ததிருச்சதிற்றம்பலம்

சசீககாழதி சதிற்றம்பல நகாடிகள
சசவ
சதிவம்,

சமயத்ததில்

மசறஞகான

புறச்சந்தகான

சம்பந்தர்

இவர்களளில்

குரவர்கள

மற்றும்

உமகாபததி

நகான்ககாமவரகாகதிய

அருணமச்சதிவகாயரிடமதிருந்து

சதித்தர்

மமய்கண்ட
சதிவம்

அருணந்ததி

ஆகதிதயகார்கள

உமகாபததி

சதிவப்பபிரககாசர்

ததவர்,

ஆவர்.

சதிவத்ததின்

சசீடரகான

சதிவஞகாதனகாபததசம்

மபற்றகார்.

அவர்பகால் அநுக்கதிரகம் மபற்றவர்கள ததிருவகாவடுதுசற ஆததீன குரு முதல்வர் ஸ
பஞ்சகாக்கர ததசதிக மூர்த்ததிகள என்கதிற நமச்சதிவகாய மூர்த்ததிகள.
ஸ அருணமச்சதிவகாயர் பகால் சதிவஞகாதனகாபததசம் மபற்ற மற்மறகாரு கதிசள
சசீககாழதியபில் வததிந்தருளளியது. கங்சக மககாண்ட தசகாழபுரத்ததில் அவதரித்த கங்சக
நகர்

மமய்கண்டகார்

ஞகானகாசதிரியரகாக

வதீற்றதிருந்து

அருளபகாலதித்து

வந்தகார்கள.

இவர்கசள ஞகானகாசதிரியரகாக மககாண்டவர் தகான் சதிற்றம்பல நகாடிகள. குருநகாதரிடம்
மபற்ற

மபரும்

மதளளிதல்,

மபகாருசள

நதிட்சட

(மககா

கூடல்,

வகாக்கதியம்)

முதலதியவற்றகால்

மபரிதும்
சதிறந்து,

தபகாற்றதி,

சதிந்ததித்தல்,

சதிவகாநுபூததி

மசல்வரகாய்

அங்தக வதீற்றதிருந்தனர்.
சதிற்றம்பல
சதிறந்தகார்

நகாடிகளபகால்

அறுபத்து

தத்துவப்பபிரககாசர்,
அசனவரும்
பணபிவபிசட

அருளுபததசம்

மூன்று

சதிவபுரம்

தமது

மகாணவர்.

மசய்து

ஒரு

அவருளளும்

ஞகானப்பபிரககாசர்,

ஞகானகாசதிரியருசடய

மபற்றகார்

கண்ணப்பர்

ததிருவடி

ததிருக்கூட்டமகாக

மதிகப்பலர்.

அவருட்

சதிறந்தகார்

சதிவபுரம்

ஆகதிதயகார்.

இவர்கள

நதிழல்

வபிட்டகலகாது

சதிவகானுபூததிமகான்களகாக

குரு

ததிகழ்ந்தனர்.

ததிருமயபிலகாடுதுசறக்கு அருகதில் உளள சதித்தர்ககாடு என்னும் இடத்ததில் சதிவகானந்த
நதிட்சடயபிமலழுந்தருளளி
வபிததிப்படி

மசய்து

இருந்து

வந்தனர்.

சதிவபூசச,

குருபூசச,

தம்சமயசடந்த

மதகசுவர

பூசசகசளயும்

பக்குவர்களுக்கு

அனுக்கதிரகம்

மசய்தனர்.
இப்படி இருந்த ககாலத்ததில் வழக்கம் தபகால் ஒரு நகாள சதிற்றம்பல நகாடிகள
அடியகார்களுடனளிருந்து ததிருவமுது மசய்தருளளினகார். அப்தபகாது தவசதிப்பபிளசள பசு
மநய்

எனக்கருததி,

அசனவரும்

தவப்மபண்சணசய

அதசனயுணர்ந்து

பரிமகாறதி

வபிட்டகார்.

“இசறவனளிட்டபடி

குருததவர்

இது”

என

மற்றும்

கதிசடத்தசத

உண்டருளளினர். அவர்களுள கண்ணப்பர் மட்டும் கசப்சப நதிசனத்து அருவருப்புடன்
உண்ணகாமல்

இருந்தகார்.

“அவபிச்சுசவயறதிவகான்,

அதசன
தவச்சுசவ

ததிருக்கண்

சகாத்ததியருளளிய

அறதியகான்”

என்று

சதிற்றம்பல

அருளளினகார்.

நகாடிகள

அவ்வருள

மவளளிப்பகாடு ததிருச்மசவபியபில் பட்டவுடன் கண்ணப்பர் பந்ததி முடித்மதழுந்து, பபின்பு
குருநகாதர் ததிருவடிகளளின் அடியற்ற மரம்தபகால் வபிழுந்து வணங்கதி எழுந்து நதின்று
கும்பபிட்டு, கண்களளில் அருவபியகாக கண்ணதீர் மபருக மமளனமகாக வடக்கு தநகாக்கதி
யகாத்ததிசர மசய்ய துவங்கதினகார்.
இதன் பபிறகு பல நகாட்கள கடந்தன. சதிற்றம்பல நகாடிகள அரசசர அசழத்து,
தம்

மகாணவரகாகதிய

அறுபது

அடியர்களுடன்

ஒரு

தசரச்

சதித்ததிசர

ததிருதவகாண

நகாளளில் சமகாததியபிலதிறங்குவதகாக கூறதி “ஆவன புரிக” என கட்டசளயபிட்டருளளினர்.
அரசனும்

குருநகாதர்

கட்டசள

இட்டபடி

தனளித்தனளிதய

சமகாததியசமத்து

வபிண்ணப்பபித்தகான். இவ்வற்புத நதிகழ்ச்சதிசயக் ககாண மக்கள மபருந்ததிரளகாக வந்து
கூடினர். அசனவரும் கண்ணும் கருத்தும் ஒன்றதி ஞகானகாசதிரியசரதய இசமயகாமல்
தநகாக்கதி

இருந்தனர்.

குருநகாதர்

மூன்று

குறதித்த

ககாலமும்

வந்தது.

ததிருமவண்பகாக்கசள

வந்ததிருந்த

அருளளினகார்.

அசனவரும்
பபின்பு

தகட்க

தமக்மகன

அசமக்கப்பட்டிருந்த
தகாங்கதி

சமகாததியபிலதிறங்கதினர்.

வதீற்றதிருந்தனர்.

சதிவகானந்த

மகாணவரசனவரும்

நதிட்சடயபில்

தனளித்தனளிதய

சதின்முத்ததிசர

ஒவ்மவகாரு

மவண்பகா

பகாடிக்மககாண்தட ஞகானகாசதிரியரின் சமகாததிசய மும்முசற வலம் வந்து, நதிலத்ததில்
வபிழுந்து
நதிட்சட

வணங்கதி
கூடி

எழுந்து

தத்தமக்கு

சதிவப்தபறசடந்தனர்.

அசமக்கப்பட்டிருந்த

அரசனும்,

அன்பரும்,

சமகாததியபிலதிறங்கதி

பபிறரும்

அததிசயபித்து

துததித்து நதின்றனர்.
இப்மபரும்
மபறவபில்சலதய

தபற்சற
என

இத்ததிருக்கூட்டத்து

அசனவரும்

கூறதினர்.

அடியவருள
”சதிவனருள

ஒருவர்

இருந்தபடி”

மட்டும்
என்றனர்

சதிலர். அப்தபகாது, முன்பு வடக்கு தநகாக்கதி மசன்ற கண்ணப்பர் அங்தக யகாவரும்
ககாணத்ததகான்றதினகார். அங்குளள எல்லகாச் சமகாததிகசளயும் மும்முசற வலம் வந்து
வணங்கதினகார். தமக்மகன ஒரு சமகாததியபின்சமசய கண்டகார். தமது ஞகானகாசதிரியகாகதிய
சதிற்றம்பல

நகாடிகள

சமகாததியபின்

ததிருமுன்பு

மசன்று

ஆரகா

அன்பபினகால்,

மநஞ்சு

மநக்குருக கசதிந்து கண்ணதீருடன் நதின்றகார்.
”ஆண்டகுரு சதிற்றம் பலவகா! அடிதயற்ககா
மமீண்டும் எழுந்தருள தவண்டகாதவகா? – நதீண்டமகால்
ஆரணனு ககாணகாத ஆனந்த வகாரிததிசயப்
பூரணமகாய் சவயகாத தபகாது”
என்மறகாரு

மவண்பகாசவப்

பகாடினகார்.

அப்தபகாது

சமகாததி

பபிளந்தது.

ஞகானகாசதிரியர்

கண்ணப்பசர தநகாக்கதி, “அஞ்சற்க” என அசமத்த கரத்சத ககாட்டியருளளி அசழத்து,
அசணத்து தழுவபி தம்தமகாடு ஐக்கதியம் மசய்து மககாண்டருளளினகார். “இவர் மபற்ற
தபதற மபரும்தபறு” என கண்டகார் யகாவரும் அததிசயபித்து ஆனந்த கண்ணதீர் வகார
நதின்று

துததி

மசய்தனர்.

சமகாததிகசளமயல்லகாம்

அரசன்

வபியப்மபய்ததினகான்.

அழகுற

சசமத்தகான்.

அச்சமும்,

அன்பும்

பூசசகளுக்கு

மமீதூரச்

நதிவந்தங்களும்

அசமத்து சதிவப்தபறு மபற்றகான்.
சசீககாழதி சதிற்றம்பல நகாடிகள அருளளிய நூல்கள மமகாத்தம் ஒன்பது. அசவ 1.
துகளறு

தபகாதம்

2.

வருககாலத்து இரங்கல்
சதிற்றம்பல

நகாடிகள

மசல்ககாலத்து

இரங்கல்

5. ததிருப்புன்முறுவல்
மவண்பகா

8.

3.

நதிகழ்ககாலத்து

இரங்கல்

4.

6. சதிற்றம்பல நகாடிகள கலதித்துசற. 7.

சதிற்றம்பல

நகாடிகள

அநுபூததி

வபிளக்கம்

9.

சதிற்றம்பல நகாடிகள தகாலகாட்டு முதலதியனவகாகும்.
சதித்ததிசர

ததிருதவகாணம்

சதிற்றம்பல

நகாடிகள

குருபூசஜை

வபிழகா

நசடமபறுகதிறது. இதத சதித்ததிசர ததிருதவகாணம் நகாளளில் ததில்சல சதிற்றம்பலவர்க்கும்
மககா அபபிதடகம் நசடமபறுவது அடியகார்கள நகாம் அசனவரும் சதிந்ததிக்கத்தக்கது.
ததிருச்சதிற்றம்பலம்.
அடியகார்க்கும் அடிதயன்,
மு.சம்பந்தம்
அசலதபசதி: 97315 47236

