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அட்டை படை விளக்கம்
தாருகாவனத்து முனிவரகள் இறைவனுக்கு எதிராகச் செயத 

ஆபிொர வவள்வியில் வதான்றிய யாறனறய, இறைவன்்ால் 
ஏவிவிட, அறதயழிப்தறகாக இறைவன் அதன் உடலுள் 
புகுநதார. உலகஙகள் இருணடன - அம்பிறக செயவதறியாது 
திறகத்தார. இறைவன் தன்னுள் புகுநதறதத் தாளாத யாறன, 
்ஞெ முக தீரத்தத்தில் வ்ாய வடவேறகு மூறலயில் விழுநதது. 
இறைவன் அறதயழித்துத் தீரத்தத்தின் சதன் வேறகு மூறலயில் 
எழுநது வநதார. கணவறனக் காணாது அம்பிறக வருத்த 
முறறுச் செல்ல முற்ட; இறைவன் எழுநது சவளிப்டவவ, 
முருகப ச்ருோன் தன் தாயக்கு "இவதா தநறதயார" என்று 
சுட்டிக் காட்டினாராம். ச்ருோன் அநத யாறனறய அழித்துத் 
வதாறலப வ்ாரத்திக் சகாணடருளிய வீரச் செயல் நிகழநத தலம் 
ேயிலாடுதுறை அருகில் உள்ள வழுவூர வீரட்டம்.
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ஆதியாய் நடுவுமாகி அளவு இலா அளவுமாகிச்
ச�ாதியாய் உணர்வுமாகித் ச�ான்றிய ப�ாருளுமாகிப்
ச�தியா ஏகம் ஆகிப் ப�ண்ணுமாய் ஆணும் ஆகிப்
ச�ாதியா நிற்கும் தில்லப் ப�ாது நடம் ச�ாற்றி! ச�ாற்றி!!

- ச�க்கிழார் அருளிய திருத்ப�ாண்டர் புராணம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வ்ணக்கம்!
சிவபெருமான் ெடைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மடைத்தல், 

அருளல் என்னும் ஐந்து வடக ப்தாழில்கடளச் பெய்கின்ைார். இந்்த 
ஐந்ப்தாழில்கடளயும் ஒரு செரக் காட்டுவச்த நைராஜப் பெருமானின் 
ஆனந்்தத ்தாணைவம்.

ஆனந்்த நைனம் புரியும் ஆைல்வல்்ானுக்கு வருைந்ச்தாறும் 
ஆறு நாட்கள் மட்டுசம அபிசேகம் பெய்்யப்ெடுகிைது. மறை 
நாட்களில் அவருக்கு ஆரா்தடனகள் மட்டும் நடைபெறும். அவவாறு 
நைத்தப்ெடும் ஆறு அபிசேகஙகளில் ஒன்று மாசி மா்த ெதுர்ததி 
அன்று நடைபெறுகிைது. அன்டை்ய தினம் அன்ெர்கள் நைராஜப் 
பெருமானின் அபிசேகதட்தக் கணடு வணஙகி அவரது அருள் 
பெறுசவாம்.

இம்மா்தம் மாசி மகப் பெருவிழா வருகிைது. நீர் நிட்களில் வாழும் 
உயிரினஙகளுக்கு இடைவன் ்தனது திருக்காட்சிட்ய அளிப்ெ்தாக இந்்த 
விழாவின் ்தததுவம் அடமகின்ைது. அன்டை்ய தினம் ெல்சவறு திருக்சகாயில்களில் மாசி தீர்த்தவாரி 
உறெவம் நடைபெறும். இடைவன் நீர் நிட்களான திருக்குளம், கைறகடர ஆகி்ய இைஙகளுக்கு 
எழுந்்தருளி உயிரினஙகளுக்கும், ெக்்தர்களுக்கும் அருள்ொலிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இந்்த 
நிகழ்வானது இடைவன் அடனதது உயிரினஙகடளயும் காதது அருள்ொலிக்கின்ைான் என்ெட்த 
நமக்கு உணர்ததுகிைது.

இந்்த இ்தழில் 'நல்வாழ்வுத ்தரும் திருமுடைத ்த்ஙகள்' ப்தாைரில் 'திருவூைல்' என்னும் 
'்தக்சகா்ம்' திருக்சகாயிட்யும், 'ெக்தி பீைஙகள்' வரிடெயில் 'காஞ்சி காமாட்சி அம்மன்' ்த்தட்தயும், 
செவறபகாடிச்யானின் திருப்புகழ் ்த்ஙகளில் 'திருவிடைக்கழி' முருகடனயும் ்தரிசிக்க உள்சளாம். 
'்தமிழகம் கணை ஞானிகள்' வரிடெயில் பென்ை இ்தழின் ப்தாைர்ச்சி்யாக இராமலிஙக வள்ள்ார் 
வர்ாறறின் நிடைவுப் ெகுதி இைம் பெறுகிைது. சமலும் ெப்்த கடரகணடீஸவரர் ்த்ஙகள், திருமுடைச் 
சிந்்தடன, டெவ சித்தாந்்த சிந்்தடன, நால்வரின் ொட்தயுைனான அன்ெர்களின் அனுெவஙகள் 
ஆகி்யடவ இைம் பெறுகின்ைன.

அன்புைன் 
ம. நித�ோனநதைம்

பொறுப்ொசிரி்யர்

ஆசிரி�ர் பக்கம
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காஞ்சி காமாட்சி  அமமன
ெக்தி பீைஙகளுள் காஞ்சி காமாட்சி, மதுடர 

மீனாட்சி மறறும் காசி விொ்ாட்சி ஆகி்யடவ 
குறிப்பிைத்தக்கடவ. இவறறுள் 'காமசகாடி 
பீைம்' என்ைடழக்கப்ெடும் காஞ்சிபுரம் சிைப்பிைம் 
வகிக்கின்ைது. ஸ்ரீ்லி்தா திரிபுரசுந்்தரியின் பூரண 
பிம்ெ ஸவரூபிணி்யாக விளஙகுவது காஞ்சிபுரம் 
காமாட்சி அம்மன் சகாயிலிலுள்ள காமாட்சியின் 
மூ் விக்கிரகம் மட்டுசம. அன்டன காமாட்சி 
கட்மகடளயும் (ெரஸவதி), திருமகடளயும் 
(்ட்சுமி) ்தன் இரு கணகளாகக் பகாணைவள்.

'காம' என்ைால் அன்பு, கருடண. 
'அட்ெ' என்ைால் கண. எனசவ, காமாட்சி 
என்ைால் கருடணயும், அன்பும் நிடைந்்த 
கணகடளயுடை்யவள் என்றும் பொருள் உணடு. 
இந்்தப் பெருடமகளுைன் காஞ்சிபுரததில் 
எழுந்்தருளியிருக்கும் காமாட்சி அம்மன் 
வர்ாறடைக் காணசொம். முன்பனாரு 
கா்ததில் வாழ்ந்்த ெந்்தகாசுரன் என்னும் 
அசுரன் கடுடம்யான ்தவதட்த சமறபகாணடு 
பிரம்மாவிைமிருந்து ெ் அரி்ய வரஙகடளப் 
பெறைான். வரஙகடளப் பெறை ெந்்தகாசுரன் 
ஆணவததில் ச்தவர்கடளயும், முனிவர்கடளயும் 
ப க ா டுடம ப் ெ டு த ்த சவ ,  அடனவரும் 

ஜனனி ரயமஷ்

சிவபெருமானிைம் பென்று ்தஙகடளக் 
காப்ொறறுமாறு முடையிட்ைார்கள்.

பிரம்மாவிைம் வரஙகடளப் பெறை்தால் 
ெந்்தகாசுரடன அழிக்கும் ஆறைல் அன்டன 
ெராெக்திக்கு மட்டுசம உணடு என்று ச்தவியிைம் 
அவர்கடள அனுப்பி டவத்தார். ெராெக்தி 'காம 
சகாட்ைம்' என்ைடழக்கப்ெடும் காஞ்சிபுரததில் 
பெணெக மரததில் கிளி வடிவில் ஈஸவடன 
சநாக்கித ்தவம் பெய்து பகாணடிருந்்தால் 
அஙசக பென்று அவடளத துதிதது சவணடினர். 
ச்தவியும் ெந்்தகாசுரடன அழிதது அவர்கள் 
துன்ெதட்தப் சொக்க உறுதி அளித்தாள்.

ெந்்தகாசுரன் கயி்ா்யததில் இருணை 
குடகக்குள் இருப்ெட்தத ப்தரிந்து பகாணை 
ெராெக்தி ெதிபனட்டுக் டககளில், ெதிபனண 
வடக்யான ஆயு்தஙகளுைன் அவடனக் பகால்் 
டெரவ ரூபிணி்யாக உக்கிர உருபவடுத்தாள். 
ெந்்தகாசுரனின் கழுததில் ஒரு காட்யும், 
மார்பில் ஒரு காட்யும் டவதது, அவன் 
்தட்ட்ய பவட்டிக் டகயில் தூக்கிப் பிடித்தெடி 
காஞ்சிபுரம் வந்்தாள். அன்டனயின் உக்கிர 
ரூெதட்தக் கணை ச்தவர்களும், முனிவர்கள் 
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ெ்யந்து நடுஙக, அவர்களது அச்ெதட்தப் சொக்கப் 
ெராெக்தி அழகி்ய ெட்ைாடை உடுததிச் சிறு 
பெணணின் உருவததில் புன்னடக ்தவழும் 
முகததுைன் காட்சி ்தந்்தாள். அந்்த நன்னாள், 
ஸவ்யம்பு மனுவந்திரததில், கிரு்த யுகததில், 
ஸ்ரீமுக வருேம் ெஙகுனி மா்தம் கிருஷண 
ெட்ெததில், பிர்தடம திதியும், பூர நட்ெததிரமும் 
கூடி்ய ஒரு பவள்ளிக்கிழடம ஆகும். இராஜ 
இராசஜஸவரி்யாகக், காமாட்சி அன்டன்யாக, அந்்தக் 
கா்யததிரி மணைெததி்ன் நடுவில் ப்தன் கிழக்காக, 
நான்கு கரஙகளுைன் ெதமாென சகா் ததில் கரும்பு 
வில்லும், புஷெ ொணமும் பகாணடு எழி்ார்ந்்த 
சகா்ததில் அருள்ொலிக்கிைாள்.

ஒவபவாரு யுகததிலும் ஒவபவாரு மகான் 
அம்பிடகட்யப் சொறறி ஸச்ாகஙகடள இ்யறறி 
இருக்கிைார்கள். கிரு்தயுகததில் துர்வாெரால் 
2,000 ஸச்ாகஙகளாலும், திசர்தாயுகததில் 
ெரசுராமரால் 1,500 ஸச்ாகஙகளாலும், 
துவாெரயுகததில் ப்தௌமி்யாொர்்யரால் 1,000 
ஸச்ாகஙகளாலும், கலியுகததில் ஆதிெஙகரரால் 
500 ஸச்ாகஙகளாலும் சொறறி வழிெைப் 
பெறைவள் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன்.

அன்டன காமாட்சியின் காரண வடிவமான 
ஸ்ரீ ெக்கரம், கருவடைக்குள், மூ்வரான 

காமாட்சி அம்ொளின் எதிரில் காட்சி்யளிக்கிைது. 
இந்்த ஸ்ரீ ெக்கர பீைதட்தப் பூஜிதது, ஆதி 
ெஙகரர் அன்டனயின் அருள் பெறைார் என்று 
சகாயில் வர்ாறு கூறுகின்ைது. காமாட்சி 
அன்டனயின் இைது புைததில் உள்ள வராஹி 
ச்தவியின் எதிரில், ெந்்தான ஸ்தம்ெம் உள்ளது. 
இந்்த ஸ்தம்ெதட்தப் பிர்தட்ெணம் பெய்யும் 
ெக்்தர்களுக்குப் புததிர ொக்கி்யம் உணைாகும் 
என்ெது ஐதீகம். காஞ்சி காமாட்சி அம்மனுக்கு 
ஆதிெஙகரரின் பெௌந்்தர்்ய ் ஹரி, மூக கவியின் 
மூக ெஞ்ெெதீ, துர்வாெரின் ஆர்்யா தவிெதி 
ஆகி்ய ஸச்தாததிரஙகள் மிகவும் ப்ரீதி்யானடவ.

ெரமாச்ொர்்யார் மகா பெரி்யவா ்தம்முடை்ய 
அருளுடரயில் 'மாட்யக்குக் காரணமான 
பிரம்ம ெக்தி காமாட்சி ச்தவி. அவசள 
ஞானமும் அருள்ெவள். அடனததுக்கும் 
அவளுடை்ய கருடணச்ய காரணம். மாட்யகள் 
ெ்வறடை அவள் நம்முடை்ய வாழ்க்டகயில் 
நிகழ்ததினாலும், அவறறில் இருந்து விடுவிக்கிை 
கருடணயும் அவளிைம் பூரணமாக உள்ளது. 
மாட்யயினால் நாம் உணைாக்கிக் பகாள்கிை 
கஷைஙகளுக்கும் துக்கஙகளுக்கும் காரணம் 
நம்முடை்ய இந்திரி்யஙகளும் மனசும்்தான். 
இந்திரி்ய சுகஙகளின் வழியில் நம்முடை்ய 
மனட்தச் பெலுததி, நம்முடை்ய ஸவொவமான 
ஆதம சுகதட்த மைந்து விடுகிசைாம். 
ெஞ்செந்திரி்யஙகளும், மனமும் நம்டம ஆட்டிப் 
ெடைக்கின்ைன. இவறறுக்குக் காரணம் மாட்ய. 
அந்்த மாட்யட்ய சுத்தப்ெடுததி, இந்திரி்ய 
விகாரஙகளில் இருந்தும், மன ெஞ்ெ்ஙகளில் 
இருந்தும் ஜீவடன விடுவிப்ெ்தறகாகசவ அம்பிடக 
காமாக்ஷி்யாக வருகிைாள்' என்று அருளி உள்ளார்.

காமாட்சி அம்மன் ஆ்்யததில் அரூெமாக 
்ட்சுமி அருள்வதுைன், அன்னபூரணியும், 
ெரஸவதியும் ெந்நிதி பகாணடிருக்கின்ைனர். 
காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் சகாயிலுக்குச் பென்ைால், 
அடனதது அம்மன் ஆ்்யஙகடளயும் ்தரிசித்த 
ெ்னுைன், எல் ா் அம்மனின் அருளும் ஒன்று செரக் 
கிடைக்கும். காஞ்சிபுரம் செருந்து நிட்்யததிறகு 
எதிர்தப்தருவில் சுமார் அடர கி.மீ. ப்தாட்வு 
பென்ைால் இக்சகாயிட் அடை்ய்ாம்.  •
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நல்ாழ்வுத் தரும திருமுக்றத் தலஙகள் - 5
ஒருெம்யம் உ்ததி முனிவர் ்தனக்கு ஏறெட்ை 

சநாய் தீர, ப்தாணடை மணை்ததில் உள்ள 
ஒரு ்த்ததிறகு வழிெை வந்்தசொது, அவருக்கு 
்தணணீர் கிடைக்கவில்ட். அப்சொது 
சிவபெருமான் கருடணயினால் அஙகிருந்்த நந்தி 
ச்தவரின் வாயிலிருந்து ்தணணீர் பவளிப்ெட்டு 
ஆைாக பெருக்பகடுதது ஓடி்யது. முனிவரும் 
அதில் நீராடி, இடைவடன வழிெட்டு சநாய் 
நீஙகப் பெறைார். நீர் (ஜ்ம்) சூழ்ந்து பென்ை்தால் 
இத்த்தது மூ்வர் 'ஜ்நாச்தஸவரர்' என்று 
அடழக்கப்ெடுகிைார்.

இக்சகாயிலின் பவளிப்ெக்கம் ஆறறின் 
கடரயில் உள்ள நந்தி ச்தவரின் வாயிலிலிருந்து 
எப்சொதும் ்தணணீர் வந்து குளதட்த நிரப்பி 
பின்னர் ஆறறுைன் க்க்கிைது. இந்்த குளம் நந்தி 
தீர்த்த எனப்ெடும். அ்தனாச்ச்ய இத்த்ததிறகு 
'திருவூைல்' என்னும் பெ்யர் வந்்தது என்றும் 
கூறுவர். ெமீெ கா்ஙகளில் அவவாறு வருவது 
நின்று விட்ைது. அந்்த நந்திட்யயும் ்தரிெனம் 
பெய்்ய முடி்யா்த அளவில் மூடி டவததுள்ளனர். 
சிறி்ய ஜன்னல் வழி்யாகத்தான் காண முடியும்.

ம. நித்�ானநதமம. நித்�ானநதம

ொர்வதி ச்தவியின் ்தந்ட்த்யான ்தட்ென், 
சிவபெருமாடன அடழக்காமல் ்யாகம் ஒன்டை 
நைததினான். ்தட்ெனின் இந்்த பெ்ய்ால், 
சகாெம் பகாணை சிவபெருமான், வீரெததிரடர 
அனுப்பி அவனது ்தட்ட்யக் பகாய்்தார். 
இட்தக் கணை ்தாட்ொ்யணி, ்தனது ்தந்ட்தட்ய 
உயிர்ப்பிததுத ்தரசவணடும் என்று இடைவனிைம் 
சவணை, அவரும் ஆட்டுத ்தட்ட்யப் பொறுததி 
்தட்ெடன மீணடும் உயிர்ப்பித்தார். ்தட்யிழந்்த 
்தட்ெனுக்கு ்தக்க சகா்தட்த சிவபெருமான் 
அளித்த ்த்ம் ்தறசொது '்தக்சகா்ம்' என்று 
அடழக்கப்ெடுகிைது. இவவூரில் வீரெததிரர் 
சகாயில் ஒன்றும் உள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது.

காஞ்சிபுரததிலிருந்து இருந்து அரக்சகாணம் 
பெல்லும் இரயில் ொட்தயில் உள்ள ்தக்சகா்ம் 
இரயில் நிட்்யததிலிருந்து 5 கி.மீ. ப்தாட்வில் 
கல்்ாறறின் கடரயில் இத்த்ம் அடமந்துள்ளது. 
காஞ்சிபுரததிலிருந்து சநரடி செருந்து வெதி 
உள்ளது. சகாயிலுக்கு அருகிச்ச்ய பென்று 
இைஙக்ாம். அரக்சகாணததில் இருந்து வந்்தால் 
சுமார் 15 கி.மீ. ப்தாட்வில் உள்ளது.

மூ்வர் 'ஜ்நாச்தஸவரர்' என்னும் 
திருநாமததுைன் அழகி்ய லிஙக வடிவில் காட்சி 

ய�ாக தட்சிணாமூர்த்தி
ய�ோ்கத்தை அளிககும்

திருநீல்கணடம்
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அவர் ச்யாகததில் இருந்்தாலும் வந்து 
வழிெடுெவர்களுக்கு ச்யாகதட்த அளிப்ெவராக 
விளஙகுகின்ைார். அ்தனால் வி்யாழக்கிழடம, 
குருப் பெ்யர்ச்சி ஆகி்ய ெம்யஙகளில் ஏராளமான 
மக்கள் இத்த்ம் வந்து இவடர வழிெடுகின்ைனர்.

திருமால், இந்திரன், எமன், ெந்திரன், 
காமச்தனு, ெஞ்ெ ொணைவர்கள், ெப்்த கன்னி்யர், 
உ்ததி முனிவர் ஆகிச்யார் இத்த்தது இடைவடன 
வழிெட்டுள்ள்தாகத ்த் வர்ாறு கூறுகிைது.

திருஞானெம்ெந்்தர் ஒரு ெதிகம் ொடியுள்ளார். 
அருணகிரிநா்தரும் இத்த்தது முருகடன ்தமது 
திருப்புகழில் ொடியுள்ளார். அ்தனால் ச்தவாரம் 
மறறும் திருப்புகழ் ஆகி்ய இரணடும் பெறை 
சிைந்்த ்த்மாகத திகழ்கின்ைது.

ஒவபவாரு ஆணடும் சிததிடர மா்தம் 
பிரம்சமாறெவம் சிைப்ொக நடைபெறுகிைது. 
சமலும் மாசி மகம், ட்தப்பூெம், நவராததிரி, 
ஆனித திருமஞ்ெம், மார்கழி திருவாதிடர ஆகி்ய 
விழாக்களும் சிைப்ொகக் பகாணைாைப்ெடுகின்ைன.

வர்ாறறு புகழ்பெறை ்தக்சகா்ம் சொர் 
நடைபெறை ஊர் இது. இஙகு்தான் இராஜாதித்த 
சொழனின் ெடைகளுக்கும், இராஷடிரகூை 
ெடைகளுக்கும் கடுடம்யான சொர் நடைபெறைது. 
முடிவில் சொழர் ெடை ச்தால்வி்யடைந்்தது. சொழ 
மன்னர் வீர மரணம் அடைந்து '்யாடன சமல் 
துஞ்சி்ய ச்தவன்' என்று அடழக்கப்ெட்ைார்.

இக்சகாயில் காட் 8 மணி மு்தல் மதி்யம் 
12 மணி வடரயிலும், மாட் 4.30 மணி மு்தல் 
இரவு 8 மணி வடரயிலும் நடை திைந்திருக்கும். •

அளிக்கின்ைார். இவர் ஆறு மா்தஙகள் பவணடம 
நிைமாகவும், ஆறு மா்தஙகள் பெம்டம நிைமாகவும் 
மாறுவ்தாகக் கூைப்ெடுகிைது. அம்ொள் 'கிரிராஜ 
கன்னிடக' என்னும் திருநாமததுைன் ்தரிெனம் 
்தருகின்ைாள்.

ஒருெம்யம் ஆறறில் பவள்ளப்பெருக்கு 
ஏறெட்ைசொது, அன்டன மண்ால் பெய்்யப்ெட்ை 
இந்்த லிஙக மூர்ததிட்ய அடணததுக் 
பகாணைார். ஆனாலும் பவள்ளம் சிறிது அரிதது 
விட்ைது. அ்தனால் பிை லிஙக வடிவஙகடளப் 
சொல் இல்்ாமல் இவர் மீது வரிவரி்யான 
சகாடுகளுைன், ெறறு விததி்யாெமான வடிவில் 
உள்ளார். அ்தனால் மூ்வருக்கு 'உமாெதீஸவரர்' 
என்னும் மறபைாரு திருநாமமும், அம்ொளுக்கு 
'உடம்யம்டம' என்னும் திருநாமமும் ஏறெட்ைது.

சகாஷைததில் விநா்யகர், ்தட்சிணாமூர்ததி, 
மகாவிஷணு, பிரம்மா, துர்க்டக, ெணசைஸவரர் 
ஆகிச்யார் காட்சி ்தருகின்ைனர். சகாஷை 
மூர்ததிகள் மிகவும் அழகாக உள்ளனர்.

பிரகாரததில் விநா்யகர், வள்ளி ச்தவசெனா 
ெசம்த சுப்பிரமண்யர், மகா்ட்சுமி, நைராஜர், 
டெரவர், சூரி்யன், ெந்திரன், ெப்்த மா்தர்கள், 
ஐ்யப்ென், நவக்கிரகஙகள் ்தரிெனம் ்தருகின்ைனர்.

இஙகுள்ள ்தட்சிணாமூர்ததி ென்னதி 
சிைப்பு வாய்ந்்தது. அவர் கல்்ா் மரததின் 
அடியில் ஒரு டகயில் ருதராட்ெ மாட்யும், 
மறுடகயில் ்தாமடரயும் பகாணடு ச்யாக 
்தட்சிணாமூர்ததி்யாகக் காட்சி ்தருகின்ைார். 
இவரது கா்டியில் மு்ய்கன் இல்ட். 
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யே்ற்்காடிய�ானின திருப்புகழ்த் தலஙகள் - 5
"ெர்வம் சுப்பிரமணி்யம்" என்ை திருவாக்கிறகு 

இ்க்கணமாக திருக்சகாவிலின் பிரச்தாே 
நா்யகர், ெந்திரசெகர், சொமாஸகந்்தர் ஆகி்ய 
உறெவ திருசமனிகளின் வ்து திருக்கரததினில் 
வஜர சவலுைன் சுப்ரமணி்ய பொரூெமாக 
காட்சி்யளிக்கின்ை அறபு்தத திருத்த்ம்; 
மகிழ்வனம், குராப்ெள்ளி, திருக்குராவடி என்று ெ் 
திருநாமஙகளில் வழஙகப்பெறறும், ்தறபொழுது 
'திருவிடைக்கழி' என்றும் அடழக்கப்ெடுகின்ை 
திருத்த்ம் ்தான் நாம் ்தரிசிக்கவுள்சளாம்.

திருச்பெந்தூரில் முருகப்பெருமான், 
சூரடன ெம்ஹாரம் பெய்்தசொது, அவனுடை்ய 
இரணைாவது மகன் ஹிரண்யாசுரன் பிதரு 
கைன் பெய்்ய சவணடி, சொரிலிருந்து 
பின்வாஙகி ்தரஙகம்ொடி கைலில் மச்ெ 
உருவம் எடுதது மடைந்திருந்்தட்த அறிந்்த 
முருகப்பெருமான் அவடனயும் ெம்ஹாரம் 

பெய்்தார். ஹிரண்யாசுரன் சிவெக்்தன் என்ெ்தால் 
அவடனக் பகான்ை ொவம் தீர, இடைக்கழி 
திருத்த்ததில் 'குரா' மரத்தடியில் அமர்ந்து 
ஈெடன வழிெை, ஈென் ொவ விசமாெனம் ்தந்து 
இத்த்ததில் முருகப்பெருமாடன முன்நிறுததி, 
்தான் பின் அமர்ந்்த்தாக ்த் வர்ாறு. 
முருகப்பெருமானுக்கு ொெம் தீர்த்தருளி்ய்தால் 
இத்த்தது சிவபெருமானுக்கு 'ொெநாெ 
பெருமான்' என்ெது திருநாமம்.

மூ்வர் முருகப்பெருமான், ஒசர திருமுகம் 
விளஙக, இரு கரஙகளில், வ்க்கரம் அெ்யம் 
காட்ை, இைக்கரதட்த இடுப்பில் டவதது, 
நின்ை திருக்சகா்ததில் கிழக்கு சநாக்கி 

திருக்குைா 
நீழற்கீழ் 
நின்்ற குழ்கன்

கேகத சு. சுயரஷ் பிரி�னகேகத சு. சுயரஷ் பிரி�ன

பிபை்வரி 2021திருநீல்கணடம் 7
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அருள்ொலிக்கிைார். இவரது வ்து காலில் 
பூணும், திருப்ொ்தஙகளில் வீரக்கழலும் அணிந்து, 
சுமார் ஐந்்தடர அடி உ்யரததில் காட்சி ்தருகிைார். 
மூ்வர் முன்பு ஸெடிக லிஙகம் இருப்ெது 
சவபரஙகும் இல்்ா்த அடமப்பு. சூரெதமனின் 
பு்தல்வன் இரண்யாசுரடன டவகாசி, ெ்த்ய 
நட்ெததிரத்தன்று ெம்ஹாரம் பெய்்த்தால் 
உறெவர், 'இரண்யாசுர ெம்ஹார மூர்ததி' எனச் 
சிைப்பிக்கப்ெடுகிைார். இவரது திருக்கரஙகளில் 
சவச்ாடு வில்லும் காணப்ெடுவது ்தனிச்சிைப்பு.

அருணகிரிநா்தப் பெருமான் எட்டு திருப்புகழ் 
ொைல்கடள இத்த்தது முருகப்பெருமான் மீது 
ொடியுள்ளார்.

"மோலுலோ மனம்தைந(து) என்்கயில் சங்கம் 
வவ்வினோன ம்லம்கள் மதை்ல”

எனத ப்தாைஙகும் ெதிசனாரு ொைல் பகாணை 
திருவிடெப்ொ ெதிகமும் செந்்தனார் பெருமான் 
இததிருத்த்ததில் அருளிச் பெய்துள்ளார். 
திருப்புகழ் மறறும் திருமுடை ொைல் பெறை ்த்மாக 
விளஙகுவது ்தனிச் சிைப்பு. செந்்தனார் முக்தி பெறை 
்த்ம் என்ெதும் மறசைார் ்தனிச் சிைப்பு.

ஏழு நிட் பகாணை இராஜசகாபுரம், 
பகாஞ்சும் அழகுைன் ப்தறகு சநாக்கி 
அருள்ொலிக்கும் ப்தய்வாடன ெந்நிதி, 
16 விநா்யகர் ெந்நிதி, ்தனிச் ென்னிதியில் 
திருக்காசமஸவரர், அருணகிரிநா்தர், செந்்தனார் 
என திருக்சகாவில் ்தரிசிதது வழிெை நிடை்ய 
ெந்நிதிகள் உள்ளன. பிரகாரம் வ்ம் 
வரும்பொழுது விநா்யகசராடு சவ்டனயும் ்த் 
விருட்ெமான குரா மரத்தடியில் ்தரிசிக்க்ாம்.

இத்த்ததில் ்தான் முருகப்பெருமானுக்கும் 
ப்தய்வாடன அம்டமக்கும் திருமண உறுதி 

பெய்்த்தாக வர்ாறு, அ்தனால் ப்தய்வாடனயின் 
முகம் பவட்கத்தால் மிளிர்ந்து ெறறு ொய்ந்து 
முருகப்பெருமாடன காணெது சொல் காட்சி 
செரழகு.

தினமும் அர்த்தஜ ா ம  பூடஜயின் 
பொழுது முருகன் குரா மரத்தடியில் 
வழிெட்ை ெதரலிஙகததிறகு மு்தலில் பூடஜ 
நடைபெறும். முருகப்பெருமான் சிவடன 
வழிெட்ை குரா மரத்தடியில் அமர்ந்து, ராகு 
ெகவான் முருகப்பெருமாடன வழிெட்டிருக்கிைார். 
இ்தனால் ராகு ச்தாேம் உள்ளவர்கள் இஙகு 
வந்து பிரார்த்தடன பெய்்தால் விடரவில் 
திருமணம் நைந்ச்தறும். ்தம்ெதி்யரிடைச்ய 
ஒறறுடம ெ்ப்ெடும். நவக்கிரகஙகள் இல்்ா்த 
இந்்த ஆ்்யததில் முருகப்பெருமாசன நவ 
நா்யகர்களாக இருந்து அருள்ொலிப்ெ்தாக 
ஐதீகம்.

அடமவிைம் :  ந ாடக  ம ா வ ட் ை ம் , 
்தரஙகம்ொடி ்தாலுகா, திருக்கடையூரிலிருந்து 
7 கி.மீ. ப்தாட்வில் தில்ட்்யாடி வழி்யாக 
திருக்சகாயிட் அடை்ய்ாம். மயி்ாடுதுடை 
மாவட்ைம், பெம்ெனார்சகாவிலிலிருந்து 15 கி.மீ. 
ப்தாட்வில் திருவிடள்யாட்ைம் வழி்யாகவும் 
இக்சகாயிட் அடை்ய்ாம்.

ஆ்்யம் தினமும் காட் 6 மணி மு்தல் 
ெகல் 12 மணி வடரயிலும், மாட் 4 
மணி மு்தல் இரவு 8.30 மணி வடரயிலும் 
திைந்திருக்கும்.

காஞ்சி மாவடியும், திருவிடைக்கழி 
குராவடியும் என்ை இந்்த அறபு்தத ்த்ததிறகு 
நாமும் பென்று முருகப்பெருமாடன வழிெடுசவாம் 
வாருஙகள். •
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நால்ர் பாகதயுடன...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...

கண்ணன்

நால்வரின் ொட்தயில் ெஙசகறறுள்ள 
அடனதது அடி்யவர்களுக்கும், நைததுனர், 
நிர்வாகி பிரி்யன் அவர்களுக்கும், உ்தவி 
நிர்வாகிகள் ொலு, சவ்தகிரி ஐ்யா, ொ்ாஜி, 
்தனஞ்பஜ்யன், ெசராஜா அம்மா அவர்கள், 
ெரஸவதி அம்மா அவர்கள் மறறும் ெ் ெசகா்தர, 
ெசகா்தரிகளுக்கு எஙகளது வாழ்ததுகள்!

நால்வரின் ொட்தயில் இந்்த ்தட்ப்டெ 
ச்தர்வு பெய்்தவருக்கு எனது சிரம் ்தாழ்ந்்த 
வணக்கஙகள்!

ஏபனனில் அக்கா்ம் மு்தல் ்தறகா்ம் வடர 
பெரிச்யார்கள், நால்வர் பொல் சகட்டு நை! நால்வர் 
காட்டி்ய ொட்தட்ய வாழ்வி்யலில் கடைபிடிக்கவும் 
என்று கூறுவார்கள்! அப்சொப்தல்்ாம் இ்தன் 
அர்த்தம் எனக்குத ப்தரி்யாது.

ஆன்மீகப் ொட்தயில் நைக்கும்சொது்தான் 
ெம்யக் குைவர்களாகி்ய திருஞானெம்ெந்்தர், 
திருநாவுக்கரெர், சுந்்தரர், மாணிக்கவாெகர் 
இவர்களின் ெதிகஙகடளப் ெடிதது வாழ்க்டக 
எப்ெடி வாழ சவணடும் என ப்தரிந்துக் 
பகாணசைன்.

2000-ம் வருைம் எனது ஆன்மா ஈெடன 
ெறறி்யது, அவடர ்தரிசிக்கத ெ் 
்த்ஙகடள சநாக்கிப் ெ்யணப்ெட்சைன். 
மிக ப்தாட்வில் உள்ள ்த்ஙகளில், 
ஈெடன எப்ெடி ்தரிசிப்ெது? என எனது 
உள்ளம் ஏஙகி்யது. முக்கி்யமாக காசி, 
சக்தார்நாத, அமர்நாத, டக்ா்யம், 

ெதரிநாத சொன்ை ்த்ஙகளுக்குச் பெல்் வழி 
ச்தடிசனன்.

ஈென் இைததில் சநரிடை்யாகசவ 
முடையிட்சைன். அவரும் காசிட்ய ்தரிசிப்ெ்தறகு 
ஒருவடரயும், முறசைா்தல் என்ை பெ்யரில் 
சி், ெ் இைஙகளுக்கு பென்று ்தரிசித்த 
ஒரிருவடரயும் காட்டினார்.

ஆனால் இரு நெருசம ெணததில் 
்தான் குறி்யாக இருந்்தார்கள். மீணடும் 
இடைவனிைததில் சநரிடை்யாக பு்ம்பிசனன், 
சகாெப்ெட்சைன், உரிடம்யாகக் சகட்சைன், 
இவர்கள் ெரி இல்ட் என்று.

சக்தார்நாத ்தரிசிக்க அவா உள்ளது, மாறறு 
நெடரக் காட்டு என சகட்க, எஙகளது அன்ெர் 
கைல்கன்னி (ெைப்டெ) அவர்கள் மூ்மாக 
பிரி்யனின் ெந்திப்பு கிடைக்கப் பெறசைன்.

2017ம் வருைம் நால்வரின் ொட்தயில் 
எஙகளது மு்தல் ெ்யணம் சக்தார்நாத (ொர்்தாம் 
்யாததிடர) ெ்யணப்ெை முடிபவடுதச்தன்! 
எடுதச்தன் அல்், ஈென் சுட்டிக் காட்டி்ய 
ொட்தயில் நிர்வாகி சுசரஷ பிரி்யன் 
அவர்களுைன். ஆம் மு்தல் ்யாததிடரச்ய 
(ொர்்தாம் ்யாததிடர) சக்தார்நாத, ெதரிநாத, 
கஙசகாதரி, ்யமுசனாதரி மறறும் ெ் ்த்ஙகள்.

நான் இந்்த ்யாததிடர சமறபகாள்கிசைன் 
என சகள்விெட்ை எனது ெம்ெந்தி, உைவினர்கள், 
நணெர்கள், எஙகள் முறசைா்தல் குழுவின் 
சிவனடி்யார்கள் என ெ்ரும் க்ந்து 
பகாள்வார்கள். இன்றும் ப்தாைர்ந்து நால்வரின் 
ொட்தயில் நாஙகள், ெம்ெந்தி அவர்கள், எனது 
்தம்பி, உடம்யாள் ஆச்சி அவர்கள் மறறும் 
ெ்ரும் ப்தாைர்ந்து ெ் ்த்ஙகடளத ்தரிசிததுக் 

பகாணடு வருகிசைாம். இதுவடர சுமார் 230 
்த்ஙகளின் ்தரிெனம் கணசைாம், மனம் 
குளிர்ந்ச்தாம்!

நிர்வாகி சுசரஷ பிரி்யன் அவர்கள் 
நிர்வாகம் பெய்வதில் வல்்வர். 
ெ்யணதட்த எப்ெடி, எவவாறு என 
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அறிந்து பெ்ய்ாறறுவதில் வல்்வர்! ஒவபவாரு 
்த்ததிலும் அவர் சிறு குறிப்டெ அடி்யவர்களுக்கு 
வழஙகுவார் மறறும் ்த்ஙகடளப் ெறறி விளக்கம் 
கூறுவார். ெ்யணததில் உள்ளவர்கடள அவர் 
சவறுெடுததி ொர்த்ததில்ட .் நாஙகளும் அவடர 
நிர்வாகி்யாக ொவிப்ெதில்ட .் எஙகள் ெசகா்தரனாக 
அவர்கடளப் ொவிக்கிசைாம். எஙகளின் ச்தடவ 
அறிந்து உ்தவி பெய்வதில் வல்்வர்களாக 
இருக்கிைார்கள். சநரததில் ொப்ொடு, ்தஙகும் 
இைம், மாட் சிறறுணடி என பகாடுதது அன்ொல் 
எஙகடள கட்டிப் சொட்டு உள்ளார் (ஈெனுக்கு நன்றி).

குறிப்ொக அதிக வ்யதுடை்யவர்கள், சுகர் 
கம்ப்டளயிணட் உள்ளவர்கள் (நான்) சநரிடை்யாக 

உைல் ந்ம் குறிதது விொரிப்ெதிலும், சநரததிறகு 
உணவு அளிப்ெதிலும் மிக அழகாக திட்ைமிடுவார்.

ஈெனின் ஆசீர்வா்தத்தால் எஙகளுக்கு சுட்டிக் 
காட்ைப்ெட்ைவர் சுசரஷ பிரி்யன். ்தறசொது ஈழ 
்யாததிடர சநாக்கி காததிருக்கிசைாம்.

சமலும் ெ் ்த்ஙகளில் ்தரிெனம் 
பெய்வ்தறகு இவரின் ொட்தச்ய சிைந்்தது 
என முடிசவாடு எனது ெ்யணதட்த நால்வரின் 
ொட்தயில் ெ்யணப்ெட்டுக் பகாணடிருக்கிசைாம்!

நான் 'நாஙகள்' என்று குறிப்பிடுவது நான், 
எனது மடனவி ்யமுனா, ெம்ெந்தி குமாரசவல், 
அவர் மடனவி ராணி, ரசமஷ (ெததி), உடம்யாள் 
ஆச்சி ஆகிச்யார் ஆவர்.

சிவத்திரு 
ஆனநைன்

சிவத்திருமதி 
ஜெயஸ்ரீ

சிவத்திரு 
சிவக்குமார்

பிப்ரவரி 2021 பு்ரவலர்கள்

சிவத்திரு 
M. ரவல்

சிவத்திருமதி 
ரேமலைா

நன்றி! திருச்சிறைம்ெ்ம்! தில்ட்்யம்ெ்ம்! சிவ சி்தம்ெரம்!

1. மனக்கஞ்ொை நா்யனாடர சொதிக்க எம்பெருமான் பூணை சகா்ததின் 
பெ்யபரன்ன?

2.  திருநாவுக்கரெருக்கு இடைவன் பொதி சொறு அளித்த ்த்ம் எது?

3.  ொணடி்ய நாட்டு 14 திருமுடை ்த்ஙகளுள், திருஞானெம்ெந்்தர் ொைல் கிடைக்கப் 
பெைா்த ஒரு ்த்ம் உணடு, அது எது?

4.  மாணிக்கவாெகர் திருவடி தீட்டெ பெறை திருத்த்ஙகள் எடவ?

5.  சுந்்தரருக்கு திருபவணடணநல்லூரில் மணம் முடிக்க ொர்த்த பெணணின் 
பெறசைார் பெ்யர் என்ன?

கண்டுபிடியுஙகரேன் - பிபேவரி 2021
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தமிழகம கணட ஞானிகள் - 4

1867 - 1870 : ்வடலூர்
ென்மார்க்க ெஙகம் அடமதது இரு 

ஆணடுகளுக்குப் பின், 1867 ஆம் ஆணடு 
ப்தாைக்கததில் ்தருமொட் துவஙகுவ்தறகு 
இைம் ச்தடி வந்்தார் அடிகள். வைலூருக்கு 
வைபுைம் உள்ள பெருபவளியில் மக்களின் 
உ்தவியுைன் 1867ஆம் ஆணடு ெததி்ய 
்தருமொட்ட்ய நிறுவினார். அட்த்யடுதது 
கருஙகுழிட்ய விட்டு ்தருமொட்யில் ்தஙகினார். 
ெசிப்பிணியின் பகாடுடமட்ய இளவ்யதில் 
உணர்ந்திருந்்த இராமலிஙகர், ்தருமொட்க்கு 
வருெவர்களுக்கு மூன்று சவடளயும் உணவு 
வழஙக ஏறொடு பெய்்தார். வள்ளல் ்தன்டமயுைன் 
விளஙகி்ய்தால் மக்களால் 'வள்ள்ார்' என 
அடழக்கப்ெட்ைார். இன்ைளவும் வள்ள்ார் 
பெ்யரால் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு 
ெசிப்பிணி தீர்க்கப்ெடுகிைது. அடண்யா 
அடுப்புைன் கூடி்ய ்தருமொட்க்கு 
்தறசொது உணவுப் பொருட்கள் 
்தமிழக அரொல் மலிவு விட்க்கு 
வழஙகப்ெட்டு வருவது குறிப்பிைத்தக்கது. 
அவரது பகாள்டகட்யப் பின்ெறறி 
உ்பகஙகும் வள்ள்ார் அன்ெர்களால் 
்தருமொட்கள் நைந்து வருகின்ைன.

்தருமொட்ட்ய அடுதது 
அ டி கள் ,  சி று வ ர்  ம ற று ம் 
மு தி ச ்ய ா ர் க ளு க் கு  ்த மி ழ் , 
வைபமாழி மறறும் ஆஙகி்ம் 
ஆகி்ய மும்பமாழிகடளப் 
ெயிறறுவிக்கும் வடகயில் 
ென்ம ா ர் க்க  செ ாதினி 
எனும் ொைொட்ட்ய 

நிறுவினார்கள். இட்தப் ெறறி்ய ப்தளிவான 
குறிப்புகள் அறி்யப்ெைவில்ட்.

1870 - 1874 : மமட்டுக்குபபம் எனும் சித்தி்வ்ளா்கம்
ந ான்க ாணடுகள் ்தருமெ ாட்யில் 

்தஙகியிருந்்த அடிகள், அவவிைததில் நாளுக்கு 
நாள் கூட்ைம் பெருகசவ, அடமதியிைதட்த 
நாடி வைலூருக்கு ப்தறசக சமட்டுக்குப்ெததில் 
அடமந்்த திருமாளிடகக்கு 'சிததி வளாகம்' 
என்று பெ்யரிட்டு 1870 ஆம் ஆணடு பெ்யர்ந்்தார். 
அஙகு நாள்ச்தாறும் ெல்சவறு ச்யாகாெனப் 
ெயிறசிகளில் ஈடுெட்டு வந்்தார்.

வைலூரில் ெததி்ய ்தருமொட்க்கு 
அருகில் 1872-ல் எணசகாண வடிவி்ான 
ெததி்ய ஞான ெடெட்யத ச்தாறறுவித்தார். 
அஙகு மு்தன்மு்தலில் ட்தப்பூெ நன்னாளில் 
அருட்பெருஞ்சொதி வழிொடு நடைபெறைது. 
அருட்பெருஞ்சொதி எனும் அகணைகததின் 

பவளிச்ெம், ஏைத்தாழ ஐந்்தடி உ்யரமுள்ள 
கணணாடியில் செபராளி்யாகப் 

பிரகாசிப்ெச்த அருட்பெருஞ்சொதி 
்தரிெனம் எனப்ெடும். இக்கணணாடி 

48 நாட்கள் சிததி வளாகததில் 
பூசிக்கப்ெட்டு பின்னர் ெததி்ய 
ஞான ெடெயில் நிறுவப்ெட்ைது. 
பு்ால் உணெவர்கள் பவளிச்ய 
நின்று ெடெட்ய ்தரிசிக்கும்ெடி 

ஏறொடு பெய்்யப்ெட்டிருந்்தது. 
இ க் க ா ் த ச ்த 
'அருட்பெருஞ்ச ெ ாதி 
அகவல்' எனும் ொைல் 
ப்தாகுப்டெ அடிகள் 
இ்யறறினார். 1873-ல் 

்வடலூர் இைாமலிங்க ்வள்ளலார்
யகாகதயகாகத

வசன்்ற இதழ் வதாடர்ச்சி...
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சமட்டுக்குப்ெம் சிததி வளாகததில் ென்மார்க்க 
பகாடிட்ய மு்தன்மு்தலில் ஏறறினார் அடிகள்.

வ்வளியிட்ட நூல்கள
ஆன்மிகம் ்தவிர்தது நல்் ஞான நூல்கடள 

ஆராய்ந்து ெதிப்பிக்கும் ஆறைல் பெறறிருந்்த 
இராமலிஙகர், மக்கள் அடனவரும் ெ்யன்பெறும் 
பொருட்டு 1851 ஆம் ஆணடு 'ஒழிவில் ஒடுக்கம்' 
என்ை நூட்யும், 1855-ல் 'ப்தாணை மணை் 
ெ்தகம்' எனும் நூட்யும், 1857-ல் 'சின்ம்ய 
தீபிடக' எனும் நூட்யும் ெதிப்பித்தார்.

இயற்றிய பாடல்கள மற்றும் நூல்கள
கந்்தசகாட்ைம் ப்தய்வமணி மாட், கந்்தர் 

ெரணப் ெதது ஆகி்ய ொைல்கடள கந்்தசகாட்ைம் 
முருகன் மீது ொடினார். ெம்யக்குரவர்கள் நால்வர் 
குறிதது 'நால்வர் நான்மணிமாட்' எனும் 
நூட் அருளியுள்ளார்.

திருவருட்ொ எனும் ொைல் ப்தாகுப்டெயும், 
மனுமுடை கணை வாெகம், சீவகாருண்ய 
ஒழுக்கம் ஆகி்ய இரு உடரநடை நூல்கடளயும் 
இ்யறறினார். இதில் மனுமுடை கணை 
வாெகம் நூல், அடிகளின் கா்ததிச்ச்ய 
ெதிப்பிக்கப்ெட்ைது.

திரு்வருட்பா
பின்னர் ப்தாழுவூர் சவ்ாயு்தம் மு்தலி்யார் 

எனும் அன்ெர், இராமலிஙக அடிகள் பவவசவறு 

கா்கட்ைதில் இ்யறறி்ய ஆைாயிரம் ொைல்கடள 
ஆறு திருமுடைகளாகத ப்தாகுதது 'திருவருட்ொ' 
என்று பெ்யரிட்டு ெதிப்பிதது பவளியிட்ைார். 
திருவருட்ொவின் முகப்பில் "திருவருட்பிரகாெ 
வள்ள்ார் எனும் இராமலிஙகம் பிள்டள 
திருவாய் ம்ர்ந்்தருளி்ய திருவருட்ொ" 
என்று குறிப்பிட்ைார். இராமலிஙக அடிகடள 
மு்தன்மு்தலில் "திருவருட்பிரகாெ வள்ள்ார்" 
என்று குறிப்பிட்ைவர் அவசர.

சீ்வ்காருணய ஒழுக்்கம்
இந்நூலின் மு்தறெதிப்பு ,  அடிகள் 

சிததி்யடைந்்த ஐந்து ஆணடுகளுக்குப் பின், 
1879-ல் புதுச்செரி பு.பெ.கிருஷணொமி 
நா்யக்கரால் அச்சிைப்ெட்டு பவளியிைப்ெட்ைது.

சீர்திருத்தக் ்கருத்துக்்கள
கைவுளின் பெ்யரால் உயிர்ப்ெலிக் 

ப க ா டு ப் ெட்த  எதி ர் த ்த ா ர்  அடி கள் . 
சீவகாருண்யம் மட்டுமில்்ாது ெமூக சீததிருத்தக் 
கருததுக்கடளயும் முன்னிறுததினார். கீழ்க்கணை 
ொைல் அவர்்தம் கருதட்த வலியுறுததும்.

சாதியிமல மதங்களிமல சமயவநறி ்களிமல 
சாத்திைச்சந் தடி்களிமல ம்காத்திைச்சண தடயிமல 
ஆதியிமல அபிமானித் ததலகின்்ற உலகீர் 
அதலந்ததலந்து வீமேநீர் அழிதலஅழ ்கலம்வ 
நீதியிமல சன்மார்க்்க நிதலதனிமல நிறுத்த 
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நிருத்தமிடும் தனித்ததல்வர் ஒருத்தர்அ்வர் தாமம 
வீதியிமல அருட்மசாதி வித்ளயாடல புரிய 
மமவுகின்்ற தருேம்இது கூவுகின்ம்றன் உதமமய

வளரும் குழந்ட்தகளுக்கு வள்ள்ார் கூறி்ய 
கீழ்க்கணை அறிவுடரகள் பெரி்யவர்களின் 
சிந்்தடனட்யயும் தூணடுெடவ.

1.  நல்ச்ார் மனட்த நடுஙகச் பெய்்யாச்த
2.  ்தானம் பகாடுப்சொடரத ்தடுதது நிறுத்தாச்த
3. மனபமாத்த நட்புக்கு வஞ்ெகம் பெய்்யாச்த
4.  ஏடழகள் வயிறு எரி்யச் பெய்்யாச்த
5.  பொருடள இச்சிததுப் பொய் பொல்்ாச்த
6.  ெசிதச்தார் முகதட்தப் ொராதிராச்த
7.  இரப்சொர்க்குப் பிச்டெ இல்ட் என்னாச்த
8.  குருடவ வணஙகக் கூசி நிறகாச்த
9.  பவயிலுக்கு ஒதுஙகும் விருட்ெம் அழிக்காச்த
10.  ்தந்ட்த ்தாய் பமாழிட்யத ்தள்ளி நைக்காச்த

இவறடைப் சொல் இன்னும் ெ் 
அறிவுடரகடள வழஙகியுள்ளார் வள்ள்ார்.

அருட்வபருஞமசாதி தனிபவபருங்கருதே
இராமலிஙக அடிகள் கருடண ்ததும்பும் 

ஒளிவீசும் கணகள் உடை்யவர். தூ்ய பவணணிை 
ஆடை பகாணைவர். "அருட்பெருஞ்சொதி 
அருட்பெருஞ்சொதி ்தனிப்பெருஙகருடண 
அருட்பெருஞ்சொதி" என்ெட்த மந்திரம் சொல் 
அன்ெர்களுக்கு உெச்தசித்தார். ்தான் சிததி 
பெை சவணடி்ய கா்தட்த உணர்ந்திருந்்த 
அடிகள், ்தம் அன்ெர்களிைம் "கடைவிரிதச்தாம் 
பகாள்வாரில்ட்; கட்டி விட்சைாம்; இப்சொது 
இந்்த உைம்பிலிருக்கிசைாம்; இனி எல்்ா 
உைம்பிலும் புகுந்து பகாள்சவாம்" என்று ்தாம் 
உைம்டெ மடைததுக் பகாள்ள இருப்ெட்த 
சூெகமாக குறிப்பிட்ைார்.

அன்செ கைவுள்; ெசிப்பிணி ஆறறு்தச் 
ஒருவரின் ்தட்்யா்ய கைடம என்று வாழ்ந்து 
காட்டி்ய வள்ளல் பிரான், 1874 ஆம் ஆணடு 
ஜனவரி திஙகள் 30ம் நாள், ட்தப்பூெ நன்னாளில் 
்தாம் வணஙகி்ய அருட்பெருஞ்சொதியின் 
திருவடைக்குள் பென்று அ்தனுைன் இரணைைக் 
க்ந்்தார். அடுத்தவர் ெசிப்பிணி சொக்கும் 
ஒவபவாருவரின் உயிரிலும் இன்றும் வாழ்ந்து 
வருகிைார். நாமும் வள்ளல் பெருமானின் 
அடிப்யாறறி உயிர்கள் சமல் அன்பு 
பெலுததுசவாம்; உய்சவாம்.  •

1.  திருஞானெம்ெந்்தரின் "துஞ்ெலும் துஞ்ெலி ்ா்த சொழ்தினும்" திருப்ெதிகததின் சிைப்பு 
பெ்யர் என்ன? பஞ்ாக்கேபபதிகம்

2.  திருநாவுக்கரெர் திருப்புகலூரில் இடைவனால் ஆட்பகாள்ளப்ெடும் முன்ொக அருளி்ய 
நிடைவு ெதிகம் எது? எண்ணுரகன் என்ஜ்ால்லி எண்ணு ரகரனா

3.  திருக்சகாடவ்யாருக்கு உடரச்யாடு மு்தலில் அச்சில் பவளியிட்ைவர் ்யார்? அ்தறகு உடர 
எழுதி்யவர் பெ்யர் என்ன? ஆறுமுக நாவலர், ரபோசிரியர், இவேது இயறஜபயர் 
அறியபபடவில்தல

4. "பூ்தம் ஐந்தும் நிட்யிற க்ஙகினும் மாச்தார் ொகர் ம்ர்த்தாள் மைப்பி்ார்" என்று 
அடி்யார்களின் சிைப்டெ சொறறும் பெரி்ய புராண வரிகள் எந்்த ெகுதி / ்தட்ப்பின் 
கீழ் அடமந்துள்ளது? திருமதலச் ்ருக்கம், திருக்கூட்டச் சிறபபு

5.  "வன்னி மரம், கிணறு, சிவலிஙகம் ொட்சி பொன்ன ெை்ம்" - திருவிடள்யாைல் 
புராணததுைன் ப்தாைர்புடை்ய சொழ நாட்டு ப்தன்கடர திருத்த்ம் எது? திருபபுறம்பியம்

கண்டுபிடியுஙகரேன்... டி்ம்பர் 2020 (விதட)
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ï£¡ ó£Fè£ ï£ó£òí¡, 2017 ºî™ 
ð£ì™ ªðŸø îôƒèœ ò£ˆF¬óJ™ 
èô‰¶‚ ªè£‡´ õ¼A«ø¡. ï£¡ Þ‰î‚ 
°¿¬õ„ ê‰Fˆî«î Þ¬øò¼œ âùô£‹. 
ðô ÞìƒèO™ Mê£Kˆî Ü÷M™ âõ¼‹ 
Þ¶«ð£™ ð£ì™ ªðŸø îôƒèÀ‚° 
Ü¬öˆ¶„ ªê™õF™¬ô. Þ‚°¿ Íô‹ 
ðô îèõ™èÀì¡ Þ¬øò¼À‹ ªðø 
º®‰î¶. Cô Mûòƒè¬÷ ðA˜‰¶‚ 
ªè£œ÷ M¼‹¹A«ø¡.

F ¼ „ C  ñ £ õ † ì ˆ F ™  à œ ÷ 
«è£J™èÀ‚° ªê™½‹«ð£¶, âù‚° 
ªî£ì˜ ¶‹ñô£™ ÜõFŠð†´ õ‰«î¡. 
ÜŠ«ð£¶ °¿M™ Þ¼‰î qô˜ ó£Fè£ 
å¼ ªî£´î™ CA„¬ê Íô‹ â¡ ¶‹ñ¬ô 
GÁˆFù£˜. ÜõKìI¼‰¶ Ü‰î CA„¬ê 
º¬ø ðŸP ÜP‰¶ ÞŠ«ð£¶ ï£¡ Ü¬î 
ð®ˆ¶ õ¼A«ø¡.

நால்ர் பாகதயுடன...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...

âƒèÀì¡ bMó Cõð‚î˜ 
õ‰î£˜. Üõ˜ ßê¡ Ü¡P 
ñŸø ªîŒõˆ¬îˆ ªî£ö£îõ˜. 
ï£¡ Üõ¬ó Y‡®‚ ªè£‡´ 
Þ¼‰«î¡. ï£ƒèœ ªê¡ø 
îôˆF™ ï¬ì Ü¬ì‚èŠð†´ 
Þ¼‰î¶. ï£¡ Ü‰î Ü®ò£Kì‹ cƒèœ 
CõQ¡ ¬ñˆ¶ùó£ù ªð¼ñ£¬÷ 
õíƒè£îî£™ ßêÂ‹ è£†C îó£ñ™ ï¬ì 
Ü¬ìˆ¶‚ ªè£‡´ M†ì£˜ â¡Á «èL 
ªêŒ¶ M†´ ð‚èˆF™ àœ÷ Ü‹ñ¡ 
«è£JL™ ïì‰î ð£™ °ì Mö£¬õ è£í„ 
ªê¡Á M†«ì£‹. Üõ˜ ñù‹ à¼A, èîM¡ 
Ü¼A™ G¡Á F¼õ£êè‹ ð£ó£òí‹ ªêŒò 
Ýó‹Hˆ¶ M†ì£˜. ÜŠ«ð£¶ ¬ð‚A™ 
å¼õ˜ õ‰¶ °¼‚èœ ð‚èˆ¶‚ «è£JL™ 
Þ¼Šðî£è‚ ÃP, Ü¬öˆ¶ õó„ ªê£¡ù£˜. 
Ü¶ð®«ò 1 ñE «ïóˆF™ °¼‚èœ õ‰¶ 
ï¬ì Fø‰¶ Cõ îKêù‹ ªêŒ¶ ¬õˆî£˜. 
ï£ƒèœ ªñŒCL˜ˆ¶ M†«ì£‹. ¬ð‚A™ 
õ‰î¶ ßêù¡P «õÁ ò£˜?

«ñ½‹, ²«ów HKòÂ‹, êóvõF 
Ü‹ñ£¾‹ àì¡ Hø‰îõ˜ «ð £™ 
Ü¬ùõ¬ó»‹ èõQˆ¶ ò£ˆF¬ó ÞQî£è 
ï¬ìªðø àîMù˜. e‡´‹ ò£ˆF¬ó 
ªî£ìƒè ßê¬ù Hó£˜ˆF‚°‹,

ராதிகா நாராய்ணன்

5 \ திருநீலகண்ட நாயனார் 
தை வி்ாகம்

பிப்ரவரி 2021 நோ�னமோர்கள் குருபூ்ை

1 \ சண்்டஸவர நாயனார் 
தை உததிேம்
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புஷெ தீெம், புருோ மிருக தீெம், நாக தீெம், கஜ தீெம், வி்யாக்ர தீெம், ஹம்ெ தீெம், 
வாஜ்ய தீெம், ஸிம்ஹ தீெம், சூ் தீெம், துவன தீெம், வருேெ தீெம், பிரமா தீெம், 

குக்குை தீெம், கூர்ம தீெம், ஸருக் தீெம், ெக்தி தீெம்

பதினாறு வதக தீபவழிபாடு 
ர்ாடஸ தீப உப்ாேம்



16திருநீலகண்டம் பிப்ரவரி 2021

ஒருவ்ன உ�ரததும் குணங்கள்
பபோரு்ள யசரததைல், யசரததை்தைப பிறருககு பஙகிடடு ப்கோடுததைல், 
ஆபதது வரும்யபோது அஞசோதிருததைல், ஒபபுக கூற முடி�ோதை 
உ�ரநதை பச�ல் திற்ம்�க ப்கோள்ளுதைல், சூழ்நி்லகய்கறப 
நடைநது ப்கோள்ளுதைல், சினத்தை வி்்ரவில் தைனிதது 
ப்கோள்ளுதைல், துனபம் வநதையபோது பதைளிவுடைன 
எதிரப்கோள்ளல், பின வருவ்தை முனகூடடிய� 
உணரதைல் முதைலி� குணங்கள் ஒருவ்ன உ�்ரததில் 
ப்கோண்டுயபோய் உட்கோ்ர ்வககும்.

வாரியார் ஜமாழிகள்

்பை கதேகண்டீஸவே ைலஙகள்

ஞோன வடிவோன முரு்கப பபருமோன பி்ரம்மஹததி 
யதைோஷம் நீஙகிடை, யச�ோறறின ்க்்ரயில், ஏழு சிவலிங்கத 
திருயமனி்க்ள அ்மதது வழிபடடை ஏழு திருததைலங்கள் 
"சபதை ்க்்ர்கண்டீஸவ்ர தைலங்கள்” எனற்ைக்கபபடுகினறன. 
இ்வ திருவண்ணோம்ல மோவடடைம், யபோளூர வடடைததில் 
அ்மநதுள்ளன.

1. காஞசி 2. கடலாடி 3. மாம்பாக்கம்

4. ஜைன்மாதிமஙகலம் 5. எலாததூர்

7. குருவிமதல

6. பூண்டி
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ொைன்மடை சூைன்மதி ெல்வடளப்யார் ொகமதின் மூன்பைார்கடண்யால் 
கூைபவரி யூட்டிப்யழில் காட்டிநிழல் கூட்டுபொழில் சூழ்ெடழடெயுள் 
மாைமழ ொடியுடை ெட்டிெர சம்யகடி கட்ைரவினார் 
சவைநிட் பகாணைவடர வீடுபநறி காட்டிவிடன வீடுமவசர. 1

வபாழிபபுதை :
சிவபெருமான் வவதங்களை அருளிச் பெய்து வவதபபொருைாயும் விைஙகுெவர். 

பிளைச்ெந்திரளைச் சூடியவர். ெல வளையல்களையணிந்த உமாவதவிளயத் தம் 
திருவமனியின் ஒரு ொ்கமா்கக் ப்காண்டவர். மதில்கள் மூன்றிளையும் ஒரு ்களையால 
எரித்த வீர அழள்கக் ்காட்டியவர். நிழல தரும் வொளல்கள் சூழந்த திருபெளழயாளையில, 
மா்டங்களையுள்டய திருமழொடி என்னும் ந்கரில, திருபெட்டீச்ெரம் என்னும் திருக்வ்காயிலில 
வீற்றிருந்தருளுகின்ைார்.  ொம்ளெக் ்கச்ொ்கக் ்கட்டியவர். வவ்டநிளலக்வ்கற்ெ 
நலபலாழுக்்கத்தில நிற்கும் அடியவர்்களின் விளை்களைப வொக்கி முத்திபநறி அருை 
வலலவர்.

அஞ்பெழுதச்த ஆகமமும் அணணல் அருமடையும் 
அஞ்பெழுதச்த ஆதிபுராணம் அடனததும் - அஞ்பெழுதச்த 
ஆனந்்தத ்தாணைவமும் ஆைாறுக் கப்ொ்ாம் 
சமானந்்த மாமுததி யும்.     44

வபாழிபபுதை :
அணைல அருமளையும் ஆ்கமமும் அஞபெழுத்வத ெரவமசுவரன் அருளிய 

அரிய வவதா்கமங்களும் ெஞொக்்கரவம, ஆதிபுராைம் அளைத்தும் அஞபெழுத்வத 
முதன்ளமபெற்ை புராைங ்கைளைத்தும் ெஞொக்்கரவம, ஆைந்தத் தாண்டவமும் ஆைாறுக்கு 
அபொலாம் வமாைந்த மாமுத்தியும் அஞபெழுத்வத ஆைந்த ந்டைமும் தத்துவாதீதமாகிய 
பமௌைமாயிருக்கும் ெரமுத்தியும் ெஞொக்்கரவம.

திருமுறை சிந்தறை
திருஞானசம்பந்தர் மத்வாைம் 

மூன்்றாம் திருமுத்ற திருபபட்டீச்சைம்

றைவ சித்ததாந்தச் சிந்தறை
திரு்வதித்க மன்வாச்கம் ்கடந்தார் அருளிய 

உணதம வி்ளக்்கம்
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நமது நால்ரின பாகதயில... �ாத்திகர குழுவின 
முதல ஈழ நாட்டு திருமுக்ற பாடல ்பற்்ற திருத்தல �ாத்திகர - ஆகஸ்ட் 2015
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