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சிற்பம் ் ேவாலலும் ்கறத்கள் - 8

கி.கி.  ச�வா்கன்ச�வா்கன்

சிற்ெஙகள காட்டும் சிற்ெஙகள காட்டும் 
இரசைவாணர்களஇரசைவாணர்கள

ஸ்ரீநகர் (காஷ்மீர்)ஸ்ரீநகர் (காஷ்மீர்)ஜ்வாலவாமுகி பீடம்ஜ்வாலவாமுகி பீடம்
அம்பிற்கயின் ஆட்சி பீடங்கள் - 17

கடல சூழ் திருநாரக காகைாணததின்

எழிலமிகு நாற்ெது எழிலமிகு நாற்ெது 
திருத்லஙகளதிருத்லஙகள

திருஞானசைம்ெந்ர் 
குரு பூரை

ஜுன் 20221திருநீலகண்டம்



ஆசிரி�ர் ்பக்கம்

ஆன்மீக அன்்பர்களுக்கு வணக்கம்!
்வகைாசி மாேம் என்ால் அது வசநே 

கைாலத்ேக குறிககும். வசநேம் எனெது நமது 
எண்ணஙகை்ை மகிழ்ச்சியாகை ்வததிருககை 
உேவுகி்து. இநே வசநேம் மகிழ்ச்சி்ய 
அளிககி்து என்ால் சிவபெருமான பநற்றிக 
கைணணில் இருநது த�ாதி வடிவில் முருகைப 
பெருமான அவோரமும் இநே ்வகைாசி 
மாேததில் ோன நிகைழ்வது இரட்்ட 
மகிழ்ச்சி்ய நமகபகைல்லாம் ேரககூடியது.

ஒற்்் பநற்றிககைணணில் இருநது 
ஒரு த�ாதியாய் தோனறி, பினனைர் ஆறு 
த�ாதிகைைாகைப பிரிநது, ோம்ர மலர்சூழ் 
சரவ்ணப பொய்்கையில் ஆறு குழந்ேகைைாகை 
மாறியது. பினனைர் ஆறு குழந்ேகைளும் 
இ்்ணநது ஒரு குழந்ேயாகை, ொர்வதி 
தேவியின திருககைரஙகைளில் ேவழ்நோர். இநே 
்வகைாசி மாே பெௌர்்ணமி நாளில் வரும் 
விசாகை நட்சததிரதேனறு முருகைப பெருமானின 
இநே அவோரம் நிகைழ்நேது.

'முருகு' என்ால் 'அழகு' எனறு 
பொருளெடும். எனறும் மா்ாே இை்மதயாடு 
கைாட்சி ேருெவன முருகைன. ேமிழ்நாட்டில் முருகைன, 
ஆறுமுகைன, தவலன எனறு அ்ழபெதுதொல் 
வடநாட்டில் முருகைப பெருமா்னை கைார்ததிதகையன 
எனறு அ்ழககின்னைர். நமது நாட்்டக 
கைடநது இலங்கை, மதலசியா, சிஙகைபபூர் 
உளளிட்ட ெல்தவறு நாடுகைளிலும் முருகைப 

அந்தி மதிய�ோடும் அரவச் சடைதோழ
முந்தி �னயேந்தி முதுகோட் டைரி�ோடி
சிந்தித் டதழவலேோர் தீரோ விடனதீர்க்கும்
நந்தி நடம�ோளவோன் நலேம் நகரோயன!

- திருஞோனசம்்பந்தர் அருளி� யதவோரம்

பெருமான வழிொடு நீணட பநடுஙகைாலமாகை 
உளைது. இநே ் வகைாசி மாேததில் ெல்தவறு 
திருகதகைாயில்கைளில் வசநே உற்சவஙகைள 
ந்டபெறுவது உணடு. பிரம்தமாற்சவஙகை்ைப 
தொல் இநே உற்சவஙகைள அதிகைம் பவளியில் 
பேரிவதில்்ல. எபனைன்ால் இநே 
உற்சவஙகைளில் சுவாமி வீதி உலா பு்பொடு 
கி்டயாது. தகைாயில்கைளுககுளதைதய இ்வ 
விமரி்சயாகைக பகைாணடாடபெடுகின்னை. 
மககைள அ்னைவரும் இதே்கைய விழாககைளில் 
கைலநதுக பகைாணடு இ்்வ்னை ேரிசிததுப 
ெயனபெ் தவணடும்.

இனி, இநே இேழில் 'நல்வாழ்வுத 
ேரும் திருமு்்த ேலஙகைள' போடரில் 
'திருமாணிக்குழி' ேலத் ேயும், அம்பி க்ையின 
ஆட்சி பீடஙகைள வரி்சயில் 'ஸ்ரீநகர் 
(காஷ்மீர்) ஜவாலாமுகி பீட’த்ேயும், 
தசவற்பகைாடிதயானின திருபபுகைழ்த ேலஙகைளில் 
'விரிஞ்சிபுரம்' முருகை்னையும் ேரிசிககை 
உளதைாம்.

தமலும் 'கதை ச�ால்லும் சிற்பஙகள்' 
போடரில் தகைாயில் சிற்ெஙகைளில் உளை இ்ச 
மற்றும் இ்சவா்ணர்கைள ெற்றிய பசய்திகைளின 
போடர்ச்சி, காதரக்குடிதைச் சுறறியுள்்ள 
நகரதைார் ககாயில்கள் ஆகிய்வ இடம் 
பெறுகின்னை.

அனபுடன
ம. நித்யானந்தம்

பொறுபொசிரியர்
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அ்ழககைபெடுகி்ார். அழகிய சிறிய 
லிஙகை மூர்ததி. அம்ொள 'அம்பு�ாட்சி' 
எனனும் திருந ாமததுடன கை ா ட்சி 
ேருகின்ாள. சுவாமி, இ்்வியுடன 
இருபெோகைக கைருதி, மூலவர் சனனைதியில் 
எபதொதும் தி்ரயிடபெட்டிருககும். 
தீொரே்னையினதொது மட்டும் தி்ர்ய 
சிறிது விலககி ேரிசனைம் கைாட்டுகின்னைர்.

இஙகு வாமனைர் வழிெடுவேற்கு 'குதெர 
பீமசஙகைர ருதரன' கைாவலாகை இருநேோகைக 
கூ்பெடுகி்து. இவர் 11 ருததிரர்கைளுள 
ஒருவர். அேனைால் மூலவர் முனபு 
இருககும் தி்ரயில் அவரது உருவம் 
வ்ரயபெட்டுளைது.

எபதொதும் இ்்வியுடன சுவாமி 
இருபெோகைச் பசால்லபெடுவோல் 
இதேலததில் இரவு பூ்�யானை அர்தேசாம 
ெளளிய்் வழிொடு ந்டபெறுவது 
கி்டயாது.

வாமனபுரீஸவரர்வாமனபுரீஸவரர்
வாமனர் வழிபட்டவாமனர் வழிபட்ட

ஒகைடலூரிலிருநது ெணருட்டி பசல்லும் 
சா்லயில் பசனறு ொலூர் வழிதய 1 கி.மீ. 
போ்லவில் உளை பகைடில நதிப ொலத்ே 
கைடநதுச் பசன்ால் 'திருமாணிககுழி' 
எனனும் திருதேலம் உளைது. கைடலூரில் 
உளை திருபொதிரிபபுலியூரிலிருநது 4 கி.மீ. 
போ்லவிலும், திருவநதிபுரததிலிருநது 2 
கி.மீ. போ்லவிலும் உளைது.

திருமால் வாமனைராகை அவோரம் எடுதது 
மகைாெலியிடம் மூன்டி மண தகைட்டார். 
முேல் இரணடு அடிகைளில் விண்்ணயும், 
மண்்ணயும் அைநது மூன்ாவது 
அடி்ய மகைாெலியின ே்லயில் ் வதது, 
அவ்னை ொோை உலகைம் அனுபபியபின, 
இதேலததிற்கு வநது வழிெட்டார். அேனைால் 
இகதகைாயில் 'மாணிகுழி' எனறு பெயர் 
பெற்்து. மாணி - பிரம்மச்சாரி.

வாமனைர் வழிெட்டோல் இதேலதது 
மூலவர் 'வ ாமனைபுரீஸவர் '  எனறு 
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தகைாஷடததில் தகைாஷட விநாயகைர், 
ேட்சி்ணாமூர்ததி, லிஙதகைாதெவர், பிரம்மா, 
ரா� துர்க்கை, சணதடஸவரர் ஆகிதயார் 
உளைனைர்.

பிரகைாரததில் உேவி விநாயகைர், வளளி, 
தேவதசனைா சதமே ஆறுமுகைபபெருமான, 
63 நாயனமார்கைள, சபே மாேர்கைள, சமயக 
குரவர்கைள, கை�லட்சுமி, நவககிரகைஙகைள, 
்ெரவர், சூரியன, சநதிரன ஆகிதயார் 
ேனிதேனி சனனைதிகைளில் கை ா ட்சி 
அளிககின்னைர்.

தேவாரப ொடல்கைளில் இதேலம் 'உேவி 
மாணிககுழி' எனறு குறிபபிடபெடுகி்து. 
வடநாட்டு வணிகைரானை அதரி எனெவர் 
இபெகுதிககு வநேதொது திருடர்கைள அவ்ர 
வழிமறிதது உ்ட்மகை்ைப ெறிதேனைர். 
அபதொது இ்்வன திருடர்கைளிடமிருநது 
அநே வணிகை்ரக கைாதது அருளபுரிநோர். 
அேனைால் இதேலததிற்கு 'உேவி' 
எனறும், இ்்வருககு 'உேவிநாயகைர்' 
எனறும் அம்பி்கை 'உேவிநாயகி' எனறும் 
அ்ழககைபெடுவோகைவும் ேலபுரா்ணம் 
கூறுகி்து.

திருவண்ணாம்லயில் கைார்ததி்கையில் 
ெரணி தீெம் ஏற்்பெடுவது தொல் 
இதேலததில் தராகிணி நட்சததிரதேனறு 
தீெம் ஏற்றுகின்னைர். இகதகைாயிலில் 4 
யுகைஙகைளுககும் 4 லிஙகைஙகைள (கிருேயுகைம், 
திதரோயுகைம், துவாெரயுகைம், கைலியுகைம்) 
உளைனை. 'விஷணு சிதேர் லிஙகைம்' 
எனனும் லிஙகைமும் உளைது.

இகதகைாயிலின ேல விருட்சமாகை 
பகைான்் மரமும், தீர்தேமாகை மாணிககை 
தீர்தேமும் உளைது. ஐநது நி்லயுடன 
கூடிய பெரிய இரா�தகைாபுரம் உளைது.

தேவாரப ொடல் பெற்் 2 7 6 
ேலஙகைளில், இதேலம் 222 வது ேலம். 
இது நடுநாட்டுத ேலஙகைளுள 17வது 
ேலம். திருஞானைசம்ெநேர் ஒரு ெதிகைம் 
ொடியுளைார். அரு்ணகிரிநாேரும் இதேலதது 
முருகைபபெருமா்னைப ொடியுளைார்.

இகதகைாயில் கைா்ல 7 மணி முேல் 
11.30 மணி வ்ரயிலும், மா்ல 4.30 
மணி முேல் 8.30 மணி வ்ரயிலும் ந்ட 
தி்நதிருககும். 

ஜுன் 2022 புேவலரகள்

சி்வத்திரு. ஆனநதன் சி்வத்திரு. ஹரிஹைன்
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சே்ற்்கவாடிச�வானின் திருப்பு்கழ்த் தலங்கள் - 21

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

99402 7498099402 74980

பிரம்மன சிவபெருமானின 
மு டி யி்னை  கை ா்ண  த ே டி ச் 
பசன்பொழுது, பொய் பசானனை 
கைார்ணததினைால் சாெம் பெற்று, 
இததிருதேலததினில் சிறுவனைாகை 
பி்நது சிவபூ்� பசய்து சாெம் 
நீஙகைப பெற்் சி்பொனை தஷேததிரம் 
திருவிரிஞ்சிபுரம் ,  இம்மாேம் 
நாம் ேரிசிககைவுளை திருதேலம். 
பி ர ம் மனுககு  ந ா னமு கைன , 
தி்சமுகைன, விரிஞ்சன என் 
பெயர்கைளும் உணடு. எனைதவ 
ோன இநே ஆலயம் ‘விரிஞ்சிபுரம்’ 
என்ானைது. 'திருவிரிஞ்்ச மதிலழகு' 

திதைமுகன் போவிய

திருவிரிஞரசை 
கேவிை பெருோள

என் பெரு்ம பகைாணட ேலம். அரு்ணகிரிநாேர் 
இதேல ஆறுமுகைப பெருமான மீது இரணடு அழகிய 
திருபபுகைழ் ொடல்கை்ை அருளிச் பசய்துளைார்.

"நிகரில் ்பஞ்� பூைமு நிதையு சநஞ்சு மாவியு
சநகிழ வந்து கநர்்படு ...... மவிகராைம்"
"மருவு மஞ்சு பூை முரிதம வந்தி டாது
மலமி சைன்று க்பாட ...... அறிைாது"

பிரம்மதேவன விரிஞ்சிபுரததில் உளை சிவநாேன 
- நயனைாநநதினி என் அநே்ண ேம்ெதியினைருககு 
சிவசர்மன என் மகைனைாகைப பி்நோர், ஐநோம் வயதில் 
ேந்ே்ய இழநேோல் சிவசர்மனிடம் இருநது 
ஆலயததிற்கு பூ்� பசய்யும் உரி்ம்ய, உ்வினைர் 
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ெறிததுக பகைாணடனைர். கைவ்லயுற்் 
சிவசர்மனின ோயார், இதேல ஈசனிடம் 
தவணடினைார். அவர் கைனைவில் சிவபெருமான 
தோனறி, 'ஆலயததில் உளை பிரம்ம 
தீர்தேததில் சிவசர்ம்னை நீராட்டிக 
கைாததிரு. நான வநது உனைககைானை வழி்யக 
கைாட்டுகித்ன' என்ார்.

ந யனை ா ந நதினி கைனைவு கைணட 
மறுநாள, கைார்ததி்கை மாேததின கை்டசி 
ஞாயிற்றுககிழ்ம ஆகும். அநே நாளில் ஒரு 
முதியவர் உருவில் வநே ஈசன, சிவசர்மனுககுப 
பூணூல் அணிவிதது தவே சாஸதிரஙகைள 
புகைட்டி, சிவதீட்்ச அ்னைததும் பசய்து 
ம்்நோர். பிரம்மனுககு, சிவபெருமாதனை 
சிவ தீட்்ச அளிதே திருதேலம் என் பெரும் 
சி்பபு்டயோகை இநே ஆலயம் திகைழ்கி்து.

சிறுவன சிவசர்மன பூ்� பசய்யும் 
பொருட்டு ஆலயத்ே பநருஙகியதும், 
பூட்டியிருநே ஆலயக கைேவும் தி்நதுக 
பகைாணடது. சிவசர்மன விரிஞ்சிபுரம் 
வழிதது்்ண நாேருககு அபிதேகைம் 
பசய்ய எணணினைான. ஆனைால் சிறுவனைானை 
அவனைது உயரம் கு்்வு எனெோல் 
வருநதினைான. சிறுொலகைனின வருதேம் 
அறிநே ஈசன, சிவலிஙகைததின தமல் 
ெகுதியானை ொ்ணத்ேச் சாய்தது, சிவசர்மன 
பசய்ே அபிதேகைத்ே ஏற்றுக பகைாணடார். 
இஙகுளை சிம்்ஹ தீர்தேததில் நீராடி, 
திருதகைாயில் மணடெததில் உ்ஙகினைால், 
கைனைவில் இ்்வன தோனறி குழந்ே தெறு 

அளிபொர் எனெது திண்ணம். அழகைானை 
தகைாபுரம், நூற்றுககைால் மணடெம், தநரம் 
கைாட்டும் கைல், சிற்ெ தவ்லொடுகைள நி்்நே 
மதில் எனை திருகதகைாயில் ெல சி்பபுகை்ை 
ேனனுளதை ோஙகி நிற்கின்து.

த ம லு ம்  இ த தி ரு த ே ல த தி ல் 
அரு்ணகிரிநாேர் தொற்றும் முருகைபபெருமான 
வளளி பேய்வய ா்னையுடன ஆறு 
திருமுகைஙகைளுடன ேனிச் சனனிதியில் 
திருககைாட்சி அளிககின்ார். ெ்னை மரம் 
தகைாயிலின ேல விருட்சம். திருமூலர், 
ெட்டினைதோர், கிருொனைநே வாரியார், 
எல்லபொ தேசிகைர் உளளிட்தடார் ொடல் 
பெற்் திருதேலமாகை விைஙகுகின்து.

்மசூ்ரச் தசர்நே ஒரு வணிகைர், 
இதேலம் வழியாகை கைாஞ்சீபுரம் பசனறு மிைகு 
வியாொரம் பசய்வது வழககைம். ஒருமு்் 
வியாொரததிற்கைாகைச் பசன்தொது, வணிகைர் 
இநே ஆலயததில் ேஙகை தநரிட்டது. அவர் 
திருடர்கைளிடம் இருநது ேன்னைக கைாதது 
உேவும்ெடி தவணடினைார். இ்்வனும் தவடன 
உருகபகைாணடு, வணிகைருககு வழிதது்்ணயாகை 
வநேோகை ேல வரலாறு பசால்கி்து. 
எனைதவோன இதேல இ்்வனுககு 
'வழிதது்்ண நாேர்' எனறும் பெயர் வநேது.

தவலூர் - கிருஷ்ணகிரி மார்ககைததில் 
தவலூரிலிருநது 15 கி.மீ. போ்லவில் 
உளை விரிஞ்சிபுரததி்னை பசன்்டயலாம். 
வாருஙகைள நாமும் பசனறு வழிெட்டு 
மகிழ்தவாம்.  
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காரைக்குடிரைச் சுற்றியுள்ள நகைத்ார் ககாவிலகள

இதையாத்தன்குடி

த்வை்வன்்காயில

சூைக்குடி

்்வலங்குடி

மாத்தூர்

வநமங்்காயில

இலுபதபக்குடி

இைணி்காயில பிளதையார்பட்டி
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சிற்பம் ்ேவாலலும் ்கறத்கள் - 8

ஓதுவார்கைள ெயனெடுததிய இ்சக 
கைருவிகைள மற்றும் அவர்கைதைாடு இ்்ணநது 
இ்சதே பெணமணிகைள ெற்றி அறிநது 
பகைாளவேற்கு முன இ்ச ெற்றி, குறிபொகை 
ேமிழி்ச ெற்றி சில முககியமானை 
விவரஙகை்ை இபதொது ொர்ககைலாம்.

அமரர் தெராசிரியர் எஸ. ராமநாேன 
அவர்கைள 'சிலபெதிகைாரததில் இ்ச - 
நுணுககை விைககைம்' என் நூல் 
ஒன்் எழுதியுளைார். அவரு்டய 
சுமார் 8 வருட ஆராய்ச்சி நூலாகும்.

இ ந நூ லு க கு  ப ெ ரி ய 
பெரிய இ்சப தெரறிஞர்கைள 
வாழ்தது்ர , மதிபபு்ரயும் 
பகைாடுததிருககி்ார்கைள. மிகைச் 
சிறிய புதேகைமானை அதிலிருநது 

ஒனறிரண்ட உஙகைளுககு ந ான 
அறிமுகைபெடுததுகித்ன.

ெலருககு பேரியாே விேயமாகை 
இருககி்து இது. இதோ இ்சப தெரறிஞர் 
அரியககுடி இராமானு� ஐயஙகைார் அவர்கைள 
இநே நூல் ெற்றிய மதிபபு்ரயில் இபெடி 
கூறியுளைார் - "நம்மு்டய கைர்நாடகை 
சஙகீேததில் ராகைம் எனெது மிகைவும் 

சி்பொனைபோரு அம்சமாகும்.

ெ ண ் ட த  ே மி ழ் 
நூல்கைளில் அதுதவ 'ெண' 
எனறு குறிபபிடபெட்டுளைது. 
ராகைம் அல்லது ெணணின 
இலககை்ணத்ே அறிவேற்கு 
2 2  ஸ ரு தி  மு ் ் 
சிலபெதிகைாரததிலும் அேன 

சிற்ெஙகள காட்டும் சிற்ெஙகள காட்டும் 
இரசைவாணர்களஇரசைவாணர்கள

சீயமங்கலம் சி்வன் ் காவில

எஸ். ராமநாைன் 
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உ்ரகைளிலும் விரிவாகை குறிபபிடபெட்டுளைது. 
"சிலபெதிகைாரதது இ்ச நுணுககை 
விைககைம்" என் ஆராய்ச்சி நூலில் சஙகீே 
பூே்ணம் ராமநாேன பசம்ொ்லயின 
(்ஹரிகைாம்தொதியின) சுர ஸோனைஙகை்ை 
ெழநேமிழ் நூல்கைளில் கூ்பெட்டுளைெடி 
ராசி வட்டததில் அ்மதது, அேற்கு உரிய 
சுருதி அல்லது மாததி்ரகை்ையும், அநநூல் 
சூததிரஙகைள வாயிலாகை விைககியுளைது 
மிகைவும் ொராட்டதேககைது."

பி்கு இநே நூலில் 'ஆய்ச்சியர் குர்வ' 
என் ெகுதியில் ஆராய்ச்சி முனனு்ர என் 
ே்லபபில் குர்வக கூததுப ெற்றி மிகுநே 
ஆராய்ச்சிதயாடு ராமநாேன அவர்கைள மிகை 
விைககைமாகைதவ எழுதி இருககி்ார்கைள.

இ் சயில் ,  ே மி ழ்  இ் சயில் 
ேமிழர்கைைாகிய நாம் அவசியம் விருபெமும் 
ஆர்வமும் பகைாளை தவணடும். கைாலம் 
கைடநதுவிட்டது எனறு நி்னைககைாதீர்கைள. 
ேயவுபசய்து ேமிழ் இ்ச மீது ஆர்வம் 
பகைாளளுஙகைள. மிகைப பெரிய பொககிேமாகை, 
நாம் பெரு்மபெட தவணடிய ஒன்ானை 
அ்ேப ெற்றி ராமநாேன அவர்கைள மிகை 
மிகைச் சி்பொகைக கூறியுளைார்.

இ்ே ெற்றி அறிநது பகைாளைாமல் 
விட்டு விடாதீர்கைள. விருபெமுளைவர்கைள 
அ்னைவரும் இநே மிகைச் சிறு புதேகைத்ே 

அவசியம் ெடிககை தவணடும் எனறு நான 
கூறுதவன.

ஆய்ச்சியர் குர்வயில், குர்வ கூததில் 
ெயனெடுதேபெட்ட ெண, முல்்லப ெண 
எனறும், ராகைம் தமாகைனைம் ஆகும் எனறும் 
கூறியுளைார். இதிலிருநது நமககு ஒனறு 
பேரிகி்து. கைர்நாடகை இ்ச எனெது 
ெதிதனைழாம் நூற்்ாணடில் பவஙகைட மகி 
எனெவரால் போகுககைபெட்ட்வ 'சதுர்ேணடிப 
பிரகைாசிகைா' என் நூலிருநது அறிகித்ாம்.

தமைகைர்தோ ராகைஙகைள மற்றும் 
அேனு்டய �னய (பி்ககும் மற்்) 
ராகைஙகைள ெற்றி அநே நூலில் எழுதினைார். 
சதுர்ேணடிப பிரகைாசிகைா என் நூ்ல 
கி.பி. 1600-கைளில் ோன தவஙகைட மகி 
போகுதோர். இநே நூலில் ோன 72 
தமைகைர்தோ ராகைஙகை்ை வடிவ்மதது 
விைககைமாகை ேற்கைால கைர்நாடகை இ்சககு 
ஆோரமாகை அ்மதோர்.

ஆனைால் நம் ேமிழ் இ்ச எனெது 
இரணடாம் நூற்்ாணடில் எழுேபெட்ட 
சிலபெதிகைார கைாலததிதலதய இருநேது 
என்ார் டாகடர் எஸ. ராமநாேன அவர்கைள. 
ேமிழி்ச உனனு்டய போன்ம்ய நாம் 
மிகைவும் வியநது ொராட்ட தவணடியுளைது. 
இது ேமிழி்ச ெற்றிய உஙகைளுககு 
தே்வயானை ஒரு சிறிய அறிமுகைம்.

திருவீழிமிழதலதிருவீழிமிழதல
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ஊததுககைாடு பவஙகைடசுப்ெயர் எனெவர் 
கைண்ணன மீது ெல இனி்மயானை ொடல்கை்ை 
எழுதியுளைார். மிகைப பிரெலமானைது 
'அ்லொயுதே கைண்ணா' என் ொடல். 
இவர் சஙகீே மும்மூர்ததிகை்ை விட சில 
வருடஙகைள முனனைால் பி்நேவர். மூதேவர்.

உ.தவ.சா அவர்கைளு்டய புதேகைததிலும் 
அவர் சிறுவனைாகை இருநேதொது ெல 
அரிய ேமிழ் கீர்தே்னைகை்ை தகைட்டோகை 
எழுதியுளைார். நாம் இழநே ேமிழி்ச 
ெற்றி வீ்ணாகை வருதேபெட்டு கைவ்லபெட 
தவணடாம். ெலவற்்் நாம் இழநது விட்தடாம். 
அதில் நாம் இழநேது நம் ேமிழி்ச மரபும் 
ஒன்ாகும். ரசிகைமணி அய்யா அவர்கைள 
கூறுவது தொல இழநே்ே நி்னைதது 
வருதேப ெடுவ்ே விட இருககும் கைவி்ேகைள 
மற்றும் ேமிழி்ச்ய மிகை அனுெவிபதொம்.

ேற்கைால ேமிழ் இ்சககு அடிககைல் 
நாட்டி ே்ல்ம ோஙகி முேல் ேமிழ் இ்ச 
இயககைத்ே துவககி ் வதேவர் ரசிகைமணி 
எனெது அ்னைவருககும் பேரிய தவணடும் 
எனெோல் இ்ே நான கூறுகித்ன. 
அவ்ர துரதிருஷடவசமாகை யாரும் நி்னைவு 
ெடுததுவதே இல்்ல.

இனி தகைாவில்கைளில் இநே ேமிழி்ச 
எபெடி ெயனெடுதேபெட்டது எனெ்ே 
ஆராய்ச்சியுடன கூறியுளை குடவாயில் 
ொலசுபபிரமணியம் அவர்கைள அய்யாவின 
புதேகைததில் இருநது சிலவற்்் உஙகைளுககு 
இநே மாேம் அளிககைலாம் எனறு 
இருககித்ன. அ்னைததும் சு்வயாகை 
இருககின்னை.

திருகதகைாயில்கைளில் தேவாரம் 
ொடுவேற்கு என் ேனி மணடெம் 
அ்மககும் மரபு கிபி 1 3ம் 
நூற்்ாணடில் தோற்்ம் பெற்்து 

எனெ்ே கைல்பவட்டுககைள கைாட்டி நிற்கின்னை. 
அநே மணடெஙகைள 'திருக்கைக பகைாட்டி' 
என் பெயரால் அ்ழககைபெட்டனை. திருவாரூர் 
மாவட்டததிலுளை திருவுசாதோனைம் எனனும் 
ொடல் பெற்் திருகதகைாயிலில் உளை 
கி.பி. 14 ஆம் நூற்்ாண்டச் சார்நே 
கைல்பவட்டில் 'திருக்கைக பகைாட்டி இல்லம்' 
என் பசால்லாட்சி கைா்ணபெடுகி்து.

பசஙகைற்ெட்டு மாவட்டம் திருபொ் லவனைம் 
திருகதகைாயிலில் உளை திரிபுவனை 
சககைரவர்ததிகைள மூன்ாம் ரா�ரா� 
தசாழ தேவரின ஏழாம் ஆணடு (கி.பி. 
1223) கைல்பவட்டில் இகதகைாவிலில் உளை 
திருகதகைாட்டி மணடெததில் திருமு்் 
விண்ணபெம் பசய்ோர்கைள என் கைல்பவட்டு 
நமககு கி்டககின்து.

தகைாயம்புததூர் மாவட்டம் தெரூர்ச் 
சிவாலயததில் பகைாஙகு தசாழனைானை 
வீர ராத�நதிர தேவரின 16வது ஆட்சி 
ஆணடு (கி.பி. 1223) கைல்பவட்டில் ொணடி 
மணடலதது ொகைனூர் கூற்்தது வியாொரி 
திருக்கைக போட்டியில் தீெ விைககு 
்வதே்ே ெற்றி கூறுகி்து.

வநேவாசி வட்டம் சீயமஙகைலம் 
சிவாலயததில் கைா்ணபெடும் கைல்பவட்டில் 
திருக்கை பகைாட்டி மணடெம் ஒனறு 
இருநே்ேயும் மற்றும் அஙகு திருமு்் 
ஓதும் உரி்மயும் பெருமாள கைாஙதகையர் என் 
பெணமணிககு உரியது ெற்றியும் கைல்பவட்டுகைள 

அஙதகை கைா்ணபெடுகின்னை.

திருவீழிமிழ்ல திருகதகைாயிலின 
மூ ன ் ா ம்  பி ர ா கை ா ர த தி ல் 
தமற்கு சுவரில் ச்டயவர்மன 
சுநேரொணடியனின கைல்பவட்டு 
ஒனறில் திருக்கைகபகைாட்டி மணடெம் 
ெற்றிய கைல்பவட்டு கி்டககி்து.98406 7066098406 70660

கி.கி.  ச�வா்கன்ச�வா்கன்
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வீழிநாேர் ஆலயத்ேப ெற்றி ஆய்நே 
குடவாயில் ொலசுபபிரமணியம் ஐயா 
அவர்கைள இநேப புதேகைததில் - எபெடி 
இருபபினும் ொணடியனின கைல்பவட்டு 
குறிபபிடும் திருக்கை பகைாட்டி மணடெம், 
பவௌவால் பநததி எனறு ேற்கைாலததில் 
அ்ழககைபெடும் மணடெதம எனெதில் 
ஐயம் ஏதும் இல்்ல எனறு கூறியுளைார். 
அேனு்டய பு்கைபெடத்ேயும் இபதொது 
பகைாடுததிருககித்ாம்.

எனைதவ திருபொ்லவனைம், தெரூர், 
சீயமஙகைலம் திருவீழிம்ல ஆகிய 
இடஙகைளிலிருககும் தகைாயில்கைளுககுச் 
பசல்லும் தொது இ்ே நி்னைவில் பகைாளை 
தவணடுகித்ன.

இநேக கைல்பவட்டுககை்ை போகுதது 
தநாககும்தொது கி.பி. 13ம் நூற்்ாணடில் 
தசாழ மணடலம், போண்ட மணடலம், 
பகைாஙகு மணடலம் ஆகிய ெகுதிகைளில் 
உளை திருகதகைாயில்கைளில் மூவர் முேலியர் 
திருஉருவஙகை்ை வழிொடு பசய்து தேவாரம் 
ொடுவது என் மு்் திருகதகைாட்டி 
மணடெஙகைளில் இருநேது எனறும் அஙகு 
ஓதுவார்கைள திருதமனி என் பெயரில் 
அ்ழககைபெட்டனைர் எனறும் அறிகித்ாம்.

அஙகு ெணிபுரியும் பெணகைளும் 
தேவாரம் ொடும் ெணியில் ஈடுெட்டிருநேது 
எனெதும் நமககு கைல்பவட்டின மூலமாகை 
நிறுவபெடுகி்து. இபெடியாகை 'தேவார 
மாணபும் ஓதுவார் மரபும்' என் குடவாயில் 
ொலசுபபிரமணியம் ஐயா அவர்கைளின 
புதேகைம் நம் ேமிழ் இ்ச, ெல கைாலஙகைளுககு 
முனதெ தகைாவில்கைளில் ொடபெட்டு வநேது 
எனெ்ே ஆோரததோடு கைல்பவட்டுககைள 
மூலமாகை நிரூெ்ணம் பசய்கி்து.

இநேப புதேகைத்ே ெடிததுவிட்டு இநேக 
தகைாயில்கைளுககுச் பசன்ால் ஒருதவ்ை 
அநே சுவர்கைளில் ெதிநது பகைாணடு இருககும் 
அநே ேமிழி்ச எல்லாம் நம் கைாதில் 
ஒலிககை தகைட்கைலாம் எனத் தோனறுகி்து. 
எனைதவ இநே புதேகைத்ே அ்னைவரும் 
வாஙகிப ெடிததுப ெயனபெறுமாறு தகைட்டுக 
பகைாளகித்ன.

அடுதே மாேததில் எனபனைனனை விேமானை 
இ்சக கைருவிகைள ெயனெடுதேபெட்டனை, 
அது சம்ெநேபெட்ட சில நுணுககைஙகைள 
ஓதுவார்கைதைாடு இ்்ணநது இ்சதே 
பெணமணிகைள ெற்றி உஙகைதைாடு ெகிர்நது 
பகைாளை விரும்புகித்ன. அதுவ்ர 
கைாததிருககைவும்.� 

திருவிதைமருதூர்திருவிதைமருதூர்
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அம்பிற்கயின் ஆட்சி பீடங்கள் – 17
வநேவள எனெோல் இஙகு பகைாலு 
வீற்றிருககும் அம்ொளுககு 'கைம்்ஸமர்ததினி' 
என் திருநாமும் உணடு. இஙகு அம்ொளின 
தீ நாககுகதகை பூ்� ந்டபெறுகி்து.

அன்னை மகைாசகதியின சி்ப்ெ 
விைககைச் பசவிவழிக கை்ேபயானறு 
உணடு. எதிலும் ெற்்ற்று வாழ்நே முனிவர் 
ஒருவர் யாகைம் வைர்தது ேனைககுக கி்டதே 
பொருளகை்ை த்ஹாம குணட அகனியில் 
தொட்டு ஆகுதி பசய்வாராம். இ்ேக 
தகைளவிபெட்ட மனனைன வி்ல உயர்நே 
பொருளகை்ைக பகைாடுதோல் எனனை 
பசய்வார் எனறு தசாதிககைத ேஙகைமும், 
்வரமுமாகைத ோனைம் அளிதோனைாம். ் வரக 
கைல்்லயும் கூழாஙகைல்லாகைதவ கைருதும் 
அநே முனிவர் அவற்றின மதிப்ெப ெற்றிச் 
சிறிதும் கைவ்லபெடாமல் வழககைம்தொல் 
அ்னைத்ேயும் யாகைம் வைர்ததுத தீயில் 
தொட்டாராம்.

இ்ேக தகைளவிபெட்ட மனனைர் அதிர்நது 
தொய் முனிவரிடம் அவற்்்த திருபபிக 
பகைாடுககுமாறு தகைட்டான. அம்ொ்ை 
உளைம் உருகி முனிவர் தவணட, தீயில் 

ஸ்ரீநகர் (காஷ்மீர்)ஸ்ரீநகர் (காஷ்மீர்)

ஜ்வாலவாமுகி ஜ்வாலவாமுகி 
பீடம்பீடம்

51 சகதி பீடஙகைளில் 'ஜவாலாமுகி பீடம்' 
குறிபபிடதேககைது. இநே பீடம் இரணடு 
இடஙகைளில் உளைோகைக கூ்பெடுகி்து.

முேலாவது �ம்மு & கைாஷமீர் 
மாநிலததில் ஸ்ரீநகைரிலுளை 'கைட்ரா' எனனும் 
இடததில் உளை 'ஜவாலாமுகி' தகைாயி்லக 
குறிபபிடுகின்னைர். இஙகு 'சம்புநாதேஸவரி' 
என் பெயரில் ஒரு ஜவாலமுகி பீடம் 
உளைது. இநே பீடம் தேவியின 'நாககு' 
விழுநே இடமாகைக கைருேபெடுகி்து.

ஸ்ரீ சககைர வடிவில் ஸ்ரீ ஆதிசஙகைரர் 
இவ்வூ்ர அ்மதேோல் இவ்வூர் 'ஸ்ரீநகைர்' 
எனறு அ்ழககைபெடுகி்து. கைம்்ஸ்னை 
ஸம்்ஹாரம் பசய்ேதொது மாயா சகதியாகை 
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தசேம்டநே ேஙகைமும், ் வரமும் ெ்ழய 
வடிவஙகைளில் த்ஹாம குணடததிலிருநது 
மீணடு வநேனை. இ்ேக கைணட மனனைன ேன 
ேவ்் உ்ணர்நது முனிவரிடம் மனனிபபுக 
தகைட்டதுடன, அதே இடததில் அம்ொளுககு 
ஆ்லயமும் எழுபபினைான. இபபீடம் 'கிரி 
பீடம்' எனைவும் அ்ழககைபெடுகி்து.

இஙகுளை ம்லயின பெயர் கைாலேரம் 
ஆகும். சகதியின நாககு விழுநே 
இடமும் இநே ம்லப ெகுதியில்ோன. 
இஙகுளை கு்கைக தகைாயிலில் மூனறு அடி 
உயரததிலுளை கூணடில் ஆறு அஙகுல 
உயரததில் அன்னை ஜவா்லயாகை 
பகைாழுநது விட்டு எரிகி்ாள.

இஙதகை எரிநது பகைாணடிருககும் 
தீயானைது மகைாகைாளி த�ாதி, மகைா மாயாவானை 
அனனை பூர்்ண த�ாதி, சணடி மாோ 
த�ாதி, ஹிஙலாஜ ெவானி த�ாதி, 
விநதியாவாசினி த�ாதி, மகைாலக்ஷமி 
த�ாதி, ெலிபீட த�ாதி, ்ஸரஸவதி 
த�ாதி, அஞ்சனைா த�ாதி எனை ஒனெது 
ஜவா்லகைைாகை விைஙகுகி்து. 
அன்னையின சநநிதியில் எரியும் 

தீயானைது, மா்ய எனனும் தி்ர்ய 
விலககி (சாம்ெல்) த�ாதி வடிவில் அவைது 
அருைாசி்யப பெ் நமககு உேவுவோகை 
ஐதீகைம். தேவியின திருகதகைாயிலிருநது 
சுமார் 20 கிமீ போ்லவில் பவநநீர் 
ஊற்று வற்்ாமல் சுரநது பகைாணடிருககி்து. 
தீயவர்கை்ை அழிககை சிவனும், சகதியும், 
த�ாதி வடிவில் தோனறி ெகேர்கை்ைக 
கைாபொர்கைள எனெது நம்பிக்கை.

இ ர ண ட ா வ ே ா கை  ெ ஞ் ச ா ப 
மாநிலததிலுளை ெோனதகைாட் நகைரிலிருநது, 
த�ாதேநதிர நகைர் பசல்லும் வழியில் 
உளைது 'ஜவாலாமுகி' எனனும் இடததில் 
அ்மநதுளைது

தீபபிழம்ொகை, பகைாழுநது விட்டு எரியும் 
த�ாதியாகைதவ தேவி கைாட்சி அளிபெோல் 
'ஜவாலாமுகி' எனறு அ்ழககைபெடுகி்ாள. 
ஜீலம், சீனைாப, ராவி, சட்பலஜ மற்றும் 
பியாஸ ஆகிய ஐநது நதிகைள ஓடும் 
ெஞ்சாப மாநிலததில், ஸிததிகைா பீட 
சகதியின நாமததுடன அன்னை குடி 
பகைாணடிருககி்ாள. சணடி, மாகைாளி 
என் வீரம் மிககை பெயர்கைளிலும் தேவி 
அருளொலிககி்ாள.

பமாகைலாய மனனைன அகெரது ஆட்சிக 
கைாலததில் இநதுககைளுககு ஏகைபெட்ட 
பகைடுபிடிகைள. நதோன கிராமத்ேச் தசர்நே 
தயானு என் ெகே்ரக தகைாயிலுககுச் 
பசனறு வழிெட அகெரின கைாவலாளிகைள 
ே்ட விதிதேனைர். விேயம் அகெர் வ்ர 

பசன்து. 'நீ தேவி ெகேன எனெது 
உண்மபயனில், அநே தேவிககு 
சகதி இருபெது நி�பமனில், உன 
குதி்ரயின ே்ல்ய பவட்டிச் 

ச ாய்பதென .  அநே தேவி 
குதி்ரககு உயிர் பகைாடுககி்ாைா 

98400 9591998400 95919
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எனறு ொர்ககித்ன' எனறு கூறியவாத் 
அகெர் குதி்ரயின ே்ல்ய பவட்டினைான.

தயானு, தேவி்யப ெலமு்் 
தவணடியும் குதி்ர உயிர் பி்ழககைாேோல், 
ேன ே்ல்ய பவட்டிப ெலி பகைாடுதோன. 
அடுதே கை்ணதம தேவி பிரசனனைமாகி 
ெகே்னையும், குதி்ர்யயும் உயிர்பபிதோள. 
இ்ேக தகைட்ட அகெர், தேவியின சகதி்ய 
உ்ணர்நது அவைது ெகேர்கை்ைத துனபுறுதேக 
கூடாது எனறு உதேரவிட்டானைாம்.

ஜவாலமுகி பீடததில் அன்னை ஸிததிகைா 
சகதியாகை அமர்நதிருககி்ாள. உனமதேர் 
்ெரவர் இநே தேததிரததின கைாககும் 

கைடவுைாகை விைஙகுகி்ார். உலகைத்ேக 
கைாபெவள, உயிர்கை்ை ஈன்வள, 
ஞானை ஒளி்ய ஏற்றுெவள பநருபபு 
ஜவா்லயாகை ப�ாலிககி்ாள. உயிர்கைளின 
ஆோர சகதியாகை விைஙகும் அன்னை 
ஒளி வடிவில் மகிழும் ஞானிகைளுககும், 
த�ாதியில் கைலநது ஐககியமாகை விரும்பும் 
ெகேர்கைளுககும் அருளொலிககி்ாள. 
மனைமுருகை வழிெடுதவார்ககு அ்னைதது 
ஸிததிகை்ையும் வாரி வழஙகுகி்ாள.

த�ாதி வடிவாகைக கைாட்சி ேரும் 
அம்ொ்ை வ்ணஙகி அவைது அருைாசி்யப 
பெறுதவாம். 

விதைகள் 16ம் பககம்

கண்டுபிடியுஙகரேன் - ஜுன் 2022

வில்வததின மூனறு ேைஙகைளும் சததுவம், ரா�சம், ோமசம் என் முககு்ணம், 
மூனறு கைண, மும்மூர்ததி. இவ்வில்வததில் ஒனறு ஈஸவரனுககு அர்பெ்ணம் 
பசய்ோல் மூனறு �னமததின ொெம் விலகும். வில்வததின 
மூனறு ேைஙகைளும் இச்்ச, கிரி்ய, ஞானைம் என் மூனறு 
சகதிகைளின வடிவம். வில்வ ேைத்ேப ொர்பெோலும், 
போடுவோலும் இரவு ெகைலில் பசய்யும் ொவம் உறுதியாய் 
விலகும். கைாய்நேேனைாலும், ெ்ழயோனைாலும் வில்வததினைால் 
சிவபெருமா்னைப பூஜிதோல் அ்னைததுப ொவஙகைளிலிருநதும் 
ஒரு மனிேன விடுவிககைபெடுகி்ான. பூச்சிககூடு, 
புழுவில்லாேோனை வில்வஙகைைால் யார் ஒரு ேட்வ 
இலிஙகைத்ே அர்ச்சிககின்ார்கைதைா அவர்கைள 
சிவதலாகைததில் பூஜிககைபெடுகின்ார்கைள.

வாரியார மமாழிகள்

1. நம்பியாணடார் நம்பிகைள அவேரிதே ேலம் எது?.
2. ஏயர்தகைான கைலிககைாம நாயனைார், எநே நாயனமாரின மகை்ை திரும்ணம் புரிநோர்?
3. "பிள்ை ொதி; புரா்ணம் ொதி" என் ெழபமாழி எநே நாயனைாருககைாகை பசால்லபெட்டது?
4. “கைாற்்்னைய கைடும்ெரிமா ஏறுவது தவணடும்” எனை எநே ேல திருபெதிகைததில் சுநேரர் 

தவணடுகின்ார்?
5. ்சவ சமய ஆதீனைகைர்தேர்கைள, ஆதீனை குருமுேல்வர் குருபூ்�யனறு மககைளுககு 

மாடவீதிகைளில் உலா வநது ஆசி வழஙகும் நிகைழ்வின பெயபரனனை?
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கடல சூழ் திருநாரக காகைாணததின்

ேலஙகை்ை ஆய்நேபொழுது எணணிலடஙகைா 
திருகதகைாயில்கைள இருபெ்ே அம்்மயபெர் 
ெல புதிய அனெர்கைளின அறிமுகைதோல் 
நமககு உ்ணர்ததி அருளினைார். அதுமட்டுமா 
நலிவுற்் திருகதகைாயில்கைள சிலவற்றில் 
உழவாரப ெணி பசய்திடவும், அேன 
வி்ைவாய் ெல நல்ல உ்வுகை்ையும் 
இ்்வன ஏற்ெடுததி அருளியுளைார். 
எனதனை ஈசனைார் கைரு்்ண!!!

யாம் பெற்் இனெம் பெறுகை 
இவ்்வயகைம் - என் வாய்பமாழிககு ஏற்ெ, 
ெல அனெர்கைளும் இததிருதேலஙகை்ைச் 
பசனறு ேரிசிககை ஏதுவாகை நா்கை 
திருதேலஙகை்ை ெற்றிய இநே கைட்டு்ர்ய 
வடிததுளதைன; ெடிதது திருதேலஙகை்ை 
வழிெட்டு மகிழுஙகைள.

நாதகக்கு கிழக்கு எலதல - ்வங்கக் கைல 
நாதகயின் ்மற்கு எலதல - கீழ்்்வளூர் 
நாதகயின் ்வைக்கு எலதல - திருநாகூர் 
நாதகயின் வதற்கு எலதல - திரு்்வைாங்கண்ணி

இவ்வாறு நாம் பூதகைாை மு்்யில் 
ொர்தேல் - மூனறு ொடல் பெற்் 
திருதேலஙகைள, இரணடு திவ்ய தேசஙகைள, 
ெனனிரு சிவரா�ோனி திருதேலஙகைள, 
முருகைன வழிெட்டு வீர்ஹததி தோேம் 
நீஙகைப பெற்் ெஞ்ச கைடம்ெ திருதேலஙகைள, 
ெஞ்ச குதராச திருதேலஙகைள அல்லது 
சிவாலய ஓட்ட திருதேலஙகைள எனை ெல 
திருதேலஙகைள உளைனை. இநே கியூ ஆர் 
தகைாடி்னை ஸதகைன பசய்ோல் கூகிள 
வழிகைாடியி்னை பெ்லாம்

றேறத றேறத சு. சுசேஷ் பிரி�ன்சு. சுசேஷ் பிரி�ன்
எழிலமிகு நாற்ெது திருத்லஙகளஎழிலமிகு நாற்ெது திருத்லஙகள

"கைடல்சூழ் நா்கை, கைற்்ார் ெயில் 
கைடல் நா்கை, கைல்லினைால் மதில் நா்கை, 
கைதிகைமழ் நா்கை, தசா்ல குலவு நா்கை, 
கைலஙகைள தசர் கைடல் நா்கை" எனறு அபெர் 
சுவாமிகைைால் தொற்்பெடும் திருநா்கை 
கைாதரா்ணத திருதேலம் தசாழ நாட்டின மிகை 
முககிய திருதேலமாகைவும், தசாழர்கைளின 
மிகை முககிய து்்முகை நகைரமாகைவும் 
விைஙகுகின்து.

29.08.2019, ஆவணி ஆயில்யம், 
அதிெதே நாயனைார் குருபூ்ச, ேஙகை மீன 
பிடிதேல் பெருவிழா்வ முனனிட்டு நா்கை 
திருதேலஙகை்ை வழிெட்டு மகிழ, நா்கை 
மற்றும் அேன சுற்று வட்டாரததில் உளை 

ஜுன் 202215திருநீலகண்டம்



1. திருநயா்ையூர், 2. மயானக்கஞ்யாற நயா்னயார், 3. திருஞயான்ம்்பந்தர்
4. ்பததூர்புக கிைநதுண்டு - திருநயா்்கக்கயாரையாணம், 5. ்படடினபபிைரே்ம்

ேலஙகைளின ெட்டியல் அடுதே 
ெககைததில் பகைாடுககைபெட்டுளைது. 
ஒரு ெகுபபில் உளை ேலம் 
ம ற் த ் ா ரு  ெ கு ப பி லு ம் 
கைா்ணபெடும். அ்னைத்ேயும் 
ஒபபிட்டு கை்ணககிட்டு ொர்தோல் 
" கை ட ல்  சூழ்  திரு ந ா்கை 
கைாதரா்ணததின எழில்மிகு நாற்ெது 
திருதேலஙகைள" எனைக கூ்லாம். மூனறு முழு 

3 நம்பியாணடார் நம்பி ்வகைாசி புனைர்பூசம்

4 தசககிழார் ்வகைாசி பூசம்

4 நமிநநதி அடிகைள ்வகைாசி பூசம்

5 தசாமாசிமா் நாயனமார் ்வகைாசி ஆயில்யம்

22 ஏயர்தகைானகைலிகைாம நாயனமார் ஆனி தரவதி

நாட்கைகைளில் இ்வய்னைத்ேயும் 
ேரிசிதது வழிெட்டு மகிழலாம். 
விரிவானை வழிகைாட்டுேல், pdf 
வடிவில் இததிரு ேலஙகைள ெற்றிய 
விெரஙகைள, 40 திருதேலஙகைளுககு 
ேல யாததி்ர ஏற்ொடு எனை 
அ்னைதது உேவிகைளுககும் சு. 

சுதரஷ பிரியன, 9500064880 என் எணணில் 
போடர்பு பகைாளைலாம்.

ஜுன் 2022 நாயன்மாரகள் குருபூதஜ

வி்டை்கள் - ஜுன் 2022

ஜுன் 202216திருநீலகண்டம்



1 1 நாைகக்காேராணம் ���ைற ��த்தலம்  -  ஊரின் �ரதான ��க்ேகா�ல், நீலாயதா�  சன்ன�  ெத�

2 2 கா��ஸ்வநாதம் காயாேராகேணஸ்வரர ்��க்ேகா�ல் �ைழ�ம் ேபா� இட��றம் ��க்ேகா�ல் 
ம�ல் �வர ்ஒட்�ய  ���ய ெத��ல்  உள்ள� 

3 3 அமரேரந்�ேரஸ்வரம் காயாேராகேணஸ்வரர ்��க்ேகா�ல் ேதர� ேதாரண வா�ல்  அ��ல், 
நீலாயதா�  சன்ன�  ெத�

4 4 க�லாசம் மைல�ஸ்வரர ் ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�.  காயாேராகேணஸ்வரர ்
ேகா����ந்� ெதற்� ேநாக்� 100 � ெதாைல�ல், மைல�ஸ்வரன் ெத�.

5 5 அ�ர்தகேடஸ்வரம் கட்�யப்பர ்ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�. மைல�ஸ்வரன் வடக்� சந்� ெத� 
�ைன�ல்

6 6 மத்ய�ரீஸ்வரம் ந�வர ்ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�, ந�வர ் சன்ன� ெத�, கட்�யப்பர ்
ேகா����ந்� ெதற்� ேநாக்� 300 � ெதாைல�ல்

7 7 அழேகசம் அழகர ் ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�, அழகர ்  சன்ன�  ெத�,  
ந�வர ்ேகா����ந்� ெதற்� ேநாக்� 300 � ெதாைல�ல்

8 8 �ஸ்வநாதம் �ரபத்�ர �வா�  ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�. அழகர ் ேகா����ந்� 
ெதற்� ேநாக்� 100 � ெதாைல�ல்

9 9 �ந்தேரஸ்வரம் அக்கைரக்�ளம்

10 10 ஆ�காயாேராகணம் சட்ைடயப்பர ்ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�, சட்ைடயப்பர ்  சன்ன�  ெத�

11 11 நாேகஷ்வரம் நாகநாதர ் ேகா�ல், சட்ைடயப்பர ் வடக்� ��. சட்ைடயப்பர ் ேகா����ந்� 
வடக்ேக100  � ெதாைல�ல்

12 12 அகஸ்�ஸ்வரம் ெவள்ளிப்பாைளயம்

13 1 �ழ்ேவ�ர ் ���ைற ��த்தலம் - நாைக - ��வா�ர ்சாைல�ல் 

14 2 ேகா�ல்  கடம்ப�ர் நாைக - ��வா�ர ்சாைல�ல் 

15 3 ஆ�க்கடம்ப�ர் நாைக - ��வா�ர ்சாைல�ல் 

16 4 கடம்பர வாழ்க்ைக ��வா�ர ்- நா�ர ்�றவ� சாைல 

17 5 இளங் கடம்ப�ர் ��வா�ர ்- நா�ர ்�றவ� சாைல 

18 6 ெப�ங் கடம்ப�ர ் ��வா�ர ்- நா�ர ்�றவ� சாைல 

19 7 �க்கல் ���ைற ��த்தலம் - நாைக - ��வா�ர ்சாைல�ல் 

- 1 நாைக ��  இளமங்ைக உடனமர ்சட்டநாதர்

20 2 வடக்� ெபாய்ைக நல்�ர் �� ெசௗந்தரநாய� உடனமர ்நந்�நாேதஸ்வரர ்  

21 3 �ரன்�� �� பால்ெமா� அம்மன் உடனமர ்நல்�ர ்நாத �வா�  

22 4 ெதற்� ெபாய்ைக நல்�ர ் �� ப்ரஹன் நாய� உடனமர ்ஸ்வர்ண�ரீஸ்வரர்

23 5 பாப்பாேகா�ல் �� பால �சாம்பாள் உடனமர ்கதம்பவன நாத �வா� 

24 6 அந்தனப்ேபட்ைட �� உண்ணாமைல உடனமர ்அண்ணாமைலயார்

25 7 �த்�ர ் �� �த்தாம்பர நாய� உடனமர ்�த்ர �ரீஸ்வரர்

உ

கடல் �ழ் ��நாைக காேராணத்�ன் எ�ல்��  நாற்ப� ��த்தலங்கள் 

பஞ்ச கடம்ப ��த்தலங்கள்

பன்னி�  �வராஜ்தானி ��த்தலங்கள் 

நாைக பஞ்ச �ேராச ��த்தலங்கள் அல்ல� �வாலய ஓட்ட ��த்தலங்கள்

25 7 �த்�ர ் �� �த்தாம்பர நாய� உடனமர ்�த்ர �ரீஸ்வரர்

26 8 ெபா�ள்ைவத்த ேசரி (�ரவச்ேசரி) �� �னாட்� உடனமர ்�ந்தேரஸ்வரர ் 

- 9 �க்கல் ��ேவல்ெந�ங்கண்ணி அம்ைம உடனமர ்நவநி�ஸ்வரர்

27 10 �ற்றம் ெபா�த்தான் இ�ப்� �� �சாலாட்� உடனமர ்கா��ஸ்வநாதர்

28 11 சங்க மங்கலம் �� சாந்தநாய� உடனமர ்சந்த�ரீஸ்வரர்

29 12 பைழய�ர ் �� ஆனந்த வள்ளி உடனமர ்அகஸ்�ஸ்வரர்

30 13 ���ர ் �� �வகா� உடனமர ்�யாக்�ய�ரீஸ்வரர்

- 14 இளங்கடம்ப�ர் �� �வேனஸ்வரி உடனமர ்�ள�மைடயார்

- 15 ெப�ம்கடம்ப�ர ் �� ��ம� ��ய அம்ைம உடனமர ்நான்மைற�ரர ்

31 16 பாைல�ர ் �� தர்மசம்வர்தனி உடனமர ்இமயநாத �வா�

32 17 வடக்�� �� ெசௗந்தரநாய� உடனமர ்��ேமனி அழகர்

33 18 ெதத்� �� ஆனந்தவள்ளியம்ைம உடனமர ்அக்னி�ரீஸ்வரர்

34 19 நா�ர் �� நாகவள்ளி உடனமர ்நாகநாத�வா�

35 20 ெதத்� ( ESPS காேலஜ் அ��ல்) �� �னாட்� உடனமர ்�ந்தேரஸ்வரர ்

- 21 ெவள்ளிப்பாைளயம் �� ஆனந்தவள்ளி உடனமர ் அகஸ்�ஸ்வரர்

36 1 ��க்கனங்�� ேலாகநாதப் ெப�மாள் ேகா�ல், ��க்கண்ணங்��, நாைக - ��வா�ர ்சாைல�ல் 

37 2 ��நாைக ெசௗந்தரராஜ ெப�மாள் ேகா�ல், ஊரின் �ரதான ��க்ேகா�ல்

38 1 ெநல்�க்கைட மாரியம்மன் ��க்ேகா�ல் நாைக பைழய ேப�ந்�/ இர�ல் நிைலயம் அ��ல் 

39 2 ெவற்� ேவலா�த �வா� ��க்ேகா�ல் மஞ்சக்ெகால்ைல - நாைக - ��வா�ர ்சாைல�ல் 

40 3 அ�பத்த நாயனார ்- அவதார ��த்தலம் �னவ தைலைம �ராமம்  - நம்�யார ்நகர ்

அன்�டன்,
என்�ம் ைசவ ெந��ல் 
அ�யார் க்�ம் அ�ேயன் ைசைத �. �ேரஷ் �ரியன் 
நி�வனர ்& தைலவர ்--- "நால்வரின் பாைத�ல்...."
276 ���ைற பாடல் ெபற்ற ��த்தல யாத்�ைர ��
��காரணீச்சரம், ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன -600 015
+91 95000 64880, naalvarinpaathayil@gmail.com

��ச்�ற்றம்பலம் 

108 �வ்ய ேதச ��த்தலங்கள்

�ற தலங்கள்

ஜுன் 202217திருநீலகண்டம்



திருஞானசைம்ெந்ர் குரு பூரை 
கீரைததிருக்காட்டுபெளளி, 2022

ஜுன் 202218திருநீலகண்டம்
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