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1.நீலகண்ட தகீ்ஷதர். 
 

 

 

அப்பைய தீக்ஷிதர் ைற்றி ைலருக்கும் ததரிந்திருக்கும். அவரது தம்ைியின் 
பைரன் நீலகண்ட தீக்ஷிதர். இவர் மதுபரயில் நாயக்க அரசுகள் இருந்த 
காலத்தில் மந்திரியாக இருந்தவர். அப்பைய தீக்ஷதர் 72 வயது வபர 
வாழ்ந்தவர், அப்பைாது நீலகண்ட தீக்ஷிதரது வயது 8. அப்பைய 
தீக்ஷதருக்கு குழந்பத நீலகண்டன் மிது அலாதி ப்ரியம். 



அப்பைாததல்லாம் ஸம்ஸ்கிருதம் சிறுவயதிலிருந்பத கற்று தரப்ைட்டு, 

அதிபலபய பைசுவது வழக்கமாயிருந்த காலம். 

தீக்ஷதர் தனது கபடசிக் காலத்தில் குழந்பதயிடம் விபையாட்டாக 
"ஆபதி கிம்கரணயீம்" என்று பகட்டாரம். அதற்கு ைதிலாக நீலகண்ட 
குழந்பத, "ஸ்மரணாயாம் சரண யுகளம் அம்பாயா" என்று 
தசான்னதாம். "ஆபதி கிம்கரணயீம்" என்றால் "ஆைத்து வந்தால் என்ன 
தசய்ய தவண்டும் " என்று அர்த்தம். இதற்கு குழந்பத தசான்ன ைதிலின் 
தைாருள் என்னதவன்றால், 'ைரபதவபதயின் ைாதாரவிந்தத்பத நிபனக்க 
பவண்டும்' என்ைது. இத்துடன் நின்றதா இந்த சம்ைாஷபை என்றால் 
இல்பல. அடுத்ததாக அப்பையர் "தத் ஸ்மரணம் கிம் குருலத" என்று 
பகட்கிறார், அதாவது 'அப்ைடி நிபனத்தால் என்ன ைலன்'. அதற்கு 
குழந்பத 'ப்ரும்மாதனீ பி இங்கரீ குருலத' அதாவது ைராம்ைிபகயின் 
ைாதாரவிந்தத்பத ஸ்மரைித்தவனுக்கு ப்ரும்மாதி பதவர்கள் பசவகர்கள் 
ஆகிறார்கள்' என்று தைாருள். இவ்வாறாக சிறு குழந்பதப் 
ைருவத்திபலபய அம்ைிபகயருைால் வாக்விலாஸத்பதப் தைற்றவர் 
நீலகண்ட தீக்ஷதர். 

இவர் ஆனந்த ஸாகரஸ்தவம் என்று மீனாக்ஷியம்மன் பமல் ஒர் 
ஸ்பலாகம் ைண்ைியிருக்கார். அதிபல, "த்வத் பாதபக்தி ரஹிலதாம் மம 
மாஸ்து வம்ச: த்வத் லசவயா விரஹிதம் மம மாஸ்து சாயு" என்று 
தசால்கிறார். இதன் தைாருள்,அம்ைிபக!, அடுத்ததாக எனக்கு எந்த ைிறவி 
பவண்டுமானாலும் வரலாம், எங்கு பவண்டுமானாலும் ைிறக்கலாம், அது 
என் பகயில் இல்பல.ஆனால் ஒபரதயாரு பவண்டுபகாள் என்று 
தசால்லி, 'உன்ைாதார விந்தத்தில் ைக்தியில்லாத வம்சத்தில் எனக்கு 
அடுத்த ைிறவி பவண்டாம்' என்கிறார். இவர் சாக்தர், ஆயினும் 
ைராசக்திபய மட்டுமில்லாது எல்லா ததய்வங்பையும் பைாற்றி 
ஸ்பலாகங்கள் தசய்திருக்கிறார். ஒரு இடத்தில் அம்ைாபை தாயாராக 
விைித்து, உனக்கும் எனக்கும் தாய்-குழந்பத என்ற சம்ைந்தம் இருக்கிறது. 
நான் என்ன தவறு தசய்தாலும், அசட்டுத்தனமாக, அ-விபவகமாக 



உன்பன நிபனக்காதிருந்தாலும் நீ என் காபதப் ைிடித்து இழுத்து 
உன்ைக்கதிருத்திக் தகாள்ை பவண்டும் என்று உரிபமயுடன் தசால்கிறார். 

மதுபரபய நாயக்க அரசர்கள் ஆண்ட காலத்தில், மந்திரியாக 
ைைியாற்றிய சமயத்தில் இவரது பமற்ைார்பவயில் கட்டப்ைட்டதுதான் 
புதுமண்டைம். இங்குள்ை சிற்ைங்கள் மிகுந்த பவபலப்ைாட்டிபன 
உபடயபவ. சாதாரைமாக நாயக்க அரசர்கள் தமது சிபலகபையிம் 
தமது துபைவியார் சிபலகபையும் தாம் நிவந்தமைித்து சிறப்புச் 
தசய்யும் பகாவில்கைில் நிறுவது வழக்கம். அது பைால புது 
மண்டைத்திற்கு சிற்ைங்கள் தசதுக்கும் சமயத்தில் வைங்கிய நிபலயில் 
தமது துபைவியாருடன் கூடிய தமது சிபலயிபனயும் வடிக்க 
உத்தரவிடுகிறார் அரசர். [இன்றும் இச்சிபலகபை அங்பக காைலாம்]. 
தபலபம சிற்ைிபய அரசர், மற்றும் ராைிகைது சிபலயிபன வடிக்கிறார். 
ைட்டத்துராைி சிபல வடிக்பகயில் அச்சிபலயின் முழங்காலுக்கு 
பமலாக கல் தையர்ந்துவிடுகிறது. மிகுந்த கவபலயுற்ற சிற்ைி பவறு 
சிபல மீண்டும் தசய்ய கல் பதர்ந்ததடுக்க முயல்கிறார். பமற்ைார்பவ 
ைார்க்க வந்த நீலகண்ட தீக்ஷதர், இபத அறிந்து சிபலயிபன ைார்த்த 
ைின், சிற்ைியிடம் அரசிக்கு அங்கு மச்சம் இருப்ைது உண்பமதான், எனபவ 
அச்சிபல அவ்வாபற இருக்கட்டும் என்று கூறிச் தசன்றுவிடுகிறார். 
அரசர் சிபலபய ைார்பவயிட வருபகயில் இச்தசய்தி தசால்லப்ைட்டு 
அரசியின் சிபலயாக ைின்னப்ைட்ட அச்சிபலபய இருக்கலாமா என்று 
பகட்க, அரசியின் அந்தரங்கம் எப்ைடி ததரிந்தது என அரசர் நீலகண்டர் 
மீது மிகுந்த பகாைம் அபடகிறார். அரசிபய தவரான கண்பைாட்டத்தில் 
ைார்த்தபமக்காக அவருக்கு தண்டபன அைிக்க முடிவு தசய்து சைா 
மண்டைத்திற்கு வரவபழக்கிறார். 

பசவகர்கள் நீலகண்டர் இல்லத்துக்கு வந்த சமயத்தில் அவர் நித்ய-
பூபையில் இருக்கிறார். அப்பைாது அரச பசவகர்கள் தமக்காக 
காத்திருப்ைபத உைர்ந்து, தமது ஆத்ம சக்தியிபலபய அரசனது 
எண்ைத்பத அறிந்து, அவன் தரும் தண்டபனக்கு சமமாக தாபம தமது 
பூபையில் இருக்கும் சுடதராைியால் தமது கண்கபை அவித்துக் 



தகாள்கிறார். ைின்னர் அரச பசவகர்களுடன் அரசபவ வருகிறார். யாரும் 
ஏதும் தசால்லும் முன்னபர தாமாக அரசனது மனதில் இருப்ைபத 
அறிந்து, அவன் தரும் தண்டபனபய தாபம அைித்துக் தகாண்ட 
நீலகண்டரது தசயபலக் கண்ட அரசன், அவரது திருஷ்டாந்தத்பதயும், 

தமது தவபற நிபனத்து வருந்துகிறான். அப்பைாது தீஷதர் அன்பன 
சன்னதிக்குச் தசன்று ைாடியதுதான் ஆனந்த ஸாகர ஸ்தவம். ைாடி 
முடித்தைின் அன்பன மீனாக்ஷியருைால் தமது ைார்பவ கிபடக்கப் 
தைற்றார் தீக்ஷதர். 

தவைியில் அதிகம் ததரியாதவாறு இருப்ைினும் இவரது சாக்த குரு 
ைரம்ைபர இன்னும் ததாடர்கிறது. தமது அபமச்சுப்ைதவிபய துறந்து, 

இறுதிக் காலத்தில் திருதநல்பவலி அருகில் வாழ்ந்து இபறவனடி 
பசர்ந்தார் என்று தசால்கின்றனர். 

“பதவிபய! நீ எவ்விதமானவபைா அவ்விதமானவள். நீ இவ்விதமானவள், 

இப்ைடிப்ைட்டவள் என அறிவதற்கும் தசால்வதற்கும் யார் 
சக்தியுபடயவன்? உன் ஸ்வரூைம் தசால்லுக்கும் அறிவுக்கும் எட்டாதது. 
என் ஸ்வரூைபம இன்னததன்றறியா அறிவனீனான நான் உன்பன 
அறிந்தவன் பைால் ஸ்பதாத்திரம் தசய்து அந்த ஸ்பதாத்திரத்பத 
உன்னிடத்திபலபய அர்ப்ைைம் தசய்வதற்கு தவட்கப்ைடுகிபறன்." 

இத்துபை அடக்கமாக, தம்பமபய தாழ்த்திக்தகாண்டு பதவியிடம் 
இப்ைடி புலம்புவது யாதரன்று ததரிகிறதா? எவரின் கடாக்ஷங்களுக்கு 
சரஸ்வதி பதவியானவள் கூலியில்லா ஊழியக்காரி ஆகிறாபைா, 

அப்பைர்ப்ைட்ட ஞான சமுத்திரமாகியவரும், பவராக்ய சதகம், சிவதத்வ 
ரஹஸ்யம், நை சரித்திரம், முகுந்த விலாசம், ரகு வரீஸ்தவம், 

கங்காவதரைம் ஆகிய அரும் தைரும் கிரந்தங்கபை இயற்றியவருமான 
ஸ்ரீ நீலகண்ட தீக்ஷிதர் ஆவார்.  

ஸ்ரீ அப்ைய்ய தீக்ஷிதர் அவர்கள் தன் மபனா நிலபமபய தாபன அறிந்து 

தகாள்வதற்காக,  ஊமத்தஞ்சாபரப் ைருகிமயக்கத்பத அபடந்தார். அந்த 
நிபலயில் தாம் ைிதற்றுவதற்பற எழுதி பவக்கும்ைடி தம் சீடர்களுக்கு 



உத்தரவிட்டிருந்தார். அவர் உன்மத்த நிபலயில் ைிதற்றியபத " உன்மத்த 
ைஞ்சாசத் என்ற ஆத்மார்ப்ைை ஸ்துதி " . இதில் தன்பனபய 
ஈசுவரனுக்கு அர்ப்ைைம் தசய்து தகாள்கிறார். இச்தசய்திபய பமயமாகக் 
தகாண்ட ஓர் கட்டுபரபய நாம் சில தினங்கள் முன்னர் 
வபரந்திருந்பதாம். அத்தபகய மகானின் ைரம்ைபர வழி வந்தவபர நாம் 
பமற்கூறிய ஸ்ரீ நீலகண்ட தீக்ஷிதபர ஆவார்.  

ஸ்ரீ அப்ைய்ய தீக்ஷிதர் அவர்கள் தம்பமபய ஈசுவரனுக்கு அர்ப்ைைம் 
தசய்து தகாள்கிறார். அவர் வழி வந்த நீலகண்ட தீக்ஷிதபரா ஸ்ரீ 
மஹாபதவியிடம் தம்பம ஒப்புவித்துவிடுகிறார். அதன் ைின்ைனியில் 
உருவானபத ஸ்ரீ ஆனந்தஸாகரஸ்தவம் எனும் மதுரமான காவியம். 
அந்த ஸாகரத்தின் ஓர் துைிபய நாம் ஆரம்ைத்தில் ைார்த்த வரிகள். இனி 
ஸ்ரீ ஆனந்தஸாகரஸ்தவம் உருவான வரலாற்று நிகழ்பவப் ைார்ப்பைாம். 

மதுபர ஸ்ரீ மீனாட்சி பகாவில் திருப்ைைி, புதுமண்டை நிர்மாைம் 
ஆகியன 1626 இல் துவங்கப்ைட்டு 1633 வபர நடந்து முடிவுதைற்றது. 
இந்த பவபலபய நிபறபவற்றியவன் சிற்ைசாஸ்த்திர நிபுைரான " 
சுமந்திர மூர்த்தி ஆச்சாரி " என்ைவர். இவர் நிர்மாைத்தின் ஆரம்ைத்தில் 
*** ஏகைாதமூர்த்தியின் சிபலபய தசதுக்கிய ஒரு கல் தூபை 
ஸ்தாைிக்க பவபல முடித்து ஒரு சுைமுகூர்த்தம் ைார்த்து பவத்திருந்தார். 
( நீலகண்ட தீக்ஷிதரின் அறிவுறுத்தலின் பைரிபலபய ஏகைாதமூர்த்தியின் 
சிற்ைம் அங்கு நிறுவுவதற்கான முயற்சிகள் பமற்தகாள்ைப்ைட்டன என்று 
ததரிகிறது. அபதபைால் ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தபரசுவரருக்கு ஆண்டுபதாறும் 
நடக்கும் உத்ஸவாதிகளும் நீலகண்ட தீக்ஷிதரால், ஸ்ரீ ஹாலாஸ்ய 
மஹாத்பத அனுசரித்து ஆரம்ைிக்கப்ைட்டது என்றும் அறியப்ைடுகிறது. ) 
அந்த மூர்த்தி ைிரம்மாவும், விஷ்ணுவும் சிவனிடம் இருந்து 
உண்டானார்கள் என்று காண்ைிப்ைதால், அபத விரும்ைாத பவஷ்ைவ 
ைண்டிதர்கள் அக்காபல நாட்டக்கூடாததன்று ஆட்பசைபன தசய்து 
அரசனிடம் மனு தகாடுத்தனர். 

அரசனும் நடுநிபல வகித்து ஏகைாதமூர்த்தியின் தத்துவத்பதப் ைற்றிய 
விசாரபைக்கு உத்தரவிட்டான். பசவர்களும் பவஷ்ைவர்களும் 



தங்கள் தங்கள் ைிரமாை கிரந்தங்கபைத் திரட்டிக் தகாண்டு 
விவாதத்திற்கு தயாரானார்கள். ஆறு மாத காலம் இந்த விவாதம் 
நடந்தது. பசவர்களுக்கு அய்யா தீக்ஷிதர் எனும் நீலகண்ட தீக்ஷிதரும் 
பவஷ்ைவர்கள் சார்ைாக அப்ைா தீக்ஷிதரும் தபலபம தசய்தனர். 
விவாதத்தின் இறுதியில் சிபவாத்கர்ஷம் ஸ்தாைிக்கப்ைட்டு, 

ஏகைாதமூர்த்தியின் ஸ்தம்ைமும் நாட்டப்ைட்டது. இன்பறக்கும் 
புதுமண்டைத்தின் வாயிலில் அந்த ஸ்தம்ைத்பதப் ைார்க்கலாம். புதுமண்ட 
நிர்மாைம் நடந்து வந்தது. புது மண்டைத்தில் நடுவரிபச தூண்கைில் 
மதுபர நாயக்கர்கைின் சிபலகள் அபமக்கப்ைட்டன. அபவகைில் ஒரு 
தூைில் தம் ஏழு ைத்தினிகளுடன் திருமபல நாயக்கர் அபமக்கப்ைட்டார். 

கல்தச்சன் அரசனின் மபனவியருள் மூத்தவைான ைட்டத்து அரசியின் 
சிபலபய உருப்ைடுத்திக் தகாண்டிருந்தான். அவ்வுருவத்தின் இடது 
துபடயில் சில்லுப்தையர்ந்து விட்டது. சிபல ைின்னமாகிவிட்டது 
எனக்கருதி, சிற்ைி பவறு சிபல தசய்ய முடிவு தசய்தான். அப்பைாது 
நீலகண்ட தீக்ஷிதரும் அங்கு பவபலகபை பமற்ைார்பவயிடுவதற்கா 
வந்திருந்தார். சிற்ைியின் முகம் வாடியிருப்ைபதக் கவனித்தவர் 
அவனிடம் அதற்கான காரைத்பதக் பகட்டார். அவன் தான் எவ்வைவு 
கவனமாகச் தசதுக்கியும் சிபலக்கு ைின்னம் ஏற்ைடுவபதயும் அதனால் 
தான் பவறு சிபல தசய்ய முற்ைட்டபதயும் தசான்னான். தீக்ஷிதர் 
அவர்கள் சற்று பயாசித்துவிட்டு, " அப்ைா ! நீ இனி எவ்வைவு சிபலகள் 
அடித்தாலும் இப்ைடிபய பநரும், ஏதனனில் இதில் கடவுைின் அருள் 
இருக்கிறது. உன் ைக்தி மிகுதிக்கும், உன் அந்தரங்க சுத்தத்திற்கும், 

ைிரசன்னமாகி ஈசுவரன் உனக்குத்ததரியாத அம்சங்கபைக்கூட உள்ைைடி 
இருக்கச் தசய்து உன் சிற்ைத்பத சிறப்ைிக்க நிபனக்கிறார் பைாலும். 
உத்தமஸ்த்ரீ லட்சைம் தைாருந்திய மஹாராைிக்கு சாமுத்ரிக 
லட்சைத்தின் ைடி அவ்விடத்தில் ஓர் மச்சம் இருக்க பவண்டும். 
ஆபகயால் நீ அப்ைடிபய பவத்துவிடு" என்றார். இன்பறக்கும் 
அச்சிபலயில் உள்ை ைின்னத்பத ைார்க்கலாம். 



நாயக்கரும் ைத்தினிகளும் உள்ை தூண் பவபலகள் முடிந்ததும் அபதப் 
ைார்பவயிட அரசர் அங்கு வந்தார். மூத்தராைியின் சிபலயில் உள்ை 
ைின்னத்பதக் கண்ட அரசர் அதன் விவரம் பகட்க சிற்ைியும் நடந்தன 
அபனத்பதயும் விவரமாக கூறினான். தீஷிதர் அவர்கள் மஹாராைிக்கு 
சாமுத்ரிக லட்சைத்தின் ைடி அவ்விடத்தில் ஓர் மச்சம் இருக்க 
பவண்டும் என்று கூறி அதனாபலபய ைின்னம் ஏற்ைட்டது என்றும் அதில் 
பதாஷபமதுமில்பல என்று கூறி சமாதானம் தசய்தபதயும் கூறினான். 
இபதக் பகட்ட அரசனுக்கு கண்கள் கலங்கியது, தபல கிருகிருத்தது, 

மீபச துடித்தது. ஏதும் பைசாமல் அங்கிருந்து விலகி அரண்மபன 
அபடந்த அரசன் யாபராடும் ஏதும் பைசாமல் மனம் குழம்ைியிருந்தான், 

இரவுபநரத்தில் மிக்க பயாசபனயில் ஆழ்ந்தான். மறுநாள் காபல ஓர் 
முடிதவடுத்தவனாய் அரண்மபன அதிகாரி ஒருவபன அபழத்து, " ஸ்ரீ 
தீக்ஷிதர் அவர்கபை உடபன ைார்க்கபவண்டும் என்று கூறி உடபன 
அபழத்து வா " என உத்தரவிட்டான். 

தீக்ஷிதர் அவர்கள் பூபசயில் இருந்த சமயம் அரசனின் உத்தரவு 
அவருக்கு அறிவிக்கப்ைட்டது. இவ்விதம் அபழப்ைது அவருக்கு புதிது 
என்ைதால் அவர் அரசனின் வபரமுபற மாறியதற்கு என்னகாரைம் 
என்று ஊகித்துப்ைார்த்தார். பதவியின் அருைால் ஞானசக்திதைற்ற 
அவருக்கு, அரசன் மூடத்தனத்தால் தன்பைரில் விைரீத எண்ைம் 
தகாண்டு கடும்பகாைத்துடன் தம்பம அபழத்திருப்ைது உைர்ந்தது. மனம் 
வருந்தினார். ஐஸ்வர்யவான்கைின் பைதபம இதுபவ என்று மனம் 
தநாந்து தவறுத்தார். இந்த நிபலயில் அரசபன ைார்ப்ைது உகந்தது அல்ல 
என்ைபத உைர்ந்த தீக்ஷிதர், அம்ைிபகயிடம் தம் கவபலபய 
ததரிவித்துவிட்டு, கற்பூர ஆராத்தி தசய்து அந்தக் கற்பூரத் தீயினாபலபய 
தம் இரு கண்கபையும் அவித்துக் தகாண்டார். " அரசன் எமக்கு விதிக்க 
எண்ைியிருக்கும் தண்டபனபய நாபம எமக்கு விதித்துக் தகாண்டதாய் 
தசால்லிவிடு " என்று கூறி வந்தவனுக்கு விபட தகாடுத்தனுப்ைினார். 
 

கண்கள் அவிந்து ைார்பவயற்ற நிபலயில் ைரபமசுவரனின் ைத்தினியான 
ைரபமசுவரி தாய் மீனாட்சியின் திவ்யமங்கை தசாரூைத்பத ைாதம் முதல் 



சிரசு வபர தியானம் தசய்துதகாண்டு ஸ்பதாத்திரம் தசய்ய ஆரம்ைித்தார் 
தீக்ஷிதர். இவர் ஸ்பதாத்திரம் தசய்யும்பைாது ைாதம் முதல் சிரசு வபர 
பதவியின் அந்தந்த அவயவங்கள் கிரமமாக இவருக்கு ைிரத்யக்சமாயின.  
எந்தக்கண்ைினால் உன் சரைகமலத்பத நான் ைார்ப்பைன் ? என்று 
உருகினார். ஸ்பதாத்திரத்தின் முடிவில் இவர் ைரிபூரைமாக கண் 
ஒைிபயப்தைற்றார். இந்த ஸ்பதாத்திரபம நாம் ஆரம்ைத்தில் ைார்த்த ஸ்ரீ 
ஆனந்தஸாகரஸ்தவம் ஆகும். ஸ்ரீ தீக்ஷிதர் அவர்களுக்கு கண் தகாடுத்த 
ைரபதவபத இதில் ைிரசன்னமாகிறாள். 

அரசன், தாம் தசய்த தவறால் தீக்ஷிதர் கண்கபை இழந்தபதயும் ைின் 
பதவியின் அருைால் அவற்பற அவர் மீைப்தைற்றபதயும் சாரர்கள் 
மூலம் அறிந்துதகாண்டு மிகவும் ைச்சாத்தாைமபடந்து ஸ்ரீ தீக்ஷிதர் 
அவர்கைின் சன்னிதிக்கு ஓடி வந்தான். அவர் ைாதங்கபை அபடந்து 
மன்னிக்குமாறு பவண்டினான். ஸ்ரீ தீக்ஷிதர் அவர்கள் அரசனுக்கு 
சமாதானம் தசால்லிவிட்டு அரச பசபவபய விடுத்து, மதுபரபய விட்டு 
அகன்று தாமிரைரைி அருகாபமயில் உள்ை ைாலாமபட என்ற 
கிராமத்தில் சிலகாலம் வசித்து ைின்னர் துறவறம் பூண்டு, அங்பகபய 
சித்தியபடந்தார் என்று அறியப்ைடுகிறது. ைாலாமபட கிராமத்திற்கு 
இதன் காரைமாகபவ " நீலகண்ட சமுத்திரம் " எனும் தையரும் 
உண்டானது.  

ஸ்ரீ நீலகண்ட தீக்ஷிதர் அவர்கள் ஆனந்தஸாகர ஸ்தவத்தில் பதவியிடம் 
தன்பன ஒப்புவித்து விடுகிறார். இவர் புத்திபூர்வமாக ஆத்மார்ப்ைைம் 
தசய்வதால், சாஸ்த்திரங்கைில் கூறியுள்ை பமாட்ச சாதனங்கபை 
ஆராய்ச்சி தசய்து எல்லாம் ஏட்டுச் சுபரக்காய் என்று நிரூைித்து, 

சரைாகதிபய கதி என்று முடிவு தசய்து அபதபய அனுஷ்டிக்கிறார். 
இந்த உத்தமர் சாஸ்த்திர ஞானத்பதயும் கபரகடந்து, தலௌகிகப் 
தைருபமயின் உன்னத சிகரத்பதயும் அபடந்து, அனுைவித்து, 

மனம்ததைியாமல் கவிபதயில் ஆச்வாஸத்பதயும், பதவியிடம் 
சரைாகதியில் க்ருதக்ருத்யபதபயயும் முடிவான தத்துவங்கைாகக் 



கண்டுதகாண்டார் என்ைது நம்பைான்ற ைவீராசிகள் இவருபடய 
வரலாற்றிலிருந்து ததரிந்துதகாள்ைபவண்டிய தைாருள். 

இவருபடய சூடரான ஸ்ரீராமைத்ர தீக்ஷிதர், அவபர அம்ைிபகயின் 
அவதாரபமன்பற தசால்லுகிறார். அபதபைால் அவருபடய  ஸ்ரீ 
ஆனந்தஸாகரஸ்தவம் ைற்றிக் குறிப்ைிடும்பைாது, " இதற்கும் பதவி 
ைிரத்யக்ஷமாகவில்பல என்றால், பதவிபய இல்பலதயன்று 
தசால்லிவிடலாம் " என்று கூறுவர். இக்கவிபதயின் முற்ைாதியில் கவி, 
தான் ஆயுள்முழுவதும் கற்றதும் ஆசரித்ததும் ஒன்றுக்கும் 
ைிரபயாைனமில்பல என்று கூறிவிட்டு, தனக்கு பதவியிடம் 
சரைாகதிபய கதி என்று உைர்த்துகிறார். துக்கத்பதயும், 

அழுபகபயயும், ஆடம்ைரத்பதயும், அஹம்ைாவத்பதயும், 

சந்பதகத்பதயும் கடந்து ஆனந்த சாகரத்தில் மூழ்கி மிதந்து 
விபையாடுகிறது இந்த ைரிபூர்ை ஆத்மா என்ைபத இக்கவிபதயின் 
ஆனந்த ஸாகரஸ்தவம் என்ற அழகிய தையரும், அதனுள் துலங்கும் 
ரத்தினங்கள் பைான்ற ததய்வகீ ஒைிவசீும் கருத்துக்களும் நன்கு 
விைக்குகின்றன. யாம் ைலமுபற கூறியுள்ைபதபய இங்கும் கூற 
இயம்புகிபறாம் அது " திருநாம ைாராயைம் " என்ைபத. இக்காலத்தில் 
நமக்கு இபறவனின் அருபைப் தைற இருக்கும் மிகச்சிறந்த மற்றும் 
எைிய வழி யாததனில் அது இபறவனின் நாமத்பத ைாராயைம் 
தசய்வதும் அவன் புகபழப் ைாடுவதுபம. நமக்காகத்தான் ஸ்ரீ நீலகண்ட 
தீக்ஷிதர் பைான்ற உத்தம சீலர்கள் ைல ஸ்பதாத்திரங்கபை ைபடத்து 
காலத்தின் பகயில் தகாடுத்துச் தசன்றுள்ைனர் பைாலும். நாம் புதிதாக 
எபதயும் ைபடக்கபவண்டாம் முடிந்தவபர இருக்கும் தசல்வத்பத 
ையண்ைடுத்தி நாம் நலம் தைறுவபதாடு நம் அடுத்த தபலமுபறக்கும் 
அபத எடுத்துச் தசல்லலாபம ! 

 

 

 

 



 

 

2-ஆனந்த சாகரஸ்தவம். 
 

 

 

 

2.1-ஸ்லலாகம் 1~10 

 

1. விஜ்ஞாபநார்ஹ விரலாஸரா நவாப்த்யா 

மந்லதாத்யலம மயி தவயீஸி விஸ்வமாது: 
அவ்யாஜ பூத கருணா பவநாப வித்தா 

ந்யந்த: ஸ்மராம்யஹமபாங்க தரங்கிதாதி 
ஒரு ப்ரபுடவக்காண அவகாசம் எங்லக கிடடக்கப்லபாகிறது என்று 
மனத்தளர்ச்சி ஏற்பட்டலபாது  அந்தப் கூப்பிட்டு அனுப்பினால் எப்படி 



இருக்கும் ..அந்த மனநிடலயில் இடத இயற்றிய ஸ்ரீ நீலகண்ட 
தகீ்ஷிதர் இருக்கிறார். 

 

2. ஆலவத்யதாம் அவிதிதம் கிமதாப்யநுக்தம் 

வக்தவ்ய மாந்தர ருலஜாபசமாய நாலம் 

இத்யர்த்யலஸ கிமபி தத் ச்ரவலண நிதாதும் 

மாத: ப்ரஸீத மலயத்வஜ பாண்ட்ய கன்லய 

அம்பிடகக்குத் ததரியாதது ஒன்றுமில்டல. நாம் படும் கஷ்டங்கடள 
அவளுக்குச் தசால்லித்தான் ததர்யுமா? நம் குடறகடள எடுத்துச் 
தசான்னால் நம் மன பாரம் குடறயும். ஆகலவ தாலய 
உனக்குத்ததரிந்த விஷயத்டத எடுத்துச்தசால்வடத குற்றமாய் 
எண்ணாலத. 

3. ஆக்ரந்திதம் ருதிதமாஹதமாநலந வா 

கஸ்யார்த்ர மஸ்து ஹ்ருதயம் கிமத: பலம் வா 

யஸ்யா மலநா த்ரவதி யா ஜகதாம் ஸ்வதந்த்ரா 

தஸ்யாஸ்தவாம்ப புரத: கதயாமி லகதம் 

என் துக்கத்டதக் லகட்பவர்கள் அடத எப்படி நிவர்த்திக்க முடியும்? 

உன்னிடம் எடுத்துச் தசால்வடத விட லவறு வழி இல்டல அம்மா. 

4. பர்யாகுலல மநஸி வாசி பரிஸ்கலந்த்யாம் 

ஆவர்தகர்த இவ சக்ஷúஷி கூர்மணமாலன 

கஸ்லதபிதாஸ்யதி சிலவ மம தாமவஸ்த்தாம் 

காலல தயஸ்வ கதயாமி தவாதுடநவ 

மரண காலத்தில் என் நிடலடமடய எடுத்துச் தசால்ல 

இந்த்ரியங்கள் என் வசம் இருக்காது. ஆகலவ இப்லபாலத 
தசால்லிவிடுகிலறன். 

5. பக்திம் கலராது நிதராம் ஸுரஜாதி மாத்லர 

க்ராமீண ஜந்துரிவ தபௌரஜலநஷு லலாக: 
அன்யத்ர லதவி பவதயீ பதாரவிந்தாத் 



ஆக்ருஷ்ய மாணமபி லம ஹ்ருதயம் ந யாதி 
உன்டனத் தவிர லவறு எந்தத் ததய்வத்டதயும் என் மனம் நாடாது. 

 

6. அங்கீகுரு த்வம் அவதரீய வா வயம் து 

தாஸாஸ்தலவதி வசடஸவ ஜலயம லலாகான் 

ஏதாவடதவ ஸுகலரா நநு விச்வமாத 

உத்தண்ட தண்டதர கிங்கர தமௌளிபங்க: 
நீ என்டன ஏற்றுக்தகாண்டாலும் புறக்கணித்தாலும் உன் தாஸன் 
என்று தசால்லிக் தகாண்லட உலகங்கடள தஜயித்துவிடுலவாம். 
எங்களிடம் எமபடர்கள் வாலாட்ட முடியாது. 

7. லவதாந்த வாக்ய ஜநிதம் விமலம் விசாடர: 
ஆஸாத்ய லபாத மநுசிந்தனலதா பலராக்ஷம் 

முக்திம் வ்ரஜந்தி மநுஜா இதி ஸூக்திமாத்யாம் 

ஆலம்ப்ய கஸ்தரிதுமர்ஹதி டசலகந்லய 

ஞான மார்க்கம் மூலம் லமாக்ஷமடடவது என்பது அனுஷ்டானத்தில் 
மிக்க கடினம். 

8. ஏடகக லவதவிஷயா: கதி நாம சாகா: 
தாஸாம் சிராம்ஸி கதி நாம ப்ருதக்விதாநி 
அர்த்தாவலபாத விதுலராக்ஷர லாப ஏவ 

லகஷாம் ந்ருணாம் கதிபிரஸ்து சரீரபந்டத: 
லவதங்கள் உபனிஷத்துக்கள் இடவகடள அர்த்தம் ததரியாமல் 
அத்யயனம் தசய்வதற்லக பல ஜன்மங்கள் லவண்டும். அப்படி 
அத்யயனம் தசய்பவரும் லகாடிக்கு ஒருவர் இருக்கலாம். 

9. ந்யாயா: பரஸ்பர விபிந்த திச: ஸஹஸ்ரம் 

உச்சாவசாநி ச பவந்த்யுப ப்ரும்ஹணானி 
ஏவம் ஸ்திலத கிரிஸுலத நிகலமாபலாநாம் 

தாத்பர்ய ஸார மவதாரயிதும் க்ஷம: க: 



மஹரிஷிகள் ஏராளமான நூல்கள் இயற்றியிருக்கிறார்கள். ஒருவர் 
தசால்கிறபடி இன்தனாருவர் தசால்வதில்டல. விஷயங்கள் 

ததரியாதபடி குழப்பங்கள்.டத அனுஷ்டிப்பது?  எப்படி கடரலயறுவது? 

 

10. அஸ்த்வக்ஷரர க்ரஹவிதி: ஜநுஷாம் ஸஹஸ்டர 

ஆபாதலதா பவது நாம தலமார்த்த லபாத: 
துர்வாதி கல்பித விகல்ப தரங்க ஸாந்த்ரான் 

துஷ்பூர்வ பக்ஷ ஜலதனீ் கதமுத்தலரயு: 
ஒருவனுக்கு வித்டய வரலவண்டுமானால் பல ஜன்மங்கள் வாஸனா 
பலம் லவண்டியிருக்கிறது.. அவன் தத்வ விசாரத்டத  

ததாடங்கும் லபாது பல துர் மதங்கடள எதிர்த்துப் லபாரட 
லவண்டியிருக்கிறது. 

2.2-ஸ்லலாகம் 11~20 

 

11. ப்ரஹ்லமதி சக்திரிதி பந்த விலமாசநீதி 
மாயாமயீதி மதநாந்தக வல்லலபதி 
ஸ்ப்தாஷ்ட சப்த பரிவர்தன மாத்ர ஏவ 

ஸாமர்த்ய மாவஹதி சாஸ்த்ர பரிச்ரலமாயம் 

சாஸ்த்ர அறிவு ஏற்பட்டாலும் ப்ரும்மம், சக்தி, பந்தம் மாடய இப்படி 
எல்லாம் லபசிக்தகாண்டிருக்கலாலம ஒழிய நற்கதிக்குக் காரணமான 
உண்டமயறிவு அனுபவத்தில் ஏற்படுவதில்டல. 

12. தஸ்டம ப்ரஸீரஸீ கிரீந்தர ஸுலத ய இத்தம் 

ஸம்லபாதலயத சநடக: அபலராக்ஷ லபாதம் 

யஸ்டம ப்ரஸீதஸி ஸ ச க்ஷமலதவலபாத்தும் 

இத்தம் பரஸ்பர ஸமாச்ரய லமததாஸ்லத 

உன் அருள் இருந்தால் ஞானியாவான் ஞானியானால் நீ 
அருள்புரிவாய். இப்படி இருந்தால் லபாகும். வழி எப்படி? 

13. ஆகர்ணய த்வமிம மப்யுபகம்ய வாதம் 



ஜாநாது லகாபி யதி வா ஹ்ருதயம் ச்ருதநீாம் 

தஸ்யாப்ஸங்க்ய பவபந்த சதார்ஜிலதாயம் 

த்டவத ப்ரலமா களது ஜன்ம சடத: கியத்பி: 
லவதாந்த விசாரம் தசய்து தத்வார்த்தங்கடள ஒருவர் 

ததரிந்துகள்வதாக டவத்துக் தகாண்டாலும், அத்டவத அனுபவம் 
வருவது மிக அரிது. லகாடி ஜன்மாக்களில் ஏறிய த்டவத வாசடன 
லலசில் லபாகுமா? 

14. காலல மஹத்ய நவதாவபதன் கதாபி 
க்வாப்யந்திலம ஜநுஷி லகாபி கதிம் லலபத 

இத்தம் ஸமர்த்தன விதி: பரமாகமாநாம் 

பர்யாய ஸூக்தி விதயா நயனம் நஞர்த்லத 

எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் எவ்வளலவா ஜன்மங்கள் ஆகும் 
லமாக்ஷம் கிடடக்க. 

15. ஏகாபவர்க ஸமலய ஜனலதாபவர்க: 
ஸர்வாபவர்கஸமலப புனரஸ்தசங்க: 
சத்ருக் விதம் கமபி பக்ஷ மிஹாவலம்ப்ய 

ஸத்தாதும் ஸுகம் க்ஷமமலனன பதா ப்ரவ்ருத்டத 

ப்ரளயம் ஏற்படும்லபாது எல்லா ஜவீராசிகளுக்கும் லமாக்ஷம் 
கிடடத்துவிடுகிறதாலம. அப்படி கிடடக்கட்டுலம. வணீாக ஏன் 
சிரமப்படலவண்டும்? 

16. அப்யஸ்ய லவதமவதார்ய ச பூர்வ தந்த்ரம் 

ஆலக்ஷ்ய சிஷ்டசரிதாநி ப்ருதக்விதாநி 
அத்யாபநாதிபிரவாப்ய தனம் ச பூரி 

கர்மாணி மாதரலஸா: கதமாசலரயு: 
கற்பதிலும், கற்பிப்பதிலும், திரவியங்கள் லதடுவதிலும் 
பிரயாடசப்பட்டு கர்மாக்கடளச் தசய்கிறலபாது லசாம்லபறித்தனம் 
வந்து விடுகிறது. 

17. ஆயஸ்ய தாவதபி கர்ம கலராது கஸ்சித் 



லதநாபி மாதரதிகம் கிமிவாநு பாவ்யம் 

ஆஸ்லத ஸுகம் ய இஹ பாரதவர்ஷ ஸீமன் 

யாஸ்லத ஸ கிஞ்சிதித உத்தரலதாபஸ்ருத்ய 

இந்த உலக சுகங்கடளலய அனுபவித்துவிட்டுப் லபாய்ச் லசரலாலம! 

18. கர்ம த்யலஜம யதி நூ நமத: பலதம 

யத்யாசலரமந கதாபி பவம் தலரம 

கர்ம த்யலஜதிதி சலரதிதி ச ப்ரவ்ருத்தா 

பாலவன லகந நிகமா இதி ந ப்ரதமீ 

கர்மாடவ தசய்யலவண்டும் என்றும் தசால்லப்படுகிறது. ஞான 
மார்க்கத்திற்கு அது தடட என்றும் தசால்லப்படுகிறது. ஆகலவ 
கர்மாடவ விடுவதா? சாஸ்த்ர சம்மதமாகுமா? தசய்வது சாஸ்த்ர 
சம்மதமாகுமா ததரியவில்டல. 

19. கர்மண்யகர்ம விதிலரஷ யதாசரந்தி 
கர்மாணி தத்ததநுபந்த ஜிஹாஸலயதி 
ஸத்யம் ததாப்யபிநலவா பவிதா ந பந்த: 
ப்ராசனீ பந்தஹரலண க இவாப்யுபாய: 
கர்மாக்கடள காம்யமாக தசய்யாவிட்டால் மறுபிறப்பு இல்டல எனக் 
கூறப்படுகிறது. சரி. ஆனால் பூர்வ  கர்மாக்களின்படி ஏற்படக்கூடிய 
மறு பிறப்டப எப்படி தடுப்பது? 

20. ப்ராரப்த கர்ம கியதாரபலத கியத்வா 

ப்ராரப்ஸ்யலத கியதிதம் க இவாவதத்தாம் 

கால: கியாநிவ மயா ப்ரதிபாலநீலயா 

யஸ்ய க்ஷணார்த்தமபி கல்பசதத்வலமதி 
பூர்வஜன்மக் கர்மா பற்றி ஒன்றும் ததரியவில்டல. அதனால் 
இன்னும் எத்தடன ஜன்மா எடுக்கலவண்டும்? எனக்கு இந்த 
ஜன்மத்திலலலய லமாக்ஷம் லவண்டுலம. 



 

2.3-ஸ்லலாகம் 21~30 

 

21. பும்ஸ: க்ஷணார்த்தமபி ஸம்ஸரணாக்ஷமஸ்ய 

ஸாங்க்யாதய: ஸரணலயா ந விசந்தி கர்ணம் 

ஸங்க்யாய காங்கஸிதா: ஸகலாஸ்ச ஸூக்ஷ்மா 

புங்க்ஷ்லவதி வாகிவ மஹாக்ஷúதயார்திதஸ்ய 

இவ்வித துடிப்பு உள்ளவனுக்கு, ஸாங்க்யம் முதலிய மதங்கடள 
உபலதசிப்பது பசித்தவடன மணடல எண்ணி விட்டு வந்தபின் தான் 
சாப்பாடு தருலவன் என்பது லபால் ஆகிறது. 

22. பக்திஸ்து கா யதி பலவத் ரதிபாவலபத: 
தத் லகவலான்வயிதயா விபடலவ பக்தி: 
ப்ரீதிஸ்த்வயி த்ரிஜகதாத்மநி கஸ்ய நாஸ்தி 
ஸ்வாத்ம த்ருலஹா ந கலு ஸந்தி ஜநாஸ்த்ரி லலாக்யாம் 

ஆகலவ ஞான மார்க்கம், கர்ம மார்க்கம் இரண்டுலம  அஸாத்யம். 
எனலவ பக்தி மார்க்கம் பார்ப்லபாம். 

23. ஆத்மா ஸமஸ்த ஜகதாம் பவததீி ஸம்யக் 

விக்ஞாய யத் விதநுலத த்வயி பாவபந்தம் 

ஸா பக்தி ரித்யபிமதம் யதி ஸித்தமிஷ்டம் 

வ்யர்த்தம் விலசஷ்ய மலமஸ்து விலசஷணம் ந: 



ஜகத்திலுள்ள எல்லா ஜவீாத்மாக்களும் உன்டனத்தவிர லவறில்டல 
என்ற ஞானம் ஏற்பட்டு, உன்னிடம் ப்ரீதி டவப்பலத பக்தி ஆனால் 
அப்லபாது அந்த ஞானலம முக்திக்குகாரணமாகலாலம பக்திக்கு 
அவசியம் இல்டலலய? 

24. ஸ்வாத்லமதரத்வ மவதார்ய பரத்வ புத்த்யா 

யத் ப்ரீயலத குருஜலனஷ்விவ டஸவ பக்தி 
ஸ்யாலதத லதவ மியலமவ து லம ஜிஹாஸ்யா 

த்டவத ப்ரமாத் கிமதிகம் பவபந்தமூலம் 

ஈசுவரன் லவறு, நாம் லவறு என்ற எண்ணம் தகாண்டு அவரிடம் பக்தி 
டவப்பததன்பது அத்டவத தகாள்டகக்கு விலராதமானது. 

25. லஸடவவ பக்திரிதி கர்ம பதப்ரலவச: 
லஸவ்ய ப்ரஸாத பலகா கில கர்ம லஸவா 

த்யான ப்ரவாஹ இதி லசத் சிரவணாத் த்ருதயீ: 
பராலகவ மாதரய மாகலிலதாப்யுபாய 

ஈசுவரடன பூடஜ தசய்து பக்தி தசலுத்துவதானால் அது கர்ம 

மார்க்கம். லவடலக்கு கூலி எஜமானன் இஷ்டப்பட்டல்லவா 
தகாடுக்கலவண்டும்? த்யானம் தசய்வது பக்தி என்றால் அது ஞான 
மார்க்கத்டதச் லசர்ந்தது. இது ச்ரவணம், மனம் நிதித்யாஸனம்  

என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகலவ இதற்கு பக்தி என்ற புதுப் தபயர் 
லவண்டியதில்டல. 

26. அத்டரவ தாஸ்யஸி விமுக்தி மதாபி யாலச 

மாத: சரீரபதனம் மணிகர்ணிகாயாம் 

அஸ்து ஸ்வக்ருத்ய மநுகம்பன மீச்வராணாம் 

தாஸஸ்ய கர்ம கரடதவ ததா ஸ்வக்ருத்யம் 

ப்ரபு லவடலக்காரனுக்கு லவடல தசய்யாமல் கூலி தர தயாராய் 
இருந்தாலும் லவடலக்காரன் உடழக்காமல் கூலி வாங்க 
இஷ்டப்படவில்டல.(தகீ்ஷிதர் காசி வாசம் தசய்ய விரும்புகிறார் 

தகீ்ஷிதர். 



27. ஸத்லயா பலவத் ஸுக்ருதிநாம் உபலதச லாப: 
பாபாத்மநாம் பஹுதிலத ஸமலய வ்யதலீத 

இத்யாதிபி: கில புராணவலசாபிரம்ப 

வாராணஸீமபி ந யாசிதும் உத்ஸு லகாஸ்மி 
ஆனால் அந்த ஆடசயும் நான் டவப்பது தகாது. ஏதனனில் புண்ய 
ஆத்மாக்களுக்குத்தான் அங்கு முக்தி கிடடக்கும். ஆகலவ அந்த 
ஆடசயும் விட்டு விட்லடன். 

28. ஆக்ராந்த மந்தரரிபி: மதமத்ஸராத்டய 

காத்ரம் வலீபலித லராகசதாநு வித்தம் 

தாடர: ஸுடதஸ்ச க்ருஹமாவ்ருத முத்தமர்டண 

மாத கதம் பவது லம மநஸ: ப்ரஸாத: 
அகம்பாவம், அசூடய இடவகளால் மனம் சூழப்பட்டிருக்கிறது. உடல் 
லநாயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடன் தகாடுத்தவர்கடளப் லபால 
தபண்டாட்டி பிள்டளகளால் வடீு ஆக்ரமிக்கப் பட்டுள்ளது. என் மனம் 
குழம்பாமல் என்ன தசய்யும்? 

29. தன்யா: கதி த்ரிபுவலன பரலமாபலபாக்யம் 

ஸம்ஸாரலமவ பரலமச்வரி பாவயந்த: 
ஆபாஸ ரூபம் அவலபாதமிமம் ஸலமத்ய 

க்விச்லய கியத் கியதஹம் த்வமுநா பலவந 

லலாகத்தில் எவ்வளலவா லபர் குடும்பத்தில்  இன்பமாகலவ 
வாழ்கிறார்கள். அடறகுடற ஞானத்தினால் நான் சம்சாரத்தில்  

அவஸ்டதப்படுகிலறன். 

30. கா ஸம்ஸ்ருதி: கிமயசார நிபந்தலநயம் 

கீத்ருத் விதஸ்ய தவ கிம் க்ஷதலமதலயதி 
ப்ரச்லன து நாஸ்மி குசல: ப்ரத்வக்துலமவ 

லகதஸ்து லம ஜனனி லகாப்யய லமவ மாஸ்லத 

ஸம்சாரம் என்பது என்ன? அதனால் உனக்கு என்ன தஙீ்கு ஏற்பட்டது 
என்று லகட்டால் எனக்கு தசால்லத்ததரியாது. ஏலதா ஒருவடகத் 
துன்பம் என் மனத்டத வாட்டுகிறது என்பதுதான் ததரிகிறது. 



2.4-ஸ்லலாகம் 31~40 

 

 

31. ஏவம் கதஸ்ய மம ஸாம்ப்ரதம் ஏததர்ஹம் 

அத்லரததமௌபயிகம் இத்தமிதம் ச ஸாத்யம் 

அஸ்மின் ப்ராணமிதம் இத்யபி லபாத்துமம்ப 

சக்திர் ந லம புவன ஸாக்ஷிணி கிம் கலராமி 
என் துக்கத்டதப் லபாக்கிக் தகாள்ள உபாயம் ஏதும் ததரியவில்டல. 

32. ந ஞாயலத மம ஹிதம் நிதராம் உபாலயா 

தலீநாஸ்மி லதவி ஸமயாசரணாக்ஷலமாஸ்மி 
தத் த்வாமனந்ய சரண: சரணம் ப்ரபத்லய 

மீனாக்ஷி விச்வ ஜநநீம் ஜநநீம் மடமவ 

என் நன்டம எனக்குத் ததரியாது. அதற்கு உபாயமும் ததரியாது. நான் 
எளியவன் எனக்கு லவறு கதியில்டல. இந் நிடலயில் நான் உன்டன 
சரணடடகிலறன். 

33. கிஞ்சின்மயா ச்ருதிஷு கிஞ்சிதிவாகலமஷு 
சாஸ்த்லரஷு கிஞ்சிதுபலதச பலதஷு கிஞ்சித் 

ஆக்ராதமஸ்தி யதலதா பவதமீ் வரீதும் 

லகாப்த்ரீ தி காசித் உதபத்யத புத்திர÷ஷா 



லவதம், ஆகமம், சாஸ்த்ரம் இடவகடள ஒரு சிறிது 
கற்றதன்  பலனாக நீ ரக்ஷிப்பாய் உன்டன சரணடடய லவண்டும் 
என்படதத் ததரிந்து தகாண்லடன். 

34. ப்ரஹ்டமவலமவமஹலமஷ ததாப்த்யுபாய 

இத்யாகமார்த்த விதுரா: ப்ரதலம தயார்ஹா: 
த்வத் ரக்ஷகத்வ குணமாத்ரவிலதா த்விதயீா 

இத்யர்த்தலய ஸததிகார நிரூபணாய 

நான் உன்டன என் ரக்ஷகியாக உணார்ந்திருக்கிலறன். எனக்கு 
சரணாகதிடய அளிப்பாயாக. 

35. மாத: சுலராக்ஷி மம தாம் மயி யாவதஷீத் 

தாவத்யலத மம தத: கிமிவாஸ்தி ஸாத்யம் 

யாமித்தமித்த முபயுந்க்ஷ்வ ந விஸ்மலரதி 
கிம் ஸ்வாமிநம் த்வரயலத க்வசன ஸ்வப்ருத்ய: 
என் ப்ரயத்னம் எல்லாம்'' இவன் என்டன அண்டினவன்''என உனக்கு 
அபிப்ராயம் ஏற்படும் வடரயில் தான். லவடலக்காரனாய் 
ஏற்றுக்தகாண்டபின் அவடன எப்படி உபலயாகிக்கலவண்டுதமன 
எஜமானன்தான் தரீ்மானம் தசய்யலவண்டும்! 

36. த்யாஜ்யம் த்யஜானி விஹிதம் ச ஸமாசராணி 
நித்லயஷு சக்திமநுருத்ய ஹி வர்திதவ்யம் 

தத் புத்தி சக்திம் அநுருத்ய ந கார்யசக்திம் 

இத்லயதலதவ து சிலவ விநிலவதயாமி 
உனக்குப் ப்ரியமானடதத்தான் தசய்லவன். நித்ய விதிகள் பற்றின 
வடர என் சக்திக்குட்ட பட்டடதத்தான் தசய்லவன். சக்திடய 
அனுசரித்துச் தசன்று சாஸ்த்ரம் தசால்கிறலத! புத்தி சக்திடய 
அனுசரித்ததா? காரியம்  தசய்யும் சக்திடய அனுசரித்ததா? புத்தி 
சக்திடய  அனுசரித்து தசன்று அர்த்தம் டவத்துக் தகாள்ளும்படி 

ப்ரார்த்திக்கிலறன். ஏதனன்றால் புத்தி, சக்தி அளலவ காரியம் 
நடடதபறும். 



37. ஆத்டமவ பார இதி தம் த்வயி லயா நிதத்லத 

லஸாங்காநி காநி கலயத்வலஸ: ப்ரபத்லத: 
விச்வஸ்ய ஸாக்ஷிணி விலக்ஷண லக்ஷணா யா 

விஸ்ரம்ப ஸ்ம்பதியலமவ ஸமஸ்தமங்கம் 

சரணாகதிக்காந லக்ஷணங்கள் எல்லாம் எனக்குத் ததரியாது. நீ 
என்டன ரக்ஷிப்பாய் என்படத  பூர்ணமாக நம்பியிருக்கிலறன் .இந்த 
நம்பிக்டக ஒன்லற  முக்கியம். மற்ற அங்கங்கள் எல்லாம் 
சரணாகதியில் இருக்கா, இல்டலயா என்ற விசாரம் லவண்டாம். 

38. த்வத் ப்லரரலணன மிஷத: ச்வஸலதாபி மாத: 
ப்ராமாதிலகபி ஸதி கர்மணி லம ந லதாஷ: 
மாத்டரவ தத்தமசனம் க்ரஸத: ஸுதஸ்ய 

லகா நாம வக்ஷ்யதி சிலசாரதிபுத்தி லதாஷம் 

உன் ஸங்கல்பத்தால் நான் ஓடியாடிக்தகாண்டிருக்கிலறன். என் 
தவறுகளால் குற்றவாளியாக மாட்லடன். தாய் ஊட்டும்  அன்னத்டத 

உண்ணும் குழந்டத அதி லபாஜனம் தசய்த குற்றத்திற்கு 
உள்ளாகுமா? 

39. முக்திம் ஸிஷாதயிஷதாம் நிஜடயவ புத்த்யா 

ப்ராரப்த கர்ம பவது ப்ரதிபந்த லஹது: 
த்வாலமவ ஸாதநதயாபி ஸமாச்ரிதாநாம் 

துல்யம் ததம்ப யதி கஸ்தவ வரீவாத: 
ப்ரார்ப்தகர்மா முக்திக்கு இடடயூறு விடளவிக்கும்.உன்டனலய 
முதிக்கு மார்க்கமாய் நம்பியிருக்கும் அந்த இடடயூறு உண்டு 
என்றால் உன் மகிடம  எங்லக லபாயிற்று? 

40. ப்ராரப்த கர்ம கிரிலஜ பவதாச்ரிதாநாம் 

அந்யத்ர ஸங்க்ரமய நாசய வா ஸமூலம் 

மர்த்யாஸ்ச கல்வபி விஷம் வபுஷி ப்ரஸக்தம் 

ஸங்க்ராமயந்தி பரலதாபி ச நாசயந்தி 
சரணாகதி தசய்தவனின் ப்ராரப்த கர்மாடவ மாந்த்ரீகன்  விஷத்டத 
எடுப்பதுலபால் விலக்கி விட்டு அவனுக்கு  முக்திடயக் தகாடு. 



2.5-ஸ்லலாகம் 41~50 

 

 

 

41. த்வத்தர்சன ச்ரவண வந்தன சிந்தநாதிஷு 
அக்ஷõணி லதவி விநியுஜ்ய யதாதிகாரம் 

ர÷க்ஷத்யஸங்க்ய பவஸம்ம்ருதடயவ டமத்ர்யா 

ருந்த்யாம் யதி ஸ்திரமமூன்யதுடநவ ந ஸ்யு: 
மனம், கண் ,காது, முதலியடவகடள உன்னிடத்தில் ஈடுபடச் 
தசய்யலவண்டும். அது முடியாமல் கஷ்டப்படுகிலறன். 

42. த்ராதவ்ய ஏஷ இதி லசத் கருணா மயி ஸ்யாத் 

த்ராயஸ்வ கிம் ஸுக்ருத துஷ்க்ருத சித்தயா லம 

கர்தும் ஜகத் திரயிதும் ச விச்ருங்கலாயா 

கர்மானுலராத இதி கம் ப்ரதி வஞ்சலனயம் 

என்டன ரக்ஷிக்க லவண்டும் என்று ஏற்பட்டு விட்டால் 

என் புண்ய பாபங்கடளப் பற்றி ஏன் லயாசிக்கலவண்டும்? உலடகலய 
ஸ்ருஷ்டித்து அழிக்கக் கூடிய உனக்கு என் கர்மாடவ மீறி என்டனக் 
காக்க முடியவில்டல என்பது கபடமான வார்த்டத. 

 



43. த்வய்யர்பிதம் ப்ரதமமப்பய யஜ்வடநவ 

ஸ்வாத்மார்ப்பணம் விதததா ஸ்வகுலம் ஸமஸ்தம் 

கா த்வம் மலஹசி குலதாஸ முலபக்ஷிதும் மாம் 

லகா வாநுபாஸி துமஹம் குலலதவதாம் த்வாம் 

என் தபரியபாட்டனார் ஸ்ரீ அப்டபய தகீ்ஷிதர் ஏற்தகனலவ தன்டனயும், 

தன் வம்சத்டதயும் உன்னிடம் அர்ப்பணம் தசய்து விட்டார். நான் 
உன்டன உபாஸிக்காமல் இருக்கவும் முடியாது, நீ என்டன 

உலபக்ஷிக்கவும் முடியாது. 

44. தமௌட்யாதஹம் சரணயாமி ஸுராந்தரம் லசத் 

கிம் தாவதா ஸ்வமபி தஸ்ய பவாமி மாத: 
அக்ஞானத: ப்ரக்ருஹம் ப்ரவிசன் பரஸ்ய 

ஸ்வத்வம் ப்ரயாஸ்பதி பசு: கிமு ராஜகீய: 
நான் அறியாடமயால் லவறு லதவடதடய சரணடடந்திருந்தால் 

அந்த லதவடதயின் தசாத்தாகி விடுலவனா? அரண்மடனப் பசு பிறர் 
வடீ்டில் தவறி நுடழந்தால் அது பிறர் தசாத்தாகிவிடுமா? 

 

45. ஆதாய மூர்த்னி வ்ருடதவ பரம் மஹாந்தம் 

மூர்க்கா நிமஜ்ஜத கதம் பவஸாகலரஸ்மின் 

வின்யஸ்ய பாரமகிலம் பதலயார் ஜனன்யா 

விஸ்ரப்த முத்தரத பல்வல துவ்யலமனம் 

அஹங்கார மமகாரமான சுடமகடளத் தூக்கிதகாண்டு ஸம்சாரக் 
கடலில் மூழ்கலவண்டும். இச்சுடமகடள  அம்பிடகயின் பாதாரவிந் 

தங்களில் தள்ளி விட்டு சுகமாக இந்தக் கடடலத் தாண்டலாலம! 

 

46. க்லவதம் பதிஷ்யதி வபு: க்வ தலதா நு கம்யம் 

லகா தண்டயிஷ்யதி கியந்தமலனஹஸம்வா 

கிம் தஸ்ய ஸந்தரண ஸாதனமித்யநந்தா 

சிந்தா ஸ்திதா த்வயி சடனரவதாரிதா ஸா 

 



இந்தச் சரீரம் மடறந்த பின் ஆத்மா எங்கு தசல்கிறது யார் 
தண்டிப்பவன் ? எவ்வளவு காலம் தண்டடன? அடத எப்படிக் 
கடப்பது? இத்தடகய க்லலசங்கடள உன்னிடம் ஒப்படடத்துவிட்லடன் 

அம்மா! 
47. க்ஞானம் திலசயமுத ததந விலனாத்தலரயம் 

ப்ராரப்தமப்யபலலபய முதாநுருந்த்யாம் 

இத்தம் ஸக்ருத் ப்ரபதடநகவசம்வதாயா 

மாதுர்மயி ப்ரவவ்ருலத மஹதஹீ சிந்தா 

சரணமடடந்த என்டனப்பார்த்து அம்பிடகக்லக ப்ரச்டந எழுந்து 

விட்டது. இவனுக்கு ஞானம் தகாடுத்து கடடத்லதற்றலாமா? அது 
இல்லாமலல ரக்ஷித்து விடலாமா? இவன் ப்ராரப்த கர்மாடவ 
இல்டல என்று நீக்கிவிடலாமா? அல்லது இவடன அனுசரித்லத 
அருள் புரியலாமா? 

 

48. ஏதத் ஜடாஜட விலலசன லமதலதவ 

க்ஷித்யாதி தத்வபரிலசாதனதகௌசவம் ச 

க்ஞானம் ச டசவமிதமாகம லகாடிலப்யம் 

மாதுர் யதங்க்ரியுகலள நிஹிலதா மயாத்மா 

 

ஜகன்மாதாவின் சரணங்களில் என் ஆத்மாடவ அர்ப்பணம் தசய்தலத 
நான் பல சாஸ்த்ரங்கடளக்  கற்றுணர்ந்ததன் பலனாகும். 
 

49. ஷட்த்ரிம்ச தாவரண மத்யஜுஷு த்வதங்க்தரௌ 

ஹாலாஸ்ய நாததயிலத நிஹிலதா மயாத்மா 

பூ பூதல த்ரிதிவவர்திஷு க: க்ஷலமத 

தச்சக்ஷúஷாம் நிப்ருலதன நிரீ க்ஷிதும் மாம் 

36 தத்துவங்களாகிய ஆவரணங்களுக்கு மத்தியில் வறீ்றிருக்கும் 

லதவியின் சரணங்களில் ஆத்மார்ப்பணம் தசய்த என்டன மூன்று 
உலகம்களிலும் எவன் என்டனக் கண் திறந்து பார்க்க முடியும்? 

(அத்தடகய லதஜஸ் ஏற்பட்டுவிடும்)!! 
 



50. பந்தம் ஹரிஷ்யஸி ஸுகம் விதரிஷ்யஸீதி 
நிஸ்சப்ரசம் நிகிலமம்ப ததாஸ்த ஏவ 

ஸம்ப்ரத்யஹம் த்வயி நிதாய பரம் ஸமஸ்தம் 

யத் நிர்வ்ருலணாமி கிமிலதாபி மமாபவர்லக 

 

என் பாரத்டத உன்னிடம் தள்ளி விட்டு நான் நிச்சிந்டதயாக 

இருக்கிலறலன இடத விடலமாக்ஷத்தில் என்ன தசௌகர்யம் இருக்கப் 

லபாகிறது? 

2.6-ஸ்லலாகம் 51~60 

 

 

 

51. காச்யாம் நிபாதய வபு: ச்வபசாலலய வா 

ஸ்வர்கம் நய த்வமபவர்க மலதாகதமீ் வா 

அத்டயவ வா குரு தயாம் புநராயததௌ வா 

க: ஸம்ப்ரலமா மம தலன தனின: ப்ரமாணம் 

 

எனக்குக் காசியில் மரணத்திக் தகாடுத்தாலும் சரி படறலசரியில் 
தகாடுத்தாலும் சரி ,ஸ்வர்க்கத்தில்  லசாபித்தாலும் சரி,நரகத்தில் 

தள்ளினாலும் சரி, அடதப்பற்றி எனக்குக் கவடல இல்டல. 
தசாத்துக்குஉரிடம உடடயவள் தசாத்டத எப்படி லவண்டுமானாலும் 

உபலயாகித்துக் தகாள்ளலாம். 



52. நாஹம் ஸலஹ தவ கதா ச்ரவணாந்தராயம் 

நாஹம் ஸலஹ தவ பதார்சனவிச்யுதிம் வா 

லமாக்ஷம் திடசத தவிருத்தமிதம் நலசத் ஸ்யாத் 

டநவாஸ்து மாதரபவர்க மலஹாப ஸர்க: 
 

நாம் ஸங்கீர்தனம், அர்ச்சடன இடவகளால்  உபாசிக்க 
இடமுண்தடன்றால் லமாக்ஷம்  வருதமன்றால் வரட்டும். 
இல்லாவிடில் எனக்கு லமாக்ஷம் என்ற அந்த இடடயூலற லவண்டாம். 
 

53. ஆசூட மாசரணமம்ப தவாநுவாரம் 

அந்த: ஸ்மரன் புவனமங்கள மங்கமங்கம் 

ஆனந்த ஸாகரதரங்க பரம்பராபி: 
ஆந்லதாளிலதா ந கணயாமி கதான்யஹானி 
 

லதவியின் திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்யானத்தில் அமர்ந்த எனக்கு நாள் 
லபாவது ததரியவில்டல. ஆனந்தக் கடலில் மூழ்கி இருக்கிலறன். 
54. பாஷாணலதாபி கடிலன சிரஸி ச்ருதனீாம் 

ப்ராய: பரிக்ரம வசாதிவ பாடலாபம் 

அம்ப ஸ்மலரய மம்ருதார்ணவ மாதலப்த 

டஹபங்கவனீ ஸுகுமாரமிதம் பதம் லத 

 

அன்டனயின் தவண்டண லபான்ற ம்ருதுவான  பாதங்கடள 
ஸ்மரிக்கிலறன். அப்பாதம் சிவந்திருந்தால் கல்டல விடக் கடினமான 
உபனிஷத்துக்களில்  சஞ்சரித்ததால் ஏற்பட்டலதா என்று எண்ணத்  
லதான்றுகிறது.(உப நிஷத்துக்களால் தன் உட்கருத்தாக உபலதசிக்கப் 
படுபவள் அன்டன) 
55. லய நாம ஸந்தி கதிசித் குரவஸ்த்ரி லலாக்யாம் 

லதஷாமபி ஸ்வயமுலபதவதா குருத்வம் 

பாலதன மூர்த்னி வித்ருலதன வயம் தவாம்ய 

ஸம்ஸார ஸாகரமிமம் ஸுகமுத்தராம: 
 



ரிஷிக்கள், லதவர்கள், மும்மூர்த்திகள் பூஜிக்கும் உன் திருவடிகடள 
என் தடலயின் லமல் தாங்குகிலறன்.(திருவடி தடீக்ஷ) 
 

56. ஸாதாரலண ஸ்மரஜலய நிடிலாக்ஷி ஸாத்லய 

பாகீ சிலவா பஜது நாம யச: ஸமக்ரம் 

வாமாங்க்ரி மாத்ர கலிலத ஜனனி த்வதலீய 

கா வா ப்ரஸக்திரபி காலஜலய புராலர: 
 

தநற்றியின் மத்ய கண்ணால் காமடன எரித்ததில் பாதிதான் 
சிவனுக்குப் பங்கு உண்டு. ஆனால் அதன் கீர்த்தி முழுடதயும் 
அபகரித்துக் தகாண்டார். அது லபானால் லபாகட்டும்.யமடன இடது 
காலால் உடதத்ததில் அவருக்கு என்ன சம்பந்தம்? அது 
அம்பிடகயின் காலல்லவா? 

 

57. ஸ்யாத் லகாமலம் யதி மலநா மம விச்வமாத: 
தத்பாதலயா: ம்ருதுளலயா: தவ பாதுகாஸ்து 

ஸ்யாத் கர்கசம் யதி கரக்ரஹலண புராலர: 
அச்மாதி லராபண விததௌ பவதூபலயாக: 
 

என் மனத்டத உன் பாதாரவிந்தத்தில் சமர்ப்பிக்கிலறன்.. அது 
ம்ருதுவானால் உன் பாதுடகயாக ஆக்கிதகாள். அது கடினமானால் 
விவஹ சமயத்தில் உபலயாகிக்கும் அம்மியாக உபலயாகித்துக் 
தகாள். எப்படியும் உன் சரண ஸ்மரணம் அதற்கு லவண்டும் 

 

58. ப்ரஸ்னிக்த முக்த ருசி பாததலல பவத்யா 

லக்னம் த்ருடம் யதிஹ லம ஹ்ருதயார விந்தம் 

ஏடஷவ ஸாக்ரபுவன த்விசத ீபதித்வ 

ஸாம்ராஜ்ய ஸூசனகரீ தவ பத்மலரகா 

 

அம்பிடக உள்ளங்காலில் பத்ம லரடக விளங்குகிறது. மிகத்தாழ்ந்த 
என் வடரயில் பரவிய உன் சாம்ராஜ்யம் தபரிலத! 
 



59. அப்ராக்ருதமீ் ம்ருதுலதாமவிசிந்த்ய கிஞ்சித் 

ஆலம்பிதாஸி பதலயா: ஸுத்ருடம் மயா யத் 

தன்லம பவார்ணவ நிமஜ்ஜன காதரஸ்ய 

மாத: க்ஷமஸ்வ மதுலரச்வரி பாலக்ருத்யம் 

 

ஜலத்தில் மூழ்குபவன் டகயில் பட்டடதக் தகட்டியாகப் பிடித்துக் 

தகாள்வான். சம்சாரக்கடலில் மூழ்கும் நான் உன் பாதத்டதக் 
தகட்டியாகப் பிடித்துக் தகாண்டுவிட்லடன். இப்படி உன்டன லநாகச் 

தசய்யும் குற்றத்டதப் தபாறுத்துக் தகாள். 
 

60. யத்ராநமன் பசுபதி: ப்ரணயாபராலத 

மந்தம் கில ஸ்ப்ருசதி சந்த்ரகலாஞ்சலலன 

புஷ்பார்சலனபி ம்ருதிதம் பதலயார் யுகம் தத் 

மாதஸ்துதந்தி ந கதம் பருஷா கிலரா லம 

 

ஜலத்தில் மூழ்குபவன் டகயில் பட்டடதக் தகட்டியாகப் 
பிடித்துக்தகாள்வான். சம்சாரக்கடலில் மூழ்கும் நான் உன் 
பாதத்டதக் தகட்டியாகப் பிடித்துக் தகாண்டுவிட்லடன். இப்படி 
உன்டன லநாகச்தசய்யும் குற்றத்டதப் தபாறுத்துக் தகாள். 
 

2.7-ஸ்லலாகம் 61~70 

 

 



61. அவ்யாஜ ஸுந்தரம் அநுத்தரம் அப்ரலமயம் 

அப்ராக்ருதம் பரமமங்களம் அங்க்ரிபத்மம் 

ஸந்தர்சலயதபி ஸக்ருத் பவத ீதயார்த்ரா 

த்ரஷ்டாஸ்மி லகந ததஹமம் து விலலாசலநன 

 

உன் சரண கமலங்கடளக் காண இரு கண்கள் லபாதாது அம்மா! 
திவ்ய சஷுஸ் அளியுங்கள் அம்மா! 
 

62. திவ்யா த்ருலசாபி திஷிஷத் க்ரஹலணாசிதானி 
வஸ்தூனி காமமவதாரயிதும் க்ஷமந்லத 

த்வன்மாத்ர லவத்ய விபலவ தவ ருபலதலய 

த்வத்பாவ ஏவ சரணம் பரிலசஷிலதா ந: 
 

லதவர்களுக்கு உள்ள பார்டவடய எனக்குக்தகாடுத்தாலும் 
ப்ரலயாஜனமில்டல. அவர்களுக்கும்எட்டாத சரணத்டத நான் 
எப்ப்டிப் பார்ப்பது?ஆகலவ நான் நீயாவது தவிர லவறு வழியில்டல.* 
 

63. அஸ்மின் மஹத்யநவததௌ கில காலசக்லர 

தந்யாஸ்து லய கதிபலய சுகலயாகி முக்யா: 
லீநாஸ் த்வதங்க்ரி யுகலள பரிசுத்த ஸத்த்வா 

ஸ்தாநாத்மநஸ்தவ நகாநவதாரயாம: 
 

லதவர்களுக்கு உள்ள பார்டவடய எனக்குக் தகாடுத்தாலும் 
ப்ரலயாஜனமில்டல. அவர்களுக்கும் எட்டாத சரணத்டத நான் 
எப்ப்டிப் பார்ப்பது? ஆகலவ நான் நீயாவது தவிர லவறு வழியில்டல.* 
64. ஆடசசவான் மமதயா கலிதஸ் த்வயாஸா 

வாந்ருண்யமம்ப தவ லப்துமநா ம்ருகாங்க: 
ஸ்வாத்மாநலமவ நியதம் பஹுதா விப்ஜய 

த்வத்யாதலயார் விநிதலத நகராபலதசாத் 

 

உன் நகங்கள் சந்திர கடலகள் லபால் விளங்குகின்றன. 



65. நாந்த: ப்ரலவச மயலத கிமபி ச்ருதம் லம 

நாஸ்திக்யவாத சிலயா ப்ரதிருத்யமானம் 

தத் பாதயாம்யஹம் இமாம் மஹதமீ் அதஸ்தாத் 

பாலதாதலகன கியதா பரலதவதாயா: 
யமதூதர்கள் என்டனச் சூழ்ந்துதகாள்ளும் சமயத்தில் நின் சிலம் 

தபாலிகள் என் காதில் விழலவண்டும். (மரண சமயத்தில் 
யமதூதர்களிடமிருந்து என்டனக்காக்கலவண்டும்)* 
 

66. ஸந்நாஹிபி: யமபடட: பரிவார்யமாலண 

மய்யர்பலக கருணயா ஸ்வயமாபதந்த்யா: 
ஆகர்ணலயயமபி நாம விராமகாலல 

மாதஸ் தவாங்க்ரி மணி நூபுர சிஞ்ஜிதாநி 
யமதூதர்கள் என்டன சூழ்ந்து தகாள்ளும் காலத்தில் நீ விடரந்து 
வருவதால் ஏற்படும் உன் பாதச் சிலம்தபாலி என் காதில் விழ 
லவண்டும். (மரண சமயத்தில் என்டன  யமதூதர்கள் வசம் விடாமல் 
என்டன நீ வந்து காத்தருள லவண்டும் அம்மா!}   

 

67. ப்ரஹ்லமச லகசவ முடக பஹுபி: குமாடர: 
பர்யாயத: பரிக்ருஹதீ விமுக்த லதசம் 

உத்ஸங்கமம்ப தவ தாஸ்யஸி லம கதா த்வம் 

மாத்ரு ப்ரியம் கில ஜடம் ஸுதமாமந்தி 
 

ப்ரும்மா  விஷ்ணு முதல் மானுடர்கள் வடர உன் குழந்டதகள்தாம். 
மூடனான பிள்டள தாய்க்கு தசல்லப் பிள்டள ஆகலவ நான்  
உனத தசல்லப் பிள்டள. 
68. ஊதரௌ சிரஸ்தவ நிலவச்ய தயாவிதரீ்ண 

ஸம்வ்யான பல்லவ ஸமீர விநீத லகதம் 

அத்டரவ ஜந்மநி விலபா: பரலமாபலதசம் 

ஆகர்ணலயயமபி கிம் மணிகர்ணிகாயாம் 

 



காசியில் உன் மடியி நான் படுத்திருக்க சிவதபருமான் காஹில் தாரக 
மந்திரத்டத உபலதசம் தசய்யும் அந்த பாக்யம் எனக்குக்கிடடக்குமா? 

69. காஞ்ச ீகுண க்ரதித காஞ்சன லசலத்ருச்ய 

சண்டாதகாம்சுக விபாபரபாக லசாபி 
பர்யங்க மண்டல பரிஷ்கரணம் புராலர: 
த்யாயாமி லத விபுலமம்ப நிதம்ப பிம்பம் 

 

உன் நிதம்ப ப்ரலதசத்டத நான் த்யானிக்கிலறன். 
 

70. கர்லப நிலவச்ய புவநாநி சதுர்தசாபி 
ஸம்ரக்ஷிதும் கலித நிஸ்சிதயா பவத்யா 

ப்ராகாரலமவ ரசிதம் பரிலதாபி நூநம் 

ஊலஹ ஸுவர்ணமய லமதுர பட்டபந்தம் 

 

 

உன் கர்ப்பத்தில் வசிக்கும் 14ஸ்லலாகங்கடளயும் ரக்ஷிக்க 
எழுப்பப்பட்ட மதில் சுவர் லபால் உன் இடுப்பில் ஒட்டியாணம் 
ப்ரகாசிக்கிறது 

 

2.8-ஸ்லலாகம் 71~80 

 

 



71. முக்தாஸ்ச கல்வபி யதி த்ரிபுலர பவத்யா: 
ஸ்தன்யாசயா ஸ்தநதடம் ந பரித்யஜந்தி 
அஸ்மாக முத்பட பவஜ்வர தாபிதாநாம் 

ஆர்த்ரீபவந்து வதநாநி குலதா ந லஹலதா 

 

முக்தர்கள் உன் ஸ்தப் பாலுக்கு ஆடசப்பட்டு உன் மாடலயில் 
முத்துக்களாக விளங்குகிறார்கள். என் தாபங்கள் தரீ நான் அந்தப் 
பாலுக்கு ஆடசப் படக் கூடாதா? 

 

72. நஷ்லடாபலப்தம் அதிகத்ய சிசும் சிரான் மாம் 

வாத்யஸல்ய வித்ருத ஹ்ருத: பரலதவதாயா: 
க்லித்யத் பலயாதர விநிஸ்ஸ்ருத துக்த பிந்து 

நிஷ்யந்த பங்க்திரிவ தவீ்யதி ஹாரயஷ்டி: 
 

காணாமல் லபான குழந்டத கிடடத்ததும் தாயின் ஸ்தனத்தில் பால் 
சுரக்கும் அல்லவா? 

 

73. யத்தத் தனுர்ஜன மலனாமயடமக்ஷவம் லத 

தஸ்யாஸ்து லதவி ஹ்ருதயம் மம மூலலதச: 
சாபாதி லராபண விததௌ சரணாஞ்சலலன 

ஸம்பாவ்யலத கில ஸமாக்ரமணம் கதாசித் 

மக்களின் மனலம உன் டகயில் இருக்கும் கரும்பு வில் என்கிறார்கள். 
என் மனம் அவ் வில்லின் கீழ் ஊன்றப்படும் நுனியில் இருக்கட்டும். 
ஏதனனில் கீழ் நுனிடய கால் தபருவிரலால் அழுத்திக் தகான்டு 
அம்பாள் வடளக்கும்லபாது அவள் பாதம் என் மனதில் பதியும் 
அல்லவா? 

 

74. ஆஸ்த்தாய தாருணதரம் கமபி ஸ்வபாவம் 

அத்யந்த துஷ்க்ருத க்ருதாமபி சிக்ஷணாய 

க்ருஹ்ணாஸி ஸாயகபலத குஸுமான்யமூநி 
மாத: ஸுலதஷு மஹத ீகில ரூக்ஷலதயம் 



 

தாய்க்குக் குழந்டதகளிடம் லகாபம் வந்தாலும் பயங்கரமாகத் 
தண்டிக்கமாட்டாள், லலாகத்டத ஹிம்சிக்கும் குழந்டதகடளத் 
தண்டிக்க பயங்கர ரூபம் ஒழிய அவர்களிடம் கருடண 
காட்டுகிறாலய! 
 

75. பாசம் ஸ்ருணிம் ச கரலயாஸ்தவ பாவயந்த: 
ஸம்ஸ்தம்பயந்தி வசயந்தி ச ஸர்வலலாகான் 

சாபம் சரம் ச ஸக்ருதம்ப தவ ஸ்மரந்லதா 

பூபாலதாம் தததி லபாகபதாவதரீ்ணா: 
 

லதவிடய அங்குசம் பாசத்துடன் த்யானித்தால் லலாகலம 
வசமாகும்.வில்டலயும் அம்டபயும் தரித்தவளாகத் த்யானித்தால் 
அரசர்களாகலாம். 
 

76. பாசாங்குதசௌ தவ கலர பரிசிந்த்ய ராக 

த்லவதஷள ஜயந்தி பரமார்த்த விதஸ்து தந்யா: 
ஏகத்ர சாபமிதரத்ர சரம் ச மத்வா 

வ்யாவர்தயந்தி ஹ்ருதயம் விஷயாந்த கூபாத் 

 

பாசாங்குச த்யானம் ராகத்லவஷங்கடள ஒழிக்கும். வில் அம்பு 
த்யானம் விஷய சுகங்களில் அழ்ந்தித்க்கப்படாமல் தடுக்கும் . 
 

77. உத்க்ராந்த மாந்தரமிதம் சரணம் ஜநாநாம் 

அப்லயதி சந்த்ரமிதி ஹி ச்ருதலயா வதந்தி 
ஆஸ்தாமிதம் மம து லதவி மலநாதுடனவ 

லீனம் த்ருடம் வதனசந்த்ரமஸி த்வதலீய 

 

இறந்த பின்லப ஜனகளின் மனம் சந்த்ரடன அடடவதாக ச்ருதிகள் 
கூறுகின்றன. என் மனம் இப்லபாலத உன் முகமாகிய சந்த்ரனில் 

லயித்துவிட்டது. 
 



78. வித்யாத்மலநா ஜனனி தாவக தந்த பங்க்லத: 
டவமல்யமீத்ருகிதி வர்ணயிதும் க்ஷம: க: 
தத் ஸம்பவா யதமலா வசஸாம் ஸவித்ரீ 

தத்மூலகம் கவியலசாபி ததஸ்தராம் யத் 

 

உன் பற்கள் வித்டயயின் ஸ்வரூபம். அடவகளிலிருந்து 
உற்பத்தியான சரஸ்வதி தவண் நிறத்தவள். அவள் அநுக்ரஹத்தால் 
ஏற்படும் கீர்த்தி ஆஅதிலும் அதிக தவண்டமயுடடயது. 
 

 

79. ஸ்வச்சாபி லத வஹதி யத்கில தந்தபங்க்தி: 
ஸ்வச்சந்த நிர்தலித தாடிமபீஜ லசாபாம் 

தந்லம ரலஜா வ்யதிகராதிக பாடலிம்னி 
சித்லத பரம் பரிசயாதிதி சிந்தயாமி 
 

லதவியின் பற்கள் மாதுளம் பழ முத்துக்கள் லபால தவண்டமயில் 
சிறிது சிவப்பும் கலந்துள்ளது. என் மனம் உன் பற்கடள 
த்யானித்ததால் ரலஜாகுணம் பற்றி சிவப்பு ஏற்பட்டலதா? 

 

 

80. அர்த்தம் ஜிதத்ரிபுரமம்ப தவ ஸ்மிதம் லசத் 

அர்த்தாந்தலரண ச ததா பவிதவ்யலமவ 

தச்சிந்தலய ஜனனி காரண ஸூக்ஷ்மரூப 

ஸ்த்தூலாத்மக த்ரிபுர சாந்திக்ருலத ஸ்மிதம்லத 

 

ஒரு பாதியான ஈசனின் புன்சிரிப்பு முப்புரங்கடளயும் எரித்து, 

மற்தறாரு பாதியான உன் புன்சிரிப்பு என் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண 
சரீரங்கடள எரிக்கட்டும் என த்யானம் தசய்கிலறன். 
 

 

 



2.9-ஸ்லலாகம் 81~90 

 

 

 

81. மத்க்லலச தர்சன பரித்ரவதந்தரங்க 

டஹயங்கவனீ பரிவாஹநிபம் ஜநந்யா: 
அந்தஸ்தலமாபஹ மநுஸ்மரதாம் ஜநாநாம் 

மந்தஸ்மிதம் புவநமங்களமஸ்து பூத்டய 

 

தவண்டணதபான்ற அம்பாளின் ஹ்ருதயம் என் மீதுள்ள 
கருடணயால் உருகி புன் சிரிப்பாக தவளிவருகிறது 

 

82. ஸாம்ஸித்தி காநந ஸலராருஹ திவ்ய கந்த 

ஸாந்த்ரீ க்ருலதந்து  சகலா கலிதாதிவாஸம் 

தாம்பூல ஸாரமகிலாகம லபாத ஸாரம் 

மாதர் விலதஹி மம வக்த்ர கலாசிகாயாம் 

 

உன் தாம்பூல லசஷம் எனக்குக் கிடடக்கட்டும்.(காளிதாஸன், மூக 
சங்கரர் அம்பிடகயின் தாம்பூல லசஷத்தால் கவியானவர்கள்) 
 



83. நாஸாமணிஸ்தவ சிலவ சிரஸம்ஸ்தலவன 

ப்ரத்யாஹ்ருலத மனஸி பாதி தலயாதநாநாம் 

அக்ஞான ஸந்ததி நிசாத்யய ஸூசநார்த்தம் 

ஆவரீ்பவந்த்யஸுர லதசிக தாரலகவ 

 

உன் நாஸாைரைத்பதபய த்யானித்து ைல மஹாங்கள் முக்தி 
அபடந்திருக்கிறார்கள். 

 

84. தாம்பூல கர்ப பரிபுல்ல கலபால லக்ஷ்ய 

தாடங்க தமௌக்திக மணி ப்ரதிபிம்ப தம்பாத் 

அஸ்தத்வய வ்யதிகராமல ஸத்த்வமாத்யம் 

வர்ணம் பிபர்தி ஜடலர தவ வக்த்ர பிம்பம் 

 

தவற்றிடலடய கன்னத்தில் அடக்கியிருப்பதால் கன்னம் 
உப்பியுள்ளது. அதில் தாடங்கத்தின் நிழல் விழுகிறது. அது ஓம் என்ற 
ப்ரணவ எழுத்துப் லபால் இருக்கிறது. 
 

85. தந்லத ச்ரிபம் பஹுவிதாம் சூசலானி தத்லத 

கத்லத பதம் ஸுரபலதரபி லீலடயவ 

ஈத்ருக் விதாம் யதவ த்ருஷ்டிரிலதாதிகா வா 

நாத்யாபி கர்ண மதிவர்திதும் ஈச்வரீயம் 

 

உன் கடாக்ஷம் யாவற்டறயும் எடதயும் தகாடுக்கும் 
தன்டமயுடடயது. 
 

86. பாஷாண கூட கடின ஜன துர்விகாலஹ 

வ்யர்த்தம் மஹத்யுபநிஷத் விபிலந ப்ரவருத்தா 

லஸவ்லயத லகந தவ லலாசன சந்த்ரிலகயம் 

ஏநாம் நிபாதய ஸக்ருன் மயி தப்யமாலன 

 



காட்டில் வசீூம் நிலவு வணீாகிறது. தாபமுள்ளவர்கள் மீது வசீினால் 
பலனுண்டு. உபனிஷத்துக்கள் காடு லபான்றடவ;உன் கடாக்ஷமாகிற 
நிலவு அங்கு ஏன் வசீலவண்டும்? சம்சார தாபத்தினால் வருந்தும் என் 
மீது வசீினால் ைலனுண்டு. 

 

87. காமம் சிலவன சமிதம் புனருஜ்ஜகார 

த்ருஷ்டிஸ் தலவதி கிமிபம் ஜனனி ஸ்துதிஸ்லத 

லீலா ப்ரஸூத புருஷார்த்த சதுஷ்டயாயா: 
தஸ்யா: பரம் து ஸ பவத்யவயுத்ய வாத: 
 

நான்கு புருஷார்த்தங்கடளயும் தகாடுக்க வல்லது உன் பார்டவ! 
சிவன் எரித்த காமடன மட்டும் உயிப்பித்தது என்பது அடறகுடற 
ஸ்லதாத்திரமாகும். 
 

88. லஸாலமா ஜகத் ஜனயிலததி யதாஹ லவலதா 

லதசம் லதாபரமிதி ப்ரமிதவ்யமார்டய: 
ய: டசவ வாம தநு வர்தி பவத் த்ருகாத்மா 

சந்த்லரா ஜகத் ஸ்ருஜதி தத்பர ஏஷ வாத: 
 

லவதத்தில் லஸாமன் ஜகத்டத ஸ்ருஷ்டி தசய்கிறான் என்று 
தசால்லியிருக்கிறது. லஸாமன் என்றால் சந்திரன் அர்த்த 
நாரீஸ்வரின் இடது கண்ணாக இருக்கிறான் சந்திரன். அதாவது 
அம்பிடக தன் கண்ணால் ஜகத்டத ஸ்ருஷ்டிக்கிறாள். 
 

89. ஸூச்யக்ரவத் வஸுமத ீமணுவச்ச லமரும் 

த்ருஷ்டிர் யதம்பதவ பச்யதி தான தசௌண்டா 

த்ருஷ்டாஸ் த்வயா வயமபீஹ தத: ஸ்மராலமா 

லவசந்தலமவ பவஸாகர முத்தரங்கம் 

 

உன் கடாக்ஷத்துக்குப் பாத்திரமான நாங்கள் சம்சார சாகரத்டத ஒரு 
சிறு குட்டடயாக மதிக்கிலறாம். 



90. வாண ீநிலகதநதயா கனஸார தகௌரா: 
கல்ஹார லகஸர ருச : கமலாநுஷங்காத் 

மாதர்ஜயந்தி சரணாகத லலாக லசலதா 

மாலின்ய மார்ஜன வசாதஸிதா: கடாக்ஷõ: 

 

உன் கடாக்ஷம் வித்டயயும் சம்பத்டதயும் தகாடுத்து சகல 
பாபங்கடளயும் லபாக்கடிக்கிறது. 
 

2.10-ஸ்லலாகம் 91~100 

 

 

 

91. ஆகர்ணமுல்லஸதி மாத ரபாங்க லதலச 

காலாஞ்சலனன கடிதா தவ பாதி லரகா 

டசவால பங்க்திரிவ ஸந்தத நிர்ஜிஹான 

காருண்ய பூர பதவ ீகலிதானு பந்தா 



கருடண என்ற தவள்ளம் தபருகும் உன் கண்களில் தடீ்டியிருக்கும் 
டமடய பாசி எனக் தகாள்ளலாம். பாசி எப்லபாதும் ஒரு ஓரமாக 
ஒதுங்கும். 
 

92. விச்வம் ஸ்ருஜத்யவதி ஹந்தி ச ய: கடா÷க்ஷõ 

விச்வஸ்யதாம் கதமதஸள சபல ஸ்வபாவ: 
ஏ÷ஷாபி யாமநுஸரன் லபலத யசாம்ஸி 
தா லமவ விச்வஸிமிலதவி தவாநுகம்யாம் 

உன் கடாக்ஷம் லலாகத்டத ஸ்ருஷ்டிக்கிறது, காக்கிறது, அழிக்கிறது. 
ஆகலவ நிடலயற்றதாக இருக்கிறது. அடத நான் நம்பமாட்லடன். 
உன் கருடணடய மட்டும் நம்பி சரணடடகிலறன். 
 

93. அர்தம் கலங்கரஹிதா கருடணவ சம்லபா: 
அர்தம் குணா: ததிதலர ஸகலா: ஸலமதா: 
இத்யம்ப ஸம்ப்ரதி கில ஸ்புரிதம் ரஹஸ்யம் 

ஸம்பச்யலதா மம பவன்யடமச மர்தம் 

ஈஸ்வரனின் ஸகல குணங்களும் ஒரு பாதியிலும், கருடண மட்டும் 
ஒரு பாதியிலும் விளங்கும் ரஹஸ்யம் எனக்குப் புரிகிறது. 
 

94. அம்ப ப்ருலவாஸ் தவ விலசஷ்டித மப்ரமத்தம் 

ஸம்பச்யதாம் நிஜ நிஜார்த நிலதச லஹலதா: 
தன்மூலலதச நிஹிதா நிப்ருதா ஸுராணாம் 

த்ருஷ்டி: ப்ரயாதி ம்ருகநாபி விலசஷகத்வம் 

 

உன் புருவ தநறிப்டபப் பார்த்து லதவர்கள் உன் கட்டடளடய 
நிடறலவற்றி டவக்கிறார்கள். 
 

95. ஸாரம் கணம் கணமகர்மருசாம் ஸஹஸ்ராத் 

ஸங்க்ருஹ்ய நிர்மிதமிதம் தவ வக்த்ர பிம்பம் 

தாவத் ஸுதாகர களங்க குலானி பஸ்சாத் 

ஏகத்ர லதவி நிஹிதானி கசபலதசாத் 



உன் முகம் ஆயிரம் சந்திரங்கள் லபால ப்ரகாசம் உள்ளது. உன் 
கூந்தல் சந்திர களங்கம் லபால் கறுப்பாக உள்ளது. 
 

96. விந்யஸ்த மிந்த்ரமணி கந்தள ஸுந்தலரஷு 
லகலசஷுலத ஸ்படிக நிர்மல மிந்து கண்டம் 

ஆதார ஸங்கதி வசா தஸிதாயமானம் 

இந்தவீரச்சத வதம்ஸ தசாம் பிபர்தி 
 

கூந்தலின் நீல நிறத்தால் சூழப்பட்டு உன் முகமாகிய சந்திரன் 
நீலலாத்பல புஷ்பம்லபால் காட்சியளிக்கிறது. 

 

97. சிந்தாமணி: த்ரிபுவலனச்வரி தகௌஸ்துபஸ்ச 

க்யாததௌ மணதீவ க்ருஹாங்கணகுட்டி மஸ்த்ததௌ 

கிம் ரத்னமன்யதுபலப்ய கிரீடலகாடிம் 

வாசஸ்பதி ப்ரப்ருதயஸ் தவ வர்ணயந்து 

 

சிந்தாமணி தகௌஸ்துபம் இவற்றால் இடழக்கப்பட்ட உன் க்ரீடத்டத 
ப்ருஹஸ்பதி லபான்றவர்கள் கூட வர்ணிக்க லயாக்யடத 
அற்றவர்கள். 
 

 

98. ப்ரத்யக்ர தரணி பிம்ப சதாருணானி 
பர்யாப்த சதீ கிரணாயுத சதீலானி 
ச்ருங்கார ஸார பரிவாஹமயாநி மாத: 
அங்கானி லகபி சரலம ஜநுஷி ஸ்மரந்தி 
 

நூறு சூர்யர்களின் சிவப்பு காந்தியும்,கணக்கற்ற சந்திரர்களின் 
குளிர்ச்சியும் தகாண்ட உன் அங்கத்திடன மனதில் த்யானிப்பவனுக்கு 
மறு பிறப்பில்டல. 
 

99. ப்ரத்யக்ர குங்கும ரஸாக்லிதாங்கராகம் 

ப்ரத்யங்க தத்த மணி பூஷண ஜால ரம்யம் 



தாம்பூல பூரிதமுகம் தருலணந்து சூடம் 

ஸர்வாருணம் கிமபி வஸ்து மமாவிரஸ்து 

 

குங்குமப்பூக் குழம்பு பூசிய திருலமனி, ரத்னாபரணங்கள் அணிந்த 
அங்கங்கள், தாம்பூலம் அருந்திய முகம் எல்லாம்ஒலர சிவப்பு 
மயமான லஜாதியாக விளங்கும் பரம்தபாருள் என் முன்லன வந்து 
நிற்கட்டும்! 
 

100. அர்தம் ஸ்த்ரியஸ் த்ரிபுவலன ஸசராசலரஸ்மின் 

அர்தம் புமாம்ஸ இதி தர்சயிதும் பவத்யா 

ஸ்த்ரீ பும்ஸ லக்ஷணமிதம் வபுராத்ருதம் யத் 

லதநாஸி லதவி வதீிதா த்ரிஜகத்சரீரா 

 

உலகத்தில் ஆண்கள் பாதி, தபண்கள் பாதிஎன்பார்கள். நீ பாதி 
புருஷன் பாதி ஸ்த்ரீவடிவுடன் இருப்பதால் மூவுலகுலம உன்சரீரம் 
என்லற லதான்றுகிறது 

 

2.11-ஸ்லலாகம் 101~108 

 

 



 

101. நிர்மாஸி ஸம்ஹரஸி நிர்வஹஸி த்ரிலலாகீம் 

வ்ருத்தாந்தலமதமபி லவத்தி ந வா மலஹச: 
தஸ்லயச்வரஸ்ய கிரிலஜ தவ ஸாஹசர்யாத் 

ஜாத: ச்ருதிஷ்வபி ஜகத் ஜனகத்வவாத: 
 

உலக ஸ்ருஷ்டி, ஸ்த்தி, ஸம்ஹாரம் எல்லாம் உன் லவடலலய தவிர 
இவ் விவகாரம் எல்லாம்சிவனுக்குத் ததரியுலமா ததரியாலதா 
சந்லதகந்தான்! ஆனால் அவர் உன் பதியானதால், 

உபனிஷத்துக்களில், ஜகத்டத ஸ்ருஷ்டிப்பவர் என்ற கீர்த்தி 
உண்டாயிருக்கிறது. 
 

102. ஸத்தாஸ்யகண்ட ஸுக ஸம்விதஸி த்ரிலலாகீ 

ஸர்க ஸ்திதி ப்ரதிஹதிஷ்வபி நிர்வ்யலபக்ஷõ 

த்வாமந்தலரண சிவ இத்யவசிஷ்யலத கிம் 

அர்த்தம் சிவஸ்ய பவததீ்யனபிக்ஞ வாத: 
 

சிவன் என்று ஒருவர் இருக்க முடியாது. இடத அறியாதவர்கள் 
சிவனில் நீ பாதி என்று தசால்லிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். 
 

103. நாஸ்மின் ரவிஸ் தபதி நாத்ர விவாதி வாலதா 

நாஸ்ய ப்ரவ்ருத்திமபி லவத ஜகத் ஸம்ஸ்தம் 

அந்த:புரம் ததிதமீத்ருச மந்தகாலர: 
அஸ்மாத்ருசாஸ்து ஸுகமத்ர சரந்தி பாலா: 
 

104. த்வத் ஸந்நிதான ரஹிலதா மம மாஸ்து லதச: 
த்வத் தத்வ லபாத ரஹிதா மம மாஸ்து வித்யா 

த்வத் பாதபக்தி ரஹிலதா மம மாஸ்து வம்ச: 
த்வச் சிந்தயா விரஹிதம் மம மாஸ்து சாயு: 
உன் லகாவில் இல்லா ஊர் எனக்கு லவண்டாம். உன்டனப்பற்றி 
உபலதசிக்காத வித்டய எனக்கு லவண்டாம். உன் சரணங்களில் பக்தி 



இல்லாத வம்சம் எனக்கு லவண்டாம். உன் நிடனவில்லாத வாழ்டவ 
நான் விரும்பவில்டல. 
 

105. த்வம் லதவி யாத்ருகஸி தாத்ருகஸி த்வமீத்ருக் 

ஏலவதி வக்துமிஹ லபாத்துமபி க்ஷமா க: 
மாலமவ தாவதவிதந்நதி பாமலராஹம் 

மாத: ஸ்துதிம் த்வயி ஸமர்பயிதும் விலஜ்லஜ 

 

உன் ஸ்வரூபம் தசால்லுக்கும் அறிவுக்கும் எட்டாதது. என் 
ஸ்வரூபலம என்னததன்று அறியாத மூடன் நான் உன்டன 
அறிந்தவன் லபால் ஸ்லதாத்ரம் தசய்து அந்த ஸ்லதாத்ரத்டத 
உன்னிடம் ஸமர்ப்பிக்க லஜ்டஜ அடடகிலறன். 
 

106. காசித் க்ருதா க்ருதிரிதி த்வயி ஸார்பிலததி 
காபி ப்ரலமாத கணிகா ந மமாந்தரங்லக 

தமௌட்யம் மதயீமிஹ யத் விதிதம் மடமவ 

கிம் த்வம்ப விச்வஸிமி தனீ சரண்யதாம் லத 

 

நான் ஸ்லதாத்ரம் தசய்ததாகவும் அடத உனக்கு ஸமர்ப்பித்ததாயும் 
நிடனத்து தகாஞ்சம் கூட அகம்பாவப் படவில்டல. அதற்கு மாறாக 
இந்தக் காரியத்தால் என் மூடத்தனத்டத தவளிப்படுத்திக்  
தகாண்டதாகலவ நிடனக்கிலறன். 
 

107. காலானபாஸ்ய விஷுவாயன ஸங்க்ரமாதனீ் 

அஸ்தங்கலத ஹிமகலர ச திவாகலர ச 

அம்ப ஸ்மலரயமபி லத சரணாவிந்தம் 

ஆனந்த லக்ஷமண மபாஸ்த ஸமஸ்த லபதம் 

சூர்ய சந்திரர்கள்(மறுபடியும் உதயமில்லாமல்) அஸ்தமித்திடும் 
காலத்தில் ஆனந்தமானதும் அத்டவதமானதுமான ஞான மயமான 
உந்தன் பாதாரவிந்தம் என் அந்தரங்கத்தில் காணக் கிடடக்குமா? 

 



108. சதுரத்யாயீரூபம் கலஹம்ஸவ்யஞ்ஜநம் ஜகந்மாது: 
அபரப்ரமமயம் வபுரந்த: சசிகண்டமண்டன முபாலஸ 

 

ஈச்வரீ சப்த ரூபமும் இடறவன் அர்த்த ரூபமும் அபரப்ரஹ்மம் 

எனப்படும் சப்த ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமும் ப்ரஹ்ம ஸூத்ர  
ஸ்வரூபமானவள் லதவி!அவள் உருவத்துடன் இருக்டகயில் ஹம்ஸ 
வாஹனமும் சந்திர கடல ஆவரணமும் உடடயவள். லதவியின் 
இந்த ஸ்வரூபத்டத த்யானம் தசய்கிலறன். (ஹம்ஸ, சந்திர என்ற 
தசாற்கள் டவராக்யத்டதயும், ஞானத்டதயும் குறிக்கின்றன) 
 

லதவி ஆனந்த ஸாகரஸ்தவம் முற்றுப் தபற்றது! இதடன என் ஸ்ரீ 
வித்யா குருவுக்கு என் காணிக்டகயாய் ஸமர்ப்பிக்கிலறன். 
அவருடடய உடரடய வழுவி எழுதப்பட்டது இதன் உடர. அவரன்றி 
நான் இந்த நிடலக்கு வந்திருக்க இயலாது. தபரியவா ஸ்வப்னத்தில் 
வந்து 40 வருடங்களுக்கு முன் எனக்கு அருளியடத 15 
வருடங்களுக்கு முன் நிடனவில் என் குரு பத்னி ப்ரதமீ்பா மூலமாக  
அருளச் தசய்து ஸ்ரீ வித்யா மந்த்ரடத எனக்கு அளித்தார். என் 
வந்தனம் தபரியவாளுக்கும் , என் ஸ்ரீவித்யா குருவுக்கும் சமர்ப்பித்து 
இத்துடன் நிடறவு தசய்கிலறன். 
 

 



3-மீனாட்சி என்னும் இன்பமாகடல் 
 

 

 

சுந்தரமூர்த்தி ஆச்சாரி மிகுந்த கவபலயுடன் அமர்ந்திருந்தார். அரசர் 
திருமபல நாயக்கரால் எடுப்ைிக்கப்ைட்ட மதுபரப் புதுமண்டைத்தின் 
திறப்பு விழா நாள் தநருங்கி விட்டது. சுந்தரமூர்த்தி ஆச்சாரி 
சிற்ைக்கபலயில் வல்லுனர் என்ைதால் புது மண்டைத்தின் பவபலப் 
தைாறுப்பு அவரிடம் பூரைமாக ஒப்ைபடக்கப் ைட்டிருந்தது. ஆனால் 
எதிர்ைாராத விதமாக ஒரு தைரிய தடங்கல்; இது தான் ஆச்சாரிபயக் 
கவபல தகாண்டு பசார்வபடயச் தசய்து விட்டது. 

 

அப்பைாது அந்தப் ைக்கமாக  பவபலகபை பமற்ைார்பவயிட்டைடி வந்து 
தகாண்டிருந்தார் அபமச்சர் நீலகண்ட தீக்ஷிதர். அவர் அன்பன 
மீனாட்சியிடம் ஆழ்ந்த ைற்றும் அன்பும் ைக்தியும் தகாண்டவர். எல்லாம் 
உைர்ந்த ஞானி. அவர், “என்ன ஆயிற்று ஆச்சாரியாபர?” என 
வினாவினார். “சுவாமி, புது மண்டைத்தில் அபமத்துள்ை சிற்ைங்கைில் 
அரசரும் அவரது ஏழு  ைத்தினிகளும் உள்ை சிற்ைங்கபைச் தசய்யக் 
கூறியிருந்தீர்கைல்லவா? ைட்டத்து அரசியின் சிபலபயச் தசய்து 



முடித்தைின் ைார்த்தால் அதன் ததாபடயில் ஒரு சில்லு எழுந்து உள்ைது. 
இது அதன் அபமப்புக்குப் ைழுது உண்டாக்கி விட்டது. அரும்ைாடு ைட்டுச் 
தசய்த அற்புதமான சிற்ைத்தில் இவ்வாறு குபற ஏற்ைட்டு விட்டபத,” 

எனச் சிற்ைி மனம் உபடந்து கூறினார். 

“இதுபைால இன்தனான்பறச் தசய்து பவத்து விடலாம் என்றாபலா 
அதற்கு பநரம் இல்பல. என்ன தசய்வது அபமச்சர் அவர்கபை?” எனவும் 
தழுதழுத்தார். மன்னரும் மந்திரியும் தன்னிடம் பவத்திருந்த 
அைிமானத்துக்கும் மதிப்புக்கும் ைங்கம் பநர்ந்து விட்டபத என்ற கவபல 
அவர் குரலில் ததானித்தது. 

அபமச்சர் நீலகண்ட தீக்ஷிதர் கண்கபை மூடி பதவிபயத் தியானித்துச் 
சிறிது பயாசபன தசய்தார். “ஆச்சாரியாபர, கவபல பவண்டாம். அபத 
அப்ைடிபய விட்டு விடுங்கள். அப்ைடித்தான் அபமய பவண்டும் என்ைது 
அன்பனயின் திருவுள்ைம் பைாலும். நீர் பவதறாரு சிபல தசய்தாலும் 
அவ்வாபற தான் அபமயும். உமது உயர்ந்த உள்ைத்துக்கும், ைக்திக்கும், 

அந்த ஈசபன உம்மிடம் கருபை தகாண்டு, உமக்குத் ததரியாத 
அம்சங்கபையும் தவைிப்ைடுத்தி உமது சிற்ைத்பதச் சிறப்ைிக்கக் கருபை 
தகாண்டுள்ைார். ைட்டத்தரசி ஒரு உயர்குலத்து உத்தமப் தைண்மைி;  
ஆகபவ சாமுத்திரிகா லட்சைத்தில் கூறியுள்ைைடி அவரது இடது 
ததாபடயில் இபத இடத்தில் இது பைாலபவ ஒரு தைரிய மச்சம் இருக்க 
பவண்டும். ஆகபவ இது இயல்ைாகபவ அபமந்தது. இபதப் ைற்றிய 
கவபலபய விட்டு விடும்,” என்றார். 

 

சிபலயும் நிறுவப்ைட்டது. புதுமண்டைப் ைைிகபைக் காை அரசர் 
திருமபல நாயக்கர் வருபக தந்தார். அரசியாரின் சிபல அருபக வந்தார். 
அதன் ததாபடயில் ஒரு சில்லு எழுந்துள்ைபதக் கண்டதும் சினம் 
தைாங்கியது. “சிற்ைியாபர, இத்தபகய ஒரு குபறயுடன் ைட்டத்து 
அரசியின் சிற்ைமா? உம் கபலபயப் ைற்றி எவ்வைவு உயர்வாக 
எண்ைியிருந்பதன், ஹூம்….” என இபரந்தார். 



சுந்தரமூர்த்தி ஆச்சாரியார் பககபைக் குவித்துத் தபல கவிழ்ந்து அரசர் 
முன்பு நின்றார். கண்கைில் நீர் தைருக்தகடுத்பதாட, நாத் தழுதழுக்க, 

“அரபச, மன்னிக்க பவண்டும். இவ்வாறு பநர்ந்தது என்பனயும் மீறி 
நிகழ்ந்த ஒரு தசயலாகும். அபமச்சரிடம் இபதக் காட்டி வருத்தப் 
ைட்படன்,” என்று அபமச்சருக்கும் தனக்கும் இபடபய நடந்த 
உபரயாடபல விவரித்தார். 

“சாமுத்திரிகா லட்சைப்ைடி அரசியாருக்கு இடது ததாபடயில் இவ்விதம் 
ஒரு மச்சம் இருக்க பவண்டும். அதனால் தான் இச்சில்லு எழுந்துள்ைது. 
இது ஒரு குபறயல்ல, என அபமச்சர் கூறினார் அரபச,” என்றார் சிற்ைி. 

திருமபல நாயக்கருக்குச் சினம் மூண்டது; தபல கிறுகிறுத்தது; கண்கள் 
சிவந்தன; மீபச துடித்தது. மிகுந்த ைிரயாபசயுடன் தன்பனக் கட்டுப் 
ைடுத்திக் தகாண்டு பமலும் ஒன்பறயும் ைார்க்கப் ைிடிக்காமல் தனது 
அரண்மபனக்குத் திரும்ைி விட்டார் மன்னர். உைவு தசல்லவில்பல. 
ராைிகள் ஒருவரிடமும் பைசவும் விருப்ைமில்பல. மாபல மயங்கி 
இரவும் வந்தது. 

மகாராைி ஒரு தங்கத் தட்டில் ைழங்களுடனும் ைால் நிபறந்த தவள்ைிச் 
தசாம்புடனும் அபறயினுள் நுபழந்தார். “சுவாமி, தாங்கள் உைபவத் 
ததாட்டுக் கூடப் ைார்க்காமல் எழுந்து விட்டீர்கபை, உடல் நலம் 
சரியில்பலயா?” எனத் தனது பகபய மன்னரது தநற்றியில் பவத்துப் 
ைார்க்க முயன்றார். தனது புறங்பகயால், ராைியின் கரத்பத ஒதுக்கிய 
மன்னர், “பதவி, தனிபமயில் என்பனச் சிறிது நிம்மதியாக இருக்க 
விடு!” என்றைடி எழுந்து நிலாமுற்றத்பத பநாக்கி விபரந்தார். அரசியார் 
கண்கைில் ‘குப்’ தைன நீர் தைருகியது. மன்னர் அவபர என்றுபம 
இவ்வாறு அலட்சியம் தசய்தவரல்ல. என்ன ஆயிற்று இன்று? 

இரவு இருவருக்குபம உறக்கமற்ற நீண்ட இரவாகியது. 

திருமபல நாயக்கர் சிந்தபனக் குதிபரபயத் தட்டி விட்டைடிபய 
உறங்காமல் இருந்தார். அவருபடய ைட்டத்து அரசியின் ததாபடயில் 
இயற்பகயாகபவ இத்தபகய ஒரு மச்சம் உண்டு. அது பைாலபவ தான் 



சிபலயிலும் ஒரு சில்லு எழுந்திருந்தது. ஆனால் அது சிற்ைியின் 
கபலத்திறத்பத தமச்சி ததய்வபம தவைிப்ைடுத்திய ஒரு அம்சமாகும். 
அரசர் மனம் அபத ஒப்புக் தகாள்ை மறுத்தது. ‘எனக்கு மட்டுபம ததரிந்த 
இந்த அந்தரங்கமான விஷயம் எவ்வாறு அபமச்சர் நீலகண்ட 
தீக்ஷிதருக்குத் ததரிந்தது? கள்ைத்தனமாக அவர் அபத எப்ைடிபயா 
கண்டிருக்கிறார்,’ என விைரீதமாக நிபனத்து மறுகினார் அரசர். 

“அபமச்சரின் கண்கள் தாபன அரசியாரின் ததாபடயில் இருந்த 
மச்சத்பதக் கண்டன; ஆகபவ இத்தபகய ைாவச் தசயபலச் தசய்த 
அவருபடய கண்கபைக் குருடாக்கி விட பவண்டும்,” என்று 
முடிதவடுத்தார் மன்னர். 

தைாழுது புலர்ந்ததும் காவலர்கபைக் கூப்ைிட்டார். “காவல்ைபடத் 
தைைதியாபர, நீர் பைாய் நம் அபமச்சர் நீலகண்ட தீக்ஷிதபரக் பகது 
தசய்து பகபயாடு இங்கு அபழத்து வாரும்,” என்றார். தைைதி ஆச்சரியப் 
ைட்டாலும், அபத தவைிபய காட்டிக் தகாள்ைவில்பல. ஒரு சிறுைபட 
‘தடதட’தவனக் கிைம்ைிச் தசன்றது. 

அரசல் புரசலாகச் தசய்திபயக் பகள்விப்ைட்ட மகாராைி துயரமுற்றார். 
நீலகண்ட தீக்ஷிதர் பதவி உைாசகர் என அவருக்குத் ததரியும். தீக்ஷிதர் 
தசய்யும் பூபைகைில் அரசர் திருமபல நாயக்கருடன் சில சமயங்கைில்  
ைட்டத்து அரசியும் ைங்பகற்றிருக்கிறார். அப்தைாழுதுகைில் தான் 
நித்தமும் ததாழும் அன்பன மீனாட்சிபய அகக்கண்ைில் 
ைிரத்தியட்சமாகக் கண்டு புைகாங்கிதம் அபடந்திருக்கிறார். இப்பைாது 
அந்த பதவி உைாசகபர எதற்காக மன்னர் அவமரியாபத தசய்ய 
உத்பதசித்துள்ைர் எனப் புரியாமல் குழம்ைித் தவித்தார் அரசியார். 

 

 “உத்யத்பானு  ஸஹஸ்ரலகாடி ஸத்ருசா’ம் லகயூர 

ஹாலராஜ்வலாம்………. 
 மீனாகீ்ஷம் ப்ரணலதாஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்ய வாராம் 

நிதிம்,”….. 



 

பூபையபறயில் தீட்சிதரின் குரல் கைதீரன்று ஒலித்தது. 

புலர்காபலப் தைாழுது. எழுந்து நீராடி, வாசமிகு மலர்கபைத் தாபன 
தகாய்ததடுத்து, தமது மாைிபகயின் பூபை அபறயில் மீனாட்சியின் 
திருவுரு முன் தமய்ம்மறந்து அமர்ந்து பூபைபயத் துவங்கியிருந்தார் 
அபமச்சர் நீலகண்ட தீக்ஷிதர். மன்னரின் ைபட அவ்பவபையில் அவரது 
மாைிபகபயச் சூழ்ந்து தகாண்டது. 

இதனால் எழுந்த ஆரவாரத்தினால், தீக்ஷிதரின் தியானம் சிறிபத 
கபலய, ததய்வ அருைால் உண்டான ஞானதிருஷ்டியால், என்ன 
நிகழ்கின்றது என ஊகித்து உைர்ந்து தகாண்டார். “தாபய, எல்லாம் உன் 
சித்தம்,” என்றவர், ‘அரசர் என் பமல் சந்பதகம் தகாண்டு விட்டார். 
சாமுத்திரிகா லட்சைம் தகாண்ட மகாராைியின் ததாபடயில் 
உள்ைததன நான் யூகித்து உைர்ந்த மச்சத்பத நான் ைார்த்து விட்டதாக 
நிபனத்து, ைார்த்த என் கண்கபை, அவற்றின் ஒைிபயப் ைறிக்க 
எண்ைிபய ைபடகபை மன்னர் அனுப்ைியுள்ைார்,’ எனத் ததய்வ 
அருைால் ததரிந்து தகாண்டார். 

என்ன தசய்வது என அவர் குழம்ைவில்பல. அன்பனக்குப் பூபை 
முடிந்ததும் தீைாராதபன எடுக்க பவத்திருந்த கற்பூரத்திலிருந்து இரு 
கட்டிகபை எடுத்தார். தனது கண்கைில் பவத்துக் தகாண்டு அதில் 
தநருப்புச் சுடபரயும் பவத்தார். ஆஹா! கண்கள் தைாசுங்கின! ைார்பவ 
ைறிபைாயிற்று! “அம்மா, தாபய, மீனாட்சி,” எனப் புலம்ைினார் தீக்ஷிதர். 

‘திமு, திமு’தவனப் ைபடகள் உள்பை நுபழந்தன. கண்கள் தைாசுங்கிய 
நிபலயில் இருந்த தீக்ஷிதபரக் கண்டதும், “அபமச்சபர, என்ன பகாலம் 
இது?” எனப் ைதறினான் தைைதி ராமப்ைய்யன். “ஆமாம் தைைதியாபர, 

மன்னர் எனக்குக் தகாடுக்க எண்ைிய தண்டபனபய நாபன 
நிபறபவற்றிக் தகாண்படன்,” என்றார் தீக்ஷிதர். 

விபரந்பதாடித் தன்னிடம் வந்து வரீர்கள் தசான்ன தசய்தியால் 
ஆச்சரியம் அபடந்தார் மன்னர் திருமபல நாயக்கர். திபர மபறவில் 



இபதக் பகட்டைடி இருந்த மகாராைி, இப்பைாது பதரியமாக மன்னர் 
முன் வந்தாள். “சுவாமி, அவர் ைராசக்தி உைாசகர். அவபரத் தவறாக 
மதிப்ைிட்டு விட்டீர்கபை! ஞான திருஷ்டியால் அரசராகிய உங்கள் 
கருத்பத அறிந்து இப்பைாது கண்கபைப் தைாசுக்கிக் தகாண்டது பைால, 

அபத ஞான திருஷ்டியால் இந்த மச்சத்பதயும் ைற்றி அறிந்து, சிற்ைியின் 
கவபலபயப் பைாக்கியருைிய மகாபன அவமதித்து விட்டீர்கபை அரபச, 

உங்கள் தசங்பகாலுமா ைிறழும்?” எனக் கதறி அழுதாள். 

மன்னர் திடுக்கிட்டார். “எனது கருத்பத நான் தசால்லாமபல அறிந்த 
இந்த ததய்வத் தன்பம நிபறந்த அடியவருக்கு இப்ைடி ஒரு பகடு 
விபைவித்பதபன பதவி,” என்று புலம்ைி, “இபத எவ்வாறு ஈடு 
தசய்பவன்? தாபய மீனாட்சி, நீபய ஒரு வழி தசால்லம்மா,” என்ற 
வண்ைம் தீக்ஷிதரின் மாைிபகபய பநாக்கி விபரந்தார் திருமபல 
நாயக்கர். 

தைாசுக்கப் ைட்ட கண்களுடன் புழுவாகத் துடித்தைடி இருந்த தீக்ஷிதபரக் 
கண்ட மன்னர் அவர் கால்கைில் விழுந்தார்; பகவிக் பகவி சிறு ைிள்பை 
பைால அழலானார். நீலகண்ட தீக்ஷிதர் திருமபல நாயக்கபரத் துழாவித் 
தட்டித் தடவித் தம் திருக்பககைால் எழுப்ைினார். “மன்னா, இது ததய்வச் 
தசயல்; உம்மிடம் ஒரு குற்றமும் இல்பல,” என அவபரத் பதற்றினார். 
அவபரத் பதற்றபவ இயலவில்பல; அரசர் கழிவிரக்கத்தில் துடித்து 
வருந்தியைடிபய இருந்தார். 

“தாபய, மீனாட்சி, நான் மகாைாைி! எனக்கு விபமாசனபம இல்பல! 
எப்ைடிப்ைட்ட இந்தத் தீச்தசயபலச் தசய்து விட்படன் நான்? இந்தப் ைழி 
தீராப்ைழி ஆயிற்பற அம்மா, மீனாட்சீ……..” என ைிரலாைித்து அரற்றலானார் 
மன்னர். தீக்ஷிதருக்குக் கண்கள் தைாசுங்கியதால் தாம் ைடும் 
வருத்தத்பதயும் வலிபயயும் விட, மன்னர் ைடும் துயரம் 
தாங்தகாைாததாக இருந்தது. 

‘எப்பைர்ப்ைட்ட அரசர் இந்தத் திருமபல நாயக்கர்! இவர் தாபன 
குமரகுருைரரின் மீனாட்சியம்பம ைிள்பைத்தமிபழ மதுபரக் பகாவிலில் 



அரங்பகற்ற பவத்தார். மக்களுக்கு எத்தபன எத்தபன நன்பமகள் 
தசய்திருக்கிறார். அன்பன மீனாட்சியின் பகாவிலுக்கு ராை பகாபுரத்பத 
அபமத்தவர் இவர் தாபன! மாரியம்மன் பகாவிலுக்கு முன்னால் தைரிய 
ததப்ைக்குைத்பத தவட்டச் தசய்தபைாது எல்லாரும் அவபர எப்ைடிப் 
பைாற்றினார்கள்! இப்பைாது புது மண்டைத்பதயும் எடுப்ைித்திருக்கிறார். 
ஏபதா பைாதாத பநரம், இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து விட்டது; அரசர் இதனால் 
மிகவும் ஆடிப் பைாய் விட்டார்,’ இவ்வாதறல்லாம் தீக்ஷிதர் சிந்தபன 
தசய்தார். 

 “மீனாட்சித் தாபய! எனக்கு வரும் நன்பமபயயும் தீபமபயயும் 
உனக்பக ைரம் என அைித்து விட்படன். ஆயினும் தான் தசய்த 
இச்தசயலால் அரசர் ைடும்ைாட்படப் தைாறுக்க இயலவில்பலபய; நான் 
எனக்காகக் பகட்கவில்பல அம்மா. அரசருபடய மன நிம்மதிக்காகவும், 

அவருபடய தைரும் புகழ் சிபதயாமல் இருப்ைதற்காகவும் நான் 
குற்றமற்றவன் என நீ திரும்ைவும் நிரூைித்து, எனக்குக் கண்தைாைிபயத் 
திரும்ைத் தா தாபய,” எனத் பதவியின் அழகு மிகுந்த திருவடிபவ அடி 
முதல் முடி வபர அகக் கண்ைில் கண்டு ததாழுது ஸ்பலாகங்கபை* 
இயற்றலானார். 

 

‘சிவனுபடய பதவிபய! மங்கைத்பத அருளுைவபை! இந்த உடபல 
விட்டு உயிர் நீங்கும் காலத்தில், மனம் தைரிதும் குழம்பும்; வார்த்பதகள் 
குழறும்; கண்கள் சுழலும். அக்காலத்தில் என்னுபடய அந்த 
நிபலபமபய உன்னிடம் எடுத்துச் தசால்ல யார் உள்ைார்கள்? 

இந்திரியங்கள் என் வசத்திலிருக்காது. தசால்லிக் தகாள்ை வாய்ப்பு 
இப்பைாது கிட்டி உள்ைது; நானும் ததைிவான சிந்பத உபடயவனாக 
இருக்கிபறன். ஆகபவ இத்தருைத்தில் என்னுபடய நிபலபமபய உன் 
திருவடியின் கீழ் விண்ைப்ைிக்கின்பறன்! அப்பைாபதக்கு இப்பைாபத 
தசால்லி பவக்கிபறன்.  இபதக் பகட்டருைி என் மனக்கவபலபய 
மாற்றியருளுவாயாக!” என மனமுருகி பவண்டுகிறார் தீக்ஷிதர். 

 



கலமலக்கம் மனமுழந்து தசாற்குழறிக் 

கண்சுழலும் காலத்து என்றன் 

நிடலமயிடன எடுத்துடரக்க வல்லார்யார்? 

சிடவலய நற் தசவ்வி லநர்ந்த 

அடலவரும் இப்தபாழுலத என் நிடலடமயிடன 

அடிமலர்க்கீழ் அடறயா நின்லறன் 

மடலயரசன் தருதகாடிலய லகட்டருளி 
என்கவடல மாற்று வாலய 

 

(இன்ைமாகடல்-4) 

(கலமலக்கம்- மனக்குழப்ைம்; அபலவரும் (அபலவு அரும்)- வருத்தம் 
ஒன்றும் இல்லாத) 

இவ்வாறு தநஞ்சம் தநகிழ்ந்து, பகட்ைவர்கைின் தமய்சிலிர்க்க ஒவ்தவாரு 
ஸ்பலாகமும் தீட்சிதர் வாயினின்று உருவாகி அன்பனயின் மலரடியில் 
விழுந்த வண்ைம் இருந்தன. தாபம தைாசுக்கிக் தகாண்ட கண்கள் 
இப்பைாது தீப்பைாலப் ைற்றி எரிந்து பவதபன தசய்தன. உடல் 
பவதபனயில் உருகி, தபல சுற்றுகின்றது தீக்ஷிதருக்கு. ைாடுவபதயும், 

அன்பனபய பவண்டுவபதயும் அவர் நிறுத்தவில்பலபய! ‘உன் 
ைக்தனாகிய எனக்கு ஏன் இப்ைடி ஒரு தண்டபன தந்தாய்?’ எனக் 
பகட்கவும் இல்பலபய! 

“நான் உன்னிடபம பூரை சரைாகதி அபடந்து விட்படன்; இனி 
என்பனக் கபடத்பதற்றுவது உன் ததாழில்,” என்று ஸ்பலாகங்கபை 
இயற்றி வருகிறார். 

மாைிபகபயச் சுற்றிக் கூடிவிட்ட கூட்டம் என்னதவல்லாபமா பைசிப் 
பைசி மாய்ந்து வருந்துகிறது. 

“தாபய மீனாட்சி! உன் திருவுரு அல்லபவா இன்ைமாகடல் அம்மா….. 
அங்கயற்கண்ைமுபத!….” என்ைார். 



இபதா! அடுத்து 61-வது ஸ்பலாகத்பதப் ைாடுகிறார் அபமச்சர் நீலகண்ட 
தீக்ஷிதர். “இயற்பக அழகு வாய்ந்ததும், எல்லாவற்றிற்கும் பமலானதும், 

அறிவுக்கு எட்டாததும், ைரம மங்கைமானதுமான உனது அழகிய தாமபர 
மலர் பைான்ற ைாதத்பத நீ என்மீது இரங்கி எனக்குக் காண்ைிப்ைாய் 
என்றாலும், அபதத் தரிசிக்க எனக்கு (புறக்)கண்கள் இல்பலபய தாபய!” 

 

அவ்யாஜ ஸுந்த³ரம் அநுத்தரம் அப்ரலமயம் 

அப்ராக்ருதம் பரமமங்க³ளம் அங்க்⁴ரிபத்³மம் 

ஸந்தர்ச’லயத³பி ஸக்ருத் ப⁴வத ீத³யார்த்³ரா 

த்³ரஷ்டாஸ்மி லகந தத³ஹம் து விலலாசலநன 

 

(ஆனந்தசாகரஸ்தவம்-61) 

 

தசய்யாத அழகினவாய்த் திப்பியமாய் 

அறிவிக்கும் லசய ஆகிப் 

தபாய்யாமல் மங்களமாய் யாடவக்கும் 

லமலாம்உன் தபாற்றாள் பூடவ 

டமயார்ந்த மனத்தடிலயன் பால்எழுந்த 

கருடணயினால் வந்து காட்டின் 

ஐலயாநான் எவ்விழியால் கண்டுமனம் 

குளிர்லவன் அங்கயற்கண் அம்லம 

 

         (இன்ைமாகடல்-61) 

(திப்ைியமாய்- திவ்வியமாய்; தசய்யாத அழகு- புபனந்து இயற்றாத 
இயற்பக அழகு; தமிழ்ச் தசய்யுள் வடிவு எவ்வாறு தசால்லுக்குச் தசால் 
சமஸ்கிருதத்தின் தைாருத்தமான தமாழிதையர்ப்ைாய் அபமந்திருக் 

கின்றது என்ைதபனக் காைவும்!) 



மக்கள் கூட்டம், “ஐபயா! இப்ைடியும் பநர்ந்தபத,” என்று தாமும் கதறி 
அழுகின்றது! 

உன்மத்தரானது பைால எழுந்தார் தீக்ஷிதர்; எழுந்து தான் பூபச தசய்து 
வரும் மீனாட்சியின் விக்கிரகத்தின் ைாதங்கபைப் ைற்றிக் தகாண்டு 
தண்டனிட்டார். எழுந்து மன்னபர பநாக்கித் திரும்ைினார். “அரபச,” என 
விைித்தவபரக் காைக் கவிழ்ந்திருந்த தபலபய நிமிர்த்திய அரசருக்குப் 
புல்லரித்தது. என்ன ஆச்சரியம்! புண்ைாயிருந்த தீக்ஷிதரின் கண்கள் 
பூப்பைால தமன்பமயாக ஒைிர்ந்தன. அவற்றில் ஒைிபயக் கண்டு அரசர் 
பூரித்தார். 

“அபமச்சபர, நீரல்லபவா தமய்யடியார்!” என அவபர ஆலிங்கனம் 
தசய்து தகாண்டார் மன்னர். நடந்தபத அறிந்த மக்கள் கூட்டம் ஆரவாரம் 
தசய்தது! 

இந்த மகிழ்ச்சியான ததய்வத் திருச்தசயபல உலகுக்கு அறிவிப்ைபத 
பைால, மீனாட்சியம்பமயின் ஆலயமைி, ‘டாண், டாண்,’ என 
ஒருவிதமான கம்ைரீ லயத்துடன் முழங்கலாயிற்று. 

திருமபல நாயக்கர் அபமச்சர் நீலகண்ட தீக்ஷிதருக்கு அைவற்ற 
தைான்னும் தைாருளும் தகாடுத்து, ைாலாமபட என்ற சிற்றூபரயும் 
தானமாக அைித்தார். தீக்ஷிதர் இதன் ைின் அரச ைதவியினின்றும் 
விலகிக் தகாண்டு அன்பனயின் வழிைாட்டில் ஈடுைட்டுத் தம் 
வாழ்நாட்கபைக் கழித்தார். 

இபவபய ஆனந்த சாகரஸ்தவம் எனப்ைடும் 108 ஸ்பலாகங்கைாகும். 
அன்பனயிடம் தாம் தகாண்ட பூரை சரைாகதிபய விைக்கிப் ைாடப்ைட்ட 
இபவ மிக்க அழகும், தைாருள் நயமும் தகாண்டு உள்ைத்பத 
உருக்குவன. 

இந்நூபலக் பகாபவ நகர் கவியரசு வித்வான் கு. நபடச கவுண்டர் என்ற 
சமஸ்கிருதம்- தமிழ் ஆகிய இருதமாழிப் புலபம வாய்ந்த தைருமகனார் 



தசய்யுட்கள் வடிவில் ‘இன்ைமாகடல்’ என்ற தமிழ் தமாழி தையர்ப்ைாகச் 
தசய்தருைியுள்ைார். 

மதுபர மீனாட்சி அம்மன் பகாயில் புது மண்டைத்தில் உள்ை 
சிற்ைங்கைில் திருமபல நாயக்கரின் ைட்டத்து ராைியின் ததாபடப் 
ைகுதியில் சில்லுப் புபடத்திருப்ைபத இன்றும் நாம் காைலாம். 

 

 

 

4-பாலாமடட 

 

திருதநல்பவலி ைங்ஷனிலிருந்து 11கி.மீ. தூரத்தில் ஒரு கிராமம். 
தாபழயூத்து சங்கர் சிதமண்ட் ததாழிற்சாபலயிலிருந்து 6கி.மீ. 
ததாபலவில் உள்ை இந்தக் கிராமத்திற்கு ராைவல்லிபுரத்திலிருந்து 
பைருந்து மூலமும் வரலாம். ஒரு ததரு, ஒரு பகாவில், ஒரு சங்கர 
மடம், ஒரு தாமிரைரைி நதி என்றைடி ஒபர ைிரும்மதமன ஒரு அக்ரகாரம் 
தகாண்டது ைாலாமபட கிராமம். கிராமத்தில் நுபழந்ததும் நாம் 
காண்ைது, மங்கபைசுவரி மங்கைாங் குபரசுவரர் பகாவில். இக்பகாவில் 



மிகப் புராதனமானது. ைாண்டிய மன்னர்கைால் கட்டப்ைட்டது. மங்கை 
நாயகியும் சுவாமியும் கிழக்கு பநாக்கி அபமந்திருக்கும் சந்நிதி, இரு 
சந்நிதிகளுக்கும் தனித்தனி விமானம். வலக்பகப் ைக்கம் ைிள்பையார், 

இடக்பகப் ைக்கம் வள்ைி ததய்வாபனயுடன் முருகன் சந்நிதி, 
காலபைரவர் சந்நிதி. இக்பகாவிலின் தல விருட்சம் காட்டாத்தி மரம். 
இதன் கிபைகள் வபைந்து முடிச்சிட்டிருக்கும். இதன் வயபத 
நிர்ையிக்க முடியாது. கிைிகள் இங்கு அழகாக வாசம் தசய்யும். இங்கு 
இருக்கும் வில்வ மரங்கள் பூபைக்கு உதவும். ராைவல்லி புரத்திலிருந்து 
வந்து இருகால பூபைபயயும் கிரமமாக நடத்தும் ைட்டர், ைரம்ைபரயாக 
இங்கு பூபை தசய்ைவர். இக்பகாவிலின் இரு முக்கியமான விழாக்கள். 

1. நவராத்திரி உற்சவம் 

2. திருக்கல்யாைம் 

நவராத்திரி ஒன்ைது நாட்களும் காபல அைிபஷக ஆராதபன, பசாடக 
உைசாரங்களுடன் தீைாராதபன, மாபல ஒவ்தவாரு நாளும் ஒவ்தவாரு 
வித அலங்காரம் தசய்து மிகச் சிறப்ைாக நபடதைறும். பத மாதம் உத்திர 
நட்சத்திரம் அன்று திருக்கல்யாைம் நான்கு நாட்கள் உற்சவமாக 
நபடதைறும். உதயபநரி ஸ்ரீ தவங்கடாசலைதி பகாவில் ைட்டர் 
மகாவிஷ்ணுவாக சபகாதர ைாவத்தில் வந்து அம்ைாளுக்குச் சீர் 
வபககளுடன் தாபர வார்த்துக் தகாடுப்ைார். ஐந்தாம் நாள் தீர்த்தவாரி, 

நதிக்கபரயில் நடக்கும். ஊர்ப் ைிரமுகர்கள் எல்லா விழாக்கைிலும் 
கலந்துதகாண்டு அம்மனின் அருள் தைற்று வாழ்கிறார்கள். ததருவின் 
இருபுறங்கைிலும் உள்ை வடீ்டிலிருப்பைார், தம் வடீ்டிலிருந்தைடி 
அம்மபனத் தரிசிக்க முடியும். மங்கபைசுவரியின் அழகு காண்பைாபரக் 
கவர்ந்திழுக்கும். ததருவின் மறுபகாடியில் ைவீ நதி தாமிரைருைி கிழக்கு 
பமற்காகக் கிராமத்பத அபைத்தைடி ைாபறகபைத் தட்டித் ததைிவாகக் 
கண்ைாடி தயன ஓடும் அழபக அழகு. இதில் இரண்டு ைடித்துபறகள். 
ஒரு ஆத்தங்கபர ஸ்வயம்பு ைிள்பையார், அரசமரம் உள்ைன. இந்தப் 
ைிள்பையார் வரப்ைிரசாதி. இவரிடம் ைிரார்த்தபன தசய்து ைலன் 
அபடந்தவர்கள் தகாழுக்கட்பட, பநபவத்யம் தசய்து திருப்தி அபடவர். 



சாரல் காலத்தில் விதவிதமான ைறபவகள் வருவது இனிய காட்சி. 
விசாகம், கிருத்திபக பைான்ற சமயங்கைிலும் பமகமூட்டமான 
நாட்கைிலும் மயில்கள் அழகாக நடனமாடுவபதக் காைலாம். மயில் 
முருகனின் வாகனம் அல்லவா, அபவ ஆடுவபதக் கண்டுகைிக்கச் 
தசய்கிறாபனா என்னபவா! 

ைாலாமபடக்கு மற்தறாரு தையர் நீலகண்ட சமுத்திரம். இந்தப் தையர் 
வரக்காரைம், இங்கு வாழ்ந்த ஸ்ரீ நீலகண்ட தீட்சிதர். இவர் மதுபரபய 
ஆண்ட திருமபல நாயக்கரின் அரசபவயில் மந்திரி ைதவி வகித்தவர். 
இவர் ைிரசித்தி தைற்ற அப்பைய தீட்சிதரின் தம்ைி பைரனாவார். இவர் 
ைதவியில் இருக்கும்பைாது ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் ஆலயத்தில் 
புதுமண்டைம் கட்டி ைல திருப்ைைிகள் தசய்தார். அப்தைாழுது 
புதுமண்டைத்தில் சுமந்திர ஆசாரி என்ற சிற்ைி, திருமபல நாயக்கரின் 
உருவத்பதயும் ைட்டமகிஷியின் உருவத்பதயும் வடிவபமத்திருந்தார். 
அபதப் ைார்பவயிட வந்த மந்திரி ஸ்ரீ நீலகண்டர், சிற்ைியிடம் ராைியின் 
உருவத்தில், இடது ததாபடயில் சிறிது தையர்ந்த இடத்பதச் 
சுட்டிக்காட்டிக் காரைத்பத வினவினார். சிற்ைி, இபதச் சரி தசய்யத் தன் 
முயற்சிகள் எல்லாம் ைலனைிக்காமல் பைானபத வருத்தத்துடன் 
விவரித்தார். அதற்குத் தீட்சிதர், "அங்கு ஒரு மரு இருந்திருக்க 
பவண்டும்" என கூற, அபதக் பகட்ட அரசன் தீட்சிதபர சந்பதகப்ைட்டான். 
தீட்சிதர் இபத ஞான திருஷ்டியால் அறிந்து தகாண்டு பூபையில் தன் 
கண்கைில் கற்பூரத்பத ஒற்றிக்தகாண்டார். இது சாமுத்ரிகா லட்சைப்ைடி 
கூறப்ைட்டது என்ைபத ைின்னர் அறிந்த அரசன், அவரிடம் மன்னிப்புக் 
பகாரினான். கண்கபைத் திரும்ைப் தைறுமாறு பவண்டினான். தீட்சிதர் 
உடபன ஸ்ரீ மீனாட்சிபய நிபனத்து ஸ்ரீ ஆனந்த சாகரஸ்தவம் என்ற 
ஸ்பதாத்திரத்பதப் ைாடி 60வது ைாட்டில் மின்னல் பைாலக் கண்கபைத் 
திரும்ைப் தைற்று அம்மனின் தசாரூைத்பதக் கண்டுகைித்தார். இவருக்குப் 
ைரிசாக இவர் விருப்ைப்ைடிபய பகாழி கூவாத, மிபலசர்கள் வாழாத 
ைாலாமபட கிராமம் அைிக்கப்ைட்டது. மந்திரி ைதவிபய உதறிவிட்டு 
நீலகண்டர், சந்யாசம் தைற்றுக்தகாண்டு ைாலாமபடயில் ைிரும்ம 



நிஷ்டராய் வாழ்ந்து அங்பகபய சித்தியும் அபடந்தார். அவருக்கு 
மங்கபைசுவரி பகாவிலில் ததற்குப் ைக்கத்தில் ஒரு சமாதி 
நிறுவப்ைட்டுள்ைது. இக்பகாவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம ைாரதி தபலபமயில் 
விசுவநாத சுவாமி விசாலாட்சி ைிரதிஷ்பட தசய்யப்ைட்டுக் 
கும்ைாைிபஷகமும் நடத்தப்ைட்டது. 

ஸ்ரீ நீலகண்ட மகி அதிஷ்டானத்திற்கும் சதாசிவ ைிரும்பமந்திர 
அதிஷ்டானத்திற்கும் ஸ்ரீஸ்ரீசாரதா ைடீாதிைதியான சங்கராச்சாரியார் 
வருபக வந்து பூைித்து நமஸ்கரித்துச் தசல்வார்கள். மார்கழி மாத சுக்ல 
ைட்ச அஷ்டமியில் நீலகண்ட மகிக்கு ஆராதபனயும் பவகாசி மாதம் 
தையந்தியும் இன்றுவபர தவகு சிரத்பதயாக நடந்து வருகிறது. இவரது 
ஏழாவது தபலமுபறயில் வந்த ஸ்ரீ ைி.எஸ். கிருஷ்ைன் என்ைவர் 
ைாலாமபடயில் ஸ்ரீ சிருங்பகரி ைகத்குருவின் ஸ்ரீ முகம் தகாண்டு ஆதி 
சங்கர ைகவத் ைாதாளுக்கு ஒரு மடம் ஸ்தாைித்து ஆதிசங்கரபர அதில் 
ைிரதிஷ்பட தசய்துள்ைார். சிருங்பகரி ைகத்குருபவ வந்து இந்த 
மடத்திற்கு 1992இல் கும்ைாைிபஷகமும் தசய்வித்தார். இங்கு ஸ்ரீ சங்கர 
தையந்தி, ஸ்ரீ சிருங்பகரி ைகத்குருவின் வருதந்தி பைான்ற விபசஷங்கள் 
தவகு சிறப்ைாக நடக்கின்றன. இதற்கு தவைியூரிலிருந்தும் ைக்கத்துக் 
கிராமங்கைிலிருந்தும் ைனங்கள் வருபக தந்து விழாக்கபைச் 
சிறப்ைிப்ைார்கள். அப்தைாழுது அவர்களுக்குத் தங்குமிடம், விருந்து 
முதலியவற்பறக் கிருஷ்பையர் தம்ைதிகள், முன்னின்று தசய்தனர். 
பவபலயிலிருந்து ஓய்வுதைற்றவர்கள் ைாலாமபட கிராமத்தில் உள்ை 
வடீுகைில் தங்கிப் ையனபடகிறார்கள். கிராமத்பதச் சுற்றி முப்பைாகம் 
விபையும் ைச்பசப் ைபசதலன்ற வயல் கண்களுக்கு விருந்து. இங்குள்ை 
அபமதியான சூழ்நிபல சுத்தமான காற்று, நதி ஸ்நானம், ததய்வ 
வழிைாடு, ஆசாரமான வாழ்க்பக, நல்ல ைச்பசக் காய்கறி, கீபர 
வபககள், நல்ல ைசும்ைால் பைான்றபவ இந்த ஊர் மக்கள் சந்பதாஷமாக 
வாழவழி வகுக்கின்றன. இங்கு ஒரு பமல்நிபலப் ைள்ைியும் உண்டு. 
கிராம மக்களுக்குத் பதபவயான அடிப்ைபட வசதிகைாக மின்சாரம், 

குழாய் குடி நீர், ததாபலக்காட்சி, ததாபலபைசி பைான்றபவ எல்லா 



வடீுகைிலும் உண்டு. இங்கு பூபை தசய்யும் ைட்டர் இங்குள்ை வபயாதிகர் 
களுக்குத் பதபவயான தைாருட்கபை வாங்கித் தந்து உதவுவார். கிராம 
மக்கள் திடீதரனவரும் விருந்பதச் சமாைிக்க ஒருவருக்தகாருவர் 
உதவுவார்கள். 27 வருட காலம் இங்கு வாழ்ந்த திரு. கிருஷ்ை ஐயர் 
தம்ைதி தாங்கள் ஒரு குபறயும் இல்லாமல் சந்பதாஷமாக நடத்திய 
வாழ்க்பகபய நிபனவு கூருகின்றனர். பவத பகாஷமாக இருந்த 
ைாலாமபடயில் ஒரு சமயம் சாமகானம் ஒலிக்கும்பைாது ைசுங்கன்றுகள் 
காதுகபைத் தூக்கியைடி பகட்டு நின்ற காட்சி கிராமத்திற்குப் தைருபம 
பசர்க்கிறது. அதிக மபழ, தவள்ை காலத்திலும் இங்கு ஆற்றுநீர் கிராம 
மக்கபைப் ைாதிக்காமல் கட்டுப்ைட்டு நிற்கும். ஸ்ரீ நீலகண்ட மகியின் 
தைருபமயும் அறிவாற்றலும் தகாண்ட வம்சத்தினர் வாழும் ைாலாமபட 
கிராமம் சிதிலமபடந்துபைாகாமல் இருக்க, பமன்பமலும் ஓய்வுதைற்ற 
மக்கள் இங்கு வந்து தங்கி தங்கள் வாழ்க்பகபய அபமதியுடன் கழிக்க 
ஸ்ரீ மங்கபைசுவரி அருள் புரிவாைாக! 

 

 


