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அட்டை படை விளக்கம்
சிக்கலில் வேல் ோங்கி, செந்தூரில் சூரனை 

ேனைத்து, வைேர்களுககு செருோழ்வு அளித்ை 
சேற்றி திரும்கைாை முரு்கபசெருமான் 

திருபெரங்குன்்றத்தில் சையேயானைனய திருமணம் 
புரிந்ை அருட்காடசினயத்  ைரிசிககும் முசுகுந்ை 

ெக்கரேரத்தி.
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 ம. நித்யானந்தம்
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 தைத்த சு. சுகேஷ் பிரி்ன்

 U. பயாலசுபேமணி

 சுமதி

சுகப்பிரம்ம முனிவர் சுகப்பிரம்ம முனிவர் 
வழிபட்ட இட்டயாற்றுநாதர்வழிபட்ட இட்டயாற்றுநாதர்

பூநதளிர் விளங்கும பூநதளிர் விளங்கும 
பூமபாடைபூமபாடை

பாம்பன் ஸ்ரீ 
குமைகுருதாச சு்வாமிகள்

‘அம்பி்்கயின் ஆடசி பீடைங்கள்’ 
த�ொடைர் அடுத� இ�ழில்...
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மலிவிழா வீதி மடநல்ார் மாமயில்க்
கலிவிழாக் கணடான் கபாலீச்சரம் அமர்்ந்ான்
பலிவிழாப் பாடல்்சய் பங்குனி யுத்திரநாள்
ஒலிவிழாக் காணாத் தபாதித�ா பூம்பாவாய்!

- திருஞான்சம்ப்ந்ர் த்வாரம் 2ஆம் திருமுலை

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

அம்பிகை வழிபாட்டுக்கு உைந்த்தாை ஒனபது நாட்ைள் நவராத்திரி விழா கைாண்ாடுவதுபபால், 
சிவகபருமான வழிபாட்டுக்கு உைந்த நாட்ைளுள் மிை முக்கியமான நாள் 'மைா சிவராத்திரி'.

ஒருசமயம் உலகில் பிரளயம் உண்ானபபாது உயிரைள் எல்லாம் சிவகபருமானி்ம் ஒடுங்கின. 
அ்தனால் உலகின இயக்ைம் ்தக்பபட்்து. அண்ங்ைள் ப்தானறி இயங்கும் கபாருட்டு அனகன 
பாரவதி ப்தவி இகைவகன இக்வி்ாது தியானம் கசய்தாள். அபபபாது இகைவன ்தனனுள் 
ஒடுங்கி இருந்த உலைங்ைகள மீணடும் உண்ாைச் கசயது உயிரைகளயும் பக்த்்தருளினார. 
அந்த நாகளபய "மைா சிவராத்திரி விர்த" நாளாை வழிபடுகினபைாம். சிைபபுமிக்ை மைா சிவராத்திரி 
இம்மா்தம் வருகிைது.

பமலும் இம்மா்தம் முருைபகபருமானுக்கு உைந்த பங்குனி உத்திரப கபருவிழா வருகிைது. 
முருைபகபருமான - க்தயவாகன, மீனாட்சி - பசாமசுந்தரர, ராமபிரான - சீக்த, ரங்ைமனனார 
- ஆண்ாள் ஆகிபயாரது திருமணங்ைள் இந்த நாளில்்தான நக்கபறைன. ்தவிர அைத்தியர - 
பலாபமுத்திரா, ரதி - மனம்தன, இநதிரன - இநதிராணி, நநதி - சுயகச, சாஸ்தா - பூரகண, 
புஷைகல, சநதிரன - 27 நட்சத்திர மங்கையர எனறு பல க்தயவத் திருமணங்ைள் நக்கபறைதும் 
இநநாளில்்தான. அதுமட்டுமல்லாமல் திருமைள், திருமாலின மாரபினில் இ்ம் பிடித்்ததும், ைகலமைள் 
பிரம்மப்தவனின நாவில் அமரந்ததும், ஐயபபன திருஅவ்தாரம் கசய்ததும் இந்த பங்குனி உத்திர 
நனனாளில்்தான.

கசவ வழிபாட்டின ்தத்துவங்ைகள கவளிபபடுத்தும் இந்த இரணடு முக்கிய நாட்ைளில் நாம் 
அகனவரும் பைாயிலுக்குச் கசனறு இகைவகன வழிபடுபவாம்.

இந்த இ்தழில் 'நல்வாழ்வுத் ்தரும் திருமுகைத் ்தலங்ைள்' க்தா்ரில் 'திருஇக்யாறு' எனனும் 
்தலத்க்தயும், பசவறகைாடிபயானின திருபபுைழ் ்தலங்ைளில் 'பூம்பாகை' ்தலத்து குழநக்த 
பவலவகரயும் ்தரிசிக்ை உள்பளாம். '்தமிழைம் ைண் ஞானிைள்' வரிகசயில் 'பாம்பன சுவாமிைள்' 
வரலாறு இ்ம் கபறுகிைது. பமலும் சப்த மங்கைத் ்தலங்ைள், திருமுகைச் சிந்தகன, கசவ 
சித்்தாந்த சிந்தகன, நால்வரின பாக்தயு்னான அனபரைளின அனுபவங்ைள் ஆகியகவ இ்ம் 
கபறுகினைன.

அனபு்ன 
ம. நித்ொனந�ம்

கபாறுபபாசிரியர

ஆசிரியர் பககம
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சேவற்்காடிசயானின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 6
எழிலார கபாழில் சூழ, பூக்ைளும் ்தளிரைளும், 

பவங்கை, பலா, அழகிய வாகழ மரங்ைளும் 
பைாடிக்ைணக்ைாைத் திைழும் பசாகலைளு்ன, 
அழகிய குளமும், உலவித் திரியும் பைாம்கப 
நாயைளும் இருக்கும் பூம்பாகையில் வீறறிருக்கும் 
குழநக்த பவலவர ்தான இம்மா்தம் நாம் 
்தரிசிக்கும் திருத்்தலம்.

மூ ல வ ர  தி ரு ப ம னி  எ ங் கு ப ம 
இல்ல ா ்த வணணம ா ய  ்த ச ப ாஷ ாண 
மூலிகைைளால் வடிக்ைபபட்்து. பழனியில் 
நவபாஷாணத்தினாலும் பூம்பாகையில் 
்தசபாஷாணத்தினாலும் மூலவர திருபமனி 
எடுபபித்்தார பதிகனட்டு சித்்தர கபருமக்ைளில் 
சிைபபுவாயந்த பபாைர கபருமான. பழனி 
்தண்ாயு்தபாணி சுவாமியும் பூம்பாகை குழநக்த 

வடிபவலரும் ்தரிசிபப்தறகு ஒனறு பபாலபவ 
இருபபது பமலும் ஓர அதிசயம்.

அருணகிரிநா்தப கபருமான பூம்பாகை 
முருைகன ்தரிசிக்கும் கபாருட்டு இத்்தலத்திறகு 
வந்தக்யும்கபாழுது அநதி சாயநது இரவு 
பநரமான்தால், திருக்பைாயிலின மண்பத்தில் 
படுத்தி உைங்கி விட்்ார. ஓர இராட்சசி 
அருணகிரிநா்தகர விழுங்ை வரும் சமயம், 
முருைபகபருமான குழநக்த வடிவம் கைாணடு 
அருணகிரிநா்தர அருகினில் விகளயா், 
இராட்சசி ்தாயும் குழநக்தயும் இருபப்தாை 
எணணி ஏதும் கசயயாமல் கசனறு விட்்து. 
இக்த உணரந்த அருணகிரிநா்த கபருமான 
முருைனின ைருகணகய புைழ்நது குழநக்த 
வடிபவலவா எனறு அகழத்்த்தால் இத்்தல 

பூநதளிர் விளங்குமபூநதளிர் விளங்கும

டேடத சு. சுசரஷ் பிரியன்டேடத சு. சுசரஷ் பிரியன்
பூமபாடைபூமபாடை
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முருைருக்கு குழநக்த பவலவர எனை திருநாமம் 
நிகலபகபறை்தாை வரலாறு.

"மொந�ளிர்்கள் பபொல பேயந�வுடைல் மொ�ர் 
ேொந�வி் மொ்க ...... மு்ைபபசி�
எனை அழைான திருபபுைழ் இத்்தல குமரன 
மீது அருணகிரிநா்தர அருளியுள்ளார.

"அரன்முடி வீழ்நதுதமன் பூேொல்இ்டை 
விளங்கலொற் பபொல் 
புைேரசு அமரும் குன்று பூம்பு்ர ்ொயிற்று 
அன்பை�

எனறு பாலசுபபிரமணிய ைவிராயர 
இத்்தல கபருகமகய பழனி ்தல புராணத்தில் 
குறிபபிட்டுள்ளார.

மகலைளில் அகமநதுள்ள ்தலங்ைளில் 
இங்கு மட்டுபம ப்தர திருவிழா நக்கபறுகினைது.

ப்தருக்கு முனபும் பினபும் இரு வ்ம் 
கைாணடு இயக்ைபபடுகினைது. முருைனடியாரைள் 

25000 ப்தங்ைாயைகள ப்தரின அச்சினில் 
உக்க்கும் அழகிகன ைாண ைண பைாடி 
பவணடும். இத்்தலத்தினில் அருணகிரிநா்தர 
திருஉருவம் அகமநதிருபபது ்தனி அழகு. 
மனதிறகு நிகைகவயும் , ப்தைத்திறகு 
புத்துணரகவயும் அளிக்கும் வகையில் இயறகை 
எழில் கைாஞ்சும் மகலத்க்தா்ரைளுக்கு 
இக்பய, ைாயைனி ப்தாட்்ங்ைளுக்கு நடுபவ 
ப்ரந்த பள்ளத்்தாக்கினில் திருக்பைாயில் 
அகமநதுள்ளது.

திருமணப பாக்கியமும், குழநக்தப பபறும் 
திணணமாய கிக்க்கும் எனபது இத்்தல 
மகிகம. வாருங்ைள் நாமும் கசனறு குழநக்த 
பவலரின அழகிகன ைணடு மகிழ்பவாம்.

அகமவி்ம் : கைாக்க்ைானல் பபருநது 
நிகலயத்திலிருநது கிளா வகர கசல்லும் 
பாக்தயில் 20 கி.மீ. க்தாகலவில் அகமநதுள்ளது 
பூம்பாகை
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நாலவர் பாடதயு்டன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 U. பயாலசுபேமணி

ஐந்து ்கரத்ைனை யானை மு்கத்ைனை 
இந்தின் இளம்பின்ற வொலும் எயிற்்றனை 
நந்தி ம்கன்ைனை ஞாைக ச்காழுந்தினைப 
புந்தியில் னேத்து அடி வொற்றுகின்வ்றவை.

அடியாரைள் அகனவருக்கும் வணக்ைம். 
U.பாலசுபரமணி (திரு.வி.ை. நைர) ஆகிய அடிபயன 
ஒரு சிறிய பதிகவ பதிவி் விரும்புகிபைன.

இநது ம்தம் எனபது ஒரு கபரிய ை்ல். 
ஆனமீை ப்த்ல் உள்ள நல்ல நணபரைள் 
கிக்பபது அரிது. ப்தவாரப பா்ல் கபறை 
சிவாலயங்ைகளத் ்தரிசனம் கசய ஆவலாை 
இருநப்தன. அபகபாழுது எனக்கு முைநூல் 
மூலம் அறிமுைம் ஆன அனபர திரு. சுபரஷ 
ஐயா அவரைள். அவருக்ய ்தல யாத்திகர 
பறறிய பதிவுைகளயும் மறறும் பல பதிவுைகளயும் 
நான பாரத்து ஒரு ்த்கவயாவது கசனறு வர 
பவணடும் எனறு நிகனபபபன. ஆனால் பணி 
ைாரணமாை கசல்ல இயலாது. 4 மா்தமாை 
முயறசித்தும் கசல்ல இயலவில்கல.

20.08.2017 அனறு திரு. சுபரஷ ஐயாகவ 
கசக்தயில் ப்தவாரப பா்ல் கபறை யாத்திகர 
கசல்வ்தறைான நூல் கவளியீட்டு விழாவில் 
பநரில் சநதித்ப்தன. பினபு அவரது 
்தாயார திருமதி சரஸவதி அம்மாகவயும் 
சநதித்ப்தன. நிைழ்ச்சி சிைபபாை இருந்தது.

"நால்வரின பாக்தயில்" எனது மு்தல் 
பயணம் 40 திவய ப்தச ்தல யாத்திகர. 

சிவாலயங்ைகள ்தரிசனம் கசயய நிகனத்ப்தாம். 
ஆனால் கபருமாள் ஆலய ்தரிசனம் நமக்குக் 
கிக்த்்தப்த எனறு நிகனத்து, சரி கசனறு 
வருபவாம் எனறு புைபபட்டு கசனபைன.

நவம்பர மா்தம், 2017 ஐநது நாட்ைள் 
பயணம். பயணம் நனைாை இருந்தது. இரணடு, 
மூனறு நாட்ைள் நல்ல மகழ. மகழயில் 
நகனந்தபடிபய அகனத்து ஆலயங்ைகளயும் 
்தரிசனம் கசயப்தாம். திவய ப்தசம், அருகில் 
சிவன பைாயில் இருந்தால் அதிலும் ்தரிசனம். 
பயணம் மிைவும் சிைபபாை இருந்தது. ைாகல 
உணவு, மதிய உணவு, இரவு ்தங்கு்தல் 
அகனத்தும் சரியான பநரத்தில் சிைபபாை 
ஏறபாடு கசயது ்தந்தார சுபரஷ ஐயா.

அந்த யாத்திகரயில் திரு. பிரபு, திரு. 
சரவணன, திருமதி ராதிைா, திருமதி பத்மா, 
திருமதி கசக்த சபராஜா, திருமதி பரிமளம் 
எனறு நிகைய அனபரைள் அறிமுைம் ஆனாரைள்.

ஐநது நாட்ைள் பயணம் நிகைவக்நது 
கசனகன வநப்தாம். அ்தறகு பிைகு சுபரஷ 
ஐயாவின பல யாத்திகரயில் பங்கு கபறும் 
வாயபபு கிக்த்்தது.

பசாழ நாடு வ்ைகர, பசாழ நாடு க்தனைகர, 
கைாங்கு நாடு,மகல நாடு, நடு நாடு, க்தாணக் 
நாடு மறறும் துளுவ நாட்டுத் ்தலங்ைகள   
்தரிசித்துள்பளன 

200க்கும் பமறபட்் சிவாலயங்ைகள ்தரிசனம் 
கசயய வாயபபு வழங்கிய சுபரஷ ஐயாவிறகும், 
ஈசனுக்கும் நனறி!

சுபரஷ ஐயாவின திருபபுைழ் ்தல யாத்திகர, 
நால்வரின குரு பூகஜ பபானைவறறிலும் பங்கு 
கபறும் வாயபபு கிக்த்்தது. சிைபபாை விழாவிகன 
கசயது அகனவகரயும் அரவகணத்து கசல்லும் 

சுபரஷ ஐயாவின குணம் சிைபபு. பயணத்க்த 
திட்்மிடு்தல், பைாயிலுக்கு வழங்கும் சிறிய 
உ்தவி, சிவாச்சாரியாரைளுக்கும் உ்தவி, 
ஓட்டுநர, வாைனம், ்தங்குமி்ம் அகனத்தும் 
சிைபபான்தாை இருக்கும்.
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எனகனப பபானறு பல அனபரைளுக்கு சுபரஷ ஐயாவின நால்வரின பாக்தயில் யாத்திகரயில் 
பங்குகபை ஆவல் அதிைம் உள்ளது.

்தமிழ்நாட்டில் உள்ள திவய ப்தச ்தலங்ைள், திருபபுைழ் ்தலங்ைள், ப்தவாரப பா்ல் கபறை 
்தலங்ைள் இனனும் பாரக்ை பவணடி உள்ளது. "கைாபரானா" எபகபாழுது அழியும் எனறு ஆவபலாடு 
ைாத்துக் கைாணடு இருக்கும் பலரில் அடிபயனும் ஒருவன.

வ்நாட்டு சிவாலய ்தரிசனம் கசயயவும் ஆவலாை உள்பளன. நால்வரின பாக்தயில் கசனை 
ஆணடு பைரளாவில் உள்ள அஞ்கசக்ைளம் சிவன பைாயிலில் சுந்தரர குரு பூகஜ விழாவும், 
நாகையில் அதிபத்்த நாயனார மீனபிடி திருவிழாவும் மிைச் சிைபபாை அகமநது இருந்தது.

"அவன அருளால் அவன்தாள் வணங்கி" எனப்தறபைறப அவனருளால் மீ்தமுள்ள ்தலங்ைகளத் 
்தரிசனம் கசயய ஆவலாை உள்பளன.

நால்வரின பாக்தயின பயணத்தில் 4 வரு்ங்ைளில் பல்தரபபட்் அனபரைளின நட்பு 
கிக்த்துள்ளது. எல்லாம் ஈசன கசயல். சிறியவர மு்தல் கபரியவரைள் வகர, திரு. சங்ைரவடிபவல், 
திரு. பாலாஜி, திரு. ்தனஞ்கசழியன, திரு. பலாைநா்தன, திருமதி பஷாபனா, திருமதி பரணுைா, 
கசல்வி ஸ்ரீபலைா, திரு. பக்்தவத்சலம், திரு. நித்யானந்தம் அகனவகரயும் மீணடும் சநதிக்ை 
ஆவலாை உள்பளன. 

வான்முகில் வழாது பபய்க; மலிவளம் சுேக்க; மன்னன் 
ர்கான்முதற அேசு பெய்க; குதறவிலாது உயிர்கள் வாழ்க; 
நான்மதற அறங்கள் ஓங்க; நறறவம் ரவள்வி மல்்க; 
ரமன்தமப்காள் தெவ நீதி விளஙகு்க உல்க பமல்லாம்!

மொர்ச் 2021 புரேலர்்கள்

சிவத்திருமதி 
தில்கவதி

சிவத்திரு 
பமயயபபன்

சிவத்திரு 
்கரணென்

சிவத்திரு 
சிவா

சிவத்திரு 
சிவெங்கர

1  எறிபத்்த நாயனார மாசி உத்திரம்
8 ைாரி நாயனார மாசி பூரா்ம்
12 பைாச்கசங்ைட் பசாழ நாயனார மாசி ச்தயம்
18 பநச நாயனார பங்குனி ைாரத்திகை
22 ைணநா்த நாயனார பங்குனி திருவாதிகர
24 முகனயடுவார நாயனார பங்குனி பூசம்
30 ைாகரக்ைால் அம்கமயார பங்குனி சித்திகர

மாரச் 2021 நாயன்மார்கள் குருபூதை
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ஒருசமயம் ையிலாயத்தில் சிவகபருமான, 
பாரவதி ப்தவிக்கு சிவ ரைசியத்க்த உபப்தசித்துக் 
கைாணடிருந்தார. அபபபாது சுைபபிரம்ம முனிவர 
திடீகரனறு அங்கு வநது விட்்ார. இக்தக் 
ைண் சிவகபருமான பைாபமக்நது சுை 
முனிவகர பூமியில் பிைக்கும்படி சாபமிட்்ார. 
முனிவரும் அறியாமல் பநரந்த பிகழகய 
மனனிக்கும்படி பவண், பூவுலகில் கபணகண 
நதிக்ைகரயில் உள்ள ்தலத்தில் ்தவமிருநது 
வழிப், சாப விபமாசனம் நீங்கும் எனறு 
இகைவன அருளினார.

அவவாபை சுை முனிவரும் க்தனகபணகண 
நதிக்ைகரயில் அகமந்த இத்்தலத்திறகு வநது 
அங்கிருந்த மரு்த மரத்தின கீழ் ்தவமிருநது, 
இகைவகன வழிபட்டு சாப விபமாசனம் 
அக்ந்தார. சுைபபிரம்ம முனிவர வழிபட்் 
்தலம்்தான திருக்பைாயிலூர ்தாலுைாவில் உள்ள 
இக்யாறு. க்தனகபணகணயாறறுக்கும், 

நலவாழ்வுத் தரும திருமுடைத் தலங்கள் - 6

்ம. நித்யானநதம்ம. நித்யானநதம

மலட்்ாறறுக்கும் இக்யில் இருபப்தால் 
இபகபயர கபறைது.

்த ற ப ப ா து  ' T . இ க ் ய ா ர ' 
எனைகழக்ைபபடுகிைது. விழுபபுரத்திலிருநது 
அரசூர வழியாை திருக்பைாவிலூர கசல்லும் 
சாகலயில் சித்்தலிங்ைம்த்க்த அடுத்து உள்ளது. 
கமயின பராட்டில் இருநது திரும்பியவு்ன சறறுத் 
க்தாகலவில் பைாயில் உள்ளது.

மூலவர 'இக்யாறறுநா்தர', 'மருநதீஸவரர' 
எனனும் திருநாமங்ைளு்ன அழகிய லிங்ை 
வடிவில் பமறகு பநாக்கி ைாட்சி அளிக்கினைார. 
அம்பாள் 'சிறறிக் நாயகி', 'ஞானாம்பிகை' 
எனனும் திருநாமங்ைளு்ன கிழக்கு பநாக்கி 
்தரிசனம் ்தருகினைாள். இவவாறு சுவாமியும், 
அம்பாளும் ஒருவகர ஒருவர பாரத்துக் 
கைாள்ளுமாறு ்தரிசனம் ்தருவது அபூரவமாகும்.

பைாஷ்த்தில் விநாயைர, ்தட்சிணாமூரத்தி, 
துரக்கை, சணப்ஸவரர ஆகிபயார ைாட்சி 

சுகப்பிரம்ம சுகப்பிரம்ம 
முனிவர் வழிபட்ட முனிவர் வழிபட்ட 
இட்டயாற்றுநாதர்இட்டயாற்றுநாதர்
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்தருகினைனர. துரக்கை திருவுருவம் அழைாைவும், 
கபரிய வடிவிலும் உள்ளது. பிரைாரத்தில் 
பாலாம்ரு்த விநாயைர, வள்ளி ப்தவபசனா சபம்த 
ஆறுமுைபகபருமான, கபரவர, சப்த மா்தரைள், 
நவக்கிரைங்ைள் ்தரிசனம் ்தருகினைனர.

இத்்தலத்தில் உள்ள சணமுைப கபருமாகன 
'ைலியுைராமப பிள்களயார' எனறு இக்பைாயில் 
ைல்கவட்டு ஒனறு குறிபபிடுகிைது. பிரைாரத்தில் 
அைத்திய முனிவர வழிபட்் அைத்தியலிங்ைம் 
்தனி சனனதியில் உள்ளது.

மாசி மா்தம் 15 மறறும் 16 ஆகிய ப்ததிைளில் 
மாகல பவகளயில் சூரியனின ைதிரைள் மூலவர 
மீது விழும் சூரிய பூகஜ நக்கபறுகிைது. க்த 
மா்தம் நக்கபறும் ஆறறுத் திருவிழா மிைவும் 
விபசஷம்.

பிரம்மா, அைத்தியர, மகைஞான சம்பந்தர, 
வள்ளலார ஆகிபயார இத்்தலத்து இகைவகன 

வழிபட்டுள்ளனர. சந்தானக் குரவரைளுள் 
ஒருவரான மகைஞான சம்பந்தரின அவ்தாரத் 
்தலமும் இதுபவ.

இக்பைாயிலில் மூனறு நிகலைளு்ன கூடிய 
சிறிய இராஜபைாபுரம் உள்ளது. பைாயிலின 
்தலவிருட்சமாை மரு்த மரம் உள்ளது. வில்வ 
மரமும் பைாயிலில் உள்ளது.

ப்தவாரப பா்ல் கபறை 276 திருத்்தலங்ைள் 
வரிகசயில், 23 நடுநாட்டுத் ்தலங்ைளில் இது 
13வது ்தலம். சுந்தரர ஒரு பதிைம் பாடியுள்ளார. 
இக்பைாயிலின பதிைத்தில் சுந்தரர பல்பவறு 
்தலங்ைகளயும் கவத்துப பாடியுள்ள்தால் 
இபபதிைம் 'திருஇக்யாறறுத் க்தாகை' பதிைம் 
எனறு அகழக்ைபபடுகிைது.

இக்பைாயில் ைாகல 7 மணி மு்தல் மதியம் 
11 மணி வகரயிலும், மாகல 5 மணி மு்தல் 
இரவு 8 மணி வகரயிலும் நக் திைநதிருக்கும்.

ஒருசம்ம் கிருபொனந� ேொரி்ொர் சுேொமி்களிடைம் பபசிக 
த்கொண்டிருந� ஒருேர், "்கற்சி்லககு கும்பொபிபே்கம் 
தசய�வுடைன் எபபடி ்கடைவுள் சகதி ேரும்?” என்று ப்கடடைொர். 
அ�ற்கு ேொரி்ொர் சுேொமி்கள், "தேற்றுக ்கொகி�ம் அரசொங்க 
அச்ச்கததில் புகுநது தேளிப் ேரும்பபொது மதிபபுமிக்க 
்கரன்சி்ொேதில்்ல்ொ? அதுபபொலத�ொன், கும்பொபிபே்கம் 
தசய்பபடும் ்கற்சி்லயும்!� என்று பதில் கூறினொர்.

வாரியார பமாழி்கள்
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அகனவருக்கும் வணக்ைம். கசனை 
இரு மா்தங்ைளாை வள்ளலார கபருமானின 
வரலாறறிகனக் ைணப்ாம். இம்மா்தம் நாம் 
வணங்ைவிருபபவர, முருைபபிரானின அருகமத் 
க்தாண்ரும், அருணகிரிநா்தகரத் ்தம் ஞான 
குருவாைக் கைாண்்தால் பினனாளில் "உபய 
அருணகிரிநா்தர" என வழங்ைப கபறைவருமான 
பாம்பன ஸ்ரீகுமரகுரு்தாச சுவாமிைள். 
சுவாமிைளின வரலாறகை சறறு சிநதிபபபாம்.

குழந்தைப்பருவம்

அணடிபனார பாவங்ைகளப பபாக்கும் 
புணணியத் ்தலமாம் ராபமஸவரத்தில் உள்ள 
பாம்பனில் சாத்்தபப பிள்கள - கசங்ைமலம் 
அம்கமயின மைவாை 1948 ல் (1950 எனவும் 
கூைபபடுகிைது) பிைந்தார பாம்பன 
சுவாமிைள். இயறகபயர அபபாவு 
எனப்தாம். பள்ளிபபருவத்தில் திரு. 
முனியாணடி பிள்கள எனபவரி்ம் 
்தமிழும், குடும்ப நணபர திரு. பசது 
மா்தவ ஐயர எனபவரி்ம் வ்கமாழியும் 
ைறைார. ஆங்கிலத்திலும் புலகம 
கபறைார.

சிறுவயதிபலபய ைந்தசஷடி 
ைவசத்தின மீதும், திருபபுைழ் 
மீதும் ஈரபபு கைாணடு 
தினமும் ஓதி வந்தா ர . 
முருைபகபரும ான மீது 
இவர கைாண் பக்திகயக் 
ைண் பசது மா்தவ 
ஐயர , இவகர 
ஒரு விஜய்தசமி 
ந ன ன ா ளி ல் 
ராபமஸவரம் அக்னி 

தீரத்்தத்தில் நீரா் கவத்து, முருைனின ச்ாச்சர 
மநதிரத்க்த உபப்தசம் கசய்தார.

இள வயதிபலபய பக்தி மாரக்ைத்தில் 
கசனை சுவாமிைள், 12வது வயதில் ்தனது 
மு்தல் பா்லான "ைங்கைகயச் சக்யில் 
கவத்து" எனத் க்தா்ங்கும் பா்கலப பாடினார. 
க்தா்ரநது, தினமும் உணவு உட்கைாள்வ்தறகு 
முன ஒரு பா்ல் வீ்தம் 100 பா்ல்ைள் 
அவவயதிபலபய பாடினார.

இள்ைக்காலம்

பக்தி மாரக்ைத்தில் இருந்தாலும் , 
சுவாமிைள் இளவயதில் வில்வித்க்த, மல்யுத்்தம் 
ஆகியவறகைக் ைறைார . துைவைத்தில் 
ஈடுப் விரும்பிய சுவாமிைள், கபறபைாரின 

வறபுறுத்்தலால் ்தன 25ஆம் அைகவயில் 
மதுகரகயச் பசரந்த ைாளிமுத்்தம்மாள் 
எனபவகர மணநது இல்லைத்தில் ஈடுபட்்ார. 
முருைாணடிப பிள்கள, சிவஞானாம்பாள், 

குமரகுரு்தாச பிள்கள எனும் மக்ைள் 
பிைந்தனர.

க ்த ா ் ர ந து 
முருைபபிரானின மீது ்தமிழ்ப 
பா்ல்ைள் புகனவதில் 
ஈடுபட்் சுவாமிைள், 
்தன ்தநக்தயாரின 
மகைவுக்குப  பின 
குடும்பப கபாறுபகப 
ஏறறு ந்த்தி வந்தார. 
அ வ வ ப க ப ா ழு து 
ம து க ர , 
திருவணணாமகல, 
தி ரு க் ை ா ள த் தி , 

9

பாம்பன் ஸ்ரீ குமைகுருதாச சு்வாமிகள்
தமிழகம கண்ட ஞானிகள் - 5
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திருத்்தணி, ைாஞ்சிபுரம் பபானை ்தலங்ைளுக்குச் 
கசனறு இகைவகன வழிபட்டு வந்தார. திருமண 
வாழ்வில் இருந்தாலும், ஒரு துைவி பபாலபவ 
வாழ்நது வந்த சுவாமிைள், ்தக்ை வயதில் ்தம் 
பிள்களைளுக்குத் திருமணம் கசயவித்்தார.

தைவ வகாழக்்

1894ம் ஆணடு, ராமநா்தபுரத்திலிருநது 25கி.
மீ.க்தாகலவிலுள்ள பிரபபனவலகச எனும் 
ஊரில் உள்ள மயான பூமியில் ஒரு சதுரக் குழி 
கவட்டி, சுறறிலும் முள்பவலி அகமக்ைச் கசயது, 
அக்குழியில் இைங்கி அமரநது முருைபபிராகன 
பநாக்கி தியானத்தில் ஈடுபட்்ார. ஏழாம் நாள், 
முருைப கபருமான, அைத்தியர, அருணகிரிநா்தர 
ஆகிபயாரின ைாட்சி கபறைார. ஆனாலும் 
க்தா்ரநது முருைனின ச்ாச்சர மநதிரத்க்த 
ஜபித்து வந்தவர, 35ஆம் நாள், சித்ரா 
கபௌரணமி அனறு "்தவபயாைத்தில் இருநது 
எழுை" எனும் குரல் பைட்டு தியானத்திலிருநது 
எழுந்தார. அனறுமு்தல் கபௌரணமி வழிபாட்க் 
க்தா்ரநது கசயது வந்தார. (பிரபபனவலகசயில் 
சுவாமிைள் தியானம் கசய்த இ்த்தில் அவருக்கு 
நிகனவாலயம் எழுபபபபட்டுள்ளது).

பினனர சுவாமிைள், ்தமிழைம் மட்டுமல்லாது 
கபஜவா்ா, பைா்தாவரி, விசாைபபட்டினம், பூரி 

கஜைநநா்தர, ைல்ைத்்தா, ையா, ைாசி ஆகிய வ் 
மாநிலத் ்தலங்ைளுக்கும் திருத்்தல யாத்திகர 
கசனைார. ைாசியில் குமரகுருபர சுவாமிைள் 
ம்த்தில் ்தங்கி ஆலய ்தரிசனம் கசயது வந்தார. 
ஒருநாள் ம்த்தில் சுவாமிைள் வழக்ைமாை 
உடுத்தும் கவணணிை ஆக் ைாணாமல் 
பபானது. அ்தறகு பதிலாை, இரு ைாவி 
உக்ைகள வழங்கினார ஒருவர. அக்தயும் 
முருைன சித்்தமாை ஏறறு அனறிலிருநது ைாவி 
உக் உடுத்்தலானார. பினனர ்தமிழைம் 
வந்தக்ந்தார.

சென்னை வரு்்

ஒருநாள் சுவாமிைளின ைனவில் ப்தானறிய 
முருைபகபருமான, அவகர கசனகனபபட்டினம் 
கசல்லுமாறு கூறினார. கசனகனயில் யாகரயும் 
க்தரியாது எனப்தால் ்தயங்கிய சுவாமிைள், 
முருைன துகண வருவான எனகைணணிக் 
கிளம்பினார. எழும்பூர ரயில் நிகலயத்தில் 
சுவாமிைள் இைங்கிய பபாது, ஒரு குதிகர 
வணடிக்ைாரர வநது அகழத்்தார. சுவாமிைளும், 
எதுவும் பபசாமல் வணடியில் ஏறிக் கைாண்ார. 
வணடி ஜாரஜ் ்வுன கவத்தியநா்த மு்தலி 
க்தருவில் உள்ள ஒரு வீட்டின முன நினைது. 
அவவீட்டிலிருநது கவளிவந்த மூ்தாட்டி, மு்தல் 
நாள் முருைன அவர ைனவில் ப்தானறி, 
மறுநாள் அவர வீட்டுக்கு ஒரு மைான வருவார 
எனவும், அவருக்கு இருக்ை இ்மும், உணண 
உணவும் ்தருமாறு கூறிய்தாைவும் விளக்கினார. 
சுவாமிைளும் மூ்தாட்டியின பவணடுபைாகள 
ஏறறு சில நாட்ைள் அங்கு ்தங்கியிருந்தார.

க்தா்ரநது கசனகனயில் ்தங்கியிருந்த 
சுவாமிைள், ்தன சீ்ரைளுக்கு "இகரகயத் 
ப்தடுவப்தாடு இகைகயயும் ப்தடு" எனறு 
பபாதித்து வந்தார. கைால்லாகமகயயும் 
வலியுறுத்தினார.

ையூர வகா்னை செ்வ

1923ம் ஆணடு டிசம்பர மா்தத்தில் ஒருநாள், 
சுவாமிைள் ்தம்பு கசட்டி க்தருவில் ந்நது 
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கசல்லும் பபாது, சாகலயில் கசனை ஒரு 
குதிகர வணடியின சக்ைரம் அவரின இ்து 
ைணுக்ைால் மீது ஏறியதில் ைணுக்ைால் எலும்பு 
முறிந்தது. உ்னவந்த சுவாமிைளின சீ்ரைள் 
அவகர அரசுப கபாது மருத்துவமகனயில் 
(்தறபபாக்தய ராஜீவைாநதி அரசு மருத்துவமகன) 
பசரத்்தனர. அங்கு அவகர பசாதித்்த 
ஆங்கிபலய மருத்துவரைள், சுவாமிைளுக்கு 
73 வயது ஆனபடியால், எலும்புைள் இனி 
கூடுவது ைடினம், குணபபடுத்்த இயலாது எனறு 
கைவிட்்னர. ஆனாலும் முருைன அடிகமயான 
சுவாமிைள் க்தா்ரநது சணமுை ைவசம் பாடி 
முருைகனத் க்தாழுது வந்தார. ஒருநாள் இரவு, 
மயில் வாைனனாய சுவாமிைளுக்கு ைாட்சி 
்தந்த முருைபபிரான, இனனும் பதிகனநது 
நாட்ைளில் உம்கம யாம் குணபபடுத்துபவாம் 
எனறு கூறி மகைந்தார. கூறியக்தப பபாலபவ, 
சுவாமிைளின முறிந்த ைணுக்ைால் எலும்பும் 15 
நாட்ைளில் ஒனறு கூடியது. எக்ஸபர ப்த்தில் 
எலும்பு கூடியிருபபக்தக் ைண் ஆங்கிபலய 
மருத்துவரைள், ்தங்ைளின ைணிபகபயும் மீறி 

அவர குணமக்ந்தது ைணடு வியபபக்ந்தனர. 
இனறும் அரசுப கபாது மருத்துவமகனயில் 
11வது வார்ான மனபைா வாரடில் சுவாமிைளின 
கபரிய அளவு புகைபப்ம் மாட்்பபட்டு 
பநாயாளிைளால் வணங்ைபபடுகிைது.

சுவாமிைளுக்கு முருைன மயில்மீது ைாட்சி 
்தந்த நிைழ்வானது, இனறும் மயூர வாைன 
பசகவ விழாவாை, மாரைழி மா்த வளரபிகை 
பிர்தகம திதியில், சுவாமிைளின பக்்தரைளால் 
கைாண்ா்பபடுகிைது.

்தனக்கைன ஒரு ஆசிரமபமா, மனைபமா 
ஏறபடுத்திக் கைாள்ள விரும்பா்த சுவாமிைள், 
உலகைங்கும் உள்ள முருை பக்்தரைளுக்ைாை 1926 
ஜூகல 17ல் "மைா ப்தபஜா மண்ல சகப" 
எனும் அகமபகப ஏறபடுத்தினார.

இயற்றிய நூல்ள்

முருைனின மீது அளவு ை்ந்த பக்தியும், 
்தமிழாரவமும் கைாணடிருந்த சுவாமிைள், முருைன 
மீது 6666 பா்ல்ைள் இயறறியுள்ளார. இபபா்ல்ைள் 
ஆறு மண்லங்ைளாைத் க்தாகுக்ைபபட்டுள்ளன. 
கீழ்க்ைண்கவ சுவாமிைள் இயறறிய பா்ல்ைளில் 
சில:

1.  சணமுை ைவசம் (30 பா்ல்ைள் கைாண் 
சிறு நூல் திரட்டு)

2. பரிபூரண பஞ்சாமிர்த வணணம்
3.  ஸ்ரீமத் குமார சுவாமியம் (1192 பா்ல்ைள்)
4.  ைாசி யாத்திகர (608 பா்ல்ைள் கைாண் 

வ்நாட்டு யாத்திகர அனுபவம்)
5.  குமரபவள் பதிறறுப பத்்தந்தாதி
6.  பசந்தன கசந்தமிழ்
7.  குமாரஸ்தவம்
8. க்தனனாட்டுத் திருத்்தல ்தரிசனம்
9.  ஆனந்தக் ைளிபபு
10.  சணமுை சஹஸர நாமாரச்சகன
11.  பகைக் ைடி்தல் (10 பா்ல்ைள்)
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இவறறில் சணமுை ைவசம், பரிபூரண 
பஞ்சாமிர்த வணணம், குமாரஸ்தவம் பபானை 
பா்ல் க்தாகுபபுைள் மநதிர சாரம் உக்யகவ, 
சிைபபும், சக்தியும் வாயந்தகவ. சிறு வயது 
மு்தபல ைந்த சஷடி ைவசம் பாடி வந்த 
சுவாமிைள், அந்த ஈரபபிபலபய 30 பா்ல்ைள் 
கைாண் "சணமுை ைவசம்" இயறறினார. ைந்த 
சஷடி ைவசத்க்தப பபாலபவ, சணமுை ைவசமும் 
துதிபபபாருக்கு ைவசமாை விளங்ைக் கூடியது.

"அண்டைமொய அேனி்ொகி
அறித்ொணொப தபொருள�ொகித
த�ொண்டைர்்கள் குருவுமொகித
து்களறு த�யேமொகி
எண்டி்ச பபொற்ை நின்ை
என்னருள் ஈசனொன
திண்டிைல் சரேணத�ொன்
தினமும் என் சிர்சக ்கொக்க�

- இவவாறு க்தா்ங்குகிைது சணமுை ைவசம்.

பஞ்சாமிர்த வணணம் - இது பால், 
்தயிர, கநய, சரக்ைகர, ப்தன எனும் 
்தகலபபுைளில் பஞ்சாமிர்த அபிபஷைப 
பிரியனான முருைனின மீது பா்பகபறை 
பா்ல் க்தாகுபபு. முருைனுக்கு அபிபஷைம் 
கசயது வழிப் இயலா்தவரைள், பாடிப 
பலன கபறும் வணணம் அகமந்தது. இது 
பா்பபடும் இ்த்தில் முருைன இருபபான 
எனபது நம்பிக்கை.

கு ம ா ர ஸ ்த வ ம்  -  சு வ ா மி ை ள் 
கசனகனயில் ்தங்கியிருந்த பபாது உ்ல் 
கவபபம் அதிைமான்தால் கவகுவாை 
பாதிக்ைபபட்்ார. அதிலிருநது மீள, குளிர 
கபாருநதிய குமரக்ை்வுகள பவணடி 44 
வரிைளில் பாடியப்த குமாரஸ்தவம். பாம்பன 
சுவாமிைளின எந்தப பா்ல் க்தாகுபகபயும் 
பாராயணம் கசயயும் முனனர இக்தப படித்து 
ஆரம்பிபபது மரபு.

்பகாம்்பன சுவகாமி்ள் ெைகாதி ச்காயில

முருை வழிபாட்டிலும், தியானத்திலும் 
ஈடுபட்டு வந்த சுவாமிைள், ்தான சித்தியக்யப 
பபாவக்த முனனபர அறிநதிருந்த்தால், ்தன 
சீ்ரான சினனசாமி பஜாதி்கர அகழத்து, 
திருவானமியூரில் ஒரு இ்ம் பாரக்குமாறு 
கூறினாரைள். 1929 பம 30ல் சுவாமிைள் 
்தான கூறியது பபாலபவ தியானத்தில் 
ஈடுபட்டு மூச்கசய்க்கி, ்தான வணங்கிய 
முருைபபிரானு்ன இரண்ைக் ைலந்தாரைள். 
சுவாமிைள் கூறிய இ்த்திபலபய அவரைளின 
புைழு்ல் நல்ல்க்ைம் கசயயபபட்டு, மைா சமாதி 
அகமக்ைபபட்்து.

திருவானமியூர பபருநது நிகலயத்தில் 
இருநது 1 கி.மீ. க்தாகலவில் உள்ளது சமாதி 
பைாயில். அழகிய நந்தவனத்து்ன கூடிய 
வளாைத்தில் முருைன சநநிதியும், சுவாமிைளின 
சீ்ர சினனச்சாமி பஜாதி்ரின சமாதியும் 
உள்ளது. பக்்தரைள் அமரநது தியானம் கசயய 
வசதியாை கபரிய தியான மண்பம் உள்ளது. 
நித்திய மறறும் கபௌரணமி பூகஜைள், 
முருைபபிரானின விபசஷ நாட்ைளில் சிைபபு 
பூகஜைளும் நக்கபறுகினைன.

நாமும் பாம்பன ஸ்ரீ குமரகுரு்தாச 
சுவாமிைகள வணங்கி குருவருகளயும், 
குமரனின திருவருகளயும் கபறுபவாம். 

சகாடதசகாடத
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சகாயிலகளின் வடககள்

்கண்டுபிடியுங்கரளன் - மாரச் 2021
1. மாரைணப்யருக்கு "எனறும் பதினாறு" எனறு எம்கபருமான வரமருளிய திருத்்தலம் 

எது?

2.  அபபர சுவாமிைள் அருளிய எணணலங்ைார கபாது திருபபதிைம் எது?

3  அருணகிரிநா்தப கபருமான முருைனி்ம் கஜபமாகல கபறை அறபு்த நிைழ்விகன எந்த 
திருபபுைழில் ைாணலாம்?

4.  பைாச்கசங்ைட் பசாழனாரின ்தாய ்தநக்தயர கபயர எனன?

5.  "வனபபகையபபன" எனறு சுந்தரர, ்தனது கபயகர எந்த ்தலத் திருபபதிைத்தில் 
குறிபபிடுகினைார?

1.	 மாடக�ாவில்	:	யானை	ஏறாத	படிக�ட்டு	அனமதத	க�ாவில்	அபபர்	�ாலததிற்கு	
முன்	செங�ஞகொழன்	�ட்டிய	70	க�ாவில்.

2.	 �ரகக�ாயில்	:	கதர்	வடிவில்	ெக�ரததுடன்	அனமதத	க�ாவில்

3.	 ஞாழற்க�ாயில்	:	ஞாழல்	என்ற	மரததால்	அனமநத	க�ாவில்.

4.	 ச�ாகுடிக	க�ாயில்	:	ச�ாகுடி	என்ற	ஒருவன�	முல்னல	ச�ாடி	சூழத	க�ாவில்.

5.	 இளஙக�ாயில்	:	க�ாவில்	புதுபிககும்	சபாருட்டு	க�ாபுரம்,விமாைம்	முதலிவற்னற	
(பாலாலயம்)	சிததிரமா�	எழுதி	தனி	இடததில்	னவததுவிட்டு	திருபபணி	செயதல்.

6.	 மணிகக�ாயில்	:	எட்டு	அல்லது	ஆறு	பட்னடயுனடய	விமாைதனத	உனடய	
க�ாவிகல	மணிகக�ாயில்	எை	கூறபபடுகின்றது.

7.	 ஆலகக�ாயில்	 : 	 ஆலகக�ாயிலாைது	
ஆனைகக�ாயில்	 என்பதன்	 மரூஉ	ஆகும்.	
�ஜபிருஷட	விமாைக	க�ாயில்,	ஆலகக�ாயிலின்	
விமாைம்	 யானையின்	 முதுகு	 கபான்று	
அனமநதுளளது.
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நாலவர் பாடதயு்டன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 சுமதி

மு்வு்ர:

நால்வரின பாக்தயில் குழுவில் உள்ள 
அகனவருக்கும் இந்த அடிபயனின வணங்ைங்ைள். 
நால்வரின பாக்தயில் உள்ள அகனத்து 
குடும்பத்்தாரைளும் நலமாை இருக்ை இகைவகன 
பராதிக்கினபைன. இந்த இக்ைட்்ான நிகலயில் 
யாகரயும் ைாண இயலவில்கலபய எனை 
ஏக்ைமுள்ளது, ஆனால் இதுவும் ை்நது 
பபாகும், இந்த நிகலகம விகரவில் மாறும் 
என நம்புகினபைன.

சிறு அறிமு்ம்:

இந்த அடிபயனின கபயர சுமதி. இந்த 
குழுவில் பசரநது, அடுத்்த மா்தம் ்தான என 
மு்தல் வரு் பயணம் முடிகினைது. இந்த 
ஒருவரு் யாத்திகரயில் குழுவில் உள்ள 
அத்துகன நல்ல உள்ளங்ைகள சம்பாதித்்ததில் 
மிக்ை மகிழ்ச்சியும், மனநிகைவும் அக்நப்தன. 
்தநக்தகய இழந்த சிலமா்தங்ைபள ஆன 
எனக்கும், என ்தாயாருக்கும் இந்த குழுவின 
மூலம் பல அறிய ைாணக்கிக்க்ைா்த பல 
ஆலயங்ைகள ்தங்ைளு்ன ்தரிசிபபதின  மூலம் 
சிறிது ஆறு்தலும் மாறு்தலும் கபைகவ்தகமக்கு 
நனறிைள் பல. ்தகலபபிறகுள் சில 
மணித்துளிைள் பயணிக்ைலாம் என 
நிகனக்கினபைன. குழுவின சாரபில் மூனறு 
்தகலபபுைள் கைாடுத்துள்ளனர. நான 
மூனறு ்தகலபகபயும் இக்ைட்டுகரயில் 

பயனபடுத்தியுள்பளன. 

நகாலவரின  ்பகா்தையில – மூலம் ்பயணிததை 
யகாததி்ர ்பற்றி: 

சிறுவயது மு்தபல பல ஆலயங்ைளுக்கு 
என குடும்பத்்தாரு்னும், உைவினரைளு்னும், 
ப்தாழிைளு்னும் சுயமாைவும் கசனறுள்பளன. 
ஆனால் அபபபாக்தல்லாம் கசல்பவாம், 
்தரிசிபபபாம் வருபவாம், அவவளவு ்தான க்தரியும். 
ஏன இக்குழுவில் பசரவ்தறகு முனபு வகர 
நான அவவாறு ்தான இருநப்தன. ஆனால் 
நால்வரின பாக்த குழுவில் பசரந்த பினபு 
்தான ஆலயங்ைகள பறறிய பல விபரங்ைகள 
அறிநப்தன. ஆலயங்ைள் பா்ல் கபறை ்தலமா, 
இல்கலயா, அபபடி இருபபின, யார பா்ல் 
கபறை ்தலம், எவவளவு பழகம வாயந்தது, 
இகைவன கபயர, இகைவி கபயர, பதிைங்ைள் 
எகவ, என இனனும் பல ்தைவல்ைகள ைறறு 
ைணடு உணரப்தன. 

யகாததி்ர ்பற்றி:

ஆலயத்திறகு கசல்வ்தறகு முனபப எந்தந்த 
ஆலயங்ைளுக்கு எநக்தந்த ஆலயங்ைளுக்கு 
கசல்கினபைாம், எத்்தகன நாள் ஆகும், எந்த 
ப்ததி, ைாலம், பநரம் என அகனத்க்தயும் 
முனபப கூறிவிடுவார நம் ப்தாழர திரு. சுபரஷ 
அவரைள். ஆலயம் கசல்வ்தறகு முன ஒரு சிறு 
கைபயடு கைாடுபபது மட்டுமல்லாமல், ்தங்கும் 
அகையிபலபய நமக்கு பல அறிய ்தைவல்ைகள 
வழங்குவார. பமலும் அந்த ஆலயத்தின 
சிவாச்சாரியார மூலமும் நம்மவரைளுக்கு ்தல 
புராணத்க்த க்தரிவிபபார. அந்த ஆலயத்க்த 
பறறி பைட்் பின பாரத்து ்தரிசிபபது மிை 
எளி்தாை இருக்கும். ஆலயங்ைள் ஒவகவானறும் 
மிை பழகம வாயந்த ஆலயமாை இருக்கும். 
மிதிவணடி கூ் கசல்ல சிரமபபடும் பாக்தயில் 

நம் சிறறுநது ஓட்டுனர அவரைள் லாவைமாை 
அந்த பாக்தயிலும் வாைனத்க்த கசலுத்தி 
ஆலயத்தின அருகிபலபய பசரபபது மிைவும் 
சிைபபு வாயந்தது. 
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கிராமங்ைளில் ைக்ைபள அருகில் இல்லா்த 
பபாதும் ப்தாழர அவரைள் நம் குழுவிறகு ப்தநீரும், 
உணவும் அதுவும் சு்ச்சு் அளிபபதும், ்தங்கும் 
வசதியும் கசயய எவவளவு சிரமபபட்டு இருபபார 
என கசால்ல ப்தகவயில்கல, அகனவரும் 
அறிந்தப்த. இந்த ்தகலபபிகன இத்து்ன 
முடித்து கைாணடு அடுத்்த ்தகலபபிறகுள் 
கசல்லலாம்.

நகாலவரின ்பகா்தை மூலம் ந்ைச்பறுகின்ற 
குருபூ்ை வழி்பகாடு ைற்றும் யகாததி்ர ்பற்றி:

இந்த ஒரு வரு் யாத்திகர பயணத்தில் 
ஒரு பூகஜயில் மட்டுபம ைலநது கைாள்ளும் 
வாயபபு கிட்டியது. அது ை்லூர மாவட்்த்தில் 
உள்ள ஸ்ரீ முஷணம் ்தலத்தினில். ்தமிழ் 
ை்வுளான முருைபகபருமானுக்கும், வள்ளி, 
க்தயவாகன அவரைளுக்கும் ந்ந்த பூகஜயில் 
நானும் ைலநது கைாள்ள பராப்தம் கபறபைன. 
பூகஜ மிை அருகம, .பூகஜயில் முருைருக்கு 
அலங்ைாரமும், வஸதிரமும், மாகலைளும் 
இனனும் என ைண முனபன க்தரிகினைது. 
அனகமயில் பூணடி அருபை திருகவணபாக்ைம் 
சுந்தரமூரத்தி நாயனமாருக்கு ந்ந்த குரு 
பூகஜகய கைபபசியின வாயிலாை ைணடு 
ைளித்ப்தன.

நகாலவரின ்பகா்தை மூலம் எனைது உ்றவு, எனைது 
அனு்பவம் ்பற்றி:

கசனை வரு்ம் 2019 கசப்ம்பர மா்தத்தில் 
இக்குழுவு்ன பசர எனக்கு வாயபபு கிக்த்்தது. 
ப்தாழகர எனது ப்தாழி சரஸவதி அவரைள் 
்தான அறிமுைம் கசயது கவத்்தாரைள். 
திருக்ைக்யூரில் ஒரு மதிய உணவு ஓயவின 
கபாழுது புதியவரைகள குழுவில் அறிமுைம் 
கசயவிக்கும் பநரத்தில் எனகனயும், எனது 
்தாயகரயும் மறை அகனவரக்கும் அறிமுைம் 
கசயதுகவத்்தனர. .எமக்கு இங்பை பல புதிய 
உைவுைள் கிக்க்ைபகபறைனர. ்தாய ்தநக்தயராை 
பலர, அணணனமாரைள், அக்ைாமாரைளாை பலர, 
ப்தாழிைளாைவும் பலர அகமந்தனர. ஒரு கபரிய 
குடும்ப உைவுைள் கிக்க்ைபகபறைது ஆனந்தம். 

அகனவருக்கும் முக்கியத்துவம் மறறும் வாயபபு 
அளிபபது ்தனிச்சிைபபு.

யகாததி்ர அனு்பவம்:

துளுவ நாட்டு திருத்்தலம் ்தரிசிக்ை கபங்ைளூர 
பநாக்கி இரயிலில் பயணித்ப்தாம். அங்கிருநது ஒரு 
நாள் முழுக்ை பயணம் ைாடு, மகலைள் ை்நது 
இரவு கசனறு விடுதிகய அக்நப்தாம். ஆனால் 
மறுநாபள அகனவரும் புத்துணரவு்ன இகைவகன 
்தரிசிக்ை கிளம்பியது கபருத்்த மகிழ்ச்சி, வியபபு. 
ஆத்ம லிங்ைமான மைாபபலஸவரகர க்தாட்டு 
பாரத்து வணங்கியதில் மிைவும் பரவசம். பைாடி 
தீரத்்தம், இராவணன கைைளால் குட்டுபபட்் 
விநாயைகர ்தரிசித்து மகிழ்நப்தாம்.  அடுத்து 
முருப்ஸவரர ஆலயத்திறகு கசனபைாம். 
ை்றைகர ஒட்டி உள்ள ்தலம். இயறகை சூழல் 
ஒட்டியுள்ள பைாபுரம் ைாண பபரழகு. இக்ைாட்சிகய 
இக்குழுவின மூலம் நானும் ்தரிசித்்தது பூரவ 
கஜனம புணணியம் ்தாபனா... அடுத்து நவபுலியூர 
யாத்திகர பறறிய அனுபவம். 

15 அனபரைள் மட்டுபம ைலநது கைாண் 
யாத்திகர இது, பரணு அக்ைா அவரைளின 
முயறசியால் இந்த யாத்திகர நக்கபறைது. 
ப்தாழர எங்ைளு்ன பயணிக்ைவில்கல எனைாலும் 
கைபபசியின மூலம் அவரும் எங்ைளு்ன 
பயணித்்தார. நவபுலியூர திருத்்தலங்ைகள நிகைவாை 
்தரிசித்்த பினபு, திருபட்டூர பிரம்மபுரீஸவரர ஆலய 
்தரிசனம், அ்தனருகில் உள்ள ஜீவ சமாதிகயயும் 
்தரிசித்து யாத்திகரகய நிகைவு கசயப்தாம்.

இக்த நிகனக்கையில் எந்த வசதியும் 
இல்லா்த பநரத்தில் எவவளவு சிரமபபட்டு 
கசனறிருபபாரைள் எனபது வியபபாை உள்ளது.

முடிவு்ர:

எல்பலாகர பபால இலக்ைணமாைவும் 
கசாறபைா்ராைவும் எனக்கு எழு்த க்தரியாது. 
பிகழ இருபபின கபாருத்து கைாள்ளவும். பிகழ 
இருபபின அகனவரும் எனகன மனனித்து 
ஆசிரவதிக்ைவும். ்தங்ைளின கபானனான பநரத்க்த 
எனக்ைாை கசலவிட்்கமக்கு நனறிைள் பல. 
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்கண்டுபிடியுங்கரளன்... பிபேவரி 2021 (விதை)
1. மனக்ைஞ்சாை நாயனாகர பசாதிக்ை எம்கபருமான பூண் பைாலத்தின கபயகரனன? 

மாவிேையர 
2.  திருநாவுக்ைரசருக்கு இகைவன கபாதி பசாறு அளித்்த ்தலம் எது? திருபதபஞ்ஞீலி
3.  பாணடிய நாட்டு 14 திருமுகை ்தலங்ைளுள், திருஞானசம்பந்தர பா்ல் கிக்க்ைப 

கபைா்த ஒரு ்தலம் உணடு, அது எது? திருச்சுழி 

4.  மாணிக்ைவாசைர திருவடி தீட்கச கபறை திருத்்தலங்ைள் எகவ? திருபபபருநதுதற 
& திருக்கழுககுன்றம் 

5.  சுந்தரருக்கு திருகவணகணநல்லூரில் மணம் முடிக்ை பாரத்்த கபணணின கபறபைார 
கபயர எனன? ெைங்கவி சிவாச்ொரியார

1. திருச்ெக்கோபபள்ளி - பிரம்மனது சக்தி 
வடிவ்மான பிராமி, பிரம்மனது சாபம 
நீங்க வழிபட்ட தலம.

2. அரியமஙத்க - ்மக்கஸவரனுட்டய 
(சிவன்)  சக்தியான ்மக்கஸவரி 
பூஜிதத தலம ஹரி்மஙட்க எனபபடும 
அரிய்மஙட்க.

3. சூலமஙத்க - முரு்கனுட்டய சக்தியான 
க்கௌ்மாரி பூஜிதத தலம சூல்மங்கலம 
எனபபடும சூல்மஙட்க.

4. நநதிமஙத்க - ்ம்காவிஷ்ணுவுட்டய 
சக்தியான டவஷ்்ணவி தலம நல்லிசகசரி 
எனபபடும நந்தி்மஙட்க.

5. பசுமஙத்க - வராகி அம்மன் பூசிதத தலம 
பசுபதிக்காயில் எனபபடும பசு்மஙட்க.

6. ைாழமஙத்க - இந்திரனின் சக்தியான 
இந்திராணி வழிபட்ட தலம தாழ்மங்கலம 
எனபபடும தாழ்மஙட்க.

7. புள்ளமஙத்க - சாமுண்டி வழிபட்ட தலம 
புள்ள்மங்கலம எனபபடும எனபபடும 
புள்ள்மஙட்க.

தஞடே, ஐயமசபடட்ட சுற்ையுள்ள ேப்த ்மங்டககள் வழிபட்ட திருத்தலங்கள்
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அரவகணயான சிநதித் ்தரறறும்மடி
 அருமகையான கசனனிக் ைணியாமடி
சரவணத்்தான கைக்தாழுது சாரும்மடி
 சாரந்தாரைட் கைல்லாஞ் சரணாமடி
பரவுவார பாவம் பகைக்கும்மடி
 பதிகனண ைணங்ைளும் பாடும்மடி
திகரவிரவு க்தனகைடில நா்னனடி
 திருவீரட்்ானத்க்தஞ் கசல்வனனடி

அலைகள் ஒன்றொ்�ொனறு ம�ொதுகினற ்கடிை நதி பொயும் நொ�னொய்த் திருவதிலக 
வீரட�ொனத்லதை உகநதைருளியுள்்ள எம் ் ெலவனுல�ய திருவடிகள் திரு�ொைொல தியொனித்துப் 
மபொறறப்படும். பிர�னுல�ய தைலைகளுக்கு அணிக்ளொகும், முருகனொல ்தைொழப்படடு 
அணுகப்்பறும். பறறுக் மகொ�ொகக் ் கொண� அடியவரகளுக்்கலைொம் அல�க்கைம் நலகும், 
தைம்ல� வழிபடுபவரகளுல�ய பொவத்லதைப் மபொக்கும், பதி்னண மதைவ கணத்தைவரொலும் 
பொ�ப் ்பறும்.

அம்கமயபப பரஉலகுக் ைம்கமயபபர எனைறிை
அம்கமயபபர அபபரிபச வந்தளிபபர - அம்கமயபபர
எல்லா உலகிறகும் அபபுைத்்தார இபபுைத்தும்
அல்லாரபபால் நிறபர அவர.    6.01

அம்ல�யப்பமர உைகுக்கு அம்ல�யப்பர எனறறிக அம்ல�யொகிய ெத்தியும் அப்பரொகிய 
சிவனும் பிரபஞெத்துக்குக் கொரண்�னறறிக; அம்ல�யப்பர அப்பரிமெ வநதைளிப்பர 
அம்ல�யப்பரொகிய சிவன அநதைச் ெத்தி வழியொக வநது ம�ொடெத்லதைக் ்கொடுப்பொர; 
அம்ல�யப்பர எலைொ உைகிறகும் அப்புறத்தைொர சிவன ஆறத்துவொவினும் ் பொதுவியலபொற 
கைநதிருப்பினுந தைனனியலபொல அப்பொறபட�வர; இப்புறத்தும் அலைொரமபொல நிறபர அவர 
இப்படிக் கைநதிருப்பினுங் கைவொதைொலரப் மபொனறு சுடடிக் கொணப்ப�ொர.

திருமுறை சிந்தறை
திருநாவுக்கைசர் அருளிய

ஆறாம் திருமுதற - திருஅதிதக வீைட்்டானம்

றைவ சித்ததாந்தச் சிந்தறை
திருக்க்டவூர் உயய்வநததத்வ நாயனார் அருளிய 

திருக்களிற்றுபபடியார்
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நமது நயால்வரின் பயாத்தயில... ் யாததிதே குழுவின்
த்தயாணதடை நயாட்டு திருமுதை பயாடைல தபறை திருத்தல ் யாததிதே நிதனவு�ள்

�யாஞ்சி மறறும் திரு்வள்ளூர் பகுதி – ஜூன் & டிைம்பர் 2013
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