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ஸ்ரீ: 

திருவாறன்விளை (ஆறம்முைா) - ஆழ்வார்கள் 
அநுபவம் 

( மலையாள நாட்டு திவ்யததசம்( 

****** 

**** 

அன்புள்ள ஆஸ்தி  அன்பர் ளுக்கு, 

அடிதயனின் தாஸஸ்ய விஞ்ஞாபனம்.  

முன்பு IBM என் ிற ஸ்தாபனத்தில் உத்தயா த்திலிருந்த சபாழுது 1992 மார்ச் சதாடங் ி 1993 சசப்டம்பர் வலர 

பை சவளிநாடு ளுக்கு பயணித்திருந்த தவலள ளில் ப வத் சிந்தலன விடாமலிருக் , 108 திவ்ய ததசங் லளப் 

பற்றி தவத, தவதாங் ங் ள், ஆழ்வார் அருளிச்சசயல் ள், ஆசார்ய ஸ்ரீஸூக்தி ளில் ச ாண்டாடப் பட்டிருக்கும் 

விதங் லள பற்றி எழுந்த  ருத்துக் த ாலவ லள ஒரு நூல் வடிவமா  எழதியது இன்றும் பசுலமயா  மனதில் 

நிலனவிருக் ிறது. 

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

திவ்ய ததசமான திருவாறன்விலள (ஆறம்முளா) பற்றி ஆழ்வார் ளின் மங் ளாசாஸனங் லள உங் தளாடு 

ப ிர்ந்து ச ாள்வதில் மிக்  ம ிழ்ச்சியலட ிதறன். 

||ஆழ்வார் எம்சபருமானார் ஆசார்யர் திருவடி தள சரணம்|| 

 

தாஸன் 

ஒப்பிலியப்பன்  த ாவில் வரதாச்சாாி சடத ாபன் 

 

 

Mann ( Courtesy: Anudinam.org )  
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ஸ்ரீ: 

திருவாறன்விளை (ஆறம்முைா)- 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: திருவாறன்விலள (ஆறம்முளா) 

திருசசங்குன்றூாிலிருந்து,  ிழக்த  6 லமல் தூரத்தில் உள்ள திருவாறன்விலள என்ற திவ்ய ததசத்தில், 

திருக்குறளப்பன் என்ற வாமன மூர்த்தி, பத்மாஸநி நாச்சியாருடன் வாமன விமான நிழலில் நின்ற 

திருக்த ாைத்தில் தஸலவ தரு ிறான். இந்த தைத்தின் புஷ் ாிணிக்குப் சபயர் தவதவ்யாஸ ஸரஸ்.  ப வான், 

நான்கு தவதங் லள, நான்கு மு ங் ளால் ஓதும் ப்ரஹ்ம்மாவிற்கு ப்ரத்யக்ஷம்.  சிறிய குன்றின் தமல் 

திருக்குறளப்பன் த ாயில் ச ாண்டுள்ளான்.  அரு ில் மலையாள ததச ஸம்பிரதாயத்லத  அனுஸாித்து, சிவனார் 

த ாயில் ஒன்றும் உள்ளது.  திருவாறன்விலள த ாயிலின் இடது பக் த்தில், சபாி வஸித்து நீராட்டம்  ண்ட 

பம்பா நதி ப்ரவஹிக் ிறது. 

பரமபதம் அலடய தவணும் என்று தன்லன சநருக் ிய நம்மாழ்வார், இன்னும் சிை திருவாய்சமாழி ள் 

அருள தவண்டுசமன ஸ்ரீலவகுண்டபதி நிலனத்தார் தபாலும்.  அதனால் ஸ்ரீ லவகுண்டத்தில் உனக்கு 

 ிலடக் க் கூடிய தஸலவலய திருவாறன்விலளயிதைதய இப்தபாலதக்கு தஸவிக் ைாதம என்று சசால்லி, 

பரமபத தஸலவ அருளினார்.  நம்மாழ்வாரும் அந்த தஸலவ  ண்டு ஆனந்தமலடந்து, ப வானுக்கு ல ங் ர்யம் 

திருவாறன்விலளயில் எனக்கு  ிட்டுமா என பத்து பாசுரங் ளில் த ட்டார்.  இந்த திருப்பதி ஸம்பந்தமான முதல் 

பாசுரம் பின் வருமாறு: 

இன்பம் பயக்  எழில் மைர் மாதரும் தானும் இவ் தவழுைல , 

இன்பம் பயக்  இனிதுடன் வீற்றிருந்தாள் ின்ற எங் ள் பிரான், 

அன்புற்றமர்ந்துலற  ின்ற அணிசபாழில் சூழ் திருவாறன்விலள, 

அன்புற்றமர்ந்து வைஞ்சசய்து ல சதாழு நாள் ளுமாகுங்ச ாதைா. 

“ லவகுண்தடது பதர தைாத  ச்ாியா ஸார்த்தம் ஜ த்பதி: ஆஸ்தத விஷ்ணு:” என்ற விதமா  ஸ்ரீ 

லவகுண்டநாதன், தன் ததவியுடன் நின்று நித்ய ஸூாி ளுக்கு தஸலவ தருவது தபால் நம்மாழ்வாருக்கு தஸலவ 
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தந்தான் என உத்தமூர் ஸ்வாமி ள் நமக்கு சசால்லியுள்ளார். ஏழு தைா ங் ளில் உள்ள ஜீவராசி லளயும் 

ம ிழ்விக் , ஸ்ரீ லவகுண்டத்தில், மஹாைக்ஷ்மியுடன் இனிதத நின்று தஸலவ தரும் பரம புருஷன், 

திருவாறன்விலளயில் நின்று, தன் திருவாய்சமாழிலய ஆலசயுடன் த ட்டான் என்று ஆழ்வார் சசான்னார்.  

அப்தபர்பட்ட தசாலை சூழ் தக்ஷத்ரத்லதயும், தக்ஷத்ரநாதலனயும், ப்ரதக்ஷிணம் சசய்து, தஸவிக்கும் நாட் ள் 

தனக்கு  ிலடக்குதமா என்று ஏக் த்துடன், இப்பாசுர மூைம் நம்மாழ்வார் த ட்டார். 

தபான பாசுரத்தில், “இன்பம் பயக்  எழில் மைர் மாதரும் தானும்” என்ற இடத்தில் மைர் மாதான 

பத்மாஸநி நாச்சியாலரத் திருகுறளப்பனுக்கு முன்னதா  நம்மாழ்வார் மங் ளாஸாசனம் சசய்தார்.  அடுத்த 

பாசுரத்தில் தக்ஷத்ர நாதனான திருகுறளப்பலன மங் ளாஸாசனம் சசய்தார். சிறு வாமன ப்ரஹ்ம்மசாாியா  

அவதாித்து, மஹா பலியின் யஞ்ஞ சாலையில், ஓங் ி உை ளந்த உத்தமனா ிய த்ாிவிக்ரமனா  ஆழ்வார் 

திருகுறளப்பலன பின் வருமாறு தஸவித்துக் ச ாண்டார்: 

ஆகுங்ச ால் ஐயசமான்றின்றிய லிடம் முற்றவும், ஈரடிதய 

ஆகும் பாிசு நிமிர்ந்த திருக்குறளப்பன் அமர்ந்துலறயும், 

மா ம் தி ழ் ச ாடி மாடங் ள் நீடு மதிள் திருவாறன்விலள, 

மா ந்த நீர் ச ாண்டு தூவி வைஞ்சசய்து ல சதாழக் கூடுங்ச ாதைா. 

 

 

வாமன மூர்த்தி மூன்றடி மண் தவண்டும் என்று மஹா பலியிடம் த ட்டார்.  அலத பார்த்துக் ச ாண்டிருந்த 

ததவர் ள், இந்த சிறு லபயனால் பூமிலயயும், வானுைல யும் மூன்றடியால் அளக்  முடியுதமா என்று சந்ததஹப் 

திருக்த ாவலூர் த்ாிவிக்ரம சபருமாள் ( C ourtesy anudinam.org )  
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பட்டார் ள். அவர் ள்  வலை விை , இரண்டு அடி ளாதைதய மண்லணயும், விண்லணயும் த்ாிவிக்ரமன் 

அளந்து, மூன்றாவது அடிலய எங்த  லவக்  என்று பலி சக்ரவர்த்தியினிடம் த ட்டார். இப்படி “ஐய்யம் ஒன்று 

இன்றி” அளந்து மஹா பலியின் தானத்திற்கு பூர்ணத்வம் ஏற்படுத்திய திருவாறன்விலள வாமனலன ஆழ்வார் 

மங் ளாஸாசனம் சசய்தார். சசல்வம் மல்கும் திருவாறன்விலளயின் திருவீதி லள, பாிமளமுள்ள சிறந்த நீரால் 

சதளித்து, ப வானின் வீதி வைத்திற்கு ஏற்பாடு ள் சசய்து, அதன் பின் அவன் பின் சசன்று இக்த ாயிலை 

ப்ரதக்ஷிணம் சசய்ய தவணும்.  அந்த சசௌபாக்யம் எப்தபாது  ிலடக்கும் என ஆழ்வார் ஏங் ினார். 

 

 

தவதவ்யாஸ ஸரஸ் தீரத்தில், தவதங் ள் ஓதும் தன் ம னான சதுர்மு  ப்ரஹ்ம்மாவிற்கு ப்ரத்யக்ஷமாய் 

தவதாத்யயனம் சசய்த வாமன மூர்த்தி (திருக்குறளப்பன்), தவத மூர்த்தியாய் திருவாறன்விலளயில் நின்று 

வரு ிறான். இத்தலன தவத சம்பந்தங் ள் ச ாண்ட ஊாில், தவத வித்துக் ளான தவதியர் ள் நிலறந்திருப்பதில் 

ஆச்சர்யம் இல்லை.  தவத வல்லுணர் ள் வாழ்வதால் அதி  உயர்வு ச ாண்டு சதுர்தவத மங் ைமாய் உள்ள 

இத்திருப்பதியின் தவத சம்பந்தத்லத நம்மாழ்வார், திருவாறன்விலள பற்றிய இரண்டு பாசுரங் ளில் பின் 

வருமாறு தபாற்றியுள்ளார்: 

கூடுங்ச ால் லவ லும் த ாவிந்தலன மதுசூதலனக் த ாளாிலய, 

ஆடும் பறலவ மிலசக்  ண்டு ல  சதாழுதன்றி அவனுலறயும், 

பாடும் சபரும்பு ழ் நான் மலற தவள்விலயந்து ஆறங் ம் பன்னினர் வாழ், 

நீடு சபாழில் திருவாறன்விலள சதாழு வாய்க்குங்ச ால் நிச்சலுதம.  

இத்திருப்பதியில், மதுல டபர் லள வதம் சசய்து, பிரமனுக்கு தவதங் லள மீட்டுக் ச ாடுத்த 

திருவாறன்விலள (ஆறம்முளா) ( C ourtesy: Anudinam.org )  
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ஹயக்ாீவலன மதுசூதனனா  ஆழ்வார் தஸவித்துக் ச ாள் ிறார்.  திருக்குறளப்பனா  இங்கு விளங்கும் 

சபருமாதன மதுசூதனனா வும், ப்ரஹ்ைாதனுக்கு அனுக்ரஹம் சசய்த நரஸிம்ஹனா வும், அவதாித்தார்.  அந்த 

திருக்குறளப்பலன “மா ந்த நீர் தூவி” சுத்தப்படுத்திய திருவீதி ள் தமல்  ருட வாஹனத்தில்  ண்டு சதாழ 

தவண்டும்.  அந்த பாக்யம் எப்தபாது எனக்கு  ிலடக் ப் தபா ிறது என்று தன் மனதிடம் த ட்டார்.  

திருக்குறளப்பலன தஸவிப்பது மாத்திரம் அல்ைாது, மஹத் ச்தரயஸ்ஸு ள் ச ாண்ட நான்கு தவதங் ள் ஓதும் 

சபாிதயார் ள், பஞ்ச மஹா யஞ்ஞங் லள சசய்து வரும் மஹான் ள், தவதத்தின் ஆறு அங் ங் ளில் புைலம 

ச ாண்ட மஹா வித்வான் ள் நிலறந்த இந்த தக்ஷத்ரத்லதயும் தசர்த்தத தஸவித்துக் ச ாள்ள தவண்டும் என்று 

ஆழ்வார் சசான்னார். 

 

 

நான் ாவது பாசுரத்தில் க்ருஷ்ணாவதாரம் எடுத்த திருவாறன்விலள எம் சபருமானின் அடி மைர் லள, 

ஒரு வினாடி கூட மறக் ாது நிலனத்திருக்கும் பாக்யம் எனக்கு  ிட்டுமா என த ட்டார்.  

“ வாய்க்கும் சபரும் பு ழ் மூவுை ீசன் வட மதுலர பிறந்த, வாய்க்கும் மணிநிறக்  ண்ணபிரான் தன் 

ைக்ஷ்மி ஹயக்ாீவர் ( C ourtesy anudinam.org )  
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மைரடிப் தபாது தள, நிச்சலும் எப்சபாழுதும் மனத்து ஈங்கு நிலனக் ப் சபற வாய்ங்குங் ச ால்” என்பது பாசுர 

வாக்யங் ள்.   

“ ஈங்கு மனத்து நிலனக் ப் சபற” என்னும் தபாது, திருவாறன்விலளக்கு சசல்ை முடியாது தபானாலும், 

இங்கு திருக்குருகூர் புளிய மரத்தடியிலிருந்தத, என் மனதால் நிலனக் ப் சபறும் பாக்யம்  ிட்டுமா என 

நம்மாழ்வார் த ட்டார்.  “மைரடிப் தபாது ள்” என்ற மைர்ந்த புஷ்பங் லளப் தபால் உள்ள  ண்ணபிரானின் 

திருவடி லள எல்ைாக்  ாைத்திலும் (நிச்சலும்) நிலனத்திருப்பதால் “நம் தமல் விலன ஒன்றும் நில்ைா ச டும்” 

என்று ஆழ்வார் சசான்னார்.  நம்லம அழுத்தி நிற்கும் ச ாடிய விலன ளில் ஒன்று கூட திருவாறன்விலள எம் 

சபருமாலன நிச்சலும் நிலனப்பதால் நம்மிடம் நிற் ாமல் ஒழியும் என்றார். 

 

 

ஏழாவது பாசுரத்தில், திருவாறன்விலள சபருமாள் க்ருஷ்ணாவதார சமயம் பாணாசுரனின் ஆயிரம் 

ததாள் ளில், நான்ல  மாத்திரம் விட்டு லவத்து, மற்றலவ ள் எல்ைாம் சவட்டி வீழ்த்தினலத குறிப்பிட்டார். 

ப்ரஹ்ைாதாழ்வானுக்கு ச ாடுத்த வரத்தால், அவர் பரம்பலரயில் வந்த பாணாசுரலனயும் வதம் சசய்யாது 

க்ருஷ்ணன் நிறுத்தினார்.  அப்தபற்பட்ட பராக்ரமசாலியினிடம் சரணா தி சசய்து பிலழப்பலத தவிர தவறு 

ஒன்றும் ச்ைா ிக்  தகுந்த  ார்யமல்ை என்று ஆழ்வார் சசான்னார்.  “மைர் தசாலை ள் சூழ் திருவாறன்விலள 

அதுதவ நீள் ந ரம்” என்று இப்பாசுரத்தில் குறிப்பிட்டார். அதாவது, புஷ்பங் ள் நிலறந்த பசும் தசாலை லள 

உலடய திருவாறன்விலளதய, நாம் ததடி அலடய தவண்டுமிடம் என்று ஆழ்வார் அறிவித்தார். 

தாமலரப் சபாய்ல யில், ப வானின் ஆராதனத்திற் ா  மைர் ச ாய்ய வந்த  தஜந்த்ரன் முரட்டு 

மன்னார்குடி ராஜத ாபாைன் ( C ourtesy anudinam.org )  
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முதலையால் பீடிக் ப்பட்டு, தண்ணீருக்குள் இழுத்துச் சசல்ைப் பட்டான்.   ாலைக்  வ்வின முதலையின் 

பிடியிலிருந்து விடுபட முடியாது, ஆதிமூைதம, என்லன ரக்ஷி என்று  தஜந்த்ரன் உரக்  கூவினான்.  

ஸ்ரீலவகுண்டத்தில். தன் பக்தனின்  தறல் த ட்டு, ப வான் ஓதடாடியும் வந்து, முதலைலயக் ச ான்று, 

 தஜந்த்ரலன ரக்ஷித்தான். அப்தபற்பட்ட  தஜந்த்ர வரதன், ஆச்ாித ஜனங் லள ரக்ஷிக்  திருவாறன்விலளயில் 

த ாயில் ச ாண்டுள்ளான். அத்திருப்பதிலய அலடந்து, அக்த ாயிலை பிரதக்ஷிணம் சசய்தால், நம் பூர்வ ஜன்ம 

க்ருத பாபங் ள் உடதன அழியும். ஆ தவ திருவாறன்விலள அலடயுங் ள்.  ப வாலன வைம் சசய்து ப்ரபத்தி 

சசய்து உய்யும் மார்க் ம் ததடுங் ள் என்று எட்டாவது பாசுரத்தில் பின் வருமாறு ஆழ்வார் சசான்னார்: 

 

 

அன்றி மற்சறான்றிம் நின் சரதண  

     என்று அ லிரும் சபாய்ல யின் வாய், 

நின்று தன் நீள்  ழதைத்திய 

     ஆலனயின் சநஞ்சிடர் தீர்த்த பிரான், 

சசன்றங் ினிதுலற ின்ற  

     சசழும்சபாழில் சூழ் திருவாறன்விலள 

ஒன்றி வைஞ்சசய்ய ஒன்றுதமா? 

     தீவிலன யுள்ளத்தின் சார்வல்ைதவ. 

திருவல்லிக்த ணி மாஸி சதப்தபாத்ஸவம் ( C ourtesy anudinam.org )  



 

 9 www.sadagopan.org 

பத்தாவது பாசுரத்தில், திருவாறன்விலளயில் நித்ய வாஸம் சசய்யும் பரம பாவன மூர்த்தியிடம் என் மனலத 

இழந்த பின், என் சிந்லத பரமபதம் தபான்ற மற்ற விஷயங் ளில் ஈடுபடாது உள்ளது.  இந்த விஷயத்லத 

திருவாறன்விலள எம் சபருமான் அறிந்து ச ாண்டுள்ளான்.  அவனால் அறியக் கூடாத என் மன சிந்தலன ள் 

ஏதும் இல்லை.  மனத்தாலும், சசால்ைாலும், உடைாலும் நித்ய ல ங் ர்யம் புாியும் பூததவர் என்ற அந்தணர் ள் 

நிலறந்த திருவாறன்விலள திருப்பதியில் எனக்கு உள்ள அஸாதரணமான ஈடுபாட்லட பாிசுத்தனான 

(தீர்த்தனான) ப வான் அறிவார் எனப் பின் வருமாறு ஆழ்வார் கூறினார்: 

சிந்லத மற்சறான்றின் திறத்தல்ைாத் தன்லம ததவபிரானறியும், 

சிந்லதயினால் சசய்வ தானறியாதன மாயங் சளான்றுமில்லை 

சிந்லதயினால் சசால்லினால் சசய்ல யால் நிைத்ததவர்குழு வணங்கும் 

சிந்லத ம ிழ் திருவாறன் விலளயுலற தீர்த்தனுக் ற்ற பின்தன.  

திருவாறன்விலளயில் பவித்ரனான பரமாத்மாவுக்கு தான் தசஷபூதன் என்று சதளிவா  அறிந்தபின், 

அவலனத் தவிர தமாக்ஷமலடயும் உபாயம் ஒன்றும் இல்லை என்று ததறி, அந்த புனித மூர்த்தியிடம் அ ைாத 

சித்தமுலடயவனா ி சசய்த பாிசுத்தமான பாசுரங் லள அப்யஸித்தவர் ள் தாங் ளும் புனிதத் தன்லம 

அலடவார் ள் என்று ஆழ்வார் பின் வருமாறு கூறினார்: 

தீர்த்தனுக் ற்றபின் மற்தறார்  

     சரணில்லை சயன்சறண்ணி, தீர்த்தனுக்த  

தீர்த்த மனத்தனா ிச்  

     சசழுங்குருகூர்ச் சடத ாபன் சசான்ன, 

தீர்த்தங் ாளியிரத்துள்ளிலவ  

     பத்தும் வல்ைார் லள, ததவர் லவ ல், 

தீர்த்தங் தள சயன்று பூசித்து  

     நல் ி யுலரப்பர் தம் ததவியர்த . 

எல்ைா விதமான அநிஷ்ட்டங் ளும் (துர்பாக்யங் ளும்) நிவ்ருத்தியா ி இப்பாசுரங் லள அப்யஸிப்பவர் 

பரம புனிதர் ஆ ி, ததவர் ளாலும் ச ாண்டாடப் சபறுவார் ள் என ஆழ்வார் கூறினார்.  நாமும், 

திருவாறன்விலளப் சபருமாலன சதாழுது, நம் மதனாரதங் ள் நிலறதவறப்சபறுதவாமா ! 
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श्री ஆறன்விளை क्षेत्रे  पम्पा वेद व्यास पुष्करणी तटे वामन ववमानश्चायायाां स्थिताय पूवााभिमुखाय श्रश्रमत ेपद्मासनी  
नाययका समेत श्री वामन (திருக்குறைப்பன்) परब्रह्मणे नमः 
 

ஸ்ரீ ஆறன்விலள தக்ஷத்தர பம்பா தவத வ்யாஸ புஷ் ரணீ ததட வாமன விமானச்சாயாயாம் ஸ்திதாய 

பூர்வாபிமு ாய ஸ்ரீமதத பத்மாஸநி நாயி ா ஸதமத ஸ்ரீ வாமன (திருக்குறளப்பன்) பரப்ரஹ்மதண நம: 

 

SrI AaRanviLai kshetre  pampA veda vyAsa pushkaraNI taTe vAmana vimAnaScAyAyAm 

sthitAya pUrvAbhimukhAya, Srimate padmAsanI  nAyikaa sameta SrI vAmana 

( t irukkuraLappan )  parabrahmaNe namaH 

||சுபம்|| 

 

Additional Reading Material: 

 1. Sthala Puranam from Anudinam.org    

 

http://anudinam.org/2013/05/15/sthala-puranam-aranmula-thiruvaaranvilai-kerala-divya-desam-series/
http://tinyurl.com/Thiruvanvandoor

