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-ஓர் அறிமு்கம்-ஓர் அறிமு்கம்

முக்கிய முக்கிய 
விரத விரத 

தினங்கள்தினங்கள்
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ெமவாழி்கள்ெமவாழி்கள்

சே்ற்ெ்கவாடிசயவானின 
திருப்பு்கழ் தலங்கள் 
- ச்பறை ந்கர்

திருமுறை 
சிநதறன 

றே்சிததவாநத 
சிநதறன

்ண்ணசேர்பம் 
தண்ட்பவாணி 
சு்வாமி்கள்

தமிழ்கம் ்கண்ட ஞவானி்கள்

 ம. நித்யானந்தம்

 சைச்த சு. சுரேஷ் பிரி்ன்

 ரகயாச்த

நவால்ரின நவால்ரின 
்பவாறதயு்டன ்பவாறதயு்டன 

எனது ்பய்ணம், எனது ்பய்ணம், 
உைவு, அனு்ப்ம்....உைவு, அனு்ப்ம்....
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சைவத்தின் மேல் ைேயம் மவறில்சலை அதிறைசார் சிவேசாம்
தெயவத்தின் மேல் தெயவம் இல்தலைனும் நசான்ேசைச் தைம்தபசாருள்
வசாயசே சவத்ெ சீர்திருத் மெவசாரமும் திருவசாைகமும்
உயசவத் ெரச்தையெ நசால்வர் தபசாறைசாள் எம் உயிர்த்துசைமய....!

- சைவ எல்லைபப நசாவலைர் அருளிய திருஅருசைக் கலைம்பகம்

்பைன்பு வகாண்ட ஆன்மீகச் 
வெல்வர்களுக்கு ்வணக்கம்,

எல்லாம் வல் சிவகலாமசுந்தரி உடனமர் 
ஆடலவல்லானின் பெருஙகருணையினலால 
"நலாலவரின் ெலாண்தயில...." என்்ற நமது யலாத்திணை 
குழுவின் மணிமகுடத்தில மமலும் அழகு கூட்டும் 
வி்தமலாக, மிளிர்கின்்ற ஓர் ணவைமலாக, சித்்தத்ண்த 
சிவன்ெலாம் மேர்க்கும் ெ்தமலாக, தியலாமகேர் 
பெலான்னலார் திருவடி நலாளும் ப்தலாழுது ஏத்தும் 
வணைமலாக, பேந்தமிழ் பேலாக்கநலா்த பெருமலானின் 
இயல இணே நலாடக வடிவமலாக, ஒத்்த கருத்து, 
ஒத்்த ெணபுணடய ெ் அன்ெர்களின் மெைலா்தைமவலாடு 
“திருநீலகண்டம்” என்்ற மின்னி்தணழ pdf வடிவில 
மலா்தபமலாருமுண்ற உஙகள் அறிவுக்கு விருந்தலாக, 
கணகளுக்கு இ்தமலாக, மனதிற்கு மருந்தலாக 
ெணடக்கவுள்மளலாம்.

இம்மின்னி்தழ், அடிமயணன நிர்வலாக 
ஆசிரியைலாகவும், நமது பநஞ்சுக்கு இனிய அன்ெர், 
நலாலவரின் ெலாண்த குழுவின் இ்ச்சிணனக்கு 
அடித்்தளமிட்டவர், கலாநதிய பகலாள்ணகயலாளர், 
எழுத்்தலாளர் ணேண்த சிவத்திரு ம.நித்யலானந்தம் 
அவர்கணள பெலாறுபெலாசிரியைலாகவும் பகலாணடு 
பவளிவைவுள்ளது.

“திருநீலகண்டம்” திணைமலாய் அணனவரின் 
வலாழ்விலும் ஏம்தனும் ஓர் வணகயினில அகயிருணள 
நீக்கி, ஞலானஒளி ஏற்றி, ணேவ ேமய பநறி 
ஒழுக, முன்மனலார் வகுத்்த அருணமயலான, 
ஆழந்த ேமய ்தத்துவஙகணளயும், வழிெலாட்டு 

முண்றகணளயும், ெண்றேலாற்றும் வி்தமலாக அணமயும் 
என நம்புகின்ம்றலாம்.

நமது மின்னி்தழ், கட்டைம் ஏதுமின்றி, 
்தனிச்சுற்று பிைதியலாக பவளிவை உள்ள்தலால; 
இம் ம லா ப ெரும்  திருவருள் ெணி சீரும் 
சி்றபபுமலாய் ப்தலாடர்நது நணடபெ்ற புைவ்ர்கள் 
வைமவற்கபெடுகின்்றலார்கள்.

இனிய வலாேகர்களலாக மட்டுமல்லாமல, 
“யலான் பெற்்ற இன்ெம் பெறுக இவணவயகம்” 
என்்ற அருளலாளர்களின் வலாக்கிற்கு ஏற்ெ 
ெ் அன்ெர்களுக்கும், நணெர்களுக்கும், 
உ்றவினர்களுக்கும் இம்மின்னி்தணழ ெகிர்நது 
அணனவரும் ெயனணடயச் பேய்ய மவணடுகின்ம்றலாம்.

இைணடு ணககள் இணைந்தலால ்தலாமன ஓணே! 
அவவலாம்ற “திருநீலகண்டம்” மின்னி்தழின் ஒரு 
ணகயலாக ஆசிரியர்களும், மற்றுபமலாரு ணகயலாக 
வலாேகர்களும் இணைநது இண்றவன் புகணழ 
ெலாபைல்லாம் ஒலிக்கச் பேய்திடுமவலாம். திலண்க் 
கூத்்தனின் அருமளலாடும், கந்தபபெருமலான் 
கருணைமயலாடும் ப்தலாடஙகபெட்டுள்ள இம்முயற்சிக்கு 
அணனவரும் ்தஙகளின் மெைலா்தைணவயும், 
ஒத்துணழபணெயும் நலகுமலாறு மவணடுகின்ம்றலாம்.

உஙகளது அன்ணெயும், வலாழ்த்துக்கணளயும் 
எதிர்மநலாக்கி இருக்கும்

உஙகள் அன்ென் 
அடியலார்க்கும் அடிமயன் 

ணேண்த சு. சுரேஷ் பிரியன் 
நிர்வலாக ஆசிரியர்

திருநீலகண்டம்



நல்வாழ்வு தரும் திருமுதைத் தலஙகள்-1

திருமணத் தடை நீக்கும்திருமணத் தடை நீக்கும்  திருமருகல்திருமருகல்

திருஞலானேம்ெந்தப பெருமலான் இ்றந்த 
ஒரு பெணணை உயிர்பபித்்த வை்லாறு 

நமக்குத் ப்தரியும். இ்றந்த ஒரு ஆணையும் 
சிவபெருமலானின் கருணையினலால உயிர்பபித்்தலார் 
என்ெது ப்தரியுமலா? இந்த அதிேயம் நிகழ்ந்த 
்த்ம்்தலான் ‘திருமருகல’.

மேலாழவள நலாட்டில வலாழ்நது வந்த பேட்டியலார் 
கு்த்ண்தச் ேலார்ந்த ்தலாமல என்ெவருக்கு 
ஏழு பெண பிள்ணளகள். அவர்களுள் 
ஒருத்திணய ்தனது மருமகனுக்கு மைம் 
பேய்வ்தலாக வலாக்குறுதிக் பகலாடுத்்தலார். ஆனலால 
ெைத்்தலாணே பகலாணடு, ்தனது மகள்கணள, 
ஒவபவலாரு முண்றயும் மவறு இடஙகளில 
மைம் பேய்துக் பகலாடுத்்தலார். இவவலாறு ஆறு 
பெணகளுக்கும் நடந்தவுடன் ஏழலாவது பெண 
்தனது ்தலாய்மலாமணனமய திருமைம் பேய்துக் 
பகலாள்ள மவணடும் என்று முடிபவடுத்து, ்தனது 
பெற்ம்றலாருக்குத் ப்தரியலாமல ்தன் மலாமனுடன் 
வீட்ணட விட்டு பவளிமயறினலாள்.

இருவரும் ெ் ஊர்கணளக் கடநது 
‘திருமருகல’ ்த்த்ண்த அணடந்தமெலாது 

இைவு சூழ ,  அஙகு 
மகலாயில ப்தருவில உள்ள 
ஒரு மடத்தில ெடுத்து 
உ்றஙகினர். ஆனலால 
அன்றிைவு விதிவேத்்தலால 
வலாலிென் ெலாம்பு தீணடி 
உயிரிழந்தலான். விடிந்ததும் 
இண்தக் கணட அபபெண 
பேய்வ்தறியலாது இண்றவணன மவணடி அழுது 
பு்ம்பினலாள். அபமெலாது அவவூருக்கு யலாத்திணை 
வந்த திருஞலானேம்ெந்தர் பெணணின் 
அழுகுைண்க் மகட்டலார். நடந்தவற்ண்றக் 
மகட்டறிந்தலார். உடமன சுவலாமிணய மநலாக்கி,

“ேணடயலா பயனுமலால ேைணநீ பயனுமலால
விணடயலா பயனுமலால பவருவலா விழுமலால
மணடயலார் குவணள ம்ரும் மருகல
உணடயலாய் ்தகுமமலா இவள்உள் பமலிமவ.”

என்று ப்தலாடஙகும் ‘விடநதீர்த்்த திருபெதிகம்’ 
ெலாட, வலாலிென் உயிர்பபெற்று எழுந்தலான். 
ேம்ெந்தர் அந்த பேட்டிப ணெயனுக்கும், பேட்டிப 
பெணணுக்கும் மகலாயிலில திருமைம் பேய்து 
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நலாயகி’ என்று இைணடு திருநலாமஙகள். 
அன்ணன அெய, வை்த ஹஸ்தஙகளுடன் நலான்கு 
கைஙகள் பகலாணடு மிகவும் அழகலாக ்தரிேனம் 
்தருகின்்றலாள். பிைகலாைத்தில மருகலுணடயலார், 
ேவுந்தர்ய நலாயகி ேன்னதிகள் உள்ளன.

மூ்வர் மகலாஷடத்தில கைெதி, 
்தட்சிைலாமூர்த்தி, லிஙமகலாத்ெவர், பிைம்மலா, 
துர்க்ணக , ேணமடஸவைர் ஆகிமயலார் 
்தரிேனம் ்தருகின்்றனர். பிைகலாைத்தில 
பிை்தலான விநலாயகர், வள்ளி ப்தய்வலாணன 
ேமம்த சுபைமணயர், மேலாமலாஸகந்த மூர்த்தி, 
மகலா்ட்சுமி, ெைலாேை முனிவர் வழிெட்ட லிஙகம், 
நவக்கிைகஙகள், ணெைவர், சூரியன், ேநதிைன், 
நலாகர், திருஞலானேம்ெந்தர், பேட்டிபபெண, 
பேட்டிபபிள்ணள, ேலாஸ்தலா, ேப்தமலா்தர் ஆகிமயலார் 
அருள்ெலாலிக்கின்்றனர். ெடி ஏறிச் பேலலும் 
வழியில உள்ள ேனீஸவைர் விமேஷம். 
மகலாயிலின் ்த்விருட்ேமலான வலாணழயும், வன்னி 
மைமும் பிைகலாைத்தில உள்ளன.

இத்்த் விநலாயகர் ‘சுைம் தீர்த்்த விநலாயகர்’ 
என்று அணழக்கபெடுகின்்றலார். மேலாழ மன்னன் 
ஒருவனின் சுைத்ண்தப மெலாக்கிய்தலால இபபெயர் 
பெற்்ற்தலாகத் ்த்புைலாைம் கூறுகி்றது. அ்தனலால 
தீைலா்த கலாய்ச்ேல, விஷ ஜீைம் ஆகியவற்்றலால 

அவதிபெடுெவர்கள் இஙகு 
வநது இந்த விநலாயகணை 
வழிெட்டலால கலாய்ச்ேல தீரும் 
என்ெது நம்பிக்ணக. அதுமெலால 
அ ை வ ம்  தீண டி ய வ ண ன 
உயிர்பபித்்த்தலால இத்்த்த்திற்கு 
வநது வழிெடுமவலாணை ெலாம்பு 
தீணடுவதிலண். அ்தனலால 
பூச்சிக்கடி, விஷ உயிரினஙகளலால 
ெலாதிக்கபெடுமவலாரும், அவற்ண்றக் 
கணடு ெயபெடுமவலாரும் இஙகு 
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ணவத்்தலார். இ்தற்கு சுவலாமியும், அம்ெலாளும், 
வலாணழ மைமலாகவும், வன்னி மைமலாகவும் 
ேலாட்சியலாக நின்்ற்தலாக கூ்றபெடுகி்றது.

திருஞலானேம்ெந்தர் இ்றந்தவணனயும் 
உயிர்பபித்து திருமைம் பேய்து ணவத்்த்தலால, 
திருமைத் ்தணடகணள நீக்கும் சி்றந்த 
்த்மலாகமலாகவும், விஷம் தீணடலாப ெதியலாகவும் 
திருமருகல விளஙகுகின்்றது. ‘மருகல’ என்ெது 
ஒருவணக கலவலாணழ. இது இக்மகலாயிலின் 
்த்விருட்ேமலாக உள்ள்தலால ஊரும் இபபெயர் 
பெற்்றது. சுமலார் 1400 வருடஙகளுக்கும் 
மமல ெழணம வலாய்ந்த இக்மகலாயிலின் 
இைலாஜமகலாபுைம் ஐநது நிண்களுடனும், அழகிய 
வணைபபூச்சுக்களுடனும் 
கலாட்சியளிக்கின்்றது.

இ த் ்த ்  மூ ் வ ர் 
‘மலாணிக்கவணைர்’ மற்றும் 
‘இைத்தினகிரீஸவைர்’ என்னும் 
திருநலாமஙகளுடன், பெரிய 
லிஙகத் திருமமனியுடன், ேற்று 
அளவு குண்றந்த ெலாைம் மற்றும் 
ேதுை வடிவ ஆவுணடயுடன் கலாட்சி 
அளிக்கின்்றலார். அம்பிணகக்கு 
‘வணடுவலார்குழலி’, ‘ஆமமலா்தள 

செட்டிபசபெண், செட்டிபபிள்ைள திருமணம்

அமமன் சன்்னதிக்கு 
எதிர்த்தெருவில் தொன் 
்சட்டிப்பெண்ணும, 
்சட்டிபபிள்ளையும 
தெங்கியிருநதெ மடம 
இருநதெது. அங்கு 

உளளை விநாயகர ‘நஞ்சு 
தீர்ததெ விநாயகர’ என்று 
அ்ைக்கபபெடுகிறார.
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276 ததெவாரப பொடல் 
்பெறற தெலங்களுள, 

காவிரி ்தென்க்ரயின் 
80வது தெலமா்ன 
இ்ததெல்ததில் 

திருஞா்னசமபெநதெர 
இரண்டு பெதிகங்களும, 
திருநாவுக்கரசர ஒரு 

பெதிகமும பொடியுளளை்னர.

வழிெட்டலால ெயம் வி்கி நன்ணம அணடவலார்கள்.

அம்மன் ேன்னதிக்கு   எதிர்த்ப்தருவில 
்தலான் பேட்டிபபெணணும், பேட்டிபபிள்ணளயும் 
்தஙகியிருந்த மடம் இருந்தது. அஙகு உள்ள 
விநலாயகர் ‘நஞ்சு தீர்த்்த விநலாயகர்’ என்று 
அணழக்கபெடுகி்றலார்.

ஒருேமயம் பிருகு முனிவர் ணவகுணடம் 
பேன்்றமெலாது மகலாவிஷணு அவணைக் 
கவனிக்கலாமல இருந்த்தலால அவர் மலார்பில 
உண்தத்்தலார். அஙகு வலாேம் பேய்யும் திருமகள் 
மகலாெம் பகலாணடு மகலாவிஷணுணவ விட்டுப 
பிரிநது பேன்்றலார். பூவு்கம் வந்த 
மகலா்ட்சுமி கலாவிரிக் கணைமயலாைம் 
ெ் ்த்ஙகள் பேன்று, இத்்த்ம் 
வநது ஒரு தீர்த்்தத்ண்த உணடலாக்கி 
மலாணிக்கவணைணை வழிெட்டு 
வந்தலாள். இ்தனலால மகலாவிஷணு 
அவர் முன் ம்தலான்றி அவணை 
ஏற்றுக் பகலாணடலார். மகலா்ட்சுமி 
உணடலாக்கிய இத்தீர்த்்தமம 
மகலாயில எதிரில அணமநதுள்ள 
் ட் சு மி  தீ ர் த் ்த ம் .  இ து 
‘மலாணிக்கத் தீர்த்்தம்’ என்றும் 
அணழக்கபெடுகி்றது.

சித்திணை மலா்தம் ெத்து நலாட்கள் பிைம்மமலாற்ேவம் 
சி்றபெலாகக் பகலாணடலாடபெடுகி்றது. திருவிழலாவின் 
ஏழலாம் நலாளன்று பேட்டிபபெண கலயலாை 
விழலா நணடபெறுகி்றது. இவர்கள் திருமைம் 
நணடபெற்்ற மணடெம் ஒன்று உள்ளது. ெத்்தலாம் 
நலாள் தீர்த்்தவலாரி விமஷேம். இக்மகலாயிலில 
மற்ப்றலாரு சி்றபெலான திருவிழலாவலாக ஆவணி 
மலா்தத்தில வருகின்்ற வை்ட்சுமி விை்தத்்தன்று 
மகலா்ட்சுமியும், வை்தைலாஜப பெருமலாளும் 
்தலாமணை வலாகனத்தில இ்ட்சுமி தீர்த்்தத்திற்கு 

எழுந்தருளி தீர்த்்தவலாரி பகலாடுபெலார்கள். 
ணவகலாசி விேலாகம், ஆனித் திருமஞ்ேனம், 
கந்த ேஷடி மெலான்்ற விழலாக்களும் சி்றபெலாகக் 
பகலாணடலாடபெடுகின்்றன.

ஒருேமயம் இபெகுதியில ெஞ்ேம் ஏற்ெட, 
இபெகுதிணய ஆணட குேமகது மன்னனின் 
மவணடுமகலாளுக்கிைஙகி, ெஞ்ேம் நீஙக சுவலாமி 
இைத்தின மணழ பெலாழிந்த்தலாக ்த் வை்லாறு 
கூறுகி்றது. அ்தனலால மகிழ்ச்சியணடந்த குேமகது 
மன்னன் இக்மகலாயிண்க் கட்டிய்தலாகவும், 
பின்னர் மகலாச்பேஙகட்மேலாழன் யலாணன 

கருவண்றயில புகலாவணைம் 
மலாடக் மகலாயி்லாகக் கட்டிய்தலாகவும் 
கூ்றபெடுகி்றது.

2 7 6 ம்தவலாைப ெலாடல 
பெற்்ற ்த்ஙகளுள், கலாவிரி 
ப்தன்கணையின் 80வது ்த்மலான 
இத்்த்த்தில திருஞலானேம்ெந்தர் 
இ ைண டு  ெ தி க ங களு ம் , 
திருநலாவுக்கைேர் ஒரு ெதிகமும் 
ெலாடியுள்ளனர். சுந்தைர் ்தமது 
ஊர்த்ப்தலாணகயில இத்்த்த்ண்தக் 
குறிபபிட்டுள்ளலார்.

இத்்த்ம் நலாகபெட்டினம் மலாவட்டத்தில 
நன்னி்ம் - நலாகூர் மெருநது ேலாண்யில, 
நன்னி்த்தில இருநது சுமலார் 12 கி.மீ. 
ப்தலாண்வில அணமநதுள்ளது. திருபபுகலூரிருநது 
7 கி.மீ. நன்னி்த்திலிருநது மெருநது வேதிகள் 
உணடு. இக்மகலாயில கலாண் 7 மணி மு்தல 
மதியம் 12 மணி வணையிலும், மலாண் 4 
மணி மு்தல இைவு 8.30 மணி வணையிலும் 
தி்றநதிருக்கும்.

 ம. நித்யானந்தம்
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முழுமு்தற் கடவுளலான விநலாயகணைத் ப்தலாழுது, நலாலவரின் ெலாண்தயில எனது ெயை 
அனுெவத்ண்த உஙகளுடன் ெகிர்நது பகலாள்வதில பெருமி்தம் அணடகின்ம்றன்.

"திருவலாக்கும் பேய்கருமம் ணககூட்டும்; பேஞ்பேலால 
பெருவலாக்கும் பீடும் பெருக்கும் உருவலாக்கும்; 
ஆ்த்லால வலாமனலாரும் ஆணன முகத்்தலாணனக் 
கலா்த்லால கூபபுவர்்தம் ணக"

"பூழியர்மகலான் பவபபெலாழித்்த புகலியர்மகலான் கழல மெலாற்றி! 
ஆழிமிணேக் கலமி்தபபில அணைந்த பிைலான் அடிமெலாற்றி! 
வலாழிதிரு நலாவலூர் வன்ப்தலாணடர் ெ்தம் மெலாற்றி! 
ஊழிமலி திருவலா்த வூைர் திருத்்தலாள் மெலாற்றி!"

நம் அன்்றலாட வலாழ்வில அணனத்து பெருமக்களுக்கும் ஆன்மீக சிந்தணன என்ெது கலா்ம் 
கலா்மலாக ப்தலான்றுப்தலாட்டு வந்த மைபு. 

நலான் எனது குடும்ெத்்தலாமைலாடு 2017 ஆம் ஆணடு மு்தல நலாலவர் பெருமக்களலால ெலாடல 
பெற்்ற 276 சிவத்்த்ஙகளில ெ்வற்ண்ற ்தரிசிக்கும் ெலாக்கியத்ண்த இன்றுவணை பெற்றுள்மளன். 
என்ன்தலான், நம்மிடம் வேதி வலாய்பபுகள் இருந்தலாலும், "அவனருளலாம் அவன்்தலாள் வைஙகி" என்்ற 
திருவலாேக வரிகள் மெலால இண்றவன் நிணனத்்தலால மட்டுமம நம்மலால எந்தபவலாரு ஆ்யத்திற்கு 
பேன்று வைமுடியும். அம்த ேமயத்தில, இைணடு நலாட்களில அதிகெட்ேமலாக 20 ்த்ஙகணள ஆத்ம 
திருபதிமயலாடு ்தரிசிக்கும் ெலாக்கியத்ண்த நலாலவரின் ெலாண்த குழு ஏற்ெடுத்தி ்தருகின்்றது. பவள்ளி 
இைவு பு்றபெட்டு ேனி, ஞலாயிறு ஆகிய இைணடு தினஙகளில நலாலவர் பெருமக்களலால ெலாடல பெற்்ற 
்த்ஙகள் மட்டுமல்லாது, அருகிலுள்ள அருைகிரிநலா்தரின் ெலாடல பெற்்ற திருபபுகழ் ்த்ஙகள், 
ணவைவ ்த்ஙகணளயும் ்தரிசித்து மகிழ்நம்தலாம்.

ஒவபவலாரு நலாளும் கலாண்யில ம்தநீர், மூன்று மவணள எளிய ணேவ உைவு, மலாண்யில 
ம்தநீர் மற்றும் சிற்றுணடி, மற்றும் ்தஙகுமிடம் இணவபயல்லாம் நல் முண்றயில ஏற்ெடுத்தித் 

எ்னது
ப்ணம், உறவு, அனுபவம்...

நால்வரின் பாததயு்டன்...



7திருநீலகண்டம் அக்்்டாபர் 2020

்தருகின்்றனர். அம்த ேமயம் நலாம் பேலலும் ஒரு 
சி் ஆ்யஙகளில மகலாவில நணட ேலாத்்தபெட்டு 
இருக்கும். ஆனலால நம் மனது சிறிதுகூட 
வலாட்டம் வைலா்த வணகயில, நமது ்தண்வர் 
அருகிலிருக்கும் மகலாவில பமய்க்கலாபெலாளணை 
அணுகி ஆ்யம் தி்றநது நமக்கு வழிெலாடு 
பேய்ய ஏற்ெலாடு பேய்வலார்.

"கலா்த்லாகிக் கசிநது கணணீர் மலகி 
ஓதுவலார் ்தணம நன்பநறிக்கு உய்பெது 
மவ்தம் நலான்கினும் பமய்பபெலாரு ளலாவது 
நலா்தன் நலாமம் நமச்சிவலாயமவ."

கடவுளின் அருளலால இண்தபயல்லாம் ஒரு 
பெரும் ப்தலாணடலாக நிணனத்து பேயலெடும் 
குழுவின் ்தண்வர் மற்றும் அவைது ்தலாயலார் 
திருமதி ேைஸவதி அம்மலா அவர்களுக்கும் 
மன்தலாை நன்றிணய இபெதிவின் மூ்ம் 
ப்தரிவித்து பகலாள்கின்ம்றன்.

நலாம் நம் நலாலவரின் ெலாண்தயின் குடும்ெத்ம்தலாடு 
வலாகனத்தில ெயணிக்கும்மெலாது இயற்ணக எழில 
வளம் சூழ்ந்த வயலபவளிகணளயும், மண் 
அைசிகளின் அழணகயும் ைசித்துக் பகலாணமட 
பேன்று குக்கிைலாமஙகளில உள்ள ஆ்யஙகணள 
அணடநது அஙகு வீற்றிருக்கும் இண்றவன் மற்றும் 
இண்றவிணய மனம் குளிை கணடுகளித்து ெைவே 
நிண் அணடகிம்றலாம்.

்தற்பெலாழுது நலாட்டில நி்வும் பகலாமைலானலா 
என்கி்ற COVID-19 நுணகிருமியலால நலாம் 
வழிெலாட்டுத் ்த்ஙகளுக்கு பேன்று இண்றவணன 
்தரிசிக்க இய்லா்த நிண்யில உள்மளலாம். 
இந்த நிண்ணம இண்றவன் திருவருளலால 
விணைவலாகச் ேரியலாகி நலாம் நம் நலாலவர் 
ெலாண்தயின் குடும்ெத்ம்தலாடு ஆன்மீக ெயைத்ண்த 
இனிம்த ப்தலாடரும் ்தருைத்ண்த எதிர்ெலார்த்துக் 
கலாத்துக் பகலாணடிருக்கின்ம்றன்.

நமது குழுவுடன் எனது ெயைத்ண்த பேலால் 
மவணடுபமன்்றலால நிண்றய பேலாலலிக் பகலாணமட 
மெலாக்லாம். ஒருமுண்ற மூன்று நலாட்கள் ்த் 
யலாத்திணை ெயைத்தில 2 நலாட்களில மண்மமல 
குடிபகலாணடிருக்கும் இண்றவணன ்தரிசிக்கும் 
வலாய்பபு கிட்டியது. அம்த ேமயத்தில திருபவறும்பூர் 
ஆ்யத்தில கலாணைக்கலால அம்ணமயலாரின் 
குருபூணஜணய ்தரிசிக்கும் ெ்னும், நம்முடன் 
ெயணித்்த அணனத்து அடியலார் பெருமக்களும் 
மனம் குளிை கணடு களித்ம்தலாம்.

நலாலவர் ெலாண்தயில 2019 ஏபைல மு்தல, 
நலாலவர் பெருமக்களின் குரு பூணஜ, குழுவின் 
்தண்வர் பேல் முடியவிலண் என்்றலாலும் 
அவரின் வழிகலாட்டு்தலின்ெடி நமது குழுவில 
உள்ள ்தன்னலார்வ்ர்களின் ஒத்துணழபெலால 
இனிம்த நணடபெற்்றது. என்னலால குருபூணஜயில 
க்நதுபகலாள்ள முடியவிலண் என்்றலாலும் 
குருபூணஜ நணடபெறும் நலாட்களில குழுவில 
ெகிைபெடும் புணகபெடஙகள் வலாயி்லாக மநரில 
பேன்று இண்றவணன ்தரிசித்்தண்த மெலான்்ற 
உைர்வு ஏற்ெடும்.

COVID-19 கலாைைமலாக 2020 ஆணடு 
நணடபெற்்ற நலாலவர் பெருமக்களின் 
குருபூணஜயில நமது அன்ெர்கள் க்நது 
பகலாணடு ஆ்ய வழிெலாட்ணட மமற்பகலாள்ள 
முடிய லாவிட்டலாலும் , ்தண்வர் மற்றும் 
துணைத் ்தண்வர்கள் மூ்மலாக நலான்கு 
குருபூணஜயும், அருைகிரிநலா்தர் மற்றும் 
மேக்கிழலார் குருபூணஜயும் இனிம்த சி்றபெலாக 
நணடபெற்்றது. குண்றந்தது 10 அன்ெர்களலாவது 
சுந்தைர், மலாணிக்கவலாேகர் குரு பூணஜயில 
ெஙகுபெற்்றது மகிழ்ச்சி.

நம் குழுவில ஒத்்த கருத்து, ஒத்்த ெணபு 
இணவகளலால மட்டுமம இண்றவணன நம்மலால 
்தரிசிக்க இயலுகின்்றது.
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"மூவிரு முகஙகள் மெலாற்றி முகம்பெலாழி கருணை மெலாற்றி 
ஏவருந துதிக்க நின்்ற விைலாறும்தலாள் மெலாற்றி கலாஞ்சி 
மலாவடி ணவகுஞ் பேவமவள் ம்ைடி மெலாற்றி யன்னலான் 
மேவலு மயிலும் மெலாற்றி திருக்ணகமவல மெலாற்றி மெலாற்றி"

2019 நவம்ெர் மலா்த ்த்யலாத்திணையில எட்டுக்குடி, எணகண, சிக்கல ஆகிய ்த்ஙகளில 
சிலெலா சிற்பி வடித்்த முருகபபெருமலாணன ்தரிசிக்கும் வலாய்பபு கிட்டியது.

நலாலவரின் ெலாண்த யலாத்திணை குழுவில இணைநது இதுவணை ்தரிசித்்த ்த்ஙகளுக்கும், 
இனி ்தரிசிக்கவிருக்கும் ்த்ஙகளுக்கும் அணழத்து பேன்்ற, அணழத்து பேல்விருக்கும் 
இண்றவனுக்கு எனது ெணிவலான நன்றிணய ேமர்பபிக்கின்ம்றன்.

"வலான்முகில வழலாது பெய்க; மலிவளம் சுைக்க; மன்னன் 
மகலான்முண்ற அைசு பேய்க; குண்றவி்லாது உயிர்கள் வலாழ்க; 
நலான்மண்ற அ்றஙகள் ஓஙக; நற்்றவம் மவள்வி மலக; 
மமன்ணமபகலாள் ணேவ நீதி விளஙகுக உ்க பமல்லாம்."

என்்ற ெலாடலுக்கிைஙக ணேவ ேமயம் உ்பகல்லாம் ெ்றநது விளஙகுவது மெலா் நமது குழுவின் 
ெயை யலாத்திணை மமன்மமலும் ெ் அன்ெர்கமளலாடு இணைநது நலாலவர் பெருமக்களலால 
ெலாடல பெற்்ற ்த்ஙகணள ்தரிசிக்கும் ெ்ணன அணனவரும் பெ்ற இண்றவணன மவணடி 
எனது வலாழ்த்துக்கணளத் ப்தரிவித்து எனது ெயைக் கட்டுணைணய முடிக்க மனமில்லாமல 
உஙகளிடமிருநது விணடபெறுகின்ம்றன். 

 அன்ெர்கள் திருமுண்ற & திருபபுகழ் ்த்ஙகணள யலாத்திணையின் வலாயி்லாக மநைடியலாக 
பேன்று அறியச் பேய்வது 

 ்த்ஙகளுக்கு பேன்று திருமுண்ற & திருபபுகழ் ஓதி வழிெலாடு பேய்வது

 மக்கள் அதிக அளவில ெயணிக்கலா்த திருமுண்றத் திருத்்த்ஙகளில நலாலவர் குருபூணஜ 
விழலா, மேக்கிழலார் குருபூணஜ விழலா, அருைகிரிநலா்தர் குருபூணஜ விழலா மற்றும் கூட்டு 
வழிெலாடு

 வனபபின்றி உள்ள ஆ்யஙகளில கலா் பூணேகளுக்கு சிறு சிறு உ்தவிகள்

 ஆ்ய ெணியலாளர்களுக்கு (குருக்கள், பமய்க்கலாவ்ர்கள், மடபெள்ளி, மகலாேலாண் & 
துபபுைவு ெணியலாளர்கள்) வஸதிை ்தலானம்

 கிைலாமபபு்ற ஆ்யஙகளில குடமுழுக்கு விழலா நலாளன்று ெக்்தர்களுக்கு அன்ன்தலானம்

நயாலவரின் பயாச்தயில.... ்தசல்யா் சை்லபயாடுகள்....

 சைச்த G.P.
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1, 30 - ப�ௌர்ணமி
5 - சங்கடஹர சதுரத்தி 
  கிருத்திக்க
7, 22  - சஷ்டி
14, 28 - பிரத�ோஷம்
15 - சிவரோத்திரி
16 - அமோவோகச
20 - சதுரத்தி 

அகலைாபர 2020 அகலைாபர 2020

முக்கிய விரத தினங்கள் நவாயனமவார்்கள் குருபூறை
3 - உருத்திர�சு�தி நோயனோர 
 புரடடோசி அசுவினி

7 - திருநோகைபத�ோவோர நோயனோர  
 புரடடோசி தரோகிணி

19 - பூசலோர நோயனோர 
 ஐப�சி அனுஷம்

21 - ஐயடி்கள் ்கோடவரத்கோன் நோயனோர  
 ஐப�சி மூலம்

31 - திருமூல நோயனோர 
 ஐப�சி அசுவினி

சுமஙகலிக்கு அணடயலாளம் - ்தலாலிக்கயிறு 
ணேவருக்கு அணடயலாளம் - திருநீறு 
ணவைவருக்கு அணடயலாளம் - திருமண 
கிருஸ்தவருக்கு அணடயலாளம் - சிலுணவக்குறி 
முஸலீம்களுக்கு அணடயலாளம் - நி்லா பிண்றயும் நட்ேத்திைமும்
வகுத்்தல, கூட்டல, பெருக்கல மு்தலிய கைக்குகளுக்கு அணடயலாளம் உணடு.
அது மெலால

"அறிவுக்கு அத்டயாளம் அஞொதம"
"அஞ்சுவ ்தஞ்ேலாணம மெண்தணம அஞ்சுவது
அஞ்ேல அறிவலார் ப்தலாழில"

      - திருக்கு்றள்

அறிவுக்கு ஓர் அடையாளம் உண்டு - அது எது?
- திருமுருக கிருபானநை வாரியார்
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ஆசிரியர் பாடல் பபற்ற தலம்
பாடிய 

பதிகஙகளின் 
எண்ணிக்க

1. திருவி்ைபபா

திருமலாளிணகத் ம்தவர் மகலாயில (சி்தம்ெைம்) 1-45 ெலாடலகள்

மேந்தனலார்
திருவீழிமிழண் ,  திருவலாவடுதுண்ற , 
திருவிணடக்கழி

46-79 ெலாடலகள்

கருவூர்த் ம்தவர் மகலாயில (சி்தம்ெைம்) , திருக்களநண்த 
ஆ தி த் ம ்த ச் ே ை ம்  ( க ள ப ெ லா ல ) , 
திருக்கீழ்க்மக லா ட்டூ ர் மணியம்ெ்ம் , 
திருமுகத்்தண், திணைம்லாக்கிய சுந்தைம் 
(திரும்லாக்கி), கஙணக பகலாணட மேலாமளச்ேைம், 
திருபபூவைம், திருச்ேலாட்டியக்குடி, ்தஞ்ணே 
இைலாேைலாமேச்ேைம், திருவிணடமருதூர்

80-182 ெலாடலகள்

பூநதுருத்தி நம்பி 
கலாடநம்பி

திருவலாரூர், மகலாயில (சி்தம்ெைம்) 183-194 ெலாடலகள்

கணடைலாதித்்தர் மகலாயில (சி்தம்ெைம்) 195-204 ெலாடலகள்

மவைலாட்டடிகள் மகலாயில (சி்தம்ெைம்) 205-214 ெலாடலகள்

திருவலாலியமு்தனலார் மகலாயில (சி்தம்ெைம்) 215-256 ெலாடலகள்

புருமடலாத்்தம நம்பி மகலாயில (சி்தம்ெைம்) 257-278 ெலாடலகள்

மேதிைலாயர் மகலாயில (சி்தம்ெைம்) 279-288 ெலாடலகள்

2. திருபபல்லாண்டு

மேந்தனலார் மகலாயில (சி்தம்ெைம்) 289-310 ெலாடலகள்

ஒன்ப்தயாம் திருமுசற திருத்தலஙகள்
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‘பெடிமயறி வருகின்ம்றலாம் எஙகள் ெலாவஙகணள 
மெலாக்கிடபெலா’ என்று மன்தலாை மவணடிக் 

பகலாணமட சுமலார் 200 ெடிகமளறிச் பேன்்றலால 
அழகு முத்துக்குமலாைணன கணைலாை கணடு 
மகிழ்லாம். ஞலான வடிவலாய் ப்தன்திணே மநலாக்கி 
ஆறு திருமுகஙகளுள், ென்னிருக் கைஙகமளலாடு 

‘குன்று இருக்குமிைமமல்லாம் குமரன் இருக்குமிைம்' என்்ற திருவலாக்கிற்கு 
ஏற்்ப, இன்று நலாம் தரிசிக்்க உள்ள திருத்த்ம் "ம்பரும்்்பறூரலான திரிபுவன 
நலலூர், ம்பரும்்்பறு ்பலாட்ளயம், ம்பரும்்்பறூர், அருணகிரிநலாதர் 
திருவலாக்கில ்்பட்ற ந்கர்” என ்ப் ம்பயர்்கள ம்கலாண்டு தற்ம்பலாழுது 
"ம்பரும்்்பர் ்கண்டிட்க" என்று வழங்கப்படும் அற்புதத் திருத்த்ம். 

மயில மீ்தமர்நது வள்ளி ப்தய்வயலாணனயுடன் 
சிவசுபைமணியைலாக கலாட்சியளிக்கின்்றலார். ேத்ரு 
ேம்ஹலாை யநதிை பிைதிஷணட இவவலா்யத்தின் 
்தனிச் சி்றபபு. அகத்தியர், அம்ணமயபெர் 
திருமை திருக்மகலா்ம் கணடு இன்புற்்ற 
திருத்்த்ம் இது. 

பெரும்ெர் கண்டிககபெரும்ெர் கண்டிகக
பெரும்   பெல்வம்   அளிக்கும்

்ெ்வற்வகாடி்யானின் திருப்புகழ் தலஙகள்-1



"பீலிமயில மீது ண்றநது சூைர்்தணம மயபே யஙபகலாள்
 மெர்பெரிய மவலபகலாள் பேஙணக முருமகலாமன
மெணடமட ஓதி மஙகள் கூடிவிணள யலாடு கின்்ற
 மெண்றநகர் வலாழ வந்த பெருமலாமள."

என்று அருைகிரிநலா்த பெருமலான் இத்்த் முருகன் 
புகழ்ெலாடுகின்்றலார்; அதுமட்டுமலா,

அத்தியலாச்சிைம சுத்்தலாத்ணவ்த ணவதிக ணேவ சித்்தலாந்த 
ஞலானெலானு ெலாம்ென் ஸ்ரீமத் குமைகுரு்தலாே சுவலாமிகள் 
இத்்த்த்திற்கு எழுந்தருளி,

"திருவளர் ெைஙகிரி திருச்பேநதி ்ஞ்மேலாண்
 திருமவை கம்ெழநிமலா
திைஙகுன்று ம்தலா்றலாட ப்ன்்றண்றயும் வணைகளிற்
 மேர்திருத் ்தணிணகபெலாதிணக ......
...... அருகிருந ்தருளமலா மயிலுணகத் ப்ததிரிலவந
 ்தருள்பெரும் மெற்றுமுருமக."

எனத் ப்தலாடஙகும் இருெத்து நலான்கு சீர் கழிபநடி்டியலாசிரிய 
விருத்்த வணகயில "பெரும்மெறு ெதிகம்" என்்ற ெலாடண் 
அருளியுள்ளலார்.

்தமிழ்க் கடவுள் முருகன் ேநநிதிக்கு மநபைதிமை 
அகத்திய மலாமுனி, அருணை முனிவன், ெலாம்ென் 
சுவலாமிகள் திருவுருவ சிண்கள் ஒருஙமக பெலாலிவலாய் 
அணமநதிருபெது நம் மனண்த ெக்தி ெைவேத்தினில 

முருகன் 
எழுநதெருளியிருக்கும 
இமம்ல சஞ்சீவி 

ம்ல என்றும 
அ்ைக்கபபெடுகின்றது. 

ம்லயடிவார்ததில் 
சஞ்சீவி தீர்ததெமும, 

கிராம ததெவ்தெயா்ன 
எல்்லயமமன் 
திருக்தகாவிலும 

அ்மயப ்பெறறுளளை்ன. 
இவ்வூரின் 

்மய்ததில் பிரதொ்ன 
சிவாலய்மான்றும 

உளளைது.

12 அக்்்டாபர் 2020திருநீலகண்டம்
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திணளக்க ணவக்கின்்றது. முருகபபெருமலானின் 
கருவண்றக்கு அருகில கலாசி விசுவநலா்தரும் 
விேலா்லாட்சி அம்பிணகயும் ்தனிச்ேநநிதி 
பகலாணடு அருள்ெலாலிக்கின்்றனர்.

முருகன் எழுந்தருளியிருக்கும் இம்மண் 
ேஞ்சீவி மண் என்றும் அணழக்கபெடுகின்்றது. 
மண்யடிவலாைத்தில ேஞ்சீவி தீர்த்்தமும், கிைலாம 
ம்தவண்தயலான எலண்யம்மன் திருக்மகலாவிலும் 
அணமயப பெற்றுள்ளன. இவவூரின் ணமயத்தில 
பிை்தலான சிவலா்யபமலான்றும் உள்ளது. 
அம்ணம ்தடுத்்தலாட்பகலாணட நலாயகி என்்ற 
திருநலாமத்துடனும், அபென் ்தலான்ம்தலான்றீஸவைர் 
என்்ற திருநலாமத்துடனும் எழுந்தருளியுள்ளனர். 
திருபபுகழ் ்த்த்துடன் இவவலா்யத்ண்தயும் 
ஒருஙமக வழிெடுவது சி்றபபு.

2017 ஆம் ஆணடு ஜனவரி மலா்தம் 
ஏழலாம் ம்ததி நமது "நலாலவரின் ெலாண்தயில...." 
யலாத்திணை குழுவின் மு்தல திருபபுகழ் 
்த் யலாத்திணை இத்்த்த்திலிருநது ்தலான் 
பேவவமன ப்தலாடஙகப பெற்்றது. 66 அன்ெர்கள் 
கூடி, திருபபுகழ் ஓதி வழிெட்டது, பெரும் 
வழிெலாடலாய் அணமந்தது. சிவத்திரு. ைவிச்ேநதிை 
சிவலாச்ேலாரியலார் அணனவணையும் ெலாஙகலாய் 
வைமவற்று நிண்றவலான ்தரிேனம் பேய்து ணவத்்த 
நிணனவுகள் பநஞ்சில நிழ்லாடி மண்றகின்்றது.

பேன்ணன - திணடிவனம் மலார்க்கத்தில 
NH - 4 5  ம்தசிய பநடுஞ்ே லாண்யில , 
அச்சிறுபெலாக்கத்திலிருநது 8 கி.மீ ப்தலாண்வில 
உள்ளது பெரும்மெர் கணடிணக. ம்தசிய 
பநடுஞ்ேலாண்யில வ்து பு்றம் எளி்தலாக 
கணணிலெடும் பெரிய ்தக்ஷிைலாமூர்த்தி 
திருஉருவச் சிண்ணய அணடயலாளமலாகக் 
பகலாணடு இத்்த்த்திணன எளி்தலாக 
அணடயலாளம்.

விமேஷ நலாட்களில மட்டுமம ெக்்தர்கள் 
அதிக அளவில வருகின்்றனர். இக்மகலாயில 
கலாண் 8.00 - 10.00 மணி வணையிலும், 
மலாண் 5.00 - 7.00 மணி வணை வணையிலும் 
தி்றநதிருக்கும். ஆனலாலும் முன்கூட்டிமய 
சிவலாச்ேலாரியலாருக்கு ்தகவல ப்தரிவித்து 
பேலவது ேலா்ச் சி்றந்தது.

இயற்ணக எழில பகலாஞ்சும் சிறிய 
மண் மீதுள்ள ஆ்யம். அணனவரும் 
பேன்று வழிெட்டு அழகன் முருகன் அருள் 
பெறுமவலாமலாக.

ப்தலாடர்பிற்கு 
சிவத்திரு. ைவிச்ேநதிை சிவலாச்ேலாரியலார், 

9952965215

 சைச்த சு. சுரேஷ் பிரி்ன்
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 1

வாேக அன்ெர்களுக்கு வைக்கம். நமது 
திருநீ்கணடம் மின்னி்தழில, மலா்தம் 

ஒரு இண்றயடியவணைப ெற்றி ்தஙகளுடன் 
ெகிர்நது பகலாள்ளமவ இந்த "்தமிழகம் கணட 
ஞலானிகள்" என்்ற ெகுதி. இபெகுதியில மு்தலில 
வநது நமக்கு அருள் வழஙக இருபெவர், 
்தமிழுக்கும், ்தமிழிணேக்கும் இ்க்கைம் ்தந்த 
"திருபபுகழ்ச் சுவலாமிகள்" என அணனவைலாலும் 
வழஙகப பெற்்ற வணைச்ேைெம் ்தணடெலாணி 
சுவலாமிகள். சுவலாமிகளின் வை்லாற்ண்றச் ேற்று 
மநலாக்குமவலாம்.

இளசமக் கயாலம்
திருபநலமவலி பநற்கட்டும் பேவல 

சிற்்றைசில ெணடத்்தண்வைலாக இருந்த திரு.
பேநதில நலாயகம் பிள்ணள - திருமதி.
மெச்சிமுத்து ்தம்ெதியின் ்தவபபு்தலவைலான 
நம் சுவலாமிகள், நவம்ெர் 22, 1839ல திரு 
அவ்தலாைம் பேய்து ேஙகைலிஙகம் என்்ற 
இயற்பெயருடன் வளர்ந்தலார். விணளயும் ெயிர் 
முணளயிம் ப்தரியும் என்்ற கூற்றுக்கிைஙக, 8 
வயதிம்மய "பூமி கலாத்்தலாள்" என்்ற அம்மனின் 

பெயர்க்கலாைைத்ண்த ஒரு பவணெலா இயற்றி 
அ்தன்மூ்ம் அணனவருக்கும் விளக்கினலார். 
்தன் ்தநண்தயலாரின் நணெைலான திரு.சீ்தலாைலாம 
நலாயுடு அவர்களின் உ்தவியலால இளம் 
வயதிம்மய முருக ெக்தி பகலாணடு மவல 
வழிெலாடு பேய்யத் துவஙகினலார். ்தன் 13ம் 
வயதில வணைம் என்்ற ேந்தபெலா ெலாடுவதில 
வல்ணம பெற்்ற்தலால "வணைச்ேைெம்" 
எனவும் , முருகன் புகழ் ெலாடிய்தலால 
"முருக்தலாேர்" எனவும் வழஙகப ெட்டலார். 
அணையில பகௌபீனமும், ணகயில ்தணடமும் 
பகலாணடிருந்த்தலால '்தணடெலாணி சுவலாமிகள்" 
என்்ற பெயர் நிண்த்்தது.

அருடர்த்டல
இண்றத்ம்தடலில ஈடுெட்டு சுமலார் 222 

்த்ஙகளுக்கு நடநம்த யலாத்திணை பேன்று 
இண்றவணன வைஙகி இருக்கி்றலார். மூவர் 
மு்தலிகள் மற்றும் அருைகிரிநலா்தருக்கு அடுத்து 
அதிகம் ்த் யலாத்திணை மமற்பகலாணட பெருணம 
இவணைச் ேலாரும். ஒவபவலாரு ்த்த்திலும் 
அருளும் மூ்வணை மட்டுமல்லாது ஆ்யத்தில 
உள்ள அணனத்து ப்தய்வஙகணளயும், அந்தந்த 
கிைலாம ம்தவண்தகணளயும் ெலாடிப ெைவுவது 
இவரின் சி்றபபு. மகைளம், இ்ஙணக ஆகிய 
்த்ஙகளுக்கும் பேன்று இண்றவணன 
வழிெட்டுள்ளலார். திருபபுகழ் ேந்தபெலாக்கணள 

தண்டபாணி 
சு்வாமிகள்

வணணச்சேபம்வணணச்சேபம்
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ெலாடுவதில வல்வர். ்தலாம் முற்பி்றபபில 
அருைகிரிநலா்தைலாகப பி்றந்த்தலாகவும் , 
அண்த ெ்முண்ற முருகன் கனவில வநது 
உைர்த்திய்தலாகவும் குறிபபிட்டலார். மயி்ம் 
முருகன் ேநநிதியில முருகனின் ஆணைபெடி 
சுந்தைத்்தம்ணம என்்ற அம்ணமயலாணை ருத்திைலாட்ேம் 
அணிவித்து மணனவியலாக ஏற்றுக்பகலாணடலார். 
ெழனியில ேைவைப பெலாய்ணக அருமக 
பகௌமலாை ஆசிைமம் நிறுவி ேக்திமவல வழிெலாடு 
பேய்து வந்தலார். இயன்்றவணை ்தமிழில வழிெலாடு 
பேய்ய மவணடுபமன்்ற கருத்துணடயவர். 
ேைவைெவ எனும் ஆப்றழுத்து மநதிைத்ண்த 
ஒரு மகலாடி முண்றக்கும் மமல ஜபித்துள்ளலார்.

ப்தன்கலாசி அருகிலுள்ள திருமண் முருகன் 
ேநநிதியில அருைகிரிநலா்தணைப மெலால ்தனக்கும் 
கலாட்சி ்தநது அருள மவணடுபமன்று முருகப 
பிைலாணன மவணடி இண்றஞ்சினலார். அருட்கலாட்சி 
கிணடக்கலாமல மெலாகமவ, மனம் வருநதி 
மண் மமலிருநது உருணடலார். முருகனின் 
திருவிணளயலாட்லால, உருணடு பகலாணமட 
மண்யடிவலாைத்திற்கு ெத்திைமலாக வநது மேர்ந்தலார்.

இலக்கி்ப் பச்டப்புகள்
்தமிழுக்கும், ்தமிழிணேக்கும் ்தணடெலாணி 

சுவலாமிகள் ஆற்றிய ப்தலாணடு அளபெரியது. 
ேர்வ்தலாைணி என்்ற ்தன் எழுத்்தலாணிணயக் 
பகலாணடு ஒரு ் ட்ேத்திற்கும் மமல ்தமிழிணேப 
ெலாடலகள் வடித்துள்ளலார். கீழ்க்கணட நூலகள் 
அவரின் ெலதுண்றப பு்ணமணய விளக்குவன:

1. குருெை ்தத்துவம் - 1240 விருத்்தப 
ெலாக்களலால ஆன ்தன் வை்லாற்று நூல.

2. பு்வர் புைலாைம் - 3000 ெலாடலகளலால 
ஆன 72 பு்வர்களின் வலாழ்க்ணக வை்லாறு.

3. அ ருைகி ரி ந லா ்த ர்  பு ை லாை ம்  - 
அருைகிரியலாரின் வை்லாறு.

4. முத்்தமிழ்ப ெலாமலாண ,் ்தமிழ்த்துதிப ெதிகம், 
்தமிழ்ஙகலாைம் - ்தமிழ் துதி நூலகளில 
சி்.

5. திருவைஙகத் திருவலாயிைம், ேடமகலாெர் 
ே்தகத்்தந்தலாதி, பெருமலாளந்தலாதி - ணவைவ 
நூலகளில சி்.

6. ம்தலாத்திைப ெலாடலகள் - ணேவம், ணவைவம், 
ேலாக்்தம், பகௌமலாைம், கலாைலாெத்யம், 
பேௌைம் ஆகிய ஆறு ேமயக் கடவுள்கணளப 
மெலாற்றி ஆ்றலாயிைம் ம்தலாத்திை ெலாடலகள்.

7. ெழனித் திருவலாயிைம் - ெழனி முருகன் 
மீது ெலாடப பெற்்ற ஆயிைம் ெலாடலகணளக் 
பகலாணட ேந்தக்கவி.

8. திலண்த் திருவலாயிைம் - திலண் நடைலாேப 
பெருமலான் மீது ெலாடிய ஆயிைம் ெலாடலகள்.

9. ஞலாயிறு ஆயிைம் - சூரியன் மீது ெலாடப 
பெற்்ற ஆயிைம் ெலாடலகள்.

10. திருவிளக்கலாயிைம் - திருவணைலாமண் 
தீெத் திருவிழலா ெற்றி ெலாடிய ெலாடலகள்.

11. ப்தய்வத் திருவலாயிைம், ஏழலாயிைப பிைெந்தம், 
திருவலாமலாத்தூர் ெதிக ே்தகம் - பி்ற 
இ்க்கிய நூலகள்.

12. மவல அ்ஙகலாைம், மயில அ்ஙகலாைம், 
வீைவலாகுத் ம்தவரின் வலாள் அ்ஙகலாைம், 
முருகலானந்த ் ஹரி - அருைகிரிநலா்தரின் 
கந்தை்ஙகலாைம் மெலான்று ெலாடப பெற்்ற 
நூலகள்.

13. அறுவணக இ்க்கைம், ஏழலாம் இ்க்கைம், 
வணைத்தியலபு - ்தமிழ் பமலாழிக்குப 
புதிய அணிக்ன்களலான இ்க்கை 
நூலகள்.

14. முசுகுந்த நலாடகம் - நலாடக நூல.
15. மனுபநறித் திருநூல - நீதி நூல.
16. ேத்திய வலாேகம் - உணைநணட நூல.
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17. வலாகடப பிள்ணளத்்தமிழ் - மருத்துவத்ண்த 
விளக்கும் நூல.

18. வருக்கக் கு்றள் - ்தமிழ் எழுத்துகள் 
ஒவபவலான்றுக்கும் ஒரு கு்றள் வீ்தம் 247 
ெலாடலகள் பகலாணட நூல.

19. குவிெலா ஒருெது - ெதிக நூல.
20. ஆஙகிம்யர் அந்தலாதி - ஆஙகிம்யரின் 

அடக்கு முண்றகணள பவறுத்தும், ெசுக் 
பகலாண்ணய எதிர்த்தும் ெலாடிய 100 
ெலாடலகணளக் பகலாணட ேமூக நூல

21. சிற்றி்க்கியஙகளில முன்னிண் நலாட்டம், 
மஞ்ேரி, ஆயிைம், முண்றணம, விஜயம், 
நூல, சூத்திைம் மெலான்்ற புதுணம இ்க்கிய 
வணககணளக் ணகயலாணடலார்.

22. ெலாட்டுணடப பெலாருளலாக பெரியலாழ்வலார், 
கு்மேகைலாழ்வலார், ஆணடலாள், ஔணவயலார், 

திருவள்ளுவர் மற்றும் ெ் பு்வர்கணளக் 
பகலாணடு கவி ெலாடியுள்ளலார்.
மமற்கணட உ்தலாைைத்ண்தப மெலால 

ஒரு ்ட்ேத்திற்கும் மமற்ெட்ட ெலாடலகணளப 
ெலாடியமெலாதும், அவவபமெலாது முருகனிடம் 
பகலாணட ஊட்லால கிட்டத்்தட்ட ெலாதி 
ெலாடலகணள இவமை கிழித்து எறிநதுள்ளலார். 
அணவமெலாக மீ்தமுள்ள 49,722 ெலாடலகள் ஓண்ச் 
சுவடிகளலாக மகலாணவ பகௌமலாை மடலா்யத்தில 
ெலாதுகலாக்கபெட்டு வருகின்்றன. இண்றயடியலாைலாக 
விளஙகிய மெலாதும் பெண கலவி மற்றும் 
ணகம்பெண மைத்ண்த ஊக்குவித்்தவர்.

ைமகயால நணபரகள்
ஆறுமுக நலாவ்ர், மீனலாட்சி சுந்தைம் 

பிள்ணள, பூணடி அைஙகநலா்த மு்தலியலார், 
இைலாமலிஙக அடிகளலார் , கலாஞ்சிபுைம் 
ேெலாெதி மு்தலியலார் மெலான்்ற பெரிமயலார் 
நம் ்தணடெலாணி சுவலாமிகளுடன் ெழகிய 
ேமகலா் நணெர்கள்.

திருவடிப்ரபறு
திருவலாமலாத்தூரில மடலா்யம் அணமத்து 

அஙகு இண்றவனின் நிணனவுடன் ்தன் 
இறுதிக்கலா்த்ண்த கழித்்த ்தணடெலாணி 
சுவலாமிகள், ்தலான் மமற்பகலாணட கடுந்தவத்்தலால 
உடல பமலிநது ்தன் 59ம் அகணவயில ஜூண் 
5, 1898 அன்று முருகப பிைலானுடன் இைணட்றக் 
க்ந்தலார். இளம் வயது மு்தற்பகலாணடு 
இண்றவனுக்கும், ்தமிழுக்கும் ்தன்னிகரில்லாத் 
ப்தலாணடலாற்றிய வணைச்ேைெம் ்தணடெலாணி 
சுவலாமிகள் திருவலாமலாத்தூரில அணமநதுள்ள 
்தன் திருச்ேமலாதியிலிருநது இன்றும் 
நமக்பகல்லாம் அருள் வழஙகி வருகி்றலார்.

 ரகயாச்த

1)	 திருஞானசம்பந்தரின் 	 ்தாயார்	
திருநாமம	என்ன?	

2)	 அப்பர்	சுவாமிகள்	ஆலய	்தரிசனம	
ப்பறும	 வரை	 உண்ாநநான்பு	
இருந்த	திருத்தலம	எது?

3)	 சுந்தைமூர்ததி	 சுவாமிகள்	உள்நளே	
பசலலா்த	இரு	்தலஙகள்	எரவ?	

4)	 திருமுரையில	 “கருமபு	பிடித்தவர்	
காயப்பட்ார்;	 	இருமபு	பிடித்தவர்	
இன்்பப்பட்ார்”	என்ை	வரிகளுக்கு	
என்ன	ப்பாருள்?

5)	 நசக்கிழார்	 “உலபகலாம”	 என்று	
பசாலரல	 ப்பரியபுைா்ததில	
எத்தரன	முரை	குறிபபிடடுள்ளோர்?	

- விடை  அடுத்த  இதழில

கண்டுபிடியுஙகளேன்...
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கலலுயர்மலாக்கட னின்றுமுழஙகுங கணைபெலாரு கலாழியமூதூர்
நலலுயர் நலான்மண்ற நலாவின் நற்்றமிழ் ஞலானேம்ெந்தன்
வலலுயர்சூ்மும் பவணமழுவலாளும் வல்வன்வலாழ்பகலாளி புத்தூர்ச்
பேலாலலியெலாடலகள் வல்லார் துயர்பகடு்தலப்ளி ்தலாமம.

வபாழிப்புதை :
மரலந்பால	உயர்நது	வரும	அரலகரளே	உர்ய	ப்பரிய	க்ல,	ப்பரிய	கரைநயாடு	நமாதி	

முழஙகும	காழிப்பழம்பதியில	ந்தான்றிய,	உயர்ந்த	நான்மரைகள்	ஓதும	நாவிரன	உர்ய	
நறைமிழ்	ஞானசம்பந்தன்,	வலி்தாக	உயர்ந்த	சூலம,	பவணரமயான	மழு,	வாள்	ஆகியவறரைப	
்பயன்்படுததுவதில	வலலவனாகிய	சிவபிைான்	விளேஙகும	வாழ்பகாளிபுததூரைப	ந்பாறறிச்	
பசாலலிய	்பா்லகரளே	ஓ்தவலலவர்	துயர்	பகடு்தல	எளி்தாம.

குறிப்புதை :
்பா்லவலலார்	துயர்பகடு்தல	 எளி்தாம	 என்கின்ைது.	 கலலுயர்	 மாக்க்ல	 -	

மரலந்பாலத	திரையுயர்நதுவரும	கரிய	க்ல.	வலலுயர்	சூலம	-	வலிய	உயர்ந்த	
சூலம.	துயர்பகடு்தல	எளி்தாம	என்ைது	வா்தநநாய்க்குச்	சை்பபசநதூைம	ந்பாலப	
பிைவிததுயருக்குச்	சிைந்த	மருந்தா்தலின்	எளி்தாம	என்ைவாறு.

திருமுறை சிந்தறை
திருஞானெம்பநதர் ்த்வாைம்

முதல் திருமுறை : 040. திருவாழ்்காளிபுத்தூர் 
பண் : தக்கராகம் : பாடல் எண் : 11

றைவ சித்ததாந்த சிந்தறை 
திரு்வதிதக மன்வாெகங க்டநதார் அருளிய

உண்றம விளக்கம் : 2.30
நற்்றவத்ம்தலார் ்தலாம்கலாை நலா்தலாந்தத் ்தஞ்பேழுத்்தலால
உற்றுருவலாய் நின்்றலாடல உள்ளெடி – பெற்றிடநலான்
விணைலார் பெலாழிலபவணபைய் பமய்கணட நலா்தமன
்தணைலார் அருளலாம் ேலாற்று.

வபாழிப்புதை :
நறவதந்தார்	்தாம	கா்	நலல	்தவதர்தயுர்ய	ஆன்மாக்கள்	்தரிசிக்கத	்தக்க்தாக,	

நா்தாந்ததது	அஞபசழுத்தால	உருவாய்	உறறு	நின்ைா்ல	நா்தமுடியிநல	சிவபிைான்	
்பஞசாக்கைநம	திருநமனியாகக்	பகாணடு	நிருத்தஞ	பசய்கிை	முரைரமரய,	உள்ளே்படி	நான்	
ப்பறறி்	உணரமயாக	அடிநயன்	்தரிசிக்கத்தக்க்தாக,	விண்ார்	ப்பாழிலபவணப்ய்	
பமய்கண 	்நா்தநன	ஆகாயதர்த	அளோவியிருக்கின்ை	நசாரலகள்	சூழ்ந்த	திருபவணப்ய்	
நலலூநை	திருப்பதியாகக்	பகாணப்ழுந்தருளியிருக்கிை	பமய்கண்	ந்தவநன,	்தண்ார்	
அருளோநல	சாறறு	குளிர்ந்த	கிருர்பயினாநல	அருளேல	நவணடும.

நன்றி	:	thevaaram.org
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நால்வரின் பாதையில... முைல யாத்திதை நிதைவுகள் 
சதுைகிரி 9 - 10 மார்ச் 2013

அக்்ைலா்பர் 2020 திருநீ்்கண்ைம் மின்னிதழ் புரவ்ர்்கள
சிவத்திரு. சு.  சு்ரஷ் பிரியன், சிவத்திரு. த.  ்பலா்லாஜி, சிவத்திரு. அ. தனஞமசெழியன்
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