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ஸ்ரீ: 

திருநாவாய் - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 

( மலையாள நாட்டு திவ்யததசம்) 

****** 

**** 

அன்புள்ள ஆஸ்தி  அன்பர் ளுக்கு, 

அடிதயனின் தாஸஸ்ய விஞ்ஞாபனம்.. 

முன்பு IBM என் ிற ஸ்தாபனத்தில் உத்தயா த்திலிருந்த சபாழுது 1992 மார்ச் சதாடங் ி 1993 சசப்டம்பர் வலர 

பை சவளிநாடு ளுக்கு பயணித்திருந்த தவலள ளில் ப வத் சிந்தலன விடாமலிருக் , 108 திவ்ய ததசங் லளப் 

பற்றி தவத, தவதங் ங் ள், ஆழ்வார் அருளிச்சசயல் ள், ஆசார்ய ஸ்ரீஸூக்தி ளில் ச ாண்டாடப் பட்டிருக்கும் 

விதங் லள பற்றி எழுந்த  ருத்துக் த ாலவ லள ஒரு நூல் வடிவமா  எழதியது இன்றும் பசுலமயா  மனதில் 

நிலனவிருக் ிறது. 

ப வத்-பா வத-ஆசார்ய  டாக்ஷங் ளினால் இப்தபாது அந்த நூலில் இருந்து ஒரு பகுதியா , மலையாள நாட்டு 

திவ்ய ததசமான திருநாவாய் பற்றி ஆழ்வார் ளின் மங் ளாசாஸனங் லள உங் தளாடு ப ிர்ந்து ச ாள்வதில் 

மிக்  ம ிழ்ச்சியலட ிதறன். 

 

||ஆழ்வார் எம்சபருமானார் ஆசார்யர் திருவடி தள சரணம்|| 

 

தாஸன் 

ஒப்பிலியப்பன்  த ாவில் வரதாச்சாாி சடத ாபன் 
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ஸ்ரீ: 

திருநாவாய்- ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 

( மலையாள நாட்டு திவ்யததசம்( 

ஆசிாியர்: ஒப்பிலியப்பன் த ாவில் ஸ்ரீ வரதாச்சாாி சடத ாபன் 

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

***** 

மலைநாட்டு திருப்பதி ள்: திருநாவாய் 

த ாரனூர் - த ாழிக்த ாடு மார்க் த்தில், திருநாவாய் ஸ்தட ன் அரு ில், பாரதப்புழா நதிக்  லரயில் 

இந்த திவ்ய ததசம் உள்ளது.  இங்கு நாவாய் முகுந்தன் என்ற ஸ்ரீமந் நாராயனன், மைர்மங்ல  நாச்சியாருடன் 

தஸலவ தரு ிறார்.  இந்த திருப்பதி ஸமீபம் திருவஞ்சிக்குளம் என்ற  ிராமம் உள்ளது. இங்கு குைதச ர ஆழ்வார் 

அவதாித்தார். நின்ற திருக்த ாைத்தில் தஸலவ தரும் சபருமாலள திருமங்ல  ஆழ்வாரும், நம்மாழ்வாரும் 13 

பாசுரங் ளால் மங் ளாஸாசனம் சசய்துள்ளார் ள். 

திருமூழிக் ளத்து எம் சபருமாலன பாடிப் தபாற்றிய பராங்குச நாய ி, அவன் வரவு  ிட்டாமல், நாவாய் 

(மரக்  ைம் - படகு) தபால், ஸம்ஸார ஸா ரத்லத  டக்  உதவும் ஸ்ரீமந் நாராயணலன அணு ப் சபறும் நாள் 

என்தறா எனக்  தறினாள்.  மலைம தளாடும், நிைம தளாடும் கூடிய ஸ்ரீமந் நாராயணன் த ாயில் ச ாண்டுள்ள 

திருநாவாலய என்று அணுகுதவன் எனக்  தறினாள்.  நாவாய் சநருங்கும் நாட் ள்  ிட்டவில்லைதய என 

நிலனத்து, தாலர, தாலரயா   ண்ணீர் விட்டுக் ச ாண்டு பராங்குச நாய ி நின்றாள்.  “திருநாவாய் வாதளய் 

தடங் ண் மடப்பின்லன மணாளா! மீளாவடிலமப் பணி சசய்யப் புகுந்ததன்”.  அந்த ல ங் ர்ய பாக்யம்  ிட்டும் 

நாட் ள் எப்தபாது என்று சதாியவில்லைதய எனக் கூறி நாய ி புைம்பினாள். உன்லனக்  ண்டு  ளிக் ின்ற 

தினம் எப்தபாது என நிலனத்து,  ண் பலடத்தவலன சநாந்து ச ாண்டு நான் நிற் ிதறன் என்று பின் வருமாறு 

சசான்னாள்: 

மணாளன் மைர்மங்ல க்கும் மண் மடந்லதக்கும், 

 ண்ணாளன் உை த்துயிர் ததவர் ட்ச ல்ைாம், 

விண்ணாளன் விரும்பியுலறயும் திருநாவாய், 

 ண்ணாரக்  ளிக் ின்றதிங்ச ன்று ச ால் ண்தட. 

பரமபதத்தில் லவகுண்ட நாதனா  அரசாளும் சபருமான் வாஸம் சசய்யப் சபற்ற திருநாவாய் 

திருப்பதிலய இந்த பூத உடலில் இருக்கும் தபாது,  ண் ள் தி ட்டும்  வலர நான் எப்தபாது ஆனந்திக்கும் 

பாக்யம்  ிலடக்கும் என பராங்குச நாய ி த ட்டாள். 
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திருநாவாய் பற்றியப் பாசுரங் ள் அத்புதமான சுருக் மும், அழகும் ச ாண்டலவ.  ஏழாவது பாசுரம் இந்த 

பத ைாலித்யத்திற்கும், நம்மாழ்வாாின் பக்திக்கும் உதாரணமா  விளங்கும்.  பாசுர வாக்யங் ள் பின் வருமாறு: 

த ாவா ிய மாவலிலய நிைங் ச ாண்டாய், 

ததவாசுரஞ் சசற்றவதன! திருமாதை! 

நாவா யுலற ின்ற என் நாரணன் நம்பீ! 

ஆவாயடி யான் இவசனன்றருளாதய. 

திருநாவாயில் உலறயும்  ல்யாண குண பூர்த்தி உலடய நாரணன் நம்பிதய! அரசனா  இருந்து, அஹங் ாரம் 

ச ாண்டிருந்த மஹா பலிலய, மூன்றடி நிைம் த ட்டு, அவன் ராஜ்யங் லள எல்ைாம் தன் வசமாக் ிய 

த்ாிவிக்ரமா!   

    

 

சூலளதமடு ஏ ாதசி த்ாிவிக்ரம அைங் ாரம் (Courtesy: Anudinam.org )  
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உனது பிாிவால் துயர் ச ாண்டு  ைங் ி இருக்கும் அடிதயனா ிய என்லன  ருத்தில் லவத்து, இரங் ி, 

உன்னுலடய தஸவா பாக்யம்  ிலடக்குமாறு அருள தவணும் என நம்மாழ்வார் பிரார்த்தித்தார்.  

அடுத்த பாசுரத்தில், “சதன் திருநாவாய் என் தததவ” என்று ப வாலன அன்புடன் அலழத்து, நான் 

சசய்வது என்பது ஒன்றும் இல்லை.  நீ ஸங் ல்பித்தால், அடிதயனான என்லனயும் ஒரு சபாருளாக் ி, உன் 

சபாற்றாமலர அடி ளில் தசர்த்து லவப்பாய்; நீ விரும்பாவிடில், நான் தவண்டும் ல ங் ர்யமா ிய 

அனுக்ரஹத்லத அருளாதுமிருப்பாய்.  நீதயா ஸ்வதந்த்ரன்.  அக்ஞானம் என்ற மருள் நீங் ி, என் உள்ளக் 

த ாயிலில் இனிதத த ாயில் ச ாள்வதற் ான சதளிலவ அளிக்கும் திருநாவாய் த ாதவ! எல்ைாம் உன் 

ஸங் ல்பம் எனப் பின் வருமாறு நம்மாழ்வார் சசான்னார்: 

அருளாசதாழிவாய் அருள் சசய்து, அடிதயலனப் 

சபாருளாக் ி உன் சபான்னடிக்  ீழ்ப் பு லவப்பாய், 

மருதளயின்றி உன்லன என் சநஞ்சத்திருத்தும், 

சதருதள தரு சதன் திருநாவாசயன் தததவ. 

ஒன்பதாவது பாசுரத்தில், எளிதான வாக்யங் லள உபதயா ப் படுத்தி, சுைபமா  ததவர் ளாலும், 

ப்ரஹ்ம ாி ி ளாலும் எத்தலன முயற்சி எடுத்துக் ச ாண்டாலும்  ாண முடியாத ததவாதிததவலன, திருநாவாய் 

அதிபலன, மூன்று உை ங் லள ஆளும் ராஜாதி ராஜனா வும், மூவர் முதல்வனா வும் தஸவித்துக் ச ாள் ிறார். 

அந்த திருநாவாய் நாராயணன் விரும்பி நித்ய வாஸம் சசய்யும் திருப்பதிலய சநருங்கும் பாக்யம் 

 ிட்டாவதவனா  நான் உள்தளன். இனி, எனக்கு  ிலடக்  முடியாத, அாிதான பாக்யத்லத யார் அலடயப் 

தபா ிறார் தளா?  யாருக்கு அத்தல ய தர்மானுஷ்டானமும், தயாக்யலதயும் உள்ளததா என தயாசித்தார்.  இக் 

 ருத்துக் ள் ச ாண்ட பாசுரம் பின் வருமாறு: 

ததவர் முனிவர்க்கு என்றும்  ாண்டற் ாியன், 

மூவர் முதல்வன் ஒரு மூவுை ாளி, 

ததவன் விரும்பியுலறயுந் திருநாவாய், 

யாவர் அணு ப் சபறுவார் இனியந்ததா! 

இப்படி தனக்கு, திருநாவாய் என்ற தக்ஷத்ரத்லத சநருங்கும் பாக்யம்  ிட்டாத தபாதிலும், தான் உரக்  

 தற முடியாமல் இருக்  முடியவில்லை என பத்தாவது பாசுரத்தில் மாமணி வண்ணனான திருநாவாய் எம் 

சபருமானிடம் பின் வருமாறு கூறுனார்: 

அந்ததா! அணு ப் சபறுநாள் என்சறப்தபாதும், 

சிந்லத  ைங் ித் திருமால் என்றலழப்பன், 
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ச ாந்தார் மைர்ச்தசாலை ள் சூழ் திருநாவாய் 

வந்ததயுலற ின்ற எம் மாமணி வண்ணா! 

ச ாத்துக் ச ாத்தா  புஷ்பங் ள் மைர்ந்திருக்கும் குளிர் தசாலை ள் உலடய திருநாவாய் திருப்பதிலயப் 

பற்றித் தான் அருளிய பத்து பாசுரங் லள ஓதி உணர்பவர் ள், இவ்வுை ில் விதச  ஐச்வர்ய சம்பத்துக் லளப் 

சபற்று, எங்கும் நிலைத்த பு ழ் உலடயவராய், பை  ாத தூரம் நீடித்து பாிமளிக்கும் மல்லில  மைர் தபால் 

விளங்குவர் எனப் பின் வருமாறு சசான்னார்: 

வண்ணம் மணிமாட நல் நாவாயுள்ளாலன, 

திண்ணம் மதிள்சதன் குருகூர்ச் சடத ாபன், 

பண்ணார் தமிழாயிரத்திப் பத்தும் வல்ைார், 

மண்ணாண்டு மணங் மழ்வர் மல்லில தய. 

இம்லமயிலும், மறுலமயிலும் ஸர்வ ஐச்வர்யங் லளயும் சபற்று, இப் பாசுரங் லள அப்யஸித்ததால் ஏற்பட்ட 

புண்யத்தால் ஸர்வ ந்தனான எம் சபருமானின் திருமுடிலய அைங் ாிக்கும் மல்லில  புஷ்பத்லதப் தபால் மணம் 

வீசி இருப்பார் ள் என்று ஆழ்வார் அறிவித்தார்.  திருநாவாய் நாரண நம்பிக்கு சதாண்டனாய் ஒழிந்து, நாமும் 

பரமபதம் அலடதவாமா ! 

श्री नवयोगि क्षेत्रे रक्त पङ्कज पुष्करणी तटे वेद ववमानच्छायायाां स्थिताय पूवााभिमुखाय श्रीमत ेपद्मावती समेत श्री 
नारायण (நாவாய் முகுந்த) परब्रह्मणे नमः 

ஶ்ரீ நவயயாகி யேத்யே, ேக்த பங்கஜ புஷ்கேண ீ தயே, யவத விமானச்சாயாயாம், 
ஸ்திதாய, பூர்வாபிமுகாய, ஶ்ரீமயத பத்மாவதீ ஸயமத ஶ்ரீ நாோயண (நாவாய் முகுந்த) 
பேப்ேஹ்மயண நமஹ 

SrI navayogi kshetre, rakta pankaja pushkaraNI taTe, veda vimAnaccAyAyAm, sthitAya, 

pUrvAbhimukhAya, SrImate padmAvatI sameta SrI nArAyaNa ( nAvAi mukunda)  

parabrahmaNe namaH  

||சுபம்|| 

Additional Reading Material: 

 1. Sthala Puranam from Anudinam.org    

 

http://anudinam.org/2013/05/04/sthala-puranam-thiru-naavai-divya-desam/
http://tinyurl.com/Thiruvanvandoor

