான்னார்: 

 
விதிவைக குந்தனர் என்  நல்ேவதியர், 
பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் க வினர், 
நிதி ம் நற்சுண்ண ம் நிைறகுடவிளக்க ம், 
மதி க மடந்ைதயர் ஏந்தினர் வந்ேத. 

 
பாங்குடன் (ஹிதமான வைகயில்), க்த ஜீவன்களின் தி வ கைள தீர்த்தம், பால் 
ெகாண்  அலம்பினர் என்றார்.  சந்திரைன பழிக்கும் கங்கள் (மதி கம் மடந்ைதயர்) 
உைடய ெபண்கள், “நிதி ம் நற்சுண்ண ம் நிைறகுட விளக்க ம்” ெகாண்  
வரேவற்றனர் என்  ஆழ்வார் ெசான்னார்.  ஸ்ரீைவஷ்ணவர்க க்கு நிதியான தி வ  
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நிைலக ம் (சடேகாபத்ைத ம்), தி ச்சுண்ண பிராஸதத்ைத ம், ைகயில் ஏந்திக் 
ெகாண் , “ஸ்வாகதம்” எனச் ெசால்  நின்றனர் என்றார். 
 
நம்மாழ்வாாின் ஸ்ரீைவகுண்ட பலச் தி பாசுரம்: 

 
ஸ்ரீ உத்த ர் ஸ்வாமிகள் இப் பாசுரத்திற்கு ெகா த்த அவதாாிைக பின் வ மா : 

“கல்யாணத்திற்கு நாளிட் க்க, அந் நாள் வந்த டன் வர க்கு ேவண் ம் 
அலங்காரங்கைளச் ெசய் , நல் ேவதிய ம், மதி க மடந்ைதய ம் உபசாித் , 
ஆனந்தமாக விவாஹ மண்டபத்திற்கு அைழத் ச் ெசல்வ  ேபால, க்தர்கைள  நித்ய 
சூாிக ம், பிராட் மார்க ம் ப்ரஹ்மாலங்காராதிகைளப் ெப வித் , தி மாமாணி 
மண்டபம் அைழத் ச் ெசல்வைத அ ள்கின்றராய் தமக்கு எம்ெப மான் ெகா த்த 
ஸாக்ஷாத்காரத்ைதப் பற்றி இயற்றிய இத் தி வாய்ெமாழியின் பலைன ம் (இங்கு) 
அ ளிச் ெசய்கிறார்”. 
 

இந்த பலச் தி பாசுரத்தில், கீழ் பாசுரங்களில் ெசான்னவற்ைற சு க்கமாக 
ெசால் , “அயர்வ ம் அமரர்க ம், அவர்கள  அதிபதி மான ஸ்ரீைவகுண்ட நாத ம் 
வந்  எதிர்ெகாள்ள”, க்த ஜீவர்கள் தி மாமணி மண்டபத்ைத அைடந்தனர்.  அவர்கள் 

ைட சூழ, ஆனந்த மயமான தி மாமணி மண்டபத்தில் ப்ரஹ்ம்மானந்த சா களான 
அ ேயார்களின் அழ ேகாலக்கத்தின் ந ேவ க்தர்கள் இ ந் , பகவா க்கும், ெபாிய 
பிராட் க்கும் ைகங்கர்யம் ெசய் ம் “அந்தமில் ேபாின்பத்ைத” எய்தினர் என நம்மாழ்வார் 
ெசான்னார்.  இப் பாசுர வாக்யங்கள் பின் வ மா :  

 
வந்தவெரதிர் ெகாள்ள மாமணி மண்டபத் , 
அந்தமில் ேபாின்பத்த யேரா  இ ந்தைம, 
ெகாந்தலர் ெபாழில் சூழ் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால், 
சந்தங்களாயிரத்  இைவ வல்லார் னிவேர. 

 
ெகாத் , ெகாத்தாக ஷ்பங்கள் மல ம் ேசாைலகைள உைடய தி க்கு கூர் 
சடேகாபனாகிய தான் ெசான்ன ஆயிரம் பாசுரங்கள் தி வாய்ெமாழி டன் ேசர்ந்த இந்த 
பத்  பாசுரங்கைள அப்ய ப்பவர்கள், ஸ்ரீைவகுண்ட நாதனின் பரமபதத்தில் நித்ய 
ைகங்கர்யம் ெசய் ம் பாக்யமைடவர் என்  ஆழ்வார் ெசான்னார். 
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“அ யார் குழாங்கைள உடன் கூ வெதன்  ெகாெலா” என்  ன் ஒ  

தி வாய்ெமாழியில் ேகட் , பாகவத ேகாஷ் யின் ேசர்க்ைக எனக்கு எப்ேபா  
கிைடக்கும் என்  ஏங்கின நம்மாழ்வா க்கு, ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் உள்ள பாகவத 
ேகாஷ் டன் ேச ம் பாக்யத்ைத பரமபத நாதன் அ ளினான்.  அவர்க டன் ேசர்ந் , 
நம்மாழ்வார் சடேகாப னியானார். 
 

தி வாய்ெமாழியின் பாசுரங்களில், கண்ணைன தன் இஷ்ட ெதய்வமாக 
ெகாண்டா ய ேபா , நம்மாழ்வார், 

 
கண்ணன் கழ ைண, நண் ம் மன ைடயீர், 
எண் ம் தி நாமம், திண்ணம் நாரணேம 

 
என்  நமக்கு உபேதசம் ெசய்தார்.  நர நாராயணர்க ள், நாரணனாக அவதாித் , 
நரனான அர்ஜுன க்கு கீேதாபேதசம் ெசய்த சமயம், கீதாசார்யன் ெசான்ன இ  
ச்ேலாகங்கைள மனதில் ைவத் , அனாவ் த்தி சப்தம் ெகாண்ட ஸ்ரீைவகுண்ட 
ப்ராப்திைய எப்ப  அைடவ  என தன் அ ளிச் ெசயல்கள் லம் நம்மாழ்வார் 
விளக்கினார்.  இந்த இ  ச்ேலாகங்கள் பின் வ மா : 

 
mamupeTy punjRNm Ê>oalymzañtm!, 
naßuviNt mhaTman> s<isiÏ< prma< gta>. 
 
மா ேபத்ய நர்ஜந்ம க்காலயமசாச்வதம் | 
நாப் வந்தி மஹாத்மாந: ஸம் த்தி பரமாம் கதா: || 

 

AaäüÉuvna‘aeka> punravitRnae=juRn, 
mamupeTy tu kaENtey punjRNm n iv*te., 
 
ஆப்ரஹ்ம வநாத் ேலாகா: நராவர்திந: அர்ஜுந | 
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மா ேபத்ய  ெகௗந்ேதய நர்ஜந்ம ந வித்யேத || 
--- பகவத் கீைத 8.15, 16 

 
என்னிடம் சரணாகதி ெசய் , என்ைன ஆச்ரயித்தவர்கள், க்கங்கள் நிைறந்த ம், 
அழியக்கூ ய மான ஸம்ஸார மண்டலத்திற்கு தி ம்ப மாட்டார்கள்.  என் தி நாடாகிய 
பரமபதத்தில் நிரந்தரமாக வ க்கும் ெப ம் பாக்யத்ைத அவர்கள் அைடவார்கள் என 

தல் ச்ேலாகத்தில் பார்த்தஸாரதி ெசான்னார். 
 
இரண்டாவ  ச்ேலாகத்தில், ப்ரஹ்ம்ம ேலாகம் தற் ெகாண் , எல்லா ேலாகங்க ம் 
பிறப்ப ம், அழிவ மாக உள்ளன.  ஆனால், என்ைன சாஸ்த்ர ாீதியாக சரணாகதி 

லமைடந்தவன், பிறப் -இறப்  என்ற தைளகைள அ த் , எப்ேபா ம் 
என்ன கிேலேய ஸ்ரீைவகுண்ட வாசியாக இ ப்பான் என்  கீதாசார்யன் ெசான்னார். 

 
“தமிழ் மைறகள் ஆயிர ம் ஈன்ற தல் தாய் சடேகாபன்” என்  பராசர பட்டரால் 

நமஸ்காித் க் ெகாள்ளப்பட்ட நம்மாழ்வாாின் அ ள் ெமாழிகளில் சிறந்தைவ 
ஸ்ரீைவகுண்டம் என்ற பரமபதத்ைதப் ேபாற் ம் பாசுரங்கள்.  இைவகளின் ஆழ்ந்த 
க த் க்கைள ஆராய்ந்தறிந்  நா ம் ஸ்ரீ மஹால மி ஸேமத பரமபத நாதனின் 
ேபர ள் ெபற்  உய்ேவாமாக! 
 

ைர: 
 
ப்ரபந்ந ஸந்தான கூடஸ்தரான (ப்ரபந்நர்களின் பரம்பைரக்கு தைலவரான) 

நம்மாழ்வார், அழகிய ைக வைளகள உைடய பிராட் ம், நீ ம் நின்  ெகாண் க்க, 
மற்ற ெதய்வங்கைள, நான் நாடவில்ைல.  ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் உள்ள நித்ய சூாிகைளப் 
ேபால், எல்லா க்த ஜீவன்க ம் உன்ைன அ பவித் , ைகங்கர்யம் ெசய்வதற்காக 
ஏற்ப த்தப்பட்ட ஷார்த்தத்ைத நான் ஸாஷாத்காித்ேதன் என்  குலபதியான 
நம்மாழ்வார் தி வாய்ெமாழிப் பாசுரம் ஒன்றில் ெசான்ன வைக பின் வ மா : 

 
கண்  ேகட் ற்  ேமாந் ண் ழ ம் ஐங்க வி, 
கண்ட இன்பம், ெதாிவாிய அளவில்லாச் சிற்றின்பம், 
ஒண்ெடா யாள் தி மக ம் நீ ேம நிலா நிற்ப, 
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கண்டசதிர் கண்ெடாழிந்ேதன் அைடந்ேதன் உன் தி வ ேய. 
 
இப்ப யாக  மஹால மிைய ன்னிட் , பகவானிடம் ப்ரபத்தி ெசய்வ  
ஸ்ரீைவஷ்ணவ தர்மம்.  இைத நிைல நாட் யவர் நம்மாழ்வார் என்ற விஷ்வக்ேசனாின் 
அம்ச தர். மற்ற ஆழ்வார்க ம், ஆசார்யர்க ம், இந்த ஸம்ப்ரதாயத்ைதேய தவறா  
கைட பி த்  உயர்ந்தனர். 

 
ïIvEk…{Qe iÇpaiÖÉUit #it àisÏ ]eÇe ivrja tIre @erMmt pu:kr[I tqe ïImte mhalúMya smetay 
ïIprmpd naway präü[e nm> . 

.zuÉmStu m¼¦mStu sveR jna> suionae ÉvNtu . 
SrIvaikuNThe tripAdvibhUti iti prasiddha kshetre virajA tIre airammata pushkaraNI taTe 
SrImate mahAlakshmyA sametAya SrIparamapada nAthAya parabrahmaNe namaH  || 

||Subhamastu mangaLamastu sarve janAH sukhino bhavantu|| 

ஆழ்வார், ஆசார்யர்கள் தி வ கேள சரணம் 
ஸ்ரீ ல மீ ந் ம்ஹ பர ப்ரஹ்ம்மேண நம: 

சுபமஸ்  


