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'திருப்பபெமான்னூசல'—பபெமாருளுரர.
நூல பபெயர் :... மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்
அருளிய 'திருப்பபெமான்னூசல'....பபெமாருளுரர.
அறிமுக உரர ...
'திருப்பபெமான்னூசல' பெமாடைலகளுக்கு ,பதெரிந்தெ
அளவில பபெமாருபளழுதெ யவண்டும் என்ற
எண்ணம் யதெமான்றியத.. எம்மமால ஆவத
யமாபதெமான்றும் இலரல என்பெத சர்வ நிச்சயம்..
அரனருளமாயலயய
இந்தெ
எண்ணம்
யதெமான்றியபதென்பெதெமால அவனருளமாயலயய இத
நிகழ
யவண்டும்..
எம்பபெருமமான்
எம்
உள்ளத்தெமர்ந்த,
இவ்வரிய
பசயரல
நிரறயவற்றித்
தெர
மனமுருகி
யவண்டி,
இவ்வரிய
பசயரலத்
பதெமாடைங்க
முற்பெடுகின்யறன்..
இரதெப் பெடிக்கும் அன்பெர்கள், இதில நமான்
பசய்திருக்கும் தெவறுகரளச் சுட்டி, திருத்தமமாறு
யகமாருகியறன்..

மதரர, அருள்மிகு ஸ்ரீ மீனமாட்சி அம்ரம
உடைனுரற
சுந்தெயரஸவர
ஸவமாமி
திருவடியிரணகளுக்கு
இரதெ
பெக்தியுடைன்
சமர்ப்பிக்கியறன்.
இந்தெ நூரல மின்னூலமாக்கம் பசய்த உதெவிய
திரு. ஸ்ரீநிவமாசன் அவர்களுக்கு என் உளமமார்ந்தெ
நன்றியும் வணக்கமும்.
நூல குறித்தெ கருத்தக்கரளத்
tsparu2001@gmail.com
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திருப்பபெமான்னூசல - அருட் சுத்தி.
மமாணிக்கவமாசகப்
அருளியத.

பபெருமமான்

ஒப்புரம
பெற்றி
பகமாச்சகக்கலிப்பெமா.

வந்தெ

திலரலயில
ஆறடித்தெரவ

திருச்சிற்றம்பெலம்.
பெமாடைல # 1
சீரமார் பெவளங்கமால முத்தெம் கயிறமாக
ஏரமாரும் பபெமாற்பெலரக ஏறி இனிதெமர்ந்த
நமாரமா
யணன்
அறியமா
நமாண்மலர்த்தெமாள்
நமாயடியயற்
கூரமாகத் தெந்தெருளும் உத்தெர யகமாசமங்ரக
ஆரமா அமுதின் அருள்தெமா ளிரணபெமாடிப்

யபெமாரமார்யவற்
லமாடைமாயமமா.

கண்மடைவீர்

பபெமான்னூச

பபெமாருள்:
யபெமார் பசய்ய உதெவம் யவரலபயமாத்தெ விழிகரள
உரடைய பபெண்கயள!.. சீர் பபெமாருந்திய, யமன்ரம
மிக்க பெவளத்தெமால ஆன கமாலகரளயும், முத்த
வடைங்கரள கயிறமாகவம் பகமாண்டை (ஊஞ்சலில),
அழகு பபெமாருந்திய, பபெமான்னமால ஆன ஊஞ்சல
பெலரகயில ஏறி,
இனிதெமாய் அமர்ந்த,
நமாரணனமாகிய திருமமால யதெடிக் கண்டைரடைய
முடியமாதெ,
அன்றலர்ந்தெ
மலர்
யபெமான்ற
திருவடிகரள, நமாயிரன ஒத்தெ அடியயனுக்கு
உரறவிடைமமாகத்
தெந்தெருளிய,
திரு
உத்தெரயகமாசமங்ரகயில எழுந்தெருளியிருக்கும்,
பதெவிட்டைமாதெ இன்னமுரதெப் யபெமான்றவனத
திருவடிகரளப்
பெமாடி,
நமாம்
பபெமான்னூஞ்சலமாடுயவமாம்..!..
சற்று விரிவமாக..

முதெலில 'அருட்சுத்தி' என்றமால என்ன என்பெரதெப்
பெற்றிப்
பெமார்க்கலமாம்..
அருட்சுத்தியமாவத,
இரறயருளமால உயிர்கள் அரடைகின்ற தூய்ரம...
பெசு, பெதி, பெமாசம் இம்மூன்றினுள், பெசுவமாகிய
உயிரரப் பிணித்திருக்கும் தெரளயமாகிய பெமாசம்,
பெதியமாக இரறவனத கருரணயமாயலயய நீங்கும்.
( மயக்கிய ஐம்புலப் பெமாசம் அறுத்தத்
தயக்குஅறுத்
தெமாரனத்
பதெமாடைர்மின்
பதெமாடைர்ந்தெமால
தியக்கம்பசய் யமாயதெ சிவன்எம் பபெருமமான்
உயப்யபெமா எனமனம் ஒன்றுவித் தெமாயன.
(திருமூலர், திருமந்திரம்) ).
(பபெமாருள் சுருக்கமமாக.. தெம் அடியமார்களுரடைய
ஐம்புல ஆரசயமாகிய பெமாசங்கரள நீக்கி,
அவர்களத கலக்கத்ரதெ யபெமாக்கி அருள்கின்றவன்
சிவன். ஆதெலமால, அவரன விடைமாத பெற்றித்
பதெமாடைருங்கள். பதெமாடைர்ந்தெமால, அவன் சற்றும்
கமாலம் தெமாழ்த்தெமாத, திருவளம் உகந்த, நீங்கள்
உய்யுமமாறு
உங்களுரடைய
மனங்கரள
ஒருமுகப்பெடுத்தவமான்).

ஆகயவ, இரறவரன எப்யபெமாதம் நமாடி, அவனத
அருள் மரழயில யதெமாய்ந்த வமாழ்ந்யதெமாமமாயின்,
பெமாசம் நீங்குதெல ரககூடும்.. இரறவனத
திருவடிப் யபெறு கிட்டும்.
பபெமாதவமாக, ஊஞ்சல, மனிதெ வமாழ்விற்கு
சமமமானதெமாகக் கருதெப்பெடுகின்றத..
உயர்வ
தெமாழ்வ, நன்ரம தீரம என இருரமகள்
அரனத்தம் மமானிடைரின் வமாழ்வில சகஜம்..
அனுதினமும் இவற்ரறச் சந்தித்யதெ வமாழ
யவண்டியுள்ளத..
ஆயினும்,
ஊஞ்சலின்
பெலரகயும்
கயிறுகளும்
அரசந்தெமாலும்,
ஊஞ்சலின் கமாலகள் அரசவதிலரல.. அரவ,
நிலத்தில பெலமமாக ஊன்றி நிற்கின்றன. அத
யபெமால, வமாழ்வின் ஏற்ற இறக்கங்களிலும், யமடு
பெள்ளங்களிலும், மனரதெ பெலமமாக இரறவனத
திருவடிகளில ஊன்றி நிற்க, இருரமகளமால
மனம்
பெமாதிக்கப்பெடைமாத...
வமாழ்யவ
ஒரு
விரளயமாடைல யபெமால கமாணும்..
வமாதெவூரமார்,
பபெமான்னூசல
பெமாடியத,
இவ்வண்ரமரய நமாம் உணரும் பபெமாருட்யடை..
யமலும், எச்பசயரலச் பசய்யினும் அத

ஈசனுக்கு அர்ப்பெணமமாகச் பசய்தெல யவண்டும்
என்னும் உயரிய கருத்ரதெயும் வலியுறுத்தம்
பபெமாருட்யடையமாம்.. ஊசலில ஆடும் யபெமாதம்,
ஆடைல வலலமான் பெமாதெம் சிந்ரதெயுள் ரவத்தெமால
சிறப்யபெமாம் என்பெதம் கருத்த.
பெவளம் கமாலமாக, முத்த வடைம் கயிறமாக
என்பறலலமாம் கூறியத ஊசலமாடும் மகளிரின்
பசலவச் சிறப்ரபெ உரரப்பெதெற்கமாக.. அத்தெரகய
பசலவச் சூழலில இருந்தம், இரவபயலலமாம்
நிரலயற்றரவ என்று உணர்ந்த, நிரலயமான,
இரறவனின் திருவடிப்யபெற்ரற அரடையும்
பபெமாருட்டு, அரதெப் புகழ்ந்த பெமாடியவமாயற
ஊஞ்சலமாடுவதெமாக உரரத்தெமார்.
'நமாரணனும் கமாணமா' என்றத, இரறவனத
திருவடிகள் அரடைதெற்கு அரியன என்பெரதெ
உணர்த்தெ.
'நமாயடியயன்'
என்றத,
மும்மலங்களமால பிணிக்கபெட்டை உயிரின் கீழ்ரம
நிரலரய
உணர்த்தெ..
அந்நிரலயில
இருப்பினும், இரறவனத திருவடிகரளப்
யபெமாற்றினமால, இரறயருள் கிட்டும்.. அதென்
மூலம் பிறவமா பபெருநிரல அரடையலமாம்

என்பெரதெ உணர்த்தெயவ, ‘உத்தெர யகமாசமங்ரக
ஆரமா அமுதின் அருள்தெமா ளிரணபெமாடி' என்றமார்..
இரறவரன 'ஆரமா அமுத' என்றத, இரறவன்
பிறவமா நிரல தெரும் பதெவிட்டைமாதெ அமுதிரனப்
யபெமான்றவன் என்பெரதெயும், இரறவன், தென்
கருரணயமால உயிர்கட்கு பிறவமா நிரல
தெரவலலவன்
என்பெரதெயும்
ஒரு
யசர
உணர்த்தியத.
இவ்வமாறு
இரறவன்
தெமாளிரணகரளப்
யபெமாற்றிப்
பெமாடை,
இரறவனத
திருவடி,
உயிர்கட்கு உரறவிடைமமாக அரமயும். திருவடிப்
யபெறு கிட்டும் என்றருளினமார்.
மமாணிக்கவமாசகப்
யபெமாற்றி!.

பபெருமமான்

மலரடிகள்

பெமாடைல: 2
மூன்றங் கிலங்கு நயனத்தென் மூவமாதெ
வமான்றங்கு யதெவர்களுங் கமாணமா மலரடிகள்
யதென்றங்கித் தித்தித் தெமுதூறித் தெமான்பதெளிந்தெங்
கூன்றங்கி நின்றுருக்கும் உத்தெர யகமாசமங்ரகக்
யகமான்றங் கிரடைமருத பெமாடிக் குலமஞ்ரஞ
யபெமான்றங் கனநரடையீர் பபெமான்னூச லமாடைமாயமமா.
பபெமாருள்:
மயில யபெமான்ற சமாயலும், அன்னம் யபெமான்ற
நரடையழகும் உரடைய பபெண்கயள!....மூன்று
விழிகரள உரடையவனும், பகடுதெல என்பெத
இலலமாதெ , விண்ணுலகில தெங்கி வமாழும்
யதெவர்களும் கமாண்பெதெற்கு அரிய, ( இரறவனத )
மலரடிகள், யதென் யபெமாலும் இனிரம பபெமாருந்தி,
அமுதெமமாக ஊறி, பதெளிந்த விளங்கி, அத ( நம் )
உடைம்பினில தெங்கி நின்று உருக்குமமாறு அருளும்,
திருஉத்தெரயகமாசமங்ரகக்குத் தெரலவனும் ஆகிய
இரறவன் தெங்கியருளும் திருவிரடைமருதூரரப்
பெமாடி, நமாம் பபெமான்னூஞ்சலில ஆடுயவமாமமாக!.

சற்று விரிவமாக:
பபெண்களின்
யதெமாற்றத்தக்கு
உவரமயமாக
மயிரலயும்,
நரடையழகுக்கு
உவரமயமாக
அன்னத்தின் நரடையழரகயும் கூறுவத கவி
மரபு. அத பெற்றியய 'குலமஞ்ரஞயபெமான்றங்
கனநரடையீர்' என்றமார். 'குலமஞ்ரஞ' என்பெத
உயர்ந்தெ, சிறப்பு பபெமாருந்திய மயில' என்று
பபெமாருள்பெடும்.
இரதெ
மகளிரின்
குணச்சிறப்புக்கும்
பபெமாருத்திப்
பபெமாருள்
பகமாள்ளலமாம்.
'மூன்றங் கிலங்கு நயனத்தென்' என்பெரதெ, 'அங்கு
இலங்கு மூன்றமாகிய நயனத்தென்' என்று மமாற்றிப்
பபெமாருள் பகமாள்ள யவண்டும்.. 'மூன்று' என்பெத,
சந்திரன், சூரியன், அக்னி ஆகிய
மூன்று
சுடைர்கரளக் குறிக்கும்... எம்பபெருமமானத வலத
கண் சூரியன், இடைத கண் சந்திரன், பநற்றிக்கண்
அக்னி
'அங்கு' என்பெத ஆகமாயத்ரதெக் குறிக்கும். அக்னி,
நிலத்தில உள்ளதெமாயினும், சந்திரனும், சூரியனும்
ஆகமாயத்தில இலங்குவதெமால, மூன்றரனயுயம

'அங்கு' என்ற பசமாலலமால குறித்தெமார். 'வமானில
இலங்கும் மூன்று
சுடைர்கரள விழிகளமாக
உரடையவன்' என்பெத பபெமாருள்.
'மூவமா' என்பெத 'பகடைமாதெ' என்ற பபெமாருளில
வரும்.. இதெரன 'மூவமாதெ திருவடிகள்' என்று
பபெமாருள் பகமாள்ள யவண்டும்.. மூவமா என்பெத
விண்ணுலகிரனக்
குறிப்பெதெலல..
பிரளய
கமாலத்தில அண்டை சரமாசரமும் ஐயனுள் ஒடுங்கும்
ஆதெலமால,
'மூவமா'
என்பெத
இரறவனத
திருவடிகளின் தென்ரமரயயய குறிக்கும்.
யதெவர்கள்,
மனிதெர்கரளக்
கமாட்டிலும்
உயர்நிரலரய அரடைந்தெ உயிர்கள். அவர்களும்
கமாண்பெதெற்கு
அரியரவ
எம்பபெருமமானத
திருவடிகள்..
ஐயன் திருவளம் உகந்தெமால,
கர்மவிரனகள்
நீங்கி,
உயிர்களுக்கு
திருவடிப்யபெறு கிட்டும்.. ஆக, யதெவரமாயினும்,
மனிதெரமாயினும், இரறவனத கருரண ஒன்யற
அவர்தெம் பிறவிப்பபெருங்கடைரல நீக்கியருள
வலலத.
உயிர்களின்
பெமாசத்ரதெ
நீக்கி,
'அருட்சுத்தி' தெர வலலத.. அரதெக் குறிக்கும்

பபெமாருட்யடை 'வமான்றங்கு யதெவர்களுங் கமாணமா
மலரடிகள்' என்றமார்.
எம்பபெருமமாரன
எப்யபெமாதம்
எண்ணித்
ததிக்கின்ற
அடியவர்களுக்கு,
அவர்தெம்
திருவடிகள் யதெனமாகத் தித்தித்த, அமுதெமாக ஊறித்
பதெளிந்த
விளங்குபமன்றமார்..
தித்திக்கும்
பபெமாருட்கள் எத்தெரனயயமா இருக்க, குறிப்பெமாக
'யதென்' என்று கூறியத அதென் பகடைமாதெ தென்ரம
குறித்தம், யதெரன இரறவனுக்கு அர்ப்பெணம்
பசய்யும் யநமாக்கம் குறித்தமமாகும்.. இரறவனத
திருவடிகள் 'மூவமாதெ திருவடிகள்' என்பெதெமால,
யதெனமாகத் தித்தித்த என்றமார்.. யமலும், எவ்வமாறு
யதெனீக்கள், தெமாம் முரனந்த, மலர் யதெமாறும்
பசன்று யசகரித்தெ யதெரன, 'நமான், எனத' என்னும்
எண்ணம்
சிறிதம்
இன்றி,
நமக்குத்
தெருகின்றனயவமா, அவ்வமாறு 'நமான், எனத'
என்னும்
எண்ணம்
நீங்கி,
முழுவதம்
இரறவரனயய சமார்ந்திருக்கும் நிரலயரடையும்
பபெமாருட்யடை நமாம் இரறவனுக்குத் யதெனமால
அபியஷேகம் பசய்கின்யறமாம்..
அவ்வமாறு,
இரறவரனச்
சமார்ந்திருக்கும்
உயிர்கரள

இரறவனும் உய்விப்பெமான் அதெமாவத பிறவமா
பபெருநிரலரய
அரடையச்
பசய்வமான்
என்பெரதெயய பிறவமா நிரலயளிக்கும் 'அமுதெமாக
ஊறி' என்றமார்.
யதெனும் அமுதம் யபெரமானந்தெ
குறிப்பெதெமாகவம் பகமாள்ளலமாம்.

நிரலரயக்

திருவடிகள்,
அவ்வமாறு
பதெளிந்த
விளங்குவயதெமாடு
ஊனிரனயும்
நின்று
உருக்கியத என்றமார்.
இரறவனமால ஆட்பகமாள்ளப்பெடும் நிரலயில,
முதெலில உடைல புளகமாங்கிதெம் அரடைவத
முதெலமான மமாற்றங்கள், அன்பு யமலீட்டைமால
யதெமான்றும்...அதென் பின்னயர, உள்ளத்தில ஞமான
ஒளி யதெமான்றி, இரற அனுபெவம் உண்டைமாகும்..
இரறவனத சிறப்புப் பபெமாருந்திய திருவடிகள்,
தெமக்கு அத்தெரகய நிரலரய அளித்தென என்றமார்.
இந்தெக் கருத்ரதெயய,
ஆரனயமாய்க் கீடைமமாய் மமானுடைரமாய்த் யதெவரமாய்
ஏரனயப் பிறவமாய்ப் பிறந்திறந் பதெய்த்யதெரன

ஊரனயும்
நின்றுருக்கி
என்விரனரய
ஓட்டுகந்த
யதெரனயும் பெமாரலயுங் கன்னரலயும் ஒத்தினிய
யகமானவன்யபெமால
வந்பதென்ரனத்
தென்பதெமாழும்பிற் பகமாண்டைருளும்
வமானவன்
பூங்கழயல
பெமாடுதங்கமாண்
அம்மமானமாய். (திருஅம்மமாரன).
என்றும்
அருளினமார்..முன்விரனயின்
விரளவமாகயவ இப்பிறவி அரமந்தெதெமாதெலமால,
ஊன் உருகுதெல, விரனப்பெயன் விலகுதெரலயும்
குறிக்கும்..
இவ்விதெம்
தெம்ரம
ஆட்பகமாண்டை,
திருவத்தெரயகமாசமங்ரகயின்
தெரலவனமாகிய
இரறவன்,
எழுந்தெருளியிருக்கும்
'திருவிரடைமருதூரர'ப்
பெமாடி,
நமாம்
பபெமான்னூசலமாடுயவமாம்
என்றமார்.
திருவிரடைமருதூர், மூர்த்தி, தெலம், தீர்த்தெம்
மூன்றமாலும்
சிறப்புப்
பபெற்ற
திருத்தெலமமாகும்..இரறவன், அகத்தியர் முனிவர்
யவண்டுதெலுக்கிணங்க
எழுந்தெருளியயதெமாடு,
தெம்ரமத் தெமாயம பூசித்த, தெம்ரம அர்ச்சிக்கும்

முரறகரள அருளிய திருத்தெலம் இத.. 'தெமாயம
தெம்ரமப் பூசித்தெத ஏன்?' என்று உரமயம்ரம
வினவ, 'பூசித்தெதம், பூசிக்கப்பெடுவதம் யமாயம'
என்றருளி, அரனத்தம் தெமாயம என்பெரதெ
உணர்த்தினமார்..
எங்கும்
இரறவயன
நிரறந்திருக்கிறமான் என்ற ஞமானத்ரதெ உயிர்கள்
அரடைய
யவண்டுவதென்
பபெமாருட்டு,
'திருவிரடைமருதூரரப்'
பெமாடுயவமாம்
என்றருளினமார்..
இரறவன்
எழுந்தெருளிய
தெலங்கரளப்
பெமாடுதெலும், இரறயருரளப் பபெறுவதெற்கமான
மமார்க்கங்களில ஒன்று என்பெதம் இதெனமால
புலப்பெடுத்தெப்பெட்டைத.
மமாணிக்கவமாசகப்
யபெமாற்றி!.

பபெருமமான்

மலரடிகள்

பெமாடைல: 3.
முன்னீறும் ஆதியும் இலலமான் முனிவர்குழமாம்
பென்னூறு யகமாடி இரமயயமார்கள் தெமாம்நிற்பெத்
தென்னீ பறனக்கருளித் தென்கருரண பவள்ளத்த
மன்னூற மன்னுமணி உத்தெர யகமாசமங்ரக
மின்யனறு மமாடை வியன்மமா ளிரகபெமாடிப்
பபெமான்யனறு
பூண்முரலயீர்
பபெமான்னூச
லமாடைமாயமமா.
பபெமாருள் :
"பபெமான்னமாலமான
அழகிய
ஆபெரணங்கரள
அணிந்தெ
தெனங்கரளயுரடைய
பபெண்கயள!,..ஆதியும்
அந்தெமும்
இலலமாதெ
இரறவன், பெலநூறு யகமாடி யதெவர்களும்,
முனிவர் கூட்டைமும் அவனத அருளுக்கமாக
கமாத்திருக்கும் யபெமாத,
தென் திருநீற்றிரன
எனக்களித்த, தென் கருரண பவள்ளத்தியல,
மிகுதியமாக யமான் ஆழ்ந்திருக்குமமாறு அருளிய
மணி
(மமாணிக்கம்)
யபெமான்ற
எம்பிரமான்,
எழுந்தெருளியிருக்கும்
அழகிய
உத்தெரயகமாசமங்ரகயில உள்ள, ஒளி பபெமாருந்திய,

உயர்ந்தெ
மமாடைங்கரளயுரடைய
அகன்ற
யகமாயிரலப்
பெமாடி,
நமாம்
பபெமான்னூசல
ஆடுயவமாம்!".
சற்யற விரிவமாக :
இரறவன் ஆதியும் அந்தெமும் இலலமாதெவன்.
இங்கு 'முன்' என்ற பசமாலலின் பெயன்பெமாடு,
'நிரனக்கப்பெடுகின்ற' என்ற பபெமாருளில வரும்.
ஆதியும் அந்தெமும் இலலமாதெ இரறவன், தெவத்திற்
சிறந்தெ முனிவர்கள் மற்றும் விண்யணமார்கள்
நிரனவில
எப்யபெமாதம்
நிரறந்திருக்கின்றமான்..இரதெயய 'முன் ஈறும்
ஆதியும் இலலமான் முனிவர்குழமாம்' என்றமார்.
அவ்வமாறு 'கருத்தெமால இரறவயனமாடு எப்யபெமாதம்
ஒன்றியிருப்பெவர்கரளயும் கமாத்திருக்க ரவத்த,
தெம் மீத பகமாண்டை அளப்பெரிய கருரணயினமால,
இரறவன், தெம் திருநீற்றிரன எனக்கருளினமார்!'
என்று இரறயனமாரின் கருரணரய வியந்த
கூறுகின்றமார். 'முன் ஈறும் ஆதியும் இலலமான்'
என்பெரதெ,
'ஆதியும்
அந்தெமும்
இலலமாதெ
இரறவயன எப்யபெமாதம் நிரனக்கத் தெகுந்தெவன்'
என்பெதெமாகவம் பபெமாருள் பகமாள்ளலமாம்.

'நீறு அளிப்பெத' என்பெத ஆட்பகமாள்ளும்
அருட்பசயரலக்
குறிக்கும்..
திருநீறு,
இரறவனத அருளின் வடிவமாதெலமால, 'திருநீறு'
என்று குறிக்கமாத, 'தென்னீறு' என்று அருளினமார்.
( ஆவமா சிறுபதெமாண்டை பனன்னிரனந் தெமாபனன்
றரும்பிணியநமாய்
கமாவமா பதெமாழியிற் கலக்குமுன் யமற்பெழி
கமாதெலபசய்வமார்
யதெவமா
திருவடி
நீபறன்ரனப்
பூசுபசந்
தெமாமரரயின்
பூவமார் கடைந்ரதெயுட் டூங்கமாரன மமாடைத்பதெம்
புண்ணியயன. (அப்பெர் பபெருமமான்).
முத்தி தெருவத நீறு முனிவ ரணிவத நீறு
சத்திய மமாவத நீறு தெக்யகமார் புகழ்வத நீறு
பெத்தி தெருவத நீறு பெரவ இனியத நீறு
சித்தி தெருவத நீறு திருஆல வமாயமான் திருநீயற.
(திருஞமானசம்பெந்தெப் பபெருமமான்) ).
இரறவனத கருரண, ஒரு தளி பெட்டைமாலும்
யபெமாதம்,
திருவடிப்யபெறு
நிச்சயம்.
அவ்வமாறிருக்க,
இரறவனத
கருரண,
பவள்ளமமாகயவ வந்த தெம்ரம ஆட்பகமாண்டைத

என்றமார்.. ஆட்பகமாண்டைத மட்டுமலலமாமல,
அதியலயய தெம்ரம அழுத்தியத என்கிறமார்.
இரதெயய 'யபெரமாத நின்ற பபெருங்கருரணப்
யபெரமாயற' என்று சிவபுரமாணத்திலும் குறிக்கிறமார்.
மமானிடைர்களின்
விரன
மூட்ரடையமானத
சுலபெத்தில தீர்வதெலல. ஆயினும் இரறவன்
கருரண, வலவிரனகரள அகற்றி, அருட்சுத்தி
தெந்த, முத்தி தெர வலலத. பபெரும் ஞமானிகளும்
யவண்டுவத எம்பபெருமமானத கருரணரயயய.
வள்ளலமார் பபெருமமான்,
பெணிந்தெறியயன்
அன்புடையன
பெமாடுதெலும்
அறியயன்
பெடித்தெறியயன் யகட்டைறியயன் பெத்தியில பூ
மமாரல
அணிந்தெறியயன் மனம்உருகக் கண்களின்நீர்
பபெருக
அழுதெறியயன் பதெமாழுதெறியயன் அகங்கமாரம்
சிறிதம்
தெணிந்தெறியயன் தெயவறியயன் சத்தியவமா சகமும்

தெமான் அறியயன் உழுந்தெடித்தெ தெடியதயபெமால
இருந்யதென்
தணிந்பதெனக்கும் கருரண பசய்தெ தரரயயஎன்
உளத்யதெ
சுத்தெ நடைம் புரிகின்ற சித்தெசிகமா மணியய
என்று யவண்டுகிறமார்..
நமாம் அறிந்தம் அறியமாமலும் பசய்கின்ற
தீவிரனகள் அரனத்ரதெயும், நம் பெமால பகமாண்டை
கருரணயமால நீக்கியருள்கிறமான் எம்பிரமான்..
தீவிரனகள், நம்ரம வமாட்டுகின்ற பபெரும்
தீயமாதெலமால, தென் கருரணரய பவள்ளமமாகத்
தெந்த, அந்தெத் தீரய அவிக்கின்றமான் அன்பபெனும்
மமாமரல.
அவ்வமாறு பசய்வயதெமாடு நிலலமாமல, தென்
கருரண பவள்ளத்தியலயய அழுந்தமமாறும்
பசய்கின்றமான் அந்தெ மமாமணி. பவள்ளத்தில
அழுந்தியிருக்கும் பபெமாருரள தீ ஒன்றும் பசய்ய
இயலமாத. அத யபெமால, மீண்டும் தீவிரனகள்
நம்ரமத்
பதெமாடைமாதிருக்கும்
திருவருளும்

பசய்கின்றமான்.
இதயவ
திருவடிப்யபெறு!!!..

கிரடைத்தெற்கரிய

நடித்த மண்ணிரடைப் பபெமாய்யிரனப் பெலபசய்த
நமாபனன பதெனும்மமாயக்
கடித்தெ வமாயியல நின்றுமுன் விரனமிகக்
கழறியய திரியவரனப்
பிடித்த முன்னின்றப் பபெருமரற யதெடிய
அரும்பபெமாருள் அடியயரன
அடித்தெ டித்தவக் கமாரமுன் தீற்றிய
அற்புதெம் அறியயயன.
என்று
'அற்புதெப்
பெத்தி'லும்
கூறியருள்கிறமார் வமாதெவூரமார்.

இரதெக்

இரறவரன 'மணி' என்று வமாதெவூரமார் பெல
பெமாடைலகளில ததிப்பெரதெக் கமாணலமாம்.. இங்கு
'மணி' என்பெத 'மமாணிக்கம்' என்ற பபெமாருளில
வரும்.. 'மழபெமாடியுள் மமாணிக்கயம' என்று
சுந்தெரமூர்த்தி
சுவமாமிகளும்
ஐயரனப்
யபெமாற்றுவமார்.. மமாணிக்கம் பசந்நிறமமானத. அதென்
அருகில
பவண்ணிறப்
பெளிங்கிரன
ரவத்தெமாலும், மமாணிக்கத்தின் ஒளி பெட்டு அதவம்
பசந்நிறமமாய்த் யதெமான்றும்.. அத யபெமால,

அருட்சுத்தியமால நன்னிரலயரடைந்தெ உயிர்கள்,
இரறவனருளமால சமாயுஜ்ய நிரலயரடையும்.
இதெரனச் சுட்டையவ, 'மன்னு மணி' என்றமார்.
'உத்தெரயகமாசமங்ரகயுள் மன்னு மணி' என்று
பபெமாருள் பகமாள்ள யவண்டும்..
'மணி
உத்தெரயகமாசமங்ரக' என்றும் பகமாண்டு, 'அழகிய
உத்தெரயகமாசமங்ரக'
என்றும்
பபெமாருள்
பகமாள்ளலமாம்.
உத்தெரயகமாசமங்ரகயில
எழுந்தெருளியிருக்கும்
இரறவனத யகமாயிலமானத ஒளி பபெமாருந்திய,
மிகவயர்ந்தெ மமாடைங்கரள உரடைய, அகன்ற
திருக்யகமாயில..
அத்தெரகய
அழகிய
திருக்யகமாயிரலப் பெமாடி, நமாம் பபெமான்னூசல
ஆடுயவமாம்!' என்பெரதெ,
'மின்யனறு மமாடை வியன்மமா ளிரகபெமாடிப்
பபெமான்யனறு
பூண்முரலயீர்
லமாடைமாயமமா' என்று குறித்தெமார்.

பபெமான்னூச

'வியன் மமாளிரக' என்பெத பபெரிய, அகன்ற
மமாளிரக என்று பபெமாருள்பெடும்.. 'மின்' என்பெத

ஒளி என்ற பபெமாருள் தெரும். 'மமாளிரக' என்பெத
இரறவன்
எழுந்தெருளியிருக்கும்
திருக்யகமாயிரலக் குறித்தெத. நம் உடைலும்
இரறவன் எழுந்தெருளியிருக்கும் ஆலயயம!..
'ஊன் உடைம்பு ஆலயம்' என்பெமார் திருமூலர்.
ஒளி பபெமாருந்திய இரறவன் இவ்வடைலினுள்
உரறகிறமான்..அரதெ
உணர்ந்த,
மமானிடைப்
பிறவியின் மகத்தவம் அறிந்த, இவ்வடைலினுள்
ஒளியமாக உரறபெவயன,
'மின்யனறு மமாடை
வியன்மமா
ளிரக'யுள்ளும்
உரறகின்றமான்
என்னும் ஞமானம் பபெறுதெலின் முதெலபெடியய
அருட்சுத்தி.
இரறவன்
எழுந்தெருளியிருக்கும்
திருக்யகமாயிலகரளப் பெமாடுதெலும், அவனத
கருரணரயப்
பபெறும்
மமார்க்கங்களில
ஒன்று..ஆலய
நிர்மமாணத்தக்குரிய
ஆகம
பநறிகள், யயமாக மமார்க்கத்ரதெ உள்ளடைக்கியரவ..
ஆகயவ,
திருக்யகமாயிரலப்
பெமாடுதெல,
இரறவரனப் பெமாடுதெயலயமாம்.. ஆகயவ 'வியன்
மமாளிரக பெமாடி' என்றருளினமார்.

மமாணிக்கவமாசகப்
யபெமாற்றி!

பபெருமமான்

மலரடிகள்

பெமாடைல: 4
நஞ்சமர் கண்டைத்தென் அண்டைத் தெவர்நமாதென்
மஞ்சுயதெமாய் மமாடைமணி உத்தெர யகமாசமங்ரக
அஞ்பசமாலமாய் தென்யனமாடுங் கூடி அடியவர்கள்
பநஞ்சுயள நின்றமுதெ மூறிக் கருரணபசய்த
தஞ்சல பிறப்பெறுப்பெமான் தூய புகழ்பெமாடிப்
புஞ்சமமார்
பவள்வரளயீர்
பபெமான்னூசல
ஆடைமாயமமா.
பபெமாருள் :
"பதெமாகுதியமாகப்
பபெமாருந்திய,
பவண்ரம
நிறமுரடைய சங்கினமால ஆன வரளயலகரள
அணிந்தெ
பபெண்கயள!....விடைம்
அமர்ந்தெ
கண்டைத்ரதெ
உரடையவனும்,
யதெவயலமாகத்தெவர்க்குத் தெரலவனும், யமகங்கள்
பெடிகின்ற,
உயர்ந்தெ மமாடைங்கரள உரடைய,
அழகிய
உத்தெரயகமாசமங்ரகயில,
இனிய
பமமாழிரயயுரடைய உமமாயதெவியயமாடு கூடி,
அடியவர்கள் பநஞ்சுள்யள நிரலத்த நின்று,
யபெரமானந்தெ அமுதெம் சுரந்த, தென் கருரணயமால,

பிறப்பு,
இறப்ரபெ
அறுப்பெவனுமமாகிய,
இரறவனத தூய புகரழப் பெமாடி, நமாம்
பபெமான்னூஞ்சல ஆடுயவமாம்".
சற்று விரிவமாக :
முன் வந்தெ பெமாடைலகரளப் யபெமாலயவ, இதிலும்
ஈற்றடிரயயய முதெலில ரவத்தப் பபெமாருள்
பகமாள்ளுதெல
யவண்டும்..
"பதெமாகுதியமாகப்
பபெமாருந்திய, பவண்ரம நிறமுரடைய சங்கினமால
ஆன வரளயலகரள அணிந்தெ பபெண்கயள!"
என்று பபெண்கரள விளிக்கிறமார் வமாதெவூரமார்..
திருபவம்பெமாரவ உரரயில நமாம் முன்பு பெமார்த்தெத
யபெமால, 'வரள' என்கிற பசமால, உடைல உணர்ரவ,
குறிப்பெமால
உணர்த்தவதெற்கமாக
ரகயமாளப்பெடுகின்றத.
(
இரறவன்,
அடியமார்களத) 'வரள பகமாள்ளுதெல' என்பெத,
இரறயருளமால, அடியமார்கள் தெங்களத உடைல
உணர்ரவக் கடைந்த நிற்றல என்னும் பபெமாருள்
தெரும்.. இதெரன பபெரியயமார் பெலரும் தெம்
பெதிகங்களில ரகயமாண்டிருப்பெரதெக் கமாணலமாம்..

( நீர்பெ ரந்தெநிமிர் புன்சரடை யமயலமார் நிலமாபவண்
மதிசூடி
ஏர்பெ ரந்தெவின பவள்வரள யசமாரபவன் னுள்ளங்
கவர்கள்வன்
ஊர்பெ ரந்தெவல கின்முதெ லமாகிய யவமார
ரிதபவன்னப்
யபெர்பெ ரந்தெபிர மமாபுர யமவிய பபெம்மமா
னிவனன்யற (திருஞமானசம்பெந்தெப் பபெருமமான்).
கமாயயமா டுடைனமாய் கனலரக ஏந்திக்
கமாயடை இடைமமாக் கணங்பகமாண்டை
யபெயயமா டைமாடிப் பெலியதெர் தெரும்ஓர்
பித்தெப் பபெருமமான் திருமகனமார்
தெமாயயமா டுறழும் தெணிகமா சலனமார்
தெரகயசர் மயிலமார் தெனியவலமார்
யவயயமா டுறழ்யதெமாள் பெமாரவயர் முன்என்
பவள்வரள
பகமாண்டைமார்
வினவமாயம.
(திருஅருட்பெமா) )..
பவள்வரள, அரதெ அணிந்தள்ள பபெண்களத
உயர்ந்தெ குணநலன்கரளக் குறிக்கிறத எனலமாம்.
யமலும் சத்வ குணத்ரதெயும் அத குறிக்கிறத.
பதெமாகுதியமாக அரதெ அணிந்த ஆடுதெல என்னும்

பசயலமால, பபெண்கள் இன்னமும் உடைல
உணர்ரவக் கடைந்த பெரமனுள் ஒன்றவிலரல
என்பெரதெக் குறிப்பெமால உணர்த்தினமார். அந்தெ உயர்
நிரல யவண்டியய பெரமரனப் புகழ்ந்த
பெமாடுகின்றமார்கள் என்றும் பகமாள்ளலமாம்.
'நஞ்சமர் கண்டைத்தென்' ======== நஞ்ரச
அருந்தியதெமால, கறுத்தெ கழுத்திரன உரடையவன்
எம்பிரமான். இங்கு 'அமர்' என்ற பெதெத்தெமால, நஞ்சு
எம்பபெருமமானமால விரும்பி அருந்தெப்பெட்டைத
என்பெரதெ உணர்த்தினமார்.. நஞ்சிரன, விரும்பி
அருந்தி, தெம் கண்டைத்தில அம்ரமயின் மூலம்
அமர்த்தினமார் நீலகண்டைர்.
அண்டைத்தெவர்.========== .யமலுலகத்தெவர்..
யதெவர்கள்.. அவர்களுக்பகலலமாம் தெரலவன்
எம்பிரமான்.. அவயன,
யமகங்கள் பதெமாடும்
மமாடைங்கரள
உரடைய,
அழகிய
உத்தெரயகமாசமங்ரகயில உரமபயமாடு
கூடி,
எழுந்தெருளியிருக்கின்றமான்
என்கிறமார்..
'விண்யணமார்களின்
தெரலவன்'
என்று
எம்பிரமாரனக் குறித்தெவர், 'விண்ணில உலமாவம்
யமகங்கள் பெடியும் மமாடைங்கள் பகமாண்டை

திருக்யகமாயில' என்று குறித்தெதென் மூலம்,
‘
இரறவன், விண்யணமார்களுக்கும் தெரலவன்,
மண்ணுலகத்யதெமாரும் தென்ரன எளிதில பதெமாழும்
வண்ணம், விண்ரண அளமாவிய மமாடைங்கள்
அரமந்தெ
திருவத்தெரயகமாசமங்ரகத்
திருக்யகமாயிலில
உமமாயதெவியுடைன்
எழுந்தெருளியிருக்கிறமான்’ என்றருளினமார். .
உத்தெரயகமாசமங்ரகயில,
வமாதெவூரமாருக்கு,
உமமாயதெவியமாருடைன், அம்ரமயப்பெனமாகக் கமாட்சி
தெந்தெருளியரதெயய 'அம்பசமாலமாள் தென்பனமாடுங்
கூடி' என்றமார். இதில இரறவியின் பமமாழி
இனிரமயும் குறிக்கப்பபெற்றத..
"பெமாரலயும் யதெரனயும் பெமாரகயும் யபெமாலும்
பெணிபமமாழியய" என்று அபிரமாமி பெட்டைரும்
இரறவிரயப் யபெமாற்றுவரதெ நிரனவ கூரலமாம்..
அவ்வமாறு
இரறவன்
அம்ரமயப்பெனமாக
எழுந்தெருளியத
மட்டுமலலமாத,
அமுதெம்
யபெமான்ற யபெரமானந்தெ நிரல தெந்தெருளியயதெமாடு, தென்
பபெருங்கருரணயமால, பிறப்பு,
இறப்பெமாகிய
சுழரல அறுத்தெருள் பசய்தெமார் என்கிறமார். இங்கு

'தெமக்கு' எனக் குறிக்கமாத, 'அடியவர்கள்' என்று
குறித்தெதென் மூலம், தெம்ரம அடியவருள்
ஒருவனமாக
இரறவன்
இருத்தியரதெச்
பசமான்னயதெமாடு, பமய்யடியமார்களுக்கு அருள்
பசய்யும் பெமான்ரமயில, தெமக்கும் அமுதூறி,
கருரணயமால அருள் பசய்தெமான் இரறவன்
என்பெரதெக் குறிப்பெமால உணர்த்தினமார்.
'அஞ்பசமாலமாள் தென்யனமாடுங் கூடி அடியவர்கள்
பநஞ்சுயள நின்றமுதெம்'
என்ற வரிகள்,
இரறவன், உமமாயதெவியயமாடு கூடி , பநஞ்சில
நிரலத்தெ அருட்கமாட்சி தெந்தெரதெக் குறிப்பெயதெமாடு
அலலமாமல, 'பநஞ்சுயள நின்றமுதெம்' என்று
தெனியமாகப் பிரிக்குங்கமால, இரறஅனுபெவம்
பபெற்ற
தென்ரமரயச்
சுட்டுவதெமாகவம்
பகமாள்ளலமாம்.
இரறவனத புகயழ குரறவிலலமாதெத.. ஆதெலின்
அரதெத் 'தூயபுகழ்' என்றமார்..
இவ்விதெம், இரறவனத புகரழப் பெமாடை,
அம்ரமயப்பெனத
அருட்கமாட்சி
கிட்டும்,
இவ்வடைல உணர்வழிந்த, யபெரமானந்தெ நிரலரய

எய்தெலமாம் என்று, ஊஞ்சலமாடும் மகளிர் பெமாடி
ஆடுவதெமாக உரரத்தெமார்.
மமாணிக்கவமாசகப்
யபெமாற்றி!.

பபெருமமான்

மலரடிகள்

பெமாடைல: 5.
ஆயணமா அலியயமா அரிரவயயமா என்றிருவர்
கமாணக் கடைவள் கருரணயினமால யதெவர்குழமாம்
நமாணமாயம உய்யஆட் பகமாண்டைருளி நஞ்சுதெரன
ஊணமாக உண்டைருளும் உத்தெர யகமாசமங்ரகக்
யகமாணமார்
பிரறச்பசன்னிக்
கூத்தென்
குணம்பெரவிப்
பூணமார் வனமுரலயீர் பபெமான்னூசல ஆடைமாயமமா.
பபெமாருள் :
"அழகிய தெனங்கரளயுரடைய பபெண்கயள!!..
'இரறவன், ஆயணமா, பபெண்யணமா, அலியயமா..'
என்று அறிவதெற்கமாக, அயனும் மமாலும் யதெடியும்
கண்டைரடைய முடியமாதெ கடைவளமாகிய எம்பிரமான்,
தென் தெனிப்பபெருங்கருரணயமால, யதெவர் கூட்டைம்
யதெமாற்று
அழியமாதெபெடிக்கு
அவர்கரள
ஆட்பகமாண்டைருளி,
பெமாற்கடைலில யதெமான்றிய
ஆலகமால
விடைத்திரன
உணவமாகக்
பகமாண்டைருளினமான். அவ்விதெம் அருளியவனும்,
வரளந்தெ பிரறரய தென் சரடைமுடி யமல தெரித்தெ,

உத்தெரயகமாசமங்ரகயிலுள்ள
கூத்தெனுமமாகிய
இரறவனத
குணத்ரதெத்
ததித்த,
நமாம்
பபெமான்னமாலமாகிய
ஊஞ்சலில
இருந்த
ஆடுயவமாமமாக".
சற்யற விரிவமாக :
ஒரு சமயம், ஐயன், அயனும் மமாலும் தெம்ரமத்
யதெடிக்
கண்டைரடையும்
பபெமாருட்டு,
திருவண்ணமாமரலயில,
யசமாதி
வடிவமாக
நின்றருளினமான்.. இதெரனயய 'ஆயணமா அலியயமா
அரிரவயயமா என்றிருவர் கமாணக் கடைவள் '
என்றமார்.. யசமாதி வடிவினனமான இரறவன், ஆண்,
பபெண், அலி முதெலிய யவற்றுரமகரளக் கடைந்தெ
அருவருவமானவன்..இருவர் என்றத அயரனயும்
மமாரலயும்..
'அவர்களமாயலயய
கமாண
இயலமாதெவன்' என்று பசமான்னதென் மூலம்
இரறவன்
கமாட்சிக்கு
அரியன்
என்பெத
புலனமாயிற்று...
திருவளம் உகந்த, பெமாற்கடைலில யதெமான்றிய
நஞ்ரச அருந்தியத, ஐயனத அறக்கருரணக்குச்
சமான்றமாகச் பசமாலலப்பெடுகின்றத.. பெமாற்கடைலில

ஆலகமால விடைம் யதெமான்றியதம், அஞ்சி ஓடிய
யதெவர்கள், யதெமாற்று அழியமாதெவமாறு, தென்
தெனிப்பபெருங்கருரணயமால
அவர்கரள
ஆட்பகமாண்டு, நஞ்ரச உணவமாகக் பகமாண்டைமான்
எம்பிரமான். இரதெயய,
"யபெரமாரச
யமாமிந்தெப்
பிண்டைமறப்
பபெருந்தரறயமான்
சீரமார் திருவடி பயன்தெரலயமல ரவத்தெபிரமான்
கமாரமார் கடைலநஞ்ரச உண்டுகந்தெ கமாபெமாலி
யபெமாரமார் புரம்பெமாடிப் பூவலலி பகமாய்யமாயமமா"
என்று, திருப்பூவலலியிலும் யபெமாற்றுகின்றமார்
வமாதெவூரமார்.
இங்கு 'நமாணமாயம' என்றத 'விடைத்தினமால யதெமாற்று
அழியமாதிருக்கும்பெடியமாக ' என்னும் பபெமாருளில
பசமாலலப்பெட்டைத..விடைத்திற்கு அஞ்சி ஓடி வந்தெ
யதெவர்கரள இகழமாத, தெம் பபெருங்கருரணயமால
அவர்களுக்கு அபெயம் அளித்த, ஆலகமால
விடைத்ரதெத் தெமாயம உவந்த ஏற்றமார்.. ஆதெலின்,
இப்பபெமாருள் கூறப்பெட்டைத.

அறக்கருரணயமால, அவ்விதெம்
அருளிய
எம்பிரமாயன
திருவத்தெரயகமாசமங்ரகயுள்,
பிரறமதி சூடி எழுந்தெருளியிருக்கிறமார் என்றமார்.
'பிரற
மதி'யும்
இரறவனின்
அறக்கருரணரயப்
புலப்பெடுத்தகிறத.
தெக்கனமால சமாபெம் பபெற்ற சந்திரன், இரறவனின்
பபெருங்கருரணயமால வியமமாசனம் பபெற்று,
இரறவனமால
பசன்னியில
சூடிக்
பகமாள்ளப்பெடும் யபெறும் பபெற்றமான்.
இரறவனத பசன்னியில இருப்பெத வரளந்தெ,
பிரறச்
சந்திரன்.
பபெமாதவமாக,
இரற
மூர்த்தெங்களின் சிரத்தில பிரறச் சந்திரன்
ஒளிர்வத
ஞமானத்தின்
குறியீடைமாகக்
பகமாள்ளப்பெடுகின்றத..
இரறவனின்
திருவடிவங்களில, 'சந்திரயசகர மூர்த்தெ'மும்
ஒன்று.
சந்திரயசகர
மூர்த்தெம்,
யபெமாக
மூர்த்தெங்களுள் ஒன்றமாயினும், யயமாகியருக்கு
யயமாகமும் யபெமாகியருக்கு யபெமாகமும் அருளும்
பபெம்மமான் அவன்.

( பிள்ரளப் பிரறயும் புனலும் சூடும் பபெம்மமான்
என்று
உள்ளத்த
உள்ளித்
பதெமாழுவமார்
தெங்கள்
உறுயநமாய்கள்
தெள்ளிப்யபெமாக அருளுந் தெரலவன் ஊர்யபெமாலும்
பவள்ரளச்
சுரிசங்கு
உலவித்
திரியும்
பவண்கமாயடை.
(
திருஞமான
சம்பெந்தெப்
பபெருமமான்) )..
'கூத்தென்' என்பெத பபெருமமானத சிறப்பு வமாய்ந்தெ
திருநமாமங்களுள் ஒன்று. இரறவன் ஆடும் அருட்
கூத்யதெ இப்பிரபெஞ்ச இயக்கம்.. திலரலயில
எம்பபெருமமான், இப்பிரபெஞ்ச இயக்கத்ரதெயய
தென் திருக்கூத்தெமாக ஆடியருளுகிறமான்...
(உம்பெரில கூத்தெரன உத்தெமக் கூத்தெரன
பசம்பபெமாற் றிருமன்றுட் யசவகக் கூத்தெரன
சம்பெந்தெக் கூத்தெரனத் தெற்பெரக் கூத்தெரன
இன்புறு நமாடிஎன் அன்பிலரவத் யதெயன
(திருமந்திரம்) )
'ஞமானத்ரதெக் குறிக்கும் பிரறமதிரய, தெரலயில
சூடிய கூத்தென்' என்று குறிப்பெதென் மூலம், 'தெனு,

கரண,
புவன,
யபெமாகங்கரள
பெரடைத்த,
இப்பிரபெஞ்ச இயக்கத்ரதெ இரறவன் நடைத்தவத,
உயிர்கள் தெம் விரனகரளத் தீர்த்த, ஞமானம்
பபெறுதெலின் பபெமாருட்யடை' என்பெரதெ வமாதெவூரமார்
குறிப்பெமாலுணர்த்தவதெமாகக் பகமாள்ளலமாம்..
'கூத்தென் குணம்பெரவிப் பூணமார் வனமுரலயீர்
பபெமான்னூசல
ஆடைமாயமமா.============
'கூத்தெனமாகிய இரறவனத கருரண நிரறந்தெ
குணத்திரனப் யபெமாற்றி, நமாம் பபெமான்னூஞ்சல
ஆடுயவமாமமாக..' என்று பபெண்கள் பெமாடுவதெமாகக்
கூறுகின்றமார் வமாதெவூரமார். இதெனமால, இரறவனத
குணத்ரதெப் யபெமாற்றிப் பெமாடுதெலின் அவசியமும்
அதென் பெயனும் உணர்த்தெப்பெட்டைத..
இரறவனத
அறக்கருரண,
இப்பெமாடைலில
வியந்த கூறப்பெட்டைத. அண்ணல, அறக்கருரண
பெமாலித்த,
நம்ரமயும்
ஆட்பகமாண்டைருள
யவண்டுயவமாம்!
மமாணிக்கவமாசகப்
யபெமாற்றி!.

பபெருமமான்

மலரடிகள்

பெமாடைல: 6
மமாதெமாடு பெமாகத்தென் உத்தெர யகமாசமங்ரகத்
தெமாதெமாடு பகமான்ரறச் சரடையமான் அடியமாருள்
யகமாதெமாட்டி
நமாயயரன
ஆட்பகமாண்படைன்
பதெமாலபிறவித்
தீயதெமாடைமா வண்ணந் திகழப் பிறப்பெறுப்பெமான்
கமாதெமாடு குண்டைலங்கள் பெமாடிக் கசிந்தென்பெமால
யபெமாதெமாடு பூண்முரலயீர் பபெமான்னூச லமாடைமாயமமா.
பபெமாருள்:
"தெமாமரர பமமாட்டு யபெமான்ற, அணிமணிகரள
அணிந்தெ
தெனங்கரளயுரடைய
பபெண்கயள!...உமமாயதெவியமாரர, தென் உடைலின்
ஒரு
பெமாகமமாகக்
பகமாண்டைருளியவனும்,
திருவத்தெரயகமாசமங்ரகயில
உள்ள,
மகரந்தெங்கரளயுரடைய பகமான்ரற மமாரலரய
அணிந்தெ சடைமாமுடிரய உரடையவனும், நமாய்க்கு
ஒப்பெமான எம்ரம, அடியமாருள் ஒருவனமாக
ரவத்த சீரமாட்டி, ஆட்பகமாண்டு, தீயிரன ஒத்தெ
எம்
முன்விரன,
எம்ரம
யமபலழுந்த
பெற்றமாதெபெடி, யமாம் ஞமானத்யதெமாடு விளங்க,
பிறவித்தெரளரய
அறுப்பெமானுமமாகிய

இரறவனத
திருச்பசவிகளில
ஆடும்
குண்டைலங்கரளப் பெமாடி, அன்பெமால கசிந்த உருகி,
நமாம் பபெமான்னூஞ்சல ஆடுயவமாமமாக"
சற்யற விரிவமாக:
இந்தெப் பெமாடைலில, மயகசுவர மூர்த்தெங்களில
ஒன்றமான
'அர்த்தெநமாரீஸவர'
மூர்த்தெம்
யபெமாற்றப்பெடுகின்றத.. மமாபதெமாரு பெமாகரன,
பெமாகம் பபெண்ணுருவமானமாய் யபெமாற்றி (யபெமாற்றித்
திருவகவல)
எனவம்,
யதெமாலும் தகிலுங்
குரழயும் சுருள்யதெமாடும்
பெமாலபவள்ரள நீறும்
பெசுஞ்சமாந்தம் ரபெங்கிளியும்
சூலமும் பதெமாக்க
வரளயு முரடைத்பதெமான்ரமக்
யகமாலயம யநமாக்கிக்
குளிர்ந்தூதெமாய்
யகமாத்தம்ப. (திருக்யகமாத்தம்பி) எனவம்,

பெல பெமாடைலகளில
வமாதெவூரமார்.

புகழ்ந்த யபெமாற்றுகின்றமார்

இரறவனத
அறக்கருரணயினமாயலயய
உயிருக்கு
'அருட்சுத்தி'
உண்டைமாகிறத..
இரறவனின் கருரணயின் வடியவ சக்தி
என்பெமார் பபெரியயமார். அம்ரமயும் அப்பெனும்
ஒன்றமாக இரணந்த கமாணும் அர்த்தெநமாரீஸவர
வடிவம், சக்தியயமாடு இரணந்த, ஐயன் நடைத்தம்
உலக இயக்கத்ரதெயும், சக்தியும் சிவமும் ஒன்யற
என்னும்
உண்ரமரயயும்
உலகுக்கு
உணர்த்தகிறத. அம்ரமயப்பெனின்
அறக்கருரணரயப் யபெமாற்ற, 'மமாதெமாடு பெமாகத்தென்'
என்றமார்.
பகமான்ரற, இரறவனுக்கு மிகவம் உகந்தெ மலர்.
ஆனமாய
நமாயனமார்,
பகமான்ரற
மரத்ரதெ,
எம்பிரமானமாகயவ எண்ணி, உருகி, குழலிரசத்த,
சிவயலமாகம்
யசர்ந்தெவர். பகமான்ரற
மலர்
மமாரலரய சரடைமீத சூடியவன் எம்பிரமான்..
'தெமாதெமாடு பகமான்ரற' என்பெத
‘மகரந்தெங்கள்
நிரறந்திருக்கும்
பகமான்ரற’
எனப்
பபெமாருள்பெடும்.

ஞமானசம்பெந்தெப் பபெருமமான், பகமான்ரற மலரர
திருமலர்
என்யற
யபெமாற்றுகின்றமார்.
கமாஞ்சிபுரத்திலுள்ள ஆலஞ்யசரியில திருமலர்
உரடையமார் எனும் பபெயரில ஈசன் யகமாயில
பகமாண்டுள்ளமார்.
திருமலர்க்பகமான்ரறயமான் நின்றியூர் யமயமான்
யதெவர்கள் தெரலமகன் திருக்கழிப்பெமாரல
நிருமலன் எனதஉரர தெனதஉரர யமாக
நீறுஅணிந்த ஏறுஉகந்த ஏறிய நிமலன்
கருமலர்க் கமழ்கரன நீண்மலர்க்குவரள
கதிர்முரல இரளயவர் மதிமுகத்த உலவம்
இருமலர்த்
தெண்பபெமாய்ரக
இலம்ரபெயங்
யகமாட்டூர்
இருக்ரகயமாப்
யபெணிஎன்பனழிலபகமாள்வத
இயலயபெ.(ஞமான சம்பெந்தெப் பபெருமமான்).
உத்தெர யகமாசமங்ரகத்
தெமாதெமாடு பகமான்ரறச் சரடையமான் அடியமாருள்
யகமாதெமாட்டி
நமாயயரன
ஆட்பகமாண்படைன்.....திருவத்தெரயகமாசமங்ரகயிலு
ள்ள,
மகரந்தெங்கள்
நிரறந்தெ
பகமான்ரற
மமாரலரய சரடைமுடியில சூடிய எம்பிரமான்,
நமாய்க்குச் சமமமான தென்ரன, அடியவர்களுள்

ஒருவனமாக இருத்தி சீரமாட்டிய பெமான்ரமரய
புகழ்ந்தரரக்கிறமார் வமாதெவூரமார்.
இங்கு மட்டுமலலமாத பெலயவறு பெமாடைலகளில,
தெம்ரம 'நமாயயன்' என்யறமா, 'நமாயடியயன்'
என்யறமா வமாதெவூரமார் பபெருமமான் குறிப்பிடுவரதெக்
கமாணலமாம்..இதென்
கமாரணம்,
தெம்ரம
எளிரமப்பெடுத்திக் பகமாண்டு, இரறவரனயும்
அடியமார்கரளயும்
உயர்த்திப்
யபெமாற்றுவதெற்கமாக அன்றி
யவறிலரல..
அரனத்தயிரினுள்ளும் உரறவத இரறவயன
என்றுணர்ந்தெவர் வமாதெவூரமார்.. தெமாயம புல
முதெலமான பெலயவறு உயிரினங்களமாகப் பிறவி
எடுத்தெதெமாக (புலலமாகி, பூடைமாய், புழுவமாய் மரம்
ஆகி....) சிவபுரமாணத்தில உரரக்கிறமார்.
இவ்வமாறு தெம்ரம ஆட்பகமாண்டை எம்பிரமான், 'தெம்
பதெமால பிறவித் தீத ஓடைமா வண்ணம், திகழப்
பிறப்பெறுத்தெமான்' என்றமார்.
பிறவித் தீத என்றத 'ஆகமாமிய விரனரய'.
கன்மம்(விரன)
சஞ்சிதெம்,
பிரமாரத்தெம்,
ஆகமாமியம் என்னும் மூன்று நிரலப்பெமாடுகரள
உரடையத..இப்பிறப்பில
வந்த
பெயன்
பகமாடுக்கும் விரனகள் பிரமாரத்தெம் எனவம்,

அவற்ரற
நுகரும்யபெமாத
அதெமாவத
அனுபெவிக்கும் யபெமாத பசய்யும் புத விரனகள்
ஆகமாமியம் எனவம் பசமாலலப்பெடும்..பிரமாரத்தெ
விரனரயத் பதெமாடைர்ந்த ஆகமாமிய விரன
வருதெலமால, விரனயமானத பதெமாடைர்ச்சியமாய்
இரடையூறின்றிச் பசலகிறத.
இரறவன்
கருரணயமால,
திருவடி
ஞமானம்/திருவருள், உயிரினுள் திகழும் யபெமாத,
இவ்விரனத்
பதெமாடைர்,
யமலும்
யமலும்
கிரளக்கமாபதெமாழியும்.
இத எவ்வமாறு நரடைபபெறுகின்றபதென்றமால,
திருவடி ஞமானம் பபெற்ற ஒருவர், தெம்ரமயும்,
பெமாசங்களின்
இயலரபெயும்
உள்ளவமாறு
உணர்ந்த, தெமாம் பசய்வனபவலலமாம், இரறவன்
பசயயல என்ற நிரனயவமாடு பசய்த, அவனத
அருள்வழியில நடைக்கிறமார். ஆதெலமால, அவர் எந்தெ
உடைம்பில நின்று எந்தெ விரனரயச் பசய்தெமாலும்
அரவ ஆகமாமியம் ஆவதிலரல..
( நமாம் அலல இந்திரியம் நம்வழியின் அலல,
வழி
நமாம் அலல நமாமும் அரனுரடைரம -- ஆம்
என்னில

எத்தெனுவில
நின்றும்
இரறபெணியமார்க்கு
இலரலவிரன
முற்பசய்விரனயும் தெருவமான் முன் (சிவஞமான
யபெமாதெம்) ).
இவ்விதெம், இரறவன், திருவடி ஞமானம் அருளி,
பிறவித் தெரளரய அறுத்தெமான். அத்தெரகய
சிறப்பு வமாய்ந்தெவனத திருச்பசவிகளில திகழும்
குண்டைலங்கரள, அன்பெமால கசிந்த உருகிப் பெமாடி,
நமாம் பபெமான்னூஞ்சல ஆடுயவமாம் என்கிறமார்
வமாதெவூரமார்..
இரறவன், 'அன்பபெனும் பிடியுள் அகப்பெடும்
மரல'. ஆகயவ, இரறவரனப் யபெமாற்றிப் பெமாடும்
யபெமாத, அன்பெமால கசிந்தருகிப் பெமாடையவண்டுவத
கூறப்பெட்டைத.
கமாதெணி,
இரறவனுக்கும்,
ஆசிரியர்களுக்கும் சிறப்பெமான அணிகலனமாக
கருதெப்பெடுவத
மரபு.
அரதெபயமாட்டி,
'இரறவனத கமாதில ஆடும் குண்டைலங்கரளப்
பெமாடுக' என்றமார்.
'யதெமாடுரடைய
பசவியன்'
என்று
ஆளுரடையபிள்ரளயமாரும்
இவ்விதெம்
இரறவரனப் யபெமாற்றுவரதெ, நமாம் இங்கு
தியமானிக்கலமாம்.

இரறவனத
ஊரரயும்,
பெமாடுவரதெப்
யபெமால,
அணிகலன்கரளப்
சிறப்புரடையபதென்பெத
உணர்த்தெப்பெட்டைத..
மமாணிக்கவமாசகப்
யபெமாற்றி!

பபெருமமான்

யகமாயிரலயும்
இரறவனத
பெமாடுவதம்
இதெனமால
மலரடிகள்

பெமாடைல: 7
உன்னற் கரியதிரு உத்தெர யகமாசமங்ரக
மன்னிப்
பபெமாலிந்திருந்தெ
மமாமரறயயமான்
தென்புகயழ
பென்னிப்
பெணிந்திரறஞ்சப்
பெமாவங்கள்
பெற்றறுப்பெமான்
அன்னத்தின் யமயலறி ஆடும்அணி மயிலயபெமால
என்னத்தென்
என்ரனயும்ஆட்
பகமாண்டைமான்
எழிலபெமாடிப்
பபெமான்பனமாத்தெ பூண்முரலயீர் பபெமான்னூச
லமாடைமாயமமா.
பபெமாருள்:
"அணிகரள அணிந்தெ பபெமான்ரன நிகர்த்தெ
தெனங்கரளயுரடைய
பபெண்கயள! ..நிரனத்தெற்கரிய,
திருவத்தெரயகமாசமங்ரகத்
திருத்தெலத்தில
நிரலயமாக, பபெமாலிவடைன் எழுந்தெருளியிருக்கும்
பபெருரமயுள்ள யவதியனும், தென் புகரழ
பெலகமாலும் பசமாலலி, பெணிந்த வணங்குபெவரின்
பெமாவங்கரளயும் பெற்ரறயும் அறுப்பெவனும், என்
அப்பெனும், என்ரன ஆட்பகமாண்டைவனுமமாகிய

சிவபிரமானின் எழிலிரனப் பெமாடி, அன்னத்ரதெ
ஒத்தெ ஊஞ்சலின் யமல அழகமான மயில யபெமான்று
நமாம் பபெமான்னூஞ்சல ஆடுயவமாமமாக" .
சற்யற விரிவமாக:
இரறவன்
நிரனத்தெற்கு
அரியவன்..
'உன்னற்கரியமான் ஒருவன் இருஞ்சீரமான்' என்று
திருபவம்பெமாரவயிலும்
இதெரன
எடுத்தரரக்கிறமார் வமாதெவூரமார். விரனப்பெயனின்
கமாரணமமாக,
பெலயவறு
எண்ணங்களில
கிடைந்தழலும் நம் மனத்தெமால இரறவரன
நிரனப்பெத, இயலுயமமா?!... அவன் அருளமாயல
அலலயவமா அவன் தெமாள் பெணிதெல கிட்டும்?.
அவ்வமாறு நமக்கு அருள் பசய்ய வலல பிரமான்
திருவத்தெரயகமாசமங்ரகயுள்
நிரலபபெற்று
விளங்குகின்றமான்..
இரதெ, 'உன்னற்கரிய திருவத்தெரயகமாசமங்ரக'
என்று, திருவத்தெரயகமாசமங்ரகயின் சிறப்ரபெ
வியந்தரரப்பெதெமாகவம் பகமாள்ளலமாம்.
மரறகரள ஓதி உணர்தெ குருவடிவில தெம்ரம
வந்த
ஆட்பகமாண்டைதெமால,
இங்கு
எம்பிரமாரன, 'மமாமரறயயமான்'
என்றமார்..

நமான்மரறகளமால ததிக்கப்பெடுபெவன் எம்பிரமான்
ஆனதெமாலும்,
'மமாமரறயயமான்'
என்று
இரறவரனக் குறிப்பெதெமாகவம் பகமாள்ளலமாம்.
(யவதெபெமா ரகரின் மிக்கமார் விளங்குயபெ ரரவமுன்
பசன்று
நமாதெனமா மரறயயமான் ‘பசமாலலு நமாவலூ ரமார
ரன்றமான்
கமாதெபலன் னடியமா பனன்னக் கமாட்டிய யவமாரல
கீறி
மூதெறி
வீர்முன்
யபெமாந்தெமா
னிதமற்பறன்
முரறப்பெமா'
படைன்றமான்.(திருத்பதெமாண்டைர்
புரமாணம்) ).
"பென்னிப்
பெணிந்திரறஞ்சப்
பெமாவங்கள்
பெற்றறுப்பெமான்
என்னத்தென்
என்ரனயும்ஆட்
பகமாண்டைமான்
எழிலபெமாடி" என்று,
வமாதெவூரமாரின்
இந்தெப்
பெமாடைலில, மூன்றமாம் அடியயமாடு, ஐந்தெமாம்
அடிரயச் யசர்த்தப் பபெமாருள் பகமாள்ளுதெல
யவண்டும்..

'இரறவன், தென்ரனப் பெலகமாலும் ததித்த, தென்
புகரழப் பெமாடி வணங்குவமாரின் பெமாவங்கரள
நீக்கி, பெற்றறுத்த அருளுபெவன். அவயன எம்
தெந்ரதெ, எம்ரமயும் ஒரு பபெமாருளமாக நயந்த வந்த
ஆட்பகமாண்டைருளினமான்' என்று யபெமாற்றுகின்றமார்
வமாதெவூரமார். இதெனமால,
இரறவரனப்
யபெமாற்றுயவமாரத பெமாசங்கள் நீங்கும் என்பெத
கூறப்பெட்டைத.
( "சீர்யமவம் ஆரர்ச் சிதெம்பெர நமாதெபனனும்
யபெர்யமவ ஞமானப் பிரகமாசன் - தெமார்யமவ
யசவடிகள் யபெமாற்றித் திகழ்முத்தி நிச்சயபமமான்
றமாவ பதென பமமாழியவன் யமான்' (முத்தி நிச்சயம்,
குருஞமானசம்பெந்தெர்) ).
(பெற்றி நின்ற பெமாவங்கள் பெமாற்ற யவண்டில,
பெரகதிக்குச் பசலவத ஒரு பெரிசு
யவண்டில,
சுற்றி நின்ற சூழ் விரனகள் வீழ்க்க யவண்டில,
பசமாலலுயகன்; யகள்: பநஞ்யச, தஞ்சமா
வண்ணம்!
“உற்றவரும் உறு தரணயும் நீயய” என்றும்,
“உன்ரன அலலமால ஒரு பதெய்வம் உள்யகன்”
என்றும்,

“புற்று அரவக் கச்சு ஆர்த்தெ புனிதெமா!” என்றும்,
“பபெமாழில ஆரரமா!” என்யற, யபெமாற்றமா நிலயல!.
(திருவமாரர்
திருத்தெமாண்டைகம்,
அப்பெர்
பபெருமமான்) ).
அவ்விதெம் ஆட்பகமாண்டை இரறவனத எழிரலப்
பெமாடுதெல
இங்கு
அறிவறுத்தெப்பெட்டைத..
இரறவனத அழயக நிரலயமான அழகு..
அழபகன்று யதெமான்றும் மற்றரவபயலலமாம்
அழியக்கூடியன.
ஆகயவ,
'இரறவனத
எழிலிரனப்
யபெமாற்றிப்
பெமாடுக'
என்று
ஊஞ்சலமாடும்
பபெண்கள்
உரரப்பெதெமாகக்
கூறுகின்றமார் வமாதெவூரமார்.
ஊஞ்சல பமலல அரசயும் தென்ரம உரடையதெமால,
அதெற்கு அன்னம் உவரமயமாயிற்று, அதென் யமல
ஆடும் பபெண்களின் அழகிய சமாயலுக்கு மயில
உவரமயமாயிற்று. எனயவ,
அன்னத்தின் யமயலறி ஆடும்அணி மயிலயபெமால
பபெமான்பனமாத்தெ பூண்முரலயீர் பபெமான்னூச
லமாடைமாயமமா (நமான்கு மற்றும் ஆறமாம் வரிகரள
இரணத்தப் பபெமாருள் பகமாள்ள யவண்டும்)
என்றமார்.

இதெற்கு,
'பவள்விரடையின்யமல,
பசந்நிறத்தடைன், அம்பிரகயயமாடு வரும் அத்தென்'
என்று பபெமாருள் கூறுவதம் உண்டு. அதெமாவத,
'மணி மயில யபெமால என்னத்தென்' என்றும்
பபெமாருள்
பகமாள்ளலமாம்.
மணி
என்பெத
மமாணிக்கம் என்ற பபெமாருளில வந்த, இங்கு
இரறவரனக் குறிக்கும். மயில அம்பிரகரயக்
குறிக்கும்.
எம்பிரமானின் எழில பெமாடி, அருள் பபெறுயவமாம்!
மமாணிக்கவமாசகப்
யபெமாற்றி!

பபெருமமான்

மலரடிகள்

பெமாடைல: 8
யகமால வரரக்குடுமி வந்த குவலயத்தச்
சமால அமுதண்டு தெமாழ்கடைலில மீபதெழுந்த
ஞமால மிகப்பெரியமற் பகமாண்டு நரமயமாண்டைமான்
சீலந் திகழுந்திரு வத்தெர யகமாசமங்ரக
மமாலுக் கரியமாரன வமாயமார நமாம்பெமாடிப்
பூலித் தெகங்குரழந்த பபெமான்னூசல ஆடைமாயமமா.
பபெமாருள்:
இந்தெப் பெமாடைலில, 'ஞமாலம் மிக' என்பெரதெ
முதெலமாவதெமாகக் பகமாண்டு பபெமாருள் பகமாள்ள
யவண்டும்..
'உலகம் உய்யும்பெடியமாக, உயர்ந்தெ கயிரல
மரலச் சிகரத்தினின்று, நிலவலகில இறங்கி
வந்த, 'வந்தி' தெந்தெ பிட்டிரன, அமுதெமாக
உண்டும், வரலஞனமாக, கடைலில கட்டுமரத்தின்
மீத ஏறி மீன் பிடித்தம், குதிரரகளின் மீயதெறி
பெரியமலழகனமாக
வந்தம்
நரமயமாண்டை
இரறவன், s நலபலமாழுக்கம்
விளங்குகின்ற
திருவத்தெரயகமாசமங்ரகத்
தெலத்தில
எழுந்தெருளியுள்ளமான்.
திருமமாலும்

கமாணுதெற்கரியவனமான அந்தெ எம்பிரமாரன, நமாம்
வமாயமாரப் பெமாடி, உடைல பூரித்த, பெக்தி யமலீட்டைமால
மனங்குரழந்த பபெமான்னூஞ்சல ஆடுயவமாம்!'
சற்யற விரிவமாக:
'யகமால வரரக்குடுமி வந்த குவலயத்தச்
சமால அமுதண்டு ..........................'
உயர்ந்தெ கயிரல மரல உச்சியிலிருந்த,
நிலவலகில
இறங்கி
வந்த,
வந்தியின்
கூலியமாளமாய், அவள் தெந்தெ பிட்டிரன அமுபதென
உகந்த உண்டை இரறவனின் பபெருங்கருரணரய
வியந்த யபெமாற்றுகிறமார் வமாதெவூரமார்......'குடுமி'
என்பெத உச்சி எனப் பபெமாருள்பெடும் இங்கு.
இரறவனத இந்தெத் திருவிரளயமாடைரல,

திண்யபெமார் விரடையமான் சிவபுரத்தெமார் யபெமாயரறு
மண்பெமால மதரரயிற் பிட்டைமுத பசய்தெருளித்
தெண்டைமாயல
பெமாண்டியன்
தென்ரனப்
பெணிபகமாண்டை

புண்பெமாடைல
பெமாடிநமாம்
பகமாய்யமாயமமா (திருப்பூவலலி)

பூவலலி

என்றும்
பெமாடியருளுகின்றமார்
வமாதெவூரமார். திருவிரளயமாடைற் புரமாணம், இந்தெத்
திருவிரளயமாடைரல,
மிக
அழகமாக
எடுத்தியம்புகிறத.
பிட்டு இடுயவன் உனக்கு என்றமாள் அதெற்கு
இரசந்த
பபெரும் பெசியமால
சுட்டிடை நமான் மிக பமலிந்யதென் சுரவப் பிட்டில
உதிர்ந்தெ
எலமாம்
இட்டிடுவமாய் அத முந்தெத் தின்று நமான்
இரளப்பெமாறிக்
கட்டிடு யவன் நின்னுரடைய கரர என்றமார் கரர
இலலமார்.
பதெள்ளி அடு சிற்றுண்டி சிக்கரடைந்தெ பபெமாதி நீக்கி
அள்ளி எடுத்த அருந்தெப்பெமா என்று இட்டைமாள்
அரரக்கு
அரசத்தெ

புள்ளி உரடைத் தகில நீத்தெமார் புறத்தெமாரன விரித்த
ஏந்தி
ஒள்ளியத என்று அவன் அன்பும் உடைன் கூட்டி
அமுத
பசய்வமார்.
'தெமாழ்கடைலில மீபதெழுந்த'======== 'வரல
வீசின பெடைலம்' இங்கு உரரக்கப் பபெற்றத..
சுறமாவிடைமிருந்த பெரதெவர் குலத்ரதெக் கமாக்கும்
பபெமாருட்டு, இரறவன், மீனவனமாக வடிவம்
தெமாங்கிய
விரளயமாடைரலப்
புகழ்கிறமார்
வமாதெவூரமார். இரறவனின் எளிவந்தெ தென்ரம
இங்கு
புலப்பெடுத்தெப்பெட்டைத..
இரறவன்,
வரலஞனமாக
வடிவ
பகமாண்டைத,
திருவிரளயமாடைற்புரமாணத்தில பின்வருமமாறு
உரரக்கப்பெடுகின்றத.
கருகிருள் முகந்தெமால அன்ன கச்சினன் கச்யசமாடு
ஆர்த்தெ
சுரிரகயன் யதெமாள்யமல இட்டை தகிலின் குஞ்சி
சூட்டும்
முருகு பகமாப்பெளிக்கும் பநய்தெல கண்ணியன்
மூத்தெ
வமாயனமார்

இருவரும் மரறயும் யதெடி
வரலஞன்
ஆனமான்.

இரளப்பெ

ஓர்

"பெரியமற் பகமாண்டு நரமயமாண்டைமான்" =====
வமாதெவூரமாருக்கமாக,
இரறவன்
நரிகரளப்
பெரிகளமாக்கிய
திருவிரளயமாடைல
இங்கு
உரரக்கப்பெடுகின்றத.. இரறவன், அவ்விதெம்
பசய்தெயதெமாடு அலலமாமல, யவதெத்ரதெயய ஒரு
குதிரரயமாக்கி, அதென் யமல, 'பெரியமலழகனமாய்',
குதிரர வமாணிகனமாக ஆயரமாகணித்த வந்தெமான்..
அவ்வமாறு வந்தெ அண்ணலின் அழரகக் கண்டை
பபெண்கள், கீழ்வருமமாறு கூறி பநட்டுயிர்த்தெனர்..
கமாமன் இவயன பகமால அறு கல உழு கடைப்பெந்
தெமாமன் இவயன பகமால பபெமாரு தெமாரகரன
பவன்யறமான்
மமாமன் இவயன பகமால மரல வன் சிறகு அரிந்தெ
நமாமன்
இவயன
பகமால
என
நமாரியர்
அயிர்த்தெமார். (திருவிரளயமாடைற் புரமாணம்).
'ஞமால மிக'===== இதெற்கு இருவிதெமமாகப்
பபெமாருள்
உரரக்கின்றனர்.
'உலகம்
உய்யும்பெடியமாக'
என்பெத
ஒரு
பபெமாருள்.

'அரனத்தலகங்களிலும்
மண்ணுலகயம
யமலமானத' என்பெத மற்பறமாரு பபெமாருள்.
முக்தியரடையும்
பபெமாருட்டு,
யதெவர்களும்
மனிதெப்
பிறவிரயயய
யவண்டுகிறமார்கள்..
'ஆகயவ மண்ணுலகயம சிறந்தெத.
சிறந்தெ
மண்ணுலகில, இரறவன், நம்பெமால கருரண
பகமாண்டு ஆட்பகமாண்டைருளுகின்றமான் என்கிறமார்
வமாதெவூரமார்.
'சீலந் திகழுந்திரு வத்தெர யகமாசமங்ரக
மமாலுக் கரியமாரன வமாயமார நமாம்பெமாடிப்
பூலித் தெகங்குரழந்த பபெமான்னூசல ஆடைமாயமமா ‘
======= இரறவன் திருமமாலும் கமாணுதெற்கு
அரியவன்..
ஆயினும்,
நலபலமாழுக்கம்
விளங்குகின்ற திருவத்தெரயகமாசமங்ரகயுள், நம்
பபெமாருட்டு எழுந்தெருளியிருக்கிறமான். இவ்வமாறு
உரரப்பெதென் மூலம், இரறவன், நலபலமாழுக்கம்
நிரறந்தெவர்
இருக்குமிடைத்த
இருக்கிறமான்
என்னும் உண்ரமரய பதெளிவபெடுத்தினமார்.
'மமாலுக்கரியமாரன'
என்றத,
இரறவனின்
கமாணுதெற்கு அரிய தென்ரமரயயும், இரறவன்,
உயர்வற
உயர்ந்தெவன்
என்பெரதெயும்
எடுத்தரரக்க. இரறவன், கருரண யமலீட்டைமால,
தென்
உயர்ந்தெ
தென்ரமரயயும்
விடுத்த,

கூலியமாளமாகவம், வரலஞனமாகவம், குதிரர
வமாணிகனமாயும் அடியமாருக்கமாக வந்தெருளிய
எளிரமரயப் யபெமாற்றுகின்றமார் மமாணிக்கவமாசகப்
பபெருமமான்..
இங்கு 'பூரித்த' என்பெத 'பூலித்த' எனத் திரிந்தெத.
இரறவனத கருரணரய வமாயமாரப் யபெமாற்றிப்
பெமாடி, இரறவனத பபெருரமரய எண்ணி உடைல
பூரித்த, பெக்தி யமலீட்டைமால மனங்குரழந்திருக்க,
இரறவனத அருள் கிட்டும்.. உயிர், அருட்சுத்தி
அரடையும்..
இதயவ
இரறவனத
திருவிரளயமாடைலகரளப் யபெமாற்றிப் பெமாடுவதெமால
கிரடைக்கும் யபெறு!..
அத்தெரகய
பபெரும்
யபெரற
அரடையும்
பபெமாருட்டு,
'இரறவனத
திருவிரளயமாடைலகரளப்
பெமாடி,
நமாம்
பபெமான்னூஞ்சல
ஆடுயவமாமமாக'
என்று
ஊஞ்சலமாடும் மகளிர் பெமாடுவதெமாக உரரக்கிறமார்.
நமாமும் இரறவனத திருவிரளயமாடைலகரளப்
யபெமாற்றிப் பெமாடி அருள் பபெறுயவமாம்!
மமாணிக்கவமாசகப்
யபெமாற்றி!

பபெருமமான்

மலரடிகள்
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பதெங்குலவ யசமாரலத் திருஉத்தெர யகமாசமங்ரக
தெங்குலவ யசமாதித் தெனியுருவம் வந்தெருளி
எங்கள்
பிறப்பெறுத்திட்
படைந்தெரமும்
ஆட்பகமாள்வமான்
பெங்குலவ யகமாரதெயுந் தெமானும் பெணிபகமாண்டை
பகமாங்குலவ
பகமான்ரறச்
சரடையமான்
குணம்பெரவிப்
பபெமாங்குலவ
பூண்முரலயீர்
பபெமான்னூச
லமாடைமாயமமா.
பபெமாருள்:
"விளக்கம் பபெமாருந்திய, ஆபெரணங்கரள அணிந்தெ
தெனங்கரளயுரடைய பபெண்கயள!.. பதென்ரன
மரங்கள்
பெரவியுள்ள
திருவத்தெரயகமாசமங்ரகயில,
தெங்குதெல
பபெமாருந்திய,
யசமாதி
வடிவமான,
ஒப்பெற்ற
திருவருவமுரடைய இரறவன் வந்தெருளி, எங்கள்
பிறவிரய அறுத்த, எம் யபெமான்றவரரயும்
ஆட்பகமாள்ளும் பபெமாருட்டு, திருயமனியின் ஒரு
பெமாகத்தில
பபெமாருந்திய
மங்ரகயும்
(உமமாயதெவியும்) தெமானுமமாய்த் யதெமான்றி, எம்
குற்யறவரலக் பகமாண்டைருளினமான். அவ்வமாறு

அருளிய,
மணந்தெங்கிய
பகமான்ரற
மமாரலயணிந்தெ
சரடைரயயுரடையவனத
குணத்ரதெப் புகழ்ந்த, நமாம் பபெமான்னமாலமாகிய
ஊஞ்சலில ஏறி ஆடுயவமாம்."
சற்யற விரிவமாக:
பதெங்கு= பதென்ரன மரம்.. இப்பெமாடைலில 'உலவ'
என்ற பசமால, அதெனுடைனமான பசமாற்கரளப்
பபெமாறுத்த, 'பபெமாருந்திய' அலலத 'நிரறந்தெ'
என்னும் பபெமாருள் தெந்தெத. முதெல வரியில,
'பதெங்குலவ யசமாரல' என்பெதில, உலவ என்பெத,
பதென்ரன மரங்கள் நிரறந்த பெரவிய என்ற
பபெமாருள் தெந்தெத.
'தெங்குலவ யசமாதித் தெனியுருவம் '...
'தெங்குலவ' என்பெதெற்கு 'தெங்குதெல பபெமாருந்திய'
என்பெத பபெமாருள்.. 'யசமாதித் தெனியுருவம்' என்றத
அருவருவமான
இலிங்க
வடிவத்ரதெ..
வமாதெவூரடிகள்,
திருவத்தெரயகமாசமங்ரகத்
திருத்தெலத்திற்குச் பசன்று, அங்கு குருநமாதெனமாக
தெமக்கருள் பசய்தெ இரறவரனக் கமாணமாமல
வருந்தினமார். அத்தெலத்த இலிங்க மூர்த்தி முன்
நின்று, ' நீத்தெல விண்ணப்பெம்' என்னும்

திருப்பெதிகத்தெமால
இரறவரனத்
ததிக்க,
இரறவன்
முன்யபெமாலயவ
ஆசிரியத்
திருயமனியுடைன் எழுந்தெருளி வந்த அருள்
பசய்தெமான். இரதெயய,
''வந்தெருளி...'
என்று
குறித்தெமார்.
( ஏசினும் யமான்உன்ரன ஏத்தினும் என்பிரழக்
யககுரழந்த
யவசறு யவரன விடுதிகண் டைமாய்பசம்
பெவளபவற்பின்
யதெசுரடை யமாய்என்ரன ஆளுரடை யமாய்சிற்
றுயிர்க்கிரங்கிக்
கமாய்சின ஆலமுண் டைமாய்அமு தண்ணக்
கரடையவயன. (நீத்தெல விண்ணப்பெம்) ).
தெனக்பகன்று ஓர் உருவமற்ற பெரம்பபெமாருள், தெம்
அடியமார் பபெமாருட்டு, உருவம் தெமாங்கி வந்த
ஆட்பகமாண்டைருளுகின்றத..
உருவமற்ற
பெரம்பபெமாருரள, உயிர்களமால பெற்ற முடியமாத.
உள்ளத்தெமால நிரனக்க, ததிக்க இயலமாத. ஆகயவ
உயிர்கள் தென்ரன உணர்ந்தய்ய யவண்டும்
என்னும்
கருரணயினமாயலயய
இரறவன்
உருவம்
பகமாள்ளுகின்றமான்.
இரறவனத
உருவம், அவனத சக்தியினமால உண்டைமானத. நம்

உருவம் யபெமால, மமாரயயமால ஆன உருவம் அலல
அத.
நிர்க்குண பெரம்பபெமாருள், சகுண நிரலயில,
அருவருவமமாகிய இலிங்கத் திருயமனியமாகிறத..
அடியமாருக்கு அருள் பசய்வதெற்கமாக, உருவ
பகமாண்டு, மமாபதெமாரு பெமாகனமாகவம், பிரற சூடிய
பபெம்மமானமாகவம் அருள் சுரக்கிறத. இவ்விதெம்
இரறவன், அடியமார் பபெமாருட்டு வந்தெருளிச்
பசய்தெரல,
இப்பெமாடைலில
குறித்தெமார்
வமாதெவூரடிகள்.
'எங்கள்
பிறப்பெறுத்திட்
படைந்தெரமும்
ஆட்பகமாள்வமான்' ====
'ஆட்பகமாள்வமான்'
என்பெதெற்கு 'ஆட்பகமாள்ளும் பபெமாருட்டு' என்பெத
பபெமாருள்.
தெம் பிறப்பெறுத்த ஆட்பகமாள்ளும் பபெமாருட்டு,
இரறவன் மமாபதெமாரு பெமாகனமாகத் யதெமான்றி,
தெம்ரம பெணி பகமாண்டு அருளியரமரய இங்கு
உரரத்தெமார்.. இங்கு 'பெணி பகமாண்டை' என்பெத,
பவளிப்பெரடையமாக,
'தெம்
குற்யறவரலக்
பகமாண்டை' என்ற பபெமாருள் தெருகிறத. இதென்
உட்பபெமாருள் சற்று ஆழ்ந்த சிந்திக்கத் தெக்கத.

இரறவனுக்பகன்று
தெனியமானபதெமாரு
பெணியிலரல..
பிரபெஞ்ச
இயக்கத்ரதெயய
இரறவன் விரளயமாடைலமாகச் பசய்தெருளுகிறமான்.
அவ்வமாறிருக்க, அவன் 'இப்பெணி தெனத' என்று
பசமாலலி, அரதெச் பசய்யுமமாறு, உயிர்கரளக்
குற்யறவல பகமாள்ளுதெல எவ்வமாறு?
உயிர்கள், இரறவரன முழுரமயமாகச் சமார்ந்த,
அவன் பசயயல எலலமாம் எனத் பதெளிந்த,
'இரறவன் விருப்பெயம தென் விருப்பெம்' என்று
முழுரமயமாகத் தெம்ரம இரறவனிடைம் ஒப்புக்
பகமாடுத்தெல யவண்டும்.. அவ்விதெமமான பெக்குவ
நிரல, ஆழ்ந்தெ பெக்தியின் மூலம் சித்திக்கும்..
அந்நிரல
அரடையும்
யபெமாத,
பசய்யும்
பசயபலலலமாம்
இரறவன்
பசயபலன்று
பசய்யும் மயனமாநிரல வமாய்க்கும்.. இரறவனத
பெணியமாகக் கருதிக் பகமாண்டு எச்பசயலும்
பசய்யும் யபெமாத, அன்பு யமலிடும். அருள்
சுரக்கும்..
'பெமார்க்குமிடைந்யதெமாறும்
நீக்கமற
நிரறயும் பெரிபூரணமானந்தெம் எம்பபெருமமான்'
என்பெத உணரப்பெடும்.. உயிருக்கு அருட்சுத்தி
சித்திக்கும்.
அடியமாருள்
ஒருவரமாக
இரணந்திருக்கும்
நற்யபெறு
வமாய்க்கும்...

இரறயடியமாரமாக, எப்பெணியும் இரறப்பெணியய
என்று
உவந்த
பசய்யும்
பெரிபெக்குவ
நிரலயரடைதெயல 'பெணிபகமாள்ளு'தெல..
'நம் பபெமாருட்டு, உருவம் தெமாங்கி வந்தெருளும்,
மணம் தெங்கும் பகமான்ரற மமாரலரய அணிந்தெ
இரறவனத குணத்ரதெப் பெமாடிப் பெரவி நமாம்
பபெமான்னூஞ்சல
ஆடுயவமாமமாக'
என்று
ஊஞ்சலமாடும் மகளிர் பெமாடுவதெமாக உரரக்கிறமார்
வமாதெவூரடிகள்.. இதென் மூலம், இரறவனத
குணத்ரதெப் பெமாடுதெல யவண்டும் என்பெத
அறிவறுத்தெப்பெட்டைத..
'திருப்பபெமான்னூசலில', இரறவன் திருவடி,
யகமாயில
பகமாண்டைருளும்
ஊர்,
எழுந்தெருளியிருக்கும் ஆலயம், இரறவன் புகழ்,
அணி,
அழகு,
குணம்,
இரறவன்
திருவிரளயமாடைலகள் முதெலியவற்ரறப் புகழ்ந்த
பெமாடுதெல, 'அருட்சுத்தி'க்கு வித்தெமாகும் என்பெத,
ஒவ்பவமாரு
பெமாடைலிலும்
ஒவ்பவமான்ரறக்
குறித்தப் யபெமாற்றியரமயமால புலனமாகியத.
ஊஞ்சலமாடும் மகளிர், இவ்வமாறு பெமாடுவதெமாகக்
குறித்தெரமயமால, எச்பசயல பசய்யினும் சித்தெம்
ஈசனிடைம் இருக்க, அச்பசயல புரிதெல யவண்டும்

என்பெதம் புலனமாகியத.. பபெமாற்பெலரகரய
மமாட்டி ஆடும் ஊஞ்சயல 'பபெமான்னூசல'.
பபெமான்னம்பெலமுரடையமான்
திருவடிரய
பபெமாழுபதெலலமாம் சிந்தித்த, ஊஞ்சலமாடுவத
யபெமால ஏற்ற இறக்கமுரடைய இவ்வலக வமாழ்ரவ
நடைத்தினமால, ஈசன் யபெரருள் பபெற்று பிறவிப்
பிணி நீங்கலமாம் என்பெத உட்கருத்த..
'திருப்பபெமான்னூசலு'க்குப் பபெமாருள் எழுதம்
பபெரும்பெணியிரன
நன்முரறயில
நிரறயவற்றியருளிய பசமாக்யகசன் திருவருரள
எண்ணிப் பெணிகியறன். இதென் புகபழலலமாம்
ஈசபனமாருவனுக்யக
அர்ப்பெணம்..
இதில,
ஏயதெனும் குரறகள் இருக்குமமாயின், என்
சிற்றறிரவ,
பபெரியயமார்கள்
அருள்கூர்ந்த
மன்னித்தெருள யவண்டுகியறன்.
இரதெ
என்
வரலப்பூவில
(
www.aalosanai.blogspot.com ) எழுதம் யபெமாத, நலல
பெல கருத்தக்கள் பசமாலலி, என்ரன ஊக்கிய
அன்பெர்கள் அரனவருக்கும் என் மனமமார்ந்தெ
நன்றி!
எம்பபெருமமான்
திருவருளமால,
'திருப்பபெமான்னூசல' பபெமாருளுரரரயப் பெடித்தெ,

பெடிக்கும், பெடிக்கப்
யபெமாகும் அன்பெர்கள்
யமாவரும் யவண்டுவன பபெற்று வமாழ்வமாங்கு
வமாழயவண்டி, எம்பிரமாரனப் பிரமார்த்திக்கியறன்..
திருச்சிற்றம்பெலம்!.
மமாணிக்கவமாசகப்
யபெமாற்றி!

பபெருமமான்

மலரடிகள்

