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இருள்மிகு $தவநாதசுவாமி திருக்கோயில்
திருவகீந்திபுரம், கடலூர் வட்டம் & மாவட்டம்

(குல வரலாறு
அமைவிடம் : திக்கெல்லாம் புகழும் திருவகீந்திரபுரம் என்னும் திவ்யதேசம்
தமிழகத்தில் நடுநாட்டில் அமைந்துள்ள திருப்பதிகள் இரண்டாகும்.

ஒன்று

இந்த திவ்யதேசம் கடலூருக்கு மேற்கே 6 கி.மீ. தொலைவில் பண்ருட்டி செல்லும்

சாலையில் அமைந்துள்ளது. பேருந்து தட எண்கள் : 16,3 (ox soni பண்ருட்டி)

பல்வேறு
அமைப்பு : இத்திருக்க
கோயில்
ோயில் காலங்ளி அரசர்கள் பலரால்
அவ்வப்போது
கட்டப்பெற்று புனருத்தாரணம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோயிலின்

முதலாம் குலோத்துங்கசோழன் (கி.பி. 1070) மற்றும் விக்கிரம சோழதேவன் (1118-

1135) இவர்களுடைய கல்வெட்டுகள் காணப்படுகின்றன.

இத்திருக்கோயிலின்

பிரகாரங்கள் பாண்டிய மன்னர்களால் கட்டப்பட்டதாக தெரிகிறது. பிரகாரத்தின்
மேற்கூரையில் மீன்கள் பொறிக்கப் பட்டிருப்பதும் அங்கு காணப்படும் பல

3. கோயில் சிறப்பு அம்சங்கள்: கருடனால் கொண்டுவரப்பெற்ற கெடில
சஞ்சீவி பர்வதத்தின் ஒர் பாகம் வீழ்ந்து உருவாகி அதனாலேயே ஒளஷதாசலம் என

வழங்கும் ஒளஷதமலைக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது இத்திருக்கோயில்.
அஹிந்திரன் என்றால் ஆதிசேஷன். இவ்வூர் ஆதிசேஷனால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட

ஊராகும். அதனால் அஹீந்திரபட்டினம் எனவும் வழங்கப்படுகிறது.

இடமாகும்,வரும்மகாபாரதற்க
தவம் செய்தை தரிசித்து
அருகிலுள்ள மலை பிரம்மா கோயில்கள
ில் அர்ச்சனன்
காலத்தில் திருவகந்திரபும்

நாடு முழுவதும் உள்ள

தரிசனம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. வில்லிபுத்தூரார் இதனை
வந்து பெருமாளை
“நேமி கையாளன் அகிந்திரபுரமும் கண்டு கைதொழுதான்” என்று கூறுகிறார்.

அறியப்படுக
ிறது.
இருந்துள்
யுகத்திலும்
ளதாக
துவாபர
இத்திருக்
இதனால்
கோயில்
இதனால் இங்குள்ள பெருமாளை திருப்பதி பெருமாளுக்கு மூத்தவராக:
வழிபடுகின்றனர் பக்தர்கள்.

இத்தலம் நடுநாட்டுத் திருப்பதிகள் இரண்டில் ஒன்றானதாகும். மற்றொன்று

திருக்கோயிலூர். திருமங்கையாழ்வாரால் மங்களாசாஸனம் செய்யப் பெற்றது.

இத்திருக்கோயிலின் பிரதான மூர்த்தியான அருள்மிகு தேவநாதப்பெருமாள் இங்கு

நின்ற கோலத்தில் காட்சி தருகிறார். மேலும் அவர் இருந்த கோலத்தில்

அவீந்திரபுரநாதராகவுப்கிடந்த கோலத்தில் பள்ளி கொண்ட நாதராகவும் காட்சி தருகிறார.

தேவநாதசுவாமி இத்திருத்தலத்தில் அச்சுதன், ஸ்திரஜோதிஸ், அதகஜோதிஸ்,

contends மூவராகிய மூர்த்தி, அடியவர்க்குமெய்யன், தாஸஸத்தியன் முதலிய பல
திருநாமங்களால் துதிக்கப்படுகிறார்.

கோயிலில் பிரதானமாக (த க்கப்படும் தாயாா அம்புருஹவாசினி, ஹேமாம்புஐ
நாயகி, பார்கவி, தரங்கமுகநந்தினி, செங்கமலத்தாயா, அலைவாய உகந்தமகள்

-2இந்த மலையிலுள்ள காடு 'ஸெளகந்திகவநம்' என்று பெயா் பெற்றது. ஸ்ரீமந்

நாராயணான

தெய்வநாயகனை

ஆராதிப்பதற்காக

பரஹமா

நிர்மித்த

குளத்துக்கு 'ப்ரஹ்ம தீர்த்தம்' என்று பெயர்.

கப்
ஒரு காலத்தில் அஹம்பாவம் பிடித்த தேவர்கள் அஸுரர்களால் தோற்கடிக்
உபதேசப்படி

பட்டு விரட்டப்பட்டார்கள். அவர்கள் ஸுரகுருவாகிய ப்ருஹஸ்பதியின்
ஒளஷதாசலத்துக்கு வந்து, பரமனைக் குறித்துத் தவம் செய்தனர். நாராயணன்
அவர்களுக்கு

உதவி

புரிவதாக

அநுக்ரஹித்தருளினார்.

அஸுரர்கள் ப்ரஹ்ம தேவரைச் சரணமடைந்தனர்.

இதைக் கண்ட

அவர் “பரமசிவனைத்

துணை கொண்டு யுத்தம் செய்யுங்கள்” என்று கூறியனுப்பினார். அஸுரர்களுக்கு
பக்கபலமாக சிவன் நின்றார். தேவாஸுர யுத்தம் உண்டாயிற்று. சிவனால்
தேவர்கள் தாக்கப்பட்டு அல்லலுறுவதைக் கண்ட நாராயணன் சக்ராயுதத்தை
ஏவினார். அது அஸுரர்களைக் கொன்று குவித்ததுடன் சிவனுடைய சூலத்தையும்
நாசமாக்கி அவரையும் விரட்டிச் சென்றது. சிவன் பகவானைச் சரணமடைய,
சக்கரம் சாந்தமடைந்தது. பரமசிவன் பகவானை சரணமடைந்ததைக் கண்ட
அசுரர்களும் சரணமடைந்தனர். எல்லாரையும் பகவான் ரக்ஷித்தார். தாமே
மும்மூர்த்தியாகக் காட்சியளிப்பதாகக் கூறிய பகவான் தமது திருமேனியில்
பிரமனையும் சிவனையும் காட்டி அனைவரையும் மகிழ்வித்தார். தேவர்களுக்கு
தலைவனாக இருந்ததுகொண்டு 'தேவநாதன்' என்ற திருநாமம் உண்டாயிற்று. தம்
தாஸர் (பக்தர் களுக்கு மனமுவந்து உண்மையாக அநுக்ரஹம் செய்தமைப்பற்றி
'தாஸஸத்யன், அடியவர்க்கு மெய்யன்' என்ற திருநாமங்களும் உண்டாயின.

ப்ரஹ்மா மலைமேலும் பரமசிவன் இவ்வூருக்கு வடகிழக்கில் திருப்பாதிரிப்புலியூரி
(பாடலிபுரத்து) லும் இருந்து கொண்டு எப்பொழுதும் ஸேவித்துக் கொண்டிருப்பதாக
கூறி விடை பெற்றனர்.

அங்கேயே ஸ்ரீமந்நாராயணன் நித்யவாஸம் செய்ய இருப்பதை அறிந்த

ஆதிசேஷன் அங்கு ஒரு நகரத்தை உண்டு பண்ணினான். அதுதான் திருஅஹிந்தர

(ஆதிசேஷ) புரம் எனப் பெயர் பெற்று விளங்கியது.

ஒரு சமயம் பரமபுருஷன் தனக்குத் தீர்த்தம் வேண்டும் என்று கருடனைப்
பார்த்துக் கேட்டான். அவன் உடனே வெகு வேகமாக மேற்கே சென்றான். பத்துக்

காத தூரத்தில் ஒரு மஹரிஷி தம் தபோ பலத்தால் விரஜா நதியின் தீர்த்தத்தைத்
தமது கமலண்டலத்தில் அடைத்து வைத்துத் தவம் செய்து கொண்டிருந்தா£:

கருடன் அந்தக் கமண்டலத்தை உருட்டி விட்டான். அதிலிருந்து தண்ணீ பெருகி

ஓடிற்று. கருடன் அதை தன் மூக்கினால் கிழிக்கப்பட்ட வழியே வரும்படி செய்தி

கொண்டே வந்தான். அதற்குள் மஹரிஷி தவம் கலைந்து பார்த்தார். கோபம்கொ ண்டு

கருடனை சபிக்க நினைத்தார். பிறகு காரணத்தை அறிந்தவராய், எந்த பரமனை
குறித்துத் தவம் செய்கிறோமோ அவருக்காகவே இந்தத் தீர்த்தம் செல்லுகிறதி
என்பதை அறிந்தவராய் சாந்தியடைந்தார். கருடன் அங்கு வருவதற்கு?
பகவான் ஆதிசேஷனைப் பார்க்க, அவனும் தத்கஷ்ணமே பாதாளத்திலிருந்ச

3.
கங்காதீர்த்தத்தைக் கொண்டுவந்து
கருடன் வந்ததும் இதை

கொடுத்துப் பகவானை த்ருப்தி செய்வித்தான்.

அறிந்து ஆதிசேஷனைக் கடிந்து கொண்டான்.

பகவான்

இருவரையும் ஸமாதானம் செய்து வைத்து ஆதிசேஷன் கொண்டு வந்த தீர்த்தம்
'சேஷதீர்த்தம்' என்றும், அது பலவிதமான நோய்களையும் தீர்க்கும் என்றும்,
அதிலேயே தமக்கு நித்யமும் நிவேதனத்துக்கு வேண்டிய தளிகைகளைச் செய்ய
வேண்டும் என்றும், கருடன் கொணர்ந்த தீர்த்தம் கங்கையைவிட மேலானது என்றும்
அதையே தனக்கு என்றும் திருமஞ்சநத்துக்கு உபயோகப்படுத்தவேண்டும் என்றார்.
இருவரும் மகிழ்ந்து பரமனை வணங்கி நின்றனர். இவ்விஷயங்கள், அடையும்
விநதை

சிறுவனுய்ய

அருள் கொடுத் துயர்த்தினை, அடியும் அணையும்

எனும்

அனந்தன் அடிதொழக் களித்தனை, என்ற நவரத்ந மாலையினால் தெரிகின்றன.

சேஷ தீர்த்தம் கிணறாக உள்ளது. அது கோயிலின் உள்ளே தெற்கு
ப்ரகாரத்தில் உள்ளது. கருட நதி கோயிலுக்கு மேற்கே ப்ரவஹிப்பதை இன்றும்
காணலாம். ரிஷியினுடைய சாபத்தினால் இன்றும் நதியின் தீர்த்தம் மழைக்காலத்தில்
ரத்தம் போல் சிவப்பாக ஓடுகிறது.
'
ஒரு காலத்தில் ப்ருகு மஹரிஷி இந்த மலையின் மேல் வந்து அமர்ந்து தவம்
செய்தார். அவருக்கு ப்ரஹ்மா ப்ரத்யக்ஷமாகி, “உமக்கு ஒரு குமாரி உண்டாவாள்
அவள் மூலம் நீர் நாராயணனைத் தரிசனம் செய்வீர்” என்று அநுக்ரஹித்து
மறைந்தார்.

பிறகு ப்ருகுமஹரிஷி 'பூதீர்த்தம்' என்ற தடாகத்தை நிர்மித்து, அங்கு பரமனைக்

குறித்து கடுந்தவம் புரிந்தார். ஒரு நாள் ரிஷி கண் விழித்துப் பார்த்தபோது,
பூதீர்த்தத்தில் ஆயிரம் தளங்களுடன் கூடிய பொற்றாமரையில் மஹாலக்ஷ்மி
குழந்தைவடிவமாக இருப்பதைக் கண்டார். குழந்தையைப் ப்ரீதியுடன் எடுத்து
வளர்த்து வந்தார். அவள் வளர்ந்து தேவநாதனையே விரும்பி வரித்துக்
கல்யாணம் செய்துகொண்டாள், ப்ருகுவின் பெண்ணாக வந்தமையால் 'பார்கவீ'
என்றும், பொற்றாமரையில் உதித்ததால் ஹேமாப்ஜநாயகி என்றும் பெயர்கள்
உண்டாயின.

அவள் அவதரித்த தீர்த்தம் 'பூதீர்த்தம்' என்று இன்றும் வழங்குகிறது.

பார்கவியை தம் திருமார்பிலும் ப்ருகு மஹரிஷியைத் தன் இடப் பக்கத்திலும்
இருக்கச் செய்தான் பரமபுருஷன்.
த்ரிபுர ஸம்ஹாரத்துக்குத் தனக்கு அருள் புரியவேண்டும் என்று சிவன்
ப்ரார்த்தித்தான். பகவான் தான் அம்பாக இருப்பதாக கூறினான். பரமனே அம்பாக
வந்தமையால் கர்வம் கொண்டான் சிவன். திரிபுரங்களையும் தன்கைகளாலேயே
ஸம்ஹரிக்கப் போவதாகக் கர்வம்கொண்டு அம்பை வில்லிலிருந்து விட்டான். இதை
அறிந்த பரமன்,பாணத்துடன் சிவனையும் இழுத்துக்கொண்டுபோய் நடுக்கடலில்

சிவனை தள்ளினான். சிவன் தத்தளிப்பதைக்கண்டு பார்வதி பகவானைச்
சரணமடைந்தாள். அடியவர்க்கு மெய்யனான பெருமான் ஒரு சிறுபிள்ளையின் உருவம்
கொண்டு கடற்கரையில் நின்று கொண்டு குழல் ஊதினான். குழலோசையை கேட்ட
ஸமுத்ரராஜன்,

மகிழ்ந்தான்.

அலைகளினூடே

கொணர்ந்து

கரைசேர்த்து

இது க்ருஷ்ணாவதாரத்துக்கு முன்பே நடைபெற்றது.

ப்ரஸித்தமானது.
அறிகிறோம்.

சிவனையும்

குழலூதுவது பரமனுக்குப் பழமையானதே

புராண

என்று இதனால்
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இந்த ஐதிஹ்யத்தை விளக்கவே மாசிப் பெளர்ணமியில் தேவநாதன் கடலாடும்

உத்ஸவத்தைக் கண்டருளுகிறான். பாடலீச்வரத்துச் சிவன் ஸமுத்திரத்தில்
இறங்கியவுடன் ஸ்ரீ தேவநாதன் கடலில் இறங்கித் தீர்த்தவாரி உத்ஸவம்
கண்டருள்கிறார்.

“மாசிக் கடலாடி மகிழ்ந்து வருவரே” என்பது ஸ்ரீ தேசிக ஸூக் தி.

வ்ருத்ராஸஈுரனால்

துரத்தப்பட்ட

தேவேந்திரன்

அவமானமடைந்து

ஒளஷதாசலத்துக்கு ஒடி வந்தான். அங்குள்ள ப்ரஹ்ம தீர்த்தத்தில் ஒரு தாமரைத்

தண்டின் உள்ளே புகுந்து மறைந்து வாழ்ந்தான். தேவதைகளுக்கு இந்த்ராணியும்
இந்த்ரனைக் காணா
மல்

பரமசிவனுடன்

ப்ரஹ்மாவை

ப்ரஹ்மதேவனின் வாயிலாக அவன் இருப்பிடத்தை அறிந்தனர்.

அடைந்தனர்.

ஒளஷதாசலத்துக்கு

வந்து அவர்கள் ஸ்ரீதேவநாதனைத் தவத்தினால் மகிழ்வித்தனர். தாஸஸத்யனான
பகவான் அவர்களை அநுக்ரஹிக்க விரும்பினார். அங்கே தவம் செய்து
கொண்டிருந்த ததீசி என்ற மஹரிஷியைக் கூப்பிட்டார். அவருடைய
முதுகெலும்பைத் தரும்படி நியமித்தார். அவரும் அப்படியே கொடுத்தார். அதைக்


கொண்டு வஜ்ராயுதம் செய்து தேவேந்திரனைக் கூப்பிட்டு அவனிடம் இதைக்


கொடுத்தார்.

'இதைக்கொண்டு

விருத்ராஸரனை

வதம் செய்', என்று

அநுக்ரஹித்தருளினார். இந்த்ரன் அவ்வாறே சென்று வ்ருத்ரனை வதைத்
தான்.
ப்ரஹ்மஹத்தி தோஷம் இந்த்ரனை வந்தடைய ஸ்ரீ தேவநாதனைத்
தவம் செய்து
மகிழ்வித்து, அதனின்றும் விடுபட்டான்.
ஒரு ஸமயம் பூமாதேவியும், மார்க்கண்டேயரும் தவம்புரிந்
து பகவானை

ஒளஷதாத்ரியில் கண்டு களித்தனர். அவர்களுடைய ப்ரார்த்
தனையின் படி
அர்ச்சாரூபியாய் ஸதா ஸேவை ஸாதிப்பதாகப் பரமன் அருள்புரிந
்தான். அன்று

முதல் திரு அஹிந்த்ரபுரத்தில் ஒளஷதகிரியின் அடிவாரம்) அர்ச்சாரூபியாக ஸேவை
தேவர்களும் மஹரிஷிகள

ஸாதித்து வருகிறான்.

ும் வந்து ஸேவித்து நவ தின

ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தை நடத்தி வைத்து, கருட நதியில் அவப்ருதத்தையும் நடத்த
ி
வைத்து மகிழ்ந்தனர்.
சீரஞ்ஜீவியான மார்க்கண்டேயர் தமக்கு மோக்ஷாநந்தத்தை அருள்
 புரியுமாறு
பகவானை வேண்டினார்.
அவர் சிவனுடைய சிரஞ்ஜீவித்வ வாக்குப் பழுது
படாமலிருக்க இங்கேயே தம் பக்கம் இருக்குமாறு பணித்தார்.
இப்படி இருக்கும்போது

மார்க்கண்டேயர். பகவானுக்கு

ப்ருகு மாமனாராக

இருக்கும் பாக்யத்தைப் பெற்றாரே, நமக்கு அந்த பாக்யம் கிடைக்கவில்லையே
என்று வருத்தமுற்றார். பகவான் மார்க்கண்டேயரைப் பார்த்து நீர் 'ப்ரஹ்ம தீர்த்தக
்

கரையில் கொஞ்ச காலம் தவம் செய்து வாரும்'என்று அனுப்பிவைத்தார்.அவர் அங்கே

தவம் செய்து வந்தார். ஒரு நாள் ஸரஸ்ஸில் தாமரை மலரொன்றில் மஹாலக்ஷ்மி
போல் அழகிய குழந்தை ஒன்று இருப்பதைக் கண்டார். மார்க்கண்டேயர் மகிழ்ந்தார்.
அந்தக்குழந்தையை எடுத்து வளர்த்து வந்தார்.அவள் ஸெளகந்திக வநத்திலும்
கடலில் அலைமுகத்திலுமாக விளையாடி மகிழ்ந்தாள். தேவர்களும் முனிவர்களும்
கண்டு களித்திட ஸ்ரீ தேவநாதனையே திருமணம் புரிந்து கொண்டாள்.
அதனாலேயே 'நன்மணத் தோப்பு' என்று பாடப் பெற்றது. ஸெளகந்திக

வநத்திலும், அலைமுகத்திலும் விளையாடியபடியால், தரங்கமுக நந்தினி என்று
பெயர் பெற்றாள். அந்த மங்கை அடியவர்க்கு மெய்யன் இப்போது அவனி
மருவு திருவயிந்தையடியவற்கு மெய்யன்' ஆனாள்.
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இலங்கைக்கு ஸஞ்ஜீவி பர்வதத்தை எடுத்துச் சென்றபோது ஹநுமனின்

கையில் இருந்த ஸஞ்ஜீவி மலையிலிருந்து சிறிதளவு சரிந்து இந்த மலையில்

விழுந்ததனால் இது ' ஒளஷாதாசலம்' என்ற பெயரை உறுதிப்படுத்திக்
கொண்டதாம். உடற்பிணிகளைப் போக்கும் ஒளஷதிகள் இங்கே காணக்
கிடைக்கின்றன. தாம் கொணர்ந்த மலையின் அடியில் தாம் இருக்கவேண்டும் என்று
ஹநுமன் ப்ரார்த்தித்தார். தமக்கு அவ்வப்போது ஸேவை ஸாதிக்க வேண்டும் என்று

ப்ரார்த்தித்து அவர் வரம் பெற்றார்.

கோயில் உள்ளது.

அதனாலேயே

மலையடிவாரத்தில் ஹநுமன்

இந்தச் செய்தி புராணத்திலும் உள்ளது.

ந்ருஸிம்ஹாவதாரம் ஆனபிறகு வெகுகாலம் கடந்துவிட்டது. ஒரு ஸமயம்
ப்ரஹ்லாதன் ந்ருஸிம்ஹாவதாரத்தை ஸேவிக்க விரும்பினான். அதற்காக அவன்

திருவஹிந்த்ரபுரத்துக்கு வடக்கே ஒரு காத தூரத்தில் ஒற்றைக் காலால் நின்று

கொண்டு பகவானைக் குறித்துத் தவம் செய்தான். பகவான் அவனுக்கு
ந்ருஸிம்ஹனாக ஸேவை ஸாதித்தான். அவன் விரும்பியபடி அங்கேயே
அர்ச்சாரூபியாக ஸேவை ஸாதித்து வருகிறான்.

ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹாதேசிகன் இந்த மலை மேல் இருந்து கொண்டு கருடனைக்
குறித்துத் தவம் செய்தார். கருடன் ப்ரத்யக்ஷமாகி வித்யைகளுக்கெல்லாம்
அதிதேவதையான

ஸ்ரீஹயக்ரீவ மூர்த்தியையும் ஹயக்ரீவ

மந்த்ரத்தையும்

உபதேசித்து அளித்துச் சென்றார். மஹாதேசிகன் அந்த மந்த்ரத்தை. ஜபித்து
ஹயக்ரீவன் ப்ரத்யக்ஷம் பெற்று அவரருளால் ஸகல சாஸ்த்ரங்களையும்

கற்றவரானார்.

த்ரிபுர சம்ஹாரத்துக்கு முன்பாக அவ்வசுரர்களை மயக்க வந்த சமயவாதியும்
பகவானே என்பதை 'புரமுயர்த்த அசுரர்கட்கோர் புரமுரைந்த பொய்யினான்' என்ற
நவரத்தின மாலை வாயிலாக அறியலாகிறது.
ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹா தேசிகன் ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம், தேவநாயக பஞ்சாசத்
அச்யுத சதகம், கருட தண்டகம், கருட பஞ்சாஸத் ரகுவீர கத்யம், கோபால விம்சதி,
ஸுதரீஸ நாஷ்டகம், ஸ்ரீஸ்துதி, மும்மணி கோவை, நவரத்தின மாலை, பரமபதங்கம்,
விரோத பரிஹாரம் முதலிய அநேக க்ரந்தங்களை இங்கேயே அருளிச்
செய்ததுடன், சுமார் நாற்பது வருஷ காலம் இங்கே எழுந்தருளியும் இருந்தார்.
ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹாதேசிகன் தம் திருக்கைகளாலே நிர்மித்த தம்முடைய

திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தையும், அவர் எழுந்தருளியிருந்த திருமாளிகையை
யும்.
அவர் கட்டிய திருக்கிணற்றையும் இந்த ஊரில் இன்றும் ஸேவிக்கலாம்.

ஸ்ரீமந்

நிகமாந்த

மஹாதேசிகனை

லோக

தேசிகனாக்கிய

ஸ்ரீஹயக்ரீவன்

ஸந்நிதியையும் ஒளஷதாசலத்தில் இன்றும் ஸேவித்து அருள்பெறலாம்.
பட தேசிகன்

ஆராதித்த ஹயக்ரீவனின் அர்ச்சா மூர்த்தியையும் ஸ்ரீ தேவநாதன்
ஸந்நிதியில்

ஸேவித்து மகிழலாம்.
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ஸ்ரீமதே தரங்கமுகநந்தினி ஹேமாப்ஐ நாயகி ஸமேத
பர தேவநாத பரப்ஹ்மணே நம:

ஸ்ரீயபதியான ஸ்ரீமந்நாராயணன் அர்ச்சாரூபியாய் எருந்தருளி ஆழ்வார்களால்
மங்களாசாஸனம்

செய்யப்பட்டுள்ள

108 ஸ்ரீ வைஷ்ணவ

திருத்தலங்களில்,

நடுநாட்டுத் திருப்பதிகள் இரண்டனுள் ஒன்றான திருவஹிீந்த்ரபுதம் த்வ்யதேசம்

தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத் தலைநகர் கடலூருக்கு (திருப்பாதிரிப்புலியூர்) மேற்கே

6 கிலோமீட்டரில் அமைந்துள்ளது.

பேருந்து வசதியுண்டு.

அஹீந்த்ரன்

(ஆதிசேஷன்) நிர்மாணித்த ஸ்தலம் ஆதலால் அஹிந்த்ரபுரம், (திருவயிந்தை) எனப்

பெயர் பெற்றது. கருடனால் கொண்டுவரப்பட்ட விரஜாதீர்த்தம் கருடநதி என்ற
பெயரில் பக்கத்தில் ஓடுகிறது. ஆதிசேஷன் கொண்டுவந்த பாதாள கங்கை
சேஷதீர்த்தம் என்ற பெயரில் கோவிலுக்குள் ப்ரகாரத்தில் தாயார் ஸந்நிதி முன்னர்

உள்ளது. கருட தீர்த்தம் திருமஞ்ஜனத்துக்கும், சேஷதீர்த்தம் நிவேதனத்துக்கும்

இன்றும் உபயோகப்படுகின்றன. கோயிலுக்கு முன்னர் கிழக்கில் ஆஞ்ஜநேயரால்
கொண்டுவரப்பட்ட ஸஞ்ஜீவி பர்வதம் ஓர் பக்கம் சேர்ந்துள்ள ஒளக்ஷதகிரி உள்ளது.
இது ப்ரஹ்மா தவம் செய்த இடம் ஆதலால் ப்ரஹ்மாசலம் என்ற பெயருடையது.
இம்மலை மீது ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகர் அச்வத்த மரத்தின் கீழ் தபஸ் செய்து
மந்தரஸித்தி பெற்று கருடனையும் ஹயக்ரீவரையும் ஸாக்ஷாத்சரித்து வரம் பெற்றார்.
ஹயக்ரீவனுக்கு ஆதியில் சந்நிதி ஏற்பட்ட இடம். ஸ்வாமி ஸ்ரீதேசிகன் இந்த

க்ஷேத்திரத்தில் சுமார் 40 வருட காலம் வாஸம் செய்து அடியவர்க்கு மெய்யன்
வடிவழகில் ஈடுபட்டு க்ரந்த கால க்ஷேபாதிகள் செய்து விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்த

நிர்தாரணம் செய்து ஹயக்ரீவஸ்தோத்ரம், கருடபஞ்சாஸத் அச்சுதசதகம் ப்ராக்ருதம்)

ரகுவீரகத்யம், கோபாலவிம்சதி, மும்மணிக்கோவை, நவரத்னமாலை, பரமபதங்கம்

மற்றும் ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களையும் அருளிச்செய்துள்ளார். அவர் எழுந்தருளியிருந்த

இடம் தேசிகன் திருமாளிகை என்ற பெயரில் நன்கு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கோயிலுக்குள் உள்ள ஸ்ரீதேசிகன் திவ்யமஙகள விக்ரஹம் அவர் திருக்கைகளாலே

வார்க்கப்பட்டதாகும்.

ஸ்ரீதேசிகன்

திருமாளிகையில்

பக்கத்தில்

உள்ள

நந்தவனத்தில் தேசிகன் தன் திருக்கைகளால் கட்டிய திருக்கிணற்றை இன்றும்

காணலாம்.

கோயிலுக்குள் உள்ள ஆதிசேஷன் கிணற்றில் (சேஷ தீர்த்தத்தில்)

உப்பு, வெல்லம், மிளகு, பால் இவற்றை

பிரார்த்தனையாக

சேர்ப்பது ஸர்வரோக

நிவாரணம் அளிக்கின்றது. ஆடி தை வெள்ளிக்கிழமைகளில் நாகபூஜை புற்றுக்கு
பால் விடுவதற்குப்பதில் இந்த திருக்கிணற்றில் ஆதிசேஷனுக்கு பால் சேர்ப்பது

இன்றும் இவ்வூர் வழக்கமாக உள்ளது.
பிரார்த்தனை

ஸ்தலமாக

ஆதலால் திருவஹிந்த்ரபுரம் ஓர் ஒப்பற்ற

விளங்குகிறது.

சித்திராபெளர்ணமி,

புரட்டாசி

சனிக்கிழமைகளில் ஆயிரக் கணக்கில் முடி காணிக்கை செலுத்தப்படுகிறது.

7.

மூலவர்

:

ப்ரதானமூர்த்தி - தெய்வநாயகன் - கிழக்கே திருமுகமண்டலம்

நின்ற திருக்கோலம்.

உத்ஸவர் : அச்யுதன், ஸ்திரஜ்யோதிஸ், அநகஜ்யோதிஸ்
, மேவு ஜோதி,
வெவ்வினைதீர் மருந்து மூவராகிய ஒருவன், மூவராகிய மூர்த்தி, அடிய
வர்க்கு
மெய்யன், தேவநாதன், விபுதநாதன், தாஸஸத்யன், தெய்வநாயகன்,
திவிஷநாதன்,
வைகுண்டநாதன், வாஸஈதேவன் என பல திருநாமங்களுடன்
விளங்குபவர்,
வேதாந்த தேசிகரால் 'நின் வடிவழகு மறவாதார் பிறவாதாரே'
என்று மங்களா
சாஸனம் செய்யப்பட்டவர். திருமலை ஸ்ரீநிவாசஸனுக்கு தமயனார
ாக ஐதிஹ்யம்.
திருப்பதிக்கு நோந்துகொண்ட பிரார்த்தனைகளை இங்கு செலு
த்துவது வழக்கமாக
உள்ளது. வேங்கடேச அஷ்டோத்தர தசநாமார்ச்சனையே இங்கு
பெருமாளுக்குச்
செய்வதும் வழக்கமாக உள்ளது.
காடர்

ஹேமாம்புஜவல்லி, அம்புருஹவாஹினி, ஹேமாம்புஐநாய
கி, பார்கவி,

தரங்கமுகநந்தினி, செங்கமலவல்லி, வைகுண்ட நாயகி முதலிய
திருநாமங்களுடன்
அருள் பாலிக்கும் மஹாவரப்ரஸாதினி. பிரார்த்தனைக்
கல்யாணங்கள்

இச்சந்நிதியில் நடைபெறுகின்றன.
ப்ரத்யக்ஷம்:

சந்திரன் பூஜை செய்த இடம். கருடன், ப்ரஹ்மா, சிவன். இந்தி
ரன்,

பூமாதேவி, ப்ருகு, மார்க்கண்டேயர், ததீசி முதலிய பலரும் தவம் செய்த
ு பகவானை
தரிசித்து வரம் பெற்ற ஸ்தலம். சோழ அரசனுக்கு ப்ரஹ்மா, சிவன்
. விஷ்ணு
ஆகிய மும்மூர்த்திகளும் தான் ஒருவனே என்று உணர்த்த மும்ம
ூர்த்திகளின்
அங்க அடையாளங்களாக பத்மம், ஜடை, நெற்றிக்கண், சங்கு சங்கர
ம், கதை
எல்லாம் தரித்த மூவராகிய மூர்த்தி ஸ்ரீ தேவநாதன். திருமங்க
ை ஆழ்வார்
மங்களாசாஸனம் 1148-57 ஆக 10 பாசுரங்கள்.
மற்ற ஸுந்நிதிகள் : சக்ரவர்த்தி திருமகன் ஸ்ரீராமன் (ரகுவ
ீரகத்யம்
மங்களாசாஸனம்) ஸ்ரீ வேணுகோபாலன் (கோபாலவிம்சதி மங்களாசா
ஸனம்)
சக்கரத்தாழ்வார்,
பள்ளிகொண்ட
பெருமாள்,
ஸ்ரீராஜகோபாலன்.
ஸ்ரீ லக்ஷ்மீநரஸீம்ஹன், அஹீந்திரபுரநாதன், ஆண்டாள், கருடன் (கருட
பஞ்சாசத் மங்களாசாஸனம்) விஷ்வக்ஸேனர், ஆழ்வார் ஆசார்யர்கள், ஸ்ரீதேசிகன்

ஸந்நிதிகள் உள்ளன. ஸ்ரீதேசிகன் தன் விபவத்தில் ஆராதித்த ப்ரீ யோகஹயக்ரீவர்

மூர்த்தி பெருமாள் ஸந்நிதியில் எழுந்தருளியுள்ளார். மலையடிவாரத்தில்
வடக்குமுகமாக ஸஞ்ஜீவி ஆஞ்சநேயர் அருள்பாலிக்கிறார். மலைமேல் லக்ஷ்ம
ி

ஹயக்ரீவர், யோக

ஹயக்ரீவர், யோக

ஸந்நிதியில் எழுந்தருளியுள்ளனர்.
வமானம்

நரஸிம்மர், வேணுகோபாலன், கருடன், ஒரே

: சுத்த ஸத்வ (வைகுண்ட) விமானம் சந்த்ரவிமானம்

தீர்த்தங்கள்: கீழே கருட தீர்த்தம், சேஷ தீர்த்தம், மலைமேல் ப்ரஹ்ம தீர்த்தம்,

பூமி தீர்த்தம், தாயார் திருக்குளம் ஆகியவை.

ஜை முறை : வைகானஸ ஆகம முறைப்படி நித்தியம் 6 கால பூஜைகள். வைதீக
ஆசா£யர்களால் விதிமுறைப்படி நடைபெறுகின்றன. வேத பாராயண அத்யாபாக

(த்வ்யப்ரபந்த) கோஷ்டிகள்
நடைபெறுகின்றன.

இங்கே

ஒரு கெளரவ

கைங்கர்யமாக

இன்றும்

-8உத்ஸவ விவரங்கள்:

பஞ்சபர்வம் :

ஏகாதசீ, அமாவஸை, பெளர்ணமி, மாசப்ரவேசம், சனிக்கிழமை

தோறும் பெருமாள் புறப்பாடு, வெள்ளி தாயார் உள் புறப்பாடு, பூரம் ஸ்ரீ ஆண்டாள்

புறப்பாடு. ச்ரவணம் - ஸ்ரீ தேசிகன் திருவீதி புறப்பாடு.
விசேஷ உத்ஸவங்கள்:

சித்திரை மாதம் : ஸ்ரீ தேவநாதப் பெருமாள் ப்ரம்மோத்ஸவம், 5-ம் நாள் இரவு
கருடஸேவை, 9-ம் நாள் திருத்தேர் தீர்த்தவாரி விடையாற்றி (10 நாள்)

திருவாதிரை :
சித்திரை

உடையவர் (பாஷ்யகாரர்) சாற்றுமுறை (10 நாள்)

: மதுரகவிகள் சாற்றுமுறை

வைகாசி மாதம் : வைகாசி விசாகம்-நம்மாழ்வார் சாற்றுமுறை 10 நாள்(உத்ஸவம்)

பெருமாள் வஸந்த உத்ஸவம் 10 நாள் (பெளர்ணமீ சாற்று முறை) நரஸிம்ஹ ஜயந்த்,
ஆனி மாதம் : பெளர்ணமி-பெருமாள் ஜ்யேஷ்டாபிஷேகம், கேட்டை-ஹயக்ரீவர்
ஜ்யேஷ்டாபிஷேகம். புனர்வஸு* - ஸ்ரீராமர் ஜ்யேஷ்டாபிஷேகம், ஸ்வாதி பெரியாழ்வார் சாற்றுமுறை (10 நாள்) அனுஷம்-நாதமுனிகள் சாற்றுமுறை. கேட்டை
முடிய 10 நாள் தேசிகன் வஸந்தோத்ஸவம் - திருமலையில் ஹயக்ரீவர்,

தேசிகனுக்கு ஏகாஸன திருமஞ்ஜனம் சாற்றுமுறை, பெளர்ணமி - பெருமாள் தோப்பு
உத்ஸவம்.
ஆடி மாதம்: அமாவாஸை-பெருமாள் பூவங்கி - தோமாலை ஸேவை,
திருவாடிப்பூரம்- ஆண்டாள் உத்ஸவம் (10 நாள்) பெருமாள், ஆண்டாள், தேசிகன்,
விசேஷ திருமஞ்ஜனம் சாற்றுமுறை திருவீதி புறப்பாடு வெள்ளி-வரலக்ஷமி

வ்ரதம் - தாயார் பூவங்கி ஸேவை, உத்திராடம் - ஆளவந்தார் சாற்றுமுறை.
ஆவணி மாதம் : ச்ரவணம் (திருவோணம்) சேர 10-நாள் மலைமேல் ஹயக்ரீவர்
உத்ஸவம் - சாற்றுமுறை. பெளாணபமி முடிய 5 நாள் பவித்ரோத்ஸவம் பூர்ணாஹுதி.

கோகுலாஷ்டமி : ஸ்ரீ ராஜகோபாலன் 10 நாள் ஸ்ரீ ஐயந்தி உத்ஸவம். திருவீதி
புறப்பாடு, மறுநாள் உரியடி ஸேவை.

புரட்டாசி மாதம் : ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹாதேசிகன் ப்ரம்மோத்ஸவம் 10 நாள்,
திருவோணம் - சாற்றுமுறை, அங்குரார்ப்பணம் அன்று பெருமாள், தாயார்
கண்ணாடி அறை சேவை, 1-ம் நாள் ஹம்ச வாகனமும், 9-ம் நாள் திருத்தேர்,
10 நாள் சாற்றுமுறை திருமலை, ஹயக்ரீவர் மங்களாசாஸனம், தேசிகர்
ரத்னாங்கிஸேவை,

கைத்தலஸேவை,

எல்லா ஸந்நிதிகளிலும் மங்களாசாஸனம்,

தீர்த்தவாரி,

சாற்றுமுறை விடையாற்றி சாற்றுமுறை., தினம் தேசிகர் பூவங்கி

சேவை, புரட்டாசி. (ஐப்பசி நவராத்திரி உத்சவம், மஹாநவமி சேர 9 நாள்-தாயார் -

பெருமாள் தாயார் சந்நிதியில் சேர்த்தி சேவை, கொலு
போடுதல் குதிரைவாஹனம்.

விஜயதசமி : அம்பு

கார்த்திகை மாதம்

:

திருக்கார்த்திகை

உத்ஸவம் (10 நாள்) ரோஹினி

_

- திருப்பா

ஏகாதசி-திர

ுவத்யயன உத்ஸவம் (பகல்
- உபயவேபாராயண சாற்று
பத்து, இராப்பத்து
முறை பகல் பத்து 7-ம் நாள்
ஸ்தலதுப்பாட்டு உத்ஸவம்.
இராப்பத்து 6-ம் நாள் பெ
ரிய பெருமாள் ஸேவை.
7-1 நாள் தைலக்பாப்பு
உத்ஸவம். 8-ம் நாள்
வேடர்பரி உத்ஸவம்.

மாசி மாதம் : மிருகசீருஷம்திருக்கச்சிநம்பிகள் சாற்றுமு
றை, புனர்வஸ*ஃ
குலசேகர ஆழ்வார் சாற்றுமு

தீர்த்தவாரி புறப்பாடு.

றை, மாசிமகம் பெளர்ணமி மஹோத
தி

சமுத்ர

பங்குனி மாதம் : ஸ்ரீ ராமநவமி உத்ஸவம
் (9 நாள்) சாற்றுமுறை, தினம் ஸ்ரீ
ராமர்
திருவீதி புறப்பாடு, 7ம் நாள் பக்த ராமதாஸ
் சேவை விசேஷம். பெளா்ணமிஉத்திரம் தாயார். பெருமாள், தேசிகன்
பெரிய திருமஞ்ஜனம், திருப்பாவாடை
சாற்றுமுறை.
சுபம் மங்களம்.
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“ரீ ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரம்)
நம:
ஸ்ரீ மதே நிகமாந்த மஹாதேசிகாய
கேஸரீ |
ஸ்ரீமந் வேங்கடாநாதார்ய: கவிதார்க்கிக்

ா ஹ்ருதி ॥
வேதாந்தாசார்வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸத
படிகாக்ருதிம்।
ஸ்ஞாநாநாந்தமயம் தேவம் நிர்மல ஸ்ப்
மாஸ்மஹே!!
ஆதாரம் ஸர்வவித்யாநாம் ஹயக்ரீவமு
 ப்ரதிபடம்
ஸ்வதஸ்ஸித்தம் ௬ுத்தஸ்ப்படிகமணி பூப்ருத்

ஸத்ரிசீபிர் த்யுதிபிரவதாத த்ரிபுவநம்!

ஸதா

ஷா ஹலஹலம்
அநந்தைஸ் த்ரய்யந்தை ரநூவிஹித ீமஹே
ஹதாசேஷாவத்யம் ஹயவதநமீட ஹி 1 a Il
ஸாம் நாம் ப்ரதிபதம் ருசாம் தாம

MoOTaANITG

யஜ-ஷாம்

மை: ப்ரத்யூஹாநாம் லஹரிவிததிர் போதஜலதே:।
தர்ப்ப

கதா

கதககுல

க்ஷ-ப்யத்

ஹயவதந

த்வாந்தம்

ஹரத்வந்தர்

கோலாஹல

ப்ராசீ ஸந்த்யா

காசிதந்தர் நிசாயா:

வக்த்ரீ Cath

பாதூமே

ஹேஷாஹலஹல:।।

ப்ரஜ்ஞா த்ருஷ்டேரஞ்ஜந ஸ்ரீரயூர்வா।
வக்த்றரா

வாஜி

வாகீசாக்யா வாஸ-*தேவஸ்ய

வி௬த்த

விச்ராணந

விஜ்ஞாந
தயா

சரண்யம்

ப்ரபத்யே!

ஹயக்ரீவமஹம்

தேவம்

தீக்ஷம்।

பத்த

ப்ருதாம்

நிதிம் தஹ

வாக்ப்ரபஞ்சை:

அபெளருஷேயைரபி

தே பூதிமத்ருஷ்ட

அத்யாபி

மூர்த்தி!।

ஸ்வரூபம்

௬ந

விஜ்ஞாந

பாராம்।

ஸ்துவந்நஹம் முக்த இதி த்வயைவ
நாத

காருண்யதோ

கடாக்ஷ்ணீய:।।

தாசஷிண்ய ரம்யா கிரிசஸ்ய மூர்த்தி:
தேவீ ஸரோஜாஸந தர்மபத்நீ।
வ்யாஸமாதயோபி

வ்யபதேதேச்ய

ஸப்புரந்தி

கவ

மந்தோப்

வாசாம்

ஸர்வே

விஷ்யந்

நிதே!

கதைத்யாபந்தாந்

ப்ருஹஸ்பதிம்
கேநைவ

ததேவ!

அஸ்ப்ருஷ்ட

விரிஞ்சோ

வஞ்சிதபாகதேய:।।
தயயைவ

அத்யாபயிஷ்மயேோ
விகார்க்கடோலாம்

வாச:

சக்திலேசை:।|

நியதம்

OMI

பூயோபி

நிகமாந் ந சேக் க்வம்!।
HUI

வர்த்தயஸஷணஸே

ஸத்க்வே

யதஸ்

த்வம்।

த்ரித£சச்வராணாரம்

டோலாயித

பவம்

மாதிரால்யம்।।
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அக்நெள

ஸமிக்கார்ச்சிஷி

ஆகஸ்த்திவாந்
அகண்ட

11.

மந்த்ர மயம்

ஸாரைர்

ஆப்யாயநம்

யந்மூல

ஸப்க

ஹவிஷாம்

வ்யோம

தந்தோ:

சரீரம்|

ப்ராகதநை:

ஸதாம்

விகக்ஷஸே॥|

மித்ரக் ப்ரதிபாகி தத்த்வம்

யா மூல

மாம் நாய

மஹாத்ருமாணாம்!

தத்த்வேந ஜாநந்தி வி௬த்த ஸத்த்வா:
காமக்ஷரா

12.

மக்ஷரமாத்ருகாம்

அவயாக்ருதாத்

வ்யாக்ருதவாநஸி

நாமாநீ ரூபாணி
சம்ஸந்தி

Call

தேஷாம்

௪ anh

y iaswl

சரமாம்

ப்ரதிஷ்ட்டாம்

வாகீச்ரவ। த்வாம் த்வதூபஜ்ஞ
13.

முக்தேந்து

நிஷ்யந்த

மூர்த்திம் தவாநந்த
விபச்சித:

சேகுஸி

வேலா
14.

வாச:1|

விலோபநீயாம்

ஸதா

ப்ரஸஓதிம்|

பாவயந்தேே

முதாராமிவ

0651450

த்வம்

பச்யதி

தூரக்த ஸிந்தோ:1|

மா: ஸதா

த்வாம்

மந்ஷிணாம் மாநஸ ராஜஹம்ஸம்।
ஸ்வயம் புரோபாவ விவாத பாஜ:

கிங்குர்வதே தஸ்ய

15.

அபி

க்அணார்த்தம்

ஆப்லாவயந்தம்
வாசாம்

ப்ரவாஹை

கிரோ

கலயந்தி

ரநிவாரிதைஸ்

தே

க்ஷமந்தே!|

ஸ்வாமிந்। பவத் தயாந ஸுதாபினணேகாத்
வஹந்தி தந் யா: புலகாநுபந்தம்।

அலகஷிதே

க்வாமி

நிருட மூலம்

அங்கேஷண்விவாநந்தது
17.

Cus த்வாம்

விசதைர் மறுகை:

மந்தாகிநீம் மந்தயிதூம்
16.

யதார்ஹம்!!.

ஸ்வாமிந்!

மங்குரந்தம்[|!.

ப்ரதீசா ஹ்ருதயேேந

தந்யா:

த்வத் த்யாத சந்த்ரோதய வர்த்தமாநம்।
அமாந்த மாநந்த பயோதி மந்த:
பயோபி ரக்ஷணாம் பரிவாஹயந்தி!॥
18.

ஸ்வைரா

நூபாவாஸ்

HUGH

பாவா:

எமம்ருத்த வீர்யாஸ் க்வக நுக்ரஹேண।
விபச்சிதோ நாத। தரந்தி மாயாம்

அவஹாரீகீம்

19,

மோஹந

பிஞ்சிகாம்தே!|

ராங் நிர்மிதா நாம் கபஸாம் விபாகா:
ப்ரத்யக்ர நி: ச்ேரரேயஸ ஸம்பதோ Col
மேதிஷ்ரந் கவ பாத பத்மே

ுங்கல்ப

சிந்தாமணய:

ப்ரணாமா:!
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20.

விலப்க

மூர்த்தந்ய

லிபி க்ரமாணாம்

ஸுரேந்த்ர சூடாபத லாலிதாநாம்।
த்வதங்க்ரி ராஜீவ ரஜ: கணாநாம்
பூயாந்
21.

ப்ரஸாதோ

மயி

நாத

பூயாத்॥!

பரிஸ்ப்புரந் நூபுர சித்ரபாநு
ப்ரகாச நிர்த்தூாக தமோஸ நூஷங்காம்।
பகதத்வயீம் கே பரிசிந்மஹே ஸந்த:

ப்ர£ோபோத ராஜீவ
22.

SUS

கிங்கரா

சிதாநாம்

கல்பாந்தர பாலிதா நாம்!

ப்ரணாதம்

மணிநூபுரம்

மஞ்ஜ௰ஷிகாம்
23.

ஸந்த்யாம்॥।

லங்கரணோ

க்வயைவ
மஞ்ஜு

விமாத

ஸஞ்சிந்தயாமி

வேதகிராம்

ப்ரதிபா

ஸந்தூகஷயந்தம்

தே

ப்ரதீம:।।

கசாஸ்க்காந்

ஸமய

ப்ரதீபாந்।

விஜ்ஞாத கல்பத்ரும பல்லவாமம்
வ்யாக்க்யாந முத்ரா மதுரம் கரம் Call
24.

சித்தேதே கரோமி

ஸ்ப்புரிதாஷ

ஸவ்யேதரம்

நாத

கரம் த்வதீயம்।

ஜ்ஞாநாம்ருதோதஞ்சத

ஷீலா
25.

லம்படாநாம்

கடீ யந்த்ர மிவாச்ரிதா நாம்॥|

ப்ரபோத

ஸிந்தோ:

ப்ரவான

அருணை

ஸங்காத

விபாவயே

தேவ

வாமம்
26.

மாலம்

மிவோத் வஹந்தம்।

ஸபுஸ்தகம்

கரம் தகஷிணம்

தமாம்ஸி

: ப்ரகாசை:

பித்த்வா

தே

அச்ரிதா

விசதைர்

நாம்॥|

மயுகை:

ஸம்ப்ரீணயந்தம் விதுஷ: சகோதராந்।
நிசாமயே த்வாம் நவ புண்டரீகே
சரத் கநே சந்த்ரமிவ ஸப்புரந்தம்!|
27.

திசந்து

தயா

Co

தேவ

பும்ஸா

ஸரஸ்வதீம்
விசேஷவித்

விதக்த
ஜிக்ஷ்தோ
த்வாம்

கடாக்ஷா:|
மம்ருதம்

ஸம்ச்ரித

கோஷ்ட்டீ
மே

சிந்தயந்

க்ஷ்ரந்தீம்

காமதேறும்!!

பாரிஷஆதேஷ

ஜிஹ்வாக்ர
29.

த்வதீயா:

தரங்காநுசரா:

ச்ரோத்ரரஷ
28.

ஸதா

நாத

ஸமாரங்கணேஷ-|

கவிதார்க்கிகேந்த்ராந்

எமிம்ஹாஸந

மப்யுபேயா:!|

த்வந்மயதாம்

ப்ரபந்ர:

தவாமுத்கருணந் சப்கமயேர காம்நா।
ஸ்வாமிந் ஸமாஜேஷ
ஸமேகிஷிய
ஸவச்சந்த

வாதாஹவ

பத்த

சூர:।।

13.
30

நாநாவிகாநா

மககி:

கலாநாம்

நசாமி கீர்க்கேஷு க்ருதாவதார:!

க்ருவம் SUIT பரிக்ரஹாயா
_. நவம் நவம் பாத்ரமஹம் கயாயா[।
31.

அகம்பந்யாந்யநீதி

பேதை:

அலங்க்ருஷீரந் ஹ்ருதயம் மதியம்।

சங்கா

களங்கா

பகமோஜ்

ஜ்வலாநி

தக்த்வாநி ஸம்யஞ்சி கவ ப்ரஸாதாத்॥
_வ்யாக்க்யா

முத்ராம் கரஸரஸிஜை:

புஸ்தகம் சங்க்க சக்ரே

SUIS SHH ஸ்ப்படிக ௬ுசிரே
புண்டரீகே Gasor
gs
svn: ll

a3.

அம்லாந

ஸ்ரீ: அம்ருத

விசதை

ப்லாவயந்
மாம்
ஆவிர்ப்பூயாத் அநகமஹிமா

மா நஸே

34.

sad:
|

|

வாகதீச:||

வாகர்த்த ஸித்தி ஹேதோ!
படத ஹயக்ரீவ ஸம்ஸ்துரதிம் பக்த்யா!
கவி தார்க்கிக கேஸரிணா

|

வேங்கட நாதேந விரசிதா மேதாம்!!
கவிதார்க்கிக எரிம்ஹாய கல்யாண GOT ETHIC
|
பரீமதே

நீ மதே

வேங்கடேசாய

வேதாந்த

நீகமாந்தமஹாதேசிகாய

குரவே நம:1|
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