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ஸ்ரீ: 

திருப்புலியூர் (குட்டநாடு)  - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 

( மரையரள நரட்டு திவ்யகதசம்( 

****** 

ஜய ஸம்வத்ஸரம் - சித்திரர மரதம் - April 29, 2014 

**** 

அன்புள்ள ஆஸ்தி  அன்பர் ளுக்கு, 

அடிகயனின் தரஸஸ்ய விஞ்ஞரபனம்.  

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, கவதரங் 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 திருப்புலியூர் (குட்டநரடு) 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: 

திருப்புலியூர் (குட்டநாடு)  - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 

( மரையரள நரட்டு திவ்யகதசம்( 

ஆசிரியர்: ஒப்பிலியப்பன் க ரவில் ஸ்ரீ வரதரச்சரரி சடக ரபன் 

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

***** 

மரைநரட்டு திருப்பதி ள்: திருப்புலியூர் (குட்டநரடு) 

திருச்தசங்குன்றூர் திருப்பதியிலிருந்து நரன்கு ரமல் கமற்க  திருப்புலியூர் உள்ளது.  

இங்கு மரயப்பிரரன் என்ற எம் தபருமரன், தபரற்த ரடி நரச்சியரருடன் புருக ரத்தம விமரன 

நிழலில், நின்று கஸரவ தரு ிறரர்.  பூஞ்சுரன தீர்த்தக் ரரயில் க ரயில் த ரண்டுள்ள 

மரயப்பிரரன், திருமங்ர , நம்மரழ்வரர் ஆ ிய இரு ஆழ்வரர் ளரல் 12 பரசுரங் ள் த ரண்டு 

மங் ளரஸரசனம் தபற்றுள்ளரன். 

திருப்புலியூதரன்ற திருப்பதியில் க ரயில் த ரண்டிருக்கும் மரயப்பிரரனிடம் மீளரத 

 ரதல் த ரண்ட பரரங்குச நரய ி, ப வரரனத் தவிர கவறு எவருக்கும் தன்ரன மணம ளர  

நிரனக்  கூடரது என தரயரரிடம் தசரன்னரள்.  பரரங்குச நரய ிக்கு உள்ள மன உறுதிரய, 

கதரழி புரிந்து த ரண்டு, அன்ரனயிடம் தரன் ஒன்றும் தசய்வதற் ில்ரை.  நரய ி 

கதர்ந்ததடுத்த மரயப்பிரரன் என்ற மணவரளன், ஸர்வரங்  ஸுந்தரனர  உள்ளரன்.  

இப்கபற்பட்ட தஸௌந்தர்யமுரடய,  ிரடக்  முடியரத அரிய வரரன நரய ி 

கதர்ந்ததடுத்துள்ளரள். இந்த அழ ரன திருமணம் தசய்து த ரள்ளரகத என்று தசரல்லி, 

பரரங்குச நரய ிரய என்னரல் தடுக்  முடியவில்ரை.  அவள் மனரத எப்படி மரற்றுவது என 

எனக்கு ததரியவில்ரை என்று கதரழி பின் வருமரறு தசரன்னரள்: 

 ருமரணிக்  மரைகமல் மணித் தடந்தரமரரக்  ரடு ள் கபரல், 

திருமரர்வு வரய்  ண் ர  யுந்தி  ரலுரடயரரட ள் தசய்யபிரரன், 

திருமர தைம்மரன் தசழுநீர்வயல் குட்டநரட்டுத் திருப்புலியூர், 
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அருமரயன் கபரன்றிப் கபச்சிைள் அன்ரனமீர்! இதற்த ன் தசய்க கனர? 

“ குட்டநரட்டுத் திருப்புலியூர் அருமரயன் கபரன்றிப் கபச்சிைள்” என்பது பரசுர 

வரக்யங் ள்.  சிறுபுலியூர் என்ற ஒரு திருப்பதி கசரழ நரட்டில் உள்ளது. அந்த திவ்ய கதசத்ரத 

தவிர, மரையரள நரட்டில் மற்தறரரு புலியூர் உள்ளது.  மரையரள நரட்டு புலியூரர, 

குட்டநரட்டுத் திருப்புலியூர் எனக் குறிப்பிட்டு, அது கசரழ நரட்டு திருப்புலியூரர விட 

கவறரனது என ஆழ்வரர் கூறினரர்.  குட்டநரட்டுத் திருப்புலியூர் மரயப்பிரரன் என்ற 

 ிரடப்பதற் ரிய வரரனப் பற்றியும், அவனுரடய ஆச்சர்யமரன திருநரமங் ரளத் தவிர 

கவறு எரதயும் பற்றி நரய ி கபசரது நிற் ிறரள்.  “அன்ரனமீர்! இதற்த ன் தசய்க கனர?” 

என கதரழி கூறினரள். தரய்மரர் கள! அவளுரடய மகனர நிரைரய என்னரல் மரற்ற 

முடியவில்ரை எனத் கதரழி கூறினரள். 

அவகனர  ரிய ஒளி வீசும் மரணிக் த்தரைரன மரை கமல் இருக்கும் சிறந்த குளத்தில் 

 ரணப்படும் தரமரர ள் கபரல் சிவந்த மஹரைக்ஷ்மிரய திருமரர்பில் அமர்த்தியுள்ளரன். 

தசந்தரமரர கபரன்ற சிவந்த திருப்பரதங் ரளயும், திருக் ண் ரளயும், 

திருக்ர த்தைங் ரளயும், பீதரம்பரத்ரதயும் உரடய இந்த திருமரல், உயரிய வரனர  

உள்ளரன்.  வரனுக்கு கவண்டிய அழகுக்கு பை விதத்திலும் கமல் பட்ட ஸர்வரங்  

தஸௌந்தர்யம் த ரண்ட மரயப்பிரரரனக்  ண்டு, உங் ள் தபண் மயங் ி நிற்பதில் ஆச்சர்யம் 

ஏதும் இல்ரை.  அவன் அழ ில் குரறந்தவன் என்று தசரல்லி, அவள் மனரத என்னரல் 

எப்படித் திருப்ப முடியும் என கதரழி க ட்டரள். 

தன் திருவுடல் அழர  தரன் அணிந்து த ரண்டிருக்கும் ஆபரணங் ளுடன் 

அதி மரக் ிக் த ரண்டு, கசரரபயுடன், மரயப்பிரரன் திருப்புலியூரில் விளங்குவரத அடுத்த 

பரசுரத்தில் கதரழி பின் வருமரறு ததரிவித்தரள்: 

அன்ரனமீர்! இதற்த ன் தசய்க ன் அணிகமருவின் மீதுைவும், 

துன்னு சூழ்சுடர் ஞரயிறும்  அன்றியும் பல் சுடர் ளும்கபரல், 

மின்னு நீண்முடியரரம் பல் ைன் தரனுரடதயம்தபருமரன், 

புன்ரன யம்தபரழில் சூழ் திருப்புலியூர் பு ழுமிவகள. 

“ பல்  ைன் தரன் உரட எம்தபருமரன்”, புன்ரன மரங் ள் த ரண்ட அழ ிய கசரரை ள் 

நிரறந்த திருப்புலியூரில் உள்ளரன்.  புன்ரன மரத்தின் மஞ்சள் புஷ்பங் ளின் தங்  
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நிறத்திற்க ற்ப பை விதமரன ஸ்வர்ணரபரங் ரள அணிந்து த ரண்டு, திருப்புலியூரரன் 

கசரரபயுடன் கஸரவ தரு ிறரன்.  கமரு மரையின் கமல் விளங்கும் ஸூர்யன், நக்ஷத்ரங் ள் 

கபரல் சுடர் விட்டுக் த ரண்டு, தரனும், தன் ஆபரணங் ளும் கசர்ந்த பரம கதஜஸ்ஸுடன் 

அவன்  ரட்சி அளிக் ிறரன்.  இந்த அஸரதரணமரன அழர , உங் ள் தபண் துதிக் ிறரள். 

அவளுரடய மகனர நிரைரய நரன் எப்படி மரற்றக் கூடும் என்று கதரழி, நரய ியின் 

தரயரரிடம் கூறினரள். 

அடுத்த பரசுரத்தில், ரூப தஸௌந்தர்யம், ஆபரண தஸௌந்தர்யம் இரவ ரள துதித்து 

வந்த நரய ி, அடுத்த படியர  அவனுரடய தபௌரு ம், பரரக்ரமம் ஆ ிய வீரச் தசயல் ரளக் 

த ரண்டரடுவதில் ஈடுபடு ிறரள்.  தனது திவ்யரயுதங் ளரல், அசுரர் ரள தபரடி தசய்யும் 

திருப்புலியூர் எம்தபருமரனின் வீர்யத்ரதக் த ரண்டரடி, அவனிடத்தில் தன் மனரத பறி 

த ரடுத்த நரய ிரய எப்படி நரன் திருத்த முடியும் எனத் கதரழி பின் வருமரறு க ட்டரள்: 

பு ழுமிவள் நின்றிரரப்ப ல் தபரருநீர்க் டல் தீப்பட்டு, எங்கும் 

தி ழுதமரிகயரடி தசல்வததரப்பச் தசழுங் திரரழி முதல், 

பு ழும் தபரருபரட கயந்திப் கபரர்புக் சுரரரப் தபரன்றுவித்தரன், 

தி ழு மணிதநடுமரடம் நீடு திருப்புலியூர் வளகம. 

நரய ி இரட விடரது, இரரப் ப ைர , அவனுரடய பரரக்ரமத்ரதயும், ஆயுதம் ஏந்தி 

எதிரி ரள அழிக்கும் சக்திரயயும் பு ழ்ந்து வரு ிறரள் என கதரழி ததரிவித்தரள். 

இப்படி, பரட எடுத்து, த ரரைத் ததரழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் அவரன நீ 

நிரனக் ைர ரது என கதரழி தசரல்ை, நரய ி, அசுரர் ரள சிக்ஷிக்கும் என் நரதனின் அன்பு, 

 ருரண ஆ ிய குணங் ரள நீ அறியவில்ரை கபரலும் என பதில் கூறினரள்.  அவன் “சீர் 

வளம்  ிளர் கதவபிரரன்” என நரய ி ததரிவித்தரள். அவனுரடய தஸௌைப்யம், 

தஸௌசீல்யம், ஆச்ரித ரக்ஷண வ்ரதம்,  ருரண, வரத்ஸல்யம் இரவ ரளப் பற்றி கபசி, 

தன்னுரடய கதரழிரய  ண்டித்தரள். அவன் “கபர் வளம்  ிளர்ந்து கபச்சு அன்றி” கவறு 

ஒன்ரறயும் கபச மரட்கடன் என்றரள். அவனுரடய ஆத்ம குணங் ரளப் பற்றிய கபச்ரசத் 

தவிர, கவறு ஒன்றிலும் ஆரசப் படரதவரள, எப்படி நரன் திருத்த முடியும் எனத் கதரழி தன் 

முடியரரமரய பின் வருமரறு குறிப்பிட்டரள்: 
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ஊர்வளம்  ிளர் கசரரையும்  ரும்பும் தபருஞ் தசந்தநல்லும் சூழ்ந்து, 

ஏர்வளம்  ிளர் தண் பரணக் குட்டநரட்டுத் திருப்புலியூர், 

சீர்வளம்  ிளர் மூவுை குண்டுமிழ் கதவபிரரன், 

கபர்வளம்  ிளர்ந்தன்றிப் கபச்சிைளின்றிப் புரனயிரழகய 

“ இப்புரன இரழ”, அழ ரன ஆபரணங் ரள அணிந்திருக்கும் என் நரய ி, இப்கபரது 

(இன்றி), அவனுரடய ஊர்வளம், ஏர்வளம் த ரண்ட திருப்பதியில் ஈடுபட்டு, அவனுரடய 

சீர்வளம்  ிளர் கபர் வளத்ரதப் பரடி வரு ிறரள். அந்த கபச்சு, ஸங் ீர்த்தனம் தவிர கவறு 

எதிலும்  ைக்  மரட்கடன் என் ிறரள். 

ஏ ஸ்மிந்நபி அதிக்ரரந்கத மூஹூர்கத த்யரந வர்ஜிகத | 

தஸ்யுபிர்மு ிகதகநவ யுக்தமரக்ரந்திதும் ப்ருசம் || 

என்று  ரருட புரரணம் தசரல்லும் வர யில், இவள் ப வரனுரடய  ல்யரண குணங் ரள 

விளக்கும் திருநரமங் ரளப் பற்றிப் கபசரதவர் ள், அவரன ஒரு வினரடி கூட மறந்தவர் ள், 

தங் ள் அவை நிரைரய நினத்துக்  தற கவண்டும்; திருடர் ளிடம் தங் ள் ஐச்வர்யங் ரள 

இழந்தவர் ள் நிரைக்கு, அவர் ள் நிரை சமரனமரகும் எனச் தசரல்லி, ப வரரனப் பற்றிய 

கபச்சிகை தன் மனரத இழந்து உங் ள் தபண் இருக் ிறரள்.  நரன் என்ன தசய்யக் கூடும்? 

அவரள என்னரல் திருத்த முடியரது என கதரழி கூறினரள்.  டல் த ரண்ட வஸ்துரவ, 

யரரரல் திருப்பிக் த ரண்டு வர முடியும்? அவள் “திருப்புலியூர் முரனவன் மூவுை ரளி அப்பன் 

திருவருள் மூழ் ினகள” என அடுத்த பரசுரத்தில் கதரழி, நரய ியின் நிரைரய விவரித்தரள்.  

அவள் மூவுை ங் ரள ஆளும் ப வரனுரடய பிரரட்டியின் தரயரய எதிர்பரர்த்து, அந்த 

அருள் பற்றிய நிரனவிகை ஆழ்ந்து இருக் ிறரள்.  முதலில் தபரிய பிரரட்டியின் அருளும், பின் 

அவன் அருளும் எதிர்பரர்த்து நிற்கும் நரய ிரய எந்த வி யமும் இனித் திருத்தரது எனத் 

கதரழி தசரன்னரள்.  திருவர ிய பிரரட்டியின் அருள்  ிட்டி, ப வரனின் அருளும் தபற்று, 

அந்த அருள் தபற்ற அரடயரளங் ரள நரய ி தன் உடலில் த ரண்டுள்ளரள் எனத் கதரழி 

திருப்புலியூர் சம்பந்தம் தபற்ற அடுத்த பரசுரத்தில் பின் வருமரறு விளக் ினரள்: 
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திருவருள் மூழ் ி ரவ லும் தசழுநீர் நிறக்  ண்ணபிரரன், 

திருவருள் ளும் கசர்ந்தரமக்  ரடயரளம் திருந்தவுள, 

திருவருள் அருளரல் அவன் தசன்று கசர்தண் திருப்புலியூர், 

திருவருள்  முத ரண் பழத்தது தமல்லியல் தசவ்விதகழ. 

பிரரட்டியின் அனுக்ரஹத்தரல், தினந்கதரறும், திருப்புலியூரரனுரடய அருள் ள் 

தபற்றிருப்பது, அவள் உடலின் அங் ங் ளில் ஸ்பஷ்ட்டமர   ரணப்படு ிறது. அவனுடன் 

 ைந்ததரல், ஏற்பட்ட அனுக்ரஹ விகச த்தரல், அவள் தசவ்விதழ் ள் (அதரங் ள்) 

ப வரனுரடய அருள் தபற்ற  முகு மரத்தின் பழம் கபரல் சிவந்து ஒளி வீசு ிறது என்று 

கதரழி ஒரு அரடயரளத்ரத நரய ியின் உடலில்  ரண்பித்தரள். 

திருப்புலியூரரப் பற்றிய நம்மரழ்வரரின் ஏழரவது பரசுரம், அவருரடய  வி பரடும் 

திறரமக்கு சி ரமர  இருக்கும் உதரரணம்.  இயற்ர   ரட்சி ளின் அழர  அத்புதமர  

ஆழ்வரர் விவரித்து, குளிர்ந்த திருப்புலியூரில், தரவரங் ள் கூட கஜரடி, கஜரடியர  கசர்ந்து 

நிற்பரதக்  ண்ட நரய ி,  ரதைனரன  ண்ணனின் திருவடி ரள ஆச்ரயித்து நின்றரள் என்று 

கதரழி மு மர  தசரன்னரர்.  இந்த அழ ிய பரசுரம் பின் வருமரறு: 

தமல்லிரைச் தசல்வ வண் த ரடிபுல்  வீங் ிளந்தரன்  மு ின், 

மல்லிரை மடல் வரரழயீன்  னி சூழ்ந்து மணம்  மழ்ந்து, 

புல்லிரைத் ததங் ினூடு ரல் உைவும் தண் திருப்புலியூர், 

மல்ைைம் தசல்வக்  ண்ணன் தரள் அரடந்தரள் இம் மடவரகை. 

இந்த அழ ிய தபண், திருப்புலியூரில் நித்ய வரஸம் தசய்பவன், ப்ருந்தரவனத்தில் 

ரரஸக்ரீரட தசய்த  ண்ணன் தரன் எனப் புரிந்து த ரண்டு விட்டரள். அவன் மஹரைக்ஷ்மீ 

முதலிய பிரரட்டி ள் இருப்பினும், தபண் ளிடம் ஆரச த ரண்ட  படக்  ண்ணன் என 

அறிந்து,  ப்ருந்தரவனத்தில் வ்ரஜ ஸுந்தரி ளுடன் சரத் சந்திர நிைவில், 

யமுரனயரற்றங் ரரயில் நடத்திய லீரை ரள பர வதம் பின் வருமரறு விவரித்தரத 

நிரனத்துக் த ரண்டரள்: 
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பரஹுப்ரஸரரபரிரம்ப  ரரைக ரரு - 

நீவீ ஸ்தநரைபந நர்ம ந ரக்ரபரரத: | 

க்ஷ்கவல்யரவகைர  ஹஸிரத: வ்ரஜஸுந்தரீணரம் 

உத்தம்பயந் ரதிபதிம் ரமயரஞ்ச ரர || 

 

 

 

க்ருஷ்ணர் க ரபிர யுடன் (Courtesy: www.anudinam.org )  
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யமுரனக் ரரயில் க ரபிர ளுடன் மன்மத லீரையில் ஈடுபட்டு, அவர் ளுக்கு 

ஆனந்தத்ரத உண்டு பண்ணிய ச்ருங் ரர மூர்த்தி, தன்ரனயும் அரணத்து சு ிப்பரன் 

என்பரத நிச்சயமர  நம்பி இம் மடவரல், குரறயரத  ரதல் உரடய  ண்ணனின் (மல்ைம் 

தசல்வக்  ண்ணனின்) திருவடி ரள ஆச்ரயித்து விட்டரள் எனத் கதரழி, நரய ியின் 

நிரைரய விவரித்தரள். தபண் ளுடன் கஜரடியர  கசர்ந்து ரரஸ லீரை புரியும்  ண்ணனின் 

ஊரரன திருப்புலியூரில், தரவரங் ள் கூட ஆணும் தபண்ணுமர  தழுவி நிற்பரத 

இப்பரசுரத்தில் கதரழி குறிப்பிடு ிறரள். 

அங்கு அழ ிய தவற்றிரைக் த ரடி ள், இளரம வளப்பம் உரடய பரக்கு மரங் ரளத் 

தழுவி நிற்பரதயும், வரரழ மரத்தின் பழங் ரள முற்றிலும் தழுவி, அரவ ளின் பரிமள 

 ந்தத்ரதத் தன்னுள் அடக் ிக் த ரண்ட ததன்றல்  ரற்று, ததன்னஞ்கசரரை ளில் 

ஸஞ்சரிப்பரதயும் கதரழி தரவர உை ங் ளில் உள்ள தரம்பத்யத்ரத விளக்கும் 

உதரரணங் ளர  குறிப்பிட்டரள்.  இப்படி, அவனுடன் கசர்ந்திருப்பரதகய வரழ்வின் 

ைக்ஷ்யமர க் த ரண்டு, அவன் திருவடி ரள ஆச்ரயித்து நிற்கும் நரய ியின் மனப் கபரக்ர  

திருப்பி, கவறு புரு ரன  ணவனர   ருத முயற்சிப்பது நடக் ரத  ரரியம் எனத் கதரழி 

தசரன்னரள்.  நரய ி தன் திருப்புலியுர் நரதனின் “நரமமல்ைரல் பரவரளிவகள” என்று 

விளக் ினரள். படம் விரித்த ஆதிகச ரனத் தன் படுக்ர யர க் த ரண்ட 

(படவரவரணயரன்) ப வரனுரடய திருநரமங் ரளத் தவிர கவறு ஒன்ரறயும் அவள் 

தசரல்வதில்ரை என்றரள். 

“ வடதமரழி மரறவரணர் கவள்வியுள் தநய்யழல் வரன்புர  கபரய் திடவிசும்பிைமரர் 

நரட்ரட மறக்கும் தண் திருப்புலியூர்” என்ற பு ழ் தபற்ற திருப்பதியின் நரதனரன 

மரயப்பிரரனின் திருநரமங் ரளத் தவிர கவதறரன்ரறயும் நரய ி அனுஸந்தரனம் 

தசய்வதில்ரை எனத் கதரழி கூறினரள்.  “அன்ரனமீர் ட்கு என் தசரல்லிச் தசரல்லுக ன்” 

என்று தசரல்லி, கதரழி தபருமூச்சு விட்டரள். 

அடுத்த பரசுரத்தில், “தடந்ததரறும் தரமரரக்  யம் தீவிர  நின்றைரும், புரவரர் 

 ழனி ள் சூழ் திருப்புலியூர் பு ழன்றி மற்கற” பரவரளிவள் என்று கதரழி தசரன்னரள்.  

ஒவ்தவரரு தடர த்திலும், தீபம் கபரல் பரந்து நிற்கும் மைர்ந்த தரமரர ளும், தசழுரம 

த ரண்ட வயல் ளும் நிரறந்த குளிர்ந்த திருப்புலியூர் என்ற கக்ஷத்ரத்ரதப் பற்றியும், அங்கு 

நிற்கும் “பனி நீர்க்  ண்ணபிரரன்” பற்றியும் கபசுவரதத் தவிர, மற்ற ஒன்ரறயும் நரய ி, 

எக் ரைத்திலும் கபச மரட்டரள் எனத் கதரழி இயம்பினரள். 
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நரய ி வரித்த வரனுக்கு எல்ைர  ல்யரண குணங் ளும் கூடி இருப்பதரல், மரயப்பிரரன் 

என்ற அந்த மணவரளரனத் தவிர கவறு ஒருவரரயும் வரமர  நிரனக் க் கூடரது என இது 

வரர தரயரர் ளுக்கு விளக் ி வந்த கதரழி, நரய ி பற்றிய மற்ற ஒரு அதிசயத்ரத 

அன்ரனமரர் ளுக்கு  ரண்பித்துக் த ரடுத்தரள்.  உங் ள் தபண் உடலில், திருத்துழரயின் 

பரிமள  ந்தம் வீசுவரத அறிந்தீர் ளர எனக் க ட்டரள்.  தரன் அவரள அரணத்ததரல், தன் 

மரர்பின் கமல் உள்ள திருத்துழரய் மரரையின் திவ்ய  ந்தத்ரத நரய ியின் அங் ங் ளில் 

கசர்த்த மரயப்பிரரன் நரய ியிடம் தரன் த ரண்டிருக்கும்  ரதலுக்கு அரடயரளமர , அந்த 

பரிமள  ந்தத்ரத அவளிடம் நிறுத்தியுள்ளரன்.  இனியும் நரய ிக்கு நீங் ள் புத்தி தசரல்லி, 

அவள் மனரத சரதரரண மரனிடர் ளிடம் திருப்ப முயற்சிப்பது எங்ஙனம் எனத் கதரழி பின் 

வருமரறு கூறினரள்: 

அன்றி மற்தறரருபரயதமன்னி வளந்தண்டுழரய்க்  மழ்தல், 

குன்ற மரமணி மரடமரளிர க் க ரைக்குழரங் ள் மல் ி, 

ததன்திரசத் திைதம் புரரக் குட்டநரட்டுத் திருப்புலியூர், 

நின்ற மரயப்பிரரன் திருவருளரமிவள் கநர்பட்டகத. 

ததற்கு திரசக்க  திை ம் கபரன்ற திருப்புலியூரில் நிற்கும் மரயப்பிரரன் அவரள 

அரணத்து, அவள் உடலில் தரன் அணிந்து த ரண்டிருக்கும் திருத்துழரய் மரரையின் 

மணத்ரத கசர்த்து, அவரளத் திருமணத்திற்கு தகுந்த பரக்யவதியர  ஆக் ி உள்ளரன்.  அது 

ஒரு விகச மரன அரடயரளம் என்றரள். 

இப்படியர  மரயப்பிரரன் என்ற திருப்புலியூர் எம் தபருமரனிடம் தனக்குள்ள 

கநசத்தரல், மற்ற ஒரு ஆண் புரு ரனயும் நிரனக் ரத  ன்னிர யின் நிரையில் தரன் 

இருப்பரத கதரழி மூைம் தன் அன்ரனமரர் ளுக்கு உணர்த்தும் நரய ி ஸ்தரனத்தில் இருந்து, 

நம்மரழ்வரர் இப்பரசுரங் ரள அருளினரர்.  இந்த பத்து பரசுரங் ரள அப்யஸிப்பவர், 

தநடுமரலுக்கு அடிரமயர  விளங்கும் பரக்யமரடவரர் ள் எனக் கூறி, திருப்புலியூர் 

பரசுரங் ரள தரைக்  ட்டினரர். இந்த பைச்ருதி பரசுரம் பின் வருமரறு: 

கநர்பட்ட நிரற மூவுைகுக்கும் நரய ன் றன்னடிரம, 

கநர்பட்ட ததரண்டர் ததரண்டர் ததரண்டர் ததரண்டன் சடக ரபன் தசரல், 
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கநர்பட்ட தமிழ்மரரை யரயிரத்துள் இரவ பத்தும் 

கநர்பட்டரரவர், கநர்பட்டரர் தநடுமரற் டிரம தசய்யகவ. 

நரமும், இப்பரசுரங் ரள அப்யஸித்து, ப வரனுரடய தரஸரனு தரஸனர ி, பரமபதம் 

அரடந்து பர வதம் தசரல்லும் --- 

க்ருஷ்ணம் தத்ர ச்சந்கதரபி :ஸ்தூயமரநம் ஸுவிஸ்மிதர: 

என்ற வர யில் கஸவித்து நிற்கும் பரக்யம் தபருகவரமர ! 

श्री व्याग्र के्षत्र ेप्रज्ञा सरस ्पुष्करणी तटे पुरुषोत्तम विमानश्चायायाां  स्थिताय पूिााभिमुखाय श्रीमते 
हेमिल्ली नाययका (ப ொற்ப ொடி நொச்சியொர்) समेत श्री आश्चया शस्ततयुत थिाभम 
(மொயப் ிரொன்) परब्रह्मणे नमः 

ஸ்ரீவ்யரக்ர கக்ஷத்கர ப்ரஞர ஸரஸ் புஷ் ரணீ தகட புருக ரத்தம விமரனச்சரயரயரம் 

ஸ்திதரய பூர்வரபிமு ரய ஸ்ரீமகத கஹமவல்லீ நரயி ர (தபரற்த ரடி நரச்சியரர்) ஸகமத ஸ்ரீ 

ஆச்சர்ய சக்தியுத ஸ்வரமி (மரயப்பிரரன்) பரப்ரஹ்மகண நம: 

SrI vyAgra kshetre praj~nA saras pushkaraNI taTe purushottama vimAnaScAyAyAm, 

sthitAya pUrvAbhimukhAya SrImate hemavallI nAyikA (poRkoDi nAcciyAr )  sameta SrI 

AScarya Saktiyuta svAmi ( mAyappirAn )  parabrahmaNe namaH 

 

||சுபம்|| 
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