
G˜õ£è ÝCKò˜: ². ²«ów HKò¡ ªð£ÁŠð£C£¤ò˜: ñ. Gˆò£ù‰î‹

(மின்னிதழ் - தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும்)

"நால்வரின் பாததயில..." யாத்திதை குழு வ்வளியீடு

«ñ - 2022 பயணம் : 8பாதை : 2



"நால்வரின் பாதையில..." யாத்திதை 
குழு அதைப்பிலிருந்து ைாைம் ஒருமுதை 
ைனிச்சுற்று பிைதியாக pdf ்வடிவில 
வ்வளியாகும் ஆன்மீக மின்னிைழ்.

நிர்வாக ஆசிரியர
சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,

வபாறுப்பாசிரியர
ம. நிதயானநைம், B.Com., M.A.,

மின்னிைழ் கணினி ்வடி்வதைப்பாளர
டி. ஸபாட், வென்தனை

வைாடரபு முக்வரி : 

புதிய எண். 21, பதைய எண். 6/2, 
காைணி தைாடடம் பிைைானை ொதை, 
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ஆசிரி�ர் ்பக்கம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

இரைவனின் ்ருரையினால் நைககு வரும் இடர்்ள் நீங்குகின்ைன. எனவவ, 
அரனவரும் இரை சிநதரனயிவலவய இருக் வவண்டும். அது நம்ரை ைட்டுைல்லாைல், 
நைது குடும்பம், இநத ்சமூ்ம், இநத உல் ைக்ள் அரனவரரயும் ்ாககும். 
அதனாவலவய அரனத்து ஆன்மீ் பபரிவயார்்ளும் இரைவரன வழிபட்டு நைது 
வாழகர் வைன்ரை அரடவதற்ான வழி்ாட்டுதல்்ரை அருளி விட்டு ப்சன்றுள்ைனர்.

ப்ாவரானா என்னும் ப்ாடும் வநாய் படிபபடியா் நம்ரை விட்டு விலகிக 
ப்ாண்டிருநதாலும், வ்ாரட என்னும் இநத ்ாலத்தில் நாம் மி்வும் ்வனைா் 
இருநது உடல் நலத்ரத வபை வவண்டும்.

திருகவ்ாயில்்ளில் கூட இநத வ்ாரடக ்ாலங்்ளில் இரைவனுககு வ்சநத 
உற்சவங்்ரை நடத்துகின்ைனர். சித்திரா பபௌர்ைமி பிரம்வைாற்சவங்்ள் நடநது முடிநத 
பல திருகவ்ாயில்்ளில் இநத வ்சநத உற்சவங்்ள் 15 நாட்்ளுககுக குரையாைல் 
முன்னிரவு வநரங்்ளில் நரடபபறும். நாம் அரனவரும் வ்ாயில்்ளுககுச் ப்சன்று 
அநத உற்சவங்்ரைக ்ண்டு இரைவரன தரிசித்து உய்யலாம்.

இனி, இநத இதழில் 'நல்வாழவுத் தரும் திருமுரைத் தலங்்ள்' பதாடரில் 
‘திருக்ய்காட்டூர' ப்ாழுநதீஸவரரரயும், அம்பிர்யின் ஆட்சி பீடங்்ள் வரிர்சயில் 
‘அஸ்ாம் ்காமாக்�ா' அம்பிர்ரயயும், வ்சவறப்ாடிவயானின் திருபபு்ழத் 
தலங்்ளில் '்கநதன்குடி' வாழ முரு்ரனயும் தரிசிக் உள்வைாம்.

வைலும் ‘்கசத சைாலலும் சிற்பங்கள்' பதாடரில் வ்ாயில் சிறபங்்ளில் உள்ை 
இர்ச ைறறும் இர்சவாைர்்ள் பறறிய ப்சய்தி்ள், நவககிர்த் தலங்்ள் ஆகியரவ 
இடம் பபறுகின்ைன.

அன்புடன்
ம. நித்யானந்தம்

பபாறுபபாசிரியர்

மறையவன் உலகவன் மாயமவன்
பிறையவன் புனலவன் அனலுமவன்
இறையவன் எனவுல ககத்துஙகண்டங
கறையவன் வளநகர் கற்டமுடிகய!

- திருஞானசம்பந்தர் அருளிய க்தவாரம
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னேனத னேனத 
சு. சுசரஷ் பிரி�ன்சு. சுசரஷ் பிரி�ன்

99402 7498099402 74980

பசுரை நிரைநத வயல் பவளி்ள் 
சூழநத திருத்தலம் ்நதன் குடியிருககும் 
“்நதன் குடி” என்ை அறபுத திருத்தலம் 
இம்ைாதம் நாம் தரிசிககும் திருபபு்ழ 
பாடல் பபறை தலம்.

பதய்வாரன ்நதரன ைைமுடிக் 
வவண்டி பூவலா்த்தில் அழகிய ைைம் 
வீசும் பண்ணீர் ைரங்்ள் நிரைநத ைது 
வனத்தினில் அழ்ன் குைரரன நிரனநது 
தவமியறறினாள்.

அம்பன் அம்பரன் என்ை இரண்டு 
அசு ர ர் ்ரை வரதக் ப ர ா ்ச கதி 
இத்தலத்திறகு வருர் தர, உடன் அழ்ன் 

தைய்ாதன ை்மிருநை

குஞ்சுனை தஙகு கநதன்குடி
முரு்ன் வர, ைதுவனத்தருவ் பதய்வீ் 
தவபைான்று ்நதரன ஈர்க், குைரன் 
அத்திர்ச வநாககி நடநதிட, வனத்தில் 
இருநத கிளி்ள் பதய்வாரன மீதைர்நது 
குைரன் குைரன் என கூவிட, பதய்வயாரனயும் 
முரு்னும் ஒருவரர ஒருவர் ்ண்ணுறறு 
்லநதனர். தகுநத வநரம் வரும் ்சையம் நீ 
என்ரன ைைபபாய் என பதய்வாரனயின் 
தவபபயரன முரு்ன் நிரைவவறறிய 
அழகிய தலம். பின்னர் சூரபத்ைன் வதம் 
நி்ழநத பின் திருபபரம்குன்ைத்தினில் 
முரு்ன் பதய்வாரன திருைைம் நி்ழநது 
ஒரு பரட வீடாய் விைங்கியது.
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பன்னீர் ைரங்்ள் நிரைநத ைதுவனம் தறபபாழுது வயல்்ள் சூழநது ் ாட்சியககின்ைது. 
்நதன் குடிப்ாண்ட தலபைன்பதால் ்நதன் குடி என வழங்்பபபருகின்ைது.

முரு்ன் வள்ளி பதய்வாரனயுடன் அழவ் ப்ாஞசும் விதைா் அருல்பாலிகின்ைார். 
பதய்வாரன தவத்திரன ் ாக் இநதிரனின் ஐராவதம் இங்வ் வநததால், முரு்னுககு 
முன்பா் இத்தலத்தில் யாரன உள்ைது. பதய்வாரன ர்யினில் கிளியுடன் பதறகு 
வநாககி தனிச் ்சநநிதி ப்ாண்டு ்ாட்சி தருகின்ைாள்.

அருைகிரிநாதப பபருைான் இத்தல முரு்ன் மீது,

எந்தன்சட லங்கம்பல ்பங்கம்படு த்தொந்தங்களை 
தெனறுநதுெர் த்பொனறும்படி...... தெொருநொளை!

என்ை பபாருள் பபாதிநத திருபபு்ரழ அருளியுள்ைார்.

திருவாரூர் ைாவட்டம் வபரைத்திலிருநது அம்ப்ரத்தூர் ்சாரலயில் 7 கி.மீ பதாரலவில் 
ஆலயத்ரத அரடயலாம்.  

1 சிறுத்பதாண்ட நாயனார் சித்திரர பரணி
3 ைங்ர்யர்க்ரசி அம்ரையார்  சித்திரர வராகிணி
5  விைன்மிண்ட நாயனார்  சித்திரர திருவாதிரர
14  இர்சஞானி அம்ரையார்  சித்திரர சித்திரர
18  திருஞான்சம்பநதர்  ரவ்ாசி மூலம்
18 திருநீலநக் நாயனார்  ரவ்ாசி மூலம்
18 திருநீல்ண்டயாழபாை நாயனார் ரவ்ாசி மூலம்
28 ்ழறசிங்் நாயனார் ரவ்ாசி பரணி

ரம 2022 நாயன்மார்கள் குருபூதை
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்டநத ஆறு ைாதங்்ைா் வ்ாயில் 
திருச்சுறறிலுள்ை சில வித்தியா்சைான 
மூர்த்தி்ள், பூத, யாளி, ஹம்்ச வரி்ள், கும்ப 
பஞ்சரம் ைறறும் தூண்்ளின் அரைபபு, 
அரதக ப்ாண்டு வ்ாயில்்ளின் ்ாலம் 
அறிதல் வபான்ை சில விஷயங்்ரை 
இதுவரர ்வனித்து வநவதாம்.

வ்ாயிலுககுள் ப்சன்று நைககு 
வவண்டியரத வவண்டிக ப்ாள்ளுதல் 
என்பது ப்சய்ய வவண்டிய ஒன்றுதான். 
இவதாடு இரை அனுபவம் என்ை ஒன்று 
கிரடபபதறகு நாம் முயறசி ப்சய்யலாம் 
தாவன.

அநத இரை அனுபவத்திறகு நம்முரடய 
ஐநது புலன்்ளும் மிகுநத கூர்ரையா் 
இருக் வவண்டும். ்ண்்ரை மூடிக 

ப்ாண்டு இரைவரன ைனதில் நிரனத்து 
வழிபடும் முரை்ள் எல்லாம் உண்டு. அது 
வவறு ைதங்்ளில் மி் அதி்ைா்க கூட 
இருக்லாம்.

நம் இநதிய, இநது முரைபபடி 
்ண்்ரை அ்லத் திைநது ப்ாண்டு 
இரைவரன ்ண்ைா ர க  ்ண்டு 
அனுபவிக் வவண்டியதுதான் மி் 
முககியம் என்று நம் முன்வனார்்ள் பலர் 
கூறியுள்ைனர்.

'குனித்த புருவம், ப்ாவரவ ப்சவவாய், 
பனித்த ்சரட, பவழம் வபான்ை வைனி, 
பால் பவண்ணீறு, எடுத்த பபாறபாதமும் 
்ாைப பபறைால் ைனித்தப பிைவியும் 
வவண்டுவவன இம்ைாநிலத்வத' என்பைல்லாம் 
பாடியிருககிைார்்ள்.

சிற்பங்கள் ்காட்டும் சிற்பங்கள் ்காட்டும் 
இசைவாணர்கள்இசைவாணர்கள்

திருவாலீஸவரம்திருவாலீஸவரம்  ய்காயில ய்காயில 
திருசநலயவலி மாவட்டம்திருசநலயவலி மாவட்டம்
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இதுவரர ் ண்்ளுககு இரை அனுபவம் 
கிரடபபதற்ான சில விஷயங்்ரைப பறறி 
பார்த்வதாம். இபபபாழுது ்ாது்ளுககு 
கிரடககும் இரை அனுபவத்ரத ப்ாஞ்சம் 
பார்க்லாம்.

மிகுநத பகதிவயாடு ஈடுபாட்வடாடு 
ஒரு வவரலரய ப்சய்ய ஆரம்பித்தால், 
இரைவவன உங்்ளுககு துரை நிறபான் 
என்பதறகு இநத ்ட்டுரரத் பதாடரும் 
ஒரு ்சான்று.

வ்ாயிலில் இர்ச ்சம்பநதபபட்ட 
நி்ழவு்ரை மூன்று பா்ங்்ைா் எழுத 
வவண்டும் என்று நிரனத்திருநத எனககு 
ஒரு அருரையான புத்த்ம் ர்யில் 
கிரடத்து விட்டது. நான் ப்ாஞ்சம் கூட 
எதிர்பார்க்வில்ரல. இரைவவன இநதப 
புத்த்த்ரதக ப்ாடுத்ததா் நிரனககிவைன்.

இநத புத்த்த்தின் பபயர் 'வதவார 
ைாண்பும் ஓதுவார் ைரபும்'. ஆசிரியர் 
குடவாயில் பாலசுபபிரைணியம் அவர்்ள். 
இநத புத்த்த்ரத எனககு அனுபபியவர் 
என்னுரடய நண்பர் வப ர ாசிரியர் 
விஜயராைலிங்்ம் ஐயா அவர்்ள்.

25 வருட உரழபபினால் கிரடத்த ஒரு 
புத்த்ம் என்று ஆசிரியவர கூறியிருககிைார். 
அது முழுரையான உண்ரைதான். அவவைவு 
்ரலப பபாககிஷைா், மி் முககியைான 

ப்சய்தி்ரை நைககுத் வதரவயான 
ப்சய்தி்ைா், ்டினைான உரழபபினால் 
நைககு ப்ாடுத்திருககிைார் குடவாயில் 
அய்யா அவர்்ள்.

ைவ்நதிரவர்ைன் ர்சவ ைதத்ரத 
்சார்நதவனா் இருநததா் கூறுவார்்ள். 
அவர் ர்சவ ைதத்திறகு ைாறி ஈ்சரன வழிபட 
பதாடங்கியதறகு ் ாரைவை திருநாவுக்ர்சர் 
என்று கூைபபடும் அபபர் பபருைான் தான் 
என்பைல்லாம் கூறுவார்்ள்.

அநத அபபரடி்ள் ைவ்நதிரவர்ைபனாடு 
ர்சவ சித்தாநத விைக்ங்்ரை எல்லாம் 
வாதிட்டு அவரர ை ாறைவில்ரல . 
அபபரடி்ளின் இனிரையான வதவாரப 
பண்ணிர்சயின் மூலை ா ் த் த ான் 
ைவ்நதிரவர்ைன் ைனம் ைகிழநது ர்சவ 
பநறிரய பின்பறறியதா் கூறுவார்்ள். 
தமிழிர்சககு அவவைவு மிகுநத ்சகதி 
உண்டு.

என்ன ப்சய்ய, நாம் எவவைவவா நல்ல 
நல்ல விஷயங்்ரை எல்லாம் பதாரலத்து 
விட்வடாம். வதவாரப பாடல்்ள் பலவறரை 
்ரரயானுககு உைவா் ப்ாடுத்து 
விட்வடாம். அதுவபாலத்தான் வதவாரப 
பண்ணிர்சயும் வநதுள்ைது.

்ல்பவட்டு ஆதாரங்்ள் ப்ாண்டு 
குடவாயில் பாலசுபரைணியம் அவர்்ள் 

த�ோனியப்பரைச் சுட்டிக்ோட்டும் 
ஞோனககுழநர�யோர் - 

�ோைோச்சுைம் பிைதிமம்
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மி் அருரையான ஒரு நூரலப 
பரடத்திருககிைார்்ள். தயவு ப்சய்து 
அரனவரும் இரத வாங்கிப படித்து 
அனுபவிக் வவண்டுகிவைன். அதிலிருநது 
சில ்ருத்துக்ரை ைட்டும் உங்்ளுககு 
இபபபாழுது கூறுகிவைன். வதரவயான 
்ருத்துக்ள் தான் அரவ.

ஞான்சம்பநதருடன் இருநது, அவருரடய 
பதி்ங்்ளுககு, இர்சக ் ருவியின் மூலைா் 
அருகிலிருநது இர்சத்தவர்்ள்தான் 
திருநீல்ண்ட யாழபபாைர் ைறறும் 
அவருரடய ைரனவியாகிய ைதங்் 
சூைாைணியார். தாராசுரத்தில் இரண்டாம் 
ராஜராஜ வ்சாழனால் எழுபபபபட்ட 
திருகவ்ாயிலான ராஜராவஜஸவரம் உள்ைது. 
தறவபாது ஐராவவதஸவரர் வ்ாயில் என்று 
அரழக்பபடுகிைது. இகவ்ாயிலுககு 
ப்சன்ைால், மி  ்விரரவில் சுறறு சுறறி பவளிவய 
ஓடி வநது விடாைல் திருநீல்ண்ட 
யாழபபாை நாயனார் சிரலரய 
வதடுங்்ள். இநத இருவருரடய 
சிறபத்ரதயும் ்ண்டுபிடித்து நின்று 
பார்த்து அனுபவியுங்்ள்.

இகவ்ாயில் திருச்சுறறில் 108 
அடியவர்்ள் சிரல ப்சதுக்பபட்டு, 

ஒவபவாருவர் பறறியும் குறிபபு்ள் 
்ல்பவட்டு்ளில் குறிக்ப பபறறுள்ைன. 
இநத 108 வபருவை இகவ்ாயிலில் 
திருபபதி்ம் விண்ைபபம் ப்சய்தவர்்ள் 
ஆவார்்ள்.

்சறறு நிதானைா் ்வனித்தால் 
ஒவபவாருவரின் ஊரின் பபயரும் 
குறிக்பபட்டுள்ைரதக ்ாைலாம். 
சிரதநது வபான ்ல்பவட்டு்ள் வபா், 
ைறை ் ல்பவட்டு்ள் வாயிலா் மி் விரிவான 
ப்சய்தி்ரை இநத புத்த்த்தில் அவர் 
ப்ாடுத்திருககிைார்.

ஓதுவாமூர்த்தி்ளின் பபயர்்ரை 
பட்டியலிட்டு பார்ககும்வபாது திருைரைக்ாடு 
உரடயார், திருச்சிறைம்பலம் உரடயார், 
திருவவ்ம்பமுரடயார், திருைழபாடி உரடயார் 
என்று சிவத்தலங்்ளில் எழுநதிருககும் 
பபருைாரனக குறிககும் திருநாைங்்ள் 

உள்ைன என்பது சிைபபான விஷயம்.

கி.பி. 852 ஆட்சியாண்டில் 
பல்லவப வபரர்சன் மூன்ைாம் நநதிவர்ை 
பல்லவன் தன்னுரடய பதிவனழாவது 
ஆட்சியாண்டில் திருபபதி்ம் 
பாடுவவார் பறறிய ப்சய்தி்ரை 
்ல்பவட்டா் ப்சய்துள்ைான் என்ை 98406 7066098406 70660

கி.கி.  ச�ொகன்ச�ொகன்
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தண்ணீரில் பஞர்ச ரவத்தவுடன் பஞசு தண்ணீரர இழுத்துக ப்ாள்கிைது. 
்ல்ரலத் தண்ணீரில் ரவத்தால் ்ல் தண்ணீரர இழுபபதில்ரல. அது 
தண்ணீரின் குறைைா? ்ல்லின் குறைைா? ்டினைா் 
இருபபதனால் ் ல் தண்ணீரரத் தனககுள் பபைவில்ரல. 
பைன்ரையான பஞசு, ்சாம்பல் இரவ்ள் தண்ணீரரப 
பபறுகின்ைன.

அதுவபால, ்டின சித்தம் உரடயவர்்ள் ்டவுள் 
்ருரைரயப பபறுகின்ைார்்ளில்ரல. இரக்ம் உள்ை 
்சாதுக்ள் ் டவுளுரடய ் ருரைரயப பபறுகின்ைனர். 
ரவரத்தினால் ரவரத்ரத அறுபபதுவபால 
்ருரையினால்தான் ் ருரைரயப பபை வவண்டும்.

குறிபபு தருகிைார் ஆசிரியர். இதுதான் 
திருபபதி்ம் பாடுபவர்்ள் பறறிய முதல் 
முதலான த்வல் தரும் ் ல்பவட்டு என்கிைார். 
இது திருவல்லம் சிவாலயத்தில் இருககிைது 
(வட ஆற்ாடு ைாவட்டம்) என்று குடவா்சல் 
அய்யா அவர்்ள் கூறியிருககிைார்்ள். இபபடி 
பாடுபவர்்ரை 'அடி்ள்ைார்' என்று அரழத்து 
இருபபரத நாம் ்ாண்கிவைாம்.

முதலாம் பராநத்ன் ைறறும் ் ண்டராதித்தர் 
்ாலத்தில் வைலும் இரண்டு ் ல்பவட்டுக்ள் 
திருபபதி்ம் விண்ைபபம் ப்சய்யும் பணிரய 
வைறப்ாண்டவர்்ள் பறறிய ் ல்பவட்டுக்ள் 
இருககின்ைன. இநத ்ாலம் கி.பி. 948. 
ைாைன்னன் இராஜராஜவ்சாழன் நியமித்து 
அவர்்ள் பறறிய குறிபபும் குடவா்சல் அய்யா 
அவர்்ள் ப்ாடுத்திருககிைார்்ள். எல்லாம் 
்ல்பவட்டு ஆதாரத்வதாடு இநத புத்த்த்தில் 
இருககின்ைன.

பல்லவ ர்்ள் வ ்ச ா ழ ர்  ஆட்சிக 
்ாலத்திறகுப பின்பு பிற்ால பாண்டியர் 
்ாலத்திலும் சிவாச்்சாரியார்்ள் திருபபதி்ம் 
பாடும் ைரரப வபாறறினர் என்பரத 

திருபநல்வவலி ைாவட்டம் திருவாலீஸவரம் 
வ்ாயிலில் உள்ை வீரபாண்டியன் ் ல்பவட்டில் 
இருபபதா் கூறுகிைார். வ்சாழ ைன்னன் 
வீரராவஜநதிரன் ்ாலத்தில் திருபவாறறியூர் 
வ்ாயில் ் ல்பவட்டிலும் இது பறறி பதரிகிைது.

இபபடியா் இநத புத்த்த்தின் பல 
பகுதி்ள் ் ல்பவட்டு ஆதாரங்்வைாடு மி் 
சிைபபா் ைனதிறகு ைகிழச்சி தருவதா் 
இருககின்ைன. இது ்சம்பநதைான ைறை 
விஷயங்்ரை அடுத்த ைாதம் பார்க்லாம்.

ஓதுவார்்ள் பயன்படுத்திய இர்சக 
்ருவி்ள் ைறறும் அவர்்வைாடு இரைநது 
இர்சத்த பபண்ைணி்ள் பறறியும் அடுத்த 
ைாதம் பார்க்லாம்.� 

்ாரியார தமாழி்கள்
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அம்பினகயின் ஆட்சி பீடஙகள் – 16

இநதியாவின் வடகிழககில் இயறர் 
எழில் ப்ாஞசும் ைாநிலைான அஸ்ாம் 
தரலந்ர் குவஹாத்தியில் 'நீல் பர்வதம்' 
என்னும் ைரலமீது அரைநதுள்ைது ் ாைாகயா 
வ்ாயில். ் ாைாகனி என்றும், வயானி பீடம் 
என்ைரழக்பபடும் இத்திருகவ்ாயில் 
அம்ைனின் 51 ்சகதி பீடங்்ளுள் ஒன்ைாகும். 
இங்கு நரடபபறும் ‘அம்புபச்சிவைைா’ மி்வும் 
பிரபலைான திருவிழாவாகும்.

விஷ்ணுவின் ்சகராயுதத்தால் பல 
துண்டு்ைா்ச் சிதறிய தாட்்சாயணியின் 
உடல் பா்ங்்ள் பாரத வத்சத்தின் பல்வவறு 
இடங்்ளில் விழுநதன. தாட்்சாயணியின் 
‘வயானி’ விழுநத இடம்தான் ை்ா ் ாைாகயா 
திருகவ்ாயில் என்கிைது புராைம். வதவியின் 
அங்்ம் விழுநத அக்ைவை இம்ைரல 
நீல நிைைா் ைாறியதால் ‘நீல் பர்வதம்’ 
என்றும் ‘நீலாச்்சல்’ (அ்சலம் = ைரல) 

என்றும் அரழக்பபடுகிைது. குவஹாத்தியில் 
இருநது 12 கி.மீ. பதாரலவில், ்டல் 
ைட்டத்திலிருநது 700 அடி உயரத்தில் 
இயறர் எழில் ப்ாஞசும் ்ாட்டுப 
பகுதியில் ை்ா ்ாைாகயா வ்ாயில் 
அரைநதுள்ைது. தாட்்சாயிணியின் வயானி 
விழுநத இநத இடத்தில்தான் விஸவ்ர்ைா 
்ாைாகனி வ்ாயிரலக ் ட்டியுள்ைார். ஈ்சன் 
பநறறிக்ண் திைநது எரித்த ைன்ைதன் 
இழநத தன்னுடரல மீண்டும் பபறைதும் 
இகவ்ாயிலில்தான்.

'பரடபபுத் பதாழில் ப்சய்கிவைாம்' 
என்ை ்ர்வம் பிரம்ைவதவருககு ஏறபட்டது. 
பிரம்ைவதவரின் ஆைவத்ரத அழிக் 
எண்ணிய வதவி, தன் கூநதலிலிருநது 
வ்சி்ன் என்னும் அசுரரன உருவாககினாள். 
வ்சி்ரனக ் ண்டு அஞசிய பிரம்ைவதவர் 
தன்ரனக ் ாபபாறை வவண்டித் வதவிரயச் 

அஸ்ஸாம் கஸாமஸாக்ஸா ககஸாயில்அஸ்ஸாம் கஸாமஸாக்ஸா ககஸாயில்

ய�ானி பீடம்ய�ானி பீடம்
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்சரைரடநதார். தான் உண்டாககிய 
அசுரரனத் தாவன ்சாம்பலாககி அழித்த 
வதவி, அவனது ்சாம்பரலக ப ா்ண்டு தனககு 
ஒரு வ்ாயில் ்ட்டுைாறு பிரம்ைவதவரரப 
பணித்தாள். அதன்படிவய பிரம்ைவதவர் 
வ்சி்னின் ்சாம்பரலக ப்ாண்டு 'நீலாத்ரி' 
எனும் ைரலரய உருவாககி அங்கு 
வதவிககுக வ்ாயில் ்ட்டினார் என்கிைது 
ைறபைாரு புராைம். ்ாைகிரியில்தான் 
நர்ாசுரரன அன்ரன ்சத்யபாைா வதம் 
ப்சய்தாள் என்றும் கூைபபடுகிைது.

வதவியின் வயானி விழுநத இநதத் 
தலத்துககு ்ாைரூபம், ஹரிவஷேத்திரம், 
பிரகவஜாதிஷபுரம், ்ாைகிரி, ்ாைவயானி 
ைண்டலம், ைஹாைாயா ஸதானம், நீலாச்்சலம், 
நீல் பர்வதம் எனப பல பபயர்்ள் 
இருககின்ைன. இநத நீலாச்்சல் ைரலயில்தான் 
'த்ச ை்ா வித்யாக்ள்' என அரழக்பபடும் 
்ாளி, தாரா, திரிபுரசுநதரி, புவவனஸவரி, 
ரபரவி, சின்னைஸதா, தூைாவதி, ப்ைாமுகி, 
ைாதங்கி, ் ைலா ஆகிய 10 வதவி்ளின் 
திருகவ்ாயில்்ள் இருககின்ைன.

இ த் த ல த் தி லி ரு க கு ம் 
அம்பிர்ரயக ் ா வ ைஸவரி , 
்ாைரூபிணி, ்ாைா, ்ாைாகயா 
எனப பல்வவறு பபயர்்ளில் 

அரழககிைார்்ள். வ்ாயிலின் ்ருவரை 
இயறர்யா் அரைநத ைரலயின் 
குர்ககுள் இருககிைது. இத்திருத்தலத்தில் 
்சகதி வதவிககு உருவம் கிரடயாது. 
அதாவது இகவ்ாயிலில் சிரல இல்ரல. 
முபபத்தியிரண்டு அங்குல நீைத்தில் 
திரிவ்ாைைா் ஒரு பதாட்டியும், அதில் 
வயானி வடிவத்தில் உருவான ஒரு தட்ரடயான 
பாரை ைட்டுவை உள்ைது. இவவங்்ம் 
பதரியாைலிருக் பதாட்டியில் எபவபாதும் 
நீர் நிரம்பித் தளும்பிக ப்ாண்வடயிருககும். 
இத்பதாட்டியின் அருகில் நீர் தானா்வவ 
சுரபபது முககியைான விஷயைாகும்.

்ாைாகயா வதவி 'இரத்தபவபாககு 
வதவி ' என்று வபாறைபபடுகிைா ர் . 
வதவியின் வயானிவய ்சகதியின் வடிவைா் 
வைங்்பபடுகிைது. பருவைரழ நிரைவுறும் 
்ாலத்தில் வதவிககு நன்றி ப்சலுத்தும் 
விதைா் நான்கு நாட்்ள் ப்ாண்டாடபபடும் 
'அம்புபச்சி வைைா' திருவிழா இகவ்ாயிலின் 

மி்வும் முககியைான விழாவாகும். 
அம்ைன் ைாதவிலககு முடிநது 
நடககும் பிரைாண்ட திருவிழாவாகும். 
இங்கு வரும் பகதர்்ள் அம்ைனின் 
ைாதவிலககு ரத்தம் படிநத சிறிய 
துணிரய பிர்சாதைா் பபை 

98400 9591998400 95919
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நீண்ட வரிர்சயில் நிறபது வழக்ம். 
துர்க்ா பூஜா, ைானஷா பூஜா, உைாநநதர் 
வ்ாவில் ரபரவர் பூரஜ ஆகியரவ 
இங்கு ப்ாண்டாடபபடும் இதர முககிய 
பண்டிர்்ள் ஆகும்.

ைாதம்வதாறும் ்ாைாகயா வதவியின் 
ைாதவிலககுக ் ாலைான நான்கு நாள்்ள் 
்சகதி பீடத்ரத சிவபபு வஸதிரத்தால் 
ைரைத்து விடுவார்்ள். ஆனால், தமிழ 
ைாதக ்ைககுபடி ஆனி ைாதம் வரும் 
ைாதவிலககு நாட்்ளில் ைட்டும் ்சகதி பீடத்தில் 
வழிபாடு்ள் நரடபபறும். அன்ரைய தினம் 
பகதர்்ளும் வயாகி்ளும் ஆயிரக்ைககில் 
வநது வதவிரய வழிபடுகின்ைனர்.

இங்கு பாண்டவர்்ள் வதவிரய 
வழிபட்டதா் கூைபபடுகிைது. வைலும் 
தநதிர சூடாைணி வபான்ை பல தநதிர 
நூல்்ளும் இகவ்ாவிரலச் ்சகதி பீடங்்ளில் 
மி் உயர்நத பீடைா்ச் ப்சால்கின்ைன. 
எனவவ தாநதிரீ்ர்்ளுககு முககியைான 
திருகவ்ாயில் இது. அவர்்ள் பயிறசியில் 
முதல் நாரையும் நிரைவு நாரையும் 
இங்குதான் வைறப்ாள்கிைார்்ள்.

இகவ்ாயிலின் பவளித்வதாறைத்ரதப 
பார்த்தால் ைட்டுவை வ்ாயில் வபாலத் 
வதான்றும். உள்வை இருண்ட பாதாை 

குர்யில் சிறு விைககு பவளிச்்சத்தில் 
்ாைாகயாவின் வயானி பீடத்ரத தரிசிக்லாம். 
அங்கிருநது வரும் நீரூறறின் நீர் 
பகதர்்ளுககுத் தீர்த்தைா் வழங்்பபடுகிைது. 
பில்லி, சூனியத்தால் பாதிக்பபட்வடார், 
நிம்ைதியறறுத் தவிபவபார், ைனநிரல 
்சரியில்லாவதார், இங்கு வநது வழிபட்டு 
நலம் பபறுகின்ைனர்.

வ்சநத ்ாலத்தின்வபாது (ஜுன் 
ைாதம்) ஆண்டுககு மூன்று நாட்்ள் வதவி 
விலக்ாகி இருககும் நாட்்ைா் ் ருதபபட்டு 
இவவாலயம் மூடபபடும். அநத நாட்்ளில் 
வ்ாயில் அருவ் ஓடும் பிரம்ைபுத்திரா 
ஆறு (அஸ்ாம் முழுவதும்) இைஞசிவபபு 
வண்ைத்தில் ஓடும். நான்்ாம் நாள் 
இயல்பு நிரலககுத் திரும்பும். இது பபரும் 
அதி்சயைாகும்.

்ாளி்ா புர ாைம் கூறும் மி் 
முககியைான நான்கு ஆதி ்சகதி பீடங்்ளில் 
இதுவும் ஒன்ைாகும். இகவ்ாவில் பறறிய 
த்வல்்ள் வவத வியா்சரின் வதவி பா்வத 
புராைத்திலும் உள்ைது. அஷ்ட த்ச 
்சகதி பீட ஸவதாத்ரம், வதவிககு 18 ை்ா 
்சகதி பீடங்்ள் உள்ைதா்க கூறுகிைது. 
அதிலும் ் ாைாகயா வ்ாவில் முககிய இடம் 
பபறுகிைது. 

விதை்கள் 16ம் பக்கம்

1. '்சதுரம் ைரை தான் துதி ப்சய்து வைங்கும்' என்ை பதி்த்ரத அருளியவர் யார் ?
2. திருநீல்ண்ட யாழபபாை நாயனாரின் இல்லத்தரசியாரின் பபயபரன்ன? 
3. ஈ்சன் 64 திருவிரையாடல் புரிநத தலம் எது?
4. ைங்ர்யர்க்ரசியார் அவதார தலம் எது? 
5. திருகவ்ாைைரல தல வ்ாபுரத்தில் உள்ை ஓர் இடத்ரத அருைகிரிநாதர் 

திருபபு்ழில் எவவாறு குறிபபிடுகின்ைார்?

்கண்டுபிடியுங்கரேன் - ரம 2022
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நல்வொழ்வுத் தரும் திருமுனைத் தலஙகள் - 20

�. நித்�ொைநதம்�. நித்�ொைநதம்
98413 9851698413 98516

பிரம்�ஹத்தி 
நீக்கி� சகொட்டூர் 
்கொழுநதீஸவரர்

மீண்டும் பிரம்ைவதவரர ்சநதித்து, 
இதிலிருநது விடுபட ஆவலா்சரன வ்ட்டான். 
அவரது ஆவலா்சரனயின்படி, வதவர்்ள் 
அமுதம் உண்டவபாது, அதில் இருநது 
சிநதிய ஒரு துளியால் ஏறபட்ட அமிர்த 
தீர்த்தம் இருககும் வன்னி வனத்திறகு 
அங்கு சிவபூரஜ ப்சய்து வழிபட்டால் 
வதாஷம் நீங்கும் என்று வழி்ாட்டினார்.

பூவுலகில் உள்ை அத்தலத்திறகு வநது 
அமிர்தம் சிநதிய இடத்தில் தீர்த்தம் ஒன்ரை 
உருவாககி, சிவபூரஜ ப்சய்து வழிபட்டு 
பிரம்ைஹத்தி வதாஷம் நீங்்ப பபறைான் 
இநதிரன். அதனால் அநத தீர்த்தம் அமிர்த 
தீர்த்தம் என்ை பபயர் பபறைது. குைம் 
உருவாவதறகு வ்ாடு வபாட்டதால் இத்தலம் 
'வ்ாட்டூர்' என்ை பபயர் பபறைது.

ைன்னார்குடி - திருத்துரைபபூண்டி 
்சாரலயில் சுைார் 15 கி.மீ. பதாரலவு ப்சன்று 
வ்ாட்டூர் பஞ்சாயத்து அலுவல்ம் எதிரில் 

ஒரு ்ச ை ய ம்  வ த வ ர் ்ளுககு ம் , 
அசுர ர்்ளுககும் இரடவய வபா ர் 
நரடபபறைது. வதவர்்ளின் தரலவனான 
இநதிரனுககும், அசுரர்்ளின் தரலவனான 
விருத்திராசுரனுககும் இரடவய ் டும் வபார் 
நடநதது. ஆனால் இநதிரனால் அசுரரன 
பவல்ல முடியவில்ரல. வதவவநதிரன், 
பிரம்ைவதவரின் ஆவலா்சரனயின்படி, 
மி்வும் வலுமிகுநத ததீசி முனிவரின் 
முதுப்லும்ரபப பபறறு, அதில் வஜராயுதம் 
ப்சய்து விருத்திராசுரரனக ப்ான்ைான்.

முனிவரின் அனுைதி பபறறு அவரது 
முதுப்லும்ரப எடுத்தாலும், இநதிரரன 
பிரம்ைஹத்தி வதாஷம் பறறியது. அவன் 
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உள்ை பதருவில் ப்சன்ைால் வ்ாயிரல 
அரடயலாம். திருத்துரைபபூண்டியிலிருநது 
சுைார் 14 கி.மீ.

இத்தலத்து மூலவர் 'ப்ாழுநதீஸவரர்' 
என்னும் திருநாைத்துடன், வைறகு திர்ச 
வநாககி, பபரிய லிங்் வடிவில் ்ாட்சி 
தருகின்ைார். அம்பிர் 'வதனாம்பிர்' 
ைறறும் 'ைதுரவ்சனாம்பிர்' ஆகிய 
திருநாைங்்ளுடன் கிழககு வநாககி 
தரி்சனம் தருகின்ைாள் . இவவாறு 
சுவாமியும் அம்பாளும் எதிபரதிர் திர்சயில் 
்ாட்சியளிபபது ஒருசில தலங்்ளில் 
ைட்டுவை உள்ைது. வ்ாஷ்டத்தில் விநாய்ர், 
தட்சிைாமூர்த்தி, லிங்வ்ாத்பவர், பிரம்ைா, 
துர்கர், ்சண்வடஸவரர் ஆகிவயார் ் ாட்சி 
அளிககின்ைனர்

பிர்ாரத்தில் விநாய்ர், சூரியன், 
்சநதிரன், ஸ்ரீவதவி, பூவதவி ்சவைத 
ைஹாவிஷ்ணு, நால்வர் பபருைக்ள், 
வீரபத்திரர், அரம்ரப, உைா ைவ்ஸவரர், 
பிரவதாஷ மூர்த்தி, துர்கர், வள்ளி, 
வதவவ்சனா ்சவைத சுபபிரைண்யர், ை்ாலட்சுமி 
ஆகிவயார் தரி்சனம் தருகின்ைனர்.

ஒரு்சையம் இநதிரனால் ்சாபம் 
பபறை ரம்ரப பூவலா்ம் ப்சன்ைாள். ்சாப 

விவைா்சனம் பபறுவதறகு இத்தலத்திறகு 
வநது இடது்ாரல ஊன்றி, வலது ் ாரல 
ைடித்து, அதில் இடது ர்ரய ரவத்து, 
வலது ர்ரய தரலககு வைல் ரவத்து 
அகனியில் நின்று தவம் ப்சய்தாள்.

ரம்ரபயின் தவத்திறகு இரங்கிய 
சிவபபருைான் ் ாட்சி தநது ்சாப விவைா்சனம் 
அளித்து, மீண்டும் வதவவலா்ம் ப்சல்லும் 
வரம் ப்ாடுத்தார். அதனால் இத்தலத்தில் 
ரம்ரபயின் திருவுருவம் உள்ைது.

இகவ்ாயிலுககுக கிழகவ் அரர கி.மீ. 
பதாரலவில் 'கீழகவ்ாட்டூர் ைணியம்பலம்' 
என்னும் திருவிர்சபபா திருத்தலம் உள்ைது.

இகவ்ாயிலின் தல விருட்்சம் வன்னி 
ைரம். தீர்த்தம் அமிர்த தீர்த்தம் என்று 
அரழக்பபடுகிைது. வதவாரப பாடல் 
பபறை 276 தலங்்ளுள் இது 175வது 
தலம். வ்சாழநாட்டு ்ாவிரி பதன்்ரரயின் 
111வது தலம்.

திருஞான்சம்பநதர் ஒரு பதி்ம் 
பாடியுள்ைார். இகவ்ாயில் ் ாரல 6 ைணி 
முதல் 11 ைணி வரரயிலும், ைாரல 5 
ைணி முதல் இரவு 8.30 ைணி வரரயிலும் 
திைநதிருககும். 
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நவக்கிர்கக் ய்காயில்கள்

சூரியனார் க�ாவில-சூரியன்-
சூரியனார் க�ாவில 
(தஞ்ாவூர் மா்வட்்டம்)

த்வத்தீஸ்வைன் க�ாயில 
வ்வ்வாய் - த்வத்தீஸ்வைன் 
க�ாவில (மயிலாடுதுதை 

மா்வட்்டம்)

ஆலங்குடி ஆபத்்�ாகயசு்வைர் 
க�ாயில - குரு - ஆலங்குடி 

(திரு்வாரூர் மா்வட்்டம்)

திருநாக�ஸ்வைம் 
நா�நாதசு்வாமி க�ாயில - 
ைாகு - திருநாக�ஸ்வைம் 
(தஞ்ாவூர் மா்வட்்டம்)

�ஞ்னூர் அக்கினீஸ்வைர் 
க�ாயில-சுக்கிைன்-�ஞ்னூர் 

(தஞ்ாவூர் மா்வட்்டம்)

திருநள்ாறு தர்்பபாைணகயசு்வைர் 
க�ாயில - ்னி - திருநள்ாறு 
(�ாதைக்�ால) (புதுச்க்ரி)

கீழ்பவபரும்பள்ம் 
நா�நாதர் க�ாயில - 

க�து - கீழ்பவபரும்பள்ம் 
(மயிலாடுதுதை மா்வட்்டம்)

திங்�ளூர் த�லா்நாதர் 
க�ாயில - ் ந்திைன் - திங்�ளூர் 

(தஞ்ாவூர் மா்வட்்டம்)

திருவ்வண�ாடு 
சுக்வதாைணகயசு்வைர் க�ாயில 

- புதன் - திருவ்வண�ாடு 
(மயிலாடுதுதை மா்வட்்டம்)
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திருக்ய்காயில வழி்பாட்டில திருக்ய்காயில வழி்பாட்டில 
்பரஸ்பர புரிதல்பரஸ்பர புரிதல

பல ஆன்டு்ைா் ஓர் பதாகுபபா் 
திருகவ் ாயில் வழிபா ட்டில் ந ாம் 
எதிர்கப்ாண்ட, ்சநதித்த, அனுபவபபட்ட 
ப்சய்தி்ரை ஓர் ்ட்டுரரயா் வடிக் 
எண்ைம். இரத முழுவதுைா், மி்வும் 
பபாறுரையா் படித்து இதன் ஆழநத 
அர்த்தங்்ரை அரனவரும் உைர்நது 
நடநதுக ப்ாள்ை வவண்டுகின்வைன்.

2 0 1 3  ஆம் ஆண்டு முதல் 7 
வருடங்்ைா் 12 0ககும் வைறபட்ட 
யாத்திரர்ள், நாபடங்கும் 600ககும் 
வைறபட்ட திருத்தலங்்ளின் தரி்சனம், 
நூறறுக்ைக்ான சிவாச்்சாரியார்்ள் 
& குருக்ள், வ்ாயில் பணியாைர்்ள், 
பைய்க்ாவல்்ள், ஆலயச் சிபபநதி்ள், 
அலுவலர்்ள் ,  ஆயிரக்ைக்ான 
அன்பர்்ள், அடியார்்ள், பகதர்்ளுடன் 
பழகியதால் யாம் பபறை அனுபவத்ரத, 
சிைபபான ஆலய வழிபாட்டிறகு, இநத 
தருைத்திறகு வதரவயான ஒன்ைா் இநத 
்ட்டுரர உதவும் என நம்புகின்வைன்.

இரவ அரனத்தும் தமிழ்ம் ைறறும் 
புதுரவயில் உள்ை 266 திருமுரை தலங்்ரை 
அடிபபரடயா் ப்ாண்வட எழுதபபட்டது.

இரு ததல்பபு�ள :
A. சிவாச்்சாரியார் / குருக்ள் பங்கு
B. வழிபடுவவார் பங்கு

A. சி்வாச்்ாரியார்/குருக்�ள/அர்ச்்�ர் பங்கு:
1 .  ர்சவத்ரத உைர்நவதா ர் , 

ப த ளி ந வ த ா ர் ,  ப த ளி ய ா வ த ா ர் , 
திருமுரை்ரைக ்றவைார், ்ல்லாவதார், 
எளிய பகதர்்ள், பாைரர்்ள், ரவைவர்்ள் 
தறபபாழுது இநத அறிய திருமுரைத் 
தலங்்ரை வநாககி அதி் அைவில் 
வருகின்ைனர். அவர்்ரை நல்ல முரையில் 

அணுகி, அன்பா் பழகிட வவண்டுகின்வைன். 
6 வருடங்்ளுககு முன்பு இருநத நிரலரை 
வவறு. தறபபாழுது தமிழ்த்தின் பல 
இடங்்ளில் இருநது 100 அன்பர்்ைாவது 
வார விடுமுரை நாட்்ளில் திருமுரை 
தலங்்ரை வநாககி பரடபயடுத்து 
வருகின்ைனர்.

ஊர் ைக்வை அதி்ம் வராத 
ஆலயங்்ளுககு, எங்கிருநவதா வரும் 
அவர்்ளுககு தரி்சனம் ப்சய்து ரவபபது 
தரலயாய பணியல்லவா?

2. ஆறு ்ால பூர்ச உள்ை தலங்்ள், 
பரி்ாரத் தலங்்ள், நவககிரஹங்்ள் 
வழிபட்ட தலங்்ள் ைறறும் பிரசித்தி பபறை 
தலங்்ளில் உள்ை சிவாச்்சாரியார்்ள்/
குருக்ளின் பபாருைாதார நிரல வவறு, இநத 
கிராைத்து திருமுரை தலங்்ளில் வழிபாடு 
ப்சய்யும் சிவாச்்சாரியார்்ள்/குருக்ளின் 
பபாருைாதார நிரல வவறு. மி்வும் ப்சாறப 
வருைானத்திவலவய பூரஜ ப்சய்கின்ைனர்.

3. திருகவ்ாயிலில் அறிவிக்பபட்டுள்ை 
வழிபடும் ் ால வநரங்்ளில் (உதாரைைா், 
்ாரல 7.00 - நண்ப்ல் 12.00, ைாரல 
4.00 - இரவு 8.00) ் ட்டாயம் திருகவ்ாயில் 
திைக்பபட்டு வரும் அன்பர்்ள் ஏைாறைம் 
இன்றி வழிபட்டு ைகிழநது ப்சல்ல 
வவண்டும். பல இடங்்ளில் வவள்வி 
வழிபாடு, சுறறு வ்ாயில்்ள், அருவ் 

னேனத னேனத சு. சுசரஷ் பிரி�ன்சு. சுசரஷ் பிரி�ன்
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1. திருஞயானசம்்பந்தர், 2. ம்தங்க சூளயாமணி, 3. திரு ஆலவயாய் (மது்ை) 
4. ்ப்ை்யா்ை, 5. கிளிப்பயாடு பூதி

வி்டை்கள் - மம 2022

உள்ை பிள்ரையார் வ்ாயில்்ள் வபான்ை 
வ்ாயில்்ளில் பூர்ச ப்சய்திட இவத 
சிவாச்்சாரியார்்ள் / குருக்ள் அங்வ் 
ப்சன்ைால், தரிசிக் வரும் அன்பர்்ளுககு 
எபபபாழுதும் தரடயின்றி தரி்சனம் 
கிரடத்திட பைய்க்ாவல் வபான்வைாரிடம் 
்சரியான ைாறறு ஏறபாடு ப்சய்திட வவண்டும். 
ஏவதனும் ைாட வீதியில் சிவனடி வ்சர்நதார் 
நி்ழவு நரடபபறைால் ைட்டுவை தரி்சனம் 
கிட்டா நிரல இருக் வவண்டும்.

4. இநத திருகவ்ாயிலுககு வரும் 
அன்பர்்ளில், உண்ரையில் தட்டில் 
தஷேரை இடமுடியாத பல உள்ைங்்ள் 
உங்்ளுக்ா்வவ பிரார்த்திககின்ைது... 
"நைககு இரைவரன ்ாட்டி வழிபாடு 
ப்சய்து ரவத்தவர் நன்ைா் இருக் 
வவண்டுபைன்று... அவர் என்ன வச்சுககிட்டா 
ப்சய்யல? நிரைய வபர் வநதா, அவங்் 
கிட்ட வாங்கி உனககு நல்லா ப்சய்யப 
வபாைார் ்சாமி" என்பைல்லாம். இது ்சத்தியம்.

B. ்வழிபடுக்வார் பங்கு :
1. சிவனடியார் என்று பபருரையா்  நாவை 

்ருதிக ப்ாண்டு, திருமுரை்ரை பதளிநது 
்றறுள்வைாம் என்ை எண்ைம் இன்றி, 
ஏதுைறியா எளிரையான ஓர் பகதிைானாய் 
ைட்டுவை ப்சன்று இரைவனிடத்தில் அன்பு 
ப்சலுத்தி வழிபட வவண்டும்.

2. உடன் வருபவர்்ரை நீங்்ள் 
உல்த்தார், நாங்்ள் சிவனடியார் என்று 
பாகுபடுத்தி பார்த்து அவர்்ளுககு 
ர்சவ ப்சய்தி்ரை புகுத்தாைல் இருக் 
வவண்டும். அவர்்ைா்வவ ஆர்வத்தால் 
்றறு பதளிநது ப்ாள்ைட்டும்.

3. அநதநத தலப பதி்ங்்ரை ் ட்டாயம், 
்ருவரை அர்த்த ைண்டபம் அருகில் நின்று 

ஓதுவரத தவிர்க் வவண்டும். சிவாச்்சாரியார் 
இரத சுட்டி ்ாட்டினால் வ்ாபம் ப்ாள்வது 
அழ்ல்ல. ஏபனன்ைால், அருவ் ைனமுருகி 
வழிபடுவவாருகவ் இது பதாநதரவா்  உள்ைது. 
தங்்ைது ைனக குரை்ரை இரைவனிடத்தில் 
வ்சர்பபதறகும், வவண்டுவதறகும் நாம் ஓதுவது 
இரடயூைா் அரையலாம். திருகவ்ாயிலின் 
பைநது விரிநத ஓர் ைண்டபத்தில் திருககூட்டைா்  
அைர்நது ஓதலாம். அறபுதைா் அரையும் 
வழிபாடு. ் ருவரை வாயில் அருவ் அைர்நது 
ஓதினால் தான் ஈ்சன் வ்ட்பார் என்றில்ரல. 
வைலும் நாம் ஓதுவரத எபபடி இருநதாலும் 
இரைவன் ஏறறுக ப்ாள்வார். ஆனால் ரா்ம், 
இர்ச நரட, உச்்சரிபபு ைாறி ஏவதா ஒரு 
வ ா்ைத்தில் ப்சன்ைால் உடனிருபவபார் ஏறறுக 
ப்ாள்வார்்ைா?

4. இவத நரடமுரைரய ்சங்கு நாதம், 
திருக்யிலாய வாத்தியம் முழங்குவதிலும் 
்ரடபிடிக் வவண்டும்.

5. சிவாச்்சாரியார்/குருக் ள் தல புராைத்ரத 
முழுவதும் கூறும் வரர பபாறுரையா் 
அரைதிக ் ாக் வும் ் ட்டுக் ரத என்றுபைல்லாம் 
விைர்சிக்க கூடாது.

6. தீபாராதரன, திருநீறு, குங்குைப  
பிர்சாதம் பபறறுக ப்ாள்வதிலும் அரைதி 
்ாக் வவண்டும், முநதி அடித்து ப்சல்வது 
சிைபபல்ல.

7. முககியைானது சிவாச்்சாரியார்/
குருக்ள் தட்டில் உள்ை சில்லரர 
தஷேரைரய, ைளிர் ்ரட வபால் 100 
ரூபாய் ப்ாடுத்து சில்லரர வநாட்டு்ரை 
எடுத்து ப்ாள்வது மி் மி்த் தவறு. தல 
யாத்திரரககு முன்வனறபாடா் வதரவயான 
சில்லரர்ரை ைாறறி ரவத்து ப்ாள்வது 
நல்லது.
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ரம 2022 புே்லர்கள்

8 . ்ருவரைத் திருவைனி்ரை 
புர்பபடம் எடுபபது, மி் மி் தவைான 
ப்சயல். அவர் எடுககின்ைார் நான் எடுத்தால் 
தவபைன்ன என்று வ்ள்வி எழுபபாைல் நாம் 
்சரியானவறரை ப்சய்திடுவவாம்.

9. வ்ாயில் விைானம், வ்ாபுரம், பரிவார 
மூர்த்தங்்ள் உள்ை பிர்ாரங்்ள், குைம், 
நநதவனம், புர்பபடம் எடுக் அனுைதி 
உள்ை சிறபங்்ள், தூண்்ள், ்சாைரங்்ள் 
இவறரை ைட்டும் புர்பபடங்்ள் 
எடுக்லாம்.

10. வழிபாட்டின் பபாழுது கூச்்சலின்றி 
அரைதியா் வழிபடலாம்.

11. அரனத்து சிவாச்்சாரியார்்ள்/
குருக்ள்/அர்ச்்ச்ர்்ள் நாம் எண்ணியது 
வபால் ஒன்றுவபால் இருபபதில்ரல, 
ஒவபவாருவருககும் ஒவபவாரு குைாதி்சயம் 
உண்டு. ஆ்வவ அரத பபாருட்படுத்தாைல் 
நாம் வநத வவரல வழிபாடு, மூலவர் 
தரி்சனம், அரத முடித்து திரும்ப வவண்டும். 
வதரவயறை விவாதம், பூர்ச ்சரியில்ரல, 
வ ா்யில் சுத்தம் இல்ரல, ஒழுங் ா்்  எங்்ரை 
ைதிக்வில்ரல என்று குரை கூறுவரத 
விட்படாழிக் வவண்டும். இரைவவன 
அரத எல்லாம் ்வனித்து ப்ாள்வார். 
365 நாட்்ளும் அங்வ் இருநது பூர்ச 
ப்சய்பவர்்ள் அவர்்வை. நாம் வருடத்திறகு 
ஒரு முரை ஒரு ைணி வநரம் தான் ப்சன்று 
வழிபடப வபாகின்வைாம். எனவவ, அரத நாம் 
்வனிக் வதரவயில்ரல. 

12 . ஆ்ை விதிபபடி பூர்ச்ள் 
நரடபபறுகின்ை தலங்்ளில் இரைவனுககு 
அபிவட்ம் ப்சய்து, பூ ்சாறறி, அருச்்சரன 
ப்சய்யும் பணி சிவாச்்சாரியார்்ள் ைறறும் 
குருக்ளுகவ் உரித்தானது. நாம் அரத 
ப்சய்திடக கூடாது. அவர்்ள் அனுைதித்தால் 
்ட்டாயம் அதறவ்றை விதி்ரைப 
பின்பறறி இரைவனுககு நாவை அபிவட்ம், 
அலங்்ாரம் ப்சய்து, பூ ்சாறறி, அருச்்சரன 
ப்சய்து வழிபட்டு ைகிழலாம்.

13. மி் மி் முககியைான விடயம், 
வ்ாயில் நரட மூடியுள்ை ைதிய 
வவரை்ளிவலா அல்லது அர்த்தஜாை 
பூரஜ முடிநது வ்ாயில் நரட மூடிய பிைவ்ா 
வ்ாயிரல திைநது தரிசிக் வவண்டுவவதா 
அல்லது வறபுறுத்துவவதா கூடாது.

1 4 .  சிவ ா ச் ்ச ா ரிய ா ர் / குருக்ள் 
பதாரலவபசி வாயிலா் பதாடர்பு ப்ாண்டு 
வருர்ரய முன்னவை பதரிவிபபது 
இருபாலருககும் நல்லது. ஒரு ்ால 
பூர்ச உள்ை தலங்்ளில் எபபபாழுதும் 
சிவாச்்சாரியார்/குருக்ள் இருக் வவண்டும் 
என விரும்புவது நரடமுரை ்சாத்தியம் 
இல்ரல.

நிரைவா் பல ரைல் தூரம் 
ப யணித்து  இத்திருத் தலங் ்ரை 
தரிசித்து வழிபட வரும் அன்பர்்ளுககும்,  
திருககூட்டத்தினருககும் இனிவத தரி்சனம் 
ப்சய்து ரவக்வும், ப்சவவவன வழிபட்டு 
ைகிழவும் இருபாலருககும் இநத ்ட்டுரர 
ஓர் பாலைா் அரையும் என நம்புகின்வைன்.

அன்வப சிவம்!

திரு. பாலசு்பைமணி

திருமதி. கை்வதி

திரு. சு்பபிைமணி

திருமதி. பிகைமா
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திருநாவுக்்கரைர குரு பூசை சித்திசர ைத�ம் - 26.04.2022
திருஆப்பாடி

நொன்கொம் ஆணடொக கிரொ�த்து திருமுனை தலஙகளில் நொல்வர் குரு பூனை
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