
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பக்தியால் யானுனைப் பலகாலும்   --   பற்றியய மாதிருப் புகழ்பாடி 
முத்தைாமாறறனைப் றபருவாழ்வின் --   முக்தியய யேர்வதற் கருள்வாயய 
உத்தமாதாை ேற்குண யேயா      --   ஒப்பிலா மாமணி கிரிவாோ 
வித்தகா ஞாைேத்திேிபாதா    --   றவற்றியவலாயுதப் றபருமாயே. 
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   விஷய அட்டவணை 
 

                                 றேஞ்ேக்கைகல்லு றேகிழ்ந்துருக 
                                 னகத்தல ேினறகைி 
                                 அடலருனணத் திருக்யகாபுரத்யத 
                                 ேீதக்கேப றேந்தாமனர (விோயகர் அகவல்) 

1.  யாயமாதிய கல்வியும்   
ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்   
திருவடியும் தண்னடயும் 
றேந்தில் வாழ் அந்தணர்  

3.  திணியாை மயைாேினல   
ஆனேகூர் பக்தயைன்    
கந்தர் அநுபூதி 
யதாலாற் சுவர் னவத்து   
ேீர்பாத வகுப்பு (உததியினட கடவு) 

2.  ஆடும் பரியவல்    
பக்தர்கணப்ரிய    
அழித்துப் பிறக்கறவாட்டா   
கனடக்கணியல் வகுப்பு (அனலகடல்) 
அறுபணட வடீு 
    றதய்வத் திருமனல 
    ேந்ததம் பந்தத் றதாடராயல  
    யேல்பட்டழிந்தது 
    விறல் மாறன் ஐந்து  
    படிக்கின்றினல  
    ோதபிந்து கலாதீ 
    ேீலச்ேிகண்டியில் 
    ேரணகமலாலயத்னத 
    ஓனலயும் தூதரும் 
    ஐங்கரனை ஒத்தமைம் 
    மாகத்னத முட்டிவரும் 
    ேீலமுே தாயர்தந்னத 
பஞ்ச பூத ஸ்தலங்கள்  
    ோறேன் றேயும்  
    அற்னறக்கினர  
    பாறலன்பது றமாழி 
    ோடித்யதடித் 
    யபற்னறத் தவம் 
    இமராஜன் ேிலா 
    தாவடி ஓட்டு மயிலிலும்  
    ேிரத்தாைத்தில் 
    பத்தித் திருமுகம் 
    கைகேனப யமவும் 
    ேிந்திக்கியலன் 
    ேினலயாத ஸமுத்திரமாை 
    அராப்புனை யவணியன் 
    உடுக்கத்துகில் 

4.  எந்தாயும் எைக்கருள்    
ேீதே வாரிஜ பாதா    
னமவரும் கண்டத்தர்    
யதயவந்த்ர ஸங்க வகுப்பு (தரணியில் அரணிய) 

5.  முருகன் தைியவல் முைி   
யகதனகய பூமுடித்த    
விழிக்குத் துனண    
யவல் வகுப்பு (திருத்தணியில் உதித்தருளும்) 

6.  ோதாகுமரா ேம     
பாதிமதி ேதி      
றமாய்தார் அணிகுழல்    
திருயவனேக்காரன் வகுப்பு (ஆைபய பக்தி) 

7.  விதிகாணும் உடம்னப     
அறமிலாஅதி பாதகவஞ்ே    
றபரும்னபம் புைத்தினுள்    
யவடிச்ேி காவலன் வகுப்பு (உதரகமலத்திைினட) 

8.  முருகன் குமரன் குஹன்    
மூலாேிலமதின் யமயல    
காவிக்கமலக் கழலுடன்    
ஓருருவாகிய தாரக பிரமத்து (திருஎழுக்கூற்றிருக்னக) 

9.  உருவாய் அருவாய்  
ஏறுமயில் ஏறிவினேயாடுமுகம் 
ஆறிரு தடந்யதாள் வாழ்க 
வாழ்க அந்தணர் வாைவர்     
முடியாப் பிறவிக்கடலில் 
யேந்தனைக் கந்தனை 
குமாரா ஈேஸூயைா - 48 தடனவ 
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அன்பர்தமக்கான நிணலப்பபாருள ாளன ஐந்துகரத்  தாணனமுகப் பபருமாள  
 

றேஞ்ேக் கைகல்லு றேகிழ்ந்துருகத் 

தஞ்ேத்தருள் ஷண்முகனுக் கியல்யேர் 
றேஞ்றோற் புனை மானல ேிறந்திடயவ 
பஞ்ேக்கர ஆனை பதம் பணிவாம். 

 
னகத்தல ேினறகைி அப்ப றமாடவல் றபாரி கப்பிய கரிமுகன்    அடியபணிக் 
கற்றிடும் அடியவர் புத்தியிலுனறபவ கற்பக றமைவினை        கடியதகும் 
மத்தமும் மதியமும் னவத்திடும் அரன்மகன் மற்றபாரு திரள்புய மதயானை 
மத்தே வயிறனை உத்தமி புதல்வனை மட்டவிழ் மலர்றகாடு    பணியவயை 
முத்தமிழனடவினை முற்படு கிரிதைில் முற்பட எழுதிய        முதல்யவாயை 
முப்புரறமரி றேய்த அச்ேிவனுனற ரதம் அச்ேது றபாடிறேய்த     அதிதீரா 
அத்துயரது றகாடு சுப்பிரமணி படும் அப்புை மதைினட          இபமாகி 
அக்குற மகளுடன் அச்ேிறு முருகனை அக்கண மணமருள்       றபருமாயே. 
 

   அடலருனணத் திருக்யகாபுரத்யத, அந்த வாயிலுக்கு, 
   வடவருகில் றேன்று கண்டுறகாண்யடன், வருவார் தனலயில்,  
   தடபறடறைப் படுகுட்டுடன், ேர்க்கனர றமாக்கியனக, 
   கடதடகும்பக் கேிற்றுக்கு, இனேய கேிற்றினையய. 

 
விநாயகர் அகவல் 

ேீதக்கேப றேந்தாமனரப் பூம்பாதச் ேிலம்பு பல இனே பாட 
றபான் அனரஞாணும் பூந்துகிலானடயும் வன்ை மருங்கில் வேர்ந்து அழறகறிப்பப் 
யபனழ வயிறும் றபரும்பாரக் யகாடும் யவழமுகமும் விேங்கு ேிந்தூரமும் 
அஞ்சு கரமும் அங்குே பாேமும் றேஞ்ேில் குடிறகாண்ட ேீல யமைியும் 
ோன்ற வாயும் ோலிரு புயமும் மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும் 
இரண்டு றேவியும் இலங்கு றபான்முடியும் திரண்ட முப்புரிநூல் திகறழாேி மார்பும் 
றோற்பதம் கடந்த துரிய றமய்ஞாை அற்புதம் ேின்ற கற்பகக் கேியற 
 

முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகை இப்றபாழுறதன்னை ஆட்றகாள்ே யவண்டித் 
தாயாய் எைக்குத் தாறைழுந்தருேி மாயாப் பிறவி மயக்கமறுத்யத 
திருந்திய முதல் ஐந்றதழுத்தும் றதௌiவாய் றபாருந்தயவ வந்றதன் உேந்தைில் புகுந்து 
குருவடிவாகிக் குவலயம் தன்ைில் திருவடி னவத்துத் திறமிது றபாருறேை 
வாடாவனக தான் மகிழ்ந்றதைக்கருேிக் யகாடாயுதத்தால் றகாடுவினை கனேந்யத 
உவட்டா உபயதேம் புகட்டி என் றேவியில் றதவிட்டாத ஞாைத் றதேினவயும் காட்டி 
ஐம்புலன் தன்னை அடக்குமுபாயம் இன்புறு கருனணயின் இைிறதைக்கருேி 
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கருவிகறோடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்து இருவினை தன்னை அறுத்திருள் கடிந்து 
தலறமாரு ோன்கும் தந்றதைக்கருேி மலறமாரு மூன்றின் மயக்கமறுத்யத 
ஒன்பது வாயில் ஒரு மந்திரத்தால் ஐம்புலக் கதனவ அனடப்பதும் காட்டி 
ஆறாதாரத்து அங்குே ேினலயும் யபறா ேிறுத்திப் யபச்சுனர அறுத்யத 
இனடப் பிங்கனலயின் எழுத்தறிவித்துக் கனடயில் சுழுமுனை கபாலமும் காட்டி 
மூன்று மண்டலத்தின் முட்டிய தூணின் ோன்றறழு பாம்பின் ோவிலுணர்த்திக் 
குண்டலியதைிற் கூடிய அேனப விண்றடழு மந்திரம் றவேிப்பட உனரத்து 
மூலாதாரத்தின் மூண்றடழு கைனலக் காலாறலழுப்பும் கருத்தறிவித்து    
அமுத ேினலயும் ஆதித்தன் இயக்கமும் குமுத ேகாயன் குணத்னதயும் கூறி 
இனடச்ேக்கரத்தின் ஈறரட்டு ேினலயும் உடற்ேக்கரத்தின் உறுப்னபயும் காட்டி 
ஷண்முகத் தூலமும் ேதுர்முகச் சூக்கமும் எண்முகமாக இைிறதைக்கருேிப் 
புரியட்ட காயம் புலப்பட எைக்குத் றதரிறயட்டு ேினலயும் றதரிேைப் படுத்திக் 
கருத்திைிற் கபால வாயில் காட்டி இருத்தி முக்தி இைிறதைக்கருேி 
என்னை அறிவித்து எைக்கருள் றேய்து முன்னை வினையின் முதனலக் கனேந்யத 
 
வாக்கும் மைமும் இல்லா மயைாலயம் யதக்கியய எந்தன் ேிந்னத றதேிவித்து 
இருள்றவேி இரண்டிற்கு ஒன்றிடம் என்ை அருள் தரும் ஆைந்தத்தழுத்தி என் றேவியில் 
எல்னல இல்லா ஆைந்தமேித்து அல்லல் கனேந்யத அருள் வழி காட்டி 
ேத்தத்தினுள்யே ேதாேிவம் காட்டி ேித்தத்தினுள்யே ேிவலிங்கம் காட்டி 
அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கப்பாலாய் கணுமுற்றி ேின்ற கரும்புள்யே காட்டி 
யவடமும் ேீறும் விேங்க ேிறுத்திக் கூடு றமய்த்றதாண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி 
அஞ்ேக்கரத்தின் அரும்றபாருள் தன்னை றேஞ்ேக்கருத்தின் ேினலயறிவித்துத் 
தத்துவ ேினலனய தந்றதனை ஆண்ட வித்தக விோயக வினரகழல் ேரயண.  

 
_______________________________ 
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1. பமய்த்பதாண்டர் குழாம் உைர்த்தும் முக்திளய ளசர்வதற்கருளும் பக்தி பநறி 
 

யாயமாதிய கல்வியும் எம்அறிவும் 
தாயம றபற யவலவர் தந்ததைால் 
பூயமல் மயல்யபாய் அறறமய்ப்புணர்வரீ் 
ோயமல் ேடவரீ் ேடவரீ் இைியய. 

 
ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் என்றுபூதி 
  ஆகமணி மாதவர்கள் பாதமலர் சூடுமடியார்கள் பதயம துனணயறதன்று ோளும் 
ஏறுமயில் வாகை குஹா ேரவணா எைது ஈே எைமாைமுை றதன்று யமாதும் 
  ஏனழகள் வியாகுலம் இயதறதை விைாவிலுனை ஏவர்புகழ்வார் மனறயும் என்றோலாயதா 
ேீறுபடு மானழறபாரு யமைியவயவல அணிேீல மயில்வாக உனம தந்தயவயே 
  ேீேர்கள் தயமாறடைது தீவினைறயலாமடிய ேீடுதைியவல் விடுமடங்கல் யவலா 
ேீறிவரு மாறவுணன் ஆவியுணும் ஆனைமுக யதவர் துனணவா ேிகரிஅண்டகூடம் 
  யேருமழ கார்பழேி வாழ்குமரயை பிரமயதவர் வரதா முருக தம்பிராயை. 

      
திருவடியும், தண்னடயும், ேிலம்பும், ேிலம்பூடுருவப் 
றபாருவடியவலும், கடம்பும், தடம்புயம் ஆறிரண்டும், 
மருவடிவாை வதைங்கள் ஆறும், மலர்க்கண்களும், 
குருவடிவாய் வந்து, என் உள்ேம் குேிரக் குதிறகாண்டயவ. 

 

  றேந்தில் வாழ் அந்தணர் தம் அடியார்க்கும் அடியயன் 
      றேந்தமிழ் தந்துதவும் கும்பமுைிக்கடியயன் 
  றேஞ்றோல் புனைபுலவர் ேக்கீரர்க்கடியயன் 
      றேந்தமிழ் புகழ்றகாண்டல் அருணகிரிக்கடியயன்  
  பக்தராய் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியயன் 
      பரமனையய பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியயன் 
  ேித்தத்னத ேிவன்பாயல னவத்தார்க்கும் அடியயன் 
      ேித்தத்னத குஹன்பாயல னவத்தார்க்கும் அடியயன் 
  அருனணனய ேினைந்துருகும் அடியார்க்கும் அடியயன் 
      றேந்தில் வாழ் அந்தணர் தம் அடியார்க்கும் அடியயன். 
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2.  மனிதணரப் பாடாது முருகணனளய திருப்புகழால் பாடும் பைிளய பைியாய் அணமய 
ளவண்டுதல். 

   
ஆடும் பரியவல் அணியேவறலைப் 
பாடும் பணியய பணியா அருள்வாய் 
யதடும் கயமாமுகனைச் றேருவில் 
ோடும் தைி யானை ேயகாதரயை. 

 

பக்தர்கணப்ரிய ேிர்த்தேடித்திடு பக்ஷிேடத்திய குஹுபூர்வ 
  பக்ஷிமதக்ஷிண உத்தர திக்குே பக்தர்கள் அற்புதம் எையவாதும் 
ேித்ரகவித்துவ ேத்தமிகுத்த திருப்புகனழச் ேிறிதடியயனும் 
  றேப்றபைனவத் துலகிற்பரவத் றதரிேித்த அநுக்ரஹம் மறயவயை 
கத்திய தத்னத கனேத்துவிழத்திரி கற்கவணிட்றடறி தினைகாவல் 
  கற்ற குறத்தி ேிறத்தகழுத்தடி கட்டி அனணத்த பைிருயதாோ 
ேக்தினய ஒக்க இடத்திைில் னவத்த தகப்பனும் றமச்ேிட மனறநூலின் 
  தத்துவ தற்பர முற்றுமுணர்த்திய ஸர்ப்பகிரிச்சுரர் றபருமாயே. 

   
அழித்துப் பிறக்கஒட்டா, அயில்யவலன் கவினய, அன்பால் 
எழுத்துப் பினழயறக் கற்கின்றிலீர், எரிமூண்டறதன்ை, 
விழித்துப் புனகறயழப், றபாங்குறவங்கூற்றன் விடும்கயிற்றால், 
கழுத்தில் சுருக்கிட் டிழுக்குமன்யறா, கவிகற்கின்றயத. 

 
கணடக்கைியல் வகுப்பு 

 
வாருயம ேீங்கள் வாருயம றபருத்த பாருேரீ் ேீங்கள் வாருயம 

மயினலயும் அவன் திருக்னக அயினலயும் அவன் கனடக்கண் இயனலயும் ேினைந்திருக்க வாருயம 
 

அனலகடல் வனேந்துடுத்த எழுபுவி புரந்திருக்கும் அரறேை ேிரந்தரிக்க வாழலாம் 
அேனக அரேன் தைக்கும் அமரர் அரேன் தைக்கும் அரறேை அறஞ்றேலுத்தி ஆேலாம் 
அனடறபறுவறதன்று முக்தி அதிமதுர றேந்தமிழ்க்கும் அருள்றபற ேினைந்து ேித்தியாகலாம் 
அதிரவரும் என்றுமுட்ட அலகில் வினைேண்னட ேிற்க அடறலதிர் புரிந்து றவற்றியாகலாம்  

(மயினல) 
 

இலகிய ேலஞ்றேய்புட்பகமும் உடன் ேிறம்றவளுத்த இபவரறேனும் றபாருப்பும் ஏறலாம் 
இருவரவர் ேின்றிடத்தும் எவறரவர் இருந்திடத்தும் ஒருவைிவன் என்றுணர்ச்ேி கூடலாம் 
எமபடர் றதாடர்ந்தனழக்கின் அவருடன் எதிர்ந்துளுட்க இடிறயை முழங்கி றவற்றி யபேலாம் 
இனவறயாழியவும் பலிப்பதகலவிடும் உங்கள் வித்னதயினை இைிவிடும் றபருத்த பாருேரீ் 

 (மயினல) 
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முனலயினட கினடந்தினேப்ப றமாகுறமாறகை வண்டினரப்ப முனகயவிழ் கடம்படுத்த தாரிைான் 
முதலிறபரி யம்பலத்துள் வனரயேல மண்டபத்துள் முைிவர் றதாழ அன்று ேிர்த்தமாடிைான் 
முனைறதாறு முழங்கி றயாற்றி முகிறலை இரங்க றவற்றி முனறறேறி பறந்துவிட்டயகாழியான் 
முதியவுணர் அன்று பட்ட முதியகுடர் ேன்றுசுற்று முதுகழுகு பந்தரிட்ட யவலிைான்  (மயினல) 
 

மனலமருவு னபம்புைத்தி வேருமிரு குன்றறமாத்தி வலிகுடி புகுந்திருக்கும் மார்பிைான் 
மழனலகள் விேம்பி றமாய்த்தஅறுவர் முனலயுண்டு முற்றும் வடிவுடன் வேர்ந்திருக்கும்  

வாழ்விைான் 
மனலயினற மடந்னத றபற்ற ஒருமதனல என்றுதித்து மனலயிடியவும் துணித்த யதாேிைான் 
மயினலயும் அவன் திருக்னக அயினலயும் அவன் கனடக்கண் இயனலயும் ேினைந்திருக்க 

 வாருயம. 
 

வாருயம ேீங்கள் வாருயம றபருத்த பாருேரீ் ேீங்கள் வாருயம 
மயினலயும் அவன் திருக்னக அயினலயும் அவன் கனடக்கண் இயனலயும் ேினைந்திருக்க வாருயம. 

 
 

3. ளகாலப் ப்ரவா  பாதத்தில் ஞான வாசம் வசீும் மாத்ருகா புஷ்ப மாணல சூடலாம் 
வாருளம 

 
திணியாை மயைாேினல மீதுைதாள் 
அணியார் அரவிந்தம் அரும்புமயதா 
பணியா எை வள்ேிபதம் பணியும் 
தணியா அதியமாக தயாபரயை. 

 
   ஆனேகூர் பக்தயைன் மயைாபத்ம மாைப்பூனவத்து ேடுயவ அன் 
     பாைநூலிட்டு ோவியல ேித்ரமாகயவ கட்டி ஒருஞாை 
   வாேம் வேீிப்ரகாேியா ேிற்ப மாேியலார்புத்தி அேிபாட 
     மாத்ருகா புஷ்பமானல யகால ப்ரவாே பாதத்தில் அணியவயைா 
   மூசுகாைத்து மீதுவாழ் முத்த மூரல்யவடிச்ேி தைபார 
     மூழ்குேீப ப்ரதாப மார்பத்த மூரியவழத்தின் மயில்வாழ்யவ 
   வசீுமீைப் பயயாதிவாய்விட்டு யவகயவதித்து வருமாசூர் 
     வழீயமாதிப் பரானரோகத்து வரீயவல் றதாட்ட றபருமாயே. 
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ஆனேகூர் பக்தர் அருணகிரிோதர் அணிந்த மாத்ருகாபுஷ்ப மானலயாகிய 

   கந்தரனுபூதி 
   

காப்பு 
 

றேஞ்ேக் கைகல்லு றேகிழ்ந்துருகத் தஞ்ேத்தருள் ஷண்முகனுக்கியல் யேர் 
றேஞ்றோற் புனைமானல ேிறந்திடயவ பஞ்ேக்கர ஆனை பதம் பணிவாம். 

நூல் 

1.   ஆடும் பரியவல் அணியேவறலைப் பாடும் பணியய பணியா அருள்வாய் 
 யதடும் கயமாமுகனைச் றேருவில் ோடும் தைி யானை ேயகாதரயை. 

2.   உல்லாே ேிராகுல யயாக விதச் ேல்லாப வியோதனும் ேீயனலயயா 
 எல்லாமற என்னை இழந்தேலம் றோல்லாய் முருகா ஸுரபூபதியய. 

3.   வாயைா புைல்பார் கைல் மாருதயமா ஞாயைாதயயமா ேவில்ோன் மனறயயா 
 யாயைா மையமா எனையாண்ட இடம் தாயைா றபாருோவது ஷண்முகயை. 

4.   வனேபட்ட னகமாறதாடு மக்கள் எனும் தனேபட் டழியத் தகுயமா தகுயமா 
 கினேபட்றடழு சூர் உரமும் கிரியும் றதானேபட் டுருவத் றதாடு யவலவயை. 

5.   மகமானய கனேந்திட வல்லபிரான் முகமாறும் றமாழிந்தும் ஒழிந்திலயை 
 அகம் மானட மடந்னதயர் என்றயரும் ஜகமானயயுள் ேின்று தயங்குவயத. 

6.   திணியாை மயைாேினல மீதுைதாள் அணியார் அரவிந்தம் அரும்புமயதா 
 பணியா எை வள்ேிபதம் பணியும் தணியா அதியமாக தயாபரயை. 

7.   றகடுவாய் மையை கதியகள் கரவாதிடுவாய் வடியவல் இனறதாள் ேினைவாய் 
 சுடுவாய் றேடுயவதனை தூள்படயவ விடுவாய் விடுவாய் வினை யானவயுயம. 

8.   அமரும் பதியகள் அகம் மாம் எனும் இப்பிமரங்றகட றமய்ப்றபாருள் யபேியவா 
 குமரன் கிரிராஜ குமாரி மகன் ேமரம் றபாரு தாைவ ோேகயை. 

9.   மட்டூர் குழல் மங்னகயர் னமயல்வனலப் பட்டூேல்படும் பரிறேன்றறாழியவன் 
 தட்டூடற யவல் ேயிலத்றதறியும் ேிட்டூர ேிராகுல ேிர்ப்பயயை. 

10.   கார்மா மினேகாலன் வரிற்கலபத் யதர்மா மினே வந்றததிரப் படுவாய் 
 தார்மார்ப வலாரி தலாரி எனும் சூர்மா மடியத் றதாடுயவலவயை. 

11.   கூகா எை என் கினேகூடி அழப் யபாகாவனக றமய்ப்றபாருள் யபேியவா 
 ோகாேல யவலவ ோலுகவித் தியாகா ஸுரயலாக ேிகாமணியய. 
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12.   றேம்மான் மகனேத் திருடும் திருடன் றபம்மான் முருகன் பிறவான் இறவான் 
 சும்மா இரு றோல்லற என்றலுயம அம்மா றபாருறோன்றும் அறிந்திலயை. 

13.   முருகன் தைியவல் முைிேம்குரு என்றருள் றகாண்டறியார் அறியும் தரயமா 
 உருவன் றருவன் றுேதன் றிலதன்று இருேன்று ஒேியன்றறை ேின்றதுயவ. 

14.   னகவாய் கதிர்யவல் முருகன் கழல்றபற் றுய்வாய் மையை ஒழிவாய் ஒழிவாய் 
 றமய்வாய் விழி ோேிறயாடும் றேவியாம் ஐவாய் வழிறேல்லும் அவாவினையய. 

15.   முருகன் குமரன் குஹறைன்று றமாழிந்துருகும் றேயல் தந்து ணர்றவன்றருள்வாய் 
 றபாருபுங் கவரும் புவியும் பரவும் குருபுங்கவ எண்குண பஞ்ேரயை. 

16.   யபரானேறயனும் பிணியில் பிணிபட் யடாராவினையயன் உழலத் தகுயமா 
 வரீாமுது சூர்படயவல் எறியும் சூரா ஸுரயலாக துரந்தரயை. 

17.   யாயமாதிய கல்வியும் எம்அறிவும் தாயம றபற யவலவர் தந்ததைால் 
 பூயமல் மயல்யபாய் அறறமய்ப் புணர்வரீ் ோயமல் ேடவரீ் ேடவரீ் இைியய. 

18.   உதியா மரியா உணரா மறவா விதிமால் அறியா விமலன் புதல்வா 
 அதிகா அேகா அபயா அமராவதி காவல சூரபயங்கரயை. 

19.   வடிவும் தைமும் மைமும் குணமும் குடியும் குலமும் குடியபாகியவா 
 அடியந்தமிலா அயில்யவலரயே மிடிறயன்றறாரு பாவி றவேிப்படியை. 

20.   அரிதாகிய றமய்ப்றபாருளுக் கடியயன் உரிதா உபயதேம் உணர்த்தியவா 
 விரிதாரண விக்ரமயவள் இனமயயார் புரிதாரக ோக புரந்தரயை. 

21.   கருதா மறவா றேறிகாண எைக்கிருதாள் வைேம் தர என்றினேவாய் 
 வரதா முருகா மயில்வாகையை விரதா ஸுரசூர விபாடையை. 

22.   கானேக்குமயரேன் எைக்கருதித் தானேப்பணியத் தவறமய்தியவா 
 பானேக்குழல் வள்ேி பதம் பணியும் யவனேச்சுரபூபதி யமருனவயய. 

23.   அடினயக்குறியா தறியானமயிைால் முடியக்றகடயவா முனறயயா முனறயயா 
 வடிவிக்ரம யவள் மகிபா குறமின் றகாடினயப் புணரும் குணபூதரயை. 

24.   கூர்யவல் விழி மங்னகயர் றகாங்னகயியல யேர்யவன் அருள்யேரவும் எண்ணுமயதா 
 சூர்யவறராடு குன்று றதானேத்த றேடும் யபார்யவல புரந்தர பூபதியய. 

25.   றமய்யய எைறவவ்வினை வாழ்னவ உகந்னதயயா அடியயன் அனலயத் தகுயமா 
 னகயயா அயியலா கழயலா முழுதும் றேய்யயாய் மயியலறிய யேவகயை. 

26.   ஆதாரமியலன் அருனேப் றபறயவ ேீதான் ஒருேற்றும் ேினைந்தினலயய 
 யவதாகம ஞாைவியோத மயைாதீதா ஸுரயலாக ேிகாமணியய. 
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27.   மின்யை ேிகர் வாழ்னவ விரும்பிய யான் என்யை விதியின் பயைிங்கிதுயவா 
 றபான்யை மணியய றபாருயே அருயே மன்யை மயியலறிய வாைவயை 

28.   ஆைாஅமுயத அயில் யவல் அரயே ஞாைாகரயை ேவிலத் தகுயமா 
 யாைாகிய என்னை விழுங்கி றவறும் தாைாய் ேினலேின்றது தற்பரயம. 

29.   இல்யல எனும் மானயயில் இட்டனை ேீ றபால்யலன்அறியானம றபாறுத்தினலயய 
 மல்யலபுரி பன்ைிரு வாகுவில் என் றோல்யல புனையும் சுடர்யவலவயை. 

30.   றேவ்வான் உருவில் திகழ் யவலவைன் றறாவ்வாதறதை உணர்வித்தது தான் 
 அவ்வா றறிவார் அறிகின்றதலால் எவ்வாறறாருவர்க் கினேவிப்பதுயவ. 

31.   பாழ்வாழ்றவனுமிப் படுமானயயியல வழீ்வாய் எை என்னை விதித்தனையய 
 தாழ்வாைனவ றேய்தை தாமுேயவா வாழ்வாய் இைிேீ மயில் வாகையை. 

32.   கனலயய பதறிக் கதறித் தனலயூ டனலயய படுமாறதுவாய் விடயவா 
 றகானலயய புரியவடர்குலப் பிடியதாய் மனலயய மனலகூறிடு வானகயயை. 

33.   ேிந்தாகுல இல்றலாடு றேல்வறமனும் விந்தாடவி என்றுவிடப் றபறுயவன் 
 மந்தாகிைி தந்த வயராதயயை கந்தா முருகா கருணாகரயை. 

34.   ேிங்கார மடந்னதயர் தீறேறியபாய் மங்காமல் எைக்கு வரம் தருவாய் 
 ேங்க்ராம ேிகாவல ஷண்முகயை கங்கா ேதிபால க்ருபாகரயை. 

35.   விதிகாணும் உடம்னபவிடா வினையயன் கதிகாணமலர்க் கழல் என்றருள்வாய் 
 மதிவாணுதல் வள்ேினய அல்லதுபின்துதியா விரதா ஸுரபூபதியய. 

36.   ோதாகுமரா ேமறவன்று அரைார் ஓதாஎை ஓதியறதப் றபாருள்தான் 
 யவதாமுதல் விண்ணவர்சூடும் மலர்ப் பாதா குறமின் பதயேகரயை. 

37.   கிரிவாய் விடுவிக்ரமயவல் இனறயயான் பரிவாரம் எனும் பதம் யமவனலயய 
 புரிவாய் மையை றபானறயாம் அறிவால் அரிவாய் அடியயாடும் அகந்னதனயயய. 

38.   ஆதாேினய ஒன்றறியயனை அறத்தீதாேினய ஆண்டது றேப்புமயதா 
 கூதாே கிராதகுலிக் கினறவா யவதாேகணம் புகழ்யவலவயை. 

39.   மாஏழ் ஜைைம்றகட மானயவிடா மூயவடனண என்று முடிந்திடுயமா 
 யகாயவ குறமின் றகாடியதாள் புணரும் யதயவ ேிவேங்கர யதேிகயை. 

40.   வினை ஓடவிடும் கதிர்யவல் மறயவன் மனையயாடு தியங்கி மயங்கிடயவா 
 சுனையயா டருவித் துனறயயாடு பசும் தினையயாடு இதயணாடு திரிந்தவயை. 

41.   ோகா றதனையய ேரணங்கேியல காகா ேமைார் கலகம் றேயுோள் 
 வாகா முருகா மயில்வாகையை யயாகா ேிவஞாறைாப யதேிகயை. 
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42.   குறினயக் குறியாது குறித்தறியும் றேறினயத் தைியவனல ேிகழ்த்திடலும் 
 றேறிவற் றுலயகாடுனர ேிந்னதயுமற் றறிவற்றறியானமயும் அற்றதுயவ. 

43.   தூோ மணியும் துகிலும் புனைவாள் யேோ முருகா ேிைதன்பருோல் 
 ஆோ ேிகேம் துகோயிை பின் யபோ அநுபூதி பிறந்ததுயவ. 

44.   ோடும் தைியவல் முருகன் ேரணம் சூடும்படி தந்தது றோல்லுமயதா 
 வடீும் ஸுரர்மாமுடி யவதமும் றவங்காடும் புைமும் கமழும் கழயல. 

45.   கரவாகிய கல்வியுோர் கனடறேன் றிரவாவனக றமய்ப்றபாருள் ஈகுனவயயா 
 குரவா குமரா குலிோயுத குஞ்ேரவா ேிவயயாக தயாபரயை. 

46.   எந்தாயும் எைக்கருள் தந்னதயும் ேீ ேிந்தாகுலமாைனவ தீர்த்றதனையாள் 
 கந்தா கதிர்யவலவயை உனமயாள் னமந்தா குமரா மனற ோயகயை. 

47.   ஆறானறயும் ேீத்ததன் யமல்ேினலனயப் யபறாஅடியயன் றபறுமாறுேயதா 
 ேீறாவருசூர் ேினதவித் தினமயயார் கூறா உலகம் குேிர்வித்தவயை. 

48.   அறிறவான்றற ேின்றறிவார் அறிவில் பிறிறவான்றற ேின்றபிராைனலயயா 
 றேறிறவான்றற வந்திருயே ேினதய றவறிறவன் றவயராடுறும் யவலவயை. 

49.   தன்ைந்தைி ேின்றது தான்அறிய இன்ைம் ஒருவர்க் கினேவிப்பதுயவா 
 மின்னும் கதிர்யவல்விகிர்தா ேினைவார்க் கின்ைம் கனேயும் க்ருனபசூழ்சுடயர. 

50.   மதிறகட்டறவாடி மயங்கி அறக் கதி றகட்டவயம றகடயவா கடயவன் 
 ேதிபுத்திர ஞாைஸுகாதிப அத்திதி புத்திரர் வறீடு யேவகயை. 

51.   உருவாய் அருவாய் உேதாய் இலதாய் மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒேியாய்க் 
 கருவாய் உயிராய்க் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹயை. 

 
முருகா முருகா முருகா முருகா முருகா முருகா முருகா முருகா 
முருகா முருகா முருகா முருகா முருகா முருகா முருகா முருகா 
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அறுபணடவடீு, பஞ்சபூதஸ்தலங்கள், திருத்தைித் திருப்புகழ் 
 

திருப்பரங்குன்றம் 

 
றதய்வத் திருமனலச், றேங்யகாட்டில் வாழும் றேழுஞ்சுடயர, 
னவ னவத்த யவற்பனட வாைவயை, மறயவன் உனைோன், 
ஐவர்க்கு இடம்றபறக், கால் இரண்யடாட்டி, அதில் இரண்டு  
னகனவத்த, வடீு குனலயும் முன்யை, வந்து காத்தருயே. 

 
ேந்ததம் பந்தத் றதாடராயல   ேஞ்ேலம் துஞ்ேித் திரியாயத 
கந்தன் என்றறன்றுற்று உனைோளும்  கண்டுறகாண் டன்புற்றிடுயவயைா 
தந்தியின் றகாம்னபப் புணர்யவாயை  ேங்கரன் பங்கில் ேினவபாலா 
றேந்திலங் கண்டிக் கதிர்யவலா   றதன்பரங்குன்றிற் றபருமாயே. 

 
திருச்பசந்தூர் 

 
யேல்பட்டு அழிந்தது, றேந்தூர் வயற்றபாழில், யதங்கடம்பின் 
மால்பட்டு அழிந்தது, பூங்றகாடியார் மைம், மாமயியலான்  
யவல்பட்டு அழிந்தது, யவனலயும் சூரனும் றவற்பும், அவன்  
கால்பட்டு  அழிந்தது, இங்றகன் தனலயமல் அயன் னகறயழுத்யத. 

 
விறல்மாரன் ஐந்து மலர்வாேி ேிந்த மிகவாைில் இந்து றவயில்காய 
    மிதவானட வந்து தழல்யபால ஒன்ற வினைமாதர் தந்தம் வனேகூற 
குறவாணர் குன்றில் உனற யபனத றகாண்ட றகாடிதாை துன்ப மயல்தீர 

குேிர்மானல யின்கண் அணிமானல தந்து குனறதீர வந்து குறுகாயயா 
மறிமானு கந்த இனறயயான் மகிழ்ந்து வழிபாடு தந்த மதியாோ 

மனலமாவு ேிந்த அனலயவனல அஞ்ே வடியவல் எறிந்த அதிதீரா 
அறிவாலறிந்துன் இருதாள் இனறஞ்சும் அடியார் இனடஞ்ேல் கனேயவாயை 

அழகாை றேம்றபான் மயில்யமல் அமர்ந்து அனலவாய் உகந்த றபருமாயே.  
 

திருஆவினன்குடி 
 

படிக்கின்றினல பழேித் திருோமம், படிப்பவர் தாள்  
முடிக்கின்றினல, முருகா என்கினல, முேியாமல் இட்டு 
மிடிக்கின்றினல, பரமாைந்தம் யமற்றகாே, விம்மிவிம்மி  
ேடிக்கின்றினல, றேஞ்ேயம தஞ்ேயமது ேமக்கிைியய. 
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ோத பிந்து கலாதீ ேயமாேம யவத மந்த்ர ஸ்வரூபா ேயமாேம  
    ஞாைபண்டித ஸ்வாமீ ேயமாேம            றவகுயகாடி 
ோம ேம்பு குமாரா ேயமாேம யபாக அந்தரி பாலா ேயமாேம 
    ோக பந்த மயூரா ேயமாேம                 பரசூரர் 
யேத தண்ட வியோதா ேயமாேம கீத கிண்கிணி பாதா ேயமாேம 
    தீரேம்ப்ரம வரீா ேயமாேம                 கிரிராஜ 
தீப மங்கே யஜாதீ ேயமாேம தூய அம்பல லீலா ேயமாேம 
    யதவ குஞ்ேரி பாகா ேயமாேம           அருள்தாராய் 
ஈதலும் பல யகாலால பூனஜயும் ஓதலும் குண ஆோர ேீதியும்  
    ஈரமும் குரு ேீர்பாத யஸனவயும்                மறவாத 
ஏழ் தலம் புகழ் காயவரியால் வினே யோழ மண்டல மீயத மயைாகர 
    ராஜ றகம்பரீ ோடாளு ோயக               வயலூரா 
ஆதரம் பயில் ஆரூரர் யதாழனம யேர்தல் றகாண்டவயராயட முைாேிைில் 
    ஆடல் றவம்பரி மீயதறி மாகயி    னலயியலகி 
ஆதி யந்த உலா ஆசுபாடிய யேரர் றகாங்கு னவகாவூர் ேைாடதில் 
    ஆவிைன்குடி வாழ்வாை யதவர்கள்           றபருமாயே. 

 
திருளவரகம் 

 

ேீலச்ேிகண்டியில் ஏறும் பிரான், எந்த யேரத்திலும், 
யகாலக் குறத்தியுடன் வருவான், குருோதன் றோன்ை  
ேீலத்னத, றமள்ேத் றதேிந்து அறிவார், ேிவ யயாகிகயே 
காலத்னத றவன்றிருப்பார், மரிப்பார் றவறும் கர்மிகயே. 

 
ேரணகமலாலயத்னத அனரேிமிஷ யேரமட்டில் தவமுனற தியாைம் னவக்க அறியாத 
    ேடகேட மூடமட்டி பவவினையியல ஜைித்த தமியன் மிடியால் மயக்கம் உறுயவயைா 
கருனண புரியாதிருப்ப றதைகுனற இயவனே றேப்பு கயினலமனல ோதர் றபற்ற குமயராயை 
    கடக புய மீதிரத்ை மணியணி றபான்மானல றேச்னே கமழுமணமார் கடப்பமணியவாயை 
தருணமினதயா மிகுத்த கைமதுறு ேீள் ேவுக்ய ஸகலறேல்வ யயாகமிக்க றபருவாழ்வு 
    தனகனம ேிவஞாைமுக்தி பரகதியும் ேீ றகாடுத்துதவி புரியயவணுறேய்த்த வடியவலா 
அருணதே பாதபத்மம் அநுதிைமுயம துதிக்க அரியதமிழ் தாைேித்த மயில்வரீா 
    அதிேயம் அயேகமுற்ற பழேிமனல மீதுதித்த அழக திருயவரகத்தின் முருயகாயை. 

 
குன்றுளதாறாடல் 

 

ஓனலயும் தூதரும் கண்டு திண்டாடல் ஒழித்றதைக்குக், 
கானலயும் மானலயும் முன்ைிற்குயம, கந்தயவள் மருங்கில், 
யேனலயும், கட்டிய ேீராவும், னகயில் ேிவந்த றேச்னே 
மானலயும், யேவற் பதானகயும், யதானகயும், வானகயுயம. 
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    ஐங்கரனை ஒத்தமைம் ஐம்புலமகற்றி வேர் அந்திபகல் அற்ற ேினைவருள்வாயய 
        அம்புவி தைக்குள் வேர் றேந்தமிழ் வழுத்திஉனை அன்றபாடு துதிக்க மைம் அருள்வாயய 
    தங்கிய தவத்துணர்வு தந்தடினம முக்திறபற ேந்திரறவேிக்கு வழி அருள்வாயய 
        தண்டினக கைப்பவுசு எண்டினே மதிக்கவேர் ேம்ப்ரமவிதத்துடயை அருள்வாயய 
    மங்னகயர் ஸுகத்னத றவகு இங்கிதறமனுற்ற மைம் உந்தனை ேினைத்தனமய அருள்வாயய 
        மண்டலிகரப்பகலும் வந்தசுப ரனக்ஷபுரி வந்தனணய புத்தியினை அருள்வாயய 
  றகாங்கிலுயிர் றபற்றுவேர் றதன்கனரயில் அப்பரருள் றகாண்டு உடலுற்ற றபாருள் அருள்வாயய 
        குஞ்ேர முகற்கினேய கந்தறைை றவற்றிறபறு றகாங்கணகிரிக்குள் வேர் றபருமாயே. 

 
பழமுதிர்ளசாணல 

 

மாகத்னத முட்டிவரும் றேடுங்கூற்றன் வந்தால், என்முன்யை, 
யதானகப் புரவியில் யதான்றி ேிற்பாய், சுத்த ேித்த முக்தித், 
த்யாகப் றபாருப்னப, த்ரிபுராந்தகனைத், த்ரயம்பகனைப், 
பாகத்தில் னவக்கும், பரம கல்யாணி தன் பாலகயை. 

 
ேீலமுே தாயர் தந்னத மாதுமனைஆை னமந்தர் யேருறபாருள் ஆனே றேஞ்சு தடுமாறித் 
    தீனமயுறு மானயறகாண்டு வாழ்வு ேதமாமிறதன்று யதடிைது யபாகறவன்று றதருவூயட 
வாலவயதாை றகாங்னக யமருநுதலாை திங்கள் மாதர் மயயலாடு ேிந்னத றமலியாமல் 
    வாழுமயில் மீதுவந்து தாேினணகள் தாழும் என்றன்மாயவினை தீரஅன்பு புரிவாயய 
யேலவே ோடைங்கள் ஆரவயல் சூழுமிஞ்ேி யேணிலவு தாவறேம்றபான் மணியமனட 
    யேரும் அமயரேர் தங்கள் ஊரிறதை வாழ்வுகந்த தீரமிகு சூனரறவன்ற திறல்வரீா 
ஆலவிடயமவு கண்டர் யகாலமுடைடீு மன்றுள் ஆடல்புரி ஈேர் தந்னத கேிகூர 
    ஆைறமாழியய பகர்ந்து யோனலமனல யமவு கந்த ஆதிமுதலாக வந்த றபருமாயே.  

 
காஞ்சபீுரம் 

 

  ோள் என்றேயும், வினைதான் என்றேயும், எனை ோடிவந்த  
  யகாள் என்றேயும், றகாடும் கூற்றறன்றேயும், குமயரேர் இரு 
  தாளும், ேிலம்பும், ேதங்னகயும், தண்னடயும், ஷண்முகமும், 
  யதாளும் கடம்பும், எைக்கு முன்யை வந்து யதான்றிடியை. 

 
அற்னறக் கினரயதடி அத்தத்திலும் ஆனே      பற்றித்தவியாத பற்னறப் றபறுயவயைா 
றவற்றிக் கதிர்யவலா றவற்னபத் றதானேேீலா கற்றுற்றுணர் யபாதா கச்ேிப்றபருமாயே. 

 
 
 
 
 



 

 

15 

 

 
திருவாணனக்கா 

 

பால் என்பது றமாழி, பஞ்சு என்பது பதம், பானவயர் கண் 
யேல் என்பதாகத் திரிகின்ற ேீ, றேந்தியலான் திருக்னக 
யவல் என்கினலக், றகாற்ற மயூரம் என்கினல, றவட்ேித் தண்னடக் 
கால் என்கினல, மையம எங்ஙயை முத்தி காண்பதுயவ. 
 

ோடித்யதடித் றதாழுவார்பால் ோைத்தாகத் திரியவயைா 
மாடக் கூடற் பதிஞாை வாழ்னவச் யேரத் தருவாயய 
பாடற்காதல் புரியவாயை பானலத் யதறைாத் தருள்யவாயை 
ஆடல் யதானகக் கிைியயாயை ஆனைக்காவில் றபருமாயே. 

 
திருவண்ைாமணல 

யபற்னறத் தவம்ேற்றும் இல்லாத என்னைப், ப்ரபஞ்ேம் எனும்  
யேற்னறக் கழிய வழிவிட்டவா,  றேஞ் ஜடாடவி யமல், 
ஆற்னறப், பணினய, இதழினயத், தும்னபனய, அம்புலியின் 
கீற்னறப் புனைந்த றபருமான் குமாரன், க்ருபாகரயை. 

 
ஹிமராஜன் ேிலாவறதரிக்கும் கைலாயல   இேவானடயும் ஊரும் ஒறுக்கும் படியாயல 
ேமராகிய மாரறைடுக்கும் கனணயாயல     தைிமானுயிர் யோரும் அதற்றகான்  

றருள்வாயய 
குமரா முருகா ஜடிலத்தன் குருோதா       குறமாமகள் ஆனே தணிக்கும் திருமார்பா 
அமராவதி வாழ்வமரர்க்கன் றருள்யவாயை அருணாபுரி வதீியில் ேிற்கும் றபருமாயே. 
 

திருக்கா த்தி 
        

தாவடி யயாட்டு மயிலிலும், யதவர் தனலயிலும், என்  
பாவடி யயட்டிலும் பட்டதன்யறா, படி மாவலிபால் 
மூவடி யகட்டு, அன்று மூதண்ட கூடமுகடு முட்டச், 
யேவடி ேீட்டும் றபருமான், மருகன்தன் ேிற்றடியய. 

     
ேிரத்தாைத்திற் பணியாயத ஜகத்யதார் பற்னறக் குறியாயத  
வருத்தா மற்றறாப்பிலதாை மலர்த்தாள் னவத்றதத்தனை ஆள்வாய் 
ேிருத்தா கர்த்தத்துவ யேோ ேினைத்தார் ேித்தத் துனறயவாயை 
திருத்தாள் முக்தர்க் கருள்யவாயை திருக்காேத்திப் றபருமாயே. 
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சிதம்பரம் 

பத்தித் திருமுகம் ஆறுடன், பன்ைிரு யதாள்களுமாய்த், 
தித்தித் திருக்கும் அமுதுகண்யடன், றேயல் மாண்டடங்கப், 
புத்திக் கமலத்து, உருகிப்றபருகிப், புவைம் எற்றித், 
தத்திக் கனரபுரளும், பரமாைந்த ஸாகரத்யத. 

 
கைகேனபயமவும் எைதுகுருோதா கருனணமுருயகேப் றபருமாள்காண் 
    கைகேிற யவதன் அபயமிட யமாது கரகமல யஜாதிப் றபருமாள்காண் 
விைவுமடியானர மருவி வினேயாடு விரகுரே யமாகப் றபருமாள்காண் 
    விதிமுைிவர் யதவர் அருணகிரிோதர் விமலேர யஜாதிப் றபருமாள்காண் 
ஜைகிமணவாேன் மருகறைை யவத ேதமகிழ் குமாரப் றபருமாள்காண் 
    ேரணேிவகாமி இரணகுலகாரி தருமுருகோமப் றபருமாள்காண் 
இைிதுவையமவும் அமிர்த குறமாயதா டியல்பரவு காதல் றபருமாள்காண் 
    இனணயில் இபயதானக மதியின் மகயோடும் இயல்புலியூர்வாழ் 

 றபாற்றபருமாயே. 
 

திருத்தைி 
 
ேிந்திக்கியலன், ேின்று யேவிக்கியலன், தண்னடச்ேிற்றடினய 
வந்திக்கியலன், ஒன்றும் வாழ்த்துகியலன், மயில் வாகைனைச் 
ேந்திக்கியலன், றபாய்னய ேிந்திக்கியலன், உண்னம ோதிக்கியலன், 
புந்திக் கியலேமும் காயக்கியலேமும் யபாக்குதற்யக. 
 

ேினலயாத ஸமுத்திரமாை ஸமுஸாரதுனறகேில் மூழ்கி  
      ேிஜமாைறதைப்பல யபேி              அதனூயட 
றேடுோளும் உனழப்புேதாகி றபரியயார்கள் இனடக்கரவாகி  
      ேினைவால் ேிைடித்றதாழில் யபணித்           துதியாமல் 
தனலயாை உடற்பிணியூறி பவயோயின் அனலப்பலயவகி  
      ேலமாை பயித்தியமாகித்              தடுமாறித் 
தவியாமல் பிறப்னபயும் ோடி அதுயவனர அறுத்துனை ஓதித் 
      தலமீதில் பினழத்திடயவ ேின்          அருள்தாராய் 
கலியாண ஸுபுத்திரைாக குறமாது தைக்கு வியோத  
      கவிைாருபுயத்தில் உலாவி                வினேயாடிக் 
கேிகூறும் உனைத்துனண யதடும் அடியயனை ஸுகப்படயவ னவ  
      கடைாகும் இது கைமாகும்                முருயகாயை 
பலகாலும் உனைத் றதாழுயவார்கள் மறவாமல் திருப்புகழ் கூறி  
      படிமீது துதித்துடன் வாழ           அருள்யவயே 
பதியாை திருத்தணியமவு ேிவயலாகறமைப் பரியவறு  
      பவயராக வயித்தியோதப்            றபருமாயே. 

 



 

 

17 

 

 
பிரார்த்தணன 

 

 அராப்புனை யவணியன் யேய் அருள் யவண்டும், அவிழ்ந்த அன்பால் 
 குராப்புனை தண்னடயம் தாள் றதாழல் யவண்டும், றகாடிய ஐவர் 
 பராக்கறல் யவண்டும், மைமும் பனதப்பறல் யவண்டும் என்றால்,  
 இராப்பகல் அற்ற இடத்யத இருக்னக எேிதல்லயவ. 

 
உடுக்கத் துகில் யவணும் ேீள்பேி அவிக்க கைபாைம் யவணும் ேல் 
      ஒேிக்குப் புைலானட யவணும் றமய்    யுறுயோனய 
ஒழிக்கப் பரிகாரம் யவணும் உள்இருக்கச் ேிறுோரி யவணும் ஓர் 
      படுக்கத் தைிவடீுயவணும் இவ்          வனகயாவும் 
கினடத்துக் க்ருஹவாேியாகிய மயக்கக் கடலாடி ேீடிய 
      கினேக்குப் பரிபாலைாய் உயி     ரவயமயபாம் 
க்ருனபச்ேித்தமும் ஞாையபாதமும் அனழத்துத் தரயவணும் ஊழ்பவ 
      கிரிக்குட் சுழல்யவனை ஆளுவ          றதாருோயே 
குடக்கு ேிலதூதர் யதடுக வடக்கு ேிலதூதர் ோடுக 
      குணக்குேில தூதர் யதடுக             எையமவிக் 
குறிப்பிற் குறிகாணு மாருதி இைித் றதற்றகாரு தூதுயபாவது 
      குறிப்பிற் குறியபாை யபாதிலும்             வரலாயமா 
அடிக்குத் திரகாரராகிய அரக்கர்க் கினேயாத தீரனும் 
      அனலக்கப்புறயமவி மாதுறு    வையமறேன்று 
அருட்றபாற் றிருவாழி யமாதிரம் அேித்துற் றவர்யமல் மயைாகரம் 
      அேித்துக் கதிர்காமம் யமவிய      றபருமாயே. 

 

யதாலால் சுவர்னவத்து, ோலாறுகாலில் சுமத்தி, இரு 
காலால் எழுப்பி, வனேமுதுயகாட்டி, னகோற்றி, ேரம் 
பாலார்க்னகயிட்டு, தனேறகாண்டு யமய்ந்த அகம் பிரிந்தால், 
யவலாற்கிரி றதானேத்யதான், இருதாேன்றி யவறில்னலயய. 
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சரீ்பாத வகுப்பு 
 

உததியினட கடவு மரகத வருண குலதுரக உபலேித கைகரத ேதயகாடி சூரியர்கள் 
உதயறமை அதிகவித கலபகக மயிலின்மினே யுகமுடிவின் இருேகல ஒருயஜாதி வசீுவதும் 
உடலுமுடல் உயிரும் ேினலறபறுதல் றபாருறேை உலகம் ஒருவி வரு மநுபவை ேிவயயாக 

 ோதனையில் 
ஒழுகுமவர் பிறிது பரவேமழிய விழிறேருகி உணர்வுவிழி றகாடு ேியதி தமதூடு ோடுவதும் 

 
உருறவைவும் அருறவைவும் உேறதைவும் இலறதைவும் உழலுவை பர ேமயகனல ஆரவாரமற 
உனரயவிழ உணர்வவிழ உேமவிழ உயிரவிழ உேபடினய உணருமவர் அநுபூதி ஆைதுவும் 
உறவுமுனற மனைவி மகறவனும் அனலயில்  எைதிதய உருவுனடய மலிைபவ ஜலராேி ஏறவிடும் 
உறுபுனணயும் அறிமுகமும் உயரமரர் மணிமுடியில் உனறவதுவும் உனலவிலதும் அடியயன்  

மயைாரதமும் 
 

இதழி றவகுமுக ககைேதி அறுகு தறுகணர இமகிரண தருண உடுபதியேர் ஜடாமவுலி 
இனறமகிழ உனடமணிறயா டணிஸகல மணிகறலை இமயமயில் தழுவுறமாரு திருமார்பில்  

ஆடுவதும் 
இமயவர்கள் ேகரில் இனறகுடிபுகுத ேிருதர் வயிறறரிபுகுத உரகர்பதி அபியஷகம் ஆயிரமும் 
எழுபிலமும் றேறுறேறறை முறிய வடகுவடிடிய இனேயதேர் ேனடபழகி வினேயாடல் கூருவதும் 

 
இைியகைி கடனலபயறு ஒடியல் றபாரி அமுதுறேயும் இலகுறவகு கடவிகட தடபார யமருவுடன் 
இகலிமுது திகிரிகிரி றேரியவனே கடல்கதற எழுபுவினய ஒருறோடியில் வலமாக ஓடுவதும் 
எறுழி புலி கரடி அரி கரி கடனம வருனட உனழ இரனல மனர இரவுபகல் இனரயதர் கடாடவியில் 
எயிைரிடும் இதணதைில் இேகுதினை கிேிகடிய இைிதுபயில் ேிறுமிவேர் புைமீதுலாவுவதும் 

 
முதலவினை முடிவில்இரு பினறஎயிறு கயிறுறகாடு முதுவடனவ விழிசுழல வருகாலதூதர் றகட 
முடுகுவதும் அருள்றேறியில் உதவுவதும் ேினையுமனவ முடியவருவதும் அடியர் பனகயகாடி  

ோடுவதும் 
றமாகுறமாறகை மதுபமுரல் குரவுவிேவிைது குறுமுறியுமலர் வகுேதே முழுேீல தீவரமும் 
முருகுகமழ்வதும் அகிலமுதன்னம தருவதும் விரதமுைிவர் கருதரிய தவமுயல்வார் தயபாபலமும் 

 
முருக ேரவண மகேிர் அறுவர் முனலநுகரும் அறுமுககுமர ேரணம் எை அருள்பாடி ஆடிமிக 
றமாழிகுழற அழுதுறதாழு துருகுமவர் விழிஅருவி முழுகுவதும் வருகறவை அனறகூவி ஆளுவதும் 
முடியவழி வழியடினம எனுமுரினம அடினம முழுதுலகறிய மழனலறமாழி றகாடுபாடும் ஆசுகவி 
முதலறமாழிவை ேிபுண மதுபமுகரித மவுை முகுேபரிமே ேிகில கவிமானல சூடுவதும் 
 
மதேிகரி கதறிமுது முதனலகவர் தரறேடிய மடுேடுவில் றவருவி ஒருவினே ஆதிமூலறமை 
வருகருனண வரதன் இகல்இரணியனை நுதியுகிரின் வகிருமடல் அரி வடிவு குறோகி மாபலினய 
வலியேினறயிட றவேியின் முகடுகிழிபட முடிய வேருமுகில் ேிருதன் இருபதுவாகுபூதரமும் 
மகுடறமாரு பதுமுறிய அடுபகழி விடுகுரிேில் மருகன் ேிேிேரர் தேமும்வரு தாரகாஸுரனும் 

  
மடியமனல பிேவுபட மகரஜல ேிதிகுறுகி மறுகிமுனறயிட முைியும் வடியவலன் ேீலகிரி 
மருவுகுருபதி யுவதி பவதி பகவதி மதுரவேைி பயிரவி கவுரி உனமயாள் த்ரிசூலதரி 
வைனஜ மதுபதி அமனல விஜனய திரிபுனர புைினத வைினத அபிேனவ அேனக அபிராமோயகிதன் 
மதனலமனல கிழவன் அநுபவன் அபயன் உபய ேதுர்மனறயின் முதல் ேடு முடிவின்  

மணோறு ேீறடியய. 
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4.  உணமயாள் ணமந்தா, சிவகுமரா, நீளய என் தந்ணத தாய், நான் உன் அணடக்கலம் 

 
எந்தாயும் எைக்கருள் தந்னதயும் ேீ 
ேிந்தாகுலமாைனவ தீர்த்றதனையாள் 
கந்தா கதிர்யவலவயை உனமயாள் 
னமந்தா குமரா மனற ோயகயை. 

 
ேீதேவாரிஜ பாதா ேயமாேம  
ோரதகீத வியோதா ேயமாேம 
யேவல மாமயில் ப்ரீதா ேயமாேம     மனறயதடும் 
யேகரமாை ப்ரதாபா ேயமாேம  
ஆகமஸார ஸ்வரூபா ேயமாேம 
யதவர்கள் யேனை மஹபீா ேயமாேம   கதியதாயப் 
பாதகேீவு குடார ேயமாேம  
மாவஸுயரே கயடாரா ேயமா ேம 
பாரிைியல ஜய வரீா ேயமாேம        மனலமாது 
பார்வதியாள் தருபாலா ேயமாேம  
ோவல ஞாைமயைாலா ேயமாேம 
பாலகுமாரஸ்வாமீ ேயமாேம   அருள்தாராய் 
யபாதக மாமுக யேராையோதர  
ேீறணி யவணியர் யேயா ப்ரபாகர 
பூமகோர் மருயகோ மயகாததி    இகல்சூரா 
யபாதக மாமனற ஞாைாதயாகர  
யதைவிழ்ேீப ேறாவாறு மார்பக 
பூரணமாமதி யபாலாறு மாமுக    முருயகே 
மாதவர் யதவர்கயோயட முராரியும்  
மாமலர் மீதுனற யவதாவுயம புகழ் 
மாேிலயமழினும் யமலாை ோயக   வடியவலா 
வாைவரூரினும் வறீாகிவறீேகாபுரி  
வாழ்வினும் யமலாகயவ திரு  
வாழ்ேிறுவாபுரி வாழ்யவ ஸுராதிபர்   றபருமாயே. 

 
     னமவரும் கண்டத்தர் னமந்தா, கந்தா, என்று வாழ்த்துமிந்தக், 
     னகவரும் றதாண்டன்றி மற்றறியயன், கற்ற கல்வியும் யபாய்ப், 
     னபவரும் யகளும் பதியும் கதறப், பழகி ேிற்கும் 
     ஐவரும் னகவிட்டு, றமய்விடும் யபாது, உன் அனடக்கலயம. 
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ளதளவந்திர ஸங்க வகுப்பு 

 
தரணியில் அரணிய முரண்இர ணியன்உடல் தனைேக நுதிறகாடு 
 ோயடாங்கு றேடுங்கிரி ஓயடந்து பயங்கரி 
தமருக பரிபுர ஒலிறகாடு ேடம்ேவில் ேரணிய ேதுர்மனற  
 தாதாம்புய மந்திர யவதாந்த பரம்பனர 
 
ேரிவனே விரிஜனட எரிபுனர வடிவிைள் ேததே முகுேித 
 தாமாங்குேம் என்றிரு தாோந்தர அம்பினக 
தருபதி ஸுரறராடு ேருவிய அசுரர்கள் தடமணி முடிறபாடி 
 தாைாம்படி றேங்னகயில் வாள்வாங்கிய ேங்கரி 
 
இரணகி ரணமட மயின்ம்ருக மதபுே கிதவிே முனலஇே 
 ேீர்தாங்கி நுடங்கிய நூல்யபான்ற மருங்கிைள் 
இறுகிய ேிறுபினற எயிறுனட யமபடர் எைதுயிர் றகாேவரின் 
 யான் ஏங்குதல் கண்றடதிர் தான்ஏன்று றகாளும்குயில் 
 
இடுபலி றகாடுதிரி இரவலர் இடர்றகட விடுமை கரதல 
 ஏகாம்பனர இந்தினர யமாஹாங்க ஸுமங்கனல 
எழுதிய படறமை இருேறு சுடரடி இனணறதாழு மவுேிகள் 
 ஏகாந்த ஸுகம்தரு பாோங்குே ஸுந்தரி 
 
கரணமும் மரணமும் மலறமாடும் உடல்படு கடுவினை றகடேினை 
 காலாந்தரி கந்தரி ேீலாஞ்ேைி ேஞ்சுமிழ் 
கைல்எரி கணபண குணமணி அணிபணி கைவனே மரகத 
 காோம்பர கஞ்சுேி தூோம்படி றகாண்டவள் 
 
கனைகழல் ேினையலர் உயிர்அவி பயிரவி கவுரி கமனலகுனழ 
 காதார்ந்த றேழுங்கழு ேீர்யதாய்ந்த றபருந்திரு 
கனரறபாழி திருமுக கருனணயில் உலறகழு கடல்ேினல றபறவேர் 
 காயவந்திய னபங்கிேி மாோம்பவி தந்தவன் 
 
அரறணடு வடவனர அடிறயாடு றபாடிபட அனலகடல் றகடஅயில் 
 யவல்வாங்கிய றேந்தமிழ் நூயலான் குமரன் குஹுன் 
அறுமுகன் ஒருபறதா டிருபுயன் அபிேவன் அழகிய குறமகள் 
 தார்யவய்ந்த புயன் பனகயாம் மாந்தர்கள் அந்தகன் 
 
அடல்மிகு கடதட விகடித மதகேி றேவர தமும்அக 
 லாமாந்தர்கள் ேிந்னதயில் வாழ்வாம்படி றேந்திலில்  
அதிபதி எைவரு றபாருதிறல் முருகனை அருள்பட றமாழிபவர் 
 ஆராய்ந்து வணங்குவர் யதயவந்திர ஸங்கயம. 
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5.   தனி வழிக்குத்துணை வடிளவல், எவ்ளவண யும் பசவ்ளவ ின் அவ்ளவணல 
வைங்குவது எமக்கு ளவணல 

 
முருகன் தைியவல் முைிேம்குரு என்று 
அருள்றகாண்டறியார் அறியும் தரயமா 
உருவன்று அருவன்று உேதன்று இலதன்று 
இருேன்று ஒேியன்று எை ேின்றதுயவ. 

 
யகதனகய பூமுடித்த மாதர் தமயாலிலுற்று யகவலமதாை அற்ப ேினைவாயல 
யகள்வியதி லாதிருக்கும் ஊழ்வினையிைால் மிகுத்த யகடுறுகயவ ேினைக்கும்  

வினையாயல 
யவதனையியல மிகுத்த பாதகனு மாயவத்தில் யமதிைிறயலாம் உழற்றும்  

அடியயனை 
வடீுதவி ஆேறவற்றி யவல்கரமயத எடுத்து வறீுமயில் மீதிலுற்று வருவாயய 
ேீதிறேறியய அழித்த தாருகனை யவரறுத்து ேீடுபுகழ் யதவரிர்கள் குடியயற 
ேீடருேிைால் விடுத்த பாலகுமரா றேழித்த ேீலேிற மால்தைக்கு மருயகாயை 
யஜாதிஅைலா உதித்த யோணகிரி மாமனலக்குள் யோனபவட யகாபுரத்தில்  

உனறயவாயை 
யோனைமனழ யபாறலதிர்த்த தாைவர்கள் மாேறவற்றி யதாேின்மினே  

வாறேடுத்த றபருமாயே. 
 

விழிக்குத்துனண திருறமன்மலர்ப் பாதங்கள், றமய்ம்னம குன்றா 
றமாழிக்குத்துனண, முருகாறவனும் ோமங்கள், முன்பு றேய்த 
பழிக்குத்துனண, அவன் பன்ைிரு யதாளும், பயந்த தைி 
வழிக்குத்துனண, வடியவலும், றேங்யகாடன் மயூரமுயம. 

 
ளவல் வகுப்பு 

 
திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மனலவிருத்தன்  
எைதுேத்திலுனற கருத்தன் மயில்ேடத்து குஹன் யவயல 
திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மனலவிருத்தன்  
எைதுேத்திலுனற கருத்தன் மயில்ேடத்து குஹன் யவயல 
 
பருத்தமுனல ேிறுத்தஇனட றவளுத்தேனக கறுத்தகுழல்  
ேிவத்தஇதழ் மறச்ேிறுமி விழிக்கு ேிகராகும் 
திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மனலவிருத்தன்  
எைதுேத்திலுனற கருத்தன் மயில்ேடத்து குஹன் யவயல 
பனைக்னகமுக படக்கரட மதத்தவே கஜக்கடவுள்  
பதத்திடு ேிகேத்துமுனே றதறிக்க வரமாகும்   (திருத்தணியில்) 
பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலனக இருக்குறமாரு கவிப்புலவன்  
இனேக்குருகி வனரக்குனகனய இடித்துவழி காணும்     (திருத்தணியில்) 
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பேித்தலனக முேித்தழுது முனறப்படுதல் ஒழித்தவுணர்  
உரத்துதிர ேிணத்தனேகள் புேிக்கஅருள் யேரும்     (திருத்தணியில்) 
ஸுரர்க்கும் முைிவரர்க்கும் மகபதிக்கும் விதிதைக்கும்  
அரிதைக்கும் ேரர்தமக்கும் உறும்இடுக்கண் வினைோடும்    (திருத்தணியில்) 
சுடர்ப்பரிதி ஒேிப்ப ேிலறவாழுக்கு மதிஒேிப்ப  
அனலஅடக்குதழல் ஒேிப்ப ஒேிர் ஒேிப்பிரனப வசீும்    (திருத்தணியில்) 
துதிக்கும் அடியவர்க்றகாருவர் றகடுக்கஇடர் ேினைக்கின் 
அவர்குலத்னத முதலறக்கனேயும் எைக்றகார் துனணயாகும் (திருத்தணியில்) 
றோலற்கரிய திருப்புகனழ உனரத்தவனர அடுத்தபனக  
அறுத்றதறிய உறுக்கிஎழும் அறத்னதேினல காணும்     (திருத்தணியில்) 
தருக்கிேமன் முறுக்கவரின் எருக்குமதி தரித்தமுடி  
பனடத்தவிறல் பனடத்தஇனற கழற்கு ேிகராகும்    (திருத்தணியில்) 
தலத்திலுே கணத்றதாகுதி கேிப்பின் உணவனழப்பறதை  
மலர்க்கமல கரத்தின்முனை விதிர்க்க வனேவாகும்    (திருத்தணியில்) 
தைித்துவழி ேடக்கும் எைதிடத்தும் ஒருவலத்தும்  
இருபுறத்தும் அருகடுத் திரவுபகற் துனணயதாகும்     (திருத்தணியில்) 
ேலத்துவருமரக்கருடல் றகாழுத்துவேர் றபருத்தகுடர்  
ேிவத்தறதானட எைச்ேினகயில்விருப்பறமாடு சூடும்       (திருத்தணியில்) 
தினரக்கடனல உனடத்துேினற புைற்கடிது குடித்துனடயும்  
உனடப்பனடய அனடத்துதிர ேினறத்து வினேயாடும்    (திருத்தணியில்) 
தினேக்கிரினய முதற்குலிேன் அறுத்தேினற முனேத்தறதை  
முகட்டிைினட பறக்கவற வினேத்ததிர ஓடும்     (திருத்தணியில்) 
ேிைத்தவுணர் எதிர்த்த ரணகேத்தில் றவகு குனறத்தனலகள்  
ேிரித்றதயிறு கடித்துவிழி விழித்தலற யமாதும்    (திருத்தணியில்) 
திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மனலவிருத்தன்  
எைதுேத்திலுனற கருத்தன் மயில்ேடத்து குஹன் யவயல 
திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மனலவிருத்தன்  
எைதுேத்திலுனற கருத்தன் மயில்ேடத்து குஹன் யவயல 
திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மனலவிருத்தன்  
எைதுேத்திலுனற கருத்தன் மயில்ேடத்து குஹன் யவயல 
திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மனலவிருத்தன்  
எைதுேத்திலுனற கருத்தன் மயில்ேடத்து குஹன் யவயல 
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6. வள் ிக் கைவன் ளபணர வழிப்ளபாக்கர் பசான்னாலும் உள் ம் கு ிருதடீ,  

என் ஊனும் உருகுதடீ 
 

 ோதாகுமரா ேமறவன்று அரைார் 
 ஓதாஎை ஓதியறதப் றபாருள்தான் 
 யவதாமுதல் விண்ணவர் சூடும் மலர்ப் 
 பாதா குறமின் பதயேகரயை. 

 
பாதிமதிேதி யபாதும் அணிேனட ோதர் அருேிய குமயரோ 
பாகுகைிறமாழி மாதுகுறமகள் பாதம் வருடிய மணவாோ 
காதுறமாருவிழி காகமுற அருள் மாயைரி திருமருயகாயை 
காலறைனை அணுகாமல் உைதிரு காலில் வழிபட அருள்வாயய 
ஆதிஅயறைாடு யதவர்ஸுரர் உலகாளும் வனகயுறு ேினறமீோ 
ஆடுமயிலிைில் ஏறிஅமரர்கள் சூழவர வருமினேயயாயை 
சூதமிகவேர் யோனலமருவு சுவாமிமனலதைில் உனறயவாயை 
சூரனுடலற வாரிசுவரிட யவனலவிடவல றபருமாயே. 

    
றமாய்தார் அணிகுழல் வள்ேினய யவட்டவன், முத்தமிழால் 
னவதானரயும் அங்கு வாழனவப்யபான், றவய்யவாரணம் யபால், 
னகதான் இருபதுனடயான், தனலபத்தும் கத்தரிக்க, 
எய்தான் மருகன், உனமயாள் பயந்த இலஞ்ேியயம. 

 
திருளவண க்காரன் வகுப்பு 

 
யவனேக்காரயை ேல்ல யவனேக்காரயை குறத்தி யவனேக்காரயை 
வள்ேிக்கு யவனேக்காரயை முருகன் யமதகு குறத்தி திருயவனேக்காரயை 
 
ஆைபய பக்தி வழிபாடு றபறு முக்தி அதுவாக ேிகழ் பக்தஜை வாரக்காரனும் 
ஆரமதுரித்த கைி காரண முதற் தனமயைாருடன் உணக்னக பரி தீனமக்காரனும் 
ஆகமம் வினேத்தகில யலாகமும் றோடிப்பேவில் ஆனேறயாடு சுற்றும் அதி  

யவகக்காரனும் 
ஆணவ அழுக்கனடயும் ஆவினய விேக்கி அநுபூதி அனடவித்தறதாரு  

பார்னவக்காரனும் 
 
ஆடனலவு பட்டமரரர் ோடதுபினழக்க அமராவதி புரக்குமடல் ஆண்னமக்காரனும் 
ஆடக விேித்ர கையகாபுர முகப்பில் அருணாபுரியில் ேிற்குமனட யாேக்காரனும் 
ஆயிரமுகத்து ேதி பாலனும் அகத்தடினம ஆைவர் றதாடுத்த கவி மானலக்காரனும் 
ஆறுமுக வித்தகனும் ஆறிருபுயத்தரசும் ஆதிமுடிவற்ற திருோமக்காரனும் 
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யாறைைறதைச்றேருவும் ஈைேமயத்றதவரும் யாரும் உணர்தற்கரிய யேர்னமக்காரனும் 
யாதுேினலயற் றனலயும் ஏழுபிறவிக்கடனல ஏறவிடு ேற்கருனண ஓடக்காரனும் 
ஏரகம் இனடக்கழி ேிராமனல திருப்பழேி ஏரணி றேருத்தணியில் வாேக்காரனும் 
ஏனழயின் இரட்னடவினையாய றதாருடற்ேினற யிராமல் விடுவித்தருள்  

ேியாயக்காரனும் 
 
யாமனே மணக்குமுக ோமனே மணிக்குயினல யாறயை அனழத்துருகு  

யேயக்காரனும் 
ஏதமற ேிச்ேய மயைாலய விேக்றகாேியும் யாக முைிவர்க்குரிய காவற்காரனும் 
ஈரிரு மருப்புனடய யோனைமத றவற்பிவரும் யானை அேவில் துவளும்  

ஆனேக்காரனும் 
ஏடவிழ் கடப்பமலர் கூதேமுடிக்கும் இனேயயானும் அறிவிற் றபரிய  

யமன்னமக்காரனும் 
 
வாைவர் றபாருட்டு மகவாைது றபாருட்டு மலர்வாவியில் உதித்த முகமாயக்காரனும் 
வாரணபதிக்குதவு ோரணனுவக்கும் மருமானு மயனைக் கறுவு யகாபக்காரனும் 
வாழிறயை ேித்தமறவாது பரவிற் ேரணவாரிஜ மேிக்கும் உபகாரக்காரனும்  
மாடமதில் சுற்றிய த்ரிகூடகிரியில் கதிர்றேய் மாேகரியில் கடவுள் ஆயக்காரனும் 
 
வாறேயிறதுற்ற பகுவாய்றதாறு றேருப்புமிழும் வாஸுகி எடுத்துதறும் வாேிக்காரனும் 
வாேகிரினயத் தைது தாேில் இடியப் றபாருது வானக புனை குக்குட  

பதானகக்காரனும் 
மாேிலுயிருக்குயிரும் மாேிலுணர்வுக்குணர்வும் வாைிலணுவுக்கணு வுபாயக்காரனும் 
வாதனை தவிர்த்த குருோதனும் றவேிப்பட மகாடவியில் ேிற்பறதார்  

ஸஹாயக்காரனும் 
 
மீைவனுமிக்க புலயவாருமுனற றபாற்பலனக மீதமர் தமிழ்த்ரய வியோதக்காரனும் 
யவரிமது மத்தமதி தாதகி கடுக்னகபுனை யவணியர் துதிப்பறதாரு யகள்விக்காரனும் 
யவனலதுகள் பட்டுமனல சூரனுடல் பட்டுருவ யவனலயுற விட்டதைி யவனலக்காரனும் 
மீனுலவு க்ருத்தினக குமாரனும் ேினைக்குமவர் வடீுறபற னவத்தருள் உதாரக்காரனும் 
 
யமனை அரினவக்குரிய யபரனும் மதித்த திறல்வரீனும் அரக்கர்குல சூனறக்காரனும் 
யவதியர் றவறுக்னகயும் அோதிபர வஸ்துவும் விோகனும் விகற்ப றவகுரூபக்காரனும் 
யவடுவர் புைத்தில் உருமாறி முைிறோற்படி வியாகுல மைத்திறைாடு யபாம்விற்காரனும் 
யமவிய புைத்திதணில் ஓவியறமைத்திகழும் யமதகு குறத்தி திரு யவனேக்காரயை 
 

யவனேக்காரயை ேல்ல யவனேக்காரயை குறத்தி யவனேக்காரயை 
வள்ேிக்கு யவனேக்காரயை முருகன் யமதகு குறத்தி திருயவனேக்காரயை. 
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7. பத்தி துணறயிழிந்து ஆனந்தவாரி படிவதினால் புத்தி தரங்கம் பதௌiவபதன்ளறா? 

 
விதிகாணும் உடம்னபவிடா வினையயன் 
கதிகாண மலர்க்கழல் என்றருள்வாய் 
மதிவாணுதல் வள்ேினய அல்லதுபின் 
துதியா விரதா ஸுரபூபதியய. 

    
அறமிலா அதிபாதக வஞ்ேத் றதாழிலாயல  
  அடியயைன் றமலிவாகி மைம் ேற்றினேயாயத 
திறல்குலாவிய யேவடி வந்தித்தருள் கூடத்  
  திைமுயம மிக வாழ்வுறும் இன்னபத் தருவாயய 
விறல் ேிோேரர் யேனைகள் அஞ்ேப் றபாருயவலா  
  விமலமா தபிராமி தரும் றேய்ப் புதல்யவாயை 
மறவர் வாணுதல் யவனடறகாளும் றபாற்புயவரீா  
  மயினல மாேகர் யமவிய கந்தப் றபருமாயே. 

 

றபரும்னபம்புைத்தினுள், ேிற்யறைல் காக்கின்ற, யபனத றகாங்னக 
விரும்பும் குமரனை, றமய்யன்பிைால் றமல்ல றமல்ல உள்ே, 
அரும்பும் தைிப்பரமாைந்தம், தித்தித்தறிந்த அன்யற, 
கரும்பும் துவர்த்து, றேந்யதனும் புேித்து, அறக்னகத்ததுயவ. 

 
ளவடிச்சி காவலன் வகுப்பு 

 
உதரகமலத்திைினட முதியபுவை த்ரயமும் உகமுடிவில் னவக்கும் உனமயாள் றபற்ற பாலகனும் 
உமிழ்தினர பரப்பிவரு றவகுமுக குலப்பனழய உதகமகள் பக்கல் வரு யஜாதிச் ேடாடைனும் 
உவனகறயாடு க்ருத்தினகயர் அறுவரும் எடுக்க அவர் ஒருவறராருவர்க் கவண் ஒயரார்  

புத்ரைாைவனும் 
உதயரவி வர்க்கேிகர் வைகிரண விர்த்தவிதம் உனடயேத பத்ரேவ படீத்து வாழ்பவனும் 
 
உனறேரவணக்கடவுள் மடுவிலடர் வஜ்ரதரனுனடய மதறவற்புனலய யவதித்த வரீியனும் 
உனரறபற வகுத்தருனண ேகரின் ஒரு பக்தைிடும் ஒேிவேர் திருப்புகழ் மதாணி க்ருபாகரனும் 
உரககண ேித்தகண கருடகண யக்ஷகணம் உபேிடம் உனரத்தபடி பூேிக்கும் வாைவனும் 
ஒருவனும் மகிழ்ச்ேிதரு குருபரனும் உத்தமனும் உபயமுறும் அக்ேிகர மீதிற் ப்ரபாகரனும் 
 
அதிமதுரேித்ரகவி ேிருபனும் அகத்தியனும் அடிறதாழு தமிழ்த்ரய வியோதக் கலாதரனும் 
அவனர றபாரி எட்பயறு துவனர அவல் ேக்கனரறயாடமுது றேயும் விக்ைபதி  

யானைச்ேயகாதரனும் 
அவுணர்பனட றகட்டு முதுமகரேல வட்டமுடன் அபயமிட விற்பனட றகாடாயத்த மாைவனும் 
அருனணயில் இனடக்கழியில் உரககிரியிற் புவியில் அழகிய றேருத்தணியில் வாழ்கற்ப 
காடவியில் 
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அறிவுமறி தத்துவமும் அபரிமித வித்னதகளும் அறிறயை இனமப்றபாழுதில் வாழ்வித்த 
யவதியனும் 
அரிபிரமருக்கு முதல்அரிய பரமற்குயரும் அருமனற முடிப்னப உபயதேித்த யதேிகனும் 
அமலனும் எைக்கரசும் அதிகுணணும் ேிர்க்குணனும் அகிலபுவைத் தமரயேனைக்கு ோயகனும் 
அநுபவனும் அற்புதனும் அநுகுணணும் அக்ஷரனும் அருமைம் ஒழிக்கும் அநுபூதிச் சுயகாதயனும் 
 
ஹிதமஹிதம் விட்டுருகி இரவுபகலற்ற இடம் எைதற இருக்னக புரியயாகப் புராதைனும் 
எைதுமை ேிற்பரம ஸுகமவுை கட்கமனத யமன்முடி துணிக்க விதியானவத்த பூபதியும் 
எழுனமயும் எனைத்தைது கழல்பரவு பக்தறைை இைிதுகவி அப்படி ப்ரஸாதித்த பாவலனும் 
இனமயவர் முடித்றதானகயும் வைேரர் றபாருப்பும் எைதிதயமும் மணக்கும் இருபாதச்  

ேயராருகனும் 
 
எழுதரிய கற்பதரு ேிழலில்வேர் தத்னத தழுவிய கடக வஜ்ரஅதி பாரப்புயாேலனும் 
எதிரில் புலவர்க்குதவு றவேிமுகடு முட்டவேர் இவுேிமுகினயப் றபாருத ராவுத்த ைாைவனும் 
எழுபரி ரதத்திரவி எழுேிலறமாடக்கரிகள் இடர்பட முழக்கிஎழு யேவற்பதானகயனும் 
இனணயிலியும் ேிர்ப்பயனும் மலமிலியும் ேிஷ்கேனும் இனேயவனும் விப்ரகுல  

யாகச்ேபாபதியும் 
 
மதுனகறயாடு ேக்ரகிரி முதுகு றேேியப் புவினய வனேயவரும் விக்ரம கலாபச்ேிகாவலனும் 
வலிய ேிகேத்திறைாடு மறுகுேினற பட்றடாழிய வைஜமுைினயச் ேிறிது யகாபித்த காவலனும் 
வருஸுரர் மதிக்க ஒருகுருகு றபயர்றபற்ற கைவடேிகரி பட்டுருவ யவல்றதாட்ட யேவகனும் 
வரதனும் அநுக்ரஹனும் ேிருதர்குல ேிஷ்டுரனும் மநுபவை ேித்தனும் மயைாதுக்க யபதைனும் 
 
வயிரினே முழக்கமிகு மனழதவழ் குறிச்ேிறதாறும் மகிழ்குரனவ யுட்டிரியும் யவடிக்னக 
யவடுவனும் 
மரகத மணிப்பணியின் அணிதனழ உடுத்துலவும் வைேரர் றகாடிச்ேிதனை யாேிக்கும் யாேகனும் 
மதைன்விடு புட்பேர படலமுடல் அத்தனையும் மடல்எழுதி ேிற்குமதி யமாகத் தயபாதைனும் 
வரிேினல மனலக்குறவர் பரவிய புைத்திதணில் மயிறலை இருக்குறமாரு யவடிச்ேி காவலயை. 

 
8. குருபுங்கவ! உருகும் பசயல் தந்து உைர்வரு  வருவாய் 

 
முருகன் குமரன் குஹறைன்று றமாழிந்து 
உருகும் றேயல் தந்து உணர்றவன்றருள்வாய் 
றபாருபுங்கவரும் புவியும் பரவும் 
குருபுங்கவ எண்குண பஞ்ேரயை. 

 
மூலாேிலமதின் யமயல மைதுறு யமாகாடவி சுடர் தனைோடி 
யமாைா ேினலதனை ோைாவனகயிலும் ஓதாறேறிமுனற முதல்கூறும் 
லீலாவிதமுைதாயல கதிறபற யேமாரகேிய உபயதேம் 
ேீடுழிதைினல வாடாமணிறயாேி ேீதாபலமது தருவாயய 
ோலாருேி யமுதாயல திருமனற ோலாயது ஜபமணிமானல 
ோடாய் தவரிடர் யகடாவரி ஹரிோராயணர் திருமருயகாயை 
சூலாதிப ேிவஞாைார் யமனுனத காலால் தரவரு குருோதா 
யதாதீ திகுதிகு தீதீஜகஜக யஜாதீேடமிடு றபருமாயே. 
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காவிக்கமலக் கழலுடன் யேர்த்றதனைக் காத்தருோய், 
தூவிக்குல மயில் வாகையை, துனணயயதுமின்றித், 
தாவிப்படரக் றகாழுறகாம்பிலாத, தைிக்றகாடி யபால், 
பாவித்தைிமைம், தள்ோடி வாடிப் பனதக்கின்றயத. 

 
திருஎழுக்கூற்றிருக்ணக 

 

  ஓருருவாகிய தாரக பிரமத்து, ஒருவனகத் யதாற்றத்து இருமரறபய்தி, 
  ஒன்றாய் ஒன்றி இருவரில் யதான்றி, மூவாதாயினை, 
  இருபிறப்பாேரின் ஒருவன் ஆயினை, ஓராச்றேய்னகயின் இருனமயின் முன்ைாள், 
  ோன்முகன் குடுமி இனமப்பிைிற் றபயர்த்து, மூவரும் யபாந்து இருதாள் யவண்ட, 
  ஒரு ேினற விடுத்தனை, 
  ஒரு றோடியதைில் இருேினற மயிலின், முந்ேீர் உடுத்த ோைிலம் அஞ்ே, 
  ேீவலஞ் றேய்தனை, 
  ோல்வனக மருப்பின் மும்மதத்து இருச்றேவி, ஒருனகப் றபாருப்பன் மகனே யவட்டனை, 
  ஒருவனக வடிவிைில் இருவனகத் தாகி, மும்மதன் தைக்கு மூத்யதான் ஆகி, 
  ோல்வாய் முகத்யதான் ஐந்துனகக் கடவுள், அறுகு சூடிக்கு இனேயயான் ஆயினை, 
  ஐந்றதழுத்து அதைில் ோன்மனற உணர்த்தும், முக்கட் சுடரினை இருவினை மருந்துக்கு, 
  ஒரு குரு வாயினை, 
  ஒரு ோள் உனமயிரு முனலப்பால் அருந்தி, முத்தமிழ் விரகன் ோற்கவி ராஜன், 
  ஐம்புலக் கிழவன் அறுமுகன் இவன் எை, எழுதரும் அழகுடன் கழுமலத்துதித்தனை, 
  அறுமீன் பயந்தனை ஐந்தரு யவந்தன், ோன்மனறத் யதாற்றத்து முத்தனல றேஞ்சூட்டு, 
  அன்றில் அங்கிரி இருபிேவாக, ஒருயவல் விடுத்தனை, 
  காவிரி வடகனர யமவிய குருகிரி, இருந்த ஆறறழுத்து அந்தணர் அடியினண யபாற்ற, 
  ஏரகத் தினறவன் எை இருந்தனையய. 
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9. என்றும் என் நா உன் நாமங்கண  ஏத்தும் வரம் ளவண்டும், 

உணன மறவாது வாழ்த்தும் வரம் ளவண்டும். 
 

உருவாய் அருவாய் உேதாய் இலதாய் 
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒேியாய் 
கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் 
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹயை. 

 
ஏறுமயில் ஏறிவினேயாடும் முகம் ஒன்யற          

ஈேருடன் ஞாைறமாழி யபசும் முகம் ஒன்யற 
கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்யற  

குன்றுருவ யவல் வாங்கி ேின்ற முகம் ஒன்யற 
மாறு படு சூரனர வனதத்த முகம் ஒன்யற          

வள்ேினய மணம் புணர வந்த முகம் ஒன்யற 
ஆறுமுகம் ஆைறபாருள் ேீ அருே யவண்டும்       

ஆதி அருணாேலம் அமர்ந்த றபருமாயே. 
 

ஆறிரு தடந்யதாள் வாழ்க அறுமுகம் வாழ்கறவற்னபக் 
கூறுறேய் தைியவல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க றேவ்யவள் 

ஏறிய மஞ்னஞ வாழ்க யானைதன் அணங்கு வாழ்க 
மாறிலா வள்ேி வாழ்க வாழ்க ேீர் அடியாறரல்லாம். 

 
வாழ்க அந்தணர் வாைவர் ஆைிைம் 
வழீ்க தண்புைல் யவந்தனும் ஓங்குக 
ஆழ்க தீயறதலாம் அரன் ோமயம 
சூழ்க னவயகமும் துயர் தீர்கயவ. 

 
    முடியாப்பிறவிக் கடலில் புகார், முழுதும் றகடுக்கும் 
    மிடியாற் படியில், விதைப்படார், றவற்றியவல் றபருமாள், 
    அடியார்க்கு ேல்ல றபருமாள், அவுணர் குலமடங்கப் 
    றபாடியாக்கிய றபருமாள், திருோமம் புகல்பவயர. 

 
யேந்தனைக் கந்தனைச், றேங்யகாட்டு றவற்பனைச், றேஞ்சுடர்யவல்  

யவந்தனைச், றேந்தமிழ் நூல் விரித்யதானை, விேங்கு வள்ேி 
காந்தனைக், கந்தக் கடம்பனைக், கார்மயில் வாகைனைச், 

ோந்துனணப் யபாதும் மறவாதவர்க்கு, ஒருதாழ்வில்னலயய. 
 
குமார ஈேஸூயைா குஹ ஸ்கந்த யஸைாபயத ேக்திபாயண மயூராதி4ரூட4 | 
புேிந்தாத்மஜாகாந்த ப4க்தார்த்திஹாரின் ப்ரயபா4 தாரகாயர ஸதா3ரக்ஷ மாம்த்வம் ||
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ஆன்ளறார் அருள்வாக்கு 

 
• ஒரு ேிமிடயமனும் ஸ்ரீராமனர தரிேித்தாயலா, ராமகனதனய யகட்டாயலா, அவனர 
ஸ்துதி றேய்தாயலா, ராம ோமத்னத ஜபித்தாயலா அந்தச் றேயல் வணீ் யபாகாது. 
யக்ஷமத்னதக் றகாடுக்கும். ராம பக்தி ஸாம்ராஜ்யத்தில் வேிப்பவர்களுக்கு எந்தக் 
குனறயுமில்னல. - ஸ்ரீமத்ராமாயணம். 
• இவ்வுலகில் இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வந்து ஒன்னற ஒன்று ரத்து றேய்து 
விடுகின்றை. இவ்வுண்னமனய மைதில் இருத்திைால் அனமதி உண்டாகும். - 
யயாகவாஸிஷ்டம். 
• பகவானை வழிபடுதயல வாழ்வில் மைிதைின் தனலயாய கடனமயாகும். யமலும் 
பக்தியின் குறிக்யகாள் ேந்துஷ்டியய அன்றி றபாருயோ யபாகங்கயோ அல்ல. பானல 
விரும்புபவன் பகவாைிடம் யேரடியாக அனதக் யகட்காமல் பசுனவ யகட்பாயைன்? 
ேிம்மதினய யவண்டி இனடயறாது பகவானை வழிபடுதல் ேிறந்த முடிவு - 
ஸ்ரீமத்பாகவதம். 
• ஹ்ருதய புண்டரிகத்தில் விேங்கும் வாஸுயதவைின் குணங்கனே விவரிப்பதும், 
யவதங்கேிலிருந்து மஹரிஷிகோல் கண்றடடுக்கப் பட்டதும், மிகப் பவித்ரமாைதும், பரம 
மங்கேமாைதும், எல்லா துக்கங்கனேயும் யபாக்கவல்லதும், ஜன்ம ஸம்ஸார 
பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கக் கூடியதுமாை விஷ்ணு ஸஹஸ்ரோமம் என்ற 
ஸ்யதாத்ரத்னத ஜபிப்பயத என்னைப் றபாறுத்த வனரயில் இவ்வுலகில் றேய்யக்கூடிய 
எல்லா தர்மங்கனேக் காட்டிலும் யமலாை தர்மமாகும். - பஷீ்ம பிதாமஹர். 
• ோந்தர்கோை மஹான்கள் வஸந்தத்னதப் யபால உலக ேன்னமயின் றபாருட்யட 
அவதரிக்கிறார்கள். பயங்கரமாை பவக்கடனல தாண்டிவிட்ட அவர்கள் யவறு 
காரணமின்றி கருனணயிைால் தம் பக்தர்கனே அக்கனர யேர்ப்பிக்கின்றார்கள். - ஸ்ரீ 
ஆதிேங்கரர். 
• எந்த ஒரு க்ஷணம் வாஸுயதவைாை பரம்றபாருேின் ேினைவு ஒருவனுக்கு 
இல்லாமல் யபாகிறயதா அந்த இனடறவேிக்குள் யமாஹம், கலக்கம் யபான்ற யகடுகள் 
அவனை வந்தனடகின்றை. - பராேரர். 
• ஸத்குரு க்ருபா ஸமுத்ரம் என்ற கடலில் யேர்ப்பதும், யயாகிகேின் மைம் 
கேிப்பனடயச் றேய்வதுமாை ராம ோமம் என்ற கங்னகயும், க்ருஷ்ண ோமம் என்ற 
யமுனையும், யகாவிந்த ோமம் என்ற ஸரஸ்வதியும் ஸங்கமமாகும் ஸர்யவாத்தம 
ப்ரயானகயில் விரும்பிய யேரத்தில் விரும்பிய இடத்தில் ஆைந்தமாக ஸ்ைாைம் 
றேய்யுங்கள். புறத்தூய்னம, ஸந்த்யாவந்தைம், ஜபம், யஹாமம், தர்ப்பணம் 
முதலியற்னற எதிர்பாராமலும் யாகம், யயாகம், ராகம், த்யாகம் முதலியற்றின் றதாடர்பு 
இல்லாதவர்க்கும், பக்தி விரக்தி ஞாைத்வாரா முக்தி பலத்னத அேிக்கும் ராம, க்ருஷ்ண 
யகாவிந்த ோமங்கனே ஆேவரதமும் ஆைந்தமாய் பாடுங்கள். - ஸ்ரீ ோராயண தீர்த்தர். 
• ஒருவன் ராம ோமத்தின் ருேினய இனடயறாத ஜபத்தால் அறியாவிட்டால் அவன் 
பரம பக்தாைாய் இருந்தாலும், ஞாைியாய் இருந்தாலும், ஸமாதியியல கூடி ேிஷ்டைாய் 
இருந்தாலும் ஒன்றும் பயைில்னல. - ஸ்ரீ யபாயதந்த்ர ஸ்வாமிகள். 
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• ஈசுவர பக்தி ஏற்படுவதற்கும் வ்ருத்தி அனடவதற்கும் ஈசுவரானுக்ரஹத்னதப் 
றபற்று யபராைந்தத்தில் தினேத்துள்ே மஹான்கேின் முகத்திலிருந்து றவேிவந்துள்ே 
பக்தி அம்ருதத்னத றபாழியும் ஸ்துதிகேின் பாராயணம் அருந்துனணயாகும். - ஸ்ரீமஹா 
றபரியவாள். 
• ஞாைம் பிறக்கும். உண்னம விேங்கும். ராமாயணம். வால்மீகி ராமாயணம். 
ஸுந்தர காண்டத்னத ஏழு தடனவ திருப்பி திருப்பி வாேித்துக் றகாண்யட இரு. - 
ஸ்ரீயஸஷாத்ரி ஸ்வாமிகள். 
• றபாருட்பற்னற விலக்கி இனடவிடாமல் பகவந்ோம ஜபம் றேய்து வந்தால் அது 
றதய்வகீத்தில் றகாண்டு யபாய் விட்டுவிடும் - ேிவன் ஸார் 
• தாமனர இனலயில் தண்ணரீ் ஒட்டாது. காரணம் தாமனர இனலயில் உள்ே 
ஒருவிதமாை பனே. அதுயபால ேம் மைம் பரம்றபாருேிடத்தில் ஈடுபட்டுவிட்டால் உலக 
விஷயம் ேம்மிடம் ஒட்டாது. -  ஸ்ரீ யகாவிந்த தாயமாதர ஸ்வாமிகள். 
• ஒருனமயுடன் ேிைது மலரடி ேினைக்கின்ற உத்தமர் தம் உறவு யவண்டும். 
உள்றோன்று னவத்துப் புறறமான்று யபசுவார் உறவு கலவானம யவண்டும், றபருனம 
றபறு ேிைது புகழ் யபே யவண்டும் றபாய்னம யபோதிருக்க யவண்டும். - திருவருட்பா. 
• பவயோய்க்கு விஷய ஸுகத்னத மருந்றதன்று ேினைப்பது றவயிலுக்கு பயந்து 
பாம்பின் படத்தில் ேிழலுக்கு ஒதுங்குவது யபால ஆபத்தாைதாகும். - ஸ்ரீ ராமக்ருஷ்ணர். 
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நம் குருநாதர் ளகாவிந்த தாளமாதர ஸ்வாமிகள் 
 

• மாறாத ஸத்தியப் பற்று - கூட்டம், பணம், றபருனம எதிர்பாராமல் பஞ்ேபூதங்ளும் 
அறிய புராணங்கனேயும் ஸ்யதாத்ரங்கனேயும் எழுத்துப் பினழயின்றியும் 
ஸ்பஷ்டமாகவும் தம் வாழ்ோள் முழுவதும் உனழத்துப் படித்து வருகிறார், இக்காலத்தில் 
ஜைங்கள் ரேிக்க யவண்டும் என்றறண்ணி புராண கருத்துக்கனேத் திரித்துப் யபேமாட்டார், 
படிக்காத புராணங்கனேப்  பிரேங்கம் பண்ண மாட்டார், யபாலித்தைத்னதக் னதர்யமாக 
கண்டிப்பார், யேர்னமனய ஒதுக்கி பக்திப் பரவேம் காட்டும் ஆஸ்திகவாதிகனே ஒப்பார். 
• புல்லினும் பணிவு - குழந்னதகனேக் கூட அதட்டிப் யபேமாட்டார், பிறர் 
உபந்யாஸங்கனேயும், ஸம்ப்ரதாய பஜனைகனேயும் யகட்பார், வியவக குணங்கனே 
வாயாரப் பாராட்டுவார், மகான்கேிடம் குழந்னதனயப் யபால் பரிவுடன் யஸனவ 
றேய்வார், தம் கல்வி யகள்விகனே இனறவைேித்த றகானடயாக யபாற்றுவார், 
பகவானை ஸJத்ரதாரியாக கண்டுறகாண்டவர். 
• மரத்தினும் றபாறுனம - தன்ைிடம் வரும் பக்தர்கேின் அறியாத் தவறுகனே 
மன்ைிப்பார், தைக்கு எவ்வேவு கஷ்டம் வந்தாலும் முன்வினை என்று றபாறுத்துக் 
றகாள்வார், பகவானுக்கு கண் இல்னலயா என்று மைதாலும் ேினைக்கமாட்டார், அப்படி 
பிறர் கூறிைாலும் ஒப்புக்றகாள்ே மாட்டார். 
• தாயினும் கருனண - பிறர் கஷ்டம் றபாறுக்க மாட்டார், பகவாைிடம் யவண்டியும் 
பக்தர்கேின் வினைகனே தான் அநுபவித்தும் அவர்கனேக் காப்பாற்றுவார், தாம் கூறிய 
அறிவுனரகனேக் யகட்காமல் துன்பத்துக்கு ஆோகி அஞ்ஞாைத்தால் பிதற்றிைாலும் 
ஆறுதல் கூறுவார். 
• கனரயில்லாத கல்வி - ேிஜமாை குழந்னத யமனத, ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் 
நூற்றுக்கணக்காை புத்தகங்கனே படித்திருந்தும் முடிவில் மஹாறபரியவாள் றோன்ைபடி 
பாகவத ோஸ்த்ரத்திற்யக தன்னை அர்ப்பணித்துக் றகாண்டவர், புத்தியால் அறிந்த 
அனைத்னதயும் பகவாைின் பாதங்கேில் அர்ப்பணித்து பக்தினயப் றபற்றவர், றதய்வகீம் 
என்ற அநுபவக் கல்வினய பிறர்க்கு அேிப்பவர். 
• ரிஷிகனேப் யபால் புலைடக்கம் - பிறவியிலிருந்யத புலன்கள் அடங்கியவர், 
ேஞ்ேல புத்தியில்லாதவர், அவருனடய உலக வாழ்க்னக றவறும் ோடகம், ஆைால் 
அனதயும் ோஸ்திர றேறி பிழறாது வாழ்ந்தவர், ஆராவமுதமாை பகவானை அேவரதமும் 
அநுபவிப்பார். 
• மஹாறபரியவானேப் யபால் ஆோரம் - பரம்பனரயிைாலும், 
றபரியயாரிணக்கத்திைாலும், ஆோர்ய பக்தியிைாலும் முதிர்ந்த ஆோர ேீலர், எத்தனை 
உடல் உபானதயிலும் தூய்னம வாழ்க்னகயிலிருந்து தவறாதவர், அயத யேரத்தில் பிறர் 
ஆோரங்கனே கவைிப்பதுமில்னல, திருத்துவதுமில்னல. 
• முைிவர்கனேப் யபால் விரத ேியமங்கள் - எத்தனையயா உபவாஸங்கள், 
எத்தனையயா றமௌைவிரதம், மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் முனறயாக வழிபட்டவர்,  
றபரியயார் வழிகனே ேடத்திக் காட்டுபவர், அவர் வாழ்க்னக மருத்துவத்தில் அடங்காத 
ஆச்ேர்யம். 
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• ஸர்வதா பகவத் பஜைம் - இனடயறாத பக்தி பூண்டு இனறவனை வழிபட 
யவண்டும் என்ற வார்த்னதக்கு இலக்கணம், 3500 தடனவக்கு யமல் ஸுந்தரகாண்டம், 
200 தடனவக்கு யமல் ராமாயண ேவாஹம், 200 தடனவக்கு யமல் பாகவத ஸப்தாஹம், 
ஆயிரக்கணக்காை தடனவகள் விஷ்ணு ஸஹஸ்ரோமம், பகவத்கீனத, ஆதி 
ேங்கராோர்யர் அருேிய ஸ்யதாத்ரங்கள், ோராயணயீம், முகுந்தமாலா, 
ோரதபக்திஸூத்ரங்கள், மூகபஞ்ேேதீ என்று விடியற்கானலயிலிருந்து இரவு வனர ேில 
யேரங்கேில் அதற்கு யமலும் இனறவழிபாட்டில் ஆழ்ந்திருப்பார். 
• ஞாைப் பூங்றகாத்தனைய யமாைப்புன்ைனக - அநுபவித்தவர்க்யக றதரியும் அதன் 
அருனம. 
• அஞ்ோறேஞ்ேம் - உயிருக்கு ஆபத்து வந்தாலும் தர்ம ோஸ்த்ரங்கனே 
மீறமாட்டார், ோனேக்கு என்ைாகும் என்ற பவபயயம இல்லாதவர், றதய்வ பலயம தன் 
பலமாகக் றகாண்டு வாழ்பவர். 
• மாறாத குரு, றதய்வ, ோஸ்த்ர ேம்பிக்னக - கலிப்ரவாஹத்னத தடுத்து ேிறுத்தி 
வருபவர். குடும்பத்தியலா, பணத்தியலா, யதஹத்தியலா எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் 
ஆஸ்திக்யயம வாழ்வின் குறிக்யகாோக வாழ்பவர், மஹாறபரியவாள் தமக்கு எற்றம் 
றகாடுத்தாலும் அனத றோந்த ேலனுக்கு உபயயாகப் படுத்தாதவர், பாபத்திற்கும் பாப 
த்ரவ்யத்திற்கும் பயப்படுபவர். 
• துன்பம் துனடக்கும் ஆறுதல் வார்த்னதகள் - காமாக்ஷியின் கடாக்ஷத்திைால் 
றபற்ற யதைனைய தம் திருவாக்கிைால் எந்த கஷ்டமும் மறந்துவிடும்படி ஆறுதல் 
வார்த்னத கூறுவார். 
• வரமருளும் கற்பகத்தரு - உலக யபாகங்கனேயய யவண்டி ேிற்கும் மைிதர்களுக்கு 
அவற்னற மறுக்காமல் அேித்து தன்ைிடம் பக்தி ஏற்படுமாறு அருளுபவர், ஞாைியின் 
புண்ணியம் அவனர ஒட்டாது என்பதால் அவர் றேய்த அபார புண்யங்கனே அவனர 
ேமஸ்கரிக்கும் பக்தர்கள் றபறுவர். 
• எேினம வடிவில் வந்த குருமூர்த்தி - புஸ்தகங்கள், காவித்துணிகள் இனவ தான் 
இவருக்கு றோத்து. பாராயணம் றேய்யும் யபாது புற உலனக மறந்து பகவாயைாடு ஒன்றி 
விடுபவருக்கு பூனஜயியலா பஜைத்தியலா கூட படாயடாபம் யதனவயில்னல. உலக 
விஷயங்கேில் படாயடாபம் றேய்ய பிரயமயம் ஏது?  ஏனழகளுக்கும் பாமரர்களுக்கு 
சுலபராய் இருக்க யவண்டியய இவர் தன் துன்பங்கனேக் யபாக்கிக் றகாள்ேவில்னல 
என்று யதான்றுகிறது, தம் எேினம வாழ்க்னகயால் ேவைீங்கனே மனறமுகமாக 
எதிர்ப்பவர். 
• க்யாதி லாப பூனஜயில் னவமுக்யம் - அவர் யயாக்யனதக்கு புகயழா, பணயமா, 
றகௌரவயமா றபற ேினைத்திருந்தால் உலகயம அவர் காலடியில் விழுந்திருக்கும். 
மாறாக அதற்காகயவ பயந்து கார்யங்கனே சுருக்கிக் றகாண்டயதாடு பகவானை 
யவண்டிக்றகாண்டு அந்த யேற்றில் விழாமலிருக்கிறார், தன் பக்தர்கனேயும் தைினமயில் 
பகவானை அனழக்கும்படி அறிவுறுத்துவார். 
• கார்ப்பண்ய புத்தி இல்லாத னவராக்யம் - எல்லாம் ேரியாய் இருக்கும் யபாயத பல 
பாபகார்யங்கனேப் பண்ணி அவதிப்படும் ோறமங்யக? எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் 
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எழுந்திருக்காமல் பகவானை வழிபடும் அவறரங்யக? பக்தி விரக்தி ஞாைம் மூன்னறயும் 
பஜைத்திைால் மட்டுயம அனடந்தவர். 
• ஸமத்வ பாவம் - ஏனழ, பணக்காரன், பண்டிதர், பாமரர், பாலர், விருத்தர், அழகர், 
அவலக்ஷணமாைவர் என்ற அனைவனரயும் ஒன்றாகக் காண்பவர். றபான்னையும் 
கேிமண்னணயும் ஒன்றாகக் பார்க்கும் ஞாைபலத்திைால் ஒருவரிடமும் அடங்கி 
ேடப்பதில்னல, மைிதனர துதிப்பதில்னல, ேிஜமாை ேமூக யஸனவயாை இனறத்றதாண்டு 
றேய்பவர். 
• பகவந்ோமபக்தி - யவதம் படித்து, பக்தி மார்கத்தில் வாழ்ந்து, ஞாைம் அனடந்து 
விேங்கும் அம்மகான் பணிவுடன் கூடிய இனடயறாத ோம ஜபத்திைால் அனைத்துக் 
கவனலகளும் ேீங்கி, யாகம், யயாகம், பூனஜ, வ்ரதம் முதலியவற்றின் பலனை றபறலாம் 
என்று யபாதிப்பார். 
• குலமகனேப் யபால் றதய்வ பக்தி றேய்தயத இவர் வாழ்வின் மூலம் ேமக்கு 
உணர்த்தும் பாடம. காமம், யகாபம், பயம் இனவ மனறந்து, ஞாைம், கருனண, ோந்தம் 
இனவ ேினறந்து தூய்னம, இைினம, றபாறுனம என்ற றவேி அனடயாேங்கயோடு 
இந்த்ரியங்களும் மைமும் புத்தியும் அடங்கிய ஜவீன் முக்தராய் அமர்ந்திருப்பயத அவர் 
கண்ட பலன். அவர் பாதங்கனே வணங்கி குருபக்தியும் மைவடக்கமும் ேல்லறிவும் 
றபறுவயத ேம் வாழ்வின் பலன். 
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பாடும் பைிளய பைியாய் அருள்வாய் 
 
ேம்னம அறியாமயலயய ோம் மைம், வாக்கு, உடல் அனைத்தாலும் பணம், றபண், 

பிள்னேகள் முதலியவற்னற இனடயறாது புகழ்ந்து வருகியறாம். அதைாயலயய 
அவற்றில் அேவிற்கு மீறிய பாேம் ஏற்பட்டு பலவித மைக்கஷ்டங்களுக்கு ஆோகியறாம். 
இக்கலியில் இனறவனைப் பாடும் பணினயப் பற்றி, இகபர ேலன்கள் அனைத்னதயும் 
றபறலாம் என்று புராணங்கள், திருப்புகழ், யதவாரம், திவ்யப்ரபந்தங்கள் மூலம் மகான்கள் 
ேமக்கு றதேிவுபட எடுத்துக் கூறியுள்ோர்கள். 

 
“ஹரியின் ோமங்கள், அனவ மட்டுயம, அந்த ோமங்கள் தான் என் உயிர். 

இக்கலியில் பகவானை அனடய யவறு எந்த வழியும் இல்னல. இல்னல. இல்லயவ 
இல்னல.” “ஹரினய ஸ்மரிப்பதால் ேம் கஷ்டங்கள் விலகுகின்றை. அப்படி பகவான் 
ஒருவன் இருக்கும் யபாது யவறு விஷயங்கனேப் பற்றி கவனலப்படுவதால் என்ை 
பயன்?” “ஒருக் கணயமனும் பகவாைின் ோமங்கனேச் றோல்லாமல் ேம் றபாழுது 
வணீாகிவிட்டால் வினலமிகுந்த றபாருனே இழந்தனதப் யபால் எண்ணி வருந்த 
யவண்டும்” என்றிப்படி யவறு புகலிடங்கனே விடுத்து, இன்ப துன்பங்கனேப் பற்றி 
ேினைக்காமல், இனடயறாது இனறவனைப் பாடும் பணியய ேம் பணி. அதற்கு பலன், 
பகவாைிடத்தில் உயர்ந்த ப்யரம பக்தி, விரக்தி, ஞாைத்வாரா முக்தி, என்ற விஷயத்னத 
றதய்வ மதத்தில் யதான்றிய அனைத்து மகான்களும் மீண்டும் மீண்டும் 
வலியுறுத்தியுள்ோர்கள். 

 
ஞாைத்தின் முடிந்த முடிவாை ஜவீன்முக்த ேினலனய அனடந்த ஸ்ரீசுகர் ஏன் 

ஸ்ரீவ்யாஸ பகவாைிடமிருந்து  ஸ்ரீமத்பாகவதத்னத அத்யயைம் றேய்தார் என்ற 
யகள்விக்கு பதிலாக, தன் ஆத்மாவியலயய ரமித்துக் றகாண்டிருக்கும் யயாகிகளும் 
றமௌைத்னத விடுத்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணைின் கனதகனே வர்ணிப்பதியலயய மிகுந்த ஆைந்தம் 
அனடகிறார்கள். க்ருஷ்ணாய ேமஹ, கமலாோதாய ேமஹ, வாஸுயதவாய ேமஹ என்று 
அவனுனடய ோமங்கனே வாயாரப் பாடி ேிரவணம், கீர்த்தைம், அர்ச்ேைம், வந்தைம் 
முதலிய பக்தி ோஸ்த்ரங்கேில் றோன்ை கார்யங்கேில் விருப்பத்யதாடு ஈடுபடுகிறார்கள். 
அவ்வண்ணம் ஸ்ரீசுகரும் ஸ்ரீக்ருஷ்ண பக்தர்களுனடய ஸத்ஸங்கத்னத விரும்பி, 
அவர்களுக்கு மைதிற்கு இன்பமேிக்கக் கூடிய க்ருஷ்ண கனதனய, அதிலும் ேீண்ட யேரம் 
அந்த ஆைந்தத்னத அநுபவிக்கயவண்டி, ேீண்ட பாகவத புராணத்னத அறிந்து றகாண்டார் 
என்று றோல்லப்பட்டிருக்கிறது. 

 
ேம்மினடயய 100 வருடங்கள் காமாக்ஷித் தாயார் யபால் பரிவுடன் அருோட்ேி 

புரிந்து வந்த ஸ்ரீமஹா றபரியவாள், ஆவிைத்திற்கு அகத்திக்கீனர அேிப்பதிலிருந்து 
அசுவயமத யாகம் வனர எல்லா புண்ணியச் றேயல்கனேயும் யபாற்றி வந்தார் எைினும் 
ோமபக்தியில் அவர் றகாண்டிருந்த ேம்பிக்னகக்கு அவருனடய கீழ்கண்ட வார்த்னதகயே 
ஸாக்ஷி. “யவறறாண்ணும் யவண்டாம். இந்த இரண்டு எழுத்து இருக்கு. ராம ோமாயவா, 
ேிவ ோயமாயவா, அது ஒண்ணு யபாறும். அறதாண்ண றகட்டியா குரங்கு பிடியா 
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பிடிச்சுக்யகா. யயாகம் யாகம் ப்ராணாயாமம் அதிறலல்லாம் என்ை கினடக்குயமா அது 
ோமத்தியலார்ந்து கினடச்சுடும். பிரவேகைாய் இருந்தாலும் ேரி, அவன் றபரிய ஞாைியாய் 
இருந்தாலும் ேரி, ஸமாதியியல கூடி ப்ரம்ம ேிஷ்டைாய் இருந்தாலும் ேரி, இந்த ராம 
ோமாவியல ஊறி ஊறி ஊறி இதியல ருேி ஏற்படயலைா அறதல்லாம் ஒண்ணும் 
ப்ரயயாஜைம் இல்னல அப்படினு யபாயதந்த்ராள் ோம ஸித்தாந்தம் பண்ணியிருக்கா. 
ோக்கு இருக்கு ோமம் இருக்கு அப்பறம் பயயமது?” 

 
ஸ்ரீேிவன் ஸார், எல்லா புண்ணியச் றேயல்கேிலும் தற்காலத்தில் குழப்பங்களும்  

யபாலிகளும் கலந்து விட்டனத சுட்டிக் காட்டி, தவத்தின் பலனை அகம்பாவமும், ேல்ல 
ஆோரங்கனே தீயயார் ஸஹவாஸமும், றேஞ்ேில் ஈரம் என்ற தனயனய பணத்திமிரும் 
யபாக்கிவிட்டனத வருத்தத்துடன் றதரிவித்து, கலியில் ஸத்யம் என்ற ஒயர காலில் 
தர்மம் ேிற்பதால், ஸத்யத்துடன் கூடிய பக்தி பழக யவண்டியதன் அவேியத்னதயும், 
அயத யேரத்தில் பக்தி மார்க்கத்தின் யமன்னமனயயும், பகவந்ோமத்தின் அபார 
மஹினமனயயும், மகான்கள் அனடந்த யபற்னறயும்,  துறவியின் கடாக்ஷத்திைால் 
பாமரரும் பழுத்த வியவகியாகலாம் என்ற உண்னமனயயும், மகான்கள் அருேிச் 
றேய்துள்ே பக்தி க்ரந்தங்கனே, ேல்லறிவும் தூய்னமயும் மைவடக்கமும் றபற 
விரும்புபவர்கள், படிக்க யவண்டியதின் முக்யத்துவத்னதயும் பரவேத்துடன் 
றவேிப்படுத்தியுள்ோர்கள். 

 
இனறவழிபாட்னடத் தவிர யவறறான்றும் பயைில்னல, பகவானுனடய 

குணங்கனேப் யபசுயவானரயும், யகட்யபானரயும், அதில் மகிழ்ச்ேி அனடயவானரயும் 
தன்னைச் யேர்ந்தவைாக எண்ணி அவர்களுனடய உணவு, உனட, இருப்பிடம் 
மட்டுமின்றி எல்லாக் யகாணங்கேிலும் அவர்கனே கடவுள் காப்பாற்றுவார், அப்படிப்பட்ட 
தன்ைலமற்ற ஸாதுக்களுக்கு வாழ்க்னகப் ப்ரச்ேனைகளுக்கு இடமில்னல, யமலும் 
அவர்கனே றதய்வ ஸாதுக்கோக உயர்த்தி, வாழ்வும் தாழ்வும் ோவும் அவைருள் என்ற 
உயர்ந்த மைப்பக்குவத்னத பகவான் அருளுவார் என்ற உண்னமனய, எந்தவித 
ஸந்யதகத்திற்கும் இடமின்றி, தம் வாழ்விைாலும் வாக்கிைாலும் மீண்டும் மீண்டும் என் 
மைத்தில் பதியனவத்தவர் என் தாயும், தந்னதயும், ேட்பும், சுற்றமும், கல்வியும், 
றேல்வமும் அனைத்துமாை என் குருோதர் ஸ்ரீ யகாவிந்த தாயமாதர ஸ்வாமிகள் ஆவர். 
அவர் பாதங்கேில் ேமஸ்கரித்து மற்னறக் காமங்கனே மாற்றி, றமய்யடியார் 
திருக்கூட்டத்தில் யேர்த்து, பிற புகலிடங்கனே விடுத்து, இனடயறாத பக்தி பூண்டு 
இனறவனை பாடும் பணியய பணியாய் றகாண்டு, திைமுயம மிக வாழ்வுறும் இன்பத்னத 
றபற அநுக்ரஹம் றேய்யும்படி ப்ரார்த்திக்கியறன். 
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ஸ்ரீக்ருஷ்ை ணசதன்யர் அரு ிய ஸிக்ஷாஷ்டகம். 
 

1. ஸ்ரீக்ருஷ்ண ஸங்கீர்த்தைம் ேிறந்து விேங்கட்டும். அது மைறமன்னும் கண்ணாடியில் 
உள்ே அழுக்னகத் துனடக்கும். வாழ்க்னகத் தவிப்றபன்னும் றபருறேருப்னப அனணக்கும். 
ஞாைறமன்னும் அல்லினய மலரச் றேய்யும் ேந்திரைாகும். ப்ரம்ம வித்னயறயனும் 
மணப்றபண்ணுக்கு வாழ்வேிக்கும். ஒவ்றவாரு முனறயும் ோமாம்ருதம் தன்னைப் 
பருகுயவாருக்கு ஆைந்த அனலகனே றபருக்றகடுத்து ஓடச்றேய்யும். தன்ைிடம் 
றகாஞ்ேயமனும்  றதாடர்பு றகாண்யடானரயும் (ோமங்கனே ேிறிதேயவனும் றமாழியவானர) 
முழுனமயாக தூய்னமப் படுத்தும். அப்யபற்பட்ட ஸ்ரீக்ருஷ்ண ஸங்கீர்த்தைம் ேிறந்து 
விேங்கட்டும். 
 
2. ேரவணபவ, ேிவ, ராம, யகாவிந்த, ோராயண, மஹாயதவ என்ற பல்யவறு ோமங்களும் 
பகவானுனடயனவ. மிகுந்த கருனணயயாடு இக்கலியில் பகவான், பக்தி விரக்தி ஞாைத்வாரா 
முக்தி அேிக்கும்,  தன் அநுக்ரஹ ேக்தினய இந்த ோமங்கேில் னவத்திருக்கிறார். இவற்னற 
ஜபிக்க கால யேர விதிகயேதும் இல்னல. இப்யபற்பட்டதாக பகவாைின் கருனண இருந்து கூட 
என் யபாறாத யவனேயிைால் இந்த ோமங்கனே இனடயறாது ஜபிப்பதில் எைக்கு ருேி 
ஏற்படவில்னலயய. 
 
3. புல்லினும் பணியவாடும், மரத்தினும் றபாறுனமயயாடும், தன்னை றபரியவைாக 
ேினைக்காமலும், பிறர் றேய்யும் புண்ணியங்கனேப் யபாற்றிக் றகாண்டும், இனடவிடாத ஹுரி 
பஜைத்தில் என் காலம் கழியட்டும். 
 
4. கிருஷ்ணா! உன் ோமங்கனேச் றோல்லும் யவனேயியலயய கண்கள் ேீனரப் 
றபருக்கவும், றதாண்னட கத்கதக்கவும், உடம்பு புல்லரிக்கவும் அநுக்ரஹம் றேய்யமாட்டாயா? 
 
5. யகாவிந்தனைப் பிரிந்த எைக்கு ஒவ்றவாரு ேிமிஷமும் ஒரு யுகமாய் ேீண்டிருக்கிறது. 
கண்கள் அருவியபால் ேீனரப் றபருக்குகின்றை. உலகயம சூன்யமாகி விட்டது. எப்யபாது என் 
கண்ணனுடம் மீண்டும் கூடுயவன்? 
 
6. ஜகதீேயை! ஜைங்கனேயயா, பணத்னதயயா, றபண்கனேயயா, கவினதனயயயா கூட 
ோன் விரும்பவில்னல. எத்தனைப் பிறவி எடுத்தாலும் என் தனலவைாை உன்ைிடத்தில் 
காரணமில்லாத தூய பக்தி ஒன்யற ோன் யவண்டுவது. 
 
7. யஹ ேந்தயகாப குமாரா! விஷமயமாை பவக்கடலில் விழுந்துவிட்ட ோன் என்ை 
றேய்யக் கூடும்? கருனணயிைால் உன் பாதத் தாமனரயின் துகோக என்னை எண்ணிக் 
றகாள். 
 
8. தன் அனணப்பில் என்னை வருத்திைாலும் ேரி, தன் பிரிவில் என்னை வாட்டிைாலும் 
ேரி, எப்படி ேடத்திைாலும் என்னுயிர்க் காதலன் யமாஹைக் கண்ணனையய ோன் ேம்பி 
இருக்கியறன். யவறு எவனரயும் இல்னல. 
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அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யம் 
 

ேமது ஸைாதை மதத்தின் யவத, ோஸ்த்ர, புராணங்கள் அனைத்தும் “மைிதப் 
பிறவியின் பயன் உயிர் உடலிலிருந்து பிரிவதற்குள் பணம், றபாருள், மனைவி, மக்கள் 
இவற்றின் யமலுள்ே ஆனேனய விடுத்து இனறவைின் யமல் பக்தி றகாண்டு அனதப் 
றதய்வபாேமாக உயர்த்தி அவைருோல் ஞாைமனடந்து  மீண்டும் பிறவியற்ற யபரின்ப 
ேினலனய அனடய யவண்டும் என்பயத” என்று வலியுறுத்துகின்றை. 

“தியாகம் ஒன்றிைால் மட்டுயம ோவற்ற அந்த ேினல அனடயப்படுயம அன்றி 
கர்மாக்கேிைாயலா, பிரனஜகேிைாயலா, பணத்திைாயலா அல்ல” என்று உபேிடதங்கள் 
றதேிவுபடுத்துகின்றை. 

ஆைால் இன்னறய சூழ்ேினலயில் பணமில்லாமல் வாழ்க்னக ேடத்த முடியாது 
என்ற ேிர்பந்தம் இருப்பதால் பணத்தில் உயரயவ ேம்மில் றபரும்பாலாயைார் ஒவ்றவாரு 
ோனேயும் பயன்படுத்தி வருகியறாம். எைினும் பணத்னத றபருக்குவனதயய வாழ்வின் 
குறிக்யகாோகக் றகாள்வனத இகழ்ந்து “றதய்வ வழிபாட்னடத் தவிர மற்ற அனைத்தும் 
பயைற்றனவ” எனும் அரிய உண்னமனய உணர்ந்து றதய்வ பாேத்தில் லயித்த 
மகான்கள் இன்றும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். பணத்தானேயிைால் உண்டாகும் பல  
பாபங்கனேயும் அவர்கள் எடுத்துக் கூறியனத இங்கு பட்டியலிடுகியறன். 
 
1. ஸ்ரீமத்பாகவத மஹாபுராணத்தில், கலிபுருஷன் தான் வேர இடம் யகட்டு றபாய், 
மதம், காமம், ஹிம்னஸ முதலிய பாபங்கனே முனறயய வேர்க்கும் சூது, மது, மாது, 
கோப்புகனட முதலியவற்றிலும் யமலும் இந்த ோன்கு குற்றங்கயோடு பரஸ்பரம் 
றவறுப்னப வேர்க்கும் பணத்திலும் இருந்து வருகிறான் என்று கூறப்பட்டுள்ேது. இந்த 
உண்னமனய இன்னறய உலகில்  ோம் கண்கூடாகக் காண்கியறம். 
 
2. இந்த தனலமுனறயில் ேல்ல ஆோரங்களும் பக்தியும் மிகுந்த குடும்பத்தில் பிறந்த 
பிள்னேகள், யமற்கண்ட சூது, மது, மாது, புலால் முதலியற்றிலுள்ே யதாஷங்கனே 
அறிந்து அவற்றி விலக்கி மகான்கேின் வாழ்க்னக முனறகனே அறிந்து பக்தினய 
வேர்த்து வரும் அயத யவனேயில் ேல்ல மார்க்குகள் வாங்கி, றபரிய யவனலயில் 
அமர்ந்து, ேினறய பணம் ேம்பாதிக்க யவண்டும் என்ற ஆனே வயப்பட்டு அந்த 
முனறயில் பணம் வந்தவுடன் அதற்யகற்ப யபரானே ேினறந்த மைிதர்களுடன் இரவுபகல் 
பழகி வாழ்ோனே வணீாோகப் யபாக்கி விடுகிறார்கள். இப்படி முக்திக்கு வித்தாை பக்திப் 
பயினர பணத்தானே முனேயியலயய கிள்ேிவிடுகிறது. 
 
3. யமலும் ோஸ்த்ரங்கனே ஆராய்ந்து உண்னமனய உணர பகவான் அேித்துள்ே 
அறினவ, உடலுக்கும் மூனேக்கும் யகடு வினேவிக்கும் விஞ்ஞாை றபருக்கத்திற்கு 
உபயயாகிப்பதுடன் ேமது ேதுர்தே யவத வித்னயகளும், தர்ம ோஸ்த்ரங்களும், ராமாயண 
பாகவதாதி ஸத்கனதகளும், திருப்புகழ் யதவார திவ்யப்ரபந்தங்களும், ஆகமம் ேில்பம் 
யபான்ற ப்ராேீை கனலகளும் ேலிவனடயவும் காரணம் பணத்தானேயய. இப்படி 
உரினமயாேர்கள் உபாஸிக்காமல் விட்டதால் ேமது றதய்வ மதத்திலும் யபாலி 
ோமியார்கள் யதான்றும் துர்தனேக்கு ஆோகி விட்யடாம். 



 

 

38 

 

 
4. குலஸ்த்ரீகள் எல்லாக் காலங்கேிலும் ேமது மதத்தின் காவலர்கோய் இருந்து 
வந்திருக்கிறார்கள். ஆைால் இந்த தனலமுனறயில் அதற்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டது. 
இப்படிப்பட்ட ேமூக ேீர்யகட்டின் ஆபத்னத உணராமல் எேினமயாகயவ வாழ விரும்பும் 
ேல்லவர்கள் கூட பாங்க் பாலன்ஸ் உயர யவண்டி பல பாப வழிகேில் பணம் 
ேம்பாதிப்பதால் விஶ  ்ராந்தி, பதிவ்ரதா தர்மம், இனற வழிபாடு முதலியனவ 
உலகிலிருந்யத மனறந்துவிடும் யபால யதான்றுகிறது. 
 
5. “ஒரு பாதுகாப்புக்காகத் தான் பணம் யேர்க்கியறாம்” என்று கூறும் பலரும் 
“எத்தனை பணம் யேர்த்தாலும் அந்த பாதுகாப்புணர்வு ஏற்படவில்னல. மாறாக பயம் 
பதீியாக மாறிவிட்டது” என்ற உண்னமனய எவயராடும் பகிர்ந்து றகாள்வதில்னல. 
பகவாைின் பாதங்கயே பவபயத்னத யபாக்கி உண்னமயாை னதரியத்னத அேிக்கும். 
இனறவழிபாயட சுயமரியானதனய ஏற்படுத்தும். 
 
6. மஹா அறலக்ஸாண்டர் தான் இறக்கும் தறுவாயில் “என் இரண்டு னககனேயும் 
விரித்து னவத்து ஊர்வலமாக இடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் றேல்லுங்கள்” என்று கூறிைாைாம். 
அதாவது மாமன்ைனும் இங்கிருந்து றேல்லும் யபாது ஒரு துரும்னபயும் னகயில் 
எடுத்துச் றேல்ல முடியாது என்பனத உணர்ந்த அவன், அவ்வுண்னமனய தன் மக்களுக்கு 
கூற விரும்பியதாகக் றகாள்ேலாம். தானும் தன் றகாள்ளுப்யபரனுக்கு றோத்து யேர்த்துக் 
றகாண்டு அப்படியல்லாத உறவிைர்கனே ஏேைம் யபசும் பாமரர்கள் இவ்வுண்னமனய 
ேிந்தித்து பார்ப்பதில்னல. 
 
7. இன்றும் பல றேல்வந்தர்கள் கல்விக்கூடங்களுக்கும் மருத்துவ ோனலகளுக்கும் 
தாை தருமங்கள் றேய்து வராமலில்னல. ஆைால் இவற்னற கடனமயாக றேய்து 
வந்தால் பணத்தின் யமலுள்ே தன்ைலமாை யபரானே மனறந்து ேல்லறிவு ஏற்படும் 
என்பது தான் குறிக்யகாயேயன்றி தாை  தருமங்கயே முடிந்த முடிவல்ல. 
 
8. அது யபாலயவ யகாவில்களுக்கும் மடங்களுக்கும் பணம் றேலவழிக்கும் யபாது 
அனத றதய்வக் கடனமயாக ேினைக்க யவண்டும். அதுயபாலன்றி ேவைீ ஸாமியார்கள் 
ேடத்தும் ோஸ்த்ர ஸம்மதமற்ற யகாலாகல பூனஜகளுக்கும், யஹாமங்களுக்கும் 
அேிக்கப்படும் ேன்றகானடகோல் பாபம் ேம்பவிக்கலாம். அனத றபற்றுக் றகாள்ளும் 
ோமியார்கள் மகாபாபிகனேயும் ஏயதா மகான்கனேப் யபால வாைோவ புகழ்ந்தாலும், 
றேய்த பாபங்கனே ேித்ரகுப்தன் மறந்து விடுவதில்னல. அப்படி பாபிகனே புகழ்ந்து 
பாமரர்கனே பணத்தானேயில் தூண்டும் ோமியார்களும் அதற்குற்ற ேரக தண்டனைனய 
ஏற்க யேரிடும். 
 
9. உணவு, உனட, இருப்பிடம் என்பதற்கு யமல் உபரியாை பணமிருந்தால் அதில் 
ேிறிதேவு யவண்டுமாைால் ேல்ல வழியில் றேலவாகுயம அன்றி 90% ேம்மாயலா ேம் 
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ேந்ததியிைராயலா பாப வழிகேில் தான் றேலவழிக்கப்படும். ஆனகயால் யதனவக்கு 
யமல் ேம்பாதிப்பயத திருட்னடப் யபால ஒரு குற்றமாக கருதி விலக்க யவண்டும். 
 
10. உலகயம மானய என்றுணர்ந்து னவராக்யம் ஏற்பட்டு பகவானை அனடய 
யவண்டுமாைால் பணத்றதாடர்பும் அதைால் ஏற்படும் அகங்கார மமகாரங்களும் ஒரு 
தனடக்கல் என்பது உள்ேங்னக றேல்லிக்கைி. 
 
இப்படி இனத அறிந்து றகாள்வதால் பயன் என்ை? ேம்மால் எனத விட முடியும் என்று 
தேர்ச்ேி அனடயத் யதனவயில்னல. இதிலிருந்து மீே மகான்கள் காட்டும் வழி ஒன்று 
உண்டு. 
 
உலயகானர த்ருப்திபடுத்த எத்தனை முயன்றாலும் அது விழலுக்கினறத்த ேீராக 
முடிவனத உணர்ந்து, பணம் றபண் யபான்ற விஷயங்கனே யதாஷபுத்தியயாடு 
அநுபவித்துக்றகாண்யட யபராைந்தத்தில் தினேத்திருக்கும் மகான்கேின் முகத்திலிருந்து 
றவேிவந்த உத்தம பக்தி க்ரந்தங்கனே தைினமயில் பாராயணம் றேய்தல், ோம ஜபம் 
முதலியவற்றால் இனடயறாது பகவானை வழிபட்டு வந்தால் ேல்லறிவும், 
மைவடக்கமும் பகவாைிடத்தில் பக்தியும் ஏற்படும். ஆனே, யகாபம், பயம் இனவ அறயவ 
அற்று ோந்தம், கருனண, ஞாைம் முதலியனவ ேினறந்து விேங்குவயத அந்த உத்தம 
பக்தியின் அனடயாேங்கோகும். அதன்பின் உலகில் தாமனர இனல தண்ணரீாக இயங்கி 
வரலாம் என்பயத அவ்வுண்னம வழி.  
 
எவ்வேவு பரந்த கீர்த்தி, பணம், கூட்டம், பாரம்பர்யம் இருந்தாலும் பணத்தில் பாகுபாடு 
பாராட்டும் கார்யத்னத றதாடங்கிவிட்டால் யகாவில்கயோ, மன்றங்கயோ, மடங்கயோ, 
ஸாமியார்கயோ றதய்வகீ யயாக்யனதனய இழந்து விடுகின்றைர். அயத யேரத்தில் 
யவண்டிய பணவரவு இருப்பதாயலா, யவறு காழ்ப்புணர்ச்ேியிைாயலா, பணத்தில் 
யவறுபாடு பாராட்டாதவர்கனேப் யபால் தம்னம காட்டிவரும் ேில இடங்கேில், யேர்னம, 
ஒழுக்கம், தியாகம், எேினம முதலியற்றால் தூய்னம உனடய றபரியயார்கனேயும், 
இக்கால தீனமயில் மலிந்த தாழ்ந்யதார்கனேயும் ஒன்றாக மதித்து, அவர்கள் கலந்து 
பழக ேிர்பந்தப் படுத்தும் றேயல் றதய்வகீத்னத யபாக்கிவிடுகிறது. பல குற்றங்கள் 
இருந்தாலும் இந்த இடங்கேில் ஓரேவாவது ேல்ல கார்யம் றேய்கியறாயம, அதற்கு 
பலைில்னலயா என்று ேினைக்கலாம். அடங்காத மைத்யதாடு றேய்த புண்ணியத்தால் 
எதிர்காலத்தில் ஏயதா றகாஞ்ேம் உலக சுகம் கினடக்கலாம். ஆைால் அந்த உலக 
சுகத்தில் காணாத மைேிம்மதி பகவானுனடய பாதங்கேில் கினடக்கும் என்று 
ேம்புபவர்கள் இந்தக் குற்றங்கள் இருக்கும் இடங்கனே விலக்கி பணியவாடு தைினமயில் 
பகவானை வழிபட்டு வந்தால் உயர்வற உயர்ேலம் அனடயலாம் என்று மகான்கள் 
எைக்கு அறிவுறுத்தி உள்ோர்கள். 
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மஹான்க ின் அறிவுணர 
    
முருகப் றபருமானை வாயாரப் பாடி மைதிைால் ேிந்திக்க, அருணகிரிோதப் றபருமாைின் 
திருப்புகழ் மதாணியிலிருந்து றதரிந்றதடுத்து யகார்த்த, திருவகுப்பு உள்ேிட்ட இந்த பக்தி 
ரேம் ததும்பும் பாடல்கனே பாராயணம் பண்ண விரும்பும் அன்பர்கள், முழுனமயாை 
பலைனடய யவண்டுமாைால், ேில பினழகனேத் தவிர்க்க யவண்டுறமன்று மகான்கள் 
எைக்கு அறிவுறுத்தியனத இங்கு ேினைவு கூர்கியறன். 
 
அவதார மகாைாை ஸ்ரீ ஆதி ேங்கரயர காபாலிகறைாருவன் வந்து அவர் தனலனயத் 
தாைமாக யகட்க “இந்த மைித உடம்பிற்குக் கூட ஒரு பயைிருக்குமாைால் எைக்கு 
மகிழ்ச்ேி தான். ேீ தாராேமாக என் தனலனய எடுத்துக் றகாள்ேலாம்” என்று கூறிைார். 
அதாவது தான் இருந்து தான் அத்னவதத்னத காப்பாற்ற யவண்டும் என்று அவர் 
ேினைக்கவில்னல. பகவான் தான் அத்னவதத்திற்குப் றபாறுப்பு. தான் அவர் னகயில் 
றவறும் ஒரு கருவி என்ற ேினையவாடிருந்தார்.  
 
அது யபால ோமும் அவைருோயல அவன் தாள் வணங்கத் தனலயும், அவன் புகழ் பாட 
ோவும், அவனை பாட யவண்டும் என்ற ேல்லறிவும், அதற்கு இனடயூறில்லாத 
யவனேயும், ஏற்படுத்தித் தந்தனமக்கு ேன்றியயாடு ேமக்கு மைவடக்கமும், தூய்னமயும், 
அருளும் கூடுமாறு, தைினமயில், ேீயுண்டு ோனுன்டு தமிழுண்டு ஸரஸ யகாபால 
மருகா என்றது யபால, யவறு எனதயும் எதிர்பாராமல், முருகன் குமரன் குஹன் என்ற 
ோமங்கனே றமாழிந்து றேஞ்ேக் கைகல்லும் றேகிழ்ந்து உருகும்படி, வினையயாட விடும் 
கதிர்யவலைின் திருப்புகனழப் பாராயணம் பண்ண யவண்டும். பணம், கூட்டம் 
முதலியவற்னற யேர்க்காமலிருந்தால் பிறர் யபாற்றுதனலயயா தூற்றுதனலயயா 
றபாருட்படுத்த யவண்டியதில்னல. 
 
அநுபூதி றபற்ற பின்ைர் அருேிச்றேய்த கந்தர் அநுபூதியில் அருணகிரியார் “பாடும் 
பணியய பணியாய் அருள்வாய்” என்று யவண்டியதிலிருந்து பாடும் பணி அனைத்திலும் 
தனலயாய கடனம என்பனத ேினைவிருத்தி, பிற காரியங்கனே வழிபாட்டில் 
யேர்க்காமலிருக்க யவண்டும். இந்த பாராயணத்தின் முடிவில் ஏதாவது பண்ண 
யவண்டுமா என்றால், றேஞ்ேக்கைகல்லு றேகிழ்ந்துருக என்று முதலிலிருந்து மீண்டும் 
படிக்க யவண்டும். மற்ற எதுவும் கட்டாயமில்னல. 
 
ோம் விரும்பாவிட்டாலும், இனறவன் ஏற்பாட்டிைால் ஸாதுக்கள் ேம்யமாடு வழிபாட்டில் 
யேர்ந்தால் அவர்கேிடம் மிகப் பணியவாடு பழக யவண்டும். வாஸுயதவைாை 
பரம்றபாருனே, கடுனமயாை தவத்திைால் ஆயற மாதங்கேில் தரிேிக்கப் றபற்று, அந்த 
றதய்வயம “ேீண்ட ேல்வாழ்வும் அதன் முடிவில் முக்தியும் றபறுவாய்” என்று 
உறுதியேிக்கப் பட்ட துருவன், பின்ைர் ஒருமுனற யக்ஷகணங்கனே யபாரில் பூண்யடாடு 
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அழிக்க முற்பட்ட யபாது, அவனுனடய பிதாமஹராை ஸ்வாயம்புவ மனு “அந்த 
விஷ்ணுவின் மற்றறாரு பக்தைாை குயபரைின் பணியாேர்கோை யக்ஷர்கனே 
அழித்தால், குயபரன் மைம் வருந்தி அந்த பாபத்திைால் உன் குலத்திைருக்கு துன்பம் 
ஏற்படும்” என்று துருவனைத் தடுத்தார். ேமக்கு அப்படி றதய்வம் ஏதும் இகபரத்னதப் 
பற்றி உறுதி அேிக்கவில்னல. அதைால் அகம்பாவத்திைால் பிற பக்தர்கேிடம் அபோரம் 
ஏற்படாமல் ேம்னமக் கட்டுப்படுத்திக் றகாள்ே யவண்டும். 
 
ேிவறபருமாைின் அம்ேயமயாை ஸுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் கூட, வாக்கு தவறிய 
பினழயின் வினைனய அநுபவித்துத் தீர்க்க யவண்டியிருந்த றதன்றால், ோம் பாபம் 
றேய்ய எத்தனை அஞ்ேயவண்டும்? ஆைால் இக்காலத்தில் யபரானே எனும் பிணியில் 
பிணிபட்டிருக்கும் ோம் எத்தனை ஸுகம் வந்தாலும் திருப்தி அனடயாதயதாடு, ேமக்கு 
ேின்ை கஷ்டங்கள் வந்தயபாயத, ஏயதா ோம் மாேற்ற உத்தமர்கனேப் யபாலவும், பூர்வ 
வினைகனே பக்தியால் றபாசுக்கிவிட்டனதப் யபாலவும் எண்ணி, பகவானுக்கு கண் 
இல்னலயா என்று யகட்டுவிடுகியறாம். ஆதிறயாடு அந்தம் ஆகிய ேலங்கனே ஆறுமுகம் 
என்று றதேிவதில்னல. காமம், யகாபம், பயம் முதலியனவ மனறந்து ஞாைம், கருனண, 
ோந்தம் இனவ ேினறந்து, றகாடிய ஐவர் பராக்கற்று, மைமும் பனதப்பற்று, ஹிதமஹிதம் 
விட்டு, எைதற, சும்மா இருக்கும் ேினல தான் குறிக்யகாள். அதற்கு ஆடும் பரி யவல் 
அணியேவற் றபருமானேப் பாடும் பணியய றேய்ய யவண்டிய பணி. 
 


