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பயணம், உறவு, அனுபெம்...

  தாமரை வெங்கட்

1திருநீலகண்டம் ேம 2021



ஆசிரியர் பககம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

சி்வ ப ெரு ம தான்  ச த ்வ ர ்க்ைக 
்கதாப்ெதற்கதா்க ஆல்கதால விஷத்த உணடு 
நடனம் ஆடிய்வர. அதனதால் அநத விஷததின் 
ப்வப்ெத்தத தணிப்ெதற்கதா்க அ்வருககு 
ெல்ச்வறு ்வ்்கயதானப் பெதாருட்்கைதால் 
அபிசஷ்கங்கள் பேய்கிச�தாம். சி்வபெருமதா்ன 
அபிசஷ்கப் பிரியர என்றும் பேதால்லு்வர. 
அ்வர குளிரநததால் இநத அணடம் குளிரும். 
இநத அணடததில் உள்ை நதாம் குளிரச்வதாம்.

ஆல்கதால விஷம் உணட அநத 
ஆடல்்வல்லதானுககு ஆணடிறகு ஆறு 
மு்� மட்டுசம அபிசஷ்கம் ந்டபெறும். 
அதில் முககியமதான ஒன்று ஆனித 
திருமஞேனப் பெருவிழதா. ஆனி மதாத உததர 
நட்ேததிரததன்று நடரதாஜப் பெருமதானுககு 
பேய்யப்ெடும் ம்கதா அபிசஷ்கசம இநத ஆனித 
திருமஞேன நதாள். ே்கல சி்வததலங்களிலும் 
அன்்�ய தினம் நடரதாஜப் பெருமதானுககு 
அபிசஷ்க ஆரதாத்ன்களும், திருவீதி 
பு�ப்ெதாடும் ந்டபெறும்.

்கடநத ஆண்டப் செதாலச்வ, இநத 
ஆணடும் ப்கதாசரதானதா சநதாய்த பததாறறின் 
ததாக்கம் அதி்கம் இருப்ெததால், அ்ன்வரும் 
வீட்டில் இருநத்வதாச� நதாம் சிற�ம்ெலதததா்ன 
்வணஙகி ்வழிெடுச்வதாம். ஆல்கதால விஷத்த 

உணடு சத்வர்க்ைக ்கதாப்ெதாறறிய ஈேன், 
இநத ப்கதாசரதானதா என்னும் ப்கதாடிய விஷ 
சநதா்யயும் விரட்டி, உல்க மக்க்ைக 
்கதாப்ெதறகு நதாம் அ்ன்வரும் பிரதாரதத்ன 
பேய்ச்வதாம்.

இனி, இநத இதழில் 'நல்்வதாழ்வுத 
தரும் திருமு்�த தலங்கள்' பததாடரில் 
'திருகப்கதாட்்டயூர '  தலத்தயும் , 
அ ம் பி் ்க யின்  ஆ ட் சி  பீ ட ங ்க ள் 
்வரி்ேயில் 'இரதாசமஸ்வரம்' தலத்தயும், 
சே்வறப்கதாடிசயதானின் திருப்பு்கழ்த தலங்களில் 
'சேலம் சு்க்வன சுப்பிரமணிய்ர'யும், தரிசிக்க 
உள்சைதாம். 'தமிழ்கம் ்கணட ஞதானி்கள்' 
்வரி்ேயில் 'ெதாட்கசசேரி இரதாமலிங்க 
சு்வதாமி்கள்' ்வரலதாறு நி்�வுப் ெகுதி 
இடம் பெறுகி�து. சமலும் ்கல்ப்வட்டு்கள் 
செசும் ்கற�ளி்கள், சில்ெதா சிறபி ்வடிதத 
சேதாழ ்வைநதாட்டின் அழ்கன் முரு்கனின் 
தலங்கள், நதால்்வரின் ெதா்தயுடனதான 
அன்ெர்களின் அனுெ்வங்கள் ஆகிய்்வ 
இடம் பெறுகின்�ன.

அன்புடன்
ம. நித்யானந்தம்

பெதாறுப்ெதாசிரியர

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

ஜுதை 15 
நடைாஜர் அபிகே்கம் ஆனித் திருமஞ்சனம்
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ரைவற்கொடிரயொனின் திருப்புகழ்த் ைலஙகள் - 10
சுகவாழ்வு அளிக்கும் சுகவன சுப்பிரமணியர்

சைசை சு. சுரேஷ் பிரியன்சைசை சு. சுரேஷ் பிரியன்

"திரு்வைர சேலத ...... தமரச்வதாசன" 
என்று அருணகிரிநதாதரதால் ெதாடப்பெற� 
திருததலம் இம்மதாதம் நதாம் தரிசிக்க உள்ை 
சேலம் சு்க்வசனஸ்வரர திருகச்கதாயில்.

ந்கரின் பிரததான இடமதான ெ்ழய 
செருநது நிறுததம் அருகிலும், சேலததின் 
ஊசட ெதாயும் மணிமுதததாறறின் ்க்ரயினில் 
அ்மநதிருப்ெது தனிசசி�ப்பு.

பிரம்மன் ெ்டப்பின் ர்கசியங்க்ை 
முனி்வர்களுககு விைககி ப்கதாணடிருநத 
ேமயம், அ்த ச்கட்டுக ப்கதாணடிருநத 
சு்கப்பிரம்ம முனி்வர அ்த அப்ெடிசய 
ேரஸ்வதி சதவியிடம் கூறியததால், பிரம்மனதால் 
கிளியதா்க மதாறிட ேதாெம் பெற�தார.

கிளி ்வடி்வம் ப்கதாணட சு்கப்பிரம்மர 
ேதாெம் நீஙகிட இததலததில் எம்பெருமதா்ன 
நி்னநது ்வழிெட்டு ்வநததார. ஒருநதாள் கிளி 
ச்வட்்டககு ்வநத ச்வடு்வன் ஒரு்வன், 
கிளி்க்ை விரட்ட, அ்னதது கிளி்களும் 

ஒரு புறறுககுள் பேன்று ெதுஙகின. 
உள்சைசயதா எம்பெருமதான் லிங்க மூரததியதா்க 
அமரநதிருநததார. ச்வடு்வன் கிளி்க்ை 
ப்வட்ட, கிளி ்வடிவில் உள்ை சு்கப்பிரம்மசரதா 
ச்வடு்வனின் ்வதாள் லிங்க திருசமனி மீது 
ெடதாமல் ்கதாககும் பெதாருட்டு சி�கு்கைதால் 
்கதாதது ததான் ்வதாளுககு இ்ரயதாகி நின்�தார. 
உடசன எம்பெருமதான் திரு்வருைதால் ேதாெம் 
நீஙகும் செறு பெற�தார.

மூல்வர லிங்கத திருசமனி ெதானம் 
ஒரு ெக்கம் ேதாய்்வதா்க உள்ைது. முடியில் 
ச்வடனதால் ப்வட்டுப்ெட்ட தழும்பு உள்ைது.

அம்்ம பேதாரணதாம்பி்்க 
என்� திருநதாமததுடனும், 
இ்�்வனதார சு்க்வசனஸ்வரர 
என்� திருநதாமததுடனும் 
அருள்ெதாலிககின்�னர.
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இர ட்்ட  விந தா ய ்க ர ,  சு ்க்வன 
சுப்பிரமணியர தனி ேநநிதி தனி சி�ப்பு. 
சு்கப்பிரம்மர சி்ல, சஜஷடதா சதவி 
சி்ல்களும் தரிசிக்க ச்வணடிய்்வ.

ஆதிசேஷன் இததல இ்�்வ்ன 
்வழிெட்டுள்ைதார. சமலும் ெல்லி விழும் 
சததாஷங்கள் நீங்கவும் இததல இ்�்வன் 
அனுகூலம் பேய்கின்�தார.

திருகச்கதாயிலுககு கிழககிலும் சமறகிலும் 
மூன்று நி்ல ரதாஜச்கதாபுரம் உள்ைன, கிழககு 
ச்கதாபுரம் முன்சன பநடிது உயரநத ்கருங்கல் 
ஸதம்ெமும், தீரதத குைமும் உள்ைது. 
அவ்்வ பிரதாட்டி அங்க்்வ ேங்க்்வககு 
திருமணம் பேய்து ் ்வதத சீலம் நி்�நத 
சேலம் மதாந்கர சு்க்வசனஸ்வர்ர நதாமும் 
பேன்று ்வழிெடுச்வதாம்.  

1. ச்வதததின் ஆறு அங்கங்கள் எ்்வ?
2.  ஞதானதாமிரதம் நூலின் ஆசிரியர பெயர என்ன?
3.  மணி்வதாே்கர அருளிய திருகச்கதா்்வயதாரில் எதத்ன அதி்கதாரங்கள் உள்ைன?
4.  அமரநீதி நதாயனதாருககு அருளிட சி்வபெருமதான் பூணடு ்வநத திருச்வடததின் 

பெயபரன்ன?
5.  ்கதாஞசிபுரதது ்வரதரதாஜப் பெருமதாள் ஊ்ர விட்டு ஆழ்்வதார பின் பேன்� 

்வரலதாற்�க குறிககும் திருப்ெரஙகுன்�ம் திருப்பு்கழ் எது?

கண்டுபிடியுஙகளேன் – ஜூலை 2021

ஜூதல 2021  நாயன்மாரகள்  குருபூதஜ
2 ஏயரச்கதான் ்கலிக்கதாம நதாயனதார ஆனி உததிரட்டதாதி

13 மதாணிக்க்வதாே்க சு்வதாமி்கள் ஆனி ம்கம்

14 அமரநீதி நதாயனதார ஆனி பூரம்

21 ச்கதாட்புலி நதாயனதார ஆடி ச்கட்்ட

21 ்கலிய நதாயனதார ஆடி ச்கட்்ட
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அம்பிசகயின் ஆட்சி பீடஙகள் - 6

இரதாசமஸ்வரம் ென்னிரு சஜதாதிரலிங்கத 
திருததலங்களில் ஒன்று என்ெதுடன், 
அம்பி்்கயின் ேகதி பீடங்களிலும் ஒன்�தாகும். 
சேது பீடம் என்று ்வழங்கப்ெடும் இததலததில் 
மூல்வர இரதாமநதாத சு்வதாமியுடன் ்கதாட்சி 
தரும் அம்பி்்க ஸ்ரீெர்வத்வரததினி, 
தமிழில் ‘ம்ல்வைர்கதாதலி’ என்று 
ப்கதாணடதாடப்ெடுகி�தாள். இததிருப்பெய்ர 
சத்வதாரம் ெதாடிய மூ்வருள் ஒரு்வரதான 
திருஞதானேம்ெநதர ‘ம்ல்வைர ்கதாதலி 
ெதாட ஆடி மயக்கதா ்வருமதாட்சி இ்ல்வைர 
ததா்ழ முகிழ் விரியும் இரதாசமசசுரம்’ என 
எடுதது ஆணடிருககி�தார. திருஞதானேம்ெநதர 
மறறும் திருநதாவுக்கரேர ஆகிசயதாரதால் ெதாடல் 
பெற� தலமதா்க விைஙகுகி�து இரதாசமஸ்வரம் 
இரதாமநதாத சு்வதாமி திருகச்கதாயில்.

இரதாமநதாத சு்வதாமி திருதசதவியதான 
அருள்மிகு ெர்வத்வரததினி அம்ெதாள் 
எழுநதருளியுள்ை ேன்னதியதானது ஸ்ரீ 
ரதாமநதாதசு்வதாமியின் ்வலதுபு�ம் பதறச்க 
அ்மநதுள்ைது. மது்ரயில் இருப்ெது 
செதால் சு்வதாமி ேன்னதிககு ்வலது 
ெக்கம் அம்பி்்க ேன்னதி இருப்ெததால் 
மி்கவும் ம்கதது்வம் ப்கதாணடததாகும். 
இநத ேன்னதியில் சதவிககு இடப்பு�ம் 
அரதத மணடெததில் ஸ்ரீ ேக்கரம் 
நிறு்வப்ெட்டுள்ைது. ெர்வத்வரததினி இரு 
்்க்களில் ததாம்ர நீசலதாறெலங்கள் 
ஏநதியும், புன்சிரிப்பும், அெய, ்வரத 
்கரங்கள் ்கதாட்டியும் ஆதிேங்கர ெ்க்வதெதாதர 
நிறுவிய ஸ்ரீேக்கரததின் பிநது ேகதியதா்க 
விைஙகுகி�தாள்.

இராமமஸவரம் பர்வதவர்த்தினி
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முதது மதா்ல்கள் சூடிய்வைதாய் 
ெதாணடிய நதாட்டு சின்னங்கள் பெதாறிதத 
ந்்க்கள், இரட்்ட ெக்ஷி ெதக்கம், 
தங்க ஆெரணங்கள், ்கதாலுககு ெதாஸ்கர 
சேதுெதி மன்னர ்கதாணிக்்கயதா்க ப்கதாடுதத 
்்வரக ப்கதாலுசு்களுடன் பஜ்கசஜதாதியதா்கக 
்கதாட்சி தருகி�தாள். அம்ெதாள் ேநநிதியில் 
அஷட லட்சுமியர மறறும் ேணடிச்கஸ்வரி 
ஆகிசயதாரும் ்கதாட்சி தருகின்�னர.

சி்வ ெ க தன தான இ ர தா ்வண்ன 
அழிததததால் ஸ்ரீரதாமசேநதிர மூரததிககுப் 
பிரம்மஹததி சததாஷம் உணடதானது. இநத 
சததாஷம் நீங்க இரதாசமஸ்வரம் ்கடற்க்ரயில் 
சி்வ பூ்ஜ பேய்ய விரும்பினதார . 
இதற்கதா்க சி்வலிங்கம் ப்கதாணடு ்வரும்ெடி 
ஆஞேசநய்ர அனுப்பினதார. ஆனதால் 
அ்வர ்வரு்வதறகுத ததாமதமதா்கச்வ, நல்ல 
சநரம் முடி்வதறகுள் பூ்ஜ்யத பததாடங்க, 
சீததாப்பிரதாட்டியதார மணலில் சி்வலிங்கம் 
அ்மதததாள். ்கதாசி விசு்வநதாதருககு 
நி்கரதா்கப் செதாற�ததக்க அைவில் விைஙகும் 
சீததாப்பிரதாட்டியதால் மணலில் உரு்வதாக்கப்ெட்ட 
இநத சி்வலிங்கம்ததான் இரதாசமஸ்வரம் 
இரதாமநதாத சு்வதாமி ச்கதாயில் மூல்வரதா்க 
இன்றும் உள்ைது.

‘இரதாசமஸ்வரம் ச்கதாயிலிலுள்ை 
சி்வலிங்கம், மணலதால் ஆனது கி்டயதாது. 
உண்மயில் அது மணலதா்க இருநததால், 
அபிசஷ்கததின் செதாது ்க்ரநது 
விட்டிருககுசம’ என்று முன்பு ஒரு 
மு்� ்வதாதம் எழுநதது. இநத 
விஷயம், அம்ெதாள் ெகதரதான 
ெதாஸ்கர ர தாயருககுத பதரிய 
்வநதது. ச்கதாயிலுககு ்வநத்வர, 

ெர்வத்வரததினி அம்ம்ன ்வழிெட்ட பின்னர, 
உப்பினதால் ஒரு சி்வலிங்கம் உரு்வதாககிப் 
பிரதிஷ்ட பேய்து அபிசஷ்கமும் 
நடததினதார. என்ன ஆசேரயம்! உப்பினதால் 
ஆன அநதச சி்வலிங்கம் ப்கதாஞேம் கூடக 
்க்ரயச்வயில்்ல.

‘ேதாததாரண மனிதனதான நதான் பேய்த 
உப்பு சி்வலிங்கசம ்க்ரயவில்்ல. 
அப்ெடியிருக்க, ம்கதாலக்ஷமியின் அ்வததாரமதான 
சீததாப்பிரதாட்டியதால் பிரதிஷ்ட பேய்யப்ெட்ட 
சி்வலிங்கம், மணலதால் பேய்யப்ெட்டதல்ல 
என்று நீங்கள் ஐயப்ெடும் அநத மணல் 
சி்வலிங்கம், ்க்ரயதாமல் இருப்ெதில் 
ஆசேரியம் எதுவுசம இல்்ல’ என்�தார. 
அம்ெதாள் ெகதரதான ரதாயர பேய்த உப்பு 
சி்வலிங்கத்த பிர்கதாரததில் இரதாமநதாதர 
ேன்னதிககு பின்பு�ம் ்கதாணலதாம்.

்வருடநசததாறும் தமிழ்ப் புதததாணடு 
அன்று அம்பி்்கககு ேநதனக ்கதாப்பு 
அலங்கதாரம் ந்டபெறுகி�து. அசதசெதால் 
ந்வரதாததிரி ் ்வெ்வமும் இஙச்க விசேஷமதா்க 
ந்டபெறும். ந்வரதாததிரி ஒன்ெது நதாட்்களும் 
அன்னபூரணி, ம்கதாலட்சுமி, சி்வதுர்்க, 
ப்கௌரி, ேதாரததாம்பி்்க, ்கஜலட்சுமி, 
மகிஷதாசுரமரததினி, துர்்க, லட்சுமி, 
ேரஸ்வதி ஆகிய அருள்ச்கதாலங்களில் 
அருள்ெதாலிப்ெதாள்.

மதார்கழி மதாதம் சதய்பி்� அஷடமி 
தினததன்று சு்வதாமியுடன் ரிஷெ 
்வதா்கனததில் எழுநதருளி ெடியைப்ெதாள் 
அம்பி்்க. அசதசெதால் ஆடி மதாதம் 
திருக்கல்யதாணப் பெருவிழதாவும் 
இஙச்க விசேஷம். இவவிழதாவின் 
ஓர அங்கமதா்க , அம்பி்்க 
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1. ்கதா்ரக்கதால் அம்்மயதார செயுருவு ப்கதாணட ெதாணடிய நதாட்டு ெதி எது? 
குலசேகரபட்டினம்

2.  பெரிய புரதாணததில் நமிநநதியடி்கள் ்வரலதாறச�தாடு மறறுபமதாரு நதாயனதார 
குறிப்பு ்கதாணப்பெறும், அநத நதாயனதார யதார? தண்டியடிகள்

3.  சுநதரரும் சேரமதான் பெருமதானும் ்கதாவிரி ஆறறில் நீர பெருககு வில்கச 
பேய்து பேன்று தரிசிதத தலம் எது, ெதாடிய ெதி்கம் எது? திருவையாறு, 
பரவும் பரிசோன்றறிசயன நான

4.  ஒரு திருப்பு்கழில் இன்பனதாரு திருப்பு்கழ் ெதாடல் இருப்ெததா்க அ்மநத 
ெதாடல்்களின் சி�ப்பு பெயர என்ன? கரந்துவ்ற திருப்புகழ்

5.  அபிரதாமி ெட்டருககு திருக்கடவூர அம்்ம நிலவு ்கதாட்டியருளிய அநததாதி 
ெதாடல் எது? 79. விழிகசக அருளுண்டு

தன் ததாய்வீடதான ்கநதமதாதன ெர்வத 
மணட்கப்ெடிககு மறுவீடு பேல்லும் 
்்வெ்வமும் அறபுதமதா்க ந்டபெறும். 
திருக்கல்யதாணப் பெருவிழதாக ்கதாலங்களில் 
இநத அம்பி்்க்யயும் சு்வதாமி்யயும் 
தரிசிதது ்வழிெட்டதால், ்கல்யதாண ்வரம் 

கண்டுபிடியுஙகளேன் – ஜுன் 2021 (விலைகள்)

்்ககூடும், மதாங்கல்ய ெலம் பெருகும், மங்கல 
்வதாழ்வு சிததிககும் என்ெது நம்பிக்்க. 
ந்வேகதி மணடெம் எழுநதருளி பின் தங்கப் 
ெல்லககில் வீதி உலதா பேன்று ெகதர்களுககு 
அருள்ெதாலிககி�தார. ததாயுமதான ஸ்வதாமி்களின் 
ெதாடல் பின்்வருமதாறு:

பதியுண்டு நிதியுண்டு புத்திரர்கள் மித்திரர்கள் பக்கமுண் டெக்ககாலமும் 
 பவிசுண்டு தவிசுண்டு திடெகாநத மகா்கயம பெடரனுந திமிர மணு்ககாக 
்கதியுண்டு ஞகானமகாங் ்கதிருண்டு சதிருண்டு ்ககாயசித் தி்களுமுண்டு 
 ்கறையுண்ெ ்கண்ெரபகால் அம்றமநின் தகாளில் ்கருத்டதகான்றும் உண்ெகாகுமமல் 
நதியுண்ெ ்கெடலனச் சமயத்றத யுண்ெபர ஞகான ஆனநதஒளிமய 
 நகாதகாநத ரூபமம மேதகாநத மமகானமம நகாடனனும் அ்கநறததீரத்டதன் 
மதியுண்ெ மதியகான மதிேதன ேல்லிமய மதுசூ தனன்தங்ற்கமய 
 ேறரரகா சனுககிரு்கண் மணியகாய் உதித்த மறலேளர்ககாதலிப் டபண் உறமமய"

பிதரு ெரி்கதார ஸதலங்களில் ஒன்�தா்க விைஙகும் ரதாசமஸ்வரததில் ்கடலில் குளிதது 
பிதரு ெரிஹதார பூ்ஜ பேய்து, ந்வரதாததிரியில் ஒரு நதாைதா்வது இரதாமநதாத சு்வதாமி 
ேன்னதிககு அருகிசலசய ்கதாட்சியளிககும் அன்்ன ெர்வத்வரததினி்யயும் ்வணஙகினதால் 
பிதரு சததாஷம், திருமணத த்ட, புததிரத த்ட நீஙகும் என்ெது ஐதீ்கம்.  
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கூழ் சோதை
சு ்வ தா மி ்க ள்  கு ட ந ் த யி ல் 

இருககும்பெதாழுது ஒருமு்� ்கடும் ெஞேம் 
நிலவியததால் கூழ் ேதா்ல ஒன்்� நிறுவி 
தினமும் ஏ்ழ எளிய்வர்களுககு கூழ் 
்வதாரதது ெசிப்பிணி தீரக்க ஏறெதாடு பேய்ததார. 
அதுமட்டுமல்லதாது கும்ெச்கதாணததில் 
ஒவப்வதாரு ்வருடமும் ் தப்பூேம், மதாசிம்கம், 
்்வ்கதாசி விேதா்கம், ஆடிப்பூரம் செதான்� விசேட 
தினங்களில் ஆயிரக்கணக்கதாசனதாருககு 
அன்னததானம் ஏறெதாடு பேய்்வதார. தறசெதாது 
இநத கூழ்ேதா்லயில் ேததிய ஞதான ே்ெ, 
ேததிய தரும ேதா்ல, ேததிய ச்வத ் ்வததிய 
ேதா்ல ஆகிய்்வ இயஙகி ்வருகின்�ன.

ைமிழகம் கணட ஞொனிகள் - 7
மருத்துவெ உைவிகள்

சு்வதாமி்கள் சயதா்கக ்க்ல்யப் 
செதாலச்வ சிதத மருதது்வமும் நன்கு 
்்க்வரப் பெறறிருநததார. தன்்ன நதாடி ்வநது 
கு்�்க்ைச பேதால்லும் அன்ெர்களுககு 
ஆெதே்கதாயம் என்று பேதால்லி பநறறியில் 
திருநீறிட்டு, மருநது ப்கதாடுப்ெதார. இவ்வதாறு 
எணணறச�தாரின் சநதாய்்க்ைத தீரதது 
அருளியிருககின்�தார. ஒவப்வதாரு்வரின் 
கு்�்களுககு ஏறெ சு்வதாமி்கள் ப்கதாடுககும் 
மருநதும், ்கதால அைவும் மதாறுெடும். இ�நது 
செதான்வர்க்ை சு்வதாமி்கள் உயிரப்பிதததும் 
உணடு.

ஒருமு்� ரதாமநதாதபுரத்தச சேரநத 
ஆதப்ெர என்கி� அன்ெருககு ்்க்களில் 
குன்ம சநதாய் ்கணடது. எவ்வைச்வதா 
்்வததியங்கள் பேய்தும் ெலன் ்கதாணதாமல் 
தவிதது ்வநததார. கும்ெச்கதாணததில் 
ெதாட்கசசேரி சு்வதாமி்கள் ெலரின் சநதாய்்க்ைத 

ஸ்ரீ இைாமலிங்க
சு்வாமி்கள்

பாடகச்சேரி
சென்ற இைழ் சைோடர்ச்சி...
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தீரப்ெது குறிதது அறிநததும் ஓசடதாடி ்வநது 
ெணிநததார. சு்வதாமி்களிடம் தன் கு்�்யச 
பேதால்லி குணப்ெடுதத ச்வணடினதார. 
மனமிரஙகிய சு்வதாமி்களும் அ்வருககு 
குளி்்க மருந்த ப்கதாடுதது உட்ப்கதாணடு 
்வரச பேதான்னதார. உட்ப்கதாணட சிறிது 
்கதாலததிசலசய ் ்க்களில் ஏறெட்ட குன்மம் 
மதாறி குணம்டநததார அநத அன்ெர.

மிக்க மகிழ்சசிய்டநத ஆதப்ெர 
நன்றிப் பெருககுடன் சு்வதாமி்க்ைப் 
ெணிநது தன் நன்றிக ்கதாணிக்்க்ய 
பேலுதத விரும்பினதார. சு்வதாமி்களின் 
ஆசியுடன் ெதாட்கசசேரியில் ஒரு மடம் 
்கட்டிக ப்கதாடுதததார. பின்பனதாரு ேமயம் 
குடந்த நதாச்கஸ்வரர ஆலயததில் நடரதாஜர 
ேன்னதியும் தன் பெதாருட்பேலவில் ்கட்டிக 
ப்கதாடுதததார.

ஆையத் திருபபணிகள்
ஒ ருமு் �  சு ்வ தா மி ்க ள் 

கு ட ந ் த யி ல்  ச த ்வ தா ர ப் 
ெதாடல்பெற� தலங்களில் ஒன்�தான 
கீழ்கச்கதாட்டம் நதாச்கஸ்வரர 
ஆலயததிறகு பேன்� பெதாழுது, 
அஙகு ஆலய ்வைதா்கம் புதர 
மணடி, திருப்ெணி இல்லதாமல் 
குடமுழுககு பேய்யப்ெடதாமல் 
இருப்ெது ்கணடு மனம் ்வருநதினதார 
(சததாரதாயமதா்க 1920 - 1923 ஆம் 
ஆணடு). எப்ெடியதா்வது ஆலயத்த 
பேப்ெனிட்டு குடமுழுககு பேய்ய 
விரும்பினதார. ெல பேல்்வநதர்களிடமும், 
வியதாெதாரி்களிடமும் குடமுழுககு 
திருப்ெணி குறிதது பதரிவிதததார. யதாரும் 
பெரிய அைவில் முன்்வரவில்்ல. 
அவ்வைவு பெரிய ஆலயததிறகு 

தனிபயதாரு்வரதாய் திருப்ெணி சமறப்கதாணடு 
குடமுழுககு பேய்்வது என்ெது எளிததான 
்கதாரியமதா என்ன? ஆயினும் சு்வதாமி்கள் 
சேதாரநது விடவில்்ல.

இ்�்வ்ன ச்வணடிக ப்கதாணடு, 
ஒரு பேதாம்்ெ ்கயிறறில் ்கட்டி அ்தத 
தன் ்கழுததில் உணடியல் செதால் மதாட்டிக 
ப்கதாணடு சில அன்ெர்களுடன் வீதி 
வீதியதா்கச பேன்று நிதி ்வசூலிதததார. 
சு்வதாமி்கசை இவ்வதாறு பதருவில் இ�ஙகி 
நிதி ்வசூலிப்ெது ்கணடு ெலரும் தங்கைதால் 
இயன்� ்கதாணிக்்க்க்ை பேலுததினர. 
தினமும் ்வசூலதாகும் பததா்்க்யக ப்கதாணடு 
மறுநதாள் ஆட்்களுககு கூலி ப்கதாடுதது 
்வநததார சு்வதாமி்கள். ஒரு்வதாறு மிகுநத 
சிரமங்களுககு இ்டயில் திருப்ெணி்ய 
முடிதது குடமுழுக்்க நன்மு்�யில் 
நடததினதார சு்வதாமி்கள். நதாச்கஸ்வரர 

ஆலய ரதாஜச்கதாபுரததின் முதல் 
தைததில் நு்ழ்வதாயிலுககு சமசல 
சு்வதாமி்களின் சு்த சிறெம் 
உணடிய்ல ்கழுததில் மதாட்டிய 
ச்கதாலததில் இன்றும் உள்ைது. 
ஆலயததுள் அ்வருககு தனி 
ேநநிதியும் உள்ைது.

இது  தவி ர ,  தஞ் ே 
கீழ்வதாேல் ப்வள்்ை விநதாய்கர 
ஆலயம், திருசசி உசசிப் 
பிள்்ைய தா ர  ஆலயம் , 
புன்்னநல்லூர மதாரியம்மன் 
ஆலயம், பேன்்ன கிணடி 
முனீஸ்வரர ஆலயம் செதான்� 

ெ ல ஆலயங்களுககு சு்வதாமி்கள் 
முன்னின்று திருப்ெணி பேய்து 
குடமுழுககு நடததி இருககி�தார.
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திரு்வொறறியூர்
சு்வதாமி்கள் 1922 முதல் 1948 ்வ்ர 

குடந்த முகதிககுை மணடெததில் 
தஙகிருநததார. அவ்வப்செதாது அன்ெர்களின் 
ச்வணடுச்கதாளுககிணங்க பேன்்ன, 
பெங்களூரு, பெல்லதாரி, பேள்ைககுருககி 
செதான்� ஊர்களுககுச பேன்று திரும்பு்வதார. 
அஙகு அன்ெர்களின் இல்லததில் தஙகு்வதார.

பேன்்ன திருப்வதாறறியூரில் 1948 ஆம் 
ஆணடு முதல் 1949ல் முகதி அ்டயும் ்வ்ர 
தஙகியிருநததார. அப்செதாது ்ஹச்கதாரட் 
சு்வதாமி்கள் என ்வழங்கப்ெட்ட அப்புடு 
சு்வதாமி்களுடன் நட்பு ஏறெட்டது. அப்புடு 
சு்வதாமி்கள் சிததி அ்டநத பின்னர அ்வரின் 
ேமதாதி்ய திருப்வதாறறியூர ெட்டினதததார 
ஆலயததுககு அருகில் அ்மதததார 
ெதாட்கசசேரி சு்வதாமி்கள்.

்வ ள் ை ல தா ரி ன்  ஜீ ்வ ்க தா ருண ய 
ததது்வததின்ெடி ஒழுகி ெலரின் பிணி்க்ைத 
தீரததும், ெல ்வதாயில்லதா ஜீ்வன்்களின் ெசி 
செதாககியும், ஆலயங்கள் பேப்ெனிட்டும் 
பததாணடதாறறி ்வநத ெதாட்கசசேரி சு்வதாமி்கள் 
1949ஆம் ஆணடு ஆடி 14ம் நதாள் ஆடிப்பூர 
தினததன்று (29.07.1949) திருப்வதாறறியூரில் 
முகதிய்டநததார. சு்வதாமி்களின் ேமதாதிக 
ச்கதாயிலும் ெட்டினதததார ச்கதாயில் அருகிசலசய 

உள்ைது. திருப்வதாறறியூரில் ஒசர இடததில் 
அரு்கருகில் ெட்டினததடி்கள், ெதாட்கசசேரி 
சு்வதாமி்கள், அப்புடு சு்வதாமி்களின் ஆலயங்க்ை 
நம்மதால் தரிசிக்க இயலும். (சு்வதாமி்கள் 
ததாம் சிததிய்டய குடந்த முகதிககுை 
மணடெததில் ஒரு ஒடுக்க அ்�்ய ஏறெதாடு 
பேய்து ் ்வததிருநதது குறிப்பிடத தக்கது).

"ந தான் ம்�நததாலும் என்்ன 
நம்புெ்வர்களுககு என்றும் து்ணயதா்க 
இருப்சென்" .  இதுச்வ சு்வதாமி்கள் 
நமகப்கல்லதாம் கூறியுள்ை நம்பிக்்க 
்வதாககியம் . இன்றும் குடந்தயில் 
சு்வதாமி்கள் ஏறெடுததிய கூழ்ேதா்லயில் 
குரு்வதார (வியதாழன்) பூ்ஜ, பெௌரணமி 
பூ்ஜ, ்தப்பூே விழதா, மதாசிம்க விழதா, 
ஆடிப்பூர குருபூ்ஜ விழதா, திரு்வதாதி்ர 
பூ்ஜ ஆகிய்்வ சி�ப்ெதா்க ந்டபெறறு 
்வருகின்�ன. நதாமும் ்கலநது ப்கதாணடு 
ெதாட்கசசேரி சு்வதாமி்களின் அருள் பெறுச்வதாம்.

ரகொசைரகொசை

திருவொற்றியூர  மடம்

இறைவன் திருக்்கோயிலில் மட்டும் இருக்கின்ைோன் 
என்று எண்ணக்கூடோது. நம் உள்ளத்தில் பிரியோது 
இருக்கின்ைோன். அதனோல் தோன் 'பிரோன்' என்று 
அறைக்கின்்ைோம். எண்ணத்திலும், ச�ோல்லிலும், 
ச�யலிலும் இறைவன் இருக்கின்ைோன். ஆதலோல், 
நம் எண்ணஙகளும், ச�ோல்லும், ச�யலும் 
தூயவனவோக இருக்க ்வணடும்.
நோம் இறைவனுறடய �ந்நிதியில் இருக்கின்்ைோம். 
அவன் நம்றம ஒவசவோரு க்ணமும் போர்த்துக் 
சகோணடிருக்கின்ைோன். அதனோல் அவன் அரு்ளறிய 
போவஙகள ச�யதல் கூடோது.
என்வ, ஒவசவோரு மனிதனும் 
நம் உள்ளத்தில் இறைவன் 
உறைகின்ைோன் என்று எணணி, 
அவனரு்ளறிய தீவிறன 
புரியோது, நல்விறனறயப் 
பயன் கருதோமல் புரிந்து 
பி ை வி த்  து ன் ப த் ற த 
அகற்றுதல் ்வணடும்.

ொரியார வமாழிகள்
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இத்றவென்:
பிரம்மசிரக்கணடீேர, வீரட்சடேர, 

பிரமநதாதர, ஆதிவில்்வநதாதர, திருவீரட்டதானதது 
ம்கதாசத்வர, திருக்கணடியூரு்டய ம்கதாசத்வர 
எனவும்

இத்றவி:
மங்கைநதாயகி, மங்கைதாம்பி்்க எனவும் 

அ்ழக்கப்ெடுகி�தார

இகச்கதாவில் ஈேன் தன் ெரதாககிரமத்த 
நி்கழ்ததிய அட்டவீரட்டதான தலங்களுள் 
ஒன்று. இததலததில்ததான் பிரம்மனின் ஐநது 
தத்ல்களில் ஒரு த்ல்ய ப்கதாய்து 
அ்வரது ஆண்வத்த அடககினதார என்ெது 
ஐதீ்கம். ஏழூர ெல்லககு திருவிழதாவின் 
ஐநததாம் ச்கதாவில் இது.

அரததமணடெததில் 4 அழகிய 
விஷணு்கதாநதத தூண்கள் உள்ைன. 
ச்கதாயிலின் பி� ெகுதி்களில் ்கதாணப்ெடும் 
ப ெ ரு ம் ெ தா ன்் ம ய தா ன  தூண்கள் 
ப்வட்டுப்செதாதி்்கசயதாடு கூடிய எணெட்்டத 
தூண்கள் ஆகும். அரததமணடெம் மறறும் 
ம்கதாமணடெததின் ப்வளிப்பு�ச சு்வர்களில் 
எளிய அலங்கதாரங்கசைதாடு ெல்்கசயதாடு 
கூடிய அ்ரததூண்கள் ்கதாணப்ெடுகின்�ன. 
நடரதாஜர மணெததில் ஒசர ஒரு சிம்மத தூண 
்கதாணப்ெடுகி�து. இததூண ெல்ல்வர்கதால 
தூணதாகும்.முதல் திருசசுறறில் மதில் 
சு்வ்ரபயதாட்டி பதறகு, கிழககு, மறறும் 
சமறகு தி்ே்களில் திருசசுறறு மதாளி்்கக 
்கதாணப்ெடுகி�து.

கல்வட்டு ரபசும் கறைளிகள்

திருககணடியூர்திருககணடியூர்

திருச்சி பொர்த்திதிருச்சி பொர்த்தி
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சிறபஙகள் :
திருசசுறறு மதாளி்்கயின் கிழககுப் 

பு�ததில் மட்டும் ்வடகிழககு மூ்லயில் 
பதன்தி்ே சநதாககிய்வதாறு ்ெர்வர, 
சமறகு சநதாககிய நி்லயில் ேப்த 
விநதாய்கர எனும் ஏழு விநதாய்கர்கள், 
சூரியன், மி்கவும் அரிததான அமரநத 
நி்லயில் அரததநதாரீஸ்வரர, ேநதிரன் 
சிறெங்கள் ்கதாணப்ெடுகின்�ன. இஙகு 
்கதாணப்ெடும் அரததநதாரீஸ்வரர சிறெம் நின்� 
நி்லயில் அல்லதாது அமரநத நி்லயில் 
பின்பு�ம் ரிஷெதசததாடு ்கதாணப்ெடுகி�து. 
மூல்வர ேன்னதி கிழககு சநதாககிய 
நி்லயில் ்கரு்வ்�, அரததமணடெம், 
மு்கமணடெம், ம்கதாமணடெம் ஆகிய்வறச�தாடு 
்கதாணப்ெடுகி�து. அரததமணடெததின் 
நு்ழ்வதாயிலின் இருபு�மும் து்வதார 
ெதால்கர்களுககு ெதிலதா்க அக்கமதா்ல 
ஏநதிய ஞதானஸ்கநதரும் ததாம்ர பமதாட்டு 
ஏநதிய வீரஸ்கநதரும் வீறறுள்ைனர. மு்க 
மணடெததிசலசய மூல்வரின் ்வலப்பு�ததில் 
ந்வகிர்க ேன்னதியும் அ்மநதுள்ைது. 
அம்மன் ேன்னதி பதறகு சநதாககிய நி்லயில் 
இரணடதாம் திருசசுறறில் சத்வச்கதாட்ட 
மூரததங்களுடன் ்கதாணப்ெடுகி�து. நதான்கு 
்கரங்களுடன் ேமெதாத ஸததான்கததில் 
அம்மன் திருவுரு்வம் அ்மநதுள்ைது. 
பிரம்மதா மறறும் ேரஸ்வதி திருமுன் முதல் 
திருசசுறறில் விஷணு துரக்்கககு அருகில் 
கிழககு சநதாககிக ்கதாணப்ெடுகி�து. நதான்கு 
சிரஙப்கதாணட பிரம்மதா அமரநத நி்லயில் 
இரு்கரங்கசைதாடு புன்ன்்க புரி்வது 
செதான்� சததாற�ததுடன் ேரஸ்வதிசதவியுடன் 
்கதாணப்ெடுகி�தார. ேரஸ்வதி நின்� ச்கதாலததில் 
நதான்கு ்கரங்களுடன் ்கதாட்சி தருகி�தார. 
பெதாற்கதாளியம்மன் திருமுன் இரணடதாம் 
திருசசுறறில் பதன்தி்ேயில் ்வடககு 

சநதாககிய நி்லயில் சு்தயினதால் ஆன 
இரு து்வதாரெதாலி்்கச சிறெங்கசைதாடு 
சிறு சிறெமதா்கக ்கதாணப்ெடுகி�து. 
சத்வச்கதாஷடததின் ்வடகச்க நதான்மு்கன் 
மறறும் ேரஸ்வதி, விஷணு துரக்்க, 
பிரம்மதா, கிழகச்க லிஙச்கதாதெ்வரும் பதறச்க 
தக்ஷணதாமூரததியும், அதறகு ேறறு தள்ளி 
்ெர்வரும் வீறறுள்ைனர.

இததலததில் ்கதாணப்ெடும் பிரம்மனின் 
சி்ல என்ெது சி்வனின் உரு்வதான ்வதாகீேரின் 
திருகச்கதாலசமயதாகும். ஆனதால் இன்று அ்வர 
த்வறுதலதாய் பிரம்மனதாய் ்வணஙப்ெடுகி�தார. 
அருச்கயுள்ை ேரஸ்வதி சிறெம் கூட மி்கவும் 
பிற்கதாலததில் ஏறப்ெடுததப்ெட்டசத. ்வதாகீேர 
ெறறி நதாம் சிறிது அறிநதுப்கதாள்்வது 
அ்வசியம்.

கண்டியூர் வொகீசேர்:
ஆயிரததளி என குறிப்பிடப்ெடும் 

'நநதிபுரம்', நியமம் என ஊரில் மட்டுசம 
இவ்வ்்க அரிய சி்ல்கள் உள்ைது. 
அன்்�ய நநதிபுரம் ஆயிரததளி 
எனும் பெருந்கரம் இன்்�ய ்கணடியூர 
வீரசிங்கம்செட்்ட மறறும் அருச்கயுள்ை 
ஊர்கைதால் ஒருஙகி்ணநத ஊரதாய் அன்று 
இருநதுள்ைது.ெல்ல்வன் உரு்வதாககிய 
நநதிபுர ஆயிரததளி்ய ஒதது அ்வர்களுககு 
கீழடஙகிய முதத்ரயர்கைதால் நியமதது 
ஆயிரததளி எனும் ந்கரம் உரு்வதாக்கப்ெட்டது. 
நியமம் ்கல்ல்ன -திருக்கதாட்டுப்ெள்ளி 
இ்டசய சிறறூரதாய் இன்று உள்ைது.

'ஆட்கப்புரி ே நநதிபுரதது ஆயிரததளி' என 
சி�ப்பிதது கூ�ப்ெடும், நநதி்வரமெல்ல்வனதால் 
நிரமதானிக்கப்ெட்ட இநந்கரிலும், அ்வர்களின் 
சிற�ரேர்கைதான முதத் ரயர்களின் த் லந்கரதான 
நியமததிலும் இவ்வ்்க ்வழிெதாடு இருநதுள்ைது.
ஆயிரம் லிங்கங்க்ை நிரமதாணிதது ்வணஙகும் 
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்வழக்கம் இவவிரு ஊர்களில் இருநதுள்ைது. 
இன்றும் அவவூர்க்ை சுறறி ஆங்கதாஙகு 
நி்�ய எணணிக்்கயில் ெதாணலிங்கங்கள் 
கி்டககின்�ன.

்வதாகீேர எனும் இசசிறெங்கள் பெதாது்வதா்க 
ஐநத்ர அடி உயரம் கு்�யதாமல் 
இருககும். இ்�்வன் ததாம்ரபீடததில் 
சு்கதாேனச்கதாலததில் அமரநதிருப்ெதார.நதான்கு 
த்ல்களுடன் நதாற்கரங்களுடன் ்கம்பீர 
ச்கதாலததிலிருப்ெதார.நதான்கு மு்கங்களிலும் 
பநறறிக்கண இருககும்.

சி்வ்ன ேததாசி்வமூரததமதா்க ்வழிெடு்வது 
ஒருபநறி.ெல்ல்வர்களும் சேதாழர்களும் 
ேததாசி்வ ்வடி்வத்த ெல்ச்வறு விதங்களில் 
்வடிததுள்ைனர. இரணடதாம் நநதி்வரமனின் 
உதசயநதிரம் பேப்செடும் ேததாசி்வ 
்வணக்கம் கூறிதததான் ஆரம்பிககி�து.
எனச்வ பெரும்ெதாலும் இசேததாசி்வ ்வழிெதாடு 
நதான்மு்கனதா்கச்வ ்வடிக்கப்பெறும்.

ம தாணிக்க்வதாே்க ர ,  ேதுரனதாகிய 
்வதாகீே்ர 'ததாம்ரச்ே்வனதா்க' ்கதாட்டுகி�தார.
சத்வதாரம், திரு்வதாே்கததிலும், அஜிததா்கதாமம், 
்கதாரணதா்கதாமம் செதான்� ஆ்கமநூல்்களிலும் 
்வதாகிேர குறிக்கப்ெடுகி�தார. இவ்வரிய 
சிறெம் இன்று பிரம்மனதா்க ்கணடியூரிலும், 
பேநத்லயிலும் ்வணங்கப்ெடுகி�தார.

கல்வெட்டு சி்றபபுகள்:
இகச்கதாவிலில் ெல்ல்வ மன்னன் 

நிருெதுங்க விகரம்வரமன் , சே தாழ 
மன்னர்கைதான முதலதாம் ெரதாநத்கன், 
சுநதரசேதாழன்,ஆதிதத ்கரி்கதாலன், முதலதாம் 
ரதாசஜநதிரசேதாழன் ஆகிசயதார ்கதாலததுக 
்கல்ப்வட்டு்கள் உள்ைன. ்கல்ப்வட்டு்களில் 
இ்�்வனின் பெயர திருவீரட்டதானதது 
ம்கதாசத்வர, திருக்கணடியூரு்டய ம்கதாசத்வர 
என்று குறிப்பிடப்ெடுகின்�தார.

ெல்ல்வர்கதாலததில் இகச்கதாவில் 
ஆற்கதாட்டு கூற�ததின் கீழ் இருநதது. 
இவவூரில் ஒரு ்கதாைதாபிடதாரி ச்கதாவில் 
இருநத்த நிருெதுங்கனின் ்கல்ப்வட்டு 
பதரிவிககி�து.

ெரதாநத்கசேதாழனின் ்க்டசிம்கன் 
உததமசீலி குறிதத ்கல்ப்வட்டு்கள் பமதாததம் 
ஐநதுமட்டுசம, அதில் இகச்கதாவில் 
்கல்ப்வட்டும் ஒன்று. இக்கல்ப்வட்டில் அ்வர 
ெ்கல்விைககு எரிக்க ததானமளிததுள்ைதார.

அம்ெதாள் ச்கதாவிலிலுள்ை முதலதாம் 
ர தா ச ஜ ந தி ரன்  ்க ல் ப ்வ ட் ப ட தா ன்று , 
ெரதாநத்கஈஸ்வரம், ்வதான்வன்மதாசதவீஸ்வரம் 
எனும் இருச்கதாவில்்கள் இருநத்த 
பதரிவிககி�து. இவவிருச்கதாவிலும் 
ெ ள் ளி ப் ெ ் ட  ச ்க தா வி ல்  எ ன 
்கருதப்ெடுகி�து! இகச்கதாவில் இன்று 
முறறிலும் இருநத சு்வடில்லதாமல் 
செதாய்விட்டது. எனினும் ்கணடியூருககு 
அருச்க இரட்்டகச்கதாவில் எனும் ஊர 
இன்றும் உள்ைது குறிப்பிடததக்கது. 
அவவூரிசலசய இப்ெள்ளிப்ெ்டகச்கதாவில் 
இருநதிருக்க  ச்வணடும்  என்ெது 
ஆய்்வதாைர்கள் ்கருதது.  

ஜூதல 2021  புேெலரகள்

சிவத்திரு 
ருகமணி முதது

சிவத்திரு 
ஹரிஹேன்

சிவத்திரு 
சிெகுமாேன்

சிவத்திரு 
தீபன்

சிவத்திருமதி 
பரிமளா
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நலவொழ்வுத் ைரும் திருமுசைத் ைலஙகள் - 10

கும்ெச்கதாணததுககு சமறச்க 3 கி.மீ. 
பததா்லவில் அ்மநதுள்ைது ப்கதாட்்டயூர. 
இவவூருககு அருகில் சு்வதாமிம்ல உள்ைது.

இவவூர முழு்வதும் ஆமணககுச பேடி்கள் 
நி்�நத ்கதாடதா்க இருநதது. ஆமணககு 
ப்கதாட்்டச பேடியின் கீழ் சி்வபெருமதான் 
எழுநதருளியததால் இநத ஊர 'ப்கதாட்்டயூர' 
என்று அ்ழக்கப்ெடுகி�து.

சேதாழ அரேன் ஒரு்வனுககு சி்வபெருமதான் 
ச்கதாடிலிங்கமதா்கக ்கதாட்சி ப்கதாடுததததால் 
இததலதது மூல்வர 'ச்கதாடீஸ்வரர' என்று 
்வணங்கப்ெடுகின்�தார.

மூல்வர 'ச்கதாடீஸ்வரர' என்னும் 
திருநதாமததுடன், லிங்க ்வடிவில் ்கதாட்சி 
அளிககின்�தார. மூல்வர திருசமனியில் 
ச்கதாடி சிறிய லிங்கங்கள் அ்மநதுள்ைது 

ம. நித்யொனநைம்ம. நித்யொனநைம்க்காடி பா்வங்கள் 
தீர்க்கும் க்காடீஸ்வைர்

சி�ப்ெதாகும். இ்வ்ரத தரிசிதததால் 
முறபி�வி்களில் நதாம் ச்கதாடி ெதா்வங்கள் 
பேய்திருநததாலும் நீஙகிவிடும் என்ெதும், 
இஙகு ஒரு புணணியம் பேய்ததால் அது 
ச்கதாடி புணணியமதா்கப் பெருகும் என்ெதும் 
நம்பிக்்க.

அம்பி்்க 'ெநததாடு நதாயகி' என்னும் 
திருநதாமததுடன் தரிேனம் தருகின்�தாள். நின்� 
ச்கதாலததில் ்கதாட்சி தரும் அம்ெதாள், ெநது 
ஆடு்வது செதால் தனது ஒரு ்கதா்ல ேறறு 
முன்பு�மும், ஒரு ்கதா்ல ேறறு பின்பு�மும் 
்்வததிருப்ெது செதால் ்கதாட்சி தருகின்�தாள். 
அ்வ்ர ்வணஙகினதால் தனது ்கதாலினதால் 
நமது ெதா்வங்க்ை உ்தததுத தள்ளி 
விடு்வதாள் என்ெது செதால் இக்கதாட்சி உள்ைது.

ச்கதாஷடததில் விநதாய்கர, தட்சிணதாமூரததி, 
துரக்்க, ேணசடஸ்வரர ஆகிசயதார ்கதாட்சி 
தருகின்�னர. பிர்கதாரததில் ச்கதாடி விநதாய்கர, 
ச்கதாடி ்வள்ளி சத்வசே்ன ேசமத சுப்ரமணயர, 
ச்கதாடி ேணசடஸ்வரர என்று ச்கதாடிப் பெரு்ம 
உ்டய்வர்கைதா்க இருககின்�னர.

சமலும் ெஞே லிங்கங்கள், ்கஜலட்சுமி, 
அஷடபுஜ துரக்்க, ேதாஸததா, ேதுரபுஜ துரக்்க, 
ேனீஸ்வரன், ்ெர்வர ஆகிசயதார தரிேனம் 
தருகின்�னர. இகச்கதாயிலில் ந்வககிர்கங்கள் 
தங்கைது ்வதா்கனங்களுடன் ்கதாட்சி தருகின்�னர.

இததல விருட்ேமதான ஆமணககுச 
பேடியின் கீழ் அமரநது ஆதசரய ம்கரிஷி 
த்வம் பேய்தததால் 'சஹரணட முனி்வர' 
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என்னும் பெயர பெற�தார. இததலததிறகு 
அருகில் உள்ை திரு்வலஞசுழியில் ்வலமதா்க 
ஓடிய ்கதாவிரியில் பூமிககு அடியில் ஓடியது. 
அ்த சமசல ்வரச பேய்்வதற்கதா்க அநத 
பிலவில் சஹரணட முனி்வர இ�ஙகினதார. 
அதன் பின்னர ்கதாவிரி மீணடும் சமசல 
பேல்லத பததாடஙகியததா்கக கூ�்வர. முனி்வர 
பூமிககு அடியில் இருநது ப்வளி்வநத இடசம 
ப்கதாட்்டயூர தலமதாகும். இரதாமர, பிரம்மதா, 
சதச்வநதிரன், நதாரதர, மதாரக்கணசடயர, 
ெதரசயதாகியதார ஆகிசயதார ்வழிெட்ட தலம். 
இகச்கதாயிலில் ஐநது நி்ல்களுடன் கூடிய 
இரதாஜச்கதாபுரம் உள்ைது. இகச்கதாயிலில் 

தீரததமதான அமுதக கிணறு ச்கதாயிலுககு 
உள்சைசய இருககி�து.

சத்வதா ரப் ெ தா டல் பெற� 2 7 6 
திருததலங்கள் ்வரி்ேயில், ்கதாவிரி ்வட்க்ரத 
தலங்களில் 44்வது தலம். திருநதாவுக்கரேர 
ஒரு ெதி்கம் ெதாடியுள்ைதார. அருணகிரிநதாதர 
இததலதது முரு்க்ன தமது திருப்பு்கழில் 
ெதாடியுள்ைதார.

இகச்கதாயில் ்கதா்ல 7 மணி முதல் 
மதியம் 12 மணி ்வ்ரயிலும், மதா்ல 4.30 
மணி முதல் இரவு 8 மணி ்வ்ரயிலும் 
ந்ட தி�நதிருககும்.  

சில்போ சிற்பி 
வடித்த ்�ோை 
வ்ளநோட்டின் 

அைகன் 
முருகனின் 

மூன்று 
தலஙகள

என்கண்

புேொசரசேரி எட்டுககுடி
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நொலவர் பொசையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 ைோமதை செங�ட்

சென்ற இைழ் சைோடர்ச்சி...

நதாங்கள் தரிசிதத பெரும்ெதாலதான 
ச ்க தா யில் ்கள்  கி ர தா ம ப் பு � ங ்களில் 
இருநத்மயதால் அ்ன்வரும் ேறறு 
சிரமப்ெட்சட ெயணிக்க சநரநதது. தற்கதாலததில் 
இதது்ன ்வதா்கன ்வேதி்கள் இருநதும் 
நதாம் சிரமப்ெடு்வததா்க எணணுகிச�தாசம, 
அக்கதாலததில் இ்�யடியதார்கள் எப்ெடி 
நடநசத தல யதாததி்ர சமறப்கதாணடு 
இ்�்வ்னத சதடி தரிசிததிருப்ெதார்கள் 
என்று எணணு்்கயில் அ்வர்களின்மீது 
ப்கதாணட மதிப்பு கூடியது.

சிறுதபததாணடர ்வதாழ்நத ெதியதான 
திருபேங்கதாட்டஙகுடி, அப்ெரபிரதான் 
இ்�்வனின் ்கழலடி இ்ணநத திருப்பு்கலூர, 
திரு்வதாஞசியம் திருததலததில் ெள்ளிய்� 
பூ்ஜ, திருமீயசசூர ஆலயததில் அன்்ன 
லலிததாம்பி்்கககு ப்கதாலுசு ேதாறறும் ்வதாய்ப்பு, 
அம்ெர மதா்கதாைம், திருநள்ைதாறு, தருமபுரம், 
திருக்க்டயூர, திருநல்லம், திரு்வதா்வடுது்�, 
மயிலதாடுது்� மதாயூரநதாதர, அெயதாம்பி்்க 
அம்்மயின் திருப்ெள்ளிபயழுசசி ்வழிெதாடு, 
ச்கதாடியக்க்ரக குழ்கர, அப்ெரடி்களும், 
ேம்ெநதப் பிள்்ையும் திருக்கத்வம் ததாழ் 
தி�நது மூடப்ெதாடிய திரும்�க்கதாடு, 
ச்கதாட்புலி நதாயனதாரின் திருநதாட்டியதததான்குடி, 

திருகச்கதாளிலி, திருப்பு்கழ் தலமதான 
எண்கண, நதா்்க பநல்லுக்க்ட மதாரியம்மன், 
திருநதா்்கக்கதாசரதாணம், எட்டுககுடி 
முரு்கன், சிக்கல், கீழ்ச்வளூர, ்கரவீரம், 
த்லயதாலங்கதாடு, திரு்வதாரூர தலங்களில் 
இ்�்வ்ன தரிசிதசததாம். ஒவப்வதாரு 
தலங்களிலும் ஒவப்வதாரு விதமதான அனுெ்வம் 
கி்டததது.

இநத யதாததி்ரயில் குறிப்பிடததக்க 
விடயங்கள் யதாபதனில், நதாம் பேன்� ெல 
தலங்களில் இ்�்வனும், இ்�வியும் 
அ்மதி சூழக ்கதாட்சி தநதனர. சில 
தலங்களில் பமய்க்கதாப்ெதாைர்கள் மட்டுசம 
இருநதனர. அ்வர்களும் சிரமம் ெதாரதாமல் 
ஆலயததின் ேதாவி்ய எடுதது ்வநது 
திருகச்கதாயி்ல தி�நது நதாம் தரிேனம் 
பெ� உதவினர. எநத ஒரு பிரதிெல்னயும் 
எதிரெதாரதாமல் அ்வர்கள் இ்�்வனுககும், 
அடிய்வர்களுககும் ஆறறும் பததாணடு 
செதாறறுதலுககு உரியது.

இரணடதா்வது, நமது குழு ்வதா்கன 
ஓட்டுநர திரு.மதாரிமுதது அ்வர்கள் ்கதாய்சேலில் 
அ்வதியுற�செதாதும் சிறிதும் சுணங்கதாமல் 
்வதா்கனத்த சநரததியதா்க பேலுததி ்வநதது, 
அ்வர ஒரு அனுெ்வம் ்வதாய்நத ஓட்டுநர 
என்று ெ்�ேதாறறியது.

2020 ஆஙகிலப் புதததாண்ட ஒட்டி 
திருப்பு்கழ் தலமதான திருமுட்டததில் 
ந்டபெற� ்வழிெதாட்டிலும், மதாத இறுதியில் 
பேன்்னயில் ந்டபெற� இநது ேமய 
ஆன்மீ்க மறறும் சே்்வ ்கண்கதாட்சியிலும் 
்கலநது ப்கதாள்ளும் ்வதாய்ப்பு கிட்டியது. 
்கண்கதாட்சி நடநத ஏழு நதாட்்களும் 
நதால்்வரின் ெதா்தயில் குழு ேதாரெதா்க 
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அ்மக்கப்ெட்டிருநத அரஙகில் குழு்்வச 
சேரநத ெல தன்னதார்வலர்கள் தன்னலம் 
ெதாரதாது ெணியதாறறினர. அ்வர்களின் ெணி 
ெதாரதாட்டுதலுககுரியது.

அடுதது நம் குழு நடததிய திவய சதே 
யதாததி்ரயில் ்கலநது ப்கதாணடதன் மூலம், 
அது்வ்ர தரிசிக்க இயலதாமல் விடுெட்டிருநத 
்கதாஞசி ் ்வகுணட்வதாேப் பெருமதாள் மறறும் 
திருப்புட்குழி விஜயரதா்க்வ பெருமதா்ை 
்வணஙகி பததாண்ட நதாட்டு திவய சதே 
தரிேனத்த பூரததி பேய்சதன். பிப்ர்வரியில் 
நடநத நடுநதாடு மறறும் பததாண்ட நதாட்டு 
திருததல யதாததி்ரயில் திரு்வதாமதாததூர 
ச்கதாயில், ்வணணசேரெம் தணடெதாணி 
சு்வதாமி்கள் திருசேமதாதி, திரு்வக்க்ர, 
இரும்்ெ மதா்கதாைம், திருஅரிசிலி, கிளியனூர, 
அசசிறுப்ெதாக்கம் ஆகிய தலங்க்ைத 
தரிசிதது பததாண்ட நதாட்டு திருமு்�த 
தலங்களின் தரிேனத்த பூரததி பேய்யும் 
செறு பெறச�ன்.

இது்வ்ர நதால்்வரின் ெதா்தயில் எனது 
அனுெ்வங்க்ைப் ெகிரநது ப்கதாணட்த 
செதாலச்வ, நதால்்வரின் ெதா்தயில் எனது உ�வு 
எனும் த்லப்பில் என் அனுெ்வங்களின் 
இன்பனதாரு ெரிமதாணத்தயும் ெகிரநதுக 
ப்கதாள்கிச�ன்.

ஒருபு�ம் அம்்மயப்ெர தரிேனமும், 
ஆலய ்வழிெ தா டு ம்  ஆனநதத்த 
ப்கதாடுதததாலும், நம் அடியதார்களின் அன்பு 
ப்கதாடுதத மகிழ்சசி ்வதாரத்த்களில் 
அடங்கதாது. ஒதத ்கருததுள்ை அடியதார்களின் 
அரு்கதா்ம எவ்வைவு குதூ்கலத்தத 
தரும் என்று இநத தல யதாததி்ர்கள் 
பேதால்லிக ப்கதாடுததுள்ைன. அடிசயன், 
ஆலய தரிேனததுககு பேல்கிச�னதா 

இல்்ல அடியதார்களுடன் அை்வைதா்வ 
பேல்கிச�னதா என அடிசயசன ஐயுறும் 
்வ்்கயில் அ்வர்களுடன் இ்ணநது 
திருமு்�்கள் ெதாரதாயணம் பேய்்வதிலதா்கட்டும், 
இ்�்வனுககு பூதபததாடுப்ெதிலதா்கட்டும், 
நம்மதால் இயன்� சிறுசிறு ெணி்க்ை 
பேய்்வதிலதா்கட்டும் எதத்ன ச்கதாடி 
இன்ெம் ் ்வதததாய் இ்�்வதா என்று ெதாடத 
சததான்றுகி�து.

அடியதார்கள் என்று பேதால்்வ்தவிட, ஒரு 
குடும்ெமதாய் மதாறிவிட்சடதாம் என்ச� கூ�த 
சததான்றுகி�து. இஙகு இவ்வடிய்வளுககு 
ெல அம்மதாக்களும், அப்ெதாக்களும், 
அணணன்்களும் ,  அக்க தா க ்களும் , 
சததாழர்களும், சததாழி்களும் கி்டததுள்ைனர. 
திருவி்ையதாடல் தி்ரப்ெட ெதாணியில் 
வி்ையதாட்டதாய்க கூறு்வததானதால், 

"ெகதிககு - சஷதாெனதா அம்மதா, 
்கணடிப்புககு - ேரஸ்வதி அம்மதா, அ்மதிககு 
- ெரிமைம் அம்மதா, ் நயதாணடிககு - ேசரதாஜதா 
அம்மதா, சே்்வககு - தனலட்சுமி அம்மதா, 
குறும்புககு - சரணு்கதா அக்கதா, சததாழ்மககு 
- சததாழி்கள் ெவிதரதா, சுமதி, ஸ்ரீசல்கதா 
என இது என் குடும்ெமதாய் மதாறிவிட்டது. 
ேங்கர்வடிச்வல் அப்ெதா, சே்கர அப்ெதா்்வயும் 
குறிப்பிடதாமல் இருக்கவியலதாது." 

ஒ ரு  ப ெணண தா ய் ,  ந ம் ம தா ல் 
ெதாது்கதாப்ெதா்க பேன்று அ்னதது 
தலங்க்ையும் தரிசிதது ்வர இயலுமதா 
என்� தயக்கத்தயும், ஏக்கத்தயும் 
மதாறறி, அ்னதது அடியதார்களும் நம் 
குடும்ெ உ�வு்கள் என்� எணணத்த 
்வலு ப் ெ டு த தி யுள்ைது  ந தா ல் ்வ ரின் 
ெதா்தயில் யதாததி்ர குழு. ்வதாழ்்க, 
்வைர்க இககுழுவினரின் பததாணடு! 
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ெழிபாடு விழா புேெலரகள்
1. குைைல்வல 2. ைணி 3. சி்வகுைார 4. சுகந்தி 5. அருணாச்ெ�ம் 

6. கற்பகம் 7. இைாலேஸ்வரி 8. ெஙகை்வடில்வல 9. பரிைளா 10. ஆனைந்த் 
11. பா�சுப்பிைைணியன் 12. வ்வஙகைசுப்பிைைணியன் 13. லேை�ைா 

14. ெலைாோ 15. பா�சுப்பிைைணி 16. ைலகஷ் 17. பிலைைா சுந்ைர, 18. வேயஸ்ரீ 
19. ைணிதகைத� 20. ்வதளயாபதி 21. சி்வலெகர

ெழிபாடு விழா புேெலரகள்
1. ஏழுைத�, 2. அனுசூயா, 3. சுகந்தி, 4. ெைஸ்வதி, 5.குைைல்வல, 

6.பா�சுப்ைைணி, 7.கற்பகம் 8.ைணிதகைத� 9. கிருபாநிதி, 10.ெலைாோ

திருநாவுககேசேர மற்றும் சேம்பநைர குருபூதஜ விழா – ரம 2021

'நால்ெரின் பாதையில்...' முன்வனடுககும் கிோமதது திருமுதறத 
ைலஙகளில் நால்ெர குரு பூதஜ விழா – மூன்றாம் ஆண்டு

திருககருககுடி

அருணகிரிநாைர

திருவிஜயமஙதக

ரசேககிழார

ரசேககிழார குருபூதஜ மற்றும் 
அருணகிரிநாைர குருபூதஜ – ஜுன் 2021
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