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ஊகரக் கூை்டி பகறசாற்றியிருக்க மாை்ைாரக்ோ? ஆனால் அந்த சலகவத் பதாழிலாேி 

யாரிைமாவது வாய் திறந்தாரா? அவரது மகனவி மக்களுக்யக பசால்லியிருப்பாரா 

என்பதுகூைச ்சந்யதகம்தான்.' கூரத்தாழ்வான் சிலிரப்்புற்றுப் யபசிக்பகாண்யை யபானார.் 

'கூயரசா, நமது குருகுலத்தில் உே்ேவரக்ளுக்கு முதலில் இது புரியயவண்டும். மாறயனர ்

நம்பியயா, அந்த சலகவத் பதாழிலாேியயா, நமது வில்லிதாசயரா அகைந்த உயரம் 

மிகப் பபரிது. இகைவிைாத பக்தியும் தகையிலாது சரணாகதி பசய்தலுயம யமாைச்த்தின்

பாகதக்கு இைட்ுச ்பசல்லக்கூடியகவ. இது புரிந்துவிை்ைால் சாதி யபதம் பாரக்்கிற 

வழக்கம் நின்றுவிடும்.' என்றார ்இராமானுஜர.் 

பரபரபவன்று காரியங்கே் நைக்கத் பதாைங்கின. யகாயில் திருப்பணியில் இன்னும் 

அதிகமாகப் பல சாதிக்காரரக்கேக் பகாண்டு வந்து யசரத்்தார ்உகையவர.் 

பபருமாளுக்கு தினமும் ஒரு புதிய மண் பாண்ைத்தில்தான் அமுது பசய்விக்க யவண்டும். 

குயவரக்ே் உே்யே வந்தாரக்ே். தசச்ு யவகலகளுக்காக ஆசாரிகே் வந்தாரக்ே். வண்ண 

மாைங்களுக்கும் நின்ற பநடுமதில்களுக்கும் சுண்ணமடிக்க ஆே் வந்தாரக்ே். யதகரப் 

பராமரிக்கவும் யகாபுரங்ககே கவனிக்கவும் இன்ன பிற கைட்ுமானம் சாரந்்த 

பணிககேச ்பசய்யவும் பல சாதிக்காரரக்ே் வந்தவண்ணம் இருந்தாரக்ே். 

அத்தகன யபகரயும் யகாயிலுக்கு அருகியலயய தங்க கவத்தார ்சுவாமி இராமானுஜர.் 

அரங்ககனச ்சுற்றி அந்தணரக்ே் மைட்ும்தான் இருக்க யவண்டும் என்று யார ்

பசான்னது? நான் பசால்கியறன், அரங்க நகரத்கதச ்சுற்றிய காவிரியின் அத்தகனத் 

துேி நீரும் காவிரியயதான் என்பதுயபால் அரங்ககனச ்சுற்றியிருக்கும் அத்தகன யபரும் 

பாகவத உதத்மரக்ே்தாம். சாதி பசால்லிப் பிரிப்பகத ஒருக்காலும் அனுமதிக்க 

மாை்யைன் என்றார ்இராமானுஜர.்  

 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

பதிவு : 108 :- 

முதலியாண்ைான் பபரியநம்பிகேின் மகே் அத்துழாய் மாமியார ்வீை்டிற்குச ்சீதன 

பவே்ோை்டியாகச ்பசல்ல ஒரு சுகவயான சம்பவம் உண்டு.  

அத்துழாய் மாமியார ்வீை்டிற்கு முதலியாண்ைான் சீதன பவே்ோை்டியாகச ்பசல்வகதப் 

பற்றி இராமானுஜரின் அடியாரக்ளும் யபசிக் பகாண்ைனர.் 

முதலியாண்ைான் அத்துழாய் பவாை்டிற்குச ்பசல்வகத நம்பமுடியவில்கலயய. 

'இல்கல ஓய். அத்துழாய் சின்னப் பபண். அவகே சமாதானப்படுத்துவதற்காக ஜீயர ்

சுவாமிகே் அப்படிச ்பசால்லியிருக்கிறார.் யவறு ஏதாவது ஏற்பாடு பசய்வார,் 

பபாறுத்திருந்து பாரும்!'' பாவம், சின்னப் பபண் என்று பாராமல் மாமியார ்வீை்டில் 

படுத்துகிறாரக்ே் யபாலிருக்கிறது. பபரிய நம்பிக்குத் பதரிந்தால் பராம்ப 

வருத்தப்படுவார ்என்று யபசினர.் அவரக்ே் யபசிக்பகாண்டிருந்த இைத்துக்கு சைப்ைன்று 

அத்துழாய் வந்து நின்றாே்.  

'நான் ஊருக்கு வந்தது இன்னும் அப்பாவுக்குத் பதரியாது. வீைட்ுக்யக இன்னும் நான் 

யபாகவில்கல. அண்ணாகவப் பாரத்்து விவரத்கதச ்பசால்லிவிைட்ு அதன்பின் 



யதகவப்பை்ைால் அப்பாகவப் பாரக்்கப் யபாகலாம் என்றிருந்யதன். வந்த காரியம் 

முடிந்து விை்ைதால் இப்படியய ஊருக்குத் திரும்பி விைலாம் என்று பாரக்்கியறன்.' என்று 

பசான்னாே்.  

அவரக்ளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்கல. பதியலதும் பசால்லாமல் முதலியாண்ைாகன 

பநருங்கி, 'என்ன நைக்கிறது இங்யக? நீங்கோ இந்தப் பபண்ணுைன் யவகலக்காரனாகப் 

யபாகப் யபாகிறீரக்ே்?' 'ஏன், அதிபலன்ன பிகழ? இது என் ஆசாரியர ்உத்தரவு. யயாசிக்க 

என்ன இருக்கிறது?' 

'அதில்கல சுவாமி... தாங்கே் யபாய் இந்தச ்சிறுமிக்கு…'' இவே் சாதாரண சிறுமி இல்கல 

ஐயா. இராமானுஜருக்கு ஒரு சமயம் யகாகதப் பிராை்டியாகயவ காை்சி பகாடுத்தவே். 

பபரிய நம்பிகயக் யகைட்ுப் பாருங்கே். ககத ககதயாகச ்பசால்லுவார!்' 

அவரக்ளுக்கு அப்யபாதும் ஒன்றும் புரியவில்கல. அத்துழாய், யகாகதயானாோ? அது 

எப்யபாது? 'ஓய், யவஷமிை்டிருப்பாே் குழந்கத. அகதச ்பசால்கிறார ்இவர.்' 'இல்கல 

ஐயா. அது யவைமில்கல. யதாற்றயமா, யதாற்ற மயக்கயமா இல்கல. அது ஒரு நிகல.  

எனது ஆசாரியரின் பரம பக்தியின் உசச் நிகல ஒருநாே் அத்துழாகயக் 

யகாகதயாக்கிவிை்ைது. ''சுத்தம். ஒன்றுயம புரியவில்கல ஐயா!' முதலியாண்ைானுக்குப் 

புன்னகக வந்தது. எண்ணிப் பாரக்்கும்யதாறும் சிலிரப்்பூைட்ுகிற நிகனவுகே் எத்தகன 

எத்தகன! 

அப்யபாது இராமானுஜர ்திருவரங்கத்துக்கு வந்து யசரந்்திருந்த புதிது. பபரிய நம்பி 

அவருக்குப் பாைம் பசால்ல ஆரம்பித்திருந்த சமயம். ஆேவந்தாரின் நூல்கேில் 

இருந்துதான் அவர ்ஆரம்பித்திருந்தார.் அப்படியய பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாகப் பிரபந்தப் 

பாசுரங்கே். 

துறவு இலக்கணப்படி இராமானுஜர ்வீடு வீைாகச ்பசன்று பிைக்ச எடுத்யத உண்பார.் 

அப்படிப் பிைக்சக்குச ்பசல்கிற யநரம், உண்ணுகிற யநரம் தவிர மற்றப் 

பபாழுதகனத்தும் பபரிய நம்பியுையனயயதான் இருந்தார.்  

நம்பியின் மகன் புண்ைரீகாைச்னுக்கும், மகே் அத்துழாய்க்கும் அவர ்பிரியத்துக்குரிய 

அண்ணா. ஜீயர ்அண்ணா. இராமானுஜர ்வீைட்ுக்கு வரும்யபாபதல்லாம் அத்துழாய்க்கு 

சந்யதாஷம் பிடிபைாது. மணிக்கணக்கில் அவயராடு யபசிக் பகாண்டிருப்பாே். ஒரு 

ஞானத ்திருவிேக்கு தன் வீடு யதடி வந்திருக்கிறது என்பது அவளுக்குத் பதரியாது. 

அவரது ஆளுகமயின் பிரம்மாண்ைம் பதரியாது. அவரது பக்தியின் ஆழம் பதரியாது. 

அவரது அறிவின் வீசச்ு பதரியாது. ஒன்றும் பதரியாது. இராமானுஜர ்அவேது அண்ணா. 

சமத்து அண்ணா. நல்ல யபசச்ுத்துகண. சிரிக்கச ்சிரிக்கப் யபசி மகிழ கவக்கிற 

அண்ணா. என்னயமா காரணத்தால் வீடு வீைாகப் யபாய் பிைக்ச எடுத்துச ்

சாப்பிடுகிறார.் ஆனால் ஊயர அவகரப் பாரத்்துக் ககபயடுத்துக் கும்பிடுகிறது. எனயவ 

அண்ணா பராம்பப் பபரிய ஆே்தான் என்று எண்ணிக் பகாண்டிருந்தாே். அன்கறக்கும் 

இராமானுஜர ்பிைக்சக்குக் கிேம்பினார.் நாளுக்பகாரு வீதி. வீதிக்பகாரு பாசுரம். 

உதடுகே் உசச்ரித்துக் பகாண்யை இருந்தாலும் உே்ேம் அரங்கனின் 

பாதாரவிந்தங்கேில் மைட்ுயம நிகலத்திருக்கும்.  

பிைக்சக்குக் கிேம்பி, பாை ஆரம்பித்துவிை்ைால் இராமானுஜருக்கு உலகம் மறந்து விடும். 

பாசுரங்கேின் பபாருயோடு இரண்ைறக் கலந்து தன்கன இழந்து விடுவார.் 



அன்று அவர ்பாடியபடி நைந்தயபாது, குறுக்யக பந்யதாடு ஓடி வந்தது ஒரு விகேயாைட்ு 

குழந்கத. அது யவறு யாரும் இல்கல - அத்துழாய்.  

அது பபரிய நம்பியின் வீடிருந்த வீதியயதான். திருப்பாகவயின் பதிபனை்ைாவது 

பாசுரமான 'உந்துமதகேிற்றன்' அவரது உதடு திறந்து உதித்துக் பகாண்டிருந்தது. 

அதியல ஒரு வரி, 'பந்தார ்விரலி உன் கமத்துனன் யபர ்பாை' என்று வரும். 'பசந்தாமகரக் 

ககயால் சீரார ்வகேபயாலிப்ப வந்து திறவாய்' என்று முடித்திருப்பாே் ஆண்ைாே். 

இராமானுஜர ்பந்தார ்விரலிகயப் பாடி வந்த சமயம் பசந்தாமகரக் ககயில் சீரார ்

வகேபயாலிக்க அத்துழாய் பந்யதாடு குறுக்யக ஓடி வந்ததும் அவருக்குப் புல்லரித்துப் 

யபாய்விை்ைது. அவர ்கண்ணுக்கு அவே் அத்துழாயாகத் பதரியவில்கல. 

ஆண்ைாோகயவ தான் பதரிந்தாே். 

'ஆஹா, என்ன தவம் பசய்துவிை்யைன்! உன்கனத்தாயன அம்மா எண்ணிக்பகாண்யை 

வருகியறன். என்கனப் பாரக்்க நீயய வீதிக்கு வந்துவிை்ைாயய!' என்று அத்துழாயிகன 

வணங்கி மயக்கமாகிப் யபானார.் 

அத்துழாயயா உையன பதறிப்யபாய் பபரிய நம்பிகேிைம் அண்ணன் மயங்கிவிை்ைார ்

என்று பசால்ல, அவரும் இராமானுஜகர எழுப்பி வீை்டிற்குே் அகழத்து வந்தார.் என்ன 

நைந்தது? என்று ஒரு கணம் யயாசித்து, உந்துமதகேிற்றன் பாசுரம் பாடிக்பகாண்டு 

வந்தாரா? என்று பபரியநம்பி யகை்க, ஆமாம் என்று பதிலேித்தாே் அத்துழாய். 

இராமானுஜகரப் பாரத்்த பபரியநம்பிகே், நீயர பிசக்சக்கு பசன்று பகாண்டிருக்கிறீர.் 

உம்கம வீை்டினுே் அகழத்து வந்து விை்யைாம். பவறுங்ககயயாடு அனுப்ப இயலாது. 

பபரியநம்பிகேின் மூத்தமகன் புண்ைரிகாை்சகனயும், அத்துழாகயயும் அகழத்து 

இராமானுஜரின் இரு கரங்கேில் பகாடுத்து, இனி நீயர இவரக்ே் இருவருக்கும் 

ஆசச்ாரியன் என்றார ்பபரியநம்பிகே். 

முதலியாண்ைான் இந்த சம்பவத்கத பசான்ன பபாழுது அங்கிருந்யதார ்அகனவரும் 

வாயகைத்துப் யபானாரக்ே்.  

ஆசச்ாரியாருக்கு ஆண்ைாோகயவ காை்சி பகாடுத்த அத்துழாய் வீை்டிற்கு சீதன 

பவே்ோை்டியாக நான் பசல்வது நான் பபற்ற பாக்கியமல்லவா! என்றார ்

முதலியாண்ைான்.  

 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

பதிவு : 109 :- 

கூரத்தாழ்வான், உறங்காவில்லி தாஸர ்மகறவிற்குப் பின்னர ்தம்முகைய முடிவும் 

பநருங்கி விை்ைது என்று உணரந்்தார.் ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதனின் திருமுன்பு பசன்றார.் 

அரங்கனிைம் தான் பூயலாக வாழ்க்கககய துறப்பது பற்றி கூறினார.் கவகுண்ை 

நாதனிைம் தாம் கவகுண்ைத்திற்கு எழுந்தருளுவது பற்றி விண்ணப்பித்தார.் 

அரங்கநாதப் பபருமானுக்கு இராமானுஜர ்கூறியகதக் யகை்ைதும், மனம் 

தாங்கவில்கல. இராமானுஜகரப் பிரிய மனம் வரவில்கல. இராமானுஜரிைம் தாம் இந்த 



முடிகவ யமற்பகாே்ே யவண்ைாம் என்று உகரத்தார.் இராமானுஜயரா விைாப்பிடியாக 

கவகுண்ை நாதனிைம் தன்கன பரமபதத்தில் ஏற்றுக் பகாே்ளும்படி யவண்ை 

பதமபதநாதனும் சம்மதித்துவிை்ைார.் 

கவகுண்ை நாதனிைம் அனுமதி பபற்று, அவகர தரிசித்த பின்பு, தன் மைத்திற்கு 

வந்தார.் இராமானுஜர ்தான் இறப்பதற்கு முன்னால் தம்முகைய சிஷ்யரக்கே 

அகழத்தார.் எம்பார ்மடியில் தகலகய கவத்துக் பகாண்டு, கால்ககே 

வடுகநம்பியின் யமல் யபாைட்ுக் பகாண்ைார.்  

பிறகு அவர ்யபச ஆரம்பித்தார.் "நான் இறந்து யபானால் ஒருவரும் எபனௌ மகறவு 

குறித்து அழக்கூைாது. உைம்பு தான் அழிகின்றது. ஆத்மாவிற்கு அழிவு கிகையாது. 

மனிதன் உலகில் தனியாக இல்கல. அனுக்குக் கைவுே் என்றும் துகண இருக்கிறார.் 

கைவுகே மறந்தவரக்ே் தங்ககேயும் மறக்கிறாரக்ே்". 

இவ்வாறு பசால்லிய இராமானுஜர ்அப்பபாழுது தான் "எண்பத்திரண்டு வாரத்்கதககே" 

அருேிச ்பசய்ததாக ஸ்ரீ கவணவ சம்பிரதாய வழக்கு. 

🍀🌻🌺🍁எண்பத்திரண்டு வாரத்்கதகோவன :- 

1. ஸ்ரீ கவஷ்ணவகனயும் வணங்குதல் யவண்டும்.

2. அவரக்ளுகைய உபயதசங்கேில் நம்பிக்கக கவக்க யவண்டும்.

3. புலன் உணரவ்ுக்கு அடிகமயாகக் கூைாது.

4. பலௌகீக அறிவுக்கு எல்கலயுண்டு.

5. ஆசச்ாரய்ாரக்ளுகைய யபாதகனப்படி நைத்தல் யவண்டும்.

6. குருவின் கைாைச்ம் விழுந்தால், புலன் உணரவ்ுகே் உனக்குத் பதாந்தரவு தராது.

7. குருவின் தயவு பகாண்டு உயரந்்த ஒருவன் ஆகசக்கு அடிகமயாக மாை்ைான்.

8. பக்தரக்ேின் திருநாமங்ககேயும், இகறவனின் திருநாமங்ககேயும் ஒன்று யசர

நிகனத்தல் யவண்டும்.

9. பாகவதரக்கே வணங்குபவரக்ே் இகறவனின் அருளுக்கு சீக்கிரம் பாத்திரமாவார.்

10. உண்கமயான கவஷ்ணவனுக்குச ்சுயநலம் கிகையாது.
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🌾🌾 இராமானுஜர ்வாழ்க்கக வரலாறு :- 

பதிவு : 110 :- 

இராமானுஜர ்உகரத்த எண்பத்திரண்டு வாரத்்கதகேில் 10 வகர யநற்கறய பதிவில் 

பாரத்்யதாம். அதகனத் பதாைரந்்து இன்று...  



11. இகறவகனயும் ஆழ்வார ்பாசுரங்ககேயும் ஆசச்ாரியார ்உபயதசங்ககேயும்

யசவிக்க தினந்யதாறும் ஒரு மணி யநரமாவது ஒதுக்கல் யவண்டும்.

12. இகறவனிைம் சரணகைந்தவரக்கே நாடிச ்பசல்ல யவண்டும்.

13. பதய்வ நம்பிக்கக இல்லாதவரக்யோடு யசரக் கூைாது.

14. புலணுணரய்வ பசாரக்்கம் என்று நிகனக்கின்றவரக்கேப் பாரக்்கயவ கூைாது.

15. அரச்ச்ாவதாரத்கத அலை்சியமாக நிகனப்பவன் நரகத்துக்குப் யபாவான்.

16. குருகவ சாதாரண மனிதனாக நிகனப்பவனுக்கு உயரய்வ கிகையாது.

17. புண்ணிய தீரத்்தத்கத பவறும் நீராக நிகனப்பனுக்கு யமாைச்ம் இல்கல.

18. பதய்வ மந்திரங்ககே யவறு ஓகசகேின் அடுக்காகக் கருதுபவனுக்கு முக்தி

என்றுயம கிை்ைாது.

19. இகறவகன சில்லகறத் பதய்வங்கேில் ஒருவனாக நிகனப்பவனுக்கு நல்ல கதி

எந்நாளுயம இல்கல.

20. கைவுேிைம் சரணகைந்து விை்ைால் எதிரக்ாலத்கதப் பற்றி நிகனக்கயவ யவண்ைாம்.

21. கைகமகயக் கைவுே் பணியாகக் பகாண்டு பசயலாற்ற யவண்டும்.

22. ஸ்ரீ பாஷ்யத்கதப் படிக்க யவண்டும்.

23. படிப்பயதாடு மைட்ுமல்லாமல், மற்றவரக்ளுக்குச ்பசால்லித் தருதல் யவண்டும்.

24. ஆழ்வாரப்் பாசுரங்ககேயும் குறிப்பாகத் திருவாய்பமாழிகயப் படிக்க யவண்டும்.

25. இகதச ்பசய்ய முடியாவிை்ைால், இகறவனுக்கும் அவனுகைய பதாண்ைரக்ளுக்கும்

யசகவ பசய்தல் யவண்டும்.

26. இதுவும் முடியாவிை்ைால், யாதவ கிரிக்குச ்பசன்று குடிகல அகமத்துக் பகாே்ே

யவண்டும்.

27. இதுவும் இல்லாவிை்ைால் இருக்கும் இைத்தியலயய இருந்து பகாண்டு த்வய

மந்திரத்கதத ்தியானித்துக் பகாண்டு இருக்க யவண்டும்.

28. இதுவும் முடியாவிை்ைால், ஒரு ஸ்ரீகவஷ்ணவகன நாடி, அவன் உபயதசத்தின்படி வாழ

யவண்டும்.

29. இவ்வுலகில் ஸ்ரீகவஷ்ணவரக்ே் தாம் உங்களுக்கு நண்பரக்ே்.

30. பதய்வ நம்பிக்கக இல்லாதவரக்ே் உங்களுக்கு எதிரிகே்.

31. பக்தரக்கே நாடி வாழ யவண்டும்.



32. நல்ல எண்ணம் நல்ல பசயலுக்கு வழிவகுக்கும்.

33. பிறரிைம் தவறு கண்டுபிடிக்கக் கூைாது.

34. உலகில் எவரும் குற்றமற்றவராக இருக்க முடியாது.

இவ்வாபறல்லாம் எண்பத்தி பரண்டு வாரத்்கதககேக் கூறிக்பகாண்யை இகறவனடி 

எழுந்தருேினார ்இராமானுஜர.் 

(எண்பத்தி பரண்டு வாரத்்கதகேில் அடியயனுக்குக் கிகைத்தது 34 வாரத்்கதகே்). 

சிஷ்யரக்ே், குரு அவரக்கே அழக்கூைாது என்று கை்ைகேயிை்டிருந்தாலும், துயரத்கத 

அைக்க முடியாமல் அழுதாரக்ே்.  

 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

பதிவு : 111 :- 

இராமானுஜர ்பரமபதம் எழுந்தருேினார.் சிஷ்யரக்ே், குரு அவரக்கே அழக்கூைாது 

என்று கை்ைகேயிை்டிருந்தாலும், துயரத்கத அைக்க முடியாமல் அழுதாரக்ே். 

நம்பபருமாே் அகனவகரயும் அகழத்தார.் நாம் ஓர ்இைத்கதச ்பசால்லுகியறாம். அங்கு 

பகாண்டுயபாய் நம் இராமானுஜருகைய திருயமனியய திருப்பே்ேி படுத்துங்கே் 

என்றார.் 

இது பபரிய பபருமாே் பவேியிடும் ககைசி ஆகண. இப்பபாழுது தான் மூன்றாவது 

திருயமனிகய பற்றி நாம் பாரக்்கப் யபாகியறாம். 

முதலில் 'தனதுகந்த திருயமனி' திருநாராயணபுரத்தில் என்று அறிந்யதாம். அடுத்ததாக 

'தானுகந்த திருயமனி' ஸ்ரீபபரும்புத்தூரில். 

மூன்றாவதாக இன்கறக்கும் நாம் திருவரங்கத்தில் தரிசனம் பசய்யும் இராமானுஜர ்

தானான திருயமனி.  

நம்பபருமாோன பபரியபபருமாயோ அகனவகரயும் அகழத்து நம்பபருமாேின் 

வசந்த மண்ைபத்தியல திருப்பே்ேி படுத்துங்கே் என்று அருேினார.் கீயழ சுவாமி 

இராமானுஜகர எழுந்தருேப்பண்ணி சம்ஸ்காரங்ககே எல்லாம் பண்ணினாரக்ே். 

அதற்கு யமற்பகாண்டு ஒரு விக்கிரகத்கத எழுந்தருேப் பண்ணிக் பகாண்டு 

கவத்திருக்கிறாரக்ே்.  

இராமானுஜரின் தானான திருயமனி விக்கிரகத்கதச ்சாற்றிக் பகாண்டு, ஆேவந்தார ்

அருயக, அதன் பக்கத்தில் இராமானுஜர ்திருவாதாரணம் பண்ண பபருமாே், 

யமுகனத்துகற என்ற மண்ைபயம இருக்கிறது. அங்கு இருக்கக்கூடிய இராமானுஜரின் 

விக்கிரகத்கதத் தான் தானான திருயமனி என்று பசால்கியறாம். 

திருநாராயணபுரம் பசன்றால் - 30 வயது பகாண்ை தனதுகந்த திருயமனி - 


