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அட்டைப்படை விளக்கம்
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ஆசிரி்ர் பக்கம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

கே்டநத ஆணடில நாம் அனுெவிதத 
பகோடும் பகோசராைா தீநுணமி செரி்டரின் 
பிடியில இநத ஆணடும் நாம் சிக்கித 
தவிததுக் பகோணடிருக்கிச�ாம். இதன் தாக்கேம் 
நமக்கு மிகேபபெரிய இழப்ெ ஏற்ெடுததிக் 
பகோணடிருக்கி�து. தற்சொது ொதிபபு ேற்றுக் 
கு்�யத பதா்டஙகிைாலும் நாம் அ்ைவரும் 
வீடடிற்குளசளேசய இருநது இ்�வனின் 
கேழலைடிகே்ளேப ெற்றி, சகோளேறு ெதிகேம், 
திருவாேகேம் சொன்�வற்்� நாளும் ஓதி 
ொதுகோபொகே இருக்கும்ெடி பிரார்ததிததுக் 
பகோளகிச�ாம்.

வரு்டததின் ஒவபவாரு மாதததிலும் 
வரும் அமாவா்ே முதல நவமி வ்ரயிலைாை 
திதிகேள அம்பி்கேக்கு உரியது. இதன்ெடி 
ென்னிரணடு நவராததிரிகேள உணடு. 
என்�ாலும் கோலைபசொக்கில நான்கு மடடுசம 
பகோண்டா்டபெடுகின்�ை. அதில ஆனி 
மாதததில அமாவா்ே முதல ஒன்ெது நாடகேள 
பகோண்டா்டபெடுவது ஆஷா்ட நவராததிரி. 
இது வாராஹி அம்மனுக்கு உரியது. தஞ்ே 
பெரிய சகோயில, பநல்லையபெர் சகோயில 
உளளிட்ட சிலை சிவன் சகோயிலகேளில 
வராஹி அம்மனுக்கு தனி ேன்ைதி உணடு. 
எதிரிகே்ளே அழிக்கேச் பேலலும்சொது 
இவ்ர வழிெடுவது அக்கோலை வழக்கேஙகேளுள 
ஒன்று. இன்று நம்்ம சூழ்நதிருக்கும் 
கேணணுக்குத பதரியாத பகோடிய பகோசராைா 

சநா்ய எதிர்தது சொரி்ட நமக்கு நலலை 
ஆசராக்கியத்தயும், வலி்ம்யயும் 
தருவதற்கு இநத ஆஷா்ட நவராததிரியில 
அம்பி்கே்ய வணஙகுசவாம்.

கே ்டநத ம ாதம் பவளியி்டபெட்ட 
'திருநீலைகேண்டம்' மின்னிதழின் அக்ச்டாெர் 
2020 முதல மார்ச் 2021 வ்ரயிலைாை ஆறு 
மாத இதழ் அச்சு புததகேம் அன்ெர்கேளி்்டசய 
பெருதத வரசவற்்ெப பெற்றுளளேது. தமிழகேம் 
முழுவதும் உளளே அன்ெர்கேள பதா்லைசெசி 
வாயிலைாகேத பதா்டர்பு பகோணடு புததகேம் 
பெற்று வருகின்�ைர். அவர்கேளுக்கு எஙகேள 
நன்றி்யத பதரிவிததுக் பகோளகிச�ாம்.

இனி, இநத இதழில 'நலவாழ்வுத 
தரும் திருமு்�த தலைஙகேள' பதா்டரில 
'அவிநாசி' தலைத்தயும், அம்பி்கேயின் ஆடசி 
பீ்டஙகேள வரி்ேயில 'உஜ்ஜயினி மகோகோளேம்' 
தலைத்தயும், சேவற்பகோடிசயானின் 
திருபபுகேழ்த தலைஙகேளில 'ஆய்க்குடி' 
முருகே்ையும், தரிசிக்கே உளசளோம். 'தமிழகேம் 
கேண்ட ஞானிகேள' வரி்ேயில 'ொ்டகேச்சேரி 
இராமலிஙகே சுவாமிகேள' வரலைாறு இ்டம் 
பெறுகி�து. சமலும் கேலபவடடு செசும் 
கேற்�ளிகேள, அட்ட வீரட்டாைத தலைஙகேள, 
நாலவரின் ொ்தயு்டைாை அன்ெர்கேளின் 
அனுெவஙகேள ஆகிய்வ இ்டம் பெறுகின்�ை.

அன்பு்டன் 
ம. நிதயாைந்தம்

பொறுபொசிரியர்

நாயேனைத் தனைடிகள் பாடுவித்த நாேகனைப்
யபயேை துள்்ளப் பினையபாறுக்கும் யபருனைேனைச்
சீயேதும் இல்ாயதன யெயபணிகள் யகாண்டருளும்
தாோை ஈெறயக யெனறூதாய யகாத்தும்பீ.

- ைாணிக்கவாெகர் அருளிே திருவாெகம்
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ேக்தி பீ்டஙகேளில அடுதது 
நாம் கோணவிருக்கும் சகோயில 
உஜ்ஜயினி மகே ா கே ாளேம் . 
மததியப பிரசதேததின் 
உஜ்ஜயினி மாவட்டததில, 
சி ப ர  நதிக்  கே் ரயில 
அ்மநதுளளே இததலைம், 51 
ேக்தி பீ்டஙகேளுள ஒன்�ாகேவும், 
சிவபெரும ானுக்குரிய 1 2 
ச்ஜாதிலிஙகேஙகேளில ஒன்�ாகேவும் 
திகேழ்கி�து. இது அம்ொளின் முழங்கே 
விழுநத இ்டம் ஆகும். இது 'ேஙகேரி - 
மகோகோளேம் - மசகோதெலைா ேக்தி பீ்டம்' 
என்று அ்ழக்கேபெடுகி�து. 

அசயாததி, மதுரா, ஹரிததுவார், கோசி, 
கோஞசி, அவநதி்கே, துவார்கே ஆகிய 
ஏழு சமாடே தலைஙகேளில, அவநதி்கேசய 
'உஜ்ஜயினி' என்று அ்ழக்கேபெடுகி�து. 
இததலைம் ஏரியின் அருகில ஐநது 

அ டு க் கு கே்ளே க்  ப கே ாணடு 
அ்மநதிருக்கி�து. ஒரு தளேம் 
பூமி மட்டததுக்குக் கீழ் உளளேது.

திசரதாயுகே இராமாயண 
கோலைததில இராமர் இஙகு 
வநது நீராடிய இ்டம் ‘ராம் கோட’ 
ஆகும். கிருஷணர், ெலைராமர், 
சுதாமர் ஆகிசயார் இஙகு வநது 

ோநதீெ முனிவர் குருகுலைததில 
ெயின்றிருக்கி�ார்கேள. ேநதிரகுபத 

விக்ரமாதிததன் இஙகுளளே கோளியி்டம் வரம் 
பெற்ச� கீர்ததியும், பவற்றியும் அ்்டநதார். 
மகோகேவி கோளிதாேனுக்கு அருள புரிநத 
கோளிமாதா இவளதான். இதன் மூலைம் 
இததலைம் புராண, ேரிததிர கோலைததிலிருநசத 
புகேழ் பெற்று விளேஙகுவ்த அறிய முடிகி�து. 

தைது ேசகோதரி சதவகிக்கு பி�க்கும் 
எட்டாவது குழந்தயால தைக்கு மரணம் 
நிகேழும் என்� அேரீரி வாக்கோல அச்ேமுற்� 
கேம்ேன், அவ்ளேயும், கேணவர் வசுசதவ்ரயும் 
சி்�யில அ்்டததான். சமலும் அவளுக்குப 
பி�நத ஏழு குழந்தகே்ளேயும் ஒவபவான்�ாகே 
பகோன்றுக் குவிததான். இதைால கேலைக்கேமுற்� 
வசுசதவர், தைது ம்ைவி சதவகிக்கு 
எட்டாவதாகேப பி�நத ஆண குழந்த்ய, 
சி்�ச்ோ்லை்ய விடடு இரகேசியமாகே 
பவளிசயறி, யசோ்தயி்டம் பகோடுதது 
அவளுக்குப பி�நத பெண குழந்த்ய 
சி்�ச்ோ்லைக்கு எடுதது வநதார்.

அதுவ்ர அ்மதியாகே இருநத 
பெண குழந்த சி்�ச்ோ்லைக்குள 

அம்பிற்கயின் ஆட்சி பீடங்கள் – 5

உஜ்ஜயினி ம்கா்காளி
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நு்ழநதவு்டன் அழ ஆரம்பிக்கேசவ ேததம் 
சகேடடுக் கோவலைர்கேள குழந்த பி�நத 
பேய்தி்யக் கேம்ேனி்டம் பதரிவிததார்கேள. 
பெருஙசகோெதது்டன் சி்�க்குள நு்ழநத 
கேம்ேன் ் கேயிலிருநத வாளோல குழந்த்ய 
பவட்ட முயலை அது அவன் ்கேயிலிருநது 
நழுவி விணணில ப்ஜகேச்ஜாதியாகே தரிேைம் 
தநதது. ‘சதவகிக்குப பி�நத கேணணன் 
பவளிசய யசோ்தயி்டம் வளேர்கி�ான். 
உைக்கு அவைால மரணம் நிச்ேயம்’ என்று 
போலலி ம்�நதது. பின்ைாளில அநதப 
பெண குழந்தசய மாகோளியாகே அஙசகேசய 
தஙகி விட்டதாகே ஐதீகேம். இநதக் கோளிக்கு 
'ஹரசிததி சதவி' என்� நாமமும் உணடு.

ஹரசிததி சதவி என்� பெயருக்கு 
ஒரு புராணக் கே்தயும் உணடு. ஒரு 
ேமயம் கேயி்லையில சிவபெருமானும், 
ொர்வதி சதவியும் போக்கேட்டான் ஆடிக் 
பகோணடிருநதைர். ேண்டன், பிரேண்டன் 
என்னும் இரு அசுரர்கேள கேடுநதவம் புரிநது 
மும்மூர்ததிகேளோலும் பவலலை முடியாத 
வரத்தப பெற்றிருநதைர். இதன் கோரணமாகே 
ஆணவம் த்லைக்சகேறி சதவசலைாகேததின் 
மீது ெ்்டபயடுதது சதவர்கே்ளேத 
துன்புறுததத பதா்டஙகிைர். இவவிரு 
அசு ர ர் கேளும்  கேயி்லை வ நது 
போக்கேட்டான் ஆட்டததுக்கு இ்்டயூறு 
பேய்தது்டன், ேர்சவஸவர்ைப 
சொருக்கும் அ்ழததைர் . 

முக்கேணணன் தயஙகேசவ ொர்வதி கோரணம் 
சகேட்டாள. மும்மூர்ததிகேளோலும் பவலலை 
முடியாத வரத்த அவவிரு அசுரர்கேளும் 
பெற்� கோரணததால தன்ைாலும் அவர்கே்ளே 
அழிக்கே இயலைாது என்று ஈேன் கூறிைார்.

சிவனின் சிததம் அறிநத ொர்வதி 
சதவி மகோகோளியாகே உருமாறி நவேக்தி 
சதவிகேள உ்டன் வர அசுரர்கேளு்டன் 
சொரிட்டார். அசுரர்கேள எரு்மக் கே்டாக்கேளோகே 
உருபவடுக்கே, மகோகோளி சிஙகேமாகே மாறி 
அவர்கேள மீது ொய்நது வதம் பேய்தார். ஹரன் 
(சிவன்) சிததம் (எணணம்) அறிநது ொர்வதி 
சதவி மாகோளி உருக்பகோணடு சொரிட்டதால 
'ஹரசிததி' என்று அ்ழக்கேபெ்டலைாைார். 
அசுரர்கேள எரு்மகேளோகே மாறிப சொரிட்டதால 
மகோகோளிக்கு எரு்மக் கே்டாக்கே்ளே 
இக்சகோயிலில ெலியிடும் வழக்கேமும் 
உளளேது.

உஜ்ஜயினியில 'சிததவட' என்று 
அ்ழக்கேபெடும் அதிேய ஆலைமரம் ஒன்று 
உளளேது. இதில ஆச்ேரியமாை விஷயம் 
என்ைபவனில, ெலை நூறு வரு்டஙகேளோகே 
வளேராமல சிறிய அளேவிசலைசய இருக்கி�து. 
'சிததவட' ஆலைமரத்த சவணடி மஞேள 
கேயி்� ்வதது வணஙகி எடுதது கேடடிக் 
பகோண்டால நி்ைததது ந்டக்கும்.

ப ெ ா து வ ா கே க்  ச கே ா யில கேளில 
இ்�வனுக்குப பூஜிதத பொருளகே்ளே 
மீணடும் உெசயாகேபெடுததுவதில்லை. 
ஆைால இததலைததில விலவத்தயும், 

பி ர ே ா த த ் த யு ம்  மீண டு ம் 
ெ யன் ெ டு த துகி � ா ர் கே ள .  1 2 
ஆணடுகேளுக்கு ஒருமு்� இஙகு மகோ 
கும்ெசமளோ சி�பொகே ந்்டபெறுகி�து. 
சதவாம்ருதம் சிநதிய நான்கு முக்கியத 

தலைஙகேளுள இதுவும் ஒன்�ாகேப 
சொற்�பெடுகி�து.            
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ரை்ற்்கவாடிர்வானின் திருப்பு்கழ்த் தலங்கள் - 9

ஆய்க்குடி காவலன்

றைறத சு. சுரேஷ் பிரி்ன்றைறத சு. சுரேஷ் பிரி்ன்

இயற்்கே எழில பகோஞசும் சமற்கு 
பதா்டர்ச்சி ம்லைகேளின் அடிவாரததில 
அ்மநத திருததலைம் ஆய்க்குடி.

வாடெ்டச் சே்ைெ்ட சவாடடிபயாட ்டா் ரயிறு 
மாபபு்்டத தாளேரேர் ...... பெருவாழ்வும்

என்� திருபபுகேழி்ை இததலைததில 
அருணகிரிநாதர் அருளியுளளோர்.

அரசு, சவம்பு, கேறிசவபபி்லை, மாது்ளே, 
மாவிலைஙகு ஆகிய ஐநது விருடேஙகேள 
சேர்நத ெஞே விருடேம் இக்சகோயிலின் 
தலைவிருடேமாகே உளளேது சி�பெம்ேம். ஐநது 
விருடேஙகேளும் ஐநது கே்டவுளேருக்குரியதாகேக் 
கேருதபெடுகி�து. அரசு-சூரியன், சவம்பு-
அம்பி்கே, கேறிசவபபி்லை-மகோசதவன், 
மாது்ளே-விநாயகேர், மாவிலைஙகு-விஷணு. 
மூலைவருக்கு வலைபபு�ம் மகோசதவன், 
மகோவிஷணு, அம்பி்கே, கேசணேரும் 
இ்டபபு�ம் சூரியனும் உளளேைர். ெஞே 
சதவர்கேள சூழ ெஞே விருடேஙகேளின் கீழ் 

மூலைவர் அ்மநதுளளோர்.

மூலைவர் ொலைசுபபிரமணியர், ொலைகேன் 
வடிவில ஒரு முகேதது்டனும் நான்கு 
கேரஙகேளு்டனும் ெதமபீ்டததில தாம்ரப 
பூவின் மீது அமர்நத சகோலைததில கோடசி 
அளிக்கின்�ார். சமலும் மயிலின் முகேம் 
இ்டபபு�ம் ொர்ததெடி உளளேது. மூலைவருக்கு 
'ஹரிராம சுபபிரமணியர்' என்� பெயரும் 
உணடு. உற்ேவர் முததுக்குமார சுவாமி மயில 
வாகேைததில நின்� சகோலைததில உளளோர்.

இக்சகோயிலில சகேரளோவில உளளே 
ஆலையஙகே்ளே சொலை அரே இ்லை 
திருநீற்றுப பிரோதம் வழஙகேபெடுகி�து. 
அனுமன் நதி இக்சகோயிலின் தலை 
தீர்ததமாகும். இவவூருக்கு 
பேன்�துசம அழகோை 
சதாரண வாயில முகேபபு 
நம்்ம வரசவற்கும்.
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ஆ ய் க் கு டி க் கு  அ ரு கி லு ள ளே 
மலலிபுரம் என்னும் ஊரில ஒரு 
குளேத்தத தூர்வாரும்சொது ஒரு 
முருகேன் சி்லை கேணப்டடுக்கேபெட்டது. 
அரசும் சவம்பும் இ்ணநது உளளே 
இ்டததில தன்்ைக் பகோணடுசொய் 
்வதது வழிெடும்ெடியும், அவவி்டத்த 
ஆடு ஒன்று அ்்டயாளேம் கோடடும் என்றும் 
ெக்தர் ஒருவரின் கேைவில சதான்றி 
முருகேன் கூறிைார். அதன்ெடிசய 
பேம்மறி ஆப்டான்று அரசும் 
சவம்பும் உளளே ஒரு 
இ்டததுக்குச் பேலலை, 
ெக்தரும் அநத இ்டததில 
ஓ்லைக் கீற்�ால குடி்ே 
அ்ம தது  முரு கேன் 
சி்லை்யப பிரதிஷ்்ட 
பேய்து வழிெ்டலைாைார். 
பிற்கோலைததில அவவூ்ர 
ஆ ண ்ட  அ ர ே ர் கே ளே ா ல 
இக்சகோயில சமம்ெடுததபெட்டது.

மது்ரயில வாழ்நத ெடடு வணிகேர் 
ஒருவர் குழந்த வரம் சவணடிப ெலை 
சகோயிலகேளுக்குச் பேன்று, இறுதியாகே 
ஆ ய் க் கு டி  ச கே ா யி லு க் கு  வ ந து 
ொலைசுபபிரமணிய சுவாமி்யத தரிசிதது, 
தைக்குக் குழந்த பி�நதால முருகேனுக்கு 

்வரசவல ோற்றுவதாகே சவணடிக் 
பகோண்டார். அவருக்குக் குழந்தப 
செறு கி்்டததது. ஆைால அவர் தைது 
சவணடுத்லை ம�நது சொைார். முருகேன் 
வணிகேரின் ம்ைவியின் கேைவில சதான்றி 
சவணடுத்லை நி்ைவுெடுததிைார் . 
தன் ம�திக்கு வருநதி கே்டவுளி்டம் 
மன்னிபபுக் சகோரிய வணிகேர் தன் 

சவணடுத்லை நி்�சவற்றும் 
முகே ம ா கே ,  ்வ ர ச வ்லை 
மு ரு கே ரு க் கு ச்  ே ா ற் றி 
ஆணடுசதாறும் ெடிபொயேம் 
நிசவதைம் பேய்தார். 
இன்�ளேவும் ெக்தர்கேள 
ச வண டி க் ப கே ா ண டு 
ெடிபொயேம் நிசவதைம் 
பேய்யும் வழக்கேம் உளளேது.

கேநத ேஷடி, ் தபபூேம், 
மாசி மகேம், ் வகோசி விோகேம் 

ஆகிய்வ இக்சகே ாயிலில 
ந்டக்கும் முக்கிய விழாக்கேள ஆகும். 

இக்சகோயில தமிழ்நாடடில திருபநலசவலி 
மாவட்டததிலுளளே ஆய்க்குடி செரூராடசியில 
அ்மநதுளளேது. பதன்கோசி நகேரிலிருநது 9 
கி. மீ பதா்லைவிலும், சுரண்்டயிலிருநது 
10 கி. மீ பதா்லைவிலும் ஆய்க்குடியி்ை 
வநத்்டயலைாம்.                  
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கூததராற்றுபெ்்ட என்னும் நூலில 
நன்ைன் என்னும் அரேனில நாடடில 
நவிரம்லை இருநதது எை கூறுகி�து. இநத 
நவிரம்லையில தான் நஞசுண்ட சிவன் 
சகோயில இருநதது என்றும் அநத நூலில 
கூ�பெடடுளளேது.

இருள நீக்கே எழும் இளேஞாயிறு 
சொன்� புகே்ழக் பகோண்டவன் 
நன்ைன். அவைது முன்சைார் 
பின்ெற்றிய பநறி பி�ழாது இவனும் 
ெ்கேவ்ர நூழிலைாடடி பவன்� 
தன் வீரர்கேளுக்குக் பகோ்்ட 
நலகும் கே்டபொடு உ்்டயவைாய் 

்கல்்ட்டு ரபசும் ்கறைளி்கள்
நன்்னன் நாட்டுநவிரமலல ககாவில்

விளேஙகிைான். அவைது அரணம்ை 
மூதூ்ரச் சுற்றி மதிலும் அகேழியும் 
இருநதை. அதன் புகே்ழப ெலைரும் 
புகேழக் சகேடடுக் சகேடடு சொர் வீரர்கே்ளே 
வளளுவர் விலசலைர் உழவர் என்கி�ார்.

இநநூலைாசிரியர் பகேௌசிகேைா ர் 
அவர்கே்ளே சவலநிழல புலைவர் என்கி�ார். 

வ்ளேநத கோலகே்ளே உ்்டய முத்லை 
இ்ர்யத சதடி வ்ளேநத கோ்லை 
உ்்டய முத்லைகேள கேலலில ஏறும் 
நீர்லை சமாதும் ஆய்நத அகேழி 

இருக்கும். அடுதது ம்லை சொல 
வாைளோவிய மதில இருக்கும். திருச்சி பவார்த்திதிருச்சி பவார்த்தி
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அவன் மூதூ்ரப ெலைரும் புகேழ்கின்�ைர். 
இத்ை கீழ்க்கேண்ட ொ்டல வாயிலைாகே 
அறியலைாம்.

"நீை்கம் பனிக்கும் அஞ்சு்வரு ்கடுந்திறல 
பபரிதை நவிை பமஎ யுதறயும் 
்காரிஉண்டிக் ்கட வுள தியற்த்கயும் 
பாயிருள் நீங்கப் ப்கலவையயா எழுதரு

ஞாயி றன்்ன்வ்வன் ்வதையில சிறப்பும் 
இ்கந்த்ன ஆயினும் வதவ்வர் பதஎம் 
நு்கம்படக் ்கடந்து நூழி லாட்டிப் 
புதைத்பதால ்வதைப்பின் ப்வனிழற் புலப்வார்க்குக் 
வ்காதடக்்கடன் இறுத்த்வன் வதாலபலார் ்வைவும் 
இதைபதர்ந் தி்வரும் வ்காடுந்தாள்"

ெலை கோலைமாகே நவிரம்லை என்ெது 
திருவணணாம்லை மாவட்டததில உளளே 

ெர்வத ம்லை என்ச� கேருதி வநதைர். 
அம்ம்லையின் சமலுளளே மலலிகோர்ஜீைர் 
எனும் ஈே் ைசய ம் லைெடுகே்டாம் கூறும் ஈேைாய் 
இருக்கும் எை கேருதபெட்டது. ஆைால தற்ேமயம் 
கி்்டதது வரும் நடுகேற்கேள, கேலபவடடுகேள 
வாயிலைாகே, ்ஜவவாது ம்லை ெகுதிசய நவிரம்லை 
எை உறுதியாக்கேபெடடு விட்டது.

ெ்டததில கோணும் மூன்�ாம் ரா்ஜரா்ஜன் 
கோலை சிவன் சகோவில ்ஜவவாது ம்லையின் 
சமற்ெகுதியில உளளேது. இபெகுதியில 
சவறு சிவன் சகோவில இல்லை. எைசவ 
கூததராற்றுபெ்்ட கூறும் "கோரி உணடி 
கே்டவுள" எைபெடும் சகோவில இக்சகோவிலைாய் 
இருக்கேசவ வாய்பபு அதிகேம். ெழம்பெரும் 
சகோவில பிற்கோலைததிய மன்ைர்கேளோல 
புணர்மக்கேபெடடு இருக்கேலைாம்.      

1. கோ்ரக்கோல அம்்மயார் செயுருவு பகோண்ட ொணடிய நாடடு ெதி எது?
2.  பெரிய புராணததில நமிநநதியடிகேள வரலைாற்ச�ாடு மற்றுபமாரு நாயைார் 

குறிபபு கோணபபெறும், அநத நாயைார் யார்?
3.  சுநதரரும் சேரமான் பெருமானும் கோவிரி ஆற்றில நீர் பெருக்கு விலைகேச் 

பேய்து பேன்று தரிசிதத தலைம் எது, ொடிய ெதிகேம் எது?
4.  ஒரு திருபபுகேழில இன்பைாரு திருபபுகேழ் ொ்டல இருபெதாகே அ்மநத 

ொ்டலகேளின் சி�பபு பெயர் என்ை?
5.  அபிராமி ெட்டருக்கு திருக்கே்டவூர் அம்்ம நிலைவு கோடடியருளிய அநதாதி 

ொ்டல எது?

கண்டுபிடியுஙகளேன் - ஜூன் 2021
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நவால்ர் பவாறதயுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 தாமரை வெங்கட்

ந ம்  அ ம் ் ம ய ப ெ ரு க் கு ம் , 
நாலவர் பெருமக்கேளுக்கும், அடியார் 
பெருமக்கேளுக்கும் அடியவளின் அன்பு 
வணக்கேஙகேள. நாலவரின் ொ்தயில 
எைது அனுெவம் என்� த்லைபபில 
இக்குழுவு்டைாை எைது அனுெவஙகே்ளே 
தஙகேளு்டன் ெகி ர் நதுக்  ப கே ாளளே 
வி்ழகிச�ன்.

அடியவள த ா ம் ர  பவஙகே ட , 
பொறியியல ெட்டதாரி. பி�நது வளேர்நதது 
ெழனி அருசகே அமரர்பூணடி என்� கிராமம். 
ெணி நிமிததம் தற்பொழுது பேன்்ையில 
வசிக்கிச�ாம். சிறுவயது முதசலை எஙகேளேது 
தந்தயார் கூறிய நாயன்மார்கேளின் 
அருடகே்தகே்ளேக் சகேடடு வளேர்நததாசலைா 
என்ைசவா இ்�வனின் அடியார்கே்ளேப 
ெற்றிய அறிமுகேமும், அவர்கேளின் அன்பு 
கேலைநத ெக்தி்ய வியநது சொற்றும் 
தன்்மயும் வாய்க்கேப பெற்�து.

சிறுவயதில வி்ளேயாட்டாய் 'திரு' 
எைத பதா்டஙகும் தலைஙகேளின் பெயர்கே்ளே 
சேகேரிதது ஒரு ஏடடில எழுதி, எதத்ை 
தலைஙகேளின் பெயர்கேள திரு என்� 
அ்்டபமாழியு்டன் பதா்டஙகுகின்�ை எை 
வியநததும், ஏன் அவவ்்டபமாழி வழஙகேப 
பெற்�து எை விைவியதும், அபபெயர்கே்ளே 

ெடிக்கும் சொசத உளளுக்குள இைம் புரியா 
மகிழ்ச்சி ஏற்ெட்டதும் நி்ைவுக்கு வருகி�து.

ஓரளேவு விெரம் அறிநத வயதில, 
திருமு்�கே்ளேப ெற்றியும், திருமு்�த 
தலைஙகே்ளே ெற்றியும் புரிதல வநதது. 
அததலைஙகே்ளே எலலைாம் தரிசிக்கே சவணடும் 
என்� அவா எழுநதது. பேன்்ை வநத 
பி�கு அருகிலுளளே ொ்டல பெற்� 
தலைஙகே்ளே தரிசிக்கும் வாய்பபும் , 
நணெர்கேசளோடு இ்ணநது சத்வபெடும் 
ஆலையஙகேளில உழவாரப ெணி பேய்யும் 
வாய்பபும் கிடடியது.

4, மார்ச், 2019 - சிவராததிரி அன்று 
ஒரு உழவாரப ெணிக் குழு ேசகோதரி 
மூலைம் 'நாலவரின் ொ்தயில திருததலை 
யாததி்ரக் குழு' ந்டததும் நவக்கிரகேஙகேள 
வழிெட்ட சிவாலைய தரிேைம் ெற்றிக் 
சகேளவியுற்று வ்டநூம்ெல அகேததீஸவரர் 
ஆலையததில நம் அடியார்கே்ளே ேநதிதசதன். 
பின்ைர், 'நாலவரின் ொ்தயில' குழு 
மார்ச் மாதம் ஏற்ொடு பேய்திருநத கோவிரி 
வ்டகே்ர திருமு்�த தலை வழிொடடிற்கோை 
அ்ழபபிதழ் கி்்டததது.

அதிலிருநத தலைஙகேளின் பெயர்கே்ளேப 
ெடிதததும் அளேவிலைா ஆைநதம். இதத்ை 
வரு்டஙகேளோகே அடியவள சதடிய ஒன்று 
்கேயில கி்்டதது விட்டது சொன்� ஒரு 
மகிழ்ச்சியும், நம்மாலும் இததலைஙகே்ளே 
எலலைாம் பேன்று தரிசிக்கே இயலும் 
என்� நம்பிக்்கேயும் ஏற்ெட்டது. ஆைால 
எைக்குத பதரிநதவர்கேள யாரும் அநத 
யாததி்ரயில கேலைநது பகோளளோததால, 
அதில கேலைநது பகோளளேவில்லை.

ஆைால அதற்கு அடுதத ந்்டபெற்� 
நரசிம்மர் தலை ஒருநாள யாததி்ரயில 
குழந்தகேளு்டன் ெஙகு பெறும் வாய்பபு 
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கிடடியது. நீண்ட நாள அவாவாை ெரிக்கேல, 
பூவரேன்குபெம், சிஙகிரிகுடி நரசிம்மர் 
தரிேைமும், திருவடுகூர், திருபபு�வார் 
ெைஙகோடடூர் ஆகிய திருமு்�த தலை 
தரிேைமும், அழகேர் சிததர் ஜீவ ேமாதி 
தரிேைமும் கி்்டததது. திருவடுகூர் தலைததில 
அ்மநதிருநத பெரிய புல பவளியும், 
அழகேர் சிததர் ஆலையததில பிரார்தத்ை 
நி்�சவறிய்மக்கோகே ெக்தர்கேளோல 
ேமர்பபிக்கேபெட்ட ஆயிரக்கேணக்கோை சு்த 
சிற்ெஙகேளும் குழந்தகே்ளே மிகேவும் 
கேவர்நதை.

இ ய ன் � வ் ர  ப ே ன்்ையில 
வசிக்கும்பொழுசத பதாண்்ட நாடடு 
திருமு்�த தலைஙகே்ளே தரிசிதது 
வி ்ட ச வண டு ம்  எ ன் �  எணணம் 
ப கே ாண டி ரு ந த ் ம ய ா ல ,  நீண ்ட 
நாடகேளோகே பேலலை முயன்று முடியாது 
சொை திருகுரஙகேணிலமுட்டம் தலைததில 
ந்்டபெற்� மணிவாேகேர் குருபூ்்ஜ்ய 
ஒருவாய்பொகேக் பகோணடு அதில கேலைநது 
பகோணச்டன். நாலவரின் ொ்தயில 
குழு நிர்வாகிகேள அச்ேமயம் அமர்நாத 
யாததி்ர பேன்றிருநததால, அஙகிருநசத 
பதா்லைசெசி மூலைமாகே எஙகேள வழிொடடு 
நிகேழ்்வ ஒருஙகி்ணபபு பேய்தைர்.

அவவூர் பெரியவர் திரு.ஆறுமுகேம் 
ஐயா தஙகேள வீடடில அவரும், அவர்தம் 
து்ணவியாரும் அ்ைவ்ரயும் வாேலில 
நின்று வரசவற்று, சுமார் இருெது செர் பகோண்ட 
எஙகேள குழுவிைர் அ்ைவருக்கும் வரி ே்யாகே 
ொத பூ்்ஜ பேய்து தீெ சமற்றி வணஙகி 
தம் இலலைததுள வருமாறு சவணடிைர். 
அபெடி ஒரு நிகேழ்்வ எதிர்ொராததால, 
என்ை ந்டக்கி�து என்று புரிநது பகோளளேசவ 
எைக்கு ேற்று சநரம் பிடிததது. இ்�வன் மீது 
அன்பு பகோண்ட அடியார்கே்ளேசய அதுவ்ர 

ொர்ததிருநத எைக்கு, அடியார்க்கு அடியாராகே 
விளேஙகும் அததம்ெதியரின் அன்பு கேணடு 
கேணகேளில நீர் பெருகியது. பின்ைர் கோ்லை 
உண்வ அவர்கேள இலலைததில முடிதது, 
அவர்கேளி்டம் நாஙகேள அ்ைவரும் ஆசி 
பெற்று ஆலையத்த அ்்டநசதாம்.

தன்ைார்வலைர்கேளின் தன்ைலைமிலலைா 
உ்ழபொல மணிவாேகேர் குருபூ்்ஜ 
இனிசத ந்்டபெற்�து. அதில திருமதி. 
ெதமாவதி அவர்கேளின் ெஙகு மகேததாைது. 
குழு நிர்வாகிகேள, வழிொடடில தாம் கேலைநது 
பகோளளே இயலைா சூழலிலும், பகோண்ட 
பகோள்கேயிலிருநது வழுவாது வழிொட்்டத 
தக்கேவர்கே்ளேக் பகோணடு ந்டததிய்ம, 
ஒரு அ்மபொைது எவவாறு பேயல 
ெ்டசவணடும் என்று உணர்ததியது. (அது 
இநத பகோசராைா கோலைததிலும் பதா்டர்நது 
வருவது குறிபபி்டததக்கேது). வழிொடு 
முடிநது திரும்பும் சொது சதைம்ொக்கேததில 
மகோ பெரியவர் தஙகி சிவபூ்்ஜ பேய்த 
சிவஸதாை தரிேைம் பெற்று மகிழ்நசதாம்.

பின்ைர் ந்்டபெற்� கோவிரி பதன்கே்ரத 
தலை யாததி்ரகேளில பதா்டர்நது கேலைநது 
பகோளளும் வாய்ப்ெ நலகிைார் இ்�வன். 
என் தந்த, அடியவள மற்றும் குழந்தகேள 
எை மூன்று த்லைமு்�்யச் சேர்நத 
நாஙகேள அன்று நாலவரின் ொ்தயில 
இ்ணநசதாம். பொன்னியின் பேலவனில 
நாம் ெடிததிருநத சோழநாடடின் வளேத்த 
முதன்மு்�யாகே சநரில ொர்தத சொது 
மிகுநத மகிழ்ச்சி ஏற்ெட்டது. ்ஜூ்லை 
மாதம் ேற்று நீர் வளேம் குன்றியிருநதாலும், 
ஒவபவாரு ஊர்கேளிலும் அ்மநதிருநத 
நீர் நி்லைகேள வியப்ெக் கூடடிை. சோழ 
வளேநாடு சோறு்்டதது எை ோன்ச�ார்கேள 
ஏன் கூறிைார்கேள என்று புரிநதது.

்ைாடர்சசி அடுதை இைழில...
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' த மி ழ கே ம்  கேண்ட  ஞ ானிகேள ' 
ெகுதியில நாம் அடுதது தரிசிக்கேவிருபெது 
திருவருடபிரகோே வளளேலைாரின் மறு அவதாரம் 
எைவும், ் ெரவ சிததர் எைவும் மக்கேளோல 
அன்பு்டன் அ்ழக்கேபெட்ட ொ்டகேச்சேரி ஸ்ரீ 
இராமலிஙகே சுவாமிகேள. சுவாமிகே்ளேப 
ெற்றி சுருக்கேமாகே கூ� சவணடுமாைால, 
வ ளளேலை ா ரி ன்  அ டி ப ய ா ற் றி  ஜீ வ 
கோருணயததின் முக்கியததுவத்த 
அ்ைவருக்கும் உணர்ததியவர். ெஞே 
கோலைததில கும்ெசகோணததில கூழ்ோ்லை்ய 
நிறுவி ெலை ஏ்ழ எளியவர்கேளின் 
ெசிபபிணி்யயும், தன்ைால இயன்� 
மருததுவ உதவிகே்ளேச் பேய்து ெலைரின் 
உ்டற்பிணிகே்ளேயும் அகேற்றியவர். ெலை 
ஆலையஙகேளுக்கு நன்மு்�யில திருபெணிகேள 
பேய்து கு்டமுழுக்கு ந்டததியவர். என்்ை 
ந ம் பு ெ வ ர் கே்ளே  என்று ம் 
்கேவிச்டன் என்று சூடசும 
வடிவில இருநது தன் 
அடியவர்கே்ளே இன்றும் 
கே ா த த ரு ள ெ வ ர் . 
சு வ ா மி கே ளி ன் 
வரலைாற்்� ேற்று 
விரிவாகே அறிநது 
பகோளசவாம்.

இளதமக்்காலம்

சு வ ா மி கே ளி ன் 
இ ய ற் ப ெ ய ர் 

தமிழ்கம் ்கணட ஞவானி்கள் - 7

இராமலிஙகேம் என்ெதாம். பி�நதது 
சகோயம்புததூர் மாவட்டம், பொளளோச்சி 
வட்டம் மஞேம்ொ்ளேயம் எனும் கிராமம் 
(சுவாமிகேளின் பூர்வீகேம் ஆநதிர மாநிலைம், 
அைநதபூர் மாவட்டம் உருவிபகோண்டா 
என்று கூறுசவாரும் உணடு). பி�நத 
ஆணடு - 1876 (இது ெற்றி ேரியாை 
குறிபபுகேள இல்லை). பெற்ச�ார் திரு. 
கேநதோமி - திருமதி. அர்ததநாரி அம்்ம. 
வீர்ேவ ்ஜஙகேமர் வகுப்ெச் ோர்நதவர்கேள. 
கிராமததில உளளேவர்கேளின் இலலை 
சுெ நிகேழ்ச்சிகேள ந்டததிக் பகோடுததும், 
திண்ணப ெளளிக்கூ்டம் ந்டததி கேலவியறிவு 
புகேடடியும் வநதுளளேைர்.

சுவாமிகேளின் சிறுவயதிசலைசய பெற்ச�ார் 
இ்�வைடி சேர்நததால, சுமார் நான்கு 

வயதில , சிலைரின் உதவியால 
கும்ெசகோணததில இருநத 

ஒரு வீர்ேவ ம்டததில 
பகோணடு வி்டபெட்டார். 
பின்ைர் அஙகிருநது 
கேர்நா்டகே மாநிலைம் 
பெலலைாரி அருகிலுளளே 
பேளளேகுருக்கி என்னும் 
ஊ் ர ச்  ே ா ர் ந த 
எரிதாதா சுவாமிகேளு்டன் 
பேன்�ா ர் .  அஙகு 
அவர் ெலை சயாகே 
ரகேசியஙகே்ளே கேற்றுக் 

ஸ்ரீ இைாமலிங்க சு்வாமி்கள்
பாடகச்சேரி

ர்கவாறதர்கவாறத
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பகோண்டார். பின்ைர் குருநாதரின் உததரவின் 
செரில தன் 12வது வயதில திரும்ெ 
கும்ெசகோணம் வநத்்டநதார். அஙகு 
ெட்டம் எனும் ஊரில ஒரு மிராசுதாரின் 
ெண்ணயில சேர்நது மாடுகே்ளே சமய்க்கும் 
ெணியில ஈடுெடடு வநதார்.

ஒருந ாள நீண்ட சந ரம ாகியும் 
இராமலிஙகேமும் மாடுகேளும் ெண்ணக்குத 
திரும்ொததால உ்டன் ெணியாற்றிய 
சவ்லையாடகேள அவ்ரத சதடிக் பகோணடு 
வநதைர். அஙகு அவர் நவகேண்ட சயாகேததில 
இருநதது கேணடு ெயநதுசொய் மிரசுதாரி்டம் 
கூ� ஓடிைார்கேள. (நவகேண்ட சயாகேம் என்ெது 
உ்ட்லை ஒன்ெது கூறுகேளோகேப பிரிதது 
பின்ைர் மீணடும் ஒன்று சேர்க்கும் ஒருவ்கே 
சயாகேப ெயிற்சி). அவர்கேள மிராசுதாரி்டம் 
கூறிக்பகோணடு இருக்கும்சொசத அ்ைவரும் 
அதிேயிக்கும்ெடி மாடுகேளு்டன் திரும்பிைார் 
இராமலிஙகேர். இச்சிறுவன் ோதாரண ஆள 
இல்லை என்று உணர்நதுக் பகோண்ட 
மிராசுதார் இராமலிஙகே்ர வணஙகி சவறு 
இ்டம் ொர்ததுக் பகோளளும்ெடி கூறி விட்டார்.

பின்ைர் அஙகிருநது 3 கி .மீ . 
பதா்லைவிலுளளே ொ்டகேச்சேரி எனும் 
ஊ்ர வநத்்டநதார் சுவாமிகேள. 
(கும்ெசகோணததிலிருநது மன்ைார்குடி 
பேலலும் வழியில வலைங்கேமா்ை 
அடுதது ொ்டகேச்சேரி உளளேது). அஙகு 
ஒரு பகோட்ட்கே அ்மதது தஙகி 
வநதார். ஓரி்டததில சவல நடடு சிறு 
முருகேன் ஆலையம் அ்மதது வழிெ்டத 
பதா்டஙகிைார். இஙகிருக்கும்சொதுதான் 
அவ ர்  வளளேலைா ர ால  சூடசுமம ா கே 
ஆடபகோளளேபெடடு உெசதேம் வழஙகேப 
பெற்�ார் என்று கூ�பெடுகி�து.

பின் அஙகிருநதும் பெய ர்நது 
கும்ெசகோணததில கோ்ரக்கோல ோ்லையில 
உளளே முததுப பிள்ளே மண்டெம் எனும் 
இ்டததில தஙகியிருநதார். (முக்திக்குளே 
மண்டெம் எனும் பெயசர பின்ைாளில 
மருவி முததுப பிள்ளே மண்டெம் ஆைது). 
ொ்டகேச்சேரியில இருநது வநததால 
மக்கேளோல 'ொ்டகேச்சேரி சுவாமிகேள' எை 
அ்ழக்கேபெட்டார். சுவாமிகேள தனியாகே 
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உணவுப ெழக்கேம் ஏதும் ்வததுக் 
பகோளளேவில்லை. அன்ெர்கேள வழஙகும் 
உண்வ திைமும் ஒருமு்� மூன்று கேவளேம் 
வாஙகி உணொர். ்கேகேளிசலை தணணீர் 
ஊற்�ச் போலலி குடிபொர். அவவளேசவ 
அவர் உணவுப ெழக்கேம். ஆ�டி உயரம் 
பகோண்டவர். பவணணி� ஆ்்ட உடுததும் 
வழக்கேம் பகோணடிருநதார். ்கேகேளில 
எபசொதும் ஒரு தடி ் வததிருபொர். எஙகும் 
நிரநதரமாகேத தஙகும் வழக்கேம் இல்லை.

தபை்வ உபாைத்ன

ஒருமு்� ்ெரவ உொேகேர் ஒருவர் 
சுவாமிகேளுக்கு ்ெரவ உெசதேம் பேய்து 
்வததார். அதுமுதல சுவாமிகேளும் ்ெரவ 
வழிொட்்ட (நாய்கேளுக்கு உணவிடுவது) 
இயன்�சொபதலலைாம் பேய்து வநதார். அநத 
வாயிலலைா ஜீவன்கேளுக்கு உணவிடுவதன் 
மூலைம் ஒருவர் தம் கேர்ம வி்ைகே்ளே 
சொக்கிக் பகோளளே முடியும் என்ெது அவரின் 
கூற்று.

்ெரவ வழிொடடுக்கு முதல நாள 
சுவாமிகேள அருகில உளளே ஊர்கேளுக்குச் 
பேன்று நாய்கேளுக்கு தகேவல போலலி 
வருவார். மறுநாள ெணியாளேர்கேளி்டம் 
நூற்றுக்கேணக்கோசைார் அருநதும் அளேவிற்கு 
உணவு தயாரிக்கேச் போலவார். தயாரிக்கேபெட்ட 
உணவுகேள வரி்ேயாகே இ்டபெட்ட வா்ழ 
இ்லைகேளில ெரிமா�பெடும். அ்ைததும் 
தயாராை பின் தன் ்கேக்சகோலைால 
த்ரயில தடடுவார். உ்டசை எஙகிருநது 
வருகின்�ை என்று கேணிக்கே முடியாதெடி 
நாய்கேள ஒடிவநது இ்லைகேளின் முன் 
அமர்நது உணணத பதா்டஙகும். இதில 
குறிபபி்டததக்கேது யாபதனில, எதத்ை 
இ்லைகேள சொ்டபெடடு உளளேைசவா 
ேரியாகே அதத்ை நாய்கேசளே வநது 
உணவு உணணும். நாய்கே்ளே சுநதரம் 
எனும் பெயரிடடு அ்ழக்கும் வழக்கேம் 
பகோணடிருநதார் சுவாமிகேள.

்ைாடர்சசி அடுதை இைழில...
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 9

உயிசராடு இருநதிருநதால அவனுக்கு 
பூணூல அணிவிக்கும் நிகேழ்ச்சி்ய 
ந்டததி இருக்கேலைாசம என்று வருதததது்டன் 
இருபெதாகேவும் பதரிவிததைர்.

உ்டசை சுநதரர் அததலைததில உளளே 
சகோயிலுக்குச் பேன்று ெதிகேம் ொ்ட, 
இ்�வனின் அருளோல, இ�நது சொை 
சிறுவன் 7 வயது வளேர்ச்சியு்டன் உயிரு்டன் 
வநதான். இதத்கேய சி�பபு மிக்கே 
திருபபுக்பகோளியூர் என்னும் தலைசம, பகோஙகு 
நாடடு சதவாரப ொ்டல பெற்� தலைஙகேளுள 
ஒன்�ாை 'அவிநாசி' திருததலைம். திருபபூரில 
இருநது சகோயம்புததூர் வழியில 13 கி.மீ. 
பதா்லைவில இததலைம் அ்மநதுளளேது.

ஒரு ேமயம் சுநதரர் திருபபுக்பகோளியூர் 
என்னும் தலைததிற்கு வநதசொது, அஙகுளளே 
ஒரு பதருவில எதிபரதிர் வீடுகேளில 
விததியாேமாை ஒரு நி்லை்யக் கேண்டார். 
ஒரு வீடடில பூணூல அணிவிக்கும் 
நிகேழ்ச்சியும், எதிர் வீடடில அ்ைவரும் 
சோகேமாகே இருக்கும் கோடசி்யக் கேணடு, 
அஙகிருநதவர்கேளி்டம் அதுெற்றி விோரிததார்.

இரணடு வீடடிலும் ஒசர வயது்்டய 
சிறுவர்கேள இருநததாகேவும், சோகேமாகே 
இருபெவர் வீடடில உளளே சிறுவ்ை 
மூன்று வரு்டஙகேளுக்கு முன் அஙகுளளே 
குளேததில இருநத முத்லை விழுஙகி 
விட்டதாகேவும், இன்று அநத சிறுவன் 

சிறு்வத்ன உயிர்ப்பித்த
ம. நித்்வானநதம்ம. நித்்வானநதம்

அவிநாசியப்பர்
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அவிநாசி என்ெதற்கு அழிவு இலலைாதது 
என்று பொருள. கோசியில வாசி அவிநாசி 
என்று இபெகுதியில உளசளோர் கூறுவர். 
அதாவது கோசியினும் வீேம் (1/16 ெஙகு) 
உயர்நதது அவிநாசி என்று பொருள. 
அதைால இததலைதது இ்�வ்ை 
வழிெட்டால மீணடும் பி�வி கி்்டயாது 
என்ெது நம்பிக்்கே.

மூலைவர் 'அவிநாசியபெர்' என்னும் 
திருநாமதது்டன், பெரிய லிஙகே வடிவில 
கே ா டசி  அளிக்கின்� ா ர் .  அம்ெ ாள 
'கேருணாம்பி்கே' என்னும் திருநாமதது்டன் 
தரிேைம் தருகின்�ாள. இததலைததில சுவாமி 
ேன்ைதி மற்றும் அம்மன் ேன்ைதிக்கு 
நடுவில முருகேப பெருமான் ேன்ைதி 
உளளேதால 'சோமாஸகேநத வடிவம்' என்று 
அ்ழக்கேபெடுகி�து.

சகோஷ்டததில விநாயகேர், தடசிணாமூர்ததி, 
பிரம்மா, துர்க்்கே, ேணச்டஸவரர் ஆகிசயார் 
கோடசி தருகின்�ைர். பிரகோரததில விநாயகேர், 
வளளி சதவசே்ை ேசமத சுபரமணயர், கோசி 
விஸவநாதர், விோலைாடசி, 63 நாயன்மார்கேள, 
மகோவிஷணு, ஆஞேசநயர், சூரியன், 
ேனீஸவரன், ்ெரவர் ஆகிசயார் தரிேைம் 
தருகின்�ைர். இக்சகோயிலில ்ெரவர், 

ேனீஸவரர் ேன்ைதிகேள விசேஷம்.

ஆணடுசதாறும் சிததி்ர மாதம் 
பிரம்சமாற்ேவம் ந்்டபெறுகி�து. ெஙகுனி 
உததிரத திருவிழாவின்சொது சுநதரர், 
முத்லை விழுஙகிய சிறுவ்ை உயிர்பபிதத 
நிகேழ்வாை 'முத்லைவாய்பபிள்ளே உற்ேவம்' 
ந்்டபெறுகி�து. முத்லை இருநத குளேததிற்கு 
தாம்ரக் குளேம் என்று பெயர்.

இக்சகோயிலில ஏழு நி்லைகேளு்டன் கூடிய 
பெரிய இரா்ஜசகோபுரமும், ஐநது நி்லைகேளு்டன் 
கூடிய மற்ப�ாரு இரா்ஜசகோபுரமும் உளளேது. 
சகோயிலின் தலை விருடேம் ொதிரி மரம். 
இக்சகோயிலில கோசி தீர்ததம், சிவ தீர்ததம் 
என்று இரணடு தீர்ததஙகேள உளளேை.

சதவாரப ொ்டல பெற்� 276 திருததலைஙகேள 
வரி்ேயில 205வது தலைம். சுநதரர் ஒரு 
ெதிகேம் ொடியுளளோர். மாணிக்கேவாேகேர் தமது 
திருவாேகேததில இததலைத்தப ொடியுளளோர். 
அருணகிரிநாதர் இததலைதது முருகே்ை தமது 
திருபபுகேழில ொடியுளளோர்.

இக்சகோயிலில கோ்லை 6 மணி முதல 
மதியம் 1 மணி வ்ரயிலும், மா்லை 4 
மணி முதல இரவு 8 மணி வ்ரயிலும் 
ந்்ட தி�நதிருக்கும்.              

இக்சகோயிலில ஏழு 
நி்லைகேளு்டன் கூடிய 

பெரிய இரா்ஜசகோபுரமும், 
ஐநது நி்லைகேளு்டன் 
கூடிய மற்ப�ாரு 
இரா்ஜசகோபுரமும் 

உளளேது. சகோயிலின் 
தலை விருடேம் ொதிரி 
மரம். இக்சகோயிலில 
கோசி தீர்ததம், சிவ 

தீர்ததம் என்று இரணடு 
தீர்ததஙகேள உளளேை.
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1. பேருதது்ண நாயைார் இ்�வனுக்கு பதாடுக்கும் மலைர் மா்லைகேளுக்கு 
பெரிய புராணம் வழஙகும் திருபபெயர் என்ை? திருப்பள்ளித்தாமம்

2.  சோமாசிமா� நாயைார் அளிக்கும் அவிர்ொகேத்த பெ� அம்்ம அபெர் 
எநத சவ்டததில வநதைர்? புலையன் புலைததி

3.  தா்ட்கேயின் அன்பிற்கோகே இ்�வன் த்லைோய்தது பூமா்லை்ய ஏற்று 
பகோண்ட திருததலைம் எது? திருப்பனந்தாள்

4.  திருஞாைேம்ெநதர் இ்�வசைாடு கேலைநதிடும் முன்ைர் ொடி அருளிய நி்�வு 
திருபெதிகேம் எது? கதா்ைதாகி கசிநது

5.  கோொலிகே சவ்டம் பகோணடு சிறுதபதாண்ட்ர தடுததாடபகோளளே வநத பெருமான் 
திருபேஙகோட்டஙகுடி தலைததினில எநத மரததின் கீழ் அமர்நதிருநதார்? ஆததி

கண்டுபிடியுஙகளேன் – ளே 2021 (விடைகள்)

ஜுன் 2021  புேவலர்கேள்

சிவத்திரு 
பாலசுபேமணி

சிவத்திரு 
சஙகேேவடிரவல்

சிவத்திரு 
சிவகுமார்

சிவத்திருமதி 
சுகேநதி

ஜுன் 2021  நாயன்மார்கேள்  குருபூதஜ
07 கேழற்சிஙகே நாயைார் ்வகோசி ெரணி
13 நம்பியாண்டார் நம்பிகேள ்வகோசி புைர்பூேம்
14 நமிநநதியடிகேள ்வகோசி பூேம்
14 சேக்கிழார் பெருமான் ்வகோசி பூேம்

  உணவு ததடுவததோடு உணர்வும் ததடு 
  மோசிலோ மனதம ஈசன் த�ோயில் 
  பயிருக்கு முள் தவலி, பணத்துக்கு தருமம் தவலி 
  போலும் ததனும் உடலுக்கு உறுதி, தவலும் மயிலும் உயிருக்கு உறுதி
  உளம் வசமோனோல் உல�ம் வசமோகும் 
  தவலலயுலடயவனிடத்தில் தவலல த�ள்
  அயர்ச்சி இல்லோ முயற்சி உயர்ச்சி தரும் 
  ஆறு தலல அமலன் ஆறுதலல அருள்வோன்

வாரியார் ்மாழிகேள்
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அடடைவீரடடைாை ்தலங்கள்
பூைன சிரஙகணடி அநதகன யகாவல புரம்அதினக
ைாைன பறிேல ெ்நதரன விறகுடி ைாவழுவூர்
காைன குறுக்னக ேைனக்ட வூர்இநதக் காசினியில
யதைனனு யகானனறையும் திஙகளும் சூடிதன யெவகயை

திருவழுவூர் 
யா்ையின் சதால உரிததது

திருக்கேணடியூர் 
பிரம்மன் சிரத்தக் பகோய்தது

திருக்குறுக்்கே 
கோம்ை பநற்றிக்கேணணால 

எரிததது

திருக்கே்டவூர் 
எம்ை கோலைால உ்தததது

திருக்சகோவலூர் 
அநதகோசுர்ைச் ேஙகேரிததது

திருபெறியலூர் 
தக்கேன் சவளவி்ய தகேர்ததது

திருவதி்கே 
திரிபுரம் எரிததது

திருவிற்குடி 
ேலைநதர்ை ோய்ததது
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ரசாழ நாடு வ்டகேதே திருமுத்ற பா்டல் ்பற்ற திருதைல யாததிதே – 
ஜனவரி 2015 – கோட்டுமன்னார் ரகோவில் – மாயூேம் – திருபபனநைாள்
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