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 ஸ்ரீ: 

திருவாட்டாறு  - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 

( மரையரள நரட்டு திவ்யகதசம்( 

****** 

ஜய ஸம்வத்ஸரம் - சித்திரர மரதம் - தபௌர்ணமி திதி - April 15th, 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, கவதங் 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 திருவரட்டரரறப் 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 



 

www.sadagopan.org  2 

ஆதி க சவ தபருமரள் (Courtesy: www.anudinam.org) 
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ஸ்ரீ: 

திருவாட்டாறு  - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 

( மரையரள நரட்டு திவ்யகதசம்( 

ஆசிரியர்: ஒப்பிலியப்பன் க ரவில் ஸ்ரீ வரதரச்சரரி சடக ரபன் 

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

****** 

மரைநரட்டுத் திருப்பதி ள்: திருவரட்டரறு 

திருவனந்தபுரத்திற்கு ததற்க  நர ர்க ரயில் தசல்லும் வழியில், 24 ரமல் தூரத்தில், 

இத் திருப்பதி உள்ளது. இங்கு ஆதிக சவப் தபருமரள், அஷ்டரங்  விமரன நிழலில், கமற்கு 

பரர்த்த வண்ணமர  சயனித்துள்ளரர்.  தரயரரின் தபயர் மர தவல்லி நரச்சியரர்.  

திருவனந்தபுர  ர்ப்பக்ரஹம் கபரல், இந்த ஸன்னதியும் மூன்று வரசல் ள் த ரண்டுள்ளது. 

வைது ர  வரசலில் திருமுடிரயயும், திருமு த்ரதயும் கஸவித்துக் த ரள் ிகறரம்.  இடது ர  

வரசலில் திருவடி கஸரவ  ிரடக் ிறது.  நடு வரசலில், திரு உதரமும், தரமரரக் த ரடியில் 

அமர்ந்த ப்ரஹ்மரவின் கஸரவயும்  ிரடக் ிறது.   அஷ்டரங்  விமரனம், திருவனந்தபுரத்து 

விமரன பரணியில் விளங்கு ிறது.  நம்மரழ்வரர் திருவரய்தமரழியின்  ரடசி பத்தின், 

ஆறரவது திருதமரழியில், திருவரட்டரறு எம் தபருமரரன மங் ளரஸரசனம் தசய்துள்ளரர்.   

திருவரட்டரறு பரசுரப் பத்திற்கு முந்திய பத்தில், நம்மரழ்வரர், ஜனங் ளுக்கு ஸ்ரீமந் 

நரரரயணனின் கபரருள் தபறும் மரர் த்ரத ஆசரர்யன் என்ற ஸ்தரனத்தில் உபகதசித்தரர். 

இந்த பகரரபகதசம், பின் வரும் பரசுரத்துடன் ஆரம்பமர ியது: 

 ண்ணன்  ழலிரண, நண்ணும் மனமுரடயீர், 

எண்ணும் திருநரமம், திண்ணம் நரரணகம. 

நரரரயண சப்தத்ரத தன்னுள் அடக் ிச் தசரல்ை முடியரத உயர்வு த ரண்ட 

அஷ்டரக்ஷர மந்த்ரத்ரத உய்யும் வழியர  அறிவித்து, நரரத  ல்பம் தசரல்லும் மரர் த்ரத 

 ரடபிடிக்குமரறு பகரரபகதசம் தசய்தரர்.  நரரதர், ஸன ர் கபரன்ற பை மஹரத்மரக் ள், 

திருவஷ்டரக்ஷர மந்த்ரத்ரத ஜபித்து, எம்தபருமரனின் ஸ்தரனமரன பரமபதத்ரத 
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அரடந்தரர் ள் எனப் பின் வருமரறு கூறியரத ஆதரரமர க் த ரண்டு, ஆழ்வரர் 

பகரரபகதசம் தசய்தரர்: 

பஹகவர ஹி மஹரத்மரகநர முநய: ஸந ரதய: | 

அஷ்டரக்ஷரம் ஸமரச்ரித்ய கத ஜக்முர் ரவஷ்ணவம் பதம் || 

 ண்ணன்  ழலிரண நண்னும் மனமுரடயவர் கள! நகமர நரரரயணரய, நகமர 

நரரரயணரய என்று ஜபியுங் ள்.  தினந்கதரறும் வரடரத, வதங் ரத புத்தம் புது மைதரடுத்து, 

ப வத் ஸந்நிதரனம் அரடந்து, நரம ஸங் ீர்த்தனம் பண்ணினரல். உங் ளுக்கு தவறரமல் 

ரவகுந்த ப்ரரப்தி  ிரடக்கும் எனப் பின் வருமரறு பகரரபகதசம் தசய்தரர்: 

நரடீர் நரகடரறும், வரடர மைர் த ரண்டு, 

பரடீரவன் நரமம், வீகட தபறைரகம. 

அவன் கபரர ஒதுங் ள், “நரரணதனம்மரன், பரரணங் ரளரன” நிரனமின்! உங் ள் 

விரன ள் ஒழியும்.  “ஏதம் சரரரகவ” என்தறல்ைரம் பகரரபகதசம் மூைம், நமக்கு 

ஹிகதரபகதசம் தசய்தரர்.  ப வரன் பூமியில் தனக்கு த ரடுத்த  ரர்யம் முடிந்தது என 

நம்மரழ்வரர் அறிந்து த ரண்டரர்.  புவியில் அவதரித்த  ரரியம் முடிந்தது என 

திருவரட்டரற்றரன் மூைமர  அறிந்து அவனுக்கு “அருள் தபறுவரரடியரர்” என ஆரம்பமரகும் 

பத்து பரசுரங் ள் மூைம் தன் அத்யந்த நமஸ் ரரங் ரளயும், நன்றிரயயும் ததரிவித்தரர். 

முதல் பரசுரத்தில், திறுவரட்டரற்றரன் தனது பரமபத யரத்ரரக் ரன கவண்டுக ரரள 

ஏற்றுக் த ரண்டது புரிந்து த ரண்டு, நம்மரழ்வரர் தன் மனதுடன் சந்கதரஷத்துடன் கபச 

ஆரம்பித்தரர்.  கஹ, மட தநஞ்கச! இதுவரர நரம் பிரரர்த்தித்து வந்த உயரிய வரத்ரத 

ப வரன் த ரடுத்து விட்டரன்.  பரக்ய வசத்தரல், எம் தபருமரன் விஷயத்தில் தபருங் ரதல் 

த ரண்ட நமக்கு அவன் இரங் ி விட்டரன். ர ைரகு த ரடுத்து தனது தபருஞ்கசரதியுடன் 

 ைக்  அரழத்து விட்டரன். இதுவரரயில் அர்ச்சரவதரரங் ரள கஸவிப்பதிலும், 

விபவரவதரரங் ரள த்யரனிப்பதிலும்  ரைம்  ழித்து, அவனுரடய ததரண்டர் ளுக்கு 

கஸரவ புரிவதிலும்  ரைத்ரத இப்புவியில்  டத்திய நமக்கு பரிபூர்ண அனுக்ரஹம்  ிட்டி 

விட்டது.  மயர்வு மிகுந்த இந்த தபரிய ப்ரரக்ருத கைர த்தில் ஜன்மம் எடுக்  கவண்டியது 

என்ற துக் மரன விஷயம் ஒழிந்து விட்டது.  இனியும் அர்ச்சரவதரரங் ரள கஸவிக்  

கவண்டும் என்ற மடப்பமுரடய (சபைமுரடய) நரம், அந்த ஆரச ரள துறந்து, பரமபத 

நரதனின் வீட்டிற்க  தசல்லும்  ரைம் அவன் அருளரல் நிரைத்து விட்டது. ஆ கவ, மனகத!  
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உனது அஞ்ஞரனத்ரத அ ற்றிக் த ரண்டு, ஒரு சிறிய  ரைம்  திறுவரட்டரற்றரனின் 

திருவடி ரளகய ததரழுது த ரண்டு இரு. மனமர ிய நீ ஆத்மரவரன என்னுரடய 

கவண்டுக ரளுக் ிணங் ி அர்ச்சிரரதி மரர் த்ரதகய இனி ப வத் பரதத்யரன மு மர  

நிரனத்திரு என ஆழ்வரர் க ட்டுக் த ரண்டரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ீகதரபகதசம் (Courtesy: http://vedicpriest.org )  
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மனகம,  ீரதயில் அர்ஜுனனுக்கு ப வரன் “தஸ்மரத் ஸர்கவஷு  ரகைஷு கயர  

யுக்தர பவரர்ஜுந” என்று உபகதசித்தது உனக்கு ததரியுகம! அர்ச்சிஸ் என்ற அக்னியரல் வழி 

 ரட்டப்பட்டு, அந்த வழித் துரணயுடன், க்ரமமர  மற்ற பதிதனரன்று ஆதிவரஹர் ளரகை 

(வழி நடத்துபவர் ளரகை) உதவப்பட்டு, ப்ரஹ்ம்ம பதம் அரடயும் விஷயத்தில் உனது 

அபிைரரஷ ரள திருப்பு என ஆழ்வரர் இங்கு தனது மனதிடம் க ட்டுக் த ரண்டரர்.  இனி 

ஜனன மரணத்ரத உண்டு பண்ணக்கூடிய பயங் ரமரன ஸம்ஸரர பந்தம் நமக்கு  ிரடயரது.  

அர்ச்சிரஸ (அக்னிரய) முதல் ஆதிவரஹ ரரய் உரடய ஒகர மரர்க் ம் எல்ைர 

உபநிஷத்துக் ளிலும் வளர்க் ப் பட்டிருக் ிறது உனக்கு ததரியும்! இந்த வழியில் தசன்று, நரம் 

பரம் ஜ்கயரதிஸ்ரஸ அரடந்து, திகரரதனம் (மருள்) நீங் ி, ஞரனஸ்வரூபம் தபற்று, 

“அபஹதபரப்மத்வரதி ஸத்யஸங் ல்பத்வ பர்யந்த”  குண னனரய் ஆவிர்பவிக் ப் 

கபர ிகறரம். 

அபஹதபரப்மத்வம் என்பதரல், புண்ய, பரப  ரர்யங் ரள தசய்தரலும், இனி 

ஸத்யஸங் ல்பனின் (நிரனத்தரத நிரனத்தபடி தசய்பவன்) கபரருள் மூைம், முக்தனர ி 

மரறிய நமக்கு புண்ய, பரபங் ளின் பைன் ஏற்படரது.  நரம் பூம வித்யர ப்ர ரணம் அறிவிக்கும் 

“ஆத்மரதி: ஆத்மக்ரீட:  ஆத்மமிதுந: ஆத்மரநந்த:” என்ற முக்தனின் நிரை அவனருளரல் 

அரடயப் தபற்கறரம்.  இனி சரந்கதரக்யபநிஷத் தசரல்லும் 

அஸ்மரத் சரீரரத் ஸமுத்தரய பரஞ்ஜ்கயரதி: உபஸம்பத்ய  

ஸ்கவந ரூகபணரபிநிஷ்பத்யகத 

என்ற வர யில், முக்தனர ி, இதுவரர இருந்து வந்த சரீரத்திலிருந்து தவளிக் ிளம்பி, 

பரஞ்ஜ்கயரதிரய அரடகவரம்.  “மட தநஞ்கச, மருள் ஒழி, வரட்டரற்றரன் அடி வணங்க ” 

என்ற பின் வரும் முதல் பரசுரம் மூைம் க ட்டுக் த ரண்டரர்: 

அருள் தபறுவரரடியரர் தம்மடியகனற்கு, ஆழியரன் 

அருள் தருவரன் அரம ின்றரனது நமது விதிவர கய, 

இருள் தரு மரஞரைத்துள் இனிப் பிறவியரன் கவண்கடன், 

மருதளரழி நீ மட தநஞ்கச! வரட்டரற்றரனடி வணங்க . 

இரண்டரவது பரசுரத்தில் தன் கவண்டுக ரளுக்கு இரசந்த மனதிடம், தன் 
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ஸந்கதரஷத்ரத. “க ட்டரகய மட தநஞ்கச” என்று ததரிவித்தரர்.  திருவரட்டரற்றில் உள்ள 

ஆதிக சவரன எம் தபருமரன் என புரிந்து த ரண்டு, ஸர்வஸ்வரமியரன அவனுரடய 

 ல்யரண குணங் ரளப் பரடி, பரசுரமிட்டு, த ரடுவிரன ரள அழித்து, பிறப்பு, அறுப்பு 

என்ற சமரசரரங் ள் விை ி, ஸம்ஸரர வ்யரபரரத்ரத ததரரைத்து, பரமபதம் ஏ ி, 

பரவரஸுகதவரனக்  ரண நிற் ின்கறன் என ஆழ்வரர் தன் நிரைரயப் பின் வருமரறு 

விளக் ினரர்:  

வரட்டரற்றரனடி வணங் ி மரஞரைப் பிறப்பறுப்பரன், 

க ட்டரகய மட தநஞ்கச! க சவதனம்தபருமரரன, 

பரட்டரய பைபரடிப் பழவிரன ள் பற்றறுத்து, 

நரட்டரகரரடியல் தவரழிந்து நரரணரன நண்னினகம. 

பை பிரபந்தங் ள் தசய்து, பகரரபகதசமும், ஸ்வ உபகதசமும் பண்ணி முடித்து, அவன் 

அருள் தபற்று, ரவகுந்தம் தசல்ை முன் வந்து உள்களரம்.  அவனும் பரபரப்புடன் என்ரன 

தநருங் ிக் த ரண்டிருக் ிறரன்.  “மண் உை ில் வளம் மிக்  வரட்டரற்றரன் வந்து இன்று 

விண்ணுை ம் தருவரனரய்”, விதிவர கய விரர ின்றரன்.  இப்பூமி மண்டைத்தில் 

எல்ரையில்ைர  ீர்த்தியும், சக்தியும் உரடய திருவரட்டரற்றரன், என் முன் கதரன்றி 

இப்கபரகத தனது பரமபதத்ரத எனக்கு அளிக்கும் கநரக்குடன், த்வரரயுடன் (பரபரப்புடன்) 

தநருங்கு ிறரன். இன்னும் சிை திருவரய்தமரழி ள் கவண்டும் என்பதரல், நரன், மிகுந்த 

பரசுரங் ரள முடிக்  சிறிய  ரைம் த ரடுப்பதற் ர , உடகன விண்ண ர் கசர்க்  

கவண்டரம், இருந்த கபரதிலும்  நரன் வரு ிகறன் என்பரத ததரிவிக் த்தரன், தனது தரள் 

சதங்ர  ஒலிரய நரன் க ட்  ரவக் ிறரன்.  இந்த பரம பரக்யம் அவன் அனுக்ரஹித்தது.  

நம்மரல் தசய்யக் கூடியதில்ரை எனப் பின் வரும் மூன்றரம் பரசுரம் மூைம் நம்மரழ்வரர் 

ததரிவித்தரர்:  

நண்ணினம் நரரரயணரன நரமங் ள் பைதசரல்லி, 

மண்ணுை ில் வளம் மிக்  வரட்டரற்றரன் வந்தின்று, 

விண்ணுை ம் தருவரனரய் விரர ின்றரன் விதிவர கய, 

எண்ணின் வரறர  ரவிக்  ருமங் தளன்தனஞ்கச! 
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நரன் ரவது பரசுரத்தில், தரன் நரமங் ள் பை தசரல்லியதற்கும், தமிழ் பிரபந்தங் ரள 

தசய்ததற்கும் சக்தி அளித்து நடத்திக் த ரடுத்த ஆதி ரரணன் திருவரட்டரற்றில் 

சயனித்திருக்கும் ஆதிக சவன் தரன் எனப் பின் வருமரறு கூறி, அவரன நமஸ் ரித்துக் 

த ரண்டரர்: 

என்தனஞத்துள்ளிருந்திங் ிருந்தமிழ் நூலிரவ தமரழிந்து, 

வன்தனஞ்சத்திரணியரன மரர்விடந்த வரட்டரற்றரன், 

மன்னஞ்சப் பரரதத்துப் பரண்டவர்க் ரய் பரடததரட்டரன், 

நன்தனஞ்கச! நம்தபருமரன் நமக் ருள்தரன் தசய்வரகன. 

 டின ஹ்ருதயமுரடய துஷ்டனரன ஹிரண்யரன வதம் தசய்தவனும், பரரதப் கபரரில் 

பரண்டவர் ளுக்கு ஸஹரயம் புரிய, யுத்த  ளத்தில், சங்த டுத்து ஊதினவனும், பீஷ்மர் 

முதலிகயரர் வியக்கும்படி சக்ரரயுதம் எடுத்துப் பின் அரத உபகயர ிக் ரது நின்றவனுமரன 

ஆதிக சவரன நீ வணங்கு எனத் தன் மனதிடம் ஆழ்வரர் தசரன்னரர்.  என் மூைம் தமிழ் 

பிரபந்தங் ரளத் தரகன தசரல்லிய நம்தபருமரன் நிச்சயமர  தரகன அருள் புரிவரன். 

விண்ணிலும், மண்ணிலும் உள்ள நித்யஸூரி ள், ஜீவன் முக்தர் ள் ஆ ிகயரர் தநஞ்சு ரள 

விட்டு, என் தநஞ்சில் அவன் புகுந்தரன். சுைபமர  அறிய முடியரத வடதமரழி 

கவதரர்த்தங் ரள, எளிகத அறியுமரறு தமிழ் தமரழியில் பிரபந்தங் ரள என் மூைம் தசய்து 

ரவத்தரன். திருவரய்தமரழிரய என் வரய் மூைமர  தவளிப்படுத்தின என்னப்பன், இனித் 

தன் கசரதி நரடர ிய ரவகுந்தமும் வந்தரடய  அரழப்பு அளித்துவிட்டரன்.  நரமும் இஷ்ட 

பூர்த்தி அரடந்கதரம் என தன் மனதிடம் ஆழ்வரர் கூறினரர். 

அடுத்த பரசுரங் ளில் பரமபதம் தசல்ைத் தயரரர ி நிற்கும் தமக்கு ஏற்பட்ட அத்புத 

அனுபவங் ரள நம்மரழ்வரர் விவரித்தரர். இந்த அனுபவங் ரள விவரிக்கும் ஐந்தரவது, 

ஆறரவது, ஏழரவது திருவரட்டரற்று பரசுரங் ள் பின் வருமரறு: 

வரகனற வழி தந்த வரட்டரற்றரன் பணிவர கய, 

நரகனறப் தபறு ின்கறன் நர த்ரத நகுதநஞ்கச, 

கதகனறு மைர்த்துளவம் தி ழ்பரதன், தசழும் பரரவ 

தரகனறித் திரிவரன் தன் தரளிரணதயன் தரைகமகை. --- (5) 
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தரைகமை தரளிரண ள் தரமரரக் ண் என்னம்மரன், 

நிரை கபரரதனன்தநஞ்சத் ததப்தபரழுதும் எம்தபருமரன், 

மரை மரடத் தரவரண கமல் வரட்டரற்றரன், மதமிக்  

த ரரையரரன மருப்தபரசித்தரன் குரர ழல் ள் குறு ினகம. --- (6) 

 

குரர ழல் ள் குறு ினம் நங்க ரவிந்தன் குடித ரண்டரன், 

திரரகுழுவு  டல்புரடசூழ் ததன்னரட்டுத் திைதமன்ன, 

வரரகுழுவும் மணிமரட வரட்டரற்றரன் மைரடிகமல், 

விரரகுழுவும் நறுந்துளவம் தமய்ந்நின்று  மழுகம. --- (7) 

ஐந்தரவது பரசுரத்தில், என் மனகம,  

நரஹமுத்ஸ்ருஜ்ய க ரவிந்தம் அந்யமரரரதயரமி கபர: 

என்று விஷ்ணு தர்மம் தசரல்லும் வர யில், க ரவிந்தரனயன்றி கவறு ஒருவரனயும் 

ஆரரதிக் மரட்கடன் என்ற வ்ரதம் த ரண்டு, பரமபதம் ஏறுவதற்கு பரக்யமரடந்கதன். 

ஆதிக சவன்  ரட்டிய வழியில் தசன்று விரனப் பற்தறரழிந்து, நர மரய் உள்ள ஸம்ஸரர 

மண்டைத்ரதப் பரர்த்து சிரிக் க் கூடிய ரதரியம் தபற்கறன். அவனும் தன்ரன அைங் ரிக்கும் 

திருத்துழரய் மரரையுடன்  ருடன் கமல் ஏறி, என்னரு ில் வந்து, தன் தபரற்றரமரரத் 

திருவடி ரள எனது சிரஸ்ஸிற்கு அைங் ரரமர  இருக்கும் அருள் புரிந்தரன்.   ருடனின் 

திருக்ர  ளில் கசரும் திருவடி ரள எனது தரையில் சூடினரன்.  ஸம்ஸரர கைர த்ரதப் 

பரர்த்து, நரனும் வழி தந்த வரட்டரற்றரன் அருளரல் வரகனறு ிகறன் பரர் என்று தசரல்லி 

சிரித்துக் த ரண்ட வண்ணமரய் உள்களன் என ஆழ்வரர் தம் நிரைரய விளக் ினரர். 

ஆறரவது பரசுரத்தில், திருவடிரயச் தசன்னியில் ரவத்தது மரத்திரம் அல்ைரது, தனது 

 ர்கமந்த்ரியங் ள், ஞரகனந்த்ரியங் ள் எல்ைரவற்றிலும் வரகனறும் அருள் தந்த 

வரட்டரற்றரன்  ைந்து நிற்பரத ஆழ்வரர் ததரிவித்தரர். அவன் தசந்தரமரரக்  ண் ளரல் 

நிரைகபரர வண்ணமர , நித்ய வரஸம் தசய்து ரதரியமளிக் ிறரன்.  தரன் குவையரபீடம் 
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என்ற மத யரரனரய அழிப்பதற் ர  அரத துரத்தியகபரது தன்  ரல் சதங்ர  ளின் ஒலிரய 

என்  ரது ளில் கசர்த்து ரவக் ிறரன்.  இது மரதிரி, ஒவ்கவரர் அவயத்திலும் அன்பினரல் 

என்னுடன் கூடியுள்ளரன் ஆதிக சவன் என்று ஆழ்வரர் பக்தி மிகுதியுடன் கூறினரர். 

ஏழரவது பரசுரத்தில், சதங்ர  ஒலிக்கும் திருவடி ளின் நரதம்  ரதில் க ட்டுக் 

த ரண்கடயிருக் ிறது, அவன் என்ரன கநரக் ி விரர ிறரன் என்பது ஸ்பஷ்டமர ியது.  நம் 

க ரவிந்தன் மனதில் குடி த ரண்டிருப்பதும் ததளிவர ியது, ஸர்வ ந்தன் என்ற பு ழ் தபற்ற 

அந்த ததன் திரசக்க  திை மரய் விளங்கும் ஆதிக சவனின் திருத்துழரய் மணம், என் 

உடலில் நிரைத்து வரசரன வீசு ிறது, நரனும் ஸர்வ விதங் ளிலும் ஸம்ச்கைஷ (கூடியிருந்து 

ஆனந்திக்கும்) பரக்யம் தபற்கறன் என நம்மரழ்வரர் தன் நிரைரய விளக் ினரர். 

எட்டரவது பரசுரத்தில், “சீைமில்ைர சிறிகயரன்” ஆ ிய தனக்கு, இத்தர ய அனுக்ரஹ 

விகசஷங் ரள அருளிய “திருவரட்டரற்றரற்கு எந்நன்றி தசய்கதனர, என்தனஞ்சில் 

தி ழ்வதுகவ” என்று தசரல்லி நம்மரழ்வரர் ஆச்சர்யப்பட்டரர்.   இப்பரசுர வரக்யங் ள் பின் 

வருமரறு: 

தமய்ந்நின்று  மழ்துவள விரரகயறு திருமுடியன், 

ர ந்நின்ற சக் ரத்தன்  ருதுமிடம் தபரருது புனல், 

ரமந்நின்ற வரரகபரலும் திருவுருவ வரட்டரற்றரற்கு, 

என்நன்றி தசய்கதனர என்தனஞ்சில் தி ழ்வதுகவ. 

திருகமனிதயல்ைரம் துளஸி மரரையின் பரிமள  ந்தம் தி ழ, பக்த ரக்ஷணத்திற் ர  பை 

இடங் ள் விரரந்து, சக்ர ஆயுதத்ரத உபகயர ிக்கும்  டல் நீர் வண்ணனரன திருவரட்டரறு 

ஆதிக சவனரர்க்கு என்ன உப ரரம் தசய்து, இந்த தபரு நிரை அரடயும் பரக்யம் தபற்கறன் 

என்பது ததரியவில்ரை. ஏது உப ரரத்ரதயும் எதிர் பரர்க் ரது, அவ்யரஜ  ருணரமூர்த்தியரன 

ஆதிக சவன் என் தநஞ்ரச இருப்பிடமர  ஏற்றுக் த ரண்டரன். என்ன பரக்யம்! என்ன 

பரக்யம் என்று தன் மனதிடம் நம்மரழ்வரர் தசரல்லி வியந்தரர். 

ஒன்பதரவது பரசுரத்தில், தரன் வந்து என் உள்ளக்  டலில் சயனித்துக் த ரண்டது 

மரத்திரம் அல்ைரது, தனது கதவியரன அரவிந்தப் பரரவயும் அங்கு தன்னுடன் கசருமரறு 

ஆதிக சவன் அருளினரன் என்றரர்.  திருமரல், திருமரர்பில் உள்ள திருமங்ர யுடன் என் 

மனக் க ரயிலில் குடி த ரண்டரன்.  பரற் டல் கபரல் ரம்யமரன இடம் ஏதும் இல்ரைகய 
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என்ற இ ழ்வுடன் கநரக் ரது, நமது பக்தனின் மனதரயிற்கற என்று பு ழ்வுடன் நிரனந்து, 

அவன் அங்கு க ரயில் த ரண்டுள்ளரன் எனப் பின் வருமரறு ததரிவித்தரர்: 

தி ழ் ின்ற திருமரர்பில் திருமங்ர  தன்கனரடும், 

தி ழ் ின்ற திருமரைரர் கசர்விடம் தண் வரட்டரறு, 

பு ழ் ின்ற புள்ளூர்தி கபரரரக் ர் குைம் த டுத்தரன், 

இ ழ்வின்றி என்தனஞ்சத்ததப்தபரழுதும் பிரியரகன. 

பத்தரவது பரசுரத்தில், “கவதரஹகமதம் புருஷம் மஹரந்தம்” என்று அறியப்படும் 

மஹத்தரன புருஷனர ிய தன்ரன ஆச்ரயித்தவர் ளுக்கு அருள் புரியும் ஆதிக சவன் 

தன்ரனயும் ஒரு தபரருளர  மதித்து, மஹதரச்ரயண பைன் அளித்தரதக் த ரண்டரடினரர்.  

நீங் ளும் அப்கபற்ப்பட்ட மஹர புருஷரன ஆச்ரயித்து, கபரருள் தபறுங் ள் எனக் 

குறிப்பிட்டரர்.  இப்பரசுரம் பின் வருமரறு: 

பிரியரதரட் தசய்தயன்று பிறப்பறுத்தரளறக் த ரண்டரன், 

அரியர ி இரணியரன ஆ ங் ீண்டரனன்று, 

தபரியரர்க் ரட் பட்டக் ரல் தபறரத பயன் தபறுமரறு, 

வரிவரள் வரயரவரண கமல் வரட்டரற்றரன்  ரட்டினகன. 

ஆதிகசஷன் கமல் திருவரட்டரற்றில் சயனித்திருக்கும் ஆதிக சவன், என்ரன விட்டுப் 

பிரியரமல் எனக்கு கஸரவ ள் புரிந்து வர என்று அருளினரன்.  சரந்கதரக்ய உபநிஷத் மூைம் 

ஸ  ல்கவவம் வர்தயந் யரவதரயுஷம் ப்ரஹ்மகைர மபிஸம்பத்யகத 

ந ச புநரரவர்தகத ந ச புநரரவர்தகத 

ஒரு தடரவக்கு இரண்டு தடரவயர , தன் பதமரடந்தவன், மறுபடியும் இந்த 

பூகைர த்திற்கு திரும்பி வர மரட்டரன் என தசரன்னரத எனக்கு ஞரப ப் படுத்தினரன்.  

 ீரதயில் கநரிரடகய பின் வருமரறு தசரன்னரத நடத்திக்  ரட்டினரன். 
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மரமுகபத்ய புநர்ஜந்ம து: ரையம் அசரச்வதம் | 

நரப்நுவந்தி மஹரத்மரந: ஸம்ஸித்திம் பரமரம்  தர: | --- கீதை 8:15 

ஆப்ரஹ்மபுவநரல்கைர ர: புநரரவர்திகநரர்ஜுந | 

மரமுகபத்ய து த ௌந்கதய! புநர்ஜந்ம ந வித்யகத || --- கீதை 8:16 

என்னிடம் சரணர தி தசய்து என்ரன அரடந்தவன் துக் ரையமரன ஸம்ஸரர 

மண்டைத்திற்கு மறுபடியும் திரும்ப மரட்டரன்.  அவனுக்கு இனி பிறப்பு-இறப்பு என்ற 

தரள ள்  ிரடயரது.  அந்தமில் பரமபதம் கசர்ந்து என் கஸரவயிகைகய ஈடுபட்டு, என்றும் 

என்னுடன் இருப்பரன் என்று தரன் தசரன்ன வண்ணம் தசய்து, நிரறகவற்றி விட்டரன்! 

அவன் எனக் ருளிய பரமபதத்ரத  ண்டு, நித்யஸூரி ளும், நல்ை  ரரியம், நல்ை  ரரியம் 

என்று தசரல்லிக் த ரண்டு, அளவு  டந்த ஆனந்தமரடந்து நிற் ிறரர் ள் எனப் பின் வரும் 

பை ச்ருதி பரசுர மூைம் ததரிவித்து, திருவரட்டரற்று பரசுரங் ரள ஆழ்வரர் முடித்தரர்:  

 ரட்டித்தன்  ரன ழல் ள்  டுநர ம் பு தைரழித்த, 

வரட்டரற்தறம் தபருமரரன வளங்குருகூர்ச் சடக ரபன், 

பரட்டரய தமிழ்மரரை யரயிரத்துளிப்பத்தும் 

க ட்டு, ஆரரர் வரனவர் ள் தசவிக் ினிய தசஞ்தசரல்கை. 

இனிரமயர  த்வனிக்கும் திருவடி ரள எனக்குக்  ரண்பித்து, த ரடிய ஸம்ஸரர 

துக் ங் ளிலிருந்த தன்ரன விடுவித்த திருவரட்டரற்று எம் தபருமரரனப் பற்றி தரன் 

இயற்றிய பத்து பரசுரங் ள்  ரதுக்கு இனிரமயரனரவ. அரவ ரளக் க ட்டு, 

விண்கணரரும் ம ிழ்வர் என நம்மரழ்வரர் குறிப்பிட்டரர்.  நஞ்சீயர் விண்கணரர் ள், இத் 

திருவரய்தமரழிரயக் க ட்டு, ப வத் ர ங் ர்யத்தில் குரறயரது, கமன்கமலும் வளரும் ஆரச 

த ரண்ட “வித்ருஷ்ணர் ஆவர்” என்று உரர தசய்தரர். இப்கபற்பட்ட மஹத் ஐச்வர்யம் 

த ரடுக் க் கூடிய திருக்குருகூர் சடக ரபனின் அருள் வரக்கு ரள ஓதி, நரமும் 

திருவரட்டரற்று திவ்ய தம்பதி ளின் கபரருள் தபறுகவரமர ! 
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श्रीवर्तलु नदीपतर सागर ननमग्नाय क्षेत्र ेराम पतष्करणी र्टे अष्टाङ्ग अष्टाक्षर ववमानश्चायायाां श्रीमर्े 
मरगर्वल्ली नानयका समेर् श्री आददकेशव परब्रह्मणे नमः 

ஸ்ரீவர்துை நதீபுர ஸர ர நிமக்நரய கக்ஷத்கர ரரம புஷ் ரணீ தகட அஷ்டரங்  

அஷ்டரக்ஷர விமரனச்சரயரயரம் ஸ்ரீமகத மர தவல்லீ நரயி ர ஸகமத ஸ்ரீ ஆதிக சவ 

பரப்ரஹ்மகண நம: 

SrIvartula nadIpura, sAgara nimagnAya kshetre, rAma pushkaraNI taTe, ashTAnga 

ashTAkshara vimAnaScAyAyAm, SrImate maragatavallI nAyikA sameta SrI AadikeSava 

parabrahmaNe namaH 

***** 

Additional Reading Materials: 

1. en.wikipedia.org/wiki/Adikesava _Perumal _Temple, _Kanyakumari  

2.    Sthala puranam from anudinam.org  
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