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அட்டைப்படை விளக்கம்
ைசபுஜ ரிஷப ைாண்டவமூர்ததி

இராஜேந்திர ஜ�ாழன் வட கலிஙகத்தின்மீது 
(வஙகாளம்) படடயெடுத்து இரணடாம் 
மகிபாலடை யவன்று, அஙகிருந்்த '்த�புே 
ரிஷப ்தாணடவமூர்த்தி' எனும் பஞ�ஜலாக 
விக்கிரகத்திடை யவற்றிச் சின்ைமாக யகாணடு 
வந்்தார். இம்மூர்த்தி ்தற்ஜபாது ஜமலக்கடம்பூர் 
்தலத்தில் உளளது.

எம்யபருமான் காடள மீது நின்்ற நிடலயில் 
வலக்டக கேஹஸ்த அடமப்பிலும், இடக்டக 
பிரபஞ�ம் ்தாஙகியும், மற்்ற அடட திருக்கரஙகளில் 
வீரயவணடெம், பிரம்ம கபாலம், ஜகடெம், சூலம், 
அரவம், கடடஙகம், ்தணடம், குத்தீடடி ஆகிெடவ 
்தாஙகி �துர ்தாணடவ திருக்ஜகாலத்தில் காடசி 
்தருகின்்றார்.

அட்த்டபப்டம் உைவி : க்டம்பூர் விஜய்

03

13
16

07 உஜ்ஜயினி மகாகாளி 
ருத்ாணி பீடம்

அன்பும்அன்பும்அருளும்அருளும்

09
11

திருமுட்்டம் (ஸ்ரீமுஷ்ணம்)
திருப்புகழ் தல வழிபாடு
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ஆசிரியர் பக்கம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

சிவயபருமானின் ஐந்ய்தாழில்களாை 
படடத்்தல், காத்்தல், அழித்்தல், மட்றத்்தல், 
அருளு்தல் என்பட்தக் குறிப்பது நடராே 
மூர்த்்தம். ஒரு டகயில் உளள உடுக்டக 
படடத்்தடலயும், மற்ய்றாரு டகயில் உளள 
யநருப்பு அழித்்தடலயும், அடடக்கலம் 
்தரும் டக காத்்தடலயும், ஆடிெ பா்தம் 
அருளு்தடலயும் , ஊன்றிெ பா்தம் 
மட்றத்்தடலயும் குறிக்கின்்றது.

நடராேப் யபருமாடை மகாவிஷ்ணு, 
பிரம்மா, இந்திராதி ஜ்தவர்கள, முனிவர்கள 
மடடுமல்லாது மக்களாகிெ நாமும் ்தரிசிக்கும் 
முக்கிெமாை ஒருநாள 'ஆருத்ரா ்தரி�ைம்' 
எைப்படும் மார்கழித் திருவாதிடரத் திருநாள.

ஆடல்வல்லானுக்கு வருடத்திற்கு ஆறு 
முட்ற நடடயபறும் அபிஜஷகத்தில் மிகவும் 
முக்கிெமாைது ஆருத்ரா அபிஜஷகமாகும். 
அபிஜஷகமும், அட்தத் ய்தாடர்ந்து 
நடடயபறும் ஆருத்ரா ்தரி�ைக் காடசியும் 
நாம் அடைவரும் கணடு, ்தரிசித்து ஜபறு 
யப்ற ஜவணடிெ நிகழவாகும்.

இந்்த மா்தத்தில் ஜ்தவர்களுக்கு 
அதிகாடல ஜநரமாகக் குறிப்பிடப்படும் 

இணையார் திருவடி என்தணைமேல் ணவத்தலுமே
துணையான சுற்றங்கள் அத்தணனயுந் து்றந்்்தாழிந்ம்தன
அணையார் புனறறில்ணை அம்பைதம்த ஆடுகின்ற
புணையாளன சீர்்பாடிப் பூவல்லி ்்காயயாமோ!

- ோணிக்கவாச்கர் அருளிய திருவாச்கம

மார்கழி மா்தம் ய்தாடஙகுகி்றது. இம்மா்தத்தின் 
முப்பது நாடகளும் காடல ஜநரத்தில் 
திருக்ஜகாயிலுக்குச் ய�ன்று திருயவம்பாடவ, 
திருப்பளளியெழுச்சி பாடி இட்றவடை 
வழிபட ஜவணடும். அப்ஜபாது நடடயபறும் 
மார்கழி மா்த அபிஜஷகத்தில் கலந்துக் 
யகாணடு இட்றெருடளப் யப்றலாம்.

இனி, இந்்த இ்தழில் 'நல்வாழவுத் 
்தரும் திருமுட்றத் ்தலஙகள' ய்தாடரில் 
'திருவாழ்காளிபுததூர்' ்தலத்ட்தயும், 
அம்பிடகயின் ஆடசி பீடஙகள வரிட�யில் 
'உஜஜயினி ருதோணி பீ்டம்' ்தலத்ட்தயும், 
ஜ�வற்யகாடிஜொனின் திருப்புகழத் 
்தலஙகளில் 'இஞ்சிக்குடி' முருகடையும், 
'சிற்பம் ய�ால்லும் கட்தகள' ய்தாடரில் 
'ஏகபாை மூர்ததி'டெயும் ்தரிசிக்க உளஜளாம்.

ஜமலும் அன்பும் அருளும், ய்தாணடட 
நாடடின் அறுஜகாணத் ்தலஙகள, திருமுடடம் 
(ஸ்ரீமுஷ்ணம்) திருப்புகழ ்தல வழிபாடு 
பற்றிெ கடடுடர ஆகிெடவயும் இடம் 
யபறுகின்்றை.

அன்புடன்
ம. நித்யானந்தம்

யபாறுப்பாசிரிெர்
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சிறபம் ச�ொல்லும் ்கதை்கள் - 2

சிவனுடடெ சில அபூர்வமாை வடிவஙகள 
சிடலகளாக, யவகு அபூர்வமாை ஜகாயில் 
திருச்சுற்றுகளில் இருக்கின்்றை. இடவகடள 
நாம் பார்த்து அனுபவிக்கலாம் என்்ற 
ஒரு முெற்சியில் இ்றஙகி இருக்கிஜ்றாம். 
ஜகாயிலுக்கு ஜபாஜைாமா; �ாமிடெக் 
கும்பிடஜடாமா; வந்ஜ்தாமா என்பய்தல்லாம் 
மிக ்தவ்றாை ஒரு பழக்கம்.

ஒரு ஜகாவில் என்பது ஒரு யபரும் 
கடலப்யபாக்கிஷம் என்பட்த நிடைவுறுத்்த 
்தான் இந்்த ய்தாடர். ய�ன்்ற மா்தம் ேலந்்தர 
�ம்ஹார மூர்த்தி என்்ற அபூர்வ சிற்ப 
வடிவத்ட்த பற்றி அறிந்துக் யகாணஜடாம். 
இந்்த மா�ம் 'ஏகபா்த மூர்த்தி' என்்ற 
மிக மிக அபூர்வமாை சிவனுடடெ சிற்ப 
வடிவம் பற்றி அறிந்து யகாளஜவாமா? இந்்த 

ஏகபா்த மூர்த்திடெ நம் 
்தமிழநாடடில் மூன்ஜ்ற மூன்று இடஙகளில்்தான் 
நாம் காணமுடியும்.

ஊழிக் காலத்தின்ஜபாது படடக்கும் 
ய்தாழிலுக்கும், காக்கும் ய்தாழிலுக்கும் 
ஜ்தடவ இல்லா்த ஒரு சூழல் ஏற்படடு 
விடுகி்றது. அடைத்தும் யவடித்துச் சி்தறி 
அழிந்து, ஒரு யபரும் உருவமாகி, சிவனுடடெ 
உடஜலாடு ஐக்கிெமாகிப் ஜபாகும் ஒரு 
நிகழவு என்று நாம் யகாளளலாம். இது்தான் 
ஊழிக்காலம்.

எைஜவ அந்்த ஜநரத்தில் சிவயபருமான் 
்தான் மிகப் பிர்தாைமாை மூர்த்திொக 
அடமகி்றார் . அவர் பிரம்மடையும் 
விஷ்ணுடவயும் ்தன்ஜைாடு இடணத்துக் 
யகாணடு ஒஜர பா்தத்தில் நிற்பது ஜபான்்ற 

ஏகபாதஏகபாத  மூர்த்திமூர்த்தி
98406 7066098406 70660
கி.கி.  ம�ொ்கன்ம�ொ்கன்

திருவ�ொற்றியூர் க�ொயிலில் ஏ�பொத மூர்த்தி
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ஒரு வடிவத்ட்த நமக்கு காடடுகி்றார்கள 
சிற்பிகள.

பாரதிொர் பாடல்கள பல அடிக்கடி 
பாடப்யபற்று ய�ால்லப்படடு நமக்கு 
நிடைவில் இருக்கின்்றை. அவருடடெ மிக 
அபூர்வமாை ஒரு பாடல்்தான் 'ஊழிக்கூத்து' 
என்பது. அந்்தப் பாடடல முழுவதும் நீஙகள 
படித்து பார்த்தீர்கயளன்்றால், உடமெம்டம 
சிவஜைாடு இடணந்து ஆடும் ்தாணடவம் 
இந்்த ஊழிக் கூத்து.

"அன்ன அன்ன ஆடும் கூத்்த
 நயாடைச் செய்தயாய என்ன
்களிதது ஆடும் ்கயாளி ெயாமுண்டி ்கங்கயாளி” 
இந்்த பாடல் வரிகடள ஜமாகை ராகத்தில் 
(முல்டலப் பணணில்) பாடிப் பாருஙகள. 
சிவ �க்தியினுடடெ ்தாணடவம் உஙகள 
கண முன்ைால் ய்தரியும். பாடலின் 
கடடசிச் �ரணத்தில் "டகடெ யகாஞசித் 

ய்தாடுவாய் ஆைந்்தக் கூத்திடுவாய்" என்று 
உடமெம்டமயும் சிவனும் இடணந்து 
ஆடும் ஒரு ்தாணடவத்ட்த பாரதி நம் கண 
முன்ைால் பாடல் வடிவத்தில் யகாடுக்கி்றார்.

மிக அபூர்வமாை அற்பு்தமாை 
பாடல் ம்றக்காமல் அட்தப் படித்து 
அனுபவியுஙகள. ஏகபா்த மூர்த்திடெ, 
உருவத்ட்த, அனுபவிக்க ஜவணடுயமன்்றால், 
இந்்த ஊழிக்கூத்து என்்ற பாடல் நமக்கு 
அவசிெமாக படுகி்றது. எைஜவ அ்தடை 
இஙஜக ஜமற்ஜகாள காடடியுளஜளன்.

அந்்த ஊழிக் காலத்தின்ஜபாது 
சிவயபருமான் மடடுஜம ்தனிொக இருக்கி்றார் 
என்்ற கருத்ட்த ய�ால்லும் பாணியில், 
ஒஜரயொரு காலில் நிற்கி்றார் என்பட்த 
காடடுவது ஜபான்்ற ஒரு உருவம் ்தான் ஏகபா்த 
மூர்த்தி. இந்்த ஏகபா்த மூர்த்திடெ மூன்று 
வடிவஙகளில் யவளிப்படுத்தியிருக்கி்றார்கள.

திரு�ொனைக்�ொ�ல் க�ொயிலில் ஏ�பொத மூர்த்தி
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1. ஏகபா்த மூர்த்தி, 2. ஏகபா்த 
திருமூர்த்தி, 3. திருபா்த திருமூர்த்தி என்்ற 
மூன்று வடிவஙகளில் வடித்திருக்கி்றார்கள.

ய �ன்டைக்கு அருகிலிருக்கும் 
திருயவாற்றியூரில் இந்்த ஏகபா்த மூர்த்தி 
மிக அழகாக இன்றும் காடசி ்தருகி்றார்.

வழக்கம்ஜபால சிவடை கும்பிடடுவிடடு 
ஜகாயிடல விடடு வந்துவிடாமல், சுற்றி 
இருக்கும் திருச்சுற்றுகளில் காணப்படும் 
அபூர்வமாை சிற்பஙகடள பார்த்து 
அனுபவிக்க ஜவணடும் என்்ற ஒஜர 
காரணத்திற்காகத் ்தான் இந்்த ய்தாடர் 
எழு்தப்படுகி்றது என்பட்த நிடைவில் 
டவத்துக் யகாளளுஙகள.

ஜகாயில் என்பது ஐந்து பத்து 
நிமிடஙகளில் சுற்றி விடடு வந்து விடக்கூடிெ 
விஷெம் அல்ல. கடலப்யபாக்கிஷஙகள 
எல்லாம் அஙகு கிடடக்கின்்றை என்்ற 
நிடைஜவாடு ய�ல்ல ஜவணடும். அப்படி 
ய�ன்்றால் ்தான் இந்்த அபூர்வ சிற்பஙகள 
எல்லாம் நம் கணணில் படும்.

அடுத்து திருவாடைக்காவல் ஜகாயிலில் 
இந்்த ஏகபா்த மூர்த்தி இருப்பட்த கணடு 
அனுபவிக்கலாம். இஜ்த ஜபான்று நம் 
மகாபலிபுரத்தின் கடற்கடர ஜகாயில் 
நுடழவுவாயில் வலது பக்க தூணில் 
இருக்கி்றது மிக அபூர்வமாை ஏகபா்த 
மூர்த்தி. ஆைால் 1500 வருடஙகள 
ஆை்தைால் அவவளவு �ரிொக ய்தளிவாக 
இல்டல. மற்்றபடி பார்த்து அனுபவிக்க 
ஜவணடிெ முகூர்த்்தம் அது.

ஒரி�ாவில் 64 ஜொகினிகள ஜகாவிலில் 
இந்்த ஏகபா்த மூர்த்தி இருக்கி்றது. 
ஆைால் அஙஜக அ்தடை ஏகபா்த 
டபரவர் என்று கூறுகி்றார்கள. அந்்த 
வழிபாடடு முட்றஜெ விசித்திரமாைது. 

அ்தடையும் அஙகு ய�ல்லும்ஜபாது நாம் 
கணடு களிக்கலாம்.

மற்்றபடி ய்தன்னிந்திொவிஜலஜெ ஏகபா்த 
மூர்த்தி பார்ப்பது மிக மிக அபூர்வம் என்று 
பலர் கூறுகி்றார்கள. ஏகபா்த மூர்த்தியில் 
சிவன் மடடுஜம இருக்கி்றார். அவர்்தான் இந்்த 
பிரபஞ�த்திடை ்தாஙகுகின்்ற ஒஜரயொரு 
தூண ஜபான்்ற ஒருவராக இருக்கி்றார் 
என்று யகாளளலாம்.

ஏகபா்த திரிமூர்த்தியில் சிவனின் 
இடது வலது பக்கத்தில் பிரம்மா விஷ்ணு 
இருக்கி்றார்கள. அவர்களும் ்தஙகளுடடெ 
ஆயு்தஙகஜளாடு இருக்கி்றார்கள. சிவனும் 
நான்கு கரஙகஜளாடு இருக்கி்றார். மான், 
மழுஜவாடு பார்க்கலாம்.

நடராே உருவத்தில் கூட அஞஜ�ல் 
என்்ற டகடெ (அபெஹஸ்தம்) காடடுகி்றார். 
இடது டகொல் ்தன்னுடடெ பா்தத்ட்த 
காடடுவது ஜபான்்ற ஒரு பாவடையில் 
இருக்கி்றார் நடராேர்.

ஆைால் ஏகபா்த மூர்த்தியில் ஒரு டக 
அஞஜ�ல் என்்ற கரமும், அடுத்்தது என்டை 
�ரணடடந்்தால் அடைத்து வரஙகடளயும் 
்தரக்கூடிெ வர்த ஹஸ்தம் என்்ற யபாருள 
குறிப்பிலும் அவடர காணலாம்.

மூன்்றாவ்தாக திரிபா்த திருமூர்த்தி. 
இதில் பிரம்மாவும் சிவனும் ஒஜர ஒரு 
பா்தத்ட்த வடளத்்தபடி சிவஜைாடு உடஜலாடு 
இடணத்து இருப்பார்கள.

இது ஜபான்்ற அபூர்வமாை சிற்பஙகடள 
நாம் பார்த்து அனுபவிக்க ஜவணடாமா? 
ஆை ால்  மிக  மிக  ப ழடமெ ாை 
ஜகாயில்களில்்தான் இந்்த சிற்பஙகள 
காணப்படுகின்்றை. இந்்த மூர்த்திகளுடடெ 
அர்த்்தஙகடளயும் புரிந்து யகாளள 
ஜவணடும்.
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அ்தனுடடெ அழடகயும் நின்று 
அனுபவித்து்தான் அடுத்்த இடத்திற்கு நாம் 
நகர ஜவணடும். இதுஜபான்்ற ஒரு பழக்கத்ட்த 
நாம் ஜகாயிலுக்குச் ய�ன்று ஏற்படுத்திக் 
யகாளள ஜவணடும் என்ப்தற்காகஜவ இந்்த 
ய்தாடரில் எழு்தப்படுகி்றது.

இது ஜபான்்ற அபூர்வமாை சில 
சிவனுடடெ முகஙகடள நாம் ய்தாடர்ந்து 

பார்த்து அனுபவிக்கலாம். ம்றக்காமல் 
கடற்கடரக் ஜகாயில் மகாபலிபுரம் 
ய�ல்லும்ஜபாது அவசிெம் பாருஙகள. உப்புநீர் 
காற்று அட்த ்தாக்கி அட்த யபரி்தாக 
சிட்தத்திருக்கி்றது. திருயவாற்றியூரில், 
திருவாடைக்காவலில் சி்றப்பாக இருக்கின்்றை.

திருவாரூருக்கு அருகில் உளள 
்தப்பலாம்புலியூர் என்்ற ஊரில்  ஏகபா்தமூர்த்தி 
இருக்கி்ற்தாம். இட்தப் பற்றி ்தமிழத் 
்தாத்்தா உ.ஜவ. �ாமிநாட்தய்ெர் ய�ால்லி 
இருக்கி்றார். மதுடர மீைாடசி சுந்்தஜரஸவரர் 
ஜகாயில் மற்றும் திருவதிடக ஜகாயிலில் 
சுட்த சிற்பமாக பார்க்கலாம்.

இ்தடை எழு்த உ்தவி ய�ய்்த திரு 
வி.ஜக. ஸ்ரீநிவா�ன் அவர்களுக்கும், சில 
அரிெ ்தகவல்கள யகாடுத்து உ்தவிெ 
திரு ஜக.ஜக. அவர்களுக்கும் நன்றிடெ 
ய்தரிவித்துக் யகாளகிஜ்றன்.

மற்ய்றாரு அபூர்வ மூர்த்தி பற்றி அடுத்்த 
மா்தம் நாம் அறிந்து யகாளஜவாமா?   

மதுனை மீைொட்சி சுநதகைஸ�ைர் க�ொயில் 
க�ொபுைத்தில் ஏ�பொத மூர்த்தி

அரிசி வெண்மையாக இருகக வெணடும் என்று நாம் கருதுகிவ�ாம். 
அவொறு கருதிய நாம் அரிசிககு வெண்மை ெர்ணம் பூசுகின்வ�ாமைா? 
இல்லை. ஏன்?

அரிசியினு்ைய வ�ாந்த நி�ம் வெண்மை. அந்த 
வெண்மை நி�த்்தத ்தவிடு மை்�ததிருககின்�து. 
்தவிடு நீங்கினால அரிசியின் இயற்க நி�மைாகிய 
வெண்மை வெளிப்படும். அ்தறகாக அரிசி்ய 
உரலிலிட்டுத தீட்டுகிவ�ாம். அ்தனால, அரிசி்ய 
மை்�ததிருககின்� ்தவிடு நீங்குகி�து.

அதுவ்பாலை, ஆன்மைா்ெ மை்�ததிருககும் 
அறியா் மையாகிய ்தவிடு நீங்கினால ஆன்மைாவின் 
இயல்பாகிய அறிவுப பிரகா�ம் வெளிப்படும்.

வாரியார் ்மாழிகள்
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அம்பித்கயின் ஆட்சி பீடங்கள் – 11

அம்பாளின் முக்கிெக் ஜகாயில்கஜள 
�க்தி பீடஙகள என்்றடழக்கப்படும் 51 
�க்தி பீடஙகளில் ஒன்்றாக மத்திெப் 
பிரஜ்த�ம் ‘உஜேயினி மாகாளி’ த்வா்த�லிஙக 
ஜஷத்திரம் விளஙகுகி்றது, �ப்்த ஜமாட�புரி 
என்றும் இத்்தலம் அடழக்கப்படுகி்றது. 
உஜடேயினில் இருக்கும் காளிஜகாயில் 
�க்தி பீடம் 'ருத்ராணி பீடம்' ஆகும்.

காளி ஜ்தவியின் இருப்பிடஙகளில் 
ஒன்்றாக உஜேயினி திகழகி்றது. இஙகு 
யகாலு வீற்றிருக்கும் காளி ஜ்தவிடெ 
நம்மவர்கள உச்சினி மாகாளி என்பார்கள. 
மாந்திரீகம் ய�ய்ஜவார் உச்சினி மகா காளியின் 
அருடளப் யபற்்றால் எதிரிகளால் அவர்கடள 
யேயிக்க முடிொது என்பது ஐதீகம். 
உஜேயினி காளி ஜகாயிடல வடமாநிலத்்தவர் 
காளி மந்திர் என்்றடழப்பார்கள.

'ருத்திரன்' என்பது சிவடைக் குறிக்கும். 
'ருத்ராணி' என்பது அம்பாடள, �க்திடெக் 
குறிக்கும். ருத்ரம் என்்றால் ஆஜவ�ம் என்று 
யபாருள. உஜேயினியில் வீற்றிருக்கும் 
காளிஜ்தவி, ஜகாபமாக, ஆஜவ�மாக 
இருப்ப்தால் 'ருத்ராணி' என்று யபெர். 
உக்கிரமாக இருக்கும் அம்பிடகடெச் �ாந்்த 
ய�ாரூபிொக மாற்றிெவர் ஆதி �ஙகரர். 
அம்பிடகயின் அருகில் ஆதி �ஙகரர் 
எந்திரத்ட்தப் பிரதிஷ்டட ய�ய்து ஆஜவ�மாக 
இருந்்த காளிடெச் �ாந்்தப்படுத்திைார்.

உருணடட முகம், ய�ந்தூரம் பூசிெ 
குணடு கன்ைஙகள, அன்பு யபாஙகி 
வழியும் அழகாை கணகள, ்தடலயில் 
கிரீடத்துடன் சிம்மத்தின் மீ்தமர்ந்து 
பக்்தர்களுக்கு ஜவணடும் வரத்ட்த வாரி 
வழஙகி அருளபாலிக்கி்றாள உஜேயினி 

உஜ்ஜயினி மகாகாளி 
ருத்ாணி பீடம்
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காளிஜ்தவி. இவடள வடபத்திர காளி 
என்றும் ஜபாற்்றப்படுகி்றாள.

காளி ஜ்தவியின் அருடளப் யபற்று 
�ர்வ வல்லடமயுடன் மிகப் யபரிெ 
�ாம்ராஜெத்ட்த உருவாக்க ஜவணடுயமன்று 
விரும்பிைான் விக்ரமாதித்்தன். ்தன்டைஜெ 
பலி யகாடுப்ப்தன் மூலம் ஜவணடிெ வரம் 
கிடடக்கும் என்றும் நம்பி உயிர் து்றக்கத் 
துணிந்்தான். அவனுடடெ ்தடல ஈடடி 
முடையில்படும்ஜபாது மகாகாளி ஜ்தான்றி 
'ஜவணடிெ வரம் ்தந்ஜ்தன்' என்று அருளாசி 
வழஙகிைாள.

அம்பிக்டகயின் அருளால் உஜேயினி 
என்னும் மிகப் யபரிெ நகரம் உருவாைது 
என்றும் விக்ரமாதித்்தான் அட்தத் 
்தடலநகராகக் யகாணடு �ாம்ராஜெத்தின் 
�க்ரவர்த்திொக முடிசூடிக் யகாணடான் 
என்றும் வரலாறு கூறுகி்றது. 

� ாகு ந் ்தலம் ,  ஜ ம கதூ்தம் , 
ரகுவம்�ம், சிொமளா ்தணடகம் 
ஜபான்்ற காவிெஙகடளப் படடத்்த 
மகாகவி காளி்தா�னுக்கு கவிபாடும் 
ஆற்்றடலத் ்தந்்தவளும் இந்்த 
வடபத்ரகாளி்தான். மகாகவி 98400 9591998400 95919

க ா ளி ்த ா � ன் 
ய ்த ா ட க் க த் தி ல் 
எழு்தப் படிக்கத் 
ய்தரிொ்த ஆடு மாடு 
ஜமய்க்கும் இடடென்.

காளி்தா�டை 
மணந்து யகாணட 
இளவரசி, பின்ைஜர 
அவனுக்கு எழு்தப் 
படிக்கத் ய்தரிொது 
எ ன் று  அ றி ந் து 
ய க ா ண ட ா ள . 
க ா ளி ஜ ்த வி ட ெ 

வழிபடடு அவளது அருளால் எழு்தப் 
படிக்கக் கற்குமாறு அனுப்பி டவத்்தாள. 
அவனும் உஜேயினி மகாகாளிடெ அணுகி 
்தன்டைக் கல்விமாைாக மாற்்ற மைமுருக 
ஜவணடிைான். 

சிொமளாகவும், ராேராஜேஸவரிொகவும், 
அவனுக்குக் காடசி ்தந்து மகாகாளி 
அருளபாலித்்தாள. அவன் ஜகடட்தற்கு 
இணஙக ்தைது வாய்த் ்தாம்பூலத்ட்த 
அவைது வாயில் உமிழந்து காளி்தா�டை 
உலக மகாகவிஞன் ஆக்கிைாள. இந்்தக் 
குறிப்பு காளி்தா�ன் எழுதிெ சிொமளா 
்தாணடகத்தில் இருக்கி்றது. இந்்தக் 
காவிெத்தில் மகாகாளியின் ்தடல மு்தல் 
பா்தம் வடரயிலாை ஜக�ாதி பா்தத்ட்த 
வடயமாழியில் சி்றப்பாக வர்ணித்துளளார்.

காளி மூர்த்்தஙகளில் ஆத்ெகாளி, 
மகா காளி, ்த�முகி வடிவஙகள 
உணடு. பத்ரகாளி என்னும் காளி 
மஙகலகரமாை காளி ஆவாள. 
பத்ரக ாளிகளில் புர ா்தைமாக 

விளஙகுபவள உஜேயினி மகாகாளி 
என்பது குறிப்பிடத்்தக்கது.  
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நல்்ொழ்வுத் ைரும் திருமுதைத் ைலங்கள் - 15

பஞ� பாணடவர்களில் ஒருவராை 
அர்ேஜூைன் தீர்த்்த ொத்திடர ஜமற்யகாணடு 
ய்தன்திட� ஜநாக்கி பல்ஜவறு ்தலஙகடள 
்தரிசித்துக் யகாணடு வந்்தான். ஒரு�மெம் 
அவனுக்கு ்தாகம் எடுக்க, சிவயபருமான் 
முதிெவர் ஜவடத்தில் அஙகு ஜ்தான்றி, 
ஒரு ்தணடத்ட்தக் யகாடுத்து, இ்தடை 
ஊன்றிைால் அஙகு ்தணணீர் கிடடக்கும் 
என்்றார்.

அ ர்ேஜூைனும் ்தைது வ ாடள 
முதிெவரிடம் யகாடுத்துவிடடு நீர் குடிக்கச் 
ய�ன்்றான். முதிெவர் அந்்த வாளிடை 
அருகிலிருந்்த புற்றில் ஒளித்து டவத்துவிடடு 
மட்றந்்தார். முதிெவடரக் காணா்த 
அர்ேஜூைன் சிவயபருமானிடம் முட்றயிட, 
சிவயபருமான் காடசி அந்்த வாளிடைக் 

அவனிடம் திருப்பிக் யகாடுத்்தார் . 
அ்தைால் இத்்தலம் 'வாளஒளிபுற்றூர்' 
என்று அடழக்கப்படடு, காலப்ஜபாக்கில் 
'வாயளாளிபுத்தூர்' என்று மருவிெது.

ஜ்தவாரப் பாடல்களில் இத்்தலம் 
'திருவாழயக ாளிபுத்தூர் '  என்றும் , 
திருப் பு கழில்  ' வ ாடக  ம ா ந க ர் ' 
என்றும் இத்்தலம் வழஙகப்படுகி்றது. 
்த ற் ஜ ப ா து  ' தி ரு வ ா ள ப் பு த்தூ ர் ' 
என்றும் ,  ‘ திருவ ா யள ாலிபு த்தூ ர் ’ 
என்றும் அடழக்கப்படும் இத்்தலம் 
டவத்தீஸவ ரன் ஜ க ாயிலிலிருந்து 
மணல்ஜமடு ய�ல்லும் �ாடலயில் 
உளளது. திருப்புன்கூரிலிருந்து 7 கி.மீ. 
டவத்தீஸவரன் ஜகாயிலிலிருந்து 10 கி.மீ. 
இத்்தல மூலவர் 'மாணிக்கவணணர்' என்னும் 

அர்ஜுனன் வழிபட்ட

திருவாளப்புத்தூர்
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திருநாமத்துடன், �ற்று உெர்ந்்த பாணத்துடன், 
லிஙக வடிவில் காடசி அளிக்கின்்றார். 
வடயமாழியில் 'இரத்திைபுரீஸவரர்' என்று 
அடழக்கப்படுகி்றார் . மகாவிஷ்ணு 
மாணிக்கத்திைால் சிவயபருமானுக்கு 
பூடே ய�ய்்த ்தலமா்தலால் மூலவர் 
'மாணிக்கவணணர்' இப்யபெர் யபற்்றார். 
அம்பிடக 'வணடார்பூஙகுழலி', 'பிரம 
குந்்தளாம்பிடக' என்னும் திருநாமஙகளுடன் 
்தரி�ைம் ்தருகின்்றாள.

ஜ க ா ஷ் ட த் தி ல்  வி ந ா ெ க ர் , 
்தடசிணாமூர்த்தி, லிஙஜகாத்பவர், அஷ்டபுே 
துர்க்டக, �ணஜடஸவரர் ஆகிஜொர் ்தரி�ைம் 
்தருகின்்றைர். இக்ஜகாயிலில் துர்க்டக 
�ன்ைதி சி்றப்பு வாய்ந்்தது. பிரகாரத்தில் 
விநாெகர், வளளி, ஜ்தவஜ�டை �ஜம்த 
சுப்பிரமணெர், டபரவர், யமய்க்கணடார் 
ஆகிஜொர் காடசி ்தருகின்்றைர்.

வ ா சு கி  ந ா க ம் 
சி வ ய ப ரு ம ா ட ை 
வழிபடடஜபாது உணடாை 
புற்று இருந்்த ்தலமா்தலால் 
இத்்தலம் புற்றூர் என்று 
வழஙகப்படடு பின்ைர் 
மருவி புத்தூர் என்று 
அடழக்கப்படட்தாகக் 
கூ று வ ர் .  கு க ஜ க து 
என்னும் ஜ�ாழ அர�னுக்கு 
இத்்தலத்தில் சிவயபருமான் 
க ா ட சி  ்த ந் ்த ்த ா க க் 
கூ்றப்படுகி்றது.

இக்ஜகாயிலின் ்தல 
விருட�மாக வாடக மரம் உளளது. அ்தைால் 
இத்்தலத்திற்கு வாடக மாநகர் என்்ற 
யபெரும் உணடு. தீர்த்்தம் 'பிரம்ம தீர்த்்தம்' 
என்று அடழக்கப்படுகி்றது. இத்்தலத்து 
முருகப்யபருமாடை அருணகிரிநா்தர் ்தமது 
திருப்புகழில் பாடியுளளார்.

ஜ்தவாரப் பாடல் யபற்்ற 2 7 6 
சிவாலெஙகளில், காவிரித் வடகடர 
்தலஙகளுள 2 9 வது  ்தலம ாகும் . 
திருஞாை�ம்பந்்தர் இரணடு பதிகஙகளும், 
சுந்்தரர் ஒரு பதிகமும் பாடியுளளைர்.

இக்ஜகாயிலில் காடல 
7 மணி மு்தல் மதிெம் 12 
மணி வடரயும், மாடல 4.30 
மணி மு்தல் இரவு 
8 வடரயும் நடட 
தி்றந்திருக்கும்.

�. நித்யொனநைம்�. நித்யொனநைம்
98413 9851698413 98516

டிசம்பர் 2021 புேவலர்

சி�த்திரு சிவக்குமாேன், சி�த்திரு சஙகேவடிரவல் 
சி�த்திரு ்வஙக்டசுபபிேமணியன்
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ம�்றச்கொடிமயொனின் திருப்பு்கழ்த் ைலங்கள் - 15

த�தை த�தை 
சு. சுமேஷ் பிரியன்சு. சுமேஷ் பிரியன்

ஜ�ாழ நாடடின் �ந்்தை வைத்தின் நடுஜவ எழில்யப்ற அடமந்்த “இஞசிக்குடி” திருத்்தலம் 
என்்ற திருத்்தலஜம இம்மா்தம் நாம் ்தரிசிக்க உளஜளாம்.

வளளி ய்தய்வாடை உடன் நின்்ற திருஜகாலத்தில் ஒரு முகமும் நான்கு திருக்கரஙகளும் 
யகாணடு கிழக்கு ஜநாக்கி அருளபாலிக்கின்்றார் கந்்தக் கடவுள. இத்்தலத்திஜல முருகப்யபருமான் 
அருணகிரிநா்தருக்கு காடசிக் யகாடுத்து அருளிெ ய�ய்தியும் திருஜகாயிலில் ஓவிெமாக 
தீடடப்படடுளளது.

"குஙகுமகற் பூர நாவி யிம�ல 
�ந்்தைகத் தூரி ஜலப பரிமள 
யகாஙடக்தடைக் ஜகாலி நீடு முகபட ...... நகஜரடக"

எை ய்தாடஙகும் யபாருள யபாதிந்்த திருப்புகடழ அருணகிரிநா்தர் இத்்தலத்தில் அருளியுளளார். 
உலகிெல் மெக்கத்தில் ஏற்படும் ஆட�கடள மிகுதிொக விரித்து பாடி, பின்பு முருகனின் 

99402 7498099402 74980

இஞ்சிக்குடி வளர் 
கந்தன்
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புகடழ பாடி வீடுஜபறு அடடவது என்ைாஜளா 
எை வருந்தி உருகுவ்தாக அடமந்துளளது.

பார்வதிஜ்தவியின் ஜவணடு்தலுக்கு 
இணஙக, ்தைது இடப்பாகத்ட்த வழஙகிெ 
காரணத்்தால் , இத்்தல இட்றவன் 
'பார்வதீஸவரர்' என்று அடழக்கப்படுகி்றார். 
பாவம் தீர ்தவம் ய�ய்்த்தால் இத்்தல இட்றவி 
'்தவக்ஜகால நாெகி' என்றும், உக்கிர ஜகாலம் 
யகாணடு, பி்றகு �ாந்்தம் அடடந்்த்தால், 
'�ாந்்த நாெகி' என்றும் அடழக்கப்படுகி்றாள. 
ஜமலும் அம்பிடகக்கு 'லலி்தாம்பிடக' என்்ற 
ஒரு யபெரும் உணடு.

யபருமாள ஸ்ரீ ஆதிஜக�வன் என்னும் 
திருநாமத்துடன் ்தனி �ன்ைதியில் 
அருளபாலிக்கி்றார். இத்்தலத்தில் சூரிென், 

�ந்திரன் அருகருஜக காடசி ்தருவது சி்றப்பு 
ஆகும். எைஜவ இத்்தலத்திற்கு வந்து வழிபடடால் 
கிரக ஜ்தாஷஙகள நீஙகும் என்பது நம்பிக்டக.

இத்்தலத்தில் திருமணக் ஜகாலத்தில், 
�ணடிஜகஸவரர், �ணடிஜகஸவரியுடன் காடசி 
்தருவது ஜமலும் ஒரு சி்றப்பு ஆகும். எைஜவ 
இத்்தலத்து இட்றவடை வழிபடடால், திருமண 
ஜொகம் உணடாகும் என்பது நம்பிக்டக.

பார்வதீஸவரர் திருக்ஜகாயில் விக்கிரம 
ஜ�ாழன் காலத்தில் கடடப்படடது. குஜலாத்துஙக 
ஜ�ாழனுக்கு நீணட காலமாக குழந்ட்தச் 
ய�ல்வம் இல்டல. எைஜவ இத்்தலத்தின் 
அம்மடை ஜவணடிைான். அம்மன் அருளால் 
குழந்ட்த வரம் கிடடக்கப் யபற்்றான். உடஜை 
அம்மனுக்கு யகாலுசு அணிவித்து ஜவணடு்தடல 
நிட்றஜவற்றிைான் மன்ைன். இன்றும் அம்மன் 
கால்களில் யகாலுசுகளுடன் அருளபாலிக்கி்றாள. 
திைமும் நாகலிஙகப் பூக்களால் அர்ச்�டை 
நடடயபறுவது இத்்தலத்தின் ்தனிச் சி்றப்பு.

மயிலாடுதுட்ற - திருவாரூர் �ாடலயில் 
உளள ஜபரளம் என்னும் ஊரிலிருந்து மூன்று 
கி.மீ ய்தாடலவில் இஞசிக்குடி ்தலத்திடை 
அடடெலாம். வாருஙகள நாமும் ய�ன்று 
்தரிசித்து வழிபடடு மகிழஜவாம்.

1. மூர்க்க நாெைார் முக்தி யபற்்ற திருத்்தலம் எது?
2.  மாைகஞ�ார நாெைார் மகடள மணமுடித்்தவர் யபெர் என்ை? 
3.  திருப்புகழில் பத்து திட�கள எை அருணகிரிநா்தர் குறிப்பிடும் இரணடு 

கூடு்தல் திட�கள எது? 
4.  அப்பர் சுவாமிகள திருவாரூரில் அருளிெ யமாத்்த பதிகஙகள எத்துடை?
5.  திருவாவடுதுட்ற ஆதீை குரு மு்தல்வர் நமச்சிவாெ மூர்த்திகள குரு பூடே 

மா்தம் நட�த்திரம் எது?

கண்டுபிடியுஙகளேன் – டிசம்பர் 2021

வித்டகள் 15 ஆம் பக்கம்
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சைவ சித்தாந்ததில் அன்பும் - அருளும்

உலக ்தருமம் கூறும் 
திருக்கு்றளின் படி, அன்பு என்பது 
"ய்தாடர்பு உடடெவர்களின் 
ஏற்படும் உளளது உணர்ச்சிொகிெ 
கா்தல்" என்றும் அருள என்பது 
"ய்தாடர்பு இல்லா்தவர்களிடமும் 
ஏற்படும் அன்பு" என்றும், அன்பு 
இல்ல்றத்திற்கு அடிப்படட 
என்றும், அருள து்றவ்றத்திற்கு 
அடிப்படட என்றும் கற்ஜ்றாம்.

இனி ட�வ சித்்தாந்்தத்தில் அன்பும் 
அருளும் எவவாறு வழஙகி வருகின்்றது 
என்று சிந்திப்ஜபாம். ட�வ சித்்தாந்்தத்தின்படி, 
உயிர்கள இட்றவன் ஜமல் ய�ய்வது அன்பு, 
அந்்த அன்டபக் காரணமாக டவத்து 
உயிர்களுக்கு இட்றவன் வழஙகுவது அருள. 
இந்்த வடரெட்ற ட�வ சித்்தாந்்த �ாத்திரஙகள 
பதிைான்கில் ஒன்்றாை சிவஞாை சித்திொரில், 
118 ஆவது திருப்பாடலில் அடமந்துளளது.

"தாபர சங்கமங்கள் என்று இரண்டு உருவில் நின்று 
மாபரன் பூசசக்காண்டு மன்னுயிர்க்கு அருசை சைபபன்; 
நீ, பரன்தன்சனை கெஞ்சில் நிசனைசையேல், நிசைநத பூசச 
ஆய், பரமகபாருசை ொளும அர்ச்சி; நீ அன்பு கசய்யத"

இந்்தத் திருப்பாடல் அன்பு என்பட்தயும், 
அருள என்பட்தயும் விளக்கும் வி்தமாக 
அடமந்திருக்கின்்றது. பரம்யபாருளாகிெ 
பரமசிவடை அன்ஜபாடு திைம் திைம் 
வழிபாடு ய�ய். அப்படி அன்பு 
ய�ய்்தால் சிவயபருமான், சிவலிஙகம், 
சிவன் அடிொர்கள என்்ற இரணடு 
திருஜமனிகடளயும் ஆ்தாரமாகக்  ஆதி சி்ன் ஆதி சி்ன்
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அன்பும்அன்பும்அருளும்அருளும்
யகாணடு ஆன்மாக்கள பக்திஜொடு ய�ய்யும் 
பூடேடெ ஏற்று, ஆன்மாக்களுக்கு அருள 

ய�ய்வான் என்பது சுருக்கமாை 
யபாருள ஆகும்.

எைஜவ உயிர்கள இட்றவன் 
ஜமல் டவப்பது அன்பு, அந்்த 
அன்பிற்கு இரஙகி இட்றவன் 
உயிர்களுக்கு வழஙகுவது அருள.

ட � வ  சி த் ்த ா ந் ்த 
�ாத்திரஙகளுக்கு இலக்கிெமாக 
அடமந்்த திருமுட்றகளிலும் இஜ்த 

யபாருளில் அன்பு, அருள ஆகிெ ப்தஙகள 
வழஙகி வந்திருக்கின்்றை. யபரிெ புராணத்தில் 
அன்பு அருள என்்ற ப்தஙகளின் ட�வ 
சித்்தாந்்தப் யபாருள எவவாறு எல்லாம் வழஙகி 
வந்திருக்கின்்றை என்று நாம் சிந்திப்ஜபாம்.

மு்தல் இடம்: யபரிெ புராணத்தில் 
திருமடலச் �ருக்கம் ்தடுத்்தாட யகாணட 
புராணத்தில் சிவயபருமான் சுந்்தர 
மூர்த்திகடள ்தடுத்து ஆடயகாணட 
வரலாறு நாம் நன்கு அறிந்்தஜ்த . 
திருயவணயணய்நல்லூர் திருக்ஜகாயிலின் 
உளஜள சிவயபருமான் உடமெம்டமொஜராடு 
ரிஷப வாகைத்தில் காடசி ்தந்து 
சுந்்தரமூர்த்தி சுவாமிகளிடம் "மணஜமல் 

நம்டமச் ய�ாற்்றமிழ பாடு" என்கி்றார். 
அப்யபாழுது சுந்்தரமூர்த்தி சுவாமிகள 
யபருமானிடம் "உைது குணஙகளாகிெ 
யபருஙகடலிஜல, எட்த அறிந்து என்ை 
ய�ால்லிப் பாடுஜவன்?" என்று 
விணணப்பிக்கின்்றார். இந்்த இடத்தில் 
வரும் திருப்பாடல்:
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அன்பசனை அருளின் யொக்கி அங்கணர் அருளிச் கசய்ைார்
'முன்பு எசனைப பிததன் என்யை கமாழிநதசனை ஆதலாயல 
என்கபேர் பிததகனைன்யை பாடுைாய்' என்ைார்; நின்ை 
ைன்கபருநகதாண்்டர் ஆண்்ட ைள்ைசலப பா்டலுறைார் (73) 
               - தடுததாடக்காண்்ட புராணம, கபரிே புராணம.

இந்்தப் பாடலில் மு்தல் அடி "அன்படை 
அருளின் ஜநாக்கி அஙகணர் அருளிச் 
ய�ய்வார்" என்று இருக்கின்்றது. இந்்த 
அடியில் அன்பு, அருள என்்ற இரணடு 
ப்தஙகளும் வருகின்்றை. இஙஜக 
அன்பன் என்பது சுந்்தரமூர்த்தி 
சுவாமிகடளக் குறிக்கின்்றது. 
அன்பிடை உடடெவர் அன்பர். 
ஆைால் இஙஜக சுந்்தரமூர்த்தி 
சுவாமிகள யகாணட அன்பு 
என்பது இட்றவன் ஜமல் 
யகாணட அன்பு. அ்தைால் 
்தான் அவர் அன்பர். எைஜவ சித்்தாந்்தப்படி 
உயிர்கள இட்றவன் ஜமல் டவப்பஜ்த 
அன்பு என்்ற இலக்கணம் இஙஜக 
யப்றப்படடது.

இனி இவவாறு யபருமான் 
ஜமல் அன்பு யகாணட அன்பராகிெ 
சுந்்தரமூர்த்தி சுவாமிகடள ஜநாக்கி 
அஙகணர் ஆகிெ சிவயபருமான் 
"என்டைப் பித்்தன் என்ஜ்ற பாடு" 
என்று அருளிச் ய�ய்கின்்றார். 
சுந்்தரமூர்த்தி சுவாமிகள இட்றவன் 
ஜமல் யகாணட பக்திடெக் குறிக்கும் 
இடத்தில் 'அன்பர்' என்று குறிப்பிடட 

ஜ�க்கிழார் யபருமான், இட்றவன் 
சுந்்தரமூர்த்திகளிடம் திருவாக்கு கூறிெஜபாது 
அ்தடை 'அருள' என்று குறிக்கின்்றார். 
எைஜவ உயிர்களின் ஜமல் இட்றவன் 
டவப்பது அருள என்்ற இலக்கணமும் இந்்த 
இடத்தில் நன்கு நமக்குப் புலப்படுகின்்றது.

'அருள என்னும் அன்பு ஈனும் 
குழவி' என்்ற திருக்கு்றளில், அன்பின் 
முதிர்ச்சிொல் விடளவது அருள என்று 
விளக்கம் பார்த்ஜ்தாம். இ்தன்படி, 
வன்ய்தாணடர் ஆகிெ சுந்்தரமூர்த்தி 
சுவாமிகள இட்றவன் ஜமல் முழு 
அன்பு உடடெவர் ஆகிெஜபாது 
அருள யவளிப்படடது. எைஜவ 
"அன்படை அருளின் ஜநாக்கி" 
என்று ஜ�க்கிழார் யபருமான் 
அடமத்்த்தாக யபரிெபுராணத்திற்கு 

உடர கணட சிவக்கவிமணி ஐொ அவர்கள 
இஙஜக யபாருள கூறுகின்்றார்.

அன்பு என்பது கீஜழ உயிர்களிடம் 
இருந்து ஜமஜல இட்றவடை ஜநாக்கிச் 
ய�ல்வது. அருள என்பது ஜமஜல 
இட்றவனிடம் இருந்து கீஜழ உயிர்கள 
ஜநாக்கி வருவது. எைஜவ ்தான் 
உயிர்களிடம் இட்றவனின் திருவருள 
பதிவு நிகழவட்த '�க்தி நிபா்தம்' 
அ்தாவது 'அருள வீழச்சி' என்று 
சித்்தாந்்தம் கூறுகின்்றது. 

- ய்தாடரும்

05 மூர்க்க நாெைார் கார்த்திடக மூலம்
06 சி்றப்புலி நாெைார் கார்த்திடக பூராடம்
20 �டடெ நாெைார் மார்கழி திருவாதிடர
26 இெற்படக நாெைார் மார்கழி உத்திரம்
29 மாைக்கஞ�ா்ற நாெைார் மார்கழி சுவாதி

டிசம்பர் 2021 நாயன்மார்கள் குருபூதஜ
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ததாண்டை நாட்டின் 
அறுககாணத் திருத்தலஙகள்

ஜவப்பூர் - வசிஷ்டர் - ஜவப்பஙகாடு

புதுப்பாடி - பரத்வாேர் - மாஙகாடு

வன்னிஜவடு - அகத்திெர் - வன்னிக்காடு

ஜமல் விஷாரம் - வால்மீகி - எடடிக்காடு

குடிமல்லூர் – அத்திரி காடு

காடர - யகள்தமர் - காடரக்காடு

1. குடைந்்த, 2. ஏ்ர்்கயான ்கலிக்கயாமர நயா்னயார, 3. ஊரததுவம் - ஆ்கயா்ம், 
அ்்தயா்கதி - ்பயா்தயாளம், 4. 21 ்பதி்கங்கள்,  5. ்்த அசு்பதி

டிெம்்பர மயா்த ்கண்டுபிடியுங்க்ளன (வி்டை்கள்)
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முருகப்யபருமானின் திருவருளாலும், 
அருணகிரிநா்தரின் குருவருளாலும் 
"நால்வரின் பாட்தயில்" திருமுட்ற பாடல் 
யபற்்ற திருத்்தல ொத்திடரக் குழு �ார்பாக 
ஒவயவாரு ஆணடும் ஆஙகிலப் புத்்தாணடு 
திைத்ட்தயொடடி மக்களால் அதிகம் 
அறிெப்படாமல் உளள திருப்புகழ ்தலஙகளில் 
முருகப்யபருமானுக்கு அபிஜஷக, ஆரா்தடை 
வழிபாடுகள ய�ய்து வருகிஜ்றாம்.

அவவடகயில் கடந்்தாணடுகளில் 
திருயநடிெம் மற்றும் யபரும்ஜபறு கணடிடக 
ஆகிெ திருப்புகழ ்தலஙகடளத் ய்தாடர்ந்து 
2020, ேைவரி, 5 அன்று திருமுடடம் 
நித்திஜலஸவரர் ஆலெத்தில் வழிபாடு 
ய�ய்ெ திருவருள கூடடிெது.

என்றும் ்தந்நாவில் திருடவந்ய்தழுத்ட்த 

நவில ம்றவா சீரடிொர் சுமார் 80 ஜபர் 
யகாணட திருக்கூடடத்திைர் அதிகாடல 
விருத்்தா�லத்ட்த அடடந்து அருடபுைலாடி, 
வீடுஜப்றளிக்கும் நீ்றணிந்து ்தொராயிைர். 
ய்தன்ைாடுடடெ சிவடையும், அடைவருக்கும் 
அருள வழஙகும் முருகப்யபருமானின் 
ஜவடலயும்  ஜ ப ா ற் றி ,  அன்ட்றெ 
வழிபாடடு நிகழச்சி நிரல் திரு.சுஜரஷ் 
பிரிென் அவர்களால் அடைவருக்கும் 
ய்தரிவிக்கப்படடது. பின்ைர் ்தொராக 
இருந்்த வாகைஙகளில் பு்றப்படடு அன்பர்கள 
அடைவரும் பழமடலநா்தர் ஆலெத்ட்த 
அடடந்்தைர்.

அவவாலெத்தின் முகப்பில் அருள்தரும் 
ஆடைமுகப் பிராடை வணஙகி ஆலெத்துள 
அடணந்்தைர். அஙகு, சீர்பரவும் அடிொர்கள 
சிந்ட்த குளிர பழமடல நா்தரும், 
பாலாம்பிடகயும், யபரிெ நாெகியும் காடசி 
்தந்்தைர். இட்றவன் கழஜல நின்ஜ்றத்தும் 
அடிொர்கள அகஙகுளிர அருடகாடசி கணடு, 
வாொரப் பாடி மைமாரத் ய்தாழுது ஆலெ 
வலம் வந்்தைர்.

அடுத்து விருத்்தா�லத்தில் வீற்றிருந்து 
அருளும் யகாளஞசிெப்பர் ஆலெத்ட்த 
அடடந்து, அஙகு சுெம்புவாக எழுந்்தருளி 
அணடிெவர்கடள கடடத்ஜ்தற்றும் 
முருகப்பிரான் ்தரி�ைம் யபற்று மகிந்்தைர் நம் 
அன்பர்கள. யகாளஞசிெப்பர் ஆலெத்தின் 
பின்பு்றம் இருந்்த மான்கடளயும் , 
மயில்கடளயும் கணடு குழந்ட்தகள 
மடடுமல்லாது யபரிெவர்களும் குதூகலித்்தைர். 

திருமுட்்டம் (ஸ்ரீமுஷ்ணம்)திருமுட்்டம் (ஸ்ரீமுஷ்ணம்)
திருப்புகழ் தல வழிபாடுதிருப்புகழ் தல வழிபாடு
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ஆலெ முன்மணடபத்தில் அமர்ந்து 
அடிொர்கள அழகன் முருகனின் அருடளப் 
பற்றி அளவளாவிக் யகாணடிருக்டகயில் 
அன்ைம்பாலிப்புக்கு ஏற்பாடாைது.

அன்ை ம் ப ா லி ப் பு  மு டி ந் ்த து ம் 
அடிொர்கள வாகைஙகளில் ஏறிக் யகாளள, 
அவவாகைஙகள திருமுடடத்ட்த ஜநாக்கி 
விடரந்்தை. நம் சி்றப்பு விருந்திைராை 
ஓதுவாமூர்த்திகள வரும் வழியில், 'ஜவலுணடு 
விடையில்டல, மயிலுணடு பெமில்டல, 
குகனுணடு குட்றயில்டல மைஜம' என்று 
பாடி முருகடையும் துடணக்கு அடழத்துக் 
யகாணடு வந்்தார்.

திருமுடடம் பூவராகப் யபருமாள 
ஆலெத்தின் அருஜக வாகைஙகள நிற்க, 
அடிொர்கள இ்றஙகி யபருமாடள ்தரிசிக்கச் 
ய�ன்்றைர். பூவுலக உயிர்கடளக் காக்கும் 
யபாருடடு பூமி ஜ்தவிடெ அசுரனிடமிருந்து 
மீடடு கடலினின்றும் யவளிக்யகாணர்ந்்த 
பூவராகன் சிறிெ மூர்த்திொைாலும் யபரிெ 
கீர்த்திஜொடு அருள வழஙகுகி்றான். 
யபருமாடளயும், ்தாொடரயும் அகம் குளிர 
்தரிசித்து, ஆலெ வலம் வந்்த அடிொர்கள, 
பின் அவவாலெத்தின் பின்பு்றம் ்தனி 
ஆலெமாக உளள திருப்புகழத் ்தலமாை 
நித்திஜலஸவரர் ஆலெத்ட்த அடடந்்தைர். 
இது ஒருபு்றமிருக்க, கடடமஜெ கணணாகக் 
யகாணட நம் குழு ஒருஙகிடணப்பாளர்களும், 
அடிொர்கள சிலரும் பூவராகப் யபருமாடள 
்தரிசிப்பட்தயும் விடுத்து, ஜபருந்திலிருந்து 
அடைத்து அபிஜஷக யபாருடகடளயும் 
எடுத்து ஆலெத்துள யகாணடு ஜ�ர்க்கும் 
பணியில் ஈடுபடடைர்.

நித்திஜலஸவரர் ஆலெம் மிகப்யபரிெ 
திருக்குளத்துடன் விளஙகுகி்றது. இவவாலெத்தில் 
பின்பு்றம் ்தனி �ந்நிதியில் நம் விழா நாெகராை 

முருகப்யபருமான் அருணகிரிநா்தரின் திருப்புகழ 
பாடல் யபற்று அருளாடசி புரிகி்றான். 
அன்பிற்சி்றந்்த அடிொர்கள வந்்ததும் சிறு 
குழுக்களாய் அடமந்து பூ ய்தாடுத்்தல், 
அபிஜஷகத்திற்கு பழஙகடளத் ்தொர் ய�ய்்தல் 
ஜபான்்ற பணிகடள ஜமற்யகாணடைர்.

ஒ ரு பு ்ற ம்  அருணகிரி ந ா ்த ரின் 
திருவுருவப்படத்திற்கு அடிொ ர்கள 
அலஙகாரம் ய�ய்ெ, மறுபு்றம் நம் ஓதுவார் 
ஐொஅவர்கள ்தன் தீஙகுரலில் ஜ்தைாை 
திருப்புகழ பாடல்கடளப் பாடி முருகடையும், 
அடிொர்கடளயும் மகிழவித்்தார்.

சி வ ா ச் � ா ரி ெ ா ர் கள  இருவரும் 
அடிொர்கடள வரஜவற்று, அழகன் 
முருகனுக்கு ட்தலக்காப்பு �ாத்தி, பின் 
அபிஜஷகம் ய�ய்ெ ஆரம்பித்்ததும், 
அடிொர்களின் மைம் ஆைந்்தத்தில் 
திடளத்்தது. காதுக்கு விருந்்தாக திருப்புகழ 
பாடல்களும், கணகளுக்கு விருந்்தாக 
மிக்க ஜநர்த்திொக நடடயபற்்ற அபிஜஷகக் 
காடசிகளும் அடமந்்தை.

்ைா்டர்ச்சி அடுதை இைழில்...
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வபரும்்பர் கண்டிதக திருப்புகழ் 
தல ்வழிபாடு & யாத்திதை - ஜன்வரி 2018
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