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அட்டைப்படை விளக்கம்
திருஞானசம்பந்தர் திருப்பூநதுருத்திக்கு 

அண்மையாய் வந்தருளுகின்ற ப்பருபமைாழி்யக் 
கேட்ட திருநாவுக்ேரசர் எதிர் போணடு 

வணஙேச் பசன்றார். பிள்ளையாரது அழகிய 
முத்துச் சிவி்ே்யத் ்தாஙகுகின்றவர்ேளு்டன 
கூடி, ்தாமும ்தாஙகி உளளைக் ேளிப்்ப்்டந்தார். 
“அப்்பர் ்தாம இப்க்பாது எஙகு எழுந்தருளினார்?” 

எனறு சம்பந்தர் வினவியருளை, “ஒப்்பற்ற 
்தவத்்்த முனகன பசய்க்தனா்தலின இப்க்பாது 
உம திருவடிே்ளைத் ்தாஙகிவரும ப்பருமக்பற்்ற 
அ்்டநது உய்நக்தன” எனறு அப்்பர் சுவாமிேள 
பமைாழிகின்ற திருக்ோடசி. இ்டம : சம்பந்தர் கமைடு, 
நடுக்ோகவரி (திருஆலமப்பாழில் அருகினில்)

கல்வெட்டு பேசும் கற்றளிகள்

பெருங்குடி மகாதேவர்
திருச்சி ொர்்தோதிருச்சி ொர்்தோ
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ஆசிரி்ர் ெககம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

ே்டந்த ஏழு மைா்தஙேளைாே மினனி்தழாே 
பவளிவநது அன்பர்ேளின ப்பருத்்த 
வரகவற்்பப் ப்பற்ற நமைது 'திருநீலேண்டம' 
மை ா ்த  மினனி்த ழ் ,  வ ா ச ே ர் ேளின 
கவணடுகோளுக்கிணஙே அக்க்டா்பர் 2020 
மு்தல் மைார்ச் 2021 வ்ரயிலான ஆறு மைா்த 
இ்தழ் அச்சு புத்்தே வடிவில் பவளிவநதுளளைது.

்தமிழ்ப் புத்்தாணடு தினத்்தனறு 
ோஞ்சிபுரம ப்தாண்்ட மைண்டல ஆதீன 
மை்டத்தில், 233வது குருமைோ சனனி்தானம 
ஸ்ரீலஸ்ரீ திரு ச் சி ற ்ற ம ்ப ல  க ்த சி ே 
ஞானப்பிரோச ்பரமைாச்சாரிய சுவாமிேள 
அவர்ேளைது திருக்ேரஙேளைால் மு்தறபிரதி 
பவளியி்டப்்பட்டது. மு்தறபிரதி்ய ோஞ்சிபுரம 
வாகீசர் க்பர்வ நிறுவனர் சிவத்திரு. 
நாேராஜன அவர்ேள ப்பறறுக் போண்டார்ேள.

உயிர்ேளுக்கு இனனல் கநருமக்பாது 
இ்்றவன அவ்தாரம எடுத்து அவற்்ற 
தீர்த்து ்வப்்பார். அவவாறு ஒருசமையம 
க்தவர்ேளுக்கும, முனிவர்ேளுக்கும, 
மைக்ேளுக்கும ஏற்பட்ட இனன்லத் 
தீர்ப்்ப்தறோே சிவப்பருமைானின பநறறிக் 
ேணணில் இருநது திருஅவ்தாரம பசய்்தவர் 
முருேப் ப்பருமைான. முருேப் ப்பருமைான 
அவ்தாரம பசய்்த நாள ்வோசி மைா்தம 
ப்பௌர்ணமியு்டன வரும விசாே நடசத்திர 
நனனாள.

கமைலும, இந்த ்வோசி விசாே 
நாளில்்தான வ்டலூரில் ராமைலிஙே அடிேளைார் 
சத்திய ஞான ச்்ப்யத் க்தாறறுவித்்தார். 
மைோ்பார்தத்தில் அர்ஜீனன, சிவப்பருமைானி்டம 
இருநது ்பாசு்ப்தாஸ்திரத்்்தப் ப்பற்றதும 
இநநாளில்்தான. எமை்தர்மை ராஜனின அவ்தாரம 
தினமும இது்தான. ் வோசி மைா்தம வசந்த 
ோலத்தின பிற்பகுதி ஆகும. எனகவ, ்பல 
திருக்கோயில்ேளில் வசந்த உறசவஙேள 
ந்்டப்பறுவது உணடு. 

இனி, இந்த இ்தழில் 'நல்வாழ்வுத் 
்தரும திருமு்்றத் ்தலஙேள' ப்தா்டரில் 
'திருமூக்கீச்சரம' எனறு வழஙேப்்படும 
'உ்்றயூர்' ்பஞ்சவர்கணஸ்வரர் ்தலத்்்தயும, 
அமபி்ேயின ஆடசி பீ்டஙேள ப்தா்டரில் 
' ே ாசி விச ாலாடசி '  அமமை்னயும , 
கசவறபோடிகயானின திருப்புேழ்த் 
்தலஙேளில் 'ேழுகு மை்ல' முருே்னயும 
்தரிசிக்ே உளகளைாம. '்தமிழேம ேண்ட 
ஞானிேள' வரி்சயில் 'திருப்க்பாரூர் ஸ்ரீமைத் 
சி்தம்பர சுவாமிேள' வரலாறு ப்தா்டர்ச்சி 
இ்டம ப்பறுகி்றது. கமைலும ேல்பவடடு 
க்பசும ேற்றளிேள, ்பஞ்ச ஆரணயத் 
்தலஙேள, நால்வரின ்பா்்தயு்டனான 
அன்பர்ேளின அனு்பவஙேள ஆகிய்வ 
இ்டம ப்பறுகின்றன.

அனபு்டன 
ம. நிதயானந்தம்

ப்பாறுப்்பாசிரியர்

அபகார நிந்தைபட் டுழலாததை; அறியாதை வஞ்ச்ரக் குறியாததை;
உபததை்ச மநதிரப் பபாருளாதல; உ்ைநான் நி்ைநதைருட் பபறுதவதைா;
இபமாமு கன்தைைக் கி்ளதயாதை; இமவான்ம டந்தையுத் தைமிபாலா;
பெபமா்ல தைநதை்சற் குருநாதைா; திருவாவி ைன்குடிப் - பபருமாதள!

- அருணகிரிநாதைர் அருளிய திருவாவிைன்குடி திருப்புகழ்
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தி ரு ச் சி  மை த் தி ய  க ்ப ரு ந து 
நி்லயத்திலிருநது வயலூர் பசல்லும 
சா்லயில் சுமைார் 8 கி.மீ. ப்தா்லவில் 
உளளைது ப்பருஙகுடி. இக்கோவிலின 
ேல்பவடடுேள 1 9 3 9 - 1 9 4 0  வரு்டம 
்படிபயடுக்ேப்்பட்டது, அ்தனபின இந்த 
சிவாலயம கேட்பாரினறி அப்க்பாது ஏறப்்பட்ட 
பவளளைம ோரணமைாய் மைணணுக்குள பசனறு 
பு்்தநது விட்டது.

அ்தன பினனர் 1970-80 வாக்கில் 
்தமிழே ப்த ால்லியல் து்்றயால் , 
்ப்ழய ேல்பவடடு ்மைப்்படியி்ன 
்வத்து ,  மீணடும இக்கே ாவி்ல 
அரும்பாடு்படடு பவளிக் போணர்ந்தனர். 
சுந்தர கசாழன ோலத்தில் இக்கோயில் 
ேட்டப்்படடுளளைது. ஈசன 'அேஸ்தீஸ்வரர்' 
எனறும, அமமைன 'சிவோமைசுந்தரி' எனவும 
வணஙேப்்படுகின்றனர். இத்்தல ஈசனின 

க்தாற்றம சதுரகிரி மைோலிஙேம க்பானக்ற 
க்தாற்றமைளிப்்பது குறிப்பி்டத்்தக்ேது!

க�ாயில அதமப்பு
திருச்சுறறு, முனமைண்ட்பம, முேமைண்ட்பம, 

விமைானம, ்பலி பீ்டம, நநதி மைண்ட்பம என 
அ்மைநது முழு்மையான சிவாலயமைாய் 
ோடசியளிக்கி்றது.

இக்கோயில் ஒரு ்தளைமு்்டய்தாே 
்தறக்பாது விளைஙகுகி்றது. ேருவ்்ற 
விமைானத்தின கூ்ரப்்பகுதி வ்ர 
ேல்்ாரமைாேவும, அ்தறகு கமைல் ்பகுதி 
சு்்தயாலும அ்மைக்ேப்்படடுளளைது. ஆனால் 
கசாழர்ேள ோலத்தில் இக்கோயில் முழுவதும 
ேற்றளியாே ேட்டப்்படடிருக்ே கவணடும. 
ப்ாய்சாளைர்ேள ோலத்தில் திருப்்பணி 
பசய்யப்்பட்ட்்த இக்கோயிலின மைறப்றாரு 
ேல்பவடடு கூறுகி்றது. கோயிலின அதிட்டானம 

கலபவட்டு தெசும் கறைளிகள்

்ேருமுடி எனும்

பெருங்குடி 
மகாதேவர் திருச்சி ொர்்தோதிருச்சி ொர்்தோ
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எனப்்படும ்தாஙகு்தளை உறுப்புேள எழிலு்ற 
அ்மைக்ேப்்படடுளளைன.

விமைான கோட்டத்தில் ்தடசிணாமூர்த்தி, 
மைாப்தாரு்பாேர், நானமுேன, ்தனிச்சனனதியில் 
சணடிகேஸ்வரரின சிற்பமும, கோயிலுக்குள 
மைோ ேண்பதி, கவஙே்டாசல்பதி, லடசுமி 
நாராயணன ஆகிகயார் இ்டது ்பக்ேமைாேவும; 
முருேன ப்தய்வா்னயு்டன வலது 
்பக்ேத்திலும அருளபுரிகின்றார்ேள. இஙகுளளை 
முருேப் ப்பருமைான அருணகிரிநா்தரால் 
க்பாற்றப்்பட்டவர்.

இஙகுளளை க்தாரண சிற்பஙேளும, 
குறுஞ்சிற்பஙேளும எழிலார்ந்த்வ. 
ேஜசம்ாரமூர்த்தி, கு்டக்கூத்து, ந்டனப் 
ப்பணேள சிற்பம, சிறிய அளைவு துவார 
்பாலேர்ேள என சுந்தர கசாழர் ோலத்து 
சிற்பக் ே்லயி்ன அறியலாம.

�லவ்வட்டு வெய்தி�ள்
இக்கோயில் வளைாேத்தில் பமைாத்்தம 

11 ேல்பவடடுேள உளளைன. கசாழர்ேள, 
்பாணடியர்ேள, ப்ாய்சாளைர்ேள ோலத்திய 
ேல்பவடடுேள ோணப்்படுகின்றன.

*சுந்தர கசாழர் ோலத்தில் இவவூர் 
இ்்றவர் ப்பருமுடி ்பரகமைஸ்வரர் என 
அ்ழக்ேப்்படடுளளைார்.

*இக்கோயில் சுந்தர கசாழரின ோலத்தில் 
உ்றத்தூர் கூற்றம புதுக்குடி்ய கசர்ந்த 
அவநதியக்கோவ ்பல்லவ்ரயனான 
மையி்லத்திண்டன என்பவரால் எழுப்்பப்்பட்டது.

*இவவூர் உ்்றயூர் கூற்றத்து ப்தனே்ர 
பிரமமைக்தயம நநதிவர்மை மைஙேலத்தின கீழ் 
அனறு வருகி்றது.

*இவவூரின அருகே "வயிரகமைேன 
வாய்க்ோல்" என்ற ஒரு வாய்க்ோல் 

ஓடுவ்தாய் "்பாணடியன ்த்லபோண்ட 
ஆதித்்த ேரிோலர்" ேல்பவடடு கூறுகி்றது. 
வயிரகமைேன என்பது ்பல்லவ மைனனனான 
்தநதிவர்மைனின மைறறுபமைாரு ப்பயர், 
இமமைனனன நீர்நி்லேளுக்கு அதிே 
முக்கியத்துவம அளித்துளளை்்த ேல்பவடடுேள 
்ப்்றசாறறுகின்றன. எனகவ இன்்றய 
உய்யக்போண்டான வாய்க்ோலி்ன 
இமமைனனன ஏறப்்படுத்தியிருக்ே வாய்ப்பு 
அதிேம. அந்த வாய்க்ோல் "வயிரகமைேன 
வாய்க்ோல்" என அ்ழத்திருக்ேக்கூடும.

*ப்ாய்சாளைர் ோலத்தில் இக்கோயில் 
புணர்மைக்ேப்்படுகி்றது, அச்சமையம 
இக்கோயில் ேல் ்தச்சர்ேளுக்கு கூலி 
போடுக்ேப் க்பாதிய ்பணம இல்லாமைல் 
கவ்ல ்த்்ட்ப்ட, இவவூ்ரச் கசர்ந்த 
மைரு்தாண்டார் மைேன கூத்்தன என்பவர், 
மூனறு ேழஞ்சு ப்பான அளித்து உ்தவுகி்றார். 
அச்சமையம சிறுவயதிகல ்பார்்வயிழந்த 
அவர் மைேளைான நல்லமைங்ே என்பவருக்கு 
்பார்்வ திருமபுகி்றது. எனகவ இவவூர் 
இ்்றவ்ன க்பாறறி ப்பானனால் ்பட்டம 
ஒன்்ற இ்்றவனுக்கு ோணிக்்ேயாே 
பசலுத்தியுளளைார்.

*்பாணடியர் ேல்பவடடுேள இக்கோயிலில் 
திருவிழாவிறகு நிவந்தம அளித்்த 
பசய்தி்ய கூறுகின்றன. திருவாதி்ர 
திருநாளைனறு வழி்பாடடு பசலவுக்ோே நிலம 
்தானமைளித்்த்்த ேல்பவடடுேள கூறுகின்றன.

விழாக்�ள்
கோயிலில் இனறு ்சவ விழாக்ேள 

அ்னத்தும பவகுவிமைரி்சயாேக் 
போண்டா்டப்்படடு வருகின்றன. குறிப்்பாே 
பிரக்தாஷம, சிவராத்திரி, திருவாதி்ர 
நாடேளில் மைக்ேள கூட்டம மிகுநது 
ோணப்்படும.      
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நாலவர் ொறேயு்டன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 ரேணுகா மர�ாகேன்

சென்்ற இைழ் சைாடர்ச்சி...

நால்வரின் பாதை யாத்திதையின் 
மூலம் அதைநை நலன்்கள்

உண்மை்யச் ப ச ால்கிக்றன ; 
எனக்குச் சிவபுராணம மைடடுகமை ப்தரியும. 
திருமு்்றே்ளைப் ்பறறி அறிகயன. என மு்தல் 
யாத்தி்ரயினக்பாது அறிநக்தன; முழுமு்தற 
ோரணம கஷா்பா அக்ோ. ஒவபவாரு 
்தலத்திலும அவர்ேள ்பதிேஙே்ளைப் 
்பாடுவார். அதுக்பால் அணணன ்பழனி 
அருணாச்சலம அவர்ேள திருவாசேம 
்பாடுவ்்தயும கேடடு பமைய்சிலிர்த்து 
க்பாய்விடுகவன.

கமைலும சிவனடியார்ேள அ்னவரும 
விடிோ்லயில் குளித்து சிவபூ்ஜ பசய்து 
பநறறியில் திருநீறு மைறறும ருத்ராடசம 
அணிநது வழி்பாடு பசய்வ்்த ேணடு; 
அதுக்பால் நானும சிவபூ்ஜ பசய்ய 
விருமபி கவணடிகயன; அவவருள கி்்டக்ேப் 
ப்பறக்றன நால்வரின ்பா்்தயின வாயிலாே.

அடுத்து சித்்தாந்தம ்பறறிய ேருத்துக்ேள 
்பரிமைா்றப்்படும. அ்்த ேற்ப்்தப் ்பறறி 
விரிவான உ்ரயா்டல்ேள ந்டந்தது; 
உண்மையாே, ்சவ சித்்தாந்த வகுப்பு 
ஒனறு உணடு என்ப்்த அஙேயறேணணி 
அக்ோவின உ்தவியால் அறிநக்தன. 
இப்க்பாது ்சவ சித்்தாந்த வகுப்பில் 

ேறேத் ப்தா்டஙகியுளகளைன.

இதிலிருநது விளைஙகியிருக்கும என 
ஒரு வரு்ட ்பயணத்தில் நால்வரின ்பா்்த 
எவவளைவு ப்பரிய மைாற்றத்்்த ஆனமீே 
வாழ்க்்ேயில் ஏற்படுத்தியுளளைது என்பது. 
மைற்ற யாத்தி்ரக் குழுக்ேள க்பாலனறி, 
இஙகே சிவனடியார்ேள ஒனறு கூடி 
்பதிேஙேள ்பாடி, இ்்றவ்ன வழி்படும 
நி்ல ்பரவசத்்்த ்தரும. இ்்றவனின 
அருளைாசியினால் 'நால்வரின ்பா்்தயின' 
வாயிலாே ்சவ சமையத்்்தப் ்பறறியும, 
சிவ வழி்பாட்்டயும அறியப் ப்பறக்றன.

குரு பூதை ்வழிபாடு

சீர்காழித் தேவருக்கு மங்ளம் 
பூழியரத க்ான் வவபவபகாழிநே பு்லியரத க்ான் ் ழல் தபகாற்றி
திருநகாவுக்்ரசருக்கு மங்ளம் 
ஆழிமிசச்ள் மிேபபில் அசைநே பிரகானடி தபகாற்றி
சீரவபருகு சுநேரரக்கு மங்ளம் 
வகாழிதிருநகாவலூர வன்வறகாண்டர பேம் தபகாற்றி
திவ்விய மகாணிக்்ரக்கு மங்ளம் 
ஊழிமலி திருவகாேவூர திருத்ேகாள் தபகாற்றி

நால்வரின் குருபூதை நாட்கள்

1. திருநாவுக்ேரசர் - சித்தி்ர - ச்தயம

2. திருஞானசம்பந்தர் - ்வோசி - மூலம

3. மைாணிக்ேவாசேர் - ஆனி - மைேம

4. சுந்தரர் - ஆடி - சுவாதி

இ ந ்த  ஆ ண டு  ந ா ல் வ ரி ன 
குருபூ்ஜே்ளையும ஊர்டஙகுக் ோலத்திலும 
பசவவகன ந்டத்திய்்த ப்பரிய வரலா்றாேக் 
கூ்றாலம. எப்க்பற்பட்ட சிரமைஙே்ளைபயல்லாம 
ே்டநது நால்வரின பூ்ஜே்ளை பசய்து 
முடித்்தார்ேள என்ப்்த அவர்ேள ஒரு 
ேடடு்ரகய எழு்தலாம. அ்னவரும கூட்டாே 
கசர்நது இந்த குருபூ்ஜயானது யாரும 
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அதிேமைாேச் பசனறு ்தரிசனம பசய்யா்த 
திருத்்தலஙே்ளைத் க்தடி பூ்ஜ்ய 
ந்டத்துகி்றார்ேள.
நால்வரின் பாதையின் சமூ்க நல 
அக்கதை

நால்வரின ்பா்்த குழுவானது 
விளைக்கு ஏற்ற எணபணய் கூ்ட வாஙே 
வருமைானம கு்்றந்த கோயில்ேளுக்கு 
எணபணய் வாஙகித் ்தருவ்்தயும, 
சிவாச்சாரியார்ேளுக்கு உ்தவுவ்்தயும 
வழக்ேமைாக்கிக் போணடுளளைனர்.

இ்்தத் ்தவிர ஏழ்்மை நி்லயில் உளளை 
மைக்ேளுக்ோே கோவிட க்பரி்டர் ோலத்தில் 
மைளி்ேப் ப்பாருள போண்ட ஒரு ப்தாகுப்்்ப 
வழஙகி மைாப்பரும புணணியத்்்தப் ப்பறறுத் 
்தந்தது 'நால்வரின ்பா்்தயில்'.
நால்வரின் பாதையில என் உைவு 
மற்றும் அனுப்வம்

எனனு்்டய உ்றவு ஆரமபித்து ஒரு 
வரு்ட ோலம ஆகி்றது. மைார்ச் மைா்தம மு்தல் 
நாம யா்ரயும ோணக்கூடிய வாய்ப்பு 
அ்மையவில்்ல. எ்்தகயா ப்தா்லத்்தது 

க்ப ான்றப்த ாரு வருத்்தம எஙேள 
அ்னவருக்கும உளளைது. ப்தா்லக்பசியில் 
க்பசுமக்பாது ஒவபவாருவரின உணர்வும 
அதுவாேகவ இருக்கி்றது.

மைா்தத்தில் இரணடு நாள யாத்தி்ர 
க்ததியானது மிேப்ப்பரிய வரம எஙேளுக்கு. 
அந்த பவளளிக்கிழ்மைக்ோேக் ோத்து 
இருநது அ்னவ்ரயும ஒன்றாேக் 
ோண்பது; சிறுவயதில் நாம ்பளளியில் 
சுறறுலா பசன்றது க்பான்ற ்பசு்மையான 
நி்னவுே்ளைத் ்தருகி்றது.

இந்த ஒரு வரு்டக் ோலத்தில் 
எனக்குக் கி்்டத்்த உ்றவுேள அதிேம; 
பிள்ளையில்லா்த எனக்கு ஆண/ப்பண என 
அதிேமைான குழந்்தேளும, உ்டனபி்றவா 
சகோ்தர சகோ்தரிேள, எத்்த்ன அமமைா, 
அப்்பாக்ேள; ப்பயர்ேள எழுதினால் அது ஒரு 
ேடடு்ரயாே மைாறிவிடும. இதில் மைனதுக்கு 
பநருக்ேமைானவர்ேளும உணடு. வயது 
வித்தியாசமினறி ஆனமீே சிந்த்னகயாடு 
அன்்ப மைடடுகமை சுவாசம பசய்கி்றது எஙேள 
குடும்பம. ஆ்ேயால் எஙேள குடும்பத்தில் 
ேலேலப்புக்கும சிரிப்புக்கும கு்்றவில்்ல.

1. பசருத்து்ண நாயனார் இ்்றவனுக்கு ப்தாடுக்கும மைலர் மைா்லேளுக்கு 
ப்பரிய புராணம வழஙகும திருப்ப்பயர் எனன?

2.  கசாமைாசிமைா்ற நாயனார் அளிக்கும அவிர்்பாேத்்்த ப்ப்ற அம்மை அப்்பர் 
எந்த கவ்டத்தில் வந்தனர்?

3.  ்தா்ட்ேயின அனபிறோே இ்்றவன ்த்லசாய்த்து பூமைா்ல்ய ஏறறு 
போண்ட திருத்்தலம எது?

4.  திருஞானசம்பந்தர் இ்்றவகனாடு ேலநதிடும முனனர் ்பாடி அருளிய நி்்றவு 
திருப்்பதிேம எது?

5.  ோ்பாலிே கவ்டம போணடு சிறுத்ப்தாண்ட்ர ்தடுத்்தாடபோளளை வந்த ப்பருமைான 
திருபசஙோட்டஙகுடி ்தலத்தினில் எந்த மைரத்தின கீழ் அமைர்நதிருந்தார்?

கண்டுபிடியுஙகளேன் – ளே 2021
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எஙேள வீடடில் எல்லா நாளும ோர்த்தி்ே 
எஙேள குழுவில் எனறும இல்்ல க்தய்பி்்ற

ேலேலப்பு என்றாகல எஙேள 
குடும்பத்தில் சில்ரக் குறிப்பி்டலாம. மு்தல் 
இ்டம பசௌணட கராஜா, மைேளிர் அணித் 
்த்லவி, சரஸ்வதி, ஜிப்்பா ்பாலா அணணா, 
குழந்்த சிரிப்பு பிரபு; இதில் கஷா்பா 
அக்ோ்வயும கசர்க்ேலாம; அவவளைவு 
குறுமபு. நம்ப முடிய்லயா? மைறறுபமைாரு 
ந்பர் எஙேள எம.எஸ். சுப்புலடசுமி; ்பார்க்ே 
அ்மைதி; ்பரிமைளைா அமமைா்தான; ந்ேச்சு்வ 
உணர்வு அதிேம.

இ வ ரி ன  ப ்ப ய ் ர  ந ா ன 
பசால்லவில்்லபயன்றால் ப்பரிய ்பாவம 
வநது கசரும; நம கலாேநா்தன ்தமபி்யத் 
்தான பசால்கிக்றன. உணவுப் ்பரிமைாறுமக்பாது 
அவர் உணவின ப்பய்ரச் பசால்லும வி்தம, 
சிரிப்்்பத் ்தரும.

ேலேலப்பும சிரிப்பும இருந்தால் 
நிச்சயமைாே சத்்தம அதிேமைாேத் ்தான 
இருக்கும. அ்்தக் கு்்றக்ே எஙே ்த்லவர் 
"்ர்ர நமைப் ்பார்வதி ்ப்தகய" எனறு 
பசால்லி முழுவதும நிறுத்தி விடுவார். 
வகுப்்பாசிரியர் என்றால் அப்்படித்்தாகன!

எஙேள குடும்பம இனறுக்பால் எனறும 
ேலேலப்பு்டன சிரிப்பு்டன மைகிழ்ச்சியாய் 
ப்தா்டர இ்்றவ்ன கவணடுகிக்றன.

மைனம நி்்றய மைகிழ்ச்சியு்டனும, ேண 
நி்்றய அம்மை அப்்ப்ர ்தரிசித்்த்்தயும, 
வயிறு நி்்றய சு்வயான உணவும, இ்்றச் 
சிந்த்னேகளைாடு எஙேளு்்டய ஒவபவாரு 
யாத்தி்ரயும நி்்றவு ப்பறும.

அடுத்்த சநதிப்்்ப எதிர்கநாக்கி 
ோத்துக் போணடு இ்்றவ்னப் 
பிரார்த்திக்கிக்றாம.                   

ரம 2021  புேவலர்கள்

சிவத்திரு 
வவங்கட சுப்பிேமணியன்

சிவத்திரு 
சிவா

சிவத்திரு 
சுமதி

சிவத்திரு 
சேஸவதி

சிவத்திருமதி 
உதமயாள்
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ரம 2021  நாயன்மார்கள்  குருபூதை

06 திருநாவுக்ேரசர் சித்தி்ர ச்தயம
11 சிறுத்ப்தாண்டர் நாயனார்  சித்தி்ர ்பரணி 
13 மைங்ேயர்ேரசியார்  சித்தி்ர கராகிணி
18 கசாமைாசிமைா்ற நாயனார் ்வோசி ஆயில்யம
28 திருஞானசம்பந்தர் ்வோசி மூலம
28 திருநீலநக்ே நாயனார் ்வோசி மூலம
28 திருநீலேண்ட யாழ்ப்்பாணர் ்வோசி மூலம
28 முருே நாயனார் ்வோசி மூலம



திருப்க்பாரூ்ர அ்்டந்த சுவாமிேள 
மு்தனமு்தலில் ்தரிசித்்தது கவம்படி விநாயே ர். 
முழுமு்தற ே்டவுளைாம ஐஙேரத்து அப்்பனின 
அருள ப்பறறு முருேனின ஆலயத்்்தத் 
க்த்டத் துவஙகினார் சி்தம்பர க்தவர். எஙகும 
்பனஙோ்டாேகவ ோடசியளித்்த திருப்க்பாரூரில் 
ஏழாம நாள ஒரு ப்பண்ப்னயினகீழ் 
சுயமபு மூர்த்தியாே குமைரன ோடசியளித்்தது 
ேணடு மைகிழ்ந்தார். ்பல்லவர் ோலத்தில் 
எழுப்்பப்்படடு, அருணகிரிநா்தரின ோலத்தில் 
சி்றநது விளைஙகிய, திருப்புேழ் ்பா்டல் ப்பற்ற 
குமைரனின ஆலயம ்தறக்பாது இப்்படி 
இருக்கி்றக்த என்ற ேவ்ல கமைலிட்டது. 
அன்ன மீனாடசி ்தன்ன திருப்க்பாரூருக்கு 
அனுப்பிய்தன ோரணத்்்த உணர்ந்தார். 
முருேனின திருவுருவச் சி்ல்ய 
்தான ்தஙகியிருந்த குடிலுக்கு எடுத்து 
வந்தார். அஙகிருந்த வள்ளையார் 
ஓ்்ட எனும சரவணப் ப்பாய்்ே 
குளைத்தில் நீராடி, அனுதினமும 
ேந்த்ன பூசித்து வந்தார்.

அன்ன மீனாடசியின 
அரு்ளையும, அழேன முருேனின 
அரு்ளையும ஒருஙகே 
ப்பறறிருந்த சி்தம்ப ர 
க்தவர், ்தன்ன நாடி வந்த 
்பக்்தர்ேளின கநாய்ே்ளைக் 
குணப்்படுத்தி வந்தார். 
இவரின அரு்ளைக் ேண்ட 

ேமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 6

மைக்ேள இவ்ர 'திருப்க்பாரூர் சி்தம்பர 
சுவாமிேள' எனறு அ்ழத்து வரலாயினர். 
்தஙேளைால் இயன்ற ோணிக்்ேே்ளைத் 
திருப்்பணிக்கு போடுத்து உ்தவினர்.

முருேனுக்கு ஆலயம எப்்படி எழுப்்பப் 
க்பாகிக்றாம எனகி்ற ஏக்ேம ஒருபு்றம வளைர்நது 
போணக்ட இருந்தது. அடியாரின ஏக்ேத்்்தக் 
ேணடு சுமமைா இருப்்பானா சுப்்பன? ஒரு 
திருவி்ளையா்டல் நிேழ்த்தினான. அஙகிருந்த 
வழிப்்பறிக் போள்ளையர்ேள சிலர் சி்தம்பர 
க்தவரி்டம வழிப்்பறி பசய்ய முயன்றனர். 
திரு்ட வந்தவர்ேளின ேண ்பார்்வ்ய 
மை்்றத்்தான முருேன. ்தஙேளின ்தவறி்ன 
உணர்ந்த போள்ளையர்ேள, சி்தம்பர 
க்தவரி்டம மைனனிப்புக் கோரி இ்்றஞ்சினர். 
மைனமிரஙகிய சி்தம்பர க்தவரும, அவர்ே்ளை 
மைனனித்து, அனறுமு்தல் திருடடுத் ப்தாழி்ல 

விடடு, முருேன ஆலயத் திருப்்பணியில் 
்பஙகு போளளுமைாறு அறிவுறுத்தினார்.

மைனநதிருநதிய போள்ளையர்ேள, 
்தாஙேள அதுவ ர் போள்ளையடித்்த 
ப்பாருடே்ளை முருேனின ஆலயத் 
திருப்்பணிக்கே போடுப்்ப்தாே 

வாக்ேளித்்தனர். அ்னவரும 
அதிசயிக்கும்படி, அவர்ேளின 
ேண ்பார்்வ்ய திரும்ப 
அளித்்தான அழேன. 
அவர்ேளும வாக்ேளித்்த்படி 

சிதம்பை சு்வாமி�ள்
திருபபோரூர் 

சென்்ற இைழ் சைாடர்ச்சி...
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்தாஙேள கசேரித்்த ப்பாருடே்ளை ஆலயத் 
திருப்்பணிக்கு ோணிக்்ேயாே வழஙகினர். 

ஒருநாள திருப்க்பாரூருக்கு சி்தம்பர 
க்தவ்ரத் க்தடி வந்தார் குரு குமைார 
க்தவர். நீண்ட நாடேளுக்குப் பின குரு்வச் 
சநதித்்த்தால் மிே மைகிழ்ந்தார் சி்தம்பரனார். 
குமைார க்தவர், ்தனது ேரத்்தால் சி்தம்பர 
க்தவரு்்டய பநறறியில் திருநீறிடடு 
அவருக்கு நயன தீட்ச வழஙகினார். 
அப்ப்பாழுது, சி்தம்பர க்தவரின மைனக் 
ேணணில் முனபிருந்த முருேனின ஆலய 
அ்மைப்பு ோடசியளித்்தது. பினனர், 
குருக்தவர் அருகிலிருந்த முருேனின சுயமபு 
மூர்த்திக்குள பசனறு மை்்றந்தார். ஒருேணம 
தி்ேத்்த சி்தம்பர க்தவர், பினனர்்தான 
குருவின உருவில் வந்தருளியது அந்த 
குேகன! எனறு உணர்நது பமைய்சிலிர்த்்தார்.

கோயிலின அ்மைப்புே்ளை உணர்நதுக் 
போண்ட சி்தம்பர க்தவர் வி்ரவில் 
திருப்்பணிே்ளைத் ப்தா்டஙகினார். ்பணிக்குத் 
க்த்வயான ப்பாருடேள முருேன அருளைால் 
கு்்றயாது கி்்டத்து வந்தது. ஆலயத்தின 
அ்னத்து ்பணிே்ளையும முருேன 
உணர்த்தியதுக்பால் முடித்்தார். முருேன 
சனனிதி அருகே உளளை மைண்ட்பத்தில் 
இவர் அ்மைத்்த யநதிர ஸ்்தா்பனம மிேவும 
சக்தி வாய்ந்தது. இ்தறகு நித்திய பூ்ஜ 
ந்டக்கி்றது. ேந்த சஷ்டி மைறறும விகசஷ 
நாடேளில் சி்றப்பு அபிகஷேமும ந்டக்கி்றது.

திருபபோரூர் சன்்னதி முத்ற
இது சி்தம்பர சுவாமிேள ேந்தக் ே்டவுளின 

மீது ்பா்டப் ப்பற்ற ்பாராயண ்பா்டல்ேளின 
ப்தாகுப்பு ஆகும. இதில், கவ்த சாரம, 
ஆேமை விதி, சாத்திர உண்மை, க்தாத்திர 
விருப்்பம, ேந்தகவள ேரு்ண என பமைாத்்தம 

726 ்பா்டல்ேள உளளைன. இதிலுளளை பிணி 
நீக்கும ்பதிேத்்்தப் ்படிப்்பவர்ேளின பிணிேள 
அேலும என்பது நமபிக்்ே.

கமைலும மைது்ர மீனாடசியம்மை 
ேலிபவண்பா, திருக்ேழுக்குன்றம கவ்தகிரீஸ்வரர் 
்பதிேம, விருத்்தாசலம குமைார க்தவர் பநஞ்சு 
விடு தூது, ்பஞ்சதிோர விளைக்ேம என்ப்வ 
சி்தம்பர சுவாமிேள இயறறிய நூல்ேள.

முக்திப பேறு
மீனாடசியம்மை ்தனக்கு இட்ட 

்பணி்ய பசவவகன நி்்றகவறறிய 
சி்தம்பர சுவாமிேள, திருப்க்பாரூருக்கு 
அருகிலுளளை ேணணேப்்படடு எனும 
இ்டத்திறகு ப்பயர்ந்தார். அஙகே சிறு பூ்ச 
மை்டம, ஒடுக்ே அ்்ற ஆகியவற்்ற அ்மைத்து 
்தவத்தில் ஈடு்படடு வந்தார். சுவாமிேளின 
அருள ப்ப்ற விருமபிய மைக்ேள தினமும 
அவ்ரப் ்பணிநது வணஙகினர். 

ப்தா்டர்நது ்தவத்தில் ஈடு்படடு வந்த 
சுவாமிேள, 1659 ஆம ஆணடு (க்தாராயமைாே) 
ஒரு ்வோசி விசாே நாளில் ்தன 
ஒடுக்ே அ்்றக்குள பசனறு இ்்றவ்ன 
வழி்படடு சமைாதி அ்்டந்தார். அக்தகநரம, 
முருேன சநநிதியில் ் ேே்ளை கூப்பியவாறு 
பசனறு முருேனு்டன இரண்ட்றக் ேலந்தார். 
ேணணேப்்படடில் சுவாமிேளின மை்டாலயம 
உளளைது. தினமும இருகவ்ளை பூ்ஜயும, 
ப்பௌர்ணமி தினஙேளில் அபிகஷே 
ஆரா்த்னேளும ந்்டப்பறறு வருகின்றன. 
திருப்க்பாரூர் முருேனின ஆலயத்்்த 
மீணடும ப்பாலிவுறறு விளைஙேச் பசய்்த 
சி்தம்பர சுவாமிே்ளை நாமும பசனறு 
்தரிசித்து அருள ப்பறுகவாம வாருஙேள.

தகாறேதகாறே
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நலவாழ்வு்த ேரும் திருமுறை்த ேலங்கள் - 8

வழி்பாடடினக்பாது ப்பானனாலான லிஙேமைாேவும, 
மு்தல் ஜாமை வழி்பாடு பசய்்தக்பாது ்வர 
லிஙேமைாேவும, அர்த்்தஜாமை வழி்பாடடினக்பாது 
சித்திர லிஙேமைாேவும ோடசியளித்்தார். 

இவவாறு சிவப்பருமைான ஐநது ோலஙேளில் 
ஐநது நி்றஙேளைாே உ்தஙே முனிவருக்குக் ோடசி 
அளித்்த ்தலம்தான க்தவாரப் ்பதிேஙேளில் 
'திருமூக்கீச்சரம' எனறு வழஙேப்்படும 'உ்்றயூர்' 
திருத்்தலம. திருச்சி நேரின ஒரு ்பகுதி 
உ்்றயூர். அஙகுளளை மைார்க்பேட ்பகுதியில் 
இக்கோயில் அ்மைநதுளளைது.

ஒருசமையம ேரிோலச் கசாழன ்தனது 
்ப்்டயு்டன இப்்பகுதி்யக் ே்டந்தக்பாது, 
அவனது யா்னக்கு மை்தம பிடித்்தது. கோழி 
ஒனறு அவனது யா்னயின மைத்்தேத்்்தக் 
போத்தி அ்்த அ்டக்கியது. ஒரு கோழி 
எதிர்த்து யா்ன பினவாஙகிய்்தக் ேண்ட 
ேரிோலன, இந்த இ்டத்தின ்தன்மை்ய 
வியநது இஙகேகய ்தஙகினான. அ்தனால் 
இப்்பகுதி 'உ்்றயூர்' எனறு ப்பயர் ப்பற்றது. 
கோழி எதிர்த்்த்தால் 'கோழியூர்' எனறும, 
மூக்ோல் போத்திய்மையால் 'மூக்கீச்சரம' 
எனறும இப்்பகுதி அ்ழக்ேப்்படுகி்றது. 
இச்பசய்தி சிலப்்பதிோரத்திலும உளளைது.

மூலவர் '்பஞ்சவர்ணநா்தர்' என்ற 
திருநாமைத்து்டன, சிறிய லிஙே வடிவில் ோடசி 

ஒருசமையம உ்தஙே முனிவருக்கு மைன 
அ்மைதி கு்லநது மைனம ்தத்்தளித்்தது. 
அப்க்பாது அவர் ோவிரி நதிக்ே்ரயில் உளளை 
ஒர் ்தலத்தில் சிவப்பருமைா்னக் ேணடு 
வழி்பட்டார். அப்க்பாது அவருக்கு மைனம நிமமைதி 
அ்்டந்தது. அ்தனால் அவர் அத்்தலத்திகலகய 
சில நாடேள ்தஙகி வழி்ப்ட விருமபினார்.

ஒருநாள உ்தஙே முனிவருக்கு 
சிவப்பருமைான ோ்ல கநர வழி்பாடடினக்பாது 
இரத்தின லிஙேமைாேவும, உச்சிக்ோல வழி்பாடு 
கநரத்தில் ஸ்்படிே லிஙேமைாேவும, சாயரட்ச 

பஞெ்வர்ணநாதர
ஐந்து ்வண்ணமா� அருளிய ம. நி்த்ானநேம்ம. நி்த்ானநேம்
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ஒருவன் நீர் வவண்டி நிலத்தில் பத்தடி ஆழம் 
வவட்டினான். நீர் இல்்லவென்று வவறு இடத்தில் 
பத்தடி ஆழம் வவட்டினான். நீர் இல்்ல. இபபடி 
இருபது இடத்தில் பத்துப பத்து அடிகளாகக் குழி 
வவட்டி நீர் கி்டக்காது வருந்திச் வென்்ான்.

ஒவே இடத்தில் ஐம்பது அறுபடி அடி 
வவட்டியிருந்தால் நிச்ெெமாக அவனுக்கு 
நீர் கி்டத்திருக்கும். இதுபது இடஙகளில் 
இருநூறு அடிகள் வவட்டியும் 
நீ ர்  கி்டக்க பவ ப் ாது 
வருந்தினான்.

அதுவபால,  நாம் 
ஒவே மூர்த்தி்ெ 
உறுதிொகப பற்றி 
உபாெ்ன புரிெ 
வவண்டும்.

வாரியார வமாழி்கள்

அளிக்கின்றார். உ்தஙே முனிவருக்கு ஐநது 
ோலஙேளில் ஐநது வணணமைாேச் சிவப்பருமைான 
ோடசி போடுத்்த்தால் இப்ப்பயர் ப்பற்றார். 
நானமுேன இத்்தலத்திறகு வநது இ ்்றவனுக்கு 
பூ்ஜ பசய்து வழி்பட்டக்பாது, இக்தக்பால் 
ஐநது வணணமைாேக் ோடசி போடுத்்த்தாேவும 
கூறுவர். அம்பாள 'ோநதிமைதியம்மை' எனனும 
திருநாமைத்து்டன ்தரிசனம ்தருகின்றாள.

கோஷ்்டத்தில் விநாயேர், ்தடசிணாமூர்த்தி, 
துர்க்்ே, சணக்டஸ்வரர் ஆகிகயார் ோடசி 
்தருகின்றனர். பிரோரத்தில் விநாயேர், 
வளளி க்தவகசனா சகமை்த சுப்பிரமைணயர், 
்்பரவர், சூரியன, சனி ்பேவான ஆகிகயார் 
்தரிசனம ்தருகின்றனர்.

அறு்பத்து மூனறு நாயனமைார்ேளுள ஒருவரான 
புேழ்ச்கசாழ நாயனாரும அவ்தாரம பசய்து 
ஆடசி புரிந்த ்தலம. கமைலும சிவப்பருமைானுக்கு 
யா் ன புோ மைா்டக் கோயில்ே்ளை எழுப்பிய 
கோச்பசஙேடகசாழ நாயனார் அவ்தாரம பசய்து 
முக்தி ப்பற்ற ்தலமும இதுகவ.

சஙேோல மைனனர்ேளைான கசரன, 
கசாழன, ்பாணடியன ஆகிய மூகவந்தர்ேளும 
வழி்பட்ட ்தலம இந்த உ்்றயூர். 276 க்தவாரத் 
்தலஙேளுள மூகவந்தர்ேளும வழி்பட்டது 
உ்்றயூரும, திருப்்பரஙகுன்றமும ்தான.

விஷ்ணு, பிரமமைா, உ்தஙே முனிவர், 
ேரு்டன, ோசிய்ப முனிவரின மை்னவியான 
ேத்ரு, அவர்ேளைது மைேனான ோர்க்கோ்டேன, 
கவ்தஙேள ஆகிகயார் வழி்பட்ட ்தலம.

இக்கோயிலில் மூனறு நி்லேளு்டன 
கூடிய சிறிய இராஜகோபுரம உளளைது. 
கோயிலின ்தல விருடசம வில்வம. 
தீர்த்்ததிறகு சிவ தீர்த்்தம எனறு ப்பயர்.

்வோசி மைா்தம விசாேத்்்தபயாடடி 
பிரமகமைாறசவம ந்்டப்பகி்றது. உ்தஙே 

முனிவருக்கு இ்்றவன ஐநது நி்றஙேளைாே 
ோடசியருளிய நாளைான ஆடி மைா்தம ப்பௌர்ணமி 
தினம சி்றப்்பாேக் போண்டா்டப்்பகி்றது.

க்தவா ரப் ்ப ா ்டல் ப்பற்ற 2 7 6 
திருத்்தலஙேள வரி்சயில் 68வது ்தலம. 
ோவிரி ப்தனே்ரத் ்தலம. திருஞானசம்பந்தர் 
ஒரு ்பதிேம ்பாடியுளளைார்.

இக்கோயில் ோ்ல 6 மைணி மு்தல் 
மைதியம 12 மைணி வ்ரயிலும, மைா்ல 4.30 
மைணி மு்தல் இரவு 9 மைணி வ்ரயிலும 
ந்்ட தி்றநதிருக்கும.    
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தைவறபகாடித்ானின் திருப்புகழ்்த ேலங்கள் - 8
சம்பாதி முனிவருக்கு அருள்சய்த கழுகபாசல மூர்த்தி

றைறே சு. சுதேஷ் பிரி்ன்றைறே சு. சுதேஷ் பிரி்ன்

சுப்பிரமைணிய ே்டவுள இராஜக்பாேமைாே 
வீறறிருப்்ப்தாே ேந்த புராணத்தில் ேச்சியப்்ப 
சிவாச்சாரியார் குறிப்பிடுகின்ற அறபு்தஙேளும 
்பல அதிசயஙேளும நி்்றந்த திருத்்தலமைான 
“ேழுகு மை்ல” திருத்்தலத்தி்ன இந்த 
மைா்தம நாம ்தரிசிக்ேவுளகளைாம.

இராமைாயணக் ோலத்தில், ஜ்டாயு 
இராவணனால் போளளைப்்படடு, ராமைபிரானால் 
ஈமைக் கிரி்யேள பசய்யப் ப்பறறு கமைாடசம 
அ்்டந்தார். இ்தனால் ஜ்டாயுவின ்தமபியான 
ேழுகு முேம போண்ட சம்பாதி முனிவர், 
சகோ்தரனுக்கு ஈமைக் கிரி்யேள பசய்யா்த 
ோரணத்்தால் ்பா்பம ஏற்படடுவிட்டக்த எனறு 
வருநதினார். இ்்தயறிந்த ராமைபிரான 
ேஜமுே ்பர்வ்தத்தில் உளளை தீர்த்்தத்தில் 
நீராடி சிவபூ்ச பசய்து வந்தால் இ்தறகு 
உ்பாயம கிடடும எனறு அருளுகின்றார்.

்பல ோலம ேழித்து சூர்பத்மை்ன வ்்தக்ே 
திருஅவ்தாரம பசய்்த முருேப்ப்பருமைான 

இவவழிகய பசல்ல, மு்தலில் ேஜமுோசூர்ன 
வ்்தகின்றார். சூர்ன வ்்தத்து இஙகே 
இ்ளைப்்பா்ற சம்பாதி முனிவர் முருேனுக்கு 
இ்டமைளிக்கின்றார். கமைலும சூர்பத்மைனின 
இருப்பி்டத்்்தயும ோடடுகின்றார். இ்தனால் 
மைகிழ்ந்த ேந்தப்ப்பருமைான சம்பாதி 
முனிவருக்கு, ஈமைக்கிரி்யேள பசய்யா்த்தால் 
ஏற்பட்ட ்பா்பம நீஙே அருளபுரிகின்றார்.

இத்்த்ன சி்றப்பு வாய்ந்த ்தலத்தினில் 
முருேப்ப்பருமைான ேழுோச்சல மூர்த்தியாே 
ஒரு திருமுேத்து்டன, ஆறு திருக்ேரஙேளு்டன, 
வலது ோலி்ன ப்தாஙே விடடும, இ்டது 
ோலி்ன மையில் மீது ்வத்தும அமைர்ந்த 
திருகோலத்தில் கமைறகு கநாக்கி எழில் 
ோடசி ்தருகின்றார். கமைலும இத்்தலத்தில் 
ேழுோச்சல மூர்த்திக்கு இநதிரகன மையிலாே 
அ்மைநதுளளைார். இஙகு வளளி ப்தறகு 
கநாக்கியும, ப்தய்வா்ன வ்டக்கு கநாக்கியும 
அமைர்ந்த கோலத்தில் அருள்பாலிப்்பது 
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கவபரஙகும ோணமுடியா்த அ்மைப்பு.

்பல அதிசயம போண்ட இத்திருத்்தலம 
ஓர் கு்்டவ்ர கோயில். மிேப் ப்பரிய 
மை்ல, அழகிய முன மைண்ட்பம, அருகே 
ப்பரிய தீர்த்்த குளைம என இயற்ே 
போஞ்சம திருத்்தலம. திருக்கோயி்ல 
சுறறி வர கவணடும என்றால், ேழுகு 
மை்லயி்னகய சுறறி வர கவணடும. 
அேத்தியர் தினமும ேழுோசல மூர்த்தி்ய 
வழி்படுவ்தாே ஐதீேம.

இத்்தல மூர்த்தியின மீது அருணகிரிநா்தப் 
ப்பருமைான,

"குததல வமாழியினார நிதிக்வ�ாள் ்வாைணி"
"க�ாங� முத�யு வமலிய வீஙகு புள� �ளப"
"முதலதய மதைத்துத் திைப்ப ைாத்டதய
வநகிழ வுடுத்துப் படுப்பர ்வாயிதழ்"

எனறு மூனறு அரு்மையான திருப்புேழ் 
்பாமைா்லயி்ன ்பாடி அருளியுளளைார்.

இக்ேழுகு மை்லயினமீது கி.பி. 800 
இல் ்பாணடிய மைனனரால் ்பா்்ற்யக் 
கு்்டநது பசதுக்ேப்்பட்ட பவடடுவான 
கோயில், ்தமிழர்ேளின வியக்ே ்வக்கும 
ேடடி்டக் ே்ல்ய உணர்த்தும சான்றாே 
உளளைது. ்பல வடப்டழுத்து ேல்பவடடுேளும, 
சமைணர் ்படுக்்ேயாே இருந்த்தறகு 
அ்்டயாளைமைாே ்பல தீர்த்்தஙேரர்ேளின 
பு்்டப்பு சிற்பஙே்ளையும இஙகு ோணலாம.

ே ழு கு  மை ் ல யி ் ன 
கோவில்்படடியிலிருநதும அல்லது சஙேரன 
கோயிலிருநதும 21 கி.மீ ப்தா்லவினில் 
அ்்டயலாம.

வாருஙேள நாமும பசனறு ேழுேசால 
மூர்த்தியி்ன ேணடு லயித்து வழி்படடு 
மைகிழ்கவாம. 
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அம்பிறகயின் ஆட்சி பீ்டங்கள் - 4

இநதுக்ேளின புனி்த ்தலஙேளில் சி்றப்பு 
மிக்ே்தான ோசி புரா்தனமைான நேரமைாகும. 
்பனாரஸ் எனறும அ்ழக்ேப்்படும ோசி முக்தி 
்தலமைாகும. ஒளி, மைஙோ்த ஞானம என்பது 
ோசிக்கு ப்பாருள. மைோனேளைான ஆதிசஙேரர், 
இராமைனுஜர், குமைரகுரு்பரர், முனிவர்ேள, 
ஞானிேள, ரிஷிேள ்த்டம்பதித்்த புனி்த பூமி 
ஆகும. வாரணா மைறறும ்சி எனனும 
இரணடு நதிேளுக்கி்்டகய ஓடுவ்தால் இது 
'வாரணாசி' எனறு அ்ழக்ேப்்படுகி்றது. ோ 
= க்தாள சு்மை; சி = ப்பண சு்மை. ்பார்வதி 
க்தவி்யத் க்தாளில் சுமைநது போணடு 
சிவப்பருமைான, ்ரித்வாரிலிருநது இஙகு 
வந்த்மையால் இத்்தலம ‘ோசி’ எனறு 
அ்ழக்ேப்்படுவ்தாே ஐதீேம.

ோசி நேரம கவ்தோலம மைறறும புராண 
ோலஙேளுக்கு முந்்தயது. சிவ்ன 
நி்னத்துச் ்தவம பசய்து சூரியனின 

பு்தல்வர்ேளுள ஒருவரான சனி்பேவான 
நவக்கிரேஙேளில் ஒருவராேவும, மைறப்றாரு 
பு்தல்வரான எமை்தர்மைன எமைகலாேத்துக்கு 
அதி்பதியாேவும ஆனார்ேள. பிரமமைக்தவன 
இத்்தலத்தில் யாேம பசய்து பிரமமை 
்ப்தவி்யப் ப்பற்ற்தாேவும கூறுகி்றார்ேள. 
இராமைாயணத்தில், இராவண்னக் போன்ற 
பிரமமை்த்தி க்தாஷம நீஙே, இராமைன 
இஙகிருநது மைண போணடு பசனறு 
இராகமைஸ்வரத்தில் லிஙேம பிரதிஷ்்்ட 
பசய்து வழி்படடுத் ்தனது க்தாஷத்்்த நீக்கி 
போண்ட்தாே புராணஙேளில் கூ்றப்்படடுளளைது. 
மைோ்பார்தத்தில் ்பஞ்ச ்பாண்டவர்ேள வழி்பட்ட 
்தலமைாே கூ்றப்்படுகி்றது. ்பல ஞானிேளும, 
கயாகிேளும, சப்்த ரிஷிேளும இஙகு ்தவம 
புரிநது ்பல க்பறுே்ளை அ்்டநதிருப்்ப்தால், 
வார்த்்்தேளில் அ்டஙோ சி்றப்புே்ளைப் 
ப்பற்றது ோசியம்பதி.

ோசி முக்தி போடுக்கும ்தலம. 
இஙகிருக்கும ோசி விஸ்வநா்தர், 12 
கஜாதிர் லிஙேஙேளில் மு்தன்மையானவர். 
51 சக்தி பீ்டஙேளில், அமமைன விசாலாக்ஷி 
வீறறிருக்கும இத்்தலமும இதுகவ ஆகும. 

கபாசி விசபாலபாட்சி அம்மன்
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க்தவியின ோது வ்ளையஙேள 
மைறறும ேணேள விழுந்த 
இ்டமைாே ோசி ேரு்தப்்படுகி்றது.

சிவ்ன அ்ழக்ோமைல் 
்தடசன யாேம பசய்்த க்பாது, 
சி வனின க ்ப ச்் ச  மீறி 
்தாடசாயிணி யாேசா்லக்குச் 
பசனறு ்தந்்த்ய எதிர்த்்தாள. 
அப்க்பாது தீயில் மைாய்ந்த 
்த ா ட ச ாயிணி்யக் ேணடு சிவன 
ஊழித்்தாண்டவம ஆ்ட, திருமைால் ்தமைது 
சக்ராயு்தத்்்த ஏவி ்பார்வதி க்தவியின 
உ்ட்ல துணடித்்தார். அதில் ஒவபவாரு 
்பாேமும, ஒவபவாரு இ்டத்தில் சி்தறி 
விழுந்தது. ்பார்வதியின உ்டல் ்பாேஙே்ளை 
சிவப்பருமைான ோசிக்குக் போணடு வந்தார்.

்பார்வதியின ோதில் சிவன ்தாரே 
மைநதிரத்்்த உ்பக்தசம பசய்ய முற்பட்ட க்பாது 
க்தவியின ோதில் இருந்த ோ்தணிே்ளைக் 
ோணா்த சிவப்பருமைானின ேணேளில் 
திருமைால் ப்தன்பட்டார். ்தமைது சக்ேரத்்தால் 
கிணறு க்தாணடி அருகே அமைர்நது 
சிவனுக்குத் ்தரிசனம ்தந்தார். அவரி்டம 
பசனறு அமபி்ேயின ோ்தணி்யக் 
கேடே அவர் அருகில் இருந்த கிணற்்றக் 
ோணபித்்தார்.

சிவன கிண்்ற எடடிப் ்பார்க்ே 
அவரது ோதுேளில் இருந்த குண்டலமும 
கிணறறுக்குள விழுந்தது. அப்க்பாது 
கி ண ற றி ல்  பி ர ே ா ச மை ா ன 
க ்ப ப ர ாளியு ்டன பவளிப்்ப ட ்ட 
சிவலிஙேத்தில் சக்தி-சிவன இருவரது 
சக்தியும ஐக்கியமைாே இருந்தது. அந்த 
கஜாதிர்லிஙேத்்்த எடுத்து திருமைால் 
வழி்பட்டக்தாடு , ப்தா்டர்நது 
சிவ்ன கநாக்கி ்தவமிருநது, 

இந்த கஜாதிர் லிஙேத்்்த 
மைக்ேள வழி்ப்ட கவணடும 
எனறும, சிவனது பி்்றயில் 
கு டி க்  ப ே ாணடிரு க்கு ம 
ேங்ே இந்த லிஙேத்்்த 
அபிகஷகித்து இஙகு நீராடும 
மைக்ேளின ்பாவஙே்ளைப் 
க்பாக்ே கவணடும எனறும 
கவணடினார்.

சிவப்பருமை ானும ,  திருமை ாலின 
விருப்்பத்துக்கிணஙே அந்த கஜாதிர் 
லிஙேத்தில் ஐக்கியமைாகி, இனறும மைக்ேளுக்கு 
்தரிசனம ்தநது போணடிருக்கி்றார். 
அவருக்கு விசாலாடசி்யத் திருமைணம 
பசய்து ்வத்்தார் திருமைால். இஙகு 
அருள்பாலிக்கும எமப்பருமைான விஸ்வநா்தர் 
எனறு அ்ழக்ேப்்படுகி்றார். மூலவர் 
மைரே்தத்்தால் ஆனவர்.

சக்தி பீ்டமைாே திேழும அன்ன 
விசாலாடசி கோயில், ப்தனனிநதிய 
்பாணியில் அழகு்ற ேட்டப்்படடுளளைது. 
்தனி சனனிதியில் நின்ற கோலத்தில் 
அருள்பாலிக்கி்றாள அன்ன விசாலாடசி. 
சாந்த வடிவத்க்தாடு எடடுத் தி்சேளிலும 
உளளை ்பக்்தர்ேளுக்கு அருள புரியும 
வ்ேயில் ,  அன்ன விசாலா டசி 
மைணிேர்ணிோ பீ்டத்தில் அமைர்நது, அழகு்றக் 
ோடசி ்தருகி்றாள. ்தன்ன அனக்பாடு 
வழி்படும ்பக்்தர்ேளின கவணடு்தல்ேள 
யா்வயும நி்்றகவறறுகி்றாள.

ந வ ர ா த் தி ரியின க ்ப ா து  9 
நாடேளும நவ துர்க்ோ வடிவில் 
க ்த ா ன று ம  க ்த வி ய ா ன வ ள , 
கவணடு்பவர்ேளுக்கு கவணடிய்்த 

்தருகி்ற ாள .  இந்த  முக்தி 
்தலத்தில் வநது உயிர் நீத்்தால் 
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1. மை்ல நாடடிலிருநது ப்பான சுமைநது வந்த சுந்தரரி்டமிருநது, ப்பருமைான 
கவடுவனாய் வநது ப்பாருள ேவர்நது பசன்ற திருத்்தலம எது? - 
திருமுரு்கன்பூண்டி

2.  திருஞானசம்பந்தர் இ்்றவனி்டம ப்பாற்தாளைம ப்பற்ற ்தலம எது? - 
திருக்காலக்கா

3.  அருணகிரிநா்தர் எந்தத் திருப்புேழில் திருமைாலின ஐநது ஆயு்தஙே்ளையும 
சுடடி ்பாடுகின்றார்? குதிபாய்நதி ைத்ைம் - மதுைாநை்கம் திருப்பு்கழ் 

4.  திருவாசேத்தில் பமைாத்்தம எத்்த்ன மைேளிர் வி்ளையாடடுக்ேள ்பதிேஙேளைாே 
அ்மைநதுளளைன? பாத்வயாைல, அம்மாதை ஆைல, சுண்்ணம் இடித்ைல, தும்பி 
பிடித்ைல, தைள்களே்ணம் த்காடடுைல, சாழல, பூப்பறித்ைல, உநதி பைத்ைல, கைாள் 
கநாக்கம், ஊசல - பத்து விதளேயாடடுக்கள் 

5.  திருநாவுக்ேரசர் சமைண சமையத்்்த சார்நது இருந்தப்பாழுது அவருக்கு வழஙகிய 
ப்பயர் எனன? - ைருமகசைர்

முக்தி கி்்டக்கும எனகி்றார்ேள. ஆனமைா 
பிரியும ்தருணம அவர்ே்ளை விசாலாடசி 
்தன மைடி மீது கி்டத்திக் போளவ்தாேவும, 
விஸ்வநா்தர் அவர்ேளைது ோதில் ஸ்ரீ 
இராமை நாமைத்்்த உ்பக்தசிப்்ப்தாேவும 
நம்பப்்படுகி்றது.

ச க் தி  பீ ்ட த் தி ல்  ே ங ் ே 
ே்ரகயாரத்தில், நீராடுவ்தறபேனறு 64 
்படித்து்்றேள தீர்த்்தக் ேட்டஙேளைாே 
அ்மைக்ேப்்படடுளளைன. மைணிேர்ணிோ 
ோட என்ற ்படித்து்்றயில் அமமைன 
அருள்பாலிப்்ப்தால் இது மைணிேர்ணிோ 
பீ்டம எனறு அ்ழக்ேப்்படுகி்றது. ோசி 
நேரத்தில் வசிக்கும மைனி்தர்ேள மைடடுமைல்ல, 
அஙகு வசிக்கும அ்னத்து ஜீவனேளும 
புணணியம பசய்்த்வகய. இஙகு நாய்ேள 
கு்ரப்்பதில்்ல, ்பல்லிேள சத்்தம 
எழுப்புவதில்்ல. மைாடுேள யா்ரயும 
முடடுவதில்்ல.

அம மைன வி ச ால ா ட சி ய ா ேவு ம , 
அனனபூரணியாேவும எழுந்தருளி 
இருக்கி்றாள . இரு கோயில்ேளும 
்தனித்்தனிகய சிறிது ப்தா்லவில் உளளைன. 
விசாலாடசி கோயில் ப்தனனாடடுப் ்பாணியில் 
நவக்கிரேஙேளு்டன ேட்டப்்படடுளளைது. 
அனனபூரணி கோயிலில் தீ்பாவளி அனறு 
அனனக்போடி உறசவத்தினக்பாது அம்பாள 
லடடுத் க்தரில் ்பவனி வருவாள. அனனபூரணி 
ோசியில் இ்்றவனுக்கும, மைக்ேளுக்கும 
உணவு வழஙகி ்பசிப்பிணி க்பாக்குகி்றாள. 
ேங்ேயில் நீராடினால் நமைது க்தேமும, 
விசாலாடசி - விஸ்வநா்த்ர ்தரிசித்்தால் 
ஆனமைாவும புனி்தமை்்டகின்றன. முக்தி 
்தலஙேளைாே குறிப்பி்டப்்படும ்தலஙேளில், 
ோசி மு்தல் ்தலமைாே சி்றப்பு ப்பறறுளளைது. 
்சவர்ேள இ்்த பூகலாே ்ேலாயம 
எனறும க்பாறறுகி்றார்ேள. இநதுக்ேளைாேப் 
பி்றந்தவர்ேள ஒரு மு்்றகயனும ோசிக்கு 
அவசியம பசனறு வர கவணடும.     

கண்டுபிடியுஙகளேன் – ஏப்ரல் 2021 (விடைகள்)
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ச்சாழ நாடடின் ்பஞ்ச ஆரணய தலங்கள்

1.  திருக்கரு்காவூர்
முலதல்வைம், பள்ளிதயழுச்சியின் தபாழுது ்வழிபடு்வது சிைப்பு 

2.  திருஅ்வளி்வநலலூர்
பாதிரி ்வைம், ்கால சநதியின் தபாழுது ்வழிபடு்வது சிைப்பு 

3.  திருஅைதைப்தபரும்பாழி (ஹரித்து்வாைமங்கலம்)
்வன்னி ்வைம், உச்சிக ்காலத்தில ்வழிபடு்வது சிைப்பு 

4.  திருஇரும்பூதளே (ஆலஙகுடி)
பூதளே ்வைம், சாயைடதச ்காலத்தில ்வழிபடு்வது சிைப்பு

5.  திருகத்காள்ளேம்புதூர்
வில்வ ்வைம், அர்த்ை ைாம பூதை ்காலத்தில ்வழிபடு்வது சிைப்பு

5. திருக்்காள்்ளம்புதூர்5. திருக்்காள்்ளம்புதூர்

1. திருக்கருகாவூர்1. திருக்கருகாவூர்

2. திருஅவெளிவெநலலூர்2. திருஅவெளிவெநலலூர்

3. திருஅரதைப்ேரும்ோழி3. திருஅரதைப்ேரும்ோழி

4. திருஇரும்பூத்ள4. திருஇரும்பூத்ள
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புதை்கப் பிேதி ரவண்டுரவார நிரவா்க ஆசிரியதேத வைாடரபு 
வ்காள்ளுமாறு ர்கட்டுக் வ்காள்்ளப்படுகிறார்கள்.

திருநீல்கண்டம் - ஆறு மாை மின்னிைழ் புதை்கமா்க வவளியீட்டு விழா 
நாள் : 14.04.2021, இடம் : வைாண்தட மண்டல ஆதீன மடம், ்காஞ்சிபுேம்
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