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நால்வர  போ்தயுடைன...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
  ரேணுகா மர�ாகேன்

9
திருச்சி பார்த்ாதிருச்சி பார்த்ா

்ல்சவடடு ்பேசும் ்றைளி்ள

்மிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 6
திருப்போரூர 
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ஆசிரியர பககம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

தமிழர்களின் வழக்கப்படி சித்திரை 
மாதம், தமிழ் வருடத்தின் முதல் மாதம். ஆம்! 
சித்திரை மாதத்தின் முதல் நாளன்று தமிழ்ப 
புத்தாண்டு தினம் க்காண்டாடப்படுகிறது. 
அன்்பர்கள் அரனவருககும் தமிழ்ப 
புத்தாண்டு நல்வாழ்த்து்கரளத் கதரிவித்துக 
க்காள்கிறறாம்.

்கடநத ஓைாண்டா்க நாம் க்காறைானா 
்காைணமா்க ்பல்றவறு இன்னல்்கரளச் 
சநதித்றதாம். பிறககும் இநதத் தமிழ்ப 
புத்தாண்டில் இத்தர்கய ற்பரிடர்கள் 
நம்ரம விட்டு நீங்கிச் கசல்்ல எல்்லாம் 
இரறவரனப பிைாரத்தித்துக க்காள்றவாம்.

றமலும் இம்மாதம் சித்திைா க்பௌரணமி 
தினம் வருகின்றது. மாதம்றதாறும் க்பௌரணமி 
முழு நி்லவு வநதாலும், சித்திைா க்பௌரணமி 
தினத்தன்று நி்லவு தனது முழு ்கதிர்கரளயும் 
க்பரிய அளவில் ்பைபபி ஒளி வீசும். சங்்க 
இ்லககியங்்களிலும் இநத முழு நி்லவு 
நாள் சிறபபித்துக க்காண்டாடப்படுகிறது. 
சி்லப்பதி்காைத்தில் பூம்பு்கார ந்கரில் சித்திைா 
க்பௌரணமி முழு நி்லவு நாளன்று இநதிை 
விழா க்காண்டாடியது ்பற்றிய கசய்தி்கள் 
உள்ளன. தற்்கா்லத்திலும் இநத விழா 
க்காண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

அதும ட் டு மல்்ல ா மல்  ்பல் றவறு 

திருத்த்லங்்களில் சித்திைா க்பௌரணமி 
தி ரு க ்க ல் ய ா ண  உ ற் ச வ ங் ்க ள் 
நரடக்பறுகின்றன. மதுரை மீனாட்சி 
கசாக்கநாதர திருமணமும், ்கள்ளழ்கர 
ரவர்க ஆற்றில் இறங்கும் ரவ்பவமும் 
இதில் குறிபபிடத்தக்கரவ.

இனி, இநத இதழில் 'நல்வாழ்வுத் 
தரும் திருமுரறத் த்லங்்கள்' கதாடரில் 
'தர்லஞாயிறு' என்று அரழக்கப்படும் 
'திருக்கருப்பறியலூர' என்னும் த்லத்ரதயும், 
'அம்பிர்கயின் ஆட்சி பீடங்்கள்' வரிரசயில் 
'மதுரை மீனாட்சி அம்மன்' த்லத்ரதயும், 
றசவற்க்காடிறயானின் திருபபு்கழ்த் 
த்லங்்களில் 'இரளயனார றவலூர' 
த்லத்து முரு்கரனயும் தரிசிக்க உள்றளாம். 
'தமிழ்கம் ்கண்ட ஞானி்கள்' வரிரசயில் 
'திருபற்பாரூர ஸ்ரீமத் சிதம்்பை சுவாமி்கள்' 
வை்லாறு இடம் க்பறுகிறது. றமலும் 
திருகநல்றவலி மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு 
நடைாஜத் த்லங்்கள், அல்லூர நக்கன் 
ற்காயில், நால்வரின் ்பாரதயுடனான 
அன்்பர்களின் அனு்பவங்்கள் ஆகியரவ 
இடம் க்பறுகின்றன.

அரனவருககும் தமிழ்ப புத்தாண்டு 
நல்வாழ்த்து்கள்!

அன்புடன் 
ம. நித்ானநதம்

க்பாறுப்பாசிரியர

வேதியா வேத கீதா விண்ணேர் அண்ணா என்றெனறு
ஓதிவய மலர்்கள் தூவி ஒடுங்கிநின ்கழல்கள் ்கா்ணப்
பாதிவயார் ்பண்்ண ்ேததாய் படர்்ச்ட மதியஞ் சூடும்
ஆதிவய ஆல ோயில அப்பவே அருள்்்ச யாவய!

- திருநாவுக்கர்சர் வதோரம், 4ஆம் திருமு்றெ
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சிதம்்பைம், ்காசி, திருவாரூர வரிரசயில் 
4ஆவதா்க உள்ள திருஆ்லவாய் த்லறம 
மதுரை ஆகும். சிவக்பருமானின் முகதித் 
த்லங்்களுள் ஒன்றா்க விளங்குவதால் ‘சிவன் 
முத்திபுைம்’ என்றும் அரழக்கப்படுகிறது. 
சிவஸத்லமா்க மட்டுமின்றி 51 சகதி 
பீடங்்களுள் ஒன்றுமாகும். இதரன 
'ைாஜமாதங்கி சியாமளா பீடம்' என்றும் 
அரழககின்றனர.

மதுரை மீனாட்சி சுநதறைஸவைர 
திருகற்காயில் என்று அரழக்கப்பட்டாலும் 
மீனாட்சி அம்ரமறய பிைதானமா்க அருள் 
்பாலிககிறாள். பிைாட்டியார மீன் ற்பான்ற 
விழி்கரள உரடயவள். மீன் தனது 
முட்ரட்கரளப ்பாரரவயினாற்லறய 
தன்மயமாககுவதுற்பால் , அன்ரன 
மீனாட்சியும் தன்ரனத் தரிசிக்க வரும் 
்பகதர்கரள ்கண்்களாற்லறய ைட்சிககிறார. 

மீனின் விழி்களுககு இரம்கள் இல்்லாததால் 
்கண்்கரள மூடாமல் இைவும், ்ப்கலும், 
விழித்திருப்பரதபற்பால், மீனாட்சியம்ரமயும் 
்கண் இரமக்காமல் மக்கரளக ்காத்து 
வருகிறாள் என்்பது ஐதீ்கம். 

மதுரைரய ஆண்டு வநத மர்லயத்துவஜ 
்பாண்டியன் - ்காஞசனமார்ல தம்்பதி்கள் 
ம்கபற்பறு றவண்டி இரறவரன வழி்பட 
அவர்களுககு அருளும் க்பாருட்டு உமா 
றதவியாறை மூன்று தனங்்கரள உரடய 
க்பண் குழநரதயா்கத் றதான்றினாள். 
இது குறித்துப க்பற்றறார ்கவர்லப்பட்ட 
ற்பாது அவளுககு உரிய மணாளரனக 
்காணும் ற்பாது மூன்று தனங்்களுள் ஒன்று 
தானா்கறவ மரறநதுவிடும் என்ற அசரீரி 
வாககு ற்கட்டு நிம்மதி அரடநதனர.

இளவைசி தடாதர்க மூவு்லர்கயும் 
கவல்லும் க்பாருட்டுப க்பரும்்பரடயுடன் 

அம்பிசகயின் ஆட்சி பீ்டஙகள் - 3

மது்ைமது்ை
மீனாட்சி அம்மன்

ஜனனி ரமேஷ்ஜனனி ரமேஷ்
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்கயிர்லயம்்பதிரய முற்றுர்கயிட்டாள். 
இதரன அறிநத  ஈ சன் ற ்ப ா ர க 
ற்கா்லத்துடன் எழுநதருள, அவரைக 
்கண்டதும் தடாதர்கயின் மூன்றாவது 
தனம் தானா்கறவ மரறநதது. ஈசறன 
தனககுரிய ்கணவன் என்்பரத தடாதர்கப 
பிைாட்டி உணரநதாள். ஈசன் ்பங்குனி 
உத்திைப க்பருநாளில் தடாதர்கரய 
மணநது க்காண்டு சுநதை்பாண்டியன் 
எனும் க்பயருடன் மதுரைரய ஆண்டு 
வநதார. பின்னர முரு்கனின் அவதாைமா்கத் 
றதான்றிய உககிைகுமாை ்பாண்டியனுககு 
முடிசூட்டி விட்டுச் சுநதை ்பாண்டியன், 
சுநதறைஸவைைா்கவும், மீரன ஒத்த ்கண்்கரள 
உரடய தடாதர்க பிைாட்டியார, மீனாட்சி 
அம்ரமயா்கவும், இரற வடிவில் அருளாசி 
வழங்கி வருகின்றனர என்்பறத இத்த்லத்தின் 
வை்லாறாகும்.

இத்த்லத்தின் மூ்லவைான சுயம்பு 
மூரத்தியான சுநதறைஸவைருககு றசாமசுநதைர, 
கசாக்கலிங்்கநாதர, கசாகற்கசர, ஆ்லவாய் 
அண்ணல் எனப ்பல்றவறு க்பயர்களுண்டு. 
இவரை வழி்பட்டு இநதிைன் தனது 
்பாவத்ரதத் தீரத்துக க்காண்டதால் 
மூ்லவர விமானம் ‘இநதிை விமானம்' 
என்றரழக்கப்படுகிறது.

இத்த்லத்தின் அம்்பாள் 
மீனாட்சி அம்ரமயின் 
வி க கி ை ்க ம்  ்ப ச் ர ச 
மை்கதக ்கல்்லால் ஆனது. 
்கருவரற விமானத்ரத 
32 ்கற்சிங்்கங்்களும், 64 
சிவ ்கணங்்களும், 8 ்கல் 
ய ாரன்களும் த ாங்கி 
நிற்கின்றன. மீனாட்சி அம்மன் 
திருக்கைத்தில் உள்ள கிளி, 
்பகதர்களின் ற்காரிகர்கரய 

அம்பிர்கககு நிரனவூட்ட அடிக்கடி 
கசால்லிக க்காண்டிருப்பதா்க நம்பிகர்க. 
மீனாட்சி அம்ரமககுப ்பச்ரசத் றதவி, 
மை்கதவல்லி, தடாதர்க, அபிறே்கவல்லி, 
அபிைாமவல்லி, ்கயற்்கண்ணி, ்கற்பூைவல்லி, 
குமரித் துரறயவள், ற்காம்கள், சுநதைவல்லி, 
்பாண்டிப பிைாட்டி, மதுைாபுைத் தர்லவி, 
மாணிக்கவல்லி, மும்முர்லத் திருவழுதி 
ம்கள் என ்பல்றவறு க்பயர்கள் உண்டு. 
இத்த்லத்தில் முதல் பூரஜ மீனாட்சி 
அம்மனுககுத்தான். பின்னறை மூ்லவைான 
சுநதறைஸவைருககுப பூரஜ நரடக்பறும்.

சிவக்பருமான் 64 திருவிரளயாடல்்கரளச் 
கசய்த க்பருரமரயப க்பற்றதும் 
மதுரையாகும். மதுரைரயயும் அரதச் 
சுற்றியுள்ள ்பகுதி்களிலும் ்கடம்்ப மைங்்கள் 
நிரறநதிருநதன. இதன் ்காைணமா்க 
இத்த்லத்துககு ்கடம்்பவனம் என்ற க்பயரும் 
உண்டு. மணவூரைச் றசரநத தனஞகசயன் 
என்னும் வணி்கன் வியா்பாை நிமித்தமா்கப 
்ப்ல ஊர்களுககுச் கசன்று ்கடம்்பவனம் 
வழியா்க வநது க்காண்டிருநதான். 
அங்கிருநத க்பாய்ர்கயில் நீைாடிக 
்கரையில் இருநத சுயம்புலிங்்கத்ரத 
வணங்கி இரளப்பாறினான். அன்றிைவு 

விண்ணு்ல்கத் றதவர்கள் 
கீ ழி ற ங் கி  ந ா ன் கு 
ஜாமங்்களிலும் பூரஜ்கள் 
கசய்து சிவலிங்்கத்ரத 
வழி்படுவரதப ்பாரத்து 
அ தி ச யி த் த ா ன் . 
இக்காட்சிரயக ்கண்ட 
தனஞகசயன் அடுத்த நாள் 
ஊர திரும்பி மதுரைரய 
ஆண்ட மன்னன் கு்லறச்கை 
்ப ாண்டியனிடம் ்கண்ட 
்காட்சிரய கதரிவித்தான்.
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கு்லறச்கை ்பாண்டியன் ்கனவில் சித்தர 
வடிவில் சிவக்பருமான் றதான்றி, தான் 
எழுநதருளியிருககும் ்கடம்்ப வனத்ரத 
நாடாக்க றவண்டுகமனக கூறி மரறநதார. 
மன்னனும் உடறன ்கடம்்பவனத்தில் 
சுயம்புவா்கத் றதான்றிய சிவலிங்்கத்துககு 
மாக்பரும் ஆ்லயத்ரத எழுபபிச் சுற்றிலும் 
அ்கன்ற வீதி்கரளயும், மணிமாடங்்கரளயும் 
க்காண்ட எழில்மிகு ந்கரை அரமத்தான். 
இவவை்லாற்றின் அரடயாளமா்கக ற்காயிலின் 
வடககுச் சுற்றில் இன்ரறககும் ்கடம்்ப மைம் 
இருப்பரதக ்காண்லாம்.

சிவக்பருமான் நடனமாடிய ஐநது 
முககிய த்லங்்களுள் மதுரை மீனாட்சி 
சுநதறைஸவைர திருத்த்லமும் ஒன்றாகும். 
ஐம்க்பரும் சர்ப்களில் இது 'கவள்ளி சர்ப' 
ஆகும். மற்ற இடங்்களில் இடது ்கார்லத் 
தூககி நடனமாடும் நடைாஜர இங்ற்க வ்லது 
்கார்லத் தூககி நடனமாடுகிறார.

1 8  சி த் த ர ்களில்  ஒ ரு வ ை ா ன 
சுநதைானநதரின் சித்தர பீடமா்கவும், 
விநாய்கரின் அறு்பரட வீடு்களில் 4ஆவது 
்பரட வீடா்கவும், றதவாைப ்பாடல் க்பற்ற 

276 சிவா்லயங்்களில், 192வது த்லமா்கவும் 
விளங்குகிறது.

ந ந தி  ம ற் று ம்  ற த வ ர ்க ளின் 
றவண்டுற்காளின்்படி, சரறவஸவைன் 
தன் சூ்லாயுதத்தால் பூமியில் ஊன்றி 
உருவாககியதுதான் சிவ்கங்ர்க தீரத்தம்.  
இநதிைன் தான் பூஜிப்பதற்்கா்கப க்பான்னால் 
ஆன தாமரைரயப க்பற்றதால் 'க்பாற்றாரமரைக 
குளம்' என்றும் அரழக்கப்படுகிறது. 

14ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்கத்தின் 
மீது ்பரடகயடுத்த மாலிக்காாஃபூர ற்காயில் 
சிற்்பங்்கள், ஓவியங்்கள் ஆகியவற்ரற 
இடித்தும் த்கரத்தும் சிரதத்தான். 
கதாடரநது மதுரைரய றசாழர்களும், 
்ப ாண்டிய ர்களும் ,  ந ா யக்க ர ்களும் 
ஆண்டனர. நாயக்க மன்னர்களுள் 
குறிபபிடத்தக்கவரும் கி.பி. 1623 முதல் 1659 
வரை ஆட்சியிலிருநதவருமான திருமர்ல 
நாயக்க மன்னர. ஆயிைக்கணக்கான 
கிை ாமங்்கரளயும் ,  நர்க்கரளயும் 
ற்காயிலுககு வழங்கினார. புது மண்ட்பம், 
இைாஜற்காபுைம், கதப்பககுளம் ஆகியரவ 
இவர ்கா்லத்தில் ்கட்டப்பட்டன.     

1. மர்ல நாட்டிலிருநது க்பான் சுமநது வநத சுநதைரிடமிருநது, க்பருமான் 
றவடுவனாய் வநது க்பாருள் ்கவரநது கசன்ற திருத்த்லம் எது?

2.  திருஞானசம்்பநதர இரறவனிடம் க்பாற்தாளம் க்பற்ற த்லம் எது?
3.  அருணகிரிநாதர எநதத் திருபபு்கழில் திருமாலின் ஐநது ஆயுதங்்கரளயும் 

சுட்டி ்பாடுகின்றார?
4.  திருவாச்கத்தில் கமாத்தம் எத்தரன ம்களிர விரளயாட்டுக்கள் ்பதி்கங்்களா்க 

அரமநதுள்ளன?
5.  திருநாவுக்கைசர சமண சமயத்ரத சாரநது இருநதக்பாழுது அவருககு 

வழங்கிய க்பயர என்ன?

கண்டுபிடியுஙகளேன் – ஏப்ரல் 2021
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நால்ர பாச்யு்டன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 ரேணுகா மர�ாகேன்

முகவுரை

சிவாய நம; இரறயருள் க்பற்ற 
அடியார க்பருமக்களுககு வணக்கம். நம் 
நால்வரின் ்பாரதயில் ்கட்டுரைப ற்பாட்டி 
ஒறை சுவாைஸயமா்க உள்ளது; தர்லபபும் 
எளிதானதுதான். நாம் அனு்பவித்த 
விேயங்்கறள; இதரன ஒரு வாய்ப்பா்க 
நிரனத்து நால்வர குடும்்பத்தில் நான் 
க்பற்ற அனு்பவங்்கரள தங்்களுடன் ்பகிரநது 
க்காள்ள ஒரு நல்வாய்ப்பா்க எடுத்துக 
க்காள்கிறறன். ஏறதனும் குற்றம் குரற 
இருபபின் என்ரன திருத்துமாறு ற்கட்டுக 
க்காள்கிறறன்.

சுய அறிமுகம்

நல்லூர முரு்கனுக்கா்க மூன்று 
வருடங்்கள் விைதம் இருநது அவரை 
வழி்பட்டதன் துவக்கறம, இநநாள் வரை 
முரு்கனின் திருவருள் மூ்லம் சிவக்பருமாரன 
தரிசிககும் வாய்பர்ப அருளியுள்ளார.
நால்வரின் பாரையில பயணிதை 
யாததிரைகள்

நம் நால்வரின் ்பாரதயின் மூ்லம் 
திருத்த்லங்்களுககு ்பயணிக்க கிரடத்த 
வாய்பபு இரறவனால் அருளப்பட்டறத; 
மிர்கப்படுத்தி கூறியது ற்ப ான்று 

தங்்களுககுத் றதான்றும்; இல்ர்லகயன 
நீங்்கறள ஏற்றுக க்காள்வீர்கள். பின்வரும் 
என் அனு்பவங்்கரள விளககும்ற்பாது, 
உங்்கள் ்கருத்துக்கரள கதரியப்படுத்தவும்.

முதன்முதலில் சித்தர பீடங்்கரள 
தரிசிக்க எண்ணம் விரழநதற்பாது 
அதற்ற்கற்றார ற்பான்று சி்ல அரமபபு்கள் 
மூ்லம் ்கடலூர, திருவண்ணாமர்ல, 
சிவ்கங்ர்க, விருதுந்கர மற்றும் கசன்ரன 
மாந்கைத்திலுள்ள சி்ல ஜீவ சமாதி்கரளயும் 
இரறவனின் அருளாசியுடன் தரிசனம் 
க்பற்றறன்.

இதற்கிரடயில் சிவன் ற்காயில்்கரள 
தரிசிககும் றதடல்்களும் கிரடக்கப 
க்பற்றறன். ஒவகவாரு ்பா்கம் பிரித்து, 
வழித்தடங்்கரளப புரிநதுக க்காண்டு, 
அதன்்படி என்னுரடய வாை இறுதி 
விடுபபு நாளான ஞாயிறு ்கார்லயில் என் 
்பயணத்ரத ற்பருநது மற்றும் இையில் மூ்லம் 
கசன்றுள்றளன். அரவ திருவாமாத்தூர, 
திருவக்கரை, ரம்லம், திருக்கழுககுன்றம், 
அச்சிறுப்பாக்கம், கூவம், எலுமியன்ற்காட்டூர, 
நைசிங்்கபுைம், தகற்கா்லம், விரிஞசிபுைம், 
இன்னும் ்ப்ல.

இது என்ன க்பரிய விேயம்? 
நாங்்களும் அப்படித்தான் ்பாரத்திருககிறறாம். 
இதரன மி்கவும் அதிசயமா்க கசால்வதா்க 
நிரனககிறீர்கள், அப்படித்தாறன?

என்ரனப க்பாறுத்தவரை இது அதிசயம் 
தான்; ஏகனனில் எனககு தனிறய கவளிறய 
கசன்ற அனு்பவமில்ர்ல; வீடு, அலுவ்ல்கம் 
என ்பழக்கப்பட்டவளுககு இது ஒரு 
ஆச்சரியமான அனு்பவம்தான்.

நாம் ஒரு அடி இரறவரன றநாககி 
முன்றன ரவத்தால் இரறவன் ்ப்ல அடி்கள் 
ரவத்து நம்ரம றநாககி வருவார என்்பது 
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உண்ரம. ஒவகவாரு முரறயும் தனிறய 
திருத்த்லங்்கரளத் றதடிச் கசல்லும்ற்பாது 
ஒவகவாரு புதிய அனு்பவம் கிரடத்தது. 
தனித்துச் கசன்று ற்காயிர்ல அரடயுமுன் 
இரறவன் எவரைறயனும் எனககுத் 
துரணயா்க அனுபபி ரவத்து விடுவார. 
இரறவறன, நீ தனி அல்்ல; உனககு 
க்பரிய குடும்்பத்தின் அன்பு என்றும் உண்டு 
என்று ஒவகவாரு முரறயும் உரைப்பரத 
உணை முடிநதது.

அபற்பாதுதான் குருநானக ்கல்லூரியில் 
அதாவது பிபைவரி 2019ல் இநது சமயக 
்கண்்காட்சியில் நான் ்கண்ட அதிசயம், 
என்னுரடய றதடலுககு இரறவன் அருளிய 
வைமா்க "நால்வரின் ்பாரத" அைங்்கத்ரதக 
்கண்டது; அங்கு அண்ணன் சங்்கைவடிறவல் 
வாயி்லா்க விவைங்்கரளப க்பற்றறன். 
வாழ்கர்கயின் சநறதாேம் அரனத்தும் 
கிரடத்தது ற்பான்ற மனநிரறரவ 
அரடநறதன். என் றதடலுக்கான விரடயும் 
வழியும் கிரடத்தது; இரறவனுககு என் 
நன்றிரயத் கதரிவித்றதன்.

முைல பயணம்

பிபைவரி 2 0 1 9ல் நடு நாட்டுத் 
திருத்த்லங்்களிலிருநது துவங்கியது என் 
முதல் ்பயணம்; மன்னிக்கவும் எங்்கள் 
்பயணம். நான் சி்ல குழுக்கறளாடு ்பயணம் 
கசன்ற அனு்பவம் உண்டு. ஆர்கயால் 
இநதப ்பயணம் ஒரு வழக்கமான 
்பயணமா்கறவ நிரனத்றதன்.

ஆ்லநதூர கமட்றைா சநதிபபிலிருநது 
யாத்திரை கதாடங்கியது. விடி்கார்ல 3.30 
மணிககு விருத்தாச்லம் கசன்றரடநறதாம். 
சிைமப ்பரி்காைங்்களுக்கா்கச் சத்திைத்தில் 
இறககி விட்டார்கள். சி்ல அடியார்கள் 
ஒய்வு எடுக்க, ்ப்லர குளிக்கச் கசல்்ல, 

்பயணத்ரத வழிநடத்திச் கசல்லும் 
எங்்கள் 'ரசரத சம்்பநதர' ்பயணக 
்கரளபபிலுள்ளவர்களுக்கா்க சிறிதும் ஓய்வு 
எடுக்காமல் றதநீர வாங்்கச் கசன்றார; 
பிபைவரி மாதம் என்்பதால் சில்க்லன்றுதான் 
இருநதது. அடியார்களில் க்பரியவர்கள் 
(வயதானவர்கள் என்ற கசால் றவண்டாறம; 
அனு்பவறம வயது) ்ப்லர இருநதனர. 
சரக்கரை மற்றும் இைத்தக க்காதிபபு 
என அதற்கு மருநது உண்்பவர்கள் 
உண்கடன்்பதால் றதநீறைாடு றமரி பிஸ்கட் 
தநதார்கள். ்கார்ல உணவு வரை ்பசிக்காது; 
அரனவரையும் 6.30 மணிககு தயாைாகும்்படி 
அறிவித்தார.

விருத்தகிரீஸவைர தரிசனத்திலிருநது 
துவங்கியது முதல் நாள் ்பயணம். மதிய 
இரடறவரள வரை 5 ற்காயில்்கள். 
இதற்கிரடறய ்கார்ல உணவு. ்கார்ல 
உணரவப ்பற்றி கசால்லிறய ஆ்க 
றவண்டும்; சுடச்சுட க்பாங்்கல், இட்லி, வரட 
என ்பரிமாறப்பட்டது. மதிய உணறவா வரட 
்பாயசத்றதாடு சுரவயா்க இருநதது. இைவில் 
இட்லிறயாடு ்பறைாட்டாவும் இடியாப்பம்: 
என்னடா இவள் சாபபிட வநதாளா? 
யாத்திரைககு வநதாளா? எனக ற்கட்்கத் 
றதான்றுகிறதா?

தாறன சரமத்து சாபபிடு்பவர்களுககு 
மட்டுறம இநத அருரம கதரியும்; நிஜம் 
தாறன!

அடுத்து மதிய உணவு இரடறவரளககுப 
பிறகு ்ப்ல ஸத்லங்்கள். இைவு உணவுககுப 
பின் உறங்கி, அடுத்த நாளும் முநரதய நாள் 
ற்பான்றற அரனத்து திருத்த்லங்்கரளயும், 
கூடுத்லான தரிசனங்்கறளாடு மனநிரறறவாடு 
திரும்பிறனாம்.

என்னுரடய ்பயணம் நால்வரின் 
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்பாரதயின் மூ்லம் நீண்டது. ்காவிரி கதன்்கரை 
4 ்பகுதி்கள், ஸ்ரீமுஷணம், நவபுலியூர, 
கதாண்ரட நாடு திவய றதசம், சிவைாத்திரி, 
இது மட்டுமன்றி ்காவிரி வட்கரை ஆறு 
நாள் ்பயணம் என யாத்திரை கதாடரநது 
க்காண்டு கசன்றது.

இரறவன் என்ன நிரனத்தாறைா, 
க்பரிய இரடகவளிரய ஏற்்படுத்தி, தடுத்து 
ஆட்க்காள்கிறார நம்ரம.

சி்ல சிறப்பான விேயங்்கரளயும் இங்ற்க 
்பகிரநதுக க்காள்ள விரும்புகிறறன். வட்கரை 
ஆறுநாள் யாத்திரை றமற்க்காண்டற்பாது 
நம் 'ரசரத சம்்பநதர' றவர்ல நிமித்தமா்க 
அகமரிக்கா கசன்றிருநதார. அகமரிக்காவுககும் 
இநதியாவுககுமான ்கா்ல வித்தியாசம் 
அரனவரும் அறிநதறத; நாங்்கள் ்பயணம் 
றமற்க்காண்ட வா்கனத்தில் ்காமிைாரவ 

ரவத்தரதப ற்பான்று எங்்களுடறன 
்பயணித்து உள்ளூரில் உள்ள சிறுசிறு ற்காயில் 
சிவாச்சாரியார்களிடம் நாங்்கள் கசல்லும் 
றநைத்தில் தரிசனம் ஏற்்பாடு கசய்து, எங்கு 
உணவு அருநதினால் நன்றா்க இருககும் 
என்்பரதயும் கதரிவிப்பார. அவருரடய 
அலுவலுககிரடறய எங்்கள் ்பயணம் 
சு்கமாய், இனிரமயாய், மனநிரறறவாடு 
அரமத்துக க்காடுத்தார.

மற்றுகமாரு முககியமான யாத்திரை 
நவபுலியூர! மூன்று ஆண்டு ்கா்லமா்க 
்காண ஏங்கியது; நால்வரின் ்பாரத 
மூ்லறம நிரறறவறியது. யார மூ்லம் 
எநத இடத்தில் எரத அரடய றவண்டும் 
என்்பரத இரறவன்தான் நிரறறவற்றுவார; 
என் விேயத்தில் நடநததும் அவவாறற.

தைாடர்ச்சி அடுதை இைழில...

1. மாரக்கண்றடயருககு "என்றும் ்பதினாறு" என்று எம்க்பருமான் வைமருளிய 
திருத்த்லம் எது? திருநீலக்குடி

2.  அப்பர சுவாமி்கள் அருளிய எண்ண்லங்்காை க்பாது திருப்பதி்கம் எது? ஒன்று 
த்வண்பிரைக் கண்ணியயார் (ஐநைாம் திருமுரை, 89்வது தபாது பதிகம்)

3.  அருணகிரிநாதப க்பருமான் முரு்கனிடம் கஜ்பமார்ல க்பற்ற அற்புத நி்கழ்விரன 
எநத திருபபு்கழில் ்காண்லாம்? அபகாை நிநரை பட்டுழலாயை, திருஆவினன்குடி

4.  ற்காச்கசங்்கட் றசாழனாரின் தாய் தநரதயர க்பயர என்ன? சுபயை்வன், 
கமல்வதி

5.  "வனப்பர்கயப்பன்" என்று சுநதைர தனது க்பயரை எநத த்லத் திருப்பதி்கத்தில் 
குறிபபிடுகின்றார? திருப்புகலூர்

கண்டுபிடியுஙகளேன் – மார்ச் 2021 (விடைகள்)

ஏப்ரல் 2021 - பு்ரவலர் பிடை திருத்தம்
தில்லை சிவத்திரு 
S. செலவநாயகம் 

குடும்பததினர்

மார்ச் 2021 இதழில, பக்்கம் 9-ல, தமிழ்கம் 
்கண்ட ஞானி்கள் ்கட்டு்ையில 1948-ல (1950) 
என்பதற்குப் பதிலைா்க 1848-ல (1850) என்று 

திருத்தி வாசிக்்கவும்.
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திருச்சி - ்கரூர புறவழிச் சார்லயிலுள்ள 
அல்லூர ்பஞசநதீஸவைர ற்காயிர்லக ்கடநது 
இடபபுறமா்க ஊரின் உள்றள றமலும் 2 கி.மீ. 
கதார்லவு கசன்றால் ஊரின் ஒதுககுபுறம் 
வயல்கவளி்களுககு இரடறய அரமயப 
க்பற்ற ற்காயிற்ல அல்லூர ்பசு்பதீஸவைர 
ற்காயி்லாகும்.

பிைறதாேம், சிவைாத்திரி தவிை மற்ற 
நாட்்களில் ஈசனுககு அபிறே்கம் இல்ர்ல. 
இநநாளில் '்பசு்பதீஸவைர ற்காயில்' 
என்றரழக்கப்படும் இகற்காயில், அநநாரளய 
்கல்கவட்டின்்படி 'உரறயூர கூற்றத்து 
அல்லூைான அல்லூர நக்கன் ்பைறமஸவைர 
ற்காயில்' என அரழக்கப்பட்டுள்ளது.

யகாயில அரமப்பு

இகற்காயில் ்கருவரற ஏ்கதள றவசை 
அரமபபுள்ள விமானத்திரனக க்காண்டது! 
ற்காட்ட சிற்்பங்்கள் கவளிறய இல்ர்ல, மாறா்க 
சிற்்பங்்கள் ்பாது்காபபிரனக ்கருத்தில் 
க்காண்டு உள்றள முன்மண்ட்பத்தில் 

தாழிட்டு ரவத்துள்ளனர. ஆல்அமர 
கசல்வனின் இருதுண்டாய் உரடநத 
ஒரு சிற்்பம் மட்டுறம கவளியில் உள்ளது. 
இகற்காயிலின் உள்றள இருககும் ற்காட்ட 
கதய்வங்்களில் பிட்சாடனர மி்கவும் எழி்லாரநத 
றதாற்றமுரடயவர. ்கருவரற மற்றும் 
அநதைாளம் முற்றசாழர ்கா்லமா்கவும், அதன் 
பிறகு உள்ள முன்மண்ட்பம் ்பாண்டியர 
்கா்லமா்கவும் ்கட்டிட மைபு கூறுகிறது. 
ஆல்அமர கசல்வனுக்காய் ்பாண்டியருகற்க 
உரித்தான சிறிய கவளிமண்ட்பமும் எடுத்துக 
்கட்டியுள்ளனர. இத்தர்கய ்கட்டுமானத்ரத 
பிற்்கா்லப ்பாண்டியர ்கா்லக ்கற்றளி்கள் 
அரனத்திலும் ்காண்லாம்.

கலத்வட்டு தெய்திகள்

இகற்காயிலில் ்பைாநத்கனின் 17, 18, 
37, 40, 41-ம் ஆட்சியாண்டு ்கல்கவட்டு்கள் 
கிரடககின்றன. இக்கல்கவட்டு்களில் 
ற்காயிலின் நி்ல தானங்்கள், எல்ர்ல்கள் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

அரிஞசயர ்கல்கவட்டில் அவைது 
அதி்காரியான வீைறசாழ இளங்ற்காறவள் 

அறியப்ப்டா் 
அலலூர நககன் 

மகாயில

திருச்சி பார்த்ாதிருச்சி பார்த்ா

கல்்ட்டு மபசும் கறைளிகள்
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என்கிற ்ப ை ா நத்க குஞசைமல்்லன் 
குறிக்கப்படுகிறார. இவரின் மரனவி 
்கங்்கமாறதவியார உடன்்கட்ரட ஏறி 
இறநது ற்பாகிறார. இககுறிபபுடன் இவர 
அளித்த 20 ்கழஞசு க்பான் ்கல்கவட்டில் 
கவட்டப்பட்டுள்ளது. அரிஞசயரின் மற்கறாரு 
்கல்கவட்டில் மும்முடிறசாழ இளங்ற்காறவளார 
அளித்த தானம் ்பற்றிய குறிபபுள்ளது.

்கண்டைாதித்தரின் ்கல்கவட்டில் புதுககுடி 
என்ற ஊரிலுள்ள நி்லத்திரன இரறயிலியா்க 
அளித்த குறிபபு வருகிறது.

றமலும் 'மதுரை க்காண்ட ைாஜற்கசரி' 
சுநதை றசாழரின் 17-ம் ஆட்சியாண்டு ்கல்கவட்டு 
அவர அளித்த தானத்திரன குறிககிறது.

மாறவரமன் கு்லறச்கை ்பாண்டியனின் 
24-ம் ஆண்டு ்கல்கவட்டில் இகற்காயில் 
இரறவன் 'நககீஸவைமுரடய நாயனார' 
என குறிக்கப்படுகிறார.

இவவூர அன்று உரறயூர கூற்றத்தின் 
கீழ் வருகிறது. க்பருங்குடி சிவன் 
ற்காயிர்லக ்கட்டிய சுநதைறசாழன் 
்கா்லத்திய அதி்காரி மயிர்லதிண்டன் 
இகற்காயிலுககும் நிரறய நிவநதம் 
அளித்திருககிறார.

இ க ற ்க ா யிலின்  க வளி ப பு ற ம் 
அருற்கயுள்ள சிறு கதய்வக ற்காயிலில் 
்பழரமயான அய்யனார சிற்்பம் ஒன்றும் 
்காணப்படுகிறது      

உடைம்பு அறிவிலைாதது; உயிர் அறிவுளளது. அறிவுளள உயிர் 
அறிவிலைாத உடைம்புககுள எப்படி வநதது? மாடு வண்டிககுள 
தாமன நு்ை்ாது. வண்டியும் தாமன மாடடின் மீது ஏறிக 
க்காளளாது. மாடடுககும் வண்டிககும் த்ைவனாகி் ஒருவன் 
வண்டியில மாட்டை நு்ைததுப பூடடி அதன்மீது அமர்நது 
ஓடடுகிறான்.
வண்டிம்பாை இநத உடைம்பு; மாடு ம்பாை உயிர். இநத 
உடைம்்பாகி் வண்டியில உயிைாகி் மாட்டை நு்ைததுப 
பிைாண வாயு என்ற ்கயிறு பூடடி இ்றவன் இநத 
உயிர்ககு உயிைாய் இருநது நம்்ம இ்ககுகின்றான்.

வாரியார் சமாழிகள்
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நநாயுற்று அ்டைாமல வநாந்துமனம் ்வா்டாமல 
பாயிற் கி்ட்வாமல பாவியன் காயத்தத 
ஓரவநாடிக் குள்நீக்கி வயதனஎன் நபாரூைா 
நின்சீைடிக் கீழ்த்வபபாய் வதரிந்நத.

இநதப ்பாடர்ல நம்மில் ்ப்லரும் 
ற்கள்விப்பட்டிருபற்பாம். இதரன இயற்றியவர 
'திருபற்பாரூர சிதம்்பை சுவாமி்கள்' என 
அரனவைாலும் அன்புடன் அரழக்கப்பட்ட 
சிதம்்பை றதவர. திருபற்பாரூர ்கநதசாமி 
ஆ்லயத்ரத புனர நிரமாணம் கசய்ததன் 
மூ்லம் நாம் அரனவரும் கசன்று முரு்கரன 
வணங்்க வழிவர்க கசய்தவர. சுவாமி்களின் 
வை்லாற்ரறயும், திருபற்பாரூர ஆ்லயம் 
மீண்டும் எழுநத ்கரதரயயும் கதரிநது 
க்காள்றவாம்.

மதுதேயம்பதி

அன்ரன மீனாட்சியும் ஐயன் 
கசாகற்கசரும் அருளும் ்பதியாம் 
மதுரையில் சங்்கப பு்லவர மைபில் 
்பதிறனழாம் நூற்றாண்டில் 
அவதரித்தவர சிதம்்பை றதவர. 
அவரதம் க்பற்றறார 
மற்றும் பிறநத ஆண்டு 
்பற்றிய குறிபபு்கள் 
கிரடக்கப க்பறவில்ர்ல. 
சிறு வயதிலிருநறத 
அ ம் ர ம ய ப ்ப ரி ன் 
அருள ா ல் ,  ்க ல்வி 
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ற்கள்வி்களில் சிறநதும், இ்லககியத்தில் 
மிக்க ஆரவத்றதாடும் விளங்கினார சிதம்்பை 
றதவர.

அன்ரன மீனாட்சிரயறய தன் 
வழி்படு கதய்வமா்கக க்காண்டு தினமும் 
அன்ரனரய வணங்கிய பின்னறை தன் 
நித்தியக ்கடரம்கரள ஆற்றி வநதார. 
இவரின் இ்லககியப பு்லரமரயக ்கண்டு 
வியநத சான்றறார இவருககு '்கவிைாயர' 
என்ற ்பட்டத்ரத அளித்தனர. இதனால் 
'சிதம்்பைக ்கவிைாயர' என வழங்்கப்பட்டார.

குமாே ரைவர்

அவிநாசிரயச் றசரநத கைட்டியார 
ஒருவர தம் குழநரதககு ்கல்வி 
்கற்பிக்க, சிறநத ஆசிரியரைத் றதடி 
வநதார. ்கல்வி ற்கள்வி்களில் சிறநது 
விளங்கிய சிதம்்பைக ்கவிைாயர 
குறித்துக ற்கள்வியுற்று, அவரை 
அணுகி, தம் குழநரதககு 
்க வி ை ா ய ற ை  கு ரு வ ா ய் 
இருக்க றவண்டுகமன்று 

விண்ணபபித்தார. அவரின் 
வி ண் ண ப ்ப த் ர த 
ஏ ற் ற  சி த ம் ்ப ை க 
்கவிைாயரும், அவிநாசி 
வநது கைட்டியாரின் 
குழநரதககு ்கல்வி 
ற்பாதித்து வநதார.

சிதம்பை சு்வாமிகள்
திருப்போரூர 
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அநநாளில், குமாை றதவர எனும் றயாகி 
ஒருவர விருதாச்ச்லத்திலிருநது க்காங்கு 
நாட்டிலுள்ள ற்பரூர கசல்லும் வழியில், 
அவிநாசியில் கைட்டியாரின் இல்்லத்தில் 
வநது தங்கினார. அங்கு சிதம்்பைக 
்கவிைாயரைக ்கண்ட குமாை றதவர, ்கவிைாயர 
குழநரதககு ்பாடம் ற்பாதிககும் முரறரயக 
்கண்டு அவரை கவகுவா்கப ்பாைாட்டினார. 
சிதம்்பைக ்கவிைாயரும் குமாை றதவரைப 
்பற்றி ஏற்்கனறவ ற்கள்விப்பட்டிருநதார. 
குமாை றதவர முன்னாளில் ்கரநாட்கத்தில் 
அைச வாழ்கர்கயில் இருநது இரறயருளால் 
அைச வாழ்ரவத் துறநது தவ வாழ்ரவ 
றமற்க்காண்டவர. அவரின் க்பருரமரய 
உணரநதிருநததால், தாம் குருவா்க இருநது 
்கற்பிக்க வநத இடத்தில், தன்ரன 
சீடைா்க ஏற்று அருளும்்படி குமாை றதவரை 
றவண்டினார சிதம்்பை றதவர. குமாை றதவரும், 
சிதம்்பைக ்கவிைாயரின் றவண்டுற்காளுககு 
இணங்கி அவரைத் தம் சீடைா்க ஏற்றுக 
க்காண்டு வீைரசவ ஆ்கம முரறப்படி 
தீட்ரசயும், உ்பறதசமும் வழங்கினார.

ஒருநாள் சிதம்்பை றதவர தியானத்தில் 
இருநதற்பாது மயில் ஒன்று றதார்க 
விரித்தாடும் ்காட்சிரய மனதில் ்கண்டார. 
அது ்பற்றி குருவிடம் விளக்கம் ற்கட்்க, 

அவறைா, "உமது வழி்படு கதய்வமாகிய 
மதுரை மீனா ட்சிரயக ற்க ட் ட ால் 
அன்ரன விளககுவாள்" என்றார. உடறன 
மதுரை வநதரடநதார சிதம்்பை றதவர. 
'மீனாட்சியம்ரம ்கலிகவண்்பா' என்னும் 
்பாமார்லரய அன்ரனயின் மீது ்பாடி, 
45 நாட்்கள் கதாடரநது வழி்பட்டு வை, 
மனமிைங்கிய அன்ரன ்காட்சி தநதாள். 
தன் ்பகதனுககு அருள் வழங்கி, கூடறவ 
ஒரு ஆரணயும் இட்டாள். 'வடகற்க 
யுத்தபுரிககு கசன்று, எம் குமாைன் முரு்கனது 
ஆ்லயத்ரத புதுபபித்து முரு்கனுககு நித்திய 
வழி்பாடு்கள் நி்கழும்்படி கசய்வாயா்க' என்று 
கூறி மரறநதாள். அன்ரன கூறிய யுத்தபுரி 
எது? என்று ஆைாய்நதார சிதம்்பை றதவர. 
முரு்கனுககும் அசுைர்களுககும் நீரில் யுத்தம் 
நரடக்பற்றது திருச்கசநதூரில். நி்லத்தில் 
யுத்தம் நரடக்பற்றது திருப்பைங்குன்றில். 
வானில் யுத்தம் நரடக்பற்றது வடகற்க உள்ள 
திருபற்பாரூரில். அதுறவ அன்ரன குறிபபிட்ட 
யுத்தபுரி என்றுணரநத சிதம்்பை றதவர, 
அங்கிருநது விருத்தாச்லம் கசன்று தம் 
குருநாதரிடம் ஆசி க்பற்று, திருபற்பாரூரை 
அரடநதார.

மகாச்மகாச்
தைாடர்ச்சி அடுதை இைழில...

12திருநீலகண்டம் ஏப்ரல் 2021



நல்ாழ்வு்த ்ரும் திருமுசை்த ்லஙகள் - 7

பு்கட்ட, பூத்கண வடிவத்தில் அவன்முன் 
றதான்றி வழிமறித்தார. அ்கநரதயினால் 
ஏற்்பட்ட மாரய, றதறவநதிைன் ்கண்ரண 
மரறத்து விட்டதால், வநதிருப்பவர யார 
என்று அறியாமல், சிவக்பருமான் மீது 
தனது வஜைாயுதத்ரத எறிநதான்.

சிவக்பருமான் ற்கா்பம் க்காண்டு, 
தனது சுய வடிவத்திற்கு மாறினார. தனது 
ஆணவத்ரத சுட்டிக ்காட்ட இரறவன் 
அவவாறு வநதரத அறிநது, தனது 
தவரற உணரநத இநதிைன், தான் கசய்த 
குற்றத்ரதப க்பாறுககும்்படி றவண்டினார. 
்கருரணக ்கட்லான சிவக்பருமானும் 
அவனது குற்றத்ரதப க்பாறுத்து அருளினார. 
அதனால் இத்த்லத்து மூ்லவருககு 'குற்றம் 
க்பாறுத்த நாதர' என்னும் க்பயர ஏற்்பட்டது.

மூ்லவர 'குற்றம் க்பாறுத்த நாதர' என்னும் 
திருநாமத்துடன், அழகிய லிங்்க வடிவில் 

சடடைநாதர் அருளும் 
மம்ைக்காழி

ே. நி்தயானந்ம்ே. நி்தயானந்ம்

றசாழ வள நாட்டில் ்காவிரி நதியின் 
வடககுப ்பகுதியில் உள்ளது '்கருப்பறியலூர' 
என்னும் திருத்த்லம். இத்த்லத்திற்கு வநது 
வழி்படு்பவர்கள் மீண்டும் தாயின் ்கருரவ 
அரடயமாட்டார்கள். அதாவது அடுத்த பிறவி 
கிரடயாது என்்பரத உணரத்தும் வர்கயில் 
இபக்பயர உண்டானது. இத்த்லம் தற்ற்பாது 
'தர்லஞாயிறு' என்றும் 'றமர்லக்காழி' 
என்றும் அரழக்கப்படுகிறது.

ரவத்தீஸவைன் ற்காயிலில் இருநது 
திருபபுன்கூர கசல்லும் வழியில் 6 கி.மீ. 
கதார்லவில் 'தர்லஞாயிறு' என்ற க்பயர 
்பாரத்து வ்லதுபுறம் உள்ள சார்லயில் 
கசன்றால் ற்காயிர்ல அரடய்லாம். 
திருபபுன்கூருககு அருகில் உள்ளது.

ஒரு சமயம் சிவக்பருமாரன தரிசிக்க, 
றதவர்களின் தர்லவனான இநதிைன் 
்கயி்லாயம் கசன்றான். அரனத்து 
றதவர்களுககும் தர்லவன் என்னும் அ்கநரத 
அவன் உள்ளத்தில் றதான்றியது, இரத 
அறிநத சிவக்பருமான், இநதிைனுககு ்பாடம் 
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கிழககு றநாககி ்காட்சி அளிககின்றார. 
அம்பிர்க 'ற்கால்வரளயம்ரம' என்னும் 
திருநாமத்துடன், நான்கு திருக்கைங்்களுடன் 
தரிசனம் தருகின்றாள்.

ற்காஷடத்தில் விநாய்கர, தட்சிணாமூரத்தி, 
துரகர்க, தமது மரனவியுடன் சண்றடஸவைர 
ஆகிறயார ்காட்சி தருகின்றனர. துரகர்க 
திருவுருவம் அழ்கா்கவும், க்பரிய வடிவிலும் 
உள்ளது. பிை்காைத்தில் விநாய்கர, வள்ளி 
றதவறசனா சறமத சுபபிைமண்யர, ர்பைவர 
ஆகிறயார தரிசனம் தருகின்றனர.

இத்த்லத்தின் சிறப்பம்சமா்க சீர்காழி 
த்லத்தில் உள்ளது ற்பால் இங்கும் முதல் 
தளத்தில் ்பாரவதி ்பைறமஸவைரனயும், 
அதற்கு றமல்தளத்தில் சட்ட நாதரையும் 
தரிசனம் கசய்ய்லாம். இக்காைணம் 
்பற்றியும், சீர்காழிககு றமல் ்பகுதியில் 
உள்ளதாலும் இத்த்லம் 'றமர்லக்காழி' 
என்று அரழக்கப்படுகிறது.

சூரியன் வநது வழி்பட்ட த்லமாத்லால் 
'தர்லஞாயிறு' என்று வழங்்கப்படுகிறது. 
வசிஷடர, 72 ம்கரிஷி்கள், அனுமன் 
ஆகிறயார இத்த்லத்து இரறவரன 
வழி்பட்டுள்ளனர.

ஒருசமயம் இைாவணனின் ம்கனான 
இநதிைஜித், தனது புஷ்ப்க விமானத்தில் 
இத்த்லம் வழியா்கச் கசன்றற்பாது தரட 
உண்டானது. அவன் கீறழ இறங்கி 
்பாரத்தற்பாது சிவா்லயம் இருப்பரத 

அறிநது வழி்பட்டான். அதனால் புஷ்ப்க 
விமானம் கதாடரநது கசல்்ல முடிநதது. 
எனறவ, இநத சிவலிங்்கத்ரத தனது 
நாட்டுககுக க்காண்டு கசல்்ல முயன்று 
மூரச்ரசயாகி விழுநதான்.

இச்கசய்திரய அறிநத இைாவணன், 
உடறன இத்த்லத்திற்கு வநது சிவக்பருமாரன 
வழி்பட்டு, தனது ம்கன் கசய்த குற்றத்ரதப 
க்பாறுக்க றவண்டினான். இரறவனும் 
அவவாறற அருள் புரிநதார. அதனால் 
இத்த்லத்து இரறவனுககு இபக்பயர 
வநதது என்ற மற்கறாரு வை்லாறும் உண்டு.

இகற்காயிலில் மூன்று நிர்ல்களுடன் 
கூடிய சிறிய இைாஜற்காபுைம் உள்ளது. 
ற்காயிலின் த்ல விருட்சமா்க க்காகுடி முல்ர்ல 
உள்ளது. பிை்காைத்தில் க்காகுடி முல்ர்ல 
்படரும் மைமும், அதன் கீழ் லிங்்கமும் உள்ளன. 
இநதிை தீரத்தம், சூரிய தீரத்தம் என்ற இைண்டு 
தீரத்தங்்கள் உள்ளன. ற்காயிலின் அருற்க 
விநாய்க நதியும் ஓடுகிறது.

றதவா ைப ்ப ா டல் க்பற்ற 2 7 6 
திருத்த்லங்்கள் வரிரசயில், ்காவிரி 
வட்கரைத் த்லங்்களில் இது 27வது த்லம். 
திருஞானசம்்பநதரும், சுநதைரும் த்லா ஒரு 
்பதி்கம் ்பாடியுள்ளார.

இகற்காயில் ்கார்ல 8 மணி முதல் 
11 மணி வரையிலும், மார்ல 6 மணி 
முதல் இைவு 8 மணி வரையிலும் நரட 
திறநதிருககும்.      
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மை்ற்காடிமயானின் திருப்புகழ்்த ்லஙகள் - 7
்வல் நினறு ்ாககும்இளையனார் வேலூர்

சைச் சு. சுமரஷ் பிரியன்சைச் சு. சுமரஷ் பிரியன்

றவ்லனின் றவல் நின்று ்காககும் 
திருத்த்லம், அருணகிரிநாதர வாககினில் 
றவலூர என்று ற்பாற்ற க்பற்ற திருத்த்லம், 
இன்று மக்கள் வழககினில் இரளயனார 
றவலூர என்று அரழக்கப்படுகின்ற 
திருத்த்லத்திரன இம்மாதம் நாம் 
தரிசிக்கவுள்றளாம். இரளயனார என்றால் 
முரு்கன், றவலூர என்றால் முரு்கனின் 
றவல் விழுநத இடம் என்்பது க்பாருள்.

முரு்கன் அம்ரமயிடம் றவல் வாங்கி 
திருச்கசநதூரில் சூைரன வரதத்த 
வை்லாறு நாம் அறிநதறத. அதற்கு முன்ற்ப 
ஆறுமு்கபக்பருமான் தநரதயிடம் றவல் 
வாங்கி இைண்டு அசுைர்கரள வரதத்து 
முனிவர்கரள ்காத்த திருத்த்லம் இது.

உத்திைவாகினி என்றும் றசயாறு என்றும் 
தற்ற்பாது கசய்யாறு என்றும் அரழக்கப்படும் 
ஆற்றின் இரு ்கரைறயாைமும் அடரநத 
்காடு்கள் ்காணப்பட்டன. இங்கு ்ப்ல 

முனிவர்கள் தவம் கசய்து வநதனர. 
அவர்களுள் ஒருவைான ்காசி்ப முனிவர, 
ஒருசமயம் உ்ல்க ந்லன் க்பாருட்டு 
றசயாற்றங்்கரையில் ஆசிைமம் அரமத்து 
றவள்வி கசய்யத் கதாடங்கினார. அபற்பாது 
மர்லயன், மா்கறன் என்ற அசுைர்கள் அவைது 
றவள்விககு இரடயூறு விரளவித்தனர.

்காசி்ப முனிவர, இரறவன் ்கடம்்பநாதரிடம் 
முரறயிட, அவருககுக ்காட்சி தநத 
இரறவன், "்கவர்ல றவண்டாம்! எனது 
இரளய ம்கன் முரு்கரன அனுபபுகிறறன். 
அவன் அவவிரு அசுைர்கரளயும் அழித்து, 
உங்்களது றவள்விககு இரடயூறு இல்்லாமல் 
்பாரத்துக க்காள்வான்" என்று ஆசி கூறினார. 
தநரத ஈசனின் ்கட்டரளரய சிைறமற்று 
்காசி்ப முனிவரின் றவள்விரயக ்காக்க 
றவ்லவன் விரைநது புறப்பட்டான். முதலில் 
மர்லயரனயும், மா்கறரனயும் அரழத்து 
நல்லு்பறதசம் கசய்தார. ஆனால் ்கரவம் 
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தர்லகற்கறிய அவர்கள், 
முரு்கனின் நல்லுரைரய 
ஏற்்கவில்ர்ல.

க வ கு ண் க ட ழு ந த 
முரு்கபக்பருமான் தன் 
ர்கயிலிருநத றவ்லாயுதத்ரத 
றநாககி, "நீ ்காசி்ப முனிவைது 
றவள்விச் சார்லயின் கீழ் 
திரசயில் ஊன்றி நின்று, 
அசுைர்கரளக ்கட்டுப்படுத்து" 
என்று கூறி ஏவினார. அவவண்ணறம 
றவ்லாயுதமும் கசன்று ஊன்றி நின்று 
அசுைர்கரளக ்கட்டுப்படுத்தியது. ்கரடசியில் 
முரு்கபக்பருமான் மா்கறரன வீழ்த்தினார.

தம்பி மா்கறன் இறநதரமககு வருநதிய 
மர்லயன், சூை்பதுமனின் தாயாகிய 
மாரயரய தியானித்து மாயா மநதிைத்ரதப 
க்பற்று முரு்கபக்பருமாரன எதிரத்துப 
ற்பாரிட்டான். அரவ்கரளகயல்்லாம் 
முரு்கபக்பருமான் தவிடு க்பாடியாககி 
மர்லயரனயும் வீழ்த்தினார. மா்கறன் 
அழிக்கப்பட்ட இடம் இன்று 'மா்கறல்' 
என்று அரழக்கப்படுகிறது. மர்லயன் 
தர்ல விழுநத இடம் மர்லயன் ்களம் 
என்றரழக்கப்பட்டு, தற்ற்பாது 'மர்லயான் 
குளம்' என்றரழக்கப்படுகிறது.

இரு அசுை ர்கரளயும் அழித்த 
முரு்கபக்பருமான், ்காசி்ப முனிவைது 
நல் தவத்ரதக ்காத்திட றவல் ஊன்றிய 
இநத இடத்தில் திருகற்காயில் க்காண்டு 
்பா்லசுபைமணியைாய் அருள்்பாலிககின்றார.

"அதிக ராய்ப்ாரு ளீவார் நேர்்டில்
 ரசனை காட்டிக ளீயார் கூடினும்
 அகல நவாட்டிகள் மாயா ரூபிகள் ...... ேண்புந்ாநல"

"நசலால பமான்று பசஙகண் நவலாலும் பவன்று னமந்தர்
 சீர்வாழ்வு சிநன்த ப்ான்்ற ...... மு்தல்ோடித்"

என்ற அழ்கான இைண்டு 
திருபபு்கழ் இத்த்லத்தினில் 
அரமயப க்பற்றுள்ளது

இகற்காயிலின் வடகிழககு 
மூர்லயில் முரு்கபக்பருமான் 
தரிசிககும் வண்ணமா்க 
சிவலிங்்க மூரத்திய ா்க 
்கடம்்பநாதர எழுநதருளியுள்ளார. 
வடறமற்கு மூர்லயில் தனிச் 
சன்னதியில் முரு்கபக்பருமான் 

ஊன்றிய றவர்ல சி்லாவடிவில் தரிசிக்க்லாம். 
கதய்வாரனயும் வள்ளியும் ஒன்றாகி 
்கஜவள்ளியா்க, சநநிதி க்காண்டிருப்பது அபூரவக 
்காட்சியாகும். இங்கு த்ல விருட்சமா்க வில்வ 
மைமும், தீரத்தமா்க சைவணப க்பாய்ர்கயும் 
உள்ளது.

இங்கு சநநிதி க்காண்டுள்ள ஞான 
சித்தைான சுவாமிநாத சுவாமி்களுககு தமிழ் 
வருடம் ஐப்பசி மாதம் க்பௌரணமியின்ற்பாது 
அன்னாபிறே்கம் நரடக்பறுவது ்கண்க்காள்ளாக 
்காட்சியாகும். அதுமட்டுமல்்லாது, சுவாமிநாத 
சுவாமி்களுககு முதல் ரநறவத்யம் 
தீ்பாைாதரன்கள் நரடக்பற்ற பிறற்க மற்ற 
சன்னதி்களுககு நடத்தப்படுகின்றன. இத்த்ல 
முரு்கபக்பருமானுககு யாரன (ஐைாவதம்) 
வா்கனமா்க அரமநதிருப்பது றமலும் ஒரு 
சிறபபு.

அதமவிடம் :
்காஞசிபுைம் – கசங்்கல்்பட்டு சார்லயில் 

வா்லாஜா்பாத்திலிருநது கதற்ற்க ்பா்லாற்று தரைப 
்பா்லத்ரத ்கடநது 10 கி.மீ கதார்லவு கசன்றால் 
ஆ்லயத்ரத அரடய்லாம். ்காஞசிபுைத்திலிருநது 
கீழ் றைாடு வழியா்க மா்கறல், அங்கிருநது 8 
கி.மீ கதார்லவிலும் ஆ்லயத்ரத அரடய்லாம்.

வ ா ரு ங் ்க ள்  ந ா மு ம்  இ த் த ்ல 
முரு்கபக்பருமாரன கசன்று வழி்படுறவாம்
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சிதம்்பைம் நடைைாஜ்ை ஒதத கநல்ை மாவடடைததின் 
நான்கு நடைைாஜ வடிவங்கள

திருகநல்றவலி மாவட்டத்தில் உள்ள ைாஜவல்லிபுைம் என்ற கசப்பரற, ்கரிசூழ்நத 
மங்்க்லம், ்கட்டாரி மங்்க்லம், ்கரிறவ்லங்குளம் ஆகியரவ முககியமான நடைாஜத் 
த்லங்்களாகும். சிதம்்பைம் மற்றும் இநத நான்கு த்லங்்களிலும் ்காணப்படும் 
அழகிய நடைாஜ மூரத்தங்்கரள நமசிவாய முத்து ஸத்பதி என்ற ஸத்பதிறய 
வடித்தார என்்பது சிறபபு.

கசப்ப்ற ்கரிசூழநதமங்கைம்

்கடடைாரி மங்கைம் ்கரிமவைஙகுளம்
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8 தண்டியடி்கள் நாயனார ்பங்குனி சதயம்

13 கதார்கயடியார்கள் ்பங்குனி நிரறவு நாள் 

14 தில்ர்லவாழ் அநதணர்கள் சித்திரை முதல் நாள்

18 விறன்மிண்ட நாயனார சித்திரை திருவாதிரை 

26 இரசஞானியார நாயனார சித்திரை சித்திரை 

27 திருககுறிபபு கதாண்ட நாயன்மார சித்திரை சுவாதி

ஏபேல 2021 நாயன்மார்கள் குருபூதை



ர�ாழ நாடு காவிரி வடகதேத் திருமுதை 
திருத்ைல யாத்திதே - மார்ச் 2014
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