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ஆசிரிேர் ்ககம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

எல்்ாம் ்வல்் ஆைல்ப்பருமானின் 
அருடகருட்ணயி்ாலும், முருகபப்பருமானின் 
குரு்வருளாலும் நமது 'திருநீ்கணைம்' 
மின்னிதழ் இரணைாம் ஆணடில் அடி எடுத்து 
ட்வக்கிறது. அன்்பரகளும், ்வா�கரகளும் 
பதாைரந்து தஙகளது ஆதரட்வ ்வழஙக 
ஷ்வணடுபமன்று ஷகடடுக் பகாள்கிஷறாம்.

இம்மாதம் அட்த்து சி்வா்யஙகளிலும் 
மிகவும் சிறப்பாகக் பகாணைாைப்படுகின்ற 
'ஐப்பசி அன்்ாபிஷேகப ப்பருவிழா' 
நடைப்பறும். அட்த்து உயிரி்ஙகளுக்கு 
உ்ண்வளிக்கும் அந்த உமாமஷகஷ்வரனுக்கு 
அன்்த்தால் அபிஷேகம் ப�ய்து ்வழி்பாடு 
ப�ய்யும் திருவிழா ஐப்பசி மாத ப்பௌர்ணமி 
அன்று நடைப்பறும். அட்்வரும் அன்டறய 
தி்ம் இடற்வனுக்கு அன்்ம் தயாரித்து 
டநஷ்வத்தியம் ப�ய்து ்வழி்பாடு நைத்தி 
அ்வ்ருள் ப்பறுஷ்வாம்.

சி்வப்பருமானுக்கு மடடுமல்் , 
அம்பிடகக்கும் உகந்த ்வழி்பாடு ப�ய்யும் 
விதமாக ந்வர ாத்திரிப ்பணடிடக 
இம்மாதத்தில் ்வருகிறது. ஈ�னுக்கு ஒரு 
ராத்திரி சி்வராத்திரி என்று கூறு்வது ஷ்பால், 
அம்பிடகக்கு ஒன்்பது ராத்திரி ந்வராத்திரி 
என்று பகாணைாைப்படுகிறது. கட்மகள், 

மட்மகள், திருமகள் என்று மூன்று 
்வடி்வஙகளில் அன்ட்டய ்வழி்பாடு ப�ய்யும் 
விழா்வாக இந்த ந்வராத்திரி பகாலு நிகழ்ச்சி 
உள்ளது. ஒன்்பது நாடகளும், விஜயத�மி 
நாளன்றும் அம்பிடகடய ்வ்ணஙகி அ்வளது 
அருடள ஷ்வணடுஷ்வாம்.

ஷ மலும் ,  இம்ம ாதத்தில் நமது 
முன்ஷ்ாரகளுக்கு ்வழி்பாடு ப�ய்யும் 
மஹாளய அமா்வாட�யும் ்வருகிறது. 
அன்டறய தி்ம் நீர நிட்களில் பித்ரு 
்வழி்பாடு ப�ய்து அ்வரகடளயும் ்வழி்படுஷ்வாம்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்்வாழ்வுத் 
தரும் திருமுடறத் த்ஙகள்' பதாைரில் 
'திருஷ்வைகம்' த்த்டதயும், அம்பிடகயின் 
ஆடசி பீைஙகள் ்வரிட�யில் 'திரு்வாரூர' 
த்த்டதயும், ஷ�்வறபகாடிஷயானின் 
திருபபுகழ்த் த்ஙகளில் 'ராசிபுரம்' 
த்த்டதயும் தரிசிக்க உள்ஷளாம். இந்த 
இதழில் இருந்து அன்பும் அருளும் என்னும் 
புதிய பதாைர ப்வளி்வர உள்ளது. ஷமலும் 
�பத டக்ா�நாதர த்ஙகள், ந்வராத்திரி 
்வழி்பாடு முடறகள் ஆகியட்வயும் இைம் 
ப்பறுகின்ற்.

அன்புைன்
ம. நித்யானந்தம்

ப்பாறுப்பாசிரியர

விரும்பி நின்மலர்ப் பாத ம்மநினைந் மதனவி னைகளும் விண்டைன
நெருங்கி வணநபாழில் சூழந்நத ழில்நபற நினற காவிரிக் மகாட்டின்டக்
குரும்னப ந்மனமுனலக் மகானத ்மார்குன்டந் தாடு பாணடிக் நகாடுமுடி
விரும்ப மையுனை ொன்ம றக்கினுஞ் ந�ால்லும் ொெ்மச்சி வாயமவ!

- சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிய மதவாரம்
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ஏடு கரையேறிே 
திருயேடகம்

்பாணடிய நாடடை 'கூன் ்பாணடியன்' 
என்னும் அர�ன் ஆடசி ப�ய்து ்வந்தான். 
இ்வன் �ம்ண �மயத்டத ஆதரித்து ்வந்தான். 
அ்வ்து ்படைத்து அரசியார மஙடகயரக்கரசி. 
இ்வர ட�்வ �மயத்தின்்பால் ்பறறுக் 
பகாணை்வர. மன்்ட் ட�்வ �மயத்தின்மீது 
நாடைம் பகாள்ளச் ப�ய்்வதறகாக, அரசியின் 
ஷ்வணடுஷகாடள ஏறறு திருஞா்�ம்்பந்தப 
ப்பருமான் மதுடரக்கு ்வந்தார.

ஞா்�ம்்பந்தர ்வருடகடய விரும்்பாத 
�ம்ணரகள் அ்வர தஙகியிருந்த மைத்திறகு 
தீ ட்வத்த்ர. �ம்்பந்தர ்பதிகம் ்பாை, 
அந்த தீ கூன்்பாணடியனுக்கு ப்வபபு 

ஷநாயாக தாக்கியது. அடத �ம்ணரகளால் 
�ரி ப�ய்ய முடியவில்ட். அரசியின் 
ஷ்வணடுஷகாளின்்படி ஞா்�ம்்பந்தர 
'மந்திரமா்வது நீறு' என்னும் திருநீறறுப 
்பதிகம் ்பாடி அர�னின் ஷநாடயத் தீரத்தார. 
மன்்னின் ம்ம் மாறத் பதாைஙகியது.

இடதத் தடுக்க நிட்த்த �ம்ணரகள், 
இது மாய வித்டத என்று கூறி, �ம்்பந்தப 
ப்பருமாட் பு்ல் ்வாதத்திறகு அடழத்த ர். 
அதன்்படி �ம்ணரகள் தாஙகள் எழுதிய 
ஏடடிட்யும், �ம்்பந்தர '்வாழ்க அந்த்ணர' 
எனும் ்பதிகம் எழுதிய ஏடடிட்யும் 
ட்வடகயாறறில் விடை்ர. யாருடைய ஏடு 
ஆறறில் மூழ்காமல் கடர ஒதுஙகுகிறஷதா 
அ்வஷர ப்வன்ற்வர என்று அறிவிக்கப்படைது. 
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�ம்ணர ஏடு ஆறறில் மூழ்கியது. �ம்்பந்தர 
விடை ஏடு கடர ஷ�ரந்தது. ஏடு கடர ஷ�ரந்த 
இைம் 'திரு ஏடு அகம்' எ் ்வழஙகப்படடு 
பின்்ர 'திருஷ்வைகம்' என்று மருவியது.

இந்தத் த்ம் மதுடர மா்வடைத்தில் 
உள்ளது. மதுடர அல்்து திணடுக்கல்லில் 
இருந்து �மயநல்லூர ்வழியாகச் ஷ�ாழ்வந்தான் 
ப�ல்லும் ஷ்பருந்தில் ஏறி, திருஷ்வைகத்தில் 
இறஙக ஷ்வணடும். �ாட் ஓரத்தில் உள்ள 
ஷகாயில் ்வடளவு ்வழியாக சிறிது தூரம் 
உள்ஷள ப�ன்றால் ஷகாயிட் அடைய்ாம். 
மதுடரயில் இருந்து 18 கி.மீ. ஷ�ாழ்வந்தான் 
இரயில் நிட்யத்திலிருந்து சுமார 5 கி.மீ.

இக்ஷகாயிலின் மூ்்வரா் ஏைகநாதர, 
�துர ்வடி்வ ஆவுடையுைன், சிறிய லிஙக 
மூரத்தியாகக் காடசி தருகிறார. இ்வர சுயம்பு 
மூரத்தி. அம்பிடக, 'ஏ்்வார குழலி' என்று 
அடழக்கப்படுகிறாள். அன்ட் அ்பய, ்வரத 
அஸதஙகளுைன் தரி�்ம் தருகின்றாள். 
'சுகந்த குந்தளாம்பிடக' என்னும் மறபறாரு 
அம்்பாள் �ன்்தியும் உணடு.

ப்பாது்வாக சி்வா்யஙகளில் சு்வாமி 
கிழக்கு திட� ஷநாக்கியும், அம்பிடக பதறகு 
திட� ஷநாக்கியும் தரி�்ம் தரு்வர. ஆ்ால் 
இக்ஷகாயிலில் இரு்வருஷம கிழக்கு திட� 
ஷநாக்கி காடசி தருகின்ற்ர. இரு்வரது 
�ன்்தியும் ஒஷர திட�யில் அடமந்துள்ளது 
குறிபபிைத்தக்கது. அதா்வது இரு்வரும் 
தம்்பதி �ஷமதராகக் காடசி தருகின்ற்ர.

எ்ஷ்வ, திரும்ணத் தடை உள்ள்வரகள் 
இக்ஷகாயிலுக்கு ்வந்து சு்வாமிக்கும், 
அம்்பாளுக்கும் அரச்�ட் ப�ய்து, ஒரு 
மாட் ஏ்்வாரகுழலி அன்ட்க்கு 
அணிவித்துப ப்பறறு, அடத வீடடுக்குக் 
பகாணடு ப�ல்் ஷ்வணடும். மாட்டய 
பூடஜயடறயில் ட்வத்து 48 நாடகள் 

பதாைரந்து பூடஜ ப�ய்து ்வர திரும்ணம் 
இனிஷத நைந்ஷதறும் என்்பது நம்பிக்டக.

பிரகாரத்டத ்வ்ம் ்வருடகயில் 
ஷகாஷைத்தில் விநாயகர, தடசி்ணாமூரத்தி, 
மகாவிஷணு, பிரம்மஷத்வன், துரக்டக 
ஆகிஷயார காடசி தருகின்ற்ர. இஙகு 
்வைக்கு ஷநாக்கி ஒரு துரக்டகயும், பதறகு 
ஷநாக்கி ஒரு துரக்டகயும் காடசி தரு்வது 
சிறபபு. ஷமலும் பிரகாரத்தில் ்பா்க்ண்பதி, 
முருகன் �ன்்திகள் உள்ள்.

முருகப ப்பருமான் ஆறுமுகஙகளுைன், 
்வள்ளி பதய்்வாட்யுைன் மயில் மீது 
அமரந்து காடசி தருகின்றார. அருகில் 
அறு்பத்து மூ்வர, �பதமாதர திருவுரு்வஙகள் 
உள்ள். �பதமாதரகளுள் ஒரு்வரா் 
்வராஹி அம்மனுக்கு ப்வள்ளிக்கிழடம இஙகு 
விஷ�ேம். அன்று இராகு கா்த்தில் பூமிக்கு 
அடியில் விடளயும் கிழஙகு ்வடககள், 
எள்ளுருணடை, எருடமத் தயிர �ாதம் 
ஆகிய்வறடற ்படைத்து ்வழி்படுகின்ற்ர.

இத்த்த்தில் சு்வாமிக்கும், அம்்பாளுக்கு 
தனித்தனிஷய ஐந்து நிட்யுைன் 
கூடிய இராஜஷகாபுரஙகள் உள்ள். 
சு்வாமி ஷகாபுரத்தின் நுடழ்வாயிலின் 
இருபுறமும் சூரிய, �ந்திரரகள் தஙகளது 
மட்விகளுைன் உள்ள்ர. இவ்வாறு 
சூரியன் த்து மட்விகளா் �ாயா 
மறறும் �மிக்டஞயுைனும், �ந்திரன் த்து 
மட்விகளா் கிருத்திடக மறறும் 
ஷராகிணியுைனும் காடசி தரு்வது ஒன்றிரணடு 
த்ஙகளில் மடடுஷம உள்ளது என்்பது 
குறிபபிைத்தக்கதாகும்.

சி்வராத்திரி அன்று இரவு எல்்ா 
சி்வா்யஙகளிலும் சி்வலிஙகத்திறகு 
நான்கு கா் அபிஷேக, ஆராதட்கள் 
நடைப்பறும். காசியில் மடடும் நான்காம் 
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கா் பூடஜ ட்பர்வருக்கு நடைப்பறும். 
அதுஷ்பால், இக்ஷகாயிலிலும் நான்காம் 
கா் பூடஜ ட்பர்வருக்கு நடைப்பறுகிறது. 
இஙகு எழுந்தருளியிருக்கும் கா் 
ட்பர்வருக்கு நடைப்பறும் இந்த பூடஜடயக் 
காண்ப்வரகளுக்கு அஸ்வஷமத யாகம் 
ப�ய்த ்ப்ன் கிடைக்கும் என்்பது ஐதீகம்.

அஷதஷ்பால் இக்ஷகாயிலின் அருகில் 
ஓடும் ட்வடக நதியா்து பதறகிலிருந்து 
்வைக்கு ஷநாக்கி ்பாய்கிறது. காசியில் கஙடக 
பதறகிலிருந்து ்வைக்கு ஷநாக்கித்தான் 
ஒடுகிறது. எ்ஷ்வ, இறந்த்வரகளின் ஆத்மா 
முக்தி அடை்வதறகு அ்வரகளது அஸதிடய 
ஷகாயிலின் பதன்்பகுதியில் உள்ள ட்வடக 
ஆறறில் கடரக்கின்ற்ர. இவ்வாறு ப�ய்தால் 
இறந்த்வரகளின் ஆத்மா �ாந்தியடையும் 
என்று நம்்பப்படுகிறது. ஷமலும் இறந்த்வரகள் 
ஷமாட�ம் அடைய ஷ்வணடி 'ஷமாட� தீ்பம்' 
ஏறறும் ்வழக்கமும் இஙகுள்ளது.

இக்ஷக ாயிலில் ஷ � ா ம ாஸகந்த 
மூரத்தியுைன் திருஞா்�ம்்பந்தரின் 
உற�்வ மூரத்தியும் உள்ளது. ஆ்வணி 
மாதம் ப்பௌர்ணமியன்று நடைப்பறும் ஏடு 
கடரஷயறிய திருவிழாவின்ஷ்பாது இ்வர 
ஷகாயில் பின்புறம் உள்ள ட்வடக ஆறறுக்கு 

எழுந்தருளு்வார. இந்த விழா இத்த்த்தில் 
சிறப்பாகக் பகாணைாைப்படுகிறது.

மகாவிஷணு, ஆதிஷ�ேன், கருைன், 
்பரா�ர முனி்வர ஆகிஷயார பூஜித்த த்ம். 
இக்ஷகாயிலின் த்விருடேமாக வில்்வமரம் 
இருப்பது சிறபபு. ஷகாயில் திருக்குளத்திறகு 
'பிரம்ம தீரத்தம்' என்று ப்பயர. இது 
பிரம்மஷத்வரால் உணைாக்கப்படைது. ஷமலும் 
ஷகாயிலின் பின்புறம் ஓடும் ட்வடக நதியும் 
ஷகாயிலின் தீரத்தஷம.

ஷத்வா ரப ்ப ா ைல் ப்பறற 2 7 6 
சி்வா்யஙகளில் இது 194்வது த்ம். 
்பாணடி நாடடு ஷத்வாரத் த்ஙகளுள் 
4்வது த்மாகும். காட் 6.30 மணி முதல் 
மதியம் 12 மணி ்வடரயும், மாட் 4.30 
மணி முதல் இரவு 8 ்வடரயும் ஷகாயில் 
நடை திறந்திருக்கும்.              

அகரடாபர் 2021 புேவலர்

சிவத்திரு. 
வவஙகடசுப்பிேமணியன்

சிவத்திரு
சிவகுமாேன்
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அம்பிரகயின் ஆட்சி பீடஙகள் - 9

�க்தி பீைஙகளில் 'கமட் �க்தி பீைம்' 
என்று அடழக்கப்ப்வது திரு்வாரூரில் 
அடமந்துள்ள கம்ாம்்பாள் �ஷமத 
தியாகராஜர திருக்ஷகாயில். ்பஞ� பூதத் 
த்ஙகளில் 'பூமிக்கா்' திருத்த்மாக 
கூறப்படும் திரு்வாரூரில் ‘பிறந்தால் முக்தி’. 
(சி்ர காஞசிபுரத்டதயும் கூறு்வர.) ஆழித் 
ஷதர எ்ப்படும் பிரம்மாணை ஷதடரக் 
பகாணைதால் ‘திரு்வாரூர ஷதர அழகு’ 
என்ற புகழுடரயும் ஏற்படைது. திரு்வாரூர 
திருக்ஷகாயில் ஷதான்றிய கா்த்டத கணித்து 
கூற முடியாது என்று ஷத்வாரம் ்பாடிய 
மூ்வருள் ஒரு்வரா் அப்பர ப்பருமாஷ் 
வியந்துள்ளார.

இத்த்த்தில் மூ்்வர ்வன்மீகநாதர, 
அழகிய லிஙக மூரத்தி ்வடிவில் காடசி 
தருகின்றார. ஆ்ாலும் உற�்வரா் 
தியாகராஜ சு்வாமியின் ப்பயராஷ்ஷய 
இக்ஷகாயில் அடழக்கப்படுகிறது.

திருேவாரூர் கமலவாம்்வாள்
கம்ாம்பிடக அம்மன் �ன்்தி 

திருக்ஷகாயிலின் மூன்றா்வது பிரகாரத்தில், 
்வைஷமறகு திட�யில், கிழக்கு ஷநாக்கி 
அடமந்துள்ளது. இஙகு அம்பிடக சிரசில் 
ஈ�ட்ப ஷ்பான்று கஙடகடயயும், 
பிடறடயயும் தரித்து, த்வக் ஷகா்த்தில் 
ஷயாக ்வடிவில் அமரந்திருக்கிறாள். ்பரா�க்தி 
பீைஙகளுள் ஒன்றா் இந்த அம்்பாள் 
ஷகாயிலின் ஷமறகு மூட்யில் அக்ஷர பீைமும் 
உள்ளது. இதில் பீைமும், 51 எழுத்துக்கள் 
எழுதப்படை திரு்வாசியும் உள்ள்.

அம்்பாள் இரணடு திருக்கரஙகளுைன் 
ஆதி �க்தியாக காடசி அளிக்கிறாள். தமிழில் 
'அல்லியஙஷகாடத' என்றும் ்வைபமாழியில் 
'நீஷ்ாத்்ப்ாம்்பாள்' என்றும் இ்வளுக்கு 
ப்பயருணடு. அம்்பாளுக்கு இைது புறம் 
ஒரு சிறு்வட் ஷதாளில் ட்வத்தப்படி 
ஒரு ப்பண காடசி அளிக்கிறாள். ஆத்ம 
தத்து்வம், வித்யா தத்து்வம், சி்வ தத்து்வம் 
என்ற மூன்றடுக்கு பீைத்தின் ஷமல் இைக்கால் 

(கமலை பீடம்)
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மீது ்வ்க்காட் அமரத்தி, 
இைக்கரம் ஊரு ஹஸதமாய் 
விளஙக, நீஷ்ாத்்ப்வ ம்டர 
்வ்க் கரத்தில் ்பறறியுள்ளாள். 
டமபயழுதிய விழிகடள 
இடமகளால் மூடிச், சி்வா்ந்தத் 
பதன்றட் சு்வாசித்து, ஷமா்ம் 
ததும்பும் ஞா்த்தின் உச்சியில், 
சி்வராஜ ஷயாகத்தில் �ாக்தரகள் 
ஷ்பாறறிப புகழ் ்பாடும் ்வடிவில் 
அருடகாடசி நல்குகிறாள். 
இ்வளின் இந்த உரு்வத் 
தியா்ஷம ஜீ்வன் முக்திடய 
ஷநாக்கி ஒரு்வடர நகரத்தி, 
ஷமாட� �ாத்த்டத டகஷமல் 
கனியாக்கும். இஙகிருக்கும் 
பரௌத்திர துரக்டக அம்்பாள் 
திரும்ண ்வயடத அடைந்த 
இளம்ப்பணகளுக்கு உணைாகும் 
திரும்ணத் தடைடய ராகு கா் 
அரச்�ட் மூ்ம் தீரத்து ட்வக்கிறாள். 
அம்மன் �ன்னிதியில் உள்ள அக்ஷர 
பீைத்டத ்வ்ணஙகி்ால் கல்வியறிவு 
ப்பருகும் என்்பது ஐதிகம்.

திரு்வாரூரில் தியாஷக�ர ஆடும் அஜ்பா 
நை் வித்டதக்கு அர்ணாக அடமந்த்வள் 
இந்த கம்ாம்பிடக. சுயம்்பா் ஷதவி. 
காமக்ா ஷதாறறமா்்வள். இ்வளின் 

உற�்வமூரத்தி மஷ்ான்மணி எ் 
ஷ்பாறறப்படுகிறாள். '்வாக்கும் 
ம்மும் கைந்த மஷ்ான்மணி' 
என்்பார திருமூ்ர. ஷயாகம் 
ஆகாயத்ஷதாடு பதாைரபுடையது. 
இந்த மஷ்ான்மணியாகிய 
க ம ் ா ம் பி ட க ஷ ய 
சி ற ்ப ர ப ்வளியின்  த ற ்ப ர 
ஷத்வடத. இ்வளுக்கு 'ட்பந்த்வ 
்வாசினி' என்கிற திருபப்பயரும் 
உணடு.

ட ்ப ந் த ்வ ம்  எ ன் ்ப து 
புரு்வமத்தி. குணைலினியாகிய 
அம்பிடக இஙகு ஒளிரகின்ற 
ஷ்பாதுதான் அஞஞா்ம் அக், 
பமய்ஞா்த்டத உ்ணரகிஷறாம். 
அ ந் த  அ ரு ட � க் தி ய ா ் 
காமகட்ஷய கம்ாம்பிடக 
என்னும்  ஷ தவி .  க ா ம ம் 

அட்த்தும் முடிகின்ற ஷகாடி (கடைசி) 
நி்மாக, அதா்வது, எல்்ா விருப்பஙகளும் 
இறந்து்படை அத்ட்வதமாக கம்ாம்பிடக 
ஷதாறறமளிக்கிறாள்.

ஸ்ரீவித்யா உ்பா�ட் ்வல்்்ப 
க்ண்பதியில் பதாைஙகி உச்சிஷை க்ண்பதியில் 
அைஙகும். ஸ்ரீவித்யா உ்பா�ட்யின் யந்திர 
நாயகியும் இ்வஷள. கம்ாம்பிடகஷய ஏட்ய 
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த்ஙகளிலும் உள்ளீைாய் விளஙகுகிறாள் 
என்்படத 'கம்ாம்பிடக பிள்டளத் தமிழில்' 
்வரும் கயிட் நாஷகஸ்வரம் எனும் 
்பாைல் உறுதி ப�ய்கிறது. காமகட்யா் 
கம்ாம்பிடகஷய மஹாஷக்ஷாைஸி, 
ஸ்ரீவித்டய, ்பஞ�த�ாக்ஷரி, ்பாட், 
்பகளா, மாதஙகி, ஸ்வயம்்வர கல்யாணி, 
பு்வஷ்ஸ்வரி, �ணடிடக, மகா ்வாராஹி, 
ராஜமாதஙகி, திரஸகரணி, சுகஸயாமடள, 
்குச்யாமடள, அஸ்வாரூைா, பிரத்யஙகிரா, 
தூமா்வதி, �ாவித்ரி, காயத்ரி, �ரஸ்வதி, 
பிரம்மா்ந்த சித்கட் ஆகிய �க்தி 
ஷ்பதஙகள் என்கின்ற் உ்பநிேத்துகள்.

ஸ்ரீபுரம், கம்ாபுரி, கம்ா நகரம், 
கம்ா்யம், ்பரா�க்திபுரம் என்பறல்்ாம் 
திரு்வாரூர ஷ்ப�ப்பைக் கார்ணமாய் விளஙகும் 
இக்ஷகாயிஷ்  �க்தி பீைஙகளுக்குத் தாய் வீைாகும்.

அரத்த மணை்பத்தில் ்வாம ்பாகத்தில் 
நின்ற ஷகா்த்தில் மந்த்ரிணியாகிய 
ராஜமாதஙகி, நிட்்வா�ல் ப்வளிபபுறம் 
�ாமரம் வீசும் கட்மகள், அட்மகள் 
சிற்பஙகள் உள்ள .் கம்ாம்பிடகயின் 
ஷகாபுர ்வாயிட்க் கைக்கும்ஷ்பாது 
ஷமஷ் உள்ள ்பத்து து்வாரஙகள், 
் லி த ா  ஸஹஸ ர ந ா ம த் தி ல் 
்வரும் த�முத்ரா ஸமாராத்யா 
நாமஙகடளக் குறிக்கும்.

இத்த்த்தில் எடடு துரக்டககள் 
பிரதிஷடை ப�ய்யப்படடுள்ள். முதல் 
பிரகாரத்தில் மகிோசுரமரத்தினி பிரதா் 
துரக்டகயாக விளஙகுகிறாள். ஷமலும் 
துரக்டக �ன்னிதிகள் இரணடும், இரணைாம் 
பிரகாரத்தில் நான்கும், கம்ாம்்பாள் 
�ன்னிதியில் ஒன்றும் எ், பமாத்தம் எடடு 
துரக்டக �ன்னிதிகள் அடமந்திருப்பது 
விஷ�ேமாகும்.

�பத விைஙகத் த்ஙகள் ஏழில் 
முதன்டமயா் திருக்ஷகாயில் என்்பதுைன் 
ஷத்வாரப ்பாைல்களில் அதிகம் ்பாைப 
ப்பற ற  த்மும் இதுஷ்வ ஆகும் . 
ந்வக்கிரகஙகள் அட்த்தும் ஒஷர 
ஷகாடடில் அடமந்து காடசி தரு்வதும் 
இஙகுதான். ஷகாயிலின் தீரத்தமா் 
கம்ா்யம் பிரசித்தி ப்பறறது.

9 ராஜ ஷகாபுரஙகள், 80 விமா்ஙகள், 

12 ப்பரிய மதில்கள், 13 மிகப ப்பரிய 
மணை்பஙகள், 15 தீரத்தக் கி்ணறுகள், 3 

நந்த்வ்ஙகள், 3 ப்பரிய பிரகாரஙகள், 
365 லிஙகஙகள், 100க்கு ஷமற்படை 
�ன்னிதிகள், 86 விநாயகர சிட்கள், 
24க்கும் ஷமற்படை உள் ஷகாயில்கள் எ் 

பிரம்மாணைமா் சி்வா்யமாக 
விளஙகுகிறது இக்ஷகாயில். 

1.  திருமூ்ர முக்தி ப்பறற திருத்த்ம் எது?
2. திருஞா்�ம்்பந்தர யாழ்முறி ்பண அடமத்து அருளிய திருப்பதிகம் எது?
3. சுந்தரருக்கு சி்வப்பருமான் பநறகுவியல் அளித்த திருத்த்ம்?
4. திருப்பல்்ாணடு அருளிய ஆசிரியர யார?
5. சுந்தரர முதட்யுணை ்பா்கட் மீடை நிகழ்விட் எந்த திருபபுகழிலில் 

அரு்ணகிரிநாதர குறிபபிடுகின்றார?

கண்டுபிடியுஙகளேன் – அகளடோபர் 2021

விதடகள் 13 ஆம் பககம்
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அன்பு, அருள் என்ற இந்த இரணடு 
்பதஙகளும் நீதி நூல்கள் மறறும் ட�்வ 
சித்தாந்த நூல்களில் எடுத்தாளப்படை 
ஆழமா் ப்பாருளுடைய ்பதஙகள். இந்த 
இரணடு ்பதஙகளும் நீதிநூல்கள் (நீதி 
நூல்கள் ்வைபமாழியில் தரம �ாஸதிரம் என்று 
அடழக்கப்படும்) மறறும் ட�்வ சித்தாந்தத்தில் 
எவ்வாறு முக்கியத்து்வப்படுத்தப்படடு உள்ள் 
என்று சிந்திப்பஷத இந்தக் கடடுடரயின் 
ஷநாக்கம்.

உலக தருமமும், சிவ தருமமும்

நீதி நூல்கள் என்்பட்வ மனிதரகளுக்கு 
ப்பாது்வா்  அறத்டத எடுத்துக் கூறு்பட்வகள். 
ட�்வ சித்தாந்தம் சி்வ தருமத்டத நமக்கு 
கூறும்.

உ்க அறத்டதப பின்்பறறி அதில் 
கூறப்படடுள்ள அறஙகடளச் ப�ய்தால் 
அதன் ்பய்ாக நமக்குக் கிடைப்பது 
புணணியம். இந்தப புணணியத்தி்ால் 
்வரும் ்பயன் சு்வரக்கம் முதலிய ஷ்பாகஙகள் 
கிடைக்கும். நாம் மீணடும் இந்தப பூமியில் 
பிறந்தால் நல்் குடியில் பிறந்தும் நல்் 
இன்்பஙகடள அனு்பவிக்கும் ஷ்பறும் 
கிடைக்கும். இத்தடகய புணணியஙகடள 
்பசு புணணியம் என்று ட�்வம் 
கூறுகின்றது.

ட�்வ சித்தாந்தம் கூறும் �ரிடய, 
கிரிடய மறறும் ஷயாகம் எனும் 
இட்வகடள அ்வறறிறகுரிய 
தீடக்ஷகடளப ப்பறறுக் பகாணடு 

சி்வப்பருமாட்யும், சி்வ்டிய்வரகடளயும் 
முன்னிடடுக் பகாணடு நாம் ப�ய்யும் 
ப�யல்கள் அட்த்தும் சி்வ தருமம் 
என்று அடழக்கப்படும். இத்ால் நமக்கு 
சி்வபுணணியம் கிடைக்கும். உயிரகள் 
புரியும் சி்வ புணணியத்தின் ்பய்ாக அந்த 
உயிரகளுக்கு முக்திடய சி்வப்பருமான் 
அருளு்வார. இதுஷ்வ �ாதார்ண அறம் 
மறறும் சி்வ தருமத்தின் சுருக்கம் ஆகும்.

அறநூல் கூறும் அன்பும், அருளும்

அற நூல்களில் அன்பு மறறும் அருள் 
எனும் இ்வறறின் ்வடரயடற அல்்து 
இ்க்க்ணம் எவ்வாறு உள்ளது என்று 
முதலில் சிந்திபஷ்பாம்.

தமிழில் எழுந்த அற நூல்களில் 
தட்டமயா்து திருக்குறள். திரு்வள்ளு்வ 
ஷத்வ நாய்ார திருக்குறளில் அன்பிறகும் 
அருளுக்கும் இரணடு அதிகாரஙகடள 
ட்வத்திருக்கிறார. அன்பிறகு அன்புடைடம 
எனும் அதிகாரம் அருளுக்கு அருளுடைடம 
எனும் அதிகாரம் . இந்த இரணடு 
அதிக ா ரஙகளும் அறத்துப்ப ாலில் 
அடமந்துள்ள்.

அறத்துப்பாலின் இரண்டு ப்ரும் 
இயல்கள் இல்லறவியல் மற்றும் 
துறவறவியல்.

அறத்துப்பாலின் நான்கா்வது 
அதிகா ரம ாக அன்புடைடம 

ருளும்ன்பும்

 ஆதி சிேன் ஆதி சிேன்
77086624687708662468
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அதிகாரமும் துற்வறவியலின் முதல் அதிகாரமாக அருளுடைடம 
அதிகாரமும் அடமந்துள்ள். திருக்குறடள திரு்வள்ளு்வரின் உள்ளப்படி 
நாம் கறக ஷ்வணடும் எனில் அதறகு ்பரிஷம்ழகர உடரஷய சிறந்தது 
என்்பது நம் ட�்வ �மய �ான்ஷறாரகளின் துணிபு. எ்ஷ்வ நாமும் 
்பரிஷம்ழகரின் உடர பகாணடு அன்பு மறறும் அருள் என்்பதட் 
சிந்திபஷ்பாம்

- பதாைரும்

1.  கு்ச்சிடற நாய்ார அ்வதரித்த திருத்த்ம் எது? மணமமற்குடி
2.  ப�ருத்துட்ணயார ப�ய்த திருத்பதாணடு எது? திருவயாரூர் திருகம்கயாயிலில் 

பூ மயா்ை த்தயாடுககும் திருப்பணி 

3.  பிரளயம் காத்த விநாயகர எந்த த்த்திலிருந்து அருள்்பாலிக்கின்றார? 
திருபபுறம்பி்ம் 

4.  திருக்பகாள்ளம்புதுரில் திருஞா்�ம்்பந்தர ஓைத் திருவிழா எந்த மாதத்தில் எந்த 
நாளில் நடைப்பறும்? ஐப்பசி மயா்த அமயாவயா்ை

5.  ்பதிஷ்ாராம் திருமுடறயில் நம்பியாணைார நம்பிகளின் அருட்பனு்வல்கள் 
பமாத்தம் எத்தட்? 10

கண்டுபிடியுஙகளேன் – செபடமபர் 2021  (விடடகள்)

செஞெோர்்ந்த ென்றிகள்!!!
ஓைாண்ைாய் ஓர வநடிய பாதை, 

பன்னிைண்டு ைாை ைளைாை பயணம், 
அைன் விதள்வாய் வ்வற்றிகைைாக 
இைண்ைாம் ஆண்டில அடிவயடுத்து 
த்வக்கும் நைது “திருநீ�கண்ைம்” 
மின்னிைழ் சீரும் சிைப்புைாய் ைாைம் 
லைாறும் வ்வளி்வை அயைாது உதைத்து 
வகாண்டிருக்கும் நைது வபாறுப்பாசிரியர, 
்வண்ணையைாய் ்வடி்வதைக்கும் “டி.
ஸபாட” ்வடி்வதைப்பாளரகள், கடடுதை 
ஆசிையரகளானை திரு. ஜனைனி ைலைஷ், 
திருைதி. ைாைதை வெலவி, 
திரு. பாரத்தி, நால்வரின் 

பாதையில... அஙகத்தினைரகள், வபாருளுைவி 
அளித்து முக்கிய பஙகாற்றிய புை்வ�ரகள், 
நாளும் இன்வைாழியால ஊக்கமும் ஆக்கமும் 
அளித்து ்வருகின்ை அதனைத்து நல� 
உள்ளஙகள் ைற்றும் ்வாெக வபருைக்கள் 
அதண்வருக்கும் வநஞொரந்ை நன்றிகள்!!!

லைன்லைலும் ைஙகளின் ஆசிகதளயும், 
வைாைரச்சியானை ஆைைவும் என்றும் 
எதிரலநாக்கும்.

உஙகள் அன்பன் 
அடியாரக்கும் அடிலயன் 

்ை்்த சு. சுமேஷ் பிரி்ன்
நிர்வாக ஆசிரியர
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யேேற்கவாடியேவானின் திருப்புகழ்த் தலஙகள் - 13

ரேரத ரேரத 
சு. சுயைஷ் பிரிேன்சு. சுயைஷ் பிரிேன்

க�ொங்கு ரொஜபுரத்துறை கெருமொன்
"ைங்கு வயார்முடி த்பயாற்்கழல் த்பயாங்கு ையாம்ே ்கததி்்க 
்தண்டு மயா்கரி த்பற்றவன் - தவகும்கயாடி”
என்று ப�ழிப்பா் பகாஙகு மணை்த்தில் உள்ள ராஜபுரத்தில் 
வீறறிருக்கும் ப்பருமாஷள எ் அரு்ணகிரிநாதரால் ஷ்பாறறி ்பாைப 
ப்பறற திருத்த்ம், இம்மாதம் நாம் தரிசிக்கும் திருத்த்ம்.

்பணடைய கா்த்தில் 'ராஜபுரம்' என்றடழக்கப்படை 
இத்திருத்த்மா்து தறப்பாழுது 'இராசிபுரம்' என்று 
அடழக்கப்படுகின்றது. நாமக்கல்லிலிருந்து சுமார 31 கி.மீ. 
தூரத்திலும், ஷ�்த்திலிருந்து 21 கி.மீ. பதாட்விலும் உள்ளது. 
இத்திருத்த்ம் 500 ்வருைஙகள் ்பழடம ்வாய்ந்ததாகவும், 
ஷமறகு ஷநாக்கியும், ராஜஷகாபுரம் ஐந்து நிட்கடளக் 
பகாணைதாகவும் விளஙகுகிறது.

அம்்பாள் �ன்்தி அருகில் முருகன் ்பா் தணைாயுத்பாணியாக 
ஓர �ந்நிதியிலும், ்பன்னிரு திருக்கரஙகளும், ஆறு திருமுகஙகளும், 
்வள்ளி பதய்்வாட்யுைன் மயில் மீதமரந்து கல்யா்ண 
சுபபிரமணியராக மறபறாரு �ந்நிதியிலும் காடசியளிக்கிறார. 
இவ்வாறு இத்த்த்தில் முருகபப்பருமானின் இரணடு 
திருக்ஷகா்ஙகடளயும் ஒருஙஷக தரிசிப்பது தனி சிறபபு.

99402749809940274980
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இத்திருத்த்த்தின் மூ்்வர 
டக் ா � ந ா த ர ,  உற �்வ ர 
ஷ�ாமாஸகந்தர, அம்மன் அறம் 
்வளரத்த நாயகி. சி்வப்பருமான் 
சுயம்பு லிஙகமாக அருள் 
்பாலிக்கிறார. இ்வரது லிஙகத் 
திருஷமனியில் அம்பு ்படை தழும்பு 
ஒன்று இருப்பது சிறப்பம்�மாகும்.

நாமக்கல் மா்வடைத்திலுள்ள 
ப க ா ல் லி ம ட ் ட ய 
தட்நகரமாகக் பகாணடு 
்வல்வில் ஓரி என்னும் மன்்ன் 
இராசிபுரம் ்பகுதிகடளயும் ஆடசி 
ப�ய்து பகாணடு ்வந்தான். 
்வல்வில் ஓரி ஒரு சி்வ்பக்தன். 
வில் வித்டதயிலும் சிறந்த 
வீரன். இப்பகுதியில் ஷ்வடடைக்கு 
்வந்த மன்்னுக்கு ்வ்த்தில் 
ஒரு மிருகம் கூை கணணுக்கு 
பதன்்பைவில்ட். அட்ந்து ஷ�ாரந்து 
ஷ்பா் ஷநரத்தில் ஓரிைத்தில் ப்வண்பன்றி 
ஒன்டறக் கணைான். உைஷ் அப்பன்றிடய 
தூரத்திக் பகாணடு ஓடி அதன் மீது 
அம்ட்ப எய்தான்.

எய்த அம்பு ்பன்றியின் ஷமல் 
தாக்கியும் ்பன்றி நிறகாமல் ஓடியது. 
மன்்ன் ்பன்றிடய ப்வகுதூரம் பின் 
பதாைரந்தான். நீணை தூரம் ஓடி ்பன்றி 
ஓரிைத்தில் ஒரு புதருக்குள் மடறந்து 
விடைது. மன்்ன் புதடர வி்க்கி 
்பாரத்தஷ்பாது அவவிைத்தில் லிஙகம் 
ஒன்று இருப்படதக் கணைான். தான் 
எய்த அம்பு ்படடு, லிஙகத்தின் பநறறியில் 
ரத்தம் ்வழிந்து பகாணடிருப்படதக் கணடு 
க்ஙகிய மன்்ன் சி்வட் ்வ்ணஙகி்ான். 
மன்்னுக்கு சி்வப்பருமான் த்து 
சுயரூ்பத்டதக் காடடி தாஷ் ்பன்றியாக 

்வந்தடத உ்ணரத்தி்ார . 
உைஷ் மன்்ன் சுயம்புலிஙகம் 
ஷதான்றிய இைத்திஷ்ஷய 
சி்வப்பருமானுக்கு ஷகாயில் 
எழுப்பத் பதாைஙகி்ான். 
்வல்வில் ஓரி மன்்னுக்கு 
பிரக ா ரத்திலுள்ள ்வன்னி 
மரத்தடியில் சிட் ஒன்று 
நிறு்வப்படடுள்ளது. இதில் 
மன்்ன் வில், அம்பு மறறும் 
இடுபபில் கத்தியுைன் நின்ற 
ஷகா்த்தில் ்வ்ணஙகிய்படி 
காடசியளிக்கிறார. அம்்பாள் 
அ ற ம்  ்வள ர த் த  ந ா ய கி 
தனிச் �ன்்தியில் ஷமறகு 
ஷநாக்கி காடசியளிக்கின்றார. 
நாயகிக்கு முன்புறம் மகாஷமரு 
அடமந்துள்ளது. இத்த்த்தில் 
ப ந ல்லி  விரு ட � ம ர ம ா க 

உள்ளது.

ஷகாபுரத்திறகு கீஷழ உள்ள விநாயகர, 
'�கை விநாயகர' என்ற திருநாமத்துைன் 
எதிஷர நந்தியுைன் காடசி தரு்வது விஷ�ேம். 
சி்வஅம்�மா்  வீர்பத்திரருக்கு �ன்்தி மறறும் 
இ்வருக்கு எதிஷர நந்தி அடமந்துள்ளது. 
அருகில் ஒஷர கல்லில் ப�ய்யப்படை புடைபபுச் 
சிற்பமாக விநாயகர இருக்கிறார. டகயில் 
ருத்ராட� மாட்யுைன் இருக்கும் இ்வடர 
்வ்ணஙகிை கல்வியில் சிறப்பாக திகழ்ாம் 
என்்பது நம்பிக்டக.                

்வாசகரகளுக்கு ஓர நற்வசய்தி

உங்கள் இல்ல க்கொலு புக்கப்படம் நமது 
திருநீ்ல்கணடம் இதழலில கெளிெர வெணடுமொ?... 

இநத மின்னஞ்சல
“naalvarinpaathayil@gmail.com” 

மு்கெரிக்கு அனுபபிகெக்்க வெணடுகினவறொம்
- க்பொறுப்பொசிரியர்
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�பத டக்ாயத் த்ஙகள் எ்ப்படு்வது உமாஷதவியார இடற்வன் சி்வனுைன் 
க்ந்து அ்வருடைய இைப்பாகம் ப்பறு்வதறகாக அரு்ணாச்�ஷ்சு்வரம் ஷநாக்கிச் ப�ல்லும் 
்பய்ணத்தில் ஏழு இைஙகளில் இலிஙக மூரத்திகடள பிரதிஷடை ப�ய்து ்வழி்படை 
த்ஙகடளக் குறிக்கும்.

இந்த ஏழு த்ஙகளும் திரு்வண்ணாமட் மா்வடைம், ஷ�யாறறின் (ப�ய்யாறு) பதன் 
கடரயில் அடமந்துள்ள். அட்வ:

்பழங்ம்கயாயில்

ேப்த ரகலவாேநவாதர் தலஙகள்

1. திருவயாவடுது்ற, 2. மயா்தர் மடைபபிடி, 3. குண்்டையூர், 4. மைந்தனயார், 
5. ஐங்்கே்ன த்யாத்தமன ்மம்புைம ்கற்றிவள

அகமடையா்பர் மயா்த ்கண்டுபிடியுங்்கமளன் (வி்டை்கள்)

மண்டைத்கயாளததூர்

்க்ேபபூண்டி

த்தன்்பள்ளிப்படடு வயாசும்தவம்்படடு

்தயாம்ேப்பயாக்கம் நயார்த்தயாம்பூண்டி
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துரக்டக, ் டசுமி, �ரஸ்வதி என்னும் மூன்று ப்பண பதய்்வஙகளா் இடற�க்திகள் 
ஒன்று ஷ�ரந்து மகிோசுரமரத்தினியாக திருஅ்வதாரம் ப�ய்து, மகிேன் எனும் அரக்கட் 
அழித்த நிகழ்ஷ்வ 'ந்வராத்திரி' விழா்வாகக் பகாணைாைப்படுகிறது.

புரடைாசி அமா்வாட�க்கு மறுநாள் முதல் ஒன்்பது நாடகள் நாம் ந்வராத்திரிடய 
பகாணைாடுகிஷறாம். ்பத்தாம் நாள் விஜயத�மி ஆகும்.

ந்வராத்திரி விழா்வா்து முதல் மூன்று நாடகள் மஷகஸ்வரி, பகௌமாரீ, ்வராஹி எ் 
துரகா ஷதவியாகவும், அடுத்த மூன்று நாடகள் மஹா்டசுமி, ட்வஷ்ணவி, இந்திராணி 
எ் ்டசுமி ஷதவிடயயும், கடைசி மூன்று நாடகள் �ரஸ்வதி, நரசிம்மீ, �ாமுணடி எ் 
�ரஸ்வதி ஷதவிடயயும் முன்னிட்ப்படுத்தி, ்பத்தா்வது நாள் ப்வறறிடய அளிக்கும் 
மகிோசுரமரத்தினியாக ்வ்ணஙக ஷ்வணடும்.

துரக்டகடய ்வ்ணஙகி்ால் தீய எண்ணஙகள் ஷ்வஷராடு அழிந்து ம் உறுதி 
கிடைக்கும். ்டசுமிடய ்வ்ணஙகி்ால் ப்பான், ப்பாருள், நல்் ஒழுக்கம், உயரந்த 
்பண்பாடுகள், கருட்ண, மனிதஷநயம், நல்் சிந்தட்கள் கிடைக்கும். �ரசு்வதிடய 
்வழி்படைால் ஞா்ம், உயரந்த கல்வி, கட்களில் ஷதரச்சி கிடைக்கும்.

ந்வராத்திரி விழா்வா்து முதல் மூன்று நாடகள் ்பார்வதி ஷதவியின் அம்�மா் 
துரக்டக ்வழி்பாடு ப�ய்ய ஷ்வணடும். துரக்டகடய ்வ்ணஙகி்ால் தீய எண்ணஙகள் 
ஷ்வஷராடு அழிந்து ம் உறுதி கிடைக்கும்.

நேைவாத்திரிநேைவாத்திரி
வழிபாடு
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அம்பிகை வடிவம் : மகைஸவரி
கைோலம் : அரிசி மோவோல் ப�ோட்டுக் கைோலம்
கைகவத்தியம் : பவணப�ோஙைல், சுண்டல், �ழம், எலுமிச்கசை 
சைோதம், தயிர் சைோதம், சைர்க்ைகை ப�ோஙைல், பமோச்கசை, சுணக்ட, 
�ருப்பு வக்ட
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : மல்லிகை மற்றும் சிவப்பு நிற அைளி
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : கதோடி

அம்பிகை வடிவம் : வோைோகி
கைோலம் : மலர் கைோலம்
கைகவத்தியம் : கைோதுகம சைர்க்ைகைப் ப�ோஙைல், ைோைோமணி சுண்டல்
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : பசைண�ை பமோட்டு, குஙகுமம்
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : ைோம்க�ோதி

நவராத்திரி விழாவானது அடுத்்த மூன்று நாட்கள் லடசுமி த்தவியை வழிபாடு 
செயை தவண்டும். லடசுமியை வணங்கினால் சபான், சபாருள், நல்ல ஒழுக்கம், 
உைர்ந்த பண்பாடு்கள், ்கருயண, மனி்ததநைம், நல்ல சி்ந்தயன்கள் கியைககும்.

முதல் நபாள்

மூன்றபாம் நபாள்

அம்பிகை வடிவம் : ைோஜைோகஜஸவரி
கைோலம் : அரிசி மோவு
கைகவத்தியம் : புளிகயோதகை, எள் �ோயோசைம், தயிர்வக்ட, 
கவர்க்ை்டகல சுண்டல், எள் சைோதம்
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : முல்கல, துளசி, மஞசைள்நிற பைோன்கற, 
சைோமந்தி, நீல சைம்�ஙகி
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : ைல்யோணி

இரண்்பாம்  நபாள்

அம்பிகை வடிவம் : மைோலட்சுமி
கைோலம் : அட்சைகத பைோணடு �டிக்ைட்டு க�ோல கைோலம்
கைகவத்தியம் : தயிர் சைோதம், அவல் கைசைரி, �ோல் �ோயோசைம், ைற்ைணடு 
ப�ோஙைல், ைதம்� சைோதம், உளுந்துவக்ட, �ட்்டோணி சுண்டல்
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : பசைந்தோமகை, கைோஜோ, ஜோதி மல்லி
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : க�ைவி

நபான்கபாம்  நபாள்
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அம்பிகை வடிவம் : சைோம்�வி துர்க்கை
கைோலம் : ைறுமண மலர்ைளிைோல் கைோலம்
கைகவத்தியம் : எலுமிச்சைம் �ழ சைோதம், �ழ வகைைள், பவணப�ோஙைல், 
பைோண்டக்ை்டகல சுண்டல், �ோதோம் முந்திரி �ோயோசைம், புட்டு
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : தோழம்பு, தும்க�, மல்லிகை, முல்கல
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : பிலஹரி

அம்பிகை வடிவம் : சைணடிகதவி
கைோலம் : ை்டகல மோவோல் கதவி ைோமக் கைோலம்
கைகவத்தியம் : கதஙைோய் சைோதம், கதஙைோய் �ோல் �ோயோசைம், 
ஆைஞசு �ழம், மோதூகள, �ச்கசைப்�யறு சுண்டல், ைதம்� சைோதம்
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : �ோரிஜோதம், விபூதிப் �ச்கசை, பசைம்�ருத்தி, 
சைம்�ஙகி, பைோஙைம்
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : நீலோம்�ரி

ஏழபாம்  நபாள்

ஆறபாம்  நபாள்

அம்பிகை வடிவம் : கமோகினி
கைோலம் : ை்டகல மோவோல் கைோலம்
கைகவத்தியம் : சைர்க்ைகை ப�ோஙைல், ை்டகல �ருப்பு வக்ட, 
�ோயோசைம், தயிர் சைோதம், �ோல் சைோதம், பூம்�ருப்பு சுண்டல்
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : ைதம்�ம், மகைோைஞசிதம்
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : �ந்துவைோளி

ஐநதபாம்  நபாள்

அம்பிகை வடிவம் : ைைசிம்ம தோரினி
கைோலம் : �த்ம (தோமகைக்) கைோலம்
கைகவத்தியம் : �ோல் சைோதம், கதஙைோய் சைோதம், புளிகயோதகை, 
பமோச்கசை சுண்டல்
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : மருகதோன்றி, சைம்�ஙகி பூக்ைள், 
பவணதோமகை, குருவோட்சி
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : புன்ைோை வைோளி

எட்பாவது  நபாள்

்கயைசி மூன்று நாட்கள் ெரஸவதி த்தவியை வழிபாடு செயை தவண்டும். 
ெரசுவதியை வழிபடைால் ஞானம், உைர்ந்த ்கல்வி, ்கயல்களில் த்தரச்சி கியைககும்.
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அம்பிகை வடிவம் : சைோமுணடீஸவரி
கைோலம் : வோசைகைப் ப�ோடிைளோல் கைோலம்
கைகவத்தியம் : �ோல் �ோயோசைம், ைோைோமணி சுண்டல், இனிப்பு 
வகைைள்
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : வோசைகை மலர்ைள்
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : வசைந்த ைோைம்

்த்தபாவது  நபாள்

அம்பிகை வடிவம் : �ைகமஸவரி
கைோலம் : வோசைகைப் ப�ோடிைளோல் கைோலம்
கைகவத்தியம் : சைர்க்ைகை ப�ோஙைல், உளுந்து வக்ட, கவர்க்ை்டகல, 
சுண்டல், ை்டகல, எள் �ோயோசைம், கைசைரி, ப�ோட்டுக்ை்டகல, எள் உருணக்ட
அர்ச்சைகை மலர்ைள் : தோமகை, மருக்பைோழுந்து, துளசி, பவள்கள 
மலர்ைள்
�ோ்ட கவணடிய ைோைம் : வசைந்த ைோைம்

ஒன்்தபாம் நபாள்

புரடைாசி மாதம் சுக்் ்பட�மி நாஷள விஜயத�மி நன்்ாள். மூன்று �க்திகளும், 
தீய �க்திடய அழித்து, ப்வறறி பகாணடு அட்்வருக்கும் நன்டமகடள அள்ளித் 
தந்து அருள் ்பாலிக்கும் சு்பநாள்.

"்யா ம்தவீ ஸர்வ பூம்தஷு மயாதரு ரூம்பண ஸம்ஸ்தி்கயா! 
  நமஸ்்தஸ்்் நமஸ்்தஸ்்் நமஸ்்தஸ்்் நமமயா நம:�
என்று ்பத்து நாளும் அன்ட்டயப ஷ்பாறறித் துதிபஷ்பாம்.                     

ஒன்்பது நாடகள் மகிோசுரனுைன் ஷ்பாரிடை ஷதவி, ்பத்தாம் நாள் அ்வட் 
அம்ப்பய்து ்வதம் ப�ய்தாள். இந்நாஷள விஜயத�மி - ப்வறறி தருகிற நாள். ்ப் 
குழந்டதகள் கல்வியிட் இன்றுதான் ஆரம்பிப்பாரகள். இன்று பதாைஙகும் 

அட்த்து நறகாரியஙகளும் ப்வறறி தரும் என்்பது நம்பிக்டக.

13 ஏ்ாதிநாத நாய்ார புரடைாசி உத்திராைம்
16 நரசிஙகமுட்யடரய நாய்ார புரடைாசி �தயம்
21  திருமூ்ர ஐப்பசி அசுவினி
22 நின்றசீர பநடுமாற நாய்ார ஐப்பசி ்பரணி
23 இைஙகழி நாய்ார ஐப்பசி காரத்திடக
28 �க்தி நாய்ார ஐப்பசி பூ�ம்

அகரடாபர் 2021 நாயன்மார்கள் குருபூதை
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சசாழ நாடு வதன்கதை திருமுதை தல யாத்திதை – சம 2016
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