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ஸ்ரீ: 

திருவனந்தபுரம் ‐ ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 
( மைல நாட்  திவ்ய ேதசம்) 

****** 
லாசிாியர் ன் ைர 

**** 
அன் ள்ள ஆஸ்திக அன்பர்க க்கு, 
 
அ ேயனின் தாஸஸ்ய விஞ்ஞாபனம்.   
 

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 
ேதசங்கைலப் பற்றி ம் ஆழ்வார்களின் அ ளிச் ெசயல்கைளப் பற்றி ம், ேவத 
ேவதாந்தங்கைளப் பற்றி ம் ஏற்பட்ட எண்ணங்களின் க த் க்ேகாைவகைள ஒ  ல் 
வ வமாக எ திய  ேநற்  நடந்த  ேபால் பசுைமயாக நிைனவில் நிற்கிற .   
பகவத் பாகவத ஆசார்ய கடாக்ஷங்களினால் இப்ெபா  அந் ந்  ஒ  
பகுதியாக மைலயாள நாட்  திவ்ய ேதசமான தி வனந்த ர திவ்ய ேதசத்தப் பற்றிய 
ஆழ்வார் ஆசார்யர்களின் மங்களாசாஸங்கைள குறித்  எ திய விவரங்கைள 
உங்கேளா  பகிர்ந்  ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன். 

 
||ஆழ்வார் எம்ெப மானார் ஆசார்யர் தி வ கேள சரணம்|| 

  
தாஸன் 
ஒப்பி யப்பன்  ேகாவில் வரதாசாாி சடேகாபன் 
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ஸ்ரீ: 

திருவனந்தபுரம் ‐ ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 
(மைலநாட்  திவ்யேதசம்)  

ஆசிrயர்: ஒப்பிலியப்பன் ேகாயில் ஸ்ரீ வரதாசாr சடேகாபன் 

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

மைலநாட்  தி ப்பதிகள்:  
 
மைலயாள ேதசத்தில் பின் வ ம் 13 தி ப்பதிகள் உள்ளன: 
 
(1) தி வனந்த ரம் (2) தி வண்பாிசாரம் (3) தி க்காட்கைர (4) தி ழிக்களம் (5) 
தி ப் ர் (குட்டநா ) (6) தி ச்ெசங்க ர் - தி ச்சிற்றா  (7) தி நாவாய் (8) 
தி வல்லவாழ் (9) தி வாட்டா  (10) தி வித் வேகா  (11) தி க்க த்தானம் (12) 
தி வாறன்விைள (13) தி வண்வண் ர்.   
 
இந்த தி ப்பதிகள் தி வனந்த ரம், எர்ணாகுளம், ேகாட்டயம், கு வா ர், 
நாகர்ேகாயில், ஸமீபம் உள்ளன.  தலாவதாக நாம் தி வனந்த ரத் தி ப்பதிைய 
ேஸவித் க் ெகாள்ேவாம். 
 
தி வனந்த ரம் 

 
இங்கு அனந்தபத்மநாபன் ப்ரஹ்மாண்டமான தி ேமனி டன் ேஹமகூட விமான 

நிழ ல் ஸ்ரீஹாில மி தாயா டன் ேஸைவ த கிறான்.  இந்த கர்ப்பக் ஹத்திற்கு 
ன்  வாயில்கள் உள்ளன.  இட  றம், பகவானின் க்ாீட ம், தி க மண்டல ம் 

ேஸைவ ஆகிற .  மத்தியில், நாபியில் உள்ள கமலத்தில், ப்ரஹ்மாவின் ேஸைவ 
ஆகிற .  வல  றத்தில் தி வ  ேஸைவ கிைடக்கிற .  ன் காலத்தில், தி வாங்கூர் 
ஸமஸ்தானம் ரா ம் ேகாயி ன் ெசாத்தாக இ ந்த . இந்த ஸமஸ்தானத்ைத ஆண்ட 
அரசர்க க்கு  பத்மநாப தாஸன் என்ற ெபயர் அதனால் ஏற்பட்ட .  நம்மாழ்வார் 
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“அந்தமில் கழ் அனந்த ர நாதைன” தன  தி வாய்ெமாழியின் பத்தாம் பத்தில் 11 
பாசுரங்கள் லம் அன் டன் பா ப் ேபாற்றினார். அவர் பின் வந்த ஸ்ரீ த் ஸ்வாமி 
தீக்ஷிதர், “பன்னக சயனா” என்ற மத்யமாவதி கீர்த்தனத்ைத அ ளி ள்ளார். இந்த 
க் தியின் வாக்யங்கள் பின் வ மா : 

 
பல்லவி: 
பன்னக சயன பத்மநாப பாிபாலயமாம் பங்கஜநாப 
அ பல்லவி: 
உந்நதபாண்ட்ய ேகரள நிவாஸ, ஸ்ரீநிவாஸ சிதாநந்த விலாஸ 
சரணம்: 
பாயஸாந்ந ப்ாியகர ஸ்ரீகர பரசுராம ேக்ஷத்ர ப்ரபாகர 
பரமபக்த ப்ரஹ்லாதாதி வி த ப்ர த்த கு குஹ ஹிேதாபகார 
மாயாதீத மந்தரகிாி தரகர த் த சங்கசக்ர கதாதிதர 
ேதாயஜாஸநாதி ஸம்ேஸவித தாேமாதர தயாகர வரத கர 

 
 பத்மநாபா! அரவைணத் யில்வாேன! ேகரள-பாண்ட்ய ேதசத்தில் விளங்கும் 
பங்கஜநாபா! ல மி ேதவிைய உன  தி மார்பில் அமர்த்திக் ெகாண் ப்பவேர! 
ப்ரஹ்லாதன் ேபான்ற பரம பக்தர்க க்கு உதவியவேர! ஸச்சிதானந்த ஸ்வ பேர! 
பாயஸ ைநைவத்யத்தில் சி ெகாண்டவேர! பரசுராம ேக்ஷத்ரத்ைத ஒளி ப த் ம் 
கதிரவேன! மந்தர பர்வதத்ைத கூர்மாவதாரத்தின் ேபா  க்கிப் பாற்கட ல் 
நிைலபடச் ெசய்தவேர! ஸுதர்சன, பாஞ்சஜன்ய, ெகௗேமதக ஆ தங்கைள கரங்களில் 
தாித்தி ப்பவேர! ப்ரஹ்ம்மா தலான விண்ேணார்கள் வணங்கும் தாேமாதரேன! 
தயாபரேன! என்ைன நீ ரக்ஷிக்க ேவண் ம் என ஸ்ரீ த் ஸ்வாமி தீக்ஷிதர், 
இத்தலத்தில்  பா னார். 

 
ஸ்ரீ பத்மநாப தாஸன் என்ற குலப் ெபயர் ண்ட தி வாங்கூர் மஹாராஜாவான 

ஸ்வாதி தி நாள், ஸ்ரீ பத்மநாபன் ேமல் ஏராளமான கீர்த்தனங்கைள பல ராகங்களி ம், 
பல பாைஷகளி ம் ெசய்த ளி ள்ளார்.   இப் வியில் 34 ஆண் கேள வாழ்ந்த ஸ்ரீ 
ஸ்வாதி தி நாள் ெசய்தி க்கும் கீர்த்தனங்களின் உயர்ைவ சாதாரணமாக அறிந்  
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ெகாள்ள யா .  “கர்ப்ப ஸ்ரீமானான” ஸ்வாதி தி நா க்கு ஜாயமான கடாக்ஷம் 
என்ற பகவத் கடாக்ஷம் கர்ப்பத்தி க்கும் ேபா  ஏற்பட்ட .   

 
பத்மநாப தாஸன் என்ற பரம்பைர ெபயர் ெகாண்ட ஸ்வாதி தி நாள், தன  

ஆராதன ெதய்வமான பத்மநாபன் அ கில் இ க்க ேவண் யதால், தன  தைலநகைர 
ெகால்லத்தி ந்  தி வனந்த ரத்திற்கு மாற்றினார்.  ைமஸூர் மஹாராஜா தின ம் 
சா ண்ேடஸ்வாிைய ேஸவிக்க ேகாயில் ெசன்ற  ேபால், ஸ்வாதி தி நா ம் தன  
யஜமானனான ஸ்ரீ பத்மநாபனின் ேஸைவக்காக, தின ம் அவன் ேகாயிைல அைடந் , 
தண்டனிட் , ஆசீர்வாதம் ெபற்  தி ம்பி ெவற்றி டன் அரசாண்டார். 

 
பகவா ைடய ேபராயிரங்கைள உயாிய ஸம்ஸ்க் தத்தி ம், மனேமாஹனமான 

மைலயாளத்தி ம், சுந்தரத் ெத ங் ம், ெகாஞ்சும் கன்னடத்தி ம், பக்திக்ேக பிறந்த 
மராத்தியி ம், ஹ் தயத்ைத ெதா ம் ஹிந் ஸ்தானி பாைஷயி ம் ேபாற்றி பா னார்.  
ேதவ ேதவனான பத்மநாபைன எல்லாவற்றி ம், எல்லா காலங்களி ம்  அரசர் கண்  
பா ப் கழ்ந்தார்.  அழகிய ரக்தி ராகங்களி ம், அ ர்வமான ேரவகுப்தி, ல த 
பஞ்சமம், ேகாபிகா வஸந்தம் ேபான்ற ராகங்களி ம் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் கல்யாண 
குணங்கைளப் பா  மகிழ்ந்தார்.  

 

ஸ்ரீ பத்மநாபைன “दशवष र्सहॐािण दशवष र्शतािन च தசவர்ஷஸஹஸ்ராணி 

தசவர்ஷசதாநி ச” என்றப  11,000 வ ஷங்கள் அேயாத்தியில் “ராமராஜ்யம்” என்ற 
நாட்ைட அரசாண்ட ஸ்ரீ ராமசந்த்ர ர்த்தியாக ேஸவித் க் ெகாண் , “பாவயாமி 
ரகுராமம்” என்ற ஸாேவாி ராக கீர்த்தைனயால் மஹாராஜா நமஸ்காித்தார்.  ஸம் ர்ண 
ராமாயணமாக அைமந்த இந்த கி திைய ஸ்ரீ ெசம்மங்கு  ஸ்ரீனிவாஸ ஐய்யர் பின்னர் 
ஸாேவாி, நாட்ட குறிஞ்சி, தன்யா , ேமாஹனம், காாி, ர்வி கல்யாணி, 
மத்யமாவதி, என்ற ஏ  ராகங்கள் ெகாண்ட ஸப்த காண்ட ராக மா ைகயாக 
மாற்றினார்.  

 
கீேழ தந் ள்ள YouTube ெதாடர்ைப ‘க்ளிக்’ ெசய்தால் பாரத் ரத்னா ஸ்ரீமதி 

M.S.சுப் ல மி அவர்களின் இனிைமயன குர ல் “பாவயாமி ரகுராமம்” க் திைய 
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ேகட்  மகிழலாம்.    
http://m.youtube.com/?reload=7&rdm=10dvl21ai#/watch?v=kH _ EVmIL3LE 
 

 
ஸ்ரீ அநந்தபத்மநாப ஸ்வாமி ‐ திருவனந்தபுரம் 

 
மைலயாள ம், ஸம்ஸ்க் த ம் கலந்த மணிப்ரவாள பாைஷயில், 42 

ச்ேலாகங்கள் ெகாண்ட உத்ஸவ ப்ரபந்தம் என்ற க் திகைள,  ஸ்ரீ பத்மநாபனின் 
உத்ஸவ தினங்களில் பா வதற்காக ஸ்வாதி தி நாள்  அைமத்தார். உத்ஸவத்தின் 
த்வஜாேராஹணம், “பங்கஜநாேபாத்ஸவம்” என்ற ேமாஹன ராக க் தி டன் 
ஆரம்பமாகிற . தல் நாள் உத்ஸவத்திற்காக “பஞ்சஸாயகாஜநகன்” என்ற நீலாம்பாி 
ராக க் திைய அைமத்தார். இரண்டாவ  தினத்தி ந் , பத்தாவ  தினத் ேதர் 
விழாவிற்கு பின் உள்ள ெகா  இறக்க தினம் வைரயில் பா வதற்காக, ஒவ்ெவா  
தினத்தி ம், ஒவ்ெவா  க் திைய அைமத்தார்.  இந்த க் திக ம், அைவக டன் 
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கலந்த ராகங்க ம் பின் வ மா : 

 

 
 
ஸ்ரீ பத்மநாபைனப் பற்றி பல கி திகள் அ ளிய ஸ்வாதி தி நாள் “பத்மநாப 

சதகம்” என்ற க்ரந்தத்ைத நமக்களித்தார்.  இந்த க்ரந்தத்தில், ஸ்ரீமந் நாராயணனின் 
தசாவதாரங்கைளப் பற்றி ம், பகவானிடம் நாம் பக்தி ெச த்த ேவண் வதின் அவச்யம் 
பற்றி ம் விளக்கியி ள்ளார்.  ஒ  “பக்த மஞ்சாி” என்ற அழகிய காவ்யத்ைத ம், ஸ்வாதி 
தி நாள் நமக்க ளி ள்ளார்.  இந்த க்ரந்த காவ்யத்தில், ஸ்ரீமந் நாராயணனிடம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ய ஒன்ப  வைக பக்தி மார்க்கங்களான ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், 
ஸ்மரணம், பாத ேஸவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்யம், ஆத்ம நிேவதனம் 
ஆகியைவகைள நமக்கு விளக்கி ள்ளார்.  உயாிய ஸம்ஸ்க் த பாைஷயில், இந்த 
க்ரந்தங்கள் அைமக்கப் பட் ள்ளன.  

 
ஸ்வாதி தி நாளின் வம்ஸாவளியில் வந்த அஸ்வதி தி நாள் என்ற 

பட்டப்ெபயைரக் ெகாண் ள்ள ஸ்ரீ ராம வர்மா அவர்கள் பா ய ’பன்னேகந்திர சயனா’ 
க் திைய கீெழ தரப்பட் ள்ள YouTube link-குகைள ‘க்ளிக்’ ெசயவதின் லம் ேகட்  
மகிழ ம். 

தினம் கி தி ராகம் 
இரண்டாவ  தினம் பங்கஜாக்ஷணம் ேதா  

ன்றாவ  தினம் கனகமய ஹுேசனி 
நான்காவ  தினம் ஆந்ேதாளி காவாஹேன ஆனந்த ைபரவி 
ஐந்தாவ  தினம் ஸ்யானாந் ேரசன் குறஞ்சி 
ஆறாவ  தினம் இந்த்ரபதி நவேராஜ் 

ஏழாவ  தினம் சிபிைகயில் மங்கள் ைகசிகி 

எட்டாவ  தினம் நிலாப் ாி ய குல காம்ேபாஜி 
ஒன்பதாவ  தினம் சுரதிந்  காம்ேபாஜி 
பத்தாவ  தினம் நாகஸ்யானம் பந் வராளி 

மங்கள கி தி /  ஸர நாபநின் ெசௗராஷ்ட்ரம் 
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பன்னேகந்திர சயனா –  (1ம் பாகம்)  

 https://www.youtube.com/watch?v=Kx2Nu3KIUC0 
 
 பன்னேகந்திர சயனா –  (2ம் பாகம்) 
 https://www.youtube.com/watch?v=rwXlFnr7DEw 
 

 
தி வனந்த ர உத்ஸவம் –  (நன்றி: www.pbase.com )  
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தி வனந்த ரக் ேகாயில் உத்ஸவங்கள் பற்றி “ச்யாநந் ர ர்வ வர்ணனா 

ப்ரபந்தம்” என்ற சம்  க்ரந்தத்தில், ெசய் ள் (poetry ) , உைர நைட (prose )  
இரண்ைட ம் கலந் , ெசய் ள் லக்ஷணங்கைள ம் விளக்கிய விதமாக அ ளி ள்ளர். 
தன  வாழ் நாள் காலமாகிய 34 வ ஷங்க க்குள், இத்தைன ப்ரஹ்ம்மாண்டமான 

ல்கைள ம், க் திகைள ம் அ ளிய  மாத்திரமல்லா , பத்மநாபன் என்ற 
ெபய ேகற்ப, பத்மநாபனின் ராஜதானிைய ம் அவன் ேசவகனாக ஸ்வாதி தி நாள் 
அரசாண்டார்.  ெசய்ைககள் எல்லாவற்றி ம், நிைனப் கள் எல்லாவற்றி ம், 
எப்ேபா ம் ஸ்ரீ பத்மநாபைனேய தன் வாழ்க்ைகயின் ல யமாக ஏற் , இப் விைய 

னிதப் ப த்திய ெதய் க அ ள் ெபற்ற ஸ்வாதி தி நாளின் ண்ய சாிதத்ைத நா ம் 
அறிந்  வணங்க ேவண் ம். 

 
இனி தி வனந்த ரம் ஸ்ரீ பத்மநாபைனக் ெகாண்டாட நம்மாழ்வார் அ ளிய 

பதிெனா  பாசுரங்கைள பற்றி பார்ப்ேபாம். தி வாய்ெமாழி வைட ம் சமயம், 
நம்மாழ்வார் நம்மிடம் ெகாண்ட க ைணயால், நாம் உய் ம் வழிைய ஆசார்ய ஸ்தானம் 
வஹித்  அ ளினார்.  இப்பாசுரங்கள், தி வாய்ெமாழியின் பத்தாம் பத் , இரண்டாம் 
தி ெமாழியாக நமக்கு, கிைடத் ள்ளன.  நாம் உய்வதற்கான சுலப மார்க்கத்ைத இந்த 
பாசுரங்கள் லம் விளக்கி ள்ளார்.  ஸ த்ர ம், ேசாைலக ம் சூழ்ந்த தி  அனந்த ரம் 
இன்ேற ேபாய் ேச ங்கள்!  நாைளக்கு ேபாேவாம் என்  தள்ளிப் ேபாடா , உடேன 
அங்கு ேபாய் ேசர்ந் , ைகயில் “நல்ல னெலா  மலர்கள்” எ த் , பத்மநாபனின் 
ஸன்னதிைய அைட ங்கள்.  அவைன தர் த் , ேகசவா, நாராயணா என்  கூவி 
அைழ ங்கள்.  பத்மநாபன் என்ற அவன் தி நாமத்ைத ம் கூசம் இல்லா  ேபசுமின். 
அந்த திவ்யநாமம் ேமாக்ஷம் அளிக்கக்கூ ய “திண்ண நாமம்”.  நான் ெசால்வைத 
ேக ங்கள். அங்கு ேபாய் ேச ங்கள். “நமர்கேள! ெசால்லக் ேகண்மின், நா ம் ேபாய் 
ந க ேவ ம்”.  அப்ப  ெசய்தீர்களானால்,  

 
ெக ம் இடராயெவல்லாம் ....,நா ம் ெகா விைன ெசய் ம் கூற்றின் தமர்க ம் 
கு ககில்லார், ..... ஏதம் சாரா .... தீ ம் ேநாய் விைனகெளல்லாம் திண்ண நாமறியச் 
ெசான்ேனாம் .... எண் மிெனந்ைத நாமம் இப்பிறப்ப க்கும்... 
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என்  நம்மாழ்வார், தி வனந்த ரத்தாைன அ கி ேஸவிப்பதால் ஏற்ப ம் 
மங்களங்கைள குறிப்பிட்டார்.  உங்கள் ெகா விைனகள் ஒழி ம், யம தர்கள் 
உங்கைள அ க மாட்டார்கள்.  அவ ைடய தர்சன ம், நாம ஸங்கீர்த்தன ம் 
உங்கைள ஸம்ஸார க்கங்களி ந்  வி வித் , ேமாக்ஷ ஸாம்ராஜ்யம் அைடயச் 
ெசய் ம் என்  நம  ர்வாசார்யர் ெசான்னார்.  

 
நான் இந்த மியில் இ க்கப் ேபாகும் காலம் சு ங்கி வ கிற .  என் நாதைன 

ேச ங்காலம் ெந ங்கி வ கிற .  அதனால், 
 
நா ம் உமக்கறியச் ெசான்ன நாள்க ம் நணியவான, 
ேசமநன் குைடத் க் கண்டீர் ெசறிெபாழிலனந்த ரம், 

ய நல் விைர மலர்கள் வளற ஆய்ந் ெகாண் , 
வாமன க் ெகன்ேறத்த மாய்ந்த ம் விைனகள் தாேம 

 
என்  நான் ெசால்வைத அ ஸாித் , தி வனந்த ரம் பத்மநாப க்கு ெதாண்  
ெசய் , பிைழத்  வி ங்கள் என்  ஆழ்வார் ெசான்னார். 

 
“ மாதவா” என்  அவன் ன் ெசால் , சந்தனம், விளக்கு, சாம்பிராணி, தாமைர 

மலர்கள் எ த்  அவ ைடய ஆராதனத்தில் ஈ பட் , விைனகள் ஒழிந் , ேப ம், 
க ம் நீங்கள் அைடந்  மார்க தர்சியாக மா ங்கள் எனப் பின் வ மா  நியமித்தார்: 

 
மாய்ந்த ம் விைனகள் தாேம மாதவா என்ன, நா ம் 
ஏய்ந்த ெபான் மதிளனந்த ரநகெரந்ைதக் ெகன் , 
சாந்ெதா  விளக்கம் பம் தாமைர மலர்கள் நல்ல,  
ஆய்ந்  ெகாண்ேடத்தவல்லார் அந்தமில் கழினாேர. 

 
“ ெகாந்தலர் ெபாழில் கு கூர் மாறன் ெசால்லாயிரத் ள்” பத்  பாசுரங்களில், 
நம்மாழ்வார், நம்ைம தி வனந்த ரம் ெசன் , பத்மநாபனின் ெசந்தாமைரப் பாதங்கைள 
தர்சித் , நீங்கள் எல்லாம் நித்ய ஸூாிகள் ஆகி, ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் வசித் , அவ க்கு 
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ெதாண்  ாி ம் அ ள் ெப ர்களாக ேவ ம் எனப் பின் வ மா  உபேதசித்தார்: 

 
பட ைடயரவில் பள்ளி பயின்றவன் பாதம் காண,  
நடமிேனா நமர்க ள்ளீர் நா ம் உமக்கறியச் ெசான்ெனாம்,  
..... .... ..... .... .... .... .... ... 
திண்ணம் நாமறியச் ெசான்ேனாம் ெசறிெபாழில் அனந்த ரத் , 
அண்ணலார் கமலபாதம குவார் அமரர் ஆவர். 
 

 
தி வனந்த ரம் ஸ்ரீ அநந்தபத்மநாபஸ்வாமி 

 
இப்ேபா  ஸ்வாமி நம்மாழ்வாாின் தி வனந்த ர பாசுரங்கைள சற்  விாிவாக 
பார்ப்ேபாம்: 
இப்பாசுரங்கள், பத்தாம்   பத்தில், இரண்டாம் தி வாய் ெமாழியாக அைமந் ள்ளன. 
தி வாய்ெமாழி ம் சமயம் இ . ஆழ்வார்க்கு ைவகுந்தம் ஏறி பரமபத 
நாதைன  ேசவித் , நித்ய ைகங்கர்யங்கள் ெசய்ய த்வைர. பகவா க்கும், ஆழ்வாைர 
வரேவற்க அவசரம்.  
 
 இந்த பரமபத  யாத்திைரைய ஆரம்பிப்பதற்கு ன், " குந்த   
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ேபாகப்பிறப்ப ம் ெபண், பழகிய உறவினர், ேதாழியர் களில் க்கு விைட 
ெப மாப்ேபாேல”, சில உகந்த ளின நிலங்கைள ஆழ்வார் பா கிறார். இைவ 
அேனகமாக ன்னர் பாடப்பட்ட திவ்ய ேதசங்கள் அல்ல. ெதாைல ர பிரயாணம் 
ெசய்ய இ க்கும் தமக்கு, வழித் ைணயாக தி ேமாகூர்  ேக்ஷத்ரநாதைன, பத்தாம் 
பத் , தல் தி ெமாழியில் அன் டன் தலாவதாக அைழத்தார். அ த்ததாக, 
தி வனந்த ரத்   ஆதிைய ேசவிக்க ேவ ம் என்ற ஒ  ஆைச உந்த, பரமபத 
யாத்திைரக்கு ன் ஸ்வல்பமான ைகங்கர்யங்கள் ெசய்தா ம் ெபாிய பலன்கைள 
அ க்ரஹிக்கும் அய்யைன மங்களாசாசனம் ெசய்கிறார்.  
 
பாசுரம் 1:  
ெக மிடராயெவல்லாம் ேகசவாெவன்ன, நா ம்  
ெகா விைனெசய் ம் கூற்றின்தமர்க ம் கு ககில்லார்  
விட ைடயரவில் பள்ளி வி ம்பினான் சுரம்பலற் ம்  
தைட டயவயலனந்த ரநகர்ப் குதி மின்ேற      
 
( க த் ): ேகசவா என்ற கி ஷ்ணனின் தி நாமம் ஒன்ைற ெசால் ங்கள். அைத 
உச்சாித்த   மாத்திரத்திேல, ெகா ய விைனகள் எல்லாம் அழிந்  ேபாய் வி ம். 
இடெரல்லாம் ெக ம். ேகசவ நாமத்தின் அர்த்தங்கள் ெதாிய ேவண் ய நிர்பந்தம் 
இல்ைல. ேகசவ நாமத்ைத ெசான்ன ம், தினம் தினம் க் ரமான ெதாழில்கள் ெசய் ம் 
யமனின் ேசவகர்கள் உங்கள் அ கில் கூட வர மாட்டார்கள். விஷ்  பக்தர்களான 
உங்களிடம் அ கக்கூடா   என்ற யம தர்மராஜனின் கட்டைளக்கு உட்பட் , 
அவர்கள் தள்ளிேய ெசல்வார்கள். க்கள் நிைறந்த  தடாகங்கைள 
உைடய  தி வனந்த ரத்  ெப மாைன ேசவிக்க இன்ேற நாம் ேபாேவாம்.  
 
பாசுரம் 2  
இன்  ேபாய்ப் குதிராகில் எ ைம ேமதம் சாரா  
குன்  ேநர் மாடம் மாேட கு ந்   ேசர் ெச ந்தி ன்ைன  
மன்றலர் ெபாழிலனந்த ரநகர் மாயன் நாமம்  
ஒன் ேமாராயிரமாம் உள் வார்க்கும்ப ேர  



                        13                     www.sadagopan.org 

 
( க த் ): இப்ப , உங்க க்கு ேஸவா சி ஏற்பட் க்கும் ேபா , கால தாமதம் 
ெசய்யா , உடேன அனந்த ரத்  அண்ண ன் தலத்திற்கு ெசல் ங்கள். மைலைய 
ஒத்த மாளிைகக ம், அைவகளின் அ கில் பல ேசாைலக ம் அங்கு காண்பீர்கள். 
அைவகளில், கு ந்த மரங்கள், ெச ந்தி மரங்கள், ன்ைன மரங்கள் ந  மணம் 
ெகாண்ட ஷ்பங்க டன் ெசழித்தி க்கும். இந்த தி வனந்த ர  திவ்ய ேதசத்தில், 
எம்ெப மானின் தி நாமம் ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாபன்.   அப்பனின் ஆயிரம் நாமங்களில் 
ஒன்ைற ஜபித்தா ம்,  அ  ஆயிரம் நாமங்கள் ேஸவித்த   பலைன ெகா க்கும். அந்த 
ஒ  நாமேம ஆயிரம் வைககளாக நம்ைம ரக்ஷிக்கும்.  இந்த   தத் வம் அறிந்ேதார்க்கு, 
அவன  திவ்ய ேதசேம பரம பதமாம்.  
 
பாசுரம் 3 
ஊ ம் ட்க்ெகா மஃேத ; உலெகல்லா ண் மிழ்ந்தான்    
ேச ம் தண் அனந்த ரம் சிக்ெகனப் குதீராகில், 
தீ ம் ேநாய் விைனகள் எல்லாம் திண்ணம்; நாம் அறியச்ெசான்ேனாம்  
ெப ம் ஓர் ஆயிரத் ள் ஒன்  நீர் ேபசுமிேன   
 
( க த் ): அனந்த ர நாதன், க டைன வாஹனமாக ெகாண் ள்ளான். அவ ைடய 
விஜய த்வஜ ம் க டேன ! ப்ரைளய காலத்தில், எல்லா உலகங்கைள ம் வி ங்கி, 
மீண் ம் உமிழ்ந்தவ மான அவ ைடய தி த்தலத்ைத விைரவில் அைட ராகில், 
உடேன எல்லா ேநாய்க ம், அைவக க்கு ஆதாரமான விைனகள் ஆகியைவ உடேன 
ஓ வி ம். இ  உண்ைம, இைத  நாம் அறிந்தவைகயில் ெசான்ேனாம். 
அவன   ஒப்பிலா ஆயிரம் தி நாமங்களில்  ஒன்ைறயாவ   ெசால்  அ பவி ங்கள் 
என்கிறார்.  

 
பாசுரம் 4:  
ேபசுமின் கூசமின்றிப்  ெபாிய நீர்ேவைலசூழ்ந்    
வாசேம கம ம் ேசாைல வயலணியனந்த ரம்  
ேநசம் ெசய் ைறகின்றாைன ெநறிைமயால் மலர்கள் வி  

சைன ெசய்கின்றார்கள் ண்ணியம் ெசய்தவாேற  
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ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாபஸ்வாமி கருட ேஸைவ – (நன்றி: www.anudinam.org) 
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( க த் ): பாிமள கந்த ைடய ஷ்பச்ேசாைலகள், தாமைர  மல ம் வயல்க ம் 
சூழ்ந்த தி வனந்த ரத்தில்,  நம்மிடம் அன்  ண்  நித்ய வாசம் ெசய் ம் ஸ்ரீ 
அனந்தபத்மநாபைன  சாஸ்திர ைறப்ப  மலர்கள் வி, அவன் பக்தர்கள் ஆராதனம் 
ெசய்கிறார்கள். இந்த பாக்யசா கள் என்ன தவம் ெசய் ள்ளார்கள் என்பைத 
சங்ேகாஜப்படாமல், மற்றவர்க க்கு எ த்  ெசால்  மகி ங்கள் ! 
  
பாசுரம் 5 

ண்ணியம் ெசய் , நல்ல னேலா  மலர்கள் வி  
எண் மின் எந்ைத நாமம் ; இப்பிறப்  அ க்கும்; அப்பால்  
திண்ணம் நாம் அறியச்ெசான்ேனாம்  ெசறி ெபாழில் அனந்த ரத்    
அண்ணலார் கமல பாதம் அ குவார் அமரர் ஆவார்  
 
( க த் ): பக்தி டன்  நீர் (தண்ணீர்) சுமந் , மலர்கைள ம் ெகாண்  
வந்   அனந்த ரத்   ஆதிைய  ஆராதிேயாங்கள் !  அவ ைடய தி நாமங்கைள 
நிைன ங்கள். அந்த  நிைன  பிறப் -இறப்பிைன அழிக்கும். ேசாைலக ம், 
வாவிக ம் நிைறந்த தி வனந்த ரத்தில் எ ந்த ளி ள்ள எம்ெப மானின் பாத 
கமலங்கைள அைடபவர்கள் நித்ய சூாிகளாய் திகழ்வர். இந்த விஷயத்ைத நகர ம் 
நா மறிய நாம் உ தியிட்  ெசான்ேனாம் என்கிறார்.  
 
பாசுரம் 6 
அமரராய் திாிகின்றார்கட்கு ஆதிேசர் அனந்த ரத்    
அமரர்ேகானர்ச்சிக்கின்  அங்கு அகப்பணிெசய்வர்  விண்ேணார்  
நமர்கேளா ெசால்லக்ேகண்மின் நா ம் ேபாய் ந க ேவண் ம் 
குமரனார் தாைத  ன்பம் ைடத்தேகாவிந்தனாேர  
 
( க த் ): மனிதர்கேள!  நம் ைடயவர்கேள! உங்களிடம் அன் டன் ெசால் கிேறன்! 
ேக ங்கள்! ஸுப்ரமண்ய க்கு  தந்ைதயான சிவனாாின் ன்பத்ைத நீக்கினவர் 
ேகாவிந்தனாவார். அவர் ேதவர்களாக திாிபவர்க க்கு  எல்லாம் காரண தர். அவர் 
ேகாயில் ெகாண் ள்ள தி வனந்த ரத்ைத நித்ய சூாிகளின் தைலவனான 
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விஷ்வக்ேசனர் ஆராதனம் ெசய்கிறார். அங்கு பலர் அனந்தபத்மநாப க்கு அத்தாணி 
ேசவகம் ாிகிறார்கள். அன்பர்கேள! பணி ாிய நா ம் ேபாய்ச்ேசர ேவண் ம். 
 

 
ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி –  லவர், உத்ஸவர் (நன்றி: www.anudinam.org )  

 
பாசுரம் 7 

ைடத்த   ேகாவிந்தனாேர, உலகு,  உயிர், ேத ம், மற் ம் 
பைடத்த   எம் பரம ர்த்தி பாம்  அைண பள்ளிெகாண்டான்  
மைடத்தைல வாைள பா ம் வயல் அணி அனந்த ரம்  
கைடத்தைல சீய்க்கப்ெபற்றால், க விைன கைளயலாேம  
 
( க த் ):  கல்பாந்த காலத்தில் எல்லாவற்ைற ம் அழிக்கும் ேகாவிந்தனாேர அதன் 
பின் உலெகல்லாம் பைடக்கும் பரம ர்த்தியாவன். அவேர  
அனந்த ரத்தில் ஆதிேசஷன் ேமல் பள்ளிெகாண் ள்ளார். வாய்க்கால்களில் 
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வாைள மீன்கள் ள்ளிக்குதித் , வயல்கைள அைட ம், அணிமாடங்கைள உைடய 
அழகிய அனந்த ரத்  தி திகைள தி அலகிட்  சுத்தம் ெசய்வதால், நம  ெகா ய 
விைனகைள எல்லாம் ேபாக்கலாம் என்கிறார். 
 
பாசுரம் 8 
க விைன கைளயலாகும், காமைனப்பயந்த காைள  
இடவைக ெகாண்ட  என்பர் எழில் அணி அனந்த ரம்  
படம் உைட அரவில் பள்ளி பயின்றவன் பாதம் காண  
நடமிேனா, நமர்கள் உள்ளீர் -நாம் உமக்கு அறியச்ெசான்ேனாம்  
 
( க த் ): மன்மத க்கு தந்ைதயான கட்டழகன் கண்ணன் ேத  எ த்த   வாஸ 
ஸ்தலம், மிக்க அழகு ெகாண்ட தி வனந்த ரம் எனச்ெசால் வார்கள். நம் டன் குடல் 

வக்கம் உள்ளவர்கேள! நீங்கள் அறி ம் வண்ணம் நான் ெசால் வ  இ  தான்: 
அண்ணல் அனந்த ரத்தில் எ ந்  அ ளி இ ப்ப  நம்ைம அ க்ரஹிப்பதற்ேக! 
அவைன அைடவதற்கு விேராதிகளான க ம் விைனகைள எல்லாம் ஒேர ெநா யில் 
ேபாக்கும் பராக்ரமசா , அங்கு பட ைடய பாம்பைணயின் ேமல் சயனித் ள்ளான். 
அவ ைடய தி வ கைள ேஸவித் க்ெகாள்ள  உடேன நடந்தி ங்கள்.  அவன் 
உங்கள் விைனகள் எல்லாம் தவறா  ேபாக்குவான்! அந்த பாக்யத்ைத   நீங்கள் 
இழக்கலாகா  என்பதற்காக ெசான்ேனன்.  
 
தி வத்யயன உத்சவ சமயம் இந்த பாசுரம் ேசவிப்பைதக்ேகட்ட ஸ்வாமி  ஆளவந்தார், 
உடேன தன  சிஷ்யர்க டன், தி வனந்த ர எம்ெப மான் மங்களாஸாஸனத்திற்காக 
அங்கு நடந்  ெசன்றார் என்பர்.  
 
பாசுரம் 9 
நாம் உமக்கறியச்ெசான்ன நாள்க ம் நணிய ஆன;  
ேசமம் நன்குைடத் க்கண்டீர்,  ெசறிெபாழிலனந்த ரம்  

மம் நல்விைரமலர்கள் வளற ஆய்ந்  ெகாண்   
வாமனன் அ க்ெகன்ேறத்த மாய்ந்த ம் விைனகள்- தாேம  
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ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி –  (ேகாயிலாழ்வார் ெப மாள் –  Canada )  
( நன்றி: ெசள ஸ்ேவதா சுந்தரம்) 

 
( க த் ): "நாேளலாிேயன், ைவத்தநாள் வைர, மரணமானால் என்ெறல்லாம் ன் 
ெசான்ேனன்".  அந்த காலம் ெந ங்கி விட்ட . அதனால், விைரவாகேவ அவன க்கு 
தி ம்ப ேவ ம். ெசழித்த ேசாைலகள் ெகாண்ட தி வனந்த ரம் அைடந் , அண்ணல் 
தி வ களில் நல்ல பம், சாந் , நல்ல மண ள்ள ஷ்பங்கள் இைவகைள ய 

ைறயில் ேசகாித் , வாமனனாக ஒ  நாள் அவதாித்த 
அனந்தபத்மநாபனின்  தி வ களில் ேச ங்கள். அவ்வைகயில், அவைன 
ஆராதிக்கும்ேபா  , உங்க ைடய பாபங்கள் எல்லாம் தானாகேவ ெதாைல ம்.  
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பாசுரம் 10 
மாய்ந்  அ ம் விைனகள் -தாேம, மாதவா ! என்ன ; நா ம்  
ஏய்ந்த ெபான் மதில் அனந்த ரநகர் எந்ைதக்கு  என்   
சாந்ேதா  விளக்கம், பம், தாமைர மலர்கள் நல்ல  
ஆய்ந் ெகாண் , ஏத்த வல்லார் -அண்டம் இல் கழினாேர  
 
( க த் ): "ச்ாிய: பதிேய (தி மகள் ேகள்வேன) என்  ஒ  தடைவ கூறிய 
ஒ வ ைடய விைனகள் எல்லாம் அழிந்  ேபாம். அதற்குபின், ெபான் மதில்கள் 
சூழ்ந்த  அனந்த ரத்தின் ஆதிக்ெகன்   நல்லேதார் சாந் ம், விளக்கும், ப ம், 
தாமைர மலர்க ம் ேத  எ த் க்ெகாண்  அவைன ஆராதிக்கும் பாக்யசா கள், 
எல்ைல இல்லா  கைழ அைடவர். 
 
பாசுரம் 11 
அந்தமில் கழ் அனந்த ரநகராதி   தன்ைன  
ெகாந்தலர் ெபாழில் கு கூர் மாறன் ெசால்லாயிரத் ள்  
ஐந்திேனா  ஐந் ம் வல்லார் அைணவர், ேபாய் அம லகில்  
ைபந்ெதா மடந்ைதயர்-தம் ேவய்ம ேதாளிைணேய  
 
( க த் ): இந்த பாசுரங்கள் எல்ைலேய இல்லாத கல்யாண குணங்க டன் கூ ய 
தி வனந்த ரத்  எம்ெப மாைன ேபாற் பைவ. அவன் ஜகத் காரணன். அவன் 
ஸ்ரீைவகுந்தத்ைத விட் , தி வனந்த ரம் அைடந்  இங்கு நமக்காக கண் வளர்கிறான். 
அவன் உலகிற்கு தல்வன். அவன் பரம ஷன். ெகாத்  ெகாத்தாக ஷ்பங்கள் 
மல ம் ேசாைலகள் ெகாண்ட தி க்கு கூர் வா யான மாறன் சடேகாபன் பா ய 
ஆயிரம்தி வாய்ெமாழி பாசுரங்க ள், இந்த பத்  தி வனந்த ர நாதைனப்பற்றியைவ. 
இந்த பாசுரங்கைள கற் , அப்யாஸம்  பண் ேவார், தம  வாழ்வின் வில், ஸ்ரீ 
ைவகுந்தம் அைடந் , அங்கு ேதவ மாதர்களால் வரேவற்கப்பட் , 
ப்ரம்மாலங்காரத்ைத  ஏற்பர். இவர்கள், தி வனந்த ர  எம்ெப மா க்கு 
ெசய்த  ைகங்கர்ய  பலனால் , ஸ்ரீ ைவகுந்த வாசிக க்கு மிக ம் ேபாக்யமாவர். 
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இப்பத்தின், தல் ஐந்  பேராபேதசம ; மிகுந்த ஐந் , தம்ேமா  தமைரக் கூவி 
அைழத்  ைவத்  ெசய்த ஹிேதாபேதசம். 
 
இப்ப யாக அனந்த ரத்  ஆதிைய, நம  ன்பங்கள் ைடக்கும் ேநசைன, 
“ெநறிைமயால் மலர்கள் வி சைன” ெசய் மா  உபேதசித்த பரமாசார்யனின் அ ள் 
மார்க்கத்ைத நா ம் கைடபி த்  உய்ேவாமாக! ஓம் ஸ்ரீஹாில மி ஸேமத ஸ்ரீ 
பத்மநாப ஸ்வாமிேன நம: ஸ்ரீ அ(ஆ)னந்த பத்மனாபன், ஹாி ல மி தி வ கேள 
சரணம் என்  வணங்கிக் ெகாண் , அ த்த மைலநாட் த் தி ப்பதிக்கு ெசல்ேவாம். 
 

 
தி வனந்த ரம் தி க்ேகாவில் (நன்றி: www.anudinam.org )  

 

ौी अनपरु क्षऽे ेम वराह प पुरणी तटे हमेकूट िवमानायाया ंअनशयनाय पवूा र्िभमखुाय 

ौीमत ेौीहिरली नाियका समते ौी अनपनाभ परॄण ेनमः 
 
ஸ்ரீ அனந்த ர ேக்ஷத்ேர மத்ஸ்ய வராஹ பத்ம ஷ்கரணீ தேட ேஹமகூட 
விமானச்சாயாயாம்  அனந்தசயனாய ர்வாபி காய ஸ்ரீமேத ஸ்ரீஹாில மீ நாயிகா 

ஸேமத ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப பரப்ரஹ்மேண நம: 
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SrI anantapura kshetre matsya varAha padma pushkaraNI taTe hemakUTa 
vimAnacChaayAyAm ananataSayanAya, pUrvAbhimukhAya SrImate 
SrIharilakshmI nAyikA sameta SrI anantapadmanAbha parabrahmaNe 
namaH  
 

********** 


