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முன்னுரர :

மையர்வெற மைதிநலம வபற்ற
ஆழ்வெலார்களலால் மைங்களலாசலாசனம வசய்யப்
வபற்ற திருப்பதிகள் நூற்வறட்டைலாகும.
இவெற்றுள் இரண்டு திருப்பதிகள் தற்பபலாடதய
ஆந்திர மைலாநிலத்தில் அடமைந்துள்ளன.
அவெற்றுள் ஒன்று நரசிமமை பக்ஷேத்திரமைலான
அபஹலாபிலம ஆகும. சீரிய சிங்கப்பிரலான்
உடறகின்ற திருக்பகலாவில் இச்சிங்கபவெள்
குன்றம என்ரடழைக்கப்படுகின்றது.
திருமைங்டகயலாழ்வெலார் பலாடிப் பரவி மைகிழ்ந்த
திருத்தலம இத்திவ்யபதசம. இத்திருப்பதி
எமவபருமைலான் நரசிங்கமூர்த்தியலாய் தம பக்தன்
பிரகலலாதன் வபலாருட்டுத் பதலான்றி அவெடன

டநந்து வெந்த தந்டத இரணியடணை தனது வெஜ்ர
நகங்களலால் பிளந்து மைலாய்த்த இடைம என்று
திருமைங்டகயலாழ்வெலார் வகலாண்டைலாடுகின்றலார்.
இங்பக வபருமைலாள் நவெநரசிமமைரலாய் பல்பவெறு
பகலாலங்களில் எழுந்தருளி பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார்.
ஸ்ரீரலாமைனும, பவெங்கபடைசரும வெழிபட்டை
வபரிய வபரிய வபருமைலாள் அபஹலாபிலம
நரசிமமைர், வபரிய திருவெடியலாம கருடைன் தவெம
வசய்து நரசிமமைர் தரிசனம வபற்ற திருப்பதி,
கபலாலிகர்கள் ஆதி சங்கடர வகலால்ல முயன்ற
பபலாது அவெடர கலாத்து ஸ்ரீநரசிமமை கரலாவெலமபம
பலாடை டவெத்த கருணைலாமூர்த்தி இவெர் பவெதங்கள்
தவெம வசய்த தலம. டவெணைவெம வெளர
பலாடுபட்டு வெரும அபஹலாபில மைடைம
அடமைந்துள்ள பக்ஷேத்திரம. உக்ர பக்ஷேத்திரம, வீர

பஷேத்திரம, அபஹலாபிலம, அபஹலாபலம,
சிங்கபவெள்குன்றம என்று பல நலாமைங்களினலால்
அறியப்படும அபஹலாபிலம என்று
இத்திருப்பதியின் வபருடமைகடள
வசலால்லிக்வகலாண்படை பபலாகலலாம.
சிங்கத்டத நலாம எங்பக சந்திக்க முடியும
அதன் குடகயில்தலாபன? அதுபபலாலத்தலான்
சிங்கவபருமைலாள்கடள மைடலக்குடககளில்
வசன்று பசவிக்க நலாம அபஹலாபிலம வசல்ல
பவெண்டும. இரண்டு தளங்களலாக
அடிவெலாரத்திலும மைடலகளிலும நவெநரசிமமைர்
சன்னதிகள் அடமைந்துள்ளன. கலாடு, மைடல, ஆறு,
அருவி என்று அடலந்தலால்தலான் நலாம
அடனவெடரயும பசவிக்க முடியும.
மைடலபயற்றமும அவெசியம. அவெனருளலால்
இவ்வெலாறு மூன்று நலாட்கள் சுற்றி

நவெநரசிமமைர்கள் அடனவெடரயும பசவிக்கும
பலாக்கியம கிட்டியது அடத அன்பர்களலாகிய
தங்களுடைன் பகிர்ந்து வகலாள்ளும ஒரு
முயற்சிபய இந்நூல். பமைலும நரசிமமை வெழிபலாடு
பற்றி அடிபயன் படித்து மைற்றும பகட்டு அறிந்து
வகலாண்டை பல தகவெல்கள் அன்பர்களின்
உதவிக்கலாக இப்புத்தகத்தில்
இடணைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த யலாத்திடர வசல்லும பபலாது பமைல்
அபஹலாபிலத்தில் பவெநலாசினி ஆற்றின்
அருவியில் குளித்து மைகிழைலலாம, கலாட்டின்
இடடைபய மூலிடக கலாற்டற
சுவெலாசித்துக்வகலாண்படை மைடலபயறிச் வசன்று
வபருமைலாடள பசவித்து விட்டு வெரலலாம,
மைடலபயறி உக்ரஸ்தமபம வசல்லலலாம. சமசலார
வதலால்டலகடள மைறந்து விட்டு பகவெத்

சிந்தடனயிபலபய பநரத்டத கழிக்கலலாம
ஏவனன்றலால் டகப்பபசி கூடை உங்கடள இங்கு
வதலாந்தரவு வசய்யலாது.

உடளந்த அரியும மைலானிடைமும உடைனலாய்த்
பதலான்ற ஒன்றுவித்து
விடளந்த சீற்றம விண்வவெதுமப
பவெற்பறலானகலமவவெஞ்சமைத்து
பிளந்து வெடளந்த உகிரலானின்
திவ்ய தரிசனம வபற உடைன் வெலாருங்கள்
அன்பர்கபள.

-
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ஸ்ரீஅஹஹநாபில திவ்யஹதசத்தின்
பபெருரம

அஹஹநாபிலம நவநரசிமமர்கள

பவெதத்தின் சலாரத்டத பக்தர்கள்
அடனவெருக்கும புரியும படி அமுதத் தமிழில்
அளிப்பீர் என்ற, அஞ்சன வெண்ணைன், ஆயர்
வபருமைலான், அடியவெர்க்கு வமைய்யன், அமைரற்கரிய
ஆதி பிரலான், உமபர் பகலான், எமவபருமைலானின்
ஆடணைப்படி, நீளலாபதவி, பஞ்சலாயுதங்கள்சலார்ங்கம என்னும வில், சுதர்சனம என்னும
சக்கரம, பலாஞ்சஜன்யம என்னும சங்கு, நலாந்தகம
என்னும வெலாள், வககௌபமைலாதகி என்னும கடத,
ஸ்ரீவெத்ஸம, வககௌஸ்துபம, வெனமைலாலி, அனந்தன்,
கருடைன், மைற்றும பசடன முதலியலார்
பன்னிருவெரும, கலியுகத்தில் பூமியில் பதலான்றி
பரந்தலாமைனின் கல்யலாணை குணை டவெபவெம
என்னும கடைடல பமைகங்களலாக்கி அந்த அருள்

பமைகத்டத பக்தி மைடழையலாக நமைக்கு வபலாழிந்து
நமைது வநஞ்சங்களிவலல்லலாம பபரலானந்தம
வபலாங்க வசய்தலார்கள்.

எமவபருமைலானின் பக்தியில் ஆழ்ந்து
இருந்ததலால் இவெர்கள் “ஆழ்வெலார்கள்”
எனப்பட்டைனர். ஜீவென் பக்தியலால் பரமைலாத்மைலாடவெ
வநருங்கி, பக்தி வபருக்கினலால் தன்னிலும
பமைலலான பகவெலாடன வெலாழ்த்துகின்றலான் இதுபவெ
மைங்களலாசலாசனம, இவ்வெலாறு மையர்வெற மைதி நலம
அருளிய பதவெலாதி பதவெடன, திருமைகளும
மைண்மைகளும இருபலாலும திகழை மூவுலகும
தனிக்பகலால் வசலுத்தும அடலயலாழி அரிதுயிலு
மைலாயடன மைங்களலாசலாசனம வசய்தவெர்கள்
ஆழ்வெலார்கள். இந்த ஆழ்வெலார்கள் அருள்
மிகுத்தவதலாரு வெடிவெலானவெர்கள்.

1. அருள் வெடிவு : ஸ்ரீடவெகுண்டைத்தில் ஸ்ரீ,
பூமி, நீளலா சபமைதனலாய் வீற்றிருந்து ஏழுலகமும
தனிக்பகலால் வசலுத்தும பிரலான், வபலாங்பகலாதம
சூழ்ந்த புவெனியும விண்ணுலகமும அங்கலாதும
பசலாரலாபமை ஆள்கின்ற எமவபருமைலான் வெடிவிற்கு
“அருள் வெடிவு” என்று வபயர்.
2. அருள் மிகுத்த வெடிவு : ஸ்ரீ
டவெகுண்டைத்திலிருந்து பதலான்றிய ஸ்ரீநரசிமமை,
ஸ்ரீரலாமை, ஸ்ரீகிருஷ்ணை திவ்ய அவெதலாரங்களின்
வெடிவிற்கு “அருள் மிகுத்த வெடிவு” என்று வபயர்.
3. அருள் மிகுத்தவதலாரு வெடிவு :
எமவபருமைலானுடடைய திவ்யலாபரணைங்கள்,
திவ்யலாயுதங்கள், நித்ய சூரிகள் இவெர்களுடடைய

அபிநவெ தசலாவெதலாரம என்று பபலாற்றப்படும ஸ்ரீ
ஆழ்வெலார்களின் அவெதலார வெடிவு “அருள்
மிகுத்தவதலாரு வெடிவு” என்று
பபலாற்றப்படுகின்றது.
இப்படி அருள் மிகுத்தவதலாரு வெடிவெலாய்
பதலான்றின ஆழ்வெலார்களின் அருளிச் வசயல்களின்
மூலமைலாக நலாம வதளியலாத மைடற நிலங்கள்
அடனத்தும வதளியப்வபற்பறலாம. இவெர்கள்
பவெதலாந்த தத்துவெத்டதயும, பகவெத் கீடதயின்
உபபதச வமைலாழிகடள திவ்ய பிரபந்தங்களின்
மூலம பதனினும இனிய தமிழ் வமைலாழியில்
பபலாதித்த பரமைனடியலார்கள். இவ்வெலாறு
ஆழ்வெலார்கள் பன்னிருவெரலால் மைங்களலாசலாசனம
வசய்யப்பட்டை திருத்தலங்கள் திவ்யபதசங்கள்
ஆகும. 108 திவ்யபதசங்களுள்
ஸ்ரீடவெகுண்டைமும, திருப்பலாற்கடைலும மைலானிடை

உடைலுடைன் நலாம வசன்று பசவிக்க முடியலாதடவெ,
ஏவனன்றலால் அடவெ பூவுலகில் இல்டல. மைற்ற
106 திவ்யபதசங்களுள் வபருமபலாலலான
திவ்யபதசங்கள் நமைது தமிழ்நலாட்டில் உள்ளன.
வெடைநலாட்டில் வபருமபலாலும எமவபருமைலான்
பதலான்றி தன் லீடலகடள நடைத்திய பத்ரி, மைதுரலா,
அபயலாத்தி, டநமிசலாரண்யம, சலாளக்கிரலாமைம,
முதலிய திவ்யபதசங்கள் உள்ளன. நமைது
அண்டடை மைலாநிலமைலான, ஆந்திர மைலாநிலத்தில்
இரண்டு திவ்யபதசங்கள் உள்ளன அவெற்றுள்
முதலலாவெது கண்கண்டை வதய்வெமைலாய் கலியுக
வெரதனலாய் பவெங்கடைவெனலாய் , வபருமைலாள்
எழுந்தருளி பசடவெ சலாதிக்கும திருமைடல
திருப்பதி, இரண்டைலாவெது திவ்ய பதசம
அபஹலாபிலம. ஆகும. அபஹலாபிலத்தில்
வபருமைலாள் நரசிமமைரலாய் எழுந்தருளி அருள்
பலாலிக்கின்றலார்.

கிழைக்கு வதலாடைர்ச்சி மைடலயில்
அடமைந்துள்ள கருப்பு மைடலயில் (வதலுங்கில்
நல்ல வகலாண்டை) நவெநரசிமமைரலாய் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார் வபருமைலாள். மைரங்களலால் சூழ்ந்து
அடைர்ந்த கலாடைலாக இருள் அடைர்ந்து
கருங்கலானகமைலாய் இருந்த கலாரணைத்தலால் இந்தப்
வபயர் வெந்தது எனச் வசலால்கின்றனர்.
இப்பபலாதும மைரங்கள் அடைர்ந்பத
கலாணைப்படுகின்றது. சிறுத்டத, கரடி பபலான்ற
கலாட்டு மிருகங்களும இருப்பதலாய்ச்
வசலால்லுகின்றனர். இந்த நவெநரசிமமைர்கடளயும
பசவிக்கும அவெலா வகலாண்டை அன்பர்கள்
தலாசனுடைன் வெர விண்ணைப்பிக்கின்பறன்.

வபருமைலாள் எடுத்த பத்து அவெதலாரங்கள்
தசலாவெதலாரம என்று மிகவும பிரபலம ஆனலால்
வபருமைலாள் வமைலாத்தம 22 அவெதலாரங்கள் எடுத்தலார்
என்பது ஐதீகம. அடவெயலாவென மைச்சம, கபிலர்,
கூர்மைம, தன்வெந்திரி, பமைலாகினி யக்ஞர்,
தத்தலாத்பரயர், பவெதவியலாசர், புத்தர், நரநலாரயணைர்,
ஹயக்ரீவெர், ரிஷேபர், அன்னம, ப்ருது, வெரலாகம,
நரசிமமைம, வெலாமைனர், பரசுரலாமைர், ரலாமைர், பலரலாமைர்,
கிருஷ்ணைர், கல்கி. இவெற்றுள் ஆழ்வெலார்களின்
அருளிச் வசயல்களில் வெரலாக, நரசிமமை, வெலாமைன,
இரலாமை, கிருஷ்ணை அவெதலாரங்கள் ஐந்தும
மிகுதியலாக கூறப்பட்டுள்ளன.

இவ்வெவெதலாரங்களில் வபருமைலாள்
நரசிமமைரலாக பதலான்றிய இடைம தலான்

அபஹலாபிலம. இந்த கருப்பு மைடலயில்தலான்
கிருத யுகத்தில் இரணியகசிபுவின் பகலாட்டடை
இருந்தது என்றும, ஒரு பிரபதலாஷே கலாலத்தில், தன்
மைகன் விஷ்ணு பக்தன், “ஓம நபமைலா நலாரலாயணைலா”
என்று ஓதிக் வகலாண்டிருக்கும பிரகலலாதடன
வகலால்ல அவென் எடுத்த முயற்சிகள் எல்லலாம
பதலால்வி அடடைந்து விடை பகலாபத்தின் உச்சியில்
“எங்கிருக்கிறலான் உன் நலாரலாயணைன்”? என்ற
இரணியனின் பகள்விக்கு, “என்னுள்ளும
உள்ளலான் உன்னுள்ளும உள்ளலான்,
எல்லலாவெலாற்றிலும நீக்கமைற நிடறந்திருப்பவென்
அவன். “தூணிலும இருப்பலார் துருமபிலும
இருப்பலார்” பதில் கூறிய தன் குழைந்டத பக்தனின்
வசலால்டல நிரூபிக்க உடைபன அந்த க்ஷேணைபமை
கருடைன் பமைல் வெந்தலால் கூடை தலாமைதமைலாகி விடும
என்பதலால் உடைபன, தனது மைலாளிடகயின் ஆயிரம
தூணில் ஒரு தூடணை இரணியன் கடதயலால்

ஓங்கி அடிக்க அந்த தூடணை பிளந்து வகலாண்டு
நரசிமமைரலாய் பதலான்றி, இரணியன்
பிரமமைலாவிடைம வபற்ற வெரத்திடன மீறலாமைல்,
மைனிதனலாகபவெலா, பதவெரலாகபவெலா, மிருகமைலாகபவெலா,
பறடவெயலாகபவெலா இல்லலாமைலும, நிலத்திபலலா,
ஆகலாயத்திபலலா இல்லலாமைல் தன் வதலாடடையில்
டவெத்தும, பகலலாகபவெலா இரவெலாகபவெலா இல்லலாத
சந்தியலா பவெடளயில், உள்பளபயலா,
வவெளிபயபயலா இல்லலாமைல் வெலாசற்படியில்
அமைர்ந்து, எந்த வித ஆயுதமும இல்லலாமைல் தனது
வெஜ்ர நகங்களினலால் இரணியனுடடைய
வெயிற்டறக் கிழித்து அவென் குடைடல மைலாடலயலாக
இட்டுக் வகலாண்டு அவெடன வெதம வசய்து,
பிரகலலாதனது பக்தியின் வபருடமைடய உலகுக்கு
கலாட்டிய அவெதலாரம ஸ்ரீநரசிமமை அவெதலாரம. அந்த
ஜ்வெலாலலா நரசிமமைரலாகவும எமவபருமைலான்
எழுந்தருளியுள்ள தலம தலான் அபஹலாபிலம.

பவெதம தமிழ் வசய்த மைலாறன் சடைபகலாபன்,
வபருமைலாளின் எளிடமைடய இவ்வெலாறு
மைங்களலாசலாசனம வசய்கின்றலார்.
எங்குமுளன் கண்ணைவனன்ற
மைகடனக் கலாய்ந்து
இங்கில்டலயலாவலன்று இரணியன்
தூண் புடடைப்ப
அங்கப்வபலாழுபத அவென்
வீயத்பதலான்றிய என்
சிங்கப்பிரலான் வபருடமை ஆரலாயும
சீர்டமைத்பத.
வபருமைலாளின் அவெதலாரங்களிபலபய
மிகவும குறுகிய கலாலம இருந்த அவெதலாரம
இந்நரசிமமைவெதலாரம. எந்தத் தூடணைத் தட்டுவெலான்
உடைபன அங்கிருந்து நலாம பதலான்றலலாம என்று
வபருமைலாள் எங்கும வியலாபகமைலாய் அண்டைம

முழுதும எங்பக தட்டுவெலான் என்று
கலாத்திருந்தலாரலாம. பிரகலலாதன் வெலார்த்டதக்கலாக.
“ஓம நபமைலா நலாரலாயணைலா” என்னும திருநலாமைத்டத
நிடல நலாட்டிய அவெதலாரம, பக்தியின்
வபருடமைடய உணைர்த்திய அவெதலாரம.
இரணியனுக்கு உக்ரம அபத சமையம
பிரகலலாதனுக்கு அவெபர கருடணை வெடிவெம. அது
பபலால இரணியனுக்கு பலி பீடைமைலான
வபருமைலாளின் வதலாடடை மைஹலாலக்ஷ்மித்
தலாயலாருக்கு மைலர்ப் பீடைம. சிலர் நரசிமமைடரப்
பலார்த்து இவ்வெளவு உக்ரமைலாக உள்ளலாபர என்று
பயப்படுவெலார்கள், சுத்தமைலாக பதடவெயில்டல,
வகலாடியவெர்களுக்குத்தலான் அவெர் பயங்கரன்
ஆனலால் தன்னுடடைய பக்தர்களுக்கு அவெர் பத்ரன்
– மைங்களங்கடள அருளுபவெர். “ஸ்வெபபலாதமிவெ
பகஸரீ” என்றபடி சிங்கம மைற்ற
பிரலாணிகடளத்தலான் குரூரமைலாகப் பலார்க்கும

ஆனலால் தன் குட்டிடய அன்புடைன் பலார்க்கும
அத்தடகய பக்தவெத்ஸலலான நரஹரிடய
வபரியலாழ்வெலார் தமமுடடைய திருப்பல்லலாண்டிபல
இவ்வெலாறு மைங்களலாசலாசனம வசய்கின்றலார்.
……..அந்தியமபபலாதிலரியுருவெலாகி
அரிடயயழித்தவெடன
பந்தடன தீரப்பல்லலாண்டு
பல்லலாயிரத்தலாண்வடைன்று
பலாடுதுபமை.
மைலாடலப் வபலாழுதில் நரம கலந்த சிங்க
உருவில் பதலான்றி இரணியடன அழித்த
வபருமைலாளின் நடுக்கம தீர பல்லலாண்டு பலாடுங்கள்
என்று கூறுகின்றலார். எதற்கலாக வபருமைலாளுக்கு
நடுக்கம, இரணியடன வெதம வசய்ததற்கலாகவெலா?
அதுதலாபன வபருமைலாளின் மைறக்கருடணை,
தீயவெர்கடள அழித்து நல்லவெர்கடள கலாப்பலாற்ற

யுகங்கள் பதலாறும நலான் பதலான்றுபவென் என்று
கூறிய வபருமைலாளுக்கு அதற்கலாக எதற்கு நடுக்கம
வெர பவெண்டும. ஆனலால் “ஓம நபமைலா நலாரலாயணைலா”
என்னும மைந்திரத்டதபய தன் உயிர் மூச்சலாகக்
வகலாண்டிருந்த பிரகலலாதனுக்கு, இரணியன்
வசய்த வகலாடுடமைகளினலால் உண்டைலான
பகலாபத்தில் தலான் வபருமைலாள் இவ்வெலாறு நடுக்கம
வகலாண்டைலார். இரணியடன வெதம வசய்வெதற்கு
முன் வபருமைலாள் அவெனது மைலார்டப தனது வெஜ்ர
நகங்களலால் கிழித்து எங்கலாவெது ஒரு சிறு
மூடலயிலலாவெது சிறிது ஈரம உள்ளதலா என்று
துழைலாவிப் பலார்த்தலாரலாம ஆனலால் கிஞ்சித்தும
கருடணைபய இல்லலாததலால்தலான் இறுதியலாக
அவெடன வபருமைலாள் வெதம வசய்தலார் என்று
வபருமைலாளின் கருடணைடய ஆச்சலார்யர்கள் தங்கள்
வியலாக்கியலானங்களில் விளக்கியுள்ளனர்.

டவெணைவெத்தின் சிறப்புக் வகலாள்டககளுள்
ஒன்று பகவெலாடனக் கலாட்டிலும பலாகவெதர்கள்
உயர்ந்தவெர்கள் என்பதலாகும. அது பபலால பகவெத
அபசலாரத்டத வித பலாகவெத அபசலாரம வகலாடிய
அபசலாரமைலாகும இடத வெலியுறுத்தும வெடகயில்
பிரகலலாதலாடன துன்புறுத்திய இரணியடன
வகலான்று பக்த பிரகலலாதடன கலாத்த அவெதலாரம
அரிமுக அவெதலாரம. வபருமைலாள் சர்வெ ஸக்தன்
ஆயினும பிரமமைபதவெர் இரணியனுக்கு
வகலாடுத்த வெரத்திற்கும மைதிப்புக் வகலாடுக்க
இவ்வெலாறு நரம கலந்த சிங்கமைலாக அவெதலாரம
எடுத்தலார்.
மைகலாவிஷ்ணு இரண்யகசிபுவின்
வகலாடுடமையில் இருந்து பிரகலலாதடனக்
கலாப்பலாற்றவும, இரண்யகசிபுவின்
அறியலாடமைடயப் பபலாக்கவும எடுத்த

அவெதலாரபமை நரசிமமை அவெதலாரமைலாகும. பக்தபனலா,
படகவெபனலா யலாரலாயினும சரி எவெர் கலாட்டிய
இடைத்திலும தலான் இருப்படத
வமைய்ப்பிப்பதற்கலாகபவெ நரசிமமை மூர்த்தி
தூணிலிருந்து பதலான்றுகிறலார்.
பல்-இன இடணை-உருவெங்கள் இருக்க
முடியும என்றும, அவெற்றலாலும இறப்பு
ஏற்படைலலாம என்றும அறியலாததலால்
இரண்யகசிபுவும, இடணை உருவெலாக அவெதரித்த
நரசிமமை மூர்த்தியலால் அழிகிறலான். வதலான்று
வதலாட்டு, சிலர், தலாபன வதய்வெவமைனவும, தனக்கு
பமைலலான சக்தியில்டல; யலாவெரும தன்டன
மைட்டுபமை வெழிபடை பவெண்டும என்றும கூறி,
பல்பலலாடர, பல்வெடகயிலும பயமுறுத்தி,
பலலாத்கலாரப்படுத்தி வெந்துள்ளனர். அவெர்களில்
இரண்யகசிபுவும ஒருவென். அத்தடகயவெரின்

பபலாக்டகக் கண்டிப்பதற்கலாகவும,
கடளவெதற்கலாகவும பரமவபலாருள் எடுத்த
அவெதலாரங்களில் நரசிமமை அவெதலாரமும ஒன்று.
நமைக்கு ஆடசப்படைவும வதரியவில்டல; அழியக்
கூடிய நிடலகளும வதரியவில்டல. நம
சிற்றறிவுக்கு எட்டியபத முழுடமை - உண்டமை
என்று நிடனத்து, வசயல்பட்டு, சீரழிவெடத விடை
நமடமை உருவெலாக்கிய சக்தி, நமைக்கு
நன்டமையலானடதபய நவிலும என்படத
உணைர்த்திடை நிகழ்ந்தடவெபய, அடனத்து
அவெதலாரங்களும ஆகும.
அபஹலாபிலத்டதப் பற்றிய குறிப்புகள்,
விஷ்ணுபுரலாணைம, பிரமமைலாண்டைபுரலாணைம,
மைற்றும பலாகவெதபுரலாணைத்தில் உள்ளன.
கலியுகத்தில் ஏழு மைடலயலானுக்கு
திருக்கல்யலாணைம. ஸ்ரீநிவெலாசனுக்கு,

ஆகலாசரலாஜனின் மைகள் பத்மைலாவெதிடய சமபந்தம
பபசி முடித்தலார் வெளர்ப்புத்தலாய் வெகுளலாபதவி.
டவெகலாசி மைலாதம சுக்லபட்ச தசமி திதியில்
திருக்கல்யலாணைம. ஆகலாசரலாஜனின் தடலநகரம
நலாரலாயணைபுரத்திலும, திருமைடலயிலும, கடள
கட்டியது. பலார்வெதி-பரபமைஸ்வெரர், நலாமைகள்பிரமமைலா, இந்திரலாணி-இந்திரன் முதற்வகலாண்டு
முப்பத்து முக்பகலாடி பதவெர்கள்,
நலாற்பத்வதண்ணைலாயிரம ரிஷிகள் வெந்து
குவிந்தனர். ஊவரங்கும அலங்கலாரம
வசய்யப்பட்டைன. திருமைணைத்திற்கு
எல்பலலாருக்கும விருந்தளிக்க உணைவும தயலார்.
முதலில் மூலப்பரமவபலாருளுக்கு முடறப்படி
பூஜித்து, டநபவெத்யம வசய்த பிறகு தலாபன பந்தி
பரிமைலாற பவெண்டும, ஆனலால் இங்கு அந்த
பரமவபலாருபள மைணைமைகனலாக வீற்றிருக்கின்றலார்
யலாருக்கு டநபவெத்தியத்டத சமைர்ப்பணைம வசய்ய?

எல்பலலாரும குழைமபி நிற்க, தலாயலார்
அலர்பமைல்மைங்டக கூறினலாள்..
அபஹலாவீர்யம அபஹலாவசகௌர்யம
அபஹலாபலாஹப்ரலாக்ரமை |
நலாரசிமமைம பரம வதய்வெம அபஹலாபலம
அபஹலாபிலம. ||
அதலாவெது ஸ்ரீநரசிமமைபன பரவதய்வெம.
அபஹலாபிலத்தில் அருளும அவெடர வெழிபட்டு,
டநபவெத்யம சமைர்பித்துவிட்டு வெருபவெலாம
என்றலாள் பிரலாட்டி. அதடன ஏற்று அடனவெரும
அபஹலாபிலம வெந்து ஸ்ரீநரசிமமைடர வெணைங்கி
வசன்றலார்கள். ஏழுமைடலயலான்
திருக்கல்யலாணைமும சுபமைலாக, பகலாலலாகலமைலாக
நடைந்து முடிந்தது. திருபவெங்கடைவென் மைட்டுமைலா?
சீடதடயத் பதடி வெந்த ஸ்ரீரலாமைனும அபஹலாபில

நரசிமமைடர வெழிபட்டு வசன்றதலாக
விவெரிக்கின்றன புரலாணைங்கள். இவ்வெலாறு
ஸ்ரீரலாமைனும, ஸ்ரீபவெங்கடைவெனும வெழிபட்டை
வபரிய வபரிய வபருமைலாள் அபஹலாபில
ஸ்ரீநரசிமமைர். இந்த வபரிய வபரிய வபருமைலாடள
நவெநரசிமமைரலாய் அருளும அற்புதத்டத
அபஹலாபிலத்தில் பசவிக்க பகலாடி பகலாடியலாய்
புண்ணியம வசய்திருக்க பவெண்டும.
இத்திவ்யபதசத்டத திருமைங்டக ஆழ்வெலார்
சிங்கபவெள் குன்றம என்று மைங்களலாசலாசனம
வசய்துள்ளலார். இந்த சிங்கபவெள் குன்ற திவ்ய
பதசத்தில் சீரிய சிங்கப் வபருமைலாள் சுயமபு
மூர்த்தியலாக பதலான்றி அருள் பலாலிக்கின்றலார்.
இத்திருப்பதி எமவபருமைலான் நரசிமமைமூர்த்தியலாக
தம பக்தன் பிரகலலாதன் வபலாருட்டு பதலான்றி,
அவெடன டநந்து வெந்த அவென் தந்டத

இரணியடன பிளந்து மைலாய்த்த இடைம என்று
திருமைங்டகயலாழ்வெலார் பத்து பலாசுரங்களலால்
அரிமுகன் அச்சுதடன வகலாண்டைலாடுகிறலார்.
இத்திவ்ய பதசம மைடலயும மைடல சலார்ந்த
(குறிஞ்சி நிலம) பகுதியுமைலாக அடமைந்து
திகழ்கின்றது. திருமைலால் நரசிங்கமைதலாகி
இக்குன்றின் மீது மிக்க பவெட்டகபயலாடு வெந்து
அமைர்ந்ததலால் இக்குன்றம சிங்கபவெள் குன்றம
எனப்படுகின்றது. நரசிங்கம என்ற பவெள் வெந்து
அமைர்ந்ததலால் சிங்கபவெள் குன்றம என்பலாரும
உண்டு. பவெள் என்றலால் யலாவெரலாலும பவெட்டக
வகலாள்ளப்படுபவெர் என்றும வபலாருள்படும.
இத்தலத்து நரசிமமைப் வபருமைலான்
பதலாற்றத்தலாலும, ஏற்றத்தலாலும, தன் பக்தன்
பிரகலலாதன் வபலாருட்டு ஓடி வெந்து தூணில்
பதலான்றிய எளிடமையலாலும, இரணியடன

வெகிர்ந்து அழித்த திறத்தலாலும, எல்லலாருடடைய
விருப்பிடனயும பவெட்டகயிடனயும வபற்று
விளங்குவெதலால், அவென் உடறந்த குன்றம
சிங்கபவெள் குன்றவமைன்றலானது.
அபகலாபலம என்பலாரும உண்டு. வபருமைலாள்
மிகுந்த பலமுடைன் பதலான்றியதலால் ஆஹலா பலம,
ஆஹலா பலம என்று பதவெர்கள் அடனவெரும
பபலாற்றியதலால் அபஹலாபிலம ஆனது. கிழைக்குத்
வதலாடைர்ச்சி மைடல என்னும ஒரு வபரிய மைடலத்
வதலாடைர்ச்சியின் நடுபவெ அடமைந்துள்ளது இந்த
அற்புத திவ்ய பதசம. ஆதி பசஷேபன
இமமைடலத்வதலாடைர், தடலப்பகுதி
திருபவெங்கடைம, வெலால் பகுதி ஸ்ரீ டசலம, முதுகு
அதலாவெது உடைற்பகுதி அபஹலாபிலம என்பது
ஐதீகம. திருமைடலயில் திருமைடலயில் தற்பபலாது
வவெங்கமைலாமபலாள் அன்னக்கூடைத்தில் இந்த

கிழைக்கு வதலாடைர்ச்சிமைடல ஆதி பசஷேன் பபலால்
விளங்குவெடதயும அதில் பல்பவெறு புண்ணிய
அடமைந்துள்ளடதயும விளக்கும ஓவியம
பிரமமைலாண்டைமைலாக அடமைக்கப்பட்டுள்ளது
அடனவெரும கண்டு களிக்கலலாம.

அஹஹநாபில நரசிமமர் ஆலயம

இமமைடல ஏழு குன்றங்கடளத்
தன்னகத்பத வகலாண்டுள்ளதலால் இடத
சிங்கபவெழ்குன்றம என்றும வபயர் சூட்டி
அடழைத்தனர். திருப்பதி மைடலயலாகிய திருமைடல
எழு மைடலகடள வகலாண்டிருப்பது பபலால்
இக்குன்றமும ஏழு குன்றங்கடளக்
வகலாண்டிருப்பதலால் இடத சின்ன எழுமைடல
என்று வபயர் சூட்டி வெழைங்கலலாம. சில திவ்ய
பதசங்களில் நதியிருக்கும, ஆனலால் கலாடும
மைடலயும இருக்கலாது, மைற்வறலாரு திவ்ய பதசத்தில்
மைடல இருக்கும ஆனலால் கலாடும ஆறும
இருக்கலாது. இத்தலத்தில் மூன்றும
ஒருங்கிடணைந்து கலாணைப்படுகின்றது.
புஷ்கரத்திபல எமவபருமைலான் “தீர்த்தரூபியலாய்
பசடவெ சலாதிக்கின்றலான், அவெபர திருமைடலயில்

பர்வெத ரூபியலாய் திகழ்கிறலார். டநமிசலாரண்யத்தில்
“அரண்யரூபியலாய்” விளங்குகிறலான்.
இத்தலத்தில் மூன்றும இருப்பதனலால் இது
புஷ்கரம, திருமைடல, டநமிச்சலாரண்யம என்ற
மூன்று திவ்ய பதசங்கடளயும பசவித்த பலடனத்
தருகின்றது.
ந நரசிமஹலாத் அதி கச்சபதபவெலா ந தீர்த்தம
ந்யத் பவெநலாசபஹபதலா:|
ந கருடைலாத்பர: அபபரலாஸ்திடகபகலா ந
பக்தஜந்பதலா உபபரலாஸ்திபயலாகீ:||
நரம கலந்த சிங்கத்டதக் கலாட்டிலும
உயர்ந்த வதய்வெம கிடடையலாது. பவெநலாசினி என்ற
தீர்த்தத்டதக் கலாட்டிலும உயர்ந்த தீர்த்தம
கிடடையலாது. கருடைலாசல மைடலடய விடை சிறந்த
மைடல கிடடையலாது. இந்த தலத்தில் வெசிக்கின்ற

உயர்ந்த வதய்வெமைலான நரசிமமைனிடைத்தில் பக்தி
வசலுத்துகின்றவெடரக் கலாட்டிலும உயர்ந்த
பயலாகி யலாருமில்டல. அபஹலாபிலத்டத
அடடைந்து பவெநலாசினியின் தீர்த்தத்டத பலார்த்தலால்
கூடை பகலாடிக்கணைக்கலான பிறவியில் வசய்த
பலாவெத்தினின்றும விடுபடுகின்றலான்.

கடய, பிரயலாடக, கலாசி, கங்டக
இடவெகடளக் கலாட்டிலும நூறு மைடைங்கு அதிக
பிரபலாவெம வபற்றது. பித்ருக்களுடடைய பிரீதியின்
வபலாருட்டு கடயக்குச் வசல்ல பவெண்டும.
உடைடல விட்டு நற்கதிடயப் வபற கங்டகடய
அடடைய பவெண்டும. மைந்திபரலாபபதசத்தின்
வபலாருட்டு கலாசிக்குச் வசல்ல பவெண்டும என்று
சலாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இந்த மூன்று
விதமைலான பலடனயும அபஹலாபிலத்தில்

வபறலலாம என்று அபஹலாபில மைஹலாத்மியம
என்ற நூல் கூறுகின்றது.

பமைலும கலாசியில் ஆயிரம யுகமும, பிரயலாடகயில்
இருபது யுகமும, கடயயில் நூறு யுகமும
வெசித்தலால் மைனிதன் எப்பலடனப் வபறுவெலாபனலா
அப்பலடன அபஹலாபில தலத்தில் ஒரு தினம
வெசித்த மைலாத்திரத்தில் வபறுகிறலான். கடயயில்
ஒருவென் பத்தலாயிரம பலாகவெதர்களுக்கு
அன்னமைளித்தலால் எந்த பலடனப் வபறுவெலாபனலா,
பிரயலாடகயில் இலட்சம பலாகவெதர்களுக்கு
பபலாஜனமைளித்தலால் எந்தப் பலடனப்
வபறுவெலாபனலா, கலாசியில் இரண்டு இலட்சம
பபருக்கு அன்னமைளித்தலால் எந்தப் பலடனப்
வபறுவெலாபனலா அந்த பலடன அபஹலாபிலத்தில்
ஒரு பருக்டக அளித்த மைலாத்திரத்தினலாபலபய

வபற்று விடுகிறலான். ஒரு பருக்டக
அன்னதலானத்திற்பக இப்படி பலன்
என்றிருந்தலால் பரிபூர்ணைமைலாக அன்னமிட்டைலாபலலா,
அபநக பலாகவெதர்களுக்கு அன்னமிட்டைலாபலலா
எவ்வெளவு பலடன அடடைவெலான் என்படதச்
வசலால்லவும பவெண்டுபமைலா? என்றும அந்நூலில்
கூறப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு தளங்களலாக அடமைந்துள்ளது
நவெநரசிமமை அபஹலாபில பக்ஷேத்திரம. கீழ்
அபஹலாபிலத்தில் பிரதலானமைலாக பிரகலலாத வெரதர்
ஆலயமும, பமைல் அபஹலாபிலத்தில் அபகலார
நரசிமமைர் ஆலயமும அடமைந்துள்ளன.
மைடலயடிவெலாரம கீழ் அபஹலாபிலம என்று
அடழைக்கப்படுகின்றது. அடிவெலாரத்திலிருந்து
எட்டு கி.மீ தூரத்தில் சுமைலார் 3000 அடி உயரத்தில்

உள்ள மைடலப்பகுதி பமைல் அபஹலாபிலம என்று
அடழைப்படுகின்றது. மைகத்துவெம மிக்க
நவெநரசிமமைர் ஆலயங்கள் மைடலச்சலாரலின்
மைடிப்புகளில் மைடறவெலான குடகப் பகுதிகளில்
பல்பவெறு இடைங்களில் அடமைந்துள்ளன.

மைடலபயற்றம மைற்றும நடடைப்பயணைம
அவெசியம என்பதலால் அந்த எமவபருமைலானின்
அருளும உண்டமையலான உடைல் உறுதியும,
எல்லலாப் வபருமைலாள்கடளயும பசவிக்க
பவெண்டும என்ற மைனத்திண்டமையும இருந்தலால்
மைட்டுபமை நவெநரசிமமைர்கடளயும பசவிக்க
முடியும. எனபவெ தலான் திருமைங்டகயலாழ்வெலார்
தமைது பலாசுரத்தில் "வதய்வெங்களலால் மைட்டுபமை
வசன்று தரிசிக்க முடியும!" என்று பலாடியுள்ளலார்.
வமைலாத்தம மூன்று நலாட்கள் தங்கி இருந்தலால் தலான்

அடனத்து நரசிமமைர்கடளயும திவ்யமைலாக
பசவிக்க முடியும.

வபருமைலாள் நரசிமமை அவெதலாரம எடுத்த
பபலாது கருடைன் பமைல் வெரலாததலால்,
நரசிமமைமூர்த்திடய தரிசிக்க பவெண்டி கருடைன்
இத்தலத்தில் தவெம வசய்ய கருடைனுக்கலாக
வபருமைலாள் அபஹலாபில நரசிமமைரலாக பசடவெ
சலாதித்தலார். கலாபலாலிகர்களலால் டக வவெட்டைப்பட்டை
ஆதி சங்கர பகவெத் பலாதலாள் அபகலார நரசிமமைடர
பஸவித்து லக்ஷ்மி ந்ருஸிமஹ கரலாவெலமப
ஸ்பதலாத்ரம பலாடை இழைந்த கரம மீண்டைது. ஆதி
சங்கரர் ஸ்தலாபித்த சிவெலிங்கமும, நரசிமமை
சுதர்சன சக்கரமும இன்றும இத்தலத்தில்
உள்ளன. பமைலும மைஹலாலக்ஷ்மித் தலாயலார் இங்கு
இப்பகுதியில் வெசிக்கும வசஞ்சு என்னும

ஆதிவெலாசி குலப்வபண்ணைலாக வசஞ்சுலக்ஷ்மியலாக
பசடவெ சலாதிக்கின்றலாள்.

அபஹலாபில மைடைம உள்ளதும
அபஹலாபிலத்தில்தலான். 1379 ம ஆண்டு
ஸ்ரீநிவெலாச்சலாரியலாரின் 19 வெயதில் நரசிமமை சுவெலாமி
அவெரது கனவில் பதலான்றி அபஹலாபிலம
அடழைத்து, குருவெலாக வெந்து பவெதலாந்தம கற்பித்து
நரசிமமை மைந்திரத்டத உபபதசித்து, திரிதண்டைம,
சங்கு சக்ரம வெழைங்கி “சடைபகலாபயதி” என்று
நலாமைம வெழைங்கி முதல் ஜீயரலாக்கினலார்.
இவெருடடைய பூர்வெலாசிரமைப் வபயர் கிடைலாமபி
ஸ்ரீநிவெலாஸலாச்சலார் என்பதலாகும. கலாஞ்சியில் உள்ள
கடிகலாசதம அமமைலாளின் மைலாணைலாக்கர் ஆவெலார்
இக்குன்றின் பமைல் உற்சவெ மூர்த்தியலாய்
எழுந்தருளி இருக்கும "ஸ்ரீமநாஹலநால நரசிமம

மூர்த்திரய" திருவெலாரலாதடனப் வபருமைலாளலாக
வகலாண்டு ஆதிவெண் சடைபகலாப யதீந்த்ர மைஹலா
பதசிகர் என்னும ஜீயரலால் அபஹலாபில மைடைம
நிறுவெப்பட்டு இன்று வெடர சிறப்பலாக
ஸ்ரீடவெஷ்ணைவெம உலவகங்கும ஓங்கி வெளர
பசடவெ வசய்து வெருகின்றது.
அறுநூறு வெருடைங்கள் முன்னலால்
ஆரமபித்த இந்தப் பயணைம இன்று வெடரயில்
அடுத்தடுத்து வெரும ஜீயர்களலால்
வதலாடைரப்படுகின்றது. அபஹலாபிலம வெந்த
ஸ்ரீநிவெலாஸலாச்சலாரியலாடர மைடலக்குடகயில் ஒரு
முதிய பயலாகி சந்தித்து அவெருக்கு
பவெதலாந்தங்கடளக் கற்பித்து, நரசிமமை
மைந்திரத்டதக் உபபதசித்து, த்ரிதண்டைத்டதயும,
சங்கு சக்கரங்கடளயும வெழைங்கியதலாகவும
வசலால்கின்றனர். அந்த பயலாகி நரசிமமைபர அன்றி

பவெறு யலாரும இல்டல எனச் வசலால்லப்
படுகின்றது.
தமிழில் அழைகிய சிங்கர் என
அடழைக்கப்படும இந்த முதல் ஜீயரலால்
நமமைலாழ்வெலாரின் மைடறக்கப் பட்டை பகலாயில்
ஆழ்வெலார் திருநகரியில் மைறு ஸ்தலாபிதம வசய்யப்
பட்டைது. இன்டறக்கும மைடைத்தில் முதல்
வபலாறுப்பபற்றுக் வகலாள்ளும புதிய ஜீயர்கள்
முதலில் ஆழ்வெலார் திருநகரி வசன்று
நமமைலாழ்வெலாடரத் தரிசனம வசய்து வெருவெது
வெழைக்கமைலாய் இருந்து வெருகின்றது. ஸ்ரீரங்கம
ஆலயத்தில் நலான்கு நூற்றலாண்டுகளலாய்க்
முழுடமையடடையலாமைல் இருந்த இரலாஜபகலாபுரம
1979-ல் அப்பபலாடதய 44-வெது ஜீயர் அவெர்களலால்
கட்டி முடிக்கப் பட்டைது.

ஜ்வநாலநாஹஹநாபில மநாஹலநால க்ஹரநாடநாகநாரச்ச
பெநார்கவ:
ஹயநாகநாநந்தச் சத்ரவட பெநாவஹனநா நவமூர்த்திய:
என்பது அபஹலாபில நவெநரசிமமை
ஸ்பதலாத்திரம. இனி இத்திவ்ய பதசத்தில்
எழுந்தருளி அருள் பலாலிக்கும பமைபல
வசலான்னபடி நவெநரசிமமைர்கள் எவ்வெலாறு பசடவெ
சலாதிக்கின்றனர் என்று பலார்ப்பபலாமைலா?

ஸ்ரீ ஜ்வநாலநா நரசிமமர்:
எங்கிருக்கிறலான் உன் நலாரலாயணைன் என்ற
இரணியனின் அடற கூவெலுக்கு பதிலலாக
தூணிலும இருப்பலார்! துருமபிலும இருப்பலார்!
என்றவுடைன், பகலாபத்தின் உச்சியில் அவென் தன்
கடதயினலால் தனது ஆயிரம தூண்கள் வகலாண்டை
அரண்மைடனயின் ஒரு தூடணைத் தலாக்க அபத
வநலாடி சிமமை முகமும, மைனித உடைலும, வெஜ்ர
நகங்களும வகலாண்டு பதலான்றிய பகலாலபமை
ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர். தற்பபலாது பவெத கிரியில் உக்ர
ஸ்தமபத்தின் கீபழை ஒரு குடகயில்
அடமைந்துள்ளது ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர் சன்னதி.
உக்ரம வீரம மைஹலா விஷ்ணும
ஜ்வெலந்தம சர்வெபதலாமுகம |
ந்ருஸிமஹம பீஷேணைம பத்ரம
மருத்யு மருத்யும நமைலாமயஹம ||

என்ற ஸ்பலலாகத்தின் படி உக்ரரலாகவும,

வீரரலாகவும, ஜ்வெலாலலா நரசிமமைரலாகவும,
மைஹலாவிஷ்ணுவெலாகவும பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.
முதலலாவெது தூணில் இருந்து பிரகலலாதன்
வெலார்த்டதடய வமைய்பிக்க நரசிங்கமைலாக வவெளி
வெரும பகலாலம. இரண்டைலாவெது இரணியன் வபற்ற
வெரத்டத முறியடிக்க அவெனுடைன் பபலாரிட்டுக்
வகலாண்படை அவெனது தடல முடிடயப் பிடித்து
அவெடன இழுத்துக் வகலாண்டு உள்ளும
இல்லலாமைல் வவெளியும இல்லலாத தடல
வெலாயிலுக்கு அவெடன இழுத்து வசல்லும
பகலாலம. மூன்றலாவெது பகலாலம எட்டு
கரங்களுடைன் இரணியடன மைடியில் கிடைத்தி இரு
பமைற் கரங்களில் சங்கு சக்கரம ஏந்தி இரு
கரங்களினலால் இரணியன் கலாடல அழுத்திப்
பிடித்துக் வகலாண்டு இரு கரங்களலால் அவெனது
குடைடல எடுத்து மைலாடலயலாகப் பபலாட்டுக்
வகலாள்ளும உக்ர பகலாலம. வபருமைலாள்

உக்ரத்துடைன் ஸ்தமபத்தில் இருந்து வவெளிபய
வெந்ததலால் இவெர் ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர் என்று
அடழைக்கப்படுகின்றலார். ஸ்ரீமைஹலா மிருத்யுஞ்ஜயர்
என்ற திருநலாமைமும இவெருக்கு உண்டு. அசுர குரு
சுக்ரலாச்சலாரியலாரும மைஹலாவிஷ்ணுவும உடைன்
பசடவெ சலாதிக்கின்றனர். இவெர் சனி பகவெலானின்
பதலாஷேங்கடளப் பபலாக்குகின்றலார். தீரலாத
கடைன்கள், தீரலாத பநலாய்கள், படகவெர்களின்
வதலால்டலகள் ஆகியவெற்றிலிருந்து
கலாத்தருள்கின்றலார்.
ஸ்ரீஅபஹலாபில (உக்ர) நரசிமமைர்: பமைல்
அபஹலாபிலத்தின் முக்கிய பகலாவில் அபஹலாபில
நரசிமமைர் பகலாவிலலாகும. இவெர் உக்ர நரசிமமைர்
என்றும அடழைக்கப்படுகின்றலார். கருடைன் வசய்த
கடும தவெத்திற்கு வமைச்சி இரணியடன தனது
மைடியில் பபலாட்டு வெடத வசய்யும பகலாலத்தில்

சக்ரலாசனத்தில் சத்திய வசலாரூபனலாக மைடலக்
குடகயில் வநருப்பின் உக்கிரத்பதலாடு
சுயமபுவெலாக பதலான்றிய மூர்த்தி. உக்ர நரசிமமைரின்
எதிபர கருடைடனயும பசவிக்கலலாம. ஆதிசங்கரர்
ஸ்தலாபித்த சீதலாரலாமை பரபமைஸ்வெர லிங்கம,
நரசிமமை சுதர்சன சக்கரம மைற்றும வசஞ்சு லக்ஷ்மி
தலாயலாடர இக்பகலாவிலில் பசவிக்கலலாம.
பிரமமைலாவும மைற்ற பதவெர்களும
இத்திருத்தலத்திற்கு வெந்து
ஸ்ரீநரசிமமைப்வபருமைலாடன வெணைங்கியதலாகப்
புரலாணைங்கள் பகர்கின்றன. சுக்கிர பதலாஷேத்தினலால்
ஏற்படும துன்பங்கடள உடைனடியலாக
பபலாக்கியருள்கின்றலார் ஸ்ரீ அபஹலாபில நரசிமமைர்.
ஸ்ரீமைலாபலலால நரசிமமைர்: மைலாதவென் பபலால
மைலாபலலாலன். மைலா – என்றலால் திருமைகள், பலலாலலா –
என்றலால் கலாதல். அதலாவெது லக்ஷ்மி பமைல் கலாதல்

வகலாண்டைவெர். மைஹலாலக்ஷ்மித்தலாயலாருடைன்
ஸ்ரீய:ப்பதியலாய் லக்ஷ்மி நரசிமமைரலாக பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார் வபருமைலாள். வபருமைலாளின்
இடைத்வதலாடடையில் தலாயலார் அமைர்ந்து இருக்க,
ஆலிங்கன பகலாலத்தில் சுகலாசனத்தில் அமைர்ந்து
ஆனந்தமைலாக வசகௌமய ரூபத்தில் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார். இரணியகசிபுடவெக் வகலான்ற
பகலாபத்தில் இருந்து தணியலாத நரசிமமைரின்
பகலாபத்டத அடைக்க முடியலாமைல் தவித்த
பதவெர்கள், பிரகலலாதடனபய பவெண்டை அவெனும
நரசிமமைத்தின் பகலாபம தணியப்
பிரலார்த்திக்கின்றலான். அவெனுக்கலாக எழுந்தருளிய
பகலாலபமை இது. பகலாபம தணிந்து ஸ்ரீ எனப்படும
அன்டனயுடைன் எழுந்தருளி இருக்கின்றலார்
நரசிமமைர். அபஹலாபில மைடைத்தின் திருவெலாதலாரன
மூர்த்தி இவெபர. தலாபன கனவில் வெந்து
கலாட்சியளித்து சந்பதகம தீர்த்தவெர் இவெர்.

அபஹலாபில மைடை ஜீயர் சுவெலாமிகள் தலாங்கள்
வசல்லும இடைவமைல்லலாம மைலாபலலால நரசிமமை
உற்சவெ மூர்த்திடய தங்களுடைன் வகலாண்டு
வசன்று தினப்படி ஆரலாதடன வசய்கின்றனர்.
மைலாபலலால நரசிமமைர் வசவ்வெலாயினலால் ஏற்படும
அடனத்து பதலாஷேங்கடளயும பபலாக்கி
அருள்கின்றலார். மைனதில் ஏற்படும, சஞ்சலம,
பயம அடனத்டதயும பபலாக்கி மைபனலா
டதரியத்டத உண்டு பண்ணுகின்றலார்.
ஸ்ரீக்பரலாடைலா நரசிமமைர்: க்பரலாடைலா என்றலால்
பகலாடரப்பல். வெரலாக நரசிமமைர் என்றும
அடழைக்கப்படுகின்றலார். பகலால வெரலாகமைலாக
பதலான்றி இரணியனின் தடமையன்
ஹிரண்யலாக்ஷேன் பலாதலாளத்தில் ஒளித்து டவெத்த
மைண்மைகள், தனது பிரலாட்டியலாடர தன் பகலாடரப்
பற்களில் எந்தி வெந்து தலாயலாருக்கு சரமை

ஸ்பலலாகத்டத உபபதசிக்கும பகலாலத்தில் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார். அருகில் லக்ஷ்மி நரசிமமைரும
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார். வெரலாக நரசிமமைர் குருவெலால்
ஏற்படும சகல பதலாஷேங்கடளயும பபலாக்குபவெர்.
இயல், இடச, நலாடைகம பபலான்ற சகல
கடலகடளயும, அஷ்டை ஐஸ்வெர்யங்கடளயும
அருளும வெல்லடமை வபற்றவெர். நீதித்துடற,
பவெதங்கள் ஆகியவெற்றில் உயர்ந்திருக்கும
நிடலடய அருளுவெலார்.
ஸ்ரீகலாரஞ்ச நரசிமமைர்: கலாரஞ்ச என்றலால்
வதலுங்கில் புங்க மைரம என்று வபலாருள் அனுமைன்
வசய்த தவெத்திற்க்கு வமைச்சி இரலாமைனலாக பசடவெ
சலாதிக்க வெனத்தில் சுயமபுவெலாக பதலான்றிய
நரசிமமைர். விஷ்ணுவெலாக அல்ல இரலாமைனலாகபவெ
தரிசிக்க விருமபுகின்பறன் என்று அனுமைன்
பவெண்டை, வில் அமபு தலாங்கி இரலாமைரலாகவும, ஆதி

பசஷேன் குடடை பிடிக்க டவெகுண்டை நலாதனலாகவும
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார் வபருமைலாள். இரலாவெணை
வெதத்திற்கலாக வமைச்சி வபருமைலாள் அனுமைடன
ஆலிங்கனம வசய்ததலால் அனுமைனின் கரங்களில்
சங்கு சக்கரங்கள் உள்ளன. கரலாஞ்ச நரசிமமைர்
பகதுவினலால் ஏற்படும பதலாஷேங்கடளப்
பபலாக்கும வெல்லடமை வகலாண்டைவெர். இவெர்
ஞலானம, டவெரலாக்கியம, தீவிர பக்தி
ஆகியவெற்டற அருளுவெலார். ஞலானிகள், மைருத்துவெ
மைலாபமைடதகள் உருவெலாவெதற்கும இவெரின்
கடைலாட்சம பதடவெ என்று வசலால்லப் படுகின்றது.
கருடைலாத்ரி மைடலயின் பமைற்குப் பகுதியில் கலாரஞ்ச
மைரத்தினடியில் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.
ஸ்ரீபலார்கவெ நரசிமமைர்: பலார்கவெர் என்ற
முனிவெடர எல்லலாரும அறிபவெலாம, திருமைகள் தன்
குழைந்டதயலாக வெர பவெண்டும என்று தவெம வசய்து

ஸ்ரீடய மைகளலாகப் வபற்ற சிறப்புடடையவெர். இவெர்
வபருமைலாடள நரசிமமை மூர்த்தியலாக தரிசிக்க
பவெண்டும என்று தவெம வசய்ய பதலான்றிய
மூர்த்தி பலார்கவெ நரசிமமைர். கீழ் அபஹலாபிலத்தில்
உள்ளது இத்திருக்பகலாவில் ஒரு சிறு குன்றின்
பமைல் அடமைந்துள்ளது. பலார்கவெ புஷ்கரணியும
குன்றின் அடிவெலாரத்தில் உள்ளது. இரணியடன
தன் மைடியில் படுக்க டவெத்து அவெனது குடைடல
எடுத்து மைலாடலயலாகப் பபலாடும உக்ர நரசிமமைரலாக
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார் பலார்கவெ நரசிமமைர்.
பமைலும தசலாவெதலார பசடவெயும வகலாடுத்ததலால்
தலாசலாவெதலார அமசங்கடள பிரடபயில்
பசவிக்கலலாம. அருகில் டக கூப்பி வபருமைலாளின்
கருடணைடய வியந்த வெண்ணைம பிரகலலாதன்
நிற்கின்றலான். இரணியனின் வெலக்கரத்தில்
அவெனது வெலாடள கலாணைலலாம. பலார்கவெ
நரசிமமைடரத் தரிசித்தலால் சந்திரனலால் ஏற்படும

சகல பதலாஷேங்களும விலகும என்று
வசலால்கின்றலார்கள். பலாவெங்கள் வதலாடலந்து
மைனதில் நிமமைதி உண்டைலாகும. கற்படனத் திறன்,
கடதகள் எழுதும ஆற்றல், கவிடத எழுதும
ஆற்றல், குடுமபத்தில் மைனமைகிழ்ச்சி, கவெடல
இல்லலா மைனம, பநலாயற்ற வெலாழ்க்டக, வவெளிநலாடு
வசல்லும சந்தர்ப்பம பபலான்றடவெ கிட்டும எனச்
வசலால்கின்றனர்.
ஸ்ரீபயலாகலானந்த நரசிமமைர்: பிரகலலாதனுக்கு
குருவெலாக அமைர்ந்து பயலாகவநறி கற்பித்த
நரசிமமைர். ஆதி பசஷேன் பமைல் கலால்கடள மைடைக்கி
பயலாக பகலாலத்தில் பயலாக முத்திடரயில் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார் வபருமைலாள். இரணிய வெதம
முடிந்ததும, நரசிமமைரலால் பிரகலலாதனுக்குச் சில
பயலாக முத்திடரகள் கற்பிக்கப் பட்டைதலாய்ச்
வசலால்லப் படுகின்றது. அதன் ஒரு நிடலபய

இங்கு எழுந்தருளி இருக்கும பகலாலம. வதன்
திடச பநலாக்கி நரசிமமைர் வீற்றிருக்கின்றலார்.
பமைற்கரங்கள் இரண்டும சங்கு,
சக்கரங்கபளலாடும, கீழ்க்கரங்கள் இரண்டிலும,
இரு கலால்களிலும பயலாக முத்திடரகள் கலாட்டியும
அமைர்ந்திருக்கும திருக்பகலாலம. புதன் கிரகத்தலால்
ஏற்படும சகல பலாவெங்கடளயும
பதலாஷேங்கடளயும பபலாக்கும வெல்லடமை
வகலாண்டைவெர். பக்தப்பிரகலலாதனுக்கு பயலாக குரு.
பவெதலாத்திரி மைடலயின் பமைற்குப்பகுதியில்
எழுந்தருளி அருள் பலாலிக்கின்றலார். இவெர் சன்னதி
அருகில் அன்னதலானக்கூடைம உள்ளது.
அக்கூடைத்தில் 24 மைணி பநரமும அன்னதலானம
நடைந்து வகலாண்டிருக்கின்றது. கலாசி வரட்டி
அன்னதலாதலா கட்டிய பயலாக நரசிமமைர்
சன்னதியும, இரலாமைர் சன்னதியும அருகில்
உள்ளன.

ஸ்ரீசத்ரவெடை நரசிமமைர்: சத்ரம என்றலால்
குடடை, வெடைம என்றலால் ஆலமைரம. ஒரு வபரிய
ஆலமைரத்தின் அடியில் ஆனந்தமைலாக அமைர்ந்து
ஹலாஹலா ஹஹூஹஹூ என்னும இரு கந்தவெர்களின்
இனிடமையலான சங்கீதத்டத வசவி மைடுத்துக்
வகலாண்டு பசடவெ சலாதிக்கும சலாந்த நரசிமமைர்.
பத்மைலாசனத்தில் அமைர்ந்து கந்தவெர்களின்
இடசக்பகற்ப இடைது வதலாடடையில் தலாளம
பபலாடும பகலாலத்தில் சங்கு, சக்கரங்கடளத்
தரித்துக் வகலாண்டு. வெலதுகீழ்க்கரம அபய
முத்திடரயுடைன் அற்புதமைலாக பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார் வபருமைலாள், அவெரது சிரிப்பு
நமடமை வெலா என்று அடழைத்து நலம விசலாரிக்கும
பகலாலமைலாக உள்ளது. கந்தர்வெர்கள் இருவெரும
வபருமைலாளின் வகலாந்தளிக்கும பகலாபம தணிய
இடச பலாடிக்வகலாண்டிருப்பதலாக ஐதீகம. நவெ

மூர்த்திகளிலும வபரிய மூர்த்தி இவெர்தலான்.
இச்சத்ரவெடை நரசிமமைர் சூரியனலால் ஏற்படும சகல
பதலாஷேங்கடளயும பபலாக்கும வெல்லடமை
வகலாண்டைவெர் எனச் வசலால்கின்றலார்கள். நலாட்டின்
தடலடமைப் பதவி, மைற்றவெர்களுக்கு
ஆடணையிடும அதிகலாரம, நீதிபரிபலாலனம
பபலான்றவெற்டறத் தவெறலாமைல் வசய்யும வெல்லடமை
பபலான்ற சிறப்புகடள வெழைங்கும வபருடமை
வகலாண்டைவெர்.
ஸ்ரீபலாவென நரசிமமைர்: நமமுடடைய
விடனகடள தீர்த்து இந்த பவெசலாகரம என்னும
சுழைலில் இருந்து நமடமை கடரபயற்றி
இப்பிறவிப் பிணியிலிருந்து நமடமை
கலாப்பலாற்றுபவெர். மைலாபலலால நரசிமமைர் பபலால
லக்ஷ்மி நரசிமமைரலாக பசடவெ சலாதிப்பவெர்.
லக்ஷ்மித்தலாயலார் வசஞ்சு லக்ஷ்மி, ஆம மைலால்

மைருகன், முருகன் பவெடைர் குலப் வபண்
வெள்ளிடய திருமைணைம வசய்து வகலாண்டைது பபலால
வசஞ்சு இனத்தில் பிறந்த வபண்டணை
திருக்கல்யலாணைம வசய்து வகலாண்டை வபருமைலாள்.
தனியலாக உயர்ந்த மைடலயில் பகலாவில்
வகலாண்டுள்ளலார். இன்றும பவெடைர் குல மைக்கள்
தங்கள் குல வெழைக்கப்படி சனிக்கிழைடமை பதலாறும
தலாயலாருக்கு மைலாமிசம படடைத்து வெழிபடை அடத
ஏற்றுக் வகலாண்டு அருள் வகலாடுக்கும வபருமைலாள்.
இப்பலாவென நரசிமமைடரத் தரிசித்தலால் ரலாகுவெலால்
ஏற்படும பதலாஷேங்கள் விலகுகின்றன.
பதடவெயற்ற கற்படனகள், வகட்டை எண்ணைங்கள்,
வகலாடுங்பகலாலலாட்சி மைற்றும இஷ்டைத்துக்கு
நடைப்பது பபலான்ற வகட்டை குணைங்கடளப்
பபலாக்கும வெல்லடமை வகலாண்டைவெர்.

இந்நவெநரசிமமைர்கள் அல்லலாது கீழ்
அபஹலாபிலத்தில் பிரகலலாத வெரதர், சலாந்த
நரசிமமைர், என்னும லக்ஷ்மி நரசிமமைர் ஆலயமும
உள்ளது. மூன்று பிரகலாரங்கள், புஷ்கரணி,
வஜயஸ்தமபம என்று விஸ்தலாரமைலாக
அடமைந்துள்ளது இத்திருக்பகலாவில்.
இவ்வெலாறு வபருமைலாள் பிரகலலாதனுக்கலாக
தூணிலிருந்து வவெளி வெந்த உக்ர ஸ்தமபம,
இரணியன் வெதம, இரத்தம, ஆக்பரலாஷேம,
அடைங்கலாமைல் கர்ஜடன வசய்தது பின்
பிரகலலாதனுக்கலாக சலாந்த நரசிமமைரலாக பசடவெ
சலாதித்தது, வசஞ்சு இனப் வபண்டனக் திருமைணைம
வசய்து வகலாண்டு மைலாப்பிள்டளக் பகலாலத்தில்
அருள் பலாலித்தது, என்று எல்லலா
பகலாலங்களிலும இத்திவ்ய பதசத்தில் வபருமைலாள்
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.

மைற்றும பிரகலலாதன் படித்த பள்ளி, அவென்
எழுதிய மைந்திரங்கள் ஆகியவெற்டறயும
தரிசிக்கலலாம. இதுவெடர அபஹலாபில திவ்ய
பதசத்தின் வபருடமைடயயும அதில் எழுந்தருளி
அருள் பலாலிக்கும எமவபருமைலான்கடளயும பற்றி
சுருக்கமைலாக கண்படைலாம. இனி இந்த அற்புத திவ்ய
பதசத்டத யலாத்திடர வசய்யும அனுபவெத்டத
பற்றிக் கலாண்பபலாம அதற்கு முன்
ஸ்ரீமைந்நலாரலாயணைன் ஐவெடக நிடலகளில் அருள்
பலாலிக்கும அழைடக கலாண்பபலாமைலா?
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எமபபெருமநானின் ஐவரக
நிரலகள

1.பெரத்துவம:
ஸ்ரீடவெகுண்டைத்தில் திருமைகளும
தலானுமைலாக, அயர்வெறும அமைரர்களலான அனந்தன்,
கருடைன், பசடன முதலியலார் பபலான்ற நித்ய
சூரிகள் தன்டன வெழிபட்டு பணிவிடடை வசய்து
மைகிழுமைலாறு திருபவெலாலக்கம இருக்கும நிடலபய
பரத்துவெம ஆகும, ஆதி பசஷேனில் வபரிய
பிரலாட்டி, வெலமும, மைண்மைகளும, நீளலாபதவியும
இடைப்புறமுமைலாக வீற்றிருக்க பரவெலாசுபதவெனலாய்
எழுந்தருளி அருள் பலாலிக்கும நிடல.

“ஆதியஞ்பஜலாதி உரு” என்பலார் சுவெலாமி
நமமைலாழ்வெலார். நீர் பவெட்டக உடைபன நீக்கிக்
வகலாள்ள விருமபும ஒருவெனுக்கு அண்டைத்திற்கு
வவெளிபய உள்ள ஆவெரணை ஜலம எவ்வெலாறு
பயன்படைலாபதலா அது பபலான்றது இது என்பலார்
பிள்டள பலலாகலாச்சலாரியலார். “ஆவெரணை ஜலம
பபலால பரத்வெம”.

2.வியூகம:
டவெகுந்தத்டத கலாட்டிலும அருகில்
உள்ளது. படடைத்தல், கலாத்தல், அழித்தல் ஆகிய
வசயல்கடள நிடறபவெற்றும வபலாருட்டு
அன்பர்களுக்கு வீடுப்பபற்டற அளிக்கவும,
உலகியல் இன்பங்கடள விருமபி வெலாழ்பவெலார்க்கு

அவெர்களுடடைய படக அழித்து அவெர்கள்
விருப்பத்டத நிடறபவெற்ற பரவெலாசுபதவெபன,
வெலாசுபதவென், சங்கர்ஷேணைன், பிரத்யுமனன்,
அநிருத்தன் என்ற நலான்கு மூர்த்திகளலாக
எழுந்தருளியுள்ள நிடல.
பலாற்கடைலில் பயலாக நித்திடர வசய்து
உயிர்கடளக் கலாப்பது கருதி சித்திக்கும
நிடல.கூக்குரல் இடுபவெலாரின் குரலுக்கு வசவி
வகலாடுத்து பகட்கும இடைம இது என்பதலால்
“கூப்பிடு பகட்கும இடைம” என்றலார் பிள்டள
பலலாகலாச்சலாரியலார்.
மைணைவெலாள மைலாமுனிகளும “சீரலார்
வியூகமுமைலாய்” என்றலார். கடைல் அருகில்
இருந்தலாலும அந்நீர் அவெனுக்கு எவ்வெலாறு
பயன்படைலாபதலா அது பபலான்று இப்பலாற்கடைல்

இருப்பு. நமைக்கு உடைனடியலாக பயன் வகலாடுக்கும
நிடல இல்லலாதது என்பபத “பலாற்கடைல் பபலாபல
வியூகம”.

3.விபெவம:
அவெதலாரங்கடள குறிக்கும. தீபயலாடர
அழித்து நல்பலலாடரக் கலாத்து அறத்டத நிடல
நலாட்டும குறிக்பகலாளுடைன் இடறவெனலால்
எடுக்கப் வபறுபடவெ அவெதலாரங்கள். இடவெ நிகழை
இடறவெனின் விருப்பபமையலாகும. “துய்ய
விபவெமுயலாய்” என்பலார் மைணைவெலாள மைலாமுனிகள். “
நற்பலாலுக்கு உய்த்தனன் நலான்முகனலார் வபற்ற
நலாட்டுள்பள” என்றபடி அந்த அவெதலார
கலாலங்களில் வெலாழும பபறு வபற்பறலார் வபற
முடியுபமைவயலாழிய மைற்றவெர் அந்தப்பயன்கடள

வபற முடியலாது என “வபருக்கலாறு பபலால
விபவெங்கள்” என்றலார் பிள்டள பலலாகலாச்சலாரியலார்.

4.அந்தர்யநாமித்வம:
ஆன்மைலாவினுள்பள புகுந்து அடனத்து
வசயல்கடளயும ஏவுகின்றவெனலாய் இருக்கும
இருப்டப அந்தர்யலாமித்வெம என்றலார் பிள்டள
பலலாகலாச்சலாரியலார். இடறவென் தன் இயல்பினலால்
ஆன்மைலாக்களின் உள்பள மைடறந்து அவெர்கடள
தூண்டி வெலாழ்தல் ஒரு நிடல. மைற்வறலான்று தன்
அழைகிய வெடிவுடைன் ஆன்மைலாக்களின் உள்ளத்தில்
திகழ்ந்து அவெர்கடள தூண்டி வெலாழ்தலலாகும.
“பூதக ஜலம பபலாபல அந்தர்யலாமித்துவெம”
அதலாவெது நிலத்தடி நீர். பதலாண்டு கருவிகடளக்
வகலாண்டு முயன்று உடழைத்த பிறகு அன்பறலா

நிலத்தில் மைடறந்துள்ள நீடர வவெளிக் வகலாணைர
முடியும. அது பயலாக முடறயில் அகக் கலாட்சியின்
வெலாயிலலாகத் தலான் உள்ளுடற அழைகடனக் கலாணை
முடியும.

5.அர்ச்சநாவதநாரம:
பகலாயில்களிலும, இல்லங்களிலும
எழுந்தருளி இருக்கும நிடல. ஓர் உருவெபமைலா
வபயபரலா இன்றி தன் அடியலார்கள் விருமபிய
உருவெத்டத தன் உருவெமைலாகவும அவெர்கள்
விருமபிய வபயடரபய தன் வபயரலாகவும
வகலாண்டு எளிடமைக்கு எல்டல நிலமைலாக
இருப்பபத அர்ச்டச நிடலயலாகும.

அடனத்தும அறியவெல்ல
முற்றறிவினனலாய் தலான் இருந்தும, ஒன்றும
அறியலாதலாடனப் பபலான்றும, அடனத்டதயும
இயற்றவெல்ல ஆற்றலுடடையவெனலாய் இருந்தும,
இயலலாதவெடனப் பபலான்றும, நிடறவெலானவெனலாய்
எக்குடறயும இல்லலாமைலிருந்தும
வகலாடுப்பலாரிடைம ஒன்டற எதிர்பநலாக்கும
இயல்புடடையலான் பபலான்றும, அடனத்து
உலடகயும கலாப்பவெனலாய் இருந்தும அடியவெரலால்
கலாக்கப்வபறுபவென் பபலான்றும, உடடையவெனலாய்
இருப்பவென் உடைடமையலாய் மைலாறியும தன்டனத்
தலாழை விட்டுக் கலாக்குமிடற நிடலயின்
வபருநிடலபய இது.
பிள்டள பலலாகலாச்சலாரியலார் “பரமைபதத்துள்
எமவபருமைலானின் பண்புகள் பகல் விளக்குப்
பபலாபல ஒளி மைழுங்கி இருக்கும என்றும,

அர்ச்சலாவெதரத்தில் இருட்டைடறயில் விளங்கும
விளக்குப் பபலாபல பபவரலாளி வபற்று விளங்கும
என்றும கூறினலார்.
நீர் பவெட்டக வகலாண்டைவெனின் விடைலாய் தீர
உடைன் பருகக் கூடிய அளவில், நீர் பதங்கி
இருக்கும மைடுக்கள் பபலான்று மைற்ற நலான்கும
பபலால அரியனவெலாக இல்லலாமைல் மிக
எளிடமையலாக அர்ச்சலாவெதலாரபமை பயன்படுகிறதலாம,
“அதிபல பதங்கிய மைடுக்கள் பபலாபல
அர்ச்சலாவெதலாரம” என்றலார்.
ஐந்து நிடலகளுக்கும உரியவென் ஒருவெபன:
ஒபர அரசன் நலாளடவெயில் பகலாப்புடடைய சீரிய
சிங்கலாதனத்தில் அண்டைங்கள் அடனத்துக்கும
அரசனலாய் பரமைபதத்தில் விற்றிருக்கின்றலான்.
அபத அரசன் மைலாறு பவெடைம பூண்டு யலாரும

அறியலாமைல் நகர பசலாதடன வெரும பபலாது
அடனவெர் உள்ளத்திலும அந்தர்யலாமியலாக
உள்ளலான்.
பின் அபத மைன்னன் அரசியல்
அலுவெல்கடள சிந்தித்து பலாற்கடைலில்
அரவெடணையில் அரிதுயில் வகலாண்டுள்ளலான். பின்
தீய விலங்குகடள பவெட்டடையலாடுவெது பபலால,
பக்தர்கடளக் கலாப்பதற்கலாக அவெதலாரங்கள்.
பின்பு அமமைன்னன் தன் கடளப்பு தீர தன்
பதவியுடைன் மைலர் பசலாடலகளில் விடளயலாடுதல்
108 திவ்ய பதசங்கள் என்கிற பசலாடலகளில்
அர்ச்டச நிடலயில் விளங்குகிறலார் என்கிறலார்
மைணைவெலாளப் வபருமைலாள்.

இவ்வெலாறு அபஹலாபிலம என்னும
மைலர்ச்பசலாடலயலாம திவ்ய பதசத்தில்,
தசலாவெதலாரம பபலால தசவித விபவெ நரசிமமை
ரூபத்தில் அச்சலாவெதலார மூர்த்தியலாய் எழுந்தருளி
அருள்பலாலிக்கும எமவபருமைலானின் யலாத்திடரத்
வதலாடைங்குவெதற்கு முன் அவெருடடைய
இன்றியடமையலா பண்புகடளப் பற்றி பிள்டள
பலலாகலாச்சலாரியலார் என்ன கூறியுள்ளலார் என்று
கலாண்பபலாமைலா?
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எமபபெருமநானின்
இன்றியரமயநா பெண்புகள
1.வநாத்சல்யம:
தலாய் அன்பு . ’வெத்சம’ என்றலால் ஆவின்
கன்று. கன்றின் பமைல் தலாய்ப்பசு வகலாள்ளும
அன்பப “வெலாத்சல்யம”. இடறவென் தன்டன
அடடைந்த அடியலார்களின் குற்றங்கடள
குணைமைலாகக் வகலாண்டு அவெடர உயர்த்தும
நிடலபய வெலாத்சல்யம. “ குற்றங் கண்டு
வவெருவெலாடமைக்கு வெலாத்சல்யம” (முமுட்சு)
2, சுவநாமித்துவம:
இடறவெனலாகிய தன்டனப் பற்றலாமைல்
உலகியல் வெலாழ்டவெ பின் பற்றி வெலாழும

ஒருவெடன விடைலாது பின் வதலாடைர்ந்து வசன்று, தன்
கடைடமையலாகிய அவெடன கலாப்பது உடடையவெரின்
பண்பு. “கலாரியம வசய்யும என்று துணிடகக்கு
சுவெலாமித்துவெம”.
3.பஸஸௌசீல்யம:
இரலாமைலாவெதலாரத்தில் “ஏடழை, ஏதலன், கீழ்
மைகன் என்னலாது இரங்கி மைற்றவெற்கு இன்னருள்
சுரந்து” என்றபடி குகனுடைன் இரலாமைன் வகலாண்டை
உறவு இதற்கு சலான்று. தன்டன அடடைந்தவெனின்
இழித் தன்டமைடயயும பலாரலாமைல் அவெனுடைன்
பவெறுபலாடு இன்றி கலந்து உறவெலாடும நிடலபய
வசகௌசீல்யம. “சுவெலாமித்துவெம கண்டு
அகலலாடமைபய வசகௌசீல்யம”

4.பசஸௌலப்பியம:
கலாண்பதற்கு இயலலாத தன் உருடவெ யலாரும
கலாணுமைலாறு வசய்தருளும எளிடமைப் பண்பப
இங்கு வசகௌலப்பியம எனப்படும. இரலாமை
கிருஷ்ணை அவெதலாரங்கடளயும, எளிடமைக்கு
எல்டலயலான அர்ச்சலாவெதலாரத்டதயும இந்த
நிடலக்கு சலான்றுகளலாகக் வகலாள்ளலலாம. இதடன
“கண்டு பற்றுடகபய வசகௌலப்பியம”.
5.ஞநானம:
ஆன்மை பகலாடிகள் இது வெடரயில் வபற்ற
துன்பங்கடளயும அதற்கலான கலாரணைங்கடளயும
அந்நிடலயினின்று அவ்வுயிர்கடள கலாக்கும
வெழிமுடறகடளயும அறியும அறிபவெ ஞலானம
எனப்படும.

6.சக்தி:
தன்டன அடடைந்த உயிர்க் கூட்டைங்களின்
குற்றங்கடள நீக்கி குணைமுள்ளவெர்களலாக மைலாற்றி
அவெர்கடள ஆட்வகலாண்டு கலாத்தற்குரிய
ஆற்றபல ’சக்தி’ எனப்படும. ஞலானம சக்திக்கு
விளக்கமைலாக “விபரலாதிடயப் பபலாக்கி தன்டன
வகலாடுக்டகக்கு ஞலான சக்தி”.
இவ்வெலாறு வசகௌலப்பியத்தின் எல்டல
நிலமைலாக வபருமைலாள் நரசிமமை அவெதலாரம எடுக்க
கலாரணைமைலாக இருந்த இரணியகசிபுவின்
விருத்தலாந்தடத முதலில் கலாண்பபலாம.
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நரசிமம அவதநாரம
நஞ்சு தலாம நம விடனக்கு நலாரலாயணைலா
என்னும நலாமைம, நலம தரும வசலால்
என்வறல்லலாம சிறப்பித்து ஆழ்வெலார்கள் பலாடிய
எட்வடைழுத்து மைந்திரமைலான “ஓம நபமைலா
நலாரலாயணைலா” என்னும நலாமைத்டத நிடல நிறுத்திய
அவெதலாரமதலான் நரசிமமை அவெதலாரம.
பிரகலலாதனின் அசஞ்சல பக்திடய உணைர்த்திய
அவெதலாரம நரசிமமை அவெதலாரம இது நடைந்தது
இந்த அபஹலாபில பஷேத்திரத்தில் இப்பபலாது
மைடலயலாக உள்ள இடைம தலான் இரணியனின்
பகலாட்டடையலாக இருந்தது. இன்றும வபருமைலாள்
பதலான்றிய தூண் உக்ர ஸ்தமபமைலாக
விளங்குகின்றது.

பிரமமை பதவெரின் மைலானச புத்திரர்களலான
சனகலாதி முனிவெர்கள் சனகர், சனந்தனர்,
சனத்குமைலாரர், சனலாதனர் ஆகிய நலான்கு பபர்களும
எங்கு பவெண்டுவமைன்றலாலும தடடையற்று
வசல்பவெர்கள். அவெர்கள் ஒரு சமையம
டவெகுண்டைம வெந்த பபலாது டவெகுண்டைத்தின்
துவெலார பலாலகர்களலான வஜய, விஜயர்கள்
அவெர்கடள தடடை வசய்தனர். அதனலால் பகலாபம
வகலாண்டு சனகலாதி முனிவெர்கள் இவெர்கடள
சபித்து விட்டைனர். "எதிலும ஆடசயற்றுப்
பகவெலாடனபய தியலானம வசய்யும எங்கடள
கலாரணைமின்றி ஏன் தடுத்தீர்கள்? வகட்டை
அபிப்பிரலாயத்துடைன் வெருபவெர்கடளத்
தடுப்பதற்கன்பறலா உங்கடள இந்த ஸ்தலானத்தில்
டவெத்திருப்பது? குற்றமைற்ற எங்கடள நீங்கள்
தடுத்தபடியலால் வபரிய பலாவெம

வசய்தவெர்களலாகிவிட்டீர். எனபவெ அசுரப்
பிறவிடய அடடைந்து துன்புற பவெண்டும" என்று
சபித்தனர்.

பின் வபருமைலாபள ஏழு பிறவிகள் எனது
பக்தர்களலாகபவெலா அல்லது மூன்று பிறவிகள்
எனக்கு எதிரிகளலாகபவெலா பிறந்து பின்
டவெகுண்டைம வெந்தடடையலலாம என்று கூற
இருவெரும மூன்று பிறப்புகளில் வபருமைலாளுக்கு
எதிரியலாக பிறக்க விருப்பம வதரிவிக்க முதல்
பிறப்பில் இரணியலாக்ஷேன், இரணியகசிபு ஆகவும,
இரண்டைலாவெது பிறப்பில் இரலாவெணைன்
குமபகர்ணைனலாகவும, மூன்றலாவெது பிறப்பில்
சிசுபலாலன் தந்தவெக்ரன் எனப் பிறந்து வபருமைலாள்
கரத்தலாபலபய வெதம வசய்யப்வபற்று சலாப
விபமைலாசனம அடடைந்து முன் பபலால

டவெகுண்டைத்தின் துவெலார பலாலகர்களலாக
வபருமைலாளுக்கு பசடவெ வசய்து வெருகின்றனர்.
கலாச்யபருக்கு இரு மைடனவிகள் அதிதி
மைற்றும திதி, இதில் அதிதி மைஹலாவிஷ்ணுடவெபய
மைகனலாக வபற பவெண்டும என்று கடும தவெம
வசய்து வெந்தலாள். ஆனலால் திதிபயலா
பதவெர்கடளயும வவெல்லும மைகன்கள் பவெண்டும
என்று சூரியன் மைடறயும பநரத்தில் தன்
மைணைலாளடன கூடை அடழைக்க, விதியின்
வெழிப்படிபய எல்லலாம நடைக்கும என்று கலாச்யபர்
சமமைதிக்க பிறந்தவெர்கபள இரண்யலாக்ஷேன் மைற்றும
இரணியகசிபு. அசுரர்களலான அவெர்கள்
உலகத்டத நடுங்க வசய்தனர். பயங்கரமைலான
ரூபத்டத வபற்றனர். பதவெர்கடளக் கலங்க
வசய்தனர். பிரமமைலாடவெ தவெத்தினலால்
ஆரலாதித்தனர். அவெர் வகலாடுத்த வெரத்தினலால்

கர்வெம வகலாண்டைனர். ஹிரண்யலாக்ஷேன் மிகவும
பலவெலானலாக இருந்தலான் ஒரு சமையம
ஆணைவெத்தினலால் பூமி பதவிடய எடுத்து வசன்று
பலாதலாளத்தில் ஒளித்து டவெத்துவிடை வபருமைலாள்
வெரலாகரூபம எடுத்து அவெடனக் வகலான்று
பூமிபதவிடய மீட்டைலார்
..
இரணியகசிபு மிக்க புத்திமைலானலாக இருந்து,
பிரமமைலாடவெ ஆரலாதித்து வெரம வபற்று,
எல்பலலாடரயும அடைக்கினலான். அவெனது
பலத்டதக் கண்டு அடனவெரும அஞ்சினர்.
அவென் மூன்று பலலாகத்டதயும வவென்றலான்.
பதவெர்கடளயும அசுரர்கடளயும
கந்தர்வெர்கடளயும அடைக்கி ஆண்டைலான்.
ஆணைவெம வகலாண்டை அவுணைன் வசலான்னலான் -"நலாபன ஈச்வெரன், எல்லலாப் பபலாகங்கடளயும
நலாபன அநுபவிப்பவென். சித்திடயப்

வபற்றவெனும நலாபன. மிக்க பலம
வகலாண்டைவெனும நலாபன. விஷ்ணு, பிரமமைலா,
சிவென் எல்லலாம நலாபன. படடைப்பதும, கலாப்பதும,
அழிப்பதும எல்லலாம என்னுடடைய வதலாழில்.
நமைக்கு எல்லலாவிதத் திறடமை இருக்க பிறடர ஏன்
துதிக்க பவெண்டும? மைற்வறலாரு பதவெடதடய
முன்னிட்டு அக்னிபஹலாத்ரம முதலியவெற்டற
வசய்ய பவெண்டைலாம. பவெதலாத்யயனம,
வெஷேட்கலாரம, பவெள்வி முதலியவெற்டற யலாரும
வசய்யக்கூடைலாது. என்டன உத்பதசித்பத எல்லலா
பவெடலகடளயும வசய்ய பவெண்டும.
பவெள்விகளில் வகலாடுக்கும ஹவிர்பலாகத்டத
நலாபன வபறுபவென். பயடனக் வகலாடுப்பவெனும
நலாபன. பகவெலாடனபயலா, நலான்முகடனபயலா,
பரமைசிவெடனபயலா ஆரலாதிக்க விருமபி
பவெள்விகடளச் வசய்பவெர்கடள விரட்டியடிக்க
பவெண்டும என்று. வகலாக்கரித்தலான்"

இப்படி வசலால்லி, இந்த அசுரன் பூமி
அடனத்டதயும ஆண்டு வெந்தலான். இவெனது
பயத்தலால் பதவெடதகளும, இந்திரனும மைனம
கலங்கித் தங்கள் குருவெலான பிருகஸ்பதிடய
சரணைமைடடைந்தனர். குலகுருவெலான பிருகஸ்பதி
இந்திரடன பலார்த்து "பலாற்கடைலின் பகசவென்
எழுந்தருளியிருக்கிறலார். அந்த மைகலாவிஷ்ணுடவெ
நீங்கள் எல்பலலாரும பசர்ந்து துதிப்பீர்களலாக.
உங்களது துதிக்கு மைகிழ்ந்து அவெர் அந்த அசுரடன
வகலால்ல வெழி வெகுப்பலார்" என்றலார். பதவெர்கள்
இடத பகட்டு சந்பதலாஷித்து பலாற்கடைலுக்கு
வசன்றனர். பலவிதமைலான ஸ்பதலாத்திரங்களினலால்
பகவெலாடன பூஜித்தலார்கள். பரமைசிவெனும மிக்க
பக்தியுடைன் பகவெலானலான ஜனலார்த்தனடன
புண்ணிய நலாமைங்கடள வகலாண்டு ஸ்பதலாத்திரம
வசய்தலார். இரணியகசிபுடவெ நலான்

ஸமஹரிக்கிபறன். பதவெர்களும அவெரவெர்களின்
இடைத்டத அடடையட்டும. பதவெசத்ருவெலான அந்த
அசுரடன ஸமஹரிக்க நலான் வெழி வெகுக்கிபறன்"
என்று வபருமைலாள் அபயம அளித்தலார்.
பதவெர்களும மைகிழ்ச்சியுடைன் தங்கள் பலலாகம
திருமபினர்..
இரணியனுக்கு நலான்கு புதல்வெர்கள்
உண்டைலானலார்கள். அநுக்ஹ்லலாதன், ஹ்லலாதன்,
ஸமஹ்லலாதன், பிரஹ்லலாதன் என்று. சரீர
பலத்தலாலும, மைபனலா பலத்தலாலும, மைற்றக்
குணைங்களலாலும இவெர்கள் உயர்ந்தவெர்களலாக
இருந்தனர். பிரகலலாதன் இவெர்களில் எல்லலா
விதத்திலும பமைன்டமை வபற்றவென்; தர்மைம
அறிந்தவென், நீதி மைலார்க்கத்தில் வசல்பவென், அசுர
வெமசத்டத பமைல் பமைல் சந்ததிகளலால்
வெளர்த்தவென். எல்பலலாரிடைத்திலும சமைமைலான

பற்றுதடல உடடையவென். பகவெலானிடைத்தில்
பக்திடய வசலுத்துபவென். அவென்
பலால்யத்திபலபய விபவெகமுள்ளவெனலாக
இருந்தலான்.
இவென் கயலாதுவின் கர்பத்தில் இருந்த
பபலாபத நலாரத முனிவெர் இவெனுக்கு அஷ்டைலாக்ஷேர
மைந்திர உபபதசம அளித்து சிறந்த ஹரி பக்தனலாக
மைலாற்றி இருந்தலார். எனபவெ அவென் குரு
வசலால்வெடத பின்பற்றவில்டல, எப்பபலாதும ஹரி
நலாமைத்டதபய ஜபித்துக் வகலாண்டிருந்தலான் , மைற்ற
ஆசிரமை பிள்டளகடளயும அவ்வெலாபற
மைலாற்றினலான்.

சில கலாலம வசன்றதும குருவுடைன்
பிரகலலாதன் தந்டதயின் வீட்டிற்குச் வசன்றலான்;
குடிவவெறியினலால் மைதம பிடித்த தந்டதயின்
கலால்களில் விழுந்து வெணைங்கினலான். தந்டத
புதல்வெடனக் டககளலால் அடணைத்து நிற்க
டவெத்தலான். பிறகு தர்மைம அறிந்த பிரகலலாதடனப்
பலார்த்து, "குழைந்தலாய்! இது வெடரயில் உன்
ஆசலார்யன் கற்பித்த விஷேயங்களில் எது மிகவும
சலாரமைலானபதலா அடத எனக்கு வசலால்ல பவெண்டும"
என்று பகட்டைலான்.
பிரகலலாதன், "தந்டதபய! உமைது உத்தரவின்
பபரில் நலான் அறிந்த சலாரத்டதக் கூறுகிபறன்.
வவெகு நலாளலாக என் மைனத்திபலபய நிடலயலாக
இருந்து வெந்தது இதுதலான். ஆதியும, நடுவும,
அந்தமும இல்லலாததும, அழிவெற்றதும, ஏற்றச்
சுருக்கம இல்லலாததும, எல்லலா உலகத்துக்கும

முதற் கலாரணைமுமைலானதும, எப்வபலாழுதும ஆனந்த
ரூபமுமைலான பரப்ரஹ்மைத்டத வெணைங்குகிபறன்."
என்றலான்.
இடதக் பகட்டைதும இரணியன்
பகலாபத்தலால் கண்கள் சிவெக்க, உதடுகள் துடிக்க,
எதிரில் வெணைக்கத்பதலாடு நின்ற குருடவெப்
பலார்த்து, "ஆசலார்யபர! என்ன அநியலாயம?
மூடைனலான என் புதல்வென் எனக்கு எதிரியலான
ஹரியின் நலாமைத்டத வசலால்லி புகழ்கிறலாபன!
எப்வபலாழுதும சிறு குழைந்டதகள்
அறிவில்லலாடமையலால் மூடைர்களலாக இருப்பர்.
உமமைலால் சிக்ஷிக்கபட்டு அவென்
வபருமூடைனலாகிவிட்டைலான்" என்றலான். அதற்கு குரு
அசுரசிபரஷ்டைபர! கலாரணைமில்லலாமைல்
என்னிடைத்தில் பகலாபம வகலாள்ள பவெண்டைலாம.
நலான் பள்ளியில் வசலால்லும வெலார்த்டதகளில்

எடதயும உமைது புதல்வென் வசலால்வெதில்டல
என்றலார். எனபவெ இரணியன், ப்ரஹ்லலாதபன!
உன் குரு என்னலால் கற்பிக்கப் பட்டைதன்று இந்த
வெலார்த்டத என்கிறலார். அப்படியிருக்க யலார்
உனக்கு இடத கற்பித்தது? என்று பகட்க அதற்கு
பிரகலலாதன் எல்லலா உயிர்களுடடைய
உள்ளத்திலும பகவெலானலான நலாரலாயணைன் வெலாசம
வசய்கிறலான். அந்த பரமவபலாருடளத் தவிர பவெறு
யலாரலால் எவென்தலான் கற்பிக்கப்படை முடியும? அந்த
பகவெலாடன விட்டு எவெனும ஒருவெரலாலும
பூஜிக்கப் வபறமைலாட்டைலான். அவெடன அல்லவெலா
நலாம ஆரலாதிக்க பவெண்டும? என்று பதிலளிக்க,
இரணியன் மூவுலகுக்கும ஈச்வெரனலாக நலான்
இருக்க, என்டன விட்டு விஷ்ணு என்று ஒருவென்
உள்ளதலாக ஏன் வீணைலாக நிடனத்துக்
வகலாண்டிருக்கிறலாய்? என்று ஆணைவெமைலாக
கூறுகின்றலான். அதற்கு பிரகலலாதன் ஸஹூக்ஷ்மைம

அறிந்தவெனும, எங்கும பரவியவெனும,
ஒருவெரலாலும அறியப்படைலாதவெனும, தன்டனபய
தரும கற்பகம பபலான்றவெனும வசலாற்களலால்
வசலால்லப்படைலாதவெனும உலகங்கள்
எல்லலாவெற்றிலும பரந்து இருப்பவெனுமைலான
பகவெலாபன மைகலாவிஷ்ணு. அவென் தலான் ஈச்வெரன்.
பகலாபம வகலாண்டு குருடவெ மிரட்டிய
இரணியன் மீண்டும குருகுலம வசன்று சரியலாக
கற்று தருமைலாறு அனுப்பினலான்.
வவெகு கலாலம வசன்றது. இரணியன் தன்
புதல்வெடன அடழைத்து வெரச் வசலான்னலான்.
புத்திரடனக் கண்டைதும "ஓர் அழைகிய
சுபலலாகத்டதச் வசலால்" என்று பகட்டைலான்.
பிரகலலாதன் வசலால்லத் வதலாடைங்கினலான்
எவெனிடைமிருந்து பிரகிருதி, ஜீவெலாத்மைலா, பிரபஞ்சம
உண்டைலாயிற்பறலா, அந்த பதவென்

எல்லலாவெற்றுக்கும கலாரணைப் வபலாருள். அவென்
அருள்புரிய பவெண்டும. இடதக் பகட்டை
இரணியன் கடுஞ்சினம வகலாண்டு "இவெடன
வகலால்லுங்கள்! இவெனது பிடழைப்பு வீண். தன்
குலத்டதபய அழிக்கக் கூடியவென் இவென்"
என்றலான். இடதக் பகட்டைதும அசுரர்கள் ஆயிரக்
கணைக்கில் ஒன்று பசர்ந்து, வநருப்டப
உமிழ்கின்ற பல அமபுகடள வீசினர். ஆனலால்
எல்லலாவெற்றிலும அந்தர்யலாமியலாக விஷ்ணு
இருப்பதலால் அடவெவயல்லலாம பிரகலலாதடன
ஒன்றும வசய்ய முடியவில்டல.
பமைலும பகலாபம வகலாண்டை இரணியன் வகலாடிய
விஷேம நிடறந்த நலாகங்கடள விட்டு
பிரகலலாதடன தீண்டைச் வசய்தலான்.
பவெதலாத்மைலாவெலான கருடைன் பமைல் அமைர்ந்துள்ள
மைகலாவிஷ்ணுடவெ பிரகலலாததன் தியலானித்தலான்.
பலாமபுகளலால் ஏற்பட்டை பயங்கரமைலான

பவெதடனயயும அவென் அறியவில்டல. நலாகங்கள்
இரணியடன பலார்த்து, "எங்களுடடைய இதயத்தில்
தலாபம உண்டைலாயிற்று. பற்கள் சிதறி விழுந்தன.
உன் புதல்வெனில் உடைமபில் நலாங்கள் கடித்த
அடடையலாளபமை வதரியவில்டலபய! என்றன.
பிறகு பதவெ விபரலாதியலான இரணியன்
அனுப்பிய மைதயலாடனகள் மைடலகளில்
உச்சிகளிலிருந்து பிரகலலாதடனப் பூமியில்
தள்ளின. பயங்கரமைலான தந்தங்கடள வகலாண்டு
அந்த சிறுவெடன குத்தின. பகலாவிந்தனிடைத்தில்
மைனத்டத வசலுத்திய பிரகலலாதன் இதனலால் சிறு
கஷ்டைத்டதயும அடடையவில்டல. யலாடனயின்
தந்தங்கள் உடடைந்தன. தந்டத இரணியடன
பலார்த்து பிரகலலாதன் "எல்பலலாருக்கும
ஆத்மைலாவெலான பகவெலானின் பிரபலாவெத்தலால்
இடவெவயல்லலாம ஏற்பட்டைன. வெஜ்ரலாயுதமபபலால்

மிகக் கூர்டமையலான யலாடனத் தந்தங்கள் உடடைந்து
விழுந்தன. இதற்கு நலான் கலாரணைமைன்று" என்றலான்.
பின் மூர்க்கனலான இரணியன். பிரகலலாதடன
வநருப்பில் இட்டைலான். அதில் தள்ளப்பட்டை
குழைந்டத, தகப்படன பலார்த்து, "இந்த வநருப்பு
என்டன வகலாளுத்தவில்டல, தலாமைடர மைலர்கள்
பரப்பின படுக்டகயில் நலான்
அமைர்ந்திருக்கிபறன்" என்றலான்.
இதனலால் அசுரன் பகலாபத்தலால் சிவெந்த
கண்ணினனலாய் சடமையற்கலாரர்கடள அடழைத்து,
"ஹலாலஹலால விஷேத்பதலாடு பசர்த்து அவெனுக்கு
அன்னத்டதக் வகலாடுங்கள். யமைபலலாகம வசன்று
விடுவெலான்" என்றலான். அப்படி அவெர்கள்
வகலாடுத்த அன்னத்டத பிரகலலாதன் பகவெலாடன
மைனத்தில் நிடனத்துக் வகலாண்டு சலாப்பிட்டைலான்.
அதுவும அவெடன ஒன்றும வசய்ய
முடியவில்டல. இடதக் பகட்டை அசுரன்

புபரலாகிதர்கடளப் பலார்த்து "வபரும பூதத்டத
உண்டு பண்ணி இவெடன அழியச் வசய்யுங்கள்"
என்றலான். புபரலாகிதர்கள், மிக்க அடைக்கம
வகலாண்டை பிரகலலாதனிடைம "நீ உயர்ந்த குலத்தில்
பிறந்துள்ளலாய். உன் தகப்பபனலா எல்பலலாருக்கும
அரசர். அற்பமைலான பலத்டதயுடடைய
பதவெர்கபளலா, மைகலாவிஷ்ணுபவெலா, பரமைசிவெபனலா
இந்த அரசரிடைத்தில் என்ன வசய்ய முடியும?
ஆகபவெ விபரலாதியலான விஷ்ணுடவெத்
துதிக்கலாபத" என்றனர். . பிரகலலாதன், "நீங்கள்
வசலால்லுவெது உண்டமையல்ல. மைகலாவிஷ்ணு
என்ன வசய்ய முடியும என்று நீங்கள் கூறியது
உண்டமையலாகலாது. நம அடனவெருக்கும
நன்டமைடயபயலா, தீடமைடயபயலா அவென்
ஒருவென்தலாபன உண்டு பண்ணுகிறலான்? அறம,
வபலாருள், இன்பம, வீடு என்ற பலன்கடள
அடனவெர்க்கும அளித்து கலாப்பலாற்றுகிறவென்

அனந்தன் ஒருவெபன. என்றலான். இடதக் பகட்டு
பகலாபமைடடைந்த புபரலாகிதர்கள் நலான்கு
பக்கங்களிலும வநருப்டபக் கக்கும வபரும
பூதத்டத உண்டு பண்ணினலார்கள். பயங்கரமைலான
அந்த பூதம மூன்று உலகத்டதயும அழிக்கும
தன்டமையில் கிளமபி கூரிய சூலத்தலால்
பிரகலலாதடன அடித்தது. பிரகலலாதனது சரீரத்தில்
நுடழைந்த சூலமும பயனற்றதலாகி விட்டைது.
சூலமும உடடைந்தது. இரணியனும
ஆச்சரியமைடடைந்து "பிரகலலாதபன! நீ மிக
பிரபவெசலாலியலாக இருக்கிறலாய். இது எப்படி
உனக்கு உண்டைலாயிற்று?" என்று பகட்டைலான்.
பிரகலலாதன் தந்டதயின் கலாலில் விழுந்து
வெணைங்கி "எனக்கு இது இயற்டகயலாக
உண்டைலானதுமைல்ல; மைந்திரத்தலால்
ஏற்பட்டைதுமைல்ல. எல்பலலாருக்கும இது
வபலாதுவெலாக உண்டைலாகக் கூடியபத. எவெனுடடைய

ஹ்ருதயத்தில் பகசவென் வெலாஸம வசய்கிறலாபனலா
அவெனுக்கு இது உண்டைலாகக் கூடியது.
எந்த உயிரினிடைத்திலும நலாம பலாவெச்
வசயடல நிடனக்கக் கூடைலாது. அப்படி
உள்ளவெனுக்கு பலாவெபமை ஏற்படைலாது. நலான் பிறர்
குற்றங்கடளயும பிறரிடைத்தில் தீடமைடயயும
நிடனப்பதில்டல. எல்லலா இடைத்திலும உள்ள
பகவெலான் ஒருவெடனபய தியலானம வசய்கிபறன்.
அவென் எல்பலலாருக்கும ஈச்வெரன். அவென் எல்லலாப்
பூதங்களிலும வெலாசம வசய்கிறலான். பண்டிதர்கள்
அவெனிடைத்தில் பக்தி வசய்ய பவெண்டும"
என்றலான்.
இடதக் பகட்டு, மைலாடியின் பமைல் உள்ள
இரணியன், கண்களலால் இரத்தத்டதக் கக்கிக்
வகலாண்டு, "நூறு பயலாஜடனக்கு பமைல் உள்ள

இந்த மைலாடியினின்றும இவெடனக் கீபழை
தள்ளுங்கள்" என்றலான். அப்படிபய கிங்கரர்கள்
வசய்தனர். ஹ்ருதயத்திபல வெலாசம வசய்கிற
பகவெலாடன டககளலால் பிடித்துக் வகலாண்டு
பிரகலலாதன் கீபழை விழுந்தலான். பூமி பதவி
அவெனுக்கு எந்த வித தீங்கும ஏற்படைலாதபடி
தலாங்கிக் வகலாண்டைலாள்.
புதல்வெனுக்கு ஓரிடைத்திலும அடிபடைலாமைல்
அபலாயமில்லலாமைல் இருப்படத அறிந்த அசுரன்,
சலாமபரன், என்ற அசுரடன ஏவினலான்: "நீ வபரிய
சக்தியுள்ளவென். ஆயிரக்கணைக்கலான மைலாடயகடள
உண்டு பண்ணுகிறவென். என் புதல்வெடனபயலா
ஒருவெனும வஜயிக்க முடியலாது. இவென் திறத்தில்
உன் வெலிடமைடயக் கலாட்டை பவெண்டும" என்றலான்.
இடதக் பகட்டை சமபரன், "என் மைலாயலா பலத்டதப்
பலார். ஒன்று ஆயிரம பகலாடி என்ற கணைக்கில்

மைலாடயகடள படடைத்து இவெடன யமைபலலாகம
அனுப்புகிபறன்" என்று வசலால்லி பல
மைலாடயகடள ஸ்ருஷ்டித்தலான்.
இடதக் கண்டை பிரகலலாதன் தன்டன நலிய வெந்த
அசுரனிடைத்திலும பகலாபம வகலாள்ளலாமைல்
பரிசுத்தமைலான மைனத்துடைன் பகவெலாடனத் தியலானம
வசய்தலான். பகவெலான் ஆயிரம சூரியர்களின்
ஒளிடயப் வபற்றதும, ஆயிரம
முகங்கடளயுடடையதும, ஹலாரம பகயூரம
முதலிய ஆபரணைங்கடளப் வபற்றதும,
ரலாக்ஷேஸர்கடள அழிப்பதும, வபரும ஓடச
வகலாண்டைதும, துஷ்டைர்கடளத் தீய கண்களலால்
பலார்ப்பதும, வெணைங்கினவெர்களின் கஷ்டைத்டத
பபலாக்கடிப்பதும, சிவெந்த மைலாடலகடளயும
வெஸ்திரங்கடளயும அணிந்ததும, ஸஸுகந்த
சந்தனத்தலால் பூசப் பட்டைதும, சிவெந்த
கண்கடளயுடடையதுமைலான ஸ்ரீசுதர்சனத்டத

அனுப்பினலான். சமபரனுடடைய எல்லலா
மைலாடயகடளயும சக்கரத்தலாழ்வெலான் அறுத்துத்
தள்ளினலான்.
மைலாடயயுடைன் சமபரன் அழிந்ததும,
இரணியகசிபு பசலாஷேக வெலாயுடவெ
பிரகலலாதனிடைத்தில் அனுப்பினலான். அந்த
கலாற்றுக்கும பசலாஷேகமைலான பகவெலாடன
பிரகலலாதன் நிடனத்தலான். அதுவும அழிந்தது.
இடதக் பகட்டை இரணியன், "இந்த சிறுவென் நம
குலத்டதபய அழிப்பவென். நல்ல
சுபலாவெமைற்றவென். இவெடன நலாக பலாசங்களலால்
நன்றலாகக் கட்டிப் பயங்கரமைலான நடு
சமுத்திரத்தில் தள்ளிவிடுங்கள்" என்றலான்.
கிங்கரர்கள் சிறுவென் எப்படியும கடரபயறி வெர
முடியலாதபடி சமுத்திரத்தில் தள்ளிவிட்டைலார்கள்.
வபரிய மைரங்கடளயும மைடலகடளயும

சமுத்திரத்தில் விழுந்த அவென் பமைல்
தள்ளினலார்கள். பிரகலலாதன் பரிசுத்த மைனத்துடைன்,
பகவெலாடன நிடனத்தலான். ஒபர கணைத்தில்
கடரடய அடடைந்து விட்டைலான். எந்த விதமைலான
துன்பத்டதயும அடடையவில்டல.
பிரகலலாதன் பரிசுத்தமைலான மைனத்துடைன் சமுத்திரக்
கடரயிலிருந்து மிகவும சந்பதலாஷேத்துடைன்
இரணியகசிபுவின் வீட்டடை வெந்தடடைந்தலான்.
தந்டதயலான அந்த அசுரனின் பலாதங்கடள மிக்க
வகளரவெத்துடைன் பிடித்து வெணைங்கினலான்.
இரணியகசிபு புதல்வெடன எழுப்பி
உட்கலாரடவெத்துப் பரிவுடைன் அடனத்து உச்சி
பமைலாந்து பகலாபத்டத அடைக்கிக் வகலாண்டு
"பிரகலலாதபன! நீ அடிக்கடி பகவெலாடன புகழைந்து
பபசுகிறலாபய அவென் எங்கு இருக்கிறலான்?" என்று
பகட்டைலான். பிரகலலாதன் "அந்த பகவெலான்

உன்னிடைத்தில் இருக்கிறலான். என்னிடைத்திலும
இருக்கிறலான். எல்லலா ஜந்துக்களிடைத்திலும
இருக்கிறலான். இப்படி எங்கும இந்த நலாரலாயணைன்
உள்ளலானபடியலால் பிரமமைலா முதலிய எல்லலா
பதவெர்களும, மைனிதர்களும, பசுக்களும,
ஸ்தலாவெரம, ஜங்கமைம முதலிய எல்லலாமும
நலாரலாயணை ஸ்வெரூபம என்பதில் சந்பதகமில்டல.
அந்த கடைவுள் பூமியிலும, நீரிலும,
சந்திரனிடைத்திலும, சூரியனிடைத்திலும,
வநருப்பிலும, திடசகளிலும, உபதிடசகளிலும,
கலாற்றிலும, ஆகலாயத்திலும, திக்குகளிலும
மைற்றுமுள்ள வபலாருள்களிலும, சத்தியத்திலும,
ஸலார, அஸலார வபலாருள்களிலும, உள்ளும,
வவெளியும இருக்கிறலான். எங்கும இருக்கிறலான்.
எப்வபலாழுதும இருக்கிறலான். இதில் அதிகம கூற
பவெண்டியதில்டல. உன்னிலும உளன்,
என்னிலும உளன்." என்றலான்.

இடதக் பகட்டைதும தலானவெ அரசன் பரபரப்புடைன்
பிரகலலாதடன பலார்த்து "நீ வசலால்லுகிறபடி
மைகலாவிஷ்ணு எல்லலா இடைங்களிலும இருப்பது
உண்டமையலானலால் இந்த ஸ்தமபத்தில் குழைந்தலாய்,
எனக்கு அவெடன அவெசியம கலாட்டை பவெண்டும"
என்று கூறி, அந்த கமபத்டத அடித்தலான். ஓங்கி
தூடணை அடித்தவுடைன் கும கும என்ற சப்தம,
பிரமமைலாண்டைத்டத பிளந்துவகலாண்டு
உலகங்களுக்கு உள்ளும புறமும அச்சத்டத
வகலாடுக்கக் கூடியதலாய், வபரியதலாய்
உண்டைலாயிற்று. அந்த கமபத்தின் நடுவில்,
எல்பலலாரலாலும பூஜிக்க வபற்ற மைகலாவிஷ்ணு
நரசிமஹ ஸ்வெரூபத்டத எடுத்துக்
வகலாண்டைவெரலாயும, பிடைரி மையிருடைன் கூடியவெரலாய்,
பயங்கரமைலான வதலானிடய உண்டு
பண்ணுகிறவெரலாயும, பகலாரப்பற்களலால்
பயங்கரமைலான கலாட்சி அளிப்பவெரலாயும, பலார்த்

தமைலாத்திரத்திபலபய இரணியகசிபுவுக்கு பீதிடய
உண்டு பண்ணுகிறவெரலாயும, வெஜ்ரலாயுதம
பபலான்ற கூர்டமையலான நகங்கபளலாடு விளங்கிய
திருபமைனி உடடையவெரலாயும, எல்லலா
இடைங்களிலும பரந்த டககடளயுடடையவெரலாயும,
முள் பபலான்ற அசுரர்கடள அழிப்பவெரலாயும,
பதினலாயிரம வெஜ்ரலாயுதம பமைபல விழுந்தலால்
ஏற்படும அட்டைகலாசத்டதவிடை உக்கிரமைலான
அட்டைகலாசத்டத வசய்துவகலாண்டு
இரணியகசிபுடவெ பிளப்பதற்கு வவெளிபய
வெந்தலார்.

நடச திறந்து இலங்க வபலாங்கி
நன்று நன்று என்ன நக்கு
விடச திறந்து ருமு வீழ்ந்த வதன்ன
ஒர் தூணின் வவென்றி
இடச திறந்து உயர்ந்த டகயலால்
ஏற்றினலான் ஏற்றபலலாரும
திடச திறந்து அண்தம கீற சிரித்தது
அச்வசங்கண் சீயம

பிளந்தது தூணும ஆங்பக பிறந்தது
சீயம பின்டன
வெளர்ந்தது திடசகள் எட்டும
பகிரண்டைம முதல மைற்றும
அளந்த்தப் புறத்துச் வசய்டகயலார்
அறிந்து அடறயகிற்பலார்

கிளர்ந்தது ககன முட்டடை கிழிந்தது
கீழும பமைலும
மைன்றல் அமதுளபமைலாடல மைலானுடை
மைடைங்கல் வெலானில்
வசன்றது வதரிதல் பதற்றலாம
பசவெடிபடியில் தீண்டை
நின்றபதலார் வபலாழுதின் அண்டை
வநடுமுகட்டுஇருந்த முன்பனலான்
அன்று அவென் உந்தி வெந்தலானலாம
எனத்பதலான்றினனலால்
எத்துடன பபலாதும டக
என்றியமபினலால் எண்ணைற்கு ஏற்ற
வித்தகர் உளபர அந்தத் தலானவெர்
விரித்த பசடன
பத்து நூறு அடமைந்தபகலாடி

வவெள்ளத்தலால் பகுதி வசய்த
அத்தடன கடைலும மைலாளத்
தனித்தனி அள்ளிக்வகலாண்டை
ஆயிரங்பகலாடிவவெள்ளத்தயில்
எயிற்று அவுணைர்க்கு அங்கு அங்கு
ஏயின ஒருவெர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம
இரட்டிப்வபலான் பதலாள்
தீஎனக் கனலும வசங்கண்
சிரமவதலாறும மூன்றும வதய்வெ
வெலாயினில் கடைல்கள் ஏழும
மைடலகளும மைற்றும முற்றும.
என்று கமபர் சீரிய சிங்கத்தின் வெருடகடய
கமப இரலாமைலாயணைத்தில் பலாடுகின்றலார்.

அப்வபலாழுது அசுர கூட்டைத்தினர் பயந்தனர்.
ரிஷிகளும திடகத்தனர். இப்வபலாழுபத
உண்டமையில் பிரளயகலாலம வெந்துவிட்டைது.
இதில் சிறிதளவும சந்பதகமில்டல. நலாம எங்பக
வசல்பவெலாம? இந்த சமையம நமடமை யலார்
கலாப்பலாற்றுவெலார்? என்வறல்லலாம நடுங்கிய
மைனத்துடைன் பதவெர்கள் பல இடைங்களுக்கு
ஓடினலார். பிறகு, கூர்டமை வபலாருந்திய டககளலால்
அந்த மைகலாவிஷ்ணு அசுரடன பிடித்துக்
வகலாண்டைலார். அசுரனும பகவெலாடன தன்
டககளலால் பிடித்துக் வகலாண்டைலான். இருவெருக்கும
அப்வபலாழுது யுத்தம ஏற்பட்டைது. சங்கம, சக்கரம,
கடத முதலிய ஆயுதங்கள் பகவெலானுடடையடவெ.
இடவெ தவிர மைற்ற ஆயுதங்கள் அவெனுடடையடவெ.
கத்திக்குக் கத்தியும, பலாசத்திற்கு பலாசமும, என்று
இப்படடைகளில் எல்லலா ஆயுதங்களும ஒன்றுடைன்
ஒன்று பமைலாதின. பகவெலான் விட்டை ஆயுதங்கடள

விடை அசுரரலாஜன் எய்த அமபுகள் அதிகமைலாகபவெ
இருந்தன. ஆயினும அடவெ பயனற்றடவெயலாகிக்
கீபழை விழுந்தன. எங்வகங்பக அசுரன்
ஓடினலாபனலா அங்கங்பக அவென் பமைல் விழுந்து
நரசிமமை பகவெலான் ஓடினலார். இரணியகசிபுவின்
அவெஸ்டதடய பலார்த்து பகவெலான்
ஓய்வெடடையவில்டல. இரணியகசிபுவின்
இரத்தத்தில் ஒவ்வவெலாரு திவெடலயும எங்வகங்கு
விழுந்தபதலா அங்கங்பக நூற்றுக்கணைக்கிலும,
ஆயிரக்கணைக்கிலும இந்த அசுரனுக்கும
பமைற்பட்டை வெலிடமையுள்ள அசுரர்கள்
பதலான்றினர். ஒவ்வவெலார் அசுரடனயும
வவெல்வெதற்கு நூற்றுக்கணைக்கலான உருவெங்கடள
பகவெலான் எடுத்துக் வகலாண்டைலார். அசுரர்களின்
இரத்தம பூமியில் விழுந்த இடைங்களில் நூறு நூறு
அசுரர்கள் உண்டைலாயினர். பல நரசிமமைர்களும
பதலான்றினர். பகவெலானும, அசுரரலாஜனும

டககளலாலும கலால்களலாலும மைலார்புகளலாலும பபலார்
வசய்தனர். ஒருவெருடடைய பலத்டதயும அறிய
முடியவில்டல.
"பதவெபன, ஜகந்நலாதபன, உலகத்டத கலாப்பவெபன
நீ நன்றலாக விளங்க பவெண்டும, இந்த சத்ருடவெ
வவெல்வெலாயலாக. ஏன் நீ இந்த விஷேயத்தில்
தலாமைதிக்கிறலாய்? புருபஷேலாத்தமைபன, உன் நிடனவு
மைலாத்திரத்தில் இந்த உலகம படடைக்கப்படுகிறது.
உன்னிடைத்திபலபய லயத்டதயும அடடைகிறது.
நீதலான் உலகத்துக்கு தந்டத. பதவெமைலானத்தலால்
ஆயிரம வெருஷேங்கள் வசன்றன. பதவெகலாரியத்டத
தலாமைதமின்றி வசய்வெலாயலாக." இப்படி
தலாழ்டமையுடைன் பதவெர்கள் துதித்த வெலார்த்டதகடள
பகவெலான் பகட்டு வபரிய அட்டைகலாசம வகலாண்டு
அண்டைத்டதபய பிளக்கிறவெரலாக
இரணியகசிபுடவெ பிடித்து மைடியில் டவெத்து

அவென் முகத்டத பநலாக்கி தம வெஜ்ர
நகங்களலாபலபய பிளந்தலார். சில வெலார்த்டதகடள
வசலால்லி வகலாண்டு ஹலா ஹலா என்ற சப்தத்டத
அடிக்கடி வசய்தலார். பகலாபத்தலால் சிவெந்த
கண்களுடைன் வநருப்டப கக்கிக் வகலாண்டு எல்லலா
உலகத்டதயும இருள் சூழை வசய்தலார். ஒரு
முகூர்த்த பநரம அடனத்து உலகமும
சமுத்திரத்தில் மூழ்கிவிட்டைது பபலால் இருந்தது.
பிறகு பதவெர்களும, கந்தர்வெர்களும பகவெலாடன
துதித்தனர். "வசந்தலாமைடரக்கண்ணைலா உனக்கு
நமைஸ்கலாரம. உலகத்டத படடைப்பவெபன நமை:
இந்திரியங்கடள அடைக்குபவெபன,
மைகலாபுருஷேபன, முதலில் பதலான்றியவெபன, உலக
ஸ்வெரூபிபய, கூர்டமை வபலாருந்திய உயர்ந்த
ஆயுதம வபற்றவெபன, உலகத்துக்கு நன்டமை
வகலாடுப்பவெபன, கிருஷ்ணைனலாகவும,

பகலாவிந்தனலாகவும இருக்கும வபருமைலாபன,
உனக்கு நமைஸ்கலாரம. நீ இமமைலாதிரி ரூபத்டத
எடுக்கலாவிட்டைலால் உலகம இருளடடைந்துவிடும.
உயர்ந்த வசயடல வசய்தலாய். அசுரன் இறந்தலான்.
அவெரவெர்களுடடைய ஸ்தலானங்கள் நிடலநின்றன.
பகலாபத்டத அடைக்கிக் வகலாள். பக்தர்கடள
கலாக்கவும. அசுரர்கடள அழிக்கவும, இத்தடகய
ரூபத்டத எடுத்துக் வகலாண்டைலாய்." என்று டக
கூப்பிய வெண்ணைம எல்லலாத் பதவெர்களும
முனிவெர்களும புருபஷேலாத்தமைடன துதித்தனர்.
பிறகு வதளிவெடடைந்த பகவெலான், தமைது
ஸ்வெரூபத்டத வவெளிப்படுத்தியவெரலாய் பிரமமைலா,
ருத்திரன், முதலிய பதவெர்கடள பலார்த்து பபச
வதலாடைங்கினலார்: "எல்லலா பதவெர்களும பலம
வபலாருந்திய மைகரிஷிகளும அறிவில்லலா
பலாவியலான இரணியனலால் பிடிக்கப்பட்டைலார்கள்.

இப்வபலாழுது படகவென் இறந்தலான். நமைது
பநலாக்கம டககூடி விட்டைது. அவெரவெர்
ஸ்தலானத்டத அடடைந்து மைனக்கவெடலயின்றி
சந்பதலாஷேத்துடைன் இருப்பீர்களலாக" என்று
வசலால்லி பகவெலான் எல்பலலாடரயும
அனுப்பிவிட்டைலார்.
பநரிலுள்ள பிரகலலாதடன பலார்த்து பகவெலான்
"உன்னுடடைய அசஞ்சலமைலான பக்திடயப் பலார்த்து
வதளிவெடடைந்பதன். உன் இஷ்டைப்படி என்னிடைம
வெரத்டதப் பகட்பலாயலாக என்றலார். பிரகலலாதன்
"நலான் எந்த எந்த பிறவியில் பிறக்கிபறபனலா அந்த
அந்த பிறவிகளில் உமமிடைத்தில் எனக்கு
எப்வபலாழுதும பக்தி இருக்க பவெண்டும"
என்றலான். பகவெலான் "பரபமைச்வெரருக்கு
என்னிடைத்தில் எவ்வெலாறு பக்தி உள்ளபதலா
அப்படிபய உனக்கும உள்ளது. உன்டனப்

பலார்த்து மைகிழ்வுற்பறன். சந்பதகமில்டல. முள்
பபலான்ற உன் தகப்பன் இறந்தலான்.
தகப்பனுடடைய ரலாஜ்யத்டத நீ வபற்று ஆட்சி
புரிவெலாயலாக. உனக்கும யலாரும விபரலாதி இங்கு
இல்டல. சந்திர சூரியர்கள் உள்ள வெடரயிலும,
பூமி உள்ள வெடரயிலும பதவெர்கள் இந்திரனுடைன்
உன்டனப் புகழ்வெலார்கள். புதல்வென், மைடனவி,
பபரன்மைலார், சுற்றத்தலார், நண்பர்கள்
எல்பலலாருக்கும நன்டமைடய வசய்து
வெலாழ்வெலாயலாக.
எதிலும பற்றுதல் அற்று தர்மைங்கடள
வசய். நலான் வசய்கிபறன் என்ற அகங்கலாரத்டத
விடு. நியலாயமைலான வெழியில் பணைத்டத
சமபலாதிப்பலாயலாக. பதவெர்களுக்கும ரிஷிகளுக்கும
பூடஜ வசய். சலாஸ்திரம இடசந்த வெழியில்
சுகங்கடள வபறுவெலாயலாக. அறம, வபலாருள்,

இன்பம ஆகிய மூன்டறயும என்னிடைத்தில் பக்தி
உள்ளவென் அடடைவெலான். அவென்
கஷ்டைப்படைமைலாட்டைலான். கடடைசியில்
இவெற்றிலுள்ள பதலாஷேங்கடள அறிந்து
டவெரலாக்கியம வபற்று என்னுடடைய ஸ்தலானத்டத
அடடைவெலாயலாக என்று அருளினலார்.
"இந்த அபஹலாபில பக்ஷேத்திரம நலான்
பதலாற்றமைளித்தடதபய கலாரணைமைலாகக் வகலாண்டு
மைகலா புண்ணியமுடடையதலாக ஆயிற்று. இது
முதற்வகலாண்படை உலகத்தினர். 'அபஹலாபிலம'
என்று கூறுவெர். எனது ஒப்பற்ற வெலிடமைடய
அறிந்த பதவெர்கள் இமமைலாதிரி பபலாற்றினலார்கள்

அபஹலா வீர்யம, அபஹலா வசளர்யம,
அபஹலா பலாஹஸுபரலாக்ரமை : |
நலாரஸிமஹ : பரம டதவெம, அபஹலா பலம
அபஹலா பலம ||

"ஆடகயலால் அபஹலாபில பக்ஷேத்திரம என்று
ஆயிற்று. நலான் இங்பக கஜகுண்டைத்தின்
சமீபத்தில் வெசிக்கிபறன். பவெநலாசினியில்
கடரயில் நலான் இருக்கிபறன். எனக்கு எதிரில் நீ
இருப்பலாயலாக. நீ இங்கு வெசித்துக் வகலாண்டு
எல்லலா வசல்வெமும வபலாருந்திய ரலாஜ்யத்டத
அநுபவிப்பலாயலாக. ரிஷிகள், பித்ருக்கள்,
பதவெர்கள் அடனவெரும என்டன இங்பக
துதிப்பலார்கள்."

பகவெலான் இவ்விதம நரம கலந்த சிங்க உருடவெ
எடுத்துக் வகலாண்டு எல்லலா உலகத்துக்கும முள்
பபலான்றிருந்த அசுரரலாஜடன கூரிய நகங்களினலால்
பிளந்து அவெனுடடைய புதல்வெனலான
பிரகலலாதடன உயர்ந்த விசலாலமைலான ரலாஜ்யத்தில்
அபிபஷேகம வசய்வித்தலார். பவெநலாசினி என்ற
நதியின் கடரயில் எல்லலாரும வெழிபடை லக்ஷ்மி
நரசிமமைரலாகவும இன்னும பல பகலாலங்களிலும
இக்கலியுகத்தில் பசடவெ சலாதிக்கிறலார்.
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கருடனின் தவம

கருடநாத்ரி

பிரகலலாதலாழ்வெலான் வசலான்ன வெலார்த்டதடய
வமைய்பிக்க வபருமைலாள் அபத வநலாடியில்
இரணியனின் அரண்மைடணை தூணில் அவெதலாரம
வசய்ததலால் வபருமைலாள் கருடைன் பமைல்
எழுந்தருளி வெரலாமைல், கருடைடன விடுத்து
தனியலாக வெந்தலார். அதனலால் மிகவும துக்கம
வகலாண்டை கருடைன், வபருமைலாளிடைம தனக்கு
நரசிமமை அவெதலார பசடவெடய கலாட்டி அருளுமைலாறு
பவெண்டினலான். கருடைனின் வபருடமைடய
உலகத்பதலார்க்கு அறிய வசய்ய திருவுளம
வகலாண்டை வபருமைலாள் நீ அபஹலாபிலம வசன்று
தவெம வசய் தக்க சமையத்தில் நலான் வெந்து பசடவெ
சலாதிக்கின்பறன் என்று அருளினலார்.
வபருமைலாள் “கூடைலாவிரணியடனக்
கூருகிரலால மைலார்பிடை” அவெதலாரம வசய்த புண்ணிய

பூமியலாகிய அபஹலாபிலத்தில் வெந்து கருடைன்
வபருமைலாளின் தரிசனம பவெண்டி தவெம வசய்ய
ஆரமபித்தலான். அவ்வெளவு கடுடமையலாக தவெம
வசய்தலான் கருடைன், அவெனுடடைய தவெத்தீயலால்
பூபலலாகம ஸ்தமபித்தது, பதவெபலலாகத்டதயும
அது விடைவில்டல . பதபவெந்திரனுக்கு பயம
பிடித்துக் வகலாண்டு விட்டைது, ஒரு கலாலத்தில்
பதவெ பலலாகம வெந்து பதவெர்கள் அடனவெடரயும
பதலாற்கடித்து அமிர்தத்டத எடுத்து
வசன்றவெனல்லலாவெலா கருடைன்? எனபவெ இந்திரன்
கருடைனின் தவெத்டத அறிந்து தன் பலலாகத்துக்கு
தீங்கு வெந்து விடுபமை என்று ஐயம வகலாண்டைலான்.
நலான்கு பக்கங்களிலும கண்டணைச்
வசலுத்தினலான். அழைகலாபல எல்லலாடரயும
மையக்கும இயல்பு வபற்றுக் கர்வெம வகலாண்டை
ஊர்வெசி அவெனருகில் நின்றலாள். அவெடளப்
பலார்த்தும மைனத்தில் ஒரு தீர்மைலானத்துக்கு வெந்த

இந்திரன், "ஊர்வெசிபய! பதவெர்களின்
நன்டமைக்கலாக உடைனடியலாக ஒரு தந்திரம வசய்ய
பவெண்டும. கருடைன் முனிபவெடைம தரித்து
அபஹலாபிலத்தில் தவெம புரிவெது உனக்குத்
வதரிந்தபத. அங்பக வசன்று பல விலலாசங்கடளக்
கலாட்டி அவெடன உன் மீது டமையல் வகலாள்ளச்
வசய்ய பவெண்டும. அவெனது தவெத்டதக் வகடுக்க
பவெண்டும. மைகரிஷிகளும, உன் பமைலாக வெடலயில்
சிக்கினவெர்கள். கருடைனும உன் மீது பமைலாகம
வகலாள்வெலான் என்பதில் சந்பதகம இல்டல, என்று
வசலால்லி அனுப்பினலான்."
ஊர்வெசியும இந்திரனின் உத்திரவின்படி
பல அப்ஸர ஸ்த்ரீகளுடைன் அபஹலாபிலம
என்னும மைடலக்கு வெந்து பசர்ந்தலாள். மைதுரமைலான
வெலார்த்டதகடள பபசத்வதலாடைங்கினலாள். அழைகிய
கீதங்கடளயும பலாடினலாள். தன்னுடைன் வெந்த

வபண்மைணிகபளலாடு நர்த்தனம வசய்யவும
ஆரமபித்தலாள். கருடைன் அவெடள பலார்க்கவும
இல்டல. மைதிக்கவும இல்டல. 'இந்திரன்
அனுப்பி வெந்தவெள் நலான். ஊர்வெசி என்பது என்
வபயர். ஒபர கணைத்தில் எல்பலலாடரயும என்
வெசமைலாக்க சக்தி உடடையவெள். என் கண்ணுக்கு
இலக்கலானவெர்கள் எல்பலலாருபமை எல்லலா
துன்பங்கினின்றும விடுபட்டைவெர்கள் ஆவெலார்கள்.
வபண்ணின் உருவெத்டத பநரில் பலார்த்ததும,
அடத ஆதரிக்கலாமைல் பவெறு வபலாருடள
விருமபுகிறவென் மிக்க தலாகத்பதலாடு இருந்தும
டகயில் கிடடைத்திருக்கும தண்ணீடர விட்டு
ஆகலாயத்தில் உள்ள பமைகத்டத
எதிர்பலார்ப்பவெனுக்கு சமைலானமைலாகிறலான்' என்று
பரிவுடைன் கூடிய ஆயிரக்கணைக்கலான
வெலார்த்டதகளலால் கச்யபருடடைய புதல்வெனலான
கருடைடன ஏமைலாற்ற முயன்றலாள்.

"இத்தடகய அபத்தமைலான பகவெல
ஆடைமபரம உபபயலாகமைற்றது. தீடமைடயக்
வகலாடுக்கக்கூடியது. பகட்பவெர்களுக்கும
முரணைலானது' என்று நிடனத்து முதலில் கருடைன்
பபசலாமைல் இருந்து விட்டைலான். பிறகு மைறுபடியும
இரக்கத்தலால் கருடைன் சில வெலார்த்டதகடளச்
வசலால்லத் வதலாடைங்கினலான்; "ஏ ஊர்வெசிபய!
வகலாடிய வபண்பணை! நீ உன் இருப்பிடைம வசல்.
உன்னுடடைய விருப்பம என்னிடைத்தில் பயன்
வபறலாது. வகலாட்டு மைடழையலால் தலாக்குண்டைலாலும
மைடலகள் எப்படித் துன்பத்டத
அடடைவெதில்டலபயலா அதுபபலால்
பகவெலானிடைத்தில் மைனத்டதச் வசலுத்தியவெர்கள்
எந்தவிதத்திலும துன்பப்படைமைலாட்டைலார்கள்.
அச்சுதனிடைத்தில் ஈடுபட்டை மைஹலா மைனஸ்விகளின்
உயர்ந்த குணைம எங்பக? வபண், புதல்வென்,
மைடனவி, பணைம இவ்விஷேயத்தில் அறிவிலிகள்

வகலாள்ளும பற்றுதல் எங்பக? தம விருப்பப்படி
இந்தப் பூபலலாகத்தில் ஏற்படும சுகங்களில்
ஈடுபட்டு நன்டமை தீடமை ஒன்றும அறியலாத
ஆண்களுக்குத் தீங்கும இன்பமைலாகப் படுகிறது.
டகயில் சிரங்கு வெந்த பபலாது அடத வசலாறிந்தலால்
பமைல் தீடமை ஏற்படும என்றறிந்தும தற்கலாலத்தில்
உண்டைலாகும இன்பத்துக்கலாக வசலாறிவெது பபலால்
உள்ளது மைக்களின் வசயல். ஆக தீங்கும
இன்பமைலாகத் பதலான்றும. "பவெவ்யதலா ஸஸுகலாயபத"
ஆடகயினலாலன்பறலா மைலாமிசம, ரத்தம
முதலியவெற்றின் பசர்க்டகடயப் வபற்ற வகலாடிய
அழுக்கு உடைமபினிடைம மூடைர்கள் ஆடச
கலாட்டுகின்றனர்! இப்படிப் பட்டைவெர்கள்
நரகத்திடைமும ஈடுபலாடு வகலாள்வெலார்கள்.
வவெறுப்புக் கலாட்டைமைலாட்டைலார்கள். வபண்கள்
சிலரிடைத்தில் சிபநகம பலாரலாட்டுவெலார்கள். சிலடர
மையக்குவெலார்கள்; ஓரிடைத்திலும நிடலயுடைன்

இருக்கமைலாட்டைலார்கள். இவெர்களுடடைய
மைனத்திபலபய ஒரு நிச்சயமும ஏற்படைலாது.
இப்படிப் பலவெடகயில் வினடதயின்
சிறுவெனலான கருடைன் ஊர்வெசிடய கடிந்து கூறி,
ஹரியின் திருவெடிகளில் மைனத்டதச் வசலுத்தி
வபருமைலாடள நரசிமமைரலாய் தரிசிக்க பவெண்டி ஒபர
மைனதுடைன்.

ஆடியநாடி அகமகரரந்து இரச
பெநாடிப்பெநாடிக் கண்ணீர் மல்கி எங்கும
நநாடி நநாடி நரசிங்கநா!
என்று ஊனும உள்ளமும உருக கடும தவெத்டத
வதலாடைர்ந்தலான் டவெனபதயன். ஊர்வெசியும
வவெட்கத்தலால் முகந்தலாழ்ந்து பதபவெந்திரனிடைம
திருமபிச் வசன்றலாள். இந்திரடனப் பலார்த்து "ஓ

புரந்தரலா! முன்பு பல இடைங்களுக்கு என்டன
அனுப்பியிருக்கிறலாய். தபபலா பலலாகத்திபலலா,
பிரமமை பலலாகத்திபலலா, அதற்கும பமைலலான
உலகத்திபலலா, பலாதலாளம முதலிய
உலகங்களிபலலா, என்னுடடைய திறடமைடயக்
கலாட்டி உன் விருப்பத்டத நிடறபவெற்றிக்
வகலாடுத்திருக்கிபறன். ஆனலால் இந்த கருடைனிடைம
என் முயற்சி பலன் அளிக்கவில்டல.
மைதங்வகலாண்டை யலாடனடயத் தலாமைடரத் தண்டின்
நூலலால் எப்படிக் கட்டை முடியலாபதலா, உக்ரமைலான
கிரணைங்கடள உடடைய சூரியடன இருட்டைலால்
எப்படி அழிக்க இயலலாபதலா, சமுத்ர ஜலத்தலால்
பலாடைவெலாக்கினிடய (வெடைடவெக் கனடல) எப்படி
அடணைக்க முடியலாபதலா, சமுத்திரத்தின் ஒலிடய
தவெடளயின் கூச்சலலால் எப்படி அடைக்க
முடியலாபதலா, அவ்வெலாபற பகவெலானிடைத்தில் எல்லலா
புலன்கடளயும வசலுத்தி பபரறிடவெப்வபற்ற

மைகலான்களின் மைனத்டத அழிக்க முடியலாது"
என்றலாள்.
பமைலும, "கருடைன் பதவெ பலலாகத்டதபயலா
உன்னுடடைய பதவிடயபயலா பிரமமைலாவின்
ஸ்தலானத்டதபயலா விருமபித் தவெம புரியவில்டல.
பகவெலானின் திருவெடித் தலாமைடரகடள
கலாணைபவெண்டும என்று விருமபிபய தவெம
புரிகின்றலான். இடத நலான் நன்கு அறிபவென்"
என்று வசலால்லி இந்திரனுடடைய பயத்டத
ஒருவெலாறு பபலாக்கினலாள் ஊர்வெசி.
கருடைனின் திடை பக்திடயக் கண்டு மைகிழ்ந்த
வபருமைலாள் சத்திய வசலாரூபனலாய்
மைடலக்குடகயில் வநருப்பின் உக்ரத்பதலாடு
அவென் விருமபியபடிபய உக்ர நரசிமமைரலாய்
அன்று எவ்வெலாறு இருந்தலாபரலா அது பபலாலபவெ

பசடவெ சலாத்தித்தலார். பிரகலலாதன் டக கூப்பி நிற்க
ஹிரணியடணை மைடியில் பபலாட்டுக் வகலாண்டு
உக்ரமைலாய் அவெனது மைலார்டபப் பிளக்கும
பகலாலத்தில் முன் நரசிங்கமைதலாகி அவுணைன்
முக்கியத்டத முடிப்பலான் என்ற படி வபருமைலாள்
கருடைலாழ்வெலாருக்கு பசடவெ சலாதித்தலார். சங்கம,
சக்கரம, கடத முதலிய ஆயுதங்கடள
தரித்தவெரும, நலான்கு டககடள உடடையவெரும,
இந்திரன் முதலிய பதவெ கணைங்களலால்
பூஜிக்கப்பட்டு நீர் வகலாண்டை பமைகத்திற்கு
ஒப்பலானவெரும வசந்தலாமைடரக்கண்டணை
உடடையவெரும ஒபர சமையத்தில் உதித்த
பகலாடிக்கணைக்கலான சூரியர்களின் ஒளிடயப்
வபற்ற கிரீடைத்தலால் விளங்கியவெரும, அழைகிய
உன்னதமைலான மூக்குடைன் கூடியவெரும கருத்த
பகசங்களுடைன் கூடியவெரும அழைகிய தளிர்
பபலான்றவெரும, குண்டைலதலாரியலாய் வகளஸ்துபம

உடடையவெரும, பீதலாமபரதலாரியுமைலான பகவெலாடன
கருடைன் தன் கண்களலால் கண்டு ஆனந்த
பரவெசனலாய் நின்றலான்.
பர்வெதங்களின் உயரத்தில் மைலாவபரும
குடகயில் நரசிமமைரலாக எழுந்தருளிய
இடறவெடனச் பசவித்த கருடைன்
பரவெசமைடடைந்தலான். அபஹலாபிலம, மைஹலாபலம
என்று துதித்து பணிந்தலான். இக்கலாரணைத்தலால்
அபஹலாபிலம (பிலம என்றலால் குடக) என்று
வபயர் வெந்தது.
நட்சத்திர மைண்டைலத்பதலாடு கூடிய சந்திரன்
பபலாலவும, பமைருமைடலயின் நடுவிலுள்ள
சூரியன் பபலாலவும, அனந்தன் முதலிய
சுரகணைங்கபளலாடு பசடவெ அளிக்கும பகவெலான்,
கருடைனின் முன் வெந்து அழைகிய வெலார்த்டத

வசலால்லத் வதலாடைங்கினலார். "குழைந்தலாய்!
விநடதயின் மைனத்துக்கு இனியவெபன! உனது
உக்கிரமைலான தவெத்தலால் மைகிழ்ச்சியுற்பறன்.
எழுந்திருப்பலாய். உன் விருப்பம என்ன? நலான்
அடத நிடறபவெற்றுகிபறன்" என்றலார். இடதக்
பகட்டைதும கருடைன் பல தடைடவெ பகவெலாடன
வெணைங்கி அபூர்வெமைலான அவெரது ரூபத்டதக் கண்டு
மைலர்ந்த கண்கடளப் வபற்றவெனலாய் உடைல்
முழுவெதும மையிர்க்கூச்சலடடைந்தவெனலாய்
கடைவுடள துதி வசய்ய ஆரமபித்தலான்.
"எல்லலா உலகத்டதயும ஆக்கவும,
நிடலவபறுக்கவும, அழிக்கவும, திறடமைப்வபற்ற
உன்டன நமைஸ்கரிக்கிபறன். கலாரிய கலாரணை
ரூபனலான உன்டன நமைஸ்கரிக்கிபறன். பல
ரூபங்கடள எடுத்து எங்கும வியலாபித்த உன்டன
வெணைங்குகிபறன். சலார்ங்கம முதலிய

ஆயுதங்கடள ஏந்திய உன்டன வெணைங்குகிபறன்.
அடியவெர்களிடைத்தில் இரக்கமுள்ளவெபன! உன்
மைகிடமைடயச் வசலால்லி துதி வசய்ய
யலாருக்குத்தலான் சக்தி உண்டு? ஜகத்குருபவெ!
மைந்தமைதியுள்ளவெனலான நலான் எப்படித்
துதிப்பபன்? என் நலாக்கு எப்படி
முன் வெரும ?. என்று கருடை பகவெலான் துதி வசய்து
வினயத்துடைன் நின்றலான்.
மிகத் வதளிவு வபற்ற முகத்துடைன் பகவெலான்
கருடைடனப் பலார்த்து வசலால்லத் வதலாடைங்கினலான்.
"விநடதயின் புதல்வெலா! நலான் உன் தவெத்டத
வமைச்சுகிபறன். உனக்கு எல்லலா மைங்களங்களும
உண்டைலாகட்டும. உன் விருப்பம என்ன?
வசலால்வெலாய்! அடத நலான் நிடறபவெற்றி
டவெக்கிபறன்" என்றலார்.

கருடைன் "பதவெ பதவெலா! நலான் பூமியிபலலா
மூன்று உலகங்களிபலலா ஜயம வபற விருமபி
தவெம புரியவில்டல. இன்று முதல் வெலாகனமைலாக
எனது பதலாளில் பதவெரீர் அமைர பவெண்டும.
இதுதலான் எனக்கு மைகிழ்ச்சிடயக் வகலாடுக்கக்
கூடியது. எல்லலாவெற்றுக்கும ஆதலாரனலான உனக்கு
நலான் ஆதலாரமைலாக பவெண்டும. இந்த மைகிடமை
எவெற்கும கிடடைக்கத் தகுந்ததன்று. இந்த வபரும
பலாக்கியம எனக்கு கிட்டைபவெண்டும" என்றலான்.
பின்பு அவென் பமைலும வசலால்லத்
வதலாடைங்கினலான். "புருபஷேலாத்தமைலா! இந்த
மைடலயில் இருந்துவகலாண்டு நலான் கடும தவெம
புரிந்பதன். இங்பக என் தவெம வவெற்றி
அடடைந்தது. உன்டன தரிசிக்கும பலாக்யத்டத
வகலாடுத்தபடியலால் இந்த மைடலக்கு ஒரு
வபருடமை ஏற்பட்டுள்ளது. எனபவெ, இதற்கு
கருடைமைடல என்ற வபயர் வெழைங்க பவெண்டும

தலாங்களும இந்த கருடைலாசலத்தில் எனக்கு பசடவெ
சலாதித்தது பபலாலபவெ எப்பபலாதும பசடவெ சலாதிக்க
பவெண்டும . இந்த இரு வெரங்கடளயும வகலாடுக்க
பவெண்டும" என்று பகட்டுக் வகலாண்டைலான்.
பகவெலான், "கருடைலா! நீ இளமபிரலாயம
உள்ளவெனலாக இருந்த பபலாதிலும புத்தியலால்
வபரியவெனலாக விளங்குகிறலாய்.
உன்டனக்கலாட்டிலும உயர்ந்தவென் யலாரும
இல்டல. பல முனிவெர்கள் தவெம புரிந்தனர்.
நலானும அவெர்களுக்கு பசடவெ சலாதித்பதன்.
அவெர்கள் பவெறு எடதபயலா பலனலாக விருமபி
பவெண்டிக் வகலாண்டைலார்கபள தவிர தங்கடள
எனக்கு வெலாகனமைலாக்கிக் வகலாள்ள
விருமபவில்டல. நீ விருமபியபடி இரு வெரமும
தந்பதன். உன்டன கருடைன் என்றும,
சர்ப்பங்களுக்கு சத்ரு என்றும, பவெத ஸ்வெரூபி

என்றும, பக்ஷீரலாஜன் என்றும, நலாரலாயணை ரதம
என்றும வசலால்லி அடழைப்பலார்கள்" என்று
வசலால்லி, பகவெலான் அங்பகபய
அந்தர்த்தியலானமைலானலார்.
கருடைன் தவெம வசய்ததலால் இமமைடல
கருடைலாத்ரி, கருடைலாசலம, கருடை டசலம
என்றடழைக்கப்படுகின்றது. கருடைன் தன்
சிறகுகடள விரித்த பகலாலத்தில் நின்றிருப்பது
பபலான்று பதலாற்றமைளிக்கும கருடைலாத்ரியில் ஒரு
குடகயில் வபருமைலாள் அபஹலாபில நவெ
நரசிமமைர்களுள் முக்கியமைலானவெரலாக அபஹலாபில
நரசிமமைரலாக, உக்ர நரசிமமைரலாக இன்றும பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார். குடகயில் வபருமைலாளுக்கு எதிபர
கருடைன் தவெ நிடலயில் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.
இவ்வெலாறு வபருமைலாள் அவெதலாரம வசய்த தலத்தில்
நலாம எல்பலலாரும உய்ய வபருமைலாள் பகலாவில்

வகலாள்ள கலாரணைமைலாக இருந்தலார் கருடைன்.
இவ்வெலாறு மைலாறலாத பக்தி வகலாண்டு பகவெலான்
பசடவெபய பிரதலானம என்று அவெரிடைம பூரணை
சரணைலாகதி அடடைந்ததலால் அவெரது திருவெடிகடளத்
தலாங்கும பபறு வபற்றதலால், கருடநாழ்வநார் என்று
பபலாற்றப்படுகின்றலார் விநடதயின் சிறுவென்.

இதுவெடர ஸ்ரீமைந்நலாரலாயணின்
இன்றியடமையலா பண்புகடளயும, வபருமைலாள்
எடுத்த நரசிமமை அவெதலாரத்தின் மைகிடமைடயயும
கருடைன் வசய்த தவெத்தின் கலாரணைமைலாக வபருமைலாள்
வெந்து அபஹலாபில நரசிமமைரலாக பகலாவில்
கண்டைடதயும கண்படைலாம. இனி இத்திவ்ய பதச
யலாத்திடரடயத் வதலாடைரலலாம வெலாருங்கள்
அன்பர்கபள.

அத்தியலாயம – 6

அஹஹநாபில யநாத்திரர
நரசிமமைடர வதலாடைர்ந்து மைனம ஒன்றி
வெழிபட்டு வெந்தலால் எதிரிகடள வவெல்லும பலம
கிட்டும. நரசிமமைடர உபலாசனலா வதய்வெமைலாக
ஏற்றுக்வகலாள்பவெர்களுக்கு அடனத்து
திக்குகளிலும புகழ் கிடடைக்கும. நரசிமமை
அவெதலாரத்டதப் பற்றிய முதல் குறிப்பு
பரிபலாடைலில் கலாணைப்படுகின்றது. நரசிமமைடர
நரசிங்கம, சிங்கப்பிரலான், அரிமுகத்து அச்சுதன்,
சீயம, நரம கலந்த சிங்கம, அரி, ஆனரி என்று
பலவெலாறலாக பலாடி பரவியுள்ளனர் ஆழ்வெலார்கள்.
நரசிமமை அவெதலாரம பற்றி முதன் முதலில்
முழுடமையலாக வசலான்னவெர் கமபர் ஆவெலார். எல்லலா

வபலாருட்களிலும நலான் இருக்கிபரன் என்படத
உணைர்த்த எடுத்த அவெதலாரபமை நரசிமமை அவெதலாரம.
நரசிமமைன் என்றலால் ஒளிப்பிழைமபு என்று
வபலாருள். இவெரது வெலக்கண்ணைலாக சூரியனும,
இடைக்கண்ணைலாக சந்திரனும, புருவெ மைத்தியில்
அக்னியும திகழ்கின்றனர். நரசிமமைரின் பதஜஸ்
கலாயத்ரி மைந்திரத்தில் இருப்பதலாக ஐதீகம.
மைகலாலக்ஷ்மிக்கு பத்ரலா என்றும ஒரு திருநலாமைம
உண்டு, எனபவெ நரசிமமைடர பத்ரன் என்றும
அடழைப்பலார்கள். இதற்கு மைங்களமூர்த்தி என்று
வபலாருள். இரலாமைலாயணைம, மைஹலாபலாரதம,
பலாகவெதம, பதிவனன்புரலாணைங்கள், உப
புரலாணைங்கள் அடனத்திலும நரசிமமைரின் சிறப்பு
கூறப்பட்டுள்ளது. நரசிமமைடர வெழிபடும பபலாது
“ஸ்ரீநரசிமஹலாய நமைஹ: என்று கூறி ஒரு பூடவெ
இட்டு வெணைங்கினலால் எல்லலா வித்டதயும கற்ற
பலன் உண்டைலாகும. நரசிமமைடர “மருத்யுபவெ

ஸ்வெலாஹலா” என்று கூறி வெழிபட்டைலால் மைரணை பயம
நீங்கும. “அடித்த டக பிடித்த வபருமைலாள்”
என்வறலாரு வபயரும நரசிமமைருக்கு உண்டு.
அதலாவெது பக்தர்கள் உரிடமைபயலாடு அடித்து
பகட்டை மைறு விநலாடிபய உதவுபவென் என்று
வபலாருள். வெலாருங்கள் அன்பர்கபள நரசிமமைடர
பல பகலாலங்களில் தரிசிக்க அபஹலாபிலம
வசல்பவெலாம.
உக்ர பஷேத்ரம, வீர பஷேத்ரம,
அபஹலாபிலம, அபஹலாபலம,
சிங்கபவெள்குன்றம என்று பல நலாமைங்களினலால்
அறியப்படும அபஹலாபிலம, ஆந்திர மைலாநிலம
கர்நூல் மைலாவெட்டைத்தில் நந்தியலால் என்னும
நகரத்திற்கு அருகில் அடமைந்துள்ளது.
அபஹலாபிலம வசன்டனயிலிருந்து சுமைலார் 426
கி.மீ தூரத்தில் அடமைந்துள்ளது.

திருப்பதியிலிருந்து 276 கி,மீ, நந்தியலாலிருந்து
சுமைலார் 80 கி.மீ தூரத்தில் அடமைந்துள்ளது. மைற்ற
முக்கிய இடைங்களிலிருந்து தூரம

ஸ்ரீடசலம – 236 கி.மீ

மைந்திரலாலயம – 245 கி.மீ

கடைப்பலா – 112 கி. மீ

அல்லகட்டைலா – 24 கி. மீ

வசன்டனயிலிருந்து பபருந்து/கலார் மூலம
வசல்லும பபலாது திருத்தணி, பரணிகுண்டைலா,
கடைப்பலா, நந்தியலால். அல்லகட்டைலா வெழியலாக நலாம
கீழ் அபஹலாபிலத்டத அடடையலலாம. இரயிலில்
வசல்பவெர்கள் வசன்டன- முமடப மைலார்க்கத்தில்
உள்ள கடைப்பலா இரயில் நிடலயத்தில் இறங்கி
பின் பபருந்து மூலம அபஹலாபிலத்டத
அடடையலலாம. அருகில் உள்ள விமைலான நிடலயம
திருப்பதி. வசன்டனயிலிருந்து
அபஹலாபிலத்திற்கு தினமும பபருந்து பசடவெ
உள்ளது.

நவெநரசிமமைர்கடளயும தரிசனம வசய்ய
மூன்று நலாட்களலாவெது பவெண்டும. அது
மைட்டுமைல்லலாது சிறிது மைடலபயறவும பவெண்டும,

அதற்கு பமைல் அபஹலாபிலத்தில் தங்க பவெண்டும.
இன்டறய முக்கியப் வபலாருளலான வசல்பபசி கூடை
உங்கடள பமைல் அபஹலாபிலத்தில் உங்களுக்கு
வதலாந்தரவு வகலாடுக்கலாது. இயற்டகயுடைன்
இடயந்து நீர் வீழ்ச்சிகளில் நீரலாடி, மைடலபயறி,
வபருமைலாடள தரிசனம வசய்து, எப்பபலாதும
அவெருடடைய திருவெடிகடளபய சிந்தித்து
வகலாண்டு இருக்க பவெண்டுவமைன்றலால் இந்த
யலாத்திடர மிகவும உகந்தது. திருக்பகலாவில்கள்
அடனத்தும பல்பவெறு இடைங்களில்
அடமைந்துள்ளதலால் முடறயலான ஒரு வெழி கலாட்டி
மிகவும அவெசியம. வெழிகலாட்டி இல்லலாமைல்
வசன்றலால் ஒபர மைலாதிரி இருக்கின்ற
மைடலப்பலாடதகளில் வெழி தவெறிப் பபலாய் விடை
வெலாய்ப்பு உண்டு. வபருமைலாடள முழுதுமைலாக
பசவிக்க பட்டைலாச்சலாரியர்களிடைம முதலிபலபய
வசலால்லி டவெக்க பவெண்டும.

அடிபயனுக்கு இந்த யலாத்திடர வசய்ய
கிடடைத்ததும அவெர் அருளலால்தலான் என் நண்பர்
ஒருவெர் அபஹலாபில யலாத்திடர வசல்லப்
பபலாகிபறலாம நீங்கள் வெருகிறீர்களலா? என்று
பகட்டைலார், அடிபயனும வவெளியூர் வசல்கிபறன்
வெந்து வசலால்கின்பறன் என்று கூறிபனன். திருமபி
வெந்து பகட்டை பபலாது பவென் நிடறந்து விட்டைது
இடைம இல்டல என்று கூறினலார். ஆயினும நலான்
எப்படியும வெருகின்பறன் என்றவுடைன் அவெரும
அவெர்களது நண்பர்களும நின்று வகலாண்டு
எனக்கு உட்கலார இடைம வகலாடுத்தலார்கள் அதற்கலாக
அவெர்களுக்கும எனது நன்றிடய வதரிவித்துக்
வகலாள்கிபறன்.

வசன்டன மைடிப்பலாக்கத்டத பசர்ந்த
திருமைடல சுவெலாமிகள் அவெர்கள் இந்த

யலாத்திடரடய நடைத்தி வகலாடுத்தலார். அவெர் 106
திவ்ய பதசங்கடளயும பல முடற தரிசனம
வசய்தவெர். வெருடைத்தில் ஒரு முடற திருமைடலக்கு
ஆடி மைலாதம பலாத யலாத்திடரக்கு ஒரு குழுவினடர
அடழைத்து வசன்று வெருகிறலார். அவெர் பலமுடற
அபஹலாபிலம வசன்று வெந்தவெர் என்பதலால்
உணைவு, தங்குமிடைம ஆகிய அடனத்து
ஏற்பலாடுகடளயும அவெபர கவெனித்துக்
வகலாண்டைலார்.

முதல் நலாள் இரவு 9 மைணியளவில்
வசன்டன மைடிப்பலாக்கத்தில் இருந்து பவென்
புறப்பட்டைது, அடிபயனும மைற்ற நண்பர்களும
நங்கநல்லூர் பிரிவு எதிபர உள்ள சித்தி விநலாயகர்
பகலாவிலின் அருகில் பவெனில்
ஏறிக்வகலாண்படைலாம. அடிபயன் அதிகப்படியலாக

வசன்றதலால் எப்படிபயலா அனுசரித்து
வகலாண்டுதலான் பயணைம வசய்ய பவெண்டி வெந்தது,
ஆந்திர மைலாநிலம வசல்ல பவெண்டுவமைன்பதலால்
பூந்தமைல்லியில் ஆந்திர மைலாநில அனுமைதி சீட்டு
வபற்றுக்வகலாண்டு திருவெள்ளூர், திருத்தணி
வெழியலாக திருப்பதிடய அடடைந்பதலாம.
பபலாக்குவெரத்து பசலாதடனச் சலாவெடியில் பசலாதடன
நடடைவபற்றது. அதுவெடர விழித்திருந்த
அடனவெரும அப்படிபய உறங்கிவிட்படைலாம.

கலாடல விடிந்த பபலாது நந்தியலாடல
வநருங்கிக் வகலாண்டிருந்பதலாம. மைஹலாநந்திக்கு 15
கி. மீ முன்னர் பஜலாதிர்லிங்க ஸ்தலமைலான
ஸ்ரீடசலத்திற்கு ஒரு பலாடத பிரிந்து வசல்கிறது.
நந்தியலாலில் சுவெலாமிகள் எங்கடள மைஹலா
நந்தீஸ்வெரர் ஆலயத்திற்கு அடழைத்து வசன்றலார்.

அபஹலாபிலம வசல்லும பக்தர்கள்
வவெளியிலிருந்பத பல் விளக்க, குளிக்க ஏதுவெலாக
குளத்திலிருந்து குழைலாய் மூலம தண்ணீர் வெசதி
வசய்திருந்தது அற்புதம. இக்பகலாவிலில்
அருடமையலான இரண்டு குளங்கள் உள்ளன
கிழைக்கு வதலாடைர்ச்சி மைடலயிலிருந்து ஓடி வெரும
அருடமையலான மூலிடக கலந்த நீரில் குளித்து
மைஹலா நந்தீஸ்வெர சுவெலாமி தரிசனம வசய்து விட்டு
வவெளிபய வெந்து கலாடல சிற்றுண்டி முடித்து,
மைஹலா நந்திடயயும தரிசனம வசய்தபின் கீழ்
அபஹலாபிலத்திற்கு புறப்பட்படைலாம. சுமைலார் 11:30
மைணியளவில் கீழ் அபஹலாபிலத்டத
அடடைந்பதலாம. முதலில் கீழ் அபஹலாபிலத்தில்
சலாந்த நரசிமமைடர பசவித்து விடைலலாம என்று
திருமைடல சுவெலாமிகள் கூறியதலால் முதலில் கீழ்
அபஹலாபிலம திருத்தலம வசன்பறலாம. பின்னர்
பல வெருடைங்கள் கழித்து இன்னுவமைலாருமுடற

அவெர் அடழைத்தலார் இமமுடற ஒபர நலாளில்
ஒன்பது நரசிமமைர்கடளயும பசவிக்கும
பலாக்கியம கிட்டியது.

எந்த ஊரிலிருந்து வெந்தலாலும அல்லகட்டைலா
என்ற ஊடரக் கடைந்பத அபஹலாபிலத்டத
அடடைய முடியும. அல்லகட்டைலாவிலிருந்து சுமைலார்
24 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள அபஹலாபிலம வசல்ல
பபருந்துகள் மைற்றும பவென்கள் உள்ளன.
புடகவெண்டி மூலம வசல்பவெர்கள் கடைப்பலா வெடர
வசன்று பின்னர் அங்கிருந்து பபருந்து மூலம
வசல்ல பவெண்டும. வசன்டனயிலிருந்து பபருந்து
மூலம வசல்பவெர்கள் கர்நூல் அல்லது நந்தியலால்
வசல்லும பபருந்தில் வசன்று அல்லகட்டைலாவில்
இறங்கிக் வகலாள்ளலலாம.

அபஹலாபிலம இரு தளமைலாக
அடமைந்துள்ளது. கீழ் அபஹலாபிலத்தின்
டமையத்தில் சலாந்த நரசிமமைர் ஆலயம
அடமைந்துள்ளது. சிறப்பு வெலாய்ந்த அபஹலாபில
மைடைம கீழ் அபஹலாபிலத்தில்தலான் உள்ளது.
இங்கும யலாத்திரிகள் தங்குவெதற்கு மைடைங்கள்
உள்ளன, வபரிய தங்கும பஹலாட்டைல்கள்
இன்னும வெரவில்டல, சிறு உணைவெகங்கள்
மைட்டுபமை உள்ளன. கீழ் அபஹலாபிலத்திற்கும
பமைல் அபஹலாபிலத்திற்கும இடதபய சுமைலார் 8
கி.மீ தூரம. எனபவெ கீழ் அபஹலாபிலத்திலும
தங்கிக் வகலாள்ளலலாம . இங்பக திருப்பதி
பதவெஸ்தலானத்தின் சத்திரம, ஆந்திர சுற்றுலலாத்
துடறயினரின் தங்கும விடுதி மைற்றும தனியலார்
தங்கும விடுதிகள் உள. எங்களுக்கலாக சுவெலாமிகள்
பமைல் அபஹலாபிலத்தில் தங்க மைடைம ஏற்பலாடு
வசய்திருந்தலார். இரண்டைலாவெது முடற வசன்ற

பபலாது கீழ் அபஹலாபிலத்தில் ஆந்திர
சுற்றுலலாத்துடறயினரின் விடுதியில் தங்கிபனலாம.
இனி முதலில் கீழ் அபஹலாபில பிரகலலாத வெரதர்
ஆலயம மைற்றும மைற்ற திருக்பகலாவில்கடளயும
வெலம வெருபவெலாமைலா?

அத்தியலாயம -7

கீழ் அஹஹநாபில
திருக்ஹகநாயில்கள

ஸிமஹமுபக வரகௌத்ர ரூபிண்யலாம
அபய ஹஸ்தலாங்கித கருணைலா மூர்த்பத
ஸர்வெ வியலாபிதம பலலாக ரக்ஷேகலாம
பலாப விபமைலாசன துரித நிவெலாரணைம
லக்ஷ்மி கடைலாக்ஷே ஸர்வெலாபீஷ்டைம
அபநகம பதஹி லக்ஷ்மி ந்ருஸிமஹலா ||

என்றபடி பிரகலலாதனுக்கு அனுக்கிரகம
வசய்த பிரகலலாத வெரதனலாய், இரணியடனக்
வகலான்ற உக்கிரம தணிந்த சலாந்த நரசிமமைரலாய்,
வபரிய பிரலாட்டியலார் மைஹலா லக்ஷ்மித் தலாயலாடர
தன் இடைது வதலாடடையில் தலாங்கிய லக்ஷ்மி
நரசிமமைரலாய் வபருமைலாள் பசடவெ சலாதிக்கும
திருக்பகலாவில் கீழ் அபஹலாபிலத்தில்
அடமைந்துள்ளது. ஆலயத்தில் நுடழையும முன்
வதற்பக புஷ்கரணி. சதுர வெடிவெக் குளத்டதச்
சுற்றி பலாடறகள் ஆன படிகள். ஏழு நிடல
ரலாஜபகலாபுரத்துடைனும மூன்று பிரகலாரங்களுடைன்,
அற்புதமைலான சிற்பங்கள் நிடறந்த மைண்டைபங்கள்,
உயர்ந்த மைதில்களுடைன் விளங்குகின்றது
திருக்பகலாவில். பகலாவிலின் முன்பன ஒரு

வநடிதுயர்ந்த 85 அடி வஜயஸ்தமபம (வவெற்றித்
தூண்) உள்ளது. இந்தத் தூடணை 30 அடி ஆழைம
பதலாண்டி நிறுவியுள்ளலார்களலாம. இத்தூணின்
முன்னர் நின்று நலாம பவெண்டும பவெண்டுதல்கள்
நிடறபவெறுகின்றன. முஸ்லிமகள் ஏழைலாவெது ஜீயர்
கலாலத்தில் இக்பகலாவிடல ஆக்கிரமித்துக்
வகலாண்டை பபலாது, விஜய நகரத்டத ஆண்டை
ரங்கபதவெரலாயர் அவெர்களுடைன் பபலாரிட்டு
ஆலயத்டத மீட்டுக் வகலாடுத்தலார் அதன்
நிடனவெலாக இத்தூண் எழுப்பப்பட்டைது.

வபருமைலாள் தலானலாக பதலான்றிய
ஸ்வெயமவ்யக்த பக்ஷேத்திரம இத்தலம.
பகலாவிலின் உள்பள நுடழைந்தவுடைன் கருடை
கமபம என்னும வகலாடி மைரத்டத கலாணைலலாம.
அடுத்து ரங்க மைண்டைபத்டத கலாணைலலாம. 16 ம

நூற்றலாண்டின் அற்புத தூண்கள், நரசிமமைரின்
பல்பவெறு விதத் பதலாற்றங்கபளலாடு
இடசக்கடலஞர்களும, நலாட்டிய மைங்டககளும
வவெவ்பவெறுவிதமைலான நலாட்டியக் பகலாலங்களில்
கலாட்சி அளிக்கும சிற்பங்கள் நிடறந்த
அற்புதமைலான மைண்டைபம. ஒவ்வவெலாரு தூணிலும
ஒருவிதமைலான கடலப் படடைப்டபக் கலாணைலலாம.
விஜய நகர பலாணியில் அற்புதமைலாக
அடமைந்துள்ளன. ஆலயம முழுவெதும பல
நுணுக்கமைலான பவெடலப்பலாடுகடள உடடைய
சிற்பங்கள் கண்ணுக்கு விருந்து, கமபீரமைலான
பதலாற்றம, சிற்பங்களின் நகங்கள், ஆடடைகளின்
மைடிப்புகள், அணிகளின் நுண்ணிய
பவெடலப்பலாடு, முகங்களில் வதரியும
உணைர்ச்சிகள் என்று பலார்ப்பவெர்கடள சிலிர்க்க
டவெக்கின்ற அற்புதமைலான கடலப் படடைப்புகள்
ஆலயம முழுவெதும பரந்து கிடைக்கின்றன.

கீழ் அஹஹநாபிலம லக்ஷ்மி நரசிமம சுவநாமி
ஆலய இரநாஜஹகநாபுரம

மைற்றுவமைலாரு கல்யலாணை மைண்டைபமும
உள்ளது இமமைண்டைபத்தில் வபருமைலாள்
கல்யலாணைக் பகலாலத்தில் எழுந்தருளுவெலாரலாம.
திருப்பதியிலிருந்து வவெங்கடைலாஜலபதி இங்கு
எழுந்தருளி பத்மைலாவெதித் தலாயலாரின்
கல்யலாணைத்திற்கு முன் நரசிமமைரிடைம ஆசி வபற்று
வசன்றலாரலாம. வவெங்கடைலாசலபதிக்கு தனி
சன்னதியும உள்ளது அடவெ ஸ்ரீபதவி,
பூபதவியுடைன் எழுந்தருளி பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.
பகலாதண்டைரலாமைருக்கும ஒரு தனி சன்னதி உள்ளது,
சீதலா பிரலாட்டியுடைனும, இடளவென்
இலகுவெனுடைனும பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்
சக்கரவெர்த்தித் திருமைகன்.

வபருமைலாளின் சன்னதி கர்ப்பகிரகம,
முகமைண்டைபம, ரங்கமைண்டைபம என்று மூன்று
பகுதிகளலாக விளங்குகின்றது. மூலவெர் சலாந்த
நரசிமமைர், பிரகலலாத வெரத லக்ஷ்மி நரசிமமைர்,
அமைர்ந்த பகலாலத்தில் சுகலாசனத்தில் சங்கு
சக்ரதலாரியலாய், வெலதிருக்கரம அபய
ஹஸ்தமைலாகவும, இடைதிருக்கரம இடைது
வதலாடடையில் அமைர்ந்திருக்கும மைஹலாலக்ஷ்மித்
தலாயலாடர அடனத்த பகலாலமைலாகவும
புன்னடகயுடைன் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.
பிரகலலாதன் பவெண்டை உக்ரம விடுத்து சலாந்த
நரசிமமைரலாய் அமைர்ந்த வபருமைலாள். இவெர்
கருடைனுக்கும, அபஹலாபில மைடை முதல் ஜீயர்
அழைகிய சிங்கருக்கும பிரத்யக்ஷேம. உற்சவெர்கள்

உபய நலாசியலார்களுடைன் விஷ்ணு ரூப ப்ரஹலலாத
வெரதர், நரசிமமை ரூபத்தில் லக்ஷ்மி
நரசிமமைர்(பலாவென நரசிமமைர்),
பத்துதிருக்கரங்களுடைன் ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர்
என்று மூன்று பகலாலத்தில் பசடவெ சலாதித்து
அருளுகின்றனர். ஆதி வெண்சடைபகலாபர்
வபருமைலாடள பசவித்தவெலாறு எழுந்தருளியுள்ளலார்.
மைலாரிமைடல முழைஞ்சில் மைன்னிக் கிடைந்துறங்கும
சீரிய சிங்கம அறிவுற்று தீவிழித்து பவெரி மையிர்
வபலாங்க எப்பலாடும பபர்ந்துதறி மூரி நிமிர்ந்து
முழைங்கும பகலாளரி மைலாதவெடன, அரிமுகன்
அச்சுதடன, இருளரியச் சுடைர் மைணிகள்
இடமைக்கும வநற்றி இனத் துத்தியணி
பணைமைலாயிரங்களலார்ந்த அரவெரசப் வபருஞ்பசலாதி
அனந்தவனன்னும அணிவிளங்குமுயர்
வவெள்டளயடணை பமைவிய சலாந்த நரசிமமைடர,
பிரஹலலாத வெரதடர, லக்ஷ்மி நரசிமமைடர,

சக்கரவெர்த்தி திருமைகடன கண்களில் நீர் வெழிய
பசவிக்கின்பறலாம.

அகலகில்பலன் இடறயுவமைன்று
வபருமைலாள் வெலமைலார்பில் உடறகின்ற
மைஹலாலக்ஷ்மி தலாயலாருக்கு இடைப்புறத்தில் தனி
சன்னதி. தலாயலார் திருநலாமைம அமிர்தவெல்லி தலாயலார்.
பத்மைத்தில் அமைர்ந்த பகலாலத்தில் தலாமைடர டகயில்
ஏந்தி அபய வெரத ஹஸ்தங்களுடைன் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலாள் அன்டன மைஹலாலக்ஷ்மி, சூடிக்
வகலாடுத்த சுடைர் வகலாடியலாள் ஆண்டைலாளுக்கும தனி
சன்னதி உள்ளது.

ஆண்டைலாடள பசவிக்கும வபலாது அவெளது
வெலாரணைமைலாயிரம பலாசுரத்தின்
வெரிசிடலவெலாள் முகத்து என்டனமைலார்தலாம வெந்திட்டு
எரிமுகமபலாரித்து என்டன முன்பன நிறுத்தி
அரிமுகனச்சுதன் டகமபமைவலன் டகடவெத்து
வபலாருமுகந்தட்டைக் கனலாக்கண்படைன் பதலாழ! நலான்

என்னும பலாடைல் மைனதில் பதலான்றியது.
ஆழ்வெலார், ஆச்சலாரியர்களும எழுந்தருளி அருள்
பலாலிக்கின்றனர். நவெ நரசிமமைர்களின் உற்சவெ
மூர்த்திகளும இக்பகலாவிலில்தலான் உள்ளனர்.
பகலாவிலின் வதன் கிழைக்கு மூடலயில் சதுர வெடிவெ
புஷ்கரணி உள்ளது. நடுவில் கிணைறு உள்ளதலால்
யலாத்திரிகள் புஷ்கரணியில் இறங்க பவெண்டைலாம
என்று பகட்டுக் வகலாள்ளப்படுகிறலார்கள்.
மைலாசி மைலாத பிரமபமைலாற்சவெமும, நரசிமமை
வஜயந்தியும இக்பகலாவிலின் முக்கிய

திருவிழைலாக்கள் மைற்றும பலாவெனவெலாரம உற்சவெம,
ஆனி சுவெலாதி கருடை பசடவெ, புரட்டைலாசி மைலாதத்தில்
ஸ்ரீமைதலாதி வெண் சடைபகலாபர், ஸ்ரீபவெதலாந்த பதசிகர்
திருநட்சத்திர உற்சவெம, திருவெலாடிப்பூரம,
ஸ்ரீரலாமைநவெமி, பகலாகுலலாஷ்டைமி, இரலாமைலானுஜர்
திருநட்சத்திர உற்சவெங்களும சிறப்பலாக
வகலாண்டைலாடைப்படுகின்றன. சுவெலாதியன்று
நவெநரசிமமைர்களுக்கும சிறப்பு திருமைஞ்சனம
நடடைவபறுகின்றது.
ஸலாக்ஷேலாத் ஸ்வெகலாபல ஸமபரலாப்தம
மருத்யும சத்ருகணைலாந்விதம |
பக்தலாநலாம நலாசபயத்யஸ்து
மருத்யுமருத்யும நலாமைமயஹம ||
என்று மருத்யுவிற்கும மருத்யுவெலானவென்
ஸ்ரீநரசிமமைன் அவெடர விடை சிறந்த வதய்வெம

இல்டல என்னும மருத்யுஞ்ஜயரலான
பரபமைஸ்வெரன் சிவெவபருமைலான் அருளிய
மைந்திரபத ஸ்பதலாத்திரத்டத பிரலாகலாரத்தில்
வபலாருளுடைன் வபலாறித்து டவெத்துள்ளனர்.
ஈச்வெரனுக்கும ந்ருஸிமஹருக்கும உள்ள
இன்னும சில ஒற்றுடமைகள் இருவெருக்கும
பிரபதலாஷே கலாலம உகந்தது, இருவெருக்கும
முக்கண்கள். ஸ்வெலாமி ஸ்ரீபதசிகன் தலாம அருளிய
ஸ்ரீகலாமைலாஸிகலாஷ்டைகத்தில் சூரியடன வெலது
கண்ணைலாகவும, சந்திரடன இடைது கண்ணைலாகவும,
அக்னிடய வநற்றியில் உடடையவெனலாகவும
நரசிமமைன் விளங்குகிறலார் என்று பலாடுகிறலார்.
அடி பணிந்பதலாரின் படகவெர்கடள அறபவெ
பூண்படைலாடு அழித்திடுபவெர். தனது சிமமை
கர்ஜடனயினலால் அண்டைங்கள் அடனத்டதயும
அதிரச் வசய்தவெர், அப்படிப்பட்டை எங்கும பரவி

நின்ற உக்ர ரூபியலான எமவபருமைலாடன நலான்
வெணைங்குகின்பறன். வெரத்தலால் வெலி மிக்க அசுரன்
இரணியகசிபுடவெ வெஜ்ர நகத்தலாபல
தகர்த்வதரித்த வீரன் ஸ்ரீ நரசிமமைன்(அபஹலாபில).
திருவெடி பலாதலாளத்திலும, திருமுடி
ஆகலாயத்திலும, திருக்கரங்கள் எட்டு
திக்குகளிலும பரவி நின்ற மைஹலா விஷ்ணு
இவெபர. ஒளி வபலாருந்திய சூரிய, சந்திர,
நட்சத்திரங்களுக்கு ஒளியலாக விளங்குபவெர்.
இவெருடடைய ஓளியினலால் இடவெவயல்லலாம ஒளி
வபறுகின்றன. இப்படிவபற்ற ஒளிமையமைலாக
வஜலாலிக்கின்றவெடர நலான் வெணைங்குகின்பறன்.
எல்லலாவெற்டறயும, எங்கும, எப்வபலாழுதும,
புலன்களின் உதவியின்றி தலாபன அறிபவெர், முழு
முதலலான எங்கும முகமுடடைய
ஸ்ர்வெபதலாமுகடர நலான் வெணைங்குகிபறன்.
நரங்கலந்த சிங்கமைதலான திருவுருவெத்துடைன்

பதலான்றிய மைஹலாத்மைலாவெலானவெடர, மைலாவபரும
பிடைரியுடைனும, பற்களுடைனும கலாட்சியளுக்கும
ஸ்ரீ நரசிமமைடர வெணைங்குகிபறன். யலாருடடைய
வபயடர நிடனத்தலாபல பூதங்கள், பிசலாசங்கள்,
இரலாக்ஷேஸர்கள் நடுங்கி ஒடுவெலார்கபளலா, தீரலாத
பநலாய்கள் அடனத்தும தீர்ந்வதலாழியுபமைலா
அப்படிபட்டை பயங்கரமைலானவெடர நலான்
வெணைங்குகிபறன். எல்பலலாரும எவெடர
அடிபணிந்து எல்லலாவிதமைலான மைங்களங்கடளயும
அடடைகின்றனபரலா, மைங்களமைலானவெளலான
ஸ்ரீமைஹலா லக்ஷ்மியுடைன் உடைனுடறயும
மைங்களமைலானவெடர நலான் வெணைங்குகிபறன்.
கலாலத்தில் வெந்து பக்தர்களின் சத்ருக்களுக்கு
மருத்யுவெலானவெனலான, மருத்யுவிற்கும
மருத்யுவெலானவெடன நலான் வெணைங்குகிபறன். அவெர்
திருவெடிகளில் நமை: என்று கூறி ஆத்மை நிபவெதனம
வசய்துவிட்டைலால் அவெர் யலாரலாயினும

கலாத்திடுவெலான், துயர் வகடும. இன்னல்கள்
இடிபட்படைலாடும. இத்தடகய நலன்கடள
அருளும எமவபருமைலாடன நலான்
வெணைங்குகிபறன். எல்பலலாரும அவெரது
தலாசர்கபள, இயற்டகயிபலபய தலாசர்கள், நலானும
அவெருக்கு தலாசர்தலான் என்படத நன்குணைர்ந்த
நலான் அவெடர வெணைங்குகிபறன் என்று
பரபமைஸ்வெரன் 11 ஸ்பலலாகங்களலால் ஸ்பதலாத்ரம
வசய்து பன்னிவரண்டைலாம ஸ்பலலாகத்தில்
இவ்வெலாறு பலன் கூறுகின்றலார்.
இந்த மைந்திரங்களுக்வகல்லலாம ரலாஜலாவெலான
ஸ்ரீ மைந்திரரலாஜத்தின் பதங்களின் தத்வெநிர்ணையம
சங்கரனலான என்னலால் மிகவும உகந்து
வவெளியிடைப்பட்டைது. இந்த ஸ்ரீமைந்த்ரரலாஜ பத
ஸ்பதலாத்திரத்டத தினமும கலாடலயில்,
மைதியத்தில், மைலாடலயில் யலார் உகந்து உடரக்க

வெல்லலார்கபளலா, அவெர்களுக்கு நீங்கலாத
வசல்வெமும, வெளமிக்க கல்வியும, நீண்டை
ஆயுளும நலமுடைன் விளங்கும என்று
பலச்ருதியும கூறி முடிக்கிறலார் ஸ்ரீ ஈச்வெரர். இந்த
ஸ்பதலாத்திரம இந்நூலின் இறுதியில்
தரப்பட்டுள்ளது.
திருமைங்டகயலாழ்வெலாரின் சிங்கபவெள்குன்றப்
பலாசுரங்கள் அடனத்தும நரசிமமைலாவெதலாரத்டதப்
பற்றியடவெ என்பது ஒரு தனி சிறப்பு. எனபவெ
ஒவ்வவெலாரு நரசிமமைடர தரிசனம வசய்த பின்னும
ஆழ்வெலாரின் சிங்க பவெள் குன்ற பலாசுரம ஒன்டற
அனுபவிக்கலலாம அதன்படி முதல் பலாசுரமும
விளக்கமும இபதலா:
அங்கண் ஞலாலம அஞ்ச அங்கு ஓரலாளரியலாய் அவுணைன்
வபலாங்க ஆகம வெள்ளுகிரலால் பபலாழ்ந்த புனிதனிடைம
டபங்கணைலாடனக் வகலாமபுவகலாண்டு பத்திடமையலால் அடிக்கீழ்ச்
வசங்கணைலாளி இட்டிடறஞ்சும சிங்கபவெள் குன்றபமை. (1)

வபலாருள்: பிரகலலாதன் தூணிலும
இருப்பலான் துருமபிலும இருப்பலான் என்றவுடைன்
இரணியன் ஒரு தூடணை கடதயலால் தட்டை அபத
இடைத்தில் அழைகிய இப்பூமியில்
உள்பளலாவரல்லலாம பயப்படுமபடி அபூர்வெமைலான
நரஸிமஹரூபியலாய் பதலான்றி அடதக் கண்டு
ஹ்ரண்யன் பகலாபத்துடைன் சண்டடையிடை
அவெனுடடைய மைலார்டப வெஜ்ர நகங்களலால் பிளந்த
பரிசுத்தனலான சர்பவெச்வெரன் இடைமைலாவெது சிவெந்த
கண்கடளயுடடைய சிங்கங்களலானடவெ, பச்டசக்
கண்கடளயுடடைய யலாடனகளின் வகலாமபுகடள
பறித்துக் வகலாண்டு பகவெத் பக்தியலாபல அவெரது
திருவெடியிபல சமைர்ப்பிக்கின்ற சிங்கபவெள்
குன்றமைலாகும.

திவ்யமைலாக சலாந்த நரசிமமைடர தரிசித்து
வவெளிபய வெந்தவுடைன், பலார்கவெ நரசிமமைர்
சன்னதி கீழ் அபஹலாபிலத்தில் உள்ளதலால்
அவெடர தரிசனம வசய்து விட்டு வெந்து விடைலலாம
என்று கூறினலார் திருமைடல சுவெலாமிகள் எனபவெ
பலார்கவெ நரசிமமைர் சன்னதிக்கு ஆட்படைலாவில்
கிளமபிபனலாம. பலார்கவெ நரசிமமைடர கலாணை
வசன்ற ஆட்படைலா பயணைம வெலாழ்வில் எப்பபலாதும
மைறக்க முடியலாதது அது என்ன என்று பலார்பபலாமைலா
அன்பர்கபள?
அபஹலாபில நவெநரசிமமைர்களுள் முதல்
நரசிமமைரலாக பலார்கவெ நரசிமமைரின் தரிசனம கலாணை
வசன்பறலாம. இக்பகலாவில் கீழ் அபஹலாபிலத்தில்
அடமைந்துள்ளது. பிரகலலாத நரசிமமைர்
ஆலயத்திலிருந்து சுமைலார் மூன்று கி.மீ தூரத்தில்
அடமைந்துள்ளது இக்பகலாவில் ஆனலால்

முடறயலான பலாடத இல்டல இக்பகலாவிடல
வசன்றடடைய, கல்லும முள்ளும கலாலுக்கு
வமைத்டத என்று வசலால்வெலார்கபள அது பபலால
கரடு முரடைலான பலாடததலான். நலாங்கள் வசன்ற
பவென் அங்கு வசல்ல முடியலாது என்பதலால்
அங்குள்ள ஜீப்கள் இரண்டு மைற்றும ஒரு
ஆட்படைலாவில் ஏறிக் வகலாண்டு புறப்பட்படைலாம
சிறிது தூரத்திற்கு பலாடத சரியலாக இருந்தது
அதற்கப்புறம அது கலாட்டு வெழிதலான் மைரங்களின்
வெழிபய வெண்டிகடள ஓட்டிநர்கள் எவ்வெலாறு
ஒட்டிச் வசன்றனர் என்பற விளங்கவில்டல
இரதம பபலால, ( ஆம இடி தலாங்கி ) இல்லலாத
இரதம பபலால வெண்டிகள் வசன்றன எலுமபுகள்
குலுங்கின. ஆகஸ்ட் மைலாதம நலாங்கள்
வசன்றிருந்பதலாம, மைடழை பவெறு வபய்து பலாடத
முழுவெதும வசமமைண் சகதியலாக இருந்தது,
ஓரிடைத்தில் தண்ணீர் அதிகமைலாகி ஆட்படைலா சிக்கிக்

வகலாண்டைது அடனவெரும கீபழை இறங்கி
ஆட்படைலாடவெ தள்ளி பமைபல வகலாண்டு வெந்பதலாம.
இந்தப் பலாடதயிலும அவெர்கள் வெண்டிகடள மிக
பவெகமைலாக ஓட்டிக் வகலாண்டு வசன்றதலால்
ஓரிடைத்தில் சக்கரம வெழுக்கி ஆட்படைலா குடடை
சலாய்ந்தது. அதில் இருந்தவெர்களுக்கு ஒன்றும
ஆகவில்டல என்றலால் அது அந்த நரசிமமைரின்
அருள்தலான். இறுதியலாக அடைர்ந்த மைரங்கள்
நிடறந்த கலாட்டுப்பகுதி வெந்தவுடைன் வெண்டிகள்
நின்றன. சுமைலார் அடர கி.மீ தூரம நடைந்து வசல்ல
பவெண்டி வெந்தது. வெண்டுகளின் ரீங்கலாரம,
கட்வடைறுமபுகளின் அணி வெகுப்பு, பறடவெகளின்
கீச் கீச் ஒலிகடள இரசித்துக் வகலாண்படை
திருக்பகலாவிடல அடடைந்பதலாம.

பெநார்கவ புஷ்கரண

பகலாவில் சிறிய குன்றின் பமைபல உள்ளது.
சுமைலார் 132 வசங்குத்தலான படிகள் ஏறிச் வசல்ல
பவெண்டும பலார்கவெ நரசிமமைடர தரிசிக்க.
அடிவெலாரத்தில் அக்ஷேய தீர்த்தம என்னும
புஷ்கரணி அடமைந்துள்ளது. இத்தீர்த்தத்தில் நீர்
எப்பபலாதும வெற்றுவெதில்டல என்பதலால்
இப்வபயரலாம. நீர் நிடறந்து, தலாமைடர, ஆமபல்

மைலர்கள் நிடறந்து இரமமியமைலாக கலாட்சி தந்தது
புஷ்கரணி. வகலாக்குகள் அதன் நீரில் வகலாஞ்சி
விடளயலாடிக் வகலாண்டிருந்தன, பலாசி படைர்ந்த
நீரில் மீன்கள் துள்ளி விடளயலாடிக்
வகலாண்டிருந்தன, சூடிக்வகலாடுத்த
சுடைர்க்வகலாடியலாளின் “ஓங்கு வபரும வசந்வநல்
ஊடு கயலுகள” என்னும ஓங்கி உலகளந்த
உத்தமைனின் பலாசுரம மைனதில் பதலான்றியது. சதுர
வெடிவெ தீர்த்தத்திற்கு நலான்கு புறமும கற்படிகள்
பவெயப்பட்டுள்ளன. .

வபருமைலாள் அருடமையலான
கலாட்டுப்பகுதிடயத்தலான் இருப்பிடைமைலாக
வகலாண்டுள்ளலார் என்று நிடனத்துக் வகலாண்படை
ஜலாக்கிரடதயலாக கலால்கடள அலமபிக்வகலாண்டு
மைடலபயறிபனலாம. மைடல ஏறும பபலாது

அப்படிபய திருநீர் மைடல பபலாலபவெ
இத்திருத்தலம உள்ளது பபலால ஒரு உணைர்வு
பதலான்றியது. நீர்வெண்ணைப் வபருமைலாடளயும
மைனதில் நிடனத்துக் வகலாண்படைலாம.
ஒரு பிரகலாரத்துடைன் கூடிய
மைடலக்பகலாவிலில் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்
பலார்க்கவெ முனிவெர் தவெம வசய்ததின் பலனலாக
பசடவெ சலாதித்த வபருமைலாள். முனிவெர்
பவெண்டிக்வகலாண்டைதற்கிணைங்க
தசலாவெதலாரங்கடளயும திருமைலால்
கலாட்டியருளியதலாக ஐதீகம. இரணியடன
மைடியில் பபலாட்டுக்வகலாண்டு அவென் வெயிற்டறக்
கிழிக்கும உக்ர நரசிமமைர் பகலாலத்தில் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார். பமைற் கரங்களில் சங்கு சக்கரம.
வெலக்கலாடல கீபழை வதலாங்கவிட்டு அதிபல
கிடுக்கிப்பிடியலாக இரணியனின் வெலாள் ஏந்திய

வெலக்டகடய அழுத்திப் பிடித்துக் வகலாண்டு
இடைக்கலாடல மைடைக்கி அதில் இரணியடன தலாங்கி
இருக்கிறலார் வபருமைலாள். வபருமைலாளின்
கருடணைடய வியந்தபடி அருகிபலபய டக கூப்பி
பிரகலலாதன் நிற்கின்றலான். பலார்கவெ முனிவெருக்குக்
கலாட்டிய தசலாவெதலாரங்களும சிற்பத்தில்
பதலாரணைத்தில் பதிவெலாகி உள்ளன. மைஹலா
விஷ்ணுவின் சிடல ஒன்றும
ஸ்தலாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரணியன் நரசிங்கத்டத
வவெட்டுவெதற்வகன உயர்த்திய வெலாள் உயர்த்திய
வெண்ணைபமை கலாட்சி அளிக்கின்றது. வியப்பில்
உடறந்து பபலான முகத்பதலாடு இரணியன்!.
நரசிங்கம தன்டன மைடியில் கிடைத்திக் குடைடலக்
கிழித்து எடுப்படத உணைர்ந்து, தன்னலால் ஒன்றும

வசய்ய முடியலாது என்படதயும உணைர்ந்ததலால்
மைட்டும அல்ல. வெந்திருப்பது யலார் என்படதப்
புரிந்து வகலாண்டுவிட்டை வியப்பு, சலாட்சலாத்
பகவெலான் டகயலாபலபய தனக்கு மைரணைம
சமபவிக்கிறடத எண்ணி வியப்பு! இந்த
அசுரனுக்கலாக பகவெலாபன தூணில் இருந்து கீபழை
இறங்கி வெந்துவிட்டைலாபன என்ற வியப்பு! இடத
அறியலாத நிர்மூடைனலாய் இருந்து விட்படைலாபமை
என்ற வியப்பு! அடனத்தும ஒரு பசரக் கலாட்சி
அளிக்கின்றது இரணியன் முகத்தில். அருபக
பக்த பிரகலலாதன் நடைப்பது அடனத்தும
தனக்கலாபவெ என்ற எண்ணைம சிறிதுமின்றி
அடியலாரிலும அடியலாரலாகக் டக கூப்பித் வதலாழுத
வெண்ணைம நிற்கின்றலான். நலாங்கள் வசன்ற பபலாது
சன்னதி மூடியிருந்தது வவெளிபய நின்று சந்து
வெழியலாகபவெ பமைலாட்சம அளிக்க வெல்ல
வபருமைலாடள தரிசனம வசய்பதலாம.

கூடைலாவிரணியடனக் கூருகிரலால் மைலார்பிடைந்த
ஓடைலா வெடைலரிடய உமபரலார் பகலாமைலாடன
பதலாடைலார் நறுந்துழைலாய் மைலார்வெடன ஆர்வெத்தலால்
பலாடைலாதலார் பலாட்வடைலான்றும பலாட்டைல்ல பகட்டைலாபமை

என்று திருமைங்டகமைன்னன் பலாடிய
வபருமைலாடள திருமைகளலார் தனிக்பகள்வெடன,
சுடைரலாழி, புரிசங்கம அங்டக வகலாண்டைலாடன,
அயர்வெருமைமைரர்கள் அதிபதிடய, பூவில்
நலான்முகடன படடைத்த பூமைன்னு வபலாருது
மைலார்படன, பதனும, பலாலும, வநய்யும,
கன்னலும, அமுதுமைலானலாடன, சிந்டதயினலால்
இகழ்ந்த இரணியன் அகலமைலார்வெம கீண்டை
நரசிமமைடன மைனதலார வெழிபட்படைலாம.
பட்டைலாச்சலாரியர்கடள நலாம முன்னபர
வசலால்லி அடழைத்துச் வசன்றலால்தலான் கற்பூர

ஹலாரத்தியுடைன் பசடவெ கிடடைக்கும. பலார்கவெ
முனிவெர் மைட்டுமைல்ல வெசிஷ்டைர் முதலிய
முனிவெர்களும இவெடர வெழிபட்டு பிரமமைரிஷி
பட்டைம வபற்றுள்ளனர். நவெக்கிரகங்களில்
சூரியன் வெழிபட்டை மூர்த்தி இவெர். மைடலப்படி
ஏறும பபலாதும இறங்கும பபலாதும குரங்குகள்
வதலால்டல உண்டு கவெனமைலாக பிரசலாதங்கடள
எடுத்து வசல்லவும. திருமபி வெரும பபலாது
அவ்வெளவு சிரமைம இருக்கவில்டல எங்வகங்கு
தண்ணீர் பதங்கியுள்ளது என்பது வதரிந்ததலால்
ஓட்டுனர் கவெனமைலாக வகலாண்டு வெந்து பிரகலலாத
வெரதர் பகலாவில் அருகில் வகலாண்டு வெந்து
பசர்த்தலார்.

ஆலிநலாடைனின் இரண்டைலாவெது பலாசுரத்டத
அநுபவிப்பபலாமைலா?

அடலத்த பபழ்வெலாய் வெலாவளயிற்பறலார் பகலாளரியலாய் அவுணைன்
வகலாடலக் டகயலாளன் வநஞ்சிடைந்த கூருகிரலாளனிடைம
மைடலத்த வசல்சலாத் வதறிந்த பூசல் வென்துடிவெலாய் கடுப்பச்
சிடலக்டக பவெடைர் வதழிப்பறலாத சிங்கபவெள் குன்றபமை. (2)

வபலாருள்: (சீற்றத்தினலால்) அடலகின்ற
நலாக்டகக் வகலாண்டை வபரிய வெலாடயயும, வபரிய
ஒளி வபலாருந்திய கூரிய பற்கடளயும, ஒப்பற்ற
மிடுக்டகயும உடடைய சிமமைமைலாய் பதலான்றி,
வகலாடல வசய்வெடதபய வெழைக்கமைலாகக் வகலாண்டை
டகடய உடடையவெனலான அசுரன்
இரணியனுடடைய மைலார்டப பிளந்த வெஜ்ர
நகங்கடளயுடடைய சர்பவெஸ்வெர்ன் நித்ய வெலாசம
வசய்யும இடைமைலாவெது, (பவெடைர்களலால்)
தலாக்கப்பட்டை தீர்த்த யலாத்திடர வசல்ப்வெர்களின்
கூட்டைமைலானது பபலாட்டை சண்டடையில் உடுக்டக
சப்திக்கவும வில்டல டகயிபல தலாங்கிய

பவெடைருடடைய ஆரவெலாரம எப்பபலாதும மைலாறலாத
சிங்கபவெள் குன்றமைலாகும.
பலார்கவெ நரசிமமைடர திவ்யமைலாக பசவித்து
முடித்தபின் கீழ் அபஹலாபிலத்தில் உள்ள
மைற்வறலாரு நரசிமமைரலான சத்ரவெடை நரசிமமைடர
தரிசிக்க வசன்பறலாம, ஆனலால் சன்னதி
அடடைக்கப்பட்டிருந்தது ஆகபவெ மைதிய
உணைவிற்கலாக பயலாகலானந்த நரசிமமைர்
ஆலயத்திற்கு அருகில் உள்ள அன்னதலானக்
கூடைத்திற்கு வசல்லலலாம என்று சுவெலாமிகள்
கூறினலார். கீழ் அபஹலாபிலத்தில் அன்னதலாதலா
அவெதூதர் நலாகி வரட்டி அன்டனயலா என்பவெர்
இந்த 24 மைணி பநர அன்னதலான கூடைத்டத
ஆரமபித்தலார். வெரும யலாத்திரிகளிடைமிருந்து அவெர்
இரண்டு தமபடிகள் வெலாங்குவெலாரலாம அதில்
ஒன்டற அவெர்களிடைபமை திருப்பித் தந்து

விடுவெலாரலாம. அவெருக்கு பின் அவெர்கள்
சந்ததியினரும அபத பசடவெடய வசய்து
வெருகின்றனர். அங்கு 24 மைணி பநரமும அன்னம
கிடடைக்கும. நலாங்களும அங்கு வசன்று உணைவு
உண்படைலாம. அப்பபலாது மைடழை ஆரமபித்து
விட்டைதலால் அருகில் கட்டியுள்ள அன்ன தலாதலா
பகலாவிலுக்கு வசன்று தங்கிபனலாம. பக்கத்திற்கு
30 படிகள் வீதம 60 வெருடைங்கடள குறிக்கும
வெண்ணைம வமைலாத்தம 60 படிகள் உள்ளன.
இருபக்கமும சப்த மைலாதலாக்கள், நவெகிரகங்கள்,
விநலாயகர், முருகர், கருடைன், அனுமைன்,
தசலாவெதலாரம, அஷ்டை லக்ஷ்மிகள் என பல் பவெறு
வதய்வெ திருமூர்த்தங்கள் பிரதிஷ்டடை
வசய்யப்பட்டுள்ளன. நடு நலாயமைலாக அவெதூதர்
சன்னதி பயலாக முத்திடரயுடைன் நின்ற பகலாலத்தில்
கண்கடள மூடி, திருவெடிகளில் சங்கு சக்ர
பரடககளுடைன் கலாட்சி தருகின்றலார் கலாசி வரட்டி

அன்னதலாதலா அவெதூதர், சுற்றிலும அடனத்து
பிரமமைலாண்டைமும அடைக்கம என்று உணைர்த்தும
வெடகயில் அடனத்து வதய்வெ உருவெங்களும
உள்ளன. சலாயி பலாபலா பகலாயில் பபலால 24 மைணி
பநரமும அக்னி எரிந்து வகலாண்டு இருக்கின்றது.
கீபழை நவெக்கிரகங்கள் துளசி மைலாடைங்கள் பபலால
அடமைத்திருந்தது புதுடமையலாக இருந்தது. மைடழை
சுமைலார் ஒரு மைணி பநரம வபய்தது. அங்பகபய
அமைர்ந்து ஸ்ரீநரசிமமைரின் மைலாப்வபரும
கருடணைடய நிடனந்து எப்பபலாது மைடழை
குடறயும நம பயணைத்டத வதலாடைரலலாம என்று
கலாத்திருந்பதலாம. கலாடலயில் இருந்து
ஓடிக்வகலாண்படை இருந்ததலால் இது ஒரு நல்ல
ஓய்வெலாக அடமைந்தது.
மைடழை நின்ற பின் பயலாகலானந்த நரசிமமைடர
பசவிக்க வசன்பறலாம. எத்தடனபயலா யுகங்கள்

மைலாறியும பிரகலலாதன் இங்பக இருந்ததற்கலான
சலான்றுகள் இருப்பதலாயும, அடவெ மைலாறவில்டல
எனவும கூறுகின்றனர். பவெதலாத்திரி மைடலத்
வதலாடைரின் பமைற்பக வதலாடலவெலாய் மைரங்கள்
அடைர்ந்த பகுதியில் அடமைந்துள்ளது பயலாக
நரசிமமைரின் ஆலயம. பயலாக பகலாலத்தில்
ஆதிபசஷேன் பமைல் கலால்கடள ஊன்றி பயலாக
பட்டடையுடைன் பமைல் கரத்தில் சங்கு சக்கரம ஏந்தி
கண்கடள மூடிய நிடலயில் வதற்கு முக
மைண்டைலத்துடைன் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்
பயலாகலானந்த நரசிமமைர் ஸ்ரீபிரகலலாதலாழ்வெலாடன
தன் திருபமைனியிபலபய வகலாண்டு
பிரகலலாதனுக்கு பயலாக வநறி கற்பித்தவெர் இவெர்
என்பது ஐதீகம. புதிதலாக ஒரு நரசிமமைர் சிடலயும
பிரதிஷ்டடை வசய்யப்பட்டுள்ளது. புதபகவெலான்
வெழிபட்டை இவெடர வெழிபடை புதனின் வதலால்டல
குடறயும. இவெடர

வெரத்தலால் வெலிநிடனந்து மைலாதவெநின்பலாதம
சிரத்தலால் வெணைங்கலானலாவமைன்பற – உரத்தினலால்
ஈரரியலாய் பநர் வெலிபயலானலாய விரணியடன
ஓரரியலாய் நீ யிடைந்த தூண் .

என்று வபலாய்டகயலாழ்வெலார் பலாசுரம
பசவித்து வெணைங்கிபனலாம, அருகிபலபய
அவெதூதர் ஸ்தலாபித்த பயலாகனந்த நரசிமமைர்
ஆலயமும உள்ளது. அங்கு அன்னதலானத்திற்கு
நன்வகலாடடை வகலாடுப்பவெர்கள் வகலாடுத்தலார்கள்.
இப்பபலாதும அவெர்கள் ஒரு ரூபலாய் நலாணையத்டத
குங்குமை பிரசலாதத்துடைன் திருப்பி அளித்தனர்.
அடத வீட்டில் டவெத்திருந்தலால் என்றும
அன்னத்திற்கு பஞ்சம ஏற்படைலாது என்பது
பக்தர்கள் நமபிக்டக. அடுத்து சீதலாரலாமைர் சன்னதி
உள்ளது.

இபதலா நீலன் அவெர்களின் மூன்றலாவெது
பலாசுரம
ஏய்ந்த பபழ்வெலாய் வெலாவளயிற்பறலார் பகலாளரியலாய் அவுணைன்
வெலாய்ந்த ஆகம வெள்ளுகிரலால் வெகிர்ந்த அமமைலானதிடைம
ஓய்ந்தமைலாவும உடடைந்த குன்றும அன்றியும நின்றழைலலால்
பதய்ந்த பவெயு மைல்லதில்லலாச் சிங்கபவெள் குன்றபமை. (3)

வபலாருள்: வெடிவுக்குத் தக்க
வபருத்தவெலாடயயும வெலாள் பபலான்ற பற்கடளயும
ஒப்பற்ற மிடுக்டகயும உடடைய நரசிமமை
பகலாலத்தில் வெந்து அசுரரலாஜன் இரணியனுடடைய
வெளர்ந்த சரீரத்டத கூரிய நகங்களலாபல பிளந்த
சர்பவெஸ்வெரனுடடைய இடைமைலாவெது, கலாய்ந்த
நிலத்தில் சஞ்சரிப்பதலாபல ஒய்ந்து கிடைக்கின்ற
மிருகங்களும, உடடைந்த சிறு குன்றுகளும அதன்
பமைல் தலாபன உண்டைலான வநருப்பலால் வகலாள்ளிக்
கட்டடை ஆகிக் கிடைக்கின்ற மூங்கில்கடளயும

தவிர பவெறு ஒன்றுமில்லலாத சிங்கபவெள்
குன்றமைலாகும.
அடுத்து நலாங்கள் பசவிக்க வசன்றது சத்ர
வெடை நரசிமமைடர. கீழ் அபஹலாபிலத்திலிருந்து
வசல்லும வெழியிபலபய இக்பகலாவில்
அடமைந்திருந்தலாலும நலாங்கள் வசன்ற பபலாது
பகலாவில் பூட்டியிருந்தலால் திருமபி வெந்து சத்ர
வெடை நரசிமமைடர பசவித்பதலாம. அன்று
ஆலிடலயில் துயில் வகலாண்டு
ஞலாலபமைழுமுண்டை மைலாயன், ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரிபல
இன்றும வெடைபத்ர சலாயியலாய் ஆலிடலகளின்
நிழைலில் பலாமபடனயில் பள்ளி வகலாண்டை
பரமைனலாய் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார். அந்த
பலாரிடைந்து, பலாடரயுண்டு, பலாடரயளந்த
மைலாயவெபன இங்பக அந்த குடடை பபலான்று பரந்து
விரிந்த ஆலமைர நிழைலில் மிகவும ஆனந்தமைலாக

அமைர்ந்த பகலாலத்தில் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார் சத்ர
வெடை நரசிமமைரலாக. இவெரது சிரிப்டப பலார்த்துக்
வகலாண்படை இருக்கலலாம. ஒன்பது
நரசிமமைர்களிபல அளவில் வபரியவெர் இவெர்தலான்.
இவெர் அழைடக நலாள் முழுதும
பலார்த்துக்வகலாண்படை இருக்கலலாம இவெர்
அக்கலாரகனி, ஆரலாவெமுது, எவ்வெளவு
பருகினலாலும திகட்டைபவெ திகட்டைலாது. மைய்பயலா,
மைரகதபமைலா, மைறிகடைபலலா, மைடழை முகிபலலா,
ஐபயலா! இவென் வெடிவவென்பபதலார் அழியலா அழைகு
என்று ஆழ்வெலார் பலாடியபடி அற்புதமைலான
வெடிவெழைகு வகலாண்டைவெர் சத்ரவெடை நரசிமமைர்.
ஆறுகலால் முக மைண்டைபம. தூண்களில்
ஆஞ்சபநயரின் அழைகிய சிற்பங்கள், மைற்றும
நரசிமமைரின் வவெவ்பவெறு பகலால சிற்பங்கள்,
துவெலாரபலாலகர்கள் கருவெடறயில்

பத்மைலாசனத்தில்

அமைர்ந்து பமைற்கரங்களில்

சங்கு சக்கரம ஏந்தி, வெலக்கரத்தலால் அபயம
வெழைங்கி இடைக்கரத்தலால் வதலாடடையில் தலாளம
பபலாட்டைபடி ஹலாயலாக அமைர்ந்திருக்கின்றலார்
குடடை பபலான்ற ஆலமைரத்தடியில்
அமைர்ந்திருக்கும நரசிமமைர். இவெர் தலாளம
பபலாட்டுக்வகலாண்டு இருக்கிறலார் என்று
கூறினீர்கபள யலார் பலாட்டுப் பலாடுவெது என்று
பகட்கிறீர்களலா? ஒரு தடைடவெ பதபவெந்திரன் மைற்ற
முப்பத்து முக்பகலாடி பதவெர்கள் புடடைசூழை வெந்து
நரசிமமைடர பசவித்த பபலாது ஹலாஹலா ஹஹூஹஹூ
என்ற இரு கந்தவெர்கள் அருடமையலாக
பலாடினலார்கள் அவெர்களது இடசயில் மையங்கிய
நரசிமமைர் அவெர்கள் இருவெரும அங்பகபய
இருந்து தன்டன இடசயலால் மைகிழ்விக்குமைலாறு
பகட்டுக்வகலாண்டைலார். ஆகபவெ அவெர்கள்
இருவெரும இன்றும

பலாடிக்வகலாண்டிருப்பதலாகவும அடதக் பகட்டு
மைகிழ்ந்து சத்ரவெடை நரசிமமைர் தலாளம பபலாட்டுக்
வகலாண்டு பிரசன்ன வெதனத்துடைன் ஆனந்தமைலாக
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார் என்பது ஐதீகம. இவெரது
சுந்தர ரூபத்டத வெர்ணிக்க வெலார்த்டதகபள
இல்டல. கந்தர்வெர்கள் இருவெரின் உருவெங்களும
சந்ந்தியின் முன்னர் சுடத சிற்பமைலாக
அடமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவெர்
நவெநரசிமமைர்களில் எட்டைலாமைவெர். இக்பகலாவிலில்
நலாங்கள் வசன்ற பபலாது பட்டைர் ஒருவெர் இருந்தலார்
அவெர் அற்புதமைலாக வபருமைலாடள பசடவெ வசய்து
டவெத்து தீர்த்த பிரசலாதமும வெழைங்கி சடைலாரி
பசவித்து டவெத்தலார்.

முன்நரசிங்கமைதலாகி அவுணைன் முக்கியத்டத
முடிப்பலான் மூவுலகில்
மைன்னரஞ்சும மைதுசூதனன் வெலாயில் குழைலிபனலாடச
வசவிடயப்பற்றி வெலாங்க
நன்னரமபுடடைய துமபுருபவெலாடு நலாரதனும தந்தம
வீடணை மைறந்து
கின்னரமிதுனங்களும தந்தம கின்னரம
வதலாடுகிபலலாவமைன்றனபர.

எமவபருமைலான் கண்ணைனலாக
மைணிவெண்னனலாக குழைல் வகலாண்டு ஊதிய பபலாது
நலாரதர், துமபுரு முதலலானவெர்கள் அந்த இடசயில்
மையங்கி தங்கள் வீடனடய மைறந்தவெர்களலாய்
நின்றலார்கள். கின்னரர்களும அப்படிபய இனி
நலாங்கள் குழைடலபய வதலாடைமைலாட்படைலாம என்று
கூற இனிய குழைலூதி சகல புவெனங்கடளயும
தனது மையக்கும மைலாயக் கண்ணைன் யலாவரனில்

முன்னர் நரங்கலந்த சிங்கமைலாகி அவுணைன்
முக்கியத்டத முடித்தவென் என்னும
வபரியலாழ்வெர் பலாசுரம மைனதில் பதலான்றியது.
இவ்வெலாறு மையக்கிய அந்த பமைலாகனன் நமைக்கலாக
இங்கு தலாபன மையங்கிய நிடலயில் பசடவெ
சலாதிக்கும அழைடக என்னவவென்று வசலால்ல.
வசன்று பசவியுங்கள் அப்பபலாதுதலான் அந்த சுகம
உங்களுக்கும புரியும.
நரசிமமைர் என்றலாபல உக்கிரம பலார்க்க
பயமைலாக இருக்கும என்வறல்லலாம
நிடனப்பவெர்கள் இவெடரப் பலார்த்தலால் தங்கள்
மைனடத நிச்சயம மைலாற்றிக்வகலாள்வெலார்கள்
என்பதில் ஐயம சிறிதளவுமில்டல. சிங்கம மைற்ற
மிருகங்களுக்குத்தலான் பயங்கரமைலானது அதுபவெ
தன் குட்டிகளுக்கு எப்பபலாதும அதுவும ஒரு
தலாய்தலாபன அது பபலாலத்தலான் நரசிமமைரும,

கூடைலாருக்கு அவெர் உக்கிரமைலானவெர் ஆனலால் அதன்
பக்தர்களுக்கு அவெர் ஆபத்பலாந்தவெர். அவெடர
சரணைமைடடைந்தவெர்கடள அவெர் என்றுபமை
டகவிட்டைதில்டல.
தற்பபலாது அடனத்து நவெநரசிமமைர்
ஆலயங்கள் பபலாலபவெ இந்த சன்னதியும
புதுப்பிக்கப்பட்டு புதுப்வபலாலிவுடைன்
விளங்குகின்றது. ஹலாஹலா ஹஹூஹஹூ என்ற இரு
கந்தவெர்களும சுடத சிற்பங்களலாக கலாட்சி
தருகின்றனர். தற்பபலாடதய அபஹலாபில மைடை
ஜீயர் 46 வெது ஸ்ரீமைத் அழைகிய சிங்கரின்
முயற்சியலால் அடனத்து சந்நிதிகளிலும
திருப்பணிகள் நடடைவபற்று சமப்பரலாக்ஷேணைமும
நடடைவபற்றிருப்படத கலாணை முடிந்தது, பகது
வெழிபட்டை சத்ரவெடை நரசிமமைடர பிரிய
மைனமில்லலாமைல் பிரிந்து பமைல் அபஹலாபிலம

வசல்லும வெழியில் உள்ள கலாரஞ்ச நரசிமமைடர
பசவிக்க புறப்பட்படைலாம.
சத்ரவெடை நரசிமமைடர பசவித்த மைகிழ்ச்சியில்
குமுதவெல்லி மைணைலாளரின் நலான்கலாவெது பலாசுரத்டத
பசவிப்பபலாமைலா?
எவ்வும வவெபவெல் வபலான்வபயபரலான்
ஏதலன்னின்னுயிடர
வெவ்வி ஆகம வெள்ளுகிரலால் வெகிர்ந்த
அமமைலானதிடைம
கவ்வுநலாயும கழுகும உச்சிப்பபலாவதலாடு
கலால் கழைன்று
வதய்வெமைல்லலால் வசல்ல வவெலாண்ணைலாச்
சிங்கபவெள் குன்றபமை (4)

வபலாருள்: துக்கத்டத உண்டைலாக்கும
வகலாடிய பவெடலயுடடைய சத்ருவெலான
இரணியனுடடைய உயிடர பறித்து அவெனுடடைய
சரீரத்டத வெஜ்ரம பபலான்ற கூரிய நகங்களலால்
கிழித்த சர்பவெஸ்வெரனுடடைய இடைமைலானது,
கண்டைலாடர எல்லலாம கவெருவெதுமைலான நலாய்களும,
கழுகுகளும சூரியனும கூடை கலால் தடுமைலாறும
உயர்ந்த மைடலயலாகிய, தன்டன விருமபித்
வதலாழும அன்பர்கள் அல்லலாத மைற்றவெர்கள்
வசன்று கிட்டைவவெலாண்ணைலாத சிங்கபவெள்
குன்றமைலாகும. இவ்வெலாறு கீழ் அபஹலாபிலத்தில்
அடமைந்துள்ள நரசிமமைர்கடள பசவித்தபின் பமைல்
அபஹலாபிலத்திற்கு புறப்பட்படைலாம.
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கநாரஞ்ச நரசிமமர் தரிசனம

கநாரஞ்ச நரசிமமர்

பமைல் அபஹலாபிலம வசல்லும வெழியில்
அடமைந்துள்ளது துர்வெலாச முனிவெரலால்
சபிக்கப்பட்டை கபில முனிவெர் வெழிபட்டை கலாரஞ்ச
நரசிமமைர் ஆலயம. ஞலானம வபற இவெடர
வெணைங்க பவெண்டும. இத்தலத்தில் உயர்ந்த
நரசிமமை மைந்திரத்டத ஜபிக்கின்றவெர்களுக்கு
பவெண்டிய பலன் கிடடைக்கும என்பது வபருமைலாள்
வெலாக்கு. பமைல் அபஹலாபிலம வசல்லும
பலாடதயில் பவெநலாசினி ஆற்டற ஒட்டி
அடமைந்துள்ளது இப்பலாடத. பலாடதயின்
மைறுபுறம பகலாயில் அடமைந்துள்ளது. இங்கு
பவெநலாசினி ஆற்றில் குளிப்பவெர்கள் அல்லது
குளிக்க நிடனப்பவெர்கள் விருமபிய பலடனப்
வபறுவெர்.

புங்க வெனத்தில் அனுமைன் தவெம வசய்ய
அவெருக்கலாக நரசிமமைர் இங்பக பசடவெ
சலாதித்தலார். ஸ்ரீமைந்நலாரலாயணைன் சிறிய திருவெடியலான
தன் பக்தபனலாடு சற்பற விடளயலாடை நிடனத்தலார்.
நரசிமமைர். அழைகிய சிங்கரலாய்க் கலாட்சி
அளித்தலான், ஆஞ்சபநயர் முன்பன. ஆஞ்சபநயர்
அசரவில்டல. “எனக்கு பவெண்டியது
ஸ்ரீரலாமைச்சந்திர மூர்த்தியின் தரிசனம. நீ யலார் சிங்க
முகத்துடைன்?” என்று பகட்டைலார். நரசிமமைம பதில்
வசலான்னது. “இது என்னுடடைய இடைம. நரசிமமை
பக்ஷேத்திரம. இங்பக நீ நரசிமமைடரத் தலான் கலாணை
முடியும. நலானும, ரலாமைனும ஒன்பற! என்னில்
ரலாமைடனக் கலாண்பலாயலாக!” என்று வசலால்கின்றலார்.
ஆனலால் ஆஞ்சபநயர் ஒத்துக்வகலாள்ளவில்டல.

“ஆஹலா, நீ என்ன சிங்க முகத்பதலாடும,
மைனித உடைபலலாடும வெந்து நீயும, ஸ்ரீரலாமைனும
ஒன்பற என்கின்றலாய்? யலாடர ஏமைலாற்றப்
பலார்க்கிறலாய்? என் ஸ்ரீரலாமைன் எத்தடன அழைகு?
எவ்வெளவு வசளந்தரியம? முகத்தில் என்ன
சலாந்தம? கண்களின் கருடணைடயச் வசலால்லவும
முடியுபமைலா? இது என்ன உன் டககளில்
இவ்வெளவு நீண்டை நகங்கள்? இடவெ எல்லலாம என்
ஸ்ரீரலாமைனுக்கு இல்லபவெ இல்டலபய? பமைலும
தன் டககடளப் பபலான்ற நீண்டை வில்டலத்
தரித்துக் வகலாண்டு, என் ஸ்ரீரலாமைன் இன்னமும
தனக்கு அழைகு பசர்த்துக் வகலாண்டைல்லபவெலா
கலாண்பலான்? வில்லில்லலாமைல் அவெடனக்
கலாணைவும முடியுபமைலா? என் ரலாமைடனபய நலான்
கலாணை விருமபுகின்பறன்.” எனச் வசலால்ல,
நரசிமமைர், “ஆஞ்சபநயலா, உன் பக்திடய நலான்
வமைச்சுகின்பறன். நலாபன நலாரலாயணைன், நலாபன

நரசிமமைன், நலாபன ஸ்ரீரலாமைன், என்டன நன்றலாய்ப்
பலார்ப்பலாயலாக! என்னில் ஸ்ரீரலாமைடனக் கலாண்பலாய்
நீ!” என்று வசலால்லவும, உடைபனபய ஆஞ்சபநயர்
கண்களில் வில்லும, அமபும ஏந்திய ஸ்ரீரலாமைன்
வதன்பட்டைலான். ஆஞ்சபநயர் பலார்த்துக்
வகலாண்டிருக்குமபபலாபத அங்பக ஒரு கணைம
ஆதிபசஷேன் படைவமைடுத்துக் குடடை பிடிக்க
ஸ்ரீமைந்நலாரலாயணைன், பதலான்ற, உடைபனபய அபத
ஆதிபசஷேன் படைவமைடுத்த குடடைக்கீபழைபய
நரசிமமைர் வெலக்டகயில் சக்ரத்பதலாடும,
இடைக்டகயில் வில் அமபுகளுடைன்
இரலாமைரலாகவும, சிமமை முகம மூன்று கண்களுடைன்
நரசிமமைரலாகவும, ஒற்டறத்தடல நலாகம குடடைப்
பிடிக்க விஷ்ணு ரூபரலாகவும ஒபர சமையத்தில்
பத்மைலாசனத்தில் அமைர்ந்த பகலாலத்தில் கலாரஞ்ச
நரசிமமைரலாக பசடவெ சலாதித்தலார். ஆஞ்சபநயருக்கு
உண்டமை புரிந்தது. இந்த வித்தியலாசத்

திருக்பகலாலத்துடைன் கரலாஞ்ச நரசிமமைர் கலாட்சி
அளிக்கின்றலார்.
வபருமைலாளுக்கு எதிபர கருடைன் எப்பபலாதும
பபலால் அஞ்சலி ஹஸ்தத்துடைன் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார். அருபக அனுமைனுக்கு ஒரு தனி
சன்னதி அதில் அனுமைன் வபருமைலாடள பநலாக்கிய
திருமுகத்துடைன் சங்கு சக்ரங்களுடைன் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார். ஆனலால் இரண்டும இடைம
மைலாறியிருக்கின்றனபவெ, இரலாவெணை வெதத்திற்கலாக
ஸ்ரீநரசிமமைமூர்த்தி அனுமைடன ஆலிங்கனம
வசய்ததலால் வபருமைலாள் டகயில் இருந்த சங்கு
சக்ரங்கள் இப்படி நமைக்கு கலாட்சி அளிக்கின்றன.
சந்திரன் வெழிபட்டை வபருமைலாள்,
நவெநரசிமமைர்களில் ஐந்தலாமைவெர் இவெர். சங்கு
சக்கரங்களுடைன் பசடவெ சலாதிக்கும அனுமைடன

அஞ்சிபல ஒன்று வபற்றலான் அஞ்சிபல
ஒன்டறத்தலாவி
அஞ்சிபல ஒன்றலாரலாக ஆரியர்க்கலாக ஏகி
அஞ்சிபல ஒன்று வபற்ற அணைங்குகண்டையலலாரூரில்
அஞ்சிபல ஒன்டற டவெத்தலான் அவென் எமடமை
அளித்துக் கலாப்பலான்

வபலாருள்: பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றலான
வெலாயுவின் திருக்குமைலாரன் சுந்தரன் அனுமைன்,
பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றலான ஆகலாய மைலார்க்கத்தில்,
பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றலான கடைடலக் கடைந்து,
பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றலான பூமிப்பிரலாட்டியலாரின்
திருமைகளலான சீதலாப்பிரலாட்டிடய கண்டு, பஞ்ச
பூதங்களில் ஒன்றலான அக்னிடய டவெத்தலான்,
அப்படிப்பட்டை வபருடமையுடடைய மைலாருதி
நமடமை எல்லலாம கலாக்கட்டும என்று பபலாற்றி
வெணைங்கிபனலாம.

முக்கூர் சுவெலாமிகள் பஞ்ச பூதங்களில்
ஒன்றலான வெலாயுவின் புதல்வென் மைலாருதி, பஞ்ச
பூதங்களில் ஒன்றலான வெலாயுடவெ தனக்கு
அதிபதவெடதயலாகக் வகலாண்டை சுவெலாதி
நட்சத்திரத்தில் அவெதலாரம வசய்தவெர் ஸ்ரீ
நரசிமமைர், பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றலான கடைடலக்
கடைந்தவெர் மைலாருதி, பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றலான
கடைடலக் கடடைந்து, அக்கடைடல தனக்கு
இருப்பிடைமைலாக வகலாண்டைவெர் ஸ்ரீநரசிமமைர், பஞ்ச
பூதங்களில் ஒன்றலான ஆகலாயத்தில் பறந்தவென்
மைலாருதி, அவ்வெலாயுவுமைலானவெர் ஸ்ரீநரசிமமைர், பஞ்ச
பூதங்களில் ஒன்றலான மைண்ணில் பதலான்றிய
சீடதடயக் கண்டைவென் சுந்தரன், அமமைண்
மைடைந்டத மைணைலாளன் ஸ்ரீ நரஹரி, பஞ்ச பூதங்களில்
ஒன்றலான அக்னிடய இலங்டகயில் டவெத்தவென்
மைலாருதி அந்த அக்னிடயபய தனது வநற்றியில்

கண்ணைலாகக் வகலாண்டைவெர் ஸ்ரீந்ருபகஸரி என்று
அருடமையலாக இப்பலாடைலுக்கு விளக்கம கூறுவெலார்.
இங்கு கலாரஞ்ச நரசிமமைர் ஆலயத்தில்
இருவெடரயும ஒன்று பசர தரிசித்த பபலாது
இவ்விளக்கம மைனதில் பதலான்றியது.
மைலாருதிடய வெணைங்கிக் வகலாண்டிருக்கும பபலாபத
இந்த முதல் நலாள் எங்கடள வதலாடைர்ந்து
வகலாண்டிருந்த மைடழை மீண்டும வபய்ய
ஆரமபித்து விட்டைது. அடனவெரும பவெகமைலாக ஒடி
பவெனில் ஏறி வகலாண்டு அந்த வகலாட்டும
மைடழையில் பமைல் அபஹலாபிலம வசன்று
பசர்ந்பதலாம. இது வெடர கீழ் அபஹலாபிலத்தில்
உடறயும நரசிமமைர்களின் தரிசனம கண்படைலாம
இனி பமைல் அபஹலாபில டவெபவெம வதலாடைரும.

கீழ் அபஹலாபில எமவபருமைலான்கடள
தரிசித்த மைகிழ்ச்சியில் மைங்டக பவெந்தனின்
ஐந்தலாவெது சிங்கபவெள் குன்ற பலாசுரம
பசவிப்பபலாமைலா?
வமைன்றபபழ்வெலாய் வெலாபலயிற்பறலார் பகலாளரியலாய் அவுணைன்
வபலான்ற ஆகம வெள்ளுகிரலால் பபலாழ்ந்த புனிதனிடைம
நின்ற வசந்தீ வமைலாண்டு சூடற நீள்விசுமபூதிரியச்
வசன்று கலாண்டைற்கரிய பகலாயில் சிங்கபவெள் குன்றபமை. (5)

வமைல்லலா நின்றுள்ள வபரிய வெலாடயயும
வெலாள் பபலான்ற பற்கடளயும மிடுக்டகயும
உடடைய அற்புத நரசிமமைமைலாக அவ்வெடிடவெக்
கண்டு பபலாபத நடுங்கிய அசுரனலான
இரணியனுடடைய சரீரத்டத கூரிய வெஜ்ர
நகங்களலாபல இருபிளலாவெலாகுமபடி பண்ணிய
சர்பவெஸ்வெரன் எழுந்தருளியிருக்கின்ற
இடைமைலானது, குடறவெற்றுக் கிடைக்கின்ற சிவெந்த
தீடய சுழைல் கலாற்றலானது முகந்து வகலாண்டு பரந்த

ஆகலாயத்தில் வகலாண்டு வசன்று சிதற
அடிக்டகயில், அருபக வசன்று கலாணை இயலலாத
சிங்கபவெள் குன்றமைலாகும. அபஹலாபில யலாத்திடர
அக்கலாலத்தில் அவ்வெளவு கடினமைலான
யலாத்திடரயலாக இருந்ததலால் பல பலாசுரங்களில்
வசல்வெதற்கு அரிய பகலாவில் சிங்கபவெள் குன்றம
என்று பலாடியுள்ளலார் இப்பலாசுரத்தில் வசன்று
கலாண்டைற்கரிய பகலாயில் என்று பலாடுகின்றலார்.

அத்தியலாயம – 9

ஹமல் அஹஹநாபிலம

பெவநநாசினியின் அருவி

கீழ் அபஹலாபிலத்திலிருந்து எட்டு கி.மீ
பயணைத்திற்கு பமைல் அபஹலாபிலத்டத
அடடையலலாம. கடைல் மைட்டைத்திலிருந்து 2800 அடி
உயரத்தில் பமைல் அபஹலாபிலம அடமைந்துள்ளது.
யலாத்திடரயின் முதல் நலாள் மைலாடல ஐந்து
மைணியளவில் பமைல் அபஹலாபிலம வெந்து பசர்ந்த
பபலாதும மைடழை பஜலாரலாகக்
வகலாட்டிக்வகலாண்டிருந்தது. அப்புதுவவெள்ளம
பவெநலாசினி ஆற்றின் நீர் வீழ்ச்சியில்
எமவபருமைலானின் கருடணை வவெள்ளம பபலால்
வகலாட்டிக்வகலாண்டிருப்படத பவெனில் இருந்பத
கண்டு களித்பதலாம. ஆம ஒரு அருடமையலான
ஆனலால் ஆழைமைலான (வசன்று குளிக்கமுடியலாத) நீர்
வீழ்ச்சி பமைல் அபஹலாபிலத்டத அடடைந்தவுடைன்
நமடமை வெரபவெற்கின்றது. நீர் வீழ்ச்சி மைட்டுமைலா?
வெலானரங்களும தலான், இரலாமைலாவெலாதலாரத்தில்

வபருமைலாளின் பசடனகள் இந்த வெலானரங்கள்
தலாபன?. மைடழை நின்றதும கீபழை இறங்கி நீர்
வீழ்ச்சியின் அழைடக ரசித்பதலாம. பமைல்
அபஹலாபிலத்தில் தங்கும வெசதிகள் உள்ளன.
அங்குதலான் உணைவு உட்வகலாள்ள பவெண்டும
தனியலாக உணைவெகங்கள் இல்டல. சிறுவபட்டிக்
கடடைகள், பதநீர் விடுதி மைட்டும உள்ளது.
நலாங்கள் ஆர்யடவெஸ்யர்கள் மைடைத்தில்
தங்கிபனலாம. மைடைவமைங்கும இமமைடைத்திற்கலாக
நன்வகலாடடை அளித்த அன்பர்களின் குடுமப
புடகப்படைங்கடள மைலாட்டி டவெத்து அவெர்களுக்கு
நன்றி வதரிவிக்கும பலாங்கு அருடமையலாக
இருந்தது. ஒருவெர் தங்கக்கூடிய அடறகளும
இருவெர் தங்கக்கூடிய அடறகளும உள்ளன.
அடறயிலிருந்து நீர் விழ்ச்சியின் கலாட்சி
அருடமையலாக கிடடைக்கின்றது. உணைவு நலாம
வசலால்லுகின்ற வெடகயில் வசய்து தருகின்றனர்.

அருகில் உள்ள நகரத்தில் இருந்து கலாய்கறிகடள
வெலாங்கிக் வகலாண்டு வெருகின்றனர். சரியலான
சமையத்தில் உணைவு உண்ணை பவெண்டியது
அவெசியம. அடனவெரும அமைர்ந்து முதலில்
அமைர்ந்து கூட்டு பிரலார்த்தடன வசய்த பின்னபர
உணைவு பரிமைலாறப்படுகின்றது.
நடைக்க முடியலாதவெர்களுக்கு படைலாலிகள்
கிடடைக்கின்றது. அபஹலாபில நரசிமமைர், க்பரலாடைலா
நரசிமமைர், ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர் மைற்றும மைலாபலலால
நரசிமமைர் ஆலயத்திற்கு அடழைத்துச்
வசல்கின்றனர்.
சிறிது பநரம ஒய்வு எடுத்துக் வகலாண்டை பின்
அபஹலாபில நரசிமமைடர பசவிக்க வசன்பறலாம.
திருக்பகலாவில் மைலாடல ஆறு மைணி வெடரதலான்
திறந்திருக்கும என்பதலால் சீக்கரபமை வசன்பறலாம.

மைடைத்திலிருந்து வவெளிபய வெந்தலால் அருகில் ஒரு
குளம ஆனலால் அதில் அதிக தண்ணீர்
இருக்கவில்டல. எதிபர வபரிய மைடல அதில்
பல விதமைலான குரங்குகள் விடளயலாடிக்
வகலாண்டிருந்தன, பின் வசங்குத்தலான படிகளில்
ஏறி வெலம திருமபினலால் அகன்ற வீதி அதன்
இறுதியில் அபஹலாபில நரசிமமைர் ஆலயம. பமைல்
அபஹலாபிலத்தில் மிக எளிதலாக பசவிக்கக்கூடிய
நரசிமமைர் இவெர். இருபுறமும சுடத சிற்பங்கள்
நிடறந்த பகலாபுரங்களுடைன் எழிலலாக
அடமைந்துள்ளது உக்ர நரசிமமைர் ஆலயம.
அருகிபலபய பவெநலாசினி ஆறு ஓடுகின்றது.
ஜ்வெலாலலா நரசிமமைடர தரிசிக்கவும, பலாவென
நரசிமமைடர தரிசிக்கவும இக்பகலாவிடல கடைந்து
வசல்ல பவெண்டும. இக்பகலாடியில்
திருக்பகலாவிலுக்கு எதிபர உற்சவெ மைண்டைபம
உள்ளது. பிரமபமைலாற்சவெ கலாலங்களில்

இவ்வீதியில் எழுந்தருளி அருள் பலாலிக்கின்றலார்.
இமமைண்டைபத்தில் எறி நின்று கருடைலாத்திரிபவெதலாத்திரி மைடலகளின் அழைடக இரசிப்பது ஒரு
சிலிர்ப்பலான விஷேயம!
ஐந்து நிடல பகலாபுரம நமடமை வெலா வெலா
என்று அடழைக்க திருக்பகலாவிலின் உள்பள
வசன்பறலாம, ஒன்பது நரசிமமைர்களின்
ஓவியங்கடளயும இக்பகலாவிலில் முதலில்
தரிசித்பதலாம. கற்சிற்பங்கள் இக்பகலாவிலிலும
நிடறந்திருக்கின்றன. பின்புற இரலாஜ பகலாபுரம
மூன்று நிடல பகலாபுரம. மைடலப் பிரபதசம
என்பதலால் ஆலயம அதற்பகற்றலார்ப் பபலால
அடமைந்துள்ளது. பல மைண்டைபங்கள் ஆலய
வெளலாகத்தில் அடமைந்துள்ளன. இரலாமைலானுஜருக்கு
தனி சன்னதி சிறப்பலாக அடமைந்துள்ளது.
பலாஷ்யக்கலாரடர தரிசித்து விட்டு திருமபினலால்

பலிபீடைம வகலாடிமைரம கருடைன் சன்னதி. இரண்டு
வெலாயில்கள் இரண்டிலும துவெலார பலாலகர்கள்,
மைண்டைபத்தின் உள்பள நுடழைந்ததும நடுவில்
யலாருடடைய கலாலும படைலாதபடி சிறிது இடைத்டத
பலாதுகலாத்து டவெத்திருந்தனர். விசலாரித்த பபலாது
1513 ம ஆண்டு 6 ம ஜீயர் ஸ்ரீவசஷ்டை பரலாங்குச
யதீந்திர மைஹலா பதசிகர் குடகக்குள்
திருநலாட்டிற்கு ஏகியதலால் அங்கு யலார் பலாதமும
படைக்கூடைலாது என்று பவெலியிட்டு
டவெத்திருக்கின்றனர். பக்தர்கள் இங்கு நின்று
மைனமுருக வெழிபட்டு குருவெருள் வபற்று
வசல்கின்றனர்.

உக்ர நரசிமமர் - பசஞ்சு லக்ஷ்மி
இமமைண்டைபத்தில் ஆதி சங்கரர் ஸ்தலாபித்த
சீதலா பரபமைஸ்வெர லிங்கமும, அவெருக்கு பசடவெ
சலாதிக்கும லக்ஷ்மி நரசிமமைடரயும
பசவிக்கின்பறலாம. சீடதடயத் பதடி இரலாமைர்
அடலந்த பபலாது இங்பக வெந்து நரசிமமைடர
பூஜித்து வெணைங்கினலார்.

இச்சிங்கபவெள்குன்றப்வபருமைலாடள
சக்கரவெர்த்தித் திருமைகன் பஞ்சலாமருத
ஸ்பதலாத்திரத்தினலால் வெழிபட்டைலாரலாம. ஆதி
சங்கரர் உக்ர நரசிமமைடர தரிசிக்க வெந்த சமையம
கபலாலிகர்கள் இவெரது டகடய வவெட்டி விடை, ஸ்ரீ
நரசிமமை கரலாவெலமபம பலாடி ஆதி சங்கரர்
வபருமைலாடள துதி வசய்ய அவெர் டக மீண்டும
வெளர்ந்தது. எனபவெ ஆதி சங்கரர் இங்கு சிவெ
லிங்கத்டத ஸ்தலாபித்தலார்.
அந்த பநரத்திலும சிறிது கூட்டைம
இருந்தது, சிறிது பநரம வெரிடசயில் நின்று
கருடைனுக்கலாக குடகயில் வெந்து பசடவெ சலாதித்த
உக்ர நரசிமமைடர பசவிக்க திறந்த முதடலயின்
வெலாய் பபலான்ற குறுகலலான குடகயினுள்
வசன்பறலாம. அங்பக எமவபருமைலான் அளித்த
தரிசனம இவ்வெலாறு அற்புதமைலாக இருந்தது.

சலாலக்கிரலாமை மைலாடலயுடைன், தன் மைடியில்
இடைந்திரட்டிரணியன் வநஞ்டச இரு பிளவெலாக
தன் வெஜ்ர நகங்களலால் பிளக்கும பகலாலத்தில்
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார் அபஹலாபில உக்ர
நரசிமமைர். நரங்கலந்த உருவெத்தில் சக்ரலாசனத்தில்,
சங்கு சக்கரம தலாங்கி, ஜடடை, பிடைரி மையிருடைன்
கூடியவெரலாய், அசுர கூட்டைத்டத பவெருடைன்
அழிக்கும வபருமைலாள் பகலாடரப் பற்கள் வதரிய
கர்ஜிக்கும பகலாலத்தில் மூன்று கண்களுடைன்,
வநற்றிக் கண்ணில் பதலான்றிய தீ
முவ்வுலகங்கடளயும அழிக்கும விதமைலாகவும,
அபத சமையம அருகில் டக கூப்பி நிற்கும
பிரகலலாதன் பமைல் அமுத பலார்டவெடய
வெர்ஷிக்கும பகலாலத்தில் அற்புதமைலாக,
ஆனந்தமைலாக, திவ்யமைலாக பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.
கருடை பகவெலான் வசய்த கடும தவெத்திற்கு இரங்கி
சத்திய வசலாரூபனலாக மைடலக்குடகயில்

வநருப்பின் உக்கிரத்பதலாடு பதலான்றிய வபருமைலாள்
வவெள்ளி கவெசத்தில் மின்னுகின்றலார். கலாணைக்கண்
பகலாடி பவெண்டும வபருமைலாடள கண்ணைலாரக்
கலாணை. இவெர் பிரகலலாதனுக்கும பிரத்யக்ஷேம.
அஸ்ய யதலா கப்யலாஸம புண்டைரீக
பமைவெமைக்ஷிணி” என்ற சலாமை பவெத உபநிஷேத்தலான
ஸ்ரீ சலாந்பதலாக்ய உபநிஷேத்தில் “தலாமைடரத்
தடைலாகத்திபல நீண்டை தண்டுடைன் விளங்கும
தலாமைடர சூரியடனக் கண்டைதும எப்படி
மைலர்கின்றபதலா அது பபலால திருமுக
மைண்டைலமும, திருக்கண்களும வகலாண்டைவென்
எமவபருமைலான். அந்த அமிர்தம வபலாழியும
திருக்கண்களலால் எல்பலலாரும குளிரக்
கடைலாக்ஷித்தருளும பரந்த கண்ணைழைகு மிக்கவென்
என்று பபலாற்றப்படும வபருமைலாளின்
திருக்கண்களுக்கு மைட்டும தங்க கண்ணைடைக்கம

சலாத்தியுள்ளனர். திருப்பலாணைலாழ்வெலார், கரியவெலாகி
புடடை பரந்து மிளிர்ந்து வசவ்வெரிபயலாடி நீண்டை
அப்வபரியவெலாய என்று அநுபவித்த வபருமைலாளின்
திருக்கண்கடள இங்பகயும கண்படைலாம.
அருகிபலபய ஆதி பசஷேன் குடடைப்பிடிக்க
லக்ஷ்மி நரசிமமைர் உற்சவெரலாய்
எழுந்தருளியுள்ளலார். அபஹலாபில மைடைத்தின்
முதல் ஜீயர் ஸ்ரீ ஆதிவெண் சடைபகலாபர் மைலாபலலாலப்
வபருமைலாடள கரத்தில் ஏந்திய பகலாலத்தில்
எழுந்தருளியுள்ளலார். கண்குளிர, மைனம உருக
அந்த கருணைலா மூர்த்திடய பசவித்பதலாம. எல்லலா
இடைங்களிலும நீக்கமைற நிடறந்திருக்கும
கருடணை வவெள்ளபமை எல்பலலாடரயும கலாத்தருள்
என்று கருடைனுக்கலாக பதலான்றி பசடவெ சலாதிக்கும
வபருமைலாடள பவெண்டிக் வகலாண்படைலாம.

குடைங்கவளடுத்பதறவிட்டுக்
கூத்தலாடைவெல்லவவெங்பகலாபவெ
மைடைங்வகலாள்மைதிமுகத்தலாடர மைலால்வசய்யவெல்லஎன்
டமைந்தலா!
இடைந்திரட்டிரணியன்வநஞ்டச இருபிளவெலாக முன்
கீண்டைலாய்!
குடைந்டத கிடைந்த (அபஹலாபிலம அமைர்ந்த) பகலாபவெ!
குருக்கத்திப்பூ சூட்டை வெலாரலாய்.

என்று வபரியலாழ்வெலாரின் பலாசுரம பசவித்து
திவ்யமைலாக பசவித்பதலாம.
குடகயில் வபருமைலாள் ஏன்
எழுந்தருளியுள்ளலார். சிமமைம குடகயில் வெசிக்கும
அதனலாலலா? சூடிக் வகலாடுத்த சுடைர்க்வகலாடியும
அவ்வெலாறு தலாபன மைலாரி முடல முழைஞ்சில் மைன்னி
கிடைந்துறங்கும சீரிய சிங்கம என்று
பலாடியுள்ளலாள். பவெதங்கள் பர்வெதங்கள் என்றலால்

குடககள் பவெதலாந்தம அதலாவெது உபநிஷேத்துக்கள்.
எனபவெ பவெதலாந்த சலாரபமை வபருமைலாள்தலான்
என்படத உணைர்த்த வபருமைலாள் குடகயில் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார். “எமபபெருமநானின் குரக வநாசஹம
நமது ஹ்ருதய வநாசம என்பெரத நநாம உணர
ஹவண்டும. எல்லநா ஜீவரநாசிகளிலும
அந்தர்யநாமியநாக நநாரநாயணன் விளங்குகின்றநான்
என்பெரத உணர்த்தஹவ இந்த குஹநா வநாசம”.
இந்த அபஹலாபில மைஹலா பஷேத்திரத்தில்
எமவபருமைலான் இருக்கும இருப்பப நமமைள்ளும
அவெர் இருக்கும இருப்பு. எனபவெ கடினமைலான
மைடலக்குடகயில் அமைர்ந்திருக்கும நரசிமமைப்
வபருமைலாபள இங்கு ஓடி வெந்து எங்கள் இருதய
குடகயிலும நித்யவெலாசம வசய் என்று மைனமைலார
பவெண்டிக்வகலாண்படைலாம.

வபருமைலாளுக்கு எதிபர டககூப்பிய
நிடலயில் கருடைன் ஆனந்தமைலாக பசடவெ
சலாதிக்கின்றலான். குடகடய விட்டு வவெளிபய
வெந்து ஆதி சங்கரர் ஸ்தலாபனம வசய்த நரசிமமை
சுதர்சன சக்கரத்டத பசவித்பதலாம. அடுத்து
வசஞ்சு லக்ஷ்மி தலாயலார் சன்னதி. வசஞ்சு என்பது
இந்த நல்ல மைடலகளில் வெசிக்கும ஆதிவெலாசி
மைக்களின் வபயர். இந்த வசஞ்சு
இனப்வபண்டணை நரசிமமைர் மைணைந்து
வகலாண்டைதலால் தலாயலாருக்கு இத்திருநலாமைம.
தலாயலார் பத்மைலாசனத்தில் இரு பமைற்கரங்களில்
தலாமைடர மைலர் தலாங்கி டவெர கிரீடைம டவெர
தடைலாகங்கள் அணிந்து சர்வெலலாங்கர பூஷிடதயலாக
பசடவெ சலாதித்தலாள். அன்டனடய,
அகலகில்பலன் என்று வபருமைலாடள பிரியலாத
அலர்பமைல் மைங்டகடய, அடல கடைலில்
பதலான்றிய அமுதத்டத மைனதலார வெழிபட்படைலாம.

ஆலயத்தில் அடமைந்துள்ள மைண்டைபத்தின்
பமைல் தளத்தில் அழைகிய
சிற்பபவெடலப்பலாடுகளுடைன் கூடிய பதினலாறு
கலால் மைண்டைபம. அங்கிருந்து வபருமைலாள் மைற்றும
தலாயலாரின் விமைலானங்கள் மைற்றும இரண்டு
ரலாஜபகலாபுர தரிசனமும வபறலலாம, அங்கு நின்று
சுற்றிலுமுள்ள பர்வெதங்களின் அழைடகயும
கலாணைலலாம. பின் வவெளிபய வெந்து அமைர்ந்து
திருமைங்டக மைன்னன் அருளிய சிங்கபவெள் குன்ற
பலாசுரம
எரிந்த டபங்கண் இலங்கு பபழ்வெலாய் எயிற்பறலாடு
இது எவ்வுருவவென்று
இரிந்து வெலாபனலார் கலங்கிபயலாடை இருந்த
வெமமைலானதிடைம
வநரிந்தபவெயின் முடழையுள் நின்று நீள்வநறிவெலாய்
உழுடவெ
திரிந்தவெலாடனச் சுவெடுபலார்க்கும சிங்கபவெள் குன்றபமை (6)

வபலாருள் : சீற்றத்தலாபல எரியலா நின்ற
பசுடமையலான கண்கடளயும பகலாடரப்
பற்கடளயுடடைய விளங்கலா நின்றுள்ள வபரிய
வெலாடயயும வகலாண்டு, இது என்ன வெடிவு என்று
அஞ்சி பதவெர்கள் எல்லலாம சிதறி ஒடுமபடியலாக
எழுந்தருளிய சர்பவெஸ்வெரனின் இடைமைலானது,
ஒன்பறலாடு ஒன்று மூங்கிலின் வெழியலாக புலிகள்
வபரிய வெழிகளிபல யலாடனகள் வசன்ற பமைலாப்ப
சக்தியலாபல அடடையலாளத்டத பலாரலா நின்றுள்ள
சிங்கபவெள்குன்றமைலாகும என்று பசவித்து
வபருமைலாடள வெணைங்கி விட்டு அப்படிபய கலாலலார
நடைந்து வெந்து விடுதிடய அடடைந்து உணைவு
அருந்தி விட்டு அடுத்த நலாள் அதிகலாடலயிபலபய
பலாவென நரசிமமைடர பசவிக்க வசல்ல பவெண்டும
என்பதலால், இன்று அருடமையலான தரிசனம
தந்ததற்கலாக நரசிமமைருக்கு நன்றி வதரிவித்து
உறங்கச் வசன்பறலாம. இவ்வெலாறு யலாத்திடரயின்

முதல் நலாள் திவ்ய தரிசனம கண்படைலாம.
இரண்டைலாம நலாள் அனுபவெம என்ன எந்த
நரசிமமைடர தரிசனம வசய்பதலாம என்று அறிய
ஆவெலலாக உள்ளதலா? சூரியன் உதயமைலாகும வெடர
சற்றுப் வபலாறுங்கள் அன்பர்கபள.
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பெநாவன நரசிமமர் தரிசனம
பலாவென நரசிமமைடர தரிசனம வசய்ய
பவெண்டுவமைன்றலால் கருடை மைடலயில் ஏறிச்
வசல்ல பவெண்டும அடர நலாள் ஆகும, ஜ்வெலாலலா
நரசிமமைடர தரிசிக்க வசன்றலால் பவெதகிரியில்
ஏறிச் வசல்ல பவெண்டும அப்படிபய
உக்ரஸ்தமபமும தரிசனம வசய்யலலாம எங்கு
வசல்லலலாம என்று சுவெலாமிகள் பகட்டைலார்.
நலாங்கள் பலாவென நரசிமமைடர தரிசிக்க
மைடலபயற்றம சிறிது கடினம என்பதலால் பலாவென
நரசிமமைடர முதலில் பசவிக்க முடிவு வசய்பதலாம.
கலாடலயில் சீக்கிரபமை கிளமபினலால் வவெயிலுக்கு
முன்னர் திருமபி வெந்து விடைலலாம என்பதலால்
கலாடல ஐந்து மைணிக்பக எழுந்து தயலாரலாகி

விட்படைலாம, அதனலால் அருவிக்கு குளிக்க
வசல்லவில்டல. சூரிய உதயம ஆனவுடைன்
டகயில் தடி எடுத்துக் வகலாண்டு கிளமபிபனலாம,
பலாவென நரசிமமைருக்கு தளிடகக்கலாக வபலாருட்கள்
எடுத்து வசன்றதலால் மைந்திகளிடைமிருந்து
அவெற்டறக் கலாப்பலாற்ற தடி பதடவெப் பட்டைது.
அபஹலாபில நரசிமமைர் பகலாவிலுக்கு பின் புறம
இருந்து பலாடத துவெங்குகின்றது, முதலில்
வசங்குத்தலான படிகள் சுமைலார் 300 ஏறபவெண்டும.
ஏறும பபலாது எதிபர உள்ள பவெதகிரி மைடலயில்
மைலாபலலான் சன்னதிடய மைஞ்சள் நிறத்தில்
அருடமையலாக தரிசித்பதலாம. அதற்கு பிறகு சிறிது
கடினமைலான பலாடததலான்.
சிறிது தூரம வசன்றதும கலாட்டு
ஒற்டறயடிப் பலாடத துவெங்கியது. சுற்றிலும
பதக்கு, மூங்கில் மைரங்கள், பறடவெகள் கீச் கீச்

என்று ஒலி எழுப்பிக்வகலாண்டு பறந்து
வகலாண்டிருந்தன. பட்டைலாம பூச்சிகள் வெண்ணை
வெண்ணை சட்டடைகளில் கண்ணைலாமூச்சி
ஆடிக்வகலாண்படை குறுக்கும வநடுக்குமைலாக
பறந்தன. வெண்டுகளின் ரீங்கலாரம கலாதுக்கு
இனிடமையலாக இருந்தது. சலாடர சலாடரயலாக
பல்தரபட்டை எறுமபுகள் ஊர்ந்து வகலாண்டு
வசன்றிருந்தன. கலாடு முழுவெதும கடரயலான்
புற்றுகள் நிடறய வதன்பட்டைன. பல்பவெறு
கடரயலான்கள்களும சலாடர சலாடரயலாக வசன்று
வகலாண்டிருந்தன. அடைர்ந்த கலாடு, நடு நடுபவெ
கலாட்டைலாறுகளின் தலாடரகள் மைடழைக் கலாலத்தில்
கவெனமைலாக வசல்ல பவெண்டியிருக்கும. கலாலணி
இல்லலாமைல் ஏறியதலால் வமைதுவெலாகபவெ மைடல
ஏறிபனலாம. “ஓம நபமைலா நலாரலாயணைலா“ என்னும
அஷ்டைலாக்ஷேர மைந்திரத்டதயும, ”வஜய் நரசிமமைலா“
என்று அவெடர துடணைக்கு அடழைத்துக்

வகலாண்டும வமைல்ல வமைல்ல ஏறிபனலாம. வமைலாத்த
தூரம 7 கி. மீ மூலிடகக் கலாற்டற அனுபவித்துக்
வகலாண்படை நடைந்பதலாம.
மைரத்துக்கு மைரம தலாவும குரங்குகள், நம
பலாதங்கடள தழுவும குளிர்ச்சியலான
நீபரலாடடைகள், மூலிடக வெலாசம நிடறந்த கலாற்று
என்று வெனச்சூழைல் ஒரு புறம மைகிழ்ச்சிடயத்
தந்தலாலும மைறு புறம வசங்குத்தலான மிரட்டும
மைடலத்வதலாடைர். பலாவென நரசிமமைடர பசவிக்க
இதன் ஊபடை நடைந்பதலாம. அதுவும ஒரு சுக
அனுபவெமதலான்.
எங்களுடைன் வெந்த குடுமபத்தினரின் இரு
குழைந்டதகள் கீர்த்தனலா மைற்றும சலாயி அர்விந்த
எங்களுடைன் வெந்தனர் அவெர்கள் இருவெரும
அருடமையலாக

உக்ரம வீரம மைஹலா விஷ்ணும ஜ்வெலந்தம
ஸ்ர்வெபதலாமுகம |
நரசிமமைம பீஷேணைம பத்ரம மருத்யு மருத்யும நமைலாம
யஹம ||

(சிமமை ரூபத்டத வகலாண்டைவெரலானதலால்)
உக்ரமைலாகவும, வீரலானலாயும, பமைலலானவெலாயும,
(சர்வெவ்யலாபியலாயுமிருப்பதலால்) மைஹலா
விஷ்ணுவெலாயும, ஜ்வெலிக்குமைவெனலாயும, எல்லலா
இடைங்களிலும முகத்டத உடடையவெரலாயும,
நரசிமமை ரூபியலாகவும பயங்கரனலாகவும,
மைங்களகரனலாகவும, மருத்யுவிற்கும
மருத்யுவெலானவெரலான உமடமை வெணைங்குகின்பறன்
என்னும நரசிமமை அனுஷ்டுப் மூல மைந்திரத்டத
கூறிக்வகலாண்டு வெந்தனர், நலாங்களும
அவெர்களுடைன் பசர்ந்து வகலாண்படைலாம. சிறிது
தூரம வசன்ற பின் திருப்பலாடவெ பலாசுரங்கடள

பசவித்துக் வகலாண்படை நடைந்பதலாம. நலாங்கள்
நரசிமமைலா என்று கூவிய அந்த ஒலி அப்படிபய
எதிவரலாலியலாகி ஆயிரம நரசிமமைர்களலாக திருமபி
வெந்தது.
இந்த கருப்பு மைடல, வசஞ்சு இன மைக்கள்
வெலாழும பகுதி, சிலர் கரடிகடள மைலாடல
பவெடளகளில் பலார்த்திருக்கின்றனர்.
மைரங்களிலிருந்து உதிர்ந்த இடலச் சருகுகள்
கலாய்ந்து கலால்டியில் வமைலாடை வமைலாடைக்கின்றன.
ஆகலாயத்தில் பமைகங்கள் பல்பவெறு உருவெங்கள்
கலாட்டுகின்றன. நலாங்கள் வசன்ற பபலாது பபலாலீஸ்
உயர் அதிகலாரி ஒருவெர் முன்னும பின்னும
பல்பவெறு வீரர்கள் பலாதுகலாப்பு தர பலாவென
நரசிமமைடர தரிசிக்க வசன்றலார். பின்னர் கீபழை
வசன்று மைடைத்தில் விசலாரித்த பபலாது
நக்ஸல்வெலாதிகள் உள்ள பகுதி எனபவெ பபலாலீஸ்

பரலாந்தில் ஈடுபடும பபலாது நரசிமமைடர தரிசிக்க
வெருவெலார்கள். புனிதமைலான இப்பகுதிடய
நக்சல்வெலாதிகள் வகலாடுடமை வசய்வெடத ஏன்
நரசிமமைர் பலார்த்துக் வகலாண்டு இருக்கிறலார் என்று
வதரியவில்டல என்று வெருத்தத்துடைன் கூறினலார்.
பமைலும வசமமைரங்கள் இமமைடலத்வதலாடைரில்
அதிகமைலாக இருப்பதலால் வசமமைர
கடைத்தல்கலாரர்கள் நடைமைலாட்டைமும அதிகமைலாக
உள்ளது என்று கூறினலார்.
கருடை மைடலயின் ஒரு இறகில் ஏறி பின்னர்
மைற்வறலாரு இறகில் இறங்கி சுமைலார் இரண்டு
மைணி பநரம நடடைப்பயணைம வசய்த பின் பலாவென
நரசிமமைர் ஆலயத்டத அடடைந்பதலாம. சீக்கிரபமை
வசன்று விட்டைதலால் கூட்டைம அதிகம
இருக்கவில்டல, பநரம வசல்ல வசல்ல கூட்டைம
பசர்ந்தது. அதில் சிலர் கீழிருந்து ஜீப்பில்

வெந்திருந்தனர். பலார்கவெ நரசிமமைடர தரிசிக்க
வசன்ற பபலாது எப்படி வசன்பறலாபமைலா அது பபலால
கரடு முரடைலான பலாடதயில் கற்களின் பமைல்
ஜீப்டப ஒட்டிக் வகலாண்டு வெந்தலார்களலாம,
எலுமபுகள் எல்லலாம ஆட்டைம கண்டு விட்டைன,
சற்று கடினமைலான பயணைமதலான் என்று அவெர்கள்
கூறினர். ஒரு ஜீப்பிற்கு 6 பபர் வெடர ஏற்றிக்
வகலாள்கின்றனரலாம. முழு ஜீப்பிற்கு வெலாடைடக
ரூபலாய் 1200 ஆகியது என்றனர். மைடல ஏற
இயலலாதவெர்கள் இவ்வெலாறு வெந்து வபருமைலாடள
பசவிக்கலலாம, இடவெவயல்லலாம எல்லலாரும
வசன்று சுலபமைலாக வபருமைலாடள தரிசிக்க
முடியலாது அவெர் அருள் இருந்தலால் மைட்டுபமை
அவெடர பசவிக்க முடியும என்பது வதள்ளத்
வதளிவு.

முன்பு பரத்வெலாஜ முனிவெர் தம
பிரமமைஹத்தி பதலாஷேத்டத பபலாக்கிக்வகலாண்டை
தலம. வபரும பலாதகர்களும இங்கு வெந்து
வபருமைலாடள வெணைங்கினலால் அவெர்கள் பலாவெம
விலகும. பிறவி என்னும வபரும கடைலிலிருந்து
மீள்வெலார்கள் என்பது திண்ணைம.
சுற்றிலும வநடிதுயர்ந்த மைடலகள் நடுவில்
பள்ளத்தலாக்கு பபலால இருக்கின்ற பகுதியில்
பலாவென நரசிமமைர் ஆலயம எழிலலாக
அடமைந்துள்ளது. ஒரு மைஹலா மைண்டைபம, சிறு
அர்த்த மைண்டைபம கர்ப்பகிரகம என்று எழிலலாக
அடமைந்துள்ளது மைலாப்பிள்டள சுவெலாமியின்
ஆலயம. ஆம வசஞ்சு லக்ஷ்மிடய மைணைந்த
பகலாலத்தில் முறுக்கு மீடசயுடைன், தலாயலாருடைன்
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார் வபருமைலாள். அமடமை
ஐயடன பநலாக்கிய அற்புத பகலாலம. மைற்ற

இடைங்களில் தலாயலார் முன்பன பநலாக்கி அமைர்ந்த
பகலாலத்தில் பசடவெ சலாதிப்பலார் ஆனலால் இங்கு
கலாதல் வபலாங்க வபருமைலாடள பநலாக்கும
பகலாலத்தில் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார். இடைது
வதலாடடையில் அமடமைடய அடனத்த வெண்ணைம,
சங்கு, சக்கரம பமைற்டககளில் தலாங்கி அபய
ஹஸ்தத்துடைன் வபருமைலாள் அளிக்கும பசடவெ
அத்தடன அருடமை. புது மைணை தமபதிகளுக்கு
ஆதிபஷேசன் ஏழு தடலகளுடைன் எழிலலாக குடடை
பிடிக்கின்றலான். வபருமைலாளின் மீடசயின் அழைடக
என்னவவென்று வசலால்வெது. வநளிந்து வநளிந்து
வசல்கின்றது மீடச. தலாயலாரின் பலாத பசடவெ
இங்கு விபஷேசம. அடனத்து பலாவெங்கடளயும
பபலாக்குபவெர் பலாவென நரசிமமைர். இக்பகலாவிலில்
சுயமபு மூர்த்தியுடைன் பிரதிஷ்டைலா மூர்த்தியும
உள்ளலார். வவெளிப்பிரகலாரத்தில் சிவெலிங்கம,
பவெணு பகலாபலாலர் மூர்த்தங்களும உள்ளன.

திருமைடல சுவெலாமிகள் முதலிபலபய
கூறியிருந்ததலால் வபருமைலாளுக்கு பவெஷ்டி, அங்க
வெஸ்திரம, தலாயலாருக்கு புடைடவெ,
வநய்பவெத்தியத்திக்கு அரிசி, வவெல்லம, முந்திரி,
திரலாட்டச எடுத்துக் வகலாண்டு வசன்றிருந்பதலாம.
தளிடக அங்பகபய தயலார் வசய்து வபருமைலாளுக்கு
படடைக்கின்றனர் பட்டைலாச்சலார்யர்கள். எங்களுக்கு
முன் வசன்றவெர்களின் தளிடக தயலார்
ஆகிக்வகலாண்டிருந்ததலால், நலாங்கள் மைஹலா
மைண்டைபத்தில் அமைர்ந்து விஷ்ணு சகஸ்ரநலாமைம
திவ்யமைலாக பசவித்பதலாம. பின்னர்
வபருமைலாளுக்கும தலாயலாருக்கும அருடமையலாக
அலங்கலாரம வசய்து அற்புதமைலாக பசடவெ வசய்து
டவெத்தலார் பட்டைர். நரசிமமைருக்கு உகந்த
பலானகமும பிரசலாதமைலாக அளிக்கின்றனர்.

அபஹலாபில கருடைலாடசல மைத்பய |
க்ருபலாவெஸலாத் கல்பித சன்னிதலானம ||
லலாமியலா சமைலா அலிங்கித வெலாமை பலாகம |
லக்ஷ்மி நரசிமமை சரணைம ப்ரப்த்பய ||
என்று மைனதலார புதன் வெழிபட்டை
ஒன்பதலாவெது நரசிமமைடர வெலாளுகிர்ச்சிங்க
உருவெலாய் உளந்வதலாட்டிரணியன் ஒண்மைலார்பகலம
பிளந்திட்டை டககள் உடடைய எமவபருமைலாடன,
கதிரலாயிரமிரவி கலந்வதரித்தலாவலலாத்த நீண்
முடியடன, அதிரும கழைல் வபருந்பதலாள்
இரணியனலாகம பிளந்தரியலாய் உதிரமைளந்த
டகபயலாடிருந்தவென், நலாதனலான நரசிங்கன்,
பகலாளரி மைலாதவெடன, அரிமுகடன, அச்சுதடன,
டமையலார் கருங்கண்ணி கமைலமைலர்பமைல்
வசய்யலாள் திருமைலார்வினில் பசரும திருமைலாடல,
அல்லிமைலாதரமைரும திருமைலார்பினடன, தயரதன்

வபற்ற மைரகத மைணித்தடைத்திடன, திருமைங்டக
தன்பனலாடும திகழ்கின்ற திருமைலாடல, பின்டன
பதலாள் மைணைந்த பபரலாயடன மைனங்குளிர
பசவித்பதலாம. பின்னர் வவெளிபய உள்ள ஒரு
மைண்டைபத்தின் பமைல் அடனவெருக்கும பிரசலாதம
வெழைங்கினலார். வபருமைலாளின் அருளினலால் நல்ல
அற்புதமைலான பசடவெ கிடடைத்தது.
பவெடுவெ குலமைலான வசஞ்சு இனம.
ஏழ்டமையலான மைடல வெலாழ் மைக்கள், கலாட்டில்
பவெட்டடையலாடி பசி தீர்த்துக் வகலாள்ளும இனம.
இக்குலத்தில் பிறந்த ஒரு வபண் நரசிமமைர் பமைல்
மிகவும கலாதல் வகலாண்டு ”மைலானிடைர்களுக்வகன்று
பபச்சுப்படில் வெலாழைகில்பலன் கலாண் மைன்மைதபன“
என்று திடைமைலாக இருந்தலாள். வபருமைலாளும
அவெடள மிகவும விருமபினலார். அவெடள தன்
துடணையலாக்கி மைடல வெலாழ் மைக்களுக்கு வபரிய

அந்தஸ்த்டத அளித்தலார். வசஞ்சு லக்ஷ்மிக்கலாக
வபருமைலாள் மிருகங்கடள பவெட்டடையலாடி
மைலாமிசங்கடளக் வகலாண்டு வெந்து வகலாடுத்தலார்
என்கின்றனர். இவ்வெலாறு இருந்த வசஞ்சு
லக்ஷ்மிடய வபருமைலாள் மைணைந்து வகலாண்டைலார்.
இன்றும பவெடுவெர்கள் தங்கள் மைகளுக்கு
(தலாயலாருக்கு) சனிக்கிழைடமைகள் பதலாறும
அபஹலாபிலம வெந்து மைலாமிசம படடைத்து
வெழிபடுகின்றனர் வபருமைலாளும அளவெற்ற
கருடணையினலால் அடத எற்றுக்வகலாள்கின்றலார்.
வபருமைலாள் பகலாவிலிருந்து ஒரு
ஒற்டறயடிப்பலாடதயில் ஏறிச் வசன்றலால் வசஞ்சு
லக்ஷ்மியின் தனிக் பகலாவிடல வசன்றும
பசவிக்கலலாம. எல்லலா வெளங்கடளயும
நலங்கடளயும அடனவெருக்கும நல்கும
அன்டன ஒரு குடகயில் தலாமைடர மைலடர டகயில்

ஏந்தி பிரசன்ன முகத்துடைன், அழைகிய
புன்னடகயுடைன் நின்ற பகலாலத்தில் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலாள். அன்டனக்கு எதிபர கலாவெலலாக
சிறிய திருவெடி. குடகயிலிருந்து வவெளிபய வெர
இன்வனலாரு பலாடத உள்ளது. தலாயின்
கர்பத்திலிருந்து குழைந்டத வவெளிபய வெருவெது
பபலால தவெழ்ந்து வவெளிபய வெரபவெண்டும.
தலாயலாடரயும வபருமைலாடளயும நன்றலாக பசவித்த
மைகிழ்ச்சியுடைன் திருமபி நடைந்து வெந்பதலாம
மைடலபயற்றம பபலால் இறக்கம அவ்வெளவு
கடினமைலாக இருக்கவில்டல. வெரும வெழியில் பல
வெபயலாதிக தமபதிகளும கலாலில் கலாலணி
இல்லலாமைல் வபரும பக்தியுடைன் நடைந்து
வெருவெடதக்கண்டு அவெர்களின் பக்திடய எண்ணி
கண்ணில் நீர் வபருகியது. சுமைலார் பன்னிரண்டு
மைணியளவில் கீபழை மைடைத்டத வெந்து
அடடைந்பதலாம.

இரண்டைலாவெது தடைடவெ வசன்ற பபலாது
பலாவெனலா நரசிமமைடர தரிசிக்க ஜீப் மூலம
வசன்பறலாம. சுமைலார் ஒரு மைணி பநரம ஆகின்றது
மைடலப்பலாமபு பபலால பலாடத வெடளந்து
வெடளந்து வசல்கின்றது. மூங்கில் புதர்கள்
அதிகம. கடரயலான் புற்றுகளும வெழிவயங்கிலும
பலார்க்கலலாம. வசமமைரங்களுக்கு அடடையலாள எண்
இட்டிருக்கின்றனர். வசமமைண் பூமி புழுதிடய
கிளப்பிக்வகலாண்படை குலுங்கிக்வகலாண்டு மைடலப்
பலாடதயில் அடைர்ந்த கலாட்டின் இடடைபய
சீர்படைலாத பலாடதயில் சுருண்டு படுத்திருக்கும
மைடலப்பலாமபின் உடைல் மீது ஊர்ந்து ஏறிச்
வசல்லும கட்வடைறுமபு பபலால் பயணைம
வசய்டகயில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஒரு தனி
அனுபவெமதலான்.

இத்தடைடவெ ஜீப் மூலம பலாவென நரசிமமைடர
பசவிக்கச் வசன்றதலால் ஒபர நலாளில் பத்து
நரசிமமைர்கடளயும தரிசிக்க முடிந்தது.
அதிகலாடல ஆறு மைணிக்கு கிளமபி ஜீப் மூலம
முதலில் பலாவென நரசிமமைடர பசவித்து வெந்து
அடுத்து உக்ர நரசிமமைடர தரிசனம வசய்த பின்
பவெ நலாசினி ஓரமைலாக மைடலபயறி வசன்று
க்பரலாடைலா நரசிமமைடரயும, உக்ர நரசிமமைடரயும
பசவித்து அப்படிபய பவெறு வெழியலாக மைலாபலலால
நரசிமமைடர பசவித்பதலாம. பமைல்
அபஹலாபிலத்திலிருந்து திருமபி வெரும பபலாது
கலாரஞ்ச நரசிமமைடர பசவித்து பின் சத்ரவெடை
நரசிமமைடர பசவித்பதலாம. அடுத்து அபத ஜீப்
மூலமைலாக பயலாகலானந்த நரசிமமைடரயும பசவித்து
திருமபி வெந்து கீழ் அபஹலாபில பிரகலலாத
நரசிமமைடரயும பசவித்பதலாம. ஜீப்பிற்கும வெழி
கலாட்டிக்குமைலாக பணைம வெசூலித்துக்

வகலாள்கின்றனர். வபருமைலாள் புறப்பலாடடையும
பசவிக்கும பலாக்கியம இத்தடைடவெ சித்தித்தது.
இத்தடைடவெ சனிக்கிழைடமையன்று
வசன்றதலால் மைடலபயற முடியலாதவெர்கடள
படைலாலியில் உக்ர நரசிமமைர் ஆலயத்தில் துவெங்கி,
க்பரலாடைலா நரசிமமைர், ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர், மைலாபலலால
நரசிமமைர் ஆலயம அடழைத்துச்வசன்று உக்ர
நரசிமமைர் ஆலயம திருமபி அடழைத்து
வெருவெடதப் பலார்த்பதலாம.

இத்தடைடவெ, டிரலாக்டைர் மூலம முதல் நலாள்
இரபவெ குடுமபம குடுமபமைலாக வெந்து தங்கி
சனிக்கிழைடமையன்று தலாயலாருக்கு பகலாழிகடளயும,
பசவெல்கடளயும பலி வகலாடுக்கும கிரலாமை மைக்கள்
பலர். பலாவென நரசிமமைர் சன்னதி அருபக மைட்டும

அல்ல, அபஹலாபில நரசிமமைர் மைற்றும கலாரஞ்ச
நரசிமமைர் அருகிலும படடையல்
பபலாடுபவெர்கடளக் கண்படைலாம. சனிக்கிழைடமைகள்
மைற்றும சுவெலாதி நட்சத்திரத்தன்றும இது பபலால
சரியலான கூட்டைமைலாக இருக்கும என்று வெழிகலாட்டி
கூறினலார். நரசிமமைருக்கு பலி சற்று
ஆச்சிரியமைலாகத்தலான் இருந்தது.???
இனி கலியன் வசலான்ன இன்தமிழ்
மைலாடலயின் ஏழைலாவெது பலாசுரத்டத
அநுபவிப்பபலாமைலா?
முடனத்த சீற்றம விண்சுடைப்பபலாய் மூவுலகும பிறவும
அடனத்தும அஞ்ச ஆளரியலாய் இருந்த அமமைலானதிடைம
கடனத்த தீயும கல்லுமைல்லலாவில்லுடடை பவெடைருமைலாய்த்
திடனத்தடனயும வசல்லவவெலாண்ணைலாச் சிங்கபவெள் குன்றபமை. (7)

(வபலாருள்): ஆகலாயத்டத சுடுமபடியலாக
மிகுந்த பகலாபம வகலாண்டு, மூன்று பலலாகங்களில்

உள்ளவெர்களும, மைற்ற பலலாகங்களில்
உள்ளவெர்களும பயப்படுமபடியலாக நரசிமமை
ரூபியலாய் எழுந்தருளியிருக்கின்ற
சர்பவெஸ்வெரனுடடைய இடைமைலாவெது, அடனயலா
நின்றுள்ள தீயும, கற்களும,
இவெற்டறக்கலாட்டிலும குரூரமைலான வில்டலக்
டகயில் ஏந்திய பவெடைர்களும உடடைய, சிறிது
பநரமைலாவெது யலாரும அருகில் வசல்ல முடியலாத
சிங்கபவெள் குன்றமைலாகும.
மைடலவயங்கும வெலானரங்களின்
ஆட்சிதலான், இந்த மைந்திகளிடைமிருந்து நலாம
கற்றுக்வகலாள்ள பவெண்டிய ஒரு முக்கிய பலாடைம
ஒன்று உள்ளது. குரங்கு குட்டிகடள நலாம
பலார்த்பதலாவமைன்றலால் அடவெ தலாய்க் குரங்டக
வகட்டியலாக பற்றிக்வகலாள்கின்றன. அடவெ எங்கு
தலாவினலாலும அடவெ தலாடய விட்டு

விடுவெதில்டல. இதுதலான் “மைர்க்கடை கிபசலார
நியலாயம” எனப்படுகின்றது. இதனலால் நலாம
வபறும பலாடைம. குட்டிக் குரங்கலானது தன்
முயற்சியலால் தலாபனத் தலாவி தன் தலாடயப் பற்றிக்
வகலாள்ள பவெண்டும – தலாய்க்குரங்டக குட்டி
இவ்வெலாறு பற்றிக் வகலாண்டைலால்தலான் அது
வசல்லுமிடைவமைல்லலாம அதுவும உடைன் வசல்ல
முடியும. இது பபலாலபவெ ஜீவெலாத்மைலாவும முயற்சி
வசய்யபவெண்டும. வசன்று சரணைலாகதி வசய்து
வபருமைலாளின் திருத்தலாள்கடள பற்றிக் வகலாள்ள
பவெண்டும, அப்பபலாதுதலான் அவென் நமடமை
கலாப்பலாற்றுவெலான், அவெடனப் பற்றலாதலாரிடைம
அவெனுக்கு பற்று ஏற்படைலாது. எனபவெ தலான்
பகவெலானும பகவெத் கீடதயில் “என்டனபய
சரணைமைலாகப் பற்று, நலான் இடளப்பலாறுதல்
தருபவென்” என்று கூறுகின்றலார். எனபவெ நம
கடைடமை அவெர் திருவெடிகடளப் பற்றுதல், அவெர்

கடைடமை நமடமைக் கலாத்தல். நலான் உன்டனயின்றி
இல்டல கண்டைலாய் நலாரணைபன! நீ என்டனயின்றி
இல்டல என்று பலாடுகிறலார் திருமைழிடசப்
பிரலானும. எனபவெ நலாமும “புகவலலான்றுமில்லலா
அடிபயன் உன்னடிக்கீழ் அமைர்ந்து புகுந்பதபன”
என்று அவெரிடைம சரணைடடைபவெலாமைலாக. இனி
இன்டறய தினம மைற்ற எந்த நரசிமமைர்கடள
பசவித்பதலாம என்று அறிய ஆவெலலாக உள்ளதலா?
நரசிமமைர்கடள மைட்டுமைல்ல பிரகலலாதன்
பள்ளிடயயும அவென் எழுதிய
ஸ்பலலாகங்கடளயும கண்படைலாம சற்று
வபலாறுங்கள் உணைவெருந்தி விட்டு வெந்து
வதலாடைர்பவெலாம.
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மநாஹலநால நரசிமமர் தரிசனம
பலாவென நரசிமமைர் மைற்றும வசஞ்சு
லக்ஷ்மித்தலாயலாரின் அற்புதமைலான பசடவெக்கு
அப்புறம மைடைத்திற்கு திருமபி வெந்து மைதிய
உணைவு அருந்திவிட்டு சிறிது பநரம
மைடலபயறின கடளப்பு தீர ஓய்வவெடுத்பதலாம.
சுமைலார் மூன்று மைணியளவில் பின் மைற்றுமுள்ள
நரசிமமைர்கடள பசவிக்கப் புறப்பட்படைலாம.
கலாடலயில் நலாம வசன்றது கருடை மைடலயில் ஆம
கருடைபன இங்கு மைடலயலாக நிற்க அதன்
குடகயில் வபருமைலாள் உக்ர நரசிமமைரலாக பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார் இன்வனலாரு பகுதியில் பலாவென
நரசிமமைர் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார். இன்று நலாம
பசவிக்கும நரசிமமைர்கள் பகலாவில் வகலாண்டை

மைடல பவெத மைடல. இந்த இரண்டு
மைடலகளுக்கும இடடையில்தலான் பவெநலாசினியலாறு
ஒடுகின்றது. இமமைடல பவெத மைடல என்று ஏன்
அடழைக்கப்படுகின்றது என்று முதலில்
பலார்ப்பபலாமைலா? முன்பு கிருதயுகத்தில் பசலாமைகன்
என்ற வகலாடிய அசுரன் பவெதங்கடளப்
பிரமமைலாவிடைமிருந்து திருடிக்வகலாண்டு வசன்று
விட்டைலான். இதனலால் மூன்று உலகமும என்ன
வசய்வெவதன அறியலாமைல் குழைப்பம அடடைந்தன.
எல்லலா அறங்களும தடுமைலாறின. விஷ்ண
பசலாமைகன் என்னும ரலாக்ஷேஸடனக் வகலான்று
பவெதங்கடள மீட்டுக் வகலாடுத்தலார்
பிரமமைலாவிடைம. பிறகு பவெதங்கவளல்லலாம ஒன்று
பசர்ந்து ஆபலலாசிக்கத் வதலாடைங்கின. 'நமைக்கு
பவெண்டிய வெரத்டதக் வகலாடுக்கப் பிரமமை பதவெர்
சக்தியற்றவெர். எனபவெ நலாம தவெம புரிந்து
சர்பவெச்வெரனலான பகவெலாடனக் கண்டு வெரம வபற

பவெண்டும. ஒருவெரிடைமும நலாம பதலால்வி
அடடையக்கூடைலாது. அடனவெடரயும நலாம வவெல்ல
பவெண்டும. அசுரர்கள். பதவெர்கள், மைனிதர்கள்,
நலாஸ்திகர்கள், புரலாணைங்கள், ஸ்மருதிகள்,
இதிகலாசங்கள் இடவெ மூலமைலாக நமைக்கு
எப்வபலாழுதுபமை பரிபவெம ஏற்படைக் கூடைலாது.
அதற்கலாக நலாம முயற்சி வசய்ய பவெண்டைலாமைலா?
என்று எண்ணி தவெம வசய்வெதற்குரிய இடைத்டதத்
பதடி வசன்றன.
ஒவ்வவெலாரு கலாட்டடையும அடடைந்தன. பிறகு
அந்த பவெதங்கள் நரசிமமைருடடைய இந்த
மைடலயின் பமைல் பலாகத்தில் ஏறிச் வசன்றன.
இதுதலான் தவெத்துக்குரிய ஸ்தலம எனத்
தீர்மைலானித்து உக்கிரமைலான தவெத்டத அங்பக
புரிந்தன. பிரசன்னரலான பகவெலான், ஜடடை தரித்துத்
தவெம புரியும பவெதங்கடளப் பலார்த்து, 'உங்களது

விருப்பம என்ன?' என்று வினவினலார்.
பவெதங்கள், 'எல்லலாம அறிந்த பகவெலாபன!
உலகத்துக்கு நலாதபன! எங்களது விருப்பத்டத நீர்
அறியவில்டலயலா? எங்களது நன்டமை தீடமைடய
நன்கு அறிந்தும அறியலாதவெர் பபலால்
பகட்கின்றீபர!' என்றன. பகவெலான், 'உங்களது
மைனத்தில் உள்ள விருப்பத்டத அறிந்பதன்.
இந்திரன் முதலிய பதவெர்களலாலும,
அசுரர்களலாலும, மைற்றவெர்களலாலும
எப்வபலாழுதுபமை உங்களுக்குத் தீடமை
உண்டைலாகலாது. உங்கள் மைலார்க்கத்டத (பவெத
மைலார்க்கத்டத) தூஷிப்பவெர்கள் பலாஷேண்டிகள்.
உங்களுக்கு முரணைலான சலாஸ்திரம, புரலாணைம,
இதிகலாசம, ஸ்மருதிகள் முதலியடவெ
எத்தடனபயனும பிரலாமைணைங்கள் ஆகமைலாட்டைலா.
எல்லலாம நிர்மூலமைலாகிவிடும. இது
முதற்வகலாண்டு நீங்கள் இங்பக கடுந்தவெம

புரிந்தபடியலால், இந்த மைடலடய பவெதமைடல
என்று இவ்வுலகம அடழைக்கும' என்று வசலால்லி
மைடறந்தலார். இக்கலாரணைத்தலால் அது
முதற்வகலாண்டு இவ்விடைத்டத பவெதலாசலம என்று
அடனவெரும அடழைக்கத் வதலாடைங்கினலார்.
மைஹலாலக்ஷ்மியின் கடைலாக்ஷேம எப்வபலாழுதும
இங்கு விழுகிறபடியலால் கனிகள், மைலர்கள்
வகலாடி, வநடிதுயர்ந்த மைரங்கள் முதலியடவெ சூழை
எப்பபலாதும பசுடமையலாய் இமமைடல
விளங்குகிறது..
இமமைடலக்கு வசல்ல பவெநலாசினி ஆற்டற
கடைந்து வசல்ல பவெண்டி வெந்தது, அபஹலாபில
நரசிமமைர் ஆலயத்திற்கு அருகில் ஒரு இருமபுப்
பலாலம இவ்வெலாற்றின் குறுக்கலாக
கட்டைப்படுள்ளது. அபஹலாபிலத்தில் உள்ள பல
மைரப்பலாலங்கடள T.V.S நிறுவெனத்தினர்

அடமைத்துக் வகலாடுத்ததலாக வெழி கலாட்டி கூறினலார்.
ஆற்டறக் கடைந்து ஒற்டறயடிப்பலாடதயில் நடைந்து
வசன்பறலாம வசல்லும வெழியில் பலாழைடடைந்த ஒரு
மைண்டைபத்டதக் கண்படைலாம. முற்கலாலத்தில்
அதலாவெது வெலாகனங்கள் வசல்லும வெசதியில்லலாத
கலாலத்தில் யலாத்ரீகர்கள் பவெநலாசினி
ஆற்றங்கடரபயலாரமைலாகபவெ வெந்து வபருமைலாடள
பசவித்து விட்டு வசல்வெலார்களலாம அவெர்கள் தங்கி
சிரமைப்பரிகலாரம வசய்து வசல்வெதற்கலாக கட்டிய
இமமைண்டைபங்கள். ஆதி வெண்சடைபகலாபர்
இமமைண்டைபங்கடள தனது பிரவெசனங்களுக்கும
பயன்படுத்தினலாரலாம. இப்பபலாது பலாடதகள்
பபலாடைப்பட்டைதலாலும பலாலங்கள்
கட்டைப்பட்டைதலாலும இப்பபலாது யலாரும
பயன்படுத்தலாமைல் பலாழைடடைந்து விட்டைன
வசடிகள் முடளத்து கிடைக்கின்றன. . அந்த
கலாலத்தில் ஆதி சங்கரரும, திருமைங்டக

மைன்னனும எவ்வெலாறு வெந்திருப்பலார்கள் என்று
என்ணினலால் அவெர்களின் பக்தியின் பமைன்டமை
நமைக்கு புரியும. ஆகபவெ தலான் ஆலிநலாடைன்
வதய்வெங்களலால் மைட்டுபமை வசன்று தரிசிக்க
முடியும என்று தம பலாசுரத்தில் சிங்கபவெள்
வபருமைலாடள மைங்களலாசலாசனம வசய்தலாபரலா?

நலாங்கள் .முதலில் பசவிக்க வசன்றது
இவ்பவெத மைடலயின் கிழைக்குப் பலாகத்தில் ஒரு
குடகயில் பசடவெ சலாதிக்கும க்பரலாடைலா
நரசிமமைடர.
பலாசிதூர்த்துக் கிடைந்த பலார்மைகட்குப் பண்வடைலாருநலாள்’
மைலாசுடைமபில் நீர் வெலாரலா மைலானமிலலாப் பன்றியலாம
பதசுடடைய பதவெர் திருவெரங்கச் வசல்வெனலார்
பபசியிருப்பனகள் பபர்க்கவும பபரலாபவெ!

என்று சூடிக் வகலாடுத்த சுடைர்க்வகலாடியலாள்
பலாடிக் வகலாடுத்தபடி இரணியனின் சபகலாதரன்
இரணியலாக்ஷேன் பூமி பிரலாட்டிடய எடுத்துக்
வகலாண்டு பலாதலாளத்தில் ஒளித்து டவெத்து விடை,
வபருமைலாள் பகலால வெரலாஹமைலாய் அவெதலாரம
எடுத்து தன் பகலாடரப் பற்களில் பூமிப்
பிரலாட்டிடய ஏந்தி, தலாயலாருக்கு சரமை
ஸ்பலலாகத்டத உபபதசிக்கும பகலாலத்தில் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார். அருகிபல லக்ஷ்மி நரசிமமைரும
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார். இவெரது பலாதங்கடள
பவெநலாசினி ஆறு வெருடிக்வகலாண்படை ஒடுகிறது,
குடகக்கு முன்னர் ஒரு மைண்டைபம உள்ளது.
பசவெலார்த்திகள் அதில் அமைர்ந்து வபருமைலாடள
பசவிக்கலலாம.

சிலமபிடடைச்சிறுபரல்பபலால்வபரியபமைரு
திருக்குளமபில்கணைகணைப்ப திருவெலாகரம
குலுங்க நிலமைடைந்டததடன இடைந்துபுல்கி
பகலாட்டிடடைடவெத்தருளிய எங்பகலாமைலான்கண்டீர் ….

வபருமைலாள் எடுத்த இவ்வெரலாக
அவெதலாரத்டத திருமைங்டக மைன்னன் இவ்வெலாறு
பலாடுகின்றலார். அதலாவெது வபருமைலாள் வெலாமைன
அவெதலாரம எடுத்து திரிவிக்ரமைனலாக வநடிதுயர்ந்த
பபலாது அவெர் ஒரு கலாலடியில் அளந்த இந்த பூமி
இப்பபலாது அவெர் கலாலில் இருந்த சிலமபின் சிறு
பரல் பபலால் பதலான்றியதலாம. வபருமைலாள் எடுத்த
வெரலாஹ அவெதலாரம இவ்வெளவு வபரிதலாக
இருந்தது. வபருமைலாள் பலாதலாளத்திலிருந்து தமைது
வெடளந்த வகலாமபில் பூமி பிரலாட்டிடய எடுத்துக்
வகலாண்டு பமைபல வெந்த பபலாது அகலகில்பலன்
இடறயுவமைன்று பிரலாட்டி உடறயும மைலார்பு
அப்படிபய குலுங்கியதலாம.

இரலாகு வெழிபட்டை நலான்கலாவெது
நரசிமமைரலான இக்க்பரலாடைலா நரசிமமைடர மீனலாய்,
ஆடமையுமைலாய், நரசிங்கமுமைலாய்க் குறளலாய்,
கலாபனரமுமைலாய் மூவுருவிலிரலாமைனுமைலாய்க்
கண்ணைனலாய் கற்கியுமைலானவெபன,
வபருந்தலாட்களிற்றுக்கு அருள் வசய்த
வபருமைலாபள, பன்றியுமைலாடமையு மீனமுமைலாகிய
பலாற்கடைல் வெண்ணைபன, வவெண்பலிலகு சுடைரிலகு
விலகு மைரகத குண்டைலத்தலாபன, பகழைலலாகிய
பகடிலீ, பரியனலாகி வெந்து அவுணைனுடைல்
கீண்டைவெபன, அடலத்த பபழ்வெலாய்
வெலாவளயிற்பறலார் பகலாளரியலாய் அவுணைன்
வகலாடலக்டகயலாளன் வநஞ்சிடைந்த
கூருகிரலாளபன, ஏனத்தினுருவெலாகி நிலமைங்டக
எழில் வகலாண்டை நலாதபன,
ஞலானத்திவனலாளியுருபவெ, தூணைலாயதனூடு

அரியலாய் வெந்து பதலான்றி பபணைலாவெவுணைனுடைலம
பிளந்திட்டைவெபன, பண்டு முன் ஏனமைலாகி அன்று
ஒரு கலால் பலாரிடைந்து எயிற்றினில் வகலாண்டு வதண்
திடர வெருடை பலாற்கடைல் துயின்ற பரமைபன,
சிங்கமைதர அவுணைன் திறலலாகம முன் கீண்டுகந்த
சங்கமிடைத்தலான் தழைலலாணி வெலத்தலானவெபன,
ஏனமைலாகி அன்று இருநிலம இடைந்தவெபன, மைலாதர்
மைலாமைண்மைடைந்டத வபலாருட்டு ஏனமைலாய்
ஆதியங்கலாலத்து அகலிடைங்கீண்டைவெபன, டமைய
கண்ணைலாள் மைலர் பமைலுடறவெலாள்
உடறமைலார்பினபன, வெடியுகிரலால் இரணியதலாகம
ஈர்ந்தவெபன, ஊன்றியிடைந்து எயிற்றின்
வகலாண்டைவெபன என்று பலவெலாறு துதித்பதலாம.
பக்தஸ்ய தலாநவெ சிபசலா: பரிபலாலநலாய
பத்ரலாம நரசிமமை குஹநலா மைதிஜக்முஷேஸ்பத |
ஸ்தமடபக வெர்ஜ மைதுநலாபி கரீச நூநம
த்டரபலலாக்ய பமைத தகிலம நரஸிமஹ கர்ப்பம ||

ஒவ்வவெலாரு நரசிமமைர் ஆலயத்தின்
அருகிலும ஒன்பது நரசிமமைர்களின்
ஆலயங்கடள கலாட்டும வெடரபடைம மைற்றும
அருகில் உள்ள மைற்ற ஆலயங்களுக்கலான
தூரத்டதக் கலாட்டும டமைல் கல் டவெத்துள்ளனர்.
இச்சந்நிதி நரசிமமைர் யலார் என்படதயும அதில்
குறிப்பிட்டுள்ளனர். மைற்ற இடைங்களில் இடத
சரியலாக கவெனிக்கவில்டல. இங்கு ஸ்பஷ்டைமைலாக
வதரிந்தது. ஆயினும தக்க ஒரு வெழிகலாட்டியின்
உதவியுடைன் வசல்வெபத நல்லது. இங்கிருந்து
அடுத்து எந்த நரசிமமைடர தரிசிக்க வசன்பறலாம
வதரியுமைலா? அதற்கு முன் நம கலியனின்
எட்டைலாவெது பலாசுரத்டத அநுபவிப்பபலாம.
நலாத்தழுமப நலான்முகனும ஈசனுமைலாய் முடறயலால்
ஏத்த அங்கு ஆளரியலாய் இருந்த அமமைலானதிடைம
கலாய்த்த வெலாடக வநற்வறலாலிப்பக் கலலாதர் பவெய்ங்கடழைபபலாய்
பதய்த்த தீயலால் விண்சிவெக்கும சிங்கபவெள் குன்றபமை (8)

(வபலாருள்): நலாவெலானது
தழுமபபறுமபடியலாக நலான்முகத்டதயுடடைய
பிரமமைனும, ருத்ரனும, பவெண்டிக்வகலாள்ள அங்கு
நரசிமமைமைலாய் எழுந்தருளிய சர்பவெஸ்வெரனுடடைய
இடைம, கலாய்கள் நிடறந்த வெலாடககளின்
வநற்றுக்கள் ஒலிக்கும கல்வெழியிபல உண்டைலான
குழைல் மூங்கிலலானது ஆகலாயத்தளவும ஓங்கி
தன்னிபல அடவெ உரலாய்ந்து உண்டைலான
வநருப்பலால் ஆகலாயம சிவெக்கும
சிங்கபவெள்குன்றபமை.
அடுத்து அபஹலாபில மைடைத்தின்
திருவெலாதலாரன வபருமைலாளலாக விளங்கும
மைலாபலலால நரசிமமைடர. தரிசிக்கச் வசன்பறலாம.
ஒன்பது நரசிமமைர்களுள் யலாடர மைடைத்தின் உற்சவெ
மூர்த்தியலாக ஏற்றுக் வகலாள்வெது என்ற ஐயம

எழுந்த பபலாது கனவில் வெந்து அடனவெரின்
ஐயத்டதயும பபலாக்கியவெர் இவெர். பலாவென
நரசிமமைர் பபலால மைஹலா லக்ஷ்மித் தலாயலாருடைன்
பசர்ந்து பசடவெ சலாதிக்கும வபருமைலாள்.
அதனலால்தலான் இவெர் பகலாவில் கூடை வபரிதலாக
சுற்றி மைதில் சுவெருடைன் முன்னர் நந்தவெனத்துடைன்,
முன் மைண்டைபத்துடைனும எழிலலாக
விளங்குகின்றது. முழு ஆலயத்டதயும பிரித்து
பின் கட்டி சமப்பரலாஷேணைம நடைந்திருக்கின்றது
ஏவனன்றலால் பகலாவிலில் கற்களில் எண்கள்
கலாணைப்பட்டைன. மைஞ்சள் வெண்ணைப்பூச்சில்
புதுப்வபலாலிவுடைன் விளங்கும திருக்பகலாவிடல
வெலம வெந்பதலாம. உள்பள நுடழைந்து வபரிய
துவெலார பலாலலாகர்களிடைம அனுமைதி
வபற்றுக்வகலாண்டு பூவின் மிடச நங்டகக்கு
இனியவென் தன்டன பசவிக்க உள்பள
வசன்பறலாம. துவெலார பலாலகர்களின் கலாலடியில்

இவ்வெலாலயத்டத அடமைத்த அரசன் மைற்றும
அரசியின் சிடல உள்ளது.

மநாஹலநாலன்

பட்டைர் ஒருவெர் இக்பகலாவிலில் இருந்தலார்
அவெர் வபருமைலாளின் திருவெடிகள், தலாயலாரின்
திருவெடிகடள அற்புதமைலாக பசடவெ வசய்து
டவெத்து, தீர்த்தம, சடைலாரி, துளசி தந்தலார். மைலாதவென்
பபலால மைலாபலலாலன் , திருமைகளுடைன் நலாம
எல்பலலாரும உய்ய விடளயலாடும வசல்வென்.
கருடைன் பலாதங்கடள தலாங்கி நிற்க,
பத்மைலாசனத்தில் அமைர்ந்த பகலாலத்தில்
ஆதிபசஷேன் குடடைப்பிடிக்க ஓங்கலார சுடைரலாழியும,
வவெண் சங்கமும டகக்வகலாண்டு, அபய
ஹஸ்தத்துடைன் ஆலிங்கன பகலாலத்தில் வசகௌமய
ரூபத்தில் அற்புதமைலாக பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்
மைலாபலலால நரசிமமைர். அன்டன இடைது
வதலாடடையில் அமைர்ந்துள்ளலாள். முன்னர் சுயமபு
மூர்த்தியும பின்புறம பிரதிஷ்டைலா மூர்த்தியும
பசடவெ சலாதிக்கின்றனர். சுக்கிரன் வெழிபட்டை
மூன்றலாவெது நரசிமமைர் இவெர். அர்த்த

மைண்டைபத்தில் இச்சிங்கபவெள் குன்றத்திற்கு
பல்லலாண்டு பலாடிய திருமைங்டகயலாழ்வெலாடர
பசவிக்கலலாம.
பவெதமைடலயின் உன்னதமைலான தடல
பலாகத்தில் வதற்கு முகமைலாக ஸ்ரீ மைலாபலலால
நரசிமமைர் பகலாவில் வகலாண்டுள்ளலார். இந்த
ஆலயத்தின் ஈசலான்ய பலாகத்தில் கனகபலாயலா நதி
என்ற தடைலாகம உள்ளது. அதிலிருந்து
எப்வபலாழுதுபமை தலாடர பிரவெஹித்துக் வகலாண்படை
உள்ளது. வெற்றலாமைல் நீர் வபருகுகிறது. (ஸ்ரீமைத்
அழைகிய சிங்கர்கள் அபஹலாபிலத்துக்கு
எழுந்தருளும சமையங்களில் அந்த கனக நதியில்
நீரலாடி ஜபம முதலிய அநுஷ்டைலானங்கடள
முடித்துக் வகலாண்டு ஸ்ரீமைலாபலலாலடன மைங்களலா
சலாசனம வசய்வெது வெழைக்கம). அங்கு
மைஹலாலக்ஷ்மிக்கு ஏற்றத்டதக் வகலாடுத்திருக்கிறலார்

பகவெலான். ஆடகயலால் லக்ஷ்மி ஸ்தலானம என்று
அடத உலகம கூறுகிறது. 'லக்ஷ்மிகுடி',
'அமமைவெலாருகுடி' என்று அங்கு இப்வபலாழுதும
பிரசித்தி உண்டு.
தலாயலாடரயும வபருமைலாடளயும முந்நீர்
ஞலாலம படடைத்த முகில் வெண்ணைபன, நலான்கு
பவெதப்பயபன, நமைக்கும பூவின் மிடச
நங்டகக்கும இன்பபன, டமைய கண்ணைலாள் மைலர்
பமைலுடறவெலாள் உடற மைலார்பினபன, என்
திருமைகள் பசர் மைலார்வெபன ,நின்
திருவவெயிற்டைலாலிடைந்து நீ வகலாண்டை நில மைகள்
பகள்வெபன, அன்றுருபவெழும தழுவி நீ வகலாண்டை
ஆய்மைகள் அன்பபன, அல்லியந்துழைலாய் முடி
அப்பபன, அரியலாகி இரணியன் ஆகம
கீண்டினவெபன, பகலாலமைலர்ப்பலாடவெக்கு
அன்பபன, எல்டலயிலலாத வபருந்தவெத்தலால் பல

வசய்மிடர அல்லலமைரடரச் வசய்யும
இரணியனலாகத்டத மைல்லலரியுருவெலாயச் வசய்த
மைலாயபன, அமைலபன, ஆதிபிரலாபன. புரிவயலாடுடக
பற்றி ஓர் வபலான்னலாழி ஏந்தி
அரியுருவெமைளுருவெமைலாகி, எரியுருவெ வெண்ணைத்தலான்
மைலார்பிடைந்த மைலாபல, மைலாமைலரலாள் நலாதபன,
பந்திருக்கும வமைல் விரலலாள் பலாடவெ பனி
மைலரலாள் வெந்திருக்கும மைலார்வெபன, ஒரு குறளலாய்
இரு நிலம மூவெடி மைண் பவெண்டி உலகடனத்தும
ஈரடியலால் ஒடுக்கி ஒன்றும தருகவவெனலா
மைலாவெலிடய சிடறயில் டவெத்த தலாடைலாளபன,
திருவுக்கும திருவெலாகிய வசல்வெபன, அன்னமைலாய்
முனிவெபரலாடை அமைரபரத்த அருமைடறடய
வவெளிப்படுத்த அமமைலாபன, வெடியுகிரலால்
இரணியனதலாகம ஈர்ந்தவெபன, பகலாளரி மைலாதவென்
பகலாவிந்தபன, அரிமுகன் அச்சுதபன,
பவெரிமைலாறலாப் பூபமைலிருப்பவெளுடைன் கூடிக்

களித்திடும வபலான்னுருவெ மைலாபலலாலபன என்று
திவ்ய தமபதிகடள மைனமைலார துதித்பதலாம.
அருடமையலான தரிசனம தந்த ஆதி தமபதிகடள
வெணைங்கி வவெளி மைண்டைபத்தில் வெந்து சிறிது
பநரம அமைர்ந்து மூலிடகக் கலாற்டற உட்வகலாண்டு
இயற்டகடய இரசித்பதலாம. திருமைடல
சுவெலாமிகள் வெலாருங்கள் பள்ளிக்கூடைம பபலாகலலாம
என்று அடழைத்தலார். எங்களுடைன் வெந்த சிறுவெர்கள்
இருவெரும, பள்ளிக்கூடைமைலா நலாங்கள் வெரவில்டல
என்றலார்கள். சுவெலாமிகள் உங்கள் பள்ளிக்கூடைம
இல்டல பிரஹலாலலாதன் படித்த பள்ளிக்கூடைம
வசல்லலலாம என்று அடழைக்க அடனவெரும
வமைல்ல எழுந்து நடைந்பதலாம.

தற்பபலாது ஒவ்வவெலாரு ஆலயத்தின்
அருகிலும ஒரு வசஞ்சு இன குடுமபத்தினடர
தங்க அனுமைதித்துள்ளனர். அவெர்கள் ஆலயத்டத
பரலாமைரித்துக்வகலாள்கின்றனர் மைற்றும வநய்
விளக்கு, பலானகம ஆகியவெற்டறயும விற்படன
வசய்கின்றனர்.
பிரகலலாதன் பள்ளி வசல்வெதற்கு முன்
மைங்டகயர்தன் தடலவென் கலிகன்றி மைலானபவெற்
கலியனின் ஒன்பதலாவெது பலாசுரத்டத
பசவிப்பபலாமைலா?
நல்டலவநஞ்பச ! நலாம வதலாழுதும நமமுடடை நமவபருமைலான்
அல்லிமைலாதர் புல்கநின்ற ஆயிரம பதலாளனிடைம
வநல்லிமைல்கிக் கல்லுடடைப்பப் புல்லிடல யலார்த்து அதர்வெலாய்
சில்லு சில்வலன்வறலால்லறலாத சிங்கபவெள்குன்றபமை (9)

(வபலாருள்) : நமைக்கு சுவெலாமியலாய் தலாமைடரப்
பூடவெ இருப்பிடைமைலாகக் வகலாண்டை வபரிய

பிரலாட்டியலார் கட்டிக்வகலாள்ளுமபடியலாக
எழுந்தருளியிருக்கும ஆயிரம
திருத்பதலாள்கடளயுடடைய சர்பவெஸ்வெரனுடடைய
இடைமைலாவெது, வநல்லி மைரங்கள் நிடறந்து அதில்
இருந்து விழும கனிகள் கற்கடள உடடைக்க,
படனபயலாடலகள் ஒடசப்படியலாகவும,
வெழியிபல சில்வீடு என்னும பறடவெகள் சில் சில்
என்று ஒலி எழுப்பும சிங்கபவெள் குன்றத்டத
பலாங்கலான என் வநஞ்பச வதலாழுது உய்பவெலாமைலாக.
பிரகலலாதன் பள்ளி: முன்னபர கூறியது
பபலால க்ருத யுகத்தில் இமமைடலதலான் ஆயிரம
தூண்கள் வகலாண்டை ஹிரணியன் அரண்மைடனயலாக
இருந்தது. ஆகபவெ அதன் அருகிபலபய
பிரகலலாதன் குருகுலம வெலாசம வசய்த இடைமும
இருப்பது இயற்டகதலாபன. அடனவெரும
கலாடலயில் இருந்து மைடல ஏறிக்வகலாண்டு

இருப்பதலால் கடளப்பலாகபவெ இருந்பதலாம
ஆயினும பிரகலலாதன் பள்ளிடய இன்பற
பலார்த்து விட்டைலால் நலாடள ஜ்வெலாலலா நரசிமமைடர
தரிசித்து விட்டு உக்ரஸ்தமபம ஏறலலாம
என்பதலால் இன்பற வமைதுவெலாக பிரகலலாதன்
குருகுலத்திற்கு புறப்பட்படைலாம. வசல்லும
வெழியில் ஒரு பலாடத ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர்
சன்னதிக்கு வசல்லுவெடதப் பலார்த்பதலாம.
மைரங்களின் வெழிபய பவெதலாத்திரி மைடலயின்
வசங்குத்தலான வெழுக்கும ஒற்டறயடிப்பலாடதயில்
பமைபல ஏறிச் வசன்பறலாம. வசல்லும பபலாது
பமைலிருந்து பமைல் அபஹலாபிலத்டத பறடவெப்
பலார்டவெயலால் பலார்த்பதலாம. அபஹலாபில நரசிமமைர்
திருக்பகலாயில், நலாங்கள் தங்கிய மைடைம,
அக்ரஹலாரம, மைண்டைபம அடனத்தும வதரிந்தது,
புடகப்படைமும எடுத்பதலாம.

பலாடத குறுகி விரிந்து விடளயலாடுகிறது.
சிறிய பிளவுப் பிடிப்புகளில் கவெனமைலாக பலாதம
படித்து வமைள்ள இறங்கி சுமைலார் அடர கி.மீ
வசன்ற பின், திடீவரன்று ரலாட்சச திமிங்கிலத்தின்
முதுகு பபலான்றவதலாரு பலாடற அடமைப்பு.
பிரகலலாதன் படித்து விடளயலாடி நலாரலாயணை
நலாமைத்டத உச்சரித்த குருகுலம இங்பகதலான்
அடமைந்திருந்ததலாக ஐதீகம. பிரகலலாதன் வமைட்டு
என்னும பிரகலலாதன் படிகளில் இறங்கி
பிரகலலாதன் படித்த பள்ளிடயப் தரிசித்பதலாம.
அது ஒரு பள்ளத்தலாக்கு பபலால இருந்தது ஒரு
பக்கம ஒரு அருவி அருடமையலாக வீழ்ந்து
வகலாண்டிருந்தது, பலாடறகடள புரட்டி ஒன்றன்
பமைல் ஒன்றலாக அடுக்கினலாற் பபலான்ற
இயற்டகயலான அடமைப்பு. பலாடறகளில் ஜலாங்கிரி
ஜலாங்கிரியலாக எழுத்துக்கள் வதரிந்தன. இடவெ
பிரகலலாதன் குருகுலத்தில் பயின்ற பபலாது

எழுதிப்பலார்த்த எழுத்துக்கள் என்று
வசலால்லப்படுகின்றது. மைனிதர்களின் கலால் பட்டு
அபநகமைலாக அடவெ மைடறந்து விட்டைன. நீர் கசியும
பலாடற அடுக்குகளில் கவெனமைலாக நடைந்து
ஆற்டறக் கடைந்து மைடலயின் மைடிப்பில்
வபலாதிந்திருக்கும சிறு குடகக்குள் நுடழைந்து
குடக நரசிமமைடர தரிசனம வசய்பதலாம, குடக
நரசிமமைருடைன் பிரகலலாதனும பசடவெ
சலாதிக்கின்றலான். குடகக்கு வசல்லும படிகள்
ஒருவெர் ஏறும அளபவெ உள்ளன. அதிலும
அருவித் தண்ணீர் விழுந்து வெழுக்குகின்றது.
பலார்த்து பலார்த்து ஒருவெர் ஒருவெரலாக வசன்று
வபருமைலாடள பசவித்து விட்டு வெந்பதலாம. சிறிது
பநரம அங்கு ஒய்வவெடுத்பதலாம பின் இறங்கி
வெந்து இரண்டைலாவெது முடறயலாக அபஹலாபில
நரசிமமைடரயும, வசஞ்சு லக்ஷ்மித் தலாயலாடரயும
பசவித்பதலாம.

வெரங்கருதித் தன்டன வெணைங்கலாத வென்டமை
உரங்கருதி மூர்க்கத் தவெடன – நரங்கலந்த
சிங்கமைலாய் கீண்டை திருவெடியிடணைபய
அங்கண் மைலா ஞலாலத்தமுது
என்று ஸ்ரீ நரஹரியின் திருவெடிகபள
உண்டமையலான அமிர்தம என்று பற்றிபனலாம.
இன்று கூட்டைம சிறிது அதிகமைலாகபவெ
இருந்தது. அருடமையலான தரிசனம வபற்ற ஒரு
நீண்டை நலாள் முடிவுக்கு வெந்தது. அருடமையலான
நிடனவுகளுடைன் உறங்கச் வசன்பறலாம. ஜ்வெலாலலா
நரசிமமைடரயும அவெர் பிளந்து வகலாண்டு வெந்த
உக்ர ஸ்தமபத்டதயும பசவிக்க சற்று
வபலாருத்திருங்கள் அன்பர்கபள.
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ஜ்வநாலநா நரசிமமர் சன்னதி

அரியுருவெமைலாகி வயரிவிழித்து வகலான்னவிலும
வவெஞ்சமைத்து வகலால்லலாபத, வெல்லலாளன் மைன்னு
மைணிக்குஞ்சி பற்றி வெரவீர்த்து தன்னுடடைய தலாள்
பமைல் கிடைலாத்தி, அவெனுடடைய வபலான்னகலம
வெள்ளுகிரலால் பபலாழ்ந்து புகழ் படடைத்த
மின்னிலங்கு மைலாழிப்படடை தடைக்டக வீரடன
இன்று பசவிக்கப்பபலாகிபறலாம என்ற ஆவெலில்
அதி கலாடல 5.00 மைணிக்பக எழுந்து விட்படைலாம.
இரண்டு நலாட்களலாக அபஹலாபிலத்தில் இருந்தும
பலாவெங்கடள எல்லலாம பபலாக்கி மைறு பிறவி
இல்லலாமைல் வசய்யும பவெநலாசினி ஆற்றில்
குளிக்கவில்டலபய என்று எங்களில் சிலர்
பவெநலாசினி ஆற்றுக்கு குளிக்கச் வசன்பறலாம.
இந்த பவெநலாசினி ஆற்டறப்பற்றி அபஹலாபில
பக்ஷேத்திர மைஹலாத்மியத்தில் என்ன
வசலால்லியிருக்கின்றது என்று பலார்ப்பபலாமைலா?

பகவெலானின் திருவெடியினின்றும வவெளிக்
கிளமபிய கங்டக இந்த மைடலயில்
பவெநலாசினியலாக அவெதரித்தது. அபஹலாபில
மைலார்க்கத்டத அடடைந்து இந்தப் பவெநலாசினிடயக்
கண்ணைலால் பலார்ப்பவென் பகலாடிக்கணைக்கலான
பிறவியில் வசய்த பலாவெத்தினின்றும
விடுபடுகிறலான்.. விஷ்ணுடவெ நன்கு பூஜித்து
அவெரது பலாத தீர்த்தமைலான இந்த பவெநலாசினி
தீர்த்தத்டத தடலயில் எவென் ப்பரலாக்ஷித்துக்
வகலாள்கிறலாபனலா அவென் கங்டகயில் ஸ்நலானம
வசய்த பலடன வபறுகிறலான். இந்த தீர்த்தத்டதச்
சுத்த மைனத்துடைன் டகயில் எடுத்து இடறவெடன
ஸ்மைரித்து ப்பரலாக்ஷித்துக் வகலாள்பவென் எல்லலா
பலாவெங்களினின்றும விடுபடுகிறலான். இந்த
தீர்த்தத்டத தடலயலால் தரித்து பருகுபவென்
மைனத்திலுள்ள அழுக்டக அகற்றுகிறலான்.
முக்திடயயும வபறுகிறலான். இத்தீர்த்தத்டதக்

குடிப்பவெடனப் பலார்த்து பித்ருக்கள்
மைகிழ்ச்சியடடைகின்றனர். பிதலாமைகர்கள்
கூத்தலாடுகின்றனர். இந்தத் தீர்த்தத்தின் கடரடய
அடடைபவெபன எல்லலா பிரலாயச் சித்தங்கடளயும
வசய்தவெனலாக ஆகிறலான். இந்தத் தீர்த்தத்டதக்
வகலாண்டு சலாளக்கிரலாமை பூடஜ வசய்து, இடதப்
பருகுபவென் பிரமமைஹத்தி முதலலான
பலாபங்களினின்றும விடுபடுகிறலான். அந்த
க்ஷேணைத்திபலபய பயடன அளிக்கவெல்லது.
இந்தத் தீர்த்தம, எல்லலா மைங்களங்கடளயும
வகலாடுக்க வெல்லது. மைபனலா வியலாதிடயயும உடைல்
வியலாதிடயயும அழிக்க வெல்லது.
எல்லலாவெற்றுக்கும மைருந்து பபலான்றது இது.
பமைலும துஷ்டை கிரகங்களின் வகலாடுடமைடயயும
மைலாற்ற வெல்லது. அந்த நரசிமமைரின் அருளினலால்
இவ்வெளவு மைகிடமை வெலாய்ந்த பவெநலாசினி
தீர்த்தத்தில் நீரலாடைச் வசன்பறலாம.

மைடலக்கலாலங்களில் ஆற்றில் நிடறய தண்ணீர்
ஒடுமைலாம. அங்கங்பக மைரப்பலாலங்கள் ஆற்றின்
குறுக்கலாக உள்ளன.
பநற்பற கவெனித்திருந்பதலாம அபஹலாபில
நரசிமமைர் ஆலயத்திற்கு அருகில் இரண்டு சிறு
அருவிகள் இருந்தன மைற்றும க்பரலாடைலா நரசிமமைர்
சன்னதிக்கு அருகில் ஒரு குளம பபலால
ஆழைமில்லலாமைல் இருந்தது. ஆயினும கலாட்டைலாறு
என்பதலால் எப்பபலாது வவெள்ளம வெரும என்று
வதரியலாது என்பதலால் சற்று கவெனமைலாகபவெ
குளிக்க பவெண்டும, நலாங்கள் அருவியில் குளிக்க
முடிவு வசய்பதலாம. சிறு வெயதில் எங்கள் ஊரின்
அருகில் உள்ள திருமூர்த்தி அருவியில் குளித்தது
பல வெருடைங்களுக்குப் பிறகு இப்பபலாது
இயற்டகயுடைன் இடனந்து ஒரு அருவியில்
குளிக்கும வெலாய்ப்பு கிட்டியது மைனதலார

அருவியில் குளித்பதலாம. பின்னர் மைடைத்திற்கு
திருமபி வெந்து அடனவெருடைனும ஜ்வெலாலலா
நரசிமமைடர பசவிக்க கிளமபிபனலாம. ஆற்றின்
ஒரமைலாகபவெ வசன்றும ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர்
குடகடய அடடையலலாம அல்லது மைலாபலலாலன்
சன்னதி அருகில் இருந்தும இன்வனலாரு பலாடத
உள்ளது. நலாங்கள் ஆற்றின் ஓரப்பலாடதயிபலபய
வசன்பறலாம.

நலான்கு திடசகளிலும மைடலக்குன்றங்கள்,
வநடிதுயர்ந்த பருத்த மைரங்கள் நிடறந்த அடைர்ந்த
கலாடு, சல சலத்து ஓடும ஆறு, இடச பலாடும
புள்ளினங்கள், வெண்டுகளின் ரீங்கலாரம,
குவிந்திருக்கும முள் புதர்கள், பலாதம பட்டைதும
புரளும சிறு கற்கள், குண்டும குழியுமைலான பலாடத,
வெழிவயங்கும பசியுடைன் பின் வதலாடைரும

வெலானரங்கள். எச்சரிக்டகயுடைன்தலான் நடைந்து
வசல்ல பவெண்டியுள்ளது.
அபஹலாபில நரசிமமைர் ஆலயத்திற்கு
அருகில் உள்ள பலாலத்தின் மூலமைலாக ஆற்டறக்
கடைந்து அப்புறம வசன்று பவெநலாசினி ஆற்றின்
ஓரமைலாக வசன்பறலாம சிறிது தூரம வசன்றதும உக்ர
ஸ்தமபம கண்ணில் பட்டைது. இரணியன்
அரண்மைடனயின் ஆயிரம தூண்களும அழிந்து
பபலாக பவெத மைடலயின் உச்சியலாக இந்த உக்ர
ஸ்தமபம மைட்டுபமை தற்பபலாது எஞ்சியுள்ளது.
அதன் பதலாற்றமும ஒரு தூண் பபலாலபவெ உள்ளது.
ஆற்றின் நடுபவெ உள்ள பலாடறகளில் கவெனமைலாக
வசன்று குடகக்கு அருபக வசன்பறலாம, குடகக்கு
முன்னர் பவெநலாசினியலாற்றின் அருவி
வபலாழிகின்றது. பமைலும நலாம ஒரு வபரிய
பலாலத்தில் ஏறி ஆற்டறக் கடைக்க பவெண்டி

உள்ளது. ஆகபவெ ஒரு வெழி கலாட்டியுடைன்
வசல்வெபத உத்தமைம.
ஜ்வெலாலலா நரசிமமர் சன்னதி பவெதலாச்சல
கருடைலாசல மைடலகளுக்கு இடடைபய
அச்சலசலாயலாபமைரு என்னும குன்றுப்பகுதியில்
அடமைந்துள்ளது. அக்குடகக்கு அருகிபல
பவெநலாசினி அருவியலாகத் தனது பயணைத்டத
துவெங்குகின்றது. நலாம குடகடய அடடைய
பவெநலாசினி அருவியின் தலாடரகளுக்கு பின்
வசல்ல பவெண்டும, நீர் தலாடரயின் பவெகத்தில்
பவெகத்தில் இழுத்து வசன்று விடைலாதிருக்க,
மைடழைக் கலாலத்தில் பலாதுகலாப்பலாக கடைந்து வசல்ல
மைடலயில் கமபி சங்கலிகள்
அடமைக்கப்பட்டுள்ளன மைற்றும பசவெலார்த்திகளின்
பலாதுகலாப்பிற்கலாக சங்கிலியலால் தடுப்பு
அடமைத்துள்ளனர். அருவியில் நடனந்து வசன்ற

பபலாது தன்டன பசவிப்பதற்கு முன் நமடமை
தூய்டமைப்படுத்துவெது பபலால இருந்தது. கிருத
யுகத்தில் உக்ர ஸ்தமபத்தில் இருந்து
அரண்மைடணையின் வெலாயிலலான இவ்விடைம வெடர
வபருமைலாள் கூடைலா இரணியடன இழுத்து வெந்து
வெள்ளுகிரலால் அவென் ஆகம பிளந்து வெதம வசய்த
இடைமதலான் இக்குடக. மைண்டி வெளர்ந்திருக்கும
மைரங்கள், கிடு கிடு பள்ளத்தலாக்டக ஒட்டி
படைவமைடுத்த சர்ப்பம பபலால் முன்
தள்ளியிருக்கும பலாடற, பலாடறக்குக் கீபழை
இயற்டகயலாக அடமைந்திருக்கும குடக.
அருவிடயக் கடைந்து குடகடய வநருங்கிபனலாம.
குடக என்பதலால் பகலாபுரம எதுவும இல்டல,
குரங்குகள் வதலால்டல அதிகம என்பதலாபலலா
என்னபவெலா குடகக்கு கமபி வெடல வகலாண்டு
தடுப்பு அடமைத்துள்ளனர். கதவும இருந்தது
ஆனலால் பூட்டியிருக்கவில்டல. மிக்க

ஆனந்ததுடைன் உள்பள வசன்று வபருமைலாடள
திவ்யமைலாக பசவித்பதலாம.
வபருமைலாளின் பகலாபம கலாரணைமைலாக வவெகு
கலாலம வெடர இக்குடகச்சந்ந்தி
தகித்துக்வகலாண்டிருந்ததலால் இவெருக்கு ஜ்வெலால
நரசிமமைர் என்ற திருநலாமைம. சந்நிதியில் மூன்று
பகலாலங்களில் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார் வபருமைலாள்.
வெலப்புறம தூடணைப் பிளந்து வகலாண்டு
பிரகலலாதனுக்கலாக நரசிமமை ரூபத்தில் வவெளிபய
வெரும பகலாலம. இடைப்புறம அசுரனுடைன்
சண்டடையிட்டுக் வகலாண்படை அவெனது
தடலமுடிடயப் பிடித்து வெலாசற்படிக்கு அவெடன
இழுத்துக் வகலாண்டு வசல்லும பகலாலம. நடுவெலாக
எட்டு கரங்களுடைன் சுகலாசனத்தில் இரணியடன
ஆகலாயமும, பூமியும அல்லலாத தனது
வதலாடடையில் பபலாட்டுக் வகலாண்டு எந்த

ஆயுதமைலாகவும இல்லலாத தனது கூரிய நகங்களில்
அவுணைனது மைலார்டபப் பிளந்து அவெனது குடைடல
மைலாடலயலாக அணிந்து வகலாள்ளும பகலாலம.
வபருமைலாளின் இடைது திருக்கரத்தில் ஓங்கலார
ரூபியலான சங்கும, வெலது திருகரத்தில் மிளிரும
சுடைரலாழியும இலங்குகின்றன. இரு கரங்கள்
அவெனது பரந்த மைலார்டபக் கிழிக்கின்றது, இரு
கரங்களினலால் அவெனது தடலடயயும ,
கலாடலயும அவென் திமிறலாத வெண்ணைம பிடித்துக்
வகலாண்டிருக்கிறலார். மைற்ற இரு கரங்களினலால்
அவெனது குடைடல மைலாடலயலாக அணிந்து
வகலாள்ளும பகலாலம. பகலாடிச் சூரிய
பிரகலாசத்துடைன் விசலாலமைலான வநற்றியும,
தீர்க்கமைலான புருவெங்களும, மிகவும விலலாசமைலான
இரு கூற்றங்வகலாபலலா என்னும படியலான
ஜ்வெலாடலடய கக்கும கண்கள், நீண்டை மூக்கு,
மைதுரலாதர பல்லவெம, கமபுக்ரீவெம, விசலால

வெக்ஷேஸ்தலம, திரண்டை புஜங்கள், பிடைரி மையிர்,
பகலாடரப்பற்கள், நலாக்கு, கிரீடைம, வநற்றிக் கண்,
வெஜ்ர நகங்கள் அடனத்தும அப்படிபய தத்ரூபம.
அன்று தன் பக்தன் பிரகலலாதனுக்கலாக
இரணியடன பிளந்த அபத பகலாலத்தில் இன்றும
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார் ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர்.
பலாதத்தின் அருகில் டக கூப்பி தன் வெலாக்டகக்
கலாப்பலாற்ற வெந்து தன் தந்டதடய வெதம வசய்யும
கருடணைக் கடைடல டக கூப்பி வெணைங்கும
பிரகலலாதன். சிறிதலாக டகடய கூப்பிய
பகலாலத்தில் கருடைன். ஹிரணியனின் கண்களில்
பயத்டதயும அவென் டகயில் உள்ள
பகடையத்டதயும கூடை கலாணைலலாம. கருடைபீடைம
வபருமைலாடளத் தலாங்குகின்றது. அசுர குரு
சுக்ரலாச்சலாரியலாரும மைஹலா விஷ்ணுவும உடைன்
உள்ளனர்.

எவ்வெளவு புண்ணியம வசய்திருந்தலால்
தங்களுடடைய இந்த திவ்ய தரிசனம இன்று
சித்தித்தது என்று ஆனந்த கண்ணீருடைன் மைனம
உருகி அவெர் முன் நின்பறலாம. டகயில் எடுத்து
வசன்றிருந்த விளக்கில் வநய் ஊற்றி ஏற்றிபனலாம
அவெர் பசடவெ சலாதிக்கும பமைடடைடய தண்ணீர்
ஊற்றி கழுவிபனலாம. அடனவெரும வகலாண்டு
வெந்திருந்த நிபவெதனப் வபலாருள்கடள அவெர் முன்
சமைர்பித்து இருளரிய சுடைர்மைணிகள் இடமைக்கும
வநற்றி இனத் துத்தியணி பணைமைலாயிரங்களலார்ந்த
அரவெரசப் வபருஞ்பசலாதி அனந்தவனன்னும
அணிவிளங்குமுயர் வவெள்டளயடன பமைவி பலாற்
கடைலில் பள்ளி வகலாள்ளும நலாதபன, இந்த
அபஹலாபிலம என்னும வபருநகருள் வதண்ணீர்
பவெநலாசினி திடரக்டகயலாலடி வெருடை அமைர்ந்த
நலாதபன, பூவில் நலான்முகடனப் படடைத்தவெபன,
டகமமைலா துன்பம கடிந்த பிரலாபன, கறந்த பலாலுள்

வநய்பய பபலான்றவெபன, பதனும, பலாலும,
கன்னலும அமுதுமைலாகி தித்தித்து என்
ஊனிலுயுரிலுணைர்வினில் நின்றவெபன, பூந்துழைலாய்
முடியலாபன, வபலான்னலாழிக்டகயலாபன, அரியலாகி
இரணியடன ஆகம கீண்டைவெபன, அவுணைன்
வபலாங்கவெலாகம வெள்ளுகிரலால் பபலாழ்ந்த
புனிதபன, தூணைலாயதனூடு அரியலாய் வெந்து
பதலான்றி பபணைலாவெவுணைனுடைலம பிளந்திட்டை
வபருமைலாபள, மைஞ்சலாடு வெடரபயழும,
கடைல்கபளழும, வெலானகமும, மைண்ணைகமும,
மைற்றுவமைல்லலாம எஞ்சலாமைல் வெயிறடைக்கி ஆலின்
பமைபலலார் இளந்தளிரின் கண் வெளர்ந்த ஈசபன,
பபலாரலார் வநடுபவெபலலான் வபலான்
வபயபரலானலாகத்டத, கூரலார்ந்த வெள்ளுகிரலால்
கீண்டு, குடைல் மைலாடல சீரலார் திருமைலார்பின் பமைற்
கட்டி,வசங்குருதி பசலாரலாகக் கிடைந்தலாடனக்
குங்குமைத் பதலாள் வகலாட்டி அரியுருவெலாய்

ஆரலாவவெழுந்தவெபன, ஆகம பசர் நரசிங்கமைதலாகி
ஓர் ஆகம வெள்ளுகிரலால் பிளந்தலாபன,
பவெரிமைலாறலாப் பூபமைலிருப்பவெளுடைன் கூடிக்
களித்திடும வபலான்னுருவெபன, தன் பக்தனலான
பிரகலலாதனின் வெலார்த்டதடய வமைய்பிக்க
இங்குளனங்குவளன வனன்றுடரக்கக் கூடைலாபமை
எங்குமுளலானலாய் அற்புதமைலான ரூபத்துடைன்,
நரங்கலந்த சிங்கமைலாய் இரணியனின்
சடபயிலுள்ள வபரிய ஸ்தமபத்தில் பதலான்றிய
கருணைலா முர்த்திபய உன்னுடடைய வபருடமைடய
யலாரலால் கூறலால் இயலும என்றும
புகுந்திலங்கும அந்திப்வபலாழுதத்து அரியலா
யிகழ்ந்த யிரணியதலாகம – சுகிர்ந்வதங்கும
சிந்தபிளந்த திருமைலால் திருவெடிபய
வெந்தித் வதன்வனஞ்சபமை வெலாழ்த்து

என்று பல ஸ்பதலாத்திரங்கடள வசலால்லி
அவெரிடைம சரணைலாகதி அடடைந்து, பின் பதங்கலாய்
பழைம உடடைத்து சமைர்பித்து கற்பூர தீபம கலாட்டி
பூடஜடய நிடறவு வசய்பதலாம. இவ்வெலாறலாக
அடனத்து நரசிமமைர்களின் தரிசனத்டதயும அவெர்
அருளினலால் அற்புதமைலாக முடித்பதலாம.
ஜ்வெலாலலா நரசிமமைடர வெணைங்குவெதலால்
மைறுடமையில் முக்தி கிடடைக்கும, இமடமையில்
பபய், பிசலாசு, பூத உபலாடதகள் நீங்கும, மைன
சஞ்சலம தூர விலகி ஒடும, கிரக பதலாஷேங்கள்
நீங்கும. கிரகங்களில் சனிக்கிரக பதலாஷேம
அகலவும, சத்ரு பயம நீங்கவும அருளும
ஜ்வெலாலலா நரசிமமைடர ஸ்ரீமைஹலா மருத்யுஞ்சயர்
என்றும பபலாற்றுகின்றலார்கள். கலார்த்திடக
மைலாதத்தில் வநய் அல்லது எண்வணைய் வகலாண்டு
இவெருக்கு விளக்கு ஏற்ற உடைல் ஒளி வபறும,

அழியலாத ஞலான விளக்டக மைனதில் ஏற்றிக்
வகலாண்டைவெனலாவெலான். நீண்டை ஆயுள். கல்வி ,
ஐஸ்வெர்யம வபறுவெலான்.
பின்னர் மிக்க மைகிழ்ச்சியுடைன் வவெளிபய
வெந்பதலாம. ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர் குடகயிலிருந்து
சிறிது தூரம பமைபலறிச் வசன்று உக்ரஸ்தமபத்டத
தரிசித்பதலாம. அதன் உச்சியில் வஜயக்வகலாடி
பறந்து வகலாண்டிருந்தது.
குடகக்கு அருகில் பலாடறகளின் இடுக்கில்
அடமைந்துள்ள, இரணியடன வெதம வசய்தபின்
வபருமைலாள் டகடயக் கழுவிக்வகலாண்டை “இரத்த
குண்டைத்டத” பசவித்பதலாம அதன் நீடர
பருகிபனலாம. ரத்த குண்டைம நீடர தடலயில்
வதளித்து வெணைங்க, பித்ரு பதலாஷேம நீங்கும
என்பதலால் தடலயில் வதளித்துக் வகலாண்படைலாம.

“அதிரும கழைல் வபருந்பதலாள் இரணியனலாகம
பிளந்தரியலாய் உதிரமைளந்த டகபயலாடிருந்தவென்”
என்னும பலாசுரம மைனதில் வெந்தது. அங்பகபய
சிறிது பநரம அமைர்ந்து பிரசலாதம சுவீகரித்துக்
வகலாண்டு உக்ர ஸ்தமபத்டத அருகில் வசன்று
தரிசிக்க மைடல ஏறிபனலாம.

உக்ர ஸ்தமபெம

பரந்த ஆகலாயத்தின் நீலப்பிண்ணைனியில்
பிரமமைலாண்டைமைலாக உச்சியலாக உயர்ந்து நிற்கின்றது
உக்ரஸ்தமபம. மைடலப்பலாடற இரண்டைலாக
பிளந்து இரு பிரிவெலாக விளங்குவெடதக்
கலாணைலலாம. உற்றுப் பலார்த்தலால் பலாடறயின்
பிளவில் நரசிமமைரின் திருமுக பதலாற்றத்டத
உருவெகப்படுத்தி வகலாள்ளலலாம. ஜ்வெலாலலா
நரசிமமைர் குடகக்கு எதிபர உள்ள குன்றின்
உச்சியில் தலான் உக்ரஸ்தமபம உள்ளது.
கமபீரமைலாக தூண் பபலான்று வெலானுயர நிற்கும
மைடல முகட்டடைபய உக்ரஸ்தமபம
என்கின்றனர். ஸ்ரீநரசிமமைம பிளந்து வெந்த தூண்
இது என்பது ஐதீகம. ஆனலால் மைடலக்கு பமைபல
ஏறி வசல்ல பலாடத எதுவுமில்டல.
இமமைடலயில் ஜவ்வெலாது, கற்பூரம, விள, வில்வெ,
பதக்கு மைரங்கள், மூங்கில் புதர்கள்
நிடறந்திருக்கின்றன. அடனவெரும மைடல

ஏறுவெது சலாத்தியமில்டல. முடிந்தவெர்கள் மைட்டும
ஏறிபனலாம, மைற்றவெர்கள் கீழிறங்கி வசன்று
விட்டைனர் அவெர்கடள ஓட்டுனர் அவெர்கள்
கூட்டிக்வகலாண்டு மைடைத்துக்கு வசன்று விட்டைலார்.
எங்களுடைன் சில வபண்களும
உக்ரஸ்தமபம ஏறினர். ஒரு மூதலாட்டியும
கஷ்டைப்பட்டு ஏறினலார். அவெர் வதலுங்கில் “நலா
தன்றி நின்டன சூசுபகலாசரம டபக
ஒஸ்துன்னலானு நீவு தரிசனம இய்யி, அதலாவெது
“என் ஐயபன உன்டனக் கலாணை நலான் பமைபலறி
வெருகின்பறன் உனது தரிசனம தலா” என்று
பவெண்டிக்வகலாண்படை ஏறினலார். அவெர் படும
கஷ்டைத்டதக் கண்டு சில இளம வபண்கள்
பமைபல ஒன்றும இல்டல நீங்கள் ஏன்
கஷ்டைப்படுகின்றீர்கள். இங்பகபய இருந்து
விடுங்கள் என்று கூறினலார்கள். அதற்கு அந்த

அமமைலாள் கூறிய பதில், “ஒன்றுமில்டல என்று
வசலால்ல பவெண்டும எல்லலா இடைத்திலும
வபருமைலாள் இருக்கின்றலார்” என்று அவெர்கடள
அதட்டி வசலான்னலார். இது அன்று பிரகலலாதன்
கூறிய வபருமைலாள் “தூணிலும இருப்பலார்
துருமபிலும இருப்பலார்“ என்பதுதலாபன.
ஒற்டறயடிப் பலாடத கூடை இல்டல
அப்படிபய வமைல்ல மைரங்களுக்கிடடைபய ஏறி
பமைபல வசன்று பசர்ந்து விட்படைலாம. பமைலிருந்து
பலார்த்தலால் கருடை மைடல அப்படிபய கருடைன்
பபலால் இரு இறகுகள் நடுவில் அஞ்சலி
ஹஸ்தத்துடைன் நிற்கின்ற பகலாலத்தில் அப்படிபய
தத்ரூபமைலாக கலாட்சி தந்தலார். உச்சியில்
உக்ரஸ்தமபத்தின் கீபழை வபருமைலாளின் பலாதம
உள்ளது. சுவெலாமிகள் அருகில் வசல்ல பவெண்டைலாம
கலாற்று அதிகமைலாக உள்ளது என்று கூற

அங்கிருந்பத வபருமைலாடள பசவித்பதலாம.
வசங்கணைலாளி இட்டிடறஞ்சும சிங்கபவெள் குன்றுடடைய
எங்களீசவனமபிரலான் இருந்தமிழ் நூற்புலவென்
மைங்டகயலாளன் மைன்னுவதலால் சீர் வெண்டைடறத்தலார்க்கலியன்
வசங்டகயலாளன் வசஞ்வசலால்மைலாடல வெல்லவெர் தீதிலபர (10)

என்னும திருமைங்டகயலாழ்வெலாரின்
கடடைக்கலாப்பு பலாசுரத்டத பசவித்பதலாம.
வபலாருள் : சிவெந்தகண்கடளயுடடைய
சிமமைங்கள் மைற்ற மிருகங்கடள அழியச்வசய்து
அவெற்டற எமவபருமைலான் திருவெடிகளில்
சமைர்பித்து வதலாழுது நிற்கும சிங்கபவெள்
குன்றத்தில் உடறகின்ற, நமடமைப் பபலான்ற
சமசலாரிகளுக்கு ஸ்வெலாமியும எனக்கு
உபகலாரனுமைலான ஸர்பவெஸ்வெரன் விஷேயமைலாக
தமிழில் வெல்ல வெண்டுகள் வமைலாய்க்கும மைலர்

மைலாடல அணிந்த திருமைங்டக மைன்னன்
தடைக்டகயன் அருளிச்வசய்த வசவ்விய
மைலாடலடய கற்க வெல்லவெர்கள் வபலால்லலாங்கு
இல்லலாதவெர்கள் ஆவெர்.
இப்பகுதியிபலபய இது உயரமைலான இடைம
என்பதலால் வசல்லிடடைப்பபசி இங்கு பவெடல
வசய்தது. இந்த பமைல் அபஹலாபிலத்தில் பலாவென
நரசிமமைடர பசவிக்க வசன்ற பபலாது ஓரிடைத்தில்
சிறிது பநரத்திற்கு பவெடல வசய்தது, பின்
இங்குதலான் பவெடல வசய்தது. அங்கிருந்பத
வீட்டடை அடழைத்து அற்புத தரிசனம வசய்த
தகவெடல பகிர்ந்து வகலாண்படைலாம. பின் வமைள்ள
இறங்கிபனலாம. என்ன ஆச்சரியம அந்த
வபருமைலாடள பூரணைமைலாக நமபி பமைபல வெந்த
மூதலாட்டி அந்த வபண்களுக்கு முன்பலாக கீபழை
இறங்கி வெந்து விட்டைலார். எல்லலாரும மைடைத்திற்கு

கிளமபினர் அடிபயன் மைட்டும இன்வனலாரு
தடைடவெ ஜ்வெலாலலா நரசிமமைடர பசவித்து விடைலலாம
என்று ஒடிபனன். அவ்வெலாறு வசன்ற பபலாது
ஐயனுக்கு பவெத பகலாஷேங்கள் முழைங்க
அபிபஷேகம நடைந்து வகலாண்டிருந்தது. வவெளிபய
நின்று அவெர் வகலாடுத்த அந்த அற்புத தரிசனத்டத
கண்டு களித்து பின் அவெசர அவெசரமைலாக ஓடி வெந்து
மைற்றவெர்களுடைன் பசர்ந்து வகலாண்டு மைடைத்டத
வெந்து பசர்ந்பதலாம. ஒன்று கூடை தவெறவில்டல
எல்லலா தரிசனமும திவ்யமைலாக கிடடைத்தது
அவெரின் அருளினலால். அதற்கலாக அபஹலாபில
நரசிமமைரின் பகலாவிலின் முன் நின்று அவெருக்கு
கன்ணீருடைன் நன்றி கூறிபனலாம.
மைதிய உணைவுக்குப்பின் கிளமபி கீழ்
அபஹலாபிலம வெந்பதலாம. அங்கு அபஹலாபில
புத்தகம, சி.டிகள் மைற்றும நிடனவுப் வபலாருட்கள்

வெலாங்கிபனலாம. பின்னர் வசன்டனக்கலாக
கிளமபிபனலாம, வெரும வெழியில் பபலாத்தூர் வீர
பிரமபமைந்திரர் ஜீவெ சமைலாதி ஆலயம, மைற்றும
தலாலப்பலாக்கம அன்னமைலாச்சலாரியலார் பிறந்த இடைம
பசவித்பதலாம. அன்னமைலாச்சலாரியலாரின் நிடனவு
மைண்டைபம, மைற்றும அங்கு பகலாவில்
வகலாண்டுள்ள பகசவெப் வபருமைலாடளயும
தரிசித்பதலாம. உற்சவெ மூர்த்திகளின் அழைபக
அழைகு. இரவு சுமைலார் 1 மைணி அளவில் வசன்டன
வெந்து பசர்ந்பதலாம.
இயற்டகயுடைன் இடயந்து, ஆற்றில்,
அருவியில் குளித்து, ஆண்டைவெடன பல் பவெறு
பகலாலங்களில் தரிசித்து, மைடலபயறி எந்த வித
கவெடலயுமில்லலாமைல் (டகப்பபசி கூடை வதலாந்தரவு
வசய்யக் கூடைலாவதன்றலால்) நிச்சயம நீங்கள்
அபஹலாபில யலாத்திடரடய பமைற்வகலாள்ளலலாம

ஒரு வதய்வீக உணைர்டவெயும வபறுவீர்கள்
என்பதில் எந்த ஐயமும பதடவெயில்டல. என்ன
தங்களுக்கும அபஹலாபிலம வசல்ல பவெண்டும
என்ற எண்ணைம பதலான்றுகின்றதலா? அவெசியம
வசன்று வெலாருங்கள் ஒரு அருடமையலான ஆன்மீக
அனுபவெம கிட்டும. இனி நரசிமமைடரப் பற்றிய
சில குறிப்புகடளக் கலாண்பபலாமைலா? அன்பர்கபள.
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நரசிமமரின் வடிவங்கள

பகலாபுரங்களில் இன்வனன்ன பதவெடதகள்
பிரதிஷ்டடை வசய்யப்படை பவெண்டும என்று
ஆகமைங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதில்
முக்கியமைலாக நரசிமமைருடடைய உருவெம
பகலாபுரங்களில் அடமைக்கப்படை பவெண்டுவமைன்று
கூறப்பட்டுள்ளது. இவெர் திருக்பகலாபுரத்து
நலாயனலார் என்று அடழைக்கப்படுகின்றலார்.
பமைலும கிரிஜலா, ஸ்தூணைஜலா என்ற இரு
வெடிவுகளிலும நரசிமமைர் பிரதிஷ்டடை
வசய்யப்படுகின்றலார். இதில் கிரிஜலா

வெடிவெமைலானது ஸ்ரீமைந்நலாரலாயணைன் இரணிய
கசிபுவெலால் துன்புறுத்தப்பட்டை பதவெர்கள்,
ரிஷிகளுடடைய பவெண்டுபகலாளுக்கிணைங்க
கலாடுகடளயும, மைடலகடளயும தனக்கு
உடறவிடைமைலாகக் வகலாண்டு அன்பர்களுக்கு
கலாட்சி அளிக்கும பதலாற்றமைலாகும. ஸ்தூணைஜலா
வெடிவெலானது தூணிலிருந்து பதலான்றும பபலாது
உள்ள வெடிவெலாகும.
இன்னும நலான்கு வெடிவெங்களில் நரசிமமைர்
பிரதிஷ்டடை வசய்யப்படுகின்றலார்.
1.

சக்கரத்தின் பின்புறம பயலாக

நரசிமமைர் வெடிவெத்தில் சுதர்சன நரசிமமைர்
வெடிவெம. நலான்கு கரங்களிலும சுதர்சன சக்கரத்டத
ஏந்தியிருப்பலார்.

2.

ஸ்ரீமைஹலாலக்ஷ்மித் தலாயலாடர தனது

வதலாடடையில் எழுந்தருளப் பண்ணிக்வகலாண்டு
அருள் பலாலிக்கும பகலாலமதலான் ஸ்ரீலக்ஷ்மி
நரசிமமைர். பமைற் கரங்களில் சங்கு சக்கரம. அபய
ஹஸ்தத்துடைன் தலாயலாடர அடனத்த பகலாலத்தில்
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார் வபருமைலாள். தலாயலாரும
அபய ஹஸ்தத்துடைன் அருள் பலாலிக்கின்றலாள்.
3.

கருடை வெலாகனத்தின் பமைல்

எழுந்தருளியிருக்கும நரசிமமைருக்கு பலாடைலாலலாத்ரி
நரசிமமைர் என்று வபயர்.
4.

ஆதிபசஷேன் பமைல்

எழுந்தருளியிருக்கும நரசிமமைடர யலானக
நரசிமமைர் என்று அடழைக்கிபறலாம.

விஷ்ணு மூலவெரலாக உள்ள ஆலயங்கள்
தமிழைகத்தில் சுமைலார் 5,200 உள்ளன. அவெற்றில்
வபருமைலாளுக்கு வெழைங்கும சுமைலார் 6000
நலாமைங்களில், பரவெலலாக உள்ளதில் நரசிமமைரும
ஒன்று அப்வபயபரலாடு சுமைலார் 100 பகலாயில்கள்
உள்ளன. அங்வகல்லலாம, வபருமைலாள் வவெறுமைபன
நரசிமமைர் என்று மைட்டும அடழைக்கப்
படுவெதில்டல. உருவெ அடமைப்பு ஏந்தியுள்ள
ஆயுதங்கள், பலார்டவெ நிடல, அணிந்துள்ள
ஆபரணைங்கள், இருக்கும பலாங்கு, அருட்தன்டமை
பபலான்றவெற்றின் அடிப்படடையில் வவெவ்பவெறு
அடடைவமைலாழிபயலாடு 30 திருப்வபயர்கள் உள்ளன.
அடவெயலாவென .

1. அபகலாபில நரசிமமைர்
2. அழைகிய சிங்கர்
3. அனந்த வீரவிக்ரமை நரசிமமைர்
4. உக்கிர நரசிமமைர்
5. கதலி நரசிங்கர்
6. கதலி லக்ஷ்மி நரசிமமைர்
7. கதிர் நரசிமமைர்
8. கருடைலாத்ரி லக்ஷ்மி நரசிமமைர்
9. கல்யலாணை நரசிமமைர்
10. குகலாந்தர நரசிமமைர்
11. குஞ்சலால நரசிமமைர்
12. குமபி நரசிமமைர்
13. சலாந்த நரசிமமைர்
14. சிங்கப் வபருமைலாள்
15. வதள்ளிய சிங்கர்

16. நரசிங்கர்
17. பலானக நரசிமமைர்
18. பலாடைலலாத்ரி நரசிமமைர்
19. பலார்க்கவெ நரசிமமைர்
20. பலாவென நரசிமமைர்
21. பிரஹ்லலாத நரசிமமைர்
22. பிரஹ்லலாத வெரத நரசிமமைர்
23. பூவெரலாக நரசிமமைர்
24. மைலாபலலால நரசிமமைர்
25. பயலாக நரசிமமைர்
26. லட்சுமி நரசிமமைர்
27. வெரத பயலாக நரசிமமைர்
28. வெரலாக நரசிமமைர்
29. வியலாக்ர நரசிமமைர்
30. ஜ்வெலாலலா நரசிமமைர்
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முக்கிய நரசிமமத் தலங்கள
நரசிமமைர் பலாரதம முழுதும
வெணைங்கப்பட்டைலாலும, தமிழ்நலாடு, ஆந்திரம,
கர்நலாடைக மைலாநிலங்களில் தலான், அவெருக்குத்
தனிக்பகலாவிலும, சிறப்பு வெழிபலாடும அதிகம.
மிகப்பிரபலமைலான நரசிமமைர் தலங்களும
அவெற்டறப் பற்றி சில முக்கிய குறிப்புகளும
கீபழை வகலாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அ) ஆழ்வநார்கள மங்களநாசநாசனம பசய்த தலங்கள
ஹஜநாதிர்மட் (திருப்பிருதி): உத்தரலாஞ்சல்
மைலாநிலத்தில் பத்ரிநலாதம வசல்லும வெழியில்.
ஆதிசங்கரர் எழுப்பிய ஆலயத்தில் சலாந்த
நரசிமமைரலாக எழுந்தருளி பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.

சலாளக்கிரலாமை மூர்த்தி ஒரு கலாடல மைடைக்கி ஒரு
கலாடல நீட்டி அமைர்ந்த பகலாலம.
வெலதிருக்கரத்தில் சுதர்சன சக்கரம தலாங்கி
இடைதிருக்கரத்டத கீபழை ஊன்றிய அற்புதமைலான
பகலாலம, கலாடலயில் வபருமைலாளின்
திருமைஞ்சனத்டத பசவிப்பது மிகவும விபசஷேம.
மைறங்வகலாளலாளரியுருவவெனவவெருவெர ஒருவெனது அகல் மைலார்வெம
திறந்து வெலானவெர்மைணிமுதிபணிதர இருந்தநலியமைத்துள்
இறங்கி ஏனங்கள் வெடளமைருப்பிடைந்திடைக் கிடைந்தருவகரிவீசும
பிறங்கிமைலாமைணியருவிவயலாடிழிதரு பிருதிவசன்றடடை வநஞ்பச!

என்று திருமைங்டகயலாழ்வெலார்
இத்திருப்பதிடய மைங்களலாசலாசனம வசய்துள்ளலார்.
அஹஹநாபிலம (சிங்கஹவள குன்றம) : ஆந்திரலா
மைலாநிலம கடைப்பலா மைலாவெட்டைம நந்தியலாலின்
வதன்கீழ் 48 கி.மீ. நவெநரசிமமை பக்ஷேத்ரம.
மைடலயில் 9 கி.மீல் அபகலாபில நரசிமமைர்
பகலாயில். குடைவெடர நரசிமமைர் வவெளியலான தூண் 2

கி.மீல் உள்ளது. அடிவெலாரத்து பிரகலலாத வெரதன்
பகலாயிபல அபகலாபில மைடைத்தின் தடலடமையகம.
இமமைடைத்தின் அழைகிய சிங்க ஜீயர், ஸ்ரீரங்கத்தில்
வசய்த அபூர்வெ பகலாபுரத் திருப்பணிடய எவெரும
மைறக்க முடியலாது. ஆதிசங்கரடர,
கலாபலாலிகர்களிடைமிருந்து, நரசிமமைர் கலாப்பலாற்றிய
தலம.
ஹசநாளிங்கபுரம (திருக்கடிரக): தமிழ்நலாடு,
பவெலூரின் வெடைகீழ் 40 கி.மீ. மைடலயில் 500 அடி
உயரத்தில் பயலாக நரசிமமைர்
அக்கலாரக்கனியலாகவும தலாயலார்
அமிர்தபலவெல்லியலாகவும வபலான்
விமைலானங்களின் கீழ் எழுந்தருளி அருள்
பலாலிக்கும திவ்ய பதசம, நரசிமமைரின்
வபருடமைடய வபயரிபலபய கூறும இந்த பசலாழை
சிங்கபுரம. அடிவெரலாத்தில் உற்சவெமூர்த்தி

பக்பதலாசிதன், பக்த பிரகலலாதடன அஞ்சலாபத வெலா
என்று அடழைக்கும ஆவெலாஹன முத்திடரயுடைன்
பசடவெ சலாதிக்கின்றலார். சிறிது பநரம தங்கினலாபல
முக்தியளிக்கும தலம. எதிர் மைடலயில்
ஆஞ்சபநயர் சங்கு சக்கரம டகயிபலந்தி பயலாக
ஆஞ்சபனயரலாய் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.
கலார்த்திடக மைலாதம ஞலாயிற்றுக்கிழைடமைகளில்
இவெடர பசவிப்பது மிகவும விபசஷேம.
எக்கலாலத்வதந்டதயலாய் என்னுள்மைன்னில் மைற்
வறக்கலாலத்திலும யலாவதலான்றுமபவெண்படைன்
மிக்கலார் பவெதமைலர்விழுங்கும என்
அக்கலாரக்கனிபய! உன்டனயலாபன

ஹவளுக்ரக: திவ்ய பதசங்களலால் நிடறந்த
கலாஞ்சிபுரத்தில் திருத்தண்கலா சமீபம.
ஸ்ரீஅழைகியசிங்கர் பகலாயில். பமைற்கு திடசயில்
அசுரர்கடள தடுத்தபின், வபருமைலாள், பயலாக

நரசிமமைரலாக, தலாபன விருமபித் தங்கிவிட்டை
இடைம.
சிறந்தவவென் சிந்டதயும வசங்கணைரவும
நிடறந்தசீர்நீள்கச்சியுள்ளும – உடறந்ததும
பவெங்கடைமுமவவெஃகலாவும பவெளுக்டகப்படியுபமை
தலாங்கடைவெலார்தண் துழைலாயலார்.

திருவநாலித் திருநகரி :சீர்கலாழியின் வதன்கீழ்
6 கி,மீ ல் திருவெலாலி. அங்கிருந்து வெடைகீழ் 4 கி.மீ
திருநகரி. திவ்ய பிரபந்தத்தில் திருவெலாலி லக்ஷ்மி
நரசிமமைரும, திருநகரி பதவெரலாஜனும பசர்ந்பத
பபலாற்றப்பட்டுள்ளனர். நலாங்கூர் 11
திருப்பதிகளுள் ஒன்று. திருவெலாலியில் மூலவெர்
இலஷ்மி நரசிமமைர், வெயலலாளி மைணைவெலாளன்,
உற்சவெர் திருவெலாலி நகரலாளன். மூலவெர்
வெலப்பக்கத்தில் மைஹலாலஷ்மித் தலாயலாடர

அடணைத்த நிடலயில் கிழைக்கு பநலாக்கி அமைர்ந்த
பகலாலத்தில் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார். இரணியடன
வகலான்ற பின்னும பகலாபம அடைங்கலாமைல்
வபருமைலான் இருந்த பபலாது பதவெர்களும
முனிவெர்களும பவெண்டிடை வபரிய பிரலாட்டியலார்
வெந்து வபருமைலாளின் வெலது வதலாடடையில் அமைர,
அவெடர அடனத்து சலாந்தமைடடைந்ததலாக ஐதீகம.
ஆலிங்கன பகலாலத்தில் பசடவெ சலாதிப்பதலால்
இத்தலம திருவெலாலி ஆயிற்று. தலாயலார்
அபனகமைலாக எல்லலாத் தலங்களிலும
வபருமைலாளின் இடைது வதலாடடையில் அமைர்ந்தவெலாறு
தலான் பசடவெ சலாதிப்பது வெழைக்கம ஆனலால்
இத்தலத்தில் வெலப்பக்கம இருப்பது ஒரு தனி
சிறப்பு. தலாயலார் - அமருத கடைவெல்லி. பூர்ணை
முனிவெரின் மைகளலாக லஷ்மி பிறந்து வெளர்ந்து
வெரும பபலாது வபருமைலாள் அவெடர திருவெலாலியில்
மைணைந்து திருநகரி வசல்லும பபலாது தலான்

திருமைணைங்வகலால்டலயில் கலியன் வெலாளலால்
வவெருட்டி திருமைந்திர உபபதசம வபற்றதலாக
ஐதீகம. இத்தலம பில்வெலாரண்யம என்று
அறியப்படுகின்றது.
குயிலலாலுமவெளர்வபலாழில்சூழ் தண்குடைந்டதக் குடைமைலாடீ!
துயிலலாதகண்ணிடனபயன் நின்நிடனந்து துயர்பவெபனலா!
முயலலாலும இளமைதிக்பக வெடலயிழைந்பதற்கு இதுநடுபவெ
வெயலலாளிமைணைவெலாளலா! வகலாள்வெலாபயலாமைணிநிறபமை!

திருவல்லிஹகண : வபருமைலாள் ஐந்து
பகலாலங்களில் அருள்பலாலிக்கும அற்புத திவ்ய
பதசம. ஸ்ரீ அழைகிய சிங்கர். பக்த பிரகலலாதனுக்கு
அருள் வசய்யத் பதலான்றிய நரசிமமைர். புத்திக்கு
வெழிகலாட்டி பயலாக நரசிமமைர் இத்தலத்தில்
மூலவெரலாக எழுந்தருளி அருள் பலாலிக்கின்றலார்.
ஞலான பலாடதக்கு அடழைத்து வசல்பவெர். பமைற்கு
பநலாக்கிய திருமுக மைண்டைலம. இங்பக முகத்தில்

அடிக்கப்படும சங்கு தீர்த்ததலால் பல் பவெறு
பயங்கள் பதலாஷேங்கள் நீங்குகின்றன. உற்சவெர் ஸ்ரீ
வதள்ளிய சிங்கர் பமைற் கரங்களில் சங்கு சக்கரம,
கீழ்க்கரங்களில் அபய முத்திடர, உயர்ந்து ஒரு
விரடல வெடளத்து அருபக வெலா என்று
அடழைப்பது பபலால உள்ள இமமுத்திடர
ஆவெலாகன முத்திடர என்று
அடழைக்கப்படுகின்றது. பிரகலலாதடன வெலா என்று
அடழைத்து அருளும முத்திடர. பகலாபக்கனலுடைன்
விழித்தலாலும அது இரண்யனுக்பக, நீ அஞ்பசல்
நலான் எப்பபலாதும உன்டனக் கலாப்பபன் என்று
வதளிவெலாக (வதள்ளிய) கூறும பகலாலம. அத்ரி
முனிவெருக்கு பிரத்யக்ஷேம. நரசிமமைம என்று
பயப்படை பதடவெயில்டல உங்களுக்கு அருளபவெ
பசடவெ சலாதிக்கின்பறன் பயமில்லலாமைல்
வெலாருங்கள் என்று பக்தர்கடள ஆவெலாஹன
முத்திடரயலால் அடழைப்பதலாகவும ஐதீகம.

இவெடர வெணைங்க பநலாய்கள் குணைமைலாகும. உபய
நலாச்சியலார்களுடைன் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்
வதள்ளிய (அழைகிய) சிங்கர்.
பள்ளியிபலலாதிவெந்ததன் சிறுவென் வெலாயில்
ஓரலாயிர நலாமைம
ஒள்ளியவெலாகிப்பபலாத ஆங்கு அதனுக்கு
ஒன்றுபமைலார் வபலாறுப்பிலனலாகி
பிள்டளடயச் சீறிவவெகுண்டு தூண்புடடைப்பப்
பிடறவயயிற்றனல் விழிபபழ்வெலாய்
வதள்ளிய சிங்கமைலாகிய பதடவெத்
திருவெல்லிக்பகணிக் கண்படைபன.

திருநீர் மைடல: நின்றலான், கிடைந்தலான்,
இருந்தலான் நடைந்தலான் என்று நலான்கு பகலாலத்தில்
பசடவெ சலாதிக்கும வபருமைலாள், மைடலக்
பகலாவிலில் இருந்தலானலாக சலாந்த நரசிமமைரலாக
அமைர்ந்த பகலாலத்தில் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.
இவெடர பசவித்தலால் பவெளுக்டக வபருமைலாடன
பசவித்தது பபலாலலாகும என்று

திருமைங்டகயலாழ்வெலார் பலாடுகின்றலார்.
நநாரக (நநாகப்பெட்டினம) :
நீலபமைகப்வபருமைலாள் பகலாயில் தஞ்டசயின்
கிழைக்பக 90 கீ.மீ அபூர்வெமைலான அஷ்டைபுஜ
நரசிமமைர் திருபமைனி உள்ளது. துருவெனும ஆதி
பசடைனும பணிந்த திருப்பதி.

தஞ்ரசமநாமணக்ஹகநாயில்
(பவண்ணநாற்றங்கரர): தஞ்டசக்கு வெடைக்பக
திருடவெயலாறு வெழியில் 6 கி.மீ. அருகருபக 3
வபரிய விஷ்ணு பகலாயில்கள். ஒன்றலாகபவெ
பலாடைப்பட்டைடவெ. நீலபமைகப் வபருமைலாள்,
மைணிகுன்றப் வபருமைலாள் மைற்றும நரசிமமைன்
பகலாயில்கள். தஞ்சகன், தண்டைகன், கஜமுகன்
ஆகிபயலாரின் வகடுடமையிலிருந்து மைக்கடளத்
திருமைலால் கலாத்த பதி. திவ்யப்ரபந்தம கூறி

வெணைங்கிடைலலாகலாத தினங்களில் பதசிகப்ரபந்தம
பலாரலாயணைம வசய்யுமைலாறு நயினலாச்சலாரியலார்
நியமித்த பதி.

திருக்ஹகநாஷ்டியூர் : (வதன்)
திருப்பத்தூரிலிருந்து சிவெகங்டக வெழி 7 கி.மீ.
உரகவமைல்லடணையலான் பகலாயில். மைகலாவிஷ்ணு
நின்று, இருந்து, கிடைந்த, நடைந்து, கூத்தலாடும 5
நிடலயில் தரிசனமைளிக்கும பதி. 1000
ஆண்டுகட்கு முன்பப, கீபழைலார் எனப்பட்டைவெடர,
திருக்குலத்பதலார் என்று கூறி, தலான் நரகம
வசன்றலாலும, அடனவெரும உய்வெதற்கலாக
,யலாவெரும அறியுமைலாறு ரலாமைலானுஜர் நலாரலாயணை
மைந்திரத்டத உரக்கக் கூவிய தலம.

மகநாமகக்கிணறு சிறப்பு. டவெணைவெ
மைறுமைலர்ச்சியில் முக்கிய ஸ்தலம. சிவெனும
விஷ்ணுவும பசர்ந்து அருளும பதி. மையனும,
விஸ்வெகர்மைலாவும இடணைந்து எழுப்பியது.
வதன்புற நரசிமமைர் வதற்கலாழ்வெலார் இரண்யடனப்
பிடித்த பகலாலம. வெடைபக்க நரசிமமைர்
வெடைக்கலாழ்வெலார் இரண்யவெதம வசய்த பகலாலம.
இரண்டுபமை மிகப்வபரிய திருவுருவெங்கள்.

ஆ) பிற நரசிமமத் தலங்கள
ஆந்திரம மநாநிலம
1. எர்ரகுண்டைலா - கடைப்பலாவிலிருந்து 40 கி.மீ.
லக்ஷ்மி நரசிமமைர், பயலாக நரசிமமைர் ஆலயங்கள்.

2. யலாதகிரி - ஐதரலாபலாத்திலிருந்து 70 கி.மீ
மைடலயில் லக்ஷ்மி நரசிமமைர் ஆலயம. 375
படிகள்.
3. தர்மைபுரி - பகலாதலாவெரி நதி பமைற்குக் கடர (கரீம
நகரிலிருந்து 16 கி.மீ) இரு நரசிமமைர் ஆலயங்கள்.

4. பலாபட்லலா - வதனலாலியிருந்து 43 கி.மீ. ஜ்வெலாலலா
நரசிமமைர் பகலாயில்.

5. அகிரபள்ளி - விஜயவெலாடைலாவிலிருந்து
வசல்லலலாம. வியலாக்ர நரசிமமைர் ஆலயம.
6. மைங்களகிரி - வபசவெலாடைலாவிலிருந்து 13 கி.மீ.
மைடலயில் 400 படிகள். வபருமைலாளின்

உக்கிரத்டதக் குறிக்க நரசிமமைருக்கு வெலாயில்
பலானகம ஊற்றிக்வகலாண்படை இருக்கிறலார்கள்.
மூலவெரின் வபயரும பலானக லட்சுமி நரசிமமை
சுவெலாமி.
7. சிமமைலாசலம - வெலால்படைரிலிருந்து 8 கி.மீ.
மைடலபமைல் 1000 படிகள். வெரலாஹ நரசிமமைர். உக்ர
மூர்த்தி என்பதலால் எப்பபலாதும சந்தனக்கலாப்பு.
சித்திடர மைலாத வெளர்பிடற அக்ஷேய திருதிடயயில்
மைட்டும புது சந்தனக்கலாப்பு அன்று மைட்டும நிஜ
தரிசனம கிட்டும.
8. பூமினிபட்டினம : விஜய நகரத்திலிருந்து 20
கி.மீ. லக்ஷ்மி நரசிமமைர்.
9. வகலாருவகலாண்டைலா: ரலாஜமுந்திரியிலிருந்து 20
கி.மீ. மைடலயில் 600 படிகள். சலாத்வீக நரசிமமைர்.

10. லக்ஷ்மி புரம: கரிம நகர் மைலாவெட்டைம மைடலயில்
நவெநரசிமமைர். இரண்டைலாவெது அபகலாபிலம என்பர்.

11. திரலாக்ஷேரலாமைம : கலாகிநலாடைலா சமீபம புகழ் வபற்ற
பீபமைஸ்வெரர் பகலாயிலில் பஷேத்ரலாபலாலரலாயுள்ள
நரசிமமைர்.
12. திருப்பதி: உலகப்புகழ் பவெங்கடைலாசலபதி
பகலாயிலில் உள் பிரகலாரத்தில் தனி நரசிமமைர்
சன்னதி.

13. கமமைம : ஸ்தமபம (தூண்) என்பது கமமைம
ஆகிவிட்டைது. ஸ்தமப நரசிமமைர் பகலாயில்.

14. வெலாடைபல்லி: இத்தலத்தில் நதசிமமைரின்
மூக்கிற்கு எதிரலாக ஒரு தீபம ஏற்றப்படும,
இத்தீபம கலாற்றில் அடசவெது பபலால அடசயும,
இது எமவபருமைலானின் மூச்சுக்கலாற்று பட்டு
அடசவெதலாக ஐதீகம. அபத சமையம கலால்
பகுதியில் ஏற்றப்படும தீபம ஆடைலாமைல்
அடசயலாமைல் நின்று எரியும.

15. மைட்டைபல்லியில் உள்ள நரசிமமைடர
வெணைங்கினலால் மைன சஞ்சலங்கள் நீங்கும.

கர்நநாடக மநாநிலம
1. நரசிப்பூர் திருமுக்கூடைல் - டமைசூரின் வதன்கீழ்
30 கீ.மீ. கலாவிரி, கபில, ஸ்படிக நதிகளின்
சங்கமைத்தலம. குஞ்சலால நரசிமமைர். ஒரு டகயில்

குண்டுமைணியும, மைறு டகயில் தரலாசும ஏந்திய
அபூர்வெத் திருபமைனி.
2. அகர: டமைசூர் மைலாவெட்டைம ஏலந்தூர் தலாலுக்கலா.
ஒபர திருபமைனியில் பயலாக, லக்ஷ்மி, உக்கிர,
ஜ்வெலால, பிரகலலாத வெரத முகங்களுடடைய
பஞ்சமுக நரசிமமைர்.
3. பலாண்டைவெபுரம :ஸ்ரீ ரங்கப் பட்டிணைத்திலிருந்து
32 கி.மீ. 400 படிகள். மைடலயில் பயலாக நரசிமமைர்
ஆலயம.
4. சலாளக்கிரலாம : டமைசூர் மைலாவெட்டைம
கிருஷ்ணைரலாஜ நகரின் வெடைபமைற்கு 15 கி.மீ.
5. பஹலாபல நரசிப்பூர் : ஹலாஸனிலிருந்து
வதன்கீழ் டமைசூர் வெழி 32 கி.மீ. பிரஸன்ன
நரசிமமைர்.

6. சிபி: துமகூர் மைலாவெட்டைம, சிரலா தலாலுக்கலாவில்
சலாளக்கிரலாமை வெடிவில் நரசிமமைர்.
7. ஹமபி : வபல்லலாரி மைலாவெட்டைம ஹலாஸ்பபட்
தலாலுக்கலா 22 அடி உயர நரசிமமைர்.
8. கனககிரி : ரலாய்சூர் மைலாவெட்டைம, கங்கலாவெதி
தலாலுக்கலா வெடைபமை. 20 கி.மீ. லிங்க வெடிவில்
லக்ஷ்மி நரசிமமைர்.

9. கர்பரலா: பிஜப்பூர் மைலாவெட்டைம தலாலுக்கலாவில்
அரசமைரபமை நரசிமமைரலாக வெழிபலாடு.
10. ஹலசி : வபல்கலாம மைலாவெட்டைத்தில் வதற்பக
கலாநலாபுர தலாலுக்கலா. பூவெரலாக அனந்தவீர விக்கரமை
நரசிமமைர்.

11. முடுதகலாணை ஹஸுப்ளி : வபல்கலாம சமீபம
சமபகலாவ் வெட்டைம. அஸ்வெத்த நரசிமமைர்.

மஹநாரநாஷ்டிரநா மநாநிலம
மைஹலாரலாஷ்டிரலா மைலாநிலத்தில் ரலாபகர் மைற்றும
சலார்தலானலா ஆகியடவெ நரசிமமைத் தலங்கள்.

ஒரிசநா மநாநிலம
ஒரிசலா மைலாநிலம ந்ருசிங்கநலாத் ஒரு நரசிமமைர்
தலம.

தமிழ்நநாடு மநாநிலம

1. திருக்குடறயலூர் : சீர்கலாழியிலிருந்து 8
கி.மீ. திருமைங்டகயலாழ்வெலாரின் அவெதலார
ஸ்தலமைலான திருக்குடறயலூரில் ஸ்ரீ உக்ர
நரசிமமைர், ஆழ்வெலார் ஒருவெருடைம முழுவெதும 1008
டவெணைவெர்களுக்கு ததியலாரலாதனம நடைத்திய
திருமைங்டகமைடைத்தில் ஸ்ரீ வீர நரசிமமைர்,
திருநகரியில் ஆழ்வெலார் ஆரலாதித்த ஸ்ரீ பயலாக
நரசிமமைர், மைற்றும ஸ்ரீ இரணிய நரசிமமைர் என்று
ஐந்து பகலாலங்களில் பசடவெ சலாதிக்கின்றலார்.
சிவெவபருமைலான் அசுரர்களுக்கு பல் பவெறு
வெரங்கடள அளித்ததலால் அவெர்கள் வசய்த
பலாவெங்கள் சிவெவபருமைலாடன பற்றிக்
வகலாள்கின்றன, அடவெ தீர சிவெவபருமைலான் தனது

ஐந்து முகங்களலால் ஸ்ரீநரசிமமைடர துதிக்க
வபருமைலாளும ஐந்து பகலாலத்தில் பசடவெ சலாதித்து
சிவெவபருமைலானின் பலாவெங்கடள அழித்ததலாக
ஐதீகம.
2. நலாமைக்கல் : ஊரின் நடுபவெ உள்ள
மைடலமுகட்டில், பமைற்புறம நரசிமமைர் சன்னதி.
வபருமைலாள் சலாளக்கிரலாமை திருபமைனி. தலாயலார்
நலாமைகிரிவெல்லி.

3. சிங்கப்வபருமைலாள் பகலாயில் :
வசன்டனயிலிருந்து (தலாமபரம வெழி) 48 கி.மீ.
உக்ர நரசிமமைர் பகலாயில். முக்கண்ணுடைன்
குடகயில் எழுந்தருளியுள்ளலார் பலாடைலலாத்ரி
நரசிமமைர். மைடலபய உடைலலாக
எழுந்தருளியுள்ளலார் எனபவெ கிரி வெலம மிகவும

சிறப்பு. தலாயலாரின் திருநலாமைம
அபஹலாபிலவெல்லித்தலாயலார். ஜலாபலாலி
முனிவெருக்கலாக உக்ர பகலாலத்தில் பசடவெ சலாதித்த
வபருமைலாள்.
4. திருவெதிடக : பண்ருட்டி அருபக 1 கி.மீ.
சரநலாரலாயணைர் பகலாயிலில் பள்ளி வகலாண்டை
நரசிமமைர் சிறப்பு.
5. கலாஞ்சிபுரம : சங்கரலாச்சலாரியலார் மைடைத்தில்
நரசிங்க சலாளக்கிரலாமைம பூஜிக்கப்படுகிறது.

6. ஸ்ரீரங்கம : பலார்புகழ் வரங்கநலாதர் பகலாயிலில்
கமபனின் இரலாமைலாயணைத்டத அங்கீரிப்பதற்கு
விமைலான சிற்பத்திலிருந்து வவெளிவெந்த நரசிமமைடர
பமைட்டைழைகிய சிங்கர் என்பர். ஆலிநலாடைன்

திருசுற்றில் வெடைக்கு வெலாசடல பநலாக்கி
உயர்ந்ததலான கட்டிடை அடமைப்பில் வெடைக்கு
பநலாக்கி அடமைந்துள்ளது உக்ர நரசிமமைர் சன்னதி.
5 அடி உயரத்தில் 8 திருக்கரங்களுடைன் பசடவெ
சலாதிக்கின்றலார். இவெருடடைய வெலக்கரமைலானது
நீட்டிய நிடலயில் அசுரடனக் வகலால்ல
விடழையும பதலாற்றத்தில் அடமைந்துள்ளது.
இவெருக்கு எடுத்தடக அழைகிய நலாயனலார் என்னும
திருநலாமைம உள்ளதலாக ஜடைவெர்மைன் சுந்தர
பலாண்டியன் கல்வவெட்டின் மூலம
அறியப்படுகின்றது. கமபர் தலாம பலாடிய
இரலாமைலாயணைத்டத திருவெரங்கம பமைட்டைழைகிய
சிங்கர் சன்னதிக்கு எதிபர உள்ள நலாலு கலால்
மைண்டைபத்தில் அரங்பகற்றம வசய்த பபலாது
தமடமையும பலாடை பவெண்டுவமைன்று அழைகிய
சிங்கர் நியமித்ததலால், கமப இரலாமைலாயணைத்தில்
யுத்த கலாண்டைத்தில் இரணியன் வெடதப்படைலம

பலாடைப்பட்டைதலாக வபரிபயலார்கள் கூறுவெர். பமைலும
உபய கலாபவெரி மைத்தியில் ஸ்ரீமைந்நலாரலாயணை
அவெதலாரமைலான ஸ்ரீலக்ஷ்மி நரசிமமைர் அமைர்ந்த
பகலாலத்தில் கலாட்சி தரும கலாட்டைழைகிய சிங்கப்
வபருமைலாள் பகலாவில்.

7. அவெனியலாள்புரம: அண்ணைலாமைடல மைலாவெட்டைம
வெந்தவெலாசி அருகில் விஷ்ணு ஆலயத்தில் 5

8. மைதுடர: ஆடனமைடல நரசிங்கம பயலாக
நரசிங்கப் வபருமைலாள் ஆலயம.

9. பரிக்கல்: விழுப்புரம மைலாவெட்டைம,
உளுந்தூர்பபட்டடையிலிருந்து 3 கி.மீ
வதலாடலவில் அடமைந்துள்ள லக்ஷ்மி நரசிமமைர்

ஆலயம. தலாயலார் நரசிமமைடர ஆலிங்கனம
வசய்தவெலாறு உள்ள அற்புதமைலான திருபமைனி
அடமைந்துள்ள ஆலயம. இரலாகபவெந்திரின்
குருநலாதர் வியலாசரலாசர் அனுமைடன பிரதிஷ்டடை
வசய்ய விருமபிய தலம. ஆனலால் முடியலாமைல்
பபலானதலால் வெசந்தரலாஜன் என்னும அரசனிடைம
அப்வபலாறுப்டப ஒப்படடைக்க பரிக்கலலாசுரன்
என்னும அரசன் அவெருக்கு வதலால்டல தர,
நரசிமமைர் பதலான்றி அவ்வெசுரடன வெதம
வசய்தருளினலார். அசுரன் வபயரலால் இவ்வெலாலயம
பரிக்கல் என்றடழைக்கப்படுகின்றது. பரிக்கல்
வெந்தலால் பரிஹலாரம எனபவெ பரிக்கல் வெர
அடனத்து குடறகளும தீரும. வெருடைத்தில் மைலாசி
மைகம, பங்குனி உத்திரம, சித்திடர வெருடை பிறப்பு,
டத பிரமபமைலாற்சவெம என்று வெருடைத்தில் நலான்கு
தீர்த்தவெலாரி கண்டைருளுகிறலார் வபருமைலாள்.
பிரமபமைலாற்சவெத்தின் ஐந்தலாம திருநலாள் லக்ஷ்மி

நரசிமமைர் மைற்றும கபரலாடைலா நரசிமமைர் என்று இரு
கருடை பசடவெ ஒரு தனி சிறப்பு..

11. பூவெரசன் குப்பம: நரசிமமைர் இரணியடன
அழித்து பிரகலலாதனுக்கு கலாட்சி வகலாடுத்த தலம
ஆந்திரலாவில் "அபகலாபிலம' என்றும,
முனிவெர்களுக்கு கலாட்சி வகலாடுத்த தலம பூவெரசன்
குப்பம என்றும கூறுவெர். எனபவெ இத்தலம
"வதன் அபகலாபிலம' எனவும
அடழைக்கப்படுகிறது. நரசிமமைர் தன் மைடியில்
அமிர்தவெல்லி தலாயலாடர அமைர்த்தி, இடைது
கரத்தலால் அடணைத்து, வெலது கரத்தலால் அபயம
அளித்து, சிரித்த முகத்துடைன், சீரிய சிங்கனலாக, 12
திருக்கரங்களுடைன் விளங்குகிறலார். வபலாதுவெலாக
நரசிமமைரின் உருவெம வபரிய அளவிலும,
தலாயலாரின் உருவெம சிறிய அளவிலும

அடமைந்திருக்கும. ஆனலால், இத்தலத்தில்
ஆணுக்கு வபண் சரிசமைம என்பதற்கிணைங்க
வபருமைலாளின் உருவெத்திற்கு தகுந்தலாற்பபலால்
தலாயலாரின் உருவெம அடமைந்துள்ளது.

பகவெலான் நரசிமமைர் அபகலாபிலத்தில்
இரண்யடன அழித்த பிறகு உக்கிரம தணியலாமைல்
அடலந்தலார். இரணியனின் வகலாடுடமைக்கு பயந்து
கலாடுகளிலும மைடலகளிலும ஒளிந்து தவெமிருந்த
முனிவெர்கள் நரசிமமைரின் தரிசனம கிடடைக்க
பவெண்டினர். அப்படி கலாட்சியளித்த தலங்கள்
தமிழைகத்தில் எட்டு உள்ளன. அடவெயலாவென
பூவெரசன் குப்பம அதற்கு கிழைக்பக சிங்கரி
பகலாயில், பமைற்பக அந்திலி, பரிக்கல், வெடைக்பக
பசலாளிங்கர், சிங்க வபருமைலாள் பகலாயில், வதற்பக

நலாமைக்கல், சிந்தலவெலாடி ஆகியன அடமைந்துள்ளன.
பசலாளிங்கரிலும அந்திலியிலும பயலாக
நரசிமமைரலாகவும, சிங்கிரியில் உக்கிர
நரசிமமைரலாகவும, பூவெரசன் குப்பத்தில் லட்சுமி
நரசிமமைரலாகவும அருள்பலாலிக்கிறலார்.

12. அந்திலி: கருடைன் தவெம வசய்ததற்கலாக
அவெனுக்கு கலாட்சியளித்த லக்ஷ்மி நரசிமமைர்.
கருடைவெடிவில் அடமைந்த பலாடறயின் மீது
திருக்பகலாயில் அடமைந்துள்ளது. வெருடைத்தின் 365
நலாட்களும லட்சுமி நரசிமமைர் மீது சூரிய ஒளி
படுவெது தலத்தின் சிறப்பமசமைலாகும.

13. படழைய சீவெரம : வசங்கல்பட்டிலிருந்து
கலாஞ்சிபுரம வசல்லும வெழியில்
பலாலலாற்றங்கடரயில் மைடல பமைல் தலாயலாருடைன்

சலாந்த நரசிமமைரலாய் கலாட்சி தரும லக்ஷ்மி
நரசிமமைர் பகலாயில்.

14 நரசிங்கபுரம. கூவெம நதிக்கடரயில்
ஸ்ரீவபருமபுதூரில் இருந்து சுமைலார் 8.0 கி.மீ
தூரத்தில் மைரகதவெல்லித்தலாயலார் சபமைத லக்ஷ்மி
நரசிமமைர் ஆலயம.
1.

தலாடிக்வகலாமபு: சுதர்சன

நரசிமமைர்.

பெநாண்டிச்ஹசரி மநாநிலம
பலாண்டிச்பசரி மைலாநிலம : சிங்கரி பகலாயில் என்ற
ஊரில் 18 டக நரசிமமைர்.

ஹகரள மநாநிலம
1. கடுங்கலூர் : ஆலவெலாயிலிருந்து 2 கி,மீ.
நரசிமமைர் பகலாயில்.

2. துறவூர் : ஆலப்புடழையிலிருந்து 35 கி.மீ.
இரண்டு நரசிமமைர் பகலாயில்கள்.
3. குருவெலாயூர் : கிருஷ்ணைன் பகலாயிலில் நலாரலாயணை
பட்டைத்ரி தன் குருவிடைம வெலாங்கிக் வகலாண்டை
பநலாய் நீங்கிடை நலாரலாயணீயம இயற்றும பபலாது
விஷ்ணு நரசிமமைக்கலாட்சி அளித்த தலம.

சிங்க முகமும, மைனித உடைலுமுள்ள
நரசிமமைருக்குப் வபலாதுவெலாக இருப்பது ஒரு
தடல, நலான்கு திருக்கரங்கபள. எனினும சில
தலங்களில் நரசிமமைர் 5 முகமும,
8,10,16,18,26,32,64 கரங்களும உடடையவெரலாகவும;
லக்ஷ்மியுடைன் அல்லது ஸ்ரீ பதவி பூபதவிபயலாடு
பசர்ந்திருப்பரலாகவும; அமைர்ந்து, நின்று
நகருபவெரலாகவும; வெரலாகமும சிமமைமும பசர்ந்த
வெடிவிலும மைலாறுபட்டை இன்னும பல
உருவெங்கபளலாடும பல ஆயுதங்கபளலாடும
கலாணைப்படுகிறலார்.

லக்ஷ்மி நரசிமம விரதம:
நரசிமமைடர வெழிபடை முற்பிறவியில் தவெம
வசய்திருக்க பவெண்டும. வசவ்வெலாய் பதலாஷேத்தலால்
திருமைணைம தடடைப்படுபவெர்கள், வசவ்வெலாய் திடச

நடைப்பவெர்கள், லக்ஷ்மி நரசிமமை விரதம இருப்பது
நல்லது. நீண்டை கலால துன்பங்கள் கூடை பபலாக்கும
சக்தி இந்த விரதத்திற்கு உண்டு. 48 நலாட்கள்
“லக்ஷ்மி நரசிமமை சரணைம பிரபத்பய“ என்று
ஜபம வசய்து பசுமபலால் அல்லது பலானகம
நிபவெதனம வசய்ய பவெண்டும. நலாடள என்பது
நரசிமமைருக்கு இல்டல.
நரசிமம வழிபெநாட்டிற்கு உகந்த கநாலம:
டவெகலாசி மைலாதம வெளர்பிடற
சதுர்த்தசியன்று சூரியன் மைடறயும வநலாடியில்
(பகலுமின்றி, இரவுமின்றி) மைலாடல
சந்திப்வபலாழுதில் நரசிமமைடர வெழிபடுவெபத
நரசிமமை ஜயந்தியலாகும. பசலாமைப்பிரபதலாஷேமும,
சனிப்பிரபதலாஷேமும சிறப்பு பபலால நரசிமமை
வஜயந்தி திங்கட்கிழைடமையிலும, நரசிமமைர்
அவெதரித்த நட்சத்திரமைலான சுவெலாதியிலும

வெழிபடுதல் சிறப்பு. இவ்விரதத்டத
அனுஷ்டித்ததலாபல, கயவெனலாக இருந்த சுபவெதன்,
மைறுபிறவியில், பிரகலலாதனலாகப் பிறந்து,
வபருமைலாள் அருள் வபற்றதலாக, விஷ்ணுபவெ
கூறியிருப்பதலால், அவெர் நரசிமமைரலாக
உருவவெடுத்தது பிரகலலாதனுக்கலாக மைட்டுமைல்ல,
ஒரு முடற தலான் அல்ல என்பதும வதரிகிறது.

இடறவெடன வெழிபடை எந்பநரமும உகந்தபத
என்றலாலும, நம வெசதி கருதி, சில நல்நிகழ்வுகபளலாடு வதலாடைர்புடடைய நலாட்களில்
அல்லது பநரத்திலலாவெது வெழிபடை பவெண்டும
என்பதற்கலாகபவெ சதுர்த்தியில்/ சஷ்டியில்;
வசவ்வெலாய்/வவெள்ளியில்; கலாடல அல்லது
மைலாடலயில் என்று வவெவ்பவெறு சமையத்தில்
வவெவ்வவெறு வதய்வெங்கடள வெழிபடுவெது மைரபலாக

உள்ளது. அன்றலாடை நரசிமமைர் வெழிபலாட்டில்,
பிரபதலாஷே பவெடள (சூரியன்மைடறவுக்கு முன் 1.30
மைணியும, பின் 1.30 மைணியும) ஆக வமைலாத்தம
(மைலாடல 4.30 முதல் 7 .30 வெடர 3 மைணி) பநரம
சிறப்பு. அதுவும, சதுர்த்தசி நலாளில் சிறப்பு.
சித்திடர மைலாத வெளர்பிடற அக்ஷேய திருதிடய
வெழிபலாடும சிறப்பு.

கமபெப்பபெருமநாளகள
கடலகளுக்கு அதிபதியலான சரஸ்வெதி (பபச்சு +
அமமைன்) பபச்சியமமைன் ஆகவும; ஓம கலாளீஸ்வெரி
அங்கலாளீஸ்வெரி ஆகவும; பிருமமைன் விருமபன்
ஆகவும மைலாறியது பபலாலபவெ ஸ்தமபம (தூண்)
கமபம ஆகி, கமபத்திலிருந்து வவெளிப்பட்டை
விஷ்ணு கமபப் வபருமைலாள் ஆகிவிட்டைலார். வதன்

தமிழ்நலாட்டில், குறிப்பலாக மைதுடரக்குத் வதற்பக
கமபப்வபருமைலாள் பகலாயில்கள்
அதிகமைலாகவுள்ளன. கர்நலாடைகத்தில் நரசிமமைடர
கமபடைய்யலா என்பது குறிப்பிடைத்தக்கது.

ஸ்ரீ விஷ்ண சகஸ்ரநநாமத்தில் கூறப்பெடும
நரசிமம நநாமத்தின் பபெருரமகள
அமருத்யுஸ் ஸர்வெத்ருக் ஸிமஹ ஸந்தலாதலா ஸந்திமைலாந் ஸ்திர: |
அபஜலா துர்மைர்ஷேணை: சலாஸ்தலா விச்ருதலாத்மைலா ஸஸுரலாரிஹலா ||

இந்த சுபலலாகத்திலுள்ள அடனத்து
திருநலாமைங்களும நரசிமமைலாவெதலாரத்டதப்
பற்றியடவெ.
அமருத்யு: மிருத்யு (சலாவின்) விபரலாதி.

தனது பக்தனலான பிரகலலாதடன நரசிமமைனலாய்
அவெனுக்கு மிருத்யுவெலாய் அடமைந்த
இரணியகசிபுவிடைமிருந்து கலாத்தவென். நமைன் சூழ்
நரகத்து நமடமை நணுகலாமைல் கலாப்பலான்( மூ.தி – 92)
ஸர்வெத்ருக்: யலாவெடரயும பலார்ப்பவென்
(நியமிப்பவென்). பிரகலலாதன் முதலலான அநுகூலர்,
இரணியன் முதலலான பிரதிகூலர்
இவ்விருவெருமில்லலாத நடுவெர், யலாவெடரயும
அவெரவெர் நிடலப்படி நியமிப்பதற்கலாகப்
பலார்ப்பவெர். இடவெயலா எரிவெட்டைக் கண்கள் (நலா.தி
- 21)
ஸிமஹ: சிங்கப்பிரலான் இடமைபயலார்
வபருமைலான் அரி வபலாங்கிக் கலாட்டுமைழைகன் (நலா.தி 23). பக்தர்களுக்குப் புகலலான
நரசிமமைப்வபருமைலான், பிரகலலாத வெரதன்,
பலாவிகளுக்கு பயம உண்டு பண்ணுபவென்

வசற்றவெர்க்கு வவெப்பம வகலாடுக்கும விமைலன்(
தி.பலா ), பக்தர்களலான ஞலானிகளுக்கு ஆனந்தம
தரும பரமைபபலாகயலாமைலான திருபமைனியுடடையவென்.
அழைகியலான் தலாபன அரியுருவெம தலாபன (நலா.தி 22). அபசலாடத இளஞ்சிங்கம. தண்டிப்பவென்.
ஸந்தலாதலா: பக்தர்கடளத் தன்னிடைம
பசர்த்துக் வகலாள்பவென். சீற்றத்பதலாடு அருள்
வபற்றவென் பிரகலலாதன். இரணியனிடைம சீற்றம.
பிரகலலாதனிடைம அருள். யலாடனயின்
மைத்தகத்டதப் பிளக்கும சிங்கம அப்பபலாபத
குட்டிக்குப் பலால் வகலாடுக்கும என்பலார் பட்டைர்.
எதிரிகடள வகலால்லும பபலாதும பக்தர்களுக்கு
அருள் புரிபவென்.
ஸந்திமைலாந்: தன்னிடைம பசர்க்டக
நித்யமைலாயிருக்கப் பண்ணுபவென். அன்பர்கள்
தவெறு வசய்தலாலும அவெர்கடள விடைலாதவென்.

தன்னடியலார் திறத்துத் தலாமைடரயலாளலாகிலும
சிதகுடரக்கு பமைல் என்னடியலாரது வசய்யலார்
வசய்தலாபரல் நன்று வசய்தலார் என்பர் பபலாலும.
ஸ்திர: ஸ்திரமைலாய் ( நிடலயலாய்)
இருப்பவென். சலனமைற்றவென். நிடல பபரலான்
என்வனஞ்சத்து எமவபருமைலான். எப்வபலாழுதும
அடியலார்களின் அபசலாரங்கடளப்
வபலாருட்படுத்தலாமைலிருப்பவென்.
அஜ: பிறப்பிலி – பிறவெலாதவென்
ஸ்தமபத்திலிருந்து பதலான்றியபடியலால் (நம
பபலால்) பிறவெலாதவென். அஜன் – யலாவெடரயும
வவெற்றி வகலாள்பவென்.
துர்மைர்ஷேணை: எதிரிகளலால் தலாங்க முடியலாத
ஒளி வபலாருந்தியவென். எதிரிகளலால் வஜயிக்க
முடியலாதவென். இடவெயலா பிலவெலாய் இடவெயலா

எரிவபலாங்கி கலாட்டும இடமைபயலார் வபருமைலான்
அரிவபலாங்கிக் கலாட்டுமைழைகு. வபலான்
வபயபரலானலாகத்டத கூரலார்ந்த வெள்ளுகிரலால்
கீண்டு குடைல் மைலாடல சீரலார் திருமைலார்பின் பமைல்
கட்டி ஆரலாவவெழுந்தலான் அரியுருவெலாய்
வசமவபலாகனலாத்தவுணைனுடைல் கீண்டைவென்.
சலாஸ்தலா: சலாசனம வசய்பவென் ஒரு
மூவுலகலாளி, விபரலாதிகடள நன்றலாக
தண்டிப்பவென். சிமமை கர்ஜடனயலால் அசுரர்கடள
கலக்கியவென். இகலிடைத்தலார்கள் கூற்றம.
விச்ருதலாத்மைலா: வியந்து பகட்கப்படும
சரித்திரமுடடையவென். பகவெத்பிரபலாவெம
எல்லலாவிடைங்களிலும எல்லலாக் கலாலங்களிலும
யலாவெரும ஆச்சிரியத்துடைன் பகட்கும சரித்திர
பிரசித்தி உடடையவென். என் சிங்கப்பிரலான்
வபருடமை ஆரலாயும சீர்டமைத்பத?

ஸஸுரலாரிஹலா: பதவெர்களின் எதிரிகடள
முடிப்பவென். சத்ரு இரணியடன வெடதத்தவென்.
விபரலாதிகடள முடிப்பவென் என்பதில் பநலாக்கு
அமைரர்தமைமுபத! அசுரர்கள் நஞ்பச!
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நரசிமம துதிகள
நரசிமம கநாயத்திரி
(படகவெடரவவெல்ல)

ஓம உக்ர ந்ருசிமஹலாய வித்மைபஹ வெஜ்ரநகலாய தீமைஹி |
தன்பனலா ந்ருசிமஹ ப்ரபசலாதயலாத் ||

ஓம நலாரசிமஹலாய வித்மைபஹ வெஜ்ரநகலாய தீமைஹி |
தன்பனலா விஷ்ணு ப்ரபசலாதயலாத் ||

முக்கிய நரசிமம துதிகள

இல்லற வெலாழ்வு பற்றியும வெலாதிடும
நிடலடயப் வபறுதற்கலாக ஆதிசங்கரர், தன்
உடைடல ஒரு கலாட்டு மைரத்தில் மைடறத்து விட்டு,
இறந்துவிட்டை அமைரசன் என்பவெனின் உடைலில்
புகுந்து, சிலகலாலம கழித்து, அறிய பவெண்டியது
நிடறவெலானவுடைன், தம படழைய உடைடலத் பதடிச்
வசல்கிறலார். அப்பபலாது, உடைல் பலாதி எரிந்து
வகலாண்டிருந்தலாலும சங்கரர் அதனுள்
புகுந்தவுடைன் ஏற்பட்டை தலாங்க முடியலாத
உஷ்ணைத்டதத் தணிக்க, சுவெர்ணை நரசிமமைடரத்
துதித்த பின்னபர முன்பிருந்த பதகப் வபலாலிடவெ
மீளப் வபறுகிறலார்.

பின்வனலாரு சமையம, கலாபலாலிகர்கள் சங்கரடரக்
வகலால்ல முற்பட்டைபபலாது, அவெரின் சீடைரலான
பத்மைபலாதரின் மூலம, சங்கரடரக் கலாப்பலாற்றியது
நரசிமமை மூர்த்திபய. பத்மைபலாதர் நரசிமமை
உபலாசகர். கபலாலிகர்கள் வெஞ்சடனயலால் ஆதி
சங்கரடர வகலால்ல முயன்றபபலாது ஆபவெசமைலாக
நரசிமமைர் ஆர்பவித்து வெலாளினலால் அவெர்கடள
வவெட்டி ஆதிசங்கடர கலாப்பலாற்றினலார். இதனலால்
தலான், வகலாடல வசய்யப்படுபவெலாபமைலா என
பயப்படுபவெரும, தீக்கலாயத்தலால்
அவெதிப்படுபவெர்களும, ஆதிசங்கரர் இயற்றிய
கரலாவெலமபத் துதிடயயும பஞ்சரத்தினத்டதயும
நரசிமமைர் வெழிபலாட்டில் மிக முக்கியமைலாகக்
கருதுகின்றனர். எல்லலா ஆபத்துக்கடளயும நீக்கி,
சகல நலனும தருகின்ற ஸ்ரீமைத் ஆதிசங்கர
பகவெத்பலாதர் அருளிய .

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நரசிமம கரநாவலமபெ
ஸ்ஹதநாத்ரம
1. ஸ்ரீ மைத் பபயலாநிதி நிபகதந சக்ரபலாபணை
பபலாகீந்தர பபலாகமைணிரஞ்ஜித புண்யமூர்த்பத
பயலாகீச சலாஸ்வெத சரண்ய பவெலாப்தி பபலாத
லக்ஷ்மீ நரசிமமை மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

2. ப்ரஹ்பமைந்த்ர ருத்ர மைருதர்க்க கிரீடைபகலாடி
ஸங்கட்டிதலாங்க்ரி கமைலலாமைல கலாந்திகலாந்த
லக்ஷ்மீ லஸத்குச ஸபரலாருஹ ரலாஜஹமஸ
லக்ஷ்மீ நரசிமமை மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

3. ஸமஸலார தலாவெ தஹநலாதுர பீகபரலாரு
ஜ்வெலாலலா வெலீபி ரதிதக்த தநூருஹஸ்ய
த்வெத்பலாத பத்மைஸரஸீ சரணைலாகதஸ்ய
லக்ஷ்மீ நரசிமமை மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

4. ஸமஸலார ஜலாலபதிதஸ்ய ஜகந்நிவெலாஸ
ஸர்பவெந்த்ரியலார்த்த படிஷேலாஸ ஜ÷ஷேலாபமைஸ்ய
ப்பரலாத்கண்டித ப்ரசுர தலாலுக மைஸ்தகஸ்ய
லக்ஷ்மீ நரசிமமை மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

5. ஸமஸலாரகூப மைதிபகலார மைகலாத மூலம
ஸமப்ரலாப்ய துக்க சதஸர்ப்ப ஸமைலாகுலஸ்ய
தீநஸ்ய பதவெ க்ருபணைலாபத மைலாகதஸ்ய
லக்ஷ்மீ நரசிமமை மைமை பதஹி கரலாவெலமபமை

6. ஸமஸலார பீகர கரீச கரலாபிகலாத
நிஷ்பிஷ்டை மைர்மை வெபுஷேஸ் ஸகலலார்த்திநலாச
ப்ரலாணை ப்ரயலாணை பவெபீதி ஸமைலாகுலஸ்ய
லக்ஷ்மீ நரசிமமை மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

7. ஸமஸலார ஸர்ப்ப கநவெக்த்ர பபயலாக்ர தீவ்ர
தமஷ்ட்ரலா கரலாள விஷேதக்த விநஷ்டை மூர்த்பத
நலாகலாரி வெலாஹந ஸஸுதலாப்தி நிவெலாஸ வசகௌபர
லக்ஷ்மீ நரசிமமை மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

8. ஸமஸலார வ்ருக்ஷே மைகபீஜ மைநந்தகர்மை
சலாகலா சதம கரணைபத்ர மைநங்க புஷ்பம
ஆருஹ்ய துக்க பலிதம பதபதலா தயலாபளலா
லக்ஷ்மீ நரசிமமை மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

9. ஸமஸலார ஸலாகர விசலால கரலால கலால
நக்ர க்ரஹ க்ரஸந நிக்ரஹ விக்ரஹஸ்ய
வ்யலாக்ரஸ்ய ரலாக ரஸபநலார்மி நிபீடிதஸ்ய
லக்ஷ்மீ நரசிமமை மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

10. ஸமஸலார ஸலாகர நிமைஜ்ஜந முஹ்யமைலாநம
தீநம விபலலாகய விபபலா கருணைலாநிபத மைலாம
ப்ரஹ்லலாத பகத பரிஹலார பரலாவெதலார
லக்ஷ்மீ ந்ருஸிமஹ மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

11. ஸமஸலாரபகலார கஹபந சரபதலா முரலாபர
மைலாபரலாக்ர பீகர மருக ப்ரவெரலார்திதஸ்ய
ஆர்த்தஸ்ய மைத்ஸர நிதலாக நிபீடிதஸ்ய
லக்ஷ்மீ ந்ருஸிமஹ மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

12. பத்வெலா கபள யமைபடைலா பஹஸு தர்ஜயந்த :
கர்ஷேந்தி யத்ர பவெபலாச சடதர் யுதமச மைலாம
ஏகலாகிநம பரவெசம சகிதம தயலாபளலா
லக்ஷ்மீ ந்ருஸிமஹ மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

13. லக்ஷ்மீபபத கமைலநலாப ஸஸுபரச விஷ்பணைலா
டவெகுண்டை க்ருஷ்ணை மைதுஸஹூதந புஷ்கரலாக்ஷே
ப்ரலாஹ்மைண்ய பகச வெஜநலார்தந வெலாஸஸு பதவெ
பதபவெச பதஹி க்ருபணைஸ்ய கரலாவெலமபம

14. ஏபகந சக்ர மைபபரணை கபரணை சங்கம
அந்பயந ஸிந்து தநயலா மைவெலமப்ய திஷ்டைந்
வெலாபமைதபரணை வெரதலாபய பத்மை சிஹ்ந
லக்ஷ்மீ ந்ருஸிமஹ மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

15. அந்தஸ்ய பமை ஹ்ருத விபவெக மைஹலாதநஸ்ய
பசலாடர: ப்ரபபலா பலிபி ரிந்த்ரிய நலாமைபதடய:
பமைலாஹலாந்த கூப குஹபர விநிபலாதிதஸ்ய
லக்ஷ்மீ ந்ருஸிமஹ மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

16. ப்ரஹ்லலாத நலாரத பரலாசர புண்டைரீக
வ்யலாஸலாதி பலாகவெத புங்கவெ ஹ்ருந்நிவெலாஸ
பக்தலாநுரக்த பரிபலாலந பலாரிஜலாத
லக்ஷ்மீ ந்ருஸிமஹ மைமை பதஹி கரலாவெலமபம

17. லக்ஷ்மி ந்ருஸிமஹ சரணைலாப்ஜ மைதுவ்ரபதந
ஸ்பதலாத்ரம க்ருதம சுபகரம புவி சங்கபரணை
பய தத் படைந்தி மைநுஜலா ஹரிபக்தி யுக்தலா:
பத யலாந்தி தத்பத ஸபரலாஜ மைகண்டை ரூபம

நரசிமமை புரணைத்திலுள்ள வதலால்டல
நீக்கும

ருணவிஹமநாசன ந்ருசிமம
ஸ்ஹதநாத்திரம
பதவெதலாகலார்ய ஸித்யர்த்தம ஸபலாஸ்தமப ஸமுத்பவெம
ஸ்ரீந்ருஸிமஹம மைஹலாவீரம நமைலாமி ருணைமுக்தபய
லக்ஷ்மயலாலிங்கித வெலாமைலாங்கம பக்தலாநலாம வெரதலாயகம
ஸ்ரீந்ருஸிமஹம மைஹலாவீரம நமைலாமி ருணைமுக்தபய

ஆந்த்ரமைலாலலாதரம சங்க சக்ரலாப்ஜலாயுத தலாரிணைம
ஸ்ரீந்ருஸிமஹம மைஹலாவீரம நமைலாமி ருணைமுக்தபய
ஸ்மைரணைலாத் ஸர்வெ பலாபக்நம கத்ரூஜ விஷேநலாசனம
ஸ்ரீந்ருஸிமஹம மைஹலாவீரம நமைலாமி ருணைமுக்தபய
ஸிமஹநலாபதந மைஹதலா திக்தந்தி பயநலாசநம
ஸ்ரீந்ருஸிமஹம மைஹலாவீரம நமைலாமி ருணைமுக்தபய
ப்ரஹலலாத வெரதம ஸ்ரீசம டதத்பயஸ்வெர விதலாரிணைம
ஸ்ரீந்ருஸிமஹம மைஹலாவீரம நமைலாமி ருணைமுக்தபய
க்ரூரக்ரடஹ: பீடிதலாநலாம பக்தலாநலா மைபயப்ரதம
ஸ்ரீந்ருஸிமஹம மைஹலாவீரம நமைலாமி ருணைமுக்தபய
பவெதபவெதலாந்த யஞ்பஞசம ப்ரஹ்மைருத்ரலாதி வெந்திதம
ஸ்ரீந்ருஸிமஹம மைஹலாவீரம நமைலாமி ருணைமுக்தபய
ய இதம பட்யபத நித்யம ருணைபமைலாசந ஸமஞிதம
அந்ருணீ ஜலாயபத ஸத்பயலா தநம சீக்ரமைவெலாப்நுயலாத்

நரசிமம சகஸ்ர நநாமத்தில்
ஒரு பெகுதி

நபமைலாஸ்து நலாரலாயணை நலாரஸிமஹ
நபமைலாஸ்து நலாரலாயணை வீரஸிமஹ
நபமைலாஸ்து நலாரலாயணை க்ரூரஸிமஹ
நபமைலாஸ்து நலாரலாயணை திவ்யஸிமஹ
நபமைலாஸ்து நலாரலாயணை வ்யலாக்ரஸிமஹ
நபமைலாஸ்து நலாரலாயணை புச்சஸிமஹ
நபமைலாஸ்து நலாரலாயணை பூர்ணைஸிமஹ
நபமைலாஸ்து நலாரலாயணை வரகௌத்ரஸிமஹ

நபமைலா நபமைலா பீஷேணை பத்ரஸிமஹ
நபமைலா நபமைலா விஹ்வெல பநத்ரஸிமஹ
நபமைலா நபமைலா ப்ருமஹித பூதஸிமஹ
நபமைலா நபமைலா நிர்மைல சித்ரஸிமஹ
நபமைலா நபமைலா நிர்ஜித கலாலஸிமஹ
நபமைலா நமை: கல்பித கல்பஸிமஹ
நபமைலா நமை: கலாமைத கலாமைஸிமஹ
நபமைலா நமைஸ்பத புவெடநக ஸிமஹ

ஸ்ரீ நரஸிமஹநாஷ்ஹடநாத்தர சத
நநாமநாவளி
ஓம நலாரஸிமஹலாய நமை:
ஓம மைஹலாஸிமஹலாய நமை:
ஓம திவ்யஸிமஹலாய நமை:
ஓம மைஹலாபலலாய நமை:
ஓம உக்ரஸிமஹலாய நமை:
ஓம மைஹலாபதவெலாய நமை:
ஓம உபபந்த்ரலாய நமை:
ஓம அக்னிபலலாசனலாய நமை:
ஓம வரகௌத்ரலாய நமை:
ஓம வஸளரபய நமை:

ஓம மைஹலாவீரலாய நமை:
ஓம ஸஸுவிக்ரமை பரலாக்ரமைலாய நமை:
ஓம ஹரிபகலாலலாஹலலாய நமை:
ஓம சக்ரிபணை நமை:
ஓம விஜயலாய நமை:
ஓம ஜயலாய நமை:
ஓம அவ்யயலாய நமை:
ஓம டதத்யலாந்தகலாய நமை:
ஓம பரப்ரஹ்மைபணை நமை:
ஓம அபகலாரலாய நமை:
ஓம பகலாரவிக்ரமைலாய நமை:
ஓம ஜ்வெலாலலாமுகலாய நமை:
ஓம ஜ்வெலாலலாமைலாலிபந நமை:
ஓம மைஹலாஜ்வெலாலலாய நமை:
ஓம மைஹலாப்ரபபவெ நமை:
ஓம நிடிலலாக்ஷேலாய நமை:

ஓம ஸஹஸ்ரலாக்ஷேலாய நமை:
ஓம துர்நிரீக்ஷேயலாய நமை:
ஓம ப்ரதலாபநலாய நமை:
ஓம மைஹலாதமஷ்ட்ரலாயுதலாய நமை:
ஓம ப்ரலாஜ்ஞலாய நமை:
ஓம ஹிரண்யகநிஷேஹூதநலாய நமை:
ஓம சண்டைபகலாபிபத நமை:
ஓம ஸஸுரலாரிக்நலாய நமை:
ஓம ஸதலார்திக்நலாய நமை:
ஓம ஸதலாஸிவெலாய நமை:
ஓம குணைபத்ரலாய நமை:
ஓம மைஹலாபத்ரலாய நமை:
ஓம பலபத்ரலாய நமை:
ஓம ஸஸுபத்ரலாய நமை:

ஓம கரலாளலாய நமை:
ஓம விகரலாளலாய நமை:
ஓம விகர்த்பர நமை:
ஓம ஸர்வெகர்த்ருகலாய நமை:
ஓம டபரவெலாடைமபரலாய நமை:
ஓம திவ்யலாய நமை:
ஓம அகமயலாய நமை:
ஓம ஸர்வெஸத்ருஜிபத நமை:
ஓம அபமைலாகலாஸ்த்ரலாய நமை:
ஓம ஸஸ்த்ரதரலாய நமை:

ஓம ஹவ்யகூடைலாய நமை:
ஓம ஸஸுபரஸ்வெரலாய நமை:
ஓம ஸஹஸ்ரபலாஹபவெ நமை:
ஓம வெஜ்ரநகலாய நமை:
ஓம ஸர்வெஸித்தபய நமை:

ஓம ஜநலார்தநலாய நமை:
ஓம அநந்தலாய நமை:
ஓம பகவெபத நமை:
ஓம ஸ்தூலலாய நமை:
ஓம அகமயலாய நமை:

ஓம பரலாவெரலாய நமை:
ஓம ஸர்வெமைந்த்டரகரூபலாய நமை:
ஓம ஸர்வெயந்த்ரவிதலாரணைலாய நமை:
ஓம அவ்யயலாய நமை:
ஓம பரமைலாநந்தலாய நமை:
ஓம கலாலஜிபத நமை:
ஓம ககவெலாஹநலாய நமை:
ஓம பக்தலாதிவெத்ஸலலாய நமை:
ஓம அவ்யக்தலாய நமை:
ஓம ஸஸுவ்யக்தலாய நமை:

ஓம ஸஸுலபலாய நமை:
ஓம ஸஸுசபய நமை:
ஓம பலலாடககநலாயகலாய நமை:
ஓம ஸர்வெலாய நமை:
ஓம ஸரணைலாகதனத்ஸலலாய நமை:
ஓம தீரலாய நமை:
ஓம தரலாய நமை:
ஓம ஸர்வெஜ்ஞலாய நமை:
ஓம பீமைலாய நமை:
ஓம பீமைபரலாக்ரமைலாய நமை:
ஓம பதவெப்ரியலாய நமை:
ஓம நுதலாய நமை:
ஓம பூஜ்யலாய நமை:
ஓம பவெஹ்ருபத நமை:
ஓம பரபமைஸ்வெரலாய நமை:

ஓம ஸ்ரீ வெத்ஸவெக்ஷேபஸ நமை:
ஓம ஸ்ரீ வெலாஸலாய நமை:
ஓம விபபவெ நமை:
ஓம ஸங்கர்ஷேணைலாய நமை:
ஓம ப்ரபபவெ நமை:

ஓம த்ரிவிக்ரமைலாய நமை:
ஓம த்ரிபலலாகலாத்மைபந நமை:
ஓம கலாலலாய நமை:
ஓம ஸர்பவெஸ்வெபரஸ்வெரலாய நமை:
ஓம விஸ்வெமபரலாய நமை:
ஓம ஸிதிரலாபலாய நமை:
ஓம அச்யுதலாய நமை:
ஓம புருபஷேலாத்தமைலாய நமை:
ஓம அபதலாக்ஷேஜலாய நமை:
ஓம அக்ஷேயலாய நமை:

ஓம பஸவ்யலாய நமை:
ஓம வெனமைலாலிபந நமை:
ஓம ப்ரகமபநலாய நமை:
ஓம குரபவெ நமை:
ஓம பலலாக குரபவெ நமை:
ஓம ஸரஷ்ட்பர நமை:
ஓம பரஸ்டமை ஜ்பயலாதிபஷே நமை:
ஓம பரலாயணைலாய நமை:

ஸ்ரீந்ருஸிமஹரரப்பெற்றிய கீழ்க்கண்ட
பென்னிரண்டு நநாமநாக்கரள பெக்தியுடன்
ஜபித்தநால் ஆபெத்துக்களிலிருந்து அவர்
ரட்சிப்பெநார்.
1.ப்ரதமைஸ்து மைபஹலாஜ்வெலாலலா
2.த்விதீயஸ் தூக்ரபகஸரீ
3.த்ருதீய: க்ருஷ்ணை பிங்கலாக்ஷே:
4.சதுர்த்தஸ்து விதலாரணை:
5.பஞ்சலாஸ்ய: பஞ்சமைச்ஶ்டசவெ
6.ஷேஷ்டை: கஶிபுமைர்தந:

7.ஸப்தபமைலா டதத்யஹந்தலாச
8.அஷ்டைபமைலா தீநவெல்லப:
9.நவெமை: ப்ரஹலலாபதலாவெரபதலா
10.தஶபமைலா நந்தஹஸ்தக:
11.ஏகலாதஶ மைஹலாவரகௌத்பரலா
12.த்வெலாதஶ: கருணைலாநிதி:
த்வெதலாடஶதலாநி ந்ருஸிமஹஸ்ய மைஹலாத்மைந:

நன்றி

FreeTamilEbooks.com
எங்கரளப் பெற்றி...
மின்புத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும கருவிகள்:
மின்புத்தகங்கடளப் படிப்பதற்வகன்பற
டகயிபலபய டவெத்துக் வகலாள்ளக்கூடிய பல
கருவிகள் தற்பபலாது சந்டதயில் வெந்துவிட்டைன.
Kindle, Nook, Android Tablets பபலான்றடவெ
இவெற்றில் வபருமபங்கு வெகிக்கின்றன.
இத்தடகய கருவிகளின் மைதிப்பு தற்பபலாது 4000
முதல் 6000 ரூபலாய் வெடர குடறந்துள்ளன.
எனபவெ வபருமபலான்டமையலான மைக்கள் தற்பபலாது
இதடன வெலாங்கி வெருகின்றனர்.

ஆங்கிலத்திலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணைக்கலான மின்புத்தகங்கள்
தற்பபலாது கிடடைக்கப் வபறுகின்றன. அடவெ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. பபலான்ற வெடிவெங்களில்
இருப்பதலால், அவெற்டற பமைற்கூறிய கருவிகடளக்
வகலாண்டு நலாம படித்துவிடைலலாம.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங்கவளல்லலாம நமைக்கு
மின்புத்தகங்களலாக கிடடைக்கப்வபறுவெதில்டல.
ProjectMadurai.com எனும குழு தமிழில்
மின்புத்தகங்கடள வவெளியிடுவெதற்கலான ஒர்
உன்னத பசடவெயில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவெடர வெழைங்கியுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அடனத்தும PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனலால்

இடவெ மிகவும படழைய புத்தகங்கள்.
சமீபத்திய புத்தகங்கள் ஏதும இங்கு
கிடடைக்கப்வபறுவெதில்டல.
எனபவெ ஒரு தமிழ் வெலாசகர் பமைற்கூறிய
“மின்புத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும
கருவிகடள” வெலாங்குமபபலாது, அவெரலால் எந்த ஒரு
தமிழ் புத்தகத்டதயும இலவெசமைலாகப் வபற
முடியலாது.
சமீபத்திய புத்தகங்கடள தமிழில் வபறுவெது
எப்படி?
சமீபகலாலமைலாக பல்பவெறு எழுத்தலாளர்களும,
பதிவெர்களும, சமீபத்திய நிகழ்வுகடளப் பற்றிய
விவெரங்கடளத் தமிழில் எழுதத்

வதலாடைங்கியுள்ளனர். அடவெ இலக்கியம,
விடளயலாட்டு, கலலாச்சலாரம, உணைவு, சினிமைலா,
அரசியல், புடகப்படைக்கடல, வெணிகம மைற்றும
தகவெல் வதலாழில்நுட்பம பபலான்ற பல்பவெறு
தடலப்புகளின் கீழ் அடமைகின்றன.

நலாம அவெற்டறவயல்லலாம ஒன்றலாகச் பசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கடள உருவெலாக்க உள்பளலாம.
அவ்வெலாறு உருவெலாக்கப்பட்டை மின்புத்தகங்கள்
Creative Commons எனும உரிமைத்தின் கீழ்
வவெளியிடைப்படும. இவ்வெலாறு வவெளியிடுவெதன்
மூலம அந்தப் புத்தகத்டத எழுதிய மூல
ஆசிரியருக்கலான உரிடமைகள் சட்டைரீதியலாகப்
பலாதுகலாக்கப்படுகின்றன. அபத பநரத்தில் அந்த
மின்புத்தகங்கடள யலார் பவெண்டுமைலானலாலும,

யலாருக்கு பவெண்டுமைலானலாலும, இலவெசமைலாக
வெழைங்கலலாம.
எனபவெ தமிழ் படிக்கும வெலாசகர்கள்
ஆயிரக்கணைக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின்புத்தகங்கடள இலவெசமைலாகபவெ வபற்றுக்
வகலாள்ள முடியும. தமிழிலிருக்கும எந்த
வெடலப்பதிவிலிருந்து பவெண்டுமைலானலாலும
பதிவுகடள எடுக்கலலாமைலா? கூடைலாது.
ஒவ்வவெலாரு வெடலப்பதிவும அதற்வகன்பற
ஒருசில அனுமைதிகடளப் வபற்றிருக்கும. ஒரு
வெடலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவெரது பதிப்புகடள
“யலார் பவெண்டுமைலானலாலும பயன்படுத்தலலாம”
என்று குறிப்பிட்டிருந்தலால் மைட்டுபமை அதடன
நலாம பயன்படுத்த முடியும.

அதலாவெது “Creative Commons” எனும உரிமைத்தின்
கீழ் வெரும பதிப்புகடள மைட்டுபமை நலாம
பயன்படுத்த முடியும. அப்படி இல்லலாமைல் “All
Rights Reserved” எனும உரிமைத்தின் கீழ் இருக்கும
பதிப்புகடள நமமைலால் பயன்படுத்த முடியலாது.
பவெண்டுமைலானலால் “All Rights Reserved” என்று
விளங்கும வெடலப்பதிவுகடளக்
வகலாண்டிருக்கும ஆசிரியருக்கு அவெரது
பதிப்புகடள “Creative Commons” உரிமைத்தின் கீழ்
வவெளியிடைக்பகலாரி நலாம நமைது பவெண்டுபகலாடளத்
வதரிவிக்கலலாம. பமைலும அவெரது படடைப்புகள்
அடனத்தும அவெருடடைய வபயரின் கீபழை தலான்
வவெளியிடைப்படும எனும உறுதிடயயும நலாம
அளிக்க பவெண்டும.

வபலாதுவெலாக புதுப்புது பதிவுகடள
உருவெலாக்குபவெலாருக்கு அவெர்களது பதிவுகள்
நிடறய வெலாசகர்கடளச் வசன்றடடைய பவெண்டும
என்ற எண்ணைம இருக்கும. நலாம அவெர்களது
படடைப்புகடள எடுத்து இலவெச
மின்புத்தகங்களலாக வெழைங்குவெதற்கு நமைக்கு
அவெர்கள் அனுமைதியளித்தலால், உண்டமையலாகபவெ
அவெர்களது படடைப்புகள் வபருமபலான்டமையலான
மைக்கடளச் வசன்றடடையும. வெலாசகர்களுக்கும
நிடறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் கிடடைக்கும
வெலாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வெடலப்பதிவு
முகவெரிகளில் கூடை அவெர்களுடடைய
படடைப்புகடள பதடிக் கண்டுபிடித்து
படிக்கலலாம. ஆனலால் நலாங்கள் வெலாசகர்களின்
சிரமைத்டதக் குடறக்கும வெண்ணைம
ஆசிரியர்களின் சிதறிய வெடலப்பதிவுகடள

ஒன்றலாக இடணைத்து ஒரு முழு
மின்புத்தகங்களலாக உருவெலாக்கும பவெடலடயச்
வசய்கிபறலாம. பமைலும அவ்வெலாறு
உருவெலாக்கப்பட்டை புத்தகங்கடள
“மின்புத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும கருவிகள்”க்கு ஏற்ற வெண்ணைம வெடிவெடமைக்கும
பவெடலடயயும வசய்கிபறலாம.

FreeTamilEbooks.com இந்த வெடலத்தளத்தில்தலான்
பின்வெரும வெடிவெடமைப்பில் மின்புத்தகங்கள்
கலாணைப்படும. PDF for desktop, PDF for 6” devices,
EPUB, AZW3, ODT , இந்த வெடலதளத்திலிருந்து
யலார் பவெண்டுமைலானலாலும மின்புத்தகங்கடள
இலவெசமைலாகப் பதிவிறக்கம(download) வசய்து
வகலாள்ளலலாம.

அவ்வெலாறு பதிவிறக்கம(download) வசய்யப்பட்டை
புத்தகங்கடள யலாருக்கு பவெண்டுமைலானலாலும
இலவெசமைலாக வெழைங்கலலாம.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விருமபுகிறீர்களலா?
நீங்கள் வசய்யபவெண்டியவதல்லலாம தமிழில்
எழுதப்பட்டிருக்கும வெடலப்பதிவுகளிலிருந்து
பதிவுகடள
எடுத்து, அவெற்டற LibreOffice/MS Office பபலான்ற
wordprocessor-ல் பபலாட்டு ஓர் எளிய
மின்புத்தகமைலாக மைலாற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும.
அவ்வெளவுதலான்!

பமைலும சில பங்களிப்புகள்
பின்வெருமைலாறு:
➢ ஒருசில பதிவெர்கள்/எழுத்தலாளர்களுக்கு
அவெர்களது படடைப்புகடள “Creative
Commons” உரிமைத்தின்கீழ்
வவெளியிடைக்பகலாரி மின்னஞ்சல்
அனுப்புதல்
➢ தன்னலார்வெலர்களலால் அனுப்பப்பட்டை
மின்புத்தகங்களின் உரிடமைகடளயும
தரத்டதயும பரிபசலாதித்தல்
➢ பசலாதடனகள் முடிந்து அனுமைதி
வெழைங்கப்பட்டை தரமைலான
மின்புத்தகங்கடள நமைது வெடலதளத்தில்
பதிபவெற்றம வசய்தல்

விருப்பமுள்ளவெர்கள்

freetamilebooksteam@gmail.com
எனும முகவெரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.
இந்தத் திட்டைத்தின் மூலம பணைம
சமபலாதிப்பவெர்கள் யலார்? யலாருமில்டல.
இந்த வெடலத்தளம முழுக்க முழுக்க
தன்னலார்வெலர்களலால் வசயல்படுகின்ற ஒரு
வெடலத்தளம ஆகும. இதன் ஒபர பநலாக்கம
என்னவவெனில் தமிழில் நிடறய
மின்புத்தகங்கடள உருவெலாக்குவெதும, அவெற்டற
இலவெசமைலாக பயனர்களுக்கு வெழைங்குவெதுபமை
ஆகும. பமைலும இவ்வெலாறு உருவெலாக்கப்பட்டை
மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்வகலாள்ளும

வெடிவெடமைப்பில் அடமையும.
இத்திட்டைத்தலால் பதிப்புகடள
எழுதிக்வகலாடுக்கும ஆசிரியர்/பதிவெருக்கு என்ன
லலாபம?
ஆசிரியர்/பதிவெர்கள் இத்திட்டைத்தின் மூலம
எந்தவிதமைலான வதலாடகயும
வபறப்பபலாவெதில்டல. ஏவனனில், அவெர்கள்
புதிதலாக இதற்வகன்று எந்தஒரு பதிடவெயும
எழுதித்தரப்பபலாவெதில்டல.
ஏற்கனபவெ அவெர்கள் எழுதி வவெளியிட்டிருக்கும
பதிவுகடள எடுத்துத்தலான் நலாம மின்புத்தகமைலாக
வவெளியிடைப்பபலாகிபறலாம. அதலாவெது
அவெரவெர்களின் வெடலதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள்
அடனத்தும இலவெசமைலாகபவெ

கிடடைக்கப்வபற்றலாலும, அவெற்டறவயல்லலாம
ஒன்றலாகத் வதலாகுத்து ebook reader பபலான்ற
கருவிகளில் படிக்கும விதத்தில் மைலாற்றித் தரும
பவெடலடய இந்தத் திட்டைம வசய்கிறது.
தற்பபலாது மைக்கள் வபரிய அளவில் tablets மைற்றும
ebook readers பபலான்ற கருவிகடள நலாடிச்
வசல்வெதலால் அவெர்கடள வநருங்குவெதற்கு இது
ஒரு நல்ல வெலாய்ப்பலாக அடமையும.
நகல் எடுப்படத அனுமைதிக்கும வெடலதளங்கள்
ஏபதனும தமிழில் உள்ளதலா? உள்ளது.
பின்வெரும தமிழில் உள்ள வெடலதளங்கள் நகல்
எடுப்பதிடன அனுமைதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com

4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net

and more -

http://freetamilebooks.com/cc-

blogs/
எவ்வெலாறு ஒர் எழுத்தலாளரிடைம Creative Commons
உரிமைத்தின் கீழ் அவெரது படடைப்புகடள
வவெளியிடுமைலாறு கூறுவெது?
இதற்கு பின்வெருமைலாறு ஒரு மின்னஞ்சடல
அனுப்ப பவெண்டும.
<துவெக்கம>
உங்களது வெடலத்தளம அருடமை

[வெடலதளத்தின் வபயர்].
தற்பபலாது படிப்பதற்கு உபபயலாகப்படும
கருவிகளலாக Mobiles மைற்றும பல்பவெறு
டகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்டக
அதிகரித்து வெந்துள்ளது. இந்நிடலயில் நலாங்கள்
http://www.FreeTamilEbooks.com எனும
வெடலதளத்தில், பல்பவெறு தமிழ்
மின்புத்தகங்கடள வவெவ்பவெறு துடறகளின் கீழ்
பசகரிப்பதற்கலான ஒரு புதிய திட்டைத்தில்
ஈடுபட்டுள்பளலாம.
இங்கு பசகரிக்கப்படும மின்புத்தகங்கள்
பல்பவெறு கணிணிக் கருவிகளலான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS பபலான்றவெற்றில் படிக்கும வெண்ணைம
அடமையும. அதலாவெது இத்தடகய கருவிகள் support

வசய்யும odt, pdf, ebub, azw பபலான்ற
வெடிவெடமைப்பில் புத்தகங்கள் அடமையும.
இதற்கலாக நலாங்கள் உங்களது
வெடலதளத்திலிருந்து பதிவுகடள
வபற விருமபுகிபறலாம. இதன் மூலம உங்களது
பதிவுகள்
உலகளவில் இருக்கும வெலாசகர்களின் கருவிகடள
பநரடியலாகச் வசன்றடடையும.
எனபவெ உங்களது வெடலதளத்திலிருந்து
பதிவுகடள பிரதிவயடுப்பதற்கும அவெற்டற
மின்புத்தகங்களலாக மைலாற்றுவெதற்கும உங்களது
அனுமைதிடய பவெண்டுகிபறலாம. இவ்வெலாறு
உருவெலாக்கப்பட்டை மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பலாக ஆசிரியரலாக உங்களின் வபயரும
மைற்றும உங்களது வெடலதள முகவெரியும
இடைமவபறும. பமைலும இடவெ “Creative

Commons” உரிமைத்தின் கீழ் மைட்டுமதலான்
வவெளியிடைப்படும எனும உறுதிடயயும
அளிக்கிபறலாம.

http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கடள பின்வெரும முகவெரிகளில்
வதலாடைர்பு வகலாள்ளலலாம.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +:
https://plus.google.com/communities/1088177604921779
70948

உங்கள பெரடப்புகரள
பவளியிடலநாஹம...
உங்கள் படடைப்புகடள மின்னூலலாக இங்கு
வவெளியிடைலலாம.
1. எங்கள் திட்டைம பற்றி –
http://freetamilebooks.com/about-the-project/ தமிழில்
கலாவணைலாளி .
2. படடைப்புகடள யலாவெரும பகிரும உரிடமை
தரும கிரிபயட்டிவ் கலாமைன்ஸ் உரிமைம பற்றி –
கிரிபயட்டிவ் கலாமைன்ஸ் உரிடமை – ஒரு அறிமுகம
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-

12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commonslicenses
உங்கள் விருப்பலான கிரிபயட்டிவ் கலாமைன்ஸ்
உரிமைத்டத இங்பக பதர்ந்வதடுக்கலலாம.
http://creativecommons.org/choose/
3.
பமைற்கண்டைவெற்டற பலார்த்த / படித்த பின், உங்கள்
படடைப்புகடள மின்னூலலாக மைலாற்ற
பின்வெரும தகவெல்கடள எங்களுக்கு
அனுப்பவும.

நூலின் வபயர்
நூல் அறிமுக உடர
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உடர
உங்கள் விருப்பலான கிரிபயட்டிவ் கலாமைன்ஸ்
உரிமைம
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc
வெடிவெங்களில். அல்லது வெடலப்பதிவு /
இடணைய தளங்களில் உள்ள கட்டுடரகளில்
வதலாடுப்புகள் (url)
இவெற்டற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.
விடரவில் மின்னூல் உருவெலாக்கி
வவெளியிடுபவெலாம.

நரஙககளமக மபனகனலக உரவபகககபட
உதவலபமக
மின்னூல் எப்படி உருவெலாக்குகிபறலாம? –
தமிழில் கலாவணைலாளி,
offline method

– https://youtu.be/0CGGtgoiH-0

press book online method -https://youtu.be/bXNBwGUDhRs

A4 PDF, 6 inch PDF பகலாப்புகடள Microsoft word
இபலபய உருவெலாக்க –
http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-usingmicrosoft-word/

எங்கள் மின்னஞ்சல் குழுவில்
இடணைந்து உதவெலலாம.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum

நன்றி !

