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ஸ்ரீ: 

திருப்பாற்கடல்	(கீ்ஷராப்தி) - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 
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ஆசிrயர்: ஒப்பிலியப்பன் ேகாயில் ஸ்ரீ வரதாசாr சடேகாபன் 

(Editor-in-Chief of eBooks at www.sadagopan.org) 
****** 

லாசிாியர் ன் ைர 

**** 
விஜய வ ஷம் - ைத – ஸ்ரீ ப் ல் அ ஷ்டான குள உத்ஸவ தினம் - 22nd January 2014 
 
அன் ள்ள ஆஸ்திக அன்பர்க க்கு, 
 
அ ேயனின் தாஸஸ்ய விஞ்ஞாபனம்.  இன்  ஸ்ரீ ப் ல் திவ்ய ேதசத்தில் அ ஷ்டான 
குள உத்ஸவம் மிக விமாிைசயாக ெகாண்டாடப்ப கிற .  இந்த உத்ஸவத்தின் 
தாத்பர்யத்ைத, ப் ல் வித்வான், ஸ்வாமி ேதசிகப்ாியர், உ.ேவ. ேகா  கன்யகாதானம் 
Dr. ஸ்ரீ சடேகாப தாதாசார் ஸ்வாமி மிக அழகாக விளக்கி ள்ளார்.  அவர் எ திய  
பின்வ மா : 
 
தி வத்யேனாத்ஸவத்ைத தி மங்ைகமன்னன் உபக்ரமித்  ைவக்க, காலக்ரமத்தில் 
விக்னேமற்பட ஸ்ரீமந்நாத னிகள், ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் நடத்தி ைவக்க, மீண் ம் 
விக்னேமற்பட தற்சமயம் நைடெப ம் தி வத்யயேநாத்ஸவம் ஸ்வாமி ேதசிகனால் 
மீண் ம் உபக்ரமிக்கப்பட்  நிர்விக்நமாக நைடெபற் வ கிற . இ  ஒன்ேற ேபா ம் 
எ த்  காட்ட ஸ்வாமி ேதசிக க்கு எத்தைன பக்தி, ஆழ்வார்கள் தி வ களில் 
அ ளிச்ெசயல்களில் என. 
 
ேம ம் ஸ்வாமி ேதசிகன், ஆழ்வார்கெளல்லாம் நித்யஸூாிகள் என்  ஸாதிப்ப ம்,  
ெசய்யதமிழ்மாைலகள் நாம் ெதளிய ஓதி ெதளியாத மைற நிலங்கள் ெதளிகின்ேறாேம, 
சந்தமிகு தமிழ்மைறேயான் ப் ல் ேதான் ம் ேவதாந்தகு  என தன்ைன குறிப்பி வ ம் 
ஸ்வாமிக்கு ஆழ்வார்களிடத் ம், அவர்களின் அ ளிச் ெசயல்களி ம் உள்ள பக்திைய 
நன்கு லப்ப த் கிற .  ஸார்வெபௗமர்களின் மாநாடான ஸ்ரீேதசிகப்ரபந்தசாத் மைற 
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தினம் அ ஷ்டாந குள உத்ஸவ தினமாகும். 
 
ஸார்வெபௗமர்களின் மாநா  
  
ேதவதாஸார்வெபௗமன் - அஹேமவ பரம் தத்வம்  என ஸாதித்த நம்மத்திகிாித்தி மால்.  
 
அக்னிரவேமா ேதவதாநாம் விஷ் ஃ பரமஃ என ச் தி.அைதேய ேவதம் தமிழ் ெசய்த 
மாறன் சடேகாபன் தி வாய்ெமாழியில் நான்காம் பத்தில் ஒன் ம் ேத ம் பதிகத்தால் 
எம்ெப மாேன ேதவதாஸார்வெபௗமன் என ஸாதிப்பதாக தாத்பர்யரத்னாவளியில்--- 
ப்ராஹ ஸர்வாமேராச்சம் என குறிப்பி கிறார். 
  
யதிஸார்வெபௗமர் - ஸ்ரீபாஷ்யகாரர். 
 
யதிஸார்வெபௗமபதஸாத்க் தாசயாஃ என யதிராஜஸப்ததி. 
  
கு ஸார்வெபௗமர் - ஸ்வாமி ேதசிகன். 
 
ஸ்ரீேவங்கேடசம் கு ஸார்வெபௗமம் 
ேசதஸ்ஸதிரம் பாவய ெஸௗம்ய பம்   
என  ஸ்ரீேதசிகவிக்ரஹத்யாநத்தில் ஸ்ரீகுமாரவரதேதசிகன். 
 
ஆக இவர்களின் மாநா  நைடெப ம் தினம். அ ஷ்டாநகுள உத்ஸவதினம், இடம், 
ஸ்ரீ ப் ல். 
  
அன் , காண்தகுேதாளண்ணல்,  ெதன்னத்தி ராின் கழ ைனக்கீழ் ண்டவன்பாளனாம் 
நம் இராமா ச னி, வண்ைம ேபாற் ம்  சீர்ைமயன் நம் ப் ல் பிள்ைள, இம் வாின் 
ேசர்த்தி, விசிஷ்டாத்ைவத ஸம்ப்ரதாய ப்ரவர்தக, ஸ்தாபக, ரக்ஷகர்களின் ேசர்த்தியாகும். 
 
न दवंै दिेशकात्परम् न परं दिेशकाचर्नात्।     
शर्ीदिेशकिपर्यः 
 
இந்த ஸந்ேதாஷமான சுப தினத்தில் அ ேய டய ஸமர்ப்பணமாக இந்த மின் - 

ஸ்தகத்ைத ெவளியி வைத அ ேயனின் பாக்கியமாக க கிேறன்.   
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ன்  IBM என்கிற ஸ்தாபனத்தில் உத்ேயாகத்தி ந்த ேபா  1992 ெசப்டம்பர் 

ெதாடங்கி மார்ச் 1993 வைர ேவைல நிமித்தமாக பல ெவளிநா க க்கு ப்ரயாணம் 
ெசய்  ெகாண் ந்த ேவைளயில் பகவத் சிந்தைன விடாம க்க 108 திவ்ய 
ேதசங்கைளப்பற்றி ம், ஆழ்வார்களின் அ ளிச் ெசயல்கைளப் பற்றி ம், ேவத 
ேவதாந்தங்கைளப் பற்றி ம் ஏற்பட்ட எண்ணங்களின் க த் -ேகாைவைய ஒ  ல் 
வ வமாக எ திய  ேநற்  நடந்த  ேபால் பசுைமயாக நிைனவில் நிற்கிற .   
 
பகவத்-பாகவத-ஆசார்ய கடாக்ஷங்களினால் இப்ேபா  அந்த ல் இ ந்  ஒ  
பகுதியாக, அப்ராக் த திவ்ய ேதசமான தி ப்பாற்கடல் (க்ஷீராப்தி) திவ்ய ேதசம்  பற்றி 
ஆழ்வார்களின் மங்களாசாஸனங்கைள உங்கேளா  பகிர்ந்  ெகாள்வதில் மிக்க 
மகிழ்ச்சியைடகிேறன். 
 

||ஆழ்வார் எம்ெப மானார் ஆசார்யர் தி வ கேள சரணம்|| 
  
தாஸன் 
ஒப்பி யப்பன்  ேகாவில் வரதாசாாி சடேகாபன் 
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ஸ்ரீ அநந்தபத்மநாப ஸ்வாமி – தி வநந்த ரம் (நன்றி: ெசள ஸ்ேவதா சுந்தரம்) 
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ஸ்ரீ: 

திருப்பாற்கடல்	(கீ்ஷராப்தி) - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 
(அப்ராக் த திவ்யேதசம்) 

ஆசிrயர்: ஒப்பிலியப்பன் ேகாயில் ஸ்ரீ வரதாசாr சடேகாபன் 

(Editor-in-Chief of eBooks at www.sadagopan.org) 
******* 

நில உலகில் பார்க்க யாத தி ப்பதிகள்: தி ப்பாற்கடல் (க்ஷீராப்தி) – 107வ  திவ்ய 
ேதசம் 
 
இந்தத் தி ப்பதி ம், ஸ்ரீ ைவகுண்டம் என்ற கைடசித் தி ப்பதி ம் மனிதர்களால் நில 
உலகில் காண யாதைவ.  இைவகைள, விண்ேணார்க ம், மஹர்ஷிக ம், 
ஆழ்வார்க ம், ேயாகிக ம் தங்கள் தேபா பலத்தால் கண்  அ பவிக்கிறார்கள் எனச் 
ெசால்வார்கள். 
 

 
ஸ்ரீ அத்தி வரதர் – தி க்கச்சி (நன்றி – ராமா ஜ தாசர்கள்@pbase.com) 

 
தி ப்பாற்கட ல், க்ஷீராப்தி நாதன், கடல் மகள் நாச்சியா டன் வ் ஹ ர்த்தியாய் 
ேஸைவ த கிறான்.  ெதற்கு திைச ேநாக்கி ஜங்க சயனத் தி க்ேகாலத்தில், சூ ம 
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த் ஷ் ைடயவர்க க்கு ேஸைவ த கிறான்.  அஷ்டாங்க விமான நிழ ல், அம் த 
தீர்த்தக் கைரயில், ேகாயில் ெகாண் ள்ள க்ஷீராப்தி நாதைன பத்  ஆழ்வார்கள் 51 
பாசுரங்கள் லம் மங்களாஸாசனம் ெசய் ள்ளனர்.  தி ப்பாற்கட ல் ேகாயில் 
ெகாண் ள்ள சமயம், ேதவர்கள் ேவண் ேகா க்கிணங்கி, வ் ஹ ர்த்தி பல 
அவதாரங்கைள எ த்தார்.  இந்த மாதிாி ஷ்ட நிக்ரஹ / சிஷ்ட்ட பாிபாலனத்திற்காக 
அவதாரங்கைள எ த்த க்ஷீராப்தி நாதைன, ெபாியாழ்வார், “பன்றி ம் ஆைம ம் 
மீன மாகிய பாற்கடல் வண்ணா” என அைழத்  ஆனந்தித்தார். 
 
அேநகமாக, மற்ற அர்ச்சா ர்த்திகைள மங்களாஸாசனம் ெசய் ம் சமயம், வ் ஹ 

ர்த்தியான க்ஷீராப்தி நாதைன ஆழ்வார்கள் ேஸவித் க் ெகாள்வார்கள்.  உதாரணமாக 
ஸ்ரீ ரங்கநாதைன மங்களாஸாசனம் ெசய் ம் சமயம், ஆதிேசஷன் ேமல் சயனித் க் 
ெகாண் க்கும் பரம ர்த்திைய, நான் கைன நாபி கமலத்தில் ேதாற் வித் , 
அவ க்கு பைடத்தல் என்ற அதிகாரத்ைத அளித் , உலகத்ைத உய்ய ைவத்தைத, 
ெபாியாழ்வார் பின் வ மா  ெகாண்டா னார்: 
 

 
ஸ்ரீரஙகநாதர் - ஸ்ரீரங்கம் 
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ைபயரவினைணப் பாற்கட ள் பள்ளி ெகாள்கின்ற பரம ர்த்தி, 
உய்ய லகு பைடக்க ேவண்  உந்தியில் ேதாற்றினாய் நான் கைன, 
ைவய மனிசைரப் ெபாய்ெயன்ெறண்ணிக் காலைன டேன பைடத்தாய், 
ஐய இனிெயன்ைன காக்க ேவண் மரங்கத்தரவைண பள்ளியாேன 
 
மற்ற ஒ  பாசுரத்தில், ஞானத் ஷ் யாய், நீ தி ப்பாற்கட ல், தி வனந்தாழ்வான் என்ற 
ெமத்ைத ேமல் ேயாக நித்ைர ாிவைதக் காணக் கூ ேமா என்ற ஒ  ஆைச மிகுந் , அந்த 
சிந்தைன பற்றிய ஆனந்தா பவத்தால், நாக்குழறி, மயிர் சி ர்த் , கண்ணீர் ேசார்ந் , 
நித்ைரைய அ ேயா  விட்  நான் ஏங்கி நிற்கிேறன்.  இப்ப  க்ஷீராப்தி ேஸைவ ேத  
நிற்கும் எனக்கு அந்த ேஸைவைய அளி எனப் பின் வ மா  ெபாியாழ்வார் ேவண் னார்: 
 
ெவள்ைள ெவள்ளத்தின் ேமல் ஒ  பாம்ைப ெமத்ைதயாக விாித் , 
அதன் ேமேல கள்ள நித்திைர ெகாள்கின்ற மார்க்கம் காணலாங்ெகால் 
       என்  ஆைசயினாேல, 
உள்ளம் ேசார உகந்  எதிர் விம்மி உேராம கூபங்களாய், 
கண்ண நீர்கள் ள்ளம் ேசாரத் யிலைண ெகாள்ேளன் ெசால்லாய் 
      நான் உன்ைன தத்த மாேற. 
 
ெபாியாழ்வாாின் பிரார்த்தைனக்கிணங்கி, தி வனந்தாழ்வான் என்ற ப க்ைகேயா ம், 
அழகிய தி ப்பாற்கட ட ம், நித்ய சூாிக ட ம், க்ஷீராப்தி நாதன், அரவிந்தப் 
பாைவயாகிற ெபாிய பிராட்  ஸேமதராக, ெபாியாழ்வாாின் சாீரத் ள்ேள 

குந்த ளினார்.  தன் ஹ் தயாகசத்தில், பாற்கட ன் அைலக் கூட்டங்கள் ேமாத 
அைமதி டன் சயனித்தி க்கும் க்ஷீராப்தி நாதைனக் கண்  பின் வ ம் பாசுரம் லம் 
ேபாற்றி தனக்கு ஆத்ம ரக்ஷணம் நிைலத்  விட்ட  என ெபாியாழ்வார் ெதாிவித்தார். 
 
அரவத்ததமளியிேனா ம் அழகிய பாற்கடேலா ம், 
அரவிந்தப் பாைவ ம் தா ம் அகம்ப  வந்  குந் , 
பரைவத் திைர பல ேமாதப் பள்ளி ெகாள்கின்ற பிராைன, 
பர கிறான் விட் சித்தன் பட் னங்காவற் ெபா ட்ேட. 
 
குளிர்ந்த தி ப்பாற்கட ல் ெஸௗக்யத் டன் பள்ளி ெகாள்வைத விட் , ஓ  வந் , என் 
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ஹ் தயமாகிற கட ல் வி ம்பி பள்ளி ெகாண்ட மாயாவிேய! ெபாிய பிராட் யின் 
நாதேன! ஸகல கல்யாண குணங்க ம், நிைறந்த நம்பிேய! இைணயில்லாத மஹிைம 
ெகாண்ட தி ப்பாற்கடல், ஆதித்ய மண்டலம், பரமபதம் ஆகிய ன்  ஸ்தானங்கைள ம் 
த்யஜித்  (ஒ க்கி விட் ), மிக ம் தாழ்ைமயான உள்ள என் உள்ளக் ேகாயிைல உன  
இ ப்பிடமாக ஏற் க் ெகாண்  அ ளி ள்ளாேய!  இ  எப்ேபற்பட்ட ெசௗசீல்யம் 
என்பைத என்னால் விவாிக்க யவில்ைல எனப் பின் வ மா  ெசான்னார்: 
 
பனிக்கட ல் பள்ளி ேகாைளப் பழகவிட் , ஓ  வந்ெதன் 
மனக்கட ல் வாழவல்ல மாயமணாள நம்பீ! 
தனிக்கடேல! தனிச் சுடேர! தனி லேக என்ெறன் , 
உனக்கிடமாமயி க்க என்ைன உனக்கு உாித்தாக்கிைனேய. 
 
பனிக் கட ல் பள்ளி ெகாண் ள்ளான் என்  ஆழ்வார் ெசால்வைத அ சாித் , 
பாற்கடல் என்ப  பனிப் பாளங்களால் டப்பட்ட வட வம் என்  சிலர் 
ெசால்வார்கள். 
 
ெபாியாழ்வார் ெபண்ணான ஆண்டாள், தி ப்பாைவயின் இரண்டாவ  பாசுரத்தில், 
பாைவ ேநான்  ற்க பாைவயர்கள் ெசய் ம் கிாிைசகைள விவாிக்கும் சமயத்தில் 
க்ஷீராப்தி நாதைனப் பின் வ மா  மங்களாஸாசனம் ெசய்தாள்: 
 
ைவயத்  வாழ் ர்காள் நா ம் நம் பாைவக்கு 
ெசய் ம் கிாிைசகள் ேகளீேரா, பாற்கட ள் 
ைபயத் யின்ற பரமன ப் பா , 
ெநய் ண்ேணாம் பா ண்ேணாம் நாட்காேல நீரா , 
ைமயிட்ெட ேதாம் மலாிட்  நாம் ேயாம். 
ெசய்யாதன ெசய்ேயாம் தீக்குறைளச் ெசன்ேறாேதாம், 
ஐய ம் பிச்ைச ம் ஆந்தைன ம் ைககாட் , 
உய் மாெறண்ணி உகந்தேலாெரம்பாவாய். 
 
நாச்சியார் தி ெமாழிப் பாசுரம் ஒன்றில், ஆண்டாள், “ெதண் ைரக் கடற் பள்ளியாய் 
எங்கள் சிற்றில் வந்  சிைதேயேல” என்  பிரார்த்திக்கும் சமயம் க்ஷீராப்தி நாதைன 
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மங்களாஸாசனம் ெசய்தாள்.  ெதளிந்த அைலகள் ெகாண்ட தி ப்பாற்கட ல் 
சயனித்தி ப்பவேன! எங்கள் மணல் கைள அழிக்காேத என்  இங்கு ேவண் க் 
ெகாண்டாள். 
 

 
ஸ்ரீேகாவிந்தராஜர் – ல்பகல்-கர்நாடகா (நன்றி: ஸ்ரீ ல மிநரசிம்ஹன் ஸ்ரீதர்) 

 
நாச்சியார் தி ெமாழியின் குயிற் பத் ப் பகுதியில், ஆண்டாள், தான் க்ஷீராப்தி நாதைன 

ணர்வ  என்ற ஆைச அதிகாித் , என  ஸ்தனங்கள் ப த் , மிக்க உத்ஸாகம் 
ெகாண் , என  ஆவிைய உ க்கி வ்யாகூலப் ப த் கின்றன என்றாள்.  குயிேல, நான் 
இந்த ேவதைனகைள அ பவித் க் ெகாண் க்கும் இச்சமயம், நீ ஒளிந்  
மைறந்தி ப்பதால் எனக்கு உபேயாகம் இல்ைல.  ஸுதர்சனம், பாஞ்சஜன்யம், 
ெகௗேமதகம் ஆகிய ஆ தங்கைள தன் ைககளில் அணிந்தி க்கும் ெப மாைன இங்கு 
வ ம்ப க் கூவினால், உனக்கு ண்ணியமாகும் என ேகாதாப் பிராட்  பின் வ மா  
ேகட் க் ெகாண்டாள்: 
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ெபாங்கிய பாற்கடல் பள்ளி ெகாள்வாைனப்  
     ணரவேதாராைசயினால், என் 
ெகாங்ைக நிைறந்  குைமத் க் கு க த்  
     ஆவிைய ஆகுலம் ெசய் ம், 
அங்குயிேல! உனக்ெகன்ன மைறந் ைற  
     ஆழி ம் சங்கும் ஒண்தண் ம், 
தங்கிய ைகயவைன வரக்கூவில் 
     நீ சாலத்த மம் ெப தி. 
 
குலேசகரர் வணங்கும் க்ஷீராப்தி நாதன் 
 
தி ப்பாற்கட ல் சயனித்தி க்கும் தி த் ழாய் மாைல மார்வைன பக்தி மிகுதியால் 
ஆ ப் பா ம் ெதாண்டர்கள் ேகாஷ் யில் ேசர, தன் ெநஞ்சு மிகுந்த ஆைச டன் 
இ க்கிற  என குலேசகரர், ஸ்ரீ ரங்கநாதைனப் பற்றித் தான் இயற்றிய ஒ  பாசுர லம் 
ெசான்னார்.  இப் பாசுரம் பின் வ மா : 
 
மாைல ற்ற கடல் கிடந்தவன் வண்  கிண்  ந ந் ழாய் 
மாைல ற்றவைரப் ெப ந்தி  மார்வைன மலர்க் கண்ணைன 
மாைல ற்ெறழிந்தா ப் பா த் திாிந்தரங்கன் எம்மா க்ேக 
மாைல ற்றி ம் ெதாண்டர் வாழ் க்கு மாைல ற்ற  என் ெநஞ்சேம. 
 
தி ேவங்கட மைலயில், பகவான் ஸாமீப்யத்ைத ேவண் , அங்கு கு காய் பிறக்கும் 
பாக்யம் கிட் மா?  ேவங்கடவன் சுைனயில் மீனாய் பிறக்கும் விதி ைடயவனாக 
ஆேவனா? அங்கு ப யாய் கிடந்  உன் பவள வாய் காண்ேபேன! எம் ெப மான் 
ெபான்மைல ேமேல ஏேத மாேவேன என்ெறல்லாம் ெசால் ம் ேபா , ஒ  பாசுரத்தில், 
தி ப்பாற்கடல் நாதைன பின் வ மா  மங்களாஸாசனம் ெசய்தார்: 
 
ஒண்பவள ேவைல ல  தண் பாற்கட ள் 
கண் யி ம் மாேயான் கழ ைணகள் காண்பதற்கு 
பண்பக ம் வண் னங்கள் பண்பா ம் ேவங்கடத்  
ெசண்பகமாய் நிற்கும் தி ைடேயனாேவேன. 
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ெதாண்டர ப்ெபா  ஆழ்வார் ெகாண்டா ய க்ஷீராப்தி நாதன் 
 

 
ஸ்ரீரங்கநாதர் (ஆதிரங்கம்) – ரங்கபட் னம் (நன்றி:divyadesamyatra.blogspot.com) 

 
தன  தி மாைல பாசுரம் ஒன்றில், ெதாண்டர ப்ெபா , ஆதிேசஷன் ேமல் சுகமாக 
சயனித்தி க்கும் தாமைரக் கண்ணன் தனிக்கிடந்  அரசு ெசய்வைத ெகாண்டா கிறார்.  
அவ ைடய ேகாைவச் ெசவ்வாய், தாமைரக் கண்கைள கண்டபின், கண்களில் ஆனந்த 
பாஷ்பம் ெபாங்கி, ேமேல அவைன ேஸவிக்க யா , கண்ணீர் கண்ைண 
மைறப்பைதக் கூறி, இம்மாதிாி தைட ஏற்ப ம் பாவம் ெசய்தவனாக உள்ளைத நிைனத்  
வ த்தப்பட் , பின் வ ம் பாசுரத்ைத அளித்தார்: 
 
இனித் திைரத் திவைல ேமாத ெவறி ம் தண் பரைவ மீேத, 
தனிக்கிடந்தரசு ெசய் ம் தாமைரக் கண்ணெனம்மான், 
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கனியி ந்தைனய ெசவ்வாய் கண்ணைனக் கண்ட கண்கள். 
பனிய ம்  தி மாேலா என் ெசய்ேகன் பாவிேயேன. 
 
ெபாய்ைகயாழ்வார் அ பவித்த க்ஷீராப்தி நாதன் 
 

தல் தி வந்தாதியின் இ பத்ைதந்தாவ  பாசுரத்தில், ெபாய்ைக “திைர ேமல் 
எப்ேபா ம் கிடந்தாைன” பின் வ மா  நமஸ்காித் க் ெகாண்டார்:  
 
உைர ேமற்ெகாண்  என் உள்ளம் ஓவா  எப்ேபா ம் 
வைர ேமல் மரகதேம ேபால - திைர ேமல் 
கிடந்தாைனக் கீண்டாைனக் ேகழலாய்ப் மி 
இடந்தாைன ஏத்தி எ ம். 
 
என் மன , தி ப்பாற்கடல் என்ற அைல ேமா ம் கட ல், ஆனந்த சயனம் ெசய்  
ெகாண் க்கும் அப்பைன, ஓயாமல் ஸத்வார்த்ைதகள் லம் தித் க் ெகாண்ேட 
இ க்கும் என்றார்.  ஆதிேசஷன் ேமல், ஒ  மரகத மணி ேபால் பச்ைச பேசல் என்  ஒளி 

சக் கிடந்தி க்கும் க்ஷீராப்தி நாதன் தான், ன்னர் இரண்யைன ம், பகாசுரன் என்  
ெகாக்கு பத்தில் வந்த ஷ்டைன ம், மி ேதவிைய தி , ஸ த்ரத்தில் ஒளித்த 
இரண்யாக்ஷைன ம் வராஹவதார சமயம் வதம் ெசய்தவன் என்றார்.  அவ ைடய 
அவதார லீைலகைள ம், கல்யாண குணங்கைள ம் அ சந்தித் , உயர்  அைடேவன் 
என்  ெபாய்ைக இங்கு ெசான்னார்.  
 

தத்தாழ்வார் அ பவித்த க்ஷீராப்தி நாதன் 
 
தி க்கடல் மல்ைலயில் பிறந் , ஸ த்ரத்ைத பிறந்த தினத்தி ந்  பார்த்  வந்த 

தத்தாழ்வார், “அன்ேப தகளியா, ஆர்வேம ெநய்யாக இன் கு சிந்ைதயி  திாியா, 
நன் கி ஞானச்சுடர்” விளக்ைக நாரணற்காக ஞானத் தமிழ் லம் ஏற் ம் ேபா ம் 
இரண்  பாசுரங்கைள க்ஷீராப்தி நாதன் என்ற பாற்கடல் வண்ணனின் 
மங்களாஸாசனத்திற்கு உபேயாகப்ப த்தினார்.  அைவ பின் வ மா : 
 
பாிசு ந  மலரால் பாற்கடலான் பாதம், 

ாிவார் கப் ெப வர் ேபாலாம் - ாிவார்கள் 
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ெதால்லமரர் ேகள்வித் லங்ெகாளி ேசர் ேதாற்றத் , 
நல்லமரர் ேகாமான் நகர்.                            --- இரண்டாம் தி வந்தாதி, 3வ  பாசுரம் 
 
மனத் ள்ளான் ேவங்கடத்தான் மாகடலான், மற் ம் 
நிைனப்பாிய நீளரங்கத் ள்ளான் - எைனப் பல ம் 
ேதவாதி ேதெவெனனப் ப வான், ன்ெனா  நாள் 
மாவாய் பிளந்த மகன்.                               --- இரண்டாம் தி வந்தாதி, 28வ  பாசுரம் 
 

 
ஸ்ரீரங்கநாதர் – மத்யரங்கம் (நன்றி: www.wikipedia.org) 

 
தி ப்பாற்கட ல், அப்ராக் தமாய், மனிதர்கள் கண் க்கு லப்படாத வ் ஹ ர்த்தி, 
அநி த்தன் என்ற அம்ச கமாக ராமன், க் ஷ்ணன் என்ற விபவாதி பங்கைள எ த்  

மியில் நடமா , ஜனங்க க்கு மங்களங்கள் ாிந்தான்.  அந்த க்ஷீராப்தி நாதன் என்ற 
ஆதி லத்ைத த்யானித் , ஸ்ரீரங்கம் ேபான்ற சயனத் தி ப்பதிகளில் அர்ச்ைசயாக 
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எ ந்த ளியி க்கும் ர்த்திைய உயாிய மண ள்ள ஷ்பங்களா ம், ளஸீத் 
தளங்களா ம் அர்ச்சிப்பவர், ப்ரஹ்ம்மா ேபான்ற ராதன ேதவர்கள் ேஸவிக்கும். 
“அலங்குளி ஒளி ேசர் ேகாமான் நகர்” என்ற ஜாஜ்வல்யமான ஸ்ரீ ைவகுண்டத்ைத 
அைடந் , நித்ய சூாிக டன் ேசர்வர் என்  தல் பாசுரத்தில் ெசான்னார். 
 
பரவாஸுேதவனின் ஒ  அவதாரம் அநி த்தன்.  பரவாஸுேதவேன அநி த்தாம்சமாய் 
விபவாதி அவதாரங்கைள ெசய்கிறான் என்  ேமேல ெசான்ேனன்.  க் ஷ்ணாவதாரம் 
என்ற விபவத்தில் ேகசி என்ற குதிைரயின் வாையப் பிளந்த வஸுேதவ த்ரனேன, 
பரவாஸுேதவ ர்த்தியின் அவதாரம் என்  ஆழ்வார் இங்கு ெசான்னார்.  அவன் தான் 
“மாவாய் பிளந்த மகன்” என்றார்.  ஹ் தயங்களின் குைககளில் அந்தர்யாமியாக ம், 
ஸர்வகர்ம ஸாக்ஷியாய், ஹார்த்தனாய், மனத் ள்ளான் அவேன; வ் ஹமாய் 
தி ப்பாற்கட ல் சயனித் ப்பவ ம் அவேன; காேவாிக் கைரயில் நித்ய வி தி என்  
ஸ்ரீரங்கத்தில் சயனித் க் ெகாண் ப்பவ ம் அவேன என்  ஆழ்வார் ெதாிவித்தார்.  
அந்த ேதவாதி ேதவன் என மனதில் நிைறந் ள்ளான் என்றார். 
 

 
ஸ்ரீரங்கநாதர் – ரங்கஸ்தலம் – கர்நாடகா (நன்றி:ராமா ஜ தாஸர்கள்@pbase.com) 
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ேபயாழ்வார் ேஸவித் க் ெகாண்ட தி ப்பாற்கடல் ர்த்தி 
 
“தி க்கண்ேடன் ெபான்ேமனி கண்ேடன், திக ம் அ க்கனணி நிற ம் கண்ேடன், 
ெச க்கிள ம் ெபான்னாழி கண்ேடன், ாிசங்கம் ைகக் கண்ேடன், என்னாழி வண்ணன் 
பா ன் ” என தி க்ேகாவ ர் இைடக்கழியில் பகவத் ஸ்வ ப தர்சன பாக்யம் ெபற் , 
“இன்ேற கழல் கண்ேடன், ஏழ் பிறப் ம் யான த்ேதன்” என்  ெசால்  ளகாங்கிதம் 
அைடந்த ேபயாழ்வார் நான்கு பாசுரங்கள் லம் க்ஷீராப்தி நாதைன மங்களாஸாசனம் 
ெசய்தார். அைவ ன்றாம் தி வந்தாதியின் 11, 31, 32, 61வ  பாசுரங்கள்.  தலாவ  
பாசுர வாக்கியங்கள் பின் வ மா : 
 
நன்ேகா ம் நால் ேவதத் ள்ளான் நற விாி ம் 
ெபாங்ேகாத விப் னல் வண்ணன் - சங்ேகாதப் 
பாற்கடலான் பாம்பைணயான் பயின் ைரப்பார் 

ற்கடலான் ண்ணறிவினான். 
 
ஸ்வரம் தவறா  ஓதப்ப ம் ேவதங்களின் உட்ெபா ளாய் அவன் விளங்குகிறான்.  
அதன்ப  “நன்ேகா ம் நால் ேவதத் ள்ளானாகிறான்”.  நற  இாி ம் 
ஸ்வபாவ ைடய மாகிறான்.  அதாவ  சியில், ேத ம் ேதால்வியைட ம் இனிய 

சி ைடயவனாகிறான்.  அந்த ேதனி ம் இனிய பிரானின் கல்யாண குணங்கைள 
சுைவப்பவர்கள், ச்ேவதாச்வதேராபநிஷத் கூ ம் வைகயில் அம் தம் உண்ட ேதவர்கள் 
ேபால் ஆகி (ய ஏதத் வி : அம் தா: ேத பவந்தி), பிறப்ெபாழிந்தவராவர். 
 
அவன் ெபாங்கும் கடல் ேபால் ேமன் ேமேல எ ந்  பக்த ரக்ஷணம் ெசய்வான்.  தன் 
பக்தைன ன் த்தவர்கைள, சீற்றத் டன் கடல் அைலகள் எ ந்  நகரங்கைள 
அழிப்ப  ேபால் அழிப்பான்.  க் ேவத மந்த்ரம் பின் வ மா  ெதாிவிக்கும் வைகயில், 
ஒ  த் ட பக்த க்காக, ற் க் கணக்கான ேகாட்ைட ெகாத்தளங்கள் ெகாண்ட 
நகரங்கைள அழித்  அந்த பக்தைன ேக கள் வரா  காக்கும் “ெபாங்கு ஓதம் நீ” என்  
ஆழ்வார் ேவத ஸாரமாக ெசான்னார்.  இக் க த் டன் ேசர்ந்த க் ேவத மந்த்ரம் பின் 
வ மா : 
 

ztmZmNmyIna< puraimNÔae VyaSyet!, idvae dazay dazu;e. 
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சதமச்மந்மயீநாம் ராமிந்த்ேரா வ்யாஸ்ேயத் | திேவா தாசாய தாசுேஷ || 
 
அ த்த ப யாக, ஆழ்வார், நீ “அ வி னல் வண்ணன்” என்  நமஸ்காித் க் ெகாண்டார்.  
இ ம் ேவத ஸாரமான நமஸ்காரம்.  பின் வ ம் க் ேவத மந்த்ரம், மைலய வி ேபால் 
(அ வி னல் நீர் ேபால்), கி  கி ெவன கீழ் ேநாக்கி ப்ரவஹித் க் ெகாண் , பகவான் 
ஸ்ரீ ைவகுண்டம் என்ற பரமாகாசத்தி ந்  பக்தர்கள் ஆராதிக்கும் இடங்க க்கு வந் , 
அங்கு வி ம்பி வாழ்வைத ேஸவித் க் ெகாள்கிற .  ஒ  பக்தன் மானஸ ைஜயில் 
ஈ பட் , 
 

hirrEv githRirmev Éje hir[Ev shaiSm nmae hrye>, 
n hre> prm< izzuriSm hre> mitriSt hraE mm paih hre>. 
ஹாிைரவ கதிர்ஹாிேமவ பேஜ   
ஹாிைணவ ஸஹாஸ்மி நேமா ஹரேய: | 
ந ஹேர: பரமம் சிசுரஸ்மி ஹேர:   
மதிரஸ்தி ஹெரௗ மம பாஹி ஹேர: || 
 
என்  ெசால் , உன் தி வ  த்யானத்தில் மறந்  நிற்பான். 
 
மற்ற ஒ  பக்தன், “நாவற் பழங் ெகாண்  ைவத்ேதன், இைவ காணாய் நம்பீ” என்  ஒ  
சமயம் உனக்கு ைநேவத்யம் ெசய்வான்.  மற்ற ஒ  சமயம் “நம்பீ, ேபர்த் ம் ெபாியன 
அப்பம் த ேவன்” என்பான்.  இன் ம் ஒ  சமயம் “ெசந்ெநல் அாிசி சி  ப ப் ச் ெசய்த 
அக்காரம் ந  ெநய் பாலால் ெசய் ”, உன் ைடய தி ேவாண தினத்தில் 
ஸமர்ப்பிப்பான்.  மற்ற ஒ  பக்தன் உன்ைன “உண் ம் ேசா  ப கு நீர் தின் ம் 
ெவற்றிைல ெமல்லாம்” நீ தான் என்  அ பவிப்பான். 
 
இப்ப யாக உன்ைன அ பவிப்பவர் இடங்க க்ெகல்லாம் “மைல அ விப் னல் நீர் 
ேபால்” ெவகு ேவகத் டன் நீ இறங்கி வ வைத – 
 

àvta ih ³tUnama ha pdev gCDis 
ப்ரவதா ஹி க்ர நாமா ஹா பேதவ கச்ச  
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என்ற க் ேவத மந்த்ரம் விளக்குகிற . 
 

 
பள்ளிெகாண்டெப மாள் – ஸ்ரீல மிநரசிம்ஹ ஸ்வாமி ஆலய ஷ்காிணி – ெசாியல்-

கீசர மண்டல் – ஆந்திர மாநிலம் (நன்றி: ஸ்ரீமதி ச்யாமளா க் ஷ்ணன்) 
 
“நன்ேகா ம் நால் ேவதத் ள்ளான், நறவிாி ம் ெபாங்ேகாத விப் னல் வண்ணன்” 
சங்குகைள கைரயில் அ த் த் தள் ம் ெவண் திைரகள் ேமா ம் தி ப்பாற்கட ல், 
ஆதிேசஷன் ேமல் சயனித்தி க்கிறான் என்பார்கள்.  “சங்கு ஓ ம் பாற்கடலான் பாம்  
அைணயான் பயின்  உைரப்பார்” என்ப  இக் க த் க்கள் ெகாண்ட பாசுர 
வாக்கியங்கள்.  அப்ேபற்பட்டவன் ேவதங்கள், சாஸ்த்ரங்கள் என்ற அைலகள் ேமா ம் 
கட ல் “ ல் கடலான்” என்ற ெபய க்கு ஏற்ப பள்ளி ெகாண் ள்ளான்.  அவைனப் 
பற்றிய ஞானம் ஸாதரணமான  அல்ல.  அவன் சூ மமான அறி க்கு இடமாகிறான் 
( ண் அறிவினான்). என்  ேபயாழ்வார் நமஸ்காித் க் ெகாண்டார். 
 

ன்றாம் தி வந்தாதியின் 31வ  பாசுரத்தில், இரண்யைன வதம் ெசய்ய நரசிங்க 
உ ெவ த்தவன், தி ப்பாற்கட ல் ேமல், ஆதிேசஷன் என்ற ப க்ைகயில் 
சயனித் ள்ளவன் தான் என்  பின் வ மா  ெசான்னார்: 
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இைவயவன் ேகாயி ரணியனதாகம், 
அைவ ெசய்தாி வமானான் - ெசவி ெதாியா 
நாகத்தான் நால் ேவதத் ள்ளான் நறேவற்றான், 
பாகத்தான் பாற்கட ளான். 
 

ப்பதாவ  பாசுரத்தில், தி க்குடந்ைத, தி ேவங்கடம், தி ப்பாடகம் அவ ைடய 
ராஜதானிகள் என்பைத “குடந்ைத ேவங்கடம் … பாடகம் … வண் ழாய் கண்ணி 
அனந்தன் இைற பா  ஆய இைவ” என்  விளக்கினார்.  ப்பத்ெதான்றாவ  
பாசுரத்தில், கீழ் ெசான்ன ேகாயில்களில் அர்ச்ைசயாக இ ப்பவன், தி ப்பாற்கட ல் 
ஆதிேசஷன் என்ற ெப ம் நாகத்தின் ேமல் ேயாக நித்ைர ாிபவன் தான் என்றார்.  
அவேன நால் ேவதத் ள் இ ந் , நன்ைம நிைறந்த வ் ஷப வாஹனான த்ர க்கும், 
தன  உட ல் ஒ  பாதி ெகா த்தான் என்  அறிவித்தார்.  கா  பிறரால் காண யாத 
ஆதிேசஷன் ேமல் உள்ளவைன க்கியமாக ெகாண்டா னார். 
 

ப்பத்திரண்டாவ  பாசுரத்தில், கண்ணனாக அவதாித்  கு ந்த மர பமாக இ ந்த 
அசுரைன ஒ த் , ஒழித்த பரமேன தி ப்பாற்கடைல ம், தி ேவங்கடத்ைத ம், குளிர்ந்த 
பரமபதத்ைத ம் தி வனந்தாழ்வாைன ம், சாஸ்த்ரங்களாகிற ஸ த்ரத்ைத ம், 

ண்ணிய ல்கைளத் தண் ல் உைடய தாமைரப் வில் வசிக்கும் மலர் மகளின் 
மனத்ைத ம் தன  வாசஸ்தலங்களாக ெகாண் ள்ளான் எனப் பின் வ மா  கூறினார்: 
 
பாற்கட ம் ேவங்கட ம் பாம் ம் பனி விசும் ம், 

ற்கட ம் ண் ல் தாமைர ேமல் - பாற்பட்  
இ ந்தார் மன ம் இடமாகக் ெகாண்டான், 
கு ந்ெதாசித்த ேகாபாலகன். 
 

ன்றாம் தி வந்தாதியின் 61வ  பாசுரத்தில், அனாதி காலமாக, தி ேவங்கட 
மைலைய ம், தி ப்பாற்கடைல ம், தான் நித்ய வாஸம் ெசய் ம் ைவகுண்டத்திற்கு 
சமானமாகி க தி, அங்கும் நித்ய வாஸம் ெசய் ம் ராதன ர்த்திக்கு பி த்தமான க் 
ேகாயில்கள் க காசலம் (ேசாளிங்க ரம்), தி விண்ணகர் என்பைவ என்றார். பைழய “கிழ 

ர்த்திகள்”, தி ப்பாற்கட ல் சயனித் க் ெகாண் ம், தி ேவங்கடத்தில் நின்  
ெகாண் ம் இ க்க, இளங் குமரனாக தி விண்ணகாில் இ க்கும் ஸ்ரீனிவாஸைன ம், 
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சுகந்த ஷ்பச் ேசாைலகள் நிரம்பிய க ைகயில் உள்ள அக்காரக் கனியாைன ம் 
விேசஷமாக ேபாற்ற ேவண் ம் எனப் பின் வ மா  ெசான்னார்: 
 
பண்ெடல்லாம் ேவங்கடம் பாற்கடல் ைவகுந்தம், 
ெகாண்டங்குைறவார்க்குக் ேகாயில் ேபால் - வண்  
வளங்கிள ம் நீள் ேசாைல வண் ங்க ைக, 
இளங்குமரன் தன் விண்ணகர். 
 
தி மழிைச ஆழ்வார் அ பவித்த க்ஷீராப்தி நாதன் 
 
தன  தி ச்சந்த வி த்தம், நான் கன் தி வந்தாதி என்ற இ  பிரபந்தங்களில் தி மழிைச 
ஆழ்வார், க்ஷீராப்தி நாதைன பல பாசுரங்கள் லம் ேஸவித் க் ெகாண் ள்ளார்.  

தலாவதாக தி ச்சந்த வி த்த மங்களாஸாசனங்கைள நமஸ்காித் க் ெகாள்ேவாம்.   
 
நாக ர்த்தி சயனமாய் நலங்கடல் கிடந் , ேமல் 
ஆக ர்த்தி ஆய வண்ணம் எங்ெகால் ஆதி ேதவேன 
 
என்  17வ  பாசுர லம், தன் ஆதி ெதய்வத்ைத அறி கப் ப த்தினார். 
 
ெப ம் ர் என்ற ஊாில், தன்ைனத் ஷித்த ேவதியர்களின் ெச க்ைக அடக்க, 
“சக்கரங் ெகாள் ைகயேன, சடங்கர் வாய் அடங்கிட, உட்கிடந்த வண்ணேம றம் 
ெபாசிந்  காட் ேட” என்  பிரார்த்தித்தார்.  என் உள் நீ க்ஷீராப்தி நாதனாக ேஸைவ தர 
ேவ ம் என்  ேவண் னார்.  பகவா ம், ஆழ்வார் தி ேமனியிேல அமர்ந் , 
எல்ேலா ம் ேஸவித் க் ெகாள் மா  ஸா ப்ய அ க்ரஹம் ெசய்தார்.  ஆதிேசஷன் 
என்ற ெமல்லைணயில், தி மக ம், மண் மக ம் தி வ  வ ட, கண் வள ம் காட்சிைய 
அைனவ க்கும் காட் னார்.  ஆழ்வாைர ன்னர் ஷித் , அபராதப்பட்  நின்ற 
சடங்கர்கள், அவர் தி வ களில் வி ந்  நமஸ்காித் க் ெகாண்டனர்.  இந்த சம்பவம், 
ஆழ்வா க்கும், க்ஷீராப்தி நாத க்கும் உள்ள ெந ங்கிய உறைவக் குறிப்பி கிற . 
 
மற்ற ஒ  பாசுர லம், தி ப்பாற்கட ல், ஆயிரம் தைல ஆதிேசஷன், தன் வாய்கள் 

லம் அக்னி ேபான்ற ச்சுகைள விட் க் ெகாண் , தன  படங்களாகிற விதானத்தின் 
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கீழ், பாற்கட ல் பகவா க்கு ப க்ைகயாக விளங்குவைத பின் வ மா  ேஸவித் க் 
ெகாண்டார்: 
 
விடத்தவாய் ஓராயிரம் இராயிரங்கண் ெவந்தழல், 
விடத்  ள் விலாத ேபாகம் மிக்க ேசாதி ெதாக்க சீர், 
ெதா த்  ேமல் விதானமாய ெபௗவநீர் அராவைணப், 
ப த்தபாயல் பள்ளிெகாள்வ  என் ெகால் ேவைல வண்ணேன. 
 
இரண்யைன தன் நகங்களால் அழித்தவ ம், நான்கு ேவதங்கைள ம் ஓ வதில் திறைம 
உள்ளவர்கள் ேயாக கமாக வணங்கும் ெப மான் பாற்கட ல் சயனித்தி க்கும் 
பத்மநாபன் தான், ேவ  ஒ வ மில்ைல எனப் பின் வ மா  ெசான்னார்: 
 
வானிறத்ெதார் சீயமாய் வளந்த வாெளயிற்றவன், 
ஊன் நிறத் கிர்த்தலம் அ த்தினாய் உலாய சீர், 
நால்நிறத்த ேவதநாவர் நல்ல ேயாகினால் வணங்கு, 
பால் நிறக் கடல்கிடந்த பற்பநாபன் அல்ைலேய. 
 
அவைனத் தவிர ேவ  எவ ம் ரக்ஷிக்கக் கூ யவர் இல்ைல என் ம் குறிப்பிட்டார். 
 
தான் பைடத்த உலகங்கைள, த்ாிவிக்ரமவாதார சமயம் அளந் , ப்ரளய காலத்தில் அந்த 
உலகங்கைள உண் , ப்ரளயம் அடங்கிய ம் பின் அைவகைள ெவளிப்ப த்தி 
(உமிழ்ந் ), தி ப்பாற்கட ல் சயனித் , அதன் பின் அத் தி ப்பாற்கடைலக் கைடந்  
அம் தத்ைத ம், மஹால மிைய ம் ேதாற் வித்த விஷயங்கைள பின் வ ம் பாசுர 

லம் ெகாண்டா னார்: 
 
பைடத்த பாாிடந்தளந்  அ ண் மிழ்ந்  ெபௗவநீர், 
பைடத்தைடத்ததில் கிடந்  ன் கைடந்த ெபற்றிேயாய், 
மிைடத்த மா  மா மான் விலங்கு கால ர் க, 
பைடக்கலம் வி த்த பல்பைடத் தடக்ைக மாயேன. 
 
மற்ற ஒ  பாசுரத்தில். தி ப்பாற்கடல் நாதைன, “கைடந்த பாற்கடல் கிடந் , …. 
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ேவங்கடம் அைடந்த” மாலாக தி மழிைச  வணங்கிக் ெகாண்டார்.  அந்த தி மா ன் 
“பாதேம அைடந்  நா ம் உய்ம்மிேனா” என்  உபேதசம் ெசய்தார். 
 
இன் ம் ஒ  தி ச்சந்த வி த்த பாசுரத்தில், ஆயனாக அவதாித்த சமயம், ஏ  எ கைள 
அடர்த் , நப்பின்ைனைய பாிசாக ெபற்றைத ம், ராஸக்ாீைட ெசய்தைத ம் கூறி, 
ச த்ரத்ைத பைடத் , அைண கட் , அதன் ேமல் சயனித்  இ ந்த 
தி ப்பாற்கடலாைனப் பின் வ மா  ேஸவித் க் ெகாண்டார்: 
 
விைடகுலங்கேளழடர்த்  ெவன்றி ேவற்கண் மாதரார், 
க க்கலந்த ேதாள் ணர்ந்த கா யாய ேவைல நீர், 
பைடத்தைடத்திற் கிடந்  ன் கைடந்  நின்றனக்கு, 
அைடக்கலம் குந்த என்ைன அஞ்செலன்ன ேவண் ேம. 
 
தி மழிைச தன  நான் கன் தி வந்தாதியின் நான்கு பாசுரங்களில், தி ப்பாற்கடல் 
எம்ெப மாைன மங்களாஸாசனம் ெசய்தார்.  தல் பாசுரம் பின் வ மா : 
 
பா ல் கிடந்த ம் பண்டரங்கம் ேமய ம், 
ஆ ல் யின்ற ம் ஆர் அறிவார் - ஞாலத் 
ெதா  ெபா ைள வானவர் தம் ெமய்ப்ெபா ைள,  

      அப்பில் 
அ ெபா ைள யான் அறிந்தவா . 
 
தி ப்பாற்கட ல் பள்ளிக் ெகாண் ப்ப ம், 
ஸ்ரீரங்கத்தில் அனாதி காலமாக ேமவி இ ப்ப ம், 
ப்ரளய காலத்தில் ஆ ைல ேமல் ேயாக நித்ைர 

ாிவ ம், உலகங்க க்கு க்கிய ஷார்த்தமாய் 
இ ப்ப ம், விண்ேணாரால் சாி வர அறியப்பட்ட ம், 
ஸ் ஷ் யின் ெதாடக்கத்திேல ப்ரளய ஜலத்தில் 
மிதந்  ெகாண் , ஜீவ ராசிகைள உண்  பண் ம் 
ஒ  அத் தமான தத்வத்ைத, நான் அறிந்தவா , 
மற்றவர் இவ் லகில் அறிய மாட்டார் எனப் 

ஆ ைல க் ஷ்ணர் 
(நன்றி: ெசள ஸ்ேவதா) 
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ெப மிதத் டன் கூறினார். 
வ் கத்தில், தி ப்பாற்கடைலத் தன் பள்ளி ெகாள் ம் இடமாகக் ெகாண்ட  எம் 
ெப மான், அர்ச்ைசயில் குடந்ைத, தி ெவஃகா, தி  எவ் ள், ஸ்ரீரங்கம், தி ப்ேபர் நகர், 
தி  அன்பில் ஆகிய ேக்ஷத்ரங்களில் நாக சயனம் ெகாண்ேட ேஸைவ த கிறான்.  
தி ப்பாற்கட ல் ஆதிேசஷன் என்ற ெபாிய நாகத்தின் ேமல் சயனித்தி ப்பவன் ஆதி 
ெந மாலாய் நின் , தன்னிடம் சரணாகதி ெசய்தவர்கைள தவறா  ரக்ஷித் , அவர்கள் 
உள்ளங்களில் நித்ய வாஸம் ெசய்கிறான் என்  தி மழிைச ெசான்ன பாசுரம் பின் 
வ மா : 
 

 
ஸ்ரீ வ வழகிய நம்பி – தி வன்பில் (நன்றி: www.divyadesam.com) 

 
நாகத்தைணக் குடந்ைத ெவஃகாத் தி ெவவ் ள், 
நாகத்தைணயரங்கம் ேபரன்பில் - நாகத் 
தைணப் பாற்கடல் கிடக்கும் ஆதி ெந மால், 
அைணப்பார் க த்தனாவான். 
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அவன் தன்ைன விச்வாஸத் டன் அண் யவர்கைள காப்பாற்றி, க்தியளிப்பைத 
ச்ேவதாச்வேராபநிஷத் பின் வ மா  விளக்குகிற : 
 

Éav¢aýmnIfaOy< ÉavaÉavkr< izvm!, 
klasgRkr< dev< ye ivÊSte jhuStnum!. 
பாவக்ராஹ்யமநீடாக்யம் பாவாபாவகரம் சிவம் | 
கலாஸர்ககரம் ேதவம் ேய வி ஸ்ேத ஜஹுஸ்த ம் || 
 
(Meaning):  That Supreme Divinity, who created both life and matter, who is 
the source of all arts and sciences, who can be intuited by a pure and 
devoted mind – realizing him, the Blissful, the incorporeal and the nameless 
one is freed from further embodiment.     
 
தி மங்ைக ெகாண்டா ய தி ப்பாற்கடல் நாதன் 
 
தி மங்ைக 11 பாசுரங்கள் லம் க்ஷீராப்தி நாதைன ெகாண்டா ள்ளார்.  தல் 
பாசுரம், ைநமிசாரண்யத்  எம் ெப மா டன் ேசர்ந்த .  அப்பாசுரப் பகுதி பின் 
வ மா : 
 
பரமேன பாற்கடற் கிடந்தாய் 
நா  நான் வந் ன் தி வ யைடந்ேதன்  
ைநமிசாரணியத் ெளந்தாய். 
 
மற்ற ஒ  ைநமிசாரண்யத்  பாசுரத்தில், க்ஷீராப்தி நாதைன ம ப ம் பின் வ மா  
மங்களாஸாசனம் ெசய்தார்: 
 
ேத ைடக் கமலத்தி வி க்கரேச!   
     திைரெகாள் மாெந ங்கடல் கிடந்தாய்! 
நா ைடத்தவத்தால் தி வ யைடந்ேதன் 
     ைநமிசாரணியத் ெளந்தாய். 
 
தி ேவங்கடம் பற்றிய பாசுரம் ஒன்றில், “பள்ளியாவ  பாற்கடலரங்கம்” என்  
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மங்களாஸாசனம் ெசய்தார்.  தி ெவள்ளியங்கு  தி ப்பதி பாசுரம் ஒன்றில், அத் 
தி ப்பதிைய “பறைவ ன் யர்த் ப் பாற்கடல் யின்ற பரமனார் பள்ளி ெகாள் 
ேகாயில்” என விளக்கினார்.  வ் ஹ ர்த்தியான தி ப்பாற்கடல் நாதன், 
தி ெவள்ளியங்கு யில் சயனித் ள்ளான் என்  ஆழ்வார் கூறினார்.  அவைன 
ம ப ம், பலச் தி பாசுரத்தில் “ெதண் திைர வ டப் பாற்கடல் யின்ற 
தி ெவள்ளியங்கு யான்” என வணங்கி தி ப்பாற்கடல் நாதைன மங்களாஸாசனம் 
ெசய்தார். 
 
தி வரங்கத்  பாசுரம் ஒன்றில், தி மங்ைக “கடல் கிடந்த க மணிைய, ைமம்மான 
மரகதத்ைத, மைற ைரத்த தி மாைல, எம்மாைன எனக்ெகன் மினியாைனப் பனி காத்த 
வம்மாைன யான் கண்ட  அணி நீர்த் ெதன்ன்னரங்கத்ேத” என்  மங்களாஸாசனம் 
ெசய்தார். 
 
தி வ ந் ர் பாசுரம் ஒன்றில், மஹால மி ம், மி ேதவி ம் பகவா ைடய ெசம் 
ெபான் தி வ  இைணகைள வ வைத ம், தி ப்பாற்கட ல் அனந்தாழ்வான் என்ற 
மஹா ஸர்ப்பத்தின் ேமல் சயனித் க் ெகாண்  ேயாக நித்ைர ெசய்வைத ம் பின் 
வ மா  தி மங்ைக ெகாண்டா னார்: 
 
ெசங்கமலத் தி மக ம் வி ம் ெசம் ெபான் 
     தி வ யினிைண வ ட னிவேரத்த, 
வங்கம  தடங்கட ள் அனந்தன் என் ம் 
     வாியரவின் அைணத் யின்ற மாேயான் காண்மின். 
 
தி க்கண்ண ரத்  எம் ெப மான் தி ப்பாற்கடல் ெவள்ளத்தில், ஆதிேசஷன் என்ற 
அரவைண ேமல் ேயாக நித்ைர ெசய்பவனாக பின் வ மா  ேஸவித் க் ெகாண்டார்: 
 
ெவள்ைள நீர் ெவள்ளத்  அைணந்த அரவைண ேமல், 

ள்  நீர் ெமள்ளத் யின்ற ெப மாேன, 
வள்ளேல உன் தமர்க்ெகன் ம் நமன் தமர், 
கள்ளர் ேபால் கண்ண ரத்  உைற ம் அம்மாேன 
 
தி மா ஞ்ேசாைல சுந்தரராஜைன திக்கும் ஒ  பாசுரத்தில், தி மங்ைக கல்ப 
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ஆரம்பத்தில், தி ப்பாற்கட ல் அநி த்தனாய் சயனித்தி ந்த  “ வாின் ன் 
தல்வைன” பரகால நாயகியின் தாயார் கமாக பின் வ மா  ேஸவித் க் ெகாண்டார்: 

 
வாின் ன் தல்வன் ழங்கார் கட ள் கிடந் , 
வல ந்தி தன் ள் வனம் பைடத்  உண்  உமிழ்ந்த, 

ேதவர்கள் நாயகைனத் தி மா ஞ்ேசாைல நின்ற, 
ேகாவலர் ேகாவிந்தைனக் ெகா ேயாிைட கூ ங்ெகாேலா. 
 
அைலகள் ஒ  நிைறந்த தி ப்பாற்கட ல் சயனித் ம், தி மா ஞ்ேசாைலயில் 
நின் ம், இந்திரனால் ேகாவிந்த பட்டாபிேக்ஷகம் ெசய்யப்பட்டவ மான ஆதி மாைல, 
ெகா க்கு சமானமான ெமல் ய இைட உைடய என் ெபண் கூடக் கூ மா என  என 
பரகால நாயகியின் தாயார் இப் பாசுரத்தில் கவைல டன் ேகட்டாள்.  
 
தி ெந ந்தாண்டகத்தின் இ  பாசுரங்களில், தி மங்ைக க்ஷீராப்தி நாதைன பக்தி த ம்ப 
நமஸ்காித் க் ெகாண்டார்.  தல் பாசுரத்தின் பின் பாதியில், 
 
பங்கயத்தாய் பாற்கடலாய் பாாின் ேமலாய் 
     பனிவைரயின் உச்சியாய் பவள வண்ணா, 
எங்குற்றாய் எம் ெப மான் உன்ைன நா  
     ஏைழேயன் இங்ஙனேம உழி த ேகேன.  
 

த்ரைன வலப் றம் ெகாண்டவேன! க்ஷீராப்தியில் சயனித் ள்ளவேன! மியில் 
அர்ச்ைசயாய் பல தி ப்பதிகளில் உைறபவேன! குளிர்ந்த இமயமைலயின் உச்சியில் 
(பதாீகாச்ரமத்தில்) இ க்கும் நாராயணேன! பவள நிறம் உைடயவேன! ெப மாேன! என் 
கண்ணில் படா  எங்ேகா ஒளிந் ள்ளாேய! உன்ைனக் கண் , கலந்  அ பவிக்கும் 
பாக்யம் இல்லா , ர்பாக்யனான நான் அைலந்  அலற்றி வ கிேறன் என இங்கு 
ஆழ்வார் ெசான்னார். 
 
மற்ற ஒ  தி ெந ந்தாண்டக பாசுரத்தில், தி மங்ைக க்ஷீராப்தி நாதைன, “கடல் கிடந்த 
கனிேய” என்றைழத் , பரகால நாயகியின் தாயார், என் ேபைதப் ெபண், உன் 
தி நாமங்கைள பிதற்றிப் பா  வ கிறாள் என்றார். 
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நம்மாழ்வார் அ பவித்த க்ஷீராப்தி நாதன் 
 
நம்மாழ்வார் தி ப்பாற்கடல் ேக்ஷத்ரத்ைத ம், அங்கு வ் ஹ நிைலயில் உள்ள 
ெப மாைன ம், ஒன்ப  பாசுரங்கள் லம் மங்களாஸாசனம் ெசய் ள்ளார். 
நம்மாழ்வாாின் தல் அ ளிச் ெசயல் தி வி த்தத்தின் 79வ  பாசுரமாக ெவளிப்பட்ட .  
இப் பாசுரம் மிக ம் அழகான .  இ  பின் வ மா  ேஸவித் க் ெகாள்ளப் பட்ட : 
 
ேவதைன ெவண் ாி லைன விண்ேணார் பரவ நின்ற  
நாதைன ஞாலம் வி ங்கும் அநாதைன ஞாலம் தத் ம் 
பாதைனப் பாற்கடல் பாம்பைண ேமற் பள்ளிக்ெகாண்ட ம் 
சீதைனேய ெதா வார் விண் ளாாி ம் சீாியேர. 
 
அவேனா ேவத ேவத்யன், ேவதங்கள் எல்லாம் அறிந்தவன்.  ெவ த்த யக்ேஞாப தத்ைத 
அணிந்தவன்; வானவர் ஏத் ம் ஸர்ேவச்வரன்; ப்ரளய காலத்தில் உலகங்கைள வி ங்கி 
காப்பவன்; ஸர்வ ஸ்வாமி, தனக்கு உயர்ந்த யஜமானன் இல்லாத தனிப் ெப ந்தைக; 

ன்  உலகங்கைள ம் தன் தி வ களால் அளந்த த்ாிவிக்ரமன்; அவேன 
தி ப்பாற்கட ல், ஆதிேசஷன் ேமல் சயனித்தி க்கும் குளிர்ந்த மனத்தினன்; அவைன 
ெதா  நிற்பவர்கள் நித்ய சூாிகைள விட அதிகமான சிறப்  உைடயவர்கள் என்  இப் 
பாசுர லம் நம்மாழ்வார் ெதாிவித்தார். 
 
தி ப்பாற்கடல் நாதைன மங்களாஸாசனம் ெசய்த நம்மாழ்வாாின் இரண்டாவ  
பாசுரத்ைத ெபாிய தி வந்தாதியில் சந்திக்கிேறாம்.  அப் பாசுர வாக்கியங்கள் பின் 
வ மா : 
 
பாலாழி நீ கிடக்கும் பண்ைப யாம் ேகட்ேட ம், 
காலா ம் ெநஞ்சழி ம் கண் சுழ ம் - நீலாழிச் 
ேசாதியாய்! ஆதியாய்! ெதால்விைன எம்பால் க ம் 
நீதியாய்! நிற்சார்ந்  நின் . 
 
க  நீலக் கட ன் ஒளிைய உைடயவேன! ஆதி ர்த்திேய! நாங்கள் ேசர்த் க் 
ெகாண் க்கும் பழம் பாவங்கைள அழிக்கும் உபாயேம! நீல மணியான நீ, ெவள்ைள 
நிற ைடய தி ப்பாற்கட ல் சயனித்தி ப்பைத, சாஸ்த்ரங்கள் ெசால்லக் ேகட் , அந்த 
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அ பவ திர்ச்சியால், எங்கள் கால்கள் மியில் நிைலக்கா  த மா கிற .  எங்கள் 
ப்ரக்ைஞ மைற ம்;  கண்க ம் நிைலயில்லா  சுழ ம்.  அந்த அ பவம் எங்கைள 
திணற அ த் , திைகக்க ைவக்கும் என நம்மாழ்வார் ெசால் , பாலாழியில், நீலாழிச் 
ேசாதியாய் சயனித்தி ப்பவைன தித்தார். 
 

 
ஸ்ரீ அநந்தபத்மநாபப் ெப மாள் (ஆத் ப் ெப மாள்) (நன்றி:ெசள.ஸ்ேவதா சுந்தரம்) 

 
எம் ெப மாைன ஸர்வ ரக்ஷகனாக ம், ஸர்வ வித பந் வாக ம், அைழக்கும் மற்ற ஒ  
ெபாிய தி வந்தாதி பாசுரத்தில், தி ப்பாற்கடல் நாதைன நம்மாழ்வார் மங்களாஸாசனம் 
ெசய்தார்.  அப் பாசுரம் பின் வ மா : 
 
உைரக்கிேலார் சுற்றத்தார் உற்றாெரன்றாேர 
இைரக்கும் கடல் கிடந்த எந்தாய் - உைரப்ெபல்லாம் 
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நின்னன்றி மற்றிேலன் கண்டாய் என  உயிர்க்ேகார் 
ெசால் நன்றியாகும் ைண. 
 
அைலகள் ேமாதி ேகாஷம் ெசய் ம் தி ப்பாற்கட ல் சயனித் ள்ள அப்பேன!  
உன்ைனத் தவிர நண்பர்கள், பந் க்கள் என்  ெசால்லக் கூ யவர்கள், உண்ைமயாக 
ெசால்லப் ேபானால், எனக்கு ஒ வ ம் இல்ைல.  இ  விஷயம் ாிந்  ெகாண்ட நான், 
உன்ைனேய உறவினாக ம், நண்பனாக ம் நம்பி வாழ்கிேறன்.  உன்னிடம் சரணாகதி 
ெசய் ம், “மாதா பிதா ப்ராதா நிவாஸ: சரணம் ஸுஹ் த் கதி: (ஸர்வம்) நாராயண:”  
என்ற ஸத் வாக்யத்ைத ைணயாக நம்பி நிற்கிேறன்.  தி ப்பாற்கட ல் சயனித் ள்ள 
ஆதி ர்த்திேய! நீேய எனக்கு வழித் ைண என ஆழ்வார் இங்கு ெசான்னார். 
 
அ த்த ஆ  க்ஷீராப்தி மங்களாஸாசனப் பாசுரங்கைள தி வாய்ெமாழியின் பல 
பகுதிகளில் சந்தித் க் ெகாள்கிேறாம்.  இைவக ள் தலான  இரண்டாம் பத் , 
ஐந்தாம் தி ெமாழியில் காணப்ப ம்.  இ  பின் வ ம் பாசுர வாக்கியங்கள் ெகாண்ட : 
 
பாம்பைணேமல் பாற்கட ள் பள்ளியமர்ந்த ம், 
காம்பைணேதாள் பின்ைனக்கா ஏ டேனழ் ெசற்ற ம், 
ேதம்பைணய ேசாைல மராமரேமழ் எய்த ம், 

ம்பிைணய தண் ழாய்ப் ெபான் ம் ேபாேரெற. 
 
இங்கு பாற்கட ல் சயனித்  ேயாக நித்ைர ெசய் ம் எம் ெப மான், பல அவதாரங்களில் 
நி பித்த கல்யாண குணா பவங்கைள நம்மாழ்வார் ெகாண்டா னார்.  அந்த 
அ பவங்கைளத் தான் ெசால்லக் ேகட் , தி ப்பாற்கடல் நாதன் மகிழ்ந்தைத இங்கு 
கூறினார்.  க் ஷ்ணாவதாரத்தில், ங்கிைலப் ேபால் நீண்ட ம், அழகு ெகாண்ட மான 
ேதாள்கைள உைடய நப்பின்ைனக்காக ஏ  எ கைள ம், ஒேர அ யால் அழித்தைத 

த ல் அ பவித்தார்.  அ த்த ப யாக ராமாவதார சமயம், ஒேர அம்பினால் ஏ  
ஆச்சா மரங்கைள ம் ெவட் த் தள்ளியைத ம் ேஸவித் க் ெகாண்டார்.  அழகிய 
தி த் ழாய் மாைலையத் தன் ஸ்வர்ண க்ாீடத்தின் ேமல் அணிந்தி க்கும் எம்ெப மான், 
தாம் அ பவிப்பைதக் கண்  உவந்தான் என்  ஆழ்வார் ெசான்னார். 
 
இரண்டாம் பத்தின், ஆறாவ  தி ெமாழிப் பாசுரம் ஒன்றில், நம்மாழ்வார், க்ஷீராப்தி 
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நாதா! உன்ைன இைட விடா  சிந்தித்  பிைழத்த நான், ஸகல பாவங்க ம் அந்த 
சிந்தைனயால் விலகினவனாய் உள்ேளன்.  உன்னிடம் இம் மாதிாி விலா அ ைம 
ெசய்  நிற்கும் நான், உன்ைன இனி விடக் காரணம் உண்ேடா என்  பின் வ மா  
ெகாண்டா னார்: 
 
உய்ந்  ேபாந்ெதன் உலப்பிலாத ெவந்தீவிைனகைள நாசஞ் ெசய் , உன  
அந்தமில் அ ைம அைடந்ேதன் வி ேவேனா? 
ஐந்  ைபந்தைலயாடரவைண ேமவிப் பாற்கடல் ேயாக நித்திைர, 
சிந்ைத ெசய்த எந்தாய், உன்ைன சிந்ைத ெசய்  ெசய்ேத. 
 

ன்றாம் பத்தின், ஏழாம் தி ெமாழி தல் பாசுரத்தில், “பாற்கடல் ேசர்ந்த பரமைன” 
நம்மாழ்வார் நமஸ்காித் க் ெகாண்டார்.  பாகவத ேசஷத்வத்ைதக் ெகாண்டாட ஏற்பட்ட 
இப் பாசுரம் பின் வ மா : 
 
பயி ம் சுடெராளி ர்த்திைய பங்கயக் கண்ணைன, 
பயில இனிய நம் பாற்கடற் ேசர்ந்த பரமைன, 
பயி ம் தி ைடயார் யவேர ம் அவர் கண்டீர், 
பயி ம் பிறப்பிைட ேதாெறம்ைம யா ம் பரமேர. 
 
ேமன் ேம ம் வள ம் ேதஜஸ் உைடய திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் ெகாண்ட பகவான், 
ெசந்தாமைரக் கண்க டன், அ பவிக்க அ பவிக்க ஆரா அ தமாக ம், 
தி ப்பாற்கட ேல பிராட் டன் ேசர்ந்  ேஸைவ த கிறான்.  தன் ஒப்பாாில்லா 
க்ஷீராப்தி நாதைன பலன் ஏ ம் எதிர்பார்க்கா  அ பவிக்கும் அ ள் ெபற்ற 
பாகவதர்கள், எந்த குலத்தில் பிறந்தி ந்தா ம், நமக்கு தைலவரான பரமர்கேள என்  
ஆழ்வார் ெசான்னார்.  எம் ெப மான் குணங்களில் ஈ பட்  நிற்கும் பாகவேதாத்தமர்கள் 
சிறந்த ேசஷிகேள ஆவர் என்  ஆழ்வார் ெசான்னார். 
 
தி வாய்ெமாழியின் எட்டாவ  பத் , தல் தி ெமாழி பாசுரம் ஒன்றில், நம்மாழ்வார் 
க்ஷீராப்தி நாதைன பின் வ மா  ேபாற்றினார்: 
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மணந்த ேபராயா! மாயத்தால் ம்  
     வல்விைனேயைனயீர்கின்ற, 
குணங்கைள ைடயாய்! அசுரர் வன்ைகயர்  
     கூற்றேம! ெகா ய ள் யர்த்தாய்! 
பணங்காளாயிர ைடய ைபந்நாகப்- 
     பள்ளியாய்! பாற்கடல் ேசர்ப்பா! 
வணங்கும் ஆறறிேயன் மன ம் வாசக ம்  
     ெசய்ைக ம் யா ம் நீ தாேன! 
 
மாயம் ெசய் , ஏ  எ கைள அழித் , நப்பின்ைன கரம் பி த்த ஆயேன! உன் ைடய 
மாயத்தால், ெகா ய பாவ ைடய என்ைன பாபஹீனனாக ெசய்பவேன! அசுரர்க க்கு 
யமனாய் இ ப்பவேன! உன  எதிாிகைள உனக்கு ன்ேன அழிக்கும் க டைன 
ெகா யாக உைடயவேன! ஆயிரம் படங்க டன் விசாலமாக பரந் , உன  
ெமத்ைதயாக இ க்கும் ஆதிேசஷன் ேமல் தி ப்பாற்கட ல் சயனித்தி ப்பவேன!  
நானாக உன்ைன வணங்குவ  என்பைத நான் அறிேயன்!  ஏெனனில், என  
மனதிற்குள் ம், வாக்குள் ம், ெசய்ைக ள் ம் அந்தர்யாமியாகி நின்  நீேய 
எல்லாவற்ைற ம் நடத்திக் ெகாள்கிறாய் என்  ஆழ்வார் க்ஷீராப்தி நாதனிடம் 
ெசான்னார். 
 
“நங்கள் வாிவைள” என்  ஆரம்பமாகும் எட்டாம் பத்தின், இரண்டாம் தி ெமாழி பாசுரம் 
ஒன்றில், பராங்குச நாயகி, பரமபதத்ைத ம், தி ப்பாற்கடைல ம், தி ேவங்கட 
மைலைய ம் ேசர்த்  மங்களாஸாசனம் ெசய்தாள்.  இப் பாசுரம் பின் வ மா : 
 
இைடயில்ைல யான் வளர்த்த கிளிகாள்! 
     ைவகாள்! குயில்காள்! மயில்காள்! 
உைடயநம் மாைம ம் சங்கும் ெநஞ்சும் 
     ஒன் ம் ஒழியெவாட்டா  ெகாண்டான், 
அைட ம் ைவகுந்த ம் பாற்கட ம் 
     அஞ்சனெவற் ம் அைவநணிய, 
கைடயறப் பாசங்கள் விட்ட பின்ைன 
     அன்றி அவன் அைவ காண்ெகாடாேன. 
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என்னால் பா ட் , பழம் ெகா த்  வளர்க்கப் பட்ட கிளிகேள, நாகணவாய் ட்கேள, 
குயில்கேள, மயில்கேள!  உங்க க்கும், எனக்கும் இனி ெதாடர்  ஏ மில்ைல.  தி மால், 
என் ைடய ெசாத் க்கைள ம், ெஸௗந்தர்யத்ைத ம், சங்கு வைளகைள ம், 
சித்தத்ைத ம் ஒன்  விடா  அபஹாித் க் ெகாண்  விட்டான். எல்ேலாரா ம், 
கைடசியாக அைடயப்ப ம் பரமபத ம், தி ப்பாற்கட ம், தி ேவங்கட ம் இப்ேபாேத 
கிட் மா  ெசய்  விட்டான்.  என் பாசத்ைத உங்களிடமி ந்  மாற்றி, தன்னிடம் 
ஸ்திரமாக நிைலக்க ைவத்  விட்டான் என பராங்குச நாயகி ெசான்னாள். 
 
நம்மாழ்வாாின் தி ப்பாற்கடல் சம்பந்தமான கைடசி பாசுரத்ைத, தி வாய்ெமாழியின் 
பத்தாம் பத்தின் ஏழாவ  தி ெமாழியில் ேஸவித் க் ெகாள்கிேறாம்.  அ  பின் வ மா : 
 
தி மா ஞ்ேசாைலமைலேய தி ப்பாற்கடேல என்தைலேய, 
தி மால் ைவகுந்தேம தண் தி ேவங்கடேம என டேல, 
அ மாமாயத் ெதன யிேர மனேம வாக்ேக க மேம, 
ஒ மா ெநா ம் பிாியான், என் ஊழி தல்வெனா வேன. 
 
நம்மாழ்வாேரா ளிய மரத்த யில் அன்ன பானமின்றி வளர்ந்  நின்றவர்.  ஆகாரம், 
தீர்த்தம் ேசரா , வளர்ந்த அதிசயத்தின் காரணத்ைத ஆழ்வார் இங்கு விளக்கினார்.  தன் 
கரணங்களில் எம் ெப மான் ெகாண்ட ஆைசயால், அைவக ள் குந் , அைவக க்கு 

ஷ்  அளித்  வளர்த்தான் என்  ஆழ்வார் ெசான்னார். 
 
தி மா ஞ்ேசாைல ேபான்ற தி ப்பதிகளில் வ ப்பதில், எவ்வள  தி ப்தி க்ஷீராப்தி 
நாத க்கு உள்ளேதா, அவ்வளவில், தன  ஒவ்ேவார் அங்கத்தி ம் பகவான் 
அந்தர்யாமியாக நிற்பைத இங்கு ஆழ்வார் குறிப்பிட்டார்.  ஒவ்ேவார் அவயத்ைத ம், 
ஒவ்ேவார் திவ்ய ேதசத்திற்கு சமானமாக நிைனக்கிறான் என்றார்.  என் அவயங்கைள 
பிாியா , என்னிடம் ஊழி தல்வனான க்ஷீராப்தி நாதன் உள்ளான் என ஆழ்வார் 
ெசால் , தன்னிடம் அவ க்குள்ள உறைவக் ெகாண்ட னார். 
 
பத்  ஆழ்வார்களால் மங்களாஸாசனம் ெசய்யப்பட்ட க்ஷீராப்தி நாதன், கடல் மகள் 
நாச்சியார் என்ற திவ்ய தம்பதிகைள ேஸவித் க் ெகாண் , நா ம் க்தி 
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ஸாம்ராஜ்யத்ைத அைடேவாமாக! 

 
 

ïI ]Irsagre பால்நிறக்கடல் #it àisÏ ]eÇe Am&t pu:kr[I tqe Aòa¼ 
ivmanCDayayam! ïImte ïI ÉU naiyka smet ïI ]IraiBdnaw präü[e nm> 
 
SrI kshIrasAgare pAlniRakkaDal iti prasiddha kshetre amrta pushkaraNI taTe ashTAnga 
vimAnacChAyAyAm SrImate SrI bhU nAyikA sameta SrI kshIrAbdinAtha parabrahmaNe 
namaH   
 

சுபமஸ் ! மங்களமஸ் ! ஸர்வாபீஷ்ட த்திரஸ் ! 
 
 


