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அட்டைப்படை விளக்கம்
திருவண்ணாமலையில் நலைபெறும் 

தீெத்திருவிழணாவின்ெணாது 
அரத்்தநணாரீஸவரர உற்சவ 
மூரத்தி ப�ணாடிமரம் அரு்� 

ஆணடுக்கு ஒருமுலை மட்டு்ம 
எழுந்தருளுவணார. அவர அங்கு 

�ணாட்சியளிக்கும்்ெணாது்தணான மலையில் 
தீெம் ஏறைபெடும்.

 ச�ோமநோதன் மடம் 
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ஆசிரியர் பக்கம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

"ஆதியும் அநதமும் இல்ா அருட்வபரும் ஜ�ாதி" எனறு மணாணிக்�வணா்ச�ரணால் ் ெணாறைபெடும் 
சிவபெருமணான, மலை்ய ்�ணாதி வடிவணா�க் �ணாட்சி ்தருவது திருவண்ணாமலை. அந்த 
்�ணாதிலய வ்ங்கும் நணாளணா�க் திருக்�ணாரத்தில� தீெப பெருவிழணா இம்மணா்தம் வருகினைது. 
அலைத்து சிவணாையங்�ளிலும் இந்த ஒளிமயமணாைத் திருவிழணா ப�ணாணைணாைபெடும்.

அடுத்து, இம்மணா்தத்தில் "கலியுகத்தில கணகண்ட க்டவுள்" அ�த்தியப பெருமணாைணால் 
்ெணாறைபெடுகினை முரு�பபெருமணானின முக்கிய விர்த நணாளணாை �ந்த ்சஷ்டிப பெருவிழணா 
வருகினைது.

தீெணாவளிப ெணடில�லயபயணாட்டிய அமணாவணால்ச அனறு ப்தணாைங்கி ஆறு நணாட்�ள் 
�ந்த ்சஷ்டி ப�ணாணைணாைபெடுகிைது. ்சஷ்டி அனறு முரு�ப பெருமணான சூரெத்மலை வ்தம் 
ப்சய்து அருளிய பிைகு, மறுநணாள் ப்தய்வணாலை திருக்�ல்யணா் உற்சவமும் சிைபெணா� 
நலைபெறும். இந்த விழணா நணாட்�ளில் அலைவரும் ்தகுந்த ெணாது�ணாபபு முலை�ளுைன 
்�ணாயிலுக்குச் ப்சனறு முரு�ைருள் பெறு்வணாம்.

இனி, இந்த இ்தழில் "நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுதைத் த்ஙகள்" ப்தணாைரில் "திரு்வாய்மூர்" 
்தைத்ல்தயும், அம்பில�யின ஆட்சி பீைங்�ள் வரில்சயில் "கன்னியாகுமரி" ்தைத்ல்தயும், 
்்சவறப�ணாடி்யணானின திருபபு�ழ்த் ்தைங்�ளில் "ஜ�ாமநாதன் ம்டம்" வணாழ் முரு�லையும் 
்தரிசிக்� உள்்ளணாம்.

இம்மணா்தம் "கதத வ�ாலலும் சிற்பஙகள்" எனனும் புதிய ப்தணாைர ஆரம்ெமணாகிைது. 
்மலும் அனபும் அருளும், மயிைணாடுதுலைலயச் சுறறியுள்ள ்சப்தஸ்தணாைத் ்தைங்�ள் 
ஆகியலவ இைம் பெறுகினைை.

அன்பர்கள் அதை்வருக்கும் தீபா்வளி நல்வாழ்த்துகள்!

அனபுைன
ம. நித்யானந்தம்

பெணாறுபெணாசிரியர

மறையி னானனாடு மாலவன் காண்கிலா
நிறையும் நீரறமயுள் நின்ைருள் னெய்தவன்
உறையும் மாண்பின்அண் ணாமறல றகன்தாழப்
பறையும் நாஞனெய்த பாவஙக ளானவவ!

- திருநாவுககரசு சுவாமிகள் அருளிய வ்தவாரம்
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அம்பிக்கயின் ஆட்சி பீடங்கள் – 10

இநதியப பெருங்�ைல், அரபிக்�ைல் 
மறறும் வங்�ணாள விரிகுைணா ஆகிய முக்�ைல் 
்சங்�மிக்கும் இைத்தில், இநதியணாவின 
ப்தன ்�ணாடி முலையில் அலமநதுள்ளது 
ெ�வதியம்மன ்�ணாயில். இக்்�ணாயில் 
ெல்ைணாயிரம் ஆணடு�ளுக்கு முனபு 
ெரசுரணாமரணால் �ட்ைபெட்ை்தணாகும். ் ்தவியின 51 
்சக்தி பீைங்�ளில் ஒனைணா�, ் ்தவியின முதுகுப 
ெகுதி விழுந்த இைமணா� �ரு்தபெடுகிைது 
இந்தக் ்�ணாயில்.

்�ணாயில் உற்சவ மூரத்தி�ள் ெணாை 
ப்சௌந்தரி, தியணா� ப்சௌந்தரி. புனி்த 
தீரத்்தம் ெணாெநணா்ச தீரத்்தம். ஆயிரம் ஆணடு 

ெழலமயணாை இக்்�ணாயிலின மறபைணாரு 
சிைபபு ்யணா� ்சக்தியின பவளிபெணாைணா�ப 
ெக்்தர�ளின வழிெணாட்டுக்கு உரிய்தணா� உள்ள 
�னனியணாகுமரி ெ�வதி அம்மனின ஒளிரும் 
மூக்குத்தி ஆகும்.

ெணா்ணாசுரன எனனும் அரக்�ன ‘�னனிப 
பெண்ணால்’ மட்டு்ம ்தைக்கு மர்ம் 
நி�ழ ் வணடுபமைப பிரம்ம்்தவனிைம் வரம் 
பெறறுத் ் ்தவர�லளயும், முனிவர�லளயும் 
ப�ணாடுலமபெடுத்தி வந்தணான. உலமயவள் 
மட்டு்ம இ்தற�ணாை தீரவளிக்� முடியுபமை 
ம�ணாவிஷ்ணு ப்சணால்ை, அலைவரும் 
ம்�ஸவரிலய ் வணடி யணா�ம் ப்சய்்தைர. 

்கன்னியாகுமரிபகவதி அம்மன்
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்வள்வியின நிலைவில் ரிஷெ 
வணா�ைத்தில் சிவபெருமணானும், 
ெணாரவதி ்்தவியும் �ணாட்சி 
அளித்்தைர. 'ெணாரவதி ்்தவி 
ெணார்த ் ்த்சத்தின ப்தன ் �ணாடி 
முலையணாை �னனியகுமரியில் 
�னனி ெ�வதி அம்மைணா� 
அவ்தரித்துப ெணா்ணாசுரலை 
அழிபெணாள்' எனறு ்சர்வஸவரன 
அருளிைணார.

�னனியணாகுமரியில் பிைந்த 
ெ�வதி அம்மன நணாபளணாரு ்மனியும் 
பெணாழுப்தணாரு வண்முமணா� வளரநது 
�னனிப ெருவத்ல்த அலைந்தணாள். 
சுசீநதிரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் 
்த ணாணு ம ணா ை ய ் ை  ம் ணா ள ை ணா � 
வர்வணடுபமைத் ்தவமிருந்தணாள். �னனியணா� 
இருந்தணால் மட்டு்ம ெணா்ணாசுரலை 
அழிக்�ைணாம் எனை நிலையில், ஈ்சனுைன 
திரும்ம் நைந்்தறிைணால் எனைணாவது எைத் 
்்தவர�ள் அஞ்சிைர. நணார்தரிைம் ் யணா்சலை 
்�ட்�, அவரும் "சூரிய உ்தயத்திறகு ஒரு 
நணாழில�க்கு முனை்தணா�்வ மணாபபிள்லளயணாை 
சிவபெருமணான திரும்ம் நலைபெறும் 
இைத்திறகு வநது விை்வணடும். ்நரம் 
்தவறிைணால் திரும்ம் நலைபெைணாது" எனறு 
கூை, ஈ்சனும், ் ்தவியும் ஒபபுக் ப�ணாணைைர.

திரும் நணாளனறு பெணாழுது விடிவ்தறகு 
முனெணா�்வ ் ்சவல் உருக்ப�ணாணடு நணார்தர 
கூவ, சுசீநதிரத்திலிருநது �னனியணாகுமரி 
்நணாக்கிப புைபெைத் ்தயணாரணா� இருந்த 
ஈ்சன சூரியன உதித்துவிட்ைது. 
இனி ப்சனறும் ெயனில்லை எனை 
மீணடும் சுசீநதிரத்து்� திரும்பிைணார. 
ஆைணால் உணலமயில் சிறிது ்நரம் 
�ழித்்்த சூரியன உதித்்தது. 
ஈ்சனுக்�ணா�க் �ணாத்திருந்த 

்்தவி்யணா ஏமணாறைத்தில் விழி�ள் 
சிவநது பரௌத்திரமணாைணாள். 
்த ன ல ை  ம்மு டி க் � 
ஈ்சன வரணா்த ்�ணாெத்தில் 
விரு நதிை ர �ளுக் � ணா � ச் 
்சலமத்து லவத்திருந்த 
உ்வுப ெணைங்�லளயும், 
பூக்�லளயும், �ைற�லர 
ம்லில் வீசி எறிந்தணாள். 
இ்தன �ணார்மணா�த்்தணான 
இனலைக்கும் �னனியணாகுமரி 

ம்றெரபபு வண்மயமணா�க் �ணாட்சி 
்தருகிைது.

அப்ெணாது அங்கு வந்த ெணா்ணாசுரன, 
"ஈ்சன வரணாவிட்ைணால் எனை? நணான 
இருக்கி்ைன" எனறு ்்தவியின அழகில் 
மயங்கி, மீணடும் மீணடும் ப்தணாந்தரவு 
ப்சய்்தணான. ் �ணாெத்தின உச்சிக்்� ப்சனை 
்்தவி, விஸவரூெம் எடுத்து ெணா்ணாசுரலை 
்சம்்ணாரம் ப்சய்்தணாள். ் ்தவர�ள் அலைவரும் 
பூமணாரிப பெணாழிநது ்்தவிலயச் ்சணாந்தம் 
அலையச் ப்சய்்தைர. ்�ணாெம் ்தணிந்த 
்்தவி அனறு மு்தல் இனறு வலர 
�னனியணாகுமரியில் �னனிப பெண்ணா�, 
ெ�வதி அம்மைணா�, ஈ்சலை நிலைந்தவணா்ை 
ஒறலைக் �ணாலில் நினறு ப�ணாணடு மக்�ளின 
குலை�லள தீரத்து வருகிைணாள்.

திருவி்தணாங்கூர ்சமஸ்தணாைத்தின 
�ட்டுபெட்டில் �னனியணாகுமரி இருந்த 
�ணாைமது. அ்தன மனைரின �ைவில் வந்த 

்்தவி, நவரத்திைத்தில் ்தைக்கு 
முக்குத்தி ் வணடுபமைக் ் �ட்ைணாள். 
�ைவு �லைநது எழுந்த மனைர, 
்தன �ைவில் வந்த ்்தவியின 
்வணடு்�ணாளுக்கு இ்ங்�க் 

� னனி ய ணா கு ம ரி  ெ � வ தி 
அம்மனுக்கு மூக்குத்தியும், 98400 9591998400 95919
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பில்ைணாக்கும் ப்சய்துக் ப�ணாடுத்்தணார. 
நவரத்திைங்�ளணாைணாை ெ�வதி அம்மன 
மூக்குத்தி ெை லமல்�ள் �ைநது 
்த�்த�பவை ப�ணாலித்்தது. �ைங்�லர 
விளக்�ம் நிறுவபெடுவ்தறகு முனபு அது்வ, 
�பெ்ைணாட்டி�ளுக்குத் தில்ச �ணாட்டும் 
ஒளியணா� அக்�ணாைத்தில் விளங்கியது.

ஆைணால் �ைங்�லர விளக்�ம் 
அலமக்�பெட்ை பினைர அனலையின 
மூக்குத்தி ஒளிக்கும், �ைங்�லர விளக்�ம் 
ஒளிக்கும் வித்தியணா்சம் ப்தரியணாமல் 
�பெ்ைணாட்டி�ள் தில்சமணாறிப ெயணிக்�த் 
ப்தணாைங்கிைர. ெணாலை�ளில் ்மணாதி 
விெத்துக்கும் உள்ளணாைணார�ள். எை்வ 
முக்குத்தி ஒளி பவளி்ய ப்தரியணாமலிருக்�க், 
கிழக்கு ்நணாக்கித் ்தரி்சைம் ்தரும் 
�னனியணாகுமரி ெ�வதி அம்மன ் �ணாயிலின 
கிழக்கு வணா்சலை அலைத்து விட்ைைர. இ்தன 
�ணார்மணா� ெக்்தர�ள் இனலைக்கும் வைக்கு 

வணா்சல் வழியணா�ச் ப்சனறு்தணான ் ்தவிலயத் 
்தரிசிக்� முடியும்.

'நீைத் திலர�ைல் ஓரத்தி்ை நினறு 
நித்்தம் ்தவம் ப்சய்யும் குமரி அனலை' எனறு 
ம�ணா�வி ெணாரதியணார ெணாடுகிைணார. திரும்ம் 
ஆ�ணாமல் இருக்கும் �னனிப பெண�ள் இந்த 
்�ணாவிலுக்கு ப்சனறு ் வணடிக் ப�ணாணைணால் 
விலரவில் திரும்ம் நலைபெறும். �ணாசிக்கு 
ப்சனறு புணணியத் தீரத்்தத்தில் நீரணாடுவ்தறகு 
முனபு �னனியணாகுமரியில் இருக்கும் 
முக்கூைல் ்சங்�மிக்கும் இந்த தீரத்்தத்தில் 
நீரணாடுவ்தணால் ெணாவங்�ள் தீரும் எனெதும் 
ஐதீ�ம். நவரணாத்திரி, லவ�ணாசி வி்சணா�ம், ் ்தரத் 
திருவிழணா, ப்தப்ெணாற்சவம் ஆகியலவ இங்கு 
வி்்சஷம். நணா�ர்�ணாவிலில் இருநது 25 கி.மீ 
ப்தணாலைவிலும், திருபநல்்வலியில் இருநது 
90 கி.மீ ப்தணாலைவிலும், மதுலரயில் இருநது 
240 கி.மீ ப்தணாலைவிலும் �னனியணாகுமரி 
அலமநதுள்ளது.                 

1.  பமய்பபெணாருள் நணாயைணாலர சூழ்ச்சியணால் பவனை எதிரி நணாட்டு மனைன பெயர 
எனை?

2. இலைவனிைம் ெடிக்�ணாசு பெறை நணாயனமணார�ள் யணார?
3. �லிய நணாயைணார ப்சய்்த திருத்ப்தணாணடு எது?
4. அபெர சுவணாமி�லள சுண்ணாம்பு நீறறு அலையிலியிட்ைபெணாழுது அருளிச் 

ப்சய்்த ெதி�ம் எது?
5.  ் ெணாறறிபெபஃபைணாலை அருளிச் ப்சய்்த ஆசிரியர பெயர எனை?

கண்டுபிடியுஙகளேன் – நவம்பர் 2021

விதைகள் 17 ஆம் பககம்

06 பூ்சைணார நணாயைணார ஐபெசி அனுஷம்
08 ஐயடி�ள் �ணாைவர்�ணான நணாயைணார ஐபெசி மூைம்
19  �்ம்புல்ை நணாயைணார �ணாரத்தில� �ணாரத்தில�
29 பமய்பபெணாருள் நணாயைணார �ணாரத்தில� உத்திரம்
30 ஆைணாய நணாயைணார �ணாரத்தில� ்ஸ்தம்

நவம்பர் 2021 நாயன்மார்கள் குருபூதை
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சிறபம் ச�ால்லும் ்ககை்கள் - 1

ஜலந்தர சம்ஹார மூர்த்திஜலந்தர சம்ஹார மூர்த்தி
ல்சவமும் லவ்வமும் இநது ம்தத்தின 

மி� முக்கியமணாை இரணடு பிரிவு�ள். வை 
இநதியணாலவ விை, ்தமிழ்நணாட்டில் ்தணான ல்சவ 
- லவ்வ ்�ணாவில்�ள் மி� அதி�மணாை 
இருக்கினைை. இந்தக் ்�ணாயில்�ளுக்கு 
முனபு பெருநதிரளணா� மக்�ள், ெணடில��ள் 
மறறும் உற்சவங்�ளின்ெணாது ப்சல்வணார�ள்.

்தற�ணாைத்தில் சிை குறிபபிட்ை 
நணாட்�ளில், அது எந்தக் கிழலமயணா� 
இருந்தணாலும், மக்�ள் பெரும் திரளணா� 
குறிபபிட்ை ்�ணாவில்�ளுக்குச் 
ப்சனறு வழிெட்டு வருகிைணார�ள். 
உ்த ணா ர்த்திறகு பி ர ்்த ணாஷ 
�ணாைத்தில் நநதியம்பெருமணாலை 
அதி�ளவில் ப்சனறு வழிெடுகிைணார�ள். 

வியணாழக்கிழலம அனறு ்தட்சி்ணாமூரத்திலய 
்தரிசிக்� ்ெணாகிைணார�ள்.

இக்்�ணாயில்�ளில் மூை மூரத்தி�லளத் 
்தவிர ெல்்வறு ்�ணாஷ்ை ்்தவல்த�ள் 
மறறும் சிறெ வடிவில் அழகிய மூரத்தி�ள் 
�ணா்பெடுகினைை. சிவன ் �ணாவில்�ளில் 
உள்ள திருச்சுறறு�ளில் ெை ்�ணாஷ்ை 
ப்தய்வங்�ளும், பிர�ணாரங்�ளில் சிறெ 

மூரத்்தங்�ளும் இருபெல்த நணாம் 
ெணாரக்கி்ைணாம்.

ஆ ை ணா ல்  ல வ ் வ த் 
திருக்்�ணாயில்�ளி்ைணா அவவணாறு 
இருபெதில்லை. ஸ்ரீரங்�ம் ் ெணானை 
பிர்தணாைமணாை லவ்வத் ்தைங்�ளில் 
கூை, எந்த ் �ணாஷ்ை ் ்தவல்த�ளும் 98406 7066098406 70660

கி.கி.  மமா்கன்மமா்கன்
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கிலையணாது. இரணைணாம் பிர�ணாரமணாை 
ரணா�ம்�நதிரன திருச்சுறறில் இரணடு 
்சனைதி�ள் மட்டும் இருக்கினைை.

எை்வ ் �ணாஷ்ை ் ்தவல்த�லள ்தரிசிக்� 
்வணடும் எனைணால் நணாம் சிவன ் �ணாவிலுக்கு 
்தணான ப்சல்ை ் வணடும். இபபெணாழுது ஒரு 
அபூரவமணாை ்�ணாயிலுக்குள் ்ெணா்வணாமணா?

1400 வருைங்�ளுக்கு முனைணால் 
�ட்ைபெட்ைது எனறு கூறிைணால் நம்மணால் 
நம்ெ்வ முடியணாது. சிை இைங்�ளில் சிறெங்�ள் 
சில்தநது ்ெணாயிருக்கினைை, ஓவியங்�ள் 
முழுவது்ம அழிநது ் ெணாய்விட்ைை. மறைெடி 
இருக்கும் சிறெங்�ள் எல்ைணாம் இனறும் 
நம்்மணாடு ்ெசுகினைை. ஆமணாம், அ்சநது 
்ெணாய் விடு்வணாம்! அந்தக் ்�ணாயில்்தணான 
�ணாஞ்சிபுரம் ல�ைணா்சநணா்தர ்�ணாவில்!

மறை ்�ணாவில்�ள் �ணாஞ்சிபுரத்தில் 
பிரெைம் அலைந்தது ்ெணாை �ணாஞ்சிபுரம் 
ல�ைணா்சநணா்தர ்�ணாவில் அலையவில்லை 
எனெது வருத்்தம் ்தரும் ப்சய்தி்தணான. இந்த 
்�ணாவிலின சிைபபு ெறறி எல்ைணாம் சிைர்தணான 
அறிநதிருக்கிைணார�ள். ஏழணாம் நூறைணாணடில் 
இரணா�சிம்ம ெல்ைவைணால் �ட்ைபெட்ைது 

இந்த ்�ணாவில். இந்தக் ்�ணாயிலில் மி� 
அதி� எணணிக்ல�யிைணாை ்�ணாஷ்ை 
ப்தய்வங்�ளும், அழகிய சிறெ மூரத்தி�ளும் 
இருபெல்தப ெணாரத்து பிரமித்துப ் ெணாகி்ைணாம்.

இனறு நணாம் ஒரு சிைபெணாை ஒரு 
்�ணாஷ்ை ்்தவல்த ெறறி ெணாரக்�ைணாமணா? 
அந்த ப்தய்வத்திறகு பெயர �ைந்தர 
்சம்்ணார மூரத்தி! இந்தக் ்�ணாயிலில் 
இரணடு இைங்�ளில் இந்த ்சம்்ணார மூரத்தி 
வடிவத்ல்த ெணாரக்�ைணாம். மி� அபூரவமணா� 
இருக்கிைது இந்த �ைந்தர ்சம்்ணார மூரத்தி. 
ெைருக்கு இந்தப பெயர கூை ப்தரிநதிருக்� 
வணாய்பபில்லை.

�ைந்தரன எனெவன ஒர அரக்�ன. 
அவன சிவனுலைய பநறறிக்�ண 
தீபபெணாறியில் இருநது பிைந்தவன. அந்த 
�ல்தலய மி� சுருக்�மணா� ப்சணால்கி்ைன 
்�ளுங்�ள்.

ஒரு முலை இநதிரன ல�ைணாயத்திறகு 
சிவலை வழிெடுவ்தறகு ப்சனைணான. 
அவனுலைய ெக்திலயயும் ஈடுெணாட்லையும் 
ெரி்்சணாதிபெ்தற�ணா� சிவபெருமணா்ை ஒரு 
்யணாகி வடிவம் எடுத்து, ல�ைணாயம் ப்சல்லும் 
ெணால்தயில் அமரநதிருந்தணார.

இநதிரன அந்த ் யணாகியிைம் ப்சனறு சிை 
்�ள்வி�லள ் �ட்ைணான. அந்த ் யணாகி்யணா 
எந்த ெதிலும் ப்சணால்ைணாமல் அபெடி்ய 
அமரநதிருந்தணார. மிகுந்த ் �ணாெம் ப�ணாணடு 
அவலர ்தணாக்குவ்தற�ணா� ்தனனுலைய 
வஜரணாயு்தத்ல்த எடுக்கிைணான.

அப்ெணாது ்்தவர�ளின குருவணாை 
பிர�ஸெதி அங்கு வநது இநதிரலை 
்தடுக்கிைணார. "யணார எனறு உ்ரணாமல் இபெடி 
ப்சய்யணா்்த" எனகிைணார ்்தவகுரு. சிவன 
�ண�ள் பநருபபு ்ெணாை சிவக்கினைை. 
்தனனுலைய பநறறிக்�ண ்�ணாெக் 
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�ைலை �ணாட்டுகிைணார. ஆைணாலும் இநதிரன 
வஜரணாயு்தத்்தணால் ்தணாக்கி விடுகிைணான.

உை்ை அந்த ் யணாகியின உருவம் மணாறி 
சிவ ப்சணாரூெம் ப்தரிகிைது இநதிரனுக்கு. 
்தன ்தவறலை உ்ரந்த இநதிரன, சிவனின 
�ணாலில் விழுநது மனனிபபு ்�ட்கிைணான. 
�ரு்ணாமூரத்தியணாை சிவபெருமணானும் 
இநதிரலை மனனித்து விடுகிைணார . 
அவனுலைய ெக்திலய ஏறறுக் ப�ணாள்கிைணார.

ஆைணால், சிவன பநறறியில் இருநது 
புைபெட்ை அந்தச் தீச்சுைர ்நரணா� 
�ைலுக்குள்்ள ப்சனறு விழுந்தது. அங்கு 
அ்தலை �ணாபெணாறறி ஒரு சிறு குழநல்த 
வடிவம் ப�ணாடுத்து �லரக்கு ்்சரத்து 
விடுகிைணான �ைைர்சன. அல்த �ணபைடுத்்த 
பிரம்மணா்வணா அந்த குழநல்தலய ்தன 
மடியில் லவத்து சீரணாட்டிக் ப�ணாஞ்சிக் 
ப�ணாணடிருக்கிைணார. பிரம்மணா அந்தக் 

குழநல்தக்கு '�ைந்தரன' எனறு பெயர 
லவக்கிைணார. இ்தறகு 'நீரிலிருநது பிைந்தவன' 
எனறு பெணாருள்.

அவன மிகுந்த வலிலம்யணாடு 
இருக்கிைணான. ஆைணாலும் அவனுலைய 
மைம் அசுரர�ள் ெக்�்ம ப்சல்கிைது. 
அசுரர�லளப ்ெணாை்வ அவனும் ெை 
உை�ங்�லள ்ெணாரிட்டு பவறறிப பெறறு 
பெரும் அர்சைணா� தி�ழ்கிைணான. ஒவபவணாரு 
உை�மணா�ச் ப்சனறு பவனறு வருகிைணான 
�ைந்தரன.

அவனுலைய மலைவியின பெயர 
பிருந்தணா, �்வன மீது மிகுந்த ெக்தி 
ப�ணாணைவள். �ைந்தரன ்ெணாருக்குச் 
ப்சல்ை ஆரம்பித்்த உை்ை்ய விஷ்ணுலவ 
்நணாக்கி ்தவம் ப்சய்ய ஆரம்பித்து விடுவணாள். 
ம�ணாவிஷ்ணுவின ் ெரருளணால் ஒருவர கூை, 
�ைந்தரலை ஒனறும் ப்சய்ய முடியவில்லை. 
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அவலை பவல்ைவும் முடியவில்லை, 
ப�ணால்ைவும் முடியவில்லை.

அ்தைணால் �ைந்தரன அலைத்து 
உை�த்திறகும் ஒரு ்சவணாைணா� இருந்தணான. 
்வறு வழியில்ைணாமல் அலைத்து ்்தவ 
�்ங்�ளும் சிவபெருமணானிைம் ்தஞ்்சம் 
புகுந்தைர. �ைந்தரலை ்சம்்ணாரம் 
ப்சய்யுமணாறு ்�ட்டுக் ப�ணாணைைர.

அ்தறகு சிவன ்்தவர�ளிைம் , 
"�ைந்தரனுலைய மலைவியின ஆறைல் 
மி�ப பெரியது. �றபுக்�ரசி. அவளுலைய 
ஆறைலின முன எனைணால் ஒனறும் ப்சய்ய 
முடியணாது. விஷ்ணுவின உ்தவி இருந்தணால்்தணான 
்தனைணால் முடியும்" எனகிைணார சிவன.

்சம்்ணாரம் எனெது அழிபெது அல்ை. 
்வறு ஒரு உருவமணா� மணாறறுவது. மணாலை 
்ெணால் (்ணாரம்) ்தன்ைணாடு ஏறறுக் 
ப�ணாள்ளு்தல். சிவனுக்்� உணைணாை 
பெருங்�ருல்யணால் இது்ெணானை ெை 
்சம்ெவங்�ள் நைந்தை. இது்ெணானறு 
அசுரர�லள சிவபெருமணான அழித்்த 
சிைபெணாை எட்டு திருத்்தைங்�ள் இருபெல்த 
நணாம் அறி்வணாம். அ்தறகு 'அட்ை வீரட்ைணாைத் 
்தைங்�ள்' எனறு பெயர.

விஷ்ணு, '்தனனுலைய ெக்ல்தக்கு 
எபெடி தீங்கு விலளவிபெது?' எனறு 
நிலைத்து உ்தவி ப்சய்ய மறுக்கிைணார. 
ஆைணாலும் இவர�ளுலைய பிரச்சிலைலய 
தீரக்� ் வணடும் எனெ்தற�ணா� விஷ்ணுவும் 
இ்தறகு ்சம்மதிக்கிைணார. �ைந்தரன உருவம் 
எடுக்கிைணார விஷ்ணு.

இபபெணாழுது �ைந்தரன ல�ைணாயத்ல்தயும் 
பவனறு விடும் ் நணாக்�த்்்தணாடு ப்சல்கிைணான. 
சிவ்ைணாடு ்ெணாரிடுகிைணான. �டுலமயணாை 
்ெணார நைக்கிைது. அந்த ்நரத்தில் சிவன 
்தனனுலைய வைது �ணால் பெருவிரைணால் ஒரு 

வட்ைமணாை ஒரு உருவத்ல்த வலரநது, "எங்்� 
இல்த நீ தூக்கிக் �ணாட்டு, ெணாரக்�ைணாம்" 
எனகிைணார. �ைந்தரன சிரித்்தெடி ெணாரக்கிைணான. 
இது அவனுக்கு மி�ச் சிறிய குழநல்த 
விலளயணாட்டு ்ெணாை ப்தரிகிைது.

ஆைணால் அல்தத் தூக்கும்்ெணாது்தணான 
அவனுக்கு சிரமம் புரிகிைது. அலைத்து 
ஆறைலையும் ெயனெடுத்தி �ைந்தரன 
தூக்கியெடி நிறகிைணான. இபபெணாழுது 
அவனுலைய ல��ளில் அந்த சிவன 
வலரந்த உருலள, வட்ைமணாை அந்தச் 
்சக்�ரம் இருக்கிைது.

இந்த ்நரம் ெணாரத்து விஷ்ணுவும் 
�ைந்தரன வடிவத்தில், பிருந்தணா வழிெணாடு 
ப்சய்துக் ப�ணாணடு இருக்கும் இைத்திறகு 
ப்சனறு அவலள அலழக்கிைணார. ்தன 
�்வன்தணான கூபபிடுகிைணான எனறு 
அவளுலைய பிரணாரத்்தலைலய விட்டுவிட்டு 
வருகிைணாள்.

இந்த ்சமயம் ெணாரத்து சிவன, அந்தச் 
்சக்�ரத்ல்தக் ப�ணாணடு �ைந்தரலை 
்சம்்ணாரம் ப்சய்து விடுகிைணார. இந்த முழுக் 
�ல்தயும் மி� அருலமயணாை சிறெ வடிவத்தில் 
வடித்திருக்கிைணார�ள் அக்�ணாைத்திய சிறபி�ள். 
அலவ அறபு்தமணாை சிறெங்�ள்.

இவவளவு பெரிய �ல்தலய எவவளவு 
சுருக்�மணா�, அந்தச் சிறிய இைத்தில் 1400 
வருைங்�ள் �ழித்தும் ் ெசும் சிறெங்�ளணா� 
இருபெல்த ெணாருங்�ள். அந்த சிறெத் 
ப்தணாகுதியின மறபைணாரு சிைபபு - 
்்தவர�ளின குருவணாை பிர�ஸெதி இநதிரன 
வஜரணாயு்தத்்தணால் ்யணாகிலய ்தணாக்குவல்தத் 
்தடுக்கும் சிறெம் இருக்கிை்்த. அைைணா...! 
எங்கும் �ணா்க் கிலைக்�ணா்தது!

்யணா�பெட்ைத்தில் அமரநது இருக்கும் 
சிவனுக்கு வைப பு ை ம்  இ நதி ரன 

9திருநீலகண்டம் நவம்்பர் 2021



வஜரணாயு்தத்்்தணாடும், இைபபுைம் ்்தவகுரு 
பிர�ஸெதியும் அறபு்தமணாை சிறெத்தில், 
சிவன ்யணா�முத்திலர ெட்லை எனறு 
ப்சணால்லும் ஒரு ஆ்சைத்தில் அமரநது 
ப�ணாணடு வைது �ணால் �ட்லை விரைணால் 
நிைத்தில் ்சக்�ரம் வலரகிைணார. அவருக்கு 
கீ்ழ �ைந்தரன கீ்ழ விழுந்தெடி 
இருக்கிைணான. இது்தணான �ைந்தர ்சம்்ணார 
மூரத்தியினுலைய �ல்த.

அந்த �ல்தலய முழுவதும் நீங்�ள் 
மைதில் வணாங்கிக் ப�ணாணடு ்நரில் 
ப்சனறு அனுெவிக்� ்வணடும் ெை 
நிமிைங்�ள் அங்குைம் அங்குைமணா� ெணாரத்து 
அனுெவித்்தெடி. இந்த ல�ைணா்சநணா்தர 
்�ணாயிலில் இரணடு இைங்�ளில் �ைந்தர 
்சம்்ணார மூரத்தி இருக்கினைது. இது்ெணானை 
மூரத்்தங்�ள் மி� அபூரவமணாைலவ.

நமக்கு ெை மூரத்தி�ள் நனைணா� 
ப்தரிநதிருக்கும் - �ணாை்சம்்ணார மூரத்தி, 
��்சம்்ணார மூரத்தி, லிங்்�ணாத்ெவர 
்ெணானறு. ஆைணால் இந்த �ைந்தர 
்சம்்ணார மூரத்தி எனெது அட்ை வீரட்ைணாைம் 
எனறு ப்சணால்ைக்கூடிய, 8 அரக்�ர�லள 
்சம்்ணாரம் ப்சய்்த இைங்�ளில் ஒனைணாை 
திருவிறகுடி எைபெடும் ஊரில் இருக்கிைது. 
இத்திருத்்தைத்தில் நைந்தது ்தணான இந்த 
்சம்்ணார லவெவம்.

அங்கு ப்சனைணாலும் கூை அந்த �ைந்தர 
்சம்்ணார மூரத்தியணாை சிவலை உற்சவ 
மூரத்தியணா� ்தணான ்தரிசிக்� முடியும். 
்தமிழ்நணாட்டி்ை்ய மி� அபூரவமணாை 
்�ணாயில்�ளில் ்தணான இருக்கினைை இந்த 
�ைந்தர ்சம்்ணார மூரத்தி சிறெத் ப்தணாகுதி.

நணாம் ்�ணாவிலுக்கு ப்சனறு வழிெட்டு, 
உை்ை விறுவிறு எனறு சுறறி விட்டு 

பவளிவநது உை்ை ஓடி வநது விைணாமல், 
இது்ெ ணாை அபூரவமணாை ்� ணாஷ்ை 
்்தவல்த�லள, ப்தய்வங்�லள நினறு 
ெணாரத்து, அந்த �ல்த�லளத் ப்தரிநதுக் 
ப�ணாணடு, அனுெவித்து, நணெர�்ளணாடு 
்்சரநது குழநல்த�்ளணாடு ப்சனறு 
ெணாரத்து அவர�ளுக்கும் விளக்கிச் 
ப ்ச ணா ல் லி ,  இ ந ்த  அ ற பு ்த ம ணா ை 
�லைச் ப்சல்வங்�லள, சிறெங்�ள் 
அனுெவிக்கும் ெழக்�த்ல்த ஏறெடுத்திக் 
ப�ணாள்ளைணா்ம!

நம் ஸ்தெதி�ளின ெலைபபு�லள 
ரசிக்�க்கூடிய ஒரு மைநிலைலய நணாம் 
பெறுவ்தறகு முயறசி ப்சய்ய ்வணடும். 
இந்த எண்த்்்தணாடு ்தணான ெை ் �ணாயில்�ள் 
உருவணாக்�பெட்டு உள்ளை எனெல்தயும் 
நணாம் உ்ர ்வணடும். �லை அழகு, 
அ்தனுலைய ர்சலை ் ெணானைலவபயல்ைணாம் 
வளரபெ்தற�ணா� ்தணான இபெடிபெட்ை 
ெை ்�ணாஷ்ை மூரத்தி�லள ஏறெடுத்தி 
இருக்கிைணார�ள்.

இது ்ெணாை சிை அபூரவமணாை 
மூரத்தி�லளயும் மறை சிை ்�ணாஷ்ை 
ப்தய்வங்�லளயும் வரும் �ணாைங்�ளில் 
நணாம் ெணாரக்� இருக்கி்ைணாம். இது்ெணானை 
அறபு்தமணாை சிறெங்�லளப ெறறிய 
அறிலவ எைக்கு ஊட்டிய திரு. குைவணா்சல் 
ெணாைசுபபிரமணியம், திரு. வி�ய ரணாமலிங்�ம், 
திரு. ்�ணாபு, திரு. சிவ்சங்�ர ெணாபு 
ஆகி்யணாருக்கு என நனறிலயத் ப்தரிவித்துக் 
ப�ணாள்கி்ைன.                   

நவம்பர் 2021 புேவலர்
சிவத்திரு குமேரவல்
செல்வி  சேஸவதி
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நல்்ாழ்வுத் ைரும் திருமுகைத் ைலங்கள் - 14

ஒரு்சமயம் வணாைணாசுரன எனனும் 
அசுரலைக் ப�ணால்வ்தற�ணா�, திருவணாரூலர 
ஆட்சி ப்சய்து வந்த முசுகுந்த ்சக்�ரவரத்தியின 
உ்தவிலய நணாடிைணான ் ்த்வநதிரன. அவரும் 
அசுரலைக் ப�ணானறு ்்தவர�லளத் 
துனெங்�ளிலிருநது �ணாபெணாறறிைணார. 
"இ்தறகு எனை ல�மணாறு ்வணடும்" 
எனறு இநதிரன ் �ட்�, "நீங்�ள் வழிெடும் 
விைங்� லிங்�த்ல்தத் ்தர ் வணடும்" எனறு 
்�ட்ைணார முசுகுந்த ்சக்�ரவரத்தி. 'விைங்�ம்' 
எனைணால் 'உளியணால் ப்சதுக்�பெைணா்தது' 
எனறு பெணாருள்.

ஆைணால் விைங்�லரத் ்தருவ்தறகு 
மைமில்ைணா்த  இநதி ரன ,  அல்தப 
்ெணால் ஏழு லிங்�ங்�லளச் ப்சய்து, 
'அவறறில் உணலமயணாை விைங்�லர, 
்சரியணா�க் �ணடுபிடித்்தணால் ்தருகி்ைன' 
எனறு கூறிைணார . சிவபெருமணானின 
�ருல்யிைணால் முசுகுந்தரும் மூை 
விைங்�லரக் �ணடுபிடித்்தணார. அவரது 
ெக்திலய உ்ரந்த இநதிரனும் அந்த 
ஏழு லிங்� மூரத்தி�லளயும் முசுகுந்த 
்சக்�ரவரத்தியிை்ம ப�ணாடுத்்தணார.

அவரும் அந்த ஏழு விைங்� மூரத்திலய 
எடுத்துக் ப�ணாணடு பூவுை�ம் வநது 
திருவணாரூர, திருமலைக்�ணாடு (்வ்தணாரணயம்), 
திருக்� ணாை ணாயில் (திருக்� ரவ ணா ்சல் ) , 
திருக்்�ணாளிலி (திருக்குவலள), திருநள்ளணாறு, 
திருநணால�க்�்ரணா்ம் (நணா�பெட்டிைம்) 
மறறும் திருவணாய்மூர ஆகிய ்தைங்�ளில் 
லவத்து வழிெட்ைணார. இந்த ஏழு ்தைங்�ளும் 
'்சப்த விைங்�த் ்தைங்�ள் ' எனறு 
அலழக்�பெடுகினைை. முசுகுந்த ்சக்�ரவரத்தி 
பிரதிஷ்லை ப்சய்்த ்தைங்�ளுள் ஒனறு்தணான 
'திருவணாய்மூர' திருத்்தைம்.

திருவணாரூர - திருத்துலைபபூணடி 
்சணாலையில் உத்திரங்குடி �ைநது வநது 
இைதுபுைம் திருக்குவலள ப்சல்லும் ்சணாலை 
வழியணா� ப்சனறு எட்டுக்குடி - வணாலழக்�லர 
்சணாலை ெணாரத்து இைதுபுைம் திரும்பி சுமணார 28 

நீல விடங்கர் அருளும்திருவாய்மூர்
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கி.மீ. ப்தணாலைவு ப்சனைணால் இக்்�ணாயிலை 
அலையைணாம். திருக்குவலளயிலிருநது 
சுமணார 4 கி.மீ.

இக்்�ணாயில் ்சப்தவிைங்� ்தைங்�ளுள் 
நீை விைங்�த் ்தைம். இங்குள்ள தியணா�ரணா�ர 
்சனைதி வி்்சஷம். இவரது நைைம் '�மை 
நைைம்' எனறு வழங்�பெடுகிைது.

இத்்தை மூைவர 'வணாய்மூரநணா்தர' அழகிய 
சிறிய லிங்� வடிவில் �ணாட்சி ்தருகினைணார. 
ெணா்ம் ்சறறு ்சணாய்ந்த நிலையில் உள்ளணார. 
மர�்த லிங்�ம் உள்ளது. அம்பில� 
'ெணாலினும் நனபமணாழியம்லம' எனனும் 
திருநணாமத்துைன �ணாட்சி அளிக்கினைணாள். 
்�ணாஷ்ைத்தில் ்தட்சி்ணாமூரத்தி ரிஷெ 
வணா�ைத்தில் அமரநது �ணாட்சி அளிபெது 
்வறு ்தைங்�ளில் �ணா் முடியணா்த 
அரிய ்தரி்சைமணாகும். பிர�ணாரத்தில் 
விநணாய�ர, வள்ளி, ்்தவ்்சலை ்ச்ம்த 
சுபபிரமணயர, நைரணா�ப பெருமணான, 
ம�ணாைட்சுமி, நணால்வர, லெரவர, சூரியன, 
்சநதிரன ஆகி்யணார �ணாட்சி ்தருகினைைர. 
இத்்தைத்தில் நவக்கிர�ங்�ள் ஒ்ர 
வரில்சயில் அலமநதுள்ளை.

திருநணாவுக்�ர்சர திருமலைக்�ணாடு 
்தைத்தில் ்தங்கியிருந்த்ெணாது , 
இத்்தைத்திறகு வருமணாறு இலைவன 
அலழத்்த்தணா� ்தைபுரணா்ம் 
கூறுகிைது. இச்ப்சய்திலய,

"எங்கே என்னை இருந்திடம் ்ேடிக்கேொண்டு 
அங்கே வந்து அ்டயொளம் அருளினைொர் 
்ேங்கே ்ேொனறும் திருவொய்மூர்ச் ்ெலவனைொர் 
அங்கே வொ்வனறு ்�ொனைொர் அது என்கேொ்�ொ!"

எனறு அபெர சுவணாமி�ளும் ்தமது ெதி�த்தில் 
குறிபபிடுகினைணார.

முசுகுந்த ்சக்�ரவரத்தி, சூரியன 
ஆகி்யணார வழிெட்ை ்தைம். ெங்குனி மணா்தம் 
12, 13 ஆகிய இரு நணாட்�ளில் சூரியனின 
�திர�ள் சுவணாமி ்மல் விழுவல்தக் 
�ணா்ைணாம் . இக்்�ணாயிலில் அஷ்ை 
லெரவர�ள் இருந்த்தணா�க் கூைபெடுகிைது. 
்தற்ெணாது 7 லெரவர�்ள உள்ளைர. 
இக்்�ணாயிலின ்தை விருட்்சமணா� ெைணா மரம் 
உள்ளது. தீரத்்தம் 'சூரிய தீரத்்தம்' எனறு 
அலழக்�பெடுகிைது.

்்தவணா ரப ெ ணா ைல் பெறை 2 7 6 
சிவணாையங்�ளில் இது 188வது ்தைம். 
�ணாவிரித் ப்தன�லர ் ்தவணாரத் ்தைங்�ளுள் 
125வது ்தைமணாகும். திருஞணாை்சம்ெந்தர 
ஒரு ெதி�மும் திருநணாவுக்�ர்சர இரணடு 
ெதி�ங்�ளும் ெணாடியுள்ளைர.

இக்்� ணாயிலில் � ணாலை 7 
மணி மு்தல் மதியம் 12 மணி 
வலரயும், மணாலை 4.30 மணி மு்தல் 

இரவு 8.30 வலரயும் நலை 
திைநதிருக்கும்.                   ம. நித்யானநைம்ம. நித்யானநைம்
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ம�்றச்காடிமயானின் திருப்பு்கழ்த் ைலங்கள் - 14

க�கை க�கை 
சு. சுமேஷ் பிரியன்சு. சுமேஷ் பிரியன்

ெசுலம நிலைந்த வயல்�ளுக்கு நடு்வ அழ்� நிலைநது, �ம்பீரமணாய் �ணாட்சியளிக்கும் 
"்்சணாமநணா்தன மைம்" எனனும் திருத்்தை்ம இம்மணா்தம் நணாம் ்தரிசிக்� உள்ள திருத்்தைம். 
்தறபெணாழுது "12 - புத்தூர" எை மக்�ளணால் வழங்�பெடுகினைது.

14 ஆம் நூறைணாணடில் வி�யந�ர ் ெரர்சர�ள் �ணாைத்தில் இத்்தைம் மி�வும் பிரசித்்தமணா� 
இருந்தலமக்கு ெை �ல்பவட்டு ்சணானறு�ள் கிலைக்�ப பெறுகினைை.

்்சணாமநணா்தர எனை அடியணார அரு்ணாச்்ச்ைஸவரலர ஆத்மணாரத்்த மூரத்தியணா�க் ப�ணாணடு 
இத்்தைத்தி்ை நித்்தமும் நியமம் ்தவைணாது பூல்ச ப்சய்து வந்தணார. உைன முரு�ப பெருமணாலையும் 
லவத்து வழிெைைணாைணார. இத்திரு அடியணார திருநணாமத்தி்ை இவவூர "்்சணாமநணா்தன மைம்" 
எைப பெயர பெறைது.

இலைவன 'வித்யணாெதீஸவரர' எனறும், அம்லம 'அக்ஷரணாம்பில�' 
எனை திருநணாமத்துைனும் அருள்ெணாலிக்கினைைர. முரு�பபெருமணான வள்ளி 
ப்தய்வணாலையுைன அருட்�ணாட்சியளிக்கினைணார.

99402 7498099402 74980

மேவும் பெருோன்மேவும் பெருோன்
 ச�ோமநோதன் மடம் 
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அரு்கிரிநணா்தர இத்்தைத்து முரு�பபெருமணான மீது,

“ஒருவழி்ப டையாது மயா்் யிருவி்னவி டையாது நயாளு 
முழலுமநு ரயா்க மமயா்க - அநும்பயா்கம்”
எனை பெணாருள் பெணாதிந்த அழ�ணாை திருபபு�ழிலை அருளிச் ப்சய்துள்ளணார.

்மலும் இத்்தைத்தில் சிைநது விளங்கியுள்ள ்்சணாமநணா்த அடியணாலர, நித்்தமும் பூல்ச 
ப்சய்திடும் அறிவணாளன, எனை ப்சய்திலய,

“அரி்வய்யாரு ்பயா்க மயான அருணகிரி நயா்தர் பூ்ை 
அ்டைவு்தவ றயாது ம்பணும் - அறிவயாளன்”
எனறு குறிபபிட்டு ெணாடியுள்ளணார.

1348-இல் �ம்ெண் உலையணார �ணாைத்தில் இத்திருத்்தைத்திறகு மைணாதிெத்திய 
�ணாணியணாட்சியிலை (நிரவணா� பெணாறுபபு) ் ்சணாமைணா்தருக்கும், அவரது ்தலைமுலையிைருக்கும் 
அளிக்கும் ப்சய்தி புைபெடுகினைது.

1355-இல் மு்தைணாம் ்ரி்ர உலையணார �ணாைத்தில் நிரவணா�த்திற�ணா� மலை ஒனறு 
இலையிலியணா� ப�ணாடுத்்த ப்சய்தி அறியபெடுகினைது.

1406-இல் புத்தூர வணாழ் மக்�ள் ்தணாைம் அளித்்த ப்சய்தி ப்தரிய வருகினைது.

திருவண்ணாமலை மணாவட்ைம் ஆரணியிலிருநது 15 கி.மீ ப்தணாலைவிலும், இரணாணிப்ெட்லை 
மணாவட்ைம் ஆர�ணாட்டிலிருநது, திமிரி ்தணாமலரபெணாக்�ம் வழியணா� 20 கி.மீ. ப்தணாலைவிலும் 
உள்ளது இத்்தைம்.

வணாருங்�ள் நணாமும் ப்சனறு ்்சணாமநணா்தன மைம் ்மவும் அழ�லை ்தரிசித்து வழிெட்டு 
மகிழ்்வணாம்.                                                        
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திருக்குறளில் அன்பு

திருக்குைளில் அனபு 
என ெ ்த ற கு  ஒரு  ்தனி 
அதி�ணாரமணா� அனபுலைலம 
எனை அதி�ணாரம் உள்ளது. 
அ தி � ணா ர  வ ரி ல ்ச ப ெ டி 
இ து ,  இ ல் வ ணா ழ் க் ல � , 
வணாழ்க்ல�த் துல்நைம், 
பு்தல்வலரப பெறு்தல் எனை 
அதி�ணாரங்�ளுக்கு அடுத்்த அதி�ணாரமணா� 
உள்ளது. இந்த அதி�ணாரத்திறகுரிய, அதி�ணார 
முனனுலரயில் "அனபு" எனெ்தறகு 
வலரயலை ப்சய்கிைணார ெரி்மைழ�ர. 
அனபுலைலம எனெது ஒருவருலைய 
மலைவி, அவருலைய குழநல்த�ள் மு்தலிய 
அவலரச் ்சணாரந்தவர�ளிைம் எழும் உள்ள 
உ்ரச்சியணாகிய �ணா்தல் எனகிைணார அவர. அை 
நூைணாகிய திருக்குைளினெடி அனபு எனைணால் 
அது ப்தணாைரபு உலையவர�ளிைம் நி�ழும் 
�ணா்தல். எை்வ இந்தக் �ணார்த்்தணாலும், 
இல்வணாழ்க்ல�க்கு அன்ெ அடிபெலை 
எனெ்தணாலும் இல்ைைவியலின வணா்சலில் 
இந்த அனபுலைலம எனும் அதி�ணாரம் 
லவக்�பெட்டு உள்ளது.

திருக்குறளில் அருள்

இனி அருள் எனெ்தறகு ஒரு 
்தனி அதி�ணாரமணா�, அருளுலைலம 
எனை அதி�ணாரம் துைவைவியலில் 
அலமநதிருகினைது .  இ்தறகு 
அதி�ணார முனனுலர எழுதிய 
ெரி்மைழ�ர "அருள் எனெது எல்ைணா 
உயிர�ளிைமும் ப்சல்லும் �ருல்" 

எனறு அருள் எனெ்தறகு 
வலரயலை ப்சய்கிைணார. அனபு 
ப்தணாைரபு உலையவர�ளிைம் 
ம ட்டும் நி�ழும் உள்ள 
உ்ரச்சி, அருள் எனெது 
்தமக்குத் ப்தணாைரபு இல்ைணா்த 
உயிர�ளிைமும் இயல்ெணா� 
எழும் �ருல் உ்ரவு. 
இந்த அருள் உ்ர்வ 
துைவு நிலைக்கு அடிபெலை. 

துைவி�ளுக்கு இனறியலமயணா்தது.

அன்பிற்கும் அருளுக்கும் உள்்ள த�ொடர்பு

அருளுக்கு அன்ெ அடிபெலை. 
ப்தணாைரபு உலையவர�ளிைம் எழும் அன்ெ 
சிறிது சிறி்தணா� வளரநது மி�வும் முதிரச்சி 
அலைநது, ப்தணாைரபு இல்ைணா்தவர�ளிைமும் 
பிைக்கும் �ருல் எனும் அருளணா� 
ஆகினைது. அனபு எனெ்தன முடிந்த 
ெயைணா� அருள் விலளகினைது. அனபு 
எனெ்தன மு்தல் ெயைணா� அது இல்ைைம் 
இனிது நைக்� உ்தவுகினைது.

ஒருவருக்கு ்தன குடும்ெத்திைர மீது 
மட்டும் நி�ழும் அனபு, அவர நீதி நூல் 
கூறியெடி இல்வணாழ்க்ல�யில் அைம் ப்சய்யும் 
பெணாழுது, ெடிபெடியணா� அவரின அந்த 

அனபு, அவருக்குத் ப்தணாைரபு உலைய 
சுறைத்்தணார�ள், நணெர�ள் ்மல் 
ப்சல்கினைது. பினைர ்தமக்குத் 
ப்தணாைரபு இல்ைணா்த, ்சமு்தணாயத்தில் உள்ள 
ெல்்வறு மக்�ளிைம் ப்சல்கினைது. 
இவவணாறு விரிவலையும் அன்ெ 
பினைர முறறி, எல்ைணா உயிர�ளிைமும்  ஆதி சி்ன் ஆதி சி்ன்

77086 6246877086 62468

அன்பும்அன்பும்அருளும்அருளும்
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ப்சல்லும் அருளணா�ப பெருகுகினைது. இல்ைைத்தின முதிரவு துைவைம் எனில் அ்தறகுக் 
�ணார்ம் அனபு எனெது அருளணா� வளரவ்்த. அன்ெ அருளுக்கு அடிபெலை எனெ்தறகு 
ஆ்தணாரமணா� இந்தத் திருக்குைள்:

அருயளன்னும் அன்பீன் குழவி ய்பயாருயளன்னும் 
யைலவச் யைவிலி்யால உண்டு

(அதி�ணாரம்: பெணாருள் ப்சயல் வல�, குைள் எண: 757)

இ�ன் த�ொருள்:

அனபிைணால் பெறபைடுக்�பெட்ை அருள் எனனும் குழநல்த, பெணாருள் எனனும் 
ப்சவிலித்்தணாயணால் வளரக்�பெடும். எை்வ இந்தக் குைளில், அனபு எனெ்தலை ்தணாயணா�வும், 
அருள் எனெ்தலை அனபு எனும் ்தணாய் பெறபைடுக்கும் குழநல்த எனெ்தணா�வும் இைக்கியச் 
சுலவ்யணாடு ெணாடுகினைணார வள்ளுவர பெருமணான.

எை்வ உைகியல் அை நூைணாை திருக்குைளின ெடி, "அனபு எனெது ப்தணாைரபு 
உலையவர�ளிைம் எழும் உள்ள உ்ரச்சி", "அருள் எனெது ப்தணாைரபு இல்ைணா்தவர�ளிைமும் 
எழும் �ருல், குறிபெணா� எந்த உயிர வருத்்தம் உறைணாலும் அ்தறகு இரங்குவது" எனறு 
வலரயலை ப்சய்திருக்கிைணார உலரயணாசிரியர ெரி்மைழ�ர. அனபின முதிரச்சி அருள் 
எனெ்்த அனபிறகும் அருளுக்கும் உள்ள ப்தணாைரபு ஆகும்.

உைகியல் அை நூலினெடி 'அனபும் அருளும்' எனை இரணலையும் புரிநது ப�ணாள்ள 
முயன்ைணாம். இனி ல்சவ சித்்தணாந்தத்தில் அனபும், அருளும் எனெ்தலைத் ப்தணாைரநது 
�ற்ெணாம்.                                                        

அகில உலகஙகளிலும் உள்ள எலலலாப் ப�லாருளகள்ளயும் மூன்று 
பிரிவில அடக்கி விடலலாம். ஒன்று தலானே அறிகின்்ற ப�லாருள. மறப்றலான்று 
அறிவிததலால அறிவின்்ற ப�லாருள. அறிவிததலாலும் அறியலாத ப�லாருள 
மறப்றலான்று. இவறள்றப் �தி, �சு, �லாசம் என்று நம் ளசவ சமய ஞலாே 
நூலகள கூறுகின்்றே.

�தி : தலானே அறிகின்்ற ப�லாருள
�சு : அறிவிததலால அறிகின்்ற ப�லாருள
�லாசம் : அறிவிததலாலும் அறியமலாடடலாத ப�லாருள.

இள்றவனும் அநலாதி, ஆன்மலாக்களும் அநலாதி. 
இளதனய திருமூலர்,
"�தியிளேப் ன�லால �சு�லாசம் அநலாதி"
என்று கூறுகி்றலார்.

வாரியார் மமாழிகள்
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மாயூரத்தின் சப்தஸ்தானத் ்தலங்கள்

மயூரநணா்தர

சித்்தர�ணாடு பிரம்மபுரீ்சர

ஐயணாைபெர ப�ணாரநணாடு புனுகீ்சர

துைணாக்�ட்ைம் �ணாசி விஸவநணா்தர

்்சணாழம்்ெட்லை அழகியநணா்தர

1. முத்தநயா்தன் 2. திருஞயானைம்்பந்தர், திருநயாவுக்கரைர், பு்கழ்தது்ண நயா்னயார் 
3. விளகய்கரிககும் திருதய்தயாண்டு 4. மயாசில வீ்ணயும் 5. உமயா்பதி சிவயாச்ையாரி்யார்

நவம்்பர் மயா்த ்கண்டுபிடியுங்கமளன் (வி்டை்கள்)

மூவலூர வழித்துல் நணா்தர
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திலத்யில ஆதிதைநாள் ்வழிபாடு – டி�ம்பர் 2015
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