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ஸ்ரீ: 

திருக்குறுங்குடி ‐ ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 

( பாண் ய நாட்  தி ப்பதி) 

ஆசிrயர்: ஒப்பிலியப்பன் ேகாயில் ஸ்ரீ வரதாச்சாr சடேகாபன் 

( E ditor-in-Chief of eBooks at www.sadagopan.org )  

****** 

 தி ெநல்ேவ யி ந்  27 ைமல் ரத்தில் உள்ள இந்த தி ப்பதியில் 
ைவஷ்ணவ நம்பி பஞ்சேகதக விமான நிழ ல் கு ங்கு வல்  என்ற ேதவி டன் 
ேகாயில் ெகாண் ள்ளார்.  ஸ்ரீ ராமா ஜாிடம் ஒ  சிஷ்யன் ேபால் வந் , ேவதாந்த 
விஷயங்க க்கு அர்த்தம் ேகட்டப யால், ைவஷ்ணவ நம்பி என்ற ெபயைர 
தி க்கு ங்கு  ெப மான் ெபற்றார்.  கிழக்கு பார்த் , இவர் நின்ற ேகாலத்தில் 
ேஸைவ த வதால் நின்ற நம்பி என்ற ெபய ம் ெகாண்டார்.  இந்த தி ப்பதியில் நின்ற 
நம்பி, இ ந்த நம்பி, கிடந்த நம்பி, தி ப்பாற்கடல் நம்பி என்ற எம்ெப மான்க க்கு 
தனி ஸன்னதிக ம் உண் .  தாம்பரபரணி ஆற்றங்கைர ஓரத்தில், தி ப்பாற்கடல் 
நம்பியின் ஸன்னதி உள்ள .    ஆற்றங்கைரக்கு அ கில் உள்ள ஒ  கல் ன் ேமல் 
அமர்ந்  ஸ்ரீ ராமா ஜர் தன் சிஷ்யர்க க்கு ேவதார்த்தங்கைள காலேக்ஷபம கமாக 
உபேத த்  வந்தார்.  இந்த காலேக்ஷப ேகாஷ் யில் ேசர்ந்  ெகாண் தான், 
தி க்கு ங்கு  நம்பி, அஷ்டாக்ஷர மந்த்ரத்தின் ரஹஸ்யார்த்தங்கைள, ஸ்ரீ 
ராமா ஜாிடமி ந்  ேகட் , ைவஷ்ணவ நம்பி என்ற தி நாமம் ெபற்றார். ராமா ஜர் 
அமர்ந்தி ந்த கல் ற்கு தி ப்பாிவட்டபாைற எனப் ெபயர். 

 நின்ற நம்பிக்கும், கிடந்த நம்பிக்கும் உள்ள ஸன்னதிக க்கு ந ேவ ஒ  
சிவாலயம் உள்ள .  சிவனா க்கு ப்ரத்யக்ஷமாக உள்ள தி க்கு ங்கு  நம்பியின் 
திவ்ய ேதசத்தில், சிவன் அ கின் நிற்ப  ஆச்சர்யப்படக்கூ ய விஷயமல்ல.  
தி க்கு ங்கு  நம்பியின் ஸன்னதிக்கு 6 ைமல் ர ள்ள ஒ  குன்றின் ேமல் 
மைலேமல் நம்பி ேகாயில் ெகாண் ள்ளான். 
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 தி க்கு ங்கு  நம  ஆழ்வார்கள் பரம்பைரக்கு விேசஷமான ஸ்தலம்.  
ஆழ்வார்கள் எல்ேலாைர ம் தன் அங்கங்களாக ெகாண்ட நம்மாழ்வா க்கும், 
ஆழ்வார்களில் கனிஷ்டரான (கைடசியான) தி மங்ைக மன்ன க்கும் இந்த திவ்ய 
ேதசம் மிக ம் ெந ங்கிய உற  ெகாண்ட .  நம்மாழ்வாாின் ெபற்ேறார்களான 
காாியா ம், உைடய நங்ைக ம் தி க்கு ங்கு  நம்பிைய ேஸவித் க் ெகாண் , த்ர 
ஸந்தானம் தந்த மா  ேவண் னார்கள். அவர்கள் பிரார்த்தைனக்கிணங்கி, நாேம 
வந்  த்ரனாக பிறக்கிேறாம் என்  அர்ச்சக கமாக தி க்கு ங்கு  நம்பி 
வரப்ரதானம் ெசய்தான்.  உைடய நங்ைக ம் கர்ப்பவதியாகி, க கம் பிறந்த 
நாற்பத்  ன்றாம் நாளில், பஹுதான்ய வ ஷத்தில், ைவகாசி ெபௗர்ணமி ம், 
ைவசாக நக்ஷத்ர ம் கூ ய சுப தினத்தில் “வகுள ஷண பாஸ்கேராதயம்” என்ற 
நம்மாழ்வாைர தி க்கு கூாில் பிள்ைளயாக ெபற்றாள்.   தன் அவதாரத்திற்கு 
காரணமான ெப மாைள, 13 பாசுரங்கள் லம் நம்மாழ்வார், பின்னர் மங்களாஸாசனம் 
ெசய்தார். 

 தி க்கு ங்கு யில் தி மங்ைக மன்னன் ெவகுவாக ஈ பட் ந்தார்.  க்ஷத்ாிய 
குலத்தில் பிறந் , “தி நைற ர் எம்ெப மான் தி  ன் , தீயிற் ெபா கின்ற 
ெசஞ்சுடராழி திகழ் தி சக்கரத்தின் ேகாயிற் ெபாறியாேல தி  இலச்சிைன 
(ஸமாஸ்ரயணம்) ெபற் , ேகசவாதி த்வாதச ஊர்த்வ ண்டரங்கேளா ”, ஸ்ரீ 
ைவஷ்ணவராக மாறி, ஒவ்ெவா  வ ஷ ம் 10,008 ஸ்ரீைவஷ்ணவர்க க்கு 
ததீயாராதனம் பண்ணி, பரம ஸ்ரீ டன் எம்ெப மானிடமி ந்ேத “ெபற்ற தாயி ம் 
ஆயின ெசய் ம் நலம் த ம்” தி மந்த்ரத்ைத க்ரஹித் க் ெகாண்ட பரம 
ைவஷ்ணவரான க ய க்கு தி க்கு ங்கு  ைவஷ்ணவ நம்பியிடம்,  அபிமானம் 
அதிகமாக இ ந்த  ஸஹஜமான விஷயேம.  ஸ்ரீைவஷ்ணவ தர்மத்ைத கைட பி த் , 
ஸ்ரீ ைவஷ்ணவ சமயத்ைத வளர்த்த தி மங்ைக, ைவஷ்ணவ நம்பி என்  பின்னர் 
தி நாமம் ஏற் க் ெகாள்ளப் ேபாகும் தி க்கு ங்கு  நம்பியின் திவ்ய ேதசத்திேல 
தி நா  அலங்காித்தார்.  தி மழிைச தி க்குடந்ைதயில் தனக்கு அபிமான ெதய்வமான 
ஆராவ தனின்  திவ்ய ேதசத்தில் தி நா  அலங்காித்த  ேபால். தி மங்ைக 
தி க்கு ங்கு யில் பரமபதம் எய்தினார். 

 தி க்கு ங்கு  நம்பி நம்மாழ்வார், தி மங்ைக, தி மழிைச, ெபாியாழ்வார் ஆகிய 
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நான்கு ஆழ்வார்களிடமி ந்  40 பாசுரங்கள் ெபற்றார்.  இைவக ள் 25 பாசுரங்கள் 
தி மங்ைகயால் அ ளப்பட்டன.  நம்மாழ்வார் அ ளியைவ 13 பாசுரங்கள். 
தி மழிைச ம், ெபாியாழ்வா ம் ெமாத்தத்தில் 2 பாசுரங்கைள அ ளி ள்ளார்கள். 

 ெபாியாழ்வார் தி க்கு ங்கு  நம்பிைய பாலக் ஷ்ணனாக ேஸவித் க் 
ெகாண் , யேசாதா கமாக குழந்ைதைய ெசங்கீைர ஆடல் ெசய்ய அைழக்கிறாள்.  
ெசங்கீைரயாடல் என்ப , குழந்ைதகள் பாட் க்கிைசந்  சாய்ந்  ஆ ம் ஆட க்குப் 
ெபயர்.  இைதேய ஆைனயாடல் என் ம் கூ வார்கள்.  தா ம், குழந்ைத மாக 
ெசங்கீைரயாட ல் ஈ பட் ந்தைத அ பவித்த ெபாியாழ்வார், தி க்கு ங்கு , 
தி ெவள்ளைற, தி மா ஞ்ேசாைல, தி க்கண்ண ரம் ஆகிய நான்கு திவ்ய 
ேதசங்கைள ம் ேசர்த்  பின் வ ம் பாசுர லம் மங்களாஸாசனம் ெசய்தார்: 

உன்ைன ம் ஒக்கைலயில் ெகாண்  தமில் ம வி 

     உன்ெனா  தங்கள் க த்தாயின ெசய் வ ம், 

கன்னிய ம் மகிழக் கண்டவர் கண் குளிரக் 

     கற்றவர் ெதற்றி வரப் ெபற்ற எனக்க ளி, 

மன்  கு ங்கு யாய் ! ெவள்ளைறயாய் !மதிள் சூழ் 

     ேசாைலமைலக்கரேச !கண்ண ரத்த ேத! 

என் அவலம் கைளவாய் !ஆ க ெசங்கீைர 

     ஏ லகும் ைடயாய் !ஆ க ஆ கேவ. 

பராசர மஹர்ஷி விஷ் ராணத்தில், 

naiSt iv:[ae> pr< tTv< tSy kalat! pra tnu>   

நாஸ்தி விஷ்ேணா :பரம் தத்வம் தஸ்ய காலாத் பரா த  : 

என்  ெசான்னார். விஷ் வான உன்ைனத் தாண் ய தத்வம் ஏ ம் இல்ைல; உன  
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தி ேமனி காலாவஸ்ைதகைள தாண் , ப்ரளய காலத்தி ம் அழியா , உச்சிஷ்ட்ட 
ப்ரஹ்ம்மமாக மன்னி விளங்குகிற .  ஆகேவ உன்ைன மன்  கு ங்கு யாய் என 
அைழக்கிேறன் என் ெபாியாழ்வார் ெசான்னார். 

 AÃsEv ivñs&jae êpm! அஞ்ஜைஸவ விச்வ ஸ் ேஜா பம் என்றப  ஜகத்காரணான 

பகவானின் பம் நித்யமான  என்ற தத்வத்ைத ெபாியாழ்வார் இங்கு குறிப்பிட்டார். 

 தி மழிைச ஆழ்வார் தி க்கு ங்கு  நம்பிைய “நார ம்ஹ வ  ஸ்ரீமான் ேகசவ 
ேஷாத்தம” என்  விஷ்  ஸஹஸ்ரநாமம் ெசால் ம் வைகயில், ஹிரண்ய 

ஸம்ஹாரம் ெசய்த நர ம்ஹ ர்த்தியாக ேஸவித் க் ெகாண்டார்.  அவர் பாசுரம் பின் 
வ மா : 

கரண்டமா  ெபாய்ைக ள் க ம்பைனப் ெப ம்பழம், 

ரண்  ழ வாைள பாய் கு ங்கு  ெந ந்தகாய், 

திரண்ட ேதாளிரணியன் சினங் ெகாளாக ெமான்ைற ம், 

இரண்  கூ  ெசய் கந்த சிங்கெமன்ப ன்ைனேய. 

விஷ்  தர்மம், 

d<ò+a kral< surÉIit nazn< 

k«Tva vpu> idVy n&is<h êip[a 

தம்ஷ்ட்ரா கராலம் ஸுர பீதீ நாசநம் 

க் த்வா வ  :திவ்ய ந் ம்ஹ பிணா 

என்  ெகாண்டா ய ந் ம்ஹாவதாரத்ைத, தி மழிைச ெகாண்டா னார்.  
பயங்கரமான ேகாைரப் பற்க டன் அவதாித் , ேதவர்களின் பயத்ைதப் ேபாக்கி, 
ஹிரண்ய ஸம்ஹாரம் ெசய் , உலகங்கைள ரக்ஷித்த எம்ெப மாைன ஆழ்வார் 
வணங்கிக் ெகாண்டார். 
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 தி வாய்ெமாழியின் தற் பத்தின் பத்தாம் தி ெமாழியில்“ ,அல்  
நன்பக மிைட ன்றி ,நல்கி ெயன்ைன விடான் நம்பி நம்பிேய ”என்  ஒ  
பாசுரத்ைத த்த ஆழ்வார் ,அந்தாதி கணக்குப் ப  ,நம்பி என்  ஆரம்பமாகும் பின் 
வ ம் பாசுர லம், 

நம்பிையத் ெதன்கு ங்கு  நின்ற, அச் 

ெசம் ெபாேன திக ம் தி ர்த்திைய, 

உம்பர் வானவராதியஞ் ேசாதிைய, 

எம்பிராைனெயன் ெசால்  மறப்பேனா 

என தி க்கு ங்கு  நம்பிைய மங்களாஸாசனம் ெசய்தார்.  ேதவேதவைன, 
ஆதி ர்த்திைய, ஸ்வர்ண விக்ரஹம் ேபால் திக ம் ெப மாைனத் ெதன் தி க்கு ங்கு  
நம்பிைய என் ம் மறக்க யாத நிைலயில் தான் இ ப்பதாக இங்கு நம்மாழ்வார் 
ெசான்னார்.  உத்த ர் ஸ்வாமிகள், “ெசம் ெபாேன திக ம் தி ர்த்தி” என்ப  
“ஹிரண்மய: ேஷா த் ச்யேத .... ... ஹிரண்யேகச: ஆப்ரணகாத் ஸர்வ ஏவ 
ஸுவர்ண:”  என்ற ேவத வாக்யங்களில் ஆதாரமான  என்  குறிப்பிட் ள்ளார்.  
உ க்கி எ த்த ெபான் ேபால் விளங்கும் என ெதன் தி க்கு ங்கு  ெப மாைன எந்த 
குைறையக் கூறி ம் மறக்க யாத நிைலயில் உள்ேளன் என நம்மாழ்வார் 
ெசான்னார். 

 அ த்தப யாக நம்மாழ்வார் ,தி வாய்ெமாழியின் ன்றாம் பத்தின் ,ஒ  பாசுர 
லம் மங்காளாஸாஸனம் ெசய்தார்  .அப்பாசுரம் பின் வ மா : 

உளனாகேவ எண்ணித் தன்ைன ெயான்றாகத் தன் ெசல்வத்ைத 

வளனா மதிக்கும் இம் மானிடத்ைதக் கவி பா  ெயன்? 

குளனார் கழனி சூழ் கண்ணன் கு ங்கு  ெமய்ம்ைமேய, 

உளனாய ெவந்ைதைய எந்ைத ெபம்மாைன ஒழியேவ. 

 அழகிய தடாகங்கள் நிைறந் , அைவகள் லம் பாசனம் ெபற்  ெச ைமயான 
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வயல்கைள உைடய தி க்கு ங்கு யில், உண்ைமயாகேவ எல்லா ஐச்வர்யங்க ம், 
கல்யாண குணங்க ம் நிரம்பி நிற்கும் பரேமாபகாாியான என் ஸ்வாமியான நம்பிைய 
விட் , ஒன் மில்லாத தன்ைன ப்ர  என்  நிைனத் க் ெகாண்  த மாறி ப்ரமித்  
நிற்கும் அல்ப மானிடத்ைத நான் கவி பாட மாட்ேடன் என பி வாதமாக இப் பாசுர 

லம் ெதாிவித்தார்.  இல்லாதவற்ைற, ஏற்றிச் ெசால் , இம் மானிடத்ைதப் ேபாற்றிப் 
பா வ  அபத்தமான காாியம்; அமங்களமான ம் கூட!  தி க்கு ங்கு  நம்பிேயா -  

 Aae< Jyeòay nm>  ஓம் ஜ்ேயஷ்டாய நம:    

என்  ஸஹஸ்ர நாமம் ஒன்றால் திக்கப்ப பவன்.  எல்ேலா க்கும் ற்பட் , மிக ம் 
ஆராதிக்க தகுந்தவன்.  அதனால் ஸ்ம் தி, 

 Égvan! vasudevae JyaysI ivÉUit>   பகவான் வாஸுேதேவா ஜ்யாயஸீ வி தி: 

என்  ெகாண்டா கிற .  அதாவ , வாஸுேதவன் ஒ வன் தான் பகவான்; ஆதலால் 
அவன் கல்யாண குணங்கேள எல்லாவற்ைற ம் விட த ல் ேபாற்றப்பட ேவண் ம் 
என்  ஸ்ம் தி ெசால் ய .  அப்ேபற்பட்ட ராதன ண்ய ஷைன பாரதம், ஸபா 
பர்வத்தில், 

 @; àk«it> AVy´> ktaR cEv snatn>, 

 prí svRÉUte_y> tSmat! v&Ïtmae=Cyut>. 

 ஏஷ ப்ரக் தி: அவ்யக்த: கர்தா ைசவ ஸநாதந: | 

 பரச்ச ஸர்வ ேதப்ய: தஸ்மாத் வ் த்ததேமாச் த: || 

என விவாித்த . அச் தேன சூ ம ப்ரக் தியாக ம், ஜகத்தின் ஆதார காரணமாக ம், 
எல்லா தர்மங்கைள ம் ண் பவனாக ம் உள்ளான். உலகில் காணப்ப ம் 
ேசதனாேசதனங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் யஜமானனாக ம், அைவகைள 
நியமிப்பவனாக ம் உள்ளான்.  அதனால் அச் தன் எந்ைத ெபம்மான், ஜ்ேயஷ்ட்டன், 
ஆதி ஷன் என பாரத ச்ேலாகம் ெசால் ய .  ஆகேவ ஜகதாதாரனாகிய 
தி க்கு ங்கு  நம்பி என்ற ஆதி ஷைன விலக்கி, ஒ  அல்பா ஸான மானிடத்தின் 
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ேமல் நான் எப்ப  கவி பா ேவன்?  அ  ஒ  ெபா ம் நடக்காத காாியம்.  “கு ங்கு  
ெமய்ம்ைமேய, உளனாய எந்ைதைய, எந்ைத ெபம்மாைன ஒழிய” மற்ற ஒ வைர ம் 
ஒ  ெபா ளாக மதித் , நான் பாட மாட்ேடன் என நம்மாழ்வார் கூறினார். 

 தி வாய்ெமாழியின் ஐந்தாம் பத் , ஐந்தாம் தி ெமாழியின் பதிெனா  
பாசுரங்கைள ம் நம்மாழ்வார் தி க்கு ங்கு  எம்ெப மா க்ேக அர்ப்பணித்தார்.  
இங்கு பராங்குச நாயகி கமாக பாசுரங்கைள அ ளினார். நான்காம் தி ெமாழியில், 
இர  காலம், தன்ைன ஊழியாய் பாதிக்கிற . எம்ெப மானாகிய நாயகனின் பிாிைவ 
என்னால் ெபா க்க யவில்ைல. தன்ைனப் ேபால் உ கி வ ம் வான ம் பனித் 

கள்கைள ெசாாிந் , தன்ைனப் பாதிக்கிறெதன்  பராங்குச நாயகி கூறினாள். 
எம்ெப மாேனா  ேசர்ந்  சுகிக்க யா , அவல நிைலயில் தான் இ ப்பைதப் பற்றி, 
அவள் லம்பி வ ம் சமயம், ெபா ம் வி ந்த . பராங்குச நாயகியின் தாயாரான 
உைடய நங்ைக, தன் ெபண் ப ம் கஷ்டம் காண ஸகியா , நீ ெபா ைம டன் இ க்க 
ேவண் ம். நீ பகவாைன ேகாபத் டன் ேபசக் கூடா .  இ  உனக்கு சாியல்ல என்  
ெசான்னாள்.  உைடய நங்ைக டன் கூ  இ ந்த அன்ைனமார்க ம் அேத ாீதியில் 
ேபசினர். இைவகைள எல்லாம் ேகட் ந்த பராங்குச நாயகி, அவர்க க்கு ஐந்தாம் 
பத்தின், ஐந்தாம் தி ெமாழிப் பாசுரங்கள் லம் பதில் ெசால்கிறாள். அன்ைனமார்கேள 
என்ைன நீங்கள் ேகாபிப்ப  சாியல்ல.  தி க்கு ங்கு  நம்பியின் ெசௗந்தர்யத்ைத ம், 
அவன  ஆ தங்கள், ஆபரணங்கைள கண்ட பின், என் மன  அடக்க யாத ைமயல் 
அவன் ேமல் ெகாண் , ெபௗர்ணமியில் கடல் ேபால் அைல பாய்கிற  என்றாள். இந்த 
க த் க்கள் ெகாண்ட தல் பாசுரம் பின் வ மா : 

எங்ஙேனேயா அன்ைன மீர்காள்! என்ைன னிவ  நீர்? 

நங்கள் ேகாலத் தி க்கு ங்கு  நம்பிைய நான் கண்டபின், 

சங்கிேனா ம் ேநமிேயா ம் தாமைரக் கண்கெளா ம், 

ெசங்கனி வாெயான்றிேனா ம் ெசல்கின்ற ெதன்ெநஞ்சேம.  

 என்ைன னிவதால் (ேகாபிப்பதால்) என்ன ப்ரேயாஜனம். என் ெநஞ்சி ள் 
குந் , நீங்கள் கவனித்தீர்களானால், அங்கு தி க்கு ங்கு  என்ற திவ்ய ேதசத்தில் 
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எ ந்த ளியி க்கும் நம்பியின் ஒளி மிகுந்  யக்ேஞாப த ம், மகர குண்டலங்க ம் 
வக்ஷஸ்தலத்தில் அழகாக ேசர்ந்தி க்கும் ஸ்ரீவத்ஸெமன்கிற ம ைவ ம், அவ ைடய 
ஆபரணங்கைள ம், அவன் தி ேமனிைய ம் காண்பீர்கள். ேவ  ஒன்ைற ம் 
ெபா ெளன மதிக்காத என் ெநஞ்சத்தில் அவன் ேகாயில் ெகாண் ப்பைதக் 
காண்பீர்கள். அவைன நீங்கள் எனக்கு அறி கப்ப த்தினீர்கள்!  அவைன ஒ  தடைவ 
ேஸவித் க் ெகாண்ட பின்னர், அவன் என் ெநஞ்சத்ைத விடா  நிற்கும் தன்ைமயானகி 
விட்டான்.  என்னால் அவைன மறக்க யவில்ைல. நீங்கள் என் நிைல ெதாிந் ம் 
என்னிடம் ேகாபிக்கலாமா என பின் வ மா  பராங்குச நாயகி ேகட்டாள்: 

என் ெநஞ்சினால் ேநாக்கிக் காணிர் என்ைன னியாேத, 

ெதன்னன் ேசாைலத் தி க்கு ங்கு  நம்பிைய நான் கண்ட பின் 

மின் ம் ம் குண்டல ம் மார்பில் தி ம ம். 

மன் ம் ம் நான்கு ேதா ம் வந்ெதங்கும் நின்றி ேம. 

 அ த்த பாசுரத்தில், நீ இப்ப ம் ெசய்யலாமா என்  ேகாபிக்கும் தாயிடம், 
அம்மா, நீ என்ைன அவன் ேகாயி க்கு அைழத் ச் ெசன் , அவ ைடய தர்சன 
பாக்யம் கிைடக்குமா  ெசய்தீர்கள்.  அவ ைடய ரச் ெசயல்கைள எனக்கு எ த் ச் 
ெசான்னீர்கள்.  அவ ைடய பஞ்சா தங்களின் மஹிைமகைள, 

#m< hre> pÂmhayuxana< Stv< pQe*ae=nuidn< àÉate, 

smStÊ>oain Éyain s*> papain nZyiNt suoain siNt. 

இமம் ஹேர: பஞ்ச மஹா தாநாம்  

     ஸ்தவம் பேடத்ேயா திநம் ப்ரபாேத | 

ஸமஸ்த க்காநி பயாநி ஸத்ய: 

     பாபாநி நச்யந்தி ஸுகாநி ஸந்தி || 

என்  உபேதசித்தீர்கள்.  நீங்கள் உபேதசித்த பிரகாரம், அந்த பஞ்சா தங்கைள 
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தி க்கு ங்கு  நம்பியின் தி ேமனியில் கண்டபின், அைவ என் உள்ளத் ேள 

ைதந்தன.  நான் என் கண்கைள க் ெகாண்ட ம், என் மனத் திைரைய 
விட்டகலா , என் ஐயனின் சங்கும், சக்கர ம், சார்ங்க ம், நந்தக ம், கைத ம் 
நிற்கின்றன.  நான் என்ன ெசய்ேவன் எனப் பின் வ மா  பராங்குச நாயகி 
ெசான்னாள்: 

நின்றி ம் திைசக்கும் ைந ெமன்றன்ைனய ம் னிதிர், 

குன்றமாடத் தி க்கு ங்கு  நம்பிைய நான் கண்டபின், 

ெவன்றி வில் ம் தண் ம் வா ம் சக்கர ம் சங்க ம், 

நின்  ேதான்றிக் கண் ள் நீங்கா ெநஞ்சுள் ம் நீங்காேவ. 

 நீங்கள் அவன் ஐம்பைடகைள அறி கப்ப த்தின பின், அைவகளின் 
ேதஜஸ்ஸும், அழகும் மனதில் நிைறந் ள்ள .  அைவகைளப் பற்றி நிைனத்  
கண்ைண னால், அைவ ெநஞ்சி ள் நிைறந்  அகல மாட்ேடன் என்கிற .  இந்த 
அ பவத்தில் ஆழ்ந்தி க்கும் சமயம், நீங்கள் ேகட்கும் ேகள்விக க்கு, நான் பதில் 
ெசால்ல யா  நிற்ப  கண் , என்ைன ேகாபிக்கிறீர்கள்.  நான் ஒன் ம் ெசய்ய 

யாத நிைலயில் உள்ேளன்.  நீங்கள் இைத ாிந்  ெகாண்டால் என்னிடம் 
ேகாபிக்கமாட்டீர்கள் என பராங்குச நாயகி கூறினாள். 

 நான் தி க்கு ங்கு  நம்பிையக் கண்ட பின், என் கண்கள் கண்ணீர் ெசாாிந்த 
வண்ணமாகேவ இ க்கின்றன.  ஏெனன்  ேகட்டீர்களானால், என் கண்கள், அவன் 
அணிந் ள்ள குளிர்ந்த தி த் ழாய் மாைல ம் தி வ  ேமல் உள்ள ஸ்வர்ண 
கிாீடத்ைத ம், அவன் இைடயில் உள்ள பீதாம்பரத்ைத ம், அந்த பீதாம்பரத்ைத சுற்றி 
உள்ள ஒட் யாணத்ைத ம் கண்டன.  அவன் தி  உ ைவக் கண் , அந்த மங்கள 
பிம்பத்ைத என  ெநஞ்சில் நி த்திய எனக்கு அவன் கிட்டவில்ைல.  அவைனக் 
கண் ம், அவைனப் ெபற யவில்ைல.  நான் மிக ம் பாவம் ெசய்தி க்க ேவண் ம்.  
அைத நிைனத் , என் கண்கள் ஸதா கண்ணீர் ெசாாிந்  வ கின்றன என நாயகி பின் 
வ மா  கூறினாள்: 

நீங்க நில்லாக் கண்ணநீர்கெளன்  அன்ைனய ம் னிதிர், 
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ேதன்ெகாள் ேசாைலத் தி க்கு ங்கு  நம்பிைய நான் கண்டபின், 

ந்தண் மாைலத் தண் ழா ம் ெபான் ம் வ ம், 

பாங்கு ேதான் ம் பட் ம் நா ம் பாவிேயன் பக்கத்தேவ. 

 அ த்  வ ம் பாசுரங்களில் தி க்கு ங்கு  நம்பிைய கண்டபின், தனக்கு 
ஏற்பட்ட அ பவ விேசஷங்கைளப் பின் வ மாெறல்லாம் பராங்குச நாயகி 
விவாித்தாள்: 

ெதாக்க ேசாதித் ெதாண்ைட வா ம் நீண்ட வங்க ம், 

தக்கதாமைரக் கண் ம் பாவிேயனாவியின் ேமலனேவ! 

ேகாலநீள் ெகா க்கும் தாமைரக் கண் ம் கனிவா ம், 

நீலேமனி ம் நான்கு ேதா ம் என் ெநஞ்சம் நிைறந்தனேவ. 

நிைறந்த ேசாதி ெவள்ளஞ் சூழ்ந்த நீண்ட ெபான்ேமனிெயா ம், 

நிைறந்தெத ள்ேள நின்ெறாழிந்தான் ேநமியங் ைக ளேத. 

ெசய்யத் தாமைரக் கண் ம் அல்கு ம் சிற்றிைட ம் வ ம், 

ெமாய்ய நீள்குழல் தாழ்ந்த ேதாள்க ம் பாவிேயன் ன் நிற்குேம. 

 தி க்கு ங்கு  நம்பிையத் தான் ேஸவித் க் ெகாண்டபின், அவ ைடய 
ேகாைவப் பழம் ேபான்ற தி  உத க ம், நீண்ட வங்க ம், அவற்றிற்கு சமமான 
நீளம் ெகாண்ட ெசந்தாமைரக் கண்க ம், ெகா  ேபான்  தீர்க்கமாய் விளங்கும் 
தி க்கும், காிய தி ேமனி ம், நான்கு தி ேதாள்க ம், அவன் ைகயில் உள்ள 
ேஜாதிர்மயமான தி வாழி ம் தன்ைன ற்றி ம் வசீகாித் , நிரந்தரமாக மனதில் 

குந்தன; இத்தைன கண் ம், அவைன தாவி அைணத் , அ பவிக்கப் ெபறாத 
பாவியாக நான் நிற்கிேறேன எனக் கண்ணீர் விட்  வ கிேறன் என பராங்குச நாயகி, 
தன் தாயாாிடம் ெசான்னாள்.  எனக்கு ஸ்பஷ்ட்டமாக ெதாிந் , தன் லாவண்யத்தால் 
என்ைன பித்ேதறச் ெசய்  வைதக்கும் தி ேமனிைய உன்னால் 
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அறிய யவில்ைலேய, அம்மா என்  ெபண் ெசான்னாள்.  நீ, நான் ப ம் பா  
ெதாியா  ேகாபிக்கிறாேய எனக் ேகட்டாள். 

 இந்த பத்  தி ெமாழிகளில் தி க்கு ங்கு  நம்பியின் ேமாஹனத் தி ேமனியில் 
அங்க, அங்கமாக ஈ பட்ட நம்மாழ்வார், தான் அ பவித்  அ ளிய பாசுரங்கைள ஓத 
வல்லார், இப் வியிேலேய பரம ைவஷ்ணவ லக்ஷணம் ெபற்  பரைம காந்திகளாக 
வாழ்வர் எனப் பின் வ மா  ெதாிவித்தார்: 

அறிவாியபிராைன ஆழியங்ைகயைனேய யலற்றி, 

நறியநன்மலர்நா  நன்கு கூர்ச்சடேகாபன் ெசான்ன, 

குறிெகாளாயிரத் ளிைவப் பத் ம் தி க்கு ங்கு யதன் ேமல் 

அறியக் கற்  வல்லார் ைவட்டணவர் ஆழ்கடல் ஞாலத் ள்ேள. 

 தி க்கு ங்கு  எம்ெப மான் ேமல் தீராத காதல் ெகாண் , நாயகி பாவம் 
அைடந் , கு கூர் சடேகாபன் அ ளிய பாசுரங்களின் மா ர்ய ம், லா த்ய ம் 
விவாிக்க யாதைவ. 

 தி க்கு ங்கு யில், தன் நாயக டன் கலந்  பரமபதம் அைடந்த தி மங்ைகயின் 
பாசுரங்கள் 25 ஆகும்.  தல் பாசுரத்தில் “கு ங்கு  ெந ங்கடல் வண்ணா, 
பாவினாாின் ெசால் பன்மலர் ெகாண் ன் பாதேம பரவி நான் பணிந் , என் நாவினால் 
வந் ன் தி வ யைடந்ேதன்” என்  ஆழ்வார் சரணாகதி ெசய்தார்.  க ைய ஒழிக்க 
என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத ேயாசித்  அறிந் , பாமாைல ெதா த் , உன் 
தி வ யில் ேசர்த் , உன் தி நாமங்கைள ஸங்கீர்த்தனம் ெசய்  நான் பிைழத்ேதன் 
என்  க யன் ெசான்னார்.  தி விண்ணகரப் பாசுரம் ஒன்றில் தி க்கு ங்கு  
எம்ெப மாைன “கு ங்கு ள் குழகா” என்  அைழத் , தி மங்ைக ஆனந்தப் பட்டார். 

 தி ெந ந்தாண்டகப் பாசுரெமான்றில், தன  கிளி “கு ங்கு ள் கிைல, 
(கு ங்கு ள் கில் வண்ணனாக ேஸைவ த ம்) தி மாைலப் பாடக் ேகட் , 
வளர்த்தனால் பயன் ெபற்ேறன் வ க ெவன் , மடக்கிளிையக் ைககூப்பி 
வணங்கினாேள” என்  தி மங்ைக அ ளினார்.  பால் ஏ ம், பழ ம் அளித் , என் 
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ெசல்லக் கிளிைய வளர்த்ேதன். அ  ர்வ ஜன்ம ஸம்ஸ்காரத்தால் தி க்கு ங்கு யில் 
உள்ள தி மா ன் நாமங்கைளக் கூவிப் பா ய .  நா ம் இந்த பாக்யசா யான 
கிளிைய வளர்த்தன் பயைன அைடந்ேதன் என தி ப்தி டன் ஆழ்வார் ெசான்னார். 

 தி மங்ைக மன்னன் தி ப் ல்லாணியில் பரகால நாயகி கமாக 
மங்களாஸாசனம் ெசய்த பின், அேத நாயகித் தன்ைம டன், என்ைன தி க்கு ங்கு  
எம்ெப மான் ன் ெகாண்  ேசர்த்  வி ங்கள் என்  தன  ேதாழிகளிடம் ேகட் க் 
ெகாள் ம் வைகயில் பிறந்தைவ “தவள விளம் பிைற” என்  ஆரம்பமாகும் பத்  
பாசுரங்கள்.  “குவைளமலர் நிற வண்ணர் மன் கு ங்கு க்ேக ெயன்ைன ய்த்தி மின், 
ேகாைத ந மலர் மங்ைக மார்பன் கு ங்கு க்ேக என்ைன உய்த்தி மின், ேகாலமயில் 
பயி ம் றவில் கு ங்கு க்ேக என்ைன உய்த்தி மின், கு மணி நீர் ெகாழிக்கும் 

றவில் (சுற் ப் றங்கைள உைடய) கு ங்கு க்ேக என்ைன உய்த்தி மின், 
ெகாண்டல் மணி நிற வண்ணர் மன் கு ங்கு க்ேக ெயன்ைன ய்த்தி மின், 
ெகால்ைல வளாிள ல்ைல ல்கு கு ங்கு க்ேகெயன்ைன ய்த்தி மின், ெகாங்கலர் 
தண் பைன சூழ் றவில் கு ங்கு க்ேகெயன்ைன ய்த்தி மின், ேகாவலர் கூத்தன் 
குறிப்பறிந்  கு ங்கு க்ேக ெயன்ைன ய்த்தி மின், கூத்தனிைமயவர் ேகான் 
வி ம் ம் கு ங்கு க்ேக ெயன்ைன ய்த்தி மின், ெகாற்றவன் ற் லகாளி நின்ற 
கு ங்கு க்ேக ெயன்ைன ய்த்தி மின்” எனப் பத்  பாசுரங்கள் லம் பிரார்த்தித்தார்.  
தான் விரஹ தாபம் ேம ட் , ஸஹிக்க யாத ேவதைன டன் இ ப்பைத 
ேதாழிகளிடம் ெசால் , என் நாயகன் அ கில் ெகாண்  ேசர்த்  என்ைனக் 
காப்பாற் ங்கள் என உ க்கமாக ேவண் னாள் பரகால நாயகி.  இந்த அ ைமயான 
பாசுரங்களில் சில பின் வ மா : 

தவள விளம்பிைற ள்  ந்நீர்த்  

     தண்மலர்த் ெதன்றேலாடன்றிெலான்றித் 

வள, என்ெனஞ்சகம் ேசார ம் 

     சூழ்பனி நாள் யிலாதி ப்ேபன், 

இவ ேமார் ெபண் ெகா  ெயன்றிரங்கார் 
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     என் நலைமந்  ன் ெகாண் ேபான 

குவைளமலர் நிற வண்ணர் மன்  

     கு ங்கு க்ேக ெயன்ைன ய்த்தி மின். 

 ( க த் ) ஒன்ேறா  ஒன்  ேசர்ந்  ெகாண் , ெவ த்த இளம் பிைற ம், 
அைமதியில்லா  அைல எறி ம் கட ம், குளிர்ந்த மலர்கள் வாைட ெகாண்ட ெதன் 
திைசக் காற் ம், தன  நாயகைன பிாிந்  அல ம் அன்றில் பக்ஷி ம் என் ெநஞ்சத்ைத 
கலக்கி, ேசார்வைடயச் ெசய்கின்றன.  எங்கும் பனி சூழ்ந்த இந் நாளில் நித்திைர ெசய்ய 

யாத நிைலயில், நா ம் ெகாட் , ெகாட்  என்  விழித்தி க்கிேறன். இவள் தான் 
நம் நாயகியாயிற்ேற, ஒப்பிலா ெகா  ேபான்ற அழகு உைடய ெபண்மணியாயிற்ேற 
என்  நிைனத்  இரங்கி, தைய ாியா , என் டன் கூ  கலந்தி ந் , என்ைன விட்  
பிறகு அகன்ற தி க்கு ங்கு  நம்பி என்ற குவைள (க  ெநய்தல்) வண்ணத்  
நாயகனின் தி ப்பதியில் என்ைனக் ெகாண்  ேசர்த்  வி ங்கள். ேதாழிகேள, 
உங்க க்கு இந்த உதவி ண்ணியமாகும். 

திண் திமிேலற்றின் மணி மாயன் 

     தீங்குழேலாைச ம் ெதன்றேலா , 

ெகாண்டேதார் மாைல ம் அந்தி யீன்ற  

     ேகால விளம்பிைறேயா  கூ , 

பண்ைடயவல்ல இைவ நமக்குப்  

     பாவிேயனாவிைய வாட்டம் ெசய் ம், 

ெகாண்டல் மணி நிற வண்ணர் மன்  

     கு ங்கு க்ேக ெயன்ைன ய்த்தி மின். 

 ( க த் ) இ ேவா மாைலப் ெபா .  இந்த அழகான ேநரத்ைத அ பவிக்க 
யாதப , என் ஆவி அன ல் இட்ட ெம கு ேபால் உ கிற . மா  ேமய்த்  வ ம் 
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இைடயர்களின் ல்லாங்குழேலாைச, என் நாயகனான கண்ணபிரானின் ேவய்ங்குழல் 
நாதத்ைத நிைன த் கிற .   த் டமான திமில் உைடய மா கள் ேம ம் ேபா , 
தங்கள் க த்ைத அைசக்கின்றன.  அந்த சமயம், அைவகளின் க த்தில் 
கட்டப்பட் க்கும் மணிகள் ஒ த் , அந்த ஓைசைய ெதன்றல் காற் டன் கலந்  
பரப் கின்றன.  ப் ந்தாவனத்தில் மா கள் ேமய்த்த என் நாயகனின் நிைனைவ எனக்கு 
அந்த மணிேயாைசகள் ஏற்ப த் கின்றன.  மாைலப் ெபா  ேதய்ந் , அந்தி 
ேநரமாகிய .  அழகிய இளம் பிைற சந்திர ம் தன் கைலேயா  ெவளிப்பட் , என  
விரஹ தாபத்ைத அதிகாிக்கிறான்.  பாவியான என்ைன இப்ப யாக வாட் , வைதக்கும் 
ஒ , ஒளிச் சின்னங்கள் உதவா , ெவகுவாக உபத்ரவிக்கின்றன.  நான் இந்த 
ெகா ைமகளி ந்  தப்ப ஒேர ஒ  வழி தான் உண் .  அ , நீங்கள் என்ைன 
நீலேமக வண்ணனான தி க்கு ங்கு  நம்பியின் தி ப்பதியில் ெகாண்  வி வ தான்.   

 ேதாழிமார்கேள! என் ைடய ஹிதத்தில் வி ப்பம் ெகாண்டவர்கேள! என்ைன 
இந்த நரக ேவதைனயி ந் , தய  ெசய்  காப்பாற் ங்கள் என பரகால நாயகி 
ேவண் னாள்.  “நாண், மடம், அச்சம் நமக்கிங்கில்ைல”, நான் இ க்கும் நிைலயில் 
எனக்கு ெவட்க ம், தயக்க ம், பய ம் கிைடயா . “ஐங்கைண வில்  தண்ணாைம 
ெயன்ெனா  மதைன அறியமாட்ேடன்”.  மன்மதன் ஐந்  ஷ்ப பாணங்கைளத் தன  
வில் ல் ெதா த் , தன் பராக்கிரமத்ைத (ஆண்ைமைய) என்னிடம் காட் ம் வைகைய, 
இவ்வள  தான் என்  அறிந் ெகாண் , அந்த ேவதைனயி ந்  தப் ம் வழி 
அறியாதவளாக உள்ேளன்.  ேம ம் நான் காமேதவனின் அம் களி ந்  ேம ம் 
உபாைத படாதி க்க, “ேகாவலர் கூத்தன் குறிப்பறிந்  கு ங்கு க்ேக 
ெயன்ைன ய்த்தி மின்”, என்  பரகால நாயகி பிரார்த்தித்தாள்.  இைடயர்க க்கு 
விேசஷமான குடக்கூத்ைத நாற்சந்தியில் ஆ  மகிழ்விக்கும் கண்ணனின் ேநாக்கம் 
என்னெவன அறிந் , என்ைன கு ங்கு யில் ேசர்த்  வி ங்கள்.  நான் பிைழத் ப் 
ேபாேவன் என்  நாயகி ெசான்னாள்.  தான் ேவண் ய  ேபால், ேவண் க் ெகாண் , 
தி க்கு ங்கு ைய அைடந்  சரணாகதி ெசய்  உய்வேத உயாிய மார்க்கம் என காம  
சீர்க் க யன் கூறினார். 

 ேதாழிக ம், பரகால நாயகிைய தி ப் ல்லாணியி ந் , தி க்கு ங்கு  
ெகாண்  விட்டனர்.  அங்கு தன் நாயகைன ேஸவித் க் ெகாண் , தான் அ பவிக்கும் 
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கல்யாண குணங்கைள ம், தி ேமனி அழைக ம், நாம் எல்ேலா ம் அ பவித் , 
அவன் அ ள் ெபற ேவண் ெமன மற்ற பத்  பாசுரங்கள் லம் ெதாிவித்தார்.  இந்த 
தி ப்பதியின் இயற்ைக அழகுகைள உயாிய கவிதா சக்தி டன் க யன் விவாித்தார்.  
இயற்ைக வர்ணைன நிரம்பிய பத்  பாசுரங்களில் ஒன்  பின் வ மா : 

ங்கார் அரவத் திைர வந் லவத்ெதா  கட ள், 

ெபாங்கார் அரவில் யி ம் னித ர் ேபா ம், 

ெசங்காலன்னம் திகழ் தண் பைணயில் ெபைடேயா ம். 

ெகாங்கார் கமலத்தலாில் ேச ம் கு ங்கு ேய. 

 இங்கு, “ ங்கம் ஆர் அரவம் திைர வந்  உலவத்ெதா  கட ள் ெபாங்கு ஆர் 
அரவில்” காணப்ப ம் ஒ  காட்சிைய பரகால நாயகி விவாித்தாள்.  ேமன் ேமேல 
கிளர்ந் , அைல சுவதால் ேபெரா  ெகாண்ட அைலகள் நிரம்பிய ஆழமான 
பாற்கட ன் ந வில், ஒ  அத் தமான காட்சிையக் காண்கிறாள்.  அங்கு அவள் 
காண்ப , “ெபாங்கு ஆர் அரவில் யி ம் னிதன்”.  தி வனந்தாழ்வான் என்ற 
ஆதிேசஷன் ேமல் ேயாக நித்திைர ெசய் ம் பரந்தாமைன, அவள் ேஸவித் க் 
ெகாள்கிறாள்.  அந்த காட்சி பரகால நாயகிக்கு, தி க்கு ங்கு யில் கிைடக்கிற .  
இந்த பாசுரம் தி ப்பாற்கடல் நம்பி என்ற தி க்கு ங்கு  ஸன்னதிகளில் ஒன்ைறக் 
ெகாண்டா வதாகும்.  அப்ேபற்பட்ட தி ப்பாற்கடல் நம்பி சயனித் ள்ள தலத்தில், 
“ெசங்கால் அன்னம், திகழ் தண் பைணயில், ெகாங்கு ஆர் கமலத்  அலாில்” 
ேசர்ந்தி ப்பைத நாயகி காண்கிறாள்.  சிவந்த கால்கைள உைடய ராஜ ஹம்ஸம், சி  
அைலகள் சும் குளிர்ந்த நீர் பிரேதசங்கள் ெகாண்ட வயல்களில் தன் ேபைடேயா  
தாமைர மலாின் ேமேல அமர்ந்தி ப்பைத ம் தி க்கு ங்கு யில் நாயகி காண்கிறாள். 

 அப்ேபற்பட்ட இயற்ைக அழகுகள் நிைறந்த திவ்ய ேதசத்தில் உள்ள 
தி க்கு ங்கு  நம்பிைய, ய தீர்த்த ம், ப ம், ஷ்பங்க ம், பாிமளத் 
திரவியங்க ம் எ த் க் ெகாண்  வந்  ஆராதி ங்கள்.  அவைன தித்  
வணங்குங்கள்.  அனாதியாக இ க்கும் உங்கள் பாவங்க ம், இனி வரவி க்கும் 

க்கங்க ம் ெதாைல ம் எனக் க யன் பின் வ மா  உபேதசித்தார்: 
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தீநீர் வண்ண மாமலர் ெகாண்  விைரேயந்தி, 

நீர் பரவித் ெதா மின் எ மின் ெதாண்டீர்காள், 

மாநீர் வண்ணர் ம வி ைற மிடம் வானில், 

கூனீர் மதிைய மாடம் தீண் ம் கு ங்கு ேய. 

நின்ற விைன ம் ய ம் ெகட மாமலேரந்தி, 

ெசன்  பணிமின் எ மின் ெதா மின் ெதாண்டீர்காள், 

என் ம் இர ம் பக ம் வாிவண் ைச பாட, 

குன்றின் ல்ைல மன்றிைட நா ம் கு ங்கு ேய. 

 சி  மைலயில் ஷ்பித்தி க்கும் ல்ைல மலர்களின் ந மணம் 
நிைறந் ள்ளதாக ம், இளம் பிைறமதி, மாடங்கைளத் ெதாட் க் ெகாண் ப்பதாக ம் 
உள்ள தி க்கு ங்கு யில் நித்ய வாஸம் ெசய் ம் ேதவாதி ேதவைன, ல்யரான 
நீங்கள் தீ, நீர் எ த் ச் ெசன்  பணிந்தீர்களானால் ெகா விைனகள் எல்லாம் விலகி, 
பரம மங்களங்கள் அைட ர்கள் என க யன் கூறினார்.  தன் ைடய “ஒ மாைல ... 
பாடப் பாவம் நில்லாேவ” என்  தன் பாசுரங்கைளப் பா வதால் ஏற்ப ம் பலைன 
விளக்கினார்.  தி க்கு ங்கு யில் நம  பரமாசார்யர்க க்கு மிகுந்த அ க்ரஹங்கள் 
ெசய்த ஸ்ரீ ைவஷ்ணவ நம்பி, தி க்கு ங்கு வல்  என்ற திவ்ய தம்பதிகைள 
நமஸ்காித் க் ெகாண் , இக் கட் ைர ேம ம், வளரப் பிரார்த்திக்கிேறன். 

ïI vamn di][ bÔIkaïm ]eÇe ]Irsagr pu:kr[I is<xundI tIwR tqe pÂ  ketk ivmanDayaya< iSwtay pU-
vaRiÉmuoay ïImte vamn ]eÇv‘I கு ங்கு வல்லீ naiyka smet ïI vamn ]eÇ pU[aRy கு ங்கு  நம்பி 

ïIvE:[v pU[ ைவஷ்ணவ நம்பி namyutay #tr iÇiv³m pU[R AasIn ïIxr pU[R ïI ÉU smet pÒnaÉ pU[R> 
pañeR pvRte ù;Ikez pU[R #Tyip dzRn àxaÇe pr äü[e nm> 
SrI vAmana dakshiNa badrIkASrama kshetre kshIrasAgara pushkaraNI 
simdhunadI tIrtha taTe panca ketaka vimAnaChAyAyAm sthitAya pUrvAbhi-
mukhAya SrImate vAmana kshetravallI (kurunguDi vallI) nAyikA sameta 
SrI vAmana kshetra pUrNAya (kurunguDi nambi) SrI vaishNava pUrNa 
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(vaishNava nambi) nAmayutAya itara trivikrama pUrNa AsIna SrIdhara 
pUrNa SrI bhU sameta padmanAbha pUrNaH pArSve parvate hrshIkeSa 
pUrNa ityapi darSana pradAtre para brahmaNe namaH 

 

||சுபம்|| 

 

தாஸன் 

ஒப்பி யப்பன் ேகாவில் வரதாசாாி சடேகாபன் 

 

 
 

 


