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அட்டைப்படை விளக்கம்
ஆதி விநாயகர்

ச�ோழவள நோட்டின் பூநசதோட்்டம் என்னும் 
ஊருக்கு அருகில் திலததப்பதி என்னும் 
தலத்தில் எழுநதருளியிருக்கும் இநத விநோயகர் 
'நரமுக விநோயகர்' என்று அதழக்கப்படுகிறோர். 
விநோயகப ப்பருமோன் யோதை முகம் இல்லோமல் 
மனித முகத்து்டன் கோட்சி தரும் அரிய ஆதி 
திருவுருவம். ஆதலோல் இவர் 'ஆதி விநோயகர்' 
என்று அதழக்கப்படுகின்றோர்.
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ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமம கதாட்சி ்ரும்ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமம கதாட்சி ்ரும்

திருமலைராயன் பட்டினம் திருமலைராயன் பட்டினம் 
ஆயிரம் காளியம்மன்ஆயிரம் காளியம்மன்

அருசகொண�ொ�தலகதாஙமகயன் வீற்றிருக்கும்கதாஙமகயன் வீற்றிருக்கும்

தூஙகொதண �ொடச் தூஙகொதண �ொடச் 
சுடர்்கொழுந்துசுடர்்கொழுந்து

தேவாரப் பண்ணிலையில் தேவாரப் பண்ணிலையில் 
பபண்கள்பபண்கள்

மகா ைக்தி பீடம்மகா ைக்தி பீடம்
பகாடுஙகலூர் பகவதி அம்மன், தகரளம்பகாடுஙகலூர் பகவதி அம்மன், தகரளம்

மாணிக்கவாைகர் 
குரு பூலை

நொதக சு்பொஷ்நொதக சு்பொஷ்
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ஆசிரி�ர ்ப்கம்

ஆன்மீக அன்்பர்களுக்கு வணக்கம்!
இநத மோதத் துவக்கத்திசலசய அம்பிதகதய வழி்படுகின்ற முக்கிய நோளோை ஆடிபபூரம் 

பகோண்டோ்டப்படுகிறது. அகிலத்தத கோத்தருளும் அன்தைக்கு இநத நோளிசல சிறபபு 
வழி்போடுகள் ந்டத்தப்படுகிறது. அம்பிதகக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள ்பல ப்பரிய சகோயில்களில் 
10 நோட்கள் திருவிழோவும், ்பல சகோயில்களில் ஆடிபபூர லட்�ோர்்ச�தையும் நத்டப்பறும்.

திருபநல்சவலி மோவட்்டம் �ஙகரன் சகோயிலில் 'ஆடித்த்பசு' என்னும் திருவிழோ சிறப்போக 
நத்டப்பறும். சகோமதியம்மன் தவம் இருநது சிவப்பருமோதை மணநதததக் குறிக்கும் இநத 
நிகழவோைது இம்மோதம் பகோண்டோ்டப்படுகிறது. அம்்போள் ஒறதறக் கோலில் தவம் ப�யவததப 
ச்போன்ற அலஙகோலத்தில் கோட்சியளிக்கும் இநத ஆடித்த்பசு விழோதவ அதைவரும் ப�ன்று 
தரிசித்து அன்தையின் அருதளப ப்பறலோம்.

இநத மோதத்திறகு சமலும் சிறபபு ச�ர்க்கும் வதகயில் அன்தையின் அருதளப ப்பறற 
ஆதைமுகனின் பிறநத நோள் வருகிறது. ஆவணி மோத வளர்பிதற்ச �துர்த்தி அன்று விநோயக 
�துர்த்தி பகோண்டோ்டப்படுகிறது. அதைவரும் வீட்டில் விநோயகப ப்பருமோனின் திருவுருவத்தத 
தவத்து, அவருக்கு அப்பம், சமோதகம் உள்ளிட்்டதவகதளப ்பத்டத்து வழி்பட்டு, பின்ைர் 
ஆலயஙகளுக்கும் ப�ன்று பிள்தளயோதர வணஙகி வழி்படுசவோம்.

இனி, இநத இதழில் 'நல்வோழவுத் தரும் திருமுதறத் தலஙகள்' பதோ்டரில் 'ப்பணணாடம்' 
தலத்ததயும், அம்பிதகயின் ஆட்சி பீ்டஙகள் வரித�யில் 'பகாடுஙகலூர் ்பகவதி 
அம்்மனை'யும், ச�வறபகோடிசயோனின் திருபபுகழத் தலஙகளில் 'அருக்பகாணா்மனை' 
முருகதையும் தரிசிக்க உள்சளோம்.

சமலும் 'கதத ப�ோல்லும் சிற்பஙகள்' பதோ்டரில் 'தேவாரப் ்பணணினையில் ப்பணகள்' 
்பறறிய அதி�யத் தகவல்கள், ்மாயூரத்தின் ைப்ேஸோை ேைஙகள் ஆகியதவ இ்டம் 
ப்பறுகின்றை.

அன்பு்டன்
ம. நித்யானந்தம்

ப்போறுப்போசிரியர்

குறைக்கொண்ொர் இ்ர்தீர்்த்தல் க்னன்ை குளிர்்பொயறக்த
துறைக்கணற் கவர்குரு்க துறைபிரியொ ம்நொரொய
கறைககண்ன பிறைச்செனனிக கைபதீசசெரம் ்மய
சிறு்த்்தொண்ன ்பருமொனசீர் அரு்�ொருநொள் ்பைலொ்ம!

- திருஞொனசெம்பந்தர் அருளிய ்்தவொரம்
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தேதத தேதத 
சு. சுசேஷ் பிரி�ன்சு. சுசேஷ் பிரி�ன்

99402 7498099402 74980

ச�வறபகோடிசயோனின் திருபபுகழத் 
தலஙகள் வரித�யில் இம்ம ோ தம் 
ஈழத்திருநோட்டின் புனிதமிகு ஐநது 
ஈஸவரஙகளுள் சிறப்போை தலமோக விளஙகும் 
நகுசலஸவரம் எைப்படும் கீரிமதல சிவன் 
சகோயிதல தரிசிக்க உள்சளோம். இத்தலசம 
அருணகிரிநோத சுவோமிகளோல் ்போ்டபப்பறும் 
அருக்பகோணோமதல என்்பர் ஆன்சறோர். 
உலகப பிரசித்தி ப்பறற இத்திருக்சகோயில் 
ஈழத்திருநோட்டின் (இலஙதக) வ்ட்பகுதியில், 
யோழப்போணம் மோவட்்டம், பதல்லிப்பதழ 
வட்்டத்தில் கோஙசக�ன்துதறயிலிருநது 5 
கி.மீ. பதோதலவில் அதமநதுள்ளது.

முறகோலத்திசல, நகுல முனி என்னும் 
முனிவர் இருநதோர். அவரது முகம் கீரியின் 
முகத்ததப ச்போன்று கோட்சியளித்ததோல், 
மக்கள் யோவரும் அவதரப ்பழித்தது்டன், 
அவரு்டன் ச்ப�வும் அஞ்சிைோர்கள். மக்களின் 
்பழிபபுக்கு அஞ்சி, உலதகசய பவறுத்து 
ஒதுஙகி, ஒரு துறவியோக வோழநது வநதோர். 

அருசகொண�ொ�தல
அவர் அப்பகுதியிலுள்ள மதல்ச�ோரலிசல சில 
கோலம் தஙகியிருநது, தீர்த்தமோடி வநதச்போது, 
இதறவன் அருளோலும், அநதத் தீர்த்தத்தின் 
மகிதமயோலும் அவரது கீரி முகம் நீஙகி, 
இயல்்போை மனித முகம் அவருக்கு உண்டோைது. 
இத்தலத்திசல கீரி முகம் மோறியதோல், 'கீரிமதல' 
என்று ப்பயர் உண்டோயிறறு.

கீரிமதலத் தலத்தின் மகிதமதய 
மோருதபபுரவீரவல்லி கதத மிகவும் சுதவயோக 
விளக்குகின்றது. பதன் இநதியோவில், ச�ோழ 
சத� அதி்பதியோகிய தித�யுக்கிர ச�ோழன் 
என்்பவனுக்கு மோருதபபுரவீரவல்லி என்னும் 
மகள் இருநதோள். அவள் முகம் மனித 
முகமோக இல்லோமல், குதிதரயின் முகத்ததப 
ச்போல இருநதது. சமலும், அவளுக்குக் 
குன்ம வியோதி பீடித்திருநததோல், அவளது 
உ்டல் பமலிநது, மிகப ்பலவீைமோயிருநதோள். 
ச�ோழ சத�த்திலிருநத பிர்பல தவத்தியர்கள் 
எவரோலும், அவதளக் குணப்படுத்த 
முடியவில்தல.

கதாஙமகயன் வீற்றிருக்கும்கதாஙமகயன் வீற்றிருக்கும்
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அவள் வ ோலி்ப  வய தத ்ட நது , 
மணப்பருவம் எயதியும், யோருசம அவதளத் 
திருமணம் ப�யய முன்வரவில்தல. 
மகளின் சநோதயயும், கவதலதயயும் 
கணடு, தநதத மிக்க கவதலயுறறோர். 
அபச்போது, �ோநதலிஙகன் என்னும் 
ஒரு �நநியோசி அவதள்ச �நதித்து, 
"மகசள, நீ இனிசமல் தீர்த்த யோத்திதர 
புறப்பட்டு, ச�ோழ �ோம்ரோஜயத்தின் முக்கிய 
சகோயில்கதளத் தரிசித்து, அஙகுள்ள 
புனித தீர்த்தஙகளில் தீர்த்தமோடி வநதோல், 
இதறவன் அருளோல் உன் சநோயும், உன் 
தநததயின் கவதலயும் தீரும்" என்று 
அறிவுதர கூறிைோர்.

அதன்்படி , மோருதபபுரவீரவல்லி 
தீர்த்த யோத்திதர புறப்பட்டு, ச�ோழ 
�ோம்ரோஜயத்திலுள்ள சகோயில்கதள 
முதறப்படி  த ரிசித்து ,  அஙகுள்ள 
தீர்த்தஙகளில் நீரோடியும் வநதோள். அவவோசற, 
அவள் யோழப்போணம் வநதத்டநது, கீரிமதல 
நகுசலஸவரம் திருத்தலத்ததப ்பறறிக் 
சகள்வியுறறு, அஙசக வநது ச�ர்நதோள். 
அஙகு தவம் ப�யதுக் பகோணடிருநத 
நகுல முனிவதரக் கணடு, அவரது 
்போதஙகளில் வீழநது வணஙகித் தன் 
குதறகதளபயல்லோம் கூறி அழுதோள். 
அவதளத் சதறறி, ஆறுதல் கூறிய 
நகுல முனிவர், கீரிமதலத் தீர்த்தத்தின் 
மகிதமகதளக் கூறி, அவதள அஙசகசய 
தஙகித் தீர்த்தமோடி, இதறவதை வணஙகி 
வருமோறு கூறி ஆசீர்வதித்தோர்.

நகுல முனிவரின் ஆசிர்வோதத்து்டன், 
மோருதபபுரவீரவல்லி அஙசகசய தஙகித் 
திைமும் கீரிமதலத் தீ ர்த்தத்தில் 
்பய்பக்தியு்டன் நீரோடி, நகுசலஸவரதரயும், 
நகுலோம்பிதகதயயும் வழி்பட்டு வநதோள். 
இதறவனின் அருளோல், சில நோட்களிசலசய 
அவளது குதிதர முகம் மோறி, ச்பபரழில் 
மிக்க இளம் ப்பணணுக்குரிய முகம் 
அதமநதது.

த ட் சிண கயில ோ ய  பு ர ோணம் , 
கயிலோயமோதல, நகுலோ�ல புரோணம், 
நகுலமதலக் குறவஞ்சி, நகுலமதல்ச 
�தகம், நகுலகிரி புரோணம், நகுசலசுவரர் 
விசநோத வித்தியோ கவிப பூஙபகோத்து முதலிய 
நூல்கள் இத்தல்ச சிறபபு கூறுவைவோம். 
கீரிமதலத் தீர்த்தம் புணணியப புைலோகும்.

இலஙதகயின் மிக ப  ப ்ப ரி ய 
சிவலிஙக திருசமனி உள்ள தலம் 
நகுசலஸவரசம. அம்்போள் நகுசலஸவரி 
என்ற திருநோமத்து்டனும், ப்பருமோைோர் 
நகுசலஸவரர் என்ற திருநோமத்து்டனும் 
அருள்்போலிக்கின்றைர். இஙகு ஆயிரத்பதட்டு 
சிவலிஙகஙகள் ஒசர லிஙகத்தில் அதமக்கப 
ப்பறற �கஸரலிஙகம் உள்ளது.

இஙசக கநதசுவோமி, கோஙசகயன் என்று 
ச்போறறபப்பறும் முருகசவள், ஆறுமுகத்து்டன் 
வள்ளி, பதயவயோதையு்டன் விளஙகுகிறோர். 
ஒரு அழகோை திருபபுகழிதை இத்தல 
முருகபப்பருமோன் மீது அருளியுள்ளோர் 
அருணகிரிநோதர்.
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்தொடுத்த வொ்ென விழித்து �ொரமுதல 
�தேத்து ச�கதல �தைத்து மூடிகள் 
துடித்து சநரகதல ்நகிழ்த்து �ொவி�ல்... ்கொளு�ொதர...
அைத்தில் வொழுத� சிை்க சவ�று 
முகத்தி சனொடணி குைத்தி �ொதன்�ொ 
டரு்்கொ ணொ�தல தரு்கு லொவி�... ்்பரு�ொசெ.

மோருதபபுரவீரவல்லி, குமோர�ோமி புலவர், 
முத்துக்குமோர�ோமி புலவர் முதலிசயோர் 
வழி்பட்டுப ்போடிய தலம்.

கீ ரி ம த ல ்ச  சி வன்  ச க ோ யி ல் 
கர்ப்பக்கிருகம், அர்த்த மண்ட்பம், மகோ 
மண்ட்பம், நிருத்த மண்ட்பம், சகோபுர வோயில், 

்பரிவோரத் சதவர் �நநிதிகள், பிரகோரம் எனும் 
அதமபபுகளு்டன், சிவோகம விதிகளுக்கும், 
சிற்ப �ோஸதிர முதறகளுக்கும் ஏற்ப 
உருவோக்கப்பட்டு உள்ளது.

யோழப்போணக் க்டசலோரப ்பகுதியில் 
அதமநதுள்ள இவவோலயம், இலஙதகயில் 
க்டநத மூன்று த�ோபதஙகளோக நத்டப்பறற 
உள்நோட்டு யுத்தத்தில் ப்பரிதும் ்போதிக்கப்பட்்டது. 
பின்ைர் 2009 ஆணடு உள்நோட்டு யுத்தம் 
முடிவத்டநத பின்ைர், புைரதமபபுப ்பணிகள் 
பதோ்டஙகப்பட்டு 2012 ஆம் ஆணடில் 
மகோகும்்போபிசேகம் ந்டத்தப்பட்டு மக்கள் 
வழி்போட்டிறகு திறநது வி்டப்பட்்டது.  

்பசுவின் உ்டம்பு முழுதும் ்போல் நிதறநது இருக்கின்றது. 
்போதலப ப்பற முயல்கின்ற ஒருவன் அதன் பகோம்புகதளசயோ 
கோதுகதளசயோ வோதலசயோ வருடிைோல் ்போல் கித்டக்குமோ? 
்போல் ப்பற விரும்பு்பவன் ்பசுவின் மடிதயப வருடிப ்போதலப 
ப்பற சவணடும்.
அதுச்போல, இதறவன் கருதணதயப ப்பற விரும்புசவோன் 
ஆலயத்தில் ப�ன்று இதறவன் திருமுன் நின்று 
வழி்பட்டுத் திருவருதளப ப்பறுதல் சவணடும்.
அரக்கு உருகிைோல் தஙகம் உருகும். தஙகம் உருகிைோல் 
மணி அதில் ்பதிநதுவிடும். அதுச்போல, உள்ளம் உருகி, 
உயிர் உருகி்ச சிவத்து்டன் ஒன்று்ப்ட சவணடும்.

வாரியார் மமாழிகள்

4 ப்பருமிழதலகுறும்்ப நோயைோர் ஆடி சித்திதர 
5 சுநதரமூர்த்தி சுவோமிகள் ஆடி சுவோதி
5 ச�ரமோன் ப்பருமோள் நோயைோர் ஆடி சுவோதி
7 கலிய நோயைோர் ஆடி சகட்த்ட
7 சகோட்புலி நோயைோர் ஆடி சகட்த்ட
25 ப�ருத்துதண நோயைோர் ஆவணி பூ�ம்
26 புகழத்துதண நோயைோர் ஆவணி ஆயில்யம்
26 அதி்பத்த நோயைோர் ஆவணி ஆயில்யம்
27 இதளயோன்குடி மோற நோயைோர் ஆவணி மகம்

ஆகஸடு 2022 நாயன்மார்கள் குருபூதை
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�. நித்�ொனந்தம்�. நித்�ொனந்தம்
98413 9851698413 98516

18 கி.மீ. பதோதலவில் உள்ளது. ச்பருநது 
நிதலயத்திறகு அருகில் சகோயில் 
அதமநதுள்ளது.

இ த் தல த்து  மூலவ ர்  சு ய ம் பு 
' சு ்ட ர் ப க ோழு ந தீஸவ ர ர் '  என்னும் 
திருநோமத்து்டன், �துர வடிவ ஆவுத்டயு்டன், 
ப்பரிய லிஙக வடிவில் கோட்சி தருகின்றோர். 
கர்ப்பகிருகத்தின் வோயில் தவிர, ஏதைய 
மூன்று புறஙகளிலும் இதறவதைக் 
கணடு வணஙகுவதறகு �ன்ைல்கள் 
அதமக்கப்பட்டிருப்பது குறிபபி்டத்தக்கது. 
அம்பிதக 'ஆசமோதைோம்பிதக' என்ற 
ப்பயருக்சகறற வதகயில் சுமோர் 5 அடி 
உயரத்து்டன் அழகோக கோட்சி தருகிறோள். 
ஆசமோதைோம்பிதக என்ற ப�ோல்லுக்கு 
'அழகிய கோதல் அம்தம' என்று ப்போருள்.

ஒரு �மயம் சதசவநதிரன் சிவ 
பூத�க்கோக, பூசலோகத்தில் உள்ள சில 
மலர்கதளப ்பறித்துக் பகோணடு வருமோறு 
சதவகன்னியர்கதள அனுபபி தவத்தோன். 
அவர்கள் ப்பணதண நதிக்கதரயில் உள்ள 
இத்தலத்திறகு வநது அநத மலர்கதளப 
்பறித்தைர். அபச்போது அஙகு லிஙக 
வடிவில் உள்ள இதறவதைக் கணடு, 

தூஙகொதண �ொடச் தூஙகொதண �ொடச் 
சுடர்்கொழுந்துசுடர்்கொழுந்து

திருநோவுக்கரசு சுவோமிகள் மோறறு 
�மயத்தில் இருநது த�வ �மயத்திறகுத் 
திரும்பிய பிறகு 'ப்பணணோக்டம்' என்னும் 
தலத்தில் உள்ள இதறவதை சவணடி, 
தமது சதோள்களின் சமல் சூலக் குறியும், 
இ்ட்பக் குறியும் ப்போறித்தருளப ப்பறறோர். 
இக்சகோயில் மூலவரின் விமோைம் யோதை 
அமர்நதிருப்பது (பின்புறம்) ச்போன்ற 
சதோறறம் உத்டயதோல் 'தூஙகோதை மோ்டம்' 
என்று அதழக்கப்பட்்டது. இத்ததகய விமோை 
அதமபபிறகு 'கஜபிருஷ்ட விமோைம்' என்று 
ப்பயர்.

த ற ச ்ப ோ து  ' ப ்ப ண ண ோ ்ட ம் ' 
என்று அதழக்கப்படும் இத்தலம் , 
விருத்தோ�லத்திறகு பதன்சமறசக சுமோர் 
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தோம் ்பறித்த மலர்களோல் பூத� ப�யது 
வழி்பட்்டைர். பநடுசநரம் ஆகியும் தோம் 
அனுபபிய சதவகன்னியர் வரோதததக் 
கண்ட இநதிரன் சதவசலோகப ்பசுவோை 
கோமசதனுதவ அனுபபிைோன்.

இஙகு வநத கோமசதனுவும் இஙகுள்ள 
இதறவதைக் கணடு தோனும் வழி்பட்டு 
நின்றது. மலர்கள் வரோததத அறிநத 
இநதிரன் தைது பவள்தள யோதைதய 
அனுப்ப, அதுவும் இத்தலத்திறகு வநது 
இதறவதைக் கணடு வழி்பட்டு இஙசகசய 
நின்று விட்்டது. ப்பண - சதவகன்னியர், 
ஆ - கோமசதனு, க்டம் - பவள்தள யோதை 
இத்தலத்து இதறவதை பூத� ப�யததோல் 
'ப்பணணோக்டம்' என்று ப்பயர் ப்பறறது.

தோன் அனுபபியவர்கள் திரும்பி 
வரோததத அறிநத இநதிரன், தோசை 
புறப்பட்டு இத்தலத்திறகு வநதோன். 
இஙகுள்ள இதறவதைக் கண்டதும் 
அவனும் வழி்பட்்டோன் என்று தல வரலோறு 
கூறுகிறது.

பி ர ள ய  க ோ ல த்தில்  ஏ ற ்ப ட் ்ட 
பவள்ளத்ததத் தடுத்ததோல் மூலவருக்கு 

'பிரளயகோசலஸவரர்' என்ற ப்பயரும் 
உணடு. பிரளயத்தத தடுக்க நநதியும் 
திரும்பி நிறகின்றது. இத்தலத்திறகு க்டநதத 
என்ற ப்பயரும் உள்ளதோல் அம்்போள் 
'க்டநதத நோயகி' என்ற திருநோமத்து்டனும் 
அதழக்கப்படுகின்றோள்.

பிரகோரத்தில் விநோயகர், வள்ளி, 
சதவச�ைோ �சமத சுபபிரமணயர், துர்க்தக, 
சிவகோமி அம்மன் உ்டனுதற ந்டரோஜர், 
த்பரவர் உள்ளைர்.

மூலஸத ோைத்திறகு பின்புறம் 
கட்டுமதலசமல் ப�ௌநதசரஸவரர் �ன்ைதி 
உள்ளது. இது சீர்கோழியில் உள்ள �ட்்டநோதர் 
�ன்ைதிதய நிதைவுப்படுத்துவது ச்போல் 
உள்ளது. சகோ்சப�ஙகட்ச�ோழன் பிரதிஷத்ட 
ப�யதது. மூலவர் 24 ்பட்த்டகள் பகோண்ட 
லிஙக மூர்த்தியோகக் கோட்சி தருகின்றோர். 
இது யோதைபுகோ மோ்டக்சகோயிலோகும்.

�நதோைக் குரவர்களுள் ஒருவரோை 
பமயகண்ட சதவரின் அவதோரத் தலம். 
இவவூரில் வசித்து வநத அ்சசுத களப்போளர், 
தமக்கு பிள்தளயில்லோதக் குதறதயப 
ச்போக்க, திருத்துதறயூரில் இருநத அவரது 
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தீட்�ோகுருவோை அருள்நநதி சிவோ்ச�ோரியோதர 
அணுகிைோர் . அவர் சதவோரத்தில் 
கயிறு �ோர்த்திப ்போர்த்தச்போது, அதில் 
திருபவணகோட்டுப ்பதிகம் வர, அஙகு 
ப�ன்று முக்குள நீரில் மூழகி, சநோன்பு 
இருக்குமோறு கூறிைோர்.

அ்சசுத களப்போளரும் அவவோசற 
ப�யதச்போது, ஒரு ஆண குழநதத 
பிறநதது. திருபவணகோட்டு இதறவன் 
அருளோல் பிறநத குழநததயோதலோல் 
' சு சவதவைப ப்பரும ோள் '  என்று 
ப்பயரிட்்டைர். இக்குழநததசய த�வ 
சி த் த ோ ந த ங கள்  ்பதிை ோன்கினுள் 
முதன்தமயோை சிவஞோை ச்போதத்தத 
அருளிய பமயகண்டோர். ஊருக்கு சமறகில் 
அ்சசுத களப்போளர் ப்பயரில் 'களப்போளர் 
சமடு' என்னும் இ்டம் உள்ளது.

மறபறோரு �நதோைக் குரவரோை 
'மதறஞோை �ம்்பநதர்' பிறநத தலமும் 
இதுதோன். அவரது ப்பயரில் தனி ம்டம் 
ஒன்று உள்ளது. அறு்பத்து மூன்று 
நோயன்மோர்களுள் ஒருவரோை கலிக்கம்்ப 
நோயைோர் வோழநது முக்தி ப்பறற தலம்.

இக்சகோயிலின் தல விருட்�ம் �ண்பக 
மரம். இத்தலத்தில் 10 தீர்த்தஙகள் உள்ளை. 
சகோயில் எதிரில் '்போர்வதி தீர்த்தம்' உள்ளது.

சதவோரப ்போ்டல் ப்பறற 276 தலஙகளில் 
207வது தலம். நடுநோட்டுத் தலஙகளுள் 2வது 
தலம். திருஞோை�ம்்பநதர் ஒரு ்பதிகமும், 
திருநோவுக்கர�ர் ஒரு ்பதிகமும் ்போடியுள்ளைர்.

இக்சகோயில் கோதல 6 மணி முதல் 11.30 
மணி வதரயிலும், மோதல 4.30 மணி முதல் 
இரவு 8.30 மணி வதரயிலும் திறநதிருக்கும். 

விதைகள் 12ம் பககம்

கண்டுபிடியுஙகரேன் - ஆகஸடு 2022
1. �க்தி நோயைோர் அவதோர தலம்?
2. கலிய நோயைோர் ப�யத திருத்பதோணடு என்ை?
3. பகோடிக்கவி அருளியவர் யோர்?
4. உ்டல் உறுபபுகளின் ்பயதை குறிக்கும் ்பதிகம் எது?
5. சுநதரர் திருக்கயிலோயம் ஏகுவதத முன்ைசம அறிநத நோயைோர் யோர்?

ஆகஸடு 2022 புேவலர்கள்

சி்வத்திரு. சி்வகுமாைன்

சி்வத்திரு. வ்வங்கடசுபைமணியன் சி்வத்திருமதி. வ்கௌசலயா

சி்வத்திரு. சங்கை்வடிவ்வல சி்வத்திருமதி. சவைாஜா
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சிற்பம் ்ேொல்லும் கததகள் - 10

கல்பவட்டுகளின் ஆதோரஙகள் மூலமோக 
நம் தமிழ சகோவில்களில் சதவோரம் ்போ்டப்பட்டு 
வநதது என்்பதத அறிநசதோம். அடுத்து 
இப்பதிகஙகள் ்போடும்ப்போழுது அவர்கள் 
எப்படி ்பல இத�க் கருவிகள் துதணசயோடு 
இத�த்தோர்கள் என்்பததயும் ்போர்த்சதோம்.

என் பைன்ை ்பணகள்  ்ப யன் 
்படுத்திைோர்கள், அதறகு இதணயோை 
ரோகஙகளின் ப்பயர்கள் எதவ என்்பதத 
்போர்த்சதோம். ப�ன்ற மோதம் அவர்கள் 
்பயன்்படுத்திய சில இத�க் கருவிகள் 
்பறறியும் ்போர்த்சதோம். இபப்போழுது இநத 
மோதம் ஓதுவோர்கசளோடு இதணநது 
்போடிய ப்பணகள் ்பறறிய சில அதி�யக் 
குறிபபுக்கதள கோணலோம்.

அதறகு முன்ைோல் திருவணணோமதலயில் 
1517 ஆம் ஆணடில் கித்டத்த கிருஷண 
சதவரோயரின் தமிழ கல்பவட்டில் ப்பரிய 
திருப்போட்டு ஓதுவோர் இருவர்; சதவர் அடியோர் 
60 என்ற வோ�கஙகள் ப�துக்கப்பட்டுள்ளை. 
இதிலிருநது சதவோரத்தத ப்பரிய திருப்போட்டு 
என்று கூறும் ்பழக்கம் இருநததோக நோம் 
அறிகிசறோம்.

அசதோடு ப்பணகளும் ஆ்டல் ்போடியும் 
இத�க்கவும் ப�யதிருக்கிறோர்கள் என்்பது 
ஆதோரபபூர்வமோக நமக்கு புலப்படுகிறது. 
ஆதித்த ச�ோழனின் திருப்பழைம் கல்பவட்டில் 
(கி.பி. 792) அடிகள் ்பன்னிருவர் என்ற 
ப�ோல் ்பயன்்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எைசவ 
திருப்பதிகம் ்போடும் அடிகள்மோர் என்ற 
குறிபபு உள்ளது. இதிலிருநது ்பதிகம் 
்போடு்பவர்கதள 'அடிகள்மோர்' என்ற 
ப�ோல்லோல் அதழத்திருக்கிறோர்கள் என்று 
அறிகிசறோம்.

லோல்குடியில் உள்ள திருக்சகோயிலில் 
ஒரு சுவோரசியமோை ஒரு கல்பவட்டு 
இருக்கிறது. �பதரிஷீஸவரர் திருக்சகோயிலில் 
முதலோம் ்பரோநதக்ச ச�ோழனின் கல்பவட்டு 
ஒன்று இருக்கிறது. இக்சகோயிலில் 
திருப்பதிகம் ்போ்ட இரணடு பிரோமணர்கள் 
நியமிக்கப்பட்்டைர் என்்பது அறிகிசறோம். 
இவர்களுக்கு நிலக்பகோத்ட அளித்தவர் 
அக்சகோயிலிசல ததலதம சிவோ்ச�ோரியரோக 
விளஙகியவர் என்்பதும் அறிய முடிகிறது.

தேவாரப் பண்ணிலையில் தேவாரப் பண்ணிலையில் 
பபண்கள்பபண்கள்
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மூன்றோவதோக இநத இருவரில், ஒருவர் 
நன்கு ்போ்ட, மறறவர் உ்டன்்போட்டு ்போடுவதோக 
விளஙகியதோல், நன்கு ்போடியவருக்கு மூன்று 
கூறும் (்போகம்), உ்டன்்போடு்பவர்களுக்கு 
இரணடு கூறும், வருவோய உரிதம 
கித்டத்ததயும் அறிய முடிகிறது.

மறறுபமோரு சுவோரஸயமோை தகவல் 
- முதலோம் ்பரோநதக்ச ச�ோழரின் ஆட்சி 
கோலம் - அவருத்டய 41 ஆம் ஆணடு (கி.
பி. 948) கல்பவட்டு ஒன்று திரு்சசி மோவட்்டம் 
குமோர வயலூர் சிவோலயத்தில் கித்டத்தது.

இவர் ஒரு ச்போரில் கவர்நது வநத 
மகளிரோை ஊரோண ச�ோதல, அவள் 
மகள் சவளோண பிரோட்டி, அவள் மகள் 
அரதமயின் தன்கணடி ஆகிய மூவதரயும் 
வயலூர் திருக்கறறளி ்பரசமஸவரர் முன்பு 
கவரி வீ�வும், திருப்பதிகம் ்போ்டவும் 
நீர்வோர்த்து பகோடுத்த ப�யதிதய அறிய 
முடிகிறது. எைசவ, ச�ோழர் கோலத்தில் 
திருப்பதிகம் ்போடும் ்பணியிதை ப்பணகளும் 
சமறபகோண்டோர்கள் என்்பதத அறிய 
இக்கல்பவட்டு ப்பருநதுதண புரிகிறது.

ப � ன் த ை த ய  அ டு த் து ள் ள 
திருபவோறறியூர் திருக்சகோயிலில் உள்ள 
கல்பவட்டில், "ச�ோழபச்பரர�ன் நலம் ப்பற 

சவணடி, அவைது சதவி திருமோஙகல்ய ்பலம் 
சவணடியும், 'சிஙக விஷணு �துர்சவதி 
மஙகலம்' எனும் ஊரில் (தறச்போது 
மணலி என்று அதழக்கப்படும் இ்டத்தில்) 
நிலத்தத திருத்தி அதில் கித்டக்கும் 
வருவோயில் திருபவோறறியூர் சகோயிலில் 
திருப்பள்ளிபயழு்சசி ப�யயும் பூ�கர் 
இருவருக்கும் திருவோதிதர திருநோளில் 
கோரோதண வி்டஙகர் திருசமனி (ஆ்டவல்லோன் 
திருசமனி) திருவுலோ எழுநதருள ப�யவதறகும் 
அபப்போழுது அவர் முன்பு திருபவம்்போதவ 
்போ்டல்கள் ்போடி ஆ்டவும், அவர்கதள 
்பயிறறுவிக்கும் நட்டுவைோர் ஒருவருக்கும், 16 
சதவரடியோர்களுக்கும் ப�லவி்ட சவணடும்" 
என்று உள்ளது.

கி.பி. 11ம் நூறறோணடில் திருபவோறறியூர் 
சகோயிலில் இதறவன் முன்பு 16 சதவர் 
அடியோர் ப்பணகள் ்பதிகம் ்போடி நின்றோர் 
என்்பசதோடு ்பதிகஙகளுக்கு அகமோர்க்கத்தில் 
்போடி ஆடிைர் என்்பது அறிய முடிகிறது. 
அகமோர்க்கம் என்றோல் "குதறநத ஒலியு்டன் 
ப்பருமோன் மீது கோதல் வயப்பட்டு உள்ளம் 
உருக ்போடுதல்" என்ற அர்த்தம்.

சமலும் ஒரு சுதவயோை கல்பவட்டு 
இருக்கிறது. திருபவோறறியூரில் மூன்றோம் 
ரோஜரோஜ ச�ோழனின் ஆதணயோக இருக்கிறது 
அது! (கி.பி. 1235) எட்்டோம் திருநோள் இரவு 
ப்போழுதில் ரோஜரோஜன் திருமண்ட்பத்தில் 
நிகழநதது இநநிகழவு.

'உறவோக்கிை ததலக்சகோலி' எனும் 
ஆ்டல் ப்பணணின் அகமோர்க்க ்போ்டதலக் 
சகட்டு மகிழநத அர�ன் சிம்ம விஷணு, 
�துர்சவதி மஙகலத்தில் (மணலியில்) 60 
சவலி நிலம் உள்ள இ்டத்திதை 'உறவோக்கிை 
நல்லூர்' என்று ப்பயர் மோறறம் ப�யய 
ஆதணயிட்்டதோகவும் கூறுகிறது. இது 
சுதவயோை ஒரு கல்பவட்டு.

வத்வாைம் பாடி இதை்வன்முன் ஆடற் ்கதைதய அரபபணித்த 
நாட்டிய நஙத்கயர - ்கஙத்கவ்காணட வசாழபுைம் 
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திருப்பதிகம் விணணப்பம் ப�யயும் 
்பணியில் பதோ்டர்நது ச�ோழர் கோலம் 
முழுவதும் சதவரடியோர் ப்பணகள் 
ஈடு்பட்டிருநதைர் என்்பதத திருபவோறறியூர் 
�ோ�ைஙகள் பதளிவோக உதரக்கின்றை.

வநதவோசி வட்்டம் சீயமஙகலம் 
சிவோலயத்தில் உள்ள கல்பவட்டில், சித்திர 
சமழி ம்டத்தின் ததலதம ப்போறுபபு ஏறற 
ப்பருமோள் கோஙசகயன் எனும் ப்பண 
திருக்தக பகோட்டியில் திருமுன் சதவோரம் 
ச்போதும் ்பணிதய ஏறறோள் என்று 
அறிய முடிகிறது.

கி.பி. 11 நூறறோணடில் இருநது 
கி.பி. 15 ஆம் நூறறோணடு வதர 
ப்பணகள் திருப்பதிகம் ்போடும் மரபு 
பதோ்டர்நது இருநதது என்்பதத ்பல 
கல்பவட்டுக்கள் கோட்டுகின்றை.

இசதோடு மறறுபமோரு சுதவயோை 
தகவலும் கித்டக்கிறது. தோரோசுரத்தில் 108 
அடியவர்கள் சிதலகள் ப�துக்கப்பட்டுள்ளை.

அநத உருவத்திறகு சமலோக அவர்கள் 
்பறறிய குறிபபுகளும் கல்பவட்டு குறிபபுகளோக 
கோணப்படுகின்றை. இநத 108 ச்பரும் 
சகோயிலில் திருப்பதியம் விணணப்பம் 
ப�யதவரோவோர்கள். இதில் சமலும் ஒரு 
கூடுதல் ப�யதியோக ஒவபவோருவரின் ஊரின் 
ப்பயரும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

உ த ோ ர ண ம ோ க  க ோ ழி யூ ர் 
கிழவர்; நோட்டியத்தோன் குத்டயோர் ; 
பநல்வோயிலுத்டயோர்; கீழோயமஙகலமுத்டயோர்; 
யோர்மன்னிக்குத்டயோர்; மணலூர் கிழவர் 
என்பறல்லோம் இருக்கின்றை.

ஒவபவோருவருத்டய ப்பயரிலும் ஓதுவோர் 
ஊர் என்ை என்்பதும் அடுத்து அவருத்டய 
ப்பயரும் மூன்றோவதோக தீட்த� நோமமும் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளை என்்பது மிகவும் 
சுவோரசியமோை தகவல் ஆகும். தீட்த� 
நோமஙகள் ப்போருத்தவதர �த்தியசிவர், 
ஞோைசிவர், தர்மசிவர், சூஸமசிவர், 
ஆைநதசிவர் என்பறல்லோம் இருக்கின்றை.

திருபநல்சவலி பநல்தலயப்பர் 
திருக்சகோயிலில் 1253 ஆம் ஆணடில் 
சிவஞோைம் ஓதுவதறகோக தவசிகள் 
்பன்னிருவதர மோறவர்மன் இரண்டோம் 
சுநதர்போணடியனுத்டய தமத்துைரோை 
விக்கிரமச�ோழன் நியமித்தோர் என்ற 

கல்பவட்டு இருக்கின்றது.

இவர்கள் திரும்டஙகளின் 
வோயிலோக சிவதீட்த� ப்பறறு 
முதறயோை ்பயிறசிகள் ப்பறறு 
ப்பறறவர்களோக ஓதுவோர்கள் 
விளஙகியத ோல்  இவ ர் கதள 
தவசிகள் என்று அதழக்கும் மரபு 98406 7066098406 70660

கி.கி.  ச�ொகன்ச�ொகன்

வத்வாைம் பாடிய சாமைம் வீசும் (்கவிரிப பிணா) 
வபா்கமாரத்தாளான பு்வனநாய்க மாணிக்்கம் எனும் 

வத்வைடியாள் - திருமங்கைம்
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இருநதுள்ளது. சமலும் ஒரு சிறப்போை 
ப�யதியோக, திருக்சகோயில் மறறும் 
திருமணஙகளில் ்பதிகம் ்போடும் ஓதுவோர்கதள 
திருசமனிகள் என்ற ப்பயரோல் குறிக்கும் மரபு 
13 ஆம் நூறறோணடில் பதோ்டஙகி 15 ஆம் 
நூறறோணடு வதர வழக்கில் இருநதுள்ளது 
என்று ்பல கல்பவட்டுக்கள் கூறுகின்றை. 
திருவீழிமிழதல கல்பவட்டுகள் வோயிலோக 
அறிய முடிகிறது.

்பதிகம் ்போடிய ப்பண (திருசமனி) - 
வநதவோசி வட்்டம் சீயமஙகலம் சிவோலயத்தில் 
கோணபப்பறற கல்பவட்டில், இருஙசகோளப 
்போணடிய நோட்டு சமறகோல் நோட்டுப ்பழுவூர் 
கூறறது பநறகுபத்பயோை திருமுதுகுன்றத்துக் 
கோணியுத்டய சிறறோமூர் உத்டயோர் தியோகப 
ப்பருமோனின் மகளோை ப்பருமோள் கோஙசகயர் 
என்்போளுக்கு அளித்த உரிதம ்பறறி விரிவோக 
கூறப்பட்டுள்ளது.

நோம் இதுவதர ்போர்த்த ப�யதிகதள 
பதோகுக்கும்ச்போது திருப்பதிகம் விணணப்பம் 
ப�யவோர்கசள ்பதிகம் ்போடுவோர்; பி்டோரர்கள்; 
அடிகள்மோர்; ஆண்டோர்; திருசமனிகள்; 

தவசிகள்; திருப்போட்ச்டோதும் ஓதுவோர் 
என்றும் ஓதுவோ மூர்த்திகள் என்்பததயும் 
நோம் அறியலோம்.

இது ச்போன்ற ்பல சிறபபுகள் எல்லோம் 
நோம் ப�ன்று வழி்படும் சகோயில்களில் 
நிகழநதுள்ளை என்்பதத நோம் அறிநது 
பகோள்ள சவணடும். இநத அறிசவோடு, 
இநத உணர்சவோடு நோம் ப�ன்றோல் அநத 
சகோயிலுக்குள் நம் கோதுகளுக்கு மட்டும் 
பமல்ல சகட்கும் அநத சதவோர இத�யும் 
நோம் அனு்பவிக்கலோம் தோசை.

இப்படி எல்லோம் சிறபபு வோயநதது 
தோன் நம்முத்டய திருக்சகோயில்கள். இதத 
நிதைவில் தவத்து நோம் ப�ல்ல சவணடும். 
மீணடும் கூறுகிசறன் நோன் இதில் கூறியுள்ள 
அதைத்து தகவல்கதளயும் கு்டவோயில் 
்போலசுபரமணியம் ஐயோவின் புத்தகமோை 
'சதவோர மோணபும் ஓதுவோர் மரபும்' என்ற 
புத்தகத்திலிருநது தோன் எடுத்து உஙகளுக்கு 
அளித்துள்சளன். எைசவ அநத புத்தகத்தத 
மறக்கோமல் வோஙகி ்படித்து இன்புறுமோறு 
சகட்டுக் பகோள்கிசறன்.� 

்வடதிருபவபாரூர, தசதத
12.07.2022

அருணகிரிநாேர் 
குரு பூலை

1. விரிஞ்சையூர், 2. விளக்்கரிககும் திருத்்தயாண்டு, 
3. உமயா்பதி சிவயாசசையாரி்யார், 4. திருஅங்கமயா்ை, 

5. ்்பருமிழ்ைகுறும்்ப நயா்னயார்

வி்டை்கள் - ஆ்கஸ்டு 2022
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அம்பிதகயின் ஆட்சி பீடஙகள் – 19

தமிழகத்தின் அணத்ட மோநிலமோை சகரளோவின் 
திரு்சசூர் மோவட்்டத்தில் பகோடுஙகலூர் ்பகுதியில் 
உள்ளது ்பகவதி அம்மன் சகோயில். திரு்சசூரிலிருநது 
45 கி.மீ., குருவோயூரிலிருநது 52 கி.மீ. மறறும் 
எர்ணோகுளத்திலிருநது 55 கி.மீ. பதோதலவில் 
அதமநதுள்ளது இத்திருக்சகோயில். இது �க்தி 
பீ்டஙகளில் 'மகோ �க்தி பீ்ட'மோக அதழக்கப்படுகிறது.

சகரளத்ததத் சதோறறுவித்த ்போசுரோமதரயும், 
அஙகு வோழநது பகோணடிருநத மக்கதளயும், தோரகன் 
என்னும் அசுரன் துன்புறுத்தி வநதோன். அவைது 
பகோடுதமகள் நோளுக்கு நோள் அதிகரிக்கசவ 
்பரசுரோமரும், மக்களும், அஙகுள்ள சிவப்பருமோன் 
சகோயிலுக்கு்ச ப�ன்று முதறயிட்்டைர். தஙகதள 
அரக்கனி்டமிருநது கோத்தருளுமோறு மைமுருக 
சவணடிைர். ்பக்தர்களின் சவணடுசகோதள ஏறற 
ஈ�ன் தைது பநறறிக்கணதணத் திறநதோர். 
அதிலிருநது தீபபிழம்்போக, ்பத்ரகோளியோக �க்தி 
சதவி சதோன்றி தோரகதை அழித்தோள். ்பரசுரோமர் 
அநத இ்டத்தில் �க்தி சதவிக்கு ஆலயம் 
அதமத்து ்பகவதி அம்மைோக வழி்பட்்டோர். 
ஆரம்்பத்தில் சிவன் சகோயிலோக இருநததோகவும், 

மகா ைக்தி பீடம்மகா ைக்தி பீடம்
பகாடுஙகலூர் பகவதி அம்மன், தகரளம்பகாடுஙகலூர் பகவதி அம்மன், தகரளம்

பின்ைர் ்பரசுரோமரோல் ்பகவதி 
அம்மன் சகோயிலோக மோறியபதன்றும் 
ப�ோல்லப்படுகிறது.

மதுதரதய ஆண்ட ்போணடியன் 
பநடுஞ்ப�ழியனின் தவறோை தீர்ப்போல் 
தைது கணவன் சகோவலதை இழநதோள் 
கணணகி. இதைோல் சகோ்பமுறறு 
மதுதரதய எரித்த கணணகி, சிைம் 
தணியோது, ச�ரனின் ஆட்சிக்கு உட்்பட்்ட 
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சகரளத்துக்கு்ச ப�ன்றோள். கணணகியின் 
கறபு பநறி கணடு வியநத ச�ர மன்ைன் 
அவதளத் பதயவமோக வழி்ப்ட எணணிக் 
பகோடுஙகலூரில் சகோயில் கட்டிைோன். 
அக்சகோயிசல கோலபச்போக்கில் ்பகவதி 
அம்மன் ஆலயமோக மோறியது என்்பதும் 
சிலரது கருத்தோகும். சகரளம் வநத 
கணணகி சிைம் தணிய ்பரசுரோமர் கட்டிய 
்பகவதி அம்மன் சகோயிலுக்கு வநது வழி்பட்டு 
முக்தி அத்டநதோள் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

ஆதியில் ்பகவதி அம்மன் கோண்பதறகுப 
்பயஙகரமோகவும், உக்கிரமோக இருநதோள். 
உயிர்ப்பலி சகட்்டதோல், மிருகஙகதளப 
்பலியிட்டு அவறறின் குருதியோல் அபிசேகம் 
ப�யது �ோநதி ப�யததோகவும், கள், 
�ோரோயம் முதலியவறதற சநர்த்திக் 
க்டைோக்ச ப�லுத்தியோகவும் ்பழஙகததகள் 
பதரிவிக்கின்றை.

்போத யோத்திதரயின் ஒரு கட்்டமோக 
ஆதி�ஙகர ்பகவத்்போதோள் இக்சகோயிலுக்கு 
எழுநதருளிைோர். ்பகவதி அம்மனின் 
உக்கிரத்ததத் தணிப்பதறகோக ஸ்ரீ �க்கர 
யநதிரத்ததப பிரதிஷத்ட ப�யதோர். 
இரத்தத்துக்குப ்பதிலோகக் குஙகுமத்ததத் 
தணணீரில் கதரத்து அபிசேகம் ப�யதோர். 
கள், �ோரோயத்துப ்பதிலோக இளநீதரப 
்பயன்்படுத்திைோர். அன்று முதல் சகோயிலில் 
விலஙகுகதளப ்பலியிடுவதும், இரத்தம் 
மறறும் கள் �ோரோய அபிசேகமும் நின்று 
ச்போயிை.

ப க ோ டு ங க லூ ர்  ்ப க வ தி 
அம்மனுக்குக் சகோலோம்பிதக, கன்யோகோ 
சதவி என்ற ப்பயர்களும் உணடு. 
அபச்போதிருநத அரக்கன் ஒருவன் 
மக்கதள வோட்டி வததத்துக் 
பகோணடிருநதோன். ்பக்தர்கதளக் 

கோப்போறற கன்யோகோ சதவி அரக்கதைக் 
பகோல்லத் துணிநதோள். இதைோல் ்பயநது 
ச்போை அரக்கனின் மதைவி மசைோதரி 
தைது கணவதைக் கோப்போறறுமோறு 
ஆதி�க்தியி்டம் சவணடிைோள். ஆதி�க்தி 
தைது உ்டலிலிருநது வழிநத சில வியர்தவத் 
துளிகதள மசைோதரியி்டம் பகோடுத்து 
'இத்தீர்த்தத்ததப ்பயன்்படுத்திக் பகோள்' 
என்று கூறி அனுபபிைோள். ஆைோல் 
அவவியர்தவத் துளிகளு்டன் மசைோதரி 
வருவதறகு முன்ச்ப கன்யோகோசதவி 
அரக்கதைக் பகோன்றுவிட்்டோள்.

தைது கணவதைக் பக ோன்ற 
கன்யோகோசதவி மீது மசைோதரி சகோ்பத்தில் 
பகோநதளித்தோள். துக்கமும், ஆத்திரமும், 
ப்போஙகக் தகயிலிருநத தீர்த்தத்தத 
கன்யோகோ சதவி மீது பதளித்து தைது 
ஆதஙகத்ததக் பகோட்டித் தீர்த்தோள். 
தீர்த்தம் ்பட்்ட கன்யோகோ சதவியின் 
உ்டல் பவப்ப சநோயோல் ்போதிக்கப்பட்்டது. 
கன்யோகோ சதவி பவப்ப சநோய நீஙக்ச 
சிவப்பருமோதை சவணடித் பதோழ அவளது 
உ்டல் குணமத்டநதது. இக்சகோயிலில் 
மசைோதரிக்கும் ஓரு �நநிதி உள்ளது. 
அவசள 'தவசூரிமோதல ' என்றும் 
அதழக்கப்படுகிறோள். இஙகு பகோலு 
வீறறிருக்கும் அன்தைதய வழி்பட்்டோல் 
பவப்ப சநோய நீஙகும் என்்பது நம்பிக்தக.

கிழக்கு சநோக்கி சிவப்பருமோன் 
�நநிதி, மறு்பக்கம் விநோயகர் �நநிதி, 

�பத கன்னியர்களின் �நநிதி, 
நடுவில் ்பகவதி அம்மன் எை 
இ த ற வனு ம் ,  இ த ற வி யு ம் 
்பக்தர்களுக்கு அருள்்போலிக்கின்றைர். 
கருவதறயிலுள்ள அம்மன் அமர்நத 
சகோலத்தில் ஆறடி உயரம். 

98400 9591998400 95919
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எதிரிகதள அழிக்கும் சகோ்ப முகம், எட்டுக் 
கரஙகள், ப்பரிய கணகள், சிறறித்ட, வலது 
கோல் ம்டக்கி, இ்டது கோல் பதோஙக விட்டுக் 
கோட்சி தருகின்றோள். அம்மனின் சிதல ்பலோ 
மரத்திைோல் ஆைது. �ோதோரண அபிசேகம் 
ஏதுமில்தல. '�ோநதோட்்டம்' என்னும் சிறபபு 
அபிசேகம் மட்டுசம ப�யயப்படுகிறது.

அம்தம சநோய, பவப்ப சநோய, கண 
சகோளோறு, மை சநோய ஆகியவறறுக்கு 

அம்மதை வழி்பட்்ட ோல் விதரவில் 
நிவ ர் த்தி ய ோ கி  குணமத்டயல ோ ம் . 
இக்சகோயிலில் மஞ்�ள் ப்போடி தவத்து 
வழி்பட்்டோல் தவசூரி சநோய தோக்கோது. 
்போதிக்கப்பட்்டோலும் விதரவில் குணமோகும். 
பிள்தளப ச்பறு இல்லோதவர்கள் 'துலோ்போரம்' 
ப�லுத்துவதோக சவணடிக் பகோண்டோல் 
குழநதத ்போக்கியம் உண்டோகும் என்்பதும் 
ஐதீகம். 

மாயூரத்தின் ைப்ே ஸோன ேைஙகள்

அருள்மிகு மயூைநாதர திருக்வ்காயில 
மயிைாடுதுதை

அருள்மிகு பிைம்மபுரீஸ்வைர 
திருக்வ்காயில, சித்தர்காடு

அருள்மிகு ஐயாைபபர திருக்வ்காயில 
மயிைாடுதுதை

அருள்மிகு மாரக்்கச்காய சு்வாமி 
திருக்வ்காயில, மூ்வலூர

அருள்மிகு ்காசி விஸ்வநாதர 
திருக்வ்காயில, துைாக்்கட்டம்

அருள்மிகு புனுகீஸ்வைர திருக்வ்காயில 
கூதைநாடு

அருள்மிகு அழ்கநாதர 
திருக்வ்காயில, வசாழன்வபட்தட
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க ோத ர க் க ோல்  அருசக  உள்ள 
திருமதலரோயன் ்பட்டிைம், ்போர்க்கும் 
இ்டபமஙகும் சகோயில்கள் குளஙகள் எை 108 
சகோயில்களும் 108 குளஙகளும் பகோணடு 
சிறபபுற விளஙகி வருகிறது, இதில் நடு 
நோயகமோகக் குடி பகோணடு அதைவருக்கும் 
நல்லருள் புரிநது வரு்பவள் அருள்மிகு 
ஆயிரஙகோளியம்மன்.

அன்தைக்குப ்பத்டக்கப்படும் 
ப்போருள்கள் ஒவபவோன்றும் ஆயிரம் 
ஆயிரமோக ்பத்டக்க்படுவதோல் அன்தைத் 
திருபப்பயர் ஆயிரஙகோளியம்மன் என்று 
அதழக்கப்படுகிறது. இநத கோளியம்மனுக்கு 
எதத கோணிக்தகயோகத் தநதோலும் 
எணணிக்தக ஆயிரமோக இருக்க சவணடும்.

ஏன் அப்படி? என்்பதறகு வித்ட தோன் 
சகோயிலின் தலபுரோணம்.

்பல நூறு ஆணடுகளுக்கு முன் 
கலிஙக சத�த்தத ஆணடு வநத 
மன்ைன் ஒருவன் தன்நோடு ப�ழிக்கவும், 
மக்கள் நலமோக இருக்கவும் என்ை 
வழி என்று �ோன்சறோர்கதளயும் �ோஸதிர 
வல்லுநர்கதளயும் சகட்்டோன். அன்தை 
கோளி சதவிக்கு ஓர் ஆலயம் அதமத்து, 
திைமும் ஆயிரம் ப்போருட்களோல் அர்்ச�தை 
ஆரோததை ப�யய சவணடும். ஒரு நோள் 
பூ தவத்தோல் அடுத்த நோள் ்பழம். அதறகு 

ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமம கதாட்சி ்ரும்ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமம கதாட்சி ்ரும்

மறு நோள் ்பலகோரம் இப்படி மோறறி மோறறி 
தவக்க சவணடும். ஒரு நோள் தவத்து 
அசத ப்போருள் அடுத்த நோள் கூ்டோது. 
இப்படி பதோ்டர்நது பூஜித்தோல், அம்பிதக 
மைம் இரஙகுவோள். நீ சவணடுவபதல்லோம் 
கித்டக்கும் எை அவர்கள் ப�ோன்ைோர்கள்.

அப்படிசய ப�யதோன் அர�ன். ஒரு நோள் 
இரணடு நோள் அல்ல, ஐநது ஆணடுகள் 
ப்போறுதமயோக வழிப்பட்்டோன். கத்டசி 
நோள் பூதஜக்கோை சநரம் பநருஙகியது. 
அவ�ர அவ�ரமோக ஓடி வநதோர் மநதிரி. 
மன்ைோ, சநறறு வதர விதவிதமோை 
ப்போருட்கதள கோணிக்தகயோக தவத்து 
விட்ச்டோம். ஆைோல் இன்று எதத தவத்து 
பூதஜ ப�யவது என்சற பதரியவில்தல. 
எல்லோம் முன்பு தவத்த ப்போருட்களோகசவ 
இருக்கின்றை. ்பதட்்டமோக அவர் ப�ோன்ைது 
அரணமதை முழுக்க எதிபரோலித்தது. அது 
நகரம், நோடு எை ்பரவி எல்சலோதரயும் 
பதோறறிக்பகோண்டது. என்ை ப�யய 
ச்போகிறோர் மன்ைர்? என்று எல்சலோரும் 
்பதத்பததத்தோர்கள்.

 ஏதோவது ப�யயத் தவறிைோல் பதயவ 
குறறம் வநதுவிடுசம என்று தவித்தோர் அர�ர். 
அபச்போது தோன் அவர்கள் வநதோர்கள் 
பமோத்தம் ஆயிரம்ச்பர். வநதவர்களில் 
ததலவர் ச்போலிருநதவன் ப�ோன்ைோன். 
சவநசத.. . கவதலப்ப்ட சவண்டோம். 
நோனும் எஙகள் இைத்தவருமோக பமோத்தம் 
ஆயிரம்ச்பர் இசதோ வநதிருக்கிசறோம். 
எஙகதளசய கோளி சதவிக்கு கோணிக்தகயோக 
அர்ப்பணித்து பூதஜ ப�யயுஙகள். சிலிர்த்து 
ச்போைோன் அர�ன். ்பரவ� ்பட்்டோர்கள் 
ஊர் மக்கள். நோட்டுக்கோக இப்படி ஓர் 

திருமலைராயன் பட்டினம் திருமலைராயன் பட்டினம் 
ஆயிரம் காளியம்மன்ஆயிரம் காளியம்மன்
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நொதக சு்பொஷ்நொதக சு்பொஷ்

அர்ப்பணிப்போ! ஆ்ச�ரியப்பட்்டோர்கள். 
பூதஜதய ஆரம்பித்தோன் மன்ைன். 
ஆயிரம் ச்பரும் தயோரோக வநது அம்மன் 
முன் நின்றோர்கள். அபச்போது ஓர் அ�ரீரி 
எழுநதது.

"மன்ைோ, உன் சவணடுததல ஏறசறன். 
உன் நோடு இனி எநத ்பஞ்�மும் இல்லோமல் 
ப�ழித்து விளஙகும். எைக்கு மைபபூர்வமோக 
தஙகதள அர்ப்பணிக்க வநதவர்கதள 
நோன் என் மக்களோகசவ கருதுகிசறன். நீ 
பூஜிக்கும் என் திருவடிதவ, உன் இறுதிக் 
கோலத்தில் ஒரு ச்பதழயில் தவத்து 
ஆறறில் விட்டுவிடு" எை அ�ரீரியோக 
எழுநதது அம்மன் வோக்குதோன் என்்பது 
எல்சலோருக்குசம புரிநதது.

நோடு ப�ழிப்போகசவ இருநததோல் மை 
நிதறசவோடு ஆட்சி ப�யதோன் மன்ைன். 
தன் வோழநோள் நிதறவத்டயும் கோலத்தில் 
அம்மன் திருவடிவிதை அழகோை ச்பதழயில் 
தவத்து ஆறறில் விட்்டோன். அம்மதை 
சுமநது பகோணடு பதோட்டில் ச்போல் அத�நது 
ஆடிய்படிசய ஆறறில் மிதநதது ப்பட்டி. 
உள்சள ஆைநதமோக உறஙகிய்படி 
வநத கோளி ஓர் இ்டம் வநததும் 
விழித்தோள்.

வ ங க க்  க ்ட ச ல ோ ர ம் 
திருமதலர ோ யன் ்ப ட் டிைம் 
க்டறகதரயில் அவள் விருப்பம் 
புரிநதது ச்போல் அஙசகசய நின்றது 

ப்பட்டி. பின் அவவூர் ப்பரியவரின் கைவில் 
சதோன்றிய கோளி சதவி தோன் ப்பட்டிக்குள் 
இருப்பதத ப�ோன்ைோள். உ்டசை ஊர் 
மக்கள் ஒன்று திரணடு தோதய, தஙகள் 
வீட்டு ப்பணணோகசவ ்போவித்து �கல 
சீர்களு்டன் கூட்டிக் பகோணடு வநது 
சகோயில் கட்டிைோர்கள். ப்பட்டிதய திறக்கப 
ச்போைோர்கள், இபச்போதும் அ�ரீரி வோக்கோக 
அம்மன் ச்பசிைோள்.

"ஐநது ஆணடுகள் மன்ைன் பூஜித்த 
பின் நீஙகள் என் முன் வநததோல் அநத 
நோளில் மட்டுசம இனி நோன் பவளியில் 
வருசவன். ஐநது ஆணடுகளுக்கு ஒரு 
முதற மட்டுசம நோன் கோட்சியளித்தோலும் என் 
அருள் என்பறன்றும் இஙசக நிதலத்திருக்கும். 
அசத �மயம் இஙசக வநது என்தை 
யோர் வழி்பட்்டோலும் அவர்கள் சவணடுவை 
யோவும் கித்டக்கும்" என்றோள். தஙகள் வீட்டு 
ப்பணணோகசவ அன்தைதய நிதைக்கும் 
இநத ஊர் ப்பணகள் மட்டும் அன்தைக்கு 
ஆயிரம் ்போதைகளில் ப்போஙகலிடுகிறோர்கள். 
்பதிலுக்கு, தோய வீட்டு சீதைம் ச்போல் 

மஙகளப ப்போருட்கதள சகோயில் 
�ோர்்போக ப்பறுகிறோர்கள்.

ஐநது ஆணடுகளுக்கு ஒரு முதற 
நிகழும் தரி�ைம், க்டநத ஜுன் மோதம் 
2022 ஆம் ஆணடு பவகுவிமர்த�யோக 
நத்டபப்பறறது. அததை பதோ்டர்நது 
இநநிகழவு ஜுன் 2027 ஆம் ஆணச்ட 
நத்டப்பறும். 

ஆகஸ்டு 202217திருநீலகண்டம்



திருக்்கழிபபாதை - 03.07.2022
மாணிக்கவாைகர் குரு பூலை

ஆகஸ்டு 202218திருநீலகண்டம்
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