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ஸ்ரீ: 

திருவண்வண்டூர் (திருவமுண்டூர்)-  ஆழ்வார்கள் 
அநுபவம் 

( மலையாள நாட்டு திவ்யததசம்) 

****** 

ஜய ஸம்வத்ஸரம் - சித்திலர மாதம் - April 29, 2014 

**** 

அன்புள்ள ஆஸ்தி  அன்பர் ளுக்கு, 

அடிதயனின் தாஸஸ்ய விஞ்ஞாபனம்.  இந்த சுபமான யு ாதி பண்டில  தினத்தில் 

அடிதயனுடய ஸமர்ப்பணமா  இந்த மின் - புஸ்த த்லத தவளியிடுவலத அடிதயனின் 

பாக் ியமா   ருது ிதறன்.   

முன்பு IBM என் ிற ஸ்தாபனத்தில் உத்தயா த்திலிருந்த தபாது 1992 தசப்டம்பர் ததாடங் ி 

மார்ச் 1993 வலர தவலை நிமித்தமா  பை தவளிநாடு ளுக்கு ப்ரயாணம் தசய்து 

த ாண்டிருந்த தவலளயில் ப வத் சிந்தலன விடாமலிருக்  108 திவ்ய ததசங் லளப்பற்றியும், 

ஆழ்வார் ளின் அருளிச் தசயல் லளப் பற்றியும், தவத தவதாந்தங் லளப் பற்றியும் ஏற்பட்ட 

எண்ணங் ளின்  ருத்து-த ாலவலய ஒரு நூல் வடிவமா  எழுதியது தநற்று நடந்தது தபால் 

பசுலமயா  நிலனவில் நிற் ிறது.   

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

மலையாள நாட்டு திவ்ய ததசமான திருவண்வண்டூர் (திருவமுண்டூர்) பற்றி ஆழ்வார் ளின் 

மங் ளாசாஸனங் லள உங் தளாடு ப ிர்ந்து த ாள்வதில் மிக்  ம ிழ்ச்சியலட ிதறன். 

 

||ஆழ்வார் எம்தபருமானார் ஆசார்யர் திருவடி தள சரணம்|| 

தாஸன் 

ஒப்பிலியப்பன்  த ாவில் வரதாச்சாாி சடத ாபன் 
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ஸ்ரீ: 

திருவண்வண்டூர் (திருவமுண்டூர்)-  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: திருவண்வண்டூர் (திருவமுண்டூர்) 

நம்மாழ்வாாின் 11 பாசுரங் ள் தபற்ற இத்தைத்தில், பாம்பலணயான் என்ற 

“படவரவலணயான்”,  மைவல்லி தாயாருடன் தவதாைய விமான நிழலில், பாபநாச 

தீர்த்தக் லரயில் நின்ற திருக்த ாைத்தில் தஸலவ தரு ிறான்.  திருதசங்குன்றூர் என்ற திவ்ய 

ததசத்திலிருந்து நான்கு லமல் தூரத்தில், வடக்கு திலசயில் உள்ள இக் த ாயிலில் உள்ள 

தபருமாள், மார்க் ண்தடய முனிவருக்கும், நாரதருக்கும் ப்ரத்யக்ஷம். 

“ நா லண மிலச நம்பிரான் சரதண சரண் நமக்த ன்று, நாதடாறும் ஏ  

சிந்லதயனாய்க் குருகூர்ச் சடத ாபன் மாறன்” என்ற வல யில் நம்மாழ்வார் முந்திய ஐந்தாம் 

பத்தின் பத்தாவது திருதமாழிலய முடித்தார். திரு அநந்தாழ்வான் பாம்பின் தமல் பள்ளிக் 

த ாண்டிருக்கும் பாம்பலணயான் திருவடி தள நமக்கு உபாயம் என்று முடிவு தசய்து, 

ஒவ்தவாரு தினமும் அவலன அலடவதிதைதய தன் சிந்லதலய தசலுத்தி ஒருமு ப்பட்டு, 

திருக்குருகூர் சடத ாபன் என்ற தபயர் த ாண்ட தான் இருந்ததா  மாறன் தசான்னார்.  

ஐந்தாம் பத்தில் அர்ச்சாவதாரங் லள தஸவிப்பலத சற்று நிறுத்தி, விபவ அவதாரமான 

க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் ஈடுபட்டு நின்றார். ஐந்தாம் பத்தின் ஒரு பாசுரத்தில், 

நின்றவாறு மிருந்தவாறும்  ிடந்தவாறும் நிலனப்பாியன, 

ஒன்றுைாவுருவாய் அருவாய நின் மாயங் ள், 

நின்று நின்று நிலனக் ின்தறன் ... 

http://www.sadagopan.org
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என்று நம்மாழ்வார் தன் மன நிலைலய விளக் ினார்.   ண்ணா! நீ யமுலனக் லரயில் குழல் 

ஊதி நின்ற வல  ள் என்ன? நீ உன் ததாழர் ளுடன் ப்ருந்தாவனத்தின்  தசாலை ளில் 

நடுப்ப ல் தபாஜனம் தசய்த தபாது வீற்றிருந்த வல  ள் என்ன?  உன் தாயாரான யதசாலத 

தாைாட்ட,  நீ பள்ளி த ாண்டிருந்த வல  ள் என்ன?  இலவ நிலனத்து அறிய முடியாதலவ.  

பற்பை விதமானதும், சுைபமா  அறிய முடியாததுமான உன் மாயச் தசயல் லள நின்று, 

நின்று (த ாஞ்சம் த ாஞ்சமா ) நிலனக்  முயல் ிதறன்.  நீ பாற் டலில் படுத்திருந்தும், உன் 

திருநாபியில் உதித்த தசந்தாமலரப் பூ தமல் வீற்றிருக்கும் பிரம்மன் தவதம் ஓதி வருவலதயும் 

நிலனத்தால், என் மனது தநக் ி, உரு ி நிற்கும் என்று மற்ற ஒரு இடத்தில் ஐந்தாம் பத்தின், 

பத்தாம் திருதமாழிப் பாசுரதமான்றில் பின் வருமாறு ஆழ்வார் ததாிவித்தார்:  

 

       ண்ணண்  ததாழர் ளுடன் ப்ருந்தாவனத்தில்  ( Courtesy: Anudinam.org)  

திருவுரு  ிடந்தவாறும் த ாப்பூழ்ச்  

தசந்தாமலர தமல், திலசமு ன் 

 ருவுள் வீற்றிருந்து பலடத்திட்ட   ருமங் ளும், 

தபாருவில் உன் தனி நாய மலவ த ட்குந் 

 ததாறுதமன் தநஞ்சம் நின்று தநக்கு, 

அருவி தசாரும்  ண்ணீர் என் தசய்த ன் அடிதயதன. 
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திரு உரு பாம்பலண தமல்  ிடந்தவாற்லற இங்கு அனுபவித்தார். பத்தாம் பாசுரத்தில், 

எனது “ஆவிலய உருக் ி உண்டிடு ின்ற நின் தன்லன நாடும் வண்ணம் தசால்ைாய் நச்சு 

நா லணயாதன” என்று பாம்பலணயப்பலனக் த ட்டார்.  “நா லண மிலச நம்பிரான் சரதண 

சரண்” என்று ஏ  சிந்லதலனயுடன் விபவங் ளிதை ஈடுபட்டிருந்த நம்மாழ்வாாின் மனத் 

திலரயில் திருவண்வண்டூர் பாம்பலணயப்பன் என்ற அர்ச்சா மூர்த்தி ததான்றினான்.  

நம்மாழ்வாரும் உடதன நாய ி பாவம் அலடந்து, பிராட்டியின் தன்லமயில் நின்று, தூது 

விடும் ஆசார்ய பரம்பலர மூைமா தவ, அவனிடம் சரணா தி தசய்ய தவண்டுதமன்று நமக்கு 

வழி  ாட்டினார். 

திருவண்வண்டூாில் உலறயும் சக்ரபாணிலய, “ னிவாய் தபருமான்” எனக் கூப்பிட்டு, 

ல  ள் கூப்பி தான் த ாண்ட  ாதலை குருகு ள் மூைமா  பராங்குச நாய ி பின் வருமாறு 

எடுத்துலரத்தாள்: 

லவ ல் பூங் ழிவாய் வந்து தமயும் குரு ினங் ாள்! 

தசய்த ாள் தசந்தநலுயர் திருவண்வண்டூருலறயும், 

ல த ாள் சக் ரத் ததன்  னிவாய்ப் தபருமாலனக்  ண்டு, 

ல  ள் கூப்பிச் தசால்லீர் விலனயாட்டிதயன்  ாதன்லமதய. 

பூந்ததாட்டங் ளும், குளிர் ததன்றலும் த ாண்ட திருவண்வண்டூர் சமீபம் உள்ள  டற் 

 லரயில் தினந்ததாறும் கூடும் குருகு பக்ஷி தள! தசந்தநல் பயிர் ள் நிலறந்த வயல் லள 

உலடய இத் திருப்பதியில் வாழும் பாம்பலணயப்பன் என்ற என் நாதலன தர்சித்து, மஹா 

பாவியான நான் ல  லளக் கூப்பிக் த ாண்டு, அவன் தசர்க்ல லய எதிர்பார்த்துக் த ாண்டு 

 ைங் ி நிற்பலத எடுத்துலரயுங் ள் என தவண்டினாள்.  அவனிடம்  ாதலுற்று,  ாதல் என்ற 

இருளில் அ ப்பட்டு,  ஷ்டப்பட்டுக் த ாண்டு இருக்கும் என் நிலைக்கு இரங் ி, தன் ல யில் 

உள்ள மின்தனாளி சக்ரத்தின் திவ்ய பிர ாசத்தால் இருட்லட அ ற்றி, தன்லன அலடயும் 

வழி  ாண்பிக் ச் தசால்லுங் ள் என குருகு ளிடம் பராங்குச நாய ி பிரார்த்தித்தாள். 

அடுத்தபடியா  தனது  ாதலியுடன் கூட தமய்ந்து வரும்  ருநாலர ஒன்லறக்  ண்டு, 

உனக்கு  ாதலிலய விட்டு பிாிந்தால் ஏற்படும் துயர் புாியும்.  என் நாதலன விட்டு பிாிந்துள்ள 

என் துர்பாக்யத்லதக்  ண்டறிந்து, எனக் ா  பாம்பலணயப்பனிடம் நீ தூது தபா.  அவலனக் 

 ண்டதும், அவன் திருவடியில் விழுந்து, உனக்கு அடிலமதய தசய்ய விரும்பும் பராங்குச 

நாய ி என்ற அபலைலய நீ ல  விட்டிருப்பது தகுதி அல்ை என்று தசால்லி, அவலன 
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என்னுடன் தசர்த்துலவ எனப் பின் வருமாறு தவண்டினாள்: 

 ாதல் தமன்தபலடதயாடு உடன் தமயும்  ருநாராய்! 

தவத தவள்வி தயாலி முழங்கும் தண் திருவண்வண்டூர், 

நாதன் ஞாைதமல்ைாம் உண்ட நம் தபருமாலனக்  ண்டு, 

பாதம் ல  ததாழுது பணியீர் அடிதயன் திறதம. 

 டற் லர  ழியின் (உப்பங் ழியின்) அரு ில் தமய்ந்து த ாண்டிருந்த நாலரப் பக்ஷிலய 

தூது தபா  தவண்டிய பின், உள் நாட்டில் வயல் ளில் உணலவத் ததடி தமய்ந்து 

த ாண்டிருந்த தவவ்தவறு வல யான பக்ஷி லள தன் உதவிக்கு நாய ி அலழத்தாள்.  

தசல்வம் மல்கும் திருவண்வண்டூாில் நித்ய வாஸம் தசய்யும்  

திறங் ளா ி எங்கும் தசய் ளூடுழல் புள்ளினங் ாள், 

சிறந்த தசல்வம் மல்கு திருவண்வண்டூருலறயும், 

 றங்கு சக் ரக் ல க்  னிவாய் தபருமாலனக்  ண்டு, 

இறங் ி நீர் ததாழுது பணியீர் அடிதயனிடதர. 

துக் ங் ள் ஏதும் இல்ைாது, தபலடயுடன் உைாவித் திாியும் அன்ன பக்ஷி லள 

அடுத்தபடியா  தவத த ாஷம் நிலறந்த திருவண்வண்டூருக்கு நாய ி தூது தபா  

தவண்டினாள்.   டலிற்கு சமமான நீை நிறம் த ாண்ட  ண்ணனின் ஸன்னதி தசர்ந்து, 

உன்லனப் பிாிந்து தளர்ந்து நிற்கும் உன் நாய ியின் துயரம் தாங்  முடியாததா  இருக் ிறது 

என்று தசால்லுங் ள். தவதத்லத வகுக்  அன்னமாய் அவதாித்ததால், அன்னங் ளிடம் 

அவனுக்கு தனி அபிமானம் இருக்கும் என நிலனத்து, அன்ன பக்ஷி லள தூது தபா  

தவண்டினாள். நாய ியின் பிரார்த்தலன பின் வரும் பாசுர மு மா  தவளிப்பட்டது: 

இடாில் தபா ம் மூழ் ி யிலணந்தாடும் மடவன்னங் ாள், 

விடலில் தவத தவாலி முழங்கும் தண் திருவண்வண்டூர், 

 டலின் தமனிப் பிரான்  ண்ணலன தநடுமாலைக்  ண்டு, 
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உடைம் லநந்ததாருத்தி உருகுதமன்றுணர்த்துமிதன. 

அன்னங் தள! என் இடலற அவன்  லளவாதனா அல்ைது  லளயாது ஒதுங் ி 

நிற்பாதனா என்று நிலனக் ாதீர் ள். அவன் தயாநிதி. ஆச்ாித ரக்ஷணத்தில் நிலைத்தவன், 

அவன். “புணர்த்த பூ தண் துழாய் முடி நம்தபருமாலனக்  ண்டு, புணர்த்த ல யினராய் 

அடிதயனுக்கும் தபாற்றுமிதன” என்று நாய ி தவண்டினாள். நன்றா  ததாடுக் ப்பட்ட 

குளிர்ந்த திருத்துழாய் மாலைலய திருமுடியில் அணிந்து த ாண்டுள்ள நம் தபருமாலனக் 

 ண்டவுடன், ல  கூப்பிக் த ாண்டு, அவனிடம் தாஸ்யம் தசய்வலததய வாழ்க்ல யின் 

ைக்ஷ்யமா க் த ாண்டு, நான் அஞ்சலி பத்த ஹஸ்லதயாய் நியமனத்லத எதிர்பார்த்து 

நிற்பதா ச் தசால்லுங் ள் எனப் பின் வருமாறு பராங்குச நாய ி த ட்டுக் த ாண்டாள்: 

உணர்த்தலூடணர்ந்து உடன் தமயும் மடவன்னங் ாள்! 

திணர்த்த வண்டல் ள் தமள் சங்கு தசரும் திருவண்வண்டூர், 

புணர்த்த பூந்தண் துழாய் முடி நம்தபருமாலனக்  ண்டு,  

புணர்த்த ல யினராய் அடிதயனுக்கும் தபாற்றுமிதன. 

அடுத்தபடி நாய ி, குயில் ளிடம் திருவண்வண்டூர் தபருமானிடம் என் நிலைலய 

ததாிவித்து, அவன் எனக்கு என்ன பதில் தசால் ிறான் எனக் த ட்டு வாருங் ள் என்றாள். 

என்னுலடய  ாதலினால் ஏற்பட்ட  வலை ள் எப்படி முடிவலடயும் எனக் த ட்டு, பதில் 

த ாண்டு வாருங் ள் என தவண்டினாள். “ஆற்றல் ஆழியங்ல யமரர் தபருமாலனக்  ண்டு, 

லமயல் தீர்வது ஒரு வண்ணம் மாற்றம் த ாண்டு அருளீர்” எனப் பிரார்த்தித்தாள்.  முதலில் 

அவலனக்  ண்டு, தர்சியுங் ள்; அடுத்தபடியா  என் நிலைலய எடுத்துலரயுங் ள்; பின்னர், நீ 

அவளுக்கு என்ன வழி விடப் தபா ிறாய் எனக் த ட்டு, அவன் தசால்லும் வார்த்லதலய 

எனக்கு கூறுங் ள் என தவண்டினாள். புன்லன மரங் ளில் வஸிக்கும் அழ ிய குயில் லள 

திருவண்வண்டூருக்கு தூது விடும் பாசுரம் பின் வருமாறு: 

தபாற்றியானிரந்ததன் புன்லன தமலுலற பூங்குயில் ாள்! 

தசற்றில் வாலள துள்ளும் திருவண்வண்டூருலறயும், 

ஆற்றைாழியங்ல யமரர் தபருமாலனக்  ண்டு 

மாற்றங்த ாண்டருளீர் லமயல் தீர்வாததாருவண்ணதம. 
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அவனிடமிருந்து நீங் ள் மறு மாற்றம் த ாண்டு வந்தால் ஒழிய, என்  ாதல் தநாய்க்கு மருந்து 

 ிலடயாது.  நீங் ள் எனக்கு உதவ தவணும் என்று த ட்டுக் த ாண்டாள். 

நாய ி, குயில் ளிடம் த ஞ்சி வரும் தபாது, ஒரு  ிளி அவள் சமீபம் வந்தது. தான் 

தசால்வலத த ட் ாத குயில் ளிடமிருந்து, தன்  வனத்லத நாய ி  ிளியிடம் திருப்பினாள். 

உன் பசுலம நிறத்லத நிலனவுறுத்தும் பசும் தபாழில் ளும், உன் சிவந்த வாய்க்கு சமானமான 

நிறமுலடய தாமலர புஷ்பங் ள் நிலறந்த தடா ங் ள் (ஒண் பூழ் தசக் ர் தவலை) த ாண்ட 

திருவண்வண்டூாில், உன் ஸாமர்த்யங் லள எல்ைாம் உபதயா ித்து ப வான் ஸன்னதிலய 

அலட.  அங்கு  ாிய உருவும், சிவந்த அதரங் ளும், தாமலர தபால் சிவந்த  ண் ளும், ல த் 

தைங் ளும். திருவடி ளும் த ாண்டு, தபாாில் தவற்றி அளிக்கும் திருவாழிலயயும், 

பாஞ்சஜன்யம் என்ற சங் த்லதயும் அலடயாளமா க் த ாண்ட பரம புருஷலனக்  ாண்பாய். 

அவனுடன் எனக் ா  நீ பாிந்து தபசி, அவனுலடய பதிலை வாங் ி வா என்று த ாைக் 

 ிளியிடம் நாய ி தவண்டின பாசுரம் பின் வருமாறு: 

ஒருவண்ணம் தசன்று புக்கு எனக்த ான்றுலர ஒண் ிளிதய! 

தசருதவாண் பூம்தபாழில் சூழ் தசக் ர் தவலைத் திருவண்வண்டூர், 

 ருவண்ணம் தசய்யவாய் தசய்ய ண் தசய்யல  தசய்ய ால் 

தசருதவாண் சக் ரம் சங்கு அலடயாளம் திருந்தக்  ண்தட. 

 ிளியும் நாய ி தசால்வலத  ாதில் வாங் ாது நின்றது.   ிளியின் சமீபம், ஒரு சிறிய 

சாாில  பக்ஷி மரத்தில் இருந்த பழத்லதக் த ாத்திக் த ாண்டிருந்தது.  அந்த சாாில யாவது 

தன்னிடம் இரங் ி தூது தபாய், ப வானுலடய மன நிலை அறிந்து தசதி தசால்லுதமா என 

நிலனத்து, அலத தூது தபா ப் பின் வருமாறு தவண்டினாள்: 

திருந்தக்  ண்தடனக் த ான்றுலரயாய் ஒண் சிறுபூவாய்! 

தசருந்தி ஞாழல் ம ிழ் புன்லன சூழ் தண் திருவண்வண்டூர், 

தபருந்தண் தாமலரக் ண் தபருநீண் முடி நாற்றடந்ததாள், 

 ருந்திண் மாமு ில் தபால் திருதமனியடி லளதய. 

தசருந்தி மரம், ஞாழல் வ்ருக்ஷம், ம ிழ மரம், புன்லன வ்ருக்ஷம் ஆ ிய புஷ்பித்திருக்கும் 
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மரங் ள் நிலறந்த குளிர்ந்த திருவண்வண்டூாில் என் நாதன் உள்ளான்.  அழ ிய தநடுமுடியில் 

உயாிய க்ாீடத்லத அணிந்து த ாண்டு, நான்கு வலிலமயுள்ள ததாள் ளுடன்,  ார் ாை தம ம் 

தபால் நிறம் த ாண்டு என் அப்பன் உள்ளான்.  அவலன அணு ி, உன்  ாதலிக்கு ததளிவா  

ஒரு பதில் அளி என்று த ட்டு, அவனுலடய நலடயுலட பாவலன ளிலிருந்து, என் உதவிக்கு 

வருவானா இல்லையா என்பலத அறிந்து வந்து தசால் என்று சாாில  பக்ஷியிடம் த ட்டாள். 

சாாில யும் ந ராது நின்றது.  முன் தவண்டிய அன்ன பக்ஷி ள், தன்னிடம் இரங் ி 

அரு ில் வந்தலத நாய ி  ண்டாள்.  ஒருக் ால், அலவ மனலத மாற்றிக் த ாண்டு தூது தபா  

தயாராய் உள்ளனதவா என நிலனத்து, மறுபடியும் அலவ லளப் பின் வருமாறு 

தவண்டினாள்: 

அடி ள் ல ததாழுது அைர்தமல் அலசயும் அன்னங் ாள், 

விடிலவ சங்த ாலிக்கும் திருவண்வண்டூருலறயும், 

 டிய மாயன் தன்லனக்  ண்ணலன தநடுமாலைக்  ண்டு, 

த ாடிய வல்விலனதயன் திறம் கூடுமின் தவறு த ாண்தட.. 

அன்னங் தள! நீங் தளா தாமலரப் பூக் ளின் தமல் அமர்ந்துள்ளீர் ள். ததன்றல்  ாற்று 

வீசும் தபாது, தாமலர ளும் அலச ின்றன. அதற்கு தகுந்தது தபால், நீங் ளும் அலசந்தாடி 

சு த்லத அனுபவிக் ிறீர் ள்.  நீங் ள் எனக் ா  உங் ள் சு ாஸனங் லள விட்டு, 

திருவண்வண்டூர் தசல்ை தவணும்!  விடியற்  ாலையில், ஸுப்ரபாதத்திற் ா  அவன் 

ஸன்னதியில் சங்கு ஒலிக் ப்படும் தபாது, நீங் ள் திருபள்ளியுணர்த்த வரும் த ாஷ்டியுடன் 

 ர்ப்பக்ருஹம் அலடந்து, பிராட்டியுடன் அவன் பக்தர் லள அருளும் சமயத்தில், என் 

நிலைலய எடுத்துச் தசால்லுங் ள். அந்த பிராட்டியின் புருஷ ார பைத்தால், அவன் எனக்கு 

உதவ நிலனக் க் கூடும். அவளருள் அல்ைாது, எனக்கு அவனுலடய அனுக்ரஹம்  ிட்டாது. 

அதனால் குளிர்ந்த விடியற்  ாலை தவலளயில், அந்த திவ்ய தம்பதி ள் ஸந்நிதானத்தில் 

எனக்கு உதவி, அவன் குறிப்பறிந்து வாருங் ள் என அன்ன பக்ஷி ளிடம் தவண்டினாள். 

அன்ன பக்ஷி ளும், தாமலர தமல் உள்ள சு ாஸனத்லத விட்டு, பனி த ாட்டும் 

விடியற்  ாலையில் தூது தபாவாதனன் என நிலனத்து, சும்மா இருந்தன.  பக்ஷி ள் தான் 

தூது தபா  மாட்தடன் என் ின்றனதவ என நிலனத்து, திருவண்வண்டூருக்கு, அந்த 

திருப்பதியின் நாமத்தில் அடங் ியுள்ள வண்டு லளதய தூதா  அனுப்புதவாம் என 

நிலனத்தாள்.  
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வடவூர் ராமர் ( Courtesy: Anudinam.org )  

வண்டு ள் ாீங் ாரம் மூைம் நாம ஸங் ீர்த்தனம் தசய்வதால் திருவண்வண்டூர் என்ற 

தபயர் தபற்ற திருப்பதிக்கு ப்ரமரம் என்ற வடதமாழிப் தபயர் மூைம் த்விதரபம் (இரண்டு “ர”

க் ள் த ாண்டது) என்ற விதசஷ நாமம் த ாண்ட வண்டு லளத் தூது அனுப்ப விரும்பினாள்.  

த்விதரபம் என்பது தவதத்திற்கும் ஏற்பட்ட அலடதமாழி.  அதனால் தவதம் ஒலிக்கும் 

திருவண்வண்டூருக்கு, தவத சம்பந்தம் த ாண்ட வண்டு லள தூது தபா  நாய ி 

தவண்டினாள்.  இப்பாசுர வாக்யங் ள் பின் வருமாறு: 

தவறு த ாண்டும்லம யானிரந்ததன் தவறி வண்டினங் ாள், 

ததறு நீர்ப்பம்லப வடபாலைத் திருவண்வண்டூர், 

மாறில் தபாரரக் ன் மதிள் நீதறழச் தசற்று ந்த, 

ஏறு தசவ னார்க்கு என்னயும் உளன் என்மின் தள.  

பம்பா நதியின் வட லரயில் உள்ள திருவண்வண்டூலர அலடந்து, அங்கு இைங்ல லய தன் 

வீர்யத்தால் அழித்த ராமசந்த்ரனா  நிற்கும் பாம்பலணயப்பனிடம், உன்லன நம்பி ஒரு தபண் 
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திருக்குருகூாில்  ண்ணீர் விட்டுக் த ாண்டு இருக் ிறாள்.  அவளுக்கு நீ என்ன வழி விடப் 

தபா ிறாய் எனக் த ட்டு வாருங் ள் என்று நாம சம்பந்தத்தால் விதசஷம் தபற்ற 

வண்டு ளிடம் வண்டூர் தபாய் வரக் த ட்டாள். 

திருவண்வண்டூர் பாசுரங் ளின் முடிவில், இப் பாசுரங் லள பாடுவதால் ஏற்படும் 

மங் ளங் லள பின் வருமாறு நம்மாழ்வார் விளக் ினார்: 

மின்த ாள்  தசர்புாிநூல் குறளாய் அ ல் ஞாைம் த ாண்ட, 

வன்  ள்வனடிதமல் குருகூர்ச் சடத ாபன் தசான்ன, 

பண்த ாள் ஆயிரத்துள் இலவ பத்தும் திருவண்வண்டூர்க்கு, 

இன்த ாள் பாடல் வல்ைார் மதனர் மின்னிலடயவர்க்த . 

 

 Tirukovalur Trivikrama Perumal ( Courtesy: Anudinam.org )  

மின்னலைப் தபால் பளிச்தசன்று பிர ாசிக்கும் முப்புாி ஸ்வர்ண யஞ்தஞாபவீதத்லதத் 

தன்  ருநீைத் திருதமனியில் அணிந்து த ாண்டு, வாமன மூர்த்தியாய், பலி சக்ரவர்த்தியின் 
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யா சாலை தசர்ந்து, மூன்றடி யாசித்து, பரந்த பூமிலய தன் திரு பாதத்தால் அளந்து, 

வஞ்ச மாய் அந்த மஹாபலியின் தசல்வங் லள பறித்துக் த ாண்ட உை ளந்தான் 

விஷயமா த் தன் திருவண்வண்டூர் பாசுரங் ள் தசய்யப் பட்டலவ என்று ஆழ்வார் 

தசான்னார். இப்பாசுரங் லள இரா த்துடன் பாடக்  ற்றவர், ஸ்ரீலவஷ்ணவ த ாஷ்டி ளில் 

 ைக்கும் பாக்யம் தபற்று, நாய னான ப வானிடம் தசர்வர் என்றார்.  வண்டு ளுக்கும் 

திருவண்வண்டூருக்கும் உள்ள சம்பந்தம் ஆறு  ால் ள் த ாண்ட வண்டு ள் தபால், ஆறு 

அங் ங் ள் த ாண்ட சரணா தி என்ற உபாய மூைம் ஆசார்ய மு மா  அருள் தபற தவணும் 

என இப்பாசுரங் ள் மூைம் திருக்குருகூர் சடத ாபன் உபததசித்தார். நாமும் 

பாம்பலணயப்பன்,  மைவல்லி என்ற திருவண்வண்டூர் திவ்ய தம்பதி ளிடம் ப்ரபத்தி தசய்து 

மங் ளங் ள் தபறுதவாமா !  

श्रीसित भ्रमर क्षेत्र ेपापनाश पुष्करणी तटे वेदालय ववमानश्चायायाां  स्थिताय प्रततच्यासिमुखाय श्रीमते 
कमलवल्ली नातयका िमेत श्री पम्पाश्रयया (பாம்பலணயப்பன்) कमलनाि परब्रह्मणे नमः 

ஸ்ரீஸித ப்ரமர தக்ஷத்தர பாபநாச புஷ் ரணீ ததட விமானச்சாயாயாம் ஸ்திதாய 

ப்ரதீச்யாபிமு ாய ஸ்ரீமதத  மைவல்லீ நாயி ா ஸதமத ஸ்ரீ பம்பாச்ரயயா 

(பாம்பலணயப்பன்)  மைநாத பரப்ரஹ்மதண நம: 

SrIsita bhramara kshetre pApanASa pushkaraNI taTe, vedAlaya vimAnaScAyAyAm  

sthitAya praticyAbhimukhAya SrImate kamalavallI nAyikA sameta SrI pampASrayayA 

kamalanAtha parabrahmaNe namaH 

||சுபம்|| 

Additional Reading Material: 

 Sthala Puranam from Anudinam.org    

 

http://tinyurl.com/Thiruvanvandoor
http://tinyurl.com/Thiruvanvandoor

