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ஸ்ரீ: 

ேக்ஷமம்                             பிரபவ வ ஷம் ைவகாசி மாதம் 9ம் நாள் 

      சனிக்கிழைம, ஸர்வ ஏகாதசி தினம் 

      உத்திரட்டாதி நக்ஷத்திரம் 

      May 23, 1987 

 

அன்  நிைறந்த ெசள.பத்மா, ஸ்ரீ அப்பா அவர்க க்கு தங்கள் சடேகாபன் அேநக 
நமஸ்காரங்கள். ேக்ஷமம்.  ேபான க தத்தில் ஸ்ரீ ராமாவதாரம் பற்றி எ திேனன். இந்த 
பிரபவ வ ஷம் சர்வ ஏகாதசி க தத்தில் தி மங்ைக மன்னனால் 45 பாசுரங்கள் லம் 
ெகாண்டாடப்பட்ட ஆம வியப்பன் ேகாயில் ெகாண் ள்ள ேசாழ நாட்  திவ்ய 
ேதசமாகிய தி வ ந் ர் பற்றி எ கிேறன். மாயவரம்- கும்பேகாணம் ரயில் 
பாைதயில் குற்றாலம் என்ற ஸ்ேடஷ க்கு அ கில் இந்த திவ்ய ேதச ள்ள .  
தி மங்ைக மன்னன் அவதாித்த தி க்குைறய ர், தி வ ந் ர் சமீபேம உள்ள .  தன் 
பிறந்த ஊர் சமீபம் உள்ள ேசாழநாட்  தி ப்பதிகளில் தி மங்ைக மன்னன் மிகுந்த 
பக்தி டன் ஈ பட் , ப்ர த்தமான பாசுரங்கைள அ ளியி ப்ப  ெதளிவான விஷயம். 
இந்த சம்ப்ரதாயத்தில், தி மங்ைக மன்னன் தி வ ந் ர் ஆம வியப்பன் விஷயமாக 
நாற்ப க்கும் ேமற்பட்ட பாசுரங்கள் லம் தன  அத்யந்த பக்திைய 
ெவளிப்ப த்தியி க்கிறார். இந்த திவ்ய ேதசம் காேவாி நதியின் நீர்வளத்தா ம், ேசாழ 
நாட் ன் நில வளத்தா ம் உயர்ந்த .  அைத மனதில் ைவத் , தி மங்ைக ஆழ்வார் 
தி வ ந் ாின் ெசல்வச்சிறப்ைப தன் பாசுரங்களில் ெவகுவாகக் ெகாண்டா னார். 

1) தி வ ந் ர் (ேதர ந் ர்) என்ற ெபயர் வரக்காரணம் 

தி வ ந் ர் என்ற திவ்ய ேதசத்திற்கு ேதர ந் ர் என்  ம  ெபய ம் உண் .  
இதற்கு காரணம், ெவகு நாட்க க்கு ன் நடந்த ஒ  சம்பவம்.  ஸ்ரீ க் ஷ்ணாவதார 
காலத்திற்கு ன் , உபாிசரவசு என்ற விஷ் பக்தர் க்ஷத்ாிய வம்சத்தில் பிறந் , ஸ்ரீமந் 
நாராயணைன பாஞ்சராத்ர ஆகம ைறயில் விேசஷமாக ஆராதித்  ேமாக்ஷமைடந் , 
நித்யசூாியாகி ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் வாழ்ந்  வந்தார். தான் ெசய்த ண்ய பலத்தால், 
ஆகாய மார்க்கமாக (உபாி), ெசல் ம் (சர) ேத ைடய வஸுவாக ஆகி உபாிசரவசு 
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என்ற ெபயர் நிைலக்கப் ெபற்றார். மஹா தர்மிஷ்டரான உபாிசரவசுவிடம், ஒ  சமயம், 
னிவர்க ம், ேதவர்க ம் தங்கள் அபிப்ராய ேபதங்கைளக் ேகட்  தகுந்த தீர்ப்ைப 

அளிக்க ேவண் ெமனக் ேகட் க் ெகாண்டார்கள்.  னிவர்க ம், ேதவர்க ம் 
தங்க க்குள் ஏற்பட்ட சர்ச்ைசயில், உபாிசரவசு மத்யஸ்தராக இ ந்  தகுந்த தீர்ப்ைப 
அளிக்க ேவண் ெமன ேவண் னார்கள்.  அவர்களிைடேய ஏற்ப்பட்ட விவாதம் ஒ  
யாகச் சடங்கு ைற பற்றிய .  பசு சம்பந்தப்பட்ட யாகத்தில், பசுைவ ப  ெகா த்  
அதன் மாம்ஸத்ைத ஹவிஸ்ஸாகக் ெகா ப்பேத சாியான வழி என்  ேதவர்கள் வாதம் 

ாிந்தார்கள். னிவர்கள் தங்க ைடய தர்மா ஷ்ட பிரகாரம், பசுைவ ப  
ெகா க்கா , மாம்ஸம் ேசராத பிஷ்ட பசு யாக ைறேய தகுந்த வழி என உ தியாகக் 
கூறினார்கள்.  உபாிசரவசு நீதிபதியாக இ ந் , ந நிைலைம வஹித் , சாியான யாக 

ைறைய விளக்க ேவண் ம் ெபா ப்ைப ஏற் க் ெகாண்டார்.  இ  கக்ஷிகளின் 
வாதங்கள் ேகட்ட பின் உபாிசரவசுவிற்கு தர்ம சங்கடமான நிைல ஏற்ப்பட்ட .  ந்யாயம் 

னிவர்கள் பக்கம் இ ப்பைத அறிந்த ேபாதி ம், ேதவர்களிடம் உள்ள அன்பால், தன் 
மனச்சாட்சிக்கு விேராதமாக ம், சாஸ்த்ரத்திற்கு விலக்காக ம், ந நிைல தவறி, 
ேதவர்கள் விவாித்த வழிேய சாியான ைற என தீர்ப் ச் ெசான்னார்.  ேதவர்களிடம் 
பக்ஷபாதமாக நடந்  தர்மத்ைத ைகவிட்ட உபாிசரவசு பாதாள ேலாகம் அைடய 
ேவ ம் என்  னிவர்கள் சபித்தார்கள். இந்த சாபத்தால், ஆகாய தியில் தங்கு தைட 
இல்லா  சஞ்சாித்த உபாிசரவசுவின் ேதர் உடேன ஆகாயத்தி ந்  வி ந்  மியில் 
அ ந்திய . உபாிசரவசுவின் ேதர் ஆம வியப்பனின் ேக்ஷத்ரத்தின் மண்ணில் அ ந்தி 
நகரா  நின்ற . தான் ெசய்த அபராதத்திற்கு பாிஹாரமாக, உபாிசரவசு பல வ ஷங்கள் 
ஆம வியப்பைன ஆராதனம் ெசய் , னிவர்கள் சாபத்தி ந்  வி பட்டார்.  
ஆம வியப்ப ம், உபாிசரவசுவிற்கு ப்ரத்யக்ஷமாகி அவ க்கு அ ள் ாிந்தார்.  
ராஜாவின் ேதர் அ ந்திய திவ்ய ேதசத்திற்கு ேதர ந் ர் என்ற ெபய ம் நிைலத்த . 

உபாிசரவசுவின் ஆகாயத்ேதர் மற்ற எந்த இடங்களி ம் அ ந்தா , 
ஆம வியப்பன் ஸன்னிதானத்தில் அ ந்தியதற்கும் ஒ  விேசஷ காரண இ க்குேமா 
எனத் ேதான் கிற . “ஆம வி” என்ற ெபயாின் அர்த்தம், பசுமா களிடம் 
வாத்ஸல்ய ைடய கண்ணன் என்ப .  பசு விஷயமாகத் தப் த் தீர்ப்பளித்த 
உபாிசரவசுவிற்கு த்தி ெதளிவதற்காக, பசுக்களிடம் அத்யந்த ப்ேரைம ெகாண்ட 
தி வ ந் ர் ேக்ஷத்ரநாதன் உபாிசரவசுவின் ேதைரத் தன் திவ்ய ேதசத்தின் 
எல்ைலயிேலேய அ ந் மா  ெசய்தான் எனத் ேதான் கிற .  உபாிசரவசுைவ 
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சிக்ஷிக்கும் ேபா  னிவர்களின் ெப ைம மிக ம் ஸ்ேரஷ்டமான  என்ற 
உண்ைமைய ம் ஆம வியப்பன் ெவளிப்ப த்தினான். தர்ம ஸம்ரக்ஷணத்தின் 

க்யத்வத்ைத விளக்க ம், தி வ ந் ாில் ஆம வியப்பன் தர்ம ேதவைதக்கும் 
ப்ரத்யக்ஷமானான்.  இந்த ேக்ஷத்ரத்தில், தர்மங்களின் க்யத்வத்ைத ெவளிப்ப த்த 
ஆம வியப்பன் தர்ம ேதவைதக்கு ப்ரத்யக்ஷமானேதா  நிற்காமல், க ட க்கும் 
ப்ரத்யக்ஷமானான்.  க ட க்கு ப்ரத்யக்ஷமானேதா  நிற்காமல், க டைன தன் கர்ப்ப 
க் ஹத்தில், தன  இட  பக்கத்தில் நின்  வ மா  அ க்ரஹித் , தன்ைன ேஸவிக்க 
வந்த உபாிசரவசு, னிவர்கள், ேதவர்கள், மானிடர்கள் எல்ேலா க்கும் 
தர்மா ஷ்டத்தின் அவச்யத்ைத எ த் க் காட் னான்.  க ட க்கு ஆம வியப்பன் 
ெசய்த விேசஷ மாியாைதயின் உள் அர்த்தத்ைத அ த்த பகுதியில் குறிப்பி கிேறன். 

2) ேதர ந் ாில் க டன் ஆம வியப்பன் உடன் சமபீடம் ஏற்றதின் காரணம் 

ேதர ந் ாில் ஆம வியப்பன் ேகாயில் ெகாண் ள்ள விமானத்திற்கு க ட 
விமானம் எனப் ெபயர்.  இந்த விமானத்தின் நிழ ல், கிழக்கு திைச ேநாக்கி, நின்ற 
ேகாலத்தில் ேஸைவ த ம் ஆம வியப்பனின் இட  பாகத்தில் க ட ம் நிற்கிறான்.  
சாதாரணமாக, ஸ்ரீைவஷ்ணவ ஸ்தலங்களில் க ட பகவான் தன் பிர வான 
ஸ்ரீமந்நாராயண க்கு எதிேர ைக கூப்பிக் ெகாண்  தனி ஸன்னதியில் எ  கட்டைள 
என ேகட் க் ெகாண்  நிற்பார். இந்த ஸம்ப்ரதாயத்திற்கு விலக்கானைவ தி நைற ர், 
ஸ்ரீ வில் த் ர், ேதர ந் ர் ஆகிய திவ்ய ேதசங்கள்.  இந்த ஸ்தலங்களில் ஸ்ரீ 
ைவனேதயப் ெப மா க்கு தனி மாியாைத.  ேதர ந் ாில், ஆம வியப்ப டன் 
கர்ப்பக் ஹத்திேலேய க டன் நிற்பதற்கு காரணம், தர்மத்திற்கும் அவ க்கும் உள்ள 
விேசஷ உறேவ. தர்மங்கள் எல்லாம் ேவதங்க ள் அடங்கினைவ என்ப  நம  

த்தாந்தத்தின் அ ப்பைடக் ெகாள்ைக.  க டேனா ேவதஸ்வ பி! க டனின் 
ேவதஸ்வ பத்ைத ஸ்ரீஸ்வாமி ேதசிகன் “யத் பக்ஷஸ்த்தா த்ாிேவதி….த்ாிதாம்ன வாஹன 
இந்த்ர:” என ஸ்ரீக ட பஞ்சாசத்தில் விளக்கினார். க டபகவா ைடய சிறகுகளில் 

ன்  ேவதங்க ம் அடங்கியி ப்பைத “யத்பக்ஷஸ்த்தா த்ாிேவதி” என ஸ்ரீஸ்வாமி 
ேதசிகன் மங்களாஸாஸனம் ெசய்தார்.  ம ப ம் ஸ்ரீக டதண்டகத்தில் ைவனேதயன் 
ேவத ஷன் என்ற தத்வத்ைத “க டம் அகில ேவத நீட அதி டம்….ஈேட” என்ற 
வாக்யங்கள் லமாக விளக்கினார்.  க டன் ஸகல ேவதங்களாகிய கூட் ள் 
அமர்ந்தி க்கும் ேவத ஷன் என நமஸ்காித் க் ெகாண்டார். அவைர தர்மங்க க்கு 
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ப்ரமாணமான ேவதங்கைள ப்ரதிப க்கும் ேவத ஸ்வ பியாக எல்ேலா ம் ாிந்  
ெகாள்ள ஆம வியப்பன் தன் அ கிேலேய நி த்திக் ெகாண்டார். தர்மங்களி ந்  
வ விய உபாிசரவசுவிற்கு அ க்ரஹம் ெசய்ததால் ப்ர த்தமான ஸ்தலத்தில் தர்ம 
கர்ப்ப ேவதஸ்வ பனான க ட க்கு ஆம வியப்பன் விேசஷ மாியாைத ெசய்தார். 

ேவதவ வமான தி ேமனி ெகாண்ட க ட பகவான், ன்  ஸ்தானங்களில் 
நிைலத்தி க்கும் எம்ெப மானின் வாஹனம் என்பைத ஸ்ரீ ஸ்வாமிேதசிகன் “த்ாிதாம்ன 
வாஹன இந்த்ர:” என்ற வாக்ய லம் அறிவித்தார். ஸ்ரீஸ்வாமி ேதசிகனின் 
மங்களாஸாஸனம் ேதர ந் ர் விஷயத்தில் விேசஷ அர்த்தம் ெகாண்ட . 
மஹாவிஷ் வின் ன்  ஸ்தானங்கள், தி ப்பாற்கடல், ஸூர்ய மண்டலம், 

னிவர்களின் உள்ளம் என்பைவ. இந்த ன்  ஸ்தானங்கைள ஸ் காிப்பதால் 
மஹாவிஷ் விற்கு த்ாிதாம்னன் என்  ஒ  ெபயர்.  அந்த த்ாிதாம்ன க்கு “இந்த்ர 
வாஹன:” என்றப  சிறந்த வாஹனமாக ேஸைவ ெசய்பவன் க டன்.  பக்ஷிராஜாவான 
க ட க்கு எஜமானனான ஆம வியப்பன் னிவர்களின் ஹ் தய ண்டாீகத்ைத 
விேசஷ இ ப்பிடமாகக் ெகாண்டவன் என ஸ்ரீஸ்வாமிேதசிகன் ெதாிவித்தார்.  தனக்கு 
அ ைமயான னிவர்களிடம் ந நிைல தவறி, ேவதங்கள் நிர்ணயித்த தர்மங்களி ந்  
வ விய உபாிசரவசுவிற்கு னிவர்களின் ெப ைமைய உணர்த்த ம், “தர்ேமா 
விஸ்வஸ்ய ஜகத: ப்ரதிஷ்டா, ேவேதாऽகிேலா தர்ம லம்” என்ற வாக்யங்க க்கு 
மதிப் க் ெகா க்க ம், ேவத ஸ்வ பியான பக்ஷிராஜ க்கு ேதர ந் ாில் 
ஆம வியப்பன் விேசஷ மாியாைத ெசய்தார். 

3) ேதர ந் ர் ைவதீகச்சிறப் ம், நீர்வள, நிலவளச் ெசல்வ ம் நிைறந்த  

தி மங்ைக மன்னனின் பாசுரங்களி ந் , ஆம வியப்பன் ேகாயில் 
ெகாண் ள்ள தி வ ந் ர், நான்கு ேவதங்கைள ம் சிறப் டன் ஓ ம் னிவர்கள் 
இல்லமாகக் ெகாண்டதால் பவித்ரமான  என ெதாிந்  ெகாள்கிேறாம்.  ெசழிப்  மிகுந்த 
காேவாி ப்ரவாஹத்தால் நைனக்கப்பட் , நீர்வளம், நிலவளம் ெகாழிக்கும் 
தி வ ந் ாில் ேவதவித் க்கள் ஆம வியப்பன் தி வ கைள வழிப வைத 
தி மங்ைக மன்னன் விவாிக்கிறார். அப்ேபற்ப்பட்ட ேவதவித் க்களான னிவர்கள் 
ஆராதிக்கும் ஆம வியப்பனின் தி வ கைளத் தா ம் வழிப்பட்  ஆனந்தமைடந்தைத 
“அ ந் ர் மைறேயார் அ பணி ம் காியாைன அ ேயன் கண்  ெகாண்  
களித்ேதேன” எனச் ெசான்னார்.  மற்ற ஒ  பாசுரத்தில் நான்கு ேவதங்கைள ம் ஓ ம் 
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ேவதியர்களின் ேவத ாிக்குகளால் கழப்பட்  க மாமைல ேபால் தி வ ந் ாில் 
ேஸைவ த ம் ஆம வியப்பைனத் தான் ேஸவித் க் ெகாண்ட விதத்ைத பின் வ மா  
விவாித்தார்: 

“ெசஞ்ெசால் நான்மைறேயார் ெதன்ன ந்ைதயில் மன்னி நின்ற 

அஞ்சனக் குன்றந்தன்ைன அ ேயன் கண்  ெகாண்ேடேன” 

ெதற்கு திைசைய மங்களம் ெசய்  ெகாண்  தி வ ந் ாில் நிற்கும் ேதவாதி 
ேதவன் பரம தயா . தன்னிடம் சரணாகதி ெசய்தவர்க க்கு இன்ன ம் கஷ்டங்கள் 
விலகவில்ைலயா? இஷ்ட காம்யங்கள் த்திக்கவில்ைலயா? என்  ேகட்  உபசாித்  
அ க்ரஹம் ெசய் ம் தயாநிதி. அந்த பரம்ெபா ைளத் தா ம் ேஸவித் க்ெகாண்  
ஸர்வமங்களங்கைள ம் ெபற்றைத தி மங்ைக மன்னன் பின்வ மா  ெசான்னார்: 

”……….அ யார்க்கு 

ஆவாெவன்றிரங்கித் ெதன்ன ந்ைதயில் மன்னி நின்ற  

ேதவாதி ேதவைன யான் கண்  ெகாண்  திைளத்ேதேன” 

அவைன ேஸவித் க்ெகாண் , ஆனந்தம் அைடந் , அந்த ேஸவா பலத்தால் 
தான் பிைழத் ப் ேபானைத, “அணிய ந் ர், உைடயாைன, அ ேயன் அைடந்  
உய்ந்  ேபாேனேன” என அறிவித்தார். ஆம வியப்பைன ெதன் அ ந்ைதயில் நிற்கும் 
ஸ்ேரஷ்டமான கற்பக வ் க்ஷம் என அறிந் , “க  ஆர் கற்பகம்” ஆன அவைன 
ேஸவித்ததால் தான் ஸர்வ பாக்யங்கைள ம் ெபற்ற , குைறவில்லா ெசல்வம் அைடந்  
நிைறந்ததால் பின்வ மா  ெதாிவித்தார்: 

“..அணிய ந் ர், நின்றாைன அ ேயன் கண் ெகாண்  நிைறந்ேதேன”. 

கார் கில் நிறம் ெகாண்ட நீலேமக ச்யாமளனான ஆம வியப்பைன ெதவிட்டாத 
அ தமாக ம், சப்த ப்ரஹ்ம்மாம் தமான ேவத ாிக்குகளின் உட்ெபா ளாக ம் அறிந்  
நமஸ்காித் க்ெகாண் , தி மங்ைக மன்னன் தான் அ பவித்த ேபரானந்தத்ைத 
பின்வ ம் பாசுரவாக்யங்கள் லம் நமக்கு ெதாிவிக்கிறார்: 
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”…..மலர்மங்ைக நாயகைன 

ஆரவின்ன ைதத் ெதன்ன ந்ைதயில் மன்னி நின்ற 

காரார் க கிைலக் கண்  ெகாண்  களித்ேதேன” 

ேதர ந் ாின் திகள் எல்லாவற்றி ம் ஒ க்கும் ேவத ேகாஷங்கள் தன்ைனேய 
ேபாற் வைத அறிந்  ஏற் க் ெகாண்  நிற்கும் ஆம வியப்பைன, தன்ைனத் த த்தாட் 
ெகாண்ட ஆசார்ய ஷனாக பின்வ ம் பாசுரத்தில் தி மங்ைக நமஸ்காித் க் 
ெகாள்கிறார்: 

”நிைலயாள் ஆக என்ைன உகந்தாைன நிலமகள் தன் 

ைலஆள் வித்தகைன நான் மைற திேதா ம் 

அைல ஆகும் கடல்ேபால் ழங்கும் ெதன்ன ந்ைதயில் மன்னி நின்ற 

கைல ஆர் ெசால் ெபா ைளக் கண்  ெகாண்  களித்ேதேன” 

அஹங்கார, மமகாரம் ெகாண்ட தன்ைன “நிைல ஆள் ஆக” ஆம வியப்பன் 
உகந்  ஏற் க் ெகாண்டதாக தி மங்ைக இங்கு ெசால்கிறார். ”நிைல ஆள்” என்ப  
ஆம வியப்பன் தி வ களில் நிைலத்  நிற்கும் தாஸனாக ஆன ைவபவத்ைதக் 
குறிப்பி கிற .  கட ல் அைலகள் ஸதா ேமாதி சப்தத் டன் கைரயில் ேச வ  ேபால், 
தி வ ந் ாின் திகளில் எல்லாம் ேவத ேகாஷமாகிற அைலகள் ஒ த் க்ெகாண் , 
ஆம வியப்பன் தி வ களின் மஹிைமைய விளக்கிக் ெகாண்  அவன் பாத 
கமலங்கைள வில் அைடவைத இந்த பாசுரத்தில் ெசால்கிறார். 

ஆம வியப்பன் ேவதங்களா ம் ப்ரஹ்ம்ம, இந்த்ர, த்ராதிகளா ம் அறிந்  
ெகாள்ள யாத குணசீலன் என்பைத ம் பிராட்  நித்யவாஸம் ெசய் ம் மார்  உைடய 
அவன் திைசகள், ப் த் , ஆகாசம், வா , நீர், அக்னி ஆகிய பஞ்ச தங்கள் இைவகைள 
உடலாக உைடய ஸூ ம ஸ்வ பி என்பைத ம் பின்வ ம் பாசுரங்கள் லம் கூறி, 
அவைன ேஸவித்  தான் ஆனந்தப்பட்டைத விவாித்தார்: 

“ெபாியாைன அமரர்தைலவற்கும் பிரம க்கும் 
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உாியாைன கந்தானவ க்கும் உணர்வத க்கு 

அாியாைன அ ந் ர் மைறேயார் அ பணி ம் 

காியாைன கண்  ெகாண்  களித்ேதேன” 

“தி வாய் மார்வன் தன்ைனத் திைச மண்ணீர் எாி தலா 

உ வாய் நின்றவைன ஒ ேச ம் மா தத்ைத 

அ வாய் நின்றவைனத் ெதன்ன ந்ைதயில் மன்னி நின்ற 

க வார் கற்பகத்ைதக் கண்  ெகாண்  களித்ேதேன” 

ஆம வியப்பைன, “ெபாியான், காியான், உணர்வத க்கு அாியான், திைச மண் 
நீர் எாி தலா உ வாய் நின்றவன், ஒ ேச ம் மா தத்ைத அ வாய் நின்றவன்” என 
தி மங்ைக விவாிக்கிறார்.  ெபாியான் என்ப  அளவிட யாத குணக்கடல் என்பைத 
குறிக்கிற .  க த்த நிற ைடய “காியான்”, ேதேவந்த்ரன், ப்ரஹ்ம்மா, யாைனத்ேதாைல 
உைடயாக அணிந்த த்ரன் இவர்களா ம் அறிய யாத “உணர்த க்கு அாியான்” 
என்ற கழ்ெபற்றவன் என தி மங்ைக இங்கு ெதாிவிக்கிறார்.  அவேன அப் , ேதஜஸ், 
வா , அந்தாிக்ஷம், ப் த்  ஆகிய பஞ்ச தங்க க்கும் உள் திக ம் அந்தர்யாமி 
என்பைத ம் இங்கு விளக்கினார். 

தி வ ந் ர் ேவத ஸம்ப்ரதாயத்திற்கும், ைவதீக தர்மா ஷ்டானங்க க்கும் 
ேபர் ேபான டன் நிற்காமல், மிக ம் சிறந்த நீர்வளம், நில வளம் நிரம்பியி ப்பைத ம் 
தன  பாசுரங்களில் தி மங்ைக நமக்கு அறிவிக்கிறார். உதாரணமாக 
தி ெந ந்தாண்டக பாசுரங்களில் நாயகி பாவத்தில் ஆம வியப்பைன அ கும் 
பாசுரங்களில் “அணி அ ந் ர்” என்ற அழகிய தி வ ந் ாின் இயற்ைக அழைக 
“அல் யம்  மலர் ெபாய்ைகப் பழன ேவ யணிய ந் ர்” என விவாித்தார்.  
அல் ப் க்கள் மல ம் தடாகங்க ம், ேவ கள் சூழ்ந்த ேதாப் கைள ஆபரணமாகக் 
ெகாண்ட அழகிய தி வ ந் ர் என தி மங்ைக ெகாண்டா னார். 

ெபாிய தி ெமாழி பாசுரங்களில் தி வ ந் ாின் ெசளந்தர்யத்ைத தி மங்ைக பல 
விதமாக கழ்கிறார்.  தி வ ந் ாின் ெசழிப்பான வயல்களில் ெநற்பயிர்களின் ந ேவ 
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அழகிய ெபண்களின் கண்கள், ெவண்பற்கள் ெகாண்ட கங்கைள ஞாபகப்ப த் ம் 
க ெநய்தல், குவைள, தாமைர ஷ்பங்கள் மலர்ந்  ேசாபிப்பைத பின் வ மா  
விவாித்தார்: 

“ெநல் ற்குவைள கண் காட்ட நீாிற்கு த ம் வாய் காட்ட 

அல் க்கமல கங்காட் ம் கழனிய ந் ர்” 

தி வ ந் ாின் வயல்களில் உள்ள அன்னபக்ஷி தம்பதிகள், அ கில் உள்ள 
ெபாய்ைககளில் உள்ள தாமைர ஷ்பங்களில் அமர்ந்தி க்கும் வண் கள் பா ம் 
பண்கைளக் ேகட் க் ெகாண் , அதற்கு தகுந்தவா  நடனம் ாிவைத தி மங்ைக 
கண்  ஆனந்தப்பட் , நமக்கும் அந்த அழகிய காக்ஷிைய பின் வ மா  விவாித்தார்: 

“மன்  நீர் அரவிந்தமலர்ேமல் வாிவண் ைச பாட 

அன்னம் ெபைடேயா  உடன் ஆ ம் அணிஆர் வயல் சூழ் அ ந் ர்” 

இந்த தாமைரப் ெபாய்ைககள், நீர்வளத்தால் என் ம் வற்றாத பைழய நீர் 
ெகாண் ப்பைத, “மன்   நீர்’ ெபாய்ைககள் என விளக்கினார்.  

வயல்களில் அன்ன பக்ஷிகள் நடனம் ஆ வ  சமயம் ஏற்ப ம் மங்கள ஒ கள் 
ேபால, தி வ ந் ாின் திகளில், பஞ்சு ேபால் ம் வான அ கைள உைடய 
ெபண்மணிகள் நடனம் ஆ ம் சமயம் ஏற்ப ம் அவர்க ைடய கால் சிலம் களின் ஒ  
எங்கும் அழகுடன் நிைறந்தி ந்தன என க யன் பின் வ மா  ெதாிவித்தார்: 

“பஞ்சி அன்ன ெமல் அ  நற்பாைவமார்கள் ஆடகத்தின் 

அஞ்சிலம்பின் ஆர்ப்ப ஓவா அணிஆர் தி அ ந் ேர”  

தி வ ந் ர் திகளின் அழைக ம், அந்த திகளில் உள்ள மாளிைககளின் 
ெசல்வச்சிறப்ைப ம், தி மங்ைக பல பாசுரங்களில் விவாித்தி க்கிறார். திகள் 
“ேவைலகடல் ேபால் ெந  தி” என இ ந்தன என்றார். இரண்  கைரகள் ெகாண்  
கடல் ேபால் தி வ ந் ாின் திகள் நீண்  இ ந்தன என இங்கு ெசான்னார்.  
அகண்ட திகளின் இ றங்களி ம் “விண்ேடாய் சுைத ெவண்மணி” மாடங்கள், 
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ஆகாயம் வைர உயர்ந் ம், சுண்ணாம்  சுைதயின் ெவண்நிறம் ப்ரதிப த் க் 
ெகாண் ம் நிற்பைதக் காண்கிறார். அந்த மாளிைககளின் உள் இ ந் , க ம்  
சக்ைககைள எாிப்பதால் உண்டான ைக எ ம்பி, ெவப்பம் ெகாண்ட சூர்யனின் 
கதிர்கைள மைறப்பைதக் காண்கிறார். க ம்  சக்ைககள், க ப்பங்கழிகளி ந்  
சக்கைர ெசய்வதற்கு ஏற்ப த்தின ஆைலகளி ந்  வந்ததாக ஊஹிக்கிேறாம்.  ெவண் 
மாடங்களின் ைகக்கூண் களி ந்  க ப்  நிற ைக ெவளிக்கிளம்பி, சூர்யனின் 
ஒளிையேய மைறப்ப  ேபால் ேதான் வைத ம், அகலமான திகளின் அழைக ம் 
பின்வ மா  விவாித்தார்: 

“ேவைலகடல் ேபால் ெந தி விண்ேடாய் சுைத ெவண்மணி மாடத்  

ஆைல ைகயால் அழற்கதிைர மைறக்கும் திய ந் ேர” 

அந்த திகளில், மைழக்கால சமயம் காணப்ப ம் இரண்  சம்பவங்கைள 
பின்வ மா  விவாித்தார்: 

“நீ மாடத் தனிச்சூலம் ேபாழ்கக் ெகாண்டால் ளி வ 

ஆடல் அரவத்தார்ப்  ஓவா அணியார் திய ந் ேர” 

” கில் இன் ெகா ம் ேதர் க ம் ன்னி மாதர்கூந்தல்வாய் 

அகி ன் ைகயால் கில் ஏய்க்கும் அணியார் தி அ ந் ேர” 

ேதர ந் ர் தி திகளின் வண்ணமாடங்களின் உச்சியில், மின்னைலத் 
த க்கின்ற சூலங்கள் நாட்டப்பட் ப்பைத “நீ  மாடம் தனி சூலம் ேபாழ்க” 
எனச்ெசான்னார்.  ேமகமள  உயர்ந்தி க்கும் சூலங்கள், ேமகத்ைத அ ப்பாகத்தில் 
பிளப்ப  ேபால் க ய க்கு ேதான்றிய .  சூலங்களால் பிளக்கப்பட்ட கார் கில் 
ேமகங்கள் மைழையக் ெகாட்ட ஆரம்பிக்கின்றன. மைழ ெபாழிவதால் ஏற்ப ம் சப்தம், 
ெபண்மணிகள் திகளில் நடனம் ெசய் ம்ேபா  ஏற்பட்ட சப்தத் டன் ேபாட்  
ேபாட் க்ெகாண் , தி வ ந் ாின் திகளின் அழைக அதிகப்ப த்தின என “ேபாழ்க 
ெகாண்டல் ளி வ ஆடல் அரவத்  ஆர்ப்  ஓவா அணி ஆர் தி அ ந் ர்” என்ற 
பாசுரவாக்யங்கள் லம் ெசான்னார்.  வர்ஷா கால ஆரம்பத்தில் மைழைய 
எதிர்பார்க்கும் ஜனங்களின் ஆனந்த நடனம் நிைறந்த திகளில் தல் மைழத் ளிகள் 
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ழ்வைத இந்த பாசுரப்பகுதியில் கூறினார்.   

மைழ ெபாழிவதற்கு ன், மாடங்களில் உள்ள ணிக்ெகா கள் யல் காற்றில் 
பலத்த சப்தத் டன் ஆ வைத ம், மைழ வ வதற்கு ன்  ேசர ேவ ம் என்  
ஜனங்கள், அவசரமாக தங்கள் ேதர்கைள ெச த்திக் ெகாண்  திகைள திகளில் 
கிளப் வைத ம், “ கில் இன் ெகா ம் ேதர் கள்க ம் ன்னி …. அணி ஆர் தி 
அ ந் ேர” என நமக்கு விபரமாகச் ெசான்னார்.  மாடங்களின் உள் அகில் கட்ைடயின் 
சாம்ப்ராணிப் ைகயால், ெபண்மணிகளின் கூந்தல்கள் சூழப்பட்  மைழக்காலத்  
ேமகங்கள் ேபால் ேதான்றியைத “மாதர் கூந்தல் வாய், அகி ன் ைகயால் கில் 
ஏய்க்கும் அணியார் தி அ ந் ேர” எனச் ெசான்னார். 

தி வ ந் ாில் ேவதியர்கள் இைடவிடா  ெசய் ம் யாகங்களாக மாதம் ம்மாாி 
ெபய்  ெசழித்  இ ப்பைத மற் ம் ஓர் பாசுரப்பகுதியில் பின்வ மா  ெதாிவித்தார்: 

“ ந்தி வானம் மைழ ெபாழிய வா உ வின் மைறயாளர் 

அந்தி ன் ம் அனம் ஓம் ம் அணி ஆர் தி அ ந் ேர” 

தி வ ந் ாில் ேகாயில் ெகாண்டவன் பசுக்கைள அன் டன் ேமய்த்த 
ஆம வியப்பன் என்ற ேகாபாலன். அவன் பிறந்த சமயம் மைழக்காலம் அதனால் தான் 
என்னேவா, மைழக்கால சம்பவங்கைள தி மங்ைக தி அ ந் ர் பாசுரங்களில் 
விேசஷமாக விவாிக்கிறார்.  ேமற்கா ம் பாசுரப்பகுதியில், கிழத்தனம் காணாத 
சாீரங்கள் உைடய அந்தணர்கள், தி அ ந் ர் திகளில் உள்ள மாளிைககளில் ன்  
சந்திகளி ம், அக்னிேஹாத்ரம் தலான அ ஷ்டானங்கைள ெசய்  தர்மத்ைத 
கைடப்பி ப்பைத ” வா உ வின் மைறயாளர் அந்தி ன் ம் அனல் ஓம் ம் அணி ஆர் 

தி அ ந் ர்.” என அறிவித்தார். அந்தணர்கள் ெசய் ம் ைஜகளாேல த் ப்தி 
அைடந்த இந்த்ரன் தலான ேதவர்கள், தி வ ந் ர் ஜனங்களின் பிரார்த்தைனக க்கு 

ன்னேமேய மைழ ெபாழிய ைவக்கிறார்கள் என இங்கு க யன் ெசால்கிறார். 

தி வ ந் ர் திகளின் அழகு, அங்கு சஞ்சாிக்கும் ேதர்களின் அழகு, 
மாளிைகயின் உள் வசிக்கும் ெபண்களின் அழகு இைவகைளப் பா ய தி மங்ைக, 
ஊ க்கு ெவளிேய உள்ள கழனிகள், தடாகங்களில் நைடெப ம் விஷயங்கைளப் 
பற்றி ம் அ த்த பாசுரங்களில் ெசால்  தி அ ந் ாின் விேசஷ ஸம் த்திைய 
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விவாிக்கிறார். தி வ ந் ாின் ெசழிப் ள்ள வயல்களின் ந ேவ நடக்கும் இரண்  
விஷயங்கைள பின் வ மா  ெசால்கிறார்: 

” ள் பிள்ைளக்கு இைரேத ப்ேபான காதற்ெபைடேயா ம் 

அள்ளல் ெச வில் கயல் நா ம் அணி ஆர் வயல் சூழ் அ ந் ேர” 

ஒ  ஆண் பக்ஷி தன் சி  குழந்ைதக க்காக தன் காத டன் தி வ ந் ாின் 
ெசழிப்  உள்ள வயல்கா களில் மீைனத்ேத  ெசல்வைத இங்கு ஆழ்வார் சித்ரமாக 
வார்த்ைதகள் லம் வைரகிறார். ஆ ம், ெபண் ம் தங்கள் குட் களின் 
ேக்ஷமத்திற்காக கயல்கைளத் ேத ம் வயல்கள் ெகாண்ட அழகிய ஊர் தி வ ந் ர் 
எனச் ெசான்னார். 

 
ேதர ந் ர் தர்சந ஷ்காிணி 

அேத வயல்களில் ெகாக்குகள் ேசாில் அைளந்  தங்கள் அலகுகள் லம் சிறிய 
மீன்கைள ம், ெபாிய மீன்கைள ம் ரத்தி ஓ வைத ம் தி மங்ைக வர்ணிக்கிறார்.  
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த ல், ெபாிய மீன்கள் தங்கள் வாய்க்க ப் களில் அடக்க ேமா என சந்ேதஹம் 
ஏற்பட்  அைவகைள ெகாக்குகள் விட்  வி கின்றனவாம்.  சிறிய மீன்கைள ங்கி 
தங்கள் க ப் களின் அள  சம்பந்தப்பட்ட சந்ேதஹம் விலகிய பின், ெபாிய மீன்கைளத் 
ேத  ெகாக்குக ம் கு குக ம் ேபாவைத ஆழ்வார் காண்கிறார்.  சிறிய மீன்க ம், 
ெபாிய மீன்க ம் நிலச்ெசழிப்ைப ம், அபாிமிதமான ஆஹார ெசல்வத்ைத ம் 
குறிக்கின்றன.  இத்தைகய ெசழிப் ள்ள வயல்கள் நிைறந்த தி அ ந் ர் என் 
ஆம வியப்பன் இ க்குமிடம் என பின் வ மா  ெதாிவித்தார்: 

“நீாில் பைணத்த ெந வாைளக்கு அஞ்சிப் ேபான கு கினங்கள் 

ஆரல் க ேளா  அ கு அைண ம் அணியார் வயல் சூழ் அ ந் ேர” 

ெசழிப் ள்ள வயல் கா களின் ந வில், ந மணப் க்கள் ெகாண்ட மாதவி 
மரங்கைள க யன் காண்கிறார்.  அந்தப் க்களின் ேதைன அ ந் ம் வண் கள், 
ேதர ந் ாின் அழகிய ெபண்களின் கூந்தல் வாசைனயால் ஆகர்ஷிக்கப்பட்  
மாதவிப் த் கள்கைள அவர்கள் கூந்த ல் ேசர்த்  வி கின்றன என பின் வ மா  
விவாித்தார்: 

”ெகாம்பிலார்ந்த மாதவி ேமல் ேகாதி ேமய்ந்த வண் னங்கள் 

அம்  அரா ம் கண் மடவார் ஐம்பால் அைண ம் அ ந் ேர” 

மாதவி என்ப  கு க்கத்தி மரம்.  அ  தி அ ந் ர் ெபண்களின் ேகசபாரங்கள் 
ேபால் அடர்ந்த கிைளக டன் இ க்கும்.  அந்த கிைளகளில் உள்ள ஷ்பங்களில் 
உரசும்ேபா , ேதனீக்கள் மகரந்த ெபா கைள தன் ம்பிக்ைககளில் ேசர்த் க் 
ெகாள்கின்றன.  அ  சமயம் அம் கள் ேபால் கூர்ைமயான கண்கள் ெகாண்ட 
ேதர ந் ர் ெபண்களின் கூந்தல் மணம் வண் க க்கு குழப்பத்ைத ஏற்ப த் கிற .  
வண் கள், அதனால் ெபண்கள் இ க்கும் இடம் அைடந்  அவர்கள் கூந்தைலச் சுற்றி 
ாீங்காரம் ெசய் ம் சமயம் மாதவி ஷ்பத்தின் மகரந்தத் கள்கைள அவர்களின் கூந்த ல் 
வர்ஷிக்கின்றன. ஐந்  குணங்க ைடய தி அ ந் ாின் அழகிய ெபண்களின் கூந்தல் 
அதனால் ேம ம் ந மணம் ேசர்த் க் ெகாண்ட  என ஆழ்வார் ெசால்கிறார்.  
ஸா த்ாிகா லக்ஷணப்ப  உயாிய அழகு உைடய ெபண்களின் கூந்தல், சு ட்ைட, 
அடர்த்தி, ம் பாவம், ந மணம், ெமன்ைம ஆகிய ஐந்  குணங்க ம் ெகாண் க்கும். 
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மாதவிப்  வாசைன ம் அத் டன் ேசர்ந்  ெகாண்ட . அப்ேபற்ப்பட்ட ெசழிப்  உள்ள 
வயல்க ம், அழகிய ெபண்க ம், ப ப்பில் உயர்ந்த ேவதியர்க ம் மாட 
மாளிைகக ம், கூட ேகா ரங்க ம் ெகாண்ட தி வ ந் ாில் ஆம வியப்பன் ேகாயில் 
ெகாண் ள்ளான் என தி மங்ைக மன்னன் தன் பாசுரங்களில் ெசான்னார். 

ேவதங்கள் ேபாற் ம் பரம்ெபா ள் தி வ ந் ாில் ேகாயில் ெகாண் ப்பைத 
நமக்கு அறிவித் , அப்ேபற்ப்பட்ட னிதைன நீங்கள் ேஸவித்  அ ள் ெப ங்கள் என 
தி வ ந் ர் பாசுரெமான்றில் பின் வ மா  ெசான்னார்: 

“ெசங்கமலத் தி மக ம் வி ம் ெசம்ெபான் தி வ யிைனைண வ ட னிவேரத்த 

வங்கம  தடங்க ள்ளனந்தெனன் ம் வாியரவினைணத் யின்ற மாேயான் 
காண்மின், 

எங்கும  நிைற கழ்நால் ேவதைமந்  ேவள்விக ம் ேகள்விக ம் இயன்ற தன்ைம 

அங்கமலத்தயன்ைனயார் பயி ஞ்ெசல்வத்  அணிய ந் ர் நின் கந்தவமரர்ேகாேவ” 

இந்த பாசுரத்தில், தி மங்ைக ஆம வியப்பைன “அணிய ந் ர் நின்  உகந்த 
அமரர்” ேகாவாக அறிந்  ெகாண் , அந்த ”மாேயாைனக் காண்மின்”, நீங்க ம் கண்  
ேசவித் க் ெகாள் ங்கள் எனப் ெப மிதத் டன் கூ கிறார்.  அவேன “வாி அரவின் 
அைண யின்ற மாேயான்” என்றார்.  ைவஷ்ணவ சின்னங்கைளத் தன் படத்தில் வாிகள் 
ேபால் அணிந்  ெகாண் க்கும் ஆதிேசஷன் ேமல் ேயாகநித்ைர ெசய் ம் மாேயாேன 
தி வ ந் ாில் அர்ச்சாவதாரம் எ த்  நிற்பவன் என்  க யன் ெசான்னார்.   

அவன் ஆதிேசஷன் ேமல் சயனம் ெசய்  ெகாண் க்கும் சமயம், ெபாிய 
பிராட் ம், மி ேதவி ம் ஆம வியப்பனின் பாதத்தாமைரகைள அன் டன் 
வ வைத,  

“ெசங்கமலத்தி மக ம் வி ம் ெசம்ெபான் தி வ யின் இைண வ ட னிவர் ஏத்த, 
வங்கம்ம தடங்கட ள் அனந்தன்” என் ம் வாி அரவின் அைண யின்ற மாேயான்” 
என நம் மனக்கண் ன் ெகாண்  வந்  நி த்தினார். 

க்ஷீராப்திநாதனான ஆம வியப்பன், ச ர் க ப்ரஹ்ம்மாவிற்கு சமமான 
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ேவதாத்யனம், யாகம் த ய சடங்குகள் ெசய்வதில் உள்ள திறல், பலவித்ைதகளில் 
ேதர்ச்சி இைவகள் ெகாண்ட அந்தணர்கள் வா ம் தி வ ந் ாின் நாயகனாக 
விளங்குவைத இந்த பாசுரத்தில் பின்வ மா  விளக்கினார்: 

”எங்கும் ம நிைற கழ் நால்ேவதம் ஐந்  ேவள்விக ம் ேகள்விக ம் 

இயன்ற தன்ைம, அம் கமலத்  அயன் அைனயார் பயி ம் 

ெசல்வத்  அணி அ ந் ர் நின்  உகந்த அமரர் ேகாேவ” 

எல்லா இடங்களி ம் பரவி, மிகுந்த கீர்த்தி உைடய நான்கு ேவதங்கள், அைவகள் 
அறிவிக்கும் ஐந்  யக்ஞ்யங்கள், ந்யாயம், மீமாம்ைஸ ேபான்ற வித்ைதகள் இைவகளில் 
பாண் த்யம் ெபற் , நான் க ட ம் ேபாட் யி ம் ேவதியர் கூட்டங்கள் நிைறந்த 
தி அ ந் ாின் நாயகன் ஆம வியப்பேன எனக் க யன் கூறினார். 

4) தி க்கும் தி வாகிய தி அ ந் ர் ெசல்வைனத் தி மங்ைக ெகாண்டா ம் விதம் 

தி அ ந் ாின் நீர்வளம், நிலவளம், ேவதமஹிைம பற்றி பலவிதமாகப் 
ேபாற்றிய தி மங்ைக பத்  பாசுரங்களில் அவைன நாயகனாகக் ெகாண்டா , 
அவ ைடய அ ள்பிச்ைச ேகட்கிறார். அவன் அ க்ரஹம் ெபற்  அவ டன் கூ க் 
கலவி ஆனந்தமைடந்தைத ம் விவாிக்கிறார். த ல் தி வ ந் ாின் ேமற்கு திைசயில் 
ேகாயில் ெகாண் க்கும் ஆம வியப்பனிடம் தி மங்ைக சரணாகதி ெசய்த பாசுரங்கள் 
பற்றி எ கிேறன்.  இைவ ெபாிய தி ெமாழியின் ஏழாம் பத்தில் உள்ளன.  

பஞ்ேசந்த்ாியங்களின் ெகா ைம தாங்கா , ஆம வியப்பைனத் தான் சரண் என 
அைடந்தைத பின் வ ம் பாசுரம் லம் ெதாிவித்தார்: 

“தி க்குந்தி வாகிய ெசல்வா! ெதய்வத் க்கரேச ெசய்ய கண்ணா! 

உ வச்ெசஞ்சுடராழி வல்லாேன உலகுண்டெவா வா தி மார்பா! 

ஒ வற்கு ஆற்றி உய் ம் வைக என்றால் உடன் நின்  ஐவர் என் ள் குந்  ஒழியா , 

அ வித் தின்றிட அஞ்சி நின்னைடந்ேதன் அ ந் ர் ேமல் திைச நின்ற அம்மாேன” 
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ேதர ந் ர் ஸ்ரீ ெசங்கமலவல்  தாயார் 
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“ஸர்வாகார ஸ்த்திர ஸ தயாம் ஸம்பதம்” என்ற எல்லா விதங்களி ம் 
அழிவில்லாத ெசல்வத்ைத அளிக்கும் மஹால மிக்கும் ெசல்வமானவன் 
ஆம வியப்பன் என்பைத “தி க்குந்தி வாகிய ெசல்வா” என்ற வாக்யங்கள் லம் 
தி மங்ைக அறிவிக்கிறார்.  ஸ்ரீேதவியின் நிதியான ஆம வியப்பன் நித்யஸூாிகளின் 
நாதனாகத் திகழ்வைத “ெதய்வத் க்கரேச” எனக் க யன் நமஸ்காித் க் ெகாள்கிறார். 

“ச்ேரேயா ர்த்திம்” என்  வணங்கப்ப ம் ஸ்ரீேதவி, மங்களப் ெபா ள்க க்கு 
மங்களத்தன்ைம அளித் க் ெகாண் , “வக்ஷ: பீடீம் ம  விஜயிேநா ஷயந்தீம் 
ஸ்வகாந்த்யா” என்றப  ம  என்ற ராக்ஷஸைன வதம் ெசய்  ெவற்றி ெபற்ற 
பகவா ைடய வக்ஷஸ்தலத்ைத இ ப்பிடமாகக் ெகாண் , தன் ேதஜஸ்ஸால் 
அவ ைடய தி மார்ைப அழகுறச் ெசய்வைதக் கண்  ஆம வியப்பைன “தி மார்பா” 
என அன் டன் தி மங்ைக அைழத்  ஆனந்தப் ப கிறார்.  ெசந்தாமைரக் கண்ணனான 
ஆம வியப்பன் ைகயில் அக்னி ஜ்வாைலகைளக் கக்கிக்ெகாண்  சுதர்ஸனாழ்வான் 

ற்றி ப்பைத அ த்தப யாக தி மங்ைக ேஸவித் க் ெகாண்  “ெசய்ய கண்ணா, 
உ வம் ெசம்சுடர் ஆழிவல்லாேன” என மங்களாஸாஸனம் ெசய்தார்.   

தி ஆழிஆழ்வானின் ெசஞ்சுடர், ஆம வியப்பனின் கண்ணில் ப்ரதிப த் , 
ெசந்தாமைரக் கண்கள் ேம ம் சிவப்  ஒளி டன் ஜ்வ ப்பைத “ெசய்ய கண்ணா” எனக் 
கூறிக் ெகாண்டா னார். 

ஆம வியப்பைன, உலகங்கள் எல்லாம் உண்  ஒ  ஆ ைலேமல் 
ப்ரளயகாலத்தில் கண்ணறாக் கண் , “உலகுண்ட ஒ வா” என அைழத்  தனக்கு 
ஏற்ப்பட்ட சி ைமைய அவனிடம் எ த் ச் ெசான்னார்.  அ ந் ர் ேமல்திைச நின்ற 
அம்மாேன, நான் ப ம் அவஸ்ைதையக் ேகள்! ஐம் லன்கள் என்ற மல்லர்கள் என்ைன 
வைதத் , ண்டம் ண்டமாக்கி ேபாஜனம் ெசய்கிறார்கள். ஒ  மல்லாின் உபத்ரவேம 
தாங்க யா  இ க்கும்ேபா , ஐந்  மல்லர்களின் ஹிம்ைசகைள என்னால் எப்ப  
ெபா க்க ம்? அவர்க ைடய ெகா ைமகள் ெபா க்க யா  உன் 
தி வ களில் சரணமைடந்தவனாக இ க்கிேறன். உலகங்கைள எல்லாம் வயிற்றி ள் 
அடக்கி ரக்ஷித்த ஆம வியப்பா, நீதான் ஐம் லன்களின் உபாைதயால் அல்லல்ப ம் 
என்ைன காத்த ள ேவ ம் என்  பின்வ மா  ேவண் க் ெகாண்டார்: 

“ஒ வற்கு ஆற்றி உய் ம் வைக என்றால் உடன் நின்  ஐவர் என் ள் குந்  ஒழியா  
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அ வி தின்றிட அஞ்சி நின்னைடந்ேதன், அ ந் ர் ேமல்திைச நின்ற அம்மாேன” 

அ த்த பாசுரத்தில், “நீல குந்தல மத்யஸ்த்தாம் மாணிக்ய மகுேடாஜ்ஜ்வலாம், 
சுக்லமால்யாம்பரதராம் தப்த ஹாடகவர்ணிநீம்” என்ற ஸ்ரீேதவி டன் ஆம வியப்பன் 
தன் மனக்ேகாயி ல் கு ெகாண் , ஐம் லன்களின் உபாைதகைள அழித்தைத அழகாக 
தி மங்ைக விவாித்தார். ஆம வியப்ப டன் கூட எ ந்த ளிய ேலாக மாதாைவ 
ேதாள்வைள கு ங்க, பந் டன் விைளயா ம் ெபான் ப ைமயாக “பந்தார் ெமல்விரல் 
வைளேதாளி பாைவ மகள்” என்ற வாக்யங்கள் லம் நமஸ்காித் க் ெகாண்டார்.  
பாைவப் மக டன் தாமைரயாள் ேகள்வனாக வந் , தன் மனதாகிற ேகாயி ல் 
நிைலத்  நின்றைத “பாைவ மகள் தன்ேனா டேன வந்தாய், என் மனத்ேத மன்னி 
நின்றாய்”, என விவாித்தார்.  உள்ளக் ேகாயி ல் நிற்கும் திவ்யதம்பதிகைளக் கண் , 
எல்ைலயிலா ஆனந்தம் ெகாண்  பல திவ்ய நாமங்களால் தி மங்ைக ஸ்ேதாத்ரம் 
ெசய்தார்.  “மால்வண்ணா, மைழ ேபால் ஒளி வண்ணா, சந்ேதாகா, ெபளழியா, 
ைதத்திாியா, சாமேவதியேன, ெந மாேல, அந்ேதா, நின் அ  அன்றி மற்  அறிேயன்! 
அ ந் ர் ேமல் திைச நின்ற அம்மாேன” என ஆ ரத் டன் அறிவித்தார்.  கார் கில் 
ேபால் க த்த அவன் தி ேமனிைய ம், அந்த கார் கி ன் குளிர்ந்த க ைண 
ஸ்வ பத்ைத ம் மனத்தில் ைவத்  “மால் வண்ணா, மைழ ேபால் ஒளி வண்ணா” என 
அைழத்தார். 

“यो वै भूमा तत् सुखं नाल्पॆ सुखमािस्त भूमैव सुखं भूमा त्वॆव िविजज्ञािसत  इित भूमानां भगवॊ 
िविजज्ञास इित” (ேயா ைவ மா தத் சுகம் நால்ேப சுகமஸ்தி ைமவ த்ேவவ 
விஜிஞ்ஞா தவ்ய இதி மானாம் பகேவா விஜிஞ்ஞாஸ இதி) என்ற சாந்ேதாக்ய 
உபநிஷத் வாக்யங்களின் அர்த்தத்ைத அறிந்தவர்க க்கு அ க்ரஹம் ெசய் ம் 
ஆம வியப்பா என தி மங்ைக “சந்ேதாகா” என்ற திவ்ய நாம உச்சரணம் லம் 
நமஸ்காித் க் ெகாள்கிறார்.  ன் பாசுரங்களில் தி வ ந் ாின் ேவதவித் க்கைளப் 
பற்றி தி மங்ைக ெசான்னார்.  அவர்கள் எந்தவிதமான ப ப்  உள்ளவர்கள் என்பைத 
இங்கு ெசால்ல ஆரம்பிக்கிறார்.  உபநிஷத் களில் உயர்ந்ததான சாந்ேதாக்ய உபநிஷத் 
ெசால் ம் “The Brahman (Infinite) is bliss.  There cannot be any bliss in something 
other than the Infinite Brahman.  This Infinite Brahman should be the goal of our 
serious learning”.  ப்ரஹ்ம்மைனத்தவிர பரமானந்தம் அளிக்கும் விஷயம் ஏ ம் 
கிைடயா . மற்ற பாி ர்ணம் இல்லாத பின்ன (िभ ) வஸ் க்கள் நிரந்தரமான 
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ஆனந்தத்ைத அளிக்கா  அந்த ப்ரஹ்ம்மத்ைத அறிவதான யற்சியால் ஈ ப வைதத் 
தவிர விேசஷமான ப ப்  ஏ ம் இந்த வியில் இல்ைல என்  சாந்ேதாக்ய உபநிஷத் 
ெசால் கிற .  இந்த உபநிஷத்தின் உள் அர்த்தத்ைத கைடபி க்க ேவதியர்களால் 
ஆராதிக்கப்ப ம் ஆம வியப்பைன “சந்ேதாகா” என தி மங்ைக அன் டன் 
அைழக்கிறார். 

அ த்தப யாக, “सं बाहुभ्यां धमित सं पततर्ैघार्वा भमूी जनयन् दवे एकः........पितबर्भथूासमॊ 
जनानामेकॊ िव स्य भुवनस्य राजा.....य एक इद ्िवदयते वसु मतार्य दाशुषे" என்ற க்ேவத ாிக்குகள் 

லம் வழிப ம் ேவதியர்க க்கு அ ள் ாி ம் ஆம வியப்பைன “ெபளழியா” என 
தி மங்ைக அைழத்  ஆனந்தமைடந்தார். ேமற்கா ம் ாிக்ேவதப்பகுதிகள் அண்ட 
சராசரங்கைள (cosmos) தன் ைடய இ  இறக்ைககளாேல ரக்ஷித் , ஊக்குவித் , 
அவன் ேபாஷிப்பைத ம், தன  நிகர் இல்லா ரத்தா ம், க ைணயா ம் ஸகல 
ேலாகங்க க்கும் யஜமானனாக இ ப்பைத ம் எல்லா க்கும் தன் உதார குண 
விேசஷத்தால் எல்ைலயிலா மங்களச் ெசல்வங்கள் அளிப்பைத ம் ெகாண்டா கின்றன.  
இந்த ாிக்குகள், மற்ற இ  சம்பந்தமான க த் க்கைள ெவளியி ம் க்ேவத ாிக்குகள் 

லம் ஆம வியப்பைன ேதர ந் ர் அந்தணர்கள் ன்  சந்திகளி ம், யாக, 
யக்ஞங்கள் லம் ெகாண்டா வைத தி மங்ைக கண் , ாிக்ேவதிக க்கு அ க்ரஹம் 
ெசய் ம் “ெபளழியா” என வணங்குகிறார். 

அ த்தப யாக “तदवेािग्नस्तदािदत्यस्त ायुस्तद ु चन्दर्मा, तदवे शुकंर् तद ् बर्  ता आपः स 
पर्जापितः” (”தேதவாக்னிஸ்ததாதித்யஸ்தத்வா ஸ்த  சந்த்ரமா, தேதவ சுக்ரம் தத் ப்ரஹ்ம்ம 
தா ஆப: ஸ ப்ரஜாபதி:”) என யஜுர்ேவதப்பகுதிகள் லம் ஆம வியப்பைன 
“ைதத்திாியா” என அைழத்தார். சாந்ேதாக உபநிஷத், ாிக்ேவதம், யஜுர்ேவதம் இைவகள் 

லம் தன் ைடய ேவதஸ்வ பத்ைதக் ெகாண்டா ம் ெபாிேயார்க க்கு தவறா  
அ க்ரஹம் ெசய் ம் சந்ேதாகனாம், ெபளழியனாம், ைதத்திாியனாம் ஆம வியப்பைன 
நாதப்ரஹ்ம்ம ஸ்வ பமாக அ த்தப யாக தி மங்ைக ெகாண்டா னார்.  

“अग्न आ यािह वीतये गणृानो ह दातये” (அக்ன ஆ யாஹி தேய க் ணாேனா 
ஹவ்யதாதேய)…என்  ஆரம்பித்  “ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ேரா வ் த்தஸ்ரவா: ஸ்வஸ்தி ந: 

ஷா விஸ்வ ேவதா: ஸ்வஸ்தி நஸ்தார் ேயா அாிஷ்டேநமி: ஸ்வஸ்தி ேநா 
ப் ஹஸ்பதிர் ததா  (स्विस्त न इन्दर्ो वृ शर्वाः स्विस्त नः पूषा िव वेदाः। स्विस्त नस्ता य  अिर नेिमः 
स्विस्त नो बृहस्पितदर्धातु॥ स्विस्त नो बृहस्पितदर्धातु) என்  ம் சாம ேவதத்தின் 1875 
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ஸாமங்கள் லம் வழிப ம் ேவதியர்க க்கு அ ள் ெசய் ம் ஆம வியப்பைன 
“சாமேவதியேன” எனத் தி மங்ைக மங்களாஸாசனம் ெசய்தார்.  ேவதங்களால் 
ேபாற்றப்ப ம் தி வ ந் ர் ெதய்வத்தினிடம் “ெந மாேல! அந்ேதா! நின்ன  அன்றி 
மற்  அறிேயன் அ ந் ர் ேமல் திைச நின்ற அம்மாேன” எனச் ெசால்  தி மங்ைக 
சரணாகதி ெசய்தார், கர்ேமந்த்ாியங்க க்கு அ ைமப்படா  இ க்க எனக்கு அ ள் 

ாிந் , ஞாேனந்த்ாியங்கள் லம் தி க்கும் தி வாகிய ெசல்வனான உன்ைன உன் 
பிராட் டன் உள்ளக்ேகாயி ல் அமர்ந்தவனாகக் காண அ ள் ெசய்ய ேவ ம். உன் 
தி வ கள் தவிர ேவ  ஒன்ைற ம் சததமாக நான் நம்பவில்ைல என்  இந்த 
பாசுரத்தில் க யன் கூறினார். 

அ த்த பாசுரத்தில் ஆன்மீக ஞானம் வளர்வதற்கு தைட ெசய் ம் சிற்றின்ப 
சுகங்கள் நிைறந்த உலகத்தில் உழ மா  என்ைனப் பைடத்தாய். இந்த உலகில் 
பிறந்தபின் ஐம் லன்களின் உபத்ரவங்க க்கு உட்பட் , சிற்றின்பங்கேள 
ேபாின்பங்கள் என்  எண் ம் குழப்பத்ைத அளித்தாய்.  அந்த வ்யாேமாஹம் 
ெபா க்கா  உன் தி வ கேள சரணம் என்  நம்பி உன்ைன அைடந் ள்ேளன்.  ஒ  
ைகயில் சக்கர ம், ம  ைகயில் ெவண் சங்கும் ஏந் ம் ஆம வியப்பா, நீதான் என்ைனக் 
காத்த ள ேவண் ம் என தி மங்ைக ப்ரார்த்தித் க் ெகாண்டார்.  அந்த க த் கள் 
ெகாண்ட பாசுரம் பின்வ மா : 

“ெநய் ஆர் அழி ம் சங்க ம் ஏந் ம் நீண்ட ேதாள் உைடயாய் அ ேயைனச் 

ெசய்யாத உலகத்திைடச் ெசய்தாய் சி ைமக்கும் ெப ைமக்கும் உள் குந்  

ெபாய்யால் ஐவர் என் ெமய்கு  ஏறிப்ேபாற்றி வாழ்வதற்கு அஞ்சி நின்னைடந்ேதன், 

ஐயா! நின்ன  அன்றி மற்  அறிேயன் அ ந் ர் ேமல் திைச நின்ற அம்மாேன” 

ேதர ந் ாில் சரணாகத வத்ஸலனாக நிற்கும் அம்மாைன “ெநய்யாராழி ம் 
சங்க ேமந் ம் நீண்டேதா ைடயானாய்” தி மங்ைக ேஸவித் க் ெகாள்கிறார்.  “ெநய் 
ஆர் ஆழி” அணி ம் ெப மானின் ஒ ைகயில் ஸுதர்ஸனம் ஜ்வ க்கிற .  இங்கு 
கூர்ைமயான னிகள் ெகாண்ட ஸுதர்ஸன ஆழ்வாைன மணம்மிக்கு  ெநய் லம் 
ஸுதர்ஸன ேஹாம ைறயால் ஆராதிக்கப்ப ம் ஆம வியப்பனின் ஒ  திவ்ய 
ஆ தமாக நமஸ்காித் க் ெகாள்கிறார். இரண்டாவ  ைகயில் பாஞ்சஜன்யம் என்ற 
ெவள்ைள விாிசங்ைக இரண்டாவ  ஆ தமாகக் கண்  வணங்கிக் ெகாண்டார்.  உன் 
ெவண்சங்கம் ஊதி, நீ என் ரக்ஷணத்திற்கு வ வைத அறிவித் , உன் கூர்ைம மிக்க 
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சக்ரா தத்தின் லம் என் கர்ம பந்தங்கைள அ த் , உன் தி வ  நிழ ன் 
ெசளக்யத்ைத அளி என தி மங்ைக இங்கு ஆம வியப்பனிடம் ேவண் க்ெகாண்டார். 

ஐம் லன்களின் ஆதிக்யத்திற்கு அ ைமப்பட் , தான் ப ம் சி ைமகைள 
அகற் மா , ேம ம் இ  பாசுரங்களில் தி மங்ைக ஆம வியப்பனிடம் 
ப்ரார்த்திக்கிறார். தல் பாசுரம் பின் வ மா :  

“ெந யாேன க  ஆர் க  நம்பி நின்ைனேய நிைனந்  இங்கு இ ப்ேபைனக் 

க யார் காைளயர் ஐவர் குந்  காவல் ெசய்த அக்காவைலப்பிைழத்  

கு ேபாந்  உன்ன க் கீழ்வந்  குந்ேதன் கூைற ேசா  இைவ தந்  எனக்க ளி 

அ ேயைனப் பணி ஆண்  ெகாள் எந்தாய் அ ந் ர் ேமல் திைச நின்ற அம்மாேன” 

ஸர்வஸ்வாமிேய! ேலாக ரக்ஷணத்திற்காக தி ப்பாற்கட ல் பள்ளி ெகாண்ட 
ெபாிேயாேன! விஷயாந்தரங்கைள ஒ க்கி உன் அ கில் நின்  தாஸ்யம் ெசய்வைதேய 
க த்தாகக் ெகாண்ட என்ைன, தங்கள் வ வால் ெகா ப்  ெகாண்ட ஐம் லன்கள் 
என்ற காைளகள் வழிமறிக்கின்றன. எப்ப  என் க த் க்கள் நிைறேவறா  த ப்ேபாம் 
என ஐம் லன்க ம் என  சாீரமாகிய சிைறயில் அைடத்  காவல் ாிகின்றன. அந்த 
சிைறயி ந்  தப்பி, நீ ேகாயில் ெகாண் க்கும் தி வ ந் ர் ேமல் திைசைய 
ல யமாகக் ெகாண் , உன் தி வ கள் சமீபம் வந் விட்ேடன். இனி, உன் 
சரணகமலங்களின் நிழைல அளித் , என்ைன அ ைமயாக ஏற் க் ெகாண்  
காப்பாற் வ  உன் ெபா ப்  என இந்த பாசுரத்தில் தி மங்ைக ேவண் க் 
ெகாண்டார்.  

இரண்டாவ  பாசுரத்தில், தன் ள் குந்  வாட்  வைதக்கும் பஞ்ேசந்த்ாியங்களின் 
ெகா ைமகைள தன்னால் இனி ெபா க்க யவில்ைல. ேதர ந் ாில் ேகாயில் 
ெகாண்ட ண்ணியேன! ேவதஸ்வ பியாய் அ கில் நிற்கும் க டைனக் ெகா யில் 
ெகாண்டவேன! த்ாிவிக்ரமனாய் ஓங்கி உலகளந்த ெந மாேல! அக்னி ஜ்வாைலகைள 

ச்சுடன் ெவளிவி ம் “தீவாய் நாகம்” ஆகிய ஆதிேசஷன் ேமல் தி ப்பாற்கட ல் ேயாக 
நித்ைரயில் ஆழ்ந்தவேன! ஸ்ரீதரா! நீ ஐம் லன்க க்கு என்ைன ஆைடயாக ம், 
ேயாக்யமான ஆஹாரமாக ம் இ க்குமா  ெசய் விட்டாய். அந்த ஐம் லன்களின் 
ஆதிக்யத்தில் இ ந்  வி தைல அைடய உன்னிடம் சரண் குந்ேதன்.  உன்ைனேய 
நம்பி ள்ேளன். இதற்கு ேமல் என்னதான் ெசய்ய ேவண் ம் என்ப  ெதாியவில்ைல. 
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“இனிச் ெசய்வெதான்றறிேயன், ஆவாெவன்ற ேயற்குகிைற இரங்காய்” என 
ப்ரார்த்தித் , உன  தாஸனான என்னிடம் மனதிரங்கி, காத்  அ ள் எனக் ேகட் க் 
ெகாண்டார்.  இந்த க த் கள் ெகாண்ட பாசுரம் பின் வ மா : 

”ேகாவாையவர் என்ெமய் கு ேயறிக் கூைற ேசாறி ைவதாெவன்  குைமத் ப் 

ேபாகார் நானவைரப் ெபா க்கிேலன் னிதா! ட்ெகா யாய்! ெந மாேல! 

தீவாய் நாகைணயில் யில்வாேன! தி மாேல! இனிச் ெசய்வெதான்றறிேயன், 

ஆவா ெவன்றப ேயற்கிைற இரங்காய் அ ந் ர் ேமல்திைச நின்ற வம்மாேன!” 

5) ஆம வியப்பைன தசாவதார ர்த்தியாக தி மங்ைக ேஸவித்தல் 

ஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்ட பாிபாலனத்திற்காக, அந்தந்த சமயங்களில் மீனாக ம், 
ஆைமயாக ம், வராஹமாக ம், நர ம்ஹமாக ம், ஸர்ேவச்வரனாக ம் விளங்கிய 
ஆம வியப்பைன தசவித பனாக தி மங்ைக பல பாசுரங்களில் 
ெகாண்டா யி க்கிறார்.  ஆம வியப்பன், ப்ரம்ம ம், த்ர ம் வழிப ம் தசாவதார 
ஸ்வ பியாக தி அ ந் ாில் ேகாயில் ெகாண் ப்பைத ஒ  பாசுரத்தில் கூறி, 
அப்ேபற்ப்பட்ட தசவித அவதார ர்த்திையப் பற்றி தான் பா ய பாடல்கைள 
கற்பவர்கள் ேதவர்க க்கு சமமான கீர்த்திைய அைடந்தவர்கள் எனப் பின்வ மா  
ெதாிவித்தார்: 

”பன்றியாய் மீனாகியாியாய்ப் பாைரப் பைடத் க் காத் ண் மிழ்ந்த பரமன் தன்ைன, 

அன்றமரர்க்கதிபதி ம் அய ம் ேச ம் அ பணிய அணிய ந் ர் நின்ற ேகாைவ 

கன்றி ெந  ேவல்வலவன் ஆ நாடன் க  கன்றி ெபா  ெசய்தவின்பப்பாடல் 

ஒன்றிேனா  நான்கு ேமாைரந் ம் வல்லார் ஒ கடல் சூழ் உலகா ம் உம்பர்தாேம” 

பலவித அவதாரங்கள் ெசய் , உலகத்ைத ஸ் ஷ் த் , ரக்ஷித் , ஸம்ஹாித்  
நான் கன், ேதேவந்த்ரன், த்ரன் த யவர்களால் ஆராதிக்கப்பட் , ேதர ந் ாில் 
நிற்கும் ஸர்வ ேலாக சரண்யைனப் பற்றி பக்தி ேமலீட்டால் தான் ெசய்த தசாவதார 
பாசுரங்கைளக் கற்றறிபவர்கள் கடல் சூழ் ஞாலமா ம் அதிகாரம் ெப வர் என 
தி மங்ைக ேமல் கா ம் பாசுரத்தில் அறிவித்தார். 

ேதர ந் ர் எம்ெப மாைன மங்களாஸாஸனம் ெசய் ம் ேபா  
தசாவதாரங்கைள ஞாபகப்ப த் வ டன் மாத்திரம் நிற்கா , ஹயக்ாீவ அவதாரம், 
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வடபத்ரஸாயி அவதாரம், கேஜந்த்ர ேமாக்ஷம் ஆகிய ன்  விஷயங்கைள ம் 
தி மங்ைக பா ப் ேபாற்றினார். அந்த ன்  விஷயங்கைள த ல் எ தி, அதன் பின் 
ஆம வியப்பைனப் பற்றிய தசாவதார பாசுரங்கள் பற்றி ெதாிவிக்கிேறன். 
ஆம வியப்பனின் தி நாமம், பசுக்களிடம் வாத்ஸல்யம் ெகாண்ட ேகாபாலன் என்ற 
தத்வத்ைதக் குறிப்பி வதால், தி மங்ைக ேதர ந் ாின் பாசுரங்க ள் 
க் ஷ்ணாவதாரத்ைத விஸ்தாரமாகக் ெகாண்டா யி க்கிறார். உதாரணமாக, 
ேதர ந் ர் பற்றிய 45 பாசுரங்க ள் பத்  க் ஷ்ணாவதாரம் பற்றியைவ; ன்  
ராமாவதாரம் பற்றியைவ; ன்  நர ம்ஹாவதாரம் பற்றியைவ; பரசுராம, வராஹ, 
வாமன அவதாரங்கள் பற்றி ெமாத்தத்தில் ன்  பாசுரங்கள். 

5.1) ஆம வியப்பைன வடபத்ரஸாயியாக தி மங்ைக ேஸவிப்ப  

ப்ரளய காலத்தின் ெவள்ளத்தில், உலகங்கள் ஜீவன்கள் எல்லாவற்ைற ம் தன் 
வயிற் க்குள் அடக்கி, ரக்ஷித் , உமிழ்ந்  ஸ் ஷ்  கார்யங்களில் ம ப ம் ஈ ப ம் 
பரம ெபா ைள ஆ ைலேமல் சயனம் ெசய்  ெகாண் , தன் கால் கட்ைட விரைல 
சுைவக்கும் சி  குழந்ைதயாக தி மங்ைக கண்  பின்வ மா  கழ்ந்தார்: 

“ெவள்ளத் ள் ஓரா ைல ேமல் ேமவி அ ேயன் மனம் குந் , என் 

உள்ளத் ள் ம் கண் ள் ம் நின்றார் நின்ற ர் ேபா ம் ….. 

…..பக மிர ம் தாேனயாய் பா ம் விண் ந்தாேனயாய் 

நிகாில் சுடராயி ளாகி நின்றார் நின்ற ர் ேபா ம்” 

இங்கு ப்ரஹ்ம்ம சூத்ரம் “दशृ्यत े तु” (த் ஸ்யேத ) என்  சு க்கமாக ெசால் ம் 
பகவானின் ஸ் ஷ்ட் ச் ெசயல்கைள தி மங்ைக இங்கு விளக்குகிறார். அழி ம் 
வஸ் க்கள், அழியாப்பரம் ெபா ளினிடமி ந்  ேதான் வைத இந்த ப்ரஹ்ம்ம சூத்ரம் 
குறிப்பி கிற .  இந்த தத்வத்ைதேய ண்டக உபநிஷத் ம் பின்வ மா  
விளக்குகிற : 

यथोणार्नािभः सृजते गृ ते च यथा पृिथ ामोषधयाः संभविन्त। यथा सतः पुरुषात् केशलोमािन तथाऽक्षरात ्
संभवतीह िव म्॥ (யேதார்ணாபி: ஸ் ஜேத க் ஹ்ணேத ச யதா ப் திவ்யாேமாஷதயா: 
ஸம்பவந்தி| யதா ஸத: ஷாத் ேகசேலாமானி ததாக்ஷராத் ஸம்பவதீஹ விச்வம்||) 
எப்ப  சிலந்தி தன் ைடய அங்கங்கைள நீட்  வைல பின் வ  ேபா ம், 
உயிர்காக்கும் பச்சிைலகள் மியி ந்  ெவளிப்ப வ  ேபா ம், உயி டன் உள்ள 
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மனிதனின் உட ந்  ேராமங்கள் ெவளிப்ப வ  ேபா ம், அழிவில்லாப் பரம் 
ெபா ளிடமி ந் , உலகங்கள் உதிக்கின்றன என ண்டக உபநிஷத் வாக்யம் 
கூ கிற . 

 
வடபத்ர ஸாயி 

தாேன பகலாக ம், இரவாக ம், தாேன ஆகாஸமா ம், தாேன அங்கு விளங்கும் 
ஸூர்ய, சந்த்ர, நக்ஷத்ரங்களாக ம் நிற்பைத “பக ம் இர ம் தாேன ஆய் பா ம், 
விண் ம் தாேன ஆய், நிகாில் சுடராய் இ ளாகி நின்றார்” என தி மங்ைக 
ஆம வியப்பைனப் பற்றிச் ெசான்னார். விண் ம், மண் ம் ஸ் ஷ்ட் க்கு ன் 
பரப்ரஹ்ம்மத்தி ள் அடக்கமாகி இ ந்தைத ம், சூ மமாக தன் ள் அடங்கி இ ந்த 
அைவகைள ஸ்வ ப விேசஷத் டன் பரப்ரஹ்ம்மம் ெவளிப்ப த்தியைத பல 
உபநிஷத் கள் ெகாண்டா  இ க்கின்றன.  உதாரணமாக, பின்வ ம் ைதத்திாீய 
உபநிஷத் பகுதிகள் தி மங்ைக மன்னனின் ேதர ந் ர் பாசுரப்பகுதிக க்கு 
ஆதாரமானைவ: 

”अस ा इदमगर् आसीत् ततो वै सदजायत। तदात्मानं स्वयमकुरुत॥” ஸ் ஷ் க்கு ன் 
ேலாகங்கள் அஸத் (subtle, சூ மம்) என்ற வைகயில் இ ந்தன.  பின்னர் ஸ்வ ப 
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விேசஷத் ட ம், நாம பங்க ட ம் (gross), அைவ ெவளிப்பட்டன. பரப்ரஹ்ம்மேம 
தன்னிடமி ந்  ஸத் (gross), என்ற நாம ப ேலாகங்கைள ஸ் ஷ் த்தான் என 
உபநிஷத் ெதாிவிக்கிற . ைதத்திாீய உபநிஷத் அ த்த பகுதிகளில், அஸத் (असद)् என்  
இ ந்தைவகைள ஸத் (सद)् என்  ெவளிப்ப த்திய பரம்ெபா ளிடம் சந்ேதஹமில்லா  

ர்ண நம்பிக்ைக ெகாண்  ஜீவன் இ ந்தால் அந்த ஸ்வயம் ஜ்ேயாதியான 
ஆதிகாரணன் ஜீவனின் பயங்கள் அகற்றி ேமாக்ஷமளிப்பான் எனப்பின் வ மா  
கூ கிற : “यदा ेवैष एतिस्मन् न दशृ्येऽनात्मये, अिनरुके्त अिनलयने अभयं पर्ित ां िवन्दतेऽथ सोऽभयं गतो 
भवित। यदा ेवैष एतिस्म ुदरमन्तरम ्कुरुते अथ तस्य भयं भवित॥” யதாஹ்ேயைவஷ ஏதஸ்மின் ந 
த் ச்ேயऽநாத்மேய, அநி க்ேத,  அநிலயேன அபயம் ப்ரதிஷ்ட்டாம் விந்தேதऽத 
ேஸாபயம் கேதா பவதி| யதாஹ்ேயைவஷ ஏதஸ்மின் தரமந்தரம் கு ேத அத தஸ்ய 
பயம் பவதி||” 

ஒ விதமான ஐய்ய ம் இல்லா , பாி ர்ண ச்ரத்ைத டன், அத் ஸ்ய, 
அனாத்ம்ய, அனி த்த, அனிலயன, நிர்குணப்ரஹ்ம்மத்ைத நம்பிேனார்க க்கு தவறா  
ஜீவன் க்தி கிைடக்கும். லவேலச ம் சந்ேதஹப்ப பவர்க க்கும், ேபா  
பாகவதர்க க்கும் ேமாக்ஷம் கிைடக்கா  என உபநிஷத் ெசால்கிற . அப்ேபற்பட்ட 
நிர்குண ப்ரஹ்ம்மத்ைத ஆம வியப்பன் என்ற ஸகுணப்ரஹ்ம்ம அர்ச்சாவதார 
ஸ்வ பியாக, ேதர ந் ாில் தி மங்ைக ேஸவித் க் ெகாண்  “ெவள்ளத் ள் ஒர் 
ஆ ைல ேமல் ேமவி அ ேயன் மனம் குந் , என் உள்ளத் ள் ம், கண் ள் ம் 
நின்றார்” என நமக்கு ெதாிவித்தார். அப்ேபற்ப்பட்ட அ ந் ராைன ேஸவித் க் 
ெகாண்டதன் லம், ஸம்ஸார பயங்கள் அழிந் , தான் உஜ்ஜீவனம் ெபற் , உய்ந்த 
வைகைய, “அணிய ந் ர் உைடயாைன அ ேயனைடந் ய்ந்  ேபாேனேன” என்  
தி மங்ைக உ தியாகச் ெசான்னார். 

5.2) ஆம வியப்பைன ஹயக்ாீவதாரமாக தி மங்ைக ேஸவிப்ப  

ஸ்ரீமந்நாராயணன் ப்ரஹ்ம்மாைவ தன் நாபி கமலத்தில் பைடத் , அவ க்கு 
ேவதங்கைளக் கற் க்ெகா த்தார். ப்ரஹ்ம்மா உலகங்கைள பைடக்க ஆரம்பித்தார். 
அந்த சமயம் ம , ைகடபன் என்ற இ  அசுரர்கள் ப்ரஹ்ம்மாவிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
ேவதங்கைள தி க் ெகாண்  மைறந்தனர்.  ப்ரஹ்ம்மா ேவதங்கைள இழந் , கண் 
இழந்த மனிதன் ேபால் கு டனாகி, பைடக்கும் சக்திைய ம் இழந்தார்.  தன் பிதாவான 
ஸ்ரீமந்நாராயணைன தன் கதி கண்  இரங்கி ரக்ஷிக்க ேவண் னார். 
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ஸ்ரீமந்நாராயண ம் உதவி ெசய்ய சம்மதித் , ஸ்ரீ ல மீஹயக்ாீவனாக அவதாித் , 
ம  ைகடபர்கைள ஸம்ஹாித் , ேவதங்கைள மீட்  தன் மக க்கு ம ப ம் 
அளித்தார். தன் மந்த்ரஸ்வ பமான சாீரத்ைத த்யானம் ெசய்பவர்க க்கு ஞானம், பக்தி, 
அ ஷ்டானம் ஆகிய சித்திகள் கிட்  கைடசியில் தன் ேலாகமாகிய ைவகுண்டம் 
அைடந்தவர்கள் என ஸ்ரீஹயக்ாீவ பகவான் நான் க க்கு அறிவித்தார். 

ஸ்ரீஹயக்ாீவ பகவான் ஹம்ஸ சப்தத்தா ம் அறியப்ப பவர் என்  
ேமதினீேகாசம் ெசால்கிற . பகவான் ஹம்ஸ பெம த்  ேவதங்களின் 
உட்ெபா ள்கைள நான் க க்கு உபேதசித்த ம் ப்ர த்தமான விஷயேம.  ஹம்ஸம் 
உலகத்ைத றந்த ஸன்யா கைள ம் அவர்க ைடய ஞான, பக்தி, 
அ ஷ்டானங்கைளக் குறிப்பி ம் பக்ஷி.  அதனால் ”அன்னம் ம  ெபைடேயா  
மம ஞ்ெசல்வத்  அணிய ந் ர்” என்  தி மங்ைக தி வ ந் ர் பாசுரங்களில் 
ெசால் ம் ேபா  ஸ்ரீ ல மீஹயக்ாீவைனக் குறிப்பி வதாக ம் நாம் ஏற் க் 
ெகாள்ளலாம்.  ஸ்ரீமத் பாகவதம் விவாிக்கும் ஹம்ஸாவதார ம் ஸ்ரீமஹாபாரதம் கூ ம் 
ஸ்ரீஹயக்ாீவாவதரா ம் ஒ ைமப்பா  ெகாண்டைவ. பரம பாகவதர்க க்கு நிவ் த்தி 
தர்மங்கைள ம், ஸம்ஸாாிக க்கு ப்ரவ் த்தி தர்மங்கைள ம் உபேதசித்த ஹயக்ாீவ 
பகவான் ஸ்ரீமஹாவிஷ் வின் ஸ்ேரஷ்டமான அவதாரம்.  தசாவதாரங்க க்கு ந்திய 
அவதாரம். அவைர, 

பீதாம்பரம்தரம் ேதவம் ஸ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம்| 

க்யஹஸ்தத்வேயைனவ ஞான த்ராக்ஷ ஸ்தகம்| 

என ஸ்ரீ ஹயக்ாீவ பஞ்சரம் நமஸ்காித் க் ெகாண் , “धारयन्तं हयगर्ीवं 
ध्यायोिद ाथर्िस ये” (”தாரயந்தம் ஹயக்ாீவம் த்யாேயதிஷ்டார்த்த த்தேய”) என 
ெதாிவிக்கிற . க்யமான இரண்  ைககளில் ஞான த்ைரைய ம், ஸ்தகத்ைத ம் 
தாித் க் ெகாண் க்கும் ஹயக்ாீவ பகவாைன இஷ்ட காம்யார்த்த த்திகள்கிட்ட 
த்யானிக்க ேவ ம் என்  ஸ்ரீஹயக்ாீவ பஞ்சரம் அறிவிக்கிற .  எவைர அைடவதால் 
மனித ஜன்மங்கள் அழிந்  ேமாக்ஷ சாம்ராஜ்யம் கிட் கிறேதா, அந்த ஹயக்ாீவைன 
தி மங்ைக यत् पर्ाप्याऽऽत्यिन्थकवृि िनवृत्त्या मोक्षमेष्यित (யத் 
ப்ராப்யாऽऽத்யந்திகவ் த்திநிவ் த்யா ேமாக்ஷேமஷ்யாதி) என்ற ப்ரகாரம் தி வ ந் ாில் 
நமஸ்காித் க் ெகாள்கிறார். 

“ேவத ேவதாந்த சாஸ்த்ரார்த்த தத்வ வ்யாக்யாந தத்பரனான” பாி கப்ெப மான 
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தி மங்ைக ெகாண்டா ம் பாசுரம் பின்வ மா : 

“ ன்னி லேக ம் இ ள் மண் ண்ண னிவெரா  தானவர்கள் திைசப்ப, வந்  

பன் கைல நால் ேவதப்ெபா ைளெயல்லாம் பாி கமாய ளிய என் பரமன் காண்மின் 

ெசந்ெநல்ம கதிர் கவாி சச் சங்கமைவ ரலச் ெசங்கமல மலைரேயறி 

அன்னம் ம ெபைடெயா மம ஞ்ெசல்வத்  அணிய ந் ர் நின் கந்தவமரர் ேகாேவ” 

ஹம்ஸ தம்பதிகைள ெசந்ெநல்வயல் கா களில் கண்ட தி மங்ைகக்கு 
“ப்ரக்ஞானமானந்தம் ப்ரஹ்ம்மா, தத்வம , அயமாத்மா ப்ரஹ்ம்மா, அஹம் 
ப்ரஹ்ம்மாஸ்மி” என்  நா  ேவதங்க ைடய மஹாவாக்யங்களின் அர்த்தங்கைள 
நான் க க்கு விளக்கிய ஹயக்ாீவ பகவானின் ஞாபகம் வந்  வி கிற . 

“விஸ்ேவாத்தீர்ண ஸ்வ பாய, சின்மயாநந்த பிேண --- ஓம்காேராத்கீத பாய 
க்யஜுஸ்ஸாம ர்த்தேய, நேமாஸ்  ேதவேதவாய வாஞ்சிதார்த்தப்ரதாயிேன” என 

ச ர் க ப்ரஹ்ம்மா, பாி கப் ெப மாளிடம் ப்ரார்த்தித்  ேவதங்கைள ம ப ம் 
ெபற்ற சம்பவம் தி மங்ைகக்கு ெசந்ெநல் காட்  அன்னேஜா கைளக் கா ம் ேபா  
மனத்திைர ன் வ கிற : 

“ேவத கர்த்தா ேவதப (அ)ர்த்தா ேவதாஹர்த்தா விதாம்வர: ங்கா ங்க 
ேஹஷாட்ய: ர்ண ஷாட்குண்ய விக்ரஹ:” என்  திக்கப்ப ம் ஹயக்ாீவனின் அவதார 
மஹிைமையப் பற்றி தி வ ந் ாில் பாட ஆரம்பிக்கிறார்.  பிரமன் ேவதங்கைள 
இழந்ததால் னிவர்க ம் அசுரர்க ம் அக்ஞானத்தில் ஆழ்ந்  தவிக்கும் ேபா , 
“பன் கைல நால் ேவதப்ெபா ைளெயல்லாம் பாி க மாய ளிய” ஹயக்ாீவனின் 
அ க்ரஹ விேசஷத்ைத ஸ்லாகித்  அவன் ஆம வியப்பனாக தி வ ந் ாில் நிற்கும் 
“என் பரமன்” என தி மங்ைக விளக்கினார். 

5.3) ஆம வியப்பைன கேஜந்த்ர ேமாக்ஷதாயகனாக தி மங்ைக ேஸவிப்ப  

ெசந்ெநல் காட் ல் தன் ேபைட டன் ெசந்தாமைர ஷ்பத்தின் ேமல் 
அமர்ந்தி க்கும் ஹம்ஸபக்ஷிையக் கண் , ஹயக்ாீவ அவதாரத்ைதப் பா ப் கழ்ந்த 
தி மங்ைக மன்ன க்கு அ த்தப யாக ெசந்தாமைர குளெமான்றில் ன்னம் ஒ  நாள் 
நடந்த கேஜந்த்ர ேமாக்ஷ சம்பவம் ஞாபகத்திற்கு வ கிற .   

“ஆதி லேம, என்ைனக் காப்பாற்  என்  கதறிய கேஜந்த்ரைன ரக்ஷிக்க 
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க டவாஹன ேமற் ஓேடா ம் வந்த ஆம வியப்பனின் பக்த ஸம்ரக்ஷணம் நிைன  
வந்  பின்வ ம் பாசுரத்ைத தி மங்ைக நமக்கு அளித்தார். 

“குலத்தைலய மதேவழம் ெபாய்ைக க்குக் 

ேகாள் தைல பி க்கவதற்க ங்கி நின்  

நிலத்திக ம் மலர்ச்சுடேரய் ேசாதீெயன்ன 

ெநஞ்சிடர் தீர்த்த ளிய என் நிமலன் காண்மின் 

மைலத்திகழ் சந்தகில் கனகம்மணி ங்ெகாண்  

வந் ந்தி வயல்கள் ெதா ம் மைடகள் பாய 

அைலத் வ ம் ெபான்னி வளம் ெப குஞ்ெசல்வத்  

அணிய ந் ர் நின் கந்த அமரர் ேகாேவ” 

தான் ஜனித்த மைலச்சார ல் வளர்ந்த சந்தனமரங்கள், அகில் கட்ைட 
இைவகைள ம், ெபான், ரத்னங்கள் த யைவகைள ம் அ த் க் ெகாண்  வந்  
தி வ ந் ர் வயல்களில் தள் ம் காேவாி நதிப்ரவாஹத்தின் சிறப்ைப இங்கு 
தி மங்ைக விவாிக்கிறார்.  அங்கு ேதவாதி ேதவனான ஆம வியப்பன், தைல 
வாய்ப்பட் , தப் ம் வழி ெதாியா , ஆதி லேம என்  கதறி அைழத்த கேஜந்த்ரைன 
ேவகமாக வந்  காப்பாற்றி அ ள் ாிந்தைத ேமற்கா ம் பாசுரத்தின் தல் பகுதியில் 
ெகாண்டா னார். 

5.4) ஆம வியப்பைன வராஹனாக தி மங்ைக ேஸவித் க்ெகாண்ட  

அ த்த தி வ ந் ர் பாசுரத்தில், காேவாி ெவள்ளம் கண் , ப்ரளய கால 
ஜலத்தின் ஞாபகம் வந் , அந்த ஜலத்தின் உள்ளி ந்  ஒ  அழகிய ெபண்ைணத்தன் 
ேகாைரப்பல் ன் வைளவில் அமர்த்திக்ெகாண்  ெவளிப்பட்ட ஆதிவராஹத்ைதக் 
கண் ன் தி மங்ைக காண்கிறார்.  இந்த காக்ஷிைய அவர் கா ம் இடம்  

“ லம்  சிைற வண்ெடா ப்ப, கம் ெதாக்கப்  

ெபாழில்கள் ெதா ம் குயில்கூவ மயில்களால் 

அலம் திைரப் னல் கைட சூழ்ந்தழகார் ெசல்வத்  

அணிஅ ந் ர் நின் கந்த அமரர் ேகாேவ” 
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என்  ேதர ந் ர். காேவாி ெவள்ளத்தின் வண்டல் சிறப்பால் ெசழித் ள்ள பாக்குத் 
ேதாப் களில், வண் னங்கள் ாீங்காரம் ெசய்வைத ம், குயில்கள் கூ வைத ம், 
மயில்கள் ஆ வைத ம் தி மங்ைக தி வ ந் ாில் காண்கிறார். அந்த 
ெபான்னியாற்றின் ெவள்ளம், “ப்ரஹ்மாண்ட ப்ரளேயார்மி ேகாஷ கு பிர் 
ேகாணாரைவர்குர்க்குைர:” என்றப , ப்ரஹ்ம்மாண்டமான ப்ரளய காலத்  
அைலகைளவிட அதிகமான ஒ  உைடய குர்குர் என்ற சப்தத்ைத ஏற்ப த்திக் ெகாண் , 
தன் பிராட் டன் ஜலராசியி ந்  ெவளிப்ப ம் வராஹ ர்த்திைய தி மங்ைகக்கு 
ஞாபகப்ப த்திய .  இந்த அத் தமான காக்ஷிையப்பின் வ மா  தி மங்ைக 
ேஸவித் க் ெகாண்டார்: 

“சிலம்  தல் கலனணிந்ேதார் ெசங்கண் குன்றம் 

திகழ்ந்தெதனத் தி ம் பன்றியாகி, 

இலங்கு வி மடந்ைத தைனயிடந்  ல்கி 

எயிற்றிைட ைவத்த ளிய எம்மீசன் காண்மின்” 

ெசந்தாமைரகள் மலர்ந் ள்ள ேபால் உள்ள ஒ  ப் ஹ்ம்மாண்டமான மைலக்கு 
சமமான ஒ  உ வம் ெசங்கமலக் கண்க டன் வராஹஸ்வ பத் டன் தன் ன் 
ேதான் வைத தி மங்ைக கண் , “ெசங்குன்றம் திகழ்ந்தெதனத் தி வம் பன்றியாகி” 
என தித்தார். அந்த ஆதிவராஹத்தின் தித்தி பல்ைல அைணத் க் ெகாண்  கால் 
சிலம்பி ந்  ஸர்வாபரணங்கைள ம் அணிந்  ெகாண் , மி பிராட்  பகவானின் 
ேதாளில் அமர்ந் , ேஸைவ த வைத ம் காண்கிறார். இந்த காக்ஷிைய “சிலம் தல் 
கலனணிந் …இலங்கு விமடந்ைத தைனயிடந்  ல்கி எயிற்றிைடைவத்த ளிய 
எம்மீசன்” எனப்பாட்  தி மங்ைக ஆனந்தித்தார். 

5.5) ஆம வியப்பைன நரசிங்கனாக தி மங்ைக ேஸவிப்ப  

தி வ ந் ர் பற்றிய தி மங்ைகயின் 45 பாசுரங்களில் ன்  
நர ம்ஹாவதாரத்ைதக் ெகாண்டா கின்றன. ஒ  பாசுரத்தின் “சினேம ம் 
அடலாியி வமாகித் திறல் ேம மிரணியன தாகங்கீண் ” அணிய ந் ர் நின் கந்த 
அமரர்ேகாேவ என தி மங்ைக மங்களாஸாஸனம் ெசய்தார்.  ேகாபம் மிகுந்த சிங்கத்தின் 
உ ெவ த் , ப ஷ்டனான ஹிரண்யனின் மார்ைப கிழித்த ஆம வியப்பா என இங்கு 
நமஸ்காித் க் ெகாண்டார். மற்ற ஒ  பாசுரத்தில், “ப்ரஹ்லாத ேகத பாிஹார பராவதார” 
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என்  பாலனாகிய ப்ரஹ்லாத ைடய கஷ்டங்கைள விலக்குவதற்காக ஹிரண்யனின் 
சைபயில் உள்ள ணி ந்  ெவளிப்பட்ட நாரசிம்ம ர்த்தத்ைத பின் வ மா  
நமஸ்காித் க் ெகாண்டார்: 

“சிங்கமதாய் அ ணன் திறலாக ன் கீண் கந்த 

சங்கமிடத்தாைன தழலாழிவலத்தாைன 

ெசங்கமலத்தயனைனயார் ெதன்ன ந்ைதயில் மன்னி நின்ற 

அங்கமலக்கண்ணைன அ ேயன் கண்  ெகாண்ேடேன” 

நரசிங்கமாய் அசுரனின் மார்ைப பிளந் , ஷ்ட நிக்ரஹம் ெசய்  களித்த 
ப்ர ைவ சங்க சக்ரதரனாய் தி அ ந் ாில் தி மங்ைக ேஸவித் க் ெகாள்கிறார்.  
ஆம வியப்பன் நர ம்ஹாவதரத் டன் ேஸைவ த ம் ேபா  வல  ைகயில் ெந ப்  
அனல்கள் சும் சக்கரத்ைத ம், இட  ைகயில் ெவள்ைள விாி சங்ைக ம் ஏற்றி ப்பைத 
“சங்கமிடத்தாைன, தழல் ஆழி வலத்தாைன” என வணங்கிக் ெகாண்டார்.  
தி வ ந் ாில் நரசிம்ஹனாக ேஸைவ தந்த “அங்கமலக் கண்ணைன” தாஸனாகிய 
தான் கண் , சரணாகதி ெகா க்கும் னிதனாக அறிந்  ெகாண்டைத “அ ேயன் கண்  
ெகாண்ேடன்” எனச் ெசான்னார். இந்த பாசுரம், ஆதி சங்கராின் “ல மீ ந் ம்ஹ 
கராவலம்பன” ஸ்ேதாத்ரத்தின் பின்வ ம் ஸ்ேலாகத்ைத ஞாபகப் ப த் கிற : 

“ஏேகன சக்ரமபேரண கேரண சங்கம் 

அந்ேயன ந்  தனயாம வலம்ப்ய திஷ்டன் 

வாேமதேரண வரதாபயபத்ம சின்ஹ 

ல மீந் ம்ஹ மம ேதஹி கராவலம்பம்” 

ைவகுண்ட கண்டீரவ: (वैकुण्ठकण्ठीरवः) என்ற நர ங்க வ  ெகாண்ட 
எம்ெப மாைன மற்ற ஒ  பாசுரத்தில், தனக்கு ைகெகா த் , ஸம்ஸார 
ஸாகரத்தி ந்  காப்பாற்ற ேவ ம், உன  தி வ கைளத்தவிர மற்ற ஒன்ைற ம் 
என்ைன காக்க சக்தி ள்ளதாக க தவில்ைல.  ஆம வியப்பா என்ைன ைகவிட்  
விடாேத!  க கத்தின் ெகா ைமயில் மாட் க்ெகாண்  ழிக்கும் எனக்கு உய் ம் வழி 
உன் ைடய தி வ கைள ெகட் யாக பி த் க் ெகாள்வ தான் என்ப  ெதாிய 
வந்த .  உன்ைனேய நம்பி ள்ேளன். என்ைனக் காப்பாற்  எனப்பின் வ மா  
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தீனமாக ப்ரார்த்தித்தார்: 

“விண்டான் விண் க ெவஞ்சமத்  அாியாய்ப்  

பாிேயான் மார்வகம் பற்றிப் பிளந்  

பண்டா ய்ய ேவார் மால்வைர ஏந் ம் 

பண்பாளா! பரேன! பவித்திரேன! 

கண்ேடன் க கத்ததன் தன்ைம 

க மமாவ  ெமன்றனக்கறிந்ேதன் 

அண்டா! நின்ன யன்றி மற்றறிேயன் 

அ ந் ர் ேமல்திைச நின்றவம்மாேன” 

“பண்  அாிஆய் ெவஞ்சமத்  பாிேயான் மார்  அகம் பற்றி விண்டான் விண் க 
பிளந் ” என்  நர ம்ஹாவதார சம்பவங்கைள தி மங்ைக இங்கு விவாித்தார். 

ன்ெனா  சமயம், ந் ம்ஹனாய் ணில் ேதான்றி, ெகா த்த உடல் உைடய 
ஹிரண்ய டன் க ம்ேபார் ாிந் , அவைன ம யில் ேபாட்  நகங்களால் மார்ைப 
கிழித்  ர ஸ்வர்க்கம் அைட ம்ப  ெசய்த பரந்தாமேன! ண்ய ஸ்வ பிேய! 
க கத்தின் ெகா ைமகள் என்ைன அ காதப  காத்த ள். உன் தி வ ேய சரணம் 
என இங்கு ேவண் க் ெகாண்டார். 

க கம் ஒ  மதயாைனையப் ேபால் தன்ைன ரத்தி உபத்ரவிக்கிற . 
அதனிடமி ந்  தப்பி, எங்கு ஓ வ  என்  ெதாியாமல் கைளத்  இ க்கும் தனக்கு 
நர ங்கத்ைதத் தவிர ேவ  ஒ  ரக்ஷக ர்த்தி ம் கிைடயா  என தி மங்ைகயின் 
பாசுரம் குறிப்பி வ  ஸ்ரீ ஆதி சங்கராின் மற்ற ஒ  ல மீந் ம்ஹ ஸ்ேலாகத்ைத 
ஞாபகப்ப த் கிற .  அந்த ஸ்ேலாகத்தில் ஆதி சங்கரர், க கத்தில் ஸம்ஸாரமாகிற 
மதயாைனயின் கால யில் தான் மிதிக்கப்பட்  அவஸ்ைதப்ப வைத ெதாிவிக்கிறார்.  
அந்த கஷ்டம் ெபா க்கா  சம்ஸாரம் என்ற ெகா ய யாைனைய ரத் ம் சக்தி 
உைடய  சிங்கம் ஒன் தான்.  அதனால், நரசிங்கனாகிய நீதான் தர்மம் குைறந்தி க்கும் 
க கத்தின் ஸம்ஸாரக் ெகா ைமயி ந்  காப்பாற்ற ேவண் ெமன ேவண் னார். 
இந்த ஸ்ேலாகம் பின் வ மா : 
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5.6) ஆம வியப்பைன பரசுராமனாக தி மங்ைக ேஸவித் க் ெகாண்ட  

தந்ைதயான ஜமதக்னி னிவைரக் ெகான்ற கார்த்த ர்யன் என்ற அரசனின் 
த்ரர்கைள ம், அரசர் குலங்கைள ம் இ பத்ேதா  தைல ைற க்ஷத்ாிய ண்  

இல்லா  ெகான்  குவித்த பரசுராமனின் ரச்ெசயல்கைள அ த்தப யாக தி மங்ைக 
பா னார்.  தன் தந்ைதக்கு ஏற்பட்ட அநீதிைய விலக்க அரசர் குலங்கைள அழித் , 
அவர்கள் உதிரத்தினால் தன் தந்ைதக்கு தர்ப்பணம் ெசய்த பரசுராமனாக 
ஆம வியப்பைன தி மங்ைக பின் வ மா  ேஸவித் க் ெகாண்டார்: 

“ ேகாவானார் ம யங்ெகாைலயார் ம க்ெகாண்ட ம் 

வாவானவைன நீர்வண்ணைன அ யார்க்கு 

ஆவாெவன்றிரங்கித் தன்ன ந்ைதயில் மன்னி நின்ற 

ேதவாதி ேதவைன யான் கண்  ெகாண்  திைளத்ேதேன” 

ஆம வியப்பைன, “ வா வானவன்” என்ற கிழத்தனம் என் ேம ேதான்றாத 
நித்ய வாவாக ம், கடல் நிறம் ெகாண்ட ” நீர்வண்ணனாக ம்” இங்கு ேஸவித் க் 
ெகாள்கிறார். 

5.7) ஆம வியப்பைன வாமனனாக தி மங்ைக பா ப்ேபாற்றிய  

ேதன்வண்  உலா ம் ேசாைலக ம், அழகான திகைள அலங்காிக்கும் 
க ம், அந்த களில் வசித்  வ ம் ேவதவித் க ம் நிரம்பிய தி வ ந் ர் என்ற 

தி ப்பதியில், ஆம வியப்பைன வாமன ர்த்தியாகக் கண்  பின் வ ம் பாசுர 
வாக்யங்களால் தி மங்ைக வணங்கிக் ெகாண்டார்: 

”வானவர் தம் யர் தீர வந்  ேதான்றி 

மா வாய் வ  மாவ ைய ேவண்  

संसारभीकरकरीशकरािभघात 

िनिष्प ममर् वपुषः सकलाितनाश। 
पर्ाणपर्ायाण भव भीितसमाकुलस्य 

ल मीनृिसह मम दिेह करावलम्बम्॥ 

ஸம்ஸார பீகர காீச கராபி காத 

நிஷ்பிஷ்டமர்ம வ ஷஸ் ஸகலார்த்திநாச| 

ப்ராணப்ரயாண பவ பீதி ஸமாகுலஸ்ய 

ல மீந் ம்ம மம ேதஹி கராவலம்பம்|| 
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தானமர ேவ லகுமளந்த ெவன்றித் 

தனி தல் சக்கரப் பைடெயன் தைலவன் காண்மின் 

ேதனம ம் ெபாழில்த ெமாழில் ெகாள் திச் 

ெச  மாட மாளிைககள் கூடந்ேதா ம் 

ஆன ெதால்சீர் மைறயாளர் பயி ஞ்ெசல்வத்  

அணிய ந் ர் நின் கந்தவமரர் ேகாேவ” 

ேதவர்கள் ப்ரார்த்தைனக்கிரங்கி, மஹா ப யின் கர்வத்ைத அடக்க ப்ரஹ்ம்மசாாி 
ேவஷம் ண் , 

“சத்ாீ கமண்ட தர: வாமேநா 

வததாம் வர: பிசுநாத்மாசேநா 

த் ஷ் ேலாபேநா ப மர்தன: 

உ க்ரேமா ப சிேரா ந்யஸ்தாங்க்ாிர் ப மர்தன:” 

என்றப  ன்ற  மண் யாசித் , அதன்பின் த்ாிவிக்ரமனாக மாறி, ப  சக்ரவர்த்தியின் 
தைல ேமல் தி வ ைய ைவத் , அவன் அகந்ைதைய அழித்தைத தி மங்ைக இந்த 
பாசுரத்தில் விவாித்தார்: 

5.8) ஆம வியப்பைன ஸ்ரீராமசந்த்ரனாக தி மங்ைக வழிப வ  

ேதர ந் ர் சம்பந்தப்பட்ட 45 பாசுரங்களில் ன்  சக்ரவர்த்தி தி மகனின் 
அவதார விேசஷத்ைதக் ெகாண்டா பைவ. ஒ  பாசுரத்தில், தன்னிடம் சரணாகதி 
ெசய்யா , தன்ைன எதிர்த்  அபராதபட்ட ராவணைன அழித்த ஸ்ரீராமபிராைன 
ஆம வியப்பனாக ேஸவித்  உய்ந்  ேபானதாக பின்வ மா  ெசான்னார்: 

”அைடயார் ெதன்னிலங்ைகயழித்தாைன, அணிய ந் ர் 

உைடயாைன அ ேயனைடந் ய்ந்  ேபாேனேன” 

மற்ற ஒ  பாசுரத்தில், தி வ ந் ர், ெபான்னிலங்ைகயின் நாதனான 
ராவணனின் பத்  தைலகைள ம் ப்ரஹ்ம்மாஸ்த்ரத்தால் ெவட் த்தள்ளிய ராமபிரான் 
ேகாயில் ெகாண்ட ஊர் எனப் பின் வ மா  அறிவித்தார்: 
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”ெசம்ெபான் மதிள்சூழ் ெதன்னிலங்ைகக் கிைறவன் சிரங்கள் ஐயிரண் ம் 

உம்பர் வாளிக்கிலக்காக உதிர்த்த உரேவான் ஊர் ேபா ம் 

ெகாம்பிலார்ந்த மாதவிேமல் ேகாதி ேமய்ந்த வண் னங்கள் 

அம்பரா ம் கண்மடவார் ஐம்பால் அைன ம் அ ந் ேர” 

ெசந்தமி ம், வடெமாழி ம் திக ம் தி அ ந் ாில், நான் க க்கு சமமான 
ேவதவித் க்கள் நிைறந்தி ப்பைதச் ெசால் , ராவண ஸம்ஹாரம் ெசய்  “ ரராகவன், 
விஜயராகவன்” என்  ெபயர் ெபற்ற ராமசந்த்ர ர்த்தி இங்கு வி ம்பி வாழ்கிறான் 
என்  அ த்தப யாக தி மங்ைக ெசான்னார். இந்த பாசுர வாக்யங்கள் பின் வ மா  
ராமாவதாரத்ைத கழ்கின்றன: 

“பந்தைணந்த ெமல்விரலாள் சீைதக்காகிப்  

பகலவன் மீதியங்காத விலங்ைக ேவந்தன் 

அந்தமில் திண்கரஞ்சிரங்கள் ரண்  ழ 

அ கைணயால் எய்  உகந்த அம்மான் காண்மின், 

ெசந்தமி ம் வடகைல ம் திகழ்ந்த நாவர் 

திைச கைன யைனயவர்கள் ெசம்ைம மிக்க 

அந்தணர் தம் ஆகுதியின் ைகயார் ெசல்வத்  

அணிய ந் ர் நின் கந்த அமரர் ேகாேவ” 

பந்ைதத் தன் ைகயில் ெகாண் , தன் ெமல் ய விரல்களால் அந்த பந்ைத அ த்  
ேதாழிக டன் மிதிைலயில் விைளயா ய தன் ேதவிைய சிைற மீட் வதற்காக ம், 
ராவணன் என்ற ஷ்டைன நிக்ரஹம் ெசய்வதற்காக ம் க ைமயான அம்பினால் 
அவன் தைலகள், ைககள் த ய அங்கங்கைள அ த்த ஸ்ரீராமசந்த்ர ர்த்திக்கு 
ப்ாியமான திவ்ய ேதசம் தி அ ந் ர்.  இங்கு அவைனக் கண்  ேஸவித் க் 
ெகாள் ங்கள் என நமக்குச் ெசான்னார். 

5.9) ஆம வியப்பைனக் கண்ணனாக தி மங்ைக ேஸவித் க்ெகாள்வ  

ஆம வியப்பன் என்ற தி நாமம் க் ஷ்ணாவதாரத்தில் பசுக்கைள அன் டன் 
ேமய்த்த ேகாபாலைனக் குறிப்பி ம் என ன் பகுதியில் ெதாிவித்தி க்கிேறன்.  
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ேகாபால நாம சம்பந்தத்தால், தி மங்ைக ஆம வியப்பைன பத்  பாசுரங்களில் 
ஆய்நிைற ேமய்த்த ேகாவிந்தனாகக் ெகாண்டா யி க்கிறார். 

தி வ ந் ர் சம்பந்தப்பட்ட பாசுரங்களில் க் ஷ்ணாவதாரத்திற்கு மாத்திரம் 
தான், இந்த காரணத்தால் அதிகப்ப யான விேசஷம் அளிக்கப்பட் க்கிற . 

 
ேதர ந் ர் குட் க் கண்ணன் 

தி அ ந் ர் பற்றிய தல் பாசுரத்தில் “ஜயந்தீ ஸம்பவம் தாம ைவஜயந்தீ 
வி ஷணம்” என்றப  திக்கப்ப ம் ேகாகுலாஷ்டமி தினத்தில் அவதாித்த கண்ணனின் 
அவதார சமயம் நைடெபற்ற விேசஷங்கைளப் பின் வ மா  தி மங்ைக மன்னன் 
ெதாிவித்தார்: 

“தந்ைத கா ற் ெப விலங்கு தாளவிழ, நல் ட்கண் 

வந்த ெசந்ைத ெப மானார் ம வி நின்ற ர் ேபா ம் 

ந்தி வானம் மைழெபாழிய வா வின் மைறயாளர் 

அந்தி ன்  மனேலாம் ம் அணியார் திய ந் ேர” 



37 

www.sadagopan.org 

க் ஷ்ணாவதார சமயம் ஆவணிமாதத்தின் க் ஷ்ண பக்ஷத்  இ ட் ! பலமான 
மைழ ெகாட் க் ெகாண் க்கிற . கம்ஸனின் ெகா ைமயால் வஸுேதவ ம், 
ேதவகி ம் சிைறயில் இ க்கிறார்கள். வஸுேதவாின் கா ல் கனமான விலங்கு மாட்டப் 
பட் க்கிற . காராக் ஹத்திற்கு ெவளிேய காவலர்கள் ேராந்  ெசய்  
ெகாண் க்கிறார்கள்.  மைழயின் மிகுதியால் ய ைன இ கைர ம் ரண்  
ப்ரவஹித்  ெகாண் க்கிற ! அஷ்டமி திதி ம், ேராஹிணி நக்ஷத்ர ம் ேசர்ந்  
இ க்கும் மங்களமான தினத்தின் இர  காலம்! இந்த சமயம் அப்பன் அவதாிக்கிறான்!  
இந்த ஸ்ரீஜயந்தி தின இரவின் இ ட்ைட தி மங்ைக, “நல் ட்கண் வந்த எந்ைத” என 
விவாித்தார், இந்த அவதாரகாலத்தின் விேசஷத்ைதேய, ஸ்ரீமத் நாராயணீயத்தில் ஸ்ரீ 
நாராயண பட்டதிாி: 

”ஆனந்த ப பகவந்நயி ேதऽவதாேர, ப்ராப்ேத ப்ரதீப்த பவதங்க நிாீயமாைண:| 

காந்தி வ்ரைஜாிவ கனாகன மண்டைலர்த்யாம் ஆவ் ண்வதீ வி ேச கில வர்ஷ 
ேவலா” 

எனச் ெசான்னார்.  ஆனந்த ஸ்வ பியான க் ஷ்ணா! தாங்கள் அவதாரம் ெசய்த 
ஸ்ரீஜயந்தி தினத்தில் வானம் மைழக்கால ேமகங்களால் டப்பட் , தங்கள் நீலேமக 
ச்யாமள உ வத்திற்கு சமமாக இ ந்ததாேம என ஸ்ரீ பட்டதிாி ேகட்டார். மி குளிர்ந்த 
சமயத்தில் அவதாித்த அப்பனின் மாையயால், ம ரா நகரம் ம் நித்ைரயில் 
ஆழ்ந்த . ேகாகுல ம் அேத மாதிாி நித்ைரயில் ஆழ்ந்த . “ஒ த்தி மகனாய் பிறந் , 
ஓாிரவில் ஒ த்தி மகனாெயாளித்  வளர” ேவண் ம் என்பதற்காக, “அம்ேபா ஹஸ்த 
கலஹம்ஸ கிேசார ரம்யம்” என்றப  தாமைர ஷ்பத்தில் சயனித்தி க்கும் ஹம்ஸக்குஞ்சு 
ேபால் அழகா ள்ள கண்ணன் ேம ம் சில மாையகள் ாிந்தான்.  தன் தகப்பனாரான 
வஸுேதவாின் விலங்குகள் விலகுமா  ெசய்தான். சிைறக்காவலர்கைள 
நித்ராவஸ்ைதயில் நி த்தினான்.  சிைற கத களின் தாள்கள் விலகுமா  நியமித்தான். 
ய ைனயின் ெவள்ளத்ைத ழங்கால்வைர வ மா  ெசய்தான்.  ஆதிேசஷைன 
குைடயாக இ ந்  வரச் ெசால் , அவன் மணிகளின் ஒளியால் இரவின் இ ட் ல் 
பாதையத் ெதளிவாகக் கா மா  ெசய் , ேகாகுலம் ேசர்ந் , யேசாைத சமீபம் சயனம் 
ெசய்  ெகாண்டான். கண்ணைன ேகாகுலம் ேசர்த்த தகப்பனாரான வஸுேதவ ம், 
யேசாைதயின் ெபண்குழந்ைத டன் சிைறக்கு தி ம்பினார். “மா ஷ பால ேவஷம்” 
ெகாண்ட ஸ்ரீமந் நாராயணனான ஆம வியப்பனின் ஆக்ைஞயால் தகப்பனாாின் கால் 
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விலங்குகள் விலகி, அவர் ேகாகுலம் ேபாக ந்தைத, தி மங்ைக, “தந்ைத கா ற் 
ெப விலங்கு தாள ழ, நல் ட் கண் வந்த ெவந்ைத ெப மானார் ம வி நின்ற ர் 
ேபா ம்” என நமஸ்காித் க் ெகாண்டார். 

பிறகு தி மங்ைக பால க் ஷ்ணனாக ஆய்பா யில் கண்ணன் தனாசம்ஹாரம் 
ெசய் , ம தமரங்கைள தாேமாதரனாக சாய்த்த , ேகாபிைககளின் களில் 
ெவண்ைண தி ய , குளிர்மைழ த க்க ேகாவர்த்தனம் என்ற குன்ைறத் க்கிய  
ஆகிய பாலேகாபால லீைலகைள சில பாசுரங்களில் பின் வ மா  ெசான்னார்: 

“வஞ்சைனப் ேபய் ைல  உயிர்வாய் ம த் ண்டாைன 

ெசஞ்ெசால் நான்மைறேயார் ெதன்ன ந்ைதயில் மன்னி நின்ற 

அஞ்சனக் குன்றந்தன்ைன அ ேயன் கண்  ெகாண்ேடேன” 

இங்கு ேபய்ப்ெபண்ணான தைன, கண்ண க்கு விஷப்பால் ெகா த்தைத ம், 
கண்ணன் அவளிடம் ஸ்தன்ய பானம் ெசய்  அவள் உயிைர உறிஞ்சியைத ம் 
தி மங்ைக விவாித்தார்.  

ம் ேதாயாத இனிைமயான தயிைர ம், சட் யில் உள்ள ெநய்ைய ம் 
கு த்த  கண் , உன்னிடம் ேகாபம் ெகாண்ட ஆய்ச்சியர்கள் யேசாைதயிடம் கார் 
ெசய்தனர்.  உன் தாயா ம், உன் ைடய ஷ்டதனத்ைதக் ேகட் , ெவகுண் , 
உன்ைன உர டன் கட் னாள்.  அைத ம் ெபா த் க் ெகாண் , அ , ஏங்கி 
நின்றாய்.  ஆய்குலத்ைத விளக்க வந்த தாேமாதரா! சாதாரணமாக மனிதர்க க்கும், 
ேதவர்க க்கும் சுலபமாக கிட்டாத நீ, எளிைம டன் ஒ  ஆய்ச்சியின் கயிற்றால் 
கட் ப்பட சம்மதித்தாய்.  க் த கம், த்ேரதா கம், த்வாபர கம், க கம் இந்த நான்கு 

கங்க க்கும் ன்னதாகேவ ஸ்வயம் வாக (தான் ேதான்றியாக) இ ந் வ ம் 
ேகாபாலா! ஆம வியப்பா! தி வ ந் ர் ேமல் திைச நின்  க யில் ஜனங்க க்கு 
அ ள் ாிபவேன! உன்ைனயல்லால் எனக்கு ஒ  கதி ம் கிைடயா .  என்ைன நீ தான் 
காத்த ள ேவண் ம் என பின்வ ம் அழகிய பாசுரம் லம் தி மங்ைக ப்ரார்த்தித் க் 
ெகாண்டார்: 

“ேதாயாவின் தயிர் ெநய்ய ண்ணச்  

ெசான்னார் ெசால்  நகும் பாிேச ெபற்ற 

தாயாலாப் ண் ந்த ேதங்கும்  
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தாடாளா! தைரேயார்க்கும் விண்ேணார்க்கும் 

ேசயாகு! கிேரத திேரத வாபர 

க கமிைவ நான்கு னானாய்! 

ஆயா!நின் அ யன்றி மற்றறிேயன் 

அ ந் ர் ேமல்திைச நின்றவம்மாேன” 

மற்ற ஒ  பாசுரத்தி ம் “வம்பவி ம் மலர்க்குழலாளாய்ச்சி ைவத்த தயிர் 
ெவண்ெணய் உண் கந்த மாேயான் காண்மின்” என ஆம வியப்பைன நமக்கு 
அறி கப்ப த்தினார், யேசாதா பாக்யம் நவநீத க் ஷ்ணனாக விைளயா யைத இங்கு 
ெசான்னார். 

குழந்ைத ப வத்தில் தன்ைனக் ெகால்ல வந்த சகடாசுரைன தன் குஞ்சுக் காலால் 
உைதத்  வதம் ெசய்த வ ைமைய மற்ற ஒ  தி வ ந் ர் பாசுர லம் தி மங்ைக 
நமக்கு பின் வ மா  ெசான்னார்: 

”ஊேட  கஞ்செனா  மல் ம் வில் ம் 

ஓண் காி ம் உ ள் சக ம் உைடயச் ெசற்ற 

நீேட  ெப வ த் ேதாள் உைடய ெவன்றி 

நில கழ் ேநமியங்ைக ெந ேயான் காண்மின் 

ேசேட  ெபாழில்த ெமழில் ெகாள் 

தித்தி விழவில் மணியணிந்த திண்ைணேதா ம், 

ஆேட  மலர்க் குழலார் பயி ஞ் ெசல்வத் 

தணிய ந் ர் நின் கந்த அமரர் ேகாேவ” 

தன்ேமல் உ ண் , தன்ைனக் ெகால்ல வந்த வண் ச்சக்கர பம் ெகாண்ட 
சகடாசுரைன உைதத் , அவன் உடல் றி ம்ப ெசய்  அவைன வதம் ெசய்த 
பராக்ரமசா யான பாலக் ஷ்ணன் ேகாயில் ெகாண்ட இடம் ேதர ந் ர் என இங்கு 
தி மங்ைக ெசான்னார். 

இந்த்ரனின் ேகாபத்தால் ஏற்பட்ட குளிர்மைழயி ந்  ேகாகுலத்ைதக் 
காப்பாற்றிய பால ேகாபாலைன “குன்றால் மாாி த த்தவன்” என ஒ  தி வ ந் ர் 
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பாசுரத்தி ம், “பண்டா ய்ய ேவார் மால் வைர ஏந் ம் பண்பாளா, பரேன, 
பவித்திரேன!” என்  மற்ற ஒ  பாசுரத்தி ம் தி மங்ைக நமஸ்காித் க் ெகாண்டார். 
“பண் , ஆன் உய்ய, ஓர் மால் வைர ஏந் ம் பண்  ஆளா” என பாசுர வாக்யங்கைள 
பிாிக்கும் ேபா , அன்ெறா  நாள் க் ஷ்ணாவதாரத்தில், பசுக்கள் இந்த்ர 
ேகாபத்தி ந்  பிைழக்க, ேகாவர்த்தனம் என்ற குன்ைற ைகயில் தாங்கிய உதார 
குண ைடயவன், ஆம வியப்பன் என்ப  ெதளிவாகிற . 

நப்பின்ைனக்காக, ஏ  எ கைளக் ெகான் , அவைள மணப் பாிசாகப் ெபற்ற 
கண்ணனின் ெசளர்யத்ைத “ம விைட அடர்த் ….உகந்த மாேயான் காண்மின்” என 
தி மங்ைக குறிப்பிட்டார்.  நப்பின்ைனைய மணக்க, அவள் தகப்பனார் ஒ  பணயம் 
ைவத்தி ந்தார். ரட்  ஸ்வாபவ ள்ள ஏ  எ கைள அடக்குபவன் தன் ெபண்ைண 
கல்யாணம் ெசய்  ெகாள்ளலாம் என்ப  நிபந்தைன.  நப்பின்ைனக்ேகா கண்ணனிடம் 
தணியாக் காதல் உண் .  அவைள மணப்பதற்காக, க் ஷ்ணன் ஒேர தாவாக தாவி, 
அந்த ஏ  எ களின் ெகாம் கைள ம் ஒ த் , அைவகைள வதம் ெசய் , பந்தயத்தில் 
ெஜயத்  நப்பின்ைனைய பாிசாகப் ெபற்றான். இைத “….கார்வண்ணா! 
கடல்ேபாெலாளி வண்ணா இ த்திட்  ஆன்விைடேய  ன் ெவன்றாய், எந்தாய்…” 
எனச் ெசான்னார். 

கண்ணன், ய ைனக்கைரயில் சாயங்கால ேவைளயில், சந்த்ேராதய சமயம், 
ல்லாங்குழல் எ த்  ெதய் கமான ேவ கானம் ெசய்தைத ம், பின்னர் 

ேகாபிைககேளா  ராஸக்ாீைட ெசய்  அவர்கைள மகிழ்வித்தைத ம், “குரைவ 
ேகாத் ….உகந்த மாேயான் காண்மின்” எனச் ெசான்னார். ேகாபிைகக டன் 
ராஸக்ாீைட ாிந்த ேதவாதி ேதவேன, அழகிய ெபான்னால் ஆன மதிகள்கள் உைடய 
தி அ ந் ாில் ேகாயில் ெகாண்ட ஆம வியப்பன் என்ற தத்வத்ைத “அம் ெபான் மதிள் 
ெபாழில் ைட சூழ்ந்தழகார் ெசல்வத்தணிய ந் ர் நின் கந்த அமரர் ேகாேவ”, 
“மலர்க்குழலாள் ஆய்ச்சி….உண் கந்த மாேயான்” என்  விளக்கினார். 

ஆம வியப்பன், க் ஷ்ணாவதார சமயம் குவாலயபீடம் என்ற கம்ஸனின் 
யாைனையக் ெகான்றைத ம், மல்லர்கைள மாய்த்தைத ம், கைடசியாக கம்ஸவதம் 
ெசய்தைத ம் இ  பாசுரங்களில் பின் வ மா  ெசான்னார்.  

“க த் க் கஞ்சைனயஞ்ச னிந்தாய் 

கார்வண்ணா கடல் ேபாெலாளிவண்ணா 
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இ த்திட்டான் விைடேய ம் ன் ெவன்றாய் 

எந்தாய்! அந்தரேம ன் ஆனாய் 

ெபா த் க் ெகாண் ந்தாற் ெபா க்ெகாணாப் 

ேபாகேம கர்வான் குந்  ஐவர் 

அ த்  தின்றிடவஞ்சி நின்னைடந்ேதன் 

அ ந் ர் ேமல்திைச நின்ற அம்மாேன” 

கம்ஸன் ேமல் சீற்றம் ெகாண் , அவன் ேமல் பாய்ந்  அவைன நீ ெகான்றாய். 
நீலேமகக்கண்ணா! என்னப்பேன! ேலாகங்கள் ஏற்ப வதற்கு ன்னேர விளங்கிய 
ஆதி ஷா! ஐம் லன்கள் என்ைன வைதத் , ண் , ண்டாக ெவட்  சுைவப்பதற்கு 

ன் உன்னிடம் ஓேடா  வந்ேதன். என்ைனக் காப்ப  உன் ெபா ப்  எனத்தி மங்ைக 
ேமற்கா ம் பாசுரத்தில் ெசான்னார். 

கம்ஸனிடம் ேகாபம் ெகாண் , மல்லர்கைள ம், குவாலய பீடம் என்ற 
யாைனைய ம், ைஜயில் இ ந்த வில்ைலைய ம் அழித்தைத மற் ம் ஓர் தி வ ந் ர் 
பாசுரத்தில் பின் வ மா  ெசால்  கண்ணனின் ரச்ெசயல்கைளப் கழ்ந்தார்: 

“ஊேட  கஞ்செனா  மல் ம் வில் ம்  

ஓண்காி ம் உ ள் சக ைடயச் ெசற்ற 

நீேட  ெப வ த் ேதா ைடயெவன்றி 

நில  கழ் ேநமியங்ைக ெந ேயாைன காண்மின்!” 

மியின் பாரத்ைத குைறப்பதற்காக ம், ர்ேயாதனன் த ய ஷ்டர்கைள 
அழிப்பதற்காக ம், பாரதப்ேபாாில் அர்ஜுன க்கு சாரதியாக ெதாண் ாிந்த 
கண்ணன் வி ம்பி வா ம் இடம் ேதர ந் ர் என மற்ற ஒ  பாசுரத்தில் தி மங்ைக பின் 
வ மா  ெசான்னார்: 

பாாித்ெத ந்த பட மன்னர் தம்ைம மாள, பாரதத் த் 

ேதாில் பாகனா ர்ந்த ேதவ ேதவ ர் ேபா ம் 

நீாில் பைணத்த ெந  வாைளக்கு 

அஞ்சிப் ேபான கு கினங்கள் 
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ஆரல் க ேளாட கைண ம் 

அணியார் வயல்சூழ் அ ந் ேர” 

கைடசியாக, தன் ேபரனான அநி த்தைன உபத்ரவித்த பாணாசுரைன த்தத்தில் 
ேதாற்க அ த்  அவ ைடய உதவிக்கு வந்த பரமசிவன், சுப்ரமண்யன், தகணங்கள் 
எல்ேலாைர ம் தன் பராக்ரமத்தால் விரட் ய கண்ணனின் ெப ைமைய தி மங்ைக 
பின்வ ம் பாசுரம் லம் ெகாண்டா னார்: 

”உைடயாைன ஒ  நீ லகங்கள் பைடத்தாைன 

விைடயான் ஓட அன்  விறலாழி விைசத்தாைன 

அைடயார் ெதன்னிலங்ைக அழித்தாைன அணிய ந் ர் 

உைடயாைன அ ேயனைடந் ய்ந்  ேபாேனேன” 

ஆயிரம் ைககள் ெகாண்ட பாணாசுரன், கண்ணைன எதிர்த்  வந்தான். அவன் 
பரம சிவபக்தன். அதனால் மேஹஸ்வர ம், அவ க்கு உதவ வந்தார். நடந்த 

த்தத்தில், ஒ வ ம் கண்ணைன ஜயிக்க யவில்ைல.  பாணாசுர க்கு இ  ைககள் 
மாத்ரம் விட்  ைவத் , மற்ற ைககள் எல்லாவற்ைற ம் கண்ணன் அ த்  அவ க்கு 
உயிர்பிச்ைச அளித்தார். பிறகு, த்தத்தில் ெவற்றிெபற் , ேபரனான அநி த்தைன ம், 
ம மகள் ஆன பாணாசுரனின் ெபண்ணான உைஷைய ம் கண்ணன் த்வாரைகக்கு 
அைழத் ச் ெசன்றார். 

பல ற்றாண் கள் பின் பிறந்த ஸ்ரீ நாராயணபட்டதிாி தி மங்ைக விவாித்த 
பாணாசுர த்தத்ைத விவாித் , கண்ணன் பாணாசுரைன ெவன்ற  மாத்ரம் அல்லா , 
வ ணன், அக்னி, இந்த்ரன், யமன், ப்ரஹ்ம்மா த யவர்கைள மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் 
ெஜயித்தைத எ த் க் காட் , க் ஷ்ணாவதார சமயத்தில் தங்கைள எதிர்த்  
ெவன்றவர்கள் யா ம் கிைடயா  என்  பின் வ மா  ெசான்னார்: 

मुहुस्तावच्छकंर् वरुणमजयो नन्दहरणे  

यमं बालानीतौ दवदहनपानऽेिनलसखम्। 

िविध वत्सस्तेये िगिरशिमह बाणस्य समरे 

िवभो िव ोत्कष  तदयमवतारो जयित त॥े 
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ஹுஸ்தாவச்சக்ரம் வ ணமஜேயா நந்தஹரேண  

யமம் பாலாநீெதௗ தவதஹனபாேநऽநிலஸகம்| 

விதிம் வத்ஸஸ்ேதேய கிாிசமிஹ பாணஸ்ய ஸமேர 

விேபா விச்ேவாத்கர்ஷீ ததயமவதாேரா ஜயதி ேத|| 

தி மங்ைக ேபால், ஸ்ரீ நாராயணபட்டதிாி என்ற பரம க் ஷ்ண பக்தர் 
கண்ணனின் ரபராக்ரமத்ைதக் ெகாண்டா னார். 

6) ஆம வியப்பைன பரகாலநாயகியாக தி மங்ைக அ பவித்த  

தி அ ந் ர் ெப மாைன தசாவதார ஸ்வ பனாக அ பவிக்கும் 19 
பாசுரங்களில் 10 கண்ணனாக அ பவித்தைவ என ன் ெசான்ேனன். ஆகேவ, 
தி மங்ைக ஆம வியப்பைன, கன் கள் பின் ெசன்  கானம் ேசர்ந் ண்ட அழகனாக 
மிக ம் அ பவித்தார். கண்ணனின் ராஸக்ாீைடகைளப் பற்றி பா ய சமயம், தா ம் 
நப்பின்ைன, க்மணி, ஸத்யபாைம ேபால் ஒ  நாயகியாகி அவ டன் கூ க்குலவ 
ேவ ம் என்ற ஆைச மிக ம் ஏற்பட்ட .  இந்த உணர்ச்சி உத்ேவகத்தால், தி மங்ைக, 
நாயகி பாவம் அைடந் , நான்கு பாசுரங்கள் லம் தான் ஆம வியப்ப டன் கூ யைத 
நமக்கு ெதாிவிக்கிறார்.  ஆம வியப்பன், தன் அ கில் வந் , தன்ைன மயக்கி, தன் 
உள்ளம் கவர்ந்தைத தல் பாசுரத்தில் பின் வ மா  ெதாிவித்தார்: 

”ஏ லங்கு தாமைர ேபால் ெசவ்வாய் வல் ெசய்த ளி 

மா  வந்ெதன் மனம் குந்  நின்றார்” 

அழகிய இதழ்க க்கு ப்ர த்தமான தாமைர ஷ்பத்ைதப் ேபால் சிவந்த 
உத களில் ேதங்கிய ன்னைக லம், என்ைன மயக்கி, என்ன கில் வந்  நின் , 
எப்ேபா ம் என் மனத்திேலேய ஆணியால் எ தினாற் ேபால் அகலா  ஆம வியப்பன் 
இ க்கிறார் என ேமற்கா ம் பாசுரத்தில் தி மங்ைக ெசால்கிறார். 

இரண்டாவ  பாசுரத்தில், சாயங்கால ேவைளயில், தான் தயார் ெசய்த ஷ்ப 
மஞ்சமைடந் , தன்னிடம் காதல் ாிந் , தன்ைன ஆம வியப்பன் பிாிந்  வி வாேனா 
என்  கண் கலங்கிய சமயம், உன்ைன விட்  அகேலன் என்  உ தி டன் கூறி, 
அ கிேலேய இ ப்பைத தி மங்ைக பின் வ மா  விவாித்தார்: 

“மாைலப் குந்  மலரைணேமல் ைவகி அ ேயன் மனம் குந்  என் நீலக்கண்கள் 
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பனிமல்க நின்றார்” 

 
ேதர ந் ர் திவ்ய தம்பதிகள் 

தி வ ந் ர் தனக்கு நாயகனாக ஆம வியப்பன் அ ள் ாிந்ததால் விேசஷமான 
நிைன கைள ஞாபகப் ப த் ம் மங்களமான திவ்யேதசம் என்  பரகால நாயகியான 
தி மங்ைக மற் ம் இ பாசுரங்களில் ெசால் கிறார். தல் பாசுரப் பகுதி பின் 
வ மா : 

“வஞ்சி ம ங்கு ைட ேநாவ மணந்  நின்ற கனவகத்  என் 

ெநஞ்சு நிைறயக்ைக கூப்பி நின்றார் நின்ற ர் ேபா ம்” 

ேபான பாசுரத்தில் ஆம வியப்பன் தன் டன் கலந்  குலாவிய பின், தன்ைனக் 
ைகவிட் ப் ேபாய்வி வாேனா என்ற பயத்தால் “நீலக்கண்கள் பனி மல்க” நின்றைத 
பரகால நாயகி ெசான்னாள். அவன், தன்ைனக் ைகவிடா  கூடேவ இ ப்பதாக ஆ தல் 
ெசான்ன ைதர்யத்தில், ஆம வியப்பனின் அைணப்பிேலேய பரகால நாயகி 
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ங்கிவி கிறாள். அ  சமயம், அவள் ஒ  கன  காண்கிறாள்.  அந்த கனவில், தன்ைன 
ஆ ரத் டன் ணர்ந்  ஆம வியப்பன் அ பவித்ததாக ம், அவன் நாணமில்லா  
நாயகியான தன்ைன அ பவித்ததற்காக இ ைககைள ம் கூப்பி மன்னிப்  
ேகட்டதாக ம் ெசால்கிறான். கண்விழித்  எ ம்ேபா , ஆம வியப்பன் மைறந்  
விட்டான்.  கனவில் கண்ட விஷயங்கள் என் மனதில் என் ம், பசுமரத்தாணி ேபால் 
அழியா  தங்கியி க்கும் என பரகால நாயகி ேமற்கா ம் பாசுரத்தில் ெசான்னாள். 

 
ேதர ந் ர் லவர் - உதஸவர் 

நாயகியாக, ஆம வியப்பைன அ பவித்த கைடசி பாசுரத்தில், தான் அவனிடம் 
மதியிழந்தைத ம், அவன் தன் ஐம் லன்கைள ம், ெசளந்தர்யத்ைத ம் ெகாள்ைள 
ெகாண் , தன் பட்டாைடகள் கசங்கிய பின் தன்ைன விட் ப் பிாிந்தைத ம் பின் 
வ மா  விவாித்தார்: 

“என் ஐம் ல ம் எழி ங்ெகாண்  இங்ேக ெந நல் எ ந்த ளி 

ெபான்னங்கைலகள் ெம  எய்த ேபான னிதர் ஊர் ேபா ம்” 
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என் டன் கலந் , என்ைன பிாிந்த ஆம வியப்பன் ஊர், தி அ ந் ர் ேபா ம் என 
பரகால நாயகி கமாக ெசான்னார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேதர ந் ர் ேகாயில் 

7) ைர 

ேதர ந் ாில் ேகாயில் ெகாண் ள்ள ஆம வியப்பைன தி மங்ைக மன்னன் 45 
பாசுரங்களில் பா ப் ேபாற்றிய விஷயங்கள் பற்றி இ வைர எ திேனன். ெதய்வத் 
தமிழ்நாட் ன் ஞான மியில் “வான் ெபாய்ப்பி ம் தான் ெபாய்யாத” வள ைடய 
காேவாி நதிக் கைரயில், ேதர ந் ாில் ஆம வியப்பன், பக்தர்க ைடய 
அபிலாைஷகைள நிைறேவற்றிக் ெகாண்  க ட விமான நிழ ல் நிற்கிறான்.  
சக்ரவர்த்தித் தி மகனின் திவ்ய சாித்ரத்ைத தமிழில் பா , ஜனங்களின் பக்திைய 
வளர்க்க, தன் ேக்ஷத்ரத்தில் கம்பர் என்ற மஹாகவிைய பிறப்பித்  ைவத்த ெப ைம, 
ஆம வியப்ப க்ேக உாியதாகும்.  “தர்ேமா விக்ரஹவான்” என்  ஸ்ரீ ஸ்வாமி ேதசிகன் 
வணங்கிய தர்ம மங்கள விக்ரஹமான ஸ்ரீராமசந்த்ரைனப் பற்றி கம்பராமாயணம் என்ற 
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னித ைலச் ெசய்ய கம்ப நாட்டா க்கு, ஆம வியப்பன் அ க்ரஹம் ாிந்தார்.  
காேவாி நதி, உத்தரவாஹினியாய் ப்ரவஹிக்கும் இடத்திற்கு அ கில் உள்ள ேதர ந் ர், 
பல ப்ரபலமான ைவஷ்ணவ தலங்கைள அ கில் ெகாண் , பலகாலமாக ஜனங்களின் 
பக்திைய வளர்த்  வந்தி க்கிற .  இப்ேபற்ப்பட்ட  ண்ய ேக்ஷத்ரமான, 
தி வ ந் ாில் ேகாயில் ெகாண் ள்ள ஆம வியப்பைன தி மங்ைக மன்னன் 
பாசுரங்கள் லம் ேஸவிக்க ந்த , அவன் ெசய்த அ க்ரஹத்தாேலேய. 
அவ ைடய தர்ஸன ப்ராப்தி கூ ய சீக்கிரேம அளிக்க ேவண் க் ெகாண்  இந்த 
க தத்ைத இங்கு க்கிேறன். 

தி மங்ைக மன்னன் தி வ கேள சரணம், 
தங்களன் ள்ள 

V.Sadagopan 
        May 31, 1987 

ப்ரபவ வ ஷம் ைவகாசி மாதம் 17-ம் நாள் ஞாயி  தினம் 
னர்வஸு நக்ஷத்ரம், ச ர்த்தி திதி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


