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ஆசிரி�ர் ்பக்கம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

பென்னிரு ெமிழ் ேவாெஙகளுள் முெல் ேவாெேவாக சித்தினர ேவாெம அனே்நதுள்்ளது. 
அெவாவது ெமிழ்ப புத்ெவாண்டு தெவாடஙகும ேவாெம இ்நெ சித்தினர. கட்நெ இரண்டு 
ஆண்டுக்ளவாக உலகம முழுவதும ஏறபெட்ட தபெரு்நதெவாறறு ம�வாய நீஙகப தபெறறு 
ெறமபெவாது அதிலிரு்நது சறறு ேை அனேதி அனட்நதிருககும இ்நெ மவன்ளயில் 
பிறககும இ்நெ 'சுபெகிருது' வருடம �ம அனைவருககும சுபெத்னெ அளிககுமபெடி 
இனறவனைப பிரவாரத்திபமபெவாம.

ஆண்டுககு ஆறுமுனற அபிமேகம கவாணும �டரவாஜப தபெருேவானுககு, பிறககும 
சித்தினர ேவாெத்தில் திருமவவாண �ட்சத்திரத்ென்று அபிமேகம �னடதபெறும. சகல 
சிவவாலயஙகளிலும �னடதபெறும இ்நெ அபிமேகத்தில் அனைவரும கல்நதுக தகவாண்டு 
வழிபெட்டு அவைருளுககுப பெவாத்திரேவாமவவாம.

அமபினக வழிபெவாட்டிறகு உக்நெ �வான்கு �வரவாத்திரிகளில் 'வசநை நவோததிரி' 
இ்நெ ேவாெம முெல் வவாரத்தில் வருகிறது. பெஙகுனி ேவாெம அேவாவவானசனய அடுத்ெ 
ஒன்பெது �வாட்கள் இ்நெ �வரவாத்திரி தகவாண்டவாடபபெட்டு வருகிறது. அனைவரும 
அன்னைனய வணஙகி �ம வவாழ்விலும வச்நெம தபெருக வழிபெடுமவவாம.

இனி, இ்நெ இெழில் '�ல்வவாழ்வுத் ெரும திருமுனறத் ெலஙகள்' தெவாடரில் 
'தைன்குடித திட்த்ட' ெலத்னெயும, அமபினகயின் ஆட்சி பீடஙகள் வரினசயில் 
'ஸ்ரீகாளஹஸதி ஞானாம்பிதகதய'யும, மசவறதகவாடிமயவானின் திருபபுகழ்த் ெலஙகளில் 
'வாலிகண்டபுேம்'  முருகனையும ெரிசிகக உள்ம்ளவாம.

மேலும 'கதை தசால்லும் சிறபஙகள்' தெவாடரில் மகவாயில் தூண்கள் மூலேவாக அென் 
கவாலத்னெ அறிெல், திருதவயாறு சுறறியுள்ள சபைஸைான ஸைலஙகள் ஆகியனவ 
இடம தபெறுகின்றை.

அனைவருககும ெமிழ்ப புத்ெவாண்டு �ல்வவாழ்த்துகள்!

அன்புடன்
ம. நித்யானந்தம்

தபெவாறுபபெவாசிரியர

குற்றம்நீ குணங்கள்நீ கூடல்ஆல வாயிலாய்
சுற்றம்நீ பிரானும்நீ த�ாடர்ந்திலஙகு ச�ாதிநீ
்கற்றநூற ்கருத்தும்நீ அருத்�மின்பம் எனறிவவ
முறறும்நீ பு்கழ்ந்துமுன னுவரப்பத�னமு ்கம்்மசே!

-திருஞாே�ம்்பந்�ர் அருளிய ச�வாரம்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 19

பிர்ளயக கவாலத்தில் இபபூவுலகம 
ெண்ணீரவால் சூழபபெட்டது. சிவதபெருேவானும, 
அமபினகயும உலனகக கவாககும தபெவாருட்டு, 
பிரணவ ஓடத்தில் ஏறி திட்டவாக இரு்நெ 
இடத்தில் நின்றைர. அவவவாறு இனறவன் 
நின்ற இடஙகள் இரண்டு. ஒன்று 
'மெவாணிபுரம' என்று அனழககபபெடும 
சீரகவாழி. ேறதறவான்று 'திட்னட' என்று 
அனழககபபெடும இ்நெத் ெலம.

திட்னட அல்லது திட்டு என்பெெறகு 
'மேடு' என்ற தபெவாருள் உண்டு. அெைவால் 
இத்ெலம 'தென்குடித் திட்னட' என்றும, 
சீ ரகவாழி 'வடகுடி திட்னட '  என்று 
அனழககபபெடுவெவாகவும கூறுவர.

தவண்ணவாறு தவட்டவாறு ஆகிய இரண்டு 
ஆறுகள் இத்ெலத்னெச் சுறறி ஓடுகின்றை. 

இனவ கவாவிரியின் கின்ள �திகள். இவவவாறு 
இரண்டு �திகளுககு திட்டவாக இ்நெத் ெலம 
இருபபெெவால் இபதபெயர தபெறறெவாகவும 
கூறுவர.

ெஞனச ே வாவ ட் ட த்தில் ஓடும 
தவண்ணவாறு, தவட்டவாறு என்னும இரண்டு 
�திகளுககு இனடயில் திட்டவாக அனே்நெ 
பெகுதி என்பெனெக குறிககும வனகயில் 
'திட்னட' என்னும தபெயர தபெறற ெலம 
ஒன்று உள்்ளது. ெறமபெவாது �வககிரகஙகளுள் 
ஒன்றவாை 'குருபெகவவான்' வழிபெவாட்டு சிறபபுத் 
ெலேவாக அறியபபெடுகிறது.

ெஞசவாவூரிலிரு்நது குமபெமகவாணம 
தசல்லும சவானலயில் சுேவார 6 கி.மீ. 
தசன்றவால் திட்னட தசல்லும சவானல பிரியும 
இடத்தில் இரு்நது 4 கி.மீ. தெவானலவு 

ரைவகுரு வழிபட்்ட
�. நித்�வானநதம்�. நித்�வானநதம்

98413 9851698413 98516வசிஷ்டேஸவரர்
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தசல்ல மவண்டும. சவானலமயவாரக மகவாயில். 
ெஞசவாவூருககு வடகிழகமக 10 கி.மீ. 
தெவானலவில் உள்்ளது.

இத்ெலத்து மூலவர 'வசிஷமடஸவரர' 
என்னும திரு�வாேத்துடன், அழகிய சிறிய 
லிஙக வடிவில் ெரிசைம ெருகின்றவார. 
வசிஷட முனிவர வழிபெட்டெவால் இபதபெயர 
தபெறறவார. 'பெசுபெதீஸவரர', 'மெனுபுரீஸவரர' 
என்னும திரு�வாேஙகளும உண்டு. 
கருவனற மேல் ச்நதிரக கவா்நெககல் 
உள்்ளெவால் மேலிரு்நது 24 நிமிடஙகளுககு 
ஒருமுனற நீரச்தசவாட்டு இனறவன் மீது 
விழுகின்றது.

அமபினக 'சுக்நெ கு்நெ்ளவாமபினக' 
என்னும திரு�வாேத்துடன் ெரிசைம 
ெ ரு கி ன் ற வா ள் .  அ வ ரு ம  சி றி ய 
வடிவத்தில் க வா ட்சியளிககின்றவாள் . 
'உலக�வாயகி', 'ேஙக்ள �வாயகி' என்றும 
ம பெ வா ற ற ப பெ டுகின்ற வாள் .  அ ம பெ வா ள் 
ச ன் ை தி யின்  முன் பு ற ம  உ ள் ்ள 
விெவாைத்தில் 12 இரவாசிக கட்டஙகள் 
உள்்ளை. அென்கீழ் நின்று அமபினகனய 
வழிபெட்டவால் அ்நெ கிரகஙக்ளவால் ஏறபெடும 
பெவாதிபபுகள் குனறயும என்பெது �மபிகனக.

த பெ வா துவ வா க  சிவ வாலயஙகளில் 
�வககிரக சன்ைதியில் குரு பெகவவான் 

ேறற �வககிரகஙகளுடன் கவாட்சி ெருவது 
வழககம. ஆைவால் இகமகவாயிலில் சுவவாமி 
சன்ைதிககும அமேன் சன்ைதிககும 
இனடயில் குருபெகவவான் சன்ைதி உள்்ளது. 
இத்ெலத்தில் அவர நின்ற நினலயில் 
இரவாஜகுருவவாகக கவாட்சியளிககிறவார. 
குருபதபெயரச்சி �னடதபெறும கவாலஙகளில் 
பெகெரகள் தபெருே்ளவு இஙகு வ்நது 
வழிபெடுகின்றைர.

பிரகவாரத்தில் வி�வாயகர, வள்ளி, 
மெவமசைவா சமேெ சுபபிரேண்யர, னபெரவர 
ஆகிமயவார ெரிசைம ெருகின்றைர.

ேகவாவிஷணு, வசிஷடர, தகௌெேர, 
ஆதிமசேன், மெவரகள் ேறறும மவெஙகள் 
வழிபெட்ட ெலம.

இகமகவாயிலின் தீரத்ெேவாை 'சககர 
தீரத்ெம' மகவாயில் எதிரிமலமய உள்்ளது. 
ெல விருட்சம சண்பெக ேரம. மெவவாரப 
பெவாடல் தபெறற 276 ெலஙகளுள் இது 78வது 
ெலம. மசவாழ�வாட்டு கவாவிரி தென்கனரயின் 
15வது ெலம.

திருஞவாைசமபெ்நெர ஒரு பெதிகம 
பெவாடியுள்்ளவார. இகமகவாயில் கவானல 7 ேணி 
முெல் ேதியம 12 ேணி வனரயிலும, ேவானல 
4.30 ேணி முெல் இரவு 8 ேணி வனரயிலும 
திற்நதிருககும. 

திட்டை 'குரு' திட்டை ‘அம்மன்' திட்டை ‘மூலவர்'
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சிற்பம் ச�வாலலும் ்கறத்கள் - 6

அபூரவேவாை சிறபெத் தெவாகுதிகள் 
சிலவறனற பெவாரத்ெ பிறகு, மகவாயில் 
சுவறறில் உள்்ள குமபெ பெஞசரம ேறறும 
பெல விெேவாை பூெ, யவாளி, ஹமச வரிகன்ள 
எல்லவாம இதுவனர பெவாரத்மெவாம. இபதபெவாழுது 
மகவாவினலமய நிறுத்தி னவத்திருககும, 
ெவாஙகி நிறகும முககியேவாை பெகுதியவாகிய 
தூண்கன்ள பெறறி �வாம சறறு கவனிககலவாேவா?

பெல்லவர கவாலத்திலிரு்நது ெவான் 
�ேககு கட்டுேவாைக மகவாயில்கள் கவாணக 
கினடககின்றை என்பெனெ முன்மபெ �வாம 
அறி்நமெவாம. ேகவாபெலிபுரம கடறகனரயில் 
இருககின்ற அ்நெ இரண்டு மகவாயில்கள் 
ெவான், பெவானறகன்ள உனடத்து, தபெரிய தபெரிய 
சதுர, நீள் சதுர உருவேவாக ேவாறறிைவாரகள்.

பிறகு கட்டுேவாைக மகவாயில் என்று 
தசவால்லபபெடும வனகயில், ஒன்றவாக அடுககி 
கட்டுேவாைக மகவாயில்கள் உருவவாககபபெட்டை 
என்று �வாம அறி்நது தகவாள்கிமறவாம. இது 
பெல்லவர கவாலத்தில் ஏறபெடுத்ெபபெட்ட 
பெவாணி. இ்நெ கவாலம என்பெது ஆறவாம 
நூறறவாண்டிலிரு்நது ஒன்பெெவாம நூறறவாண்டு 
வனர.

�மமுனடய கவைம எல்லவாம 
ஏெ வாவது தபெரிய உயரே வாை 
மகவாபுரஙகள் மீதும அல்லது 
விெவிெேவாை சிறபெஙகள் மீது ெவான் 
�ம கண்கள் எபமபெவாதும தசல்லும. 

�வாம னகயவால் தெவாட்டும கூட, கண்களில் 
சறறும பெடவாேல் கவனிககவாேல், கட்நது 
தசன்று தகவாண்டிருககும தபெவாருட்கள் 
ெவான் மகவாயில் தூண்கள்! மிகு்நெ 
எண்ணிகனகயில் இருககககூடிய எதுவுமே 
�ம கவைத்னெ ஈரககவாது.

ஒரு மகவாயில் திடேவாக நின்று 
தகவாண்டிருகக இவவ்ளவு அதிகேவாை 
தூண்கள் மெனவபபெடுகிறமெ என்ை தசயய? 
இ்நெ மகவாயில் ெவாஙகிக்ளவாை தூண்கன்ள 
பெறறி சறறு கவனிககலவாேவா?

்பல்லவர் காலத்துக் தூண என்பதை 
எப்படி கவனிப்பது? எப்படி கணிப்பது?

அ்நெக கவாலத்தில் பெல்லவரகள் 
தூண்கள் அனேககும மபெவாது, கீமழ இரண்டு 
கவால்கன்ள ேடித்து உட்கவார்நது இருககும 
சிஙகத்னெ ஆெவாரேவாக னவத்து, அெனுனடய 
ெனலயில் இரு்நது உயர்நது தசல்கின்ற 
தூண்கன்ள அழகவாக ெயவாரித்திருககிறவாரகள். 
இமெவா பெடத்தில் நீஙகள் பெவாரபபெது ஒரு 
அருனேயவாை உெவாரணம ஆகும.

இதுமபெவான்ற சிஙக பீடத்தின் 
தூண்கன்ள ,  நீஙகள் ச றறு 
கவனித்துப பெவாருஙகள். ஏெவாவது 
மகவாவிலில் இரு்நெவால் அது 
பெல்லவர கவாலத்தில் கினடககபதபெறற 
தூண்கன்ள னவத்து கட்டபபெட்டது 
என்று ஓர்ளவுககு நீஙகள் முடிவு 

காலம் காட்டும் காலம் காட்டும் 
்காயில் தூணகள்்காயில் தூணகள்

98406 7066098406 70660
கி.கி.  ம�வா்கன்ம�வா்கன்
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தசயது விடலவாம. அெவாவது ஆறவாவது 
நூறறவாண்டில் இரு்நது 9வது நூறறவாண்டு 
வனர என்று.

அதிசயம பெவாரத்தீரக்ளவா! ஒமர ஒரு 
துனண பெவாரத்து அது எ்நெ கவாலத்து 
மகவாயில் என்று நீஙகள் கூறி விட்டீரகம்ள..

அடுத்ைது ்�ாழர் காலம்
ம ச வா ழ ர  க வாலத்து தூண்களில் 

தரவாமபெ சிறபபெவாைது என்ைதவன்றவால் 
தவட்டு மபெவாதினக என்று தசவால்வெவாகும. 
தூணினுனடய கனடசி, உச்சி மேல்பெகுதியில் 
ஒருவிெேவாை அனேபபு இருககும. 
அெறகு மபெவாதினக என்று தபெயர. இ்நெப 
தபெவாதினகயில் இருபெககமும தவட்டு 
இருககும. பெடத்தில் கவாட்டபபெட்டிருபபெது 
பெவாருஙகள்.

இது உஙகள் கண்ணில் பெட்டவால் அ்நெ 
மகவாயில் மசவாழர கவாலத்னெச் மசர்நெது 
என்று நீஙகள் கூறி விடலவாம. அெவாவது 
9வது நூறறவாண்டில் இரு்நது 12ஆம 
நூறறவாண்டு வனர.

�ம மகவாவிலில், மிக அதிகேவாக �ம 
கண்களில் பெடககூடிய அலஙகவாரேவாை 
தூண்கள் பெதிைவான்கவாம நூறறவாண்டிலிரு்நது 
பெதிமைழவாம நூறறவாண்டு வனர மசர்நெ 

விஜய�கர ேன்ைரக்ளவால் கட்டபபெட்டனவ. 
�வாயகக ேன்ைரக்ளவால் கட்டபபெட்டனவ. 
�வாம மிகு்நது பெவாரவாட்ட கூடிய ென்னே 
தகவாண்டவரகள் இவரகள்.

பெனழய மகவாயில் கட்டுேவாைத்னெ சிறிதும 
சினெககவாேல் அமெவாடு இனணத்துத்ெவான் 
ஒவதவவாரு மகவாவிலிலும தசயதிருககிறவாரகள். 
சிற்நெ உெவாரணம திருேயம.

�ரி நாயக்க ேன்னர்கள் தூணகள் 
என்பைற்கு என்ன அதடேயாளம்?

அ்நெ தூண்கள் உனடய நுனிபபெகுதி. 
தவளிமய நீட்டிக தகவாண்டு அெனுனடய 
நுனியில் ஒரு வவானழ குனல மபெவான்ற 
ஒரு அனேபபு இருககும. இனெ நீஙகள் 
பெடத்தில் பெவாருஙகள்.
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இ்நெ கட்டுனரனய சறறு கவைேவாக 
பெடித்ெவால் அல்லது இ்நெ சிறிய கட்டுனரனய 
னகயில் நீஙகள் உஙகள் தேவானபெல் மபெவானில் 
எடுத்துச் தசன்றவால், அனெ ஆெவாரேவாக 
னவத்துக தகவாண்டு அ்நெக மகவாவிலின் 
தூண்களுனடய அனேபனபெ கவனியுஙகள்.

பிறகு உடமை நீஙகம்ள, ஆேவாம இ்நெ 
மகவாயில் பெல்லவரகள் அல்லது மசவாழரகள் 
அல்லது விஜய�கர ேன்ைரகள் கவாலத்ெது 
என்று தசவால்லி விடுவீரகள். �மபெ ேவாட்டீரகள் 
கிட்டத்ெட்ட அது சரியவாகமவ இருககும.

எெறகவாக இது மபெவான்ற தசயதிகன்ள 
மகவாயில் ேறறும ஆன்மீக சமபெ்நெபபெட்ட 
கட்டுனரக்ளவாக எழுதுகிமறன் என்று 
உஙகளிடம முன்மபெ தசவால்லியிருககிமறன்.

உஙகளுனடய 'பெவர ஆஃ அபசரமவேன்' 
என்று ஆஙகிலத்தில் தசவால்வவாரகள். 
அது மபெவான்ற நுணுககேவாை பெவாரனவ 
ஏறபெடுவெறகு இ்நெ கட்டுனர பெயன்பெடும 
என்ற �மபிகனகயில் ெவான் இனெ �வான் 
எழுதுகிமறன்.

இமெவா ஒரு தூணின் உனடய 13 விெேவாை 
பெகுதிகளும அெனுனடய தபெயரகளும 
ஆஙகிலத்தில் தகவாடுககபபெட்டிருககின்றை. 
அெனை எைககு அளித்ெவர திரு விஜய 

ச ங க ர  பெ ட்  எ ன் ற 
இன்ளஞர. இனெ சறறுக 
கவைேவாக பெடியுஙகள்.

ம க வா யி லு க கு ள் 
தசன்று இனறவனை 
பிரவாரத்தித்து, மவண்டுெல் 
எல்ல வா ம  முடித்துக 
தகவாண்டு தவளிமய 
வ்நெவுடமை �வாம அனெ 
மகவாவினல விட்டு வ்நது 

விடுகின்ற பெழககம மபெவாகட்டும. மகவாவினல 
முழுவதுமே சுறறி பெவாரகக மவண்டும 
என்ற பெழககத்னெ ெயவு தசயது வ்ளரத்து 
தகவாள்ளுஙகள்.

கண்னண மூடிகதகவாண்டு 'விறு விறு 
விறு' என்று பெத்து, பென்னிரண்டு, 20 என்ற 
எண்ணிகனகயில் சுறறி வலம வருவது 
சிலருனடய மவண்டுெலுககவாக இருககலவாம. 
அவரகள் அபபெடி தசயயட்டும �வாம ெனட 
தசயய மவண்டவாம.

ஆைவால் �மமுனடய கனல உணரவும 
நுணுககேவாை பெவாரனவயும வ்ளரவெறகு 
சிறிெவாவது �வாம முயறசி தசயயலவாம ெவாமை. 
இ்நெ கட்டுனரகன்ள எல்லவாம பெடித்ெ பிறகு 
நீஙகள் மகவாவிலுககுள் தசல்லுமதபெவாழுது 
கண்டிபபெவாக அ்நெ மகவாயில் உஙகளுககு 
வித்தியவாசேவாகத் ெவான் தெரியும. மகவாயில் 
தூண்களில் இவவ்ளவு இருககின்றைவவா!

ஏதைன்றவால் இதில் கூறபபெட்டுள்்ள 
தசயதிகள் ேட்டுேல்ல, உஙகள் கண்களுகமக 
வித்தியவாசேவாக அ்நெ மகவாயில் தெரிவனெப 
பெவாரத்து அதிசயபபெடுவீரகள். ேறற எ்நெ 
சேயத்திலும ேெஙகளிலும இல்லவாெ 
ஒரு தபெருனே என்ைதவன்றவால் இ்நது 
ேெத்தில் கனலமயவாடு, இனசமயவாடு, 
ஓவியத்மெவாடு, �வாட்டியத்மெவாடு, சுனவயவாை 
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வாரியார் தமாழிகள்
ஒரு தபெரிய கமதபெனி. முெலவாளி இருககிறவார. அவருககுக கீமழ மேலவா்ளர 

ஒருவர. அவரின் கீமழ பெலர மவனலயவாட்கள். மவனலயவாட்களுககு மேலவா்ளனரத் 
தெரியுமே ெவிர, முெலவாளினயப பெறறி ஒன்றும தெரியவாது. அபபெடித் தெரி்நது 
தகவாள்்ள விருமபிைவாலும மேலவா்ளர மூலேவாகத்ெவான் தெரி்நது தகவாள்்ள முடியும.

அதுமபெவால, முருகபதபெருேவான் முெலவாளி. அவர தபெருனேனய 
அருணகிரி�வாெர மபெவான்ற மேலவா்ளரக்ளவால்ெவான் �வாம அறி்நது 
தகவாள்கிமறவாம.

பெசுவின் பெவானலப தபெறுவெறகுக கன்றின் துனண 
மவண்டபபெடுகிறது.

அதுமபெவால சிவதபெருேவானுனடய திருவருன்ளப தபெறுவெறகு 
அடியவர துனண அத்தியவாவசியேவாைது.

பிரசவாெஙகம்ளவாடு ெவான் �மமுனடய 
மகவாவினல உருவவாககி உள்்ளவாரகள் �ம 
முன்மைவாரகள்.

ெறமபெவாது சில ேவாெஙக்ளவாக �வாம 
கட்டிடப சமபெ்நெபபெட்ட விேயஙகன்ள பெவாரத்து 
வருகிமறவாம. ேறற கனல நுட்பெஙக்ளவாை 
இனச, ஓவியம, �வாட்டியம பெறறி எல்லவாம 
பெவாரககலவாம.

க ன ல ப த பெ வா க கி ே ம  எ ன் று 
கூறுவவாரகள் அதுெவான் �மமுனடய அ்நெ 
கவாலத்தில் மகவாயில்கள். அனெப பெவாரத்து 
அனுபெவிககவாேல் இருககலவாேவா?

�ம முன்மைவாரகளின் தபெருனேனய 
உணர்நது தகவாள்வது ேட்டுேல்லவாேல் 
இது மபெவான்ற ஒரு பெவாரனவ வருமமபெவாது 
உஙகளுனடய அன்றவாட தசயல்களிமலமய 
ஒரு கனல உணரவு வ்ளரவனெ நீஙகம்ள 
பெவாரத்து அதிசயபபெடுவீரகள்.

ஏதைன்றவால் �ம முன்மைவாரகளுனடய 
அருனேயவாை சி்நெனை ஈடுபெவாட்டிைவால் 
பெகதியிைவால் வ்நெ இ்நெப பெனடபபுகள். 
அடுத்ெ ேவாெம மகவாவிலில் இனசககபபெடும 
இனச ேரபு அ்நெ நுணுககஙகன்ளப பெறறி 
இரண்டு மூன்று ேவாெஙக்ளவாக தெவாடர்நது 
பெவாரககலவாேவா?

கண்கன்ள �ன்றவாக இதுவனர தீட்டி 
னவத்து இரு்நெ நீஙகள் இனி உஙகள் 
கவாதுகன்ள தீட்டி னவத்துக தகவாண்டு 
ெயவாரவாக இருஙகள். அடுத்ெ ேவாெம 
ச்நதிபமபெவாம!� 
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அம்பிற்கயின் ஆட்சி பீடங்கள் – 15

அபபு, பருத்வி, மெஜஸ, வவாயு, ஆகவாசம 
ஆகிய பெஞச பூெத் திருத்ெலஙகளில் 
ஒன்றவாை வவாயு லிஙகத் ெலம, கண்ணபபெ 
�வாயைவாருககு அருள் வழஙகிய இடம, 
தபெவான்முகலி அெவாவது ஸவரணமுகி �தி 
ஓடும ஊர, ரவாகு, மகது ஆகிய சவாயவா 
கிரகஙகள் �ல்ல கிரகஙக்ளவாக �ன்னே 
வழஙகும மஷேத்திரம எை ஸ்ரீகவா்ளஹஸதி 
என்று அனழககபபெடும திருககவா்ளத்திககுப 
பெல்மவறு சிறபபுகள் உள்்ளை.

இன்னும சிறபபெவாக 51 சகதி பீடஙகளுள் 
ஒன்தறன்னும தபெருனேயும இெறகுண்டு. 
பிரசித்தி தபெறற சகதி பீடஙகளுள் ஒன்றவாை 
இத்ெலத்தில் சில கவாலம வசித்ெவாமல 

மேவாட்சம கினடககும என்பெது �மபிகனக. 
ஸ்ரீகவா்ளஹஸதி ஞவாை பீடத்தில் அரு்ளவாட்சி 
புரிபெவள் ஞவாைமே வடிவவாை அன்னை 
'ஞவாைபபிரஸுைவாமபினக'.

அ ப பெ ர ,  சு ்ந ெ ர ர ,  ச ம பெ ்ந ெ ர , 
ேவாணிககவவாசகர ஆகிய �வால்வரவாலும 
பெவாடல் தபெறற ெலேவாகவும வி்ளஙகுகிறது. 
னகலவாயத்னெயும, கவா்ளஹஸதினயயும ஒமர 
பெண்ணில், ஒமர வரியில் பெவாடிைவார சமபெ்நெர. 
அபபெர இத்ெலத்னெ ெரிசித்ெ உடமைமய 
னகலவாய யவாத்தினரனயத் தெவாடஙகிைவார. 
'தசருபபுறற சீரடி வவாயககலசம ஊைமுெம' 
என்று கவா்ளத்தியபபெனர வரணிககிறவார 
ேவாணிககவவாசகர.

ஸ்ரீகாளஹஸதி ஞானாம்பிதகஞா்னபீடேம்
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�ககீரரின் 'கயினல பெவாதி கவா்ளத்தி 
பெவாதி' என்னும அ்நெவாதி, கயினலயும, 
திருககவா்ளத்தியும ஒன்மற எை வி்ளககும. 
பெ ர ே  சிவ பெ க ெை வாை  அ ரஜுைன் 
ேறுபிறவியில் �வாயன்ேவாரகளுள் ஒருவரவாை 
கண்ணபபெைவாக அவெரித்து முகதி 
தபெறறவார. ஞவாைபபிரஸுைவாமபினக எதிரில் 
ஸ்ரீசகரத்னெப பிரதிஷனட தசயெ ஆதிசஙகர 
பெகவத் பெவாெவாள் ெைது சிவவாை்நெ லஹரியில் 
கவா்ளத்தியபபெர பெகெருககு இரஙகும 
கருனணனயப புகழ்கிறவார.

�வககிரஹ மஷேத்திரஙகளுள் இது 
ரவாகு-மகது ெலம. சவாயவா கிரகஙக்ளவாை 
ரவாகுவும மகதுவும ெமபெதி சமேெரவாக 
அருள்பெவாலிபபெது ெனிச்சிறபபு. ரவாகு 
பெகவவான் சிமஹி மெவியுடனும, மகது 
பெகவவான் சித்ரமலகவாவுடனும அடுத்ெடுத்ெ 
ச்நநிதிகளில் அருள்பெவாலிககிறவாரகள். 
ஸரபபெ மெவாேஙகளுககு நிவவாரணம 
கவா்ளத்தியபபெர ச்நநிதியில் கினடககும. 
இவவவாறவாக மூரத்தி, ெலம, தீரத்ெம 
உள்ளிட்ட அனைத்து வனககளிலும 
கீரத்தி தபெறறது கவா்ளஹஸதி 
திருகமகவாயிலவாகும.

ஒரு சேயம சரமவஸவரனிடம 
உனேயவள், 'ே்நதிரஙகளில் எது 

ெனலயவாைது?' என்று விைவ, ஈசன் 
மவெஙகளின் �டுமவ அனே்நதுள்்ள 
'சிவ பெஞசவாஷேரிமய' சிற்நெ ே்நதிரம 
என்றவார. ெைககு அமே்நதிரத்னெ 
உபெமெசிகக உனேயவள் மவண்ட, 
ஈசமைவா அெறகவாை கவாலம இன்னும 
கனியவில்னல எைப பெதிலளித்ெவார. 
உனேயவள் தெவாடர்நது ேன்றவாட ஈசன் 
ே்நதிரத்தின் முெலிடேவாை ‘தேௌை 
தீனே’ககு அனழத்துச் தசன்றவார.

ஆைவால் உனேயவள் அவ்ளது 
ரவாஜசிக குணம கவாரணேவாகப 

பெணிபதபெண் ேவாலினியிடம பெஞசவாஷேரி 
ே்நதிரத்னெ ஈசம உபெமெசிககப மபெவாவெவாகக 
கூறித் ெைது தேௌைத்னெக கனலத்ெவாள். 
இனெ உணர்நெ ஈசன் தேௌைத்னெக 
கனலத்ெ கவாரணத்துககவாக பூமியில் 
ே வானிடப தபெண்ணவாகப பிறககச் 
சவாபெமிட்டவார. உனேயவள் சவாபெ விமேவாசைம 
மகவார, ஸவாத்விக குணம தபெறும வனர 
ெவத�றியில் கவா்ளஹஸதியில் இருககுேவாறு 
கட்டன்ளயிட்டவார. கவாலம கனியுமமபெவாது 
திருககவா்ளத்தியில் எழு்நெருளி ஐ்நதெழுத்து 
ே்நதிரத்னெ உபெமெசித்து ஆட்தகவாள்வெவாகவும 
அருளிைவார. 

�வாரெ முனிவரின் அறிவுனரயின்பெடி, 
ஸவரணமுகி ஆறறஙகனரயில், தகௌரி 
தீரத்ெத்னெ உருவவாககி, வில்வ இனலகளுடன் 
உனேயவள் பூனஜனயத் தெவாடஙகிைவாள். 
உனேயவள் பிரவாணவாயவாேத்தின் மூலம 

மூச்னச அடககி, குண்டலினி, பிரமேவா, 
விஷணுக கர்நதிகன்ளக கட்நது 
ருத்ரகர்நதி என்னும சகதினயப 
தபெறறவாள். பெல நூறவாண்டுகள் 
க டு ்ந ெ வ த் து க கு ப  பி ன்ை ர 

சரமவஸவரன் புஷய தபெௌரணமி 
�ன்�வாளில் �்நதி வவாகைத்தில் 98400 9591998400 95919
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எழு்நெருளி உனேயவளுககுத் ெரிசைம 
ெ்நது ஆட்தகவாண்டவார.

ஸவாத்விக குணம தபெறற உனேயவளுககு 
ஏழு மகவாடி ே்நதிரஙகளில் சிற்நெதும, 
மவெஙகளிலும, சிவவாகேத்திலும �டு�வாயகேவாக 
வி்ளஙகும ‘சிவபெஞசவாஷேரி’ ே்நதிரத்னெ 
ஈசன் உபெமெசித்ெவார. வவாயு லிஙகத்தின் 
அருமக அேர்நது, ஐமபெது லஷேம முனறகள் 
சிவபெஞசவாஷேரி ே்நதிரத்னெ பெவாரவாயணம 
தசயெென் பெயைவாக, ஞவாை ஒளி பிரகவாசிகக 
‘ஸ்ரீ ஞவாைபபிரஸுைவாமபினக’ என்னும 
திரு�வாேத்துடன் ஸ்ரீகவா்ளஹஸதியில் தகவாலு 
வீறறிருகிறவாள். 

சில்நதி (ஸ்ரீ), பெவாமபு (கவா்ளன்), யவானை 
(ஹஸதி) ஆகிய மூன்றும சிவலிஙகத்னெப 

வித்டகள் 15ம் பக்கம்

1. திரு�வாவுககரசருககு சேண சேயத்ெவரவால் அளிககபபெட்ட பெட்டபதபெயதரன்ை?
2. கண�வாெ �வாயைவார அவெவார திருத்ெலம எது?
3. அபபெரும திருஞவாைசமபெ்நெரும பெவாடவாெ ஒரு பெண்ணில் சு்நெரர ஒரு பெதிகம 

அருளியுள்்ளவார. அபபெதிகமும பெண்ணும எது?
4. திருஞவாைசமபெ்நெர முத்து சிவினக, முத்து குனட, முத்து சின்ைம தபெறற பெதி எது?
5. தபெரியபுரவாணத்தில் தேவாத்ெம எத்ெனை சருககஙகள் உள்்ளை?

கணடுபிடியுஙகரளன் - ஏபேல் 2022

பூஜித்ெ கவாரணத்ெவால் இகமகவாயில் 
‘ஸ்ரீகவா்ளஹஸதி’ எைப தபெயர தபெறறெவாகத் 
திருககவா்ளத்தித் ெல புரவாணம கூறுகிறது. 
அகண்ட வில்வ ேரம ேறறும கல்லவால 
ேரம ஆகிய இரண்டும இகமகவாயிலின் 
ெல விருட்சஙகள்.

பெல்லவாயிரம ஆண்டுப பெழனே தபெறற 
இகமகவாயிலின் தவளிப பிரகவாரத்னெத் 
ெஞனசப தபெரிய மகவாயினலக கட்டிய 
ேவாேன்ைர இரவாஜரவாஜ மசவாழனின் ேகன் 
இரவாமஜ்நதிர மசவாழனும, இரவாஜமகவாபுரம 
ேறறும நூறறுககவால் ேண்டபெத்னெ 
ஸ்ரீகிருஷண மெவரவாயரும கட்டி உள்்ளைர. 
ஆ்நதிர ேவாநிலம சித்தூரில் இத்ெலம 
அனே்நதுள்்ளது. 

ஏபேல் 2022 நாயன்மார்கள் குருபூதை
6  ம�ச �வாயைவார பெஙகுனி மரவாஹினி
8  கண�வாெ �வாயைவார      பெஙகுனி திருவவாதினர
10 முனையடுவவார �வாயைவார        பெஙகுனி பூசம
13 தெவானகயடியவாரகள்     பெஙகுனி நினறவு �வாள் 
14 தில்னல வவாழ் அ்நெணரகள் சித்தினர முெல் �வாள்
17 திருககுறிபபுதெவாண்ட �வாயைவார சித்தினர சித்தினர
26 திரு�வாவுககரசர       சித்தினர செயம
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திருதவயாறு சுற்றியுள்ள �பைஸைா்ன ஸைலஙகள்

திருபபூநதுருததிதிருசரசாறறுததுதை

திருதநயதைானம் திருதவயாறு

திருபபழனம் திருக்கணடியூர் திருரவதிகுடி
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ம�்றச்கவாடிம�வானின் திருப்பு்கழ்த் தலங்கள் - 19

ற�றத ற�றத 
சு. சுமேஷ் பிரி�ன்சு. சுமேஷ் பிரி�ன்

99402 7498099402 74980

ஆறறஙகனரகம்ள �வாகரிகஙகளின் பிறபபிடம என்பெெறகு ஏறபெ பெச்னச ேனலயில் 
உறபெத்தியவாகி இபபெகுதினய வ்ளபபெடுத்தும மகவாமைரி ஆறு என்ற சிறறவாறறின் கனரயில் 
அனே்நெ தெவான்னேயவாை �கரமே 'வவாலிகண்டபுரம'. இமேவாெம �வாம ெரிசிககவுள்்ள 
திருபபுகழ் பெவாடல் தபெறற திருத்ெலம.

"கலகவிழி மாமகளிர் தகக்குரள யாயபதபாய 
களவுமை னூல்பலப டிதைவா ரவட்தக 
கனைனமு மார்புமுை லிசதசயா லார்தது ...... கழுநீோர்"

என்ற அழகவாை திருபபுகழினை இத்ெலத்து முருகபதபெருேவான் மீது அருணகிரி�வாெர 
பெவாடி பெரவியுள்்ளவார. அருணகிரி�வாெருககு முகதிககுரிய ெலம எதுதவன்று இஙகுெவான் 
அரு்ளபபெட்டது. ெண்டவாயுெபெவாணியின் திருமுகம மேறகுபபுறேவாக சறமற சவாய்நது �ளிைமும 
சவா்நெமும அருளும நினற்நது இஙகு கவாணபபெடுவது மிக மிகச் சிறபபு. வடககு தினச 
ம�வாககிய இ்நெ ெண்டவாயுெபெவாணி, எே பெயம நீககி நீண்ட ஆயுன்ளத் ெர வல்லவர. 
பெஙகுனி உத்திரத் திருவிழவா இஙகு மிக முககியத் திருவிழவா.

முக்திக்கு விதைாகும்்வாலி்கணடபுேம்
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இரவாேவாயணக கவாவியத்தின் 
�வாயகைவாை இரவாேபிரவான், வவாைர 
மசனைகளின் ென்னிகரில்லவாத் 
ெனலவைவாக வி்ளஙகிய வவாலினய 
முென்முெலவாக ச்நதித்ெ இடம இது 
என்ற புரவாணப பின்ைணியின்பெடி 
" வ வா லி + க ண் ட + பு ர ம  = 
வவாலிகண்டபுரம" என்ற தபெய 
தபெறறு வி்ளஙகுகின்றது. இ்நெப 
பு ர வாணப  பின்ைணிககு ச் 
சவான்றவாக இத்ெலத்தில் வவாலி 
வழிபெட்ட ஈஸவரர, "வவாலீஸவரர" 
என்ற திரு�வாேத்துடன் சுயமபு 
மூரத்தியவாக அருள்பெவாலிககின்றவார. 
ஸ்ரீவவாலவாமபினக தெறகு ம�வாககிய 
திருமுக ேண்டலத்தில் �வான்கு 
திருகக ரஙகளுடன் க வா ட்சி 
ெருகின்றவாள். இ்நெ அமபினகககு 
'ஸ்ரீபி ர கன் � வா ய கி '  என் ற 
திரு�வாேமும வழஙகபபெடுகின்றது

 சிருஷடிக கடவு்ளவாை 
�வான்முகன் ென் பெனடபபுத் 
தெவாழில் சிறககக மகவாமைரி 
ஆ ற றின்  கன ர யில்  ஒரு 
சிவலிஙகத்னெப பிரதிஷனட 
தசயது வழிபெட்டவார, எைமவ, 
வவாலிகண்டபுரம ஈசனுககு 
"பிரமேபுரீஸவரர" என்ற திரு�வாேம 
ஏறபெட்டுள்்ளது. இத்ெலத்திறகு 
"பிரமேபுரி" என்ற திரு�வாேமும, 
மகவாமைரி �திககு "பிரமே தீரத்ெம" 
என்ற திரு�வாேமும வழஙகபபெடுகின்றது. 
புரவாெைேவாை இத்ெலத்தின் விருட்சம 
"ேவாவிலஙனக" ேரம ஆகும. வவாலி 
இத்ெலத்தின் ஈசனை வழிபெட்ட பிறமக ென் 
எதிரியின் பெலத்திலிரு்நது சரிபெவாதினயத் 
ென் பெலத்துடன் தபெறறு எவனரயும 

வீழ்த்தும வல்லனே தபெறறெவாகப 
புரவாணஙகள் தெரிவிககின்றை.

ெமிழகத்தில் பிறகவாலச் 
மச வாழ ரகள் ஆட்சி தசயெ 
கவாலத்தில் வவாலீஸவரர மகவாயில் 
பெல வ்ளரச்சிகன்ளக கண்டுள்்ளது. 
கி.பி. 885 ஆம ஆண்டில் 
ஆதித்ெ மசவாழன் ஆட்சிக 
கவாலத்தில் வவாலிகண்டபுரம 
திருகமகவாயில் கறறளியவாகப 
புைரனேககபபெட்டிருககிறது. 
இெனை ம�வாககுமமபெவாது ெறமபெவாது 
உள்்ள இத்திருகமகவாயிலின் 
பிரெவாைக கட்டுேவாைஙகள் 1135 
வருடஙகள் பெனழனே வவாய்நெது 
ஆகும.

ரவாஜரவாஜமசவாழன் ெைது 
தவறறித் திரு�வாேஙகளில் 
ஒன்றவாை "மகர்ளவா்நெகன்" 
என்னும தபெயனர நினைவு கூறும 
விெேவாக வவாலிகண்டபுரத்திறகு 
கி.பி. 1013 ல் "மகர்ளவா்நெகபுரம" 
என்ற தபெயழ் சூட்டி ேகிழ்்நெெவாக 
இத்ெலத்திலுள்்ள ஒரு கல்தவட்டு 
தெரிவிககின்றது.

ஏ ழு  நி ன ல யு ள் ்ள 
ரவாஜமகவாபுரம சிறபெஙகளின்றி 
கவாணபபெடுகின்றை. சகஸர 
மகவாபுரம என்றனழககபபெடுகின்ற 
ரவாஜமகவாபுரத்தின் முன்பெவாக 

இடபபுறத்தில் �டரவாசர ேண்டபெம உள்்ளது. 
ேண்டபெத் தூண்களில் ேயககும அழகவாை 
சிறபெஙகள். கி.பி 1514-ல் கிருஷண 
மெவரவாயர கவாலத்தில் கட்டபபெட்ட ேண்டபெம.

திருவவாலீஸவரத்து ேகவாமெவர , 
தி ரு வ வா லீ ஸ வ ர த் து  த பெ ரு ே வா ள் , 
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1. ்தருமசேனர், 2. சீர்்கயாழி, 3. மீளயா அடி்ம – சேநதுருததி 
4. திருசெல்யாயில அரதது்ை, 5. 13 ேருக்கங்கள்

திருவவாலீஸவரத்து ஆழ்வவார, திருவவாலீஸவரத்து 
பெரமேஸவரர, திருவவாலீஸவரமுனடய �வாயைவார, 
திருவவாலி�வாெர, திருவவாலீஸவரமுனடய 
ெமபிரவான், ஸ்ரீவவாலி�வாயகர, வவாலீஸவர 
சுவவாமி என்பெது இனறவனின் திருபதபெயரகள்.

அருணகிரி�வாெர, ஸ்ரீேத் பெவாமபென் 
சுவவாமிகள், குேர குருபெரர, ெண்டபெவாணி 
சுவவாமிகள், சிெமபெர சுவவாமிகள், இரவாேலிஙக 
அடிக்ளவார, திருமுருக கிருபெவாை்நெ வவாரியவார 
மபெவான்ற அரு்ளவா்ளரகள் இத்ெலத்துககு 
வ்நது வழிபெட்டுள்்ளைர.     �

வி்டை்கள் - ஏபரல 2022
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திருஞவாை சமபெ்நெர, �வாவுககரசர 
மெவவாரப பெவாடல் தபெறற கவாவிரி தென்கனரத் 
ெலஙகளுள் 35 ஆவது திருத்ெலேவாக 
வி்ளஙகுவது ேயிலவாடுதுனறககு அருகிலுள்்ள 
திருகமகவாழமபெம எனும திருககு்ளமபியேவாகும.

சாபம் நீஙகபதபறை சநைன் :
ச்நென் என்னும வித்தியவாெரன் 

மெமவ்நதிரைவால் குயிலவாகப மபெவாகுேவாறு 
சவாபெம தபெறறவான். இச்சவாபெம நீஙக ச்நென் 
குயில் வடிவத்துடன் திருகமகவாழமபெம 
ெலத்திறகு வ்நது நியேத்துடன் ஈசனைப 
பூசித்துத் ெைககுறற சவாபெம நீஙகி சுய 
வடிவம தபெறறு ேகிழ்்நெவான் என்கிறது 
ெல புரவாணம. இவவவாறு இவவித்தியவாெரன் 

குயில் வடிவத்துடன் இத்ெலத்னெப 
பூசித்துப மபெறு தபெறறனேயவால் இத்ெலப 
தபெருேவான் மகவாகிமலசுவரர என்றும 
இத்ெலம மக வாகிலவாபு ரம  என்றும 
வழஙகபதபெறுகிறது. 

பசு வடிவில் அம்பிதக :
எல்லவாம வல்ல சிவதபெருேவானை, 

அமபினக பெசு வடிவில் வழிபெட்ட ெலம 
இதுவவாகும. மகவாரூபெவாமபினகயின் கு்ளமபுச் 
சுவட்டினை லிஙக உருபதபெருேவான் ென் 
சிரசில் ஏறற ெலம. அெைவாமலமய 
இத்ெல மூலவருககுக கு்ளமபிய�வாெர 
எனும திருபதேயரும இத்ெலத்திறகுத் 
திருககு்ளமபியம என்ற திருபதபெயரும 
ஏறபெட்டெவாகச் தசவால்லபபெடுகிறது . 
உபிரேனுககு அருளிய பெரேன்

திருேவாலும பிரேனும சிவதபெருேவானின் 
அடி, முடி மெடிச் தசன்றமபெவாது ேவால் பென்றி 
உருகதகவாண்டு பூமியின்கீழ் தசன்று மெடி 
அடி கவாணவாது உண்னேனய ஈசனிடம 
உனரத்ெவார. பிரேன் அன்ைம வடிவு தகவாண்டு 
மேமல பெற்நது திருமுடினயக கவாணவாது வ்நது 
கண்மடன் என்று தபெவாயயுனர புகன்றவான். 
பெரேனிடம தபெவாயயுனரத்ெ 
கவாரணத்திைவால் பிரேன் 
தபெரும ெண்டனைப 
தபெறறவான். அது நீஙக 
மவண்டி இத்ெலத்திறகு 
வ ்ந து  ெ ன் 
த பெ ய ரி ல் 
ஒரு தீரத்ெம 

்காழம்்பம் ்ேவிய ்காழம்்பம் ்ேவிய 
்காகி்லசுவரர்்காகி்லசுவரர்

94437401209443740120
எஸ்.எஸ்.  செ�ச�ல்ன்செ�ச�ல்ன்
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உ ண் ட வா க கி ,  அ தி ல் 
நீரவாடி, மகவாழமபெம மேவிய 
தபெமேவானை திரு உரு அனேத்து 
வழிபெட்டவான்.

அவைது வழிபெவாட்டிறகு 
ேைமிரஙகிய ஈசன் பிரேனுககு 
�றமபெறு ெ்நெருளிைவார. பிரேை 
நிறுவி பூசித்ெ இலிஙகம 
இத்திருக ம க வாயிலினுள் 
முருகப தபெருேவான் ச்நநிதிககு 
வ ட ப பெ க க ம  உள்்ளது . 
பிரேன் அனேத்து நீரவாடி 
மபெறு தபெறற பிரமே தீரத்ெம 
மகவாயிலுககு எதிமர உள்்ளது. 
தபெவாய தசவால்லிய பிரேைது 
ெவறினை ஈசன் ேன்னித்து 
�றமபெறு ெ்நெ கவாரணத்திைவால் 
இன்றும தபெவாய தசவால்லி 
ெவறு ஏறபெட்டெவால் ேை மவெனைககு 
உள்்ளவாைவரகள் இஙகு வ்நது ஈசனை 
வழிபெட அபபெவாவம அகன்று ேைத்துயர 
நீஙகப தபெறுவர என்பெது ஐதீகம.

ெ வாமும முருகப தபெருே வானும 
தவவமவறல்லர என்ற ெத்துவத்னெ ஈஸவரன் 
உலகிறகு உணரத்திய ெலம இதுவவாகும. 
அெைவாமலமய �வாவுககரசர ெம மெவவாரப 
பெவாககளில் முருகப தபெருேவான் குறித்து 
அதிகேவாகப பெவாடிச் சிறபபித்துள்்ளவார. 

ரகாயில் அதமபபும் சிைபபும் :
இரண்டு மகவாபுர வவாயில்கன்ளயும 

இரண்டு திருச்சுறறுககன்ளயும உனடய 
சிறிய மகவாயில் முெல் திருச்சுறறின் முன் 
�்நதி, பெலி பீடமும அெனை அடுத்து 
தெறகு ம�வாககியவவாறு ஸ்ரீ சவு்நெர�வாயகி 
அமபெவாள் அருள் பெவாலிககிறவாள். 

இரண்டவாம மகவாபுர வவாயினலக கட்நெவால் 
தபெரிய ேண்டபெமும அென் வலபபெககம 

ஸ்ரீ �டரவாஜப தபெருேவானும 
ஈசவான்ய மூனலயில் சூரியனும 
னபெரவரும அருளுகின்றைர.

உள் திருசுறறில் எல்லவாம 
வ ல் ல  சி வ த பெ ரு ே வா ன் 
மகவாகிமலசுவரர, மகவாழமபெ�வாெர 
என்று அனழககபபெட்டு 
த�டிய பெவாண வடிவில் 
வி ்ள ங கி ய ரு ள் கி ற வா ர . 
கருவனறககுத் தென்பெககம 
பிள்ன்ளயவார, அகத்தியர 
முெலவாமைவாரும மேறமக 
அபபெர, நிருதிவி�வாயகர, 
மு ரு க ப  த பெ ரு ே வா ன் 
மு ெ ல வா ம ை வா ரு ம  பின் 
கருவனறயின் வடபபெககம 
பிரேன், அரத்ெ�வாரீசுவரர, 
துரகனக முெலவாமைவாரும 

எழு்நெருள்கிறவாரகள். 

தசல்லும் வழி :
திருகமகவாழமபெம, குமபெமகவாணம 

- ேயிலவாடுதுனற த�டுஞசவானலயில் 
திருவவாலஙகவாடு மபெரு்நது நிறுத்ெத்திலிரு்நது 
தெறமக 4 கி.மீ தெவானலவில் உள்்ளது. 
க வா ன ர க க வா ல்  -  கு ம பெ ம க வாணம 
த�டுஞசவானலயில் புதூர மபெரு்நது 
நிறுத்ெத்திலிரு்நது வடகமக 3 கி.மீ 
தெவானலவில் உள்்ளது.  

ஏபேல் 2022 புேவலர்

தில்லை சிவத்திரு 
S. தசல்வநாயகம் 

குடும்பததினர்
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ச�னத்ன சுற்றியுள்ள நவ்காள்கள் வழி்பட்டு 
்்பறு ச்பற்்ற சிவாலயஙகள் - ஆகஸட் 2018
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