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

(மின்னிதழ் - தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும்)

"நால்வரின் பாததயில..." யாத்திதை குழு வ்வளியீடு

ªêŠì‹ð£ ¢ - 2022 பயணம் : 12பாதை : 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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அட்டைப்படை விளக்கம்
இளமுருகு உடனுறையும் அம்றமையப்பர்
ச�ோமோஸ்கந்தர் - அறுபத்து நோன்கு சிவ 
வடிவங்களில் ஒன்று, ச�ோமோஸ்கந்தர் என்பது 
�மஸகிரு்த மமோழிசம�ோல். ச�ோமன் எனும் 
சிவமபருமோன், ஸ்கந்தர் எனும் முரு்கனுடனும், 
உமமயுடனும் இருக்கும் உருவ நிமை 
ச�ோமோஸ்கந்தர் எனபபடுகிறது. ச�ோ உமோ 
ஸ்கந்தர் என்பது ச�ோமோஸ்கந்தர் என்று ஆகியது.
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ஆசிரி�ர் ்பககம்

ஆன்மீக அன்்பர்களுக்கு வணக்கம்!
இந்த மோ்தம் நடரோஜப மபருமோனுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறுமுமற நமடமபறும் அபிசே்க 

நன்னோள் வருகிறது. உை்கம் உயய நடனமோடிக் ம்கோண்டிருக்கும் அந்த நடரோஜப மபருமோனுக்கு 
ஆவணி �துர்த்்தசி நோளன்று அபிசே்கம் நமடமபறும். ஆவணி மோ்தப மபௌர்்ணமிக்கு மு்தல் 
நோள் அ்தோவது வளர்பிமற �துர்த்்தசி நோளன்று �்கை சிவோையங்களிலும், நடரோஜப மபருமோன் 
வீற்றிருக்கும் �மப்களிலும் இந்த அபிசே்கம் சிறபபோ்க ம�யயபபடுகிறது.

இந்த அபிசே்கமோனது ச்தவர்்களின் ஒருநோள் வழிபோட்டில் ஆறு ்கோை வழிபோடு முமறமயக் 
்க்ணக்கில் ம்கோண்டு இரவு சநரத்தில் ம�யயபபடுகிறது. ஆனோலும் சிை ச்கோயில்்களில் மோமை 
சநரத்தில் இந்த அபிசே்கம் நமடமபறும். ச்தவர்்களுக்கு ஒருநோள் என்பது நமக்கு ஓர் ஆண்டு.

இந்த மோ்தத்தில் ம்கோளய அமோவோம� வருகிறது. இந்த நோளில் புனி்த தீர்த்்தம் உள்ள 
்தைங்களுக்குச ம�ன்று நமது முன்சனோர்்களுக்கு நீத்்தோர் வழிபோடு ம�யது அவர்்களது ஆன்மோ 
இமறவனின் திருநீழலில் இமளபபோற பிரோர்த்்தமன ம�யயபபடுகிறது. சிைர் வடநோட்டில் ்கோசி, 
்கயோ உள்ளிட்ட ்தைங்களுக்குச ம�ன்றும், நமது ்தமிழநோட்டில் இரோசமஸவரம், ச்கோடியக்்கமர, 
சவ்தோரண்யம், திருமவண்்கோடு உள்ளிட்ட ்தைங்களுக்குச ம�ன்றும், சிைர் ்தங்கள் ஊரில் 
இருக்கும் திருக்குளம் உள்ள ஆையங்களுக்குச ம�ன்றும் மோமளய பட்� திதி அளிக்கின்றனர்.

இம்மோ்த இறுதியில் அம்போளுக்கு உ்கந்த நவரோத்திரி ஆரம்பம் ஆகிறது. ஒன்பது நோளும் 
சிறந்த முமறயில் அம்மமன அைங்கரித்து, பிர�ோ்தங்கள் பமடத்து வழிபடுவர். அடுத்்த மோ்தம் 
விஜய்த�மி ம்கோண்டோடபபடுகிறது.

இனி, இந்த இ்தழில் 'நல்வோழவுத் ்தரும் திருமுமறத் ்தைங்கள்' ம்தோடரில் 'திருவவோத்தூர்' 
என்று அமழக்்கபபடும் ம�யயோறு திருத்்தைத்ம்தயும், அம்பிம்கயின் ஆட்சி பீடங்கள் 
வரிம�யில் 'வகோலோபபூர் மைகோலக்ஷ்மி'மயயும், ச�வற்ம்கோடிசயோனின் திருபபு்கழத் ்தைங்களில் 
'பூவோளூர்' முருகறையும் ்தரிசிக்்க உள்சளோம்.

சமலும் '்கம்த ம�ோல்லும் சிற்பங்கள்' ம்தோடரில் 'வேவோரப ்பண் இறை' பற்றிய அருமமயோன 
்த்கவல்்கள், மைோர்க்கண்வடயர் வழி்படட ைபேஸேோை ேலஙகள்,  புதிய ம்தோடரோ்க நோறக சிவ 
ரோஜேோனி ேலஙகள் ஆகியமவ இடம் மபறுகின்றன.

அன்புடன்
ம. நித்யானந்தம்

மபோறுபபோசிரியர்

ஒருத்தியுமை ய�ோடுமைோரு போகைது வோ�
நிருத்்தனவன் நீதி�வன் நித்்தன்மநெறி �ோ�
விருத்்தனவன் யவ்தமைன அஙகைமவ ய�ோதுங
கருத்்தவ னிருபபது கருபபறி� லூயே!

- திருஞோனசமபந்தர் அருளி� ய்தவோேம
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ஓர் அறிமுகம்
"மபோன்னி நோமடனும் ்கற்ப்க பூஙம்கோடி 

மணி சபோல் நன்மம �ோன்றது நோ்கபட்டினத் 
திருந்கரம்"

அ்தோவது, ்கோவிரி நதி போயநது ஓடும் 
ச�ோழவள நோடு ஒரு ்கற்ப்கப பூஙம்கோடி 
என்றோல் அதில் சி்கரமோ்க தி்கழவது 
நோ்கபபட்டினம் திருந்கரம் என ச�க்கிழோர் 
மபருமோன் இந்த ஊரின் மபருமமமய 
எடுத்துமரக்கிறோர்.

" சிவ ர ோஜ்த ோனி சக்ஷத்திரம் " 
என்று அமனத்து சிவோையங்களுக்கும் 
மு ்த ன் ம ம ய ோ ன  தி ரு த் ்த ை ம ோ ்க 
சபோற்றபபடக்கூடிய திருநோம்கக்்கோசரோ்ணம் 
என்னும் நோ்கபபட்டினம் ந்கரோனது மூர்த்தி, 
்தைம், தீர்த்்தம் என மூன்றிலும் சிறபபு 
மபற்று விளஙகுகிறது.

நோ்கர்்களின் ்தமைவனோன ஆதிச�ேன், 
குழநம்தப சபறு மபற சவண்டி இத்்தைத்து 
இமறவமன வழிபட்டு சபறு மபற்றமமயோல் 
நோம்க என்றும், புண்டரீ்க முனிவமர 
இமறவன் ்தனது ச்த்கத்தில் ஆசரோ்க்ணம் 
ம�யது ம்கோண்டமமயோல், ்கோயோசரோ்க்ணம் 

என்றும்  மருவி ,  இது 
்கோசரோ்ணம் என்றோயிற்று.

தியோ்கரோஜ மபருமோன் 
எழுந்தருளி இருக்கும் 
�ப்தவிடங்க ்தைங்களில், திருவோரூருக்கு 
அடுத்து சிறபபு மபற்ற இரண்டோவது 
திருத்்தைம்.

63 நோயன்மோர்்களில் ஒருவரோன 
அதிபத்்த நோயனோர் அவ்தோர மற்றும் முக்தி 
மபற்ற திருத்்தைம்.

ச்தவோர மூவரோன �ம்பந்தர், அபபர், 
சுந்தர ர் ஆகிசயோ ர ோல் போடபபட்ட 
திருத்்தைமோ்க விளஙகுகிறது.

அரு்ணகிரிநோ்தரும் இத்்தைத்து 
முரு ்கமன  ச ப ோ ற் றி  திரு ப பு ்க ழ 
இயற்றியுள்ளோர். �க்தி பீடமோ்க விளஙகும் 
இத்்தைத்து அம்பிம்க மீது �ஙகீ்த 
மும்மூர்த்தி்களோன தியோம்கயர், முத்து�ோமி 
தீட்சி்தர் மற்றும் சியோமோ �ோஸதிரி ஆகிய 
மூவரும் கீர்த்்தமன்கள் இயற்றி உள்ளனர் 
என்பது ்தனி சிறபபோகும்.

திருவோவடுதுமற ஆதீன வித்துவோன் 
மீனோட்சிசுந்தரம் பிள்மள அவர்்கள் 

நாகை சிவ ராஜதானி தலஙைள்-1நாகை சிவ ராஜதானி தலஙைள்-1

நொகக சு்பொஷ்நொகக சு்பொஷ்
73739 2902073739 29020
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இ த் ்த ை த் தி ற் ்க ோ ன  பு ர ோ்ண த்ம ்த 
இயற்றியுள்ளோர்.

சமலும் பை எண்்ணற்ற முனிவர்்களும் 
ச்தவர்்களும் இநந்கரில் இமறவமன பூமஜ 
ம�யது பை மபறு்கள் மபற்றுள்ளனர்.

அமவ்கள் முமறமய இவ்வூரில் 

பன்னிரு சிவோையமோ்க அமமநதுள்ளது. 
அவற்றில் மு்தன்மமயோன ஆையமோ்க,

1.  அருள்மிகு ்கோயோசரோ்கசனஸவரர் சுவோமி 
- நீைோய்தோட்சி அம்மன் திருக்ச்கோயில்

2.  அழச்க�ம் - திருமோல் வழிபட்ட அருள்மிகு 
அழகியநோ்த சுவோமி திருக்ச்கோயில்
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3.  ்கோசி விஸவநோ்தம் - ்கோசிக்கு 
அடுத்்தபடியோ்க முத்தி மண்டபம் 
அமமந்த அருள்மிகு விஸவநோ்தர் 
திருக்ச்கோயில்

4. முனிக்்கோசரோ்ணம் - புண்டரீ்க முனிவர் 
வழிபட்ட சமமை ்கோயோசரோ்க்ணம் 
திருக்ச்கோயில்

5.  அமிர்்த்கசடஸவரம் - ச்தவர்்கள் அமிர்்த 
்கை�த்ம்த மவத்து வழிபட்ட அருள்மிகு 
்கட்டியபபர் திருக்ச்கோயில்

6.  இநதிரன், அ்கலிம்கமய நோடிய �ோபம் 
நீங்க வழிபட்ட அருள்மிகு அமர 
நநதீஸவரர் திருக்ச்கோயில்

7.  பிரம்மோ, எமன் ஆகிசயோர் ்தத்்தம் 
ம்தோழிமை மீண்டும் அமடய வழிபட்ட 
அருள்மிகு நடுவதீஸவரர் திருக்ச்கோயில்

8.  வீரபத்திரர் ்தட்� யோ்கத்தின் பின் 
வழிபட்ட அருள்மிகு விஸவநோ்தர் 
திருக்ச்கோயில்

9 . பரசுரோமர் வழிபட்ட அருள்மிகு 
்கோர்முகிஸவரர் திருக்ச்கோயில்

10. பரோ�ரர் முனிவர் வழிபட்ட அருள்மிகு 
மமையீஸவரன் திருக்ச்கோயில்

11. அ்கத்தியர் வழிபட்ட அருள்மிகு 
அ்கத்தீஸவரர் திருக்ச்கோயில்

12.  நோச்கஷவரம் - ஆதிச�ேன் வழிபட்டு 
சபறு மபற்ற அருள்மிகு நோ்கநோ்த 
சுவோமி திருக்ச்கோயில்
சமலும் பஞ� குசரோ� ்தைங்கள் ஆ்க 

1. மபோயம்கநல்லூர், 2. போபபோ ச்கோயில், 
3. சிக்்கல் 4. போலூர் 5. வடகுடி 6. ம்தத்தி, 
7. நோகூர் என ஏழு ஊர்்களில் உள்ள 
சிவோையங்கள் அமமநதுள்ளன.

இத்்தம்கய சிறபபு மபற்ற நோ்கபபட்டினம் 
ந்கரில் அமமநதுள்ள சிவோையங்கமள 
அடுத்்தடுத்்த இ்தழ்களின் வோயிைோ்க விரிவோ்க 
்தரி�னம் ம�யசவோம். 

செப்டம்பர் 2022 புேவலர்

சி்வத்திருமதி. தமதிலிசி்வத்திரு. வ்வங்கடசுப்பிைமணியன் சி்வத்திரு. ்கண்ணன்
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சிற்பம் ்ேொலலும் ககதகள் - 11

'திருநீை்கண்டம்' என்ற இந்த மின் 
புத்்த்க வடிவத்தின் ஆசிரியரோ்க இருக்கும் 
நண்பர் நித்யோனந்தம் ச்கோயில்்கள் பற்றி 
ஒரு ம்தோடர் எழுதுங்கள் என்று கூறினோர்.

நோனும் அவரும் சுமோர் 10 , 12 
வருடங்களோ்க பை ச்கோயில்்களுக்கு - 
முக்கியமோ்க போடல் மபற்ற ச்கோயில்்களுக்கு 
ம�ன்று வநதுள்சளோம். அபமபோழுது அவர் 
மி்கவும் வயதில் சிறியவரோ்க இருந்தோர்.

www.templeyatra.com என்ற மபயரில் 
சுமோர் 16,000 போடல்்கமள அவசர ்தட்டசசில் 
பதிவு ம�யது வமை்தளத்தில் பதிவு 
ம�ய்தபடிசய இருந்தோர். அது �ம்பந்தமோ்க 
அடிக்்கடி இது சபோன்ற பை ச்கோயில் 
பய்ணங்கமள நோங்கள் சமற்ம்கோண்டு 
வநச்தோம். அதில் ஏற்பட்ட அனுபவங்கமள 
மவத்து நீங்கள் எழுதுங்கள் என்று 

உற்�ோ்கபபடுத்தினோர். வருடங்கள் பை ்கடநது 
விட்ட்தோல் சிைது மட்டும்்தோன் நிமனவில் 
இருநது விை்க, பை அபபடிசய பசுமமயோ்க 
பதிநது உள்ளன. �ற்று ்தயக்்கத்துடன் ்தோன் 
நோன் இந்த ம்தோடமர ஆரம்பித்ச்தன்.

ம�ோன்னோல் நம்ப மோட்டீர்்கள். 
இமறவனுமடய அருளோல் அடுத்்தடுத்து 
என்மனன்ன எழு்த சவண்டும் என்பம்த 
யோசரோ ஒருவர் அல்ைது ஏச்தோ ஒரு 
ம�ோற்மபோழிவு அல்ைது ஏச்தோ ஒரு புத்்த்கம் 
என் ம்கயில் வநது ச�ர்நது விடும் என்னிடம். 
அது என்மன வழி நடத்திச ம�ன்று சுமோர் 
9, 10 மோ்தங்களோ்க எழுதி வருகிசறன்.

்கடந்த நோன்கு மோ்தங்களோ்க ஒசர 
ஒரு புத்்த்கத்ம்தப பற்றி என் மனம்த 
ம்கோள்மள ம்கோண்ட புத்்த்கத்ம்த எழுதியது 
மி்கவும் மனதிற்கு மகிழசசியோ்க இருக்கிறது. 

ஓவியஙைளில்ஓவியஙைளில்
ச்தவோர மோணபுச்தவோர மோணபு
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உங்களில் பைர் இநசநரம் அந்த புத்்த்கத்தின் 
மபயமர மனபபோடம் கூட ம�யதிருபபீர்்கள்.

ஆம் !  ம ோ மனி்த ர்  கு ட வ ோயில் 
போைசுபபிரமணியம் அவர்்கள் எழுதிய 
'ச்தவோர மோண்பும் ஓதுவோர் மரபும்' ்தோன் 
அந்த புத்்த்கம். அ்தனுமடய முத்்தோயபபோ்க 
அ்தன் இறுதிப பகுதிமய இந்த மோ்தம் 
எழு்தைோம் என்று நிமனக்கிசறன்.

525 பக்்கங்கள் ம்கோண்ட அந்த 
புத்்த்கத்தில் சுமோர் ்கமடசியோ்க ஒரு 28 
பக்்கங்கமள ஓவியங்கள் �ம்பந்தபபட்டு 
அவர் எழுதியிருக்கிறோர். அம்த சுருக்்கமோ்க 
உங்களுக்கு ்தருவதில் மிகுந்த மகிழசசி 
அமடகிசறன்.

ச�க்கிழோரின் மபரிய புரோ்ணம் 
ச்தோன்றுவ்தற்கு 120 ஆண்டு்களுக்கு முன்பு 
்தஞம� மபரிய ச்கோயிலில் ரோஜரோஜன் ச்தவோர 
மூவர் வரைோற்மற பிரஸச்கோ ஓவியங்களோ்க 
எழு்த ம�யது மகிழநதிருக்கிறோன் என்று 
ஆசிரியர் கூறுகிறோர்.

அவற்றில் சுந்தரருமடய வரைோற்று 
ஓவியங்கள் ்தோன் நமக்கு கிமடத்துள்ளன. 
மபரும்போைோன ஓவியங்கள் நோயக்்கர் 
்கோை ஓவியங்களோல் மூடபபட்டு நமக்கு 
கிமடக்்கோமல் சபோயவிட்டன.

்தஞம� மபரிய ச்கோயிலில் �ோந்தோரம் 
எனக் கூறபபடும் சுற்று அமற்கள் இரு 
்தளங்களிலும் ்கோ்ணபபடுகின்றன. ்தற்சபோது 
அஙகு ம�ன்று போர்பப்தற்்கோன அனுமதி 
முழுவதுமோ்க மறுக்்கபபட்டுள்ளது. எனசவ 
அஙகு சுவர்்களில் வமரயபபட்ட ச�ோழர் 
்கோைத்து ஓவியங்கமள போர்பபது என்பது 
மி்கவும் முடியோ்த்தோ்க ஒன்று்தோன்.

சு ந ்த ர ரு ம ட ய  தி ரு ம ்ண ம் , 
சிவமபருமோன் ்தடுத்்தோட்ம்கோள்ளு்தல், 
திருமவண்ம்ணயநல்லூரில் ச்கோயில் பதி்கம் 
போடு்தல் ஆகிய மூன்று ்கோட்சி்கள் மி்க 
அழ்கோன ஓவியமோ்க தீட்டபபட்டுள்ள்தோ்க 
போைசுபபிரமணியம் கூறுகிறோர்.

சுந்தரமர ்தடுத்்தோட்ம்கோள்ளும் 
்கோட்சியில்இ ்கர்ணத்்தோன் பிடித்து படிக்கும் 
ஓமையின் ஒரு பகுதி கூட நமக்கு ம்தளிவோ்க 
ம்தரிகின்றது என்கிறோர். அதில் ச�ோழர் ்கோை 
எழுத்து 'அமமதியில் இபபடி அறிவன் 
இமவ என் எழுத்து' என்ற வோ�்கம் கூட 
நம் ்கண்ணில் புைபபடுகின்றது என்று 
கூறியிருக்கிறோர். இம்த படிபப்தற்கு மி்க 
அதி�யமோ்க இருக்கிறது. சநரில் போர்த்்தோல் 
நோமமக்ம்கல்ைோம் எபபடி இருக்குசமோ 
ம்தரியவில்மை.

அடுத்து திருபபுமடமருதூர் ச்கோபுர 
ஓவியத்தில் திருஞோன�ம்பந்தருமடய வரைோறு 
சிறபபோ்க ஓவியமோ்க தீட்டபபட்டுள்ளது. 
சுவோமி திருக்ச்கோயில் ச்கோபுரம் 5 
நிமை்கமள உமடய்தோ்க இருக்கிறது. 
இந்த ஐநது ்தளங்களிலும் உட்புற சுவர்்களில் 
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தூண்்களிலும் சபோதிம்க்களிலும் 16, 17 
ஆம் நூற்றோண்மட ச�ர்ந்த வண்்ண 
ஓவியங்கள் நிமறநது ்கோ்ணபபடுகின்றன 
என்கிறோர் ஆசிரியர். எனக்கும் ஒருமுமற 
அவற்மற ம�ன்று போர்த்து அனுபவிக்கும் 
சபரு கிமடத்்தது.

அடுத்து பட்டீஸவரத்தில் முத்துபபந்தல் 
்கோட்சி ஓவியமோ்க சிறபபோ்க இருக்கிறது 
என்றோர். அசசு்தபப நோயக்்கர் அவர் 
மமனவி மூர்த்தி மோம்போ ஆகிசயோரது 
உருவச சிமை்கமளப போர்க்்கைோம். அச்தோடு 
ச்தனுபுரீஸவரர் திருக்ச்கோயிலுக்குள்ளும் 
ஓவியக் ்கோட்சி்கமள இவர்்தோன் இடம் 
மபறுமோறு ம�யது உள்ளோர்.

நோயக்்கர் ்கோை ஓவியப பணியில் 
அமமந்த முத்துப பந்தல் ்கோட்சியில் 
ஞோன�ம்பந்தரும் அடி்களும் வீதியில் 
போடிக் ம்கோண்சட நடநது வர அவர்்கள் 
சமல் மவபபம் ்தோக்்கோ்தவோறு 
விண்ணில் பூ்த்க்ணங்கள் முத்து 
பந்தமை பிடித்து வரும் நி்கழசசி 
வண்்ண ஓவியமோ்க தி்கழகிறது 
என்கிறோர் ஆசிரியர்.

திருவோரூரில் உள்ள ச்தவோசிரிய 
மண்டபத்தில் கூட கி.பி. 1700-ம் வருடத்து 
ஓவியங்கமள ்கோ்ணைோம் என்கிறோர். ச்தவோரம் 
போடி திருக்்க்தவம் திறக்கின்ற ஓவியக்்கோட்சி 
தி்கழும் இடத்திற்கு அண்மமயிசைசய ஆரூர் 
திருக்ச்கோயிலில் நி்கழந்த திருவிழோ ்கோட்சி 
இடம் மபற்றுள்ளது என்றும் கூறுகிறோர்.

திருமமறக்்கோடு எனபபடும் சவ்தோரண்யம் 
சவ்தபுரீஸவரர் திருக்ச்கோயிலின் சுவரில் 
மபரிய புரோ்ணம் முழுவதும் வண்்ண 
ஓவியமோ்க தீட்டபபட்டு ்கோட்சியளிக்கின்றன. 
திருநோட்டியத்்தோன்குடி என்ற திருத்்தைத்தில் 
மோணிக்்கவோ�்கர் திருக்ச்கோயில் ந்கரத்்தோரோல் 
முழுவதும் புதுபபிக்்கபபட்ட ஓவியம் இன்றும் 
சிறபபோ்க இருக்கிறது என்கிறோர்.

ச�ோழ நோட்டு ்கோவிரி வட்கமரத் 
்தைங்களில் ஒன்றோ்க திருமங்கைக்குடி 
திருக்ச்கோயிலில் வி்தோனத்தில் இரண்டு 
்கட்டங்களில் வண்்ண ஓவியங்கள் உள்ளன 
என்கிறோர். இமவ சுமோர் 300 ஆண்டு்கள் 
முற்பட்ட நோயக்்கர் ்கோை பமடபபு என்கிறோர் 
ஆசிரியர்.

நோங்கள் ஆசிரியமர சநரில் ம�ன்று 
போர்த்்த சபோது - "சுமோர் 25 வருட ்கோை 
உமழபபு இந்த புத்்த்கம்" என்றோர். அ்தனோல் 
அவசியம் இந்த புத்்த்கத்ம்த அமனவரும் 
உங்கள் வீட்டில் மவத்துக் ம்கோள்ளும்படி 
சவண்டிக்ம்கோள்கிசறன்.

ஒருமுமற இந்த புத்்த்கத்ம்த 
சிறபபோ்க நி்தோனமோ்க படித்துவிட்டு 
அந்தந்த ஊருக்கு ம�ன்று அந்த 
்கல்மவட்டுக்்கமளயும் முடிந்தோல் போர்த்து 
படித்து அனுபவிக்்க சவண்டுகிசறன்.

்தோரோசுரம் சபோன்ற ச்கோயில்்களில் 
சிற்ப வடிவத்தில் எளி்தோ்க நி்தோனமோ்க 

98406 7066098406 70660
கி.கி.  ச�ொகன்ச�ொகன்
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போர்த்து அனுபவிக்்க சவண்டுகிசறன். 
இம்மோ்த ்கட்டுமரயில் கூறியுள்ள சிை 
ச்கோயில்்களுக்கு ம�ன்று நி்தோனமோ்க 
ஓவியங்கமளயும் போர்த்து அனுபவிக்கும்படி 
ச்கட்டுக்ம்கோள்கிசறன்.

நோன் ம்தோடர்நது ம�ோல்லிக் ம்கோண்டு 
வருவது சபோை ச்கோயிலுக்கு சபோசனோம் 
வநச்தோம் என்று இருக்்கக் கூடோது. உள்சள 
ம�ன்று நம் ஐம்புைனுக்கும் ்தகுந்த ஒரு 
இமற அனுபவத்ம்த மபறுவ்தற்்கோன 
மனச்தோடு உள்சள ம�ன்றோல் இந்த 
சிற்பங்களும் ஓவியங்களும் ்கண்ணில் 
படும். அச்தோடு சிை ச்கோயில்்களில் 
இன்றும் ஓதுவ ோமூர்த்தி்கள் ப ோ டி 
ம்கோண்டிருக்கிறோர்்கள்.

�மீபத்தில் மயிைோபபூரில் ்கபோலீஸவரர் 
ச்கோயிலில் ஓதுவோமூர்த்தியோ்க விளஙகும் 
திரு. �த்குருநோ்தன் அவர்்களுமடய 
உமரயோடல் நி்கழசசியில் நோன் பஙகு 
மபற்சறன். முமறபபடி மி்கச சிறபபோ்க 
பயிற்சி மபற்ற அவர் குரலும் ச்தனோ்க 

இருக்கிறது. அச்தோடு மிகுந்த பக்திசயோடும் 
போவத்ச்தோடும் சிறபபோ்க அவர் போடுகிறோர்.

அவசியம் மயிமை ச்கோயிலுக்கு ம�ன்று 
்கயிமைநோ்தமனயும், ்கற்ப்கோம்போமளயும் 
்தரிசித்து விட்டு, �த்குருநோ்தன் அவர்்கமளயும் 
போர்த்து அவரிடம் இருநது ஒரு போடமைக் 
ச்கட்டு இன்புற்று பிறகு மவளிசய வருமோறு 
ச்கட்கிசறன். இதுசபோை ஒவ்மவோரு 
ச்கோயிலிலும் ஒரு ்கோைத்தில் போடல்்கள் 
ஒலித்துக் ம்கோண்சட இருந்தன. ஆனோல் 
்தற்சபோது பை ச்கோயில்்களில் இல்மை.

அ்தனோல் ்கவமைபபட சவண்டோம். 
குடவோயில் போைசுபரமணியம் ஐயோ அவர்்களின் 
புத்்த்கத்ம்த சிறபபோ்க படித்து விட்டோல் 
அந்த ச்கோயிலுக்குள் ம�ல்லும்மபோழுது 
(நம் மனக்்கண் சபோை) மனக் ்கோது்களில் 
்கண்டிபபோ்க அந்த ச்தவோர ்தமிழ பண் 
இம� ச்கட்கும். ஆம்... ்கண்டிபபோ்க ச்கட்கும்.

அந்தப போடமை நோமும் மன்தோர 
போடிக் ம்கோண்டு இமறவமன துதித்து 
இன்புற்று மவளி வருசவோம் என்று ச்கட்டுக் 
ம்கோள்கிசறன். இமறவன் அருள் என்று நோன் 
கூறியம்த நீங்கள் நம்போமல் இருந்தோல் 
நோன் என்ன ம�யயட்டும்?

இச்தோ சிை நோட்்களுக்கு முன்னோல் 
ச்கோயில் ்கட்டுமோனங்கள் என்ற ம்தோடர் 
வகுபபு ஒன்று நமடமபற்று வருகிறது. அதில் 
நோன் ச�ர்நதுள்சளன். ச்கோயில் சுற்றியுள்ள 
ஒவ்மவோரு பகுதிக்கும் மபயர் என்ன? அம்த 
எபபடி ்கட்டுகிறோர்்கள்? என்பம்த மி்க மி்கச 
சிறபபோ்க கூறுகிறோர்்கள். நீங்களும் இந்த 
வகுபபில் ்கைநதுக் ம்கோள்ளைோம்.

இந்தக் ச்கோயில் ்கட்டுமோனம் பற்றிய 
நுணுக்்கங்கள் பற்றி அடுத்்த மோ்தம் நோம் 
போர்க்்கைோம்.  
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மோர்்ககணச்ட�ர் வலம் வரும் ேப்்த ஸ்தோன ்தலஙகள்

அருள்மிகு ப்ருஹத் சுந்தர குஜாம்பிகை 
சமே்த ேஹாலிஙமைஸ்வரர், திருவிகைேருதூர்

அருள்மிகு அபிராே சுந்தரி சமே்த 
சுந்தமரசு்வரர், இலநதுகை

அருள்மிகு கிரிகுஜாம்பிகை சமே்த 
நாைநாம்தஸ்வரர், திருநாமைஸ்வரம்

அருள்மிகு அழைாம்பிகை சமே்த 
ேம�ாக்கியநா்த சு்வாமி, திருநீலக்குடி

அருள்மிகு சசௌநதிர நாயகி சமே்த 
மசாேநா்தர், ஏ�ாதி ேஙைலம்

அருள்மிகு அைம் ்வளர்த்்த நாயகி சமே்த 
ைம்்ப ஹமரஸ்வரர், திருபு்வ�ம்

அருள்மிகு அபிராமியம்்பாள் சமே்த 
ஐரா்வம்தஸ்வரர், ேருத்து்வக்குடி
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சேவற்கொடிச�ொனின் திருப்புகழ்த் தலஙகள் - 24

கேகத கேகத 
சு. சுசேஷ் பிரி�ன்சு. சுசேஷ் பிரி�ன்

99402 7498099402 74980

ச�வற்ம்கோடிசயோனின் திருபபு்கழ 
்தைங்கள் ம்தோடர் ்கட்டுமர மவற்றி்கரமோ்க 
இரண்டு ஆண்டு்கள் நிமறவுற்று, இம்மோ்தம் 
இருபத்து நோன்்கோவது ்தைமோ்க மழவ நோட்டின் 
்கோவிரி ்கோல்வோய்கள் நிமறந்த 'பூவோளூர்' 
திருத்்தைத்திமன ்தரிசிக்்க உள்சளோம்.

ஒரு ்கோைத்தில், பூக்்கள் நிமறந்த 
நந்தவனச ச�ோமையோ்க இருந்த இடம் 
என்ப்தோல் பூவோளியூர் என்று அமழக்்கபபட்டு, 
பின்னோளில் பூவோளூர் என மருவிய்தோ்கச 
ம�ோல்வர். புரோ்ணத்தில், மன்ம்தனுக்கும் 
ரதி ச்தவிக்கும் ஈ�ன் ரிேபோரூடரோ்கக் 
்கோட்சி ்தந்த ்தைம் என்ப்தோல், இந்த ஊர் 
மன்ம்தபுரம் என்றும் அமழக்்கபபட்ட்தோ்கத் 
ம்தரிவிக்கிறது ஸ்தை புரோ்ணம்.

மூைவர் திருமூைநோ்த சுவோமி, இமறவி 
குஙகும �வுந்தரி அம்போள். முரு்கபமபருமோன் 
ஆறு திருமு்கங்களும் பன்னிரு ்கரங்களுடன், 

ஞொன தீக்ஷிதன்
மயில் மீ்தமர்நது வள்ளி ம்தயவோமனயுடன் 
அருட்்கோட்சி அளிக்கின்றோர்.

"கொலன் சவறககை யீர்வொ ளொலமு 
சநர்க ைொற்கொகல சூழ்�ொ ்பொவிகள் 
கொ� ேொத்திே வொயப்்பொ சடணிக ...... ்ளவசேனுங"

என்னும் அழ்கோன திருபபு்கழிமன 
இத்்தை முரு்கபமபருமோன் மீது அருளியுள்ளோர் 
அரு்ணகிரிநோ்தர்.

ம்த அமோவோம� நோளில் வநது 
வ்ணஙகினோல் ,  முன்சன ோ ர் ்களின் 
ஆசீர்வோ்தமும் இமறவனின் சபரருளும் 
கிமடக்கும் அற்பு்தமோன ்தைம். ்தர்பப்ணம் 
ம�யது விட்டு, மவள்மள வோர்ண விநோய்கப 
மபருமோனுக்கு அரு்கம்புல் மோமையும், 
திருமூைநோ்தருக்கு வில்வ மோமையும் �ோத்தி 
பிரோர்த்்தமன ம�ய்தோல், பித்ருக்்களின் 
�ோபத்தில் இருநது விடுபடைோம்.

பூவாளூர் உறையும்பூவாளூர் உறையும்
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3 குைசசிமற நோயனோர் ஆவணி அனுேம்
5 குஙகிலியக்்கைய நோயனோர் ஆவணி மூைம்

செப்டம்பர் 2022 நாயன்மார்்கள் குருபூதை

்கோமமன எரித்்த பின்பு, ்க்ணவமன 
இழந்த ரதி மபருமோனிடத்தில் மனமுருகி 
சவண்டி ்தவம் இயற்றிட, எல்ைோம் வல்ை 
சிவமபருமோன் திருமூைநோ்தரோய இத்்தைத்திசை 
்கோட்சி ம்கோடுத்து மன்ம்தமன உயிர்பிக்்கச 
ம�ய்த்தோல் இத்்தைம் 'ரதிக்குப பதி அளித்்த 
்தைம்’ என்று சபோற்றபபடுகின்றது

ஞோன�ம்பந்தர், ்கசசியபப சுவோமி்கள் 
மு்தைோசனோ ர் இந்தத் ்தைத்துக்கு 
வநது இமறவமனத் ்தரிசித்துப போடிப 
பரவியுள்ளனர். இத்்தை திருமுமற 

கிமடக்்கபமபறவில்மை. சமலும் இத்்தை 
சிறபபோ்க இமறவனும் இமறவியும் கிழக்கு 
சநோக்கி �நநிதி ம்கோண்டு திரும்ண 
ச்கோை ்கோட்சி அளிக்கின்றனர். திருசசுற்று 
வைம் வரும் மபோழுது சுவோமி அம்போள் 
இருவமரயும் ஒருச�ர வைம் வரும் சிறபபு.

திருசசி அருச்க ைோல்குடியிலிருநது 
வடக்ச்க புள்ளம்போடி �ோமையில் மூன்று 
கி.மீ. பயணித்்தோல் பூவோலூமர அமடயைோம். 
வோருங்கள் நோமும் ம�ன்று வழிபட்டு 
மகிழசவோம்.  
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நலவொழ்வுத் தரும் திருமுகைத் தலஙகள் - 24

�. நித்�ொனநதம்�. நித்�ொனநதம்
98413 9851698413 98516

சவ்தத்துக்கு மபோருள் கூறி அருளினோர். 
அ்தனோல் இத்்தைம் 'திருசவோத்தூர்' என்ற 
மபயர் மபற்றது. அ்தனோல் இத்்தைத்து மூைவர் 
'சவ்தபுரீஸவரர்', 'சவ்தநோச்தஸவரர்' என்று 
அமழக்்கபபடுகிறோர்.

மூைவர் �துர வடிவ ஆவுமடயுடன், 
மபரிய லிங்க வடிவில் அழ்கோ்க ்கோட்சி 
அளிக்கின்றோர். அம்போள் 'இளமுமை 
நோயகி', 'போைகுஜோம்பிம்க' என்னும் 
திருநோமங்களுடன் ்தரி�னம் ்தருகின்றோள். 
பிர்கோரத்தில் நர்த்்தன விநோய்கர், வள்ளி 
ச்தவச�னோ �சம்த �ண்மு்கர், பஞ� பூ்தத் 
்தைங்கமளக் குறிக்கும் பஞ� லிங்கங்கள், 
ஆதிச்க�வப மபருமோள், மபரவர் , 
நவக்கிர்கங்கள் ்தரி�னம் ்தருகின்றனர்.

சிவமபருமோனின் ஆம்ணபபடி , 
ம்தோண்மடமோன் என்னும் அர�னின் 

சேச�ோன் வழிபட்ட சேச�ோன் வழிபட்ட 
சே�ோற்று ஈேன்சே�ோற்று ஈேன்

அசுரர்்கமள அழித்்த முரு்கபமபருமோன், 
அ்தனோல் ஏற்பட்ட ச்தோேம் நீங்க பை 
்தைங்களில் சிவபூமஜ ம�யது வழிபட்டோர். 
அவ்வோறு வழிபட்ட ்தைங்களுள் ஒன்று 
'ம�யயோறு' என்னும் திருத்்தைம். ச�யோன 
முரு்கபமபருமோன் சிவ வழிபோட்டிற்கு 
ச்த ோற்றுவித்்த நதியின் ்கமரயில் 
அமமநதுள்ள்தோல் இத்்தைம் 'ச�யோறு' என்று 
மபயர் மபற்று, பின்னர் மருவி 'ம�யயோறு' 
என்று அமழக்்கபபடுகிறது. முரு்கனுக்கு 
'ச�சயோன்' என்ற மபயரும் உண்டு.

்கோஞசிபுரத்தில் இருநது 30 கி.மீ. 
ம்தோமைவில் உள்ளது. சபருநது நிமையத்தில் 
இருநது சுமோர் 1 கி.மீ. தூரம் ம�ல்ை சவண்டும். 
ச்கோயில் இருக்கும் பகுதி 'திருவத்திபுரம்' 
என்று அமழக்்கபபடுகிறது. ச்தவர்்களுக்கும், 
முனிவர்்களுக்கும் சிவமபருமோன் இத்்தைத்தில் 
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பமடக்குத் தும்ணயோ்க நநதிச்தவர் 
ம�ன்ற்தோல், இஙகு மூைவருக்கு எதிர் 
திம�யில் திரும்பியுள்ளோர்.

ஒரு�மயம் ச்கோயிலில் இருந்த பமன 
மரங்கள் எல்ைோம் ஆண் பமன்களோ்க 
இருபபம்தக் ்கண்டு மோற்று �மயத்்தவர் 
நம்கயோடினர். ்தை யோத்திமரயோ்க அஙகு 
வந்த ஞோன�ம்பந்தரிடம் அடியோர்்கள் இதுபற்றி 
ம்தரிவிக்்க, அவரும் பதி்கம் போடி ஆண் 
பமனமய மபண் பமனயோ்க மோற்றினோர்.

இக்ச்கோயிலின் பிர்கோரத்தில் 11 
்தமையுள்ள நோ்க ச்தவம்த உள்ளது. 
திருஞோன�ம்பந்தர் ஆண் பமனமய மபண் 
பம்ணயோ்க மோற்றிய்தோல் அதிர்சசி அமடந்த 
மோற்று �மயத்்தவர் அவமரக் ம்கோல்ை ம்கோடிய 
நஞசுள்ள போம்மப ஏவினர். சிவமபருமோன் 
போம்போட்டியோ்க வநது நோ்கத்ம்தப பிடித்துச 
ம�ன்று �ம்பந்தமரக் ்கோபபோற்றி அருளினோர். 
இம்த நிமனவு கூறும் இந்த நோ்க ச்தவம்த 
�ன்னதியில் �னிக்கிழமம ரோகு ்கோைத்தில் 

மக்்கள் இஙகு வழிபோடு நடத்துகின்றனர். 
அ்தனோல் நோ்கத்தினோல் ஏற்படும் ச்தோேங்கள் 
நீஙகும் என்பது நம்பிக்ம்க.

ச்தவோரப போடல் மபற்ற ம்தோண்மட 
நோட்டுத் ்தைங்களுடள் இது 8வது 
திருத்்தைம். திருஞோன�ம்பந்தர் ஒரு பதி்கம் 
போடியுள்ளோர். அரு்ணகிரிநோ்தர் இத்்தைத்து 
முரு்கமன ்தமது திருபபு்கழில் போடியுள்ளோர்.

இக்ச்கோயிலின் ்தை விருட்�மோன 
பமன மரம் மவளிபபிர்கோரத்தில் உள்ளது. 
்தை தீர்த்்தமோன ்கல்யோ்ணச்கோடி தீர்த்்தம் 
ச்கோயிலின் அக்னி மூமையில் உள்ளது.

ம்த மோ்தம் ர்த �ப்தமிமய முன்னிட்டு 
10 நோட்்கள் பிரம்சமோற்�வம் சிறபபோ்கக் 
ம்கோண்டோடபபடுகிறது.

இக்ச்கோயில் ்கோமை 6 மணி மு்தல் 
மதியம் 12 மணி வமரயிலும், மோமை 4 
மணி மு்தல் இரவு 8.30 மணி வமரயிலும் 
நமட திறநதிருக்கும்.  

வித்ட்கள் 17ம் பக்கம்
்கண்டுபிடியுங்கரேன் - செப்டம்பர் 2022

1. துர்வோ� முனிவரின் ்தோய ்தநம்த யோர்?
2. சிவமபருமோனிடம் ்தோன் யோர் ்தமையில் ம்க மவத்்தோலும் அவர்்கள் �ோம்பைோகும் 

வரம் மபற்ற அரக்்கன் யோர்?
3. சுயம்பு நடரோஜர் உள்ள ்தைம் எது?
4. ்கல்ைோமனக்குக் ்கரும்பருத்திய படைத்தில் வரும் போண்டிய மன்னின் மபயர் என்ன?
5. மபருமோன் ஊர்த்துவ ்தோண்டவம் ஆடிய ்தைம் எது?
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அம்பிககயின் ஆட்சி பீடஙகள் – 20

ச்கோைோபபூர் ம்கோைக்ஷமி திருக்ச்கோயில் 
ஆயிரம் ஆண்டு்களுக்கு சமல் புரோ்தனமோனது. 
�க்தி பீடங்களுள் ஒன்றோ்க இக்ச்கோயில் 
விளஙகுகிறது. அம்போள் சிம்ம வோ்கனத்தின் 
மீது எழுந்தருளிக் ச்கோைோசுரன் என்னும் 
அரக்்கமன வ்தம் ம�ய்த இடமோ்க ச்கோைோபபூர் 
தி்கழகிறது. சமலும் பிரளய ்கோைத்தில் 
உை்கசம நீரில் மூழகிய சபோது ச்கோைோபபூர் 
பகுதிமய மட்டும் ்தனது வீரத்்தோல், ்கரத்்தோல், 
தூக்கிப பிடித்து ைக்ஷமிச்தவி ்கோத்்த்தோ்கத் 
்தைபுரோ்ணம் கூறுகிறது.

ச்கோைோபபூர் என்றதுசம நமக்கு 
'ச்கோைோஸுர பயங்கரீ' என்னும் ம்கோைக்ஷமி 
அஷட்க வரி்கள்்தோன் நிமனவுக்கு வரும். 
ச்கோைோஸுரன் என்னும் அரக்்கமன சிம்ம 

கரவீரகரவீர  பீ்டம்பீ்டம்
மரோடடி�ம் சகோலோப்பூர் மகோலக்ஷ்மிமரோடடி�ம் சகோலோப்பூர் மகோலக்ஷ்மி வோகினியோ்க வநது ச்தவி ம்கோைஷமி வ்தம் 

ம�ய்த ்தைம் ச்கோைோபபூர் என்று '்கர 
வீர ம்கோத்மியம்' என்ற நூல் கூறுகிறது. 
பயங்கரி என்ற வோர்த்ம்தயில் ்தோன் 
பயங்கரம் இருக்குசம ்தவிர அன்மனயின் 
மு்கத்தில் இருக்்கோது. ்தவிர, ்தன்மன 
அணுகும் பக்்தர்்களுக்கு ம�ல்வத்ம்த 
வோரிவோரி வழஙகும் ்தயோபரி அவள். ்தன்மன 
உள்ளன்சபோடு நோடி வரும் பக்்தர்்களுக்கு 
எபசபோதுசம அவள் வரபர�ோதி ்தோன். 
�ரஸவதி, சிவோநதி, கும்பிநதி, போக்வதி, 
பத்ரோநதி என்னும் ஐநது புண்ணிய நதி்கள், 
கூடும் 'பஞ� ்கங்கோ' என்ற ்தனிச சிறபபும் 
ச்கோைோபபூருக்கு உண்டு.

அ்கத்தியர் ம்தன்பகுதி யோத்திமர 
முடித்துக் ்கோசிக்குச ம�ல்லும் வழியில் 
்கமளபபு மிகுநது சிரமபபட்டோர். அபசபோது 
�ர்சவஸவரன் ்கோட்சியளித்து '்தக்ஷி்ண 
்கோசி' ச்கோைோபபூரில் ்தஙகினோசை உத்்தர 
்கோசியில் வோழந்த்தற்குச �மம் என்று 
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அருள்புரிந்தோர். இம்தத் ம்தோடர்நது 
அ்கத்தியரும், அவரது மமனவி சைோப 
முத்திமரயும் ச்கோைோபுரியிசைசய வோழந்த்தோ்க 
புரோ்ணம் கூறுகிறது.

சூரியச்தவன் வருடத்தில் மூன்று நோட்்கள் 
ச்தவி ம்கோைக்ஷமி அவர்்களுக்கு மரியோம்த 
வழஙகுவ்தோ்க கூறபபடுகிறது. மபோதுவோ்க 
இது, ர்த �ப்தமி என்ற �டஙம்க ஒட்டி 
வருவ்தோகும். இந்த பண்டிம்க ஒவ்மவோரு 
வருடமும் ஜனவரி மோ்தத்தில் வருகிறது. 
இக்ச்கோயில் பல்சவறு சிறபபு்கள் ம்கோண்ட 
அதி�யக் ச்கோயிைோகும். ஜனவரி 31 மற்றும் 
நவம்பர் 9 ச்ததி்களில் ைக்ஷமி ்தோயோரின் 
போ்தங்களிலும், பிபரவரி 1 மற்றும் நவம்பர் 
10 ச்ததி்களில் மோர்பிலும், பிபரவரி 2 மற்றும் 
நவம்பர் 11 ச்ததி்களில் முழு உருவத்திலும் 
சூரியனின் ஒளி ்கர்பபக்கிர்கப பை்கணி 
வழியோ்க விழுகிறது.

'்கர்வீர் நிவோஸிநி' என்றும் 
'அம்போபோய' என்றும் சபோற்றபபடும் 
ச்கோைோபபூர் மஹோைக்ஷமி ஆையத்தில் 
40 கிசைோ எமடயுள்ள மி்க உயர்ந்த 
ஒளி மபோருநதிய ்கல்லும், 

மவரமும் ்கைநது ம�யயபபட்டு, சிைோ 
ரூபத்தில் ஒரு �துரமோன ்கல்லின் மீது, 
நின்ற திருக்ச்கோைத்தில் ஸ்ரீமஹோைக்ஷமி 
அருள்போலிக்கிறோள். சுவரில் ச்தவியின் ஸ்ரீ 
யநதிரம் மபோறிக்்கபபட்டுள்ளது. ச்தவியின் 
சிரத்தின் சமல் ஆதிச�ேன் குமடயோ்க விளங்க, 
பின்னோல் சிம்ம வோ்கனமும், நோன்கு ்கரங்களும் 
ம்கோண்டு ்தோமமரயின் சமல் நிற்கிறோள். 
கீழ வைது ்கரத்தில் கிசசிலி பழத்ம்தயும், 
வைது சமல் ்கரத்தில் ம்கௌசமோ்தமி என்னும் 
்தண்டத்ம்தயும் ்கோ்ணைோம். இடது சமல் 
்கரத்தில் ஒரு ச்கட்கம் என்னும் ்கவ�த்ம்தயும், 
கீழ இடது ்கரத்தில் போனபோத்திரம் என்னும் 
கிண்்ணத்ம்தயும் போர்க்்கைோம்.

இக்ச்கோயிலின் மவளிப பிர்கோரத்தில் 
நவக்கிர்கங்கள், மகிேோசுரமர்த்தினி, விட்டை-
ரகுமோயி, சிவன், விஷணு, துளஜோ பவோனி 
மற்றும் இ்தய ம்தயவங்களின் �ன்னதி்கள் 
உள்ளன. ச்கோயில் வளோ்கத்தில் மணி்கர்ணி்கோ 
குண்டம் என்னும் திருக்குளமும், அ்தன் 
்கமரயில் விஸசவஷவர் ம்கோச்தவருக்்கோன 
திருக்ச்கோயிலும் இருக்கிறது.

�்கை ஐஸவர்யங்கமளயும் மபற, 
உைகுக்ச்க அன்மனயோ்க விளஙகும் 
ச்தவி பரோ�க்திமய நவரோத்திரியின் 
ஒன்பது நோள்்களும் துர்்கோ, ைக்ஷமி, 
�ரஸவதி என மூன்று ரூபங்களிலும் 
வ்ணஙகுகிசறோம். நவரோத்திரி ச்கோைோ்கைமோ்கக் 
ம்க ோண்டோ டபபடும் ஆையங்களுள் 
ச்கோைோபபுரி ம்கோைக்ஷமி திருக்ச்கோயில் 

முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. 
நவரோத்திரி அன்று ச்கோைோபபூர் 
ம்கோைக்ஷமிமய அைங்கரிக்்கத் 
திருபபதி ச்தவஸ்தோனத்திலிருநது 
மபருமோளின் பரி�ோ்கப பட்டுப 

புடமவ்கள் அனுபபும் வழக்்கம் 
இன்று வமர ம்தோடர்கிறது.98400 9591998400 95919
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1. அததிரி முனிவர், அனுசூ்யா த்தவி, 2. ்பஸமயாசுரன் 
3. திருநல்லம் (த்கயாதனரிரயாஜபுரம்), 4. அபிதே்க ்பயாண்டி்ன் 

5. திருவயா்லங்கயாடு

வி்டை்கள் - செபடைம்்பர் 2022

�மோரோ்தமன என்பது என்ன? �ம் - நல்ை, ஆரோ்தமன - வழிபோடு. இமறவனுக்குச 
ம�யவது நல்ை ஆரோ்தமன. ஏமழ்கட்குச ம�யவது �ம் ஆரோ்தமன, �மோரோ்தமன. 
இமறவனுக்கு நிசவதித்்த �ர்க்்கமரப மபோங்கல், ஏமழ வயிற்றுக்கு வரோது; 
ஏமழ்களுக்கு இட்ட �ர்க்்கமரப மபோங்கல் ஏமழயுள்ளத்தில் 
இருக்கின்றன இமறவனுக்கும் ச�ரும்.
இ்தற்கு ஓர் உ்தோர்ணம் கூறுகின்சறன். ்தபோல்்கமள சநசர 
்தமைமமத் ்தபோல் நிமையத்தில் ச�ர்த்்தோல் வீதி்களில் உள்ள 
்தபோல் மபட்டிக்கு வரமோட்டோ. ஆனோல், வீதி்களில் உள்ள ்தபோல் 
மபட்டியில் இட்ட ்தபோல்்கள் ்தமைமம அஞ�ல் நிமையத்துக்குச 
ச�ருமல்ைவோ?
்தமைமம அஞ�ல் நிமையம் ச்கோயிலில் உள்ள இமறவன். 
்தபோல் மபட்டி்கள் ஏமழ எளியவர்்கள். ஆ்தைோல் 
இமறவனுக்குச ம�யயும் வழிபோட்மடப போர்க்கினும் 
ஏமழ்களுக்குச ம�யயும் வழிபோசட உயர்ந்தது.

வாரியார் சமாழி்கள்

நவரோத்திரி மு்தல் நோள் ்கை� பூமஜயுடன் ம்தோடஙகி 
ஒவ்மவோரு நோளும் விமரிம�யோ்க நமடமபறும். அஷடமி 
இரவு ்தோயோர் தூங்கோமல் ந்கர்வைம் வருவ்தோ்க ஐதீ்கம். 
மறுநோள் விடியற்்கோமை 'ச்தவி ஸப்தஸதி' போரோய்ணத்துடன் 
சஹோமம் மற்றும் பூர்ணோஹுதியுடன் நவரோத்திரி உற்�வம் 
நிமறவமடயும். இக்ச்கோயிலின் மற்மறோரு சிறபபு ்தோயோருக்குச 
ம�யயபபடும் ஆரத்தி. தினமும் ஐநது முமற ஆரத்தி 
நமடமபறும்.

திரும்ணம், புத்திரப சபறு என ்தோயோரிடம் சவண்டு்தமை 
மவபபவர்்கள், சவண்டு்தல் பலித்்தவுடன், அபிசே்கம் 
ம�யது புடமவ �ோற்றுவது வழக்்கம். இத்்தம்கய மபரும் 
சிறபபு வோயந்த ச்கோைோபபூர் ம�ன்று மஹோைக்ஷமி ்தோயோமர 
வ்ணஙகி �்கை ம�ௌபோக்கியங்கமளயும் ஐஸவர்யங்கமளயும் 
மபறுசவோம். 
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திருத்திதைந்கர் (தீர்த்தைகிரி), ்கடலூர் மா்வட்டம் - 05.08.2022
சுந்தரமூர்த்தி சுவோ்மிகள் குரு பூஜை
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