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ஆசிரி�ர் ்பககம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

ஒவ்்வாரு ஆண்டும் மாசி மாதத்தில் 
்வரும் கிருஷ்ணபட்்ச (லதய்பிடை) ்சதுர்த்தசி 
அன்று இைவு ்காண்ைாைபபடு்வது மகா 
சி்வைாத்திரி. சி்வைாத்திரி விைதம் நித்திய 
சி்வைாத்திரி, மாத சி்வைாத்திரி, பட்்ச 
சி்வைாத்திரி, லயாக சி்வைாத்திரி, மகா 
சி்வைாத்திரி என்று ஐந்து சி்வைாத்திரி உண்டு. 
மறை நான்கு சி்வைாத்திரி விைதஙகட்ள 
கடைபபிடிக்க முடியாத்வர் மகா சி்வைாத்திரி 
விைதம் லமற்காள்வது நல்�து.

அன்டைய தினம் இைவு ்சக� 
சி்வா�யஙகளிலும் நான்கு கா� அபிலஷக, 
ஆைாதடனகள நடை்பறும். அன்பர்கள 
இந்த ்வழிபாட்டில் க�ந்துக் ்காண்டு 
சி்வபுைா்ணம் படித்தல், திருமுடைகள 
ஓதுதல், சி்வா�யஙகள தரிசித்தல் என்று 
தஙகளுக்கு ஏறை்வாறு ்வழிபாடு ் ்சய்ய�ாம். 
லமலும் அன்றிைவு முழு்வதும் நாம் பஞ்சாட்்சை 
மந்திைத்டத மனதில் உருல்வறறினால் அது 
பன்மைஙகு ப�ன் தரும் என்பது ஐதீகம்.

லமலும் இம்மாதம் முருகப்பருமானுக்கு 
உகந்த பஙகுனி உத்திைப ்பருவிழா 
்காண்ைாைபபடுகிைது. தமிழ் மாதஙகளில் 
கடைசி மாதமான பஙகுனியில் உத்திை 
நட்்சத்திைமும், ்பௌர்்ணமி தினமும் 
ல்சர்ந்து ்வருகிைது. சூைபத்மடன ்வதம் 
்்சய்த முருகப்பருமான், லதல்வந்திைனின் 
ல்வண்டுலகாட்ள ஏறறு, அ்வைது மக்ளான 

நீடலர்சோதி வெண்பிறை்�ோடு நிறைவ�ோனறைச்
சூடலனந்திச் சுடவைரி்�ந்திச் சுட�ோனில்
ஆடலனஞவசோல் அணியிறை�ோறை வ�ோருபோ�ம்
போடலன்மே� நனன�ர்போலும் பைங்குன்ை.

-திருஞோனசம்பந்்தர அருளி� ்்தெோைம்

்தய்்வாடனடய ம்ணம் முடித்தது இந்த 
பஙகுனி உத்திை நன்னாளில்தான்.

ப� திருத்த�ஙகளில் பஙகுனி உத்திை 
பிைம்லமாற்ச்வத் திருவிழா ் ்வகுவிமரிட்சயாக 
நைத்தபபடுகிைது .  திருக்கல்யா்ண 
உற்ச்வஙகளும் நடை்பறும். கூைல்மாநகரில் 
ல்சாமசுந்தைக் கைவுள, அஙகயறகண்ணி 
அன்டனடய இந்நாளில்தான் கைம்பிடித்தார். 
அத்தடகய திருக்கல்யா்ண ட்வப்வஙகளில் 
க�ந்துக் ்காண்டு தரி்சனம் ்்சய்தால் 
தடைபபட்ை திரும்ணம் விடைவில் 
நடை்பறும்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்்வாழ்வுத் 
தரும் திருமுடைத் த�ஙகள' ்தாைரில் 
'திருபபாற்றுதே' த � த் ட த யு ம் , 
அம்பிடகயின் ஆட்சி பீைஙகள ்வரிட்சயில் 
'ஸ்ரீதைலம் பிேம்மோம்பிதைதய'யும், 
ல்ச்வற்காடிலயானின் திருபபுகழ்த் 
த�ஙகளில் 'மருததுவக்குடி' ்வாழ் 
முருகடனயும் தரிசிக்க உளல்ளாம்.

லமலும் ைதை சைால்லும் சிற்பஙைள் 
்தாைரில் லகாயில்களில் உள்ள சிறப 
்வரிட்சகள பறறிய அரிய ்்சய்திகள, 
ரைாமநாைன் மடம் திருபபுைழ் ைல வழிபாடு 
்தாைர்ச்சி , ைபை விடஙை ைலஙைள் 
ஆகியட்வ இைம் ்பறுகின்ைன.

அன்புைன்
ம. நித்்யானந்தம்

்பாறுபபாசிரியர்
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அம்பிறகயின் ஆட்சி பீடஙகள் – 14

ஆந் தி ை  ம ா நி � ம்  க ர் நூ ல் 
ம ா்வ ா ட் ைம்  ஸ்ரீட்ச�த்தில் 
அடமத்துள்ளது மல்லிகார்்ஜுன 
ஸ்வாமி திருக்லகாயில். 
மூ�்வர் மல்லிகார்்ஜுனர் 
(ஸ்ரீட்ச�நாதர்), அம்மன் 
பிைம்மைாம்பாள. 51 ்சக்தி 
பீைஙகளுள ஒன்ைான இத்த�ம் 
லதவியின் ‘உதடு’ விழுந்த 
இைமாகும். இத்த�ம் ‘ட்ச� 
பீைம்’ என்று அடழக்கபபடுகிைது. 
பன்னிரு ல்ாதிர்லிஙகஙகளுள ஒன்ைாகவும் 
இத்த�ம் லபாறைபபடுகிைது. விநாயகப 
்பருமான் 'சித்தி புத்தி'டய ம்ணந்த 
த�மும் இதுல்வ ஆகும்.

்சம்பந்தர், அபபர், சுந்தைர் ஆகிய மூ்வர் 
பாடிய லகாயில் என்னும் ்பருடமயும் 
இதறகுண்டு. 'சுடுமணி யுமிழ்நாகஞ சூழ்தை 
்வடைக்கட்சத்தான் இடுமணி எழி�ாடன 
லயை� ் னருலதறி விைமணி மிைறுடையான் 

லமவிய ்நடுஙலகாட்டுப படுமணி 
விடுசுைைார் பருபபதம் பைவுதுலம' 
எனத் திருஞான்சம்பந்தர் 
பாடியுள்ளார். ஆந்திைாவிலுள்ள 
ஒலை லத்வாைப பாைல் ் பறை 
திருக்லகாயில் இது மட்டுலம.

மட�யும், காடுகளும் 
நிடைந்த சூழலில் அடமந்துள்ள 
இத்த�த்தில்தான் சி்வ்பருமான் 
நந்திடயத் தனது ்வாகனமாக 

ஆக்கிக் ் காண்ைார். நந்திலத்வர் 
த்வம் ்்சய்ததால் ‘நந்தியால்’ என 
அடழக்கபபடும் இைம் மட�யின் கீழுள்ளது. 
அ்வனது தம்பி பர்்வதனும் த்வமிருந்து 
பர்்வத மட�யாக மாறும் ்வைம் ் பறைான்.

கிருஷ்ணா நதிக்கடையில், கைல் 
மட்ைத்திலிருந்து 1500 அடிகள உயைத்தில் 
'நல்�ம�' என்னும் காட்டுப பகுதியில் 
இத்த�ம் அடமந்துள்ளது. நந்தி லத்வலை 
இஙகு மட�யாக உள்ளார். மூ�்வர் 

ஸ்ரீசைலம் பிரம்்மராம்்ாள்
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்சந்நிதானம் கீலழ இருக்க, முபபது படிகள 
உயைத்தில் அம்பிடக பிைம்மைாம்பாள ்சந்நதி 
அடமந்துள்ளது. மட�பபாடை ஒன்றில் 
சி்வனுடைய பாதஙகட்ள தரிசிக்க�ாம். 
இஙலக சி்வன் தன்னுடைய சூ�த்டத ஊன்றி 
நின்றிருக்கிைார். கரு்வடை விமானத்தின் 
உச்சியில் சூ�ம் நிறு்வபபட்டிருக்கிைது.

்வழக்கமாகக் லகாயில்களுக்குள 
நுடழ்வதறகு முன் டக, கால்கட்ள 
சுத்தம் ்்சய்து ்காண்ை பிைகுதான் 
இடை்வடன தரிசிபலபாம். ஆனால் 
இஙலக அந்த ஆச்்சாைம் இல்ட�. காட்டுப 
பகுதியில் அடமந்துள்ள இக்லகாயிலில் 
ஆைம்பத்தில் காடு்வாழ் மக்களதான் 
்வழிபட்ைார்கள. அ்வர்களுக்கு அளிக்கபபட்ை 
இச்்சலுடக இன்று்வடை ்தாைர்கிைது. 
இவ்வடக தரி்சனம் ‘தூளி’ தரி்சனம் 
எனபபடுகிைது. தூய்டமயான மனத்துைன், 
்சாதி, மத லபதமின்றி யார் ல்வண்டுமானாலும் 
மூ�்வைான ல்ாதிர்லிஙகத்தின் தட�டயத் 
்தாட்டு ்வ்ணஙக�ாம்.

ம ை ா ட் டி ய  வீ ை ர்  சி ்வ ா ஜி 
இக்லகாயிலுக்கு ்வருடக தந்தலபாது 
மட�க்காடுகளின் இயறடக எழிலிலும், 
இடை்வன் லபைருளிலும் தன்டன 
மைந்தார். பத்து நாட்கள உப்வா்சம் 
இருந்து தியானத்தில் ஈடுபட்ைார். 
படை வீைர்கட்ளத் ் தறகு லநாக்கி 

அனுபபி விட்டு எஞசிய ்வாழ்க்டகடய 
அஙலகலய கழிக்கவும் முடி்்வடுத்தார். 
மடனவியும், குழந்டதகளும், த்ளபதிகளும், 
அைசு அதிகாரிகளும் என்ன ் ்சய்்வ்தன்று 
்தரியாமல் சி்வாஜியின் மனத்டத மாறை 
இடைவிடய மனமுருகிக் கண்ணீர் மல்க 
ல்வண்டினர்.

சி்வாஜியின் லபார்க் கு்ணம் சிைக்கவும், 
அைசுப பணி ் தாய்வின்றி ் தாைைவும், ஸ்ரீ 
பிைம்மைாம்பாள லதவி, ப்வானி ்வடி்வத்தில் 
காட்சி தந்து அருளினார். கைடமடய 
உ்ணர்த்தியதுைன் லபாரில் ் ்வறறி ் பைவும் 
்வாழ்த்தினாள. அம்மனின் தரி்சனத்தால் 
மீண்டும் வீறு ் காண்டு எழுந்த சி்வாஜி ப� 
்்வறறிகட்ளக் குவித்தார். அன்று முதல் 
'்சத்ைபதி சி்வாஜி' என அடழக்கபபடுகிைார். 
தனது பக்தியின் அடையா்ளமாக லகாயிலின் 
்வைக்கு லகாபு ைத்டதயும் ,  தியான 
மண்ைபத்டதயும் நிர்மாணித்து நன்றிக் 
கைடனச் ்்சலுத்தினார்.

கிருத யுகத்தில் இைண்யனும், த்லைதா 
யுகத்தில் ஸ்ரீ இைாம்சந்திை மூர்த்தியும், 
து்வாபா யுகத்தில் பாண்ை்வர்களும், 
கலியுகத்தில் ஆதி ்சஙகைரும், ்சத்ைபதி 
சி்வாஜியும் பூஜித்த புண்ணியத் த�மாகும். 
இந்தக் லகாயிட�ச் சுறறியுள்ள காடுகளில் 
ஹனுமந்தபீைம் என்ை ்வடக மைஙகள 
உள்ளன. இந்த மைஙகளின் இட�களின் 
இரு பக்கஙகளிலும் வித்தியா்சமாக 
ஆஞ்சலநயர் உரு்வம் கா்ணபபடுகிைது.

'தக்ஷி்ண டக�ாயம்' எனப 
லபாறைபபடும் ஸ்ரீட்ச�ம் ஸ்ரீ 
மல்லிகார்்ஜுனர் - ஸ்ரீ பிைம்மைாம்பாள 
தரிசிக்கக் லகாடி புண்ணியம், 
மறுபிைவி கிடையாது என்பது 
ஐதீகம்.  98400 9591998400 95919
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சேவற்கொடிச�ொனின் திருப்புகழ்த் தலஙகள் - 18

றேறத றேறத 
சு. சுசேஷ் பிரி�ன்சு. சுசேஷ் பிரி�ன்

99402 7498099402 74980

ப � ா  ம ை ங கள  ்வ ை ப பு களில் 
்்சழித்லதாஙக, எஙகும் பச்ட்சபபல்சல் 
என ்வயல்்்வளிகள சூழ, கண்ணுக்கு 
விருந்து அளிக்கும் திருத்த�மாக ல்சாழ 
நாட்டில் வி்ளஙகும் மருத்து்வக்குடி என்ை 
த�லம இம்மாதம் நாம் தரிசிக்கவுள்ள 
திருபபுகழ் திருத்த�ம்.

அரு்ணகிரிநாதர் இத்திருத்த� முருகன் மீது,

"கருத்தி தப்்படு கொ�ொ லீறலகள் 
விதத்றத நத்தி� வீணொ வீணிகள் 
கவட்டு விற்பன �ொ�ொ வொதிகள் ...... ்பலகொலுங"
என்ை அழகான ்சந்த நடை ்காண்ை 
திருபபுகடழ அருளியுள்ளார்.

மருத்துவககுடிவொழ் வடிசவலன்
லகாயில் கல்்்வட்டில் இடை்வன் 

்பயர் "உய்யக் ்காண்ைார் ்வ்ளநாட்டு 
திடைமூர்நாட்டு....... திருஇடைக்கு்ளமுடையார்" 
என்று உள்ளது. இத்திருத்த�த்திறகு 
இடைக்கு்ளம் என்றும் ் பயர் ்வழஙகபபட்டு 
்வந்திருந்தது.

சி ்வ பூட ்  ் ்ச ய் த  ப ய ன ா ய் 
திருக்கயி�ாயத்தில் எம்்பருமானின் 
மீதிருந்த எருக்கத்தம்பூ மாட�யிடன 
அருட்பிை்சாதமாக ்பறறுக் ்காண்டு 
்வான்்வழியினில் ்்சன்று ்காண்டிருந்தார் 
துர்்வா்ச முனி்வர். அச்்சமயம் பால்லபால் 
்தளிந்த ்்வண்டம நிைமுடைய அழகிய 
்வடிவிடன உடைய ஐைா்வதம் என்ை யாடன 
மீது இந்திைன் ்வந்து ்காண்டிருந்தான். 

எதிர்பட்ை துர்்வா்ச முனி்வடை கண்டு 
யாடன மீதிருந்லத ்வ்ணஙகினான். 
இருபபினும் தன்டன ்வ்ணஙகியதால் 
இந்திைன் மீது கருட்ண ் காண்டு துர்்வா்சர் 
தான் ்பறறு ்வந்த அருட்பிை்சாதமான 
எருக்கத்தம் பூ மாட�யிடன இந்திைனுக்கு 
்வழஙகினார் . ஆனால் இந்திைலனா 
அதன் ்பருடமயும் சிைபபும் அறியாது, 
்்சருக்கினால் அதடன ஐைா்வதத்தின் மீது 
வீசினான். ஐைா்வதலமா அம்மாட�டய 
தனது துதிக்டகயால் பறித்து கிழித்து 
தடையினில் இட்டு பாழ் ்்சய்தது.

இதடன கண்ை துர்்வா்ச முனி்வர் 
கடும் லகாபம் ்காண்டு, ்்வண் யாடன 
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ஒளியி ழ ந் து ,  க ட ்ள ய ற று 
கருடமயாக மாறி, பூல�ாகத்தில் 
காட்டு யாடனயாக மாறிை ்சாபம் 
அளித்தார். இடதக் லகட்ை ஐைா்வதம் 
துர்்வா்சரின் திரு்வடிகளில் வீழ்ந்தது 
்சாபவிலமா்சனம் ல்வண்டியது.

துர்்வா்சலைா ஐைா்வதம் தனது 
்்சயலுக்கு ்வருந்தி மன்னிபபு லகாரியதால், 
பூல�ாகத்தில் வில்்வ்வனம் என்ை த�த்தில் 
வீறறிருக்கும் சி்வ்பருமாடன துதித்து 
்வழிபை ஐைா்வதம் மீண்டும் தனது 
சுய்வடிவிடன அடைய�ாம் என ்வழி 
கூறி அருளினார். 

அந்த  அறபுதத்  திருத்த�லம 
மருத்து்வக்குடி. திருக்லகாயிலின் மூ�்வர் 
சுயம்பு திருலமனியாக ் ்வண்டம நிைத்தில் 

விதடைள் 10ம் பக்ைம்

1. சி்வ்பருமான் விடத ் தளித்து உழவு ் ்சய்த திருமுடை பாைல் ் பறை த�ம் எது?
2. திருக்்காண்டீச்்சைத்தில் அம்டம இடை்வடன எந்த ்வடி்வத்தில் பூட்ச ் ்சய்தார்?
3. பாம்பன் சு்வாமிகள நீண்ை கா�ம் சிதம்பைம் அருலக தஙகியிருந்து திருபபணி 

்்சய்த த�ம் எது?
4. காரி நாயனார் அ்வதாைம் ்்சய்த திருத்த�ம் எது?
5. அபிைாமி அம்டம பதிகம் எத்தடன பாைல்கட்ளக் ்காண்ைது?

ைண்டுபிடியுஙைரேன் - மார்ச் 2022

கூர்டமயான பா்ண ்வடிவில் 
அருளபாலிக்கின்ைார். அம்டம 
திருநாமம் அபிைாமி. 

முருகப்பருமான் ்வளளி 
் த ய் ்வ ாடனயு ைன்  தனி ச் 
்சந்நிதியில் அருளபாலிக்கின்ைார். 
விநாயகர் இஙலக விருட்்சக 

விநாயகர் என காட்சியளிக்கின்ைார். 
விநாயகரின் துதிக்டகயினில் லதள ்வடி்வம் 
கா்ணப்பரு்வது சிைபபு. விருட்்சக ைாசி 
பரிகாை த�மாகவும் வி்ளஙகுகின்ைது.

கும்பலகா்ணம் அருகில் உள்ள 
ஆடுதுடையிலிருந்து 2 கி.மீ. ் தாட�வினில் 
ஆ�யத்டத அடைய�ாம். ்வாருஙகள நாமும் 
்்சன்று ்வடில்வ�னின் அழடக கண்டு, 
்வழிபட்டு மகிழ்ல்வாம்.      
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சிற்பம் ்ேொலலும் கறதகள் - 5

சி� அபூர்்வமான சிறபஙகட்ள (் �ந்தை 
்சம்ஹாை மூர்த்தி, ஏகபாத மூர்த்தி, ்சண்லை்ச 
அனுக்கிைக மூர்த்தி) நாம் பார்த்த பிைகு 
்்சன்ை மாதம் கும்ப பஞ்சைம் என்ை ஒரு 
அடமபடப பார்த்லதாம். இட்வ்யல்�ாம் 
கர்பபகிைகத்டத சுறறி இருக்கும் பிைகாைத்தில் 
காண்பட்வ. இப்பாழுது நாம் பூத, ஹம்்ச, 
யாளி ்வரிகட்ளப பார்க்க�ாம்.

இட்வகட்ளப பார்பபதறகு முன் 
உஙகளுக்கு அதிர்ஷைம் இருந்தால், 
இடிக்கபபைாமல் இருக்கும் அந்த கா�த்து 
வீடுகட்ள நிதானமாக பாருஙகள. அந்த 
கா�த்து வீடுகளின் ்்வளிபபகுதிடய 
பாருஙகள.

்ன்னலுக்கு லமல� ்சன்லஷடு என்ை 
ஒரு அடமபபு உஙகள கண்ணில் பட்ைால் 
நீஙகள மிகுந்த அதிர்ஷைம் ்்சய்த்வர். 

அதி்சய பா்வத்லதாடு நாம் பார்க்கக்கூடிய 
ப� விஷயஙகள உண்டு. அ்வறறில் ஒன்று 
தான் நான் இபலபாது கூறும் ்சன்லஷடு 
என ்்சால்�பபடும் ்ன்னலுக்கு லமல� 
கா்ணபபடும் ஒரு அடமபபு.

மடழ ்பய்யும் ்பாழுது ்ன்னல் 
்வழியாக வீட்டிறகுள மடழநீர் ்வந்து விைாதபடி 
இருபபதறகான ஒரு பாதுகாபபு அடமபபு 
தான் இது. ் ்வயிலும் அதிகம் தாக்காதபடி 
அது தடுக்கும்.

தறகா�த்தில் ஒரு கட்டைடயப லபா� 
ப�டக லபான்ை ஒன்டை அடமத்து முடித்து 
விடுகிைார்கள. ஆனால் அந்தக் கா�த்தில் 
பார்த்தால் ஒரு தட�கீழாக ட்வக்கபபட்ை 
'வி' என்ை ஆஙகி� எழுத்தின் ்வடிவில் 
கா்ணபபடும். சி� ஓடுகட்ள ட்வத்து மிக 
அழகான சிறிய ்பாம்டம வீட்டின் முன் 

பூத, ஹம்ச, யாளி வரிகள்பூத, ஹம்ச, யாளி வரிகள்
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லதாறைம் கா்ணபபடும். மைச்்சட்ைஙகட்ள 
மிக அழகாக ்்சதுக்கி நடுவில் ஒரு 
கூைான ஒரு ல்வல் லபான்ை அடமபடபயும் 
ட்வத்து இருபபார்கள. ஒரு வீட்டின் 
்சன்லஷடை இவ்வ்ளவு அழகாக அந்த 
கா�த்தில் ் ்சய்திருந்தார்கள. இதுலபான்ை 
்சன்லஷடுகள ்்சய்்வதறகு நாட்க்ளாகும். 
ஆனால் அதனுடைய கட� அம்்சத்டத 
பார்த்து அபபடிலய பிைமித்து நாம் நிறலபாம்.

தறலபாது இந்த அருடமயான ஒரு 
கட� பார்ட்வ எஙலகா லபாய்விட்ைது 
நம்மிைம். நம் வீடுகட்ள நாம் ைபபாக்கள 
லபால் தயார் ்்சய்து அதறகுள ்வாழும் 
மிகப பரிதாபமான ஒரு எலி லபான்ை மன 
நிட�க்கு ்்சன்று விட்லைாம்.

கட� ை்சடன என்பது உரு்வாக்கும் 
மனிதனுக்கு இன்பத்டதயும், அதடன 
பார்த்து அனுபவிபப்வருக்கு ்வாழ்க்டகயில் 
ஒரு மகிழ்ச்சிடயயும் தரும் தரு்ணஙகட்ள 
்காண்ைட்வ.

்சாதாை்ண வீடுகளில் கூை இபபடி 
ஒரு கட� உ்ணர்ல்வாடு பால்கனி 
மறறும் ்சன்லஷடுகள அடமத்து 
இருந்தார்கள என்ைால் லகாவிட�ப 
பறறி எல்�ாம் லகட்க்வா ல்வண்டும்?

குடகக் லகாயில்கள என்பட்வ 
பல்�்வர் கா�த்திலிருந்து (1500 

்வருைஙகள முன்) இது லபான்ை கட� 
உ்ணர்ல்வாடு தான் ்்சதுக்கும் ்வழக்கம் 
இருந்திருக்கிைது. மகாபலிபுைத்தில் ைாமானு் 
மண்ைபத்டத பார்த்தால் நமக்கு ்தரியும் 
நாம் இபலபாது பார்க்கப லபாகும் ்வரிகள 
பறறிய ஆைம்பநிட� புரியும்.

மண்ைகபபட்டு (விழுபபுைம் அருகில்) 
குடகக் லகாயிட�ப பார்த்தால் மிகவும் 
ஆைம்ப கா� ்சாதாை்ணமான ஒரு 
குடகக்லகாயில் நமக்கு நம் கண்ணில் 
்தன்படும். ஆனால் அஙலக கூை ப�விதமான 
தூண்களில் தாமடைப பூக்களும், மிக 
அழகான இைண்டு து்வாை பா�கர்கட்ளயும் 
்்சதுக்கி ட்வத்திருக்கிைார்கள.

இதுத ான் தமிழ்ந ா ட் டினுடைய 
ஆதாைபூர்்வமான முதல் குடகக் லகாயி�ாகும். 
மலகந்திை்வர்ம பல்�்வனால் குடையபபட்ைது. 
்வழிபாடு நடை்பறும் முதல் குடகக் 
லகாயில், பாண்டியர்க்ளால் குடையபபட்ை, 
்்சட்டி நாட்டிலுள்ள பிளட்ளயார்பட்டி தான். 
கட� உ்ணர்ல்வாடு லகாவில்கட்ள ்்சய்ய 

ல்வண்டும் என்பது ் தான்று ் தாட்டு 
்வந்திருக்கும் மிகச் சிைந்த ஒரு 
அம்்சமாகும்.

மலகந்திை்வர்மன் மண்ைகபபட்டு 
குடகக் லகாயிலில் ்்சதுக்கி 
உள்ளான். அதில் எழுதியுள்ள 
கவிடதயில�லய இடத குறிபபிட்டு 98406 7066098406 70660

கி.கி.  ச�ொகன்ச�ொகன்
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இருக்கிைார். அழியும் தன்டம உடைய 
மைஙகள, உல�ாகஙகள இருந்து விடுபட்டு 
அழியாத நிட�த்து நிறகும் குடகக் 
லகாயிட� நான் உரு்வாக்குகிலைன் என்று 
கூறியிருக்கிைான்.

மகாபலிபுைத்தில் பார்த்தால் இந்த 
உண்டமடய நாம் உ்ணை�ாம். ்சாதாை்ணமாக 
குடகடய ் ்சதுக்கி விட்டு ் ்சன்றிருக்க�ாம். 
ஆனால் லமல� மறறும் கீலழ அதிலும் ஒரு ்வரி 
லபான்ை ஒன்டை ஏறபடுத்தி இருக்கிைார்கள. 
அதா்வது தறகா�த்தில் பார்ைர் என்பார்கள. 
இந்த ்வரிகள பறறி தான் நாம் இப்பாழுது 
இன்று பார்க்கப லபாகிலைாம். சி்வனுடைய பூத 
க்ணஙகள மிக நடகச்சுட்வ உ்ணர்ல்வாடு, 
வித்தியா்சமான ப�வித லபாஸகளில், குட்டி 
கை்ணம் அடித்துக் ் காண்டிருபபார்கள. சி� 
பூத க்ணஙகள இட்ச கருவிகட்ள ்வாசித்துக் 
்காண்டிருக்கும். பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு 
பூதத்டத சீண்டி ்காண்டிருக்கும். மிகுந்த 
நடகச்சுட்வ உ்ணர்ல்வாடு கூடிய மனடத 
அளளி ் ்சல்லும் ்வரி தான் இந்த பூத ்வரி. 
்வயிறு ் பரிதாகி மிக குள்ளமான உரு்வத்தில் 
அட்வகள லபாடும் ப�விதமான கை்ணஙகட்ள 
நாம் பார்த்துக் ்காண்லை இருக்க�ாம்.

எல்ல�ாைாவில் குடகக் லகாயிலில், 
இைா்வ்ணன் டக�ாய மட�டய தூக்கும் 
்பாழுது அ்வடனப பார்த்து, டக மட� 
அடியில் மாட்டிக் ் காண்ைடதப பார்த்து, லகலி 
்்சய்தபடி இருக்கும் ப� பூத க்ணஙகட்ள 
பார்த்து மகிழ�ாம். மிக மிக அழகான ஒன்று. 
பார்க்க பார்க்க நமக்கு அலுபலப ஏறபைாமல் 
வித்தியா்சமாக இருக்கும்.

எதறகாக இவ்வ்ளவு கட� உ்ணர்ல்வாடு 
் ்சதுக்கின ா ர் கள  என்று நீஙகள 
நிடனபபீர்கள. சி� அபூர்்வமான பூத 
்வரிகள பைஙகட்ள இலதா உஙகளுக்கு 
நான் ்காடுத்திருக்கிலைன். ்பாது்வாக 

பிைதி ்வரிகள 1. பிைதிபந்த அதிஷைானம் 
2. பிைஸதைத்தின் (விதானம்) லமல் பகுதி 
ஆகிய இைண்டு இைஙகளில் தான் ்வரும். 
மறை இைஙகளில் இந்த பிைதி ்வரிகட்ள 
கா்ண இய�ாது.

சிஙக ்வரிகள கூை இருபபடத நீஙகள 
பைத்தில் பாருஙகள. ்வரிட்சயாக ஒரு 
சிஙகத்திறகு பின்னால் மறைது என்று மிக மிக 
அழகாக ் ்சதுக்கபபட்டிருக்கின்ைன. யாடனகள 
்வரிட்சயாக ் ்சதுக்கபபட்டிருக்கின்ைன. சி� 
இைஙகளில் ஒன்லைாடு ஒன்று எதி்ைதிைாக 
பார்த்துக் ் காண்ைபடி ் ்சதுக்கபபட்டிருக்கிைது. 
யாளிகள ்வரியும் உண்டு. ஹம்்ச ்வரி என்று 
்்சால்�பபடும் அன்னபபைட்வ ்வரிகள மிக 
பிைப�மானட்வ.

்வ�பியில் பூத ்வரியுைன், ஆடம-
அன்னம் மறறும் குைஙகு-முதட� லபான்ை 
பஞ்ச தந்திை கடத ்வடி்வஙகளும் 
்்சதுக்கபபட்டுள்ளன.

்பாது்வாக லமல் கூடையின் அடியில் 
்சறறு உள்ளைஙகி தான் ் பாது்வாக இருக்கும். 
ஆனால் திருபபு்வனம், திரு்வாலீஸ்வைம், 
கஙடக ் காண்ை ல்சாழபுைம் மறறும் தஞட்ச 
்பரிய லகாயில் லபான்ை இைஙகளில் 
கண்ணில் படும்படியாக அழகான ்வரிகள 
்்சதுக்கபபட்டுள்ளன.

இதற்கல்�ாம் ஏகபபட்ை ப்ணச் ் ்ச�வு 
மட்டுமல்�, மிக கடினமான உடழபபு 
லதட்வபபட்டிருந்தது. ஆனால் அதறகுரிய 
க்வனத்டத அ்வர்கள அந்த கா�த்தில் 
்காடுத்திருக்கிைார்கள. மிக ்சாதாை்ணமான 
முடையில் ்்சய்திருக்க�ாம்.

தறலபாது நாம் தீப்பட்டிகள லபா� 
ப� அடுக்கு மாடி வீடுகள கட்டி, ்வ்ளர்ச்சி 
அடைந்து விட்லைாம் என்று ்்சால்லிக் 
்காண்டு கட� ை்சடன சுத்தமாக இல்�ாத 
இயந்திைஙக்ளாக ்வ�ம் ்வருகிலைாம். இதுலபா� 
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1. திருத்்்தளிச்சேரி, 2. ்பசு, 3. பினனத்தூர், 4. திருக்கடைவூர், 5. 11 ்பயாடைல்கள்
வி்டை்கள் - மயார்ச 2022

வாரியார் சமாழிைள்
சிலர் யானைனயக் கண்டு நடுங்குகின்ார்கள். சிலர் புலினயக் கண்டு நடுங்குகின்ார்கள். சிலர் சிங்கதனதைக் 

கண்டு நடுங்குகின்ார்கள். சிலர் பாமனபக் கண்டு நடுங்குகின்ார்கள். சிலர் பி்ப்புக்கும, இ்ப்புக்கும 
நடுங்குகின்ார்கள். ஆைால் ஞானிகள் இவற்றுக்்கல்லாம நடுங்குவதில்னல. ஒனறுக்கும நடுங்காதை ஞானிகள் 
யானைக் கண்டு நடுங்குகின்ைர்?

ஒருசமயம ததைவர்கள் மைணம இனறி வாழவதைற்கு அமிர்தைம தவண்டும எனறு விருமபிைார்கள். அவர்கள் 
சிவ்பருமானை தவண்டியிருநதைால், அவர் ஒரு ்நாடியில் அனதை வழங்கியிருப்பார். ஆைால் 
அவர்கள் பாற்கடனல கனடநதைதபாது அமிர்தைததிற்கு பதில் விஷம ததைானறியது. ததைவர்கள் 
இப்தபாது திருக்கயிலாயம அனடநது சிவ்பருமானை சைணனடநதைார்கள். அவர் அனதை உண்டு 
ததைவர்கனை காததைருளிைார்.

இவவாறு ததைவர் மட்டுமனறி மனிதைர் முதைலிய அனைவருக்கும நஞ்சினை உண்டு வாழவு 
அளிததை, நமனை உனதைததை நமபிைாைாகிய நமபனைப் பைமன எனறு கருதைாமல் தவறு 
ஒரு தைனலவன உண்டு எனறு நவில்வதைற்கு யார் நடுங்கவில்னலதயா அவர்கனைக் 
கண்டு ஞானிகள் நடுங்குகின்ார்கள்.

லகாயில்கட்ள கூை அந்தக் கா�த்தில் 
அ்வர்கள ்்சய்திருக்க�ாம். ஆனால் நம் 
முன்லனார்கள மிகுந்த கட� உ்ணர்ல்வாடு 
கூடிய்வர்க்ளாக இருந்திருக்கிைார்கள. 
்தய்்வ ்வடி்வம் இருக்கின்ை லகாவில்களில் 
இதுலபான்று ்்சதுக்கியிருக்கிைார்கள.

மனிதர்கள ்வாழும் அந்த கா�த்து வீடுகளில் 
கூை இது லபான்ை ்்வளித் லதாறைஙகளில் 
கட� உ்ணர்ட்வ அ்வர்கள ்்வளிபபடுத்தி 
இருக்கிைார்கள. லகாயில்களில் இது லபான்ை 
அபூர்்வமான விஷயஙகட்ள பார்பபதனால் என்ன 
ஏறபடும் என்று நீஙகள லகட்க�ாம்.

ஒன்று நம் லகாவில்கள ்வழிபாட்டிறகு 
மட்டுமல்�ாமல் நம் கட� உ்ணர்ட்வ 
்வ்ளர்பபதறகாக கூடிய ஒன்று. மிகுந்த 
மனநிடைவு ஏறபட்டு லகாவிலில் இருந்து 
நாம் ்்வளியில் ்வருல்வாம்.

்்வளிலய இயறடகயில் நாம் காணும் 
ப� விதமான மைஙகளும் மட�களும் 

மறறும் லமகஙகளில் கூை இதுலபான்ை 
உரு்வஙகட்ள நாம் பார்த்து மகிழக்கூடிய 
ஒரு மனநிட�டய நமக்கு ஏறபடுத்திவிடும். 
நாம் ஒரு நல்� ஒரு கட�ஞனாக 
உரு்வா்வதறகான ்வாய்பபுகள உண்டு.

நம் உள்ளத்தின் கட� உ்ணர்ட்வ 
்வ்ளர்பபதறகாகவும், இந்த லகாவில்களில் 
உள்ள இந்த பகுதிகட்ள நீஙகள பார்த்து 
அனுபவிக்க ல்வண்டுகிலைன். பூத, ஹம்்ச, 
யாளி, சிஙக, யாடன ்வரிகட்ளப பார்த்து 
அனுபவித்து நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப 
படுத்துஙகள.

அடுத்த மாதம் ஒரு லகாவிலுள்ள 
தூட்ண பார்த்த உைலனலய அது எந்த 
கா�த்து லகாவில் என்று ஓை்ளவுக்கு 
கணிக்கும்படியான ்வழிடய, அறிட்வ, 
ஒரு அரிய தக்வட� உஙகளுைன் பகிர்ந்து 
்காளகிலைன். அது்வடை ஆ்வல�ாடு 
இருஙகள.         
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நலவொழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலஙகள் - 18

மார்க்கண்லைய முனி்வர் ப� த�ஙகட்ள 
தரி்சனம் ்்சய்துக் ்காண்டு, ்காளளிைக் 
கடைலயாைம் ்வந்துக் ்காண்டிருந்தார். 
அபலபாது அஙகுள்ள வில்்வ ்வனத்தில் 
சி்வலிஙகம் ஒன்று இருபபடதக் கண்டு 
அஙகு ்வழிபாடு ்்சய்ய எண்ணினார். 
ஆனால் சி்வபூட் ் ்சய்்வதறகு 
பால் கிடைக்காமல் மார்க்கண்லையர் 
்வருந்தியலபாது, சி்வ்பருமான் அஙகு 
பால் ் பருகும்படி ் ்சய்து அருள புரிந்தார்.

சி்வபூட்க்கு பால் சுைந்த இைமாத�ால் 
இத்த�ம் 'திருபபாறறுடை' என்று 

அடழக்கபபடுகிைது. 'திருபபா�த்துடை' 
என்றும் ்வழஙகபபடுகிைது.

தி ரு ்வ ா ட ன க் க ா ்வ லி லி ரு ந் து 
திரு்வ்ளர்ச்ல்சாட� ்வழியாக கல்�ட்ண 
்்சல்லும் பாடதயில் உள்ள படனயபுைம் 
ஊரில் இைஙகி, அஙகிருந்து லகாயில் 
்வட்ளவு ்வழியாகச் சுமார் 1.5 கி.மீ. ் ்சன்று 
இத்த�த்டத அடைய�ாம். திரு்்வறும்பூர் 
இையில் நிட�யத்திலிருந்து 6 கி.மீ. 
்தாட�வில் உள்ளது.

இ த் த � த் தி ன்  மூ � ்வ ர் 
'ஆதிமூ�நாதர்', 'பாறறுடைநாதர்' என்னும் 
திருநாமஙகளுைன், அழகிய சிறிய லிஙக 
்வடிவில் காட்சி தருகின்ைார். அம்பாள 
'லமக�ாம்பிடக', 'நித்திய கல்யாணி' 
என்னும் திருநாமஙகளுைன் சிறிய ்வடிவில் 
தரி்சனம் தருகின்ைாள.

ல க ா ஷ ை த் தி ல்  வி ந ா ய க ர் , 
தட்சி்ணாமூர்த்தி, பிட்்சாைனர், மகாவிஷணு, 
பிைம்மா, துர்க்டக, ்சண்லைஸ்வைர் ஆகிலயார் 
காட்சி தருகின்ைனர்.

இக்லகாயிலில் தட்சி்ணாமூர்த்தி நின்ை 
லகா�த்தில் டகயில் வீட்ணயுைன் காட்சி 
தரு்வது ல்வ்ைந்த லகாயிலிலும் இல்ட�. 
லமலும் அ்வருைன் ்சனகாதி முனி்வர்களும் 
இல்ட�. பிைகாைத்தில் விநாயகர், ்வளளி, 
லத்வல்சனா ்சலமத சுபைமண்யர், மகா�ட்சுமி, 
டபை்வர், ந்வக்கிைகஙகள ஆகிலயார் 
தரி்சனம் தருகின்ைனர்.

பால் சுேநை
�. நித்�ொனநதம்�. நித்�ொனநதம்

98413 9851698413 98516பரமேஸவரன்
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ஒரு்சமயம் அை ்சன் ஒரு்வன் , 
இவ்வழியாக ல்வட்டைக்குச் ்்சன்ைலபாது 
இபபகுதியில் சிறிது லநைம் தஙகி 
ஓய்்்வடுத்தான். அபலபாது அருகில் உள்ள 
புதர் ஒன்றிலிருந்து ்்வண்ணிைம் உள்ள 
அதி்சயப பைட்வ ஒன்று பைந்துச் ் ்சன்ைது.

ஆனால் அந்தப பைட்வ தபபி 
விட்ைது. மன்னன் ல்வட்டை முடிந்து திரும்பி 
்வரும்லபாது மீண்டும் அந்தப பைட்வடயப 
பார்த்தான். இந்த முடையும் பைட்வ தபபி 
விட்ைது.

அன்றிைவு மன்னன் லதான்றிய 
சி்வ்பருமான், அந்தப புதரில் உள்ள புறறில் 
தாம் மடைந்திருபபதாகத் ்தரிவித்தார். 
மறுநாள மன்னன் அந்தப புதடைப ் ்வட்ை, 
அஙகுள்ள புறறிலிருந்து பால் ்வழிந்தது. 

்பருகிய பா�ால் புறறு கடைந்து அஙகு 
சி்வ்பருமான் லிஙக ்வடிவில் ் ்வளிபபட்ைார். 
அை்சனும் இடை்வடன ்வழிபட்டு அஙகு ஒரு 
லகாயில் எழுபபினான்.

சு்வாமியின் நந்தியும், பலி பீைமும் 
லகாயில் லகாபுைத்திறகு ் ்வளிலய உள்ளது. 
இக்லகாயிலின் த� விருட்்சமாக வில்்வ 
மைமும், தீர்த்தமாக ்காளளிைம் ஆறும் 
உள்ளது.

லத்வாைப பாைல் ்பறை 2 7 6 
த�ஙகளுள காவிரி ்வைகடையின் 59்வது 
த�ம். திருஞான்சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் 
பாடியுள்ளார்.

இக்லகாயில் காட� 6.30 மணி 
முதல் 11 மணி ்வடையிலும், மாட� 4.30 
மணி முதல் இைவு 8 மணி ்வடையிலும் 
திைந்திருக்கும்.    

2   சகொச்ேஙகட்சேொழ நொ�னொர்  �ொசி ேத�ம் 
21   கொறேககொல அம்ற��ொர்  ்பஙகுனி சுவொதி
29   தண்டி�டிகள் நொ�னொர்  ்பஙகுனி ேத�ம்

�ொர்ச 2022 நொ�ன்�ொர்கள் குருபூறை

சிவததிருமதி. மாலதி

மார்ச் 2022 புேவலர்
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திரு. சுபபிைமணி அ்வர்கள பாடிய 
பாைல்கட்ளக் லகட்டுக் ்காண்டும், 
்வழி்யஙகும் நிடைந்திருந்த நீர் நிட�கட்ள 
ைசித்துக் ்காண்டும் அழகிய ்வயல் 
்்வளிகளுக்கு நடுல்வ அடமதியாய் 
அடமந்திருந்த ல்சாமநாதன் மைம் 
திருபபுகழ்த் த�த்டத அடைந்லதாம். 
ஆ�யத்டதயும் அதன் சுறறுபபுைத்டதயும் 
கண்ை அடிய ா ர் களுக்கு ஆனந்த 
அதிர்ச்சியாய் அடமந்தது என�ாம். கான்கிரீட் 
கானகத்தில�லய ்வாழ்ந்து பழகிய்வர்களுக்கு 
பசும் ்வயல்்்வளிகளும், பைட்வகளும், 
கால்நடைகளும், ்வயல்்்வளிகளில் 
கட்ள்யடுக்கும் ்பண்களும் என ஒரு 
இயறடக காட்சி கண்முன்லன விருந்தாய் 
விரிந்திருந்தது.

குழுவின் ஒருஙகிட்ணபபா்ளர்களில் 
ஒரு்வைான திரு. தனஞ்்சழியன் முன்னலை 
ஆ�யத்டத அடைந்து அர்ச்்சகருைன் 
இட்ணந்து ்வழிபாட்டிறகுத் லதட்வயான 
ஏறபாடுகட்ள ்்சய்யத் து்வஙகியிருந்தார். 
அன்பர்கள, ்வாகனஙகளில் இருந்து 
்வழிபாட்டுக்குத் லதட்வயான ் பாருட்கட்ள 
இைக்கி ஆ�ய மண்ைபத்திறகு எடுத்து 
்வந்தனர். பின்னர் சிறுசிறு குழுக்க்ளாக 
அடமந்து பழம் நறுக்குதல், பஞ்சாமிர்தம் 
்்சய்தல், பூத்்தாடுத்தல் ஆகிய பணிகளில் 
ஈடுபட்ைனர். இது ஒருபுைமிருக்க, அன்பர்கள 
திரு. பிைபு, திரு. பிைபாகைன், திரு. 
்சை்வ்ணன், திரு. தனஞ்்சழியன் இட்ணந்து 
ஒரு மைத்தடியில் அடுபபு மூட்டி அன்டைய 
டநல்வத்தியத்திறகான ்சர்க்கடை ் பாஙகல் 
தயாரித்தனர். அ்வர்களின் முயறசியில் 

ச�ாமநாதன் மடம்ச�ாமநாதன் மடம்
திருப்புகழ் தல வழி்பொடு சைன்்ற இைழ் சைாடர்ச்சி...
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விட்ளந்த ்சர்க்கடைப ்பாஙகல் நிச்்சயம் 
முருகனுக்கு இனித்திருக்கும் என்று 
நம்புகிலைாம்.

அடனத்தும் தயாைானதும், ஆ�ய 
அர்ச்்சகர் திரு. ைால்ஷ அ்வர்கள, திமிரி 
அன்பர் திரு. கிரி்வா்சன் அ்வர்களின் 
துட்ணயுைன் ஆ�யத்துள அடமந்துள்ள 
அரு்ணகிரிநாதர் மறறும் ல்சாமநாதர் 
சிட�களுக்கு அபிலஷகம், அ�ஙகாைம் 
்்சய்தார். அடுத்து ஐஙகைக் கைவுளுக்கு 
அபிலஷகம், அ�ஙகாைம் நைந்தது. அடதத் 
்தாைர்ந்து அன்டன அட்்சைாம்பிடக, ஐயன் 
வித்யாபதீஸ்வைருக்கு பால் அபிலஷகம் 
மறறும் அ�ஙகாைம் நடை்பறைது. அட்வ 
முடிந்ததும், நம் ்வழிபாட்டு நாயகைான 
குமைக் கைவுளுக்கும் லதவியருக்கும் 
பால், பன்னீர், தயிர், பழஙகள, ்சந்தனம், 
பஞ்சாமிர்தம், லதன், இ்ளநீர், விபூதி, 
அபிலஷகப ் பாடி மறறும் ் ்சார்்ணாபிலஷகம் 
நடை்பறைது. ்தாைர்ந்து அ�ஙகாைம் 
முடிந்து ்வரிட்சயாக விநாயகர், அன்டன, 
இடை்வன் மறறும் முருகப்பருமானுக்கு 

தூப, தீபப லப்ைாளி ்வழிபாடு நடை்பறைது. 
அன்பர்கள ஒவ்்வாரு ்சன்னதியிலும் 
சி்வபுைா்ணம், திருபபுகழ் பாடி மனமுருகி 
்வழிபட்ைனர்.

ஆ�ய அர்ச்்சகர் திரு. ைால்ஷ 
அ்வர்கட்ளயும் ,  திரு .  கிரி்வ ா ்சன் 
அ்வர்கட்ளயும் எவ்வ்ளவு பாைாட்டினாலும் 
தகும். அத்தடன ் பாறுடமயாய், லநர்த்தியாய் 
்வழிபாட்டை நைத்திக் ்காடுத்தனர். 
இடை்வனுக்கு அ�ஙகாைம் ் ்சய்்வதிலும் தன் 
டக்வண்்ணத்டதக் காட்டியிருந்தார் அர்ச்்சகர் 
திரு. ைால்ஷ அ்வர்கள. அ்வர்களுக்கு 
நம் குழுவின் ்சார்பில் நன்றி ்்சலுத்தி 
மரியாடத ்்சய்யபபட்ைது. அன்பர்கள 
அடன்வருக்கும் ்பாஙகல், பஞ்சாமிர்தப 
பிை்சாதம் ்வழஙகபபட்ைது.

அஙகிருந்து கி்ளம்பி திமிரி ல்சாமநாத 
பாஷா்ண லிஙலகஸ்வைர் ஆ�யத்டத 
3 மணிய்ளவில் அடைந்லதாம். அஙலக 
ஆ�ய நிர்்வாகத்தினர் மிகுந்த அன்புைன் 
நம் குழு அன்பர்களுக்கு அன்னம்பாலிபபு 
்்சய்தனர். அதன்பின், அவ்வா�யத்தில் 
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அடமந்துள்ள பாஷா்ண லிஙலகஸ்வைடை 
அடன்வரும் தரிசித்ததும், குழுவின் ்சார்பாக 
அன்பர்களுக்கு 2022 ஆம் ்வருை கா�ண்ைர் 
்வழஙகபபட்ைது. அவ்வா�ய அர்ச்்சகர், 
ஆ�ய ்வை�ாறடை அடன்வருக்கும் 
எடுத்துடைத்தார்.

பின்னர் அ்வர்களிைம் விடை்பறறுக் 
்காண்டு மாட� 4.30 மணிய்ளவில் புைபபட்டு 
5 மணிக்கு ல்வபபூர் ்வசிஷலைஸ்வைர் 
ஆ�யத்டத அடைந்லதாம். அப்பாழுது 
ஞாயிறு மாட� ைாகு கா�ம் என்பதால் 
்சைலபஸ்வைருக்கும், பிைத்தியஙகிைா 
ல தவிக்கும்  சி ை ப பு  லஹாமஙகள 
நடை்பறறுக் ் காண்டிருந்தன. ஆ�யத்தில் 
இடை்வன், இடைவி மறறும் திருபபுகழ் 
முருகடனயும் கண்டு ்வழிபட்டு, அடுத்த 
த�மான திருபபாறகைலுக்குச் ்்சல்லும் 
்வழியில் அடன்வருக்கும் மாட�த் லதநீர் 
்வழஙகபபட்ைது.

சுமார் 6.30 மணிக்கு திருபபாறகைல் 
பிை்சன்ன ் ்வஙகலை்சப ் பருமாள ஆ�யத்டத 
அடைந்து அஙகு அருளபாலிக்கும் 
்பருமாட்ளயும், அருலக தனி ஆ�யத்தில் 
பளளிக்்காண்டிருக்கும் ைஙகநாதடையும் 

தரிசித்து பின் அவவூரில�லய (திருக்கைபுைம்) 
அடமந்திருக்கும் திருபபுகழ் த�மான 
திருக்கைபுரீஸ்வைர் ஆ�யத்டத 7.20 
மணிக்கு அடைந்லதாம். அதறகுள்ளாகல்வ 
ஆ�யம் திருக்காபபிைபபட்டு இருந்தது. 
ஆ்வலுைன் திருக்கத்வம் தாள திைக்கக் 
காத்திருந்லதாம். தன் அடியார்களின் 
பசி ்பாைாத இடை்வனின் கருட்ண 
மிகுதியால் அன்பர்கள பசியாை ஆ�ய 
்வ்ளாகத்தில் இைம் கிடைத்தது. அடன்வரும் 
்காடிமைத்டதயும், நந்தி லத்வடையும் 
்வ்ணஙகிவிட்டு இைவு உ்ணவு எடுத்துக் 
்காண்லைாம்.

்பஙகளூருவில் இருந்து ்வந்திருந்த 
திருமதி. மா�தி அ்வர்கள தன்னுைன் ்வந்த 
அன்பர்களுைன், அடனத்து ஆ�யஙகளுக்கும் 
்சறறும் சிைமம் பாைாமல் அ்வர்களின் 
காரில�லய பின் ் தாைர்ந்து ்வந்தார். அது 
அ்வர்களுக்கு இடை ்வழிபாட்டின் மீதிருந்த 
ஈடுபாட்டையும், நம் குழு மீதான அன்டபயும் 
படை்சாறறியது. அ்வர்களிைம் விடை்பறறுக் 
்காண்டு, ்வழிபாட்டு நிகழ்ட்வ இனிலத 
நைத்திக் ்காடுத்த திரு்வருளுக்கும், 
குரு்வருளுக்கும் நன்றி கூறி, இடை 
லதை ்வந்த பைட்வகள தத்தம் கூடுகட்ள 
அடையும் ்வண்்ணமாய் ்்சன்டனடய 
ல ந ா க்கி நீஙக ா  நிடனவுகளுைன் 
அடன்வரும் புைபபட்லைாம்.

இவ்வழிபாட்டு நிகழ்ட்வ இனிலத ஏறபாடு 
்்சய்த குழு நிர்்வாகிகள, ்வழிபாட்டிறகு 
்பாருள உதவியும், உைல் உடழபபும் 
நல்கிய அன்பர்கள, உைன் ்வந்து பய்ணத்டத 
சிைபபாக்கிய நண்பர்கள, அடன்வடையும் 
பத்திைமாய் அடழத்துச் ்்சல்லும் ்வாகன 
ஓட்டுனர்கள அடன்வருக்கும் மனமார்ந்த 
நன்றிகள. ்வாழ்க ்வ்ளமுைன்.  
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சீரார் திருவாரூர் தென்ாகை நள்ாறு
ைாரார் மகைகைாடு ைாராயில் - பேரா்
ஒதெ திருவாய்மூர் உவநெ திருகபைாளிலி
சதெ விடஙைத ெலம்

திருகசகொளிலி - அவனிவிடஙகர்

திருவொரூர் - வீதி விடஙகர் திருநள்்ொறு - நொகவிடஙகர்

நொறகககொசேொணம் - சுநதேவிடஙகர் திருவொய்மூர் - நீலவிடஙகர் சவதொேண்�ம் - புவனிவிடஙகர்

திருககொேொயில - ஆதிவிடஙகர்

்சபத விடஙக தலஙகள்
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சேொழ நொட்டு ் தன்கறே திருமுறை ்பொடல்்பறை 
திருத்தல �ொத்திறே - ஆகஸ்டு-2016 

திருவொரூர் - �ன்னொர்குடி - சவதொேண்�ம்

18திருநீலகண்டம் மார்ச் 2022



அருள்மிகு மங்களாம்பித
்க மற்றும் வி

ருத்தாம்பித
்க உடன

ாகிய திருவநடுங்களநாதர், திருவநடுங்களம்
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