
1திருநீலகண்டம் ஜனவரி 2021

G˜õ£è ÝCKò˜: ². ²«ów HKò¡ ªð£ÁŠð£C£¤ò˜: ñ. Gˆò£ù‰î‹
(மின்னிதழ் - தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும்)

"நால்வரின் பாததயில..." யாத்திதை குழு வ்வளியீடு

üùõK - 2021 பயணம் : 4பாதை : 1



1திருநீலகண்டம் ஜனவரி 2021

"நால்வரின் பாதையில..." யாத்திதை குழு 
அதைப்பிலிருந்து ைாைம் ஒருமுதை ைனிச்சுற்று 
பிைதியாக pdf ்வடிவில வ்வளியாகும் ஆன்மீக 
மின்னிைழ்.

நிர்வாக ஆசிரியர
சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,

வபாறுப்பாசிரியர
ம. நிதயானநைம், B.Com., M.A.,

மின்னிைழ் கணினி ்வடி்வதைப்பாளர
டி. ஸபாட், வென்தனை

ஆன்மீக ்வாெகரகள் ைஙகளது ஆல�ாெதனைகள், 
விைரெனைஙகள், பதைப்புகள், ஓவியஙகள் 
அதனைத்தும் அனுப்ப ல்வண்டிய முக்வரி:

புதிய எண். 21, பதைய எண். 6/2, 
காைணி லைாடைம் பிைைானை ொத�, 
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இைாமலிங்க ்வள்ளலார்
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நாளென் ளெயும்வினை தாளைன் ளெயுளெனை நாடிவநத
க�ாளென் ளெயுஙள�ாடுங கூறளறென் ளெயுஙகுெ கேெரிரு
தாளுஞ் சிலம்புஞ் ெதஙன�யும் தணனடையுஞ் ெணமு�முந
கதாளுங �டைம்பு ளெைக்குமுன் கைவநது கதான்றிடிகை!

- அருணகிரிநாதர் அருளிய �நதர் அலங�ாேம்

ஆன்மீ� அன்்பர�ளுக்கு வணக்�ம்!

அனைவருக்கும் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு 
நலவதாழ்ததுகள்!

இந் புதிய ஆண்டில நதாம் புதுப்்பதாலிவுடன் 
நமது கடனமகனைச் ்ெயய புறப்படுவவதாம். 
மதாரகழி மதா்ம் முடிநது ன் மதா்ம் பிறக்கிறது. 
'ன் பிறந்தால வழி பிறக்கும்' என்று கூறுவர. 
அதுவபதால கடந் ஆண்டில நமக்கு ஏறபடட 
கவனலகள் மனறநது இந் ஆண்டில புது வழி 
பிறக்க, எலலதாம் வலல இனறவனைத ்்தாழுது 
வழிபடுவவதாம்.

ன் மதா்ம் மு்ல நதாள் ்மிழரகளின் 
பதாரம்பரிய பண்டினகயதாை ்பதாங்கல திருநதாள் 
்கதாண்டதாடப்படுகிறது. வபதாகிப் பண்டினகயில 
ஆரம்பிதது, ்பதாங்கல, மதாடடுப் ்பதாங்கல 
மறறும் கதாணும் ்பதாங்கல என்று நதான்கு 
நதாடகள் நமது குடும்பததிைருடன் மகிழ்ச்சியுடன் 
இப்பண்டினகனய நதாம் ்கதாண்டதாடுவவதாம்.

'பனழயை கழி்லும், புதியை புகு்லும்' 
என்ற வரிகளுக்கு ஏறப, வபதாகிப் பண்டினகனய 
முடிதது, சூரிய பகவதானை வணங்கும்வி்மதாக 
மங்கலகரமதாை மஞெள், கரும்பு னவதது 
புதுப்பதானையில ்பதாங்கல ்பதாங்கியவுடன் 
வழிபடடு, மறுநதாள் உழவுத ்்தாழிலுக்கு உ்வி 
்ெயயும் மதாடுகளுக்கு ்பதாங்கல னவதது 
்கதாண்டதாடி, இறுதி நதாள் ்பரியவரகனையும், 
உறவிைரகனையும், நண்பரகனையும் கண்டு 
மகிழும் வி்மதாக அனமநதுள்ை ்பதாங்கல 
திருநதானை நதாம் உறெதாகமதாகக் ்கதாண்டதாடி 
மகிழ்வவதாம்.

ஆசிரியர் ெக்�ம்

இம்மதா் இறுதியில ன்ப்பூெத திருநதாள் 
வருகிறது. இந் நூறறதாண்டில நம்மினடவய 
வதாழ்நது மனறந் வடலூர இரதாமலிங்க வள்ைலதார, 
வ�தாதியில கலந் நதாள் ன்ப்பூெத திருநதாள். 
அதுமடடுமலல, ன் மதா் ்பௌரணமியுடன் 
கூடிய இந் பூெ நன்ைதாள், முருகப் ்பருமதான் 
வழிபதாடடிறகு மிகவும் உகந் நதாடகளுள் ஒன்று. 
வமலும், சிவ்பருமதானுக்கும் உகந் நதாள் என்று 
திருஞதாைெம்பந்ர கூறுகிறதார. 'ன்ப்பூெங் கதாணதாவ் 
வபதாதிவயதா பூம்பதாவதாய' என்று திருமயினலப் 
பதிகததில அவர அருளுகின்றதார. இவரகள் 
அனைவரும் வ�தாதியுடன் ்்தாடரபுனடயவரகள். 
அந் வ�தாதினய வணங்கி அருள் ஒளி ் பறுவவதாம்.

இந் இ்ழில ' நலவதாழ்வுத ்ரும் 
திருமுனறத ் லங்கள்' ் ்தாடரில 'திருச்சிறவறமம்' 
திருக்வகதாயினலயும், வெவற்கதாடிவயதானின் 
திருப்புகழ்த ்லங்களில 'குறடடி' குமரனையும் 
்ரிசிக்க உள்வைதாம். '்மிழகம் கண்ட ஞதானிகள்' 
வரினெயில அருடபிரகதாெ இரதாமலிங்க வள்ைலதானரப் 
பறறி அறிநது ்கதாள்வவதாம். இம்மதா்ம் மு்ல 
'அம்பினகயின் ஆடசி பீடங்கள்' என்னும் புதிய 
்்தாடர ்வளிவருகிறது. வமலும் பஞெ கடம்ப 
திருத்லங்கள், திருமுனறச் சிந்னை, னெவ 
சித்தாந்ச் சிந்னை, 'நதாலவரின் பதான்'யுடைதாை 
அன்பரகளின் அனுபவங்கள் ஆகியனவ இடம் 
்பறுகின்றை.

அனைவருக்கும் ்பதாங்கல திருநதாள் 
நலவதாழ்ததுகள்!

அன்புடன் 
ம.நித்யானந்தம் 
்பதாறுப்பதாசிரியர
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திருவதாரூரில இருநது சுமதார 24 கி.மீ. 
்்தானலவில உள்ைது 'திருச்சிறவறமம்' 
என்னும் வ்வதாரப் பதாடல ்பறற திருத்லம். 
்றவபதாது 'சித்தாமூர' என்று வழங்கப்படுகிறது. 
திருவதாரூரில இருநது கச்ெைம் வழியதாக 
்ென்றதால இக்வகதாயினல அனடயலதாம். 
கச்சிைம் சிவன் வகதாயிலிலிருநது சுமதார 6 
கி.மீ. ்்தானலவில இக்வகதாயில உள்ைது.

இவ்வூரில வதாழ்நது வந் சிவபக்்ரதாை 
வணிகர ஒருவருக்கு திருமணமதாை சில 
மதா்ங்களில வியதாபதார நிமித்மதாக ்வளியூர 
்ெலல வவண்டி இருந்து. அப்வபதாது 
கருவுறறிருந் சிவபக்ன்யதாை அவரது மனைவி, 
இக்வகதாயிலில உள்ை இனறவனுக்குத ் ்தாண்டு 
்ெயது வந்தாள். அ்ைதால அவள்மீது இனறவன் 
கருனண ் கதாண்டு திைமும் ஒரு ் பதாறகதானெ 
வகதாயில படியில னவதது உ்வி ் ெயது வந்தார.

பெண்ணுக்கு பெண்ணுக்கு 
பெொன் ப�ொடுத்த பெொன் ப�ொடுத்த 
பெருமொன்பெருமொன்

நல்ொழ்வுத ்தரும் திருமுறைத ்தலங�ள் - 4

ம. நிதயொனந்தம்ம. நிதயொனந்தம்

இ்றகினடவய வியதாபதாரம் முடிநது மீண்டும் 
திரும்பி வந் கணவன், ஊரதார வபச்னெக் 
வகடடு ்ைது மனைவி மீது ெநவ்கப்படடதான். 
மனைவியின் பிரதாரத்னைக்கு இணங்கி 
இத்லதது இனறவன், பலி பீடததிறகு 
அடுதது இருந் நநதினய முன்புறமதாக 
னவததும், பிரகதாரததின் பின்புறம் இருந் 
்ல விருடெதன் முன் பக்கமதாக னவததும் 
கணவனின் ெநவ்கதன்ப் வபதாக்கியருளிைதார.

்பண்ணுக்கு ்பதான் அளித்்தால, 
இத்லதது மூலவருக்கு '்பதான்னவத்நதா்ர' 
என்னும் திருநதாமம் ஏறபடடது. உயரந் 
பதாணததுடன், ெதுர வடிவ ஆவுனடயுடன், 
லிங்க வடிவில கதாடசி ்ருகின்றதார. இவருக்கு 
'்ெதாரணஸ்தாபவைஸவரர' என்ற ்பயரும் 
உண்டு. அம்பினக 'அகிலதாண்வடஸவரி' என்னும் 
திருநதாமததுடன் நதான்கு கரங்களுடன் அழகதாக 
கதாடசி அளிக்கின்றதாள்.

இவ்வூருக்கு அருகில உள்ை முத்ரெபுரதன் 
ஆண்டு வந் அரென் ஒருவனுக்கு இனடயரகள் 

டிசம்ப� 20203திருநீல்கணடம்
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5 - இயற்்பகை நாயனார்
மார்கழி உததிேம்

12 - சாக்கிய நாயனார்
மார்கழி பூோடம்

16 - அப்பூதியடிைள்
தை சையம்

19 - ைலிக்ைம்்ப நாயனார்
தை ரேவதி

25 - ைண்ணப்்ப நாயனார்
தை மிரு்கசீருஷம்

26 - அரிவட்்ாய நாயனார்
தை திருவாதிதே

ஜனவரி 2021 
நயா்னமயார்கள் குருபூ்ஜ

திைமும் இவ்வழிவய பதால ்கதாண்டு ்ெலவது 
வழக்கம். சில கதாலம் கழிநது அவ்வதாறு எடுததுச் 
்ெலலும்வபதாது ஒரு குறிப்பிடட இடததிறகு 
வரும்வபதாது குடம் விழுநது உனடயலதாயிறறு. 
்்தாடரநது சில நதாடகள் இவ்வதாறு நடக்கவவ, 
பதால ் கதாண்டு ் ெலபவர அரெனிடம் இதுபறறித 
்்ரிவித்தார.

அரென் அவ்விடததிறகு வநது வ்தாண்டச் 
்ெய்தான். அங்கு இரத்ம் ்வளிப்படடு, ஒரு 
லிங்கத திருவமனி வ்தான்றியது. அரென் நடுங்கி 
இனறவனை வணங்க, அங்கு ஒரு வகதாயில 
எழுப்புமதாறு அெரீதி ஒலித்து. அரெனும் 
அவ்வதாவற ்ெய்தான். இன்றும் இத்லதது 
மூலவர மீது ்வடடுக்கதாயம் உள்ைது.

பிரம்மரிஷி என்னும் முனிவர, திைமும் 
இத்லததிறகு அரத்�தாம பூன�க்கு வநது 
வழிபடுவன் நியதியதாகக் ்கதாண்டிருந்தார. 
ஒருநதாள் அவர வருவ்றகு ்தாம்மதாகவவ 
வகதாயில நனட அனடக்கப்படடது. அ்ைதால 
முனிவர வ்னீ வடிவம் எடுதது உள்வை 
்ென்று சுவதாமினய வழிபடடதார. இன்றும்கூட 
வகதாயில அரத் மண்டபததில வ்ன்கூடு ஒன்று 
உள்ைது. இதவ்ன் கூடடிறகும் திைமும் வழிபதாடு 
நனட்பறுகிறது.

பிரகதாரததில ஆததி மர விநதாயகர, 
வள்ளி, வ்வவெைதா ெவம் சுப்பிரமண்யர, 
்டசிணதாமூரததி, பிரம்மரிஷி, சூரியன், 
ெனீஸவரன், னபரவர மறறும் ஐயயைதார 
ென்ைதிகள் உள்ைை.

பிரம்மதா, அகததியர, வ்வவநதிரன், 
வவ்ங்கள், நதாகரதா�ன் ஆகிவயதார இத்லதது 
இனறவனை வழிபடடுள்ைைர.

இக்வகதாயிலின் தீரத்ம் '் ெதாரண புஷகரணி' 
என்று அனழக்கப்படுகிறது. ் ல விருடெம் ஆததி 
மரம்.

வ்வதாரப் பதாடல ்பறற 276 ்லங்களில 
169வது திருத்லம். கதாவிரி ்்ன்கனரத 
்லங்களுள் 106வது ்லம். திருஞதாைெம்பந்ர 
ஒரு பதிகம் பதாடியுள்ைதார.

இக்வகதாயில கதானல 9 மணி மு்ல 11.30 
மணி வனரயிலும், மதானல 5 மணி மு்ல இரவு 
8 மணி வனரயிலும் திறநதிருக்கும்.
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நொல்ர் ெொற்தயுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 ைங�ேவடிகவல்

28.5.2017 அன்று மு்ல ்ல யதாததினர, 
்்தாண்னட நதாடடுத திருத்லங்கள். சுவரஷ 
பிரியனை அன்று்தான் திரு. ்�யக்குமதார 
அறிமுகம் ்ெயது னவத்தார. ஏவ்தா வ்வதாரப் 
பதாடல ் பறறத ் லங்கனை ் ரிசிக்க வவண்டும் 
என்ற எண்ணம் மடடும் மைதில இருந்து.

சிறுவயதில வீடடின் அருகிவலவய வ்வதாரப் 
பதாடெதானல இருந்து. ஆலயததிறகு ்ெலலும் 
பழக்கம் இருந்து. ஆைதால இப்வபதாது இருக்கும் 
ஆரவம் அப்வபதாது இலனல.

மயிலதாடுதுனறயில ஐந்தாண்டுகள் வங்கிப் 
பணியில இருநவ்ன். விைநகர, ்ெம்பைதார 
வகதாயில, திருமணஞவெரி, திருவதாவடுதுனற 
வபதான்ற வகதாயிலகனைக் கடநதுச் ் ென்றதாலும், 
அனவகனைத ்ரிசிக்க இனறயருள் 
னககூடவிலனல.

ஆைதால, கடந் நதான்கதாண்டுகளில இந் 
நதாலவரின் பதான்யின் வதாயிலதாக நதான் ் ரிசித் 
வ்வதாரப் பதாடல ் பறறத ் லங்கள், திருப்புகழ்த 
்லங்கள் 250க்கும் வமல.

சில ் லங்கனைத ் ரிசிக்கும்வபதாது மிகவும் 
வியப்பனடநவ்ன். குறிப்பதாக, '்நடியம்' என்ற 
திருப்புகழ் னவப்புத ்லதன் ்ரிசித்வபதாது, 
இந்ச் சிறுவயதிவலவய சுவரஷ பிரியன் 
அத்லததிறகு முன்வப ்ென்று, அங்குள்ை 
குருக்களிடமும் ்்தாடரநது ்்தாடரபில 

இருநதுள்ைதார என்பன் நினைக்கும்வபதாது 
மிகப் ்பரிய ஆைந்ம்.

" ந தாலவர ப தான்யில" சிறப்ப தாக 
்ெயலபதாடடிறகு முக்கியப் பங்கதாக இருப்பவர 
திருமதி ெரஸவதி அம்மதாள்.

"்தயா்்ப் பபயால பிள்்ள 
நூ்லப் பபயால பே்ல”

என்று கூறுவதாரகள். என்னைப் ் பதாறுத்மடடில 
சுவரஷ பிரியனின் ்தாயதார, அவருக்கு சிறு 
வயதிலிருநவ் வதாழ்க்னகயின் சிறப்னபயும், 
இனறயன்னபயும், மறறவரகளுக்கு உ்வும் 
மைப்பதான்னமனயயும் ஊடடி வைரததுள்ைதார 
என்வற வ்தான்றுகிறது.

சேய்யும் ச்தயாழிலில் பகதி 
இ்ை உணரவு 
மறைவர்களுடைன ஒதது உணரநது வயாழ்தல் 
இ்ை இனபம் ப்தடைல் 
்யாம் சபறை இனபம், சபறு்க இவ்வ்்கம் 
  எனை உணரவு 
நூல் ஆரயாய்ச்சி 
சிைந்த ்ேவ சிந்த்ன்யாளர 
சிைந்த ஒருங்கி்ணப்பு
இனவக்ைலலதாம் நதான் சுவரஷ பிரியனிடம் 
்்ரிநது ்கதாண்டனவ.

இந் திருத்்தாண்டு ்்தாடர அவருக்கு 
உறுதுனணயதாக நண்பரகள் ்ைஞ்ெயன், 
பதாலதாஜி, பிரபு, பதாலு, மனறமனல நகர 
வலதாகநதா்ன், திருவலலிக்வகணி வலதாகநதா்ன், 
பதமதா, ெவரதா�தா, இன்னும் பலர. அவருனடய 
வழிகதாடடு்லின்படி ,  அவர ்வளியூர 
்ென்றதாலும் ் ெவ்வவை நடததி இனறயருளுக்கு 
பதாததிரமதாகிறதாரகள்.

்ெலலுகின்ற அனைதது ்லங்களிலும் 
அடியதாரகளுக்கு அருனமயதாை உணவு ஏறபதாடு 
குறித் வநரததில ்ெயது ்ருவது அவருக்கு 
மடடுவம உரிய ்னிப் பண்பதாகும்.

"ஞயானததின திருஉரு்வ நயான 
   ம்ையின ்தனிதது்ண்் 
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வயானததின மி்ே்னறி மண்ணில் 
  வளர மதிகச்கயாழுந்்த 
ப்தனநக்க மலர ச்கயான்ைச் 
  சேஞே்டை்யார சீரச்தயாடுககும் 
்கயானததின எழுபிைப்்பக ்கண் 
  ்களிப்ப ்கண்டையார்கள்”
என்று திருஞதாைெம்பந்ர புரதாணததில 
வெக்கிழதார பதாடியுள்ைது சுவரஷ பிரியனுக்கும் 
்பதாருநதுவது வபதால உள்ைது.

"மண்ணினிற பிைந்தயார சபறும் 
  ப்ன மதிசூடும் 
அண்ணலயார அடி்யார ்த்ம 
  அமுது சேய்வித்தல் 
்கண்ணினயால் அவர நல்விழயாப்  
  சபயாலிவு ்கயாண்டைர்தல் 
உண்்ம்யா சமனில் உல்கரமுன 
  வருச்கன உ்ரப்பர”
என்பது திருமதி ெரஸவதி அம்மதா அவரகளின் 
இயலபு.

சுவரஷ பிரியனின் ் நன் அவரகள் இந் 
்ல யதாததினரகளில பங்கு ் கதாள்ைதாவிடினும், 
"இநது ஆன்மீகக் கண்கதாடசி"யில அரங்கு 
அனமப்பதில அவருனடய பங்கு அதிகம்.

அவ் வபதான்று, சுவரஷ பிரியனுக்கு, "இநது 
ஆன்மீகக் கண்கதாடசியின் வ்தாடடதா ்ரணி" 
என்று ்ெதாலலும் அைவிறகு திரு. கருணதா 
அவரகளின் பங்கு பதாரதாடடுக்குரியது.

நதாலவரின் குரு பூன�யில ்பரும் 
பங்கு வகிப்பது, பதமதா, திருவலலிக்வகணி 
வலதாகநதா்ன். இவரகள் இப்வபதாதுள்ை 

சூழ்நினலயில பங்குக் ் கதாள்ை முடியவிலனல 
எனினும் திறம்பட நடத்க்கூடியவரகள். குழுவின் 
்னலவர இலனல்யனினும் திறனமயதாக 
சிறப்பதாக ஒருங்கினணப்பது அருனம.

கடந் நதான்கதாண்டுகைதாக இதில கலநது 
்கதாண்டு, யதாததினர ்ெலவது மடடுமன்றி, 
அனைதது அடியதாரகளுடன் பழகுவது ஒரு 
குடும்ப உறுப்பிைரகளுடன் பழகுவது வபதான்ற 
உணரவு.

இந் "நதாலவரின் பதான்யில" சுவரஷ 
பிரியனிடம் கறறுக் ்கதாண்டது

"ப்தடைல், 
இ்ை உணரவு 
ஆனமீ்கததில் அ்னவ்ரயும் எப்படி 
ஈடுபடுததுவது”
இன்னும் பல.

இந் யதாததினர இன்னும் ்்தாடரும் எை 
வதாழ்ததி,

"ஈேனடி பபயாறறி
எந்்த அடி பபயாறறி 
பநேன அடி பபயாறறி 
சிவன பேவடி பபயாறறி 
பந்த்்த நினை நிமலன அடி பபயாறறி 
மயா்ப்பிைப்பறுககும் மனனன அடி பபயாறறி 
சீரயார சபறுநது்ை நம் ப்தவன அடி பபயாறறி 
ஆரயா்த இனபம் அருளும்...
"நதாலவரின் பதான்யில" சுவரஷ பிரியன், திருமதி 
ெரஸவதி அம்மதாள், மறறும் அனைதது அடியதார 
்பருமக்களுக்கும் வபதாறறி."

சிவத்திரு. சங்கேவடிரவல்சிவத்திருமதி. சரோஜா

ஜனவரி 2021 புரவலர்கள்

சிவத்திருமதி. இோரஜஸவரிசிவத்திரு. ்கணணன்
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சே்றப�ொடிசயொனின் திருப்பு�ழ்த ்தலங�ள் - 4
குனறதீரக்கும் வள்ைலதாய, குறவஞசி 

வகதாமதாைதாய குமரன் வீறறிருநது அருள்பதாலிக்கும் 
"குறடடி" என்ற அழகதாை திருத்லததினை 
இந் மதா்ம் வெவற்கதாடிவயதானின் திருப்புகழ்க் 
வகதாடடங்கள் பகுதியில ்ரிசிக்கவுள்வைதாம்.

வவலூர மதாவடடம், திருப்பததூரிலிருநது 
வெலம் ் ெலலும் ெதானலயில 8 கி.மீ. ் ்தானலவில 
அனமநதுள்ைது குறடடி. மிக அழகதாை கிரதாமம், 
திருக்வகதாயிலும் ் வநநிறததில மிக அழகதாகவும், 
தூயனமயதாகவும் உள்ைது.

பதுமமுகி என்ற கந்ரவ ் பண், ் கௌ்ம 
முனிவரின் ெதாபததிைதால இரதாடெஸியதாக மதாறி 
குறடனட விடடு தூங்கிக் ்கதாண்டிருந் 
இடமதாை்தால இவ்வூருக்கு '்கதாறடனட' 
என்ற ்பயர ஏறபடடது. அருணகிரிநதா்ரின் 
திருவதாக்கினில "குறடடி" என்றும், ் ற்பதாழுது 
"்கதாரடடி" என்றும் இவ்வூர அனழக்கப்படுகின்றது.

இத்லததில கந்ப்்பருமதான் வமறகு 
வநதாக்கி அழகதாை மயில மீ்மரநது பன்னிரு 
கரங்களுடன், ஆறு திருமுகங்களுடன் ஷண்முகப் 
்பருமதாைதாய, வள்ளி ்்யவயதானையுடன் 
திருக்கதாடசி அளிக்கின்றதார.

�தாதுக முனிவர திைமும் கங்னகயில 
நீரதாடி கதாசி விஸவநதா்னர வழிபடடு, பின்பு 
வதான் வழிவய ரதாவமஸவரம் ் ென்று ரதாமநதா்னர 
வழிபடடு, மதானல பிரவ்தாஷ கதாலததில 
கதாைததி ்பருமதானை வழிபடும் நியமதன் 
பின்பறறி வந்தார. இவ்வதாறு இருக்னகயில ஓர 
நதாள் �தாதுக முனிவர இவ்வழிவய ்ென்றதார. 
முனிவனரக் கண்ட இரதாடெஸி அவனர விழுங்க 
முறபட, முனிவர அவளுக்கு ெதாப விவமதாெைம் 
அளிதது கந்ரவப் ்பண்ணதாக மதாறறிைதார. 
அவளும் முனிவனர வணங்கி விண்ணுலகம் 
்ென்றதாள்.

குறைதீர்க்கும் குறைதீர்க்கும் 
குைட்டி குமரன்குைட்டி குமரன் றேற்த சு. சுசரஷ் பிரியன்றேற்த சு. சுசரஷ் பிரியன்

டிசம்ப� 20207திருநீல்கணடம்
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இ்ைதால கதால்தாம்ம் ஏறபடடு , 
�தாதுக முனிவர பிரவ்தாஷ ்ரிெைம் ்பற 
இயலதா்்தால கதாைததி அப்பனை வவண்டி 
நிறக, இனறவன் இத்லததிவலவய பிரவ்தாஷ 
்ரிெைம் கதாடடியருளிைதார. வவண்ட முழுவதும் 
்ரும் மவகெவைதா ்்ன்கயிலதாய மூரததியதாக 
இங்கு அமரநது, ்ன்னை வழிபடுவவதாருக்கு 
கதாைததியம்பதியில வழிபடடதால என்ை பலன் 
கிடடுவமதா, அனவயனைதன்யும் பக்்ரகளுக்கு 
இங்வகயும் அருளும் வரம் ்ந்ருளிைதார.

இனறவன் கதாைததியம்பதி வபதான்வற 
வமறகு வந தாக்கி ,  க தாைஹஸதீஸவர ர 
என்ற திருநதாமம் ்கதாண்டும், அம்னம 
ஞதாைப்பிரசூைதாம்பினக என்ற திருநதாமம் 
்கதாண்டும் அருள்பதாலிக்கின்றைர. �தாதுக 
முனிவர, கதாசி விஸவநதா்ர, ரதாமநதாதீஸவரருக்கும் 
்னி ெநநதிகள் உள்ைை. ் ல விருடெம் விலவம்.

கூரி் ்க்டைக்க ணயாலு பமருநி ்கசரயாப்ப ்தயான 
ப்கயாடை்த னில்சமத்த வீறு ...... மு்ல்யாலுங் ... 893
நீரிழிவு குடடை மீ்ள வயா்தசமயாடு பித்த மூல 
நீள்குளிர சவதுப்பு பவறு ... முளபநயாய்்கள் ... 894

ஆகிய இரண்டு திருப்புகழ்ப் பதாடலகனை 
இத்லததிறகு அருளியுள்ைதார அருணகிரிநதா்ப் 
்பருமதான்.

ெமீப கதாலததில கிறிஸதுவ அன்பர 
ஒருவர கைவில அம்பதாள் ஒரு சிறு ்பண் 
வடிவில வ்தான்றி, ்தான் பதாலதா ெக்தி என்றும், 
்ன்னுனடய ்பயர மவைதான்மணி என்றும் 
கூறி, ்ன்னை வடிவனமதது குறடடியில உள்ை 
சிவன் வகதாயிலில அனமக்குமதாறு கூறிைதாைதாம். 
அவரும் ்ன்னுனடய முஸலிம் நண்பரிடம் 
அன் விவரிதது, அவனரக் ்கதாண்டு ஒரு படம் 
வனரநது னவததிருக்கிறதார. பின்ைர அந்ப் 
படதன்ப் பதாரதது பதாலதா ெக்தியின் விக்கிரகம் 
அனமததுள்ைதாரகள். ஆக, மூன்று ம்ததிைரும் 
வழிபடும் அதிெயத ் லமதாக விைங்குகின்றது குறடடி.

திருக்வகதாயில வழிபடும் வநரம் : கதானல 
7.00 மணி - மதியம் 12 மணி, மதானல 4.30 
மணி - இரவு - 8.00 மணி

வதாருங்கள் நதாமும் ்ென்று ஆறுமுக 
அழகனின் அருனை ்பறுவவதாம். முருகதா 
ெரணம்.
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ஆயிரக்கணக்கதாை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
மூகதாசுரன் என்ற ஓர அசுரன் சிவனை வநதாக்கிக் 
கடுந்வம் இருநது ்பறறகரிய வரங்கனைப் 
்பறறதான். இ்ன் கதாரணமதாகத ் ன்னை ் வலல 
உலகில யதாருமிலனல என்ற ்னலக்கைம் 
அதிகமதாகி மக்கனையும், ரிஷிகனையும், 
வ்வரகனையும் துன்புறுததி வந்தான். இ்னைக் 
கண்ட வ்வரகள், ் ங்கனையும், ரிஷிகனையும், 
மக்கனையும் கதாப்பதாறற வவண்டி அம்பினகயிடம் 
முனறயிடடைர.

இ்ைதால மூகதாசுரனுக்கும், அம்பிக்னகக்கும் 
இனடவய மூண்ட கடுனமயதாை வபதாரில 
மூகதாசுரன் வ்தாலவி அனடநது ெரணனடந்தான். 
்ைது கரவதன் அடக்கிய அம்பதாளிடம், 
்தான் வ்தாலவியுறற இந் இடததிவலவய 
அமரநது மக்கனைக் கதாப்பதாறற வவண்டும் 
என்று வவண்டுவகதாள் விடுத்தான். மூகதாசுரன் 
வவண்டியவதாவற அவைது ்பயரிவலவய 

அம்பிற�யின் ஆட்சி பீடங�ள் - 1
‘மூகதாம்பினக’ என்ற நதாமததுடன் வ்வி 
அங்வகவய ் ங்கி விடடதாள். இததிருத்லம்்தான் 
ெக்தி பீடங்களூள் ஒன்றதாகவும், அம்பதாளின் 
கதாதுகள் விழுந் பகுதியதாகவும் கரு்ப்படுகிறது.

இத்லததில வ்வி மூகதாம்பினக மு்ன் 
மு்லில சினல வடிவில இலனல. மூலவரதாகச் 
சுயம்பு லிங்கம் மடடுவம இருந்து. சிவலிங்கததில 
அம்பதாள் அரூபமதாகவவ பக்்ரகளுக்கு 
அருள்பதாலிததுக் ் கதாண்டிருந்தாள். இத்லததில 
இருக்கும் சுயம்புலிங்கதன் மு்ல மு்லில 
வழிபடடவர ‘வகதால’ மகரிஷி ஆவதார. எைவவ 
இந் இடம் அவரது ்பயரதால ‘்கதாலலூர’ 
என்று அனழக்கப்படுகிறது. பதார் வ்ெம் 
முழுவதும் புனி் யதாததினர வமற்கதாண்ட 
ஆதிெங்கரர, ் கதாலலூருக்கு வந்வபதாது, ‘்ங்க 
வரனக மின்னும் சிவலிங்கததில அம்பதாள் 
அரூபமதாக இருக்கிறதாள். முக்கதாம்பிக்னக முகம் 
எங்களுக்குத ் ்ரிய அருள் புரிய வவண்டும்’என்று 

வ்காலலூர்வ்காலலூர்
மூ்காம்பித்கமூ்காம்பித்க ஜனனி ரசமஷ்ஜனனி ரசமஷ்

டிசம்ப� 20209திருநீல்கணடம்
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ம க் க ள்  வ வண்டிை ர . 
ஆதிெங்கரர இத்லததுக்கு 
எழுந்ருளியவபதாது சுயம்பு 
லிங் க தன ்  ம ட டு வ ம 
் ரி சி த ் தா ர .  எை வ வ , 
சி வ லி ங் க த து க் கு ள் 
அரூவமதாக மனறநதிருக்கும் 
அம்பதானை ்வளிவய 
் க தா ண் டு  வ ர 
ஆதிெங்கரர கடுனமயதாை 
்வம் வமற்கதாண்டதார . 
ஆதிெங்கரரின் ்வததிறகு 
ம கி ழ் ந து ,  ப த ம தா ெ ை க் 
வகதாலததில நதான்கு கரங்களுடன், 
இரு கரங்களில ெங்கு ெக்கரததுடனும், 
மறற இரு கரங்களில, ஒரு கரம் பதா்ங்களில 
ெரணனடயத தூண்ட, மற்றதாரு கரம் வரம் 
அருளி வதாழ்த் கதாடசியளித்தாள் அன்னை 
மூகதாம்பினக.

்ைக்குக் க தா டசி அளித் அந் 
ரூபதன்வய சினலயதாக உருவப்படுததிப் 
பிரதிஷனட ்ெய்தார ஆதிெங்கரர. ஸவரண 
வரனக சிவலிங்கததின் பின்ைதால மூகதாம்பினக 
திருவுருவச் சினலனயயும், அ்ைடியில ஸ்ரீ 
ெக்கரமும் பிரதிஷனட ்ெய்தார. அந்ச் 
ெக்கரததில முப்பதது முக்வகதாடி வ்வன்களும் 
இருப்ப்தாக ஐதீகம். மூகதாம்பினக வகதாயில 
பூன� முனறகள் அனைதன்யும் ஆதிெங்கரவர 
வகுதது அருளிைதார. ஸ்ரீ மூகதாம்பினக 
ஆதிெங்கரருக்குப் பிரதயக்ஷமதாகி அருளியன்த 
் ் தா ட ர ந து  அவ ர  இய றறியது் தான் 
'்ெௌந்ரயலஹரி' ஆகும்.

இங்கிருக்கும் மூகதாம்பினக அம்மனுக்கு 
அபிவஷகம் கினடயதாது. அலங்கதாரமும், 
ஆரதா்னையும் மடடுவம நனட்பறும். 
மூகதாம்பினகயின் இரு பக்கங்களிலும் 
ஐம்்பதான்ைதால ஆை கதாளிவ்வியும், ெரஸவதி 
வ்வியும் கதாடசி ்ருவ்தால முப்்பருநவ்வி 
என்ற சிறப்புப் ்பயரும் உண்டு. நவரதாததிரிப் 

பண்டினக ஒன்பது நதாளும் விவஷெ 
பூன�கள் நனட்பறும்.

ஆ தி ெ ங் க ர ர 
மூகதாம்பினகனய, ெரஸவதி 
வ்வியதாகவவ நினைதது 
வழிபடடு 'கதாலவரதாகணம்' 
பதாடி அருள் ்பறறதார. 
இத்லததிலுள்ை ெரஸவதி 
வ ்வி  வி க் ரஹதன ் 
ெரஸவதி பூன� அன்று 
வீதி உலதா எடுததுச் ் ெலவர. 

குழநன்கள் கலவியில சிறநது 
விைங்க விதயதாரம்ப நிகழ்வும், 

அன்று இங்கு சிறப்பதாக நடக்கும்.

ஈென் அபிவஷகப் பிரியர என்ப்தால 
சிவலிங்கததுக்கு மடடுவம அபிவஷகம் உண்டு. 
சிவலிங்கததின் நடுவவ உள்ை ்ங்க நிறக் 
வகதாடனட அபிவஷக வநரததில மடடுவம கதாண 
முடியும். சிவலிங்கததுக்கு இடது பக்கம் 
பிரம்மதா, விஷணு, சிவன் ஆகிவயதாரும், 
வலது பக்கம் ெரஸவதி, லக்ஷமி, பதாரவதி 
ஆகிவயதாரும் வீறறிருப்பன்க் கதாணலதாம். 
இச்சிவலிங்கதன் வணங்கிைதால வகதாடி 
புண்ணியம் கினடக்கும்.

நீண்ட ் நடிய மனலகள், பசுனமப் படரந் 
வெதானலகள், அடந் கதாடுகள் ஆகியவறறுக்கு 
நடுவவ ்ெௌபரணிகதா ஆறறங்கனரயில 
பதமதாெை வகதாலததில அமரநது பக்்ரகளுக்கு 
அருள்பதாலிக்கிறதாள் ஸ்ரீ மூகதாம்பினக. 
அம்பதாளின் வலக்கரததில இருக்கும் ்வள்ளி 
வீர வதாள், ்மிழக முன்ைதாள் மு்லனமச்ெர 
எம்.ஜி.ஆர. அவரகைதால வழங்கப்படடது.

கரநதாடக மதாநிலம் மங்களூரிலிருநது 140 
கி.மீ. ் ்தானலவில அனமததுள்ைது ் கதாலலூர 
மூகதாம்பினக திருத்லம்.

்ரிெை வநரம் : கதானல 5 மு்ல மதியம் 
1 மணி வனர மறறும் மதானல 3 மு்ல இரவு 
9 மணி வனர.
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்தமிழ�ம் �ண்ட ஞொனி�ள் - 4
அன்பரகளுக்கு வணக்கம். நம் ்மிழகம் 

கண்ட ஞதானிகள் பகுதியில இம்மதா்ம், 
நமக்்கலலதாம் அருள் வழங்க வநதிருப்பவர யதார 
்்ரியுமதா? வதாடிய பயினரக் கண்டவபதா்்லலதாம் 
்தானும் வதாடி, பசிவயதாடு வருபவரகளுக்குத 
்தாயன்வபதாடு அன்ைமிடடு, சீவகதாருண்யததின் 
அவசியதன் அனைவருக்கும் உணரததிய 
அருைதாைர . ஆம் , திருவருட பிரகதாெ 
வள்ைலதார ்தான். இனறயன்பர, இ்ழதாசிரியர, 
ெமூக சீரதிருத்வதாதி, சித் மருததுவர, 
்ெதாற்பதாழிவதாைர, நூலதாசிரியர, ்மிழ் ்மதாழி 
ஆயவதாைர, கல்வடடு ஆரதாயச்சியதாைர எை 
பன்முக ஆறறல ்கதாண்ட வள்ைலதாரின் 
வரலதாறனற ெறறு சிநதிப்வபதாம்.

இ்ளதமப் பரு்வம்
வள்ைலதார, 1823ஆம் ஆண்டு அக்வடதாபர 

திங்கள் 5ம் நதாள் திரு. ரதானமயதா பிள்னை - 
திருமதி. சின்ைம்னம ்ம்பதிக்கு ஐந்தாவது 
மகவதாக சி்ம்பரம் அருகிலுள்ை மருதூரில 

அவ்ரித்தார. முன்்ைதாரு முனற மிகுந் 
பசியுடன் வீடு வ்டி வநது உணவு வகடட அடியவர 
ஒருவருக்கு சின்ைம்னமயதார கருனணயுடன் 
உணவளிக்க, அன் உண்ட அந் அடியவர, 
"அன்னைவய, இன்று நம் பசி வபதாக்கினை; 
நதானிலததின் பசினய எலலதாம் வபதாக்கவலல ஒரு 
மகன் உைக்குப் பிறப்பதான்" என்று வதாழ்ததிைதார. 
அன் ்மயப்பிக்கும் வனகயில கருவிவல 
திருவுனடயவரதாயப் பிறந்வர ் தான் வள்ைலதார. 
்பறவறதார இடட இயற்பயர ரதாமலிங்கம் 
என்ப்தாம். பிறந் ஒரு ஆண்டுக்குள்ைதாகவவ 
்நன்யதானர இழநது ் தாயின் அரவனணப்பில 
வைரந்தார. மருதூரில ்்தாடரநது வசிக்க 
இயலதானமயதால, சின்ைம்னமயதார ்ைது 
ஐநது குழநன்களுடனும் ்ென்னைனய 
அடுத் ்பதான்வைரிக்கு குடி்பயரந்தார. பின் 
அங்கிருநதும் ் பயரநது ் ென்னை ஏழு கிணறு 
பகுதியில வசிதது வந்ைர.

1825 - 1858: வசன்தனை
இைவயதிவலவய ்நன்னய இழந் 

இரதாமலிங்க அடிகள், அவரது மூத் ் னமயைதார 
ெபதாபதி மறறும் அண்ணியதார பதாரவதி அவரகளின் 
அரவனணப்பில வைரநது வரலதாைதார. அன்பின் 
வமலதாை ் ம் அண்ணியதானர "அண்ணியம்மதா" 
என்வற அனழதது வந்தார அடிகள். அண்ணன் 

்வடலூர் 
இைாமலிங்க 
்வள்ளலார்

ச�ொற்தச�ொற்த
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ெபதாபதி ் மிழ் இலக்கிய, இலக்கண நூலகனை 
்்ளிவுறக் கறறு, னெவப் புரதாணங்கனைக் 
வகடவபதார பக்திப் பரவெததில மூழ்கும்படி 
பிரெங்கம் ்ெயவதில வலலவரதாயிருந்தார. 
அ்ன்மூலம் கினடக்கும் ் பதாருனைக் ் கதாண்டு 
வதாழ்க்னக நடததி வந்தார.

இரதாமலிங்கருக்கு ஐநது வயது பூரததி 
ஆைதிலிருநது அண்ணன் ெபதாபதி அவருக்கு 
கலவி புகடடி வந்தார. ஆைதால அடிகள் 
ஆன்மீகததில கதாடடிய அைவிறகு உலகியல 
கலவியில ்பரிய ஈடுபதாடு கதாடடவிலனல. 
அன்க் கண்ட ்னமயைதார ெபதாபதி 
வருத்முறறு, இரதாமலிங்கனர எப்படியதாவது 
கலவி வகள்விகளில வ்ரச்சி ்பறச் 
்ெயதுவிட வவண்டு்மன்ற முனைப்பில 
பல உபதாயங்கனைக் னகயதாண்டுப் 
பதாரத்தார. ஒழுங்கதாக கறகதாவிடில, 
இரதாமலிங்கருக்கு உணவளிக்கக் கூடதாது 
என்று ஒருெமயம் கண்டிப்புடன் ்ம் 
மனைவிக்கு கடடனை இடடிருந்தார. 
் தாயின் வ மல தாை அன்பு 
்கதாண்டிருந் அண்ணியதார 
பதா ரவதி , ்ம் குழநன் 
வபதான்ற இரதாமலிங்கருக்கு 
்ம் கணவர அறியதாவண்ணம் 
உணவளிதது வந்தார.

ஒருநதாள் இரதாமலிங்கரின் 
் நன்ய தா ர  திதி அன்று 
பூனெகள் முடிந்  பிறகு , 
்தாம்மதாக வீடடிறகு வந்தார 
இரதாமலிங்கம். அவர இவ்வதாறு 
இருப்பது குறிதது ்ன் வருத்தன் 
்்ரிவித் அண்ணியம்மதாவின் 
கவனலனயப் வபதாக்க எண்ணிய 
அடிகள், இனிவமல ் தான் ெரியதாக 
கலவி கறப்தாகவும், மதாடியில 
்ைக்கு ஒரு ்னியனற ஒதுக்கித 
்ரும்படியும் ்்ரிவித்தார. அன் 
அறிந் ்னமயைதார ெபதாபதி, 

நலலகதாலம் வந்்்ன்று எண்ணி, அடிகளுக்கு 
்னியனற ஒதுக்கி ்ந்தார.

அன்றுமு்ல, ்னியனறயில ்தாமதாகக் 
கலவி பயின்று வந்தார அடிகள். இவ்வதாறு 
பயின்று வந் அடிகளுக்கு ் ன் அனறயிலிருந் 
நினலக்கண்ணதாடியில முருகப் ்பருமதானின் 
கதாடசி கினடக்கப் ் பறறது மு்ல, அவைருைதால 
ஓ்தாமவல அருள் நூலகனை உணரும் வபறு 
்பறறதார. கந்வகதாடடம் முருகவை குருவதாக 
இருநது அவருக்கு கறபித்தான் என்பர 
்பரிவயதார. ஆைதாலும் ்ைது ்ம்பி இவ்வதாறு 
உலகியலில ஈடுபடதாது, ் பதாருளீடடதாது இருநது 
வருவது குறிதது கவனலக் ்கதாண்டதார 
்னமயைதார.

அவ்வப்்பதாழுது ் ைது ் னமயைதாருடன் 
்ென்று ்ெதாற்பதாழிவுகளில உ்வி 
்ெயது வந்தார அடிகள். ஒருெமயம், 
்னமயைதாருக்கு உடலநினல ெரியிலலதாது 

வபதாகவவ, முததியதாலவபடனடயில 
நடந் ்ெதாற்பதாழிவிறகு ்ம்பி 
இரதாமலிங்கதன் அனுப்பி 
னவத்தார. மனடதிறந் ் வள்ைம் 
வபதால திருவினையதாடற 
புரதாணததில வதா்வூரடிகளுக்கு 
இ ன ற வ ன்  அ ரு ளி ய 
படலதன் எடுததுனரத்தார. 

அவரின் ் ெதாறபிரவயதாகம் கண்டு 
கூடியிருநவ்தார அனைவரும் மிகுந் 
ஆச்ெரியததிறகும், மகிழ்ச்சிக்கும் 

உள்ைதாயிைர. ்்தாடரநது அவவர 
்ெதாற்பதாழிவு ஆறற வவண்டும் 
என்று வவண்டிைர. இரதாமலிங்கரும் 
அவ்வதாவற ்ெயது வரலதாைதார.

அனுதிைமும் கந்க்வகதாடடம் 
முருகன் ெநநிதியில அமரநது 
்மயமறநது "ஒருனமயுடன் நிைது 
திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்மர்ம் 

உறவு வவண்டும்; உள்்ைதான்று 
னவததுப் புற்மதான்று வபசுவதார 



13திருநீலகண்டம் ஜனவரி 2021

உறவு கலவதானம வவண்டும்" என்று பதாடுவன் 
வழக்கமதாகக் ்கதாண்டிருந்தார அடிகள். 
அப்பதாடனலக் வகடட அனைவரும் இரதாமலிங்கர 
ஒரு ்்யவப் பிறவி என்பன் உணரந்ைர. 
அவ்வதாறு முருகனின் மீது அடிகைதால 
பதாடப்்பறறவ் "கந்வகதாடடம் ்்யவமணி 
மதானல". பின்ைர "கந்ர ெரணப்பதது" எனும் 
பதாடல ்்தாகுப்னபயும் இயறறிைதார.

கந்க்வகதாடடம் முருகப் ்பருமதான் மீது 
்கதாண்ட அன்பு வபதாலவவ திரு்வதாறறியூரில 
அருளும் தியதாகப் ்பருமதானிடமும், வடிவுனட 
அம்மனிடம் மிகுந் பக்தி ்கதாண்டிருந்தார 
அடிகள். ்ைது 12வது வயது மு்ல வடிவுனட 
அம்மனின் ஆலயததில வநரம் வபதாவது 
்்ரியதாமல தியதாைததில ஈடுபடும் வழக்கம் 
்கதாண்டிருந்தார. அவ்வதாறு ஒருநதாள் ஆழ்ந் 
தியதாைததிறகுப் பின் மிகுந் ்தாம்மதாக 
இலலம் திரும்பிய இரதாமலிங்க அடிகள், 
வீடடிலிருப்வபதானர ்்தாந்ரவு ்ெயய 
மைமிலலதாது ் வளியிலிருந் திண்னணயிவலவய 
படுதது உறங்கிைதார. ்ம் பக்்ன் பசிவயதாடு 
உறங்குவன்க் கண்ட உலகதாளும் அன்னை, 
இரதாமலிங்கரின் அண்ணியதார உருவில வநது 
அவருக்கு அமுது பனடத்்தாக வரலதாறு. 
அன்னையின் அருள் குறிதது 102 பதாடலகள் 
அடங்கிய வடிவுனட மதாணிக்க மதானலனய 
இயறறிைதார இரதாமலிங்கர. இப்பதாடலகள் 
அடிகளின் "திருவருடபதா" ் ்தாகுப்பில அடங்கும்.

திரு்வதாறறியூர மடடுமலலதாது திருவலி்தாயம், 
திருமுலனலவதாயில, திருத்ணினக, திருஎவ்வுளூர 
ஆகிய ்லங்களுக்கும் ்ென்று இனறவழிபதாடு 
்ெயது வந்தார . இவ்வதாறு அருளியல 
நதாடடம் ்கதாண்டிருந் இரதாமலிங்க அடிகள், 
குடும்பததிைரின் வவண்டுவகதாளுக்கு இணங்கி 
்ம் ்மக்னக உண்ணதாமுனல அம்னமயின் 
மகைதாை ்ைம்மதாள் என்பதானர மணநது 
்கதாள்ளும் நினல ஏறபடடது. உலகியலில 
நதாடடமிலலதாது இருந் கணவர இரதாமலிங்கரின் 
அருள்நினல கண்ட ் ைம்மதாள், அவனரவய ் ம் 

குருவதாக ஏறறு அவனர முன்னைப் வபதாலவவ 
இருநது வருமதாறு அனுமதித்தார.

1858 - 1867: ்கருஙகுழி
1858ல ்ென்னையிலிருநது சி்ம்பரம் 

்ென்றதார அடிகள். அங்கு நடரதாெப் ் பருமதானை 
வழிபடடுப் பின் கடலூர மதாவடடம் கருங்குழினயச் 
வெரந் மணியக்கதாரர திரு. வவங்கட ் ரடடியதார 
அவரகளின் வவண்டுவகதாளுக்கு இணங்கி 
கருங்குழியில அவருக்குச் ்ெதாந்மதாை 
இலலததில ்ங்கிைதார. அங்கிருநது அடிக்கடி 
சி்ம்பரததிறகும் , திருவண்ணதாமனல, 
திருவதினக ,  திருமுதுகுன்றம் ஆகிய 
்லங்களுக்குச் ்ென்று இனறவனை வழிபடடு 
வந்தார. சி்ம்பரம் நடரதாெப் ்பருமதான் 
மீது ்கதாண்ட மிகுந் பறறதால, சி்ம்பரம் 
இரதாமலிங்கம் என்வற னக்யழுததிடும் வழக்கம் 
்கதாண்டிருந்தார.

அடிகள், இரவில ஒரு மணி வநரம் 
மடடுவம உறங்கும் வழக்கம் ் கதாண்டிருந்தார. 
மறற வநரங்களில நூல ஆரதாயச்சியிலும், 
பதாடலகள் இயறறுவதிலும் ஈடுபடுவதார. திைமும் 
ரதாமலிங்கரின் எழுததுப் பணிக்கு உ்வும் 
்பதாருடடு வவங்கட ் ரடடியதாரின் துனணவியதார, 
இரவில விைக்்கரிப்ப்றகு ஒரு மண் 
குவனையில எண்்ணயும், ஒரு குவனையில 
அருநதுவ்றகு ்ண்ணீரும் னவதது விடடுச் 
்ெலவதார. ஒருநதாள் எழுததுப் பணியில 
ஈடுபடடிருந் இரதாமலிங்கர, எண்்ணயக்குப் 
பதிலதாக அறியதாமல ்ண்ணீனர விைக்கில 
ஊறறிைதார. விைக்கும் சுடரவிடடு எரிந்து. 
மறுநதாள் ்ரடடியதாரின் மனைவி வநது 
பதாரததுவிடடு, அடிகள் எண்்ணயக்குப் 
பதில ்ண்ணீரில விைக்்கரிததிருப்பது 
கண்டு அதிெயிதது அனைவரிடமும் கூறிைதார. 
இனறயருைதால ்ண்ணீரில விைக்்கரித் 
நமிநநதி அடிகனைப் வபதாலவவ இரதாமலிங்கரும் 
இனறயருள் ்பறறவர என்று அனைவரும் 
துதித்ைர. அடிகள், 1865ல சுத் ென்மதாரக்கச் 
ெங்கதன் நிறுவிைதார.

்்தாடரச்சி அடுத் இ்ழில...
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நூல அறிமு�ம்
்கதாங்கு நதாடடின் திருமுனறப் பதாடல 

்பறற ்லங்கைதாை, 1. சித்ம் ்்ளிவிக்கும் 
திருமுருகன்பூண்டி - அவிநதாசி, 2. திருப்புக்்கதாளியூர 
அவிநதாசியப்பர - அவிநதாசி, 3. வகடடதார வினை 
தீரக்கும் திருநணதா (கூடுதுனற) - பவதானி, 4. பசு 
வழிபடட ஆதி கருவூர - கரூர, 5. ்ெப்்பருஞசீர 

திருப்பதாண்டிக் ்கதாடுமுடி - ்கதாடுமுடி, 6. மதா்்தாருபதாகன் - 
திருக்்கதாடிமதாடச் ்ெங்குன்றூர - திருச்்ெங்வகதாடு, 7. இநதிரன் 
பூஜித் ்வஞெமதாகூடல - கரூர என்னும் ஏழு ்லங்கள் குறித் 
்கவலகனைத திரடடி ஆயவுச் ் ெயது '்கதாங்கு நதாடடின் பதாடல ் பறற 
்லங்கள்' என்னும் ்்தாகுப்பதாக்கித ்நதுள்ைதார எழுத்தாைரும் கவிஞருமதாை உனமயவன்.

்வளியீடு : ெநதியதா பதிப்பகம், 77, 53வது ்்ரு, அவெதாக் நகர, ்ென்னை - 600 083. 
அனலவபசி - 9841191397, வினல ரூ. 65/-.

்ெநதிலில சூரனை முருகப்்பருமதான் வன்க்க, வீரஹததி வ்தாஷம் ் பறற்தால, அது 
நீங்க ஐநது ்லங்களில சிவபூன� ்ெயது வழிபடடதார. கடம்பன் (முருகன்) வழிபடட்தால 
அனவ 'பஞெ கடம்பத திருத்லங்கள்' எைப் ்பயர ்பறறை இத்லங்கள் திருவதாரூர 
மதாவடடம் 'சிக்கல' என்னும் ஊனரச் சுறறி அனமநதுள்ைை.

பபருங்கடம்பனூர

பஞச ்கடம்பத் திருத்தலங்கள

அ்கேக்கடம்பனூர ஆழிக ்கடம்பனூர ்கடம்பே வாழகத்க

இளங்கடம்பனூர
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நொல்ர் ெொற்தயுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 மயாலதி நயாேயா்ணன்

எலலதாம் வலல இனறவனுக்கு வகதாடி 
வணக்கங்கள். நம் ்தாய ்நன்யரதாை 
இனறவனுக்கும், நதாலவர ்பருமக்களுக்கும், 
அடியதார ் பருமக்களுக்கும் அடிவயனின் அன்பு 
வணக்கங்கள். நதான் இக்குழுவுடன் வம 2015 
மு்ல இன்று வனர பயணிக்கிவறன். டிெம்பர 
2014-ல சுவரஷ அறிமுகம்.

நதான் வசிப்பது ் பங்களூர. என் வ்தாழியும் 
2015 மு்ல என்னுடன் பயணிததுள்ைதார. 
என் ெவகதா்ரிகள், நடபுகள் உறவுகளும் 
பயணிததுள்ைைர.

ஒவ்்வதாரு யதாததினரயும் 
மறக்க முடியதா்து. இனறவனின் 
அன்பும், அருளும், ஆசீரவதா்மும் 
அ ை வி ட  மு டி ய தா ் து . 
இ்ற்கலலதாம் கதாரணகரத்தா 
ெரஸவதி அம்மதாளும், அன்பு 
சுவரஷீம்்தான். யதாரும் ் ்ரியதா் ் ென்னைக்கு 
வந்வுடன் சுவரஷ ஓடி வநது எங்கனை 
அனழதது அவர இலலததிறவக ் ென்று பசியதாற 
்ெயது ்ங்கவும் ்ெய்தார.

ஒவ்்வதாரு யதாததினரயும் எைக்கு மகததுவம் 
வதாயந்து. இன் விடடதால நம்மதால மறுபடியும் 
்ெலல இயலதாது. எைவவ கண்ணும் கருததுமதாக 
ஒவ்்வதாரு திருத்லதன்யும் ் ரிசிதவ்ன். ் ல 
வரலதாறு, வகதாயில, சுவதாமியின் நதாமம், வ்வியின் 
நதாமம் அனைததும் வகடடு, படிதது, பதாரததுத 
்்ரிநதுக் ் கதாள்வவன். ் மயசிலிரக்கச் ் ெயயும். 
்்ரியதா் அடியதாரகனையும் சுவரனஷக் வகடடுத 
்்ரிநதுக் ்கதாள்வவன்.

அனைவரும் யதாததினரயில எங்கனை 
ெவகதா்ரியதாக நடததுவர. அன்பதாக வபசுவதாரகள். 
நன்றதாக பசியதாறச் ்ெதாலவதாரகள். என்னைக் 
கவரந் முக்கியமதாை திருத்லங்கள் 

்கணடுபிடியுங்கரளன்… ஜனவரி 2021
1.  திருஞதாைெம்பந்ரின் "துஞெலும் துஞெலி லதா் வபதாழ்தினும்" திருப்பதிகததின் சிறப்பு 

்பயர என்ை?

2.  திருநதாவுக்கரெர திருப்புகலூரில இனறவைதால ஆட்கதாள்ைப்படும் முன்பதாக அருளிய 
நினறவு பதிகம் எது?

3.  மு்ன்மு்லில திருக்வகதானவயதானர உனரவயதாடு அச்சில ்வளியிடடவர யதார? அ்றகு 
உனர எழுதியவர ்பயர என்ை?

4. "பூ்ம் ஐநதும் நினலயிற கலங்கினும் மதாவ்தார பதாகர மலரத்தாள் மறப்பிலதார" என்று 
அடியதாரகளின் சிறப்னப வபதாறறும் ்பரிய புரதாண வரிகள் எந் பகுதி / ்னலப்பின் 
கீழ் அனமநதுள்ைது?

5.  "வன்னி மரம், கிணறு, சிவலிங்கம் ெதாடசி ்ெதான்ை படலம்" - திருவினையதாடல 
புரதாணததுடன் ்்தாடரபுனடய வெதாழ நதாடடு ்்ன்கனர திருத்லம் எது?
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ஏழு வ்்கக ச்கயா்டை்கள்
வழக்கததில் ச்கயாடுத்தல் - மரும்கனுககு ம்க்ளக ச்கயாடுத்தல் 
உரி்மயில் ச்கயாடுத்தல் - ம்கனுககு படடைஞ சூடடு்தல் 
அச்ேததில் ச்கயாடுத்தல் - அரேனுககு ்கப்பம் ்கடடு்தல் 
பயாவ்னயில் ச்கயாடுத்தல் - முனபனயார்களுககு திதி ச்கயாடுத்தல் 
மகிழச்சியில் ச்கயாடுத்தல் - பரிசு ்தரல் 
துனபததில் ச்கயாடுத்தல் - வயாய்க்கரிசி இடு்தல் (இைந்தவர்களுககு) 
ப்கயாபததில் ச்கயாடுத்தல் - பணி்யாளனுககு ச்கயாடுத்தல்

வாரியார பமாழி்கள்

உததிரவகதாெமங்னக, திருப்்பருநதுனற 
ஆதமநதா்ர, திருவதாரூர, திருனவயதாறு மறறும் 
மதாடக் வகதாயிலகள். எத்னை எத்னை 
்ரிசித்து. மறறு்மதாரு நிகழ்வு முருகன். 
எடடுகுடி, எண்கண், சிக்கல சிங்கதாரவவலன், 
்பதாரவதாச்வெரி முருகன், மயிலம், வயலூர மறக்க 
முடியதா்த திருத்லங்கள் மறறும் சில, பல திவ்ய 
வ்ெங்கள். இன்னும் எலலதா ்்யவங்களும் 
அருனை ்பதாழிகின்றை. பூரவ புண்ணியம் 
இருந்தால மடடுவம இ்னைப் ்பற முடியும் 
என்பதில உறுதியதாக இருக்கிவறன். இங்கு 
என் ்தாய ்நன்யனர மைமதார நினைதது 
வணங்குகிவறன். அவரகள் ் ெய் புண்ணியம் 
எைக்கு கினடததுள்ைது.

அடுதது அந்மதான் பயணம். மறக்க 
முடியதா்து. நினறய வகதாயிலகள், பீச், 
முருகன் வகதாயில, இப்படி மறக்க முடியதாது. 
இது ஒரு �தாலி பயணம். எைக்கு ்மிழ் 
நதான்றதாகத ்்ரியதாது. நதான் படித்து 
கன்ைடம். ஏவ்தா எைக்குத ்்ரிந் ்மிழில 
என் மைதில இருப்பன்ப் பதிவிடுகிவறன். 
பினழ இருந்தால மன்னிததுக் ் கதாள்ளுங்கள்.

இனறவனின் அருனையும், அன்னபயும், 
ஆசீரவதா்தன்யும் அனைவரும் ்பறறு சீரும், 
சிறப்புமதாக வதாழ வவண்டும் என்று வவண்டிக் 
்கதாள்கிவறன்.

்கணடுபிடியுங்கரளன்... டிசம்பர 2020 (விதட)
1. திருஞதாைெம்பந்ரின் “யதாமதாமதாநீ யதாமதாமதா யதாழீகதாமதா” எை ் ்தாடங்கும் திருப்பதிகததின் 

சிறப்பு ்பயர என்ை? திருமாதைமாற்று பதி்கம்
2.  எந் ் லததிறகு எம்்பருமதான் திருநதாவுக்கரெனர அனழதது திருவடி சூடடியருளிைதார?. 

திருநல்ைம்
3.  ஆரூரில சுந்ரர வலக் கண் வவண்டி மிக உருக்கமதாக பதாடியருளிய பதிகம் எது? 

மீளா அடிதம உமகர்க ஆளாய்
4.  கதாமனும் ரதியும் மீண்டும் இனணந் திருவினெப்பதா ்லம் எது? திதேரைாககிய 

சுநைேம் (திருரைாககி)
5.  திருவதாெகததில உததிரவகதாெமங்னக ்ல ்பயனர எததுனை இடங்களில மணிவதாெக 

சுவதாமிகள் வழங்கியுள்ைதார? 38
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்தாயதாய முனலனயத ்ருவதாவை ்தாரதா ்்தாழிந்தாற ெவனலயதாய 
நதாவயன் கழிநது வபதாவவவைதா நம்பி யினித்தான் நலகுதிவய 
்தாவய ்யன்றுன் ்தாைனடநவ்ன் ்யதாநீ என்பதால இலனலவய 
நதாவயன் அடினம உடைதாக ஆண்டதாய நதான்்தான் வவண்டதாவவதா.   5

வபாழிப்புதை :
தாயாகி முலை உண்பிப்பா்ே! முலை தராவிடின் நா்யன் சவலையாய் ஒழி்வ்ோ? 

இனியாயினும் அருள் சசய்வாய்; தா்ய என்று உன் திருவடிலய அலைந்தன். நீ என்னிைத்து 
அருள் நிலைநதவோகி இருக்கவிலலை்யா? நாயி்ேேது அடிலைத் திைம் ்வண்டி 
என்லே ஆண்ைருளிலே; அடிலைத் திை்ையன்றி அடி்யன் ்வண்ைா்வா?

குறிப்புதை:
தாயாய் - உயிர்கடச்கலைாந தாயாய் நின்று. முலைலயத் தருவா்ே - அவள் 

பாலூடடுதல்பாை நைம் சசய்பவ்ே. சவலையாய் - சவலைப பிள்லளை - தாய் இருநதும் 
அவள் பாலை உண்்ணப சபைாத பிள்லளை. தயா - தயவுலையவன்; ஆகு சபயர. இதன்பின், 
`தயாவாய்` எே ஆக்கம் வருவிக்க. ̀ இலலை்ய` என்னும் ஏ்காரம், ் தறைம். ̀ நா்யோகிய 
அடிலை உன் உைோம்படி முன்பு ஆண்ைாய்; இபசபாழுது நான் ்வண்ைா்வா` என்்க.

நலலசிவ ்ன்மத்தால நலலசிவ வயதாகத்தால 
நலலசிவ ஞதாைத்தால நதாைழிய – வலல்ைதால 
ஆவரனும் அன்பு்ெயின் அங்வக ்னலப்படுங்கதாண் 
ஆவரனுங் கதாணதா அரன்.     15

வபாழிப்புதை :
நலை சிவ தன்ைைாே சரிலயலயயுலையவன், கிரிலயலயயுலையவன், நலை சிவ்யா்க 

தன்ைத்லதயுலையவன், நலை சிவஞாேத்லதயுலையவன், இவர்களில யாவராோலும் 
நாசேன்கிை தன்லை ச்கடை வலைலையிோ்ை அன்பு சசய்தார்களைாயின் அவர்களிைத்தி்ை, 
ஆன்ை்பாதமுள்ளைவர்களுககுள்்ளை ஒருவராலுங் ்காணுதற்கரிதாே சிவன் அபசபாழு்த 
வநது கூடுவாசேன்ைறிவாயா்க. இதனுள்்ளை, ஆன்ை்பாதங் ச்கடைவர்கள் எநதப பாதத்தி்ை 
நின்ைாலும் ஞாேபாதசைன்பது ்கண்டு ச்காள்்க.

திருமுறை சிந்தறை
மாணிக்்க்வாச்கர் அருளிய 

திரு்வாச்கம் - எட்டாம் திருமுதை
ஆனநத மாகை

றைவ சித்ததாந்தச் சிந்தறை
திருக்்கடவூர் உயய்வநததத்வ நாயனைார் அருளிய 

திருக்்களிற்றுப்படியார்
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நடு நொட்டு திருத்தல யொததிறர - 2013 & 2014
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