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சேமைர்ப்பணம

அடிசயேன் தமைக்வகக்கு

பவாரவாட்டுவர
ஸ்ரீமைசத ரவாமைவானுஜேவாயே நமை:

“ஸ்ரீவவைகுந்த வைவாழ்வைளிக்கும கருட சசேவவை”
எனும தவலப்பில் வசேன்வனத்
திரு.முருகவானந்தம அவைர்கள் ஒரு நூலவாகசவை
பவடத்தள்ளவார். அழகியே மைணவைவாளப்வபருமைவாள்
அருளிச்வசேயத “ஆசேவார்யே ஹ்ருதயேம” எனும
நூலில் மூன்றைவாம ப்ரகரணத்தில் முதலில்

“சசேர்ப்பவாவரப் பக்ஷிகளவாக்கி ஜ்ஞவான
கர்மைங்கவளச் சிறைவகன்ற குரு ஸப்ரஹ்மைச்சேவாரி
புத்ர சிஷ்யே ஸ்தவாசந சபசும”
எனக்கவாண்கிசறைவாம. இதனவால் பக்ஷிகவளப்
பற்றிக் கூறைப்படுவைதன் உள்ளுவறை வபவாருள்
யேவாவதனின் பகவைத் விஷயேத்தில் வகவாண்டு
சசேர்க்குமைவைர்கள் பக்ஷிகளவாகக்
வகவாள்ளப்படுவைவார்கள் என்பதவாம. ’வீசும சிறைகவால்
பறைத்தீர்’ ’அஞ்சிவறை மைடநவாரவாய’ சபவான்றை
வசேவாற்வறைவாடர்களில் சிறைகவாகச்
வசேவால்லப்படுகிறைவவை ஞவானமும
அனுட்டவானமும ஆகும. இவ்வைவகயில்
பக்ஷிகளுக்கு அரசேனவான கருடன்
தவலவமையிடத்வதப் வபறகிறைவான். வபருமைவாள்
சகவாவில்களில் கருட சசேவவை முதலிடத்வதப்
வபறகிறைத. சவைத வசேவாரூபனவான கருடன்
என்பதவால் அவைன் நிவறைந்த ஞவானம உவடயேவைன்
என்பதம அவைன் வபருமைவான் இட்ட வைழக்கவாய
உற்றை தவணயேவாயத் தலங்குவைதவால் உயேர்ந்த
ஒழுக்கம உவடயேவைன் என்பதம
வபறைப்படுகின்றைன. எனசவை அத்தகு கருடசசேவவை

பற்றி விரிவைவாக ஆயவு நூலவாக இல்லவாமைல்
அனுபவை நூலவாகத் திரு.முருகவானந்தம
எழுதியிருப்பத பவாரவாட்டத்தக்கதவாகும.
கருடவனப்பற்றியே வைரலவாறம அவைன் சசேவவை
எந்வதந்தத்தலங்களில் சிறைப்பவாகக்
கவாணப்படுகின்றைன என்னும வசேயதிவயேயும
சிறைப்பவாக விளக்கியுள்ளவார். வபருமபவாலவான
இடங்களில் கருடனின் திருக்கரங்கள்
எமவபருமைவான் திருவைடிகவளசயே தஞ்சேமைவாயக்
வகவாள்ள சவைண்டும என உணர்த்தப்படுகிறைத.
பல்சவைற விவனகளவால் பல்பிறைவி வகவாண்டுள்ள
நவாம எமவபருமைவாவன சேரணவடவைத ஒன்றதவான்
உயயும வைழியேவாகும என்பவதத்தவான் கருட
சசேவவை எடுத்தக் கவாட்டுகிறைத. இந்த வசேயதிவயே
நூலவாசிரியேர் தக்க சேவான்றகளுடன்
விளக்கியிருப்பதம உரியே தத்தவைப்
வபவாருள்கவள எடுத்தியேமபியுள்ளதம
சபவாற்றைற்குரியேனவைவாகும. வைள்ளலவார்,
அருணகிரிநவாதர் சபவான்சறைவார்களின்
பவாடல்கவளயும சசேர்த்திருப்பத நூலவாசிரியேரின்
புலவமைக்கு சேவான்றைவாகும. நூல் முழுவைவதயும

படித்ததவால் அடிசயேன் பல திவ்யே சதசேத்தக் கருட
சசேவவை கண்டு களித்தத சபவாலவாயிற்ற. முருகு
என்னும அழகும ஆனந்தமும(மைகிழ்ச்சியும)
கருட சசேவவையில் கிட்டுகின்றைன என்பவதத்
திரு.முருகவானந்தம மூதலித்தள்ளவார். அவைர்க்கு
என் உளமைவார்ந்த பவாரவாட்டுதல்கவளத்
வதரிவித்தக்வகவாள்கிசறைன். வபவாலிக. வபவாலிக.
வபவாலிக.
அடியேன்
கு.அரங்கநவாதன்
(விஞ்சிமூர் சுதர்ஸனம அரங்கநவாதச்சேவாரியேவார்,
வைரிச்சிக்குடி, கவாவரக்கவால்)

வைவாழ்த்தவர
வித்யேவாசுப்ரமைணியேம
எழுத்தவாளர்
வசேன்வன
இனியே நட்புக்கு,

சின்ன வையேதில், எந்த ஒரு வபருமைவாள்
சகவாயிலுக்குப் சபவானவாலும வபருமைவாவளப்
பவார்த்தபடி, விரித்த சிறைகுகளும, அஞ்சேலி
ஹஸ்தத்தடன் நின்றை சகவாலத்தில் தனி
சேந்நிதியில் இருக்கும கருடவாழ்வைவாவனக்
கவாண்பதண்டு. சிவைனுக்கு நந்தி மைவாதிரி
நவாரவாயேணனுக்கு கருடன் என்கிறை அளவில்தவான்
என் சிற வையேதில் கருடவனப் பற்றி எனக்குத்
வதரியும.

வினவதச் சிறவைன், புள்ளவரயேன், பக்ஷிரவாஜேன்,
நவாரவாயேண ரதம, அரவைப்பவகசயேவான்,
கவாயசினப்புள், வவைநசதயேன், சுபர்ணன்,
உவைணன், இன்னும பல்சவைற நவாமைங்களவால்
அறியேப்படும வபரியே திருவைடியேவாகியே
கருடவனப் பற்றி பின்னர் நிவறையே
அறிந்திருக்கிசறைன். முக்கியேமைவாக கருடனின்
பிறைப்பு என்வன மிகவும கவைர்ந்த ஒன்ற.
அவைன் ஸ்ரீமைன்நவாரவாயேணனவால் வைரம தரப் வபற்ற
வபரியே திருவைடியேவாய உயேர்ந்ததன் பின் புலத்தில்
இருக்கும அவைனத தவாயேன்பு,
அடிவமைத்தவளயிலிருந்த தன் தவாவயே மீட்க
அவைன் வசேயத சேவாகசேங்கள் இவவை எல்லவாம என்
மைனதிலும ஒரு உயேர்ந்த ஸ்தவானத்வத
அவைனுக்களித்தத. இத குறித்த வகவாஞ்சே நவாள்
முன்பு நவான் எழுதியே வவைண்பவாவவை இங்கு
அளிப்பதில் வபருவமையேவடகிசறைன்.
கடவாசேலம கச்சேமுண்டு கட்கிலியேவாயச்
வசேன்றைவாய

கடவாட்சேமு மின்னமிழ்தம வகவாண்டுநீ
வைந்தவாய
உடற்றைந்த வைன்வன யிடர்தீ ருவைணவா !
கடற்கிடந்சதவான் தந்தவான் உவைண்
விளக்கம: தன் தவாயேவாகியே வினவதவயே அடிவமைத்
தவளயிலிருந்த மீட்க அமிர்தம வகவாண்டுவைரச்
வசேன்றை சபவாத தந்வத கசியேப மைகரிஷயின்
அறிவுவரப்படி யேவாவனயும, ஆவமையும உண்டு
யேவாரும புக முடியேவாத வபவாறிக்குள், தன் உடவல
சிறிதவாக்கிக் வகவாண்டு யேவார் கண்ணுக்கும
புலப்படவாமைல் உள்சள வசேன்ற அமிர்தத்தடன்
திருமைவாலின் கடவாட்சேமும வபற்ற வைந்த
அன்வனயின் இடர் தீர்த்த கருடப்பட்சியேவான
உனக்கு ஒரு உயேர்ந்த இடம தந்தவான் திருமைவால்.
இந்தப் புத்தகம கிவடத்த பிறைகுதவான்
கருடவனப் பற்றி அறிவைதற்கு இன்னும
எத்தவனவயேத்தவன விஷயேங்கள் இருக்கின்றைன
என்பத புரிந்தத. மைவலத்ததவான் சபவாய
விட்சடன்.

இனி கருடவனப் பற்றி வசேவால்வைதற்கு
ஒன்றமில்வல எனும அளவுக்கு இந்த ஒசர
நூலில் அத்தவன அரியே தகவைல்கவளயும
ஒன்ற விடவாமைல் கூறியிருக்கிறைவார் ஆசிரியேர்
திரு. முருகவானந்தம.
கருடனின் பிறைப்பிலிருந்த ஆரமபிக்கும
இந்நூல் அத்தவன வவைணவைத் தலங்களுக்கும
நமவமை அவழத்தச் வசேன்ற கருடசசேவவை
வசேயயே வவைக்கிறைத. அடடவா எத்தவன புரவாணக்
கவதகள், ஸ்தல புரவாணங்கள், எத்தவன
விதமைவான கருடசசேவவைகள். வியேந்த நிற்கிசறைன்.
இந்த நூவல வைவாசிக்க ஆரமபித்ததிலிருந்த
மைவாவபரும சிறைகுகள் விரித்த கருடப்
பட்சிவயேவான்ற இரவும பகலும,. விழிப்பிலும,
உறைக்கத்திலும எனக்குள் பறைந்த
வகவாண்டிருக்கிறைத. அதன் நிழலில்தவான் நவான்
இயேங்கிக் வகவாண்டிருக்கிசறைன் எனலவாம.

பறைவவைகளில் நவான் கருடன் என்ற கீவதயில்
கண்ணனவால் வபருவமைப்படுத்தப் பட்டவைர்
கருடன். கருடபுரவாணம பவாவைங்களுக்கவான
தண்டவனகவள பற்றியும, மைரணத்திற்குப் பின்
ஆத்மைவாவின் நிவல பற்றியும கூறம அற்புதமைவான
நூல்.
கருடன் மீத நவாரவாயேணன் ஏறியேமைர்ந்த
விட்டவான் என்றைவால் யேவாவரசயேவா இரட்சிக்கப்
சபவாகிறைவான் என்ற அர்த்தம. கசஜேந்திரவன
முதவலயின் பிடியிலிருந்த அவைன் கவாத்தத
நீங்கள் அவனவைரும அறிந்த ஒன்சறை. ஆனவால்
கசஜேந்திர சமைவாட்சேம பற்றி நவாமைறியேவாத பல
விஷயேங்கவள இந்நூலவாசிரியேர் விவைரிக்கும
சபவாத என் விழிகள் விரிந்தன.
இந்தியேவாவில் மைட்டுமைல்லவாத தவாயலவாந்த
இந்சதவாசனஷயேவா, சநபவாளம ஆகியே உலக
நவாடுகளில் உள்ள சகவாவில்களில் கவாணும
கருடனின் சிற்ப வைடிவைங்கவளப் பற்றிக் கூட
விரிவைவாக விவைரித்திருக்கிறைவார். இந்நூலில் இவைர்
குறிப்பிடும சஷத்திரங்கவளயும,

தலபுரவாணங்கவளயும, அங்குள்ள கருடனின்
சிறைப்வபயும அறியும சபவாத, உடசன அந்த
சகவாயில்களுக்வகல்லவாம வசேன்ற வைர சவைண்டும
என்றை ஆவைல் எழுமபுகிறைத.
கவாஞ்சிக்கு அருசக கவாசவைரிப்பவாக்கம
சுந்தரவைரதர் சகவாவிலில், கல்யேவாண வைரம தரும
கருடனவாக, திருவைண்ணவாமைவல சுந்தர வைரதரவாஜே
வபருமைவாள் சகவாவிலில் பரிந்தவரக்கும
கருடனவாக, திருக்கண்ணங்குடியில் நியேமை
கருடனவாக, திருக்கண்ணபுரத்தில் கர்வைம தீர்ந்த
கருடனவாக, திருக்கண்ணமைங்வகயில் புடவவை
அணிந்தவைரவாக என்ற எத்தவன சகவாலங்கள்!
எத்தவன எத்தவன தலபுரவாணங்கள்.
இந்தியேவாவில் உள்ள அத்தவன வவைணவை
ஆலயேங்கள், அதில் உள்ள கருடவாழ்வைவார்,
அத்தலம பற்றியே ஆழ்வைவார்களின் பவாடல்கள்,
தல புரவாணம, அங்கு அங்கு நவடவபறம கருட
சசேவவையின் சிறைப்பு என்ற ஒன்ற விடவாமைல்
இத்தவன தகவைல்கள் அளிக்க நூலவாசிரியேர்
எவ்வைளவு உவழத்திருக்க சவைண்டும! அவைசர

ஒரு கருடனவாக மைவாறி அத்தவன
சஷத்திரங்களுக்கும பறைந்த வசேன்ற கண்டு,
வைணங்கி, அறிந்த நமைக்கும இந்நூல் மூலம
தரிசேனம வசேயத வவைத்திருக்கிறைவாசரவா
என்றதவான் நிவனக்கத் சதவான்றகிறைத.
சேமீபத்தில்தவான் நவான் அசஹவாபிலம வசேன்ற
வைந்சதன். அத்தவன நரசிமமைர்கவளயும
தரிசித்சதன். ஜ்வைவாலவா நரசிமமைவர தரிசிக்கும
சபவாத எதிசர சிறைகு விரித்த கருடவாத்ரி
மைவலவயேயும கண்சடன். கருடனுக்கு உக்கிர
மூர்த்தியேவாய கவாட்சியேளித்த அசஹவாபில
நரசிமமைவரயும தரிசித்சதன். ஆனவால்
அங்குதவான் கருடன் கருடவாழ்வைவாரவாக உயேர்த்தப்
பட்டவான் என்பவத இந்நூல் மூலசமை
அறிந்சதன். மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத பவாடல்கள்
பவாடியேவைர்கசள ஆழ்வைவார்கள் எனப் பட்டவார்கள்.
அனவால் அப்படி எதவும வசேயயேவாமைல்
ஆழ்வைவாரவாக சபவாற்றைப்பட்டவைர்கள் கருடனும,
பிரகலவாதனும. என்பவத இப்சபவாததவான்
அறிந்சதன்.

எத்தவன விதமைவான கருடசசேவவைகள் உண்சடவா
அத்தவனயும மிக விரிவைவாக வசேவால்லப் பட்ட
ஒரு நூல் இத. கருடன் மீதமைர்ந்த வபருமைவாளுக்கு
பல்லவாண்டு பவாடியே வபரியேவாழ்வைவார், விஷ்ணு
சித்தரவாக இருந்த எவ்வைவாற வபரியேவாழ்வைவார்
என்றை நவாமைத்வத அவடந்தவார் என்றை சேமபவைத்வத
படிக்கும எவைருக்கும சமைனி சிலிர்க்கும.
கசஜேந்திர சமைவாட்சேத்தில் இத்தவன விஷயேங்கள்
புவதந்திருக்கிறைதவா? கசஜேந்திர சமைவாட்சேத்வதசயே
தல புரவாணமைவாகக் வகவாண்ட திரு
அட்டயேபுயேகரம, கபிஸ்தலம சபவான்றை
சகவாயில்கவளப் பற்றியும இந்நூல் மூலமைவாகசவை
அறிந்சதன். விழி மைலரும கரி வைரதரவாஜேப்
வபருமைவாள் பற்றி இந்நூலில் படித்ததம உடசன
வநற்குன்றைம வசேன்ற, இருட்டில்
திருக்கண்களுக்கு வநயதீபம கவாட்டும வபவாத
வபருமைவாளின் விழிகள் விழித்த பவார்க்கும
அழவகக் கவாண சவைண்டும என்றை ஆவைல்
சதவான்றகிறைத. இக்சகவாயிலிலும தல புரவாணம
கசஜேந்திர சமைவாட்சேமதவானவாம.

நவாச்சியேவார் சகவாயில் கல்கருடனின் சிறைப்வப
அறியேவாசதவார் இருக்க முடியேவாத. அதன்
ஆச்சேர்யேமைவான தலபுரவாணத்வத சுவைவாரசியேமைவாய
விவைரிக்கிறைவார் ஆசிரியேர். ஆழ்வைவார் திருநகரியில்
கண்டு பிடிக்க முடியேவாமைல் சபவான நமமைவாழ்வைவார்
திருவுருவவை வைவானில் வைட்டமிட்ட கருடன்
மூலம கண்டறிந்த கவத வியேக்க வவைத்தத.

கவாசவைரி விரஜேவா சஸயேம வவைகுந்தம ரங்க
மைந்திரம - ஸ்ரீரங்கத்த கருட சசேவவை பற்றி
வவைகு அழகவாய வசேவால்லியிருக்கிறைவார்.
மையிவலக்கு வவைகு அருகில் இருக்கும
திருவைல்லிக்சகணி தலம குறித்தம, கருடன்
குறித்தம கூட பல தகவைல்கவள அறிந்சதன்.
அடுத்த முவறை அங்கு வசேல்லும சபவாத
இவைற்வறை எல்லவாம ரசிக்க சவைண்டும.
இப்படி ஒவ்வவைவாரு சகவாயிலும, அங்கு நிகழ்
வபறம கருட சசேவவையும, தலபுரவாணமும பற்றி
வசேவால்லிக் வகவாண்சட சபவானவால்
இமமுன்னுவரசயே முழு நூலவாகி விடக்கூடும.

வமைவாத்தத்தில் கருடன் மைங்களம அளிப்பவைன்.
எந்தக் சகவாயிலில் மைங்கள கவாரியேங்கள்
நடந்தவாலும அங்கு வைவானில் வைட்டமிட்டு
மைங்களம அருள்பவைன். மிக உயேசர சிறைகு
விரித்த பறைக்கும கருடவனக் கவாண்பசத
நன்வமைகவள பயேக்கும சபரின்பமதவான். எனத
கயிவல யேவாத்திவரயின் சபவாத கயிவல மைவலவயே
பலமுவறை வைலம வைந்த கருடவன நவான்
கண்டிருக்கிசறைன். அரவைப் பவகசயேவானவாகியே
இவைன், பிரமைனும இந்திரனும சவைண்டியேதவால்
அரவைங்கவளசயே தன் ஆபரணங்களவாக அணிந்த
வகவாண்டவான். இனி எந்தக் சகவாயிலுக்கு
வசேன்றைவாலும அங்குள்ள கருடவன உற்றப்
பவாருங்கள். வைவாசுகிவயேப் பூணூலவாக அணிந்த,
குளிகவன வைலக்வக கங்கணமைவாகவும,
ஆதிசசேஷவன இடக்வக கங்கணமைவாகவும,
தட்சேகவன அவரயேணி யேவாகவும, கவார்சகவாடகவன
மைவாவலயேவாகவும, பத்மைவன வைலத கவாதிலும,
மைகவாபத்மைவன இடதகவாதிலும
குண்டலமைவாகவும, சேங்கபவாலவன

திருமுடியிலும அணிந்த அந்த வபரியே
திருவைடிவயே ரசித்தப் பவாருங்கள்.
கருடசசேவவை முமமைலங்கவள அழிக்கக்
கூடியேத. அவத எப்படி கவாணசவைண்டும
என்பவத இந்நூல் அழகவாக விவைரிக்கிறைத. எந்த
ஒரு வபருமைவாள் சகவாவிலுக்கு வசேல்வைதற்கு
முன்பும இந்நூவல ஒரு முவறை புரட்டி
அத்தலத்வதப் பற்றி அறிந்த வகவாண்டு
வசேன்றைவால் பக்தி மைட்டுமைல்லவாத ஆழ்ந்த
அறிவுடனும கூட அவனத்வதயும ரசித்த
இவறை தரிசேனம வசேயயே முடியும.
இத்தவகயே ஒரு உயேர்ந்த நூவல எழுதி
புத்தகமைவாக வகவாண்டுவைரும திரு.முருகவானந்தம
அவைர்களுவடயே உவழப்பிற்கு தவல
வைணங்குகிசறைன்.

அன்புடன்
வித்யேவா சுப்ரமைணியேம

ஆசிரியேர் உவர
ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமைசத ரவாமைவானுஜேவாயே நமை:

ஏதம அறியேவாத வையேதிசலசயே வபருமைவாவள கருட
வைவாகனத்தில் சசேவித்திருக்கின்சறைன். சிற
வையேதில் மைவார்கழி மைவாதத்தில் நடுங்கும குளிரில்
அதிகவாவல எழுந்த பிரசேண்ட விநவாயேகர்
சகவாவிலுக்கு ஓடித் திருப்பவாவவையும
திருவவைமபவாவவையும இவசேப்சபவாம.
அமமைவாதத்தில் வவைகுந்த ஏகவாதசியேன்ற
அதிகவாவல பரமைபதவைவாசேல் திறைக்கும சபவாத
வபருமைவாள் கருட வைவாகனத்தில் தரிசேனம தருவைவார்.
எங்கள் ஊர் உடுமைவலப்சபட்வடயில் ஒரு
சகவாவிலில் அல்ல மூன்ற சகவாவில்களில் அன்ற
கருட வைவாகனத்தில் வபருமைவாவளத் தரிசிப்சபவாம.
பின்னர் வபருமைவாள் ஊர்வைலம வைருவைவார்
சிறவைர்களவாகியே நவாங்களும அவைருடன் கூடசவை
வைலம வைருசவைவாம. அத அப்படிசயே மைனதில்
பசுமைரத்தவாணி சபவாலப் பதிந்த விட்டத.
அப்சபவாத கருட சசேவவை பற்றியே விளக்கம
எல்லவாம ஒன்றம வதரியேவாத.
பின்னர் சவைவல நிமித்தமைவாக வவைளிசயே வைந்த
சேமையேம பல்சவைற ஆலயேங்களில்
கருடசசேவவைவயேச் சசேவித்த சபவாத ஒரு இனம

புரியேவாத ஈர்ப்பு உண்டவாகியேத. பின்னர் மைனதில்
இவ்வைளவு வைவாகனங்களில் வபருமைவாள் பவைனி
வைரும சபவாத கருட சசேவவைக்கு மைட்டும ஏன்
இவ்வைளவு கூட்டம என்றை ஒரு வினவா மைனதில்
இயேற்வகயேவாகசவை சதவான்றியேத. அதற்கு விவட
சதடியே சபவாத, அடிசயேன் சிற ஞவானத்தன்
அறிந்த வகவாண்டவதப் புரிந்த வகவாண்டவத,
“யேவான் வபற்றை இன்பம வபறக இவ்வவையேகம”
என்ற அன்பர்களுடன் பகிர்ந்த வகவாள்ளசவை
இந்த நூல். கருடசசேவவையின் தவாத்பர்யேம என்ன
என்ற கற்றைறிந்சதவாரிடம சகட்டு, பல் சவைற
நூல்கவளப் படித்த, பல் சவைற திவ்யே
சதசேங்களின் சிறைப்பு மிக்க கருடசசேவவைகவளச்
சசேவித்த, அவைற்றின் மூலம கிவடத்த
அனுபவைங்களின் வதவாகுப்சப இந்நூல்.
இந்நூலில் உள்ள வசேயதிகள் எல்லவாம கவாலம
கவாலமைவாக நமைத முன்சனவார்கள் நமைக்குக் கூறி
வசேன்றைவவைசயே புதிதவாக அடிசயேன் ஒன்வறையும
கூறைவில்வல. அடிசயேன் முதலில் கருடசசேவவை
(http://garudasevai.blogspot.com) என்றை
வைவலப்பூவில் ஒவ்வவைவாரு கருடசசேவவைவயேயும

சசேவித்த பின் கட்டுவரயேவாகப் படங்களுடன்
பதிவிட்டு வைந்சதன். அவவையேவனத்வதயும ஒரு
சகவார்வவையேவாகக் சகவார்த்த ஒரு மைவாவலயேவாக
அளிக்க முயேற்சி வசேயதள்சளன். பல் சவைற
நூல்களில் படித்த, பல் சவைற வைவலத்
தலங்கவளப் பவார்த்த, பல் சவைற அறிஞர்களிடம
உவரயேவாடியே பல வசேயதிகள் இப்புத்தகத்தில்
உள்ளன. அவைர்கள் அவனவைருக்கும எனத
மைனமைவார்ந்த நன்றி.
பல் சவைற திவ்யே சதசேங்களுக்கு அடிசயேவன
அவழத்தச் வசேன்றை திருமைவல இரவாமைவானுஜே நமபி
சுவைவாமிகள், நண்பர் திருவைல்லிக்சகணி
S.A.நரசிமமைன், அடிசயேனுடன் அதிகம பயேணம
வசேயத நண்பர் திரு.தனுஷ்சகவாடி, திரு சகவாபவால்.
புவகப்படங்கள் பல எடுத்தளித்த நண்பர்
திரு.லவா.சுந்தர், தவாயேவாரின் கருட சசேவவைக்குக்
கவிவத எழுதி வைழங்கியே கவிநயேவா இவைர்கள்
எல்லவாம மைவறைமுகமைவாக இந்நூல் உருவைவாகக்
கவாரணமைவாக இருந்தவைர்கள். இவைர்கள்
அவனவைருக்கும அடிசயேனத நன்றி. முவனவைர்
இரவா.வை. கமைலக்கண்ணன் அவைர்களத நவாலவாயிர

திவ்யே பிரபந்த உவர நூல் பவாசுரங்களின்
வபவாருவளப் புரிந்த வகவாள்ள மிகவும
உதவியேவாக இருந்தத அவைருக்கும அடிசயேனத
நன்றி. கருட தண்டக விளக்கத்திற்கவாக
ஒப்பிலியேப்பன் சகவாயில் வைரதவாச்சேவாரி
சுவைவாமிகளுக்கும, கருட பஞ்சேவாசேத் தமிழ்
பவாசுரங்களுக்கு அன்பில் எஸ்.ஸ்ரீனிவைவாசேன்
அவைர்களுக்கும மிக்க நன்றிவயேத் வதரிவித்தக்
வகவாள்கிசறைன். http://anudinam.org என்னும
வவைணவை வைவலத்தளத்தில் கருடவனப் பற்றியே
பல அரியே தகவைல்கள் கிட்டின.
இந்நூவலப் படித்த, பவாரவாட்டுவர வைழங்கியே
திரு. விஞ்சிமூர் சுதர்சேனம அரங்கநவாதச்சேவாரியேவார்,
வைரிச்சிக்குடி, கவாவரக்கவால் அவைர்களுக்கும,
திருமைதி வித்யேவா சுப்ரமைணியேம, வசேன்வன
அவைர்களுக்கும, அட்வடப் படம வைடிவைவமைத்தக்
வகவாடுத்த திரு.பிரசேவாத், வஜேயேங்வகவாண்டம,
அவைர்களுக்கும அடிசயேனத மைனமைவார்ந்த நன்றி
உரித்தவாகுக.

சவைத வசேவாரூபனவான கருடனில் வபருமைவாள் பவைனி
வைரும வவைகுந்த வைவாழ்வைளிக்கும
கருடசசேவவையின் தவாத்பரியேத்வதயும அவைரத
வைவாகனமும வகவாடியுமைவான கருடவாழ்வைவாரின்
வபருவமையும, எவ்வைவாற கருட சசேவவையேவானத
பூரண சேரணவாகதித் தத்தவைத்வதக் குறிக்கின்றைத
என்பவதயும, பல்சவைற ஆலயேங்களில் ஓடும
புள்சளறி வபருமைவாள் எழிலவாக பவைனி வைந்த
அருள் பவாலிக்கும அழவகயும, அன்பர்களுடன்
பகிர்ந்த வகவாள்ளசவை இந்நூல்.
வதள்ளவா வைருமவபவான்னி சூழ்அரங்கவா! ஒரு
சதவைவரயும
உள்ளவாத எனத உள்ளம; யேவான் என் வசேய
சவைன்? – விண்ணில் ஓர் உவைணப்
புள்ஆகி, சவைதப்வபவாருள்ஆகி, உன்வனத்தன்
வபவாற் கழுத்தில்
வகவாள்ளவா வைருகின்றை சகவாலமஉள் சளகண்டு
வகவாண்ட பின்சன. (தி.மைவா 105)

வபவாருள்: வதளிவில்லவாத ஓடி வைருகின்றை கவாவிரி
ஆற சூழ்ந்த திருவைரங்கத்த நவாதசன! வைவானத்தில்
ஒப்பற்றை வபரியே திருவைடி சவைதவார்த்த
வைடிவுவடயேவைரவாயத் தனத வபவான் மையேமைவான
கழுத்தின் சமைல் உமவமை எழுந்தருளப்
பண்ணிக்வகவாண்டு விவரந்சதவாடி வைருகின்றை
அழவகக் சசேவித்த பின் அடிசயேனின் மைனம
சவைவறைவாருவைவரயும மைதியேவாத; யேவான் என்ன
வசேயசவைன்? என்ற “திருவைரங்கத்த மைவாவல”யில்
திவ்யேகவி பிள்வளப் வபருமைவாவளயேங்கவார்
கருடசசேவவைவயேக் குறித்தப் பவாடுகின்றைவார்.
வைவாருங்கள் முந்நீர் ஞவாலம பவடத்த
முகில்வைண்ணன், அமைலன், அளவிலவா ஆரமுத,
அந்தியேம சபவாதில் அரியுருவைவாகி அரிவயே அழித்த
அருளவாளன், சபருசமைவாரவாயிரம பிற்பலவுவடயே
வவைமவபருமைவான், வைவாசனவார் தவலவைன்,
திருமைகளவார் தனிக்சகள்வைன், பூவினில்
நவான்முகவனப் பவடத்தவைன், சதனும பவாலும
கன்னலும அமுதம ஒத்தவைன், ஆரவாவைமுதமைவான
எமவபருமைவான், பூவவை வைண்ணர், வபங்கண் மைவால்
யேவாவன படுதயேர் கவாத்தளித்த வசேங்கண்மைவால்,

இருஞ்சிவறைப்புள் ஊர்ந்த வைரும அழவகயும,
அப்புள்ளரசேவனப் பற்றியே பல கவதகவளயும,
பல்சவைற திவ்யே சதசேங்களின் கருட
சசேவவைகவளயும, கருடவனப் பற்றியே பல
பவாசுரங்கவளயும இந்நூலில் விரிவைவாக
கவாணலவாம.
(முடிந்தவைவர இப்புத்தகத்தில் உள்ள தகவைல்கள்
அவனத்வதயும அடிசயேன் சேரியேவானதவா என்ற
விசேவாரித்த அல்லத தரிசித்த உறதி
வசேயதள்சளன். அவத மீறியும ஏதவாவைத தகவைல்
சேரியேவானத அல்லத என்ற நிவனத்தவால்
அடிசயேனுக்கு muruganandams@rediffmail.com
என்றை இமமின்னஞ்சேல் மூலம வதரிவிக்கவும. )
அடிசயேன்
சு.முருகவானந்தம

பவாகம – 1
கருடனின் சிறைப்புகள்
1. கருடன்

“மைன்னு புகழ் சகவாசேவல தன் மைணி வையிற
வைவாயத்தவைவன, பவாரிடந்த பவாவரயுண்டு,
பவாருமிழ்ந்த, பவாரளந்த, பவாவரயேவாண்ட
சபரவாளவன, இன்பப் பவாவிவன, பச்வசேத்

சதவன, வபமவபவான்வன, அமைரர் வசேன்னிப்
பூவவை, அவனத்தயிர்களிலும உவறைபவைனவாகவும,
அவனத்த உயிர்களிடத்தம
அருளுவடயேவைனவாகவும விளங்கும அந்த
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணனவனத் தவாங்கும
வபருவமைக்குரியே வைவாகனமைவாகவும, அவைர்
அமைர்ந்திருக்கும ஆசேனமைவாகவும, அவைர் தவலக்கு
சமைல் வகவாடியேவாகவும, சிறைகவால் விசிறம
குளிர்ந்த ஆலவைட்டமைவாகவும, வவைற்றி
மைவாவலயேவாகவும, பகவைவான் அசுரவர மைவாயக்கும
சபவாத சமைலவாப்பவாகவும, வவைகுந்தத்தில் நித்யே
சூரியேவாகவும மைற்றம சசேவவை வசேயயும
தவாசேனவாகவும, இவண பிரியேவாத சதவாழனவாகவும,
பரமைபக்தனவாகவும, தவணவைனவாகவும, அவைரத
கல்யேவாண குணங்கவளப் பிரதிபலிக்கும
கண்ணவாடியேவாகவும, அவைவர நமைக்குக்
கவாட்டியேருளும ஆச்சேவாரியேனவாகவும, பகவைவானுக்கு
சவைற தவண சவைண்டவாத்தவணயேவாய திகழ்பவைர்
கருடன்”.
கருடவாழ்வைவான், வபரியே திருவைடி, வவைனசதயேன்,
வினவதச்சிறவைன், ஆடற்பறைவவை, வசேழும

பறைவவை, வவைங்கண் பறைவவை, அஞ்சிவறைப்
பறைவவை, வகவாற்றைப்புள், வதயவைப்புள்,
அருளவாழிப்புள், வவைஞ்சிவறைப்புள்,
இருஞ்சிவறைப்புள், அஞ்சிவறைப்புள்,
கவாயசினப்புள், ஓடுமபுள், வபவாருச்சிவறைப்புள்,
தூவியேமபுள், வகவாடியேப்புள், சவைதஸ்வைரூபன்,
பறைவவையேவரயேன், புள்ளவரயேன், சுபர்ணன்,
விஜேயேன், உவைணன், பன்னகவாசேனன்,
மைங்களவாயேன், புன்னரசு, கடுமபறைவவை,
விஹவாசகஸ்வைரன், கருத்மைவான், பக்ஷிரவாஜேன்,
தவார்க்ஷ்யேன், நவாரவாயேண ரதம, பறைக்கும வதயவைம
என எண்ணற்றை திருநவாமைங்கள் இவைருக்கு உண்டு.
ஸ்ரீவவைகுந்தத்தில் எமவபருமைவானுக்கு வதவாண்டு
வசேயயும நித்தியே சூரிகளில் முதலவாமைவைர்
விஷ்வைக்சசேனர், இரண்டவாமைவைர் கருடவாழ்வைவார்,
மூன்றைவாமைவைர் அனந்தன். கருடனும
ஆதிசசேஷனும பவகவைர்கள் என்றைவாலும
இருவைரும வபருமைவாளுக்குக் வகங்கர்யேம
வசேயயும நித்யே சூரிகள் என்பத சிறைப்பு.
எமவபருமைவாவன தவாங்குவைதில்

முதன்வமையேவானவைர் கருடன் எனசவை வவைணவை
சேமபிரதவாயேத்தில் இவைர் “வபரியே திருவைடி”
என்றைவழக்கப்படுகிறைவார். சிறியே திருவைடி
இரவாமைவாவைதவாரத்தில் வபருமைவாவளத் தவாங்கியே
ஆஞ்சேசநயேர் ஆவைவார்.
மைனித முகத்தடன், வபரியே மீவசேயுடனும,
கருடன் சபவான்றை அலகுடனும, உடல் முழுவைதம
எட்டு நவாகங்கவள ஆபரணமைவாகத் தரித்த, ஒரு
கவாவல முழங்கவாலிட்டு மைடித்தம மைற்வறைவாரு
கவாவல ஊன்றி அமைர்ந்த நிவலயில், இரு
கரங்கவளயும எமவபருமைவானின்
திருப்பவாதங்கவளத் தவாங்குவைதற்கவாக நீட்டி
வபரியே அழகியே இறைக்வககளுடன் கூடியே
கருடவாழ்வைவாரின் அழசக அழகு.
“வவைநசதயேஸ்யே பக்ஷிணவாம” அதவாவைத
“பறைவவைகளுக்குள் நவான் கருடன்” என்ற
கண்ணன் கீவதயில் கூறியே கருடவாழ்வைவார்
மைகவாபலமும, சேர்ப்பங்கவள விழுங்கும சேக்தியும,
அழகவான முகமும, விரிந்த இறைகுகவளயும,
உறதியேவான நகங்கவளயும, சிறைந்த கூர்வமையேவான

கண்கவளயும, பருத்த கழுத்வதயும,
குட்வடயேவான கவால்கவளயும, வபரியே
தவலவயேயும உவடயேவைர். எல்லவாத்
திவசேகளிலும சவைகமைவாகப் பறைக்கும ஆற்றைவலப்
வபற்றைவைர்.
“கருட” என்றைவால் சிறைகு, இப்பதத்திலிருந்த
கருடன் என்னும நவாமைம சதவான்றியேத. எனசவை
கருடன் என்றைவால் “அழகியே சிறைகுகவள
உவடயேவைன்” என்ற வபவாருள். கருடனின்
மைற்வறைவாரு வபயேரவான கருத்மைன் என்பதம
இறைகுகவள உவடயேவைன் என்ற வபவாருள்படும.
கருடன் மைங்கள வைடிவினர், வைவானத்தில் கருடன்
வைட்டமிடுவைவதப் பவார்த்தவால் சிறைந்த சேகுனம
என்பத ஐதீகம. திருக்சகவாவில்களில் மைங்கள
நிகழ்ச்சிகள் நவடவபறம சபவாத கருடன்
வைருவைத ஒரு நல்ல அறிகுறி. கருடன் வைவானத்தில்
பறைக்கும சபவாத தரிசேனம வசேயவைதம, கருடனின்
குரவலக் சகட்பதம நன்வமைவயே நல்கும.
திருக்சகவாவில்களில் பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத
வபருமைவாள் கருடவைவாகனத்தில் எழுந்தருளிச்

சசேவவை சேவாதிக்கும சபவாத, சமைசல வைவானில்
கருடன் பறைப்பவதக் கவாணலவாம. திருமைவலயில்
ஒரு இரதசேப்தமியேன்ற சேங்கு, வில், வைவாள், தண்டு,
சேக்கரசமைந்தியே திருமைவலயேப்பன் கருடசசேவவை
சேவாதிக்கும சபவாதம, ஆழ்வைவார் திருநகரியில்
ஒன்பத கருட சசேவவைவயே தரிசிக்க வசேன்றை
சபவாதம, திருமையிவலயில் குமபவாபிசஷகத்தின்
சபவாதம கருடன் வைந்த வைட்டமிட்டவத
அடிசயேன் தரிசித்தள்சளன். திருக்கயிவல
நவாதவர தரிசிக்கும சபவாத ஒரு தடவவை கருடன்
வைந்த மூன்ற தடவவை வைட்டமிட்டு வசேன்றைவத
சசேவிக்கும பவாக்கியேமும அடிசயேனுக்கு
வைவாயத்தத. சேபரிமைவலயில் ஐயேப்பனின்
திருவைவாபரணங்கவள வகவாண்டு வைரும சபவாத
ஊர்வைல பவாவத முழுவைதம கருடன்
வைட்டமிட்டபடிசயே இருக்கும.
கருட தரிசேனம கிவடக்கும சபவாத வக கூப்பி
வைணங்கவாமைல் மைனதவால் நிவனத்த வைணங்க
சவைண்டுவமைன்ற கூறைப்படுகிறைத. கீழ்க்கண்ட
மைந்திரத்வதச் வசேவால்ல சவைண்டும என்பர்.

“கருடவாயே நமைஸ்தப்யேம சேர்வை சேர்சபந்த்ர
சேத்ரசவை
வைவாகனவாயே மைஹவாவிஷ்சணவா: தவார்கவாயே அமித
சதஜேசஸ.”
பதிவனன்புரவாணங்களுள் ஒன்ற கருடபுரவாணம,
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணன் கருடபகவைவானுக்கு உபசதசேம
வசேயததவால் இத கருடபுரவாணம என்ற
வைழங்கப்படுகின்றைத. நீதிவிளக்கம,
தண்டவனகள், மைற்றம திருத்தங்கவளப்
பற்றியும, மைரணத்திற்குப் பின் ஆத்மைவாவின்
பிரயேவாணத்வதப் பற்றியும கருடபுரவாணம
விளக்குகின்றைத. இந்நூலிவனப் படித்தவால் தவைற
வசேயயே அஞ்சி அவனவைரும நல்வைழிப்படுவைர்
எனசவை இப்புரவாணத்வதப் படிக்க சவைண்டியேத
அவைசியேமைவாகும.
பக்தர்கவளக் கவாப்பதற்கவாகத் திருமைவால் கருட
வைவாகனத்தில் எழுந்தருளுவைவார். கசஜேந்திரவனக்
கவாக்க கருட வைவாகனத்தில் அதிசவைகமைவாக வைந்த
நிகழ்வு மூலம இவத அறியேலவாம. இதவன,
“ஆவனயின் தயேரம தீரப்புள்ளூர்ந்த வசேன்ற

நின்றைவாழி வதவாட்டவாவன” என்கிறைவார் திருமைங்வக
மைன்னர்.
கருட சசேவவையின்சபவாத, “கவாக்க நீ வைருவைவாசயே
கருடசனறி” என்ற பக்தர்கள் பவாடிப்
வபருமைவாவளச் சசேவிக்க சவைண்டும என்பவார்கள்
வபரிசயேவார்கள்.
பக்தர்களுக்கு தரிசேனமைளித்த, சேச்சிதவானந்தத்வத
வைழங்குவைசத கருடசசேவவையேவாகும.
திருக்சகவாவில்களில், கருவைவறைக்கு எதிசர
வககூப்பி நின்றை சகவாலத்தில் எமவபருமைவாவளச்
சசேவித்த வைண்ணம இருக்கும கருடபகவைவாவன
முதலில் சசேவித்த,
“மைவால் தவாங்கும சமைசலவாசன, மைவால் விழிவயே
அகலவாசன
வைணங்கிடும நல்குணவைவாசன, குவறை நீக்கி
அருள்வைவாசயே“ என்ற வைணங்கி பின்
தவைவாரபவாலகர்கவள வைணங்கி அனுமைதி வபற்றப்
பின்னசர வபருமைவாவளச் சசேவிக்க சவைண்டும
என்பத வநறிமுவறையேவாகும.

பவாகவைதவனப் பற்றிக் வகவாண்டவால் பகவைவாவன
எளிதவாக அவடயேலவாம. ஆகசவை நவாம கருடவன
பற்றிக்வகவாண்டு பக்தி, ஞவானம என்றை இரண்டு
சிறைகுகளின் தவண வகவாண்டு அவைன் தன் இரு
கரங்களில் ஏந்தி இருக்கும வபருமைவாளின்
திருவைடிகவள எளிதில் அவடயேலவாம என்பவத
உணர்த்தவைசத கருட சசேவவை.
கருடவாயே நமைஸ்தப்யேம நமைஸ்சத
பக்ஷீணவாமபசத |
ந சபவாகமைவாதி ரவாஜேவாயே ஸஸுபர்ணவாயே நசமைவா நமை
:|
விநதவா தந்த ரூபவாயே கச்யேபஸ்யே ஸஸுதவாயேசே |
அஸஸூரவாணவாம வவைரிசண தப்யேம விஷ்ணு
பத்ரவாயேசத நமை: ||
ரக்தரூபவாயேசத பக்ஷீந் ஸ்சவைத மைஸ்தக பூஜிசத
|
அமருதவா ஹரசண ஹ்ருஷ்ட தஸ்வமை
சதவைவாயேசத நமை: ||

என்ற ஸ்ரீகருடபகவைவாவன அவைருக்குரியே மைவாவல
சநரத்தில் விளக்சகற்றி அர்ச்சேவன வசேயத
தியேவானிக்க நற்பலன்களும நற்வசேயதிகளும
கிட்டும.
கருடனுக்குச் சிவைப்பு பட்டு அணிவித்த
மைல்லிவக, மைருக்வகவாழுந்த, வசேண்பக மைலர்கள்
வகவாண்டு அர்ச்சேவன வசேயவைத மிகவும
விசசேஷம.
ஸ்ரீகருடபகவைவாவனத் தினமும வைழிபடக்
கிவடக்கும நன்வமைகள்:
ஞவாயிற : பவாவைங்கள் குவறையும, மைனக்குழப்பம
தீரும, திருமைணத் தவடகள் விலகும.
திங்கள் : சுகம கிட்டும
வசேவ்வைவாய : குடுமபத்தில் ஏற்படும குழப்பங்கள்
குவறையும, மைகிழ்ச்சி கிட்டும.
புதன் : பவகவைர்கள் மைவறைந்த சபவாவைவார்கள்
வியேவாழன் : கவாரியேசித்தி, எடுத்த கவாரியேத்தில்
வவைற்றி நிச்சேயேம. ஆயுள் வைளரும

வவைள்ளி : வசேல்வை வைளம வபருகும.
சேனி : வகவாடியே சநவாயகள் மைவறையும, , ஆர்வைமும
நமபிக்வகயும வைளரும.
கருடவன வைணங்கினவால் சேகலவிதமைவான
நன்வமைகளும வபருகும, கண்பவார்வவை
குவறைபவாடுகள் அகலும. பவகயும பிணியும
நீங்கும, வசேல்வை வைளம வகவாழிக்கும.
நவாரவாயேண பட்டத்திரி தமைத நவாரவாயேணீயேத்தில்,
தனத தவாயேவான சதவைஹஸூதிக்கு
கபிலவைவாசுசதவைரவாக எமவபருமைவான் உபசதசித்த
கபில கீவதயில் “இமையே நிமையேங்கவள
அனுஷ்டிக்கின்றைவைர்கள் கருடவாரூடரவாக தன்வன
மைனதில் நிவனத்தக்வகவாண்டு தியேவானம வசேயயே
சவைண்டும” என்ற உபசதசிக்கின்றைவார்.
விமைலமைதி: உபவாத்வத: ஆசேவாநவாத்வயே: மைதங்கம
கருட ஸமைதீரூடம திவ்யே பூஷவாயுதவாங்கம
ருசி தலித தமைவாலம சலசயேத் அநுசவைலம

கபிலதநு: இதி த்வைம சதவை ஹஸூத்வயே ந்யேகவாதீ:
(நவா 15-4)
வபவாருள்: சயேவாகம மைற்றம ஆசேனங்கவள
பயில்பவைன் மைனத்வதளிவு வபறகின்றைவான்.
அப்படிப்பட்டவைன் என்னுவடயே திருசமைனிவயே
கருடன் மீத உள்ளதவாகவும, பலவிதமைவான
ஆபரணம மைற்றம ஆயுதங்கள் வகவாண்டதவாகவும,
தமைவால மைலர் சபவான்றை நீலநிறைம உவடயேதவாகவும
எப்சபவாதம தியேவானித்த இருக்க சவைண்டும
என்ற நீ உபசதசேம வசேயதவாய அல்லவைவா
கிருஷ்ணவா!, குருவைவாயூரப்பவா? என்ற
நவாரவாயேணபட்டத்திரி வினவை குருவைவாயூரப்பனும
ஆவமைன்ற தவல அவசேத்த ஆசமைவாதிக்கின்றைவார்.
கருடசசேவவைவயே “வபரியே திருவைடி சசேவவை”
என்றம கூறவைர். திருவைரங்கம, திருமைவல,
கவாஞ்சி, திருநவாங்கூர், நவாச்சியேவார் சகவாவில்
கல்கருடன், நவைதிருப்பதிகள், திருநவாரவாயேணபுரம,
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சபவான்றை தலங்களின்
கருடசசேவவைகள் மிகவும சிறைப்பு வைவாயந்தவவை.
வைவாருங்கள் கருடவனப் பற்றியே பல

கவதகவளயும, பல் சவைற வவைணவைத்தலங்களில்
அவைர் எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கும அழவகயும,
சில சிறைப்பு வைவாயந்த கருடசசேவவைகவளயும
சசேவிக்கலவாம.

2. கருட சேரிதம

மைவாலவாயப் பிறைந்த நமபிவயே மைவாசல வசேயயும
மைணவாளவன
ஏலவாப் வபவாயகளுவரப்பவாவன இங்சக
சபவாதக் கண்டீசர?
சமைலவால் பரந்த வவையில் கவாப்பவான் வினவத
சிறவைன் சிறைவகன்னும
சமைலவாப்பின் கீழ் வைருவைவாவன
விருந்தவாவைனத்சத கண்சடவாசமை. (நவா.திரு 14-3)
வபவாருள்: வபண்களிடம உண்டவான அன்சப ஒரு
வைடிவைவாயக்வகவாண்டு பிறைந்த நமபிவயே, அன்சப
வசேயகின்றை மைணவைவாளப்பிள்வளயேவாய,
வபவாருந்தவாத வபவாயகவளச் வசேவால்லுகின்றை
கண்ணபிரவாவன இங்சக வைரப்பவார்த்தீர்கசளவா?
சமைசல பரவியே வவையிவல (திருசமைனியில்
படவாமைல்) தடுப்பதற்கவாகக் கருடனுவடயே
சிறைகவாகின்றை விதவானத்தின் கீழ் எழுந்தருளும
அப்வபருமைவாவன பிருந்தவாவைனத்சத கண்சடவாம என்ற சூடிக்வகவாடுத்த சுடர்க்வகவாடியேவாள்
பவாடியேபடி எமவபருமைவானுக்கு வவையில்

படவாதபடி தன் பரந்த விரிந்த அழகியே சிறைகவால்
கவாப்பவைன் கருடன். அவைன் விநவத சிறவைன்,
எனசவை வவைநசதயேன் என்றம
அவழக்கப்படுகின்றைவான்.
குறிப்பவாக கிருஷ்ணவாவைதவாரத்தில்
சகவாகுலத்திலிருந்த பிருந்தவாவைனத்திற்கு
பசுக்கவள சமையச்சேலுக்கவாக அவழத்தச் வசேன்றை
சபவாத இவ்வைவாற நிழல் வகவாடுத்தவைன் கருடன்.
’கருட’ என்றை வசேவால்லுக்கு "சிறைகு' என்பத ஒரு
வபவாருள். அதனவால் தவான் வினவதயின் மைகன்
கருடன் என்ற குறிப்பிடுவைதற்குப் பதில் " சிறைகு”
என்ற குறிப்பிட்டவாள் ஆண்டவாள். அவைனத
சேரிதத்வதக் கவாண்சபவாமைவா?
மைஹவாபவாரதத்தில் ஆதி பர்வைத்தில் கருடனுவடயே
வைரலவாற விரிவைவாக கூறைப்பட்டுள்ளத.
தட்சேபிரஜேவாபதிக்கு நவான்கு குமைவாரிகள் அவைர்களுள்
இரு அழகியே குமைவாரத்திகளவான கத்ரு மைற்றம
விநவதவயே, சேப்தரிஷகளில் ஒருவைரவான மைரீசி
மைஹரிஷயின் குமைவாரனவான, கவாசியேபருக்குத்
திருமைணம வசேயத வகவாடுத்தவார். தன் இரு

மைவனவியேரவாலும வபரும இன்பம வபற்றை
கவாசியேபர் மிகவும மைனம மைகிழ்ந்த அவைர்களுக்கு
வைரம அளித்தவார். கத்ரு சேமை ஆற்றைல் வகவாண்ட
ஆயிரம பவாமபுகள் தனக்கு மைகன்களவாக
சவைண்டும என்ற சவைண்டினவாள். விநவதசயேவா
கத்ருவின் அந்த ஆயிரம பிள்வளகளின்
வைல்லவமை எல்லவாவைற்வறையும (பலம, ஆற்றைல்,
உருவைம, வீரம) விஞ்சும இரு புத்திரர்கள்
சவைண்டும என்ற வைரம சகட்டவாள். கவாசியேபரும
“அப்படிசயே ஆகட்டும!” என்ற வைரமைளித்தவார்.
விநவதயும வபருமைகிழ்ச்சி அவடந்த, ஆற்றைல்
மிக்க இரு மைகன்கவளயும, கத்ரு ஆயிரம
மைகன்கவளயும அவடந்தனர். உங்கள் கருக்கவள
பத்திரமைவாக பவார்த்தக் வகவாள்ளுங்கள் என்ற தனத
மைவனவியேர் இருவைவரயும வைவாழ்த்திவிட்டு
கவாசியேபர் தவைம வசேயயே கவானகம வசேன்ற
விட்டவார்.
வவைகு கவாலத்திற்குப் பிறைகு, கவாசியேபர் அருளியே
வைரத்தின் படி கத்ரு ஆயிரம முட்வடகவளயும,
வினவத இரு முட்வடகவளயும இட்டனர்.
அவைர்களத வபண் உதவியேவாளர்கள் அந்த

முட்வடகவளத் தனியேவாக வவைதவவைதப்பவான
பவாத்திரங்களில் இட்டு பவாதகவாத்த வைந்தனர்.
ஐந்நூற வைருடங்கள் இப்படிசயே வசேன்றைன,
கத்ருவைவால் இடப்பட்ட ஆயிரம முட்வடகளும
வவைடித்த, நவாகக்குஞ்சுகள் வவைளிசயே வைந்தன.
ஆனவால் வினவதயின் இரட்வடயேர்கள்
வவைளிப்படவில்வல. வபவாறைவாவமையேவால்
உந்தப்பட்ட வினவத, தன் முட்வடயில் ஒன்வறை
உவடத்தவாள்.
கரு, சமைசல வைளர்ச்சியேவடந்த, கீசழ
வைளர்ச்சியேவடயேவாமைல் இருந்தத. இதனவால் அந்த
முட்வடயிலிருந்த வைந்த குஞ்சு, அருணன்
சகவாபம வகவாண்டு, “தவாசயே நீ கவாலங்கனியேவாதற்கு
முன்சப முட்வடவயே உவடத்ததவால், நீ
அடிவமையேவாகச் சசேவைகம வசேயவைவாய. உனத
வபவாறவமையின்வமையேவால் இன்வனவாரு
முட்வடவயேயும உவடத்த அவதயும பவாதி
வைளர்ந்த கருவைவாய ஆக்கி விடவாசத. முட்வட
வைளர்ச்சியேவடயே இன்னும ஐநூற வைருடங்கள்
வபவாறத்திரு, அதில் பிறைக்கும வமைந்தன் உன்வன
உனத அடிவமைத்தனத்திலிருந்த மீட்பவான்.

அக்குழந்வத பலம வபறை முட்வடவயே
அக்கவாலம வைவர பத்திரமைவாகப் பவாதகவாத்திரு"
என்ற தன் தவாயக்குச் சேவாபம வகவாடுத்த விட்டு
அருணன் வைவானத்தக்குப் பறைந்தவான்.
அமிர்தம பங்கிடும சபவாத தனக்கு ஏற்பட்ட
அவைமைவானத்தினவால், கதிரவைன் சகவாபம வகவாண்டு
அவனத்த உலகங்கவளயும தன்
வகவாடுங்கதிர்களவால் சுட்வடரிக்க தீர்மைவானிக்கும
சநரத்தில், பிரமமைவாவின் ஆசிப்படி கவாசியேபரின்
புத்திசேவாலி மைகனவான அருணன் தனத வபருத்த
உடலுடன், வபரியே கவாந்தியுடனும, கதிரவைன்
முன்பு வசேன்ற நின்ற, அவைவன சேவாந்தப்படுத்தி
அவைனுக்கு சேவாரதியேவாக இருந்த, கிழக்குப்
பகுதியில் அமைர்ந்த அவனத்த உலகங்கவளயும
கவாத்தவான்.
இவ்வைவாற இருக்கும சேமையேம ஒரு நவாள்
சேக்களத்திகள் இருவைரும, பவாற்கடவலக் கவடந்த
சபவாத வைந்த சதவைர்களவால் வைழிபடப்படும,
குதிவரகளின் இரத்தினமைவான, வதயவீகமைவான
அருள் நிவறைந்த, நித்தியே இளவமை வகவாண்ட,

அளவைற்றை வீரியேம வகவாண்ட, அவனத்த
நற்குறிகவளயும வகவாண்ட உச்வசேஸ்ரவைஸ்
என்றைவழக்கப்படும குதிவர தூரத்தில் சமையந்த
வகவாண்டிருந்தவதக் கண்டனர். கத்ரு
விநவதயிடம, “மைனதிற்கினியே மூத்த சேசகவாதரி,
இந்த உச்வசேஸ்ரவைஸ் எந்நிறைம வகவாண்டத
என்பவத அதிக சநரம எடுத்தக்வகவாள்ளவாமைல்
வசேவால்” என்ற சகட்டவாள். விநவதவயேயும இந்தக்
குதிவரகளின் இளவைரசேன் நிச்சேயேமைவாக வவைள்வள
நிறைமதவான், நீ என்ன நிவனக்கிறைவாய சேசகவாதரி?”
என்றைவாள். அதற்கு கத்ரு, “ஓ இனிவமையேவாக
புன்னவகப்பவைசள இக்குதிவரயின் வைவால் பகுதி
கருப்பு என்ற நவான் நிவனக்கிசறைன்,
அழகவானவைசள நமைக்குள் ஒரு பந்தயேம வவைத்தக்
வகவாள்ளலவாம, யேவார் சதவாற்கிறைவார்கசளவா அவைர்கள்
வவைல்பவைர்களுக்கு அடிவமை” என்றைவாள்
வைஞ்சேகமைவாக கத்ரு.
"இப்படி வவைல்பவைருக்குத் சதவாற்பவைர் அடிவமை
என்ற பந்தயேம கட்டி, மைறநவாள் அருகில் வசேன்ற
அக்குதிவரவயேச் சசேவாதித்தப் பவார்ப்பத என்ற
முடிவு வசேயத அவ்விரு சேசகவாதரிகளும தங்கள்

இல்லத்திற்குச் வசேன்றைனர். கத்ரு, தன்
தமைக்வகவயே ஏமைவாற்றை எண்ணங்வகவாண்டு தன்
ஆயிரம வமைந்தர்களவான பவாமபுகவளயும
சவைகமைவாகச் வசேன்ற அந்தக் குதிவரயின் வைவால்
பகுதியில் முடியேவாக மைவாறி இருக்கும படி
பணித்தவாள். ஆனவால் அவைள் மைக்களவாகியே அந்தப்
பவாமபுகள், அவைள் பணித்த சவைவலக்குப் பணியே
மைறத்தனர். அதனவால் அவைள் அவைர்கவள சநவாக்கி,
"பவாண்டவைப் பரமபவரயில் வைரும விசவைகமுள்ள
மைன்னன் ஜேனசமைஜேயேன் நடத்தம பவாமபு
சவைள்வியில், அக்னி உங்கவள
உட்வகவாள்வைவானவாக", என்ற சேபித்தவாள்.
"தவாயின் ஆவசே, நிரவாவசேயேவானவால் அவைள் தங்கள்
மீத வவைத்திருக்கும பவாசேத்வதத் தறைந்த தங்கவள
எரித்த விடுவைவாசளவா என்றை பயேத்தில், பின்னர்
பவாமபுகள் தங்களுக்குள் கலந்த சபசி, அவைளத
ஆவணவயே நிவறைசவைற்றவைத என்ற முடிவு
வசேயதனர். மைற்வறைவாருபுறைம, அவைள் கருவண
தங்களுக்குக் கிவடக்குமைவானவால், தங்கவள
சேவாபத்திலிருந்த விடுவிப்பவாள் என்றை
எண்ணத்தில், "நவாம நிச்சேயேமைவாக குதிவரயின்

வைவாவலக் கருப்பவாக்குசவைவாம" என்ற வசேவால்லிச்
வசேன்ற அக்குதிவரக்கு வைவால் முடியேவாக மைவாறினர்.
மைறநவாள் சேசகவாதரிகள் இருவைரும குதிவரயின்
அருகில் வசேன்ற பவார்த்தனர். உடல் முழுவைதம
சேந்திரவனப் சபவான்ற வவைண்வமையேவாகவும,
வைவாலில் கருமுடிகளுடன் அப்சபவாத அந்தக்
குதிவரவயேக் கண்டனர். வைவாலில் நிவறையே
கருமுடிகள் இருப்பவத கூர்ந்த கவைனித்த கத்ரு,
ஆழ்ந்த வைருத்தமுற்றிருந்த விநவதவயே தனத
அடிவமையேவாக்கிக் வகவாண்டவாள். இப்படி, தவான்
பந்தயேத்தில் (வைஞ்சேகத்தவால்) சதவாற்ற, தன்
இவளயே சேசகவாதரியிடம அடிவமையேவானதற்கவாக
விநவத மிகவும வைருந்தினவாள்.
அசத சவைவளயில், கருடன் முழுவமையேவாக
வைளர்ச்சியேவடந்தவுடன் தவாயில்லவாமைல் தன்
முட்வடவயே உவடத்தக் வகவாண்டு பிரகவாசேமைவாக
ஒளிரும வநருப்புக் குவியேவலப் சபவால வபரும
ஒளி வகவாண்டு, எங்கும தன் விருப்பம சபவால்
வசேல்ல முடிந்த, எவ்வைளவு சேக்திவயே
சவைண்டுமைவானவாலும தனத இச்வசேப்படி

வபருக்கிக்வகவாள்ள முடிந்த, நிவனத்த உருவவை
உடசன அவடயே முடியும படியேவான சேக்திகவள
தன்னகத்சத வகவாண்டு பிறைந்தவான். பிறைந்தவுடசன
சவைகமைவாக உருவைத்தவால் வைளர்ந்த வைவானத்தில்
தனக்கு பவடக்கப்பட்ட உணவவைத் சதடிப்
பறைந்தவான் கருடன்.
வதயவைவாமசேம வபவாருந்தியே கருடவனப்
வபற்றைதவால் விநவதவயேச் சூடிக்வகவாடுத்த
சுடர்க்வகவாடியேவாள் தனத “நவாச்சியேவார்
திருவமைவாழியில்” மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவாள்.
கருடனின் ஒளி வைடிவவைக் கண்டு அஞ்சி
சதவைர்கள் அவனவைரும அக்னியிடம
சேரணவடந்த அத யேவார் என்ற வினவை, அக்னியும
தவாங்கள் கவாண்பத வபருமபலம வபவாருந்தியே
கருடன். ஓளியில் என்வன ஒத்திருப்பவைன்,
வினவதயின் மைகிழ்ச்சிவயேப் வபருக்கப்
பிறைந்தவைன், கவாஷ்யேபரின் புதல்வைன். நவாகங்கவள
அழிப்பவைன், சதவைர்கவளக் கவாப்பவைன்,
இரவாட்சேதர்களுக்கும, அசுரர்களுக்கும இவைன்

எதிரி. இவைவனக் கண்டு கலக்கமைவடயேவாதீர்கள்
என்ற கூறினவார். பின்னர் சதவைர்கள்
சவைண்டிக்வகவாண்டபடி, கருடன் தனத
சேக்திவயேயும கவாந்திவயேயும குவறைத்தக்
வகவாண்டவான்.
"எவ்விடத்திற்கும தன்னுவடயே விருப்பப்படி
வசேல்லக்கூடியே அந்தப் வபருமபலம வபவாருந்தியே
வினவத வசேல்வைன், தன் தவாய தங்கியிருந்த
கடற்கவரயில் வசேன்ற இறைங்கினவான். அங்சக
வினவத பந்தயேத்தில் சதவால்வியுற்றத் தனத
தங்வகக்கு அடிவமையேவாகச் சசேவாகத்தடன் வைவாழ்ந்த
வைந்தவாள். ஒரு நவாள் கத்ரு, வினவதவயேக்
கூப்பிட்டு, கருடன் முன்பவாக , "ஓ வினதவா,
நடுக்கடலில் ஒரு அழகவான இடம இருக்கிறைத,
அந்த இடம பவாமபுகளின் வைசிப்பிடமைவாக
இருக்கிறைத. என்வன அங்சக கூட்டிச்வசேல்"
என்றைவாள். அந்த அழகவான இறைகுகளுவடயே
கருடனின் தவாய வினவத, தனத சதவாளில் தனத
தங்வகயேவான கத்ருவவை சுமைந்த வசேன்றைவாள்.
கருடன் தனத தவாயின் சவைண்டுதல்படி,
பவாமபுகவளத் தனத முதகில் தூக்கிச் வசேன்றைவான்.

பின்னர்ப் பறைவவைகளின் அரசேனவான சேக்தி
நிவறைந்த கருடனிடம கத்ருவின் பிள்வளகளவான
நவாகங்கள் "நீ வைவானில் பறைந்த வசேல்லும சபவாத
நிவறையே அழகவான இடங்கவளக் கண்டிருப்பவாய",
எங்கவள அங்வகல்லவாம அவழத்தச் வசேல் என்ற
கட்டவளயிட்டனர். கருடன் சிறித சநரம
சயேவாசித்த விட்டு தன் தவாய வினவதயிடம,
"இப்பவாமபுகள் வசேவால்வைவதவயேல்லவாம நவான் ஏன்
சகட்க சவைண்டும தவாசயே?" என்ற வினவினவான்.
இதற்கு வினவத, தன் மைகனிடம "ஓ
பறைவவைகளில் சிறைந்தவைசன, என் வகட்ட
சநரத்தவால் நவான் எனத தங்வகயிடம
அடிவமையேவாசனன். இப்பவாமபுகள், ஏமைவாற்ற
சவைவல வசேயத, என்வனப் பந்தயேத்தில்
சதவாற்கடித்தன. அதனவால் என் நிவலவமை
இப்படியேவாயிற்ற" என்றைவாள்.
தன் தவாய இப்படிக் கூறியேவதக் சகட்டு, கருடன்
மிகவும தன்பங்வகவாண்டு, அப்பவாமபுகளிடம,
"பவாமபுகசள, நவான் எந்தப் வபவாருவளக் வகவாண்டு
வைந்தவால், அல்லத எந்த ஞவானத்வத அவடந்தவால்,
அல்லத எந்த வீரச்வசேயேவலச் வசேயதவால், இந்த

அடிவமைத்தனத்திலிருந்த நவானும தவாயும
விடுபடுசவைவாம வசேவால்லுங்கள்" என்ற
சகட்டவான். இவதக் சகட்ட பவாமபுகள், "உனத
பலத்தவால் அமுதத்வதக் வகவாண்டு வைவா. அப்சபவாத
நீங்கள் உங்கள் அடிவமைத்தனத்திலிருந்த
விடுதவல வபறவீர்கள்" கருடனவால் அந்த அரியே
வசேயேவலச் வசேயயே முடியேவாத என்ற
எண்ணிக்வகவாண்டு அலட்சியேமைவாக கூறினர்.
“இப்படிப் பவாமபுகள் வசேவால்ல, அவதக் சகட்ட
கருடன் தன் தவாயிடம, “ நவான் வசேன்ற அமுதத்வத
வகவாண்டு வைருகிசறைன். வைரும வைழியில் அதில்
சிறித நவானும அருந்த ஆவசேப்படுகிசறைன்,
எனக்கு நல்வைழி கவாட்டுங்கள் என்றைவான்.
வினவதயும “வதவாவல தூரத்தில் நடுக்கடலில்,
மீன் பிடித்த வைவாழும நிஷவாதரர்களின்
(வசேமபடவைர்கள்) வைசிப்பிடம உள்ளத. அங்குச்
வசேன்ற அந்த ஆயிரக்கணக்கவான
மீன்பிடிப்பவைர்கவள உண்டு பலம வபற்ற நீ
அமிர்தத்வத வகவாண்டு வைவா”, என்ற அறிவுவர
கூறினவாள்.

பவாமபுகளவால் ஏமைவாற்றைப்பட்டு, அடிவமையேவாகி
வபருந்தன்பத்திற்குள்ளவான விநவத தனத
இவளயே மைகனின் ஒப்பற்றை பலத்வத
அறிந்திருந்தவாலும, “வைவாயு உனத சிறைகுகவளக்
கவாக்கட்டும, உனத முதவகலுமவப சூரியே
சேந்திரர்கள் கவாக்கட்டும, அக்னி உனத சிரவசேயும,
வைசுக்கள் உனத உடல் முழுவைவதயும
கவாக்கட்டும. நவானும உனத நன்வமைக்கவாக
தியேவானத்தில் அமைர்கின்சறைன். ஓ, குழந்தவாய, வசேல்.
உனத கவாரியேத்வத வவைற்றியுடன் முடி”, என்ற
இதயேப்பூர்வைமைவாக பூரண ஆசி வைழங்கி
அனுப்பினவாள்.
தன் தவாயிடம இருந்த ஆசி வபற்றை கருடன்
அவைவள அடிவமைத் தவளயிலிருந்த விடுவிக்க
தன் அழகியே வபரியே சிறைகுகவள விரித்த,
வைவானத்தில் பறைந்தவான். அந்தப் வபருமபலம
வகவாண்ட கருடன் விவரவைவாகச் வசேன்ற, பசி
வகவாண்ட எமைவனப் சபவால நிஷவாதரர்கள் மீத
விழுந்தவான். வபரும தூசிப் படலத்வத
கிளப்பினவான், மைவலகளில் வைளரும மைரங்கவளக்
குலுக்கினவான், கருடனின் திறைந்த வைவாயினுள்,

திடீர் கவாற்றினவால் ஏற்பட்ட மைர அவசேவினவால்
பயேந்த பறைவவைகள் எவ்வைவாற அலறிக்வகவாண்டு
வைவானில் கிளமபுசமைவா அதசபவால கருடன்
கிளப்பியே தூசிப்படலத்தில், அந்தச்
வசேமபடவைர்கள் குருடவாகி, அவைர்கவள வைரசவைற்க
விரிந்த திறைந்திருந்த கருடனின் வைவாயில் சபவாய
தவாசமை விழுந்தனர். தனத குறிக்சகவாவள சநவாக்கி
சவைகமைவாக நகரும கருடன், தனத வைவாவயே மூடி
கணக்கிலடங்கவாத நிஷவாதரர்கவளக் வகவான்ற,
அமமீனவைர்களின் வதவாழிவலத் தவாசன வசேயதவான்.
ஆயினும அவைனத கடும பசி அடங்கவில்வல.
பிறைகு அப்பறைவவைகளின் அரசேன் மைசனவா
சவைகத்தடன் விண்ணில் ஏறினவான். அப்சபவாத
அவைன் தன் தந்வதயேவான கவாசியேப முனிவைவரக்
கண்டவான் அவைவர வைணங்கி நின்றைவான்
ஒப்புயேர்வைற்றை கருடன். அந்தப் வபரும முனிவைர்
“ஓ குழந்தவாய கருடவா! நீ நன்றைவாக இருக்கிறையேவா?
நவாளும உனக்கு சதவவையேவான உணவு
கிவடக்கின்றைதவா? என்ற வினவினவார்.

கருடன் தந்வதசயே! எனத தவாயும, தவமையேனும,
நவானும நலமைவாக உள்சளவாம. ஆனவால் எனக்கு
எப்சபவாதம சேரியேவாக உணவு கிவடப்பதில்வல.
அதனவால் எனத உள்ளத்தில் அவமைதியில்வல.
அற்புதமைவான அமுதத்வதக் வகவாணரப்
பவாமபுகளவால் நவான் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்சறைன்.
என் தவாவயே அடிவமைக் கட்டிலிருந்த விடுவிக்க
அவத நவான் வகவாணர சவைண்டும. அவைள்
கூறியேபடி ஆயிரக்கணக்கில் நிஷவாதரர்கவள
உண்ட பின்னும எனத பசி அடங்கவில்வல.
எனசவை, “ஓ சபவாற்றதலுக்குரியே குருசவை!
அமுதத்வதக் வகப்பற்றிக் வகவாண்டு வைரும
அளவுக்கு நவான் பலவைவானவாக, என் பசிவயேயும
தவாகத்வதயும தணித்தக் வகவாள்ளத் தகுந்த
உணவவை சுட்டிக் கவாட்டுங்கள்”, என்ற சவைண்டி
நின்றைவான்.
கவாசியேபரும கருடனிடம, நீ கவாணும இந்த ஏரி
மிகவும புனிதமைவானத. இதில் தன் தவமையேனவான
ஆவமைவயே இழுத்தக் வகவாண்டிருக்கும ஒரு
யேவாவன உள்ளத. முற்பிறைவியில் இருந்சத

இருவைருக்குள்ளும பவக வதவாடர்கிறைத.
அவைர்களத கவதவயேக் சகள் என்றைவார்.
முன்வபவாரு கவாலத்தில் விபவைசு என்னும ஒரு
முனிவைர் இருந்தவார் அவைர் மிகுந்த முன் சகவாபி,
அவைருக்கு சுப்ரிதிகவா என்றை இவளயேவைன்
இருந்தவான். பின்னவைன் எப்சபவாதம தனத
வசேல்வைத்வத தனத தவமையேனுடன் கூட்டவாக
அனுபவிக்க விருப்பமில்லவாமைல் எப்சபவாதம
பவாகப்பிரிவிவனவயேப் பற்றி
சபசிக்வகவாண்டிருந்தவான். சில கவாலம கழித்த
விபவைசு, தன் தமபிவயேப் பவார்த்த, “வசேல்வைத்தின்
மீதள்ள கண் மூடித்தனமைவான ஆவசேயினவால்,
மைனிதர்கள் தங்கள் பரமபவர வசேல்வைத்வதப்
பிரித்தக் வகவாள்வைத வபரியே முட்டவாள்தனமைவாகும.
பரமபவர வசேவாத்வதப் பிரித்தக் வகவாண்டவால்,
ஒருவைர் வசேவாத்தில் மைற்வறைவாருவைர் வபவாறைவாவமை
வகவாண்டு, ஒருவைருக்வகவாருவைர்
சேண்வடயிட்டுக்வகவாண்சட இருப்பர்.
வசேவாத்தக்கவள பிரித்தக்வகவாண்ட பிறைகும
நண்பர்கள் சபவார்வவையில் இருக்கும எதிரிகளவால்,
அப்பவாவிகளுக்கும சுயேநலம

வகவாண்டவைர்களுக்கும இவடசயே குவறைகவளக்
சுட்டிக்கவாட்டப்பட்டுப் சபதங்கள்
உருவைவாக்கப்பட்டு, சேண்வட வபரிதவாகி,
சேசகவாதரர்களவாகியே இருவைரும வீழ்வைர். எனசவை
விசவைகம உள்ளவைர்கள் பிரிவிவனவயே
ஆசமைவாதிக்கமைவாட்டவார்கள். ஆனவால் நீசயேவா
சேவாத்திரங்கவள பின் தள்ளி விட்டு, எனத
அறிவுவரவயேயும ஏற்கவாமைல் எப்சபவாதம
பிரிவிவனயிசலசயே நவாட்டம வகவாண்டுள்ளவாய,
உனத தனிப்பட்ட வசேல்வைத்திற்கு ஏற்பவாடு
வசேயவைதற்கவாகசவை விருமபுகிறைவாய, எனசவை “நீ
யேவாவனயேவாகக் கடவைவாய” என்ற சேவாபமிட்டவார்.
இப்படி சேபிக்கப்பட்ட சுப்ரிதிகவா தனத
தவமையேவனப் பவார்த்த, “நீயும, நீர் நடுவில் நகரும
ஆவமையேவாகக் கடவைவாய”, என்ற பதிலுக்குச்
சேபித்தவான்.
இப்படி இருவைரும வசேல்வைத்தின் கவாரணமைவாகச்
சேபித்தக் வகவாண்டு யேவாவனயேவாகவும,
ஆவமையேவாகவும தவாழ்ந்தவார்கள். தங்களின்
சகவாபத்தினவால் இப்படித் தரந்தவாழ்ந்த
மிருகங்களவாயினர். இப்சபவாதம, தங்கள்

வபருமபலத்திலும, உடல் எவடயிலும
கர்வைங்வகவாண்டு தங்களுக்குள் பவகவயே
வைளர்த்தக்வகவாண்டு வைருகின்றைனர். இசதவா பவார்
இப்சபவாத வபருத்த உடலுவடயே அந்த அழகவான
யேவாவன சேண்வடயிடத் வதவாடங்குகிறைத. அதன்
பிளிறைவலக் சகட்ட ஏரியில் வைசிக்கும ஆவமையும
ஏரிவயே முரட்டுத்தனமைவாக கலக்குகின்றைத.
ஆவமைவயேக் வகவால்ல யேவாவன தன் தந்தத்தவாலும,
தன் ததிக்வக, கவால்கள் மைற்றம வைவாலின்
அவசேவைவால் மீன்கள் நிவறைந்த இந்த ஏரி நீவரக்
கலக்குகின்றைத. ஆவமையும தனத தவலவயேத்
தூக்கி யேவாவனவயே தவாக்க முன்சன வைருகின்றைத.
வபத்தியேகவாரத்தனமைவாக ஒருவைவர ஒருவைர்
வகவால்லத் தயேவாரவாக இருக்கும இந்த
இருவைவரயும உணவைவாகக் வகவாண்டு நீ
விருப்பப்படும கவாரியேத்வத நிவறைசவைற்ற,
வபரும பலம வபவாருந்தியேவைசன நீ
சதவைர்களுடன் சபவாரிடும சபவாத சவைதங்களும,
புனிதமைவான சவைள்வி வநயயும, அவனத்த
உபநிஷத்தகளும உன்வன வைலிவமையேவாக்கட்டும
என்ற ஆசி கூறினவார் கவாசியேபர்.

பின்னர் கருடன் அந்த விசேவாலமைவான ஏரிக்கு
அருகில் வைந்த தன் தந்வதயின் வைவார்த்வதகவள
மைனதில் வகவாண்டு, யேவாவனவயே ஒரு கவாலிலும,
ஆவமைவயே மைற்வறைவாரு கவாலிலும இறகப்பற்றிக்
வகவாண்டு உயேரமைவாக விண்ணுக்கு பறைந்த, பல
வதயவீக மைரங்கள் நிவறைந்த ஆலமவைவா என்றை
புனிதமைவான இடத்வத அவடந்தவான்.
கருடன் சிறைகுகள் எழுப்பியே கவாற்றின் தவாக்கத்தவால்
அங்கிருந்த மைரங்கள் குலுங்கத் வதவாடங்கின.
தங்கக் கிவளகள் வகவாண்ட அந்த மைரங்கள்
உவடந்த சபவாகுசமைவா என்ற அஞ்சி கருடன்
மைற்றை மைரங்கவள நவாடிச் வசேன்றைவான். அந்த
மைவாவபரும விருட்சேங்களில் தங்கம,
வவைள்ளியிலவான கனிகளும மைற்றம விவல
மைதிப்பற்றை இரத்தினங்களவால் ஆன கிவளகளும
இருந்தன. அங்குள்ள மைரங்களில் மிக
விசேவாலமைவான ஒரு வபரு ஆலமைரத்வத அந்த
பறைவவைகளின் அரசேன் மைசனவா சவைகத்தடன்
வநருங்கும சபவாத, அந்த மைரம, எனத வபரியே
கிவளயில் அமைர்ந்த யேவாவனவயேயும
ஆவமைவயேயும உண்பவாயேவாக என்ற அவழத்தத.

வபரும மைவலவயே ஒத்த கருடன் பல
ஆயிரக்கணக்கவான பறைவவைகள் வைசிக்கும அந்தக்
கிவளயில் வபரும சவைகத்தடன் இறைங்கினவான்.
இவலகள் நிவறைந்த அக்கிவள ஆட்டம கண்டு
ஒடிந்த விழுந்தத.
கிவள ஒடிந்த விழுவைவதப் பவார்த்த கருடன்
அதில் குள்ள சதவாற்றைமுள்ள வைவாலகில்யே
முனிவைர்கள் நவால்வைர் தவலகீழவாகத் வதவாங்கிக்
வகவாண்டு தவைமியேற்றிக் வகவாண்டிருப்பவதக்
கண்டவான். அந்தக்கிவள கீசழ விழுந்தவால் அந்த
முனிவைர்கள் நவால்வைரும வகவால்லபடுவைர்
என்பவத உணர்ந்த வபரும பலம வைவாயந்த
கருடன் யேவாவனவயேயும, ஆவமைவயேயும தனத
திருக்கரங்களவால் இன்னும இறகப் பற்றிக்
வகவாண்டு, முனிவைர்கவளக் கவாக்க சவைண்டி
அந்தக் கிவளவயே தனத கூரியே அலகவால்
பற்றிக்வகவாண்டு சிறைகுகவள அடித்த உயேர்ந்தவான்.
அந்த மைவாமுனிவைர்கள் இந்தச் வசேயேவலக் கண்டு
வியேந்த, இத சதவைர்களுக்கும முடியேவாத வசேயேல்
என்பவத உணர்ந்த அந்தப் வபரியே பறைவவைக்குக்

“கருடன்” (வபரும சுவமைவயேச் சுமைப்பவைன்)
என்ற வபயேர் வகவாடுத்தனர்.
விருமபியேபடி வைவாலகில்யே முனிவைர்கவள கவாத்த
கருடன் நிதவானமைவாக வைவானத்தில் பறைந்த,
யேவாவனவயேயும ஆவமையும உண்ணச் சேரியேவான
இடத்வதத் சதடிப் பவார்த்த கந்தமைவாதன
மைவலக்கு வசேன்றைவான். அங்கு அவைன் தந்வத
கவாஷ்யேபவரக் கண்டவான். வதயவீக வைடிவு
வகவாண்டவைவன, அதிக பிரகவாசேமும, பலமும
சேக்தியும வகவாண்டவைவன, வைவாயு சவைக மைசனவா
சவைகம வகவாண்டவைவன, புத்திக்கு
எட்டவாதவைவன, விவைரிக்க முடியேவாதவைவன,
வபரும வைலிவமையுள்ளவைவன, அக்னி சபவால்
பிரகவாசிப்பவைவன, சதவைர்களும, அசுரர்களும
வவைல்ல முடியேவாதவைவன, மைவலவயேப் பிளந்த
வபருங் கடவலக் குடித்த மூன்ற
உலகங்கவளயும அழிக்க வைல்லவைவன,
மூர்க்கமைவாக யேமைவனப் சபவால
கவாட்சியேளிப்பவைவன கவாசியேபரும கண்டவார்.

பல அற்புத சிற்பங்கள் நிவறைந்த “தக்க மைரத்தின்
தவாழ்சிவனசயேறி தவாய வைவாயில் வகவாக்கின் பிள்வள
வவைள்ளிறைவுண்ணும” திருக்குறங்குடி திவ்யே
சதசேத்தில், யேவாவனவயேயும ஆவமையும
திருக்கரங்களில் சுமைந்தபடி வைவாலகில்யே
முனிவைர்கள் வதவாங்கும கிவளவயே அலகிலும
வகவாண்டு கருடன் பறைக்கும அற்புதமைவான சிற்பம
வசேதக்கப்பட்டுள்ளத. அங்குப் நமபிவயேச்
சசேவிக்கச் வசேல்பவைர்கள் இச்சிற்பத்வதயும
கண்டு வைவாருங்கள்.

கவாசியேபர் கருடனிடம சூரியேக் கதிர்கவள குடித்த
உயிர் தவாங்கிக் வகவாண்டிருக்கும வைவாலகில்யே
முனிவைர்கவளப் பத்திரமைவாக இறைக்கி விட
கூறினவார். பின்னர் அவைர்களிடம கருடன் வசேயயே
வசேல்கின்றை பணியில் வவைற்றி வபறை ஆசி
கூறமைவாற சவைண்டினவார். அவைர்களும அவ்வைவாசறை
கருடவன வைவாழ்த்திவிட்டு இமையேமைவலச் சேவாரலில்
தவைம வசேயயேச் வசேன்றைனர்.
கருடன் சதவான்றவைதற்கும இந்த வைவாலகில்யே
முனிவைர்கள்தவான் கவாரணமைவாக இருந்தனர்.
அக்கவத இசதவா. "முன்வபவாரு கவாலத்தில்,
உயிரினங்களின் தவலவைர் கவாசியேபர்,
புத்திரப்சபறக்கவாக சவைள்வி நடத்தினவார்,
முனிவைர்களும, சதவைர்களும, கந்தர்வைர்களும
அவைருக்கு உதவி வசேயதனர். கவாசியேபர்,
இந்திரவனயும அவைனுக்கு உதவியேவாக
வைவாலகில்யேர்கவளயும, மைற்றை சதவைர்கவளயும
சவைள்விக்குத் சதவவையேவான எரிவபவாருவளக்
வகவாணர்வைதற்கு நியேமித்திருந்தவார். சதவைர்களுக்கு
சதவைன் இந்திரன், மைவலக்கு நிகரவான வபரும
சுவமைவயேத் தனிவயேவாருவைனவாக தனத பலத்தவால்

ஒரு சிரமுமின்றி வகவாண்டு வைந்தவான். வைரும
வைழியில், கட்வடவிரல் அளசவை உள்ள
வைவாலகில்யே முனிவைர்கள் அவனவைரும சசேர்ந்த
ஒரு பலவாசே இவலயின் தண்வடச் சுமைந்த
வகவாண்டு வைருவைவதக் கண்டவான். அந்த
முனிவைர்கள் சசேவாற்றக்கில்லவாமைல் மிகவும
உடல்வமைலிந்த, அவைர்கள் உடலுக்குள்சள உடல்
மைவறைந்திருந்தனர். மைவாடுகளின் குளமபுகள்
ஏற்படுத்தியே பள்ளத்தில் சதங்கியே நீரில் மூழ்கி
மிகவும சிரமைப்படும அளவுக்குப் பலவீனமைவாக
அவைர்கள் இருந்தவார்கள். அவைர்களுக்குப் பின்
வைந்த புரந்தரன், தனத பலத்தில் கர்வைங்வகவாண்டு,
அவைர்கள் தவலக்கு சமைல் தவாண்டிச் வசேன்றைத
மைட்டுமைல்லவாமைல் அவைர்கவளத் திருமபிப்பவார்த்த,
சகலியேவாகச் சிரித்தம அவைமைதித்தவான். இப்படி
அவைமைதிக்கப்பட்ட முனிவைர்கள் மிகுந்த
சகவாபமும தன்பமும வகவாண்டு ஒரு வபரியே
சவைள்விக்கு ஏற்பவாடு வசேயத, இந்திரவனப்
பீதியேவடயேச் வசேயதனர்.
தங்கள் விருப்பத்வத நிவறைசவைற்றை, விரதங்கவள
சமைற்வகவாள்ளும ஞவானமுள்ள அந்த சிறைந்த

முனிவைர்கள் சவைள்வித்தீயில், சுத்தமைவான வநயவயே
விட்டு, சேத்தமைவாக, "நிவனத்த மைவாத்திரத்தில்
நிவனத்த இடங்களுக்குச் வசேல்லும, வசேயேலுக்குத்
தகுந்தவைவாற சேக்திவயேத் தவாசன ஏற்படுத்திக்
வகவாள்ளும, இன்னுவமைவாரு இந்திரன்
சதவைர்களில் உதித்த இப்சபவாதள்ள சதவைர்களின்
தவலவைவன நீக்கட்டும. எங்களத ஆன்மிகத்
தவைப்பயேன்களவால், மைசனவா சவைகத்தடனும,
பயேங்கரமைவாகவும ஒருவைன் உதிக்கட்டும." என்ற
மைந்திரங்கவளச் வசேவான்னவார்கள். ஆயிரம
சவைள்விகவளச் வசேயத சதவைர்களின் தவலவைன்
இவதக் சகள்விப்பட்டு, மிகுந்த பயேங்வகவாண்டு,
சவைள்வி நடத்தம கவாசியேபரிடம தஞ்சேம
புகுந்தவான்.
பிரஜேவாபதியேவான கவாசியேபர், இந்திரனிடம இருந்த
எல்லவாவைற்வறையும சகட்டு, வைவாலகில்யேர்களிடம
வசேன்ற அவைர்களத சவைள்வி வவைற்றிகரமைவாக
முடிந்ததவா? என்ற சகட்டவார். அந்த உண்வமை
சபசும முனிவைர்கள், "நீங்கள் வசேவால்வைத
சபவாலசவை நடக்கட்டும" என்றைனர்.
பிரஜேவாபதியேவான கவாசியேபர் அவைர்கவள

அவமைதிப்படுத்தி, "பிரமமைனின் வைவார்த்வதகளவால்,
இவைன் மூன்ற உலகங்களிலும சதவைர்களுக்குத்
தவலவைனவாக நியேமிக்கப்பட்டவான், நீங்கள்
மைற்றவமைவாரு இந்திரவன உற்பத்தி
வசேயயேப்பவாடுபடுகிறீர்கள்! சிறைந்தவைர்கசள,
பிரமமைனின் வைவார்த்வதகள் வபவாயயேவாக நீங்கள்
வைழி வைகுக்கக்கூடவாத. நீங்கள் பவாடுபடும இந்தக்
கவாரியேம நிவறைசவைறைவாமைல், சிறைகுள்ள
உயிரினங்களில் வபருமபலம வகவாண்ட
இன்வனவாரு இந்திரன் உற்பத்தியேவாகட்டும.
உங்கள் முன் பணிந்த நிற்கும இந்த இந்திரன்
மீத கருவண வகவாள்ளுங்கள்", என்ற சகட்டவார்
கவாசியேபரவால் இவ்வைவாற
சவைண்டிக்வகவாள்ளப்பட்ட வைவாலகில்யேர்கள்,
முனிவைர்களில் முதல்வைரவான பிரஜேவாபதி
கவாசியேபருக்கு தங்கள் மைரியேவாவதகவளச்
வசேலுத்திவிட்டு சபசே ஆரமபித்தனர். "ஓ
பிரஜேவாபதி, எங்கள் எல்சலவாரவாலும நடத்தப்படும
இந்த சவைள்வியேவானத ஒரு இந்திரனுக்கவாக
நவடவபறகிறைத! அவைன் உமைக்கு மைகனவாகப்
பிறைக்கசவை இந்த சவைள்வி நவடவபறகிறைத.

இதன் முடிவவை உம வகயிசலசயே விடுகிசறைவாம.
எத நன்வமையேவாகவும சேரியேவாகவும இருக்குசமைவா
அவதச் வசேயயும", என்ற வசேவான்னவார்கள்.
"அசத சவைவளயில், மைனதிற்கினியேவைளும,
நற்சபற வபற்றைவைளும, சநவான்பு சநவாற்பவைளும
தட்சேனின் நன்மைகளுமைவான வினவத,
பிள்வளப்சபறின் மீதள்ள ஆவசேயேவால், தன்
சநவான்புகவள முடித்தக் குளித்த தன்வனச்
சுத்தப்படுத்திக் வகவாண்டு, தன் நவாயேகவன
வநருங்கினவாள். கவாசியேபர் அவைளிடம,
"மைரியேவாவதக்குரியேவைசள, நவான் நடத்தியே சவைள்வி
இப்சபவாத கனி தந்திருக்கிறைத. நீ என்ன
ஆவசேப்பட்டவாசயேவா அத உனக்குக் கிவடக்கும.
மூன்ற உலகங்கவளயும ஆளக்கூடியே இரண்டு
வீர மைகன்கள் உனக்குப் பிறைப்பவார்கள். எனத
சவைள்வியின் பயேனவாலும, வைவாலகில்யேர்களின்
தவைப்பயேனவாலும, உனத நல்லவாவசேயேவாலும,
அமமைகன்கள் மிகுந்த நற்சபற
வபற்றைவைர்களவாகவும, மூவுலகங்களவால் வைழிபடத்
தகுந்தவைர்களவாகவும இருப்பவார்கள்", என்ற
கூறினவார். சிறைப்புமிக்க கவாசியேபர் மீண்டும

அவைளிடம, "இந்த அநுகூலமைவான விவதகவள,
மிகுந்த கவைனத்தடன் சுமைந்த வைவா. இந்த
இருவைரும சிறைகுள்ள உயிரினங்களுக்கு
தவலவைர்கள் ஆவைர். நிவனத்த மைவாத்திரத்தில்
நிவனத்த உருவவை அவடயும வீரமிக்க அவைர்கள்,
மூன்ற உலகங்களவாலும மைதிக்கப்படுவைவார்கள்",
என்ற வைரமைளித்தவார்.
நவடவபற்றை கவாரியேங்களவால் மைகிழ்ந்த
தட்சேபிரஜேவாபதி, ஆயிரம சவைள்வி வசேயத
இந்திரனிடம, "வபரும பலமும வீரமிக்க இரு
சேசகவாதரர்கள் உனக்கு உதவி வசேயயே
கிவடப்பவார்கள். அவைர்களவால் உனக்கு எந்த
தன்பமும ஏற்படவாத. அதனவால் நீ
வைருத்தப்படவாசத, நீசயே எல்சலவாருக்கும
தவலவைனவாக இருப்பவாய. இனி எப்சபவாதம,
பிரமமைனின் வபயேவர உச்சேரிப்பவைர்கவள
சிறவமைப்படுத்தவாசத. அக்சகவாபக்கவாரர்கவள,
இடிவயேப் சபவான்றை வைவார்த்வதகவள
உச்சேரிப்பவைர்கவள அவைமைதிக்கவாசத", என்ற
அறிவுவர கூறினவார். இவதக் சகட்ட இந்திரன்
பயேத்வத விட்டு, சதவைசலவாகம வசேன்றைவான்.

வினவதயும, தனத கவாரியேம நிவறைசவைறியேதவால்,
மிகவும மைகிழ்ந்தவாள். அவைள் அருணன் மைற்றம
கருடன் ஆகியே இரு மைகன்கவளப் வபற்றைவாள்.
அருணன் குவறை உடலுடன் பிறைந்த சூரியேனுக்கு
சேவாரதியேவாக நின்றைவான். கருடனுக்கு பறைவவைகளின்
தவலவமை வகவாடுக்கப்பட்டத. இவ்வைவாற கருடன்
பிறைப்பதற்கு வைவால்கியே முனிவைர்கள் கவாரணமைவாக
இருந்தனர்.
தந்வத கூறியேபடி கருடன் அப்வபரும கிவளவயே
ஆள் நடமைவாட்டமில்லவாத ஒரு மைவலயில் எறிந்த
விட்டு அமமைவல உச்சியில் அமைர்ந்த
யேவாவனவயேயும ஆவமைவயேயும வையிறைவார
உண்டுவிட்டு தன் தவாயின் அடிவமைக் கட்வட
அறக்க அமிர்தம வகவாண்டு வைர சதவைசலவாகம
சநவாக்கிச் சிறைகடித்த சவைகமைவாக பறைந்தவான்.
இவ்வைவாற அவைன் பறைந்த சபவாத சதவைசலவாகத்தில்
பல தர்நிமித்தங்கள் சதவான்றின.
ஆகவாயேத்திலிருந்த நட்சேத்திரங்கள் பகலில் கூட
விழுந்தன. சதவைர்களின் கழுத்தில் இருந்த
பூமைவாவலகள் வைவாடின அவைர்களின் வீரம

குன்றியேத. இவ்வைவாற பல்சவைற தீயே
சேகுனங்கவளக் கண்ட சதவைர்கள்
கட்டுக்கடங்கவாத பயேம வகவாண்டனர்.
இந்த இருண்ட தவடகவளக் கண்டு பயேத்தவால்
குழமபிப்சபவான இந்திரன் மைற்றை சதவைர்களுடன்
வசேன்ற பிரகஸ்பதியிடம, “ஓ குருசவை. இந்த
இயேற்வக சற்றைங்கள் எதனவால் ஏற்படுகின்றைன”?
என்ற வினவினவான். அதற்கு அவைர், “ஓ
சதவைர்களின் தவலவைசன, இதற்வகல்லவாம
உன்னுவடயே தவைறம, கவைனக்குவறைவும,
வைவாலகில்யே முனிவைர்களின் தவைமுசமை கவாரணம
ஆகும. வபரும பலம வபவாருந்தியேவைனும,
நிவனத்த உருவைத்வத நிவனத்த மைவாத்திரத்தில்
அவடபவைனுமைவான கவாசியேபர் மைற்றம
விநவதயின் புத்திரன், சசேவாமைத்வத அபகரிக்க
வநருங்கி வைருகிறைவான். அவைனவால் எல்லவாம கூடும
என்ற கூறினவார். குரு பகவைவான் கூறியே
வைவார்த்வதகவளக் சகட்ட இந்திரன்
கலக்கமைவடந்த அமிர்தத்வத கவாக்கும
கவாவைலர்களிடம “வபருமபலமும சேக்தியும
வகவாண்ட ஒரு பறைவவை அமுதத்வத அபகரிக்க

வைருகின்றைவான் எனசவை ஜேவாக்கிரவதயேவாக
இருங்கள்” என்ற எச்சேரித்தவான். மைற்றை
சதவைர்களும தங்கள் ஆயுதங்களுடன் கவாவைலவாக
நின்றைனர்.
இப்படி சதவைர்கள் சபவாருக்குத் தயேவாரவாக
இருக்வகயில், பறைவவைகளின் மைன்னன் கருடன்,
அவைர்கள் முன் விவரவைவாக வைந்தவான். அவைனத
அதிபலத்வதக் கண்ட சதவைர்கள் பயேங்வகவாண்டு
நடுங்கி, அவனத்த ஆயுதங்களுடன் சமைவாதினர்.
கருடன், தனத சிறைகுகளவால் வபரும புயேவல
ஏற்படுத்தி, உலகங்கவள இருளில் முழ்க
வவைத்த, சதவைர்கவள விஞ்சினவான். சதவைர்கள்
அங்கு ஏற்பட்ட புழுதியேவால் தவாக்கப்பட்டு,
மூர்ச்வசேயேவாகி விழுந்தனர். தூசிப்படலத்தவால்
குருடவாகியேதவால், அமுதத்வதக் கவாத்த
அமைரர்களவால் கருடவனக்கவாண இயேலவில்வல.
இப்படிக் கருடன் சதவைசலவாகத்வதக்
கலங்கடித்தவான். தன் சிறைகுகளவாலும
அலகுகளவாலும சதவைர்கவளத் தவவைத்வதடுத்த
கவாயேங்கள் உண்டவாக்கினவான். பிறைகு, பலம

வைவாயந்த வைவாயுசதவைன் அப்புழுதிவயே
விரட்டியேடித்தவான். இருள் மைவறைந்த பிறைகு,
சதவைர்கள் கருடவனத் தவாக்கினர்.
அப்வபருமபலம வைவாயந்தவைன் சதவைர்களவால்
தவாக்கப்படும சபவாத, யுக முடிவில் வைரும வபரும
சமைகம சபவாலப் வபரும உறமைல் உறமி
அவனத்த உயிர்களுக்கும அச்சேத்வத
ஏற்படுத்தினவான். எதிரி வீரர்கவளக் வகவால்லும
சேக்திமிக்க அப்புள்ளவரயேன், தன் சிறைகுகவளப்
பயேன்படுத்தி உயேர்ந்தவான்.
இருபுறைக்கூர் வகவாண்ட வைவாட்கள், கூர்முவன
முட்கள் பதித்த இருமபு கவதகள், கூர் ஈட்டிகள்,
கவதகள், பளபளப்பவான கவணகள், சூரியே
வைடிவிலவான பல சேக்கரங்கள், ஆகியேவைற்வறைக்
வகவாண்ட சதவைர்களும இந்திரனும கருடன்
தங்கள் தவலக்கு சமைல் அதி சவைகமைவாக
உயேர்வைவதக் கண்டனர். அப்புள்ளவரயேன்,
அவைர்கவள அவனத்த திக்குகளிலிருந்தம பல
தரப்பட்ட ஆயுதங்களவால் அடித்தச் சிறிதம
தள்ளவாடவாமைல் கடும சபவார் புரிந்தவான். சிறித
சநரசமை நீடித்த ஒரு வபரியே சமைவாதலுக்குப் பிறைகு,

வவைநசதயேனின் கூர் நகங்களவாலும, அலகவாலும,
சிறைகுகளவாலும அடிபட்டு இறைந்த கிடந்தத
சபவால் பல சதவைர்கள் தவரயில் கிடந்தனர்.
கருடன், யேட்சேர்களுடனும, வபரும வீரமிக்க
அஸ்வைகிரந்தவா, வரனுகவா, தணிவு மிக்க
கிரதவானகவா, தபனவா, உலுகவா, ஸ்வைஸனகவா,
நிசமைஷவா, பிரவாருஜேவா மைற்றம புலினவா
ஆகிசயேவாருடனும வபரும சபவார் புரிந்தவான். யுக
முடிவில் பிநவாகம ஏந்தி எதிரிகவளத் தண்டிக்கும
சிவைவனப் சபவாலக் கவாட்சியேளித்தவான். வபரும
வீரம வகவாண்ட யேட்சேர்கள் கருடனவால்
தவவைக்கப்பட்டு, அடர்ந்த இரத்தத்வதப்
வபவாழியும கரும சமைகக்குவியேல் சபவால
கிடந்தனர்.
இவ்வைவாற சதவைர்கவள வவைன்றை கருடன் அமுதம
இருக்கும இடத்திற்குச் வசேன்றைவான். அங்சக அத
நவாற்புறைமும வநருப்பவால் சூழப்பட்டிருப்பவதக்
கண்டவான். அந்வநருப்பின் சுடர்கள் வைவானத்வத
மூடி இருந்தத. அச்சுடர்கள் வபரும கவாற்றைவால்
அவசேக்கப்பட்டு, சூரியேவனசயே எரித்தவிடுவைத

சபவால இருந்தன. வதவாண்ணூற மைடங்கு
தன்வனப் வபரிதவாக்கிக் வகவாண்டு, பல நூற
வைவாயகளுடன், பல நதிகளின் நீவர அந்த
வைவாயகளுக்குள் அவடத்த, சவைகமைவாகத் திருமபி
வைந்த, சிறைகுகவளசயே தனத வைவாகனமைவாயக்
வகவாண்டு, சிறைப்பு மிக்க அக்கருடன் தவான்
வகவாண்டு வைந்த நீரவால், அந்வநருப்வப
அவணத்தவான். வநருப்வப அவணத்த விட்டு,
சசேவாமைத்வத எடுக்க மிகவும சிறியே உருவவைடுத்த,
மிக சேவாமைர்த்தியேமைவாக உள்சள நுவழந்தவான்.
அப்புள்ளவரயேன் கதிரவைனின் வபவான்னிறைம
வபற்றக் கடலில் சேங்கமிக்க வசேல்லும
நீசரவாட்டம சபவால வபரும சேக்தியுடன் அமிர்தம
உள்ள இடத்திற்குள் நுவழந்தவான். ஈட்டிவயேப்
சபவான்ற கூர்வமையேவான முவனகள் வகவாண்ட ஒரு
இருமபுச் சேக்கரம ஒன்ற சுழன்ற
வகவாண்டிருந்தத. அமுதத்வதக் கவாக்கத் சதவைர்கள்
வசேயத வபவாறி அத. அருகில் வைருபவைர்கவள
கண்டந்தண்டமைவாக வவைட்டி விடக்கூடியேத அத.
கருடன் சேமைசயேவாசிதமைவாகத் தனத உருவைத்வத
மிகவும சிறிதவாகக் குறக்கிக் வகவாண்டு அந்த

வைவாள்களின் ஆரத்தில் நுவழந்தவான். உள்சள
மின்னல் சபவான்றை நவாக்குகளுடன் எப்சபவாதம
வநருப்வபக் கக்கிக் வகவாண்டிருக்கும இரு
நவாகங்கள் கவாவைல் கவாப்பவதக் கண்டவான்.
மிகுந்த சவைகத்தடன் அந்த அரவைப்பவகசயேவான்
அந்நவாகங்களின் கண்களில் தூசிவயேத் தூவி
அவைற்வறை தவாக்கி அவைற்வறைத் தன் வைலிவமை
வைவாயந்த அலகவால் தண்டு தண்டுகளவாக்கி
தவவைத்வதடுத்தவான். அதற்குப் பிறைகு
கவாலந்தவாழ்த்தவாமைல் அமிர்த கலசேத்வத
எடுத்தக்வகவாண்டு தன் அழகியே சிறைகுகவள
அடித்தக்வகவாண்டு சுழன்ற வகவாண்டிருந்த
வபவாறிகவள அடித்தத் தூள் தூளவாக்கிவிட்டு
அந்த அமிர்தத்வத தவாசன குடிக்கவாமைல் வவைளிசயே
வைந்தவான். அதன் பிறைகு சிறிதம சசேவார்சவைவா
தளர்ச்சிசயேவா வகவாள்ளவாமைல், சூரியேனின் ஓளிவயே
மைங்கச்வசேயயும அற்புத கவாந்தியுடன் வைந்த
வைழியில் திருமபினவான்.
இவ்வைவாற விநவத சிறவைன் அமிர்த கலசேம
தவாங்கி வைவான் வைழிசயே வைரும சபவாத

ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணன் அவைனுக்கு சசேவவை சேவாதித்தவான்.
கருடனின் தன்னலமைற்றை வசேயேலவாலும, தவாய
பவாசேத்தினவாலும வபரிதம மைகிழ்ந்த
மைஹவாவிஷ்ணு, கருடனிடம, ஓ கருடவா! நவான்
உனக்கு வைரம தர விருமபுகிசறைன் என்றைவார்.
அதற்கு கருடன், “நவான் அமுதத்வத பருகவாமைசல
சநவாயேற்றைவைனவாகவும, மைரணமைற்றைவைனவாகவும,
திகழ சவைண்டும, சமைலும நவான் தங்களுக்கு
சமைலிருக்க சவைண்டும என்ற இரு வைரம
சகட்டவான்.
மைஹவாவிஷ்ணுவும அவ்வைவாற அருளினவார். பிறைகு
கருடன் அவைரிடம “நவானும உமைக்கு வைரம
தருகின்சறைன். அறகுணம வகவாண்ட நீர்
என்னிடம சகட்கலவாம”, என்றைவான். மைஹவா
விஷ்ணுவும வபரும வைல்லவமை பவடத்த
கருடவனத் தனத வைவாகனமைவாகக் சகட்டவார். தனத
சதரின் வகவாடிமைரத்தில் அப்பறைவவையின்
இந்திரனுக்கு இடம வகவாடுத்த, “நீ இப்படியும
எனக்கு சமைலிருக்கலவாம” என்ற அருளினவார்.
வபரும சவைகம வகவாண்ட கருடன்
நவாரவாயேணனிடம “அப்படிசயே ஆகட்டும” என்ற

கூறி தன் தவாவயேக் கவாக்க கவாற்வறை பழிக்கும
சவைகத்தில் விவரந்த வசேன்றைவான்.
சிறைகுள்ள உயிரினங்களின் முதல்வைன் இவ்வைவாற
அமிர்த கலசேத்தடன் பறைந்த வசேல்லும சபவாத
இந்திரன் தனத வைஜ்ரவாயுதத்வத அவைன் மீத
ஏவினவான். கருடன் சிரித்தக் வகவாண்சட
இனிவமையேவான வைவார்த்வதகளினவால், “தனத
முதவகலுமவப உனத வைஜ்ரவாயுதத்திற்கவாக
வகவாடுத்த ததிச்சி முனிவைவர மைதிக்கின்சறைன்.
வைஜ்ரவாயுதத்வதயும மைதிக்கின்சறைன். ஆயிரம
சவைள்விகள் வசேயத உன்வனயும மைதிக்கின்சறைன்.
ஆகசவை எனத ஒரு சிறைவக உதிர்க்கின்சறைன்.
அவத உன்னவால் அவடயே முடியேவாத.
வைஜ்ரவாயுதத்தின் தவாக்குதலவால் எனக்கு சிற வைலி
கூட ஏற்படவில்வல” என்ற ஓர் இறைவக
உதிர்த்தவான். கருடனின் சிறைகு அப்படிப்
பறைந்தவத எல்லவா உயிரினங்களும
மைகிழ்ச்சியுடன் கண்டு, அச்சிறைகின் அழவகயும
கண்டு கருடவன “சுபர்ணன் – அழகியே இறைகுகள்
வகவாண்டவைன்” என்ற அவழத்தனர்.

கருடனின் வைலிவமைவயே உணர்ந்த இந்திரன். “ஓ
பறைவவைகளில் சிறைந்தவைசன நவான் உன்னுவடயே
பலத்தின் எல்வலவயே அறியே விருமபுகிசறைன்.
நவான் உன்னுடன் நட்புக் வகவாள்ள
விருமபுகிசறைன்” என்றைவான். அதற்குக் கருடன்
தன்வனத் தவாசன உயேர்வைவாக சபசிக் வகவாள்வைத
தவைற ஆயினும இந்திரசன நீ சகட்டதவால்
கூறகின்சறைன். எனத ஒரு இறைகவால், ஓ சேவாகரவா,
இந்த பூமிவயே என்னவால் எளிதவாகச் சுமைக்க
இயேலும, சசேவார்வில்லவாமைல் அவனத்த
உலகங்கவளயும, அதனுள் இருக்கும அவசேவைன,
அவசேயேவாதன ஆகியேவைற்வறையும ஒன்றைவாக சசேர்த்த
என்னவால் சுமைக்க முடியும என்ற அறிந்த வகவாள்”
என்றைவான்.
பின்னர் இந்திரன் கருடனிடம, “என்னுவடயே
உண்வமையேவான நட்வப ஏற்றக்வகவாள், அமுதத்வத
வவைத்தக் வகவாண்டு எனக்கு எந்த பலனும
இல்வல என்றைவால் , அவத என்னிடம திருப்பிக்
வகவாடுத்த விடு. நீ யேவாரிடம இவதக் வகவாண்டு
சபவாகிறைவாசயேவா, அவைர்கள் உனத எதிரிகள்”, என்ற
மைறவமைவாழி கூறினவான். அதற்குக் கருடன், “நவான்

அமிர்தத்வத எனத அன்வனவயே அடிவமைத்
தவளயிலிருந்த விடுவிக்க மைட்டுசமை எடுத்தச்
வசேல்கின்சறைன், இவத யேவாவரயும குடிக்க
விடமைவாட்சடன். ஓ! ஆயிரங்கண் வகவாண்டவைசன
நவான் அமிர்த கலசேத்வத கீசழ வவைத்தவுடன் நீ
அவத மீண்டும எடுத்த வைந்த விடு என்றைவான்”.
அதற்குப் வபரிதம மைகிழ்ந்த இந்திரன் ஏதவாவைத
வைரம சகள் என்றைவான்.

அமிர்த கலசே கருடன்

கருடனும கத்ருவின் வமைந்தர்கவள நிவனவில்
வகவாண்டு ஏமைவாற்ற சவைவலயேவால் தன் தவாய
அடிவமைப்பட்டவத நிவனவு கூர்ந்த, “ஓ சேவாகரவா,
பவாமபுகள் எனக்கு உணவைவாகட்டும” என்ற வைரம
சகட்டவான். இவதக் சகட்ட தவானவைர்கவள
வவைல்பவைன் அவ்வைண்ணசமை வைரம அளித்தவான்.
பின்னர் அழகியே இறைகுகவளக் வகவாண்ட
கருடன் தனத தவாயின் இருப்பிடத்வத சநவாக்கி
அதிசவைகமைவாக பறைந்த வசேன்றைவான்.
மிகுந்த மைகிழ்ச்சியுடன் கருடன் நவாகங்களிடம,
“இசதவா பவாருங்கள், நவான் அமிர்தத்வத வகவாண்டு
வைந்த விட்சடன். இங்சக அமைர்ந்த இந்த
தர்ப்வபப் புல்லில் அமிர்த கலசேத்வத வவைக்க
விடுங்கள். நீங்கள் அவனவைரும வசேன்ற
உங்கவள தூயவமைப்படுத்திக்வகவாண்டு,
வைழிபவாடுகவளயும முடித்தக்வகவாண்டு வைந்த
அமுதத்வத அருந்தங்கள் என்றைவான். சமைலும
நவான் நீங்கள் கூறியேபடி வசேயதவிட்டதவால் என்
தவாவயே அடிவமைக் கட்டில் இருந்த இப்சபவாசத
விடுவியுங்கள்” என்ற சகட்டவான். பவாமபுகளும
மிக்க மைகிழ்ச்சியுடன் கருடனிடம அப்படிசயே

ஆகட்டும என்ற கூறிவிட்டு மிக்க
மைகிழ்ச்சியுடன் என்ன நடக்கப் சபவாகின்றைத
என்பவத அறியேவாமைல் தங்கவள
சுத்தப்படுத்திக்வகவாள்ளச் வசேன்ற விட்டன.
அசத சேமையேத்தில் இந்திரன் வைந்த அமுதத்வத
எடுத்தக்வகவாண்டு சதவைசலவாகம வசேன்ற
விட்டவான். ஆவைலுடன் அமிர்தம பருக திருமபி
வைந்த பவாமபுகள் அமுதம வவைத்திருந்த தர்ப்வபப்
புற்கள் வகவாண்ட தவர கவாலியேவாக இருப்பவதக்
கண்டன. தவாங்கள் ஏமைவாற்றியேதற்கு பதிலவாக
தவாங்கசள ஏமைவாற்றைப்பட்டவத அறிந்தன.
அப்படியும விடவாமைல் அமிர்தம வவைத்திருந்த
அப்புற்கவள தங்கள் நவாவைவால் நக்கின. இந்த
வசேயேலவால் அவவைகளின் நவாவு இரண்டவாக
பிளந்தன. அமிர்தத்தின் வதவாடர்பவால் தர்ப்வபப்
புற்கள் வதயவீகத் தன்வமை வகவாண்டதவாகியேத.
இவ்வைவாற கருடன் தன் தவாவயே
பவாமபுகளிடமிருந்த மீட்க அமிர்தம வகவாணர்ந்த
பவாமபுகளின் நவாவவைப் பிளந்தவான். அன்ற முதல்
நவாகங்கள் எல்லவாம கருடனுக்கு பவகவைர்கள்
ஆயின.

இவ்வைவாற கருடன் அமிர்த கலசேத்வத வகவாண்டு
வைந்த சபவாத அமிர்த கலசேத்தில் ஒட்டிக்வகவாண்டு
வைந்த சதவைசலவாகப் புல்சல பூவுலகில் விழுந்த
விச்வைவாமித்திரம எனப்படும தர்ப்வபப் புல்
ஆனத.
அதன் பிறைகு அந்த அழகவான இறைகுகவளக்
வகவாண்ட வவைநசதயேன் மிகுந்த மைகிழ்ச்சியுடன்
தன்வனப் வபற்றை தவாயின் வையிற்வறைக் குளிரச்
வசேயத அந்த அழகவான கவானகத்தில் அவைளுடன்
வைவாழ்ந்தவான்.
கருடன் பின்னர் நவாகங்கவளக் வகவான்ற வைந்தவார்.
இதற்கு முடிவு கட்ட எண்ணியே பிரமமைவா
சதவைர்களின் சவைண்டுசகவாளுக்குப் பின்
ஆசலவாசேவன கூறை சூரியேன் தனத சதரின்
லகவானவாக ஒரு நவாகத்வதயும, சிவைவபருமைவான்
பவாமபுகவள ஆபரணமைவாகவும, திருமைவால் ஆதி
சசேஷவன தனத படுக்வகயேவாகவும, கருடசன பல
நவாகங்கவள ஆபரணமைவாகவும அணிந்த
கவாத்தருளினர். இதவைவர கருடனின்
பிறைப்வபயும அவைன் தன் தவாவயேக் கவாக்க

அமிர்தம வகவாணர்ந்த தீரத்வதயும வபருமைவாளுக்கு
எவ்வைவாற வகவாடியும வைவாகனமும ஆனவான்
என்பவதயும பவார்த்சதவாம. வைவாருங்கள் இனி
கருடனின் மைற்றை சிறைப்புகவளப் பற்றிக்
கவாணலவாம.

3. கருடனின் சிறைப்புகள்
கருடன் வசேமபருந்த வைவகவயே சேவார்ந்த பறைவவை.
வசேமமைண் நிறை இறைக்வககவளக் வகவாண்டு
உடலின் நடுப்பகுதியில் வவைண்ணிறைம உவடயே
பருந்த. எந்தப் பறைவவையும பறைக்கவாத உயேரத்தில்
பறைக்கக் கூடியேத கருடன். ஒப்பற்றை ஒளியும
கவாற்வறையும விட சவைகமைவாக பறைக்க வைல்லத, மைற்றை
பறைவவைகவள சபவாலக் கருடன் சிறைகுகவள
விரித்தக்வகவாண்டு பறைப்பதில்வல, கருடனின்
பவார்வவையும மிகவும கூர்வமையேவானத. கருடன்
எழிலவானத, கமபீரமைவானத. கருடனின் வைலிவமை,
வீரம, வபவாறவமை, சவைகம, அழகு, சகவாபம
ஆகியேவைற்றக்கு வமைச்சி மைஹவாவிஷ்ணு
கருடவனத் தனத வைவாகனமைவாக ஆக்கிக்
வகவாள்கின்றைவார் என்ற அபிதவான சிந்தவாமைணி
கூறகின்றைத.
அன்ற முதல் இன்ற வைவர அந்த விநவதச்
வசேல்வைன் சமைல் ஆசரவாகணித்த சேகல

அண்டங்கவளயும தன் வையிற்றில் அடக்கியே
வபருமைவாவள நிவனத்த வநவாடியில் தன் பக்தர்கள்
இருக்கும இடம வசேன்ற அவைர்கள் தயேர்
தவடத்த வைருகின்றைவார் அசுரர்கவள தவைமசேம
வசேயத வைருகின்றைவார்.
அடியேவால் முன் கஞ்சேவனச் வசேற்ற அமைரர்
ஏத்தம
படியேவான், வகவாடி சமைல் புள் வகவாண்டவான் –
வநடியேவான் தன்
நவாமைசமை ஏத்தமின்கள்; ஏத்தினவால் தவாம
சவைண்டும
கவாமைசமை கவாட்டும கடித. (இ.தி 92)
வபவாருள்: முன்னர் கிருஷ்ணவாவைதவார கவாலத்தில்
திருவைடியினவால் கமசேவன உவதத்தக்
வகவான்றைதவால் சதவைர்கள் ததிக்குமபடியேவாக
உள்ளவைனும, கருடப்பறைவவைவயே வகவாடியேவாக
உவடயேவைனும சேர்சவைஸ்வைரனுவடயே
திருநவாமைங்கவளசயே வகவாண்டு சதவாத்திரம
வசேயயுங்கள்; அப்படித் சதவாத்திரம வசேயதவால்

தவாங்கள் விருமபும பயேவன விவரவைவாக
(அத்திருநவாமைம) வபறைச் வசேயயும - என்ற வகவாடியே
கமசேவன மைவாயத்த வைவான்புகழ் வகவாண்ட பகவைவான்
கண்ணவன, வநடியேவாவன “கருடக்
வகவாடிசயேவாசன” என்ற அவழத்த ஆரவாதவன
வசேயதவால் நமமுவடயே எண்ணங்கள் எல்லவாம
நிவறைசவைறம என்ற பூதத்தவாழ்வைவார் பவாடுகின்றைவார்.
கருடன் சவைற, பகவைவான் சவைற என்ற நிவனக்க
சவைண்டவாம. பகவைவாசன கருடனவாக அவைதரித்த
விஷ்ணு என்றம கருடன் என்றம வபயேர்
வபற்றைவார் என்ற மைஹவாபவாரதம கூறகின்றைத.
வதயவைப்புள்ளவான கருட பகவைவான் ஒப்பற்றை
சமைன்வமையுவடயேவைர். மைஹவாவிஷ்ணுவின்
இரண்டவாவைத வியூகமைவான ஸ்ரீ சேங்கர்ஷண
மூர்த்தியின் அமசேமைவாக விளங்குபவைர்.
கருடனுக்கு ருத்வர, சுகீர்த்தி என்ற இரண்டு
மைவனவிகள் உள்ளனர். இவைர்கள் இருவைவரயும
நவாம வைணங்க ஆனந்தம(ருத்வர) மைற்றம
புகழ்(கீர்த்தி) இரண்வடயும நவாம வபறைலவாம.

கவாலத்தின் ரூபம கருடன் அவைர் இரு சிறைகுகள்,
தக்ஷியேவாண, உத்தரவாயேண கவாலங்கவளக்
குறிக்கின்றைத.
சவைத வசேவாரூபனவான கருடவன வைணங்குவைதவால்
ஆணவைம, கன்மைம, மைவாவயே என்னும முமமைலம
நீங்கும ஸ்ரீவவைகுந்தப்சபற கிட்டும.
நவான்கு வபரும சபறகளவான அறைம, வபவாருள்,
இன்பம, வீடு ஆகியேவைற்வறை வைழங்குபவைர்
கருடன்.
மைனித உடலிலுள்ள ஐந்த வைவாயுக்களவான
ப்ரவாணன், அபவாநன், வ்யேவாநன், உதவாநன், ஸமைவாநன்
என்பவைற்றக்கு ஸத்யேர், ஸஸுபர்ணர், கருடர்,
தவார்க்ஷ்யேர். விஹவாசகஸ்வைரர் என்னும ஐந்த
மூர்த்திகளவாயக் கருடவாழ்வைவார் விளங்குகின்றைவார்.
இதனவால்தவான் சுவைவாமி சதசிகர் தமைத கருட
தண்டகத்தில் “மைருத் பஞ்சேகவாதீஸ ஸத்யேவாதி
மூர்த்சத” என்ற அருளியுள்ளவார்.

கருடன் ஞவானம, சேக்தி, பலம, ஐஸ்வைர்யேம,
வீர்யேம, சதஜேஸ் என்னும ஆற குணங்கள்
உவடயேவைர்.
ஷடகம, ரிஷபம, கவாந்தவாரம, மைத்யேமைம, பஞ்சேமைம,
வதவைதம, நிஷவாதம என்னும ஏழு ஸ்வைரங்கள்
உவடயே ஸவாமைசவைத வைடிவைவானவைர் கருடன்.
கருடவன வைழிபடுசவைவார் அணிமைவா- உடவல
சிறிதவாக்குதல், மைஹிமைவா- உடவல வபரிதவாக்குதல்,
லகிமைவா-உடவல சலசேவாக்குதல், கரிமைவா- உடவல
பளுவுவடயே தவாக்குதல், வைசித்வைமஎல்லவாவைற்வறையும தன் வையேமைவாக்குதல்,
ஐஸ்வைர்யேம- எல்லவாவரயும அடக்கியேவாளும
தவலவைனவாய இருத்தல், பிரவாப்தி- தவான்
நிவனத்தவதப் வபறதல், ப்ரகவாமைமநிவனத்தவிடம வசேல்லுதல் எனும “அஷ்டமைவா
சித்திகளும” அவடயேப் வபற்றைவைர்.
கருடனின் அழகவான விரிந்த வபரியே இறைக்வககள்
“யேக்ஞங்கள்” என்றம, கவாயேத்ரி மைஹவாமைந்திரசமை
அவைருவடயே கண்கள் என்றம, ஸ்சதவாத்திர
மைந்திரங்கள் அவைருவடயே தவல என்றம, சேவாமை

சவைதசமை உடல் என்றம சவைதத்தில்
கூறைப்பட்டிருக்கிறைத. இவ்வைவாற
சவைதஸ்வைரூபனவாக திகழ்கிறைவார் கருடபகவைவான்
இரவாமைவாவைதவாரத்தின் சபவாத இரவாமைபிரவானின்
தூதனவாக இலங்வகக்குச் வசேன்ற
சதவாபிரவாட்டிவயேச் சேந்தித்தவைர் அனுமைன். அத
சபவால, கிருஷ்ணவாவைதவாரத்தில் தவாயேவார் ருக்மைணி
வகவாடுத்த ஓவலவயே ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம அளிக்கத்
தூத வசேன்றைவைர் கருடன். அனுமைனும கருடனும
பகவைவானின் தூதர்கள், வதவாண்டர்கள்,
வபருமைவாவனத் தவாங்கும திருவைடிகள்.
இவைர்களிடம மைனமுருக சவைண்டினவால் நம
பிரவார்த்தவனகள், சவைண்டுதல்கவள
பகவைவானிடம வகவாண்டு சசேர்ப்பவார்கள் என்பத
ஐதீகம.
இரவாமை இரவாவைண யுத்தத்தின் சபவாத
இந்திரஜித்தின் நவாகபவாசேத்தினவால், இவளயே
வபருமைவாள் மைற்றம வைவானர வீரர்கள் கட்டுண்டு
கிடந்த சபவாத தன் சிறைகு கவாற்றைவால் அவத
அறத்தவைன் வவைநசதயேன்.

கிருஷ்ணவாவைதவாரத்தில் கண்ணன் மைவாடு சமையக்கச்
வசேன்றை சபவாத வவையில் படவாமைல் இருக்க நிழல்
தந்தவைன் கருடன். சேத்யேபவாமைவா பவாரிஜேவாத மைலவர
தவான் தன் தவலயில் சூடி மைகிழ சவைண்டும என்ற
விருப்பம வதரிவிக்க கண்ணனும
சதவைசலவாகத்தில் இருந்த அப்பவாரிஜேவாத மைரத்வத,
சவைருடன் பறித்த தன் அருகில் இருந்த சவைத
ஸ்வைரூபியேவான கருடனின் முதகில் ஏற்றி வவைக்க
அவைரும தன் இரு சிறைகுகளுக்கிவடயில்
மைவறைத்த பவாரிஜேவாத மைரத்வத பூசலவாகம வகவாண்டு
வைந்த சசேர்த்தவார்.
புத்திரப்சபற சவைண்டி கிருஷ்ணன் உபமைன்யு
முனிவைரிடமிருந்த தீட்வசே வபறைத் தவைம இருந்த
சபவாத தவைவாரவகவயேக் கவாத்தவைர் கருடன்.
ஒரு முவறை பவாற்கடலில் உள்ள சுசவைத்தீவில்
இருந்த பவால்கட்டிகவளத் தனத பிடரியில்
கருடன் சுமைந்த வைந்த சபவாத அவவை
பூசலவாகத்தில் சிதறின பின் இவவைசயே சுசவைத
மிருத்திவகயேவாக (திருமைண்) மைவாறியேதவாகக் கூறவைர்.

ஒரு சேமையேம சதசவைந்திரன் அளித்த வவைரமுடி
என்னும வவைணவை சதவை முடிவயேச்
திருநவாரவாயேணபுரம (சமைல்சகவாட்வட)
எமவபருமைவான் யேதிரவாஜே சேமபத் குமைவாரருக்கும,
விமைவானத்வதத் சதரழுந்தூர் சதவைவாதிரவாஜேனுக்கும
சேமைர்ப்பித்தவார்.
ஸ்ரீவவைகுந்தத்தின் எட்டு விமைவானங்களில்
ஒன்றைவான கிரீடவாசேலத்வத திருமைவலக்குக்
வகவாண்டு வைந்த, அதில் திருசவைங்கடவைவன
எழுந்தருளச் வசேயதவார். சகவாவிலின் அருகில்
உள்ள சகவாசனரிவயே (திருக்குளத்வத),
கருடன்தவான் வவைகுந்தத்த விரஜேவா நதியில்
இருந்த உருவைவாக்கினவார் என்பத ஐதீகம.
திருக்சகவாவில்களின் பிரமசமைவாற்சேவைத்தில்
கருடசசேவவையேன்ற எமவபருமைவாவனத் தன் சமைல்
எழுந்தருளச் வசேயத சசேவவை வசேயகிறைவார்.
கசஜேந்திரவாழ்வைவார் சபவான்றை பக்தர்கவளக் கவாக்க
எமவபருமைவாள் விவரவைவாகச் வசேல்ல உதவுகிறைவான்.
இவதப் வபரியேவாழ்வைவார் “உதவைப் புள்ளுர்ந்த

அங்கு உறதயேர் தீர்த்த” என்ற தம பவாசுரத்தில்
பவாடுகின்றைவார்.
வபருமைவாள் அரக்கர்கவளக் வகவால்ல வசேல்லும
சபவாத கருடனில் பறைந்த வசேன்ற அவைர்கவள
அழித்த சதவைர்கவள கவாக்கிறைவார்.
இரவாமைருக்கும மைவால்யேவைவானுக்கம பவாதவாளத்தில்
சபவார் நடந்த வபவாத தன் சிறைகுகவள விரித்த
அவைருக்கு நிழல் அளித்தவைன் கருடன்.
சகரளவாவிற்குச் வசேன்றை இரவாமைனுஜேருக்கு எந்தத்
தீங்கும ஏற்படவாமைல் கவாத்த அவைவரத்
திருக்குறங்குடிக்குக் வகவாண்டு வைந்த சசேர்த்தவைன்
கருடன்.
எவ்வவைவாரு முக்கியேமைவான வசேயேவலத் வதவாடங்கும
சபவாதம கருடவன தியேவானித்த கருட ததிவயேக்
கூறினவால் கவாரியேசித்தி தரும
எனக்கூறைப்பட்டுள்ளத.
கருடனுக்வகன்ற தனி கவாயேத்ரிகளும உள்ளன

ஓம தத்புருஷவாயே வித்மைசஹ சுவைர்ண பட்சேவாயே
தீமைஹி
தந்சநவா கருட ப்ரசசேவாதயேவாத் ||
ஓம கசகவாத்தமைவாயே வித்மைசஹ வவைநசதயேவாயே
தீமைஹி
தந்ந தவார்க்ஷ்யே ப்ரசசேவாதயேவாத் ||
கருடன் அருள் வபற்றைவால் நல்ல ஞவாபகசேக்தி,
சவைதவாந்த ஞவானம, சபச்சேவாற்றைல் கிட்டும என
“ஈச்வைர சேமஹிவத” கூறகின்றைத. கருடன் அருள்
வபற்றைவால் பல அபூர்வைசேக்திகள் சித்திக்கும என்ற
“பத்மை புரவாணத்தில்” கூறைப்பட்டுள்ளத.
அதர்வைண சவைதங்களில் வைரும 32 வித்வயேகளில்
கருட வித்வயேசயே முதலிடம வைகிக்கின்றைத.
கருடனின் நிழல் விழும பூமியில் பயிர்கள்
சிறைந்த வைளரும என்பத நமபிக்வக. கருடன்
வைவானத்தில் கமபீரமைவாக சிறைகுகவள
அவசேக்கவாமைல் ஒசர நிவலயில் பறைக்கும சபவாத
சசேவிப்பத சகவாபுர தரிசேனத்திற்கு ஈடவாகும
என்பர் வபரிசயேவார்கள்.

மைங்கள வைவாத்தியேங்களின் 16 வைவகயேவான வதவானி,
ஆசதவாத்யேம எனப்படும. அதன் நவாதசமை கருடன்
எழுப்பும ஓவசேயேவாகும. வைவானத்தில் கருடவனப்
பவார்ப்பதம, கருடனின் குரவலக் சகட்பதம
சுபசேகுனமைவாகக் கருதப்படுகிறைத. கருடத்வைனி
இவசே நயேமிக்கத, மைங்களகரமைவானத, சேவாமை
சவைதத்திற்கு ஒப்பவானத. இந்த இரவாக
ஆலவாபவன திருமைவாங்கல்யேதவாரண சேமையேத்தில்
வைவாசிப்பத சிறைந்தத
கவார்க்சகவாடகன் எனும நவாகத்தின் வபயேவரச்
வசேவான்னவால் ஏழவரச்சேனி சதவாஷம சபவாகும
என்பத ஐதீகம. அக்கவார்க்சகவாடக நவாகம
கருடனுள் அடக்கம.
கருட பகவைவான் நவைக்கிரக சதவாஷம, குறிப்பவாக
இரவாகு, சகத சேர்ப்ப சதவாஷங்கவள நீக்கி
மைங்களம அருளுகிறைவார். சமைலும ஜேவாதகத்தில்
புத்திர சதவாஷம, சரவாகம, சேத்ரு பீவட, பில்லி,
சூனியேம அகற்றி சேகல வசேசௌபவாக்கியேங்கவளயும
அருளுபவைர். ஆபத்தக் கவாலங்களில் விவரந்த

நம தன்பங்கவளப் சபவாக்குவைதடன், மைரண
பயேவதயும சபவாக்குபவைர்.
வீட்டின் முன் கருடக்கிழங்வக கட்டினவால்
அவ்வீட்டில் எவ்வித விஷ ஜேந்தக்களும
நுவழயேவாத என்பவார்கள்.
கருடன் பறைக்கின்றை நிவலயில் பவடகவள
நிறத்திப் சபவாரிட்டவால் எதிரியின் பவடகவளப்
பவாழ்படுத்தி வவைற்றி வபறைலவாவமைன்ற
சபவார்முவறை கூறகின்றைத. இதவன அறிந்த
பவாண்டவைர்கள் ஒரு நவாள் கருட வியூகம
அவமைத்தப் சபவாரிட்டுக் வகசௌரவைர்கவள
வவைன்றைனர் என்ற மைஹவாபவாரதம கூறகின்றைத.
“குங்குமைவாங்கித வைர்ணவாயே குந்சதந்த தவைளவாயே
சே |
விஷ்ணு வைவாகன நமைஸ்தப்யேம பட்சி
ரவாஜேவாயேசத நமை: ||”
என்னும கருட மைந்திரம விஷத்வதப் சபவாக்கும
மைந்திரங்களுள் தவல சிறைந்ததவாகும.
இமமைந்திரத்வத ஓதி வசேசௌனகர், பிருகஸ்பதி,

நவாரதர், கச்யேபர், சதசிகன் ஆகிசயேவார் சித்தி
வபற்றைனர் என்ற புரவாணங்கள் கூறகின்றைன.
(சேமைஸ்கிருத மைந்திரங்கவள குரு மூலம வபற்ற
பின்னர் வஜேபிப்பசத உத்தமைமைவானத)
கீழ் கண்ட விஷ்ணு சேகஸ்ரநவாமை நவாமைவாக்கள்
கருடவன குறிக்கின்றைன.
சுபர்ணவாயே நமை: – அழகியே சிறைகுகவள உவடயேக்
கருடவன வைவாகனமைவாக வகவாண்டவைன்; சேமசேவார
சேவாகரத்வத கடத்தவிப்பவைன்.
வைவாயு வைவாஹனவாயே நமை: - வைவாயுவைவாகியே
அனுமைவன வைவாகனமைவாகக் வகவாண்டவைன்,
விழுந்தவைர்கவள விவரவைவாக கருடனின்
சிறைகுகளவால் எழுப்புபவைன்.
கருடத்வைஜேவாயே நமை: - எமவபருமைவான் கருடவன
தன்னுவடயே வகவாடியில் வகவாண்டவைன். .
கருடன் மைட்டுமைல்ல கருட குடுமபம
முழுவைதசமை வபருமைவாளுக்குச் சசேவவை வசேயதத.
இரவாமைவாவைதவாரத்தில் கருடனின் தவமையேனவான
அருணனின் வமைந்தர்களவான சேமபவாதியும,

ஜேடவாயுவும மைவலயேதனவால் அவணகட்டி
மைதிலிலங்வக அழித்த ஸ்ரீரவாமைருக்குச் சசேவவை
வசேயதனர். அதில் ஜேடவாயு சதவாசதவிவயே இரவாமைன்
தூக்கிச்வசேன்றை சபவாத அவைனுடன் சபவாரிட்டுத்
தம உயிவரயும இழந்தவார். இரவாமைரும
ஜேடவாயுவிற்கு அந்திமை சேமைஸ்கவாரம வசேயதவார்.
திருப்புட்குழி மைற்றம புள்ளபூதமகுடி ஆகியே
இரு தலங்களின் ஐதீகம இந்த ஜேடவாயு சமைவாட்சேம
ஆகும.
கருடன் வபயேரில் கருடகங்வக என்வறைவாரு ஆற
உள்ளத. பத்ரிநவாத் வசேல்லும வைழியில்
பீபல்சகவாட் என்றை இடத்திற்கு 5 கி.மீ தூரத்தில்
உள்ள கிரவாமைத்தில் கருடனுக்கு இவ்வைவாற்றின்
கவரயில் ஓர் ஆலயேம உள்ளத. வபருமைவாள்
லக்ஷ்மி நவாரவாயேணரவாக அருள் பவாலிக்கின்றைவார்.
நவாகங்கவள வகவான்றை பவாவைம தீர கருடன்
இத்தலத்தில் தவைம வசேயததவாக ஐதீகம. இக்கருட
கங்வகயில் புனித நீரவாடினவால், சேர்ப்ப சதவாஷம
விலகும, மைற்றம இவ்வைவாற்றில் கிவடக்கும
கூழவாங்கற்கவள வகவாண்டு வைந்த இல்லத்தில்
வவைக்க விஷ ஜேந்தக்கள் அணுகவாத .

ஆழ்வைவார்களில் வபரியேவாழ்வைவாரும,
மைதரகவியேவாழ்வைவாரும கருடனின் அமசேமைவாக
அவைதரித்தவைர்கள் ஆவைர்.
வமைசௌரியேர்களின் அதிர்ஷ்டக் கடவுளவாகக் கருட
பகவைவான் வைணங்கப்பட்டிருக்கிறைவார்.
குமைவார குப்த, சேமுத்திர குப்த மைன்னர்கள்
கவாலத்தில் வசேலவாவைணியேவான வபவாற்கவாசுகளில்
கருட முத்திவர இட்டதவால் சுபிட்சேம
சமைசலவாங்கியேத என்கிறைத வைரலவாற.
சேந்திரகுப்த விக்கிரமைவாதித்யேன் வடல்லியில் ஒரு
கருடகமபத்வத ஸ்தவாபித்தவான். சதவைகிரி
யேவாதவைர்களின் சின்னமும வகவாடியும
கருடன்தவான்.
தவாயலவாந்த மைற்றம இந்சதவாசனஷயே அரசுகளின்
சின்னம கருடன் ஆகும. அவமைரிக்கவாவின்
சின்னம, கருடன். அதனவால்தவான் அந்நவாடு
வசேல்வைச் வசேழிப்புடன் திகழ்கிறைத என்பவார்கள்.
இந்சதவாசனஷயேவாவின் விமைவான சபவாக்குவைரத்தின்
வபயேர் 'கருடவா' என்பதவாகும. தவாயலவாந்த நவாட்டு

மைன்னரின் அரசேமுத்திவர கருடன் ஆகும.
அவைர்கள் முடி சூட்டிக்வகவாள்ளும சபவாத
திருப்பவாவவையும சசேவிக்கப்படுகின்றைத.
அமுதகலசேம தவாங்கியே கருடவன வபசௌத்தர்கள்
வைழிபடுகின்றைனர். ஐந்த தியேவான புத்தர்களுள்
ஒருவைரவான அசமைவாக சித்தரின் வைவாகனம கருடன்
ஆகும. ஞவானத்தின் ரூபம கருடன். புத்த மைதத்தில்
கருடன் என்பத நவாகங்களின் விஷத்தவால்
ஏற்படும வியேவாதிகவள நீக்குவைதற்கவாக புத்தர்
எடுக்கும அவைதவாரம என்பத ஐதீகம. இங்கு
விஷம என்பத ஆவசே, வவைறப்பு மைற்றம
மூடத்தனத்வத குறிக்கின்றைத.
வபசௌத்தர்கள் கருடவன இரண்டு வைட்ட வைடிவை
கண்கள், இரு வகவாமபுகள், வநற்றியில்
நவாகங்களிடமிருந்த பறித்த மைவாணிக்கம
அணியேவாக விளங்க, நீட்டியே கரங்களில் ஒரு நவாகம
அவத தனத அலகவால் வகவாத்தம வைண்ணம
அவமைக்கின்றைனர்.

கருட பதவாவக
சநபவாள நவாட்டில் எல்லவாக் சகவாவில்களின்
முகப்பிலும இத சபவான்ற கருடன்
திகழ்கின்றைவான் இரு கவால்களிலும நவாகத்வத
தவாங்கியே வைண்ணம கருட பதவாவகவயே அவனத்த
திருக்சகவாவில்களின் முகப்பிலும தரிசிக்கலவாம.
விஷ்ணுவைவாலயேங்களில் அழகியே கருடஸ்தமபம
உள்ளன. அதன் சமைல் சிறைகுகவளக் கீழ் சநவாக்கி
விரித்தக் வகவாண்டு எழிலவாக
நவாகவாபரணங்களுடன் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்

உள்ள கருடவன சசேவிக்கலவாம. கவாத்மைவாண்டு
விமைவான நிவலயேத்தில் அழகியே அமைர்ந்த
நிவலயில் உள்ள கருடன் அவனவைவரயும
வைரசவைற்கின்றைவார். 'கருட நவாக யுத்தம' என்றை
வபயேரில் மிகப் வபரும விழவா
வகவாண்டவாடப்படுகிறைத என்ற கருடனின்
சிறைப்புகவள வசேவால்லிக் வகவாண்சட சபவாகலவாம.
இதவைவர கருடனின் பல்சவைறி சிறைப்புகவளப்
பற்றிக் கண்சடவாம வைவாருங்கள் அன்பர்கசள இனி
பல்சவைற ஆலயேங்களில் சிறைப்புக் சகவாலத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கும அழவகக் கவாணலவாம.

4. பல்சவைற சிறைப்பு
சகவாலங்களில் கருடன்
திருவைடி ஆஞ்சேசநயேர் சபவால வபரியே திருவைடிக்கு
தனிக்சகவாவில் இல்வல என்றைவாலும அவனத்த
விஷ்ணுவைவாலயேங்களிலும வபருமபவாலும
வபருமைவாளுக்கு எதிரவாக சிறைகுகள் விரிந்த
நிவலயில், அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன் அதவாவைத
இரு கரம குவித்த வபருமைவாவள வைணங்கும
நிவலயில் நின்றை சகவாலத்தில் கருடவாழ்வைவார்
சேந்நிதி அவமைந்தள்ளத. சில ஆலயேங்களில்
வவைநசதயேன் பல்சவைற சிறைப்பு சகவாலங்களிலும
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். அவைற்றில் சிலவைற்வறை
சசேவிக்கலவாமைவா அன்பர்கசள?
முதவல பிடித்த யேவாவனக்கு அருளும சகவாலத்வத
கபித்தல திவ்யே சதசேத்தில் சசேவிக்கலவாம. அழகர்
சகவாவில், திருவைல்லிக்சகணி, அட்டபுயேகரம,
சசேவாளிங்கரில் தக்கவான் குளக்கவர ஆகியே
திவ்யேசதசேங்களில் வபருமைவாவளச் சுமைந்த படி

“நித்யே கருட சசேவவையில்” வபருமைவாவள
சசேவிக்கலவாம .
திருவைரங்கத்தில் பிரமமைவாண்டமைவான அமைர்ந்த
சகவாலக் கருடவன நவான்கவாவைத சுற்றில்
சசேவிக்கலவாம. சமைலும தவாவயேக் கவாக்க சதவை
சலவாகத்திலிருந்த அமிர்தம வகவாணவார்ந்த அமிர்த
கலசே கருடனவாகவும சசேவிக்கலவாம.
குமபசகவாணம அருசக உள்ள
திருவவைள்ளியேங்குடி சகவாலவில்லி இரவாமைர்
ஆலயேம, ஆழ்வைவார் திருநகரி ஆகியே தலங்களில்
கருடன் சேங்கு, சேக்கரத்தடன் நவான்கு
திருக்கரங்களுடன் அருட் கவாட்சி தருகிறைவார்.
கருடன் தவைம வசேயத கருடவாழ்வைவார் ஆகும சபற
வபற்றை அசஹவாபில சகத்திரத்தில் அவனத்த
நரசிமமை மூர்த்தங்களும கருடன் தவாங்கியே
வைண்ணசமை அவமைந்தள்ளன என்பத ஒரு தனி
சிறைப்பு.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மைற்றம திருக்குளந்வதயில்
மைவாப்பிள்வளத் சதவாழனவாக சுபர்ணணுக்குப்

வபருமைவாளுடன் சேமை ஆசேனம தரப்பட்டுள்ளத.
சதரழுந்தூரில் சேகவாவைவாகவும, பத்ரிநவாத்தில்
தவாசேனவாகவும வபருமைவாளுடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் கருடவாழ்வைவார்.
திருக்கண்ணபுரத்தில் வபருமைவாளுக்கு இடப்புறைம
கர்வைம நீங்கிக் வக குவித்த வைணங்கும
சகவாலத்தில் கருவைவறையில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
அமிர்த கலசே கருடனவாக திருத்தண்கவா
திவ்யேசதசேத்திலும, திருவைரங்கத்தில் தனி
சேன்னதியிலும சசேவிக்கலவாம. இத்தலங்களில்
திருக்கரங்களில் சுபர்ணன் நவாகமும, அமிர்த
கலசேமும தவாங்கி தவாவயே அடிவமைத்
தவளயிலிருந்த விடுவித்த சகவாலத்தில் எழிலவாக
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
திருநவறையூர் திருத்தலத்தில் வபருமைவாள்
சேன்னதிக்கு இடப்புறைத்தில் தனி சேன்னதியில்
ஒன்பத நவாகங்கள் அலங்கரிக்க கல் கருடன்
மூலவைரவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். வைருடத்தில்
இரு நவாட்கள் இவைசர வைவாகனமைவாக விளங்கப்

வபருமைவாள் கல் கருடசசேவவை
சேவாதித்தருளுகின்றைவார்.
நவைதிருப்பதிகளில் நமமைவாழ்வைவார் சகவாவில்
வகவாண்டிருக்கும ஆதி சகத்திரமைவான
திருக்குருகூரில் சேந்நிதி கருடன் சேங்கு சேக்கரம
தவாங்கி சேதர் புஜே கருடனவாய சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். மைற்றை இரு திருக்கரங்களில்
ஒன்றில் நவாகம மைற கரம வபருமைவாள் சபவால ஆசி
வைழங்கும அபயே கரமைவாக இருப்பத தனிச்
சிறைப்பு.
வதன்திருப்சபவர மைகர வநடுங்குவழக்கவாதர்
ஆலயேத்தில் கருடவாழ்வைவார் இடப்புறைமைவாக
விலகியுள்ளவார். சவைதம ஓதியேபடி தன்வனச்
சசேவிக்க வைரும பக்தர்களுக்கு அருள் வசேயயேவும,
ஓடி விவளயேவாடும குழந்வதகளின்
மைகிழ்ச்சிவயேப் பவார்க்கவும வபருமைவாள்
கருடவாழ்வைவாவர விலகி இருக்குமபடி
கூறினவாரவாம.
ஸ்வையேமவைக்த ஸ்தலமைவான ஸ்ரீவைரமைங்வக என்னும
சதவாத்தவாதிரியில் வபருமைவாள், கருடன் உட்பட 11

மூர்த்தங்கள் சுயேமபு ஆகும. இத்தலத்திற்கு
வைவானமைவாமைவல, நவாங்குசநரி, ஸ்ரீவைரமைங்வக நகர்
என்னும பல்சவைற வபயேர்களும உண்டு.
மூலஸ்தவானத்திலுள்ள சதவாதவாத்திரி நவாதன்,
ஸ்ரீசதவி, பூசதவி, சூரியேன் சேந்திரன், பிருகு ரிஷ,
மைவார்க்கண்சடயேர் ஊர்வைசி, திசலவாத்தவமை ஆகியே
ஒன்பத மூர்த்தங்களும, அர்த்தமைண்டபத்தில்
உள்ள கருடவாழ்வைவாரும, விஷ்வைக்சசேனரும ஆக
பதிவனவாரு மூர்த்திகள் சுயேமபு மூர்த்திகள் ஆகும.
இத்தலத்தில் கருடன் எப்சபவாத புறைப்படத்
தயேவாரக உள்ள நிவலயில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
திருநவாங்கூர்ப்பதிகளில் ஒன்றைவான
மைணிமைவாடக்சகவாவிலுக்கு பத்ரிநவாரவாயேணர்
சிவைவபருமைவாவனச் சேவாந்தப்படுத்த வைந்த சபவாத
கருடன் சமைல் வைரவாமைல் சதரில் வைந்தவார். எனசவை
கருடன் சுவைவாமிவயேச் சுமைக்க வைவாயப்புத் தருமபடி
சவைண்டினவார். இதவன உணர்த்தம விதமைவாக
சுவைவாமியின் திருப்பவாதத்திற்கு சநரவாக இருக்க
சவைண்டியே கருடன் இங்கு வகவாடிமைரத்திற்கு
அருகில் அமைர்ந்த சகவாலத்தில் சுவைவாமியின்
பவாதத்திற்கு கீசழ உள்ளவார். வத அமைவாவைவாவசேக்கு

அடுத்த நவாள் பதிசனவாரு கருடசசேவவை சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத. இவ்விழவாவில் 11
திவ்யேசதசேப் வபருமைவாள்களும கருடவைவாகனத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர். கருடனின்
சவைண்டுசகவாளுக்கு இரங்கி வபருமைவாள் 11
மூர்த்திகளவாக இருந்த கருடசசேவவை சேவாதிப்பதவாக
ஐதீகம.
பகவைவான் ஸ்ரீமைந் நவாரவாயேணவன சேயேனத்தில் தவாம
தவாங்குவைதவாக ஆதிசசேஷனுக்கும, எல்லவா
இடங்களிலும அவைவரச் சுமைந்த வசேல்வைதவாக
கருடனுக்கும கர்வைம ஏற்பட்டத. இருவைரும இரு
சவைற கவாலத்சத தவாசமை பகவைவாவனத் தவாங்குவைதவாக
எண்ணம வகவாண்டனர். விவளவு இருவைருக்கும
சபவாட்டியும வவைறப்பும வைளர்ந்த பவகயேவாக
மைவாறியேத. ஆதிசசேஷன் இந்தப் பவக விலக
எண்ணம வகவாண்டு சிறபுலியூர் வைந்த
தவைமிருந்தவார். அவைர் தவைத்தக்கு இரங்கி
தரிசேனமைளித்த வபருமைவாள், ஆதிசசேஷன் மைடியில்
அனந்த சேயேனம வகவாண்டு குழந்வதயேவாக
பவாலசேயேனக் சகவாலத்தில் சகவாயில் வகவாண்டவார்.

இங்சக ஆதிசசேஷன் உயேரத்திலும கருடன்
தவரக்கு கீசழயும அவமைந்தள்ளனர்.
வபருமைவாள் ‘எங்சக படுப்பத?’ என்ற சகட்கும
விதமைவாக ‘எவ்வுள்?’ என்ற வினவியேதவால்
‘திருஎவ்வுளூர்’ என்ற வபயேர் வபற்ற, இன்ற
‘திருவைள்ளூர்’ என்ற அவழக்கப்படும
வீரரவாகவைப் வபருமைவாள் ஆலயேத்தில், சிமமைம
தவாங்கும தூண்கள் உள்ள இரு பதினவாற கவால்
மைண்டபங்களுக்கிவடயில் அழகவாய
அவமைந்தள்ளத கருடன் சேன்னதி. கணமும
கண்ணிவமைக்கவாமைல் வபருமைவாவள தரிசித்தபடி
அமைர்ந்த நிவலயில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்
கருடவாழ்வைவார். திருவைரங்கத்தில் உள்ளத
சபவாலசவை இங்கும சகவாலம ஆனவால் கல்லவால்
ஆன இக்கருடன் அவ்வைளவு
பிரமமைவாண்டமில்வல. ஒவ்வவைவாரு நவாகமும
ஒவ்வவைவாரு விதமைவாக வசேதக்கப்பட்டுள்ளத ஒரு
தனி சிறைப்பு. இடுப்பிசல ஐந்த தவல நவாகம,
வைலத் சதவாளில் உள்ள நவாகம எழிலவாக இறைங்கி
வைரும சகவாலம. பவார்க்கப் பவார்க்கத் வதவிட்டவாத
அற்புத திருசமைனி. அருகிசலசயே நின்றை

சகவாலத்தில் வசேப்புத் திருசமைனியேவாக உற்சேவைர்
கருடனும சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
திருக்கண்ணங்குடியில் உற்சேவை கருடர் இரு
வககவளயும கட்டிக் வகவாண்டு வவைகுந்தத்தில்
உள்ளத சபவால உற்சேவைப் வபருமைவாளுடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இவைர் “நியேமை கருடன்”
என்றைவழக்கப்படுகின்றைவார். வபருமைவாளின்
ஆவணக்குக் கவாத்திருப்பதவாக ஐதீகம.
பஞ்சே கிருஷ்ண சகத்திரத்தில் ஒன்றைவானதம
கிருஷ்ண மைங்கள சகத்திரமுமைவான
திருக்கண்ணமைங்வகயில் கருடவாழ்வைவார்,
பட்சிரவாஜேன் எனும வபயேருடன் வபருமைவாவள
சநவாக்கி வககூப்பியே நிவலயில் நின்றை
சகவாலத்தில் பிரமமைவாண்டமைவாகச் சசேவவை சேவாதித்த
அருள் பவாலிக்கிறைவார். திருமைணத்தில் தவட
உள்ளவைர்கள், குழந்வத பவாக்கியேம
சவைண்டுபவைர்கள், சவைவல சவைண்டுபவைர்கள்,
நிவனத்தத நடக்க சவைண்டுபவைர்கள் இவைவர
வைலம வைந்த வைழிபவாடு வசேயகிறைவார்கள்.
கருடனுக்குப் பக்தர்கள் புடவவைவயேக்

கவாணிக்வகயேவாக அணிவிக்கின்றைனர். பவாமபுக்கு
கருடன் பவகயேவாதலவால் பவாமபின் சதவாவல
உரித்த புடவவையேவாக கருடன் அணிந்த
வகவாள்வைதவாக ஐதீகம. எட்டு கஜேத்திற்கும
நீளமைவான, கட்டங்கள் அச்சிடப்பட்ட புத
சசேவலகவள கருடனுக்கு சேவார்த்தப்படுகின்றைத.
இதனவால் சேர்ப்ப சதவாஷம விலகுகிறைத என்பத
ஐதீகம. மிகவும வைரப்பிரசேவாதியேவான இவைவர
ஞவாயிற்றக் கிழவமைகளிலும, இவைரத
திருநட்சேத்திரமைவான ஸ்வைவாதியேன்றம விசசேஷமைவாக
திருமைஞ்சேனம வசேயதம அமிர்த கலசேம
நிசவைதனம வசேயயும அன்பர்கள் தங்கள்
விருப்பங்கள் நிவறைசவைறைப் வபறகிறைவார்கள்.
திருநவாவக திவ்யேசதசேத்தில் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்
கருடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். இத்தலத்தில்
தவாயேவாரின் பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத தவாயேவார்
கருடி (வபண் கருடன்) வைவாகனத்திலும,
வசேசௌந்தரரவாஜேப் வபருமைவாள் கருட வைவாகனத்திலும
ஒசர சநரத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர். ஆடிப்பூர
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத ஆண்டவாள்
நவாச்சியேவாரும கருடி வைவாகன சசேவவை

தந்தருளுகின்றைவார். வபண் கருட வைவாகனம இந்த
திவ்யே சதசேத்தின் சிறைப்பு ஆகும.
கடுமபரிசமைல்கற்கிவயேநவான்
கண்டுவகவாண்சடன்
கடிவபவாழில் சூழ் கடல்மைல்வலத்
தலசேயேனத்சத
என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயத திருக்கடல் மைல்வலயில் வபருமைவாள் ஆதி
சசேஷன் சமைல் பள்ளி வகவாள்ளவாமைல், தவரயில்
தலசேயேனமைவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
இத்தலத்திலும கருடன் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
“உன் வைடிவைழவக மைறைவைவாதவார் பிறைவைவாதவாசர”
என்ற சவைதவாந்த சதசிகர் சபவாற்றியே
திருவைஹீந்திரபுரம சதவைநவாதசுவைவாமி ஆலயேத்தில்
மூலவைரின் எதிரில் கருடவாழ்வைவார் வககவளக்
கட்டிக் வகவாண்டும, இரவாமைர் சேன்னிதியில்
ஆஞ்சேசநயேர் வைவாவயேப் வபவாத்தியேபடியும நிற்பத
சவைற எங்கும கவாணப்படவாத சிறைப்பு

அமசேமைவாகும. இந்த தலத்தில் உள்ள
வபருமைவாளுக்கு ஆதிசசேஷன் பவாதவாள
கங்வகவயேயும, கருடன் விரஜேவா தீர்த்தத்வதயும
வகவாண்டு வைந்த தவாகம தீர்த்ததவாகக்
கூறைப்படுகின்றைத. பவாதவாள கங்வக - ஆதிசசேஷன்
தீர்த்தம என்றம, விரஜேவாநதி - வகடிலநதி
(கருடநதி) என்றம அவழக்கப்படுகின்றைன.
அடியேவைர்கள் சகட்கும பலவன சதவைநவாயேகன்
தவைறைவாத அருளுவைதவால் இவைர் அடியேவைர்க்கு
வமையயேன் என்ற சபவாற்றைப்படுகிறைவார். ஔஷத
மைவலயில் லக்ஷ்மி ஹயேக்ரீவைருடன் அமைர்ந்த
சகவாலத்தில் சின் முத்திவரயுடன் கருடவன
சசேவிக்கலவாம.
தில்வல சித்ரகூட திவ்யேசதசேத்தில் உவடயேவைர்
சேன்னதியில் வதயவைப்புள்சளறி வைருவைவானவாக
நித்யே கருட சசேவவையில் வபருமைவாவள
சசேவிக்கலவாம. அச்சேன்னதியில், பதஞ்சேலி, கண்வை
முனிவைர்கள், உவடயேவைர், கூரத்தவாழ்வைவான் மைற்றம
சயேவாக நரசிமமைர் மைற்றம சேக்கரத்தவாழ்வைவாவரயும
சசேவிக்கலவாம. இத்திவ்யே சதசேத்தின் வைவாயிலின்
இரு புறைமும கருடவனயும, திருவைடிவயேயும

சசேவிக்கலவாம. அதில் கருடன் நடந்த சகவாலத்தில்,
அனுமைன் வசேசௌகந்தி மைலவர ஏந்தியிருப்பத
சபவால, ஐந்த தவல நவாகத்வத இடக்கரத்தில்
ஏந்தி சிறைப்பவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
திருமையேம என்றைவழக்கப்படும திருவமையயேம
திவ்யேசதசேத்தில் வபருமைவாளின் இரண்டு
கருவைவறைகளிலும கருடன் வபருமைவாளுடன்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். கருடன் தன் தவாயின்
அடிவமைத் தவளவயேத் தீர்க்க அமிர்தம
வகவாண்டுவைர சேக்தி சவைண்டி வபருமைவாளிடம
பிரவார்த்திக்க அதற்கவான சேக்திவயே வபருமைவாள்
பிரத்யேட்சேமைவாகி கருடனுக்கு அருளியேதவாக
ஐதீகம எனசவை கருவைவறையில் கருடன்
எழுந்தருளியுள்ளவான்.
திருக்சகவாட்டியூரில், கவாசரய கருவண
இரவாமைவானுஜேர் தவான் ஒருவைன் நரகம வசேன்றைவாலும
பரவைவாயில்வல உலகத்சதவார் உயயே சவைண்டும
என்ற இத்தலத்தில் சபவாதித்த “ஓம நசமைவா
நவாரவாயேணவாயே” என்னும எட்வடழுத்த
மைந்திரத்வத . குறிக்கும வைவகயில் மூன்ற

நிவலகவளக் வகவாண்ட அஷ்டவாங்க
விமைவானத்தின் கீழ்தளத்தில் நர்த்தனக் கிருஷ்ணர்
(பூசலவாக வபருமைவாள்), முதல் தளத்தில்
ஆதிசசேஷன் மீத சேயேனசகவாலத்தில்
மைவாதவைப்வபருமைவாள் (திருப்பவாற்கடல் வபருமைவாள்),
இரண்டவாவைத தளத்தில் நின்றைசகவாலத்தில்
உசபந்திர நவாரவாயேணர் (சதவைசலவாக வபருமைவாள்),
மூன்றைவாவைத தளத்தில் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்
பரமைபதநவாதர் (வவைகுந்த வபருமைவாள்) என நடன,
சேயேன, நின்றை, இருந்த சகவாலத்தில் அருள்
வைழங்கிக்வகவாண்டிருக்கிறைவார்.
மைவாதவைப்வபருமைவாளுக்கு எதிரில் கருடன் அமைர்ந்த
சகவாலத்தில் அருள் பவாலிக்கின்றைவார். அவைசர
திருமைதிலின் ஈசேவான மூவலயில் இரு பக்கமும
சிமமைத்தடன் மூவல கருடனவாகவும அருள்
பவாலிக்கின்றைவார். பன்னிரண்டு வைருடங்களுக்கு
ஒரு முவறை மைகவாமைகத்தின் சபவாத வபருமைவாள்
கருட வைவாகனத்தில் பிரகவாரத்தில் உள்ள மைஹவாமைக
கிணற்றக்கு எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவார்.
இரவாமைபிரவான் தர்ப்பசேயேனத்தில் அருள் பவாலிக்கும
திருப்புல்லவாணி திவ்யேசதசேத்தில்

ஆதிவஜேகநவாதருக்கு எதிசர அவமைந்தள்ள சேன்னதி
கருடன் அமைர்ந்த சகவாலத்தில் அருள் பவாலிப்பத
சிறைப்பு. இவைரத சேந்நதியில் நவான்கு புறைமும
ஜேன்னல்கள் அவமைந்திருப்பதம ஒரு தனி சிறைப்பு.
இத்தலத்தில் மூவல கருடனவாகவும அருள்
பவாலிக்கின்றைவார்.
திருவவைள்ளவறை திவ்யேசதசேத்தில்
கர்ப்பகிரகரகத்தில் வசேந்தவாமைவரக்
கண்ணனனுடன் வைலப்புறைம கருடனும,
இடப்புறைம ஆதிசசேடனும ஆக நித்யேசூரிகள்
இருவைவரயும வபருமைவாளுடன் சசேவிக்கலவாம.
முமமூர்த்தித் தலமைவான சுசந்திரத்தில்
சிவைவபருமைவான் தவாணுமைவாலயேனவாக முமமூர்த்தி
ரூபத்திலும, வபருமைவாள் திருசவைங்கட விண்ணகர
வபருமைவாளவாகவும, பள்ளிக்வகவாண்ட
வபருமைவாளவாகவும சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர்.
திருசவைங்கட விண்ணகரப்வபருமைவாளுக்கு எதிசர
மைண்டப கருடன் எழிலவாக ஆளுயேரத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன்
இறைக்வககள் கீழ் சநவாக்கியேவைவாற அருவமையேவாக

சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். கருடவாழ்வைவார்.
மைண்டபத்தின் தூண்களில் அரசேர்களின்
சிவலகளும உள்ளன. மைண்டபம முழுவைதம
ஒசர கல்லவால் ஆனதவாம. கருடன் கற்சிவல
உசலவாகம சபவால வைழவைழப்பவாக இருக்கின்றைத.
இத்தலத்தில் திருவைவாதிவர பிரமசமைவாற்சேவைத்தின்
ஐந்தவாம திருநவாள் கவாவல கருடன் கவாட்சி
சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத. அன்ற
அதிகவாவல 5 மைணிக்கு பஞ்சேமூர்த்தி தரிசேனமும,
கவாவல 6 மைணிக்கு வீர மைவார்த்தவாண்ட விநவாயேகர்
திருக்சகவாவில் முன் சேவாமி வவைள்ளி ரிஷப
வைவாகனத்திலும, அமபவாள் வவைள்ளி அன்ன
வைவாகனத்திலும. வபருமைவாள் வவைள்ளி கருட
வைவாகனத்திலும எழுந்தருள இவைர்கள்
மூவைர்கவளயும கருடன் வைலம வைரும கருட
தரிசேன அற்புத கவாட்சிவயேக் கவாணலவாம.
திருவைள்ளூர் மைவாவைட்டம, ஆவைடியிலிருந்த சுமைவார்
3 கி.மீ தூரத்தில் அவமைந்தள்ள சகவாவில்பதவாவக
சுந்தரரவாஜேப் வபருமைவாள் சகவாவிலில் அமைர்ந்த
நிவலயில் தவைம வசேயவைத சபவால கருடன்
வவைகுந்தப் வபருமைவாள் எதிசர அவமைந்தள்ளவார்.

சுமைவார் 250 வைருடங்கள் பழவமையேவான இக்சகவாயில்
வதவாண்வடமைவான் சேக்கரவைர்த்தியினவால்
கட்டப்பட்டத. சுந்தர்ரவாஜேப்வபருமைவாள் எதிரில்
நின்றை நிவலயிலும கருத்மைவான் அருள்
பவாலிக்கின்றைவார். இவ்வைவாற இரு சகவாலங்களில்
கருடவன இத்தலத்தில் சசேவிக்கலவாம.
மைவாங்கவாடு கனகவைல்லித் தவாயேவார் சேசமைத வவைகுந்த
வைவாசேப் வபருமைவாள் சேந்நிதி கருடன் சிறைகுகவளக்
கீசழ மைடக்கிக் கண்கவள மூடித் தவைம வசேயயே
அமைர்ந்த சகவாலத்தில் அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். மைவார்க்கண்சடயே
முனிவைருக்கவாக மைவாங்கவாட்டில் உபயே
நவாச்சியேவார்களூடன் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்
வவைகுந்தவைவாசேரவாக சசேவவை சேவாதிப்பதவாக ஐதீகம.
இவ்வைவாலயேத்தில் வபருமைவாள்
வைலக்கீழ்திருக்கரத்தில் தங்வக கவாமைவாக்ஷிக்கு சர்
தர வைந்த கவணயேவாழியுடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். எனசவை இவைர் “சதனப்
வபருமைவாள்” என்றைவழக்கப்படுகிறைவார். இவைரின்
வைலசமைற்கரத்தில் பிரசயேவாகச்சேக்கரம உள்ளத
சிறைப்பு. திருக்கல்யேவாணம இங்கு

நவடவபறைவில்வல என்பதவால் அப்படிசயே
அமைர்ந்த சசேவவை சேவாதிப்பதவாக ஐதீகம, எனசவை
கருடனும அமைர்ந்த சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவான். இடத்சதவாளில் நவாகம
எட்டிப்பவார்க்கின்றைத. வவைகுந்த வைவாசேல்
கிவடயேவாத. வவைகுந்த ஏகவாதசியேன்ற வபருமைவாள்
கருட சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார். சகவாவிலின்
தவைவார பவாலகர்கள் அமைர்ந்த சகவாலத்தில் வகயில்
தண்டத்தடன் இருப்பத ஒரு தனி சிறைப்பு.
வைந்தவைவாசியின் அருகில் உள்ள இஞ்சிசமைடு
தலத்தில் யேக்ஞரவாமைன் சேன்னதியில் ஒரு புறைம
வபரியே திருவைடியும மைற புறைத்தில் கல்யேவாண வைரத
ஆஞ்சேசநயேரவாக சிறியே திருவைடியும சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர். இரவாமைவாயேணத்தில்
நவாகபவாசேத்தவால் இலக்குவைன் மையேங்கி விழுந்த
சபவாத கருடன் பறைந்த வைந்த சபவாத அவைன்
சிறைகின் கவாற்றப் பட்டு இலக்குவைன் நவாக பவாசேக்
கட்டு விலகி எழுந்த பிறைகு இரவாமைபிரவானின் ஒரு
புறைம வபரியே திருவைடியும மைறபுறைம சிறியே
திருவைடியும இரவாமைவன வைணங்கும அற்புத
கவாட்சி இத.

கவாஞ்சியிலிருந்த சுமைவார் 30 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள
கவாசவைரிப்பவாக்கம ஸ்ரீ சுந்தரவைரதர் சகவாவிலில்
உள்ள கருடவாழ்வைவார் “கல்யேவாண வைரம தரும
கருடவாழ்வைவார்” என்றப் சபவாற்றைப்படுகிறைவார்.
இடக்கவாவல மைடித்த ஊன்றி வைலக்கவாவல
மைடித்த முழங்கவாவலத் தவரயில் ஊன்றி
எந்சநரமும பறைக்க ஆயுத்தமைவான சதவாற்றைத்தில்
சநர்த்தியுடன் வைடிவைவமைக்கப்பட்டுள்ள
கருடவாழ்வைவாவர தரிசிக்கும பக்தர்கள் பரவைசேம
அவடகின்றைனர். இவைர் திருசமைனிவயே அஷ்ட
நவாகங்கள் அலங்கரிக்கின்றைன. திருமைணத்தவட
உள்ளவைர்கள் இவைரிடம சவைண்டிக்வகவாள்ள தவட
நிச்சேயேம நீங்கும. வைளர்பிவறை பஞ்சேமியேன்ற
சதனவால் அபிசஷகம வசேயத தயிர் அன்னம
வநசவைத்தியேம வசேயதவால் திருமைணத்தவட
விலகும என்பத ஐதீகம.
திருவைண்ணவாமைவல ஸ்ரீசுந்தர வைரதரவாஜேப்
வபருமைவாள் சகவாவிலில் சுபர்ணன் வபருமைவாளின்
திருவைடியின் கீழ் அமைர்ந்த வைணங்கியே
சகவாலத்தில் உள்ளவார். இவைவர வைலக்வகயில்
ஆசர்வைவாதம வசேயயும சகவாலத்தில் வபருமைவாள்

இருப்பத வித்தியேவாசேமைவான அவமைப்பு. இந்த
கருடவாழ்வைவார் பக்தர்களின் குவறைகவளப்
பரந்தவாமைனிடம பரிந்தவரத்த நிவைவாரணம
வசேயபவைர் என்பதவால் இவைர் “பரிந்தவரக்கும
கருடவாழ்வைவார்” என்ற அவழக்கப்படுகின்றைவார்.
வவைகவாசி விசேவாகத்தில் வபருமைவாள் கருட சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.
கடலூர் மைவாவைட்டம குறிஞ்சிப்பவாடி அருசக
உள்ள வவைங்கடவாமசபட்வட ஊரில் உள்ள ஸ்ரீ
பவாமைவா ருக்மைணி சேசமைத ஸ்ரீ சவைணுசகவாபவால
சுவைவாமி ஆலயேத்தில் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்
ஆதிசசேஷன் குவட பிடிக்க வவைகுந்த
நவாரவாயேணப்வபருமைவாளும, 7 தவல ஆதிசசேஷனில்
பள்ளி வகவாண்ட சகவாலத்தில் சதவாப்பிரவாட்டி
பவாதம வைருட இரவாமைபிரவானும என்ற மூன்ற
சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர். இந்த மூன்ற
வபருமைவாள்கவளயும கண் குளிரத் தரிசிக்கக்
கருடவாழ்வைவார் பத்மைவாசேனத்தில், சயேவாக
முத்திவரயில் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்,
திருச்வசேவியில் பத்ர குண்டலங்கள் தவைழத்
திருசமைனியில் 12 நவாகங்கவள ஆபரணமைவாக

அணிந்த வகவாண்டு எழிலவாக சசேவவைச்
சேவாதிக்கின்றைவார்.
முமமூர்த்தித்தலமைவான பவாண்டிக்வகவாடுமுடியில்
பள்ளி வகவாண்ட சகவாலத்தில் கவாவிரி கண்ட
வபருமைவாளவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்
கருவைவறையில் வபருமைவாளுடன் வபரியே திருவைடி
மைற்றம சிறியே திருவைடியும சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர்.
ஆந்திர மைவாநிலம வநல்லூர் மைவாவைட்டம மைன்னவார்
சபவாளூர் கிருஷ்ணசுவைவாமி ஆலயேத்தில் 9 அடி
உயேரத்தில் வபருமைவாவள விட உயேரமைவாக கர்வைம
தீர்ந்த கண்ணீர் வைடிக்கும கருடனின் சதவாற்றைம
வநகிழ்ச்சியேவானத. இத்தலத்தில் ருக்மிணி
பிரவாட்டி இல்லவாமைல் ஜேவாமபவைதி மைற்றம
சேத்யேபவாமைவாவுடன் அழகு கிருஷ்ணர் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.

கண்டம என்னும கடிநகர் எனப்படும
சதவைப்பிரயேவாவக
திவ்யேசதசேத்தின் கருடன்
வைடநவாட்டுத் திருப்பதிகளவான திருப்பிருதி
என்னும சஜேவாஷர்மைட்டில் வைவாசுசதவைர்

ஆலயேத்திலும மைற்றம கண்டம என்னும கடிநகர்
ஆகியே தலங்களில் வைவாகனம சபவால வைலக்கவாவல
மைடக்கி ஆனவால் அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன்
உசலவாகத்தவால் ஆன கருடவனச் சசேவிக்கலவாம.
நவாமைக்கல்லில் அர்த்தமைண்டபத்தில் வவைகுண்ட
நவாதர், உக்கிர நரசிமமைர், வைரவாகர், மைற்றம
வைவாமைனர்- த்ரிவிக்ரமைர் புவடப்பு சிற்பங்கள்
உள்ளன. அதில் வைவாமைன மூர்த்திக்கு பலி
சேக்கரவைர்த்தி மூன்றைடி நிலம தர தவாவர
வைவார்ப்பவத அசுரகுரு சுக்ரவாச்சேவாரியேவார் தடுக்க
அவைவர கருடன் தண்டிப்பத சபவான்றை ஒரு அரியே
சிற்பம உள்ளத. இவ்வைவாலயேத்தில் சேன்னதி
கருடன் அமைர்ந்த சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிப்பத
ஒரு சிறைப்பு. பவாதங்கள் இரண்வடயும ஒன்றைவாக
சசேர்த்தவைவாற சயேவாக சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் விநவத வசேல்வைன்.
சேதரங்கபட்டினம மைவலமைண்டலப்வபருமைவாள்
ஆலயேத்தில் கருடன் அஷ்டநவாக கருடன் என்ற
சிறைப்பவாக வைணங்ப்படுகிறைவார். கிரி
வைரதரவாஜேப்வபருமைவாள் உயேரமைவான சிற குன்றில்

சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். அவைருவடயே திருவைடியும,
அடிவைவாரத்தில் அவமைந்தள்ள அஷ்டநவாக
கருடனின் திருமுடியும ஒசர சநர்சகவாட்டில்
அவமைந்தள்ளத. இவைருக்கு அமிர்த கலசேம (ஒரு
வைவக வகவாழுக்கட்வட) சநர்த்திக் கடனவாக
வசேலுத்தகின்றைனர் பக்தர்கள். இவ்வைவாலயேத்தின்
இன்வனவாரு சிறைப்பு கருடதீபம. இத்தீபத்தின்
சமைற்புறைத்வத கருடன்களும, நவாகங்களும
தவாங்குகின்றைன. கீழ்ப்புறைத்தில் கிளிகள்
தவாங்குகின்றைன. கவலயேழகுடன் மிளிர்கின்றைத
மைகிவமை வைவாயந்த இவ்விளக்கு. இவ்விளக்கில்
வநய ஊற்றி தீபம ஏற்றி சவைண்டிக்வகவாண்டவால்
வைவாழ்க்வக ஒளிரும என்பத நமபிக்வக.
புரட்டவாசி திருசவைவாணத்தன்ற இத்தீபத்திற்கு
சிறைப்பு பூவசேகள் வசேயயேப்படுகின்றைத.
சிறியே திருவைடிவயே நவாம பல தலங்களில் பஞ்சே
முக ஆஞ்சேசநயேரவாகவும சசேவிக்கின்சறைவாம,
ஆனவால் வபரியே திருவைடிவயே சவைற
திருமுகத்தடன் தரிசிப்பத மிகவும அரித.
சுபர்ணன் நரசிமமைவரப் சபவால சிமமை
முகத்தடன் சசேவவை சேவாதிக்கும தலம

ஆவைணியேவாபுரம ஆகும. ஒருவைர் கருட
முகத்தடனும, ஒருவைர் சிமமை முகத்தடனுமைவாக
இரண்டு கருடன்கள் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர்.
இத்தலத்தில் வபருமைவாள், தவாயேவார் கருடன்
மூவைரும சிமமை முகத்தடன் சசேவவை
சேவாதித்தருளுகின்றைனர்.
வவைணவை ஆலயேங்களில் நவான்கு மைதில்
சுவைர்களின் மூவலயிலும சிறைகுகவள விரித்தக்
வகவாண்டு அமைர்ந்த சகவாலக் கருடனின் உருவைம
அவமைக்கப்பட்டிருக்கும. திருக்சகவாவிவல கருட
பகவைவான் கவாவைல் கவாப்பதவாக ஐதீகம. இவ்வைவாற
வபருமைவாள் சகவாவிலின் வவைளி மைதில் சுவைரில்
அவமைக்கப்பட்டுள்ள கருடன்களில், பவாண்டி
நவாட்டு திருப்பதிகளவான ஆழ்வைவார் திருநகரி,
திருப்புல்லவாணி, திருக்சகவாஷ்டியூர், மைற்றம
அரியேக்குடி ஆகியே தலங்களில் ஈசேவான மூவலயில்
அவமைந்தள்ள கருடன் விசசேஷமைவாக
ஆரவாதிக்கப்படுகின்றைவார். திருமைதில் சுவைரில்
ஈசேவான்யே மூவலயில் அவமைந்திருப்பதவால் இவைர்
மூவலக் கருடன், மூலக் கருடன், மைதில் கருடன்
என்றைவழக்கப்படுகின்றைவார்.

இவவை பல தலங்களில் சிறைப்புக் சகவாலங்களில்
கருடவாழ்வைவார் சசேவவை சேவாதிக்கும பவாங்கவாகும,
இனி எவ்வைவாற கருட சசேவவை என்பத வவைகுந்த
வைவாழ்வைளிக்கும என்பவதக் கவாணலவாமைவா
அன்பர்கசள.

5. ஸ்ரீவவைகுந்த
வைவாழ்வைளிக்கும கருட
சசேவவை

திருக்சகவாவில்களில் பிரமசமைவாற்சேவை கவாலங்களின்
வபருமைவாள் கவாவலயும மைவாவலயும பல்சவைற
வைவாகனங்களில், சகவாவிலுக்குள் வைந்த வைழிபட
முடியேவாதவைர்களவான முதியேவைர்கள்,
முடியேவாதவைர்கள், சநவாயவைவாயப்பட்டவைர்கள்
ஆகிசயேவாருக்குத் தரிசேனம அளிக்க எளி வைந்த
கருவணயேவால் தவாசன சகவாவிலுக்கு வவைளிசயே
திருவீதியில் வைந்தச் சசேவவை சேவாதிப்பவார்.
இவ்வைவாற பல்சவைற வைவாகனங்களில் சிறைப்பவான
ஆபரண, மைலர் அலங்கவாரங்களுடன் இவறைவைன்
தவாசன வைந்த சசேவவை சேவாதிப்பத "வைவாகன சசேவவை"
எனப்படும.
மைஹவாவிஷ்ணு தனத வைவாகனமும வகவாடியுமைவான
கருடனில் இவ்வைவாற ஊர்வைலம வைந்த சசேவவை
சேவாதிப்பத சிறைப்பவாக “கருடசசேவவை” எனப்படும
என்பத சேவாதவாரணமைவான விளக்கம.
எமவபருமைவாவனக் கருட வைவாகனத்தில் தரிசேனம
வசேயதவைர்களுக்கு “வவைகுந்த சபற உண்டு, மைற
பிறைவி கிவடயேவாத” என்பத ஐதீகம. எனசவை
கருடசசேவவைவயேச் சசேவிப்பத மிகவும
புண்ணியேம வைவாயந்ததவாகக் கருதப்படுகின்றைத

அத ஏன் அவ்வைவாற என்பதன் உள்ளவார்த்தத்வதக்
கவாண்சபவாமைவா?
தவாஸஸ் ஸஹவா வைவாஹந மைவாஸநம த்வைஜே:
யேஸ்சத விதவானம வ்யேஜேனம த்ரயீமையே: |
உபஸ்திதம சதந புசரவா கருத்மைதவா
த்வைதங்க்ரி ஸ்மமைர்த கிணவாங்க சசேவாபினவா ||
என்ற ஆளவைந்தவார் தமைத “ஸ்சதவாத்ர
ரத்தினத்தில்” சபவாற்றியுள்ளபடி
1. சசேவவை புரியும அடிவமையேவாக, எப்சபவாதம
அவைர் திருவைடிகவளத் தவாங்கி இருக்கின்றை வபரியே
திருவைடி,
2. சதவாழனவாகவும, எப்சபவாதம வபருமைவாளின்
அருகில் இருப்பவைர்,
3. வபருமைவாளுக்கு வைவாகனமைவாகவும பிரகவாசேமைவான
வகவாடியேவாகவும விளங்குபவைர், நமமைவாழ்வைவார்
இவத “ஊருமபுட்வகவாடியும அஃசத” என்ற
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்

4. எமவபருமைவானின் சரியே சிமமைவாசேனம,
சமைற்கூவர, கண்ணவாடியேவாகவும விளங்குபவைர்,
5. வபருமைவாள் ஆசரவாகணித்தச் வசேல்லும சபவாத
அவைரத திருவைடி வநருக்கத்தினவால் உண்டவான
தழுமவப உவடயேவைர்,
6. வபருமைவாள் ஏறிச் வசேல்லும சபவாத
அவைருக்குச் மைகிழ்ச்சி அளிக்கும சேவாமைரம சபவான்ற
வீசும இரு அழகியே சிறைகுகவள உவடயேவைர்,
7. எங்சக வபருமைவாள் வசேல்ல
சவைண்டுவமைன்றைவாலும அவைவரக் கூட்டிச்
வசேல்லக் வக கட்டி தயேவார் நிவலயில் நிற்பவைர்.
8. சவைதங்கவளசயே தன் அவையேவைங்களவாகக்
வகவாண்ட நிகரில்லவாத கருடன். சவைத
வசேவாரூபியேவாகவும இருந்த சவைதப்
பரமவபவாருளவான வபருமைவாவன அவடயேவாளம
கவாட்டுகின்றைவார்.
ஆதிமூலசமை! என்ற கசஜேந்திரன் அலறியே மைற
வநவாடி இந்த ஓடும புள்சளறி (பறைவவை)
எமவபருமைவான் யேவாவனக்கு சமைவாட்சேம வகவாடுக்கப்

பறைந்த வைந்தவான். இத எமவபருமைவான் எப்சபவாதம
தன் பக்தர்களுக்கு உதவை கவாத்திருக்கும
எளிவமைவயேக் குறிக்கின்றைத. இந்நிகழ்வவை
குலத்தவலயே மைதசவைழம வபவாயவக புக்குக்
சகவாள்
முதவல பிடிக்க அதற்கு அனுங்கி நின்ற
நிலத்திகழும மைலர்சுடசரய சசேவாதீ! என்ன
வநஞ்சிடர்
தீர்த்தருளியே என் நின்மைலன் கவாண்மின்
மைவலத் திகழ் சேந்த அகில் கனகம மைணியும
வகவாண்டு
வைந்த உந்தி வையேல்கள் வதவாறம மைவடகள்
பவாயே
அவலத்த வைரும வபவான்னி வைளம வபருகும
வசேல்வைத்த
அணி அழுந்தூர் நின்ற உகந்த அமைரர்
சகவாசவை. (வப. தி 7–8-3)

வபவாருள்: (கவாவிரி ஆற) வசேயயே மைவலயிலிருந்த
சேந்தன மைரங்கவளயும, அகில் கட்வடகவளயும,
வபவான்வனயும, இரத்தினங்கவளயும திரட்டிக்
வகவாணர்ந்த தள்ளி வையேல்களிவலல்லவாம, நீர்
பவாயும வைழிகளிசல பவாயந்த வசேல்லுமபடி
அவல எறிந்த வகவாண்டு வைரும. அதனவால்
வசேழிப்பு மிகப் வபற்றை சிறைப்புவடயே அணி
அழுந்தூர் நின்றகந்த அமைரர் சகவான் யேவார்
என்றைவால் நல்ல சேவாதியில் பிறைந்த யேவாவனகளின்
தவலவமையுவடயே கசஜேந்திரவாழ்வைவான் தடவாகத்தில்
இறைங்கியே சபவாத வைலிவமைவயே உவடயே
முதவலயேவானத தன்வனப் பிடித்திழுத்ததவால்
அதற்கு அஞ்சி நின்ற ஓளி விளங்கும சேந்திரவன
ஒத்த குளிர்ந்த ஓளிவயே உவடயேவைசன! கருவண
என்ற ஓலமிட்டுத் ததிக்க அதன்
மைனத்தன்பத்வத நீக்கியேருளியே எமைத குற்றைமைற்றை
கடவுள் ஆவைவார் என்ற சபவாற்றகின்றைவார்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
தன்னுவடயே தவாய மைவாற்றைவாந்தவாயிடம
அடிவமையேவாக இருப்பவதக்கண்டு மைனம
வபவாறக்க முடியேவாமைல் அமிர்தம வகவாண்டு வைர

இந்திரசலவாகம வசேன்ற வபருமைவாளுடனும
சேண்வடயிட்டு தன் வீரத்வதயும மைவாத்ரு
பக்திவயேயும (தவாயப்பவாசேம) உணர்த்தியேவைன்
கருடன். இவ்வைவாற தவாவயேக் கவாத்த தனயேன்
கருடன். அமிர்தம வகவாண்டு வைரும சபவாத
எமவபருமைவானுக்கும கருடனுக்கும கடும சபவார்
ஏற்பட்டத இதில் கருடனுக்சக வவைற்றி
ஏற்பட்டத. கருடனின் வீரத்வத பகவைவான்
மிகவும புகழ்ந்த , 'நீவயேவாரு வைரம சகள்
வகவாடுக்கிசறைன் என்றைவார்". கருடன் சகட்பதற்கு
முன்பவாகசவை எமவபருமைவாசன, " நீ எனக்கு
வைவாகனமைவாக இருக்க சவைண்டும. அசத சபவால
எனத வகவாடியில் எப்சபவாதம இருந்த வகவாண்டு
வவைற்றிவயேப் வபற்றத்தர சவைண்டும" என்றைவார்.
எனசவை கருட த்வைஜேனவான எமவபருமைவானுக்கு
என்றம சதவால்விசயே கிவடயேவாத என்றம
கூறவைர்.
ஆகசவை தவான் வபருமைவாள் உவைண சகதனன்,
உவைண முயேர்த்சதவான், வவைஞ்சிவறை புள்
உயேர்த்தவான், அரவைப்பவக வகவாடிசயேவான்,
கருடத்வைஜேன், கருட கமைனன், ஆடும

கருளக்வகவாடியுவடயேவான், வவைற்றிக்
வகவாடியுவடயேவான் என்வறைல்லவாம
அவழக்கப்படுகின்றைவார்.
சமைலும புட் வகவாடியேவாய!, ஊரும புட்வகவாடியும
அஃசத, ஏறஞ் இருஞ்சிவறைப்புள் அதசவை
வகவாடியேவாயுயேர்த்தவான், வகவாடியேவா
புள்ளுவடயேவான்!, ஆடும புட்வகவாடி ஆதிமூர்த்தி,
சுருளக்வகவாடி வயேவான்றவடயீர்!, புள்ளூர்
வகவாடியேவான், நிவறை புகழ் அஞ்சிவறைப்புள்ளின்
வகவாடியேவான், சுருளப் புட்வகவாடி சேக்கரப்பவட
வைவானநவாடன், ஆடும கருளக்வகவாடியேவான்,
புட்வகவாடியுவடயே சகவாமைவான், வவைற்றிக்
கருளக்வகவாடியேவான், வகவாடிப்புள் முன்னுயேர்த்த
பவாற்கடல் தயின்றை பரமைன், வகவாடி மைன்னு
புள்ளுவட அண்ணல், வவைஞ்சிவறைப்புள்
உயேர்த்தவார், வைலங்வகவாள் புள்ளுயேர்த்தவாய,
வகவாடியேவா வைடுபுள்ளுயேர்த்த வைடிவைவார் மைவாதவைனவார்,
ஆடற் பறைவவையுயேர் வகவாடி எமமைவாயேன், வபவான்
புவர சமைனி கருளக்வகவாடியுவட புண்ணியேன்,
நிவறை புகழ் அஞ்சிவறைப்புள்ளின் வகவாடியேவான்,
கருட தவாரணன் என்வறைல்லவாம வவைநசதயேன்

மைஹவா விஷ்ணுவின் வகவாடியேவாக விளங்கும
பவாங்வக ஆழ்வைவார்கள் பலவைவாற அனுபவித்தப்
பவாடியுள்ளனர்.
நவாமும “உத்திஷ்சடவாத்திஷ்ட சகவாவிந்த
உத்திஷ்ட கருடத்வைஜே”– கருடக்வகவாடியேவாசன
சகவாவிந்தசன திருக்கண் மைலர்ந்தருள்வைவாய”
என்ற திருப்பள்ளிவயேழுச்சி பவாடுகின்சறைவாம.
இனி எவ்வைவாற கருடசசேவவைவயே கவாண்பத
வவைகுந்த வைவாழ்வைளிக்கும என்பவதக் கவாணலவாம.
சில தலங்களில் கருட சசேவவையின் சபவாத ஒரு
வவைள்வளத் தணிவயே கருட வைவாகனத்தின்
அலகவால் கிழித்த நவான்கு திவசேகளிலும திவசேக்கு
ஒன்றைவாகத் தூக்கி எறிவைவார்கள். இத ஜீவைவாத்மைவாவின்
முமமைலங்களவான ஆணவைம, கன்மைம, மைவாவயே
ஆகியேவவை அவைனிடமிருந்த கிழிக்கப்பட்டு
திவசேக்கு ஒன்றைவாக வீசேப்பட்டு அத
தூயவமையேவாவைவதக் குறிக்கின்றைத. எனசவை
கருடசசேவவைவயேக் கவாணும சபவாத நமமிடம
உள்ள ஆணவைம, கன்மைம, மைவாவயே ஆகியே
முமமைலங்கள் நீங்கும (நீக்க நவாம முயேற்சி

வசேயதவால்) இவ்வைவாற மைலங்கள் நீங்கும சபவாத
மைனிதன் நிர்மைலன் ஆகின்றைவான். அவைன் தன்வன
உணர்கிறைவான். இவறை தரிசேனம கிட்டும. முக்திக்கு
வைழி பிறைக்கும எனசவைதவான் வபருமைவாளின்
கருடசசேவவைவயேக் கவாண்பதவால் வவைகுந்த
வைவாழ்வைளிக்கும என்பத ஒரு ஐதீகம.
சமைவாட்சேப் சபற என்பதற்கவான இன்வனவாரு
விளக்கம. சவைதங்கள் வதவாவலந்த சபவாத அவத
மீட்வடடுத்தக் வகவாடுத்தவைர் எமவபருமைவான்,
ஏவனன்றைவால் சவைதங்கள் அவைசர பரமவபவாருள்
என்ற அறதியிட்டுக் கூறகின்றைன. கருடன்
அவ்சவைத மையேமைவானவைன், அதவாவைத
"சவைதஸ்வைரூபன்". எனசவை ஸ்ரீஆளவைந்தவார்
“சவைதவாத்மைவா விஹசகஸ்வைர:” அதவாவைத கருடன்
சவைதவாத்மைவா என்ற சபவாற்றகின்றைவார். விநவதயின்
புதல்வைனவான கருடனின் ஒவ்வவைவாரு அவையேமும
சவைதத்தின் பகுதி.
முக்கூர் சுவைவாமியின் “மைட்டப்பல்லியில்
மைலர்ந்த மைவறை வபவாருள்” என்றை புத்தகத்தில்
படித்தவத பகிர்ந்த வகவாள்கிசறைன்.

ஸஸூபர்சணவாஸி கருத்மைவாந்த்ரி வ்ருத்சதசிசரவா
கவாயேத்ரம சேஷீஸ் ஸ்சதவாமை ஆத்மைவாஸவாமை சத
தநுர் ப்ரஹத்ரதந்தசர யேஜ்ஞவாயேஜ்ஞியேம
புச்சேம – என்பத யேஜேஸுர் சவைத வ்யேவாக்யேவானம.
ஸ்ரீவவைநசதயேனின் திருசமைனியில் ஒவ்வவைவாரு
அவையேமும சவைதத்தின் பகுதியேவாகசவை உள்ளத.
“ஸ்சதவாமைம” என்கிறை சேவாமைசவைத பவாகசமை
அவைருக்கு ஆத்மை வசேவாரூபம, “கவாயேத்ரம” என்கிறை
சேவாமைம அவைருக்கு கண்ணவாய விளங்குகின்றைத.
கவாயேத்ரி மைந்திரம எவ்வைவாற ஜேபிப்பவைர்கவள
கவாக்கின்றைசதவா அத சபவால கருடனின்
திருவிழிகள் அவைரத பக்தர்கவளக் கவாக்கின்றைத.
“த்ரிவ்ருத்” என்கிறை சேவாமைம அவைருக்கு தவலயேவாக
இருக்கின்றைத. யேஜேஸுர் சவைதங்கள் அவைருவடயே
வபயேர்களவாகின்றைன. சேந்தஸ்ஸஸுகள் அவைருவடயே
திருக்கரங்கள். “த்ஷ்ண்யேம” என்ற
வசேவால்லப்படும சவைள்வி சமைவடகள்
அவைருவடயே திருக்கவால் பவாதங்களவாகின்றைன.

“வைவாமைசதவ்யேம” என்கிறை சேவாமைம அவைருவடயே
திருசமைனியேவாகவும, “ப்ருஹத்”, “ரதந்த்ரம”
என்னும ஸவாமைங்கள் அவைருக்குச்
சிறைகுகளவாகின்றைன. “யேஜ்ஞவாயேஜ்ஞியேம” என்றை
சேவாமைம அவைருக்கு வைவாலவாகின்றைத. இப்படி சவைத
பவாகங்கவளல்லவாம கருடனுவடயே திருசமைனியியி்ன்
பகுதிகளவாய விளங்குவைதவால் கருடவன
சவைதஸ்வைரூபன் என்கிறைவார்கள் மைஹவான்கள்.
பிள்வளப் வபருமைவாள் ஐயேங்கவாரின் திருவைரங்கத்த
மைவாவலயின் ஒரு பவாடலில் இசத கருத்த
கூறைப்பட்டுள்ளத.
சிரம சசேதனன் விழி, சதகம, சிவறை,
பின்சிவன, பதம, கந்தரம, சதவாள்கள், ஊரு, வைடிவைம, வபயேர், எசுர்
சேவாமைமும ஆம
பரந்சத தமைத அடியேவார்க்கு உள்ள பவாவைங்கள்
பவாற்றி, அருள்
சுரந்சத அளிக்கும அரங்கர் தம ஊர்திச்
சுவைணனுக்சக. ( தி.மைவா 88)

தம அடியேவார்களுக்கு இருக்கும தீவிவனகவள
அழித்தக் கருவண வபவாழிந்த அருளும
அரங்கருவடயே வைவாகனம ஆன சுபர்ணன்
எனப்படும கருடனுக்கு தவல, உயிர், கண்கள்,
திருசமைனி, சிறைகுகள், பின்புறைம, கழுத்த,
சதவாள்கள், வதவாவட, உருவைம, திருநவாமைம, ஆகியே
யேவாவும யேஜேஸுர் சவைதமும, சேவாமைசவைதமும ஆகும.
இப்படி சவைதஸ்வைரூபனவான வபவான் மைவலயேவான
கருடனில் பச்வசேப் புயேவலன வபருமைவாள்
வைருமசபவாத அவதப் பவார்த்த அதன்
தவாத்பர்யேத்வத உணர்ந்த பூரண சேரணவாகதி
அவடந்தவால் சமைவாட்சேம நிச்சேயேம. எனசவை
கருடசசேவவைவயேப் பவார்த்தவால் வவைகுந்த
வைவாழ்வைளிக்கும என்ற கூறினவார்கள் நம
முன்சனவார்கள்.
இவ்வைவாற வபரியே திருவைடி என்றம புள்ளவரயேன்
என்றம கவாசகந்திரன் என்றம சபவாற்றைப்படும
பக்ஷிரவாஜேனவான கருடன் சமைல் வபருமைவாள்
ஆசரவாகணித்த பவைனி வைரும சபவாத நவாம
கவாண்பத என்ன? கருடன் சவைத வசேவாரூபி.

எமவபருமைவான் அவ்சவைதத்தினவால்
அறியேப்படுபவைன், சபவாற்றைப்படுபவைன், எனசவை
வபருமைவாள் கருடசசேவவை தந்த எழுந்தருளும
சபவாத "மைவறை சபவாற்றம இவறை" இவைசன
என்றம. "மைவறைமுடி" இவைசன என்றம கவாட்டித்
தருகின்றைத. அதவாவைத சவைதங்களவால்
சபவாற்றைப்படும பரம வபவாருள் இவைன் தவான்
என்ற கவாட்டித்தருகிறைவான் கருடன். அந்த சவைதச்
வசேழுமவபவாருவள நவாம உணர்ந்தவால் நமைக்கு
சமைவாட்சேம தவாசன எனசவை தவான்
கருடவைவாகனத்தில் வபருமைவாவள
தரிசித்தவைர்களுக்கு மைறபிறைவி கிவடயேவாத
என்பத ஐதீகம.
எனசவை அடுத்த தடவவை கருடசசேவவைவயேக்
கவாணும சபவாத “முமமைலம நீக்கி. முக்தி தவா
வபருமைவாசள!” என்ற சவைண்டிக் வகவாண்டு
சசேவியுங்கள். கருவுவட முகில் வைண்ணன், கவாயேவா
வைண்ணன், கருவிவள சபவால் வைண்ணன், கமைல
வைண்ணன் வபருமைவாவள சவைண்டினவால் முக்தி
நிச்சேயேம என்பவத மைனதில் வகவாள்ளவும.

கருடசசேவவை மிக, மிக அரிதவானத! கவாயசினப்புள்
- வபரியே திருவைடியின் கருவணப் பவார்வவையிலும,
கவாயசின ஆழியின் பவாதகவாப்பிலும, கவாயசின
சவைந்தனின் வவைத, வவைதப்பிலும தங்கள்
விவனகள் எல்லவாம அழிந்த வவைகுந்தம
வபறவைத உறதி.
பவாகவைதவனப் பற்றிக் வகவாண்டவால் பகவைவாவன
எளிதவாக அவடயேலவாம. ஆகசவை நவாம கருடவன
பற்றிக் வகவாண்டு பக்தி, ஞவானம என்றை இரண்டு
சிறைகுகளின் தவண வகவாண்டு அவைன் தன் இரு
கரங்களில் ஏந்தி இருக்கும பத்தரவாவிவயே
நித்திலத் வதவாத்திவன, திருமைவாவல அமமைவாவன,
புகழ் சசேர் வபவாலிகின்றை வபவான் மைவலவயே
வபருமைவாளின் திருவைடிகவள எளிதில்
அவடயேலவாம என்பவத உணர்த்தவைசத
கருடசசேவவை. நமைக்குப் வபருமைவாவளக் கவாட்டி
தரும ஆச்சேவாரியேனவாக இருந்த நவாம வவைகுந்த
வைவாழ்வு வபறைக் கருடவாழ்வைவார் உதவுகின்றைவார்.
வபருமைவாளின் எதிரிகவள அழிப்பதில்
முதலவானவைர் கருடன் ஆழ்வைவார்கள் இதனவால்தவான்

கருடவன கவாயசினப்பறைவவை, வவைஞ்சிவறைப்புள்
என்ற குறிப்பிடுகின்றைனர்.
பவைளமசபவாற் கனிவைவாய சிவைப்ப நீ கவாண
வைந்த நின் பல் நிலவா முத்தம
தவைழ் கதிர் முறவைல் வசேயத நின்
திருக்கண்தயேங்க நின்றைருளவாய
பவைள நன்படர்க் கீழ்ச் சேங்குவறை வபவாருநல்
தண் திருப்புளிக் கிடந்தவாய!
கவைளமைவா களிற்றினிடர் வகடத்தடத்தக்
கவாயசினப் பறைவவையூர்ந்தவாசன! (திரு 9-2-5)
வபவாருள்: கசஜேந்திரன் என்றை யேவாவனயின்
தன்பத்வதத் தீர்த்த வபருமைவாசன! கவைளமைவாக
உணவு வகவாள்ளூம அந்த யேவாவன தடவாகத்தக்
கவரயில் முதவலயேவால் தன்பம அவடயேவும,
அத்தன்பத்வத நீக்கச் சினம வகவாண்ட
கருடப்பறைவவையின் மீத ஊர்ந்த
சதவான்றியேவைசன! பவைளக்வகவாடியின் கீசழ
சேங்குகள் திரண்டு கவாணப்படும தவாமிரபரணிக்
கவரயிலுள்ள திருப்புளிங்குடித்தலத்திசல

பள்ளி வகவாண்டவைசன! பவைளம சபவால உன்
உதடு சிவைந்த சதவான்றை, பல்லவாகியே வவைண்
முத்தக்கள் ஒளி பரப்ப, தவாமைவரக்கண்கள்
விளங்கப் புன்னவக வசேயதவைவாற வைந்த நீ எனக்கு
அருள் வசேயயே சவைண்டும.
அத என்ன கவாயசினப் பறைவவை? வகவாத்திப் புரட்டி
எடுத்த விடும சகவாபம வகவாண்ட பறைவவை
(கருடன்). ஆனவால் யேவாவரக் வகவாத்தம
பக்தர்கவளயேவா? இல்வல! இல்வல! வபருமைவாள்
பக்தர்கவள கவாப்பவைர் அல்லவைவா? அவைரத
பக்தர்கவள கருடன் ஒன்றம வசேயயே மைவாட்டவான்.
ஆனவால் வபருமைவாளின் பவகவைர்கவள
வபருமைவாளுக்கு சிரமைம வகவாடுக்கவாமைல் தவாசன
முதலில் வசேன்ற வகவாத்தி புரட்டிப் சபவாட்டு
விடுவைவான். இவ்வைவாற கருடனில் ஆசரவாகணித்த
திருவுக்கும திருவைவாகியே வசேல்வைன் வைரும அழவக
சவைதம தமிழ் வசேயத மைவாறைன் நமமைவாழ்வைவார்
எவ்வைவாற பவாடுகின்றைவார் பவாருங்கள்.
கவாயசினப் பறைவவையூர்ந்த வபவான் மைவலயின்
மீமிவசேக்கவார் முகில் சபவால்

மைவாசின மைவாலி மைவாலி மைவாவனன்ற அங்கு
அவைர்படக் கனன்ற முன் நின்றை
கவாயசினசவைந்சத! கதிர்முடியேவாசன! கலிவையேல்
திருப்புளிங்குடியேவாய!
கவாயசின வைவாழி சேங்கு வைவாள் வில் தண்சடந்தி
எமமிடர் கடிவைவாசன! (திரு 9-2-7)
வபவாருள்: சமைருமைவலயின் சமைல் தங்கும
நீருண்ட கருத்த சமைகம சபவால் சகவாபம வகவாண்டு
தவாக்கவைல்ல கருடப்பறைவவையின் மீத ஏறி வைந்த நீ
மிக்க சினம வகவாண்டு மைவாலி, சுமைவாலி என்னும
இரு அரக்கர்கவளயும அழித்தவாய. (கவாயசின
சவைந்தன் என்னும திருநவாமைம வபற்றைவாய).
கவாயசின சவைந்சத! ஓளி மிகுந்த திருமுடி
உவடயேவைசன! வைளம மிகுந்த வையேல்கள்
சூழப்பட்ட திருப்புளிங்குடியில் பள்ளி
வகவாண்டவைசன! கவாயகின்றை சினம வகவாண்ட
சேக்கரம, சேங்கு, வைவாள், வில், தண்டு,
ஆகியேவைற்வறைத் தவாங்கிக்வகவாண்டு கவாட்சி தரும நீ
என் தயேரத்வத நீக்குபவைன் அன்சறைவா! எனக்கு
அருள்வைவாயேவாக.

சகவாபப்பறைவவையேவான கருடனில் ஒயயேவாரமைவாக
அமைர்ந்த ஜிவ்வவைன்ற பறைந்த வபருமைவாள் வைரும
அழகவானத வபவான் மைவல மீத ஒரு கவார் முகில்
அமைர்ந்திருப்பத சபவால் இருக்குமைவாம.
எமவபருமைவானும சகவாபமைவாகச் வசேன்ற தன்
எதிரிகவள அழிப்பவைன், தீ உமிழும சகவாபச்
சேக்கரமும, சேங்கும, தண்டமும ஏந்தி பக்தர்கள்
தன்பங்கவளக் கவளபவைன்.

நீள்நவாகம சுற்றி வநடுவைவர நட்டு ஆழ்கடவல
சபணவான் கவடந்த அமுதம வகவாண்டு உகந்த
வபமமைவாவன
பூணவார மைவார்வைவன; புள் ஊரும வபவான்
மைவலவயே
கவாணவாதவார் கண் என்றம கண் அல்ல;
கண்டவாசமை. (வப.தி 11-7-1)
வபவாருள்: நீண்ட வைவாசுகி என்னும நவாகத்வத
கயிறைவாகச் சுற்றிப் வபரியே மைந்தர மைவலவயே

மைத்தவாக நவாட்டி ஆழ்ந்த பவாற்கடவல
மைதியேவாதவைனவாகிக் கவடந்த அமுதத்வத எடுத்த
தந்த திருவுள்ளம உவைந்த வபருமைவானும,
ஆரங்கவள அணிந்த திருமைவார்வப உவடயேவைனும
வபரியே திருவைடிவயே ஏறிச்வசேலுத்தகின்றை வபவான்
மைவல சபவான்றைவைனுமைவான வபருமைவாவள
சசேவிக்கப் வபறைவாதவைர்களுவடயே கண்களவானவவை
ஒரு நவாளும கண்கசள அல்ல, இவத நவாம
நன்கறிசவைவாம என்கிறைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
திவ்வியேக்கவி பிள்வளப்வபருமைவாள் ஐயேங்கவார்
தமைத நூற்வறைட்டுத் திருப்பதி அந்தவாதியில்
திருச்வசேங்குன்றூர் திவ்வியே சதசே
எமவபருமைவானிடம
வைரசவைண்டும கண்டவாய மைதிகலங்கி விக்குள்
வபவாரசவை உயிர்மைவாயும சபவாழ்த – பரசமைட்டி!
வசேங்குன்றூர் மைவாசல! சிவறைப்பறைவவை
சமைல்கனகப்
வபங்குன்ற ஊர் கவார்சபவால் பறைந்த. ( நூ. தி.
அ 64)

வபவாருள்: பரமைபதத்தில் வீற்றிருப்பவைசன!
திருச்வசேங்குன்றூர் எனும திருப்பதியில்
எழுந்தருளியிருக்கின்றை திருமைவாசல! எனத
அறிவு ஒடுங்கி விக்கலவானத தன்பம வசேயயே
உயிர் சபவாகும அக்கவாலத்தில் அழகியே
சிறைகுகவளயுவடயே சுபர்ணன் மீத, பசும
வபவான் மையேமைவான மைவலயின் மீத ஏறி
வைருகின்றை கவாளசமைகம சபவால, விவரந்த
எழுந்தருளிச் சசேவவை சேவாதிக்க சவைண்டும
என்ற சவைண்டுகின்றைவார்.
ஆழ்வைவார்கள் மைட்டுமைவா? மைவால் மைருகவனப்
(முருகவன) பவாடியே அருணகிரி நவாதரும
திருமைவாவல கருடவாசேனன் என்ற
இவ்வைவாவறைல்லவாம பவாடுகின்றைவார்.
இரணியேவண மைவார்பீறி வைவாவக புவண
உவைணபதி வநடியேவைன்;
உததி மீதி சலசேவாயு முலக மூடு சர்பவாத
உவைணமூர்தி மைவாமைவாயேன்;

நச்சு வவைண்பட மீதவண வைவார்முகில் பச்வசே
வைண் புயேனவார் கருடவாசேனர்;
இரணியேனத மைவார்வப வைஜ்ர நகங்களவால் பிளந்த
வைவாவக சூடியே கருடனின் தவலவைன் வநடியே
திருமைவால், ஓங்கி உலகளந்த உத்தமைனவாய தனத
திருத்தவாளினவால் விண்ணும மைண்ணும அளந்த
மைவாமைவாயேன், பவாற்கடலில் நவாகவணயில் பள்ளி
வகவாள்ளும திருமைவால் கருடன் சமைல்
ஆசரவாகணித்த வைருகின்றை பச்வசேப்புயேல் என்ற
அருணகிரி நவாதரும பவாடுகின்றைவார். (சுபர்ணன்
என்பதின் தமிழ்ப்பதம உவைணம) ஆகசவை
கருடசசேவவைவயேப் பற்றிப் பவார்க்கும சபவாத
இப்படி கற்பவன வசேயத பவாருங்கள் அந்த
ஆனந்தம உங்களுக்குப் புரியும.
ஒவ்வவைவாரு திருமைவால் ஆலயேத்திலும
கருடசசேவவைத் திருவிழவா பலமுவறை நடக்கின்றைத.
திருக்சகவாயில்களில் பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத
மூன்றைவாம நவாள் கவாவல அல்லத ஐந்தவாம நவாள்
இரவு வபருமைவாள் கருடசசேவவை தந்தருளுகின்றைவார்.
சித்திவரயில் அட்சேயே திருதிவயேயேன்ற

திருக்குடந்வதயில் 14 கருட சசேவவையில்
.ஆரவாவைமுதவன சசேவிக்கலவாம. சித்ரவா
வபசௌர்ணமியேன்ற திருமைவாலிருஞ்சசேவாவல
கள்ளழகர் சதனூர் எழுந்தருளி வவைவகயில்
இறைங்கி, தர்வைவாசே முனிவைரின் சேவாபத்தவால்
மைண்டூகமைவான (தவைவள) சுபதஸ் ரிஷக்கு
சமைவாட்சேம அளிக்கும சபவாத கருடசசேவவை
தந்தருளுகின்றைவார். ஆழ்வைவார் திருநகரியில்,
வவைகவாசியில், நமமைவாழ்வைவாரின் அவைதவார
உற்சேவைத்தில் ஐந்தவாம நவாள் நவைதிருப்பதி
வபருமைவாள்களின் 9 கருட சசேவவையும
நமமைவாழ்வைவாவர அன்ன வைவாகனத்திலும
சசேவிக்கலவாம. வவைகவாசியில்தவான் மிகவும சிறைப்பு
மிக்க கச்சி வைரதரின் வதவாட்டவாச்சேவாரியேவார் சசேவவை
கிட்டுகின்றைத. இசத வவைகவாசி மைவாதம
தஞ்சேவாவூரில் 23 கருட சசேவவை நவடவபறகின்றைத.
ஆனியில் வபரியேவாழ்வைவாரின் அவைதவார நன்னவாள்
கருட வைவாகனத்தில் வபருமைவாவளயும, அவைருக்கு
பல்லவாண்டு பவாடியே வபரியேவாழ்வைவாவர யேவாவன
வைவாகனத்திலும சசேவிக்கலவாம. ஆடியில் பல
தலங்களில் கசஜேந்திர சமைவாட்சே வவைபவைம

நவடவபறகின்றைத. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில்,
ஆண்டவாளின் ஆடிப்பூர உற்சேவைத்தின் சபவாதம
பங்குனி உத்திர கல்யேவாண உற்சேவைத்தில் 5 கருட
சசேவவைவயேக் கண்டு, மைவாலவைனின் அருளும,
பறைவவை அரசேனின் அருளும வபறைலவாம. ஆவைணி
மைவாதம மைவார்க்கண்சடயே சகத்திரமைவாம
திருவிண்ணகரில், நிகரில்லவாத வபருமைவாள்
கருடனுக்கும, கவாவிரிக்கும, தர்மை சதவைவதக்கும,
மைவார்க்கண்சடயேருக்கும பிரதட்சேயேமைவான
ஓப்பிலியேப்பனுக்கு ஐந்த நவாள் பவித்சரவாற்சேவைம.
ஆவைணி திருசவைவாணத்தன்ற சூரியே உதயேத்தின்
சபவாத ஒப்பிலியேப்பன் கருட வைவாகனத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார் இத “சூரிசயேவாதயே கருட
சசேவவை” என்றைவழக்கப்படுகின்றைத.
வபருமைவாளுக்கு உகந்த புரட்டவாசி
சேனிக்கிழவமைகளில் பல்சவைற ஆலயேங்களில்
கருட சசேவவை உற்சேவைம சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத. உற்சேவைர் திருமைவலயேப்பன்,
மூலவைரவாக கருட சசேவவை சேவாதிப்பதம புரட்டவாசி
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் கருடசசேவவையின்
சபவாததவான். திருமைவலயில் வபசௌர்ணமியேன்ற

மைவாவல கருட சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார்
மைவலயேப்பசுவைவாமி.
வவைகுந்த ஏகவாதசியேன்றம கருட சசேவவையில்
பகவைவாவன பல் சவைற ஆலயேங்களில்
தரிசிக்கலவாம. முக்சகவாடி ஏகவாதசி
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாதம, பங்குனி உத்திர
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாதம திருநவறையூரில் கல்
கருட சசேவவை கண்டு களிக்கலவாம. வத மைவாத
அமைவாவைவாவசேயில் திருநவாங்கூரில் 11 கருட சசேவவை
உற்சேவைத்வதக் கண்டு ஆனந்தம அவடயேலவாம.
வத மைவாதம இரதசேப்தமியேன்ற வசேடியேவாயே
வைல்விவனகள் தீர்க்கும வநடிசயேவான்
மைவலயேப்பசுவைவாமி, திருமைவலயில் வபருமைவாள்
கருட சசேவவையுடன் ஒசர நவாளில் ஏழு வைவாகன
சசேவவை அருளுகின்றைவார். மைவாசி மைகத்தன்ற கருட
சசேவவையில் பகவைவான் திருக்சகவாயில்களின்
அருசகயுள்ள புஷ்கரணிக்சகவா, ஆற அல்லத
சேமுத்திரங்களுக்சகவா வசேன்ற தீர்த்த வைவாரி
கண்டருளுகின்றைவார். பங்குனியில்
சமைல்சகவாட்வடயில் வவைரமுடி சசேவவை கருட
சசேவவை மிகவும சிறைப்பு.

திருக்குறங்குடி திவ்யேசதசேத்தில் சேனிக்கிழவமை
சதவாறம கருடசசேவவைதவான். பிரமசமைவாற்சேவைத்தின்
சபவாத சித்தர்களுக்கு அருளும ஐந்த கருட
சசேவவை ஐந்தவாம நவாள் இரவு நவடவபறகின்றைத.
நின்றை நமபி, அமைர்ந்த நமபி, பள்ளி வகவாண்ட
நமபி, திருமைவல நமபி, பவாற்கடல் நமபிகள்
தனித்தனி கருட வைவாகனங்களில் எழுந்தருளி
ஊர்வைலம வைந்த சமைற்கு சநவாக்கி எழுந்தருளி
மைசகந்திர மைவலவயே கடவாக்ஷித்த சதவை கந்தர்வை
சித்தர்களுக்கு கவாட்சி அளிக்கின்றைனர்.
பூவிருந்தவைல்லியில் திருக்கச்சி நமபிகளுக்கவாக
பங்குனியில் மூன்ற கருட சசேவவை. சமைலும
சிறைப்பவாக சேமப்சரவாட்சேண தினத்தன்ற வபருமைவாள்
கருடசசேவவை தந்தருளுகின்றைவார்.
திருவைல்லிக்சகணியில் பங்குனி உத்திரத்தன்ற
அரங்கநவாதரின் அருவமையேவான கண்ணவாடி
கருடசசேவவைவயே கண்டு அருள் வபறைலவாம.
இவ்வைவாற வைருடம முழுவைதம நவாம கருட
சசேவவைவயே கண்டு அருள் வபறைலவாம.

பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத பவாஞ்சேரவாத்ர ஆகமை
ஆலயேங்களில் மூன்றைவாம நவாள் கவாவல கருட
சசேவவை நவடவபறம. அப்சபவாத அதிகவாவல
சூரியே உதயே சநரத்தில் சகவாபுர வைவாசேல் சசேவவை
சிறைப்பு. வவைகவானசே ஆகமை ஆலயேங்களில் ஐந்தவாம
நவாள் இரவு கருடசசேவவை நவடவபறகின்றைத.
கருட சசேவவைக்கு எழுந்தருளும சபவாத
வபருமைவாள் ஊஞ்சேல் சசேவவையும, ஒயயேவாளி
சசேவவையும தந்தருளுகின்றைவார். தவாமிரபரணி
பவாயும வநல்வல சவமையில் கரிசூழ்ந்தமைங்கலம
என்றை ஊரில் உள்ள அலர்சமைல் மைங்வக
உடனுவறை சவைங்கடவாசேலபதி ஆலயேத்தில்
“சநர்த்திக் கடன் கருடசசேவவை” சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத. இக்சகவாவிலில் , வீடுகளில்
சுப நிகழ்ச்சிகள் நவடவபறம சபவாதம,
திருமைணம சபவான்றைவைற்றின் சபவாதம
பிரவார்த்தவன வசேயத வகவாண்டு கருடசசேவவை
நடத்தகிறைவார்கள். திருமைணத்தவடகசளவா,
கவாரியேத்தவடகசளவா ஏற்பட்டவால் கருடசசேவவை
நடத்தவைதவாக சவைண்டிக்வகவாள்கிறைவார்கள்.
சவைண்டுதல் நிவறைசவைற்றியேவுடன்

சகவாலவாகலமைவாக கருடசசேவவைவயே
நடத்தகின்றைவார்கள். வைருடத்தில் சுமைவார் 60 நவாட்கள்
இவ்வைவாலயேத்தில் கருடசசேவவை நடக்கின்றைத.
இந்நூலின் மூலம தவாங்களும பல் சவைற
கருடசசேவவைகவள சசேவித்த அனுபவைத்வதப்
வபறைலவாம.

6. வபரியேவாழ்வைவார் வவைபவைம

கருடசசேவவை என்றைவுடன் நமைக்கு நிவனவுக்கு
வைரும சிறைப்புகள் இரண்டு முதலவாவைத
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணசன பரம வபவாருள் என்ற
நிரூபித்த விஷ்ணுசித்தர் வபவாற்கிழி வபற்ற
யேவாவனயின் சமைல் நகர்வைலம வைரும சபவாத
வபருமைவாள் வபரியேபிரவாட்டியுடன் கருடன் சமைல்

ஆசரவாகணித்த வைந்தவார், எங்சக அவைருக்கு
கண்சணற பட்டு விடுசமைவா என்ற பயேந்த
வபரியேவாழ்வைவார் திருப்பல்லவாண்டு பவாடியேத.
இரண்டவாவைத பூரண சேரணவாகதி தத்தவைத்வதயும
வபருமைவாளின் வசேசௌலப்பியேத்வதயும விளக்கும
கசஜேந்திர சமைவாட்சேம. முதலில் வபரியேவாழ்வைவார்
வவைபவைத்வதப் பற்றிக் கவாண்சபவாமைவா
அன்பர்கசள?
வைவாழ்த்தின் பயேன் வைவாழ்த்த வபறபவைர்க்கு
மைட்டுமைல்லவாமைல் வைவாழ்த்தபவைர்களுக்கும
பயேன்படுகின்றைத. நமவமை விடப்
வபரியேவைர்கவள நவாம வைவாழ்த்தம சபவாத அவைர்கள்
மைனமைகிழ்ந்த நமைக்கு சவைண்டியே நன்வமைகவளச்
வசேயகின்றைனர். இவ்வைவாசறை நவாம இவறைவைவன
வைவாழ்த்தினவால் அந்த கருணவாமூர்த்தி நம
கவைவலகவளப் சபவாக்கி நமைக்கு எல்லவா
நன்வமைகவளயும அருளுவைவார் அல்லவைவா?.
இவ்வைவாற அந்த ஆதிமூலனுக்சக பல்லவாண்டு
பவாடியேவைர் வபரியேவாழ்வைவார்.

இவைர் கலி பிறைந்த 47-வைதவான க்சரவாதன வைருடம
ஆனி மைவாதம, சுக்லபட்சேம, ஏகவாதசி,
ஞவாயிற்றக்கிழவமை கூடியே சுவைவாதி
நட்சேத்திரத்தில், சவையேர் குலத்தில்
புதவமையேவாருக்கும, முகுந்தவாச்சேவார்யேவாருக்கும
புத்திரரவாக, கருடனின் அமசேமைவாக அவைதவாரம
வசேயதவார். வபருமைவாள் நரசிமமைரவாக அவைதவாரம
வசேயததம, வபரியேவாழ்வைவார் பிறைந்ததம, கருடன்
பிறைந்த சஜேவாதிட சேவாஸ்திரத்தில் உயேர்வைவாக
வசேவால்லப்படும சுவைவாதி நட்சேத்திரத்தில் தவான் .
இவைரத இயேற்வபயேர் விஷ்ணு சித்தர்,
மைஹவாவிஷ்ணுவவை எப்சபவாதம சித்தத்தில்
உவடயேவைர் என்ற வபவாருள். எமவபருமைவாவன
மைட்டுசமை தன் உள்ளத்தில் வகவாண்டு வதவாண்டு
புரிந்த வைந்தவைர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில்
வைடவபருங்சகவாயிலுவடயேவானுக்கு
(வைடபத்ரசேவாயிக்கு) நந்தவைனம அவமைத்த மைலர்
மைவாவலகள் கட்டி சேமைர்பித்தக் வகங்கர்யேம
வசேயத வைந்தவார். இவைசர சூடிக்வகவாடுத்த
சுடர்க்வகவாடியேவாள், ஆண்டவாள் நவாச்சியேவாவர

வைளர்த்த, அரங்கனுக்சக அளித்த, அவைருக்கு
மைவாமைனவார் ஆகும சபற வபற்றைவார்.
அப்சபவாத கூடல் நகரவாம மைதவரவயே
வைல்லபசதவைன் என்றை வதன்னவைன் கூர் சவைல்
சகவா வநடுமைவாறைன் என்றை பவாண்டியே மைன்னன்
ஆண்டு வைந்தவான். ஒரு சேமையேம அவைன் இரவில்
நகர் வைலம வைந்த சபவாத திண்வணயில் உறைங்கியே
ஒரு புதியேவைவனக் கண்டவான், அவைவன நீ யேவார்?
என்ற வினவை அவைனும நவான் ஒரு அந்தணன்,
கங்வகயில் நீரவாடி வைருகிசறைன் என்றைவான்.
மைன்னன் அவைவன உனக்கு வதரிந்த நீதி ஒன்வறைச்
வசேவால் என்ற சகட்க அவைனும “மைவழக்
கவாலத்தின் சதவவைவயே மைற்றை எட்டு
மைவாதங்களிலும, இரவின் சதவவைவயே பகலிலும,
முதவமையின் சதவவைவயே இளவமையிலும,
மைறவமையின் சதவவைவயே இமவமையிலும சதட
முயேல சவைண்டும” என்றைவான்.
இவதக் சகட்ட மைன்னன், தவாம மைறவமைக்கு
இதவைவர ஒன்றம வசேயயேவாமைல் கவாலம
கழித்சதவாசமை என்ற வைருந்தினவான். வவைணவைப்

வபரியேவாரவான வசேல்வை நமபிகளிடம அரசேன் தன்
வைருத்தத்வதக் கூறினவான். வசேல்வை நமபிகளும
நவாவடங்கும பவறை அறிவித்த, வித்வைவான்கவளத்
திரட்டி, சவைத அர்த்தங்கவளக் வகவாண்டு
பரமவபவாருவளப் பற்றி நிர்ணயித்த,
அவ்வைழியேவாசலசயே வபறைலவாம என்றைவார். எனசவை
அரசேனும ஒரு சேதஸ் நடத்தினவான். தங்கக்
கவாசுகவள தணியில் முடிந்த, அப்வபவாற்கிழிவயே
சேவப நடுசவை கட்டி வவைக்க ஏற்பவாடு வசேயதவான்
தனத தவைத்திறைவமையினவால் எந்தவிதப்
பிடிப்புமில்லவாமைல் ஆகவாயேத்தில் நிறத்தினவான்,
தனத சகள்விக்கு யேவார் சேரியேவான விவட
அளிக்கின்றைவார்கசளவா அவைரத கவாலடியில்
அப்வபவாற்கிழித் தவானவாக விழும என்றம
அறிவித்தவான்.
வசேயதி திருவில்லிபுத்தூவரயும அவடந்தத.
அங்சக சகவாயில் வகவாண்ட
வைடவபருங்சகவாயிலுவடயேவான் தனக்குப் பூ
மைவாவல கட்டி அழகு பவார்க்கும விஷ்ணுசித்தரின்
கனவில் சதவான்றி, "நீர் சபவாய அச்சேதஸில் கலந்த
வகவாண்டு வபவாற்கிழிவயே அறத்த வைவாரும' என்ற

கட்டவளயிட்டவார். விஷ்ணு சித்தசரவா, "அத சேகல
சேவாத்திரங்களும கற்றை பண்டிதர்கள்
வசேயயேசவைண்டியேத... நவாசனவா சேவாத்திரம முழுதம
கற்றைவைன் அல்சலன். சேகலகலவா வைல்லவைர்களவான
அமமைவாயேவாவைவாத பண்டிதர்கள் நிவறைந்த சேவபயில்
எப்படி நவான் பரதத்தவை நிர்ணயேம வசேயயேப்
சபவாகிசறைன்?' என்ற சகள்வி எழுப்பினவார்.
அதற்கு இவறைவைன், "அவதப்பற்றி உமைக்கு என்ன
கவைவல? வசேயயேப் சபவாவைத நவாசமை... நீர்
வசேல்லும' என்ற ஆவணயிட்டவார்.
விஷ்ணுசித்தரும வபருமைவாளின் ஆவணவயே
ஏற்றக் கூடல் நகருக்குப் பயேணமைவானவார். வசேயதி
மைன்னனுக்குக் கிவடக்க, வசேல்வைநமபிசயேவாடு
சசேர்ந்த அவைவர எதிர்வகவாண்டு அவழத்தவான்.
சவைதத்தின் விழுப்வபவாருளவான பரதத்தவைத்வத
நிச்சேயித்த அருள சவைண்டும என்ற
பிரவார்த்தித்தவான்.
விஷ்ணுசித்தரும சேவார்ங்கம உவதத்த சேரமைவழ
சபவால் சவைதத்தின் விழுப்வபவாருவள
உவரக்கலவானவார். "இந்த உலகுக்குக் கவாரணமைவான

வைஸ்த எவைசரவா அவைசன தியேவானத்தக்குரியேவைர்.
எவைரிடத்திலிருந்த அவனத்தப் வபவாருளும
உண்டவாகின்றைனசவைவா, எவைரவால் இவவை
யேவாவவையும நிவல வபற்றிருக்கின்றைனசவைவா,
முடிவில் எவைரிடத்தில் இவவையேவனத்தம
லயேமைவாகின்றைனசவைவா அவைசர பரபிருமமைம.
சிலந்திப் பூச்சியேவானத எவ்வைவாற நூவல
உருவைவாக்கிக்வகவாண்டு, உணவைவாகிறை பூச்சிகவளப்
பிடித்தக் வகவாள்ளுசமைவா அவ்வைவாசறை சேகல
உயிர்கவளயும, வபவாருள்கவளயும அப்பரன்
பவடத்தவார், அவைசர விஷ்ணு என்னும
வபயேருவடயேவைரவாய, சேவாத்விகனவாய,
அவனவைரவாலும வதவாழப்படுகின்றைவைரவாய
இருக்கிறைவார் என்றம, ஓமகவார வைடிவினனவான
அவ்விஷ்ணு ஒருவைசர என்றம, சவைத
வைசேனங்களுக்கும நவாயேகன் அவைசர என்றம,
ஜீவைர்கள் அந்த ஓமகவாரத்வத உச்சேரித்த
மைவாத்திரத்திசலசயே நலன் அவடகிறைவார்கள்
என்றம, அந்நவாரவாயேணன் ஒருவைசர பவாவைங்கவளக்
கவளபவைர் என்றம,
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணனிடத்திலிருந்த பிரமமைவா, ருத்ரன்

முதலவான முப்பத்த முக்சகவாடி சதவைர்களும
பிறைந்தவார்கள் என்றம, நவாரவாயேணசன பரபிருமமைம
என்றம, பகவைவான் வியேவாசேரும, எந்தக்
கவாலங்களிலும நவாரவாயேணனுக்கு மிஞ்சியே பர
வதயவைமில்வல என்ற சவைதங்களும,
புரவாணங்களும சேத்யே பூர்வைமைவாகச் வசேவால்லி
இருப்பவத ரிஷகளவாகியே உங்கள் மைத்தியில்
பிரமைவாண பூர்வைமைவாகச் வசேவால்ல விவழகிசறைன்
என்றம வகவயே சமைசல உயேர்த்தி சேத்தியேம
வசேயத, நவாரவாயேணன் ஒருவைசன பரனவாயிருப்பத
சபவால, சேர்வை மைந்திரங்களில் அஷ்டவாட்சேரம
ஒன்சறை பரதத்வை நிர்ணயேம வசேயயேவும உயேர்ந்த
மைந்திரமைவாக இருக்கிறைத என்றம அருளிச்
வசேயதவார்.
இவ்வைவாற சவைத வைவாக்கியேம, ஸ்மருதி, இதிகவாசேம,
புரவாணம முதலவான பிரமைவாணங்கவளக்
வகவாண்டும அவனத்த வித்வைவான்களும
ஏற்றக்வகவாள்ளும வைண்ணம "விஷ்ணுசவை முழு
முதற் கடவுள், வவைணவை சேமையேசமை மிகச் சிறைந்த
சேமையேம" என்பவத நிரூபித்தவார். வபவாற்கிழி இவைர்
பக்கம தவாழ வைவளயே இவைரும அக்கிழிவயே

அறத்தக் வகவாண்டு உருவினவார். இதவனக் கண்ட
அரசேன், மைற்றை வித்வைவான்கள் வியேந்தனர்.
“சவைதங்கசளவாதி விவரந்த கிழியேறத்த”
விஷ்ணுசித்தவர வைல்லபசதவைன் தனத பட்டத்த
யேவாவனயின் சமைல் ஏற்றி, குவட, வகவாடி, சேவாமைரம,
திருஆலவைட்டத்தடன், நகர் வைலமைவாக அவழத்தச்
வசேன்றைவான். விஷ்ணு சித்தருக்கு “பட்டர்பிரவான்”
அதவாவைத“ அறிவைவாளிகளின் தவலவைன்” என்னும
பட்டம அளித்த வகசௌரவித்தவான் அரசேன்.
இந்நிகழ்வவை
பவாண்டியேன் வகவாண்டவாடப் பட்டர்பிரவான்
வைந்தவாவனன்ற
ஈண்டியேசேங்க வமைடுத்தூத – சவைண்டியே
சவைதங்கசளவாதி விவரந்த கிழியேறத்தவான்
பவாதங்கள் யேவாமுவடயே பற்ற
என்ற பவாண்டியே பட்டர் சபவாற்றகின்றைவார்.
விருத, சேங்கம சபவான்றை பல வைவாத்தியே
சகவாஷங்களுடன் பட்டத்த யேவாவனயின் சமைல்

விஷ்ணுசித்தர் எழிலவாக நகர்வைலம அழவகக்
கவாண வியேப்பூட்டும வைவகயில் வைவானில்
கூடலழகர், வைவாசனவார் தனித்தவலவைர்,
அயேர்வைரும அமைரர்கள் அதிபதி,
பத்தவடயேடியேவைர்க்கு எளியேவைன்,
மூசவைழுகுக்கும நவாதன், சேவார்ங்கம என்னும
வில்லவாண்டவான் ஆரவாவைமுதமைவான பவித்திரரவான
திருமைவால், பரசமைட்டியேவான வபரியே பிரவாட்டியேவார்
மைற்றம பரிவைவாரங்களுடன் கருடவாரூடரவாக
வைவானில் வைருகின்றைவார்.
இவ்வைவாற வபரியே திருவைடியில் தண் தழவாய
மைவாவலயுடன் வபருமைவாவளக் கண்டவுடன் ,
"எங்சக வபருமைவாளின் திருவுருவைத்திற்கும
வபருவமைகளுக்கும கண்சணற பட்டு விடுசமைவா"
என்ற அஞ்சி அவைவர வைவாழ்த்திப் பரபரப்புடன்
யேவாவன சமைலிருந்த மைணிகவளசயே தவாளமைவாகக்
வகவாண்டு திருப்பல்லவாண்வடப்
பவாடத்வதவாடங்கி எமவபருமைவானுவடயே
சதவாளுக்கும, தவாளுக்கும ஒரு சசேர
மைங்கலவாசேவாசேனம வசேயதவார் விஷ்ணுசித்தர்.
இவ்வைவாற பரந்தவாமைனுக்சக பல்லவாண்டு

பவாடியேதவால் இவைர் "வபரியேவாழ்வைவார்" என்ற
அவழக்கப்படலவானவார்.
மைற்றை ஆழ்வைவார்கள் வபருமைவாளிடம சமைவாட்சேம
சவைண்ட இவைர் மைட்டுசமை அவைருக்கு எந்த தீங்கும
வைந்த விடக்கூடவாத என்ற பல்லவாண்டு
பவாடியேதவால், “வபவாங்கும பரிவைவாசல
வில்லிபுத்தூர் பட்டர்பிரவான் வபற்றைவார்
வபரியேவாழ்வைவார் என்னும வபயேர்” என்ற
வபரியேவைர்கள் சபவாற்றவைர்.
மைவார்வைசமை சகவாயில் மைவாதவைசன வதயவைம
அவைனிடத்தில் வகவாள்கின்றை ஆர்வைசமை மைலர்”
என்ற வைவாழ்ந்தவைர் வபரியேவாழ்வைவார். எமவபருமைவான்
தன்னுள்சள உவறைகின்றைவான் என்பவத உணர்ந்த
”வமையக்வகவாண்டு வைந்த புகுந்த சவைதப்பிரவானவார்
கிடந்தவார், வபக்வகவாண்ட பவாமபவணசயேவாடும
என்ற தனத பவாசுரங்களில் சேவாதிக்கின்றைவார்
வபரியேவாழ்வைவார். இவைர் தமவமை யேசசேவாவதயேவாக
பவாவித்த வைண்ணமைவாடங்கள் சூழ்
திருக்சகவாட்டியூரில் கண்ணன் சகசேவைன் நமபி
பிறைந்தவதப் பவாடிக் கண்ணனத வைடிவைழவகக்

கவாண பவைளவைவாய சகவாபியேவர அவழத்த,
வதவாட்டிலிலிட்டு தவாலவாட்டி, அவசேத்தவாட்டி,
சேப்பவாணி வகவாட்டி, அமபுலி அவழத்த, புறைம
புல்க அவழத்தப் பவாடி, கிருஷ்ணவாவைதவார
இரவாமைவாவைதவாரங்களின் பண்புகவளப் பவாடி,
திருவைடி பிரவாட்டியேவாரிடம கவணயேவாழி
வகவாடுத்தவதப் பவாடி, தன் வையேமைவாகி நவாரணன்
தன் அன்வன நரகம புகவாள் என்ற கூறி
திருமைவாலிருஞ்சசேவாவல, திருக்சகவாட்டியூர்,
சதவைப்ரயேவாவக, திருவைரங்கம, திருசவைங்கடம,
வைடதிவசேமைதவர, சேவாளக்கிரவாமைம, வவைகுந்தம
தவைவரயேசயேவாத்தி வைதரி பவாடி,!
கருளக்வகவாடியேவாசன! பறைவவைசயேறம
பரமபுருடவா! என்ற பவாடியே வபரியேவாழ்வைவாரின்
கருடவனப் சபவாற்றம ஒரு பவாசுரம
வநயயிவட நல்லசதவார் சசேவாறம நியேதமு
மைத்தவாணிச் சசேவைகமும
வகயேவடக்கவாயும கழுத்தக்குப் பூவணவாடு
கவாதக்குக் குண்டலமும

வமையயிட நல்லசதவார் சேவாந்தமுந்தந்த என்வன
வவைள்ளுள்ளுயிரவாக்க வைல்ல
வபயுவட நவாகப்பவகக் வகவாடியேவானுக்குப்
பல்லவாண்டு கூறவைசன. (தி - 8)
வபவாருள்: வபருமைவாசள! வநயசயேவாடு நல்ல
ஒப்பற்றை உணவவையும, எப்சபவாதம பிரியேவாமைல்
வநருங்கிச் வசேயகின்றை சசேவவைவயேயும,
வவைற்றிவலப் பவாக்குகவளயும நீ வகவாடுத்தவாய.
அத்தடன் கழுத்திலும, கவாதிலும அணிந்த
வகவாள்ள சவைண்டியே ஆபரணங்கவளயும,
உடமபில் பூசிக்வகவாள்ளச் சிறைந்த சேந்தனத்வதயும,
நவான் விருமபியேபடிசயே வகவாடுத்தவாய. இப்படி
சேமசேவாரியேவாயக் கிடக்க என்வன ஞவானம
வபறைச்வசேயதவாய. பவாமபிற்குப் பவகயேவாகியே
கருடவனக் வகவாடியில் வகவாண்டுள்ள
எமவபருமைவாசன! உனக்குப் பல்லவாண்டு எனச்
வசேவால்லிப் பவாடுசவைன்.

“இவ்வைவாற வபரியேவாழ்வைவார் “பரதத்தவை
நிர்ணயேம” வசேயத விழவா, மைவார்கழி மைவாதம மைதவர
கூடல் அழகர் திருக்சகவாயிலில் வபரும

உற்சேவைமைவாகக் வகவாண்டவாடப் படுகிறைத. மைற்றம
எல்லவா வபருமைவாளின் திருத்தலங்களிலும
(கருடவாழ்வைவாரின்) வபரியேவாழ்வைவாரின்
திருநட்சேத்திரமைவான ஆனி சுவைவாதி அன்ற இந்த
பரத்தவை நிர்ணயேத்வத விளக்கும வைவகயில்
கருட சசேவவை நவடவபறகின்றைத. இத “ஆனி
கருடன்” என்ற அவழக்கப்படுகின்றைத. அன்ற
வபருமைவாள் கருட வைவாகனத்திலும வபரியேவாழ்வைவார்
யேவாவன வைவாகனத்திலும எழுந்தருள
பல்லவாண்டு பல்லவாண்டு பல்லவாயிரத்தவாண்டு
பல சகவாடி நூறைவாயிரம
மைல்லவாண்ட திண்சடவாள் மைணிவைண்ணவா! உன்
வசேவ்வைடி வசேவ்வி திருக்கவாப்பு. (தி - 1)
வபவாருள்: மைல்லர்கவள வவைன்றை வைலிவமையுள்ள
சதவாள்கவளயுவடயே நீல இரத்தினம சபவான்றை
நிறைத்வதயுவடயேவைசன! பற்பல ஆண்டுகளிலும,
அசனக சகவாடி இலட்சேம ஆண்டுகளிலும உமைத
சிவைந்த திருவைடிகளின் அழகுக்குக் குவறைவைற்றை
பவாதகவாப்பு உண்டவாவைதவாக.

அடிசயேவாசமைவாடும நின்சனவாடும பிரிவின்றி
யேவாயிரம பல்லவாண்டு
வைடிவைவாய நின் வைலமைவார்பினில் வைவாழ்கின்றை
மைங்வகயும பல்லவாண்டு
வைடிவைவார் சசேவாதி வைலத்தவறையும சுடரவாழியும
பல்லவாண்டு
பவடப்சபவார்புக்கு முழங்கும
அப்பவாஞ்சேசேன்னியேமும பல்லவாண்சட. (தி – 2)
வபவாருள்: அடியேவைர்களவான எங்களுக்கும
சுவைவாமியேவான தங்களுக்கும, பிரிவு இல்லவாமைல்
பல ஆயிரம ஆண்டுகள் நித்தியே மைங்களமைவாயக்
கழியே சவைண்டும. உனத திருசமைனியின்
பிரகவாசேத்திற்கு கவாரணமைவாய, தங்களின் மைவார்பின்
வைலப்பக்கத்தில் வைவாழும மைகவா லட்சுமியும பல
ஆண்டுகளிலும மைங்களத்தடன் இருக்கவும. உன்
வைலத் திருக்வகயில் ஒளி வீசிக் வகவாண்டிருக்கும
சேக்கரமும, சபவாரிசல சபவரவாலிவயேச் வசேயயும
பவாஞ்ச்சேன்னியேம என்னும சேங்கமும எப்சபவாதம
மைங்களம உள்ளவவையேவாய இருக்க

சவைண்டுவமைன்ற அன்பர்கள் பல்லவாண்டு
சசேவிக்கின்றைனர்.
ஸ்ரீசுகசர பவாகவைதத்தில் சேரித்திரங்கவள தமிழில்
பவாட ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் திருவைவைதரித்தவார் என்ற
வகவாள்ளலவாம. வபரியேவாழ்வைவார் பதிகங்கசள தமிழ்
வமைவாழியில் பிள்வளத்தமிழ் இலக்கியே வைவகவயே
சதவாற்றவித்தத. வபருமைவாளுக்கும, வபரியே
பிரவாட்டிக்கும, பவாஞ்சேஜேன்யேம, திருவைவாழிக்கும
பல்லவாண்டு பவாடியே வபரியேவாழ்வைவார் திருவைடிகசள
சேரணம.

7. கசஜேந்திரசமைவாட்சேம

திருமையிவல ஆதிசகசேவைப்வபருமைவாள்
விசிஷ்டவாத்வவைதத்தின் வமையேக் கருத்சத பூரண
சேரணவாகதி தவான். அச்சேரணவாகதி தத்தவைத்வத
உணர்த்தம நிகழ்ச்சிதவான் கசஜேந்திர சமைவாட்சேம.
ஜீவைவாத்மைவாவைவாகியே கசஜேந்திரன் தன் பலத்தின்

சமைல் ஆணவைம வகவாண்டு சேமசேவாரமைவாகியே
குளத்தில் உள்ள தன்பம மைற்றம இறைப்பவாகியே
முதவலயுடன் ஆயிரம வைருடங்கள் சபவாரவாடியும
அதனவால் முதவலயின் பிடியிலிருந்த விடுபட
முடியேவில்வல. அத தன் ஆணவைத்வத விட்டு
பூரண சேரணவாகதியுடன் "ஆதிமூலசமை" என்ற
அலறியே அடுத்த கணசமை அதிருங்கடல்
வைண்ணன், அஞ்சேன வைண்ணன், வகவாண்டல்
வைண்ணன், பூவவைப் பூ வைண்ணன், நீல சமைனி
மைணி வைண்ணன், சவைத வசேவாரூபியேவான கருடன்
சமைல் ஆசரவாகணித்தக் வகயில் சுதர்சேன
சேக்கரத்தடன் வைந்த யேவாவனயின் தயேர் தீர்த்தவான்.
ஆகசவை பூரண சேரணவாகதிவயே விளக்குவைசத
இக்கசஜேந்திர சமைவாட்சேம.
வபருமைவாளின் முத்வதவாழிவல விளக்குவைசத
கசஜேந்திர சமைவாட்சேம. உலக இன்பமைவாகியே
மைலர்கவள பறிக்க இறைங்கியே யேவாவன
கசஜேந்திரவன உலக பற்றைவாகியே முதவல பற்றிக்
வகவாண்டு முக்தி அவடயே முடியேவாமைல்
தடுக்கின்றைத. அதவன மைவறைத்த சமைவாட்சேம
அருள விருமபியே வபருமைவாள் உலக பற்றைவாகியே

முதவலவயே அழித்த மைவறைத்த இன்பமைவாகியே
வீட்வட அருளுகிறைவார் என்வறைவாரு விளக்கமும
தருவைர் வபரிசயேவார்.
வைவாழ்க்வகயில் வைறவமைப் பிடியில் சிக்கித்
தவிப்பவைர்கள், வதவாழிலில் நஷ்டமைவடந்த
சவைற எதவும வசேயவைதறியேவாமைல் தடிப்பவைர்கள்,
விசரவாதிகளின் மைத்தியில் மைவாட்டிக் வகவாண்டு
உயிருக்குப் பயேந்த வகவாண்டிருப்பவைர்கள்,
நல்லவைர்களின் சேவாபத்தினவால் பலவைவாற
அவைதிப்படுபவைர்கள், சநவாயினவால் ஒவ்வவைவாரு
நவாளும தடித்தக் வகவாண்டிருப்பவைர்கள்.
அத்தவன சபர்களும தங்கள் தன்பம நீங்க
பிரவார்த்தவன வசேயத சேரணவாகதி வசேயதவால்
அவைர்களுக்கு பகவைவான் கருடன் மூலம பறைந்த
வைந்த கஷ்டங்கவளப் சபவாக்கி உயிர் கவாத்த
அருள்வைவான் என்பவத உணர்த்தவைசத கசஜேந்திர
சமைவாட்சேம ஆகும.
கசஜேந்திரனும, பிரஹலவாதனும, திவரசௌபதியும
ஆபத்வத அவடந்த சபவாத அவைர்கவள பகவைவான்
ரக்ஷித்தத பிரசித்தம. இதவன எமபவார் சுவைவாமிகள்

குறிப்பிடும சபவாத, இவைர்கள் மூவைருக்கும
ஆபத்த வைந்தத என்பவத விட
எமவபருமைவானுக்சக “மூன்ற ஆபத்த வைந்த
கழிந்தத” என்ற கூறவைவார். இவைர்கவள
ரக்ஷிக்கவாமைல் விட்டிருந்தவால் மைக்கள் “பகவைவான்
இருந்தவால் கவாப்பவாற்றியிருப்பவாசன?” என்ற
ஈச்வைரத்வைத்வதவயேசயே சேந்சதகப்படுவைவார்கள்
அதனவாலன்சறைவா அவைர்கள் இரட்சேணம என்பவார்.
எனசவை அவைர் வபருமைவாவள வபரியேவாழ்வைவார்
“நமபன்” என்ற மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார்.
தமைத நூற்வறைட்டுத் திருப்பதி அந்தவாதியில்
பிள்வளப் வபருமைவாவளயேங்கவார்
மைதயேவாவனக் சகவாள்விடுத்த, மைவாமுதவல
வகவான்றை
கவதயேவால் இதயேம கவரயும – முதல் ஆயே
புல்லவாணி மைவாசல! – புறைத்சதவார் புகழ் இருப்பு
வைல்ஆணி: என் வசேவிக்கு மைவாற. ( நூ. தி. அ 44)

வபவாருள்: முழுமுதற் கடவுளவாகியே
திருப்புல்லவாணி என்னும திவ்யே சதசேத்தில்
எழுந்தருளியுள்ள திருமைவாசல! மைதம வபருகும
தன்வமையுள்ள கசஜேந்திரவாழ்வைவானத தன்பத்வதப்
சபவாக்கி வபரியே முதவலவயே வகவான்றை
வைரலவாற்றைவால் மைனம உருகும, பிறை வதயவைங்களின்
புகழ் அடிசயேனத கவாதகளுக்கு விசனவாதமைவான
வைலியே இருமபு ஆணி சபவான்றைதவாம என்ற இந்த
கசஜேந்திர சமைவாட்சே கவத மைனவத உருக்கும என்ற
சிறைப்பித்தப் பவாடுகின்றைவார்.
பரிக்ஷித் மைஹவாரவாஜேவாவிற்குச் சுகபிரமமை ரிஷ
கூறியே பவாகவைத புரவாணத்தின் 8 வைத ஸ்கந்தத்தில்
இவ்வைரலவாற விரிவைவாகக் கூறைப்பட்டுள்ளத.
இனி பவாகவைதத்தில் கசஜேந்திர சமைவாட்சேம
எவ்வைவாற கூறைப்பட்டுள்ளத என்ற பவார்ப்சபவாமைவா?
கிருத யுகத்தில் நவான்கவாவைத மைனுவைவான
தவாமைஸமைனுவின் கவாலத்தில் திரிகூட மைவலயில்
நடந்த சேரித்திரம இத. பவாற்கடலவால்
சூழப்பட்டதம, பதினவாயிரம சயேவாஜேவன
உயேரமும உள்ளதமைவான திரிகூடம என்வறைவாரு
பர்வைதம உண்டு. அதில் மூன்ற முக்கியே

சிகரங்கள் உண்டு. அமமைவலயின் தவாழ்வைவரயில்
வைருணன் உருவைவாக்கியே ருதமைத் என்றை அழகியே
சதவாட்டம ஒன்றம உண்டு. அதன் அருகில் மிக
அழகியே இரு குளமும இருந்தன. கமபீரமும
வீரமும மிகுந்த யேவாவனகளின் அரசேனவான
கசஜேந்திரன் தன் பிடிகளுடனும குட்டிகளுடனும
கவாட்டில் மைரங்கவள உவடத்தம மூங்கிவல
உண்டும உலவாவிக் வகவாண்டிருந்தத அதன்
அச்சேப்தத்வதக் சகட்டதசமை சிங்கம புலி
முதலியே பலம மிகுந்த மிருகங்கள் பயேந்த ஓட
மைற்றை சிறியே மிருகங்களவான மைவான், முயேல்
முதலியேவவை பயேமில்லவாமைல் அதனுடன் ஒட்டி
வைந்த வகவாண்டிருந்தன.
அப்சபவாத எங்கிருந்சதவா தவாமைவர மைலரின்
நறமைணம அவைனத ததிக்வகவயே எட்டியேத.
உடசன தனத பரிவைவாரங்கள் சூழ
அப்வபவாயவகவயே சநவாக்கி
ஓடத்வதவாடங்கினவான். வைழியில்
உள்ளவைற்வறைவயேல்லவாம தவைமசேம வசேயத
வகவாண்டு அப்வபவாயவகவயே அவடந்த கஜேரவாஜேன்
தன் ததிக்வகயேவால் தவாமைவரப்பூ, அல்லி

ஆகியேவைற்றின் மைகரந்தங்கள் நிவறைந்த அந்த
இனியே வபவாயவக நீவர உறிஞ்சி உளம குளிர
பருகி, அந்நீவர தன் பரிவைவாரங்களுக்கும
வைழங்கினவான். பின் ஒரு தவாமைவர மைலவர தவான்
வைணங்கும வபருமைவாளுக்கு சேமைர்ப்பிக்க பறிக்கப்
வபவாயவகக்குள் கவாவல வவைத்த சபவாத
அப்வபவாயவகயிலிருந்த முதவல, கசஜேந்திரனின்
கவாவலக் கவ்விக்வகவாண்டு அதவன நீருக்குள்
இழுக்க முயேன்றைத.
பின்னிருந்த மைற்றை வபண் யேவாவனகளும,
குட்டிகளும சசேர்ந்த வவைளிசயே இழுத்தன
ஆனவால் முதவலக்கு தண்ணீரில் பலம
அதிகமைல்லவைவா? இந்த இழுபறி நீடித்தத. ஒரு
நவாள் இரு நவாள் அல்ல, ஆயிரம வைருடங்கள்
நீடித்தத. ஒரு கவாவல பிரதிகூல சேத்ருவைவான
முதவல இழுக்க, மைற்றை மூன்ற கவால்கவள
அனுகூல சேத்ருவைவான உறைவினர்கள் இழுத்தனர்.
இவைர்கள் இருவைருக்கிவடயில் தவித்தவான்
கசஜேந்திரன். சதவைர்கள் எல்லவாரும கூடி நின்ற
இப்சபவாரவாட்டத்வதக் கண்ணுற்றைனர். 500
வைருடங்கள் இத ஒரு தண்ணீரில் வைவாழும

ஜேந்ததவாசன அவத தவரயில் இழுத்த சதயத்த
விடலவாம என்ற தன் பலத்தின் சமைல் வகவாண்ட
அகங்கவாரத்தினவாலும, சமைலும 500 வைருடங்கள்
மைற்றை யேவாவனகள் தன்வனக் கவாப்பவாற்றம என்ற
மைமைகவாரத்திலும யேவாவன முதவலவயே இழுத்தக்
வகவாண்டு இருந்தத. வமைள்ள வமைள்ள கசஜேந்திரன்
தன் சேக்தி குவறைந்த வைருவைவத உணர்ந்தவான், மைற்றை
பிடிகள் எல்லவாம இனி பயேனில்வல என்ற
கசஜேந்திரவன விட்டு, ஓடி விட்டன,
கசஜேந்திரன் தன் தர்கதியேவான நிவலவயே
உணர்ந்தவான், அதன் உடலிலும சசேவார்வு,
மைனதிலும சசேவார்வு, ஆத்மைவாவிலும சசேவார்வு.
மைரணத்தின் வைவாயிலில் நின்றை அவ்சவைவளயில்
அப்பரமவபவாருவளத் தவிர தனக்கு எந்த
பற்றக்சகவாடும இல்வல என்ற உணர்ந்தவான்.
முன் வஜேன்மைத்தில் தவான் அந்த ஆதிமூலத்வத
ததித்த ததிகள் அவைனுக்கு ஞவாபகம வைந்தன.
அவைன் அவைற்வறை பவாரவாயேணம வசேயதவான்.
அத்ததியின் வபவாருள், யேவாரவால் இப்பிரபஞ்சேம
உருவைவாகி, உயிரூட்டப்பட்டசதவா
அப்புருஷனவாகவும, பிரகிருதியேவாகவும விளங்கும

பரமவபவாருளுக்கு வைந்தனம வசேயகின்சறைன்.
யேவாருவடயே வைடிவைவாக இப்பிரபஞ்சேம
விளங்குகின்றைசதவா, யேவார் கவாரியே
கவாரணத்திற்கப்பவாற்பட்டவைசரவா, தவானவாகசவை
சதவாற்றைமைவானவைசரவா, அப்பரமவபவாருவள
சேரணமைவடகிசறைன். யேவார் சதவைர்களவாலும,
ரிஷகளவாலும அறியே முடியேவாதவைசரவா, அவைர்
என்வன கவாத்த இரட்சிக்கட்டும. யேவாருக்கு
வபயேர், குணம, வதவாழில், வைடிவைம, முதலியேவவை
இல்லவாமைல் இருப்பினும உலகத்தின்
நன்வமைக்கவாக இவைற்வறைத் தன் மைவாவயேயேவால்
கவாலத்திற்சகற்றைவைவாற அவடகிறைவாசரவா, யேவார்
அளவைற்றை சேக்தியுவடயே பரமவபவாருசளவா,
வைடிவைமுள்ளதம, வைடிவைமைற்றைதமைவான
பரபிரமமைசமைவா அவைருக்கு என் வைந்தனம.
பரிசுத்த மைனமுவடயேவைர்களவாலும,
ஞவானிகளவாலும மைட்டுசமை அவடயேக்கூடியேவைர்
எவைசரவா, ஞவானத்தின் ஸ்வைரூபமைவாக விளங்குபவைர்
எவைசரவா, எல்லவாவைற்றக்கும சேவாட்சியேவாகவும,
பிரபுவைவாகவும விளங்குபவைர் எவைசரவா,
இந்திரியேங்களின் சபவாக்குக்கு கவாரணமைவாக

இருப்பவைரும, அவனத்திற்கும கவாரணமைவாக
விளங்குபவைரும, தனக்குக் கவாரணம
இல்லவாதவாவைரும, சேரணமைவடந்சதவாரின்
தவளகவளக் கவளபவைரும, அளவு கடந்த
கருவணயுள்ளம வகவாண்டவைரவாக இருப்பவைர்
எவைசரவா அவைருக்கு வைந்தனம,
யேவார் அவனத்தயிரினுள்ளும அந்தர்யேவாமியேவாய
உவறைகிறைவாசரவா, ஆத்மை ஸ்வைரூபமைவாக விளங்கும
அப்பரமவபவாருவள வைணங்குகின்சறைன்.
யேவாருவடயே மைவாயேவா சேக்தியினவால் சூழப்பட்ட
ஜீவைன், அந்த ஆத்மை ஸ்வைரூபத்வத அறிந்த
வகவாள்ளவில்வலசயேவா, யேவாருவடயே ஸ்வைரூபத்வத,
சயேவாகத்தில் சித்தியேவடந்த சயேவாகிகள் தம
அகக்கண்களினவால் கவாண்கின்றைனசரவா, அப்பரம
வபவாருளுக்கு வைந்தனம,
நவான் சமைவாட்சேத்வதசயே விருமபுகின்சறைன்,
மைவாயேத்தவால் சூழப்வபற்றை இந்த யேவாவனப்
பிறைவியேவால் ஆவைத ஒன்றமில்வல, ஆகசவை
பரப்பிரமமைமும, பரமைபதமுமைவாக விளங்குகின்றை
பகவைவாவன சேரணமைவடகின்சறைன். உன்வன

விட்டவால் எனக்கு சவைற பற்றக்சகவாடு
யேவாருமில்வல, உன் சேரணசமை சேரணம.
“ஆதிமூலசமை!” என்ற தவாமைவரப் பூவவை தனத
தமபிக்வகயில் வவைத்தக்வகவாண்டு அலறினவான்
கசஜேந்திரன்.
கசஜேந்திரனின் அந்த அபயேக் குரல்
சகட்டவுடசன வதயவைத் திருமைவாமைலர் மைங்வக
தங்கு மைவார்பன், பன்றியேவாய அன்ற பவார் மைகள்
பயேவல தீர்த்த பஞ்சேவைர் பவாகன், சேரணமைவாகும
தவான்தவாளவடந்தவார்க்வகல்லவாம மைரணமைவானவால்
வவைகுந்தம வகவாடுக்கம பிரவான், சவைத
வசேவாருபனவான அஞ்சிவறைப் புள்சளறி, வகயில்
சுதர்சேன சேக்கரத்தடன் விவரந்த வைந்த சுதர்சேன
சேக்கரவாயுதத்தவால் முதவலவயே வைவதத்தவார்.
முதவலயும சேவாப விசமைவாசேனம வபற்ற
பகவைவாவன சுற்றி வைந்த வைணங்கி தன்
இருப்பிடம சசேர்ந்தவான். இவ்வைவாற
கசஜேந்திரவனக் கவாப்பவாற்றி அவைனுக்கு
சமைவாட்சேமும அளித்தவான் அப்பக்தவைத்சேலன்.
கசஜேந்திரனும மைஞ்சேள் பட்டு அணிந்த சேதர்
புஜேங்களுடன் சேவாரூப நிவலவயே அவடந்தவான்.

சமைலும பகவைவான், “யேவார் இந்த கசஜேந்திர சமைவாட்சே
சேரிதத்வதப் பக்தியுடன் பவாரவாயேணம
வசேயகின்றைவார்கசளவா, சகட்கிறைவார்கசளவா,
விடியேற்கவாவலயில் ஸ்மைரிக்கிறைவார்கசளவா,
அவைர்களின் பிரவாண பிரவாயேண கவாலத்தில் என்வன
நிவனக்கும வதளிவைவான மைதிவயே
அளிக்கின்சறைன்” என்ற அருளிவிட்டு, சேங்க
நவாதம முழங்க கசஜேந்திரனுடன் வவைகுந்தம
அவடந்தவார்.
இக்கவதவயேப் படித்தவுடன் தங்களுக்கு சில
சேந்சதகம ஏற்பட்டிருக்கலவாம அதற்கவான
விவடகள் இசதவா. முதலவாவைத அத்தவன யேவாவன
கூட்டத்தில் கசஜேந்திரவன மைட்டும முதவல
இழுக்க கவாரணம என்ன? முற்பிறைவியில் யேவாவன
பவாண்டியே மைன்னன் இந்திரதமயுனவாக பிறைந்த
மைஹவாவிஷ்ணு மீத மிகவும அதீத பக்தி வகவாண்டு
வைவாழ்ந்த வகவாண்டிருந்தவான். இவைன்
கண்ணவனமவபருமைவானுக்கு பூவஜே வசேயயும
சபவாத மிகவும ஈடுபவாட்டுடன் வசேயபவைன், ஒரு
சேமையேம அவைன் பூவஜே வசேயத வகவாண்டிருந்த
சபவாத அகத்தியே முனிவைர் அவைவனக்

கவாணவைந்தவார். பூவஜேயில் ஈடுபட்ட மைன்னன்
முனிவைவர வவைகுசநரம கவாக்க வவைத்தவிட்டவான்.
அதனவால் சகவாபமைவடந்த அகத்தியேர், என்வன
மைதிக்கவாமைல் மைதம வகவாண்டு நடந்த நீ, மைதம
வகவாண்ட யேவாவனயேவாக மைவாறைக்கடவைத என்ற
சேவாபம வகவாடுத்தவார். மைன்னன் முனிவைர் தவாள்
படிந்த சவைண்டி, இனி வைரும பிறைவிகளிலும
வபருமைவாள் சமைல் தவான் வகவாண்ட பக்தி வதவாடர
சவைண்டும என்ற சவைண்ட, முனிவைரும நீ
யேவாவனயேவாக பிறைக்கும சபவாத சிறைந்த விஷ்ணு
பக்தனவாய இருப்பவாய, எமவபருமைவானுக்கவாக
பூப்பறிக்க வசேல்லும சபவாத, குளத்தில் ஒரு
முதவல உன் கவாவலக் கவ்வும, நீ ஸ்ரீமைந்
நவாரவாயேணவன ரக்ஷிக்க கூப்பிடும சபவாத அவைர்
வைந்த முதவலவயேயும ஒழித்த உன் சேவாபத்வதயும
தீர்ப்பவார் என்ற வைரம வகவாடுத்தவார் இவ்வைவாற
அந்த மைஹவாவிஷ்ணுவைவாசலசயே உனக்கு
சமைவாட்சேமும கிட்டும என்ற சேவாப விசமைவாசேனமும
அளித்தவார்.
இனி முதவல, முற்பிறைவியில் அவைன் ஹஸூஹஸூ
என்னும கந்தர்வைனவாக இருந்தவான்.

வபவாயவகக்குக் கவால் கழுவை வைருபவைர்களின்
கவாவலப் பற்றி இழுத்த விவளயேவாடும
வைழக்கத்வதக் வகவாண்டிருந்தவான். ஒரு சேமையேம
சதவைல முனிவைரின் கவாவல இவ்வைவாற இழுத்த
சபவாத முனிவைர் அவைனுக்குத் தண்ணீரில் கிடந்த
தவிக்கும முதவலயேவாக ஆகும சேவாபம அளித்தவார்.
அவைன் தன் தவைவறை உணர்ந்த சேவாபவிசமைவாசேனம
சவைண்ட மைஹவாவிஷ்ணுவின் சுதர்சேன சேக்கரம
பட்டு உனக்குச் சேவாபவிசமைவாசேனம ஏற்படும
என்றைவார்.
கசஜேந்திரன் ஏன் ஆயிரம வைருடங்கள்
கவாத்திருந்தவான் ஏன் முதலிசலசயே சேரணவாகதி
அவடந்திருக்கக் கூடவாத?. மைனித மைனம
இவ்வைவாற தவான் உள்ளத. சேமசேவார மைவாவயேயில்
மையேங்கி நவாம ஏசதவா நவாம தவான் நம
உறைவினர்கவளத் தவாங்குவைத சபவால் மைவாவயேயில்
உழல்கின்சறைவாம. “அவைனன்றி ஒரு அணுவும
அவசேயேவாத” என்பவத உணர்ந்த எப்சபவாத நவாம
பூரண சேரணவாகதி அவடகின்சறைவாசமைவா அப்சபவாத
அவைன் அருள் நமைக்கு கிட்டும.

வபருமைவாள் ஏன் ஆயிரம வைருடம கவாத்திருக்க
சவைண்டும, உடசன வைந்த கவாத்திருக்கக் கூடவாதவா?
அத வைவர கசஜேந்திரன் தன் வைலிவமையின்
சமைலும தனத பிடிகள் தன்வனக் கவாப்பவாற்றம
என்றை நமபிக்வகயிலும இருந்ததவால் பகவைவான்
தன் பஞ்சேவாயுதங்களுடன் எப்சபவாதம தன்
பக்தர்கவளக் கவாப்பவாற்றை தயேவாரவாக இருந்தவாலும,
அவைன் உண்வமைவயே உணரும வைவர
கவாத்திருந்தவார்.
ஏன் தவாசன வைந்திருக்க சவைண்டும? சுதர்சேன
சேக்கரத்வத அனுப்பியிருந்தவாலும பணி
முடிந்திருக்குசமை? அவைரத வசேசௌலப்பியேத்வதயும,
பக்தவைத்சேல குணத்வதயும கவாட்டத்தவான், ஸ்ரீஹரி,
தவாசன கருடன் சமைல் ஏறி வைந்தவார்.
பூர்வைவாசேவார்யேர்கள் இவத “வவைகுந்தம எவ்வைளவு
தூரம? கூப்பிடு தூரம தவான்”, ஆதி மூலசமை என்ற
அவழத்த குரல் சகட்ட உடசன வைந்த அவைவனக்
கவாப்பற்றினவார் என்ற கூறவைர். எனசவை தவான்
பரவாசேரபட்டர் தமைத சபவாற்றியில் தங்களத
கருவணவயே விட கஜேரவாஜேவன கவாப்பவாற்றை

தவாங்கள் வைந்த தங்களத அவ்சவைகத்திற்கவாக
தவல வைணங்குகின்சறைன் என்ற பவாடுகின்றைவார்.
முக்கூரவார், தமைத உபன்யேவாசேத்தின் சபவாத
கசஜேந்திரவனக் கவாக்க வபருமைவாள் வகவாண்ட
அவைசேரத்வத சுவவை பட இவ்வைவாற கூறவைவார்!
'ஆதிமூலசமை' என்றை கசஜேந்திரனின் அலறைவலக்
சகட்ட மைவாத்திரத்தில், வவைகுந்தத்தில்
பிரவாட்டியுடன் அளவைளவாவிக் வகவாண்டிருந்த
வபருமைவாள் அவைசேர அவைசேரமைவாகக் கிளமப
யேத்தனித்த சபவாத, அவைரத உத்தரீயேம (சமைல்
தணி) தவாயேவாரின் வகயில் சிக்கிக் வகவாள்ள,
அவதயும விடுத்த வபருமைவாளின் எண்ணம
புரிந்த கருடன் அவைவர விட சவைகமைவாக பறைந்த
வைந்த அவைர் முன் நிற்க, சேக்ரவாயுதமைவானத,
வபருமைவாள் கருடன் சமைசலறி பயேணத்வதத்
வதவாடங்கி விட்டபடியேவால், தவானவாகசவை பறைந்த
வைந்த அவைரத வைலத திருக்கரத்தில் சேரியேவாக
அமைர்ந்த வகவாள்ள, ரத்ன பவாதவககவள
அணியேவாமைல், பகவைவான் அதி விவரவில் வசேன்ற,
கசஜேந்திரனுக்கு அபயேம அளித்ததவாக அழகவாக
விளக்கம கூறவைவார் .

தன்வன சவைண்டி அவழத்த அடியேவைவரக் கவாக்க
விவரந்த வபருமைவாளுக்குக் கருடனின்
உதவிசயேவா, சேக்கரத்தின் சதவவைசயேவா சதவான்றைசவை
இல்வல! அபயேம அளிப்பத ஒன்சறை குறி!
அப்சபர்ப்பட்ட கருணவாமூர்த்தி எமவபருமைவான்
ஆவைவார்! கீசழ விழுந்த அடிபட்டு அழும
குழந்வதவயே, வகயில் ஏந்தி ஆசுவைவாசேப்படுத்தி
ஆறதல் வசேவால்ல எப்படி ஒரு தவாய அவைசேரமைவாக
ஓடி வைருவைவாசளவா, அத சபவாலசவை,
எமவபருமைவான் ஓசடவாடி வைந்த, தன் அடியேவாரின்
தயேர் தீர்த்த அபயேம அளிப்பவார் என்பத
திண்ணம. சவைண்டியேவதல்லவாம அகங்கவாரம
மைமைகவாரம நீங்கி பூரண சேரணவாகதி ஒன்சறை, நவான்,
எனத என்றிருக்கும வைவரயில் அவைர் அருள்
கிட்டவாத. நீசயே சேரணம என்ற சேரணமைவடவைசத
உயயே வைழி.
இவவையேவனத்திலும நவாம கற்கும பவாடம
கண்ணன் கீவதயிசல கூறியேபடி
ஸர்வை தர்மைவாந் பரித்யேஜ்யே மைவாம ஏகம சேரணம
வ்ரஜே

அஹம த்வைவா ஸர்வைபவாசபப்சயேவா
சமைவாட்சேயிஷ்யேவாமி மைவாசுசே: ||
அதவாவைத சமைவாட்சேத்திற்கு உதவும மைற்றை எல்லவா
தர்மைங்கவளயும விடுத்த என்வன மைட்டுசமை
உபவாயேமைவாகப் பற்றினவால் உன்வனச் சேகல
பவாவைங்களிலும விடுத்த உன்வன
கவடத்சதற்றசவைன் என்ற கீதவா சேரமை
ஸ்சலவாகத்தில் அருளியேபடி பூரணசேரணவாகதி
ஒன்சறை நவாம உயயும வைழி. இனி இந்த கசஜேந்திர
சமைவாட்சேத்வத ஆழ்வைவார்கள் எப்படிப்
பவாடியுள்ளனர் என்ற பவார்ப்சபவாமைவா?
தவாவழத் தண்ணவாமபல் தடம வபரும
வபவாயவக வைவாய
வைவாழு முதவல வைவலப்பட்டு வைவாதிப்புண்
சவைழந்தயேர் வகட விண்சணவார் வபருமைவானவாய
ஆழிப் பணி வகவாண்டவானவாலின்ற முற்றம
அதற்கருள் வசேயதவானவாலின்ற முற்றம. (வபரி.
தி 3-2–8)

வபவாருள்: யேசசேவாவதசயே! இக்கண்ணன் கவரயில்
தவாவழ மைடல்கவளயும, நீரில் குளிர்ந்த
ஆமபல்கவளயுமுவடயே வபரியே குளத்திசல
வைசிக்கின்றை முதவலயேவாகியே வைவலயிசல
அகப்பட்டுக்வகவாண்டு தன்பப்பட்ட
கசஜேந்திரவாழ்வைவானத தன்பம தீர, சதவைர்களுக்கு
தவலவைன் என்ற சதவான்றை கருடன் சமைல் வைந்த
சேக்ரவாயுதத்வத ஏவி முதவலவயேக் வகவான்ற அந்த
யேவாவனக்குக் கருவண வசேயதவான். ஆனவால் (தன்
அருகிசலசயே நிற்கும நவாங்கள் வைருந்தமபடி)
எங்களிடம கருவண கவாட்டவாமைல்
இருக்கின்றைவான். இவைனவால் நவாங்கள் அழிசவைவாம என்ற சகவாபியேர்கள் யேசசேவாவதயிடம வசேன்ற
கண்ணன் சமைல் குற்றைம கூறவைத சபவால்
உண்வமையில் அவைரத வபருவமைவயேப்
பவாடுகின்றைவார் வபரியேவாழ்வைவார்.
வபண்ணுலவாம சேவடயினவானும பிரமைனு
முன்வனக் கவாண்பவான்
எண்ணிலவா வூழியூழி தவைம வசேயதவார்
வவைள்கிநிற்ப

விண்ணுளவார் வியேப்ப வைந்த ஆவனக்
கருவளயீந்த
கண்ணறைவா உன்வனவயேன்சனவா? கவள கணவாக்
கருதமைவாசறை ( திரு.மைவா– 44)
வபவாருள்: கங்வக இருக்கும சேவடவயே உவடயே
சிவைனும, பிரமமைவாவும உன்வன கவாண்பதற்கவாக
பல ஊழி கவாலமைவாகத் தவைம வசேயதவைர்கள் கவாண
முடியேவாவமையேவால் வவைட்கி தவல
கவிழ்ந்திருக்கின்றைனர். அக்கவாலத்திசல கசஜேந்திர
ஆழ்வைவானுக்கவாக மைடுவின் கவரக்கு வைந்த நித்யே
சூரிகளும ஆச்சேரியேப்படுமபடியேவாகக் கருவண
வசேயத அருளியே உன்வன எல்லவாருக்கும
தஞ்சேமைவாக நிவனப்பத எவ்வைவாற? என்ற
பிரமைனுக்கும சிவைனுக்கும கிவடக்கவாத
பவாக்கியேத்வத யேவாவனக்கு அருளியேவத
சபவாற்றகின்றைவார் வதவாண்டரடிப் வபவாடியேவாழ்வைவார்.
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
திருவவைழுக்கூற்றிருக்வகயில்

நவாற்றிவசே நடுங்க அஞ்சிவறைப் பறைவவை ஏறி,
நவால்வைவாய முமமைதத் திருவசேவி ஒருதனி
சவைழத் தரந்வதவயே, ஒருநவாள் இருநீர் மைடுவுள்
தீர்த்தவன…..
ஒரு கவாலத்தில் நவான்கு திவசேகளில்
உள்ளவைர்களும நடுங்குமபடியேவாக, மிகுந்த
சகவாபம வகவாண்டு, அழகியே சிறைவகயுவடயே
வபரியே திருவைடியின் மீத ஏறிக்வகவாண்டு,
ஆழமைவான நீவரயுவடயே மைடுவின் கவரயிசல
எழுந்தருளி வதவாங்குகின்றை வைவாவயேயும, மூன்ற
மைதநீர் வபருக்வகயும, இரண்டு வபரியே
கவாதகவளயும உவடயேவைனவாய, தனியேனவாய,
“ஆதி மூலசமை” என்ற அலறி நிர்க்கதியேவாய நின்றை
கசஜேந்திரவாழ்வைவானுவடயே தக்கத்வத
நீக்கியேருளினவாய. என்ற பவாடுகின்றைவார்.
ஐந்த இந்திரியேங்களவாகின்றை முதவலகளவால்
அநவாதி கவாலமைவாக வைலிவமையேற்றை அடிசயேன்
நலிவைவதப் பவார்த்த வபவாறத்திருக்கலவாமைவா?
விவரவைவாக வைந்த இரட்சிக்க சவைண்டும என்ற
வபவாருள். ஆழ்வைவார்களின் மைற்றை

அருளிச்வசேயேல்கள் பின் பகுதியில் விரிவைவாக
கூறைப்பட்டுள்ளத.
சவைழந்தயேர் வகவாடுத்த விண்சணவார் வபருமைவான்,
ஆவனக்கருள் புரிந்த பிரவான், பருந்தவாட்
களிறக்கருள் வசேயத பரமைன், விண்ணூளவார்
வியேப்ப வைந்த ஆவணக்கருவளயீந்த கண்ணன்,
ஆவனயின் அருந்தயேர் தீர்த்த அரங்கத்தமமைவான்,
கவாரவாவனயிடர் கடிந்த கற்பகம, திண் வகமமைவா
தயேர் தீர்த்தவைன், தூமபுவடத்திண் வக வைன் தவாள்
களிற்றின் தயேர் தீர்த்தவைன், வைவாரணம வகவாள்
இடர் கடிந்த மைவால், யேவாவன படிதயேரங்
கவாத்தளித்த வசேங்கண்மைவால், மைதவமைவாழுகு
வைவாரணமுயயேவைளித்த எம அழகனவார், வகமமைவான
மைதயேவாவன இடர்தீர்த்த கருமுகில், சூழி மைவால்
யேவாவனத்தயேர் வகடுத்த தூயேவைன், என்ற பலவைவாற
ஆழ்வைவார்கள் அவனவைரும வபருமைவாளின்
எளிவமைவயே பலவைவாற மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளனர்.
மைவால் மைருகனுடன் திருமைவாவலயும “பத்தத் தவல
தத்தக் கவணவதவாடு ஒற்வறைகிரி மைத்வதப்

வபவாருவதவாரு பட்டப் பகல் வைட்டத்திகிரி
யிலிரவைவாகப் பத்தற்கிரதத்வதக் கடவியே
பச்வசேப்புயேல்” என்றம
“இலங்வகயினிலவாதிக்க முண்டவதவாரு
முட்டவாளரக்கர் தவல யிற்சறை விழக்கவணகசள
வதவாட்ட வகவாண்டலுருவைவாகிச் சுமைந்ததிக மைட்டவார்
மைலர்க்கமைல முற்றைவாசேனத் திருவவைமைவார்பிற்
புணர்ந்த ரகுரவாமைன்” என்றம
“உரகபட சமைல் வைளர்ந்த வபரியேவபருமைவாள்
அரங்கருலகளவு மைவால்” என்றம
“அவலகடலவடத்சத மைகவா சகவார ரவாவைணவன
மைணிமுடி தணித்தவாவிசயேயேவான ஜேவானகிவயே
அடலுடனவழத்சத வகவாள் மைவாயேன்” என்றம
பலவைவாற பவாடியே அருணகிரிநவாதர் கசஜேந்திர
சமைவாட்சே லீவலவயே
ஆலவமைவான்ற சவைவலயேவாகி யேவாவன யேஞ்சேல்
தீரு மூல ஆழியேங்வக ஆயேன் மைவாயேன் . . . .

கடகரியேஞ்சி நடுங்கி வைருந்திடு மைடுவினில்
வைந்ததவும புயேலிந்திவர கணவைன ரங்க
முகுந்தன் . . . .
கரி கூப்பிட்ட நவாள் கரவாப்படக் வகவான்ற அக்கரி
சபவாற்றை நின்றை கடவுள் . . . .
மைதசி கரி கதறி முத முதவல கவைர்தர வநடியே மைடு
நடுவில் வவைருவிவயேவாரு விவசே ஆதி மூலவமைன
வைரு கருவண வைரதன் . . . .
வசேருமுதலி சமைவு மைவாவைலி யேதிமைதிக சபவால
மைவாமைவல வதளிவினுடன் மூலசமைவயேன
முந்தச் சிந்தித்தருருள் மைவாயேன் .. . .
என்வறைல்லவாம பலவைவாற சபவாற்றிப்
பவாடியுள்ளவார்.
தமைத நள சேரிதத்தின் கடவுள் வைவாழ்த்தில்
புகசழந்திப்புலவைர் திருமைவாவல
ஆதித்தனிக் சகவாலம ஆனவான் அடியேவைற்கவாக
சசேவாதித் திருத்தூணில் சதவான்றினவான் –
சவைதத்தின்

முன்னின்றைவான் சவைழம முதசல என
அவழப்ப
என்வனன்றைவான் எங்கட்கிவறை - என்ற
அவழத்த சபவாத பிரகலவாதனுக்கும,
கஜேரவாஜேனுக்கும அருளியேவதப்
சபவாற்றிப்பவாடுகிறைவார்.
கசஜேந்திர சமைவாட்சேத்தில் ஆதி மூலசமை
என்றைவழத்தவுடன் வபருமைவாள் விவரந்த வைந்த
கசஜேந்திரவனக் கவாத்தருளியேதவால், சவைதத்தில்
கூறியுள்ளபடி அவைசன பரமவபவாருள் என்ற
நிவல நிறத்தப்பட்டத என்றம கூறவைவார்கள்
வபரிசயேவார்கள். இவதக் கமபநவாட்டவாழ்வைவார் தமைத
கமபரவாமைவாயேணத்திசல பலவைவாற கூறகின்றைவார்.
பவால கவாண்டத்தில், ஆதி மூலசமை
கூப்பிட்டவுடன் இரட்சித்த ஆபத்பவாந்தவைன்,
அனவாதரட்சேகன் எவைசனவா
அமவமையப்வபவாருளுக்சக இரவாமைன் என்ற
வபயேரிட்டனர் அவைசன பரமவபவாருள், நமவமை
பத்தத்தவல இரவாவைணன் என்னும

முதவலயிடமிருந்த கவாப்பவாற்றை அவைதவாரம
வசேயதள்ளவான் என்ற பவாடுகிறைவார்.
அசயேவாத்தியேவா கவாண்டத்தில் வகசகயி என்னும
முதவலயிடம மைவாட்டிக் வகவாண்ட தசேரதன்
என்னும கசஜேந்திரவன கவாப்பவாற்றை
நவாரவாயேணனவாகியே இரவாமைன், (இரண்டு வைரம என்றை
வைவாக்வகக் கவாப்பவாற்றை) வைனம வசேன்றைவான் என்ற
பவாடுகிறைவார். அத சபவாலசவை ஆரண்யே
கவாண்டத்தில் விரவாதன் என்னும அசுரவன
திருவைடியேவால் அனுகிரகித்தப்சபவாத அன்ற
யேவாவனயேவாவைத அவழத்த சபவாத வசேன்ற
கவாப்பவாற்றினவாய இன்ற நவான் அவழக்கவாத
சபவாசத அதவும அரக்க ரூபத்தில்
அவனவைவரயும தன்புறத்தி வைந்த சபவாத தவாசன
வைலியே வைந்த இரட்சித்த தனி மூல முதசல
நீசயே பரமைவாத்மைவா என்ற கூறவைதவாக பவாடுகிறைவார்.
கிஷ்கிந்தவா கவாண்டத்தில் வைவாலி சமைவாட்சேத்தில்
மைவறைந்திருந்த என் சமைல் அமபு சபவாட்டவாசயே?
இத தர்மைமைவா? என்ற வைவாலி வினவை. அதற்கு
இரவாமைன் நீ உன்னிடம சேரணம அவடந்த

சுக்ரீவைவன தண்டித்தவாய, அவைனத
மைவனவிவயேயும அபகரித்தக் வகவாண்டவாய இத
தவைறைல்லவைவா? என்றைவார். அதற்கு வைவாலி நவாங்கள்
விலங்குகள் எங்களுக்கு உங்கள் மைனித தர்மைம
எங்களுக்கு கிவடயேவாத என்றைவான். அதற்கு
இரவாமைபிரவான் எப்சபவாத தர்மைம என்பத என்ன
வதரிந்தசதவா அதனவால் நீ விலங்கு அல்ல மைனிதன்
தவான். ஒன்வறை வதரிந்த வகவாள் அன்ற
அக்கசஜேந்திரன் ஆதி மூலசமை என்ற அவழத்தசத
அத விலங்கின் வசேயேவலயேவா வசேயதத மைனிதவன
விட சமைமபட்ட வசேயேவலச் வசேயதத அதனவால்
அதற்கு உதவிசனன். இன்ற நீ தவைற வசேயததவால்
தண்டித்சதன் என்றைவார். இதன் மூலம தவைற
வசேயதவால் எப்படி சவைண்டுமைவானவாலும
தண்டிக்கலவாம, நற்வசேயேவல வசேயதவால் எப்படி
சவைண்டுமைவானவாலும உதவி வசேயயேலவாம என்ற
தர்மைம மைவாறிச் வசேன்றை வைவாலிக்கு உணர்த்தகிறைவார்
இரவாமைபிரவான்.
சுந்தர கவாண்டத்தில் இரவாமைனின் கவணயேவாழி
வபற்றக்வகவாண்டு இலங்வக வசேன்ற சதவா
பிரவாட்டிவயேக் கண்டு சூடவாமைணி வபற்ற பின்

இலங்வகக்கு தீயிட்டுப் பின்னர் இந்திரஜித்
விடுத்த பிரமமைவாஸ்திரத்திற்கு கட்டுப்பட்டு
இரவாவைணன் முன் நின்றை சபவாத, அவைன்
வைவானரசமை! நீ யேவார்? என்ற வினவை அதற்கு
அனுமைன் கூறகின்றைவார் “அன்ற முதவல
தவாமைவரத் தடவாகத்தில் சிவறைப்பிடித்த
வவைத்திருந்த கசஜேந்திரவனக் கவாப்பவாற்றியே முழு
முதற் கடவுள் இன்ற நீ சிவறைப்பிடித்த
வவைத்தள்ள பிரவாட்டிவயேயும, சதவைர்கவளயும
கவாப்பவாற்றை வைந்திருக்கும இரவாமைபிரவானின்
பிரதிநிதி நவான்” என்ற பதில் அளிக்கிறைவார்
வசேவால்லின் வசேல்வைன்.
யுத்த கவாண்டத்தில் பிரகலவாதன் சேரிதம கூறம
சபவாத இரணியேன் யேவாவனவயே விட்டு
பிரகலவாதவனக் வகவால்ல ஏவியேசபவாத,
யேவாவனயிடம “உன் முன்சனவாரவான கஜேரவாஜேன்
ஆதி மூலசமை என்ற அவழத்த சபவாத கவாத்த ஆதி
மூலம என் இதயேத்தில் உள்ளவான், நீ நன்றி மைறைந்த
அவைவரயேவா நீ வகவால்ல வைந்தவாய” என்ற வினவை
அவ்சவைழம அஞ்சி அகன்ற வசேன்ற விட்டத.
மைற்றம விபீஷணன் சேரணவாகதி வசேயயே வைந்த

சபவாத மைற்றைவைர்கள் சவைண்டவாம என்ற கூறை
இரவாமைபிரவான், அன்ற கஜேரவாஜேன் கூப்பிட்ட சபவாத
இன்ற ஏன் கூப்பிட்டவான் ஆயிரம வைருடம ஏன்
கூப்பிடவில்வல என்றைவா சயேவாசித்தவார் அவைவன
கவாத்தவாரல்லவைவா? அத சபவால இன்ற சேரணவாகதி
என்ற வைந்த விபீஷவண ஏற்றக் வகவாள்வைசத
முவறை என்ற ஏற்றக்வகவாள்கிறைவார் கருவணக்
கடல் இரவாமைர். மூன்றைவாவைதவாக சசேத பந்தனத்தின்
சபவாத சேமுத்திரரவாஜேன் மூன்ற நவாட்களவாக
வைரவாததவால் சகவாபம வகவாண்டு சகவாதண்டத்தில்
அமவப பூட்டியே சபவாத சேமுத்திரரவாஜேன் ஓடி
வைந்த அவைர் கவாலில் விழுந்த வைணங்கி அன்ற
கருவணயினவால் அக்கரியின் தன்பம தீர்க்க
கருடன் சமைல் வைந்த இரட்சித்த வைள்ளசல
தவாமைதமைவாக வைந்த என்வனயும இரட்சி என்ற பல
விதத்தில் கமபநவாட்டவாழ்வைவார் கசஜேந்திர
சமைவாட்சேத்வதப் பவாடுகின்றைவார்.
இதனவால் நவாம கற்கும பவாடம
மைரணப்படுக்வகயில் நவாம
படுத்தக்வகவாண்டிருக்கும சபவாத
பஞ்சசேந்திரியேங்கள் என்னும முதவல என்றை

எதிரி நமவமை கட்டி வவைக்கும சபவாத நவாம
கசஜேந்திரன் சபவாலத் தினமும நவாம அவைன்
அடியில் மைலர் இட்டு வைணங்க சவைண்டும,
இவறைவைனின் நவாமைத்வத கூறினவால் அத நமவமை
கவாப்பவாற்றம என்ற கஜேரவாஜேன் உணர்த்தியேபடி
அவைன் நவாமைத்வத ஜேபிக்க சவைண்டும.
இல்லவாவிட்டவால் அன்ற எமைன் வைந்த எதிசர
நிற்கும சபவாத நமமைவால் அவைன் நவாமைம
கூறைமுடியேவாத எனசவை தினமும ஹரி நவாரவாயேண!
ஹரி நவாரவாயேண! என்ற அவைன் நவாமைம
கூறைசவைண்டும. இவதசயே
தப்புவடயேவாவர அவடவைவதல்லவாம
சசேவார்விடத் தத்தவண யேவாவைவரன்சறை
ஒப்பிசலனவாகிலும நின்னவடந்சதன்
ஆவனக்கு நீஅருள் வசேயதவமையேவால்
எயப்பு என்வன வைந்த நலியும சபவாத அங்கு
ஏதமநவா னுன்வன நிவனக்க மைவாட்சடன்

அப்சபவாவதக்கு இப்சபவாசத வசேவால்லி
வவைத்சதன் அரங்கத் தரவைவண பள்ளியேவாசன
(வபரி.தி 4-10-1)
வபவாருள்: இந்திரியேங்களும மைனமும
தளர்ச்சியேவடகின்றை கவாலத்திசல தவணயேவாக
இருப்பவார்கள் என்றைல்லசவைவா
வைல்லவமையுவடயேவைர்கவள சசேர்வைத! நவான்
உன்னிடம சேரணமைவாக அவடயே தகுதி
இல்லவாதிருப்பினும நீ கசஜேந்திரவாழ்வைவானுக்கு
கிருவப வசேயத கவாப்பவாற்றியேதவால் உன்வன
சேரணவடந்சதன். அந்திமை கவாலத்தில்
இவளப்புத்சதவான்றி வைருத்தம சபவாத
அச்சேமையேத்தில் நவான் உன்வனச் சிறிதம
நிவனப்பதற்குச் சேக்தி இல்லவாதவைன். ஆகசவை
திருவைரங்கத்தில் திருவைனந்தவாழ்வைவான்
படுக்வகயில் பள்ளி வகவாண்டிருப்பவைசன!
அவ்சவைவளயில் வசேவால்வைதற்குப் பதிலவாக
இப்சபவாசத வசேவால்லி வவைத்சதன். என்ற
வசேவால்லி வவைத்தவார் வபரியேவாழ்வைவார். எனசவை
யேவாவனக்கும அருள் வசேயத அந்த பரமைனிடம
நவாமும இப்சபவாசத சேரணமைவடசவைவாம.

“முதவல (தனத சேவாப விசமைவாசேனத்திற்கவாக)
யேவாவனவயேப் பிடித்தத. யேவாவனசயேவா (தனத சேவாப
விசமைவாசேனத்திற்கவாக) ஆதி மூலத்வத,
எல்லவாவைற்றக்கும முதவல, ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணவன
பற்றியேத. ஆசேவார்யேன் கிருவபயினவால் பற்றைற்றைவான்
பற்றிவனப் பற்றினவால் பற்ற விட்டுப் பரமைபதம
அவடசவைவாம என்பதில் ஐயேவமைன்ன”. இவத
உணர்ந்த கருட சசேவவைவயேச் சசேவித்தவால்
ஸ்ரீவவைகுந்தமதவாசன.
திருவைரங்கத்தில் சித்ரவா வபசௌர்ணமியேன்றம
பல்சவைற தலங்களில் ஆனி கருடன், ஆடி
கருடன் என்ற அந்தந்த மைவாதங்களில் வபசௌர்ணமி
தினங்களிலும கருடசசேவவையுடன் கசஜேந்திர
சமைவாட்சேம சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
வசேன்வன திருமையிவல ஆதி சகசேவைர் ஆலயேத்தின்
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத வபருமைவாள் சேந்திர
பிரவபயில் எழுந்தருளும சபவாத கசஜேந்திர
சமைவாட்சே சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
(சமைசல உள்ள படம)

இனி கசஜேந்திர சமைவாட்சேத்வதப் பற்றியே ஒரு
கீர்த்தவன இசதவா:
பல்லவி
மூலவமைன்றைவழத்த யேவாவனவயேக் கவாத்தருள்
முகுந்தவன பணி வநஞ்சசே

அனு பல்லவி
சலசமைவும பத்மைவாசேனன் வைணங்கும
திருவைரங்தரவைவணமிவசேயுறைங்கும
நீலசமைனியேவன நிவறை பரஞ்சசேவாதி
நித்தியே நிர்மைல நிரவாமையே ஆதி (மூல)

சேரணங்கள்
மைவழவயேன முமமைதம வபவாழியும விகடதட
மைத்தகஜேங்கள் வகவாடி இரு –

மைருங்கு மைணியேணியேவாய வநருங்கி வதவாடர்ந்த
வைர வைனத்தில் நடந்சதவாடி
ஏழு கடலவாவமைன யேவலகள்
வபவான்மைணிவகவாழித்
வதறியுமைடுவவைத் சதடிவைண்
டிவரத்த கமைலம விண்டு சுரக்குஞ்வசேந்சத
னிவறைத்தினித் தண்புனல்நவாடி
அழசகவாடிறைங்கயேதில் முழுகிசயே வபயே
அவலப்புத்தணியேப்பல சேலக்கிரீவட வசேயயே
மைவழநிகர்வைவாய திறைந்தனல்விழி வபயயே
முதவலப் பிடித்தளவிற் கதறிசயேயுயயேறை
(மூல)

கவாலவனப்சபவாலுக்ர மைவானகரவாவிவனக்
கண்டதசனவாடூடி வவைகு –

கவாலமைணுவைளவும வவைறப்பு சேலிப்பில்லவாமைல்
கடுவமைசயேவா டூடவாடி
ஸ்தூலசேரீரமைகசமைரு நிகருடலஞ்
கப்பல் சபவால வைவாடிக் கவால் –
தவைண்டு பரவாக்கிரங் குவறைந்த நடுங்கி விழி
வசேவாருகிக் கண்மூடி
ஞவாலசமைவலதிர்ந்த தீவிவனப்பழுத
நமைக்வகன்றை தவலமிவசே ததிக்வக
வவைத்தழுத
ஓலமிட்டண்டசேரவாசேர முழுதம
உவடயேவைவனவைவனவைன் கதி என்ற அழுத
(மூல)

அடுத்தச் வசேவியில் வைந்த நுவழயே அபயேவமைன்னுமைந்தக் குரவலக் சகட்டு பவால்-

அவலவைழவாழியிற் வபரியேபிரவாட்டிசயேவா
டவாடியேவிவள யேவாட்டு
விடுத்தயேர் கருடன்சமை சலறியேவாயிரம படம
விரித்வதழுமைணிச் சூட்டிச் சசேஷவமைத்வததறைந்ததிரு மைவார்பிற்பளபவளன
விளங்கிவயேழில் கவாட்டி
வைடந்தணி கவுஸ்தவைமைவசேயே வபவான்னவட
வைங்கயேபசுந்தளப பரிமைளவைவாவட
எடுத்திடவுருவைஞ்வசேந் தவாமைவரசயேவாவட
எனச்சிறைந்திட ட்சேணத் வதவாழிந்திடப்பீவட
மிக்கதிர் சூரியேனுந்தன் வனவாலிமையேங்கிப்பிர
மித்தக்கண்கள் கூசே முடி –
மீதகவிந்தநவை ரத்னவநடுமைகுடம
விண்ணிவட வவைளியில் வீசே

எரிமைணிப்பிரவயே திகழ் வைவாகுலசமைகத்
திந்திரதனுமிவசே சயேகக்வகயில் –
ஏந்தியேபவாஞ்சே சேன்னியேசேக்ரவாயுத
மிலங்கிடக் வகலவாசே
வைவரயுவறைசிவைன்முத சலவாரிதவவைன்ன
மைவாயேசமைவாவவைன்றிஞ்சித் திறைமபன்னத்
திருமுகம சவைர்த்தளங் குறநவகதன்னச்
சித்தமிரங்கிக் கிருவப வபருகிசயே மின்ன
(மூல)

கவாதினிற்குண்டல சஜேவாதியினவாலிருள்
பவாதகலகத்தகன் சறைவாட மிகக் –
வகனவைர்மைலர்மைவாரி வசேவாரியேத்சதவை
கவானங்கின்னரர் பவாட
சகவாதறைவையிற்றில் வவைத்திடு சேகலவாண்டமும

குலுங்க நவான்மைவறை சதடச்வசேழ –பூங்
வகவாத்த மைலர்மைவாவல சேரிந்திட அந்தர
தந்தபிவயேவாலி வவைகுவைவாய நீட
மைவாயேவைர்களித்திட சவைகவமைவாடு வசேன்ற
மைரகத மைவலசபவாவலதிர் நின்ற
நீதிவகத்தஞ்சேவாசத யேஞ்சேவாசதவயேன்ற
வநடியே முதவலவயேக் வகவான்
றிடர்வதவாவலத்தன்ற (மூல)
கசஜேந்திர சமைவாடசேத்வதத் தலவைரலவாறைவாகக்
வகவாண்ட சில திவ்யேசதசேங்கவளப் பற்றி
அடுத்தக் கவாணலவாம அன்பர்கசள.

வைண்ண மின்வனவாளியில் திருமைவல
கருடபகவைவான்

8.திருஅட்டபுயேகரம

எழிலவார்ந்த கசஜேந்திர சமைவாட்சே கற்சிற்பம
(திருக்கண்ணமைங்வக)

கசஜேந்திர சமைவாட்சே வவைபவைம பல தலங்களின்
தலவைரலவாற சேமபந்தப்பட்டதவாக இருந்த
சபவாதம, குறிப்பிட்ட சில தலங்கள் - அதவாவைத
திருஅட்டபுயேகரம, கபிஸ்தலம, திருசமைவாகூர்
ஆகியே தலங்கள் கசஜேந்திர சமைவாட்சே தலங்களவாக
சபவாற்றைப்படுகின்றைன. அவைற்றள் அட்டபுயேகர
திவ்யேசதசேத்வதப் பற்றி முதலில் கவாணலவாமைவா?
அன்பர்கசள.
திருஅட்டபுயேகரம - 108 திவ்யே சதசேங்களுள்
எட்டுக் கரங்களுடன் நின்றை சகவாலத்தில்
வபருமைவாள் சசேவவை சேவாதிப்பத இந்த ஒரு திவ்யே
சதசேத்தில் மைட்டுசமை
"வசேமவபவான் இலங்கு வைலங்வக வைவாளி திண்
சிவல தண்வடவாடு சேங்க வமைவாண் வைவாள்
உமபரிரு சுடரவாழி சயேவாடு சகடக வமைவாண்
மைலர் பற்றி வயேற்சறை"
வவைமபுசினத்த அடல்சவைழம வீழ
வவைண்மைருப்வபவான்ற பறித்த இருண்ட

அமபுதமசபவான்ற இவைரவார்வகவால்? என்ன
அட்டபுயேகரத்சதவனன்றைவாசர.” (வப .தி 2-8-3)
வபவாருள்: வைலத்திருக்கரத்தில் வபவான்னவால்
வசேயயேப்பட்ட அமபுகவளயும, சேவார்ங்கம
என்னும வில்வலயும, வகசௌசமைவாதகி என்னும
கவதவயேயும, பவாஞ்சேசேன்யேம என்னும
சேங்கிவனயும, இடத்திருக்கரத்தில் நந்தகம
என்னும வைவாவளயும, சுதர்சேன சேக்கரத்வதயும,
சகடயேத்வதயும, தவாமைவர மைலவரயும
தவாங்கிக்வகவாண்டு சகவாபமுள்ள குவைவாலயேவாபீடம
என்னும யேவாவன அழியுமபடி அதன்
தந்தங்கவளப் பிடுங்கியே கறத்த சமைகம
வபவான்றிருக்கும இவைர் யேவார்? என்ற வினவை,
அட்டபுயேகரத்சதவான் என்றைவார்.
அட்டபுயேகரப்வபருமைவாள் வைல நவான்கு
திருக்கரங்களில் அமபு, வில், கவத, சேங்கம
ஆகியேவவையும, இடத் திருக்கரங்களில் வைவாள்,
சேக்கரம, சகடயேம, மைலர் தவாங்கி, எதிர்த்த வைந்த
அரக்கர்கவளப் பணியேச் வசேயத, பயேம நீக்கி, யேவாக
சேவாவலயின் வைவாயு மூவலவயே பவாதகவாக்கப்

பணித்த, கசஜேந்திரனுக்கு திருவைருள் புரிந்த
சகவாலத்தில், வபருமைவாள் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
வபவாதவைவாகப் வபருமைவாள் சகவாவில்களில் இரவாஜே
சகவாபுரமும, பரமைபத வைவாசேலும வவைவ்சவைற
திவசேயில் இருக்கும, இரண்டும வைடக்கு சநவாக்கி
இருப்பத இந்த திவ்யே சதசேத்தின் சிறைப்பு.
இத்தலத்தின் புஷ்கரணியும கசஜேந்திர
புஷ்கரிணியேவாகும.
இனி இந்தத் திவ்யே சதசேத்தின் தல வைரலவாற.
முன்வனவாரு கவாலத்தில் மைஹவாசேந்தன் என்றை
முனிவைர் இந்தப் பூவுலக வைவாழ்க்வகவயே முடித்த
விட்டு இவறைவைனின் திருவைடி அவடயே
விவழந்தவார். அதற்கவாகப் வபருமைவாவள சநவாக்கி
நீண்ட கவாலம தவைமிருந்தவார். பயேந்த சபவான
இந்திரன், சதவை கன்னிவககவள அனுப்பினவான்,
ஒன்றம பயேன் ஏற்படவில்வல, இந்திரனும
அழகியே யேவாவன வைடிவைம எடுத்த முனிவைர்
இருப்பிடம சசேர்ந்தவான். யேவாவனயின் அழகில்
மையேங்கியே முனிவைர் தவானும யேவாவனயேவாக உருமைவாறி
யேவாவனகளுடன் கவாடுகளில் அவலயும சபவாத

சேவாளகிரவாமைத்தில் நீரவாடும சபவாத, தனத சயேவாக
வைவாழ்க்வக நிவனவிற்கு வைந்தத. மிகவும
வைருந்தியே யேவாவன பல திவ்யே சதசேங்களுக்குச்
வசேன்ற வபருமைவாவள வைழிபட்டு பரிகவாரம
சதடியேத. பின்னர் மிருகண்டு முனிவைரின்
ஆசலவாசேவனப்படி திருக்கச்சி நகர் வைந்த
வைரதரவாஜேப் வபருமைவாவளச் சேவாப
விசமைவாசேனத்திற்கவாக வைழி பட்டு வைரும நவாளில்
அட்டபுயேகரத்தமமைவாவனக் கண்டவுடன் அவைர்
வைடிவைழகில் மையேங்கி அங்சகசயே தங்கி
புஷ்கரணியில் இருந்த தவாமைவர மைலர்கவளப்
பறித்த வபருமைவாளுக்குச் சசேவவை வசேயத வைந்தத.
ஒரு நவாள் மைலர் கிவடக்கவாமைல் சபவாக அருகில்
இருந்த குளத்தில் வசேன்ற மைலர் பறிக்கும சபவாத
அதிலிருந்த முதவல அதன் கவாவலப்
பற்றிக்வகவாள்ள, யேவாவன பயேந்த அஷ்டபுஜேப்
வபருமைவாவள “ஆதி மூலசமை” என்ற விளிக்க
அவைரும வதயவைப்புள்சளறி வைந்த சேக்கரத்தினவால்
முதவலவயேத் தணித்த முனிவைவரக்
கவாப்பவாற்றினவார்.

திருஅட்டபுயேகரத்தில் கருடவாரூடனவாக ஒரு
திவ்யேமைங்கள விக்ரஹம இதற்குச் சேவான்றைவாய
அவமைந்தள்ளவதக் கவாணலவாம. கசஜேந்திரனுக்கு
திருவைருள் புரிந்த அட்டபுயேக்கர வபருமைவாவளப்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத சபயேவாழ்வைவார்
வதவாட்ட பவடவயேட்டும சதவாலவாத
வவைன்றியேவான்
அட்ட புயேகரத்தவான் அஞ்ஞவான்ற – குட்டத்தக்
சகவாள்முதவல தஞ்சேக் குறித்வதறித்த
சேக்கரத்தவான்
தவாள் முதசல நங்கட்குச் சேவார்வு (மூ. தி – 99)
வபவாருள்: முன்வனவாரு நவாள், தவாமைவர மைலர்ப்
வபவாயவகயில், வைலியேசதவார் முதவலயிடம
அகப்பட்ட தன் பக்தனவான கசஜேந்திரவனக் கவாக்க
தன் சுதர்சேன சேக்கரத்வத எறிந்த திருமைவால்,
"அட்டபுயேகரத்தவான்" என்றை வபயேரில்
திருக்கச்சியில் அட்டபுயேக்கரம என்னும திவ்யே
சதசேத்தில் எழுந்தருளியிருக்கிறைவான். தன்வன
அண்டியேவைவரக் கவாக்க எட்டுக் கரங்களிலும

ஆயுதம தரித்திருக்கும சகவாலத்தில் அவைன் இங்கு
கவாட்சியேளிக்கிறைவான். அவைன் விடுக்கும
ஆயுதங்கள் எவவையும என்றம சதவால்விவயே
அவடந்தசத இல்வல. என்றம வவைற்றிவயே
உவடயே அத்திருமைவாலின் பவாதங்கசள நமைக்கு
அவடக்கலம என்ற சபயேவாழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார்.
ஸ்வைவாமி சதசிகனும அஷ்டபுஜேவாஷ்டகத்தின்
முதல் ஸ்சலவாகத்தில், “திருவைட்டபுயேகரத்த
வபருமைவாசன! உலகப் வபவாருள்கள்
முதவலகவளப் சபவால அடிசயேவன கவ்வித் தம
வைழியில் இழுக்கின்றைன, முதவல வைவாயில்
அகப்பட்ட கசஜேந்திரவாழ்வைவாவன நீ விவரந்த
வைந்த கவாப்பவாற்றினவாய அல்லவைவா? உலக
சுகங்களில் மையேங்கி கிடக்கும அடிசயேவனயும
நல்வைழிப்படுத்தி அவ்வைவாசறை கவாத்தருள
சவைண்டும. உன்னுவடயே வபருவமை, ஞவானம,
கருவண எல்லவாம அளவைற்றைவவை. ஆகசவை
சேவாதக்களுக்கு உற்றை சதவாழனவாகியே நீ,
அவைர்கவளக் கவாக்கும வபவாருட்டு எட்டு
திருக்கரங்களிலும எட்டுத் திவ்யே

ஆயுதங்களுடன் விளங்குகின்றைவாய! உன்வனசயே
சேரணமைவடயும அடிசயேவன கவாப்பவாற்றி அருளப்
பிரவார்த்திக்கின்றைவார். ஆவனக்கு அருள் புரிந்த ஆதி
மூலமைவாக எமவபருமைவான் அருள் புரியும
மைற்வறைவாரு திவ்யேசதசேத்வதப் பற்றிக் கவாணவாலவாம
அன்பர்கசள.

9. கண்ணன் கபிஸ்தலம
நவாம சமைசல சசேவித்த கசஜேந்திர சமைவாட்சேத்வதத்
தல புரவாணமைவாக வகவாண்ட இன்வனவாரு
திவ்யேசதசேம “ஆற்றைங்கவர கிடக்கும கண்ணன்”
என்ற திருமைழிவசேயேவாழ்வைர் பல்லவாண்டு பவாடியே
கண்ணன் கபிஸ்தலம ஆகும. கண்ணனின்
வபயேவரத் தவாங்கியே கிருஷ்ணவாரண்யேத் தலங்கள்
ஐந்தனுள் இத ஒன்றைவாகும. மைற்றைத் தலங்கள்
திருக்கண்ணங்குடி, திருக்கண்ணமைங்வக,
திருக்கண்ணபுரம, மைற்றம திருக்சகவாவிலூர்
ஆகும.
கவானமைர் சவைழமைவான கசஜேந்திரன், நவாண்மைலர்
வகவாயவைதற்கவாக மீனமைர் வபவாயவகயில்
(இத்தலத்தின் முன் பக்கம கிழக்குப்பகுதியில்
உள்ள கபில தீர்த்தத்தில்) வசேன்றிழிந்தவான்.
முதவல(கரவா) அதன் கவாலிவன கதவை
”நவாரவாயேணவா! ஓ! மைணிவைண்ணவா! நவாகவணயேவாய!
வைவாரவாய என் ஆரிடர் நீக்கவாய” என்ற அலறிற்ற.

எமவபருமைவானும விண்ணுளவார் வியேப்ப, வபரியே
திருவைடி சமைல் ஆசரவாகணித்த, ஓடி வைந்த,
வசேமபுலவால் உண்ணும முதவல சமைல் சறி வைந்த
சுடரவாழிவயேப் பிரசயேவாகித்த முதவல தவல
தணித்த யேவாவனக்கு அருவள ஈந்தவான்.
யேவாவனக்கு பவாப விசமைவாசேனம கிவடத்தத. இந்தக்
கவத நடந்தத, அதனவால் இந்த புஷ்கரணி
கசஜேந்திர புஷ்கரிணி என்ற வபயேர் வபற்றைத.
எமவபருமைவானும கசஜேந்திர வைரதனவாக சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.
திருவைடியேவான அனுமைனுக்கும (கபி என்றைவால்
குரங்கு) எமவபருமைவான் கசஜேந்திர சமைவாட்சேத்வத
கவாட்டியேருளியேதவால் கபிஸ்தலம என்றம வபயேர்
வபற்றைத.
கூற்றைமும சேவாரவா வகவாடு விவனயும சேவாரவா தீ
மைவாற்றைமும சேவாரவா வைவகயேறிந்சதன் – ஆற்றைங்
கவரகிடக்கும கண்ணன் கடற் கிடக்கும
மைவாயேன்
உவரகிடக்குமுள்ளத்வதனக்கு. (நவா. தி 50)

வபவாருள்: திருப்பவாற்கடலிசல திருக்கண்
வைளர்ந்தருள்கின்றை எமவபருமைவான்,
திருக்கவாசவைரிக் கவரயேவான கபிஸ்தலத்திசல
திருக்கண் வைளர்ந்தருளுகின்றைவார், அவைரத
ஸ்ரீசூக்தியேவான சேரமை ஸ்சலவாகம என்னுவடயே
வநஞ்சிசல பதிந்திருக்கின்றைத. எனசவை மைரண
பயேம என்வன அணுகவாத, வகவாடியே பவாவைங்கள்
என்வன அணுகவாத வகட்ட விஷயேங்கள் ஒன்றம
அணுகவாத என்றை உபவாயேத்வத அறிந்தவைன்
ஆசவைன் என்ற திருமைழிவசேயேவாழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத இத்திருத்தலத்தின்
மூலவைர்: ஆற்றைங்கவர கிடக்கும கண்ணன்,
கசஜேந்திர வைரதர், ஆதி மூலம என்றம
அவழக்கப்படுகின்றைவார். கிழக்சக திருமுக
மைண்டலம, புஜேங்க சேயேனம.
தவாயேவார் : இரமைவாமைணி வைல்லி, வபவாற்றைவாமைவரயேவாள்,
வசேண்பகவைல்லி
உற்சேவைர்: கசஜேந்திர வைரதன்
விமைவானம: கனகவாக்ருதி விமைவானம

தீர்த்தம : கபில தீர்த்தம, கசஜேந்திர புஷ்கரிணி.
தல விருட்சேம: மைகிழ மைரம
இத்தலத்தில் கண்ணன் தனத அடியேவார்களின்
பவாபங்கவள ஒழித்த பக்தி புரிவைதற்கு வைவக
வசேயகின்றைவான். வபருமைவாள் ஆதி சசேடன் சமைல்
கிடந்த சகவாலத்தில் உபயே நவாச்சியேவார்களுடன்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். தூயவமையேவான பக்தி
வகவாண்டு வைணங்குசவைவாருக்கு இத்தலத்த
வபருமைவாள் சமைவாட்சேம அளிப்பதவாக புரவாணங்கள்
கூறகின்றைன.
வைலதிருக்கரத்தில் சின் முத்திவரயுடன் ஆதிமூல
வபருமைவாள் புஜேங்க சேயேனமைவாக கவாட்சியேளிக்கிறைவார்.
நவாபிக் கமைலத்தில் பிரமமைன் அமைர்ந்திருக்கிறைவார்.
வபவாற்றைவாமைவர வைல்லி தவாயேவார், கனகவைல்லி
தவாயேவார். உடனிருக்கின்றைனர். முற்கவாலத்தில்
வசேண்பக வைனமைவாக இருந்ததவால் உற்சேவைர்
தவாயேவாருக்கு வசேண்பகவைல்லி என்ற திருநவாமைம.
மைஹவா மைண்டபத்தில் வைரதர், சேக்கரத்தவாழ்வைவார்,
சயேவாக நரசிமமைர், ஆண்டவாள் அருள்
பவாலிக்கின்றைனர்.. கர்ப்பகிரகத்தின் சுவைற்றில்

ஹனுமைன், பரவாசேர முனிவைர் மைற்றம கசஜேந்திர
சமைவாட்சே கவாட்சிகள் சிற்பமைவாக
அவமைக்கப்பட்டுள்ளத. திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்,
நமமைவாழ்வைவார், வபரியேவாழ்வைவார், இரவாமைவானுஜேர்,
முதலியேவாண்டவான், பிள்வள சலவாகவாச்சேவாரியேவார்
மைணவைவாள மைவாமுனிகள் ஆகியே ஆழ்வைவார்
ஆச்சேவார்யேர்கவளயும சசேவிக்கலவாம. சமைலும
கருடன் சமைல் ஆசரவாகணித்த ஆவனயின் தயேர்
வகடுத்த அமமைவானவாய சசேவவை சேவாதித்தம
அருளுகின்றைவார்.
கண்ணன் கபிஸ்தலத்தில் ஆற்றைங்கவர
கிடப்பதற்கு ஆழ்வைவார் கூறம விளக்கம, ஒரூரில்
ஒருவைவன சதட நிவனப்பவைன், அவைன்
எப்படியும குளிக்க ஆற்றக்கு வைருவைவான் என்றை
எண்ணத்தவாசல ஆற்றைங்கவரயில் நின்ற
சதடுவைத சபவால தன்பவால் சிறிதளசவைனும
ஆவசேயுவடயேவாவரத் சதடி, ஆற்றைங்கவரயிசல
கிடக்கிறைவான். அந்த கண்ணன் கீவதயின்
நிவறைவைவாகச் சேரமை ஸ்சலவாகம உவரத்தவான்:

ஸர்வை த்ர்மைவாந் பரித்யேஜ்யே மைவாம ஏகம சேரணம
வ்ரஜே |
அஹம த்வைவா ஸர்வைபவாசபப்சயேவா
சமைவாட்சேயிஷ்யேவாமி மைவாசுசே: ||
என்றை கண்ணனின் நமபிக்வகயூட்டும வைவார்த்வத
ஆழ்வைவாரின் உள்ளத்தில் படிந்திருக்கின்றைத.
அதனவால் , இனி பவாபங்கவளப் பற்றியே பயேசமைவா,
அதன் பயேனவான யேமைபயேசமைவா தன்வன அண்டவாத
என்ற ஆழ்வைவார் உறதியேவாகக் கூறகின்றைவார்.
மூலசமை வயேன்றை கரி முன் வைந்திடர்
வதவாவலத்த நீலசமைகம சபவால் நின்றைவான் என்பத பிள்வளப் வபருமைவாள் ஐயேங்கவார் வைவாக்கு.
மைஹவா பவாரதம இத்தல வைரலவாற்வறை இவ்வைவாற
கூறகின்றைத.
கூற்றரல் கரவாவின் வைவாயின்றைவழத்த
குஞ்சேர ரவாஜேன் முன் அன்றசதவாற்றியே படிசயே சதவாற்றினவான் – முடிவும

சதவாற்றைமும இலவாத வபந்தழவாசயேவான்.
இந்தத் தலத்தின் சிறைப்பு ஐந்தறிசவை பவடத்த
வபரியே உருவில் இருக்கும யேவாவனக்கும, சிறியே
உருவைவான குரங்கிற்கும வபருமைவாள் அருள்
புரிந்ததவாகும. சேகல உயிரினங்களுக்கும
வபருமைவாள் அருள் புரிவைவார் என்பவதக்
கவாட்டித்தரும தலம. இத்தலத்தின் சிறைப்பு
வைழிபவாடு தவலக்கு சமைல் வககவள உயேர்த்தி
என்னவால் இயேல்வைத ஒன்றம இயேலவாத,
வபருமைவாசள! ஆதி மூலசமை நீசயே சேரண் என்வன
கவாப்பவாற்ற என்ற சவைண்டுவைசத ஆகும.
கபிஸ்தலத்தில் கிடக்கும கண்ணன் நமமுவடயே
அவனத்த பவாவைங்கவளயும சபவாக்குகின்றைவார்.
கபிஸ்தலத்தில் எனசவை எமவபருமைவான் “பவாப
விசமைவாசேகத்வைம” என்னும குணத்வதக் கவாட்டி
அருளுகின்றைவான்.
ஆடி வபசௌர்ணமியேன்ற நவடவபறம கசஜேந்திர
சமைவாட்சே லீவல, வவைகவாசி விசேவாகத் சதர்த்
திருவிழவா, பிரமசமைவாற்சேவைம ஆகியேவவை மூன்றம
இத்தலத்தில் நவடவபறம முக்கியே

திருவிழவாக்கள் ஆகும. நமமுவடயே அவனத்தப்
பவாவைங்கவளயும வநவாடியில் தீர்க்க கண்ணன்
கபிஸ்தலத்தில் ஆற்றைங்கவரயில் நமைக்கவாக
கவாத்திருக்கின்றைவான். கபியேவான அனுமைன் சபவால
நவாமும அவைன் திருவைடியில் கிடந்த
உயசவைவாமைவாக. அடுத்த கசஜேந்திர சமைவாகத்தடன்
வதவாடர்புவடயே இன்வனவாரு தலத்வதப் பற்றிக்
கவாணலவாம.

10. திருவிழி மைலரும கரி
வைரதரவாஜேப்வபருமைவாள்

கசஜேந்திர சமைவாட்சே சுவத சிற்பம (கூடலழகர்
விமைவானம)
எங்கவாவைத சுவைவாமி விக்கிரகம கண் திறைந்த
பவார்க்கின்றைத என்ற வசேவான்னவால் நீங்கள்
நமபுவீர்களவா? என்ன கவாதில் பூ சுற்றகிறீர்களவா?
என்ற தவாசன சகட்பீர்கள். வைவாருங்கசளன்
வசேன்வன வநற்குன்றைம கரிவைரதரவாஜேப் வபருமைவாள்
ஆலயேத்திற்கு, வபருமைவாவள சசேவித்த பின்

தவாங்களும நவான்கு சபரிடம இத சபவால
அதிசேயேமைவான ஒரு சகவாயில் உள்ளத என்ற
நிச்சேயேம வசேவால்வீர்கள். இனி இக்சகவாவிவலப்
பற்றியே விவைரங்கள்.
யேவாவனக்கும முதவலக்கும அருள் புரிந்த
கரிவைரதரவாஜேப் வபருமைவாள் இவைர், நின்றை
சகவாலத்தில் உபயே நவாச்சியேவார்களுடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இக்சகவாவிலின் அதிசேயேம
என்னவவைன்றைவால். இருட்டில் வபருமைவாளின்
திருக்கண்களுக்கு அருகில் வநய தீபம கவாட்டும
சபவாத அப்படிசயே வபருமைவாள் திருக்கண்
விழித்தப் பவார்த்த அருள்வைத சபவால் உள்ளத.
சநரில் சசேவிக்கும சபவாத அப்படிசயே உடல்
சிலிர்க்கின்றைத. வநய விளக்வக
கண்களுக்கருகில் கவாண்பிக்கும சபவாத விழிகள்
அப்படிசயே நகர்வைத சபவால் உள்ளத. அவைசியேம
அவனவைரும வசேன்ற சசேவிக்க சவைண்டியே
வபருமைவாள் என்பதில் எந்த ஐயேமும
சதவவையில்வல.

இத்தலத்தின் ஐதீகம என்னவவைன்றைவால் நவாம
அவனவைரும அறிந்த கசஜேந்திர சமைவாட்சேக்
கவததவான். இந்திரத்தயமனன் என்றை அரசேன் ஒரு
சிறைந்த விஷ்ணு பக்தன், அகஸ்தியே முனிவைரின்
சேவாபத்தவால் யேவாவனயேவாக மைவாறி விடுகின்றைவான். சேவாப
விசமைவாசேனம சவைண்ட மைஹவா விஷ்ணுவினவால்
உனக்கு சமைவாட்சேம உண்டவாகும என்ற
அருளுகிறைவார் அகத்தியேர். ஹஸூஹஸூ என்றை
கந்தர்வைனும முனிவைரின் சேவாபத்தினவால்
முதவலயேவாக மைவாறி அந்த யேவாவன மைலர் பறித்த
வபருமைவாளுக்குச் சேமைர்ப்பணம வசேயயும
புஷ்கரணிக்கு தனத சேவாப விசமைவாசேனம வபறை
வைந்த சசேருகின்றைத.
ஒரு நவாள் அமமுதவல யேவாவனயின் பவாதத்வதப்
பற்றித் தண்ணீருக்குள் இழுக்க, தன்
தமபிக்வகயில் உள்ள மைலர் வைவாடுகின்றைசத
என்ற, யேவாவன “ஆதி மூலசமை” என்ற
அலறகின்றைத. இங்கு ஒரு சிற மைவாற்றைம
வபருமைவாள் கருடன் சமைல் விவரந்த வைந்த
சுதர்சேனவாழ்வைவாவர அனுப்பி யேவாவன முதவல
இரண்வடயும தூக்கித் தவரயில் சபவாடுமைவாற

அனுப்புகின்றைவார். சேக்கரத்தவாழ்வைவாரும அவ்வைவாசறை
வசேயயே தவரயில் வைந்தவுடன் யேவாவனக்கு பலம
கூடி முதவலக்குப் பலம குவறைந்த விட்டதவால்
யேவாவன கவாவல விடுவித்தக்வகவாண்டு தன்
ததிக்வகயில் இருந்த மைலவர அந்த
ஆதிமூலத்தின் பவாத கமைலங்களில் சேமைர்ப்பணம
வசேயயேப் வபருமைவாள் யேவாவன, முதவல
இருவைருக்கும வவைகுந்தப்சபற அளித்த பக்த
வைத்சேலனவாக, பரமை கவாருண்யே மூர்த்தியேவாக
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவார்.
யேவாவன, முதவல இரண்டிற்கும அருளியே
வபருமைவாள் என்பதவால் தன்னிடம வைந்த
சேரணவடயும பக்தர்களின் குவறைகள் அவனத்தம
தீர்த்த அருளுகின்றைவார் அத்தன் எந்வத
ஆதிமூர்த்தி ஆழ் கடவலக் கவடந்த
எமவபருமைவான் இவைரிடம சவைண்டிக் வகவாண்டு
திருமைணம முடித்தவைர்கள், குழந்வத பவாக்கியேம
வபற்றைவைர்கள் அசநகர். இவைரிடம வவைக்கப்படும
சகவாரிக்வககள் எல்லவாம நிச்சேயேமைவாக
நிவறைசவைறகின்றைன. தங்களின் சகவாரிக்வக
நிவறைசவைறை அன்பர்கள் தங்களத ஜேவாதகத்வத 27

ரூபவாய வசேலுத்தி (ஒரு நட்சேத்திரத்திற்கு ஒரு
ரூபவாய வீதம) வபருமைவாளின் திருவைடிகளில்
வவைத்த ஆரத்தி கவாட்டும சபவாத யேவாவனக்கும
முதவலக்கும அருளியே அருளவானன் தன்
திருக்கண்கள் மைலர்ந்த அருள்வைதவால் இருக்கின்றை
சதவாஷங்கள் எல்லவாம விலகி அவனத்த
நன்வமைகளும நிவனக்க முடியேவாத சவைகத்தில்
நடந்த முடிகின்றைன. அத்திருக்சகவாவிலின்
மூலவைர்: ஸ்ரீசதவி, பூசதவி சேசமைத கரிவைரதரவாஜேப்
வபருமைவாள்
உற்சேவைர்: சேத்தியே நவாரவாயேணப் வபருமைவாள்
தவாயேவார் : வபருந்சதவித்தவாயேவார். (தவாயேவாருக்கும,
ஆண்டவாளுக்கும தனி சேந்நிதி தற்சபவாத
அவமைக்கப்பட்டுள்ளத.)
மைற்றை சேந்நிதிகள்: திருவைடி, இரவாமைவானுஜேர் மைற்றம
சசேவன முதலியேவார்.
வபசௌர்ணமியேன்ற சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே
நவடவபறகின்றைத. ஆனி மைவாதம விசேவாக
நட்சேத்திரத்வத ஒட்டி 3 நவாட்கள் பிரமசமைவாற்சேவைம

நவடவபறகின்றைத. முதல் நவாள் திருமைஞ்சேனம,
இரண்டவாம நவாள் கருட சசேவவை, மூன்றைவாம நவாள்
திருக்கல்யேவாணம இரவு சசேஷ வைவாகன சசேவவை.
வபருமைவாளுக்கு வநல்லிகவாய நிசவைதனம மிகவும
விசசேஷம.
இத்தலத்தில் அடிசயேனுக்கு ஒரு அருவமையேவான
பவாடம கிட்டியேத அவத அன்பர்களவாகியே
தங்களுடன் பகிர்ந்த வகவாள்ள விவழகின்சறைன்.
வபவாதவைவாக வவைணவை ஆலயேங்களில் தீர்த்தம
வபற்றைபின் அவத கண்ணில் ஒற்றிக்வகவாண்டு
பருகியே பின் அவத தவலயில்
சதயத்தக்வகவாள்ளும பழக்கம பலருக்கு உண்டு
அத சபவான்றை பழக்கம அடிசயேனுக்கும
இருந்தத. இத்தலத்தில் அவ்வைவாற
வசேயயேக்கூடவாத என்ற அறிவுறத்தினர்,
அதற்கவான அருவமையேவான விளக்கத்வதயும
அளித்தனர். தீர்த்தம வகவாடுத்த பின்பு
பக்தர்களுக்கு சேடவாரி சேவாதிப்பவார்கள், அந்த சேடவாரி
என்பத வபருமைவாளின் திருப்பவாதங்கள், நமைத
எச்சில் வபருமைவாளின் பவாதத்தில் படலவாமைவா?
ஆகசவை தீர்த்தம பருகியே பின் அவத தவலயில்

சதயக்ககூடவாத. சமைலும தீர்த்தத்தில் பச்வசேக்
கற்பூரம சசேர்க்கப்படுவைதவாலும அவத முடியில்
தடவுவைத நல்லதல்ல என்றைனர். அவைர்கசள
தீர்த்தம எவ்வைவாற வபறை சவைண்டும என்றம
கூறினர். ஆண்கள் அங்கவைஸ்திரம அல்லத
தண்டவால் வைலத வகவயேப் பிடித்தக்வகவாண்டு
தீர்த்தம வைவாங்கிப் பருகியே பின், இடத வகயேவால்
தண்டு வகவாண்டு வைலத வகவயேத்
தவடத்தக்வகவாள்ள சவைண்டும, வபண்கள்
புடவவைத் தவலப்பவால் வைலத வகவயேப்
பிடித்தக்வகவாண்டு தீர்த்தம வைவாங்கிப்
பருகியேபின், கீசழ சிந்தவாமைல் புடவவைத்
தவலப்பவால் தவடத்தக் வகவாள்ள சவைண்டும..
வபருமைவாவள ஆவனக்கு அருள் புரிந்த ஆதிமூலப்
வபருமைவாளவாக வசேன்வன வைடபழனியில்
சசேவிக்கலவாம. வைடபழனி முருகன் சகவாவிலுக்கு
அருகிசலசயே இவ்வைவாலயேமும அவமைந்தள்ளத.
வபருமைவாள் ஆதிலக்ஷ்மி சேசமைத ஆதிமூல
வபருமைவாளவாக இவ்வைவாலயேத்தில் சசேவவை சேவாதித்த
அருளுகின்றைவார். மூலவைர் வபருமைவாள் ஸ்ரீசதவி,
பூசதவி சேசமைதரவாக அமைர்ந்த சகவாலத்தில் சசேவவை

சேவாதிக்கின்றைவார். சேன்னதி முகப்பில் கசஜேந்திர
சமைவாட்சே சிற்பம எழிலவாக உள்ளத. தவாயேவார் ஆதி
லக்ஷ்மி தனி சேன்னதியில் எழுந்தருளி அருள்
பவாலிக்கின்றைவாள். தவாயேவாவர
சேர்வை மைங்கல மைவாங்கல்சயே! சிசவை ஸர்வைவார்த்த
ஸவாதிசஹ |
சேரண்சயே த்ர்யேமபசஹ சதவி நவாரவாயேணி
நசமைவாஸ்தசத ||
என்ற 108 முவறை ஜேபித்த வைலம வைர எல்லவாக்
குவறைகவளயும நீக்கி அவனத்த நலங்கவளயும
அருளுகின்றைவாள். இவ்வைவாலயேத்தில் ஒரு
பிரமமைவாண்ட அரசே மைரத்தின் அடியில் கரு
கவாக்கும லக்ஷ்மி, வைழக்கறக்கும விநவாயேகர்,
பிள்வள வைரம அருளும சேந்தவான சகவாபவாலன்
ஆகிசயேவார் எழுந்தருளியுள்ளனர். இதவைவர
கசஜேந்திர சமைவாட்சேத்தடன் வதவாடர்புவடயே சில
ஆலயேங்கவள சசேவித்சதவாம அடுத்த
அரவைப்பவகசயேவானவாக சுபர்ணன் விளங்கும
பவாங்வகக் கவாணலவாம அன்பர்கசள.

11. அரவைப் பவகசயேவான்

வபரியேவாழ்வைவார் தம பல்லவாண்டில் வபருமைவாவளப்
"வபயுவட நவாகப்பவகக் வகவாடியேவான்" என்ற

மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார். அதவாவைத
நவாகங்களின் பவகவைன் கருடன் ஏவனன்பவத
நவாம அறிசவைவாம, தன் தவாய அடிவமையேவாகக்
கவாரணமைவாக இருந்தவவை நவாகங்கள் என்பதவால்
மைவாற்றைவான் தவாய மைக்கள் என்றைவாலும நவாகங்கள்
கருடனுக்குப் பவகயேவாயின. வீரமைவாக அமிர்தம
வகவாணர்ந்த சேவாமைர்த்தியேமைவாக நவாகங்கவள
ஏமைவாற்றியே பின் தன் தவாவயே அடிவமைப் படுத்தியே
அவைற்வறை அழித்த சின்னவா பின்ன படுத்த
ஆரமபித்தவான், பின்னர் பிரமமைவா, இந்திரன்
சவைண்டிக்வகவாண்டதவால், தன் அண்ணன்
ஆசலவாசேவனப்படி சிறைந்த அரவைங்கவள கருடன்
அடக்கி தனத சமைனி முழுவைதம ஆபரணமைவாக
அணிந்தள்ளவான். அவவையேவாவைன

பூணூல் : வைவாசுகி
வைலக் வக கங்கணம: குளிகன்
இடக் வக கங்கணம : ஆதிசசேஷன்
அவரயில் அணி: தட்சேகன்

மைவாவல: கவார்சகவாடகன்.
வைலக் கவாத குண்டலம: பத்மைன்
இடக் கவாத குண்டலம : மைஹவாபத்மைன்
திரு முடியில் : சேங்கபவாலன்
கருடன் அரவைப்பவகசயேவான் என்பவத
ஆழ்வைவார்கள் இவ்வைவாற கூறியுள்ளனர். வபயுவட
நவாகப்பவடக் வகவாடியேவான், வைன் புற்றைரவின்
பவகக் வகவாடி வைவாமைன நமபி,
அரவைப்பவகயூர்தியுவடயேவைன் என்ற
வபரியேவாழ்வைவார் பவாடியுள்ளனர். அத சபவாலசவை
வபருமைவாளின் பவாமபவண ஆதி சசேஷவனப்
புள்ளின் வமையப்பவக என்றம பவாடியுள்ளவார்
திருமைழிவசேயேவாழ்வைவார். குலசசேகரவாழ்வைவார்
இரவாமைபிரவான் தனத அவைதவார சநவாக்கம முடிந்த
வவைகுந்தம வசேல்லும சபவாத அசயேவாத்தி
மைவாநகரிலுள்ள சேங்கமைம, தவாவைரம முதலவான
அவனத்த உயிர்கவளயும பரமைபதத்திற்குப்
சபவாக வசேயத வைலிவமையுவடயே பவாமபுகளுக்கு
பவகவைனவான கருடன் சமைல் ஏறிக்வகவாண்டு

வசேன்றைவத அடல் அரவைப்பவகசயேறி என்ற
பவாடியுள்ளவார்.
நவாக பவாசேத்தவால் இந்திரஜித் இவளயே
வபருமைவாவளக் கட்ட, அவைர் மையேங்கி விழுந்த
சபவாத இரண பூமிக்கு வைந்த அக்கட்டிலிருந்த
விடுவித்தவைன் வவைநசதயேன். அதற்கவாக
இரவாமைபிரவானின் தழுவுதவலப் வபற்றைவைன்.
"ககநகர கனககிரி கரிமைதர நிகம மையேநிஜே கருட
கருத நிலலவை களித விஷவைத நக்ரகதந" என்ற
ஸ்வைவாமி சதசிகன் இவ்வவைபவைத்வத
பவாடுகின்றைவார்.
யுத்த களத்திற்கு சுபர்ணன் வைந்த அழவகக் கமபர்
இவ்வைவாற பவாடுகின்றைவார். இவளயே வபருமைவாளின்
நிவலவயேக் கண்டு மைனச்சசேவார்வு அவடந்த
வைள்ளலவான இரவாமைபிரவானின் தயேரம தீர்க்கக்
சகவாடிக்கவாத தூரம உள்ளவைற்வறைப் பவார்க்கும
வைல்லவமை வபற்றைவைனும, நவாகக்கவணவயே
ஒழிக்கும ஆற்றைல் மிக்கவைனுமைவாகியே கருடன்,
குளிர்ச்சி மிக்க கடல் அவலகவளச்
சிந்தமபடியேவாக, உலகின் இருள் நீங்குமபடியேவாக

தன் அழகியே இரு சிறைகுகவளயும அடிக்கும ஒலி
சவைத மைந்திர ஒலி சபவால் ஒலிக்க, நவாகங்கள்
தளர்ச்சி அவடயேச் சேகலத் திவசேகளிலும அழியேவாத
ஒளிவயேப் பரப்பியே வைண்ணம இருவளச் சுருங்க
வசேயத, தனத அழகியே கழுத்தில் அணிந்த
சகவாடிக்கணக்கவான நவாகங்களின் மைணி பதித்த
மைவாவலகசளவாடு, குளிர்ச்சி வபவாருந்தியே மைலர்
மைவாவலகளும, வசேமவபவான் மைவாவலகளும.
இவலகளவால் ஆன வைனமைவாவலகளும அவைன்
சிறைகடித்த பறைக்கும சபவாத எழிலவாக அவைன்
மைவார்பில் அவசேயேவும, வபவான் வநற்றிப் பட்டம
மின்னவும, மின்னலவால் உருவைவாக்கப்பட்ட ஒரு
மைவல வைவானத்தில் சதவான்றி விளங்குவைத சபவால,
கதிரவைன் வதற்கில் உதித்த வைடக்கு சநவாக்கி
வைருவைத சபவால வைந்த மைவலசமைல் அமைர்ந்த
வநடுநவாள் பிரிந்த தனத தவலவைனவான
இரவாமைனின் திருசமைனிவயேக் கண்டு வதவாழுத
அவைன் புகழ் பவாடினவான்.
பல்லவாயிரத்தின்முடியேவாதபக்கம
அவவைவீசே, வைந்தபடர்கவால்
வசேல்லவாநிலத்தின்இருள்ஆதல்வசேல்ல,

உடல்நின்றைவைவாளிசிதறற்ற,
எல்லவாவிதத்தமஉணர்சவைவாடுநண்ணி
அறைசனஇவழக்குமஉரசவைவான்
வைல்லவான்ஒருத்தன்இவடசயேபடுத்த
வைடுஆன, சமைனிவைடுவும………..
என்ற பல ஆயிரக்கணக்கில் அடக்க முடியேவாத
இறைகுகவள உவடயே கருடனின் இரண்டு
சிறைகுகளும அடித்தக் வகவாள்வைதவால் பரவுகின்றை
கவாற்றைவானத நவாகக்கவணயேவால் கட்டுண்டு
விழுந்த கிடக்கும இலக்குவைன் மைற்றம
வைவானர வீரர்களுவடயே உடலில் குத்தி நின்றை
அமபுகள் சிதறிப் சபவாயின; அவைர்களின்
உடல்களில் ஏற்பட்ட பழியேவாகப் வபவாருந்தியே
உடல் தழுமபுகளும
எல்லவாவைவகயிலும அறிசவைவாடு வபவாருந்தி
அறைத்வதசயே வசேயயும மைனவைலிவமை மிக்க ஒரு
ஞவானியின் பவால் இவடயில் சதவான்றியே
பவாவைத்வதப் சபவால் நீங்கின என்ற
கமபரவாமைவாயேணத்தில் யுத்த கவாண்டத்தில் நவாக பவாசே
படலத்தில் கமபர் பவாடுகின்றைவார்.

அப்சபவாத வபரியே திருவைடிவயேப் பவார்த்த
இரவாமைன் தவாங்கள் யேவார் என்ற சகட்க?, “நவான்
உமைக்கு பிரியே சதவாழன்! உமைத பிரவாணசன
வைடிவைம எடுத்த வவைளியில் சேஞ்சேரிப்பத சபவால
இருப்பவைன். உமைக்கு உதவி வசேயயேசவை
வைந்சதன்” என்ற கூறினவான் வபருமைவாளின்
சதவாழனவான கருடன்.

பரமை பக்தனவான பிரகலவாதவன தீண்ட
ஹிரண்யேகசிபு பவாமபுகவள ஏவியே சபவாத
அப்பவாமபுகவள தரத்தியேவைர் கருடன். பவாமபின்
விஷத்வத நீக்கும சேக்தி கருடன் இறைகு வீசும
கவாற்றக்கு உண்டு. அக்கவால வைழக்கப்படி
திருவைரங்கத்தில் சமைட்டழகியே சிங்கர்
ஆசமைவாதிப்புடன் கமபர் தமைத இரவாமைவாயேணத்வத
அரங்சகற்றைம வசேயத பிறைகு தில்வலயில்
மைறபடியும இரவாமைகவாவதவயே கூறம சபவாத
நவாகபவாசே படலத்வதக் கூறம அன்ற, பவாமபு
தீண்டி இறைந்த தில்வல வைவாழ் அந்தணச் சிறவைன்,
கருடன் வைவானில் வைந்தவுடன் அவைன் கவாற்ற

பட்டவுடன் இவளயே வபருமைவாள் உட்பட
அவனத்த வீரர்களும தள்ளி எழுந்தனர் என்ற
அவைர் பவாடியே சபவாத சிவதயிலிருந்த தள்ளி
எழுந்தவான். கருடனின் சிறைப்வபக் கூறம நவாக
பவாசே படலத்தின் சிறைப்பு ஆகும இத.
எதிரிகவள வவைல்ல, விஷங்கவள முறிக்க, மைந்திர
தந்திர தீயேசேக்திகவள ஒடுக்கக் கருட மைந்திரத்வத
ஜேபிக்கலவாம.
கவார்க்சகவாடகன் என்னும நவாகத்வத மைவாவலயேவாக
அணிந்தள்ளதவால் கருடன் சேனி பகவைவானின்
விவளவுகவளத் தடுக்கிறைவார்.
இவ்வைவாற விடமுவடயே பவாமபின் உடமவபயும
உயிவரயும உண்ணும பறைவவை கருடன்.
அக்கருடனுவடயே அவரக் கச்வசேயேவாக, வககளில்
சதவாள் வைவளகளவாக, முடிசமைல், கவாத
குண்டலங்களவாக விளங்கும ஆபரணங்கள்
எல்லவாம பவாமபு, குவடயும பவாமபு என்ற
திருமைவாலின் கருடக்வகவாடிவயேப் பற்றியே
பரிபவாடல் கூறகின்றைத.

விடமுவட அரவின் உடலுயிர் உருங்கு
உவைணம அவைன்
மைடிசமைல் வைலந்தத பவாமபு வதவாடி பவாமபு
தவல சமைலத பவாமபு
இவறை தவலயேன பவாமபு படி மைதம
சேவாயத்சதவாய பசுமபூனவல
வகவாடி சமைலிருந்தவைன் தவாக்கு இவரயேத
பவாமபு.
வபவாருள்: வகவாடியே விஷத்வத வகவாண்ட
பவாமபுகவள உண்பவைன் கருடன். அவைன்
இவடயில், கங்கணமைவாக, கீரீடத்தில்.
ஆபரணமைவாக உடல் முழுவைதம, தவலயில்,
சிறைகுகளில் எல்லவாம பவாமபு. அழகியே
ஆபரணங்கவள அணிந்த பவகவைர்கவள
வவைன்றை திருமைவாசல! உனத வகவாடியில் உள்ள
கருடன் பவாமபுகவள அழித்த அவைற்வறை
திருவைமுத வசேயகின்றைவான்.

திருமுருகவாற்றப்பவடயில் நக்கீரரும
திருமைவாவல அரவைப்பவக வகவாடிசயேவான் என்ற
இவ்வைவாற பவாடுகின்றைவார்
கடுமசபவாடு ஓடுங்கியே தூமபு உவட வைவால்
எயிற்ற
அழல் என உயிர்க்கும அடுகவைரு கடுந்திறைல்
பவாமபுப்படப் புவடக்கும பல்வைரிக்
வகவாடுஞ்சிவறைப்
புள்அணி நீர்க்வகவாடி வசேல்வைன்.
வபவாருள்: நச்சுப்பல் உவடயேதம, தனல் சபவால்
மூச்சு விடுவைதம, அஞ்சேத்தக்க ஆற்றைல்
வபற்றைதமைவான பவாமவப அடித்தப் புவடக்கும
வைலியே சிறைகு வகவாண்ட கருடவனக் வகவாடியேவாக
உவடயே திருமைவால்.
வபருமைவாளுக்கு நித்யே சூரிகளவாகக் வகங்கரியேம
புரியும அசத சேமையேம பவகவைர்களவான
அனந்தனும கருடனும தவைம இயேற்றியே தலம
ஒன்ற உண்டு அத ஸ்ரீவைரமைங்வக தலம ஆகும.

ஒரு சேமையேம விநவதயின் வமைந்தனவான கருடன்
தன் மைவாற்றைவாந்தவாய மைக்களவாகியே நவாகங்கவளக்
கண்டு வைரலவாவமைன்ற வசேன்றைவான். அப்சபவாத
நவாகங்கள் கருடவன இகழ்ந்த சபசே கருடன்
நவாகங்கவளத் தவாக்கினவான். விவைரம
சகள்விப்பட்ட ஆதிசசேஷன் அங்சக வைந்த, ‘‘நவாம
இருவைருசமை திருமைவாலுக்குச் சசேவவை புரிபவைர்கள்;
இவ்வைவாற இவைர்களுடன் நீ
சேண்வடயிட்டவாயேவானவால் அத பரந்தவாமைன்
வபயேவரக் வகடுக்குமைல்லவைவா?’’ என்ற சகட்டு
கருடவனத் தன்னுடன் அவழத்தச் வசேன்றைவான்.
உடசன கருடன், ‘‘உனக்வகன்ன நீ எப்சபவாதசமை
உன் தவலகளவால் திருமைவாலுக்குக் குவட
பிடிக்கிறைவாய; உன் உடசல அவைருக்கு
படுக்வகயேவாகிறைத; எனக்கு அத்தவகயே சபற
உண்டவா? எப்சபவாத திருமைவால் வவைளிசயே
சபவாகிறைவாசரவா அப்சபவாத மைட்டுமதவாசன நவான்
அவைவரத் தவாங்கியேபடி உடன் வசேல்கிசறைன்!’’
என்ற ஏக்கமைவாகக் கூறினவான்.
அதசகட்ட ஆதிசசேஷன், ‘‘அப்படியேவானவால் நீ
நவான் தவைம வசேயத வபருமைவாளுக்கு அவணயேவாகும

பவாக்கியேம வபற்றை ஸ்ரீவைரமைங்வக தலத்தக்குச்
வசேன்ற சதவாத்தவாத்ரிநவாதவர ததித்த வைவா; உன்
விருப்பம ஈசடறம’’ என்றைவான். அதன்படிசயே
கருடனும திருமைவாவலத் ததிக்க,
சதவாத்தவாத்ரிநவாதன் அவைனுக்குக் கவாட்சி தந்த,
‘‘நீதவான் எனக்கு வைவாகனமைவாகசவை இருக்கிறைவாசயே,
இன்னும என்ன குவறை உனக்கு?’’ என்ற
சகட்டவார். ‘‘எனக்கும ஆதிசசேஷவனப் சபவால
உங்களுடசனசயே இருக்கும பவாக்கியேம
சவைண்டும’’ என்ற சகட்டவான். திருமைவால்
சயேவாசித்தவார். பிறைகு வசேவான்னவார்: ‘‘ஆதிசசேஷன்
நிவறைசவைற்றம வபவாறப்புப் சபவால உனக்கு நவான்
இப்சபவாவதக்கு அளிக்க முடியேவாத. ஆனவால்,
வவைகுந்தத்தில் என் வைவாசேலில் எப்சபவாதம
என்வனச் சுமைந்த புறைப்படத் தயேவாரவான நிவலயில்
நீ இருக்கலவாம. கலியுகம வைரப்சபவாகிறைத.
பக்தர்களுக்கு என் சசேவவை அடிக்கடி
சதவவைப்படும. அப்சபவாத நீ தயேவாரவாக இருந்தவால்
நவான் உன் மீதமைர்ந்த என் பக்தர்களுக்கு உதவை
முடியும. அதவாவைத கிட்டத்தட்ட நவான் உன் மீத
நவாவளல்லவாம பயேணிக்கும சூழ்நிவல வைரும’’

என்றைவார், சதவாத்தவாத்ரிநவாதர். கவாலத்வதசயே
நிர்ணயிக்கும அவைருவடயே பதிலவால்
திருப்தியேவடந்தவான் கருடன். சதவாத்தவாத்ரிநவாதர்
அமைர்ந்திருப்பதவால் அவைரத ஒரு பவாதத்வத
மைட்டுசமை தரிசிக்க முடிகிறைத. வபருமைவாள்
பிரசயேவாக சேக்கரம ஏந்தியிருப்பத, கருடனுக்கு
அவைர் வகவாடுத்த வைவாக்வக நிவனவூட்டுகிறைத.
இத்தலத்தில் சுயேமபு கருடன் எப்சபவாதம
புறைப்பட தயேவாரவான நிவலயில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.
சிறபுலியூர் திவ்யேசதசேத்தின் தல வைரலவாறம
இக்கருட நவாக பவகவமைவயே அடிப்பவடயேவாகக்
வகவாண்டசத. இத்தலத்வதப் பற்றியே வைரலவாற
கருட புரவாணத்தில் சபசேப்படுகிறைத. பகவைவான்
ஸ்ரீமைந் நவாரவாயேணவன சேயேனத்தில் தவாம
தவாங்குவைதவாக ஆதிசசேஷனுக்கும, எல்லவா
இடங்களிலும அவைவரச் சுமைந்த வசேல்வைதவாக
கருடனுக்கும கர்வைம ஏற்பட்டத . இருவைருக்கும
சபவாட்டியும வவைறப்பும வைளர்ந்த பவகயேவாக
மைவாறியேத. இந்தப் பவக விலக எண்ணம
வகவாண்டு இத்தலத்தில் வைந்த ஆதிசசேஷன்

தவைமிருந்தவார். அவைர் தவைத்திற்கிரங்கி மைவாசி
மைவாதம வைளர்பிவறை ஏகவாதசி தினத்தன்ற
அவைருக்கு சசேவவை சேவாதித்த வபருமைவாள், ஆதி
சசேஷன் மைடியில் சிற குழந்வதயேவாக “பவால
சேயேனத்தில்” சகவாயில் வகவாண்டவார். அதவாவைத
பவாற்கடலில் மிதக்கும ஆதிசசேஷன் மீத பள்ளி
வகவாண்டிருக்கும சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதித்தவார்.
எனசவை இத்தலத்தில் உயேசர ஆதிசசேஷன்
சேன்னதி அவமைந்திருக்க பூமிக்குக்கீழ்
கருடனுக்கு சேன்னதி அவமைந்தள்ளத. “கருடவா
வசேசௌக்கியேமைவா?” என்ற சகட்டதற்கு
அவைரரவைர்கள் இருக்க சவைண்டியே இடத்தில்
இருந்தவால் வசேசௌக்கியேம என்ற வசேவால்லப்பட்ட
தலம.
சேலசேயேனம, பவால வியேவாக்ரபுரம, என்றம
அவழக்கப்படுகின்றைத. சேலசேயேனன் என்றைத
வபருமைவாளுக்கு திருநவாமைமைவாய ஜேலசேயேனன்
வைர்த்திக்கிறை இடம சேலசேயேனம என்ற ஊருக்கு
வபயேரவாகிறைத என்பத வியேவாக்கியேவான சேக்ரவைர்த்தி
வபரியேவைவாச்சேவான் பிள்வள அவைர்களின்
வியேவாக்கியேவானம. திருநவாவகயில் இருந்த

மையிலவாடுதவறை வசேல்லும வைழியில் இத்தலம
அவமைந்தள்ளத.
இனி இத்தலம சிறபுலியூர் என்ற ஏன்
அவழக்கப்படுகின்றைத என்பவதக் கவாணலவாமைவா
அன்பர்கசள. வியேவாக்கிரபவாதர் என்னும
புலிக்கவால் முனிவைர் சிதமபரத்தில் தவைமியேற்றி
தனக்கு சமைவாட்சேம சவைண்டுவமைன்ற நடரவாஜேரிடம
சகட்க, சமைவாட்சேம வகவாடுக்க வைல்லவைர்
மைகவாவிஷ்ணுசவை என்ற நடரவாஜேர் கூறை,
அவ்வைவாறைவாயின் அதற்குரியே தலத்வத எனக்கு
கவாண்பியும என்ற முனிவைர் சவைண்ட நடரவாஜேர்
சிவைலிங்க ரூபமைவாக வைழிகவாட்ட அவைவர விவரந்த
பின்பற்றவைதற்கு தவாம வபற்றை வைலிவமையேவால்
விவரந்த வசேல்லும புலியின் கவால்களவால்
இத்தலத்திற்கு வைந்த சசேர்ந்த முக்திவபற்றைதவால்
இதற்குச் சிறபுலியூர் என வபயேர் வைந்தவதன்பர்.
கள்ளமமைனமவிள்ளுமவைவக
கருதிக்கழல்வதவாழுவீர்
வவைள்ளமமுதபரவவைத் திவரவிரியே
கவரவயேங்கும

வதள்ளுமமைணிதிகழும சிறபுலியூர்ச்சேலசேயேனத்
தள்ளும எனதள்ளத்தள்ளும உவறைவைவாவர
உள்ளீசர (வப.தி 7-9-1)
வபவாருள்: மைனத்திலிருந்த வைஞ்சேகச்வசேயேல்
விட்டு நீங்க சவைண்டும வைவகவயே விருமபி
இருப்பவைர்கசள! கடலின் அவலகளவால்
உண்டவான வவைள்ளமைவானத கவரகளில் பரவை
அதனவால் வகவாணரப்பட்ட இரத்தினங்கள்
விளங்கும சிறபுலியூரில் சேலசேயேனம என்னும
சேன்னதியிலும, என்னுவடயே உள்ளத்திலும
நித்தியே வைவாசேம வசேயயும வபருமைவாவன சிந்தவன
வசேயயுங்கள் என்ற இத்தலத்தில் வைவாசேம வசேயயும
வபருமைவாசள தன் உள்ளத்திலும வைவாசேம
வசேயகின்றைவார் என்ற மைங்களவாசேவானம வசேயத
இச்சிறபுலியூர் தலத்தின்
மூலவைர்: சேலசேயேனப் வபருமைவாள், வதற்சக
திருமுக மைண்டலம, புஜேங்க சேயேனம.
உற்சேவைர்: கிருபவா சேமுத்திரப் வபருமைவாள் தவாயேவார்:

திருமைவாமைகள் நவாச்சியேவார்,

உற்சேவைர்:
தீர்த்தம:
விமைவானம:

தயேவாநவாயேகி
மைவானசே புஷ்கரிணி
நந்தவைர்த்தனம

தல விருட்சேம : வில்வைம
பிரத்யேட்சேம : வியேவாசேர், வியேவாக்ரபவாதர்.
ஆழ்வைவார்களவால் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயயேப்வபற்றை
108 திவ்யே சதசேங்களுள் இத்தலம 11 வைத
தலமைவாகும. வபருமைவாள் வதற்கு சநவாக்கியே
திருமைண்டலத்தடன் சசேவவை சேவாதிக்கும
தலங்களுள் ஒன்ற மைற்றைத திருவைரங்கம ஆகும.
இங்கு சிற குழந்வத வைடிவைத்திலும
திருவைரங்கத்தில் வபரியே வைடிவைனரவாகவும சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.
வபருமைவாவள வநடிசயேவானவாகச்
சசேவித்தவைர்களுக்கு இந்த பவால வைடிவைம
வித்தியேவாசேமைவாக சதவான்றைலவாம. இந்த ஏமைவாற்றைம
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாருக்கும ஏற்பட்டத.
புலிக்கவால் முனிவைர் சசேவிக்க வைந்த சபவாத வபரியே

வைடிவில் இருந்த வபருமைவாவள தவான் ஆரவாதிக்க
முடியேவாத என்ற சவைண்ட வபருமைவாள்
தன்வனத்தவாசன சுருக்கிக்வகவாண்டவார். ஆனவால்
இத ஆழ்வைவாருக்கு திருப்தியேளிக்கவில்வல.
எனசவை வபருமைவாள் அசேரீரியேவாக “நீ கவாண
விருமபும வைடிவவை திருக்கண்ணமைங்வகயில்
கவாண்பவாயேவாக” என்ற அருளிச்வசேயதவார்.
திருவைனந்தபுரத்தில் மூன்ற
வைவாயில்களுக்கிவடயில் சிரசு, மைவார்பு, திருவைடி
என்ற தவலவயே இட ஒரத்திற்கும, வைல
ஓரத்திற்கும அவசேத்த சசேவிக்க சவைண்டியே
அவைசியேம சபவால திருக்கண்ணமைங்வகயில்
தவலவயே கீழிருந்த சமைலவாக கழுத்வத
வைவளத்தப் பவார்க்கசவைண்டியேத அவைசியேம.
பகவைவானின் அண்ணவாந்த வநடியே தரிசேனத்தக்கு
முன்னவால் கழுத்த வைலி வதரியுமைவா என்ன?
திருக்கண்ணபுரத்தில் சவைற அவமைப்பில்,
பிரமமைவாண்டமைவாகத் தமைக்குத் தரிசேனம தர
உத்தரவைவாதம அளித்திருக்கும வபருமைவாளின்
கருவணயில் வநகிழ்ந்த இந்தத் திருச்சிறபுலியூர்
வபருமைவாவள உள்ளம உருகி

கருமைவா முகிலுருவைவா! புனலுருவைவா!
கனலுருவைவா!
வபருமைவால்வைவரயுருவைவா! பிறைவுருவைவா!
நினதருவைவா!
திருமைவாமைகள் மைருவும
சிறபுலியூர்ச்சேலசேயேனத்த
அருமைவாகடலமுசத! உனத அடிசயே சேரணவாசமை
! (வப.தி 7-9-9)
வபவாருள்: கரியே வபரியே சமைக வைண்ணசன!
அன்பில்லவாதவைர் அணுக முடியேவாதபடி
வநருப்வபப் சபவாலும உருவைமுவடயேவைசன! நீர்
சபவால குளிர்ந்த வைடிவுவடயேவைசன! வபரியே
மைவல சபவான்றை உருவைத்வத உவடயேவைசன!
மைற்றமுள்ள வபவாருள்களின் வைடிவைமைவாக
உள்ளவைசன! அசேவாதரணமைவானவைசன திவ்யே
மைங்கள வைடிவைவானவைசன! வபரியே பிரவாட்டியேவார்
வபவாருந்தி வைவாழும சிறபுலியூர் சேலசேயேனத்த
அரியே கடலமுதம சபவான்றைவைசன! உன்னுவடயே

திருவைடிகசள அடிசயேனுக்கு புகலிடமைவாகும
என்ற அருமைவா கடலமுசத என்ற
வபருமைவாவளயும, திருமைவாமைகள் என்ற
தவாயேவாவரயும சிறபுலியூர் சேலசேயேனம என்ற
தலத்வதயும ஒசர பவாசுரத்தில் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதிருக்கிறைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
ஏழு நிவல ரவாஜேசகவாபுரத்தக்கு அடியிசலசயே
பவால ஆஞ்சேசநயேர், வபருமைவாளின் பவால சேயேனத்
சதவாற்றைத்தக்குக் கட்டியேம கூறவைத சபவால
அவமைந்தள்ளவார். வித்தியேவாசேமைவாக ஆண்டவாள்
சேன்னதி தனியேவாக வவைளிப்பிரகவாரத்தில்
அவமைந்தள்ளத. ஆண்டவாள் சேன்னதிக்கு அருகில்
பக்த ஆஞ்சேசநயேர் விநயேத்தடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இவைர்களுக்கு எதிசர யேவாக
சேவாவலயும ஆழ்வைவார்கள் சேன்னதியும
அவமைந்தள்ளத.
சிற குழந்வத சபவாலச் சேல சேயேனத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கும மூலவைவர தரிசித்தவிட்டு
கருவைவறைவயே வைலம வைந்தவால், விநவாயேகவரயும
அவைர் முன் பலிபீடத்வதயும கவாணலவாம.

சகவாஷ்டங்களில் மைஹவாவிஷ்ணுவின் பல்சவைற
சகவாலங்கள், விஷ்ணு தர்க்வகயும அருள்
பவாலிக்கின்றைவாள். தவாயேவார் திருமைவாமைகள் நவாச்சியேவார்
தனிச் சேன்னிதியில் அருள் பவாலிக்கின்றைவாள்.
உற்சேவைர் தயேவாநவாயேகி என்றை திருநவாமைத்தடன்
கருவணயின் முழு வைடிவைமைவாக எழிலவாக உடன்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவாள். பூமிக்குக் கீழ்க்
கருடனுக்கு தனி சேன்னதி. ஆதி சசேஷன் அனந்த
புஷ்கரணிக் கவரயில் எழுந்தருளியிருக்கிறைவார். .
இவைர் அவனத்த வைவகயேவான நவாக
சதவாஷங்கவளயும சேர்ப்ப கிரகங்களவால் ஏற்படும
பிரச்வனகவளயும தீர்க்க வைல்லவைர்;
மைகப்சபறம அருள்பவைர்.
கிழக்கு சநவாக்கி மைணவைவாள மைவாமுனிக்கு மூன்ற
நிவல இரவாஜேசகவாபுரத்தடன் தனி சேன்னதி
உள்ளத. வபருமைவாள் இரவாஜே சகவாபுரமும,
ஆச்சேவார்யேவார் இரவாஜேசகவாபுரமும அருகருசக உள்ள
அவமைப்பு அருவமையேவாக உள்ளத. குழந்வத
பவாக்கியேம சவைண்டி ஏரவாளமைவான பக்தர்கள் இந்தத்
தலத்தக்கு வைருகிறைவார்கள்., கவாலசேர்ப்ப சதவாஷம,
வசேவ்வைவாய சதவாஷம, பவாலவாரிஷ்ட சதவாஷம,

திருமைணத்தில் தவட, நவைக்கிரக பரிகவாரம
என, பல்சவைற தவட சிரமைங்கவளச்
சேந்திப்பவைர்களுக்கு இந்தப் வபருமைவான்
அருள்புரிந்த ஆறதல் தருகின்றைவார் என்பத
நமபிக்வக, மைனநலம பவாதிக்கப்பட்டவைர்களும,
இங்சக வைந்த, சிறைப்பு வைழிபவாடுகவளச் வசேயத,
நலம பல வபற்றச் வசேல்கின்றைனர்

12. கருட கமபம

இரவாஜேமைன்னவார்குடி கருடகமபம
முந்நீர் ஞவாலம பவடத்த முகில் வைண்ணன், பூ
மைன்னு மைவாத வபவாருந்தியே மைவார்பன், மைவாமைலர்

மைன்னியே மைங்வக மைகிழ்ந்தவறை மைவார்பன், விஷ்ணு
பகவைவானின் வைவாகனமைவான கருடனுக்கு மைட்டும
ஒரு தனி சிறைப்பு உண்டு அத என்னவவைன்றைவால்
வவைஷ்ணவை ஆலயேங்களில் வகவாடி மைரம “கருட
கமபம” என்ற அவழக்கப்படுகின்றைத.
வபருமைவாள் ஆலயேங்களில் தவைஜேஸ்தமபங்களில்
வபரியே திருவைடி நித்யே வைவாஸம வசேயவைதவால்
அவவை கருடஸ்தமபம என்றம
அவழக்கப்படுகின்றைன என்பத ஐதீகம. தன்
தவாயின் அடிவமைத் தவளவயே நீக்க வவைநசதயேன்
அமிர்தம வகவாணர்ந்த சபவாத, வபருமைவாள்
கருடவன வைவாகனமைவாக ஏற்றை சபவாத வவைற்றிக்கு
அறிகுறியேவாக நீ எனத வகவாடியிலும விளங்குவைவாய
என்ற வைரம வகவாடுத்தவார் எனசவை
எமவபருமைவானின் வகவாடியிலும கருடசன
விளங்குகின்றைவான். இவத நமமைவாழ்வைவார்
ஏறமிருஞ் சிவறைப்புள் அதசவை
வகவாடியேவாவுயேர்த்தவான், , ஊரும புட் வகவாடியும
அஃசத என்ற மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.

வபருமைவாள் கருட வைவாகனன் என்பவத
பறைவவைசயேறம பரமபுருடன், புள்ளின்
தவலவைன், பறைவவையேவரயேன், புள்ளூரும கள்வைன்,
ஆடற்பறைவவையேன், புள்ளூர்ந்த வசேல்வைன்,
அஞ்சிவறைப்புள் தனிப்பவாகன், வபவாறிவகவாள்
சிவறை உவைணமூர்ந்தவான், புள்ளூர்தி, வபவாலிந்த
கருடன் சமைல் வகவாண்ட கரியேவான், வபவாழிலளந்த
புள்ளூர்தியேவான், அசுரர் மைங்கக் கடவாவியே
சவைகப்பறைவவையின் பவாகன், அருளவாழி புள்கடவைர்,
தூவியேம புள்ளுவடயேவாய, வசேழும பறைவவை
தவாசனறித் திரிவைவான், புகழ்கின்றை புள்ளூர்தி
சபவாரரக்கர் குலங் வகடுத்தவான், வசேழும
பறைவவைத் தவாசனறித் திரிவைவான், பவாய
பறைவவைவயேவான்ற ஏறி வீற்றிருந்தவான், வவைங்கண்
பறைவவையின் பவாகவனங்சகவான், பறைவவை
முன்னுயேர்த்த பவாற் கடல் தயின்றை அஞ்சிவறைப்
புட்பவாகன், ஆடும பறைவவை மிவசேயேவான்,
வவைங்கண் புள்ளுர்ந்த வைந்த வநஞ்சேம கவைர்ந்த
வசேங்கண் கருமுகில், மீளியேம புள்வளக் கடவாய,
கவறையேணி மூக்குவடப்புள்வளக் கடவாவி
அசுரவர கவாயந்தவைமமைவான்,

வபவாருசிவறைப்புள்வள கடவாவியே மைவாயேன் ஆயேன்,
மைவாவியேம புள் வைல்ல மைவாதவைன், வகவாடியேவா வைடு
புள்ளுவடயேவான், வபவாருசிவறை புள் வைந்சதறம
பூமைகளவார் தனிக் சகள்வைன், என்ற ஆழ்வைவார்கள்
பலவைவாற பவாடியுள்ளனர்.
மைண்மிவசே அவிழ்தழவாய மைலர்தரு வசேல்வைத்த
புள்மிவசே வகவாடிசயேவானும,
தண் தழவாய மைவார்பன் திருமைவால்
புட்வகவாடிசயேவான்
என்ற பரிபவாடல் கூறகின்றைத.
வமைசயேவா! மைரகதசமைவா, மைறிகடசலவா,
மைவழமுகிசலவா ஐசயேவா! இவைன்
வைடிவைழவகன்பசதவார் அழகுவடயே
எமவபருமைவானின் எதிசர சசேவவை சேவாதிப்பவைர்
கருடன். எவ்வைவாற நிவலக்கண்ணவாடி தன் எதிசர
உள்ள பிமபத்வத பிரதிபலிக்கின்றைசதவா அத
சபவால எமவபருமைவானின் திவ்யே வசேவாரூபத்வத,
திவ்யே கல்யேவாண குணங்கவள கவாட்டியேருள்பவைர்
கருடன்.

ஆகமைம என்றைவால் வைருவக என்ற வபவாருள்.
உபசதசே வைழியேவாக வைருபவவை அவவை.
ஆன்மைவாக்கள் சமைவாட்சேம அவடயே மைலநவாசேம
வசேயபவவை ஆகமைங்கள். திருக்சகவாவில்
கட்டுவைதற்கு நிலம சதர்ந்வதடுப்பத முதல்
பூவஜே முவறைகள் முடியே அவனத்தம
ஆகமைங்களில் கூறைப்பட்டுள்ளன. ஆகமைங்களின்
படி ஐந்த நவாட்களுக்கு சமைற்பட்ட
திருவிழவாக்களின் சபவாத வகவாடிசயேற்றைம
அவைசியேம. எனசவை வவைணவைத்தலங்களில்
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத
எமவபருமைவானுவடயே வகவாடியேவாகியே
கருடக்வகவாடி ஏற்றைப்படுகின்றைத. அத
ஏற்றைப்படும வகவாடிக்கமபம கருடகமபம
என்றம அவழக்கப்படுகின்றைத.
பிரமசமைவாற்சேவை தவைக்கமைவாக தவைஜேவாசரவாகணத்தின்
சபவாத முதலில் கருடக்வகவாடி புறைப்பவாடவாகி
வைருகின்றைத, பின்னர் அதில் சவைத மைந்திரங்கள்
ஓதி கூர்ச்சேத்தினவால் வதவாட்டு பிரவாணப்
பிரதிஷ்வட வசேயயேப்படுகின்றைத. அப்சபவாத
“கருத்மைவான்! நீசர மைஹவா விஷ்ணுவின்

வைவாகனம, சவைதவாத்மைவா, அளவைற்றை கவாந்தி
உவடயேவைர், தவாவயே அடிவமைத் தவளயிலிருந்த
விடுவிக்க அமிர்தம வகவாண்டு வைந்தவைர்,
அரவைப் பவகசயேவான், வபருமைவாளின் திரு
முன்பு அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன் நின்ற
வகவாண்டிருக்கிறீர், உமவமை ததிப்பதவால்
எல்லவா நன்வமைகளும உண்டவாகும,
எல்லவாவைற்றிலும வஜேயேம” என்ற
ததிக்கப்பட்டு கருடக்வகவாடி கருடகமபத்தில்
ஏற்றைப்படுகின்றைத.

உயேரப் பறைக்கும வகவாடி மூலம உயேர உயேரப்
பறைக்கும கருடக்வகவாடி ஏற்றியே பின், கருடன்
சதவைசலவாகம, சேத்யேசலவாகம மைற்றம அவனத்த
சலவாகங்களுக்கும வசேன்ற சதசவைந்திரன், அக்னி,
வைவாயு, எமைதர்மைன், அஸ்வினி குமைவாரர்கள், சேப்த
ரிஷகள், கின்னரர், கந்தர்வைர்கள் அவனவைவரயும

வபருமைவாளின் பிரமசமைவாற்சேவைத்வத வைந்த
கவாணுமைவாற அவழப்பதவாக ஐதீகம.
சில தலங்களில் இரவாஜே சகவாபுரத்திற்கு வவைளிசயே
எந்தப் பறைவவையும பறைக்க முடியேவாத உயேரத்தில்
பறைக்கும கருடனுக்கு ஒரு ஸ்தமபத்தின் சமைல்
உயேர்ந்த சேன்னதி அவமைக்கின்றைனர். இவவையும
கருடகமபம என்சறை அவழக்கப்படுகின்றைன.
இவ்வைவாற கருங்கல்லவால் அவமைக்கப்பட்ட சில
உயேர்ந்த சிறைப்பு மிகுந்த கருடகமபங்கவள
தரிசேனம வசேயயேலவாமைவா? அன்பர்கசள.
மிக உயேர்ந்த கருடகமபத்வத நவாம
ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் தரிசிக்கலவாம. நமைக்கும பூவின்
மிவசே நங்வகக்கும இன்பன், பந்திருக்கும
வமைன்விரலவாள் பனிமைலரவாள் வைந்திருக்கும
மைவார்பன், எமவபருமைவான் பூவைரவாகரவாக
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கும அபிமைவான தலம
ஸ்ரீமுஷ்ணம. வபருமைவாள் தவாசன சதவான்றியே
ஸ்வையேமவைக்த சகத்திரங்களுள் ஒன்ற. இங்கு
வபருமைவாள் சேவாளக்கிரவாமைத்தவால் ஆன
சுயேமபுமூர்த்தியேவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். தவாசன

சதவான்றியே மூர்த்திகவளக் வகவாண்ட
வவைணவைத்தலங்கள் எட்டு அவவையேவாவைன. 1.
ஸ்ரீரங்கம 2.ஸ்ரீமுஷ்ணம 3. திருப்பதி 4.
வைவானமைவாமைவல 5. சேவாளக்கிரவாமைம 6. புஷ்கரம 7.
வநமிசேவாரண்யேம 8. பத்ரிகவாச்ரமைம ஆகும.
இரண்யேவாட்சேவன வைவதத்த பூமிபிரவாட்டியேவாவர
மீட்ட வபருமைவாள் இங்சக முஸ்லீமகளும
வைணங்கும வபருமைவாளவாயச் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். வபருமைவாவளயும ஏழுநிவல
இரவாஜேசகவாபுரத்தின் உயேரத்திற்கு இவனயேவாக
ஓங்கி உயேர்ந்திருக்கின்றைத கருடகமபம. அதன்
உச்சியில் உள்ள கருடமைண்டபத்தில்
கருடவாழ்வைவார் எழிலவாக சசேவவைச்
சேவாதிக்கின்றைவார்.
வபருமைவாள் ருக்மிணி வபருமைவாட்டியேவாருடன்
ஸ்ரீவித்யேவா இரவாஜேசகவாபவாலரவாய திருக்கரத்தில்
வசேண்டவாயுதம ஏந்தி ஒயயேவாரமைவாய எழில்
வகவாஞ்சும குழந்வதயேவாக எழுந்தருளி சசேவவை
சேவாதிக்கும இரவாஜேமைன்னவார்குடி அபிமைவான

தலத்தில் உள்ள கருட கமபம இரண்டவாவைத
உயேரமைவான கருடகமபம ஆகும.
மைன்னவார் குடியில் ஸ்ரீசதவி, பூசதவி சேசமைத
பரவைவாசுசதவைப் வபருமைவாள், நின்றை சகவாலத்தில்
மூலவைரவாகக் கவாட்சியேளிக்கிறைவார். திருப்பதி
சகவாயில் சபவான்ற, கீசழ தவரப் பகுதியிலிருந்த
(பீடமின்றி) நின்றை ஆஜேவானுபவாகுவைவான 7 அடி
உயேரத்தில் வநடிசயேவானவாகச் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இவைவர தங்க கவைசேத்தில் சசேவிக்க
சகவாடிக்கண் கூட சபவாதவாத.
உற்சேவைர் ருக்மைணி-சேத்யேபவாமைவா சேசமைத
ரவாஜேசகவாபவாலன், மைவாடு சமையக்கும
திருக்சகவாலமைவாக பசு மீத சேற்சறை சேவாயந்தபடி
கவாட்சியேளிக்கின்றைவார். ஒற்வறை ஆவடயுடன் ஒரு
கவாதில் குண்டலத்வதயும, மைற்வறைவாரு கவாதில்
சகவாபியேர் சதவாட்வடயும அணிந்த வகவாண்டு, ஒரு
வகயின் நுனியில் மூன்ற வைவளவுள்ள வசேண்டு
எனும தங்கக் சகவாவல ஏந்தியும, இடத்
திருக்கரத்தவால் சேத்யேபவாமைவாவின் திருத்சதவாவள
அவனத்தபடியும அருள்கவாட்சி தருகின்றைவார்.

வைலப்புறைத்தில் ருக்மைணியுடன், வநற்றியில்
கஸ்தூரி திலகமும, உதடுகளில் விரிந்த
புன்னவகயும, இவமைகளில் மைவானுடத்வதக்
கவாக்கும எண்ணமும, உடலில் வபண்ணுக்குரியே
நளினமும வகவாண்டு, ஆயிரம
மைன்மைதவனப்சபவால அழகிற்கு அழகு சசேர்க்கும
ரவாஜேசகவாபவாலனின் திருக்கவாட்சி கவாணக் கவாணப்
பரவைசேம. சேந்சதகசமையின்றி, "சகவாபியேர் வகவாஞ்சும
ரமைணனவாக இந்த வித்யேவா இரவாஜேசகவாபவாலன்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். இத்தலத்தில்
எமவபருமைவான் கவாட்டியே திருக்கல்யேவாண குணம
அநந்யே வதவைதவைம ஆகும அதவாவைத
தன்வனவயேவாழியே சவைற வதயவைமில்வல
என்பதவாகும.
கண்களில் வசேவாக்கவவைக்கும மைவாயேப்
புன்னவகயுடன், ஒசர ஒரு தணிவயே மைட்டும
அணிந்த வகவாண்டு (ஏக வைஸ்திரதவாரியேவாக)
இவடக்குலத்தவைவரப் சபவால தவலயில் அசத
தணியேவாசலசயே முண்டவாசு கட்டி ஒயயேவாரமைவாகச்
சேவாயந்த நிற்கும அக்கவின் அழவகக் கவாணும

கண்கள் சபற வபற்றைவவை என்பதில் எந்தச்
சேந்சதகமும சதவவையில்வல.
திருவைடியேவான ஆஞ்சேசனயேர்
ஸ்ரீஇரவாமைவாவைதவாரத்தின் சபவாத இரவாமைரின் தூதரவாக
இலங்வகக்கு ஸ்ரீசதவாபிரவாட்டியேவாரிடம வசேன்றைத
சபவால, வபரியே திருவைடியேவான ஸ்ரீகருடன்
கிருஷ்ணவாவைதவாரத்தில் தவாயேவாரவான
ஸ்ரீருக்மைணிபிரவாட்டியேவார் எழுதிக்வகவாடுத்த
ஓவலவயே எடுத்தக்வகவாண்டு எமவபருமைவானவான
ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம தூத வசேன்றைவார். அக்கருடன்
54 அடி கருட கமபத்தின் உச்சியில் தனி
சேந்நிதியில் சசேவவைச் சேவாதிக்கின்றைவார்.
இரவாஜேசகவாபுரத்திற்கு வவைளிசயே வநடிதயேர்ந்த
விளங்குகின்றைத இந்த கருட கமபம.
பஞ்சே கிருஷ்ணத் தலங்களில் முதலவாவைதவானதம,
நவாலவாயிர திவ்யே பிரபந்தம முதலில் சதவான்றியே
தலமும, ஓங்கி உலகளந்த உத்தமைன்,
அன்றிவ்வுலகம அளந்தவான், அமபரமூடுறத்த
ஓங்கி உலகளந்த உமபர் சகவாமைவான்
என்வறைல்லவாம சகவாவத நவாச்சியேவார்

மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத திரிவிக்கிரமைனவாகவும.
மைஹவாபலியிடம யேவாசேகம வபறை வசேன்றை வைவாமைன
மூர்த்தியேவாகவும வபருமைவாள் இடத திருவைடியேவால்
பூமிவயே அளந்த, வைலத திருவைடியேவால்
வைவானுலவக அளந்த மூன்றைவாவைத அடிக்கு இடம
எங்சக என்ற மைஹவாபலியிடம தனத வைலத
கரத்தின் விரலவால் சகட்கும பவாவைவனயில்
உயேர்த்தியே வைலத திருவைடிக்கு பிரமமைவா பவாதபூவஜே
வசேயயே வநடிசயேவானவாய வபருமைவாள் எழிலவாக
மைஹவாபலிவயே தன்னுடன் சசேர்த்தக் வகவாண்ட
மைகிழ்ச்சியில் வைலக்கரத்தில் சேங்கமும,
இடக்கரத்தில் சேக்கரமும எந்தி ஞவானம
வைழங்கும சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கும
திருக்சகவாவைலூர் திவ்யே சதசேத்தில் 40 அடி உயேர
கருட கமபத்தின் உச்சியில் கருடவன
சசேவிக்கலவாம.

மைன்னவார்குடி இரவாஜேசகவாபவாலசுவைவாமி
கருடசசேவவை

மைவல நவாட்டு திவ்யே சதசேங்களில் ஒன்றைவான
திருவைல்லவைவாழ் என்னும தலத்தில் வபருமைவாள்
திருவைவாழ்மைவார்பனவாக அற்புதமைவாக சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இத்தலத்தில்
தவைஜேஸ்தமபத்திற்கு சேற்ற பின்னவால் 50 அடி
உயேரமுள்ள சகவாபுர வைடிவிலவான மைண்டபத்தில்
தமைத இரு கரங்கவளயும விரித்தக் வகவாண்டு
இசதவா பறைக்கப் புறைப்படுகின்சறைன் என்றை
சகவாலத்தில் அருவமையேவான பஞ்சே சலவாக வபரியே
கருடன் சிவல உள்ளத.. இந்த சதவாற்றைத்வதக்
கவாணும சபவாத மிகவும வியேப்பவாக உள்ளத.
கவாவலச் சூரியே ஒளியில் கருடன் மின்னும
அழசக தனி. மிக புதவமையேவாக மைண்டபத்தின்
சுவைரில் அருவமையேவான கருடனின் ஓவியேங்கள்
உள்ளன. மைண்டபத்தின் முன்னவால் சேவாயவைவாக ஒரு
பவாவறை சிதற கவாய சபவாடுவைதற்கு ஏதவைவாக
அவமைத்தள்ளனர்.
கர்நவாடகவாவில் உள்ள குக்சக சுப்ரமைண்யேவா
தலத்தில் கருவைவறைக்கு முன் மைண்டபத்தில்
வவைள்ளிக் கவைசேத்தடன் கூடியே 20 அடி உயேர
கருடஸ்தமபம உள்ளத. கருவைவறைவயே வைலம

வைரும சபவாத இந்த ஸ்தமபத்வதயும
சசேர்த்தத்தவான் வைலம வைர சவைண்டும. கருட
மைந்திரம வகவாண்டு நிறவைப்பட்டுள்ளதவால் இந்த
ஸ்தமபம விஷ சதவாஷங்கவள நீக்குகின்றைத
என்பத ஐதீகம. கருட கமபத்தின் சமைசல கலசேம
அவமைத்தள்ளனர். இத வைவர சில
வநடிதயேர்ந்த கருட கமபங்கவள சசேவித்சதவாம.
அடுத்த கருடன் கருடவாழ்வைவான் ஆன சேரிதத்வதக்
கவாணலவாமைவா அன்பர்கசள.

13. கருடவாழ்வைவார்

ஆழ்வைவார்கள் எமவபருமைவானின் திருவைருளினவால்
மையேர்வைறை மைதிநலம வபற்றத் திருமைவாலவாகியே
அவைரின் சபர் எழிற் வபவாயவகயுள் ஆழ மூழ்கிக்

கவி பவாடியேவைர்கள். ஆழ்வைவார்கள் திவ்யே சூரிகள்.
திவ்யே பிரபந்தத்வத அருளியேவைர்கள்.
ஆழ்வைவார்களின் அருளிச் வசேயேல்களவான
திவ்யேபிரபந்தங்கள் உபயேசவைதவாந்தங்கள் ஆகும.
எனசவை தவான்
ஆழ்வைவார்கள் வைவாழி அருளிச் வசேயேல் வைவாழி
தவாழ்வைவாதமில் குரவைர் தவாம வைவாழி
ஏழ் பவாரும உயயே அவைர்கள் உவரத்தவவைகள்
தவான் வைவாழி
வசேயயே மைவறை தன்னுடசன சசேர்த்த – (உ.ர 3)
வபவாருள்: வபவாயவகயேவார் முதலவான ஆழ்வைவார்கள்
வைவாழ்க! அவைர்கள் தவாழ்வு ஏதம இல்லவாத அருளிச்
வசேயத திவ்யேபிரபந்தங்கள் வைவாழ்க!
எமவபருமைவானவார் முதலவான ஆச்சேவாரியேர்கள்
வைவாழ்க! ஏழுலகங்களும உயயே இவ்வைவாசிரியேர்கள்
அருளிச்வசேயத ஸ்ரீசுக்திகள் வசேமவமையேவான
சவைதங்கசளவாடு சசேர்ந்த வைவாழ்க என்ற
வைவாழ்த்தகின்றைவார் மைணவைவாள மைவாமுனிகள்.

எமவபருமைவானின் கல்யேவாண குணங்களில் ஆழ்ந்த
பவாசுரங்கள் பவாடியே ஆழ்வைவார்கள் பன்னிருவைர்
ஆயினும ஆழ்வைவார் என்ற
அவழக்கப்படுபவைர்கள் இன்னும சிலரும
உண்டு. இவைர்கள் கருடவாழ்வைவார்,
இவளயேவாழ்வைவார், அனந்தவாழ்வைவார்,
பிரகலவாதவாழ்வைவார், கசஜேந்திரவாழ்வைவார்,
சேக்கரத்தவாழ்வைவார், விபீஷணவாழ்வைவார், சுவைவாமி
நமமைவாழ்வைவார் திருக்குறங்குடியில் 14 வைருடம
அமைர்ந்த ஞவானம வபற்றை புளியேவாழ்வைவான்
ஆகிசயேவார் ஆவைர். இப்பதிவில் வபருமைவாளின்
வைவாகனமைவாகவும, வகவாடியேவாகவும விளங்கும
வபரியே திருவைடியேவாம கருடன் எவ்வைவாற
கருடவாழ்வைவார் என்னும சிறைப்புப் வபற்றைவார்
என்பவதக் கவாண்சபவாம.
அதற்கவாக நவாம அசஹவாபிலம வசேல்ல சவைண்டும,
வசேல்சவைவாமைவா? கிருத யுகத்தில் இந்த
அசஹவாபிலம தவான் ஹிரண்யேகசிபுவின்
அரண்மைவன, தன் தவமையேனவாகியே
ஹிரண்யேவாட்சேவன வைதம வசேயத மைஹவாவிஷ்ணு
பூமிப்பிரவாட்டியேவாவர மீட்டதவால் ஹிரண்யேகசிபு

அவைர் சமைல் கடும சகவாபம வகவாண்டிருந்தவான்,
சமைலும அரியே வைரங்கள் வபற்றத் தவாசன கடவுள்
என்றம யேவாரும விஷ்ணுவவை வைணங்கக்கூடவாத
என்ற வகவாடுங்சகவாலனவாக ஆண்டு
வகவாண்டிருந்தவான்.
ஆனவால் இவறைவைனின் திருவுள்ளப்படி அவைன்
மைகனவாகப் பரமை பக்தனவாக, தவாயின் கர்ப்பத்தில்
இருக்கும சபவாசத நவாரத மைஹரிஷயின் மூலம
"ஓம நசமைவா நவாரவாயேணவாயே" என்னும
அஷ்டவாட்சேர மைந்திர உபசதசேம வபற்றைவைனவாகப்
பிரகலவாதன் பிறைந்தவான். அவைன் வைளர வைளர
அவைனத விஷ்ணு பக்தியும நவாவளவாரு
வைண்ணமும வபவாழுவதவாரு சமைனியுமைவாக
வைளர்ந்தத. அவைவனக் கண்டு ஹிரண்யேகசிபுவின்
சகவாபமும வைளர்ந்தத. மைகன் என்ற
கூடப்பவாரவாமைல் பல்சவைற வைழிகளில் அவைவனக்
வகவால்லப் பவார்த்தவான் ஆனவால் ஒவ்வவைவாரு
முவறையும நவாரவாயேணன் தன் பக்தவனக்
கவாப்பவாறினவார். இறதியேவாக ஒரு நவாள் சகவாபம
தவலக்சகறி "எங்கிருக்கிறைவான் உன்
நவாரவாயேணன்" என்ற ஆணவைத்தடன் சகட்டவான்

ஹிரண்யேகசிபு ஆக்சரவாஷத்தடனும,
ஆணவைத்தடனும தன் எதிசர பயேமுறத்தம
விதத்தில் நின்ற மிரட்டியே தன்
தந்வதயேவானவைவன கண்டு சிறிதம கலங்கவாமைல்
திடபிரக்ஞனவாய அந்த சேர்சவைஸ்வைரன் சமைல்
வகவாண்ட பக்தியேவால் அவைர் எப்படியும தன்வனக்
கவாப்பவார் என்றை நமபிக்வகயுடன் பிரகலவாதன்
அவமைதியேவாக அவைர் "தூணிலும இருப்பவார்
தருமபிலும இருப்பவார்" என்ற பதிலிறத்தவான்.
மூர்க்கமைவாக தன் கதவாயுதத்தவால் தனத
அரண்மைவண மைண்டபத்தின் ஒரு தூவணத்
தவாக்கினவான் ஹிரண்யேன். அசத வநவாடியில்
"அண்டவமைல்லவாம நடுங்குமபடி அத்தூண்
பிளந்தத அதிலிருந்த சிங்க முகமும, மைனித
உடலும வைஜ்ர நகங்களும வகவாண்டு
சிங்கப்வபருமைவான் ஆவிர்பவித்தவார்"
வபருமைவாள் தன் அன்பன் வசேவான்ன வசேவால்வல
வமையபிக்க அப்சபவாசத சதவான்றியே இந்த
அற்புதத்வத வபரியேவாழ்வைவார் இவ்வைவாற
பவாடுகின்றைவார்
அளந்திட்ட தூவண அவைன் தட்ட ஆங்சக

வைளர்ந்திட்டு வைவாளுகிர்ச் சிங்கவுருவைவாய
உளந்வதவாட்டிரணியேன் ஒண்மைவார் வைகலம
பிளந்திட்ட வககளவால் சேப்பவாணி சபய
முவலயுண்டவாசன! சேப்பவாணி. (வபரி.தி 1-6-9)
வபவாருள்: இரணியேன் தவாசன அளந்த கட்டியே
தூவண அவைசன தட்ட, அவைன் தட்டியே
இடத்திசலசயே கூர்வமையேவான நகங்கவளயுவடயே
நரசிங்க மூர்த்தியேவாய வைளர்ந்த வைடிவுடன்
சதவான்றி, அவைனத மைனத்வதத் பரிசசேவாதித்தப்
பவார்த்தப் பின்பு அவ்விரணியேனுவடயே மைவார்பு
முழுவைதசமை வைஜ்ர நகத்தவால் பிளந்த வககளவால்
சேப்பவாணி வகவாட்டுக. சபயேவாக வைந்த பூதவணயின்
முவலப்பவால் உண்டவைசன சேப்பவாணி வகவாட்டுக.
வபருமைவாள் அவைனுவடயே மைனதில் சிறிதவாவைத
ஈரம ஒட்டிக்வகவாண்டிருக்கிறைதவா? என்ற
தழவாவிப் பவார்த்த விட்டு ஏதம இல்வல
என்பதவால் அவைன் மைவார்வப பிளந்தவான் என்ற
பூர்வைர்கள் இப்பவாசுரத்திற்கு விளக்கம தருவைர்.

இரண்யேன் வபற்றை வைரத்தின்படி, மைனிதனவாகசவைவா,
மிருகமைவாகசவைவா, பறைவவையேவாகசவைவா, சதவைரவாகசவைவா
இல்லவாத வபருமைவாள், உள்சளசயேவா வவைளிசயேசயேவா
இல்லவாமைல் வைவாசேற்படியில் அமைர்ந்த
ஆகவாயேத்திசலவா, பூமியிசலவா இல்லவாமைல் தனத
மைடியில் ஹிரண்யேவன சபவாட்டுக்வகவாண்டு
பகசலவா இரசவைவா அல்லவாத சேந்தியேவா கவாலத்தில்
ஆயுதசமை அல்லவாத தனத கூரியே வைஜ்ர
நகங்களவால் அவைனத மைவார்வபக் கிழித்த அவைனத
குடவல மைவாவலயேவாக அணிந்த வகவாண்டு
ஜ்வைவாலவா நரசிமமைரவாக அவைவன வைதம வசேயதவார்.
“ஓம நசமைவா நவாரவாயேணவா” என்னும நவாமைத்தின்
மைகிவமைவயேயும பிரகலவாதவாழ்வைவானின் பக்தியின்
வபருவமைவயேயும நிவல நவாட்டினவார் வபருமைவாள்.
வபருமைவாளின் சற்றைம கண்டு சேகல சதவைர்களும
நடுங்கி நிற்க பிரகலவாதன் மைட்டும தனக்கவாக
அவைதவாரம எடுத்தப் வபருமைவாவள பக்தியுடன்
சநவாக்கி அவைவரச் சேவாந்தமைவடயுமபடி சவைண்டி
வபருமைவாவள சேவாந்தப்படுத்தினவான். இவ்வைவாற
வபருமைவாளின் பக்தியிசல ஆழ்ந்ததவால்தவான்

பிரகலவாதன், “பிரகலவாதவாழ்வைவான்” என்ற
சபவாற்றைப்படுகின்றைவான்.
பிரகலவாதன் ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணன் சமைல் வகவாண்டத
திட பக்தி எனசவை தவான் வபருமைவாள் அவைன்
எங்கிருப்பவான் என்ற வசேவால்லுவைவான் அங்கு
ஆவிர்பரிக்கலவாம என்ற சேகல இடங்களிலும
வபருமைவாள் கவாத்திருந்தவாரவாம. பிரகலவாதன் தூண்
என்ற கூறியேவுடன் அளந்த அவைசன அவமைத்த
தூவண ஹிரண்யேன் தன் கவதயேவால் தவாக்க அசத
வநவாடியில் சரியே சிங்கமைவாகத் சதவான்றினவார்
வபருமைவாள் என்ற அருவமையேவாக விளக்கம
தருவைவார் கிருஷ்ண பிசரமி சுவைவாமிகள்.
பிரகலவாதவாழ்வைவான் வசேவான்ன வைவார்த்வதவயே
வமையப்பிக்க வபருமைவாள் அசத வநவாடியில்
ஹிரண்யேனின் அரண்மைவனத் தூணில் அவைதவாரம
வசேயததவால் அவைர் கருடன் சமைல் எழுந்தருளி
வைரவாமைல், கருடவன விடுத்த தனியேவாக வைந்தவார்.
அதனவால் மிகவும தக்கம வகவாண்ட கருடன்
வபருமைவாளிடம தனக்கு நரசிமமை அவைதவார
சசேவவைவயே கவாட்டி அருளுமைவாற சவைண்டினவான்.

கருடனின் வபருவமைவயே உலகத்சதவார்க்கு அறியே
வசேயயே திருவுளம வகவாண்ட வபருமைவாள்
நீ அசஹவாபிலம வசேன்ற தவைம வசேய, தக்க
சேமையேத்தில் நவான் வைந்த சசேவவை
சேவாதிக்கின்சறைன் என்றைருளினவார்.
வபருமைவாள் “கூடவாவிரணியேவனக் கூருகிரவால்
மைவார்பிட அவைதவாரம வசேயத புண்ணியே பூமியேவான
அசஹவாபிலத்தில் வைந்த கருடன் வபருமைவாளின்
நரசிமமை அவைதவார தரிசேனம சவைண்டி கடுவமையேவான
தவைம வசேயயே ஆரமபித்தவான். கருடனின்
தவைத்தவால் பூசலவாகம மைட்டுமைல்ல
சதவைசலவாகமும ஸ்தமபித்தத. பயேம வகவாண்ட
சதசவைந்திரன், கருடனின் தவைத்வதக் கவலக்க
ஊர்வைசிவயே அனுப்பினவான்.
ஊர்வைசியும பல அப்சேரஸ்களுடன் அசஹவாபிலம
வைந்த சசேர்ந்தவாள். தன் இனிவமையேவான பவாடல்
மைற்றம ஆடலவால் அவைவன மையேக்க முயேன்றைவாள்.
முதலில் கருடன் சபசேவாமைல் இருந்த விட்டவான்.
பிறைகு மைறபடியும இரக்கத்தவால் கருடன் சில
வைவார்த்வதகவளச் வசேவால்லத் வதவாடங்கினவான்.

"ஊர்வைசிசயே! ! நீ உன் இருப்பிடம வசேல்.
உன்னுவடயே விருப்பம என்னிடத்தில் பயேன்
வபறைவாத. வகவாட்டு மைவழயேவால் தவாக்குண்டவாலும
மைவலகள் எப்படித் தன்பத்வத
அவடவைதில்வலசயேவா அத சபவால்
பகவைவானிடத்தில் மைனத்வதச்
வசேலுத்தியேவைர்கள் எந்த விதத்திலும தன்பப்பட
மைவாட்டவார்கள். அச்சுதனிடத்தில்
ஈடுபட்டவைர்களின் உயேர்ந்த குணம எங்சக?
வபண், புதல்வைன், மைவனவி, பணம
இவ்விஷயேத்தில் அறிவிலிகள் வகவாள்ளும
பற்றதல் எங்சக? தம விருப்பப்படி
இந்தப் பூசலவாகத்தில் ஏற்படும சுகங்களில்
ஈடுபட்டு நன்வமை தீவமை ஒன்றம அறியேவாத
ஆண்களுக்குத் தீங்கும இன்பமைவாகப் படுகிறைத.
வகயில் சிரங்கு வைந்த
சபவாத அவத வசேவாறிந்தவால் சமைல் தீவமை ஏற்படும
என்றைறிந்தம தற்கவாலத்தில் உண்டவாகும
இன்பத்திற்கவாக வசேவாறிவைத சபவால் உள்ளத
மைக்களின் வசேயேல். ஆக தீங்கும இன்பமைவாகத்
சதவான்றம. ஆவகயினவால் அன்சறைவா மைவாமிசேம,

ரத்தம முதலியேவைற்றின் சசேர்க்வகவயேப் வபற்றை
வகவாடியே அழுக்கு உடமபின் சமைல் மூடர்கள்
ஆவசே கவாட்டுகின்றைனர்! இப்படிப்
பட்டவைர்கள் நரகத்திடமும ஈடுபவாடு
வகவாள்வைவார்கள். வவைறப்புக் கவாட்ட
மைவாட்டவார்கள்’’ இப்படிப் பல வைவகயில்
வினவதயின் சிறவைனவான கருடன் ஊர்வைசிவயே
கடிந்த கூறி, ஹரியின் திருவைடிகளில்
மைனத்வதச் வசேலுத்தி வபருமைவாவள
நரசிமமைரவாய தரிசிக்க சவைண்டி ஒசர மைனதடன்
ஆடியேவாடி அகம
கவரந்த இவசே பவாடிப்பவாடிக் கண்ணீர்
மைல்கி எங்கும நவாடி நவாடி நரசிங்கவா!
என்ற ஊனும உள்ளமும உருக கடும
தவைத்வதத் வதவாடர்ந்தவான் .
ஊர்வைசியும வவைட்கத்தவால் முகந்தவாழ்ந்த
சதவால்வியேவடந்த
சதசவைந்திரனிடம
திருமபிச் வசேன்றைவாள். இந்திரவனப் பவார்த்த
"ஓ புரந்தரவா! முன்பு பல இடங்களுக்கு

என்வன அனுப்பியிருக்கிறைவாய. நவானும
என்னுவடயே திறைவமைவயேக் கவாட்டி பலரின்
தவைத்வத கவலத்த உனத விருப்பத்வத
நிவறைசவைற்றிக் வகவாடுத்திருக்கிசறைன். ஆனவால்
இந்த
கருடனிடம என் முயேற்சி பலன்
அளிக்கவில்வல. "கருடன்
சதவை சலவாகத்வதசயேவா உன்னுவடயே
பதவிவயேசயேவா பிரமமைவாவின் ஸ்தவானத்வதசயேவா
விருமபித் தவைம புரியேவில்வல.
பகவைவானின் திருவைடித் தவாமைவரகவள
கவாண
சவைண்டும என்ற விருமபிசயே தவைம
புரிகின்றைவான்.
இவத நவான் நன்கு
அறிசவைன்" என்ற வசேவால்லி இந்திரனுவடயே
பயேத்வத ஒருவைவாற சபவாக்கினவாள் ஊர்வைசி.
கருடனின் திட பக்திவயேக் கண்டு
மைகிழ்ந்த வபருமைவாள் சேத்தியே வசேவாரூபனவாய
மைவலக் குவகயில் வநருப்பின் உக்ரத்சதவாடு
அவைன் விருமபியேபடிசயே உக்ர நரசிமமைரவாய
அன்ற எவ்வைவாற
இருந்தவாசரவா அத சபவாலசவை சசேவவை
சேவாத்தித்தவார். பிரகலவாதவாழ்வைவான் வக கூப்பி

நிற்க இரணியேவன மைடியில்
சபவாட்டுக் வகவாண்டு உக்ரமைவாய அவைனத
மைவார்வபப் பிளக்கும சகவாலத்தில் முன்
நரசிங்கமைதவாகி அவுணன் முக்கியேத்வத
முடிப்பவான் என்றை படி வபருமைவாள்
கருடவாழ்வைவாருக்கு சசேவவை சேவாதித்தவார். சேங்கம,
சேக்கரம, கவத முதலியே ஆயுதங்கவள
தரித்தவைரும, நவான்கு வககவள உவடயேவைரும,
சதவைர்களவால் பூஜிக்கப்பட்டு நீர் உண்ட
சமைகத்திற்கு ஒப்பவானவைரும வசேந்தவாமைவரக்
கண்வண உவடயேவைரும ஒசர சேமையேத்தில்
உதித்த சகவாடிக்கணக்கவான சூரியேர்களின்
ஒளிவயேப் வபற்றை கிரீடத்தவால் விளங்கியேவைரும,
அழகியே உன்னதமைவான மூக்குடன் கூடியேவைரும
கருத்த சகசேங்களுடன் கூடியேவைரும அழகியே
தளிர் சபவான்றைவைரும, குண்டலதவாரியேவாய
வகளஸ்தபம உவடயேவைரும,
பீதவாமபரதவாரியுமைவான நரசிமமை பகவைவாவனக்
கருடன் தன் கண்களவால் கண்டு ஆனந்த
பரவைசேனவாய நின்றைவான்.

நட்சேத்திர மைண்டலத்சதவாடு கூடியே சேந்திரன்
சபவாலவும, சமைருமைவலயின் நடுவிலுள்ள
சூரியேன் சபவாலவும, அநந்தன் முதலியே திவ்யே
சூரிகசளவாடு சசேவவை அளிக்கும பகவைவான்,
கருடனின் முன் வைந்த அழகியே வைவார்த்வத
வசேவால்லத் வதவாடங்கினவார். "குழந்தவாய!
விநவதயின் மைனத்தக்கு இனியேவைசன! உனத
உக்கிரமைவான தவைத்தவால் மைகிழ்ச்சியுற்சறைன்.
எழுந்திருப்பவாய. உன் விருப்பம என்ன? நவான்
அவத நிவறைசவைற்றகிசறைன்" என்றைவார். இவதக்
சகட்டதம கருடன் பல தடவவை பகவைவாவன
வைணங்கி அபூர்வைமைவான அவைரத ரூபத்வதக்
கண்டு மைலர்ந்த கண்கவளப் வபற்றைவைனவாய
உடல் முழுவைதம மையிர்க் கூச்சேலவடந்தவைனவாய
வபருமைவாவள ததி வசேயயே ஆரமபித்தவான்.
"எல்லவா உலகத்வதயும ஆக்கவும, நிவல
வபறத்தவும, அழிக்கவும, திறைவமை வபற்றை
உமவமை வைணங்குகின்சறைன். கவாரியே கவாரண
ரூபனவான உமவமை வைணங்குகின்சறைன். பல
ரூபங்கவள எடுத்த எங்கும வியேவாபித்த
உமவமை வைணங்குகிசறைன். சேவார்ங்கம முதலியே

ஆயுதங்கவள ஏந்தியே உமவமை
வைணங்குகிசறைன். அடியேவைர்களிடத்தில்
இரக்கமுள்ளவைசர! உம மைகிவமைவயேச் வசேவால்லி
ததி வசேயயே யேவாருக்குத்தவான் சேக்தி உண்டு?
ஜேகத்குருசவை! மைந்த மைதியுள்ளவைனவான நவான்
எப்படித் ததிப்சபன்?
என் நவாக்கு எப்படி முன் வைரும ? என்ற
கருட பகவைவான் ததி வசேயத
விநயேத்தடன் நின்றைவான்.
மிகத் வதளிவு வபற்றை முகத்தடன் பகவைவான்
கருடவனப் பவார்த்த வசேவால்லத் வதவாடங்கினவார்:
"விநவதயின் புதல்வைவா! நவான் உன் தவைத்வத
வமைச்சுகிசறைன். உனக்கு எல்லவா மைங்களங்களும
உண்டவாகட்டும. உன் விருப்பம என்ன?
வசேவால்லவாய! அவத நவான் நிவறைசவைற்றி
வவைக்கிசறைன்" என்றைவார். கருடன்
"சதவை சதவைவா! நவான் பூமியிசலவா மூன்ற உலகங்க
ளிசலவா ஜேயேம வபறை விருமபி தவைம
புரியேவில்வல. இன்ற முதல் வைவாகனமைவாக
எனத சதவாளில் சதவைரீர் அமைர சவைண்டும.
இதசவை எனக்கு மைகிழ்ச்சிவயேக் வகவாடுக்கக்

கூடியேத. எல்லவாவைற்றக்கும ஆதவாரனவான உமைக்கு
நவான் ஆதவாரமைவாக சவைண்டும. இமமைகிவமை
எவைருக்கும கிவடக்கத் தகுந்ததன்ற. இந்தப்
வபரும பவாக்கியேம எனக்கு கிட்டசவைண்டும"
என்றைவான். பின்பு அவைன் சமைலும வசேவால்லத்
வதவாடங்கினவான்.
"புருசஷவாத்தமைவா! இந்த மைவலயில் இருந்த
வகவாண்டு நவான் கடும தவைம புரிந்சதன்.
இங்சக என் தவைம வவைற்றி அவடந்தத.
உமவமை தரிசிக்கும பவாக்கியேத்வத
வகவாடுத்தபடியேவால் இந்த மைவலக்கு ஒரு
வபருவமை ஏற்பட்டுள்ளத. எனசவை, இதற்கு
கருடமைவல என்றை வபயேர் வைழங்க சவைண்டும
தவாங்களும இந்த கருடவாசேலத்தில் எனக்கு சசேவவை
சேவாதித்தத சபவாலசவை எப்சபவாதம சசேவவை சேவாதிக்க
சவைண்டும. இந்த இரு
வைரங்கவளயும வகவாடுக்க சவைண்டும" என்ற
சகட்டுக் வகவாண்டவான்.
பகவைவான், கருடவா! நீ இளமபிரவாயேம
உள்ளவைனவாக இருந்த

சபவாதிலும புத்தியேவால் வபரியேவைனவாக
விளங்குகிறைவாய. உன்வனக் கவாட்டிலும
உயேர்ந்தவைன் யேவாரும இல்வல. முனிவைர்கள்
பலர் தவைம புரிந்தனர்.
நவானும அவைர்களுக்கு சசேவவை சேவாதித்சதன்.
அவைர்கள் அவனவைரும சவைற எவதசயேவா
பலனவாக விருமபி சவைண்டிக் வகவாண்டவார்கசள
தவிர தன்வன வைவாகனமைவாக்கிக் வகவாள்ள யேவாரும
சகவாரவில்வல. நீ விருமபியேபடி இரு வைரமும
தந்சதன். உன்வன கருடன் என்றம,
சேர்ப்பங்களுக்கு சேத்ரு என்றம, சவைத ஸ்வைரூபி
என்றம, பக்ஷிரவாஜேன் என்றம, நவாரவாயேண ரதம
என்றம வசேவால்லி அவழப்பவார்கள்" என்ற
வசேவால்லி, பகவைவான் அங்சகசயே
அந்தர்த்தியேவானமைவானவார். கருடன் இவ்வைவாற
கடுவமையேவான தவைம வசேயத
நரசிமமைப்வபருமைவாளின் தரிசேனம வபற்றைதவால்
இத்தலம “தவார்க்ஷ்யேவாத்ரி” என்றம
அறியேப்படுகின்றைத.
இன்றம கருடவாத்ரியில் ஒரு குவகயில்
வபருமைவாள் அசஹவாபில நவை நரசிமமைர்களுள்

முக்கியேமைவானவைரவாக அசஹவாபில நரசிமமைரவாக,
உக்ர நரசிமமைரவாக இன்றம சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். குவகயில் வபருமைவாளுக்கு எதிசர
கருடன் தவை நிவலயில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
இவ்வைவாற வபருமைவாள் அவைதவாரம வசேயத
தலத்தில் நவாம எல்சலவாரும உயயே வபருமைவாள்
சகவாவில் வகவாள்ள கவாரணமைவாக இருந்தவார்
கருடன். இவ்வைவாற மைவாறைவாத பக்தி வகவாண்டு
பகவைவான் சசேவவைசயே பிரதவானம என்ற
அவைரிடம பூரண சேரணவாகதி அவடந்ததவால்
அவைரத திருவைடிகவளத் தவாங்கும சபற
வபற்றைதவால், கருடவாழ்வைவார்
என்ற சபவாற்றைப்படுகின்றைவார் விநவதயின்
சிறவைன்.
இந்த சிங்கசவைள் குன்றைத்தின் சிறைப்வப
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் இவ்வைவாற பவாடுகின்றைவார்.
அங்கண் ஞவாலம அஞ்சே அங்கு ஓரவாளரியேவாய
அவுணன்
வபவாங்கஆகம வைள்ளுகிரவால் சபவாழ்ந்த
புனிதனிடம

வபங்கணவாவனக் வகவாமபு வகவாண்டு
பத்திவமையேவால் அடிக்கீழ்ச்
வசேங்கணவாளி இட்டிவறைஞ்சும சிங்கசவைள்
குன்றைசமை (வப.தி 1-7-1)
வபவாருள்: பிரகலவாதன் நவாரவாயேணன் இருப்பதவாகச்
வசேவான்ன அவ்விடத்திசலசயே உலகில்
உள்ளவாவரல்லவாம நடுங்குமபடி ஒப்பற்றை நரசிங்க
மூர்த்தியேவாய, ஹிரண்யேன் கிளர்ந்த அளவிசல
அவைன் உடவலக் கூரியே நகங்களினவாசல பிளந்த
வபருமைவான் எழுந்தருளியிருக்கும இடமைவாவைத,
சிவைந்த கண்கவள உவடயே சிங்கங்கள்,
யேவாவனகளுவடயே தந்தங்களில் வகவாண்டு
பக்தியினவாசல அவைன் திருவைடிகளிசல பவடத்த
வைணங்கும சிங்கசவைள் குன்றைமைவாகும.
வபருமைவாள் நரசிமமைரவாக அவைதவாரம வசேயத உக்ர
ஸ்தமபத்திலிருந்த கருடவாத்ரிவயேப் பவார்த்தவால்
அப்படிசயே கருடன் தன் இரு அழகியே
சிறைகுகவளயும விரித்த மைத்தியில் உயேர்ந்த
அலகுடனும மூன்ற பகுதிகளவாகவும அஞ்சேலி
ஹஸ்தத்தடன் (வககூப்பியே நிவலயில்) நிற்பவத

இன்றம கவாணலவாம. அசஹவாபிலத்தில் இன்ற
கருடவாத்ரிக்கும சவைதவாத்ரிக்கும இவடசயே
பிறைவிப்பிணிவயே நீக்கும பவைநவாசினி ஆற
ஓடுகின்றைத. கருடவாத்ரியில் நவைநரசிமமைரில்
இன்வனவாரு நரசிமமைரவான பவாவைன நரசிமமைர்
வசேஞ்சு லக்ஷ்மித்தவாயேவாருடன் லக்ஷ்மி நரசிமமைரவாக
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
இனி அசஹவாபில சகத்திரத்தின் சிறைப்புகள் சில
அசஹவாபிசல கருடவசேல மைத்சயே க்ருபவா
வைசேவாத்கல்பித ஸந்நிதவாநம லக்ஷ்மயேவாஸ
மைவாலிங்கித வைவாமைபவாகம லக்ஷ்மிந்ருஸிமஹம
சேரணம பிரபத்சயே - என்றைபடி அசஹவாபில
சகத்திரத்தில் கருடமைவலயின் கர்ப்பத்தில்
கருவணயின் கவாரணமைவாக சகவாவில் வகவாண்டு
இடப் பக்கத்தில் வபரியே பிரவாட்டியேவாவர
அவணத்த வைண்ணம சசேவவை சேவாதிக்கும லக்ஷ்மி
ந்ருஸிமஹவர சேரணம அவடகின்சறைன்.
இவ்வைவாற எப்சபவாதம அகலகில்சலன்
இவறையும என்ற அலர்சமைல்மைங்வக
மைஹவாலக்ஷ்மியுடன் சசேர்ந்சத இருக்கும

மைவாசலவாலனவாகவும மைற்றம எட்டு
சகவாலங்களிலும வபருமைவாள் எழுந்தருளி
அருள்பவாலிக்கும தலம அசஹவாபிலம.
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் தம பவாசுரத்தில் ஒரு
பவாடலில் "வதயவைங்களவால் மைட்டுசமை வசேன்ற
தரிசிக்க முடியும சிங்கசவைள் குன்றைம” என்ற
பவாடியே தலம. கவாசியில் ஆயிரம யுகங்கள்,
பிரயேவாவகயில் இருபத யுகங்கள், கவயேயில் நூற
யுகங்கள் வைவாழும பயேவன அசஹவாபில
சகத்திரத்தில் ஒரு நவாள் வைவாசேம வசேயதவால்
கிட்டும என்பத அசஹவாபிலத்தின் சிறைப்பு.
அவனத்த நரசிமமை மூர்த்தங்களும கருடன்
தவாங்கியே நிவலயில் உள்ளன.
முக்கூரர் நரசிமமை வபருமைவாவள ஸ்ரீ நரசிமமை
ப்ரபத்தி சசேவித்த ததிக்குமைவாற அருளியுள்ளவார்
மைவாதவா ந்ருஸிமஹ: பிதவா ந்ருஸிமஹ:
ப்ரவாதவா ந்ருஸிமஹ: ஸகவா ந்ருஸிமஹ:
வித்யேவா ந்ருஸிமஹ: த்ரவிணம ந்ருஸிமஹ:
ஸ்வைவாமி ந்ருஸிமஹ: ஸகலம ந்ருஸிமஹ:

இசதவா ந்ருஸிமஹ: பரசதவா ந்ருஸிமஹ:
யேசதவா யேசதவா யேவாஹி தசதவா ந்ருஸிமஹ:
ந்ருஸிமஹ: சதவைவாத் அபரம நகிஞ்சித்
தஸ்மைவாத் ந்ருஸிமஹ சேரணம ப்ரபத்சயே!

நரசிமமைசன தவாய நரசிமமைசன தந்வத
சேசகவாதரனும நரசிமமைசன சதவாழனும
நரசிமமைசன
அறிவும நரசிமமைசன வசேல்வைமும நரசிமமைசன
எஜேமைவானனும நரசிமமைசன எல்லவாமும
நரசிமமைசன
இந்த சலவாகம முழுவைதம நரசிமமைசன
பரசலவாகத்திலும நரசிமமைசன
எங்வகங்கு வசேல்கின்றைவாசயேவா அங்வகல்லவாம
நரசிமமைசன

நரசிமமைவனக் கவாட்டிலும உயேர்ந்தவைர்
ஒருவைரும இல்வல
ஆகசவை நரசிமமைசன உமவமைச்
சேரணவடகின்சறைன்.
நரசிமமைவர வைழிபட முற்பிறைவியில் தவைம
வசேயதிருக்க சவைண்டும, நவாவள என்பத
நரசிமமைரிடம இல்வல. பங்குனி மைவாதத்தில் கீழ்
அசஹவாபிலத்தில் லக்ஷ்மி நரசிமமைர் கருட
சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார். கருட பஞ்சேமியேன்ற
பிரகலவாதவாழ்வைவான் கருட சசேவவை
கண்டருளுகின்றைவார்.
இனி இன்வனவாரு ஆழ்வைவான் அனந்தவாழ்வைவான்
சிறைப்பு. இரவாமைவாவைவாதவாரத்தில் இரவாமைருக்கு
இவளயேவைரவாக இலக்குவைனவாகப் பிறைந்த அவைர்
சசேவவை ஒன்வறைசயே எப்சபவாதம சிந்தித்த
இரவாமைவர இவண பிரியேவாத எப்சபவாதம
வதவாண்டு வசேயத பின் கிருஷ்ணவாவைதவாரத்திசல
அவைருக்கு மூத்தவைரவாக பலரவாமைரவாக அவைதவாரம
வசேயத, இக்கலிகவாலத்தில் இரவாமைவானுஜேரவாக
(இவளயேவாழ்வைவான்) அவைதவாரம வசேயத

வபருமைவாளின் பவாமபவணயேவாம ஆயிரம
பணங்களவார்ந்த ஆதிசசேஷன்
திருவைனந்தவாழ்வைவான் என்றம
வகவாண்டவாடப்படுகிறைவான். வபருமைவாள்
நரசிமமைரவாகவும, திருசவைங்கடவைனவாகவும
சசேவவை சேவாதிக்கும திருக்சகவாவில்கள்
அவமைந்தள்ள சமைற்கு வதவாடர்ச்சி மைவலசயே
ஆதிசசேஷன் என்பத ஐதீகம. ஆதிசசேஷனின்
தவல - திருசவைங்கடம, முதகு – ஸ்ரீவசேலம, வைவால்
- அசஹவாபிலம ஆகும. திருமைவலயில்
சவைங்கமைவாமபவாள் அன்ன கூடத்தில் ஒரு
அருவமையேவான ஓவியேத்தில் இமமைவலயில்
பல்சவைற ஆலயேங்கள் அவமைந்தள்ளத
அற்புதமைவாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளத.
இத வைவர கருடனின் சேரிதம, கருட சசேவவையின்
சிறைப்பு, ஆகியேவைற்வறைக் கண்சடவாம இனி
அடுத்த பவாகத்தில், சில தலங்களில் சிறைப்பவாக
கருடன் சசேவவை சேவாதிக்கும அழவகக் கவாணலவாம
அன்பர்கசள.

பவாகம -2
சிறைப்புக்சகவால
கருடன்கள்
14. திருவைல்லிக்சகணி
நித்யே கருட சசேவவை
வபவாதவைவாகப் வபருமைவாள் ஆலயேங்களில்
வபருமைவாள் நின்றை, இருந்த, கிடந்த, நடந்த
சகவாலங்களில் சசேவவை சேவாதிப்பவார், அவைருக்கு
எதிரில் கருடவாழ்வைவார் நின்றை சகவாலத்தில் சிறைகு
விரித்த நிவலயில் அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன்
சசேவவை சேவாதிப்பவார். அபூர்வைமைவாகச் சில
தலங்களில் கருவைவறையில் வபருமைவாளுடன்
கருடனும சசேவவை சேவாதிப்பவார். இன்னும சில

தலங்களில் வபருமைவாள் மூலஸ்தவானத்தில் கருட
வைவாகனத்தில் அமைர்ந்த சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். அப்படிப்பட்ட சில தலங்கவள
முதலில் சசேவிக்கலவாமைவா அன்பர் கசள!.

வசேன்றைவால் குவடயேவாம இருந்தவால்
சிங்கவாதனமைவாம
நின்றைவால் மைரவைடியேவாம நீள்கடலுள் – என்றம
புவணயேவாம மைணிவிளக்கவாம பூமபட்டவாம
புல்கும
அவணயேவாம திருமைவாற்கு அரவு. ( மு.தி 53)

வபவாருள்: பிரவாட்டிசயேவாடு கூடயிருக்கின்றை
வபருமைவானுக்குத் திருவைனந்தவாழ்வைவான்
(அப்வபருமைவான்) உலவாவினவால் குவடயேவாக
உருவவைடுப்பவான், எழுந்தருளும சபவாத
சிமமைவாசேனமைவாய இருப்பவான். நின்ற
வகவாண்டிருந்தவால் பவாதவகயேவாவைவான். பவாற்கடலில்

சேயேனிக்கும சபவாத எப்சபவாதம திருப்பள்ளி
வமைத்வதயேவாவைவான். மைங்கள தீபமைவாவைவான். அழகியே
திருப்பரிவைட்டமைவாவைவான். தழுவிக்
வகவாள்ளுதற்குரியே அவணயும ஆவைவான் - என்ற
ஆதிசசேஷனவாகியே நவாகம திருமைவாலுக்குச் வசேயயும
சசேவவைகவளப் பட்டியேலிடுகின்றைவார்
வபவாயவகயேவாழ்வைவார். அத சபவால வபரியே
திருவைடியேவாம கருடன் வசேயயும சசேவவைகள்
என்னவவைன்ற பவார்ப்சபவாமைவா?
அவுணவரக் வகவால்லச் வசேல்வகயில்
சமைலவாப்பவாம
வவைற்றிக் வகவாடியேவாம குளிர் விசிறியேவாம –
கவாயசின
பறைவவையேவாம பரிபூணவாத இரதமைவாம
உற்றை தவணவைனவாம திருமைவாற்குப்
புள்ளவரயேன்.

அதவாவைத வபருமைவாள் அசுரவர வகவால்லச்
வசேல்லும சபவாத, "சமைலவால் பரந்த வவையில்
கவாப்பவான் வினவத சிறவைன் சிறைவகன்னும
சமைலவாப்பின் கீழ் வைருவைவாவன" என்ற ஆண்டவாள்
நவாச்சியேவார் பவாடியேபடி அவைருக்குக் குவடயேவாய
நிழல் தருபவைனும, தன் வபரியே சிறைகுகளவால்
வபருமைவாளுக்குத் திருஆலவைட்டக் வகங்கரியேம
வசேயத அவைவரக் குளிர்விப்பவைனும, அவைர்
திருவைடிகவளத் தவாங்கும வைவாகனமைவாயும, அவைரத
தவலக்கு சமைசல வவைற்றிக் வகவாடியேவாகவும, பல
சேமையேங்களில் வபருமைவாளுக்குச் சிரமைம தரவாமைல்
தவாசன வசேன்ற பவகவைர்கவளக் வகவாத்திப் புரட்டி
எடுத்த விடுகின்றை கவாயசினப் பறைவவையேவாகவும,
(பரனூர் மைகவான் இவத நவகச்சுவவையேவாக
வபருமைவாள் பல சேமையேம கருடவன அனுப்பி
விட்டு தவான் ஹவாயேவாக அமைர்ந்த விடுவைவார்
எல்லவாவைற்வறையும கருடன் கவைனித்தக்
வகவாள்வைவான் என்ற கூறவைவார்), வபருமைவாள் எங்குச்
வசேல்ல விவழகின்றைவாசரவா அங்கு அவைவர
அக்கணசமை கூட்டிச் வசேல்கின்றை குதிவர பூட்டவாத
நவாரவாயேண இரதமைவாகவும, வபருமைவாள் எங்குச்

வசேன்றைவாலும அவைருக்கு உற்றை தவணவைனவாயும
விளங்குபவைன் சுபர்ணன் என்னும அழகியே
சிறைகுகவள உவடயே கருடன்.
வபவாதவைவாக அவனத்த தலங்களிலும நின்றை
சகவாலத்தில் அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன்
(வபருமைவாவள வைணங்கியே நிவலயில்)
வபருமைவாளுக்கு எதிரில் கருடன் பிரதிஷ்வட
வசேயயேப்பட்டிருப்பவார். மிகச் சில தலங்களில்
மைட்டுசமை வபருமைவாளுடன் கருவைவறையிசலசயே
சதவாசளவாடு சதவாள் இவணந்த சதவாழனவாய
கருடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவான். சில தலங்களில்
கருடன் சதவாள் சமைல் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்
வபருமைவாள் சசேவவை சேவாதிப்பவார். இவ்வைவாற
வபருமைவாள் கருட வைவாகனத்தில் சமைலிருந்த
மூலவைரவாக, கசஜேந்திர வைரதனவாக அனு தினமும
"நித்யே கருட சசேவவை" சேவாதிக்கும ஒரு திவ்யே
சதசேத்வதப் பற்றி பவார்ப்சபவாம. அத்திவ்யேசதசேம
"இரவியின் கதிர்கள் நுவழந்தறியேவாத
திருவைல்லிக்சகணி” என்ற
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
திவ்யேசதசேம .

இத்திவ்யே சதசேத்தில் வநடிசயேவானவாய நின்றை
சகவாலத்தில், சதர் சேவாரதிக்கு உரியே முறக்கு
மீவசேயுடன் வைலத்திருக்கரத்தில் சேங்கசமைந்தி
சேக்கரம இல்லவாமைல், “மைவாம ஏகம சேரணம வ்ரஜே”
அதவாவைத “என்வனச் சேரணவடவைவாயேவாக நவான்
உன்வன ஈசடற்றசவைன்” என்ற இடக்கரம
திருப்பவாதத்வத சுட்ட
சவைங்கடகிருஷ்ணன் என்றை திருநவாமைத்தடன்
அண்ணன் பலரவாமைன், ருக்மைணித் தவாயேவார், சதர்
சேவாரதி சேவாத்யேகி, மைகன் பிரத்யுமனன், சபரன்
அநிருத்தன் ஆகிசயேவாருடன் குடுமப சேகிதமைவாக
மூலவைரவாகவும, பவாரதப் சபவாரில் அர்ச்சுனனுக்கு
சேவாரவாதியேவாக, சதர் ஓட்டியே சபவாத திருமுக
மைண்டலத்தில் பீஷ்மைரின் அமபுகளவால் ஏற்பட்ட
கவாயேங்களின் வைடுக்களுடன் “பவார்த்தசேவாரதி”
என்ற உபயே நவாச்சியேவார்களுடன் உற்சேவைரவாகவும,
வைவால்மீகி முனிவைர் வைணங்கும
இரவாவைணனவாந்தகனவாய வமைதிலி மைற்றம
தமபிகள் இலக்குவைன், பரதன், சேத்ருக்னன்
ஆகிசயேவாருடன் சேக்கரவைர்த்தி திருமைகனும,
பள்ளிவகவாண்ட ஸ்ரீமைந்நவாதரவாய அரங்கனவாகவும,

பிரகலவாதனுக்கு அருள் புரிந்த சயேவாக நிவலயில்
அமைர்ந்த வதள்ளியே சிங்கரவாகவும, நித்யே கருட
சசேவவை வைழங்கும கசஜேந்திர வைரதரவாகவும
வபருமைவாள் ஐந்த சகவாலங்களில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். ஐந்த வபருமைவாள்கவளயும
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் தனித் தனியேவாக
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார் என்பத சிறைப்பு.
சமைசல சசேவித்த ஒர பவாசுரத்தில்
வபவாயவகயேவாழ்வைவார் பவாடியேபடி “நின்றைவால்
மைரவைடியேவாம” என்றைபடி திருவைனந்தவாழ்வைவான்
பவாதவகயேவாக விளங்கும அழவகத்
திருவைல்லிக்சகணியில் சசேவிக்கலவாம.
யேவாவனயின் தயேர் தீர்த்த கசஜேந்திர வைரதர்
சேன்னதி, உள் பிரகவாரத்தில் வதன் கிழக்கு
மூவலயில் தனி சேன்னதியேவாக அவமைந்தள்ளத.
இவைர் சேப்தசரவாமைருக்கவாக இத்தலத்தில்
பிரத்யேட்சேம. வபருமைவாள் கருடனின் சதவாளில்
ஆசரவாகணித்த சகவாலத்தில் சமைற் கரங்களில்
சேங்கு சேக்கரம தவாங்கி மூலவைரவாக சசேவவை
தந்தருளுகின்றைவார். வபருமைவாளின்
திருப்பவாதங்கவளக் கருடனின் கரங்கள் தவாங்கும

அழவக சசேவிக்க கண் சகவாடி சவைண்டும.
இவ்வைவாற “நித்யே கருட சசேவவை” தந்தருளும
கசஜேந்திர வைரதவர திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
இவ்வைவாற மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்

மீனமைர் வபவாயவக நவாண்மைலர் வகவாயவைவான்
சவைட்வகயிசனவாடு வசேன்றிழிந்த
கவானமைர் சவைழம வகவயேடுத்தலறை கரவா அதன்
கவாலிவனக் கதவை
ஆவனயின் தயேரம தீரப்புள்ளூர்ந்த வசேன்ற
நின்ற ஆழி வதவாட்டவாவனத்
சதனமைர் சசேவாவல மைவாடமைவாமையிவலத்
திருவைல்லிக்சகணிக் கண்சடசன. (வப.தி 2-39)

வபவாருள்: வபருமைவாளின் புஷ்ப
வகங்கர்யேத்திற்கவாக சவைண்டி, கயேல் மீன்கள்
தள்ளி விவளயேவாடும தடவாகத்திலிருந்த தினம

தவாமைவர மைலர்கவள பறித்த வைந்த, கவாட்டில்
உற்சேவாகமைவாகச் சுற்றித் திரியும, கசஜேந்திரன்
என்றை யேவாவனயின் கவாவல, ஒரு சேமையேம புலவால்
உண்ணும முதவல வயேவான்ற கவ்வை, அப்சபவாத
அந்த கசஜேந்திரன் தன் தமபிக்வகவயே
உயேர்த்தி, "ஆதிமூலசமை" என்ற
வபருங்குரவலடுத்த அலறை, கருடனில் விவரந்த
பறைந்த வைந்த வபருமைவாள்,
தன் சேக்ரவாயுதத்வத வீசி முதவலவயே அழித்த,
அந்த யேவாவனவயே தயேரிலிருந்தக்
கவாத்தவார். இவ்வைவாற அடியேவைர் தயேர் தீர்க்கும
அப்சபர்ப்பட்ட வைரதரவாஜேப் வபருமைவாவள, சதன்
மைலர்கள் பூத்தக் குலுங்கும சசேவாவலகள்
சூழ்ந்த, மைவாடங்கள் மிகு மைவாமையிவலக்கு
அருகில் உள்ள, திருவைல்லிக்சகணியில்
நவான் கண்சடசன ! என்ற பவாடுகின்றைவார்
திருமைங்வக மைன்னன்.
’ஆழி வதவாட்டவாவன' என்பதற்கு “யேவாவனக்கு
பவாதிப்பு இல்லவா வைண்ணம, முதவல மைட்டும
அழியுமபடியேவாக திருச்சேக்கரத்வத வீசியே எமவப
ருமைவான்” என்ற வபவாருள் வகவாள்க ! என்ற

பூர்வைவாசிரியேர்கள் அற்புதமைவாக வியேவாக்கியேவானம
கூறியுள்ளனர்.
தனி சேன்னதியில் வபருமைவாவள தன் சதவாள்களில்
தவாங்கியே சகவாலத்தில் உள்ள கருடன்.
இத்திருக்சகவாவிலில் கிழக்கு வைவாயிலில்
பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாவள சசேவித்தவைவாறம,
சமைற்கு வைவாயிலில் வதள்ளியே சிங்கவர
சசேவித்தவைவாறம இரு சேன்னதிகளிலும தரிசேனம
தருகின்றைனர். இவ்வைவாற மூன்ற கருட
மூலவைர்கவள இத்தலத்தில் சசேவிக்கலவாம.
சமைலும ஆழ்வைவார்கள் ஆச்சேவாரியேர்களுடனும
உற்சேவை மூர்த்தியேவாகவும எழுந்தருளியுள்ளவான்.
திருவைல்லிக்சகணியில் கசஜேந்திர வைரதருக்கு
வைருடவாந்திர பிரமசமைவாற்சேவைம வவைகவாசி
திருசவைவாணத்வத ஒட்டி பத்த நவாள் நிகழ்ச்சியேவாகச்
சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத மூன்றைவாம நவாள்
கவாவல தங்கக் கருட வைவாகனத்தில் சகவாபுர வைவாசேல்
தரிசேனம தந்தருளி, வபரியே மைவாட வீதி புறைப்பவாடு,
மைண்டகப்படி கண்டருளி பின் ஏகவாந்த சசேவவை

சேவாதிக்கின்றைவார். கரி வைரதரவாக வபருமைவாள்
திருவைல்லிக்சகணி திவ்யே சதசேத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கும அழவகக் கண்சடவாம.
திருவிழவாக்களில் இத்தலத்தின் வபருமைவாள்கள்
அளிக்கும தங்க கருட சசேவவை மைற்றம
கண்ணவாடிக் கருட சசேவவைகவள பின்வனவாரு
அத்தியேவாயேத்தில் சசேவிப்சபவாம அன்பர்கசள.

15. எண்கண்
ஆதிநவாரவாயேணப் வபருமைவாள்
நித்யே கருட சசேவவை

முன்வனவாரு சேமையேம பிருகு முனிவைர் சேமீவைனம
(வைன்னி மைரக்கவாடு) என்றைவழக்கப்படும
இத்தலத்தில் ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேவணக் குறித்த தவைம
வசேயத வகவாண்டிருந்தவார். அப்சபவாத சசேவாழ
மைன்னன் ஒருவைன் தன் பவடகளுடன்
வபருங்குரல் எழுப்பியேபடி சிங்க சவைட்வடயேவாட
வைந்தவான். இந்த சேப்தத்தினவால் முனிவைருவடயே
தவைம கவலந்தத. சகவாபம வகவாண்ட முனிவைர்,
வைனத்தில் சிங்க சவைட்வடயேவாட வைந்த தவைத்வதக்
கவலத்ததனவால் அரசேவன சிங்க முகத்தடன்
அவலயும படி சேபித்தவார். மைனம வைருந்தியே
மைன்னன் தனக்குச் சேவாப விசமைவாசேனம தருமபடி
சவைண்ட, மைனம இரங்கியே முனிவைர்
விருத்தகவாவிரி எனப்படும வவைற்றைவாற்றில் நீரவாடி,
இத்தல வபருமைவாவள வைழிபட்டு வைவா, ஒரு
வதப்பூசே நன்னவாளில் கருட வைவாகனத்தில் மைவாலும,
மைரகத மையில் வைவாகனத்தில் மைவால் மைருகன்
முருகனும எழுந்தருளி ஒன்றைவாக சசேவவைச்
சேவாதிப்பர் அப்சபவாத உனக்கு சேவாப விசமைவாசேனம
ஆகும என்ற வைரமைளித்தவார்.

அரசேனும வவைற்றைவாற்றில் நீரவாடி தினமும
வபருமைவாவள வைழிபட்டு வைர ஒரு வதப்பூசே
நவாளன்ற திருமைவால் கருடவைவாகனத்திலும, முருகர்
பச்வசே மையில் வைவாகனத்திலும வைன்னி மைரத்தடியில்
ஏக கவாலத்தில் சசேவவை சேவாதித்தனர். மைன்னனின்
சேவாபமும நீங்கியேத அவைன் தனத சுயே உருவவை
அவடந்தவான். முனிவைரும இருவைவரயும தரிசேனம
வபற்ற வபரும சபற வபற்றைவார். பின்னர் அரசேன்
பல் சவைற வைவாகனங்களில் வபருமைவாவள ஏழப்
பண்ணி திருவிழவா நடத்தினவான்.

அன்ற அரசேனுக்கு கருடன் சமைல் சசேவவை சேவாதித்த
சகவாலத்தில் இன்றம மூலஸ்தவானத்தில் ஆதி
நவாரவாயேணப் வபருமைவாள் நித்யே கருட
சசேவைவாரூடரவாய சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
கருடவாழ்வைவாரும வபருமைவாளும ஒசர கல்லில்
வசேதக்கப்பட்டிருப்பத இமமூர்த்தியின்
சிறைப்பவாகும. உற்சேவைர் பிரசயேவாக சேக்கரத்தடன்
ஸ்ரீசதவி பூசதவி சேசமைத நவாரவாயேணப்
வபருமைவாளவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். மூலவைர்

கருடவைவாகனத்தில் சசேவவை சேவாதிப்பதவால்
வபசௌர்ணமியேன்ற வைழிபடுசவைவார்களுக்கு நவாக
சதவாஷம, பக்ஷி சதவாஷம நீங்கி நல்வைவாழ்வு
வபறவைர். சமைலும மிருகசிரீடம நட்சேத்திரத்தில்
பிறைந்தவைர்களுக்கு பரிகவாரத் தலமைவாக இத்தலம
விளங்குகின்றைத. படிப்புக்சகற்றை சவைவல
கிவடக்கவாதவைர்கள், நல்ல சேமபளத்தடன் கூடியே
உயேர் பதவி சவைண்டுபவைர்கள் புதன்
சேனிக்கிழவமைகளில் வபருமைவாளுக்கு
திருமைஞ்சேனம வசேயத வைழிபட்டவால் சிறைந்த பலன்
கிவடக்கும. வதப்பூசே பிரமசமைவாற்சேவைத்தின்
சபவாத கருட சசேவவை சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத. கருட வைவாகனத்தில்
வபருமைவாளும, மையில் வைவாகனத்தில் ஷண்முகரும
ஒசர சேமையேத்தில் எழுந்தருளி மைன்னனுக்குச் சேவாப
விசமைவாசேனம அளிக்கும உற்சேவைம சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத.

16. அமபவாசேமுத்திரம
புருசஷவாத்தமைப்
வபருமைவாள் நித்யே கருட
சசேவவை

திருவநல்சவைலியிலிருந்த 40 கி.மீ வதவாவலவில்,
அமபவாசேமுத்திரத்தில் உள்ள புருசஷவாத்தமைப்
வபருமைவாள் சகவாயிலில் வபருமைவாள் அலர் சமைல்
மைங்வகத் தவாயேவாருடன் கருட வைவாகனத்தில்
அமைர்ந்த சகவாலத்தில் நித்யே கருட சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். வைவாருங்கள் இத்தலத்தின்
சிறைப்புகவளப் பற்றி கவாணலவாம.
தவைவாபரயுகத்தில், வைசிஷ்டர் இவ்வைவாலயேத்திற்கு
வைந்த வபருமைவாவள வைழிபட்டு வைந்தவார்.
அனுதினமும வைவான் வைழி வசேன்ற கங்வக நதியின்
புனித நீவர எடுத்த வைந்த வபருமைவாளுக்குத்
திருமைஞ்சேனம வசேயத பூவஜே புரிந்த வைந்தவார். ஒரு
முவறை ஆழ்ந்த தியேவானத்திலிருந்தவமையேவால்,
கங்வக நீவரக்வகவாண்டு வைரும சவைவள பிசேகிற்ற.
மைனம வைருந்தி கண்ணீர் மைல்கியே ரிஷயின் தயேர்
தவடக்க, புருசஷவாத்தமைர் சநரில் கருடவாரூரவாகத்
சதவான்றி, தவாமிரபரணி நதிக்கவரயில் ஒரு
இடத்தில் கங்வகசயே வைருக என்றைவார். வபரும
ஊற்வறைடுத்த வபவாங்கியே கங்வக நீவர எடுத்த
வைசிஷ்ட மைகரிஷ புருசஷவாத்தமைப்
வபருமைவானுக்குத் திருமைஞ்சேனம வசேயதவார். அப்படி

வவைகுந்த வைவாசேனவால் சதவாற்றவிக்கப்பட்டசத
இத்தலத்தின் புண்ணியே தீர்த்தமைவாம
‘வபவாங்கிக்கவர தீர்த்தம’
என்றைவழக்கப்படுகின்றைத.
வபருமைவாள் கருடவாழ்வைவார் சமைல் சசேவவை
சேவாதிப்பதவால், இவைவர ‘நித்யே கருட சசேவவைப்
வபருமைவாள்’ என்ற சபவாற்றகின்றைனர்.
இத்தலத்தில் மைவாதவைனவாம மைகவாவிஷ்ணு ஒரு
தவாயேவாருடன் மைட்டும சசேவவை சேவாதிப்பதனவால்,
இவைவர ‘‘புருசஷவாத்தமைன்’’ என்றம
அவழக்கின்றைனர். இவைருக்கு ‘‘ஏக பத்தினி
விரதன்’’ என்றம நவாமைம வைழங்குகின்றைத. ஆதி
சசேஷன் ஏழு படங்களுடன் குவடயேவாக விளங்க,
இரண்டு சேக்கரங்கள், இரண்டு சேங்குகள் ஏந்தி
“அஷ்ட புயேகரனவாய” நித்யே கருட சசேவவை
சேவாதிக்கும புருசஷவாத்தமைவர புதமைணத்
தமபதியேர் இவ்வைவாலயேத்தில் ஒருமித்த
மைனத்தடன், சிரத்வதயுடன் சேரணவடந்தவால்
கணவைன், மைவனவிவயேத் தவிர பிறை மைங்வகவயே
ஒரு சபவாதம எண்ணமைவாட்டவான். எல்லவாப்

பிறைப்பிலும வபண்கள் நித்யே சுமைங்கலியேவாக
வைவாழ்வைவார்கள்.

சேங்கு, வசேல்வைத்தின் வைடிவைம. ஒலிக்கு ஆதவாரம.
சேக்கரம, ஆற்றைலின் வைடிவைம. ஓளிக்கு ஆதவாரம.
வபரும பணம சேமபவாதித்தவாலும, அதவன
அடக்கி, நல்வைழியில் வைவாழ்வு அளித்த கீர்த்தி,
ஆயுள், ஆசரவாக்கியேம, குடுமப சமைன்வமை என
அவனத்த ஆற்றைல்கவளயும தருபவைர் இந்த
மூர்த்தி. ஏவைல், சூனியேம, திருஷ்டி சபவான்றை
சதவாஷங்களினவால் வைருந்தம மைவாந்தவரக் கவாக்க
நரசிமமைர் பவாதம இவ்வைவாலயேத்தில் உள்ளத.
வபருமைவாள் மைடியில் மைஹவாலட்சுமித் தவாயேவார்
அமைர்ந்த சகவாலத்தில் இருப்பதனவால் நவைரவாத்திரி
கவாலத்தில் திருமைகவள வதவாழுவைவார் தம
மைவாங்கல்யே பலம கூடும, சேர்வை வியேவாதி நிவைவாரணம
ஆகும, உயேர் பதவி கிட்டும.
புரட்டவாசி மைவாதத்தில் கருடசசேவவை கவாண்பத
வபரும புண்ணியேமும பவாக்கியேமும ஆகும.
அக்கருட சசேவவைவயே இவ்வைவாலயேத்தில்

சசேவிப்பத கூடுதல் சிறைப்பு. ஏவனனில்,
சேக்கரத்தவாழ்வைவாசன, ஒவ்வவைவாரு ஆண்டும
புரட்டவாசி சேனிக்கிழவமைகளில் இக்சகவாயிலில்
மைவானிட வைடிவு தவாங்கி கருடவன ஆரவாதித்த
வசேல்கின்றைவார் என்பத ஐதீகம.
சேக்கரத்தவாழ்வைவார் தமவமைத் வதவாழுவைவார்க்கு,
எதிரிகள் பயேமும இல்வல, யேமை பயேமும
இல்வல. தவாயேவார் அலர்சமைலு மைங்வகயுடன்
கருடன் சமைல் அமைர்ந்சத சசேவவை சேவாதிக்கும
புருசஷவாத்தமைப் வபருமைவாவள இதயே
சநவாயுவடசயேவாரும இதயே சநவாய ஏதம வைவாரவாத
விலக சவைணுவமைன்றை எண்ணம வகவாண்சடவாரும
கண்டிப்பவாகத் வதவாழசவைண்டும. ஏவனன்றைவால்
கருடவாழ்வைவாரின் சதவாள் மீத அமைர்ந்த சகவாலத்தில்
புருசஷவாத்தமைர் அருள் பவாலிக்க இடக் வகயில்,
திருமைகளின் மைலர்ப்பவாதத்வதக் கருடவாழ்வைவான்
தவாங்குகின்றைவான். எனசவை இங்கு வநஞ்சேவார
உருகித் வதவாழுவைவார் தமைக்கு இதயே
சேமபந்தப்பட்ட சநவாயகள் ஏதம வைவாரவாத,
வைந்தற்றை பிணியும நீங்கப்வபறவைர். தலவிருட்சேம
புன்வன மைரம. விமைவானம இந்திர விமைவானம

ஆகும. சதவைர்களும வகவாண்டவாடும தவாயேவாருடன்
நித்யேவாரூட கருட சசேவவை சேவாதிக்கும
வபருமைவாவளச் சேரணவடயே எல்லவாச்
சேமபத்தகளும கூடும என்பதில் ஐயேமில்வல.
வபருமைவாள் நித்யே கருட சசேவவை சேவாதிக்கும
திருவைல்லிக்சகணி முதலியே சில தலங்கவள
இத வைவர சசேவித்சதவாம. இனி வபருமைவாளுடன்
சதவாசளவாடு சதவாள் இவணந்த கருடன் சசேவவை
சேவாதிக்கும இன்னும சில தலங்கவளச்
சசேவிக்கலவாமைவா அன்பர்கசள?

17. சேகவாவைவாக கருடன் –
பத்ரிநவாதம

வபருமைவாளுடன் கர்ப்பகிரகத்தில் கருடனும
சசேவவை சேவாதிக்கும தலங்களில் நவாம முதலில்
சசேவிக்கப் சபவாகின்றை தலம “சேவார்தவாம” அதவாவைத
நமைத பவாரத சதசேத்தின் நவான்கு பரமை

பவித்திரமைவான தலங்கள் என்றைவழக்கப்படும
தலங்களில் ஒன்ற. அவவையேவாவைன வைடக்சக
பத்ரிநவாதம, கிழக்சக ஜேகந்நவாதம, வதற்கில்
இரவாசமைஸ்வைரம, சமைற்கில் தவைவாரவக ஆகியே
நவான்கு தலங்கசள இவவை. இவைற்றள் பவார்வைதி
சதவிவயே மைகளவாகப் வபற்றை பனி படர்ந்த
இமையேமைவலயில் அவமைந்தள்ள
பத்ரிநவாத்தில்தவான் வபருமைவாள் கருடனுடன்
நமைக்கு சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். இந்த
பத்ரிநவாதத்தின் சில வபருவமைகவளப் பற்றிக்
கவாண்சபவாமைவா?
மைஹவாலக்ஷ்மித்தவாயேவாருக்கு மிகவும உகந்த தலம.
பத்ரி எனப்படும இலந்வத மைரத்தினடியில்
மைஹவாலக்ஷ்மித்தவாயேவார் தவைம வசேயயே அதற்கு
பிரசேன்னமைவாகிப் வபருமைவாள் அசத இலந்வத
மைரத்தடியில் சசேவவை சேவாதித்த நமைக்கு முக்தி
வைழங்கும முக்தித்தலம. அஷ்டவாட்சேர மைந்திரத்வத
உபசதசேம வசேயத தலம. வபருமைவாள்
நரநவாரவாயேணர்களவாக அவைதவாரம வசேயத தவைம
வசேயத நவாம எல்சலவாரும உயயே நலம தரும
தவாசன குருவைவாகவும, சடனவாகவும “ஓம நசமைவா

நவாரவாயேணவாயே நமை:” என்னும திருமைந்திரத்வத
அருளியே தலம. அலக்நந்தவா நதிக்கவரயில்
அவமைந்தள்ள தலம. வபருமைவாள் தவாசன
சதவான்றியே ஸ்வையேமவைக்த தலம.
சேங்கரவாச்சேவாரியேருக்கு வபருமைவாள்
நரசிங்கமூர்த்தியேவாக சசேவவை சேவாதித்த தலம.
தந்தத்வத உவடத்த முழுமுதற் கடவுள்
விநவாயேகப்வபருமைவான் மைஹவாபவாரதம எழுதியே
தலம. இந்த பூவுலகில் வபருமைவாள் பிரத்யேட்சேமைவாக
ஆச்சேவாரியேனவாக சசேவவைச் சேவாதிக்கும தலம.
புத்தர் கவாலத்தில் குளத்தில் வீசியே இந்தச்
சேவாளக்கிரவாமை மூர்த்திவயே ஆதிசேங்கரர்
கண்வடடுத்த இக்சகவாவிலில் புனர்பிரதிஷ்வட
வசேயதவார். பனிக்கவாலத்தில் ஆற மைவாதங்கள்
திருக்சகவாவில் மூடியிருக்கும, அப்சபவாத
உற்சேவைமூர்த்தி சஜேவாஷர்மைட் நரசிமமைர்
ஆலயேத்தில் எழுந்தருளி அருள் பவாலிப்பவார்.
அப்சபவாத பத்ரிநவாதவர நவாரதர் பூவஜே வசேயவைதவாக
ஐதீகம. திருக்சகவாவில் மூடும சபவாத
ஏற்றைப்பட்ட விளக்கு ஆற மைவாதம கழித்த
மீண்டும திறைக்கும சபவாத அப்படிசயே

அவணயேவாமைல் இருக்கும அற்புதம நடக்கும
தலம.

இரண்டு அடி உயேரத்வதக் வகவாண்ட –
சேவாளக்கிரவாமை மூர்த்தமைவான பத்ரிநவாரவாயேணர்,
ஜேடவாமுடிசயேவாடு சேதர்புஜேரவாக, சேங்கு சேக்கரம ஏந்தி
மைடியில் மைற்றை இரு கரங்கவள சயேவாக
முத்திவரயுடன் வவைத்த பத்மைவாசேன சகவாலத்தில்தியேவான ரூபத்தில் பிரதவான சேந்நிதியில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். நவாரத முனிவைர், தனவாதிபதி
குசபரன், கருடன் ஆகிசயேவார் வைலப்பக்கம
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். இடப்புறைத்தில் உத்தவைர்,
நர, நவாரவாயேண முனிவைர்களின் மூர்த்திகள், நின்றை
சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
மைஹவாவிஷ்ணுவின் வைவாகனமும வகவாடியுமைவான
கருடபகவைவான் நின்றை சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். வபருமைவாவள வைணங்கும
சகவாலத்தில் வபருமைவாளுடன் கர்ப்பகிரகத்தில்
எழுந்தருளி அருள் பவாலிப்பத ஒரு
தனிச்சிறைப்பவாகும. கருடனுக்கு வவைள்ளிக் கவைசேம

சேவார்த்தியுள்ளனர். அனு தினமும கவாவலயில்
வபருமைவாளுக்குத் திருமைஞ்சேனம ஆகும சபவாத
இவைருக்கும திருமைஞ்சேனமைவாகித் தங்க
கிரீடத்தடன் அலங்கவாரம சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத.
தவாயேவாரின் வபயேர் அரவிந்தவைல்லி திருச்சுற்றில்
தனிச் சேன்னதியில் அருள் பவாலிக்கின்றைவாள்.
ஆதிசேங்கரருக்கும தனிச் சேன்னதி உள்ளத.
தீர்த்தம வவைந்நீர் குண்டமைவான தப்தகுண்டம
அதன் கவரயிலும கருடவாழ்வைவார் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். கடல் மைட்டத்திலிருந்த சுமைவார்
3113 மீ (10170 அடி) உயேரத்தில் அவமைந்தள்ளத
இத்தலம. நரநவாரவாயேண மைவல
சிகரங்களுக்கிவடயில் அவமைந்தள்ளத,
பின்னணியில் நீலகண்ட சிகரத்வத அதி
கவாவலயில் தரிசேனம வசேயயேலவாம.
பத்ரிநவாதர் ஆலயேத்தின் அருகில் ஐந்த புனிதப்
பவாவறைகள் உள்ளன. அவவையேவாவைன நவாரத ஷலவா,
கருட ஷலவா, மைவார்க்கண்சடயே ஷலவா, வைரவாஹ
ஷலவா, நரசிங்க ஷலவா ஆகும. இவைற்றள் கருடன்

கந்தமைவாதன பர்வைதத்தில் இந்தப் பவாவறையில்
அமைர்ந்த கடும தவைம வசேயதவார். வபருமைவாளும
பிரசேன்னரவாகி கங்வகவயே வைரவைவழக்க கருடனும
வபருமைவாளுக்கு பவாத பூவஜே வசேயதவார். பின்னர்க்
கருடன் சவைண்ட அவைருக்கு வைவாகனமைவாகவும,
வகவாடியேவாகவும இருக்க வைரமைளித்தவார். சமைலும
தவான் தவைம வசேயத பவாவறைவயே தரிசிப்பவைர்களின்
பவாவைம எல்லவாம மைவறையே சவைண்டும என்ற
சவைண்ட வபருமைவாளும அவ்வைவாசறை வைரம
அளித்தவார். கருட சிலவாவவை ஆதி சகதவாரீஸ்வைரர்
சேன்னிதிக்கு அருகில் சசேவிக்கலவாம.
இவ்வைதரி திவ்யேசதசேத்வத திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
22 பவாசுரங்களவால் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்
அவைற்றள் இரண்டு பவாசுரங்கவள சசேவிப்சபவாம.

எயத்தவசேவால்சலவாடு ஈவளசயேங்கி
இருமியிவளத்த உடலம
பித்தர் சபவாலச்சித்தம சவைறைவாயேப்சபசி
அயேரவாமுன்

அத்தன் எந்வத ஆதிமூர்த்தி
ஆழ்கடவலக்கவடந்த
வமைத்த சசேவாதி
எமவபருமைவான் வைதரி வைணங்குதசமை. (வப.தி
1-3-6)

வபவாருள்: தவித்த சபச்சேவாலும சகவாவழயேவாலும
இவளத்த, இருமைலவால் வைருந்தி உடமபு மிகவும
வமைலிந்த, வபத்தியேம பிடித்தவைர்கவளப் சபவால
ஒன்வறை நிவனத்த மைற்வறைவான்வறை சபசித்
தளருவைதற்கு முன்சப, அவனவைருக்கும
தவலவைனவாய, அடிசயேனுக்கு தந்வதயேவாய, உலகத்
சதவாற்றைத்திற்கு கவாரணனவாய, ஆழ்கடவலக்
கவடந்த, கரியே ஓளியுவடயே எங்கள் இவறைவைன்
சகவாயில் வகவாண்டிருக்கும திருவைதரிவயே
வைணங்குசவைவாம. முதவமை வைந்த நலிவைதற்கு
முன்னசர திருவைதரிவயே வைணங்குங்கள் என்றம

ஏனமுனவாகி இருநிலமிடந்த அன்ற
இவனயேடி இவமையேவைர்
வைணங்க தவானவைனவாகம தரணியில்
புரளத் தடஞ்சிவல குனித்த வவைன் தவலவைன்
சதனமைர் சசேவாவலக்கற்பகம பயேந்த வதயவை
நல்நறமைலர் வகவாணர்ந்த
வைவானவைர் வைணங்கும கங்வகயின் கவரசமைல்
வைதரியேவாசிரமைத்தள்ளவாசன.(வப.தி 1-4-1)
வபவாருள்: முன்பு பன்றி வைடிவைம வகவாண்டு
வபரியே மைண்ணுலவகக் குத்தி எடுத்த, அத
கண்டு தன்னுவடயே இரு திருவைடிகவளயும
பிரமைன் முதலியே வைவானவைர்கள் வைணங்க
இருந்தவைனும, இரவாவைணனுவடயே உடல்
மைண்ணில் புரளுமபடியேவாக வபரியே வில்வல
வைவளத்தவைனும ஆகியே அடிசயேனுவடயே
நவாயேகனவாகியே நமவபருமைவான், சதன் மிகுந்த
சசேவாவலகளில் உள்ள கற்பக மைரத்தில் பூத்த
வதயவைத்தன்வமை வபவாருந்தியே நல்ல மைணம மிக்க
மைலர்கவளக் வகவாண்டு வைந்த, சதவைர்கள்

வைணங்குகின்றை கங்வகயின் கவரயில்
திருவைதரியேவாசிரமைத்தில் எழுந்தருளியுள்ளவான்.
பத்ரிநவாதர் குளிர் கவாலத்தில் வைந்த தங்கும
தற்சபவாத சஜேவாஷர்மைட் என்றைவழக்கப்படும

மைறைங்வகவாளவாளரியுருவவைனவவைருவைர
ஒருவைனத அகல் மைவார்வைம
திறைந்த வைவானவைர் மைணிமுடிபணிதர
இருந்தநலிமையேத்தள்
இறைங்கி ஏனங்கள் வைவளமைருப்பிடந்திடக்
கிடந்தருவகரிவிசும
பிறைங்குமைவாமைணியேருவிவயேவாடிழிதரு பிருதி
வசேன்றைவட வநஞ்சேசமை!
(வப.தி 1-2-4)

வபவாருள்: ஏ, மைனசமை! சற்றைத்வதக் வகவாண்ட
நரசிங்கத்தின் வைடிவுவகவாண்டு இரணியேனத

மைவார்வபப் பிளந்த நின்றைவார்
வபருமைவாள்.அச்வசேயேவலக் கண்ட சதவைர்கள்
தங்கள் மைணிமுடிகள் அணிந்த தவலயேவால்
அவைரின் திருவைடிகவள வைணங்கிட
எமவபருமைவான் அமைர்ந்திருக்கும இமையேமைவலயில்
பன்றிகள் தவலதவாழ்த்தித் தம வகவாமபுகளவாசல
அமமைவலகவளப் பிளந்திட, அருகில் கிடந்த
ஒளி வீசும மைவாணிக்கங்கள், மைவலயிலிருந்த
விழும அருவிகள் விழும திருப்பிருதிவயே
வசேன்றைவடவைவாயேவாக - என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத திருப்பிருதி
திவ்யேசதசேத்திலும நரசிமமைருடன் கருடன்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவான். இவ்வைவாலயேத்தில்
நரசிமமைர், அவைருக்கு வைலப்புறைத்தில் பத்ரிநவாதர்
அவைருக்கு வைலப்புறைத்தில் உத்தவைர் மைற்றம
குசபரன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர். நரசிமமைருக்கு
இடப் புறைத்தில் அஞ்சேலிக் சகவாலத்தடன் நின்றை
நிவலயில் கருடன் சசேவவை சேவாதிகின்றைவார் மைற்றம
பிரவாட்டியுடனும, இளவைலுடனும இரவாமைர்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். உற்சேவை மூர்த்திகளவாக

நவாரவாயேணர், அனுமைனும உடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர்.
இவ்வைவாலயேத்தின் மைற்வறைவாரு பகுதியில்
வைவாசுசதவைரின் ஆலயேத்வத வமையேத்தில் வகவாண்டு
அஷ்டபுஜே விநவாயேகர், அமபவாள் கவாளியேவாகவும,
சூரியேன், மைணக்சகவாலத்தில் வகசௌரி சேங்கர் என்ற
நவான்கு சேன்னதிகள் நவான்கு திக்குகளிலும
பஞ்சேவாயேதவான முவறையில் அவமைந்திருக்கின்றைன.
வைவாசுசதவைருடன் அவைர் தவமையேன் பலரவாமைரும
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். வைவாசுசதவைர் ஆலயேத்தில்
ஒரு சிற சேன்னதியில் ஒரு கவாவல மைடக்கி
அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன் உசலவாகத்தவால் ஆன
அருவமையேவான கருடவன சசேவிக்கலவாம.
கங்வகயின் கவரயில் புருசஷவாத்தமைனவாக
வபருமைவாள் அருள் பவாலிக்கும, கண்டம என்னும
கடிநகர் என்ற வபரியேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயத சதவை பிரயேவாவகயிலும இவதப் சபவான்சறை
கருடவன திவ்யேமைவாக சசேவிக்கலவாம. அவைர்
அருளவால் வைதரி வசேன்ற பத்ரிநவாரவாயேணவர
கருடபகவைவாசனவாடு சசேவிக்குமைவாற
சவைண்டுகிசறைன். அடுத்தப் வபருமைவாளுடன்

கருடவாழ்வைவார் சசேவவை சேவாதிக்கும இன்னும சில
தலங்களின் சிறைப்வபக் கவாணலவாம.

18. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஏக
சிமமைவாசேனம

இனிக் கருடன் வபருமைவாளுடனும தவாயேவாருடனும
ஏக சிமமைவாசேனச் சசேவவை சேவாதிக்கும
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்த் தலத்வதப் சசேவிக்கலவாமைவா
அன்பர்கசள? கருடன் சவைதஸ்வைரூபர்
மைட்டுமைல்ல நவாதஸ்வைரூபரும கூடத்தவான்.

ஷடகம, ரிஷபம, கவாந்தவாரம, மைத்யேமைம, பஞ்சேமைம,
வதவைதம, நிஷவாதம என்னும ஸப்தஸ்வைர
வைடிவைவானவைர் கருடன். வபரியே திருவைடியேவான
இவைர் இரவாமைவாவைதவாரத்தில் இந்திரஜித் விடுத்த
நவாகபவாசேத்தினவால் கட்டுண்டு கிடந்த இவளயே
வபருமைவாவளயும மைற்றை வைவானர சசேவனகவளயும
விடுவித்த வபருமைவாளுக்கு வகங்கர்யேம புரிந்தவார்.
அத சபவாலசவை அவைர் கிருஷ்ணவாவைதவாரத்தில்
பிரவாட்டியேவான ஸ்ரீருக்மைணியிடமிருந்த அவைர்
அழகவாக எழுதிக்வகவாடுத்த மைடவல
எடுத்தக்வகவாண்டு வசேன்ற ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம
வகவாடுத்த வகங்கர்யேம வசேயதவார், இவ்வைவாசறை பல்
சவைற திவ்யேசதசேங்களிலும கருடன் வசேயத
வகங்கரியேங்களினவால் அவைர் வபருமைவாளுடன்
சேமைமைவாக நின்ற சசேவவை சேவாதிக்கும சபற வபற்றைவார்.
அத்தவகயே திவ்யேசதசேங்களுள் முதலவாவைதவானத
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்.

சகவாவத பிறைந்தவூர் சகவாவிந்தன் வைவாழுமூர்
சசேவாதி மைணிமைவாடந் சதவான்றமூர்

நீதியேவால் நல்ல பத்தர் வைவாழுமூர்
நவான்மைவறைகசளவாதமூர்
வில்லிபுத்தூர் சவைதக்சகவானூர்.
என்ற பல வபருவமைகவளக் வகவாண்ட தலம
இத்தலம. வில்லி, புத்தன் என்பவைர்களவால்
உருவைவாக்கப்பட்ட ஊர் என்பதவால் வில்லிபுத்தூர்
என்றைவழக்கப்பட்டத, ஆண்டவாளின்
திருஅவைதவாரத்திற்குப் பிறைகு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
ஆனத.
ஏக சிமமைவாசேனச் சசேவவை: சூடிக்வகவாடுத்த
சுடர்க்வகவாடியேவாள், வபரியேவாழ்வைவார் திருமைகளவாய
திருஅவைதவாரம வசேயத, ஆயேனுக்கவாகக் கனவாக்
கண்டு, அரங்கவன வகப்பிடித்த
வமைன்னவடயேன்னம பரந்த விவளயேவாடும
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டவாள், கருடன் மைற்றம
ரங்கமைன்னவார் மூவைரும ஒசர சிமமைவாசேனத்தில்
நின்றை சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதித்த
அருளுகின்றைனர். இத்தலம அவரயேர் சசேவவை
இன்றம நவடவபறம ஒரு தலம. இத்தலத்தில்
வபருமைவாள் வைடபத்ர சேவாயியேவாகப் சபவாக

சேயேனத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். திவ்யே
சதசேங்களில் உயேரமைவான சகவாபுரத்வதக் வகவாண்ட
திவ்யேசதசேம இத. இந்தக் சகவாபுரமதவான் தமிழக
அரசின் சின்னமைவாக விளங்குகின்றைத.
இத்தலத்தின் சதரும மிகவும உயேரமைவானத.
இத்சதரில்தவான் ஆண்டவாள் நவாச்சியேவார்
ரங்கமைன்னவாருடன் தன் திருவைவைதவார தினமைவான
திருவைவாடிப்பூரத்தன்ற வைலம வைந்த அருள்
பவாலிக்கின்றைவாள்.
ஆண்டவாள் நவாச்சியேவாரின் திருவைவைதவாரம வைரவாக
அவைதவார கவாலத்திசலசயே முடிவு வசேயயேப்பட்டத
என்பர் வபரிசயேவார்கள். ஹிரண்யேவாட்சேன்
பூமிப்பிரவாட்டியேவர எடுத்தக்வகவாண்டு சபவாயப்
பவாதவாளத்தில் ஒளித்த வவைத்தவிட வபருமைவாள்
வைரவாக அவைதவாரம எடுத்த ஹிரண்யேவாட்சேவன
அழித்தப் பூமிசதவி நவாச்சியேவாவரத் தன்
சகவாவரப்பற்களின் சமைலவாக மூக்கில்
வவைத்தக்வகவாண்டு வைரும சபவாத தவாயேவார் மூன்ற
பிரதிக்வஞ வசேயதவார் அவவையேவாவைன

1.வபருமைவாளின் திருவைடிகளில் மைலர் இட்டு
அர்ச்சேவன வசேயவைத.
2.அவைர் நவாமைத்வத உரக்கச் வசேவால்லுவைத.
3.அவைர் திருவைடிகளிசல ஆத்மை சேமைர்ப்பணம
வசேயவைத.
பட்டர் பிரவான் திருமைகளவாகக் சகவாவத
நவாச்சியேவாரவாக இப்பூவுலகில் பிறைந்த சபவாத இந்த
பிரதிக்வஞகவள நிவறைசவைற்றினவார்
பூமிபிரவாட்டியேவார்.
கீதவாசேவாரத்வத பவாமைரரும புரிந்த வகவாள்ளும
வைண்ணம வசேவால்லி உலகத்தில் உள்ளவைர்கவள
திருத்தவும, சமைற்வசேவான்ன பிரதிக்வஞகவள
நிவறைசவைற்றைவும, மின்னவனயே நுண்ணிவடயேவார்
விரிகுழல் சமைல் நுவழந்த வைண்டு
இன்னிவசேக்கும ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கருடனின்
அமசேமைவான, வபருமைவாளுக்சக வைவாத்சேல்யே
பவாவைத்தடன் திருப்பல்லவாண்டு பவாடியே
வபரியேவாழ்வைவாரின் புஷ்ப நந்தவைனத்தில் ஒரு
தளசிச்வசேடியின் அருகில் ஆடிப்பூரத்தன்ற

குழந்வதயேவாய சதவான்றினவாள் தவாயேவார். உளம
மைகிழ்ந்த வபரியேவாழ்வைவார் அக்குழந்வதவயே உச்சி
சமைவாந்த எடுத்த சகவாவத என்ற வபயேரிடப்பட்டு
வைளர்ந்த வைரும கவாலத்தில் அவைளுக்கு கிருஷ்ண
பக்தி என்னும அமுதிவன அளித்தவார்.
நவாச்சியேவாரும கருவுவட முகில் வைண்ணன் கவாயேவா
வைண்ணன், கருவிவள சபவால் வைண்ணன், கமைல
வைண்ணன் ஒருவைவனசயே தன் நவாயேகனவாக வைரித்த
மைவானிடவைர்க்வகன்ற சபச்சுப்படில்
வைவாழகில்சலன் கண்டவாய மைன்மைதசன, என்ற
மைத்தளம வகவாட்ட வைரிசேங்கம நின்றூத
முத்தவடத்தவாமைம நிவரதவாழ்ந்த பந்தற்கீழ்
வமைத்தனன் நமபி மைதசூதனன் வைந்த
வகத்தலம பற்றைக் கனவாக்கண்சடன்
சதவாழி! நவான் ( நவா தி 6-6)
வபவாருள்: சதவாழ! மைத்தளங்கள் வகவாட்டவும,
இருசரவககவளயுவடயே சேங்குகள் நீண்ட சநரம
ஊதவும, வமைத்தனன்வமை முவறையுவடயேவைனவாய,
பூர்ணனவான கண்ணபிரவான் முத்தக்கவளயுவடயே

மைவாவலத்திரள்கள் வதவாங்க விடப்வபற்றை
பந்தலின் கீசழ வைந்த என்வன திருமைணம
வசேயதருள நவான் கனவாக் கண்சடன். என்ற
சவையேர்புகழ் வில்லிபுத்தூர்க்சகவான் சகவாவத
கனவு கண்டு சரவாக வைளர்ந்த வைந்தவாள்.
ஒரு நவாள் வபரியேவாழ்வைவார் வைடபத்ரசேவாயிக்கு
வதவாடுத்த வவைத்திருந்த மைலர் மைவாவலவயே
சகவாவத அணிந்த கிணற்றில் அழகு
பவார்ப்பவதக் கண்டு பவதத்த. சவைற ஒரு மைவாவல
கட்டி வபரியே வபருமைவாளுக்குச் சேமைர்பித்தவார்
வபரியேவாழ்வைவார். அன்ற இரவு அவைர் கனவில்
சதவான்றியே வபருமைவாள். ஆண்டவாள் அணிந்த
மைவாவலசயே தனக்கு மிகவும உகந்தத என்ற
உணர்த்தினவார். அன்ற முதல்
நவாச்சியேவாரும "சூடிக்வகவாடுத்த
சுடர்க்வகவாடியேவாள்" என்னும திருநவாமைம
வபற்றைவார்.
இவ்வைவாற தன்வன ஒரு சகவாபிவகயேவாக பவாவித்த,
வபரியே வபருமைவாவளக் கிருஷ்ணரவாகவும,
சகவாவிவலசயே நந்தசகவாபன் மைவாளிவகயேவாகவும,

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூவர ஆயேர்ப்பவாடியேவாகவும
பவாவித்த பவாவவை சநவான்பு சநவாற்பதற்கவாகத்
திருப்பவாவவை 30 பவாடல்கள் பவாடினவாள். இதில்
முதல் பத்தில் வபருமைவாளின் நவாமைங்கவள
சபவாற்றகின்றைவாள், இரண்டவாம பத்தில் அவைரத
உயேர்வைவான திருவைடிகளில் அர்ச்சேவன
வசேயகின்றைவாள், மூன்றைவாம பத்தில் “எற்வறைக்கும
ஏசழழ் பிறைவிக்கும உன் தன்சனவாடு
உற்சறைவாசமை யேவாசவைவாம உனக்சக நவாமைவாட்
வசேயசவைவாம“ என்ற ஆத்மை சேமைர்ப்பணம வசேயத
வைரவாக அவைதவாரத்தின் சபவாத வசேயத
பிரதிக்வஞகவள நிவறைசவைற்றகின்றைவாள்.
சமைலும நவாச்சியேவார் திருவமைவாழியில் மைவாசி மைவாதம
கவாமைவனத் வதவாழுத, சிற்றில் சிவதசயேல் என்ற
சவைண்டி, கூடல் இவழத்த, குயிவலக் கூவைக்கூறி,
ஆயேனுக்கவாக கனவாக் கண்டு, கவைர்ந்த கூவறைகவள
சவைண்டிப் பவாஞ்சேசேன்யேத்வத அசூவயேயுடன்
வினவி, சவைங்கடக்சகவானுக்கு சமைகத்வதத் தூத
விட்டு, மைவாலிருஞ்சசேவாவல நமபிக்கு
அக்கவாரவைடிசேல் அர்ப்பணித்த, பிரிவைவாற்றைவாத
வைருந்தி, திருவைரங்கத்தவறை வசேல்வைவன அவைன்

இருக்கும தலங்களுக்கு தன்வன உயத்திடுங்கள்
என்ற உற்றைவாவர சவைண்டி, அவைன் திருசமைனி
வதவாடர்புவடயே வபவாருள் ஏதவாவைத ஒன்வறை
வகவாண்டு வைந்த என் உயிவர கவாப்பவாற்றங்கள்
என்ற சவைண்டி, விநவத சிறவைன் சிறைவகன்னும
சமைலவாப்பின் கீழ் வைரும பரந்தவாமைவன
விருந்தவாவைனத்சத கண்டவத 143 பவாடல்களில்
பவாடினவாள். இவ்வைவாற பூமைவாவலயும,
பவாமைவாவலயும சூடிக்வகவாடுத்தவாள்
சுடர்க்வகவாடியேவாள், பவாடிக்வகவாடுத்த வபங்கிளி
சகவாவத நவாச்சியேவார்.
திருமைண வையேதவடந்த சகவாதவா
சதவி, ‘அரங்கவனத் தவிர சவைற எவைருக்கும
மைவாவலயிட மைவாட்சடன்!’ என்றைவாள்.
வபரியேவாழ்வைவார் குழமபினவார். மீண்டும அவைரத
கனவில் சதவான்றியே வபருமைவாள், ‘ஆண்டவாள்
வதயவைப்பிறைவி. அவைவள ஸ்ரீரங்கத்தக்கு
அவழத்த வைவா!’ என்ற அருளி மைவறைந்தவார்.
அதன்படி ஸ்ரீரங்கம வைந்த சகவாவத, கவாவிரிக்
கவரவயே அவடந்ததம, தன் கணவைன்
இருக்குமிடத்தில் பல்லக்கில் வசேல்வைத

அவைருக்கு மைரியேவாவத தருவைதவாக இருக்கவாத என
எண்ணினவாள் எனசவை, தன்வன
ஆட்வகவாள்ளுமபடி வரங்கமைன்னவாரிடம
சவைண்டினவாள். வரங்கமைன்னவாரும அவைவள
தன்னுடன் சசேர்த்தக்வகவாண்டவார். இதனிவடசயே,
தன் மைகவளக் கவாண பல்லக்கிற்குள் பவார்த்தவார்
வபரியேவாழ்வைவார். ஆனவால் ஆண்டவாள்
அங்கில்லவாதவதக் கண்டு திவகப்பவடந்தவார்.
சகவாவத தனக்குத் திருவைடிச்சசேவவை வசேயவைவத
வபரியேவாழ்வைவாருக்குக் கவாட்டியேருளினவார் வபரியே
வபருமைவாள்.
ஆனவால், ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் வைந்த தவான்
சகவாவதவயே மைணம முடிக்க சவைண்டுவமைன்ற
வபரியேவாழ்வைவார் வபருமைவாவள சவைண்டினவார்.
அதன்படி ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் எழுந்தருளி ஒரு
பங்குனி உத்திர நன்னவாளில் சகவாவதவயே
திருமைணம வசேயத வகவாண்டவார் அரங்கநவாதர்
என்கிறைத தலபுரவாணம. இப்படி சகவாவத
ஆண்டவைவன ஆட்வகவாண்டதவால் ஆண்டவாள்
எனச் சிறைப்பிக்கப்பட்டவாள். இதன்
அடிப்பவடயில் பங்குனி உத்திரத்தன்ற

ஆண்டவாள், வரங்கமைன்னவார் திருக்கல்யேவாணமும,
சதர்த்திருவிழவாவும சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைன.
இனி ஏன் கருடனுக்கு சேமை ஆசேனம என்ற
சயேவாசிக்கின்றீர்களவா? அதற்கும ஆண்டவாள்
அரங்கர் கல்யேவாணத்திற்கும சேமபந்தம
இருக்கின்றைத. குறித்த சநரத்திற்கு அரங்கர்
திருமைணத்திற்கு வைரமுடியேவாமைற் சபவாய விட்டத,
வபரியேவாழ்வைவார் உட்பட திருக்கல்யேவாணத்திற்கவாக
கூடியிருந்த அவனவைரும மிகவும
எதிர்பவார்ப்புடன் கவாத்திருக்க, அவனவைரின்
நிவலவயே உணர்ந்த கருடன் விவரந்த வசேன்ற
கவாலம தவாழ்த்தவாமைல் வபருமைவாவளப்
பிரவாட்டியேவாரிடம சசேர்த்தவான்.
இதற்குக் வகமைவாறைவாக ஆண்டவாள்
வரங்கமைன்னவாரிடம பரிந்தவரக்க வபருமைவாளும
தங்களுடன் கருடனும சேரிசேமைமைவாக நின்ற சசேவவை
சேவாதிக்கும சபற்வறை அளித்தவார். கருடவாழ்வைவார்
திருவைரங்கத்திலிருந்த வபருமைவாவள அவழத்த
வைந்ததவால் “மைவாப்பிள்வளத் சதவாழனவாகவும”

விளங்குகின்றைவார் என்பத ஐதீகம. சமைலும
எப்சபவாதம கருடன் வபருமைவாவளயும
பிரவாட்டியேவாவரயும வைணங்க
விருப்பப்பட்டதவாலும எப்சபவாதம அருகில்
இருப்பதவாக ஐதீகம.
அர்த்த மைண்டபத்தில் தங்க முலவாம
மைஞ்சேத்தில், வைலப்புறைம சகவாவத நவாச்சியேவாரும,
நடுவில் ரங்கமைன்னவாரும, இடப்புறைம கருடன்
என மூவைரும ஒன்றைவாகச் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர்.
ரங்கமைன்னவார் நின்றை சகவாலத்தில் வைலக்வகயில்
வபந்தசகவால் (தற்கவாப்புக்சகவால்), இடக்வகயில்
வசேங்சகவால், இவடயில் உவடவைவாள், கவால்களில்
திருப்பவாதவககள் என்ற இரவாஜேவாங்க சகவாலத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். ஆண்டவாள் வகவாண்வட
முடி அலங்கரித்த இடக்கரத்தில் வகவாஞ்சும
கிளிவயேத் தவாங்கி, வைலக்கரம திருவைடிகவளச்
சுட்டிக்கவாட்ட, வவைரமூக்குத்தி மின்ன எழிலவாக
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவாள். கருடன் அஞ்சேலி
ஹஸ்தத்தடன் திவ்யே தமபதிகவள வைணங்கும
நிவலயிலும நின்ற சசேவவை சேவாதிக்கும அழசக
அழகு. ஓம என்னும பிரணவைத்தின் வைடிவைவாக

சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர் மூவைரும. கல்யேவாண
சகவாலத்தில் ஆண்டவாள் மைற்றம கருடனுடன்
வபருமைவாள் சசேவவை சேவாதிப்பத ஒரு தனிச்
சிறைப்பவான அமசேமைவாகும.
ஓம என்னும பிரணவை சகவாலம: அ + உ + ம =
ஓம அல்லவைவா? இதில் அ = வபருமைவாள் என்னும
பரமைவாத்மைவா, மை = ஆண்டவாள் நவாச்சியேவார் , ஜீவைவாத்மைவா,
சேரணவாகதியின் மூலம இருவைவரயும பவாலமைவாக
இவனக்கும கருட பகவைவான் = உ. இதன்
மூலமும நவாம கற்பத சேரணவாகதிதவான்.
எல்லவாவைற்வறையும வபருமைவாளின் கவாலடியில்
விடுத்த சேரணமைவடயே அவைர் சமைவாட்சேம
அளிப்பவார் என்பத சேத்தியேம.
கணவைன் எப்படிப்பட்ட உயேரியே பதவியில்
இருந்தவாலும மைவனவி விருமபியேவத
நிவறைசவைற்றித்தவான் ஆகசவைண்டும என்பதற்கு
உதவாரணமைவாக இத்தலத்தில் வபருமைவாள்
திகழ்கின்றைவார்.
கண்ணவனசயே தன் நவாயேகனவாக அவடயே
சவைண்டும என்ற சவையேர் குல விளக்கு

விருமபியேதவால் ரங்கமைன்னவாசர - கிருஷ்ணர்,
ஆண்டவாள் - ருக்மைணி, கருடன் - சேத்யேபவாமைவா
என்ற அருளுகின்றைனர் சிலர்.
“கருடவாழ்வைவார் இத்தலத்தில் ரங்கமைன்னவாருக்கு
மைவாமைனவார் (வபரியேவாழ்வைவார் அமசேம), மைவாப்பிள்வள
சதவாழன், சேத்தியேபவாமைவா (வபருமைவாள் கிருஷ்ணன்
என்பதவால்) என மூன்ற பதவிகளுடன்
இருக்கிறைவார்”.
இத்தலத்தில் வைருடத்தில் இரு முவறை ஐந்த
கருடசசேவவை சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
சகவாவத நவாச்சியேவாரின் திருஅவைதவார தினமைவான
ஆடிப்பூர உற்சேவைத்தின் ஐந்தவாம திருநவாளன்றம,
பங்குனி உத்திர திருக்கல்யேவாண உற்சேவைத்தின்
ஐந்தவாம திருநவாளன்றம இரவு ஐந்த
கருடசசேவவை சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
ஏழவாம திருநவாளன்ற நவாச்சியேவாரின் மைடியில் தவல
வவைத்த சேயேன சகவாலத்தில் வபருமைவாள் சசேவவை
சேவாதித்தருளுகின்றைவார். கருட சசேவவை பவாகத்தில்
பின்னர் ஐந்த கருட சசேவவைவயேப் பற்றி
விரிவைவாகக் சசேவிக்கலவாம.

19. திருக்குளந்வதயில் ஏக
சிமமைவாசேனம
தவாமிரபரணி நதிக்கவரயில் அவமைந்தள்ள
நவைதிருப்பதிகளுள் ஒன்ற திருக்குளந்வதத்
திருத்தலம, திருவநல்சவைலியிலிருந்த இருந்த
திருச்வசேந்தூர் சேவாவலயில்
திருவநல்சவைலியிலிருந்த சுமைவார் 38 கி.மீ
தூரத்திலும, மைற்றை நவைதிருப்பதித் தலங்களவான
திருப்புளிங்குடி தலத்தில் இருந்த 5 கி.மீ
தூரத்திலும, ஸ்ரீவவைகுந்தம தலத்தில் இருந்த 7
கி.மீ தூரத்திலும அவமைந்தள்ளத.

வபருமைவாள்: ஸ்ரீநிவைவாசேன் (சவைங்கடவைவாணன்),
நின்றை சகவாலம, கிழக்கு சநவாக்கியே திருமுக
மைண்டலம.
உற்சேவைர் : மைவாயேக்கூத்தன் (சசேவார நவாட்டியேன்)

தவாயேவார் : குளந்வதவைல்லி (கமைலவா சதவி),
அலர்சமைல்மைங்வக. தனிச் சேன்னதி இல்வல.
விமைவானம; ஆனந்த நிவலயேம.
தீர்த்தம: வபருங்குளம.
பிரத்யேட்சேம: பிரகஸ்பதி.
மைங்களவாசேவாசேனம: நமமைவாழ்வைவார் 1 (8 ம பத்த -2 ம
திருவைவாய வமைவாழி) பவாடலவால் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார்.
கிரகம: சேனி ஸ்தலம
திவ்யே சதசேங்களுள் 86 வைத நவைதிருப்பதிகளில்
7 வைத.
சிறைப்பு: கமைலவாவைதிவயே மைவார்பில் ஏற்றைத. கருடன்
(ஆடல்பறைவவை) ஏக ஆசேனத்தில் உற்சேவைருடன்
எழுந்தருளியுள்ளவார்.

கமைலவாவைதிவயே மைவார்பில் ஏற்றைத :
வதவாவலவில்லி மைங்கலத்திற்கு வைடகிழக்கில்

உள்ள தவாடக வைனம என்றை இத்தலத்தில் விப்ர
குலத்வதச் சேவார்ந்த சவைதசேவாரன் என்றை அந்தணன்
தன் மைவனவி குமுதவைல்லியுடன் மைகப்சபற
சவைண்டி பகவைவாவன வைழிபட்டு வைந்தவான்.
வபருமைவாளின் அனுகிரகத்தினவால் அவைர்களுக்கு
அலர்சமைல் மைங்வக அமசேமைவாக ஒரு வபண் மைகவு
பிறைந்தத. அக்குழந்வதக்கு “கமைலவாசதவி” என்ற
வபயேரிட்டுச் சரும சிறைப்புமைவாக வைளர்த்த
வைந்தனர். அவைளும சகவாவத நவாச்சியேவார்
“மைவானிடர்க்வகன்ற சபச்சுப்படில்
வைவாழகில்சலன் கண்டவாய மைன்மைதசன”, என்ற
பவாடியேத சபவாலத் தவானும வபருமைவாவளசயே
மைணப்சபன் என்ற, வபற்சறைவார் உற்றைவார்,
உறைவினர், கூறியும சகளவாமைல் வைனம வசேன்ற
அருந்தவைம இயேற்றினவாள்.
தயேவாபரன் தவைம வசேயயும வதயேல் முன் சதவான்றி
இவ்விளம வையேதில் இவ்வைவாற கடும தவைம
இயேற்றைக் கவாரணம யேவாத? என்ற வினவை, அவைளும
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணவனசயே மைணவாளனவாக அவடயே
என்ற மைற வமைவாழி கூறினவாள். பகவைவானும தம
வகசௌஸ்தபமைணிசயேவாடு அவைவள ஆலிங்கனம

வசேயத வகவாண்டவார். சதவைர்கள் பூமைவாரி
வபவாலிந்தனர். பவாலிவக தவைம வசேயத
இடமைவாதலவால், 'பவாலிவகவைனம' என்றை வபயேர்
அவடயே சவைண்டும என்ற சதவைர்கள்
சவைண்டினவார்கள். சவைதசேவாரனும தன் வசேல்லப்
புதல்விவயே வபருமைவாள் தனத மைவார்பில்
தவாங்கியிருப்பவதக் கண்டு மைகிழ்ந்த
வபருமைவாவள பூசித்த வைந்தவான்.
மைவாயேக்கூத்தவாடியேத ( சசேவார நவாட்டியேன் ): ஒரு
நவாள் சவைதசேவாரனின் மைவனவி குமுதவைல்லி
குளத்திற்கு நீரவாட வசேன்றை சபவாத அச்மைநவாரன்
என்றை அவுணன் அவைவள அபகரித்தச் வசேன்ற
இமையேமைவலயில் ஒரு குவகயில் சிவறை
வவைத்தவான். சவைதசேவாரன் பூசே நட்சேத்திரத்தடன்
கூடியே ஒரு வத வபசௌர்ணமியேன்ற கலசே
தீர்த்தத்தினவால் வபருமைவாளுக்கு திருமைஞ்சேனம
வசேயவித்த, வபருமைவாசள! “அடிசயேன்
மைவனயேவாவள ஒரு அவுணன் அபகரித்தச் வசேன்ற
விட்டவான், மைவனவி இல்லவாதவைன் ஒரு
கர்மைத்திற்கும பவாத்திரவைவானல்லன் எனசவை அருள்
புரியே சவைண்டும என்ற சவைண்டினவான்.

உடசன பகவைவான் கருடவைவாகனத்தில்
ஆசரவாகணித்த இமையேமைவல வசேன்ற
குமுதவைல்லிவயே மீட்டு சவைதசேவாரனுக்கு அருள்
புரிந்தவார். இவத அறிந்த அச்மைநவாரன்
வபருமைவாளுடன் சபவார் புரியே பவாலிகவாவைனம
வைந்தவான். வபருமைவாள் அவைவன கவாவலப் பிடித்த
தவரயில் சமைவாதி அவைனத தவலயில் நின்ற
நர்த்தனம புரிந்த அவைவன வைதம வசேயதவார்.
சதவைர்கள் மைகிழ்ந்த கங்கவா தீர்த்தத்தினவால்
திருமைஞ்சேனம வசேயதனர். சசேவாரன் சமைல்
நவாட்டியேம வசேயதபடியேவால் பகவைவானுக்கு “சசேவார
நவாட்டியேன்” அதவாவைத மைவாயேக்கூத்தன் என்றை
திருநவாமைம ஏற்பட்டத.
இங்கிருந்த கருடவாழ்வைவார் மீத வபருமைவாள்
புறைப்பட்டு இமையேம வசேன்றைதவால் கருடன் இங்கு
உற்சேவைரவாகவும எழுந்தருளியுள்ளவார். சமைலும
உதவி புரிந்த கருடவாழ்வைவாருக்கு உற்சேவைர் மைற்றம
உபயேநவாச்சியேர்களுடன் ஏக ஆசேனம
அளித்தள்ளவார் வபருமைவாள். கருடன் இங்சக
சிறைகுகவள உயேசர தூக்கியே வைண்ணம பறைக்கும
சகவாலத்தில் ஆடல் பறைவவையேவாகக் சசேவவை

சேவாதிக்கின்றைவார். இத்திருக்சகவாயிலின் மைதிலின்
ஈசேவான்யே மூவலயில் வீற்றிருக்கும கருடனுக்குப்
வபருமைவாளுக்குச் சேவாற்றியே பூச்சேட்வடவயே மைற
நவாள் சேவாற்றவைத வைழக்கம. இதன் பிறைசக
பக்தர்களுக்குப் பிரசேவாதமைவாக விநிசயேவாகம
வசேயயேப்படுகின்றைத. இத்தலத்வதப்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத நமமைவாழ்வைவார் “ஆடல்
பறைவவை” என்ற கருடவனயும மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார். இசதவா பவாடல்
கூடச்வசேன்சறைன் இனி என் வகவாடுக்சகன்
சகவாள்வைவள வநஞ்சேத் வதவாடக்க வமைல்லவாம
பவாடற்வறைவாழியே இழந்த வவைகல் பல்வைவள
யேவார்முன் பரிசேழிந்சதன்
மைவாடக்வகவாடிமைதின் வதன்குளந்வத வைண்குட
பவால் நின்றை மைவாயேக்கூத்தன்
ஆடல் பறைவவை உயேர்த்த வவைல்சலவார்
ஆழிவைலவைவன ஆதரித்சத!! (தி.வமைவா. 8-2-4)
வபவாருள்: மைவாடங்கவளயும வகவாடிகள் கட்டியே
மைதில்கவளயுமுவடயே அழகியே திருக்குளந்வத
என்னும திருத்தலத்தில் சமைற்கு திக்கில் நின்றை

சகவாலத்தில் எழுந்தருளியிருக்கின்றைவான்
வைண்வமையுவடயே மைவாயேக் கூத்தன். கருடப்
பறைவவைவயேக் வகவாடியிசல உயேர்த்தியே சபவாரிசல
வவைல்லுகின்றை திருவைவாழிவயே வைலத
திருக்கரத்தில் உவடயேவைன் எமவபருமைவான்.
அப்பிரவாவன விருமபிக் கலவியின் நிமித்தம
வசேன்சறைன்; என்னுவடயே அழகியே வைவள, மைனம
முதலியேவவை எல்லவாம என்னிடத்திலிருந்த நீங்கி
ஒழியே இழந்த, பலவைவகயேவான வைவளயேல்கவள
அணிந்த இப்வபண்களுக்கு முன்சன நவாணமும
நீங்கிசனன்; இனி எதவனக் வகவாடுப்சபன்.
இத்தலத்திற்கும ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கும நிவறையே
ஒற்றவமைகள் உள்ளன. அங்கு ஆண்டவாள்
திருவைவைதவாரம வசேயத எமவபருமைவானுக்சக
மைவாவலயிடுசவைன் என்ற
திருமைணங்வகவாண்டவாள். அசத சபவால இங்கு
கமைலவாசதவி அவைதரித்த எமவபருமைவாவன
திருமைணங்வகவாண்டவாள். அங்கும ஆண்டவாள்
அரங்கமைன்னவார் கருடன் ஏக சிமமைவாசேனம.
இங்கும மைவாயேக்கூத்தர் உபயே நவாச்சியேவார்கள்
கருடன் ஏக சிமமைவாசேனம. இரு தலங்களில்

வபருமைவாள் மைற்றம நவாச்சியேவார்களுடன் கருடன்
ஏக சிமமைவாசேனத்தில் விளங்கும அழவகக்
கண்சடவாம, இனி சதரழுந்தூரிசல கருடன்
கருவைவறையில் ஒன்றைவாக சசேவவை சேவாதிக்கும
அழவகக் சசேவிக்கலவாம.

20. சதரழுந்தூரில் சேகவாவைவாக
கருடன்

கருடனும வபருமைவாளும ஒன்றைவாகச் சசேவவை
சேவாதிக்கும தலங்களில் அடுத்ததவாக நவாம
சசேவிக்கப்சபவாகும திவ்யேசதசேம சதரழுந்தூர்

ஆகும. இத்தலத்தில் வபருமைவாள் சதவைவாதி
ரவாஜேனவாக நின்றை சகவாலத்தில் சேங்கு சேக்கரம, பத்மை
முத்திவரயுடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
வபருமைவாளுக்கு இடப்பக்கத்தில் மிக்க
பக்திவமையுடன் கருடன் உடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இவ்வைவாற வபருமைவாளுடன்
கருடவாழ்வைவார் சசேவவை சேவாதிக்க என்ன கவாரணம
என்ற வதரிந்த வகவாள்ள ஆர்வைமைவாக உள்ளதவா
வைவாருங்கள் அடிசயேனுடன் ?
சதசவைந்திரன் ஒரு சேமையேம ஒரு விமைவானத்வதயும
வவைரமுடிவயேயும அளித்த இவைற்வறை எந்வதந்த
வபருமைவாளுக்கு உகந்தசதவா அங்குச் சேமைர்பித்த
விடு என்ற பணித்தவான்.
கருடனும வவைரமுடிவயே கர்நவாடக மைவாநிலத்தில்
வமைசூர் அருகில் உள்ள திருநவாரவாயேணபுரத்தில்
வசேல்லப்பிள்வள சேமபத்குமைவாரரருக்கும
விமைவானத்வத சதரழுந்தூரில்
சதவைவாதிரவாஜேனுக்கும சேமைர்ப்பித்தவான். எனசவை
இத்தலத்தின் விமைவானம கருடவிமைவானம ஆகும.
விமைவானம சேமைர்பித்த கருடனுக்கு “ என்ன வைரம

சவைண்டும? என்ற சதவைவாதிரவாஜேப் வபருமைவாள்
வினவை , கருடனும அர்ச்வசே நிவலயில் சதவைரீர்
இருக்க அடிசயேன் எதிசர நின்ற எல்லவா
தலங்களிலும சசேவிக்கிசறைன். ஆனவால் அருகிசல
நின்ற அடிசயேன் சதவைரீரின் வபவான்னடிகவளச்
சசேவிக்க சவைண்டும என்ற வைரம சவைண்ட
வபருமைவாளும கருடவன அருகில் நிறத்திக்
வகவாண்டதவாக ஐதீகம.

ஸ்ரீஆளவைந்தவார் தனத ஸ்சதவாத்ர ரத்தினத்தில்
தவாஸ ஸகவா வைவாஹன ஆஸனம த்வைசஜேவா
யேஸ்சதவிதவாநம வ்யேஜேனம, த்ரயீமையே

என்ற கருடன் வபருமைவாளுக்குக் வகங்கர்யேம
வசேயயும தவாசேன், அவைவர சுமைந்த வசேல்லும
வைவாகனம, அவைர் அமைரும ஆசேனம, அவைரத
வகவாடியில் விளங்குபவைர் ,மைற்றம விதவானமைவாக
விளங்கும பவாங்வக விவைரிக்கும பட்சேத்தில்

ஸகவாவைவான (சதவாழன்) நிவலவயே இந்த
திவ்யேசதசேத்தில் நவாம சசேவிக்கலவாம.
ஆமைருவியேப்பனுடன் கர்ப்பகிரகத்தில் கருடன்
இடப்பக்கத்தில் நிற்பதற்கவான கவாரணம
தர்மைத்திற்கும அவைருக்கும உள்ள விசசேஷ
உறைசவை. தர்மைங்கள் எல்லவாம சவைதங்களுள்
அடங்கியேவவை. கருடசனவா சவைதஸ்வைரூபி!.
கருடனின் சவைத ஸ்வைரூபத்வத சவைதவாந்த சதசிகர்
“யேத் பட்சேஸ்த்தவா த்ரிசவைதி …… த்ரிதவாமனவா
வைவாஹன இந்த்ர:” என்ற கருட பஞ்சேவாசேத்தில்
கூறகின்றைவார். அதவாவைத கருடபகவைவானுவடயே
சிறைகுகளில் மூன்ற சவைதங்களும
அடங்கியுள்ளத எனசவைதவான் சதசிகர் இவ்வைவாற
கருடவன மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதவார். சமைலும
சவைத வைடிவைவான திருசமைனி வகவாண்ட கருட
பகவைவான் மூன்ற இடங்களில் நிவலத்திருக்கும
எமவபருமைவானின் வைவாகனம என்பவத நிகமைவாந்த
சதசிகர் “த்ரிதவாமன வைவாஹன இந்த்ர:” என்றை
வைவாக்கியேத்தின் மூலம உணர்த்தகின்றைவார். மைஹவா
விஷ்ணுவின் மூன்ற ஸ்தவானங்கள்
திருப்பவாற்கடல், சூரியே மைண்டலம,

முனிவைர்களின் உள்ளம ஆகும. எனசவை
விஷ்ணுவிற்கு த்ரிதவாமனவா என்ற வபயேர். இந்த
த்ரிதவாமனனுக்கு சிறைந்த வைவாகனமைவாக சசேவவை
வசேயபவைன் கருடன். சமைலும அவைசர கருட
தண்டகத்தில் வவைனசதயேன் சவைத புருஷன்
என்பவத “கருடம அகில சவைத நீட
அதிரூடம” என்ற கூறகின்றைவார். அதவாவைத
கருடன் சேகல சவைதங்களவாகியே கூட்டினுள்
அமைர்ந்திருக்கும சவைத புருஷன் என்ற
வைணங்குகிறைவார். எனசவைதவான் தர்மைங்களுக்கு
பிரமைவாணமைவான சவைதங்கவள பிரதிபலிக்கும
சவைத ஸ்வைரூபி கருடன் என்பவத எல்லவாரும
உணர்ந்த வகவாள்ள சவைண்டுவமைன்ற தன்
அருகிசலசயே நிறத்திக்வகவாண்டவார்.
பக்ஷிரவாஜேனுக்கு விசசேஷமைவான இடம
வகவாடுத்தவார். என்ற வபரிசயேவார்கள் விளக்கம
தருவைர்.
கருட விமைவானமைவாகியே விதவானத்தின் கீழ் நவாச்சியேவார்
(சேத்யேபவாமைவா) இடத்வத தவான் எடுத்தக்வகவாண்டு
கருடனும வபருமைவாளுக்குச் சேரிசேமைமைவாக
பக்தியுடன் உயிசரவாட்டத்தடன், விரித்த அழகியே

சிறைகுகளுடனும, அஷ்ட நவாகங்கள்
திருசமைனிவயேங்கும விளங்க கூரியே
நகங்களுடனும, சரியே சநவாக்குடனும,
முகமைலர்ச்சியுடன் கரம குவித்த சேந்சதவாகவா!
வபசௌழியேவா! வதத்திரியேவா! சேவாமைசவைதியேசன!
வநடுமைவாசல! எனப் பவாடப்வபற்றை வபருமைவாளுக்கு,
சவைதவசேவாரூபனவான வவைநசதயேன் தன்
சிறைகுகளவால் விசிறிக்வகவாண்டு, பிறை ஒலிகள்
சகட்கவாவைண்ணம சேவாமைகவானம
பவாடிக்வகவாண்டிருக்கிறைவார்.
மைற்றை இடங்களில் பிரவாட்டியின் வசேவால் சகட்டு
அருள் புரியும எமவபருமைவான் இங்சக தன்
நண்பனின் வசேவால் சகட்டு அருள் வசேயத
வகவாண்டிருக்கின்றைவான். எனசவைதவான் "புனிதவா
புட்வகவாடியேவாய வநடுமைவாசல" என்ற
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார் மைங்வக மைன்னன்.
வபருமைவாளுக்கு வைலப்பக்கத்தில்
பிரகலவாழ்வைவானும வைணங்கியேபடி
எழுந்தருளியுள்ளவான். இரணியேவன அழித்த
பிரகலவாதனுக்கு அருள் புரிந்த நரசிமமை

மூர்த்தியின் உருவைத்வதக்கண்டு அஞ்சேவாமைல்
அருகில் வைந்த பிரகலவாதனின் பக்திவயே வமைச்சி
அவைனுவடயே சவைண்டுசகவாளுக்கிணங்கி
கண்ணனவாக ஆமைருவியேப்பனவாகச் சசேவவை
சேவாதித்தவார். சமைலும முக்திப்சபற சவைண்டி
வதவாழுத மைவார்க்கண்ட முனிவைர் கருவைவறையில்
வபருமைவாளுக்கு அருகில் வைலப்புறைத்தில்
குக்குடவாசேனம என்றை ஆசேன நிவலயில்
அமைர்ந்தபடி சேவடமுடியுடன் அஞ்சேலி வசேயத
வைண்ணம தவைக்சகவாலத்தில் இருக்கின்றைவார்.
சமைலும அகத்தியேரின் சேவாபம தீர கங்வகயினும
புனிதமைவான கவாவிரித்தவாயேவாரும வபருமைவாவள
சநவாக்கி தவைக்சகவாலத்தில் இருக்கின்றைவாள்.
இவ்வைவாற கர்ப்பகிரகத்தில் கருடவாழ்வைவார்,
பிரகலவாதவாழ்வைவார் புவட சூழ, மைவார்க்கண்சடயேர்,
கவாவிரித்தவாய வைணங்கும அற்புத சகவாலத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார் சதவைவாதிரவாஜேர்.
ஆழ்வைவார்களவால் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயயேப்பட்ட
சசேவாழநவாட்டு நவாற்பத திவ்யேசதசேங்களில் இத
24 வைத திவ்யேசதசேம. மையிலவாடுதவறை
குமபசகவாணம மைவார்க்கத்தில் உள்ள குத்தவாலம

என்றை ஊரில் இருந்த சுமைவார் 3 கி.மீ தூரத்தில்
அவமைந்தள்ளத. உற்சேவைர் ஆமைருவியேப்பன்
சேதர்புஜேத்தடன், அருசக ருக்மைணி, சேத்யேபவாமைவா
முதலிசயேவாருடன், பசு மைற்றைம கன்றகளுடனும
சேவாட்சேவாத் கிருஷ்ணனவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
கவிச்சேக்கரவைர்த்தி கமபர் பிறைந்த தலம. ஒரு
கவாலத்தில் கரிகவால் சசேவாழன் தவலநகரவாகவும
திகழ்ந்திருக்கின்றைத இத்தலம.
மூலவைர்: சதவைவாதிரவாஜேன்; வைடவமைவாழியில்
சகவாசேகன். இதன்
தமிழவாக்கசமை ஆமைருவியேப்பன் என்பதவாகும.
சேவாளக்கிரவாமை திருசமைனி; கிழக்கு சநவாக்கியே
திருமுக மைண்டலம, நின்றை திருக்சகவாலம.
சிற்பக்கவலயின் உச்சிநிவலக்கும சமைமபட்ட
வைடிவைழகு. மூலவைரின் திருசமைனியில் நரமபுகள்,
நகங்கள், அழகு வசேயயும திருமுகம சசேவிக்க
சசேவிக்க வதவிட்டவாதத. அவைரத எழில் எழுத
முடியேவாதத அதனவால் தவாசன திருமைங்வக
மைன்னன் ஆமைருவியேப்பவனத் "திருவுக்கும
திருவைவாகியே வசேல்வைவா" என்ற கண்டு வசேவாக்கி

நின்ற தன்வனப் பரகவாலநவாயேகியேவாக பவாவித்தப்
பவாசுரங்கள் பவாடினவார்.
திருவுக்கும திருவைவாகியே
வசேல்வைவா! வதயவைத்தக்கரசசே! வசேயயேகண்ணவா!
உருவைச்வசேஞ்சுடரவாழி வைல்லவாசன! உலகுண்ட
ஒருவைவா! திருமைவார்பவா!
ஒருவைற் கவாற்றியுயயும வைவகயின்றைவால், உடன்
நின்வறைவைர் என்னுள் புகுந்த ஒழியேவா
தருவித்தின்றிட, அஞ்சி நின்னவடந்சதன்
– அழுந்தூர் சமைல் திவசே நின்றை அமமைவாசன!
(வப.தி 7-7-1)

வபவாருள்: மைஹவாலக்ஷ்மிக்கும லக்ஷ்மிகரமைவான
வசேல்வைசன! நித்தியே சூரிகளுக்கு தவலவைசன!
சிவைந்த திருக்கண்கவள உவடயேவைசன! அழகியே
வைடிவவையும, சிவைந்த சுடவரயும, உவடயே
திருவைவாழிவயே வசேலுத்தவைதில் வைல்லவைசன!
பிரளயே கவாலத்தில் உலகங்கள் அவனத்வதயும

அமுத வசேயத ஒப்பற்றைவைசன! வபரியே
பிரவாட்டிவயேத் திருமைவார்பில் உவடயேவைசன!
திருவைழுந்தூரில் சமைல் திவசேயில் எழுந்தருளி
இருக்கும வபருமைவாசன! ஒரு இந்திரியேத்திற்கு
தப்பிப் பிவழக்கும வைழியில்வல. அந்சதவா! ஐந்த
வபவாறிகள் வநருங்கி இருந்த என்னுள் புகுந்த
ஓயேவாமைல் அவலத்த வநருக்க, அதற்கு அஞ்சி
உன்வன சேரணவடந்சதன்.
உற்சேவைர்: உபயேநவாச்சியேவார்களுடன் ஆமைருவியேப்ப
ன்.திரு வுக்கும திருவைவாகியே வசேல்வைனவாகப் பட்டு
பீதக ஆவட மிளிர வபவான்னிற்கும அழகு தரும
சபவரவாளி சமைனியுடன், மைனித குலத்தின்
அவடயேவாளமைவான பசு “அந்சதவா நின்னடியின்றி
மைற்றைறிசயேன் என்ற கூறவைத சபவால
ஆமைருவியேப்பனின் திருவைடிகவளத் தன்
நவாவினவால் தடவை, “ஆஆ என்றைடிசயேற்கு
இவறையிரங்கவாய” என்றவரப்பத சபவால
கன்றக்குட்டி வபருமைவாள் திருமுகம சநவாக்க
சகவாசேகனவாயத் திருமைகளும, புவிமைகளும
உடனிருப்ப எழிலவாகச் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
இவைரத வசேசௌந்தர்யேத்தில் மையேங்கித்

திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் பரகவாலநவாயேகியேவாகி
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
தவாயேவார்: வசேங்கமைலவைல்லி. அகலகில்சலன்
இவறையும என்ற அலர் சமைல் மைங்வக உவறை
மைவார்பவா” என்றைபடி விளங்குபவைள்
வபரியேபிரவாட்டியேவார் என்கிறை திருமைகள்.
இத்தலத்தில் தவாயேவார் இருபுறைமும, யேவாவனகள்
மைவாவல வகவாண்டு வைழிபடும நிவலயில்
வசேழுந்திருக்சகவாலம வகவாண்டு சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவாள். பிரவாட்டியின் அழவகயும
கருவணவயேயும திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்,
’வசேங்கமைல திருமைகளும புவியும’ என்ற
வதவாடங்கும பவாசுரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றைவார்.
மூலவைருக்கு முன்னவால் உற்சேவைர் “சுவைர்ண
ரஜேஸ்ருதவாம” என்றைபடி வபவான்னணிகள்
திருசமைனிவயேங்கும மிளிர வவைள்ளியேவாலவான
மைண்டபத்தில் வசேல்வைம அளிக்கும திருமைகள்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவாள். அடியேவைர்களின்
சவைண்டுதலுக்கு உடசன அருள்புரிபவைள் தவாயேவார்.
தவாயேவார் சேன்னதியின் முன் மைண்டபத்தில்
அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் சுவதச் சிற்பங்கள்

வைவாகனங்களுடன் சிறைப்பவாக
அவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தீர்த்தம : தர்சே புஷ்கரிணி, கவாசவைரி,
கஜேபுஷ்கரிணி.
விமைவானம: கருடவிமைவானம
ப்ரத்யேட்சேம: தர்மைசதவைவத, உபரிசேரவைஸஸு,
கவாசவைரி, கருடன், அகத்தியேர்.
மைங்களவாசேவாசேனம : திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.

தந்வத கவாலில் வபருவிலங்கு தவாள விழ
நள்ளிருட்கண் வைந்த
எந்வத வபருமைவானவார் மைருவி நின்றை ஊர்
சபவாலும
முந்தி வைவானம மைவழ வபவாழியே மூவைவா உருவின்
மைவறையேவாளர்

அந்தி மூன்றம அனசலவாமபும அணியேவார் வீதி
அழுந்தூசர. ( வப.தி 7-5-1)

வபவாருள்: திருவைழுந்தூர் என்னும திருப்பதியில்
யேவாகம வசேயவைதற்கு முன்சப மைவழ வபயயும.
கிழத்தனமைற்றை உருவைமுவடயே அந்தணர்கள்
முச்சேந்தியும சஹவாமைம வைளர்ப்பர். அழகு மிக்க
திருவீதிகள் அங்கு உண்டு. அத, தகப்பனவாரவாகியே
வைசுசதவைருவடயே கவாலிசல பூட்டப்பட்டிருந்த
வபரியே விலங்கு இற்ற விழுமபடியேவாக
நடுநிசியிசல திருவைவைதவாரம வசேயத
எமவபருமைவான் நித்தியேவைவாசேம வசேயயேப் வபற்றை
திருத்தலமைவாகும. என்பத இத்தலத்வதப் பற்றி
ஆலிநவாடன் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத முதல்
பவாசுரம ஆகும.
யேமுவனயிலிருந்த கண்ணன் சதரழுந்தூருக்கு
எழுந்தருளியே வைரலவாற: சகவாகுலத்தில் ஒரு நவாள்
ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆநிவரகவள சமையத்தக்
வகவாண்டிருந்தவார். அப்சபவாத நீர் பருகக் கண்ணன்
சில நண்பர்களுடன் யேமுவன ஆற்றக்கு வசேன்றை

சபவாத நவான்முகன் அந்த ஆநிவரகவள
கள்ளத்தனமைவாக ஓட்டிக்வகவாண்டு வைந்த
சதரழுந்தூரிசல மைவறைத்த வவைத்தவான். திருமபி
வைந்த பசுக்கூட்டங்கவளக் கவாணவாமைல் திவகத்த
ஆயேர்களின் தயேர் தீர, மைவாயேம வசேயயும மைவாலவைன்
வநவாடிப்வபவாழுதில் பிரமமைனின் வசேயேவல
அறிந்த புதியேவதவாரு ஆநிவரவயே உருவைவாக்கி
ஆயேர்கவள மைகிழ்வித்தவான். ஒரு வைருட கவாலம
இவ்வைவாற தவாசன அவனத்தமைவாக மைவாயேம
கவாட்டினவான் கண்ணன், தன் சதவால்விவயே
உணர்ந்த நவான்முகன் கண்ணனின் அடி பணிந்த
வைணங்கி, மைவாசல! மைணிவைண்ணவா! வநடியேவாசன!
கமைலக்கண்ணவா! விண்ணவைர்க்கு சமைலவாய!,
அடிசயேனின் பிவழ வபவாறத்த,
அறியேவாவமையினவால் நவான் ஒளித்த வவைத்த
ஆநிவரகளுடன் சதரழுந்தூருக்கு எழுந்தருளி
திருக்சகவாயில் வகவாள்ள சவைண்டும என்ற
சவைண்டக் கண்ணன், தவாசன பரமைபதத்தில்
விளங்கும மைவாலவைன் என்பவத உலகத்தினருக்கு
உணர்த்த நவான்கு திருக்கரங்களுடன் சேங்கு சேக்கரம

தவாங்கி, ஆமைருவி, நிவர சமையக்கும நிவலயில்
இன்றம எழிலவாகச் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
வபருமைவாள் இங்குக் சகவாசேகனவாக வைந்ததற்கு
இன்வனவாரு வைரலவாறம உண்டு. ஒரு சேமையேம
திருமைவாலும சிவைவபருமைவானும வசேவாக்கட்டவான்
ஆடினவார்கள். உவமையேமவமை ஆட்ட நடுவைரவாக
இருந்தவாள். ஆட்டம முடிந்தத. திருமைவாசல
வவைன்றைதவாக உவமை கூறை சிவைவபருமைவான் சினம
வகவாண்டவார், அன்வனவயே பசுவைவாக மைவாறம படி
சேபித்தவார். உவமைவயேப் பிரிந்த சிவைவபருமைவான்
அந்தணர் சவைடம பூண்டு சேந்தனமைரத்தின் கீழ்
சவைதம ஓதி வைந்தவார். சிவைவபருமைவான் சவைதபுரீசேர்
ஆனவார். பசுவவைக் கவாக்க சவைண்டியேவைரவாக இருந்த
வபருமைவாள், சகவாஸகனவாக, ஆமைருவியேப்பனவாக
ஆனவார். இவ்வைவாற வகசௌரியின் சேவாபம தீரும வைவர
கவாப்பத தன் கடவமை என்ற தன்னருகிசலசயே
வவைத்தக் வகவாண்டவார் வபருமைவாள். கண்ணன்
பசுசமையத்த தலம சமையத்தமைங்கலம
(சமைக்கிரிமைங்கலம), வதவாழுவைம இருந்த இடம
வதவாழுதலவாங்குடி என்றம, பசுக்கள் நிவறைந்த
பகுதி என்பதவால் சகவாமைல் என்றம ஆ - பசு

நவான்கு ஊர்களில் மைலிந்த பகுதி ஆனவாங்கூர்
என்றம, ஆ- ஆடுகின்றை கவாவிரித்தவறை ஆடுதவறை
என்றம உவமையேவாகியே பசு முக்தி வபற்றை தலம
சகவாமுத்தீச்சுரம- திருவைவாவைடுதவறை என்றம
இப்பகுதியில் உள்ள ஊர்களின் வபயேர்கள்
அவமைந்தள்ளன. இவ்வைரலவாற்வறை நிவனவு
படுத்தம வைவகயில் மைவாசிப்புனர்பூசே நவாள் மைவாவல
வபருமைவாள் வில்சலந்தியே இரவாமைனவாகத்
திருக்சகவாலம வகவாண்டு, சவைதபுரீசேருக்கு சசேவவை
சேவாதிக்கும நிகழ்ச்சி இன்றம நவடவபறகின்றைத.
இனி இத்தலத்திற்குத் சதரழுந்தூர் எனப் வபயேர்
வைர என்ன கவாரணம என்ற பவார்ப்சபவாமைவா?
உபரிசேரவைஸஸு என்னும மைன்னன், வைவானில்
உலவாவைரும சதரிவனப் வபற்றிருந்தவான். அவைன்
வபற்றை வைரத்தின் விவளவைவால், அவைனத சதரின்
நிழல் எந்த உயிர்களின் மீத பட்டவாலும
அவ்வுயிர்கள் தன்பம அவடந்த வைந்தன.
இதவானவால் ஆணவைம வகவாண்டிருந்த மைன்னன் ஒரு
சேமையேம ஆமைருவியேப்பர் ஆநிவர
சமையத்தக்வகவாண்டிருந்த சபவாத சமைசல தன்
சதரிசல வசேன்றைவான், அத்சதரின் நிழல்பட்டு

பசுக்கள் தன்பம அவடந்தன, மைன்னனின்
வசேருக்வக ஒடுக்க கண்ணன் அந்நிழல் மீத தன்
திருவைடி விரவல அழுத்த அடுத்த கணசமை
அத்சதர் கீசழ அழுந்திற்ற, சதர் மைட்டுமைவா
அழுந்தியேத? மைன்னனின் ஆணவைமுமதவான்.
அவைன் கண்ணன் தவாள் பணிந்த பிவழ வபவாறக்க
சவைண்டினவான். பின் அகத்தியே முனிவைரின்
ஆசலவாசேவனப்படி தர்ஷபுஷ்கரிணியில் நீரவாடி
அதன் கவரயில் அமைர்ந்த எமவபருமைவானின்
அருவள சவைண்டித் தவைம வசேயயே வபருமைவாள்
அவைனுக்கு ப்ரத்யேட்சேமைவாகி சசேவவை சேவாதித்தவார்.
இவ்வைவாற உபரிசேரவைஸஸு என்றை மைன்னனின் சதர்
இங்சக அழுந்தப் வபற்றைவமையேவால் இத்தலத்திற்கு
சதரழுந்தவார் என்றை வபயேர் வைந்தத.
அசத சபவால இத்தலத்திற்கு திருவைழுந்தூர் என்றை
வபயேரும உள்ளத. திரு – திருமைகள், அழுந்ததல் –
நிவல வபற்றிருத்தல் என்றை வபவாருளில்
திருமைகளவாகியே மைஹவாலக்ஷ்மித்தவாயேவார் நிவல
வபற்றை ஊர் என்ற கூறைப்படுகின்றைத.
இத்தலத்தின் புரவாணப்வபயேர் கிருஷ்ணவாரண்யேம
(கிருஷ்ணன் கவாடு) ஆகும. கவாவிரியின்

வதன்கவரயில் அவமைந்த திவ்யேசதசேங்களில் இத
பத்தவாவைத திவ்யேசதசேம.
மைற்வறைவாரு வைரலவாறம உண்டு. உபரிசேரவைஸஸு தன்
மைவனவியுடன் புஷ்பக விமைவானத்தில் வசேன்ற
வகவாண்டிருந்த சபவாத சதரழுந்தூருக்கு வைந்ததம
அரசி கீசழ இறைங்கி சதவைரவாஜேவன வைணங்க
விருமபினவாள். அரசேன் மைமைவதயுடன் “ இவைன்
என்ன என்வன விடப் வபரியே ரவாஜேசனவா!” என்ற
வசேவால்லி விமைவானத்வத இறைக்க மைறத்தவான்.
சதவைவாதிரவாஜேன் அரசேவன திருத்த எண்ணினவான்.
உடசன கருடன் விமைவானத்தின் நிழவல தன் கவால்
வபருவிரலவால் வதவாட்டவார். விமைவானம சகவாயிலின்
முன்பு உள்ள குளத்தில் விழுந்தத. அரசேன் நீந்தி
வைந்த அங்கு தவைம புரியும அகத்தியேவர வைணங்கி
உயயும வைழி சவைண்டினவான். அவைர் வசேவால்படி
தவைம புரிந்த எமவபருமைவான் தரிசேனம வபற்றைவான்.
இரண்டு வைரங்கவளயும சவைண்டினவான்.
குளத்தில் விழுந்த விமைவானம சமைசல வைரவும,
இக்குளத்தில் நீரவாடி சதவைவாதிரவாஜேவன தரிசிக்கும
பக்தர்களுக்கு சவைண்டியே வைரங்கவளக்
வகவாடுக்கும படியும சவைண்டினவான். ஆகசவை

இன்றம தன்வன தரிசிக்கும பக்தர்களுக்கு
எல்லவா நலங்கவளயும வைளங்கவளயும
அருளுகின்றைவார் ஆமைருவியேப்பன்.
வபருமைவாவளச் சசேவித்தம மைன்னன் ஆணவைம
அடங்கவில்வல. எனசவை ஆமைருவியேப்பன்
“மைன்னசன! நீ வசேயத பிவழக்குப் பரிகவாரமைவாக
எமைக்கு அன்ற கவடந்த வவைண்வணய நிரமபியே
ஆயிரம குடங்கவளக் கவாணிக்வகயேவாக
அர்ப்பணிக்க சவைண்டும” என்ற சகட்க
மைன்னனும தன் வசேல்வைச் வசேருக்கவால், நமமைவால்
முடியேவாததவா? என்ற நிவனத்த அவ்வைவாசறை
வசேயவைதவாக உறதி கூறினவான். தன் அரசு
பதவிவயேப் பயேன்படுத்தி குறிப்பட்ட நவாளில் 999
குடங்கவளப் வபற்ற விட்டவான். ஒரு குடம
வவைண்வணய மைட்டும கிவடக்கவில்வல.
இப்சபவாதவாவைத தன் இயேலவாவமைவயே
எமவபருமைவானிடம வதரிவித்திருக்கலவாம ஆனவால்
ஆணவைம தடுத்தத, ஒரு குடம தவாசன! மூடி
வவைத்த விட்டவால் எமவபருமைவான்
ஒவ்வவைவான்றைவாகவைவா பவார்க்கப்சபவாகிறைவான் என்ற
எண்ணி வவைண்வணய குடங்களுக்கிவடயில்

வவைறம குடத்வதயும வவைத்தவிட்டவான்.
எல்லவாம அறிந்த மைவாயேன் மைன்னனின்
அறியேவாவமைவயே நீக்க எல்லவா குடத்திலிருந்த
வவைண்வணவயேயும மைவறையுமைவாற வசேயத
விட்டவார். எந்த குடத்வதத் திறைந்த பவார்த்தவாலும
வவைண்வணய இருக்கவில்வல. மைன்னன் தனத
தவைவறை உணர்ந்தவான். வபருமைவாள்
வவைண்வணயக்கவாக வைரவில்வல தன்வனத்
திருத்தி பணி வகவாள்ள வைந்தவான் என்ற உணர்ந்த
வவைட்கி நின்ற எமவபருமைவானின் திருவைடியில்
புகல் அவடந்த நின்றைவான். இந்நிகழ்ச்சி
நவடவபற்றைத வத அமைவாவைவாவசே. அன்ற தவான்
உபரிசேரவைஸஸு வத அமைவாவைவாவசேயேன்ற
திருக்குளத்தில் நீரவாடி அருள் வபற்றைதவால்
இக்குளம தரிசேபுஷ்கரணி என்ற
அவழக்கப்படுகின்றைத. தரிசேம என்றைவால்
அமைவாவைவாவசே. எனசவை வத அமைவாவைவாவசேயேன்ற
வபருமைவாவள வைழிபடுவைத மிகவும சிறைந்தத.
அன்ற வபருமைவாள் வவைள்ளி கருடவைவாகனத்தில்
திருவீதி உலவா வைந்த அருள் பவாலிக்கின்றைவார்.
சமைலும சித்திவர அட்சேயே திருதிவயேயேன்ற

கவாவல, வவைகவாசி பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் 4 மநவாள்
இரவு, புரட்டவாசி திருசவைவாணம ஸ்ரீசதசிகர்
திருநவாள் கவாவல, ஐப்பசி திருசவைவாணம
பவித்சரவாத்சேவைம கவாவல என்ற வைருடத்தில் ஐந்த
முவறை ஓடிவைரும புள்ளில் அமைர்ந்த கருடசசேவவை
அருளுகின்றைவார்.
அகத்தியே முனிவைர் வைவாதவாபி என்னும அசுரவன
உண்டு ஜீரணம வசேயத பவாவைம தீர
வதன்னழுந்வதயில் மைன்னி நின்றை
ஆமைருவியேப்பனின் அடிபணிந்த வீடு
சபறைவடந்தவார். இவ்வைரலவாற்றக்கு ஆதவாரமைவாக
அகத்தியேர் ஸ்ரீவைவாசுசதவைர் சேன்னதியில் கவாட்சி
தருகின்றைவார்.
பிரகலவாதன் நரசிமமை அவைதவாரத்வதக் கண்டு
பயேந்த வபருமைவாளின் சேவாந்த வசேவாரூபத்வத கவாட்ட
சவைண்டும என்ற சவைண்ட சினம தணிந்த
சிங்கவபருமைவானவாக சசேவவை சேவாதிக்க பிரகலவாதன்
அச்சேம குவறையேவாதிருக்க இந்ததலத்தில்
அமைர்ந்தள்ள ஆமைருவியேப்பனவாக சசேவவை
சேவாதித்ததவால் இத்தலத்தில் வபருமைவாளுடன்

பிரகலவாதனும இடம வபற்ற நித்யேபூவஜேகள்
வபறகின்றைவார். வபருமைவாள் சேன்னதிக்கு
இடப்புறைம நரசிமமைர் சேன்னதி உள்ளத.

அகத்தியே மைவாமுனிவைர் ஒரு சேமையேம கவாவிரித்தவாவயே
அணுகி தன்வன மைணந்த வகவாள்ள விண்ணபிக்க
கவாவிரி அதவன மைறக்க, இதனவால்
சகவாபமைவடந்த அகத்தியேர் கவாவிரிவயேக் குடத்தில்
அவடக்க, ஒரு சேமையேம தவரயில் வவைக்கப்பட்ட
அக்குடத்வத கவாக்வகயேவாக வைந்த விநவாயேகர்
சேவாயக்க கவாவிரி வைழிந்சதவாடியேத இதனவால் சினம
வகவாண்ட அகத்தியே முனிவைர் கவாவிரியேவால் வைளம
வபரும பகுதியில் உள்சளவார் அவனவைரும
தன்பமுற்ற வைறவமையுறைட்டும என்ற சேவாபம தர,
இச்சேவாபத்வத சபவாக்க கவாவிரித்தவாய
சதரழுந்தூரில் சதவைவாதிரவாஜேவனக் குறித்த
தவைமிருந்த இந்த சேவாபத்வதத் தவடத்தவாள்
என்பத ஐதீகம. எனசவைதவான் கருவைவறையில்
கவாவிரித் தவாயும தவைநிவலயில்
எழுந்தருளியுள்ளவாள். “கமபன் பிறைந்தவூர்,

கவாசவைரி தங்கும ஊர், குமப முனி சேவாபம
குவலந்த ஊர்” என்னும பழம பவாடல்
இவ்வைரலவாற்வறை இயேமபுகின்றைத.
ஆமைருவி நிவர சமையத்த அமைரர் சகவாமைவான் அணி
அழுந்தூர் நின்றைவான் என்ற
திருவநடுந்தவாண்டகத்தில் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
குன்றைவால் மைவாரி தடுத்தவைவனக் குலசவைழம
அன்ற
வபவான்றைவாவமை அரனுக்கு அருள் வசேயத
சபவாசரற்வறை
அன்றைவாலின் நறவநய அமைர்ந்தண்ண
அணியேழுந்தூர்
நின்றைவாவன அடிசயேன் கண்டு வகவாண்டு
நிவறைந்சதசன. (வப.தி 7-6-4)
வபவாருள்: சகவாவைர்த்தன மைவலவயேக் வகவாண்டு
வபரு மைவழவயே தடுத்தவைனும,
கசஜேந்திரவாழ்வைவான் அழிந்த சபவாகவாமைல் அன்ற

அதற்கு அருள் புரிந்தவைனும, சபவார் வசேயயேவைல்ல
கவாவள சபவான்றைவைனும, பசுவின் வநயவயே
விருமபி அமுத வசேயயே அன்ற முதல்
திருவைழுந்தூரில் நிற்பவைனுமைவான வபருமைவாவன
அடிசயேன் கண்டு வகவாண்டு
குவறைவைற்றைவைனவாசனன்.
இந்த திவ்யேசதசேத்தில் அவமைந்தள்ள மைற்றைச்
சேன்னதிகள் வைவாசுசதவைர் சேன்னதி, நரசிமமைர்
சேன்னதி, இரவாமைர் சேன்னதி, விஷ்வைக்சசேனர்
சேன்னதி, சதசிகர் சேன்னதி, ஆழ்வைவார்கள் சேன்னதி,
ஆண்டவாள் சேன்னதி, கமபர் சேன்னதி மைற்றம
அனுமைன் சேன்னதி ஆகும. கமபரும அவைரத
மைவனவியும வபருமைவாவள வைணங்கியே நிவலயில்
கவாட்சி தருகின்றைனர்.
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் 45 பவாசுரங்களினவால்
அணியேழுந்தூர் நின்றை சகவாவவை மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார். இவைர் இவ்வூருக்கு வைந்த பவாடியே
வைரலவாற மிகவும சுவவையேவானத. ஊருக்குள்
நுவழந்தவுடன் ஆழ்வைவார் சகவாவிலுக்குச் வசேன்ற
வபருமைவாளின் திருநவாமைத்வத விசேவாரித்தவார்.

“சதவைவாதிரவாஜேன் என்ற பதில் கிவடத்த்த. “நவான்
வபருமைவாவளயும அவைனத அடியேவார்கவளயும
மைட்டுசமை பவாடுபவைன்; வசேருக்குவடயே
அரசேர்கவளப் பவாடுவைதில்வல என்ற வசேவால்லி
திருமபி நடக்க ஆரமபித்தவார். வபருமைவாளின்
உள்ளக் குறிப்பினவால் ஒரு இடத்தில் ஆழ்வைவார்
நடக்க முடியேவாமைல் தளர்ந்த நின்றைவார். திருமபி
சநவாக்கினவார். கருவுவட முகில் வைண்ணன், கவாயேவா
வைண்ணன், கருவிவள சபவால் வைண்ணன், கமைல
வைண்ணவன கண்ணவன மைன்மைதனும
சதவாற்குமகுமபடியேவான அழகன், அலங்கவாரன்,
கன்ற பசுக்களுடன் ஆமைருவியேப்பவன
சசேவித்தவார். சதவைவாதி சதவைவன, அணி அழுந்தூர்
நின்றை சகவாவவை, அஞ்சேனக் குன்றைம தன்வன,
கவாரவார் கருமுகிவலக் கண்டு களித்தவார்.
பல்லவாண்டு பவாடினவார்.
சதமைருவு வபவாழிலிடத்த மைலர்ந்த சபவாவதத் –
சதனதவன வைவாயமைடுத்த உன் வபவடயும
நீயும

பூமைருவியினிதமைர்ந்த வபவாறியில்ஆர்ந்த –
அறகவால சிறவைண்சட வதவாழுசதன்
உன்வன
ஆமைருவி நிவர சமையத்த அமைரர் சகவாமைவான்
அணி அழுந்தூர் நின்றைவானுக்கு இன்சறை
வசேன்ற,
நீ மைருவி அஞ்சேவாசத நின்ற ஒரு மைவாத நின்
நயேந்தவாள் என்ற இவரசயே இயேமபிக் கவாசண!
(தி.வந 12)

வபவாருள்: சதன் வவைள்ளம மிகுந்திருக்கும
மைலர்களில் மைதவுண்டு, உன் வபவடவயேவாடு
உறைவைவாட மைகிழ்ந்த வைரும ஆறகவால்கவளயுவடயே
சிறவைண்சட! உன்வன முதலில் வைணங்குகிசறைன்
என்ற கூறினவார். (ஞவான வவைள்ளம
நிவறைந்சதவார்களினூசட வசேன்ற அறிவவைப்
வபற்ற வைரும ஆசேவாரியேர்களவாகியே குருவவையும,
குருவின் மைவனவிவயேயும, குருவின் மைகவனயும
வைணங்குகிசறைன் என்பத உள்ளுவறை கருத்த).

உன்வன முன்னிவலயேவாக ஒன்ற
சவைண்டுகின்சறைன். பசுக்கூட்டங்கவள விருமபி
சமையப்பவைனும, அணியேழுந்தூரிசல நின்ற
கவாப்பவைனும ஆகியே எம தவலவைனிடம
இப்சபவாசத வசேன்ற அஞ்சேவாமைல் அசதவா உன்வன
விருமபி உன் அருளுக்கவாக ஏங்கி, நின்வன
நயேந்த நிற்கின்றைவாள் ஒரு சபவத என்ற மைட்டும
வசேவால்லி வைவா என்கிறைவாள் பரகவாலநவாயேகி.
(வைண்டவாகியே குருவின் மூலம ஒரு வைவார்த்வத
வசேவான்னவால் சபவாதம வபருமைவாள் உடசன அருள்
புரிவைவான் என்பத கருத்த).
“நீல சமைனி ஐசயேவா! நிவறை வகவாண்டத! என்
வநஞ்சிவனசயே என்ற அரற்றி எப்படியேவாவைத
எமவபருமைவானிடம தன் கவாதவல வசேவால்ல
சவைண்டும எனத்தவிக்கிறைவாள் பரகவால நவாயேகி.
அப்சபவாத ரீங்கவாரம வசேயத வகவாண்டு தன்
வபவடயுடன் கூடி இருக்கும வைண்வடக்கண்டு,
இவ்வைண்டு வபருமைவாளின் திருமைவார்வப
அலங்கரிக்கும தழவாய மைவாவலயில்
அமைரக்கூடியேத என்பவதயேறிந்த ஆழ்வைவார்

வைண்வட தூத விடும பவாவைத்தில் இப்பவாசுரத்வத
படியுள்ளவார்.
சமைலும மைணவைவாளமைவாமுனிகளும இத்தலத்த
சதவைவாதிரவாஜேவன மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
சதரழுந்தூரில் எமவபருமைவான் ரட்சேகத்வைம
என்னும உயேரியே குணத்வத கவாட்டி
அருள்கின்றைவான். இவத ஆழ்வைவார்கள் கவாக்கும
இயேல்பினன் கண்ணன் என்ற சபவாற்றகின்றைனர்.
வைவான்வபவாயப்பினும தவான் வபவாயயேவாத
வைளமுவடயே கவாவிரி நதிக்கவரயில்,
சதரழுந்தூரில் ஆமைருவியேப்பன் பக்தர்களுவடயே
அபிலவாவஷகவள நிவறைசவைற்றிக் வகவாண்டு
கருட விமைவானத்தின் நிழலில் நிற்கின்றைவார்.
சேக்ரவைர்த்தி திருமைகனின் திவ்யே சேரிதத்வத தமிழில்
பவாடி ஜேனங்களின் பக்திவயே வைளர்க்க தன்
தலத்தில் கமபர் என்னும மைஹவாகவிவயே பிறைக்க
வவைத்த வபருவமை ஆமைருவியேப்பனுக்கு உண்டு.
தர்மைவானுஷ்டத்தின் அவைசியேத்வத உணர்த்த
வபருமைவாள் சுபர்ணவன தன் அருகில் நிறத்திக்
வகவாண்ட அழவக சசேவித்சதவாம. அடுத்த நவாம,
கர்வைம தீர்ந்த சகவாலத்தில் கருவைவறையில்

வபருமைவாளுடன் கருடன் சசேவவை தரும ஒரு
தலத்வதப் பற்றிக் கவாணலவாமைவா? அன்பர்கசள.

21. திருக்கண்ணபுரத்தில்
கர்வைம தீர்ந்த கருடன்
கண்ணனின் வபயேவரத் தவாங்கியே
கிருஷ்ணவாரண்யேத் தலங்கள் தலங்கள் ஐந்த
உள்ளன. அவவையேவாவைன திருக்கண்ணங்குடி,
திருக்கண்ணமைங்வக, திருக்கண்ணபுரம,
கண்ணன் கபித்தலம, மைற்றம திருக்சகவாவிலூர்
ஆகும. இந்த ஐந்த தலங்களில்
திருக்கண்ணபுரத்திற்கு ஒரு தனிச் சிறைப்பும
வபருவமையும உண்டு அத என்ன என்றைவால்
இத்திருக்சகவாவிலில் எழுந்தருளியிருக்கின்றை
வசேசௌரிரவாஜேன் என்னும நீலசமைகப்வபருமைவாள்
மீனவைர் குல ரவாஜேகுமைவாரிவயே மைணந்த, பரதவைர்
குல மைருமைகனவாகத் திகழ்கின்றைவார்.
அமமீனவைர்களும வபருமைவாவள “மைவாப்பிள்வள
சுவைவாமி!, மைவாப்பிள்வள சுவைவாமி!” அன்வபவாழுக
தங்கள் வீட்டுக்கு வைந்த மைருமைகவன எப்படி
கவைனிப்சபவாசமைவா அத சபவால

வகசௌரவைப்படுத்தகின்றைனர். இவ்வைவாற உள்ளத்
தூயவமைசயேவாடு இவறைவைனிடம பக்தி
வசேயபவைர்களுக்குச் சேவாதி, மைதசமைவா ஒரு தவட
இல்வல என்பவத நிரூபித்தக்
வகவாண்டிருக்கிறைவார் வசேசௌரிரவாஜேப்வபருமைவாள்.
தல வைரலவாற: கண்டவைர் தம மைனம உருக்கும
திருக்கண்ணபுர தலத்தில் சில முனிவைர்கள்
உணவு, நீர் வகவாள்ளவாமைல் வபருமைவாவளக்
குறித்தக் கடுந்தவைம சமைற்வகவாண்டதவால்
வநற்கதிர்கவளப் சபவான்ற வமைலிந்தனர்.
திருமைவாலிடம எட்வடழுத்த மைந்திரம கற்றை
உபரிசேரவைஸஸு என்றை மைன்னன் இந்திரனின்
யேவாகத்வத கவாக்க அசுரர்கவள வகவான்ற
பூசலவாகத்திற்கு இந்திர விமைவானத்தில்
வைருமசபவாத, தூயே நீசரவாவடவயேயும
வநற்கதிர்கவளயும கண்டு இறைங்கி கதிர்களவாயத்
சதவாற்றைமைளித்த முனிவைர்கவள அறக்க முற்படும
சபவாத இரத்தம வைந்தத அப்சபவாத
சதசஜேவாமையேமைவான ஒரு 16 வையேத சிறவைன்
சதவான்றி கதிர் அறக்க சவைண்டவாம என்ற
எச்சேரிக்வக வசேயதவான். மைன்னன் அவத சேட்வட

வசேயயேவாமைல் இருக்க இருவைருக்கும சபவார்
மூண்டத. சபவாரிட்ட பவடகளும, மைன்னனும
கவளத்தனர். இறதியேவாக நவாரவாயேணவாஸ்திரத்வத
ஏவினவான் மைன்னன். அஸ்திரம சிறவைனின்
சதவாளில் மைவாவலயேவாகியேத. தன்வன எதிர்த்தப்
சபவாரிட்டத எமவபருமைவான் என்ற உணர்ந்த
மைன்னன் மைன்னிப்பு சவைண்டினவான்.
வபருமைவாளும “புஷ்கரணியில் நீரவாடி வைவா,
உண்வமை வசேவாரூபம கவாட்டுகின்சறைன்” என்றைவார்.
பின்னர் மைன்னனுக்கு தளசி மைவாவலயுடன், சேங்கு
சேக்கரம ஏந்தி சகவாடி சூரியேப் பிரகவாசேத்தடன்
நீலசமைகப் வபருமைவாளவாகக் கவாட்சியேளித்த அவைன்
விருப்பப்படி இங்சக சகவாயில் வகவாண்டவார்
திருமைவால். இத்தலத்தின்
மூலவைர்: நீல சமைகப்வபருமைவாள், வசேசௌரிரவாஜேன்,
நின்றை திருக்சகவாலம, கிழக்கு சநவாக்கியே திருமுக
மைண்டலம, பிரசயேவாக சேக்கரம.
தவாயேவார்: கண்ணபுரநவாயேகி
உற்சேவைர்: வசேசௌரிரவாஜேப்வபருமைவாள்

விமைவானம : உத்பலவாவைதக விமைவானம
தீர்த்தம: நித்யே புஷ்கரிணி
இத்தலத்தின் விமைவானம உத்பலவாவைதக விமைவானம,
பலம என்றைவால் சேவத, உத்பலம என்றைவால் சேவத
இல்லவாத முனிவைர்கள் என்ற வபவாருள், மைஹவா
விஷ்ணுவவை வைணங்கி முனிவைர்கள் தவைம
வசேயவைதவாக ஐதீகம, எனசவை இங்கு விமைவானத்வத
தரிசேனம வசேயயேமுடியேவாதபடி சுற்றி பிரமமைவாண்ட
மைதில் எழுப்பப்பட்டுள்ளத.
எந்த வவைணவைத் தலத்திற்கும இல்லவாத
மைற்வறைவாரு சிறைப்பு இந்தத் தலத்திற்கு உண்டு. அத
குலசசேகர ஆழ்வைவார், வபருமைவாவள குழந்வதயேவாக
பவாவித்த நீலவாமபரி ரவாகத்தில், "இரவாகவைசன
தவாசலசலவா' என்ற அனுபவித்தப் பவாடியுள்ளவார்
அதில் ஒரு பவாசுரத்வத சசேவிப்சபவாம.
மைன்னுபுகழ் வகசௌசேவலதன் மைணிவையிற
வைவாயத்தவைசன!
வதன்னிலங்வகக் சகவான்முடிகள்
சிந்திவித்தவாய! வசேமவபவான்சசேர்

கன்னிநன்மைவாமைதிள்புவடசூழ்
கணபுரத்வதன்கருமைணிசயே!
என்னுவடயேவின்னமுசத! இரவாகவைசன!
தவாசலசலவா!. (வபரு. தி 8–1)
வபவாருள்: “நிவலத்த புகழுவடயே சகவாசேவலயின்
அழகியே திருவையிற்றிசல பிள்வளயேவாக வைந்த
அவைதரித்தவைசன! வதன்னிலங்வகக்கு
இவறைவைனவான இரவாவைணனுவடயே
பத்தத்தவலகளும சிதறி ஓடுமபடி வசேயதவைசன!
வசேமவபவான்னிசல வசேயயேப்பட்டதவாய
அழிவில்லவாததவாய, அழகவான வபரியே
திருமைதில்களவால் நவாற்புறைமும சூழப்பட்ட
திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கின்றை நீல
மைணி சபவான்றை எமவபருமைவாசன! எனக்கு இனியே
அமுதவாயிருப்பவைசன! இரவாகவைசன! தவாசலசலவா!”
என்ற கணபுரத்தமமைவாவன குலசசேகர ஆழ்வைவார்
ஸ்ரீரவாமைனவாகசவை எண்ணி தன்வன
வகசௌசேவலயேவாக பவாவித்த தவாலவாட்டுப்
பவாடியிருக்கிறைவார்.

முக்தி அளிக்கும தலங்களவான திருவைரங்கம – ஓம,
திருசவைங்கடம - ந, ஸ்ரீமுஷ்ணம - சமைவா,
வைவானமைவாமைவல - நவா, சேவாளக்கிரவாமைம - ரவா, புஷ்கரம
– யே, பத்ரிகவாஸ்ரமைம - ணவா, வநமிசேவாரண்யேம - யே
என்ற எட்வடழுத்தக்களின் ஒவ்வவைவாரு
எழுத்தவாக இயேங்கும வபருமைவாள் வமைவாத்த
எழுத்தக்களவாக அருளும திருத்தலம! இத்தலம.
எனசவை இத்தலம “அஷ்டவாகர சித்தி தலம”
என்ற அவழக்கப்படுகின்றைத. சமைலும “நவாதவாயே
வசேசௌசரயே நமை:” என்னும மைந்திரத்வதப்
வபருமைவாசள இங்கு அருளினவார். விஷ்ணு
சேஹஸ்ரநவாமைத்தில் உள்ள “சூர, வசேசௌரி,
ஜேசனஸ்வைர” என்னும நவாமைவாக்கள்
இப்வபருமைவாவள குறிக்கின்றைன.
தலம, வைனம, நதி, கடல், நகரம, தீர்த்தம,
விமைவானம என்றை 7 புண்ணியேங்களும ஒருங்சக
அவமைந்தள்ள தலம. எனசவை “சேப்த புண்ணியே
சகத்திரம” ஆகும. இவ்வைவமைப்புள்ள
இடத்தில்தவான் அஷ்டவாகர மைந்திரம சித்திக்கும
என்பத சூட்சுமைம. பத்மை புரவாணத்தில்

திருக்கண்ணபுரம கிருஷ்ணவாரண்யேம என்ற
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளத.
திருப்புட்குழியில் வைறத்த பயிற, திருப்பதியில்
லட்டு, ஸ்ரீரங்கத்தில் அரவைவண (பவாயேசேம)
குமபசகவாணத்தில் சதவாவசே (பவால் பவாயேசேம)
சபவான்ற இங்கு முவனயேதவரன் வபவாங்கல்
சிறைப்பு.
முவனயேதவரயேன் என்றை குறநில மைன்னன்
வபருமைவாவள வைணங்கவாமைல் உணவு
உண்பதில்வல என்றை வைழகத்வத
வகவாண்டிருந்தவார். ஒரு சேமையேம அவைர்
மைன்னனுக்குத் திவறை கூட வசேலுத்தவாமைல்
அவனத்தப் வபவாருவளயும வபருமைவாள்
திருப்பணியில் வசேலவிட்டதவால் மைன்னன்
அவைவர சிவறையில் அவடத்தவான். மைன்னனின்
கனவில் வபருமைவாள் சதவான்றி விடுவிக்கச்
வசேவான்னதவால் முவனயேதவரயேன்
விடுவிக்கப்பட்டவார். இரவில் வீடு
திருமபியேவைருக்கு உண்பதற்குப் வபவாங்கல்
மைட்டுசமை இருந்தத. மைவானசகமைவாகப்

வபருமைவாளுக்குப் பவடத்தவிட்டு உண்டவார்.
மைறநவாள் சகவாயிவலத் திறைந்த அர்ச்சேகருக்கு
அதிர்ச்சி! வபருமைவாளின் உதட்சடவாரத்தில்
வபவாங்கல்! ஆலயேம எங்கும வபவாங்கல் மைணம!
இன்றம அர்த்த சேவாமைத்தில் முவனயேதவரயேன்
வபவாங்கல் வபருமைவாளுக்குப் பவடக்கப்படுகிறைத.
நமமைவாழ்வைவார் இவைவர “வவைகுந்தம வகவாடுக்கும
பிரவான்” என்றம, திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
“வமைவைளர்க்கும மைணியுருவைம மைரகதசமைவா மைவழ
முகிசலவா” என்றம குலசசேகரவாழ்வைவார்
“சதவைவரயும அசுவரயும திவசேகவளயும
பவடத்தவைசன” என்றம வபரியேவாழ்வைவார்
“கண்ணபுரத்தமுசத” என்றம சூடிக்வகவாடுத்த
சுடர்க்வகவாடியேவாள் “கவாட்டில் சவைங்கடம
கண்ணபுரநகர் வைவாட்டமின்றி மைகிழ்ந்தவறை
வைவாமைனன்” என்றம மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளனர்.
நீலவாத்ரிமிவைதிஷ்டந்தம – கருவைவறை சபவால்
நின்றைவாவன என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவாரின்
திருவைவாக்கின்படி வநடிசயேவானவாய, பிரசயேவாக

சேக்கரத்தடன் ஓங்கி உயேர்ந்த எழுந்தருளியுள்ளவார்
வசேசௌரிரவாஜேப்வபருமைவாள்
உத்பலவாவைதசக திவ்சயே விமைவாசந
புஷ்கசரட்சேணம |
ஸ்ரீவசேசௌரிரவாஜேமைஹம வைந்சத ஸதவா ஸர்வைவாங்க
ஸஸுந்தரம ||
என்பத இவைரத தியேவான ஸ்சலவாகம ஆகும.
முன் ஒரு கவாலத்தில் இவ்வைவாலயேத்திற்கு ஏழு
பிரகவாரங்கள் இருந்தள்ளன. சசேவாழ மைன்னன்
ஒருவைன் இங்கிருந்த மைதில்கவள இடித்த
சிவைவாலயேம கட்ட கற்கவளக் வகவாண்டு வசேன்றைவான்
இதகண்டு வவைகுண்ட அவரயேர் என்னும
பரமைபக்தர், “வபவாருவைவரமுன் சபவார் வதவாவலத்த
வபவான்னவாழி மைற்வறைவாரு வக” என்பத
வபவாயத்தசதவா என்ற தம வகத்தவாளத்வதப்
வபருமைவானின் மீத விட்வடறியே, வபருமைவாள் தமைத
பிரசயேவாகச் சேக்கரத்வத ஏவி மைன்னவனக்
வகவான்றைவார். இதனவால் இப்வபருமைவானின்
வநற்றியில் தவாளம பட்டுப் புண்ணவான “வநற்றி

வைடு” இன்றம உள்ளவதக் கவாணலவாம. 6
மைதில்கவள இடித்தத சபவாக எஞ்சியிருப்பத
இப்சபவாத உள்ள மைதில் ஒன்றதவான்!
108 திவ்யே சதசேங்களுள் சமைவல வீடு
திருவைரங்கம, வைடக்கு வீடு - திருசவைங்கடம
எனவும வதற்கு வீடு திருமைவாலிருஞ்சசேவாவல
(அழகர் சகவாயில்) என அவமைந்த வைரிவசேயுள்
கீவழ வீடவாகத் திருக்கண்ணபுரம திகழ்கின்றைத!
மைண்ணிலும உண்டு விண்ணகரம மைவாதவைன்
வைவாழ்கின்றை கண்ணபுரம! என்றைபடி இந்த
ஊரில் கவால் பட்டவாசல வவைகுந்தம
கிவடக்கும என்பதவால் வசேவார்க்க வைவாசேல்
இல்லவாத திருத்தலம!. நீரவாடுபவைர்களின்
பவாவைங்கள் அவனத்வதயும சபவாக்கவைல்லத
இங்குள்ள நித்யே புஷ்கரணி!. பவாத்மைபுரவாணத்தில்
இப்புஷ்கரணியின் சிறைப்பு கூறைப்பட்டுள்ளத.
இத்தலத்தின் ஸப்த புண்ணியேங்களுள் ஒன்ற.
மைற்றை திருக்குளங்களில் நீரவாடி புனிதம வபறை கவால
நியேமைங்கள் உண்டு. ஆனவால் எப்சபவாத
நீரவாடினவாலும அவைர்கவள தூயவமைப்

படுத்தவைதவால் இப்புஷ்கரணிக்கு நித்தியே
புஷ்கரணி என்ற வபயேர்.
95 அடி உயேரமுள்ள கமபீரமைவான ரவாஜே
சகவாபுரத்திற்கு முன்னவால், ஒன்பத படித்தவறைகள்
வகவாண்ட "நித்யே புஷ்கரணி' பவாற்கடல்
சபவாலிருக்கும. பரந்த விரிந்த இந்தக் குளம 450
அடி நீளமும 415 அடி அகலமும வகவாண்டத
என்பசதவாடு, கவாவிரியின் உபநதிக்கவரயில்
உள்ளதவால், நமமைவாழ்வைவார் அருளியேபடி "வைண்டு
பவாடும வபவாழில் சூழ் கண்ணபுரம'
என்பதற்சகற்ப நீர் வைளத்தவால் வைந்த வநல்
வைளமும, வநல் வைளத்தவால் உயேர்ந்த வைளமைவான
வைவாழ்வும வபற்றைத திருக்கண்ணபுரம.
உத்தரவாயேண கவாலத்தில் மூன்ற நவாட்கள்
இத்தீர்த்தத்தில் அவனத்த நதிகளும நீரவாடி
தங்கள் பவாவைத்வதப் சபவாக்கிக்வகவாள்கின்றைன.
அப்சபவாத நீரவாடி வசேசௌரிரவாஜேப் வபருமைவாவள
தரிசிக்க மைக்கட்சபற முதலியே அவனத்த
நலன்கவளயும வபறைலவாம. இத கடவலச் சேவார்ந்த
புண்ணியே தீர்த்தம என்பதற்கு சேவாட்சியேவாக கடல்

சிப்பிகள் இக்குளத்தில் கிவடக்கின்றைன, இதில்
அமைவாவைவாவசே அன்ற நீரவாடி சகவாவிவல வைலம
வைந்த விபீடணுக்கவாக வசேசௌரி முடி தரித்த
வசேசௌரிரவாஜேப் வபருமைவாள் தரும வகத்தல
சசேவவைவயே தரிசித்தவால் இப்பிறைவி பலவனப்
வபறைலவாம. அமைவாவைவாவசே தினத்தில் பித்ரு பூவஜே
வசேயயே கவயே தலத்தில் பித்ரு கர்மைம வசேயத
பலவனப் வபறைலவாம என்ற பவாத்மை புரவாணத்தில்
கூறியுள்ளத.
இத்தீர்த்தத்வத அருந்தினவால் மைற பிறைவியில்வல.
இதில் நீரவாடி உத்பலவாவைதக விமைவானத்வத வைலம
வைந்த
ஐஸ்வைர்யேம சதஹி பகவைந்! அந்சந தவை பதம
சேசமை||
உத்பலவாவைத கவாதீசே! ஸ்வைவாமிந்! ஸர்சவைச்
வைசரச்வைர: ||
என்றம திருவவைட்டுழுத்த மைந்திரத்வதயும
ஜேபம வசேயயே, இவ்வுலகில் இன்பமும, பின்னர்
எமவபருமைவானத பரமைபதமும வபறைலவாம. இதன்

குளக்கவரயில் வதற்கு சநவாக்கியே ஆஞ்சேசநயேர்
சேன்னதி அவமைந்தள்ளத. இச்சேன்னதிற்கு
முன்னர் உள்ள மைவாடத்தின் உள்பகுதியில்
தசேவாவைதவாரக் சகவாலங்கள் எழிலவாக
வைவரயேப்பட்டுள்ளன.
இந்திரன் இத்தலத்திற்கு வைந்த அஸ்வைசமைத
யேவாகம வசேயத நவைக்கிரக பிரதிஷ்வட வசேயத
வபருமைவாவள வைணங்கி தனத பிரமமைஹத்தி
சதவாஷம நீங்கப் வபற்றைவான். இந்நவைக்கிரக சேக்கரம
இரவாஜேசகவாபுரத்திற்கு அடியில் மைதிற்சுவைரில்
சமைற்குப் பவார்த்தப்படி அவமைந்திருக்கின்றைத.
இந்நவைக்கிரகம சுற்றிலும 12 இரவாசிகளுடன்
இருப்பத ஒரு வித்தியேவாசேமைவான அவமைப்பவாகும.
தினசேரி இரண்டு கவால பூவசே நவடவபறகின்றைத.
இந்நவைகிரக சேக்கரத்வத வைழிபட உயேர்கல்வி,
கணிதம, சபச்சேவாற்றைல், நுண்கவலகள்
ஆகியேவைற்றில் உயேர்வைவான சதர்ச்சி வபற்ற
வைவாழ்வில் உயேர்வு வபறவைத திண்ணம.
தவாசமைவாதர கிருஷ்ணர் சேன்னதியும
இரவாசேசகவாபுரத்தில் உள்ளத. அடுத்த பலிபீடம
வகவாடி மைரம அவமைந்தள்ள மைண்டபம.

இரண்டவாவைத சிறியே சகவாபுரத்வத தவாண்டி
உள்சள வசேன்றைவால் பிரகவாரம.
இப்பிரகவாரத்தில் முவனயேதரனுக்கு தனி சேன்னதி
உள்ளத. அருசக ஆழ்வைவார்கள் ஆச்சேவார்யேர்கள்
சேன்னதி. அப்புறைம உபரசேவைசு மைன்னர் சேன்னதி.
இரவாமைவர சசேவித்தவைவாற விபீஷணர் சேன்னதி.
பிரகவார வைலம வைரும சபவாத ஆண்டவாள்
நவாச்சியேவாருக்கும தனி சேன்னதி.
வபருமைவாளின் கர்ப்பகிரத்திற்கு இவணயேவாக
அழகியே தூண்கவளக் வகவாண்ட மைண்டபத்தடன்
வசேங்கமைல வைல்லித்தவாயேவாரின் தனி சேன்னதி. இரு
கரங்களில் தவாமைவரகவள ஏந்தி அமைர்ந்த
சகவாலத்தில் அருள் பவாலிக்கின்றைவாள் தவாயேவார்.
கருட மைண்டபம தூண்களுடன் சிறைப்பவாக
அவமைந்தள்ளத. இமமைண்டபத்தள் நுவழயும
சபவாத ஆதிசசேஷன் சமைல் பள்ளி வகவாண்ட
வபருமைவாளின் அருவமையேவான சுவத சிற்பம. எதிசர
இரவாமைர் சேன்னதி. வமைதிலி, இலக்குவைனுடன்
எதிசர உள்ள விபீஷணவாழ்வைவாருக்கு சசேவவை
சேவாதித்தவைவாற எழுந்தருளியுள்ளவார்.

இமமைண்டபத்தில் கண்ணவாடியேவறை மைற்றம
முவனயேரதன் வபவாங்கலுக்கவான வநயவயே
அளக்கும மைணியே வசேசௌரிரவாஜேர் சேன்னதியும,
கருடன் சேன்னதியும அவமைந்தள்ளத. கருடன்
சேன்னதியில் இரண்டு கருடன்கள். கருடன்
சேன்னதியின் முன்னர் முவனயேரதன் கவாதலி
விரதிசபவாகத்தின் சிவலவயே கவாணலவாம.
இமமைண்டபத்தில் ஆழ்வைவார்களின்
அருளிச்வசேயேல்கவள கல்வவைட்டவாக
அவமைத்தள்ளனர்.
கருடவன வைணங்கி வநடிதயேர்ந்த அழகியே
தவைவாரபவாலகர்களிடம அனுமைதி
அர்த்தமைண்டபத்தள் நுவழந்தவால் வைலப்புறைம
தங்க கருடவைவாகனம. கர்ப்பகிரகத்தில் உபயே
நவாச்சியேவார்களுடன் சேர்வைவாங்க சுந்தரனவாகக்
கவாமைனும வியேக்கும அழகுடன் வைலப்புறைம
தண்டக முனிவைரும, இடப்புறைம அஞ்சேலி
ஹஸ்தத்தடன் கருடனும உடன் இருக்க
அற்புதமைவாக கிழக்கு சநவாக்கியே திருமுக
மைண்டலத்தடன் வநடிசயேவானவாக நின்றை
சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்

நீலசமைகப்வபருமைவாள். திருமைங்வகயேவாழ்வைவாருக்கு
கவாட்சியேளித்தபடி, "கருவைவறைசபவால் நின்றைவாவன
கண்ணபுரத்த அமமைவாவன' என்றைபடி,
கருவைவறையில் வைவானத்திற்கும பூமிக்குமைவாய கவாட்சி
தரும வநடுமைவாவல சசேவிக்கின்சறைவாம. மைற்றை
தலங்களில் அபயேக் கவாட்சிசயேவாடு வபருமைவாள்
இருப்பவார். இங்குள்ள வபருமைவாள் தவானம
வபற்றக் வகவாள்பவைர் சபவால தவான ஹஸ்தத்தடன்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். இதன் வபவாருள் நம
கஷ்டங்கவளப் வபருமைவாள் வைவாங்கிக்
வகவாள்கிறைவார்! என்பதவாகும.
விகடவாட்சேன் என்றை அசுரன் விலங்குரு வகவாண்டு
கிருஷ்ணவாரயேண்யேத்தின் முனிவைர்கவள
தன்புறத்தினவான் எமவபருமைவான் குதிவர
சமைசலறி அசுரர்கவள வகவான்ற
விகடவாட்சேவனயும சேக்கரத்தவால் நிக்ரஹம
வசேயதவார். மைஹரிஷகளின் பிரவார்த்தவனப்படி
சேக்கரப்பிரசயேவாகம வசேயத சகவாலத்தில்
இன்றம சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.

வசேயவிவன சதவாஷங்கள், சேத்ருக்கள்
வதவால்வல, வபவாறைவாவமையேவால் பிறைர் தரும
தன்பங்கள் ஆகியேவைற்வறைப் சபவாக்கக்கூடியே
வீரியேம பிரசயேவாக சேக்கரத்திற்கு உண்டு.
இத்தலம, திருவவைள்ளவறை, திருவைரங்க
பிரணவைவாகவார விமைவானம, உவறையூர் ஆகியே
தலங்களில் நவாம வபருமைவாவள பிரசயேவாக
சேக்கரத்தடன் சசேவிக்கலவாம.
உற்சேவைர் ஸ்ரீவசேசௌரிரவாஜேப் வபருமைவாள் மிகவும
அழகு வைவாயந்தவைர். அவைவர வைடிவைழகன் என்சறை
ஆழ்வைவார்களும ஆச்சேவாரியேர்களும வகவாண்டவாடி
மைகிழ்கின்றைனர். வைடவமைவாழியில் இவைவர
"ஸர்வைவாங்க சுந்தரன்' என்கின்றைனர். அவைரத
உருவைத்திலுள்ள ஒவ்வவைவாரு அங்கமும அழகு
வைவாயந்த தவாமைவர மைலர்களவாகப்
சபவாற்றைப்படுகிறைத. "அடித்தலமும தவாமைவரசயே
அங்வக கணும பங்கயேசமை என்கின்றைவாளவால்” என்ற மைங்கலவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார் மைங்வக
மைன்னன். உற்சேவைப்வபருமைவாள்
வசேசௌந்தரரவாஜேப்வபருமைவாளும பிரசயேவாகச்
சேக்கரத்தடன் சசேவவை சேவாதிப்பத ஒரு தனி சிறைப்பு.

இனி கருடன் வபருமைவாளுடன் சசேவவை சேவாதிக்கக்
கவாரணம என்னவவைன்ற பவார்க்கலவாமைவா? தன்
தவாவயே, சிற்றைன்வனயின்
அடிவமைத்தனத்திலிருந்த விடுவிக்க அமுதம
கவைர்ந்த வசேன்றை நிகழ்வவை நவாம முதலில் கருட
சேரிதத்தில் அனுபவித்சதவாம. இவ்வைவாற
சதவைர்கவளத்தவிர யேவாருக்கும கிவடக்கவாத
அமிர்தத்வதத் சதவைர்கவள வவைன்ற வகவாண்டு
வைருவைவத எண்ணி கருடன் மைனம கர்வைம
வகவாண்டத. கர்வைத்தடன் அவைர் வசேன்றைதவால் தன்
சேக்தி இழந்த கடலில் வீழ்ந்தவார். தவைவறை
உணர்ந்த கருடன் மைன்னிப்பு சவைண்டி கடலினுள்
இருந்த ஒரு மைவலயின் மீத வபருமைவாவள
சவைண்டிக் தவைம வசேயதவார். விஷ்ணு அவைவர
மைன்னித்த வைவாகனமைவாக ஏற்றக்வகவாண்டவார்.
ஆகசவை இன்றம வபருமைவாவள வைணங்கியே
நிவலயில் வபருமைவாளுக்கு இடப்பக்கத்தில்
கர்வைம தீர்ந்த கருடவன நவாம சசேவிக்கலவாம
வைலப்பக்கத்தில் தண்டக மைஹரிஷவயே
சசேவிக்கலவாம.

மைவாசி மைகத்தன்ற கடற்கவரக்கு எழுந்தருள்வைத
கருட பர்வைதத்வத பவார்வவையிட என்ற
கூறவைவாறம உண்டு. வசேசௌரிரவாஜேப்வபருமைவாள்
தங்க கருட வைவாகனத்தில் திருமைவலரவாயேன்
பட்டினம என்னும மீனவை கிரவாமைத்திற்கு
எழுந்தருளி சசேவவை சேவாதிக்கும அழவக
இன்வனவாரு அத்தியேவாயேத்தில் சசேவிக்கலவாம.
விபீஷணுக்குச் சசேவவை சேவாதித்த தலம இத. நீ
கிடந்த அழவக திருவைரங்கத்திசல கண்சடன்.
நின் நவடயேழவகயும கவாண சவைண்டும என்ற
வீபிஷணர் சவைண்ட, “கண்ணபுரத்தில்
கவாட்டுசவைவாம வைவா” என்ற வீபீடணணுக்கு
நவடயேழகு கவாட்டி அருளியே வபருமைவாள்!.
இன்றம ஒவ்வவைவாரு அமைவாவைவாவசேயிலும மைதியேம
வசேசௌரி முடியுடன் வகத்தல சசேவவையில் நவாம
நவடயேழவகக் கவாணலவாம!
இவ்விடத்தில் வபருமைவாள் முமமூர்த்திகளவாக
கவாட்சி அருளுகிறைவார். வவைகவாசி
பிரமசமைவாத்ஸவைத்தில் 7 ஆம திருநவாளில் “ஸ்திதி
கவாத்தருளும” நிவலயில் மைஹவாவிஷ்ணுவைவாகவும,

இரவு தர்ப்ப நவாளங்களவால் கட்டப்பட்டு
தவாமைவரக்கு மைத்தியில் பவடப்பு நிவலயில்
பிரமமைவாவைவாகவும, விடியேற்கவாவலயில் வவைள்வள
சேவாத்தி ஒரு முகூர்த்த சநரம அழிக்கும
ருத்ரனவாகவும (சிவைனவாகவும) கவாட்சியேளிக்கிறைவார்.
108 திவ்யேசதசேங்களில் இத எங்கும இல்லவாத
வபருஞ்சிறைப்பு!. இப்பிரசமைவாற்சேவைத்தின் 4 ம
திருநவாள் இரவு கருடசசேவவை தந்தருளுகின்றைவார்
வசேசௌரிரவாஜேப்வபருமைவாள். 8 ம திருநவாள்
பத்மினித்தவாயேவாருடன் திருக்கல்யேவாணம
நவடவபறகின்றைத.
வசேசௌரிரவாஜேப் வபருமைவானிடம
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் இரண்டவாவைத மைந்திர
உபசதசேம வபற்றைவார். நன்றிக்கடனவாக ஆழ்வைவார்
வபருமைவாவனக் குறித்தப் பவாடியே பவாடல்கள் 100.
திருநவறையூருக்கு அடுத்த (110) திருமைங்வக
ஆழ்வைவார் பதிகம அதிகம மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதத இவைவரத்தவான்.
மைற்றம ஓர் வதயவைம உளவதன்ற
இருப்பவாசரவாடு

உற்றிசலன் உற்றைதம உன்னடியேவார்க்கடிவமை
மைற்வறைல்லவாம சபசிலும நின்
திருவவைட்வடழுத்தம
கற்றநவான் கண்ணபுரத்தவறையேமமைவாசன! (
வப.தி 8 -10- 3)
வபவாருள்: கண்ணபுரத்தவறையேமமைவாசன!
உன்வனக் கவாட்டிலும சவைவறைவாரு வதயவைம
வைணங்க உரியேதவாக உண்டு என்ற
நிவனத்திருப்பவைர்கசளவாடு இணங்க மைவாட்சடன்..
உனத திருவவைட்வடழுத்த மைந்திரமைவானத அறியே
சவைண்டியே எல்லவாப் வபவாருள்கவளயும
வசேவான்னவாலும அவத நவான் கற்ற அறிந்த
வகவாண்ட வபவாருள் பவாகவைதர்களுக்கு
அடிவமையேவாக இருத்தசலயேவாகும. என்ற அவதப்
பவாடுகின்றைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார். சமைலும
நமமைவாழ்வைவார், வபரியேவாழ்வைவார், குலசசேகர
ஆழ்வைவார், ஆண்டவாள் ஆகியே ஆழ்வைவார்கள்
இப்வபருமைவாவன மைங்கலவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளனர்.

இவைர் வசேசௌரிரவாஜேன் என்ற அவழக்கப்படுவைதற்கு
ஒரு சுவவையேவான கவத உண்டு. சகவாவிலுக்கு
தரிசேனத்திற்கு வைந்த அரசேனுக்குப் பிரசேவாதமைவாக
அளிக்கப்பட்ட மைலர் மைவாவலயில் தவல முடி
இருந்தவதக் கண்டு அரசேன் சகவாபப்பட,
அர்ச்சேகரும வபருமைவாள் திருசமைனியில் தவலயில்
வசேசௌரி இருப்பதவாக வசேவால்லிச் சேமைவாளித்தவார்.
இவத சசேவாதவன வசேயயே அரசேன் மீண்டும வைந்த
சபவாத, தன் பக்தவனக் கவாப்பவாற்றை வபருமைவாள்
தன் தவலயில் கட்டு குடுமிசயேவாடு சசேவவை
சேவாதித்தவாரவாம. எனசவை உற்சேவைருக்கு இத்தலத்தின்
சிறைப்பவான கிரீடம வவைரம அல்ல வசேசௌரிதவான்.
இக்சகவாவிலின் இன்வனவாரு சிறைப்பமசேம,
இத்தலத்தில் நவான்கு தவாயேவார்கள் அருள்
பவாலிக்கின்றைனர், உபயே நவாச்சியேவார்களவான
ஸ்ரீசதவி, பூசதவியுடன், ஆண்டவாளும, பத்மைவாவைதி
நவாச்சியேவாரும அருட் கவாட்சி தருகின்றைனர்.
சேரணமைவாகும தனதவாள்
அவடந்தவார்க்வகல்லவாம

மைரணமைவானவால் வவைகுந்தம வகவாடுக்கும
பிரவான்
அரணவமைந்த மைதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரத்
தரணியேவாளன் தனதன்பர்க்கன்பவாகுசமை
(தி.வமைவா 9-10-5)
வபவாருள்: பகவைவான் தன் திருவைடிகவள சேரணம
அவடந்தவைர்கவள எல்லவா விதத்திலும
கவாப்பவாற்றகின்றைவான். ஒருவைனத ஆன்மைவா அவைன்
உடவல விட்டு விலகும சபவாத அவைனுக்கு
பரமைபத்வத அருளுகின்றைவான். கவாப்பவாக அவமைந்த
மைதில்கள் சூழ்ந்த திருக்கண்ணபுரம என்னும
திருத்தலத்தில் எழுந்தருளியிருக்கின்றை அவைர்
எல்லவாவரயும ஆள்கின்றைவைன் ஆவைவார். அவைர்
அன்பின் வைடிவைமைவாக அடியேவார்களிடத்தில் அன்பு
கவாட்டுகின்றைவார்.
எமவபருமைவானிடம சேரணவாகதி அவடபவைர்க்கு
வவைகுந்த பதவி அளிப்பவான் என்ற ஆழ்வைவார்கள்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதிருப்பதவால்,
திருக்கண்ணபுரத்திலும, அதவனச் சுற்றியுள்ள

கிரவாமைங்களிலும உள்ள வவைணவை பவாகவைதர்கள்,
தங்களின் வையேத முதிர்ந்த கவாலத்தில்
திருக்கண்ணபுரத்திற்கு வைந்த தங்கி, நித்யே
புஷ்கரணியில் நீரவாடி, திருக்கண்ணபுரப்
வபருமைவானவாகியே ஸ்ரீ வசேசௌரி ரவாஜேவன கவாவலயும
மைவாவலயும வதவாழுத வைந்தவால், நிச்சேயேம தமைக்கு
வவைகுந்தம அருளுவைவான் என்ற நமமைவாழ்வைவார்
சமைற்கண்ட பவாசுரத்தில் கூறியுள்ளவத உறதியேவாக
நமபுகிறைவார்கள். இன்றைளவும பல பவாகவைதர்கள்
திருக்கண்ணபுரத்தில் தங்கி, திருநவாடு வசேல்ல
ஆயேத்தமைவாய வைந்த வைணங்கி வைவாழ்கிறைவார்கள். பல
பவாகவைத வபருமைக்கள் வைடக்கு மைடவைளவாகத்தில்
வைவாடவகக்கு வீடு எடுத்த தங்கள் வைவாழ்நவாவளக்
கழித்த, திருநவாடு வசேல்வைவதப் வபருமசபறைவாகக்
கருதி வைவாழ்ந்த வைருவைவதக் கவாணலவாம.
பிறைப்பவாசலவா, வசேயேலவாசலவா, தவாழ்ந்தவைர்களவாக
இருந்தவாலும வசேசௌரிரவாஜேப் வபருமைவாளின்
திருவைடிகவள சேரணமைவாகப் பற்றினவால்
பரமைபதத்வதசயே வகவாடுக்கின்றைவான். ஒழிவில்
கவாலவமைல்லவாம உடனவாய மைன்னி அடிவமை
வசேயயும சபற்றிவன அருளுகின்றைவான். இவதசயே

அழகியே மைணவைவாளப் வபருமைவாள் நவாயேனவார்
என்னும ஆச்சேவார்யேர் "சேரண்யே முகுந்தத்வைம
உத்பலவாவைதகத்திசல பிரசித்தம” என்ற தமைத
ஆசேவார்யே ஹ்ருதயேம என்னும நூலில் அருளிச்
வசேயதள்ளவார். சேரண்யேன் என்றைவால் சமைவாட்சேத்திற்கு
வைழியேவாக அவனவைரவாலும பற்றைத்
தகுதியுவடயேவைன். சேரணவாகதர்களவாகியே நவாம
சேரண்யேனவான வசேசௌரிப் வபருமைவாளிடம சேரணவாகதி
பண்ண சவைண்டும. அப்படிப் பண்ணினவால்
அவைன் முகுந்தனவாக நமைக்கு “மு” என்றைவால்
சமைவாட்சேம; “கு” என்றைவால் பூமி; “த” என்றைவால்
வைழங்குகிறைவான் என்ற வபவாருள். ஆக “சேரண்யே
முகுந்தன்” என்றைவால் தன்னிடம சேரணவாகதி
பண்ணியேவைர்களுக்கு சமைவாட்சே பூமிவயே
அளிப்பவைன் என்ற வபவாருள். கண்ணபுரம
வசேல்சவைவாம வசேசௌரி முடி அழகில் ஈடுபட்டு
அவைர் திருவைடியில் சேரணவடந்த நிவறைவைவாக
வகங்கர்யேத்வதப் வபறசவைவாம. அடுத்த
இன்வனவாரு கிருஷ்ணவாரண்யே தலமைவான
திருக்கண்ணங்குடி நியேமை கருடவன
சசேவிக்கலவாம,.

22. திருக்கண்ணங்குடி
நியேமை கருடன்

நமைத தமிழகவமைங்கும கிருஷ்ண
பரமைவாத்மைவாவுக்கு நூற்றக்கணக்கவான ஆலயேங்கள்
உள்ளன. கிருஷ்ணரின் நவாமைம வகவாண்டு திகழும
இத்தலங்கள் ஒவ்வவைவான்றம, ஒவ்வவைவாரு
வைவகயில் அற்புதமைவான பரிகவார தலங்களவாகத்
திகழ்கின்றைன. அவைற்றள் திருக்சகவாவிலூர்,

திருக்கண்ணபுரம, திருக்கண்ணங்குடி,
திருக்கண்ண மைங்வக, கபிஸ்தலம ஆகியே 5
தலங்களும பஞ்சே கிருஷ்ண தலங்கள் என்றை
சிறைப்புப் வபற்றைவவை. பஞ்சே கிருஷ்ணவாரண்யே
தலங்களில் ஒன்றைவான திருக்கண்ணமைங்வகயில்
கருடன் உற்சேவைர் வபருமைவாளுடன் ஏகவாசேனத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். ஆனவால் இங்குச்
சேவாதவாரணமைவாக உள்ளத சபவால் அஞ்சேலி
ஹஸ்தத்தடன் இல்லவாமைல் வககவளக்
கட்டிக்வகவாண்டு, வபருமைவாளுக்குக் வகங்கர்யேம
வசேயவைதற்குத் தயேவாரவாக எப்சபவாதம
திருவவைகுந்தத்தில் இருப்பத சபவால நியேமை
கருடனவாகச் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
இத்தலம பஞ்சே நவாரவாயேணத்தலங்களில்
ஒன்றைவாகும மைற்றை தலங்கள்
1. வதற்கில் - ஆபரணதவாரி என்றை பதியில்
ஆனந்த நவாரவாயேணன்
2. வதன்சமைற்கில் - வபரியே ஆலத்தூர் வைரத
நவாரவாயேணன்
3. வதன்சமைற்கில் - சதவூர் என்றை பதியில் சதவை

நவாரவாயேணன்
4. வதன்சமைற்கில் - கீவைளுர் என்றை பகுதியில்
யேவாதவை நவாரவாயேணன்
இந்த ஐந்த தலங்களும சுமைவார் 6 கி.மீ
சுற்றவைட்டவாரத்திற்குள்ளவாகசவை
அவமைந்தள்ளன. வைவாருங்கள் திருமைங்வக
மைன்னரின் தீரவா வைழக்கு ஒன்ற உள்ள இந்த
திவ்யேசதசேத்வதச் சசேவிக்கலவாம. ஆற, கவாடு,
நகரம, ஆலயேம, தீர்த்தம இவவை ஐந்தினவாலும
புகழ்வபற்றை இத்தலம பஞ்சே பத்ரவா என்ற புகழ்
வபற்றைத.
மூலவைர்: சலவாகநவாதப் வபருமைவாள்.
சியேவாமைளசமைனிப் வபருமைவாள் (நீல சமைக
வைண்ணன்) என்றம அவழக்கப்படுகிறைவார்.
வபருமைவாள் இங்கு நின்றை சகவாலத்தில் கிழக்கு
சநவாக்கியே திருமுக மைண்டலத்தடன் உபயே
நவாச்சியேவார்களுடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
உற்சேவைர் : தவாசமைவாதர நவாரவாயேணன். ஸ்ரீசதவி,
பூசதவியுடன் வகவயே இடுப்பில்

வவைத்தக்வகவாண்டு கண்ணனவாகசவை சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.
தவாயேவார்: சலவாகநவாயேகி அரவிந்தநவாயேகி தவாயேவார்.
விமைவானம: உத்பல விமைவானம
தல விருட்சேம: மைகிழ மைரம
தீர்த்தங்கள்: சிரவைண புஷ்கரணி தீர்த்தம
இத்தீர்த்தத்தின் வபயேவரக் சகட்ட
மைவாத்திரத்திசலசயே நமமுவடயே எல்லவா
பவாவைங்களும விலகும.
தல வைரலவாற: கண்ணன் என்னும
கருந்வதயவைத்தின் மீத பக்தி வகவாண்ட வைசிஷ்ட
முனிவைர் அக்கண்ணனுக்கு மிகவும பிரியேமைவான
வவைண்வணயேவால் கிருஷ்ண விக்கிரகம வசேயத
வைழிபட்டு வைந்தவார். அவைரத ஆழ்ந்த பக்தியின்
கவாரணமைவாக அவ்விக்கிரகம உருகவாமைல் இருந்த
வைந்தத. ஒரு நவாள் அவைரத பக்திவயே
உலகத்தினத்தினர்களுக்கு உணர்த்த கிருஷ்ணர்
சிறவைனவாக வைசிஷ்டரின் வீட்டுக்குள் நுவழந்த
வவைண்வணய விக்கிரகத்வதச் சேவாப்பிட்டு விட்டு

வவைளிசயே ஓடினவார். ஓடியே சிறவைவனத் தரத்திச்
வசேன்றைவார் வைசிஷ்டர். கண்ணன் ஓடிக்வகவாண்சட
கிருஷ்ணவாரன்யேத்வத அவடந்தவான். அங்கு ஒரு
மைகிழ மைரத்தடியில் முனிவைர்கள் சிலர் அமைர்ந்த
கிருஷ்ணவரத் தியேவானம வசேயத
வகவாண்டிருந்தனர். ஓடி வைந்த சிறவைன்
கிருஷ்ணசர என அவைர்கள் புரிந்த வகவாண்டனர்.
தங்கள் பவாசேக் கயிற்றைவால் அவைவனக் கட்டிப்
சபவாட்டனர். கண்ணன் வசேவான்னவான், சக்கிரம
என்ன சவைண்டுசமைவா சகளுங்கள், வைசிஷ்டர்
தரத்திக் வகவாண்டு வைருகிறைவார். அவைர்கசளவா,
"கண்ணவா உன் தரிசேனத்தக்கவாகத்தவாசன நவாங்கள்
தவைமிருந்சதவாம. எங்களுக்குக் கவாட்சியேளித்தத
சபவால் நீ, இங்சக வைரும பக்தர்கள்
எல்சலவாருக்கும கவாட்சி தந்த அருள சவைண்டும”.
அசத சநரம வைசிஷ்டரும வைந்தவார். கண்ணன்
கவாவலப் பிடித்தக் கட்டிக் வகவாண்டவார். இப்படி
கண்ணன் தவாமபுக் கயிறைவால் கட்டுண்டதவால்
தவாசமைவாதரன் ஆனவான். வைசிஷ்டரின் பிடிக்குள்
கட்டுண்டு நின்றைதவால் ஊர் கண்ணன்குடியேவானத.
அவ்விடத்தில் சலவாகநவாதப் வபருமைவாள் சகவாவில்

சகவாபுரத்தடன் எழுப்பப்பட்டத. பரந்த
வைளவாகத்தில் 5 அடுக்கு இரவாஜே சகவாபுரம, இரண்டு
பிரகவாரங்களுடன் பக்த உலவா மைண்டபம, சசேவாபன
மைண்டபம, மைகவா மைண்டபம, அர்த்த மைண்டபம
வகவாண்டு இக்சகவாவில் அவமைந்தள்ளத.
இங்சக வபருமைவாள், பிருகு முனிவைர், பிரமமைவா,
உபரிசேரவைஸஸு, வகசௌதமை ரிஷ,
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் ஆகிசயேவாருக்கு
பிரத்யேட்சேமைவாகி அருள் புரிந்தள்ளவார்.
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் பத்த பவாசுரங்களவால் இந்தப்
வபருமைவாவளப் பவாடியுள்ளவார். சமைலும, வவைணவை
ஆச்சேவார்யேரவான மைணவைவாள மைவாமுனிகள்
மைனமுவைந்த வகவாண்டவாடியே வபருமைவாள் இவைர்.
திருக்கண்ணங்குடியின் சிறைப்பு என்றைவால், தவாயேவார்
சேந்நிதியில் உள்ள மூலவைரும உற்சேவைரும ஒசர
ஜேவாவடயில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர். இத சவைற
எங்கும கவாணமுடியேவாத அழகு என்பர். மைற்றை
திவ்யே சதசேங்களில் இரு கரம குவித்த நிவலயில்
கருடவாழ்வைவார் இருப்பவார். ஆனவால் உற்சேவைர்
கருடர், கருவைவறையில் உபயே நவாச்சியேவார்களுடன்

சசேவவை சேவாதிக்கும உற்சேவைருடன், இரு
வககவளயும கட்டிக் வகவாண்டு நியேமை கருடனவாக
வவைகுந்தத்தில் உள்ளத சபவால சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். மூலவைர் கருடன் சிறிதவாகப்
வபருமைவாளுக்கு எதிரவாக அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன்
நின்றை சகவாலத்தில்தவான் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
இந்தத் தலத்வதப் பற்றிக் கூறமசபவாத, ஒரு
பழவமைவாழியேவாக "கவாயேவாமைகிழ், உறைங்கவாப்புளி,
ஊறைவாக்கிணற, சதவாலவா வைழக்கு திருக்கண்ணங்குடி'' என்பவார்கள். அத என்ன
என்ற அறிந்த வகவாள்ள ஆவைலவாக உள்ளவாதவா?
வைவாருங்கள் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் இத்தலத்தில்
வசேயத லீவலகவளக் கவாணலவாம.
உறைங்கவாப்புளி: திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் அரங்கன்
ஆலயேத்தில் மைதில் கட்டும பணியில்
ஈடுபட்டிருந்தவார். கட்டடப் பணிக்கு சவைண்டியே
திரவியேம இல்வல. அப்சபவாத
"நவாகப்பட்டினத்தில் தங்கத்தவால் வசேயயேப்பட்ட
புத்தர் சிவல உள்ளத. அவதக் வகவாண்டுவைந்த
மைதில் கட்டலவாம' என்ற இவைரத சடர்கள் கூறை,

ஆழ்வைவாரும நவாவக வைந்த அச்சிவலவயேக் கண்டு,
உனக்கு ஈயேம, இருமபு, மைரம, பித்தவள
சபவான்றைவைற்றைவால் சிவல வசேயதவால் ஆகவாசதவா
வபவான்னும, சவைண்டுசமைவா என்ற அறைம
பவாடியேவுடன் சிவலயின் வைடிவைம மைட்டும
அவ்வைவாசறையிருக்க சுற்றி சவையேப்பட்ட தங்கம
முழுவைதம அவைர் வகயில் வைந்த விழுந்ததவாம.
இசதவா அப்பவாடல்
ஈயேத்தவாலவாகவாசதவா இருமபினவாலவாசகவாசதவா
பூயேத்தவால் மிக்கவதவாரு பூதத்தலவாகவாசதவா
பித்தவள நற்வசேமபுக லவாகவாசதவா
மைவாயேப்வபவான்னும சவைண்டுசமைவா
மைதித்தன்வனப் பண்ணுவகக்சக.
அப்வபவான்வன எடுத்தக்வகவாண்டு ஸ்ரீரங்கம
வசேல்லுமசபவாத, இவ்வூரின் வைழியேவாக வைந்தவைர்
கவால்கள் சநவாவு எடுக்க சேவாவலசயேவார சசேற சேகதி
நிவறைந்த நிலத்தில் அவதப் புவதத்தவிட்டு
புளியேமைரத்தினடியில் படுத்தறைங்க எண்ணினவார்.

புளியே மைரத்வதப் பவார்த்த "நவான் அயேர்ந்த
தூங்கினவாலும நீ தூங்கக் கூடவாத' என்ற கூறி
கண்ணயேர்ந்தவார். மைறநவாள் விடிந்தவபவாழுத,
வையேலுக்குச் வசேவாந்தக்கவாரன் உழத் வதவாடங்க,
புளியே மைரம இவலகவள உதிர்த்த ஆழ்வைவாவர
எழுப்பியேதவாம. எனசவை அவைர் மைரத்வதப் பவார்த்த
"உறைங்கவாப்புளி வைவாழ்க' என்றைவாரவாம. இப்சபவாதம
சிற சமைடவாக உறைங்கவாப்புளி இருந்த இடத்வதக்
கவாணலவாம.
தீரவா வைழக்கு!: பின்னர் ஆழ்வைவாருக்கும நிலத்தின்
வசேவாந்தக்கவாரனுக்கும நிலப்பிரச்வன எழுந்தத.
வைவாதம முற்றி, ஊர்ப் பஞ்சேவாயேத்தில் வசேன்றைத.
நிலத்தச் வசேவாந்தக்கவாரன் தனத உரிவமைப்
பட்டவாவவை பஞ்சேவாயேத்தவாரிடம கவாட்டினவான்.
பஞ்சேவாயேத்தவார் ஆழ்வைவாரிடம சகட்க, "எனக்கு
பட்டவா ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ளத. இன்ற ஒரு நவாள்
அவைகவாசேம வகவாடுங்கள். இங்சக தங்கியிருந்த
நவாவள வசேன்ற நவானும உரிவமைப் பட்டயேத்வதக்
வகவாண்டு வைருகிசறைன்' என்றைவார். ஊர்ப்
பஞ்சேவாயேத்தம இவத ஆசமைவாதித்தத. ஆனவால்
திருவைரங்கம வசேன்றை ஆழ்வைவார் திருமபி

வைரசவையில்வல. வைழக்கும முடிவுறைவாமைல்
சபவானத. அன்ற முதல் இன்ற வைவர இந்த
ஊரில் எந்த வைழக்கு ஏற்பட்டவாலும சேரியேவான
தீர்ப்பில்லவாமைல் தீரவா வைழக்கவாகசவை (சதவாலவா
வைழக்கவாகசவை, தீரவாத வைழக்கவாகசவை) இருந்த
வைருகின்றைதவாம.
ஊறைவாக்கிணற!: ஒரு நவாள் தங்கிச் வசேல்ல
அவைகவாசேம சகட்ட ஆழ்வைவாருக்கு சிறித சநரத்தில்
தவாகம எடுத்தத. கிணற்றைடியில் நீர் இவறைத்த
வபண்களிடம தவாகம தணிக்க நீர் சகட்டவார்.
இவைர் நிலத்தக்கு வைழக்குவரத்தத சபவால்
நமமிடமும ஏதவாவைத வசேயதவால் என்னவாவைத
என்ற எண்ணி தண்ணீர் தரமுடியேவாத என்றைனர்.
வைருந்தியே ஆழ்வைவார், "இந்த ஊரின் கிணறகளில்
நீர் ஊறைவாமைல் சபவாகக் கடவைத' என்ற
சேபித்தவிட்டவார். அத இன்றம வதவாடர்கிறைதவாம.
கிவடக்கும நீரும உப்புநீரவாகத்தவான் உள்ளதவாம.
அதிசேயேமைவாக சகவாயிலுக்குள் திருமைஞ்சேனத்தக்கவாக
எடுக்கப்படும மைடப்பள்ளி கிணற்றில் மைட்டும
சேற்ற நன்னீர் உள்ளத.

கவாயேவா மைகிழ்!: பசி மையேக்கத்தில் மைகிழ
மைரத்தடியில் அமைர்ந்தவார் ஆழ்வைவார். அப்சபவாத
ஸ்ரீகிருஷ்ணசன தீர்த்தமும பிரசேவாதமும ஏந்தி
வைந்த இவைவரத் தட்டிவயேழுப்பி, உணவவைக்
வகவாடுத்தவார். தன்வன மைறைந்த நிவலயில்
உணவுண்டு ஏறிட்டுப் பவார்த்த ஆழ்வைவார்,
வைந்தவைவனக் கவாணவாத ஆச்சேர்யேம அவடந்தவார்.
அந்த மைகிழ்வில் மைகிழ மைரத்வதப் பவார்த்த "நீ
என்றம பசுவமையுடன் இளவமை குன்றைவாமைல் கவாயேவா
மைகிழ மைரமைவாக இருப்பவாய' என்றைவார். இவ்வைவாற
இத்தலத்தக்வகன சில தடங்கவளப் பதித்த
ஆழ்வைவார் அன்ற இரசவைவாடு இரவைவாக வையேலில்
இருந்த தங்கத்வத எடுத்தக் வகவாண்டு ஸ்ரீரங்கம
வசேன்ற விட்டவார்.
இந்த கவாயேவா மைகிழ் சேமீப கவாலம வைவர இருந்த
புயேலில் விழுந்த விட்டதவாம. தற்சபவாத
அவ்விடத்தில் ஒரு புதியே மைகிழ மைரத்வத நட்டு
வவைத்தள்ளனர், பசுவமைசயேவாடு அந்த கவாயேவா மைகிழ்
ஆழ்வைவாரின் வைரலவாற்வறை நிவனவு கூறம
அழியேவாச் சின்னமைவாக நின்ற
வகவாண்டிருக்கிறைத. இத்தல விருட்சேமைவான கவாயேவா

மைகிழின் விவதகவளப் சபவாட்டவால்
முவளப்பதில்வலயேவாம இதனவாலும கவாயேவா மைகிழ்
என்றை வபயேருண்டவாயிற்ற என்பர்.
கவாயேவாமைகிழின் கீழிருந்த பசி தீர்த்த
திருமைங்வகமைன்னன் இரசவைவாடிரவைவாக தங்கத்வத
எடுத்தக் வகவாண்டு ஸ்ரீரங்கசமைவாடும சபவாத,
தனத பசி தீர்த்தவைன் யேவார் என்றை ஐயேம
ஆழ்வைவாரின் வநஞ்வசே வைருடிக்வகவாண்சடயிருக்க
நடுவைழியில் இவைவர ஒருவைன் மைறிக்க, யேவார் என்ற
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் சகட்க, நவான் “தவலயேவாரி”
என்றைவைன் வசேவால்ல அருகில் வைந்த சேற்சறை உற்ற
சநவாக்கியேவைர்க்கு அவைனிடம சேங்கும, சேக்கரமும
வதரிந்த மைவறையே, வைழிப்சபவாக்கன் என்ற நவாம
கூறியேதவால் வைழிப்சபவாக்கனவாகசவை வைந்த
கண்ணங்குடியேவாசன கவாட்சி வகவாடுத்தவான்,
உண்டியும இவைசன வகவாடுத்தவான் என்ற
வதரிந்த, வதளி விசுமபு சசேர்வைவாவரவாப்ப
சதஜேசுடன் வதன்னரங்கம வைந்தவடந்தவார்.
இத்தலத்தில் நவடவபறம திருவிழவாக்களில்
“திருநீறைணி விழவா” என்பத சிறைப்பவான

விழவாவைவாகும. இந்த விழவாவின் சபவாத வபருமைவாள்
விபூதி அணிந்த வகவாள்கிறைவார். இந்த நிகழ்ச்சி
மூன்சறை முக்கவால் நவாழிவக தவான் நவடவபறம.
இதற்கு அவனவைரும விபூதி அணிந்சத
வைருவைவார்களவாம.
இத்தலத்தில் வசேன்ற வபருமைவாவள
வைழிபட்டவால் பரமபவரச் வசேவாத்தக்கள் நம
வகவயே விட்டுப் சபவாகவாத. ஒருசவைவள சபவாய
இருந்தவால் திருமப கிவடத்த விடும.
வைவாக்குறதிவயே நிவறைசவைற்றை முடியேவாதவைர்கள்,
கடன் வதவால்வலயேவால் அவைதிப்படுவைர்களின்
குவறைகவள இத்தலத்த வபருமைவாள் தீர்த்த
வவைப்பதவாக பக்தர்கள் நமபுகிறைவார்கள்.
திருக்கண்ணங்குடியில் எமவபருமைவான் பரத்வை
வசேசௌலப்யே கல்யேவாண குணங்கவள கவாட்டி
அருளுகின்றைவான். அதவாவைத சமைன்வமை
எளிவமையின் எல்வலகவள கவாட்டி
அருளுகின்றைவான். இத வைவர வபருமைவாளுடன் பல்
சவைற நிவலகளில் கருடன் சசேவவை சேவாதிக்கும
அழவகக் கண்சடவாம இனி பல் சவைற வக கூப்பி

நின்றை சகவாலம அல்லவாமைல் மைற்றை
சிறைப்புக்சகவாலங்களில் கருடன் சசேவவை சேவாதிக்கும
அழவக அனுபவிப்சபவாம அன்பர்கசள.

23. திருவைரங்கம அமைர்ந்த
சகவால கருடன்
வபரியே வபருமைவாள் பள்ளி வகவாண்டுள்ள
ஸ்ரீரங்கவிமைவானம திருப்பவாற்கடலில் இருந்த
வவைளி வைந்தசபவாத அவத ஏந்தி வைந்தவைன்
ஸ்ரீகருடன். அமைர்ந்த சகவாலத்தில் உள்ள அதிசேயே
கருடவன நவாம திருவைரங்கத்தில், திருமைங்வக
ஆழ்வைவார் அவமைத்தருளியே நவான்கவாவைத
“ஆலிநவாடன் திருச்சுற்றில்” சசேவிக்கலவாம.
ஸப்த ப்ரகவார மைத்சயே ஸரஸிஜேமு குசளவாத்
பவாஸமைவாசன விமைவாசன
கவாசவைரீ மைத்யேசதசஸ மருததர பணிரவாட்
சபவாக பர்யேங்க பவாசக
நித்ரவா முத்ரவாபிரவாமைம கடிநிகட ஸிர:
பவார்ஸவைவின்யேஸ்த ஹஸ்தம
பத்மைவாதவாத்ரீ கரவாப்யேவாம பரிசித சேரணம
ரங்கரவாஜேம பசஜேஹம.

என்றைபடி ஏழு பிரகவாரங்கள் வகவாண்ட
உத்தமைவாசதவாத்தமை சகத்திரத்தில் கவாவிரி
மைவாவலயேவாக இரு பக்கமும பவாயே அரங்கநவாதர்
பவாமபவணயில் திருக்கண் வைளரும
திருவைரங்கத்தில் எல்லவாம வபரியேத தவான்.
சகவாவில் – வபரியே சகவாவில், சபரும வபரித,
ஊரும வபரித. வபருமைவாள் – இரவாமை வபருமைவான்
வைழிபட்ட வபரியே வபருமைவாள், தவாயேவார் – வபரியே
பிரவாட்டி, ஊர் - சபரரங்கம. தளிவக – வபரியே
அவைசேரம, வைவாத்யேம – வபரியே சமைளம, பட்சேணம –
வபரியே திருப்பணியேவாரம என்ற அவனத்தசமை
வபரியேத தவான். அதசபவால இங்கு அவமைந்தள்ள
சேன்னிதிக் கருடனும வபரியேவைர்தவான்.
வசேப்புச்சிவல வைடிவில், 5 அடி பீடத்தில் 14 அடி
உயேரத்தில் அமைர்ந்த சகவால, அஞ்சேலி ஹஸ்த
கருடன் மிகவும அற்புதம. இவைர் சுண்ணவாமபுச்
சுவதயேவால் ஆனவைர் . வைலக் கவாவல தவரயில்
ஊன்றி முட்டிவயே மைடித்த படியும, இடத கவால்
முட்டி தவரயில் ஊன்றியே சகவாலத்தில், அஞ்சேலி
ஹஸ்தத்தடன், சிவலவயே எங்கும கவாண்பத
அரித. கருடவாழ்வைவார் சேன்னிதி சுவைர்களில்

அற்புதமைவான ஓவியேங்கள் உள. கருடனத
திருக்கரங்களும திருப்பவாதமும கருடனின்
பவாதம சபவால கூரியே நகங்களுடன்
அவமைத்திருப்பத ஒரு சிறைப்பு. சமைலும
கருடவன அலங்கரிக்கும நவாகங்கள் அவனத்தம
சிறைப்பவாக அவமைக்கப்பட்டுள்ளத குறிப்பவாக
இடத திருக்கர கங்கணமைவான ஆதி சசேஷவன
ஐந்த தவல நவாகமைவாக அவமைத்த சகவாபமைவாக
கருடவன கவாணும வைவகயில்
அவமைத்திருப்பவதக் கவாண கண் சகவாடி
சவைண்டும. இச்சேன்னிதி அவமைந்தள்ள
கருடமைண்டபத்தில் 212 தூண்கள் உள்ளன.
அவைற்றில் பல மைன்னர்கவள கருடவன
வைணங்கியேபடி சிவலகளவாக வைடித்தள்ளனர்.
கருடனின் முன்புறைம சுக்ரீவைனுக்கும
அங்கதனுக்கும சிற சேன்னதிகள் உள்ளன.
அவைர்கள் இருவைரும தவைவாரபவாலகர்கள் சபவால
விளங்குகின்றைனர். இவைருக்கு 30 அடி நீளத்தில்
சவைட்டி அணிவிக்கின்றைனர். அபிசஷகம
கிவடயேவாத. வியேவாழக்கிழவமையில்
வகவாழுக்கட்வட பவடக்கப்படுகின்றைத. மைவார்கழி

திருவைவாதிவரயில் இவைருக்கு திருநட்சேத்திர விழவா
எடுக்கின்றைனர்.
அசநகமைவாக எல்லவா விஷ்ணு ஆலயேங்களிலும
வபரியே திருவைடிவயே அழகியே சிறைகுகவள விரித்த
நிவலயில் நின்றை சகவாலத்தில் அஞ்சேலி
ஹஸ்தத்தடன் வபருமைவாவள வைழிபடும
சகவாலத்திசலசயே சசேவிப்சபவாம. ஆனவால் இங்குத்
திருவைரங்கத்தில் அவைர் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்
கவாணப்படுகிறைவார் அதற்குக் கவாரணம
என்னவவைன்ற கவாணலவாமைவா அன்பர்கசள?
வபருமைவாள் வவைகுந்தத்வத விடுத்த நவாம
எல்சலவாரும உயயே கங்வகயினும புனிதமைவான
கவாவிரியின் இவடசயே வைந்த சகவாவில் வகவாண்டு
விட்டதவால் இனி எங்கும வசேல்ல சவைண்டியே
அவைசியேமில்வல எனசவை “கருடவா! தயேவாரவாக நிற்க
சவைண்டவாம, அமைர்ந்சத இரு” என்ற வபருமைவாள்
பணித்ததவால் அமைர்ந்த சசேவவை சேவாதிப்பதவாக
ஐதீகம.

திருவைரங்கம அமிர்தகலசே கருடன்

சேன்னிதி கருடன் தவிர சமைலும அமிர்தகலசேக்
கருடன் சேன்னிதியும திருவைரங்கத்தில் உள்ளத,
தன் தவாயின் அடிவமைத் தவளவயே நீக்கக் கருடன்
சதவைசலவாகம வசேன்ற இந்திரவன வவைன்ற
அமிர்த கலசேம வகவாண்டு வைந்த கவதவயே முன்னர்
பவார்த்சதவாம, அந்த அமிர்தகலசேம
தவாங்கியேவைனவாகவும இங்குச் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் சவைதவசேவாரூபனவான கருடன்.

தன்னியே சபரிருள் சூழ்ந்தலவக மூட
மைன்னியேநவான்மைவறை முற்றமமைவறைந்திட
பின்னிவ்வுலகினில் சபரிருள் நீங்க அன்
றைன்னமைதவாசன! அச்சசேவாவைச்சசேவா
அருமைவறைதந்தவாசன! அச்சசேவாவைச்சசேவா
(வபரி.தி. 1.8.10)

வபவாருள்: நிவலயேவான நவான்கு சவைதங்களும
மைவறைந்த விட, அதனவால் அஞ்ஞவானமைவாகியே
இருள் பரவி உலகங்கவள மைவறைத்தக் வகவாள்ள,
பின்பு இந்த உலகினில் இருந்த அந்த
அஞ்ஞவானமைவாகியே இருள் நீங்குமபடி
அக்கவாலத்தில் அன்னமைவாயத் சதவான்றியேவைசன!
என்வன அவணத்தக் வகவாள். அருவமையேவான
சவைதங்கவள உபசதசித்தவைசன! அவணத்தக்
வகவாள். என்ற வபரியேவாழ்வைவார் பவாடியேபடி,
வபருமைவாள் கவாத்த நவால் சவைதங்கவள அமிர்த
கலசேத்தில் ஏந்தியிருக்கின்றைவார் கருடன் என்பர்
சிலர்.

சேக்கரத்தவாழ்வைவார் சேந்நிதிக்கு வசேல்லும வைழியில்
இடப்புறைம உள்ளத அமிர்த கலசே கருடவாழ்வைவார்
சேந்நிதி.. அசடயேப்பவா அந்த கருடரின் அழசக
அழகு. அபூர்வைமைவான கிரவாவனட் கல்லில்
வசேதக்கப்பட்டு மிளிர்கிறைவார் கருடவாழ்வைவார்.
தட்டிப் பவார்த்தவால் இனிவமையேவான ஓவசே
வைருமைவாம. அக்கருடர் சிவலயின் சிற்ப

வைடிவைவமைப்பு மிக மிக நுணுக்கமைவாக உள்ளத.
வைலத சமைற் கரத்தில் அமிர்த கலசேம
ஏந்தியிருக்கிறைவார். இடத சமைற்கரத்தில் நஞ்சுமிழ்
நவாகம ஏந்தியுள்ளவார்.. அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன்
அருவமையேவாகச் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். மூன்ற
தவலகளுடன் வநளியும நவாகத்வத ஏந்தியுள்ள
நளினசமை ஒரு அழகு. அவைரின் ஒவ்வவைவாரு
பகுதியிலும பட்டர் தீபம கவாட்டும சபவாத
வியேந்த சபவாசவைவாம. இடத கவாவல நன்கு மைடக்கி
, முட்டி சமைசல இருக்க, பவாதத்வதக் கீசழ
பதித்திருக்கிறைவார். வைலத கவால் மைடங்கி கீழிறைங்கி
முட்டி தவரவயேத் வதவாட்டபடி இருக்கிறைத
அவ்வைளவு அற்புதமைவாக வசேதக்கப்
பட்டிருக்கிறைவார் கருடன்.
கருடகமப மைண்டபத்தில் பஞ்சேரவாத்ர ஆகமைப்படி
கருடனின் வகவாடி வைவரயேப்பட்டுள்ளத.
அருகிசல கருடனின் திருசமைனிவயே
அலங்கரிக்கும நவாகங்களின் வபயேர்கவளயும
குறிப்பிட்டுள்ளனர். சேந்தனு மைண்டபத்தில்
கண்ணவாடி அவறையின் சமைல் வபருமைவாவளப்
பவார்த்தபடி கருடன் சுவத சிவலயேவாகவும, அவைரத

இரு மைவனவியேரவான ருத்வரயும சுகீர்த்தியும
வைண்ண சிற்ப வைடிவிலும வபருமைவாவள
சசேவித்தபடி உள்ளனர்.
.திருவைரங்கத்தில் வைண்ணசேரபம தண்டபவாணி
சுவைவாமிகள் வபவாருட்டு கருடன் புரிந்த ஒரு
அற்புதத்வத கவாணலவாம அன்பர்கசள.
பத்வதவான்பதவாம நூற்றைவாண்டில் வைவாழ்ந்தவைர்,
வைண்ணச்சேரபம தண்டபவாணி சுவைவாமிகள். இவைர்,
முருகப் வபருமைவாவன சநருக்கு சநரவாகத்
தரிசித்தவைர்; வைள்ளி நவாச்சியேவாரின் திருக்கரத்தவால்,
விபூதி அளிக்கப் வபற்றைவைர்; சகவாவில்களில் உயிர்
பலியிடும பழக்கத்வத தடுத்த நிறத்தியேவைர்;
இவைர் தமிழில் வைண்ணம பவாடியும,
வைண்ணத்தியேல்பு என்னும இலக்கணநூல்
யேவாத்தம தமிழிவசேக்கு உயிரூட்டினவார்.
முருகனின் அடிவமையேவாக ஒளிர்ந்த இவைர், மைற்றை
கடவுளர்கவளயும சபவாற்றினவார். வவைணவைப்
வபரியேவார்களவான வபரியேவாழ்வைவார்,
குலசசேகரவாழ்வைவார், ஆண்டவாள், நமமைவாழ்வைவார்
ஆகிசயேவார்கவள உயேர்வைவாகப் பவாடியுள்ளவார். அற
சேமையே கடவுளர்களுக்கும ஆயிரம பவாடல்களவாக

ஆறைவாயிரம ததிப்பவாடல்கள் பவாடியுள்ளவார்,
நடரவாஜேப் வபருமைவான் பற்றி தில்வலத்
திருவைவாயிரம' மைற்றம திருமைகள் அந்தவாதி,
சேடசகவாபர் சேதக்கந்தவாதி முதலியே இலட்சேத்திற்கும
அதிகமைவான ததிப்பவாடல்கவள எழுதினவார்.
ஆனவால் தற்சபவாத ஐமபதவாயிரம பவாடல்கள்தவான்
கிவடத்தள்ளன.
சமைனி முழுவைதம திருநீற, வநற்றியில் குங்குமைம,
இடத சதவாளில் வைடகவலத் திருநவாமைம, வைலத
சதவாளில் வதன்கவலத் திருநவாமைம தரித்திருப்பவார்.
அக்கமைணி மைவாவல, பவாதக்குறைடு,
சகவாவைணத்தடன், தண்டவாயுதம ஏந்தி வைலம
வைந்ததவால் இவைவர ‘தண்டபவாணி சுவைவாமிகள்’
என்றைனர் மைக்கள். அகப்வபவாருளின் தவறைகவள
அவமைத்த சேந்த யேவாப்பில் ‘வைண்ணம’ என்றை
வபயேரில் பவாடல்கவளப் பவாடியேதவால்
‘வைண்ணச்சேரபம’ என்றை அவடவமைவாழி
சசேர்ந்தவகவாண்டத.
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பக்தி வநறிவயேப் பரப்பியே இவைர், ஒருமுவறை,
திருத்தல யேவாத்திவர வசேயதவைவாற,
திருவைரங்கத்திற்கு வைந்தவார். அப்சபவாத,
திருவைரங்கப் வபருமைவாவனக் குறித்த தவாம பவாடியே,
'திருவைரங்கத் திருவைவாயிரம' எனும அருந்தமிழ்
நூவல, அங்சக அரங்சகற்றை நிவனத்தவார்.
அடியேவைரின் உள்ளம அரங்கனுக்குப் புரியேவாமைல்
சபவாகுமைவா? திருவைரங்கத்தில் இருந்த அடியேவார்கள்
கனவில் சதவான்றி, தண்டபவாணி சுவைவாமிகள்
பவாடியே, 'திருவைரங்கத் திருவைவாயிரம' எனும நூவல,
அரங்சகற்றைம வசேயயுமைவாற கட்டவளயிட்டவார்.
அரங்சகற்றைம தவைங்கியேத; வைண்ணச் சேரபத்தின்
வைவார்த்வத அமுதத்வதப் பருகிக்
வகவாண்டிருந்தனர், அடியேவார்கள் கூட்டம.
அப்சபவாத, அடியேவார் ஒருவைரின் மைகவள, பவாமபு
கடித்த, அவைள் ஆபத்தவான நிவலயில்
இருப்பதவாகத் தகவைல் வைந்தத. அரங்சகற்றைம
வதவாடர்ந்த நடக்குசமைவா, நடக்கவாசதவா என்றை
நிவல! ஆனவால், தண்டபவாணி சுவைவாமிகள்
கவைவலப்படவில்வல. அவைர் சவைகமைவாகப் சபவாய,
கருடன் முன் நின்ற,

அரங்கன் திருமுன் அமைரும கருடவா
இரங்கி இரங்கிப் பவார்ப்பனப் வபண்
ஏங்கச் சிரங்வகவாண்ட, வபவால்லவாவிடத்வதப்
வபவாடியேவாக்கிப் பூவுலசகவார் நல்லவான்
என்ற ஓத அருள் நல்கு!
என சவைண்டி, திருநீற தந்த, அப்வபண்ணுக்கு
பூசேச் வசேவான்னவார். அப்சபவாத, கருட பகவைவான், ஓர்
அந்தணன் வைடிவில் தண்டபவாணி
சுவைவாமிகளுக்குக் கவாட்சியேளிக்க, அவைவரப்
பவார்த்த, 'உங்கள் வபயேர் யேவாத?' எனக் சகட்டவார்
தண்டபவாணி சுவைவாமிகள். 'என் வபயேர்
கருடவாச்சேவாரி...' என்ற வசேவால்லி, சேற்ற சநரம
சுவைவாமிகளிடம உவரயேவாடி, அங்கிருந்த திடீவரன
மைவறைந்தவார். அசத விநவாடியில், பவாமபு தீண்டியேப்
வபண், எந்தவித பவாதிப்பும இல்லவாமைல்,
பூரணமைவாகக் குணம வபற்றைவாள் என்றை தகவைல்
வைந்தத.
'ஏதம அறியேவாத சேவாதவாரண மைனிதவனப் சபவாலத்
சதவான்றி, என்சனவாடு உறைவைவாடி, கருடன் வசேயத
அருள், அதிசேயேம...' என்ற இவதப் பவாடினவார்

தண்டபவாணி சுவைவாமிகள். அருளவாளர்களின்
வைவார்த்வதகளுக்கு ஆண்டவைன் கட்டுப்பட்டு,
அல்லல்கவளக் கவளவைவார் என்பத,
திருவைரங்கத்தில் இவ்வைவாற கருடன் மூலம
நிரூபணமைவானத. வைவாருங்கள் இனி நவாச்சியேவார்
சகவாவிலின் சிறைப்புக் கல்கருடவனச்
சசேவிக்கலவாம.

24. திருநவறையூர் கல்
கருடன்

நவாச்சியேவார் சகவாவில் என்ற தவாயேவாரின் வபயேரவால்
அவழக்கப்படும திருநவறையூர் திவ்யேசதசேத்தின்
சிறைப்புக்கள் இரண்டு. ஒன்ற இத்தலத்தில்
தவாயேவாருக்குத்தவான் முதலிடம. இரண்டவாவைத கல்
கருடன். திருநவறையூரிசல கல் கருட சசேவவை
மைவார்கழி வவைகுந்த ஏகவாதசி மைற்றம பங்குனி
உத்திர பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத நவான்கவாம
நவாள் மைவாவல நவடவபறகின்றைத. இவ்வைவாற
வைருடத்தில் இரு முவறை கல்கருடனில்
வபருமைவாளும அன்ன வைவாகனத்தில்
வைஞ்சுளவைல்லித் தவாயேவாரும புறைப்பவாடு
கண்டருளுகின்றைனர்.
இத்தலத்தில் தவாயேவாருக்குத்தவான் முதலிடம,
அபிசஷகம, வநசவைத்யேம எல்லவாம முதலில்
தவாயேவாருக்குதவான். அத ஏன் என்பதற்கவான
வைரலவாற.
வபவாதவைவாக வவைணவைத்தலங்களில்
மைஹவாலக்ஷ்மித்தவாயேவார், வபருமைவாளுக்கு
வைலப்பக்கம தனி சேன்னதியில் நவான்கு

திருக்கரங்களுடன் தவாமைவர மைலரில்
பத்மைவாசேனத்தில் அமைர்ந்த சகவாலத்தில் எழிலவாக
சசேவவை சேவாதிப்பவார். ஆனவால் இத்தலத்தில்
வபருமைவாளுடன் கருவைவறையில் நின்றை சகவாலத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார் என்பத ஒரு சிறைப்பு.
சசேவாழநவாட்டு திருப்பதிகளில் புறைப்பவாட்டின்
சபவாத வபவாதவைவாக வபருமைவாளின் இடுப்பில்
சேவாவிக்வகவாத்த வகவாண்டு அலங்கரிப்பவார்கள்.
இத்தலத்தில் தவாயேவாருக்கு முதலிடம என்பதவால்
தவாயேவாரின் இடுப்பில் சேவாவிக்வகவாத்த இருக்கும.
நமவமைப் பற்றி வபருமைவாளிடம பரிந்தவரப்பவைர்
தவாயேவார். ஸ்ரீபவாரிசு என்பசத சிபவாரிசு ஆனத.
ஆதி கவாலத்தில் இத்தலத்தில் சமைதவாவி என்றை
முனிவைர் ஸ்ரீமைஹவாலக்ஷ்மித் தவாயேவாசர தனக்கு
மைகளவாகப் பிறைக்க சவைண்டுவமைன்ற கடும தவைம
வசேயதவார். தவாயேவாரும மைனமிரங்கி ஒரு பங்குனி
உத்திர நட்சேத்திரத் திருநவாளில் ஒரு வைஞ்சுள
மைரத்தடியில் (நீர் வநவாச்சி) குழந்வதயேவாக
அவைதவாரம வசேயதவாள். முனிவைரும அன்வனவயே
எடுத்த உச்சி முகர்ந்த சரவாட்டி வைஞ்சுளவைல்லி
என்ற திருநவாமைமிட்டு வைளர்த்த வைந்தவார்.

தவாயேவாரும சரவாக வைளர்ந்த திருமைணப் பருவைத்வத
அவடந்தவார்.
அங்சக வவைகுந்தத்தில் திருமைவாவல விட்டுத்
திருமைகள் பிரிந்ததவால் சதவைசலவாகசமை
ஓளியிழந்தத, அசுரர்களின் வக ஓங்கியேத.
சதவைர்கள் தன்பப்பட்டனர். பிரமமைவாவின்
தவலவமையில் மைஹவாவிஷ்ணுவவைச்
சேரணவடந்தனர். அப்சபவாத திருமைகவளத் சதட
சவைண்டுசமை என்ற கவைவலப்பட்டவார் வபருமைவாள்.
அருகிலிருந்த வபரியே திருவைடி விண்ணப்பம
வசேயதவார். தவாங்கள் இரவாமைசேந்திர மூர்த்தியேவாக
அவைதவாரம வசேயத சபவாத அன்வன சதவா
பிரவாட்டியுடன் தங்கவளச் சசேர்த்த வவைத்த
வபருவமை அனுமைனுக்குக் கிட்டியேத. அசத
சபவால எனக்கும சபற கிட்ட, பிரவாட்டியேவார்
எங்கிருக்கிறைவார் என்ற சதடிக் கண்டு வைர எனக்கு
அனுமைதி வகவாடுங்கள் என கருடன் சகட்கத்
திருமைவாலும அனுமைதி அளித்தவார்.
மைகிழ்ச்சிசயேவாடு கிளமபியே கருடன், திருநவறையூர்
தலத்தில் மைணிமுத்தவாற நதிக்கவரயில் சமைதவாவி

முனிவைரின் ஆசிரமைத்தில் மைஹவாலக்ஷ்மித் தவாயேவார்
வைளர்வைவத கண்டு பூரிப்பவடந்தவார்.
திருமைவாலிடம தகவைவலச் வசேவால்லி மைகிழ்ச்சியில்
ஆழ்த்தினவார்.
தவாயேவாவர விட்டுப் பிரிந்த இருந்த மைஹவா
விஷ்ணு, அவைவரக் வகத்தலம பற்றை பூசலவாகம
வைந்தவார். வைந்தவைர் ஒருவைரவாக
வைரவில்வல, வைவாசுசதவைன், சேங்கர்ஷணன்,
ப்ரத்யுமனன், அநிருத்தன், புருசஷவாத்தமைன் என்ற
ஐந்த வியூக மூர்த்திகளவாக வைந்தவார். சுயே ரூபத்தில்
வைரவாமைல் மைவானிட ரூபத்தில் அதிதியேவாக ஐவைரும
வைந்தனர். வைந்த அதிதிகவள வைரசவைற்ற
அன்னமைளித்தவார் சமைதவாவி முனிவைர், அவைர்கள்
வக கழுவை வசேல்லும சபவாத தண்ணீர் ஊற்றை
வசேன்றைவார் வைஞ்சுள வைல்லித்தவாயேவாரும, வைந்த
விருந்தினர்கவளச் சேரியேவாக கவைனிக்க
சவைண்டுமைல்லவைவா? அதற்கவாக. எல்சலவாரும
வகவயேக் கழுவிக்வகவாண்டு வசேன்ற விட
வைவாசுசதவைன் மைட்டும தவாயேவாரின் வகவயேப்
பற்றினவார். இவ்வைவாற அதிதியேவாக வைந்தவைர் அடவாத
வசேயேல் வசேயயே வைஞ்சுளவைல்லி சேத்தமிட சமைதவாவி

முனிவைர் ஓடி வைந்த பவார்த்த சபவாத ஐவைவரயும
கவாணவில்வல அங்சக வகயில் கனலவாழி, வவைண்
சேங்கம, வவையயே கவத, சேவார்ங்கம தவாங்கி, மைந்தகவாசே
புன்ன்வகயுடனும பட்டுப் பீதவாமபரம தலங்க
மைவார்பில் வைனமைவாவல அவசேயே, அஞ்சேனக்குன்றைம
சபவால் மைஹவாவிஷ்ணு சசேவவை சேவாதித்தக்
வகவாண்டு நின்றைவார். தவான் வபற்றை பவாக்கியேத்தினவால்
தன் முன் மைஹவாவிஷ்ணுசவை நிற்பவதக் கண்ட
சமைதவாவி முனிவைர் வபருமைவாசள சவைண்டுவைத
என்ன என்ற வினவை, "தங்கள் புதல்வி
வைஞ்சுளவைல்லிவயே எனக்கு கன்னிகவாதவானம
வசேயத தரசவைண்டும என்ற வபருமைவாள்
சவைண்டினவார்.
அதற்கு சமைதவாவி முனிவைர் மூன்ற நிபந்தவனகள்
விதித்தவார். (இப்சபவாத கவாலம மைவாறி விட்டத
பவாருங்கள் அக்கவாலத்தில் வபண்வணப்
வபற்றைவைர்கள்தவான் மைவாப்பிவளக்கு நிபந்தவன
சபவாட்டனர்)
1. தமைக்கு சமைவாட்சேம அளிக்க சவைண்டும

2.

வபருமைவாசள இந்த ஊருக்கு மைருமைகனவாக
வைருவைதவால் இவ்வூரில் உள்ள
அவனவைருக்கும சமைவாட்சேம அளிக்க
சவைண்டும.

3.

இத்தலத்தில் தம வபண்ணுக்சக
எல்லவாவைற்றிலும முதலிடம வபறை
சவைண்டும.

கருட வைவாகனரும நிபந்தவனகவள
ஏற்றக்வகவாண்டு வைஞ்சுளவைல்லித்தவாயேவாவர
மைணம புரிந்த நவாம எல்சலவாரும உயயேக் சகவாவில்
வகவாண்டு அருளினவார். கர்ப்பகிரகத்தில் தவாயேவார்
ஒரு அடி முன்னவால் நிற்க வபருமைவாள்
மைணக்சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
கருவைவறையில் வபருமைவாள் வைலப்பக்கம
நவான்முகன் மைற்றம சேங்கர்ஷணவனயும,
இடப்பக்கம அநிருத்தன், பிரத்தியுமனன்,
மைற்றம சேவாமபன் எனும புருசஷவாத்தமைவனயும
வகவாண்டு, குடுமப சேகிதமைவாக நின்றை
திருக்சகவாலத்தில் பஞ்சேவியூகமைவாக கவாட்சி

தருகின்றைபடியேவால் இத் திருத்தலம பஞ்சேவியூகத்
திருத்தலம என்றம அவழக்கப்படுகிறைத.
தவாயேவாரின் திருமைணம கருடவாழ்வைவார் முன்னர்
நடந்தத. அப்சபவாத வபருமைவாள் கருடனிடம
நவான் இத்தலத்தில் மைவனவி வசேவால் சகட்பவைனவாக
இருப்சபன். எனசவை நீ இங்சகசயே இருந்த நவான்
பக்தர்களுக்கு அருளுவைத சபவால அருள் வைழங்க
சவைண்டும என்ற ஆவணயிட கருடனும தனிச்
சேன்னிதியில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
திருநவறையூர் என்றைவால் திருவைவாகியே லக்ஷ்மிக்கு
சதன் சபவால் இனிக்கும இடம என்ற வபவாருள்.
மைலர்ச்சசேவாவலகளில் வைண்டவாலும சதன்
பவாயவைதவால் இப்வபயேர் என்றம தலபுரவாணம
கூறகின்றைத. தவாயேவாரின் வபயேரவால் நவாச்சியேவார்
சகவாயில் என்சறை அவழக்கப்படுகின்றைத. மூன்ற
திவ்யே சதசேங்களில் தவாயேவார் பிரதவானம
அவவையேவாவைன திருநவறையூர் - ஸ்ரீசதவி,
ஓப்பிலியேப்பன் சகவாயில் - பூமி சதவி,
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டவாள் - நீளவா சதவி அமசேம
என்பர் வபரிசயேவார்கள்.

உவறையூரில் கமைலவைல்லி தவாயேவாரின் சகவாயிவலப்
சபவாலசவை இத்தலமும நவாச்சியேவார் சகவாயில்
என்றைவழக்கப்படுகின்றைத. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
நவாச்சியேவார் மைவாளிவக என்றைவழக்கப்படுகின்றைத.
பவாவர ஊரும பவாரம தீரப் பவார்த்தன் –தன்
சதவர ஊரும சதவைசதவைன் சசேரும ஊர்
தவாவர ஊரும தண் தளிர் சவைலி புவட சூழ
நவாவர ஊரும நல் வையேல் சூழ்ந்த நவறையூசர
(வப.தி 6-5-9)
வபவாருள்: இப்பூவுலகில் நடமைவாடும
சுவமையேவானத குவறையும படியேவாக பவார்த்தனத
சேவாரதியேவாகத் சதவர நடத்தியே சதவைவாதிசதவைன்
நித்தியே வைவாசேம வசேயதருளும திருத்தலம
எதவவைன்றைவால்; சதனின் வவைள்ளம வபருகும
குளிர்ந்த தளிர்கள் நிவறைந்த சவைலிகள்
நவாற்புறைமும சூழப்வபற்ற வசேங்கவால் நவாவரகள்
உலவாவைப் வபற்றை நல்வையேல்களவால் சூழப்வபற்றை
திருநவறையூரவாகும

என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயத திருநவறையூர் என்றைவழக்கப்படும
இத்தலத்திற்குச் சுகந்தவைனம, சுகந்தகிரி என்றை
வபயேர்களும உண்டு. சேண்டன், சஹமைன் என்றை
இரண்டு அரக்கர்கள் மைக்களுக்கு தன்பம
விவளவித்த வைந்தனர். இவதக் கண்ட இந்திரன்,
கருடவன அவழத்த அவ்வைரக்கர்கவள வைதம
வசேயயுமைவாற சகட்டுக்வகவாண்டவார். கருடன்
மிகுந்த வைவாசேவனயுள்ள சமைருமைவலயின்
முடிவயேப் வபயேர்த்வதடுத்த அரக்கர்கள் மீத
வீசிவயேறிந்த வகவான்றைவார். வைவாசேவன உள்ள
மைரங்கவளக் வகவாண்ட மைவலச்சிகரம
திருநவறையூரில் விழுந்ததவால் இத சுகந்தவைனம,
சுகந்தகிரி என்றைவழக்கப்படுகின்றைத.
வபருமைவாளும சுகந்தவைனநவாதன் என்றம
அவழக்கப்படுகின்றைவார்.
“சதன் வகவாண்ட சேவாரல் திருசவைங்கடத்தவாவன
நவான் வசேன்ற நவாடி நவறையூரில் கண்சடசன”
என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளதவால் திருசவைங்கடத்திற்கு
இவணயேவான தலமைவாகக் கருதப்படுகின்றைத.

சகவாப்வபருஞ்சசேவாழன் மிகவும சநர்வமையேவான
அரசேனவாக திகழ்ந்தவான். ஒரு சேமையேம அவைன்
வவைளியூர் வசேன்றிருந்த சபவாத எதிரிகள் அவைனத
நவாட்வடக் வகப்பற்றிக் வகவாண்டனர். பின்னர்
முனிவைர்களின் ஆசலவாசேவனப்படி மைன்னன்
மைணிமுத்தவாறில் நீரவாடி வைவாசுசதவைவனச்
சேரணவடயே, வபருமைவாள் அனுகிரகத்தினவால்
மைணிமுத்தவாற்றிலிருந்த உவடவைவாளும,
குதிவரயும வபற்ற எதிரிகவளத் தவைமசேம
வசேயத இழந்த இரவாச்சியேத்வத வபற்றைவான்.
ஈசேனுக்கு 76 மைவாடக்சகவாயில் அவமைத்த அவைன்
அசத மைவாடக்சகவாவில் அவமைப்பில் யேவாழி
சிற்பங்களுடன் இக்சகவாவிவல அவமைத்தவான்.
இரவாஜே சகவாபுரத்தில் நவாம நின்ற கர்ப்பகிரகத்தில்
உள்ள வபருமைவாவள சசேவிக்கும வைண்ணம
இவ்வைவாலயேம அவமைந்தள்ளத என்பத சிறைப்பு.
எனசவை திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
மைணிமைவாடக்சகவாவில் என்ற மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார்.
மைணிமுத்தவாற முதலில் சேவாதவாரண நதியேவாகத்தவான்
இருந்தத. ஒரு சேமையேம திருப்பவாற்கடலிலிருந்த

திருநவாரவாயேணபுரத்தில் உள்ள எமவபருமைவானுக்குச்
சேமைர்ப்பணம வசேயவைதற்கவாக வவைர முடிவயேக்
கருட பகவைவான் எடுத்தச் வசேன்றை சபவாத
அதிலிருந்த வவைரமும, முத்தக்களும சிதறி
இவ்வைவாற்றில் விழுந்தவமையேவால் மைணிமுத்தவாற
என்ற பின்னர்ப் புகழ் வபற்றைத என்வறைவாரு
கவதயும வைழக்கத்தில் உள்ளத. இவ்வைளவு
சிறைப்புப்வபற்றை இத்தலத்தின்
மூலவைர் : திருநவறையூர் நமபி, ஸ்ரீநிவைவாசேன்,
சுகந்தவைன நவாதர்
தவாயேவார் : வைஞ்சுளவைல்லி, நமபிக்வக நவாச்சியேவார்,
உற்சேவைர் : இடர்வகடுத்த திருவைவாளன்
தல விருட்சேம : வைகுளம (மைகிழம)
தீர்த்தம : மைணி முத்தவா ஆற, சேங்கர்ஷணம,
பிரத்யுமனம, அனிருத்தம, சேவாமப தீர்த்தம.
மைணக்சகவாலத்தில் வைலத்திருக்கரத்தில் சேக்கரமும,
இடத்திருக்கரத்தில் சேங்கும ஏந்தி சேற்சறை
முன்புறைம வைருவைத சபவால்

திருமைங்வகயேவாழ்வைவாருக்குப் பஞ்சே சேமைஸ்கவாரம
வசேயயே முற்படுதல் சபவால் ஆகமை சிற்ப
சேவாஸ்திரத்தில் கூறைப்பட்ட அவனத்த
இலக்கணங்களுக்கும ஒருங்சக
வபவாருந்தியிருக்க எம வபருமைவான் இங்கு
எழுந்தருளி இருக்கும கவாட்சி கண் வகவாள்ளவாக்
கவாட்சியேவாகும. இத சபவான்றை அழகுத்
திருசமைனிவயே சவைற எந்த திவ்யே சதசேத்திலும
சசேவிக்க முடியேவாத. கருவைவறையில் தனக்கு
அருகிசலசயே நின்றிருக்கும பிரமமை சதவைரவால்
நவாள்சதவாறம பூஜிக்கப்படுபவைர் இத்தல நவாயேகன்.
திவ்யே சதசேத்தின் வபயேசரவாடு நமபி என்ற
சசேர்த்தவழக்கப்படும திவ்யே சதசேங்களுள்
இதவும ஒன்ற. இவ்வைவகயில் திருக்குறங்குடி
நமபியும, திருநவறையூர் நமபியும மிகுப்புகழ்
வபற்றைவைர்கள். இப்வபருமைவாவன நமபி என்ற
வமைவாழிந்தவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார். நமபி
என்றைவால் பரிபூரணர் என்றம. நற்குணங்களவால்
நிவறைந்தவைர் என்றம வபவாருள்.
தவாயேவார் வைஞ்சுளவைல்லி, வைலத்திருகரத்தில் வைரத
முத்திவரயுடனும, இடத்திருக்கரத்வத வதவாங்க

விட்டுக்வகவாண்டு மைணப்வபண்ணுக்சக உரியே
திருக்சகவாலத்தடன் மூலவைருடன்
கருவைவறையிசலசயே சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
மூலவைருடன் தவாயேவாவரக் கருவைவறையிசலசயே
சவைற எந்தத் திருத்தலங்களிலும தரிசேனம வசேயயே
முடியேவாத. இத்திருக்சகவாயில் அவனத்தச்
சேன்னதிகளுக்கும தனி விமைவானம வகவாண்டு
வமைவாத்தம 7 விமைவானங்கவளயும, 4
சகவாபுரங்கவளயும வகவாண்டுள்ளத. மூலவைர்
விமைவானம இரவாஜே சகவாபுரம சபவால இருப்பத ஒரு
தனி சிறைப்பு. வபரியே மைதில், 4 தல விருட்சேம
உவடயே தலம இத.
வபருமைவாளின் திருநவாமைங்கள் திருநவறையூர் நமபி,
ஸ்ரீநிவைவாசேன், வைவாசுசதவைன். தவாயேவாரின்
திருநவாமைங்கள் வைஞ்சுள வைல்லி, நமபிவக
நவாச்சியேவார். தவாயேவாரின் வபயேரவால் இத்திவ்யே சதசேம
நவாச்சியேவார் சகவாவில் என்ற
அவழக்கப்படுகின்றைத சமைதவாவி முனிவைருக்கு
அன்ற வகவாடுத்த வைவாக்வகக் கவாப்பற்றை சவைண்டி
புறைப்பவாட்டின் சபவாத தவாயேவார் தவான் முன்சன
வசேல்கின்றைவார், வபருமைவாள் பின்சன

வதவாடர்கின்றைவார். வபருமைவாள் இத்திவ்யே சதசேத்தில்
உபயே நவாச்சிமைவார்கள் இல்லவாமைல் ஸ்ரீசதவி
அமசேமைவான வைஞ்சுளவைல்லித் தவாயேவாருடன்
மைட்டுசமை சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். எனசவை
முதலில் அன்ன வைவாகனத்தில் தவாயேவார் புறைப்பவாடு
கண்டருளும அழவகயும, , வபருமைவாள் கல்
கருடனிலும ஒன்றைவாகச் சசேவவை சேவாதிக்கும
அழவகயும கவாணலவாம.
இத்திவ்யேசதசேத்தில் மைட்டுசமை உள்ள ஒரு
புதவமை, கல் கருடன் சேன்னதி வபருமைவாளுக்கு
எதிரவாக இல்லவாமைல் தனி சேன்னதியேவாக
கருவைவறைக்கு சிறித கீசழ வைடப்பகுதியில் வதற்கு
சநவாக்கி அவமைந்தள்ளத. எனசவை சகவாபுர
வைவாசேலில் இருந்த சநரவாக நவாம வபருமைவாவள
தரியி்சிக்க முடியும. ஆண்டவாளின் தகப்பனவாரன
வபரியேவாழ்வைவார் இவைரத வசேவாரூபசமை.
இச்சேன்னதியில் வபரியே திருவைடி சேவாளக்கிரவாமை
வைடிவைத்தில் நீள்சிறைகும, நீள்முடியும, நீண்டு
வைளர்ந்த திருசமைனியுடன் கமபீரத் சதவாற்றைத்தில்
எழுந்தருளியுள்ளவார், வைலக் கவாவல
முழங்கவாலிட்டு இடக்கவாவல மைடித்த, கரங்கவள

விரித்த, அழகியே சிறைகுகள் விரிந்த நிவலயில்
விளங்க வைலக்கரக் கங்கணமைவாக குளிகனும,
இடக்கர கங்கணமைவாக ஆதி சசேஷனும,
வைவாசுகிவயே பூணூல் கயிறைவாகவும, தட்சேவன அவர
ஞவாண் கயிறைவாகவும, கவார்சகவாடகவன
மைவாவலயேவாகவும, பத்மைவன
வைலக்கவாதணியேவாகவும, மைஹவாபத்மைவன
இடக்கவாதணியேவாகவும, குளிகவன திருமுடி
ஆபரணமைவாகவும அலங்கரிக்க அற்புதமைவாக
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவார்.. கருடன்
சேந்நிதிக்கு எதிசரதவான் பரமைபதவைவாசேல்
அவமைந்தள்ளத.
எல்லவாக் கருடனிலும அஷ்ட நவாகங்கள்
ஆபரணமைவாக விளங்கும ஆனவால் இந்த கல்
கருடனில் ஒன்பத நவாகங்கள் ஆபரணமைவாக
உள்ளன, ஒன்பதவாவைத நவாகம கருடனின் வைவாவள
அலங்கரிக்கின்றைத.
வபரியே திருவைடியேவாகியே கருடன் வபருமைவாளுக்கு
எப்படி எப்படிவயேல்லவாம சசேவவை வசேயகின்றைவார்
பவாருங்கள். வபருமைவாள் அசுரர்கவளக் வகவால்லும

சபவாத சமைலவாப்பவாய, குளிர்ந்த விசிறியேவாக
எமவபருமைவானின் வவைற்றிக் வகவாடியேவாக
கவாயசினப் பறைவவையேவாய வபருமைவாளின்
பவகவைர்களுக்கு தவாசன எதிரியேவாகக் குதிவர
பூட்டவாத சதரவாய வபருமைவாளுக்கு வைவாகனமைவாய
புறைக்கணிக்க முடியேவாத அடியேவைரவாய இவ்வைவாற
பல் சவைற நிவலகளிலும வபருமைவாளுக்கு சவைற
தவண சவைண்டவாத தவணயேவாய திகழ்பவைன்தவான்
கருடன். கருடனில் வைந்த யேவாவனயின் தயேரத்வத
திருநவறையூர் நமபி தீர்த்த அழவக அவைரிடம
பஞ்சே சேமைஸ்கவாரம வபற்ற ஸ்ரீவவைஷ்ணவைர் என்ற
முத்திவர வபற்றை திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் இவ்வைவாற
பவாடுகின்றைவார்.
தூவைவாயே புள்ளுர்ந்த வைந்த தவறை சவைழம
மூவைவாவமை நல்கி முதவல தணித்தவாவனத்
சதவைவாதி சதவைவனச் வசேங்கமைலக் கண்ணவாவன
நவாவைவாயுளவாவன நவறையூரில் கண்சடசன.
(வப.தி 6-8-3)

வபவாருள்: பரிசுத்தமைவான வைவாவயே உவடயே
கருடவாழ்வைவாவர வைவாகனமைவாகக் வகவாண்டு மைடுவின்
கவரயிசல வைந்த சசேர்ந்த கசஜேந்திரவாழ்வைவான்
தன்பம அவடயேவாதபடி அருள்புரிந்த
முதவலவயே இரு தண்டமைவாக்கி ஒழித்தவைனும,
நித்தியே சூரிகளுக்கு தவலவைனும, வசேந்தவாமைவர
சபவான்றை திருக்கண்கவளயுவடயேவைனும,
திருநவாவைவாய என்னும திருப்பதியில்
இருப்பவைனுமைவான எமவபருமைவாவன
திருநவறையூரில் கண்சடன். என்ற தமைக்கு சேங்கு
சேக்கர இலச்சிவன இட்டு ஆச்சேவார்யேனவாக
விளங்கும வபருமைவாள் என்பதவால்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் இவைவர 100 நூற
பவாசுரங்களுக்கு சமைலவாக மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார்.
இனிச் சிறைப்பு மிக்க கல் கருடன் இத்தலத்திற்கு
வைந்த வைரலவாற. அருகில் இருந்த ஒரு கிரவாமைத்தில்
ஒரு சிற்பி கல்லினவால் கருடன் வசேதக்கி
சிறைகுகவள அவமைத்த பிரவாணப்பிரதிஷ்வட
வசேயத சபவாத அக்கல் கருடன் திடீவரன்ற பறைக்க
ஆரமபித்த விட்டதவாம, அவதக்கண்ட சிற்பி ஒரு

கல்வல வீசே அத கருடனின் அலவக தவாக்க
கருடன் திருநவறையூரில் விழுந்ததவாம. வபருமைவாள்
கருடவன இங்சகசயே இருக்க வைரம அளித்தவார்.
எனசவை கல் கருடன் தனிச் சேன்னதியில்
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவார்.
இவைர் விநவாயேகர் சபவால சமைவாதகப்பிரியேர்
இவைருக்கு அமிர்த கலசேம என்னும சமைவாதகம
வநசவைத்யேம வசேயயேப்படுகின்றைத, இவ்வைவாற
சமைவாதகம பவடத்த வைழிபடுபவைர்களுக்கு நீண்ட
ஆயுள், நல்ல ஆசரவாக்கியேம, மைற்றம எல்லவாச்
வசேல்வைங்களும அருளுகின்றைவார்
இவைர். இவைருக்குரியே கஸ்தூரி, குங்குமைப்பூ,
புனுகுச்சேட்டம முதலியேவவைகவள வைவாவழ
இவலயில் கலந்த இவைரத திருசமைனியில்
சேவார்த்தினவால், சேவார்த்தசவைவார் அவனத்த வித
இஷ்ட சித்திகவளயும வபறவைர். இவைருக்கு
பட்டு முதலியே வைஸ்திரங்கவள சேவார்த்த
நிவனத்தவவை நடந்திடும. ஆடி மைவாதச் சுக்கில
பஞ்சேமி திதியில் இவைவர வைணங்க நன்
மைகப்சபற கிவடக்கும. மைணமைவாகவாத, திருமைணம
தவட பட்டு வைரும கன்னிப் வபண்களுக்குத்

திருமைணம வக கூடி வைரும. இவைரத வஜேன்மை
நட்சேத்திரமைவான சுவைவாதி நட்சேத்திரத்தில் இவைவர
அர்ச்சிப்பத மிகச் சிறைந்த பலவனத் தரும.
இவைவர நிவனத்த வைணங்கினவால் விஷ
ஜேந்தக்களிடமிருந்த, முக்கியேமைவாகப்
பவாமபுகளிடமிருந்த கவாத்தருள்வைவார். வியேவாழக்
கிழவமைகள் மைவாவல சவைவளகளும, சேனிக்
கிழவமைகள் கவாவல சவைவளகளும இவைவரத்
தரிசேனம வசேயயே சிறைந்த கவாலங்களவாகும.
நவைசேர்ப்பங்கவள தன்னுடலில் தரித்த
பிரவார்த்தனவாவைவாதியேவாய, கண் கண்ட வதயவைமைவாய
விளங்கும இங்குள்ள கல்கருட பகவைவானுக்குத்
வதவாடர்ந்த ஏழு வியேவாழக்கிழவமைகள் அர்ச்சேவன
வசேயத ஏழவாவைத வைவாரம அமிர்த கலசேம
வசேயவிக்க திருமைணம வக கூடல், உத்திசயேவாக
உயேர்வு, குழந்வத பவாக்கியேம, வதவாழில், வியேவாபவார
அபிவிருத்தி சபவான்றை பிரவார்த்தவனகள்
நிவறைசவைறகின்றைன. ஆடி மைவாத கருட
ஜேயேந்தியேன்ற கவாவல சிறைப்பு கருட சஹவாமைம
நவடவபறகின்றைத. சுவைவாதி தீபம
ஏற்றைப்படுகின்றைத. மைவாவல வபருமைவாள்

தவாயேவாருடன் இவைர் சேன்னதிக்கு
எழுந்தருளுகின்றைவார். மூவைரும சிறைப்பு
அலங்கவாரத்தில் பக்தர்களுக்கு சசேவவை சேவாதித்த
அருள் பவாலிக்கின்றைவார்.
கருடரவால் சிறைப்புப்வபற்றை இத்தலத்தில் சில
வைருடங்களுக்கு முன்பு வைவர உச்சிக்கவால
பூவஜேயில் இரண்டு கருடன்கள் வைந்த
வநசவைத்யேத்வத சுவீகரித்தக் வகவாண்டிருந்தன.
இவைற்றின் மைவறைவிற்குப் பிறைகு பிரகவாரத்தில்
அவவைகளுக்வகன வதவாரு சிற சேன்னதி
அவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றைத. அங்கு சமைவாட்சே
தீபம ஏற்றி வைழிபடுகின்றைனர்.

நவாச்சியேவார் - வபருமைவாளுடன் கல்கருடன்
கருட வஜேயேந்தியேன்ற உற்சேவைர் வபருமைவாளும
தவாயேவாரும கருடன் சேன்னதிக்கு
எழுந்தருளுகின்றைனர். கருட சஹவாமைம சிறைப்பு
திருமைஞ்சேனம நவடவபறகின்றைத. பின்னர்
சிறைப்பு அலங்கவாரத்தில் மூவைவரயும அன்வறையே
தினம நவாம சசேவிக்கலவாம.
பிரகவாரத்தில் சேக்கரத்தவாழ்வைவார் கீசழ
நவைகிரகங்கள் சமைசல தசேவாவைதவாரங்கள்

வபவாறிக்கப்பட்டிருக்க அதன் மைத்தியில் பிரசயேவாக
சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்க சமைதவாவி முனிவைர்
அவைவர வைணங்கியேபடி உள்ளவார். 108 திவ்யே சதசே
திருத் தலங்களின் வபருமைவாள்கவளயும ஒரு சசேர
இங்குள்ள கருட மைண்டபத்தில் தரிசிக்கலவாம.
இந்த மைண்டபத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும 108
திவ்யே சதசே வபருமைவாள்களுக்கும ஒவ்வவைவாரு
மைவாதம சிரவைணத்தன்ற திருமைஞ்சேனம சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத.
குமுதவைல்லி நவாச்சியேவார் சவைண்டிக் வகவாண்டபடி,
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் திருவவைணவைரவாக
திருநவறையூர் நமபி அவைருக்கு ஆச்சேவாரியேனவாக
இருந்த பஞ்சே சேமைஸ்கவாரம வசேயத வவைத்தவார்.
எனசவை இன்றம வபருமைவாள் சேங்கு சேக்கரங்கவள
ஆழ்வைவாரின் சதவாளில் முத்திவரயிடும
சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். அப்பஞ்சே
சேமைஸ்கவாரங்கள் என்னவவைன்ற பவார்ப்சபவாமைவா?
1. தீயிற் வபவாலிந்த சேங்கு சேக்கர முத்திவர
வபறதல்.

2. 12 திருமைண்கள் உடலில்
இட்டுக்வகவாள்ளும வைவக வபறதல்.
3. இயேற்வபயேவர மைவாற்றி வபருமைவாளின்
அல்லத ஆச்சேவாரியேர்களின் நவாமைம(தவாஸ்யே
நவாமைம வபறதல்)
4. ஓம நசமைவா நவாரவாயேணவா என்னும
திருமைந்திரத்வத வபவாருள் உணர்ந்த
உச்சேரித்தல்.
5. வபருமைவாளுக்கு பவடத்த பூவசே வசேயத
பின்னசர உண்ணுதல்.
திருநவறையூர் நமபி தன் ஆச்சேவார்யேர் என்பதவாசலவா
என்னசவைவா அவைவர 100 க்கும சமைற்பட்ட
பவாடல்களவால் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார். அவைற்றள் சிறைப்பவானவவை
மைடல்கள். திருவைரங்கன் அழ்வைவாரிடம மைதிள்
கட்டி முடித்த விட்டீர்கள் மைடல் சவைண்டும
என்ற சகட்க மைடல் அங்சக மைதில் இங்சக
என்ற ஆழ்வைவார் பதிலிறத்தவார் என்பவார்கள்.
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் திருவைரங்கத்தில் மைதில்

கட்டினவார். ஆனவால் மைடல்கவள திருநவறையூர்
நமபிக்சக அர்ப்பணித்தவார். மைடசலறதல் என்பத
சேங்ககவால தமிழர் மைரபு. தவலவிவயே அவடயே
முடியேவாத தவலவைன் தன் கவாதவல உலகிற்கு
உணர்த்த பவன மைடலவால் குதிவர வசேயத,
கவாதலியின் உருவைத்வத வகவாடியில் வைவரந்த
கண்ணீர் சிந்தி குதிவர மீத வைலம வைருதல்
மைடசலறதல் எனப்படும. ஆண்கள்தவான்
மைடசலறவைவார்கள், ஆனவால் இங்கு
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் தன்வன பரகவால
நவாயேகியேவாக பவாவித்த, தனக்குத் திருநவறையூர் நமபி
திருமுகங்கவாட்டவாதிருந்தவால் மைடலூர்சவைன் என்ற
தன் கவாதவல வவைளிப்படுத்த இரு மைடல்கவள
இடுகின்றைவார். மைரவப மைவாற்றி தவலவி
மைடசலறவைதவாகப் புதவமை வசேயதள்ளவார்.
சிறியே திருமைடலில் வசேங்கண்மைவாவல வதருவில்
கண்ட தவலவி, அவைவனப் பவார்த்த மைவாத்திரத்தில்
அவைளின் மைணி நிறைமும வக வைவளயும
நீங்கியேதவால், கட்டுவிச்சிவயே அவழத்த தவாயேவார்
குறி சகட்க அவைள் சுளகில் சிறித வநல்வல வீசி,
நும மைகவள சநவாய வசேயதவைன் இவைன் என

திருமைவாலின் அவைதவாரப்வபருவமைகவள
வதவாகுத்தக்கூறம முவறையில் பவாடியுள்ளவார்.
வபரியே திருமைடலில் பரகவால நவாயேகியின்
வபண்வமை நலன் திருமைவாலின் நுகர்வுக்குரியேத.
நுகரப்படவாத வகவாடி மைலர் சபவால அத வீணவாகி
விடக்கூடவாத. தவலவி மூப்பவடவைதவாலும
அவைள் அழகு நலன் பயேனற்ற சபவாய விடும.
அவைள் மூப்பவடயேவாதிருக்க மைருந்த உண்டவா?
மைருந்தறிவைவார் யேவார்? என்னும சதடுதலவாக வபரியே
திருமைடல் அவமைந்தள்ளத. இதில் ஆழ்வைவார்
அத்திருமைவால் உவறையும பல்சவைற
திவ்யேசதசேங்கவளயும பட்டியேலிடுகின்றைவார்.
திருநவறையூர் நமபியின் சபவரழிவல திருமைங்வக
மைன்னன் வபரியே திருமைடலில் இவ்வைவாற
பவாடியுள்ளவார்.
என் உற சநவாய யேவான் உவரப்பக் சகமமின்
இருமவபவாழில் சூழ்
மைன்னு மைவறைசயேவார் திருநவறையூர்
மைவாமைவலசபவால்

வபவான்னியேலு மைவாடக்கவைவாடம கடந்த புக்கு
என்னுவடயே கண்களிப்ப சநவாக்கிசனன்
-சநவாக்கலும
மைன்னன் திருமைவார்பும வைவாயுமைடியிவணயும
பன்னுகரதலமும கண்களும – பங்கயேத்தின்
வபவான்னியேல் கவாடு ஓர் மைணிவைவர சமைல்
பூத்தத சபவால்
மின்னிவயேவாளி பவடப்ப வீழ்நவாணும
சதவாள்வைவளயும
மைன்னியே குண்டலமும ஆரமும நீள்முடியும
தன்னு வவையில்விரித்த சூளவாமைணியிவமைப்ப
மைன்னு மைரகதக் குன்றின் மைருங்சக ………..
வபவாருள்: எனக்கு சநர்ந்த சநவாவயே நவான்
உவரக்கின்சறைன், சகட்பீர், பரந்த
சசேவாவலகளுடன், சவைதம வைல்லவைர் வைவாசேம
வசேயயும திருநவறையூரில், வபரியே மைவல சபவான்றை
வபவான்மையேமைவான அழகியே மைவாடக்சகவாவிலின்

திருக்கதவவைக் கடந்த நவான் உள்சள வசேன்சறைன்.
என்னுவடயே கண்கள் களிக்குமைவாற
சநவாக்கிசனன். பவார்த்த அளவில் சுவைவாமியின்
திருமைவார்பும, தவாமைவர மைல்ர் சபவான்றை திருவைவாயும
இவணயேடியும, விவைரிக்க முடியேவாத அழகுவடயே
திருக்வககளும கண்சடன். அன்றியும
நீலமைணிமையேமைவான ஒரு மைவாவலயின் சமைல் வபவான்
சபவாலும ஒரு தவாமைவரக் கவாடு பூத்தத சபவால
விருமபப்படும அவரநவாணும,
சதவாள்வைவளகளும திருச்வசேவிகளில்
வபவாருந்தியே குண்டலங்களும, திருமைவார்பில்
ஆரமும நீண்ட திரு முடியும பளபளவவைன
மின்ன, வநருங்கியே ஒளிவயேப் பரப்பும
திருமுடியின் நுனியிலுள்ள மைவாணிக்கமைவானத
மைற்வறை ஆபரணங்களின் சஜேவாதிவயே மைவறைக்கும.
இவ்வைவாற அழகு மையேமைவான மைரகதமைவல சபவான்றை
எமவபருமைவாவன நவான் கண்சடன் என்ற
பரகவாலநவாயேகியேவாக பவாடுகின்றைவார்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
இவ்வைவாற மைடல் வபற்றை சிறைப்புப் வபற்றைத
இத்திருத்தலம, கல்கருடன் அருள் பவாலிக்கும

திருநவறையூர். பின்னர் ஓர் அத்தியேவாயேத்தில்
இத்தலத்தில் நவடவபறம சிறைப்புக் கல் கருட
சசேவவைவயேச் சசேவிக்கலவாம அன்பர்கசள

25. திருவவைள்ளியேங்குடி
சேதர்புஜே கருடன்

கங்வகயினும புனிதமைவாயே கவாவிரியின் கவரயில்
வவைள்ளியேவார் வைணங்க அருள் புரிந்த

சகவாலவில்லி இரவாமைர் ஆலயேத்தில் கருடவாழ்வைவார்
சமைல்திருக்கரங்களில் சேங்கு சேக்கரம ஏந்தி சேதர்
புஜேங்களுடன் நின்றை சகவாலமும அமைர்ந்த
சகவாலமும இல்லவாமைவால் எழிலவாகச் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் வைவாருங்கள் அந்த எழிவலக்
கவாணலவாம. இத்தலத்தில் சகவாலவில்லி இரவாமைவர
சசேவித்தவால் 108 திருப்பதி வபருமைவாள்கவளயும
சசேவித்த பலன் கிட்டும என்பத ஐதீகம.
வைவாமைனவாவைதவாரத்தில் தவான் இழந்த கண்வண
இத்தலத்தில் தவைம வசேயத திருமபப்வபற்றைதவால்
சுக்கிர பகவைவான் அவணயேவாத் தீபமைவாக
இத்தலத்தில் பிரகவாசித்தக் வகவாண்டிருக்கிறைவார்.
எனசவை இத்தலம சுக்கிரத் தலமைவாகவும
சபவாற்றைப்படுகின்றைத. இத்தலத்தில் கருங்கல்
தவரயில் வசேங்கதலி வைவாவழ முவளத்த
வைருடத்திற்கு ஒரு தவார் என்ற வைவாவழயேடி
வைவாவழயேவாக இருந்த வைருகின்றைத. இத்தலத்தின்
அருகில்தவான் வியேவாக்கியேவான சேக்கரவைர்த்தி
வபரியேவைவாச்சேவான் பிள்வளயின் அவைதவாரத்
தலமைவான சசேங்கனூர் உள்ளத.

ஆநிவர சமையத்த அன்ற
அவலகடலவடத்திட்டு அரக்கர் தம
சிரங்கவளயுருட்டி
கவார்நிவறை சமைகம கலந்த சதவாருருவைக்
கண்ணனவார்க் கருதியேசகவாவில்
பூநிவரச் வசேருத்தி புன்வன முத்தருமபிப்
வபவாதமபிவட வைரிவைண்டுமிண்டி
சதனிவரத்தண்டு அங்கு இன்னிவசே முரலும
திருவவைள்ளியேங் குடியேதசவை (வப.தி 4-10-2)

வபவாருள்: (முன்வனவாரு கவாலத்தில் சகவாபவால
கிருஷ்ணனவாயப் பிறைந்த) பசுக்கூட்டங்கவள
சமையத்தவைனும, அவல வீசுகின்றை கடலில்
அவணகட்டி இலங்வக வசேன்ற
அரக்கர்களுவடயே தவலகவள அறத்தத்
தள்ளியேவைனும, மைவழக்கவால சமைகம சபவான்றை
ஒப்பற்றை வைடிவவை உவடயே கண்ணனவானவைனும

திருவுள்ளம உவைந்த எழுந்தருளியுள்ள
திருத்தலம எதவவைன்றைவால் வைரிவசே வைரிவசேயேவாக
பூத்திருக்கின்றை சுரபுன்வன மைரங்கள்,
முத்தப்சபவான்றை வமைவாக்குகள் அருமபியுள்ள
புன்வன மைரங்கள் ஆகியேவைற்றின் வபவாந்தகளிசல
வைண்டுகள் வநருங்கி இருந்த சதவன
ஆரவைவாரத்சதவாடு பருகி இனியே இவசேகவளப்
பவாடும திருவவைள்ளியேங்குடியேவாகும என்ற
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
இத்தலத்தின்

மூலவைர்: சகவாலவில்லி இரவாமைர், க்ஷீரவாப்திநவாதன்
புஜேங்க சேயேனத்தில் வைர்ண கலவாபத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.
உற்சேவைர்: சிருங்கவார சுந்தரர். தன்வன
அழகுபடுத்திக்வகவாள்வைதில் விருப்பம உள்ளவைர்.
தவாயேவார் : மைரகதவைல்லி
விமைவானம : புஷ்கலவா வைர்த்தக விமைவானம.

தல விருட்சேம: வசேவ்வைவாவழ
தீர்த்தம: சுக்கிர தீர்த்தம, பிரமமை தீர்த்தம,
பரசுரவாமை தீர்த்தம, இந்திர தீர்த்தம.
விமைவானம : புஷ்கலவாவைர்த்தக விமைவானம.
மைங்களவாசேவாசேனம : திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
திருஇந்தளூரில் பரிமைள ரங்கநவாரின் சசேவவை
தனக்குக் கிவடக்கத் தவாமைதம ஆனதவால், மைனம
வநவாந்தவார் திருமைங்வக ஆழ்வைவார். இவைவரச்
சேவாந்தப்படுத்தம விதமைவாக திருவவைள்ளியேங்குடி
வபருமைவாளவான க்ஷீரவாப்திநவாதசர, தன் தலத்தக்குத்
திருமைங்வக ஆழ்வைவாவர அவழத்தத் தரிசேனம
தந்ததவாகக் கூறவைர். க்ஷீரவாப்திநவாதசர இங்கு
மூலவைர் என்றைவாலும, 'ஸ்ரீசகவாலவில்லி ரவாமைர்'
என்கிறை திருநவாமைசமை மைங்களவாசேவாசேனப் வபயேர்.
எனசவை, மூலவைவர “சகவாலவில்லி ரவாமைர்”
என்சறை அவழப்பத வைழக்கத்தில் இருக்கிறைத.
திருவவைள்ளியேங்குடி எனும இந்தத் திருத்தலம
நவான்கு யுகங்களிலும புகழ் வபற்ற

இருந்தள்ளத. கிருத யுகத்தில் - பிரமமை புத்திரம
என்றம, திசரதவா யுகத்தில் - பரவாசேரம என்றம,
தவைவாபர யுகத்தில் - வசேந்திர நகரம என்றம,
கலியுகத்தில் - பவார்க்கவைபுரம என்றம
திருவவைள்ளியேங்குடி சபவாற்றைப்படுகிறைத.
சுக்கிரன், பிரமமைன், பரவாசேரர், இந்திரன், பிருகு
முனிவைர், அசுர சிற்பியேவான மையேன்,
மைவார்க்கண்சடயே மைகரிஷ, பூமைவாசதவி
ஆகிசயேவாருக்கு வபருமைவாள் பிரத்யேட்சேம.
ஒவ்வவைவாரு தலமைவாகத் தரிசித்தபடி சசேவாழ
நவாட்டில் பயேணித்தக் வகவாண்டிருந்தவார்
திருமைங்வக ஆழ்வைவார். திருவவைள்ளியேங்குடி
திருத்தலத்தக்கு வைந்தவைர், மூலவைர் க்ஷீரவாப்திநவாதர்
திருசமைனியின் அழகில் வசேவாக்கிப் சபவானவார்.
கவாற்றிவடப் பூவள கரந்தன அரந்வதயுறைக்
கடலரக்கர்தம சசேவன
கூற்றிவடச் வசேல்லக் வகவாடுங்கவண தரந்த
சகவாலவில் இரவாமைன்றைன் சகவாயில்

ஊற்றிவட நின்றை வைவாவழயின் கனிகள் ஊழ்த்த
வீழ்ந்தன உண்டு மைண்டி
சசேற்றிவடக் கயேளலுகள் திகழ் வையேல்சூழ்
திருவவைள்ளியேங்குடியேதசவை (வப.தி 4-10-6)
வபவாருள்: வீசுகின்றை வபரும கவாற்றிசல இலவைம
பஞ்சேவானத தன் அவடயேவாளத்வத எங்சகசயேவா
வதவாவலத்த அழிந்த சபவாய விடுகிறைத.
அதசபவால், அரக்கர்களுவடயே கடல் சபவான்றை
வபரும பவடகள் சதவால்வியுற்ற, அல்லலுற்ற
வமைள்ள வமைள்ள எமைசலவாகம வசேன்ற
சசேர்கின்றைன. இத எப்படி நிகழ்கிறைத? தன்னிடம
உள்ள அழகியே வில்லில் - வகவாடியே அமபுகவளத்
வதவாடுத்த இந்த அரக்கர் பவடகவள
அழித்தவாரவாம ஸ்ரீரவாமைபிரவான். இத்தவகயே
“ஸ்ரீசகவால வில்லிரவாமைர்” (அழகியே வில்வல
உவடயே ரவாமைர் என்பத வபவாருள்) திருக்சகவாயில்
வகவாண்டுள்ள திருக்சகவாயில் எதவவைன்றைவால்,
நீரூற்ற உள்ள நிலங்களில் முவளத்திருக்கின்றை
வைவாவழ மைரங்களிலிருந்த இற்றை உதிர்ந்த
பழங்கவள கயேல் மீன்கள் சமைல் விழந்த தின்ற

சசேற்ற நிலங்களிசல தள்ளி விவளயேவாடப் வபற்றை
வையேல்கள் சூழ்ந்த திருவவைள்ளியேங்குடி ஆகும.
இத்தலத்தின் தல விருட்சேமைவான
வசேவ்வைவாவழவயேயும சசேர்த்த மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார் ஆழ்வைவார்.
தலவைரலவாற: புரவாண கவாலத்தில் சதவைர்கள்,
அசுரர்கள் என்ற இரு பிரிவினர் இருந்தனர்.
சதவைர்களின் சிற்பியேவாக விஸ்வைகர்மைவாவும,
அசுரர்களின் சிற்பியேவாக மையேனும இருந்த
வைந்தனர். மையேன், இரவாவைணனின் மைவனவி
மைண்சடவாதரியின் தகப்பனவார் ஆவைவார்.
சதவைர்களுக்கவான மைவாளிவககவளக் கட்டிக்
வகவாடுத்த நற்வபயேர் வபற்றைவார் விஸ்வைகர்மைவா.
அசதவாடு, ஸ்ரீமைந் நவாரவாயேணன் உவறையும
திருக்சகவாயில்கவள - அவைரத பரிபூரண அருள்
வபற்ற, நிர்மைவாணிக்கும சபற வபற்றைவார் அவைர்.
சதவை சிற்பியேவான விஸ்வைகர்மைவாவுக்கு
இப்படிவயேவாரு வைவாயப்பு கிவடத்ததில் ஒன்றம
ஆச்சேரியேம இல்வல. ஆனவால், இசத ஆவசே அசுர
குல சிற்பியேவான மையேனுக்கும வைந்தத. அதவாவைத,

சேர்வை வியேவாபியேவான ஸ்ரீநவாரவாயேணனின் அருள்
வபற்ற, அழகியே விமைவானத்தடன் கூடியே
திருக்சகவாயில் ஒன்வறை அப்பரந்தவாமைனுக்குக்
கட்ட விருமபினவான். விஸ்வைகர்மைவாவுக்குக்
கிவடத்த சபரும புகழும தனக்கும கிவடக்க
சவைண்டும என ஆவசேப்பட்டவான் மையேன்.
எனசவை மையேன் பிரமமைசதவைவர அடி பணிந்த
தனத விருப்பத்வதத் வதரிவித்தவான்.
பிரமமைசதவைரும, “இதவும அந்நவாரவாயேணரின்
விவளயேவாட்டுத்தவான் சபவாலும!” என்ற வமைள்ளப்
புன்னவகத்தவார். “ ஓர் உபவாயேம உள்ளத.
புண்ணியே நதியேவான கவாவிரியின் கவரயில் உனக்கு
பிடித்தமைவான ஓர் இடத்தில் அமைர்ந்த
நவாரவாயேணவன நிவனத்த தவைம வசேய, உனக்கும
சதவை சிற்பி விஸ்வைகர்மைவாவிற்குக் கிட்டியே
பவாக்கியேம கிட்டும” என்ற ஆசி வைழங்கி
அனுப்பினவார்.
பிரமமை சதவைரின் அறிவுவரப்படி , பூசலவாகம
வைந்த கவாவிரிக் கவரசயேவாரமைவாக பயேணித்த தவைம
இருப்பதற்குத் தகுந்த இடம சதடினவான் மையேன்.

இப்சபவாத திருவவைள்ளியேங்குடி என்ற
அவழக்கப்படும இந்த திருத்தலத்தக்கு வைந்தவான்.
இங்கு மைவார்க்கண்சடயே முனிவைர் தவைம
வசேயவைவதக்கண்டு தவானும இங்கு தவைத்தில்
அமைர்ந்தவான்.
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணரும மையேனின் தவைத்திற்கு
மைகிழ்ந்த சசேவவை சேவாதித்தவார். எப்படித் வதரியுமைவா?
தன் திருக்கரங்களில் சேங்கு, சேக்கரம முதலவான
ஆயுதங்கவளத் தரித்தத் திருமைவாலவாக மையேனுக்குக்
கவாட்சி வகவாடுத்தவார். ஆனவால், இரண்சட
திருக்கரங்கள் வகவாண்டு அவைற்றில் வில்லும
அமபும தரித்தக் சகவாலவில்லி ரவாமைனவாக
தனக்குக் கவாட்சி தர சவைண்டும என்ற
சவைண்டினவான் மையேன். பக்தனத சவைண்டு
சகவாளுக்கு இணங்கி, தன் சமைற்கரங்களில் இருந்த
சேங்கு, சேக்கரம ஆகியே ஆயுதங்கவள அருகில்
இருந்த கருடவாழ்வைவாரிடம வகவாடுத்த விட்டு,
மையேன் விருமபியே சகவாலத்திசலசயே அவைனுக்குக்
கவாட்சி தந்தவாரவாம வபருமைவாள். சேங்கு
சேக்கரங்கவளப் வபற்றைதவால் வபருமைவாளின்
சேக்திசயே தன்னிடம

வைரப்வபற்றைவைரவாயத் திகழ்கிறைவார்
இக்கருடவாழ்வைவார். இதில் வபரிதம மைகிழ்ந்த
மையேன் அழகியே மைதில்கள், சுற்றப் பிரவாகவாரங்கள்,
மைண்டபங்கள், விமைவானங்கள் என்ற இந்த
ஆலயேத்வத அழகுறை அவமைத்ததவாகத் தலபுரவாணம
கூறகிறைத.
மையேனுக்குக் சகவாலவில்லி ரவாமைனவாகக் கவாட்சி
தருவைதற்கவாகத் தம வககளில் இருந்த சேங்கு
மைற்றம சேக்கரத்வதக் கருடவாழ்வைவாரிடம
வகவாடுத்தவார் அல்லவைவா? அப்சபவாத கருடவாழ்வைவார்
அவத எப்படிப் வபற்றக் வகவாண்டவார் வதரியுமைவா?
அமைர்ந்த நிவலயிலும இல்லவாமைல், நின்றை
நிவலயிலும இல்லவாமைல் எழுகின்றை நிவலயில்,
வபருமைவாளிடம இருந்த இந்த ஆயுதங்கவள
வபற்றக் வகவாண்டவாரவாம!
எனசவை, திருவவைள்ளியேங்குடியில் மூலவைர்
சேந்நிதிக்கு சநர் எதிசர அருள் பவாலிக்கும
கருடவாழ்வைவாருக்கு நவான்கு திருக்கரங்கள்.
''இப்படிவயேவாரு சகவாலத்தில் அருள் பவாலிக்கும
கருடவாழ்வைவாவர சவைற எங்கும தரிசிப்பத

அபூர்வைம. இந்த கருடவாழ்வைவாவர
வைழிபடுசவைவார்க்கு சேகல நலன்களும கிவடக்கும.
வைவாகனங்களில் வசேல்பவைர்கள் இவைவர சவைண்டி
வைழிபட்டவால், விபத்தகள் எவவையும நிகழவாத''
என்பத ஐதீகம.
இந்தத் தலம, ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணனின்
தசேவாவைதவாரங்களில் ஒன்றைவான வைவாமைன
அவைதவாரத்தடனும வதவாடர்பு உவடயேத.
மைஹவாபலியின் வசேருக்வக அடக்க வைவாமைன
அவைதவாரம எடுத்த வைந்த வபருமைவாள், அவைனிடம
மூன்றைடி நிலத்வத யேவாசேகமைவாகக் சகட்டவார். மைகவா
பலிக்குக் குருவைவாக இருந்தவைர் சுக்கிரவாச்சேவார்யேர்.
அசுர குலத்தக்சக இவைர்தவான் குரு.
'வைந்திருப்பவைன் சேவாதவாரணமைவானவைன் அல்ல ஸ்ரீமைந்
நவாரவாயேணசன' என்பவத அறிந்த சுக்கிரவாச்சேவார்யேர்,
வைவாமைனன் சகட்டபடி மூன்றைடி நிலத்வத மைகவாபலி
தவாவர வைவார்த்தக் வகவாடுக்கக் கூடவாத என்ற
விருமபினவார். திருமைவாலின் அவைதவார
நிகழ்வவையும, தவானம வகவாடுத்த பின்
மைகவாபலியின் நிவலவயேயும சுக்கிரவாச்சேவார்யேர்
நன்றைவாகசவை அறிவைவார். இருந்தவாலும, தவாவர

வைவார்த்தக் வகவாடுப்பத என்கிறை தன் முடிவில்
இருந்த பின்வைவாங்க மைறத்தவான் மைகவாபலி
சேக்ரவைர்த்தி.
மைகவாபலி தவானம வகவாடுப்பவதத் தடுக்க நிவனத்த
சுக்கிரவாச்சேவார்யேவார், ஒரு முடிவுக்கு வைந்தவார்.
மைகவாபலியின் கமைண்டலத்தில் இருந்த நீர் வைரும
வைழிவயே, ஒரு வைண்டு உருவில் வைந்த அவடத்தக்
வகவாண்டவார் சுக்கிரவாச்சேவார்யேவார். எனசவை,
மைகவாபலியின் கமைண்டலத்தில் இருந்த நீர்,
வைவாமைனன் வகயில் வைந்த விழவில்வல.
வைவாமைனன், சேவாமைவான்யேனவா? ஒரு தர்ப்வபப்
புல்லவால் கமைண்டலத்தின் தவளயில்
சேசரவலன்ற குத்தினவார். அத்தர்ப்வபப் புல்,
வைண்டின் ஒரு கண்வண ஏகத்தக்கும பவாதிக்கச்
வசேயத விட்டத.
வபரியேவாழ்வைவார் இந்த வசேயேவல இவ்வைவாற
பவாடுகின்றைவார்
மிக்க வபருமபுகழ் மைவாவைலி சவைள்வியில்
தக்கதிதவறைன்ற தவானம விலக்கியே

சுக்கிரன் கண்வணத் தருமபவாற்கிளறியே
சேக்கரவகயேசன! அச்சசேவாவைச்சசேவா
சேங்கமிடத்தவாசன! அச்சசேவாவைச்சசேவா.
(வபரி.தி 1-8–7)
வபவாருள்: மிகுந்த புகழிவன உவடயே மைகவாபலிச்
சேக்கரவைர்த்தி வசேயத யேவாகத்திசல நீ வைவாமைனனவாய
வசேன்ற மூவைடி மைண் சவைணடினவாய, மைகவாபலி நீ
சகட்டவத தர முயேலும சபவாத, நீ
வகவாடுக்கின்றைத தகுதியேவானதன்ற என்ற
முவறையிட்டு, பூமி தவானத்வத (அவைன் தத்தம
வசேயயும சபவாத நீர் விழவவைவாட்டவாமைல் தடுத்த
அவைனத குருவைவான) சுக்கிரவாச்சேவாரியேவார் ஒரு
கண்வண உன் வகயில் அணிந்திருந்த தர்ப்ப
பவைத்திரத்தின் நுனியேவால் கலக்கியே
சேக்கரவாயுதசமைந்தியே வபருமைவாசன! என்வன வைந்த
அவணத்தக் வகவாள்! பவாஞ்சேஜேன்யேம என்னும
சேங்வக இடக்வகயில் தரித்திருப்பவைசன!
என்வன வைந்த அவணத்தக் வகவாள்!

தனத தகவாத வசேயேலவால் இப்படி ஆகி விட்டசத
என்ற வைருந்தியே சுக்கிரவாச்சேவார்யேர், இழந்த
பவார்வவைவயே மீண்டும வபறை இந்தத் தலத்தக்கு
வைந்த வைண்டு வைடிவில் ஒரு மைண்டல கவாலம
தவைம இருந்தவார். இங்குள்ள பிரமமை தீர்த்தத்தில்
நீரவாடினவார். அப்சபவாத, தவான் சசேகரித்த
வவைத்திருந்த சதன் தளிகவள எல்லவாம, இந்தத்
தீர்த்தத்தில் கலந்தவாரவாம. அவைரத தவைத்தக்கு
இரங்கியே எமவபருமைவான், உளம கனிந்த
அவைருக்குக் கவாட்சி தந்த பவார்வவைவயேயும
வகவாடுத்த அருளினவார். அன்ற சுக்கிரனுக்குக்
வகவாடுக்கப்பட்ட ஒளி, இப்சபவாதம தூண்டவா
விளக்கவாக (சநத்திர தீபம) கருவைவறை அருசக,
இரவும பகலும சுடர் விட்டுப் பிரவாகவாசிக்கிறைத.
சுக்கிர பகவைவானுக்குப் வபருமைவாள் தந்த ஒளி,
இன்றம இந்த தீபத்தில் உயிர்ப்புடன்
இருப்பதவாக நமபப்படுகிறைத. எனசவை நந்தவா
விளக்கிற்கு எண்வணய வகங்கர்யேம
வசேயகின்றைனர் பக்தர்கள்.
சுக்கிர பகவைவான் வைணங்கியேதவால், இத சுக்கிரபுரி
ஆயிற்ற. சுக்கிரனுக்குத் தமிழில் வவைள்ளி என்ற

வபயேர். எனசவை, இந்தத் திருத்தலம,
'திருவவைள்ளியேங்குடி'. தஞ்வசே மைவாவைட்டத்தில்
உள்ள வவைணவை நவைக்கிரகத் தலங்களில், இத
சுக்கிரனுக்கவான திருக்சகவாயில் (இதர தலங்கள்:
சூரியேன்- சேவாரங்கபவாணி திருக்சகவாயில், குடந்வத;
சேந்திரன்- ஸ்ரீநவாதன் சகவாயில், நந்திபுர
விண்ணகரம; அங்கவாரகன்- திருநவறையூர்,
நவாச்சியேவார்சகவாவில்; புதன்- திருப்புள்ளபூதங்குடி;
குரு- திருஆதனூர்; சேனி- திருவிண்ணகர்,
ஒப்பிலியேப்பன்சகவாயில்; ரவாகு- கபிஸ்தலம;
சகத- திருக்கூடலூர், ஆடுதவறை
வபருமைவாள்சகவாயில்). சுக்கிர சதவாஷம
உள்ளவைர்களும, சுக்கிரனின் அருள்
சவைண்டுபவைர்களும இங்கு வைந்த தரிசித்தச்
வசேன்றைவால் நற்பலன்கள் விவளயும. பவார்க்கவை
முனிவைர் இந்தத் தலத்தில் நீண்ட கவாலம தவைம
இருந்ததவால் பவார்கவைபுரி என்றம, தவான் இழந்த
சிருஷ்டி பதவிவயே இந்தத் தலத்தில் தவைம
இருந்த மீண்டும பிரமமைன் வபற்றைதவால்
பிரமமைபுரி என்றம அவழக்கப்படுகின்றைத.

கிழக்கு சநவாக்கியே பிரமைவாண்ட திருக்சகவாயில்.
மூன்ற நிவல இரவாஜேசகவாபுரத்வதத் தவாண்டி
உள்சள வசேன்றைதம, பலிபீடம; வகவாடிமைரம.
கருடவாழ்வைவார் சேந்நிதி. சேங்கு சேக்கரத்தடன் அருள்
பவாலிக்கும அற்புதமைவான திருசமைனி. இடக் கவாவல
மைடித்த, வைலக் கவாவலக் குத்திட்டு
அமைர்ந்திருக்கும வைடிவைம. இரண்டவாம
பிரவாகவாரத்தில் மைரகதவைல்லித் தவாயேவார் மைற்றம
ஆண்டவாளின் சேந்நிதிகள். மைரகதவைல்லித் தவாயேவாரின்
சேந்நிதி விஸ்தவாரமைவானத. நவான்கு
திருக்கரங்களுடன் அருள் பவாலிக்கும பச்வசேக்கல்
வைடிவைம. அமைர்ந்த நிவல. தவிர சயேவாக நரசிமமைர்,
வைரதரவாஜே வபருமைவாள், நமமைவாழ்வைவார், திருமைங்வக
ஆழ்வைவார், சபயேவாழ்வைவார், குலசசேகர ஆழ்வைவார்,
ரவாமைவானுஜேர், சதசிகர், விஷ்வைக்சசேனர் சேந்நிதிகள்
உள்ளன. ஆலயேத்தக்கு வவைளிசயே ஸ்ரீஆஞ்சேசநயேர்
சகவாயில் வகவாண்டுள்ளவார்.
மூலவைர் க்ஷீரவாப்திநவாதர் அத்தி மைரத்திருசமைனியேர்.
புஜேங்க சேயேனத்தில் வபருமைவாளின் பிரமைவாண்டத்
திருசமைனி. சிலவா விக்கிரத்தின் சமைல் வைர்ண
கலவாபம பூசேப்பட்டுள்ளத, அழகவான

திருக்சகவாலம. க்ஷீரவாப்திநவாதரின் தவலமைவாட்டில்
ஸ்ரீமைவார்க்கண்சடயே மைகரிஷயும, கவால்மைவாட்டில்
பூசதவியும தரிசேனம தருகிறைவார்கள். இனி கருடன்
அமைர்ந்த சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கும,
உற்சேவைங்களின் சபவாத கருடி வைவாகனத்தில் தவாயேவார்
சசேவவை சேவாதிக்கும தலத்வதப் பற்றிக்
கவாணலவாமைவா அன்பர்கசள.

26. திருநவாவக அமைர்ந்த
சகவால கருடன்
கருடனுக்கு பவகவைசன என்றைவாலும நவாகங்கள்
கூட எமவபருமைவாவன சேரணவடந்த வபரியே
திருவைடியின் சகவாபத்தில் இருந்த தப்பியுள்ளன
என்ற ஆழ்வைவார்கள் பவாடியுள்ளனர்
அடுத்த கடும பவகஞற்கு ஆற்சறைன்சறைவாடி
படுத்த வபரும பவாழி சூழ்ந்த – விடத்தரவவை
வைல்லவாளன் வகவகவாடுத்த மைவாசமைனி
மைவாயேவைனுக்கு
அல்லவாத மைவாவைசரவா ஆள்? (மு.தி 80)
வபவாருள்: பவாதவாளத்தில் வைவாழ்ந்த வைவாசுகி
என்னும நவாகரவாஜேனின் மைகன் கமுகன் என்வறைவாரு
பவாமபிவனக் கருடவாழ்வைவார் திருவைமுத வசேயயே
சவைண்டுவமைன்ற நிவனத்த சபவாத, அவதயேறிந்த
கமுகன் எமவபருமைவானுவடயே
திருப்பள்ளிக்கட்டிலவாகியே ஆதிசசேடவன
கட்டிக்வகவாண்டு அவைரிடம சேரணவடந்தத.

வபரியே திருவைடி கமுகன் நிவலவயேக் கண்டு
இழிவைவாகப் சபசே எமவபருமைவான் திருவைவாழிவயே
அக்கருட பகவைவானிடம வகவாடுத்த அதன்
பலத்வத சசேவாதித்தவார். சதவால்வியேவடந்த வபரியே
திருவைடி எமபிரவானிடசமை சேரணவடந்த தன்வனப்
வபவாறத்தருளுமைவாற சவைண்டினவான்.
எமவபருமைவானும வபரியே திருவைடியின்
வகயிசலசயே அப்பவாமபிவனக் வகவாடுத்த
இரட்சித்தவார். அச்சிறைந்த திருசமைனிவயே உவடயே
எமவபருமைவானுக்குத் தவிர (மைற்றை
வதயவைங்களுக்கு) அடிவமை ஆவைவார்கசளவா? என்ற
வினவுகிறைவார் வபவாயவகயேவாழ்வைவார். இவதசயே
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
நஞ்சுசசேர்வைசதவார் வவைஞ்சினவைரவைம வவைருவை
வைந்த நின் சேரவணனச்சேரணவா
வநஞ்சில் வகவாண்டு நின்னஞ்சிவறைப்
பறைவவைக்கு அவடக்கலம வகவாடுத்த அருள்
வசேயததறிந்த
வவைஞ்வசேவாலவாளர்கள் நமைன்தமைர்கடியேர்
வகவாடியே வசேயவைனவுள அதற்கு அடிசயேன்

அஞ்சி வைந்த நின்னடியிவணயேவடந்சதன்
அணிவபவாழில் திருவைரங்கத்தமமைவாசன!.
(வப.தி 5-8-4)
வபவாருள்: திருவைரங்கத்த அமமைவாசன! நஞ்வசே
உமிழ்வைதம, வகவாடியே சகவாபத்வத
உவடயேவைனுமைவான கமுகன் என்னும ஒரு
பவாமபவானத, (தன்வனக் வகவால்ல இருக்கின்றை
கருடனுக்கு) பயேந்த தங்களிடம வைந்த “
தங்களுக்கு அவடக்கலப்வபவாருளவாகிசறைன் நவான்”
என்ற வசேவால்லிச் சேரணவடயே, தவாங்கள் அதற்குப்
பவாதகவாப்பவைனவாகி தங்கள் திருவுள்ளத்தில்
வகவாண்டு தங்கள் அடியேவைனவான கருடனிடம
அப்பவாமவப அவடக்கலப்வபவாருளவாக
ஒப்புவித்த பவாதகவாத்த அருளியே திறைத்வத
அடிசயேன் வதரிந்த வகவாண்டு வகவாடியே
வசேவாற்கவளப் சபசும யேமைதூதர்கள் வசேயயும
வகவாடுந்வதவாழில்கள் பலவைற்றிற்கு அஞ்சி வைந்த
நன் திருவைடிகவளச் சேரணமைவாக அவடந்சதன் என்ற திருவைரங்கத்தவாமைவானிடம சேரணம
அவடகின்றைவார். அந்த கமுகன் என்னும நவாகம

வைழிபட்ட வபருமைவாள்தவான் நவாகபட்டினம
வசேசௌந்தரரவாஜேப்வபருமைவாள்.
பிரமமைவாண்ட புரவாணத்தின் உத்தர பவாகத்தில் 10
அத்தியேவாங்களில் இந்த வசேசௌந்தவாரண்யேத்தின்
மைகிவமை கூறைப்பட்டுள்ளத. கிருத யுகத்தில்
ஆதிசசேஷன் இந்த வசேசௌந்தவாரண்யேத்தில் தவைம
வசேயத எப்சபவாதம வபருமைவாளுக்குச் சேயேனமைவாக
இருக்க வைரம வபற்றைவான். ஆதிசசேஷன் வைழிபட்ட
கவாரணத்தவாசலசயே இவ்வூர் நவாகன்பட்டினம
என்றைவாகி, பின்னர் நவாகப்பட்டினம என மைவாறியேத..
அசத யுகத்தில் உத்தவானபவாத மைகவாரவாஜேவாவின்
குமைவாரன் தருவைன் தன் தந்வத மைவாற்றைவாள் மைகவன
ஏற்றத் தன்வன உதவாசனப்படுத்தவைவத கண்டு
மைனம வவைறத்த நவாரதர் மூலம இத்தலத்தின்
வபருவமைவயே அறிந்த ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணவனக்
குறித்த கடும தவைம வசேயதவான். அவைன் தவைத்வத
கவலக்க சதவைர்கள் முயேன்றம முடியேவில்வல.
அவைன் தவைத்தவால் மைகிழ்ந்த வபருமைவாள் கருடன்
சமைல் அமைர்ந்த சபரழகு வபவாருந்தியேவைரவாக
சசேவவை சேவாதித்தவார். உலவக ஆளசவைண்டும என்றை

வைரம வசேயத தருவைன் வபருமைவாளின்
வசேசௌந்தர்யேத்தில் மையேங்கி தவான் சகட்க
நிவனத்வத மைறைந்த அசத சகவாலத்தில் வபருமைவாள்
இங்சக சசேவவை சேவாதிக்க சவைண்டும என்ற
சவைண்டினவான். எனசவை வபருமைவாளும இங்சக
நின்றை சகவாலத்தில் “வசேசௌந்தர்யேரவாஜேனவாக”
இன்றம சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
திசரதவாயுகத்தில் பூமைவாசதவியும,
தவைவாபரயுகத்தில் மைவார்க்கண்சடயேரும தவைமிருந்த
திருத்தலம. கலியுகத்தில் சேவாலிசுக சசேவாழன்
என்னும மைன்னன் இப்வபருமைவாளின் அருளவால்
நவாககன்னிவகவயேக் கண்டு கவாதல் வகவாண்டவான்.
அவைள் ஒரு பிலத்தவைவாரத்தில் மைவறைந்தவதக்
கண்டு வபருமைவாளிடம தங்கள் இருவைவரயும
இவனத்த வவைக்குமைவாற சவைண்ட வபருமைவாளும
நவாகரவாஜேனிடம தனத கன்னிவகவயே சேவாலிசுக
மைன்னனுக்கு மைணம முடித்த வகவாடுக்குமைவாற
பணிக்க இருவைர் திருமைணமும இனிதவாக
நிவறைசவைறியேத. சேவாலிசுக மைன்னன்
தற்சபவாவதயே ஆலயேத்வத அவமைத்தவான்.
பிரமசமைவாற்சேவைமும நடத்தினவான்

இந்தச் வசேசௌந்திரரவாஜேப் வபருமைவாளின்
வசேசௌந்தர்யேத்தில் மையேங்கியே திருமைங்வகமைன்னன்,
9 பவாசுரங்கவளப் பவாடிவிட்டு பத்தவாவைத
பவாடலில்தவான் இத்தலத்தின் வபயேவரக்
குறிப்பிடுகின்றைவார். வபவான்னிறைக் கருடன் சமைல்
கரியே புயேல் சபவால் வபருமைவாள் ஆசரவாகணித்த
வைரும அழவக, தன்வனப் பரகவால நவாயேகியேவாக
பவாவித்தக்வகவாண்டு “அச்சசேவா, ஒருவைர்
அழகியேவைவா! என்ற இவ்வைவாற மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார்.

மைஞ்சு உயேர் மைவா மைதி தீண்ட நீண்ட மைவாலிருஞ்
சசேவாவல மைணவாளர் வைந்த, என்
வநஞ்சுள்ளும கண்ணுள்ளும நின்ற, நீங்கவார்
நீர் மைவலயேவார் வகவால்? நிவனக்கமைவாட்சடன்
மைஞ்சு உயேர் வபவான் மைவல சமைல் எழுந்த மைவா
முகில் சபவான்ற உளர் வைந்த கவாணீர்!
அஞ்சிவறைப் புள்ளும ஒன்ற ஏறி வைந்தவார்
அச்சசேவா, ஒருவைர் அழகியேவைவா! (வப.தி 9-2-8)

வபவாருள்: சமைக மைண்டலத்தளவும உயேர்ந்ததவாய
சேந்திரன் படுமபடியேவாக உயேர்ந்திருப்பதவான
திருமைவாலிருஞ்சசேவாவலயில்
எழுந்தருளியிருக்கின்றை மைணவைவாளர்
அவ்விடத்வத விட்டு வைந்த என்
வநஞ்சினுள்ளும கண்களினுள்ளும நிவல நின்ற
நீங்க மைவாட்டவாமைல் இருக்கின்றைவார். திருநீர்மைவல
எமவபருமைவாசனவா இவைர்? இன்னவாவரன்ற
வதரிந்த உணரமைவாட்சடன். “அழகியே சிறைகுகவள
உவடயே வபரியே திருவைடியின் மீத ஏறி வைந்த இவைர்
சமைக மைண்டலத்தளவும ஓங்கியே ஒரு வபவான்
மைவல சமைல் எழுந்த கவாளசமைகம சபவான்ற
இருக்கிறைவார், வைந்த வைணங்குங்கள். அச்சசேவா!
ஒருவைர் அழவக என்வனன்சபன்”. என்ற கருடன்
சமைல் வசேசௌந்தரரவாஜேப்வபருமைவாள் ஆசரவாகணித்த
வைரும அழவக கண்டு அதிசேயிக்கின்றைவாள் பரகவால
நவாயேகி. இவ்வைளவு சிறைப்புகள் வபற்றை
இத்தலத்தின்
மூலவைர்: “நவாவக அழகியேவார்” என்ற
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
நீலசமைகப்வபருமைவாள், நின்றை திருக்சகவாலம

கிழக்கு சநவாக்கியே திருமுக மைண்டலம. சமைலும
அமைர்ந்த சகவாலத்திலும, கிடந்த சகவாலத்திலும
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
உற்சேவைர்: வசேசௌந்தர்யேரவாஜேப்வபருமைவாள்
தவாயேவார்: வசேசௌந்தர்யேவைல்லித்தவாயேவார்.
உற்சேவைர்: கஜேலக்ஷ்மித் தவாயேவார்
தீர்த்தம: சேவார புஷ்கரிணி
விமைவானம: வசேசௌந்தர்யே விமைவானம
தலமைரம: மைவா மைரம
பிரத்யேட்சேம: ஆதி சசேஷன் (நவாக ரவாஜேன்),
தருவைன், திருமைங்வகயேவாழ்வைவார், சேவாலிசுக மைன்னன்
நின்றை, இருந்த, கிடந்த என்ற மூன்ற
திருக்சகவாலத்தில் வபருமைவாள் இத்தலத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். மூலவைர் நீலசமைகப்
வபருமைவாள் நின்றை சகவாலத்திலும, வீற்றிருந்த
வபருமைவாள் என்ற அமைர்ந்த சகவாலத்திலும,
அரங்கநவாதர் பள்ளிவகவாண்ட சகவாலத்திலும

சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர். நவாகரவாஜேனுக்கு இந்த
மூன்ற சகவாலங்களிலும சசேவவை சேவாதித்ததவாக
ஐதீகம.
கண்டன், சுகண்டன் என்றை இரண்டு அந்தண
சேசகவாதரர்கள்
எண்ணற்றை வகவாடுஞ்வசேயேல்கள் வசேயத
இறதியில் ஒரு நவாள் இங்குள்ள ஆதி சசேஷன்
உருவைவாக்கியே சேவார புஷ்கரிணியில் தம உடவல
நவனத்த வவைகுந்தம வபற்றைனர் இவ்விருவைரின்
சிற்பங்களும அரங்கநவாதரின் சேன்னதியில்
வககூப்பியே நிவலயில் அவமைந்தள்ளன.
70 அடி ஏழு நிவல இரவாஜேசகவாபுரத்தடனும,
மூன்ற பிரகவாரங்களுடனும, உயேர்ந்த மைதில்
சுவைர்களுடனும பிரமமைவாண்டமைவாக
அவமைந்தள்ளத ஆலயேம. வபருமைவாள், தவாயேவார்
மைற்றம ஆண்டவாள் ஆகியே மூவைருக்கும
தனித்தனியேவாக பிரமசமைவாற்சேவைம
நவடவபறவைதவால் மூன்ற வகவாடி மைரங்கள்
அவமைந்தள்ளன இத்தலத்தில்.
இரவாஜேசகவாபுரத்வதக் கடந்தவுடன் நவான்கு கவால்

மைண்டபம, அடுத்த வகவாடிமைரம, வகவாடி மைரத்வத
அடுத்த கருட மைண்டபம அதன் வமையேத்தில்
கருடன் சேன்னிதி. சிறைகுகவள விரித்த நிவலயில்
சயேவாக சகவாலத்தில் அஞ்சேலி ஹஸ்தத்தடன்
அமைர்ந்த சகவாலத்தில் எழிலவாக சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் கருடவாழ்வைவார். இவ்வைவாலயேத்தில்
உள்ள அவனத்த வதயவை மூர்த்தங்களும
வசேசௌந்தர்யேமைவாக அவமைந்தள்ளத சபவால
கருடவாழ்வைவாரும வசேசௌந்தர்யேமைவாக உள்ளவார்.
அடிசயேன் இவைவர தரிசித்த சபவாத தங்கக்
கவைசேத்தில் இவைரின் அழகு பல மைடங்கு
அதிகமைவாகத் வதரிந்தத.
ஆழ்வைவார்கள் சேன்னதி மைற்றம வைசேந்த மைண்டபம
வைலப்பக்கம உள்ளன அதன் அருகில் வசேசௌந்தர்யே
புஷ்கரணி. ஆதி சசேஷன் உருவைவாக்கியே சேவார
புஷ்கரணி ஆலயேத்திற்கு வைடக்கில் உள்ளத.
வசேசௌந்தர்யே புஷ்கரணியின் வதற்கில் வீற்றிருந்த
சகவாலத்தில் அருள் பவாலிக்கும வவைகுந்த நவாதர்
சேன்னிதி அவமைந்தள்ளத.

மூலஸ்தவானத்திற்குள் நுவழயும சபவாத
தவைவாரபவாலகர்களின் கண்கள் நவைரத்தின கற்கள்
என்பதவால் மின்னுகின்றைன. இவைர்களுக்கும தங்க
கவைசேம சேவார்த்தியிருந்தனர். ஜேக்குலு நவாயேக்கர்
மைண்டபத்தில் நின்ற நவாம வபருமைவாவளத்
தரிசேனம வசேயகின்சறைவாம. இவைர்
டச்சுக்கவாரர்களின் அதிகவாரியேவாக இருந்தவார்
இவ்வைவாலயேத்தில் திருப்பணிகள் வசேயதள்ளவார்.
கலங்கவர விளக்கம கட்டுவைதற்கவான பணத்வதக்
வகவாண்டு இரவாஜேசகவாபுரத்வத இவைர் கட்டினவார்.
இதன் உச்சியில் ஒரு கவாலத்தில் விளக்கு
ஏற்றைப்பட்டத அத இப்பகுதியில் வைந்த
மைரக்கலங்களுக்கு வைழிகவாட்டியேவாக இருந்தள்ளத.
இவைர் மைற்றம இவைர் தவணவியேவாரும விழுந்த
வபருமைவாவள வைணங்கும சிற்பத்வத
இமமைண்டபத்தில் அவமைத்தள்ளனர்.
கருவைவறையில் நின்றை சகவாலத்தில் வநடிசயேவானவாக
வைடிவைவாய மைவார்பில் வபரியே பிரவாட்டியேவாருடன்,
சேங்கு, சேக்கரம, கவத தவாங்கி தவான முத்திவரயுடன்
எழிலவாக, மைந்தகவாசே புன்னவகயுடன்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாவர மையேக்கியே நவாவக

அழகியேவாரவாக நீலசமைகப்வபருமைவாள் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். தங்கக் கவைசேத்தில் வபருமைவாவளச்
சசேவிக்க ஆயிரம கண் சவைண்டும. இவைர்
இவடவயே இத்திருத்தலத்திற்சக உரிதவான
சிறைப்பவான தசேவாவைதவார ஒட்டியேவாணம
அலங்கரிக்கின்றைத. உற்சேவைர் வசேசௌந்தர்யேரவாஜே
வபருமைவாள் உபயே நவாச்சியேவார்களுடன் சசேவவை
சேவாதிக்கும அழசக அழகு. “அன்னமும சகழலும
மீனும ஆயே ஆதிவயே நவாவக அழகியேவாவர”
அதவாவைத முன்னம அன்னமைவாகவும.
வைரவாகமைவாகவும, மீனவாகவும அவைதரித்த உலகிற்கு
முழுமுதற் கடவுளவாக திருநவாவகயில்
எழுந்தருளியுள்ள அழகிற் சிறைந்த வபருமைவாள்
என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் “அச்சசேவா ஒருவைர்
அழகியேவைவா!” என்ற ஆச்சேரியேப்பட்டுப் பவாடியே
வபருமைவாவள விட்டு அகல வவைகு சநரம
பிடித்தத. பிள்வளப் வபருமைவாள் ஐயேங்கவார்,
திருக்குருவகப் வபருமைவான் கவிரவாயேர்,
முத்தசுவைவாமி தீக்ஷிதர் ஆகிசயேவாரும வபருமைவாளின்
அழகில் வசேவாக்கிப் பவாடல்கள் பவாடியுள்ளனர்.

இமமைண்டபத்தின் வைடக்குப்பகுதியில் கிடந்த
சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கும அரங்கநவாதர்
சேன்னிதி அவமைந்தள்ளத. இந்த சேன்னிதியில்
எழிலவான சிஷ்ட பரிபவாலன தஷ்ட நிக்ரஹ
நரசிமமைர் மூர்த்தம உள்ளத. எட்டுக்கரத்தடன்
அஷ்டபுஜே நரசிமமைரவாக அருள் பவாலிக்கின்றைவார்.
ஒரு கரம பிரகலவாதவன ஆசர்வைதிப்பத
சபவாலவும, ஒரு கரம அபயே முத்திவரயேவாகவும
மைற்றை கரங்கள் கூடவா இரணியேவண வைதம
வசேயயும சகவாலத்திலும, சமைற்கரங்களில்
சேங்கமும, சேக்கரமும தவாங்கி அற்புதமைவாக சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். ஒசர சேமையேத்தில் பக்தனவான
பிரகலவாதவாழ்வைவாவன கவாத்த அசத சேமையேம
தஷ்டனவான இரணயேனின் மைவார்வப பிளக்கும
அருவமையேவான சகவாலம. சகவாஷ்டத்தில்
அவமைந்தள்ள அஷ்டபுஜே தர்க்வகயும மிகவும
சேக்தி வைவாயந்தவைள். இமமைண்டபத்தின் உட்புறை
சுவைரில் இந்த திவ்யேசதசேத்தின் புரவாணம எழில்
ஓவியேமைவாக வைவரயேப்பட்டுள்ளத. ஆலயேம
மிகவும சுத்தமைவாகப் புத வைர்ணக் கலவாபத்தடன்
மின்னியேத. இரண்டவாம பிரகவாரத்தில்

பிரமசமைவாற்சேவை கவாட்சிகவள அற்புத
ஓவியேமைவாக்கி அலங்கரித்தள்ளனர். மூலவைரின்
விமைவானம ஐந்த தங்கக் கலசேங்களுடன் தனிச்
சிறைப்பவாக அவமைந்தள்ளத. இவ்விமைவானம
வசேசௌந்தர்யே விமைவானம என்றம பத்ரசகவாடி
விமைவானம என்றம அவழக்கப்படுகின்றைத.
தவாயேவாரின் சேன்னதிக்கு எதிசர உள்ள ஊஞ்சேல்
மைண்டபம எழிலவாக பளபளக்கும கருப்பு
கிசரவனட் கற்களவால் அருவமையேவாக
அவமைந்தள்ளத. தவாயேவார் மைற்றம ஆண்டவாள்
விமைவானத்தில் கருடிகள் கவாவைல் கவாக்கின்றைன.
ஆண்டவாள் நின்றை சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.

தவாயேவார் கருடி வைவாகனத்திலும வபருமைவாள் கருட
வைவாகனத்திலும சசேவவை
ஸ்ரீவசேசௌந்தரரவாஜேப்வபருமைவாள் ஆலயேத்தில்
மைட்டுசமை, ஸ்ரீவசேசௌந்தர்யேவைல்லி தவாயேவாருக்கு
“கருடி வைவாகனம” என்பத சவைவறைங்கிலும
இல்லவாத தனிச்சிறைப்பு. இத்திருக்சகவாயிலில்
கருடபகவைவாவன ஸ்ரீவசேசௌந்தரரவாஜே வபருமைவாசள
வீற்றிருக்கச் வசேயததவால், இந்த சேந்நிதியில்
மைட்டும கருடபகவைவானுடன் கருடியும
வைவாகனமைவாக சசேர்ந்த எழுந்தருளி உள்ளவார்.
ஆவகயேவால், வபருமைவாள் கருடவைவாகனத்திலும,
தவாயேவார் கருடிவைவாகனத்திலும சசேர்ந்த எழுந்தருளி,
பக்தர்களுக்கு சசேவவை சேவாதிப்பர். அதன் படி,
ஸ்ரீவசேசௌந்தர்யேவைல்லித் தவாயேவாரின் ஆனி
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் நவான்கவாம திருநவாள் கவாவல
10 மைணிக்கு மூலவைர் ஸ்ரீவசேசௌந்தர்யேவைல்லித்
தவாயேவாருக்குச் சிறைப்பு அலங்கவாரத் திருமைஞ்சேனம
நவடவபறகின்றைத. மைவாவல 6 மைணிக்கு உற்சேவைர்
ஸ்ரீவசேசௌந்தர்யேவைல்லித் தவாயேவார், வவைள்ளிக் கருடி
வைவாகனத்திலும, ஸ்ரீவசேசௌந்தரரவாஜே வபருமைவாள்
வவைள்ளிக் கருட வைவாகனத்திலும எழுந்தருளி ,

சகவாயில் நந்தவைனத்தில் வைலம வைந்த சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர். கருட வைவாகனத்தின் சிறைகுகள்
சமைல் சநவாக்கியே நிவலயில் உள்ளன. கருடி
வைவாகனத்தின் சிறைகுகள் கீழ் சநவாக்கியே நிவலயில்
உள்ளன.

சூடிக்வகவாடுத்த சுடர்க்வகவாடியேவாள் கருடி
வைவாகன சசேவவை
சகவாவத நவாச்சியேவாரும திருவைவாடிப்பூர அவைதவார
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத நவான்கவாம திருநவாள்

இரவு கருடி வைவாகனத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
வைவாருங்கள் இனி திருவமையயேத்தின் மூன்ற
கருடன்கவள சசேவிக்கலவாம.

27. திருவமையயேம மூன்ற
கருடன்கள்
சேத்தியே சகத்திரம என்றைவழக்கப்படும
குடவைவரக் சகவாவிலவான திருவமையயேம
திவ்யேசதசேத்தில் சேத்தியே மூர்த்தி மைற்றம
திருவமையயேர் என்ற இரண்டு மூலவைர்கள் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர். இருவைருடனும கருடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். சமைலும சேத்தியே மூர்த்திப்
வபருமைவாளுக்கு எதிரவாகவும அற்புதமைவான கிளி
கிரீடத்தடன் பிரமமைவாண்ட சமைனியேரவாகவும
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவார் வைவாருங்கள்
அந்த அழவகக் கவாணலவாம.
வமையயேரவாக அனந்தன் சமைல் பள்ளி வகவாண்ட
சகவாலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள சேன்னதியில் மைத
வகடபர்கவள ஆதி சசேஷன் தனத மூச்சுக்
கவாற்றைவால் தரத்தம அற்புத சகவாலத்தில் புஜேங்க
சேயேன சகவாலத்தில் வபருமைவாள் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இத்திருஉருவைம

இந்தியேவாவிசலசயே மிகப்வபரியேத என்ற
கூறைப்படுகிறைத. வபருமைவாளின் பங்கயேற் கண்கள்
அவரக்கண்ணவாக மூடியிருக்க இதழ்களில்
வமைல்லியே புன்னவகயுடன் பவாமபவண சமைல்
பள்ளி வகவாண்ட நிவலயில் வைலக்கரம
ஆதிசசேஷவன அவணத்தக் வகவாண்டு கவாட்சி
தரும அழசக அழகு.
யுக முடிவில் வபருமைவாள் பவாற்கடலில்
பவாமபவணயில் படுத்த சயேவாக நித்திவரயில்
ஆழ்ந்திருக்கும சபவாத அவைர் கவாதிலிருந்த
சதவான்றியே மைத வகடப அசுரர்கள், ஸ்ரீசதவி
மைற்றம பூசதவி தவாயேவார்கவள அபகரிக்க
வைருகின்றைனர். அத கண்டு அஞ்சி பூசதவி
வபருமைவாளின் திருவைடிக்கருகிலும ஸ்ரீசதவி
வபருமைவாளின் மைவார்பிலும ஒளிந்த
வகவாள்கின்றைனர். வபருமைவாளின் நித்திவரவயே
கவலக்க மைனமில்லவாத ஆதிசஷசேன் தன்
வைவாயிலிருந்த விஷ ஜேவைவாவலவயே கக்கி
அரக்கர்கவள விரட்டி விடுகிறைவான். வபருமைவாளின்
அனுமைதியின்றி அவ்வைவாற வசேயததற்கவாக
ஆதிசசேஷன் பயேந்த இருக்வகயில் வபருமைவாள்

என் அனுமைதியின்றி வசேயதவாலும நல்லசத
வசேயதிருக்கிறைவாய பவாரவாட்டுக்குரியே வசேயேல் என்ற
கூறியேதவாக ஐதீகம. இவத வமையப்பிக்கும
வைவகயில் இத்தலத்தில் ஆதிசசேஷன் தன்
தவலவயே அஞ்சி சுருங்கியேவைவாற கவாட்சி தருவைத
சிறைப்புக்குரியேத. ஆதி சசேஷனின் ஜேஸுவைவாவலக்கு
அஞ்சி அரக்கர்கள் இருவைரும நடுங்கி ஓடுவைவத
தத்ரூபமைவாகக் கவாணலவாம,
வபருமைவாளுடன் வகவயே கூப்பி நின்றை
சகவாலத்தில் பவாற்கடலில் அரி தயில் வகவாள்ளும
வபருமைவாளின் ஆவணக்கு கவாத்த நிற்கும
கருடனவாக இந்த சேன்னதியில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவான். சுற்றிலும சதவைர்கள், ரிஷகள்,
கின்னரர், கிமபுருடர் வபருமைவாளின் நவாபிக்
கமைலத்திலிருந்த புறைப்படும தவாமைவர மைலரில்
பிரமமைவா, எமைதர்மைன், சித்திரகுப்தன், சூரியே
சேந்திரர்கள், இரவாகு ஆகிசயேவார் அழகவாக
வசேதக்கப்பட்டுள்ளனர். சமைலும பழங்கவால
வைவாத்தியேங்கள் பல கவாணக்கிவடக்கின்றைன.

சமைலும சேத்தியேமூர்த்தி எனும திருநவாமைத்தடன்
நின்றை திருக்சகவாலத்தில் சசேவாமைச்சேந்திர
விமைவானத்தின் கீழ் ஒரு கரத்தில் பிரசயேவாகச்
சேக்கரத்தடன் மைற்வறைவாரு கரத்தில் சேங்குடன்
எழுந்தருளி மைற்வறைவாரு மூலவைர் பக்தர்களுக்கு
அருள்பவாலிக்கிறைவார். இவைருடன் வககவளக்கூப்பி
நின்றை சகவாலத்தில் கருவைவறையில் வபருமைவாளுடன்
கருடனும புரூரவை சேக்கரவைர்த்தியும
எழுந்தருளியுள்ளனர்.
கருடன் தன் தவாயின் அடிவமைத் தவளவயேத் தீர்க்க
அமிர்தம வகவாண்டு வைர சேக்தி சவைண்டி
வபருமைவாளிடம பிரவார்த்திக்க அதற்கவான சேக்திவயே
வபருமைவாள் பிரத்யேட்சேமைவாகி கருடனுக்கு
அருளியேதவாக ஐதீகம எனசவை மூலவைர்
சேத்தியேமூர்த்திப் வபருமைவாளுடன் கருடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவான்.
இவைருக்கு எதிரவாகவும தனி சேன்னதியில்
வநடிசயேவானவாக அற்புதமைவாக கிரீடத்தில்
கிளிகளுடன் வக கூப்பி நின்றை சகவாலத்தில்
கருடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவான். இவ்வைவாற

மூன்ற கருடன்கவள இந்த திவ்யே சதசேத்தில் நவாம
சசேவிக்கலவாம.
திருமைங்வக ஆழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
தலம. ”வமையயேவமைன்னும தடவைவர சமைல்
கிடந்தவாவனவயேன்றம”, ”திருவமையயேத்த
இன்னமுத வவைள்ளத்வத” என்றம, ”திருவமையயே
மைவலயேவாளவா” என்றம, ”வமையயேம அமைர்ந்த
வபருமைவாவள” என்றம, ”வமையயே மைணவாளர்”
என்றம பவாடி மைகிழ்கிறைவார் மைங்வக மைன்னன்!
வமையேவார் கடலும மைணிவைவரயும மைவாமுகிலும
வகவாயயேவார் குவைவளயும, கவாயேவாவும சபவான்றி
இருண்ட
வமையயேவாவன, வமையயே மைவலயேவாவனச்
சேங்சகந்தம
வகயேவாவன, வக வதவாழவாக் வகயேல்ல
கண்சடவாசமை! (வப. தி 11-7-5)
வபவாருள்: கருங்கடவலயும, நீலமைணிமையேமைவான
மைவலவயேயும, கவாளசமைகத்வதயும, பறிக்கக்
தூண்டுகின்றை நீசலவாற்பலத்வதயும,
கவாயேவாமபூவவையும சபவான்றை கறத்த திருசமைனிவயே

உவடயேவைனும, திருவமையயே மைவலயில் சகவாயில்
வகவாண்டவைனும, சேங்சகந்தம திருக்வகவயே
உவடயேவைனுமைவான வபருமைவாவன வைணங்கவாத
வககள் வககசள அல்ல. இதவன நவாம
நன்கறிசவைவாம என்கிறைவார் நம கலியேன்! அடுத்த
கண்ணீர் வபருக்கும கருடவாழ்வைவாவர
சசேவிக்கலவாமைவா அன்பர்கசள?

28. மைன்னவார் சபவாளூர்
கண்ணீர் வபருக்கும
கருடவாழ்வைவார்

ஆந்திர மைவாநிலம வநல்லூர் மைவாவைட்டம
சூலூர்சபட்வட-கவாளஹஸ்தி பவாவதயில் 5 கி.மீ.
வதவாவலவில் உள்ள மைன்னவார் சபவாளூர் கிருஷ்ண
சுவைவாமி சகவாயிலில் இரு சிறைப்புகள்.
ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ருக்மிணியில்லவாமைல்
ஜேவாமபவைதியுடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். கர்வைம
தீர்ந்த கருடவாழ்வைவார் பிரமமைவாண்டமைவாக
கிருஷ்ணவர விட உயேரமைவானவைரவாக சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். ஆகசவை, இவைர் தவர

மைட்டத்திற்குக் கீசழ பிரதிஷ்வட
வசேயயேப்பட்டுள்ளவார். கிருஷ்ணனின்
கருவணவயே வியேந்த, கண்களிலிருந்த நீர்
வபருகி, கன்னங்கவள நவனக்கும இத்சதவாற்றைம
அற்புதமைவானத இத்தலத்தில் கருடவாழ்வைவார்
இவ்வைவாற கண்ணீர் வபருக்கும கருடவாழ்வைவாரவாக
பிரமமைவாண்ட சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிப்பதற்கவான கவாரணம என்னவவைன்ற
கவாணலவாம.
சேத்ரவாஜித் என்னும மைன்னன் சூரியேவன குறித்த
கடுவமையேவான தவைத்வத சமைற்வகவாண்டவான். அவைன்
தவைத்திற்கு மைகிழ்ந்த சூரியே பகவைவான் அவைனுக்கு
சியேமைந்தக மைணி என்றை உயேர்ந்த இரத்தினத்வத
அளித்தவான். பகவைவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஒருமுவறை
இந்த சேத்ரவாஜித் மைன்னவர பவார்க்கச் வசேன்றைவார்.
அவைன் அந்த இரத்தினத்வத அணிந்த வகவாண்டு
இருக்குமசபவாத அவைனத உடசல
சூரியேவனப்சபவால ஒளிவீசியேத. இவதக் கண்ட
கிருஷ்ணர் அந்த இரத்தினத்வத வைவாங்கி பவார்க்க
சவைண்டும என்ற சகட்க சேத்ரவாஜித் மைன்னன்

மைறத்த விடுகிறைவான். பின்னர் கிருஷ்ணர்
தவைவாரவகக்கு திருமபி விடுகிறைவார்.
பிறைகு ஒரு சேமையேம சேத்ரவாஜித்தின் சேசகவாதரன்
பிரசசேனன் என்பவைன் இரத்தினத்வத அணிந்த
வகவாண்டு கவாட்டிற்கு சவைட்வடயேவாட வசேல்லும
சபவாத சிங்கம ஒன்றினவால் வகவால்லப்படுகிறைவான்.
சிங்கம அந்த இரத்தினத்வத எடுத்தக்வகவாண்டு
வசேன்றவிடுகிறைத. சேத்ரவாஜித் மைன்னனும மைற்றை
வபவாதமைக்களும கிருஷ்ணர் சமைல் சேந்சதகப்பட்டு
சபசுகிறைவார்கள். இதனவால் பகவைவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்
அவைமைவானப்பட சநர்ந்தத.
ஒரு சேமையேம கரடி இனத்தவலவைர் ஜேவாமபவைவான்
அச்சிங்கத்வதக் வகவால்ல சியேமைந்தக மைணி அவைர்
வகக்கு வசேன்றைத அவைர் அவத எடுத்தச்வசேன்ற
தன் புதல்வி ஜேவாமபபதிக்கு பரிசேவாகக் வகவாடுத்தவார்.
தனக்கு ஏற்பட்ட அவைமைவானத்வத தவடக்க
ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தவாசமை அந்த இரத்தினத்வத சதடி
வசேல்ல முடிவு வசேயத கவாட்டில் சதடுகிறைவார்.
கவாட்டில் பிசரசேனத சேடலத்வதயும மைற்றை அடிச்
சுவைடுகவளயும கண்டு அவதப் பின்பற்றி

ஜேவாமபவைவானின் குவகவயே அவடந்தவார்.
ஜேவாமபவைவான் கிருஷ்ணர்தவான் இரவாமைனவாகவும
அவைதரித்தவைர் என்ற வதரியேவாமைல் மைல்யுத்தம
புரிகிறைவார். ஒரு மைவாதம யுத்தம புரிந்த பின்னர்
வைந்தவைர் இரவாமைர் என்ற வதளிந்த மைன்னிப்பு
சகவாருகிறைவார்.
ஜேவாமபவைவானுடன் ஒரு சேமைரசே ஒப்பந்தம
ஏற்பட்டத. அவைருவடயே வபண் ஜேவாமபவைதிவயேக்
கல்யேவாணம வசேயத வகவாண்டவால் சியேமைந்தக
மைணிவயேத் திருப்பித் தருவைதவாகச் வசேவான்னவார்.
கண்ணனுக்கு அடித்தத சயேவாகம. ஒசர கல்லில்
இரண்டு மைவாங்கவாய. ஒரு வபண் மைற்றம ஒரு
வவைரம அந்த சியேமைந்தக மைணிவயே திருமப
ஜேவாமபவைவானிடமிருந்த வபற்றைவார். தவைவாரவகக்குத்
திருமபி வைந்தவார். சேத்ரவாஜித் மைன்னனிடம
சியேமைந்தக மைணிவயே ஒப்பவடத்த தனக்கு
ஏற்பட்ட அவைமைவானத்வத தீர்த்தக்வகவாள்கிறைவார்.
சேத்ரவாஜித் மைன்னன் தவைறைவாக சேந்சதகப்பட்டதற்கு
வைருந்தி தன் மைகள் சேத்யேபவாமைவாவவை
ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்சக மைணமுடித்த வகவாடுக்கிறைவான்.

ஜேவாமபவைவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடன் சேண்வடயிட்ட
இடம மைன்னவார் சபவாளூர் என்பத ஐதீகம.
ஜேவாமபவைவான் சேமையேந்தக மைணிவயே பகவைவானுக்கு
அளித்ததவால் மைணி மைண்டப சகத்திரம
என்றைவழக்கப்பட்டத. ஹரியுடன் (ஸ்ரீகிருஷ்ணர்)
ஜேவாமபவைவானுக்கும இவடசயே மைல்யுத்தம நடந்த
இடமைவானதவால் மைல்ல ஹரி சபவாரூர் (சபவார்+ஊர்)
என்பத மைருவி இன்ற மைன்னவார் சபவாளூர் என்ற
இன்றைவழக்கப்படுகின்றைத.
இத்தலத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சேத்யேபவாமைவா மைற்றம
ஜேவாமபவைதியுடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
ருக்மைணித்தவாயேவார் வசேசௌந்தரவைல்லித் தவாயேவாரவாக
தனி சேன்னதியில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவாள்.
ஜேவாமபவைவானுக்கு ஒரு தனி சேன்னதி உள்ளத.
சதவாரவாமைருக்கும தனி சேன்னதி உள்ளத.
வைவாருங்கள் இனி கருடனின் கர்வைத்வத
கிருஷ்ணர் அடக்கியே வைரலவாற்வறைக் கவாணலவாம.
அவனத்த அண்டங்கவளயும தன்
வையிற்றைடக்கியே எமவபருமைவாவனசயே தவாங்கிச்
வசேல்வைதவால் தவான் மிகுந்த பலசேவாலி என்னும

கர்வைம கருடனுக்கு இருந்தத. கருடனின்
கர்வைத்வத அடக்க கிருஷ்ணர் இமையேமைவலக்கு
வசேன்ற அங்கு தவைம வசேயயும திருவைடியேவான
அனுமைவன மைணி மைண்டப சகத்திரத்திற்கு
அவழத்த வைருமைவாற அனுப்பினவார். அனுமைன்
இரவாமை பக்தர் என்பதவால் மைறத்த விடுகிறைவார்.
இருவைருக்கும இவடயில் சேண்வட ஏற்பட்டத.
அதில் அனுமைன் கருடவன சதவாற்கடிக்க,
வவைட்கத்தடன் கருடன் திருமபினவார்.
பின்னர் கிருஷ்ணர் சேத்யேபவாமைவாவவை
அனுப்புகின்றைவார். கிருஷ்ணருடன் எப்சபவாதம
இருப்பதவால் தவான் மிகுந்த அழகி என்றை கர்வைம
சேத்யேபவாமைவாவிற்கும இருந்தத. சவதயின்
சவைடத்தில் இமையேமைவல வசேன்ற அனுமைவன
அவழத்தம அனுமைன் மைறத்தவிட
சேத்யேபவாமைவாவும திருமபி வைந்த விடுகின்றைவார்.
எனசவை ருக்மைணிவயே அனுப்ப அவைரும சவதவயே
சபவால வசேன்ற அனுமைவன மைணி மைண்டப
சகத்திரத்திற்கு அவழத்த வைருகின்றைவார். எனசவை

இத்தலத்தில் ருக்மைணித்தவாயேவார் வசேசௌந்தர
வைல்லியேவாக அருள் பவாலிக்கின்றைவார்.
கர்வைம தீர்ந்த கருடன் 9 அடி உயேரத்தில் கண்ணீர்
வபருக்கும சகவாலத்தில் எழுந்தருளியுள்ளவார்.
இவ்வைளவு உயேர என்பதவால் இவைர் பூமிக்குக்
கீழிருந்த பிரதிஷ்வட வசேயயேப்பட்டுள்ளவார்.
கருடன் முகமும கண்ணீர் வபருக்குவைவதப்
சபவால அவமைந்தள்ளத. இதவைவர
வித்தியேவாசேமைவான சகவாலங்களில் அருள் பவாலிக்கும
சில கருடவாழ்வைவார்கள் சிலவர சசேவித்சதவாம,
இனி சில ஆலயேங்களின் மூவலக் கருடவனச்
சசேவிக்கலவாமைவா அன்பர்கசள.

29. மூல கருடன்

அவனத்த வவைணவை ஆலயேங்களிலும வவைளிப்
பிரகவார மைதில் சுவைர்களின் மூவலயில் சிறைகுகவள
விரித்த நிவலயில் அமைர்ந்த சகவாலக் கருடனின்
உருவைம அவமைக்கப்பட்டிருக்கும.

திருக்சகவாவிவலக் கருட பகவைவான் கவாவைல்
கவாப்பதவாக ஐதீகம. இவ்வைவாற வபருமைவாள்
சகவாவிலின் வவைளி மைதில் சுவைரில்
அவமைக்கப்பட்டுள்ள கருடன்களில்,
பவாண்டிநவாட்டுத் திருப்பதிகளவான ஆழ்வைவார்
திருநகரி, திருப்புல்லவாணி, திருக்சகவாஷ்டியூர்,
அரியேக்குடி ஆகியே தலங்களில் ஈசேவான மூவலயில்
அவமைந்தள்ள கருடன் விசசேஷமைவாக
ஆரவாதிக்கப்படுகின்றைவார். திருமைதில் சுவைரில்
ஈசேவான்யே மூவலயில் அவமைந்திருப்பதவால் இவைர்
“மூவலக் கருடன், மூல கருடன், மைதில்
கருடன்” என்வறைல்லவாம அவழக்கப்படுகின்றைவார்.
ஆழ்வைவார் திருநகரி திவ்யே சதசேத்தில் திருமைதிலின்
ஈசேவான மூவலயில் அருள் பவாலிக்கும கருட
பகவைவான் மிகவும விசசேஷமைவானவைர். இவைவர
“அருள் பக்ஷிரவாஜேர்” என்ற அன்புடன் பக்தர்கள்
அவழக்கின்றைனர். அந்நியேப் பவடவயேடுப்பின்
சபவாத, இத்திருக்சகவாவிலின் உற்சேவை
மூர்த்திகவளக் பவாதகவாக்கக் சகரளவாவிற்கு
எடுத்த வசேன்றைனர். அவ்வைவாற எடுத்தச்
வசேல்லப்பட்ட ஆழ்வைவார் திருநகரியின்

நமமைவாழ்வைவார் திருவுருவவைக் சகவாழிக்சகவாடு
பகுதியில் மைவறைத்த வவைத்திருந்தனர். நிவலவமை
சரவான சபவாத நமமைவாழ்வைவாவர எழுந்தருளப்
பண்ண வசேன்றைவைர்களுக்கு எந்த இடத்தில் அவைர்
உள்ளவார் என்ற கண்டுபிடிக்க முடியேவாமைல்
சபவாயிற்ற.
அவைர்கள் நீலகண்ட கசேம என்றை குளம
அவமைந்தள்ள பகுதியில் சதடியே சபவாத வைவானில்
கருடன் வைட்டமிட்டவார், அசத பகுதியில்
ஆழ்வைவாரும கிட்டினவார். இவ்வைவாற ஆழ்வைவாவர
சதடச்வசேன்றை குழுவில் சதவாழப்பர் என்பவைரும
ஒரு குறைவைரும இருந்தனர். நமமைவாழ்வைவாவரத்
திருமப எழுந்தருளப்பண்ணிக் வகவாண்டு வைரும
சபவாத சதவாழப்பர் கவால் தடுக்கி ஒரு குளத்தில்
விழுந்த வவைகுந்தம ஏகினவார். குறைவைன் பல
சிரமைங்கவளக் கடந்த ஆழ்வைவாவர ஆழ்வைவார்
திருநகரி வகவாண்டு வைந்த சசேர்த்தவார். இதன்
கவாரணமைவாகத்தவான் இன்றம திருமைஞ்சேனத்திற்கு
பிறைகு நமமைவாழ்வைவாருக்கு குறைவைன் வகவாண்வட
அலங்கவாரம வசேயயேப்படுகின்றைத. இவ்வைவாற

சவைத வைடிவைவான கருடன் சவைதம தமிழ் வசேயத
மைவாறைவனக் கண்டு பிடிப்பதில் உதவினவார்.
ஆழ்வைவார் திருநகரியில் மைதில் சமைல் சிமமைம
புவடசூழ அவமைந்தள்ள கருட பகவைவானுக்குச்
சிறைப்பு ஆரவாதவனகள் தினமும உண்டு. பலரின்
குலவதயவைமைவாக இவைர் விளங்குகின்றைவார்.
இவைருக்குப் பிரதி வைருடமும 10 நவாட்கள் சிறைப்பு
விழவா வகவாண்டவாடப்படுகின்றைத.
ஆடித்திருவைவாதிவர அன்ற திருவிழவா ஆரமபமைவாகி
ஆடி சுவைவாதி (கருட வஜேயேந்தி) வைவர
நவடவபறகின்றைத. பத்த நவாட்களிலும
இவைருக்கு விசசேஷ திருமைஞ்சேனம
நவடவபறகின்றைத, இவைருக்கு மிகவும
பிடித்தமைவான அமிர்தகலசேம (வபரியே சமைவாதகம)
வநசவைத்தியேம வசேயயேப்படுகின்றைத.
நமமைவாழ்வைவாரின் பவாசுரங்கள்
சசேவிக்கப்படுகின்றைத. அவரயேர் சசேவவையுடன்
சேவாற்றமைவறையும உண்டு. மைதில் சுவைரில் சதங்கவாய
உவடத்த பக்தர்கள் சநர்த்திக்கடன்
வசேலுத்தகின்றைனர். இவதத் “சதங்கவாய விடல்
சேமைர்ப்பவண” என்றைவழக்கின்றைனர். ஆடி

சுவைவாதியேன்ற மைட்டும ஆயிரக்கணக்கில்
சதங்கவாய விடல் வகவாடுப்பர். சமைலும பவால்
குடம எடுத்தல், மைற்றம விஷப் பூச்சிகளின்
உருவைங்கவளக் கவாணிக்வகயேவாகச் வசேலுத்ததல்
சபவான்றை சநர்த்திக் கடன்கவளயும அன்ற
வசேலுத்தகின்றைனர். அன்ற கருடவாழ்வைவாருக்குச்
சேவாயே பரிவைட்டம சேவார்த்தகின்றைனர். பவாமபு, சதள்,
பூரவான் சபவான்றை பூச்சிகள் வைவரயேப்பட்ட வபரியே
வைஸ்திரசமை சேவாயே பரிவைட்டம ஆகும.
வநடிதயேர்ந்த மைதிலின் சமைல் அமைர்ந்திருக்கும
வவைநசதயேரின் திருவைடிகள் தவரயில் கீசழ
உள்ளன. தவரயில் ஒரு சமைவடயில் ஒரு சேன்னிதி
அவமைத்தள்ளனர் சேன்னிதியின் விமைவானத்தில்
அருவமையேவான சுவத கருடசசேவவையிவன நவாம
தரிசிக்கலவாம. இத்திருவைடிக்கு அருகில் கவல
சவைவலப்பவாடுகள் நிவறைந்த கல்லவாலவான இரு
அழகியே தீப ஸ்தமபங்கள் பித்தவளக்
கவைசேத்தடன் அவமைத்தள்ளனர். இதில் ஒன்றில்
வநயயும மைற்வறைவான்றில் எண்வணயும சசேர்த்தத்
தீபம ஏற்றி வைழிபடுகின்றைனர். மைதில் சமைல்
ஏறிச்வசேன்ற சசேவிக்க படிக்கட்டுகள் உள்ளன.

விஷப்பூச்சிகளவால் ஏற்படும தீவமைகவளக் கருட
வைழிபவாடு நீக்கும, சமைலும வதவாவலந்த சபவான
வபவாருட்களும திருமபக் கிட்டும.
ஸ்ரீரவாமைன் தர்ப்பசேயேனம வசேயத திருப்புல்லவாணி
ஆதி வஜேகந்நவாதர் ஆலயேத்தில் கமபீரமைவாக
ஈசேவான்யே மூவலயில் இருக்கும கருடன் அபவார
சேக்தி பவடத்தவைர். இவைரும சிமமைங்கள் கவாவைல்
கவாக்க எழிலவாக அமைர்ந்த சகவாலத்தில் அஞ்சேலி
ஹஸ்தத்தடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். இவைருக்கு
சநர் கீசழ ஸ்ரீகருட மைண்டபம உள்ளத.
இங்குள்ளவைர்களுக்கு, என்ன சகவாரிக்வக
என்றைவாலும நடத்திக் வகவாடுப்பவைர் இவைர்.
இவைவரப் பிரவார்த்தித்த ஒரு சிதற கவாய
சபவாட்டவால் எப்சபர்ப்பட்ட சிரமைமைவான கவாரியேம
என்றைவாலும எளிதவாக நடந்த விடுகின்றைத.
இவைருக்கு ஆடி ஸ்வைவாதி அன்ற மைட்டும மிக
விசசேஷமைவாகத் திருமைஞ்சேனம நவடவபற்ற
அமிர்தகலசேம பவடக்கப்படுகின்றைத.
400 ஆண்டுகள் பழவமையேவான வதன்திருப்பதி
என்ற வைழங்கப்படும அரியேக்குடியில்

சசேவுகஞ்வசேட்டியேவாருக்கவாகப் வபருமைவாள் ஸ்சவைத
வைரவாஹ உருவில் வைந்த சகவாவில் வகவாண்டவார்.
வபருமைவாள் திருசவைங்கமுவடயேவான் தவாயேவார்
அலசமைலு மைங்வகத் தவாயேவார். திருவைரங்கத்தில்
இரவாமைவாநுஜேர் ஆரவாதித்த வபருமைவாள் விக்கிரம,
திருப்பதியிலிருந்த வகவாண்டு வைந்த ஸ்ரீசேடவாரி,
திருமையேம ஸ்ரீசேத்தியேமூர்த்தி ஆலயேத்திலிருந்த
வகவாண்டு வைரப்பட்ட அக்னி ஆகியே மூன்றம
இக்சகவாயிலில் நிறவைப்பட்டுள்ளன. எனசவை
திருவைரங்கம, திருப்பதி, திருமையேம ஆகியே திவ்யே
சதசேங்கவளத் தரிசித்த பலன் உண்டு.
இக்சகவாவிலின் திருமைதிலின் ஈசேவான மூவலயில்
உள்ள கருட பகவைவானும இசத சபவால சிறைப்பவாக
மூல கருடன் சபவாற்றி வைணங்கப்படுகின்றைவார்.
ஈசேவான்யே மூவலயில் சகவாபுரத்தடன் கூடியே தனி
சேந்நிதியில், இரு புறைமும சிமமைங்களுடன்
கமபீரமைவாக கவாட்சியேளிக்கின்றைவார் கருடவாழ்வைவார்.
ஒவ்வவைவாரு மைவாதமும சுவைவாதி நட்சேத்திரத்தன்ற
இவைருக்கு 108 குடங்களில் திருமைஞ்சேனமும
பூவஜேகளும சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைன. ஆடி
மைவாத மைஹவா சுவைவாதி அதி விசசேஷம. பக்தர்களின்

சவைண்டுதல்கவள நிவறைசவைற்றி வவைக்கும
இவைருக்குப் பக்தர்கள் சிதற சதங்கவாயகவள
தவரயில் உவடப்பதில்வல. வைவானில் வீசி
உவடப்பத சபவாலச் சுவைர் மீத உயேர வீசி
உவடக்கின்றைவார் . இவைவரத் தரிசித்த
வைழிபட்டவால், ஏவைல் பில்லி சூனியேம, மைன
வியேவாதி அகலும. சேத்ருபயேம நீங்கி வைளம
வபருகும. நிவனத்த கவாரியேம நிவறைசவைறம.
கருட வஜேயேந்தியேன்ற அலங்கவாரத்
திருமைஞ்சேனத்தி|ற்கு பிறைகு அமிர்த கலசேம
பவடக்கின்றைனர். இத வைவர சில தலங்களில்
சிறைப்பவாகப் வபருமைவாளுடனும, தனியேவாகவும
கருடன் சசேவவை சேவாதிக்கும அழவகக் கண்சடவாம
இனி சில சிறைப்புமிக்க கருட சசேவவைகவளச்
சசேவித்த மைகிழலவாமைவா? அன்பர்கசள.

வைடுவூர் இரவாமைர் கருடசசேவவை

பவாகம -3
கருட சசேவவைகள்
30. திருவைரங்கம
கருடசசேவவை

கவாசவைரி விரஜேவா சஸயேம வவைகுண்டம ரங்க
மைந்திரம |
ஸ வைவாஸஸுசதசவைவா ரங்சகஸ: ப்ரத்யேட்சேம
பரமைம பதம |
விமைவானம ப்ரணவைவாகவாரம சவைதஸ்ருங்கம
மைஹவாத்புதம |

ஸ்ரீரங்க ஸவாயி பகவைவான் ப்ரணவைவார்த்த
ப்ரகவாஸ: ||

வவைகுந்தத்தில் உள்ள விரஜேவா என்னும நதிசயே
இங்கு கவாவிரி நதியேவாக உள்ளத, ஸ்ரீவைவாசுசதவைசன
அரங்கநவாதரவாகச் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். இதசவை
வவைகுந்த சலவாகம. சதவைர்கசள பிரணவாவைவாகவார
விமைவானமைவாக உள்ளனர். அரங்கநவாதர் அதில்
எழுந்தருளி பிரணவைவார்த்தங்கவளப் பிரகவாசிக்க
வசேயத வைருகின்றைவார். ஆகசவை பூசலவாக
வவைகுந்தசமை திருவைரங்கம.

அவனத்த ஆழ்வைவார்களும (தம ஆச்சேவாரியேவர
மைட்டுசமை பவாடியே மைதரகவியேவாழ்வைவார் தவிர)
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத ஒசர திவ்யே சதசேம
திருவைரங்கம ஆகும. திவ்யே சதசேங்களுள்
முதன்வமையேவானத, வவைணவைர்களுக்கு சகவாவில்
என்றைளவிசல குறிக்கப்படுவைத.

திருவைரங்கவா என்ற ஓர் முவறை வசேவான்னவால் இனிக்
கருவைரங்கரத்தில் அல்லல் படத்சதவவையில்வல
என்ற வதவாண்டரடிப் வபவாடியேவாழ்வைவார் பவாடியே
வபருமைவாள் சகவாவில்.
ஆரவாத அருளமுதம வபவாதிந்த சகவாயில்
அமபுயேத்சதவான் அசயேவாத்தி மைன்னர்க்களித்த
சகவாயில்
சதவாலவாத தனிவீரன் வதவாழுத சகவாயில்
தவணயேவான வீடணர்க்குத் தவணயேவாம
சகவாயில்
சசேரவாத பயேவனல்லவாம சசேர்க்கும சகவாயில்
வசேழுமைவறையின் முதவலழுத்தச் சசேர்ந்த
சகவாயில்
தீரவாத விவனயேவனத்தம தீர்க்கும சகவாயில்
திருவைரங்கம எனத் திகழும சகவாயில் தவாசன
என்ற ஸ்வைவாமி சதசிகன் திருவைரங்கத்வத
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
"பூசலவாக வவைகுந்தம" என்றம குறிக்கப்படுவைத.
கவாவைரிக்கும வகவாள்ளிடத்திற்கும இவடயில்

ஏற்பட்ட அரங்கத்தில் பச்வசே மைவாமைவல சபவால்
சமைனியுடனும, பவைளவைவாய கமைலச்
வசேங்கண்ணுடனும வதற்கு சநவாக்கி
எமவபருமைவான் அனந்தவாழ்வைவார் சமைல் பள்ளி
வகவாண்டிருக்கும திருவைரங்கம. அந்தத்
திருவைரங்கத்த உற்சேவைர் அழகியே மைணவைவாளப்
வபருமைவாள். திருக்வகயிசல பிடித்த
திவ்யேவாயுதங்களுடனும அஞ்சேல் என்றை வகயும,
கவித்த முடியும, பிரசேன்ன முகமும, முறவைலும,
ஆசேன பத்மைத்திசல அழுத்தின திருவைடிகளுமைவாய
நிற்கிறை நிவலயிசல அருட்கவாட்சி தருகின்றை அந்த
அழகியே மைணவைவாளப் வபருமைவாள் நமவபருமைவாளவாக
உற்சேவைரவாகவும சசேவவை சேவாதிக்கும திவ்யேசதசேம.
சகவாலவார்ந்த வநடுஞ்சேவார்ங்கம கூனற்சேங்கம
வகவாவலயேவாழி வகவாடுந்தண்டு வகவாற்றை
வவைவாள்வைவாள்
கவாலவார்ந்த கருடவனன்னும வவைன்றிக்
கடுமபறைவவையிவவையேவனத்தம
புறைஞ்சூழ்கவாப்ப

சசேலவார்ந்த வநடுங்கழனி சசேவாவல சூழ்ந்த
திருவைரங்கத்தரவைவணயில் பள்ளி வகவாள்ளும
மைவாசலவாவனக் கண்டின்பக் கலவிவயேயதி
வைல்விவனசயேவனன்ற வகவாசலவா வைவாழும
நவாசள ? (வபரு.தி 1-8)
வபவாருள்: “அமபுகசளவாடு கூடியே வபரிதவான
சேவார்ங்கம என்னும வில்லும, வைவளந்த நல்ல
பவாஞ்சேசேன்னியேம என்றை சேங்கமும, எதிரிகவளக்
வகவாவல வசேயயேவைல்ல சுதர்சேன சேக்கரமும,
பவகவைர்களுக்குக் வகவாடுந்வதவாழில் புரிகின்றை
வகசௌசமைவாதகி என்னும கவதயும, வவைற்றி வபற்ற
ஓளி மிக்க நவாந்தகம என்னும வபயேருவடயே
வைவாளும, வைவாயு சவைகம சபவான்றை மிகவும
விவரந்த நவடவயேயுவடயே வபரியே திருவைடி
என்னும வவைற்றி மிக்க பறைவவையேரசேனவான
கருடவாழ்வைவாரும ஆகியே இவவை எல்லவாம
நவாற்புறைமும சூழ்ந்த வகவாண்டு வபரியே
வபருமைவாளுக்குக் கவாவைலவாக இருக்க, மீன்கள்
நிரமபியே விசேவாலமைவான வையேல்களவாலும,
சசேவாவலகளவாலும சூழப்பட்ட திருவைரங்கத்தப்

பவாமபவணயில் பள்ளி வகவாள்ளும
எமவபருமைவாவனக் வகவாடியே விவனசயேனவாகியே
அடிசயேன் நவான் கண்டு வைணங்கி மைகிழ்ந்த
வைவாழும நவாள் எந்நவாசளவா?” என்ற ஏக்கத்தடன்
குலசசேகரப் வபருமைவாள் பவாடியே திவ்யே சதசேம.
இந்த திவ்யேசதசேத்தில் அவமைந்தள்ள
பிரமமைவாண்ட அமைர்ந்த சகவால கருடன் மைற்றம
அமிர்தகலசே கருடன் பற்றி முன்னசர
பவார்த்சதவாம.
வசேருவைவாளும புள்ளவாளன் மைண்ணவாளன் வசேருச்
வசேயயும நவாந்தகவமைன்னும
ஒருவைவாளன் மைவறையேவாளசனவாடவாத
பவடயேவாளன் விழுக்வகயேவாளன்
இரவைவாளன் பகலவாளவனன்வனயேவாளன்
ஏழுலகப்வபரும புரவைவாளன்
திருவைவாளனினிதவாகத் திருக்கண்கள் வைளர்கின்றை
திருவைரங்கசமை. (வபரி.தி 4-9-10)

வபவாருள்: அசுரர்கவள அழிக்கத் தவாசன தனிசயே
வசேன்ற சபவார் புரியே வைல்ல ஸ்ரீகருடவாழ்வைவாவர
வைவாகனமைவாகக் வகவாண்டவைரும, இவ்வுலவக
ஆள்பவைரும, சபவார் வசேயயும நவாந்தகம என்னும
வைவாவள உவடயேவைரும, சவைதங்கவள
ஆள்பவைரும, சபவாரில் பின் வைவாங்கவாத பவடகவள
உவடயேவைரும, அடியேவார்க்கு சவைண்டியேன
அருளும திருக்கரங்கவளயுவடயேவைரும, இரவுபகல் ஆகியேவைற்றக்குத் தவலவைரும, அடிசயேவன
ஆள்பவைரும, ஏழுலவகயும ஆள்பவைரும,
திருமைகவளப் பட்டத்தரசியேவாக உவடயேவைரவாகியே
எமவபருமைவான் இனிதவாக சயேவாக நித்திவர
வசேயயும திருக்சகவாயில் திருவைரங்கம ஆகும
என்றம கருடவனயும திவ்யேவாயுதங்கவளயும
திருவைரங்கத்வதயும வபரியேவாழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
இத்தலத்தில் கசஜேந்திர சமைவாட்சேம சித்திவர
வபசௌர்ணமியேன்ற கவாவிரி நதிக்கவரயில் அமமைவா
மைண்டபத்தருகில் நவடவபறகின்றைத. பிறைவி
என்னும சநவாயக்கு மைருத்தவைனவாய நின்றை
மைவாமைணிவைண்ணன் நமவபருமைவாள் அன்ற தங்கக்

கருடனில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். கவாவல
நமவபருமைவாள் வைழி நவட உபயேங்கள் கண்டருளி
அமமைவாமைண்டபக் கவரயில் உள்ள ஆஸ்தவான
மைண்டபத்தில் எழுந்தருளுகின்றைவார். மைவாவலயில்
நமவபருமைவாள் கவாவிரி ஆற்றில் இறைங்குகிறைவார்.
கவாவிரியில் கிழக்கு சநவாக்கி நமவபருமைவாளும,
சமைற்கு சநவாக்கி சகவாயில் யேவாவன ஆண்டவாளும
நிற்கின்றைனர். அப்சபவாத சகவாயில் யேவாவன
ஆண்டவாள் முதவல கவாவலப்பிடித்த கவ்வி
இழுப்பத சபவால் ஸ்ரீரங்கம நமவபருமைவாவள
நிவனத்த 3 முவறை கவாப்பவாற்ற, கவாப்பவாற்ற
என்பத சபவால் பிளிறகின்றைத. நமவபருமைவாளின்
சேடவாரிவயே எடுத்த வைந்த யேவாவன மீத பட்டர்கள்
வவைக்கின்றைனர். இவ்வைவாற யேவாவன ஆண்டவாள்
சேவாப விசமைவாசேனம வபற்றைவத நடத்திக் கவாட்டி
அன்ற நடந்த கசஜேந்திர சமைவாட்சே நிகழ்ச்சி
.மைறபடியும நடத்திக் கவாட்டப்படுகின்றைத.
சமைலும வத, மைவாசி, பங்குனி மைவாத உற்சேவைங்களின்
சபவாதம நமவபருமைவாள் கருடசசேவவை
தந்தருளுகிறைவார். இவைற்றள் மைவாசி கருடசசேவவை
மிகவும சிறைப்பு வபற்றைத. நமவபருமைவாள்

வவைள்ளி கருட வைவாகனத்தில் சசேவவை
சேவாதித்தருளுகின்றைவார். மைவாசி கருடன் கவாசிக்குப்
சபவானவாலும கிவடக்கவாத என்பத வைழக்கு.
கடிவகவாள் பூமவபவாழில் கவாமைரு வபவாயவக
வவைகு தவாமைவர வைவாங்கியே சவைழம
முடியும வைண்ணம ஓர் முழுவைலி முதவல
பற்றை மைற்றைத நின் சேரண் நிவனப்ப
வகவாடியே வைவாய விலங்கினுயிர் மைலங்கக்
வகவாண்ட சற்றைவமைவான்றண்டுளதறிந்தன்
அடிசயேனும வைந்த அடியிவணயேவடந்சதன்
அணிவபவாழில் திருவைரங்கத்தமமைவாசன!.
(வப.தி 5-8-3)
வபவாருள்: அரங்கத்த அமமைவாசன! மைணம வீசும
மைலர்கள் நிவறைந்த சசேவாவலகளவால் சூழப்ப்பட்ட
அழகியே வபவாயவகயிசல இருந்த தவாமைவர மைலவர
பூவசேக்கவாக பறித்த யேவாவனயேவானத மிகுந்த
ஆபத்வத அவடயுமபடி மிக்க வைலிவமையுள்ள
ஒரு முதவலயேவானத பிடித்தக் வகவாள்ள அதனவால்
வைருந்தியே அந்த யேவாவனயேவானத (தன்

வைவலவமையினவால் விடுவித்தக்வகவாள்ள
இயேலவாமைல்) தங்களத திருவைடிகவள தியேவானிக்க,
அப்சபவாத தவாங்கள் அமமுதவலயின் உயிர்
நீங்குமபடி வைருவித்தக் வகவாண்ட ஒரு சகவாபம
உண்டவானவதத் வதரிந்த வகவாண்டு அடிசயேன்
வைந்த தங்கள் திருவைடிகவள அவடந்சதன். அத
சபவாலசவை தனக்கு எதிரவாக இயேங்கும
ஐமவபவாறிகவள அடக்கி தன்வனக் கவாக்க
சவைண்டும என்ற திருவைரங்கத்தமமைவானிடம
சேரண் அவடகின்றைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
திருவைரங்கத்தின் அக்கருட சசேவவைவயே கண்டு
களித்சதவாம இனி திருமைவல கருட சசேவவைவயேப்
பற்றிக் கவாணலவாமைவா? அன்பர்கசள.

31. திருமைவல கருடசசேவவை

பவாசுரங்களின் எண்ணிக்வகப்படி
திருவைரங்கத்திற்கு அடுத்தபடி பவாசுரங்கள்
பவாடப்வபற்றை திவ்யேசதசேம திருப்பதி - திருமைவல.
வபருமைவாள் கண் கண்ட வதயவைமைவாய கலியுக
வைரதனவாய வசேடியேவாயே வைல்விவனகள் தீர்க்கும
திருமைவாலவாய , வநடியேவானவாய சவைங்கடவைனவாய
சசேவவை சேவாதிக்கும தலம.

மைதரகவியேவார், வதவாண்டரடிப் வபவாடியேவாழ்வைவார்
தவிர மைற்றை பத்த ஆழ்வைவார்களும மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயத திவ்யேசதசேம.
திருமைவலயின் ஏழுமைவலகள் சசேஷவாசேலம,
சவைதவாசேலம, கருடவாசேலம, அஞ்சேனவாசேலம,
ஸ்ரீசவைங்கடவாசேலம, விருஷபவாசேலம,
அனந்தவாசேலம ஆகியேவவை ஆகும.
ஆதிசசேஷன் ரூபத்தில் இருப்பதவால்
- சசேஷவாசேலம.
சவைதங்களவால் நிவறைந்திருப்பதவால் - சவைதவாசேலம.
கருடனவால் வவைகுந்தத்திலிருந்த
பூசலவாகத்திற்குக் வகவாண்டுவைரப்பட்டதவால்
-கருடவாசேலம.
விருஷவாபவாசுரவன சேமஹரித்த அவைனுக்கு
சமைவாட்சேம வகவாடுத்ததவால் - விருஷபவாசேலம.
திசரதவாயுகத்தில் அஞ்சேனவாசதவி தவைம இருந்த
அனுமைவனப் வபற்றைதவால் -அஞ்சேனவாசேலம.

தவைவாபர யுகத்தில் ஆதிசசேஷவனயும வைவாயு
பகவைவாவனயும தூண்டி அனந்த பர்வைதத்வதயும
வகவாண்டு வைந்ததனவால் - அனந்தவாசேலம.
சேர்வை பவாவைங்களும தஹிக்கப்பட்ட புண்ணியே
சகத்திரமைவானதவால் - சவைங்கடவாசேலம.
ஹிரண்யேவாட்சேன் பூமிசதவித்தவாயேவாவர கவைர்ந்த
வசேன்ற கடலில் வகவாண்டு மைவறைத்த சபவாத
வபருமைவாள் வைரவாஹ அவைதவாரம எடுத்த
அவைனுடன் சேண்வடயிட்டு அவைவன வவைன்ற
பிரவாட்டிவயே மீட்டவார். இந்நிவல மீண்டும
ஏற்படவாமைல் இருக்க பூமியில் வபருமைவாள் தங்க
நிவனத்த கருடவன அனுப்பி கிரீடவா
பர்வைதத்வதக் வகவாண்டு வைரச்வசேயத அதன் சமைல்
அருள் பவாலிக்கிறைவார்.
இத்தலத்தில் கருடனுக்கு இன்னுவமைவாரு
சிறைப்புமுண்டு. சகவாவிலின் அருகில் உள்ள
சகவாசனரிவயே (திருக்குளத்வத), கருடன் தவான்
வவைகுந்தத்த விரஜேவாநதியில் இருந்த
உருவைவாக்கினவான் .

சவைங்கடம என்றைவால் இரண்டு அர்த்தங்கள்
உண்டு அதவாவைத சவைம - அழிவில்லவாத கடம –
ஐஸ்வைர்யேம நீங்கவாத வசேல்வைம
நிவறைந்திருக்கும தலம. வைவாஸ்த
சேவாஸ்திரத்திற்கு ஒரு நல்ல உதவாரணம
திருமைவலக் சகவாவில். சவைம - பவாவைங்களின்
குவியேல் கடம- வபவாசுக்குத்தல் அதவாவைத
நமைத பவாவைங்கவள எல்லவாம தீயினில் தூசேவாக
வபவாசுக்கி விடும தலம எனசவை
திருசவைங்கடம.
புரட்டவாசி மைவாதம திருசவைவாண நடசேத்திரம
எமவபருமைவான் கண்கண்ட வதயவைம
கலியுகவைரதன் சவைங்கடவைனின் அவைதவாரத்
திருநவாள், அந்நவாவள தீர்த்த நவாளவாக வகவாண்டு
திருப்பதி திருமைவலயிசல எழுமைவலயேவானுக்கு,
எங்கள் குலவதயவைத்திற்கு, பவார் புகழும
பவாலவாஜிக்கு, பரந்தவாமைனுக்கு, ஸ்ரீநிவைவாசேனுக்கு,
மைவலயேப்பசுவைவாமிக்கு ஒன்பத நவாள்
சகவாலவாகலமைவாக பிரமசமைவாற்சேவைம.
வபருகு மைதசவைழம மைவாப்பிடிக்கு முன்னின்ற

இருகணிள மூங்கில் வைவாங்கி - அருகிருந்த
சதன்கலந்த நீட்டும திருசவைங்கடம கண்டீர்
வைவான் கலந்த வைண்ணன் வைவர. ( இ.தி 75 )
வபவாருள்: வபருகுகின்றை மைதநீவரயுவடயே
யேவாவனயேவானத தனத தனத சிறைந்த வபண்
யேவாவனயின் முன்சன நின்ற, இரண்டு
கணுக்கவளயுவடயேதவாய இவளயேதவான மூங்கில்
குருத்வதப் பிடுங்கி, அவத சதனிசல சதவாயத்த
அப்வபண் யேவாவனக்கு வகவாடுப்பதற்கவாகத்
ததிக்வகவயே நீட்டும திருமைவலயேன்சறைவா, சமைக
வைண்ணனின் இருப்பிடமைவான மைவலயேவாகும,
என்ற பூதத்தவாழ்வைவார் பவாடியே திருமைவலயில்
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சில சிறைப்புகள் 1) முதல்
நவாள் வகவாடிசயேற்றைம மைவாவலயில் நவடவபறவைத,
2) இரண்டு தடவவை சசேஷவைவாகன சசேவவை,
3)தங்கத்சதர். 4) கருடசசேவவையேன்ற மூலவைரவாக
உற்சேவைர் சசேவவை சேவாதிப்பத. 5) நவாச்சியேவார்
சகவாலத்தில் வபருமைவாள் எழுந்தருளும சபவாத
கிருஷ்ணர் உடன் எழுந்தருள்வைத.

கவாவலயும மைவாவலயும வவைவ்சவைற
வைவாகனங்களில் மைவலயேப்பசுவைவாமி அற்புத
அலங்கவாரத்தில், சேர்வைவாபரண பூஷதரவாக,
விவலயுயேர்ந்த முத்தம, வபவான்னும மைணியும,
மைவாவலகளும இலங்க வவைகுந்த நவாதனவாய, கவல
மைகளவாய, நரசிமமைரவாய, புள்ளின் வைவாய
கீண்டவானவாய, கவாளியே நர்த்தனரவாய, சகவாபவால
கிருஷ்ணரவாய, நவைநீத கிருஷ்ணரவாய, இரவாமைனவாய,
கல்கியேவாய நவாம எல்சலவாரும உயயே மைவாடவீதி
வைலம வைந்த சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
திருமைவலவயேங்கும இந்த ஒன்பத நவாட்களும
ஒசர சகவாலவாகலமதவான்.
எல்லவா ஆலயேங்களிலும சமைவாட்சேமைளிக்கும
கருடசசேவவை சிறைப்பு, திருமைவலயில் இன்னும
சிறைப்பு என்னவவைன்றைவால் கலியுகத்தில்
வபருமைவாள் ஸ்ரீநிவைவாசேரவாகத் திருப்பதி வைந்தசபவாத
அவைர் ஓடி விவளயேவாட வவைகுந்தத்தில் உள்ளத
சபவால இயேற்வக அழகுமிக்க இடம
சவைண்டுவமைன்ற வபருமைவாள் வசேவால்ல கருடன்
வவைகுந்தமைவலவயே வபயேர்த்த பூசலவாகத்திற்கு
வகவாண்டு வைந்தவார். ஏழுமைவலயும சசேர்ந்த

பூசலவாகம வைந்தன. இதற்கவாகத் தன்வனத் தரிசிக்க
வைரும பக்தர்கள் வைவாசேலில் அமைர்ந்திருக்கும
கருடவனத் தரிசித்த பின்னசர தன்வன வைணங்க
சவைண்டும என்ற அருள் பவாலித்தவார். அதன்படி
எல்லவா வபருமைவாள் சகவாவில்களிலும வைவாசேலில்
கருடவனத் தரிசிக்கலவாம.
புரட்டவாசி பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் ஐந்தவாம நவாள்
இரவு கருடசசேவவை. தங்கக் கருடனில்
மைவலயேப்பசுவைவாமி மூலவைரவாக சசேவவைச்
சேவாதிக்கின்றைவார். மூலவைருக்கு
அணிவிக்கப்படும லக்ஷ்மிஹவாரம,
சேகஸ்ரநவாமைஹவாரம, மைகரகண்டி,
சூடிக்வகவாடுத்த சுடர்க்வகவாடியேவாளின் மைவாவல,
கிளி, வைஜ்ரகிரீடம, அற்புத ஆபரணங்கள்
அணிந்த ஆனந்த சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்
ஸ்ரீசவைங்கடவாசேலபதி. மூலவைசர அன்ற
வவைளிசயே வைந்த சசேவவை சேவாதிப்பதவாக ஐதீகம
என்பதவால் ஒரு கவாலத்தில் கருடசசேவவை முடியும
வைவர நவட அவடக்கப்பட்டத. தற்சபவாத
கூட்டம கருதிச் சில நிமிடங்கள் மைட்டுசமை
அவடக்கப்படுகின்றைத. மைவலயேப்பவன

வதயவைப்புள் ஏறி வைலம வைரும சபவாத தரிசித்தவால்
குழந்வத பவாக்கியேம இல்லவாதவைர்களுக்கு
குழந்வத பவாக்கியேம கிட்டும, சமைலும
சேகஸ்ரநவாமைஹவாரம, லக்ஷ்மிஹவாரம, மைகரகண்டி
அணிந்த பல லட்சேம சபர் தரிசிக்க தவாசன
சவைங்கடவாசேலபதி வவைளிசயே வைருவைதவால் அவைவரச்
சசேவிப்பதவால் பீவட விலகி அஷ்ட
ஐஸ்வைர்யேங்கள் ஒரு சசேர கிவடக்கும என்பதவால்
தவான் திருமைவலயில் அன்ற என்றமில்லவாத பக்தர்
கூட்டம லட்சேக்கணக்கில் கூடுகின்றைத.
மைதயேவாவன சபவாவலழுந்த மைவாமுகில்கவாள்
சவைங்கடத்வதப்
பதியேவாக வைவாழ்வீர்கள்! பவாமபவணயேவான்
வைவார்த்வதவயேன்சன!
கதிவயேன்றம தவானவாவைவான் கருதவாத ஓர்
வபண்வகவாடிவயே
வைவத வசேயதவாவனன்னுஞ்வசேவால்
வவையேகத்தவார்மைதியேவாசர (நவா.திரு 8-9)

வபவாருள்: திருமைவலவயே இருப்பிடமைவாகக்
வகவாண்டு வைவாழ்கின்றை, மைதயேவாவன சபவால
வசேருக்கிக் கிளர்த்தவவையேவாக உள்ள
கவாளசமைகங்கசள! பவாமவபப் படுக்வகயேவாகக்
வகவாண்ட எமவபருமைவானுவடயே வைவார்த்வதயேவானத
யேவாத? அவ்வவைமவபருமைவான் தவான் எப்வபவாழுதம
பவாதகவாப்பவைனவாய இருந்த நிவனயேவாமைல் ஒரு
வபண் பிள்வளவயேக் வகவாவல வசேயதவான்
என்கின்றை வசேவால்வல இவ்வுலகில் உள்ளவைர்கள்
மைதிக்கமைவாட்டவார்கசளவா?
என்ற அக்குளிரருவி சகவாவிந்தனுக்கவாகசவை
கனவு கண்ட சகவாவத நவாச்சியேவார்,
கருடசசேவவைக்கவாகசவை தவான் அணிந்த ஒரு
மைவாவலவயே அனுப்புகின்றைவாள், கூடசவை தவான்
கரத்தில் தவாங்கியிருந்த கிளிவயேயும
அனுப்புகிறைவாள். மைவலயேப்ப சுவைவாமி
கருடசசேவவையேன்ற அந்த மைவாவலவயே அணிந்த
வகவாண்டு பக்தர்களுக்கு சசேவவை சேவாதித்த
அருளுகின்றைவார்.

அசுரர்களிடமிருந்த வபருமைவான் சவைதங்கவள
மீட்வடடுத்தவார் ஏவனன்றைவால், அந்த
பிரசமையேமைவான பரம வபவாருளவான
நவாரவாயேணவன அவவை சுட்டிக் கவாட்டுவைன
அந்த பிரமைவாணமைவான சவைதங்கள், கருடன்
அந்த சவைத ஸ்வைரூபன், எனசவை அவைர்
பிரமைவாணமைவாக இருந்த பிரமைவாதவா ஆன
ஜீவைவாத்மைவாக்களவாகியே நமைக்கு பரமவபவாருவள
சுட்டிக் கவாட்டுகின்றைவார். திருமைவலயில்
வபருமைவாவள கருடனில் சசேவிக்கும சபவாத,
அவத உணர்ந்த அந்த குவறைவயேவான்றமில்லவா
சகவாவிந்தவன சேரணமைவடயே நலமிந்தல்லத
ஓர் நவாட்வட அவடவைத நிச்சேயேம.
வசேடியேவாயே வைல்விவனகள் தீர்க்கும திருமைவாசல!
வநடியேவாசன! சவைங்கடவைவா! நின் சகவாயிலின்
வைவாசேல்
அடியேவாரும வைவானவைரும அரமவபயேரும
கிடந்தியேங்கும

படியேவாயக் கிடந்த உன் பவைளவைவாய
கவாண்சபசன. (வபரு. தி 4-9)
வபவாருள்: வசேடிசபவால் அடர்ந்தள்ள வகவாடியே
விவனகவளப் சபவாக்கியேருள்கின்றை
வபருமைவாசன! வபரிசயேவாசன! திருசவைங்கட
முவடயேவாசன! உனத சேன்னிதியின் உள்
வைவாசேலிசல பவாகவைதர்களும, மைற்வறை சதவைர்களும,
அரமவபயேர் சபவான்றை மைவாதர்களும இவடவிடவாத
இயேங்கப்வபற்றை படியேவாயப் வபவாருந்தி உனத
பவைளம சபவான்றை திருவைதரத்வத கவாண்சபனவாகக்
கடசவைன்” என்ற குலசசேகரவாழ்வைவார் சவைண்டியே
ஏழுமைவலயேப்பன் பிரமசமைவாற்சேவைம தவிரக்
கருடசசேவவை தந்தருளும நவாள் வத மைவாத
இரதசேப்தமி நவாள் ஆகும. வதமைவாதத்தின்
வைளர்பிவறை சேப்தமி என்னும ஏழவாம நவாள்
இரதசேப்தமி என்றம சூரியேவஜேயேந்தி என்றம
வகவாண்டவாடப்படுகின்றைத. இரதசேப்தமியேன்ற
கருடனின் தவமையேன் அருணன் சேவாரதியேவாக
இருந்த வசேலுத்தம ஏழு குதிவரகள் பூட்டியே
சூரியேநவாரவாயேணரின் இரதம வதற்கிலிருந்த
வைடக்கு சநவாக்கி திருமபுவைதவாக ஐதீகம.

சூரியேன் தனுர் ரவாசியிலிருந்த மைகர ரவாசிக்கு
மைவாறம நவாள் என்பவாரும உண்டு. இரதசேப்தமி
என்னும இந்நவாளில் சூரியேனுக்கு விசசேஷ ஓளி
பிறைப்பதவாக புரவாணங்கள் கூறகின்றைன.
இரதத்வத எப்படிச் வசேழுவமையேவாக வசேலுத்த
சவைண்டுசமைவா அத சபவால ஐமபுலன்களவால்
பல்சவைற திவசேகளில் இழுக்கப்பட்டு தடுமைவாறம
மைனத்வத இவறைவைனிடம வசேலுத்த சவைண்டும
என்பவத உணர்த்தம நவாள் இரதசேப்தமி நவாள்.
தவலயிலும, கண்கள், வசேவிகள், வக, கவால்,
சதவாள்களில் ஏழு எருக்கம இவலகள் வவைத்த
குளிக்கும நவாள். இவ்வைவாற சூரியே ஒளி நம
சமைல்பட நீர் நிவலகளில் குளிப்பத ஞவானம
வபறை இத உதவுதவாக ஐதீகம.
வதன் இந்தியேவாவில் அவனத்த வவைணவைத்
திருதலங்களிலும வபருமைவாள் அதிகவாவல சூரியே
உதயேம வதவாடங்கி, சூரியே அஸ்தமைனம வைவர
பல்சவைற வைவாகனங்களில் சசேவவை சேவாதிக்கும நவாள்.
சூரியேன் தனத வைடக்கு சநவாக்கியே பயேணத்வதத்
தவைக்கும நவாளில் சூரியேன் வபருமைவாவள வைணங்கி

தன் பயேணத்வதத் வதவாடங்க வபருமைவாள் சசேவவை
சேவாதிப்பதவாக ஐதீகம.
திருப்பதியில் ஏழுமைவலகள் உள்ளதவால்,
அமமைவலகவளச் சூரியேனின் குதிவரகளவாகக்
கருதி, ரதசேப்தமி விழவா வபரியே அளவில்
வகவாண்டவாடப்படுகிறைத. அன்வறையே விழவாவுக்கு,
“அர்த்த பிரமசமைவாற்சேவைம’ என்ற வபயேர். “அர்த்த’
என்றைவால், “பவாதி!’ வபவாதவைவாகப் பத்த நவாள்
விழவாக்கவளத்தவான், “பிரமசமைவாற்சேவைம’ என்பர்.
ஒசர நவாளில் ஏழு வைவாகனங்களில் சுவைவாமி பவைனி
வைருகின்றைவார், மைதியேம சுவைவாமி புஷ்கரணியில்
சேக்ரஸ்நவானம நவடவபறகின்றைத. பக்தர்கள் ஏழு
எருக்க இவல வவைத்த சுவைவாமி புஷ்கரணியில்
ஸ்நவானம வசேயகின்றைனர். இவ்வைவாற
சேக்கரஸ்நவானமும நவடவபறவைதவால் “ஒரு நவாள்
பிரமசமைவாற்சேவைம” என்றம
அவழக்கப்படுகின்றைத. திருமைவலயில்
ஆண்டிற்கு நவான்கு முவறை சேக்கர ஸ்நவானம
நவடவபறகின்றைத.

1. புரட்டவாசி திருசவைவாணம, 2.இரத சேப்தமி,
3.மைவார்கழி முக்சகவாடி தவைவாதசி, 4.அனந்த
பத்மைநவாப சேதர்த்தசி.
இரத சேப்தமியேன்ற திருமைவலயில்
அதிகவாவலயில் மைவலயேப்ப சுவைவாமி, சூரியேப்
பிரவபயில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார், பின் சின்ன
சசேஷவைவாகனம, கருட வைவாகனம, அனுமைந்த
வைவாகனம, கற்பக விருட்சே வைவாகனம, சேர்வை
பூபவாள வைவாகனம, நிவறைவைவாக சூரியே அஸ்தமைன
கவாலத்தில் சேந்திரப் பிரவப வைவாகனத்தில் வவைர
வவைடுரியே நவககள் மின்ன சேர்வை அலங்கவாரத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கும நவாள்.
ஒரு வைருடம திருமைவலயில் இரதசேப்தமியேன்ற
மைவலயேப்ப சுவைவாமி தக்ஷிணவாயேன உத்திரவாயேண
கவாலங்கவள தன் சிறைகுகளவாகக் வகவாண்ட
கருடனில் வபருமைவாள் கருடசசேவவை
சசேவிக்கும சபவாத நிஜே கருடன் வைவானில் வைந்த
வபருமைவாவள சசேவித்த விட்டு வசேல்வைவதக்
கவாணும பவாக்கியேம கிட்டியேத. சமைலும கருட
பஞ்சேமியேன்றம கவாவல மைவலயேப்ப சுவைவாமி

கருட சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார்.
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத கூட்டம மிகவும
அதிகமைவாக இருப்பதவாலும பல பக்தர்களவால்
அன்ற வைந்த திருமைவலயேப்பவன சசேவிக்க
முடியேவாத என்பதவாலும, பல பக்தர்கள்
சசேவிக்கும வபவாருட்டு கடந்த சில
வைருடங்களவாக ஒவ்வவைவாரு
வபசௌர்ணமியேன்றம இரவு வபரியே
திருவைடியில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்
மைவலயேப்ப சுவைவாமி.
திருமைவல வசேல்லும வைழியில் அலிப்பிரிக்கு
அருகில் மிக பிரமமைவாண்டமைவான வபரியே திருவைடி
மைற்றம திருவைடியின் சிவலகள்
அவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மைற்வறைவாரு பிரமமைவாண்ட
சிவலயில் ஒரு புறைம வபரியே திருவைடியும மைற
புறைம திருவைடியும அவமைந்தள்ள சிவலவயேயும
திருமைவல வசேல்பவைர்கள் அவைசியேம இவைர்கவளச்
சசேவிப்பீர்கள்.
ஸ்ரீவைவாரி பிரமசமைவாற்சேவைத்தில் கருடசசேவவை

பிரமசமைவாற்சேவைமைவாம பிரமசமைவாற்சேவைம எங்கள்
மைவலயேப்பசுவைவாமிக்கு பிரமசமைவாற்சேவைம
புரட்டவாசி மைவாதம ஆனந்த பிரமசமைவாற்சேவைம
திருசவைவாணநட்சேத்திர பிரமசமைவாற்சேவைம.
(பிரமசமைவா)
கவாவலயும மைவாவலயும சகவாலவாகலம விதவித
வைவாகனங்களில் அற்புத ஊர் சகவாலம
சசேஷவைவாகனத்தில் வவைகுந்தநவாதன்அன்ன
வைவாகனத்தில் கவலமைகள் சகவாலம (பிரமசமைவா)
சிமமை வைவாகனத்தில் அவைர்
சயேவாகநரசிமமைம முத்தப்பந்தலில் புள்ளின்
வைவாய கீண்ட சகவாலம கற்பக விருட்சேத்தில்
அவைர் கலியுக வைரதர் சேர்வை பூபவால வைவாகனத்தில்
அவைசர ஜேகந்நவாதர் (பிரமசமைவா)
சமைவாகினியேவாய வைருபவைரும அவைசர
வதயவைப்புள்ளின் சமைல் மூலவைரவாய
திருக்சகவாலம சிறியே திருவைடியில் ஸ்ரீரவாமைர்
அவைசர தங்கத்சதரிசல அற்புத வீதி உலவா
(பிரமசமைவா)

அத்தி வைவாகனத்திசல அற்புத
சேக்கரவைர்த்தி சூரியேப்பிரவபயிசல சூரியே
நவாரவாயேணர் சேந்திரப் பிரவபயிசல
வவைண்வணயத்தவாழி
கண்ணன் திருத்சதரிசலஉல்லவாசேஇரசதவாற்சேவை
ம (பிரமசமைவா)
பவாயும பரியிசல ஸ்ரீரங்கரவாஜேவா சுவைவாமி
புஷ்கரணியில் சேக்ர ஸ்நவானம சகவாலவாகலமைவாய
பிரமசமைவாற்சேவைம பிரமமைன் நடத்தி வவைத்த
பிரமசமைவாற்சேவைம.(பிரமசமைவா)
இந்தக் கவிவதவயே எழுதியேவைர் கவிநயேவா
அவைர்கள். அடிசயேன் கருடசசேவவை
(http://garudasevai.blogspot.com) என்னும
வபருமைவாளின் கருடசசேவவைகவளப் பற்றி எழுதி
வைரும வைவலப்பூவின் வவைள்ளிப் பதிவிற்கவாக ஒரு
கவிவத எழுதித் தவாருங்கள் என்ற சகட்டசபவாத
அவைர் எழுதியே கவிவத இத அவைரத
கவிவதகவள (http://kavinaya.blogspot.com) என்றை
வைவலப்பூவில் கவாணலவாம.

கவாவியும நீலமும சவைலும கயேலும
பலப்பலவவைண்
ஆவியின் தன்வமை அளவைல்ல பவாரிப்பு
அசுரவர வசேற்றை
மைவாவியேம புள் வைல்ல மைவாதவைன் சகவாவிந்தன்
சவைங்கடம சசேர்
தூவியேம சபவட யேன்னவாள் கண்களவாயே தவண
மைலசர (திருவிருத்தம-67)
மிகப்வபரியே அற்புதமைவாக கருடவன
வைவாகனமைவாகக் வகவாண்டவைன் மைவாதவைன்,
பசுக்கவளக் கவாத்த அந்த சகவாவிந்தன் வைவாசேம
வசேயயும மைவல திருசவைங்கடம.
அத்திருசவைங்கடவைனின் கருடசசேவவைகவள பற்றி
கண்சடவாம. வைவாருங்கள் பிரவாட்டியின் சில கருட
சசேவவைகவளயும சசேவிப்சபவாம.

32. திருச்சேவானூர்
பத்மைவாவைதித் தவாயேவார்
கருடசசேவவை

அகலகில்சலன் இவறையும என்ற அலர்சமைல்
மைங்வக உவறை மைவார்பன் என்றைபடி பூவில்
மைணமும, சூரியேனிடம கிரணமும,
இரத்தினத்தில் ஒளியும அகலவாதிருப்பத சபவால
எமவபருமைவானின் திருமைவார்வப விட்டுக்
கணசநரம கூடப் பிரியேவாமைல் நித்யே வைவாசேம
வசேயபவைள் பிரவாட்டி என்பதவால் அசநகமைவாக
அவனத்த ஆலயேங்களிலும கருடசசேவவையின்
சபவாத வபருமைவாள் தனியேவாகத்தவான் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். வவைகு சில தலங்களில் தவான்
வபருமைவாள் தவாயேவார்களுடன் கருடசசேவவை
தந்தருளுகின்றைவார். ஒரு தலத்தில் தவாயேவார்
தனியேவாகக் கருடசசேவவை தந்தருளுகிறைவாள்
இவ்வைவாற தவாயேவார் தனியேவாக கருடசசேவவை
தந்தருளும தலமதவான் திருச்சேவானூர்.
திருச்சேவானூரில் பத்மைவாவைதித் தவாயேவாருக்குக்
கவார்த்திவக பஞ்சேமிவயே தீர்த்த நவாளவாகக்
வகவாண்டு பிரமசமைவாற்சேவைம சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத. மைவலயேப்ப சுவைவாமிவயேப்
சபவாலசவை பத்மைவாவைதித்தவாயேவாரும பல்சவைற
வைவாகனகங்களில் கவாவலயும மைவாவலயும மைவாட

வீதிகளில் வைலம வைந்த சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவாள்.
ஆறைவாம நவாள் மைவாவல பூமைன்னு மைவாத, மைவாமைலர்
மைன்னியே மைங்வக, பந்திருக்குமவமைல் விரலவாள்
பனிமைலரவாள், வமையே கண்ணவாள் மைலர்சமைல்
உவறைவைவாள் கருடசசேவவை கண்டருளுகிறைவாள்.
ஸ்ரீ, நித்யேஸ்ரீ, அவலமைகள், மைஹவாலக்ஷ்மி,
திருமைகள் என்வறைல்லவாம அவழக்கப்படும
வபரியே பிரவாட்டியேவாரின் சிறைப்வப அவைள்
அவைதரித்த பவாற்கடல் முழுவைவதயும வமையேவாகக்
வகவாண்டு எழுதினவாலும எழுத முடியேவாத.
வபருமைவாவளசயே நவாம ஸ்ரீ:பதி என்றம ஸ்ரீமைந்
நவாரவாயேணன், அதவாவைத ஜேகன்மைவாதவாவைவாகியே வபரியே
பிரவாட்டியேவாவர தன் திருமைவார்பிசல
அகலவாதவைளவாக வவைத்தள்ளவார் கல்யேவாண
குணநிதியேவான எமவபருமைவான் என்ற திருமைகள்
சகள்வைரவாகத்தவாசன அவடயேவாளம
கவாட்டுகின்சறைவாம. வவைணவை சேமபிரதவாயேமும
ஸ்ரீவவைஷ்ணவைம என்ற தவாயேவார் வபயேரவால் தவாசன
அறியேப்படுகின்றைத. தீந்தமிழில் வபருமைவாவளத்
திருமைவால் என்ற தவாயேவாருடன் சசேர்த்ததவாசன
அன்புடன் அவழக்கின்சறைவாம. நமமுவடயே

குற்றைங்கவளயும குணமைவாக எடுத்தக்வகவாண்டு
வபருமைவாளிடம புருஷகவாரம வசேயத மைன்னிக்க
சவைண்டுபவைள் தவாயேவார் தவாசன. தவாயேவார்
கவடக்கண் பவார்த்தவாசல சபவாதசமை, எல்லவா
சுபிட்சேங்களும மைவழவயேனக்வகவாட்டும,
கிருஷ்ணவாவைதவாரத்தின் சபவாத குசசேலன்
வகவாண்டு வைந்த அவைவல ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ருசித்த
பின் அவைர் வைந்த திவசே சநவாக்கி ருக்மைணி
பிரவாட்டியேவார் பவார்த்தததவான் தவாமைதம அந்த திவசே
முழுவைதசமை வசேல்வைத்தில் நிவறைந்தத. ஆதி
சேங்கரர் முடியேவாத ஏழ்வமை நிவலயிலும
வநல்லிக்கனி பிச்வசேயிட்ட வபண்மைணியின்
ஏழ்வமை நீங்க கனகதவாரவா ஸ்சதவாத்திரம
பவாடியேசபவாத தங்க வநல்லிக் கனி மைவழ
வபவாழிவித்தவைள் அல்லவைவா
ஸ்ரீமைஹவாலக்ஷ்மித்தவாயேவார். கச்சியேமபதியில்
சவைதவாந்த சதசிகர் ஏவழ பிரமமைசேவாரியின்
திருமைணத்திற்கவாகச் வசேல்வைம சவைண்டியே சபவாதம
வபருந்சதவித் தவாயேவார் கனக மைவழ
வபவாழிவித்தவாள். அவைளுவடயே வகவாடியும

வைவாகனமும கருடசன எனசவைதவான் தவாயேவாவர
“கருடவாரூசட” என்ற அவழத்த மைகிழ்கிசறைவாம

நமைஸ்சத(அ)ஸ்த மைஹவா மைவாசயே ஸ்ரீ பீசடஸஸுர
பூஜிசத
சேங்க சேக்ர கதவாஹஸ்சத மைஹவாலக்ஷ்மி
நசமைவா(அ)ஸ்தசத

நமைஸ்சத கருடவாரூசட சகவாலஸஸுர பயேங்கரி
ஸர்வை பவாப ஹசர சதவி மைஹவாலக்ஷ்மி
நசமைவா(அ)ஸ்தசத

ஸர்வைஜ்சஞ ஸர்வைவைரசத ஸர்வைதஷ்ட
பயேங்கரி
ஸர்வை தஃகஹசர சதவி மைஹவாலக்ஷ்மி
நசமைவா(அ)ஸ்தசத

ஸித்தி புத்திப்ரசத சதவி புக்தி முக்தி
ப்ரதவாயினி
மைந்த்ரமூர்த்சத ஸதவாசதவி மைஹவாலக்ஷ்மி
நசமைவா(அ)ஸ்தசத

ஆத்யேந்த ரஹிசத சதவி ஆதிசேக்தி மைசஹஸ்வைரி
சயேவாகஜ்சஞ சயேவாகஸமபூசத மைஹவாலக்ஷ்மி
நசமைவா (அ)ஸ்தசத

ஸ்தூலஸஸூக்ஷ்மை மைஹவாவரசௌத்சர
மைஹவாசேக்திமைசஹவாதசர
மைஹவா பவாபஹசர சதவி மைஹவாலக்ஷ்மி
நசமைவா(அ)ஸ்தசத

பத்மைவாஸன ஸ்த்திசத சதவி பரப்ரஹ்மை
ஸ்வைரூபிணி
பரசமைசி ஜேகந்மைவாத: மைஹவாலக்ஷ்மி
நசமைவா(அ)ஸ்தசத

ச்சவைதவாமபரதசர சதவி நவானவாலங்கவார பூஷசத
ஜேகத்ஸ்த்திசத ஜேகந்மைவாத: மைஹவாலக்ஷ்மி
நசமைவா(அ)ஸ்தசத

மைஹவாலக்ஷ்மயேஷ்டகம ஸ்சதவாத்ரம யே: பசடத்
பக்திமைவான் நர:
ஸர்வைஸித்தி மைவைவாப்சனவாதி
ரவாஜ்யேமப்ரவாப்சனவாதி ஸர்வைதவா

ஏககவாசல பசடந் நித்யேம மைஹவாபவாப
விநவாசேனம த்விகவாலம

யே: பசடந் நித்யேம தனதவான்யே ஸமைந்வித

த்ரிகவாலம யே: பசடந் நித்யேம மைஹவாசேத்ரு
விநவாசேனம
மைஹவாலக்ஷ்மீர் பசவைந் நித்யேம ப்ரஸன்ன வைரதவா
சுபவா.

தவாயேவார் ஆறைவாம நவாள் இரவு கருடசசேவவை
கண்டருளும சபவாத தவாயேவாருக்கு மைவலயேப்ப
சுவைவாமியின் தங்கத் திருப்பவாதங்கள்
சேவார்த்தப்படுகின்றைன. கருடவைவாகனத்தில்
தவாயேவார் இவ்வைவாற வபருமைவாளின்
திருப்பவாதங்கவள அணிந்த வைலம வைரும
சபவாத தவாயேவாருடன் ஏழு மைவலயேவானும
ஒன்றைவாக சசேவவை சேவாதிப்பதவாக ஐதீகம.

திருமைவலயில் ஏழுமைவலயேவானுக்கு
நவடவபறவைத சபவாலசவை, திருச்சேவானூர்

பத்மைவாவைதி தவாயேவாருக்கும, இரதசேப்தமி
தினத்தன்ற ஒருநவாள் பிரமசமைவாற்சேவைம
நவடவபறகின்றைத. அன்ற, கவாவல முதல் இரவு
வைவர, தவாயேவார் வபரியே சசேஷ வைவாகனம , சிமமைம,
குதிவர, கருடன், தங்கப் பல்லக்கு, சேந்திரபிரவப,
யேவாவன உள்ளிட்ட வைவாகனங்களில், மைவாடவீதியில்
வைலம வைந்த அருள் பவாலிக்கின்றைவாள். மைதியேம 3
மைணிக்கு தவாயேவாருக்கு, திருமைஞ்சேனம
நவடவபறகின்றைத. இவ்வைவாற
இரதசேப்தமியேன்றம பத்மைவாவைதித் தவாயேவார்
கருடசசேவவை தந்தருளுகின்றைவாள்.
திருச்சேவானூரில் பத்மைவாவைதி தவாயேவாருக்குக்
கவார்த்திவக பிரமசமைவாற்சேவைம நவடவபறம
சபவாத தமிழகத்தில், வபருமைவாள்
திருமைவலயேப்பனவாக சசேவவை சேவாதிக்கும பல்
சவைற தலங்களிலும தவாயேவாருக்குப்
பிரமசமைவாற்சேவைம நவடவபறகின்றைத. ஒசர ஒரு
வித்தியேவாசேம. திருச்சேவானூரில் தவாயேவார் சகவாவிலுக்கு
வவைளிசயே வைந்த மைவாடவீதியில் புறைப்பவாடு கண்டு
அருள் பவாலிக்கின்றைவாள் ஆனவால் தமிழக
ஆலயேங்களில் தவாயேவாவரப் படிதவாண்டவா பத்தினி

என்ற வகவாண்டவாடுவைதவால் தவாயேவார் சகவாவிவல
விட்டு வவைளிசயே வைருவைதில்வல உள்
புறைப்பவாடுதவான் கண்டருளுகின்றைவாள். திருமையிவல
சவைதவாந்த சதசிகர் சதவைஸ்தவான ஆலயேத்திலும
பத்மைவாவைதி தவாயேவாருக்குப் பிரமசமைவாற்சேவைம
நவடவபறகின்றைத. அலர் சமைல் மைங்வகத் தவாயேவார்
தினமும மைவாவல பல்சவைற வைவாகனங்களில் உள்
புறைப்பவாடு கண்டு அருளுகின்றைவாள். அதில் கருட
சசேவவையும உண்டு. தவாயேவாவர கருட வைவாகனத்தில்
சசேவிக்கும சபவாத இந்த ஸ்சதவாத்திரத்வத
வசேவால்லி அவைள் அருள் வபறைலவாம.

திருமையிவல அலர்சமைல் மைங்வகத் தவாயேவார்
கருட சசேவவை

சசேவித்த எழுந்திருந்சதன் சதவி வைடிவைம
கண்சடன்
வைச்சிர கிரீடம கண்சடன் வவைடூரியே சமைனி
கண்சடன்
முத்தக்வகவாண்வட கண்சடன் முழுப்பச்வசே
மைவாவல கண்சடன்
உரிமுடி கண்சடன் தவாவழ மைடல்
சூடக்கண்சடன்

பின்னழகு கண்சடன் பிவறை சபவால வநற்றி
கண்சடன்
சேவாந்தடன் வநற்றி கண்சடன் தவாயேவார் வைடிவைம
கண்சடன்
கமைலத்திருமுகத்தில் கஸ்தூரிப் வபவாட்டு
கண்சடன்
மைவார்பில் பதக்கம மின்ன மைவாவலயேவசேயேக்
கண்சடன்

வகவைவளயேல் கலகவலன்னக் கவனயேவாழி
மின்னக்கண்சடன்
தங்க ஒட்டியேவாணம தகதவகன வஜேவாலிக்கக்
கண்சடன்
கவாலில் சிலமபு கண்சடன் கவாலவாழி பீலி
கண்சடன்
மைங்கள நவாயேகிவயே மைனங்குளிரக் கண்டு
மைகிழ்ந்சதன் அடியேவாள் நவான்

அன்வனசயே அருந்தவணசயே அருகிருந்த
கவாரும அமமைவா
வைந்த விவன அகற்றி மைஹவாபவாக்கியேம தவாரும
அமமைவா
தவாயேவாகும உந்தன் தவாளடியில் சேரணம
என்சறைன்

மைவாதவாசவை உந்தன் மைலரடியில் நவான்
பணிந்சதன்.
வபண் கருட வைவாகன (கருடி) சசேவவை :
திவ்யே சதசேங்களில் திருநவாவகயில் மைட்டுசமை
தவாயேவாருக்குச் கருடி வைவாகனம உள்ளத என்பத
சிறைப்பு. தவாயேவாருக்கு ஆனி மைவாதத்தில் தனி
பிரமசமைவாற்சேவைம சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றை
சபவாத நவான்கவாம நவாள் மைவாவல
வசேசௌந்தர்யேவைல்லித்தவாயேவார் வவைள்ளி கருடி
வைவாகனத்திலும, வசேசௌந்தரரவாஜேப்வபருமைவாள்
வவைள்ளி கருட வைவாகனத்திலும நந்தவைனத்திற்கு
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைனர்.
சூடிக்வகவாடுத்த சுடர்க்வகவாடியேவாளின் ஆடிப்பூர
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத நவான்கவாம நவாள்
மைவாவல தனிக்சகவாயில் நவாச்சியேவாரவாக எழுந்தருளி
அருள் பவாலிக்கும பட்டர்பிரவான் சகவாவத
வவைள்ளிக் கருடி வைவாகனத்தில் மைவாடவீதியில்
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவாள்.

கருடி வைவாகனம
வசேன்வன வசேசௌகவார்சபட்வட வஜேனரல்
முத்வதயேவா முதலி வதரு, வபரவாகி மைடம
என்றைவழக்கப்படும பிரசேன்ன வவைங்கசடசே
வபருமைவாள் திருக்சகவாவிலில் அலர்சமைல்
மைங்வகத் தவாயேவாரின் கவார்த்திவக

பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத ஆறைவாம திருநவாளன்ற
மைவாவல தவாயேவார் வபண் கருட வைவாகனத்தில் (கருடி
வைவாகனம) சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். அத சபவாலசவை
வபண் திருவைடியில் எட்டவாம நவாள் தவாயேவார் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். தமிழகக் சகவாவில் என்பதவால்
இவ்வைவாலயேத்திலும தவாயேவார் உள்புறைப்பவாடுதவான்
கண்டருளுகின்றைவாள்.
அவனவைரும சபவாற்றம வநடுமைவாலும நீயும
அடற் கருடன்
தவன எழில் வைவாகனமைவாகக் வகவாண்டு என் உள்
வைரும சேத்தியேத்வதப்
பிவனயுள்ள சபர் அறியேத் தக்கவைவாறைருள்
வபயவைத என்சறைவா
மைவன எனத் தவாமைவர பூவவை எல்லவாம
வகவாள்ளும மைவாணிக்கசமை!
வபவாருள்: தவாமைவர மைலவர வீடவாகக்
வகவாண்டிருக்கும திருமைகளவாகியே
மைஹவாலக்ஷ்மிசயே! மைவாணிக்கம சபவான்றைவைசள!
கருடவன வைவாகனமைவாகக் வகவாண்ட நீயும

திருமைவாலும அடிசயேன் உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கும
உண்வமை நிவலவயே அவனவைரும அறியுமைவாற
வசேயயும நவாள் எந்நவாசளவா! என்றை பவாடல் தவாயேவார்
கருட சசேவவை தந்தருளும அழவகப் பற்றிக்
கூறகின்றைத.
இனிப் வபண் கருட வைவாகனம / வபண் அனுமைந்த
வைவாகனம எதற்கவாக என்ற இக்சகவாவிலில்
வினவியே சபவாத ஸ்ரீமைந் நவாரவாயேணவனத் தவிர
சவைற ஆண்கள் யேவாவரயும தவாயேவார் தீண்டவாதவைள்
என்பதவால், அவைள் புறைப்பவாடு கண்டருளுகின்றை
வைவாகனங்களும வபண் பவாலவாகசவை இருக்க
சவைண்டும என்ற இவ்வைவாற எல்லவா
வைவாகனங்கவளயும வபண்ணவாக அவமைத்தனர்
முன்சனவார்கள் என்ற விளக்கம அளித்தனர்.
கருடசசேவவை வைவலப்பூவின் வவைள்ளிப் பதிவு
“தவாயேவாரின் கருட சசேவவை” அதற்கவாக கவிநயேவா
அவைர்கள் எழுதியேனுப்பியே இரண்டவாவைத கவிவத
இத.

புள்சளறி வைருகின்றைவான் வைவாசேன் - கருடப்
புள்சளறி வைருகின்றைவான் எங்கள்
ஸ்ரீநி
வைவாசேன்
மின்னும தங்க மைவல வயேவான்ற சிறைவக
விரிக்க விரிந் திருக்கும சிறைகிரண்டும வைவானம
மைவறைக்க எடுத்த வவைக்கும அடி களிசல
புவியும அதிர உடுத்திக் வகவாண்ட நவாகங்
களும அதிர்ந்சத நிமிர –
தவா யேடிவமைத் தவள நீக்க அமிர்தம
வகவாணர்ந்தவான் மைவா லவைனின் மைனம மைகிழ
தினமும சுமைந்தவான் கவாற்வறை வவைல்லும சவைக
முடன் கடுகிப் பறைப்பவான் கவார் முகிலின்
வைண்ண னுக்கு வகவாடியேவாய இருப்பவான் –
அந்தப் - புள்சளறி வைருகின்றைவான் வைவாசேன் வஜேவாலிக்கும புள்சளறி வைருகின்றைவான் எங்கள்
ஸ்ரீநி வைவாசேன்
கவாய சினப் பறைவவையேதன் மீசதறி
வைருகின்றைவான் கரு சமைகப் புயேல் சபவாலப்
பவாவரங்கும நிவறைகின்றைவான் தண் தழவாய சூடிக்

வகவாண்டு தரணிவைலம வைருகின்றைவான் வைவாசேம
மிகு மைலர் சூடி கவாசினிக்கு அருள்கின்றைவான்
திகிரி யுடன் சேங் சகந்தி திருமைவலயேவான்
வைருகின்றைவான் திக் கற்றை அடி யேவைரின்
திவசேசநவாக்கி அருள்கின்றைவான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி
தவாயேவாவர தன்மைவார்பில் ஏந்தியேவைன் பதம
பணியும பக்தர் கவளப் பரிசவைவாடு சபணும
அவைன்
புள்சளறி வைருகின்றைவான் வைவாசேன் - தங்க
புள்சளறி வைருகின்றைவான் எங்கள் ஸ்ரீ நிவைவாசேன்
தவா யேவாரும அவை சனவாடு திருக்கவாட்சி
தருகின்றைவாள் சதடி வைரும பிள்வள கட்குத்
தவாயேவாக அருள்கின்றைவாள் பவாற் கடலில் சதவான்றி
யேவைள் பவாலமுதம சபவாலும அவைள் வதவிட்
டவாத சத னவாக வநஞ்சுக்குள்சள
இனிக்குமஅவைள்
பட்டவாவட இவட உடுத்தி பூவைவாவட சதவாள்
உடுத்தி தங்கத் திருமைவாங்கல்யேம சேங்குக்
கழுத்தில் வதவாங்க முத்த மைணி யேவாரங்கள்

சமைனியிவன அலங்கரிக்க நூபுரங்கள்
ஒலித்திடசவை நீள்நிலங்கள் சபவாற்றிடசவை
புள்சளறி வைருகின்றைவாள் தவாயேவார் - கருட
புள்சளறி வைருகின்றைவாள் எங்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி
தவாயேவார்!
நவாம மைஹவாலக்ஷ்மி தவாயேவாருக்குக் கருட வைவாகனம
என்கிசறைவாம ஆனவால் வைட நவாட்டில் மைஹவாலக்ஷ்மி
தவாயேவாருக்கு என்ன வைவாகனம என்ற வதரியுமைவா?
அதற்கவான பதில் ஆந்வத, ஆமைவாம நவாம அபசேகுன
பறைவவையேவாகக் கருதம ஆந்வததவான் தவாயேவாரின்
வைவாகனமைவாக கருதப்படுகின்றைத. வைங்கவாளத்தில்
தர்கவா பூவஜேயின் சபவாத தர்க்வகயேமமைனுடன்
மைகள்களவாக மைஹவாலக்ஷ்மியும, மைஹவா
சேரஸ்வைதியும எழுந்தருளும சபவாத ஆந்வத
வைவாகனத்வதத் கவாணலவாம. வைவாருங்கள் இனி
சிறைப்பு மிக்க திருநவாங்கூரில் நவடவபறம
பதிசனவாரு கருடசசேவவைவயே சசேவித்த
மைகிழலவாம.

33. திருநவாங்கூர் பதிசனவாரு
கருட சசேவவை

சிந்தவனக்கினியேவானுடன் குமுதவைல்லி
நவாச்சியேவார் சேசமைத திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்

பவாற்கடலிசல திருமைகளும, நிலமைகளும,
நீளவாசதவியும, நித்தியே சூரிகளும புவட சூழப்
பரவைவாசுசதவைனவாக மைவாயேத் தயில் வகவாண்டுள்ள
அமமைவாமைவாயேன், வவைகுந்தத்திசல வியூக
நிவலயிசல அமைர்ந்த சகவாலத்தில் எழுந்தருளி
சசேவவைச் சேவாதிக்கின்றைவார். அவைசர தீயேவைர்கவள
அழித்த நல்லவைர்கவளக் கவாக்க அவைதவாரங்கள்
எடுத்த விபவை ரூபமைவாக அருள் வைழங்கினவார்,
அப்பரமவபவாருசள அந்தர்யேவாமியேவாக எல்லவா
ஜீவை ரவாசிகளிலும விளங்குகின்றைவார். நவாம
எல்சலவாரும உயயும வபவாருட்டு , ஒரு வபயேரும,
ஒரு உருவைமும இல்லவாத
அப்பரமவபவாருள் அர்ச்சேவாவைதவாரமைவாக பூவுலகி
சல பல் சவைற தலங்களிசல எழுந்தருளி சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இந்த ஐந்த நிவலகளுக்கும
உரியேவைன் அவைன் ஒருவைசன.

அத்தவகயே திருக்சகவாவில்களில், மையேர்வைறை
மைதிநலம வபற்றை ஆழ்வைவார்களவால்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயயேப் வபற்றைவவை
திவ்யேசதசேங்கள் எனப்படுகின்றைன.
இத்திவ்யேசதசேங்களுள் வைவான் வபவாயப்பினும
தவான் வபவாயயேவா மைவலத்தவலயே கடற் கவாவிரி
புனல் பரந்த வபவான் வகவாழிக்கும தஞ்வசே
தரணியிசல 40 திவ்யே சதசேங்கள் உள்ளன,
அவைற்றள் சர்கவாழியிலிருந்த 8 கி.மீ தூரத்தில்
அவமைந்தள்ள திருநவாங்கூர் திருத்தலத்வத சுற்றி
பதிசனவாரு திவ்யே சதசேங்கள் உள்ளன. இவவை
திருநவாங்கூர் திவ்யே சதசேங்கள் எனப்படுகின்றைன.
சசேவாழநவாட்டுத் திருப்பதிகளில் நடு நவாயேகமைவாக
இத்திருநவாங்கூர் திவ்யேசதசேங்கள்
விளங்குகின்றைன. இத்திவ்யேசதசேங்களின் தனி
சிறைப்பு என்னவவைன்றைவால் வவைணவை
சேமபிரதவாயேத்தில் முக்கியேமைவாகக் கருதப்படும
மூன்ற சுசலவாகங்களும எமவபருமைவானவாசலசயே
இத்திவ்யே சதசேங்களில் உபசதசிக்கப்பட்டன.
முதலவாவைதவான " ஒம நசமைவா நவாரவாயேணவா நமை:"
என்னும நலம தரும அஷ்டவாத்திர மைந்திரத்வத

ஆழ்வைவார்களில் கவடக்குட்டியேவான திருமைங்வக
ஆழ்வைவாருக்கு திருமைணி மைவாடக் சகவாவில்
நவாரவாயேணப் வபருமைவாளவால் உபசதசிக்கப்பட்டத.
இரண்டவாவைதவான " ஸ்ரீமைந் நவாரவாயேண சேரவணசௌ
சேரணம பிரபத்சயே ஸ்ரீமைசத நவாரவாயேணவாயே
நமைஹ " என்றை த்வையே மைந்திரத்வத ஸ்சவைத
ரவாஜேனுக்கு திருவவைள்ளக்குளம அண்ணன்
வபருமைவாள் உபசதசித்தவார்.
கீவதயிசல " ஸர்வை தர்மைவாந் பரித்யேஜ்யே மைவாம
ஏகம சேரணம வ்ரஜே
அஹம த்வைவா ஸர்வை பவாசபப்சயேவா சமைவாட்சே
யிஷ்யேவாமி மைவாசுசே: "
என்வனசயே தஞ்சேம சேரணமைவடந்த விடு நவான்
உன்வன எல்லவா பவாவைங்களிலிருந்த
சமைவாட்சேத்வத அளிப்சபன் என்ற
கீசதவாபசதசேத்தின் சபவாத கூறியே சேரமை
சுசலவாகத்வத பவார்த்தன்பள்ளியிசல கண்ணன்
அர்ஜேஸுனனுக்கு மீண்டும உபசதசித்தவார்.

இத்திவ்யேசதசேங்களின் மைற்வறைவாரு சிறைப்பு, பிரளயே
கவாலத்திலும அழியேவாமைல் இருந்தத. பலவாசே
வைனத்தில் வைடக்சக மைண்ணியேவாற்வறையும,
வதற்சக திருவைரங்கக் கவாவிரியேவாற்வறையும
கிழக்சக பூமபுகவார் கடவலயும, சமைற்சக
தரங்கமபவாடிவயேயும எல்வலயேவாகக் வகவாண்ட
இந்த நவாகபுரி சகத்திரம என்னும
திருநவாங்கூவரச் சுற்றியே இந்தப் பகுதி மைட்டும
பிரளயே கவாலத்தம அழியேவாமைல் இருந்தத.
இப்பகுதியில் வவைணவை மைற்றம வசேவை
சேமையேங்களின் ஏகவாதசே திருக்சகவாவில்கள் உள்ளன.
இவ்வைவாற வசேவைம மைற்றம வவைணவைத்தின்
பதிவனவாரு சகவாவில்கள் உள்ளதற்கவான ஐதீகம
என்னவவைன்றைவால், மைஹவா பிரளயேத்திற்குப் பிறைகு
தட்சேன் ஒரு யேவாகம நடத்தினவான் அதில் கலந்த
வகவாள்ள சிவைவபருமைவானுக்கு ஆணவைத்தவால்
அவைன் அவழப்பிதழ் அனுப்பவில்வல. தட்சேன்
மைகளவான தவாட்சேவாயேணியும அங்கு வசேன்ற
அவைமைவானப்பட்டு, பின் சிவைசலவாகம வசேல்ல
விருப்பமில்லவாமைல் பலசேவைனம வைந்த, மைதங்க
மைகரிஷயின் மைகளவாகப் பூங்சகவாவத என்றை

திருநவாமைத்தடன் வைளர்ந்த வைரும கவாலத்தில்,
சிவைவபருமைவானும மைண்ணியேவாற்றைங்கவரயில்
வைந்த தக்ஷிணவாமூர்த்தியேவாக சயேவாகத்திலவாழ்ந்தவார்.
மைஹவா விஷ்ணுவும வவைகுந்தத்வத விடுத்த
பூசலவாகம வைந்தவார். சிவைனும, விஷ்ணுவும
இல்லவாததவால் அசுரர்களிடமிருந்த தங்கவளக்
கவாப்பவாற்றவைவாரில்லவாமைல் கவைவலயேவடந்த
சதவைர்கள் மைதங்க முனிவைரிடம வைந்த சவைண்ட,
மைதங்க முனிவைரின் பிரவார்த்தவனக்கிரங்கி
பத்ரிகவாசேரமைத்திலிருந்த வபருமைவாள், நவான்கு
சவைதங்கசள நவான்கு குதிவரகளவாகவும, சேந்திர,
சூரியேர்கவளசயே சதர்க்கவாலவாகவும வகவாண்ட
திவ்யே திருத்சதரிசல நவாங்கூரில் உள்ள இந்திர
புஷ்கரணியிசல சசேவவை சேவாதித்தவார். ஞவான
திருஷ்டியேவால் பூங்சகவாவததவான் பவார்வைதி
என்பவத அறிந்த மைஹவா விஷ்ணு,
சயேவாகத்திலிருந்த சிவைவபருமைவானுக்கு அவத
உணர்த்தி அவைர்களுக்கு திருமைணம நடத்தி
வவைத்தவார். பின்னர் சிவைவபருமைவான் பதிசனவாரு
ருத்ர வைடிவைம எடுத்தம, மைஹவா விஷ்ணுவும
அசத சபவால் பதிசனவாரு அர்ச்சேவாவைதவாரங்கள்

எடுத்த இருவைரும இவனந்த அசுரர்கவள
அழித்த சதவைர்கவளக் கவாத்தனர். பின் அசத
ரூபத்தில் இருவைரும பதிசனவாரு
திருக்சகவாவில்களில் அமைர்ந்தருளினர் என்பத
ஒரு ஐதீகம. எனசவை தவான் திருநவாங்கூவரச் சுற்றி
பதிசனவாரு வசேவை மைற்றம வவைணவை
திருக்சகவாவில்கள் அவமைந்தள்ளன.
இவ்வைவாற பத்ரிநவாரவாயேணர் சிவைவபருமைவானின்
இங்கு வைந்த சபவாத கருடன் சமைல் வைரவாமைல்
சதரில் வைந்ததவால், கருடன் சுவைவாமிவயே சுமைக்க
வைவாயப்புத் தருமபடி சவைண்டினவார். இதவன
உணர்த்தம விதமைவாக சுவைவாமியின்
திருப்பவாதத்திற்கு சநரவாக இருக்க சவைண்டியே
கருடன் இங்கு வகவாடிமைரத்திற்கு அருகில்
அமைர்ந்த சகவாலத்தில் சுவைவாமியின் பவாதத்திற்கு
கீசழ உள்ளவார். கருடனின் சவைண்டுசகவாளுக்கு
இரங்கி வபருமைவாள் 11 மூர்த்திகளவாக இருந்த வத
அமைவாவைவாவசேக்கு மைறநவாள் கருடசசேவவை
சேவாதிப்பதவாக ஐதீகம.

இத்திருநவாங்கூவரச் சுற்றி ஏகவாதசே வசேவை மைற்றம
வவைணவை திருத்தலங்கள் இருப்பதற்கவான
மைற்வறைவாரு ஐதீகமைவானத, ஒரு சேமையேம ஆணவைம
வகவாண்ட பிரமமைவாவின் ஒரு தவலவயே சிவைன்
வகவாயததவால் அவைவர பிரமைஹத்தி சதவாஷம
பற்றியேத. அந்த சதவாஷத்வதப் சபவாக்க சிவை
வபருமைவான் ஏகவாதசே ருத்ர அவைதவாரங்கள் எடுத்த
ஏகவாதசே ருத்ர அசுவைசமைத யேவாகம வசேயதவார்,
யேவாகத்தின் இறதியில் வபருமைவாள் ஸ்ரீ சதவி,
பூசதவியுடன் சசேவவை சேவாதித்த
சிவைவபருமைவானுக்கு அபயே பிரதவானம அளித்த
சேவாபம நீங்க அருள் வசேயதவார்.
இத்திவ்யேசதசேங்களில் வைந்த
வைணங்குசவைவார்களுக்கும அசத சபவால கருவண
புரியே சவைண்டும என்றை சிவைவபருமைவானின்
சவைண்டுசகவாளுக்கிணங்கி ஏகவாதசே திவ்யே
சதசேங்களில் அர்ச்சேவாவைதவார மூர்த்தியேவாக சகவாவில்
வகவாண்டருளினவார் வபருமைவாள். சிவைவபருமைவானும
எகவாதசே தலங்களில் சகவாவில் வகவாண்டருளினவார்.
இப்பதிசனவாரு திவ்யேசதசேங்கவளயும
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம

வசேயதள்ளவார் என்பத தனிச் சிறைப்பு. தமைத வபரியே
திருவமைவாழியில் திருநவாங்கூர் திருப்பதிகள் என்சறை
பரகவாலர் இந்த திவ்யே சதசேங்கவள
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
திருநவறையூர் (நவாச்சியேவார் சகவாவில்) வபருமைவாளவால்
வவைணவைரவாக சேமைவாஸ்ரணம வசேயயேப்
வபற்றை, திருமைங்வக மைன்னன், பரகவாலன்,
நீலன், ஆலிநவாடன், கலிகன்றி, மைங்வகயேர்
சகவான், மைங்வக சவைந்தன்,
கலியேன் என்வறைல்லவாம அவழக்கப்படும
திருமைங்வக ஆழ்வைவார் இந்தத் திவ்யே சதசேங்களில்
திருக்குவறையேலூரிசலதவான் அவைதரித்தவார்.
மைணக்சகவாலத்தில் வபரியே பிரவாட்டியேவாசரவாடு
வைந்த வபருமைவாளவால் திருமைணங்வகவால்வலயில்
அஷ்டவாட்சேர மைந்திசரவாபசதசேமும வபற்றைவார்,
இந்த பதிசனவாரு திவ்யேசதசேங்கவளயும இவைர்
மைட்டுசமை மைங்களவாசேவாசேனமும வசேயதள்ளவார்.
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாசரவாடு வபரிதம
வதவாடர்புவடயேவவை இத்திவ்யே சதசேங்கள்.
இத்தவகயே சிறைப்புகவளக் வகவாண்ட
திருநவாங்கூர் திவ்யே சதசேங்களவாவைன:

திருநவாங்கூர் திருவவைகுந்த விண்ணகரம
வவைகுந்தநவாதர்

1. திருமைணி மைவாடக்சகவாவில், 2.
திருவவைகுந்த விண்ணகரம, 3. திரு
அரிசமையே விண்ணகரம, 4.
திருத்சதவைனவார் வதவாவக, 5.
திருவைண்புருசடவாத்தமைம, 6.
திருச்வசேமவபவான் வசேயசகவாவில், 7.
திருத்வதற்றியேமபலம, 8.
திருமைணிக்கூடம, 9.

திருக்கவாவைளமபவாடி, 10.
திருவவைள்ளக்குளம(அண்ணன்
சகவாவில்) இத்தலத்திசல தவான்
திருமைங்வக ஆழ்வைவாரின் தர்மை பத்தினி
குமுத வைல்லி நவாச்சியேவார்
கண்வடடுக்கப்பட்டவார், 11.
திருப்பவார்த்தன் பள்ளி.

இவ்வைவாற வபவான்னி நதி பவாயந்த வைளம சிறைக்கும
திருநவாங்கூர்ப்பதிகவள மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
திருமைங்வகயேவாழ்வைரும, இந்தத் திவ்யே சதசேப்
வபருமைவாள் அவனனவைரும கலந்த வகவாள்ளும
மிக சிறைப்பு வைவாயந்த ஏகவாதசே கருட சசேவவை
திருவிழவா வவைகு சிறைப்பவாக ஒவ்வவைவாரு வைருடமும
வத அமைவாவைவாவசேக்கு மைற நவாள்
நவடவபறகின்றைத. " கண்ணவனக் கடல்
கவடந்தமுதங்வகவாண்ட அண்ணவல
அச்சுதவன அனந்தவன மைவாவல
வபருமைவாவள வபரியே திருவைடியேவாம கருட
வைவாகனத்தில் சசேவித்தவால் மைற பிறைவி

கிவடயேவாத என்பத ஐதீகம", இங்கு பதிசனவாரு
வபருமைவாள்கவளயும ஒசர சநரத்தில் கருட
வைவாகனத்தில் சசேவிக்கும அற்புதமைவான வைவாயப்பு
கிவடக்கின்றைத.
இத்திருவிழவாவின் முதல் நவாள் நிகழ்ச்சியேவாக வத
அமைவாவைவாவசேயேன்ற
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாருக்கு "மைஞ்சேள் குளி
திருவிழவா" நவடவபறகின்றைத. திருவைரங்கத்தில்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் தங்கியிருந்த சபவாத
அரங்கநவாதர் முன் திருவநடுந்தவாண்டகம
சசேவித்தவார், அதனவால் மிகவும பிரசேன்னமைவான
வபருமைவாள் ஆழ்வைவாவர ஏதவாவைத வைரம
சவைண்டுமைவாற கூறை, அவைரும புரட்டவாசி மைவாதம
நவடவபறகின்றை அத்யேயேன உற்சேவைத்தின் சபவாத
சவைதங்களுடன், நமமைவாழ்வைவாரின்
திருவைவாயவமைவாழியும சேவாற்றமைவறை வசேயயே அருள்
புரியே சவைண்டும என்ற சவைண்ட வபருமைவாளும
அவ்வைண்ணசமை அருளிச் வசேயதவார். அன்ற முதல்
நவாலவாயிர திவ்வியே பிரபந்தமும அத்யேயேன
உற்சேவைத்தின் சபவாத சேவாற்றமைவறை
வசேயயேப்படலவாயிற்ற. ஆழ்வைவாரின் இந்தப்

பக்திக்கவாக, வபருமைவாள் ஆழ்வைவாவர சிறைப்பிக்க
சவைண்டித் தனக்கு நவட வபறம மைஞ்சேள் குளி
இனி அவைருக்கும நவடவபறை சவைண்டும என்ற
அருள் பவாலித்தவார்.
திருமைங்வக ஆழ்வைவாருக்கு ஒவ்வவைவாரு வைருடமும
வைட கவாசவைரியேவாம வகவாள்ளிடக் கவரயில் மைஞ்சேள்
குளி நவடப்வபற்றைத, முதல் குளியேவல
நமவபருமைவாசள, தவாசன தன் வகயேவால் நடத்தி
வவைத்தவார். ஆழ்வைவாரின் அந்திமை கவாலத்திற்குப்
பிறைகு அவைரத சேசகவாதரியின் கணவைர்,
திருவைரங்கத்வத விடுத்த ஆழ்வைவாரின் அவைதவாரத்
தலமைவான திருக்குவறையேலூர் வைந்த தங்கினவார்.
ஆழ்வைவாரின் மூர்த்திக்கு நவாங்கூவர ஒட்டி ஓடும
மைணிகர்ணிவக ஆற்றைங்கவரயில் அவைர் மைஞ்சேள்
குளியேல் உற்சேவைத்வத 8 ம நூற்றைவாண்டிசல
வதவாடங்கினவார் அன்ற முதல் இன்ற வைவர அத
வதவாடர்கிறைத.
வத அமைவாவைவாவசேயேன்ற அதிகவாவல 3 மைணிக்கு
திருவைவாலி - திருநகரியிலிருந்த
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார், தன் தர்மைபத்தினி

குமுதவைல்லி நவாச்சியேவாருடன், அவைர் ஆரவாதித்த
உபயே நவாச்சியேவார்களுடன்
சிந்தவனக்கினியேவான் வபருமைவாளும, பல்லக்கில்
புறைப்பவாடு கண்டருளி வையேல் வைழியில் இறைங்கி
பயிவர மிதித்தக்வகவாண்டு
முதலில் திருக்குவறையேலூர் ஸ்ரீ உக்ர நரசிமமைப்
வபருமைவாள் சகவாவிவல அவடந்த அவைவர
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார். அடுத்த ஸ்ரீ வீர
நரசிமமைப் வபருமைவாள் சகவாவிவல அவடந்த
அவைவர மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார் பரகவாலர்.
பின்னர் திருநவாங்கூரில் உள்ள
திருக்கவாவைளவாமபவாடி ஸ்ரீ சகவாபவாலவன ,
"கவாவைளமபவாடி சமையே கண்ணசன! கவள கண்
நீசயே" என்ற சசேவிக்கின்றைவார் கலிகன்றி.
உச்சிக் கவாலத்திற்கு முன் மைணிகர்ணிவக ஆற்வறை
அவடகிறைவார். பக்தர்கள் அவனவைரும பக்தி
பரவைசேத்தடன் இடுப்பளவு தண்ணிரில்
ஆழ்வைவாரின் வபரியே திருவமைவாழியில் இருந்த
ஆழ்வைவாரின் ஆச்சேவாரியேரவான திருநவறையூர்
நமபிவயேயும, திருவைரங்கத்த அழகியே
மைணவைவாளவாவனயும மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத

ஆழ்வைவார் பவாடியே பவாசுரங்கவள சசேவிக்கின்றைனர்.
இவ்விருதிவ்யே சதசேங்களில் இருந்த
வகவாண்டுவைரப்பட்ட மைவாவல மைற்றம
பீதவாமபரங்களினவால் பரிவைட்டம கட்டவபற்ற
ஆழ்வைவாருக்கு மைரியேவாவத வசேயயேப்படுகின்றைத.
பின் மைஞ்சேள் குளியேல் மைண்டபத்தில்
எழுந்தருளும ஆழ்வைவாருக்கு சேஹஸ்ர தவாரவா
மைஞ்சேள் குளி என்னும திருமைஞ்சேனம நவட
வபறகின்றைத. சேஹஸ்ர தவாவர தட்டில் ஆழ்வைவார்
ஆரவாதித்த “சிந்தவனக்கு இனியேவான்” என்னும
வபருமைவாளின் திருமூர்த்ததிற்கு வசேயயேப்படும
மைஞ்சேள் நீர் முதலில் வபருமைவாளுக்கு
திருமைஞ்சேனம ஆகி பின் ஆழ்வைவாருக்கும
திருமைஞ்சேனம ஆகின்றைத. பின் திருப்பவாவவை
சேவாற்ற மைவறை நவடவபறகின்றைத.
மைவாவலயில் அலங்கரிக்கப்பட்ட அருள்மைவாரி
திருமைணிமைவாடக்சகவாவில் ஸ்ரீ நவாரவாயேணப்
வபருமைவாவள "மைணிமைவாடக் சகவாயில் வைணங்கு
என் மைனசன" என்ற மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயகின்றைவார். திருமைணிமைவாடக் சகவாவிலில்

ஆழ்வைவார் ஆஸ்தவானம பின், நல்ல வவைந்தழல்
மூன்ற நவால் சவைதம ஐசவைள்விசயேவாடு ஆறைங்கம
வைல்ல அந்தணர்
வைவாழும திருவைண்புருசடவாத்தமைத்தில்
ஸ்ரீபுருசஷவாத்தமைவன மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயகின்றைவார் மைவான சவைற் கலியேன்.
திருவவைகுந்த விண்ணகரத்தில் ஸ்ரீ வவைகுந்த
நவாதவன நவாங்கூர் "வவைகுந்த விண்ணகரம
வைணங்கு மைடவநஞ்சசே" என்ற மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயகிறைவார் வைவாள் கலியேன். திருவசேமவபவான்வசேய
சகவாவிலில் அல்லி மைவாமைலரவாளுடன்
ஸ்ரீவசேமவபவான் வசேய அரங்கவர "நவாங்வக
நன்னடுவுள் வசேமவபவான் வசேய சகவாயிலினுள்சள
கடல்நிறைவைண்ணன் தனவன நவான் அடிசயேன்
கண்டுவகவாண்டு உயந்வதவாழிந்சதசன" என்ற
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகிறைவார் நம கலியேன். ஒரு
கிளி மைற்வறைவாரு கிளிக்குக் கல்வி கற்பித்தவத
திருத்வதற்றியேமபலத்தில் ஸ்ரீ பள்ளி வகவாண்ட
வபருமைவாவள "திருத்வதற்றியேமபலத்த என்
வசேங்கண்மைவாசல" என்ற வைணங்குகிறைவார்
குமுதவைல்லி மைணவாளர். பின்னர் அரிசமையே

விண்ணகரத்தில் குடங்கவள எடுத்சதறை
விட்டு கூத்தவாடியே சகவாவவை " அண்டமுறம
அவலகடலிவனவாலி திகழும நவாங்கூர் அரிசமையே
விண்ணகரம வைணங்கு மைடவநஞ்சசே" என்ற
அனுபவிக்கின்றைவார் ஆழ்வைவார். அரங்கசன நடத்தி
வவைத்த மைஞ்சேள் குளி, மைணிகர்ணிவகயேவாற்றில்
கண்ட ஆழ்வைவாரும குமுதவைல்லி நவாச்சியேவாரும,
சிந்தவனக்கினியேவானும திருமைணிமைவாடக்
கூடத்தில் ஆஸ்தவானத்தில் இரவில்
எழுந்தருளுகின்றைனர். இங்கு அர்த்த ஜேவாமை பூவஜே
நவடவபறகின்றைத.
பதிசனவாரு கருடசசேவவையேன்ற கவாவல முதலில்
ஆழ்வைவார் முன் திருப்பவாவவை சேவாற்றமுவறை
வசேயயேப்படுகின்றைத. கருடசசேவவைக்கவாக மைற்றை
பத்தத் திவ்யேசதசேத்தப் வபருமைவாள்களும
சதவாளுக்கினியேவானில் திருமைணிமைவாடக்கூடத்திற்கு
எழுந்தருளுகின்றைனர். ஒவ்வவைவாரு
வபருமைவாளுக்கும ஒவ்வவைவாரு வித அலங்கவாரம.
தன் அன்பவனக் கவாண அற்புத அலங்கவாரத்தில்
வைருகின்றைனர் வபருமைவாள்கள் அவனவைரும.
அவைர்கள் வைந்த அழகு இவ்வைவாற இருந்தத.

திருமைணிமைவாடக்கூடக் சகவாவில் மைற்றம
புஷ்கரிணிக்கு இவடயில் அவமைக்கப்பட்டுள்ள
பிரமமைவாண்ட பந்தலுக்கு சவைடவார்
திருசவைங்கடம சமையே விளக்கவான
திருவவைள்ளக்குளம அண்ணன்
வபருமைவாள் பட்டுப் பீதவாமபரங்கள் வதவாங்க
எழிலவாக பல்லக்கில் வைந்தவார்.
திருவசேமவபவான்வசேய சகவாயிலினுள்சள
அல்லிமைவாமைலரவாள் தன்வனவாடும
அஞ்சேனக்குன்றைம நின்றை வதவாப்ப சஹமைரங்கர்
திருசமைனி முழுவைத வசேமவபவான்னவாக மின்ன
வைந்தவார் .
மின்னவனயே நுண்மைருங்குல் வமைல்லியேற்கவா
இலங்வக சவைந்தன் முடிவயேவாருபதம
சதவாளிருபதம சபவாயுதிர தன்னகரிற் சிவல
வைவளத்த அன்ற இலங்வக வபவாடி வசேயத
திருவவைகுந்த விண்ணகரத்த வவைகுந்த
நவாதர் ஆதி சசேஷன் குவட பிடிக்க அழகவாக
பல்லக்கில் அமைர்ந்த வைந்தவார்.

அங்வகயேவால் அடி மூன்ற நீசரற்ற அயேன் அலர்
வகவாடு வதவாழுசதத்த கங்வக சபவாதரக்கவால்
நிமிர்த்தருளியே திருவைண்புருசடவாத்தமைத்த
புருசடவாத்தமைர் வசேங்சகவால் தவாங்கி அன்ன
நவடயிட்டு வசேழுவமையேவாக வைந்தவார்.
கன்றைதனவால் விளவவைறிந்த கனியுதிர்த்த கவாவள
கவாமைருசர் முகில் வைண்ணன், கவாலிகள் முன்
கவாப்பவான் குன்றைதனவால் மைவழ தடுத்த
திருஅரிசமையே விண்ணகத்த குடமைவாடு கூத்தர்
எழிலவாக கூத்தவாடி வைந்தவார்.
இவ்வைவாற வமைல்ல வமைல்ல எல்லவா திவ்யே
சதசேத்தப் வபருமைவாள்களும எழுந்தருளுகின்றைனர்
பந்தலுக்கு முதலில் சிறிதவாக இருந்த பக்தர்
கூட்டம வபரிதவாகிக் வகவாண்சட சபவாகின்றைத,
ஒவ்வவைவாரு வபருமைவாளவாக வைர வைர மைலர்கவள
நவாடி வைண்டுகள் வசேல்வைத சபவால பக்தர்களின்
கூட்டம அப்வபருமைவாவளச் சசேவிக்க நகர்ந்த
வசேல்கின்றைனர். புவகப்படம எடுப்பவைர் சிலர்,
சேலனப் படம எடுப்பவைர் சிலர், பவாசுரம
சசேவிப்சபவார் சிலர், வபருமைவாவள கண்ணவாரக்

கண்டு சசேவிப்சபவார் பலர் என்ற தமிழகத்தின்
அவனத்த பிரசதசேங்களிலிருந்த வைந்த பக்தர்கள்
பந்தலில் குழுமுகின்றைனர். சுமைவார் பன்னிரண்டு
மைணியேளவில் அவனத்த வபருமைவாள்களும வைந்த
சசேர அவைர்கவள மைங்களவாசேவாசேனம வசேயயே
மைணவைவாள மைவாமுனிகளுடன்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் எழுந்தருளுகின்றைவார்.
மைங்களவாசேவாசேனம தவைங்குகின்றைத ஒவ்வவைவாரு
வபருமைவாளவாக ஆழ்வைவாருக்கு சசேவவை சேவாதிக்கும
சபவாத அப்வபருமைவாவள ஆழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகிறைவார் அத்திவ்யே சதசேத்த
பவாசுரத்தின் முதல் பவாடவல பக்தர்கள்
அவனவைரும சசேவிக்கின்றைனர். பின் ஆழ்வைவார்
வபருமைவாவள வைலம வைருகின்றைவார், ஆழ்வைவாருக்கு
அந்தந்த திவ்யே சதசேங்களிலிருந்த வைந்த
பரிவைட்டம கட்டப்பட்டு மைரியேவாவத
வசேயயேப்படுகின்றைத. பதிசனவாரு திவ்யே சதசேப்
வபருமைவாள்களின் மைங்களவாசேவாசேனம
நிவறைவுற்றைதம மைணவைவாள மைவாமுனிகள்
எழுந்தருளுகின்றைவார். அவைர் தம ஆச்சேவார்யேரவாம
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாவர தவாம

திருமைங்வகயேவாழ்வைவாரின் வைடிவைழகிலீடுபட்டு
அருளியே வைடிவைழகு சூர்ணிவகயும மைற்றம
சவைலவணத்தமைவார்பும, விளங்கு
திருவவைட்வடழுத்வத
மைவாலுவரக்கத்தவாழ்த்த வைலச்வசேவியும,
தவாளிவணத் தண்வடயும, தவார்க்கலியேன்
நன்முகமும
கண்டு களிக்குவமைன்கண்

என்ற மைற்றை தனியேன்களவாலும மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயகின்றைவார். அப்சபவாத பக்தர்களும
அத்தனியேன்கவள உடன் சசேவிக்கின்றைனர். பின்
அவனத்த வபருமைவாள்களும
மைணிமைவாடக்சகவாவிலின் உள்சள
எழுந்தருளுகின்றைனர்.
மைவாவல 4 மைணி அளவில் பதிவனவாரு திவ்யே
சதசேத்த எமவபருமைவான்களுக்கும திருமைங்வக
ஆழ்வைவாருக்கும ஏக கவாலத்தில் திருமைஞ்சேனம

நவடவபறகின்றைத. திருமைங்வகயேவாழ்வைவாரின்
சிறைப்பு ததியேவாரதவன (அன்ன தவானம) என்பதவால்
அவனத்தத் திவ்யே சதசேங்களிலும
ததியேவாரவாதவாவன சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
பதிசனவாரு கருட சசேவவைக்குச் வசேல்பவைர்கள்
உணவவைப் பற்றி கவைவலப்படத்சதவவையில்வல.
மைவாவல 6 மைணியேளவில் திருமைஞ்சேனம முடிந்தப்
வபருமைவாள்கள் அவனவைரும கருட
வைவாகனத்திலும குமுதவைல்லி நவாச்சியேவாருடன்
ஆழ்வைவார் அன்ன வைவாகனத்திலும
எழுந்தருளுகின்றைனர். பின்னர் அலங்கவாரம
தவைங்குகின்றைத. மைவாவலகள் வைர
ஆரமபிக்கின்றைன. மைவாவலகள் சமைல் மைவாவலகள்
வபருமைவாள்களின் திருத்சதவாள்களில்
அமைர்கின்றைன, நடு நடுசவை பட்டு பீதவாமபரங்கள்
வைருகின்றைன அவவையும வபருமைவாள்களுக்கு
சேவார்த்தப்படுகின்றைன. பதிவனவாரு கருட
சசேவவைவயேக் கவாண வைரும பக்தர்கள் கூட்டம
அதிகரித்தக் வகவாண்சட வசேல்கின்றைத, கூட்டம
அவல சமைவாதகின்றைத என்றதவான் வசேவால்ல
சவைண்டும. அவல அவலயேவாக பக்தர்கள்

ஒவ்வவைவாரு வபருமைவாளவாக வசேன்ற சசேவித்த
புறைப்பவாட்டிற்கவாகக் கவாத்த நிற்கின்றைனர்.
அன்ற நள்ளிரவு பிரமபு நவாற்கவாலியில் மைணவைவாள
மைவாமுனிகள் முன் வசேல்ல, அன்ன வைவாகனத்தில்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாரும குமுத வைல்லித் தவாயேவாரும
வதவாடர, ஏகவாதசே வபருமைவாள்களும
எமவபருமைவாவன எப்சபவாதம, எல்லவாக்
கவாலத்திலும தவாங்கும சபற வபற்றை வபரியே
திருவைடியேவாம, சவைத வசேவாரூபன் கருட
வைவாகனத்தில் எழுந்தருளிச் சசேவவை சேவாதிக்க
திருவீதிப் புறைப்பவாடு நவடவபறகின்றைத.
பதிசனவாரு வபருமைவாள்களும வதயவைப்புள்சளறி
ஒசர சேமையேத்தில் திருநவாங்கூரின் நவான்கு மைவாட
வீதிகவளயும சுற்றி வைரும அந்த அழவகக்
கவாணக் கண் சகவாடி சவைண்டும. பூர்வை ஜேன்மை
புண்ணியேத்தவால் மைட்டுசமை அத்வதயவீக
அழவகக் கவாணும சபற நமைக்குக் கிட்டும.
புறைப்பவாடு நிவறைவு வபறை அதிகவாவல ஆகி விடும.

மைற நவாள் கவாவல ஆழ்வைவாருக்கு திருமைஞ்சேனம
திருப்பவாவவை சேவாற்றமுவறை நவடவபறகின்றைத.
மைவாவல திருநவாங்கூரிலிருந்த புறைப்பட்டு,

திருவவைள்ளக்குளத்த ஸ்ரீஅண்ணன் வபருமைவாவள
இடர் கவளயே சேரணம புகுகிறைவார், பிறைகு
வைரிவைண்டு சதவதன என்ற இவசேபவாடும அழவக
திருத்சதவைனவார் வதவாவகயில் ஸ்ரீமைவாதவைவன
அனுபவித்த மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகிறைவார் நீலன்.
பிறைகு திருவைவாலி எழுந்தருளி ஸ்ரீலக்ஷ்மி
நரசிமமைவர மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார்
ஆழ்வைவார். திருநகரிவயே அவடயும சபவாத வபரியே
திருவைடியில் வையேலவாலி மைணவைவாளன்
இரவாஜேசகவாபுரத்தின் முன்சன ஆழ்வைவாவர எதிர்
வகவாள்ள கவாத்திருக்கின்றைவார். பின் ஆழ்வைவார் அங்கு
அவடந்தவுடன் , வபருமைவாளும ஆழ்வைவாரும
திருக்சகவாவிலில் வசேல்வைதடன் திருநவாங்கூர்
பதிசனவாரு கருட சசேவவை இனிசத நிவறைவு
வபறகின்றைத. அப்சபவாத

கற்றைவார் பற்றைறக்கும பிறைவிப் வபருங்கடசல
பற்றைவா வைந்த அடிசயேன் பிறைந்சதன் பிறைந்த
பின்வன

வைற்றைவா நீர் வையேல் சூழ் வையேலவாலி அமமைவாவனப்
வபற்சறைன் வபற்றைதவும பிறைவைவாவமை
வபற்சறைன். ( வப.தி 8-9-8)

வபவாருள்: கற்றணர்ந்த விசவைகிகள் இதன்
வதவாடர்சப நமைக்கு சவைண்டவாம என்ற வவைறத்த
ஒழிக்குமபடியேவான சேமசேவாரமைவாகியே
வபருங்கடவலசயே இனிவமையேவாகப் பற்றி இங்கு
அடிசயேன் வைந்த பல பிறைப்பும பிறைந்சதன்.
இப்படிப் பிறைந்த வைருமைளவில், வைற்றைவாத
நீர்வைளமுவடயே வையேல்களவால் சூழப்பட்ட
வையேலவாளி என்ற திருநவாமைம வபற்றை திருவைவாலியில்
எழுந்தருளியிருக்கின்றை வபருமைவாவனப்
வபற்சறைன். அவைவரப் வபற்றைதவால் மைறபிறைவி
இல்லவாவமை வபற்சறைன். என்றை பவாசுர சேவாற்ற
மைவறையுடன் இந்த வதயவீக விழவா இனிசத
நிவறைவைவடகின்றைத. அடுத்த நமமைவாழ்வைவாரின்
தீந்தமிவழப் பருக நவைதிருப்பதிகளின்
வபருமைவாள்கள் வைரும ஒன்பத கருட சசேவவைவயே
சசேவிக்கலவாம அன்பர்கசள.

34. ஆழ்வைவார் திருநகரி
ஒன்பத கருட சசேவவை

நமமைவாழ்வைவார்

நவாட்கமைழ் மைகிழ் மைவாவல மைவார்பினனவாகியே மைவாறைன்
சேடசகவாபன் திருக்குருகூரவாகியே
ஆழ்வைவார்திருநகரியில் கவாரியேவாருக்குப் புதல்வைரவாய
சதவான்றி கருவிசலசயே திருவுவடயேவைரவாய
திருப்புளியினடியில் தவைமிருந்த மைவாண்புவடயே
மைதரகவியேவாழ்வைவாருக்குத் திருவிருத்தம,
திருவைவாசிரியேம, வபரியே திருவைந்தவாதி,
திருவைவாயவமைவாழிகவளத் திருவைவாயவமைவாழிந்தருளி
அவைவாவைற்ற வீடுவபற்றை பின்பு
மைதரகவியேவாழ்வைவாரவால் சகவாயில்
வகவாண்டருளப்வபற்ற ஆண்டு சதவாறம
உண்சடவா வவைகவாசி விசேவாகத்தக்
வகவாப்வபவாருநவாள்
உண்சடவா சேடசகவாபர்க் வகவாப்வபவாருவைர் ?
உண்சடவா
திருவைவாயவமைவாழிக்வகவாப்பு ?
வதன்குருவகக்குண்சடவா
ஒருபவார் தனிவலவாக்குமூர்? (உ.ர 15)

என்றைபடி, திருவைவாயவமைவாழி அருளியே சுவைவாமி
நமமைவாழ்வைவார் திருவவைகவாசித் திருநட்சேத்திரத்தில்
ஆழ்வைவார் திருநகரியில் பத்த நவாள் உற்சேவைம
கண்டருளுகிறைவார். இந்த உற்சேவைத்தின் ஐந்தவாம
திருவிழவாவில் உண்ணும சசேவாற, பருகு நீர்,
தின்னும வவைற்றிவலயும எல்லவாம கண்ணன்
என்றிருக்கும இவைவர விடமைவாட்டவாசத தவாங்கசள
அனுபவிக்க ஆவசேவகவாண்டு தன்வபவாருவந
எனப்படும தவாமிரபரணி ஆற்றின் இருகவரயில்
அவமைந்தள்ள நவைதிருப்பதிகளில் சகவாயில்
வகவாண்டு எழுந்தருளியிருக்கின்றை
எமவபருமைவான்கள், ஆழ்வைவாருவடயே அருளிச்
வசேயேல்களில் முதலவாவைதவான திருவிருத்தத்தில்
“வமையநின்ற சகட்டருளவாய அடிசயேன் வசேயயும
விண்ணப்பசமை” என்கிறை பவாசுரத்வதக் சகட்டும
அவைவாவுடன் ஆழ்வைவாவரக் கண்டு அருள் புரியே
ஆழ்வைவார்திருநகரிக்கு எழுந்தருளி கவாவலயில்
ஆழ்வைவாரவால் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயயேப்வபற்ற,
இரவில் கருடவாரூடரவாய நமமைவாழ்வைவாருக்குச்
சசேவவை சேவாதித்த, திருவீதி எழுந்தருளி
திருவைந்திக்கவாப்புக்குப் பிறைகு திருமபவும

பல்லக்கில் எழுந்தருளி மீண்டும
நமமைவாழ்வைவாரவால் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயயேப்வபற்ற விவடவபற்ற வசேல்கின்றைனர்.
முதலில் நமமைவாழ்வைவாரின் சிறைப்புகவளக்
கவாண்சபவாமைவா? கவாரியேவாருக்கும உவடயே
நங்வகயேவாருக்கும திருமைகவைவாக வவைகவாசித்
திங்கள், விசேவாக நட்சேத்திரம சேதர்த்தசி கூடியே
நன்னவாளில் ஆழ்வைவார் திருநகரி என்ற இன்ற
அவழக்கப்படும திருக்குருகூரில் திருவைவைதவாரம
வசேயதவார் ஆழ்வைவார். திருக்குறங்குடி நமபிசயே
நமமைவாழ்வைவாரவாக அவைதவாரம வசேயததவாக ஐதீகம.
திருமைவாலத அமசேமும அவைரத வகசௌஸ்தபத்தின்
அமசேமும, விஷ்வைக்சஸனரத அமசேமும
வபவாருந்தியேவைர் ஆவைவார் இவைர், பிறைந்த
குழந்வதவயேப் சபவாலல்லவாத உலக இயேற்வகக்கு
மைவாறைவாக அழுதல், பவாலுண்ணல் முதலியே
வசேயேல்கள் இல்லவாமைல் இருந்தவார். கருப்வபயில்
அறியேவாவமை தீண்டவாத கருவவைச் சேடவமைன்றை வைவாயு
தீண்டி அறியேவாவமைக்குள்ளவாக்கி அழுதல்,
அரற்றதல் முதலியே வசேயவககவள

தூண்டுகின்றைத என்பர். அந்த சேடம என்றை
வைவாயுவவை ஹஸும என்ற ஒறத்ததவால் ஆழ்வைவார்
’சேடசகவாபர்’ என்னும திருநவாமைம வபற்றைவார்.
கழிமின் வதவாண்டீர்கவாள்! கழித்த
வதவாழுமின் அவைவனத் வதவாழுதவால்
வைழிநின்றை வில்விவண மைவாள்வித்த
அழிவின்றி யேவாக்கம தருசமை. (திரு 1-6-8)
வபவாருள்: அடியேவைர்கசள! உலகப்பற்றிவன
நீக்குங்கள்; நீக்கி இவறைவைவன வைணங்குங்கள்;
அவைவன வைணங்கினவால். வதவாடர்ந்த வைருகின்றை
வகவாடியே விவனகவள எல்லவாம நீங்கச்வசேயத ,
பின் சமைவாட்சே உலகில் வசேயயேப்படும
வதவாண்டவாகியே வசேல்வைத்திவன அழிவில்லவாதபடி
வகவாடுப்பவான்.
என்ற சேரணவாகதித் தத்தவைத்வத அருளியே கவாரி
மைவாறைப் பிரவான் நவான் மைவறைகளுக்வகவாப்பவாக
திருவிருத்தம, திருவைவாசிரியேம, வபரியே
திருவைந்தவாதி, திருவைவாயவமைவாழி என்னும நவான்கு

பிரபந்தங்கவளத் திருவைவாய மைலர்ந்தருளினவார்.
அவதத் தம சடர் மைதரகவியேவாழ்வைவாருக்கும
உபசதசித்தருளினவார். திருவைவாயவமைவாழியின்
ஆயிரம பவாசுரங்களும அந்தவாதியேவாக அவமைத்தப்
பவாடியுள்ளவார்.
ஆடி ஆடி அகங்கவரந்த இவசே
பவாடிப் பவாடிகண்ணீர் மைல்கி எங்கும
நவாடி நவாடி நரசிங்கவா! என்ற
வைவாடி வைவாடும இவ்வைவாணுதசல ( திரு 2-4-1)

வபவாருள்: ஒளி வபவாருந்தியே வநற்றியுவடயே
இவைள், நின்றை இடத்தில் நில்லவாமைல் பல
இடங்களில் உலவாவி, மைனமும கவரந்த,
இவசேசயேவாடு பல கவாலம பவாடிக்வகவாண்டு,
கண்ணில் நீர் வபருக, எல்லவா இடங்களிலும
சதடித்சதடி, “நரசிங்கசன”! என்ற மிகவும
வைவாடுகின்றைவாள் என்ற தன்வனசயே பரவாங்குசே
நவாயேகியேவாகப் பவாவித்த தவாயப்பவாசுரம பவாடினவார்.

புயேல் கருநிறைத்தன், அடலவாழியேமமைவான், உருளும
சேகடம உவதத்த வபருமைவானவார், சகவாலக் கூத்தன்,
சதனும பவாலும கன்னலும அமுதவமைவாத்த
பிரவான், அற்புதன், நவாரவாயேணன், அரி வைவாமைனன்
மைவாயே கூத்தன், வகவாண்டல் வைண்ணன், திருஅமைர்
மைவார்வைன் என்வறைல்லவாம வபருமைவாவள
பவாடிப்பரவியே நமமைவாழ்வைவார் அமைர்ந்திருந்த புளியே
மைரத்தடிக்சக வபருமைவாள் வபரியே பிரவாட்டியுடன்,
வினவதச் சிறவைன் சமைலவாப்பின் சமைசல இருந்த
சசேவவை சேவாதித்தவார். சமைலும பல திவ்யே
சதசேங்களில் அர்ச்வசேயேவாக சகவாயில்
வகவாண்டவைவாரும கவாட்சி தந்தருளினவார்.
வபருமைவாளின் அருள் மைவழயில் நவனந்த
ஆழ்வைவார் அங்கிருந்தபடிசயே வபரு மைகிழ்ச்சியின்
சபவாக்கு வீடவாகசவை நவான்கு
சவைதங்களுக்வகவாப்பவாக நவான்கு பிரபந்தங்கவள
திருவைவாய மைலர்ந்தருளினவார்.
குன்றைசமைந்தி குளிர் மைவழ கவாத்தவைன்
அன்ற ஞவாலமைளந்த பிரவான் பரன்

வசேன்ற சசேர் திருசவைங்கட மைவாமைவல
ஒன்றசமை வதவாழ நமவிவனசயேவாயுசமை. (திரு 33-8)
வபவாருள்: எமவபருமைவான்
சகவாவைர்த்தனவமைன்னும மைவலவயே
வகவாற்றைக்குவடயேவாக தூக்கி குளிர்ந்த
மைவழயிலிருந்த பசுக்கவளயும ஆயேர்கவளயும
கவாத்தவைன்; அக்கவாலத்தில் ஓங்கி உலகளந்த
உத்தமைன்; எல்லவாருக்கும சமைலவானவைன்;
இவ்வைவாறைவான அப்வபருமைவான் தங்கியிருக்கின்றை
திருசவைங்கடம என்னும மைவல ஒன்வறையுசமை
வைணங்க, நமமுவடயே விவனகள் நீங்கும - என்ற
வபருமைவாளின் வபருவமைவயேப் பவாடிப்பரவியே
ஒப்புயேர்வைற்றை பரவாங்குசேர் எமவபருமைவானத
திருவைடிகளவாகசவை கருதப்படுவைதவால்
திருக்சகவாயில்களில் திருமைவாலின் பவாதவககள்
ஸ்ரீசேடசகவாபம’ என்சறைவா ஸ்ரீசேடவாரி’ என்ற
வைடவமைவாழியில் வைழங்கப்படுகின்றைத. திருமைவால்
ஆலயேங்களில் தீர்த்த பிரசேவாதம வைழங்கியே பின்
ஜேவாதி மைத சபதமில்லவாமைல் அவனவைருக்கும

சேடசகவாபம சேவார்த்தப்படுகின்றைத. தளசி பிரசேவாதம
வைழங்கப்படுகின்றைத.
பிறைந்தவுடன் உலக இயேற்வகக்கு மைவாறைவாக
இருந்ததவால் வபற்சறைவார் இவைருக்கு “மைவாறைன்”
என்ற வபயேரிட்டு அவழத்தனர். திருக்குருகூரில்
சகவாயில் வகவாண்டுள்ள வபவாலிந்த நின்றை பிரவான்
மைவாறைனவார்க்குப் பரிசேவாக மைகிழ மைலர்
மைவாவலயேணிவித்தத குறித்த ஆழ்வைவாருக்கு
’வைகுளவாபரணர்’ என்னும திருநவாமைம ஏற்பட்டத.
பிறை மைதங்களவாகியே யேவாவனகளுக்கு சேடசகவாபரின்
நூலில் கவாணும வகவாள்வககள் மைவாவவைட்டி
சபவான்றள்ளதவால் ஆழ்வைவார் ’பரவாங்குசேர்’
என்றைவழக்கப்பட்டவார்.

ஏழ்வமைப் பிறைப்புக்கும சசேமைம இந்சநவாயக்கும
ஈசத மைருந்த
ஊழ்வமையில் கண்ணபிரவான் கழல்
வைவாழ்த்தமினுன்னித்சத.

என்ற நமமுவடயே எல்லவா விவனகளுக்கும
மைருந்த அக்கண்ணன் நவாமைசமை என்ற
அறதியிட்டு கூறகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.
கவியேரசேரவான கமபர் தமைத இரவாமை கவாவதவயேத்
திருவைரங்கத்தில் நம வபருமைவாள் முன்பு
அரங்சகற்றைப் புக, " நம சேடசகவாபவனப்
பவாடிவனசயேவா?" என்ற வபயேர் வபற்ற
இப்வபயேவரசயே புகழ் வபற்றை வபயேரவாக
வகவாண்டுள்ளவார்.
நமமைவாழ்வைவாவர அவையேவி என்ற உடலவாகவும,
மைற்றை ஆழ்வைவார்கவள அவையேங்கள் என்ற
கூறகளவாகவும கருவைத வவைணவை மைரபு. இந்த
உருவைத்தில் பூதத்தவாழ்வைவார் தவலயேவாகவும,
வபவாயவகயேவாழ்வைவார் மைற்றம சபயேவாழ்வைவார்
கண்களவாகவும, வபரியேவாழ்வைவார் முகமைவாகவும,
திருமைழிவசேயேவாழ்வைவார் கழுத்தவாகவும, குலசசேகரப்
வபருமைவாள் மைற்றம திருப்பவாணவாழ்வைவார்
வககளவாகவும, வதவாண்டரடிப்வபவாடியேவாழ்வைவார்
மைவார்பவாகவும, திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
வகவாழ்ப்பூழவாகவும, மைதரகவியேவாழ்வைவார் பவாதம
என்பதம ஐதீகம.

ஸ்ரீவவைகுண்டம கள்ளர்பிரவான்

நவைதிருப்பதிகள் அவனத்தம
வநல்வலச்சவமையில் தவாமிரபரணி ஆற்றின் இரு
கவரயிலும அவமைந்தள்ளன.
வவைகுந்தநவாத விஜேயேவாசேன பூமிபவால
சதசவைசே பங்கஜேவிசலவாசேன சசேவாரநவாட்யே
நிசகபவித்த மைகரவாயே கர்ணபவசேசௌ
நவாதம நமைவாமி வைகுலவாபரசணன சேவார்த்தம
என்ற மைணவைவாள மைவாமுனிகள் நவைதிருப்பதி
வபருமைவாள்கவள மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
இந்த ஒன்பத திவ்யே சதசேங்களும
நமமைவாழ்வைவாரவால் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயயேப்வபற்றைவவை.
ஸ்ரீவவைகுண்டம, வைரகுணமைங்வக,
திருப்வபருங்குடிப் வபருமைவாள்கவள ஒரு
பவாசுரத்தினவாலும (9.2.4), வதவாவலவில்லி
மைங்கலத்தின் இரு வபருமைவாள்கவளயும பத்தப்
பவாசுரங்களவாலும (6.5), வபருங்குளம
மைவாயேக்கூத்தவர இரு பவாசுரங்களிலும (8.2.1 &

8.2.4), வதன்திருசபவர மைகரவநடுங்
குவழக்கவாதவரப் பத்த பவாசுரங்களவாலும (7.3),
திருக்சகவாளூர் வவைத்த மைவாநிதிவயே பத்தப்
பவாசுரங்களவாலும (6.7), ஆழ்வைவார் திருநகரி
ஆதிப்பிரவாவன பத்தப் பவாசுரங்களவாலும (4-10)
நமமைவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
இத்தலங்களுக்கு உள்ள இன்வனவாரு சிறைப்பு
என்னவவைன்றைவால், ஆதி சகத்திரமைவான
திருக்கூருகூரில் வபற்சறைவாருக்கு உரியே மைரியேவாவத
தரவாமைல் அதனவால் சேவாபம வபற்றை இந்திரன் சேவாப
விசமைவாசேனம வபற்றைவான், திருக்சகவாளூரில்
குசபரன் சேவாப விசமைவாசேனம வபற்றைவான்,
திருப்சபவரயில் தனத குருவவை அவைமைரியேவாவத
வசேயத வைருணன் சேவாப விசமைவாசேனம வபற்றைவான்,
ஸ்ரீவவைகுண்டத்தில் தன் வகவாள்வளயேடித்த
வபவாருட்களில் பவாதிவயே வபருமைவாளுக்கு
அர்ப்பணித்த கள்வைன் சேவாப விசமைவாசேனம
வபற்றைவான், வைரகுண மைங்வகயில் சேவாவித்திரி தனத
கணவைனின் உயிவர மீட்டவாள்,
திருப்புளிங்குடியில் யேக்ஞ சேர்மைவா சேவாப
விசமைவாசேனம வபற்றைவான், வதவாவல வில்லி

மைங்கலத்தில் தரவாசேவாக இருந்த ஆணும, வில்லவாக
இருந்த வபண்ணும சேவாப விசமைவாசேனம வபற்றைனர்.
இவ்வைவாற சேவாப விசமைவாசேனம அளித்த பரமைபதம
அருளுபவைனவாக வபருமைவாள் இந்த
நவைதிருப்பதிகளில் எழுந்தருளி சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவான். நவாம வசேயயே சவைண்டியேத
எல்லவாம ஒன்றதவான் சேகலமும
கிருஷ்ணவார்ப்பணம என்ற அவைன் திருவைடிவயேப்
பற்றிப் பூரண சேரணவாகதி அவடவைததவான்.
வைமமின் வதவாண்டர்கசள இனிச் சிறைப்புப் வபற்றை
ஒன்பத கருட சசேவவைவயே சசேவிக்கலவாம.

வபருங்குளம மைவாயேக்கூத்தர்

ஆழ்வைவார் திருநகரியில் நவடவபறம
திருவிழவாக்களில் வவைகவாசி பிரமசமைவாற்சேவைம
சிறைப்பவான ஒன்றைவாகும. சுவைவாமி நமமைவாழ்வைவார்
திருவைவைதவார தினத்வத முன்னிட்டு இந்தத்
திருவிழவா நவடவபறகின்றைத. திருவவைகவாசி மைவாத
திருவிசேவாகத்தில் ஆழ்வைவார் திருமைஞ்சேனம
கண்டருளப் பத்த நவாள் உற்சேவைம வவைகவாசி
மைவாதம புனர்பூசேம நட்சேத்திரத்தில் வதவாடங்கி
விசேவாக நட்சேத்திரத்தில் நிவறைவைவடகின்றைத.
தினமும ஒரு வைவாகனத்தில் சுவைவாமி நமமைவாழ்வைவார்
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவார். முதல்
திருநவாள் கவாவல வகவாடிசயேற்றைம, இரவு வவைள்ளி
இந்திர விமைவானம, இரண்டவாம திருநவாள் இரவு
புஷ்பப் பல்லக்கு, மூன்றைவாம திருநவாள் இரவு
தங்கப் புன்வன மைர வைவாகனம, நவான்கவாம திருநவாள்
இரவு தங்கத் திருப்புளி வைவாகனம. இந்த
உற்சேவைத்தில் 5 ம நவாள் உற்சேவைத்தில் ஒன்பத கருட
சசேவவை கவாணக் கண்வகவாள்ள கவாட்சியேவாகும.
இக்கவாட்சிவயேக் கண்டவைர்கள் சதவைவாதி
சதவைர்கவள விடவும சமைலவான
பிறைப்புவடயேவைர்களவாக கருதப்படுகின்றைனர்.

ஆறைவாம திருநவாள் மைவாவல தண்டியேல் புறைப்பவாடு,
இரவு வவைள்ளி யேவாவன வைவாகனம, ஏழவாம திருநவாள்
கவாவல உவடயேவைர் சேன்னதிக்கு எழுந்தருளி
சசேர்த்தி திருமைஞ்சேனம, இரவு வவைள்ளி சேந்திர
பிரவப. எட்டவாம திருநவாள் கவாவல அப்பன்
சேன்னதிக்கு எழுந்தருளி ஆழ்வைவார் தவைழ்ந்த
கிருஷ்ணன் திருக்சகவாலம, இரவு தங்கக்குதிவர
வைவாகனம. ஒன்பதவாம திருநவாள் கவாவல சகவாரதம,
இரவு பல்லக்கில் தவாழ்ந்த கிருஷ்ணன்
திருக்சகவாலம. திருவவைகவாசி விசேவாகம கவாவல
பத்தவாம திருநவாளன்ற தவாமிரபரணி நதியில்
தீர்த்தவைவாரி, இரவு வவைட்டிசவைர் சேப்பரம வவைள்ளி
சதவாளுக்கினியேவான். பின்னர் பதிவனவான்றைவாம நவாள்
ஆழ்வைவார் ஆஸ்தவானம எழுந்தருளுகின்றைவார்.
பின்னர் நவான்கு நவாட்கள் விடவாயேவாற்ற என்ற
சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.

நவான்கவாம திருநவாள் இரசவை மைற்றை திருப்பதிகளில்
இருந்த கருட வைவாகனங்கள் ஆழ்வைவார் திருநகரி
வைந்த சசேர்கின்றைன. இந்தத் திருவவைகவாசி

திருவைவைதவார திருவிழவாவின் ஐந்தவாம திருநவாள்,
ஊர் முழுவைதம ஸ்ரீவவைணவைர்களவால்
நிவறைந்திருக்கின்றைத. இன்னும பல அன்பர்கள்
வைந்த குவிந்த வைண்ணம உள்ளனர். சேன்னிதி
வதரு முழுவைதம சமைசல பந்தல், தவரயில்
சகவாலங்கள் அலங்கரிக்கின்றைன. அன்வறையே தினம
“மைவாலரி சகசேவைன் நவாரணன் சமைவாதவைன்
சகவாவிந்தன் வவைகுந்தவனன்ற” ஓலமிட்ட
நமமைவாழ்வைவாரின் தீந்தமிழ்ப் பவாசுரத்வத அருந்த
வைரும எமவபருமைவான்கள் எவைர் எவைர் என்ற
பவார்ப்சபவாமைவா?
1.ஸ்ரீகள்ளபிரவான் – ஸ்ரீவவைகுண்டம, 2. ஸ்ரீஎம
இடர் கடிவைவான் – ஸ்ரீவைரகுண மைங்வக (நத்தம),
3. ஸ்ரீகவாயசினசவைந்தன் – திருப்புளிங்குடி, 4.
ஸ்ரீசதவைர்பிரவான் – இரட்வடத் திருப்பதி, 5.
ஸ்ரீவசேந்தவாமைவரக் கண்ணன் –
இரட்வடத்திருப்பதி, 6. ஸ்ரீமைவாயேக்கூத்தன்
திருக்குளந்வத (வபருங்குளம), 7. ஸ்ரீநிகரில்
முகில் வைண்ணன் – வதன்திருப்சபவர 8.
ஸ்ரீநிக்சசேவாபவித்தன்(வவைத்தமைவாநிதி) –

திருக்சகவாளுர், 9. ஸ்ரீவபவாலிந்த நின்றை பிரவான் –
ஆழ்வைவார் திருநகரி.
ஐந்தவாம திருநவாள் கவாவல அண்ணவல அச்சுதவன
அனந்தவன அனந்தன் தன் சமைல் நண்ணி
நன்குவறைகின்றைவாவன ஞவாலமுண்டுமிழ்ந்த
மைவாவல மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத நமமைவாழ்வைவாரின்
தீந்தமிழ்ப் பவாசுரங்கவள வசேவி மைடுக்க சேகல
அலங்கவாரத்தடன், பட்டுப் பீதவாமபரம தரித்த
அழகவான கிரீடங்களுடன் வகயில் எழிலவாகக்
கிளி ஏந்தியேவைவாற சதவாளுக்கினியேவானில்
நவைதிருப்பதிகளில் சகவாயில் வகவாண்டுள்ள
எமவபருமைவான்கள் ஆழ்வைவார் திருநகரிக்கு
எழுந்தருளுகின்றைனர். நல் வைளஞ்சசேர் பழனத்
திருக்சகவாளுரிலிருந்த நிக்சசேவாபவித்தன்
வபருமைவாளும, மைதரகவியேவாழ்வைவாரும,
சதன்வமைவாயத்த பூமவபவாழில் தண்பவண சூழ்
வதன் திருப்சபவரயிலிருந்த நிகரில் முகில்
வைண்ணனும, மைவாடவகவாடி மைதிள்
திருக்குளந்வதயிலிருந்த ஆடற்பறைவவையுயேர்த்த
வவைல்சபவார் ஆழி வைலவைன் மைவாயேக்கூத்தரும,
சநவாக்கும பக்கவமைல்லவாம கருமவபவாடு

வசேந்வநல்சலவாங்கு வசேந்தவாமைவர வைவாயக்குந்
தண்வபவாருநல் வைடகவர வைண் வதவாவலவில்லி
மைங்கலம, இரட்வடத் திருப்பதியிலிருந்த
வசேந்தவாமைவரக் கண்ணரும, சதவைர் பிரவானும
இரண்டு வபருமைவாள்களவாக ஆழ்வைவார் திருநகரி
ஆலயேத்தின் அருசகயுள்ள நவாயேக்கர்
மைண்டபத்தில் ஒருவைர் ஒருவைரவாக
எழுந்தருளுகின்றைனர். (ஆழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத திவ்யே சதசேமைவாக
பவார்க்கும சபவாத வதவாவலவில்லி மைங்கலம ஒசர
திவ்யே சதசேம ஆகும, ஆனவால் தவாமிரபரணியின்
நவைதிருப்பதி என்ற பவார்க்கும சபவாத இரண்டு
ஆலயேங்களவாக கணக்கிடப்படுகின்றைத).
புளிங்குடிக்கிடந்த வைரகுணமைங்வகயிருந்த
வவைகுந்தத்தள் நின்ற என்ற ஆழ்வைவார் பவாடியே
ஸ்ரீவவைகுண்டம கள்ளர் பிரவான்,
ஸ்ரீவைரகுணமைங்வக எம இடர் கடிவைவான்,
ஸ்ரீபுளிங்குடி கவாயசின சவைந்தன் ஆகியே
எமவபருமைவான்கள் திருக்குறங்குடி மைண்டபத்தில்
வைந்த கவாத்திருக்கின்றைனர்.

திருக்குருகூரின் இரவாமைவாயேண மைண்டபத்தில்
ஆழ்வைவார் வபருமைவாள்கவள வைரசவைற்க சேர்வை
அலங்கவாரத்தடன் கவாத்திருக்கின்றைவார்.
ஆழ்வைவாரின் பவாசுரங்கள் மைவாவல அவைவர
சிறைப்பவாக அலங்கரிக்கின்றைத. பக்தர்கள்
மைங்களவாசேவாசேன நிகழ்ச்சி எப்சபவாத தவைங்கும
என்ற எதிர்பவார்ப்புடன் கிவடத்த
இடத்வதவயேல்லவாம அவடத்தக் வகவாண்டு
ஆவைலவாகக் கவாத்த நிற்கின்றைனர்.
எல்லவாத் திவ்யேசதசே வபருமைவாள்களும வைந்தவுடன்
மைங்களவாசேவாசேனம நிகழ்ச்சி தவைங்குகின்றைத. மைற்றை
ஆழ்வைவார்கள் திவ்யேசதசேங்களுக்குச் வசேன்ற
வபருமைவாவள மைங்களசேவாசேனம வசேயதனர், ஆனவால்
நமமைவாழ்வைவார் திருப்புளியினடியில் அமைர்ந்திருக்க
வபருமைவாள்கள் அவனவைரும அவ்விடம வைந்த
அவைருக்குச் சசேவவை சேவாதிக்க ஆழ்வைவார் அவைர்கவள
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதவார். எனசவை இங்கு
ஆழ்வைவார்திருநகரியில், ஆழிநீர் வைண்ணவன
அச்சுதவன, சதவாள்களவாயிரத்தவாய!
முடிகளவாயிரத்தவாய! தவணமைலர்க்
கண்களவாயிரத்தவாய! தவாள்களவாயிரத்தவாய!

சபர்களவாயிரத்தவாய என்ற பவாடியே ஆழ்வைவாரின்
வசேந்தமிழ்ப் பவாசுரங்கவள வசேவி மைடுக்க நவை
திருப்பதி எமவபருமைவான்கள் ஆழ்வைவார் திருநகரி
எழுந்தருளுகின்றைனர். ஆழ்வைவார் அங்சகசயே
இருந்த அவைர்கவள வைரசவைற்கின்றைவார்,
நமமைவாழ்வைவார் தங்கத் சதவாளுக்கினியேவானில்
மைங்களவாசேவாசேனத்திற்கு திருப்பந்தலில்
எழுந்தருளுகின்றைவார், வதன்குறங்குடி நமபிசயே
நமமைவாழ்வைவாரவாக அவைதவாரம வசேயததவாக ஐதீகம.
அந்த திருக்குறங்குடி ஜீயேர் சுவைவாமிகள்
முன்னிவலயில் அடிசயேன் கருடசசேவவைவயே
தரிசித்த வைருடம இந்த மைங்களவாசேவான உற்சேவைம
சிறைப்பவாக நவடவபற்றைத. சவைளுக்குடி ஸ்ரீ உ.சவை.
க்ருஷ்ணன் ஸ்வைவாமிகள் பவாசுரங்கவளச் சசேவித்த
அரியே விளக்கங்கவளயும அளித்தவார். ஆழ்வைவாரின்
பக்தியில் ஒரு தளியேவாவைத நமைக்கு
ஏற்படசவைண்டுவமைன்றதவான் நவாம இந்த
உற்சேவைங்களில் நவாம கலந்த வகவாள்கின்சறைவாம
என்ற அவைர் அழகவாக கூறினவார். ஆழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயயும சபவாத ஒவ்வவைவாரு
வபருமைவாளின் பரிவைட்டமும மைவாவலயும,

சேடவாரியும அவைருக்குச் சேவார்த்தப்படுகின்றைத
பின்னர் கற்பூர ஆரத்தி கவாட்டப்படுகின்றைத.
அப்சபவாத குல்லவா அணிந்த அவரயேர் சுவைவாமிகள்
ஆழ்வைவாரின் பவாசுரங்கவள தவாளத்தடன்
சசேவிக்கின்றைனர். ஆழ்வைவாரின் திருவைவாசியில்
நவைதிருப்பதி எமவபருமைவான்கவளயும நவாம
சசேவிக்கின்சறைவாம. ஆழ்வைவாரின் அலங்கவாரத்தில்
அவைரத திருக்கூர் திவ்யேசதசேத்தின் பவாசுரங்களின்
வவைள்ளி மைவாவல அலங்கரிக்கின்றைத.
ஆழ்வைவாரின் வசேந்தமிழ் பவாசுரத்வத முதலில்
புளிங்குடி, வைரகுணமைங்வக, திருவவைகுண்டம
ஆகியே மூன்ற திவ்யேசதசேப் வபருமைவாள்களும
வசேவி மைடுக்கின்றைனர். அந்தப் பவாசுரம இசதவா.

புளிங்குடிக்கிடந்த வைரகுணமைங்வகயிருந்த
வவைகுந்தத்தள் நின்ற
வதளிந்த வவைன் சிந்வதயேகங் கழியேவாசத
என்வனயேவாள்வைவாய! எனக்கருளி

நளிர்ந்த சருலக மூன்றடன் வியேப்ப நவாங்கள்
கூத்தவாடி நின்றைவார்ப்ப
பளிங்குநீர் முகிலின் பவைளம சபவால் கனிவைவாய
சிவைப்ப நீகவாண வைவாரவாசயே
(திரு. 9.2.4)
வபவாருள்: வபருமைவாசன! நீ திருப்புளிங்குடியிசல
உன்பள்ளி வகவாண்ட அழவகக் கவாட்டினவாய;
வைரகுணமைங்வக திருப்பதியில் இருந்த
இருப்வபக் கவாட்டினவாய; ஸ்ரீவவைகுண்டத்தில்
நின்றை சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதித்த
அருள்கின்றைவாய. இவ்வைவாற மூன்ற நிவலகளிலும
வதளிவு வபற்றை என் உள்ளத்தள் நிவலத்த நின்ற
என்வன ஆள்கின்றைவாய. நிவனத்தவைர்கள் மைனம
குளிருமபடியேவாக உன் சல குணத்தவாசல
மூவுலகத்தில் உள்ளவைர்கள் ஆச்சேரியேப்படுமபடி
நீ வைரசவைண்டும. நவாங்கள் உன் குணங்களில்
மூழ்கி ஆனந்தப்பட்டுக் கூத்தவாடுசவைவாம, பளிங்கு
சபவான்றை வதளிந்த தண்ணீவர முகந்த வைரும
சமைகத்திசல பவைளக் வகவாடி படர்வைவதப் சபவாலக்
கனிந்த உன் திருவைவாய சிவைந்த அழகுடன்

விளங்க நீ வைருவைவத நவாங்கள் கண்டு மைகிழ
சவைண்டும என் எதிசர உன் அழகு கவாண நீ வைர
சவைண்டும.
ஆச்சேவாரியேவாரின் அழகியே விளக்கம:
நமமைவாழ்வைவார் தனத பவாசுரத்தில், "புளிங்குடி
கிடந்த, வைரகுணமைங்வக இருந்த வவைகுந்தத்தில்
நின்ற'' என்ற மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவத .
"பசியேவாக இருக்கும ஒருவைர் சேவமையேல் முடியும
வைவரயில், படுத்திருந்த கவாத்திருப்பவார். பசி
அதிகமைவாகும சபவாத, ஆர்வைத்தில் எழுந்த
அமைர்ந்த வகவாள்வைவார். சேவமையேல் முடியே இன்னும
தவாமைதமைவானவால் வபவாறவமையிழந்த எழுந்த
நிற்பவார். இவதப்சபவாலசவை, நமமைவாழ்வைவாருக்கு
அருள வைந்த வபருமைவாள், அவைர் பக்தியில் உயேர்
நிவல அவடயும வைவரயில் முதலில்
புளியேங்குடியில் கிடந்தம (படுத்த சகவாலம), பின்
வைரகுணமைங்வகயில் அமைர்ந்தம, இத்தலத்தில்
நின்றம கவாட்சி தருகிறைவார்,'' என வவைணவை
ஆச்சேவாரியேவாரவான அழகியே மைணவைவாளப்வபருமைவான்,
நமமைவாழ்வைவாரின் இந்த பவாசுரத்திற்கு அற்புதமைவான
விளக்கம வசேவால்லியுள்ளவார்.

ஸ்ரீவவைகுண்டத்தில் நின்றை சகவால
வவைகுண்டநவாதர்-கள்ளபிரவாவனயும,
ஸ்ரீவைரகுணமைங்வக (நத்தம) அமைர்ந்த சகவால
விஜேயேவாசேனர்-எமஇடர்கடிவைவாவனயும,
“ஸ்ரீபுளியேங்குடி சேயேனக்சகவால பூமிபவாலகவரயுமகவாயசினசவைந்தவரயும, “புளிங்குடிக்கிடந்த
வைரகுணமைங்வகயிருந்த வவைகுந்தத்தள் நின்ற”
என்ற ஒசர பவாசுரத்தில் வைகுளவாபரணர்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார். வதளிந்தவவைன்
சிந்வத என்பதன் மூலம பரவாங்குசேர் நம மைனதில்
உள்ள குழப்பத்வதவயேல்லவாம எமவபருமைவான்
நீக்கியேருள நவாம கண்ணில் ஆனந்த கண்ணீர்
வசேவாரியே நிற்கும கவாட்சிவயே
பவைளச்வசேங்கனிவைவாய சிவைப்பக் கவாண வைவாரவாய
என்ற கூப்பிட, ஆழ்வைவாரின் வசேவால்வல
நிரூபிப்பத சபவால, பக்தனுக்கவாகப் பகவைவான்
வைருவைதற்கு இந்த உற்சேவைசமை ஒரு சேவாட்சி. பின்னர்
ஆழ்வைவார் மூன்ற வபருமைவாள்கவளயும வைலம
வைந்த வைணங்கியேபின், ஆழ்வைவாரின் தீந்தமிழ்ப்
பவாடவலச் வசேவி மைடுத்த மைகிழ்ச்சியில்
வபருமைவாள்கள் மூவைரும ஒவ்வவைவாருவைரவாக

ஆனந்தமைவாக ஆடி ஆடித் திருக்சகவாவிலுக்குள்
எழுந்தருளுகின்றைனர்.

புளிங்குடி எமவபருமைவான் சமைல் நமமைவாழ்வைவார்
சமைசல சசேவித்த பவாடலுடன் பத்தப் பவாசுரங்கள்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார் அவைற்றள்
இன்னுவமைவாரு பவாசுரம

பண்வடநவாளவாசல நின்திருவைருளும
பங்கயேத்தவாள்திருவைருளும
வகவாண்டு நின்சகவாயில் சயத்தப்பல்படிகவால்
குடிகுடிவைழிவைந்தவாட் வசேயயும
வதவாண்டசரவார்க்கருளிச் சசேவாதிவைவாயதிறைந்த
உன்தவாமைவரக்கண்களவால் சநவாக்கவாய
வதண்திவரப்வபவாருநல்தண்பவணசூழ்ந்த தி
ருப்புளிங்குடிக்கிடந்தவாசன. ( திரு 9-2-1)

வபவாருள்: வபருமைவாசள! மிகப்பவழயே கவாலம
முதலவாகசவை நவாங்கள் உன்னுவடயே
திருவைருவளயும, அதற்கு கவாரணமைவாகத் தவாமைவரப்
பூவில் அமைர்ந்தள்ள வபரியே பிரவாட்டியேவார்
திருவைருவளயும வபற்றிருக்கின்சறைவாம. ஆகசவை
உனத திருக்சகவாவிலில் பலவிதமைவான
வகங்கரியேங்களச் வசேயயும பவாக்கியேத்வத வைமசே
பரமபவரயேவாக வபற்ற உனக்கு
ஆட்பட்டுள்சளவாம. அதிலும திருஅலகிடுதல்
முதலியே சிறைப்பவான வகங்கரியேம அல்லவைவா
வைவாயக்கப்வபற்சறைவாம. அப்படிப்பட்ட உன்
அடியேவார்களவான எங்கவள உன் தவாமைவரக்
கண்களவால் குளிரப்பவார்த்த உன் சசேவாதி வைவாய
திறைந்த சபசி அருள் வசேயயே சவைண்டும. வதளிந்த
அவலகள் தவைழும தவாமிரபரணி
ஆற்றைங்கவரயில் வையேல் சூழப்பட்ட
திருப்புளிங்குடி என்னும திருத்தலத்தில்
எழுந்தருளியுள்ளவைசன! உன் திருக்கண் சநவாக்கு
என்சமைல் ஏற்பட அருள் வசேயயே சவைண்டும.
ஸ்ரீவவைகுண்டம சதனும பவாலும வநயயும
கன்னலும அமுதம ஒத்த வபருமைவாவளயும,

உறைங்குவைவான் சபவால் சயேவாகு வசேயத புளிங்குடிப்
வபருமைவாவனயும, கூந்தல் மைலர் மைங்வகக்கும
மைண்மைவடந்வதக்கும குலவைவாயேர் வகவாழுந்தக்கும
சகள்வைன் வைரகுணமைங்வக வபருமைவாவளயும
ஆழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத பின் அவைர்கள்
அந்த ஆனந்தத்தில் சகவாவிலுக்குள்
ஆடிக்வகவாண்சட எழுந்தருளுகின்றைனர்.

வதவாவலவில்லி மைங்கலம அரவிந்தசலவாசேனர்
கருடசசேவவை

பின்னர் ஆழ்வைவாருக்குச் சசேவவை சேவாதிக்க இரண்டு
வபருமைவாள்கள் வைருகின்றைனர். இவைர்கள் சநவாக்கும
பக்கவமைல்லவாம கருமவபவாடு வசேந்வநல்சலவாங்கு
வசேந்தவாமைவர வைவாயக்குந் தண்வபவாருநல் வைடகவர
வைண் வதவாவலவில்லி மைங்கலம என்னும
இரட்வடத் திருப்பதியின் ஸ்ரீனிவைவாசேன் –
சதவைர்பிரவான், அரவிந்த சலவாசேனர் - தவாமைவரக்
கண்ணன் வபருமைவாள்கள் ஆவைர். முன்னசர
கூறியேத சபவால திவ்யே சதசேம என்ற பவார்த்தவால்
வதவாவலவில்லி மைங்கலம ஒசர திவ்யேசதசேம.
நவைதிருப்பதி என்ற பவார்க்கும சபவாத இரண்டு
திருப்பதிகள்.
சிந்வதயேவாலும வசேவால்லவாலும வசேயவகயினவாலும
சதவைபிரவாவனசயே தந்வத தவாவயேன்றைவடந்த
வைண்குருகூர்ச் சேடசகவாபன் தன்னிவலயிழந்த,
ஆண் தன்வமையிவன விட்டு, நவாயிகவா பவாவைத்தில்
பரவாங்குசே நவாயேகியேவாய கவாதலவன கூட விருமபும
கவாதலி நிவலயில் உள்ளவத சதவாழி தவாயமைவாவர
சநவாக்கிக் கூறம பவாசுரத்தவாசல ஆழ்வைவார்
எமவபருமைவானிடத்த ஈடுபட்டவமைவயே சபசும

பவாவைவனயில் இந்தத் திவ்யே சதசேத்த
எமவபருமைவாவன மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.

திருந்தசவைதமுமசவைள்வியும
திருமைவாமைகளிருமதவாம மைலிந்
திருந்தவைவாழ்வபவாருநல்
வைடகவரவைண்வதவாவலவில்லிமைங்கலம
கருந்தடங்கண்ணிவகவதவாழுத
அந்நவாள்வதவாடங்கிஇந்நவாள்வதவாறம
இருந்திருந்தஅரவிந்தசலவாசேன! என்வறைன்சறை
வநந்திரங்குசமை. ( திரு 6.5.8)

வபவாருள்: தவாயமைவார்கசள! தவாமிரபரணியின்
வைடகவரயில் அவமைந்தள்ளத வைளம வபவாருந்தியே
திருத்வதவாவலவில்லி மைங்கலம என்னும
திருத்தலம. இங்கு திருந்தியே சவைதங்களும
யேவாகங்களும வசேல்வைமும நிவறைந்தள்ளன;
பிரவாமைணர்கள் நிவறைந்த வைவாழ்கின்றைனர்;

அத்திருத்தலத்வதக் கரியே விசேவாலமைவான கருவண
வபவாங்கும கண்கவளயுவடயே இவைள் வககூப்பி
வைணங்குகின்றைவாள்; அந்நவாள் வதவாடங்கி இந்நவாள்
வைவரயில் தவாமைவரக் கண்ணவா! என்ற என்சறை
உருக்குவலந்த மைனமும கவரகின்றைவாள்.
இப்பவாசுரத்தில் வபருமைவாள் அரவிந்த சலவாசேனர் –
தவாமைவர கண்ணன், தவாயேவார் கருந்தடங்கண்ணி
மைட்டுமைல்லவாமைல் வதவாவலவில்லிமைங்கல
திருப்பதிவயேயும ஆழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார்.
குமுறசமைவாவசேவிழவவைவாலித்
வதவாவலவில்லிமைங்கலமவகவாண்டுபுக்கு
அமுதவமைன்வமைவாழியேவாவள
நீருமைக்குஆவசேயின்றியேகற்றினீர்
திமிர்வகவாண்டவாவலவாத்தநிற்கும மைற்றிவைள்
சதவைசதவைபிரவாவனன்சறை
நிமியுமவைவாவயேவாடுகண்கள்நீர்மைல்க
வநக்வகவாசிந்தகவரயுசமை ( திரு 6.5.2)

வபவாருள்: தவாயமைவார்கசள! பல்வைவகயேவான
ஓவசேகள் முழங்கத் திருவிழவாக்கவாணும தலம
திருத்வதவாவலவிலி மைங்கலம ஆகும, அமுதமைவாய
இனியே வைவார்த்வத சபசும இப்சபவதவயே
அத்திருத்தலத்திற்குக் வகவாண்டு புக்கு அகன்ற
சபவாகுமபடி வசேயத விட்டவாயிற்ற; இனி உமைக்கு
அவைவளத் திருமபப்வபறை ஆவசே இருந்த ஒரு
பயேனும இல்வல. இவைசளவா அனுபவிக்க
சவைண்டியே விஷயேத்வத அனுபவிக்கவும
மைவாட்டவாசத வசேயேலற்றை நிவலயில் நிற்கின்றைவாள்.
இவைள் இதற்கு சமைல் சபசினவால் “ சதவை சதவை
பிரவான் “ என்ற கூறி உதடு வநளிகிறை வைவாயுடன்
கண்களின் நீர்நிரமப வநகிழ்ந்த கவரந்த
உருகின்றைவாள்.
வபருமைவாசளவா தவாமைவரக் கண்ணன் அந்த
திருத்தவாமைவரகவள மைலரச்வசேயகின்றை சூரியேன்
நமமைவாழ்வைவார், அவைர் உபசதசே முத்திவரயேவால்
நமைக்கு அருள் வைழங்குகின்றைவார். அவைவர
சேரணவாகப் பற்றிக்வகவாள்ள அவைர் நமவமை
வவைகுந்தம சசேர்ப்பவார் என்ற அருவமையேவாக
விளக்கம அளித்தவார் சவைளுக்குடி ஸ்ரீ உ.சவை.

க்ருஷ்ணன் ஸ்வைவாமிகள் அவைர்கள். இவதசயே
ஆழ்வைவாரும தன் பவாசுரத்தில் இவ்வைவாற
கூறகின்றைவார்.
சிந்வதயேவாலும வசேவால்லவாலும
வசேயவகயினவாலும சதவைபிரவாவனசயே
தந்வத தவாய என்ற அவடந்த வைண் குருகூர்ச்
சேடசகவாபன்
முந்வத ஆயிரத்தள் இவவை வதவாவலவில்லி
மைங்கலத்வதச் வசேவான்ன
வசேந்தமிழ் பத்தம வைல்லவார் அடிவமை வசேயவைர்
திருமைவாலுக்சக. ( திரு 6.5.11)
வபவாருள்: வைளமைவான திருக்குருகூரிசல
உள்ளவைர்களுக்குத் தவலவைரவானவைர் ஸ்ரீசேடசகவாபர்
ஆவைவார். அவைர் வதவாவலவில்லி மைங்கலம
சதவைபிரவாவனசயே தந்வத தவாய என்ற மைனம,
வமைய வைவாக்கு என்றை மூன்றைவாலும அவடந்தவைர்.
அவைர் அருளியே பழவமையேவான ஆயிரம
பவாசுரங்களுள், திருத்வதவாவலவில்லி மைங்கலம
என்னும திருத்தலத்வதப் பற்றிச் வசேந்தமிழவால்

அருளிச்வசேயத இந்தப் பத்த பவாசுரங்கவள
சசேவிப்பவைர்கள் (வவைகுந்தத்தில்) திருமைவாலுக்கு
அடிவமையேவாக சசேவவை வசேயவைவார்கள்.
முன் சபவாலசவை மைவாவல, பரிவைட்டம சேடவாரி,
கற்பூர ஆரத்தி நவடவபற்றைபின் ஆழ்வைவாரின்
பவாசுரங்கவள சகட்ட ஆனந்தத்தில்
வபருமைவாள்கள் இருவைரும ஆடிக்வகவாண்சட
திருக்சகவாவிலின் உள்சள எழுந்தருளினர்.
அடுத்த மைவாடங்கவளயும வகவாடிகள் கட்டியே
மைதிள்கவளயுவடயே அழகியே
திருக்குளந்வத மைவாயேகூத்தர் ஆழ்வைவாருக்கு சசேவவை
சேவாதித்தவார்.
கூடச்வசேன்சறைன் இனி என் வகவாடுக்சகன்?
சகவாள்வைவள வநஞ்சேத் வதவாடக்க வமைல்லவாம
பவாடற்வறைவாழியே இழந்த வவைகல் பல்வைவள
யேவார்முன் பரிசேழிந்சதன்
மைவாடக்வகவாடி மைதிள் வதன்குளந்வத
வைண்குடபவால் நின்றை மைவாயேக்கூத்தன்

ஆடல்பறைவவை உயேர்த்த வவைல்சவைவார்
ஆழிவைலவைவன ஆதரித்சத (திரு 8.2.4)

என்ற நமமைவாழ்வைவார் தமைக்கு உலக வைவாழ்க்வகயில்
வவைறப்புண்டவானவத, தவலவைவன சநவாக்கிச்
வசேல்லக் கருதியே தவலவி சபச்சேவாசல அவைவர
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதவார்.
வபவாருள்: மைவாடங்கவளயும வகவாடிகள்
அலங்கரிக்கும மைதில்கவளயுமுவடயே அழகியே
திருக்குளந்வத என்னும திருத்தலத்தில் சமைற்கு
சநவாக்கியே திருமுகமைண்டலத்தடன்
திருக்சகவாலமைவாய எழுந்தருளியுள்ளவான்
வைண்வமையுவடயே மைவாயேக்கூத்தன்.
கருடப்பறைவவைவயேக் வகவாடியியிசல உயேர்த்தியே
சபவாரிசல வவைல்லுகின்றை திருச்சேக்கரத்வத
வைலக்வகயிசலசயே உவடயேவைன் எமவபருமைவான்.
அப்பிரவாவன விருமபிக் கலவியின் நிமித்தம
வசேன்சறைன்; என்னுவடயே அழகியே வைவளயேல்,
மைனம முதலியேவைற்வறை என்னிடத்திலிருந்த நீங்கி
ஒழியே இழந்த பலவைவகயேவான வைவளயேல்கவள

அணிந்த இப்வபண்களுக்கு முன்சன நவாணமும
நீங்கிசனன்; இனி எதவனக் வகவாடுப்சபன்?
என்ற சதவாழியேரின் முன்னர் தவாம நவாணம
இழந்தவதக் கூறகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.
அடுத்த சவைதவவைவாலியும விழவாவவைவாலியும
பிள்வளக்குழவா விவளயேவாட்வடவாலியும மைறைவாத்
வதன்திருப்சபவர நிகரில் முகில்வைண்ணர்
வைகுளவாபவாரணருக்குச் சசேவவை சேவாதித்தவார். இவைவர
ஆழ்வைவார் பத்த பவாசுரங்களவால் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார்.
வவைள்வளச்சுரிசேங்வகவாடவாழிசயேந்தித்
தவாமைவரக் கண்ணன் என்வனஞ்சினூசட
புள்வளக் கடவாகின்றை வைவாற்வறைக்கவாணீர் என்
வசேவால்லிச் வசேவால்லுசகன் அன்வனமீர்கவாள்!
வவைள்ளச் சுகமைவை வீற்றிருந்த சவைதவவைவாலியும
விழவாவவைவாலியும
பிள்வளக் குழவா விவளயேவாட்வடவாலியுமைரவாத்
திருப்சபவரயில் சசேர்வைன் நவாசன. ( தி.வைவா
7.3.1)

வபவாருள்: தவாயமைவார்கசள! தவாமைவரக்
கண்களுவடயே எமவபருமைவான் உள்சள சுழித்த
வவைண்சேங்வகயும சேக்கரத்வதயும தரித்தவைனவாயப்
வபரியே திருவைடியேவாகியே கருடப்பறைவவை மீசதறி
என் வநஞ்சிற்குள்சள உலவா வைருகின்றைவான். அவைன்
தன்வமைவயே என்ன வைவார்த்வதகவளக் வகவாண்டு
உங்களுக்குச் வசேவால்லுசவைன்? சபரின்ப
வவைள்ளத்வதயுவடயே எமவபருமைவான்
எழுந்தருளியிருக்கின்றை சவைதங்களின் ஒலியும,
திருவிழவாக்களின் ஒலியும, குழந்வதக்
கூட்டங்கள் விவளயேவாடுகின்றை விவளயேவாட்டின்
ஒலியும நீங்கவாமைல் இருக்கின்றை திருப்சபவரயில்
என்றை திருத்தலத்வத நவான் அவடசவைன்
என்கின்றைவாள்.

நகரமும நவாடும பிறைவுமசதர்சவைன்
நவாவணனக்கில்வல என்சதவாழிமீர்கவாள்
சிகரமைணி வநடுமைவாடநீடு வதன்திருசபவரயில்
வீற்றிருந்த

மைகரவநடுங்குவழக்கவாதன் மைவாயேன்
நூற்றவைவரயேன்ற மைங்கநூற்றை
நிகரில்முகில்வைண்ணன் சநமியேவான் என்
வநஞ்சேங்கவைர்ந்வதன்வன யூழியேவாசன.
(தி.வைவா 7.3.10)

வபவாருள்: என்னுவடயே சதவாழிகசள!
(எமவபருமைவாவன) நகரங்களிலும நவாடுகளிலும
பிறை இடங்களிலும சதடுசவைன்; எனக்கு நவாணம
இல்வல: ஏன்? என்றைவால் சிகரங்கவளயுவடயே
அழகியே நீண்ட மைவாடங்கள் நிவலத்திருக்கின்றை,
வதன்திருப்சபவரயில் எழுந்தருளியிருக்கின்றை
மைகரவநடுங் குவழக்கவாதனும மைவாயேனும
தரிசயேவாதினவாதியேவார்கள் அன்ற அவியும படியேவாக
மைந்திரித்த ஒப்பில்லவாத முகில் வைண்ணனும,
சேக்கரத்தண்ணலுமைவான வபருமைவான் என்
மைனத்திவனக் வகவாள்வள வகவாண்டு எத்தவன
ஊழிக் கவாலத்வத உவடயேவான்?

வதன்திருப்சபவர வபருமைவாள்
மைகரவநடுங்குவழக்கவாதர், மைகர மீன் வைடிவைத்தில்
உள்ள நீண்ட குவழ என்னும கவாதணிவயே
அணிந்த வபருமைவாள் பரவாங்குசே நவாயேகியின்
உள்ளத்வதக் வகவாள்வள வகவாண்டவான் ஆகசவை
அவைள் தவாயமைவாரும சதவாழிமைவாரும தடுக்கவும
தவலவி திருப்சபவரக்குச் வசேல்சவைவனன்ற
தணிந்தவதக் கூறம வைவகயில் வசேல்லுவைன்
என்ற கூறகிறைவார் என்றம, வபவாதவைவாக மைவாயேம
என்றைவால் வபவாய ஆனவால் வவைணவை
சேமபிரதவாயேத்தில் மைவாயேம என்றைவால் ஆச்சேரியேம
என்ற என்ற அருவமையேவாக விளக்கம அளித்தவார்
சவைளுக்குடி ஸ்ரீ உ.சவை. க்ருஷ்ணன் ஸ்வைவாமிகள்
அவைர்கள்.
அடுத்தத் திருக்சகவாளூர் வவைத்தமைவாநிதி
வபருமைவாள் மைற்றம மைதரகவியேவாழ்வைவார்
எழுந்தருளினர் வசேங்கண் கருமுகிவலச்
வசேயயேவைவாய வசேழுங்கற்பகத்வத ஆழ்வைவார்
இருப்பு, வைளர்ச்சி, இன்பம இவவை எல்லவாம
கண்ணவனன்ற உணர்ந்த
திருக்சகவாளூரிலீடுபட்டவத, தவலவைன் நகர்

சநவாக்கி வசேன்றை தவலமைகவளப் பற்றித் தவாய
இரங்கும பத்த பவாசுரத்தவாசல மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார்.
உண்ணுஞ்சசேவாறபருகுநீர்
தின்னுமவவைற்றிவலயுவமைல்லவாம
கண்ணன் எமவபருமைவாவனன்வறைன்சறை
கண்கள்நீர்மைல்கி
மைண்ணிணுளவைன் சர்
வைளமமிக்கவைனூர்வினவி
திண்ணம என்னிளமைவான்புகுமூர்
திருக்சகவாளூசர. (தி.வைவா 6.7.1)

வபவாருள்: இளமைவாவனப் சபவான்றை என் மைகள்
தனக்கு எல்லவாம கண்ணசன என்கின்றைவாள்.
அவைள் உண்கின்றை உணவும, குடிக்கின்றை
தண்ணீரும, வைவாய வமைல்லுகின்றை வவைற்றிவலயும
ஆகியே எல்லவாசமை கண்ணனவாகியே
எமவபருமைவாசன என்ற திருமபத்திருமபக் கூறி

கண்ணீர் விட்டு உருகுகின்றைவாள்; அந்த
எமவபருமைவானுவடயே திருக்கல்யேவாண
குணங்கவளயும, அவைவனசயே தனிச்வசேல்வைமைவாக
வபற்றை வைளம வகவாண்ட அவைன் ஊவரயும பற்றிக்
சகட்டுக்வகவாண்டு வசேல்கின்றை என் மைகள்
முடிவில் புகும ஊசர திருக்சகவாளூர் ஆகும.
நிச்சேயேம என் வபண் திருக்சகவாளூர் புகுந்த
விடுவைவாள்; என்கிறைவார் திருத்தவாயேவார்.
திருக்சகவாளூரிசல புஜேங்க சேயேனத்தில் கிழக்கு
சநவாக்கியே திருமைண்டலத்தடன் வபருமைவாள்
குசபரனுக்கு வசேல்வைமைளந்த மைரக்கவாவல
தவலக்கு வவைத்த வகயில் அஞ்சேன வமை தடவி
நிதி எங்கு இருக்கின்றைத என்ற
பவார்த்தக்வகவாண்டிருப்பதவாக ஐதீகம. நவை
திருப்பதிகளில் இரண்டு திருப்பதிகளில்
வபருமைவாள் சேயேன சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் அவவையேவாவைன திருக்சகவாளூரும
புளிங்குடியும ஆகும இந்த இரு
திருப்பதிகவளயும ஆழ்வைவார் ஒரு பவாசுரத்தவால்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார். அப்பவாசுரம
இசதவா

வகவாடியேவார்மைவாடக் சகவாளூரகத்தம
புளிங்குடியும
மைடியேவாதின்சன நீதயில் மைகிழ்ந்ததவான்
அடியேவாரல்லல் தவிர்த்த அவசேசவைவா? அன்சறைல்
இப்
படிதவான் நீண்டு தவாவியே அவசேசவைவா?
பணியேவாசயே (தி.வைவா 8-3-5)

வபவாருள்: வகவாடிகள் அலங்கரிக்கும
மைவாடங்கவளயுவடயே திருக்சகவாளூர் என்றை திவ்யே
சதசேத்திலும, திருப்புளிங்குடி என்றை திவ்யே
சதசேத்திலும இப்படித் திருக்கண்
வைளர்ந்திருக்கின்றை வபருமைவாசள! இவ்வைவாற பள்ளி
வகவாண்டத பல அவைதவாரங்கவள எடுத்த
அடியேவார்களுவடயே தன்பத்வத நீக்கியே
தளர்ச்சிசயேவா! அல்லவாமைல் த்ரிவிக்ரமை
அவைதவாரத்தில் இவ்வுலகத்வத தவாவி அளந்த

தளர்ச்சிசயேவா? அருளிச்வசேயயே சவைண்டும என்ற
வினவுகின்றைவார் ஆழ்வைவார்.

வவைத்த மைவாநிதியேவாம மைதசூதவனசயே அலற்றி
வகவாத்த அலர் வபவாழில் சூழ் குருகூர்ச்
சேடசகவாபன் வசேவான்ன
பத்த நூற்றள் இப்பத்த அவைன் சசேர்
திருக்சகவாளூர்க்சக
சித்தம வவைத்த உவரப்பவார் திகழ் வபவான் –
உலகு ஆள்வைவாசர. (தி.வைவா 6-7-11)

வபவாருள்: திருக்சகவாளூர்ப் வபருமைவான் சசேர்த்த
வவைத்த சசேமைநிதி சபவான்றைவைன்; அந்த
மைதசூதனனவாகியே எமவபருமைவாவனக் வகவாத்த
வகவாத்தவாய மைலர்கள் மைலரும சசேவாவலகள் சூழ்ந்த
திருக்குருகூர்ச் சேடசகவாபன் ஆயிரம
திருப்பவாசுரங்களில் ததித்தள்ளவார். அவைற்றள்
இப்பத்த பவாசுரங்கவளயும வபருமைவான்

எழுந்தருளியுள்ள திருக்சகவாளூவர எண்ணி
அவைவன வநஞ்சில் பதித்தக் வகவாண்டு வசேவால்ல
வைல்லவைர்கள் உயேர்ந்த பரமைபதத்வத ஆள்வைர்.
நிசகவாபவித்த வபருமைவாவள ஆழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத பின் வபருமைவாள் மைட்டும
திருக்சகவாவிலுக்குள்சள எழுந்தருளுகின்றைவார்.
பின்னர் ஆழ்வைவார் திருநகரி வபருமைவாவள
ஆழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
இலிங்கத்திட்ட புரவாணத்தீரும சேமைணரும
சேவாக்கியேரும
வைலிந்தவைவாத வசேயவீர்களும
மைற்றநுந்வதயவைமுமைவாகி நின்றைவான்
மைலிந்த வசேந்வநல் கவைரிவீசும
திருக்குருகூரதனுள்
வபவாலிந்தநின்றை பிரவான் கண்டீர் ஒன்றம
வபவாயயில்வல சபவாற்றமிசன (தி.வைவா
4.10.5)

வபவாருள்: இலிங்க புரவாணத்வதக் கவாட்டி
சபசுசவைவாசர! சேமைணர்களும வபசௌத்தர்களும
மைற்றம வைலிந்த வைவாத வசேயயும
வவைசசேடிகர்களும, நீங்கள் வைணங்கும
வதயவைங்களுக்குள்ளும உங்களுக்குள்ளும,
ஆத்மைவாவைவாகத் தங்கி இருப்பவைன் எமவபருமைவான்
ஒருவைசன. வநற்கதிர் கவைரி சபவால் வீசும அழகு
வபவாருந்தியே திருக்குருகூரில் கல்யேவாண
குணங்களுடன் வபவாலிந்த நின்றை சகவாலத்தடன்
சசேவவை சேவாதிப்பவைன் ஆதிநவாதன் ஆவைவான். நவான்
கூறம இவைற்றள் சிறிதம வபவாயயில்வல;
எனசவை அவைவனசயே வைணங்கித் ததியுங்கள்.
அவரயேர் சுவைவாமிகள் இந்தப் பவாசுரத்வத
தவாளத்தடன் விண்ணப்பம வசேயகின்றைவார்.
ஆழ்வைவாருக்கு வபவாலிந்த நின்றை வபருமைவான்
மைவாவல, பரிவைட்டம, சேடவாரி சேவார்த்தப்படுகின்றைத.
ஆனவால் வபருமைவாள் பந்தலுக்கு
எழுந்தருளுவைதில்வல. பின்னர்
மைதரகவியேவாழ்வைவார் தம குருநவாதர்
வைகுளவாபரணவர மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார்.

நமமைவாழ்வைவாருக்கு அவைர் தம வைவாழ்நவாளில் நிவறையே
பணிவிவடகள் புரிந்த மைதரகவியேவாழ்வைவார், இந்தத்
திருக்சகவாளூர் திருத்தலத்தில் சித்திவர மைவாதம
சித்திவர நட்சேத்திரத்தில் கருடனின் அமசேமைவாக
விஷ்ணுசநசேர் என்பவைருக்கு புத்திரனவாக
அவைதரித்தவைர். இவைர் தமைத குருநவாதரவான
நமமைவாழ்வைவாவர கடவுளவாகக் கருதி தவாம பவாடியே
“கண்ணி நுண் சிற தவாமபினவால்” என்னும
பவாசுரத்தினவால் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதவார்,
நமமைவாழ்வைவாரின் மைவாவல மைதரகவியேவாழ்வைவாருக்கு
அணிவிக்கப்பட்டத. நமமைவாழ்வைவாவர மைதரகவி
ஆழ்வைவார் மூன்ற முவறை வைலம வைந்த உள்சள
வசேல்ல மைங்களவாசேவாசேன உற்சேவைம சிறைப்பவாக
நிவறைசவைறியேத.
ஆழ்வைவாரின் வசேந்தமிழ் பவாசுரங்கவள சகட்டு
அனுபவித்த பின் வபருமைவாள்கள் அவனவைரும
தங்களுவடயே மைண்டபங்களுக்கு எழுந்தருளினர்.
பின்னர் ஆழ்வைவாருக்கும எல்லவா
வபருமைவாள்களுக்கும திருமைஞ்சேனம சிறைப்பவாக
நவடவபற்றைத. திருமைஞ்சேனம நிவறைவு வபற்றை
பின் வபருமைவாளின் தீர்த்தம அவனவைருக்கும

கிட்டியேத. பின்னர் எளியே அலங்கவாரத்தில்
அவனத்த வபருமைவாள்களும பக்தர்களுக்கு
சசேவவை சேவாதித்தனர். நமமைவாழ்வைவார் அருசக
அன்பர்கள் திருப்பவாவவை, நவாச்சியேவார் திருவமைவாழி,
மைற்றம திருவைவாயவமைவாழியின் நவைதிருப்பதி திவ்யே
சதசேங்களின் 100 பவாசுரங்கள் சசேவித்தனர்.

மைதரகவியேவாழ்வைவார்

திருமைஞ்சேனத்திற்குப்பிறைகு கருட வைவாகனத்தில்
வபருமைவாள்களின் அலங்கவாரத்திற்கவாகத்
திருக்கதவைங்கள் சேவார்த்தப்பட்டன. பக்தர்கள்
அவனவைரும வபருமைவாள்களுக்கும
ஆழ்வைவார்களுக்கும அலங்கவாரம ஆகி வவைளிசயே
எழுந்தருள சகவாபுரக் கதவின் சமைல் விழி வவைத்த
கவாத்தக் வகவாண்டிருக்கிறைனர். சநரமைவாக சநரமைவாக
கூட்டமும அதிகமைவாகிக்வகவாண்சட சபவாகின்றைத.
இரவு சுமைவார் 10 மைணியேளவில் வமைல்ல வமைல்ல
திருக்கதவைங்கள் திறைக்க முதலில் பூரண
அலங்கவாரத்தடன் தங்க ஹமசே வைவாகனத்தில்
நமமைவாழ்வைவார் சசேவவை சேவாதித்த
எமவபருமைவான்களின் கருட சசேவவைவயே சசேவிக்க
ஏதவைவாக வவைளிசயே வைந்த திருக்கதவைத்வத
சநவாக்கி நிற்கின்றைவார். பின்னர் மைதரகவியேவாழ்வைவார்
பரங்கி நவாற்கவாலியில் எழுந்தருளி
திருக்கதவைத்தின் இடப் பக்கம நின்றைவார்.

முதலில் ஆழ்வைவார் திருநகரி வபவாலிந்த நின்றை
பிரவான் ஆழ்வைவாருக்கு சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.

பக்தர்கள் அவனவைரும சகவாவிந்தவா! சகவாவிந்தவா!
என்ற பரவைசேத்தடன் கருட வைவாகனத்தில்
வபருமைவாவளயும அன்ன வைவாகனத்தில்
ஆழ்வைவாவரயும சசேவிக்கின்றைவார். வபருமைவாள்
சகவாபுர வைவாசேல் சசேவவை சேவாதிக்கும சபவாத
மைத்தவாப்புக்கள் ஏற்றைப்படுகின்றைன. பல
வைர்ணங்களின் வபருமைவாளின் அழகு அப்படிசயே
பக்தர்களின் மைனதில் பதிவைவாகின்றைத.
வபருமைவாளுக்கு கற்பூர ஆரத்தி
நவடவபறகின்றைத. இரட்வடத் திருவைவாசியுடன்
(இரண்டு திருவைவாசிகளுடன் பிரமமைவாண்டமைவாக
வபருமைவாள் கருட சசேவவைவயே முதல் தடவவையேவாக
சசேவிக்கும பவாக்கியேம அடிசயேனுக்கு இங்குக்
கிட்டியேத ).
ஒவ்வவைவாரு வபருமைவாளும ஒவ்வவைவாரு விதமைவான
அழகு, அருவமையேவான ஆபரணங்கள், பல
வைர்ணக் கிளிகள், ஆப்பிள் மைவாவலகள்,
பிரமமைவாண்ட மைலர் மைவாவலகள், பவாசுர மைவாவலகள்,
சிறைப்பு பரிவைட்டங்கள், கருடனுக்கும சிறைப்பவாக
மைலர் மைவாவல அலங்கவாரம, தவாமைவர மைலர்
மைவாவலகள் என்ற ஆனந்தமைவாக இவ்வைரிவசேயில்

வபருமைவாள்கள் சகவாபுர வைவாசேல் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர். இரண்டவாவைதவாக திருவவைகுந்தம
வவைகுந்தபதியும, மூன்றைவாவைதவாக
திருவைரணகுணமைங்வக எம இடர் கடிவைவானும,
நவான்கவாவைதவாக திருப்புளிங்குடி கவாயசின
சவைந்தரும, ஐந்தவாவைத ஆறைவாவைதவாக
திருத்வதவாவலவில்லி மைங்கலத்தின்
வசேந்தவாமைவரக் கண்ணரும, சதவைர்பிரவானும,
ஏழவாவைதவாக திருக்குளந்வத மைவாயேக்கூத்தரும,
அடுத்த வதன்திருப்சபவர நிகரில் முகில்
வைண்ணரும நிவறைவைவாக திருக்சகவாளூர்
நிசகபவித்தரும சகவாபுர வைவாசேல் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர். பின்னர் அவனத்த
வபருமைவாள்களும ஆழ்வைவார்களும மைவாடவீதி வைலம
வைருகின்றைனர். பக்தர்கள் அவனவைரும அருகில்
வைந்த வபருமைவாள்கள் அவனவைவரயும
அற்புதமைவாக சசேவித்த வசேல்கின்றைனர். மைவாடவீதி
புறைப்பவாடு முடிந்த வபருமைவாள்கள் அவனவைரும
திருக்சகவாவிலுக்கு எழுந்தருளும சபவாத
அதிகவாவல ஆகி விடுகின்றைத.

பின்னர் வபருமைவாள்கள் அவனவைரும
சதவாளுக்கினியேவானில் எழுந்தருளுகின்றைனர்.
ஆழ்வைவார் திருநகரியின் திருவவைகவாசி
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் ஆறைவாம திருநவாள் கவாவல
விவடயேவாற்றி உற்சேவைம. வபருமைவாள்கள்
அவனவைரும மீண்டுவமைவாரு முவறை சேடசகவாபரின்
தீந்தமிழ் பவாசுரங்கவளச் வசேவி மைடுத்தவிட்டு
விவடவபற்றச் வசேல்கின்றைனர். முதலில்
திருக்குளந்வத மைவாயேக்கூத்தவர

உபயே நவாச்சியேவார்களுடன் வபருமைவாள் கருட
சசேவவை
கூடச்வசேன்சறைன் இனி என் வகவாடுக்சகன் …
என்றை பவாசுரத்தவால் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார்.

அமமைகிழ்ச்சியில் தனத திருக்சகவாவிலுக்கு
கிளமபுகின்றைவார் மைவாயேக்கூத்தர்.
அடுத்த திருப்புளிங்குடி கவாயசினசவைந்தர்,
திருவைரகுணமைங்வக எம இடர் கடிவைவான்,
திருவவைகுந்தம கள்ளர்பிரவான் ஆகியே மூன்ற
வபருமைவாள்களும
புளிங்குடிக்கிடந்த வைரகுணமைங்வகயிருந்த
வவைகுந்தத்தள்நின்ற
பவாசுரம வசேவிமைடுத்த ஆழ்வைவாருக்கு பிரியேவாவிவட
வகவாடுக்கின்றைனர்.
அடுத்த நமமைவாழ்வைவாரிடம மைங்களவாசேவாசேனம
வபற்ற விவடவபறபவைர்கள்
இரட்வடத்திருப்பதி வபருமைவாள்கள் ஆவைர்.
சிந்வதயேவாலும வசேவால்லவாலும வசேயவகயினவாலு
ம சதவைபிரவாவனசயே
தந்வத தவாய என்ற அவடந்த வைண் குருகூர்ச் சே
டசகவாபன் -என்ற திருத்வதவாவலவில்லி
மைங்கலத்தின் சதவைர்பிரவாவனசயே தனத தந்வத

தவாய என்ற நமமைவாழ்வைவார் வகவாண்டதவால்
இவைர்கவள தவாசன கூடவைந்த வைழியேனுப்பி
வவைக்கின்றைவார் வைகுளவாபரணர். கிழக்கு மைவாட
வீதியின் நவாயேக்கர் மைண்டபம தவாண்டும வைவர
இவைர்கவள நமமைவாழ்வைவார் வைந்த வைழியேனுப்பி
வவைக்கிறைவார்.
நவைகருடசசேவவையின் நிவறைவைவாக
திருவதன்திருப்சபவரயின் நிகரில் முகில்
வைண்ணரும, திருக்சகவாளூரின் நிசகபவித்தரும
நமமைவாழ்வைவாரின் மைங்களவாசேவாசேனம வபற்ற
மீண்டும அடுத்த வைருடம தங்களின் வசேந்தமிழ்
பவாசுரங்கவள வசேவிமைடுக்க வைருகின்சறைவாம என்ற
விவடவபற்றச் வசேல்கின்றைனர். மைதரகவியேவாரும
தம குருநவாதரிடம விவடவபற்ற உடன்
வசேல்கின்றைவார்.
பின்னர் இந்த நவைகருட சசேவவையின் முத்தவாயப்பு
நிகழ்ச்சியேவான நமமைவாழ்வைவாரின் புறைப்பவாடு மிகவும
சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத. சகவாயில்
மைரியேவாவதயுடன் நமமைவாழ்வைவார் பந்தல்
மைண்டபத்தில் இருந்த உள் சேன்னதிக்கு

எழுந்தருளுகின்றைவார். அந்த அழவகக் கவாண கண்
சகவாடி சவைண்டும பக்தர்களின் வவைள்ளத்தில்
வமைல்ல வமைல்ல நீந்தி நமமைவாழ்வைவார் சேன்னதி
அவடயே சுமைவார் மூன்ற மைணி சநரம ஆகும.
ஒவ்வவைவாருவைரும தம வைவாழ்வில் ஒரு
முவறையேவாவைத கவாண சவைண்டியே உற்சேவைம ஆகும.
வைவாருங்கள் இனி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரின் ஐந்த கருட
சசேவவைவயே சசேவிக்கலவாம.

35. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஐந்த
கருட சசேவவை

முன் ஒரு அத்தியேவாயேத்தில் சகவாவத பிறைந்த
சகவாவிந்தன் வைவாழும ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில்
வபருமைவாள், ஆண்டவாள் மைற்றம கருடன் ஏக
சிமமைவாசேனத்தில் ஓம என்னும பிரணவை ரூபமைவாகச்
சசேவவை சேவாதிக்கும அழவகச் சசேவித்சதவாம, இனி

இத்தலத்தின் ஐந்த கருட சசேவவைவயே
சசேவிக்கலவாமைவா அன்பர்கசள. ஐந்த கருட
சசேவவையில் வபரியே வபருமைவாள் வைடபத்ரசேவாயி,
வரங்கமைன்னவார், கவாட்டழகர் சகவாவில்
சுந்தரரவாஜேப் வபருமைவாள், திருவைண்ணவாமைவல
திருசவைங்கடமுவடயேவான், மைற்றம அருகில்
உள்ள திவ்யேசதசேமைவான திருத்தண்கவால் அப்பன்
ஆகியே வபருமைவாள்கள் கலந்த வகவாள்கின்றைனர்.
கவாட்டழகர் வவைப வைம : சுதபவா முனிவைர் வைரவாஹ
சகத்திரத்தில் அழகர் மைவலயேவாவன நிவனத்தத்
தவைம வசேயயே அங்சக எழுந்தருளியே
திருமைவாலிருஞ்சசேவாவல மைவலயேவான் சுதபவா
முனிவைரின் சவைண்டுக்சகவாளுக்கிணங்கிப்
பக்தர்கள் தயேர் தீர்க்க இங்சகசயே நித்யேவைவாசேம
வசேயகின்றைவார். எனசவை இத்தலம கவாட்டழகர்
சகவாவில் என்றம, கவாட்டழகர் சுந்தரரவாஜேப்
வபருமைவாள் சகவாயில் என்றம
அவழக்கப்படுகின்றைத. இங்குப் வபருமைவாள்
ஸ்ரீசதவி பூசதவி சேசமைதரவாகச் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இக்சகவாவிலின் முன்புறைமுள்ள
நூபுர கங்வகயில் எப்சபவாதம தண்ணீர் இருந்த

வகவாண்டிருக்கும. இத்தலம சமைற்குத் வதவாடர்ச்சி
மைவலயின் எழில் வகவாஞ்சும வசேண்பகத்சதவாப்புப்
பகுதியில் உள்ளத. இங்குச் வசேல்ல வசேண்பகத்
சதவாப்பு பகவைதிநகர் வைவர வசேன்ற பின்னர் சுமைவார்
6 கி.மீ தூரம மைவலப்பவாவதயில் நடந்த வசேல்ல
சவைண்டும.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலிருந்த சுமைவார் 4 கி.மீ தூரத்தில்
சமைற்குத் வதவாடர்ச்சி மைவலயில் உள்ள வதன்
திருப்பதி என்னும திருவைண்ணவாமைவல தலம
உள்ளத. இங்குப் வபருமைவாள் ஸ்ரீநிவைவாசேனவாக
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவார். திருப்பதி
சவைங்கடவைனுக்குச் வசேலுத்த சவைண்டியே
சவைண்டுதல்கள், பிரவார்த்தவனகவள இங்சக
வசேலுத்தகின்றைனர் பக்தர்கள்.
இனி திருத்தண்கவால் திவ்யேசதசேத்தின்
சிறைப்புகவளப் பற்றிக் கவாணலவாமைவா அன்பர்கசள
வபவாங்கவார் வமைல்லிளங் வகவாங்வக வபவான்சன
பூப்பப்
வபவாரு கயேல் கண்ணீரருமபப் சபவாந்த
நின்ற

வசேங்கவால மைடப்புறைவைம
வபவடக்குப்சபசும
சிற குரலுக்குடலுருகிச் சிந்தித்த,
ஆங்சக
தண்கவாலும தண்குடந்வத நகரும பவாடித்
தண்சகவாவைலூர் பவாடியேவாடக் சகட்டு
நங்கவாய நங்குடிக்கிதசவைவா நன்வமை? என்ன
நவறையூரும பவாடுவைவாள், நவில்கின்றைவாசள
( தி.வந 17)
வபவாருள்: வமைன்வமையுவடயே இவைள் தனங்கள்
நிறைமிழந்தன. கயேல் மீன் சபவான்றை கண்கள்
நீர்த்தளிவயேப் வபருக்கின. தவாயேவாகியே நவான்
இருக்கும இடத்வத விட்டு வைந்த தரித்த
நிற்கிறைவாள் இவைள். சிவைந்த கவால்கவளயுவடயே
ஆண் புறைவாக்கள் தங்கள் அறிவைழிந்த கிடந்த தம
வபவடகளுக்குச் வசேவால்லுகிறை சிறியே குரவலக்
சகட்டு இவைள் உருகுவைவாள். தவலவைன்
முவறைவகடப் பரிமைவாறம படிவயே நிவனத்த
அவைன் உகந்தருளியே திருத்தலங்களவான
திருத்தண்கவாவவையும, திருக்குடந்வத நகவரயும,
திருக்சகவாவைலூவரயும பவாடிக்கூத்தவாட,

அவ்வவைவாலிவயே நவான் சகட்டு, வபண்சண! வைவாய
விட்டுக் கூப்பிடுகின்றை இத நமைத குலத்திற்கு
ஏற்றைசதவா? என்ற வசேவால்ல, திருநவறையூவரயும
அவ்வைளவில் பவாடத் வதவாடங்கினவாள் என்ற
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் தவாயப்பவாசுரமைவாக
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத திருத்தங்கலில்,
வபருமைவாள் நின்றை நவாரவாயேணப் வபருமைவாளவாக
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
மைகவாபலி சேக்கரவைர்த்தியின் மைகன் வைவாணவாசுரனுக்கு
உவஷ என்றை மைகள் இருந்தவாள். ஒருமுவறை, தன்
கனவில் அழகியே ரவாஜேகுமைவாரவனக் கண்டவாள். தன்
சதவாழி சித்ரசலவகயிடம அவைவனப் பற்றி கூறி,
ஓவியேமைவாக வைவரயேக் கூறினவாள். வைவரந்த பிறைகு
தவான், அவ்வைவாலிபன், பகவைவான் கிருஷ்ணரின்
சபரனவான அநிருத்தன் என்பத வதரியே வைந்தத.
அவைவனசயே திருமைணம வசேயயே சவைண்டுவமைன
அடம பிடித்தவாள்.
சித்ரசலவக தவைவாரகவாபுரி வசேன்ற, அங்கு
உறைங்கிக் வகவாண்டிருந்த அநிருத்தவன
கட்டிலுடன் தூக்கிக் வகவாண்டு, வைவாணனின்

மைவாளிவகக்கு வைந்தவாள். விழித்த பவார்த்த
அநிருத்தன், தன் அருசக அழகி ஒருத்தி
இருப்பவத கண்டவான். நடந்தவத அறிந்த,
உவஷவயே கவாந்தர்வை மைணம புரிந்த வகவாண்டவான்.
இவதயேறிந்த வைவாணவாசுரன் அவைர்கவளக் வகவால்ல
முயேன்றைவான். அப்சபவாத அசேரீரி சதவான்றி, “வைவாணவா
இவைர்கவள வகவான்றைவால் நீயும அழிந்த சபவாவைவாய’
என ஒலித்தத. இவதக்சகட்ட வைவாணன்,
அநிருத்தவன சிவறை வவைத்தவான். இவதயேறிந்த
கிருஷ்ணர், வைவாணவாசுரனுடன் சபவாரிட்டு அவைவன
வவைன்றைவார். இருவைருக்கும திருமைணம நடத்தி
வவைத்த, நின்றை நவாரவாயேணப் வபருமைவாள் என்றை
வபயேரில் இங்சகசயே தங்கிவிட்டவார்.
தவைவாரவகயில் இருந்த கிருஷ்ணனவாக வைந்த,
வபருமைவாளவாக இங்கு தங்கியேதவால் இவ்வூவர,
“வதன் தவைவாரவக’ என்பர். விருமபும
வைவாழ்க்வகத் தவணவயே அவடயே
விருமபுபவைர்கள், இத்தலத்த வபருமைவாவள
வைணங்கலவாம. வபருமைவாளுடன் அன்னநவாயேகி
(ஸ்ரீசதவி), அமருதநவாயேகி (பூமைவாசதவி),
அனந்தநவாயேகி (நீளவாசதவி), ஜேவாமபவைதி ஆகிசயேவார்

உள்ளனர். இவைர்களில் ஜேவாமபவைதிவயே,
இத்தலத்தில் தவான் வபருமைவாள் திருமைணம வசேயத
வகவாண்டவார் என்பத ஐதீகம.
இத்தலத்தில் உள்ள கருடவாழ்வைவார் சேதர் புஜேரவாகத்
தவாவயேக் கவாத்த தனயேனவாக வகயில் அமிர்த
கலசேமும வைவாசுகி நவாகமும தவாங்கி அஞ்சேலி
ஹஸ்தத்தடன் அமிர்த கலசே கருடனவாகச் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் தனக்கு எதிரியேவான பவாற்கடவலக்
கவடயே பயேன்படுத்தப்பட்ட வைவாசுகி பவாமவப
நண்பனவாக தன் வகயில் ஏந்தியிருப்பதவால்,
எலியும, பூவனயுமைவான தமபதிகள் இவைவர
வைழிபட்டவால், ஒற்றவமையுடன் திகழ்வைர்,
எதிரிகளவால் தன்பப்படுபவைர்கள் இவைவர
வைழிபட்டவால் அவைர்கள் நண்பர்களவாகி
விடுவைவார்கள் என்பத ஐதீகம.
தமைருள்ளமதஞ்வசே தவலயேரங்கமதண்கவால்
தமருள்ளந்தண்வபவாருப்புசவைவல –
தமைருள்ளும
மைவாமைல்வலசகவாவைல் மைதிள்குடந்வதவயேன்பசர

ஏவைல்லவவைந்வதக்கிடம. ( இ.தி 70)
வபவாருள்: பக்தர்களுவடயே இதயேம – தஞ்வசே
மைவாமைணிக்சகவாயில், சிறைந்ததவான திருவைரங்கம,
திருத்தண்கவால், பக்தர்கள் தியேவானிக்கின்றை
அழகியே திருமைவல, திருப்பவாற்கடல், பக்தர்கள்
சிந்திக்கின்றை திருக்கடல்மைல்வல,
திருக்சகவாவைலூர், திருமைதில்கசளவாடு கூடியே
திருக்குடந்வத ஆகியே இத்தலங்களிவலல்லவாம
எதிரிகவள வவைல்ல வைல்லவைனவான
எமவபருமைவானுக்கு இருப்பிடவமைன்பர். என்ற
பூதத்தவாழ்வைவார் ஒரு பவாசுரத்தவாலும,
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் நவான்கு பவாசுரத்தவாலும
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளனர். ஐந்த கருட
சசேவவைக்கு முதல் நவாள் மைதியேசமை திருத்தண்கவால்
அப்பன் நின்றை நவாரவாயேணப்வபருமைவாள்
சதவாளுக்கினியேவானில் புறைப்படுகின்றைவார். சுமைவார் 25
கி.மீ தூரம என்பதவால் வைழியில் பல
மைண்டகப்படிகவளக் கண்டபடி அவைர்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூவர சநவாக்கி வைருகின்றைவார்.

கருடசசேவவையேன்ற கவாவல சுமைவார் 10
மைணியேளவில் வபரியேவாழ்வைவார் ஐந்த
வபருமைவாள்கவளயும வைரசவைற்க கிழக்கு
வைவாயிவல அவடகின்றைவார். முதலில் வநடியே 192
உயேர இரவாஜே சகவாபுரத்திற்குள் வைரும வபரியே
வபருமைவாவள
பருப்பதத்த கயேல் வபவாறித்த
பவாண்டியேர்குலபதிசபவால்
திருப்வபவாலிந்த சசேவைடி என்வசேன்னியின்
சமைற்வபவாறித்தவாய
மைருப்வபவாசித்தவாய! மைல்லடர்த்தவாய!
என்வறைன்றம உன் வைவாசேகசமை
உருப்வபவாலிந்த நவாவிசனவன
உனக்குரித்தவாக்கிவனசயே. (வபரி. தி 5-4-7)
வபவாருள்: இமையேமைவலயில் தனத மீன்
வகவாடிவயே நவாட்டியே பவாண்டியே மைரபு அரசேவனப்
சபவால, அழகு விளங்கும வசேந்தவாமைவர மைலர்
சபவான்றை திருவைடிகவள என் தவலயின் மீத
அவடயேவாளமைவாக நவாட்டியேருளியேவைசன! என்றம

குவைவாலயேவாபீடம என்னும யேவாவனயின் வகவாமவப
முறித்தவைசன வைவாசேகமைவான திருநவாமைங்கவளக்
கூறவைதவால் தழுமசபறியே நவாக்வக உவடயே
அடிசயேவன உனக்கு உரியே இடமைவாக்கினவாய
என்றை பவாசுரத்தடன் வைரசவைற்கின்றைவார். அடுத்த
கவாட்டழகர் வைருகின்றைவார், அவைவர
சிந்தரச் வசேமவபவாடிசபவால் திருமைவாலிருஞ்சசேவா
வல வயேங்கும
இந்திரசகவாபங்கசள எழுந்தம
பரந்திட்டனவைவால்
மைந்தரமநவாட்டி அன்றமைதரச்வகவாழுஞ்சேவாற
வகவாண்ட
சுந்தரத்சதவாளுவடயேவான் கழவலயில்நின்
றயதங்வகவாசலவா? ( நவா தி 9-1)
வபவாருள்: திருமைவாலிருஞ்சசேவாவலயில் பவார்த்த
இடவமைங்கும பட்டுப்பூச்சிகளவானவவை சிவைந்த
சிந்தூரப்வபவாடி சபவாசல வமைவலழுந்த பரவிக்
கிடக்கின்றைன. அந்சதவா! அன்ற பவாற்கடலில்
மைந்தர மைவலவயே மைத்தவாக நவாட்டி கடவலக்

கடந்த , மிகவும அமுத ரசேம சபவான்றை
பிரவாட்டிவயே எற்றக்வகவாண்ட
ஸ்ரீசுந்தரசதவாளுவடயேவைன் சூழ்வைவலயில்
நின்றம பிவழப்சபவாசமைவா? என்ற நவாச்சியேவார்
தவைவாரவாபதி வபருமைவான், ஆலினிவல வபருமைவான்
மைவாலிருஞ்சசேவாவல மைவலப் வபருமைவாவன
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத பவாசுரத்தவால்
வைரசவைற்கின்றைவார் வபரியேவாழ்வைவார், அவைருக்கு
மைவாவல பரிவைட்டம மைரியேவாவத
வசேயயேப்படுகின்றைத.
அடுத்த திருவைண்ணவாமைவல
ஸ்ரீநிவைவாசேப்வபருமைவாள் வைந்தவார் அவைவர
சேங்க மைவாகடல் கவடந்தவான் தண்முகில்கவாள்!
சவைங்கடத்தச்
வசேங்கண்மைவால் சசேவைடிக் கீழ் அடி வீழ்ச்சி
விண்ணப்பம
வகவாங்வக சமைல் குங்குமைத்தின்
குழமபழியேப்புகுந்த ஒரு நவாள்

தங்கு சமைல் என்னவாவி தங்குவமைன் றவரயீசர.
(நவா. திரு 10-8-7)
வபவாருள்: சேங்குகவள உவடயே வபரியே கடவலக்
கவடந்தருளியே வபருமைவான்
எழுந்தருளியிருக்கின்றை திருமைவலயில் திரிகின்றை
சமைகங்கசள! சிவைந்த திருக்கண்கவளயுவடயே
அவ்வவைமவபருமைவானுவடயே வசேவ்வியே
திருவைடிகளின் கீழ் அடிசயேனுவடயே
விண்ணப்பம. எனத வகவாங்வக சமைல்
பூசேப்பட்டுள்ள குங்குமைக் குழமபவானத நன்றைவாக
அழிந்த சபவாகுமபடி ஒரு நவாளவாகிலும
எமவபருமைவான் வைந்த கூடுவைவானவாகில் என் உயிர்
நிவல நிற்கும- இவத அவைருக்கு உவரயுங்கள்.
என்னும நவாச்சியேவார் வமைவாழி பவாசுரத்தினவால்
வைரசவைற்கின்றைவார் வபரியேவாழ்வைவார். அதற்கு பிறைகு
முதல் நவாசள புறைப்பட்ட திருத்தண்கவால்
அப்பன் வைந்த சசேருகின்றைவார்.

சபரவாவன குறங்குடிவயேம வபருமைவாவன
திருத்தண்கவா

லூரவாவன கரமபனூருத்தமைவன முத்திலங்கு
கவாரவார்திண்கடசலழும
மைவலசயேழவ்வுலக்சகழுண்டும
ஆரவாவதன்றிருந்தவாவனக் கண்டத
வதன்னரங்கத்சத (வப..தி 5-6-2)

வபவாருள்: திருப்சபர் நகரில் உவறைபவைனும,
திருக்குறங்குடியில் எழுந்தருளி அருள்
பவாலிப்பவைனும, திருத்தண்கவாவில் நித்தியேவைவாசேம
வசேயபவைனும, திருக்கரமபனூரில் உத்தமைனவாய
விளங்குபவைனும. முத்தக்கள் ஒளி வீசும
கருநிறைமுள்ள ஏழு கடல்கவளயும, ஏழு
மைவலகவளயும, ஏழு உலகங்கவளயும, பிரளயே
கவாலத்தில் அமுத வசேயதம திருப்தி
அவடயேவாதவைனவாயிருந்த வபருமைவாவனத்
திருவைரங்கத்சத கண்சடன், என்றை வபரியே
திருவமைவாழி பவாசுரத்தடன் வபரியேவாழ்வைவார்
வைரசவைற்கின்றைவார்.

பின்னர் தமபதிகளவாக சூடிக் வகவாடுத்த
சுடர்க்வகவாடியேவாளும வரங்கமைன்னவாரும
வைருகின்றைனர். தன் மைகவளயும மைருமைகவனயும
வைரசவைற்கின்றைவார் ஆழ்வைவார். ஒவ்வவைவாரு
வபருமைவாளின் மைங்களவாசேவாசேனம முடிந்த பின்
அவைர்களின் மைவாவல மைற்றம பரிவைட்டம
வபரியேவாழ்வைவாருக்குச் சேவார்த்தப்படுகின்றைத.
பின்னர் சகவாஷ்டி தீர்த்த பிரசேவாதம. பின்னர்
அலங்கவார மைண்டபத்தில் அவனத்தப்
வபருமைவாள்களுக்கும ஏககவாலத்தில் திருமைஞ்சேனம
நவடவபறகின்றைத.
பின்னர்க் கருட வைவாகனத்தில் அவனத்த
வபருமைவாள்களும, அன்ன வைவாகனத்தில்
வபரியேவாழ்வைவாரும, ஆண்டவாளும எழுந்தருள
அலங்கவாரம ஆகி அவனவைரும பக்தர்களுக்குச்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர். இரவு கருட சசேவவை
தவைங்குகின்றைத, வபரியேவாழ்வைவார் வபரியே அன்ன
வைவாகனத்தில் எதிர் சசேவவை சேவாதித்தவைவாற முன்
வசேல்ல அவைருக்குச் சசேவவை சேவாதித்தவைவாற
சுந்தரரவாஜே வபருமைவாள் வசேல்கின்றைவார். பின்னர்
ஸ்ரீநிவைவாசே வபருமைவாள், வரங்கமைன்னவார்,

திருத்தவாங்கல் அப்பன் இறதியேவாக சிறியே அன்ன
வைவாகனத்தில் ஆண்டவாள் சசேவவை சேவாதிக்கக் கருட
சசேவவை மைவாட வீதிகளில் நவடவபறகின்றைத.
பக்தர்கள் ஆனந்தத்தடன் வைந்த சசேவித்தவிட்டுச்
வசேல்கின்றைனர். அதிகவாவலயில் வபருமைவாள்கள்
அவனவைரும அலங்கவார மைண்டபத்திற்குத்
திருமபி வைருகின்றைனர்.
விவடயேவாற்றியின் சபவாத ஆண்டவாள் சூடிக்
கவளந்த மைவாவல திருத்தங்கல் அப்பனுக்கு
சேமைர்ப்பிக்கப்படுகின்றைத. திருவைரங்கருக்கு
சித்திவர பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத ஆண்டவாள்
சூடிக் கவளந்த மைவாவல அனுப்பப்படுகின்றைத.
கள்ளழகருக்குச் சித்திவரத் திருவிழவாவின் சபவாத
சூடிக்வகவாடுத்த சுடர்க்வகவாடியேவாளின் மைவாவல
அனுப்பப்படுகின்றைத. திருமைவலயேப்பனுக்கு
புரட்டவாசி பிரமசமைவாற்சேவை கருட சசேவவையின்
சபவாத நவாச்சியேவாரின் மைவாவலயும, கிளியும
அனுப்பப்படுகின்றைத. வபரியே வபருமைவாள்
வைடபத்ரசேவாயி தினமும ஆண்டவாளின் மைவாவலவயே
சேவார்த்தி மைகிழ்கின்றைவார். ஆண்டவாளின்
மைவாவலவயேப் வபறை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வைரும ஒசர

திவ்யேசதசே வபருமைவாள் திருத்தங்கல் அப்பன்
ஆவைவார். இவ்வைவாற ஐந்த கருடசசேவவை
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத.

36. கவாஞ்சிபுரம
கருடசசேவவை
(வதவாட்டவாச்சேவாரியேவார்
சசேவவை)

வைரதரவாஜேப் வபருமைவாளவாய, சதவைவாதி
சதவைனவாய, சபரருளவாரரவாய, அத்தி கிரி
வைரதரவாய, கசஜேந்திர வைரதனவாய அத்தியூரனவாய,
சதவைப்வபருமைவாளவாய, பிரணதவாரத்திஹரனவாய,
ஸ்ரீவசேல்வைரவாய, ஸ்ரீ மைணவைவாளரவாய, வபருமைவாள்
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கும தலம
கச்சியேமபதி. இக்கச்சி வைரதவனக் கசஜேந்திரன்
பல கவாலம ஆரவாதித்தவான் என்ற ஸ்தல புரவாணம
கூறகின்றைத. அதனவாலும அத அஸ்திகிரி
(கரிகிரி); வபருமைவாள் (கசஜேந்திர) வைரதன்,
என்றைவழக்கப்படுகின்றைவார். திருக்கச்சி நமபிகள்
சதவைவாதிரவாஜேனிடம தனக்வகவாரு வபயேர்
சூட்டுமைவாற பிரவார்த்திக்கப் வபருமைவாள் அவைருக்கு
“கசஜேந்திர தவாசேன் என்ற வபயேரிட்டவாரவாம.
இக்கச்சியேமபதியின் கருட சசேவவை மிகவும
பிரசித்தி வபற்றைத, ஏவனன்றைவால் தன் அன்பன்
ஒருவைனுக்கவாக கச்சி வைரதர் நடத்தியே ஒரு
அற்புதம. அத என்ன என்பவதப் பவார்ப்சபவாமைவா?
கவாஞ்சிபுரத்தின் கிழக்குக் சகவாடியில்
அவமைந்தள்ள இத்திவ்யேசதசேம ஐந்த
பிரகவாரங்கவளக் வகவாண்டத. மைத்தியில்

அனந்தசேரஸ் என்கிறை அழகவான குளத்தில் “ஆதி
அத்தி வைரதர்” எழுந்தருளியுள்ளவார். எனசவை கச்சி
“அத்தியூர்” எனவும வைழங்கப்படுகின்றைத.
பூதத்தவாழ்வைவார் இப்வபருமைவாவள “அத்தியூரவான்”
என்ற மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார். ஆதி
அத்திவைரதருக்கு “அருளவாளர்”, “வைரதன்”,
“ஹஸ்திகிரி நவாதன்”, “ஹஸ்திபூஷணம” என்றை
திருநவாமைங்களுமுண்டு. “கரிகிரீஸவா” என்கிறைவார்
கூரத்தவாழ்வைவார். சமைலும “சதவைவாதி சதவைரவாஜேன்”,
“பிரவாணதவார்த்திஹரண்”, “கரிவைரதன்”,
“மைவாணிக்கவைரதன்” என்றை திருநவாமைங்களும
இவைருக்குண்டு.
திருமைங்வக ஆழ்வைவாருக்குத் சதவவைப்பட்ட நிதி
கிவடக்க உதவியேருளியே சதவைரவாஜேன் உவறையும
இடமைவாக இத்தலம திகழ்கிறைத. இரவாமைவாநுஜேர்,
கூரத்தவாழ்வைவான், திருக்கச்சி நமபிகள், சவைதவாந்த
சதசிகர், மைணவைவாள மைவாமுனிகள் சபவான்றை
சேவான்சறைவாருக்கு உத்சவைகம அளித்த மூலஸ்தவானம
என்பதவால், இத்திருசகவாயில் ‘தியேவாக மைண்டபம’
என்றம சபவாற்றைப்படுகிறைத.

புரவாணங்களில் திருக்கச்சி, ஹஸ்திகிரி,
சவைழமைவல, அத்திகிரி என்னும பலவித
வபயேர்களவால் அவழக்கப்படுகின்றைத.
அத்தியூரவாவன சசேவிக்க 24 படிகள் ஏறி
அத்திகிரிவயே அவடயே சவைண்டும.
இத்திவ்யேசதசேத்வத பூதத்தவாழ்வைவார், சபயேவாழ்வைவார்,
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் ஆகியே மூன்ற ஆழ்வைவார்கள்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளனர். வவைணவைத்தில்
சகவாவில் என்றைவால் அத திருவைரங்கம, மைவல
என்றைவால் திருமைவல வபருமைவாள் சகவாவில்
என்றைவால் திருக்கச்சி என்பத சிறைப்பு.
மூலவைருக்கு வதன்சமைற்சக வபருந்சதவித்தவாயேவார்
தனி சேன்னதியில் அருள் பவாலிக்கின்றைவாள்.
திருக்குளத்திற்கு எதிசர 16 கரங்களுடன்
சேக்கரத்தவாழ்வைவார் சேன்னதியும, சகவாவில் வவைளிப்
பிரகவாரத்தில் கண்ணன், இரவாமைர், வைரவாஹப்
வபருமைவாள், ஆண்டவாள், நமமைவாழ்வைவார் , கரியே
மைவாணிக்கப்வபருமைவாள் சேன்னதிகளும
அவமைந்தள்ளன. அனந்த சேரஸ் குளத்தில் ஒரு
மைண்டபத்தில் கிடந்த சகவாலத்தில் அத்தி வைரதர்
எழுந்தருளியுள்ளவார். இவைவர 40 வைருடங்களுக்கு

ஒரு முவறைசயே சசேவிக்க முடியும. சித்ரவா
வபசௌர்ணமியேன்ற இன்றம பிரமமைன் வைந்த
வைரதரவாஜேப் வபருமைவாவள ஆரவாதிப்பதவாக ஐதீகம.
இரவாமைவானுஜேருக்கவாக கண்கவள இழந்த
கூரத்தவாழ்வைவான் பவார்வவை வபற்றை தலம என்பதவால்
கண் வதவாடர்பவான வியேவாதிகள் இத்தலத்தில்
வைழிபட சேரியேவாகும. இத்தலத்தின் தலவிருட்சேம
அரசேமைரம ஆகும, புத்திர சதவாஷம உள்ளவைர்கள்
இமமைரத்வத சுற்றி வைந்த வைழிபடுகின்றைனர்.
சதவாஷ வைர்த்திக்கவாக தங்க பல்லி தரிசேனம
இக்சகவாவிலின் சிறைப்பு.
தடம சுழ்ந்த அழகவாய கச்சி, ஒளி மைவாடங்கள்
சூழ்ந்த அழகவாயே கச்சி, மைணி மைவாடங்கள்
சூழ்ந்த அழகவாயே கச்சி, கல்லுயேர்ந்த
வநடுமைதிள் சூழ் கச்சி என்ற ஆழ்வைவார்கள்
பவாடிப்பரவியே சேத்யேவ்ரத சகத்திரத்தில், அன்ற
கவாவல வவைகவாசி திருசவைவாண
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் மூன்றைவாம நவாள், அன்வறையே
தினம பரவாங்குசேர், சேடசகவாபன், கவாரி மைவாறைப்
பிரவான், வைகுளவாபரணர், சவைதம தமிழ் வசேயத
மைவாறைன் என்வறைல்லவாம சபவாற்றைப்படும

நமமைவாழ்வைவாரின் அவைதவாரத் திருநவாளும
இவனந்த வைந்ததினவால் கூட்டம தவாங்க
முடியேவில்வல. லட்சேத்திற்கும சமைற்பட்ட
மைக்கள் அங்குக் கூடியிருந்தனர்.
ஒவ்வவைவாரு வபருமைவாளுக்கும ஒரு சிறைப்பு உண்டு,
திருமைவலயிசல ரசதவாற்சேவைம, திருவைரங்கத்தில்
குதிவர வைவாகன ஒயயேவாளி,
திருமைவாலிருஞ்சசேவாவலயிசல குதிவர வைவாகனம
சிறைப்பு, திருக்கச்சியில் வைரதருக்கு கருட சசேவவை
சிறைப்பு. தனத யேவாகத்தில் சதவான்றியே
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேண மூர்த்திக்கு பிரமமைசன உற்சேவைம
நடத்தியேதவாகவும, அதன் வைழியேவாக
வைருடவாவைருடம இவ்வுற்சேவைம
நடத்தப்படுகின்றைத என்பத பக்தர்களின்
நமபிக்வக.
இவ்வைளவு சிறைப்பவான பிரமசமைவாற்சேவைத்தின்
கருட சசேவவைக்கு முதல் நவாசள மைக்கள் கூட்டம
கவாஞ்சியில் குவியேத் வதவாடங்கியேத. அத்தி வைரதவா
உன் தங்கக் கருட சசேவவை கவாணும பவாக்கியேம
வபறைப்சபவாகிசறைவாம உனத கருவணசயே கருவண

என்ற ஆனந்த பரவைசேத்தடன் பக்தர் குழவாம
சகவாவிந்த நவாமைம, விட்டலவா, விட்டலவா,
பவாண்டுரங்கவா, பண்டரிநவாதவா, கண்ணவா கவார் சமைக
வைண்ணவா என்ற பல வைவகயிலும பஜேவனப்
பவாடல்கள் பவாடிக்வகவாண்டு கவாத்திருந்தனர்.
இரவும வமைள்ள வமைள்ள வைளர்ந்த அருசணவாதயே
கவாலம வைந்ததம சகவாபுர வைவாசேலின் முன் பக்தர்கள்
கூடத் வதவாடங்கினர். அவனவைரும ஆவைலுடன்
கவாத்திருந்தனர் எப்சபவாத சகவாபுர வைவாசேல் கதவு
திறைக்கும கச்சி வைரதரின் சமைவாட்சேமைளிக்கும கருட
சசேவவைவயேக் கவாணலவாம என்ற சூரியேவன
எதிர்பவார்த்த மைலரக் கவாத்திருக்கும தவாமைவர மைலர்
சபவால லட்சேக்கணக்கவாண மைக்கள்
கவாத்தக்வகவாண்டிருந்தனர்.
கச்சிபதிவயேங்கும ஒசர ஆரவைவாரம மைற்றம
மைகிழ்ச்சி ஆனவால் சசேவாழ சிமமைபுரம என்னும
திருக்கடிவகயில், வபருமைவாள் சயேவாக
நரசிமமைரவாய மைவல சமைலும, ஆக்வைவான
முத்திவரயுடன் பக்சதவாசிதரவாய மைவல
அடிவைவாரத்திலும எழுந்தருளி அருள்
பவாலிக்கும சசேவாளிங்கரில் மைட்டும ஒரு பக்தர்

தடித்தக் வகவாண்டிருந்தவார். அவைர்
வதவாட்டவாச்சேவார்யேவார், அக்கவாரக்கனி சயேவாக
நரசிமமைருக்கு வகங்கர்யேம வசேயத வைந்தவைர்.
அவைருக்கு வையேதவாகி விட்டதவால் கவாஞ்சி வசேல்ல
முடியேவில்வல தள்ளவாவமை அவைவர சேவாயத்த
விட்டத, நிவனவு வதரிந்த நவாளிலிருந்த கவாஞ்சி
வைரதரின் கருட சசேவவைவயே தவைறை விட்டதில்வல
அவைர், சசேவாழ சிமமை புரத்திலிருந்த வைருடம
தவைறைவாமைல் நடந்த வசேன்ற கருட சசேவவைவயே
தரிசித்த வைந்தவைர். ஆனவால் இவ்வைருடம
அவைரவால் நடந்த வசேல்ல முடியேவில்வல, மைதில்
சூழ் அழகவார் கச்சி வசேல்ல முடியேவில்வல
ஆனவால் அவைர் மைனம முழுவைதம அந்த வைரதர்
தவான் நிவறைந்திருந்தவார். அவைருவடயே கருட
சசேவவை கிவடக்கவில்வலசயே என்ற ஏங்கிக்
வகவாண்டிருந்தவார் முதலியேவாண்டவான் வைமசேத்தில்
வைந்த "வதவாட்டவாச்சேவாரியேவார் " என்னும அந்த
பரமை பக்தர்.
ஆற்றைவாவமையேவால் அந்த அன்பர்
கதறிக்வகவாண்டிருந்தவார்., பிரமமைவா அன்ற
நடத்தியே சவைள்வியில் சதவான்றியே பிரபுசவை

இன்ற ஏன் இந்த நவாசயேவன இவ்வைவாற
வசேயத விட்டீர்? சகவாபம வகவாண்டு நதியேவாக
ஓடி வைந்த சேரஸ்வைதியின் குறக்சக சசேதவைவாக
படுத்த அவைளத சகவாபத்வத அடக்கியே
திருவவைஃகவா வசேவான்ன வைண்ணம வசேயத
வபருமைவாசள ஏன் இந்தச் சசேவாதவன உன்
அன்பனுக்கு? திருமைங்வக மைன்னன்,
மைன்னனுக்கு கட்ட பணம இல்லவாமைல் தவித்த
சபவாத வபவாருள் கவாட்டி அவைர் தயேர் தீர்த்த
சபரருளவாளசர! இன்ற மைட்டும ஏன் ஐயேவா
தங்கள் மைனம உருகவில்வல? இரவாமைனுஜேவரக்
கவாக்க கவாட்டுக்குள்சள வபருந்சதவித்
தவாயேவாருடன் சவைடுவை உருவில் வசேன்ற கவாத்த
இரட்சித்த கருவணக் கடசல என் சதவைவாதி
சதவைவா! என் கூக்குரல் உன் கவாதில்
விழவில்வலயேவா ஐயேசன உன் சித்தம
இரங்கவாதவா? திருகச்சி நமபிகளுடன் சபசி
இரவாமைவானுஜேர் சகட்ட சகள்விகளுக்வகல்லவாம
பதில் தந்த அத்திகிரி வைரதவா! எனக்கு மைட்டும
பதில் தர மைனம
வைரவில்வலயேவா? சகட்டவைர்க்கு சகட்ட வைரம

அருளும திருவைரதவா! களிற்றக்கு அன்ற அருள்
புரியே கடுகிக் கருடனில் வைந்த பிரசபவா!
என்வன உன் தரிசேனம கவாண அக்கருடவன
அனுப்பி தூக்கிச்வசேல்ல வசேவால்லக் கூடவாதவா?
கூரத்தவாழ்வைவானுக்கு கண் ஒளிவயே திருப்பித்
தந்த வைரதவா! என் கண்களுக்கு உன்
கருடசசேவவைவயே கவாணும பவாக்கியேம
இல்லவாமைல் சபவாய விட்டசத என்வறைல்லவாம,
அழுத தடித்தக் வகவாண்டிருந்தவார் சசேவாளிங்கரில்
வதவாட்டவாச்சேவாரியேவார்.
கவாவல நவான்கு மைணி வவைளிசயே நின்ற
வகவாண்டிருந்த பக்தர்களுக்கு பகவைவான் கருட
வைவாகனத்தில் புறைப்பட்டதற்கு அறிகுறியேவாக சமைள
சேத்தமும, திவ்யே பிரபந்த ஒலியும, சவைத ஒலியும
கவாதில் இன்ப நவாதமைவாக வைந்த விழுந்தன, தூங்கிக்
கிடந்தவைர்கவள எல்லவாம எழுப்பினவார்கள்.
எங்கும வைரதவா, சகவாவிந்தவா, கண்ணவா,
வபருமைவாசள என்றை சேத்தம அவல கடல் சேத்தம
சபவால ஒலித்தத. வைவாண சவைடிக்வககள் இரவவை
பகலவாக்கின. வைவாகன மைண்டபத்தில் இருந்த
கருடவைவாகனத்தில் ஆசரவாகணித்த புறைப்படும

“அவழத்த வைவாழ வவைத்த வபருமைவாள்” என்னும
உற்சேவைர், நமமைவாழ்வைவார் சேன்னதி, சதசிகன் சேன்னதி,
இரவாமைவானுஜேர் சேன்னதிக்கு எழுந்தருளினவார்.
இச்சேன்னதிகளில் வபருமைவாளுக்கு மைரியேவாவத
வசேயயேப்பட்டத. பின்னர் வைரதர் சகவாபுர
வைவாசேலுக்கு வைந்தவார். வமைதவைவாக சகவாபுர வைவாசேல்
கதவுகள் திறைந்தன எங்கும அல்சலவாலகல்லம
வசேன்னியில் அஞ்சேலி கூப்பி கச்சி வைரதவா! அத்தி
வைரதவா! சேத்யே வைரதவா! என்ற வமைய புளகவாங்கிதம
அவடந்த கண்ணில் நீர் சசேவாரப் பக்தர் குழவாம
நின்றிருந்த சபவாத தவான் அந்த அதிசேயேம நடந்தத.
“திடீவரன்ற வைரதர் மைவாயேமைவாய மைவறைந்த
விட்டவார்”!
எங்சக வைரதர்? எங்சக வைரதர் என்றை கூக்குரல்கள்
கிளமபின. அன்பர்கள் அவனவைரும திவகத்த
நின்றைனர். யேவார் என்ன அபசேவாரம வசேயசதவாசமைவா?
இவ்வைவாற நடந்தத என்ற அவைர்கள் மையேங்கி
நின்றை சவைவளயில்...
அங்சக சசேவாளிங்கரில் இத வைவர நடக்க
முடியேவாமைல் படுக்வகயில் கிடந்த

வதவாட்டவாச்சேவாரியேவார் எழுந்த ஓட ஆரமபித்தவார்
தக்கவான் குளத்வத சநவாக்கி, அக்குளக்கவரயில்
நின்ற தவான் முன்னர் கண்ட கருட சசேவவைவயே
மைனதில் வகவாண்டு வைரத பஞ்சேகம என்றை
ததிவயே பவாட ஆரமபித்தவார், அதிலிருந்த ஒரு
பவாடல்
ப்ரத்யேக் சகவா 3 புர சேமமுசக 2 தினமுசக 2
பக்ஷீந்த்ர சேமவைவாஹிதம
நிருத்யேத் சேவாமைர சகவாரகம ந்ருபமைவாச் சேத்ர
த்வையீபவா 4 ஷஸுரம
சேவானந்தம த்விஜே மைண்டலம விதவாதம
சேன்னவாஹ சின்னவாரவவை:
கவாந்தம புண்யே க்ருசதவா ப 4 ஜேந்தி வைரதம
கவாஞ்ச்யேவாம த்ருதிசயேவாஸ்தசவை.
வபவாருள்: விஷ்ணு கவாஞ்சி புண்ணியே
சகத்திரத்தில், வவைகவாசி பிரமசமைவாற்சேவைத்தின்
மூன்றைவாம திருநவாள் அதிகவாவலயில்,
பறைவவையேவரயேனின் நீட்டியே கரங்கள்
எமவபருமைவானத திருப்பவாதங்கவள தவாங்க

எழிலவாக அத்திகிரி அருளவாளன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். அப்சபவாத இரு புறைமும
வவைண் சேவாமைரங்கள் ஒயிலவாக வமைவாட்டுகவளப்
சபவால அவசேகின்றைன. எமவபருமைவானின்
திருமுடிக்கு சமைசல அழகியே வபரியே
முத்தக்குவடகள் எழிலவாக ஆடுகின்றைன.
வபருமைவாளின் திருமுகமைண்டலம
பிரசேன்னமைவாக அதிகவாவலயில் கூடியுள்ள
அடியேவார்களுக்கு அருவள வபவாழிகின்றைத.
கருடசசேவவை தவைங்கிவிட்டதற்கு
அறிகுறியேவாக திருச்சின்னம ஒலிக்கின்றைத.
வவைணவைர்கள் திவ்யேபிரபந்தமும, சவைதமும
பக்தியுடன் சசேவிக்கின்றைனர், அவத
உவைவகயுடன் சபரருளவாளன் சகட்டு
மைகிழ்கின்றைவான். இத்தவகயே சிறைந்த கருட
சசேவவைவயே பவாக்கியேம உள்ளவைர்கள் மைட்டுசமை
சசேவிக்க முடியும என்ற பவாடி முடித்த
கணம ....
அங்சக அவைருக்கவாக வைரதரவாஜேப் வபருமைவாள் கருட
வைவாகனத்தில் தக்கவான் குளக்கவரயில் சசேவவை
சேவாதித்தவார், என் அன்பசன, நீ வைர

முடியேவாவிட்டவால் என்ன, நவாசன வைந்த விட்சடன்
உனக்கவாக என்ற பறைவவை ஏறம பரமபுருடன்
சசேவவை சேவாதித்தவான். வதவாட்டவாச்சேவாரியேவார்
தண்டனிட்டு வபருமைவாவள வைணங்கி, கண்களில்
ஆனந்த கண்ணீர் வைழியே வபருமைவாசள, எமைக்கவாக
நீர் இவ்விடம வைந்தீசர உமைத கருவணசயே
கருவண நீர் உண்வமையில் பக்த வைத்சேலன் தவான்,
பக்சதவாஷதன் தவான், சபரருளவாளர் தவான் என்றம
பலவைவாற ததி வசேயத தண்டனிட்டு
வைணங்கினவார்.
கருத வைரம தரும வதயவைப்வபருமைவாள் வைந்தவார்
முத்திமைவழ வபவாழியும முகில் வைண்ணர்
வைந்தவார் – என்ற ஆனந்தக்கூத்தவாடினவார்.
பிறைகு கவாஞ்சியில் முன் சபவால் வைரதர்
ஒயயேவாரமைவாக நின்றைவார். தனத அன்பரின் தூயே
பக்திக்கவாகத் தவாம சசேவாளிங்கர் வசேன்ற சசேவவை
சேவாதித்தவத உணர்த்தினவார் வபருமைவாள். பக்தர்கள்
அவனவைரும பக்திப் பரவைசேத்தில் வதண்டனிட்டு
வீழ்ந்த வைணங்கினவார் சதவைரவாஜேரின் கருவணவயே
எண்ணி. எனசவை இன்றம கருடசசேவவையேன்ற

சகவாபுர வைவாசேல் சசேவவை முடிந்தவுடன்
வபருமைவாவள வைஸ்திரம வகவாண்டு
மைவறைக்கின்றைனர். இச்சசேவவை
"வதவாட்டவாச்சேவாரியேவார் சசேவவை" என்ற
அவழக்கப்படுகின்றைத. இவ்வைவாற வபருமைவாள்
வதவாட்டவாசேவாரியேவாருக்குச் சசேவவை சேவாதித்தத சுமைவார்
400 வைருடங்களுக்கு முன்னர் நவடவபற்றைத,
இன்றம அத இவடவிடவாமைல் வதவாடர்கின்றைத.
இந்த வதவாட்டவாச்சேவாரியேவார் சசேவவையின் சபவாத
கருடன் வைந்த வைவானில் வைட்டமிட்டுச்
வசேல்கின்றைவான்.
(வபருமைவாள் சயேவாக நரசிமமைரவாகவும, அனுமைன்
சயேவாக அனுமைனவாகவும இரு மைவலகளில் அருள்
பவாலிக்கும சசேவாளசிமமைபுரம என்றைவழக்கப்படும
சசேவாளிங்கரில் தக்கவான் குளக்கவரயில் இந்த
நிகழ்வவைக் குறிக்கும வைவகயில் நித்யே கருட
சசேவவையில் வபருமைவாவளச் சசேவிக்கலவாம.)
பின்னர் சகவாபுர வைவாசேல் தரிசேனம,
வதவாட்டவாச்சேவாரியேவார் சசேவவை முடித்த ஓடி
புள்சளறி சசேவவை சேவாதிக்கும சபரருளவாளர் நகர்

வைலம வைருகின்றைவார் முன் புறைம அத்யேவாபக
சகவாஷ்டி திவ்யே பிரபந்தம சசேவித்த வசேல்கின்றைத
அந்தத் தமிழின் பின்னர்க் கருட வைவாகனத்தில்
வபருமைவாள் ஒயயேவாரமைவாக வைருகின்றைவார்.
வைரதர் மைட்டுமைல்ல கருடனும நவககளில்
மின்னுகின்றைவார். நவாகத்திடன் இருந்த பறித்த
மைணிகவளவயேல்லவாம தன் சமைனிவயேங்கும
கருடன் அணிந்திருப்பத சபவாலத் சதவான்றியேத.
வபருமைவாளின் பின்சன சவைத பவாரவாயேண சகவாஷ்டி
சவைதம ஓதிக் வகவாண்டு வைருகின்றைத. சூரியே
சமைளம, சபரி சமைளம, சகரளவாவின் வசேண்வட
சமைளம முழங்க யேவாவன, குதிவர புவட சூழ
லட்சேக் கணக்கவான மைக்கள் வவைள்ளத்தின் நடுசவை
அழகவாக நவட சபவாட்டு விளக்வகவாளிப்
வபருமைவாள் ஆலயேத்திற்கு எழுந்தருளி அங்கு
எழுந்தருளியுள்ள சவைதவாந்தசதசிகருக்கு
அருளுகின்றைவார். பிறைகு பிள்வளயேவார் பவாவளயேம,
கச்சேசபஸ்வைரர் ஆலயேம, மைற்றம கங்கணவா
மைண்டபம ஆகியே இடங்களில் பக்தர்களுக்கு
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். நிவறைவைவாக 6 கி.மீ
வதவாவலவில் வபரியே கவாஞ்சிபுரத்தில், பவாண்டவை

தூதர் திருக்சகவாவிலுக்கு அருகில் உள்ள கங்வக
வகவாண்ட சசேவாழன் மைண்டபம வசேன்ற
மைண்டகப்படி கண்டருளி வமைள்ள நவடயிட்டு
திருக்சகவாவிலுக்குத் திருமபி வைருகின்றைவார்.
வைழிவயேங்கும லட்சேக்கணக்கவான மைக்கள்
கருடனில் ஆசரவாகணித்த வைரும வைரதவரச்
சசேவிக்கக் கவாத்த நிற்கின்றைனர். இத்தவன
சபருக்கும அருள் பவாலித்த சகவாவிலுக்குள்
வபருமைவாள் நுவழயும அந்த நவடயேழவக
வைர்ணிக்க வைவார்த்வதகள் இல்வல. கீழறைங்கி
ஒயயேவாரமைவாக கண்ணவாடி அவறைக்கு
எழுந்தருளுகின்றைவார் கச்சி வைரதன், அத்தி வைரதன்,
கரி வைரதன். முடிந்தவால் கவாஞ்சி வசேன்ற சதவைவாதி
சதவைரின் கருட சசேவவைவயே கண்டு களியுங்கள்,
பிரமமைவா நடத்தியே சவைள்வித் தீயில் இருந்த
சதவான்றியே அந்த அழகியே திருமுகத்வத மிக
அருகில் இருந்த அற்புதமைவாகச் சசேவிக்கலவாம.
நிச்சேயேம அத ஒரு மைறைக்க முடியேவாத அனுபவைமைவாக
அவமையும.

உற்சேவை தினங்களில் ஏழு கிசலவாமீட்டருக்குக்
குவறைவின்றி (கருட சசேவவையேன்ற சில
கிரவாமைங்கள் கூடசவை) புறைப்பவாடு கண்டருளும
வைழக்கம கிருஷ்ண சதவைரவாயேர் கவாலம வதவாட்சட
முவறைப்படுத்தப்பட்டுத் வதவாடரும ஒன்றைவாகும.
வபரியே குவடகள், பரிவைவாரங்கள் சேகிதம
சதவாள்களிசலசயே வைவாகனம ஆசரவாகணித்த
எழுந்தருள்வைத சவைற எந்த ஊரிலும
கவாணமுடியேவாதத. ஆலயேத்திற்குள் திருமபியே பின்
ஆயிரக்கணக்கில் ஸ்ரீவவைஷ்ணவைர்கள்
சவைதசமைவாதி வபருமைவாளின் அயேர்வு தீர
பிரவார்த்திக்கின்றைனர்.
வவைகவாசி விசேவாகம, ஆழ்வைவார்களுள் தவலயேவாயே
நமமைவாழ்வைவார் அவைதரித்த தினம. அவைர் இயேற்றியே,
திருவைவாயவமைவாழியின் வதவாடக்கப் பவாசுரசமை
‘உயேர்வைறை உயேர்நலம உவடயேவைன்’ எனத்
வதவாடங்கி, ‘அயேர்வைற அமைரர்கள் அதிபதி
யேவைனவைன் தயேரற சுடரடி வதவாழுவதழன்
மைனசன’ என முடிவைதவால், இப்பவாடல்
ஸ்ரீசதவைரவாஜேவனசயே குறிக்குவமைனப் வபரிசயேவார்
கூறவைர்.

இப்பவாசுரத்தக்கு ஏற்றைவாற் சபவால், சவைற
எத்தலத்திலும இல்லவாதபடி, இங்கு
எழுந்தருளியிருக்கும நமமைவாழ்வைவாரின் வைலக்வக
விரல்கள் ஞவான முத்திவரயேவாய இதயேம சநவாக்கிக்
கவிந்திருப்பத சிறைப்பவாகும.
யேவாவன, குதிவர, வைவாண வவைடிகள், பவாண்டு,
நவாதஸ்வைர இவசேசயேவாடு நவாலவாயிர திவ்யேப்
பிரபந்தத்வதயும, வைடவமைவாழி சவைதத்வதயும
சேந்தம சசேரும வபவாலிவுடன் இவசேத்த வைருவைத
சவைற எந்தத் தலத்திலும நிகழவாத
அநுபவைமைவாகும. இப்வபருமைவாளுக்கு ‘அருளிச்
வசேயேல் பித்தன்’ என்சறை ஒரு பரிவுப் வபயேருண்டு.
திருமைங்வக நின்றைருளுந் வதயவைம……..
வகவாடிசமைல் புள் வகவாண்டவான்…….
அத்தியூரவான் புள்வளயூர்வைவான் அணிமைணியின்
தத்தி சசேர் நவாகத்தின் சமைல் தயில்வைவான்…… (
இ.தி 96)

வபரியே திருவைடியேவான கருடன் சமைல் வைருபவைன்
அழகியே மைவாணிக்கங்கவளயும, இனியே
படப்வபவாறிகவளயும உவடயேவைனவான
திருவைனந்தவாழ்வைவான் சமைல் அறி தயில்
வகவாண்டிருக்கும மைவாயேன். திருக்கச்சியில்
ஒவ்வவைவாரு ஆண்டும வவைகவாசி மைவாத
பிரமசமைவாற்சேவைத்தில் நவடவபறம
வைரதரவாஜேப்வபருமைவாளின் சிறைப்பவான கருட
சசேவவைவயே இத்வதவாடர் குறிப்பிடுகின்றைத.
சவைதவாந்த சதசிகவர வபருமைவாள் வவைகுந்தத்திற்கு
அவழத்தசபவாத, இங்கு கவாஞ்சியில் மிகவும
சகவாலவாகலமைவாக கருட சசேவவை நவடவபறவைத
சபவால வவைகுந்தத்தில் நவடவபறைவாசத என்ற
கவாஞ்சியிசலசயே இருக்கின்சறைன் என்ற
பதிலிறத்தவாரவாம.
15 ம நூற்றைவாண்டில் வைவாழ்ந்த கவி கவாளசமைகம
அவைர்கள் இந்த அத்தி வைரதனின் வவைகவாசி
பிரமசமைவாற்சேவை கருட சசேவவையின் சபவாத ஓளி
மிக்க கருடன் மீத வபவான் வைண்ணத்
திருசமைனியுடன் அத்திவைரதன் திருவீதி வைலம
வைரும அழவகக் கண்டு இகழ்வைத சபவால்

புகழும நிந்தவாஸ்ததி வைவகயில் இவ்வைவாற
பவாடியுள்ளவார்.
வபருமைவாளும நல்ல வபருமைவாள்! அவைர் தம
திருநவாளும நல்ல திருநவாள்! – வபருமைவாள்
இருந்திடத்தில் சுமமைவா இரவாவமையினவால்,
ஐசயேவா!
பருந்த எடுத்தப் சபவாகிறைசத பவார்!.
கச்சியேமபதியில் ஒரு கருடசசேவவையின் சபவாத
ஆணவைம வகவாண்ட ஆங்கிசலயே அதிகவாரியின்
ஆணவைத்வத நீக்கி தன் பக்தனவாக்கியே நிகழ்வு
மிகவும சுவவையேவானத. ஒரு வைருடம
வபருமைவாள் கருடனில் ஆசரவாகணித்த
பக்தருக்கு அருளிக்வகவாண்டு பவைனி வைரும
சபவாத குதிவரயில் வைந்த இரவாபர்ட்கிவளவ்
என்னும ஆங்கில அதிகவாரி பவைனிவயே
நிறத்தமைவாற ஆவணயிட்டவான். அதற்கு
பட்டர்கள் வவையில் அதிகமைவாக உள்ளதவால்
வபருமைவாளுக்கு ஆகவாத அவைர் உடனடியேவாக
திருக்சகவாவிலுக்கு திருமப சவைண்டும என்ற
பதிர்லிறத்தனர். எள்ளி நவகயேவாடியே அவைன்

இத ஒரு சிவல இதற்கு என்ன வவையில் என்ற
பரிகவாசேம வசேயதவான். சகவாபம வகவாண்ட ஒரு
பட்டர் அவைனிடமிருந்த ஒரு தணிவயேப்
வபற்ற வபருமைவாளின் திருசமைனிவயே ஒற்றி
அவைனிடம திருப்பித் தந்தவார். வசேவாத வசேவாத
என்ற வபருமைவாளின் வியேர்வவையேவால் நவனந்த
அந்த தணிவயேத் வதவாட்ட கிவளவை மின்னல்
தவாக்கியேத சபவால் அதிர்ந்தவான். அவைன் மைனம
மைவாறியேத. வபருமைவாளின் பக்தனவானவான்.
வபருமைவாளுக்கு ஒரு விவலயுயேர்ந்த மைகர
கண்டிவகவயே சேமைர்ப்பணம வசேயத
வைணங்கினவான். இன்றம சிறைப்பு நவாட்களில்
இமமைகரகண்டி வபருமைவாளுக்கு
அணிவிக்கப்படுகின்றைத.
வவைகவாசி பிரமசமைவாற்சேவைம தவிர புரட்டவாசி மைவாத
திருவிழவா, வவைகுண்ட ஏகவாதசி சபவான்றை
திருவிழவாக்கள் சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைன.
திருக்கச்சியில் வவைகவாசித் திருசவைவாண நவாவள
தீர்த்த நவாளவாகக் வகவாண்ட இந்த பிரமசமைவாற்சேவை
கருட சசேவவையின் சபவாத வைரதரவாஜேப்வபருமைவாள்
இரவாஜே வீதிகளில் உலவா வைந்த அருளுகின்றைவார்.

ஒரு வைருடத்தில் மைற்றை இரண்டு தடவவை கருட
சசேவவை நவடவபறகின்றைத. ஆனி மைவாத
சுவைவாதியேன்ற பரதத்வை நிர்ணயேத்வத குறிக்கும
ஆனி கருட சசேவவையின் சபவாத மைவாட வீதிகளில்
மைற்றம உலவா வைருகின்றைவார். ஆடியில் கசஜேந்திர
சமைவாட்சேத்வதக் குறிக்கும கருட சசேவவை ஆகும.
அன்ற சகவாவில் குளத்திற்கு வபருமைவாள்
எழுந்தருளி கசஜேந்திர சமைவாட்சே லீவலவயே
கவாண்பத்தருளி பின்னர் மைவாடவீதி வைலம வைந்த
அருளுகின்றைவார். வபவாங்கலுக்கு மைற நவாள்
பரந்தவாமைன் பவாரிசவைட்வடக்கவாகப் பவழயே சவைரம
எழுந்தருளி திருமைஞ்சேனம கண்டருளி மைவாவல
பவழயே சவைரம நரசிமமைப்வபருமைவாள் மைற்றம
முக்கூடல் அப்பன் வவைங்கசடசேப் வபருமைவாள்
ஆகிசயேவாருடன் சசேவவை தந்தருளுகிறைவார்.
சசேவாளிங்கர் தக்கவான் குளம நித்யே கருட சசேவவை
கவாஞ்சி வைரதரவாஜேப்வபருமைவாள் இவ்வைவாற
வதவாட்டவாச்சேவார்யேவார் என்றை பக்தருக்கவாக எளி
வைந்த கருவணயினவால் சசேவாளிங்கரில் சசேவவை
சேவாதித்தவத உணர்த்தம வைவகயில் சசேவாளிங்கரில்

தக்கவான் குளக்கவரயில் கருடன் சமைல் அமைர்ந்த
சகவாலத்தில் வைரதரவாஜேப் வபருமைவாளவாக சசேவவை
சேவாதிக்கும ஒரு ஆலயேம கட்டப்பட்டுள்ளத.
புண்ணியே சகவாடி விமைவானத்தின் கீழ் “நித்யே கருட
சசேவவை” தந்தருளுகின்றைவார் வபருமைவாள். ஒரு
கரத்தில் சேக்கரம, மைற கரத்தில் சேங்கு, மூன்றைவாம
கரத்தில் தவாமைவர, நவான்கவாம கரத்தில் கவத
விளங்க அவைசேரமைவாக தன் அன்பன்
வதவாட்டவாச்சேவாரியேவாருக்கு சசேவவை சேவாதிக்க
அவைசேரமைவாக வைந்ததினவால் ஒரு திருவைடி கருடனின்
சதவாளிலும, ஒரு திருவைடி அவைன் கரங்களிலும
உள்ளவைவாற சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார் வபருமைவாள்.
கருடசனவா இப்வபருமைவாவள வைணங்கினவால் சேகல
விதமைவான ஐஸ்வைர்யேங்களும கிட்டும என்பவதக்
கவாட்டும வைவகயில் ஞவான முத்திவரயுடன்
அருளுகின்றைவார். உற்சேவைர் அஷ்ட நவாகங்கவள
ஆபரணமைவாக அணிந்த சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். இனி திருநவறையூர் என்னும
நவாச்சியேவார் சகவாவிலின் அற்புத கல்கருட
சசேவவைவயேப் பற்றி கவாணலவாம அன்பர்கசள.

37. நவாச்சியேவார் சகவாவில் கல்
கருடசசேவவை
நவாச்சியேவார் சகவாவில் என்னும திருநவறையூரில்
வைருடத்தில் இரண்டு முவறை கல் கருட சசேவவை
உற்சேவைம நவடவபறகின்றைத. அப்சபவாத இரவில்
முதலில் தவாயேவார் வவைள்ளி அன்ன வைவாகனத்தில்
எழுந்தருளப் பின்னர் கமபீரமைவாகப் வபரியே கல்
கருடனில் வபருமைவாள் புறைப்பவாடு
கண்டருளுகிறைவார். பிரமசமைவாற்சேவைத்தின்
நவான்கவாம திருநவாள் இரவு இந்த கல் கருடசசேவவை
நவடவபறகின்றைத. அன்ற மைதியேம உற்சேவைர்கள்
தவாயேவார் வைஞ்சுள வைல்லியும வபருமைவாள் நவறையூர்
நமபியும திருமைஞ்சேனம கண்டருளுகின்றைனர்.
கல் கருடனக்கு அன்ற சிறைப்பு அலங்கவாரம
நவடவபறகின்றைத. மைவாடக்சகவாவில் அவமைப்பில்
அவமைந்த சகவாவில் திருநவறையூர் திவ்யே சதசேம. 75
அடி உயேர சகவாவில் சகவாபுரத்தில் கீழ் நின்ற
சநரவாக நவாம வபருமைவாவளத் தரிசிக்கும வைவகயில்

அவமைந்தள்ளத. படிப்படியேவாக ஏறிச் வசேன்ற
வபருமைவாவளச் சசேவிக்கலவாம. கல் கருடன்
சேன்னதி வபருமைவாள் சேன்னதிக்கு இடப்புறைத்தில்
உள்ளத. இச்சேன்னதியில் மூலவைரவாக
எழுந்தருளியுள்ளவார் கருடவாழ்வைவார். அவைசர
அன்வறையே தினம வைவாகனமைவாகவும வபருமைவாவள
தவாங்குகின்றைவார்.
பவாகவைதர்கள் அவனவைரும கல் கருடன்
எழுந்தருள்வைதற்குக் கவாத்த நிற்கின்றைனர். மைவாவல
சுமைவார் 5 மைணியேளவில் கல் கருடவன அலங்கவார
மைண்டபத்திற்கு எழுந்தருளப்பண்ணுகின்றைனர்.
வவைள்ளிக் கவைசேத்தடன், அழகியே மைலர்
மைவாவலகள் அலங்கரிக்கப் பட்டு சேவார்த்திக் கல்
கருடன் சேன்னதிவயே விட்டு வவைளிசயே
வைருகின்றைவார் அப்சபவாத வவைறம நவான்கு சபர்
மைட்டுசமை கல்கருடவன எழுந்தருளப்
பண்ணுகின்றைனர். பின்னர் அலங்கவார
மைண்டபத்திற்கவாகக் கல் கருடன்
புறைப்படுகின்றைவார். அப்சபவாத எட்டு சபர்
அவைவரத் தவாங்குகின்றைனர். வசேங்குத்தவான
படிகளில் படு சவைகமைவாக கல் கருடவாழ்வைவார்

கீழிறைங்கி வைந்த வகவாடி மைரத்தின் அருகில் கருடன்
வைரும சபவாத அங்சக பதினவாற சபர்
சதவவைப்படுகின்றைனர். கருடன் பறைக்கும
சவைகத்தில் மூன்ற முவறை முன்னும பின்னுமைவாகக்
கல் கருடன் வசேன்ற (பறைந்த) வைருகின்றைவார். அத
அப்படிசயே தனத அழகியே வபரியே சிறைவக
விரித்தச் சுபர்ணன் பறைந்த வைருவைத சபவால
உள்ளத. இந்த அற்புதக் கவாட்சிவயேக் கண்டு
பவாகவைதர்கள் அவனவைரும ஆனந்தத்தில்
அப்படிசயே வமைய புளகவாங்கிதம அவடகிறைனர்.
அந்த அற்புத அனுபவைத்வத சநரில் பவார்த்தவால்
மைட்டுசமை உணர முடியும. எப்சபவாத
ஆரமபித்தத எப்படி முடிந்தத என்ற வதரியேவாத
படு சவைகமைவாக கல் கருடன் அலங்கவார மைண்டபம
உள்சள வசேல்ல திவரப் சபவாடப்படுகின்றைத.
வபருமைவாளுடன் கருடன் அலங்கவாரம
நவடவபறகின்றைத.

கல்கருட சசேவவை
கல் கருட சசேவவையின் சபவாத இரு அற்புதம
நவடவபறகின்றைத. முதலவாவைத சமைசல
வசேவான்ன கருடனின் கனம (எவட)

அதிகமைவாகிக்வகவாண்சட சபவாவைததவான்.
சேன்னதியிலிருந்த வவைளிசயே வைருமசபவாத
கருடவன ஸ்ரீபவாதம தவாங்குசவைவார் நவான்கு சபரவால்
எழுந்தருளப்பண்ண முடியும அதசவை
பிரகவாரத்வதச் சுற்றி வைருமசபவாத எட்டு சபர்
சவைண்டும, அடுத்த பதினவாற சபர், பின்னர்
வவைளிசயே வைரும சபவாத முப்பத்திரண்டு சபர்
வவைளிசயே வைந்தவுடன் அறபத்த நவான்கு என்ற
நவான்கின் மைடங்கில் அதிகமைவாகிக் வகவாண்சட
சபவாகும அதிசேயேம நவடவபறம, அசத
வபருமைவாள் திருமபி வைரும சபவாத அசத
விகிதத்தில் எவட குவறைந்த வகவாண்சட வைரும.
இவ்வைவாற அஷ்ட மைஹவா சித்திகளில் கரிமைவா
மைற்றம லகிமைவா ஆகியே சித்திகவள கருடபகவைவான்
கவாட்டியேருள்கின்றைவார்.
இரண்டவாவைத கல் கருட பகவைவானுக்கு வியேர்வவை
வபருகும அதிசேயேம. சேன்னதியிலிருந்த வைவாகன
மைண்டபம வைந்த சசேர்ந்தவுடன் கல் கருட
பகவைவானுக்கு வியேர்க்கும. ஆகசவை அவைருக்கு திரு
ஆலவைட்ட சசேவவை நவடவபறகின்றைத.

முவனயேவார் சயேமைவாகி அவுணன் முரண்
மைவார்வைம
புவன வைவாளுகிரவால் சபவாழ்படஈர்ந்த
புனிதனூர்
சிவனயேவார் சதமைவாஞ் வசேந்தளிர் சகவாதிக்குயில்
கூவும
நவனயேவார்சசேவாவல சூழ்ந்த அழகவாயே நவறையூசர.
(வப.தி 6-5-2)
வபவாருள்: சபவார் புரிவைதில் வபவாருத்தமுவடயே
நரசிமமமூர்த்தியேவாய அவைதவாரம வசேயத
இரணியேன் முரட்டு மைவார்வப அழகும ஒளியும
உவடயே கூர் நகத்தவால் கிழித்தப் சபவாட்ட
தூயேவைனவான வபருமைவானுவடயே திருத்தலம
எதவவைன்றைவால் குயில்கள் மைவாமைரங்களில் சிவைந்த
தளிர்கவளக் சகவாதி கூவைப்வபற்றைனவும,
மைலர்வமைவாட்டுக்கள்
நிவறைந்திருக்கப்வபற்றைனவுமைவான சசேவாவலகளவால்
சூழப்பட்டு அழகுவடயே திருநவறையூர் ஆகும
இப்பவாசுரம திருநவறையூர் நமபிவயேசயே

ஆச்சேவாரியேனவாக வபற்றை திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
இந்த திவ்யே சதசேத்வத மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
110 பவாசுரங்களுள் ஒன்ற.
இவ்வைவாற ஏன் நவடவபறகின்றைத. ஒரு விளக்கம
வபருமைவாள் சமைதவாவி முனிவைருக்கு வகவாடுத்த
வைரம, தவாயேவார் அன்ன வைவாகனத்தில்
எழுந்தருளுகின்றைவாள் அன்னசமைவா நளினமைவான
பறைவவை, வபருமைவாசளவா கருடனில்
எழுந்தருளுகின்றைவார். கருடன் பலம மிகுந்த அசத
சேமையேம சவைகமைவாக வசேல்லக்கூடியே பறைவவை.
எனசவை கருடன் அன்னத்தின் பின்சன வசேல்ல
சவைண்டுமைல்லவைவா? எனசவை கல் கருடனின் எவட
கூடிக்வகவாண்சட வசேல்கின்றைத. ஆகசவை
இப்சபவாதம தவாயேவாருக்கு முதலிடம .
இரண்டவாவைத விளக்கம. நவாம வபருமைவாளுடன்
ஒன்றியிருக்கும சபவாத நம விவனகளின் சுவமை
குவறைவைவாக இருக்கும, அதசவை நவாம வபருமைவாவள
விட்டு விலகி வசேல்லும சபவாத அதசவை
மிகப்வபரியே சுவமையேவாகி விடுகின்றைத என்பவத
இத குறிப்பவால் உணர்த்தகின்றைத. அதவாவைத

பூரண சேரணவாகதி ஒன்ற தவான் நவாம உயயே ஒசர
வைழி என்பவதத்தவான் இதவும உணர்த்தகின்றைத.
வபருமைவாவளத் தவாங்கி உலவா வைருவைதவால் கல்
கருடன் முகத்தில் வியேர்வவை அருமபும
அதிசேயேத்வதயும சசேவிக்கலவாம.
அத்தவா! அரிசயே என்ற உன்வன அவழக்க
பித்தவா என்ற சபசுகின்றைவார் பிறைர் என்வன
முத்சத! மைணிசயே மைவாணிக்கசமை! முவளக்கின்றை
வித்சத உன்வன எங்ஙனம நவான் விடுசகசன?
(வப .தி. 7-1-8)
வபவாருள்: சுவைவாமிசயே! அரிசயே! என்ற உன்
திருநவாமைங்கவள வசேவால்லி நவான் உன்வன
அவழக்கும அளவில் அயேலவார் இப்படி
அவழக்கும என்வன சநவாக்கி அடவா பித்தசன!
என்ற அவழக்கின்றைனர். முத்தப் சபவான்றைவைசன!
சிவைந்த மைவாணிக்கம சபவான்றைவைசன! முவளக்கின்றை
விவத சபவால பயேனளிப்பவைசன! இப்படிப்பட்ட
உன்வன அடிசயேன் எவ்விதமைவாக விட்டு
ஒழிசவைன்? என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் பவாடியே

திருநவறையூர் நமபியும வைஞ்சுளவைல்லித்தவாயேவாரும
சசேவவை சேவாதிக்கும அழவகக் கவாணலவாமைவா
அன்பர்கசள.

அன்னவைவாகனத்தில் வைஞ்சுளவைல்லித்தவாயேவார்
இரவு சுமைவார் 10 மைணியேளவில் பூர்ண
அலங்கவாரத்தில் ஒயிலவாக, நளினமைவாக வவைள்ளி

அன்ன வைவாகனத்தில் வைஞ்சுளவைல்லித்தவாயேவார்
முதலில் சகவாபுரவைவாசேல் சசேவவை சேவாதித்த முன்சன
வசேல்ல அவைர் பின்சன கல் கருடனில் கமபீரமைவாக
ஆலத்திவலயேவான் அரவினவண சமைலவான்
நீலக்கடலுள் வநடுங்கவாலம வைளர்ந்தவான்
வகவாண்டல் வைண்ணன், திருநவறையூர் நமபி
எழுந்தருளுகின்றைவார். இருவைரும மைவாட வீதி வைலம
வைருகின்றைனர். வபருமைவாவளத் தவாங்கி கல் கருடன்
வைலம வைரும சபவாத அவைரத முகத்தில் வியேர்வவை
வபவாங்குகின்றைத பட்டர்கள் அவதத்
தவடக்கின்றைனர். விசிறி, கவைரி வகவாண்டு
வீசுகின்றைனர்.
பக்தர்கள் இரவு முழுவைதம மைவாட வீதிகளில் கூடி
நின்ற
வபவாங்சகற நீள்சசேவாதிப் வபவான்னவாழி
தன்சனவாடும
சேங்சகற சகவாலத் தடக்வகப் வபருமைவாவன
வகவாங்சகற சசேவாவலக் குடந்வத கிடந்தவாவன

நங்சகவாவன நவாடி நவறையூரில் கண்சடசன
(வப .தி. 6-8-9)
வபவாருள்: சமைன்சமைலும அதிசேயித்த வைருகிறை
அளவைற்றை ஒளிவயே உவடயே திருவைவாழி
ஆழ்வைவானும, சேக்கரத்தவாழ்வைவானும குடிவகவாண்டு
இருக்கப்வபற்றை அழகியே வபரியே
திருக்கரங்கவளயுவடயேவைனும, வபருவமை
வபவாருந்தியேவைனும, சதன் மிகுந்த
சசேவாவலகவளயுவடயே திருக்குடந்வதயில் பள்ளி
வகவாண்டிருப்பவைனுமைவான நம வபருமைவாவனத்
சதடி நவறையூரில் கண்சடன் - என்ற திவ்யே
தமபதிகவள சசேவித்த ஆனந்தம
அவடகின்றைனர். பின்னர் அதிகவாவல
திருக்சகவாவிலுக்கு வைந்த பின் கல் கருடன்
திருக்சகவாவிவல வைந்தவடந்த பின்னர் எவட
குவறைந்த தன் சேன்னதிக்கு எழுந்தருளுகின்றைவார்.
புறைப்பவாடு முடிந்த பின் தவாயேவாருடன் வபருமைவாள்
கருடன் சேந்நிதிக்கு எழுந்தருளி அருள்
பவாலிக்கின்றைவார்.

அடுத்த நவாம கவாணப்சபவாகின்றை கருட சசேவவை,
யேவாவனக்கு மைட்டுமைல்ல தவைவளயேவான ஒரு
முனிவைருக்கும வவைகுந்தப்சபற அருள
வபருமைவாள் கருட வைவாகனத்தில் எழுந்தரும
வவைபவைம . வைவாருங்கள் அன்பர்கசள ஆண்டு
சதவாறம இன்றம நவடவபறம
திருமைவாலிருஞ்சசேவாவல கள்ளழகரின் அந்த
லீவலவயே கவாணலவாம..

38. தவைவளக்கு சமைவாட்சேம
அளித்த கருட சசேவவை
மைஹவாவிஷ்ணு இவ்வுலவக அளக்க தனத
திருவைடிவயே அமபரமூடுறை உயேர்த்தினவார்
அப்சபவாதி பிரமமைன் அவைரத உயேர்த்தியே
பவாதத்வத கழுவி பவாதபூவசே வசேயதவார். அப்சபவாத
மைஹவாவிஷ்ணுவின் கவால் சிலமபு (நூபுரம)
அவசேந்த அதிலிருந்த ஒரு நீர்த்தளி வதளித்த
அழகர் மைவல சமைல் விழுந்தத. கங்வகவயே விட
புனிதமைவான இத்தீர்த்தசமை இன்வறைக்கும நூபுர
கங்வக என்றை வபயேரில் வைற்றைவாமைல் பவாயந்த
வகவாண்டிருக்கின்றைத.
சுதபஸ் என்னும முனிவைர் நூபுர கங்வகயின்
கவரயில் அமைர்ந்த விஷ்ணுவவை நிவனத்தத்
தவைமிருந்தவார். அப்சபவாத அவைவரக் கவாண
தர்வைவாசே முனிவைர் அங்கு வைந்தவார். சுதபஸ்
முனிவைர் அவைவரக்
கவைனிக்கவில்வல.சகவாபத்தின் உச்சேத்தக்குச்

வசேன்றை தர்வைவாசேர் "மைண்டூகம (தவைவள) சபவால்
கிடக்கும நீ அதவைவாகசவை மைவாறிப் சபவா'' என்ற
சேவாபமிட்டவார். உடசன தவைவளயேவாக
மைவாறிவிட்டவார் சுதபஸ் முனிவைர்.
பின்னர் தன் பிவழவயேப் வபவாறத்த
மைன்னிக்குமபடி தர்வைவாசே முனிவைரிடம
சவைண்டிக்வகவாண்டவார் அவைர். மைனம இரங்கியே
தர்வைவாசேர் "சதனூர் வவைவக ஆற்றில் தவைம வசேய!
சித்ரவா வபசௌர்ணமி அன்ற திருமைவாலிஞ்சசேவாவலப்
வபருமைவாள் ஆற்றக்கு வைருமசபவாத உனக்கு
விசமைவாசேனம தந்தருள்வைவார்" என்ற
சேவாபவிசமைவாசேனம அருளினவார்.
தர்வைவாசேர் கூறியேபடி சதனூர் வவைவக ஆற்றின்
கவரக்கு தவைவள வைடிவில் வைந்த சுதபஸ் முனிவைர்
வபருமைவாவள நிவனத்த கடும தவைம இயேற்றினவார்.
தன்னுவடயே பக்தரவான முனிவைரின் தவைத்தக்கு
இரங்கியே வபருமைவாள், ஒரு சித்ரவா வபசௌர்ணமி
நவாளில் சதனூர் வவைவக ஆற்றில் தவைம
இயேற்றிக்வகவாண்டிருந்த சுதபஸ் முனிவைருக்கு
சேவாப விசமைவாசேனம தந்த சமைவாட்சேமும அளித்தவார்.

இதன் கவாரணமைவாகசவை இன்றம சித்ரவா
வபசௌர்ணமி அன்ற கள்ளழகர் சதனூரில் உள்ள
வவைவக ஆற்றில் இறைங்கும வவைபவைம
நவடவபறகின்றைத.
400 வைருடங்களுக்கு முன் கள்ளழகர் சித்ரவா
வபசௌர்ணமியேன்ற சசேவாழவைந்தவான் அருசக உள்ள
சதனூருக்கு எழுந்தருளி வவைவகயில் இறைங்கி
அங்கு தர்வைவாசே முனிவைரின் சேவாபத்தவால்
தவைவளயேவான ( மைண்டூகம) சுபதஸ் முனிவைருக்கு
சமைவாட்சேம அளித்த நிகழ்ச்சி நவடவபற்றைத.
கிருஷ்ண சதவைரவாயேர் கவாலத்தில் அவைர் வசேவை –
வவைணவை ஒற்றவமைக்கவாக அதவைவர மைவாசி
மைவாதத்தில் நவடவபற்றை மீனவாட்சி –
சுந்தசரஸ்வைரரின் பிரமசமைவாற்சேவைத்வத சித்திவர
மைவாதத்திற்கு மைவாற்றி முத்தவாயப்பவாக கள்ளழகர்
மைதவர எழுந்தருளி வவைவகயில் இறைங்கும
விதமைவாக மைவாற்றி அவமைத்தவார் இன்ற வைவர
இலட்சே கணக்கவான பக்தர்கள் தரிசிக்கும
சிறைப்பவான வபருவிழவாவைவாக இவ்விழவா
மைதவரயில் நவடவபறகின்றைத. வைவாருங்கள்
கள்ளழகர் எவ்வைவாற அருளுகின்றைவார் என்ற

கவாணலவாம. கள்ளழகர் என்ற வபருமைவாளுக்கு
திருநவாமைம ஏன் என்றைவால் இவைரத அழகு மைக்கள்
மைனவத வகவாள்வளவகவாண்டதவால் இவைர்
கள்ளழகர் ஆனவார். எனசவை நமமைவாழ்வைவாரும
இவைவர ’வைஞ்சேக்கள்வைன் மைவாமைவாயேன்’ என்ற
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
ஸ்ரீஅழகர், கள்ளழகர் திருக்சகவாலத்தடன்
மைண்டூக முனிக்கு வவைகுந்தப்சபற அளிக்க
முதலில் ஆலயேத்தில் உள்ள அழகியே தூண்களில்
நரசிமமைர், கிருஷ்ணன், கருடன், மைன்மைதன், இரதி,
த்ரிவிக்ரமைன். இலக்குமி, வைரவாஹமூர்த்தி
சிற்பங்கள் திருக்கல்யேவாண மைண்டபத்தில்
எழுந்தருளுகிறைவார். பின்னர் அழகர் மைவலயில்
இருந்த கண்டவாங்கி பட்டு உடுத்தி, வகயில்
வகத்தடி, சநரிக்கமபு ஏந்தி கள்ளழகர்
சவைடத்தில் இறைங்கி சேகல சகவாலவாகலகங்களுடன்
தங்கப் பல்லக்கில் பதிவனட்டவாமபடி
கருப்பணசேவாமி மைண்டபத்திலிருந்த
வைவாணசவைடிக்வக முழங்க மைதவர சநவாக்கிப்
புறைப்பட்டு வைருகிறைவார். அவைருடன் பல பக்தர்கள்
கள்ளழகர் சவைடமைணிந்த பின் வதவாடர்ந்த

வைருகின்றைனர். வைழிவயேங்கும பல்சவைற
மைண்டகப்படிகளில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு
அருள் பவாலிக்கின்றைவார். மைதவரக்கு எழுந்தருளும
அழகருக்கு மூன்ற மைவாவைடியில் பக்தர்கள்
வபருமைவாவள எதிர்வகவாண்டவழக்கும
எதிர்சசேவவை சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
அடுத்த மைதவரயில் தல்லவாக்குளத்தில்
எதிர்சசேவவை நவடவபறகின்றைத. அன்றிரவு
தல்லவாகுளம பிரசேன்ன வவைங்கடவாசேலபதி
ஆலயேத்தில் திருமைஞ்சேனம கண்டருளி

நவாற வபவாழில் திருமைவாலிருஞ்சசேவாவல நமபிக்கு
நூற தடவாவில் - என்ற ஏங்கியே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
ஆண்டவாள் அனுப்பியே மைவாவலவயே அணிந்த
வகவாண்டு பக்தர்களுக்கு தங்கக்குதிவர
வைவாகனத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
சித்ரவா வபசௌர்ணமியேன்ற அதிகவாவல
தல்லவாக்குளம கருப்பண்ண சுவைவாமி சகவாவிலுக்கு
எழுந்தருளி ஆயிரம வபவான் சேப்பரத்தில்

எழுந்தருளி அருள்பவாலிக்கின்றைவார். பின் வவைவக
ஆற்றில் இறைங்குவைதற்கவாக ஆற்றக்குச் வசேல்லும
வபவாழுத முதலில் வவைட்டி சவைர் சேப்பரத்திலும,
பிறைகு வமைசூர் மைண்டபத்திலிருந்த ஆயிரம
வபவான் சேப்பரத்திலும எழுந்தருளும கவாட்சிவயே
கவாண கண் சகவாடி சவைண்டும.
கள்ளழகர் வவைவகயேவாற்றில் எழுந்தருளும
நவாளில் அதிகவாவல 2 மைணிக்கு வைண்டியூர்
வீரரவாகவை வபருமைவாள், சகவாயிலிலிருந்த
புறைப்பட்டு, யேவாவனக்கல் வைழியேவாக அழகர்
ஆற்றில் இறைங்கும சநரத்தக்குச் சேரியேவாக
எழுந்தருளிவிடுவைவார். அழகர் ஆற்றில்
இறைங்கியேதம, வீரரவாகவை வபருமைவாள் முன்னும
பின்னும ஆடிக்வகவாண்சட அழகவர
எதிர்வகவாண்டு அவழப்பவார். பின்னர், கள்ளழகர்
சேவார்பவாக வீரரவாகவை வபருமைவாளுக்கு மைவாவல,
பரிவைட்டம சபவான்றை மைரியேவாவதகள்
வசேயயேப்படும. அழகர் ஆற்றில் இறைங்குமசபவாத,
'வைவாருங்கள் அண்ணவா!' என்ற வீரரவாகவை
வபருமைவாள் மைனம நிவறையே அவழக்கும இந்த

வவைபவைத்வத பக்தர்கள் வநகிழ்ச்சியும
மைகிழ்ச்சியுமைவாக தரிசிக்கிறைவார்கள்.
கள்ளழகர் வவைவக ஆற்றில் இறைங்கும
கண்வகவாள்ளவா கவாட்சிவயே கண்டு தரிசிப்பவத
பக்தர்கள் வபரும பவாக்கியேமைவாக கருதகின்றைனர்.
அந்த உன்னத கவாட்சிவயே கவாண மைதவர,
திண்டுக்கல், சிவைகங்வக, விருதநகர்,
ரவாமைநவாதபுரம, சதனி உள்ளிட்ட தமிழகத்தின்
பல்சவைற பகுதிகளில் இருந்த வவைவக
ஆற்றைங்கவரகளில் சநற்ற இரவு முதசல
பக்தர்கள் குவியேத் வதவாடங்குகின்றைனர்..
அதிகவாவலக்குள் சுமைவார் 10 லட்சேம பக்தர்கள்
மைதவர மைவாநகரில் குவிந்த விடுகின்றைனர்.
அதனவால் மைதவர மைவாநகரசமை விழவாக்சகவாலம
பூண்டு கவாணப்படுகின்றைத. . கள்ளழகர் சவைடம
அணிந்த பக்தர்கள் விடியே, விடியே கள்ளழகவர
வைவாரவாரயயேவா! வைவாரவாரு! கள்ளழகர் வைவாரவாரு என்ற
வைர்ணவன வசேயத ஆடிப்பவாடி மைகிழ்கின்றைர். .
தீப்பந்தம ஏந்தியும, சதவாலினவால் வசேயத
வபகளில் தண்ணீவர நிரப்பி பக்தர்கள் மீத
பீயச்சி அடித்தம சநர்த்திக்கடன்

வசேலுத்தினவார்கள்.
கள்ளழகர் வவைவகயேவாற்றில் கவாவல வவைக்கும
அந்த நவாளில் வவைவக நதிவயேங்கும தண்ணீர்
வவைள்ளத்வத மைட்டுமைல்ல மைக்கள்
வவைள்ளத்வதயும கவாணலவாம. சகவாவிந்தவா!
சகவாவிந்தவா! என்ற கூப்பிட்டு பக்தி
பரவைசேத்தடன் அழகவர தரிசிக்கின்றைனர்
பக்தர்கள். வவையில் கவாலம அல்லவைவா? அழகருக்கு
வியேர்க்குசமை என்ற சதவாப்பவறையில் (சதவால்
வப) வகவாண்டு வைரும தண்ணீவர அழகர் சமைல
அடிக்கும பக்தர்கள் அசநகம . அழகர் சமைலும
பீயச்சுவைசதவாடு அவைவர தரிசிக்கும பக்தர்கள்
சமைலும பீயச்சுகின்றைனர். சமைலும திருமபியே
பக்கவமைல்லவாம ஆசி வைழங்கும
திரியேவாட்டக்கவாரர்கவளயும கவாணலவாம.
வவைவகயேவாற்றில் கள்ளழகர் இறைங்கும சபவாத
அணிந்திருக்கின்றை பட்டின் நிறைத்வதப் வபவாறத்த
அவ்வைருடம எவ்வைவாற இருக்கும என்ற
பக்தர்கள் கணிக்கின்றைனர். பச்வசேப் பட்டுத்தி
ஆற்றில் இறைங்கினவால் அவ்வைருடம நல்ல

மைவழவபயத பயிர்கள் வசேழிப்பவாக வைளரும
என்பத நமபிக்வக.
கள்ளழகர் ஆற்றில் இறைங்குமசபவாத பக்தர்கள்
வசேமபுகளில் சேர்க்கவரவயே நிரப்பி வைவாவழ இவல
சுற்றி சூடம ஏற்றி பயேபக்தியுடன் சேவாமி தரிசேனம
வசேயகின்றைனர். ஏரவாளமைவான பக்தர்கள் வமைவாட்வட
சபவாட்டு தங்கள் சவைண்டுதவல
நிவறைசவைற்றகின்றைனர். பின்னர் ஆற்றின் நடுவில்
உள்ள மைண்டபத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார் அழகர்.
இன்ற பகல் 12 மைணிக்கு கள்ளழகர், இரவாமைரவாயேர்
மைண்டபம வசேல்கிறைவார். அங்கு பக்தர்கள்
அங்கப்பிரதட்சேணம வசேயகிறைவார்கள். சவைடம
அணிந்த பக்தர்கள் கள்ளழகர் மீத தண்ணீவர
பீயச்சி அடித்த குளிர்விக்கும தீர்த்தவைவாரி
நவடவபறகின்றைத. அங்கிருந்த புறைப்பட்டு
இரவு 11 மைணிக்கு வைண்டியூர் வீரரவாகவைப்
வபருமைவாள் சகவாவிலில் எழுந்தருளுகிறைவார்
வைண்டியூர் வீரரவாகவைவபருமைவாள் சகவாயிலில்
அழகருக்கு கவாவல 6 மைணி அளவில் ஏகவாந்த

சசேவவையும, வதவாடர்ந்த திருமைஞ்சேனமும
நவடவபற்றைத. வைண்டியூரில் பயேணக்கவளப்பு
நீங்குவைதற்கவாக சேந்தன அலங்கவாரம
கண்டருளுகின்றைவார் கள்ளழகர். கவாவல 11
மைணிக்கு வைண்டியூர் வீரரவாகவைப்வபருமைவாள்
சகவாயிவல வைலம வைந்த அங்கிருந்த, சசேஷ
வைவாகனத்தில் எழுந்தருளி சதனூர் மைண்டபம
வைந்த தங்குகின்றைவார்.
சதனூர் மைண்டபம என்றை வபயேரில் மைன்னர்
திருமைவல நவாயேக்கர் மைதவர வைண்டியூர் அருசக
வவைவகயேவாற்றில் ஒரு மைண்டபம கட்டினவார். இந்த
மைண்டபத்தில் மைண்டூக முனிவைருக்கு அழகர் சேவாப
விசமைவாசேனம வைழங்கும நிகழ்வும, சதனூர்
மைக்களுக்கு மைரியேவாவத அளிக்கும நிகழ்ச்சியும
நவடவபறகின்றைத. இமமைண்டபத்தில் கவாவல
திருமைஞ்சேனம கண்டருளி பின்
தங்ககருடவைவாகனத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கும
கள்ளழகர் அங்கு சேவாப விசமைவாசேனமைத்திற்கு
கவாத்திருக்கும மைண்டூக முனிவைருக்கு
வவைகுந்தப்சபற அருளுகின்றைவார். . மைண்டூக
முனிவைருக்கு சேவாபவிசமைவாசேனம வைழங்கசவை

அழகர் மைதவர வவைவகயேவாற்றக்கு வைருகிறைவார்
என்பதவால், இந்த முக்கியே நிகழ்வில்
ஆயிரக்கணக்கவான பக்தர்கள் கலந்த
வகவாள்கின்றைனர். பிற்பகலில் அனுமைவார்
சகவாவிலில் அங்கப்பிரதட்சேணம நடக்கின்றைத.
அதன்பிறைகு அங்கிருந்த புறைப்பட்டு இரவாமைரவாயேர்
மைண்டபத்தில் இரவு எழுந்தருளுகிறைவார். அங்கு
விடியே, விடியே தசேவாவைதவார நிகழ்ச்சி நடக்கிறைத.
பல்சவைற அவைதவாரங்களில் கள்ளழகர்
பக்தர்களுக்கு கவாட்சி அளிக்கிறைவார். மைற நவாள்
கவாவல சமைவாகன அவைதவாரத்தடன் பக்தி உலவா
வைருகிறைவார். அதன்பின் மைதியேம திருமைஞ்சேனம
கண்டருளி அனந்தரவாயேர் பல்லக்கில் இரவாஜேவாங்க
திருக்சகவாலத்தடன் எழுந்தருளுகிறைவார். இவ்வைவாற
அழகர் சகவாவிலிலிருந்த மைதவர வைந்த, மீண்டும
அழகர் சகவாவில் திருமபி வசேல்லும வைவர
வமைவாத்தம எழு வைவாகனங்களில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.
அன்றிரவு தல்லவாகுளத்தில் உள்ள
இரவாமைநவாதபுரம மைன்னர் சசேதபதி மைண்டபத்தில்

திருமைஞ்சேனம கண்டருளி நள்ளிரவுக்குப் பின்
கள்ளழகர் பூப்பல்லக்கில் பக்தர்களுக்கு சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். மைறநவாள் கவாவல
கருப்பணசுவைவாமி சகவாவிலில் பிரியேவாவிவட
வபற்ற வவையேவாழியேவானவுடன் அழகர் மைவலக்கு
புறைப்படுகிறைவார். அன்ற இரவு அப்பன்
திருப்பதியில் திருவிழவா நடக்கிறைத. பின்னர்
அழகர் மைவலவயே அவடகிறைவார் வபருமைவாள்.
வைருடவா வைருடம கள்ளழகர் மைதவர எழுந்தருளி
வவைவக ஆற்றில் இறைங்கி பின்னர் சதனூரில்
தவைவள வைடிவைத்தில் இருக்கும சுபதஸ்
முனிவைருக்கு சேவாபவிசமைவாசேனம அளிக்கும கருட
சசேவவைவயே திவ்யேமைவாக சசேவித்சதவாம. வைவாருங்கள்
இனி திருக்குடந்வதயில் சித்திவர அட்சேயே
திரிதிவயேயேன்ற நவடவபறம 14 கருட
சசேவவைவயே சசேவிக்கலவாம அன்பர்கசள.

39. திருக்குடந்வத அட்சேயே
திருதிவயே
பதினவான்கு கருட சசேவவை

திருக்குடந்வத ஆரவாவைமுதன் கருடசசேவவை
முதலில் ‘அட்சேயே திரிதிவயே’
என்றைவால் என்னவவைன்ற பவார்ப்சபவாசமை?.
‘அட்சேயே’ என்றைவால் எடுக்க எடுக்கக்
குவறையேவாதத என்ற வபவாருள். அள்ள
அள்ளக் குவறையேவாத, அள்ளித் தரும அற்புதத்
திருநவாள் இத. இதற்கு உண்வமையேவான அர்த்தம
என்னவவைன்றைவால் இந்நவாளில் வசேயயேப்படும
எந்த நற்கவாரியேமும, தவான தருமைங்களும அதிகப்
பலன்கவளத் தரும என்பத தவான். அட்சேயே
பவாத்திரம தமிழிலக்கியேத்திலும உண்டு.
மைணிசமைகவலக்கு பசிப்பிணி சபவாக்கும
‘அட்சேயே பவாத்திரம’ கிவடத்தத. அன்ற முதல்
மைக்களின் பசிவயேப் சபவாக்குவைவதசயே தன்
கடவமையேவாகக் வகவாண்டு வைவாழ்ந்த
மைணிசமைகவல, அவைள் மைவறைவிற்கு பின்
வதயவைமைவாகப் சபவாற்றைப்பட்டவாள்.
‘திரிதிவயே’ என்பத அமைவாவைவாவசே அல்லத
வபசௌர்ணமியிலிருந்த மூன்ற நவாள் கழித்த
வைரும நவாள். ‘அட்சேயே திரிதிவயே’ என்பத

சித்திவர மைவாதம அமைவாவைவாவசே முடிந்த
வைளர்பிவறையின் மூன்றைவாம நவாள் ஆகும.
வைளர்பிவறைக்சக ஒரு சிறைப்புண்டு. இருளவாய
இருந்த வைவானத்தில் நிலவா ஒவ்வவைவாரு நவாளும
வைளர்ந்த முழு நிலவைவாய மைவாறவைசத ஒரு
அழகுதவான். இவத வவைத்தப் பவார்க்வகயில்
அட்சேயே திரிதிவயே அன்ற வசேயயும
கவாரியேங்கள் வைளர்பிவறை சபவால வைளரும; அட்சேயே
பவாத்திரம சபவாலக் குவறைவின்றி இருக்கும
என்ற வபவாருளவாகின்றைத.
சித்திவர மைவாதம அமைவாவைவாவசேவயே அடுத்த
வைரும மூன்றைவாம பிவறை நவாளவான த்ரிதிவயே
தினத்தில்தவான், கிருதயுகத்வத பிரமைன்
பவடத்ததவாகச் பவிஷ்யே புரவாணத்தில்
கூறைப்பட்டுள்ளத. ஒரு யுகம முடிந்த மைற
யுகம வதவாடங்கும நவாவள ‘யுகவாதி’ என்பர்.
அந்த வைவகயில் அட்சேயே த்ரிதிவயே தினமும
யுகவாதிதவான். ‘மைவாசலவாடு’ ‘திரு’ சசேர்ந்த,
மைஹவாவிஷ்ணு ‘திருமைவால்’ ஆன
தினம என்பதவால், திரிதிவயே திதி,
வபவாதவைவாகசவை லக்ஷ்மி கடவாட்சேம நிவறைந்தத.

இந்நவாளில் ஸ்ரீமைஹவாலக்ஷ்மி,
ஸ்ரீமைஹவாவிஷ்ணுவவைச் சசேவித்த வைழிபடக்
குசபரனுக்கு இவனயேவான வபவான்னும புகழும
வைந்த சசேரும என்பத ஐதீகம.
பவார்வைதி தனத பிறைந்த வீட்டுக்கு வைந்ததம,
பரசுரவாமைர் அவைதரித்ததம
அட்சேயே திருதிவயேயேன்றதவான். இன்றதவான்
சவைத வியேவாசேர் மைஹவாபவாரத
இதிகவாசேத்வத விநவாயேகர் எழுதச் வசேவால்லிக்
கட்டவளயிட்டவார். வசேல்வைத்திற்கு அதிபதியேவான
கடவுளர் குசபரசர வசேல்வைத்திற்கு அதிபதி
. அவைசர அட்சேயே திரிதிவயேயேன்ற
விஷ்ணுவவையும மைஹவாலக்ஷ்மித் தவாயேவாவரயும
வைணங்குகிறைவார் என “லக்ஷ்மி தந்தரம”
கூறகிறைத. இந்த நவாளில், குசபர லக்ஷ்மி பூவஜே
நடத்தப்படுகிறைத. அதில் லக்ஷ்மி
உருவைப்படத்தடன்
குசபரரின் அவடயேவாளமைவான சுதர்ஸன குசபர
யேந்தரமும ஒன்றைவாக வவைக்கப்பட்டு
வைணங்கப்படுகிறைத.

கிருதயுகத்தில் வைறவமையில் வைவாடியே குசசேலர்
தனத பவால்யே நண்பர் கிருஷ்ணவர சேந்திக்க
தன் கந்தலவான சமைலவாவடயில் ஒரு படி
அவைவல எடுத்தக் வகவாண்டு வைந்த சபவாத, அந்த
அவைவல பவாசேத்தடன் உண்ட கிருஷ்ணர்
‘அட்சேயேம’ என வசேவால்ல, குசசேலரின் மைண்
குடிவசே மைவாளிவகயேவாகி குசசேலர் வைற்றைவாத
வபரும வசேல்வைத்தக்கு அதிபதியேவானவார், இத
நடந்ததம அட்சேயேத் திருதிவயே அன்றதவான்.
அட்சேயே திருதிவயே அன்ற புனித நதியில் நீரவாடி,
தவான தர்மைங்கள் வசேயதவால் உடல் பிணிகள்
நீங்கும. இந்நன்னவாளில் சிவைபவார்வைதி,
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணன், ஸ்ரீலட்சுமி ஆகிசயேவாவர
பூஜித்தவால் சேகல வசேசௌபவாக்கியேங்களும கிட்டும.
அன்ற பித்ருக்களுக்கு சிரவாத்தம, பூவஜே
வசேயதவால் பவாவை விசமைவாசேனம வபறைலவாம.
கர்நவாடக மைவாநிலத்தில் உள்ள வபண்கள் அட்சேயே
திருதிவயே அன்ற “சுவைர்ண வகசௌரி விரதம”
என்ற கவடப்பிடிக்கிறைவார்கள். அன்ற, வகசௌரி
எனப்படும பவார்வைதி சதவி தனத பிறைந்த

வீட்டுக்கு வைருவைதவாகவும, மைற நவாள்
அன்வனக்குப் பவாதகவாப்பவாக ஸ்ரீவிநவாயேகர்
வைருவைதவாகவும ஐதீகம. திருமைணமைவான
வபண்கள், இந்த நவாளில் சுமைங்கலி பூவஜே
வசேயத, மைற்றைவைர்களுக்கு
ஆவட வைழங்குவைத வைழக்கம.
தயிர்சேவாதம தவானம வசேயதவால், ஆயுள் வபருகும.
இனிப்புப் வபவாருட்கள் தவானம
வசேயதவால், திருமைணத் தவட அகலும. உணவு
தவானியேங்கவள தவானம வசேயதவால், விபத்தகள்
அகவால மைரணம சபவான்றைவவை சேமபவிக்கவா.
கவால்நவடகளுக்குத் தீவைனம அளித்தவால்
வைவாழ்வு வைளம வபறம. அன்ற வபவான் வபவாருள்
வைவாங்கினவால் பல மைடங்கவாகப் வபருகும.
அட்சேயே த்ரிதிவயேயேன்ற அதிகவாவல பல
வபருமைவாள் சகவாயில்களில் கருட சசேவவை
சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத. அதில் குறிப்பவாகத்
திருக்குடந்வதயின் 14 கருட சசேவவை! மிகவும
சிறைப்பவானத. குமபசகவாணம மைற்றம அதன்
சுற்ற வைட்டவாரப் பகுதிகளில் உள்ள பதினவான்கு

வபருமைவாள் சகவாயில்களில் இருந்த புறைப்படும
சேவார்ங்கபவாணி, சேக்கரபவாணி, இரவாமைசுவைவாமி,
இரவாஜேசகவாபவால சுவைவாமி, ஆதி
வைரவாஹப்வபருமைவாள், அசஹவாபில மைட லக்ஷ்மி
நரசிமமைர், ஸ்ரீநிவைவாசேப் வபருமைவாள், நவைநீத
கிருஷ்ணர், சவைணுசகவாபவால சுவைவாமி, வைரதரவாஜேப்
வபருமைவாள், பட்டவாச்சேவார்யேவார் வீதி நவைநீத
கிருஷ்ணர், சசேவாவலயேப்பன் வீதி இரவாமைசுவைவாமி,
வைரதரவாஜேப்வபருமைவாள், சவைதநவாரவாயேணப்
வபருமைவாள் ஆகிசயேவார் கருடனில் ஆசரவாகணித்த
வபரியே வதருவிற்கு எழுந்தருளி அருள்
பவாலிக்கின்றைனர். வபரியே திருவைடியில் அருள்
பவாலிக்கும வபருமைவாள்களுடன் திருவைடியும,
திருக்குடந்வதவயே மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார், நமமைவாழ்வைவார்,
திருமைழிவசேயேவாழ்வைவார் ஆகியே ஆழ்வைவார்களும
சசேவவை சேவாதித்த அருளுகின்றைனர். வைவாருங்கள்
இனி தஞ்வசேயில் நவடவபறம 23
கருடசசேவவைவயே சசேவிக்கலவாம.

40. தஞ்வசே
இருபத்திமூன்ற கருட
சசேவவை
தஞ்சேவாவூர் அரண்மைவன சதவைஸ்தவானத்
திருக்சகவாவில்களுள் தஞ்வசே
மைவாமைணிக்சகவாவில்கள் மிகச் சிறைப்பு வைவாயந்தவவை.
மையேர்வைறை மைதி நலம வபற்றை ஆழ்வைவார்களவால்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயயப்பட்ட திருப்பதிகளுள்
மூன்றைவாக விளங்குபவவை இவவை. தஞ்வசேயில்
நவடவபறம 23 கருடசசேவவை வைரலவாற்சறைவாடு
வதவாடர்புவடயே விழவாவைவாகும. வவைணவை
ஆலயேங்களில் அதிக அளவில் கருட சசேவவை ஒசர
சநரத்தில் நவடவபறவைத இந்த தஞ்வசே திவ்யே
சதசேத்தில்தவான் என்பத இதன் தனி சிறைப்பு.
தஞ்சேவாவூர் வவைண்ணவாற்றைங்கவரப் பகுதியில்
அவமைந்தள்ள தஞ்வசே நீலசமைகப்வபருமைவாள்,
மைணிகுன்றைப்வபருமைவாள், வீரசிங்கப்வபருமைவாள்
ஆகியே மூன்ற ஆலயேங்களும வவைணவை

திவ்யேசதசே வைரலவாற்றடன் வதவாடர்புவடயேத.
பூதத்தவாழ்வைவார், நமமைவாழ்வைவார்,
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் ஆகியே மூன்ற
ஆழ்வைவார்களவால் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயயேப்பட்டவவை. 108 திவ்யேசதசேப்
வபருமைவாள்களும திருமைங்வகயேவாழ்வைவாருக்குக்
கருட சசேவவை சேவாதித்ததவாக ஐதீகம, இவ்வைவாற
வபருமைவாள்கள் சசேவவை சேவாதித்த நவாள் வவைகவாசி
திருசவைவாண நவாள் ஆகும இவதக் வகவாண்டவாடும
வைவகயில் இன்றம தஞ்வசேயில் 23 கருடசசேவவை
நவடவபறகின்றைன.
இந்தக் கருட சசேவவை உற்சேவைத்தில் அன்ன
வைவாகனத்தில் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத வகவாண்டு முன் வசேல்ல
அருள்மிகு நீலசமைகப்வபருமைவாள் உற்சேவைர்
நவாரவாயேணனும, ஆண்டவாளும கருட வைவாகனத்தில்
முன்சன வைர, வதவாடர்ந்த வீரசிங்கப் வபருமைவாள்,
மைணிக்குன்றைப் வபருமைவாள் என அவனவைரும
வைரிவசேயேவாக ஒருவைர் பின் ஒருவைரவாக 23 கருட

வைவாகனங்களில் கவாட்சி தருவைவதக் கவாணக் கண்
சகவாடி சவைண்டும.
தஞ்வசே யேவாளி வபருமைவாள், நீலசமைகப்
வபருமைவாள், மைணிகுன்றைப் வபருமைவாள் எனும
திருப்வபயேர்களில் எமவபருமைவான்
குடிவகவாண்டிருக்கும இந்த தஞ்வசே
மைவாமைணிக்சகவாயிவலத்தவான் திருகுடந்வதக்கு
அடுத்தபடியேவாக திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் தம
பவாசுரத்தில் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.

எமபிரவான் எந்வத என்னுவடச் சுற்றைம எனக்கு
அரசு என்னுவட வைவாழ்நவாள்
அமபினவால் அரக்கர் வவைருக்வகவாள வநருக்கி
அவைருயிர் வசேகுத்த எம அண்ணல்
வைமபுலவாம சசேவாவல மைவாமைதிள் தஞ்வசே
மைவாமைணிக் சகவாயிசல வைணங்கி,

நமபிகவாள் உயயே நவான் கண்டு வகவாண்சடன்
நவாரவாயேணவா என்னும நவாமைம. (வப.தி 1-1-8)
வபவாருள்: பக்தி மிக்க அன்பர்கசள! எனக்கு
உதவுபவைனும, எனக்கு தந்வதயும, எனக்கு
எல்லவா உறைவு முவறையும, என்வன
ஆள்கின்றைவைனும, எனத வைவாழ்நவாளும,
அன்பினவால் அரக்கர் அஞ்சிடுமைவாற அவைர்கள்
உயிவரமுடித்த எங்கள் தவலவைனும ஆகியே
வபருமைவாள் எந்நவாளும உவறையும மைணம வீசும
சசேவாவலகவளயும வபரியே மைதிவலயும உவடயே
தஞ்வசே மைவாமைணிக்சகவாவிவல வைணங்கி
நவாரவாயேணவா என்னும நவாமைத்வத நவான் உயயும
வைண்ணம கண்டு வகவாண்சடன்.
.
பவாரமபரியேமைவாக நவடவபற்ற வகவாண்டிருந்த
கருட சசேவவைப் வபருவிழவா ஓயேவாத சேண்வட
சேச்சேரவு, அரசியேல் குழப்பங்கள், அந்நியேர்
பவடவயேடுப்பு சபவான்றை பல கவாரணங்களினவால்
தவடப்பட்டிருந்தத. பின்னர்ப் பல கவாலம
கழித்தத் தஞ்வசே பள்ளியேக்ரஹவாரத்தில் வைசித்த

கருடவாழ்வைவார்தவாசேன் என்னும மைகவானவால் பன்னிரு
கருட சசேவவையுடன் சகவாலவாகலமைவாகத்
தவைங்கப்பட்டத. எனசவை இவைர் தவைவாதசே
கருடவாழ்வைவார் தவாசேன் என அன்புடன்
அவழக்கப்பட்டவார். அந்த விழவாசவை தற்சபவாத 23
கருட சசேவவையேவாகச் சிறைப்புடன்
நவடவபறகின்றைத.
வவைகவாசி திருசவைவாணம வதவாடங்கி மூன்ற
நவாட்கள் இந்த உற்சேவைம சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத. முதல் நவாள் வபருமைவாள்கள்
அவனவைரும வைந்த சசேர்தல் இரவாஜே வீதிகளில்
கருட சசேவவை, இரண்டவாம நவாள் நவைநீத சசேவவை,
மூன்றைவாம நவாள் விவடயேவாற்றி.

தமைருள்ளம தஞ்வசே தவலயேரங்கம தண்கவால்
தமைருள்ளும தண்வபவாருப்பு சவைவல –
தமைருள்ளும
மைவாமைல்வலசகவாவைல் மைதிட்குடந்வதவயேன்பசர

ஏலவைல்லவவைந்வதக்கிடம. ( இ தி 70)

வபவாருள்: பக்தர்களுவடயே இதயேம - தஞ்வசே
மைவாமைணிக்சகவாவில், சிறைந்ததவான திருவைரங்கம,
திருத்தண்கவால், பக்தர்கள் தியேவானிக்கின்றை
அழகியே திருமைவல, திருப்பவாற்கடல், பக்தர்கள்
சிந்திக்கின்றை திருக்கடல் மைல்வல,
திருக்சகவாவைலூர், திருமைதில்கசளவாடு கூடியே
திருக்குடந்வத ஆகியே இத்தலங்கவளல்லவாம
எதிரிகவள வவைல்ல வைல்லவைனவான
எமவபருமைவானுக்கு இருப்பிடவமைன்பர் என்ற
பூதத்தவாழ்வைவார் பவாடியே தஞ்வசே கருடசசேவவையில்
1)ஸ்ரீநீலசமைக வபருமைவாள் –
2)ஸ்ரீவீரநரசிமமை வபருமைவாள்,
3)ஸ்ரீமைணிகுன்றைப் வபருமைவாள்,
4)ஸ்ரீவைரதரவாஜே வபருமைவாள், சவைளூர்
5)ஸ்ரீகல்யேவாண வவைங்கசடசே வபருமைவாள்,
வவைண்ணவாற்றைவாங்கவர

6)ஸ்ரீசகவாதண்டரவாமைர், பள்ளி அக்ரஹவாரம
7)ஸ்ரீலட்சுமிநவாரவாயேண வபருமைவாள், சுங்கவாந்திடல்
8)ஸ்ரீயேவாதவை கண்ணன், கரந்வத
9)ஸ்ரீவவைங்கசடசே வபருமைவாள் ,கரந்வத
10)ஸ்ரீசயேவாகநரசிமமை வபருமைவாள்,
வகவாண்டிரவாஜேபவாவளயேம
11)ஸ்ரீசகவாதண்டரவாமைர், வகவாண்டிரவாஜேபவாவளயேம
12)ஸ்ரீவைரதரவாஜே வபருமைவாள், கீழரவாஜேவீதி
13)ஸ்ரீகலியுக சவைங்கசடசே வபருமைவாள்,
வதற்குரவாஜேவீதி
14)ஸ்ரீரவாமைஸ்வைவாமி, அயயேங்கவடத்வதரு (பஜேவார்)
15)ஸ்ரீஜேனவார்த்தன வபருமைவாள், எல்வலயேமமைன்
சகவாவில் வதரு
16)ஸ்ரீபிரசேன்ன சவைங்கசடசே
வபருமைவாள்,சகவாட்வட
17)ஸ்ரீசகவாவிந்தரவாஜே வபருமைவாள், சகவாட்வட
18)ஸ்ரீரங்கநவாத வபருமைவாள், சமைல அலங்கம
19)ஸ்ரீவிஜேயேரவாமைஸ்வைவாமி, சமைலரவாஜேவீதி
20)ஸ்ரீநவைநீத கிருஷ்ணஸ்வைவாமி, சமைலரவாஜேவீதி
21)ஸ்ரீபூசலவாககிருஷ்ணன், சேகவாநவாயேக்கன்வதரு
22)ஸ்ரீநவைநீதகிருஷ்ணன், மைவானமபுச்சேவாவைடி

23)ஸ்ரீபிரசேன்ன சவைங்கசடசே வபருமைவாள்,
மைவானமபுச்சேவாவைடி
ஆகியே 23 வபருமைவாள்கள் கலந்த
வகவாள்கின்றைவார்கள்.
முதல் நவாள் 23 திருக்சகவாயில்களின்
வபருமைவாள்கள் சேர்வை அலங்கவாரமைவாகக் கருட
வைவாகனத்தில் எழுந்தருளிக் வகவாடிமைரத்த
மூவலயில் இருந்த கிளமபித்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் அன்ன வைவாகனத்தில்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத வகவாண்சட எதிர்
சசேவவையுடன் முன் வசேல்ல வபரியே திருவைடியில்
வபருமைவாள்கள் அவனவைரும சசேவவை
சேவாதித்தக்வகவாண்டு கீழரவாஜேவீதி, வதற்கு
ரவாஜேவீதி, சமைல ரவாஜேவீதி, வைடக்கு ரவாஜேவீதி
வைழியேவாக பக்தர்களுக்குக் சசேவவை சேவாதித்த
மீண்டும வகவாடிமைரத்த மூவலவயே
வைந்தவடகின்றைனர். அங்கு மைஹவா தீபவாரவாதவன
நவட வபறகின்றைத.

என்வசேயசகன் அடிசயேனுவரயீர்
இதற்வகன்ற
வமைன்மைனத்சதயிருக்கும புகழ்,
தஞ்வசே யேவாளிவயேப் வபவான்வபயேசரவான்றைன்
வநஞ்சேமைன்றிடந்தவைவனத் தழசலபுவர
மின்வசேய வைவாளரக்கன் நகர் பவாழ்படச் சூழ்
கடல்சிவறை வவைத்த இவமை சயேவார்வதவாழும,
வபவான்வசேய மைவால்வைவரவயே மைணிக்குன்றிவன
அன்றிவயேன்மைனம சபவாற்றி என்னவாசத
(தி.வமைவா 7-3-9)
வபவாருள்: அடிசயேன் வபருமைவான் வசேயத
சபருதவிக்கு என்ன வகமமைவாற வசேயசவைன்.
வசேவால்லுங்கள் . எக்கவாலமும என்
உள்ளத்திசலசயே குடியிருப்பதனவால் ஏற்பட்ட
புகவழ உவடயேவைனும, தஞ்வசே
மைவாமைணிக்சகவாவிவல ஆள்பவைனும, நரசிமமை
அவைதவாரத்தில் இரணியேனுவடயே மைவார்வபப்
பிளந்தவைனும, வநருப்புப் சபவான்றைவைனவாய ஒளி
விடும வைவாட்பவடவயே உவடயேவைனவான
இரவாவைணனின் நகரமைவாகியே இலங்வக
பவாழவாகுமபடி அந்நகவரச் சூழ்ந்த அகழியேவாய

இருந்த கடலில் அவண கட்டியேவைனும,
சதவைர்களவால் வைணங்கப்படுபவைனும, வபரியே
மைவல சபவான்றைவைனும, நீலமைணிமையேமைவான மைவல
சபவான்றைவைனுமைவான நவறையூர் நமபிவயேத் தவிர
மைற்வறைவாரு வதயவைத்வத என் மைனமைவானத
சபவாற்றைவாத என்ற திருமைங்வக மைன்னன்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
இத்திருக்சகவாவிலின் கருட சசேவவை உற்சேவைத்தின்
இரண்டவாம நவாள் நவைநீத சசேவவை, தவைழும
கண்ணன் சகவாலத்தில் வகவாடி மைரத்த மூவலயில்
இருந்த கிளமபி இரவாஜே வீதிகளில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர் வபருமைவாள்கள். மூன்றைவாம நவாள்
விவடயேவாற்றி, வவைண்ணவாற்றைங்கவரயில் நீரவாட்டு
விழவா. வீரநரசிமமைர் ஆலயேத்தில் திருமைஞ்சேனம,
தீபவாரதவன. பின்னர் வபருமைவாள்கள் அவனவைரும
திருமபிச் வசேல்கின்றைனர். வைவாருங்கள் இனி
வபருமைவாள் ஐந்த சகவாலங்களில் சசேவவை
சேவாதிக்கும திருவைல்லிக்சகணி திவ்யே சதசேத்தின்
கருட சசேவவைகவள சசேவிக்கலவாம அன்பர்கசள.

41. திருவைல்லிக்சகணி
கருட சசேவவைகள்

பவார்த்தசேவாரதிப்வபருமைவாள் கருடசசேவவை

மைவாடமைவா மையிவல திருவைல்லிக்சகணியில் நின்றை,
கிடந்த, அமைர்ந்த சகவாலங்களில் ஐந்த
வபருமைவாளவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். ஐவைருக்கும
பிரமசமைவாற்சேவைம தனித்தனியேவாக
நவடவபறகின்றைத. சித்திவரயில்
ஸ்ரீபவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள் பிரமசமைவாற்சேவைம.
வவைகவாசியில் கசஜேந்திர வைரதர் பிரமசமைவாற்சேவைம,
ஆனியில் ஸ்ரீஅழகியே சிங்கர் பிரமசமைவாற்சேவைம,
பங்குனியில் இரவாமை நவைமிவயே ஒட்டி ஸ்ரீரவாமைர்
பிரமசமைவாற்சேவைம. பங்குனி உத்திரத்தன்ற
ஸ்ரீமைந்நவாதர் கண்ணவாடி கருட சசேவவை
தந்தருளுகின்றைவார். வவைகவானசே ஆகமைப்படி
உற்சேவைங்கள் நவடவபறவைதவால் மூன்றைவாம நவாள்
அதிகவாவல சகவாபுர வைவாசேல் தரிசேனத்தடன் தங்க
கருடசசேவவை அவனத்த வபருமைவாள்களின்
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாதம
நவடவபறகின்றைத. சமைலும ஆடிப்
வபசௌர்ணமியேன்ற “கசஜேந்திர சமைவாட்சே

உற்சேவைம” ஆடி கருடன் என்ற
நவடவபறகின்றைத. மைவாசி மைகத்தன்ற அதிகவாவல
சேமுத்திரக்கவரக்கு தங்க கருட வைவாகனத்தில்
பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள் எழுந்தருளி தீர்த்தவைவாரி
கண்டருளுகிறைவார்.
பங்குனியில் இரவாமை நவைமிவயே ஒட்டி
சேக்கரவைர்த்தி திருமைகனுக்கு பிரமசமைவாற்சேவைம
மூன்றைவாம நவாள் கவாவல

பரதனும தமபி சேத்ருக்கனனும
இலக்குமைசனவாடு வமைதிலியும
இரவும நன்பகலும ததிவசேயயே நின்றை
இரவாவைணவாந்தகவன எமமைவாவன
குரவைசமை கமைழும குளிர் வபவாழிலூடு
குயிவலவாடு மையில்கள் நின்றைவால
இரவியின் கதிர்கள் நுவழதல் வசேயதறியேவாத்
திருவைல்லிக்சகணிக் கண்சடசன. ( வப. தி. 23-7)

வபவாருள்: பரதவாழ்வைவானும சேத்ருக்னவாழ்வைவானும,
இலக்குவைசனவாடு சவதயும இவடவிடவாத
வைணங்குமபடி எழுந்தருளியிருக்கின்றை,
இரவாவைணவனக் வகவான்றைவைனவான
எமவபருமைவாவன, குரவை மைலர்கள் மைணக்கும
குளிர்ந்த சசேவாவலகளில் பவாடும குயில்கசளவாடு
கூட நின்ற மையில்கள் ஆட, சூரியேனின் கதிர்கள்
ஒரு கவாலும உள்சள நுவழந்தறியேவாத
திருவைல்லிக்சகணியில் கண்சடன். என்ற
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
ஸ்ரீரவாமைர் தங்க கருட சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார்.
பங்குனி உற்சேவை சசேர்த்தி உற்சேவைத்தின் சபவாத
மைவாவல ஸ்ரீரங்கநவாதசுவைவாமி கண்ணவாடி
கருடசசேவவை தந்தருளுகின்றைவார். இவ்வைவாற
வைருடம முழுவைதம பல்சவைற கருட
சசேவவைகவள நவாம இத்திவ்யேசதசேத்தில்
சசேவிக்கலவாம.
பவார்த்தசேவாரதி சுவைவாமி கருடசசேவவை :
பிரமசமைவாற்சேவை கருட சசேவவையின் சபவாத

பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள் சமைற்கு மைவாட வீதியில்
வைழங்கும அற்புத நடனத்வத கட்டவாயேம கூறை
சவைண்டும , முதலில் வைட சமைற்கில் உள்ள
கங்வக வகவாண்டவான் மைண்டபம வைவர
பக்தர்களின் சதங்கவாய பழம மைற்றம பட்டு
தண்டுகவள ஏற்றக் வகவாண்டு சசேவவை சேவாதித்தச்
வசேன்றை வபருமைவாள் மைண்டபம வைந்தவுடன்
அப்படிசயே பின் சநவாக்கி மைவாட வீதியின் இறதி
வைவர திருமபி வைருகின்றைவார். அத வைவர
பக்தர்களவால் நிவறைந்திருந்த மைவாட வீதி கவாலி
ஆகின்றைத. அவனவைரும ஓரமைவாக ஒதங்கி நின்ற
எவதசயேவா எதிர்பவார்த்தக் கவாத்த நின்றைனர்.
அடிசயேனுக்கு ஒன்றம வதரியேவில்வல ஏன்
வபருமைவாள் திருமபி வைந்தவார் என்ற
சயேவாசிக்கின்றீர்களவா? சிறித சநரம பக்தர்களுடன்
கவாத்திருங்கள்.
நரசிமமைர் சேன்னதியும தவாண்டி சமைற்கு மைவாட
வீதியின் முவனக்கு வைந்த பவார்த்தசேவாரதிப்
வபருமைவாள் அங்கிருந்த பின்னர் கருடனில்
பறைந்த வைருவைத சபவாலசவை அற்புதமைவாக சமைள
சேத்ததிற்கு ஏற்றைவைவாற அருவமையேவாக நடனம

ஆடியேவைவாற மைண்டபத்திற்கு
எழுந்தருளுகின்றைவார். அந்த அழவக எப்படி
வைர்ணிப்பத என்சறை வதரியேவில்வல. வநற்றிச்
சுட்டி ஆட ஆட, .மைலர் மைவாவலகள் தவானவாட,
அர்ச்சேக சுவைவாமிகள் இருவைரும இரு பக்கமும
சநர்த்தியேவாக கவைரி வீசே. குவடகளின் குஞ்சேங்கள்
சமைலும கீழுமைவாக அவசேந்தவாட அன்பர்களின்
சதவாளில் பவார்த்சேவாரதிப் வபருமைவாள் அப்படிசயே
கருடனின் இரு சிறைகுகள் அவசேவைத சபவாலவும
அதில் அவைசேரமைவாக கசஜேந்திரவன கவாக்க ஒரு
கரத்தில் சுடரவாழி ஏந்தி, சதவாளில் அங்க வைஸ்திரம
நின்றைவாட அவைசேர அவைசேரமைவாக பறைந்த வைந்த
சகவாலத்வதயும, சமைலும அன்ற பவார்த்தன் சதரில்
நின்றைவைவாசறை சேவாரத்தியேம வசேயத அழவகயும.
சநரில் வைந்த தரிசித்தவால் மைட்டுசமை அவத உணர
முடியும.
இந்த சசேவவைவயே ஏசேல் என்ற அவழக்கின்றைனர்
பக்தர்கள். கருட சசேவவை, யேவாவன வைவாகனம,
மைற்றம குதிவர வைவாகனத்தில் எழுந்தருளும
சபவாத ஏசேல் சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார்
பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள்.

பின்னர் கங்வக வகவாண்டவான் மைண்டபத்தில்
நுவழவைதற்கு முன் வவைள்வளத் தணி கிழித்த
வீசேப்படுகின்றைத. பின்னர் மைண்டபத்தில்
மைண்டகப்படி கண்டு அருளுகிறைவார் வபருமைவாள்.
சுமைவார் ஒரு மைணி சநரம மைண்டபத்தில் வபருமைவாள்
பக்தர்களுக்கு சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். பின்னர்
அங்கிருந்த புறைப்பட்டுத் வைடக்கு மைற்றம கிழக்கு
மைவாடவீதிகள் வைழியேவாக அலங்கவார மைண்டபம
அவடந்த பின்னர் அங்கிருந்த ஏகவாந்த சசேவவை
சேவாதித்த ஆலயேத்திற்குள் வைருகின்றைவார் வபருமைவாள்.

முன்னும பின்னும பூரண நவக
அலங்கவாரத்தடன் திருப்பவாதங்கள் மைற்றம
திருக்கரங்கள் வவைரத்தில் மின்ன, வவைறம ஒரு
சரவாஜேவா மைவாவல மைட்டுசமை அணிந்த அற்புதமைவாக
பக்தர்களின் சதவாளில் ஆடி ஆடி ஆஸ்தவானம
வைருகின்றைவார் திருசவைவாணத்தவான், ஐந்தவலயே
வபநவாகத்தவல பவாயந்தவைன், குவடயேவாக் கவாலி
கவாப்பவைன், இருட்டில் பிறைந்த சபவாய ஏவழ
வைல்லவாயேர் மைருட்வடத் தவிர்ப்பித்த வைன் கஞ்சேன்

மைவாளப்புரட்டியே மைவாயேன், கள்ளச் சேகடமும
மைருதம கலக்கழியே உவதத்த பிள்வள அரசு, கரியே
குழல் வசேயயே வைவாய முகத்த கவாகுத்த நமபி,
பின்வன மைணவாளன் பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள்.
மிகவும அருவமையேவாக வபருமைவாவள அப்சபவாத
சசேவிக்கலவாம. வைருடத்திற்கு ஒரு முவறை
மைட்டுசமை இந்த அற்புதமைவான ஏகவாந்த சசேவவைவயே
நவாம சசேவிக்க முடியும. இந்த ஏகவாந்த சசேவவைவயே
தரிசிப்ப்பவைர்கள் சபற வபற்றைவைர்கள் என்பதில்
எந்த வித ஐயேமும சதவவையில்வல.
விற்வபருவிழவும கஞ்சேனும மைல்லும
சவைழமும பவாகனும வீழ
வசேற்றைவைன் தன்வன புரவமைரி வசேயத சிவைனுற
தயேர் கவள சதவவை
பற்றைலர் வீயேக்சகவால் வகயில் வகவாண்டு
பவார்த்தன் தன் சதர் முன் நின்றைவாவன
சிற்றைவவை பணியேவால் முடி தறைந்தவாவனத்
திருவைல்லிக்சகணிக் கண்சடசன. (வப.தி 2-31)

வபவாருள்: வில் விழவா என்னும
வகவாண்டவாட்டமும, கமசேனும, சேவாணுரன்,
முஷ்டிகன் என்னும மைல்லர்களும,
குவைலவாயேவாபீடம என்னும யேவாவனயும அதன்
பவாகனுமைவாகியே அவனத்தம விழுமபடி
அழித்தவைவன, திரிபுரம எரித்த சிவைனவடந்த
தன்பத்வத நீக்கியே தவலவைவன, பவகவைர்கள்
அழியுமபடி சேவாட்வடவயேக் வகயில் வகவாண்டு
அர்ச்சுனன் சதரின் முன்சன பவார்த்தசேவாரதியேவாக
நின்றைவைவன, தன் சிறியே தவாயேவாகியே வகசககியின்
வசேவால்லவால் முடிதறைந்த வபருமைவாவள
திருவைல்லிக்சகணியில் கண்சடசன. என்ற
பவார்த்தன் சதர் சேவாரதியேவாக எமவபருமைவான்
திகழ்ந்தவத திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார். ஏன், “பற்றைலர்
வீயேக் சகவால் வகவாண்டு பவார்த்தன் சதர் முன்
நின்றைவாவன” என்ற ஆழ்வைவார் மைங்கவாளவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார் என்ற சயேவாசிக்கின்றீர்களவா?

வபவாதவைவாக சேவாரதிகள் அமைர்ந்த தவாசன சேவாரத்தியேம
வசேயவைர் ஆனவால் இங்கு ஏன் ஆழ்வைவார்
நின்றைவாவன என்ற பவாடியுள்ளவாசர, அத
ஏவனன்றைவால். பீஷ்மைரின் அமபிலிருந்த
அருச்சுனவனக் கவாப்பவாற்றைத்தவான். ஸ்ரீகிருஷ்ணன்
தனத மைவார்பிலும முகத்திலும பீஷ்மைரின்
அமபுகவள எல்லவாம தவாங்கிக் வகவாண்டவான்.
இவ்வைவாற மைஹவாபவாரதப்சபவாரில் பீஷ்மைரின்
அமபு பட்ட கவாயேங்களின் வைடுக்கவள
வபருமைவாளின் முகத்தில் வதளிவைவாகக் கவாணலவாம.
தன் அன்பன் அர்ச்சுனுனனுக்கவாக ஏற்றை
புண்கவள வபருமைவாள் இந்த கலிகவாலத்திலும
தன்னுவடயே எளிவமைவயே கவாட்டி அருள்
பவாலிக்கின்றைவான்.
மூன்ற முவறை இந்த பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாவள
வைவார்த்த சபவாதம முகத்தில் இவ்வைவாற வைடுவுடன்
வபருமைவாள் அவமைந்தவாரம, பின்னர் அசேரீரியேவாக
வபருமைவாள் இவ்வுண்வமைவயே உணர்த்தினவார்
என்பவார்கள் வபரிசயேவார்கள். சமைலும
வபருமைவாளின் இடுப்பில் யேசசேவாவத உரலில்
கட்டியே கயிற்றின் தழுமபும உள்ளத என்றம

கூறகின்றைனர். எனசவை வபருமைவாளுக்கு தங்கக்
கவைசேம சேவார்த்தி மிகவும பத்திரமைவாக கவாக்கின்றைனர்.
பிரமசமைவாற்சேவைம சித்திவர மைவாதத்தில்
நவடவபறகின்றைத என்பதவால் வவையில்
அதிகமைவாக இருக்கும என்பதவால் வபருமைவாள்
குளிர்ச்சியேவாக இருக்க சவைண்டும என்ற
திருசமைனி முழுவைதம சேந்தனம சேவார்த்தியிருக்கும
அந்த பக்திவயே என்னவவைன்ற வசேவால்ல.
மைவாசி மைக தீர்த்தவைவாரி கருட சசேவவை : மைவாசி
மைகத்தன்ற பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள்
கடற்கவரக்குத் தங்க கருட வைவாகனத்தில்
எழுந்தருளி தீர்த்தம வகவாடுத்தருளுகின்றைவார்.
வைழிவயேங்கும பக்தர்கள் வபருமைவாவள சசேவிக்கக்
கவாத்த நிற்கின்றைனர். கடற்கவரயில் வவையில்
கவாலம ஆரமபமைவாகின்றைத என்பதவால்
வபருமைவாவள சசேவிக்க வைருபவைர்களுக்கு தண்ணீர்,
நீர் சமைவார், பவானகம வகவாடுக்க பக்தர்கள் கவாத்த
நிற்கின்றைனர். கவாவல இளஞ்சிவைப்பு சூரியே
ஒளியில் வபருமைவாவள சசேவிப்பசத ஒரு ஆனந்த
அனுபவைம. கடல் அவலகள் தங்கவள
ஆசர்வைதிக்க ஓடும புள்சளறி வைரும ஆதி

முதல்வைவன வைரசவைற்க ஆர்ப்பரிப்புடன் வைந்த
தவரவயே வதவாட்டுவிட்டுச் வசேல்கின்றைன.
அதிகவாவலயில் பறைவவைகள் பூபவாளம பவாட
பக்தர்களின் சதவாளில் ஆடிக்வகவாண்சட
பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள் வைருகின்றைவார். கடவல
அவடந்தவுடன் தண்ணீரில் இறைங்குகின்றைவார்
வபருமைவாள் பக்தர்கள் அவனவைரும அவைருடன்
கடலில் இறைங்குகின்றைனர். பின்னர்க்
கடற்கவரயில் வைந்த சூரியேனுக்கு கவாட்சி
தந்தபடி நிற்கின்றைவார் பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள்,
பக்தர்கள் சுற்றி நின்ற பக்தவைத்சேலனுக்குப்
பல்லவாண்டு பவாடுகின்றைனர். பின்னர்
சேக்கரத்தவாழ்வைவார்த் தீர்த்தவைவாரி
கண்டருளுகின்றைனர். அவைருடன் பக்தர்கள்
அவனவைரும கடல் நீரவாடுகின்றைனர்.
கடற்கவரயில் சுதர்சேனவாழ்வைவாருக்குத்
திருமைஞ்சேனம நவடவபறகின்றைத. சுமைவார்
இரண்டு மைணி சநரம கடற்கவரயில் இருந்த
பக்தர்களுக்கு அருள்பவாலித்த பின்னர் வபருமைவாள்
சகவாவிலுக்குத் திருமப எழுந்தருளுகின்றைவார். மைவாசி
மைகத்தன்ற கவாவலயில் கருட சசேவவை சேவாதித்த

வபருமைவாள் மைவாவல சசேஷ வைவாகன சசேவவை
தந்தருளுகின்றைவார்.
க ண்ணவாடி கருட சசேவவை: பங்குனி
உத்திரத்தன்ற தவான் சதவா இரவாமைர்
திருக்கல்யேவாணம நவடவபற்றைத. பூசலவாக
வவைகுந்தமைவாம திருவைரங்கத்தில் இன்ற தவான்
"நமவபருமைவாளும, அரங்க நவாயேகித் தவாயேவாரும
சசேர்த்தி சசேவவை" சேவாதிக்கின்றைனர். அத
சபவாலசவை பல வவைஷ்ணவை ஆலயேங்களில் அன்ற
திருக்கல்யேவாணமும, சசேர்த்தி சசேவவையும
நவடவபறகின்றைத. திருநவறையூர், திருவைவாலி
திருநகரி சவைடு பறி உற்சேவைம, சதரழுந்தூர்,
திருவிந்தளூர், திருநவறையூரில் கல் கருட
சசேவவையுடன் கூடியே பிரமசமைவாற்சேவைம என்ற
பல திவ்யேசதசேங்களில் பிரமசமைவாற்சேவைம
நவடவபறகின்றைத. இந்தத் திருவைல்லிக்சகணி
திவ்யே சதசேத்திலும பங்குனி உத்திரத்தன்ற
ஸ்ரீமைந்நவாதர் என்னும அரங்கநவாதர் மைற்றம
சவைதவைல்லித் தவாயேவார் சசேர்த்தி உற்சேவைம
நவடவபறகின்றைத.

திருவைல்லிக்சகணியில் "என்வனயேவாளுவடயேப்ப
ன்" (மைந்நவாதன் என்னும வைடவமைவாழிப் வபயேரின்
தமிழவாக்கம) என்ற அவழக்கப்படும
அரங்கநவாதர், வவைங்கடகிருஷ்ணருக்கும
முன்பவாக இங்கு சகவாவில் வகவாண்டதவாக
ஐதீகம. ஒரு சேமையேம வபரியே பிரவாட்டியேவார்
திருமைவாலுடன்
சகவாபம வகவாண்டு தளசி வசேடிகள் நிவறைந்த
இந்த பிருந்தவாரண்யேத்தில் அல்லி மைலர்கள்
நிவறைந்த வகரவைணி புஷ்கரணி தடவாகத்தில்
ஒரு அல்லி மைலரில் சதவான்றினவார்.
பிருகு மைகரிஷக்கு அந்தக் குழந்வத சவைத
ஸ்வைரூபமைவாக கவாட்சியேளித்ததவாலும அல்லி
மைலரில் சதவான்றியேதவாலும "சவைதவைல்லி" என்ற
வபயேரிட்டு வைளர்த்தவார். சவைதவைல்லித்தவாயேவார்
திருவைரங்கவன தம நவாதனவாக ஏற்ற வைவாரீர்
"எம நவாதசர" என்ற அவழக்கசவை இத்தலத்தில்
ஸ்ரீ ரங்கநவாதர் "ஸ்ரீமைந்நவாதன்"
என்றம சபவாற்றைப்படுகின்றைவார். தவாயேவாவர
திருக்கல்யேவாணம வசேயத வகவாள்வைதற்கவாக

ஸ்ரீரங்கநவாதர் இத்திருத்தலத்திற்கு
எழுந்தருளினவார் என்பத ஐதீகம.

கண்ணவாடி கருடனில் ஸ்ரீமைந்நவாதர்

பவார்த்தசேவாரதி வபருமைவாளின் கருவைவறைக்கு
முன்பவாக இடப்புறைத்தில் அரங்கநவாதரின்
சேன்னதி
அவமைந்தள்ளத. பவாமபவணயில் புஜேங்க
சேயேனத்தடன் பள்ளி வகவாண்ட சகவாலத்தில்
இரு புறைமும சதவியேர் அமைர்ந்திருக்க,
நவாபியிலிருந்த பிரமமை சதவைருடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் வபருமைவாள். அனந்த சேயேன
வபருமைவாளுக்கு
அருசக உள்சள மைவறைவைவாக சிரித்தபடி வைரவாகரும
அமைர்ந்திருக்கின்றைவார். உற்சேவைர் ஸ்ரீசதவி பூசதவி
தவாயேவார்களுடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
பங்குனி உத்திரத்தன்ற கண்ணவாடி கருடனில்
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கிறைவார் மைற்றம
சவைதவைல்லித் தவாயேவார் - அரங்கநவாதர்
திருக்கல்யேவாணமும அன்வறையே தினம
நவடவபறகின்றைத. இவைவரத்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
சவைதத்வத சவைதத்தின் சுவவைப்பயேவன விழுமி
யே முனிவைர் விழுங்கும

சகவாதிலின் கனிவயே நந்தனவார்க் களிற்வறைக் கு
வைலயேத்சதவார் வதவாழுசதத்தம
ஆதிவயே அமுவத என்வனயேவாளுவட யேப்ப
வன ஒப்பவைரில்லவா
மைவாதர்கள் வைவாழும மைவாடமைவாமையிவலத் திருவைல்
லிக் சகணிக் கண்சடசன
( வப.தி 2-3-2)
வபவாருள்: சவைத வைடிவைவாய இருப்பவைவன,
சவைதத்தினவால் வபறைப்படும இனியே பயேனவாய
இருப்பவைவன, சேனகர் முதலவாகியே முனிவைர்கள்
உண்ணும குற்றைமைற்றை பழம சபவான்றைவைவன,
நந்தசகவாபரின் திருமைகவன ,உலகத்தவார் பணிந்த
ததிக்கும முதல்வைவன, அமுதம சபவான்ற
இனியேவைவன, என்வன அடிவமை வகவாண்ட
தவலவைவன, ஒப்பற்றை வபண்கள் வைவாழ்கின்றை
மையிலவாப்பூரின் திருவைல்லிக்சகணியில்
கண்சடசன. என்ற
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.

பங்குனி உத்திரத்வத ஒட்டி ஸ்ரீமைந்நவாதருக்கு
ஐந்த நவாட்கள் பல்லவை உற்சேவைம
நவடவபறகின்றைத. ஐந்த நவாட்களும வபருமைவாள்
முன்பு "ப்ருந்தவாரண்யே புரவாணம" என்னும
திருவைல்லிக்சகணி புரவாணம பகலில்
சசேவிக்கப்படுகின்றைத. இரவு
அரங்கநவாதப்வபருமைவாள் வபரியே மைவாடவீதி
புறைப்பவாடு கண்டருளுகின்றைவார். நிவறை நவாள்
பங்குனி உத்திரத்தன்ற மைவாவல வபசௌர்ணமி
நிலவவைவாளியில் ஸ்ரீரங்கநவாதர் கண்ணவாடி கருட
சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார். இத்தலத்தில் மைற்றை
கருட சசேவவைகள் எல்லவாம அதிகவாவலயில்
நவடவபறை இவ்வவைவாரு கருடசசேவவை மைட்டும
மைவாவல நவடவபறகின்றைத என்பத சிறைப்பு.
அற்புதமைவாக திருக்கர விரல்களில் நவைரத்ன
சமைவாதிரங்கள், திருக்கரம மைற்றம திருப்பவாத
நகங்களில் கண்ணவாடி, திருக்கர கங்கணங்கள்,
கிரீடம, சமைல் சநவாக்கியே இறைக்வககள்
ஆகியேவைற்றில் பல வைர்ண கண்ணவாடிகள்,
திருப்பவாதத்தில் கண்ணவாடி வகவாலுசு, திருவிழிகள்
மைவாணிக்கம சபவால் மின்ன, மைற்றம பிரவப

முழுவைதம அற்புதமைவாக கண்ணவாடி
சவைவலப்பவாட்டுடன் எழிலவாக, வபவான்
வைண்ணத்தில் கருடன் விளங்க, அந்த சவைத
வசேவாரூபனில், சேர்வை அலங்கவார பூஷதரவாக,
கல்யேவாண மைவாப்பிள்வளயேவாகப் வபருமைவாள்
கண்ணவாடிக் கருடனில் சசேவவை
சேவாதித்தருளுகின்றைவார். மூலவைவர முத்த‘க்கியிலும,
சவைங்கட கிருஷ்ணவரயும ருக்,மைணித்
தவாயேவாவரயும புஷ்பங்கியிலும சசேவிக்கலவாம.
வபசௌர்ணமி நிலவவைவாளியில் வபரியே மைவாட
வீதியில் சசேவவை சேவாதித்த பின் வபருமைவாள்
ஆஸ்தவான மைண்டபம எழுந்தருளி சசேஷ
வைவாகனத்தில் மைற அலங்கவாரம கண்டருளி தவாயேவார்
சேன்னதிக்கு எழுந்தருளுகிறைவார். சேர்வைலங்கவார
பூஷவதயேவாகத் தவாயேவார் தம நவாதருக்கவாக
கவாத்திருக்கின்றைவாள். மைவாவல மைவாற்றியே பின்
திருக்கல்யேவாணம நவடவபறகின்றைத. சசேர்த்தி
சசேவவையின் சபவாத உவடயேவைர்
எழுந்தருளுகின்றைவார், கத்யே த்ரயேம
சசேவிக்கப்படுகின்றைத. (கத்யேத்ரயேம என்பத
இரவாமைவானுஜேர் இயேற்றியே சேரணவாகதி கத்யேம,

ஸ்ரீரங்க கத்யேம, வவைகுந்த கத்யேம என்றை மூன்ற
நூல்கள் ஆகும. சேரணவாகதி கத்யேம பிரபத்தி என்றை
சேரண் புகுதவலப் பற்றியேத. ஸ்ரீரங்க கத்யேம
ரங்கநவாதப்வபருமைவாவன தன்வன தவாசேனவாக்கிக்
வகவாள்ளுமபடி சவைண்டுவைத, வவைகுண்ட கத்யேம
மைஹவாவிஷ்ணுவின் இருப்பிடமைவான
வவைகுந்தத்வத சநரில் பவார்ப்பத சபவால
விவைரிப்பத). இதன் மூலம இரவாமைவானுஜேர்
சேரணவாகதி வசேயத வகவாண்டு இவறைவைவன
அவடந்தவார்.
வபருமைவாளுடன் தவாயேவார் இருக்கும சேமையேமைவாகப்
பவார்த்த திருவைரங்கத்த்தில் இரவாமைவானுஜேர் கத்யே
த்ரயேம சசேவித்தவார் என்பவார்கள். அதனவால்
இன்றம இந்த உற்சேவைத்தின் சபவாத கத்யே த்ரயேம
சசேவிப்பத வைழக்கம. தவாயேவாரின் சிபவாரிசு
கிவடக்கும அல்லவைவா? நவாமும பங்குனி
உத்திரநவாளில் சமைவாட்சேமைளிக்கும (கண்ணவாடி)
கருட சசேவவைவயே சசேவித்த, திவ்யே
தமபதிகளிடம பிரபத்தி வசேயத
முக்தியேவடசயேவாமைவாக.

ஸ்ரீபிரசேன்ன சவைங்கட நரசிமமைப் வபருமைவாள்
கருட சசேவவை
சித்திவர திருசவைவாண நவாவள தீர்த்த நவாளவாகக்
வகவாண்டு பவார்த்தசேவாரதி வபருமைவாளுக்கு
பிரமசமைவாற்சேவைம நவடவபறவைத சபவாலசவை,
வசேன்வன வசேதவாப்சபட்வட ஸ்ரீபிரசேன்ன
சவைங்கட நரசிமமைப் வபருமைவாள். ஆலயேத்திலும
பிரமசமைவாற்சேவைம நவடவபறகின்றைத.
இத்தலத்தில் வபருமைவாள் சவைங்கடவைரவாகவும
நரசிமமைரவாகவும, உபயே நவாச்சியேவார்களுடன் நின்றை
சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். கருட
சசேவவையும ஒசர சேமையேம நவடவபறகின்றைத.
பிரமசமைவாற்சேவைம ஒன்றைவாக நவடவபறம இந்த
இரண்டு திருசகவாவில்களுக்கும இனி ஒரு
சேமபந்தமும உண்டு. வதமைவாதத்தில் திருவூரல்
உற்சேவைத்திற்கவாக ஈக்கவாட்டுத்தவாங்கல்
எழுந்தருளும ஸ்ரீபவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள்
இத்தலத்திற்கு விஜேயேம வசேயகின்றைவார். பின்னர்
இரு வபருமைவாள்களும ஒன்றைவாக மைவாடவீதி வைலம
வைருகின்றைனர்.

இவ்வைவாலயேத்தின் வைவாகனங்கள் வசேயத
கவாலத்தில் சிறைப்பவாக இங்கிலவாந்திலிருந்த
இறைக்குமைதி வசேயயேப்பட்ட சிறைப்பு கண்ணவாடி
குண்டுகள் அவனத்த வைவாகனங்களிலும
பதிக்கப்பட்டனவைவாம. எனசவை கண்களில் ஓளி
விழும சபவாத அப்படிசயே கண் விழித்த
அருள்வைத சபவாலத் சதவான்றம. மூன்றைவாம நவாள்
இரவு வபருமைவாள் அனுமைந்த வைவாகனத்தில்
வபருமைவாள் சசேவவை சேவாதிக்கும சபவாத திருவைடிக்கு
வைவட மைவாவல சேவார்த்தவைத இத்தலத்தின் சிறைப்பு.

42. கல்கியின் கருட சசேவவை

மைவாசி மைகத்தன்ற பவார்த்தசேவாரதிப் வபருமைவாள்
கடற்கவரக்கு எழுந்தருளி கருடசசேவவை
சேவாதிப்பத சபவாலசவை பல்சவைற வவைணவை
ஆலயேங்களிலும வபருமைவாள் கடற்கவரக்கு
எழுந்தருளி கருடசசேவவையில் தீர்த்தவைவாரி
கண்டருளுகின்றைவார். இவ்வைவாற மைவாசி மைகத்தன்ற
தீர்த்தவைவாரி கண்டருளும திவ்யேசதசேம
திருக்கடல்மைல்வல. இத்தலத்தின் கருட
சசேவவைகவளக் கவாணலவாமைவா அன்பர்கசள.
ஆழ்வைவார்களின் கவடகுட்டி, வபருமைவாளிடசமை
அஷ்டவாட்சேர மைந்திசரவாபசதசேம வபற்ற,
அதிகமைவான திவ்யே சதசேங்கவள மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயத திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் கடல் மைல்வல
தலசேயேனப்வபருமைவாவள கல்கி என்ற
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதிருக்கின்றைவார்.

உடமபுருவில் மூன்வறைவான்றைவாய. மூர்த்தி
சவைறைவாய உலகுயயே நின்றைவாவன அன்ற
சபயச்சி

விடமபருகுவித்தகவனக் கன்றசமையத்த
விவளயேவாடவைல்லவாவன, வைவரமீகவானில்
தடமபருகுகருமுகிவலத் தஞ்வசேக்சகவாயில்
தவைவநறிக்குஓர்வபருவநறிவயே
,வவையேமகவாக்கும
கடுமபரிசமைல்கற்கிவயேநவான்
கண்டுவகவாண்சடன் கடிவபவாழில் சூழ்
கடல்மைல்வலத் தலசேயேனத்சத.( வப.தி 2-5-3)
வபவாருள்: உலகம பிவழக்கும வபவாருட்டு
உடமபின் வைடிவில் மூன்ற வைவகயேவாக
இருப்பவவை ஒன்றைவாகவும (பிரமைன், விஷ்ணு,
சிவைன்) உண்வமையில் வைடிவைம சவைறைவாகவும
அவமைந்த நிற்பவைனும, கண்ணனவாக பிறைந்த
சபவாத பூதவனயின் விடம கலந்த பவாவல
குடித்தவைனும, கன்றகவள சமையத்த விவளயேவாட
வைல்லவைனும, மைவல சமைல் உள்ள கவாடுகளில்
குளங்களிசல கன்றகள் நீர் குடிப்பதற்கவாகத் தவான்
முன்சன இறைங்கி வகவயே முதகிசல
கட்டிக்வகவாண்டு தண்ணீர் குடிக்கும கவாளசமைகம
சபவான்றைவைனும, தஞ்வசே மைவாமைணிக் சகவாயிவல

அவடயும வைழிகளில் சிறைந்த வைழியேவாகத் தவாசன
இருப்பவைனும, உலவகக் கவாப்பதற்கவாகக்
குதிவரயின் சமைல் கல்கியேவாக அவைதவாரம வசேயயே
இருப்பவைனுமைவாகியே வபருமைவாவனச் சசேவாவலகள்
சூழ்ந்த கடல் மைல்வல தலசேயேனத்சத நவான் கண்டு
வகவாண்சடன். என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத கடல் மைல்வல
திவ்யேசதசேத்தின்

வபருமைவாள்: தல சேயேனப் வபருமைவாள் (ஆதி சசேஷன்
இல்லவாமைல் தவரயில் நவான்கு திருக்கரங்களுடன்,
வைலத் திருக்கரத்வத திருமைவார்பில் ஞவான
முத்திவரயேவாக, கிழக்கு சநவாக்கியே திருமுக
மைண்டலத்தடன், ஒரு கரத்வத தவலக்கு
வவைத்தக் வகவாண்டு வபருமைவாள் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்)
தவாயேவார் : வபருமைவாள் சபவாலசவை தவாமைவர
இல்லவாமைல் நிலத்தில் அமைர்ந்த சசேவவை சேவாதிக்கும
நில மைங்வகத் தவாயேவார்.

உற்சேவைர் : உலகுயயே நின்றைவான்,
தலசேயேனத்தவறைவைவார். இவைர் திருக்கரத்தில்
தவாமைவர மைலர் உள்ளத.
விமைவானம : ஆனந்த விமைவானம
திருமைங்வக மைன்னன் இத்தலசேயேனப்
வபருமைவாவள நின்றைவூர் நித்திலமைவாகவும கண்டு
சசேவித்திருக்கின்றைவார். இனி இத்தலத்தின் மைற்றை
சிறைப்புகவளக் கவாண்சபவாமைவா?
திருக்கடல் மைல்வல என்னும இத்தலம
மைவாமைல்லபுரம, மைஹவாபலிபுரம என்றம
அவழக்கப்படுகின்றைத. மைஹவாபலி சேக்கரவைர்த்தி
வைவாமைனனிடம சகட்டுப்வபற்றை வைரத்தின் மூலம
இந்த ஊவர ஆண்டு வைந்ததவால் மைஹவாபலிபுரம
என்ற ஆயிற்ற என்பர். நரசிமமைவைர்மை பல்லவைன்
மைவாமைல்லன் என்ற அவழக்கப்பட்டவான் அவைன்
ஆண்ட ஊரவானதவால் மைவாமைல்லபுரம என்றைவாயிற்ற
என்பர்.
தமைருள்ளம தஞ்வசே தவலயேரங்கமதண்கவால்
தமைருள்ளந் தண்வபவாருப்பு சவைவல -

தமைருள்ளும மைவாமைல்வல சகவாவைல்
மைதிக்குடந்வதவயேன்பசர ஏவைல்ல
எந்வதக்கிடம ( இ.தி 70) என்ற வபருமைவாள் உவறையும இடங்கவள
பட்டியிலிட்ட முதல் ஆழ்வைவார்களில் ஒருவைரவான,
கவுசமைவாதகி என்னும கவதயின் அமசேமைவான
பூதத்தவாழ்வைவார் ஐப்பசி மைவாதம அவிட்ட
நட்சேத்திரத்தில் குருக்கத்தி மைலரில் திருஅவைதவாரம
வசேயத தலம.
வபருமைவாள் 27 திவ்யே சதசேத்தில் கிடந்த
சகவாலத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். அவைற்றில்
ஆதிசசேஷன் இல்லவாமைல் நிலத்தில் ஸ்தல சேயேனப்
வபருமைவாளவாக (தவர கிடந்தவான்) சசேவவை
சேவாதிக்கும தலம. மைனித உருவில் வைந்ததவால் சேங்கு
சேக்கரங்களும இல்வல, ஸ்ரீசதவி , பூசதவியும
நவாபியில் இருந்த பிரமமைனும இல்வல. புண்டரீக
முனிவைர் சேமைர்பித்த ஆயிரம இதழ் தவாமைவரயில்
திருவைடிகவள வவைத்த வைண்ணம சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் வபருமைவாள். புண்டரீக

முனிவைருக்கவாக பவாற்கடலில் இருந்த
நிலமைங்வகயுடன் ஓடிவைந்த தரிசேனம தந்த தலம.
அசயேவாத்தி, மைதரவா, மைவாயேவாபுரி, கவாசி, கவாஞ்சி,
அவைந்திபுரி, தவைவாரவக என்னும
சமைவாட்சேத்தலங்களில் கிவடக்கும புண்ணியேத்வத
விட பல ஆயிரம மைடங்கு புண்ணியேம
கிவடக்கும ஸ்தலம.

மைவாசி மைகத்தன்ற (குமப மைவாதம வபசௌர்ணமி)
சூரியே உதயே கவாலத்தில் தீர்த்த ஸ்நவானம வசேயயே
புண்ணியேம வைழங்கும ஸ்தலம.
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் 26 பவாசுரங்களவாலும,
பூதத்தவாழ்வைவார் ஒரு பவாசுரத்தவாலும வபருமைவாவள
மைங்களவாசேவாசேனம வசேதள்ளனர்.
பூதத்தவாழ்வைவார் தவாம பவாடியே
இரண்டவாந்திருவைந்தவாதியில் "அன்சப தகளியேவா"
என்னும பவாசுரத்தில், நவாரணற்கு ஞவானத்தமிழ்
புரிந்த நவான் என்ற பவாடியிருப்பதவால்,

இவைவர "வபருந் தமிழன்" என்ற
அவழக்கின்றைனர்.
தல புரவாணம: புண்டரீக முனிவைர் ஒரு சேமையேம
பவாற்கடலில் பள்ளி வகவாள்ளும பரந்தவாமைனுக்கு
ஆயிரம இதழ் வகவாண்ட ஓர் அற்புதத் தவாமைவர
மைலவர அர்ப்பணம வசேயயே அவைவா வகவாண்டவார்.
அதற்கவாக கடவலக் கடப்பதற்கவாக கடல் நீவர
தன் வககளினவாசலசயே இவறைத்த வைற்றைச்
வசேயயும முயேற்சியில் ஈடுபட்டவார். கடவலக்
வகயேவால் இவறைப்பத என்பத ஆகின்றை கவாரியேமைவா?
இல்வலதவான் ஆனவாலும வபருமைவாளின் சமைல்
அதீத நமபிக்வகக் வகவாண்ட புண்டரீக முனிவைர்
வபரும நமபிக்வகயில் அப்பணியில்
ஈடுபட்டவார். தன் கருமைத்திசலசயே கண்ணவாக
ஈடுபட்டிருக்கும புண்டரீக முனிவைருக்கு அருள
அந்த க்ஷீரவாப்தி நவாதன் நிலமைங்வகத் தவாயேவாருடன்
ஒரு வைசயேவாதிகர் உருவைத்தில் வைந்த என்னயயேவா?
கடல் தண்ணீவரக் வகயேவால் இவறைப்பத
சேவாத்தியேமைவா? என்ற வினவினவார். முனிவைரும
சேவளக்கவாமைல் அகத்தியேர் கடல் முழுவைவதயும
குடிக்கவில்வலயேவா? என்ற பதில் தர, முனிவைரின்

திட பக்திக்கு பிரசேன்னமைவான வபருமைவாள் ஐயேவா
நவானும உங்களுடன் இவறைக்கிசறைன் என்ற கூறி
சிறித சநரம இவறைத்தபின், தவான் கவளத்த
விட்டதவாகவும எனசவை தனக்குப் பசிப்பதவாகவும
உணவு தருமைவாற புண்டரீக முனிவைரிடம சவைண்ட
தமைத பர்ணசேவாவலக்கு வசேன்ற உணவு
வகவாண்டுவைந்த பவார்த்த சபவாத முதியேவைவரக்
கவாணவில்வல. ஆனவால் அவைர் கண்டத
வபருமைவாவள வைலக் கரத்வத தவலக்கு வவைத்தக்
வகவாண்டு இருக்கரங்களவால் தனத திருவைடிசயே
உயயும வைழி என்ற சுட்டிக்கவாட்டும சகவாலத்தில்
தவாமைவர மைலரில் கவால்கவள வவைத்த வைண்ணம
ஸ்தல சேயேனப் வபருமைவாளவாக சேங்கு சேக்ரதவாரியேவாக,
வவைர கிரீடத்தடன், பீதவாமபரதவாரியேவாய,
ஸ்ரீவைத்ஸம, வைனமைவாலவாதவாரியேவாய சசேவவை
சேவாதித்தக் வகவாண்டிருந்தவார். இன்றம வக கூப்பியே
நிவலயில் வபருமைவாவள சசேவிக்கும புண்டரீக
ரிஷவயே கருவைவறையில் சசேவிக்கலவாம.
உற்சேவைர் உலகுயயே நின்றைவான் தமைத திருக்கரத்தில்
புண்டரீக மைஹரிஷ சேமைர்பித்த தவாமைவர
மைலவர ஏந்தியே வைண்ணம சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.

அதவாவைத புண்டரீகரின் பக்திவயே
உலகத்சதவார்க்கு உணர்த்தம
வைண்ணம வபருமைவாள் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
வபருமைவாள் தன் கரத்தினவால் கடல் அவலகவளத்
வதவாட்டுச் சேவாந்தி படுத்தியேதவால் இக்கடல் "அர்த்த
சசேத" என்ற அவழக்கப்படுகின்றைத. மைவாசி
மைகத்தன்ற அதிகவாவல சூரியே உதயே கவாலத்தில்
நீரவாட புண்ணியேம. வைருடத்தில் 365 நவாட்களும
முன்சனவாருக்கு தர்ப்பணம வசேயயேலவாம.
முதலில் கடற்கவரயில் சகவாவில் இருந்திருக்க
சவைண்டும, 14 ம நூற்றைவாண்டில் விஜேயே நகர
மைன்னன் பரவாங்குசேன் தற்சபவாத ஊர் நடுவில்
உள்ள இக்சகவாவிவல கட்டியுள்ளவார்.
தவாயேவார் நிலமைங்வகத்தவாயேவாருக்கு தளசி அர்ச்சேவன
வசேயயே கணவைன் மைவனவியிவடசயே ஒற்றவமை
வைளரும. குழந்வத பவாக்கியேம இல்லவாதவைர்கள்
தவாயேவார் சேந்நியி்தி முகப்பில் வநயயேவால் வமைழுகி
சேக்கவரயினவால் சகவாலமிடுகின்றைனர்.

ஏனத்தினுருவைவாகி நிலமைங்வகவயேழில்
வகவாண்டவான்
வைவானத்திலவைர் முவறையேவால் மைகிழ்ந்சதத்தி
வைலங்வகவாள்ள
கவானத்தின் கடல்மைல்வல
தலசேயேனத்த உவறைகின்றை
ஞவானத்திவனவாளியுருவவை நிவனவைவார் என்
நவாயேகசர ( வப.தி 2-6-3)
வபவாருள்: வபருமைவான், வைரவாக வைடிவைம எடுத்த
நிலமைகளின் அழகு வகடவாதவைவாற
அண்டச்சுவைரினின்ற எடுத்த கவாத்தவான்.
அமைரர்கள் தங்கள் தங்கள் நிவலக்கு தகுதியேவாக
மைகிழ்ச்சி வகவாண்டு சுற்றி வைருவைதற்சகற்பக்
கவாட்டின் நடுசவை கடல் சேவார்ந்த திருக்கடல்
மைல்வலயில் தயில்கின்றை ஞவான ஒளி வபவாருந்தியே
வைடிவவை உவடயேவைவர நிவனப்பவைர் எனக்கு
தவலவைரவாவைவார்.
என்ற நிலமைங்வகத்தவாயேவாவரயும, வபருமைவாள்
ஞவானப்பிரவானவாக விளங்கும பவாங்வகயும

மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார் ஆலி நவாடன்.
இந்த மைஹவா வைரவாகர் அகிலவைல்லித் தவாயேவாவர
வைலத்வதவாவடயில் தவாங்கி சேரமைச் சுசலவாகத்வத
உபசதசிக்கும சகவாலத்தில் சசேவவை தனிக்
குடவைவறைக் சகவாவிலில் வைலவவைந்வதயேவாக
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
சித்திவர மைவாதம விசேவாக நட்சேத்திரத்வத தீர்த்த
நவாளவாகக் வகவாண்டு பத்த நவாள் பிரமசமைவாற்சேவைம
சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத. விசேவாகத்தன்ற
புண்டரீக புஷ்கரிணியில் தீர்த்தம
வகவாடுக்கின்றைவார் வபருமைவாள்.
இப்பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் ஐந்தவாம நவாள் இரவு
கருட சசேவவை சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
கருடசசேவவைக்கவாக மைவாவல வவைர அங்கியில்
வகயில் வசேங்சகவால் தவாங்கி எழிலவாகப் பக்தி
உலவாத்தல் கண்டருளி வைவாகன மைண்டபத்திற்கு
எழுந்தருளுகிறைவார் வபருமைவாள். உலகுயயேநின்றைவான்
அந்த அழவகக் கவாண கண் சகவாடி சவைண்டும.
அற்புதமைவாகப் பக்தர்களின் சதவாளில் ஒயிலவாக
ஆடியேபடிசயே எழுந்தருளும அழசக அழகு. பின்
அலங்கவாரம ஆகி வபருமைவாள் புறைப்பவாடு ஆகும

சபவாத இரவு 10 மைணி ஆகிவிடுகின்றைத. பின்னர்
மைவாட வீதி வைலம வைந்த அருளுகிறைவார்
தலசேயேனத்தவறைவைவார்.
ஐப்பசியில் பூதத்தவாழ்வைவார் பத்த நவாள்
அவைதவாரத்திருவிழவா, திருத்சதரில் பூதத்தவாழ்வைவார்
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவார். 10 ம நவாள்
இவைர் வபருமைவாவள மைங்களவாசேவாசேனம வசேயயும
நிகழ்ச்சி சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத. மைவாத
அவிட்ட நட்சேத்தியி்ரத்தன்ற இவைருக்கு சிறைப்புத்
திருமைஞ்சேனம நவடவபறகின்றைத. சகவாவில்
எதிசர இவைர் பிறைந்த நந்தவைனம உள்ளத.
கண்டியூர் அரங்கம வமையயேம கச்சிப்
சபர் மைல்வல என்ற
மைண்டினவார் உயயேல் அல்லவால் மைற்வறையேவார்க்கு
உயயேலவாசமை
என்ற திருகுறந்தவாண்டகத்தில்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் எமவபருமைவான் உவறையும
திருப்பதிகளில் ஈடுபடுபவைர்கள் மைட்டுசமை உயயே
முடியும என்ற அறதியிட்டு கூறகிறைவார்.

ஆதி வைரவாகர் : இப்பகுதிவயே ஆண்ட ஹரிசசேகர
மைன்னன், இடவவைந்வதப்பிரவானவான,
திருவிடந்வதப் வபருமைவாவளத் தினமும சசேவித்த
பின் அடியேவைர்களுக்கு அன்னமிட்டு அதன்
பின்னசர உணவு உண்ணும பழக்கத்வதக்
வகவாண்டிருந்தவான். ஒரு நவாள் மைஹவா விஷ்ணு
பூமிசதவித் தவாயேவாருடன் மைனித ரூபத்தில் வைந்த
மைன்னரிடம உணவு சகட்டவார். மைன்னன் தவான்
வைரவாகவரத் தரிசித்த பின் அன்னமிடுவைதவாக
கூறியும அவைர்கள் சகட்கவாததவால் அவைர்களுக்கு
அன்னம பவடத்தவான். அவத உண்ட
மைஹவாவிஷ்ணு வைலதத் வதவாவடயில் தவாயேவாவர
அமைர்த்தி லக்ஷ்மிவைரவாகரவாக சசேவவை சேவாதித்தவார்.
அவதக் கண்டு மைகிழ்ந்த மைன்னன் வைரவாகருக்குத்
தனிக்சகவாவில் அவமைத்தவான். ஸ்தல சேயேனப்
வபருமைவாளுக்கும முந்வதயே மூர்த்தி என்பதவால்
இவைர் ஆதி மூர்த்தி என்ற
அவழக்கப்படுகின்றைவார்.

புலங்வகவாள் நிதிக்குவவைசயேவாடு
புவழக்வகமமைவா களிற்றினமும
நலங்வகவாள் நவைமைணிக்குவவையும சுமைந்த
எங்கும நவான்வறைவாசித்த
கலங்களியேங்கும மைல்வலக்
கடல்மைல்வலத்தலச்சேயேனம
வைலங்வகவாள்மைனத்தவாரவைவர வைலங்வகவாள்
என்மைடவநஞ்சசே. (வப.தி 2-6-6)

வபவாருள்: எனக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கும மைனசமை!
வபவாற்குவியேல்கசளவாடு வபரியே யேவாவனக்
கூட்டத்வதயும, நவைமைணிக்குவியேல்கவளயும
சுமைந்த வகவாண்டு எங்கும கப்பல்கள்
சுற்றிக்வகவாண்டிருக்கும. அப்படிப்பட்ட கடலின்
கவரயில் அவமைந்தள்ள கடல் மைல்வலயில்
அவமைந்த தலசேயேனத்வதச் சுற்றி வைர சவைண்டும
என்னும எண்ணமுவடயேவைர்கவள வைலமைவாக
சுற்றி வைருவைவாயேவாக.

என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் தன் மைனத்திற்கு
அறிவுறத்தம மைவாமைல்லபுரம ஸ்தல
சேயேனப்வபருமைவாள் சகவாவிலில் மைவாசி மைகம
மிகவும சிறைப்பு வைவாயந்ததவாகும. மைவாசி மைகத்தன்ற
கவாவலயில் உலகுயயே நின்றைவான் வபருமைவாள்
மைற்றம ஆதிவைரவாகப் வபருமைவாளும கருட சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர். இருவைரும கருடனில்
ஆசரவாகணித்த கடற்கவரக்கு எழுந்தருள
தீர்த்தவைவாரி சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
புண்டரீக மைகரிஷக்கவாக திருமைவாசல கடல்நீவர
இவறைத்ததவால் இக்கடல் ‘அர்த்த சசேத’ என
அவழக்கப்படுகிறைத. மைவாசி மைகத்தன்ற இங்கு
நீரவாடினவால் இரவாசமைஸ்வைரத்தில் நீரவாடியே பலனும,
வைறவமை விலகி வசேல்வைமும வபறவைர் என்பத
ஐதீகம. இனி மைவாப்பிவளயேவாகப் வபருமைவாள் மைவாசி
மைகத்தன்ற கடற்கவரக்கு எழுந்தருளும அற்புத
கருட சசேவவைவயேக் கவாணலவாமைவா அன்பர்கசள.

43. பரதவைர் குல மைருமைகன்
கருட சசேவவை

ஒவ்சவைவார் ஆண்டும மைவாசி மைகத்தன்ற
திருக்கண்ணபுரம ஸ்ரீவசேசௌரிரவாஜேப்வபருமைவாள்
30 கி.மீ தூரம பயேணம வசேயத பத்மைவாவைதி
நவாச்சியேவாரின் கிரவாமைமைவான திருமைவலரவாயேன்
பட்டினத்திற்கு எழுந்தருளிகிறைவார். கடற்கவரயில்
தீர்த்தவைவாரி கண்டருளுகிறைவார்.

திருமைவலரவாயேன் பட்டினத்திற்குச் வசேல்லும
வைழியில் உள்ள பட்டினஞ்சசேரி என்றை கடற்கவரக்
கிரவாமைத்தில் உள்ள மீனவை இன மைக்கள் ஊர்
எல்வலயில் வபருமைவாவள பட்டும, மைவாவலகளும
ஏந்தி எதிர் வகவாண்டு அவழக்கின்றைனர். தங்கள்
மைவாப்பிள்வளவயே, வநற்கதிர்களவால்
அலங்கரிக்கப்பட்ட பவைளக்கவால் சேப்பரத்தில்
வசேசௌரிரவாஜேப் வபருமைவாவள எழுந்தருளப்பண்ணி
தங்கள் சதவாள்களில் தூக்கி வவைத்தக் வகவாண்டு
மைவாப்சள! மைவாப்சள! என்ற கூப்பிட்டவைவாசறை
குலுக்குகின்றைனர்.
இவைருடன் திருமைருகல் வைரதரவாஜேப்வபருமைவாளும
உடன் வைருகின்றைவார். தங்கள் பகுதிக்கு வைரும
இவைர்கவளக் கவாவரக்கவால் பகுதிவயே சேவார்ந்த
திருமைவலரவாயேன் பட்டினம ஸ்ரீ பிரசேன்ன
வவைங்கசடசே வபருமைவாள், ஸ்ரீவீழிவைரதரவாஜேப்
வபருமைவாள், ஸ்ரீவவைகுந்தப்வபருமைவாள், நிரவி ஸ்ரீ
கரியே மைவாணிக்கப் வபருமைவாள், கவாவரக்கவால் ஸ்ரீ
நித்யே கல்யேவாணப்வபருமைவாள், சகவாவில்பத்த
சகவாதண்டரவாமைர், ஆகியே எழு வபருமைவாள்கள் எதிர்
வகவாண்டு கடற்கவரக்கு அவழத்தச்

வசேல்கின்றைனர். கடற்கவரக்கு வைந்த வபருமைவாள்
கடலில் இறைங்கி தீர்த்தம வகவாடுத்தருளுகின்றைவார்.
பின்னர் கவரயில் கட்டு மைரங்களவால்
அவமைக்கப்பட்டு, மீன் வைவல வகவாண்டு
விதவானம கட்டபட்ட பந்தலில் மீன் கவாயே
வவைக்கும பவாவயே ரத்ன கமபளமைவாக
விரிக்கின்றைனர். அன்ற வபருமைவாள்
வநற்கதிர்களவால் எழிலவாக அலங்கரிக்கப்பட்ட
பவைளக் கவால் சேப்பரத்தில் வசேசௌரி முடியுடன் தங்க
கருடவைவாகனத்தில் சசேவவை சேவாதித்த
அருளுகின்றைவார். மைற்றை எட்டு வபருமைவாள்களும
சதவாளுக்கினியேவானில் கடற்கவரயில்
பக்தர்களுக்குச் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர்.
ஸ்ரீ வசேசௌரிரவாஜேப்வபருமைவாள் தங்கள் கிரவாமைத்திற்கு
எழுந்தருளுவைவத ஒட்டி இந்த மீனவைர்கள் முதல்
நவாளும, மைவாசிமைகத்தன்றம மைற நவாளும கடலுக்கு
மீன் பிடிக்க வசேல்வைதில்வல. புலவால் உணவு
உண்பவதயும தவிர்க்கின்றைனர். வபருமைவாள்
தங்கள் சசேரிக்குள் நுவழயும சபவாத, அந்த
மீனவைக்குலப் வபண்கள் சநரவாக வைந்த
வைணங்குவைதில்வல. மைருமைகனுக்கு முன்னவால்

வைந்த வபண்கள் நிற்கக் கூடவாத என்பத மைரபவாம.
மீனவைர்களுக்கு அதவாவைத வபண் வீட்டவாருக்கு
வவைற்றிவல, பவாக்கு தளசி மைவாவல
ஆகியேவைற்றடன் பத்தத் சதவாவசேகளும
பிரசேவாதமைவாக வைழங்கப்படுகின்றைன. இத்தலத்தில்
வைருடத்தில் ஒரு நவாள் இந்த மீனவைர்
குலத்தினருக்கவாக ஆண்டுக்வகவாரு முவறை விசசேஷ
பூவஜேகள் ஆரவாதவனகள் வசேயயேப்படுகின்றைன.
ஸ்ரீ வசேசௌரிரவாஜேப் வபருமைவாள் தங்கள்
இல்லங்களில் பணியேவாளவாக இருந்த, தங்கள்
இனத்வத சேவார்ந்த பத்மைவாவைதி என்றை இரவாஜே
குமைவாரிவயே விருமபி மைணம வசேயத, தன்சனவாடு
அவழத்தச் வசேன்றைதவாக ஒரு கர்ண பரமபவர
கவதவயேச் வசேவால்லி இவைர்கள் மைகிழ்கின்றைனர்.
கீவழக் கடற்கவரக்கு வசேல்ல
திருமைவலரவாயேன்பட்டினம கிரவாமைத்தில் இருந்த
சுமைவார் 2 கி.மீ தூரம வையேல்வவைளிகளில் நடந்த
வசேல்ல சவைண்டும. அறவைவட முடிந்த பின்
வவைற்றைவாக இருக்கும நிலத்தின் வைரப்பில் நடந்த
வசேல்வைசத ஒரு தனி அனுபவைம.

ஆயிரக்கணக்கவான பக்தர்கள் குடுமபத்தினருடன்
அவனத்த வபருமைவாள்கவளயும கவாணச்
வசேல்லுவைவத கவாண்பசத ஒரு பரவைசேம.
கடற்கவரயில் மீன் வைவலப்பந்தலில் தங்கக்
கருட வைவாகனத்தில் வசேசௌரி கிரீடத்தடன்
சேவுரிரவாஜேப்வபருமைவாவள
பவாதமநவாளும பணியேத்தணியுமபிணி
ஏதமசேவாரவா எனக்சகலல் இனிவயேன்குவறை?
சவைதநவாவைர்விருமபும திருக்கண்ணபுரத்த
ஆதியேவாவன அவடந்தவார்க்கு
அல்லலில்வலசயே ( திரு 9-10-9)
வபவாருள்: அவைனத திருவைடிகவள வைணங்க
இதற்கு முன் நவாள் சதவாறம ஈட்டியே சநவாயகள்
எல்லவாம நீங்கும; இனி ஒரு சநவாயும வைரவாத;
ஆதலவால், இவ்வைவாறைவான பின்னர் எனக்கு என்ன
குவறை உள்ளத? சவைதங்கவள ஓதகின்றை
பிரவாமைணர்கள் வைவாழ்கின்றை திருக்கண்ணபுரத்தில்
எழுந்தருளி சசேவவை சேவாதிக்கின்றை
ஆதிமூர்த்தியேவான எமவபருமைவாவன

அவடந்தவைர்களுக்கு ஒரு தன்பமும
இல்வலயேவாம.
என்ற நமமைவாழ்வைவாரின் பவாசுரம சசேவித்தக் கத்தம
கடற் கவரயில், உப்பு கவாற்றின் மைணத்தில்
மைணலில் நடந்த சதவாளுக்கினியேவானில் மைற்றை
வபருமைவாள்கவளயும கருட வைவாகனத்தில்
திருமைவாமைகள் தன் சகள்வைன், நிவனத்தவத
நிவறைசவைற்றம சபரவாற்றைல் வபற்றைவைன்,
தவாவயேடுத்த சகவாலுக்கு உவளந்சதவாடி
அத்தயிருண்ட வைவாய வதவாவடத்த வமைந்தன்,
கண்டவைர் தம மைனம வைழங்கும
கண்ணபுரத்தவாமமைவான், கிருஷ்ணன் கண்ணபுரத்த
அமுதன், வவைகுந்தம வைழங்குபவைன், கவாவிரி நல்
நதி பவாயும கண்ணபுரத்த என் கண்மைணி,
வசேசௌரிப்வபருமைவாவள சசேவிப்பசத ஒரு அற்புதப்
பரவைசேம. அவைசியேம வசேன்ற சசேவியுங்கள் அவத
எப்சபவாதம மைறைக்கமைவாட்டீர்கள்.
இல்வலயேலல் எனக்சகல் இனிவயேன்குவறை
அல்லி மைவாதரமைரும திருமைவார்பினன்

கல்லிசலயந்த மைதில்சூழ் திருக்கண்ணபுரம
வசேவால்ல நவாளும தயேர் பவாடு சேவாரசவை. ( திரு 910-10)
வபவாருள்: தவாமைவர மைலரில் அமைரும திருமைகவள
மைவார்பிசல வபற்றை எமவபருமைவான்
எழுந்தருளியுள்ள தலம திருக்கண்ணபுரம
ஆகும. கற்களவால் கட்டப்பட்ட மைதில் சூழ்ந்த
அந்த திருக்கண்ணபுரத்வத அவடயே முடியேவாதவைர்
கூட, அத்தலத்தின் வபயேவர வசேவால்கின்றை
அளவிசலசயே தன்பம அவைர்கவள வநருங்கவாத;
வசேசௌரிப்வபருமைவாள் அருள் வசேயவைவான். அதனவால்
ஒரு நவாளும எனக்குத் தக்கம இல்வல; இனி
என்ன குவறையுண்டு.
திருக்கண்ணபுரத்தில் மைவாசிமைக பிரமசமைவாற்சேவைம
சதசரவாட்டம, மைவாசி மைக சேமுத்திர தீர்த்தவைவாரி,
வவைள்ளி இரதம, வதப்சபவாற்சேவைத்தடன் 14
நவாட்கள் மிக சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
முதலவாம திருநவாள் வகவாடிசயேற்றைம, நவான்கவாம
திருநவாள் இரவு தங்க கருட வைவாகன சசேவவை,
ஏழவாம திருநவாள் திருத்சதசரவாட்டம, எட்டவாம

நவாள் இரவு நடுநிசி தங்கப் பல்லக்கில் மைவாசி மைக
சேமுத்திர தீர்த்தவைவாரிக்கவாக தங்கப் பல்லக்கில்
திருமைவலரவாயேன் பட்டிணத்திற்கவாகப்
புறைப்படுகின்றைவார் வசேசௌரிரவாஜேப்வபருமைவாள்.
ஒன்பதவாம திருநவாள் கவாவல 9 மைணியேளவில்
ஆலங்குடிச்சசேரி மைண்டபத்தில் பக்தர்களுக்கு
சசேவவை திருமைண்டபம, பகல் 12 மைணியேளவில்
திருமைவலரவாயேன் பட்டிணம வவைள்வள
மைண்டபம எழுந்தருளல். மைவாவல மூன்ற
மைணிக்கு தங்க கருட சசேவவை, மைவாவல 5
மைணியேளவில் பட்டினச்சசேரியில் சேமுத்திரத்தில்
தீர்த்தவைவாரி, இரவு 7 மைணிக்கு ஸ்ரீ வீழி
வைரதரவாஜேப்வபருமைவாள் சகவாவிலுக்கு எழுந்தருளி
திருக்வகத்தல சசேவவை, பின்னர் 9:30 மைணிக்கு
திருமைஞ்சேனம. இரவு 1 மைணிக்கு தங்கத்
சதவாளுக்கினியேவானில் .பட்டினப்பிரசவைசேம.
பத்தவாம திருநவாள் அதிகவாவல 5 மைணிக்கு
வவைள்வள மைண்டபம எழுந்தருளி பின் 8
மைணிக்கு ஆலங்குடி மைண்டபத்தில்
திருமைண்டபம. மைதியேம 1 திருமைருகல்
வைரதரவாஜேப்வபருமைவாள் சகவாவில் திருமைண்டபம

எழுந்தருளல், பின்னர் சேன்னதி எழுந்தருளி
திருமைஞ்சேனம கண்டருளி திருக்கண்ணபுரம
திருமபுகின்றைவார். பதிமூன்றைவாம திருநவாள்
விவடயேவாற்றி திருமைஞ்சேனம, வவைள்ளி
இரதப்புறைப்பவாடு. பிரமசமைவாற்சேவை நிவறைவைவாக
பதினவான்கவாம நவாள் வதப்சபவாற்சேவைம.
தமிழகத்வத சுனவாமி தவாக்கியே வைருடம இந்த
விழவாத் தவடப்பட்டத. இவ்வைளவு தூரம
வபருமைவாள் வசேன்ற வைர சவைண்டுமைவா? என்ற ஒரு
வைவாதம எழுந்த இவ்விழவா நின்ற விடும நிவல
ஏற்பட்டசபவாத இந்த பரதவை குல மைக்கள்
முடியேவாத தங்கள் மைவாப்பிள்வள தங்கள் ஊருக்கு
வைந்சத ஆக சவைண்டும என்றம அதற்கவாக எந்த
சிரமைமைவானவாலும தவாங்கள் ஏற்றக் வகவாள்ளச்
சித்தமைவாக இருப்பதவாக கூறியேதவால் இன்றம
வபருமைவாள் மைவாசி மைகத்தன்ற திருமைவலரவாயேன்
பட்டினம எழுந்தருளி அந்த எளியே
பக்தர்களுக்குச் சசேவவை சேவாதித்த அருளுகின்றைவார்.
திருக்கண்ணபுர வபருமைவாள் பத்மைவாவைதி
நவாச்சியேவாரின் பிறைந்த ஊருக்கு கருட வைவாகனத்தில்

எழுந்தருளுவைத சபவாலசவை இன்வனவாரு திவ்யே
சதசேப்வபருமைவாளும கருட சசேவவையின் சபவாத
கனகவைல்லி தவாயேவாரின் பிறைந்த ஊருக்கு
எழுந்தருளுகின்றைவார். வைவாருங்கள் அவைருவடயே
கருடசசேவவைவயேயும திவ்யேமைவாகச் சசேவிக்கலவாம.

44. வவைத்தியேர் கருட
சசேவவை

திருவைள்ளூர் வவைத்தியே வீரரவாகவைப் வபருமைவாள்
வத மைவாத பிரமசமைவாற்சேவைக் கருட சசேவவையின்

சபவாத, கனகவைல்லித் தவாயேவார் பிறைந்த வீடவான
ஈகவாடு வசேன்ற வைருகிறைவார். இவைர் சேவாலிசஹவாத்ர
முனியின் பர்ணசேவாவலயில் தவாசன வைந்த கிடந்த
வபருமைவாள். வீகவாரண்யேத்தில் மைத
வகடபர்கவள அழித்த சவைதியேர்கவளக் கவாத்த
வபருமைவாள். வைள்ளலவாரின் தீரவாத வையிற்ற வைலிவயே
தீர்த்த வவைத்த வவைத்தியே வீரரவாகவைப்வபருமைவாள்.
பவாண்டவைர்களுக்கவாக தூத வசேன்றை வபருமைவாள்.

முன்ஓர்தூத வைவானரத்தின் வைவாயில் வமைவாழிந்த
அரக்கன்
மைன்னூர் தன்வன வைவாளியினவால் மைவாளமுனிந்த
அவைசன
பின் ஓர் தூத ஆதிமைன்னர்க்கவாகி
வபருநிலத்தவார்
இன்னவார் தூதவனன நின்றைவான் எவ்வுள்
கிடந்தவாசன ( வப.தி 2-2-3)

வபவாருள்: இரவாமைபிரவானவாயத் சதவான்றியே
கவாலத்தில் தூத வசேயதியிவன அனுமைன் வைழியேவாக
வசேவால்லியேனுப்பி, இரவாவைணத இலங்வகவயே
அமபினவால் அழித்தவைசன, கிருஷ்ணவாவைதவார
கவாலத்தில் பவாண்டவைர்களுக்கு ஒரு தூதவைனவாய
தவாசன வசேன்ற, உலகத்திலுள்ளவைர்கள் இவைன்
பவாண்டவைர் தூதன் என்ற வசேவால்லுமபடி நிவல
வபற்ற நின்றை எமவபருமைவான் எவ்வுளில் பள்ளி
வகவாண்டவான் என்ற வபருமைவாளின் எளிவமைவயே
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார் நம கலியேன்.

இக்கலியுகத்தில் சேவாலிசஹவாத்ர முனிவைரின்
தவலசமைல் வகவயே வவைத்த நிவலயில் புஜேங்க
சேயேனத்தில் அற்புதமைவாக சசேவவை சேவாதிக்கும
வபருமைவாள் . திருமைழிவசேயேவாழ்வைவார் மைற்றம
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
வபருமைவாள். இன்றம தன்வன நமபி வைந்த
சேரணவடபவைர்களின் உடல் சநவாவயே மைட்டும
அல்ல பிறைவி சநவாவயேயும தீர்க்கும வபருமைவாள்.

தனத தீரவாத வையிற்ற வைலிவயே தீர்த்த வவைத்த
வவைத்தியே வீரரவாகவைவரப் சபவாற்றி வசேவைரவான
வைள்ளலவார் “ ஸ்ரீவீரரவாகவைர் சபவாற்றி பஞ்சேகம”
பவாடியுள்ளவார் அதில் இரு பவாடல்கள்.

தண்ணமைர் மைதி சபவால் சேவாந்தத் தவழத்த
தத்தவைசன சபவாற்றி
வைண்ணமைவா மைணிசயே சபவாற்றி மைணிவைண்ணத்
சதவைவா சபவாற்றி
அண்ணசல எவ்வுளூரில் அமைர்ந்தருள் ஆதி
சபவாற்றி
விண்ணவைர் முதல்வைவா சபவாற்றி வீரரவாகவைசன
சபவாற்றி.

வபவாருள்: சேந்திரன் சபவான்ற குளிர்ந்தவைசன
சபவாற்றி, அழகியே மைவாணிக்க மைணிசயே சபவாற்றி,
மைணியின் நிறைம வகவாண்ட சதவைசன சபவாற்றி,
திருவைள்ளூரில் அமைர்ந்த ஆதி மூர்த்திசயே

சபவாற்றி, சதவைர்களில் முதல்வமையேவானவைசன
சபவாற்றி வீர்ரவாகவைப்வபருமைவாசள சபவாற்றி.

இளங்வகவாடி தவனக்வகவாண் சடகும
இரவாவைணன் தவனயே ழித்சத
களங்கமில் விபீடணர்க்குக் கனவைர சேளித்தவாய
சபவாற்றி
தளங்குமைவா தவைத்சதவார் உற்றை தயேவரலவாம
தவிர்த்தவாய சபவாற்றி
விளங்குநல் எவ்வுளூர் வைவாழ் வீரரவாகவைசன
சபவாற்றி

வபவாருள்: சதவாபிரவாட்டியேவாவர கவைர்ந்த வசேன்றை
இரவாவைணவன அழித்த அவைன் இவளயேவைன்
குற்றைமில்லவாத வீபீடணருக்கு அரவசே
அளித்தவைசன சபவாற்றி, முனிவைர்களின் தயேவர
தவடத்தவைசன சபவாற்றி, திருவைள்ளுரில்
வைவாழ்கின்றை வீரரவாகவைசன சபவாற்றி.

அற்புதத்திருவவை மைவார்பில் அவனத்தசப ரழகவா
சபவாற்றி
வபவாற்புற திகிரி சேங்கு வபவாருந்தவகப்
புனிதவா சபவாற்றி
வைற்புற பிணிதீர்த் வதன்வன மைகிழ்வித்த
வைரதவா சபவாற்றி
வவைற்புயேர் எவ்வூ ளூர்வைவாழ் வீரரவா கவைசன
சபவாற்றி.

வபவாருள்: திருமைகளவாம வபரியே பிரவாட்டியேவாவர
மைவார்பில் வகவாண்ட சபரழகசன சபவாற்றி,
திருக்கரங்களில் சேக்கரமும, சேங்கும ஏந்தியே
புனிதசன சபவாற்றி, என்னுவடயே தீரவா சநவாவயேத்
தீர்த்த என்வன மைகிழ்வித்த வவைத்தியே
வீரரவாகவைசன சபவாற்றி, .உயேர்ந்த மைதில்கவளக்
வகவாண்ட திருவைள்ளூரில் வைவாழ்கின்றை வைரதசன
சபவாற்றி.

இந்த வீகவாரண்யே சகத்திரத்தில்
பத்ரிகவாசிரமைத்திலிருந்த வைந்த சேவாலிசஹவாத்ர
முனிவைர், ஹ்ருதபவாப நவாசினி குளக்கவரயில்
பர்ணசேவாவல அவமைத்த ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேவண
நிவனத்த பரமைபதம சவைண்டித் தவைம வசேயத
வைந்தவார். சேவாலிசஹவாத்ரர் என்பத கவாரணப்வபயேர்.
சேவாலி என்றைவால் வநல் அளக்கும படி. இவைரத
வபற்சறைவார் சேந்தவான பவாக்கியேம சவைண்டி 28000
சேவாலி வநல் வகவாண்டு ஒரு வைருடம யேவாகம வசேயத,
இவைவரப் பிள்வளயேவாகப் வபற்றைனர். எனசவை
இவைருக்கு சேவாலிசஹவாத்திரர் என்ற
வபயேரிட்டனர்.
இவைர் ஒரு வைருடம முழுவைதம உண்ணவாவிரதம
இருந்த, வைருடம முழுவைதம சசேகரித்த
வநல்வலக் வகவாண்டு அமுத பண்ணி அவத வத
அமைவாவைவாவசேயேன்ற வபருமைவாளுக்கு நிசவைதனம
வசேயதவார். அந்த நிசவைதனத்வத வைரும அதிதிக்கு
முதலில் அளித்த மீதமுள்ளவத தவான்
உண்ணலவாம என்ற கவாத்திருந்தவார். அப்சபவாத

ஒரு முதியே சவைதியேர் அங்கு வைந்தவார், தங்கள்
பர்ணசேவாவலக்கு வைந்த அதிதிவயே அன்புடன்
வைரசவைற்ற அவைருக்கு பவாத பூவஜே வசேயத
அவைருக்கு அன்னத்தின் ஒரு பகுதிவயே அளித்தவார்.
அவத உண்ட முதியேவைர், இன்னும பசியேவாக
உள்ளத என்ற மைற பகுதிவயேயும வைவாங்கி
அன்னம முழுவைதமைவாக உண்டு விட்டு வசேன்றைவார்.
சேவாலிசஹவாத்திரர் பசியுடசன தவைத்வத
வதவாடர்ந்தவார்.
அடுத்த வைருடம அசத நவாள், அசத வத
அமைவாவைவாவசே, அசத முதியேவைர் வைந்தவார்,
இப்சபவாதம அவைவர உபசேரித்த சேவாலிசஹவாத்ர
முனிவைர் அவைருக்கு அன்னத்வதப் பவடத்தவார்.
அவனத்த அன்னத்வதயும உண்ட முதியேவைர்
உண்டு முடித்த பின் படுக்க எவ்வுள்? என்ற
வினவினவார். அதவாவைத எங்சக படுத்த சிறித
சிரமைப்பரிகவாரம வசேயத வகவாள்ளலவாம
என்றைவார். முனிவைரும தனத பர்ண சேவாவல
குடிவசேவயேக் கவாட்ட அதில் வசேன்ற படுத்தக்
வகவாண்டவார் அந்த முதியேவைர். உறைங்கியே
முனிவைருக்கு ஒரு சபவார்வவைவயே சபவார்த்தினவார்

சேவாலிசஹவாத்ர முனிவைர். அசத சபவான்றை
சபவார்வவைவயேத்தவான் இன்றம வீரரவாகவைர்
தினமும சேவார்த்திக் வகவாள்கிறைவார். அப்சபவார்வவை
பப்ளி சவைஷ்டி என்ற அவழக்கப்படுகின்றைத.
வபருமைவாளின் அருளவால் சநவாய தீர்ந்தவைர்கள்
வபருமைவாளுக்கு பப்ளி சவைஷ்டி (வவைள்வள
சிவைப்பு கட்டம சபவாட்ட சவைட்டி
இத்திருக்சகவாயிசலசயே கிவடக்கின்றைத)
சேவார்த்தவைத இத்தலத்தின் ஒரு சிறைப்பு
பிரவார்த்தவணயேவாகும.
மைவாவல சநரம ஆகியும உறைங்கச் வசேன்றை அதிதி
வவைளிசயே வைரவாதவதக் கண்ட முனிவைர் சேன்னலின்
வைழிசயே உள்சள சநவாக்க அப்படிசயே
ஆனந்தத்தில் கூத்தவாட ஆரமபித்த
விட்டவார்.உள்சள வபருமைவாள் தனத
பவாமபவணயில் ஒயயேவாரமைவாக சேயேனித்த
பீதமபரதவாரியேவாய, சேங்கு சேக்கரம ஏந்தி, மைவார்பில்
ஸ்ரீவைஸ்தம, வகசௌஸ்தபம மின்ன, வைனமைவாவல,
தளசிமைவாவல அவசேந்தவாட பிரசேன்ன
வைதனத்தடன் ஒயயேவாரமைவாக சசேவவை சேவாதித்த
வகவாண்டிருந்தவார். திருப்பவாற்கடலில்

பள்ளிவகவாண்ட வபருமைவாசள, நஞ்சேரவில் தயில்
வகவாண்ட நவாதசன, படுத்த வபந்நவாகவணப்
தயிலமைர்ந்த சவைந்சத, அரவினவண சமைலவாசன ,
அனந்த சேயேனசன, வபயேரவினவணப்
பவாற்கடலுள் பள்ளி வகவாண்ட பரமை
மூர்த்திசயே இங்கு அடிசயேன் வபவாருட்டு தவாசன
வைந்த சசேவவை சேவாதித்தீசர என்ற அவைவரப்
பலவைவாற சபவாற்றியே சேவாலிசஹவாத்ர முனிவைவரப்
பவார்த்த என்ன வைரம சவைண்டும என்ற
வபருமைவாள் வினவை, ஐயேசன எமைக்குச் சசேவவை
சேவாதித்த சகவாலத்திசலசயே இங்குத் தவாங்கள்
இருந்த பக்தர்களின் குவறை தீர்க்க சவைண்டும
என்ற சவைண்ட வபருமைவாளும அவ்வைவாசறை நவாம
எல்சலவாரும உயயே இன்றம அசத கிடந்த
சகவாலத்தில் புஜேங்க சேயேனத்தில் இன்றம சசேவவை
சேவாதித்தக் வகவாண்டிருக்கிறைவார்.
சேவாலிசஹவாத்ர மைஹரிஷயின் ஆஸ்ரமைசமை
திருஎவ்வுள் என்றை வபயேர் வபற்றைத பின்னர்
திருஎவ்வுளூர் என்ற மைவாறி தற்சபவாத
திருவைள்ளூர் என்றைவழக்கப்படுகின்றைத.
வீரரவாகவை சுவைவாமிவயே தரிசிக்க வசேல்லும சபவாத

சுவைவாமியின் சேன்னதி கதவில் வவைள்ளி தகட்டில்
இந்த சேமபவைங்களும தசேவாவைதவார சிற்பங்களும
எழிலுறை அவமைக்கப்பட்டுள்ளவதக் கவாணலவாம
அன்பர்கசள.
வபருமைவாள் சகட்ட எவ்வுள் என்ன என்ற
சயேவாசித்தீர்களவா? எல்லவாவைற்றிலும
அந்தர்யேவாமியேவாக இருப்பவைர் வபருமைவாள். ஆகசவை
உன் இதயேத்தின் உள்சளயேவா அல்லத இந்த
வீட்டின் உள்சளயேவா? என்ற வபருமைவாள் சகட்டவார்
அத சபவாலசவை வவைள்ளவறை என்பத களங்கசமை
இல்லவாத தூயே உள்ளம அவ்வைவாற
“நிஷ்களங்கமைவான உள்ளசமை அந்த பரமைனின்
வீடு” என்ற பரனூர் மைகவாத்மைவா அவைர்கள் எவ்வுள்
என்பதற்கு அருவமையேவான விளக்கம தருவைவார்.
இத்தலத்தடன் இவணந்தள்ள இன்வனவாரு
ஐதீகம, இரவாஜேவா தர்மைசசேனனின் புதல்வியேவாக
வைஸஸுமைதி என்றை வபயேரில் சதவான்றியே
மைகவாலக்ஷ்மிவயே இத்தலத்தில் திருமைணம வசேயத
வகவாண்டு இங்சகசயே வைசிப்பதவாக வைவாக்குக்
வகவாடுத்த (மைவாமைனர் இல்லத்திசல) அதன் படி

இங்சகசயே எழுந்தருளி இருப்பதவாகவும
தலபுரவாணம கூறகின்றைத.
பவாலனவாகி ஞவாலசமைழுமுண்டு பண்டு
ஆலிவல சமைல்
சேவால நவாளும பள்ளி வகவாள்ளும
தவாமைவரக்கண்ணன், எண்ணில்
நீலமைவார் வைண்டுண்டு வைவாழும வநயதலந்தண்
கழனி
ஏலநவாறம
வபமபுறைவில் எவ்வுள் கிடந்தவாசன. (வப.தி 22-5)
வபவாருள்: ஆரவாயந்த பவார்த்தவால் முன்பு
ஊழிக்கவால இறதியில் சிற பிள்வளயேவாய
உலகங்கள் ஏவழயும தனத வையிற்றில் அடக்கிக்
வகவாண்டு ஆலந்தளிரிசல வநடுங்கவாலம கிடந்த
வபருமைவான், நீல நிறைம வபவாருந்தியே, வைண்டுகள்
சதவன உண்டு வைவாழும வநயதல் மைலர்கள்
நிவறைந்த குளிர்ந்த வையேல்கவளயும, மைணம வீசும

சசேவாவலகவளயும உவடயே எவ்வுளில்
கிடந்தவாசன.
இத்தலத்தின் தீர்த்தம ஹிருதபவாப நவாசேனி என்ற
அவழக்கப்படுகின்றைத. கங்வகயினும
புனிதமைவான இக்குளத்தின் நீர் எவைருவடயே
உடலில் படுகின்றைசதவா அவைர்களின் பவாபங்கள்
எல்லவாம கவரந்த விடுகின்றைன. மைனக்குவறைகள்
எல்லவாம தீருகின்றைன. அமைவாவைவாவசே தினத்தில்
அதவும வபருமைவாள் இத்தலம வைந்த கிடந்த வத
அமைவாவைவாவசேயேன்ற இத்தீர்த்தத்தில் வைந்த நீரவாடி
விஜேயே சகவாடி விமைவானத்தில் பள்ளி வகவாண்ட
இப்வபருமைவாவள சசேவிக்க அவனத்த
பவாபங்களிலும இருந்தம விடுபடுவைர் என்பத
ஐதீகம. இத்தலத்தில் வபருமைவாவள
சவைண்டிக்வகவாண்டு உப்பும மிளகும சசேர்த்த
ஹிருதபவாப நவாசினி தீர்த்தத்தில் வவைல்லம
கவரத்த வைழிபட்டும சநவாய தீர்ந்தவைர்கள்
பல்லவாயிரம சபர்.
சேர்மை சநவாய தீர பவால் மைற்றம வவைல்லத்வத
இக்குளத்தில் கவரக்கின்றைனர். வவைல்லம

கவரவைத சபவால சநவாய கவரகின்றைத என்பத
ஐதீகம. வைருடத்தில் இரண்டு முவறை
இக்குளத்தில் வீரரவாகவைப்வபருமைவாள்
வதப்சபவாற்சேவைம கண்டருளுகிறைவார். ஒரு
கவாலத்தில் பிரமமைவாண்டமைவாக இருந்த இந்த
புனிதமைவான குளம இன்ற தகுந்த பரவாமைரிப்பு
இல்லவாமைல் சுருங்கி விட்டத. நீர் தற்சபவாத
நீரவாழி மைண்டபத்வத சுற்றி மைட்டுசமை உள்ளத.
மைற்றை இடத்வத பூஞ்சசேவாவல ஆக்கிவிட்டனர்.
தவாயேவார் கனகவைல்லி தனிச் சேன்னதியில் அழகவான
மைண்டபத்தில் அருள் பவாலிக்கின்றைவாள். தவாயேவார்
சேன்னதியில் தவைவார பவாலகிகள் கரங்களில்
தவாமைவர தவாங்கி கவாவைல் கவாக்கின்றைனர். சமைலும
சதவா இலக்குவைனுடன் இரவாமைர், சேதர்புஜே சவைணு
சகவாபவாலன், ஸ்ரீநிவைவாசேர், ஆண்டவாள், நமமைவாழ்வைவார்,
திருக்கச்சி நமபிகள், இரவாமைவானுஜேர் சேன்னதிகள்
இத்தலத்தில் அவமைந்தள்ளன. இத்தலத்தில்
கருடவாழ்வைவார் ஒரு சிறைப்பு சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் அத என்ன என்ற கவாணலவாமைவா
அன்பர்கசள?

இந்த ஆலயேத்தில், சிமமைம தவாங்கும தூண்கள்
அவமைந்த இரு பதினவாற கவால்
மைண்டபங்களுக்கிவடயில் அழகவாய
அவமைந்தள்ளத கருடன் சேன்னதி. கணமும
கண்ணிவமைக்கவாமைல் வபருமைவாவளத் தரிசித்தபடி
அமைர்ந்த நிவலயில் எழிலவாகச் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் கருடவாழ்வைவார். திருவைரங்கத்தில்
உள்ளத சபவாலசவை இங்கும சகவாலம ஆனவால்
கல்லவால் ஆன இந்த கருடன் அவ்வைளவு
பிரமமைவாண்டமில்வல. ஒவ்வவைவாரு நவாகமும
ஒவ்வவைவாரு விதமைவாகச் வசேதக்கப்பட்டுள்ளத ஒரு
தனிச் சிறைப்பு. இடுப்பிசல இடத பக்கம ஐந்த
தவல நவாகம, அருகிசலசயே நின்றை சகவாலத்தில்
வசேப்புத் திருசமைனியேவாக உற்சேவைர் கருடன், வைலத
சதவாளில் உள்ள நவாகம எழிலவாக இறைங்கி வைரும
சகவாலம. பவார்க்க பவார்க்க வதவிட்டவாத அற்புத
திருசமைனி. இருவைரும அருவமையேவாக சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார்.
வத அமைவாவைவாவசேவயே வமையேமைவாகக் வகவாண்டு ஒரு
பிரமசமைவாற்சேவைம. மைற்றம சித்ரவா வபசௌர்ணமிவயே
தீர்த்தநவாளவாகக் வகவாண்டு ஒரு பிரமசமைவாற்சேவைம

என வைருடத்தில் இரு பிரமசமைவாற்சேவைங்கள்
வகவாண்டவாடப்படுகின்றைன. பிரமசமைவாற்சேவைத்தின்
மூன்றைவாம நவாள் கவாவல தங்கக் கருட சசேவவை
தந்தருளுகின்றைவார் வபருமைவாள்.
வத மைவாதம குளிர் கவாலம என்பதவால் கருட
சசேவவை சகவாபுர வைவாசேல் தரிசேனம கவாவல 5.30
மைணியேளவில், பின்னர் மைவாமியேவார் வீடவான ஈகவாடு
வசேல்கின்றைவார் வபருமைவாள். ஈகவாடுதவான்
மைஹவாலக்ஷ்மித்தவாயேவாரின் பிறைந்த வீடு.
தர்மைசசேனன் என்னும மைன்னன் மைகளவாக பிறைந்த
வைசுமைதி என்னும திருநவாமைத்தடன் வைளர்ந்த
வைந்தவாள். தவாயேவாவர ஆட்வகவாள்ள வபருமைவாள் ஒரு
இரவாஜேகுமைவாரனவாக வைந்த ஒளிந்திருந்த மைத
வகடபர்கவள அழிக்க சுதர்சேன சேக்கரம ஏவி
அவைர்கவள அழித்த, பின் வைசுமைதிவயேக் கண்டு
வசேவாக்கி தர்மைசசேனனிடம வைசுமைதியின் கரம
சவைண்டினவார். தன் வபண்வண திருமைணம வசேயத
வகவாண்டவால் அங்சகசயே தங்கி விட சவைண்டும
மைன்னன் நிபந்தவண விதிக்க அதற்கு
ஒத்தக்வகவாண்டு வைசுமைதிவயே திருமைணம வசேயத
வகவாண்டு அங்சகசயே தங்கி விட

சேமமைதிக்கின்றைவார். எனசவை இருவைர் திருமைணமும
சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
அவைர்களின் குல வைழக்கப்படி புத மைணமைக்கள்
வீரரவாகவைப்வபருமைவாவள சசேவிக்க வசேன்றைனர்.
அப்சபவாத அவனவைரும வியேக்கும விதத்தில்
இருவைரும மைவறைந்தனர். பின்னர்
இரவாஜேகுமைவாரனவாக வைந்த தங்கள் ஊர் மைகவள
மைணந்தத வபருமைவாசள என்ற அவனவைரும
உணர்ந்தனர். அன்ற தவாயேவாவர மைணந்த சபவாத
வகவாடுத்த வைவாக்வகக் கவாப்பவாற்றை வபருமைவாள், வத
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் கருட சசேவவையேன்ற ஈகவாடு
வசேன்ற அவைர்களுக்கு அருளுகின்றைவார்.
சித்திவர பிரமசமைவாற்சேவைம சகவாவடக் கவாலம
என்பதவால் சகவாபுர வைவாசேல் சசேவவை அதிகவாவல 4
மைணிக்சக நவடவபறகின்றைத. அஞ்சிவறைப்
புள்சளறி ஆனந்தமைவாக வவைத்தியே வீரரவாகவைர்
மைவாவைட்ட ஆட்சியேர் அலுவைலகம எதிரில் உள்ள
மைண்டபத்திற்கு எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு
சசேவவை சேவாதித்த திருவைமுத கண்டருளி
திருக்சகவாவிலுக்குத் திருமபி மைதியேம

வைருகின்றைவார். இரவு தங்க அனுமைந்த வைவாகனத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார் வபருமைவாள்.
குழற்சகவாவைலர் மைடப்பவாவவையும மைண்மைகளும
திருவும
நிழற்சபவால் வைளர்கண்டு நிற்கும வகவால்?
மீளும வகவால் !
அழற்சபவால் அரும சேக்கரத்தண்ணல்
விண்சணவார் வதவாழக் கடவும
தழற்சபவால் சினந்த அப்புள்ளின் பின்சபவான
தனி வநஞ்சேம. (திருவிருத்தம -3)
வபவாருள்: குளிர்ந்த அழகியே திருத்தழவாய மைவாவல
அணிந்தவைனும, வநருப்பிவனப் சபவால
அழிக்கும ஆற்றைல் வபற்றை திருச்சேக்கரத்வத
ஏந்தியேவைனும, நித்தியே சூரிகள் வதவாழுத
வைணங்குமபடியேவாக தீப்சபவாலும சினமிக்க
கருடவாழ்வைவாவன வைவாகனமைவாகக் வகவாண்டு
விளங்குமபடியேவானவைனுமைவான எமவபருமைவான்
அக்கருடப் பறைவவை ஏறிச்வசேல்லும சபவாத என்
தனியேவான மைனதவானத அக்கருட வைவாகன

எமவபருமைவான் மீத வசேன்ற விட்டத . ழலூதம
ஆயேர் குலத்தில் சதவான்றியே நப்பின்வனப்
பிரவாட்டி, பூமி பிரவாட்டியும, வபரியே பிரவாட்டியும
எப்சபவாதம நிழல் சபவால் பிரியேவாத விளங்கும
அவைர்கவளக் கண்டு எனத மைனம அவ்விடத்த
விடவாத நிற்குசமைவா? அல்லத என்னிடம திருமபி
வைருசமைவா? - என்ற வைழிவயேங்கும
ஸ்ரீவவைஷ்ணவைர்கள் வபருமைவாவளச் சசேவிக்கும
அழவக சநரில் பவார்த்தவால் மைட்டுசமை விளங்கும.
அன்வறையே தினம அக்கம பக்கத்த கிரவாமை மைக்கள்
அவனவைரும திருவைள்ளூரில் இருப்பர்.
வைவாருங்கள் அன்பர்கசள நீர் சூழ்ந்த மைவலயேவாக
விளங்கும இன்வனவாரு திவ்யேசதசேத்தில்
நவடவபறம சிறைப்பவான கருட சசேவவைகவள
கண்டு மைகிழலவாம.

45. நீர் வைண்ணர் கருட
சசேவவை

அரங்கநவாதர் கருடசசேவவை
அன்றைவாயேர் குலக்வகவாடிசயேவாடு
அணிமைவாமைலர்மைங்வகவயேவாடு அன்பளவி
அவுணர்க்கு

என்தவானும இரக்கமிலவாதவைனுக்கு
உவறையுமிடமைவாவைத இருமவபவாழில் சூழ்
நன்றைவாயே புனல்நவறையூர் திருவைவாலி குடந்வத
தடமதிகழ் சகவாவைல்நகர்
நின்றைவான் இருந்தவான் கிடந்தவான் நடந்தவாற்கு
இடம மைவாமைவலயேவாவைத நீர் மைவலசயே.
(வப.தி 2.4.1)

வபவாருள்: கண்ணனவாக அவைதரித்த சபவாத
நப்பின்வன பிரவாட்டிசயேவாடும, திருமைகசளவாடும
அன்புடன் கலந்த, எக்கவாலத்தம அசுரர்களிடம
இரக்கமின்றி இருப்பவைருக்கு என்றம இருக்கும
இடமைவாக இருப்பத திருநீர்மைவலயேவாகும.
சசேவாவலகளவால் சூழப்பட்ட நீர் வைளமுவடயே
திருநவறையூர், திருவைவாலி, திருக்குடந்வத,
திருக்சகவாவைலூர் ஆகியே இடங்களில் முவறைசயே
நின்றைவைனும, அமைர்ந்தவைனும, படுத்தவைனும,
நடந்தவைனுமைவாகியே வபருமைவானுக்கு இடமைவாகியே
மைவலயேவாக இருப்பத திருநீர்மைவலயேவாகும.

இவ்வைவாற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் மைங்கலவாசேவாசேனம
வசேயத, இத்திவ்யேசதசேத்தில் வபருமைவாள் நின்றை
சகவாலத்தில் அணி மைவாமைலர் மைங்வகயுடன்
நீர்வைண்ணரவாகவும, இருந்த சகவாலத்தில் சேவாந்த
நரசிமமைரவாகவும, அரங்கநவாயேகித் தவாயேவாருடன்
மைவாணிக்க சேயேனத்தில் கிடந்த சகவாலத்தில்
அரங்கநவாதரவாகவும, நடந்த சகவாலத்தில்
திரிவிக்கிரமைனவாகவும சசேவவை சேவாதிக்கும
இத்திருநீர்மைவல திவ்யேசதசேத்வத
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் சசேவிக்க வைந்த சபவாத
இத்திவ்யேசதசேத்வத சுற்றி ஒசர தண்ணீர்க் கவாடவாக
இருந்ததவாம. எதிசர இருந்த மைவலயிசல ஆற
மைவாதம தண்ணீர் வைடியே பரகவாலன்
தங்கியிருந்தவாரவாம, அக்கவாலத்தில் அவ்வைளவு நீர்
வைளம மிகுந்த பகுதியேவாக இப்பகுதி
இருந்தள்ளத. அவ்வைவாற வபருமைவாவள தரிசிக்க
திருமைங்வக மைன்னன் தங்கியே
ஊர் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்புரம என்ற
அவழக்கப்படுகின்றைத.
இத்திருநீர்மைவல திவ்யே சதசேத்தில்
வபருமைவாள்கவள சசேவித்தவால் திருநவறையூர்,

திருவைவாலி, திருக்குடந்வத, திருக்சகவாவைலூர்
ஆகியே நவான்கு திவ்யே சதசேப்வபருமைவாள்கவள
சசேவித்ததற்கு சேமைம என்ற திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
பவாடியுள்ளவார்.
பயின்றைத அரங்கம திருக்சகவாட்டி பன்னவாள்
பயின்றைதவும சவைங்கடசமை பன்னவாள்பயின்றைத
அணி திகழுஞ் சசேவாவல அணிநீர்மைவலசயே
மைணித்திகழும வைண்தடக்வகமைவால் ( இ.தி. 46)

வபவாருள்: நீலமைணி சபவால் விளங்குபவைனும
வைள்ளன்வமையேவாய நீண்ட திருக்வககவள
உவடயேவைனுமைவான எமவபருமைவான், நித்தியேவைவாசேம
வசேயதருளுமிடம திருவைரங்கமும,
திருக்சகவாட்டியூருமைவாம; அநவாதிகவாலம நித்தியே
வைவாசேம வசேயயுமிடமும திருமைவலயுமைவாம; பல
நவாள் பயின்றைதவும அழகு விளங்குகின்றை
சசேவாவலகவளயுவடயே இந்நிலவுலகுக்கு

அலங்கவாரமைவான திருநீர்மைவலயேவாம என்ற
முதலவாழ்வைவாரவான பூதத்தவாழ்வைவார் இத்திவ்வியே
சதசேத்வத பூசலவாக வவைகுண்டமைவாம
திருவைரங்கம, திருக்சகவாட்டியூர், திருசவைங்கடம
ஆகியே திவ்யே சதசேங்களுக்கு இவணயேவானத
என்ற மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.
இப் வபருமைவாளின் அழகில் மிகவும ஈடுபட்ட
திருமைங்வக மைன்னன் 19 பவாசுரங்கள்
பவாடியுள்ளவார். அதவும தன்வன
பரகவாலநவாயேகியேவாக பவாவித்த

நீர்வைண்ணன் நீர்
மைவலக்சக சபவாசவைவனன்றம. . . .

வைருநல்வதவால்கதி ஆகியே வமைந்தவன
வநருநல் கண்டத நீர்மைவல . . . .

அலங்வகழு தடக்வக ஆயேன்வைவாயேவாமபற்கு
அழியுமைவால் என்னுள்ளம என்னும
புழங்வகழு வபவாருநீப்புட்குழிபவாடும
சபவாதசமைவா நீர்மைவலக்கு? என்னும . . . . .

அருவிசசேவார் சவைங்கடம நீர்மைவல வயேன்ற
வைவாய
வவைருவினவாள் வமையயேம வினவியிருக்கிறைவாள்
....

மைவாலிருஞ்சசேவாவலமைணவாளர் வைந்த என்
வநஞ்சுள்ளும கண்ணுள்ளும நின்ற நீங்கவார்
நீர்மைவலயேவார் வகவால் . . . .
என்வறைல்லவாம நீர்வைண்ணப்வபருமைவாளின்
வசேசௌந்தர்யேத்தில் திவளத்த பவாசுரங்கள்
பவாடியுள்ளவார் மைங்வக மைன்னர்,

சமைலும சிறியே திருமைடலில்
சரவார் திருசவைங்கடசமை திருக்சகவாவை
லூசர மைதிட்கட்சியூரகசமை சபரகசமை
சபரவாமைருதிறத்தவான்
வவைள்ளவறைசயேவவைஃகவாசவை
சபரவாலி தண்கவால் நவறையூர் திருப்புலியூர்
ஆரவாமைம சூழ்ந்த அரங்கம – கணமைங்வக
கவாரவார்மைணிக் கண்ணணூர் விண்ணகரம
சரவார் கணபுரம சசேவறை திருவைழுந்தூர்
கவாரவார் குடந்வத கடிவக கடல்மைல்வல
ஏரவார் வபவாழில்சூழ் இடவவைந்வத நீர்மைவல
சரவாரும மைவாலிருஞ்சசேவாவல திருசமைவாகூர்………
என்ற எமவபருமைவானின் இருப்பிடங்கவள
பட்டியேலிடுகின்றைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.

வபரியே திருமைடலில்
அன்னவைவன ஆதனூரவாண்டளக்குவமையேவன
வநன்னவலயின்றிவன நவாவளவயே
-நீர்மைவல சமைல்
மைன்னுமைவறை நவான்குமைவானவாவன புல்லவாணித்
வதன்னன் தமிவழ....
என்ற வகவாண்டவாடுகின்றைவார் குமுதவைல்லி
மைணவாளர்.

இத்தலத்வத சசேவித்தவால் 108 திவ்யே சதசேங்களில்
நவான்கு திவ்யே சதசேங்கவள ஒருங்சக சசேவித்த
பலன் கிவடக்கும ஒப்பற்றை திருத்தலம. திருமைவால்
நின்றைவான், இருந்தவான், கிடந்தவான், நடந்தவான் என
நவான்கு திருக்சகவாலத்தில் அருள் புரியும அற்புத
திருத்தலம. திருமைவால் 108 திவ்யே சதசேங்களிலும
இந்நவான்கு திருக்சகவாலத்தில் மைட்டுசமை சசேவவை
சேவாதிக்கிறைவார். இத்தகு சிறைப்பு வைவாயந்த கவாட்சியேவாக

நவான்கு மூர்த்திகவளயும ஒருங்சக கவாணக்
கிவடப்பத புண்ணியேம நிவறைந்த ஒன்றைவாகும.
நவான்கு புண்ணியே தீர்த்தங்கவள ஒருங்சக
வபற்றள்ள மைகிவமை வைவாயந்த திருத்தலம. சுமைவார்
2000 ஆண்டுகள் வதவான்வமை வைவாயந்த
திருத்தலம.108 திவ்யே சதசேங்களில் 61 வைத திவ்யே
சதசேமைவாகும. பிருகு, மைவார்க்கண்சடயேர், வைவால்மீகி
ஆகிசயேவாரின் தவைத்திற்கு இரங்கி வபருமைவாள்
இத்தலத்தில் சசேவவை சேவாதித்தவாரவாம.
பூதத்தவாழ்வைவார், திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்,
மைங்கலவாசேவாசேனம வசேயத திருத்தலம. இவ்வைவாற
ஏரவாளமைவான வபருவமைகவளயும சிறைப்புகவளயும
உள்ளடக்கியே அற்புத திருத்தலம.
இத்தலத்வதப் பற்றியே குறிப்புகள் பிரமமைவாண்ட
புரவாணத்தில் விரிவைவாக உள்ளன. பூசலவாக
வவைகுண்டம என்ற சபவாற்றைப்படும திருவைரங்கம
அருள்மிகு அரங்கநவாதர் சுவைவாமிவயே தரிசிக்க
எண்ணியே "பிருகு முனிவைர்" மைற்றம
"மைவார்க்கண்சடயே முனிவைர்" நீர் சூழ்ந்த இந்த
மைவலயின் மீத நீண்ட கவாலம தவைம வசேயதனர்.

அவைர்களின் தவைத்திற்கு இரங்கித் திருமைவால்"
மைவாணிக்க சேயேனத்தில் அரங்கநவாதர்
திருக்சகவாலத்தில் கவாட்சி தந்த அருளினவார். நீர்
சூழ்ந்த மைவல என்பதவால் இவ்விடம "நீர்மைவல"
என்றம திருமைவால் வைந்த அவைதரித்த மைவல
என்பதவால் "திருநீர்மைவல" என்றம வபயேர்
வபற்றைதவாக தல வைரலவாற கூறகிறைத.
பழங்கவாலத்தில் இவ்வூர் சதவாயேவாசேம, கவாண்டவை
வைனம, சதவாயேவாத்ரி சகத்திரம என பல
வபயேர்களவால் அவழக்கப்பட்டிருக்கின்றைத. சதவா
என்றைவால் தண்ணீர் த்ரி என்றைவால் மைவல அதவாவைத
தண்ணீர் சூழ்ந்த மைவல.
அரங்கநவாதரவாக வபருமைவாள் சசேவவை சேவாதிப்பதவால்
“மைத்யே அரங்கம” என்றம
அவழக்கப்படுகின்றைத. மைவலக்சகவாவிலுக்கு
வசேல்ல சுமைவார் 200 படிகள் ஏறிச்வசேல்ல
சவைண்டும. மைவல சமைல் உள்ள சகவாவிலில்
அரங்கநவாதர் வதற்கு சநவாக்கியே திருமுக
மைண்டலத்தடன் சகவாவில் வகவாண்டு
அருள்கிறைவார். அவைர் கவாலடியில் ஸ்ரீசதவி பூசதவி
ஆகிசயேவார் வீற்றிருக்கின்றைனர். நவாபிக் கமைலத்தில்

பிரமமைன். இவைர்கவள சசேவித்த வைண்ணம பிருகு
முனிவைர் மைற்றம மைவார்க்கண்சடயே முனிவைர் ஆலயே
முகப்பில் உள்ளனர். அரங்கநவாதர் சுயேமபு
திருசமைனி எனசவை அவைருக்கு திருமைஞ்சேனம
கிவடயேவாத வதலக்கவாப்பு மைட்டும தவான். சேங்கு
சேக்கரத்தடன் கூடியே சேதர் புஜேத்தடன் மைவாணிக்க
சேயேனத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். திருமைகளவான
இலட்சுமி தவாயேவார் அருள்மிகு அரங்கநவாயேகி
தவாயேவார் என்றை திருநவாமைத்தில் கிழக்கு சநவாக்கி
தனிச் சேன்னதி வகவாண்டு அருள்கின்றைவார். மூலவைர்
அருள்மிகு அரங்கநவாதர் மைவலயின் மீதம
உற்சேவைர் அழகியே மைணவைவாளப் வபருமைவாள் மைவல
அடிவைவாரத்திலும எழுந்தருளியிருக்கிறைவார்கள்.
இங்கு அருள்மிகு அரங்கநவாதர் சுவைவாமிசயே முதல்
மூர்த்தியேவாக விளங்குகிறைவார்.
திரிவிக்கிரமைன் இடத கவாவல உயேர்த்தி
உலகத்வத அளக்கும "திரிவிக்ரமை அவைதவாரம"
திருக்சகவாலத்தில் தனி சேன்னதியில் சசேவவை
சேவாதிக்கிறைவார். இவ்வைடிவைத்வத
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் "நடந்தவான்" என்ற
பவாடுகிறைவார்.

இங்கு நரசிமமை சுவைவாமி பவால நரசிமமைரவாக சசேவவை
சேவாதித்தருள்கின்றைவார். அழகியே வைடிவைத்தில்
வீற்றிருந்த சகவாலத்தில் (அமைர்ந்த சகவாலத்தில்)
கிழக்கு திவசே சநவாக்கி தனி சேன்னதியில்
அருள்கின்றைவார். இரணியேவன சேமஹவாரம வசேயத
நரசிமமைர் உக்கிரமைவாக இருந்தவார். வபருமைவாளின்
உக்கிர சகவாலத்வதக் கண்டு பிரகலவாதன்
பயேந்தவார். அவைருக்கவாக அவைவனப் சபவாலசவை வைவா
என்ற அவழக்கும ஆவைவாஹன முத்திவரயுடன்
பவால ரூபத்தில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். இவைருக்கு
பின்புறைம நரசிமமைர் சுயேரூபத்தடன் இரண்டு
கரங்களுடன் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். பவால ரூபம,
சுயே ரூபம என்ற இரு வைடிவைங்களில் நரசிமமைவர
தரிசிக்கலவாம. தவைவாபர யுக பிரளயேத்திற்குப்பின்
நரசிமமைர் இமமைவலயில் நரசிமமைர்
அர்ச்சுனனுக்கு அஸ்வைசமைத யேவாகம மூலம
கவாட்சியேளித்தவார்.
ஸ்தலவாதிபதி நீர்வைண்ணப் வபருமைவாள் நின்றை
திருக்சகவாலத்தில் மைவல அடிவைவாரத்தில் கிழக்கு
சநவாக்கியேவைவாற தனிச் சேன்னதி வகவாண்டு அருள்
பவாலிக்கிறைவார். வபருமபவாலவான சகவாயில்களில்

வகவாடிமைரம, பலிபீடம, சகவாபுரம ஆகியே மூன்றம
ஒசர சநர்க்சகவாட்டில் அவமைந்திருக்கும. ஆனவால்
இங்சக வகவாடி மைரமும பலிபீடமும
இரவாசேசகவாபுரத்வத விட்டு சேற்ற விலகி தனிசயே
அவமையேப் வபற்றள்ளன. சகவாபுரம இரவாமைருக்கு
வகவாடிமைரம நீர் வைண்ணருக்கும என்ற
அவமைந்திருப்பத ஒரு சிறைப்பு. நீர்வைண்ணர்
சேன்னதிக்கு வசேல்லும நுவழவைவாயிலும
பக்கவைவாட்டில் அவமைந்தள்ளத. வைவாயிலில்
நுவழந்தவுடன் அழகியே மைணவைவாளப்
வபருமைவாவள சசேவிக்கின்சறைவாம. நீர் வைண்ணப்
வபருமைவாள். எதிசர ஆழ்வைவார்கள் ஆச்சேவார்யேர்கள்
சேன்னதி.
நீர்வைண்ணப் வபருமைவாள் உடன் உவறையும
இலட்சுமி பிரவாட்டிக்கு "அணிமைவாமைலர் மைங்வக
தவாயேவார்" என்பத திருநவாமைம. கிழக்கு
சநவாக்கியேவைவாற தனி சேன்னதியில் அருள்கின்றைவாள்.
ஆண்டவாள் நவாச்சியேவாருக்கும தனி சேன்னதி
உள்ளத.

"ஸ்ரீமைத் இரவாமைவாயேணம" இயேற்றியே வைவால்மீகி
முனிவைருக்கு ஒரு முவறை அருள்மிகு
இரவாமைபிரவாவன திருமைணக் சகவாலத்தில் தரிசிக்க
சவைண்டும என்றை ஆவைல் எழுந்தத. உடசன
திருநீர்மைவல அடிவைவாரம வைந்த இரவாமைபிரவாவன
மைனதில் நிறத்தி தியேவானித்தவார். அவைருக்கு
தவைத்திற்கு இரங்கி அரங்கநவாதர்
இரவாமைபிரவானவாகவும, இலட்சுமி தவாயேவார் சதவா
சதவியேவாகவும, ஆதிசசேசேன் இலக்குவைனவாகவும,
வபருமைவாளின் ஆயுதங்களவான சேங்கு, சேக்கரங்கள்
பரத சேத்ருக்கனனவாகவும, விஷ்வைக்சசேனர்
சுக்ரீவைனவாகவும, கருடன் அனுமைனவாகவும
"திருமைண சகவாலத்தில்" எழுந்தருளி கவாட்சி
தந்ததவாக தல வைரலவாற கூறகிறைத. இரவாமைர்
கருவைவறையில் வைவால்மீகி முனிவைவரயும
சசேவிக்கலவாம. இவைருக்கு நீல முகில் வைண்ணர்
என்றம இன்வனவாரு திருநவாமைம. திருநீர்மைவல
முதல் பவாசுரத்தில் தவாயேவாவர அணிமைவாமைலர்
மைங்வக என்ற மைங்கலவாசேவாசேனம வசேயத ஆழ்வைவார்
ஐந்தவாம பவாசுரத்தில்

மைவாலும கடலவார மைவலகுவைடிட்டு
அவணகட்டி வைரமபுருவை மைதிசசேர்
சகவாலமைதிலவாயே இலங்வகவகடப்
பவட வதவாட்டு ஒருகவால் அமைரிலதிர
கவாலமிதவவைன்ற அயேன்
வைவாளியினவால் கதிர்நீள்முடி பத்தம
அறத்தமைரும
நீலமுகில்வைண்ணவனமைக்கிவறைவைர்க்கு இடம
மைவாமைவலயேவாவைத நீர்மைவலசயே (வப.தி 2-4-5)
வபவாருள்: முன்னர் கடல் நிவறையுமபடி
மைவலகவளப் சபவாட்டு அக்கவரயிசல வசேன்ற
சசேருமபடி அவணவயே அவமைத்த மைதில்கவள
உவடயே இலங்வக நகர் அழியுமபடி
பவடக்கலங்கவள நடத்தி சபவாரில் அதிருமபடி
வசேயதவைன். சமைலும இரவாவைணவன முடிப்பதற்கு
இதசவை தக்க சேமையேம என்ற கருதி
பிரமமைவாஸ்திரத்தினவால் அவைன் தவலகள்
பத்வதயும வவைட்டி, திருஅசயேவாத்தியில்
எழுந்தருளியுள்ள நீல சமைகம சபவாலவும

நிறைமுவடயே நம தவலவைனவான வபருமைவானுக்கு
இடம திருநீர்மைவலயேவாகும என்ற
மைங்கலவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார். இத்தலத்தின்
மூலவைர்கள் : நீர் வைண்ணர், அரங்கநவாதர், சேவாந்த
நரசிமமைர், திரிவிக்கிரமைன், இரவாமைர்
தவாயேவார்: அணிமைவா மைலர் மைங்வக, அரங்க நவாயேகி.
சேயேனம : மைவாணிக்க சேயேனம
விமைவானம: சதவாயேகிரி விமைவானம.
தீர்த்தம : மைணிகர்ணிகவா தடவாகம, க்ஷீர புஷ்கரிணி,
கவாருண்யே புஷ்கரிணி, ஸித்த புஷ்கரிணி, ஸ்வைர்ண
புஷ்கரிணி.
தல விருட்சேம : வவைப்பவால மைரம.
மைங்கலவாசேவாசேனம: திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்,
பூதத்தவாழ்வைவார்.
ஒசர திருக்குளத்தில் நவான்கு தீர்த்தங்கள்
அவமைந்தள்ளத இத்தலத்தின் இன்னுவமைவாரு
தனி சிறைப்பு. இக்குளத்தின் வமையேத்தில் நீரவாழி

மைண்டபம உள்ளத. இக்சகவாயிலின் எதிரிலுள்ள
மைணிகர்ணிகவா தடவாகம நவான்கவாக பிரிக்கப்பட்டு
நவான்கு வபருமைவாள்களுக்கவாக நவான்கு
தீர்த்தங்களவாக உள்ளத. க்ஷீர புஷ்கரிணி,
கவாருண்யே புஷ்கரிணி, ஸித்த புஷ்கரிணி, ஸ்வைர்ண
புஷ்கரிணி என்ற நவான்கு தீர்த்தங்கள். இரு
பிரமசமைவாற்சேவைங்களின் சபவாதம, வவைகுண்ட
ஏகவாதசிக்கு மைற நவாள் ஆகியே மூன்ற நவாட்களில்
தீர்த்தவைவாரி நவடவபறகின்றைத. இத்தீர்த்தவைவாரி
முக்சகவாடி தவைவாதசி தீர்த்தவைவாரி
என்றைவழக்கப்படுகின்றைத.
கதிசயேலில்வல நின்னருளல்லத எனக்கு
நிதிசயே! திருநீர்மைவல நித்திலத்வதவாத்சத!
பதிசயே! பரவித்வதவாழும வதவாண்டர்தமைக்குக்
கதிசயே! உன்வனக்கண்டுவகவாண்டு
உயந்வதவாழிந்சதசன (வப.தி 7-1-7)
வபவாருள்: அன்பர்களுக்கு வவைத்தமைவாநிதி
சபவான்றைவைசன! திருநீர்மைவலயில்
எழுந்தருளியுள்ள முத்த மைவாவல சபவான்றைவைசன!

அடிசயேனுக்கு உன் அருள் அல்லவாமைல் சவைவறைவாரு
புகல் இல்வல. திருத்தலங்கவள
ஏத்தித்வதவாழுகின்றை பவாகவைதர்களுக்கு
கதியேவானவைசன! உன்வனக் கண்டு வகவாண்டு
பிவழத்தப் சபவாசனன் என்ற
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் தனத ஆச்சேவார்யேனவான
திருநவறையூர் நமபிவயே மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத
சபவாத பவாடியுள்ளவார்.
வைருடத்தில் இரண்டு பிரமசமைவாற்சேவைங்கள்.
பங்குனி திருசவைவாண நவாவள தீர்த்த நவாளவாகக்
வகவாண்டு பிரமசமைவாற்சேவைம நீர்வைண்ணருக்கு,
சித்திவர திருசவைவாண நவாவள தீர்த்த நவாளவாக
வகவாண்டு பிரமசமைவாற்சேவைம அரங்கநவாதருக்கு.
சித்திவர மைவாதத்தில் நவடவபறம
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் வகவாடிசயேற்றைத்தன்றம,
வகவாடி இறைக்கத்தன்றம பங்குனி மைவாதத்தில்
உத்திர நட்சேத்திரத்தில் நவடவபறம அரங்கநவாதர்
அரங்கநவாயேகித்தவாயேவார் திருக்கல்யேவாணம ஆகியே
மூன்ற நவாட்களிலும அழகியே மைணவைவாளப்
வபருமைவாள் மைவலயின் மீத எழுந்தருளி
பக்தர்களுக்கு அருள்பவாலிக்கிறைவார். இமமூன்ற

நவாட்கள் மைட்டுசமை உற்சேவைவரயும மூலவைவரயும
ஒசர சநரத்தில் தரிசிக்க முடியும. மைற்றை
நவாட்களில் மூலவைர் மைவல மீதம உற்சேவைர் மைவல
அடிவைவாரத்திலும சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர்.
அழகியே மைணவைவாளப் வபருமைவாள் வவைகுண்ட
ஏகவாதசி தினத்தன்ற பரமைபதவைவாசேல் சசேவவை
தந்தருள்கிறைவார். மைவாசி மைகத்தன்ற இவைசர கருட
வைவாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு சசேவவை
சேவாதிக்கிறைவார். இரதசேப்தமியேன்ற ஏழு
வைவாகனங்களில் எழுந்தருளி அருள்
பவாலிக்கின்றைவார். சித்திவர உத்திரத்தன்ற
நீர்வைண்ணர் – அணிமைவாமைலர்த் தவாயேவார்
திருக்கல்யேவாணம நவடவபறகின்றைத. சமைலும
வத மைவாத இரத சேப்தமியேன்றம, மைவாசி மைகத்தன்றம
கருட சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார். நரசிமமை
சுவைவாமிக்கு ஆனி மைவாதத்திலும உலகளந்த
வபருமைவாளுக்கு ஆடி மைவாதத்திலும ஒரு நவாள்
உற்சேவைம நவடவபறகின்றைத. அன்ற
அடிவைவாரத்திற்கு எழுந்தருளி கருட சசேவவை
தந்தருளுகின்றைனர்.

இத்தலத்தில் வவைகவாசேன ஆகமைப்படி பூவசேகள்
நவடவபறவைதவால் பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் ஐந்தவாம
நவாள் இரவு தங்க கருட சசேவவை தந்தருளுகிறைவார்.
பள்ளியேவறையிலிருந்த எழுந்தருளி முதலில்
ஊஞ்சேல் சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார். பின்னர்
ஒயயேவாளி சசேவவை பல்சவைற நவடகளில்
வபருமைவாள் பக்தர்களுக்கு சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
பின்னர் கருட வைவாகனத்தில் சசேவவை சேவாதித்த மைவாட
வீதி வைலம வைருகின்றைவார். இரவு சுமைவார் பத்த மைணி
அளவில் ஆரமபமைவாகும கருடசசேவவை புறைப்பவாடு
திருக்சகவாயிவல வைந்த சசேரும சபவாத அதிகவாவல
ஆகிவிடுமைவாம.
இத்தலத்தில் பல்சவைற ஆண்டு முழுதம
பல்சவைற கருடசசேவவைகவள கண்டு களிக்கலவாம
சேமையேம கிட்டும சபவாத இத்தலம வசேன்ற ஒரு
கருட சசேவவைவயே கண்டு களியுங்கள்
அன்பர்கசள. இனி இரவாமைவானுஜேர் பல வைருடம
தங்கியிருந்த சமைல்சகவாட்வடயில் கருடன்
வகவாண்டுவைந்த வவைரமுடி தரித்த தவாயேவார்களுடன்
வபருமைவாள் சசேவவை சேவாதிக்கும அழவகக்
கவாணலவாம வைவாருங்கள் அன்பர்கசள.

********

கருடசசேவவை பின்னழகு
கருடசசேவவையின் முன்னழவக கவாணக் கண்
சகவாடி சவைண்டும என்றைவால் பின்னழகும அதற்கு
சேற்றம குவறைந்தத அல்ல. கருடனின்
திருப்பவாத்த்வத பின்னழகில் தவான் சசேவிக்க
முடியும. எனசவை அடிசயேன் எப்சபவாதம
பின்னழவகயும சசேவிப்பத வைழக்கம. தவாங்கள்

சமைசல சசேவிப்பத திருமையிவல
மைவாதவைப்வபருமைவாள் கருடசசேவவையின் பின்னழகு.

46. சமைல் சகவாட்வட வவைர
முடி கருட சசேவவை

இனி நவாம கவாணப்சபவாகும கருடசசேவவை மிகவும
சிறைப்பு வைவாயந்த ஒரு கருட சசேவவை. ஆம இந்த
கருட சசேவவையின் சபவாத வசேல்லப்பிள்வள,
இரவாமைப்பிரியேன், யேதிரவாஜே சேமபத்குமைரன்
கருடசன வகவாண்டு வைந்த தனக்குச் சேமைர்பித்த
வவைரமுடி அணிந்த வகவாண்டு சவைத

வசேவாரூபனவாம கருடனில் ஆசரவாகணித்த உபயே
நவாச்சியேவார்களுடன் அவனவைருக்கும அருள்
பவாலிக்கின்றைவார்.
இந்த “வவைரமுடி சசேவவை” நவடவபறம
தலம கர்நவாடகவாவில் உள்ள சமைல்சகவாட்வட
என்னும திருநவாரவாயேணபுரம, வைடக்கில் உள்ள
பத்ரிகவாஸ்ரமைம சபவால இத்தலம வதற்கில் உள்ள
தலம ஆகும. எனசவை தக்ஷிண பத்ரிநவாதம
என்றம அறியேப்படுகின்றைத. கவாசரய கருவண
இரவாமைவானுஜேருடன் வநருங்கியே வதவாடர்புவடயேத
இத்தலம. சமைல்சகவாட்வடயின் சிறைப்புகவளயும
இத்தலத்தில் இரவாமைவானுஜேரின்
வகங்கர்யேங்கவளயும இறதியேவாக வவைரமுடி
மைற்றம இரவாஜேமுடி சசேவவைவயேயும
சசேவிக்க.வசேல்சவைவாமைவா அன்பர்கசள?
சதசவைந்திரன் ஒரு சேமையேம ஒரு விமைவானத்வதயும
வவைர முடிவயேயும கருடனிடம அளித்த
இவைற்வறை எந்வதந்த வபருமைவாளுக்கு உகந்தசதவா
அங்கு சேமைர்பித்த விடு என்ற பணித்தவான்.
கருடனும வவைர முடிவயே கர்நவாடக மைவாநிலத்தில்

வமைசூர் அருகில் உள்ள திருநவாரவாயேணபுரத்தில்
வசேல்லபிள்வள சேமபத்குமைவாரரருக்கும
விமைவானத்வத சதரழுந்தூரில்
ஆமைருவியேப்பனுக்கும சேமைர்பித்தவான்.
ஒரு சேமையேம ஸ்ரீமைஹவாவிஷ்ணு பவாற்கடலில் சயேவாக
நித்திவரயில் இருந்த சபவாத மைஹவாபலியின்
சபரனவான விசரவாசேனன் என்றை அசுரன்
வபருமைவாளுவடயேத் திருமுடிவயே கவைர்ந்த வசேன்ற
பவாதவாளத்தில் ஒளிந்த வகவாண்டவான். கருடன்
பவாதவாளம வசேன்ற அவைவன வவைன்ற அந்தத்
திருமுடிவயே திருமப வகவாணர்ந்தவார். பின்
வபருமைவாள் இந்தத் திருமுடிவயே பூசலவாகத்தில்
எதவாவைத ஒரு வபருமைவாளுக்கு சேமைர்பித்தவிடு
என்றைவார். அந்த வவைரமுடி வசேல்லப்பிள்வளக்குப்
வபவாருந்தியேதவால் அவத இவைருக்கு கருடன்
சேமைர்பித்தவான் என்வறைவாரு ஐதீகமும உள்ளத.
பவாதவாளத்தில் இருந்த வைந்தசபவாத அவைன் தன்
திருசமைனியில் ஒட்டி வைந்த மைண்வண
திருநவாரவாயேணபுரத்தில் உதிர்த்தவான் . அதசவை

இன்ற வவைணவைர்கள் இட்டுக்வகவாள்ளும
திருமைண் ஆகும
அந்தக் கருடன் வகவாண்டு வைந்த வவைரமுடியில்
சவைத ரூபமைவான கருடனில் வபருமைவாள் பங்குனி
மைவாதம புஷ்யே நட்சேத்திரத்தன்ற உபயே
நவாச்சியேவார்களுடன் கருட சசேவவை சேவாதிப்பசத
சமைல்சகவாட்வட வவைர முடி சசேவவை என்ற
சிறைப்பித்தக் கூறைப்படுகின்றைத. வைவாருங்கள்
நவாமும அந்த சபரழவக சசேவிப்சபவாம.
முதலில் திருநவாரவாயேணபுரத்தின் சிறைப்புகவளக்
கவாண்சபவாமைவா? புரவாணங்களில் சமைல்சகவாட்வட
1. பத்மைகூடவா, 2. புஷ்கரவா, 3. புத்மைசசேகரவா ,
4.அனந்தமைவாயேவா, 5. யேவாதவைகிரி, 6. நவாரவாயேணவாத்ரி,
7. சவைதவாத்ரி , 8. வித்யேவா (ஞவான) மைண்டல்,
9. தக்ஷிண பத்ரி என்ற பல வபயேர்களில்
அவழக்கப்பட்டுள்ளத. இத்தலம வதன்
இந்தியேவாவில் கர்னவாடக ரவாஜ்யேம, மைவாண்ட்யேவா
மைவாவைட்டம, வபங்களுரிலிருந்த
சுமைவார் 140 கி.மீ, வமைசூரிலிருந்த சுமைவார் 40 கி.மீ.
வதவாவலவில் உள்ளத. வபங்களூர்

- வமைசூர் ரயில் பவாவதயில் பவாண்டவைபூர் ரயில்
நிவலயேத்திலிருந்த சுமைவார் 20 கி.மீ. உள்ளத.
யேதகிரி பர்வைதத்தில் அவமைந்தள்ள இத்தலம
ஒரு மைவல வைவாசேஸ்தலம. சேமுத்திர
மைட்டத்திலிருந்த 1200 மீட்டர் உயேரத்தில்
அவமைந்தள்ள இத்தலத்தில் இரண்டு முக்கியே
சகவாயில்கள், பல மைடங்கள், புனித தீர்த்தங்கள்,
மைற்றம பல தர்மைசேவாவலகளும உள்ளன.
வபருமைவாள் தம கருவணயினவால் அர்ச்சேவா ரூபமைவாக
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கும நவான்கு
திருத்தலங்கள் வதன்னிந்தியேவாவில்
நவாற்சகவாணமைவாக அவமைந்தள்ளன அவவையேவாவைன:
1. வதற்கு திவசே -ஸ்ரீரங்கம - கருணவா நிவைவாசேன்
(தமிழ்நவாடு) ஸ்ரீ ரங்கநவாதன்.
2. கிழக்கு திவசே - கவாஞ்சபுரம,
(தமிழ்நவாடு) ஸ்ரீ வைரதரவாஜேன்.
3. வைடதிவசே - திருமைவல / திருப்பதி (ஆந்திரவா)
திருசவைங்கடவைன்.

4. சமைற்கு திவசே - சமைல் சகவாட்வட (கர்னவாடக
ம) யேதவசேல ரூபம -திருநவாரவாயேணபுரம.
இவ்வைளவு சிறைப்புப் வபற்றை இந்த திவ்யே
ஸ்தலம திருநவாரவாயேணபுரம நவான்கு யுகங்களும
பிரசித்தி வபற்றைத. பிரமமைனின் முதல்
குமைவாரர்களில் ஒருவைரவான சேனத்குமைவாரர் பூமிக்கு
வைந்த சபவாத கவால் பதித்த தலம இத.
கிருதயுகத்தில் அவைர் நவாரவாயேணவன பிரதிஷ்வட
வசேயத வைழிபட்டதவால் நவாரவாணவாத்ரி என்ற
அவழக்கப்பட்டத. த்சரதவா யுகத்தில்
தத்தவாத்சரயேர் நவான்கு சவைத புருஷர்கவளயும
நவான்கு சடர்களவாகக் வகவாண்டு வைவாசேம வசேயதவார்.
அவைர் தவைம வசேயத புஷ்கரிணி சவைத புஷ்கரிணி
என்றம மைவல சவைதவாத்ரி என்றம
அவழக்கப்பட்டத. த்வைவாபர யுகத்தில்
ஸ்ரீ பலரவாமைன் கிருஷ்ணர் மைவாடு
சமையத்தக்வகவாண்டு இங்கு வைந்தனர்.
சேனத்குமைவாரர் பிரதிஷ்வட வசேயத நவாரவாயேண
மூர்த்திவயே வைணங்கி ஆரவாதித்தவிட்டு
வசேன்றைனர். யேவாதவைக்வகவாழுந்தின் வைருவக
இமமைவலவயே யேவாதவைவாத்ரி ஆக்கியேத.

இக்கலியுகத்தில் யேதிரவாஜேரவால்
யேதிஸ்தலவமைன்றம
வைழங்கப்படுகின்றைத. சமைலும
ஸ்ரீரங்கத்வதப் சபவாக மைண்டபவமைன்றம,
திருமைவலவயேப் புஷ்ப மைண்டபவமைன்றம
வபருமைவாள் சகவாயிவலத்
தியேவாக மைண்டபவமைன்றம
திருநவாரவாயேணபுரத்வத - ஞவான மைண்டபவமைன்
றம
வபரிசயேவார்கள் கூறவைர்.சமைலும
"நவட அழகு" ஸ்ரீரங்கம எமவபருமைவானுக்கு பி
ரசித்தம.
திருசவைங்கடமுவடயேவான் அமுத வசேயயும பிர
சேவாதங்களில் “வைவட” பிரசித்தம.
வபருமைவாள் சகவாயிலில் சபரருளவாளனுக்கு சேமைர்
ப்பிக்கப்படும "குவட" மிகப் வபரியேத.

திருநவாரவாயேணனுக்சக “முடி” (கிரீடம) உரியே
அழகு வபவாருத்தமைவாக விளங்குகிறைத.
இந்த இரவாமைவாநுஜேரின் அபிமைவான ஸ்தலத்தில்
இரண்டு திருக்சகவாவில்கள் அவமைந்தள்ளன.
மைவல சமைல், சகவாட்வடயில் அவவையேவாவைன
நரசிமமைர் ஆலயேம, இரண்டவாவைத நவாரவாயேணர்
ஆலயேம. ( கன்னடத்தில் வசேலுவை நவாரவாயேணர்.) கீழ்
தளத்தில் உள்ள வசேலுவை நவாரவாயேணர் ஆலயேத்தில்
மூலவைர் : திருநவாரவாயேணன் / திருநவாரணன் சேங்க
சேக்ர, கவத, முதலியேவவைகளுடன் நின்றை
திருக்சகவாலம, சமைற்சக திருமுக மைண்டலம,
சேரணங்களில் பீபீ நவாச்சியேவார் (வவைள்ளிக்
கவைசேத்தடன்) சேரணங்களில் வைணங்கியே படி.
உற்சேவைர் : யேதிரவாஜே ஸமபத்குமைவாரர் ,
இரவாமை ப்ரியேர், வசேல்வை பிள்வள, வசேல்வை
நவாரவாயேணன்.
தவாயேவார் :
யேதகிரி நவாச்சியேவார், பூமி சதவி, வைரநந்தினி நவாச்சி
யேவார், வசேல்வை நவாயேகி.

தீர்த்தம : கல்யேவாணி தீர்த்தம, சவைத புஷ்கரிணி,
தனுஷ் சகவாடி தீர்த்தம, முதலியே 8 தீர்த்தங்கள்.
விமைவானம : ஆனந்தமையே விமைவானம
பிரத்யேட்சேம : கருட பகவைவான்
தலமைரம : இலந்வத(பத்ரி) மைரம.
இத்தலத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும இதர மூர்த்தி
கள் : வைண்புகழ் நவாரணன் ஸ்நபனசபரர்,
(நவாரவாயேண பகவைவான் பக்கத்தில்) நித்யே
திருமைஞ்சேனம கண்டருளிகிறைவார். வைவாழ் புகழ்
நவாரணன், பலி வசேல்வைர், வசேல்வைப் பிள்வள
சேந்நிதியில் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
நமமைவாழ்வைவாரின் திருவைவாயவமைவாழியில்
வசேல்வை நவாரணன், (வசேல்வை நவாரணவனன்றை வசேவால்
சகட்டலும மைல்கும கண்பனி நவாடுவைன்
மைவாயேசமை…) திருநவாரணன், (… வபருநவாடு கவாண
இமவமையிசல பிச்வசேதவாம வகவாள்வைர்
திருநவாரணன்தவாள் கவாலன் வபறைச்
சிந்தித்தயமமிசனவா) வைண்புகழ் நவாரணன், (…
எண்வபருக்கந்நலத்த ஒண்வபவாருளீறில

வைண்புகழ் நவாரணன் திண்கழல் சசேசர) வைவாழ்புகழ்
நவாரணன் (சூழ் விசுமபணி முகில் தூரியேம
முழக்கின ஆழ்கடலவலதிவர வகவயேடுத்தவாடின
ஏழ் வபவாழிலும வைளசமைந்தியே என்னப்பன்
வைவாழ்புகழ் நவாரணன் தமைவரக் கண்டுகந்சத)
என்ற நவான்கு திருநவாமைங்கவளயும
அனுபவிக்கலவாம.
கிருமி கண்ட சசேவாழன் என்றை அரசேன் வசேவை
மைதப்பற்றினவால் ஸ்ரீவவைஷ்ணவை
தசவைஷயேவானவான். அதனவால் ஸ்ரீரங்கத்தில்
இருந்த இரவாமைவானுஜேருக்கு பல வதவால்வலகள்
வகவாடுத்தவான். இதனவால் கூரத்தழ்வைவாரின்
ஆசலவாசேவனப்படி இரவாமைவானுஜேர் வவைள்வள
சேவாத்தி, தமிழ்நவாட்வட விட்டு கர்நவாடக
சதசேத்தக்கு சேத்தியேமைங்கலம வைழியேவாக
வதவாண்டனூர் வைந்தவார். அப்சபவாத வஜேன
மைதத்வத ஆதரித்த
வைந்த பிட்டிசதவைன் என்றை மைன்னன்
இவ்விடத்வத ஆண்டு வைந்தவான். அவைனத
மைகளுக்கு சித்தபிரவமை பிடித்திருந்தத. அதவன
நீக்க வஜேனத் தறைவிகளவால் முடியேவாமைல் சபவாக,

இரவாமைவானுஜேர் உதவியேவால் அத நீங்கியேத.
இவதக் கண்ட பிட்டி சதவைன் வஜேன
மைதத்வதத் தறைந்த, ஸ்ரீவவைஷ்ணவைன் ஆனவான்.
இரவாமைவானுஜேர் அவைனுக்கு விஷ்ணுவைர்தனன்
என்றை வபயேவரச் சூட்டினவார். இமமைன்னன்
சமைல்சகவாட்வட சகவாயிலுக்குப் பல உபயேங்கள்
வசேயதள்ளவான். உதயேகிரி மைவலயில்
திருக்சகவாவிவலக் கட்டியேவைன் இவைசன.
சமைல்சகவாட்வடயிலிருந்த 20 கிமீ தூரத்தில்
இருக்கும வதவாண்டனூர் ஏரி இரவாமைவானுஜேர்
ஏற்படுத்தியேத . அவைர் வதவாண்டனூரில் வைசித்த
வைந்த சபவாத அவைரத வநற்றியில் அணியும
திருமைண் தீர்ந்த விட, அன்ற
இரவு அவைர் கனவில் வபருமைவாள் சதவான்றி,
திருநவாரவாயேணபுரத்திற்கு வசேல்லும
வைழிவயேச் வசேவால்லி அங்கு ஒரு புற்றில்
இருக்கிசறைன் என்றம
தன்வன வவைளிசயே வகவாண்டு வைரசவைண்டும
என்ற கூறினவார். இரவாமைவானுஜேர் வபருமைவாள்
வசேவான்ன வைழியேவாக திருநவாரவாயேணபுரத்தக்கு
வைந்த அங்கு சவைத புஷ்கரணியில் குளித்தவிட்டு

திருமைண் அணிந்த வகவாண்டு, கல்யேவாணி
குளத்தக்குப் பக்கத்தில்
இருந்த எறமபுப் புற்வறை, ஊர் மைக்கள்
உதவியுடன் பவால், மைற்றம
தீர்த்தத்வதக் வகவாண்டு கவரத்தவார்.
திருநவாரவாயேணர் திவ்யே மைங்கள விக்ரஹத்வத
இரவாமைவானுஜேர் பிரதிஷ்வட
வசேயதவார். இரவாமைவானுஜேருக்கு இங்சக திருமைண்
கிவடத்தவால் இன்றம
சமைல்சகவாட்வடயில் திருமைண் கட்டி சிறைப்பு.
ஆதியில் தனத குலதனமைவான தவான் ஆரவாதித்த
வைந்த அரங்கவன விபீஷணுக்கு அளித்த பின்
இந்த இரவாமைப்பிரியேவன ஸ்ரீரவாமைர்
ஆரவாதித்தள்ளவார். பின்னர் குசேனின் மைகளவான
கனகமைவாலினி அவைரிடமிருந்த வபற்ற ஆரவாதித்த
வைந்தவாள். முன்வபவாரு கவாலத்தில்
முகமமைதியே பவடவயேடுப்பின் சபவாத டில்லி
சுல்தவான் சகவாயிவல
இடித்த விக்ரகங்கவளயும, வபவான் வபவாருள்
எல்லவாவைற்வறையும வகவாள்வளயேடித்தச்
வசேன்றைவான் அவைன், திருநவாரவாயேணனின் உற்சேவைர்

மூர்த்திவயேயும எடுத்தச் வசேன்ற விட்டவான்.
உற்சேவைர் எங்சக என்ற இரவாமைவானுஜேர் சதடியே
சபவாத, தவான் டில்லியில் இருப்பவத சுவைவாமி
இரவாமைவானுஜேருக்கு உணர்த்தினவார். எனசவை
இரவாமைவானுஜேர். மைன்னன்
உதவியுடன் சில சடர்கவள உடன் அவழத்தக்
வகவாண்டு டில்லி சுல்தவாவன சநரில் கண்டு
உற்சேவை மூர்த்திவயேத் திருமபத் தருமைவாற
சகட்டுக்வகவாண்டவார். சுல்தவானுக்கு
இரவாமைவானுஜேவரக் கண்டு வியேப்பும
ஆச்சேரியேமும ஏற்பட்டத. அவைவரப் பற்றி
முன்னசர சகள்விப்பட்டிருந்தவான். தன் மைகள்
ஆவசேப்பட்டவாள் என்பதற்கவாக
அந்த விக்ரகத்வத அவைளுக்கு விவளயேவாடக்
வகவாடுத்திருந்தவான். அவதத் திருமபப்
வபறவைவதன்பத அவ்வைளவு
எளிதல்ல.
எனசவை ஒரு நிபந்தவனயுடன் அவத எடுத்தச்
வசேல்லலவாம என்றைவான். நிபந்தவன இததவான்
இரவாமைவானுஜேர் உற்சேவை மூர்த்திவயே அவழக்க
சவைண்டும விக்கிரகம தவானவாகசவை அவைரிடம
வைந்த சசேர சவைண்டும என்றைவான். உடசன

இரவாமைவானுஜேர் ஒரு குழந்வதவயே அவழப்பத
சபவால் ''என் வசேல்லப் பிள்ளவாய வைருக'' என்ற
குவழவைவாக அவழத்தவார்
என்ன ஆச்சேரியேம! சிவலவைடிவில் இருந்த இரவாமை
ப்பிரியேன் விக்கிரகம மைவாறி ஒரு
குழந்வத வைடிவில் சேலங்வக ஜேல் ஜேல் என்ற
ஒலிக்க அவனவைரும வியேந்த சநவாக்க நடந்த
வைந்த அவைர் மைடியில் அமைர்ந்த வகவாண்டு
மீண்டும சிவலயேவாயிற்ற. சுல்தவான் மைவலத்தப்
சபவானவான். நிபந்தவனப்படிசயே
உற்சேவை மூர்த்திவயே எடுத்தப்சபவாக அனுமைதித்த
அத்தடன் வபவான்னும வபவாருளும
தந்த அனுப்பி வவைத்தவான். எனசவை
சமைல்சகவாட்வட உற்சேவைமூர்த்தி
'வசேல்லப்பிள்வள' என்றம "யேதிரவாஜே சேமபத்
குமைவாரன் " என்றம அவழக்கப்படுகின்றைவார்.
வசேல்வைப்பிள்வள திருநவாரவாயேணபுரம வைந்த
நவாளவான மைவாசிக் சகட்வட “டில்லி உத்சேவைம”
என்ற இன்றம வகவாண்டவாடப்படுகிறைத.
எங்கவாவைத விக்கிரகம சபசுமைவா? அல்லத நடந்த
வைருமைவா? என்ற சேந்சதகம வகவாண்டு எள்ளி

நவகயேவாடுபவைர்களுக்குப் பரனூர் மைகவான்
வகவாடுக்கும பதிலடி, அத இரவாமைவானுஜேரின்
திடபக்தியேவால் ஏற்பட்ட அற்புதம நவாமும
திடபக்தி வகவாண்டு அவைவன சேரணவடந்தவால்
அவைவனக் கவாணலவாம சபசேலவாம.
சுல்தவானின் மைகள் சிவலவயேப் பிரிந்திருக்க
முடியேவாமைல் சமைல்சகவாட்வடவயேத் சதடி
ஓடி வைந்த உற்சேவை மூர்த்திவயே ஆரத்தழுவிக்
வகவாண்டவாள். அடுத்த நிமிடம அச்சிவலயுடன்
ஐக்கியேமைவாகி விட்டவாள்.
அவைள் அன்வபப் பவாரவாட்டி அவைவளப்
சபவாலசவை ஒரு சிவல வசேயத “பீபீ நவாச்சியேவார்''
என்றை வபயேரில் நவாரவாயேணனின் திருவைடிகளில்
அமைர்த்தி விட்டவார் இரவாமைவானுஜேர். தவாயேவார்
இத்தலத்தில் வபருமைவாளின் திருவைடிகளில்
அமைர்ந்த வபரியேவாழ்வைவார் “திருப்வபவாலிந்த
திருவைடி” என்ற மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதபடி
நமைக்வகல்லவாம அருள் பவாலிக்கின்றைவாள் என்பத
ஒரு தனிச் சிறைப்பு ஆகும. சேரமை ஸ்சலவாகத்வத
இத உணர்த்தகிறைத என்பர்கள் வபரிசயேவார்கள்.

இத மைட்டுமைவா? டில்லி சுல்தவானிடமிருந்த
சிவலவயேக் வகவாண்டு வைரும வைழியில்
வைழிப்பறிக் வகவாள்வளக்கவாரர்கள் அவைவர
எதிர்த்த சிவலவயேயும, சுல்தவான் வகவாடுத்த
வபவான் வபவாருள் ஆகியேவைற்வறையும கவைர்ந்த
வகவாள்ள முயேன்றை சபவாத உடன் வைந்தவைர்கள்
அலறை, இரவாமைவானுஜேர் ''அவைவனக்
கவாப்பவாற்றிக் வகவாள்ள அவைனுக்குத் வதரியும''
என்ற வசேவால்லி அவமைதிப்படுத்தினவார்.
அருகிலிருந்த சசேரிமைக்கள் இவைர்கள் அலறைல் சக
ட்டு திரளவாக ஓடி வைந்த வகவாள்வளக்கவாரர்கவள
விரட்டி, இரவாமைவானுஜேவரயும மைற்றைவைர்கவளயும
ஊரின் எல்வல வைவரக்கும வகவாண்டு வைந்த
சசேர்த்தனர். சகவாயிலுக்குள் நுவழயே தங்களுக்கு
அனுமைதியில்வல என்ற வசேவால்லி விவட
வபற்றக் வகவாள்ள முயேன்றை சபவாத,
இரவாமைவானுஜேர் இவறைவைவனக் கவாப்பவாற்றியே
அவைர்களுக்குத்தவான் உண்வமையிசலசயே அதிக
உரிவமை உண்டு என்ற வசேவால்லி அவைர்கவளயும
சகவாயிலுக்குள் அவழத்தச் வசேன்றைவார். ஆயிரம
ஆண்டுகளுக்கு முன்னசர சசேரி மைக்கள் என்ற

தவாழ்த்தப்பட்ட நிவலயில் ஒதக்கி
வவைக்கப்பட்டிருந்தவைர்கவள இவைர்கள் தவான்
உண்வமையேவான ஹரிஜேனங்கள் என்ற கூறி
ஆலயேப் பிரசவைசேம வசேயத யேதிரவாசேர்
அக்கவாலத்திசலசயே ஒரு புரட்சிவயே
வசேயதள்ளவார்.
இரவாமைவானுஜேர் சமைல்சகவாட்வடயில்
12 வைருடங்கள் இருந்த விட்டுத் திருமப
ஸ்ரீரங்கம புறைப்பட்ட சபவாத,
அங்கிருந்த அவைரத சடர்கள் தயேரமைவாக
இருப்பவதக் கண்டு அவைவர மைவாதிரிசயே ஒரு
விக்ரஹம வசேயத அவத
அவைர்களுக்குத் தன் நிவனவைவாகக் வகவாடுத்தவிட்
டுச் வசேன்றைவார். இந்த விக்கிரகம இன்றம ‘தமைர்
உகந்த திருசமைனி’ என்ற சபவாற்றைப்படுகிறைத.
ஊர் மைக்கள், அவைவரப் பவார்த்தவால் உங்களிடம
சபசுவைத சபவால இருப்பதவால், இந்த
விக்ரஹத்வதப் ‘சபசும ரவாமைவானுஜேர்’ என்ற
அவழக்கிறைவார்கள். ஸ்ரீவபருமபுதூரில் உள்ளத
"தவானுகந்த திருசமைனி”, திருவைரங்கத்தில் உள்ளத
"தவானவான திருசமைனி".

சமைல்சகவாட்வட நவாரவாயேணபுரத்தில் பங்குனி
மைவாதத்தில் நவடவபறம கருடன் வகவாண்டு வைந்த
'வவைரமுடி சசேவவை' விழவாத் தனிச்சிறைப்புவடயேத.
இரவாமைவானுஜேர் சேந்நிதிக்கு எதிரில் உற்சேவை
மூர்த்திவயே நவாச்சியேவாருடன் எழுந்தருளச் வசேயத
வவைரமுடி அணிவித்த விழவா
வகவாண்டவாடுகின்றைனர். “இரவாமைன் முடி
சூட்டு விழவாவவைக் கவாண
தசேரதருக்குக் கிவடக்கவாத சபற
இரவாமைவானுஜேருக்கு கிவடத்தத”. இரவாமைவாயேண
கவாலத்தில் இவளயே வபருமைவாளவாக இருந்த
இரவாமைவானுஜேர் இரவாமைருக்கு முதலில்
நிச்சியித்தபடி வகசகயியின் வைரத்தினவால் முடி
சூடவாமைல் சபவான ஏக்கம தீர இரவாமைப்பிரியேருக்கு
வைருடவா வைருடம முடி சூட்டி சசேவிப்பதவாக
ஐதீகம.
பங்குனி மைவாதத்தில் நவடவபறம இவ்வுற்சேவைம
பத்த நவாள் பிரசமைவாற்சேவை உற்சேவைம ஆகும, அதில்
நவான்கவாம திருநவாள் இரவு புஷ்யே நட்சேத்திரத்தில்
வவைர முடி சசேவவை மிக விமைர்வசேயேவாக
அனுஷ்டிக்கப்படுகிறைத. (ஏகவாதசி அல்லத

தவைவாதசி திதியில்) சமைலும பிரகலவாதன்
பரிபவாலனம, கசஜேந்திர சமைவாட்சேம,
இரசதவாற்சேவைம, வதப்சபவாற்சேவைம என்ற
பதிவனந்த நவாட்கள் இப்வபருவிழவா சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத. பக்தர்கள் பல்சவைற
இடங்களிலிருந்த இந்த சிறைப்பு மிக்க கருட
சசேவவைவயேக் சசேவிக்க திரள் திரளவாக
வைருகின்றைனர். இவதத் தவிர இரவாஜேமுடி,
(க்ருஷ்ணரவாஜேமுடி) சசேவவையும
வகவாண்டவாடப்படுகிறைத.
பங்குனி புஷ்யே நவாளில் அவர வைட்ட வைடிவை
இரட்வட யேவாளி முகம வகவாண்ட
தங்கப்பிரவபயின் நடுவில் உபயே
நவாச்சியேவார்களுடன் சவைத ஸ்வைரூபனவான
கருடனில், அவைன் சேமைர்ப்பித்த வவைர முடியுடன்
வபருமைவாள் பவைனி வைரும அழவக விவைரிப்பத
மிகவும கடினம சநரில் வசேன்ற அனுபவித்தவால்
மைட்டுசமை அவத உணர முடியும.
முதலில் கருடவாழ்வைவார் சகவாயிவலச் சுற்றி வைலம
வைருகின்றைவார். வவைரமுடி மைவாண்ட்யேவா கஜேவானவாவில்

வவைத்த பவாதகவாக்கப்படுகின்றைத. வவைரமுடி
சசேவவையேன்ற பலத்த பவாதகவாப்புடன்
வவைரமுடியும, இரவாஜேமுடியும
கருவூலத்திலிருந்த மைவாவைட்ட ஆட்சியேரவால் சேகல
மைரியேவாவதகளுடனும திருக்சகவாவிலுக்கு
வகவாண்டு வைரப்படுகின்றைத. சேவாவலயின் இரு
மைருங்கும பக்தர்கள் கூடி நின்ற இரண்டு
முடிகவளயும சசேவிக்கின்றைனர். பிறைகு இரு
கிரீடங்களும பல்லக்கில் ஏற்றைப்பட்டு
சகவாயிவலச் சுற்றி வைருகின்றைத.
வைருடத்திற்கு ஒரு முவறை அதவும சில
மைணி சநரம மைட்டுசமை இந்த விவல உயேர்ந்த
கிரீடம வபருமைவாளுக்கு அணிவிக்கப்படுகின்றைத
மைற்றை சநரங்களில் கருவூலத்தில் இருக்கும.
மைவாவல சுமைவார் 7:30 மைணிக்கு கருடன் வகவாண்டு
வைந்த அற்புத வவைரமுடிவயே அணிந்த வகவாண்டு
உபயே நவாச்சியேவார்களுடன்
பல்லக்கில் வவைளிசயே வைருகிறைவார் சேமபத் குமைவாரர்.
பின்னர் வைவாகன மைண்டபத்தில் இருந்த கருட
சசேவவை தவைங்குகிறைத உபயே நவாச்சியேவார்களுடன்
வபருமைவாள் கருட சசேவவை சேவாதிப்பத இத்தலத்தின்

ஒரு தனி சிறைப்பு. நவான்கு இரவாஜே வீதிகளிலும
மைக்கள் வவைள்ளத்தின் நடுசவை வபருமைவாள்
அன்பர்கள் கவைரி வீசே ஒயிலவாக சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். நவாலவாப்புறைமும திருமபி நின்ற
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார் வபருமைவாள். பின்
புறைத்திலிருந்தம வவைர முடிவயே திவ்யேமைவாக
தரிசிக்கும வைண்ணம அலங்கவாரம
வசேயயேப்படுகின்றைத. கவாணக்கண் சகவாடி
சவைண்டும என்ற அன்பர்கள் கூடி நின்ற அந்த
அழவக கண்ணவார மைனதவார சசேவிக்கின்றைனர்.
தவாம வபற்றை ஜேன்மைம சேவாபல்யேம அவடந்தத
என்ற குதூகலிக்கின்றைனர். பிறைகு விடியேற் கவாவல
கிட்டதட்ட 2 மைணிக்கு திருமபவும
சகவாயிலுக்கு எதிரில் உள்ள வைவாகன
மைண்டபத்தக்குச் வைந்தவடகின்றைவார் வபருமைவாள்
அங்சக வவைரமுடி அகற்றைப்பட்டு வபட்டியில்
வவைத்த கஜேவானவாவில் வவைக்க முத்திவர
இடுகின்றைனர். பிறைகு ரவாஜே முடி அணிந்த சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார் வசேல்லப்பிள்வள.

இரவாஜேமுடி(கிருஷ்ணரவாஜே முடி) சசேவவை:
வமைசூர் அரசே பரமபவரயில் வைந்த மைன்னர்களில்
கிருஷ்ணரவாஜே உவடயேவார் வவைர
முடிவயேப் சபவாலசவை
மைற்வறைவாரு கிரீடத்வத அளித்தவார். இவத
கிருஷ்ணரவாஜே முடி என்ற புத்தகங்கள்
வசேவான்னவாலும, கூட்டம இரவாஜேமுடி என்ற
அவழக்கிறைத. இரவாஜேமுடி அணிந்த வகவாண்டு
நிஜேமைவாகசவை யேதிரவாஜே சேமபத்குமைவாரர்
இளவைரசேன் சபவால நடந்த வசேல்கிறைவார்
வடல்லியிலிருந்த இரவாமைவானுஜேர் கூப்பிடக்
குரலுக்கவாக ஒடி வைந்த இரவாமைப்பிரியேர்
. நமமைவாழ்வைவார் பவாடியே
“கிளர் ஒளி இளவமை வகடுவைதன் முன்னம”
என்றைபடி இளவமையிசலசயே வவைர முடி,
ரவாஜேமுடி நிச்சேயேம சசேவிக்க சவைண்டியே ஒன்ற
என்பதில் எந்த ஐயேமுமில்வல. சேமையேம
கிவடத்தவால் நிச்சேயேம வசேன்ற சசேவியுங்கள்.
வைவாருங்கள் இனி வபருமைவாள் தவாயேவாருடன்

கல்யேவாணக் சகவாலத்தில் கருட சசேவவை
சேவாதித்தருளும ஒரு சிறைப்பு கருட சசேவவைவயே
சசேவிக்கலவாம.

47. கள்வைவன மைவாற்றியே
கருட சசேவவை
சவைடுபறி உற்சேவைம

ஆடல்மைவாவில் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
பன்னிரு ஆழ்வைவார்களுள் கவட குட்டி
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார், அதிகமைவான
திவ்யேசதசேங்களில் உள்ள அர்ச்சேவா மூர்த்திகவள
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத வபருவமை இவைருக்கு

உண்டு, அதல்லவாமைல் மைற்றை ஆழ்வைவார்கவளப்
சபவால் இல்லவாமைல் இவைருக்கு உள்ள ஒரு
தனிச்சிறைப்பு வபருமைவாளிடசமை திருமைந்திர
உபசதசேம வபற்றைத தவான், இவ்வவைபவைம ஆண்டு
சதவாறம பங்குனி உத்திரத்தின் சபவாத சவைடுபறி
உற்சேவைம என சிறைப்பவாகத் திருவைவாலி-திருநகரி
திவ்யேசதசேத்தில் சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
திருவைவாலி-திருநகரி இரண்டும 5 கி.மீ தூரத்தில்
உள்ள தனித்தனி ஆலயேங்கள் என்றைவாலும
இரண்டும இவணந்த ஒசர திவ்யேசதசேமைவாகக்
கருதப்படுகின்றைத.
திருவைவாலி தலவைரலவாற: திருமைவால் நரசிமமை
அவைதவாரம எடுத்த சபவாத
ஹிரண்யேகசிபுவவை வைதம வசேயத சற்றைம
அடங்கவாமைல் இருந்தவார். இதனவால் பயேந்த சபவான
சதவைர்களும, முனிவைர்களும பூசலவாகம சமைலும
அழியேவாமைல் கவாக்கப்பட சவைண்டும என்ற
மைஹவாலக்ஷ்மிவயே சவைண்டினர். இவைர்களத
சவைண்டுசகவாவள ஏற்றை தவாயேவார் வபருமைவாளின்
வைலத் வதவாவடயில் அமைர, சதவிவயேப் வபருமைவாள்
ஆலிங்கனம (அவனத்தல்) வசேயத வகவாண்டவார்.

எனசவை வபருமைவாள் திருவைவாகியே லட்சுமிவயே
ஆலிங்கனம வசேயதவமையேவால், இவ்வூர்
திருஆலிங்கனபுரம என்றை வபயேர் வபற்ற
திருவைவாலி என ஆயிற்ற. இப்பகுதிவயே
(ஆலிநவாடு) ஆண்ட மைன்னனுக்கு திருமைங்வக
ஆழ்வைவாருக்கு "ஆலிநவாடன்” என்றை வபயேர்
உண்டவாயிற்ற.
ஆலிங்கனபுரம என்ற அவழக்கப்படும
திருவைவாலியில் வபருமைவாள் லக்ஷ்மிநரசிமமைரவாக
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். இத்தலம பஞ்சே நரசிமமை
சகத்திரங்களில் ஒன்ற. இத்தலத்தில்
வைலத்வதவாவடயில் வபருமைவாவள வைணங்கியே
சகவாலத்தில் வபரியே பிரவாட்டியேவார் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். பத்ரிகவாசிரமைத்திற்கு அடுத்ததவாகப்
வபருமைவாள் திருமைந்திரத்வதத் தவாசன உபசதசேம
வசேயத இடமைவாதலவால் இத்தலம பத்ரிநவாத்தக்கு
இவணயேவானத. இத்தலத்வதச் சுற்றி குவறையேலூர்
உக்கிர நரசிமமைன், மைங்வகமைடம வீர நரசிமமைன்.
திருநகரி சயேவாக நரசிமமைன் மைற்றம மைற்வறைவாரு
நரசிமமை தலமைவான ஹிரண்யே நரசிமமைன் ஆகியே
தலங்களும உள்ளன. இத்தலத்தில் மூலவைர்

சேன்னதியின் சமைல் உள்ள விமைவானம அஷ்டவாட்சேர
விமைவானம எனப்படுகின்றைத.
திருநகரி தலவைரலவாற: பிரமமைவாவின் புத்திரன்
கர்த்தமை பிரஜேவாபதி வபருமைவாளிடம சமைவாட்சேம
சவைண்டி இத்தலத்தில் கடும தவைம வசேயதவான்.
இவைனுக்கு தரிசேனம தர வபருமைவாள் தவாமைதம
வசேயததவால், வைருத்தமைவடந்த இலட்சுமி
வபருமைவாளிடம சகவாபம வகவாண்டு, இத்தலத்தில்
குளத்தில் இருந்த தவாமைவர மைலருக்குள் தன்வன
ஒளித்த வகவாண்டவாள். வபருமைவாள் இலட்சுமிவயேத்
சதடி இத்தலம வைந்த இலட்சுமிவயே ஆலிங்கனம
வசேயத வகவாண்டவார். வபருமைவாள் இங்கு
சவைதரவாஜேனவாக அமைர்ந்த சகவாலத்தில் சமைற்கு
சநவாக்கியே திருமுக மைண்டலத்தடன் சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைவார். உற்சேவைர் கல்யேவாண ரங்கநவாதர்.
தவாயேவார் அமிர்தவைல்லி. திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
இத்தலத்தில் தனிச் சேன்னதியில்
திருஞவானசேமபந்தர் வகவாடுத்த சவைலுடன் கவாட்சி
தருகிறைவார். இவைருக்கு எதிசர ஒரு வகவாடிமைரமும,
வபருமைவாளுக்கு எதிசர ஒன்றம என இரண்டு
வகவாடி மைரங்கள் உள்ளன.

அன்ற கள்வைனவாக உள்ள
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாருக்கு விவரவில்
அருள்பவாலிக்க சவைண்டும என லக்ஷ்மி சதவி
வபருமைவாவள இவடவிடவாத சவைண்டினவாள்.
வபருமைவாள் கூறியேபடி மைஹவாலக்ஷ்மி
திருவைவாலியில் தவைம வசேயயும பூர்ண மைகரிஷயின்
மைகளவாக பிறைந்தவாள். வபருமைவாவள திருமைணம
வசேயத வகவாண்டு திருவைவாலி அருசக
சதவைரவாஜேபுரம என்றை இடத்திற்கு வைரும சபவாத
திருமைங்வக மைன்னன் வைழிமைறித்த வைழிப்பறி
நடத்த, வபருமைவாள் திருமைங்வகயின் கவாதில்
அஷ்டவாட்சேர மைந்திரத்வத உபசதசேம வசேயத
ஆட்வகவாண்டவார். இந்த நிகழ்ச்சி திருவைவாலி
திருநகரியில் பங்குனி உற்சேவைத்தின் சபவாத
சவைடுபறி உற்சேவைமைவாக சிறைப்பவாகக்
வகவாண்டவாடப்படுகின்றைத.
திருவைவாலி திருநகரியில் பங்குனி உற்சேவைத்
திருவிழவா பத்த நவாள் திருவிழவாவைவாக சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத. இத்திருவிழவாவின் 9 மநவாள்
இரவு சவைடுபறி உற்சேவைம. பகலில் திருவைவாலியில்
திருக்கல்யேவாணம சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.

இரவு சவைடுபறி உற்சேவைம ஆடல்மைவாவில்
கள்வைனவாக வைந்த திருமைங்வக மைன்னவன
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாரவாக மைவாற்றியே வபருமைவாளும
தவாயேவாரும கல்யேவாணக் சகவாலத்தில் கருட சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர். மைறநவாள் கவாவலயில் பங்குனி
உத்திரத்தன்ற வபருமைவாளும ஆழ்வைவாரும
தனித்தனித்சதரில் சசேவவை சேவாதித்தருளுகின்றைனர்
பின் தீர்த்தவைவாரி. வைவாருங்கள் சவைடுபறி
உற்சேவைத்வதப் பற்றி விரிவைவாக கவாணலவாம.
திருநகரியில் இருந்த கல்யேவாண ரங்கநவாதரும
அமிர்தவைல்லித் தவாயேவாரும கள்வைனவாக இருக்கும
திருமைங்வக மைன்னவன திருத்திப்பணி வகவாள்ள
திருவைவாலிக்கு பல்லக்கில் எழுந்தருளி அருள்
பவாலிக்கின்றைனர். சவைடுபறி உற்சேவைத்தின் ஒரு
முக்கியே நிகழ்ச்சி திருவைவாலியில் நடக்கும திவ்யே
தமபதியேரின் திருக்கல்யேவாணம ஆகும. நவாம
எல்சலவாரும உயயே திருக்கல்யேவாணம
நவடவபறகின்றைத. புத திருமைவாங்கல்யேத்தடன்
அமிர்தவைல்லித்தவாயேவார் சசேவவை சேவாதிக்கும
அழவகக்கவாண கண் சகவாடி சவைண்டும.

திருக்கல்யேவாணம முடிந்த பல்லக்கில் உடல்
மைவறைத்த முக மைண்டலம மைட்டும கவாட்டி
கள்வைனிடமிருந்த தங்கவள கவாப்பவாற்றிக்
வகவாள்ள (கள்வைனவாக உள்ள நீலவனத்
திருத்திப்பணி வகவாள்ள அல்லவைவா?) அன்ற
வபருமைவாளும தவாயேவாரும தங்கள் திருப்பவாதம
பூமியில் பட நடந்த வைந்தனர், இன்ற அவைர்கள்
பல்லக்கில் திருவைவாலியில் இருந்த வைருகின்றைனர்.
திவ்யே தமபதிகள் சவைதரவாஜேபுரம என்னும
கிரவாமைத்தில் வைந்த தங்குகின்றைவார். இங்சக
திருநகரியில் கருட சசேவவைக்கவாக தங்க கருடன்
தயேவாரவாக உள்ளவான் அசத சேமையேம திருமைங்வக
மைன்னர் தமைத ஆடல்மைவா என்னும பஞ்சேகல்யேவாணி
குதிவரயில் சேர்வை அலங்கவாரத்தடன் தனத
ததியேவாரவாதவனக்கு வபரும வபவாருள்
சதவவைப்படுவைதவால், கவாட்டு வைழியில்
வைருபவைர்கவள வகவாள்வளயேடிக்கத் தயேவாரவாக
உள்ளவார். இன்வறையே தினம ஆழ்வைவாரின் அழகு
அப்படிசயே நமவமை வசேவாக்க வவைக்கும, தங்க
ஜேரிவக சவைவலப்பவாடுகள் நிவறைந்த நீல நிறை
வவைல்வவைட் அங்கியும, உவடவைவாள், சகடயேம

மைற்றம ஈட்டியும, திருவைடிகளில் பவாதவகயும,
வவைர மைணி ஆபரணங்களும, வவைர கிரீடமும
தரித்த ஆழ்வைவார் ஆடல்மைவாவில் வைரும அழசக
அழகு அவதக் கவாணக் கண் சகவாடி சவைண்டும.
நள்ளிரவில் திருமைங்வக மைன்னனின்
சதவாழர்களவான நீர் சமைல் நடப்பவான்,
நிழலிவலவாதங்குவைவான், தவாளூதவைவான், சதவாலவாவை
ழக்கன் ஆகியே நவால்வைரும புதமைணத்தமபதிகள்
நிவறையே நவககளுடன் வைந்த வகவாண்டிருப்பவத
திருநகரியில் தயேவாரவாக கவாத்திருக்கும நீலனிடம
வைந்த இவ்வைவாற கூறகின்றைவார். வஜேயே விஜேயீபவை,
ஆலி நவாடவா பரவாக்!, மைங்வக மைன்னவா பரவாக்!,
குமுதவைல்லி மைனதிற்கு பிரியேமைவானவைசர பரவாக்!,
மைங்வக மைன்னசர கவாட்டு வைழியில்
புதமைணத்தமபதிகள் நிவறையே வவைணவைர்களுடன்
வைந்த தங்கியுள்ளனர். அவைர்கள் சமைனி
முழுவைதம வவைரமும, மைணியும, வபவான்னுமைவாக
மின்னுகின்றைத, தவாங்கள் வைந்த
வகவாள்வளயேடித்தவால் ததியேவாரதவனக்கு ஆகும
என்ற தூத கூறகின்றைனர். இன்றம நவான்கு
வவைணவைர்கள் தூதர்கள் சபவால் சவைடமைணிந்த

வைந்த ஆடல்மைவாவில் தயேவாரவாக கவாத்திருக்கும
திருமைங்வக மைன்னருக்கு தூத வசேவால்லி சசேவவை
வசேயகின்றைனர்.
உடசன ஆயிரக்கணக்கவான தீவைட்டிகளின்
ஒளியில் ஆடல் மைவாவில் வகவாள்வளக்கு
திருமைங்வக மைன்னர் புறைப்படுகின்றைவார். திருநகரி
கிரவாமை இவளஞர்கள் அவனவைரும பலவிதமைவான
தீவைட்டி வகயில் தவாங்கி , ஆ! ஆ! ஊ! ஊ! என்ற
சேத்தம எழுப்பிக்வகவாண்டு முன் வசேல்ல, வகயில்
ஈட்டி தவாங்கி தங்கக் குதிவர வைவாகனத்தில் பின்
வசேல்கின்றைவார் மைங்வக மைன்னர். இந்த சசேவவைவயே
பந்தக் கவாட்சி என்ற அவழக்கின்றைனர் பக்தர்கள்.

திருமைங்வகமைன்னரின்வைடிவைழகு
அவணத்த சவைலும, வதவாழுத வகயும, அழுந்தி
யே திருநவாமைமும,
ஓம என்றை வைவாயும, உயேர்ந்த மூக்கும, குளிர்ந்த
முகமும,

பரந்த விழியும, பதித்த வநற்றியும, வநறித்த பு
ருவைமும
சுருண்ட குழலும, வைடிந்த கவாதம அவசேந்த கவா
த கவாப்பும,
தவாழ்ந்த வசேவியும, சேரிந்த கழுத்தம, அகன்றை
மைவார்பும,
திரண்ட சதவாளும வநளித்த முதகும, குவிந்த
இவடயும,
அல்லிக்கயிறம, அழுந்தியே சரவாவும, தூக்கியே
கருங்சகவாவவையும
வதவாங்கலும தனி மைவாவலயும, தளிருமிளிருமைவா
ய நிற்கிறை நிவலயும
சேவாற்றியே திருத்தண்வடயும, சேதிரவான வீரக்கழ
லும,
தஞ்சேமைவான தவாளிவனயும, குந்தியிட்ட கவனக்
கவாலும,

குளிர வவைத்த திருவைடி மைலரும, வைவாயத்த மைண
ங்வகவால்வலயும,
வையேலவாளி மைணவைவாளனும, வைவாடிசனன் வைவாடி (
என்ற)
வைவாழ்வித்தருளியே , நீலிக்கலிகன்றி, மைருவைலர்த
ம உடல் தணியே
வைவாள் வீசும பரகவாலன், மைங்வக மைன்னனவான வை
டிசவை.
என்றை படி வைவாள், சகடயேம அணிந்த வகவாண்டு
மைன்னனுக்குரியே அற்புத அலங்கவாரத்தில்
ஆழ்வைவார் சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். வைவானத்தில்
பூர்ண நிலவு ஒளிர ஆழ்வைவாவர ஏழப்பண்ணும
அன்பர்கள் அப்படிசயே குதிவரயில் டக் டக்
என்ற ஆழ்வைவார் வசேல்வைத சபவாலசவை பரிகதியில்
ஏழப்பண்ணும அழவகச் வசேவால்வைதவா,
ஆயிரக்கணக்கவான தீவைட்டிகள் சேவாவலயின்
இருபுறைமும அணிவைகுத்த வசேல்லும அழவகச்
வசேவால்வைதவா? பட்டர்கள் இருவைர் ஆழ்வைவாருக்கு
ஒயிலவாக கவைரி வீசும எழிவலச் வசேவால்வைதவா?

ஆழ்வைவார் ஆடி வைரும அழவக வைவார்த்வதகளில்
வைர்ணிப்பத சேவாத்தியேமைல்ல சநரில் வசேன்ற
தரிசித்தவால் மைட்டுசமை அந்த அற்புத உணர்வவைப்
வபறை முடியும. அப்படிசயே குதிவர ஒடும சபவாத
எப்படி முன்னும பின்னும அதில்
அமைர்ந்திருப்பவைர் ஆடுவைவாசரவா அத சபவால
முழுநிலவு சமைசல தனத பதினவாற
கவலகளுடன் ஒளிர ஆயிரம தீவைட்டிகளின்
ஒளியில் முகம சிவைந்த ஒயயேவாரமைவாக பவாயந்த
வைருகின்றைவார் மைங்வக மைன்னர் .
அந்தக் வகவாண்வடயும, சேவடயும அதில்
அற்புதமைவாக மைலர்களும. சமைலங்கியின் அழகும,
அற்புத நவைரத்ன நவககளும இவடயில் வைவாளும,
கட்டவாரியும, முதகில் சகடயேமும. வகயில்
வில்லும, திருப்பவாதங்களில்
இரவாஜேபவாதவககளும விளங்க, ஒரு கரத்தில்
பஞ்சேகல்யேவாணிக் குதிவரவயே வசேலுத்தம
பவாங்கும, மைற வகயில் ஈட்டியும விளங்க, நீல நிறை
ரத்ன அங்கியில் நீலன் வைரும அழவக எப்படி
வைர்ணிப்பத. அற்புதமைவாக ஆடல் மைவாவில்
ஆலிநவாடன் வைந்த வகவாண்டிருக்கும சபவாத

அங்சக சவைதரவாஜேபுரம என்னும இடத்தில் ஒரு
வபரியே வமைதவானத்தில் உள்ள ஒரு மைண்டபத்தில்
வபருமைவாளும தவாயேவாரும கருடனும
கவாத்திருக்கின்றைனர். கூடசவை
திருமைவாலடியேவார்களின் கூட்டமும எப்சபவாத
ஆழ்வைவார் வைருவைவார் என்ற வைழி சமைல் விழி
வவைத்தக் கவாத்தக் வகவாண்டிருக்கின்றைனர்.

திவ்யே தமபதிகள் தங்கியிருக்கும தற்சபவாவதயே
சவைதரவாஜேபுரத்வத (அன்ற திருமைணங்வகவால்வல)
வநருங்க வநருங்க குமுதவைல்லி மைணவாளரின்
சவைகம அதிகமைவாகின்றைத, வமைதவானத்தில்
நுவழயும சபவாத அப்படிசயே ஒரு புயேல்
சவைகத்தில் வைருகின்றைவார் மைங்வக மைன்னன். சவைக
சவைகமைவாக வபருமைவாவளச் சுற்றைத் வதவாடங்குகிறைவார்.
உடசன அருவமையேவான வைவாண சவைடிக்வககள்
ஆரமபமைவாகின்றைத. மிக சவைகமைவாக இரண்டவாவைத
சுற்ற வைரும சபவாத வபருமைவாள் மைண்டபத்தில்
இருந்த மைந்திசரவாபசதசேம தர இறைங்கி
வைருகின்றைவார். மூன்ற சுற்றகள் முடித்ததம

நடந்தத என்ன என்ற பவார்ப்பதற்கு முன் அன்ற
என்ன நடந்தத என்ற பவார்ப்சபவாமைவா?
தன் அன்பவனத் திருத்த புதமைணத் தமபதிகளவாக
திருசமைனி முழுவைதம நவககளுடன் மைற்றை
சுற்றைத்தவார்களுடன் திருப்பவாதம மைண்ணில் பட
வபருமைவாளும வபரியே பிரவாட்டியேவாரும
திருவைவாலியிலிருந்த நடந்த வைரும சபவாத
சதவைரவாஜேபுரம அருசக ஆடல்மைவாவில் சவைகமைவாக
வைந்த திருமைங்வக மைன்னன் வைவாள் வகவாண்டு
அவைர்கவள மிரட்டுகின்றைவார். எல்லவா
நவககவளயும கழற்றிக் வகவாடுக்குமைவாற
ஆவணயிடுகிறைவார், மைங்வக மைன்னரின்
மிடுக்வகயும மிரட்டும வதவானிவயேயும கண்டு
பயேந்தவைர் சபவால் வபருமைவாள் தன்னுவடயே எல்லவா
நவககவளயும கழற்றிக் வகவாடுத்த தன்
மைவனவிவயேயும அவ்வைவாசறை வசேயயேச்
வசேவால்கின்றைவார். வபருமைவாள் கவால் விரலில் உள்ள
வமைட்டி மைட்டும அப்படிசயே இருக்கின்றைத,
அவதயும விட மைனமில்லவாமைல் கழற்றிக்
வகவாடுக்க ஆவணயிடுகின்றைவார். மைணமைகசனவா,
நீசயே கழற்றிக்வகவாள் என்ற கூறை வகயேவால் கழற்றை

முடியேவாததவால் வைவாயேவால் கடித்த கழற்றை
முயேல்கிறைவார். அவதக் கண்டு வபருமைவாள் அவைவரக்
“கலியேன்” என்ற அவழக்கிறைவார் ஆலிநவாடருக்கு
வபருமைவாளின் திருவைடி சசேவவையும கிட்டுகின்றைத.
பின் எல்லவா நவககவளயும மூட்வடயேவாகக்
கட்டித் தூக்க முயேன்றை சபவாத அவைரவால் தூக்க
முடியேவில்வல என்பதவால், மைணமைகவனப்
பவார்த்த என்ன மைந்திரம சபவாட்டவாய? என்ற
வவைருட்ட மைந்திரம உபசதசேம வசேயயேத்தவாசன
வைந்திருக்கின்சறைன் என்ற அவைர் கவாதில் "ஓம
நசமைவா நவாரவாயேணவா" என்னும அஷ்டவாட்சேர
மைந்திரத்வத உபசதசிக்கின்றைவார் வபருமைவாள்.
மைந்திசரவாபசதசேம வபற்றை கள்வைன் ஆழ்வைவாரவாக
மைவாறகின்றைவார். அன்றிலிருந்த வபருமைவாளுக்கு தன்
சசேவவைவயே வதவாடங்குகின்றைவார்.

வைவாடிசனன் வைவாடி வைருந்திசனன் மைனத்தவால்
வபருந்தயேரிடுமவபயில் பிறைந்த

கூடிசனன் கூடி இவளயேவைர் தமசமைவாடு அவைர்
தரும கலவிசயே கருதி
ஓடிசனன் ஓடி உயவைசதவார் வபவாருளவால்
உணர்வவைனும வபருமபதம வதரிந்த
நவாடிசனன் நவாடிக் கண்டு வகவாண்சடன்
நவாரவாயேணவா வவைன்னும நவாமைம ( வப.தி 1-1-1)
வபவாருள்: மிகுந்த தன்பத்திற்கு இடமைவாய,
தன்பங்களுக்வகல்லவாம கவாரணமைவான உடலில்
உண்டவாகி, உடல் என்றம உயிர் என்றம பகுத்த
அறியே முடியேவாதவைவாற ஒன்றைவாய வபவாருந்திசனன்.
இப்படி வநடுங்கவாலம வபவாருந்தி இருந்த, இளம
வபண்கள் தருகின்றை சுகத்வதசயே நிவனந்த
அவைர்கள் சபவான அதிவைழிசயே பின் வதவாடர்ந்த
ஓடிசனண். இவ்வைவாற ஓடி சிற்றின்ப நவாட்டம
வகவாண்ட மைனத்தவால் தன்பப்பட்சடன். வைவாட்டம
வகவாண்சடன். அவ்வைவாட்டத்வத உவடயேவைனவாய
இருந்த, பிறைப்பதற்குக் கவாரணமைவான ஒப்பற்றை
இவறைவைன் அருளவால் அறிவைவாகியே வபரியே
இடத்வத இருந்தபடிசயே அறிந்த, நன்வமை
தீவமைகவள ஆரவாயந்சதன். ஆரவாயந்த திருநவாமைம

வசேவால்வைதற்கும தகுதியேற்றை நவான், நவாரவாயேணவா
என்னும திருநவாமைத்வதக் கண்டு வகவாண்சடன். என்ற பவாசுரங்கள் பவாடத் வதவாடங்கி திவ்யேசதசேம,
திவ்யேசதசேமைவாகச் வசேன்ற வபருமைவாவள
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயத வைடவமைவாழி சவைதங்கள்
நவான்குக்வகவாப்பவான நமமைவாழ்வைவாரின் அருளிச்
வசேயேல்களுக்கு ஆற அங்கங்கள் சபவான்ற
வபரியே திருவமைவாழி, திருகுறந்தவாண்டகம,
திடுவநடுந்தவாண்டகம, திருவவைழு கூற்றிருக்வக,
சிறியே திருமைடல், வபரியே திருமைடல் என்னும
ஆற திவ்வியே நூல்கவள அருளினவார்.
வபருமைவாள் அந்த நலம தரும வசேவால்வல,
வைளங்வகவாள் மைந்திரத்வத ஆலிநவாடருக்கு அன்ற
அருளியேத ஒரு அரசேமைரத்தினடியில் இவத
நவான்கு அரசு என்ற வவைணவை சேமபிரதவாயேத்தில்
கூறவைர். ஆழ்வைவார் - ஆலி நவாட்டிற்கு அரசு,
வபருமைவான் – வதயவைங்களுக்கு எல்லவாம அரசு,
உபசதசேம வசேயயேப்பட்ட திருமைந்திரம –
மைந்திரங்களுக்கு அரசு, மைந்திரம அளிக்கப்பட்டத
ஒரு அரசின் அடியில். எனசவை நவான்கு அரசு.

இனி இன்வறையே நிகழ்ச்சிக்கு வைருசவைவாம, மைங்வக
மைன்னன் மிகவும சவைகமைவாக இரண்டவாம சுற்ற
வைரும சபவாத வபருமைவாள் மைண்டபத்தில் இருந்த
இறைங்கி வமைதவானத்தின் நடுசவை வைந்த
நிற்கின்றைவார். சவைக சவைகமைவாக சுற்றி வைந்த
ஆலிநவாடன் பல்லக்கிற்கு அருகில் வசேன்ற வைவாள்
வகவாண்டு வவைருட்டுவைத சபவால முன்னும
பின்னும ஆசவைசேமைவாக வசேல்கின்றைவார். மூன்றைவாவைத
முவறை வசேல்லும சபவாத பல்லக்கிடம அப்படிசயே
சிறித குனிந்த மைந்திசரவாபசதசேம வபறகின்றைவார்
ஆழ்வைவார்.
திவ்யே தமபதிகவள கருட வைவாகனத்தில்
எழுந்தருளப்பண்ணி அலங்கவாரம வசேயயும
சநரத்தில் ஆழ்வைவார் ஒரு தனி மைண்டபத்தில்
வசேன்ற தங்குகின்றைவார். வமைதவானத்தில் இருந்த
திருமைவாலடியேவார்கள் அங்கு வசேன்ற ஆழ்வைவாவரச்
சுற்றி வைந்த சசேவித்த ஆழ்வைவாரின்
வசேசௌந்தர்யேத்தில் திவளக்கின்றைனர்.
மைண்டபத்தில் ஆழ்வைவாரின் திருமுகமைண்டலம
சேவாந்தமைவாக உள்ளத முதலில் இருந்த சகவாபம
தற்சபவாத இல்வல.

இந்த சவைடுபறி உற்சேவை கருடசசேவவையின் ஒரு
தனிச்சிறைப்பு தவாயேவாரும வபருமைவாளும ஒன்றைவாக
சசேர்ந்த திருக்கல்யேவாணக் சகவாலத்தில்
கருடனில் சசேவவை சேவாதிப்பததவான். முதல்
தடவவையேவாக அடிசயேன் தவாயேவார் மைற்றம
வபருமைவாளின் கருடசசேவவைவயேக் கண்டு
மைகிழ்ந்சதன்.
வபருமைவாள் கருடவைவாகனத்தில் தவாயேவாருடன்
சசேவவை சேவாதித்த வைரும சபவாத ஆழ்வைவார் அன்ன
நவடசபவாட்டு அவைர்கவளச் சுற்றி வைந்த சசேவித்த
நிற்கின்றைவார். கள்வைனவாக இருந்த சபவாத இருந்த
சவைகம சபவாயவிட்டத விசவைகம வைந்த விட்டத.
இப்சபவாத அவைர் திருமுகமைண்டலம சேவாந்தமைவாக
விளங்குவைவதக் கண்கூடவாகக் கவாணலவாம. முன்பு
சவைக சவைகமைவாக பவாயந்த ஆடல்மைவாவில் வைந்த
ஆழ்வைவார் இப்சபவாத வமைதவைவாக வைருகின்றைவார்.
தவாம இந்த பூவுலகில் வைந்த சநவாக்கத்வத
தவாங்கசள வைந்த திவ்யேதமபதிகள் உணர்த்தியே
பிறைகு வமையப்வபவாருளுணர்ந்த தனத சசேவவைவயே
ஆரமபிக்கின்றைவார். திவ்யேசதசேம திவ்யேசதசேமைவாக

வசேன்ற வபருமைவாவள மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயகின்றைவார்.
அவத உணர்த்தம வைவகயில் வவைணவைர்கள்
அவனவைரும ஆழ்வைவாரின் முதல் பவாசுரமைவான
வைவாடிசனன் வைவாடி வைருந்திசனன் வதவாடங்கி
சசேவித்தக் வகவாண்சட திருநகரி
வைந்தவடகின்றைனர். ஆழ்வைவார் திருநகரிவயே
அவடயும சபவாத அதிகவாவல 5 மைணி ஆகி
விடுகின்றைத. திருநகரி அக்ரஹவாரத்தில்
வபருமைவாள் தன்வனத் திருத்திப்பணி வகவாண்ட
ஆனந்தத்தில் நடனம ஆடுகின்றைவார். இத
வவையேவாளி என்ற அவழக்கப்படுகின்றைத. சுமைவார்
அவர மைணி சநரம ஆழ்வைவார் வவையேவாளி நடனம
தந்தருளுகின்றைவார். இவ்வைவாற சவைடுபறி
உற்சேவைம ஆண்டு சதவாறம சிறைப்பவாக பத்தநவாள்
திருவிழவாவைவாக சிறைப்பவாக திருவைவாலி- திருநகரியில்
நவடவபறகின்றைத. இனிப் சபரருளவாசன சநரில்
உவரயேவாடியே ஆச்சேவார்யேர் திருக்கச்சி
நமபிகளுக்கவாக நடக்கும மூன்ற
கருடசசேவவைவயே சசேவிக்கலவாமைவா அன்பர்கசள?.

48. பூவிருந்தவைல்லி மூன்ற
கருடசசேவவை

தருமைமிகு வசேன்வனயின் மிக அருகில்
அவமைந்தள்ள புண்ணியே ஸ்தலம. ஸ்ரீ
ரவாமைவானுஜேருக்கு குருவைவாகியே விளங்கியேவைரும
கச்சி வைரதருக்கு புஷ்ப வகங்கர்யேம மைற்றம
ஆலவைட்ட வகங்கர்யேம வசேயதவைருமைவான அருள்
நிவறை ஸ்ரீதிருக்கச்சி நமபிகளின் திருஅவைதவார
ஸ்தலம. வபருமைவாள் இவைருக்கவாக சூரியே
மைண்டலத்தடன் கவாஞ்சி வைரதரவாஜேரவாகவும,
சமைலும அரங்கநவாதரவாகவும,

திருசவைங்கடவைனுமைவாக சசேவவை சேவாதிக்கும தலம.
இமமூவைவரயும சசேவித்தவால் 106 திவ்யேசதசே
வபருமைவாள்கவளயும சசேவித்த பலம கிட்டும
என்பத ஐதீகம.
தர்மைசமை வவைல்லும என்றை நியேதியின் படி
பவாரதப்சபவாரில் வவைற்றி வைவாவக சூடியே தருமைன்,
இத்தலத்தில் தவைம வசேயத மைன அவமைதி
வபற்றைதவால் தருமைபுரி என்ற அவழக்கப்படும
தலம. இத்தலத்தில் அருள் பவாலிக்கும
ஸ்ரீபுஷ்பவைல்லித்தவாயேவார் மைல்லிவகப் பூவிலிருந்த
சதவான்றியேதவால்
பூவிருந்தவைல்லி என்றைவழக்கப்படும தலம.
திருகச்சி நமபிகள் இங்கு நந்தவைனம அவமைத்த
மைலர்த் வதவாண்டு வசேயத வைந்ததவால்
புஷ்பமைங்கலம என்றம புஷ்பபுரி என்றம
அறியேப்படும தலம. முதற்பரவாந்தக சசேவாழன்
கவாலத்த பவழயே கல்வவைட்டில் வதவாண்வட
நவாட்டின் புலியூர்
சகவாட்டத்தப் பூந்தண்மைலி என்ற
குறிப்பிடப்படும தலம. தற்சபவாத சபச்சு

வைழக்கில் பூந்தமைல்லி என்றம ஆங்கிலத்தில்
பூணமைல்லி என்றைவழக்கப்படும தலம.
இச்சிறைப்புகள் வபற்றை பூவிருந்தவைல்லியில்
அவைதரித்த திருக்கச்சி நமபிகளின்
வபருவமைவயேப் பவார்ப்சபவாமைவா? நகசரஷஸூ
கவாஞ்சி என்னும கச்சியேமபதியில் சசேவவை
சேவாதிக்கும சதவைரவாஜேப் வபருமைவாளுக்கு புஷ்ப
வகங்கரியேமும, ஆலவைட்ட (விசிறி வீசுதல்)
வகங்கர்யேமும வசேயத வைந்தவைர்
திருக்கச்சிநமபிகள். அர்ச்சேவா திருசமைனியேரவான
அத்திகிரி வைரதனுடன் அனுதினமும சநரில்
சபசும வபரும சபற வபற்றைவைர்.
ஸ்ரீஇரவாமைவானுஜேருக்கவாக ஆற வைவாக்கியேங்கவள
வைரதரவாஜேரிடம வபற்ற அவனவைரும உயயே
வைழங்கியேவைர்.
இவைரத முதவமைக் கவாலத்தில் கச்சி வசேல்ல
முடியேவாத நிவலயிலும கவால்கள் சதயே வசேல்ல
முயேன்றை சபவாத சபரருளவானசன
சூரியேமைண்டலத்தில் இவைருக்கு சசேவவை சேவாதித்த
இவைருக்கவாக இத்தலத்திசலசயே சகவாவில்

வகவாண்டவார். இவைருடன் திருவைரங்கத்த
அமுதனும, திருசவைங்கடவைனும இங்கு
திருக்சகவாவில் வகவாண்டனர். தம தந்வதவயேத்
வதவாடர்ந்த திருமைழிவசேயேவாழ்வைவாருக்கு சசேவவை
வசேயத வைந்ததவால் “பவார்க்கவைப்பிரியேர்”
என்னும நவாமைமும வபற்றைவார்.
திருமைழிவசேயேவாழ்வைவாரின் திருச்சேந்தவிருத்தத்
தனியேன்கள் இவைர் இயேற்றியேவவை. கவாஞ்சி
வைரதருக்கு புஷ்ப வகங்கரியேமும, ஆல வைட்ட
வகங்கரியேமும வசேயத வைந்த அவைருடன்
உவரயேவாடும பவாக்கியேமும வபற்றைதவால்
“ கவாஞ்சிபூரணர்” என்னும திருநவாமைமும
இவைருக்கு உண்டு. இவ்வைளவு சிறைப்புகள் வபற்றை
இத்தலத்தில் பரமைபவாகவைதர் திருக்கச்சி
நமபிகளுக்கவாக பங்குனி மைவாதம
ஞவாயிற்றக்கிழவமை நவடவபறம மூன்ற
கருடசசேவவைவயே இப்பதிவில் கவாணலவாம
அன்பர்கசள.
திருக்கச்சி நமபிகள் வைரலவாற: சேவாலிவைவாஹன
சேகவாப்தம, ஆங்கில 1009 ம ஆண்டு, வசேசௌமயே
வைருடம மைவாசி மைவாதம மிருகசரிஷ நட்சேத்திரத்தில்

ஸ்ரீவீரரவாகவை வசேட்டியேவாருக்கும ஸ்ரீமைதி
கமைவலயேவாருக்கும நவான்கவாவைத திருக்குமைவாரனவாக
திருஅவைதவாரம வசேயதவார். இவைரத
இயேற்வபயேர் கசஜேந்திரதவாசேன் ஆகும. சிற வையேத
முதசல இவைர் திருமைவால் மீத பக்தி
வகவாண்டவைரவாய வைளர்ந்தவார். இவைரத தந்வதயேவார்
தமைத முதவமைக்கவாலத்தில் தனத
வசேவாத்தக்கவளவயேல்லவாம தம நவான்கு
மைகன்களுக்கும சேமைமைவாகப் பிரித்தக்வகவாடுத்த,
வவைசியேர்கள் என்பதவால் வைணிகம வசேயத இந்த
வசேல்வைத்வத இன்னும வபருக்கிக் வகவாண்டு
வைளமைவாக வைவாழுங்கள் என்றை அறிவுவர கூறினவார்.
மைற்றை மூவைரும அவ்வைவாசறை வசேயயே, கசஜேந்திரதவாசேர்
மைட்டும வசேல்வைத்வத பற்றி எண்ணவாமைல்
திருமைவாலுக்கு வகங்கர்யேம வசேயவைதிசலசயே
கவாலத்வதக் கழித்தவார். தந்வத அளித்த
வசேல்வைத்தில் பூவிருந்தவைல்லியில் நிலம வைவாங்கி
நந்தவைனம அவமைத்த, பல்சவைற
மைலர்ச்வசேடிகவள சபணி வைளர்த்த, மைலர்மைவாவல
கட்டி கவாஞ்சிப் சபரருளவானுக்கு
புஷ்பவகங்கர்யேம வசேயத வைந்தவார். பின்னர்

ஆலவைட்ட வகங்கரியேமும வசேயயும சபற
வபற்றைவார். இவைரத சசேவவைக்கு மைகிழ்ந்த
சதவைரவாஜேப்வபருமைவாள் இவைருடன் தினமும
உவரயேவாடினவார்.
ஆலவைட்ட வகங்கர்யேம: ஒரு சேமையேம இவைர்
திருவைரங்கத்தில் தங்கியிருந்த திருவைரங்கவன
கண்டு கண் குளிர சசேவித்த, அரங்கனுக்கு
திருஆலவைட்ட வகங்கரியேத்வத வசேயயேத்
திருவுள்ளம வகவாண்டு தமவமை அருளுமபடி
திருவைரங்கனிடம விண்ணப்பித்தவார். அதற்கு
அரங்கனும அன்புடன் அவைவர சநவாக்கி தவாம
கங்வகயினும புனிதமைவான கவாவிரியின் நடுவு
பவாட்டு, சசேவாவலகளின் வதன்றைலினவால்
குளிர்ச்சியேவாக பள்ளி வகவாண்டிருப்பதவால் தனக்கு
ஆலவைட்ட சசேவவை சதவவையில்வல,
நீ திருமைவல வசேன்ற திருசவைங்கடவைனுக்கு
சசேவவை வசேய என்ற அருளினவார். ஆகசவை
இவைரும அரங்கனத ஆவணவயேச்
சிரசமைற் வகவாண்டு, திருமைவல வசேன்ற
திருமைவலயேப்பவன கண்ணவார சசேவித்த தம
விருப்பத்வத விண்ணப்பிக்க,

சவைங்கடவைவாணரும குளிரருவி பவாயும மைவலயில்
தவான் சசேவவை சேவாதிப்பதவால் அந்த சமைகங்கள்
சூழப் வபற்ற வமைல்லியே வதன்றைல் கவாற்சறை
சுகமைவாக உள்ளத. எனசவை கவாஞ்சிபுரம வசேல்,
பிரமமைவா நடத்தியே யேவாக குண்டத்திலிருந்த
சதவான்றியே சதவைரவாஜேப்வபருமைவாளுக்கு ஆலவைட்ட
வகங்கர்யேம வசேயத வைவா என்ற
அருளினவார். நமபிகளும அவ்வைவாசறை பூந்தமைல்லி
வைந்த கவாஞ்சி சபரருளவாருக்கு மைலர் மைவாவல
சேவாற்றியும, விசிறி வீசியும சசேவவை வசேயத
வைந்தவார். கவாஞ்சியில் நமபிகள் வைசித்த
வைந்த இடத்தில் இன்றம இவைர் சேன்னதி உள்ளத.
வபவாதவைவாக ஆலயேங்களில் பட்டர்கள்
வபருமைவாளின் வைலப்புறைம நின்ற பூவசே
வசேயவைவார்கள். ஆனவால் சதவைரவாஜேப்வபருமைவாளுக்கு
இடதபுறைம நின்சறை பூவசே வசேயகின்றைனர்
ஏவனன்றைவால் வைலப்புறைத்தில் திருக்கச்சி நமபிகள்
இன்றம நின்ற ஆலவைட்ட வகங்கர்யேம
வசேயகின்றைவார் என்பத ஐதீகம.

திருக்கச்சி நமபிகளுக்கவாக வபருமைவாள் குவடப்
பிடித்தத: நமபிகளுவடயே சவைவலக்கவாரின்
வபயேரும வைரதன். ஒரு நவாள் நல்ல மைவழ,
நள்ளிரவு, விசிறி வீசும வகங்கர்யேத்வத
முடித்தவுடன், வீடு திருமப தன்
சவைவலக்கவாரவன வபயேரிட்டு அவழத்தவார்,
சவைவலக்கவாரசனவா ஆழ்ந்த உறைக்கத்தில்
இருந்தவான். வைரதரவாஜேப்வபருமைவாள், தன் தீவைட்டி,
குவட சேகிதமைவாக நமபிகவள அவைரத வீடு வைவர
வகவாண்டு சசேர்த்தவார். உறைங்கி எழுந்த
சவைவலக்கவார வைரதன், தன் தவைவறை உணர்ந்த,
நமபிகளிடம மைன்னிப்பு சகட்க , நமபிகளும
முதல் நவாள் தன்வன வகவாண்டு விட்டத அத்திகிரி
எமவபருமைவான்தவான் என்ற உணர்ந்த கண்ணீர்
மைல்கினவார். கவாஞ்சி வைரதரவாஜேர் மீத “சதவைரவாஜே
அஷ்டகம” பவாடினவார்.

நமபிகளுக்கு கவாட்சி வகவாடுத்த
அருளியேத: கவாலம கழிந்தத இவ்வைவாற நமபியும
முதவமை எயதினவார். ஆயினும தவான் வசேயத வைந்த

திருத்வதவாண்வட விட மைனமில்லவாமைல் தினமும
பூந்தமைல்லியிலிருந்த கவாஞ்சி வசேன்ற வைந்த
வகவாண்டிருந்தவார். ஒரு நவாள்
அதிகவாவலயில் தள்ளவாத வையேதில், உடல்
தளர்ச்சியேவால், நடக்க முடியேவாமைல் அவைர்
முழங்கவால் சதயே வைரதவா! வைரதவா! இவ்வைவாற
ஆகிவிட்டசத உனக்கு வகங்கர்யேம வசேயயே
முடியேவாமைல் சபவாய விடும சபவால உள்ளசத, ஓ!
யேவாவனக்கவாக உடசன ஓடி வைந்த ஆதி மூலசமை
சேரணம, பவாண்டவைர்களுக்கவாகத் தூத வசேன்றை
பரமைசன சேரணம, பிரகலவாதனுக்கவாகத் தூணில்
சதவான்றியே வைள்ளசல சேரணம, திவரசௌபதியின்
மைவானத்வதக் கவாத்த அண்ணசல சேரணம,
யேசசேவாவத அன்ற கயிற்றைவால் கட்ட, கட்டுப்பட்ட
தவாசமைவாதரவா சேரணம என்ற பலவைவாறம சபவாற்றிக்
வகவாண்சட, கண்ணில் நீர் வசேவாரியே, தவைழ்ந்த
வசேல்ல முயேன்றை சபவாத கவாஞ்சி வைரதர் சூரியே
உதயே சவைவளயில் சகவாடி சூரியே
பிரகவாசேனவாக சூரியே மைண்டலத்தில் சதவான்றி
இவைருக்கு சசேவவை சேவாதித்தருளினவார். உடன்
திருவைரங்கனும, திருசவைங்கடவைனும சசேவவை

சேவாதித்தனர். இனி சமைல் தவாங்கள் கவாஞ்சி வைர
சவைண்டவாம நவாங்கள் மூவைரும உங்களுக்கவாக
இங்சகசயே சசேவவை சேவாதிக்கின்சறைவாம என்ற
மூவைரும பூவிருந்தவைல்லியில்
நிரந்தரமைவாக சகவாவில் வகவாண்டனர். வைரதரவாஜேப்
வபருமைவாள் சூரியே மைண்டலத்தடன் சசேவவை
சேவாதிப்பத இத்தலத்தின் ஒரு தனிச் சிறைப்பவாகும.
இந்த நிகழ்வவைக் வகவாண்டவாடும வைவகயில்
வைருடத்தில் ஒருநவாள் பங்குனி மைவாதம
ஞவாயிற்றக்கிழவமை மூன்ற கருடசசேவவை
சிறைப்பவாக இத்தலத்தில் நவடவபறகின்றைத.

திருக்கச்சி நமபிகள்

அற்புதங்கள் ஆற – அருளவாளன் வைவாக்கு:
இவளயேவாழ்வைவாருக்கு(இரவாமைவானுஜேருக்கு)
ஏற்பட்ட சேந்சதகத்வத திருக்கச்சி நமபிகளிடம
கூறை அவைரும அவத சதவைப்வபருமைவாளிடம

எடுத்தவரக்க, சபரருளவானும மைனமுவைந்த ஆற
வைவார்த்வதகவள அருளிச்வசேயதவார்.
1. “அஹ சமைவை பரம தத்தவைம”
நவாசமை உயேர்ந்த தத்தவைம, நவாரவாயேணசன
பரமவபவாருள்.
2. “தர்சேநம சபத ஏவைசே”
சித்தவாந்தம ஆத்மை பரமைவாத்மை சபதத்வதயுவடயேத.
ஜீவைவாத்மைவாவும, பரமைவாத்மைவாவும சவைற என்பத
சித்தவாந்தம.
3.“உபவாசயேஷஸு ப்ரபத்திஸ் யேவாத் ”
சமைவாட்சேத்திற்கு ப்ரபத்திசயே சிறைந்த உபவாயேம.
சேரணவாகதிசயே சமைவாட்சேத்திற்கு வைழி.
சேரணவாகதிசயே கவடத்சதறவைதற்கு உகந்த வைழி.
4. ”அந்திமை ஸ்மருதி வைர்ஜேநம”
அந்திமை கவாலத்தில் ஸ்மருதி சவைண்டியேதில்வல.
இவ்வைவாற சேரணமைவடந்தவைன் ஆக்வக முடிவில்

நவாரவாயேணவன நிவனத்தல் சவைண்டுவமைன்கிறை
நிர்பந்தமில்வல.
5. “சதஹவா வைஸவாசக முக்கிஸ்யேவாத்”
சேரீர முடிவில் சமைவாட்சேமுண்டு – பிறைவியின்
முடிவில் சமைவாட்சேமுண்டு, மைரணமைவானவால்
வவைகுந்தம ப்ரவாப்தமைவாகும.
6. “பூர்ணவாசேவார்யே ஸ்மைவாச்ரயே”
வபரியே நமபிகவளசயே நவாட சவைண்டியேத.
அவைவரக் குருவைவாகக் வகவாள்வைவதன்றை
இரவாமைவானுஜேரின் எண்ணத்திற்கு விவடயேவாக
அவமைந்தசத இந்த அருட்வசேயேல்.
இந்த "ஆற வைவார்த்வதகவள" தவாசமை ஆசிரியேர்
சபவால இருந்த விளக்கினவார் திருக்கச்சி நமபிகள்.
நமபிகள் மூலம கவாஞ்சி சதவைப்வபருமைவாளிடம
வபற்றை இந்த ஆற வைவார்த்வதகள் தவான் ஸ்ரீ
இரவாமைவானுஜேரின் வைவாழ்க்வகப் சபவாக்வக
தீர்மைவானித்தத. இவ்வைவாற இரவாமைவானுஜேர் என்றை
மைகவாவன உருவைவாக்கிக் வகவாடுத்ததில் எல்லவாமைவாக
இருந்தவைர் திருக்கச்சி நமபிகள்.

இத்தலத்தில் திருக்கச்சி நமபிகள் அஞ்சேலி
ஹஸ்த்தடன் வகயில் வைரதனுக்கு வீசியே
ஆலவைட்டத்தடன் (விசிறி) நின்றை சகவாலத்தில்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். மைவாசியில் மிருகசரிஷ
நட்சேத்திரத்தன்ற கவாஞ்சி வைரதரவாஜேர்
சகவாவிலிலிருந்த இவைருக்கவாக மைவாவல
பரிவைட்டம, பட்டு இங்கு வைரும. அன்ற கவாவல
வைரதரவாஜேப்வபருமைவாள் மூலவைர் சேன்னிதிக்கு
எழுந்தருளி சசேவவை சேவாதிப்பவார். அப்சபவாத
அன்பர்கள் திருக்கச்சிநமபிகள் பவாடியே சதவைரவாஜே
அஷ்டகம சசேவிக்க வைருடத்தின் ஒரு நவாள்
மூலவைருக்கு திருமைஞ்சேனம நவடவபறம.
ஸ்ரீவபருமபுதூரில் சித்திவர திருவைவாதிவர
உற்சேவைத்தின் சபவாத இங்கிருந்த மைவாவல,
பரிவைட்டம பட்டு ஸ்ரீவபருமபுதூர் வசேல்லும.
ஆனி மிருகசரிஷத்தன்ற 108 கலசே பூவஜே வசேயத
வைரதரவாஜேர், புஷ்பவைல்லித்தவாயேவார், ஆண்டவாள்,
திருக்கச்சிநமபிகளுக்கு சிறைப்பு திருமைஞ்சேனம
நவடவபறம. ஆடியில் திருக்கச்சிநமபிகளின்
ஆச்சேவார்யேன் ஆளவைந்தவாருக்கு திருவிழவா
நவடவபறகின்றைத. திருக்கச்சி நமபிகவள

மைருவைவாரும திருமைல்லி வைவாழ வைந்சதவான் வைவாழி
சயே
மைவாசி மிருகசரிடத்தில் வைந்ததித்தவான் வைவாழிசயே
அருளவாளருடன் வமைவாழி வசேவால் அதிசேயேத்சதவா
ன் வைவாழிசயே
ஆற வமைவாழி பூதூரர்க்கு அளித்த பிரவான் வைவாழி
சயே
திரு ஆலவைட்டம வசேயத சசேவிப்சபவான் வைவாழி
சயே
சதவைரவாசே அட்டகத்வதச் வசேப்புமைவைன் வைவாழி
சயே
வதருளவாரும ஆளவைந்தவார் திருவைடிசயேவான் வைவா
ழிசயே
திருக்கச்சி நமபி இரு திருவைடிகள் வைவாழிசயே
என்ற வைவாழ்த்தகின்றைனர் வவைணவைர்கள். .
வைரதரவாஜேப் வபருமைவாள் சகவாபுரவாஹவார
விமைவானத்தின் கீழ் ஸ்ரீசதவி பூசதவியுடன் நின்றை
சகவாலத்தில் சூரியே மைண்டலத்தடன் சமைற்கு

சநவாக்கியே முக மைண்டலத்தடன் அன்ற
திருக்கச்சி நமபிகளுக்கு சசேவவை சேவாதித்த அசத
சகவாலத்தில் அற்புதமைவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
சஜேவாதிட ரீதியேவாக சூரியே திவசே நடப்பவைர்கள்,
தந்வதயுடன் கருத்த சவைறபவாடு உள்ளவைர்கள்,
உடல் நலம பவாதிக்கப்பட்டவைர்கள் வைரதரவாஜே
வபருமைவாளுக்கு வசேவ்வைரளி மைவாவல சேவார்த்தி
வைழிபட நன்வமை.
வபவாதவைவாக தவாயேவார் மைற்றம ஆண்டவாள் சேன்னதி
வபருமைவாளுக்கு வைலப்பக்கத்திலும
இடப்பக்கத்திலுமைவாக இருக்கும ஆனவால்
இத்தலத்தில் மைவாறியுள்ளத. தவாயேவார் பூவில்
இருந்தவைள் என்பதவால்
பூவிருந்தவைல்லி, புஷ்பவைல்லி என்பத தவாயேவாரின்
இன்வனவாரு திருநவாமைம. தவாயேவார் சேன்னதி தனிக்
சகவாவிலவாக பல அற்புத கற்சிற்பங்கள் வகவாண்ட
அர்த்த மைண்டபம மைற்றம மைஹவா மைண்டபத்தடன்
கிழக்கு சநவாக்கி அவமைந்தள்ளத. மைல்லி
வைனத்தில் மைல்லிவகப்பூவில் இருந்த
புஷ்பவைல்லித் தவாயேவாருக்கு மைல்லிவக மைவாவல
சேவார்த்தி வைழிபடுவைத மிகவும விசசேஷம. வவைகவாசி

பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சபவாத தவாயேவாருக்கு
புஷ்பயேவாகம நவடவபறம அன்ற சுவைவாமி
பள்ளியேவறைக்கு சேயேன சகவாலத்தில் சசேவவை
சேவாதிப்பவார். பங்குனி உத்திரத்தன்ற வைரதரவாஜேர்,
ஸ்ரீசதவி, பூ சதவி, புஷ்பவைல்லித் தவாயேவார்
ஆண்டவாள் ஆகிசயேவாருடன் சசேர்த்தி சசேவவை
அளிக்கின்றைவார்.
தவாயேவார் சேன்னதிக்கு இடப்புறைம திருக்கச்சி
நமபிகளின் ஆச்சேவாரியேரும நவாதமுனி அவைர்களின்
சபரனுமைவான, ஆளவைந்தவாருக்கு தனி சேன்னதி
கிழக்கு சநவாக்கியே திருமுக மைண்டலம இவைர்
சேன்னதியிலும மைஹவா மைண்|டபம அர்த்த
மைண்டபம உள்ளத. இவைருக்கு ஆடியில்
திருநட்சேத்திர
விழவா நவடவபறகின்றைத. சவைங்கசடசேர் சேன்னதி
இரவாஜே சகவாபுரம தீபஸ்தமபத்திற்கு அருகில்
கிழக்கு சநவாக்கி அவமைந்தள்ளத. வநடிசயேவானவாக
நின்றை சகவாலத்தில் ஸ்ரீசதவி, பூசதவியுடன்
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார் வபருமைவாள். இவைர்
சேன்னதியின் முன் மைண்டபம அருவமையேவான

கற்தூண்களில் சிற்பங்களுடன் எழிலவாக
அவமைந்தள்ளத.
இனி இத்தலத்தில் பங்குனி மைவாதம நவடவபறம
மூன்ற கருடசசேவவைவயே சசேவிக்கலவாமைவா
அன்பர்கசள. அருவமையேவான அலங்கவாரத்தில்
சமைனவா பல்லக்கில் திருக்கச்சி நமபிகள்
எழுந்தருள வைரதர், அரங்கர், திருசவைங்கடவைர்
மூவைரும அவைருக்குக் கருடசசேவவை
தந்தருளுகின்றைனர். முதலில் ஒவ்வவைவாருவைரவாகக்
சகவாபுர வைவாசேல் சசேவவை தந்தருளுகின்றைனர்.
பின்னர் இரவாஜே சகவாபுரத்தின் முன்னர் மூவைரும
ஒன்றைவாக சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர். வவைணவைர்கள்
அவனவைரும வைந்த மூன்ற கருடசசேவவைவயே
கண்டு அருள் வபறகின்றைனர். பின்னர்
மைவாடவைலம வைந்தருளுகின்றைனர். வைவாருங்கள்
அடிசயேன் அனுதினமும சசேவிக்கும
சேத்யேநவாரவாயேணப் வபருமைவாளின் வவைபவைத்வதப்
பற்றிக் கவாணலவாம அன்பர்கசள.

49. சேத்யே நவாரவாயேணப்
வபருமைவாள் கருட சசேவவை

ஸ்ரீயேப்பதியேவாய, அவைவாப்த ஸமைஸ்த கவாமைனவாய,
ஸகல கல்யேவாண குணவாத்மைகனவாய, ஸ்ரீவவைகுந்த
நிசகதனவாய ஸ்ரீ, பூமி, நீளவாசதவி ஸசமைத
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணன், உலசகவார் உயயுமைவாற
ஸ்ரீமைஹவாலக்ஷ்மி ஸசமைத ஸ்ரீசேத்யேநவாரவாயேண
வபருமைவாளவாக எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கும

தலம தவான் “மைவாபில சகத்திரம” என்ற
அவழக்கப்படும வசேன்வன சமைற்கு மைவாமபலம
சேத்யே நவாரவாயேணர் ஆலயேம ஆகும.
.ஆந்திர மைவாநிலம அன்னவைரத்தில்
மைவலக்சகவாவில் வகவாண்டு சசேவவை சேவாதிக்கும
சேத்யேநவாரவாயேணப் வபருமைவாவள இங்கு நவாம
எல்லவாரும சசேவித்த, அருள் வபருமைவாற 1956
ஆண்டு பிரதிஷ்வட வசேயதனர் பின் 1976, 1998,
2008 ஆண்டுகளில் இத்திருக்சகவாவிலுக்கு
சேமபசரவாட்சேணம நவடவபற்றைத.
சேமீபத்திசல நிர்மைவாணிக்கப்பட்ட ஆலயேம
என்றைவாலும தன் கருவணயினவாலும
மைகிவமையினவாலும அசநக பக்தர்கவளத்
தமமிடம ஈர்த்த அருள் பவாலிக்கின்றைவார்
ஸ்ரீசேத்யேநவாரவாயேணர். அடிசயேன் தினமும
சசேவிக்கும வபருமைவாள் இவைர். ஒரு சேமையேம ஒரு
வபரும சிக்கலில் இருந்த சபவாத இக்சகவாவிலின்
லக்ஷ்மி நரசிமமைர் சேந்நிதியில் சவைண்டி நின்றை
சபவாத தீர்த்தத்தில் சேவாமைந்தி மைலர் வகவாடுத்த அந்த
சிக்கவலத் தீர்த்த வபருமைவாள். தீர்த்தத்தில் தளசி

வைரும ஆனவால் இவைர் அருளவால் மைலசர வைந்தத.
அத்யேயேன உற்சேவைத்தின் சபவாத இவைர் திரு முன்
திவ்யே பிரபந்தம சசேவிக்க வைவாயப்பளித்த
வபருமைவாள் எனசவை இவைர் வபருவமையும
இந்நூலில் இடம வபற்றள்ளத. ஒவ்வவைவாரு
நவாளும அதிகமைவாகிக் வகவாண்டு வசேல்லும
பக்தர்களின் கூட்டசமை இந்த வபருமைவாளின்
சேக்திக்கு ஒரு சேவான்ற.
மூலவைர் ஸ்ரீசேத்யே நவாரவாயேணப்வபருமைவாள், வைடக்கு
சநவாக்கியே திருமுகமைண்டலம, பிரசேன்ன
வைதனத்தடனும, கமைல நயேனங்களுடன், பவைழம
சபவால சிவைந்த இதழில் குமிண் சிரிப்புடன்,
நிர்மைலமைவான பட்டுப்பீதவாமபரங்களுடன், கிரீட,
ஹவார, சகயூர கடகவாதி திவ்யே ஆபரணங்களுடன்,
சேங்கும, சேக்கரமும, கவதயும தவாங்கி அபயே
ஹஸ்தத்தடன் நின்றை சகவாலத்தில் வசேடியேவாயே வைல்
விவனகள் தீர்க்கும வநடியேவானவாக அற்புதமைவாக
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர். முத்தங்கியில்
வபருமைவாவளயும, தவாயேவாவரயும தரிசிக்க ஆயிரம
கண் சவைண்டும அவ்வைளவு வசேசௌந்தர்யேம
எமவபருமைவானுக்கும தவாயேவாருக்கும. கல்யேவாணக்

சகவாலமைவாக வபருமைவாளுக்கு வைலப்பக்கத்தில்
பத்மைவாசேனத்தில் அமைர்ந்த சகவாலத்தில்
சமைற்கரமிரண்டிலும பத்மை மைலவர ஏந்தி
கீழ்க்கரங்களில் அபயே, வைரதஹஸ்தங்களுடன்
நமைக்குப் பதினவாற வசேல்வைங்கவளயும வைழங்கும
ஐஸ்வைர்யே லக்ஷ்மியேவாய மைஹவாலக்ஷ்மித்தவாயேவார்
எழுந்தருளி அருள் பவாலிக்கின்றைவாள்.
சேக்ரவைர்த்தி திருமைகன் வகயிசல வில்சலந்தி
சகவாதண்டரவாமைரவாக, அன்வன ஜேவானகி, மைற்றம
இவளயே வபருமைவாளுடன் தனிச் சேன்னிதியிலும,
திருவைடியேவாம மைவாருதி வைலக்வகயிசல சேஞ்சவி
மைவலவயேயும இடக்வகயில் வசேசௌகந்தி
மைலவரயும ஏந்தியே வைண்ணம சேஞ்சவி
ஆஞ்சேசனயேரவாகவும சசேவவை சேவாதிக்கின்றைனர்.
லக்ஷ்மி நரசிமமைருக்கும, சூடிக் வகவாடுத்த
சுடர்க்வகவாடியேவாள் ஆண்டவாள் நவாச்சியேவாருக்கும,
தனி சேன்னதிகள் உள்ளன. சேகல கவலகவளயும
நமைக்கு வைழங்க வைல்ல சேரஸ்வைதி தவாயேவாருக்சக
குருவைவான லக்ஷ்மி ஹயேகிரீவைருக்கும ஒரு சேன்னதி
இத்தலத்திசல உள்ளத. வியேவாழக்கிழவமையேன்ற
ஏல மைவாவல சேவார்த்தி இவைவர வைழிபட்டவால்

மைவாணவைர்களுக்கு நன்றைவாகக்கல்வி
விருத்தியேவடயும என்பத ஐதீகம. முன்பக்கம
அறசகவாணசேக்கரத்தில் பதினவாற கரங்களுடன்
சேக்கரத்தழ்வைவாரும, பின்பக்கம முக்சகவாண
சேக்கரத்தில் சயேவாகநரசிமமைரும விளங்கும
சேக்கரத்தவாழ்வைவாருக்கும தனிச் சேன்னதி உள்ளத.
வைடகவல சேமபிரதவாயே இத்திருக்சகவாவிலில்,
வவைகவாசேவான ஆகமைப்படி பூவஜேகள்
நவடவபறகின்றைன.
வைருடம முழுவைதம சகவாலவாகலமைவாக பல்சவைற
உற்சேவைங்கள் நவடவபறகின்றைத
இத்திருக்சகவாவிலில். தமிழ் வைருடப்பிறைப்பன்ற
புஷ்பவாங்கியில் வபருமைவாளும தவாயேவாரும சசேவவை
சேவாதிக்கின்றைனர், மைற்றம இரவு
புஷ்பப்பல்லக்கிசல ஊர்வைலம வைருகின்றைவார்.
ஆனி மைவாதம அவைதவார உற்சேவைத்வத வயேவாட்டி
10 நவாள் பிரமசமைவாற்சேவைம சிறைப்பவாக
நவடவபறகின்றைத. பத்த நவாட்களும கவாவலயும
மைவாவலயும வபருமைவாள் பல்சவைற வைவாகனங்களில்
எழுந்தருளி சசேவவை சேவாதிப்பதடன், பத்தி
உலவாத்தலும, ஊஞ்சேல் சசேவவையும

தந்தருளுகின்றைவார். திவ்யேசதசேங்களிசல உள்ளத
சபவால் வபருமைவாள் சேத்யேசகவாடி விமைவானத்ததில்
10 மநவாள் இரவு சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார்.
பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் ஐந்தவாம நவாள் இரவு
கருடசசேவவை தந்தருளுகின்றைவார் சேத்யே நவாரவாயேணப்
வபருமைவாள் . 2008 ம ஆண்டு நவடவபற்றை
சேமப்சரவாட்சேணத்தின் சபவாத அன்பர்கள் புத
தங்க முலவாம கருடன் சேமைர்ப்பணம வசேயதனர்.
திருமைவலயில் எவ்வைவாற மைவலயேப்ப சுவைவாமி
மூலவைரின் லக்ஷ்மி ஹவாரம அணிந்த மூலவைரவாக
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவாசரவா, அத சபவாலசவை
சேத்யேநவாரவாயேணப் வபருமைவாளும கருட சசேவவையின்
சபவாத லக்ஷ்மி ஹவாரம அணிந்த வசேங்சகவால்
தவாங்கி ஓடும புள்சளறி நவாம எல்சலவாரும உயயே
பவைனி வைரும அழவக எப்படி வைர்ணிப்பத
என்சறை புரியேவில்வல.
இவ்வைவாலயேத்திற்சக உரித்தவான பிரத்சயேக பூவஜே
வபசௌர்ணமி தினத்தன்ற நவட வபறம
சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே ஆகும. அன்னவைரத்தில்
உள்ள சேத்யேநவாரவாயேணப் வபருமைவாசள இங்கு

எழுந்தருளி அருள்பவாலிப்பதவால் இப்பூவசே
மிகவும சிறைப்பு வபற்றைத ஆகும. இப்பூவஜேயின்
மைகத்தவைத்வதப் பற்றி அறிந்த வகவாள்சவைவாமைவா?
வபசௌர்ணமியேன்ற கவாவலயில் வபருமைவாளுக்கு தி
ருமைஞ்சேனம நவடவபறகின்றைத. பின் கவாவல பத்
த மைணியேளவில் சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே
நவடவபறகின்றைத. மைவாவல வபருமைவாள் சேந்திரப்
பிரவபயில் திருவீதி புறைப்பவாடு
நவடவபறகின்றைத. சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜேயின்
சபவாத பவாரவாயேணம வசேயயேப்படும
கவதகவளப் பவார்சபவாமைவா?
ஒரு சேமையேம வநமிசேவாரண்யேத்தில் சேனகவாதி
முனிவைர்கள் ஸஸூத வபசௌரவாணகரிடம, சுவைவாமி
விருமபியே பலத்வத வைரத்தவாலும
தவைத்தினவாலும விவரவில் வபரும வைவக
என்ன? என்ற வினவை, ஸஸூதரும,
எமவபருமைவான் நவாரத முனிவைருக்கு கூறியே
சேத்யே நவாரவாயேண விரத மைகிவமைவயேப் பற்றி
கூறகின்றைவார்.

கலியுகத்திசல பூசலவாகத்திற்கு வைந்த நவாரதர் அவைர்
கள் படும தன்பத்வதக் கண்டு வைருந்தி
பிறைர்க்கருள் புரியே
நவாரதர், " இவைர்களத தன்பத்வதத்
தவடக்கும வைழி என்ன"? என
எமவபருமைவானிடம வினவை, மைஹவா விஷ்ணுவும,
' உன்னிடம அன்பவால்
ஸத்யே நவாரவாயேண விரதத்வதப் பற்றி
வசேவால்லுகின்சறைன் சகள். ஏசதனும ஒரு
தினத்தில் சுற்றைம சூழ அந்தணர்களுடன்
இவ்விரதத்வத வசேயயேலவாம. பக்தியுடன்
நிசவைதனங்கவள ஸமைர்பிக்க சவைண்டும.
சகவாதவமை மைவாவு, அரிசி மைவாவு, பவால், வநய,
சேர்க்கவர, பட்சேணங்கள், முதலியேவைற்வறை
நிசவைதனம வசேயத, அந்தணனிடம விரத
மைகிவமைவயேக் சகட்டு தக்ஷிவண அளித்த
அவனவைருக்கும சபவாஜேனம வசேயவித்த
வீடு திருமப சவைண்டும'. "இந்த கலியுகத்திசல
ப்ரதக்ஷ்யேமைவாக பலனளிக்க வைல்லதவாம" என்ற
கூறினவார்.

ஒரு சேமையேம கவாசி நகரில் ஒரு ஏவழ அந்தணன்
பசி தவாகத்தினவால் மிகவும வைவாடி தன்பப்பட்ட
சபவாத அவைனுக்கவாக இரங்கி பகவைவான்
கிழரூபத்தில் வைந்த, அந்த அந்தணனுக்கு
சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜேயின் மைகிவமையும, அந்த
விரதத்வத அனுஷ்டிக்கும முவறைவயேயும கூறி
மைவறையே , அந்த அந்தணனும விரதத்வத
முவறையேவாக வசேயத முடித்தவான். பின்
வபருமைவாளின் அருளவால் தயேர் நீங்கி
வசேல்வைந்தன் ஆனவான். இறதியில் அவைனுக்கு
முக்தியும கிட்டியேத.
ஒரு சேமையேம ஒரு ஏவழ
அந்தணனின் வீட்டில் நவட வபற்றை
சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜேயில் ஒரு விறைகு
வவைட்டியும கலந்த வகவாண்டு,
பிரசேவாதத்வதயும புசிக்க அடுத்த
நவாள் அவனத்த விறைகுகளும விற்ற
தீர்ந்த விட்டன. சேத்யே நவாரவாயேண விரதத்தின்
மைகிவமைவயே உணர்ந்த விறைகு வவைட்டி,
பிரவாமைணனிடம இவ்விரதத்வத கவடப்பிடிக்கு
ம முவறைவயேக் சகட்டு, தவானும பின்

இப்பூவஜேவயே வசேயத வசேல்வைந்தன் ஆனவான்
அவைனுக்கும சமைவாட்சேம கிட்டியேத.
உல்கவாமுகன் என்றை மைன்னனின் இரவாணி சேத்யே நவா
ரவாயேண விரதத்வத வசேயவைவத
கண்ட ஒரு வைணிகன்
வைந்த சகட்க சேந்தவான சேமபத்தக்கவளவிருமபிச்
வசேயவைதவாகஇரவாணியும கூறினவாள். வைணிகனும பு
த்ரபவாக்கியேம உண்டவானவால் விரதம இருப்பதவாக
கூறை வபண் மைகவும பிறைந்தத. அவைனும
மைவனவியிடம வபண்ணுக்கு கல்யேவாணம முடிந்
தவுடன் பூவஜே வசேயவைதவாக கூறி மைறைந்த விட்டவான்
. ஒரு நவாள் மைருமைகனுடன் வியேவாபவாரம வசேயயே
ரத்னஸவார நகரம வசேன்ற ஒரு சேத்திரத்தில் இரவு
தங்கினவான். அந்த இரவில் அரண்மைவனயில்
வகவாள்வளயேடித்த வபவாருட்கவள
அந்த சேத்திரத்திசல சபவாட்டு விட்டு
வகவாள்வளயேர்கள் வசேன்ற விட, கவாவலயில்
கவாவைலர்கள் இருவைவரயும அரண்மைவணயில்
வகவாள்வளயேடித்ததவாக வகத வசேயத
சிவறையிலவடத்தனர். அங்சக மைவனவியும
மைகளும எல்லவா வபவாருள்கவளயும களவு

வகவாடுத்த உண்ண உணவின்றி தவித்தனர்.
ஒரு நவாள் மைகள் ஒரு பிரவாமைணன் வீட்டில்
சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே நடப்பவத பவார்த்த ,
பிரசேவாதம புசித்த வைந்த தவானும பூவஜே வசேயயே,
பகவைவான் மைன்னன் கனவில் சதவான்றி
உண்வமைவயேக்
கூறை இருவைரும விடுதவல அவடந்தனர்.
அரசேன் வகவாடுத்த வபவான்வனயும, வவைள்ளிவயேயு
ம இருவைரும ஒரு ஓடம ஏறி நகரம வசேல்ல,
பகவைவானும ஒரு பிரமமைச்சேவாரி சவைடத்தில் வைந்த ஓ
டத்தில் என்ன என்ற வினவை, எல்லவாசமை வகவாடி
, இவல என்றைனர், பிரமமைச்சேவாரியும அவ்வைவாசறை
ஆகுக என எல்லவா தங்கமும வவைள்ளியும
இவலயும வகவாடியுமைவாகியேத.
மைருமைகன் பிரமமைச்சேவாரிவயே சேரணவடந்த
சவைண்ட சேரியேவாயிற்ற.
நகர் வசேன்றைதம, சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே வசேயத
வகவாண்டிருந்த மைகள், மைருமைகன் வைந்த வசேயதி
சகட்டவுடன் பிரசேவாதத்வத சுவீகரிக்கவாமைல்
மைறைக்க, பகவைவான்

மைருமைகனுடன் ஒடத்வத மூழ்கும படி வசேயயே ,
அவைளும மூழ்க முயேல,
வைணிகன் சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே வசேயயே சநர்ந்த
வகவாள்ள, வைணிகசன உன் மைகள் பிரசேவாதம
உட்வகவாள்ள மைறைந்த விட்டவாள். அத வபரியே
அபரவாதம. இவைள் பிரசேவாதம
சுவீகரித்தக் வகவாண்டவுடன் தன் கணவைவன கவா
ண்பவாள் என்ற அசேரீரி கூறை, அவ்வைவாசறை
அவைளும பிரசேவாதம சுவிகரித்தவுடன்
ஓடத்தடன் தன் கணவைவனக் கண்டவாள்.
சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே வசேயவைதவால் இக மைற்றம ப
ர சுகங்கள் இரண்டும கிவடக்கின்றைன.
வபசௌர்ணமி மைற்றம
சேங்கரவாந்தி தினங்களில் வசேயயும பூவஜே
மிகவும சிறைந்தத.
தங்கத்வைஜேன் என்றை மைன்னன் ஒரு சேமையேம கவாட்டி
சல சவைட்வடயேவாட வசேன்றை சபவாத அங்கு
இவடயேர்கள் சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே வசேயவைவதப்
பவார்த்தவான். அவைர்கள் பூவஜே பிரசேவாதத்வத
வகவாடுக்க மைன்னன் அவத உதவாசனம வசேயயே
அவைனுவடயே 100 பிள்வளகளும உடசன

மைவாண்டனர். அவைனத தன
தவான்யே சேமபத்தம அழிந்தத.
தன் தவைவறை உணர்ந்த மைன்னன் பின்
சேத்யே நவாரவாண பூவஜே வசேயத சேமபத்வதயும
புதல்வைர்கவளயும திருமபப்
வபற்றைவான். சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே வசேயத அதன்
சேரித்திரத்வதயும ச்ரவைணம வசேயபவைன் ஸத்யே நவா
ரவாயேணர், ஸத்யே சதவைர், சேத்யேர், கவாமி சதவைன் என்
ற அன்புடன் அவழக்கப்படும சுவைவாமியின் அனு
கிரகம வபற்ற ,
ஏழ்வமை விலகும, சிவறை தண்டவன வபற்றைவைன்
விடுதவல அவடவைவான், பயேம
நீங்கும, விருமபியே அவனத்தம கிவடக்கும.
இந்த ஆற கவதகளும சேத்யே
நவாரவாயேண பூவஜேயின் சபவாத ச்ரவைணம வசேயயேப்ப
டுகின்றைன.
இனி சேத்யே நவாரவாயேண பூவஜே வசேயதவைர்கள் அடுத்த
பிறைவியில் வபற்றை சபற்வறைக் கவாண்சபவாமைவா?
அந்தணன் குசசேலவாரவாகப் பிறைந்த கிருஷ்ணரின்
நண்பனும ஆகி
வபரும சபற வபற்றைவான். விறைகு வவைட்டி

குகனவாகப் பிறைந்த இரவாமை பிரவானுக்கு
சசேவவை வசேயயும பவாக்கியேம வபற்றைவான். உல்கவாமு
கன் தசேரத மைஹவாரவாஜேவாவைவாகப்
பிறைந்த அரங்கனவாதரின் திவ்யே கடவாட்சேம வபற்ற
முக்தியும அவடந்தவான். வைணிகன்
சமைவாரத்வைஜேனவாக பிறைந்த தன் உடலின் சமைல்
பற்றில்லவாமைல் தன்
உடவல அறத்தத் தந்த சமைவாட்சே சலவாகமும
சபவானவான். தங்கத்வைஜேன் நவான்முகனவானன்.
கருடசசேவவையேன்ற எப்சபவாதம சபவால் முதலில்
பக்தி உலவாத்தல் கண்டருளி
திருக்சகவாவிலிலிருந்த வைவாகன மைண்டபத்திற்கு
நவடயேலங்கவாரத்தடன் எழுந்தருளுகின்றைவார் சேத்யே
நவாரவாயேணப் வபருமைவாள். பின் வைவாகன
மைண்டபத்தில் ஊஞ்சேல் சசேவவை
தந்தருளுகின்றைவார். பின் கருட வைவாகனத்தில்
எமவபருமைவானின் அலங்கவாரம நடக்கின்றைத.
வவைளிசயே புள்ளூர்தியில் வபருமைவாவளச் சசேவிக்க
அன்பர்கள் தவைம கிடக்கின்றைனர். அலங்கவாரம
முடிந்த திவர விலக்கப்படுகின்றைத திவ்யே
தரிசேனம கண்டு ஆனந்தம அவடகின்றைனர்

அன்பர்கள். பின்னர் . ஆச்சேவாரியேவார்
சவைதவாந்தசதசிகர் மூலவைரின் லக்ஷ்மி
ஹவாரத்தடன் எழுந்தருளுகின்றைவார். பின்னர்
லக்ஷ்மி ஹவாரம வபருமைவாளுக்கு சேவார்த்தப்பட்டு
தீபவாரவாதவண நவடவபறகின்றைத. பக்தர்கள்
அவனவைரும ஆனந்த பரவைசேத்தில் கண்ணீர் மைல்க
வபருமைவாவள சசேவிக்கின்றைனர். ஒரு வைருடம
சிறைப்பவாக அசஹவாபில மைட ஜீயேர்களும
எழுந்தருளி சேத்யேநவாரவாயேணப் வபருமைவாவள
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதனர்.
புதியே தங்க முலவாம கருடவைவாகனத்வத அன்பர்கள்
வசேன்றை சேமப்சரவாட்சேணத்தின் சபவாத
வபருமைவாளுக்கு சேமைர்பித்தனர். எல்லவா
உற்சேவைங்களும வவைகு சிறைப்பவாக
இத்திருக்சகவாவிலில் நவடவபறம சிறைப்வப
சேமையேம கிவடத்தவால் வைந்த சசேவித்த
ஸ்ரீமைஹவாலக்ஷ்மி சேசமைத சேத்யேநவாரவாயேணர் அருள்
வபறமைவாற பிரவார்த்திக்கின்சறைன். அடுத்த கருட
தவாண்டகம, கருட பஞ்சேவாசேத் ஆகியே கிரந்தங்கவள
பவாடியே நிகமைவாந்த மைஹவா சதசிகர் வைழிபட்ட
திருவையிந்திரபுரம சசேவிக்கலவாம அன்பர்கசள.

50. திருவைஹீந்திரபுரம கருடனும சவைதவாந்த
சதசிகரும

சவைதவாந்த சதசிகர்
தவாயின் தயேர் தீர்க்க அமிர்தம வகவாணர்ந்த சபவாத
வபருமைவாளுடன் விவைவாதம வசேயததற்கு வைருந்தி

கருடன் வைழிபட்ட தலம திருவையிந்திரபுரம
ஆகும. வபருமைவாவள ஆரவாதிக்க கருடன் தனத
அலகவால் கீறி உருவைவாக்கியே நதி கருட நதி.
தற்சபவாத வகடில நதி என்ற
அவழக்கப்படுகின்றைத. அவைன் பவகவைனவான
ஆதிசசேஷனும இங்கு வபருமைவாவள
ஆரவாதித்தவான். ஔஷத மைவலயில் பல அரியே
மூலிவககவள அயிந்திரன் நட்டவான் என்பத
இத்தலத்தின் ஒரு ஐதீகம.
ஒரு கவாலத்தில் அகமபவாவைம பிடித்த சதவைர்கள்
அசுரர்களவால் சதவாற்கடிக்கப்பட்டு
விரட்டப்பட்டவார்கள். அவைர்கள்
ஔஷதவாசேலத்திற்கு வைந்த மைஹவாவிஷ்ணுவவைக்
குறித்த தவைம வசேயயே வபருமைவாளும அவைர்களுக்கு
உதவுவைதவாக வைவாக்களித்தவார். அசுரர்கள்
பிரமமைனிடம முவறையிட அவைரும பரமைவனத்
தவண வகவாண்டு யுத்தம வசேயயுங்கள் என்ற
அறிவுவர கூறினவார். அசுரர்களுக்குத் தவணயேவாக
சிவைவபருமைவான் நின்றைவார். சிவைனவால் சதவைர்கள்
தவாக்கப்பட்டு அல்லலுறவைவதக் கண்டு
நவாரவாயேணன் தனத சேக்ரவாயுதத்வத ஏவினவார்.

சுதர்சேன சேக்கரமும அசுரர்கவள விரட்டிச்வசேன்ற
வகவான்ற குவித்தத. இறதியில் அவனவைரும
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேணனிடம சேரணவடயே
அவனவைவரயும பகவைவான் அரவைவணத்தவார்.
தவாசமை முமமூர்த்தியேவாக கவாட்சியேளிப்பதவாக கூறியே
பகவைவான் தனத திருசமைனியில் பிரமமைவனயும,
சிவைவனயும கவாட்டி அவனவைவரயும
மைகிழ்வித்தவார். சதவைர்களுக்கு தவலவைனவாக
இருந்ததவால் இவைருக்குத் சதவைநவாதன் என்ற
திருநவாமைம. ஆகசவை இவைர் மூவைரவாகியே மூர்த்தி
என்றம அவழக்கப்படுகின்றைவார்.
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாரவால் மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயயேப்வபற்றை தலம. இத்தலத்தில் சதவைநவாதப்
வபருமைவாள் அருளும ஆலயேம ஒன்றம, அதன்
எதிசர மைவல மீத ஹயேக்ரீவைர் ஆலயேம ஒன்றமைவாக
இரண்டு ஆலயேங்கள் உள்ளன. சதவைநவாதப்
வபருமைவாவள 'தவாழக் சகவாவிலில்' வைழிபட்டு
விட்டு, கிழக்கு வைவாசேல் வைழியேவாக வவைளிசயே
வைந்தவால், சிறியே வசேந்நிறை மைவல கவாணப்படும.
'ஔஷதகிரி' என்ற அவழக்கப்படும இந்த மைவல
மீத 74 படிகள் உள்ளன. இலங்வகக்கு சேஞ்சவி

பர்வைதத்வத அனுமைன் எடுத்த வசேன்றை சபவாத
அந்த சேஞ்சிவி மைவலயிலிருந்த சிறிதளவு சேரிந்த
இந்த மைவலயில் விழுந்தவால் இத ஔஷதவாசேலம
என்றைவழக்கப்படுகின்றைத.
இந்த மைவல மீதள்ள அச்வைத்த மைரத்தின் கீழ்
அமைர்ந்த தவான், கவாஞ்சிபுரத்வத அடுத்த தூப்புல்
என்னும தலத்தில் அவைதரித்த
திருசவைங்கடமுவடயேவானின் கண்டவாவைதவாரமைவான
ஸ்ரீமைந் நிகமைவாந்த மைஹவா சதசிகன், கருட
மைந்திரத்வத வஜேபித்தவார். அப்சபவாத கருடவாழ்வைவார்
சதசிகனுக்கு ஹயேக்ரீவை மைந்திரத்வத
உபசதசித்தவார். ஆயேக் கவலகள் அறபத்த
நவான்வகயும நமைக்கு அருளும சேரஸ்வைதியின் குரு
ஹயேக்ரீவைர் ஆவைவார்.
நவான்கு சவைதங்கவளயும பிரமமைவாவிடம இருந்த
மைத, வகடபர் என்றை அரக்கர்கள் வகப்பற்றிச்
வசேன்றைனர். வபருமைவாள், ஹயேக்ரீவை அவைதவாரம
எடுத்த அந்த அரக்கர்கவள அழித்த
சவைதங்கவள மீட்டு, பிரமமைசதவைரிடம
ஒப்பவடத்தவார். ஹயேக்ரீவைர் கல்வி, ஞவானம

ஆகியேவைற்றிற்கு ஆதவாரமைவாக உள்ளவைர். லலிதவா
சேகஸ்ர நவாமைத்வத அகத்தியேருக்கு அருளிச்
வசேயதவைர் இவைர்.
சதசிகன் தவைம புரிந்த ஹயேக்ரீவைரின் அருள்
வபற்றை இந்த ஔஷத மைவலயில் ஹயேக்ரீவைர்,
லட்சுமி ஹயேக்ரீவைரவாய அருள் பவாலிக்கிறைவார்.
அருகில் சவைணு சகவாபவாலன், மைற்றம சின்
முத்திவரயுடன் அமைர்ந்த ஜேபம வசேயயும
சகவாலத்தில் கருடவாழ்வைவாரும அருள்புரிகிறைவார்.
ஹயேக்ரீவைருக்கு ஏலக்கவாயமைவாவல சூட்டி,
வவைல்லம கலந்த சுண்டல் வநசவைத்தியேம வசேயத
ஞவானவானந்த மையேம சதவைம நிர்மைல
ஸ்படிகவாக்ருதம
ஆதவாரம ஸர்வை வித்யேவானவாம ஹயேக்ரீவைம
உபவாஸ்மைசஹ
ஞவான மையேமைவாக களங்கமைற்றை தூயே ஸ்படிகம
சபவால் திகழும பரிமுகம வகவாண்ட இந்த
சதவைசன சேகல வித்வதகளுக்கும ஆதவாரம என்ற
வைழிபட்டவால் கல்வியில் முன்சனற்றைம

அவடயேலவாம.
சமைலும ஞவானம, வித்வதகளில் சமைன்வமையும
கிட்டும. இத்தலத்தில் ஆவைணி மைவாத திருசவைவாண
நட்சேத்திரத்தன்ற ஹயேக்ரீவைர் வஜேயேந்தி
வகவாண்டவாடப்படுகிறைத. நவாம தினந்சதவாறம
சதசிகன் இயேற்றியே 'ஹயேக்ரீவை ஸ்சதவாத்திரம'
படித்த வைந்தவால், கல்வியில் உயேர் நிவலவயேயும,
ஞவானத்வதயும, வசேல்வைத்வதயும வபறைலவாம.
சவைதவாந்த சதசிகருக்கு இத மைவாதலர் கிருஹம.
அவைரத தவாய மைவாமைன் அப்புள்ளவார். புள் என்றைவால்
பறைவவை, அப்புள் என்றைவால் அழகியே பறைவவை,
இங்கு அத பக்ஷிரவாஜேனவான கருடவன
குறிக்கின்றைத. அப்புள்ளவார் சதசிகருக்கு கருட
மைந்திரத்வத உபசதசித்தவார். இவைரும கருட
மைந்திரத்வத பல லட்சேம முவறை ஜேபிக்க கருடன்
சதவான்றி ஹயேக்ரீவை மைந்திரத்வத அளித்தவான்.
அவத ஜேபித்த சவைதவாந்த சதசிகருக்கு ஹயேக்ரீவைர்
பிரத்யேட்சேமைவாகி எல்லவா ஞவானத்வதயும
வைழங்கினவார். அவைர் ஆரவாதவன வசேயயே அர்ச்சேவா
மூர்த்தியேவான சயேவாக ஹயேக்ரீவைவரயும அளித்தவான்.

ஹயேக்ரீவைவர உபவாசித்த சதசிகர் ஹயேக்ரீவைர்
அருள் வபற்ற ஹயேக்ரீவை ஸ்சதவாத்திரம
இயேற்றினவார். கருடன் சமைல் சுவைவாமி சதசிகர் இரு
ஸ்சதவாத்திரங்கள் இயேற்றியுள்ளவார். அவவையேவாவைன
கருடதவாண்டகம, கருடபஞ்சேவாஸத்
ஆகியேவவையேவாகும.
ஒரு சேமையேம சடர்களின் விருப்பத்தக்கிணங்க
சதசிகர் கவாஞ்சிபுரம வைந்த, அவைர்களுவடயே
வநடுநவாள் பிரவார்த்தவனவயே நிவறைசவைற்றை,
சித்தவாந்த பிரவைசேனம வசேயத வகவாண்டிருந்தவார்.
பவாமபவாட்டிவயேவாருவைன் தன்னிடமுள்ள
சேர்பங்கவளக் கட்டுப்படுத்த சவைண்டுவமைன்ற
சகட்டு, அத்தவன விஷசேர்ப்பங்கவளயும,
வபட்டிகளிலிருந்த வவைளிப்படுத்திவிட்டு
ஓடவிட்டவான். சுவைவாமி சதசிகர் சில சகவாடுகவள
இட, அவவைகளுக்கு அவத தவாண்ட
இயேலவில்வல. ஒரு விஷசேர்ப்பம மைட்டும
சகவாட்வடத்தவாண்டி வைர, கருடமைந்திரம உச்சேரித்த
சவைவள, விண்ணில் வைட்டமிட்ட கருடன் எல்லவா
சேர்ப்பங்கவளயுசமை கவால்களிலும, அலகிலுமைவாகக்
வகவாத்திச் வசேன்றைத. பவாமபவாட்டி பிவழப்பு

சபவானசத என்ற அலறி சுவைவாமி கவாலில் விழுந்த
வைணங்கினவான். சதசிகரும கருடவனப்
பிரவார்த்தவன வசேயத ‘கருட தண்டகம’ அருள,
கருடன் எல்லவாப் பவாமபுகவளயும திருமபக் கீசழ
சபவாட்டுச் வசேன்றைத. சுவைவாமி சதசிகர் கருடவன
உபவாசேவன வசேயதவால் மைன சநவாய, வைவாயவு சநவாய,
இதயே சநவாய, தீரவாத விஷ சநவாயகள் தீரும என
தன் கருடதண்டகத்தில் அருளியுள்ளவார்.
சவைதவாந்த சதசிகர் அருளிச் வசேயத கருட
பஞ்சேவாஸத் கருட பஞ்சேவாட்சேரீ மைந்திரத்திலுள்ள
ஐந்த வித வைர்ணவனகளவாக அவமைந்தள்ளத..
அவவை பரவியூகம, அமிர்தஹரணம, நவாகதமைனம,
பரிஷ்கவாரம மைற்றம அத்புதம அல்லத ஸகவாயேம
ஆகும. இந்த கருட பஞ்சேவாஸத்வத தினமும
ஐந்த முவறை கூறி வைர விஷ ஜேந்தகளவால் ஏற்படும
வியேவாதிகள் தீரவாத சநவாயகள், எதிரிகள் வதவால்வல
தீரும, நம பவாவைங்கள் அவனத்தம நீங்கும,
வைவாழ்வும வைளம வபறம.
கருடவனப் சபவாற்றி சதசிகர் பவாடியே சில
நவாமைங்கள்

வவைநசதயேன் – விந்வதயின் குமைவாரன்.
பக்ஷி ரவாஜேன்–பறைவவைகளின் அரசேன்
சவைத ஸ்வைரூபன் – சவைத ரூபன்.
சுபர்ணன் – அழகியே இறைகுகவள உவடயேவைன்.
தவார் விகவாரி – நவாகப் பவகசயேவான்
பத்ரி நவாடவா – பறைவவைகளின் யேஜேமைவானன்.
ஆசி விகவாரி - நவாகங்களின்(விஷ) பவகவைன்.
கவாசகந்திரன் – பறைவவைகளின் அரசேன்.
அருண அனந்தரன்- அருணனின் இவளசயேவான்.
பக்ஷி இந்திரன் – பறைவவைகளின் அரசேன்.
கருத்மைவான் – மைஹவா தீரன் (எவைருக்கும
அஞ்சேவாதவைர், நிகரற்றைவைர்).
இனி தூப்புல் நிகமைவாந்த மைஹவா சதசிகர்
இயேற்றியே கருட தண்டகத்வத வபவாருளுடன்
பவார்க்கலவாம.

51. ஸ்ரீகருட தண்டகம

திருமையிவல சவைதவாந்த சதசிகர்
சதவைவாஸ்தவானம - ஸ்ரீநிவைவாசேர் கருட சசேவவை
ஸ்ரீமைசத நிகமைவாந்த மைஹவா சதசிகவாயே நமை:
ஸ்ரீமைவாந் சவைங்கடநவாதவார்யே: கவிதவார்க்கிக சகஸரீ |

சவைதவாந்தவார்சேவார்யே வைர்சயேவா சமை ஸந்நிதத்தவாமை
ஸதவாஹ்ருதி ||
முதல் ஸ்சலவாகம 32 எழுத்தக்கவளக் வகவாண்ட
அநுஷ்டுப் சேந்தஸ்ஸில் அவமைந்தள்ளத. இறதி
ஸ்சலவாகமும இசத சேந்தஸ்ஸில் அவமைந்தள்ளத
முதல் ஸ்சலவாகம:
நமை: பந்நக நத்தவாயே வவைகுண்ட்ட வைஶ வைர்த்திசந |
ஸ்ருதி ஸிந்த ஸஸுசதவாத்பவாத மைந்த்ரவாயே கருத்மைசத
|| 1
அழகியே சிறைகுகவள வகவாண்ட கருடபகவைவானுக்கு
நமைஸ்கவாரம. தங்களுவடயேத் திருசமைனிவயே
தவாங்கள் வவைன்றை நவாகங்கள் அழகு வசேயகின்றைன,
அவவை சதவைரீருக்கு ஆபரணமைவாக
விளங்குகின்றைன. தவாங்கள் ஸ்ரீவவைகுந்தத்தில்
வபருமைவாளுக்கு அந்தரங்க தவாசேனவாக இருந்த
அவைருக்கு வகங்கர்யேம வசேயகின்றீர்கள்.
சவைதங்களவாகியே பவாற்கடவல கவடந்த பிரமமை
வித்யேவா என்னும அமிர்தத்வத அவடவைத சபவால
தங்கவள வைணங்கி இந்தப் பிரமமை வித்வயேவயே

அவடயேலவாம. கருத்மைவானவாகியே தங்களுக்கு
நமைஸ்கவாரம.
பவாதம 1
கருடமைகில சவைத நீடவாதிரூடம, த்விஷத்
பீடசநவாத் கண்டிதவாகுண்ட்ட
வவைகுண்ட்ட பீடிக்ருத ஸ்கந்தமீசட, ஸ்வைநீடவா
கதிப்ரீத ருத்ரவா ஸஸுகீர்த்தி
ஸ்தநவா சபவாக கவாசடவாபகூட ஸ்ப்புரத் கண்டக
வ்ரவாத சவைதவ்யேதவா சவைபமைவாந
த்விஜிஹ்வைவாதிபவாகல்ப விஷ்பவார்யேமைவாண
ஸ்ப்படவாவைவாடிகவா ரத்ந சரவாசிஶ் சேடவா நீரவாஜிதம
கவாந்தி கல்சலவாலிநீ ரவாஜிதம. || 2.
கருட பகவைவாசன தவாங்கசள சவைத ஸ்வைரூபி,
சவைதங்கள் தங்களின் புகவழப் பவாடுகின்றைன.
ஸ்ரீமைந் நவாரவாயேணன் அசுரர்கவள அழிக்க
வசேல்லும சபவாத தங்களின் சதவாளில் அமைர்ந்த
வசேல்கின்றைவார். அவ்வைவாற தவாங்கள் சசேவவைச்
வசேயயே வசேல்லும சபவாத தங்களத இரு
மைவனவியேரவான ருத்வரயும, ஸஸுகீர்த்தியும

தங்கவள பிரிந்திருக்கின்றைனர். வபருமைவாள்
அசுரர்கவள வவைன்ற வைந்த பின், தங்கவள
அவைர்கள் ஆரத்தழுவிக் வகவாள்கின்றைனர். அந்த
புளகவாங்கிதத்தில் தங்கள் திருசமைனியில் உள்ள
சிறைகுகள் சிலிர்த்வதழுகின்றைன. அவவை தமைத
திருசமைனியில் அணிந்தள்ள நவாகங்கவள
கூர்பவார்க்கின்றைன. ஆகசவை அவவை பயேந்த
தங்களின் படங்கவள விரிக்கின்றைன. அப்சபவாத
அவைற்றின் மைவாணிக்க கற்கள் மிளிர்கின்றைன.
அவ்வவைவாளி சதவைரீருக்கு கற்பூர ஆரத்தி சபவால
உள்ளத.
கருடன் சவைதஸ்வைரூபனவாக விளங்குவைவதயும,
அவைவர சவைதங்கள் சபவாற்றவைவதயும அவைர்
வபருமைவாளுக்கு வைவாகனமைவாகவும,
வகவாடியேவாகவும திகழ்வைவதயும, அவைருக்கு
ருத்வர, ஸஸுகீர்த்தி இன்ற இரு மைவனவியேர்,
மைஹவா நவாகங்கள் அவைரின் ஆபரணமைவாக
விளங்குகின்றைன என்பவத இந்த
ஸ்சலவாகத்தில் நிகமைவாந்த மைஹவா சதசிகர்
அற்புதமைவாக கூறியுள்ளவார்.

பவாதம : 2
ஜேயே கருட ஸஸுபர்ண தவார்வீகரவாஹவார
சதவைவாதிபவாஹவார ஹவாரிந் திவவைசௌகஸ் பதி
க்ஷிப்த தமசபவாளி தவாரவா கிணவாகல்ப கல்பவாந்த
வைவாதூல கல்சபவாதயேவாநல்ப வீரவாயிசதவாத்யேச்
சேமைத்கவார வதத்யேவாரி வஜேத்ர த்வைஜேவாசரவாஹ
நிர்த்தவாரிசதவாத்கர்ஷ சேங்கர்ஷணவாத்மைந்
கருத்மைந் மைருத்பஞ்சேகவாதீஶ ஸத்யேவாதி மூர்த்சத
ந கஶ்சித் ஸமைஸ்சத நமைஸ்சத புநஸ்சத நமை: ||
3.
கருடவாழ்வைவாசர! அழகியே சிறைகுகவள உவடயே
சுபர்ணசர! மைஹவா நவாகங்கள் தங்களுவடயே
உணவைவாகின்றைன. தவாவயே அடிவமைத்
தவளயிலிருந்த விடுவிக்க சதவைசலவாகம வசேன்ற
சதவைர்கவள வவைன்ற அமிர்தம வகவாணர்ந்தீர்!
அப்சபவாத இந்திரன் சகவாபம வகவாண்டு
வைஜ்ரவாயுதத்வத தங்கள் சமைல் ஏவினவான். அதன்
கூரியே முவன தங்கள் சிறைகுகளிலும
திருசமைனியிலும ஏற்படுத்தியே வீரத்தழுமபுகள்
தற்சபவாத தங்களுக்கு ஆபரணமைவாகி தவாங்கள்

இந்திரவன வவைன்றைவத அறிவிக்கின்றைன.
தங்களத வீரச்வசேயேல்கள் பிரளயே கவாலத்தின்
மைஹவா வைவாயுவவைப்சபவால உள்ளன. தவாங்கள்
வபருமைவாளின் வகவாடியில் அமைர்ந்த அவைரத
வவைற்றிக்கு அறிகுறியேவாக விளங்குகின்றீர்கள்.
அதசவை தங்களத வபருவமையும பவறை
சேவாற்றகின்றைத. தவாங்கசள வபருமைவாளின் வியூக
மூர்த்தமைவான சேங்கர்ஷணரின் அமசேமைவாக அவைதவாரம
வசேயதீர்கள். தவாங்கசள சேத்யேர், சுபர்ணர், கருடர்,
தவார்க்ஷ்யேர், விஹவாசஹஸ்வைரர் என்றை ஐந்த
வைடிவைவாகி ப்ரவாணன், அபவாநன், சேமைவாநன், உதவாநன்,
வ்யேவாநன் என்றை ஐந்த வைவாயுவைவாகி சதவைனவாக
ஒளிர்கின்றீர். அழகியே வபவான்னிறை சிறைகுகவள
உவடயேவைசர! தங்களுக்கு நமைஸ்கவாரம மீண்டும
ஒரு முவறை நமைஸ்கவாரம.
சதவைர்கவள வவைன்ற அமிர்தம வகவாணர்ந்த
தவாயின் அடிவமைத் தவளவயே நீக்கியே
வீரச்வசேயேவலயும, சபவார்க்களத்தில்
வபருமைவாளுக்கு முன்னசர வசேன்ற கவாயசினப்
பறைவவையேவாகி அசுரர்கவள அழிக்கும
வீரத்வதயும, பவாற்கடலில் பரவைவாஸஸுசதவைரின்

வியூக மூர்த்திகளில் ஒருவைரவான
சேங்கர்ஷணரின் அமசேமைவாக திகழ்வைவதயும,
ஐந்த வைவாயுக்களின் வைடிவைமைவாக திகழ்வைவதயும
இந்த ஸ்சலவாகத்தில் தூப்புல் சவைதவாந்த
சதசிகர் பவாடியுள்ளவார்.
பவாதம : 3
நமை: இத மைஜேஹத் ஸபர்யேவாயே பர்யேவாயே நிர்யேவாத
பகவாநிலவாஸ்ப் பவாலசநவாத்சவைல பவாசதவாதி வீச
சேசபடவா ஹதவாகவாத பவாதவாள பவாங்கவார
ஸங்க்ருத்த நவாசகந்த்ர பீடவா ஸ்ருணீ பவாவை
பவாஸ்வைந் நகஶ்சரணசயே சேண்டதண்டவாயே
ந்ருத்யேத் புஜேங்க ப்ருசவை வைஜ்ரிசண
தமஷ்ட்ரயேவா தப்யேமைத்யேவாத்மை வித்யேவா விசதயேவா
விசதயேவா பவைத் தவாஸ்யேமைவாபவாதசயேதவா
தசயேதவாஶ்சே சமை || 4.
கருட பகவைவாசன! ஞவானிகள் இவடவிடவாமைல்
தங்கவள தியேவானிக்கின்றைனர், தவாங்கள் பறைக்கும
சபவாத தங்களின் இறைகுகள் உண்டவாக்கும கவாற்ற
வபரியே கடல் அவலகவள உண்டவாக்குகின்றைன.
அதன் சேப்தம பவாதவாள உலகத்வதயும

எட்டுகின்றைத. அந்த ஓவசே அங்குள்ளவைர்கவள
அவறைவைத சபவால அவைர்களுக்கு சதவான்றகின்றைத.
பயேங்கரமைவான “பவாம” என்றை சேப்தம அப்சபவாத
உருவைவாகின்றைத. அஷ்ட திக்கஜேங்களும அந்த
சேப்தத்வதக் சகட்டு அதிர்ந்த தங்கவள தவாக்க
வைருகின்றைன. தங்களத கூரியே நகங்கள் அந்த
யேவாவனகவள அடக்கும அங்குசேமைவாகின்றைன.
தங்களத கூரியே அலகு தங்களத எதிரிகளின்
மைனதில் பயே பீதிவயே உண்டவாக்குகின்றைத.
தவாங்கள் புருவைத்வத வநரிக்கும சபவாத அத நவாகம
படவமைடுப்பத சபவால உள்ளத. தங்களத
சகவாவரப்பற்கள் இந்திரனின் வைஜ்ரவாயுதம சபவால
தங்கள் எதிரிகளின் மைனதில் அச்சேத்வத
உண்டவாக்குகின்றைன. தங்களுக்கு அந்த
அளவில்லவா புகழுக்கு நமைஸ்கவாரம, தவாங்கள்
அடிசயேனுக்கு பிரமமை வித்வயேவயே
அருள்வீர்களவாக. கருவண கூர்ந்த தங்களுக்கு
வகங்கர்யேம வசேயயும பவாக்கியேத்வதயும
அருள்வீர்களவாக.
ஆச்சேவார்யேனவாக இருந்த பிரமமை வித்வதவயே
வைழங்கும பவான்வமைவயேயும, ஞவானிகள் சேதவா

சேர்வை கவாலம கருடபகவைவாவன ததிப்பவதயும
இந்த ஸ்சலவாகத்தில் ஆச்சேவார்யேர் சதசிகர்
கூறியுள்ளவார்.
பவாதம : 4
மைநுரநுகத பக்ஷி வைக்த்ர ஸ்புரத் தவாரகஸ்
தவாவைகஸ் சித்ரபவாநு ப்ரியேவா சஸகரஸ்
த்ரவாயேதவாம ந:, த்ரிவைர்க்கவாபவைர்க்க ப்ரஸஸூதி:
பரவ்சயேவாமை தவாமைந்
வைலத்சவைஷ தர்ப்பஜ்வைலத் வைவாலகில்யே
ப்ரதிக்ஞவாவைதீர்ண ஸ்த்திரவாம தத்த்வை
புத்திம பரவாம பக்திசதநும ஜேகந்மூலகந்சத
முகுந்சத மைஹவாநந்த
சதவாக்த்ரீம ததீதவா முதவா கவாமைஹீநவாம
அஹீநவாமைஹீநவாந்தக || 5.
கருடவாழ்வைவாசர! வவைகுந்தத்தில் உவறைபவைசர!
தங்களுவடயே மைந்திரம அவத
உபவாசிப்பவைர்களுக்கு நவான்கு சபறகவளயும
(அறைம, வபவாருள், இன்பம, வீடு)

வைழங்குகின்றைத. அந்த மைந்திரம ஐந்த
எழுத்தக்கவளக் வகவாண்டத. ஓம என்னும
பிரணவைம அதன் முதல் எழுத்த. அதன் நிவறை
எழுத்த அக்னியின் மைவனவிவயேக் குறிக்கின்றைத.
அந்த மைந்திரம எங்கவளக் கவாக்கட்டும.
ஒரு சேமையேம இந்திரன் ஆணவைம வகவாண்டு
வைவாலகில்யே முனிவைர்கவள அவைமைதித்தவான்.
அதனவால் அவைர்கள் எதிர்கவாலத்தில்
சேங்கர்ஷணரின் அமசேமைவாக பிறைப்பவைன்
உன்னுவடயே ஆணவைத்வத அழிப்பவான் என்ற
சேவாபமைளித்தனர். தவாங்கள் வைவாலகில்யே
முனிவைர்களின் வைவாக்வக கவாப்பவாற்றி இந்திரனின்
ஆணவைத்வத அழித்தீர்கள். தங்கவள பவகத்த
நவாகங்களுக்கு தவாங்கள் யேமைனவாக
விளங்குகின்றீர்கள். உண்வமையேவான ஞவானத்வத
அடிசயேனுக்கு வைழங்குவீர்களவாக. தங்களின்
தவலவைன் முகுந்தன் ஜேகத்கவாரணர். அவைருக்கு
உண்வமையேவான அன்பு பூண்டு, நிவலயேற்றை
இவ்வுலக மைவாவயேயில் அழுந்தவாமைல், திட
மைனதடன் அவைருக்கு பக்தி வசேயயும

உண்வமையேவான ஞவானத்வத அடிசயேனுக்கு
வைழங்குவீரவாக.
கருடவாழ்வைவார் மைந்திர மூர்த்தியேவாக
விளங்குவைவதயும, நவான்கு
புருஷவார்த்தங்கவளயும வைழங்குவைவதயும,
வைவாலகில்யே முனிவைர்களின் தவைத்தின் பயேனவால்
கருடன் அவைதவாரம நிகழ்ந்தவதயும, பிரமமை
வித்வதவயே அளிக்கும ஆச்சேவார்யேனவாக
கருடபகவைவான் விளங்குவைவதயும நிகமைவாந்த
சதசிகர் இந்த ஸ்சலவாகத்தில் கூறியுள்ளவார்.
ஷட் த்ரிமஶத் கண சேரசணவா நர பரிபவாடீ நவீந
குமப கண: |
விஷ்ணுரத தண்டசகவாs யேம விகடயேத விபக
வைவாஹிநீ வ்யூஹம || 6
இந்த கருட தண்டகமைவானத ஒசர ஸ்சலவாகம.
இதில் நவான்கு பவாதங்கள் உள்ளன. ஒவ்வவைவாரு
பவாதத்திலும 36 கணங்கள், ஒரு கணத்தில் மூன்ற
எழுத்தக்கள் (வமைவாத்தம 108 எழுத்தக்கள்) .
இந்த கருட தண்டகம தண்டக யேவாப்பில் சேரியேவாக

இயேற்றைப்பட்டுள்ளத. நவாகணங்களும,
ரவாகணங்களும வகவாண்டு இயேற்றைப்பட்டுள்ளத.
இந்த கருட தண்டகத்வத ஜேபிப்பவைர்களின்
எதிரிகளின் வியூகம கவாற்றில் அழிந்த சபவாகும.
இந்த ஸ்சலவாகம தண்டகத்தின் யேவாப்வப
விளக்குகின்றைத. இத ஆர்யேவா ஸந்தஸ்ஸில்
அவமைந்தள்ளத.
விசித்ர ஸித்தித: சஸவாs யேம சவைங்கசடஶ
விபஶ்சிதவா |
கருட த்வைஜே சதவாஷவாயே கீசதவா கருட தண்டக:
|| 7
கருடக்வகவாடிவயேயுவடயே எமவபருமைவாவன
மைகிழ்விக்க அடிசயேன் சவைங்கசடசேன்,
இயேற்றியே இந்த கருட தண்டகத்வத
ஜேபிப்பவைர்கள் அவைர் அருளவால் சேகல
மைசனவாபீஷ்டங்கவளயும அவடவைர்.
கவிதவார்க்கிக ஸிமஹவாயே கல்யேவாண
குணஶவாலிசன |

ஸ்ரீமைசத சவைங்கசடஶவாயே சவைதவாந்த குரசவை
நமை: ||
(நன்றி : ஒப்பிலியேப்பன் சகவாயில் வைரதவாச்சேவாரி
சேடசகவாபன்)
இந்த கருட தண்டகத்வத பவாரவாயேணம வசேயத
வைந்தவால் எதிரிகள் வதவால்வல ஒழிந்த சபவாகும.
சநவாய வநவாடிகள் அண்டவாத. விஷ ஜேந்தக்களவால்
எந்த விதமைவான தன்பமும ஏற்படவாத என்ற
வபரிசயேவார் கூறவைர். சவைதவாந்த சதசிகரின் கருட
தண்டகத்வத அநுசேந்தித்சதவாம அடுத்த அவைர்
இயேற்றியே கருடன் ஐமபவத அனுசேந்திக்கலவாம
அன்பர்கசள.

52. கருட பஞ்சேவாசேத்
(திருக்கருடன் ஐமபத)
சவைதவாந்த சதசிகர் அருளிச் வசேயத கருட
பஞ்சேவாஸத் கருட பஞ்சேவாட்சேரீ மைந்திரத்திலுள்ள
ஐந்த வித வைர்ணவனகளவாக அவமைந்தள்ளத.
அவவை பரவியூகம, அமிர்தஹரணம, நவாகதமைனம,
பரிஷ்கவாரம மைற்றம அத்புதம அல்லத ஸகவாயேம
ஆகும. இந்த கருட பஞ்சேவாஸத்வத தினமும
ஐந்த முவறை கூறி வைர விஷ ஜேந்தகளவால் ஏற்படும
வியேவாதிகள் தீரவாத சநவாயகள், எதிரிகள் வதவால்வல
தீரும, நம பவாவைங்கள் அவனத்தம நீங்கும,
வைவாழ்வும வைளம வபறம. இனி கருடசன வைந்த
தன்வனப்பற்றி பவாடச்வசேவால்ல சவைதவாந்த சதசிகர்
பவாடியே கருட பஞ்சேவாசேத்தில் இருந்த சில
ஸ்சலவாகங்களின் தமிழவாக்கத்வதக் கவாணலவாம.
(நன்றி: அன்பில் எஸ் ஸ்ரீனிவைவாசேன்)
கருடனின் வபருவமைகள்
ஒருவைரவாயும விட்டுவிற்கு இரண்டவாவைத
மூர்த்தியேவாயும

த்ரிநவான்கு சபர்கசளதவான் நன்கறியே முடிந்ததவான
இரகசியே மைந்திரமைவாம ஐவயேழுத்தின் சதவைரவாயும
இருமூன்ற குணங்களினவால் இவணயேற்ற
விளங்குவைரும
சுருதியேவான ஏழு ஸ்வைர சேவாமைத்தின் உவறைவிடமும
இருநவான்கு அணிமைவாதி ஐசுவைரியே வகவாள்கலனும
திருசமைனிநவைவமைன்னும புதிதவாக அவமைந்தவைரும
இருவவைந்த நூறைவான கண்ணுவடயே இந்திரனின்
விசரவாதியேர்கள் பல்லவாயிரர் தமசமைவாடு
விவனயேவாகும
சிறைகுகளின் கூர்முவனவயே சிறைப்பவாக
உவடயேவைரும
உருக்களுசமை எண்ணற்ற உவடயேவைரும,
நவாகங்களின்
ஒரு வபரியே பவகவைருமைவாய உறங் கருட
பகவைவாசன

வபரிதவாம நம சேமசேவார பயேந்தன்வனப் சபவாக்கிடுக
(க. பஞ் -5)
வபவாருள்: ஒப்பற்றை ஒருவைரவாயும, இரண்டவாவைத
வியூக மூர்த்தி சேங்கர்ஷணர் அமசேமைவாகவும,
மூவைரும, நவால்வைரும அறியே முடியேவாதவைரவாகவும,
ஐந்வதழுத்த மைந்திரத்திற்கு உரியேவைரும, ஞவானம,
சேக்தி, பலம, ஐஸ்வைர்யேம, வீர்யேம, சதஜேஸ்
என்னும ஆற குணங்கள் உவடயேவைரும, ஷடகம,
ரிஷபம, கவாந்தவாரம, மைத்யேமைம, பஞ்சேமைம,
வதவைதம, நிஷவாதம என்னும ஏழு ஸ்வைரங்கள்
உவடயே ஸவாமைசவைத வைடிவைவானவைரும, அணிமைவா
முதலவான அஷ்டமைவா சித்திகவள அளிக்க
வைல்லவைரும, திருசமைனி புதிதவாக உள்ளவைரும,
பத்த, நூற என்ற ஆயிரம கண்களுவடயே
இந்திரனின் பவகவைர்களவான லட்சேக்கணக்கவான
அரக்கர்கவள அழிக்கக்கூடியே கூரியே சிறைகுகவள
உவடயேவைரும, சகவாடிக்கணக்கவான உருவைங்கவள
உவடயேவைரும, அரவைப்பவகவைருமைவான வபரியே
கருடன் எங்கவள இந்த சேமசேவார பயேந்தன்வன
சபவாக்கட்டும என்ற ஒன்ற, இரண்டு .... ஆயிரம

லட்சேம சகவாடி என்ற பல்லவாண்டு பவாடுகிறைவார்
சவைதவாந்த சதசிகர்.
எமவபருமைவான் – கருடன் சிசலவட
உன்னதமைவாம நவாகர்தம உடசலவாடு சசேர்ந்தவைரவாம
தன்னகரில் சவைதங்கள் தவாசமையேவாம உருவுளரவாம
தன்னுவடயே திருசமைனி திருமுகமவக
திருத்வதவாவடயும
வைன்வமையுவட திருவைடியும விசித்திரமைவாய
பல்வைவகயேவாய
வைர்ணங்கவளத் சதவாற்றவித்த விளங்குகின்றை
பரமபிரமமை
தன்வமைதவன உவடயேவைரவாம,
சேகலவுயிகளுக்குமுயிர்
அன்னவைரவாம, சேவாதக்களின் நிதியேவாமைவ் வைவானீசேன்
தன்வபவாழிக்க நமமைருசக தரிதமைவாக
வைரசவைண்டும! (க. பஞ் -7)

வபவாருள்: எமவபருமைவான்: ஆதிசசேஷவன
உடவலத் திருப்படுக்வகயேவாக வகவாண்டவைர்,
எமவபருமைவாவனசயே உட்கருத்தவாக
வகவாண்டிருப்பதவால் சவைதங்கள் அவைருக்கு
சேரீரமைவாக இருக்கின்றைன. பல்சவைற ஜேவாதிகவள
சதவாற்றவித்த பரப்பிரமமைம, சேகல
ஜீவைரவாசிகளிலும அந்தர்யேவாமியேவாக இருப்பவைரவாம,
சயேவாகிகளுக்கு முக்தி வசேல்வைத்வத
அளிப்பவைரவாம, அந்த வவைகுந்த நவாதன் நம
தன்பத்வத அழிக்க விவரந்த வைரசவைண்டும.
கருடன்: பவாமபுகவள தன் திருசமைனியில்
ஆபரணமைவாக அணிந்தவைர், சவைதங்களின்
வைடிவைமைவாக விளங்குகின்றைவைர், நீலம முதலவான
வைர்ணங்கவள வவைளியிடுபவைர், பிரவாணிகளுக்கு
பிரவாண வைவாயுவைவாக இருப்பவைர், சேவாதகளுக்கு
சசேமைநிதி சபவான்றைவைர். விண்ணில் பறைக்கும
பறைவவைகளுள் சபரரசேனவான கருடன். என்ற
எமவபருமைவானுக்கும கருடனுக்கும
சிசலவடயேவாகப் பவாடுகின்றைவார் சதசிகர்.
கருடன் ஸ்ரீரவாமைனுக்கு வசேயத வதவாண்டு

இலங்வக சவைந்தன் தவனத்தீர்க்க இரவாமைனும
மைவானிடரவாய
இவ்வுலகில் விவளயேவாட்டவாய நடித்தசபவாத
நவாகபவாசேத்
திலக்கவாகி மையேக்கமுற்றை வசேயதி சகட்டு,
விவரந்திட்ட
நமகருடன் தவனக்கண்டு திவகத்த நின்றைவார்
வைவானரசர!
விலகினசத நவாகபவாசேம! மைகிழ்ந்திட்ட
இரவாமைனுசமை
வவைசதகியின் வசேவிப்பூவின் மைனங்கமைழும
சதவாளவாசல
வைலிந்தவணத்த கருடனுசமை, வீணவாவசேயேவால்
மைனமிழந்த
நவாம தன்பக்கடல் கடக்க ஓடமைவாக அவமையே
சவைண்டும!

வபவாருள்: எமவபருமைவான் இரவாவைணவன அழிக்க
இரவாமைனவாக அவைதவாரம வசேயத இப்பூவுலகிற்கு
வைந்த, யுத்த பூமியில் இந்திரஜித்தன் விட்ட
நவாகபவாசேத்தவால் கட்டுண்டு கிடந்தசபவாத, அந்த
வசேயதிவயேக் சகட்டவுடன் கருடன் விவரந்த
யுத்த பூமிக்கு வைந்திறைங்கினவான். கருடனின்
சிறைகின் கவாற்றப்பட்டவுடன் நவாக பவாசேம
விலகியேத. அதற்கவாக மைகிழ்ந்த இரவாமைபிரவான்
ஜேவானகியின் மைணம கமைழும தன் சதவாளினவால்
கருடவன அவணத்தக்வகவாண்டவார். அந்த
கருடன் பல விதமைவான ஆவசேகவள சுமைந்த
வகவாண்டு தன்புறம நமவமை அந்த
தன்பக்கடவல கடக்க உதவைட்டும.
கருடனின் ஆபரணங்கள்
பரமைன்தனின் படுக்வகயேவான ஆதிசசேடன்
இடக்கரத்தில் வைவளயேவாக
பிரமமைசூத்திர நூலவாக வைவாசுகிவயே தட்சேகனவாம
சேர்பத்வத

அவரப்பூணவாய, எழிலவான கவார்க்சகவாடன் எனும
பவாமவப மைவாவலயேவாக
வபரிதவான வைலக்கவாதில் பதமைவனனும
அரவைத்வதயும மைகவாபதமை
அரவைத்வத இடப்புறைத்த கவாதினிலும,
திருமுடியில் சேங்கபவால
அரவைத்வதயும அணிந்ததடன், வைலப்புறைத்த
கரத்தினிசல குளிகவனனும
அரவைத்வதயும அணிந்தவைரவாய அழகுடசன
விளங்குகின்றை புள்ளரசேன்
கருடசதவைன் எட்டணிகள் கூடியேவைரவாய
கவாத்தருள்க நவமைவயேல்லவாம (க.பஞ் -36)
வபவாருள்:
இடக் வக கங்கணம : ஆதிசசேஷன்
பூணூல் : வைவாசுகி
அவரயில் அணி: தட்சேகன்

மைவாவல: கவார்சகவாடகன்.
வைலக் கவாத குண்டலம: பத்மைன்
இடக் கவாத குண்டலம : மைஹவாபத்மைன்
திரு முடியில் : சேங்கபவாலன்
வைலக் வக கங்கணம: குளிகன் என்ற எட்டு
நவாகங்கள் கருடனின் சமைனிவயே
அலங்கரிக்கும அழவகப் பவாடுகின்றைவார்
சவைதவாந்த சதசிகர்.
கருடன் பகவைவானுக்கு வசேயயும அற்புத
வதவாண்டுகள்
பரமைனுக்கு புரிகின்றை பல்வைவகயேவாம
பணிகளுக்கும
பல்வைவகயேவாம வைடிவைங்கவள புள்ளரசேன்
எடுக்கின்றைவார்!
அரக்கர்தவமைக் வகவாலச்வசேல்லும
வபவாழுவதல்லவாம சவைகமுடன்

உடன் வசேல்லும சமைலப்பவாய, தகுந்தவதவாரு
விசிறியுமைவாம,
வபருமவவைற்றிக் வகவாடிதவானவாய, பவகவைருக்கு
பவகவைரவான
மித்திரனவாய, சபவார்தனிசல பரியிலவாத
சேயேரதமைவாய
புறைஞ்வசேயேவியே லவாவைடியேரவாய தவண சவைண்டவா
தவணவைருமைவாய
பவகவவைல்லும கருடன் நம பயேத்வதக்
கவளந்திடுக! (க. பஞ் - 46)
வபவாருள்: எமவபருமைவானுக்கு வசேயயும பல்சவைற
சசேவவைகளுக்கவாக கருடன் பல்சவைற
வைடிவைங்கவள எடுக்கின்றைவார். அரக்கர்கவள
அழிக்க வசேல்லும சபவாத அவைருக்கு
சமைற்கூவரயேவாக விளங்குகின்றைவார். எமவபருமைவான்
ஏறி சவைகமைவாகச் வசேல்லும சபவாத சேவாமைரமைவாக
விளங்குகின்றைவார். வபருமைவானின் வவைற்றிக்
வகவாடியேவாகவும, வைவாகனமைவாகவும
விளங்குகின்றைவார், எமவபருமைவானுக்கு உற்றை

சதவாழனவாகவும, எமவபருமைவானுக்கு குதிவர
பூட்டவாத இரதமைவாகவும, எமவபருமைவானுக்கு சவைற
தவண சவைண்டவாத் தவணவைரவாயும விளங்கும
கருடன் நமைத பயேத்வத நீக்கட்டும.
தவாங்க முடியேவா கருடன் சவைகம
வபருமுதவல வைவாயப்பட்ட சபரவாவனவயேக்
கவாப்பதற்சக
புறைப்பட்ட பரமைன்தவனத் தவாங்கியேரவாய
கருடனுசமை
விவரந்தசபவாதில், சிவைனுவடயே கவாவளதடு
மைவாறியேசத!
வைவானவைனின் அயிரவாவைதம வநவாண்டியேவாகிப்
சபவானதசவை!
பிரமைனுவடயே அன்னமுசமை வபருங்கவளப்பு
அவடந்ததசவை!
பவார்த்தவவைசமைல் கருவணயினவால்
சவைகத்வதக் குவறைத்தவாலும,

பரமைன்தன் தவடயிலவாத பரிவுக்கும முன் நின்றை
புள்ளரசேன் நமைக்வகன்றம நரகிலவாத கவாத்திடுக!
(க. பஞ் - 47)
வபவாருள்: முதவல வைவாயப்பட்ட கசஜேந்திரவனக்
கவாப்பவாற்றை வபருமைவாவன தவாங்கிக்வகவாண்டு
கருடன் விவரந்த சபவாத சிவை வபருமைவானுவடயே
வைவாகனமைவான நந்தி தடுமைவாறியேத, இந்திரனின்
வைவாகனமைவான ஐரவாவைதம வநவாண்டியேத,
பிரமமைசதவைரின் வைவாகனமைவான அன்னமைவானத
கவளப்பவடந்த விட்டத. அவைற்றின் சமைல்
கருவண வகவாண்ட கருடன் தன் சவைகத்வதக்
குவறைத்தக்வகவாண்ட கருவண மிகுந்த
பறைவவைகளின் அரசேனவான கருடன் நவாம நரகம
புகவாமைல் கவாக்கட்டும என்ற கருடனின்
சவைகத்வதப் சபவாற்றகின்றைவார் சதசிகர். கருட
தண்டகத்வதயும, கருட பஞ்சேவாஸத்தில் சில
ஸ்சலவாகங்கவளயும பவார்த்சதவாம இனி புரட்டவாசி
சேனிக்கிழவமையேன்ற விரதமிருக்கும பக்தர்கள்
சசேவிக்கும கருட பத்வத பவார்ப்சபவாம.

53. கருட பத்த

n
சவைங்கசடசே சுப்ரபவாதத்தில் வைரும ஒரு
ஸ்சலவாகம இத

ஸ்ரீவவைகுண்ட வ்ரக்தவாயே ஸ்வைவாமி புஷ்கரணி
தசட
ரமையேவா ரமை மைவாணவாயே சவைங்கசடசேவாயே
மைங்களம
பரமைபதத்தில் பரவைவாசுசதவைன் ரூபத்தில்
இருந்தவகவாண்டு பக்தரட்சேணம என்னும தன்
கவாரியேத்வத நன்கு நிவறைசவைற்றை இயேலவாமைல்
(இந்த கலியுகத்தில்) எமவபருமைவான்
திருமைவலயில் ஸ்வைவாமி புஷ்கரிணி தீரத்தில்
திருசவைங்கடமுவடயேவான் ரூபத்தில் அர்ச்வசேயேவாய
எழுந்தருளியிருந்த பக்தரட்சேணம எனும
கவாரியேத்வத நன்கு நிவறைசவைற்றகிறைவான்.
மைஹவாலக்ஷ்மியும திருமைவலயில் தனிக் சகவாயில்
வகவாள்ளவாமைல் திருசவைங்கடமுவடயேவான்
திருமைவார்வபசயே தன் சகவாவிலவாகக் அவமைத்தக்
வகவாண்டவாள் அத்தவகயே
திருசவைங்கவடயேமுவடயேவானுக்கு எல்லவா
மைங்களங்களும உண்டவாகட்டும.

இவ்வைவாற கண்கண்ட வதயவைம, கலியுக வைரதன்,
ஏழுமைவல வைவாசேன், ஸ்ரீநிவைவாசேன், வநடிசயேவானவாகியே
திருசவைங்கடவைன் திருமைவலயில் இந்த கலியில்
நவாம எல்சலவாரும உயயே சகவாவில் வகவாண்டு
அருளியேத புரட்டவாசி மைவாதம திருசவைவாணத்தன்ற.
எனசவை புரட்டவாசி மைவாதம வபருமைவாளுக்கு மிகவும
உகந்த மைவாதம. இவத வபருமைவாள் மைவாதம என்றம
அவழப்பர். அதவும வபருமைவாளுக்கு உகந்த
சேனிக்கிழவமை அவைவர வைழிபட மிகவும உகந்த
நவாள் ஆகும..
புரட்டவாசி மைவாதத்வத எமைனின் சகவாவரப்
பற்களுள் ஒன்றைவாகக் கூறகின்றைத அக்னி
புரவாணம. எமைபயேம நீங்கவும, தன்பங்கள் நீங்கி
நன்வமை கூடவும புரட்டவாசி மைவாத விரதம
இருப்பத நல்லத.
பலர் இமமைவாதம முழுவைதம அவசேவைம
சேவாப்பிடவாமைல் விரதம இருப்பர். இன்னும சிலர்
புரட்டவாசி சேனிக்கிழவமைகளில் உபவைவாசேம இருந்த
வபருமைவாவள வைழிபடுவைர். பலர் இல்லங்களில்
சேனிக்கிழவமையேன்ற சவைங்கசடசே வபருமைவாளுக்கு

மைவாவிளக்கு, வபவாங்கல் வவைத்த பவடயேலிட்டு
வைழிபடுவைர்.
நமமுவடயே பவாவைங்கவள எல்லவாம வபவாசுக்கும
திருசவைங்கடமைவாம ஏழுமைவலயில் வசேடியேவாயே
வைல்விவனகள் தீர்க்கும திருமைவால்,
திருசவைங்கடவைன் "புரட்டவாசி மைவாத திருசவைவாண
நவாவள" தீர்த்த நவாளவாகக் வகவாண்டு ஒன்பத
நவாட்கள் பிரமசமைவாற்சேவைம கண்டருளுகின்றைவார்.
ஆதி கவாலத்தில் பிரமமைவாசவை இந்த உற்சேவைத்வத
நடத்தியேதவாக ஐதீகம. பிரமசமைவாற்சேவைத்தின்
ஒன்பத நவாட்களும மைவலயேப்பசுவைவாமி
கவாவலயும மைவாவலயும சிறைப்பு அலங்கவாரத்தில்
பல் சவைற வைவாகன சசேவவை தந்தருளுகின்றைவார்.
இந்த பிரமசமைவாற்சேவைத்தின் சிறைப்பு ஐந்தவாம நவாள்
இரவின் கருட சசேவவையேவாகும. அன்வறையே தினம
மூலவைருக்குரியே மைகர கண்டி, லக்ஷ்மி ஹவாரம,
வவைர முடி தவாங்கி சூடிக்வகவாடுத்த
சுடர்க்வகவாடியேவாள் அணிந்த அனுப்பியே
மைவாவலயில் மூலவைரவாகசவை மைவாட வீதி வைலம
வைந்த சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார் மைவலயேப்ப
சுவைவாமி.

புரட்டவாசி மைவாதத்தில் புதன் உச்சேம புதனின் அதி
சதவைவத வபருமைவாள் ஆவைவார். ஆகசவை புரட்டவாசி
மைவாதம வபருமைவாள் வைழிபவாடு மிகவும நன்வமை
பயேக்கும. நவைக்கிரகங்களில், சேனி பகவைவாவன
ஆயுள்கவாரகன் என்பர். இவைர் சூரியேன் மைற்றம
சேவாயேவா சதவியின் புதல்வைர் ஆவைவார். இவைர்
பிறைந்ததம புரட்டவாசி சேனி அன்ற தவான். அந்த
கிரகத்வதக் கட்டுப்படுத்தவைரவாக இருப்பவைர்
வபருமைவாள். சேனிக்கு அதிபதி அவைசர. எனசவை,
சேனிக்கிழவமைகள் வபருமைவாளுக்கு மிகவும
உயேர்ந்த உகந்த நவாள் ஆயிற்ற. இவ்வைளவு
சிறைப்புகள் வபற்றை சேனிக்கிழவமையேன்ற பக்தர்கள்
விரதம இருப்பதவால் ஆயுள், ஆசரவாக்கியேம,
புத்திர சேமபத்த, மைவாங்கல்யே பலம,
வசேசௌபவாக்கியேம, ஆகியேவவை கிட்டவும, பவாவை
விவனகளவால் உண்டவான பிணி, தவட, சதவாஷம,
கண் திருஷ்டி சபவான்றைவவை விலகவும, கர்மை
விவனகள் வதவாடரவாமைல் இருக்கும.
உணவு கட்டுப்பவாடுடன் வதயவைத்வத மைனதில்
நிறத்தி இருக்கும விரதங்கள் உடலுக்கும,
உள்ளத்திற்கும, ஆன்மைவாவிற்கும,

அருமைருந்தவாகும. சேனிக்கிழவமை விரதம
எளிதவானத. கவாவலயிலிருந்த திருசவைங்கடவன
மைனதில் நிறத்தி உபவைவாசேம இருக்க சவைண்டும,
முடியேவாதவைர்கள் அவைல் அல்லத பழங்கள் சிறித
உண்ணலவாம. மைவாவல ஒரு ஆலயேம வசேன்ற
வபருமைவாவள வைணங்கி விரதத்வத முடிக்கலவாம.
புரட்டவாசி விரதத்வத உண்வமையேவான பக்தியுடன்
அனுசேரித்த ஒரு பக்தரின் அனுபவைம மிகவும
சுவவையேவானத தசேவாவைதவாரங்கள் எடுத்த பின்பும,
குறிப்பவாக, கண்ணனவாக அவைதரித்த, கீவதவயே
உபசதசித்த, வைவாழ்வின் உண்வமை நிவலவயே
எடுத்தவரத்த பிறைகும, உலகில் பவாவைங்கள்
குவறையேவில்வல. எனசவை, பவாவைச்சுவமை தவாங்கவாத
பூமைவாசதவிக்கு அனுக்கிரகம வசேயயே, சனிவைவாசேன்
எனும வபயேரில் வபருமைவாள் அவைதவாரம எடுத்த.
திருப்பதி மைவலயில் தங்கினவார்.
திருமைவலக்கு அருகிலுள்ள கிரவாமைத்தில், பீமைன்
என்றை மைண்பவாண்டத் வதவாழிலவாளி வைசித்தவார்.
இவைர், ஏழு மைவலயேவானின் தீவிர பக்தர். ஆயுள்
முழுவைதம சேனிக்கிழவமை விரதம இருப்பதவாக

இவைர் உறதிசயேற்றக் வகவாண்டவார். ஆனவால்,
இதற்கு பலனவாக, “மிக உயேர்ந்த வசேல்வைம’
சவைண்டும என, அவைர் வபருமைவாளிடம
சவைண்டுதல் வவைத்தவார். அத என்ன வதரியுமைவா?
வபருமைவாளின் திருவைடியிசலசயே நிரந்தரமைவாக
இருந்த சசேவவை வசேயயே சவைண்டும என்பசத
இந்த சகவாரிக்வக.
இவைர் தினமும மைண்பவாண்டம வசேயத முடித்த
பிறைகு, வகயில் ஒட்டிக் வகவாண்டிருக்கும
மைண்வண வீணவாக்கமைல். அந்த மைண்வணக்
வகவாண்டு சிற, சிற பூக்கள் வசேயவைவார். திருப்பதி
வபருமைவாவள மைனதில் எண்ணி, தன் முன் இருந்த
மைண் சிவலக்கு, ”ஏடுவகவாண்டலு வைவாடவா,
வவைங்கட்ரமைணவா, சகவாவிந்தவா,
சகவாவிந்தவா, ஆபத் பவாந்தவைவா, அனவாத
இரட்சேகவா, சகவாவிந்தவா,
சகவாவிந்தவா”, என்வறைல்லவாம வபருமைவாளின்
திருநவாமைங்கவளச் வசேவால்லி, திருப்பதி
வபருமைவாளின் திருவைடியிசலசயே அந்த மைண்
பூக்கவளசயே உண்வமையேவான மைலர் தூவுவைதவாக
பவாவைவன வசேயத, தூவி பிரவார்த்திப்பவார்.

அப்சபவாத, திருப்பதி திருமைவலவயே ஆட்சி
வசேயத வைந்தவார் வதவாண்வடமைவான் என்னும
சேக்கரவைர்த்தி. அவைர் வபருமைவாளின் பக்தர்
மைட்டுமைல்ல வபருமைவாளின் அருளுக்கு
பவாத்திரமைவான ஒருவைர். ஒருநவாள் அவைர்
ஏழுமைவலயேவான் சேன்னிதிக்குச் வசேன்றைவார்.
வபருமைவாளுக்கு அர்ச்சேவன வசேயவைதற்கவாக அவைர்
தங்கப் பூக்கவள உபயேமைவாக அளித்திருந்தவார்.
அவைர் அங்கு சபவாய பவார்த்த சபவாத,
மைண்பூக்களவாக இருந்தவத கவைனித்தவார். தங்கப்
பூக்கவள அர்ச்சேகர்கள் அபகரித்தக்
வகவாண்டனசரவா என சேந்சதகப்பட்டவார். எனசவை,
கவாவைலர்கவள நியேமித்த, அர்ச்சேகர்கவளக்
கண்கவாணிக்க உத்தரவிட்டவார்.
மைறநவாளும அவைர் திருசவைங்கடவைனின்
சேன்னிதிக்கு வைந்த சேமையேம, மைண்பூக்கசள
வபருமைவாளின் திருவைடியில் கிடந்தவதக் கண்டு
குழமபிப் சபவானவார். அவைரத கனவில்,
சனிவைவாசேப் வபருமைவாள் சதவான்றினவார். “மைன்னவா,
பீமைன் என்றை குயேவைன், என்வன மிகுந்த
பக்தியுடன் மைண் பூக்களவால் அர்ச்சித்த

வைருகிறைவான்; அவைற்வறை நவான் ஏற்சறைன். அதனவால்,
உன் தங்கப்பூக்களும, மைண் பூக்களவாக மைவாறிக்
கிடக்கின்றைன’என்றைவார்.
மைறநவாசள, பீமைவனப் பவார்க்க வசேன்றைவானர்
மைன்னன் அவைர், வபருமைவாளின் மைண் சிவலக்கு
மைண் பூக்களவால் அர்ச்சேவன வசேயத
வகவாண்டிருந்தவதக் கண்டவார் “எதற்கவாக மைண்
பூக்களவால் அர்ச்சிக்கிறைவாய; சதவாட்டத்தப் பூக்கள்
கூட கிவடக்கவில்வலயேவா?’ என்றைவார்
வதவாண்வடமைவான் சேக்கரவைர்த்தி.
அதற்கு அந்த பக்தர் “அரசசே நவாசனவா பரமை ஏவழ.
இந்த சவைவலவயே விட்டு, விட்டு பூப்பறிக்க
சநரத்வத வசேலவிட்டவால், பவாண்டம வசேயயும
சநரம குவறையும. குடுமபம சமைலும வைறவமையில்
வைவாடும. எனசவை தவான், என்னிடம என்ன
இருக்கிறைசதவா, அதனவால் பூ வசேயத
அர்ச்சிக்கிசறைன். சமைலும, கல்வியேறிவைற்றை எனக்கு
பூவஜே முவறையும வதரியேவாத. ஆயுள் முழுவைதம
சேனிக்கிழவமை விரதம இருந்த, அவைரத

திருவைடிவயே அவடயே சவைண்டும என்பசத என்
சநவாக்கம’ என்றைவார்.
இவதக் சகட்ட வதவாண்வடமைவான் மைன்னன்
மைனம வநகிழ்ந்த, அந்த ஏவழக் குயேவைனுக்கு
சவைண்டுமைளவு வசேல்வைம அளித்தவார்.
குசசேலவனப் சபவால ஒசர நவாளில்
வசேல்வைந்தனவாகி விட்டவார் அந்தக் குயேவைர். நிஜே
பக்திக்கு உரியே பலவன வபருமைவாள் வகவாடுத்த
விட்டவார். அவைர் நீண்டகவாலம வைவாழ்ந்த,
வதவாடர்ந்த வபருமைவாளுக்கு பூவஜே வசேயத,
அவைரத திருவைடிவயே அவடந்தவார். இதனவால் தவான்,
இப்சபவாதம அவைர் நிவனவைவாக திருப்பதியில்,
பணக்கவாரப் வபருமைவாளுக்கு, மைண் சேட்டியில்
நிசவைதனம வசேயயேப்படுகிறைத என்பத
குறிப்பிடத்தக்கத.
புரட்டவாசி சேனிக்கிழவமையின் சபவாத பல
இல்லங்களில் கருடபத்த
சசேவிப்பத வைழக்கம. “கருடன் மீதீல்
அன்புடசன ஏறி வைந்தருள் வசேயவைவாசயே” என்ற
இந்த கருடப்பத்தில் வைருவைதவால் அன்ற “ஆதி

மூலசமை” என்றைவழத்த யேவாவனக்கு கருடன்
மீதில் அமைர்ந்த வைந்த கவாத்தருளியே கண்ணன்
நமவமையும கவாத்தருள்வைவான் என்பத திண்ணம.
இசதவா கருட பத்த.

ஸ்ரீ :
கருடப்பத்த

ஓம பூரணசன பதினவாற திங்கள் சசேரும வபவா
ருந்திசயேயே ருக்கன் பதிவனட்டுஞ் சசேரும
கவாரணசன கருமுகில் வபவான்சமைனி சசேருங் க
ருவணவபரு மைஷ்டவாட்சேரங் கலந்த வைவாழும
வைவாரணசன லட்சுமிசயேவாவடட்டுஞ் சசேரும மை
திமுகம சபவால் நின்றிலங்கு மைவாயேவா சநயேவா
ஆரணசன ரகுரவாமைவா கருடன் மீதில் அன்புட
சன ஏறி வைந்தருள் வசேயவைவாசயே. (1)

மைந்திரசமைவா அஷ்டசித்த வமைட்டுஞ்சசேரும வைவா
ழ் கிரக வமைவான்பதசமை வைந்த சசேரும,
கந்தர்வைர் கணநவாத ரவாசி வைர்க்கம கவலக்கியேவா
ன நூல் சவைதங் கலந்த வைவாழும
நந்தி முதல் சதவைர்களுங் கவைனசயேவாகம நமைஸ்
கரித் தன்பவாதம நவாளும சபவாற்றை
அந்தரமைவாய நிவறைந்திருக்கும கருடன் மீதில் அ
ன்புடசன ஏறி வைந்தருள் வசேயவைவாசயே. (2)

மூலமுதசலவாவரழுத்த நீர்தவானவாகும மூன்வறை
ழுத்த வமைந்வதழுத்த வமைவாழியேலவாசமைவா
சல முதல் ஓம அங் உங் மைங் றீங் வகன்சறை சிவை
னுவடயே திருநவாமைம நீதவானவாகும
கவாலமுதல் ஓம அங் உங் மைங் றீங் வகன்சறை க
ருவண வபருமிவ்வவைழுத்த நீர்தவானவாகும
ஆலவிஷங் வகசயேந்தங் கருடன் மீதில் அன்பு
டசன ஏறி வைந்தருள் வசேயவைவாசயே. (3)

நவ்வவைன்றம கிலிவயேன்றம ஓம சிவைவாயே வவை
ன்றம நமை நமை சிவை சிவை
ரவாரவா வவைன்றம
சேவ்வவைன்றம ஓங்கவார
ரீங்கவாரமைவாகித் தவைமுவடயே இவ்வவைழுத்தம நீ
தவானவாகும,
ஒவ்வவைவான்றம ஓம நசமைவா நவாரவாயேணவா வவைன்
ற உன்பவாத முச்சேரித் தகந்த சபவாற்றை
அவ்வவைன்ற ரகுரவாமைவா கருடன் மீதில் அன்புட
சன ஏறி வைந்தருள் வசேயவைவாசயே. (4)

உதிக்கின்றை சிவைவசேவாரூப முனக்சகயேவாகும ஓம
அவ்வும உவ்வும கிலியுவமைன்சறை
பதிக்கிவசேந்த ஐந்வதழுத்வத வவைளியில் விட்
சட பச்வசேமுகில் சமைனியேசன
பனிந்சதனுன்வன
விதிக்கிவசேந்த வமையப்வபவாருசள அரிசகவாவிந்
த விளக்வகவாளி சபவால் வமைய
தவைசமை விருமபித் தவாதவா

அதற்கிவசேந்த நடம புரியுங் கருடன் மீதில் அ
ன்புடசன ஏறி வைந்தருள் புரிவைவாசயே. (5)

சவைதமுதலவாயிருந்த சிங்கரூபம விளங்குகின்றை
விரணியேவன வைவதசயே வசேயதவாய
பூதமுதலவாம பிறைவும புண்ணியேசநயேவா புகழ்ந்த
வைர்க்குத் தவண வைருவைவாய யேசசேவாவத புத்ரவா
நவாதமுதல் வித்தவைவா யுயிர்க்வகல்லவாம நயேம
வபறைசவை நிவறைந்திருக்கும
வைவாத பிரமை யேவாதவைன் சபவால் நிவறைந்திருக்கும
கருடன் மீதில் அன்புடசன ஏறி வைந்தருள்
வசேயவைவாசயே.(6)
முக்சகவாண நவாற்சகவாண வமைவாழிந்வதங்சகவாண
முச்சுடசரயேற சகவாண வமைண் சகவாண மைவாகும
ஷட்சகவாண நவாற்பத்த மூன்ற சகவாணம தந்திர
முஞ் சிதமபரமுஞ் சேகல சித்தம
இக்சகவாணம இத முதலவாய வைகவாரமைட்டும இ
வறைவைனவாயத் தவானிருந்த ரட்சித்தவாலும

அக்சகவாண மீதிருந்த கருடன் மீதில் அன்புட
சன ஏறிவைந்தருள் வசேயவைவாசயே. (7)

பச்வசே முகில் சமைனியேசன உனக்கு இந்த பவார்
தனிசல பத்தவைதவாரமுண்டு
மைச்யேவமைன்றம கூர்மைவமைன்றம வைரவாக வமைன்
றம வைவாமை(ன) வமைன்றம ரவாமைன்
என்றம பவித்யேவமைன்றம
தஷ்டவரயேடக்க சமைவாகினி சவைடங் வகவாண்டு
சதவான்றினவாயுன் வசேவாரூபவமைல்லவாம
அறிவைவாருண்சடவா
அச்சேந்தீர்த்வதவனயேவாளக் கருடன் மீதில் அன்
புடசன ஏறி வைந்தருள் வசேயவைவாசயே.(8)

சவைதியேனவாயத் சதவான்றி வைந்தவாய மைவாபலிக்கு
விண்ணவைர்க்கவாய நரசிங்க ரூபமைவானவாய
சேவாதியிசல

யேவாதவைனவாயக் கிருஷ்ணனவாகத் தவானுதித்த வைந்
திருப்பவாய தரணி வைவாழ்க
சசேவாதவனகள் பவார்த்திடுசவைவார் தடிப்சபவார் த
மவமை தஷ்டவரயும வைவத வசேயத
சலவாகமைவாள்வைவாய
ஆதிமுதசலவாவரழுத்சத நீ கருடன் மீதில் அன்
புடசன ஏறி வைந்தருள் வசேயவைவாசயே. (9)

மைவாயேவைசன ரகுரவாமைவா அருசக வைவாவைவா வைஞ்சே
வனகள் பறைந்சதவாட வநஞ்சில் வைவாவைவா
கவாயேம பூ நிறைமுடசன கனவில் வைவாவைவா கருமுகி
ல் சமைனியேசன என் கருத்தில் வைவாவைவா
நவாயேகசன வயேன்னவாவிலிருக்க வைவாவைவா நவாள்
சதவாற முன்பவாதந் ததிக்க வைவாவைவா
ஆயேர் குலத்ததித்தவைசன கருடன் மீதில் அன்பு
டசன ஏறி வைந்தருள் வசேயவைவாசயே. (10)

முப்புரத்வத வயேரித்தவைசன இப்சபவா வைவாவைவா
முகில் நிறைத்தவைசன ஜேகந்நவாதவா

முன்சன வைவாவைவா
எப்வபவாழுதந் ததிப்பவைர் பங்கில் வைவாவைவா ஏ
வழபங்கிலிருப்பவைசன இறைங்கி வைவாவைவா
ஒப்பிலவா மைணி விளக்சக வயேவாளிசபவால் வைவாவைவா
ஓம நசமைவா நவாரவாயேணவா வுகந்த வைவாவைவா
அப்பசன ரகுரவாமைவா கருடன் மீதில் அன்புடன்
ஏறி வைந்தருள் வசேயவைவாசயே. (11)

தளசிமைணி மைவார்பழகவா சுகத்வதத் தவாதவா சுருதி
சயே வமையப்வபவாருசள வைரத்வதத்தவாதவா
களப கஸ்தூரியேசன கடவாட்சேந்தவாதவா கஞ்சேவன
முன் வவைன்றைவைசனகருவண தவாதவா
பரமவபவாருசள சிவைசஜேவாதி பவாக்கியேந் தவாதவா ப
க்தி முக்தி சித்தி வசேயயேவுன் பவாதந்தவாதவா
அளவிலவா வமையப்வபவாருசள கருடன் மீதில் அ
ன்புடசன ஏறிவைந்தருள் வசேயவைவாசயே.(12)
சேனிக்கிழவமை விரதம எளிவமையேவானத. பகலில்
பழம, தீர்த்தம மைட்டும சேவாப்பிட்டு, இரவில்
எளியே உணவுடன் விரதம முடிக்கலவாம.

மைவாவலயில் வபருமைவாளுக்கு எள் எண்வணய தீபம
ஏற்றை சவைண்டும. புரட்டவாசி மைவாதச் சேனிக்கிழவமை
மிகவும விசசேஷம இதவைவர விரதம
இருக்கவாதவைர்கள், புரட்டவாசி கவடசி
சேனியேன்றைவாவைத “அகலகில்சலன் இவறையும
என்றம அலர்சமைல் மைங்வக உவறை மைவார்பனவாம
திருசவைங்கடவைனின் திருப்பவாதம சேரண்
அவடந்த”, விரதம அனுஷ்டித்தவால், சேகல
வசேல்வைமும, நீண்ட ஆயுளும இறதியேவாக
வவைகுந்தப் பதவியும வபறவைர். வபருமைவாளின்
ஒரு விரதத்வதப் பற்றிக் கண்சடவாம. வைவாருங்கள்
இனி கருடனுக்கவான ஒரு விரதத்வதப் பற்றிக்
கவாண்சபவாம அன்பர்கசள.

54. கருட பஞ்சேமி

அரித அரித மைவானிடரவாய பிறைப்பத அரித என்ற
பவாடியுள்ளவார் ஔவவையேவார். ஆம
கிவடத்தற்கரியேத மைவானிடப்பிறைவி. நவாம
முற்பிறைவியில் வசேயத புண்ணியே பவாவைங்களின்
பயேனவாக இந்த கர்மைபூமியில் நமைக்கு
இவறையேருளவால் மைனிதப்பிறைவி கிட்டுகின்றைத.
இவ்விதம அவமையும பிறைவியில் நமைக்கு

இவறைவைன் பவால் ஆழ்ந்த பக்தியும நமபிக்வகயும
தூயே வநறியுடன் வைவாழவும அவைரத அருள்
சவைண்டும. அந்த அகிலவாண்ட சகவாடி
பிரமமைவாண்ட நவாயேகவன அல்லும பகலும
அனவைரதமும இதயேக்கமைலத்தில் நிறத்திப்
பூஜிக்கவும, அவைருவடயே திவ்யே தரிசேனத்வத
வபறைவும நவாம முற்பிறைவியில் நற்கவாரியேங்கள்
வசேயதிருக்க சவைண்டும. சமைலும மைறவமையில்
முக்தி நிவல அவடயேவும தூயே வநறியில்
வைவாழ்வைத அவைசியேம. நமைத தர்மை வநறியின்
ஒவ்வவைவாரு விதிக்கும விஞ்ஞவானபூர்வைமைவான ஓர்
அர்த்தம உண்டு. இவறைவைனுக்கு அருகில் வசேல்ல
உள்ளம பக்குவைப்பட சவைண்டும, உள்ளம
பக்குவைப்பட உடல் பக்குவைப்பட சவைண்டும,
உடல் பக்குவைப்பட உணவும அவத உண்ணும
முவறையும பக்குவைப்பட சவைண்டும இவ்வைவாற
உணவு, உடல் உள்ளம மூன்றம பதப்பட
உதவுவைனசவை விரதங்கள்.
வபருமைவாளின் வைவாகனமைவாகவும, வகவாடியேவாகவும
விளங்கும கருடனுக்கும உகந்த விரதம ஒன்ற
உண்டு. கருடன் அவைதரித்த ஆடி மைவாதம

வைளர்பிவறை பஞ்சேமியேன்ற இவ்விரதம
அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றைத. ஆந்திர மைற்றம வைட
மைவாநிலங்களில் இவ்விரதம சிறைப்பவாக
அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றைத. தமிழ்நவாட்டில் கருட
பஞ்சேமி விரதம மிகவும பரவைலவாக
அனுஷ்டிக்கப்படுவைதில்வல. சிலர்
சேதர்த்தியேன்ற நவாக சேதர்த்தியேவாகவும விரதம
இருக்கின்றைனர்.
கருட பஞ்சேமியேன்ற கருட வைழிபவாடும, விஷ்ணு
வைழிபவாடும கனிந்த வைவாழ்க்வகவயே அவமைத்தக்
வகவாடுக்கும, உடல் மைனம நலம வபறம, சேகல
விதமைவான வசேல்வைங்கவளயும வபறைலவாம.
கருடவனப் சபவால பலசேவாலியும
புத்திமைவானவாகவும, வீரனவாகவும, விசவைகியேவாகவும
வமைந்தர்கள் அவமையே அன்வனயேர்கள் கருட
பஞ்சேமியேன்ற விரதம இருக்கின்றைனர். அன்ற
ஆதிசசேஷன் விக்கிரகம வவைத்த சிறைப்புப்
பூவஜேகள் வசேயகின்றைனர்.சமைலும கருடனின்
உடலில் எட்டு ஆபரணங்களவாக விளங்குவவையும
அஷ்ட நவாகங்கசள.

இத என்ன கருட பஞ்சேமியேன்ற
ஆதிசசேஷனுக்குப் பூவஜேயேவா என்ற
வியேக்கின்றீர்களவா? வினவதயின் வமைந்தன்
கருடனின் மைவாற்றைவாந்தவாய கத்ருவின் வமைந்தர்கள்
தவாசன நவாகங்கள் அவைர்கள் வசேயத
சூழ்ச்சியினவால்தவாசன வினவத அடிவமையேவாக
சநர்ந்தத அன்வனயின் அடிவமைத்தவளவயே
கவளயே கருடன் சதவைசலவாகம வசேன்ற அமிர்தம
வகவாண்டு வைர சநர்ந்தத அப்சபவாததவான்
வபருமைவாள் கருடனின் திறைவமைகவளக் கண்டு
அவைவனத் தனத வைவாகனமைவாக ஆக்கிக் வகவாள்ள
கருடனுக்கு வபரியே திருவைடியேவாக எப்சபவாதம
வபருமைவாவளத் தவாங்கும பவாக்கியேமும கிட்டியேத
எனசவை கருடபஞ்சேமியேன்ற ஆதிசசேஷன்
விக்கிரகம வவைத்த பூவஜே வசேயயேப்படுவைதவாக
ஐதீகம.
கருட பஞ்சேமியேன்ற சேசகவாதரிகள் தங்களின்
சேசகவாதர்களின் நலன் சவைண்டி வசேயயும விரதம
என்றம கூறவைர் அதற்கவான கவத இசதவா.
முன்வனவாரு கவாலத்தில் ஏழு அண்ணன்களுக்கு
ஒசர ஒரு தங்வக இருந்தவாள். அவைர்கள் விறைகு

வவைட்டிப் பிவழக்கிறைவைர்கள். அப்படி ஒருநவாள்
அந்தத் தங்வக தன் அண்ணன்களுக்குக் கஞ்சி
வகவாண்டு வசேன்றைவாள். அப்சபவாத வைவானில் கருடன்
ஒரு நவாகத்வதக் வகசௌவிக்வகவாண்டு வசேன்றைத.
அந்த நவாகம தங்வக வகவாண்டு வசேல்லும
கஞ்சியில் விஷம கக்கிவிட்டத. அவத அறியேவாத
அவைள் அண்ணன்கள் அவனவைருக்கும அசத
கஞ்சிவயே வைழங்கினவாள். அவத உண்ட
அண்ணன்கள் அவனவைரும இறைந்தவிட்டனர்.
தினமும வசேயவைத சபவாலத்தவாசன வசேயசதவாம,
இன்ற என்ன இப்படி ஆகிவிட்டத என்ற
வைருத்தப்பட்ட அந்தத் தங்வக வதயவைத்வத
நிவனத்த அழுத வதவாழுதவாள். அந்த வைழியேவாக
வைந்த பவார்வைதியும பரசமைஸ்வைரனும அவைவளப்
பவார்த்த, நடுக்கவாட்டில் இருந்தவகவாண்டு ஏன்
அழுகிறைவாய என்ற சகட்டவார்கள். அவைள்
நடந்தவதக் கூறினவாள். ‘இன்ற கருடபஞ்சேமி.
அவத மைறைந்தவிட்டு பூவஜே வசேயயேவாமைல் நீ
வைந்தவிட்டவாய. அததவான் இதற்குக் கவாரணம.
இங்சகசயே இப்சபவாத நவாகருக்குப் பூவஜே வசேய.
கங்கணக் கயிறில் ஏழு முடிச்சிட்டு, நவாகர்

இருக்கும புற்ற மைண் எடுத்த, அட்சேவத சசேர்த்த
இறைந்த கிடக்கும உன் அண்ணன்கள் முதகில்
குத்தவும. அவைர்கள் உயிசரவாடு
எழுந்திருப்பவார்கள்” என்ற வசேவால்லிக் கருட
பஞ்சேமியின் முக்கியேத்தவைத்வத உணர்த்தினர்.
அவைளும அசத சபவால் வசேயதவாள். இறைந்த கிடந்த
அண்ணன்கள் அவனவைரும உயிர் வபற்ற
எழுந்தவார்கள்.
இப்சபவாதம கருட பஞ்சேமி அன்ற வபண்கள்
தங்கள் உடன் பிறைந்தவைர்கள் முதகில் அட்சேவத
இட்டு குத்தி, அவைர்கள் தரும சவரப்
வபற்றக்வகவாள்கிறைவார்கள். இவ்வைவாற கருட
பஞ்சேமி தம உடன் பிறைந்தவைர்கள் சிறைப்புடன்
வைவாழப் வபண்கள் சமைற்வகவாள்ளும சநவான்பு
என்பவாரும உண்டு.
பல ஆலயேங்களில் கருட பஞ்சேமியேன்ற கருட
சசேவவை ஆடி கருடன் என்ற
வகவாண்டவாடப்படுகின்றைத. சிறைப்பவாக
கவாவரக்கவாலில் கருடபஞ்சேமியேன்ற
நித்யேகல்யேவாணப்வபருமைவாள் ஆலயேத்தில்

கவாவரக்கவால் பகுதிவயே சேவார்ந்த 7 வபருமைவாள்களின்
கருடசசேவவை சிறைப்பவாக நவடவபறகின்றைத.
திருமைவலரவாயேன் பட்டினம ஸ்ரீ பிரசேன்ன
வவைங்கசடசே வபருமைவாள், ஸ்ரீ வீழி வைரதரவாஜேப்
வபருமைவாள், நிரவி ஸ்ரீ கரியே மைவாணிக்கப்
வபருமைவாள், வைரிச்சிக்குடி ஸ்ரீ வைரதரவாஜேப்
வபருமைவாள், வதன்னங்குடி ஸ்ரீ வைரதரவாஜேப்
வபருமைவாள், கவாவரக்கவால் சகவாவில்பத்த
சகவாதண்டரவாமைர், ஆகியே வபருமைவாள்கள்,
கவாவரக்கவால் நித்யே கல்யேவாண வபருமைவாள்
ஆலயேத்திற்கு பல்லக்கில் கவாவல
எழுந்தருளுகின்றைனர். அவைர்கவள நித்யே
கல்யேவாணப் வபருமைவாள் எதிர்
வகவாண்டவழக்கிறைவார். மைதியேம ஏழு
வபருமைவாள்களுக்கும ஏக கவாலத்தில் சிறைப்பு
திருமைஞ்சேனம. பின்னர் மைவாவல
கவாவரக்கவாலமவமையேவார் சேந்திர தீர்த்தக் கவரயில்
சேப்த கருட சசேவவை தந்தருளுகின்றைனர். மைஹவா
தீபவாரதவணக்குப் பிறைகு எழு வபருமைவாள்களும
திருமைங்வகயேவாழ்வைவாருக்கு சசேவவை சேவாதித்தபடி
ஊர் வைலம வைந்தருளுகின்றைனர். கருட

பஞ்சேமியேன்ற கருட சசேவவையில் வபருமைவாவளத்
தரிசிப்பதன் மூலம பல்சவைற சதவாஷம,
திருமைணத் தவட, குழந்வத பவாக்கியேமின்வமை
அகன்ற வைவாழ்க்வகயில் சுகம ஏற்படுவமைன்பத
பக்தர்களின் நமபிக்வக.
கீழ் அசஹவாபிலத்தில் அன்வறையே தினம கவாவல
கருட பகவைவானுக்குச் சிறைப்பு அலங்கவார
திருமைஞ்சேனம நவட வபறகின்றைத. மைவாவல கருட
வைவாகனத்தில் பிரகலவாதவாழ்வைவார் எழுந்தருளி
சசேவவை சேவாதிக்கின்றைவார். கருட பஞ்சேமியேன்ற
திருமைவலயில் மைவலயேப்ப சுவைவாமி கருட சசேவவை
தந்தருளுகின்றைனர். வைவாருங்கள் இனி கருடவனக்
குறித்த ஆழ்வைவார்களின் அருளிச்வசேயேல்கவளக்
சசேவிக்கலவாம.

55. ஆழ்வைவார்களின்
அருளிச்வசேயேல்கள்
கருடன் வபருமைவாளின் வைவாகனமைவாகவும,
வகவாடியேவாகவும, அரவைப்பவகவைனவாகவும
விளங்கும பவாங்வகயும, கசஜேந்திர சமைவாட்சேத்வத
பற்றியும பவாடியுள்ள சில ஆழ்வைவார்களின்
அருளிச் வசேயேல்கவள வபவாருளுடன் பவார்ப்சபவாம.
முதலவாவைதவாக திருமைழிவசேயேவாழ்வைவார் திருச்சேந்த
விருத்தத்தில் புள் என்றை வைவார்த்வதவயேக்வகவாண்டு
சிசலவடயேவாகப் பவாடியே பவாசுரத்வத கவாணலவாம.

புள்ளதவாகி சவைதநவான்கும ஓதினவாய
அதன்றியும
புள்ளின் வைவாயப்பிளந்த புட்வகவாடிப்பிடித்த
பின்னரும
புள்வளயூர்தியேவாதலவால் அவதன்வகவால்? மின்
வகவாள் சநமியேவாய!

புள்ளின் வமையப்பவகக் கடல் கிடத்தல்
கவாதலித்சத. (தி. சே 19)

புள் என்றைவால் பறைவவை அவத திருமைழிவசேபிரவான்
எவ்வைவாற எடுத்த ஆண்டிருக்கின்றைவார்
பவாருங்கசளன்.
புள்ளதவாகி சவைத நவான்கும ஓதினவாய - அன்னமைவாகி
நவான்கு சவைதங்களும ஓதியே வபருமைவாசள.
புள்ளின் வைவாயப் பிளந்த - வகவாக்கவாக வைந்த
பகவாசுரனின் வைவாவயேப் பிளந்த வபருமைவாசள.
புட்வகவாடி பிடித்த - கருடப்பதவாவக வகவாண்ட
வபருமைவாசள.
புள்வளயூர்தியேவாதலவால் - சவைத வசேவாரூபியேவான
கருடனில் உலவா வைரும வபருமைவாசள.
புள்ளின்வமையப்பவக - கருடனின் பவகவைனவான
பவாமபவணயில் பவாற்கடலில் மைவாயேத்தயில்
வகவாண்ட வபருமைவாசள.

அடுத்த திருமைழிவசேயேவாழ்வைவாரின் இன்வனவாரு
பவாசுரம
சதவாடுவபற்றைதண்தழவாய அலங்கலவாடு
வசேன்னியேவாய!
சகவாடுபற்றியேவாழிசயேந்தி
அஞ்சிவறைப்புள்யூர்தியேவால்
நவாடு வபற்றை நன்வமை நண்ணமில்வலசயேனும,
நவாயிசனன்
வீடுபற்றிறைப்வபவாடும
பிறைப்பறைக்குமைவாவசேவாசல. ( தி.சே 46)
வபவாருள்: இதழ் விரியேப்வபற்றை குளிர்ந்த
திருத்தழவாய மைவாவலவயேயும, அடியேவைர்களிடம
அவசேகின்றை திருமுடிவயேயும உவடயேவைசன!
ஸ்ரீபவாஞ்சேசேன்னியேம என்னும சேங்வகத் தரித்த,
சேக்கரத்தவாழ்வைவாவன ஏந்தி அழகியே
திருச்சிறைவகயுவடயே கருடவாழ்வைவாவர வைவாகனமைவாக
நடத்திச் வசேல்கின்றைவாய. அந்சதவா!
அக்கவாலத்திலிருந்த மைக்கள் வபற்றை
இக்கவாட்சிவயே அடிசயேன் அவடயே

இயேலவில்வல. ஆயினும நவாய சபவான்ற
இழிந்தவைனவான அடிசயேன் சமைவாட்சேத்வத
அவடந்த, இச் சேரீர நீக்கம வபற்ற, இனி ஒரு
சேரீரம எடுப்பவதப் சபவாக்கும உபவாயேத்வத
அருளிச் வசேயயே சவைண்டும.
***********

இனி வபரியேவாழ்வைவாரின் சில பவாசுரங்கள்
என்குற்றைசமை வயேன்ற வசேவால்லவும
சவைண்டவாகவாண் என்வனநவான்
மைண்ணுண்சடனவாக
அன்புற்ற சநவாக்கி அடித்தம பிடித்தம
அவனவைர்க்கும கவாட்டிற் றிவலசயே
வைன்புற் றைரவின் பவகக்வகவாடி வைவாமைன நமபீ!
உன் கவாதகள் தூரும
தன்புற் றைனவவைல்லவாம தீர்ப்பவாய பிரவாசன!
திரியிட்டு வசேவால்லுசகன் வமையசயே. (வபரி 2-38)

வபவாருள்: “அமமைவா, நவான் இப்சபவாத உனத
வசேவால்வலக் சகட்பதில்வல, அத என்
குற்றைவமைன்ற நீ வசேவால்ல சவைண்டவாம” என்றைவான்
கண்ணன். அதற்கு யேசசேவாவத, ’பின்பு யேவாருவடயே
குற்றைம?’ என்ற வினவை கண்ணன் ’உன் மீத
குற்றைமில்வலசயேவா?’ என்றைவான். “ நவான் உன்வன
என்ன வசேயசதன்?” என்றைவாள் யேசசேவாவத. “நவான்
மைண் தின்னவாமைல் இருந்த சபவாசத தின்சறைன்
என்ற வசேவால்லி என்வனப் பிடித்தம,
அன்புவடயேவைள் சபவால என் வைவாவயேப் பவார்த்தம,
என்வன அடித்தம எல்சலவாருக்கும நீ
கவாட்டவில்வலயேவா அமமைவா?” என்ற கூறினவான்.
அதற்கு யேசசேவாவத, பவாமபுக்குப் பவகயேவாயுள்ள
கருடவன வகவாடியேவாகக்(வைவாகனமைவாக)
வகவாண்டுள்ள வைவாமைன மூர்த்திசயே! இவ்வைவாற நீ
ஒன்ற வசேவால்ல வபவாழுத சபவாகின்றைத. குத்தியே
உனத கவாதகள் தூர்த்தவிடும. என்வன அவடந்த
அடியேவார்களின் தன்பங்கவளவயேல்லவாம
தீர்ப்பவைசன! உன் கவாதில் திரிவயே இட்டு நவான்
அடிக்க மைவாட்சடன்” என்ற நவான் சேபதம
வசேயகின்சறைன்.

என்நவாதன் சதவிக்கு அன்ற இன்பப்பூ
ஈயேவாதவாள்
தன் நவாதன் கவாணசவை தண்பூ மைரத்திவன
வைன் நவாதப் புள்ளவால் வைலியேப் பறித்திட்ட
என் நவாதன் வைன்வமைவயேப் பவாடிப் பறை!
எமபிரவான் வைன்வமைவயேப் பவாடிப் பறை! (வபரி.
3-9-1)
வபவாருள்: என்னுவடயே தவலவைனவான
கண்ணனுவடயே சதவியேவான சேத்தியேபவாவமைக்குப்
பவாரிஜேவாத மைலவர இந்திரவாணி வகவாடுக்கவில்வல.
அதனவால் அவைள் கணவைனவான சதசவைந்திரன்
பவார்த்தக் வகவாண்டிருக்கும சபவாசத
கருடவாழ்வைவாவரக் வகவாண்டு அமமைரத்வத
வைலுவிசல பிடுங்கிக் வகவாண்டு வைந்த எனத
தவலவைனவான கண்ணனத வைலிவமைவயேப்
பவாடிக்வகவாண்டு உந்தி பறை, எமபிரவானின்
வைலிவமைவயேப் பவாடி உந்தி பறை!. என்ற
வபரியேவாழ்வைவார் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயதள்ளவார்.

ஆவமையேவாயக் கங்வகயேவாய ஆழ்கடலவாய
அவைனியேவா யேருவை வரகளவாய,
நவான்முகனவாய நவான்மைவறையேவாய சவைள்வியேவாயத்
தக்கவணயேவாயத் தவானு மைவானவான்,
சசேமைமுவட நவாரதனவார் வசேன்றவசேன்ற
ததித்திவறைஞ்சேக் கிடந்தவான் சகவாயில்,
பூமைருவிப் புள்ளினங்கள் புள்ளவரயேன்
புகழ்குழறம புனல ரங்கசமை ( வபரி 4-9-5)
வபவாருள்: பிரமைபவாவைவனயுவடயே நவாரதமுனிவைர்
ஆவமை முதலியேவைற்றிடம வசேன்ற வைணங்குமபடி
அமமுனிவைருக்கு தன் சமைன்வமைவயேக் கவாட்ட
தவாசன ஆவமையேவாய, கங்வகயேவாய, ஆழம மிகுந்த
கடலவாய, பூமியேவாய, மைவலகளவாய,
இவைற்வறைவயேல்லவாம பவடக்கின்றை
பிரமமைனவாயும, சவைதங்களவாகவும, யேவாகமைவாகவும
அதற்கு சவைண்டியே தட்சிவணயேவாகவும
தவானவாகியும நின்றைவான் வபருமைவாள்.
அவ்வவைமவபருமைவான் பள்ளி வகவாண்டிருக்கும
சகவாயில் பறைவவைகளின் கூட்டம மைலர்களில்

வபவாருந்தி தங்கள் அரசேன் கருடனின் புகழ்
பவாடும திருவைரங்கமைவாகும என்ற பவாடுகிறைவார்
வபரியேவாழ்வைவார்.
வைவாக்குத்தூயவமையிலவாவமையினவாசல
மைவாதவைவா! உன்வனவைவாயக்வகவாள்ளமைவாட்சடன்
நவாக்குநின்வனயேல்லவாலறியேவாத
நவானதஞ்சுவைவனன் வைசேமைன்ற
மூர்க்குப்சபசுகின்றைவானிவைவனன்ற
முனிவைவாசயேலும என் நவாவினுக்கவாற்சறைன்
கவாக்வகவைவாயிலுமகட்டுவரவகவாள்வைர்
கவாரணவா! கருளக்வகவாடியேவாசன (வபரி 5-1-1)
வபவாருள்: மைவாதவைசன! (கருடக்வகவாடிவயே
உவடயேவைசன!) எனத வைவாக்கு பரிசுத்தமைவாக
இல்வல. அதலவால் உன்வன அடிசயேன்
சபவாற்றம வைல்லவமை உவடயேவைன் அல்சலன்.
ஆனவாலும எனத நவாக்கவானத உன் திருநவாமைம
அன்ற சவைற ஒன்வறையும வசேவால்ல அறியேவாத.

அடிசயேன் அவதக் குறித்தப் பயேப்படுசவைன்.
நவாவவை அவடக்கலவாம என்றைவால் அத என்
கட்டுப்பவாட்டில் இல்வல. இவைன்
மூர்க்கத்தனமைவாகச் வசேவால்கின்றைவான் என்றைவாலும
என் நவாக்வக அடக்கும வைல்லவமை அடிசயேனுக்கு
இல்வல. ஆகசவை அடிசயேனத சபவாற்றதவல நீ
ஏற்றக்வகவாண்சட ஆக சவைண்டும. இதனவால்
உனக்கு ஒரு குவறைவுமில்வல. எப்படி என்றைவால்
உலகத்தக்வகல்லவாம கவாரணசன!
கருடக்வகவாடிவயே உவடயேவைசன! உலகத்த
மைக்கள் கவாக்வகயின் வைவாயிலிருந்தம
நற்வசேவால்வலக் வகவாள்வைவார்கள்.
உறைகலுறைகலுறைகல் ஒண்சுடரழிசயே! சேங்சக!
அறைவவைறி நவாந்தகவைவாசள! அழகியே சேவார்ங்கசமை!
தண்சட!
இறைவுபடவாமைலிருந்த
எண்மைருசலவாகபவாலீர்கவாள்!
பறைவவையேவறையேவா! வுறைகல்
பள்ளியேவறைகுறிக்வகவாண்மின். (வபரி 5-2-9)

வபவாருள்: ஒளிர்கின்றை சுதர்சேன சேக்கரசமை!
பவாஞ்சேசேன்யேம என்னும சேங்சக! நவாந்தகம
என்னும வைவாசள! சேவார்ங்கம என்னும வில்சல!
வகசௌசமைவாதகி என்னும கதவாதயுதசமை!
உறைங்கவாதிருங்கள்! கவாத்தல் வதவாழலில் தவைற
படவாமைல் இருக்கின்றை அஷ்டதிக் பவாலகர்கசள!
பறைவவைகளின் அரசேன் கருடவாழ்வைவாசர!
உறைங்கவாதிருங்கள். பகவைவான்
பள்ளிவகவாண்டிருக்கின்றை அவறையேவாகியே
இவ்வுடவலக் கருத்சதவாடு
பவார்த்தக்வகவாள்ளுங்கள்.
பறைவவைசயேறம பரமபுருடவா!
நீவயேன்வனக்வகக்வகவாண்டபின்
பிறைவிவயேன்னுமைங்கடலும வைற்றிப்
வபருமபதமைவாகின்றைதவால்
இறைவுவசேயயுமபவாவைக்கவாடுதீக்வகவாளீஇசவைகின்
றைதவால்
அறிவவைவயேன்னுமுதவைவாற தவலப்பற்றி
வைவாயவகவாண்டசத (வபரி 5-4-2)

வபவாருள்: வபரியே திருவைடியேவான கருடவாழ்வைவார்
சமைல் ஏறகின்றை புருசஷவாத்தமைசன! நீ என்வன
ஆட்வகவாண்ட பிறைகு இந்த சேமசேவாரமைவாகியே கடலும
வைறைண்டு சபவாய அதனவால் வபரியே நன்வமை
உண்டவாகிறைத. இந்த ஆன்மைவாவவை நல்வைழியில்
சபவாக விடவாத தடுத்த தீ வைழியில் வகவாண்டு
சபவாய முடிக்கின்றை பவாவைங்களின் கூட்டம
தீயினவால் வகவாள்ளப்பட்டு வவைந்த
வகவாண்டிருக்கின்றைத. ஞவானம என்னும அமுத
நதியேவானத தவல வைவரயிலும பரவி என்வனக்
வகவாண்டு விட்டத என்ற மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார் வபரியேவாழ்வைவார்.
********************
இனி ஆண்டவாள் நவாச்சியேவாரின் சில பவாசுரங்கள்
பவாடும குயில்கவாள்! ஈத என்ன பவாடல் நல்
சவைங்கட
நவாடர் நமைக்கு ஒரு வைவாழ்வு தந்தவால் வைந்த
பவாடுமின்

ஆடும கருளக்வகவாடி உவடயேவார் வைந்த அருள்
வசேயத
கூடுவைவாரவாயில் கூவி நும பவாட்டுக்கள்
சகட்டுசமை. ( நவா.திரு. 10- 5)
வபவாருள்: பவாடுகின்றை குயில்கசள! இக்கூச்சேல்
என்ன பவாட்டு? நன்வமையுவடயே திருசவைங்கடவைர்
எனக்கு வைவாழ்வு தந்தவால் அப்சபவாத வைந்த
பவாடுங்கள். ஆடுகின்றை வபரியே திருவைடிவயே
வகவாடியேவாகக் வகவாண்டிருக்கும அப்வபருமைவான்
அருள் வகவாண்டு வைந்த சசேருவைவாரவாகில் அப்சபவாத
உங்கவள வைரவைவழத்த உங்களத
பவாட்டுக்கவளக் சகட்சபவாம.
பழகு நவான்மைவறை யின்வபவாரு ளவாயமைதம
ஒழுகு வைவாரண முயயே வைளித்தஎம
அழக னவாரணி யேவாயச்சியேர் சிந்வதயுள்
குழக னவார்வைரில் கூடிடு கூடசல ( நவா.திரு. 410)

வபவாருள்: அநவாதியேவான நவான்கு மைவறைகளின்
உட்வபவாருளவானவைன், மைதநீர் வபருகும
கசஜேந்திரவாழ்வைவானின் தயேர் தீர அருள்
வசேயதவைன், எமவமை ஈடுபடுத்தவைல்ல அழகன்,
அழகியே சகவாபியேர்களின் வநஞ்சிசல
குவழந்தவைனுமைவான கண்ணபிரவான்
வைரக்கூடுமைவாகில் கூடசல! நீ கூடிடு என்ற
கூடலிவழத்த கருடன் சமைல் பறைந்த வைந்த
கசஜேந்திரவன கவாத்த எளிவமைவயேப் பவாடுகின்றைவார்
சூடிக் வகவாடுத்த சுடர்க்வகவாடியேவாள் ஆண்டவாள்
நவாச்சியேவார்.

இனி வதவாண்டரடிப்வபவாடியேவாழ்வைவார் பவாசுரங்கள்
சில

நவாட்டினவான் வதயவைம எங்கும; நல்லத ஓர்
அருள் தன்னவாசல
கவாட்டினவான் திருவைரங்கம, உயபவைர்க்கு
உயயும வைண்ணன்,

சகட்டீசர நமபீர்கவாள்! வகருடவைவாகனனும
நிற்கக்
சசேட்வடதன் மைடியேகத்த வசேல்வைம பவார்த்த
இருக்கிறீசர. (திரு.மைவா 10)

வபவாருள்: எல்லவா இடங்களிலும பல
வதயவைங்கவள நிவல நிறத்தினவான். கவடத்சதறை
விருப்பமுள்ளவைர்களுக்கு கவடத்சதறைலவாம படி
தனத ஒப்பற்றை கருவணயினவால்
திருவைரங்கத்வதக் கவாட்டினவான். இவறை வைழியில்
நிவறைந்த பற்றள்ளவைர்கசள! இச்வசேவாற்கவளக்
சகட்டீர்களவா? கருடவன வைவாகனமைவாக வகவாண்ட
எமவபருமைவான் இருக்கவும, மூசதவியின் பக்கம
வசேல்வைம சவைண்டி நிற்கின்றீர்கசள. இவ்வைவாற
கருடவைவாகனவான எமவபருமைவாசன பரம என்ற
அறதியிட்டு கூறகின்றைவார்
வதவாண்டரடிப்வபவாடியேவாழ்வைவார்.

உமபரவாலறியேலவாகவா ஓளியுளவார், ஆவனக்கவாகி

வசேமபுலவாலுண்டு வைவாழும முதவலசமைல்
சறிவைந்தவார்
நமபரமைவாயேதண்சட? நவாயகசளவாம
சிறிவமைசயேவாரவா
எமபிரவாற்கவாட்வசேயயேவாசத என்வசேயவைவான்
சதவான்றிசனசன? (திரு.மைவா 28)

வபவாருள்: சதவைர்களும இப்படிப்பட்டவதன்ற
அளவிட்டு அறியேமுடியேவாத ஓளிமையேமைவான
பரமைபதத்திலுள்ள எமவபருமைவான்,
கசஜேந்திரவாழ்வைவாவனக் கவாப்பவாற்றை சிவைந்த
மைவாமிசேத்வத சேவாப்பிட்டு வைவாழும முதவல
சமைல் சகவாபித்த மைடுவின் கவரக்கு
வைந்தருளினவான். இப்படிக்கு அடியேவார்கவள
கவாப்பவைனிருக்க நமமுவடயே பவாதகவாப்பில்
நமைக்குப் பவாரமைவானதண்சடவா? நவாய சபவால
சகவைலமைவான நமமுவடயே குற்றைம வபவாறக்கும
எமவபருமைவானுக்கு அடிவமை வசேயயேப்வபறைவாமைல்
எதற்கவாகப் பிறைந்சதன்? என்ற வபருமைவாளுவடயே

எளிவமைவயேயும நமமுவடயே அறியேவாவமையும
பற்றிப் பவாடுகின்றைவார்
வதவாண்டரடிப்வபவாடியேவாழ்வைவார்.

வகவாழுங்வகவாடி முல்வலயின் வகவாழு மைலர்
அணவிக்
கூர்ந்தத குண திவசே மைவாருதம இதசவைவா
எழுந்தன மைலர் அவணப் பள்ளி வகவாள்
அன்னம
ஈன்பனி நவனந்தன தம இருஞ்சிறைகு உதறி
விழுங்கியே முதவலயின் பிலம புவர
சபழ்வைவாய
வவைள் எயிற உறை, அதன் விடத்தினுக்கு
அனுங்கி
அழுங்கியே ஆவனயின் அருந்தயேர் வகடுத்த
அரங்கத்தமமைவா! பள்ளி எழுந்தருளவாசயே.
(தி.ப 2)

வபவாருள்: பூத்தக் குலுங்கும முல்வலக்
வகவாடிகள் அவைற்வறை அவணத்தக்
வகவாண்டு கிழக்கு திவசேயில் இருந்த வீசும
இனியே கவாற்ற; மைலர்களில் இரவில் சுகமைவாக
உறைங்கியே அன்னப்பறைவவைகள் தங்கள் அழகியே
சிறைகுகளில் இரவவைல்லவாம வபயத
பனித்தளிகவள உதறிக்வகவாண்டு எழுந்த
விட்டன. வபரியே பள்ளம சபவான்றை வைவாவயேயும
சகவாவரப் பற்கவளயும நஞ்வசேயும உவடயே
முதவலயிடம அகப்பட்டுத் தடித்த
கசஜேந்திரன் என்றை யேவாவனயின் தன்பத்வத
நீக்கியே அரங்கத்த அமமைவாசன! பள்ளி
எழுந்தருள்வைவாயேவாக! என்ற
வதவாண்டரடிப்வபவாடியேவாழ்வைவார் திருவைரங்கவனப்
பள்ளி எழுப்புகின்றைவார்.
இனி சகவாழியேர் சகவான் குலசசேகரவாழ்வைவாரின் ஒரு
பவாசுரம

அன்ற சேரவாசேரங்கவள வவைகுந்தத்சதற்றி

அடல் அரவைப்பவகசயேறி, அசுரர் தமவமை
வவைன்ற இலங்கு மைணி வநடுந்சதவாள் நவான்கும
சதவான்றை
விண் முழுதம எதிர்வைரத் தன் தவாமைம
சமைவி,
வசேன்ற இனித வீற்றிருந்த அமமைவான்
தன்வனத்
தில்வல நகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
என்றம நின்றைவான் அவைன் இவைவனன்ற ஏத்தி
நவாளும
இவறைஞ்சுமிசனவா எப்வபவாழுதம வதவாண்டீர்
நீசர! (வபரு.தி 10-10)

வபவாருள்: (இரவாமைவாவைதவார சநவாக்கம முடிந்த)
வவைகுந்தத்திற்கு எழுந்தருள்கின்றை அந்நவாளில்
அசயேவாத்தி மைவாநகரிலுள்ள தவாவைர,
ஜேங்கமைங்கமுமைவான அவனத்த உயிர்கவளயும

பரமைபதத்திற்கு சபவாகச் வசேயத, வைலிவமையுவடயே
பவாமபுகளுக்குப் பவகவைனவான கருடன் சமைல்
ஏறிக்வகவாண்டு அசுரர்கவள வவைற்றிக் வகவாண்டு
வவைற்றிச்வசேல்வி விளங்கப்வபற்றை, அழகியே
நீண்ட தன் திருக்வககள் நவான்கும விளங்க,
பரமைபதத்திலுள்ளவைவரல்லவாம எதிர் வகவாண்டு
உபசேரிக்குமபடி தனத பழவமையேவான
அப்பரமைபதத்திசல சபவாயச் சசேர்ந்த, தன்
சமைன்வமை எல்லவாம சதவான்றமபடி
இனிவமையேவான சிமமைவாசேனத்திசல
எழுந்தருளியிருந்த அமமைவான் தன்வனத் தில்வல
திருசித்திரக்கூடத்தள் எந்நவாளும நமைக்கவாக
வைசித்தருளும அப்வபருமைவாசன என்றைறிந்த
ததித்த, அவைனுக்கு அடியேவைர்களவான நீங்கள் நவாள்
சதவாறம எப்வபவாழுதம வைணங்கி உயவீர்களவாக
என்ற அறிவுறத்தகின்றைவார்
குலசசேகரப்வபருமைவாள்.

*********************

இனி திருமைங்வகயேவாழ்வைவாரின் பவாசுரங்கள் சில
இலங்வகப்பதிக்கு அன்ற இவறை ஆயே அரக்கர்
குலம வகட்டு அவைர் மைவாளக், வகவாடிப்புள்
திரித்தவாய!
விலங்கல் குடுமி திருசவைங்கடம சமையே
அலங்கல் தளப முடியேவாய! அருளவாசயே.
(வப.தி 1-10-2)

வபவாருள்: இலங்வக நகரத்திற்கு எப்சபவாதம
அரசேர்களவாய இருந்த (மைவாலி முதலியே) அரக்கர்
இனம அழிக்க வகவாடியேவாகியே கருடவன
வைவாகனமைவாக நடத்தியேவைசன! திருமைவலயில்
உவறைகின்றை திருத்தழவாய மைவாவலயேவால் அழகு
வசேயயேப்பட்ட முடிவயே உவடயேவைசன, அருள்
புரிவைவாயேவாக என்ற மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.

தவாங்கரும சபவார் மைவாலிபட பறைவவையூர்ந்த
தரவாதலத்சதவார் குவறை முடித்த தன்வமை யேவாவன
ஆங்கு அருமபிக் கண்ணீர் சசேவார்ந்த அன்பு
கூரும அடியேவைர்க்கு ஆரமுதமைவானவான் தன்வன
சகவாங்கருமபு சுரபுன்வன குரவைவார் சசேவாவல
குழவாவைரிவைண்டு இவசே பவாடும பவாடல் சகட்டு
தீங்கருமபுகண் வைளரும கழனி சூழ்ந்த
திருக்சகவாவைலூரதனுள் கண்சடன் நவாசன.
(வப.தி 2-10-4)

வபவாருள்: மைவாலி என்னும அரக்கன்
முடியுமைவாற கருடவாழ்வைவாவர நடத்தி
உலகிலுள்சளவார் குவறைகவளப் சபவாக்கியே
இயேல்புவடயேவைனும பவகவைவர அழித்த
சேமையேத்தில் கண்ணீர் வபருகி வைழிகின்றை
அடியேவைர்களுக்கு அமுதம சபவான்றைவைனும,
சகவாங்க மைலர்களும, சுரபுன்வனகளும, குரவு
மைரங்களும வசேறிந்த சசேவாவலகளிசல அழகியே
வைண்டுகள் இவசேக்கின்றைப் பவாடவலக் சகட்டு

கருமபுகள் கணு ஏறி வைளர்கின்றை வையேல்கள்
சூழ்ந்த திருக்சகவாவைலூரதனுள் நவான் கண்டு
வகவாண்சடன் என்ற மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயகின்றைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.

எயயேச்சிவதந்தத இலங்வக
மைலங்கவைருமைவழகவாப்பவான்
உயயேப்பருவைவரதவாங்கி ஆநிவர
கவாத்தவாவனன்ற ஏத்தி
வவையேத்வதவைரும வைணங்க அணங்வகழு
மைவாமைவல சபவால
வதயவைப்புள் ஏறி வைருவைவான்
சித்திரக்கூடத்தள்ளவாசன. (வப.தி 3-3-6)
சிவறையேவார் உவைணப்புள்வளவான்ற ஏறி அன்ற
திவசே நவான்கும நவான்கும இரியே வசேருவில்
கவறையேவார் வநடுசவைலரக்கர் மைடியேக் கடல்
சூழிலங்வக கடந்தவான் இடந்தவான்

முவறையேவால் வைளர்க்கின்றை முத்தீயேர் நவால்சவைதர்
ஐசவைள்வி ஆறைங்கர் ஏழினிவசேசயேவார்
மைவறைசயேவார் வைணங்கப்புகவழயத நவாங்கூர்
மைணி மைவாடக் சகவாயில் வைணங்கு என்மைனசன!
(வப.தி 3-8-4)

வபவாருள்: முன்வனவாரு கவாலத்தில் அழகியே
சிறைகுகவளயுவடயே கருடப்பறைவவையின் மீத
ஏறிச்வசேன்ற சபவாரில் எதிர்த்த ரத்தக்கவறை
நிரமபியே வபரியே சவைற்பவடவயே உவடயே
அரக்கர்கள் எட்டு திவசேகளிலும சிதறி
ஓடுமபடி வசேயத இலங்வகவயே வவைன்றை
வபருமைவான் உவடயே இருப்பிடம திருநவாங்கூர்
ஆகும. அங்கு முவறைப்படி ஓமைம வசேயத மூன்ற
தீவயே வைளர்த்த, நவான்கு சவைதங்கவளயும ஓதி,
ஐந்த சவைள்விகவளயும வசேயத, சவைதவாந்தங்கள்
ஆவறையும பயின்ற, ஏழு சுரங்கவளயும
அறிந்தவைர்களவான பிரவாமைணர்கள்
வைசித்தக்வகவாண்டு வபருமைவாவன
வைணங்குகின்றைனர். அந்த மைணிமைவாடக் சகவாயிவல

வைணங்கு என்மைனசமை என்றம மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயகின்றைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
வபவாருள்: அடியேவார்கவளக் கவாத்தருளப்
வபருமைவாள் வபரியே திருவைடியின் சமைல்
ஆசரவாகணித்த எழுந்தருளும சபவாத அவத
கண்டவைர் சிலர் “ஒரு அமவபத் வதவாடுத்த விட்ட
அளவில் இலங்வக ஒழிந்த அழிந்தத” என்பர்.
சிலர் பசுக்களின் கூட்டம தன்பமைவடயே ஓயேவாமைல்
வபயத மைவழவயே தடுத்த அந்த ஆவினங்கவள
கவாப்பவாற்றைப் வபரியே மைவலவயே எடுத்தப்
பிடித்தவான் என்ற வசேவால்லித் ததிப்பர்.
இப்படிப்பட்ட வபருவமைகவள உவடயே
வபருமைவான் சித்திரக்கூடத்தில் உள்ளவான் என்றம
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார். .
வைண்வகயேவான் அவுணர்க்குநவாயேகன்
சவைள்வியில் வசேன்ற, மைவாணியேவாய
மைண்வகயேவால் இரந்தவான்
மைவாமைரசமைழுமஎயதவைலத்தினன்

எண்வகயேவான் இமையேத்தள்ளவான்
இருஞ்சசேவாவலசமைவியே எமபிரவான்
திண்வகமமைவாதயேர் தீர்த்தவைன் திருசவைங்கடம
அவட வநஞ்சேசமை! (வப.தி 1-8-5)

வபவாருள்: வைள்ளலவாகவும அசுரர்களுக்கு
தவலவைனவாகவும இருந்த மைவாவைலியினத
சவைள்விச் சேவாவலயில் பிரமமைச்சேவாரியேவாய வசேன்ற
மூவைடி மைண்வண சவைண்டி நின்றைவைனும,
ஏழுமைரவாமைரங்கவளத் தவளத்த ஆற்றைல்
உவடயேவைனும, எண்ணற்றை சதவாள்கவள
உவடயேவைனும, இமையேமைவலயில் திருப்பிருதியில்
எழுந்தருளி இருப்பவைனும, ததிக்வகவயே
உவடயே யேவாவனயின் தன்பத்வத
சபவாக்கியேவைனுமைவான எமவபருமைவான்
எழுந்தருளியிருக்கும திருசவைங்கடம அவட
வநஞ்சேசமை என்ற அறிவுறத்தகின்றைவார்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.

தூமபுவடத் திண்வகவைன்தவாள் களிற்றின்
தயேர்தீர்த்த அரவைம வவைருவை முனநவாள்
பூமபுனல் வபவாயவகபுக்கவானவைனுக்கு
இடந்தவான்
தடமசூழ்ந்த அழகவாயே கச்சி….
…….பரசமைசுவைர விண்ணகரமைதசவை. (வப.தி 29-5)

வபவாருள்: ததிக்வகயும உறதியேவான
கவால்கவளயுமுவடயே கசஜேந்திரன் என்னும
யேவாவனயினத தன்பத்வதப் சபவாக்கி, கவாளியேன்
என்னும நவாகம அஞ்சுமபடி முன்பு
வபவாயவகயில் பவாயந்தவைனுக்கு
இருப்பிடமைவாவைத அழகியே கவாஞ்சி மைவாநகரிசல
சசேவாவலகவளயும மைதில்கவளயுமுவடயே
பல்லவை மைன்னன் பணிந்த பரசமைசுவைர
விண்ணகரம அதசவை ஆகும என்ற

மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.

வகவாழுந்தலரும மைலர்ச் சசேவாவல குழவாங்வகவாள்
வபவாயவகக்சகவாள் முதவல வைவாவளயிற்றக்
வகவாண்டற்கு எள்கி
அழுந்தியே மைவாகளிற்றனுக்கு அன்ற
ஆழிசயேந்தி அந்தரசமை வைரத் சதவான்றி அருள்
வசேயதவாவன
எழுந்த மைலர் கரு நீலம இருந்தில் கவாட்ட
இருமபுன்வன முத்தருமபிச் வசேமவபவான்
கவாட்ட
வசேழுந்தட நீர்க்கமைலம தீவிவக சபவால்
கவாட்டுமதிருக்சகவாவைலூரதனுள் கண்சடன்
நவாசன. (வப.தி 2-10-3)

வபவாருள்: தளிர்கவளயும மைலர்கவளயுமுவடயே
சசேவாவலகளின் பூக்கள் சூழ்ந்த தடவாகத்திசல

வைலியே முதவல தன் கவாவல கவ்வியேதற்கு
வைருந்தியே கசஜேந்திரவாழ்வைவான் “ஆதி மூலசமை”
என்ற அலறை, அக்கணசமை சேக்கரப்பவடசயேந்தி
வைவானத்தில் வைந்த சதவான்றி அந்த யேவாவனக்கு
அருள் புரிந்தவைவன, நீரிலிருந்த வவைளிப்பட்ட
கருவநயதல் பூவைவானத கரிவயே கவாட்டவும,
புன்வன மைரங்கள் தங்கள் வமைவாட்டவாசல
முத்தக்கவளக் கவாட்டவும, அவவை மைலர்ந்த
பசுமவபவான்வனக் கவாட்டவும, குளங்களிலுள்ள
தவாமைவரகள் விளக்குப்சபவால விளங்கும
திருக்சகவாவைலூரில் நவான் கண்சடசன என்றம

முதவலத்தனிமைவா முரண்தீரஅன்ற
முதநீர்தடத்தச் வசேங்கண்சவைழம உயயே
விதவலத்தவலச்வசேன்ற அதற்சகஉதவி
விவன தீர்த்த அமமைவானிடம விண்ணளவும
பதவலக்கசபவாதத்வதவாளி மைவாடவநற்றிப்
பவைளக்வகவாழுங்கவால் புறைவைம

மைதவலத்தவல வமைன்வபவட கூடுநவாங்கூர்
மைணிமைவாடக் சகவாயில் வைணங்கு என்மைனசன!
(வப.தி 3-8-2)

வபவாருள்: முன்வபவாரு கவாலத்தில் வபவாயவகக்
கவரயில் முதவலயினுவடயே மிகப்வபரியே
பவகவமை தீருமபடியேவாகவும, கசஜேந்திரவாழ்வைவான்
பிவழக்குமபடியேவாகவும அந்த யேவாவன
நடுங்கிக் கிடந்த சேமையேத்திசல எழுந்தருளி
அதற்கு உதவி, அதன் தன்பத்வதப் சபவாக்கியே
வபருமைவாள் எழுந்தருளி இருக்கும தலம,
வைவானளவாவி இருப்பனவும, கலசேங்கவளயும
உவடயேவைனவைவாய ஒளி வபற்றைனவைவான மைவாட
மைவாளிவககளினுவடயே முகப்பில் பவைழத்தூண்
சபவான்றை கவாவல உவடயே புறைவா வமைல்லியே
வபவடயுடசன கலவி வசேயயேப் வபற்றை
திருநவாங்கூர் மைணிமைவாடக் சகவாயிவல வைணங்கு
என் மைனசமை என்றம மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயகின்றைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார். .

வகவாவலப்புண்தவலக்குன்றைவமைவான்றஉயயேஅ
ன்ற வகவாடுமைவாமுதவலக்குஇடர்வசேயத
வகவாங்குஆர்
இவலப்புண்டரீகத்தவைளின்பம அன்சபவாடு
அவணந்திட்ட அமமைவானிடம ஆளரியேவால்
அவலப்புண்டயேவாவன மைருப்பும அகிலும
அணி முத்தம வவைண்சேவாமைவரசயேவாடு
வபவான்னி
மைவலப்பண்டமைண்டத்திவரயுந்த கூடுநவாங்கூர்
மைணிமைவாடக் சகவாயில் வைணங்கு என்மைனசன!
(வப.தி 3-8-3)

வபவாருள்: முன்வனவாரு கவாலத்திசல வகவாவலத்
வதவாழில் வசேயயே வைல்லதம, புண்பட்ட தவலவயே
உவடயேதம, மைவல சபவான்றை ஒரு யேவாவன
பிவழக்குமபடியேவாக ஒரு வகவாடியே முதவலக்கு
தன்பம உண்டவாக்கி, தவாமைவர மைலர் சமைவும
வபரியே பிரவாட்டியின் சசேர்த்தி இன்பத்வத
அன்புடன் அனுபவிக்கப் வபற்றை சுவைவாமி

சகவாயில் வகவாண்டிருக்கும இடம யேவாத எனில்
கவாவிரி நதியேவானத சிங்கங்களவால் அழிக்கப்பட்ட
யேவாவனகளின் தந்தங்கவளயும, அகில்
மைரங்கவளயும, முத்தக்கவளயும, வவைண்
சேவாமைரங்கவளயும, மைவலயில் விவளந்த பல
வபவாருட்கவளயும அவலகளவாசல
தள்ளிக்வகவாண்டு வைந்த சசேர்க்கும திருநவாங்கூர்
மைணிமைவாடக் சகவாயிவல வைணங்கு என்மைனசமை
என்றம மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
தூமபுவடப் பவனக்வக சவைழம
தயேர்வகடுத்தருளி மைன்னு
கவாமபுவடக்குன்றைசமைந்தி கடுமைவழ கவாத்த
எந்வத
பூமபுனற் வபவான்னி முற்றம புகுந்த
பன்வைரண்ட எங்கும
சதமவபவாழில் கமைழும நவாங்கூர்த்
திருமைணிக்கூடத்தவாசன! (வப.தி 4-5-1)

வபவாருள்: தவளவயே உவடயேதவாய பவன
சபவான்றை ததிக்வகவயே உவடயே
கசஜேந்திரவாழ்வைவானத தன்பத்வதப் சபவாக்கி
அருளியேவைனவாயும, மூங்கில்கவள உவடயே
சகவாவைர்த்தன மைவலவயேக் குவடயேவாக
எடுத்தப்பிடித்த, வபருமைவழவயேத்
தடுத்தவைனுமைவான எமவபருமைவான், அழகியே நீவர
உவடயே கவாசவைரியேவானத எங்கும பவாயந்த வபவான்
குவியேல்கவளக் வகவாண்டு வைந்தத் தள்ளப்
வபற்றைதம, அவனத்த இடங்களிலும
சசேவாவலகள் மைணக்கும திருநவாங்கூரில்,
திருமைணிக்கூடம என்னும திருப்பதியில்
உள்ளவான்.

கறைவவைமுன் கவாத்த கஞ்சேவனகவாயந்த
கவாளசமைகத்திருவுருவைன்
பறைவவைமுன்உயேர்த்த, பவாற்கடல்தயின்றை
பரமைன்ஆர்பள்ளி வகவாள்சகவாயில்

தவறைதவறைசதவாறம வபவான்மைணிசிதறம
வதவாகுதிவர மைண்ணியின்வதன்பவால்
வசேறிமைணிமைவாடக் வகவாடி கதிர்அணவும
திருவவைள்ளியேங்குடியேதசவை. (வப.தி 4-10-4)

வபவாருள்: முற்கவாலத்தில் பசுக்கவளப்
பவாதகவாத்தவைனும, கமசேவனச் சறி முடித்தவைனும,
கவாள சமைகம சபவான்றை திருசமைனி உவடயேவைனும,
கருடவன முன் வகவாடியேவாக எடுத்தவைனும,
திருப்பவாற்கடலிசல சயேவாக நித்திவரயில்
உள்ளவைனுமைவான எமவபருமைவான் (சகவால வில்
இரவாமைன்) பள்ளி வகவாள்ளுமிடம எதவவைன்றைவால்?
எல்லவாத்தவறைகளிலும வபவான்வனயும,
மைணிவயேயும, வகவாழிக்கின்றை திரண்ட
அவலகவள உவடயே மைண்ணியேவாற்றின் வதன்
கவரயில் மைவாட மைவாளிவககளிலுள்ள வகவாடிகள்
சூரியே மைண்டலத்வத வதவாட்டுக்வகவாண்டிருக்கும
திருவவைள்ளியேங்குடியேவாகும.

ஊழியேவாய ஓமைத்தச்சியேவாய ஒருகவா லுவடயே
சதவரவாருவைனவாய உலகில்
சூழிமைவால் யேவாவனத்தயேர் வகடுத்தஇலங்வக
மைலங்க அன்ற அடுசேரம தரந்த
பவாழியேவால் மிக்க பவார்த்தனுக்கருளிப்
பகலவைவனவாளிவகட பகசல
ஆழியேவால் அன்றைங்கு ஆழிவயே மைவறைத்தவான்
அரங்கமைவாநகரமைர்ந்தவாசன! (வப.தி 5-7-8)

வபவாருள்: கவாலத்திற்கு தவலவைனவாய,
யேவாகங்களுக்கும தவலவைனவாய, ஒற்வறைச்
சேக்கரத்சதருவடயே சூரியேனுக்கு
அந்தரவாத்மைவாவைவாய, முகபடவாத்வத உவடயே
வபரியே கசஜேந்திரன் என்னும
யேவாவனயினுவடயே தன்பத்வதப்
சபவாக்கியேவைனவாய முன்பு இலங்வகயேவானத
அழியுமைவாற வகவாவல அமபுகவளச்
வசேலுத்தியேவைனவாய அன்ற வைலிவமை மிகுந்த
அருச்சுனனுக்கு அருள் கூர்ந்த சூரியேனுவடயே

ஒளி மைழுங்கும படி பகல் வபவாழுதிசலசயே
சேக்கரவாயுதத்தவால் சூரியேவன மைவறைத்தவைனவானப்
வபருமைவான் திருவைரங்கத்தில் சகவாயில்
வகவாண்டிருக்கிறைவான்.
கடிவகவாள் பூமவபவாழில் கவாமைரு வபவாயவக
வவைகு தவாமைவர வைவாங்கியே சவைழம
முடியும வைண்ணம ஓர் முழுவைலிமுதவல பற்றை
மைற்றைத நின் சேரண் நிவனப்ப
வகவாடியே வைவாய விலங்கினுயிர் மைலங்கக்
வகவாண்ட சற்றைவமைவான்றண்டுளதறிந்தன்
அடிசயேனும வைந்த அடியிவணயேவடந்சதன்
அணிவபவாழில் திருவைரங்கத்தமமைவாசன!.
(வப.தி 5-8-4)
வபவாருள்: மைணம நிவறைந்த சசேவாவலகளவால்
சூழப்வபற்றை அழகியே வபவாயவகயிசல இருந்த
தவாமைவர மைலவர பூவஜேக்கவாக பறித்த
யேவாவனயேவானத மிகுந்த ஆபத்வத
அவடயுமபடி மிக்க வைலிவமையுள்ள முதவல
பிடித்தக் வகவாள்ள அதனவால் வைருந்தியே யேவாவன

உனத திருவைடிகவள தியேவானிக்க
,அப்வபவாழுசத நீவிர் அமமுதவலயின் உயிர்
நீங்குமபடி சகவாபம வகவாண்டவத அறிந்த
அடிசயேன் தங்களத திருவைடிகவள
அவடந்சதன். அவ்வைவாசறை அடிசயேனுக்கு எதிர்
வசேயயும ஐமவபவாறிகவளயும அடக்கி கவாக்க
சவைண்டும என்ற திருமைங்வக மைன்னர்
திருவைரங்கத்தமமைவானிடம. சேரணவடகிறைவார்.
இவலயேவார் மைலர்ப்பூமவபவாயவகவைவாய
முதவல – தன்னவால்அடர்ப்புண்டு
வகவாவலயேவார் சவைழம நடுக்குற்றக்குவலயே
அதனுக்கு அருள் புரிந்தவான்
அவலநீர் இலங்வக தசேக்கிரீவைற்கு
இவளசயேவாற்கு அரவசே அருளி முன்
கவலமைவாச் சிவலயேவால் எயதவான் ஊர்,
கண்ணபுரம நவாம வதவாழுதசமை. (வப.தி 8-6-7)
வபவாருள்: வகவாவலத்வதவாழிவல இயேல்பவாக
உள்ள யேவாவன, மைலர்கவள உவடயே அழகியே
வபவாயவகயில் முதவலயேவால் தன்பமைவடந்த

நடுங்கி வக ஓயந்த நிற்க, அந்த யேவாவனக்கு
அருள் வசேயதவைனும, இலங்வக மைன்னன்
இரவாவைணனின் தமபியேவான விபீஷணுக்கு அரசு
அளித்தவைனும, முன்னர் மைவாரீசேனவாகியே மைவாவன
ஒரு வில்லவாசல அமவபயத வகவான்றைவைனுமைவான
வபருமைவானுவடயே ஊர் திருக்கண்ணபுரம ஆகும.
அவத நவாம வைணங்குசவைவாம.

வகமமைவானமைதயேவாவன இடர்தீர்த்த
கருமுகிவல
வமைமமைவானமைணிவயே அணிவகவாள் மைரகதத்வத
எமபிரவாவன ஈசேவன என்மைனத்தள்
அமமைவாவன அடிசயேன் அவடந்தயந்த
சபவாசனசன (வப.தி 8-9-1)
வபவாருள்: நீண்ட ததிக்வகவயேயுவடயே
மைதங்வகவாள்ளும இயேல்புள்ள
கசஜேந்திரனுவடயே தயேரத்வதப் சபவாக்கி
அருளியே கவாளசமைகம சபவான்றைவைனும, வமை
சபவான்றை நிறைம உவடயேவைனும, மிகுந்த
மைதிப்புள்ள நீல இரத்தினம சபவான்றைவைனும,

அழகுள்ள மைரகதப் பச்வசே சபவான்றைவைனும,
எமைக்கு சுவைவாமியும, எமவபருமைவானும,
சேர்சவைசுவைரனும, அடிசயேனின் வநஞ்சினுள்
இருக்கும வசேசௌரிரவாஜேப் வபருமைவாவன அடிசயேன்
அவடந்த பிவழத்தப் சபவாசனன்.
கவைளமைவாகதத்தகரியுயயே வபவாயவகக்
கரவாமவகவாளக்கலங்கி உள் நிவனந்த
தவைள சமைல் வைந்த சதவான்றி வைன் முதவல
தணிபட சுடுபவட தரந்சதவான்
குவைவள நீள் முளரி குமுதவமைவாண் கழுநீர்
வகவாயமமைலர் வநயதவலவாண் கழனி
திவைளும மைவாளிவக சூழ் வசேழுமைணிப் புரிவசேத்
திருக்கண்ணங்குடியில் நின்றைவாசன. (வப.தி 91-2)
வபவாருள்: கருவநயதல், தவாமைவர, ஆமபல்,
வசேங்கழுநீர், வநயதல் ஆகியே மைலர்களவால்
நிவறைந்த வையேல்கவளயும, ஓளி வீசும
மைவாளிவககளவால் சூழப்பட்டதம,
இரத்தினமையேமைவான திருமைதிவல உவடயேதமைவான

திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றை வபருமைவான், கவைளம
வகவாள்ளும இயேல்பும, மைதத்வத உவடயேதமைவான
கசஜேந்திரவாழ்வைவான் என்னும ஒரு யேவாவன
வபவாயவகயில் உள்ள முதவலயேவால் கவ்வைப்பட்டு
கலக்கமைவடந்த எமவபருமைவாவன சிந்தித்த
வைருந்தி இருக்க, அத பிவழக்குமபடி வைவான்
வைழியேவாக எழுந்தருளி வைலியே அந்த முதவல
தண்டவாக அறமபடி ஓளி உமிழும
சேக்கரப்பவடவயே வசேலுத்தியேவைன் என்ற
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார் ஆலி நவாடன்.
சதடற்கு அரியேவைவனதம
திருமைவாலிருஞ்சசேவாவல நின்றை
ஆடல் பறைவவையேவாவன அணி ஆய இவழ
கவாணும என்ற
மைவாடக்வகவாடி மைதிள் சூழ் மைங்வகயேர் கலிகன்றி
வசேவான்ன
பவாடல் பனுவைல் பத்தம பயில்வைவார்க்கு
இல்வல – பவாவைங்கசள! (வப.தி 9-9-10)

வபவாருள்: யேவாரும தவானவாக சதடிப்பிடிக்க
முடியேவாதவைனும, திருமைவாலிருஞ்சசேவாவல
மைவலயில் எழுந்தருளியிருப்பவைனும, ஆடல்ப்
பறைவவையேவான வபரியே திருவைடிவயே வைவாகனமைவாக
உள்ள சுந்தரபவாகுவவை, அழகியே ஆபரணங்கவள
உவடயே என் மைகள் கவாணப்வபறவைள் என்ற
மைவாடங்களிலுள்ள வகவாடிகசளவாடு கூடியே
மைதில்களவால் சூழப்பட்ட திருமைங்வக
நவாட்டிலுள்ளவார்க்குத் தவலவைரவான
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் அருளிச்வசேயத பவாடலவாகியே
இப்பத்தப் பவாசுரங்கவளயும கற்பவைர்களுக்கு
பவாவைம வதவாவலயும என்ற தவாயப் பவாசுரமைவாக
பவாடியுள்ளவார் கலிகன்றி..
கருளக்வகவாடிவயேவான்றவடயீர்! தனிப்பவாகீர்!
உருளச்சேகடமைத உறைக்கில் நிமிர்த்தீர்!
மைருளக்வகவாடுபவாடிவைந்த இல்லம புகுந்தீர்
இருளத்த இதவவைன்? இதவவைன்?
இதவவைன்சனவா? (வப.தி 10-8-3)

வபவாருள்: கருடக்வகவாடிவயே உவடயேவைசர!
அக்கருடவன வசேலுத்தவைதில் வைல்லவைசர!
தூங்கும சபவாத அசுரனவால் ஆசவைசிக்கப்பட்ட
வைண்டியேவானத உருமைவாயந்த சபவாகுமபடி
திருவைடிவயே தூக்கியேவைசர!
இவ்விரவாப்வபவாழுதிசலப் வபண்கள்
சமைவாகிக்குமபடியேவாக இவசே பவாடிக் வகவாண்டு
வீட்டினுள் வைந்த சசேர்ந்தீர். இத என்? இத என்?
இத என்ன? என்ற சகவாபிவகயேவாய தன்வன
பவாவித்தப் பவாடுகின்றைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
பூவவை வைண்ணனவார் புள்ளின் சமைல் வைர
சமைவிநின்ற நவான் கண்ட தண்டசமைவா?
வீவிலங்கவண வில்லி அமபுசகவாத்த
ஆவிசயே இலக்கவாக எயவைசத (வப.தி 11-1-7)
வபவாருள்: ஐந்த மைலர் அமபுகவள உவடயே
மைன்மைதனவானவைன் சிறித வபவாழுதம ஒயவு
இல்லவாமைல் தன் மைலர்க்கவணகவள வதவாடுத்த
என் உயிவரசயே இலக்கவாகக் வகவாண்டு
வசேலுத்தவைதவானத கவாயேவாமபூ வைண்ணரவான

வபருமைவாள் வபரியே திருவைடியின் மீத
எழுந்தருள நவான் விருமபி நின்ற வகவாண்டு
கண்டதற்கவான தண்டவனசயேவா? என்ற
தன்வன பரகவால நவாயேகியேவாக பவாவித்த
பவாடுகின்றைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.
இருந்தவான் என்னுள்ளத்த இவறைவைன்
கவறைசசேர்
பருந்தவாட்களிற்றக்கு அருள்வசேயத வசேங்கண்
வபருந்சதவாள் வநடுமைவாவலப் சபர்பவாடியேவாட
வைருந்தவாதஎன்வகவாங்வக ஒளிமைன்னும
அன்சன! (வப.தி 11-3-2)
வபவாருள்: அடிசயேனின் வநஞ்சினுள்சள
இருப்பவைரும, சேர்வை சுவைவாமியும, உரல் சபவான்றை
பருத்த கவால்கவளயுவடயே
கசஜேந்திரவாழ்வைவானுக்கு அருள் வசேயதவைனும,
வசேந்தவாமைவரக் கண்ணனும, வபருவமை தங்கியே
திருத்சதவாள்கவள உவடயேவைனுமைவானச்
சேர்சவைசுரனுவடயே திருநவாமைங்கவள
வைவாயேவாரப்பவாடிக் கூத்தவாட என் வகவாங்வக

வைருத்தம நீங்கி ஒளி வபறம என்ற தன்வன
பரகவால நவாயேகியேவாக பவாவித்தப் பவாடுகின்றைவார்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.

…………………

திருத்தழவாயத்

தவாரவார்ந்த மைவார்வைன் தடமைவால்வைவர சபவாலும
சபவாரவாவன வபவாயவகவைவாயக் சகவாட்பட்டு
நின்றைலறி
நீரவார் மைலர்க்கமைலம வகவாண்டு
ஓர்வநடுங்வகயேவால்
நவாரவாயேணவா! ஓ மைணி வைண்ணவா! நவாகவணயேவாய!
வைவாரவாய என்னவாரிடவர நீக்கவாய – என
வவைகுண்டு
தீரவாத சற்றைத்தவால் வசேன்றிரண்டு கூறைவாக
ஈரவாவைதவன யிடர்கடிந்தவான் எமவபருமைவான் (
சி. திரு)

வபவாருள்: அகன்றை வபரியே மைவல சபவான்றை
மைதமிக்க யேவாவன, நீர் நிவறைந்த
வபவாயவகயினிடத்த முதவலயின் வைவாயில்
அகப்பட்டுக் வகவாண்டு வசேயவைதறியேவாத வைருந்தி
நின்ற. நீண்ட தன் ததிக்வகயினவால் அன்றைலர்ந்த
தவாமைவர மைலர்கவள ஏந்திக் வகவாண்டு
நவாரவாயேணசன! நீலமைணி வைண்ணசன!
பவாமபவணயில் தயில் வகவாள்ளூம ஆதி மூலசமை!
இவ்விடம வைந்தருள சவைண்டும, என்ற பிளிறி
எனத தயேரம தீர இமமைலர்கவள ஏற்ற அருள
சவைண்டும என்ற அப்பிளிறைவலக் சகட்ட
எமவபருமைவான், சசேவவைவயேத் தடுக்கும
முதவலவயே சகவாபித்த அடங்கவாத சற்றைத்தடன்
வபவாயவகக் கவரக்கு எழுந்தருளி, அந்த
முதவலவயே இரு தண்டுகளவாக பிளந்த அந்த
கசஜேந்திர ஆழ்வைவானின் தன்பத்வதப் சபவாக்கி
கவாத்தவான் என்ற சிறியே திருமைடலில்
திருமைங்வகயேவாழ்வைவார் கசஜேந்திர சமைவாட்சே
வவைபவைத்வத பவாடியுள்ளவார்.
இனி நமமைவாழ்வைவாரின் சில பவாசுரங்கள்

அருளவாத நீரருளி அவைரவாவிதவைரவாமுன்
அருளவாழிப்புள்கடவீர்
அவைர்வீதிவயேவாருநவாவளன்ற
அருளவாழியேமமைவாவனக்
கண்டக்கவாலிதவசேவால்லி
யேருள் ஆழிவைரிவைண்சட! யேவாமும என்
பிவழத்சதவாசமை? (திரு 1-4-6)
வபவாருள்: வைட்டமைவான வைரிகவள உவடயே
வைண்சட! அருட்கடலவான எமவபருமைவாவனக்
கண்டவால், “அருள் வசேயயேவாத நீர் திருவைருள்
புரிந்த, தவலவினுவடயே உயிர் உலர்வைதற்கு
முன்னர், அருட் கடலவான
கருடப்பறைவவையிவன அவைள் வீதியில் ஒரு
நவாள் மைட்டும வசேலுத்தவீர்” என்னும
இவ்வைவார்த்வதகவளச் வசேவால்லி அருள்; நவாமும
என்ன குற்றைம வசேயசதவாம? என்ற
எமவபருமைவானின் தரிசேனத்திற்கு ஏங்கும
பரவாங்குசே நவாயேகியேவாயப் பவாடியுள்ளவார்
நமமைவாழ்வைவார்.

கடிவைவார் தீயேவிவனகள்
வநவாடியேவாருமைளவவைக்கண்
வகவாடியேவாவைடுபுள் ளுயேரத்த வைடிவைவார்
மைவாதவைனவாசர. (திரு 1-6-10)
வபவாருள்: பவகவைவரக் வகவால்லும
கருடப்பறைவவைவயேக் வகவாடியேவாக உயேர்த்தி,
அழகு வபவாருந்தியேப் வபரியே பிரவாட்டிக்குக்
கணவைர், ஆதலவால், வநவாடிக்கும அளவவைக்குள்
தீயே விவனகவள எல்லவாம சபவாக்குவைவார் என்ற
பரவாங்குசே நவாயேகியேவாய பவாடுகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.

ஓடும புள்சளறி சூடும தண் தழவாய
நீடு நின்ற அவவை ஆடும அமமைவாசன (திரு 18-1)

வபவாருள்: குளிர்ந்த தளசி மைவாவல அணிந்த என்
சுவைவாமியேவானவைன், தன் பக்தர்கவளக் கவாக்க
கருடன் மீசதறி விவரந்த வைருவைவான். தன்

பிரிவவை வபவாறக்க மைவாட்டவாத அடியேவார்களுக்கு
தரிசேனம தரவும புள்சளறி விவரந்த
வைருவைவான். அல்லத தனக்கு வகங்கர்யேம
வசேயயே சவைண்டி கருடன் விருமபினவால், அந்த
விருப்வப நிவறைசவைற்றை கருடவாரூடனவாக
உலவாவி வைருவைவான். 'கவாலம' என்றை தத்தவைம
உள்ள வைவரயில், இவ்வைவாற அவைன் தன்னிடம
அன்பு பவாரவாட்ட நிவனக்கும அடியேவார்களிடம,
தன் அன்பிவன பரிமைவாறிக் வகவாள்வைவான். என்
தவலவைனின் இந்த அற்புதமைவான வசேயேல்கள் என்
மைனத்தில் நிவலத்த நின்ற ஆனந்தம
வகவாடுக்கும என்ற பரவாங்குசே நவாயேகியேவாய
பவாடுகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.

கள்வைவா! எமவமையும ஏழுலகும நின்
னுள்சள சதவாற்றியே இவறைவை! என்ற
வவைள்சளறைன்நவான்முகன் இந்திரன் வைவானவைர்
புள்ளூர்தி கழல் பணிந்சதத்தவைசர (திரு 2-210)

வபவாருள்: வவைண்வமை நிறைமைவடயே இடபத்வத
வைவாகனமைவாகவுவடயே சிவைவபருமைவானும, பிரமமை
சதவைரும, சதசவைந்திரனும மைற்வறை சதவைர்களும,
“ கள்வைசன! எங்கவளயும மைற்றை
உலகங்கவளயும நின்னிடத்தினின்றம
சதவான்றைச் வசேயத இவறைவைசன!” என்ற
கருடவைவாகனத்வத உவடயே இவறைவைனின்
திருவைடிகவள வைணங்கித் ததிப்பவார்கள் என்ற
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்..

அஞ்சிவறை மைடநவாரவாய! அளியேத்தவாய நீயுமநின்
அஞ்சிவறையே சசேவைலுமைவாய ஆவைவா!
என்வறைனக்கருளி
வவைஞ்சிவறைப் புள்ளுயேர்த்தவார்க்கு
என்விடுத்தூதவாயச் வசேன்றைக்கவால்
வைன்சிவறையிலவைன் வவைக்கில்
வவைப்புண்டவாவலன் வசேயயுசமைவா? (திரு 2-4-1)

வபவாருள்: “அழகியே சிறைகுகவளயும
மைடப்பத்வதயுமுவடயே நவாவரசயே! அருள் உள்ள
நீயும, அழகியே சிறைகுகவள உவடயே உனத
சசேவைலுமைவாகி, “அந்சதவா!” என்ற இரங்கி அருள்
வசேயயே சவைண்டுகிசறைன்; வகவாடியே சிறைகுகவள
உவடயே கருடவனக் வகவாடியில் உயேர்த்தியே
இவறைவைனிடம யேவான் விடுகின்றை தூதவாகச் வசேல்ல
சவைண்டுகிசறைன். அப்வபவாழுத அந்த
எமவபருமைவான் உங்கள் முகம பவார்த்த
சகளவாவமையேவாகியே வகவாடியே சிவறையில் வவைத்த
விட்டவால், நீவிர் சிவறைத்தயேரம அனுபவித்தவால்
அதனவால் என்ன வகடுதல் உண்டவாகும?” என்ற
எமவபருமைவானத பிவழ வபவாறத்தவலப்
பற்றைவாகக் வகவாண்டு பறைவவை முதலியேவைற்வறை தூத
விடும பரவாங்குசே நவாயேகியேவாக பவாடுகின்றைவார்
நமமைவாழ்வைவார்..

இலங்வகவசேற்றைவைசன! என்னும பின்னும

வைலங்வகவாள் புள்ளுயேர்த்தவாய! என்னும
உள்ளம
மைலங்க வவைவ்வுயிர்க்கும கண்ணீர் மிகக்
கலங்கிக் வகவதவாழும நின்றிவைசள (திரு 2-44)

வபவாருள்: இவைள், “இலங்வகவயே
அழித்தவைசன!” என்கிறைவாள்; அதற்கு சமைல்,
“வவைற்றிவயேக் வகவாண்ட
கருடப்பறைவவையிவனக் வகவாடியேவாக
உயேர்த்தியேவைசன!” என்கிறைவாள். மைனமைவானத
கலங்குமபடி வநருப்வபப் சபவான்ற வபருமூச்சு
விடுகின்றைவாள்; கண்களில் நீர் வபருகுமபடி நின்ற
அறிவு கலங்கிக் வகவதவாழுகின்றைவாள் பரவாங்குசே
நவாயேகி என்ற தவாயப்பவாசுரமைவாகப் பவாடியுள்ளவார்
நமமைவாழ்வைவார்.

மைவாறிமைவாறிப்பல பிறைப்புமபிறைந்த
அடிவயேயேவடந்தள்ளந்சதறி
ஈறிலின்பத்திருவவைள்ளம யேவான் மூழ்கினன்
பவாறிப்பவாறியேசுரர்தம பல்குழவாங்கள் நீவறைழ
பவாயபறைவவைவயேவான்ற
ஏறி வீற்றிருந்தவாய! உன்வனவயேன்னுள்
நீக்சகவலந்தவாய! (திரு 2-6-8)

வபவாருள்: அசுரர்களின் பல கூட்டங்கள்
சேவாமபலவாய வவைந்த சபவாகுமபடி பவாயகின்றை
கருடவாழ்வைவான் சமைல் ஆசரவாகணித்த
வைருபவைசர! எந்வதசயே! மைவாறிமைவாறிப் பல
பிறைப்புகள் வபற்ற முடிவில் உன் திருவைடிகவள
அவடந்த உள்ளம வதளிவு வபற்ற முடிவில்லவாத
உன் அருள் வவைள்ள இன்பத்தில்
திவளக்கின்சறைன். இனி நீர் எமவமை விட்டு
நீங்கலவாகவாத என்ற சவைண்டுகிறைவார் நமமைவாழ்வைவார்..

எமமைவாவீட்டுத் திறைமுமச்வசேப்பம நின்
வசேமமைவாபவாதபற்புத் தவலசசேர்த்த ஒல்வல
வகமமைவாத்தன்பம கடிந்த பிரவாசன!
அமமைவா! அடிசயேன் சவைண்டுவைதீசத. (திரு 2-91)

வபவாருள்: ததிக்வகவயேயுவடயே யேவாவனயினத
தன்பத்வத நீக்கியே எமவபருமைவாசன!
எத்தவகயே சமைவாட்சேத்தின் தன்வமைவயேப் பற்றியும
சபசே மைவாட்சடவாம; நினத வபருவமை வபவாருந்தியே
திருவைடித்தவாமைவரகவள அடிசயேனின் தவலயில்
விவரவில் சசேர்க்க சவைண்டும. அடிசயேன்
விருமபுவைத இப்சபசறை ஆகும.

மைழுங்கவாதவவைந்நுதியே சேக்கரநல்வைலத்வதயேவாய
வதவாழுங்கவாதற்களிறைளிப்பவான் புள்ளூர்ந்த
சதவான்றிவனசயே

மைழுங்கவாதஞவானசமை பவடயேவாக மைலருலகில்
வதவாழுமபவாயேவார்க்களித்தவால் உன்சுடர்
மைவறையேவாசதவா? (திரு 3-1-9)

வபவாருள்: சபரன்பு வகவாண்டு உன்வன
வதவாழுத அவழத்த யேவாவனவயேக்
கவாப்பதற்கவாக உடசன சதவான்றியேவைசன! கூரியே
நுனிவயேக் வகவாண்ட சேக்கரத்வத
வைலத்திருக்கரத்திசல ஏந்தி, கருடவாழ்வைவான்
மீசதறி வைந்தவைசன! இவ்வுலகில் குவறைவைற்றை
ஞவானசமை கருவியேவாகக் வகவாண்டு உன் அடிவமை
உகந்த அடியேவார்க்கு நீவிர் அருள் வசேயதவால்
தங்களின் சபவரவாளி மைவறையேவாசதவா? மைவறையும.

கண்களவாற் கவாண வைருங்வகவால்?
என்றைவாவசேயேவால்
மைண்வகவாண்டவைவாமைனன் ஏறைமைகிழ்ந்த வசேல்
பண்வகவாண்ட புள்ளின் சிறைவகவாலி பவாவித்த

திண்வகவாள்ள ஓர்க்கும கிடந்த என்
வசேவிகசள (திரு 3-8-5)

வபவாருள்: மைண்வகவாண்ட வைவாமைனனவாகியே
அப்வபருமைவான் கண்களவால் கவாணுமபடி
வைருவைவாசனவா? அவைன் கருடவாழ்வைவார் சமைல் ஏறி
வைருவைவான்; கருடப்பறைவவையினத சேவாமை
சவைதத்தின் ஒலிவயேயுவடயே சிறைகின்
ஒலிவயேக் சகட்க சவைண்டுமைன்ற என்
வசேவிகள் விருமபுகின்றைன என்ற பவாடுகின்றைவார்
நமமைவாழ்வைவார்..

ஆவிசயே! ஆரமுசத! என்வனயேவாளுவட
தூவியேமபுள்ளுவடயேவாய! சுடர்சநமியேவாய!
பவாவிசயேன் வநஞ்சேம புலமபப்பலகவாலும
கூவியும கவாணப்வபசறைன் உன்சகவாலசமை (திரு
3-8-7)

வபவாருள்: “எனத உயிசர! சுவவை நிவறைந்த
அமுதசமை! என்வன அடிவமை வகவாண்டுள்ள
அழகியே சிறைகுகவளயுவடயே கருடப் பறைவவைவயே
வைவாகனமைவாக உவடயேவைசன! சுடர் வபவாருந்தியே
சேக்கரத்வத உவடயேவைசன! பவாவிசயேனுவடயே
மைனமைவானத புலமபுமபடி பலமுவறை கூவியும
உன் சகவாலத்வதக் கண்டு அனுபவிக்கப்
வபறகிசலன்” என்ற வபருவிடவாயப்பட்டுப்
சபசுகிறைவார் நமமைவாழ்வைவார்..

வகவாள்வைன்நவான், மைவாவைலி! மூவைடி தவா’என்றை
கள்வைசன! கஞ்சேவன வைஞ்சித்த வைவாணவன
உள்வைன்வமை தீர,ஓர் ஆயிரம சதவாள்தணித்த
புள்வைல்லவாய! உன்வனஎஞ் ஞவான்ற
வபவாருந்தவைசன? (திரு 3-8-9)

வபவாருள்: மைவாவைலியிடம வசேன்ற,” மூன்ற அடி
நிலம வகவாடு , நவான் ஏற்றக் வகவாள்சவைன்” என்ற

கூறியே கள்வைசன! கமசேவன வகவான்றைவைசன.
வைவாணவாசுரனின் மைனவைலிவமை தீருமபடி
அவைனுவடயே ஆயிரம சதவாள்கவளயும
தண்டித்தவைசன. கருடவன வைவாகனமைவாகக்
வகவாண்டவைசன! உன்வன நவான் என்வறைக்கு
சசேருசவைன் ஏக்கத்தடன் சகட்கிறைவார்
நமமைவாழ்வைவார்.

சேன்மைமபலபலவசேயதவவைளிப்பட்டுச்
சேங்வகவாடு சேக்கரமவில்
ஒண்வமையேவடயேவுலக்வகவயேவாள்வைவாள்
தண்டுவகவாண்டுபுள்ளூர்ந்த உலகில்
வைன்வமையுவடயேவைரக்கர் அசுரவர
மைவாளப்பவடவபவாருத
நன்வமையுவடயேவைன்சர் பரவைப்வபற்றை
நவாசனவார் குவறைவிலசன. (திரு 3-10-1)

வபவாருள்: அடியேவார்கவளக் கவாப்பதற்கவாக
எமவபருமைவான் பலகவாலும வைந்த திருவைவைதவாரம
வசேயத அருள்கின்றைவான். பலப்பல பிறைவிகவள
எடுத்தக் கண்களுக்கு முன்சன
சதவான்றகின்றைவான். சேங்கம, சேக்கரம, வில்,
உலக்வக, வைவாள், தண்டு ஆகியே ஆகியே
ஆயுதங்கவள ஏந்தி கருடன் சமைல் பறைந்த
வைந்த வைலியே அரக்கர்கவளப் பவடகளுடன்
அழிக்கின்றைவான். இந்த எமவபருமைவானின்
நற்குணங்கவள ததிக்கின்றை அடிசயேன் எந்த ஒரு
குவறையும இல்லவாதவைன் ஆசவைன் என்ற
அறிவிக்கின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.

குவறைவில்தடங்கடல்சகவாளரசவைறித்
தன்சகவாலச் வசேந்தவாமைவரக்கண்
உவறைபவைன்சபவாலசவைவார்சயேவாகுபுணர்ந்த ஒளி
மைணிவைண்ணன் கண்ணன்
கவறையேணி மூக்குவடப்புள்வளக் கடவாவி
அசுரவரக் கவாயந்த அமமைவான்

நிவறைபுகசழத்தியும பவாடியுமைவாடியும
யேவாவனவாரு முட்டிலசன. (திரு 3-10-2)

வபவாருள்: நீலமைணி நிறைத்வத உவடயே
கண்ணபிரவான் வபரியே பவாற்கடலிசல ஆதிசசேஷன்
சமைல் ஏறித் தனத அழகியே வசேந்தவாமைவர மைலர்
சபவான்றை திருக்கண்களவாசல உறைங்குபவைவனப்
சபவால சயேவாக நித்திவர வசேயகிறைவான். அலகில்
வைடுவவை உவடயே கருடப்பறைவவைவயேச்
வசேலுத்தி அசுரவர அழித்த அமமைவான் அவைர்;
அவைருவடயே நிவறைந்த புகவழ ஏத்தியும பவாடியும
ஆடியும
வசேல்கின்றை அடிசயேன் ஒரு தவடயிவன
உவடசயேன் அல்லன்; என்கிறைவார் நமமைவாழ்வைவார்.

படிமைன்னுபல்கலன் பற்சறைவாடறத்த
ஐமபுலன்வவைன்ற

வசேடிமைன்னு கவாயேஞ்வசேற்றைவார்களும
ஆங்கவைவனயில்லவார்
குடிமைன்னுமின்சுவைர்க்கவமையதியும
மீள்வைர்கள்மீள்வில்வல
வகவாடிமைன்னு புள்ளுவட அண்ணல்கழல்கள்
குறகுமிசனவா. (திரு 4-1-9)

வபவாருள்: தவைம வசேயபவைர்கள் இப்பூமியின்
சமைல் உள்ள பற்வறை விட்டுவிடுவைர்;
அணிகலன்கள் சமைல் உள்ள ஆவசேவயேயும
விடுத்த, தம ஐந்த புலன்கவளயும அடக்கி தவைம
வசேயவைர். அவைர்களின் உடமவபல்லவாம வசேடி
மைண்டும. இவ்வைவாற கடுந்தவைம வசேயசவைவாரும
எமவபருமைவாவனப் பற்றைவாவிட்டவால் அவைர்களுக்கு
சுவைர்க்கம கிட்டவாத. குடிகள் மைன்னும
சுவைர்க்கத்வத அவைர்கள் அவடந்தவாலும,
எமவபருமைவானின் திருவைருள் இல்வலவயேன்றைவால்
மீண்டும இங்சக திருமபி வைருவைர். ஆதலவால்
கருடக்வகவாடியுவடயே பகவைவானுவடயே

திருவைடிகவளப் பற்றினவால் அந்தமில்
இன்பத்த அழிவில் வீட்வட அவடயேலவாம
என்ற மூதலித்தப் சபசுகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.

ஓடிசயேவாடிப்பலபிறைப்புமபிறைந்த மைற்சறைவார்
வதயவைம
பவாடியேவாடிப்பணிந்த பல்படிகவால்வைழிசயேறிக்
கண்டீர்
கூடிவைவானவைசரத்த நின்றை திருக்கூரதனுள்
ஆடுபுட்வகவாடியேவாதி மூர்த்திக்கு
அடிவமைபுகுவைதசவை (திரு 4-10-7)

வபவாருள்: சேமசேவார சேக்கரத்தில் ஓடி ஓடிப்
பலப்பல சயேவானிகளிசல பிறைந்த வைமசே
பரமபவரயேவாக பிறை வதயவைங்கவள பலப்படியேவாக
வைழிபட்டு பலன் வகவைரப்வபறைவாவமை
கண்டீர்கள்; சதவைர்கள் எல்லவாம கூடி வைந்த
ததிக்குமபடி திருக்குருகூரில் எழுந்தருளி

இருக்கின்றை ஆடும பறைவவையேவான
கருடக்வகவாடிவயே உவடயே ஆதிநவாதப்
வபருமைவானுக்கு அடியேரவாய இருங்கள்,
ஸ்ரீமைந்நவாரவாயேசண பரமவபவாருள் என்ற முதலித்த
சபசுகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.

கருளப்புட்வகவாடிசேக்கரப்பவட வைவானநவாட!
என்கவார்முகில் வைண்ணவா
வபவாருளல்லவாதவவைன்வனவபவாருளவாக்கி
அடிவமை வகவாண்டவாய!
வதருள்வகவாள் நவான்மைவறைவைல்லவைர்பலர்வைவாழ்
சிரீவைரமைங்கல நகர்க்கு
அருள்வசேயதங்கிருந்தவாய! அறிசயேவனவாரு
வகமமைவாசறை. (திரு 5-7-3)

வபவாருள்: கருடக்வகவாடியிவனயும
சேக்கரப்பவடயிவனயுமுவடயே வவைகுந்தநவாதசன!
எம கவார்முகில் வைண்ணசன! வபவாருள் அல்லவாத

அடிசயேவன ஒரு வபவாருளவாக்கி அடிவமை
வகவாண்டவாய; நவான்கு சவைதங்களிலும
வைல்லவைரவான ஸ்ரீவவைஷ்ணவைர்கள் பலர்
வைவாழ்கின்றை ஸ்ரீவைரமைங்கலத்திற்கு திருவைருள்
வசேயத அங்சக தங்கியிருக்கின்றைவைசன! ஒரு பிரதி
உபகவாரத்வத நவான் அறிசயேன் என்ற
வைவானமைவாமைவலப் வபருமைவானிடம சேரண் புகுகிறைவார்
நமமைவாழ்வைவார்.
அடிசயேன் சமைவியேமைர்கின்றைவைமுசத!
இவமைசயேவாரதிபதிசயே!
வகவாடியேவாவைடுபுள்ளுவடயேவாசன!
சகவாலக்கனிவைவாய வபருமைவாசன!
வசேடியேவார் விவனகள் தீர்மைருந்சத!
திருசவைங்கடத்வதம வபருமைவாசன!
வநவாடியேவார் வபவாழுதம உனபவாதம
கவாணசநவாலவாதவாற்சறைசன. (திரு 6-10-7)

வபவாருள்: அடிசயேன் அவடந்த
அனுபவிக்கின்றை அமுசத! நித்தியே சூரிகளுக்கு
தவலவைசன! பவகவைவரக் வகவால்லும
கருடவனக் வகவாடியில் உவடயேவைசன!
சகவாவவைப்பழம சபவான்றை திருவைவாயிவன
உவடயேப் வபருமைவாசன! வசேடி சபவால
மைண்டிக்கிடக்கின்றைத் தீவிவனகவளத் தீர்க்கின்றை
மைருந்சத! திருசவைங்கடத்த எமவபருமைவாசன!
உனத திருவைடிகவளக் கவாண்பதற்கு அடிசயேன்
எந்த ஒரு சநவான்பும சமைற்வகவாள்ளவாமைலிருந்தம
ஒரு கணசநரமும தரித்திருக்க மைவாட்டவாமைல்
தவைள்கின்சறைன் என்ற சதவாள்களவாயிர,
முடிகளவாயிர, தவணமைலர்க்கண்களவாயிர,
தவாள்களவாயிர, சபர்களவாயிர வபரியேவைப்பவன
திருசவைங்கடவைவன புற்வகவாடியேவான் என்ற
நமமைவாழ்வைவார் பவாடுகின்றைவார்.

அன்றிமைன்வறைவான்றிலமநின்சேரசணவயேன்ற
அகலிரும வபவாயவகயின்வைவாய

நின்றதன்நீள்கழசலத்தியே ஆவனயின்
வநஞ்சிடர்தீர்த்தபிரவான்
வசேன்றைங்கினிதவறைகின்றை
வசேழுமவபவாழில்சூழ் திருவைவாறைன்விவள
ஒன்றிவைலஞ்வசேயயேவவைவான்றசமைவா?
தீவிவனயுள்ளத்தின் சேவார்வைல்லசவை (திரு 7-108)

வபவாருள்: அகன்றை வபவாயவகயில் முதவல
வைவாயப்பட்ட யேவாவன எமவபருமைவாவன
சநவாக்கி, “ உன் திருவைடிகசள சேரணம என்வன
கவாக்கவைல்லத ஏதம இல்வல “ என்ற
அவழத்தசபவாத ஓடி வைந்த அதன் தன்பத்வத
நீக்க அங்கு சதவான்றி , முதவலவயே வைவதத்தப்
பகவைவான் கவாப்பவாற்றினவான். அப்வபருமைவான்
வீற்றிருக்கும தலம திருவைவாறைன்விவள ஆகும
அத்தலத்வத அவடந்த வைலம வைந்த அவைவனத்
வதவாழுதவால் பவாவைங்கள் நம வநஞ்வசேப்
வபவாருந்தவா. ஆகசவை இத்திருத்தலத்வத

அவடசவைசனவா என்ற மைங்களவாசேவாசேனம
வசேயதள்ளவார் நமமைவாழ்வைவார்.

அடியேவானிவைவனன்ற எனக்கவாரருள் வசேயயும
வநடியேவாவன நிவறை புகழ் அஞ்சிவறைப்புள்ளின்
வகவாடியேவாவன குன்றைவாமைல் உலகமைளந்த
அடியேவாவன அவடந்த அடிசயேனுயந்தவைவாசறை!
(திரு 9-4-10)

வபவாருள்: “இவைன் எனக்கு அடியேவைன்” என்ற
கூறமபடி எமவபருமைவான் எனக்கு வபரியே
அருவளச் வசேயதவிட்டவான். அந்த
வநடியேவைனவான வபருமைவான், நிவறைந்த புகழும
அழகியே சிறைகுகளும வபற்றை
கருடவாழ்வைவாவனக் வகவாடியேவாகக் வகவாண்டவான்.
உலகிலுள்ள எப்வபவாருளும விலகவாதபடி தன்
திருவைடியேவால் பூமி முழுவைவதயும அளந்தவான்.

இந்த வபருமைவாவன அவடந்த உயவு வபற்சறைன்.
என்ற மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகிறைவார் நமமைவாழ்வைவார்.

ஊருமபுட்வகவாடியுமைஃசத
உலவகல்லவாமுண்டுமிழ் ந்தவான்
சசேருந்தண்ணனந்தபுரம சிக்வகனபுகுதிரவாகில்
தீருமசநவாயவிவனகவளல்லவாம திண்ணமநவாம
அறியேச் வசேவான்சனவாம
சபருசமைவாரவாயிரத்தள் ஒன்ற நீர் சபசுமிசன
(திரு 10-2-3)

வபவாருள்: எமவபருமைவான் கருடப்பறைவவைவயே
வைவாகனமைவாகக் வகவாண்டு நடத்தகிறைவார். அவைரத
வகவாடியும அந்த வபரியே திருவைடிசயே.
அவனத்த உலகங்கவளயும பிரளயே கவாலத்தில்
உண்டு மீண்டும உமிழ்ந்தவைனவான
எமவபருமைவான் எழுந்தருளியுள்ள
திருவைனந்தபுரம என்னும திருத்தலத்வத

விவரவில் வசேன்ற அவடவீரவாகில், சநவாயகளும
அதற்கு கவாரணமைவான தீவிவனகளும நீங்கும; இத
உறதியேவாகும; நவாம அறியுமபடி வசேவான்சனவாம;
ஒப்பற்றை ஆயிரம திருநவாமைங்களில் யேவாதவாயினும
ஒன்வறை வசேவால்லி அனுபவியுங்கள் என்ற
அறிவுறத்தகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.

திகழ்கின்றைதிருமைவார்பில்
திருமைங்வகதன்சனவாடும
திகழ்கின்றைதிருமைவாலவார் சசேர்விடம
தண்வைட்டவாற
புகழ்கின்றை புள்ளூர்தி சபவாரரக்கர் குலம
வகடுத்தவான்
இகழ்வின்றி என்வனஞ்சேகத்த எப்வபவாழுதம
பிரியேவாசன. (திரு 10-6-9)

வபவாருள்: தம விளங்குகின்றை திருமைவார்பிசல
வபரியே பிரவாட்டியேவாசரவாடும விளங்குகின்றை

திருமைவால் வைசிக்கின்றை இடம குளிர்ந்த
திருவைவாட்டவாற என்னும திருத்தலமைவாகும.
நிவலத்த புகழுவடயேக் கருடவன வைவாகனமைவாக
உவடயேவைர் அவைர். சபவார் வசேயகின்றை அரக்கர்
குலத்திவன அழித்தவைர் அவைர். விருப்பு
வவைறப்பு இல்லவாமைல் எப்வபவாழுதம
அடிசயேனின் மைனத்தில் பிரியேவாமைல் இருக்கிறைவார்
என்ற எமவபருமைவானத சபரருவளப் பவாரவாட்டிப்
பவாடுகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.

குழற்சகவாவைலர் மைடப்பவாவவையும மைண்மைகளும
திருவும
நிழற்சபவால்வைனர் கண்டு நிற்குங்வகவால்!
மீளுங்வகவால்! தண்ணந்தழவாய
அழற்சபவாலடுஞ்சேக்கரதண்ணல் விண்சணவார்
வதவாழக்கடவும
தழற்சபவால் சினத்த அப்புள்ளின் பின்
சபவானதனி வநஞ்சேசமை (திவி 3)

வபவாருள்: குளிர்ந்த அழகியே திருத்தழவாய மைவாவல
அணிந்தவைனும, வநருப்புப்சபவால அழிக்கின்றை
திருவைவாழிவயே எந்தியேவைனுமைவான
எமவபருமைவானுக்கு மூன்ற சதவியேர் உள்ளனர்.
புல்லவாங்குழவல இவசேக்கும ஆயேர் குலத்தில்
சதவான்றியே நப்பின்வனப் பிரவாட்டியும,
பூமிப்பிரவாட்டியும, வபரியே பிரவாட்டியும
எப்சபவாதம அப்வபருமைவானுக்கு நிழல் சபவால
இருப்பர். தீப்சபவாலும சினம வகவாண்ட
கருடவாழ்வைவாவன வைவாகனமைவாகக் வகவாண்டவைன்,
அப்பறைவவை மீசதறி அவைர் வசேல்லுங்கவால்
சதவைர்கள் அவனவைரும அவைவரத்வதவாழுவைர்,
எனத தனியேவான மைனமைவானத கருட வைவாகனனவான
அப்வபருமைவான் பின்சன வசேன்ற விட்டத அத
திருமபி வைருசமைவா அல்லத அங்சகசயே நிற்குசமைவா
என்ற வநஞ்சேழிந்த பரவாங்குசே நவாயேகியேவாகத்
தன்வன பவாவித்தப் பவாடுகின்றைவார் நமமைவாழ்வைவார்.
தனி வநஞ்சேம முன்னவைர் புள்சள கவைர்ந்தத
தண்ணந்தழவாயேர்க்கு

இனி வநஞ்சேம இங்குக் கவைர்வைத யேவாமிலம நீ
நடுசவை
முனி வைஞ்சேப் சபயச்சி முவல சுவவைத்தவான்
முடி சூடு தழவாயப்
பனி நஞ்சே மைவாருதசமை! எமமைத ஆவி பனிப்பு
இயேல்சவை? (திவி 4)
வபவாருள்: பரவாங்குசேநவாயேகியின் வநஞ்சேத்வத
முன்னசர அந்த எமவபருமைவானுவடயே கருட
வைவாகனம கவைர்ந்த வசேன்ற விட்டத.
இந்நிவலயில் வைவாவடக் கவாற்றம வைந்த
வைருத்தியேத. அப்சபவாத நவாயேகி என்னுவடயே
மைனவத முன்னசர எமவபருமைவானுவடயே கருட
வைவாகனம கவைர்ந்த வசேன்ற விட்டத, எனசவை
அவைரத திருத்தழவாய மைவாவலவயே கவைர்ந்த
வசேல்வைதற்கு இனிவயேவாரு மைனம என்னிடம
இல்வல. இவ்வைவாறிருக்க வைஞ்சேவனயேவாக வைந்த
பூதவனயின் முவலவயே சுவவைத்த உண்ட
பிரவானுவடயே திருமுடியில் சூடப்பட்ட
திருத்தழவாய சபவான்ற குளிர்ச்சிவயே உவடயே
விஷம சபவான்றை வைவாவடக்கவாற்சறை நீ இவடயிசல

புகுந்த ஏற்கனசவை வைருந்தியிருக்கின்றை
எமமுவடயே உயிவர சமைலும நடுங்கச் வசேயவைத
உமைக்கு தகுதிசயேவா? தகவாத என்ற பரவாங்குசே
நவாயேகி பவாவைவனயில் கருடனின் அழவக
நமமைவாழ்வைவார் பவாடுகின்றைவார்.
தடவாவியேவைமபும முரிந்த சிவலகளும
சபவாகவிட்டு
கடவாயினவகவாண்வடவால்கும வைல்லியீசதனும
அசுரர் மைங்க
கடவாவியே சவைகப்பறைவவையின் பவாகன் மைதன
வசேங்சகவால்
நடவாவியே கூற்றைங்கண்டீர் உயிர்கவாமின்கள்
ஞவாலத்தள்சள. (திவி 6)
வபவாருள்: வைவளந்த அமபுகவளயும, ஒடிந்த
விற்கவளயும தவிர்த்த விட்டுப் பயேனுவடயே
அமபுகவளயும விற்கவளயும ஏந்தி தவைண்டு
நடக்கின்றை அழகுவடயே இப்வபண் எமைன் என்சறை
கூறைலவாம. அசுரவர அழிக்க சவைண்டிப் பறைவவை
அரசேனவான கருடன் மீத ஏறி வைரும பவாகனவான

எமவபருமைவானின் புதல்வைன் மைன்மைதனவாவைவான்.
அவைன் ஆட்சி நடத்தவைவதப் சபவால அழகியே
வைடிவைம வகவாண்ட இத்தவலவி இவ்வுலகிசல
உள்ளவாள். ஆகசவை நீங்கள் உயிவரக்
கவாப்பவாற்றிக்வகவாள்ளுங்கள் என்ற
அறிவுறத்தகின்றைவார் ஆழ்வைவார்.
கவாவியும நீலமும சவைலும கயேலும
பலப்பலவவைன்ற
ஆவியின் தன்வமை அளவைல்ல பவாரிப்பு
அசுரவரச் வசேற்றை
மைவாவியேம புள் வைல்ல மைவாதவைன் சகவாவிந்தன்
சவைங்கடம சசேர்
தூவியேம சபவட யேன்னவாள் கண்களவாயே
தவணமைலசர (திவி 67)
வபவாருள்: எமவபருமைவான் மிகப்வபரியே
அற்புதமைவாகக் கருடவன வைவாகனமைவாகக்
வகவாண்டு அசுரர்கவள அழித்த மைவாதவைன்,
திருமைகள் சகள்வைன், பசுக்கவளக் கவாத்த அந்த
சகவாவிந்தன் வைவாசேம வசேயயும மைவல

திருசவைங்கடத்தில் அழகுவடயே வபண் அன்னம
சபவான்றை என் தவலவி வைவாழ்கின்றைவாள். அவைள்
கண்கள் இரண்டும ஒன்றக்வகவான்ற
வதவாடர்புவடயே இரு தவாமைவர மைலர் சபவான்றைவவை.
வசேங்கழுநீர்ப்பூ, கருவநயதல்பூ, சவைல், கயேல்மீன்,
மைற்றம மைவான் விழி சபவான்றை அவனத்வதயும
இவைள் கண்கள் வவைன்ற விடும அழகு
வகவாண்டவவை. இவவை இரண்டும என்வன
வைவதக்க அடிசகவாலியே பரப்பு என்
வமைன்வமையேவான உயிரின் தன்வமைக்கு ஏற்றை
அளவைல்ல.
*****************
இனி முதலவாழ்வைவார்களின் சில அருளிச்வசேயேல்கள்
அடியும படிக்கடப்பத் சதவாள் திவசே சமைற்
வசேல்ல
முடியும விசுமபளந்த வதன்பர் –
வைடியுகிரவால் இரணியேதவாகம இருஞ்சிவறைப்புள்
ஊர்ந்தவான் உலகளந்த நவான்ற. ( மு.தி 17)

வபவாருள்: கூர்வமையேவான வைஜ்ர நகங்களினவால்
இரணியேத மைவார்வப பிளந்தவைனும, வபரியே
அழகியே சிறைகுகவள கருடன் சமைல்
ஊர்பவைனுமைவான எமவபருமைவான் உலகளந்த
கவாலத்திசல, திருவைடி பூமிவயே அளந்த வகவாள்ள,
திருத்சதவாள்கள் திக்குகளிசல பரவிச்வசேல்ல,
திருமுடி சமைலுலகத்வத அளந்தத என்ற
வசேவால்வைவார்கள், ஐசயேவா அடிசயேன் சநரில்
சசேவிக்கப்வபறைவில்வலசயே என்ற பவாடுகிறைவார்
வபவாயவகயேவாழ்வைவார்.
நின்ற நிலமைங்வக நீசரற்ற மூவைடியேவால்
வசேன்ற திவசேயேளந்த வசேங்கண்மைவாற்கு –
என்றம
பவடயேவாழி புள்ளூர்தி பவாமபவணயேவான் பவாதம
அவடயேவாழி வநஞ்சசே! அறி. (மு.தி 21)
வபவாருள்: மைவாவைலியின் யேவாகசேவாவலயில் வசேன்ற
நின்றத் தனத அழகியே திருக்கரங்களினவால் பூமி
தவானம வைவாங்கி பின் திரிவிக்கிரமைவானவாகி
மூவைடியேவால் எல்லவா இடங்கவளயும உவடவமை

ஆக்கிக் வகவாண்ட வசேந்தவாமைவரக் கண்ணனவான
எமவபருமைவானுக்கு சேக்கரமைவானத ஆயுதம,
கருடன் வைவாகனம. கமபீரமைவான மைனசமை! நவான்
வசேவால்வைவத ஆரவாயந்த வகவாள். பவாமவப
அவணயேவாகக் வகவாண்ட அப்வபருமைவானுவடயேத்
திருவைடிகவள அவடந்திடு என்கிறைவார்
வபவாயவகயேவாழ்வைவார்.
அறியுமுலவகல்லவாம யேவாசனயுமைல்சலன்
வபவாறிவகவாள்சிவறையுவைணமூர்ந்தவாய – வவைரீ
கமைழும
கவாமசபயவமைன்சதவாளி
கவதவவைண்வணயுண்டவாவயே
கவாமசபவகவாண்டவார்த்த தழுமபு (மு.தி 22)
வபவாருள்: பல வைண்ணங்கவளயுவடயே
இறைகுகவளயுவடயே கருடவாழ்வைவான் சமைல் ஊர்ந்த
வசேல்லும எமவபருமைவாசன! மூங்கிவலப் சபவான்றை
சதவாள்கவளயுவடயே யேசசேவாவதயினவால்
கவடயேப்பட்டு மைணம வீசேப்வபற்றை
வவைண்வணவயே உண்ட உன்வன அந்த ஆயச்சித்

தவாமபு வகவாண்டு கட்டியேதவால் உண்டவான
தழுமவப அறிபவைன் நவான் ஒருவைசன அன்ற,
உலகத்தில் உள்ள எல்லவாரும அறிவைவார் என்ற
பவாடுகிறைவார் வபவாயவகயேவாழ்வைவார்.
இவறையும நிலனும இரு விசுமபும கவாற்றம
அவறை புனலும வசேந்தீயுமைவாவைவான் – பிவறை
மைருப்பின்
வபங்கண் மைவால் யேவாவன படுதயேரம
கவாத்தளித்த
வசேங்கண் மைவால் கண்டவாய வதளி. (மு.தி 29)
வபவாருள்: வநஞ்சேசமை! ஸ்ரீவவைகுந்தநவாதனவாகவும,
நிலம, வைவானம, கவாற்ற நீர் வநருப்பு ஆகியே
பஞ்சேபூதங்களவான லீலவா
விபூதிவயேயுவடயேவைனவாகவும இருக்கின்றை
எமவபருமைவான், பிவறை சபவான்றை தந்தத்வதயும
பசியே கண்கவளயும உவடயே கசஜேந்திரவாழ்வைவான்
பட்டத் தன்பத்வத நீக்கி கவாத்தருளியே
வசேந்தவாமைவரக் கண்ணனவான வபருமைவாள் கவாண்! நீ

இவதத் வதரிந்த வகவாள் என்ற கசஜேந்திர
சமைவாட்சேத்வதப் பவாடுகின்றைவார் வபவாயவகயேவாழ்வைவார்
இடரவார் படுவைவார்? எழுவநஞ்சசே! சவைழம
வதவாடர்வைவான் வகவாடு முதவல சூழ்ந்த படமுவடயே
வபந்நவாகப் பள்ளியேவான் பவாதசமை வக
வதவாழுதகம
வகவாயந்நவாகக் பூமசபவாத வகவாண்டு. (மு.தி 78)
வபவாருள்: கசஜேந்திரன் என்றை யேவாவனவயே பின்
வதவாடர்ந்த வசேன்ற வகவாடியே முதவலவயே
அழித்தவைனும, படத்வதயுவடயே பரந்த
ஆதிசசேடவன படுக்வகயேவாக உவடயேவைனுமைவாகியே
எமவபருமைவாவன, வகவாயத அழகியே புன்வன
மைலர்கவளக் வகவாண்டு வதவாழுசவைவாம. அவைனுக்கு
அடிவமைப்படவாமைல் கிடந்த தக்கப்பட வைல்லவைர்
யேவார்? எனசவை வநஞ்சசே! விவரவைவாக எழுந்திரு
என்கிறைவார் வபவாயவகயேவாழ்வைவார்.
அத்தியூரவான் புள்வளயூர்வைவான் அணிமைணியின்

தத்திசசேர் நவாகத்தின் சமைல் தயில்வைவான் –
முத்தீ
மைவறையேவாவைவான் மைவாகடல்நஞ்சுண்டவான்
தனக்கும
இவறையேவாவைவான் எங்கள் பிரவான். (இ.தி 96)
வபவாருள்: ஸ்ரீஅத்திகிரியிசல எழுந்தருளியுள்ள
எமவபருமைவான் வபரியே திருவைடிவயே வைவாகனமைவாக
வகவாண்டவைன், அழகியே மைவாணிக்கங்கவளயும
படப்வபவாறிகவளயும உவடயே ஆதிசசேஷன் சமைல்
பள்ளி வகவாண்டவைன், மூன்ற அக்னிகளவால்
ஆரவாதிக்கப்படுபவைன்; சவைதங்களவால்
சபவாற்றைப்படுபவைன்; பவாற்கடலில் இருந்த
உண்டவான நஞ்வசே உட்வகவாண்டவைனவான
சிவைனுக்கும சுவைவாமியேவாக இருப்பவைன். என்ற
மைங்களவாசேவாசேனம வசேயகிறைவார் பூத்த்தவாழ்வைவார்
வபவாலிருந்திருண்டகவார்வைவானில்
மின்சனசபவால் சதவான்றி
மைலிந்ததிருவிருந்த மைவார்வைன் – வபவாலிந்த

கருடன்சமைற்வகவாண்ட கரியேவான் கழசல
வதருடன் சமைற்கண்டவாய வதளி. (மூ.தி 57)
வபவாருள்: வசேறிந்த இருவளயுவடயே கவார்கவாலத்
வதழுகின்றை கருத்தட சமைகத்தில் மின்னல் சபவால
பிரவாட்டியேவானவைள் பிரகவாசித்த வீற்றிருக்கின்றை
திருமைவார்வபயுவடவைனவாக விளங்குகின்றைக்
கருடன் மீத சசேவவை சேவாதிக்கின்றை
எமவபருமைவானுவடயே திருவைடிகசள ஞவானத்திற்கு
சமைற்பட்டதவான பக்திக்கு விஷயேவமைன்ற
(வநஞ்சசே!) வதளிந்திரு என்ற அறிவுறத்தகிறைவார்
சபயேவாழ்வைவார்.

56. கருட யேவாத்திவர
கருடனின் சிறைப்புகவளப் பகரும இந்த நூவல
எழுதம சபவாதச் சிறைப்பு சகவாலங்களில் கருடன்
சசேவவை சேவாதிக்கும ஆலயேங்கவளச் சசேவிக்கலவாம
என்றை அவைவா மைனதில் சதவான்றியேத. எனசவை ஒரு
வைவார இறதியின் சபவாத மூன்ற நவாள் விடுமுவறை
கூடி வைந்தசபவாத ஒரு யேவாத்திவர கிளமபிசனவாம.
முதல் நவாள் கவாவல வசேன்வனயிலிருந்த கிளமபி
திருவவைள்ளியேங்குடி வசேன்ற சேதர்புஜே அமைர்ந்த
சகவாலக் கருடவன முதலில் சசேவித்சதவாம.
பின்னர் திருருநவறையூர் வசேன்ற கல் கருட
பகவைவாவனச் சசேவித்சதவாம. அருகில் உள்ள
ஒப்பிலியேப்பவனச் சசேவித்த பின்னர்,
திருக்கண்ணமைங்வக வசேல்லும வைழியில்
திருச்சசேவறையில் சேவாரநவாதப் வபருமைவாவள தங்கக்
கவைசேத்தில் பஞ்சேவாயுதங்களுடன் திவ்யேமைவாகச்
சசேவித்சதவாம. பின்னர் திருக்கண்ணமைங்வகயில்
பக்ஷிரவாஜேவனச் சசேவித்சதவாம. முதல் நவாளின்

நிவறைவைவாக எண்கண்ணில் நித்யே கருட சசேவவை
தந்தருளும ஆதி நவாரவாயேணப்வபருமைவாவளச்
சசேவித்சதவாம.
இரண்டவாம நவாள் அதிகவாவல
திருக்கண்ணங்குடியில் உற்சேவைக் கருட
பகவைவாவன வவைகுந்தத்தில் உள்ளத சபவால நியேமை
கருடனவாகச் சசேவித்சதவாம. அடுத்த திருநவாவக
வசேன்ற அமைர்ந்த சகவால கருடவன தங்கக்
கவைசேத்தில் அற்புதமைவாகச் சசேவித்சதவாம. (வைழியில்
சிறப்புலியூரில் ஆதிசசேஷன் உயேரத்திலும
கருடன் கீசழயும சசேவவை சேவாதிக்கும
சகவாலத்வதயும சசேவிக்கலவாம. முடிந்தவைர்கள்
வசேன்ற சசேவிக்கலவாம). பின்னர்
திருக்கண்ணபுரம வசேன்ற வபருமைவாளுடன்
கருடன் கருவைவறையில் கர்வைம தீர்ந்த
கருடவனயும சசேவித்சதவாம. இரண்டவாம நவாளின்
நிவறைவைவாக சதரழுந்தூரில் சேகவாவைவாக கருடன்
வபருமைவாளுடன் சசேவவை சேவாதிக்கும அழவகச்
சசேவித்சதவாம.

மூன்றைவாம நவாள் திருஇந்தளூரில் பரிமைள ரங்கவர
சசேவித்தவிட்டு, நிவறைவைவாக திருநவாங்கூர் திவ்யே
சதசேங்கவள சசேவித்சதவாம, அவைற்றில்
மைணீமைவாடக்சகவாவிலில் வபருமைவாளின்
பவாதத்திற்கு மிகவும கீழவாக வகவாடி மைரத்திற்கு
அருகில் சசேவவை சேவாதிக்கும அமைர்ந்த சகவால
கருடவனயும சசேவித்த இந்த யேவாத்திவரவயே
நிவறைவு வசேயசதவாம.

57. பூரண சேரணவாகதி
இத வைவர கருட சேரிதம முதலவாகக் கருடன்
வபருமைவாளுடன் சேரிசேமைமைவாக சசேவவை சேவாதிக்கும
அழவகயும, சிறைப்பவாகப் பல்சவைற சகவாலங்களில்
சசேவவை சேவாதிக்கும பவாங்வகயும பல்சவைற சிறைப்பு
மிக்க கருட சசேவவைகவளயும, ஆழ்வைவார்களின்
அருளிச் வசேயேல்கவளயும சசேவித்சதவாம.
இவவைவயேல்லவாம நமைக்கு உணர்த்தவைத
என்னவவைன்றைவால் அந்தமில் இன்பத்த அழிவில்
வீட்வட அவடயே பூரண சேரணவாகதிதவான் ஒசர
வைழி. இவத ஆண்டவாள், திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்
மைற்றம நமமைவாழ்வைவார் எவ்வைவாற கூறியுள்ளவார்கள்
என்பவதச் சசேவித்த கருட சசேவவைவயே நிவறைவு
வசேயசவைவாம.

அகலகில்சலனிவறையுவமைன்ற
அலர்சமைல்மைங்வகயுவறை மைவார்பவா!
நிகரில்புகழவாய! உலகமமூன்றவடயேவாய!
என்வனயேவாள்வைவாசன!

நிகரிலமைரர் முனிக்கணங்கள் விருமபும
திருசவைங்கடத்தவாசன!
புகவலவான்றில்லவா அடிசயேன்
உன்னடிக்கீழமைர்ந்த புகுந்சதசன! (தி.வைவா 6-1010)

வபவாருள்: உங்கவள விட்டு கண சநரமும
பிரிசயேன் என்ற வபரியே பிரவாட்டியேவார் அலர்சமைல்
மைங்வக நித்தியே வைவாசேம வசேயகின்றை மைவார்பிவன
உவடயேவைசன! மூன்ற உலகங்கவளயும
உவடயேவைசன! என்வன ஆள்கின்றைவைசன!
ஒப்பில்லவாத நித்தியே சூரிகளும முனிவைர்
குழவாங்களும விருமபுகின்றை திருமைவலயில்
எழுந்தருளியுள்ள திருசவைங்கடவைசன! சவைற கதி
ஒன்றம இல்லவாத அடிசயேன் உனத
திருவைடியிசல வபவாருந்தி அவடந்சதன் என்ற
வபரியே பிரவாட்டிவயே முன்னிட்டு
திருசவைங்கடவைனிடம சேரணவடகின்றைவார்
நமமைவாழ்வைவார்.

தவாசயே தந்வத என்றம தவாரசமை கிவள மைக்கள்
என்றம
சநவாசயே பட்வடவாழிந்சதன்; உன்வனக்
கவாண்பசதவார் ஆவசேயினவால்
சவைய ஏய பூமவபவாழில் சூழ் விவரயேவார்
திருசவைங்கடவைவா!
நவாசயேன் வைந்தவடந்சதன்; நல்கி
ஆவளன்வனக் வகவாண்டருசள. ( வப. தி 1-9-1)

வபவாருள்: மூங்கில்கள் நிவறைந்த பூஞ்சசேவாவலகள்
சூழ்ந்த மைணம நிவறைந்த திருமைவலயில்
எழுந்தருளியுள்ள வபருமைவாசன! தவாய, தந்வத,
மைவனவி, சுற்றைம, பிள்வளகள் என்ற உறைவு
அல்லவாதவைர்கவள உறைவைவாக நிவனத்த
தன்பப்பட்சடன். நவாவயேப் சபவாலும
தவாழ்ந்தவைனவாகியே நவான் வமையயேவான உறைவைவாகியே
உன்வன வைணங்க சவைண்டுவமைன்றை ஆவசேயேவால்

உன்னிடம வைந்த தஞ்சேம புகுந்சதன்.
அடியேவைனவான என்வனக் குளிர சநவாக்கி அடிவமை
வகவாண்டருள்வைவாய என்ற திருசவைங்கடவைனிடம
சேரணமைவடகிறைவார் திருமைங்வகயேவாழ்வைவார்.

திருமையிவல மைவாதவைப்வபருமைவாள்

சிற்றைஞ் சிறகவாசல வைந்தன்வனச் சசேவித்த
உன்
வபவாற்றைவாமைவரயேடிசயே சபவாற்றம வபவாருள்
சகளவாய
வபற்றைம சமையத்தண்ணுங் குலத்தில் பிறைந்த நீ
குற்சறைவைவலங்கவளக் வகவாள்ளவாமைற் சபவாகவாத
இற்வறைப்பவறைவகவாள்வைவா
னன்றகவாண்சகவாவிந்தவா!
எற்வறைக்கும எசழழ்பிறைவிக்கும
உன்தன்சனவாடு
உற்சறைவாசமையேவாசவைவாம
உனக்சகநவாமைவாட்வசேயசவைவாம
மைற்வறைநங்கவாமைங்கள்
மைவாற்சறைசலவாவரமபவாவைவாய. (தி பவா 29)

வபவாருள்: (குவறைவயேவான்றமில்லவாத
சகவாவிந்தசன) மிக்க விடியேற்கவாலத்திசலசயே நீ

இருக்கும இடத்தில் வைந்த உன்வன வைணங்கி,
உன் அழகியே தவாமைவர சபவான்றை திருவைடிகவளசயே
நவாங்கள் மைங்களவாசேவாசேனம வசேயவைதன் பயேவனக்
சகளவாய. நீ மைவாடுகவள சமையத்த அவவை உண்டத
கண்டபின் உண்கின்றை குலத்திசல பிறைந்த,
எங்களிடம பணிவிவடகவளக் வகவாள்ளவாமைல்
விட்டுவிடுவைத உனக்கு தகவாத. இப்சபவாத
நவாங்கள் வைந்தத பவறைவயே வகவாள்ளும
வபவாருட்டவாக அன்ற. சகவாவிந்தசன! நவாங்கள்
எப்சபவாதம நீ எடுக்கும எல்லவா
அவைதவாரங்களிலும இப்சபவாத இருப்பத
சபவாலசவை உன்சனவாடு வபவாருந்தியேவைர்களவாகசவை
இருக்க சவைண்டும. உனக்சக அடிவமை
வசேயபவைர்களவாகசவை இருக்க சவைண்டும.
இவைற்வறை விட சவைற எந்த விருப்பமும வைரவாமைல்
சபவாக்குவைவாயேவாக என்ற குவறை ஒன்றம இல்லவாத
சகவாவிந்தனிடம சேரணமைவடகின்றைவாள் நவாச்சியேவார்.
ஜீவைவாத்மைவாக்களுக்கு பிறைப்பும இறைப்பும மைவாறி
மைவாறி வைரும, பிறைவிப் வபருங்கடவல நீந்திக் கவர
சசேர்ந்தவால்தவான் முக்தி கிட்டும. முக்தி அவடயே
சேரணவாகதிதவான் சிறைந்த மைவார்க்கம. "ஜீவைவாத்மைவா

பவாவைச்சுவமைவயே அகற்றவைதற்கு இவறைவைனிடம
சேரணவாகதி அவடயே சவைண்டும என்ற
பகவைத்கீவத கூறகின்றைத. சேரணவாகதி வநறியேவானத
சவைதம முதலவான நூல்களவால் வித்தவாக
விவதக்கப்பட்டு இதிகவாசே புரவாணங்களவால் சவைர்
ஊன்றைப்வபற்ற ஆழ்வைவார்களவால்
மைரங்களவாக்கப்பட்டு ஆச்சேவார்யேவார்களவால்
மைலரச்வசேயயேப்பட்டுள்ளத. இந்த சேரணவாகதி
வநறிவயேப் பின் பற்றி நவாமும உயசவைவாமைவாக.
அந்த சேரணவாகதிவயே உணர்த்தவைசத கருடசசேவவை
சேமையேம கிட்டும சபவாத தங்கள் இல்லத்தின்
அருகில் உள்ள சகவாவிலில் நவடவபறம
கருடசசேவவைவயே அவைசியேம வசேன்ற
சசேவியுங்கள்.
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