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ஸ்ரீ 

திருவாலி - திருநகr - ஆழ்வார்கள் அநுபவம் 
(ேசாழ நாட்டு திருப்பதி( 

ஆசிrயர்: ஒப்பிலியப்பன் ேகாயில் ஸ்ரீ வரதாசாr சடேகாபன் 

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

**** 

விஜய வ ஷம் - கார்த்திைக மாதம் - கார்த்திைக நக்ஷத்ரம் - தி மங்ைக ஆழ்வார் 
தி வவதார தினம் (Date 12-15-2013)  

**** 

அன் ள்ள ஆஸ்திக அன்பர்க க்கு, 

அ ேயனின் தாஸஸ்ய விஞ்ஞாபனம்.  கார்த்திைக மாத கார்த்திைக நக்ஷத்திரத்தில் 
அவதாித்த திர்மங்ைகயாழ்வார் தி வவதார தினத்தில் அ ேய டய ஸமர்ப்பணமாக 
இந்த மின் - ஸ்தகத்ைத ெவளியி வைத அ ேயனின் பாக்கியமாக க கிேறன்.   

ன்  IBM என்கிற ஸ்தாபனத்தில் உத்ேயாகத்தி ந்த ேபா  1992 ெசப்டம்பர் 
ெதாடங்கி மார்ச் 1993 வைர ேவைல நிமித்தமாக பல ெவளிநா க க்கு ப்ரயாணம் 
ெசய்  ெகாண் ந்த ேவைளயில் பகவத் சிந்தைன விடாம க்க 108 திவ்ய 
ேதசங்கைளப்பற்றி ம், ஆழ்வார்களின் அ ளிச் ெசயல்கைளப் பற்றி ம், ேவத 
ேவதாந்தங்கைளப் பற்றி ம் ஏற்பட்ட எண்ணங்களின் க த் -ேகாைவைய ஒ  ல் 
வ வமாக எ திய  ேநற்  நடந்த  ேபால் பசுைமயாக நிைனவில் நிற்கிற .   

பகவத்-பாகவத-ஆசார்ய கடாக்ஷங்களினால் இப்ேபா  அந்த ல் இ ந்  ஒ  
பகுதியாக, க யன் அவதாித்த தலமான தி க்குைறய ர் ஸமீபத்தி ள்ள ம், 
தி வஷ்டாக்ஷரத்தின் உபேதசம் ெபற்ற தல ம் ஆகிய தி வா -தி நகாி 
தி ப்பதிகைள பற்றிய கட் ைரைய இங்ேக ஸமர்ப்பிக்கிேறன். 

||ஆழ்வார் எம்ெப மானார் ஆசார்யர் தி வ கேள சரணம்|| 

 

தாஸன் 
ஒப்பி யப்பன்  ேகாவில் வரதாசாாி சடேகாபன் 
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தி மங்ைகயாழ்வார் தனியன் 

(எம்ெப மானார் ஸ்ரீராமா ஜர் இயற்றிய தனியன்) 

வாழி பரகாலன் வாழி க கன்றி,  

வாழி குைறய ர் வாழ்ேவன்ண்தன் -- வாழியேரா 

மாேயாைன வாள்வ யால் மந்திரங்ெகாள் மங்ைகயர்ேகான்  

ேயான் சுடர்மான ேவல். 

சீர்காழி, தி வா  ஸமீபம் உள்ள 14 தி ப்பதிகள் 

காழிச் சீராம விண்ணகரம் என்ற சீர்காழி ஸமீபம் 
தி நாங்கூர் தி ப்பதிகள் என்  ேஸவித் க் 
ெகாள்ளப்ப ம் 11 தி ப்பதிக ம், தி வா , தி நகாி 
என்ற 2 தி ப்பதிக ம் உள்ளன. சீர்காழி 
தி ப்பதி டன் ேசர்ந்த இந்த 13 தி ப்பதிக டன்,  
சீர்காழி ஸமீபம் உள்ள தி ப்பதிகள் கணக்கு 14 ஆகும். 

இந்த 14 தி ப்பதிக ம், அங்கு ேகாயில் ெகாண் ள்ள 
அர்ச்சா ர்த்திக ம் பின் வ மா  நமஸ்காித் க் 
ெகாள்ளபட் ள்ளார்கள்: 

தி நாங்கூர் தி ப்பதிகள் (11) 

( 1 )  தி மணி மாடக்ேகாயில்: ஸ்ரீ ண்டாீகவல்லீ ஸேமத ஸ்ரீ நர நாராயண 
ஸ்வாமிேந நம: 

( 2 )  தி ைவகுந்த விண்ணகரம்: ஸ்ரீ ைவகுந்தவல்லீ ஸேமத ஸ்ரீ ைவகுந்த நாத 
(தாமைரக்கண் ெந ய) ஸ்வாமிேந நம: 

( 3 )  தி  அாிேமய விண்ணகரம் (குடமா  கூத்தர் ேகாயில்) ஸ்ரீ அம் த கடவல்லீ 
ஸேமத ஸ்ரீ குடமா  கூத்தர் ஸ்வாமிேந நம: 

( 4 )  தி த்ேதவனார் ெதாைக (கீைழச்சாைல மாதவப் ெப மாள் ேகாயில்): ஸ்ரீ 

திருமங்ைகயாழ்வார் ‐ திருவாலி 
(நன்றி; ராமாநுஜ தாசர்கள்/

pbase.com) 
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கடல்மகள் ஸேமத ஸ்ரீ ெதய்வநாயக ஸ்வாமிேந நம: 

( 5 )  தி வண் ேடாத்தமம்: ஸ்ரீ ேஷாத்தம நாயகி ஸேமத ஸ்ரீ ேஷாத்தம 
ஸ்வாமிேந நம: 

( 6 )  தி ெசம்ெபான்ெசய்ேகாயில்: ஸ்ரீ அல் மாமலர் நாச்சியார் ஸேமத ஸ்ரீ 
ேபர ளாள ஸ்வாமிேந நம: 

( 7 )  தி த்ெதற்றியம்பலம்: ஸ்ரீ ெசங்கமலவல்  ஸேமத ஸ்ரீ ெசங்கண்மால் ஸ்வாமிேந 
நம: 

( 8 )  தி மணிக்கூடம்: ஸ்ரீ தி மாமகள் ஸேமத ஸ்ரீ மணிக்கூட நாயக ஸ்வாமிேந நம: 

( 9 )  தி ெவள்ளக்குளம் (அண்ணன் ேகாயில்): வார் தி மகள் ஸேமத ஸ்ரீ கண்ணன் 
(நாராயண) ஸ்வாமிேந நம: 

( 1 0 )  தி ப்பார்த்தன்பள்ளி: ஸ்ரீ தாமைர நாயகி ஸேமத ஸ்ரீ தாமைரயாள் ேகள்வன் 
ஸ்வாமிேந நம: 

( 1 1 )  தி க்காவளம்பா : ஸ்ரீ மடவரல் மங்ைக ஸேமத ஸ்ரீ ேகாபாலக் ஷ்ண 
ஸ்வாமிேந நம: 

மற்ைறய 3 தி ப்பதிகள் 

( 1 2 ) ,  ( 1 3 )  தி  ஆ  (தி வா ) / தி நகாி (ெதன்னா , வயலா ): திவ்ய ேதச 
கணக்கில், ஒன்றாக கணக்கிடப்பட்ட ேபாதி ம், இந்த ஸன்னதிகள் இரண்  தனி 
ஊர்களில் உள்ளன. 

( 1 2 )  தி வா  - ஸ்ரீ மஹால மி ஸேமத ஸ்ரீ நர ம்ஹ ஸ்வாமிேந நம: 

( 1 3 )  தி நகாி - ஸ்ரீ அம் தகடவல்லீ ஸேமத வயலா  மணவாள ஸ்வாமிேந நம: 

( 1 4 )  தி க்காழிச் சீராம விண்ணகரம் (சீர்காழி): ஸ்ரீ மட்டவி ங்குழ  ஸேமத ஸ்ரீ 
தாடாள (த்ாிவிக்ரம ர்த்தி) ஸ்வாமிேந நம: 

சீர்காழி ஸமீபம் உள்ள இந்த 14 ேசாழ நாட்  தி ப்பதிகளில் ேகாயில் ெகாண்  
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inTyEve;a jgNmata iv:[ae> ïIrnpaynI, 

ywa svRgtae iv:[uStwEvey< iÖjaeÄm>. 

நித்ையேவஷா ஜகந்மாதா விஷ்ேணா: ஸ்ரீரநபாயிநீ | 

யதா ஸர்வகேதா விஷ் ஸ்தைதேவயம் த்விேஜாத்தம: || 

ஸ்ரீ விஷ்  ராண ச்ேலாகம் ெசால் ம் வைகயில், ஸ்ரீ மஹால மி உலகங்க க்கு 
தாயாரா ம், எப்ேபா ம் பகவானான ஸ்ரீமந் நாராயணைன பிாியாதவளாக  ேஸைவ 
த கிறாள். 

தி வா  / தி நகாி தி ப்பதி 

தி வா ம் ,தி நகாி ம் இரண்  ைமல் ரத்தில் உள்ளன. அைவ இரண் ம் 
திவ்யேதச கணக்கில் ஒன்  .ேதவி பகவாைன ஆ ங்கனம் ெசய்  ெகாண்டதால் ,இத் 
தி ப்பதிக்கு தி வா  என்ற ெபயர் ஏற்பட்ட  .தி வா யில் நர ம்ஹன் 
ஸன்னதி ம் ,அதற்கு  2 ைமல் ரத்தில் உள்ள தி நகாியில் வயலா  மணவாளன் ,
தி மங்ைகயாழ்வார் ஸன்னதிக ம் உள்ளன  .தி நகாிக்கு மிக ம் ஸமீபம் உள்ள 
ேவதராஜ ரத்  ைமதானத்தில் ,பங்குனி உத்தர தினத்தில் ேவ பறி உத்ஸவம் 
நைடெப கிற  .தி மங்ைக மன்னன் அவதாித்த தி க்குைறய ம் தி நகாிக்க கில் 
உள்ள   .இந்த தி ப்பதிையப் பற்றி  43 பாசுரங்கள் நமக்கு கிைடத் ள்ளன  .
குலேசகராழ்வார் ,ஒ  பாசுர ல ம் ,தி மங்ைக  42 பாசுரங்கள் ல ம் இத் 
தி ப்பதிைய ெகாண்டா ள்ளார்கள். 

எங்கும் வயல்களால் அலங்காிக்கப்பட்  ,பசுைம ,தன தான்ய ெசழிப்  மிகுந்த 
தி வா க்கு யஜமானான பகவாைன  “ வயல் அணி ஆ  அம்மாேன” என்  தி மங்ைக 
அன் டன் அைழத்  ,ஆ  நாடானான எனக்கு உன்னிடம் விேசஷ ப்ேரைம உண்   .
அ  ெதாிந்த நீ ,தாஸனான என  ெநஞ்சில் ஸ்வதந்த்ரத் டன் வந்  தானாகேவ 

குந்தாய்  .நீேயா என் ைடய ஆராதன ர்த்தி .எந்த திவ்ய ேதசம் ெசன்றா ம் ,
உன்ைன மறவா  ,என் சிந்தைனயில் ைவத்  நிற்ேபன்  .கா ண்ய பாவம் ெகாண்  ,
நீேய வந்  ,என  மனதில் எ ந்த ளின இனிைம ம் ,எளிைம ம் நிைனத்தால் ,
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உன்ைன தயாநிதியான தி  ) பிராட்  (என்  அைழக்க ேவண் ம் என்  
ேதான் கிற   .இந்த விதத்தில் நீ தயாமயியான ஸுதாமயி  ) ெபாிய பிராட்  (ேபால் 
ஆகி நிற்கிறாய்  .ஆைகயால் ,தி க்கும் தி வாகிய உன்ைனத் தி ேவ என்  
என் ைடய தல் பாசுரத்திேல அைழக்கிேறன் என்  தி மங்ைக பக்தி உணர்ச்சி 
மிகுதியால் கூறினார்  .இந்த தல் பாசுரம் பின் வ மா : 

வந் ன ேயன் மனம் குந்தாய் குந்தற்பின் வணங்குெமன் 

சிந்தைனக்கினியாய் !தி ேவ !என்னா யிேற, 

அந்தளிரணியார்ேசாகின் இளந்தளிர்கள் கலந்ைவெயங்கும் 

ெசந்தழல் ைர ம் தி வா யம்மாேன! 

அழகு மிகுந்த தி வா க்கு ஸ்வாமிேய !ெகௗஸ் பம் என்ற ரத்னத்ைத அணிந்  
ெகாண்  ,நீலமைல ேபால் பாற்கட ல் ,ஆதிேசஷன் ேமல் சயனித் க் ெகாண் ந்த 
நீ ,அழகிய பாற்கடைல ம் ,ெசௗக்யமான அரவைணைய ம் விட்  ,என் மனம் வந்  

குந்தாய் என்  மற்ற ஒ  பாசுரப் பகுதியில் ,பின் வ மா  கூறினார்: 

நீலத் தடவைர மாமணி நிகழக் கிடந்த  ேபால் அரவைண 

ேவைலத் தைலக்கிடந்தாய் அ ேயன் மனத்தி ந்தாய் 

ேலாகேபாகங்களில் ஆழ்ந்தி ந்த என்ைனத் தி ப்பி ,உன் ெசவ்விய தி வ களில் த் ட 
பக்தி ஏற்ப மா  ெசய்தாய்  .இந்த க த்ைத “மின்னின் மன் டங்கிைட மடவார் தம் 
சிந்ைத மறந்  வந்  ,நின் மன்  ேசவ க்ேக மறவாைம ைவத்தாய் ”என்  ெவளியிட்  
தன் நன்றிைய க யன் ெதாிவித்தார் .என் மனதில் குந் ள்ள உன்ைன என்ைன விட்  
எங்கும் ெசல்ல ஸம்மதிக்க மாட்ேடன்  .தின ம் ,க ைக ,கற்பகம் ,நாழல் ,மந்தாரம் ,
ெஸௗகந்தி ,ெசங்க நீர் ,தாமைர ,ஜாதிதாைழ ஆகிய எட்  விதமான க்கள் எ த்  
உன்ைன ஆராதித்த பின்னர் ,எட்  அக்ஷரங்கள் ெகாண்ட லமந்தரத்தினால் 
உன்ைன மானஸீகமாக ஆராதிப்ேபன்  .நீ ம் என் மனைத விட்டகலா  இ க்க 
ேவ ம் என்  பின் வ மா  ேகட் க் ெகாண்டார்: 

கந்த மாமலெரட் மிட்  நின் காமர் ேசவ ைக ெதா ெத ம் 

ந்திேயன் மனத்ேத குந்தாய்ப் ேபாகெலாட்ேடன் 
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சந்திேவள்வி சடங்கு நான் மைறேயாதி ேயா வித்தாதியாய் வ ம் 

அந்தணாளற் அறா அணியா யம்மாேன. 

என் மனதில் குந்த உன்ைன என் ம் விடமாட்ேடன்  .நீ என் மனைத விட்  அகல 
ஸம்மதிக்க மாட்ேடன் என்ற தீர்மானத்ைத மற் ம் ஒ  பாசுரத்தில்“ ,உன்ன ேயன் 
மனம் குந்த ,அப் லவ ! ண்ணியேன ! குந்தாையப் ேபாகெலாட்ேடன் ”என்ற 
விதமாக ெசான்னார். 

 
திருநகr ெபருமாள் (நன்றி:  www.srivaishnavam.com) 

தி வா  பற்றிய தல் பத்  பாசுரங்களில் , தல் நான்கில் ,பகவான் தி ப்பாற்கடைல 
 விட்  ,தன் மனம் குந்தைதப் பற்றி க யன் கூறினார்  .அ த்த பத்  பாசுரஙகளில் ,
தன் மனதில் குந்தவன் ,அங்கு நிைலத்தி க்க ேவண் ெமன பிரார்த்தித் க் 
ெகாண்டார். 

அ த்த பத்  பாசுரஙகளில் ,க யன் பரகால நாயகியாக மாறி ,வண்  ,கு ைக 
த யைவகைள வயலா  மணவாளனிடம் தாக அ ப் கிறார்  .அவ டன் கூ  
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இ க்க வி ம்பி ,அவ ைடய பிாி  ெபா க்காமல் கத கிறாள்  .என் ஸ்வாமிேய“ !

யிலாத கண்ணிைணேயன் நின் நிைனந்  யர்வேனா ? ” உன் பிாிவால் ஏற்பட்ட 
ேசாகத்தால் ,உறக்கேமயில்லாத இ  கண்கைள ைடய நான் உன்ைனேய நிைனத்  ,
நிைனத்  க்கப்பட் க் ெகாண்ேட இ க்கேவண் ெமன்ப  உன  எண்ணமா என்  
பரகால நாயகி ேகட்கிறாள்  .பகவா ைடய ஸம்ச்ேலஷத்ைத  ) ேசர்த்திைய (ேவண் ம் 
பாசுரங்கள் பகவத் பக்தி மிகுந்தைவ  .ஆழ்வாாின் உ க்கமான ேவண் ேகா க்கு 
ெசவி சாய்த்த வயலாளி மணவாளன் ,பரகால நாயகி ன் ேதான்றினான்  .அவைள வா ,
நம்  ஊர் ேபாகலாம் என்றைழத்தான்  .உடேன பரகால நாயகி அவன் ைண டன் 
தி வா  க றப்ப கிறாள்  .அ வைர ,தன் ெபண்ணின் கஷ்டம் ஸகியா  ,
அவைளத் ேதற்றி வந்த பரகால நாயகியின் தாயார் ,நித்ராவஸ்ைத ஏற்பட்  சற்  

ங்கிவிட்டாள்  .அந்த சமயத்தில் ,தன் ெபண்  “ காியான் ஒ  காைள டன்” நடந்  ,
ட்ைட விட்  ேபாவைதக் கண்  ,பதறி எ ந்தாள்  .தி டன் ேபால் ஒ வன் தன் 
ட் ல் ைழந்  ,தன் ெபண்ைண அைழத் ப் ேபாவைதக் கண்  ,இந்த க ேமனிக் 

காைள ,தி வா  மணவாளன்தான்  என்ற அ மானத்திற்கு வந்தாள்  .என்னிடம் 
ெசால் க் ெகாள்ளாமல் ,என் ெபண் எங்ேகா ,ஒ  ேவற்  ஊரா டன் ேபாய்க் 
ெகாண் க்கிறாேள ,என்னவாகுேமா என்  தாய்க்கு உாிய கவைல டன் 
ந ங்குகிறாள்  .ெபற்ற தாைய விட்  விலகின ெபண் ,இந்த  மனித டன் தி வா  
ேசர்வாேளா என்னேவா ,நான் அறிேயன் என்  கூறி நின்றாள். 

கள்வனாய், இரவில் வந்  தன் மகைள வசப்ப த்தி தி வா  அைழத் ச் ெசன்ற 
தி வா  எம்ெப மாைன குற்றம் ெசால்வதில் பயனில்ைல.  தன் மகள், தாயிடம் 
இரக்கமில்லாம ம், தான் வளர்த்த சி  கிளி, தான் உபேயாகப்ப த்தின விைளயாட்  
ெபா ள்கள் எல்லாவற்ைற ம் ஒ  ெநா யில் உதறி தள்ளிவிட் , தி வா ப் 
ெப மா டன் ஓ ப் ேபானைத நிைனத்  தாய் வ ந்தினாள்.  பின்னர், தன் மகள் 
ேமல் குற்றம் கூ வ  சாியல்ல என்  தாய் குலத்திற்ேக உாிய வாத்ஸல்யத் டன், 
பரகால நாயகியின் அன்ைன, தன் மன நிைலைய மாற்றிக் ெகாண்டாள். என் 
ெபண்ேணா, அழகில் மஹால மி ேபான்றவள்.  அப்ேபற்பட்ட ெசௗந்தர்யம் 
ெகாண்டவள் தி வா  மணவாளைனத் தவிர, ேவ  யாைர நினக்க ம்? தன் 
மணவாள டன்  தி வா  ேசர்ந்த ம், என்ைன ம் கூப்பிட்  தன்ைன ம் க்ககத்தில் 



www.sadagopan.org         8 

 

 

இ  என்  அைழக்கப் ேபாகிறாள் எனக் கூறி தன  மனைத ேதற்றிக் ெகாண்டாள். 

பந்  ஜனங்களிடம் உள்ள அன்ைப ,பகவானிடம் தி ப்ப ேவ ம் என்பைத 
ெதாிவிக்க ,க யன் ,பரகால நாயகியின் தாயாக மாறி ,அவள் தன் ெபண்ைண 
பகவானிடம் இழந்த சமயம் பட்ட பாிபவத்ைத பத்  பாசுரங்கள் லம் ெதாிவித்தார்  .
பகவத் விஷயேம மிக ம் ேதட ேவண் ய  என்பைத இப் பாசுரங்கள் லம் க யன் 
உபேதசித்தார். 

 
 

வயலாளி மணவாளன் (இடது) ஸ்வர்ண ஸிம்ஹாஸனம் மற்றும் திருமங்ைகயாழ்வார் 
குமுதவல்லி நாச்சியார் (வலது) ஸ்வர்ண ஸிம்ஹாஸனம் 

(நன்றி:  www.anudinam.org) 

தி ெந ந்தாண்டக பாசுரப் பகுதி ஒன்றில் பரகால நாயகியாக தான் மாறி ,பகவாைனப் 
பிாிந்  ,அவ ைடய ஸம்ச்ேலஷம் ேவண்  கதறியைத பின் வ மா  தி மங்ைக 
விவாித்தார்  .அ  கண்  ,தன் தாயார் லம்பினைத ம் விவாித்தார்: 

ெநஞ்சு கிக் கண் பனிப்ப நிற்கும் ேசா ம் 

     ெந யிர்க்கு ண்டறியா றக்கம் ேபணாள் 
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நஞ்சரவில் யிலமர்ந்த நம்பீெயன் ம் 

     வம்பார் ம் வயலாளி ைமந்தா ெவன் ம் 

அஞ்சிைறய ட் ெகா ேய யா ம் பா ம் 

     அணியரங்க மா ேமா ேதாழீெயன் ம் 

என் சிறகின் கீழடங்காப் ெபண்ைணப் ெபற்ேறன் 

     இ நிலத்ேதார் பழி பைடத்ேதன் ஏ பாவேம. 

அஷ்டாக்ஷர விமான நிழ ல் ேகாயில் ெகாண் ள்ள வயலாளி மணவாளைன ம், 
அவன் பிராட் யான அம் தகடவல் ைய ம் பிரார்த்தித் க் ெகாண் , தி மங்ைக 
காட் க் ெகா த்த பக்தி மார்க்கத்ைத நா ம் கைட பி ப்ேபாமாக! 

ïIvalI-ïIngrI ]eÇe ïI lúmIpure $lai][I pu:kr[I tqe Aòa]r ivmanCDayaya< ïImte 
Am&t"qv‘I smet ïI laúmIn&isMhay tqa kedarpitvray (வயலாளி மணவாளன்) ïI kmla 
ptye präü[e nm> 
SrIvAlI-SrInagarI kshetre, SrI lakshmIpure, IlAkshiNI pushkaraNI taTe, 
ashTAkshara vimAnacChAyAyAm, SrImate amrtaghaTavallI sameta SrI 
lAkshmInrsimhAya, taTA kedArapativarAya (vayalALi maNavaLan) SrI kamalA 
pataye parabrahmaNe namaH   

(NOTE: The salutations are from a monograph ‘108 divya deSa virAjamAna divya dampatyo: naamAvaLi: 
leelAmrutam’ authored by two great divya deSa mangaLASAsana rasikAs, Sriman U.Ve. PadmanAbhan Swamy and 
Sri Ramanasundaram of New Delhi (in the year 2000). This book with 200 pages is a veritable treasure house of 
anubhavam by AzhwArs and pUrvAcAryAs.) 

ஆழ்வார் எம்ெப மானார் ஆசார்யர் தி வ கேள சரணம் 

தாஸன் 

ஒப்பி யப்பன் ேகாவில் வரதசாாி சடேகாபன் 

 


