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ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம: 

 

 

 தத்தாழ்வார் தி  அவதாரத ஸ்தலம் 

ெப மாள்    : ஸ்ரீஸ்தலசயனப் ெப மாள் 

கிழக்கு ேநாக்கிய சயனம்  -  தலசயனம் 

தாயார்     : ஸ்ரீநிலமங்ைக தாயார் 

விமானம்    : ககநாக் தி 

தீர்த்தம்     : க ட நதி 

ப்ரத்யக்ஷம்    : ண்டாீக ாிஷி 

மங்களாசாசனம்    : தத்தாழ்வார்  

   இரண்டாந்தி வந்தாதி (பாசுரம் 70) 

       தி மங்ைகயாழ்வார்  

  ெபாிய தி ெமாழி 2-5 (பாசுரங்கள் 1-10) 

  ெபாிய தி ெமாழி 2-6 (பாசுரங்கள் 1-10) 

  ெபாிய தி ெமாழி 3-5 (பாசுரம் 8) 

  தி க்கு ந்தாண்டகம் (பாசுரம் 19) 

  தி ெந ந்தாண்டகம் (பாசுரம் 9) 

  சிறிய தி மடல் (பாசுரம் 73) 

  ெபாிய தி மடல் (பாசுரம் 120) 
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ஸ்தல ராணம்: 
மல்லா ாி ேக்ஷத்ர மஹாத்மியம் பரமசிவனால் பார்வதிக்கும், சூத ெபௗராணிகரால் அகஸ்திய க்கும் 
விவாிக்கப்ப கிற . இந்த தி க்கடல்மல்ைல திவ்யேதசத்தில் ண்டாீக மஹாிஷிக்கு காட்சி தர  

ேவண்  ெவ ம் தைரயில் எ ந்த ளிய எம்ெப மானின் எளிைமைய ப்ரஹ்மா நாரத க்கு "ஹாி 

ெசௗலப்ய ப்ரகாஸம்" என்  விவாிக்கிறார்.  

ண்டாீக மஹாிஷி என்ற ாிஷி பல திவ்ய ேதசங்க க்குச் ெசன்  எம்ெப மாைன ேசவித் , 
தி விடெவந்ைத வந்  அங்கு எ ந்த ளி ள்ள எம்ெப மாைன ம் ேசவித்  விட்  ெதற்கு ேநாக்கி 
ெசன்  ஒ  ெபாற்றாமைரக் குளத்ைத வந்தைடந்தார். அந்த தாமைர ஷ்பங்கள் ஒவ்ெவான் ம் 
ஆயிரம் இதழ்கள் உைடயனவாக இ ந்தன. அந்த தாமைர ஷ்பங்கைளக் கண்ட மஹாிஷி அப் 
ெபாற்றாமைரகளால் எம்ெப மாைன வழிபட ேவண் ம் என்ற ஆைசயினால் அந்த ஷ்பங்கைளப் 

பறிக்க ஆரம்பித்தார். அப்ேபா  "இந்த ஷ்பங்கைளக் ெகாண்  தி ப்பாற் கட ல் பள்ளி ெகாண்ட 
க்ஷீரப்திநாதைன வழி ப " என்ற அசாீாி வாக்கு ேகட்ட .  அைதக் ேகட்ட மஹிாிஷி மிக 
ஆனந்தமைடந்தார். அப்ேபா  அவர் அந்த குளத்தில் ஒ  தைல அைசவின்றி ப த்தி ப்பைதப் 
பார்த்தார். அவர் க ணா கடாக்ஷம் ெபற்ற அந்த தைல அதன் சாபம் நீங்கி, சுயஉணர்  ெபற்  
எ ந்  தன் சாபம் நீக்கிய ாிஷிக்கு நன்றி ெதாிவித்த . னிவர் தைலயின் சாபத்திற்கு காரணம் 
ேகட்க அந்த தைல தன் கைதைய ெசால்லலாயிற் . அந்த தைல ஒ  காலத்தில் கடல்மல்ைலக்கு 
அரசனாக இ ந்த . அவ்வரசன் ெபயர் ஹாிப்ாிய மஹாராஜா. இவர் சிறந்த விஷ் பக்தனாக 
ெசங்ேகால் ெச த்தி வந்தார். தின ம் நிைறய அன்னதானம் ெசய்  வந்தார். ஆனால் ஒ  நாள் ஒ  
பக்த க்கு உண  ெகா க்ைகயில் ெகாஞ்சம் அசிரத்ைதயாக இ க்க, அந்த பக்தன் அவைர 

தைலயாகப் ேபாகுமா  சபித்தார். இன்  ண்டாீக மஹாிஷியின் அ ளினால் சாபம் நீக்கப் ெபற்ற 
ஹாிப்ாிய மஹாராஜா தன் மகன் இன் ம் மாமல்ல ரத்ைத அரசாள்வதாக ம், அவ ம் ஒ  சிறந்த 
விஷ்  பக்தர் என ம், அவர் எம்ெப மாைன ஸ்ரீவராஹராக வழிபட்  வ வதாக ம் கூறினார்.  

 
தாமைரக் குளம் 
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உடேன மஹாிஷி அந்த ஸ்ரீவராஹ எம்ெப மான் எ ந்த ளியிக்கும் ேகாவில் பற்றி ம் அந்த 
எம்ெப மான் பற்றி ம் கூ ம் ப  ேகட்க ஹாிப்ாிய மஹாராஜா தி க்கடன்மல்ைலயில் 
எ ந்த ளியி க்கும் ஸ்ரீவராகப் ெப மாள் பற்றி கூறலானார்.  

ஞானப்பிரான் (ஸ்ரீஆதிவராஹர்) ேகாவில்: 

ஹாிப்ாிய மஹாராஜாவின் தாைதயர்களில் ஒ வரான ஹாிேசகர மஹாராஜா தி விடெவந்ைதயில் 
எ ந்த ளியி க்கும் நித்ய கல்யாண ஸ்ரீஆதி வராஹ ெப மாளிடம் மிகுந்த பக்தி ெகாண்டவர். 
தின ம் மாமல்ைலயி ந்  தி விடெவந்ைத ெசன்  ெப மாைள வழிபட்  தி ம்பி வந்  4000 
பக்தர்க க்கு அன்னதானம் ெசய்த பின்  தான் உண  ெகாள்வார். இைத வராஹ விரதமாக மிக்க 
சிரத்ைத டன் ெசய்  வந்தார்.  இவ ைடய பக்தி கண்  மகிழ்ந்த எம்ெப மான் ஒ நாள் கிழவனாக 
ேவடம் தாித் , ஒ  சி ெபண் டன் ( மிப்பிராட் டன்) மாமல்ைலக்கு வந்   வழக்கம் ேபால் 
தி விடந்ைதக்குக் றப்பட் க் ெகாண் ந்த அரசாிடம் உண  ேவண் ெமனக் ேகட்டார். அரசன் 
வழக்கம் ேபால் தி விடெவந்ைத ெசன்  எம்ெப மாைன ேசவித்  விட்  வந்  தான் உம  பசி 
தீர்க்க ம் என்  ெசால்ல, அ வைர பசி ெபா க்கலாகா . என் பசிப்பிணி தீர்த் ப்ேபா என்  
(கிழவன் பத்தில் வந்த) ெப மாள் ெசான்னார். அவர  நிைல கண்  இரங்கிய அரசன் தன் 
உள்ளத்தில் கு ெகாண்ட எம்ெப மாைன ஆராதித் , அந்த கிழவைரேய தி விடெவந்ைத 
ெப மாளாக ம், அந்த சி  ெபண்ைண மிப் பிராட் யாக ம் நிைனத்  அவர்க க்கு உண  
எ த்  வ ம் ேவைளயில் அந்த தியவர் ஆதிவராஹனாக வல  பக்கத்தில் மிப் பிராட் டன் 

அரச க்குக் காட்சி தந்த எம்ெப மான், இனிேமல் ஹாிேசகர மஹாராஜா தின ம் தி விடந்ைத ேபாக 
ேவண் ய அவசியமில்ைல என் ம், இங்ேகேய எம்ெப மாைன தாிசிக்கலாெமன் ம் சாதித்தார். 
ேம ம் தான் (எம்ெப மான்) இங்ேகேய எ ந்த ளியி ந்  அைனவைர ம் ரக்ஷிப்பதாக ம் 
சாதித்தார். இவ்விடத்தில் ஹாிேசகர மஹாராஜாவினால் ஞானப்பிரா க்கு ஒ  தி க்ேகாவில் 
எ ப்பப்பட்ட . 

ஏனத்தின் உ வாகி 

 நிலமங்ைக ெயழில் ெகாண்டான் 

வானத்தி லவர் ைறயால் 

 மகிழ்ந்ேதத்தி வலங்ெகாள்ளக் 

கானத்தின் கடல் மல்ைலத் 

 தலசயனத் ைறகின்ற 

ஞானத்தின் ஒளி ைவ 

 நிைனவார் என் னாயகேர 

இத்தி த்தலத்தில் ஸ்தல சயன ெப மாள் ேகாவில் வ வதற்கு சுமார் ஒ  கத்திற்கு ன்ேப இங்கு 
இந்த ஸ்ரீஆதிவராஹர் ேகாவில் இ ந்த .  
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ஸ்தல சயனம்: 

இந்த ஸ்ரீஆதிவராஹப் ெப மாள் ேகாவில் வரலா  ேகட்  மனமகிழ்ந்த மஹாிஷி, தான் பறித்த 
க்கேளா  க்ஷீராப்திநாதைன ேத  கிழக்கு ேநாக்கி தன் பிரயாணத்ைத ெதாடர ச த்திரம் வழிைய 

அைடத் க் ெகாண் ப்பைதப் பார்த்  ஜலத்ைத ைககளால் இைறத்  ச த்திரத்ைத கடந்  
விடலாெமன்  நிைனத்  ச த்திர ஜலத்ைத இைறக்க ஆரம்பித்தார். இவர  பக்திைய கண்  ெமச்சிய 
எம்ெப மான் இவ க்கு காட்சி ெகா க்க எண்ணி ஒ  தியவர் ேவடம் ெகாண்  னிவாிடம் வந்  
அ ந் வதற்கு ஆகாரம் ேவண் ம் என்  ேகட்டார். மஹாிஷி ஆகாரம் ெகாண்  வ ம் வைரயில் தான் 
கடல் நீைர இைறப்பதாகக் கூறி கடல் நீைர இைறக்க ஆரம்பித்தார். எம்ெப மான் தன் 
தி க்கரங்களால் கடல் நீைரத் ெதாட்  இைறத்ததால் இத்தலம் அர்த்த ேச  என்ற ண்ணிய தீர்த்த 
தலமாயிற் .  

 
தீர்த்தவாரி! 

மஹாிஷி தாம் ெகாண்  வந்த மலர்க்குடைலைய அந்த தியவாிடம் ெகா த்  இைத 

ைவத் க்ெகாண் ம், யாம் ெசன்  ஆகாரம் ெகாண்  வ கிேறாம் என்  கூறிச் ெசன்றார். 

உண டன் தி ம்பிய னிவர் வியக்கும் வைகயில் சுமார் 10 ைமல் ரத்திற்கு கடல் நீர் 

வற்றியி ந்த . எம்ெப மான் ண்டாீக மஹாிஷி ெகா த் ச் ெசன்ற க்கைளச் சூ க்ெகாண்  சங்கு 

சக்கரமில்லாமல் கடற்கைரயில் மண்ணின் மீ   நான்கு ஜங்க டன் (இரண்  தி க்கரங்களால் தன் 

தி வ ைய மஹாிஷிக்குக் காட் வ  ேபால ம், ஒ  தி க்ைகயால் தன் தி ையத் தாங்கி ம், 
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மற்ெறா   தி க்கரத்தால் மஹாிஷிைய அைழப்ப  ேபால ம்) கிழக்கு ேநாக்கிய சயன 

தி க்ேகாலத்தில் ேசைவ சாதிக்க இைதக் கண்  ேபரானந்த ற்ற ாிஷி எம்ெப மான் தி வ யில் 

என் ம் அமர்ந்தி க்கும் பாக்கியம் தமக்கு ேவண் ெமன்  ப்ரார்த்திக்க எம்ெப ம ம் அவ்வாேற 

அ ளினார். இவ்விதம் அந்த தலத்திேலேய சயன ேகாலத்தில் எம்ெப மான் காட்சி அ ளியைமயால் 

ஸ்தலசயனப் ெப மாள் என் ம் தி நாமம் உண்டாயிற் . இன் ம் தைரயில் எம்ெப மான் 

சயனித்தி க்க ண்டாீக மஹாிஷி ைக கூப்பிய வண்ணம் அ கில் உள்ளார். எம்ெப மான் எட்  வித 

சயன தி க்ேகாலங்களில் 27 திவ்ய ேதசங்களில் ேசைவ சாதிக்கிறார். இந்த 27 சயன தி க்ேகால திவ்ய 

ேதசங்களில் இரண்  திவ்ய ேதசங்கள் தவிர மற்ற திவ்ய ேதசங்களில் ஆதிேசஷன் மீ  தி ப் பள்ளி 

ெகாண் க்கிறார். இந்த திவ்ய ேதசத்தில் ெவ ம் தைரயின் மீ ம், தி ப் ல்லாணியில்  

தி ப் ல் ல் ம் (தர்ப்ைபயில்) சயனித்தி க்கிறார். இங்கு உற்சவாின் தி நாமம் உலகுய்ய நின்றான் 

என்பதாகும். இவர் தம் தி க்கரத்தில் ஒ  தாமைர ெமாக்குடன் திகழ்கிறார். இந்த ஒேர ஒ  திவ்ய 

ேதசத்தில் தான் உற்சவ எம்ெப மான் தாமைர ெமாக்கு ஒன்ைற ைகயில் ஏந்தியவராகக் 

காட்சியளிக்கிறார். 

 
"அர்த ேஸது ஸ்நாநம்!" 

இங்கு மாசி மாதம் ெபௗர்ணமியில் மாசி ெபௗர்ணமி தீர்த்தவாாி உற்சவம் ெவகு விமாிைசயாகக் 
ெகாண்டாடப் ப கிற . இந்த ச த்திரத்தில் நீரா வ  64 வ டங்க க்கு ஒ ைற வ ம் (நிக ம்) 



 

9 

sadagopan.org 

அர்த்ேதாதயம், மேஹாதயம் என்ற இரண்  ண்யகாலங்க க்கு நிகரான . ஆழ்வார் மங்ளாசாசன 
காலத்தில் ஸ்ரீ ஸ்தலசயன ெப மாைள கடற்கைரயில் இ ந்த தி க்ேகாவி ல் வழிபட்  வந்தனர். 
14ம் ற்றாண் ல் விஜய நகர சாம்ராஜ்ய மன்னர்களில் ஒ வரான பராங்குச மஹாராஜா 

இயற்ைகயின் சீற்றங்க க்கு அஞ்சி, நக க்குள் ஒ  தி க்ேகாவில் எ ப்பி, ைவகானச ஆகம ப  
எம்ெப மாைன ம் ஆழ்வாைர ம் பிரதிஷ்ைட பண்ணி, பிள்ைள ேலாகம் ஜீயர் ன்னிைலயில் 
மஹாஸம்ப்ேராக்ஷணம் (கும்பாபிேஷகம்) ெசய்யப் ெபற்ற . இன்  வைர இத்தி த்தலத்தில் 
ஸ்தலத்தார், ஸ்தானத்தார் ைகங்கர்யமாக தி வாராதனம், நித்ய உத்ஸவம், ப்ரஹ்ேமாத்ஸவம் தலான 
உத்ஸவங்கள் ெவகு விமாிைசயாக நடந்  வ கிற . தற்ேபா  இக்ேகாவில் இந்  சமய அறநிலய 

ைறயின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள . 

ெதான்ைம வாய்ந்த ஸ்தலம்: 

சங்க காலத் ெதாைக லான பத் ப்பாட் ல் ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயன் மீ  
உ த்திரங்கண்ணனார் என்பவர் பா ய பாட ல் இந்த மாமல்ல ரம் குறிக்கப்ப கிற .  

"வண்டல் ஆயெமா  உள் ைற தைலஇப் 

 னல் ஆ ம் மகளிர் இட்ட ெபாலங்குைழ 

இைரேதர் மணிச்சிரல் இைரெசத்  எாிந்ெதன 

 ள்ஆர் ெபண்ைண லம்  மடற் ெசல்லா  

ேகள்வி அந்தணர் அ ங்கடன் இ த்த 

 ேவள்வித் ணத்  அைசஇ யவனர் 

ஒ ம விளக்கின் உயர்மிைசக் ெகாண்ட   

 ைவகு  மீனின் பயத் ேதான் ம் 

நீர்ப்ெபயற்  எல்ைலப் ேபாகி" 

நீர்ப்பாயற்  Ð நீர்ப்பாயைல உைடய .  

நீர்ப்பாயல்-சலசயனம் என் ம் ேகாயிேலயாகுெமன ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறித் ச் ெசன் ள்ளனர். 

சங்க காலத்திேலேய சலசயனம் என் ம் ெசால் அக்கால தமிழ் ெசால்லான நீர்ப்பாயைலக் குறிக்கும் 
என்  குறிப்ப வதி ந்  இத் தலத்தின் ெதான்ைம விளங்கும். 

சிறந்த வாணிகத்தலம்: 

சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன்ேப இ  மிகச் சிறந்த கடற்கைர நகரமாக ம், ெபாிய 
ைற கமாக ம், பன்னாட்  வாணிகர்க ம் வந்  கு மி பண்டமாற்  ெசய்  ெகாள் ம் 
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மிகப்ெபாிய வாணிகத்தலமாக ம் விளங்கிய . கி.பி. தல் ற்றாண் ல் ெபாிப்பளசு தம் ல்  

இவ் ாிைன ம், பாண் ச்ேசாிைய ம் பற்றி குறிக்கிறார். இங்கு கிேரக்கர்கள், ேராமானியயர்கள், 
ேகாணகர்களின் வாணிகக் கப்பல்கள் நிதிக் குவியேலா  வந்  நம் நாட்  ெபா ள்கைள ம், 
யாைனகைள ம் ஏற்றிச் ெசன்றனர். எண்ணற்ற கப்பல்கள் வந்  ேபாய்க் ெகாண் ந்த  
கண்ெகாள்ளா ஓவியக் காட்சியாக இ ந்த . இங்கு வணிக வளர்ச்சி சிறந்ேதாங்கிய நிலைமைய 
தி மங்ைகயாழ்வார் தம் பாட ல் கீழ்வ மா  குறிப்பி கிறார். 

லங்ெகாள் நிதிக்குைவேயா  

 ைழக் ைகம்மா களிற்றின ம் 

நலங்ெகாள் நவமணிக் குைவ ம் 

 சுமந்  எங்கும் நான்  ஒசிந்  

கலங்கள் இயங்கும் மல்ைலக் 

 கடல் மல்ைலத் தல சயனம் 

வலங்ெகாள் மனத்தார் அவைர 

 வலங்ெகாள் என் மட ெநஞ்ேச 

தத்தாழ்வாைர உணர்த் ம் தி ப்பாைவ பாசுரம் Ð "கற் க்கறைவ கணங்கள்" 

ஸ்ரீ காஞ்சீ பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாாியர் ஸ்வாமியின்                
"நித்யா ஸந்தான ைர" யில் கீழ்க்கண்டவா  சாதிக்கிறார்: 

தி ப்பாைவயில் பதிெனான்றாவ  பாசுரமான "கற் க்கறைவ பல கறந் " என்ற பாசுரம் 
தத்தாழ்வாைர ணர்த் ம் பாசுரம். 

"குற்றெமான்றில்லாத ேகாவலர் தம் ெபாற்ெகா ேய" என்ற விளி தத்தார்க்கு நன்கு ெபா ந் ம். பல 
ெபா ள்கைள உைடயதான ேகா என் ம் ெசால் ேகாதா என்றவிடத்திற்ேபால் ஸ்ரீஸூக்திைய 

ெசால் கிற  இங்கு. ேகாவலர் Ð ஸ்ரீஸூக்திகைள அ ளவல்ல ஆழ்வார்களான தலாழ்வார்கள்.  

"குற்றெமான்றில்லாத" என்ற விேசடணம் தலாழ்வர்கள் வ க்ேக ெபா ந் ம். ேயாநிஜத்வமாகிற 
ஒ  குற்றம் மற்ைறயாழ்வார்க க்கு உண் . அக்குற்றெமான் ம் இல்லாத ேகாவலர் தலாழ்வார்கள். 
அவர்க ள்  

ெபாற்ெகா ேய ! Ð "ேகால்ேத ேயா ம் ெகா ந்ேத ேபான்றேத மால்ேத  ேயா ம் மனம்" என்கிற 
பாசுரத்தினால் தம்ைம ஒ  ெகா யாகச் ெசால் க் ெகாண்டவர் தத்தாழ்வாேரயாவர். 
எம்ெப மானாகிற உபக்நத்ைதத் ேத ச் ெசல் கின்ற ெகா ேபால்ேவன் நான் என்றவர் இவேர.  
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பூதத்தாழ்வார் - திருக்கடல்மல்ைல 
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"கற் க் கறைவ கணங்கள் பல கறந் " என்கிற  தலாழ்வார்கள் வர்க்கும் ெபா வான வாசகம். 
கற் க் கறைவ Ð கன்றாகிய கறைவ (கறைவ என்பதனால் ஸ்ரீஸூக்தி விவக்ஷிதம்). மற்ைற 
ஆழ்வார்கள் ெபாிய ெபாிய பாசுரங்கைள அளித்தார்கள். தலாழ்வார்கள் அங்கனேமயன்றி 
ெவண்பாவாகிய மிகச் சிறிய பாசுரங்கைள அளித்தார்கள். ெபாய்ைகயாழ்வார் அ ளிய தி வந்தாதி 
கறைவக் கணம். தத்தாழ்வார் தி வந்தாதி ம் ேசர்ந்  கறைவக் கணங்கள். ேபயாழ்வார் 
தி வந்தாதி ம் ேசர்ந்  கறைவக்கணங்கள் பல. க்ரேமண ஏகவசந த்விவசன பஹுவசனங்கள் 
இனங்கின அழகு காண்க.  

"ெசற்றார் திறலழியச் ெசன்  ெச ச் ெசய் ம்" Ð ேதசெமங்கும் திாிந்  பகவத் விேராதிகைள நிர க்க 
ேவ ெமன்கிற அர்த்தத்ைத " எண் ைச ம் ேபர்த்தகரம் நான்குைடயான் ேபேராதிப் ேபைதகாள் ! 
தீர்த்தகரராமின் திாிந் " என்ற பாசுரத்தினால் ெவளியிட்டவர் இவ்வாழ்வாேர.  

" ற்றரவல்குல் " என்ப  இைடயழைக வர்ணிப்பதாகும். ஸ்வாபேதசத்தில் இைடயழகாவ  பக்தியின் 
ெப ைம. ஞானம் பக்தி விரக்தி என்ற ன்றில் பக்தியான  இைடப்பட்டதாதலால் இைடயழெகன்ப  
பக்தியின் அழேகயாகும். 

இவ்வாழ்வார் தம் தி வந்தாதிைய க்குமிடத்  "என்றளனவன்றால் யா ைடய வன் " என்ேற 
த்தார். இதனால் இவ ைடய இைடயழகு (பக்தி) நன்கு ெவளிப்பட்ட .  அன்பிேல ெதாடங்கி 

அன்பிேல தைலக்கட் னார். 

னமயிேல ! என்ற விளி ம் இவ க்கு அழகாகப் ெபா ந் ம். ெபாழி டத்ேத வா ம் மயில். 

இவ்வாழ்வார் ேதான்றிய தலேமா தி க்கடல்மல்ைல. அதைனப் பா ய க யன் "க  ெபாழில் 
சூழ்கடல் மல்ைல" என்ேற பன் ைற ம் பா னார். மயில் ேமகத்ைதக் காண்பதிேல மிக்க 

கு கல ைடத்தாதலால், ேமகம் நீர் ப க வ ம் இடமான கடற்கைரயிேல மயில்கள் மகிழ்ந்  நிற்கும். 
இவ்வாழ்வார் நின்ற இட ம் கடற்கைரயிேல யிேற. 

சுற்றத் த் ேதாழிமாாித்யாதி Ð இவ க்கு ெபாய்ைகயா ம், ேபயா ம் சுற்றத்தவர்கள். 
மற்ைறயாழ்வார்கள் ேதாழிமார்.  

கில் வண்ணன் ேபர் பாட Ð ந் ற ன்னம் கில் வண்ணன் ேபர் பா னவர் இவ்வாழ்வாேர 
யாவர். "உலேக ம் ற் ம் வி ங்கும் கில்வண்ணன் Ð ஏத் ெமன்ெனஞ்சு " என்ப  இவர் பாசுரம். 

னமயில் கில் வண்ணைனத்தாேன பா ம் !  

ைவணவ அ யார்களான பல்லவ மன்னர்களின் ைகங்கர்யம்: 

பல்லவ மன்னர்கள் ைவணவர்கள். ைவணவம் பரப் ம் ரர்களாகத் திகழ்ந்தனர். தங்க க்கு ய 
ைவணவ ெபயர்கைளேய ைவத் க் ெகாண்டனர். இங்கு சிம்ம விஷ்  என்ற பல்லவ மன்னன் தன  
பக்தியின் அைடயாளமாக ஆதிவராஹ குைகக் ேகாயில் அைமத்தான். இங்குள்ள வராஹ மண்டபம், 

ம் ர்த்தி மண்டபம் ேபான்றன சிம்ம விஷ் வால் கட்டப்பட்டதாகும். ேம ம் பாண்டவ ரதங்கள், 
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அர்ஜுனன் தவம், கண்ணபிரானின் கவின்மிகு லீலா விேநாதக் காட்சிகள், தசாவதாரக் காட்சிகள், 
இராமா ஜர் மண்டபம், திெரௗபதி ேதர், தி மா ன் நின்ற, அமர்ந்த, சயன தி க்ெகாலங்கள் என்  
எங்கு காணி ம் விஷ் வின் காட்சிக ம், இலச்சிைனக ம் ைவணவம் எத் ைன ஆழமாக 
ேவ ன்றி தைழத் ப் பரவியி ந்த  என்பைத நி பிக்கின்ற . 

ஸ்ரீல மிந் சிம்ஹர் சன்னிதி: 

ஸ்ரீரங்கம், தி மைல, காஞ்சீ ரம், ஸ்ரீவில் த் ர், ஆழ்வார் தி நகாி ேபான்ற திவ்ய ேதசங்களில் 
ஸ்ரீந் சிம்ஹ க்கு தனி சன்னிதி உண் . அேதேபால் தி க்கடல்மல்ைலயி ம் வரப்ரசாதி 
ஸ்ரீந் சிம்ஹர் தனி சன்னிதியில் எ ந்த ளி பக்தர்கைள ரக்ஷித்  வ கிறர். 

பிள்ைளப் ெப மாைளயங்கார் மங்களாசாசனம்: 

பிள்ைளப் ெப மாைளயங்கார் ற்ெறட் த் தி ப்பதி அந்தாதியில், 

ெசறிந்த பைனபறித் த் திண் களிற்ைற சா  

  றிந்  விழப் பாகைன  ேமாதி Ð ெயறிந்த 

த க்கடன் மல்ைலக் குைமத்தான் தஞ்செமன் ெநஞ்ேச 

  தி க்கடன் மல்ைலக்குள் திாி 

தன்ைனத் தாக்க வந்த கம்சன  குவலயா பீடம் என் ம் யாைனைய பைனமரத்ைதப் பி ங்கி எறிந்  
ழ்த்தினான் கண்ணன். அ  மதகளிற்றின் ேமல் பட்  றிந்  வி ந்  யாைனப் பாகைன ம் 

ெகான்ற .  

அப்ேபர்ப்பட்ட ேதாள் வ ைம ெகாண்ட கண்ணபிரான் தான் தி க்கடன்மல்ைலயில் ஸ்தல சயனப் 
ெப மாளாக சயனித் ள்ளான். அவைனத் தஞ்செமன்  திாி என்  மிக அற் தமாக மங்களாசாசனம் 
ெசய்கிறார். 
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ஸ்ரீல மிந் ம்ஹ மங்களம்: 

ஸ்ரீல மிந் சிம்ஹ ஆராதகர் உ.ேவ. க்கூர் ல மிந் சிம்மாசாாியார் இங்கு எ ந்த ளியி க்கும் 
ஸ்ரீல மிந் சிம்ஹ க்கு ெசய் ள்ள மங்களாசாசனம் இ : 

 

ஸ்ரீமேத ஸ்ரீல மீந் சிம்ஹ பரப்ரஹ்மேண நம: 

ஸ்ரீமட்டபல் நாதம் ப்ரணேதாஸ்மி நித்யம் நம: 

ஸ்ரீமட்டபல்  ந் ஹாி சரெணௗ சரணம் ப்ரபத்ேய 

மாமல்ல ரவாஸாய மாேலாலாய மஹாத்மேந | 

மாதவாய ப்ரேமாதாய ஸ்ரீந் ம்ஹாய மங்களம் || 

 ஸ்ரீ த ஸூாிேஸவ்யாய தபவ்ய பவாத்மேந | 

 ஷணாங்காய ஜ்யாய ஸ்ரீந் ம்ஹாய மங்களம் || 
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ராதா ஹ் தய வாஸாய ராதா கான ப்ாியாய ச | 

வநமா கா வராய ஸ்ரீந் ம்ஹாய மங்களம் || 

 ஸ்வாமிேன க் ஷ்ணஸ்வாமிேன திவ்ய மங்கள பிேண | 

 ைதத்யாந்தகாய தீராய ஸ்ரீந் ம்ஹாய மங்களம் || 

உத் ங்க பத்ாீேக்ஷத்ராத் உத்தமஸ்தான வா ேன | 

உத்கீத ஸாமேகாஷாய ஸ்ரீந் ம்ஹாய மங்களம் || 

 ரமாேலாலாய மாராய ரமணீய ராஸாத்மேன | 

 ஸ்ரீராமாய ஸ்ரீநாதாய ஸ்ரீந் ம்ஹாய மங்களம் || 

த்விதீயாந்தாதி பத்ேயஷூ ஸ்ரீஸூாிணா ேகாஷி தம்யத் | 

தத் பாய ஸு பாய ஸ்ரீந் ம்ஹாய மங்களம் || 

 விக்ரஹாய நிக்ரஹாய ஸுக்ரஹாய க்ரஹாய ச | 

 க் ேஹ க் ேஹ ேஸவிதாய ஸ்ரீந் ம்ஹாய மங்களம் || 

ஸாகராய தயா ப ஸாகராய தராத்மேந | 

ஸாகரதீர வாஸாய ஸ்ரீந் சிம்ஹாய மங்களம் || 

 ஸ்தல சயந ேலாலய ஸர்ேவஷாம் ஸ்தல தாயிேந | 

 ப்ரஹ்லாத ப்ராண பாய ஸ்ரீந் ம்ஹாய மங்களம் || 

ஸ்ரீநாராயண ேயாகீந்த்ர க் பா மங்கள பகம் | 

க்கூர் ந் ஹாிணா ப்ேராக்தம் மங்களார்த்தம் ஸதா பேடத் || 

சுபமஸ்  

மங்களம் மஹேத 
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தத்தாழ்வார் Ð இரண்டாந்தி வந்தாதி (பாசுரம் 70)

 

தம ள்ளம் தஞ்ைச தைலயரங்கம் தண்கால், 

தம ள் ம் தண்ெபா ப்  ேவைல,-தம ள் ம் 

மாமல்ைல ேகாவல் மதிட்குடந்ைத ெயன்பேர, 

ஏவல்ல எந்ைதக் கிடம் 
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In this paasuram, BhUdathAzwAr who was one of the triad of mudal AzwArs, 
who are extolled for their ayOnija avathArams, praises the many places that 
are dear to the Lord as His residence. 

BhUdathAzhwAr was born at ThirukkaDanmallai, on a 'kurukkaththi' (madhavi 
or neelotpala) flower bed as an amsam of the Divine mace (called kaumOdaki) of 
Lord mahAvishNu.   

 

Madhavi (neelotpala) flower 

AzhwAr knows that the most sought after place for the Lord to make as His 
Holy Shrine is in His devotees heart, so AzhwAr lists that as the first place 

(தம ள்ளம்), then follows with Thanjai mAmaNi kOvil, SrIrangam, Thiruttankal,    

Thiruvenkatam, the Milky Ocean and the beautiful and lofty ThirukkaDanmallai, 
Thirukovalur, and the high walled place of ThirukkuDanthai. 

AzhwAr elevates the devotees mind as being more lofty and sought-after by 
Perumal than all other divya desams and thereby establishes the power of 
bhakti that makes even the lOkanAyakan to become enslaved in the 
comparatively small place of a devotees heart! 

தத்தாழ்வார் தி வ கேள சரணம் 
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ஸ்ரீ நிலமங்ைக தாயார் 
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குமுதவல்லி நாச்சியார் ஸேமத திருமங்ைகயாழ்வார் - திருநகரி 
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ெபாிய தி ெமாழி 2-5 (பாசுரங்கள் 1-10) 

பாராய  

PAASURAM - 1 

பாராய ண் மிழ்ந்த பவளத் ைணப் 

    ப கட  ல தத்ைதப் பாிவாய்கீண்ட 

சீராைன, எம்மாைனத் ெதாண்டர் தங்கள் 

    சிந்ைத ள்ேள ைளத்ெத ந்த தீங்க ம்பிைன, 

ேபாராைனக் ெகாம்ெபாசித்த ேபாேரற்றிைனப் 

    ணர்ம த மிறநடந்த ெபாற்குன்றிைன, 

காராைன யிடர்க ந்த கற்பகத்ைதக் 

    கண்ட நான் கடல்மல்ைலத் தலசயனத்ேத 

The Lord- My Emperumaan- who had swallowed the vast universe and brought 
out later, who is so pleasing to the eyes like the Red Coral, who is like a pillar 
for us to hold Him firm and tight, who is so sweet like the nectar (amirdham), 
who reclines so beautifully on the Ocean where pearls and Sapphires are 
abundant, who is the Strongest one to have torn apart the Kesi asuran, who is 
my Master, who is like the Sugar cane to His devotees, who broke the tusk of 
kuvalayaapeetam elephant, who is like the Lion in a battle field, who crawled in 
front of two marudha trees, who has got the most Beautiful Divine ThirumEni 
(Body), who removed the sorrow of dark, beautiful GajEndran, who showed 
Himself (as the Primordial Chief to the world, in the process)- Such Greatest 
Lord- adiyEn has seen Him at Thirukadalmallai (or Kadanmallai).  
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ஸ்ரீ உலகுய்ய நின்ற ெபருமாள் - சூர்ய ப்ரைப 
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PAASURAM 2 

ண்டவத்தம் பிறர்க்கைடந்  ெதாண் பட் ப் 

    ெபாய்ந் ைல ெமய்ந் ெலன் ெறன் ேமாதி 

மாண் ,அவத்தம் ேபாகாேத வம்மிெனந்ைத 

    எனவணங்கப் ப வாைன, கணங்கேளத் ம் 

நீண்டவத்தக் க கிைல எம்மான்றன்ைன 

    நின்ற ர் நித்திலத்ைதத் ெதாத்தார்ேசாைல, 

காண்டவத்ைதக் கனெலாிவாய்ப் ெபய்வித்தாைனக் 

    கண்ட நான் கடல்மல்ைலத் தலசயனத்ேத 

Don't waste your time reading all your life and learning all those ramble from 
others who are lowly selves (and are NOT the devotees of Sriman Narayanan) 
thinking that those words are the ultimate truths and working as their 
servants. To get saved, come here. Pay obeisance to my Emperumaan to whom I 
pay my obeisance. He is worshipped as "the Father" by the likes of me (and 
other Bhagawathas). He is worshipped and praised by learned ones. He is 
immeasurable. He is my Swami. He has got the Pearl like ThirumEni and is 
standing at ThiruninRavoor sthalam. He is the One who destroyed the 
KaaNdaavanam with fire.  adiyEn has seen Him at Thirukkadalmallai. 
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PAASURAM 3 

உடம் வில் ன்ெறான்றாய் ர்த்திேவறாய் 

    உலகுய்ய நின்றாைன, அன் ேபய்ச்சி 

விடம்ப கு வித்தகைனக் கன் ேமய்த்  

    விைளயாட வல்லாைன வைரமீகானில், 

தடம்ப கு க கிைலத் தஞ்ைசக்ேகாயில்  

    தவெநறிக்ேகார் ெப ெநறிைய ைவயங்காக்கும், 

க ம்பாிேமல் கற்கிையநான் கண் ெகாண்ேடன், 

    க ெபாழில்சூழ் கடல்மல்ைலத் தலசயனத்ேத 

 

"கடும்பரிேமல் கற்கி!"  - குதிைர வாஹன புறப்பாடு 
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(Here AzhwAr brings Empermaan's Parathvam and His greatness to the 
attention of ALL THOSE WHO DO NOT KNOW OR REALISE THAT.)  

"udamburuvil moonRu onRaay moorthi vERaay ulaguyya ninRaanai…." 
Sarveshwaran is the One who stands as the antharAthmA of Sivan and Brahma 
and in order to protect the world He became three (Trinity- VishNu, Sivan and 
Brahma) by Himself becoming VishNu and executing His will as the antharyaami 
of BrahmA and Sivan, while He is not bounded by them and their actions. He is 
the Most wonderful One to have sucked the life of Puthanai rAkshasi by 
sucking her poisonous breast milk. He is the One who took such a Sowlabhya 
avthaar of cowherd boy Kutti KaNNan for chasing the cattle and calves. He is 
SUCH A SOWABHYAN AND SO MERCIFUL to let the calves learn to drink 
water by His own enactment by entering into the ponds on the way and shows by 
His hands to drink water. (Ahaaaa… What an imagination! What a description by 
AzhwAr! Enna sowlabhyam!) He is the One who stands at the temple of Thanjai 
maNimADa kOil as the Only means for reaching Him. He is the One who (is 
going to) gallop on the Horse (as Kalki avataar) to save and protect the world.  
adiyEn has seen such Greatest lord at Thirukkadalmallai.  
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" அந்தணர்தம் அமுது!"  
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PAASURAM 4 

ேபய்த்தாைய ைல ண்ட பிள்ைளதன்ைனப் 

    பிைணம ப்பில் க ங்களிற்ைறப் பிைணமான்ேநாக்கின், 

ஆய்த்தாயர் தயிர்ெவண்ைண யமர்ந்தேகாைவ 

    அந்தணர்தம் அ தத்ைதக் குரைவ ன்ேன 

ேகாத்தாைன, குடமா கூத்தன் றன்ைனக் 

    ேகாகுலங்கள் தளராமல் குன்றேமந்திக் 

காத்தாைன, எம்மாைனக் கண் ெகாண்ேடன் 

    க ெபாழில்சூழ் கடல்மல்ைலத் தலசயனத்ேத 

"pEy thaayai mulai uNda piLLai thannai…" The little infant boy who had 
expressed desire to suck the demonic Puthanai's breast milk. The mischievous 
warrior Lord, who had played with the tusks of dark huge elephant. The Lord 
who lived eating butter and curd from the darting deer eyed YasOdhA. The 
Lord who is sweetest nectar to Brahmins (His devotees) - "AndhaNartham 
amudhatthai.." The One who joined with the cowherd women folks; the One 
danced with the pot; the One who lifted the huge mountain to protect the 
cattle form their sorrows due to torrential downpour! My Swami- adiyEn has 
seen Him at Thirukadalmallai.  
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"எம்மாைனக் கண் ெகாண்ேடன் தலசயனத்ேத" 
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PAASURAM 5 

பாய்ந்தாைனத் திாிசகடம் பாறி ழப் 

    பாலகனா யா ைலயில் பள்ளியின்பம் 

ஏய்ந்தாைன, இலங்ெகாளிேசர் மணிக்குன்றன்ன 

    ஈாிரண்  மால்வைரத்ேதா ெளம்மான்றன்ைன, 

ேதாய்ந்தாைன நிலமகள்ேதாள் திற்ெசன்றப் 

    ேபாய் யைறவாய்ப் கப்ெபய்த மல்லர்மங்கக் 

காய்ந்தாைன, எம்மாைனக் கண் ெகாண்ேடன் 

    க ெபாழில்சூழ் கடல்மல்ைலத் தலசயனத்ேத 

The Lord- who had kicked the wheel - sakataasuran and simply destroyed him, 
with His cute little Red Lotus Feet; the One enjoyed Himself lying down on the 
little Banyan leaf as small baby; the One who has got the huge large broad four 
strong shoulders like the mountains of lustrous pearls or emerald stones; the 
One who is Swami to all; who hugged the Beautiful shoulders of BhUmi piraaTTi; 
The One made the wrestlers (appointed by duryOdhanan to let KaNNan fall 
from the illusory seat (poyyasanam)) get finished off when He had gone to 
duryOdhanan's sabha (court) as a messenger for paaNdavaas. adiyEn has seen 
such Greatest Lord - my Swami at Thirukkadalmallai. (emmaanaik kaNdu koNdEn 
thalasayanatthE..")  
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"ெபருவிசும்பு கடந்தான்!"  
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PAASURAM 6 

கிடந்தாைனத் தடங்கட ள் பணங்கள்ேமவிக் 

    கிளர்ெபாறிய மறிதிாிய வதனின்பின்ேன 

படர்ந்தாைன, ப மதத்த களிற்றின்ெகாம்  

    பறித்தாைனப் பாாிடத்ைத எயி கீற 

இடந்தாைன, வைளம ப்பி ேனனமாகி 

    இ நில ம் ெப விசும்  ெமய்தாவண்ணம் 

கடந்தாைன,எம்மாைனக் கண்  ெகாண்ேடன் 

    க ெபாழில்சூழ் கடல்மல்ைலத் தலசயனத்ேத 

The Lord, who is having his Yoga nidrA on AdhisEshan at ThiruppaaRkadal 
(Milky Ocean);  Ramapiraan, who ran behind the lovely deer, that had beautiful 
golden spots all over its body, which was so fondly sought and asked for by SitA 
PiraaTTi; KaNNa piraan, who plucked the tusk of strong elephant 
kuvalayaapeetam; Varaaha mUrthy, who had brought the Mother Earth back on 
His horn; Thirivikraman whose Feet became just too Big for measuring the 
whole Universe and the vast Space; He grew so Big as Thirvikraman; aDiyEn has 
seen such Greatest lord at Thirukkadalmallai.  
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"உள் வா ள்ளத்ேத உைறகின்றவன்,!" 
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PAASURAM 7 

ேபணாத வ யரக்கர் ெம யெவன்  

    ெப வைரத்ேதாள் இறெநாித்தன் ற ணர்ேகாைன, 

ணாகம் பிளெவ த்த ேபார்வல்ேலாைனப் 

    ெபா கட ள் யிலமர்ந்த ள் ர்திைய, 

ஊணாகப் ேபய் ைலநஞ் சுண்டான் றன்ைன 

    உள் வா ள்ளத்ேத ைறகின்றாைன, 

காணா  திாித ேவன் கண் ெகாண்ேடன் 

    க ெபாழில்சூழ் கடல்மல்ைலத் தலசயனத்ேத 

The Lord who crushed the asurAs of rAvaNan (who were ignorant of 
SarvEshwaran's capabilities), with His strong shoulders (by His fighting in the 
battle); the Great warrior, who tore the chest of hiraNyan; the 
Garudavaahanan, who reclines on Adhiseshan at the wavy ThiruppARkadal; the 
One who sucked the poisonous breast milk of rAkshasi Puthanai as if it is the 
tastiest amudham (nectar); the One who stays in the heart willingly and lovingly 
of those who are pained at heart to hear such a horrible incident that has 
happened to our Kutti KaNNan!  adiyEn- WHO HAD BEEN SEARCHING FOR 
SUCH GREATEST EMPERUMAAN - have seen Him at Thirukkadalmallai 
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"கண்ணாரக் கண் ெகாண்ேடன் " (ேமாஹினி அலங்காரம்) 
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PAASURAM 8 

ெபண்ணாகி யின்ன தம் வஞ்சித்தாைனப் 

    பிைரெயயிற்றன் றடலாியாய்ப் ெப கினாைன, 

தண்ணார்ந்த வார் னல்சூழ் ெமய்யெமன் ம் 

    தடவைரேமல் கிடந்தாைனப் பணங்கள்ேமவி, 

எண்ணாைன ெயண்ணிறந்த கழினாைன 

    இலங்ெகாளிேச ரரவிந்தம் ேபான் நீண்ட 

கண்ணாைன, கண்ணாரக் கண் ெகாண்ேடன் 

    க ெபாழில்சூழ் கடல்மல்ைலத் தலசயனத்ேத 

(AzhwAr enjoys Bhagawaan's greatness and merciful nature to take even the 
form of that which does NOT suit His Purushathvam by taking Mohini 
avathaaram for the sake of His BhakthAs - Devas in this case) PerumAn- the 
One who took the Mohini avtaar as a lady to deceive the asurAs and prevent 
them from eating the amudham; Such deceitful Lord- is the One who grew so 
huge and ferocious as Narasinghan and appeared from the pillar with the 
shining crescent like white sharp teeth; the One who reclines at Thirumaayyam 
on the top of AnanthaaAzhwAn; the One who has got infinite unbounded 
limitless most auspicious attributes (kalyANa guNAs); the One who has long, 
dark, beautiful, darting, large, ruddy lined red Lotus like lovely eyes; 
(adadaaaa… adiyEn wish to have been villi daasar to enjoy those eyes of Sri 
Ranganatha as shown By YathirAjar). adiyen has seen Him to the complete 
satisfaction of adiyEn's eyes - at Thirukkadalmallai. (kaNNaarak kaNdukoNdEn 

thalasyanatthE..). 
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"பண்டாய ேவதங்கள் நான்கினால் அறியப்ப பவன்!" (பரவாஸுேதவ திருக்ேகாலம்) 
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PAASURAM 9 

ெதாண்டாயார் தாம்பர  ம யினாைனப் 

    ப கடந்த தாளாளற் காள ய்தல் 

விண்டாைன, ெதன்னிலங்ைக யரக்கர்ேவந்ைத 

    விலங்குண்ண வலங்ைகவாய்ச் சரங்களாண் , 

பண்டாய ேவதங்கள் நான்கும் ஐந்  

    ேவள்விக ம் ேவள்விேயா டங்கமா ம் 

கண்டாைன, ெதாண்டேனன் கண் ெகாண்ேடன் 

    க ெபாழில்சூழ் கடல்மல்ைலத் தலசயனத்ேத 

This EmperumAn has got the lovely Lotus Feet, most fit to be worshipped, 
praised and served by His devotees/servants. This Lord is the One who let the 
body of that strongest- unbeaten great King rAvaNan, (who did not think "Let 
me be saved by serving The Lotus Feet of Emperumaan who measured the whole 
Universe in His two steps, as Trivikraman") be eaten by animals and eagles; The 
Lord- who can be seen and realized  by six a~ngas with AchArya upadEsam, by 
the four permanent Vedas and five yaghams is seen by this lowly self- His 
servant at Thirukkadalmallai. 
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ஸ்ரீநிலமங்ைக தாயார் ஸேமத ஸ்ரீ உலகுய்ய நின்ற ெபருமாள் 

 

 



 

39 

sadagopan.org 

PAASURAM 10 

படநாகத் தைணக்கிடந்தன் ற ணர்ேகாைனப் 

    படெவகுண்  ம திைடேபாய்ப் பழனேவ , 

தடமார்ந்த கடல்மல்ைலத் தலசயனத் த் 

    தாமைரக்கண் யிலமர்ந்த தைலவன் தன்ைன, 

கடமா ம் க ங்களி  வல்லான்ெவல்ேபார்க் 

    க கன்றி ெயா ெசய்த இன்பப்பாடல், 

திடமாக விைவையந்  ைமந் ம்வல்லார் 

    தீவிைனைய தலாிய வல்லார்தாேம 

These ten pAsurams of Kaliyan - Thirumangai AzhwAr with rhythm and set to 
tune, are on: SarvEshwaran- who sleeps on AnanthAzhwAn; who angered at, and 
caused the death of, asura chief hiraNyan; the little KaNNan, who crawled 
between the two marudha trees and made them fall down; the Beautiful Lord - 
Red Lotus Eyed Lord - Rajeeva lOchanan - Aravinda lOchanan - Senthaamarai 
kaNNan - Lord of Thirukkadalmallai who sleeps on the earth. Those who read 
these ten pAsurams (and/or these meanings) will have ALL THEIR SORROWS 
AND KARMIC DISEASES removed down to the roots. 

 

 

தி மங்ைகயாழ்வார் தி வ கேள சரணம் 
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ஸ்ரீ உலகுய்ய நின்ற ெபருமாள் 
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ெபாிய தி ெமாழி 2-6 (பாசுரங்கள் 1-10) 

நண்ணாத 

PAASURAM 1 

நண்ணாத வாள ண ாிைடப் க்கு, வானவைரப் 

ெபண்ணாகி ய ட் ம் ெப மானார், ம வினிய 

தண்ணார்ந்த கடல்மல்ைலத் தைலசயனத் ைறவாைர, 

எண்ணாேத யி ப்பாைர யிைறப்ெபா  ெமண்ணாேம 

"The Lord- who appeared as a Beautiful Mohini avataar, and gloriously  
distributed the amudham (nectar) to Devas, deceived the asurAs who are  
with their swords and who don't take refuge at the Lord and never  
considered the Greatness of Emperumaan, with Her mOhini alankaram- is  
here reclining at Thirukkadalmallai (Mahabhalipuram)- Thalasayana  
perumAn. Those who do not think and meditate on this PerumAn, saying  
"Alas! What a simplicity! How modest is this PerumAn! What a sowlabhyam!  
How does He sleep on the floor!" and admiring His greatness- we shall  
NEVER EVER THINK OF THEM".  
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ஸ்ரீேதவி பூேதவி தாயார் ஸேமத ஸ்ரீ உலகுய்ய நின்ற ெபருமாள் 
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PAASURAM 2 

பார்வண்ண மடமங்ைக பனிநன்மா மலர்க்கிழத்தி, 

நீர்வண்ணன் மார்வகத்தி க்ைகைய ன் நிைனந்தவ ர், 

கார்வண்ன ந்நீர்க் கடல்மல்ைலத் தலசயனம், 

ஆெரண் ம் ெநஞ்சுைடயா ரவெரம்ைம யாள்வாேர 

BhUmi PiraaTTi, who has great abhimanam for the Earth (and us living  
on it), stays to the left of Emperumaan, who has got the blue hued colour  
of the Ocean; Periya PiraaTTi- MahAlakshmi- the PaTTamahishi- One born  
of cool, beautiful red Lotus flower stays in the right Chest of  
Emperumaan; Those who think of Them (Periya PiraaTTi and BhUmi PiraTTi)  
and consider Their (the PiraaTTis') purushaakaaram, will be awe-struck  
at Emperumaan's KaaruNyam- sowlabhyam of staying (on the floor) of  
Thirukkadanmallai, hugged by the ocean- Those devotees are ONLY 
CAPABLE OF BEING OUR MASTERS TO LET US SERVE THEM". 
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”ஞானத்தின் ஒளி உ !” 
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PAASURAM 3 

ஏனத்தி வாகி நிலமங்ைக ெயழில்ெகாண்டான், 

வானத்தி லவர் ைறயால் மகிழ்ந்ேதத்தி வலங்ெகாள்ள, 

கானத்தின் கடல்மல்ைலத் தலசயனத் ைறகின்ற, 

ஞானத்தி ெனாளி ைவ நிைனவாெரன் நாயகேர 

"Once, when the Mother Earth was in trouble, Varaaha PerumAN brought 
the  Earth back from the Ocean's depth and enjoyed the beauty of BhUmi 
PiraaTTi; Even the celestial bodies - Devas come and praised Him and perform 
their kaimkaryam at Thirukkadalmallai- He is so blissfully and so gracefully 
showing Himself there! Devotees- who think of the Divine Body of this  
Thalasayana PerumAn, which is personification of lustrous jnAnam  
(Knowledge) and immerse themselves in Him and His ThirumEni- are adiyEn's 
Masters. 
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கடல்மல்ைலத் தலசயனத் ைறவார்! 
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PAASURAM 4 

விண்டாைர ெவன்றாவி விலங்குண்ண, ெமல் யலார் 

ெகாண்டா ம் மல்லகலம் அழேலற ெவஞ்சமத் க் 

கண்டாைர, கடல்மல்ைலத் தலசயனத் ைறவாைர, 

ெகாண்டா ம் ெநஞ்சுைடயா ரவெரங்கள் குலெதய்வேம 

rAvaNan- who always won the battles against his enemies and let their  
dead bodies be eaten by the eagles and wolves,- whose strong broad chest  
was hugged lovingly by beautiful women- was won over by Emperumaan in  
the battle filed and his body was let to be engulfed by the pyre- Such  
greatest and strongest Lord seen in that battle- is reclining and is  
having His Yoga nidrA at Thirukkadalmallai. Those who worship Him and  
praise Him keeping Him in the caves of their hearts- BhAgawthas- are the  
Kula deivams (Lords) for us.  
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சிம்ம வாஹனம் 



 

49 

sadagopan.org 

PAASURAM 5 

பிச்சச் சி பீ ச் சமண்குண்டர் தலாேயார், 

விச்ைசக் கிைறெயன்  மவ்விைறையப் பணியாேத, 

கச்சிக் கிடந்தவ ர் கடல்மல்ைலத் தலசயனம், 

நச்சித் ெதா வாைர நச்ெசன்றன் நன்ெனஞ்ேச 

"Oh,my dearest mind that is always bent upon doing good only to me!  
Please pay your obeisance to those Bhagwathas willingly and lovingly in  
most endearing manner, who worship the Lord of Thiruvehka, who reclines  
at Thirukkadalmallai and not to the one who was claimed to be the Lord  
of all arts by those Jains (loitering around with the peacock feathers)" 
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ஸ்ரீ நிலமங்ைகத் தாயார் - வலங்ெகாள் தி க்கடல்மல்ைல 
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PAASURAM 6 

லன்ெகாள்நிதிக் குைவேயா  ைழக்ைகம்மா களிற்றின ம் 

நலங்ெகாள்நவ மணிக்குைவ ம் சுமந்ெதங்கும் நான்ெறாசிந் , 

கலங்களியங் கும்மல்ைலக் கடல்மல்ைலத் தலசயனம், 

வலங்ெகாள்மனத் தாரவைர வலங்ெகாள்ெளன் மடெநஞ்ேச ! 

"Oh my obedient mind! Please circumambulate (perform pradhakshiNam) to 
those Bhagawthas who with a devout mind are themselves circumambulating  
the Divya Desam of Thirukkadalmallai, where heaps of Gold  
are found; where lots of strong elephants are seen; where the  
Navarathna~ngaL (nine gems) are quite common; (such rich, fertile place  
it is!) 
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திருமஞ்சனம் 
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PAASURAM 7 

பஞ்சிச் சி கூைழ வாகி, ம வாத 

வஞ்சப்ெபண் நஞ்சுண்ட அண்ணல் ன் நண்ணாத, 

கஞ்ைசக் கடந்தவ ர் கடல்மல்ைலத் தலசயனம், 

ெநஞ்சில் ெதா வாைரத் ெதா வாெயன் ய்ெநஞ்ேச ! 

"Oh my purest mind! Please pay your obeisance to those Bhaagawathas- who  
think of Emperumaan of Thirukkadalmallai- Thalasayana PerumAn- and pay  
their obeisance to Him, who, destroyed the evil minded Kamsan in front  
of him; who is sweet Lord of all; who, as little darling boy Kutti  
KaNNan, having the beautiful peacock feather on His lovely dark tresses,  
- sucked the life along with the poisonous breast milk of the cunning  
demon lady Puthanai." (The mind is addressed as pure because it is  
willing to listen obediently to pay its obeisance to Bhaagawathas!) 
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ஸ்ரீ நிலமங்ைக தாயா டன் ஸ்ரீ உலகுய்ய நின்ற ெப மாள், உபய நாச்சிமார்க டன் 
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PAASURAM 8 

ெச நீர் மலர்க்கமலம் திைர ந்  வன்பகட்டால், 

உ நீர் வய ழவ ழப்பின் ன் பிைழத்ெத ந்த, 

க நீர் க கம ம் கடல்மல்ைலத் தலசயனம், 

ெதா நீர் மனத்தவைரத் ெதா வாெயன் ய்ெநஞ்ேச ! 

The farmers whose duty was only to plough and nothing else, and those farmers 
utilizing the strong oxen plough the fields, and while doing that, the muddy 
waters and the lotus flowers get shifted hither and thither; such most fertile 
beautiful land is Thirukkadalmallai. And those devotees who pay their obeisance 
to the Lord of such most fragrant Thirukadalmallai- oh my purest mind! Please  
pay your obeisance to them! 
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தி ச்சக்கரத்  எம்ெப மானார்! 
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PAASURAM 9 

பிணங்களி  காடத ள் நடமா  பிஞ்ஞகேனா , 

இணங்குதி ச் சக்கரத்ெதம் ெப மானார்க் கிடம்,விசும்பில் 

கணங்களியங் கும்மல்ைலக் கடல்மல்ைலத் தலசயனம், 

வணங்குமனத் தாரவைர வணங்ெகன்றன் மடெநஞ்ேச ! 

"Oh my obedient mind! My pure mind! Please pay your obeisance to those  
BhAgawathas who worship and pay their obeisance to the Lord of  
Thirukkadalmallai- where the Lord is worshipped even by Devas living in  
the heaven -Thalasayana PerumAn- who is the Lord having ChakrA in His  
Hand; my Lord- who, out of His own will, mercifully, has granted a place  
in His Divine ThirumEni, for Sivan (the One who has the destruction as  
the duty given to him; who dances in the graveyard where the corpses are  
burnt). 
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தி க்கடல்மல்ைல திவ்ய தம்பதியர் 
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PAASURAM 10 

க கம  ெந ம கில் கடல்மல்ைலத் தலசயனத் , 

அ கள  ேயநிைன  ம யவர்கள் தம்ம யான்,  

வ ெகாள்ெந  ேவல்வலவன் க கன்றி ெயா வல்லார், 

ெகாள்ெந  மன்னவர்தம் தல்வர் த லாவாேர 

ThirumangaiAzhwAr always think of the devotees who always mediate and  
think of the Lotus Feet of Emperumaan- Thalasayanatthu Emperumaan- the  
Lord of Thirukkadalmallai- which is well laid out with the most fragrant  
roads (fragrance due to the trees with lots of flowers). He has sung  
these ten pAsurams on these devotees and the reciters will become the  
king of kings on this world. 

 

 

தி மங்ைகயாழ்வார் தி வ கேள சரணம் 
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னிதன்! கடல்மல்ைலக் க ம்ேப! 
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ெபாிய தி ெமாழி 3-5 (பாசுரம் 8) 

சங்கு தங்கு தடங்கடல் கடன்மல்ைல 

   ள் கிடந்தாய், அ ள் ாிந்  

இங்ெகன் ள் குந்தா யினிப்ேபாயி னாலைறேயா, 

 ெகாங்கு ெசண்பக மல் ைக மலர் ல்கி 

 இன்னிள வண்  ேபாய்,இளந் 

 ெதங்கின் தாதைள ம் தி வா  யம்மாேன ! 

Oh Lord of Thiruvaali, where the singing bees hug the SeNbhaga and jasmine 
flowers for drinking their honey and where the Conches/sea shells are found 
everywhere! In that big ThiruppaaRkadal, (Milk Ocean) and the 
Thirukkadanmallai - at these two places You recline and have Your YOganithrA- 
and now You, out of Your own free will and grace on me, have entered into my 
heart, will You ever go out? (Sanghu thanghu ....  ini pOyinaal aRaiyO?) Here 
aRaiyO? means that which has been announced to the world using a koTTupaRai.  
AzhwAr says - "Oh Lord! You have voluntarily entered my heart and have taken 
residence there and now that has been announced to the whole world (by 
AzhwAr) so You (the Lord) are now caught in my heart and can never go out." 
This is the triumph of AzhwAr's bhakthi that has made a prisoner of even the 
jagatrakshakan and captured Him in AzhwAr's heart forever! 

ெபாிய தி ெமாழி  7-1 (பாசுரம் 4) 

ள்வாய் பிளந்த னிதா! என் றைழக்க, 

உள்ேளநின் ெறன் ள்ளங் குளி  ெமா வா, 

கள்வா ! கடன்மல்ைலக் கிடந்த க ம்ேப, 

வள்ளால் ! உன்ைன ெயங்கனம் நான் மறக்ேகேன 
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Oh the Pristinely Purest Lord ! The one who tore open the beak of the bird! 
(bakAsuran). Like that adiyEn called You and immediately You came in and stood 
in adiyEn’s mind and showered me with your Presence! Oh! the Only One 
unparalleled Lord! kaLvA – The One whose nature can not be comprehended! The 
sweetest Reclining Lord of Kadalmallai (MahAbalipuram), delectable like the 
sweet sugar cane! Your greatest dayA and udhAra guNam (of being in adiyEn’s 
heart even) – How can I ever forget ! 

தி க்கு ந்தாண்டகம் Ð பாசுரம் 19 

பிண் யார் மண்ைட ஏந்திப் 

 பிறர்மைன திாிதந் ண் ம், 

உண் யான் சாபம் தீர்த்த  

 ஒ வ ர், உலகேமத் ம் 

கண் ர் அரங்கம் ெமய்யம் 

  கச்சி ேபர் மல்ைல என்  

மண் னார், உய்யல் அல்லால் 

 மற்ைறயார்க் குய்ய லாேம ? 

The SarvEsvara Tattvam of the Lord is saluted by Thirumangai AzhwAr in this 
pAsuram. He salutes Hara sApa VimOchana mUrthy of KaNdiyUr Divya dEsam  
along with the presiding archA mUrthys  of other sacred sites such as  
SriRangam, Thirumeyyam, Kanchi, ThiruppEr and Mallai. From the incomplete 
Darsana Samanaakaram state (resembling direct seeing) of Bhakthi yOgam  the 
AzhwAr goes on to the actual experience of feasting his eyes on the 
Subhaasryam (Thirumeni) of  the ArchAmUrthys of the different Divya 
dEsams.  
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தி ெந ந்தாண்டகம் Ð பாசுரம் 9 

வங்கத்தால் மாமணிவந் ந்  ந்நீர் 

  மல்ைலயாய் ! மதிள்கச்சி ராய் ! ேபராய், 

ெகாங்கத்தார் வளங்ெகான்ைற யலங்கல் மார்வன் 

  குலவைரயன் மடப்பாைவ யிடப்பால் ெகாண்டான், 

பங்கத்தாய் ! பாற்கடலாய் ! பாாின் ேமலாய் ! 

  பனிவைரயி ச்சியாய் ! பவள வண்ணா ! 

எங்குற்றாய் எம்ெப மான் ! உன்ைன நா  

  ஏைழேயன் இங்கனேம உழிதர் ேகேன !  

 

Salutations to the ArchA Murthys of  ThirukkaDanmallai, Kanchi, 
ThiruppErnagar, PavalavaNNan, ThiruppARkaDal and reference to the Lord 
housing Sankara on His left side of the Body. ParakAla NAyaki asks the Lord: 
Where are you ? adiyEn is searching for you everywhere.  

சிறிய தி மடல் (பாசுரம் 73) 

காரார் குடந்ைத க ைக கடன்மல்ைல 

ெபாிய தி மடல் (பாசுரம் 120) 

மன் ம் கடன்மல்ைல மாயவைன  

 

தி மங்ைகயாழ்வார் தி வ கேள சரணம் 

 

 


