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ஸ்ரீ: 

தி வல்லவாழ் - ஆழ்வார்கள் அ பவம் 

( மைலயாள நாட்  திவ்யேதசம்)  

****** 

ஜய வ ஷம்  – பங்குனி மாதம்  – ேரவதி நக்ஷத்ரம்  – ஸ்ரீ ரங்கநாதர் தி வவதார தினம்  - 
காதி பண் ைக  -  March 31st, 2013 

**** 

அன் ள்ள ஆஸ்திக அன்பர்க க்கு, 

அ ேயனின் தாஸஸ்ய விஞ்ஞாபனம். ஸ்ரீரங்கநாதர் தி வவதார தினமான இந்த சுபமான 
பங்குனி ேரவதி  தினத்தில், ஜய ஸம்வத்ஸர காதி பண் ைக ம் ேசர்ந்தி க்கும் நன்னாளில் 
அ ேய டய ஸமர்ப்பணமாக இந்த மின்  - ஸ்தகத்ைத ெவளியி வைத அ ேயனின் 
பாக்கியமாக க கிேறன். 

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 ,
மைலயாள நாட்  திவ்ய ேதசமான தி வல்லவாழ் (தி வல்லா) பற்றி ஆழ்வார்களின் 
மங்களாசாஸனங்கைள உங்கேளா  பகிர்ந்  ெகாள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சியைடகிேறன். 

||ஆழ்வார் எம்ெப மானார் ஆசார்யர் தி வ கேள சரணம்|| 
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ஸ்ரீ ேகாலப்பிரான் (Courtesy: www.anudinam.org)  
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ஸ்ரீ: 

தி வல்லவாழ் - ஆழ்வார்கள் அ பவம் 

(மைலயாள நாட்  திவ்யேதசம்) 

ஆசிாியர்: ஒப்பி யப்பன் ேகாயில் ஸ்ரீ வரதாசாாி சடேகாபன் 

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

***** 

மைலநாட்  தி ப்பதிகள் : தி வல்லவாழ் (தி வல்லா) 

அழகிய த்வஜ ஸ்தம்ப ைடய இக்ேகாயி ல், ேகாலப்பிரான் என்ற ெப மாள், 
(ெசல்வத்தி க்ெகா ந் ) வாத்ஸல்ய நாச்சியா டன் ச ரங்க விமான நிழ ல் ேஸைவ 
த கிறார். நம்மாழ்வாாின்  11 பாசுரங்கைள ம், தி மங்ைக மன்னனின்  11 பாசுரங்கைள ம் 
ெபற்ற தி ப்பதி இ . ல ஸ்தானத்தில் ஸுதர்சன சக்ரம் பிரதிஷ்ைட பண்ணப் பட் ள்ள  .
ஸன்னதி ள் ெபண்கள் அ மதிக்கப் ப வதில்ைல. ரத்தி ந்ேத, அவர்கள் பகவானின் 

பத்ைத தர்சித் க் ெகாள்கிறார்கள். ெப மாள் ஸன்னதியில் வி தி ப்ரஸாதம் ெகா க்கப் 
ப கிற . 

தி மங்ைக தன  ெபாிய தி மடல் பாசுரப் பகுதியில் "வல்லவாழ் பின்ைன 
மணாளைனப் ேபாில் பிறப்பி ைய ,ெதான்னீர்க் கடல் கிடந்த ேதாளா மணிச் சுடைர "தான் 
மடல் பி த்  பின்ேன ேபாவதாகச் ெசான்னார். தி வல்லவாழில் நப்பின்ைன பிராட் க்கு 
நாதனாக விளங்கும் ேகாலப்பிராைன, தி ப்ேபர் நகர் ெப மா டன் ேசர்த்  தி மங்ைக 
மங்களாஸாசனம் ெசய்தார். 

தி மங்ைக, ெபாிய தி ெமாழியின் ஒன்பதாம்  பத் , ஏழாம் தி ெமாழியில் 
தி வல்லவாழ் என்ற தி ப்பதிைய ேஸவிக்க நீ உ தியைடவாயாக என்  தன் மனதிடம் 
ெசான்னார். இப்பாசுரங்கைள "வல்லவாழ் ெசால் மா வல்ைலயாய் ம  ெநஞ்ேச”, என 

த்தார். தி வல்லவாழ் என்ற தி ப்பதிைய ெசால்வதனால், வ ைம ள்ள (சக்தி நிரம்பிய) 
வாழ்க்ைகைய நீ ெபறலாம் எனபைத அறிந்  இ  என்றார். 

தல் பாசுரத்தில், ெபற்ேறார்க ம், மக்க ம், மற்ற உறவினர்கள் எல்ேலாைர ம் 
க்கியெமன நம்பி ஸம்ஸாரம் என்ற விலங்ைக ைகயில் மாட் க் ெகாண்  இ ப்ப  

ஈனமான காாியம் என்  நிைனத்தாேயயானால், ப்ரளயத்திற்கு காரண தனாக ம் ,
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உயிர்களின் பைடப்பிற்கு ல காரண மான பால ேகாபாலன் வா ம் தி வல்லவாழ் என்ற 
தி ப்பதிையப் பா ப் ேபாற்றி, மேனாைதர்யம் அைட எனப் பின் வ மா  ெசான்னார்: 

தந்ைததாய் மக்கேள சுற்றெமன் ற்றவர் பற்றி நின்ற, 

பந்தமார் வாழ்க்ைகைய ெநாந்  நீ பழிெயனக் க தினாேயல், 

அந்தமாய் ஆதியாய் ஆதிக்கும் ஆதியாய் ஆயனாய, 

ைமந்தனார் வல்லவாழ் ெசால் மா வல்ைலயாய் ம  ெநஞ்ேச. 

 
தி ப்ேபர்நகர் அப்பக்குடத்தான் (Courtesy:www.anudinam.org )  

அ த்த ன்  பாசுரங்களினால், ெபண்களால் ஏற்ப ம் சிற்றின்பத்ைதேய ேபாின்பமாக 
நிைனத்  மதி மயங்கி நிற்பதற்கு அஞ்சினால், “மன்னனார் வல்லவாழ் ,மாணியார் 
வல்லவாழ், ந்நீர் வண்ணனார் வல்லவாழ் ெசால் மா வல்ைலயாய் ம  ெநஞ்ேச”, என்  
தி மங்ைக தன் மனதிடம் ப்ரார்த்தித்தார். மின்னல் ேபால் ெமல் ய இைட உைடய அன்ன 
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நைடயினர் ேசர்க்ைகைய ெவ த் , என் ெசய்ேவன் என்  அஞ்சினால், பஞ்ச 
பாண்டவர்க்காக, ஷ்டனான ர்ேயாதனிடம்  ெசன்ற ராஜாதி ராஜைன, தி வல்லவாழ் 
தி ப்பதியில் இ ப்பவனாக நிைனத்  உன் பயத்ைத அழித் க் ெகாள் எனப் பின் வ மா  
ெசான்னார்: 

மின் மாவல் ம் வஞ்சி ம் ெவன்ற ண்ணிைட டங்கும். 

அன்னெமன்னைடயினார் கலவிைய அ வ த்தஞ்சினாேயல், 

ன் மாமணி ப் பஞ்சவர்க்காகி ன்  ெசன்ற, 

மன்னனார் வல்லவாழ் ெசால் மா வல்ைலயாய் ம  ெநஞ்ேச. 

எவ்வள   ப்ராக்ர ம், ெப ைம ம் உள்ள மன்னர்கள் ஆ ள் ந்  இறந்தார்கள் ,
இனி யார் இந்நாட்ைட ரக்ஷிக்கப் ேபாகிறார்கள் என்  பயப்பட்டால், தி வல்லவாழ் 
ெப மாேன எல்லா அபாயங்களி ந் ம் நம்ைமக் காப்பாற்றி அ ள்வான் என நம்பி இ  
என்  தன் மன க்கு பின் வ மா  ஆ தல் ெசான்னார்: 

மஞ்சு ேதாய் ெவண்குைட மன்னராய் வாரணம் சூழ வாழ்ந்தார், 

ஞ்சினாெரன்பேதார் ெசால்ைல நீ யெரனக் க தினாேயல், 

நஞ்சுேதாய் ெகாங்ைக ேமல் அங்ைக வாய் ைவத்  அவள் நாைள ண்ட, 

ைமந்தனார் வல்லவாழ் ெசால் மா வல்ைலயாய் ம  ெநஞ்ேச. 

ஆறாவ  பாசுரத்தில், “தி வினார் ேவத நான்ைகந்  தீ ேவள்விேயாடங்கம் ஆ ம் 
ம வினார் வல்லவாழ் ெசால் மா வல்ைலயாய் ம  ெநஞ்ேச”, என்றார். ஞான ஸம்பத் 
நிைறந்த நான்கு ேவதங்கள், பஞ்ச யஞங்கள், ஆ  ேவதாங்கங்கள், இைவகளில் பாண் த்யம் 
ெகாண்ட மஹான்கள் வா ம் தி வல்லவாழ் என்ற தி ப்பதிைய ெசால் ம் விதத்திேல 
வல்லைம ெபற்  அன் டன் இ  எனத் தன் மனதிடம் கூறினார். 

ஏழாவ  பாசுரத்தில், எல்லா விதமான வியாதிக க்கும் வசமாகும் இந்த அழியக் 
கூ ய உடைல  உயாியதாக நிைனத் , அந்த உடைல அழியாத வஸ்  என நிைனத்  
மயங்கும் ணர்களின் ேபச்சுக்கைளக் ேகட்க வி ம்பா  பிைழக்க ேவண் ம் என்  
நிைனத்தால், அனல் சும் ஸூர்யனாக ம், குளிர்மதி சந்திரனாக ம், வாைன ட் ம் 
ெபாிய ேமக மாகி நிற்கும் மாயாவியான ேகாலப்பிரான் வா ம் தி ப்பதிைய ெசால் ம் 
விதத்திேல சக்தி ெபற்  ,அைமதி டன் இ  எனப் பின் வ மா  தன் மனதிடம் கூறினார்: 
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பாண்டவ தப் ெப மாள் 
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ேநாெயலாம் ெபய்தேதார் ஆக்ைகைய ெமய்ெயனக் ெகாண்  ,வாளா 

ேபயர் தாம் ேபசும் அப்ேபச்ைச நீ பிைழெயனக் க தினாேயல், 

தீ லா ெவங்கதிர் திங்களாய் மங்குல் வானாகி நின்ற 

மாயனார் வல்லவாழ் ெசால் மா வல்ைலயாய் ம  ெநஞ்ேச. 

தான் மங்களாஸாசனம் ெசய்த தி வல்லவாழ் பற்றிய பாசுரங்கைள 
அப்ய ப்பவர்கள், சக்தி உள்ள அரசர்களாகி, இப் வனிைய ஆள்வர் எனப் பின் வ மா  
ெசான்னார்: 

மைறவலார் குைறவிலார் உைற ர் வல்லவாழ கள் தம்ைம, 

சிைறகுலா வண்டைற ேசாைலசூழ் ேகால நீளா  நாடன், 

கைற லா ேவல்வல்ல க யன் வாெயா யிைவ கற்  வல்லார், 

இைறவராய் இ நிலம் காவல் ண்  இன்பம் நன்ெகய் வாேர. 

 
தி க்குடந்ைத ஆராவ தப் ெப மாள்  (Courtesy: www.anudinam.org )  
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நம்மாழ்வார் ேஸவித் க் ெகாண்ட தி வல்லவாழ் ேகாலப்பிரான்: 

தி க்குடந்ைத ஆராவ தைன ேஸவித் க் ெகாண்டப்பின், நம்மாழ்வா க்கு 
மைலயாள நாட் ல் தி வல்லவாழ் என்ற தி ப்பதியில் ேகாயில் ெகாண் ள்ள 
ேகாலப்பிரானின் நின  ஏற்ப கிற . உடேன நாயகி பாவ ம் ேம ட் , தன் நாத டன் 
என்  ேசர்ேவன் என பராங்குச நாயகி ேகட்டாள். ேதாழிகளிடம் சம்பாஷிக்கும் வைகயில் 
இப்பாசுரம் அைமந்த . பாசுர வாக்யங்கள் பின் வ மா : 

மாேனய் ேநாக்கு நல்லீர்! ைவக ம் விைனேயன் ெம ய, 

வானார் வண்க கும் ம மல் ைக கம ம், 

ேதனார் ேசாைலகள் சூழ் தி வல்லவாழ் உைற ம் 

ேகானாைர ,அ ேயன் அ  கூ வெதன்  ெகாேலா? 

குட்  ள்ளி மா ைடய அழகுக்கு சாி சமானமான அழகுைடய நங்ைககேள! விைனகள் 
மிகுந்த நான், அவன் பிாிவால் ெம ந் , ர்பாக்யவதியாக உள்ேளன். என்ைன இந்த 
ெம ந்த  நிைலயில், பாக்கு மரங்க ம், ேதன் ெப கும் மல் ைக ெகா க ம் கலந்  ,
பாிமள கந்தம் மிகுந்த ேசாைலகள் சூழப் ெபற்ற தி வல்லவாழ் தி ப்பதிக்கு ேபாக 
ேவண்டாம் என்  ெசால்வதர்கஞ்சி, மாைனப் ேபால் பயந்த கண்க டன் இ க்கிறீர்கேளா 
எனத் ேதான் கிர . மல் ைகக் ெகா  பாக்கு மரத்ைத த வி நிற்கிற . அந்த தி வல்லவாழ் 
மல் ைகயின் மணம், பல காத ரம் சுகிற . இவ்வள  ரம்யமான ேக்ஷத்ரத்தில், நான் 
இ க்கிேறேனா, இல்ைலேயா என்  நினக்கா  வல்லவாழ்க்ைக நடத்தி வ ம் 
தி வல்லவாழைன நினத்  நா ம் உ குகிேறன். அவ ைடய ேஸவா ைகங்கர்யத்தில் 
ஈ ப ம் பாக்யம் கிட்டாத நான், என்  அவன் ஸமீபம் ேசர்ேவன்? அ யாளாகிய நான் 
என்  அவன் தி வ யில் ழ்ந்  நமஸ்காித் க் ெகாள்ேவன் என பராங்குச நாயகி இங்கு 
ேகட்டாள். 

அவ ைடய தி வ த் ைள என் சிரஸ் ல் ேசர்த் க் ெகாள் ம் பாக்யம் என்  
கிைடக்கும் எனப் பிாிவாற்றாைம மிகுந்த நாயகி, தன  ேதாழிகளிடம் பின் வ மா  
ேகட்டாள்: 

என் ெகால் ேதாழிமீர்காள் எம்ைம நீர் ந ந்ெதன் ெசய்தீேரா? 

ெபான்திகழ் ன்ைனமகிழ்  மாதவி மீதணவித் 
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ெதன்றல் மணம் கமழ் தி வல்லவாழ் நக ள், 

நின்ற பிரான் அ  நீற ேயாங் ெகாண்  சூ வேத . 

ேதாழிகேள! எனக்கு உதவப் ேபாகிேறன் என்  ஒ றம் ெசால் க் ெகாண்  மற்ெறா  
றத்தில், தி வல்லவாழ் ேகாலப்பிரானிடம் என்ைனக் கூட யாதப  உபத்ரவித்  

வ கிறீர்கேள? ெபான் ேபால் பிரகாசிக்கும் ன்ைனப் ஷ்பம், மகிழம் , கு க்கத்திப்  
என்றைவகளின் கந்தங்கைளத் தன் டன் ேசர்த் க் ெகாண் , ெதன் திைச சும் மந்த 
மா தம் நிைறந்த தி வல்லவாழ் பிராைன அ குவதற்கு உபஹாரம் ெசய்யாமல் ,
அபஹாரத்தில் ஈ பட்  என்ைனத் த த் க் ெகாண்  நிற்கிறீர்கேள! இ  மாதிாி தப்  
காாியத்தில் ஈ பட்  பாவத்ைத ேசர்த் க் ெகாள்ளாமல், தி வல்லவாழ் நீங்களாவ  ெசன்  ,
அவன் பாதாங்க்ாி ேர ைவக் ெகாண்  வந் , ெம ந்  வா  நிற்கும் என் சிரஸ் ல் 
ேசர்த்தீர்களானால், உங்க க்கு ண்ணியமாகுேம!  உங்க க்கு ாியவில்ைலேய என நாயகி 
இ த் க் கூறினாள். 

நம்மாழ்வார் ேகாலப்பிரானின் தி ப்பதி அழைக விவாிப்ப  ஆச்சர்யமான கவிதா 
சக்தியால் ஏற்பட்டைவ. அந்த தி வல்லவாழின் ெஸளந்தர்யத்ைத ம், ெஸளபாக்யத்ைத ம் 
விவாிக்கும் பாசுரப் பகுதிகள் பின் வ மா : 

பா  நல் ேவதெவா  பரைவத்திைர ேபால் ழங்க, 

மா யர்ந்ேதாமப் ைக கம ம் தண் தி வல்லவாழ் 

.......  ....... ........ ........ ........... ........ ....... ........ ......... 

பச்சிைல நீள்க கும் பல ம் ெதங்கும் வாைழக ம் 

மச்சணி மாடங்கள் மீதண ம் தண் தி வல்லவாழ், 

.......  ....... ........ ........ நல்லவந்தைண ேவள்விப் ைக, 

ைமந்நலங் ெகாண் யர் விண் மைறக்கும் தி வல்லவாழ், 

.......  ....... ........ ........ ........... ........ ....... ........ ......... 

பாண்குரல் வண் ெனா  பசுந்ெதன்ற மாகி ெயங்கும், 

ேசண் சிைனேயாங்கு மரச் ெச ங்கானல் தி வல்லவாழ், 

.......  ....... ........ ........ ........... ........ ....... ........ ......... 
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ஓத ெந ந்தடத் ள் உயர் தாமைர ெசங்க நீர், 

மாதர்கள் வாண் க ம் கண் ேமந் ம் தி வல்லவாழ், 

.......  ....... ........ ........ ........... ........ ....... ........ ......... 

ஆ  தீங்க ம் ம் விைள ெசந்ெந மாகி ெயங்கும் 

மா  ந்தடஞ்ேசர் வயல் சூழ் தண் தி வல்லவாழ், 

.......  ....... ........ ........ ........... ........ ....... ........ ......... 

ெதால்ல ள் மண் ம் விண் ம் ெதாழ நின்ற தி நகரம் , 

நல்ல ளாயிரவர் நலேனந் ம் தி வல்லவாழ். 

தி வல்லவாழ் என்ற தி நகரத்தில் தான் கண்ட மங்களக் காட்சிகைள பராங்குச நாயகி 
இங்கு விவாித்தாள். அங்கு ெவகு ரத்தில் உள்ள கட ன் ெம ந்த அைலகள் ஏற்ப த் ம் 
ேகாஷத்திற்கு சமானமான ஸாம கான ெமல் ைசைய அவள் ேகட்டாள். அதற்ேகற்ப 
மாடங்கள் வைர உயர்ந்த யாகப் ைக, ஹவிஸ்ஸுகளின் பாிமள கந்தங்க டன் 
கலந்தி ப்பைத ம் கண்டாள். ேம ம் அங்கு பசுைமயான இைலக டன் கூ ய  பாக்கு 
மரங்கள், பலா மரங்கள், ெதன்ைன மரங்கள், வாைழ ஆகியைவ உயர்ந்  நின் , அைவகள் 
அ யில் குளிர்ந்த நிழைல மக்க க்கு உத வதற்காக ெகாண் ப்பைத ம் அறிந்தாள். 
ைமயின் க  நிறத் டன் யாகங்கள் லம் எ ந் , விண்ைண மைறக்கும் அளாவி ள்ள 
ேஹாமப் ைகைய ம் ம ப  கண்டாள். 

அந்த அழகிய ஊாில், ேகாலப்பிராைன கான பமான ாீங்காரத் டன் வண் கள் 
திப்பைதக் ேகட்டாள். குளிர்ந்த இளம் ெதன்றல் காற் ம் மி வாக சுவைதப் பார்த்தாள் ;

அழகிய கடற்கைர ேசாைலகளில், உயர்ந்த வ் க்ஷங்கள், கிைளகள பல திக்குகளி ம் 
பரப்பிக் ெகாண்  திகழ்வைத ம் கண்டாள். விசாலமான பல தடாகங்க ள் தாமைரப் 

க்கைள ம் ,ெசங்க நீர் ஷ்பங்கைள ம் ,அழகிய ெபண்மணிகளின் ஒளி சும் கங்களின் 
பிரதிப ப் கைள ம் பார்த்தாள். தித்திப்  மிகுந்த க ம்  ெச கைள ம் ,அைவகளின் ந ேவ 
பசுைமயான ெசந்ெநல் பயிர்கைள ம் அத் தி ப்பதியில் கண் , அந்த ேகாலப்பிரானின் 
பழைமயான் அ ளால், அத் தி ப்பதி மிகுந்த ச்ேரயஸ்ஸுக டன் இ ப்பைத ாிந்  
ெகாண்டாள். 

அப்ேபற்பட்ட  " நாமங்களாயிரம் உைடய தி வல்லவாழ்” நாதனின் ஸாமீப்யம் கிட் , 
"நல் அ ள் நம் ெப மான் நாராயணன்” தன் ெபயர்கைள ஓ ம் பாக்யம், அத ைடய 
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அனாதியான கி ைபயாேல கிட் மா என ேயாசித்தாள். “தி வல்லவாழ் நீ ைறகின்ற பிரான் 
நிலந்தாவிய நீள் கழேல, நாெடா ம் ன்றிேய ெதாழக் கூ ெகால்” என்  ஆேலாசித்தாள். 

. 
பராங்குசநாயகி தி க்ேகாலம் - ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் - ஸ்ரீரங்கம் 
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தி வல்லவாழ் என்ற ெபய க்ேகற்ப, இத் தி ப்பதியின் ெசழிப்ைப ம் அங்கு கு  
ெகாண்டவர்களின் ேவத பரம்பர ம், ஞானா ஷ்டங்கைள ம் பராங்குச நாயகி இப் 
பாசுரங்களில் ேஸவித் க் ெகாண்டாள். அப்ேபற்ப்பட்ட மங்களங்கள் நிைலத்தி க்கும் 
தி வல்லவாழில், க ம்  ரஸத்தி ந்  ஏற்பட்ட ெவல்லக் கட் ேபால் சுைவ நிைறந் ள்ள 
இன் அ தைன என் றக் கண்களால் என்  கண்  களிப்ேபன்? அந்த ெவல்லத்தால் ஆன 
கனி, என  ஸ்வ ப விேசஷங்கைல ம், ஆத்ம குணங்கைள ம் தன் அம் த ஸ்வாபவத்தால் 
ெகாள்ைள ெகாண்  ேபாய் விட்ட  எனப் பின் வ மா  ெசான்னார்: 

நன்னலத் ேதாழிமீர்காள்! நல்லவந்தணர் ேவள்விப் ைக, 

ைமந்நலங்ெகாண் யர் விண் மைறக்கும் தண் தி வல்லவாழ். 

கன்னலங்கட்  தன்ைனக் கனிைய யின்ன தந்தைன, 

என்னலங்ெகாள் சுடைர என்  ெகால் காண்கள் காண்ப ேவ. 

அ த்த பாசுரத்தில், தி வல்லவாழ் என்ற தி ப்பதியில் வாமனப் ப்ரஹ்ம்மசாாி பம் 
எ த்  நிற்கும் ேகாலப்பிரானின் ெபாற்றாமைர அ கைள, றக் கண்கள் லம் ஆைச தீர 
எப்ேபா  பார்க்கும் பாக்யம் கிைடக்குேமா என்  பராங்குச நாயகி, “தி வல்லவாழ் 
மாண்குறள் ேகாலப்பிரான் மலர்த் தாமைரப் பாதங்கேள, காண்பெதஞ்ஞான்  ெகாேலா? ”  
என்ற பாசுரப் பகுதி லம் ேகட்டாள். 

ஏழாவ  பாசுரத்தில், தி வ ையக் கண் , ஆனந்திப்ப  மாத்திரம் ேபாதா , அந்த 
தி வ கைள தின ம் மலர் வித் ெதா ம் பாக்யம் எப்ேபா  கிட் ம் எனப் பின் 
வ மா  வினவினாள்: 

தி வல்லவாழ் நாதன் இஞ்ஞால ண்ட  

     நம்பிரான் தன்ைன நாெடா ேம, 

பாதங்கள் ேமலணி ந்ெதாழக் கூ ங்ெகால்? 

அவ ைடய வி ம் ெமன்ைமயான பாதங்கைள, அழகிய ெவ த்  ெதா , கால் 
சிலம் கள் மைற ம் உயரத்திற்கு ஷ்பங்களால் ஆராதிக்கும் பாக்யம், எனக்கு என்  
கிைடக்கும் என ஆ ரப்ப்ட்டாள். தி வல்லவாழ் நீ ைறகின்ற பிரா ைடய “நிலம் தாவிய 
நீள் கழேல, நாெடா ம் ன்றிேய ெதாழக் கூ ங்ெகால்” என்  கூறீ, தன் அந்தரங்க 
அபிலாைஷைய ெவளியிட்டாள். மிைய அளந்த அந்த ஆச்ாித ரக்ஷணத் தி வ கைள 
இைடவிடா  ெதா ம் ெஸௗபாக்யம் என்  கிட் ம் என நிைனத்  வ ந்தினாள். 
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நம்ெப மாள் நாராயணன் 
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“நாமங்களாயிரம் உைடய தி வல்லவாழ்” நம் ெப மான ைய ெதா வ  மாத்திரம் 
அல்லா , அவன  தி நாமங்கைள ஓ ம் பரமபாக்யம் அவன ளால் என்  கிைடக்கப் 
ேபாகிற  எனப் பத்தாவ  பாசுரத்தில் பின் வ மா  ேதாழிகளிடம் ேகட்டாள்: 

ெதால்ல ள் நல்விைனயால் ெசால்லக்கூ ங்ெகால் ேதாழிமீர்காள், 

ெதால்ல ள் மண் ம் விண் ம் ெதாழநின்ற தி நகரம், 

நல்ல ளாயிரவர் நலேனந் ம் தி வல்லவாழ். 

நல்ல ள் நம்ெப மான் நாராயணன் நாமங்கேள. 

“ெதால் அ ள் நல் விைனயால்” ெசால்லக் ெகா த்  ைவத்தி க்க ேவ ம் என்  நாயகி 
பகவானின் ஸஹஸ்ரநாம பாராயண பாக்யத்ைதக் குறிப்பிட்டாள். “ஈச்வர: ஸர்வ தானாம்” 
என்  உபநிஷத் வணங்கும் பகவா ைடய அ ளா ம், “ேத ஹ்ேயஷா குணமயீ” என்ற 
ெபாிய பிராட் யின் பழைமயான கி ைபகளா ம் (அ க்ரஹ விேசஷங்களா ம்), ”நம் 
ெப மான் நாராயணன்” நாமங்கைளப் பா ம் பாக்யம் கிைடக்கும். அந்த ப்ரதான 

ேஷச்வர ைடய தி வ ள் ேதவியின் அ க்ரஹத்தால் நமக்கு கிைடக்காவி ல், நம்ைம 
பீ த்தி க்கும் மாைய விலகா  என்  விஷ்  தத்வம் ெசால்வைத, பராங்குச நாயகி 
நிைனத்தி ந்தாள் ேபா ம்! 

tTk«tayaStu mayaya> tTàsad< ivna Kvict!, 
naiSt in[aRzne hetu> s<i]PyEtt! àÉai;tm!. 
தத் க் தாயாஸ்  மாயாயா :தத் ப்ரஸாதம் விநா க்வசித்  |  

நாஸ்தி நிர்ணாசேந ேஹ  :ஸம்க்ஷிப்ையதத் ப்ரபாஷிதம்  ||  

என விஷ்  தத்வம் கூறிய . 

( க த் ) :பகவா ைடய ெதால் அ ள் நல்விைன இல்ைலேயல், ஸம்ஸாரமாகிற 
மாையைய எந்த விதத்தா ம் விலக்க யா . இந்த மாைய அவன் உண்  பண்ணிய .  
அவன ளால் தான் அ  அக ம் என்ப  ஸத்யம். 

பகவாேன ஸம்ஸாரமாகிற மாைய என்ற விலங்ைக அழிக்கும் காரண தன் என்பைத 
ச்ேவதச்வதார உபநிஷத், 
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s<sarmae]iSwitbNxhetu>   ஸம்ஸார ேமாக்ஷ ஸ்திதி பந்தேஹ :  

என்ற வாக்ய லம் விளக்குகிற . தன் ெதால் அ ளால், மாையயில் கட் ப் பட் க்கும் 
ஜீவைன வி விக்கிறான் என கூர்ம ராண ம், 

tidCDya ytae ýSy bNxmae]aE àitiótaE   
ததிச்சயா யேதா ஹ்யஸ்ய பந்தேமாெக்ஷௗ ப்ரதிஷ் ெதௗ 

எனக் கூறிய .  இைவக க்ெகல்லாம் ஆதாரமான ப்ரஹ்ம ஸூத்ர ம்  

praiÉXyanaÄu itraeiht< ttae ýSy bNxivpyRyaE   
பராபி த்யாநாத்  திேராஹிதம் தேதா ஹ்யஸ்ய பந்த விபர்யெயௗ 

--- ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம்  3.2.4  

என்ற . அவன் அ ளாலான ண்ய காாியங்களால், மைறக்கும் மாையைய பகவான் 
விலக்குகிறான் என ஸூத்ரம் ெசால் கிற .  அவன் அ ளில்ைலேயன், பிைழக்கும் வழி 
கிைடயா  என நாயகி கூறினாள். அந்த அ ள் ெபற, ேலாக பந் வான நம் ெப மான் 
நாராயணனின் தி நாமங்கைள ஓத ேவண் ம். அந்த காாியம் நல்விைனயால் தான் ஏற்ப ம் .
அந்த நல்விைனகைள நமக்களிப்பவ ம் அவேன என நாயகி  கூறி, தி வல்லவாழ் எம் 
ெப மானிடம் தான் ெகாண் க்கும் தனிப் ெப ங் காதைல இப்பாசுரங்கள் லம் 
ெவளிப்ப த்தினாள். நா ம், பராங்குச நாயகி காட் க் ெகா த்த வழியில் ெசன்  
"நாமங்களாயிரம் உைடய நம் ெப மான ” ெதா , ஸகல ேக்ஷமங்கைள ம் 
அைடேவாமாக! 

ौीवभ क्षऽे े पानदी तीर े घण्टाकण र् पषुकरणी तटे चतरु कोल िवमानायाया ं िताय 

पवूा र्िभमखुाय ौीमत े वावी ूमेवसपूिवतवी (ெசல்வத்தி க்ெகா ந்  

நாச்சியார்) समते सुराय (ேகாலப்பிரான்) ौीवभाय (தி வாழ்மார்பன்) परॄण े

नमः 

ஸ்ரீவல்லப ேக்ஷத்ேர பம்பாநதீ தீேர கண்டாகர்ண ஷ்கரணீ தேட ச ரங்க ேகாேல 
விமானச்சாயாயாம் ஸ்திதாய ர்வாபி காய ஸ்ரீமேத வாத்ஸல்யவல்லீ 
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ப்ேரமவஸூபல்லவிதவல்லீ (ெசல்வத்தி க்ேகா ந்  நாச்சியார்) ஸேமத ஸுந்தராய 
(ேகாலப்பிரான்) ஸ்ரீ வல்லபாய (தி வாழ்மார்பன்) பரப்ரஹ்மேண நம: 

SrIvallabha kshetre pampAnadI tIre ghaNTAkarNa pushakaraNI taTe caturanga 
kola vimAnacChAyAyAm sthitAya pUrvAbhimukhAya SrImate vAtsalyavallI  
premavasUpallavitavallI (selvat-tirukkozhundu nAcciyAr) sameta sundarAya 
(kolappirAn) SrI vallabhAya (tiruvAzhmArban) parabrahmaNe namaH   

 

||சுபம்|| 


