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 ஸ்ரீ: 

திருமூழிக்களம்  - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 

( மரையரள நரட்டு திவ்யகதசம்( 

****** 

ஜய வருஷம்  – சித்திரர மரதம் –  கஸரம வரரம் - தபளர்ணமி –  தமிழ் புத்தரண்டு தினம் 

April 14th, 2014 

**** 

அன்புள்ள ஆஸ்தி  அன்பர் ளுக்கு, 

அடிகயனின் தரஸஸ்ய விஞ்ஞரபனம். இந்த ஸந்கதரஷமரன  ஜய ஸம்வத்ஸர தமிழ் 

புத்தரண்டு தினத்தில் அடிகயனுடய ஸமர்ப்பணமர  இந்த மின்  - புஸ்த த்ரத 

தவளியிடுவரத அடிகயனின் பரக் ியமர   ருது ிகறன். 

முன்பு IBM என் ிற ஸ்தரபனத்தில் உத்கயர த்திலிருந்த தபரழுது 1992 மரர்ச் ததரடங் ி 1993 

தசப்டம்பர் வரர பை தவளிநரடு ளுக்கு பயணித்திருந்த கவரள ளில் ப வத் சிந்தரன 

விடரமலிருக் , 108 திவ்ய கதசங் ரளப் பற்றி கவத, கவதங் ங் ள், ஆழ்வரர் 

அருளிச்தசயல் ள், ஆசரர்ய ஸ்ரீஸூக்தி ளில் த ரண்டரடப் பட்டிருக்கும் விதங் ரள பற்றி 

எழுந்த  ருத்துக் க ரரவ ரள ஒரு நூல் வடிவமர  எழதியது இன்றும் பசுரமயர  மனதில் 

நிரனவிருக் ிறது. 

ப வத்-பர வத-ஆசரர்ய  டரக்ஷங் ளினரல் இப்கபரது அந்த நூலில் இருந்து ஒரு பகுதியர , 

மரையரள நரட்டு திவ்ய கதசமரன திருமூழிக் ளத்ரதப் பற்றி ஆழ்வரர் ளின் 

மங் ளரசரஸனங் ரள உங் களரடு ப ிர்ந்து த ரள்வதில் மிக்  ம ிழ்ச்சியரட ிகறன். 

||ஆழ்வரர் எம்தபருமரனரர் ஆசரர்யர் திருவடி கள சரணம்|| 

தரஸன் 

ஒப்பிலியப்பன்  க ரவில் வரதரச்சரரி சடக ரபன் 
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ஸ்ரீ: 

திருமூழிக்களம்  - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 

( மரையரள நரட்டு திவ்யகதசம்( 

ஆசிரியர்: ஒப்பிைியப்பன் தகாவில் ஸ்ரீ வரதாச்சாரி சடதகாபன் 

( E ditor-in-Chief of eBooks at www.sadagopan.org )  

***** 

மரை நரட்டு திருப்பதி ள்: திருமூழிக் ளம் 

ஆல்வரய் - எர்ணரகுளம் இரயில் மரர்க் த்தில், அங் மரலி ஸ்கடஷனிலிருந்து நரன்கு 

ரமல் ததரரைவில் இந்த திருப்பதி உள்ளது.  ஆல்வரயிலிருந்து சுமரர் 10 ரமல் தூரத்தில் 

திருமூழிக் ளம் உள்ளது.  ிழக்கு பரர்த்து நின்ற திருக்க ரைத்தில் உள்ள 

திருமூழிக் ளத்தரனுக்கு அப்பன், ஸ்ரீஸூக்தி நரதப் தபருமரள் என்ற திருநரமங் ள் உண்டு.  

தரயரருக்கு மதுரவல்லி நரச்சியரர் என்பது தபயர். ஆல்வரய் நதிக் ரரயில் உள்ள 

இக்க ரயிலில், ஆரரதன சமயம் நரதஸ்வரம், கமளம் முதலிய வரத்யங் ள் உபகயர ிக் ப் 

படுவதில்ரை. இத் தைத்ரத 14 பரசுரங் ள் மூைம் திருமங்ர யரழ்வரரும், நம்மரழ்வரரும் 

மங் ளரஸரசனம் தசய்துள்ளனர். 

திருநரறயூரர மங் ளரஸரசனம் தசய்யும் சமயம், திருமங்ர  மன்னனுக்கு, மரையரள 

கதசத்தில் தரன் கஸவித்த திருமூழிக் ளத்தரன் ஞரப ம் வந்து விடு ிறது. அந்த ஞரப  

கமலீட்டரல், திருமங்ர  ஆழ்வரர் பின் வரும் பரசுரத்ரத நமக்கு அருளியுள்ளரர்: 

பணிகயய் பரங்குன்றின் பவளத்திரகள, 

முனிகய திருமூழிக் ளத்து விளக்க ,  

இனியரய்! ததரண்டகரரம் பரு ின்னமுதரய 

 னிகய, உன்ரனக்  ண்டு த ரண்டுய்ந்ததரழிந்கதகன. 

திருமூழிக் ளத்தில் ஜரஜ்வல்யமரன ஒளியுடன் உை ங் ரள எல்ைரம் பிர ரசப்படுத்தும் 

மங் ள தீபத்ரத “திருமூழிக் ளத்து விளக்க ” என திருமங்ர  வணங் ினரர்.  மறுபடியும் 

தபரிய திருமடலில் திருமூழிக் ளத்து எம் தபருமரரன “என்ரன மனங் வர்ந்த ஈசரன, 
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வரனவர் தம் முன்னவரன, மூழிக் ளத்து விளக் ிரன என்று மங் ளரஸரசனம் தசய்தரர். 

விளக் ர வும், விளக் ின் ஒளியர வும் ப வரரன வழிபடுவது, ஒரு நீண்ட  ரை 

சம்பிரதரயம்.  இந்த வழியில்,  லியன் திருமூழிக் ளத்து எம் தபருமரரன  “விளக்க ” என 

நமஸ் ரித்தரர். இந்த பரம்பரரயில் வந்த ஸ்ரீ ஸ்வரமி கதசி னும், ப வரரன 

(தீபப்ர ரசரன). நீகய உை ங் ளுக்கு விளக்கு, நந்தர விளக்கு, அதன் ஒளி உன் கதவிகய 

என்று, 

தீபஸ்த்வகமவ ஜ தரம் தயிதர ருசிஸ்கத 

என்ற ஸ்ரீ ஸூக்தி வரக்ய மூைம் நமஸ் ரித்துக் த ரண்டரர்.  தநடு நரட் ளர  பரந்து உள்ள 

அஞ்ஞரன இருள், உங் ளுரடய ததய்வீ மரன ஒளியரல் நீக் ப் பட்டுள்ளது என பின் வரும் 

ஸ்ரீ ஸூக்தி வரக்ய மூைம் ததரிவித்தரர்: 

தீர் ம் தம: ப்ரதிநிவர்த்யமிதம் யுவரப்யரம் 

திருமங்ர  கஸவித்துக் த ரள்ளும் விளக்கும், ஜ்கயரதியும் கவதத்தில் ஆதரரமரன 

தத்வம். ருக் கவதம், அஞ்ஞரனம் என்ற த ரடிய இருரள அ ற்றும் பரம் கஜரதிகய! 

உன்ரனத் தரண்டிய உயரிய ஜ்கயரதி எங்கும் இல்ரை எனப் பின் வருமரறு கூறு ிறது: 

ந ிரிந்த்ர த்வதுத்தகரர ந ஜ்யரயரகும் அஸ்தி வ்ருத்ரஹந் |  

ந ிகரவர யதர த்வம் || 

மற்ற ஒரு ருக் கவத மந்த்ரம், உைத ல்ைரம் பரந்து விளங்கும் தீபப்ர ரசரன பின் வருமரறு 

கஸவித்துக் த ரள் ிறது: 

அதரப்கயர புவநரநி ப்ரசர சத் வ்ரதரநி கதவ: ஸவிதரபி ரக்ஷகத | 

ப்ரரஸ்ரரக்பரஹூ புவநஸ்ய ப்ரஜரப்கயர த்ருதவ்ரகதர மகஹர அஜ்மஸ்ய ரரஜதி || 

(  ருத்து): பரம்தபரருளரன ப வரன், தனது தசயல்பரடு ளுக்கு எந்த தரடயும் இல்ைரமல், 

இந்த ப்ரஹ்மரண்டத்ரதகய ஒளியூட்டுவது மட்டும் அல்ைரது, தநறிதவறரத சீைர் ரள 

ரக்ஷிக் வும் தசய் ின்றரன். உை ிலுள்ள மக் ரள  ரப்பரற்றுவதற் ர  தனது 

திருக் ரங் ரள நீட்டு ிறரன். த்ருடஸங் ல்ப சித்தனரய், இந்த ப்ரபஞ்சத்தின் கமல் 

முழுவதுமர  ப்ர ரசிக் ிறரன். (Meaning:- The Supremely Divine Lord, unhampered in His 

activities, illumines the entire Universe and protects the people of virtue. He extends His 
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arms to help the people of the Earth.  Firm in His resolve, He shines over the entire 

Universe ) .  

இந்த விளக்கு ,இந்த பரஞ்கஜரதி தவளி உை ங் ள் எல்ைரவற்ரறயும் 

ப்ர ரசிப்பதுடன் மரத்திரம் இல்ைரது ,திருமங்ர  ஆழ்வரர் கபரன்ற பரம பர வதர் ளின் 

ஹ்ருதயர ரசத்தில் சுடரிட்டு ப்ர ரசித்திருப்பரத மற்ற ஒரு ருக் கவத மந்த்ரம் பின் வருமரறு 

விளக்கு ிறது: 

வி கம  ர்ணர பதயகதர வி சக்ஷுர்விதம்  

ஜ்கயரதிர் ஹ்ருதய ஆஹிதம் யத் | 

வி கம மநச்சரதி தூரஆதி:   ிம்  

ஸ்வித்வக்ஷ்யரமி  ிமு நூ மநிஷ்கய || 

 ருத்து: என்  ரது ள், அவன் தசரல்ைப் கபரவரத க ட்  துடித்து நிற் ின்றன.  கமலும் என் 

 ரது ள், அவன் திருவடி ளின் நடமரட்டத்ரத க ட்   ரத்துள்ளன. எனது  ண் ள்  

அவரனக்  ரண ஏங் ி நிற் ின்றன. என் மனது, அவரன சரி வர அறிந்து த ரள்ள 

முயற்சித்து வரு ிறது. ஹ்ருதயர ரசத்தில் ஜ்கயரதியர  ப்ர ரசித்து வரும் அவரன த்யரன 

மு மர  சந்திக்கும் முயற்சியில் என் மனது ஊன்றி நிற் ிறது. அந்த திவ்ய ஜ்கயரதிரயக் 

 ண்டதும் எந்த விதமர  துதித்து ம ிழ்கவன்? எப்படி அவனுரடய ஸமஸ்த  ல்யரண 

குணங் ரள முழுதும் புரிந்து த ரள்ளப் கபர ிகறன்? 

அந்த ஜ்கயரதிர் மயமரன ஒளியருளரல், ஜீவன் ள் உயிர் பிச்ரச தபறுவரதயும், 

அவ்யக்தமரனது வ்யக்தமரவரதயும் மற்ற ஒரு ருக் கவத மந்த்ரம் பின் வருமரறு விளக் ி, 

ஜனங் ள் இவ்வுை ில் பரம மங் ளங் ள் தபறுவது, அந்த மங் ள தீபத்தின் அருளரல் தரன்  

எனப் பின் வருமரறு முடிவரட ிறது: 
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க தும் க்ருண்வந்நக தகவ கபகசர மர்யர அகபசகஸ | 

ஸமுஷத்பிரஜரயதர: || 

கமகை தரப்பட்டிருக்கும் இந்த மந்த்ரத்தின் அர்த்தம் என்னதவன்றரல் “ஓ மரனிடர் கள! 

நீங் ள் கமன்ரமயரன நிரைக்கு உயர்வதற் ரன  ரரணம் அந்த ஜரஜ்வல்யமரன ப வரகன! 

அவகன விடியலில் உதிக்கும்  ிரணங் ளரல் உயிரில்ைரதரவ ளுக்கு உயிரும், வடிவம் 

(உருவம்) இல்ைரதரவ ளுக்கு வடிவமும் (உருவமும்) தந்து அநுக்ரஹிக் ிறரன்.”  (The 

meaning of the above mantram is: “ O mortals! You owe your rise to eminence to that 

resplendent God, who with the rays of dawn awakens life in the lifeless and gives form to 

formless ” ) .  

“ திருமூழிக் ளத்து விளக்க  ”என்று அன்புடன் அரழக்கும் தபரிய திருதமரழி 

பரசுரத்தின் பின் பகுதியில், பை விதத்திலும் இனிரமயரய் இருக்கும் திருமூழிக் ளத்து ஸ்ரீ 

ஸூக்தி நரதப் தபருமரகன! கவறு பைன் ள் எதிர்பரரரது உன் கஸரவயிகைகய 

ஈடுபட்டிருக்கும் அடிகயரங் ளரன எமக்கு நீர் அம்ருதமயமரன பழம். அம்ருத ஸ்வபரவத்தரல், 

உம்ரம ஆஹரரமர  அரடந்துள்ள எமக்கு இனி இறப்பு  ிரடயரது, பிறப்பும்  ிரடயரது. 

உம்ரமக்  ண்டு த ரண்டு, நரங் ள் உய்ந்து ஸம்ஸரர துக் ங் ள் ஒழிந்தவர் ளர  

ஆ ிகனரம் என திருமங்ர  பின் வருமரறு மங் ளரஸரசனம் தசய்தரர்: 

முனிகய திருமூழிக் ளத்து விளக்க , 

இனியரய்! ததரண்டகரரம் பரு ின்னமுதரய 

 னிகய, உன்ரனக்  ண்டு த ரண்டு உய்ந்ததரழிந்கதகன. 

--- தபரிய திருதமரழி 7.1.6 

திருதநடுந்தரண்ட த்தின் அழ ிய பரசுரம் ஒன்றில் திருமங்ர  திருமூழிக் ளத்தரரன பின் 

வருமரறு மங் ளரஸரசனம் தசய்தரர்: 

தபரன்னரனரய்! தபரழிகைழும்  ரவல் பூண்ட 

     பு ழரனரய்! இ ழ்வரய் ததரண்டகனன் நரன், 

என்னரனரய்? என்னரய்? என்னல்ைரைரல் 

     ததன்னரனரய் வடவரனரய் குடபரைனரய், 
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குணபரைமதரயினரய் இரமகயரர்க்த ன்றும் 

     முன்னரனரய், பின்னரனரர் வணங்கும் கசரதி, 

திருமூழிக் ளத்தரனரய் முதைரனரகய. 

இந்தப் பரசுரத்தில் ,ஸ்வர்ணமயமரன கதஜஸ்ஸுடன் ஆதிமூைமர  நின்று ,

எல்ைரவற்ரறயும் பரடத்து ,ஆண்டு ,ரக்ஷித்து வரும் தபருமரகன !திருமூழிக் ளத்தில் 

அர்ச்ரசயர  நிற்பவகன !யரரன கபரல் எனக்கு ரக்ஷ  பைமர  விளங்குபவகன !சுத்தம் 

இல்ைர வரக்கு உரடய நரன் ,உனக்கு வரசி  ர ங் ர்ய மு மர   வி பரடு ிகறன் என்ற 

அஹங் ரரம் த ரண்டு ,ததரண்டு புரியும் வர யில் நடமரடி வரு ிகறன் !நீ சுைபமர  

அறியக் கூடியவனர ?எல்ரையில்ைர  ல்யரண குணங் ளின் நிதியர  உள்ள உன்ரன 

நரனும் என் தசரற் ளுக்குள் அடக்  முயற்சிக்கும் விந்ரத தரன் என்ன  !கதவகதவகன !

விபவத்தில் இரரமனர வும் ,க்ருஷ்ணனர வும் இப் புவியில் நடந்து கஸரவ தசய்தரய்  !

விபவதரரங் ளுக்கு பின் ,அர்ச்சரவதரரம் எடுத்து திருமூழிக் ளத்தில் ஞரன ப்ர ரச 

விளக் ர வும் கதரன்றியுள்ளரய் ! ரணும் திக்கு ள் எல்ைரம் ஸ்வர்ணமயமர  ஜ்வலித்துக் 

த ரண்டு ,நீ யஜுர் கவத மந்த்ரம் விவரிக்கும் வர யில் பரவி உள்ளரய்: 

அஷ்தடௌ வ்யக்யத்  குப:  ப்ருதிவ்யரஸ்த்ரீ  

தந்வ கயரஜநரஸப்த ஸிந்தூந் | 

ஹிரண்யரக்ஷ: ஸவிதர  கதவ ஆ ரத்த-  

தத்ரத்நர தரசுகஷ வரர்யரணி || 

--- யஜூர் கவதம் 34.24, ரிக் கவதம் 1.35.8 

ஸூர்ய மண்டைத்தின் நடுவில் ஸூர்யநரரரயணனர  நின்று எட்டு திக்கு ளிலும் நீ பரவி, 

உன்ரனத் தஞ்சம் என்று அரடந்தவர் ரள ரக்ஷித்து, வரங் ள் அளித்து வரு ிறரய். எட்டு 

திக்கு ளிலும், விண், மண், அந்தரிக்ஷம் ஆ ிய மூன்று ஸ்தரனங் ளிலும்,  ங்ர , ஸிந்து 

முதலிய ஏழு நதி ளிலும் பை கயரஜரன ள் (ரமல் ள்) பரவி உள்ளரய் என கமற் ரணும் 

மந்த்ரம், ப வரனின் ஸர்வரந்தர்யரமித்வத்ரத கபரற்று ிறது.  
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( ஹிரண்ய ஹஸ்த:(என்று கவதம் கபரற்றும் ப வரரன, திருமங்ர     “தபரன் ஆனரய் ”

என்று எடுத்த எடுப்பிகைகய நமஸ் ரித்துக் த ரண்டரடினரர். 

“ தபரழில் ஏழும்  ரவல் பூண்ட பு ழ் ஆனரய் ”என்று அடுத்தபடியர  தசரன்னரர்.  எல்ைர 

உை ங் ரளயும் ரக்ஷிப்பதரல் அழியரத பு ழ் த ரண்டவகன என்று திருமங்ர  கபரற்றுவது, 

ஸ்ரீ ஸூர்ய நரரரயணர் (Courtesy: www.harekrsna.de )  
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அதர்வ கவத மந்த்ரம் ஒன்றின் ஸரரம்.  இந்த அதர்வ கவத மந்த்ரம் பின் வருமரறு: 

யம் க்ரந்தஸீ அவதச்சரஸ் பரகந  

பியஸரகந கரரதஸீ அஹ்வகயதரம் | 

யஸ்யரதஸௌ பந்தர ரஜகஸர விமரந:  

 ஸ்ரம கதவரய ஹவிஷர விகதம || 

--- அதர்வ கவதம், 4வது  ரண்டம், இரண்டரவது பகுதி, மூன்றரம் மந்த்ரம் 

(  ருத்து(மங் ள ஜ்கயரதியர  நின்று ,நமது அஞ்ஞரனமர ிற  ரரிருரள விரட்டும் ஆனந்த 

ஸ்வரூபரன நரம் வணங் ி ,இன்புறுகவரமர   !பரஸ்பரம் பிரணப்பு த ரண்ட பூமியும் ,

ஆ ரசமும் அவனுரடய ரக்ஷ  பைத்ரத நரடி பிரழக் ின்றன .பீதி நிரறந்த  ரைங் ளில் 

மண்கணரரும் ,விண்கணரரும் ,அவனுரடய உதவியரல் ஆபத்துக் ள் விை ினவர் ளர  

ஆ ிறரர் ள் .அவன் தரங்குவதரல் ஆ ரசம் நிரைத்து நிற் ிறது  .அவன் எல்ைர 

நக்ஷத்ரங் ரளயும் ,க்ரஹங் ரளயும் உண்டு பண்ணு ிறரன் .அவரனத் தரழ்ந்து வணங் ி ,

அவனுரடய ஜ த் ரரணத்வத்ரதயும் ,ஜ த் ரக்ஷணத்வத்ரதயும் ,மகஹரப ரரத்ரதயும் ,

ஸர்வரந்தர்யரமித்வத்ரதயும் நிரனத்து உய்கவரமர  என்று கமற் ரணும் கவதப் பகுதி 

ததரிவிக் ிறது . 

எல்ைரர்க்கும் முன் கதரன்றி மூை மூர்த்தியர ி, ஜ த்ரத பரடத்த ப வரரன “முன்னரனரய் ,

பின்னரனரர் வணங்கும் கசரதி ,திருமூழிக் ளத்தரனரய் முதைரனரகய ” என்று திருமங்ர  

கபரற்றுவது கவத ஸரரம்.  இந்த  ருத்துக் ரள மற்ற ஒரு அதர்வ கவத ரிக் பின் வருமரறு 

எதிதரரலிக் ிறது. 

ஹிரண்ய ர்ப்ப: ஸமவர்த்தரக்கர  

பூதஸ்ய ஜரத: பதிகர : ஆஸீத் | 

ஸ தரதரர ப்ருதிவீமுத த்யரம்  ஸ்ரம  

கதவரய ஹவிஷர விகதம || 

--- அதர்வ கவதம்  ,4 வது  ரண்டம் ,இரண்டரவது பகுதி  ,7 வது மந்த்ரம் 

அர்த்தம்: ஒளிமிகுந்த க்ரஹங் ளுக்த ல்ைரம் ரரஜரவரன ப வரன், இந்த 

அண்டசரரசரங் தளல்ைரம் கதரன்றுவதற்கு (பரடக் படுவதற்கு) முன்கப இருந்தவன், முழு 
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முதல்வன்.  அவகன பரடக் ப்தபற்ற அரனத்து உயிர் ளுக்கும், தபரருள் ளுக்கும் 

தசரந்தக் ரரன், யஜமரனன். அவனரல் பரடக் ப்தபற்ற இந்த பூமிரயயும், ஸூரியரனயும், 

உைர யும் அவகன தரர னர  இருந்து கபரஷிக் ிறரன். நரம் நமது உபரஸரன ரள 

உயர்ந்த பக்திகயரடு அவனுக்க  ஸமர்ப்பிப்கபரம்.  அவகன இந்த உை ிற்கு ம ிழ்ரவயும், 

ஒளிரயயும் தரும் பரஞ்கஜரதி.  (Meaning:- God, the Lord of luminous planets, existed much 

before the appearance ( creation )  of the universe.  He is the master and Lord of all 

created beings and things. He sustains this earth, the Sun and the world created by Him.  

May we offer Him our worship with devotion! He is the illuminator and provider of happiness 

on this Earth. )  

“ ததன் ஆனரய் ,வடவரனரய் ,குடபரைரனரய் குணபரை மதயரனரய் ” என 

திருதநடுந்தரண்ட ப் பகுதியில் திருமங்ர  பிரரர்த்தித்துக் த ரண்டு எங்கும் பரந்த ஜ த் 

வ்யரப  விஷ்ணுவரய், திருமூழிக் ளத்தரனரய் கஸவித்துக் த ரண்டரர்.  ததற்கு, வடக்கு, 

 ிழக்கு, கமற்கு என்ற நரன்கு திரச ளிலும் நின்று, தன் ஒளியரல் விண்ரணயும், 

மண்ரணயும் விளக்கும் திருமூழிக் ளத்து விளக்ர  திருமங்ர  மங் ளரஸரசனம் தசய்வது, 

பின் வரும் அதர்வ கவதப் பகுதிரய அனுஸரித்து உள்ளது. 

த்வம் ரக்ஷகஸ ப்ரதிசச்சதஸ்ரஸ்த்வம் கசரசிஷர நபஸீ  வி பரஸி | 

த்வமிமர விச்வர புவநரநு திஷ்டஸ ருதஸ்ய பந்தரமந்கவஷி 

வித்வரம்ஸ்தகவத் விஷ்கணர பஹுதர வீர்யரணி | 

த்வம் ந ப்ருணீஹி பசுபிர்விச்வரூரப: ஸுதரயரம்  மர கதஹி  

பரகம வ்கயரமந் || 

( M eaning )   O God, Thou guardest well the inhabitants of the four regions.  With Thy 

radiance and valor, Thou illumines the vast Heaven and Earth.  Thou protects and comes to 

the rescue of all these living beings.  Being Omniscient, Thou followest the path of truth and 

virtue. Unlimited are Thy greatest deeds.  O Lord, bless us to have the acquaintance of 

creatures of all forms and colors.  Set me up, O Lord in Happiness in the highest position.  

(  ருத்து): ப வரகன! தரங் ள் நரன்கு திரச ளிலும் வரழும் ஜீவரரசி ரள தசவ்வகன 

 ரப்பரற்றி வரு ிறீர் ள். தங் ளுரடய சக்தி, பைம், வீர்யம் ஆ ிய  ல்யரண குணங் ளரல், 

பரந்த உை ங் ரள எல்ைரம் ப்ர ரசப் படுத்தி வரு ிறீர் ள்.  இந்த ஜீவரரசி ளின் 
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ரக்ஷணத்திற்கும் ஓடி வரு ிறீர் ள். ஸர்வஞ்ஞனரன தரங் ள் தர்மம், ஸத்யம் இரவ ளரல் 

ஆன பரரதயில் பிரயரணம் தசய்து வரு ிறீர் ள்.  “ததன்னரனரய் ,வடவரனரய் ,

குடபரைரனரய் , குணபரை மதயரனரயினவகன” எங்கும், எக் ரைத்திலும் பரந்து 

விளங்குபவகன! எங் ளுக்கு உன் அரு ில் நிற்கும் உயரிய ஸ்தரனத்ரதயும், 

மங் ளங் ரளயும் அருள். உன் பரடப்பில் உள்ள எல்ைர ஜீவரரசி ரளயும் 

 ண்டரனந்திக்கும் அருள் புரி. 

இப்படியர  திருமங்ர , தனக்கு முன் தசன்ற நம்மரழ்வரர் மங் ளரஸரசனம் தசய்த 

திருமூழிக் ளத்தரரன ஆதரர தீபமர  த ரண்டரடினரர். நம்மரழ்வரர் “ஒழிவின்றித் 

திருமூழிக் ளத்துரறயுதமரண் சுடரர” என்று கஸரவ பண்ணி ரவத்த நித்யமரனதும் 

நிரந்தரமரனதுமரன ஒளி மிகுந்த தபருஞ் கஜரதிரய திருமங்ர  “திருமூழிக் ளத்து விளக்க ” 

என்றரழத்து ஆனந்தித்தரர்.  நமக்கும் அந்த விளக் ின் அருள் ஏற்படுமரறு தசய்தரர். 

மதுரகவணி நரச்சியரர் என்ற பிரரட்டிரய உரடய ஸ்ரீ ஸூக்தி நரத தபருமரள் முன் 

தரனும் “ஒழிவு இல்ைர அணி மழரைக்  ிளியரளர ” மரறி, பரரங்குச நரய ி, தன் நரய னின் 

பிரிரவ ஸஹிக்  முடியரமல், பக்ஷி ரள தூது விட்டு, தரன் படும்  ஷ்டங் ரள எடுத்துச் 

தசரன்னரர்.  தரன் அருளிய பத்து பரசுரங் ள் “அழிவில்ைர ஆயிரத்துப்பத்து” என்று 

விளக் ினரள். அரவ ஜனங் ளின் தரபங் ளர ிற “கநரயறுக்கும்” என்று அறிவித்தரர். 

உயரிய திருமூழிக் ளத்து எம் தபருமரரன பற்றிய பத்து ஸ்ரீ ஸூக்தங் ளின் வலிரமரய 

ததரிவிக்கும் பைச்ருதி பரசுரம் பின் வருமரறு: 

ஒழிவின்றித் திருமூழிக் ளத்துரறயுதமரண்சுடரர, 

ஒழிவில்ைரவணி மழரைக்  ிளிதமரழியரள் அைற்றிய தசரல், 

வழுவில்ைர வண்குருகூர்ச் சடக ரபன் வரய்ந்துரறத்த, 

அழிவில்ைரவரயிரத்திப்பத்தும் கநரயறுக்குகம. 

“ ஒண்சுடர்” என்பது ஒளி மிகுந்த பரஞ்கஜரதியரன திருமூழிக் ளத்துரறயும் ப வரன்.  

சரந்கதரக்ய உபநிஷத்தும் இந்த ஒண் சுடரர -- 

தஸ்ய ஹ வர ஏதஸ்ய மூர்ரதவ ஸுகதஜர:  

என்று விளக் ியது. 

மி வும் ஒளியுடன் சுடர் விட்டு ப்ர ரசிக்கும் ஆ ரசம் அவன் சிரஸ் தரன் என உபநிஷத் “ஒண் 
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சுடரர” விளக் ியது. அந்த “ஒண் சுடர்” ஆ ரசத்திலிருந்து, பூமி பர்யந்தம் சுடர் ததறித்து 

ஊடுருவி இருப்பரத ஆச்மரர்த்யர் தனது ஸூத்ரம் ஒன்றில் த்யுப்ரப்ருதிபரிச்சிந்நத்வம் என்று 

தசரன்னரர். ஆ ரசம், அந்தரிக்ஷம், புவி வரர பரவி அளவிடமுடியரத கதஜஸ் உரடய ஒளிச் 

சுடர் ப வரன் என்று அவர் கூறினரர். அப்கபற்பட்ட ஒளிச் சுடரர, உபரஸ ன் 

ப்ரரணரஹுதி சமயம், தன்னுள் பிரதிபலித்து, அங்  அங் மர  பரவினதர க்  ண்டு த ரள்ள 

கவணும் என ஸ்ரீ இரரமரனுஜர் “ஆமநந்தி ரசநமஸ்மிந்” என்ற ப்ரஹ்ம்ம ஸூத்ரத்திற்கு 

அர்த்தம் ததரிவிக்கும் சமயம், கவதரந்த ஸரரம் என்ற தன் க்ரந்தத்தில் பின் வருமரறு 

அருளியுள்ளரர்: 

ஏநம் பரமரத்மரநமஸ்மிந உபரஸ சரீகர  

ப்ரரணரஹுதிகவைரய அநுஸந்தரநரர்தம்  

“ தஸ்ய ஹ வர ஏதஸ்ய  மூர்ரதவ ஸுகதஜர:”  

இதி ஆமநந்தி ச உபரஸ ஸ்ய மூர்தரதிகரவரஸ்ய  

பரமரத்மகநர மூர்தரதிரத்யர்த: || 

“ ஒண் சுடரர ிய” பரப்ரஹ்ம்மத்ரத த்யரன ஸமரதி மூைம் தன் உடலின் எல்ைர 

அவயங் ளிலும்  ரண்பவருக்கு, துக் மயமரன ஸம்ஸரரம் என்ற கநரய் அ லும் என 

கவதங் ள் தசரல்வரத, நம்மரழ்வரர், தனது திருமூழிக் ளத்து பரசுரங் ளில் 

“அழிவில்ைரவரயிரத்திப்பத்தும் கநரயறுக்குகம” என்று உபகதசித்தரர். 

அவன் திருவுடலில்  ைக்  ஈடுபட்ட பரரங்குச நரய ி, திருமூழிக் ளத்தரனின்  ல்யரண 

குணங் ரள ஆரரய்ந்து, இப்பத்து பரசுரங் ளில் தரன் இருந்து வரும் நந்தவனத்தின் 

பக்ஷி ரள ப வரனிடம் தூது விடு ிறரள்.  சுடர்முடி கமல், திருத்துழரய் மரரைரய அணிந்த 

குடக்கூத்தனிடம், அவன் பிரிரவ நரன் தபரறுக்  முடியரது படும்  ஷ்டங் ரளச் 

தசரல்லுங் ள்.  அவரன என்னிடம் கசர்த்து ரவயுங் ள் என முதல் பரசுரத்தில் நரரரப் 

பக்ஷி ளிடம் பரரங்குச நரய ி கவண்டினரள்: 

எங் ரனை ங் ழிவரய் இரரகதர்ந்திங் ினிதமரும். 

தசங் ரைமடநரரரய்! திருமூழிக் ளத்துரறயும், 

த ரங் ரர் பூந்துழரய் முடிதயங் குடக்கூத்தர்க்த ன்தூதரய், 

நுங் ரல் தளன் தரை கமல் த ழிமீகரர நுமகரரகட. 
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என் நரதனிடம் தூது தசன்றதரல் பவித்ரமரன உங் ள்  ரல் ரள, அவன் திருவடி ளுக்கு 

ஸமரனம் ஆனதர க்  ருதி, அரவ ரள என் தரை கமல் கசர்த்துக் த ரள்கவன்.  நீங் ள் 

தூதர ச் தசல்வது மிகுந்த பகரரப ரரம் என நரய ி இங்கு ததரிவித்தரள்.  பக்ஷி ள், 

ப வரனிடம் சிஷ்யனுக் ர  தூது தசரல்லும் ஆசரர்ய ரளக் குறிப்பிடும். ஆசரர்ய மு மர  

ப்ரபத்தி தசய்வரத நம்மரழ்வரர் இங்கு குறிப்பிட்டரர். 

இரண்டரவது பரசுரத்தில், நரய ி குரு ினங் ரள தூது விடு ிறரள். “அணி 

மூழிக் ளத்துரறயும் தம்மரல் இழிப்புண்டு, எமரரலும் பழிப்பு உண்டு” நிற்கும் என் நிரைரய 

நீங் ள் அவனிடம் தசரல்லி, “தமகரரடு அங்கு உரறவரர்க்கு தக் ிைகம க ளீர்” என்றரள். 

க ரள கதசத்திற்கு அைங் ரரமரன திருமூழிக் ளத்தில், தன் பக்தர் ளுடன் நித்ய வரஸம் 

தசய்யும் உனக்கு, பரரங்குச நரய ி ர ங் ர்யம் தசய்யும் தகுதி உரடயவள் இல்ரையர 

என்று க ளுங் ள் என குரு ினங் ிடம் நரய ி கவண்டினரள்.  என் பிரிய நரதரரன அவர் 

ஒதுக் ி ரவத்திருப்பதரல், என் உறவினர் ளுரடய சுடு தசரற் ரளக் க ட்டுக் த ரண்டு, 

இந்த கதரட்டத்தில் வரடி வதங் ி வரும் என் நிரைரய அவனுக்கு ததரிவித்து, எனக்கு உதவி 

தசய்யுங் ள் எனப் பின் வருமரறு கவண்டினரள்: 

நுமகரரடும் பிரியரகத நீரும் நும் கசவலுமரய், 

அமர் ரதல் குரு ினங் ரள் அணிமூழிக் ளத்துரறயும், 

எமரரலும் பழிப்புண்டிங்த ன்? தம்மரலிழிப்புண்டு, 

தமகரரடங்குரறவரர்க்குத் தக் ிைகம க ளீகர. 

திருமூழிக் ளத்துப் பரசுரங் ளில், பரரங்குச நரய ி, கம ங் ள், வண்டினங் ள், 

ஹம்ஸங் ள் எல்ைரவற்ரறயும் ப வரனிடம் தூது கபர  கவண்டினரள்.  என் பரிதரபப்படத் 

தக்  நிரைரய அவனிடம் எடுத்துச் தசரல்லி, அவன் என்னிடம் விரரவர  வந்து கசர 

ஏற்பரடு தசய்யுங் ள், திருமூழிக் ளத்தரகன, நீ தசய்யும்  ரரியம் சரியல்ை என்று 

தசரல்லுங் ள். “த வு அன்று என்று உரரயீர் ள்”, இது தகுதியல்ை என்று ததரிவியுங் ள் 

என்று ஹம்ஸ பக்ஷி ரளக் க ட்டுக் த ரண்டரள். 

மதுரகவணி நரச்சியரர் என்ற மஹரைக்ஷ்மிரய தன் மரர்ப த்கத நிறுத்திக் 

த ரண்டிருக்கும் திருமூழிக் ளத்தரனிடம், நரன் அழுக்கு புடரவயும், உயர்வில்ைர 

ஆபரணங் ரளயும் அணிந்து த ரண்டு, பிரிவரற்றரரமயரல் கவதரன பட்டுக் த ரண்டு 

சிரமப் படுவரத தசரல்லுங் ள்! புருஷ ரரம் என்ற  ல்யரண குணத்தரல்,  ஷ்டப்படும் 

கசதனர் ளுக் ர  ப வரனிடம் சிபரர்சு தசய்யத் தயரரர  இருக்கும் தபரிய பிரரட்டியின் 
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ஸன்னிதரனத்தில், அவன் என்ரன படுத்தும் பரட்ரட எடுத்துச் தசரல்லுங் ள்.  அவள் 

எனக்கு இரங் ி உதவுவரள் என வண்டினங் ளிடம் பரரங்குச நரய ி பின் வருமரறு 

கவண்டினரள்: 

தூதுரரத்தல் தசப்புமின் ள் தூதமரழிவரய் வண்டினங் ரள்! 

கபரதிரரத்து மதுநு ரும் தபரழில் மூழிக் ளத்துரறயும், 

மரதரரத் தம் மரர்வ த்கத ரவத்தரர்க்கு என் வரய்மரற்றம், 

தூதுரரத்தல் தசப்புதிகரல் சுடர்வரளயும்  ரையுகம. 

விரஹதரபம் ஸஹிக்  முடியரமல்,  ண்ணீர் விட்டுக் த ரண்டு தவிக்கும் என்ரன 

விட்டு பிரிந்த அவரிடம் இப்கபற்பட்ட த ரடிய  ரரியத்ரத, தயர ஸ்வரூபனரன தரங் ள் 

தசய்யக் கூடரது என்று நரன் தசரன்னதர ச் தசரல்லுங் ள் என்று குரு ினங் ளிடம், நரய ி 

த ஞ்சிக் க ட்டுக் த ரண்டரள்.  அந்த பரசுரம் பின் வருமரறு: 

பூந்துழரய் முடியரர்க்குப் தபரன்னரழிக் ர யரர்க்கு, 

ஏந்து நீரிளங்குருக ! திருமூழிக் ளத்தரருக்கு, 

ஏந்து பூண்முரை பயந்து என்னிரண மைர்க் ண்ணீர் ததும்ப, 

தரம் தம்ரமக் த ரண்ட ல்தல் த தவன்தறன்றுரரயீகர. 

பூவும், துளஸியும் மரறி மரறிப் பின்னப்பட்ட திருமரரைரய அணிந்து த ரண்டும், அழ ிய 

ஸுதர்சனத்ரத ர யில் ஏந்திக் த ரண்டும், திருமூழிக் ளத்தில் தனி அழகுடன் நிற்கும் எம் 

பிரரனிடம், என்ரன விட்டு பிரிந்து என்ரன கசரரப அற்றவளர  ஆக் ி, துக் ம் நிரறந்து 

இருக்குமரறு தசய்திருப்பது, உமக்கு தகுகமர என்று நரன் க ட்டதர ச் தசரல்லுங் ள் என்று 

தயௌவன தரசயில் உள்ள குருகு ளிடம் பரரங்குச நரய ி கவண்டினரள்.  அழகு 

பிம்பமரயுள்ள அவனிடம் அனுரர ம் த ரண்டதற் ர , தன்ரன இப்படி  ண்ணிர் தபருக் ிக் 

த ரண்டு,  தறும் நிரையில் ரவக் ைரகமர என்று குருகு ள், வண்டினங் ள், ஹம்ஸ 

பக்ஷி ள், கம ங் ள் ஆ ியரவ ளிடம் க ட்டு, அரவ ரளத் தன் விஷயமர  

திருமூழிக் ளத்தரனிடம் பரரங்குச நரய ி தூது விட்டரள்.  இப்படித் தரன் 

திருமூழிக் ளத்தரனிடம் த ரண்ட தணியர  ரதரைப் பற்றி விவரித்த பரசுரங் ரள ஓதுபவர், 

ப வதநுபவம் தபற்று, ஸம்ஸரரம் என்ற த ரடிய கநரரய அழிப்பரர் ள் என ஆழ்வரர் 

தசரன்னரர்.  நரமும், அவர்  ரட்டிக் த ரடுத்த ஆசரர்யமு  சரணர திரயச் தசய்து, 
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திருமூழிக் ளத்தரனின் திருவருள் தபறுகவரமர ! 

 

श्रीसकू्ति के्षत्र ेशङ्ख पषु्करणी िटे सौन्दर्य विमानच्छार्ार्ाां श्रीमिे मधरुिेणण नायर्का 
समेि श्रीसकू्ति नाथ (திருமூழிக்களத்தான்) परब्रह्मणे नमः 
 

ஸ்ரீஸூக்தி கக்ஷத்கர சங்  புஷ் ரணீ தகட தஸளந்தர்ய விமரனச்சரயரயரம் ஸ்ரீமகத 

மதுரகவணி நரயி ர ஸகமத ஸ்ரீஸூக்தி நரய  (திருமூழிக் ளத்தரன்) பரப்ரஹ்மகண நம: 

 

SrIsUkti kshetre Sankha pushkaraNI taTe saundarya vimAnacshAyAyAm 

SrImate madhuravANI nAyikA sameta SrIsUkti nAtha parabrahmaNe namaH 

 

||சுபம்|| 

 

Additional Reading Material: 

1. Sthala Puranam from anudinam.org 

http://anudinam.org/2013/05/06/sthala-puranam-thiru-moozhikalami-kerala-divya-desam-series/

