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ைகப்ெபா ள்கள் ன்னேம ைகக்ெகாண்டார் காவிாி நீர் 
ெசய்ப் ரள ஓ ம் தி வரங்கச் ெசல்வனார் 
எப்ெபா ட்கும் நின்  ஆர்க்கும் எய்தா  நான் மைறயின் 
ெசாற்ெபா ளாய் நின்றார் என் ெமய்ப்ெபா ம் ெகாண்டாேர. 

ஸத்யம் ஸத்யம் ந: ஸத்யம் யதிராேஜா ஜகத்கு : 

காேவாி வர்த்ததாம் காேல காேல வர்ஷ  வாஸவ: 
ஸ்ரீரங்கநாேதா ஜய  ஸ்ரீரங்கஸ்ரீச்ச வர்த்ததாம் 
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ஸ்ரீ: 
ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம: 

 
ஸ்ரீரங்கநாயகி ஸேமத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மேண நம: 

 
ஸ்ரீபராசரபட்டர் அ ளிச் ெசய்த 

 

ஸ்ரீவிஷ்  ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யம் 
(பகுதி – 71) 

 
433. மஹாேகாச: 

 
எப்ேபா ம், அைனவ க்கும், அைனத் விதங்களி ம் வழங்கினால் கூட, சற் ம் 
குைறயாமல் ெபாியதாக உள்ள சங்கம், பத்மம் ேபான்ற ஒன்ப  விதமான 
நிதிகைளக் ெகாண்டவன்; ேம  உள்ளிட்ட மைலகைள அந்த நிதிகளின் 
இ ப்பிடமாகக் ெகாண்டவன். இதனால் மஹாேகாசன் என் ம் தி நாமம் 
ெபற்றவன் ஆவான் (குறிப் : ஒன்ப  நிதிகள் = சங்கம், பத்மம், மஹாபத்மம், 
மகரம், கச்சபம், குந்தம், குந்தம், நீலம் மற் ம் கர்வசுல்வரம்). 
 

434. மஹாேபாக: 
 
அர்த்தம் என் ம் ெசல்வத்தினால் கிட்டக்கூ ய ேபாகங்கள் அைனத் ம் தன்னால் 
கிட்டக்கூ யப  உள்ளவன். இதனால் மஹாேபாகன் என் ம் தி நாமம் 
ெபற்றவன் ஆவான். கீைதயில் (7-22) – லபேத ச தத: காமாந் மையவ விஹிதாந் 
ஹிதாந் – ெசல்வத்தின் ெபா ட்  பல ேதவைதகைள ம் ஆராதிக்கின்றனர்; 
அவர்கள் லமாக நாேன அைனத்ைத ம் அளிக்கிேறன் – என்றான். 
 

435. மஹாதந: 
 
அளவிட இயலாதப  ெப ம் ெசல்வத்ைதக் ெகாண்டவன். இதைன ப்ரஹ்லாதன் 
கீேழ உள்ளப  உைரக்கிறான். விஷ் ராணம் (1-18-23) – மாீசி மித்ைர: 
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தேக்ஷண தைதவ அந்ைய: அநந்தத: தர்ம: ப்ராப்த: ததா ச அந்ைய: அர்த்த: காம: 
ததா பைர: - ஸர்ேவச்வரனிடமி ந்  மாீசி, தக்ஷர் ேபான்றவர்களால் தர்மங்கள் 
அைடயப்பட்டன; ஒ  சிலரால் ெசல்வங்கள் அைடயப்பட்டன; ஒ  சிலரால் 
வி ப்பங்கள் நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளப்பட்டன; அவன் குைறவற்ற ெசல்வம் 
ெகாண்டவன் – என்ற  காண்க. 
 

436. அநிர்விண்ண: 
 
இப்ப யாக ஸ் ஷ்  உள்ளிட்டைவகைள ம், அவரவர்க க்கு 
ேவண் யைவகைள ம் அ க்க  ெசய்  வ கிறான். ஸம்ஸாாிகள் 
உலகவிஷயங்களின் மீ  உண்டான ப்ாீதி காரணமாகத் தன்ைன உதாஸீனம் 
ெசய் ம்ேபா , தான் அவர்க க்காகச் ெசய்த அைனத் ம் ணாகப் ேபான  
என்  எண்ணாமல், அவர்கைள மீண் ம் தன்பக்கம் இ க்கலாம் என் ம் ஆைச 
காரணமாக சற் ம் ஓய்  என்பேத இல்லாமல் ெதாடர்ந்  யல்கிறான். இதனால் 
அல்லேவா இந்த உலகத்தின் ஸ் ஷ்  என்ப  ெதாடர்ந்தப  உள்ள ! 
விஷ் ராணம் (1-2-26) – அவ் ச்சிந்நா: ததஸ்த்ேவேத ஸர்க ஸ்தித்யந்த 
ஸம்யமா: - ஸ் ஷ் , ஸ்திதி மற் ம் ஸம்ஹாரம் ஆகியவற்ைற ஸர்ேவச்வரன் 
எந்தவிதமான தைடக ம் இன்றி ெசய்தப  உள்ளான் – என்ற . 
 

437. ஸ்தவிஷ்ட: 
 
மிக ம் ெபாியவனாக உள்ளவன். இந்தக் க த்தான  விஷ் ராணத்தில் 
மிக ம் ெதளிவாக உள்ள . மிக ம் ெபாிய நக்ஷத்திரக் கூட்டமான சிம்சுமாரம் 
என்பைதப் ேபான்றவன். விஷ் ராணம் (2-9-1) – தாராமயம் பகவத: 
சிம்சுமாராக் தி ப்ரேபா: - என்  இதைனக் கூறிய  காண்க. 
 
 
 
 
 

அழகியமணவாளன் தி வ கேள சரணம் 
ஸ்வாமி பராசரபட்டர் தி வ கேள தஞ்சம் 

...ெதாட ம் 
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ஸ்ரீ: 
ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம: 

 
ஸ்ரீரங்கநாயகி ஸேமத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மேண நம: 

 
பகவத் ராமா ஜர் அ ளிச் ெசய்த 

 

ஸ்ரீபாஷ்யம் 
(பகுதி – 94) 

 
மஹா த்தாந்தம் 

 
ேமேல கூறப்பட்ட பல விஷயங்க ம் யாரால் உைரக்கப்பட்டன என்றால் - 
உபநிஷத் க்களால் விளக்கப்ப ம் பரம ஷனால் “தன் ைடயவர்கள்” என்  
ஏற் க் ெகாள்வதற்குக் காரணமான எந்தவிதமான சிறப்பான குணங்க ம் 
அற்றவர்கள்; (ஏன் இவ்விதம் ஆனார்கள்) எல்ைலயற்ற காலமாகச் ெசய்  வ ம் 
பாவங்களின் காரணமாக அல்ல  பாவவாசைன காரணமாக அவர்கள  நல்ல 
ஞானமான  ெக க்கப்பட்  அஞ்ஞானம் சூழ்ந்தவர்கள்; (ஞானம் எப்ப க் 
ெக கிற ) பதவாக்கியங்களின் ஸ்வ பம்,   அந்தப் பதங்கள் மற் ம் 
வாக்கியங்களால் உணர்த்தப்ப ம் ஆழ்ெபா ளில் உள்ள உண்ைமகள், 
ப்ரத்யக்ஷம் ேபான்ற அைனத்  ப்ரமாணங்கள் என்ன உணர்த் கின்றனேவா 
அவற்றின் ஸ்வ பம், அத்தைகய அர்த்தங்களின் அங்கங்களாக உள்ள ந்யாய 
மார்க்கங்கள் ஆகியவற்ைற அறியாதவர்கள் - ஆகிய ர்வாதிகள் ஆவர். அவர்கள் 
கூறிய அைனத் ம் ப்ரமாணங்க க்கு ரணாக ம், ஒன் க்கு ஒன்  ரண்பா  
ெகாண்டதாக ம், சாரம் அற்றதாக ம் உள்ள குதர்க்கமானைவ ஆகும். எனேவ 
இைவ பற்பல ந்யாயங்களால் ைண நிற்பவர்க ம், ப்ரத்யக்ஷம் உள்ளிட்ட 
ப்ரமாணங்கள் எவ்விதம் ேபாதிக்கின்றனேவா அவற்றின் வழி ைறகைள ம், 
உண்ைமைய ம் அறிந்தவர்களாக ம் உள்ளவர்களால் ஏற் க் ெகாள்ளத்தக்க  
அல்ல. 
 

நிர்விேசஷம் என்பதற்கு ப்ரமாணம் இல்ைல 
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நிர்விேசஷவஸ் வாதிகளால் (ப்ரஹ்மம் உட்பட குணங்கள் ஏ ம் அற்றதான 
வஸ் க்கள் என்  கூ பவர்கள்) நிர்விேசஷ வஸ் க்களின் விஷயத்தில் 
ப்ரமாணம் ஏ ம் கூற இயலா ; இதன் காரணம் அைனத்  ப்ரமாணங்க ம் 
விேசஷத் டன் கூ யதான வஸ் க்கைள (குணங்க டன் கூ ய ) விவாித்  
உைரப்பதாகேவ உள்ளன. இதற்கு அவர்கள் - தங்க ைடய அ பவத்தின் 

லமாக இந்த வாதத்ைத ைவக்கிேறாம் என்  தங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களின் 
க த் க்கைளேய ப்ரமாணம் என்  கூறக்கூ ம்; ஆனால்  இப்ப ப்பட்ட வாத ம் 
ஆத்மாவான  சாக்ஷியாய் இ ந்த நிைலையக்ெகாண்  விேசஷமான 
அ பவங்கைள மட் ேம காண்பதால் நிராகாிக்கப்ப கிற . எப்ப ? இதம் 
அஹம் அதர்சம் – நான் இதைனப் பார்த்ேதன் - என்  குறிப்பிட்ட ெபா க்கு, 
குறிப்பிட்ட விேசஷம் உள்ளதாக உைரப்பைதேய நாம் அைனத்  
அ பவங்களி ம் காண்கிேறாம் அல்லேவா? அ பவம் என்ப  ேபதங்க டன் 
கூ ள்ளதாக உள்ளேபாதி ம், ஏேதா ஒ  குறிப்பிட்ட தவறான எண்ணத்ைத 
ஏற்ப த்தேவண் ம் என்ற காரணத்தினால், அந்த அ பவம் என்ப  
ேபதங்க டன் கூ யதாக இல்ைல என்  ம க்கப்படேவண் ம் என 
ைவத் க்ெகாள்ேவாம்; இப்ப  நி பிக்க ேவண் மானா ம், ஸத் என்ற இ ப்ைப 
ெவளிப்ப த் ம் தன்ைமையக் காட் ம் ேவறாக உள்ள தன்ைமகள் அல்ல  
காரணங்களால் மட் ேம நி பிக்க ம் (அதாவ  ஸத் என்ப  விேசஷமான 
தன்ைம ெகாண்ட  அல்ல என்பைத ேவ  ஒ  காரணம் லம் 
நி பிக்கேவண் ம்). இத்தைகய தன்ைமகள் லமாக ம் அ பவம் என்ப  
ேபதங்க டன் கூ யதாகேவ (ஸவிேக்ஷம்) உள்ள  என்றாகிற . 
 
 

ெதன்னரங்கன் தி வ கேள சரணம் 
ெதன்னரங்கன் ெசல்வம் ற் ம் தி த்தி ைவத்த இராமா சன் 

தி வ கேள சரணம்  
 

 
 

...  ெதாட ம் 
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ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம: 
 

ஸ்ரீரங்கநாயகி ஸேமத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மேண நம: 
 

ஸ்ரீேவதாந்த மஹாேதசிகன் அ ளிச் ெசய்த 
 

ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் 
(பகுதி – 94) 

 
ஸர்ேவச்வரனின் தி க்கல்யாண குணங்கள் பற்றிய ஐயங்க ம் 

விைடக ம் 
 

லம் – அதில் ற்பட த்ேதாபாயத்ைதப் பற்றவ ம் கலக்கங்க ம், அவற்றின் 
பாிஹாரங்க ம் ெசால்கிேறாம். 
 
விளக்கம் – த ல் நாம் த்ேதாபாயமான ஸர்ேவச்வரைனப் பற்றி ம், அவன  
குணங்கள் பற்றி ம் உண்டாகின்ற ஐயம் அல்ல  தவறான எண்ணங்கைளப் 
பட் ய ட் , அந்தச் சந்ேதகங்கைள நீக்குேவாம். 
 

ப்ரபத்தி அவசியம் அற்ற  என்ற வாதத்திற்கான பதில் 
 

லம் – அநாதிகாலம் அநாதாித்த ஈசுவரன் இன்  ஒ த்தைன ஆதாிக்கிற  தன் 
ஸ்வாதந்த்ர்ய மாத்ரத்தாேலயன்ேறா? இங்ஙனன்றாகில், “இன்  என்ைனப் 
ெபா ளாக்கி தன்ைன என் ள் ைவத்தான், அன்  என்ைனப் றம் 
ேபாகப் ணர்த்த  என் ெசய்வான்” என்  ஆழ்வார் விண்ணப்பஞ் ெசய்ய, 
ஸர்ேவச்வரன் “சூழ்விசும்பணி கில் ாியம் ழக்கின” விெதாழிய ேவேறார் 
உத்தரம் அ ளிச்ெசய்தாேனா? ஆைகயால் நாம் ஒ  உபாயா ஷ்டாநம் 
பண் ைக என்ெனன்ப ? “ந ேவ வந்  உய்யக்ெகாள்கின்ற நாதன்” 
என்கிறப ேய அ ள் ாிந்த சிந்ைதய யார்ேமல் ைவத்  அவன் தாேன 
ரக்ஷித்தேபா  கா மத்தைனயன்ேறா – என்  சிலர் கலங்குவார்கள். 
 
விளக்கம் – எல்ைலயற்ற காலம் ஒ வைனத் தள்ளிேய ைவத்தி ந்த ஸர்ேவச்வரன் 
இன்  தன் டன் ேசர்த் க் ெகாள்கிறான் என்றால் அதற்குக் காரணம் 
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ஸர்ேவச்வரனின் சுதந்திரேம ஆகும். இவ்விதம் ெகாள்ளாமல், அந்தச் ெசய க்குக் 
காரணம் ேசதனனின் யற்சிேய என்  கூறினால்: தி வாய்ெமாழியில் (10-8-9) - 
இன்  என்ைனப் ெபா ளாக்கி தன்ைன என் ள் ைவத்தான், அன்  என்ைனப் 

றம் ேபாகப் ணர்த்த  என் ெசய்வான் – ஸர்ேவச்வரன் என்ைன ஒ  
ெபா ளாக்கி தன் டன் ேசர்த் க் ெகாள் ம்விதமாக என்னில் தன்ைன 
ைவத் க்ெகாண்டான்; ஆனால் இதற்கு ன்னர் என்ைன ஏன் அவைனக் 
காட் ம் ேவறான விஷயங்களில் ஈ ப ம்ப ச் ெசய்தான் – என்  ஆழ்வார் 
வினவினார்; இதற்கு ஈச்வரன், தி வாய்ெமாழி (10-9-1) - சூழ்விசும்பணி கில் 

ாியம் ழக்கின – ஆகாயத்தில் அழகான ேமகங்கள் இனிய வாத்திய ஓைசைய 
எ ப்பின – என்  கூ வதற்கு ஏற்ப எந்தப் பதிைல ம் அளிக்கவில்ைல – 
என்பதற்கு எப்ப  விைட அளிக்க ம்? ஆகேவ அவன  பா காப்ைப நா ம் 
ெபா ட்  நாம் ஏேத ம் ஓர் உபாயத்ைதக் ைகக்ெகாள்வ  எதற்காக (அ  ேண 
ஆகும்)? தி வாய்ெமாழி (1-7-5) - ந ேவ வந்  உய்யக்ெகாள்கின்ற நாதன் – 
எந்தக் காரண ம் இன்றி என்ைனப் பிைழக்கும்ப ச் ெசய்பவன் – என்  
கூ வதற்கு ஏற்ப, அவன  க ைணயான  எப்ேபா  ஒ வன் மீ  வி கிறேதா 
அப்ேபா  தானாகேவ வந்  ரக்ஷிப்பான் – என்  சிலர் கூ வார்கள். 
 

லம் – இவர்கைளத் ெதளிவிக்கும்ப  – ஈச்வரன் ஸ்வதந்த்ரேனயாகி ம் 
ைவஷம்ய ைநர்க் ண்யங்களாகிற ேதாஷங்கள் தனக்குத் தட்டாைமக்காக இவன் 
பக்க ேல ஒ  வ்யாஜத்ைத உண்டாக்கி, அத்ைத அவலம்பித் த்தான் ரக்ஷிக்கும். 
இவ்வர்த்தத்ைத, “தி மா ஞ்ேசாைலமைல என்ேறன் என்னத் தி மால் வந்  
என்ெனஞ்சு நிைறயப் குந்தான்” என்  ஆழ்வார் தாேம அ ளிச்ெசய்தார். இந்த 
வ்யாஜம்தா ம் ஈச்வரன் தன்னாேலயாகில், இத்ைத ன்ேப உண்டாக்காேத 
விட்டெதன்ெனன்னில், இவ்வாத்மாக்க க்கு அநாதியான கர்மப்ரவாஹங்கள் 
விஷம விபாக ஸமயங்களாய்க் ெகாண்  ேபா ைகயாேல ஈச்வரன் கர்மா ப 
பலப்ரதனல்லாதேபா  ைவஷம்யேதாஷம் வ ைகயாேல ன்  இ க்கு 
அவஸரமாயிற்றில்ைல என் மிடம் கார்ய விேசஷதர்சநத்தாேல கல்பிதம். 
இங்ஙனிைசயாதேபா  ஸர்வ த்தாந்திக க்கும் “இ க்கு ன்பில்லாத 
ேமாக்ஷச்ரத்தாதிகள் இப்ேபா  பிறக்ைகக்கு அ ெயன்?” என்றால், உத்தரம் 
ெசால்ல விரகில்ைல. அநாதி கர்மப்ரவாஹ ைவசித்ரயத்தாேல என் ம் உத்தரம் 
ஈச்வரைன இைசந்தார்க்கும் இைசயாதார்க்கும் ல்யம். ஈச்வர ஸ்வாதந்த்ர்யம் ஒ  
வ்யாஜத்ைதக் ெகாண்  அவன் நிைனத்தேபாேத ரக்ஷிக்ைகக்கும் 
விலக்கவல்லாாில்ைமக்கும் உ ப்பாம். 
 
விளக்கம் – இவ்விதம் எண் பவர்கைள நாம் கீேழ உள்ளப  ெதளிவாக்குேவாம். 
ஈச்வரன் சுதந்திரமானவன் (தன  வி ப்பத்தின்ப  ெசயலாற் பவன்) என்றா ம், 
”ஈச்வரன் ஒ  ேசதனனிடம் பாரபக்ஷமாக நடந் ெகாள்கிறான் (ைவஷம்ய), 
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இரக்கம் இன்றி நடந் ெகாள்கிறான் (ைநர்குண்யம்)” தலான அவப்ெபயர்கள் 
தனக்கு வராமல் இ க்கேவண் ம் என்  எண் கிறான். ஆகேவ தான் யாைரக் 
காப்பாற்றேவண் ம் என்  எண் கிறாேனா அந்தச் ேசதனன், தன் ைடய 
காப்பாற் தைல ெப ம் விதமாக, ஏேத ம் ஒ  ெசயைலச் ெசய்யேவண் ம் 
என்றாக்குகிறான். அந்தச் ெசயைல ன்னிட்  அவைனக் காப்பாற் கிறான் 
(அப்ேபா  ேமேல கூறப்பட்ட அவப்ெபயர்கள் வரா  அல்லேவா). இவ்விதம் 
ஈச்வரன் ெசய்கிறான் என்பைத ஆழ்வார் தி வாய்ெமாழியில் (10-8-1) - 
தி மா ஞ்ேசாைலமைல என்ேறன் என்னத் தி மால் வந்  என்ெனஞ்சு 
நிைறயப் குந்தான் – தி மா ஞ்ேசாைல என்  அவன  இ ப்பிடத்தின் 
ெபயைர மட் ேம உச்சாித்ேதன்; அதைனேய காரணமாக்கி என  மனதின் அவன் 
வந்  நின் விட்டான் – என்றார். இதற்கு சிலர், “சாி – இவ்விதம் ஏேதா காரணம் 
காண்பிக்கேவண் ம் என்பதால் ேசதனைன ஒ  ெசயைலச் ெசய் ம்ப  ஈச்வரன் 
ெசய்கிறான் என்றால், அதைன ஏன் அவன் ன்ேப ெசய்யவில்ைல?”, என்  
ேகட்கலாம். இதற்கு பதில் அளிப்ேபாம். ஆத்மாக்க க்கு எல்ைலயற்ற காலமாக 
கர்மங்க ம், அவற்றின் பயன்க ம் ெதாடர்ந்தப  உள்ளன. இப்ப  ெவள்ளம் 
ேபான்  ெதாட ம் கர்மங்களானைவ தங்கள  பலன்கைள பல்ேவ  
காலகட்டங்களில், பல்ேவ  விதமாக அளிப்பைவயாக உள்ளன. இப்ப ப்பட்ட 
கர்மபலன்களின் அ ப்பைடயில் ஈச்வரன் தன  க ைணைய ஒ  ேசதனன் மீ  
ெபாழியேவண் ம். அவ்விதம் ெசய்யவில்ைல என்றால் ”ஈச்வரன் பாரபக்ஷமாக 
உள்ளான்” என் ம் அவப்ெபயர் அவ க்கு உண்டாகிவி ம். ஆகேவ 
கர்மபலனின் காரணமாகத் தகுந்த ேநரம் வராதவைரயில், தான் யாைரக் 
காக்கவி ம் கிறாேனா அந்தச் ேசதனைன, காப்பாற் வதற்குாிய ெசய்ைககைளச் 
ெசய்யத் ண் வதில்ைல. இதனால் ேமேல ேகட்கப்பட்ட ேகள்விக்கு விைட 
அளித்தாயிற் . இந்தப் பதிைல ஏற்கவில்ைல என்றால், “ஏன் ஒ வ க்கு ஒ  
குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மட் ேம, அதற்கு ன்  எழாத ேமாக்ஷ ஆைச 
உண்டாகிற ?” என்ற ேகள்விக்கான பதிைல எந்த மதத்ைதச் ேசர்ந்த 

த்தாந்தவாதிக ம் உைரக்க இயலா . இத்தைகய ஆைசக்குக் காரணம் ன்  
ெசய்த கர்மங்களின் பலன்கேள என்பைத ஈச்வரைன ஒப் க் ெகாள் ம் 
மதத்தின ம், ஒப் க் ெகாள்ளாத மதத்தின ம் நிச்சயம் ஏற்பர். ஆக 
ஸர்ேவச்வரனின் சுதந்திரமான தன்ைம என்ப  ேசதனனிடம் உள்ள ஏேதா ஒ  
காரணத்ைத மட் ேம சாக்காகக் ரக்ஷிப்பதற்கும், அவ்விதம் ரக்ஷிக்கும்ேபா  
த ப்பதற்கு யா ம் இல்லாதப  ெசய்வதற்கும் ஒ  காரணமாகிற . 
 
 

ப் ல் பிள்ைள தி வ கேள சரணம் 
...  ெதாட ம் 
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ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம: 
ஸ்ரீரங்கநாச்சியார் ஸேமத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மேண நம: 

 
ஸ்வாமி பிள்ைள ேலாகாசார்யர் அ ளிச் ெசய்த 

 

ஸ்ரீவசன ஷணம் 
 

இதற்கு ஸ்வாமி மணவாள மா னிகள் அ ளிச் ெசய்த வ்யாக்யானம் 
(பகுதி – 50) 

 
147. ெந நாள் அத்யபைரயாய்ப் ேபாத்த பார்ைய லஜ்ஜாபயங்களின்றிக்ேக 
பர்த் ஸகாரத்தாேல நின்  என்ைன யங்கீகாிக்கேவ ெமன்  
அேபக்ஷிக்குமாேபாேல யி ப்பெதான்றிதிேறயிவன் பண் ம் ப்ரபத்தி. 
 
அவதாாிைக - இவன் பண் ம் ப்ரபத்தி, ஸ்வ ர்வ வ் த்தத்ைத ய ஸந்தித்தால் 
அபாராதேகா ேலயா யி க்குெமன் மத்ைத த் ஷ்டாந்த ேகந தர்சிப்பிக்கிறார் 
ேமல் (ெந நாள்) என்  ெதாடங்கி. 
 
விளக்கம் - ஒ வன் தன் ைடய ந்ைதய ெசயல்கைள எண்ணிப் பார்த்தான் 
என்றால், அவன் ெசய்கின்ற ப்ரபத்தி என்ப  அபராதங்களின் எல்ைலயாகேவ 
இ ப்பைத உணரலாம் என்பைத ஓர் உதாரணம்  லம் அ ளிச்ெசய்கிறார். 
 
வ்யாக்யானம் – அதாவ , ெந ங்காலம் பர்த்தாேவா  ஒட்டற்  
பர ஷகாமிநியாய் தந்நிக்ரஹ பாத்ரமாய்ப் ேபாந்தாெளா பார்ைய, 
“இப்ப ப்பட்டநாமவன் ஸந்நிதியிேல கூசாமல் ெசன்  நிற்கும்ப ெயன்” என்கிற 
லஜ்ைஜ ம், “இத்தைன கால ம் நாம் ெசய்  திாிந்தெதல்லாம் கண் க்கிறவன், 
இப்ேபா  நம்ைமவந்திப்ப யேபக்ஷிப்பேத! என்  தண் க்கில் ெசய்வெதன்!” 
என் ம் பய மின்றிக்ேக, அவன் ன்ேன ெசன்  நின்  
என்ைனயங்கீகாிக்கேவ ம் என்றேபக்ஷிக்குமளவில் எத்தைனயபராத ண் ; 
அப்ப ேய யி ப்பெதான்றிேற, பகவதநந்யார்ஹனாய் ைவத்  அநாதிகாலம் 
அவ டன் பற்றின்றிக்ேக அந்யபரனாய்ப்ேபாந்தவிவன், ஸ்வ ர்வ 
வ் த்தாந்தா ஸந்தாநத்தால் வ ம் லஜ்ைஜ ம் ஸ்வதந்த்ரனானவவன் தண் க்கில் 
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ெசய்வெதன் என் ம் பய மின்றிக்ேக, தத்ஸந்நிதியிேல ெசன்  நின்  தன்ைன 
யங்கீகாிக்கேவ ெமன்  பண் கிற சரண வரண ெமன்ைக. ஆக இவ்வள ம், 
ஸ்வகத ஸ் காரா பாயத்வ ம், பரகத ஸ் காேராபாயத்வ ம் 
ப்ரதிபாதிக்கப்பட்ட . 
 
விளக்கம் – பல காலமாகத் தன  கணவ டன் எந்தவிதமான ெதாடர் ம் 
இல்லாமல்,  மற்ற ஆண்மகன் ஒ வைன நா  அவைன அைடந்த மைனவி 
ஒ வள், மீண் ம் தன  கணவைன அைடந்தால் தண் க்கப்ப ேவாம் என்ற 
நிைலயில் உள்ளாள். அவள் தன    கணவன் ன்பாகச் ெசன் , “இப்ப ப்பட்ட 
நான் என  கணவன் ன்  எந்த கத் டன் விழிப்ேபன்”, என்  எண்ணிச் 
சிறி ம் ெவட்கம் அைடயாம ம்; ”இத்தைன காலம் தவறான ெசய்ைகக டன் 
நான் திாிந்  வந்தைத இவன் பார்த்தி ப்பான். இப்ப ப்பட்ட இவள் மீண் ம் 
நம்ைம நா  வந்  வி ம் வ  எப்ப  என்  எண்ணி என்ைனத் தண் த்தால் 
என்ன ெசய்வ ?” என்  எண்ணி அச்சம் ெகாள்ளாம ம், அவன் 

ன்பாகச்ெசன் , ”என்ைன நீங்கள் ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ம்” என்   ேகட்ப  
ேபால் - என்கிறார். இத்தைகய ெசய்ைக எத்தைன அபராதங்க டன் கூ ய ! 
இத்தைகய அபராதங்கள் ேபான்ேற - ஸர்ேவச்வர க்ேக உாியவனாக உள்ள 
நாம், எல்ைலயற்ற காலம் அவன் மீ  எந்தவிதமான பற் த ம் இன்றி, ேவ  
எண்ணங்க டன் திாிகிேறாம். நம் ைடய ந்ைதய ெசயல்களால் எந்தவிதமான 
நாண ம் ெகாள்வதில்ைல. சுதந்திரமானவனாகிய ஸர்ேவஸ்வரன் தண் த்தால் 
என்ன ெசய்வ  என்ற அச்ச ம் இல்ைல. அவன் ன்பாக நின்  நம்ைம 
ஏற்கேவண் ம் - என்  ப்ரபத்தி ெசய் ம் ெசய்ைக உள்ள .  
 
இப்ப யாக நாமாகேவ ெசன்  ஸர்ேவச்வரனிடம்  ப்ரபத்தி ெசய்வதன் ஆகாத 
தன்ைம மற் ம் அவனாகேவ வந்  நம்ைம ஏற் க்ெகாள்வதன் ஏற் ைடய தன்ைம 
என்ப  உணர்த்தப்பட்ட .   
 
148. க் ைபயாேல வ ம் பாரதந்த்ர்யத்திற்காட் ல் ஸ்வாதந்த்ர்யத்தாேல வ ம் 
பாரதந்த்ர்யம் ப்ரபலம். 
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அவதாாிைக - இனி, இவன் ஸ் காரங்கண் ரங்கி யவனிவ க்கு 
பரதந்த்ரனாவதி ம் தன் ஸ்வாதந்த்ர்யத்தால் வந்  பரதந்த்ரனாவேத 
ப்ரபலெமன்கிறார் (க் ைபயாேல) என்  ெதாடங்கி. 
 
விளக்கம் – ஸர்ேவச்வரன் ேசதனனின் ப்ரபத்திையக் கண்  இரக்கம் ெகாண் , 
தன  க் ைப காரணமாக அந்தச் ேசதன க்கு வசப்ப வைதக் காட் ம், 
தன் ைடய சுதந்திரம் காரணமாக தானாகேவ வ யச் ெசன்  ேசதன க்கு 
வசப்ப தேல சிறந்த  என்கிறார்.  
 
வ்யாக்யானம் – அதாவ , ஆர்த்தராய் அநந்ய சரண்யராய் தன் தி வ களிேல 
வந்  சரணம் குந்தவர்களளவில் தனக்குண்டான க் ைபயாேல அவர்கள் 
ெசான்னேத ெசய் ம்ப  பரதந்த்ரனாைக ம், பட்டத் க்குாியவாைன மரசும் 
ேபாேல தன்நிரங்குச ஸ்வாதந்த்ர்யத்தாேல நிர்ேஹ கமாகச் சிலைர யங்கீகாீத் த் 
தன்ைனயவர்களிட்ட  வழக்காக்கி ைவக்ைக ம், இரண் மீச்வர க் 
குள்ளெதான் ; இதில் ற்பட்ட ,  ஓேராதைசகளிேல ஸ்வாதந்த்ர்ய நி த்தமாய் 
விப க்க ங் கூ ம்; பிற்பட்ட ,  அப்ரதிஹதமாைகயாேல ஒ க்கா ம் 
கண்ணழிவில்ைல. ஆைகயாேல அதி ங் காட்  ப்ரபலெமன்ைக.  
 
விளக்கம் – மிகுந்த ன்பம் அைடந்தவர்களாக, தன்ைனத் தவிர ேவ  க டம் 
இல்ைல என்  தன்ைன அைடந்தவர்களாக, தன  தி வ யில் சரணம் 

குந்தவர்களிடம் ஸர்ேவச்வரன் மிகுந்த இரக்கம் ெகாள்கிறான். இதனால் தன  
க் ைப காரணமாக உண்டான பாரதந்த்ர்யமாகும். மாறாக, எந்தவிதமான 
காரண ம் இன்றி ஒ  சிலைர ஸர்ேவச்வரன் அங்கீகாரம் ெசய்கிறான்; அதன் 
பின்னர், தான் அவர்கள் ெசாற்ப க் ேகட்  நடக்கிறான். இ  ஸ்வாதந்த்ர்யம் 
காரணமாக உண்டான பாரதந்த்ர்யமாகும். இந்த இரண்  தன்ைமக ேம 
ஸர்ேவச்வர க்கு உள்ள . இந்த இரண் ல் த ல் கூறப்பட்டதான ”க் ைப 
காரணமாக உண்டான பாரதந்த்ர்யம்” என்ப  ஒ  சில ேநரங்களில் 
ஸர்ேவச்வரனின் ஸ்வாதந்த்ர்யம் காரணமாகத் தைடப்பட் , பலன்  அளிக்காமல் 
ேபாய்விடக்கூ ம். ஆனால் இரண்டாவதாகக் கூறப்பட்ட ”ஸ்வாதந்த்ர்யம் 
காரணமாக ஏற்பட்ட பாரதந்த்ர்யம்” என்ப  எந்தவிதமான தைட ம் இல்லாத  
என்பதால், பலன் உண்டாக எந்த இைட ம் இல்ைல. எனேவ ந்ைதயைதக் 
காட் ம் பிந்ைதய  ஏற்றமான  என்  க த் . 
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149. இவ்வர்த்தத்ைத ேவத ஷனேபக்ஷித்தான். 
 
அவதாாிைக - இவ்வர்த்தந்தான் ேவதாபிமதெமன்கிறார் ேமல் (இவ்வர்த்தத்ைத) 
என்  ெதாடங்கி. 
 
விளக்கம் - ”ஸ்வாதந்த்ர்யம் காரணமாக ஏற்பட்ட பாரதந்த்ர்யம்” என்ப  
எந்தவிதமான தைட ம் இல்லாத  என் ம் க த்தான , ேவதங்களா ம் 
வி ம்பப்ப ம் க த்  என்  அ ளிச்ெசய்கிறார். 
 
வ்யாக்யானம் – (இவ்வர்த்தம்) என்கிற  கீழ் ப்ரபலமாகச் ெசால்லப்பட்ட 
பரகதஸ் காரத்ைத. (ேவத ஷனித்ைத யேபக்ஷித்தான்) என்ற  “நாயமாத்மா 
ப்ரவசேநந லப்ய: நேமதயா நபஹுநா ச் ேதந, யேமைவஷ வ் ேத ேதந லப்ய: 
தஸ்ையஷ ஆத்மா விவ் ேத த ம் ஸ்வாம்” என்  கடவல் யி ம் 

ண்டேகாபநிஷத்தி ம் ெசால் ைகயாேல யாதாித்தாெனன்ைக. அஸக் த் 
கீர்த்தந மேபக்ஷா கார்யமிேற. 
 
விளக்கம் – “இவ்வர்த்தம்” என்பதன் லம் கடந்த சூர்ைணயில் கூறப்பட்ட 
”ஸ்வாதந்த்ர்யம் காரணமான பாரதந்த்ர்யம்” என்ப  உணர்த்தப்பட்ட . “ேவத 

ஷனித்ைத யேபக்ஷித்தான்” என்பதன் லம் கூறப்ப வ  என்ன?  
கடவல் ம் (2-43), ண்டக உபநிஷத் ம் (3-2-37) – நாயமாத்மா ப்ரவசேநந 
லப்ய: நேமதயா நபஹுநா ச் ேதந, யேமைவஷ வ் ேத ேதந லப்ய: தஸ்ையஷ 
ஆத்மா விவ் ேத த ம் ஸ்வாம் - ஸர்ேவச்வரன் மனனம் காரணமாகேவா, 
பக்தி வ வமான உபாசனம்  காரணமாகேவா, பலவைகயான ேகள்விகள் 

லமாகேவா அைடயப்ப பவன் அல்லன்;  ஸர்ேவச்வரன் யார் ஒ வைன 
வி ம்பி ஏற்கிறாேனா அந்த ஒ வனால் மட் ேம அைடயப்ப பவன்; அந்தச் 
ேசதன க்ேக ஸர்ேவச்வரன் தன  ஸ்வ பம் உள்ளிட்ட அைனத்ைத ம் 
உணர்த் கிறான் - என்ற  காண்க. ஆகேவ ேவத ஷன் இேத க த்ைத ஏற்றான் 
என்றாகிற . பல ைற ”ஏற்கிறான்” என்  கூறப்ப வதன் காரணம் வி ப்பத்தால் 
ஆகும். 
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150. அேபக்ஷா நிரேபக்ஷமாகத் தி வ க்கும் ஸ்ரீகுஹப்ெப மா க்கும் இ  
உண்டாயிற் . 
 
அவதாாிைக - இத்தைலயிலேபைக்ஷயின்றிக்ேகயி க்க இவ்விஷயீகாரம் 

த்திக்கப் ெபற்றவர்க ண்ேடாெவன்ன வ ளிச்ெசய்கிறார் 
(அேபக்ஷாநிரேபக்ஷமாக) என்   ெதாடங்கி. 
 
விளக்கம் – ஸர்ேவச்வரனிடம் தானாகேவ வராமல், இப்ப ப்பட்ட “ஸ்வாதந்த்ர்யம் 
காரணமான பாரதந்த்ர்யம்” என்ப  ைககூடப்ெபற்றவர்கள் யாேர ம் உண்டா 
என்ற ேகள்விக்கு விைட அ ளிச்ெசய்கிறார். 
 
வ்யாக்யானம் – அதாவ , தந்தாம்பக்கல் அேபைக்ஷயின்றிக்ேகயி க்கச்ெசய்ேத, 
பம்பா தீரத்தி ம் கங்காகூலத்தி ம் ெப மாள் தாேம ெசன்றங்கீகாிக்கப் ெபற்ற 
தி வ க்கும் ஸ்ரீகுஹப்ெப மா க்கும் இந்த பரகதஸ் காரா 

ண்டாய்த்ெதன்ைக. 
 
விளக்கம் - தன்னிடம் வி ப்பம் இல்லாமல் உள்ளேபாதி ம், பம்ைப நதியின் 
கைரயி ம், கங்ைகயின் கைரயி ம் இராமன் தானாகேவ ெசன்  
ஏற் க்ெகாண்ட அ மன் மற் ம் குஹன் ஆகிய இ வ க்கும் இந்தப் 
பரகதஸ் காரம் (ஸ்வாதந்த்ர்யம் காரணமான பாரதந்த்ர்யம்) உண்டான .  
 
151. இவன் ன்னி மவர்கைள அவன் ன்னி ெமன் மிடம் 
அபயப்ரதாநத்தி ம் காணலாம்.  
 
அவதாாிைக – இப்ப  ஸ்வதந்த்ரனாயிவர்கைள யங்கீகாிக்கிற விடத்தி ம், 
“தமப்யபாஷ ெஸௗமித்ேர ஸுக்ாீவ ஸசிவம் கபிம்”, “மாைழமான் மடேநாக்கி ன் 
ேதாழி ம்பி ெயம்பி”  என்  இைளயெப மாைள ம் பிராட் ைய ம் 

ன்னிட்டாப்ேபாேல மற் ம் ஷகாரத்ைத ன்னிட்  அங்கீகாித்தவிடம் 
காணலாேமாெவன்ன வ ளிச்ெசய்கிறார் (இவன்) என்  ெதாடங்கி. 
 
விளக்கம் – இப்ப யாக அ மைன ம், குகைன ம் எம்ெப மான் ஏற்  
அங்கீகாித்த ேநரங்களில் பின்வ ம் வாிகளில் உள்ள  ேபான்  
ல மணைன ம், சீைதைய ம் ஷகாரமாக ன்னிட்ேட ஏற்றான்:  
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 இராமாயணம் கிஷ்கிந்தாகாண்டம் (3-27) – தமப்யபாஷ ெஸௗமித்ேர 

ஸுக்ாீவ ஸசிவம் கபிம் - ல மணா! சுக்ாீவ ைடய மந்திாியாக ம், 
ேபசுவதில் வல்லவ ம் ஆகிய அ மன், இனிய ெசாற்க டன் நம் டன் 
எப்ேபா ம் கூ யி க்கும்ப யாக நீ ேபசுவாயாக. 

  
 ெபாியதி ெமாழி (5-8-1) - மாைழமான் மடேநாக்கி ன் ேதாழி ம்பி 

ெயம்பி  
 

ேமேல உள்ள வாிகள் ேபான்  மற்ற ஷகாரங்கைள ன்னிட்  எம்ெப மான் 
யாைரேய ம் ஏற் க் ெகாண்ட நிகழ் கள் உள்ளனவா என்ற ேகள்விக்கு விைட 
அளிக்கிறார்.  
 
வ்யாக்யானம் – அதாவ , இச்ேசதநன் தான் ஆச்ரயிக்கிறேபா  ஷகாரமாக 

ன்னி மவர்கைள, அவ  மங்கீகாிக்குேபா ம் ன்னி ெமன் மிடம், 
தி வ ைய ம் ஸ்ரீகுஹப்ெப மாைள ம் அங்கீகாித்த ஸ்தலங்கள் 
மாத்ரமன்றிக்ேக, ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வாைன யங்கீகாித்த ஸ்தலத்தி ம் 
காணலாெமன்ைக. எங்ஙேன ெயன்னில்? ”ேஸாஹம்ப ஷிதஸ்ேதந தாஸவச் 
சாவமாநித: த்யக்த்வா த்ராம்ச்ச தாராம்ச்ச ராகவம் சரணம்கத:” என்  சரணம் 

குந் , “ஸர்வேலாக சரண்யாய ராகவாய மஹாத்மேந நிேவதயத மாம் க்ஷிப்ரம் 
விபீஷண பஸ்திதம்” என்  நின்ற விபீஷணாழ்வாைன அபயப்ரதாந ர்வகமாக 
அங்கீகாிக்கிறவிடத்தில், “ஆநையநம் ஸ்வயம்” என்  த க க்ெகல்லாம் 

ல தரான மஹாராஜைர ன்னிட் ேற அங்கீகாித்த . தி வ ைய ம் 
ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வாைன மங்கீகாிக்கிறவிடத்தில் பிராட்  
ஸந்நிஹிைதயல்லாைமயாேல யவைள ன்னிட்டைம 
ேதாற்றிற்றில்ைலேயயாகி ம், பிராட்  லங்ைகக்ெக ந்த கிறேபா  
மஹாராஜ ம் தி வ ம் நிற்கிறவிடத்திேல, தி வாபரணங்கைளப் ெபாகட்  
கடாக்ஷித்  ைவத் ப்ேபாைகயா ம், லங்ைகயிேல எ ந்த ளினபின்  
ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வாைனப் ெப மாள் தி வ களிேல வ ம்ப   
கடாக்ஷித்த ைகயா ம், ெப மாளி வைர  மங்கீகாிக்குமிடத்தில் பிராட் ைய 

ன்னிட்ேட யங்கீகாித்தாெரன்  ெகாள்ளேவண் ம். பரதந்த்ைரயான வவ க்கு 
இத்தைலயில் நிைன ெவாழியத் தனித்ெதா  ப்ரவ் த்தி கூடாதிேற; 
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ஆைகயாேலயிேற, பரகத ஸ் காரம் ெசால் கிறவிடத்திேல 
ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வாைன யங்கீகாித்த தத்ைத மிவர் ஸஹப த்த . 
 
விளக்கம் - எம்ெப மாைன ேசதனன் பற் ம்ேபா  யாைரப் 

ஷகாரமாகக்ெகாண்  பற் கிறாேனா அேத ேபான்  ஸர்ேவச்வர ம் 
அவர்கைள ன்னிட் க் ெகாண்ேட ஏற்கிறான் என்ற நிகழ்வான  அ மைன ம் 
குகைன ம் ஏற்ற இடம் தவிர, விபீஷணைன ஏற்றேபாதி ம் காணலாம் எப்ப ? 
இராமாயணம் த்தகாண்டம் (17-16) – ேஸாஹம்ப ஷிதஸ்ேதந தாஸவச் 
சாவமாநித: த்யக்த்வா த்ராம்ச்ச தாராம்ச்ச ராகவம் சரணம்கத: - நான் 
இராவண க்கு நன்ைமைய மட் ேம உபேதசம் ெசய்ேதன்; ஆனால் அவனால் 

ன்பமான ெசாற்கள் உைரக்கப்ெபற்ேறன்; ேவைலயாட்கைளக் காட் ம் 
தாழ்வாக நடத்தப்பட்ேடன்; என  த்திரர்கைள ம் மைனவிைய ம் விட்ட நான் 
இராகவைனச் சரணம் குந்ேதன் – என்  சரணம் அைடத்தான். அப்ேபா  
இராமாயணம் த்தகாண்டம் (17-13)  - ஸர்வேலாக சரண்யாய ராகவாய 
மஹாத்மேந நிேவதயத மாம் க்ஷிப்ரம் விபீஷண பஸ்திதம் - அைனத்  
உயிர்க ம் சரணம் குவதற்கு ஏற்றவ ம், மிக ம் உயர்ந்தவ ம் ஆகிய 
இராகவனிடம் ெசன்  என  ெபயரான விபீஷணன் என்பைத உடேன 
ெதாிவிப்பீர்களாக - என்  கூறினான். அப்ேபா  அந்த விபீஷணைன 
இராமாயணம் த்தகாண்டம் (18-34) – ஆநையநம் ஸ்வயம் - வானரர்களின் 
தைலவனாகிய சுக்ாீவா! அவைன அைழத்  வ வாயாக; அவ க்கு என்னால் 
அபயம் அளிக்கப்பட்ட ; விபீஷணனாக இ ந்தா ம், இராவணனாக 
இ ந்தா ம் அைழத்  வா - என்  அைழத்  வரக் கூறி, அைனத்திற்கும் 

தல்வனான சுக்ாீவன் ன்னிட்ேட அபயம் அளித்தான். அ மைன ம், 
விபீஷணைன ம் ஏற் க்ெகாண்ட இடத்தில் அங்கு ஷகாரமாகப் 
ெபாியபிராட்  இல்ைலேய, ஆக அவைள ன்னிட் ச் சரணாகதி  
நைடெபற்றதாக ெவளிப்படவில்ைலேய என்  ேகள்வி எழலாம். இதற்கு விைட 
அளிக்கிறார். அங்கு ெபாியபிராட்  இல்ைல என்றேபாதி ம் சுக்ாீவ ம், 
அ ம ம் நின்ற இடத்தில், இராவணனால் தான் அபகாித் ச் 
ெசல்லப்பட்டேபா , ேம ந்  தன  தி வாபரணங்கைள அங்கு 
வி ம்ப யாகச் ெசய்  அ மைனக் கடாக்ஷித்தாள். விபீஷணனின் 
மைனவியாகிய சரைம என்பவள் சீைத டன் நட் டன் இ ந்த காரணத்தினால் 
அவள் லமாக விபீஷணன் இராமனின் தி வ கைள அைட ம்ப  
கடாக்ஷித்தாள் (அல்ல  விபீஷணனின் மகளாகிய த்ாிஜைட என்பவள் லம் 
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கடாக்ஷித்தாள் என் ம் ெகாள்ளலாம்). ஆகேவ இந்த இ வைர ம் 
ெபாியபிராட் ைய ன்னிட்ேட இராமன் ஏற்றான் என்றாகிற . 
எம்ெப மா க்கு வசப்பட்டவளான  பிராட் க்கு, அவன  நிைன கள் நீங்கலாக 
ேவ  எந்தச் ெசய்ைக ம் இ த்தல் ெபா ந்தா . ஆகேவதான் பரகத ஸ் காரம் 
குறித் க் கூ ம்ேபா , விபீஷணைன இராமன் ஏற்றைதப் பற்றிக் கூறினார். 
 
 

ஸ்வாமி பிள்ைள ேலாகாசார்யர் தி வ கேள சரணம் 
ஸ்வாமி மணவாள மா னிகள் தி வ கேள சரணம் 

 
.......ெதாட ம் 
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ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம: 
 

ஸ்ரீரங்கநாயகி ஸேமத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மேண நம: 
 

ப்ரபந்நஜந கூடஸ்தரான ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் அ ளிச் ெசய்த 
 

தி வாய்ெமாழி 
இதற்கு ஸ்வாமி வடக்குத் தி திப் பிள்ைள அ ளிச் ெசய்த 

ப்பத்தாறாயிரப்ப  என் ம் ஈ  வ்யாக்யானம்  
ல ம், எளிய தமிழ்நைட ம் 

(பகுதி – 60) 
 
1-4-5 நல்கித்தான் காத்தளிக்கும் ெபாழிேல ம் விைனேயற்ேக 
         நல்கத்தா னாகாேதா நாரணைனக் கண்டக்கால் 
         மல்குநீர்ப் னற்படப்ைப யிைரேதர்வண் சி கு ேக 
         மல்குநீர்க் கண்ேணற்ேகார் வாசகங்ெகாண் ட ளாேய. 
 
ெபா ள் - மிகுதியான தண்ணீைர உைடய ேதாட்டங்களில் உங்க க்கு இைரயாக 
உள்ள சிறிய மீன்கைளத் ேத கின்ற கு ேக! ஏ  உலகங்கைள ம் தான் 
வி ம்பியவனாக, அந்த  உலகங்க க்கு வி ப்பம் அல்லாதவற்ைற தாேன 
நீக்கியவனாக நின்  காப்பாற் ம் ஸ்ரீமந்நாராயணைன நீங்கள் காண ேநர்ந்தால், 
“எனக்குத் தி வ ள் ாிந்தால் ஆகாேதா?”, என்  ேக ங்கள். அதற்கு அவன் 
உங்களிடம் உைரக்கின்ற ம ெமாழிையக் ேகட்  வந் , மிகுதியான கண்ணீரால் 
நிரம்பிய கண்கைளக் ெகாண்ட என்னிடம் கூற ேவண் ம்.  
 
அவதாாிைக -  எங்கைள விடீர்; வார்க்கு ேவண்டாவிேற; ஜீவிக்க 
நிைனத்தி க்கிற தமக்குத் தாம் ேவண்டாேவா? என்கிறாள். தம் ைடய 
நாராயணத்வம் ஒ வாய்ப் ேபாகாேம ேநாக்கிக் ெகாள்ளச் ெசால் ம் என்கிறாள். 
 
விளக்கம் – கடந்த பாசுரங்களில், “நான் வதற்கு ன்பாக வந்  எனக்கு 
உதவேவண் ம்”, என்  பல ைற விண்ணப்பம் ெசய்தாள். ஆயி ம் அவன் வந்  
தன  தி கத்ைதக் காண்பிக்கவில்ைல. உடேன இவள், ”என் ைடய இ ப்  



நம்ெப மாள் விஜயம் - 94 (Apr - 1 / 2011)      Page 19 of 31 

Website: www.namperumal.com                                email: sridharan_book@yahoo.co.in 
Blog: namperumal.wordpress.com                      Groups: groups.yahoo.com/emperumanar 

என்ப  இல்லாமல் ேபானால் ேபாகட் ம். அவன் தன் ைடய இ ப்ைப 
நிைலநாட் க் ெகாள்வதற்காகவாவ  வரேவண்டாமா?” என்கிறாள். இதற்கு 
அந்தக் கு குகள், “உன்ைனக் காக்கவில்ைல என்பதால் அவன  இ ப் க்குத் 
தாழ்ச்சி ஏற்ப ேமா?”,  என்  ேகட்டன. இதற்கு விைட அளிக்கிறாள், 
“நாராயணன் என்ற ெபய க்கு ஏற்ப ம், அவன  ‘அைனத்ைத ம் காப்பவன்’ 
என்ற ெபய க்கு ஏற்ப ம் அவன் வரேவண் ம். இல்ைலெயன்றால், அவன  
‘அைனத்ைத ம் காப்பவன்’ என்ற நிைலக்குக் குைறபா  ஏற்பட் வி ம். ஆகேவ 
இந்தக் குைற ஏற்படாமல் பார்த் க் ெகாள் ம்ப  உைரப்பீர்களாக”. என்கிறாள்.  
 
வ்யாக்யானம் - (நல்கி) வி திரக்ஷணம் பண் ம்ேபா , 
கர்த்தவ்ய த்த்யாவின்றிக்ேக ேப  தன்னதாகக்கிடீர் ரக்ஷிப்ப . எனக்குத் 
தன்பக்கல் உண்டான வ்யாேமாஹம் தனக்கு வி தியில் உண்டாயாயிற்  
ரக்ஷிப்ப . (தான்) அேபக்ஷிப்பாாின்றிக்ேகயி க்கத் தாேன ரக்ஷிக்குமவன். 
(ெபாழிேல ம்) கீ ம் ேம ம் ஒன்றாக நிைனத் ச் ெசால் கிறதாதல், ஸப்த 
த் பவதியான மிையச் ெசால் கிறதாதல்; ஸ்வசாீர ரக்ஷணம் பண் வ   
ஸ்ேநஹ ரஸ்ஸரமாகவிேற. (நல்கித்தான் இத்யாதி) நாம ப விபாகாநர்ஹமாய்க் 
கிடந்தவன்  ஆர் இ ந்  அேபஷிக்க இத்ைத உண்டாக்கிற் ? 
சக்த்யவஸ்தப்ரைப ேபால் தான் என்கிற ெசால் க்குள்ேளயாய் தன்ைனயிட்  
வ்யவஹாிக்க ேவண் னவன்  தன்ேமேல ஏறிட் க்ெகாண்  
ேநாக்கினானாயிற் . (காத்தளிக்கும்)  காத் க்ெகா க்கும் என் தல்; ேநாக்கி 
ரக்ஷிக்கும் என் தல்.  
 
விளக்கம் – “நல்கித்தான் காத்தளிக்கும்” என்பைத இ விதமாகப் பிாித் ப் ெபா ள் 
ெகாள்ளலாம். “ெபாழில் ஏைழ ம் தான் நல்கிக்காத்தளிக்கும்” என்ப  தல் 
வைகயாகும். இவ்விதம் ெகாண்டால், அைனத்ைத ம் தானாகேவ வி ம்பி, 
அவற் க்கு வி ப்பம் அல்லாதவற்ைற விலக்கிக் காப்ப  என்பதாகும். 
“ெபாழிேல ம் காத் த் தான் நல்கி அளிக்கும்” என்  பிாிப்ப  இரண்டாம் 
வைகயாகும். அதாவ , ப்ரளயகாலத்தில் இந்த ஏ  உலகங்கைள ம் பா காத் , 
ஸ் ஷ் யின்ேபா  மீண் ம் அளித்தல் என்பதாகும். இப்ப யாக அைனத்ைத ம் 
காப்பாற் ம் ேபா , “இவற்ைறக் காப்ப  நம  கடைம” என்  எண்ணாமல், 
“இவற்ைறக் காப்ப  நம  ேப ” என்  எண்ணியப  அல்லவா காக்கிறான்? 
எனக்கு அவன் மீ  உண்டான ப்ேரைம ேபான் , அவ க்கு உலகங்களின் மீ  
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ப்ேரைம உள்ளதால் காக்கிறான். (தான் ) – தன்ைன வி ம் பவர்கள் என்  யா ம் 
இல்ைல என்றா ம் தானாகேவ வ ய வந்  காப்பாற் கிறான். (ெபாழிேல ம்) – 
ெபாழில் என்றால் ேலாகங்கள். தமிழ் நிகண் ல் - ெபாழிேல ேசாைல ம் உலக ம் 

கழ்வர் - என்ற  காண்க. இதற்கு இரண்  ெபா ள் உைரக்கலாம். இந்த உலகம், 
கீழ்  உலகம் ஆகியவற்ைற ஒன்றாகக் ெகாண் , ேமேல உள்ளதான ஆ  
உலகங்க டன்  ேசர்த்  ஏ  உலகம் என்ப  ஒ  ெபா ள். ேமேல உள்ள ஆ  
உலகங்கள் = வர்ேலாகம், சுவர்ேலாகம், மகர்ேலாகம், ஜனேலாகம், 
தேபாேலாகம் மற் ம் ஸத்ய ேலாகம் ஆகும். அல்ல  மி ம், கீேழ உள்ள ஏ  
பாதாள ேலாகங்க ம் கூறப்பட்டன எனலாம். அல்ல  மியின் ஏ  தீ கைளக் 
கூ வதாக ம் ெகாள்ளலாம். ஏ  தீ கள் = ஜம் த் பம் உள்ளிட்டைவ. ஆகேவ 
இவன் இந்தப் மிைய காப்ப  என்ப , ஒ வன் தன  சாீரத்ைதக் காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ளேவண் ம் என்ற ஆைச ெகாள்வ  ேபான்  ஆகும். (நல்கித்தான் 
இத்யாதி) – நல்குதல் என்ப  இங்கு ெகா த்தல் என்ற ெபா ளில் ெகாள்க. 
அதாவ  ஸ் ஷ் யின் ன்பாக உ வம், ெபயர் என்  பிாிக்க இயலாதப  
அைனத் ம் ஒன்றாகக் கிடந்தன. அப்ேபா  இவ்விதமாக இைவ அைனத்ைத ம் 
மீண் ம் பைடக்கேவண் ம் என்  யார் இவனிடம் வி ம்பிக் ேகட்டதால் இவன் 
பைடத்தான்? யா ம் ேகட்கவில்ைல, தானாகேவ ெசய்தான் என்  க த் . 
நீ த்த ெந ப்  ேபான்  “தான்” என்பதற்குள்ேள அைனத்ைத ம் ைவத் , 
தன்ைன ைவத்  ேபச ேவண்  நின்ற அன் , தாேன அளிப்பவன். (காத்தளிக்கும்) 
- இங்கு ”காத் ” என்பதற்கும், ”அளிக்கும்” என்பதற்கும் ஒேர ெபா ள் 
ேதான் வதால் “கூறிய  கூறல்”  என்ற ந க்தி ேதாஷம் ஏற்ப ேமா என்ற 
சந்ேதகத்ைத நீக்குகிறார். அைனத் டன்  ப்ாியமாகப் பழகுகிண்ற காலத்தில் நம  
வி ப்பங்கள் தவிர மற்ற வி ப்பம் அற்றைவகள் நிகழாமல் பார்த் க்ெகாள்பவன் – 
இ  “காத் ” என்பதாகும்; ஸ் ஷ்  காலத்தில்  ஸம்ஹாரம் மற் ம் காப்பைதச் 
ெசய்பவன் – இ  “அளிக்கும்” என்பதாகும். ஆக ப்ரளய காலத்தில் காப்பாற்றி, 
மீண் ம் அளிப்பான்; மற்ற காலங்களில் நம்ைமப் பா காத்   நிற்பான்.  
 
வ்யாக்யானம் - (விைனேயற்ேக நல்கத்தானாகாேதா) இல்லாதவன்  
உண்டாக்கினாய்; உண்டாக்கின க்குப் பலம் கர்மத்ைத 
ஏறிட் க்ைகவி ைகேயா? ஸ்வஜநரக்ஷணம்  பண்ணலாகாேதா? நாட் க்கிட்ட 
நிைனப்  அந்த: ரத் க்கு அாிதாக ேவ ேமா?   (விைனேயற்ேக) கட ேல 
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ஏற்றமிட் த் தண்ணீர் அாிதாம்ப யான பாபத்ைதப் பண் ேவேன! 
(நாரணைனக் கண்டக்கால்) ஜீவஸ ஹத்தி ைடய ஸ்வ ப ஸ்தித்யாதிகள் 
ஸ்வாதீநமாய், இைவ ப்ரகாரமாகத் தாம் ப்ரகாாியாய், இவற்றிேல ஒன்  
குைறயி ம் தம் இழவாம்ப  இ க்ைகயாேல, நாராயணன் என்  வி தித் 
திாிகிறவைரக் கண்டால், “இப்ேபா ேயாக ேயா என்றி ந்ேதாம்; 
மஹாவ் க்ஷத்ேதா பாதிேயா?” என்  ேக ங்ேகாள். (மல்குநீர் இத்யாதி) உன் 
ெசயல் பரார்த்தமாய் இ ந்ததீ! ெப கா நின் ள்ள நீைர உைடத்தான நீர்நிலம் 
உண்  - ெகா த்ேதாட்டம்; அதிேல, (இைரேதர்) ேபைடயின் வாய்க்கு 
அடங்குவ  ேதடாநின்ற . “ ள் ப் பிள்ைளக்கிைர ேத ம்” என்னக்கடவதிேற. 
கயல் உகளாநிற்கச்ெசய்ேதயிேற பிள்ைள வாய்க்கு அடங்குவ  ேத கிற . 
 
விளக்கம் - (விைனேயற்ேக நல்கத்தானாகாேதா) – ஏ ம் இல்லாதேபா  
அைனத்ைத ம் உண்டாக்கினாய். அப்ப  உண்டாக்கிய பின்னர் எங்க க்குக் 
கிைடத்த பலன் என்ப ,  எங்கள  கர்மவிைனகள் அைனத்ைத ம் காரணமாகக் 
காட்  எங்கைள நீ ைகவி வ தான் ேபா ம். உன் ைடய மக்கைள நீ 
காப்பாற்ற ேவண்டாமா? அரசன் ஒ வன் ெபா வாக நாட் ற்கு இட்ட 
சட்டமான  அந்தப் ரத்தி ம் ெபா ந் ம் அல்லேவா? (விைனேயற்ேக) - கட ல் 
ஏற்றம் ைவத்  இைறத்தேபாதி ம் ேவண் ய நீர் கிட்டவில்ைல எனபவனின் 
நிைல ேபான்  அைனத்ைத ம்  காக்கவல்ல அவைனப் ெபற இயலாதப , 
எத்தைன கழித்தா ம் தீராமல் என  பாவங்கள் உள்ளனேவ! (நாரணைனக் 
கண்டக்கால்) – அைனத்  உயிர்களின் ஸ்வ பம், அவற்றின் இ ப்  ேபான்றைவ 
தன  கட் ப்பாட் ல் ெகாண்டவனாக; இைவ ப்ரகாரமாக ம், தான் 
ப்ரகாாியாக ம்  உள்ளவனாக; இவற்றில் ஏேத ம் சற்ேற குைறந்தா ம், தனக்கு 
இழப்  ேநர்ந்த  என்  உள்ளவனாக; “நாேன நாராயணன்” என்  தன  
ெபயைர கூறிக்ெகாண்  ெசல்பவைன நீங்கள் எங்காவ  கா ம்ேபா , “உமக்கு 
நாராயணன் என் ம் தி நாமம் உம  ெசயல்களின் காரணமாக, 
அஸாதாரணமான தி நாமேமா என்  இத்தைன காலம் எண்ணி ஏமாந்ேதாம்; 
ஆனால் சுள்ளி ஒன் க்கு மஹாவ் க்ஷம் என்  ெபயர் இ ப்ப  ேபான் தான் 
உமக்கும் இந்தத் தி நாமம் உள்ள  ேபா ம்”, என்  கூ ங்கள். (மல்குநீர் 
இத்யாதி) மிகுந்த நீைரக் ெகாண்டதான ெகா த்ேதாட்டத்தில். (நிைரேதர்) – 
உன  ேபைடயின் வாயில் கும் அளவிற்குச் சிறிதாக உள்ள மீன்கைளத் 
ேத யப  உள்ள கு ேக! ெபாியதி ெமாழி (5-1-2) – ள் ப்பிள்ைளக்கிைர 
ேத ம் - என்ற பாசுரம் இங்கு ஒப்  ேநாக்குக. மீன்கள் பல தாவித் 
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திாிகின்றேபாதி ம், தன் ைடய சிறிய கு கின் வாயில் கும் அளவிற்கு உள்ள 
மீைன மட் ேம ேத கிற . 
  
வ்யாக்யானம் - (வண் சி கு ேக) கு கு - வண்டானம்; ெகாய்ய நாைர. வண்ைம 
– அழகும் ஔதார்ய ம். ைகப்பட்ட இைர  தன் மிடற் க்குக் கீழ் 
இழித்தாதாயிற் . நான் உபவாஸக் ைசயாயி க்க நிைனயாதி க்கும் 
அவைனப்ேபாலன்ேற உன் ஔதார்யம்.  (சி கு ேக) கார்யகாலத்தில் 
ப் ஷதம்சகமாத்ரமாக ேவண்டா.  ேபாைகக்குச் சிரமம் 
ெசய்தி ப்பாைரப்ேபாேல இ ந்த  உன் வ வில் லாகவம். (மல்குநீர்க் 
கண்ேணற்கு) இ ம் ஒ  நீர்நிலம் இ க்கிறப  பாராய். இைரேத கிற 
இத்ைதவிட்  இத்ைதப் பார்க்குேமா என்னில், பார்க்குமிேற; இங்ேக ம் ேச ம் 
கய ம் உண்டாைகயாேல. (மல்குநீர்க்கண்ேணற்கு) தனக்கு நி பகம் 
கண்ணநீர்ேபாேலகா ம். அதாவ  -  கலவியில் ஆநந்தாச் , பிாிவில் ேசாகாச் . 
(ஓர் வாசகங்ெகாண் ) ேநேர உடம்ைபத் தரேவ ம் என்  ெசால்லமாட்டாேள, 
“ம ப்பேரா” என் ம் பயத்தாேல. ம க்கும் வார்த்ைத ம் அைம ம் இத்தைலக்கு; 
அவர்பக்க ள்ள  ஒன்றாமத்தைனேய ேவண் வ ; “தாரான் த ம் 
என்றிரண்டத்தில் ஒன்றதைன” என்றிேற மற் ம்  பிராட் மார் பாசுரம். “ெமய்ம்ைம 
ெசால்  கம்ேநாக்கி விைடதான் தி ேமல் மிகநன் ” என் ம், “பாவி நீ 
என்ெறான்  ெசால்லாய்” என் மிேற இ ப்ப . (அ ளாேய) அைவ  
திர்யக்குக்களாக மாம், தான் ஜநககுல ஸுந்தாியாக மாம், உபகாிகிற  பகவத் 
விஷயமானால் இங்ஙனல்ல  ெசால்லெவாண்ணா . “நம்பி ஏ தி ைடயான் 
தாஸர் தி நாட் க்கு நடந்தார்” என்  பட்டர்க்கு விண்ணப்பஞ்ெசய்ய, 

க்ெகன்  எ ந்தி ந் , “அவர் ஸ்ரீைவஷ்ணவர்க டன் பாிமா ம்ப க்கு, 
தி நாட் க்கு எ ந்த ளினார்  என்னேவ ங்காண்” என்  அ ளிச்ெசய்தார்.  
 
விளக்கம் - (வண் சி கு ேக) – வண்ைம என்றால் அழகு மற் ம் தாராள 
மனப்பான்ைம என்  இ  ெபா ள் உண் . இதற்கு வண்ைம உள்ளதாக ஏன் 
கூறேவண் ம்? தன் ைடய இைரயான  அலகில் சிக்கியேபாதி ம், தான் தன  
க த் க்குக் கீேழ  அந்த இைரையக் ெகாண்  ெசல்லாமல் தன  ேபைடக்காக 
ைவத் ள்ள தன்ைமேய அதன் ஔதார்யம் ஆகும். ஆனால் இவன் ெசய்வ  
என்ன? நான் இங்கு உண்ணாமல்  அவைன எண்ணி வா ம்ேபாதி ம் அவன் 
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என்ைன எண்ணவில்ைல.  ஆனால் நீ உன  ேபைடக்காக இைரைய வி ங்காமல் 
காக்கிறாய்; ஆக உன  தாராளம் என்பைதப்ேபால் அவன  தாராள மனம் 
இல்ைல. (சி கு ேக) - சாியான ேநரத்ைத எதிர்பார்த் க் காத்தி க்கும் ைன 
ேபான்  உன  ெசயல் இ க்கேவண்டாம்;  ெசல் ம்ேபா  மிகுந்த ஈ பா  
உைடயவர்கள் ேபான்ேற உன  ெசயல் இ ப்பதாக. (மல்குநீர்க் கண்ேணற்கு) – 
என  கண்களில் கண்ணீர் ெப கி நின்றப , நீர்ப்பரப்  ேபான்  உள்ளைத நீ 
கண்டாயா? ஆனால் தன  இைரையத் ேத வைத  நி த்திவிட்  இவைள அந்தக் 
கு குகள் பார்க்குேமா என்ற சந்ேதகம் எழலாம்; நிச்சயம் பார்க்கும். ஏன்? இவள  
கண்க ம் மீன்கைளப் ேபான்  அல்லேவா உள்ளன, ஆைகயால் அைவ நிச்சயம் 
பார்க்கும். (மல்குநீர்க் கண்ேணற்கு) - தன் ைடய ேசாகத்ைத நி பிக்க இவள  
கண்ணீேர சாட்சியாகக் ெகாண் க்கிறாள். அவ டன் ேசர்ந் ள்ளேபா   
ஆனந்தக்கண்ணீ ம், பிாிந்  நிற்கும்ேபா  க்கக்கண்ணீ ம் விட்டப  
உள்ளாள். (ஓர் வாசகங்ெகாண் ) - “ேநராக வந்  நிற்கேவண் ம்” என்  
உைரக்காமல், “ஒ  வார்த்ைத கூ ங்கள்” என்றாள். ஏன்? அவன் “வரமாட்ேடன்” 
என்  ம த்தால் என்ன ெசய்வ   என் ம் பயத்தால் ஆகும். அவன் 
”வரமாட்ேடன்” என்  ம க்கின்ற வார்த்ைத ம் கூட இவள் ஏற்பாள் – காரணம், 
அவன் ”வ கிேறன்” என்றால் தன  உயிர் தாிப்பாள். ”மாட்ேடன்” என்றால் 

ந் விடத் தயாராக உள்ளாள். அவன் ஏ ம் கூறாமல் இ ப்பதால் மட் ேம 
ன்பமாக உள்ளாள். ஆகேவ “மாட்ேடன்” என்ப ம் இவ க்கு ஏற் ைடயேத 

ஆகும். சிறியதி மடல் - தாரான் த ம் என்றிரண்டத்தில் ஒன்றதைன – என்ற  
காண்க. ேம ம் கீேழ உள்ள வாிகள் காண்க: 
 

 நாச்சியார் தி ெமாழி (13-9) – ெமய்ம்ைம ெசால்  கம்ேநாக்கி 
விைடதான் தி ேமல் மிகநன்  – “உன்ைன நான் ஏற்கிேறன்” என்  தன  
தி மார் டன் ேசர்ந் க் ெகாண்டான் என்றால் நல்ல ; அப்ப  அல்லாமல் 
“நீ எனக்கு ேவண்டாம்” என்  என  கம் பார்த்  உைரத்தால், என  

கின்ற ெசய க்கு அ மதி வழங்கினான் என்பதால் மிக ம் நன் . 
 

 தி வாய்ெமாழி (4-7-3) – பாவி நீ என்ெறான்  ெசால்லாய் - உன்ைன 
என்னால் காண இயலாதப  பாவம் ெசய் ள்ேளன். அதைன 
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உைரக்கும்விதமாக, “நீ பாவம் ெசய்தவன்” என்றாவ  என் ன்பாக வந்  
குற்றம் உைரத்தா ம் நான் உன்ைனக் காண்ேபேன. 

 
(அ ளாேய) – சீைத ேபான்  இவ ம் பறைவகைளப் பார்த்  “அ ளாய்” 
என்கிறாள்; இதன் காரணம் அந்தப் பறைவகள் லம் தனக்குக் கிட்டப்ேபாவ  
பகவத் விஷயம் என்பதால், அைவ மிக ம் உயர்ந்தைவ ஆகும்; எனேவ “அ ளாய்” 
என்  மாியாைதயாக உைரக்கிறாள். ஸ்வாமி பராசரபட்டாிடம் வந்த ஒ வர், 
“நம்பி ஏ தி ைடயான் தாஸர் தி நாட் க்கு நடந்தார்” என்  உைரத்தார். 
உடேன திைகத் ப்ேபான பட்டர், “அவர் தி நாட் ற்கு எ ந்த ளினார் என்  
கூ ங்கள், காரணம் அங்குள்ள ஸ்ரீைவஷ்ணவர்க டன் ேசர்வதற்காகச் ெசன்றார் 
அல்லேவா”, என்றார். இதன் லம் இங்குள்ள தன  தாழ்ச்சிைய ம், 
அங்குள்ளவர்களின் ேமன்ைமைய ம் ெவளிப்ப த் கிறார். ஆகேவ பகவத் 
விஷயம் அத்தைன உயர்ந்த  என்றப .  
 
  
 
  
 
 
 

  
ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் தி வ கேள சரணம் 
ஸ்வாமி நம்பிள்ைள தி வ கேள சரணம் 

ஸ்வாமி வடக்குத்தி திப்பிள்ைள தி வ கேள சரணம் 
...ெதாட ம் 
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ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம: 
 

ஸ்ரீரங்கநாயகி ஸேமத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மேண நம: 
 

ப்ரபந்நஜந கூடஸ்தரான ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் அ ளிச் ெசய்த 
 

தி வி த்தம் 
இதற்கு ஸ்வாமி ெபாியவாச்சான்பிள்ைள அ ளிச் ெசய்த 

வ்யாக்யானம் 
ல ம், எளிய தமிழ்நைட ம் 

(பகுதி – 23) 
 

 

20. சின்ெமாழிேநாேயா கழிெப ந்ெதய்வம், இந்ேநாயினெதன் 
      றின்ெமாழிேகட்கு மிளந்ெதய்வமன்றி , ேவலநில்நீ 
      என் ெமாழிேகண்மி ெனன்னமம்மைனமீ லேக ண்டான் 
      ெசான்ெமாழி, மாைலயந்தண்ணந் ழாய்ெகாண் சூ மிேன 
 
ெபா ள் – தைலவியின் ேதாழி அவள  தாய்மார்களிடம், “மிக ம் குைறவான 
ெசாற்கைள மட் ேம ேபசுகின்ற இவள  ேநாயான , மிக ம் ெபாியவனாகிய 
ஸர்ேவச்வரனால் உண்டான . ஆனால், இவள  இந்த ேநாயான  ஏேதா ஒ  
தாழ்வான ேதவைதயால் ஏற்பட்ட  என்  சிலர் கூ ம் ெபாய்யான  வார்த்ைதகள் 
ேபான்  க்ஷுத்ர ேதவைதயால் ஏற்பட்ட  அல்ல. ேவலேன! நீ ரமாகச் 
ெசல்வாயாக. என  தாய்மார்கேள! நீங்கள் நான் கூ ம் ெசாற்கைளக் 
ேகட்பீர்களாக. ஏ லகங்கைள ம் உட்ெகாண்டவனின் தி நாமத்ைத அன்றாடம் 
கூறியப  இ ப்பீர்களாக. அழகான குளிர்ந்த ளசிகளால் கட்டப்பட்ட 
மாைலையக் ெகாண்  வந்  இவ க்கு அளிப்பீர்களாக”, என்கிறாள். 
 
குறிப்  - இந்தப் பாசுரம் ெவறிவிலக்கு என்ற ைறையச் சார்ந்த  ஆகும். 
தைலவன் நீண்ட நாள் பிாிந்  ெசன்ற காரணத்தினால் தைலவியின் உடல் 
ெம ந் , ெவ த் , பல மா தல்கள் அைடகின்றன. இதைனக் கண்ட அவள  
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ெசவி த் தாய்மார்கள், “இவள  உடல் ெம யக்காரணம் என்ன?” என்  குறி 
ெசால்பவைளக் ேகட்கின்றனர். அப்ேபா   அந்தக் குறி ெசால்பவள், “இதற்குக் 
காரணம் க்ஷுத்ர ேதவைத அன்றி ேவ  அல்ல. அந்த ேதவைதைய வணங்கினால் 
இ  தீர்ந் வி ம்”, என்றாள். உடேன அவர்க ம் அந்தத் ேதவைதைய ஜிக்கத் 
ெதாடங்கினர். இதைன எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்த அந்தத் ேதவைதயான , 
உடேன அங்கி ந்த ஒ வன் மீ  ஆேவசமாக வர, அவன் ெவறியாட்டம் 
ஆ னான். ஆகேவ குறி ெசால்பவள் கூறிய  உண்ைம என்  நம்பிய அைனவ ம் 
ேம ம் ஈ பாட் டன் நின்றனர். இதைனக் கண்ட தைலவி வ த்தத் டன்  நிற்க, 
அங்கு வந்த அவ ைடய ேதாழி ன்பத்திற்கான காரணத்ைதத் தாய்மார்களிடம் 
விளக்கி, ெவறியாட்டம் ஆ யவைன விலக்குவேத இந்தத் ைறயாகும்.  
 
அவதாாிைக - ைற ெவறிவிலக்கு. ேமகஸந்தர்சநத்திேல ேதாழி ந்தா ம்  
ேமாஹித் க் கிடக்க, இத்தைசையக் கண்  ேசாகித்தி க்கிற தி த்தாயார் ன்ேன 
ேதவதாந்தர ஸ்பர்ச ைடயார் குந்  பாிஹாரத்திேல ப்ரவ் த்தராக, 
அபிஜாைத மாய் இவள் ப்ரபாவத்ைத மறிந்தி ப்பாெளா ேதாழி 
க கமாைலைய “நீர்ெகா க்க” என்  ெந ப்பிேல இ வாைரப்ேபாேல 
“இவ க்குப் பாிஹாரம்” என்  ெதாடங்கி விநாசத்ைத உத்பாதியாநின்றிேகாள்” 
என்  அத்ைத நிேஷதித் க் ெகாண்  இவ ைடய ேநாைய ம் இந்ேநாய்க்கு 
நிதாநத்ைத ம் இ க்கு பாிஹாரத்ைத ஞ் ெசால் கிறாள்.  
 
விளக்கம் - ேமகங்களின் சூழ்தைலக் கண்டதால் ேதாழி ம் தைலவி ம் மயக்கத்தில் 
ஆழ்ந்தனர். இதைனக் கண்ட தைலவியின் தாயார் மிக ம் வ த்தப்பட்  நின்றாள். 
இ தான் சாியான ேநரம் என் , ஸர்ேவச்வரைனத் தவிர மற்ற அைனத்  
ெதய்வங்கைள ம் வணங்குபவர்கள் அங்கு வந் , தைலவியின் இந்த நிைலக்கான 
பல பாிகாரங்கைள ம் கூறினர். உடேன தாய்மார்கள் அந்தப் பாிகாரங்களில் 
இறங்கினர். அப்ேபா  இவள  ன்பத்திற்கான காரணத்ைத ற்றி மாக 
அறிந்த ேதாழி ஒ வள் அங்கு வந்தாள். அபிஜாைத என்றால் ப்ரபந்ைந என்  
ெபா ள். “நல்லதான ஒ  மாைலைய, ேம ம் அதில் நீைரத் ெதளித்  அதனால் 

திய மலர்ச்சி டன் ஆக்கிக் ெகாண்  வந்  ெகா க்க, அதைன ெந ப்பில் 
சுபவர்கள் ேபான்  ெசய்கிறீர்கேள! இவ க்குப் பாிகாரம் ெசய்கிேறாம் என்  

கூறி இவள  ஸ்வ பத்திற்கு நாசத்ைத உண்  பண்ணாதீர்கள்”, என்றாள். 
ேம ம் அவ ைடய ேநாய்க்கான காரணம் என்ன என்பைத விளக்கி, அந்த 
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ேநாய்க்கான ம ந்  என்ன என்பைதக் கூறி, அந்த ேநாையப் ேபாக்குவதற்கான 
வழிைய ம் உைரத்தாள்.  
 
வ்யாக்யானம் - (சின்ெமாழி) ெசால் ற் ச் ெசால்லமாட்டாதவள . 
சப்தாவேசைஷ என்ன மாம். அங்ஙேனயாகில், இத்தைச கூ னப  
எங்ஙேனெயன்னில்; ”பால்யாத் ப்ரப் தி ஸுஸ்நிக்த:” ேபாேல. “சின்ெமாழி” 
என்ற  – க்ைத. இம் க்ைதைய விதக்ைதயாக்கும்ேபா , ஒ  விதக்தன் 
ேவண்டாேவா? என்கிற . ஸத்தாமாத்ர ெமன் ம்ப யான இவைள 
உண்டாக்கும்ேபா  ஒ  ஸர்வசக்தி ேவண்டாேவா? (ேநாய் ஒ) பாிஹாரத் க்குப் 

குந்தவள், ேநாையக் ெகாண்  கிடக்கப்ெபறாேத இந்ேநாய்க்கு பாிஹாரம் 
ெசால்லவி ப்பேத என்கிறாள். இவள் ப வமளவன்  கிட்  இந்ேநாய், ைகக்கூ  
ெகா த் க்ெகாள்ளேவண் ம் ேநாய். பகவத்விச்ேலஷத்தில் தாியாைம 
ஸ்வ பமாயி ந்தப . (கழிெப ந்ெதய்வம்) கழிய – மிக்க, ெதய்வம் - 
அவ்வ கில்லாதெதய்வம். “பதிம்விச்வஸ்ய”, ”பதிம்பதீநம்” என் ம், 
”தமீச்வராணாம் பரமம் மேஹச்வரம்” என் ம், ”அவிஜ்ஞாதம் விஜாநதாம்” என் ம், 
“யேதா வாேசா நிவர்த்தந்ேத” என் ம் உபபாதிக்கிற ப்ரமாணங்க க்கும் 
அவ்வ காயி க்ைக. 
 
விளக்கம் - ( சின்ெமாழி) - இதற்கு இரண்  ெபா ள் உைரக்கலாம். அைவயாவன - 
சிறிய வயதின் காரணமாகக் குைறவான ெசாற்கள் மட் ேம ேபசுபவள் அல்ல  
மிகுந்த  ன்பம் காரணமாகக் குைறவான ெமாழி உைடயவள் – எனலாம். தல் 
ெபா க்கான விளக்கம் அளிக்கிறார். இவள் மற்றவர்கள் கூ வைத மீண் ம் 
சாியாக உைரக்க இயலாத சிறிய  வய  என்  ெகாண்டால், இவ்விதம் தன  
நிைலைய வாய்விட் க் கூற இயலாதப   ஸர்ேவச்வரனின் விஷயத்தில் ஈ பா  
உண்டாகி, அதனால் பிாிவாற்றாைம அைடந்த  எப்ப  என்ற சந்ேதகம் எழலாம். 
இதற்கு விைட அளிக்கிறார். இராமாயணம் பாலகாண்டம் (18-27)  - பால்யாத் 
ப்ரப் தி ஸுஸ்நிக்த: - இளைமப்ப வம் தேல ல மணன் இராமனிடம் 
அன் டன்  இ ந்தான் – என்ற  ேபால் இவ ம் உள்ளாள். அதாவ  ெதாட் ல் 
ப வத்தி ம் பிாியமாட்டாத அன்  என்றப . ஆனால் இவ க்கு ஏற்பட் ள்ள 
இந்த ேநாயான  இவள  ப வத்திற்கு ஏற்ற ேநாய் அல்லேவ; பல 
சாதனங்கைளக் ைகக்ெகாண் , அதன் பின்னர் அல்லேவா இந்த ேநாய் 
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உண்டாகும்? எம்ெப மான் மீ  ெகாள் ம் ப்ேரைமைய “ேநாய்” என்  கூ வ  
ைறயா என்றால்,  நாமாகேவ இதைன உண்டாக்கிக் ெகாள்வதால் ெபா ந் ம். 

ஸர்ேவச்வரைனப் பிாி ம் காலத்தில் உயிர் தாிக்க இயலாைம என்பேத 
ஸ்வ பமாக உள்ள . (கழிெப ம்ெதய்வம்) – கழி என்றால் மிகுதியான என்ப  
ெபா ள், அதாவ  மிக ம் ெபாிய ெதய்வம் என்றப . அல்ல  வாக்குக்கு 
விஷயமாக வாக்கால் கூற யாத ெப ைமகள்  ெகாண்ட ெதய்வம்  என் ம் 
ெபா ள் ெகாள்ளலாம். கீேழ உள்ள ப்ரமாணங்கள் காண்க: 
 

 ஷஸூக்தம் – பதிம் விச்வஸ்ய – இந்த உலகின் பதி 
 பதிம் பதீநாம்  - உலகின் அரசர்கள் அைனவ க்கும் ேமலானவன் 
 தம் ஈச்வராணாம் பரமம் மேஹச்வரம் – தான் ஈச்வரனாக ம், அைனத்  

ஈச்வரர்களி ம் ேமலான ஈச்வரனாக ம் உள்ளவன்.  
 ைதத்திாீயம் – யேதா வாேசா நிவர்த்தந்ேத - யாைர அைடய இயலாமல் 

வாக்குகள் தி ம்பினேவா.  
 

வ்யாக்யானம் - (இந்ேநாய் இனெதன் ) இந்ேநா ம் இந்ேநாய்க்கு நிதாந ம் 
இன்னெதன் , (இன்ெமாழி) அர்த்தரஹிதமான ெமாழி. 
(ேகட்குமிளந்ெதய்வமன்றி )  தனக்கில்லாதத்ைத ண்டாக்கிச் ெசல்லப் க்கால் 
ேகட் க் ெகாண்டா ந் ெதய்வமன்றி ,  ைகக்கூ  ெகா த் க் 
கவிபா வித் க்ெகாள் ம் ேதவைதகளன் . (இன்ெமாழி) வாசகத் க்கு வாச்யம் 
ேபாரா , றம் ; பகவத் விஷயத்தில் வந்தால், வாச்யத் க்குத் தக்கவாசக சப்தம் 
ேபாரா . (ேவலநில் நீ) தன் கார்யத்ைத நிேஷதிக்கப் க்கவாேற ”ெபற்ற டலாக 
க்ரஹிப்ேபாம்” என்  பதறினான். இங்குப் குராேத ெகாள். ”எங்கள் கு வினில் 

குதெலாட்ேடாம்” என்கிறாள். “கூராராழி ெவண்சங்ேகந்தி” என்  
ெசால் கிறப ேய ைக ந்தி வாழி மாகக் காணேவண் யி க்கிறவிடத்ேத நீ 
ைக ம் ேவ மாக வந்  ேதாற் வேத. 
 
விளக்கம் – (இந்ேநாய் இனெதன் ) - இவ க்கு வந்தி ப்ப  “இந்தைகய ேநாய்” 
என் ம், இதற்கான ம ந்  அல்ல  தீர்ப்பதற்கான வழி இத்தைகய  என் ம். 
(இன்ெமாழி) – “இந்த ேநாய், இந்த க்ஷுத்ர ேதவைதயால் வந்த ” என்ற 
அர்த்தமற்ற ெசால்ைலக் ேகட்க வி ம் ம் ஏேதா க்ஷுத்ர ேதவைதயால் வந்த  
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அல்ல. இங்கு இன்ெமாழி என்ப  “அர்த்தம் அற்ற ெசால்” என்பதாகும். 
(ேகட்குமிளந்ெதய்வமன்றி ) – இந்த உலகில் உள்ள அைனத்  க்ஷுத்ர 
ேதவைதக ம் தங்க க்கு இல்லாத ேமன்ைமகைள ம் ெப ைமகைள ம் மக்கள் 
தங்கள  ெசாற்களால் கூ ம்ேபா , அதைனக் ேகட்  மிக ம் மகிழ்ந்  
ெகாண்டா யப  உள்ளன. ஆனால் இவ க்கு ேநாைய ஏற்ப த்திய ெதய்வம் 
அப்ப ப்பட்ட ெதய்வம் அல்ல. மக்கள் ேவண் யைத உடேன அளித் விட் , 
அதன் பலனாகத் தன்ைனப் கழேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கும் ேதவைதகள் 
ேபான்ற ெதய்வம் இ  அல்ல. (இன்ெமாழி) - மற்ற ேதவைதகைளப் 
ெபா த்தவைரயில் கூறப்ப ம் ெசாற்கள் என்ப  உள்ள அளவிற்கு அந்தந்த  
ேதவைதகளின் ெப ைம இ க்கா ; ஆனால் பகவத் விஷயத்ைதப் ெபா த்தவைர 
இவ க்கு உள்ள ெப ைமகைளக் கூ ம் அளவிற்குச் ெசாற்கள் இ க்கா . 
(ேவலநில் நீ) – ேதாழியானவள் அங்கு வந் , தன்ைனப் பற்றி உயர்வாகக் 
கூறியப  உள்ள   குறிெசால்பவளின் ெசாற்கள் தவ  என்  கூறியைதக் கண்ட 
ேவலன் (ேவைல உைடயவன், கன்) பதறினான். அவன் அங்குள்ளவர்களிடம் 
ெவறியாட்டம் ஆ பவன் லமாக, “இவைள நாம் ெபற்ற  ேபான்  
பா காப்ேபாம்”, என்  ஏேதேதா கூறினான். ஆனால் ேதாழிேயா, “இங்கு நீ க 
நான் விடமாட்ேடன். தி ப்பல்லாண் ல் – எங்கள் கு வினில் குதெலாட்ேடாம் – 
என்  கூறியதற்கு ஏற்ப நாங்கள் உள்ேளாம்”, என்றாள். தி வாய்ெமாழியில் (6-6-
1) - கூராராழி ெவண்சங்ேகந்தி – என்  கூ வதற்கு ஏற்ப   நாங்கள் இங்கு 
”தி வாழி ம் ைக ம்” என்  ஸர்ேவச்வரன் வந்  நிற்பைதேய காண 
வி ம் கிேறாம். ஆனால் இந்த ேநரத்தில் நீ ேவ ம் ைக மாக வந்  நிற்கிறாேய! 
விலகிச் ெசல்வாயாக. 
 
வ்யாக்யானம் - (என்ெமாழிேகண்மின் என்னம்மைனமீர்) ”அம்மைனமீர்!” என்   
ஸம்ேபாதித் , நான் ெசால் கிற வார்த்ைதையக் ேக ங்ேகாள் என்கிறாள். 
” த்ரகா இதி ேஹாவாச”. சிஷ்யர்கைளப் த்ரர்கைளச் ெசால் மாேபாலன்றிேய 
”அம்மைனமீர்” என்பாெனன்ெனன்னில், இவ்வர்த்தமிவர்க க்கு 
அ ர்வமில்லாைம. தாங்களிவ் வர்த்தத்திேல ேதசிகராயி க்கச்ெசய்ேத, 
வ்யதிேரகத்தில் இவள் கலங்கின கலக்கங்கண்  கலங்கினப . (உலேக மித்யாதி) 
ப்ரளயாத்யாபத்  வந்தால் ஜகத்ைத வயிற்றிேல ைவத்  ரக்ஷிக்கும் 
ஸர்ேவச்வர ைடய தி நாமத்ைதச் ெசால் . ஜகத் க்காக வந்த ேநாையப் 
பாிஹாிக்குமவன் இவ ைடய ேநாையப் பாிஹாிக்கேவ, ஜகத்தைடயப் 
பாிஹாித்தாமிேற. ஜகத் க்காக உண்டான ேநாய் இவெளா த்திக்குேம 
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ண்டானப யாேல. (மாைலயந்தண்ணந் ழாய் ெகாண்  சூட் மிேன) அவன் 
ேதாளி ட்ட அழகிய தி த் ழாையக் ெகாண்  இவள்ேமல் ஸ்பர்சிப்ப . 
“ெசான்ெமாழி” என்  உள்ேள உபஜீவிக்கும் ம ந் ம், ”தண்ணந் ழாய் ெகாண்  
சூட் மின்” என்  ேமற் சும் ம ந் ம். ேதவதாந்தர ஸ்பர்ச ம் தத்ஸம்பந்தி 
ஸ்பர்ச ம் இவர்க்கு ஸத்தயா பாதகமாயி ந்தப ம், பகவத் ஸ்பர்ச ம் பாகவத 
ஸ்பர்ச ம் ஸத்தயா தாரகமாயி ந்தப ம் ெசால் கிற .  
 
விளக்கம் - (என்ெமாழிேகண்மின் என்னம்மைனமீர்) – ேதாழியானவள், 
“தாய்மார்கேள! என  ெசாற்கைளக் ேகட்பீர்களாக”, என்கிறாள். தன்ைனக் 
காட் ம் வயதில் சிறியவர்க க்ேகா, சிஷ்யர்க க்ேகா அல்ல  

த்திரர்க க்ேகா மட் ேம உபேதசம் ெசய்வைத நாம் காண்கிேறாம். இவ்விதம் 
வயதில் அதிகமாக உள்ளவர்க க்கு உபேதசம் ெசய்த நிகழ்  ஏேத ம் உண்டா 
என்  ேகள்விக்கு விைட அ ளிச்ெசய்கிறார் – இதி ேஹாவாச - என்கிறார். ஏேதா 
ஒ  காரணத்தால் பித் க்கள் அைனவைர ம் நான் கன் சபித் வி கிறான். அந்த 
சாபத்திற்கான விேமாசனம் என்னெவன்றால் அவர்கள் மிக ம் இைளயவனாக 
உள்ள சுக்கிரனிடம் உபேதசம் ேகட்கேவண் ம் என்பதாகும். அப்ேபா  அங்கு 
சுக்கிரன் வந் , அவர்க க்கு அப்ப ேய ெசய்தான். இதைனேய இவர் இங்கு 
உதாரணம் காட் கிறார். ஆனால் சுக்கிரன் ” த்ரகா” என்  கூறிய பின்னர் 
உபேதசிப்ப  ெபா த்தமாக உள்ள , இவள் “அம்மைனமீர்” என்  கூறிய 
பின்னர் உபேதசம் ெசய்வ  ெபா ந்தவில்ைலேய என்  ேகட்கலாம். அவர்கள் 
ஏ ம் அறியாதவர்கள் என்பதால் சுக்கிரன் அவ்விதம் அைழத்தான். இவர்கள் 
பகவத் விஷயம் அைனத் ம் அறிந்தவர்கள் என்பதால் இவ்விதம் இவள் 
கூ கிறாள். இவர்கள் பகவத் விஷயம் பற்றி அைனத்ைத ம் அறிந்தவர்கள் 
என்றால் இவ்விதம் நடந் ெகாள்வார்கேளா என்ற சந்ேதகம் எழலாம். இவள் 
இவ்விதம் இ ப்பதற்குக் காரணம் எம்ெப மா ைடய பிாிேவ என்  இவர்கள் 
அறிந் ள்ளேபாதி ம், இவளிடம் ெகாண்ட அன்  காரணமாக இவள  
கலக்கத்ைதக்  கண்  தாங்க ம் த மாறினார்கள் என்  க த் . 
(உலேக மித்யாதி) – ப்ரளயத்தின் ஆபத்தி ந்  அைனத்ைத ம் காப்பாற் ம் 
ெபா ட் , அைனத்ைத ம் தன  தி வயிற்றில் ைவத் க் காப்பாற்றியவ ைடய 
தி நாமத்ைத இவளிடம் உைரப்பீர்களாக. இதைனக் ேகட்ட தாய்மார்கள், 
“உலகிற்கு ஆபத்  வந்தால் காப்பாற் வான். இவள் ஒ த்திக்காக வந்  
காப்பாேனா?’’, என்றனர். இதற்குத் ேதாழி, “இவ ைடய ேநாைய 
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நீக்கும்விதமாகேவ அவன் உலைகேய காத்  நின்றான். இந்த உலகிற்கு ஏற்பட்ட 
ேநாய் இவள் ஒ த்திக்கு மட் ேம உண்டான  எனக் ெகாள்க”, என்றாள். 
(மாைலயந்தண்ணந் ழாய் ெகாண்  சூட் மிேன) - அவன   தி த்ேதாள்களில் 
உள்ள குளிர்ந்த அழகான ளசிமாைலையக் ெகாண்  வந்  இவள  சாீரத்தில் 
ப ம்ப ச் ெசய் ங்கள். “ெசான்ெமாழி” என்ப  உள்ேள ெசன்  இவைளக் 
குணப்ப த் ம் ம ந்  என் ம், ” தண்ணந் ழாய் ெகாண்  சூட் மின்” என்ப  
ெவளியில் சப்ப ம் ம ந்  என் ம் க த் . மற்ற ேதவைதகளின் ெதாடர்  
என்ப ம், அந்தத் ேதவைதகளின் ெதாடர்  ெகாண்டவர்களின் ெதாடர்  என்ப ம் 
இவ க்கு பாதகமாகேவ இ ந்த . எம்ெப மானின் ெதாடர்  என்ப ம், 
பாகவதர்களின் ெதாடர்  என்ப ம் இவ க்கு உயிர் தாங்க ஏற்றதாக உள்ள  
என்  க த் .  
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