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ஆசிரியர் பக்கம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

2021 ஆம் ஆணடு முடிநது 2022 ஆம் 
ஆணடு கதைாடேஙகுகிறைது. ்கடேநதை இைணடு 
ஆணடு்களா்க பூவுல்கம் சநதிதது வரும் 
கபருநகதைாற்று ்காலம் இநதை ஆண்டோடு 
நீஙகி வரும் ஆணடில் நாம் மீணடும் 
புதியகதைாரு உத்வ்கததுடேன் அ்னவரும் 
கசயல்படே எல்லாம் வல்ல இ்றையரு்ள 
்வணடு்வாம்.

இம்மாதைததில் முரு்கபகபருமானின் 
மு்ககிய விைதை நாளான ்தைபபூசப 
கபருவிழா க்காணடோடேபபடுகிறைது. ப்கதைர்கள் 
முரு்கபகபருமானின் திரு்க்்காயில்்க்ள 
்நா்ககி ்காவடி்கள் எடுததும், பால் குடேங்கள் 
ஏநதியும் பாதை யாததி்ை கசய்து வழிபாடு 
கசய்யும் திருவிழா. இன்்றைய சூழ்நி்லயில் 
அன்பர்கள் மிகுநதை ்கவனமுடேன் தைங்கள் 
யாததி்ை்க்ள ்மற்க்காள்ள ்வணடும்.

பல திரு்க்்காயில்்களில் ்தைபபூசத 
திருவிழா்வகயாட்டி கதைபபத திருவிழா 
ந்டேகபறும். திரு்க்்காயில் தீரததைமான 
திரு்ககுளததில் கதைபபம் அலங்கரிதது 
இ்றைவ்ன அதில் எழுநதைருளச் 
கசய்து வலம் வரும் இநதை நி்கழ்வு 
கதைப்பாற்சவமாகும்.

சூரிய்ன வழிபடும் கபாங்கல் திருவிழா, 
நம்ககு உணவளி்ககும் விவசாயி்களு்ககு 
உறுது்ணயா்க இரு்ககும் மாடு்களு்ககு 
நன்றி கதைரிவி்ககும் நி்கழ்வான மாட்டுப 

த�ோளி ரோறுமுக மோறுமயில் தேலழகு
மீத�ய் ேோனேடி ேோத�ோழுத� ணோேயனர்
சூழு கோவிரியும் தேளூர்முரு கோேமரர் - தெருமோதே.

- அருணகிரிநோ�ர் அருளிய திருப்புள்ளிருக்குதேளூர் திருப்புகழ்.

கபாங்கல் உள்ளிட்டே திருவிழா்க்கள் இம்மாதைம் 
வருகின்றைது.

்மலும் இம்மாதை இறுதியில் வரும் ் தை 
அமாவா்ச நாளில், புணணிய தீரததைங்களில் 
நீைாடி நமது மூதைா்தையர்களு்ககு தைரபபணம் 
க்காடு்க்கபபடுகிறைது. இது அவர்கள் ஆன்மா 
இ்றைவனின் திருவடி்ய அ்டேவதைற்்கான 
வழி்களுள் ஒன்றைாகும். இநதை விழா 
நாட்்களில் அ்னவரும் தைகுநதை பாது்காபபு 
மு்றை்களுடேன் ்்காயிலு்ககுச் கசன்று 
வழிபட்டு மன அ்மதி கபறு்வாம்.

இனி, இநதை இதைழில் 'நல்வாழ்வுத 
தைரும் திருமு்றைத தைலங்கள்' கதைாடேரில் 
'திருஅவளிவநல்லூர்' தைலத்தையும், 
அம்பி்்கயின் ஆட்சி பீடேங்கள் வரி்சயில் 
' கு ம் ப ர � ா ண ம் ' தை ல த ் தை யு ம் , 
்சவற்க்காடி்யானின் திருபபு்கழ்த 
தைலங்களில் '�ாவளூர்' வாழ் முரு்க்னயும் 
தைரிசி்க்க உள்்ளாம்.

்மலும் ்க்தை கசால்லும் சிற்பங்கள், 
அன்பும் அருளும், வியா்கைபாதைர வழிபட்டே 
நவபுலியூர் திருதைலங�ள் ஆகிய்வ 
இடேம் கபறுகின்றைன.

அன்பர்கள் அ்னவரு்ககும் கபாங்கல் 
திருநாள் நல்வாழ்தது்கள்!

அன்புடேன்
ம. நித்யானந்தம்

கபாறுபபாசிரியர
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சிறபம் ச�ொல்லும் ்கதை்கள் - 3

்கடேநதை இைணடு மாதைங்களா்க ஜலநதைை 
சம்்ாை மூரததி மற்றும் ஏ்கபாதை மூரததி 
என்றை சிவனு்டேய அபூரவ மூரததி்க்ளப 
பாரத்தைாம். இன்று நாம் பார்க்க இருபபது 
சண்டேச அனு்ககிை்க மூரததி. சில 
்்காயில்்களில் மட்டும் தைான் ்காண முடியும்.

்காஞ்சிபுைததில் இரு்ககும் மு்க்தைஸவைர 
மற்றும் மதைங்்கஸவைர ்்காயில்்களில் 
்்காஷடே கதைய்வங்களா்க இரு்ககின்றைது 
இநதை மூரததி. பல்லவர ்காலத்தைச் ் சரநதை 
(1500 வருடேங்கள் முந்தைய்வ) சிற்பங்கள் 
இ்வ. அதி்கமா்க கதைளிவா்க கதைரியாமல் 
சிதைலம்டேநது இரு்ககின்றைன.

மூன்றைாவதைா்க மது்ை மீனாட்சி 
சுநதை்ைஸவைர சன்னதி்ககு எதிரில் நநதி 

மணடேபததில் சண்டேச அனு்ககிை்க மூரததி 
இரு்ககிறைது. அ்தைாடு நான்்காவதைா்க 
திருவாலங்காட்டு ்்காயிலில் ்காணலாம்.

இ ந தை  மி ்க  அ ரு ் ம ய ா ன 
தை்கவல்்க்ளகயல்லாம் திரு ்்க . 
கிருஷணகுமார என்பவர தைன்னு்டேய 
இநதியன் க்காலம்பஸ என்றை பிளா்ககில் எழுதி 
இரு்ககிறைார. அவசியம் அநதை பிளா்ககிற்கு 
கசன்று, திறைநது படிதது அனுபவி்க்க 
்வணடுகி்றைன். மி்கச் சிறைபபான ஈடுபாடு, 
்கடின உ்ழபபு்க க்காணடு எழுதியிரு்ககிறைார. 
அ்தை்க ் ்கயில் ் வதது்க க்காணடு நாம் 
ஒவகவாரு ்்காயிலு்ககும் சுற்றி வைலாம்.

்மலும் ‘உததைை ்காமி்க ஆ்கமம்’ என்றை 
ஆ்கமததில் சண்டேச அனு்ககிை்க மூரததி 

98406 7066098406 70660
கி.கி.  ம�ொ்கன்ம�ொ்கன்அனுககிர்க மூர்த்திஅனுககிர்க மூர்த்தி
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சி்ல எபபடி வடி்க்கபபடே்வணடும் என்றை 
குறிபபு இருபபதைா்கவும் கூறியிரு்ககிறைார. சரி, 
இப்பாது சண்டேச அனு்ககிை்க மூரததி 
பற்றி மி்கச் சுரு்க்கமா்க கூறுகி்றைன்.

தைஞ்்ச மாவட்டேம் திருவாய்பாடி்ககு 
அரு்்க ்சங்கனூர என்றை ஊரில் இநதை 
சண்டேசர பிறைநதைார. சிறுவயதில் அவரு்ககு 
கபயர விசாைசருமர. சிவனு்டேய அருளால் 
சிறுவயதி்ல்ய ஞானம் கபற்றைதைால், 
சிவ்ன்ய நி்னதது தினமும் அவ்ை்ய 
தைன் பாணியில் வழிபட்டோர.

ஆமாம், மணணால் அவ்ை ்்காயில் 
கசய்து லிங்கமும் கசய்து பூ்ஜ கசய்து 
வழிபட்டு வநதைார. ஆ்கம மு்றைபபடி 
்கட்டேபபட்டே ்்காயில்்களு்ககு கசன்று 
வழிபடேவில்்ல விசாைசருமர. இதை்ன 
அறிநதை சிலர அவரு்டேய தைந்தை எச்சதைததைர 
என்பவரிடேம் கசன்று கு்றை கூறினர.

எச்சதைததைன் ் ்காபம் க்காணடு ் நைா்க 
வநது தைன் ம்கன் விசாைசருமன் பூ்ஜ கசய்து 
க்காணடிரு்ககும்கபாழுது, சிவ பூ்ஜ்ககு 

உணடோன கபாருட்்க்ள க்காணடே மண 
பாததிைங்க்ளயும், மணணால் கசய்தை 
்்காயி்லயும் இடிதது விட்டோர.

இதைனால் மிகுநதை ்்காபம் அ்டேநதை 
விசாைசருமர அருகில் இருநதை ஒரு சிறு குச்சி ய 
எடுதது தைன் தைந்தையினு்டேய ்கா் ல ் நா்ககி 
வீசினார. அது ஒரு ்்காடோலி உருவததில் 
கசன்று அவரு்டேய ்கா் ல கவட்டி விட்டேது.

உடே்ன சிவகபருமான் உ்மயுடேன் 
்காட்சியளிததைார .  விசாைசருமரு்ககு 
அருள்பாலிதது, தைந்தையின் ்காலில் 
ஏற்பட்டே கு்றை்யயும் தீரததைார. தைன் பரிவட்டே 
மா்ல்ய சிவ்ன தைன் ்்க்களா்ல்ய 
சணடி்்கஸவைர தை்லயில் சுற்றிச் 
சூட்டுகிறைார. அவரும் கீ்ழ அமரநது, 
்்க்க்ள குவிதது வணஙகியபடி ஏற்று்க 
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க்காணடே ்சாழபுைததில் நாம் ்காணலாம். 
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தைநதைதைா்க கூறுகின்றைனர.
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�ண்டுபிடியுங�ரேன் – ஜனவரி 2022

வித்ட�ள் 12ம் பக�ம்

1. சா்ககிய நாயனார அவதைரிததை திருததைலம் எது?
2. சங்கற்ப நிைா்கைணம் நூலின் ஆசிரியர யார?
3. திருபல்லாணடு திருவி்சபபா பாடேல் கபற்றை தைலங்கள் கமாததைம் எததை்ன?
4. அ்டே ம்ழ நிற்்க சுநதைர பதி்கம் அருளிய திருததைலம் எது?
5. சிவ்பா்க சாைம் நூலின் ஆசிரியர யார?

அயன் வாலீஸவைம்
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க�ரி��ந்� �றப்பா� 12.02.2022 காைல 5.30 மணி,   
வந்� ேச��டம் ேகாைவ 13.02.2022 இர� 8.30 மணி 

 
 

 

     ��ச்�ற்றம்பலம் 

2020 - 2022 :: �ற்� – 4 :: யாத்�ைர - 3 (8/276) 
 ெகாங்� நாட்�   (7/7) மைல நாட்� (1/1) ���ைற பாடல் ெபற்ற ��த்தல யாத்�ைர 

12.02.2022 – 13.02.2022 
 

Non A/c ேப��� , இர� த�க ெபா� ச�திர வசதி

6 ேவைள எள�ய ைசவ உண�, ��ந�� வசதி

தவறாம� த�ண � � பா��� ெகா��வர��

உட� நல�தி�காக உ�ெகா��� மா�திைரகைள அவசிய� ெகா��வர��

சிறய ப��ைக வ���� , ேபா�ைவ ெகா�� வர��,

வழிபா���� தி��ைற ��தக� & தாள� ெகா�� வர��

அவன�ளாேல அவன் தாள் வணங்�,  

ப�னா� ெசல்வங்க�ம் ெபற்� இவ்ைவயத்�ள் வாழ்வாங்� வாழ இைறய�ள் ெபற அைனவ�ம் வ�க 

�வத்��. பாலா�, �வத்��. தனஞ்ெச�யன்  

தைலைம ஒ�ங்�ைணப்பாளர்கள் - "நால்வரின் பாைத�ல்...."  

அ�யார்க்�ம் அ�ேயன் ைசைத �. �ேரஷ் �ரியன்  

நி�வனர ் - "நால்வரின் பாைத�ல்...." 

��காரணீச்சரம், ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன -600 015 

+91 9500064880, +91 9940274980 
naalvarinpaathayil@gmail.com, naalvarinpaathayil.blogspot.com 

க�டண� : ₹.2300/- ம��� நப� ஒ�வ��� 

வழிப�� தல�க� 

ெகா��நா�  

1. தி�அவ�நாசி 

2. தி���க���� 

3. தி�நணா 

4. தி��ெகா�மாட�ெச����� 

5. தி�ெவ�சமா��ட� 

6. தி��பா���ெகா��� 

7. தி��க��ரான�ைல 

மைலநா� – 8. தி�வ�ைச�கள� 

அ�ப�க� இரய�� அ�ல� ேப��� மா�கமாக க�� வ��வ�ட��, 

யா�திைர நிைற� ேகாைவ இரய�� நிைலய�  
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அம்பித்கயின் ஆட்சி பீடங்கள் – 12

அம்மனின் 51 ச்கதி பீடேங்களுள் 
கும்ப்்காணம் மங்களாம்பி்்க திருததைலம் 
விஷணு ச்கதி பீடேமா்க விளஙகுகிறைது. 
அம்பாள் அருள்பாலி்ககும் கும்்பஸவைர 
்்காயில், தைஞ்்ச மாவட்டேம், கும்ப்்காணததில் 
அ்மநதுள்ளது. திருஞானசம்பநதைர 
மற்றும் திருநாவு்க்கைசைால் பாடேல் கபற்றை 
இச்சிவாலயததில் பன்னிரு ஆணடு்களு்ககு 
ஒருமு்றை ம்காம்கம் சிறைபபா்க ந்டேகபறுகிறைது

தைம்்ம அன்்பாடு வணஙகுவார்ககு திவய 
மங்களத்தை அருளும் மாட்சி்மயால் 'மங்கள 
நாயகி' என்றும், 51 ச்கதி பீடேங்களுள் ஒன்றைான 
விஷணு ச்கதி பீடேம் எனும் மநதிை பீடேததில் 
விளஙகுவதைால் 'மநதிை பீ்டேஸவரி' என்றும், 
தைம் திருவடி்க்ளச் சைண்டேநதைவர்களு்ககு 
மநதிை பீடேததில் இருநது நலம் தைருதைலால் 
மநதிைபீடே நலததைாள் என்றும் அம்பி்்க 

வணங்கபபடுகிறைாள். திருஞானசம்பநதைர இததைல 
அம்பா்ள 'வளரமங்்க' என ்தைவாைப 
பதி்கததில் குறி்ககின்றைார.

முன்கபாரு தைருணம், தைணணீைால் 
உல்கம் அழிய கதைாடேஙகிய ் பாது, பிைம்மா 
தைனது ப்டேபபுத கதைாழி்ல எஙகிருநது 
கதைாடேஙகுவது என்று சிவகபருமானிடேம் 
்்கட்கிறைார. அப்பாது ஈசன் புணணியத 
தைலங்களில் உள்ள மண்ல எடுதது, 
அமுதைம் ் சரததுப பி்சநது, மாய்க கும்பம் 
ஒன்்றை உருவா்க்க ்வணடும். பின்பு 
அநதை்க கும்பததில் அமுதைத்தை நிைபபி, 
ப்டேபபு்க ்கலன்்க்ள அதைனுள் ்வதது 
நீரில் மிதை்க்க விடுமாறு கூறினார.

பிைம்மா கசய்தை கும்பம் கவள்ளததில் 
மிதைநது ஓரிடேததில் தைஙகியது. சர்வஸவைன் 
அதைன் மீது பாணம் விடே, அதைன் மூ்ககு 

கும்பக�ோணம மந்திர பீடம
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சி்தைநதைது. கும்பததிலிருநதை அமுதைம் அதைன் 
வழி்ய பைவி கவணமணலுடேன் ்கலநது 
லிங்கம் உருவானது. அது்வ 'கும்்பஸவைர' 
என்றை கபய்ைப கபற்றைது.

நாைதைர க்காடுததை ஞானப பழத்தைப 
கபறை உல்்கச் சுற்றி வரும் ்பாட்டி்ய 
ஈசன் அறிவிததைார. முரு்கப கபருமான் மயில் 
வா்கனததில் புறைபபடே, விநாய்கப கபருமா்னா 
அம்்மயபப்ைச் சுற்றி வநது அவர்க்ள 
உல்ககமன ம்க்களு்ககு எடுதது்ைததைார. 
கபரும்பான்்ம ்்காயில்்களில் ஸவாமி, 
அம்பாள் பிை்காைங்க்ளத தைனிததைனி்ய 
சுற்றிவரும் நி்லயில் ்கட்டேபபட்டுள்ளன. 
ஆனால் அம்்ம அபப்ன உல்கம் 
என்ப்தை கமய்பபி்ககும் வ்்கயில் 
இஙகுள்ள பிை்காை அ்மபபு ஸவாமி்யயும், 
அம்பா்ளயும் ்சரத்தை சுற்றிவரும் 
வ்்கயில் அ்ம்க்கபபட்டுள்ளது.

ஈசன் இததைலததில் தைம்மு்டேய 
36,000 ்்காடி மநதிை ச்கதி்க்ளயும் 
அம்பாளு்ககு வழஙகியதைால் அம்பாள் மநதிை 
பீ்டேஸவரியா்கத தி்கழ்கின்றைாள். அததுடேன் 
தைம்ககுரிய 36,000 ்்காடி மநதிை 
ச்கதி்க்ளயும் ் சரதது 72,000 ் ்காடி 
ச்கதி்களு்ககு அதிபதியா்கவும் ்காட்சி 
தைருகிறைாள். மற்்றைய தைலங்களில் உள்ள 
ச்கதி பீடேங்கள் ஒ்ை ஒரு ச்கதி 
வடி்வ மட்டும் க்காணடிரு்ககும். 

ஆனால் இஙகுள்ள அம்பாளின் உடேற்பா்கம் 
பாதை ந்கம் முதைல் உச்சி முடி வ்ை 51 
ச்கதி வடிவ பா்கங்களா்க்க ்காட்சியளிபபது 
வி்சஷமாகும்.

அம்பாள் மஞ்சள் பட்டு உடுததி 
மு்கததில் மஞ்சள் பூசி, குஙகும தில்கம் 
இட்டு அருட்பாலி்ககிறைாள். ்கல்வியில் சிறை்க்க 
நி்னபபவர்கள், கதைாழில் விருததிய்டேய 
எணணுபவர்கள், திருமணத தை்டே நீங்க 
்வணடுபவர்கள், குழந்தை பா்ககியம் 
்்காருபவர்கள், கு்பை வாழ்வு விரும்புபவர்கள், 
மங்கள நாயகி்ககு ஆவணி மாதை 
ஞாயிற்று்ககிழ்ம்களில் கசம்பருததிப பூவால் 
அலங்காைம் கசய்து அரச்ச்ன கசய்தைால் 
்வணடியது கி்டே்ககும் என்பது நம்பி்க்்க.

'மனிதைர்கள் தைங்களது பாபங்க்ளப 
புணணிய நதி்களில் தை்லமூழ்கி விட்டுச் 
கசன்றைதைால் பாபததின் சு்ம தைாங்க 
முடியவில்்ல' என ்கங்கா, பிைம்மபுதைா, 
யமுனா, ் ்காதைாவரி, நரம்தை, ்கா்வரி, சையூ 
உள்ளிட்டே நதி்கள் மங்களாம்பி்்கயிடேம் 
மு்றையிட்டேன. அ்வ ம்காம்க்க குளததில் 
்கலநதைால், பாவங்கள் கதைா்லயும் 
என  ம ங ்க ள ா ம் பி் ்க  தி ரு வ ா ய் 
மலரநதைருளினாள்.

்காசியில் புரியும் பாவம் ைா்மஸவைததில் 
தீரததைமாடுவதைாலும், ைா்மஸவைததில் புரியும் 
பாவம் ்காசி ்கங்்கயில் தீரததைமாடுவதைாலும் 
தீரும். ஆனால் கும்ப்்காணததில் புரியும் 
பாவம் ம்காம்க குளததில் தீரததைமாடினா் ல தீரும் 

என்கிறைது புைாணம். இதது்ண சிறைபபு 
கபற்றை இ்க்்காயிலில் ஆணடு்தைாறும் 
ஆவணி ம ாதைம்  மூன்றை ாவது 
ஞாயிற்று்ககிழ்மயில் மங்களாம்பி்்க 

அம்மனு்ககு புஷபாபி்ஷ்கம் 
நடேததைபபடுகிறைது.            

98400 9591998400 95919
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ம�வறச்கொடிமயொனின் திருப்பு்கழ்த் ைலங்கள் - 16

த�தை த�தை 
சு. சுமரஷ் பிரியன்சு. சுமரஷ் பிரியன்

99402 7498099402 74980

முத்தமிழும் த்தரிந்த

காவளூர் குமாரசாமி
்சாழ மன்னன் முதைலாம் பைாநதை்க 

்சாழனின் முதைன் மநதிரியா்க இருநதை 
வில்லவப்பைாயன் என்றை ்சய்கதைாணடேர 
எழுபபிய அற்புதை திருததைலம், இம்மாதைம் 
நாம் தைரிசி்க்கவுள்ள ்காவளூர. 

அ்மச் ச ர  வில்லவப ் ப ை ா ய ர 
தைன்னு்டேய ் சாழ நாட்டில் தைஞ்்ச பகுதி்ககு 
உட்பட்டே சிவாலயங்களில் தினமும் கசன்று 
வழிபாடு கசய்திடும் நியமத்தை பூணடு 
வநதைார, அதுமட்டுமின்றி பல ஆலயங்களில் 

விள்கக்கரி்க்க எணகணய் வழஙகுவதும், 
ஆலயத திருபபணி கசய்வதுமா்க 
சிவதகதைாணடில் தி்ளததிருநதைார. ் மலும் 
அ்மச்சர அளிததை நிவநதைங்கள் குறிததை 
தை்கவல்்கள் திரு்சாற்றுது்றை மற்றும் குடேந்தை 
கீழ்்க்்காட்டேம் திரு்க்்காயில்்களில் உள்ள 
்கல்கவட்டு்க்கள் வாயிலா்க அறிகின்்றைாம். 
அவ்ை ஐம்மு்க்க ்கடேவுளின் திரும்கனான 
ஆறுமு்கப கபருமான் ஆட்க்காணடு, 
ம்ல்க்்காவில் தைன்கக்கான்று எழுபப 
்வணடும் என்றை எணணததி்ன அ்மச்சர 
மனதி்ல வி்தைததைருளினர.. 

ம்ல்க்ள இல்லாதை தைஞ்்ச தைைணியில் 
குமைனு்ககு ம்ல்க ் ்காயிகலான்று எழுபப 
மன்னனிடேம் அனுமதி ் ்காரினார அ்மச்சர 
வில்லவப்பைாயர, இ்தை்க ்்கட்டே ்சாழ 
ச்க்கைவரததி்யா உடே்ன தை்டே்யதும் 
கசால்லாது, வில்லவ்பைாயரின் பிறைநதை 
ஊரி்ல்ய அவர எணணம் ் பால ஆலயம் 
எழுபப அனுமதி வழஙகினார.

தைனிததுவமா்க முரு்கனு்ககு ஆலயம் 
அ்மய ்வணடும் என்றை எணணததில் 
ை ாசி்க்ள்ய படி்க்கட்டு்கள ா்ககி , 
தை்ைததைளததிலிருநது பன்னிைணடு 
படி்கள் அ்மநது ஒரு மாடே்க ்்காயில் 
்பால ஆலயத்தை உருவா்ககினார. 
அது தைவிை, இநதை பன்னிைணடு ைாசிப 
படி்க்ளயும் பிைதிஷ்டே கசய்தை்பாது, 
அநதைநதை ைாசி்ய ் சரநதைவ்ையும் ் தைடிப 

9திருநீலகண்டம் ஜனவரி 2022



பிடிதது அவர மூலமா்க ஒவகவாரு 
்கல்்லயும் நிரமாணிததைார. ஒவகவாரு 
சிததி்ை ஒன்றைாம் ்தைதியன்றும் ்மஷம் 
முதைல் மீனம் வ்ையிலான படி்க்ள 
கமழுகி ்்காலமிட்டு கநய் விள்க்்கற்றி 
வணஙகுகின்றைனர.

 ்்காயி்ல ்கட்டிய்பாது ஒவகவாரு 
மணடேபமும் சற்்றை உயரநது உச்சியில் 
ஆறுமு்கம் அமரநதிரு்க்க ் வணடு கமன்று 
நி்னததைார. அது்பால ஆறுமு்கனு்ககு ஆறு 
மணடேபங்கள் அ்ம்க்கபபட்டு ஆறைாவது 
மணடேபததில் கபருமா்ன எழுநதைருள 
்வததைார.

இ த தை ல த தி ் ல  வீ ற் றி ரு ்க கு ம் 
முரு்கபகபருமானு்ககு குமாைசாமி என்றை 
திருநாமம். வள்ளி கதைய்வயா்னயுடேன் நின்றை 
திரு்க்்காலததில் ஆறு திருமு்கங்களுடேன், 
பன்னிரு திரு்க்கைங்களுடேன் எழில் க்காஞ்சம் 
குறுந்்கயுடேன் அருள்பாலி்ககின்றைார.

இைணடோம் மணடேபததின் கதைன்பகுதியில் 
வடே்ககு ் நா்ககி, ்கைங்கள் ் சவிததைபடி நின்றை 
நி்லயில் வில்லவப்பைாயனின் சிற்பம் 
்காணபபடுகிறைது. அவர ்கைங்களு்ககு 
இ்டேயில் ருதைாட்ச மா்ல, ்காதில் 
ருதைாட்ச குணடேலம், ்கழுததில் ஆைம், 
்்க மணி்க்கட்டில் ருதைாட்ச வ்ளயம் 
என அணிநது சிவச் கசாருபமா்க 
்காணபபடுகிறைார. இ்டேயில் குறுவாள் 
உ்றை, முறு்க்்கறிய மீ்ச, ்கனிநதை 
புன்ன்்க, சற்்றை இடேதுபுறைம் சரிநதை 
க்காண்டே என்று விளஙகுகிறைார.

திரு்க்்காயிலின் கதைன்புறைததில் ்காசி 
விஸவநாதைரும், வடேபுறைததில் விசாலாட்சி 
அம்பாளும் கிழ்ககு ்நா்ககி ்காட்சி 
தைருகின்றைனர. அருணகிரிநாதைப கபருமான் 
இததைல குமாை ்கடேவு்ள முததைமிழும் 

கதைரிநதை முரு்கபகபருமா்ன எனப 
்பாற்றுகின்றைார. 

மானை நேர்விழி ய�ாத்தம டநன்த�ர்
பானை நேர்யமாழி ய�ாததுவி ளம்பி�ர்
வாச மாமைர் கட்டும ரம்னப� ...... ரிருந்தாளும்...
...காவு ைாவி� யபாறகமு கின்திரள்
பானள வீசம ைர்த்தட முஞயசறி
காவ ளூர்்தனில் முத்தமி ழுநய்தரி ...... யபருமாநள 

திரு்க்காவளூ்ைச் சுற்றி பாயும் கவட்டோறு 
என்கறைன்றும் ஜீவநதியா்க கதைற்கிலிருநது 
வடே்ககு ்நா்ககிப பாய்நது விய்க்கச் 
கசய்கிறைது. தைஞ்சாவூர மாவட்டேததில் உள்ள 
திட்்டே, திரு்க்கரு்காவூர, ஐயம்்பட்்டே 
ஆகிய மூன்று ஊர்களிலிருநதும் ்காவளூ்ை 
அ்டேயலாம். ஆச்சரயம் என்னகவன்றைால் 
எல்லா ஊர்களிலிருநதும் இவவூர 8.5 
கி.மீ. கதைா்லவில் அ்மநதிருபபது. 
வாருங்கள் நாமும் கசன்று தைரிசிதது வழிபட்டு 
மகிழ்்வாம்.                      
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சைவ சித்தாந்ததில் அன்பும் - அருளும்

்சவ சிததைாநதைததின்படி, உயிர்கள் 
இ்றைவன் ்மல் கசய்வது அன்பு, அநதை 
அன்்ப்க ்காைணமா்க ் வதது உயிர்களு்ககு 
இ்றைவன் வழஙகுவது அருள் என்பதை்ன 
கபரிய புைாணததில் அமரநீதி 
நாயனார புைாணததின் உ்ையில் 
சிவ்க்கவிமணி ஐயா விரிவா்க 
உணரததுகிறைார்கள். அமரநீதி 
நாயனார சிவனடியவர்களு்ககு 
தைனது திருமடேததி்ல மா்்ஸவை 
பூ்ஜ கசய்தும், சிவனடியவர்கள் 
விரும் பு ம்  ் ்க ா வணங்கள் 
உள்ளிட்டேவற்்றை சமரபபிததும் 
சிவகநறியில் வாழ்நது வருபவர.

அமரநீதி நாயனார திருநல்லூரில் 
அ்மததை திருமடேததிற்கு பிைாமண 
பி ை ம் ம ச் ச ா ரி  வ டி வ ம்  க ்க ாணடு 
எழுநதைருளுகிறைா ர  சிவகபரும ான் . 
பிைம்மசாரி்க்்க உரிய ் ்காவணம் அணிநதை 
்தைாற்றைததுடேனும், ்்கயில் ஒரு ்்காலும் 
அநதை்க ்்காலின் நுனியில் இைணடு 
்்காவணங்களும் ்கட்டேபபட்டிரு்க்க , 
திருகநற்றியி்ல திருகவணணீறு ஒளி 
தி்கழ வருகின்றைார. அமரநீதி நாயனார 
இநதை பிைம்மச்சாரி்யப பணிநது வணஙகி, 
திருவமுது கசய்தைருள ்வணடும் 
என விணணபபி்ககின்றைார. தைாம் 
்காவிரியில் நீைாடிவிட்டு வருவதைா்கவும் 
அபகபாழுது ஒரு்வ்ள ம்ழ 
வநதைால் இது உதைவும் என்று கூறி, 
தைன் ்்கததைணடி்ல ்கட்டியிருநதை  ஆதி சிவன் ஆதி சிவன்
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அன்பும்அன்பும்அருளும்அருளும்
இைணடு ் ்காவணங்களில் ஒன்்றை எடுதது 
அமரநீதி நாயனாரிடேம் க்காடுததைார.

பின்னர அநதைப பிைம்மச்சாரி தைாம் 
நீைாடிவிட்டு வரும் ்பாது ம்ழ்ய 
வ ை ச் க சய்து அதில் ந்னநதைபடி 

வருகின்றைார. அ்தை ்வ்ளயில் 
அமரநீதி நாயனாரிடேம் தைாம் 
க்காடுததை ் ்காவணம் ்காணாமல் 
்பாகும்படிச் கசய்து விடுகிறைார. 
அடியவர க்காடுததை ்்காவணம் 
்காணாமல் ்பா்க்வ, அநதை 
்காணாமல் ் பான ் ்காவணததிற்கு 
ஈடோ்க பிைம்மச்சாரியிடேம் இருநதை 
மற்கறைாரு ் ்காவணத்தை தைைாசின் 
ஒரு தைட்டி்ல ்வதது தைைாசின் 

மற்கறைாரு தைட்டி்ல தைன்னிடேம் இருநதை 
கபாருட்்க்ள ஒவகவான்றைா்க ் வ்ககின்றைார. 
இநதை இடேததி்ல ் ச்ககிழார கபருமான் ஒரு 
அரு்மயான திருபபடே்ல அ்ம்ககின்றைார.
முட்டில் அன்பர்்தம் அன்பிடுந ்தட்டுக்கு மு்தல்வர் 
மட்டு நின்்ற்தட் டருயளாடுந ்தாழ்வுறும் வழக்கால் 
பட்யடா டுநதுகி ைநேகநகா டிகளிடும் பத்தர் 
்தட்டு நமறபடத ்தாழ்ந்தது நகாவணத ்தட்டு. 
- யபரி� புராணம் 536 (அமர்நீதி ோ�ைார் புராணம் 35)

இநதைப பாடேலின் முதைல் இைணடு அடி்கள் 
நாம் எடுதது்க க்காணடே அன்பும் அருளும் 

என்றை சிநதை்னயின் உச்சமா்கத 
தி்கழ்கின்றைன. அன்பைாகிய அமரநீதி 
நாயனார தைம் அன்பி்ன இடுகின்றை 
தைைாசுத தைட்டி்ன ் நா்க்க முதைல்வைாகிய 
சிவகபருமான் தைட்டோனது தைாழ்நது 
இரு்ககின்றைது. ஏன் எனில், 
"அன்பு்ககு அருள் தைாழும்" என்றை 
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நியதியின் ்காைணமா்க. அன்பைாகிய 
அமரநீதி நாயனார தைன் ப்க்கம் இரு்ககும் 
தைட்டி்ல இட்டே கபாருட்்கள் யா்வயும் அவர 
இ்றைவன்பால் க்காணடிருநதை அன்பின் 
அ்டேயாளம். என்வ அவர ப்க்கம் இருநதை 
தைட்டி்ல இருநதைது நாயனாரின் அன்பு. 
இ்றைவர ப்க்கம் இருநதை தைட்டி்ல இருநதை 
இ்றைவனின் ்்காவணம் என்பது அருள். 
இங்்க நாயனாரின் தைட்டு உயரந்தை 
நின்றைது. இ்றைவன் ப்க்கம் இருநதை தைட்டு 
தைாழ்ந்தை இருநதைது. என்வ அன்பு்ககு 
அருள் தைாழும் என்றை நியதி கபறைபபட்டேது.

அன்பு என்பது அன்பைாகிய நாயனாரின் 
உ்டே்ம. அருள் என்பது முதைல்வைது 
உ்டே்ம. என்வ அன்பு என்பது 
நாயனார இ்றைவன் ் மல் க்காணடே அநதை 
உணரச்சியினால் வி்ளநதை கசய்்்க்கள் 
என்பதும், அருள் என்பது அநதை 
அன்பின் ்காைணமா்க நாயனாரபால் 
இ்றைவன் கசய்தை கசய்்்க 
என்பதும் கபறைபபடுகின்றைது, 
அன்பு்ககு அருள் தைாழ்தைல் 
என்பது அன்பு்டேயார்ககு 
அருள் க்காடுததுத தைாஙகி 
நி ற் கின் றை  இ் றை வனது 

தைன்்மயாகும் என்று சிவ்க்கவிமணி ஐயா 
அவர்கள் உ்ை கூறுகின்றைார.

"தைன் ்கடேன் அடி்ய்னயும் தைாஙகுதைல் 
- என் ்கடேன் பனி கசய்து கிடேபப்தை" 
என்றை அபபர கபருமானின் திருவா்க்்கயும் 
இங்்க நி்னவு கூறைலாம். தைாங்கபபடும் 
கபாருளு்ககுத தைாஙகும் கபாருள் தைாழ்நது 
கீ்ழ நிற்பது இயல்பு. என்வ தைாங்கபபடும் 
கபாருளாகிய நாயனாரின் அன்பு்ககுத 
தைாஙகும் கபாருளாகிய இ்றைவனின் 
அருள் தைாழ்ந்தை இரு்ககின்றைது. என்வ 
இ்றைவனின் தைட்டு தைாழ்நது நிற்்க நாயனாரின் 
தைட்டு உயரந்தை இரு்ககின்றைது. தைாழ்நதைது 
என்பது இங்்க தைாஙகி நிற்பது என்றை 
கபாருளில் வருகின்றைது.

அன்பி்ல அருள் அழுநதும் என்றும், 
அருள்்காண அன்பு ் மலிடும் என்றும் ்காணபது 
மைபு. பிைம்மச்சாரியின் ்்காவணததிற்குச் 
சமமான கபாரு்ளத தைநது இ்றைவனாரின் 
அரு்ளப கபறை ்வணடும் என்றை அன்பு 
்மலிடே ்மலிடே அதைற்்்கற்றைார ்பால 
தைன்னிடேம் உள்ள கபாருட்்க்ள ் ம்ல ் ம்ல 
்வ்ககின்றைார நாயனார. அன்பு ்மலிடே 
்மலிடே அருள் பதியும், அநதை அன்பு்ககு 
அருள் தைாழும் என்றை நியதி்ககு ஏற்றைவாறு, 
இ்றைவனின் அருள் தைட்டு தைாழ்ந்தை 
நிற்கின்றைது. இ்றைவனாரின் தைட்டில் 

இருநதை அவைது ் ்காவணம் என்பது 
வநதை ்கருவி. என்வ, அதுவும் 
இ்றைவனின் அருட் கசாரூபம் 
ஆகின்றைது.

- த்தயாடைரும்

1. திருச்சங்கமங்்க, 2. உமயா்பதி சிவயாச்சயாரி்யார், 3. 14 ்தலங்கள் 
4. திருபபுன்கூர், 5. ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞயான்சம்்பந்த த்தசி்க ்பரமயா்சயாரி் சுவயாமி்கள்

வி்டை்கள் - ஜனவரி 2022
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நல்வொழ்வுத் ைரும் திருமுதைத் ைலங்கள் - 16

தைஞ்சாவூர மாவட்டேததில் அ்மநதுள்ளது 
'திருஅவளிவநல்லூர' என்னும் திருததைலம். 
இவவூரில் வசிதது வநதை ் ்காயில் குரு்க்கள் 
ஒருவரின் மூததை ம்க்ள மணநதை ஒருவன் 
யாததி்ை்ககுச் கசன்றைான். யாததி்ை 
முடிநது அவன் திரும்பி வநதை்பாது 
தைனது ம்னவியின் ்கண பார்வ 
்பாயிருபப்தை்க ்கணடு, தைான் அவ்ள 
மண்க்கவில்்ல என்றும், ்கண பார்வ 
உள்ள அவளது தைங்்க்யததைான் 
மணநதைதைா்கவும் கூறினான்.

குரு்க்கள் குடும்பததினர கசய்வதைறியாது 
தி்்கதது நிற்்க ,  அப்ப ாது 
இ்றைவன் அசரீரியா்க கவளிபபட்டு, 
'நீ திருமணம் கசய்தைவள் இவள் 
இல்்ல, அவ்ள' என்று கூறி 
அவளது ்கண பார்வ்யயும் 
திருபபி அளிததைார. அன்று 

முதைல் இததைலம் 'அவளிவநல்லூர' என்று 
அ்ழ்க்கபபடுகிறைது.

தைஞ்ச ாவூ ர  -  ந ா ்க ப ப ட் டினம் 
கநடுஙசா்லயில் 21 கி.மீ. கதைா்லவில் 
உள்ள அம்மா்பட்்டே வநது இடேதுபுறைம் 
கசல்லும் சா்லயில் சுமார 6 கி.மீ. 
கதைா்லவு கசன்றைால் ்்காயி்ல 
அ்டேயலாம். அம்மா்பட்்டே இையில் 
நி்லயததிலிருநது சுமார 8 கி.மீ. 
சாலியமங்கலததிலிருநது சுமார 10 கி.மீ.

இ் றைவன்  ச ா ட் சி  க ச ான்ன 
்காைணததைால் இததைல மூலவர 'சாட்சிநாதைர' 

என்னும் திருநாமததுடேன், சற்று 
உயரநதை பாணததுடேன், சற்று கபரிய 
வடிவிலான லிங்க மூரததியா்க 

அருள்பாலி்ககின்றைார. மூலவர 
பின்புறைம் அம்்மயபபர ்காட்சி 
தைருகின்றைனர .  அம்பி்்க 

சாட்சி சசான்ன நாயகர்

�. நித்யொனநைம்�. நித்யொனநைம்
98413 9851698413 98516
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'கசௌநதைரய நாயகி' என்னும் திருநாமததுடேன் 
கபரிய வடிவில் ்காட்சி அளி்ககின்றைாள்.

் ்க ா ஷ டே த தி ல்  அ ்க த தி ய ர , 
தைட்சிணாமூரததி, லிங்்காதபவர, பிைம்மா, 
துர்க்்க, சண்டேஸவைர ஆகி்யார 
்காட்சி தைருகின்றைனர. பிை்காைததில் சபதை 
்கன்னியர, அறுபதது மூவர, விநாய்கர, 
வள்ளி ்தைவ்ச்ன ச்மதை சுபைமணயர, 
ம்காலட்சுமி, சமய்க குைவர்கள் நால்வர, 
்பைவர, சூரியன், நவ்ககிை்கங்கள் மற்றும் 
நடேைாஜர சன்னதி்கள் உள்ளன. வலம்புரி 
மற்றும் இடேம்புரி விநாய்கர்கள் ஒருங்்க 
்காட்சி தைருகின்றைனர.

்காவிரி்க ்க்ையில் உள்ள பஞ்ச 
ஆைணயத தைலங்களுள் இததைலமும் 
ஒன்று. (ஆைணயம் - வனம்) ்கரு்காவூர 

- முல்்ல வனம், அவளிவநல்லூர - 
பாதிரி வனம், அரு்தைப கபரும்பாழி 
(அரிததுவாைமங்கலம்) - வன்னி வனம், 
இரும்பூ்ள (ஆலஙகுடி) - பூ்ள வனம், 
க்காள்ளம்புதூர - வில்வ வனம். இநதை 
ஐநது தைலங்க்ளயும் மு்றை்ய ் வ்க்றை, 
்கா்ல, நணப்கல், மா்ல, அரததைசாமம் 
ஆகிய ்காலங்களில் வழிபடுவது சிறைபபு. 
இ்வ இன்றும் வழ்க்கததில் உள்ளன.

பன்றி வடிவம் எடுதது நிலத்தை 
்தைாணடிய ம்காவிஷணு, தைனது க்காம்பு 
முறியபபட்டு வழிபட்டே தைலம். முரு்கப 
கபருமான், அ்கததியர, ்காசிப முனிவர, ்கன்வ 
ம்கரிஷி, சூரியன் ஆகி்யார வழிபட்டே தைலம்.

இ்க்்காயிலின் தைல விருட்சமா்க பாதிரி 
மைம் உள்ளது. தீரததைம் 'சநதிை புஷ்கைணி' 
என்று அ்ழ்க்கபபடுகிறைது. ் தைவாைப பாடேல் 
கபற்றை 276 சிவாலயங்களில் 163வது 
தைலமாகும். ்காவிரி கதைன்்க்ைத தைலங்களுள் 
100வது தைலமாகும். திருஞானசம்பநதைர 
மற்றும் திருநாவு்க்கைசர ஆகி்யார தைலா 
ஒரு பதி்கம் பாடியுள்ளனர.

இ்க்்காயிலில் ்கா்ல 7 மணி முதைல் 
11 மணி வ்ையும், மா்ல 4.30 மணி முதைல் 
இைவு 8 வ்ையும் ந்டே திறைநதிரு்ககும். 
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வியொகரபொைர் வழிபட்ட நவபுலியூர் திருத்ைலங்கள்

 கபரும்பற்றைபபுலியூர

ஓமாம்புலியூர

தைபபளாம்புலியூர

திருபபாதிரிபபுலியூர

சிறுபுலியூர

கபரும்புலியூர

எரு்க்கததைம்புலியூர

அததிபபுலியூர

அததிபபுலியூர

கானாட்டம்புலியூர்

வாரியார் மமாழி�ள்
கடவுதல் என்்றால் செலுத்துதல் என்று ச�றாருள். உலகஙகளையும் உயிரகைறாகிய நம்ளமயும் 

செலுத்துகின்்�டியறால் இள்வனுக்கும் கடவுள் என்் ச�யர ஏற்�ட்டது.
கண்றால் கறா்மறாட்டறாளமயறால் கடவுள் இல்ளல என்று கூ்க்கூடறாது. 

இநத உடம்பிலலயுள்ை உயிளை நறாம் எபல�றாதறாவது கண்றால் கணடதுணடறா 
கறா் மறாட்டறாளமயறால் நறாஙகள் உயிரில்லறாதவரகள் என்று கூறினறால் 
உலகம் சிரிக்குமல்லவறா உடம்புக்குள் உயிரும், உயிருக்குள் இள்யும் 
உள்கின்்ன.

ஆகலவ, கடவுள் உயிரகள்லதறாறும் உள்கின்்றார. உயிரகளுக்கு 
வருகின்் இடரகளை முடிநதவளை நீக்கியும், நன்ளம புரிநதும் 
மகிழ லவணடும். அதுலவ அறிவு �ளடத்தன் �யனுமறாகும்.
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ஒருபுறைம் அபி்ஷ்கம் முடிநது 
முரு்கபகபருமானு்ககு சிறைபபு அலங்காைம் 
ந்டேகபற்று்க க்காணடிரு்க்க, மறுபுறைம் 
அன்பர்கள் அ்னவரும் அம்்மயபப்ை 
வணஙகும் கபாருட்டு ஆலய முன்புறைம் வநது 
முதைற்்கடேவுளாம் விநாய்கர, நிததி்லஸவைர, 
அம்பாள் சநநிதி்களில் ந்டேகபற்றை ஆைததி 
வழிபாட்டில் ்கலநது்க க்காணடேனர.

பின்னர குமை்க்கடேவுளு்ககு, தீபாைாதை்ன 
ந்டேகபற்றைது. சிறைபபு அலங்காைததில் 
அருள்புரிநதை அழ்கனின் அழ்்க்க ்கணடு 
மகிழ அ்னதது அன்பர்களு்ககும் இைணடு 
்கண்கள் ்பாதைவில்்ல. அடியார்களின் 
அை்கை ் ்காஷததுடேன் குமைனு்ககு ் சாடேஷ 
வழிபாடு ந்டேகபற்று, அ்னவரு்ககும் 
பிைசாதைம் வழங்கபபட்டேது.

பி ன் ன ர ,  வ ழி ப ா ட் டி ் ன 
கசவவ்ன நடேததி்க க்காடுததை இரு 
சிவாச்சாரியார்களு்ககும் நன்றி கூறும்விதைமா்க 
நம் குழுவின் சாரபா்க வஸதிைமும், 
சம்பாவ்னயும் வழங்கபபட்டேது. விழாவின் 

ஒரு அங்கமா்க ,  2 0 1 9 -ம் ஆணடு 
திரு்க்கயிலாய யாததி்ை ்மற்க்காணடே 
நம் குழு அன்பர்களான திருமதி. ்ைவதி, 
திரு. ்கணணன், திருமதி. யமுனா 
்கணணன், திரு. கஜய்வல், திருமதி. 
ைா்ஜஸவரி, திருமதி. மீனாட்சி, திருமதி. 
மல்லி்கா ஆகி்யாரு்ககு குழுவின் சாரபில் 
மரியா்தை கசய்யும் நி்கழ்ச்சி ந்டேகபற்றைது. 
அடியார்களு்ககு நம் குழு இலச்சி்னயுடேன் 
கூடிய 'திருகநாடிததைான்ம்ல ்கணடே 
திருதகதைாணடேர' என்று கபாறி்க்கபபட்டே 
நி்னவுச் சின்னம் வழங்கபபட்டேது. நம் 
அ்ழபபின் ்பரில் அன்புடேன் ்கலநது்க 
க்காணடே ஓதுவாமூரததி்களு்ககும் சிறைபபு 
கசய்யபபட்டேது. 

வழிபாடும், நி்கழ்ச்சி்களும் முடிநதைதும் 
நம் குழுவின் ஒருஙகி்ணபபாளர்களான 
திரு. பாலாஜி மற்றும் திரு. தைனஞ்கசழியன் 
ஆகி ் ய ா ர  அன்ன ம் ப ா லி ப பு ்க கு 
ஏற்பாடு கசய்தைனர. தைம் குழந்தை்கள் 
பசியாறும்கபாருட்டு அன்்ன தைன் 

திருமுட்்டம் (ஸ்ரீமுஷ்ணம்)திருமுட்்டம் (ஸ்ரீமுஷ்ணம்)
திருப்புகழ் தல வழிபாடுதிருப்புகழ் தல வழிபாடு

த்சன்்ற இ்தழ் த்தயாடைர்சசி…
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ஆலய முன்புறை மணடேபததில் இடேம் 
க்காடுததைாள். அடியார்கள் உணவருநதிய 
பின் சிறைபபு நி்கழ்வா்க, 2020ம் ஆணடு்க்கான 
நமது "நால்வரின் பா்தையில்" மாதை 
்காலணடேர கவளியீட்டு விழா ந்டேகபற்றைது. 
அ்னவரு்ககும் ்காலணடேர வழங்கபபட்டேது.

சிறிது ஓய்வு்ககுப பின்அடியார்கள் 
ஆணடேவனின் ஆ்ண கபற்று, நம்பிைான் 
திருஞானசம்பநதைரு்ககு எம்பிை ான் 
முததுச்சிவி்்க, முதது்ககு்டே, முததுச்சின்னம் 
வழஙகிய திருமாறைன்பாடி தைலத்தை அ்டேயும் 
கபாருட்டு வா்கனங்களில் கிளம்பினர. 
திருமாறைன்பாடி்ய அ்ணநதை அடியார்கள், 
சிவகபருமா்னயும், அம்்ம்யயும் ்கணடு 
அன்புள்ளம் உரு்க வழிபட்டு மகிழ்நதைனர. 
பின்பு அ்னவரு்ககும் ் தைநீர வழங்கபபட்டேது. 

புததுணரவு க்காணடே அடியார்கள் 
பின் புறைபபட்டு வாலி்கணடேபுைம் திருபபு்கழ் 
தைலத்தை அ்டேநதைனர. அன்பர்கள் தைன்்ன்க 
்காண சிறிது ்கால தைாமதைமா்க வநதைதைா்லா 
என்ன்வா, முரு்கபபிைான் அடுததைமு்றை 
வநது தைன் தைரிசனம் கபற்று்கக்காள்ள 

ஆ்ணயிட்டோன். ஆலயததின் ்கதைவு்கள் 
மூடியிருநதைாலும் வசநதை மணடேபததில் 
அடியார்களு்ககு அமுதுணண இடேம் 
க்காடுததைான்.

நமது குழு அன்பர திருமதி. ் ைணு்கா 
ம்னா்கைன் அவர்களின் முயற்சியால் 
கபைம்பலூ்ைச் ்சரநதை அன்பர்கள் 
அடியார்களின் அன்னம்பாலிபபு்ககு ஏற்பாடு 
கசய்திருநதைனர. வசநதை மணடேபததில் ் பாதிய 
விள்கக்காளி இல்லாதைதைால் கபைம்பலூர 
அன்பர்களின் மகிழ்வுநது முன்விள்ககு 
ஒளி்ய அ்னவரும் உணவருநதை உதைவியது. 
அ்னவரு்ககும் அன்னம்பாலிபபு கசய்தை 
கபைம்பலூர அன்பர்களு்ககு நன்றி கசால்லும் 
விதைமா்க, நம் ஒதுவாமூரததி்கள் அவர்க்ள 
திருபபதி்கங்கள் பாடி வாழ்ததினார. 
அவர்களிடேம் அன்புடேன் வி்டேகபற்றும், 
முரு்கபபிைானிடேம் அடுததை மு்றையாவது 
எங்களு்ககு உன் தைரிசனம் கி்டே்க்க 
அருள் கசய் என்று மானசீ்கமா்க ் வணடி்க 
க்காணடும் அடியார்கள் வா்கனங்களில் 
கசன்்ன்ய ்நா்ககி புறைபபட்டேனர.  

ஜனவரி 2022  நொயன்�ொர்்கள்  குருபூதஜ ஜனவரி 2022  புரவலர்
3 சா்ககியர நாயனார மார்கழி பூைாடேம்
9 வாயிலார நாயனார மார்கழி ்ைவதி
22 சண்டேசுவை நாயனார ்தை உததிைம்
26 திருநீல்கணடேர நாயனார ்தை விசா்கம்

மஹாலட்சுமி 
சுரேஷ்பிரியன்
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