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

(மின்னிதழ் - தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும்)

"நால்வரின் பாததயில..." யாத்திதை குழு வ்வளியீடு

Ýèv† - 2021 பயணம் : 11பாதை : 1



"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

ஆன்மீக ்வாெகரகள் ைஙகளது 
ஆல�ாெதனைகள், விைரெனைஙகள், 
பதைப்புகள், ஓவியஙகள் அதனைத்தும் 
அனுப்ப ல்வண்டிய முக்வரி:

புதிய எண். 21, பதைய எண். 6/2, 
காைணி லைாடைம் பிைைானை ொத�, 
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ஆசிரியர் பககம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

இநத மோதம பல முக்கிய திரு�ோட�ள் 
வருகின்றன. அதில் முக்கிய ஒனறு 
அமபின�யின அவதோரத் திரு�ோளோன 
ஆடிப்பூரத் திரு�ோள். உல� மக்�னள 
�ோப்பதற�ோ� அமபோள் சக்தி கதவியோ� 
கதோனறியதோ�க் புரோணங�ள் கூறுகின்றன. 
அனன்றய தினம அனனனனய வழிபடடு 
�னனம அனைகவோம.

பபருமபோலோன கதவோரப் போைல் பபற்ற 
தலங�ள் இருக்கும �ோவிரி �தியின 
சி்றப்னபக் ப�ோணைோடும ஆடிப்பபருக்கு, 
முரு�ப் பபருமோனின அருனள அளிக்கும 
ஆடிக் கிருத்தின�, �மது முனகனோர�ளுக்கு 
வழிபோடு பசயய கவணடிய ஆடி அமோவோனச, 
பபண�ள் தங�ள் மோங�லய பலம மறறும 
பசல்வ வளம ஆகியவறன்ற கவணடி 
�ைத்தும வரலடசுமி விரதம கபோன்ற 
முக்கிய விரத �ோட�ள் இநத ஆ�ஸ்டு 
மோதத்தில் வருகின்றன. �ோம அனனவரும 
இநத விரதங�னளக் �னைப்பிடித்து 
இன்றயருனளயும, மூதோனதயர�ளின 
ஆசினயயும பபறுகவோம.

ஆடிக் கிருத்தின�னய முனனிடடு 
முரு�ப் பபருமோன அருள் போலிக்கும 
ச�ல தலங�ளிலும சி்றப்பு அபிகே�ம 

மறறும ஆரோதனன�ள் �னைபபறும. 
பக்தர�ள் போத யோத்தினர, �ோவடி எடுத்தல் 
கபோன்ற வழிபோடு�னள கமறப�ோள்வோர�ள். 
அதுகபோல ஆடி அமோவோனச அனறு 
முக்கிய தீரத்தங�ள் உள்ள தலங�ளில், 
புனித நீரோடி, தங�ள் முனகனோர�ளுக்கு 
தரப்பணம பசயவோர�ள். ஆனோல் 
இநத ஆணடும ப�ோகரோனோ தீநுணமி 
�டடுப்போடு�ள் உள்ளதோல் அனபர�ள் 
போது�ோப்புைன வழிபோடு பசயயுமோறு 
க�டடுக் ப�ோள்கிக்றோம.

இனி, இநத இதழில் '�ல்வோழ்வுத் 
தரும திருமுன்றத் தலங�ள்' பதோைரில் 
' இ டு ம ப ோ வ ன ம '  த ல த் ன த யு ம , 
அமபின�யின ஆடசி பீைங�ள் வரினசயில் 
'திருவோனனக்�ோவல்' தலத்னதயும, 
கசவறப�ோடிகயோனின திருப்பு�ழ்த் 
தலங�ளில் 'ஞோனமனல' குமரனனயும, 
தரிசிக்� உள்களோம. 'தமிழ�ம �ணை 
ஞோனி�ள்' வரினசயில், ம�ோன கசேோத்ரி 
சுவோமி�ள் ' வரலோறு ,  � ோல்வரின 
போனதயுைனோன அனபர�ளின அனுபவங�ள் 
ஆகியனவ இைம பபறுகின்றன.

அனபுைன
ம. நித்யானநதம்

பபோறுப்போசிரியர

கங்க்ைச் ச்ையுள் ்ைத்தார் கதிர்்பதாறி அரவும் ்ைத்தார்
திஙக்ைத திகழ ்ைத்தார் தி்சதி்ச ்்தாழவும் ்ைத்தார்
மங்க்ைப் பதாகம் ்ைத்தார் மதானமறி மழுவும் ்ைத்தார்
அங்கயுள் அனலும் ்ைத்தார் ஐை்ன ைதாற னதாரர.

- திருநதாவுககரசு சுைதாமிகள் அருளிை ர்ைதாரம்

2திருநீலகண்டம் ஆகஸ்ட் 2021



ரைவற்கொடிரயொனின் திருப்புகழ்த் ைலஙகள் - 11

சைசை சைசை 
சு. சுரேஷ் பிரியன்சு. சுரேஷ் பிரியன்

முரு�ப் பபருமோன ஞோனகம வடிவோ� 
�ோடசியளிக்கும அறபுதத் திருத்தலம, 
பிரமம சோஸ்தோ வடிவினில் அமரநதிருக்கும 
திருத்தலம, �நதன வள்ளியுைன �ோல் பதித்த 
திருத்தலம, இமமோதம �ோம தரிசிக்கும 
ஞோனமனல திருத்தலம.

150 படி�ள் ப�ோணை சிறிய மனல 
மீதுள்ள எழில் ப�ோஞ்சும திருத்தலம. 
பிரணவத்துக்குப் பபோருள் பதரியோத 
பிரமனனத் தனலயில் குடடி, சின்றயிடடு, 
சிருஷ்டித் பதோழினலத் தோகம கமறப�ோணை 

அருட க � ோல ம .  ஆன�ய ோல்  ஒரு 
திருமு�மும �ோனகு திருக்�ரங�ளும 
ப�ோணடு ஞோனகுஞ்சரி, ஞோனவல்லி 
சகமத ஞோனபணடித சுவோமியோ� நின்ற 
திருக்க�ோலத்தில் அருட�ோடசி. ஒரு 
�ரத்தினில் �மணைலமும, மறப்றோரு 
�ரத்தினில் ஜபமோனல ஏநதியும, முன 
வலக்�ரம அபய முத்தினரயிலும, முன 
இைக்�ரம இடுப்பிலும ப�ோணடு �ோடசி 
தரும நின்ற க�ோலத்தினன வரணித்திை 
வோரத்னத�ள் தோன கபோதுகமோ...

குறமகள் ைழுவிய குமரன் வீற்றிருக்கும்ஞாைமனல
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வள்ளிமனலயினிகல தினனப்புனம 
�ோத்த கு்றவஞ்சி வள்ளினய கவடுவனோ� 
வநது �ோதல் மணம புரிநது, அனழத்து 
வரும கவனளயில் முரு�ன வள்ளியுைன 
ஞோனமனலயினில் நின்றதோ�வும, பினபு 
திருத்தணியில் அமரநததோ�வும ஓர புரோணம 
வழங�ப்படுகின்றது.

வள்ளிமனல, ஞோன மனல, திருத்தணின� 
மனல என மூனறு தலங�ளும முக்க�ோண 
வடிவினில் ஓர சி்றப்போ� அனமநதுள்ளது.

உறசவ மூரத்தியோ� அழ�ன முரு�ன 
இைதுபு்றம மடிமீது வள்ளினய அனணத்தவோறு 
இருக்கும திருக்�ோடசி கவபரஙகும �ோணக் 
கினைக்�ோத �ோடசி. இத்திருக்�ோடசியினன 
�ணடும, முரு�னின போத தரிசனமும 
�ணடு மகிழ்நத அருணகிரி�ோதப் பபருமோன 
இத்தல அழ�ன மீது இரணடு அறபுதமோன 
திருப்பு�ழ் போைல்�னள சோறறியுள்ளோர.
"மனையவள் நனைகை வூரி ைனைவரு நனைகை ல�ோை 
மைளிரு நனைகை தோனத - தமல�ோடும்"
"சூதுகைோன� ைோ� �ோனைபண மோதர் 
தூனவயர்ைள் லைோனை - முைநீ�ர்"

மனலயின கமறபு்றம ஏறிச் பசல்லும 
வழியில் முரு�ன உணைோக்கிய 'கவறசுனன' 

உள்ளது. சில படி�ள் ஏறி மனலயின 
கமறபு்றம பசன்ற ோல் ,  அஙகுள்ள 
மணைபத்தில் ஞோனப்பூஙக�ோனத சகமத 
ஞோனகிரீஸ்வரர அருள் �ோடசி வழஙகுகி்றோர. 
அருணகிரி�ோதனர பரமகுருவோ�க் ப�ோணடு 
இநத ஞோனமனலயில் பல்லோணடு�ள் 
தவமியறறியவர ஞோனபவளிச் சித்தர எனனும 
போலசித்தர ஆவோர. முரு�ன திருவடி�ள் 
பதிநத இவ்விைத்தில் தவமியறறி, மக்�ளுக்கு 
கூன, குருடு, பசவிடு, கபடு கபோன்ற 
குன்ற�னள நீக்கி, பல க�ோய�ளுக்கு 
மருநதளித்து, ஞோனத்னத கபோதித்தவர. 
�ோரத்தின� மோதம மூல �டசத்திர �ோளனறு, 
இவர ஞோனமனல முரு�ன திருவடி�ளில் 
�லநதோர.

இ ர ோணி க ப ட ன ை  ம ோ வ ட ை ம , 
�ோகவரிபோக்�த்திலிருநது கசோளிங�ர 
பசல்லும வழியில் 16 கி.மீ பதோனலவில் 
அனமநதுள்ளது. க�ோவிநதகசரிகுப்பம எனறு 
க�டடு பசல்ல கவணடும. கமடடுமங�லம 
எனனும ஊரிலிருநது அழ�ோன ஆலய 
வனளவு �மனம இனிகத வரகவறக்கும. 
வோருங�ள் �ோமும பசனறு ஞோனகம 
வடிவோன �நதனன �ணடு வணஙகி 
மகிழ்கவோம. 

4திருநீலகண்டம் ஆகஸ்ட் 2021



வோச� அனபர�ளுக்கு வணக்�ம. 
போை�ச்கசரி ஸ்ரீ இரோமலிங� சுவோமி�னளத் 
பதோைரநது �ோம இமமோதம வணங�விருக்கும 
அருளோளர, மக்�ளோல் "தங�க்ன� ம�ோன", 
"தங�க்ன� சோமி" எனப்றல்லோம அனபுைன 
அனழக்�ப்படை ம�ோன கசேோத்ரி சுவோமி�ள். 
பஞ்ச பூதத் தலங�ளில் மண தலமோம 
�ோஞ்சி அருக� பி்றநது, அக்னி தலமோம 
திருவணணோமனலயில் வோழ்நது, தனனன 
�மபியவர�ளுக்கு வழி�ோடடிய ம�ோன. 
மக்�ளிைம மடடுமல்லோது அனனத்து 
உயிர�ளிைத்தும அனபு �ோடடியவர. கசேோத்ரி 
சுவோமி�ள் தன அனபர�ளுக்கு அருளும 
விதகம வித்தியோசமோனது. வோருங�ள் 
சுவோமி�ளின வரலோறன்ற சுருக்�மோ� 
பதரிநது ப�ோள்கவோம.

ைமிழகம் கணட ஞொனிகள் - 8

மகான் சேஷாத்ரி சு்வாமிகள்
தைாற்றம்

சுவோமி�ள் பி்றநதது உத்திரகமரூர 
அருக� உள்ள வோவூர. பபறக்றோர திரு. 
வரதரோஜன - திருமதி. மர�தோமபோள். வமசம 
- �ோமக�ோடி வமசம (ஸ்ரீ ஆதிசங�ரரோல் 
�ோஞ்சி �ோமோடசி அமனமயின நித்திய 
பூனஜ�ளுக்�ோ� நியமிக்�ப் படைவர�ள்). 
தமபதி�ள் குழநனத வரம கவணடி 
அனனன �ோமோடசினயத் துதித்ததன மூலம, 
அனனனயின அருளோல் பி்றநதவரதோன 
கசேோத்ரி சுவோமி�ள். 1870ஆம ஆணடு 
ஜனவரி 22ல் (னத - ஹஸ்தம) பி்றநதோர.

ைஙகக்தக தேஷாத்ரி
சுவோமி�ளுக்கு சுமோர �ோனகு அல்லது 

ஐநது வயது இருக்குமகபோது ஒருமுன்ற 
�ோஞ்சி வரதரோஜப் பபருமோள் ஆலய 
பிரமகமோறசவத்திறகு தனது தோயுைன 
பசனறிருநதோர. எஙகும திருவிழோக் கூடைமும, 
�னை�ளும நிரமபி வழிநதன. அதில் ஒரு 
பபோமனமக் �னைனயக் �ைக்ன�யில் 
அஙகிருநத கிருஷ்ணர பபோமனம 
சுவோமி�னளக் �வரநதது. தனக்கு அநத 
பபோமனம கவணடும எனறு க�டைோர. தோய 
வோஙகித் தர மறுத்ததோல் அைம பிடித்து 
அழுதோர. அனதக் �ணை பபோமனம 
�னைக்�ோரர குழநனதனய அருக� அனழத்து 
அனபுைன சிறுவன கவணடிய பபோமனமனய 
எடுத்துக் ப�ோள்ள அனுமதித்தோர. மர�தம 
அமனம பணம ப�ோடுத்த கபோதும வோங� 
மறுத்து விடைோர. மறு�ோள் தோயும ம�னும 
அவ்வழிகய ஆலயத்திறகு பசல்ன�யில் 
அவர�னள அனையோளம �ணடு ப�ோணடு 

ரகொசைரகொசை
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ஓடிவநதோர அநத பபோமனமக் �னைக்�ோரர. 
அமனமயோர புரியோமல் போரக்�, �னைக்�ோரர 
சிறுவன கசேோத்ரியின ன��னளப் பிடித்துக் 
ப�ோணடு 'தங�க்ன�, தங�க்ன�' எனறு 
கூறி மகிழ்ச்சியில் அழுதோர.

அமனமயோர எனனபவனறு வினவ, 
அதுவனர விற�ோமல் இருநத அனனத்து 
பபோமனம�ளும முதல்�ோள் சிறுவன 
கசேோத்ரியின ன� படை பி்றகு முறறும 
விறறுத் தீரநததோ�க் கூறி �னறி பதரிவித்தோர. 
இவ்விேயம பி்றருக்கும பதரியவர, 
அனனவரும சிறுவனன தங�க்ன� கசேோத்ரி 
எனறு அனழத்தனர.

சிறுவயதிகலகய இன்ற பக்தி 
வோயக்�ப் பபறறிருநதது சுவோமி�ளுக்கு. 
பபறக்றோரிைமிருநது நின்றய ஸ்கலோ�ங�ள் 
�றறுக் ப�ோணைோர . இநநினலயில் 
சுவோமி�ளின பதினோன�ோம வயதில் 
தநனதயோர தவறி விைகவ, தோயின 
அரவனணப்பில் வளரநது வநதோர . 
சுவோமி�ளுக்கு ஆனமீ�த்தில் �ோடைம 
இருநத அளவிறகு உலகியலில் �ோடைம 
இல்னல. சிறு வயதிகலகய கவதம, போஷ்யம, 
சுகலோ�ம என �னகு �றறுணரநதோர. வை 
கதசத்திலிருநது �ோஞ்சி வநதிருநத போலோஜி 
சுவோமி�ளிைம தீடனச பபற்றோர. அதனபின 
சுவோமி�ள் கயோ�த்திகலகய மூழ்கி இருநதோர. 
அடைமோ சித்தி�ள் ன�வரப் பபற்றோர.

சில�ோலத்தில் சுவோமி�ளின தோயோரும 
இன்றவனடி அனைநதோர. அவர மன்றவதறகு 
முன சுவோமி�ளிைம மூனறு முன்ற 
அருணோசல, அருணோசல, அருணோசல 
எனறு கூறி மன்றநதோர. அது மநதிரம 
கபோல் சுவோமி�ளின மனதில் ஒலித்துக் 
ப�ோணகை இருநதது. அணணோமனல 
பசல்ல கவணடும என்ற ஆரவமும எழுநதது.

தோயோரின மன்றவுக்குப் பின சுவோமி�ள் 
தன சித்தப்போ, சித்தியின ஆதரவில் வளரநது 

வநதோர. அவரின 19ஆம அ�னவயில் அவருக்கு 
திருமணம பசயயலோம என்ற கபச்சு வருன�யில் 
சுவோமி�ளின ஜோத�த்னத போரத்த ஒருவர அவர 
சநநியோசி ஆவோர எனறு கூறினோர.

சுவோமி�ள் �ோஞ்சியில் வசித்த பபோழுது 
இயன்றவனர தினமும �ள்ளிரவில் 
'மூ�பஞ்சசதி ' எனும மநதிரத்னத 
பசோல்லிக் ப�ோணகை �ோமோடசி அமமன 
ஆலயத்னத வலம வருவனத வழக்�மோ�க் 
ப�ோணடிருநதோர. �ோஞ்சியில் கசேோத்ரி 
சுவோமி�ள் வோழ்நத இல்லம, �ோஞ்சிப் 
பபரியவர அவர�ளின முயறசியோல் 'ஸ்ரீ 
�ோமக�ோடி கசேோத்ரி விலோசம' என்ற 
பபயரில் தறபபோழுது ஒரு வழிபோடடுத் 
தலமோ� விளஙகுகி்றது.

திரு்வண்ாமதை
சுவோமி�ள் 19ஆம அ�னவயில் வீடனை 

விடடு பவளிகயறி பல தலங�ளுக்குச் 
பசனறு இன்றவனன வழிபடடு பின 
திருவணணோமனலனய அனைநதோர. 
அஙகும ஓரிைத்தில் தங�ோமல் தனக்குத் 
தோகன கபசிக்ப�ோணடும, சிரித்துக் 
ப�ோணடும பல இைங�ளில் சுறறித் 
திரிநதோர. அவர கபசியது இன்றவனுைன 
எனறு அவருக்கு மடடும தோன பதரியும. 
அவர அதி�ம அமரநது இருநதது 
அணணோமனலயோர ஆலயத்தில் �மபத்து 
இனளயனோர சநநிதி மணைப வோயிலில். 
தினமும அணணோமனலனய வலம 
வருவோர. மற்றவர�னளயும மனல வலம 
வர ஊக்குவிப்போர. திருவணணோமனல 
அக்னி மனல எனபதோல் அக்னிக்கு உரிய 
�ோளோன பசவ்வோய அனறு மனல வலம 
வருவனத சி்றப்போ�க் கூறியுள்ளோர ம�ோன.

ைஙகக்தக மகான்
சுவோமி�ள் ஓரிைத்தில் நில்லோமல் சுறறி 

வருன�யில் திடீபரன அருகிலிருக்கும 
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கிணற்றில் விழுநத ச�ொம்்பைப் பைொதொளக் கரண்டியொல் 
எடுப்பைொரகள். பைொதொளக் கரண்டிக்கு ஆறு முள்.
அதுபபைொல, பிறவியொன சபைருஙகடலில் நொம் 
விழுநதுள்பளொம். ஆசறழுததொகிய �டக்கரம் (�டொச்�ர 
மநதிரம்) நம்்மப் பிறவிப் சபைருஙகடலினின்றும் 
க்ரபயற்றும்.
்மயொல் எழுதிய எழுததுக்க்ள 
அழிப்பைதற்கு ரப்பைர இருக்கிறது.
அதுபபை ொல ,  எ தனொலும் 
அ ழி க் க  மு டி ய ொ த 
த்லயிலுள்ள பிரம்மொவின் 
எ ழு த ் த  அ ழி க் கு ம் 
க ரு வி  க ந த ப ே ளி ன் 
கழலி்ணகளொகும்.

வாரியார் மமாழி்கள்

�னை�ளுக்குள் நுனழநது யோரும 
எதிரபோரோவணணம ஏதோவது பபோருனள 
கீகழ தடடிவிடடு ஓடி விடுவோர. ஆரமபத்தில் 
சுவோமி�ளின இநதச் பசயல் பலருக்கும 
அதிருப்தினய ஏறபடுத்தியது. �ோலப்கபோக்கில் 
சுவோமி�ளின பசயலோல் �லிநதிருநத 
தங�ளின பதோழில் வளரச்சி அனைநதனத 
உணரத் பதோைஙகினர. அதுமுதல் சுவோமி�ள் 
தங�ளின �னை�ளுக்கு வரமோடைோரோ எனறு 
ஏங�த் பதோைஙகினோர. இதனோல் ஏற�னகவ 
இருநத சுவோமி�ளின பபயரோன தங�க்ன� 
கசேோத்ரி எனபது திருவணணோமனலயில் 
தங�க்ன� ம�ோன எனவும, தங�க்ன� சோமி 
எனவும அனபர�ளோல் வழங�ப் பபற்றது.

சுவோமி�ள் சுறறி வருமகபோது திடீபரன 
சிலரின தனலயில் அடிப்போர. சிலனரக் 
�ோரணம இல்லோமல் திடடுவோர. ஆரமபத்தில் 
�ோரணம புரியோமல் இருநதோலும பினனோளில் 
தங�ளின தனலபயழுத்து மோறியனதயும, 
தங�ளின தீவினன�ள் மறறும க�ோய�ள் 
நீங�ப் பபற்றனதயும உணரநத அனபர�ள் 
சுவோமி�னள வணங�த் பதோைஙகினர. 
சுவோமி�ளும உணனம அனபும, �மபிக்ன�யும 
ப�ோணை அனனவருக்கும அருளினோர. 
அவர�ளின ஆனமீ� முனகனற்றத்திறகு 
உதவினோர. தீய எணணத்துைன தனனன 
�ோடியவர�னள விடடு ஒதுஙகினோர.

ம�ோன�ள் எது பசயதோலும அதில் 
ஒரு �னனம ஒளிநதிருக்கும. �ோம பசயய 

கவணடியபதல்லோம அவர�ளிைம முழு 
�மபிக்ன�யுைன பக்தி பசயய கவணடியது 
மடடுகம. மக்�ளிைம மடடுமல்லோது அனனத்து 
உயிர�ளிைத்தும அனபு பசலுத்தி வநதோர 
சுவோமி�ள். ஒருமுன்ற சுவோமி�ளுக்கு 
அனபர�ள் ப�ோடுத்த போனல பூனன ஒனறு 
குடித்தது. அனதப் போரத்துக் ப�ோணடிருநத 
சுவோமி�ள் அது குடித்தது கபோ� மீதம 
இருநதனதத் தோன குடித்தோர. அனபர�ள் 
தடுத்தபபோழுது "�மக்கு எல்லோ உயிர�ளும 
ஒனறுதோன" எனறு கூறினோர.

பல சமயங�ளில் அனபர�ள் தரும 
உணனவ உணணுமகபோது வோனத்னத 
க�ோக்கி இன்றத்துக் ப�ோணகை உணபோர. 
யோகரனும க�டைோல் பூதங�ள் உணவு 
க�டகின்றன எனபோர. சுவோமி�ளின 
பதிலில் �மபிக்ன� இல்லோமல் ஒரு 
அனபர வினவிய கபோது அனபரின புருவ 
மத்தியில் தன �டனை விரனல னவத்து 
அழுத்தினோர சுவோமி�ள். உைகன க�ள்வி 
க�டை அநத �பருக்கு க�ோரப் பற�ள் 
ப�ோணை பூதங�ளின �ோடசி கினைத்தது. 
விதிர விதிரத்துப் கபோன அனபர சுவோமி�ளிைம 
மனனிப்பு க�டடுக் ப�ோணைோர.

பதோைரச்சி அடுத்த இதழில்...
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நலவொழ்வுத் ைரும் திருமுசைத் ைலஙகள் - 11
திருவோரூர மோவடைம, திருத்துன்றப்பூணடி 

தோலு�ோவில் தில்னல விளோ�ம இரயில் 
நினலயத்திறகு அருகில் உள்ளது 
'இடுமபோவனம' எனனும திருத்தலம. 
�றப��ோதர குளம எனனும தலத்திறகு 
சமீபம. திருத்துன்றப்பூணடியிலிருநது 
முத்துப்கபடனை வழியோ� சுமோர 16 கி.மீ. 
முத்துப்கபடனை வனர கபருநது வசதி�ள் 
நின்றய உள்ளன.

ன�லோயத்தில் �னைபபற்ற சிவபபருமோன 
போரவதி கதவி திருமணத்திறகு முப்பத்து 
முக்க�ோடி கதவர�ளும கூடியதோல், வைபகுதி 
தோழ்நது பதனபகுதி உயரநது சமநினலயற்ற 
நினல ஏறபை, சிவபபருமோன அ�த்திய 
முனிவனர அனழத்து, "பதனபகுதிக்கு 
பசல்�! நிலம சமநினல அனையும!" எனறு 
பணித்தோர.

தனக்கும திருமணக் க�ோலத்னதக் 
�ோடடியருள கவணடும எனறு அ�த்தியர 
கவணை, சிவபபருமோனின அருளினோல், 
அ�த்தியர கவணடிக் ப�ோணை தலங�ளில் 
எல்லோம இன்றவன தனது திருமணக் 
க�ோலத்னதக் �ோடடியருளினோர. அவ்வோறு 
இன்றவன அ�த்தியருக்கு திருமணக் 
க�ோலம �ோடடிய தலங�ளுள் ஒனறு 
'இடுமபோவனம'.

ம. நித்யொனநைம்ம. நித்யொனநைம்

அகத்தியர் 
வழிபட்ட 
இடும்பொவனம்

ஒரு அரச குடுமபத்தில் பி்றநத 
இடுமபனும, இடுமபியும, முனிவர ஒருவரின 
சோபத்தோல் அரக்�ர�ளோ� மோறினர. பினனர 
முனிவரின அறிவுனரப்படி, இத்தலத்திறகு 
வநது வழிபடடு சோபம நீங�ப் பபற்றனர. 
இதனபி்றக� இடுமபி பீமனனத் திருமணம 
புரிநதுக் ப�ோணைோள். இடுமபனும, 
இடுமபியும வழிபடை தலமோதலோல் 
'இடுமபோவனம' எனனும பபயர பபற்றது. 
அதறகு முன இத்தலம 'வில்வோரணயம' 
எனறு வழங�ப்படைது.

இ த் த ல த் து  மூ ல வ ர ோ ன 
'சறகுண�ோகதஸ்வரர', சிறிய லிங� வடிவில், 
கிழக்கு தினச க�ோக்கி அருள்புரிகின்றோர. 
முனபனோரு �ோலத்தில் பிரமமோவுக்கு ஏறபடை 
ஒரு சோபத்தோல் அவருக்கு சத்வ குணம 
குன்றய, பிரமமனும இத்தலத்திறகு வநது 
இன்றவனன வழிபை சோபம நீஙகியது. 
அதனோல் இத்தலத்து மூலவருக்கு இப்பபயர 
ஏறபடைது.
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�ருவன்றயில் மூலவருக்கு பினபு்றம 
அ�த்தியருக்கு சிவபபருமோன �ோடடிய 
திருமணக் க�ோல வடிவம உள்ளது. 
இத்தன�ய திருக்க�ோலம கவதோரணயம, 
திரு�ல்லூர, திருகவற�ோடு ஆகிய 
தலங�ளிலும உணடு. அமபின� 'மங�ள 
�ோயகி' எனனும திரு�ோமத்துைன, �ோனகு 
�ரங�ள் ப�ோணடு அருள்போலிக்கின்றோள். 
எனகவ, இத்தலத்திறகு வநது சுவோமினயயும, 
அமபோனளயும வழிபடைோல் வினரவில் 
திருமணம ன�கூடும எனபது �மபிக்ன�.

அ�த்தியர இத்தலத்திறகு வநதகபோது, 
தனது போவங�ளோல் அரக்� வடிவம பபற்ற 
கதவசரமன எனனும அநதணனுக்கும, 
அவனது மனனவிக்கும தனது �மணைல 
நீனரத் பதளித்து, சறகுண�ோதனர வழிபைச் 
பசயது, அவனது போவத்னதப் கபோக்கினோர.

கவதோரணயத்தில் வழிபடைபின 
திருஞோனசமபநதர இத்தலத்திறகு வநதகபோது 
இஙகுள்ள மண எல்லோம சிவலிங�மோ�த் 
கதோனறின. அதனோல் க�ோயிலினுள் 
உள்கள பசல்லோமல் பவளியிகலகய தங�, 
சிவபபருமோன சமபநதர �னவில் கதோனறி 
க�ோயிலுக்குள் வருமோறு பணித்து, பதி�ம 
பபற்றதோ�த் தல வரலோறு கூறுகி்றது.

இத்தலத்து வி�ோய�ர பவணனம நி்றத்தில் 
உள்ளதோல் 'பவள்னள வி�ோய�ர' எனறு 
அனழக்�ப்படுகி்றோர. க�ோஷ்ைத்தில் வி�ோய�ர, 
தடசிணோமூரத்தி, லிஙக�ோத்பவர, பிரமமோ, 
துரக்ன� ஆகிகயோர �ோடசி தருகின்றனர. 
உள்பிர�ோரத்தில் வள்ளி, பதயவோனன சகமத 
முரு�ப்பபருமோன, சிவ�ோம சுநதரி உைனுன்ற 
�ைரோஜர, னபரவர, �ஜலடசுமி, அ�த்தியர, 
இடுமனப, சனி ப�வோன, சூரியன, சநதிரன 
ஆகிய சனனதி�ள் உள்ளன.

ஸ்ரீரோமபிரோன, பிரமமோ, அ�த்தியர, 
எமதரமன, பஞ்ச போணைவர�ள், இடுமபன, 
இடுமபி, கசக்கிழோர, இரோமலிங� சுவோமி�ள் 
ஆகிகயோர இத்தலத்திறகு வநது இன்றவனன 
வழிபடடுள்ளனர.

இக்க�ோயிலின தலவிருடசம வில்வம. 
க�ோயிலின எதிரில் சீதபுஷ்�ரணி தீரத்தம உள்ளது. 
மூனறு நினலயுைன கூடிய சிறிய இரோஜக�ோபுரம 
உள்ளது. னவ�ோசி விசோ�த்னதபயோடடி 10 �ோட�ள் 
பிரமகமோறசவம மி�ச் சி்றப்போ� �னைபபறுகி்றது. 
கமலும ம�ோ சிவரோத்திரி, பஙகுனி உத்திரம, 
ஆடிப்பூரம, �வரோத்திரி, �ோரத்தின� தீபம 
கபோன்ற விழோக்�ளும இஙகு விகசேமோ�க் 
ப�ோணைோைப்படுகின்றன.

இத்தலம கதவோரப் போைல் பபற்ற 276 
தலங�ளில், �ோவிரி பதன�னரயின 108வது 
திருத்தலமோகும. திருஞோனசமபநதர ஒரு 
பதி�ம போடியுள்ளோர. இக்க�ோயில் �ோனல 
7.30 மணி முதல் 12 மணி வனரயிலும, 
மோனல 4.30 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி 
வனரயிலும தி்றநதிருக்கும     

ஆ்கஸடு 2021  புேவலர்்கள்

சிேததிரு சிவானநைம் சிேததிரு சங்கேவடிரவல்
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அம்பிசகயின் ஆட்சி பீடஙகள் - 7

பஞ்ச பூதத் தலங�ளில் நீருக்கு உரிய 
தலமோ� விளஙகும 'திருவோனனக்�ோவல்' 
51 சக்தி பீைங�ளில் 'ஞோனசக்தி பீைம' 
எனறும 'தணை�ோத பீைம' எனும வரோஹி 
பீைமோ�வும தி�ழ்கி்றது. இஙகு இன்றவன 
சுயமபு லிங�மோ�க் �ோடசியளிக்கி்றோர. 
அகிலத்னதக் �ோப்பவளோ� அமபோள் 
விளஙகுவதோல் 'அகிலோணகைஸ்வரி' எனறு 
அனழக்�ப்படுகி்றோள். அப்பர, சுநதரர, 
சமபநதர, தோயுமோனவர, அருணகிரி�ோதர 
ஆகிகயோரோல் போைல் பபற்ற தலமோ�வும 
இது விளஙகுகி்றது.

ய ோ ன ன  பூ ஜி த் த த ோ ல்  இ து 
யோனனக்�ோவல். அமபின� ஈசனிைம 
உபகதசம பபற்ற தலமோதலோல் உபகதசத் 
தலம. ஜமபு மோதவ முனிவர வழிபடைதோல் 

ஜமபுவனம, ஜமபுக�ஸ்வரம, ஜமபுவீச்வரம 
எனப் பல்கவறு பபயர�ளோல் இத்தலம 
அனழக்�ப்படுகி்றது.

ஜமபு முனிவரின தவத்னத பமச்சிய 
ஈசன அவருக்கு �ோடசி தநது �ோவல் 
பழத்னத அளித்தோர. பரமசிவன ப�ோடுத்த 
�ோவல் பழத்னதக் ப�ோடனைகயோடு 
விழுங�கவ அநத ப�ோடனையிலிருநத 
வினத முனளத்து, பசடியோ� மோறி, மரமோ� 
வளர, தனல பவடித்து முக்தி பபற்றோர 
ஜமபு முனிவர. பக்தனோகிய ஜமபுவுக்கு 
முக்தி அளித்ததோல் இவர 'ஜமபுக�ஸ்வரர' 
எனறு அனழக்�ப்படுகி்றோர. ஈசனின 
�டைனளக்கிணங� மோனிைப் பபணணோ� 
பூகலோ�த்தில் அவதரித்த போரவதி கதவி, 
�ோவிரி ஆறறு நீரில் லிங�ம வடிக்�, அவரது 

திருவானைக்ாவல்

அகிலாண்டேஸவரி
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திருக்�ரங�ள் படடு தணணீர லிங�மோ� 
மோறியது. திருவோனனக்�ோ தலத்திலுள்ள 
ஜமபுலிங�ம அனனன உருவோக்கிய 
லிங�மோகும.

புரோண �ோலத்தில் பவண �ோவல் 
மரங�ள் நின்றநத �ோைோ� இத்தலம 
இருநதது. சிவ�ணங�ளில் இருவர தோங�ள் 
பபற்ற சோபம �ோரணமோ� இநதக் �ோடடில் 
யோனனயோ�வும, சிலநதியோ�வும பி்றநதனர. 
சிவலிங�ம கூனரயில்லோமல் இருநததோல் 
சிலநதி வனல பினனி பவயில் மனழ 
பைோமல் �ோயநத சருகு�னள கமகல கபோடடு 
சிவலிங�த்னதக் �ோத்தது. யோனன �ோவிரி 
ஆறறிலிருநது துமபிக்ன�யோல் தணணீனரக் 
ப�ோணடு வநது அபிகே�ம பசயதது. ஒரு 
�டைத்தில் சிலநதி பினனிய வனலனய 
யோனன அழிக்�கவ, சிலநதி க�ோபம 
ப�ோணடு யோனனயின துதிக்ன�க்குள் 
நுனழநது �டிக்�, இரணடும இ்றநதன.

சிலநதி மறுபஜனமத்தில் 
க�ோச்பசங�ட கசோழனோ� பி்றநதது. 
க�ோச்பசங�ட கசோழனுக்கு பூரவ 
பஜனம வ ோ சனன இருநதது 
எனபதுகபோல் அவன �டடிய 70 
க�ோயில்�ளும யோனன�ள் நுனழய 

முடியோத குறுகிய படிக்�டடு�ள் ப�ோணை 
மோைக்க�ோயில்�ளோகும. இமமனனன 
�டடிய முதல் க�ோயில் திருவோனனக்�ோ 
ஜமபுக�ஸ்வரர ஆலயம. மூலவர ஐநதோம 
உடபிர�ோரத்தில் தனரமடைமோ� இருப்பதோல் 
எப்கபோதும தணணீர �சிவு வற்றோமல் 
இருக்கி்றது. �ருவன்ற முன உள்ள ஒனபது 
துனள�ள் வழியோ�த்தோன இவனரத் 
தரிசிக்� முடியும.

அமபோள் �ோன�ோவது பிர�ோரத்தில் 
கிழக்கு க�ோக்கி அருள்போலிக்கி்றோள். 
அகிலோணகைஸ்வரி அமமனின �ோதில் 
அணிநதிருக்கும தைோ�ங�ள் பக்தர�ளின 
போரனவக்கு �ன்றோ� பதரியும அளவுக்கு 
பபரிதோ� இருக்கும. முனபு அமபோள் 
போரனவக்கு உக்கிரமோ� ப�ோடூரமோ� 
இருநததோ�வும, பக்தர�ள் அவனளக் 
�ணடு அச்சம ப�ோணைதோல், அப்கபோது 
அமபோனளத் தரிசிக்� வநத ஆதி சங�ர 

ப�வத்போதோள் 'சிவசக்�ரம' எனனும 
இநத �ோதணி�னள பிரதிஷ்னை பசயது 
அமபோளின உக்கிரத்னதத் தணித்தோர. 
பினனோளில் �ோஞ்சிப் பபரியவர 
பரமோச்சோரியோர அகிலோணகைஸ்வரிக்கு 

ஆதிசங�ர ப�வத்போத ோள் 
உருவோக்கிப் பிரதிஷ்னை பசயத 
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1. பசோக்��ோதப் பபருமோன எநத �ோயனோரிைம ப�ோடுக்� திருமு�ப்போசுரம 
எழுதி அருளினோர?

2.  பு�ழ்ச்கசோழ �ோயனோரின படைத்து யோனன பூக்கூனைனய பறித்து ஊறு 
பசயத சிவனடியோர திரு�ோமம எனன?

3.  சுநதரர ஆறறில் பபோன இடை தலம எது?

4.  மூரத்தி �ோயனோர பசயது திருத்பதோணடு எது?

5.  அ�லின� சோப விகமோசனத்னத குறிக்கும விரிஞ்சிபுரம திருப்பு�ழ் எது?

சிவ சக்�ரம, ஸ்ரீசக்�ரம கபோன்ற இரணடு 
தைோங�ங�னளயும புதுப்பித்து அமபின�க்கு 
அணிவித்து மகிழ்நதோர.

அமபோளின முனபு்றம வி�ோய�னரயும, 
அமபோளுக்கு பினபு்றம முரு�னனயும 
பிரதிஷ்னை பசயது அனனனயின 
உக்கிரத்னத கமலும தணித்தோர�ள். சரஸ்வதி 
கதவி வீனணயில்லோமலும, சநதிரன 
கதவியருைனும, சனி ப�வோன கஜஷ்ைோ 
கதவியுைனும தனித்தனி சனனிதி�ளில் 
அருள்போலிக்கி்றோர�ள்.

அகிலோணகைஸ்வரி ஜமபுலிஙக�ஸ்வரனர 
உச்சிக்�ோலத்தில் பூஜிப்பதோ� ஐதி�ம. 
பூனஜயினகப ோது  சிவ ோ ச் ச ோ ரி ய ோ ர 
அனனனனயப் கபோல் கவைமிடடு, கிரீைம 
அணிநதபடி ன�யில் தீரத்தத்துைன கமள 
வோத்தியங�ள் முழங�, சிவபபருமோனுக்கு 
பூனஜ பசயதபடி அமபோள் சனனிதிக்கு 
திருமபுவோர. அமபோகள இப்பூனஜனயச் 
பசயவதோ� நினனப்பதோல் அரச்ச�னரகய 
அமபோளோ�ப் போவித்து வணஙகுகி்றோர�ள். 
சிவன குருவோ�வும, அமபோள் மோணவியோ�வும 
இருநது �றறு அறிநது ப�ோணை தலம 
எனபதோல் மோணோக்�ர�ள் �ல்வியில் 

கண்டுபிடியுஙகளேன் – ஆகஸ்டு 2021

கமனனம வர திருவோனனக்�ோவுக்கு வநது 
கவணடிக் ப�ோள்கி்றோர�ள்.

ஆடி மோதத்தில் அமபோள் இஙகு 
சிவனன கவணடி தவம இருநததோல், ஆடி 
பவள்ளி சி்றப்போ� ப�ோணைோைப்படுகி்றது. 
அமபோள் �ோனலயில் லஷ்மியோ�வும, 
உச்சிக் �ோலத்தில் போரவதியோ�வும, 
மோனலயில் சரஸ்வதியோ�வும �ோடசி 
தருகி்றோள். அதி�ோனலயில் க�ோபூனஜயும, 
உச்சிக் �ோலத்தில் சுவோமிக்கு தினமும 
அனனோபிகே�மும �னைபபறுகி்றது.

அகிலத்னதக் �ோக்�த் தவமிருநத 
அகிலோணகைஸ்வரி சிஷ்னயயோ� இருநது 
குருவோன சரகவஸ்வரனிைம ஞோன உபகதசம 
பபற்றதோல் இக்க�ோயிலில் இன்றவன - 
இன்றவிக்குத் திருக்�ல்யோணம கினையோது.

ஆலயத்னத தூயனம பசயயும உழவோரப் 
பணியில் இருநத வரதன எனபவன 
ஆலயத்தின சுத்தமதோன முக்கியம. ஆ�கவ, 
'எச்சினல கீகழ உமிழோமல் என வோயில் 
உமிழுங�ள்' என்றோர. அதனபடி அமமன 
அவர வோயில் தோமபுலம உமிழ்நதோள். 
அவரதோன பினனோளில் பபரும புலவரோ� 
விளஙகிய �வி �ோளகம�ம         
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பசநதமிழோல் பசறுபவன்ற �ற்றமிழ் 
�ோல்வரோல் பபற்ற தமிழ்ப் போைல் உற்ற 
திருத்தலங�ள் �றறுத் தமிழுணரநத 
�ோலபமலோம நினலத்த பு�ழ் �ோல்வர 
�ைநத போனத �றறுணரோச் சிறுவனுக்கும 
வோயத்த சுறறுலோவில், பபற்ற பபரும கபறு 
�ோல்வர போனதபயனும உற்ற துனணகயோடு 
உற்ற சிவத்பதோணைர சுகரஷ் பிரியன 
வழி�ோடடுதகலோடு திருத்தலப் பயணம 
பதோைஙகியது.

சிவனடி சிநதிக்கும �ோபளல்லோம 
�னனோகள! �ற்றளியும, பசோற்றமிழும 
ப�ோணை பபோனனித் பதன�னரயில் சீரளநத 
கபரளத்தில் பதோைஙகியது திருப்பயணம. 
20.7.19 அனறு �ோனல மணிவோச�ர உனரத்த 
"விருப்பனோகிய திருப்பனனயூரில்" அழகிய 
இன்றவன - பபரிய �ோயகி - �ரி�ோலன 
�டடி னவத்த தலம. அழகிய சிறறூர. 
வழிபோடடின நின்றவில் சிறறுணடியும 
சுனவத்தலுக்குப் பின, விறகுடி வீரடைத் 
தலத்தில் அ�னவ முதிய அநதணர மடடும 
மு�மன கூறி வழிபோைோறறினோர.

திருப்பயற்றஙகுடி, பசங�ோடைஙகுடி, 
திருமரு�ல், சீயோத்தமஙன� வணஙகி 
பின பு�லூர கமவிய புணணியன எனறு 
�ோவுக்�ரசரோல் �வின்ற திருப்பு�லூர 

நொலவர் பொசையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 அருணோசலம்

வநதனைநது வழிபோடு பசயகதோம. பிறப�ல் 
இரோமனோதீசுவரம, திருக்ப�ோணடீசுவரம, 
�னனிலம திருத்தலங�ள் வழிபடகைோம. 
இரவு பள்ளியன்ற பூனஜ திருவோஞ்சியத்தில் 
சி்றப்பு தரிசனம. லலிதோமபின� க�ரில் 
உனரயோடுவது கபோல் சி்றப்பு அலங�ோரம. 
இரவு கபரளம மைத்தில் அடியோர�ள் 
அனனமபோலிப்புக்குப் பின ஓயவும 
உ்றக்�மும.

இரணைோம �ோள் 21.7.19 அனறு �ோனல 
திருப்போமபுரம வணஙகி பினனர, அஙக�, 
உணவிகனோடு உ்றவும உற்றோர. பினனர 
திருச்சிறுகுடி, பசவ்வோய பரி�ோரத் தலம 
வழிபைல், திருமீயச்சூர, இளஙக�ோயில், 
அமபர மோ�ோளம, பூநகதோடைம எனும 
திலனதப்பதி, திருக்க�ோடைோறு வழிபடைதும 
மோனல சனியின திருத்தலம "தரப்போரணயம" 
எனும �ள்ளோறு வழிபடடு, தருமபுரம 
யோழ்முன்ற �ோதர, இரவு புதுனவ மோநிலம 
�ோனரக்�ோல் திருத்தளிச்கசரி திருகவடைக்குடி 
வழிபைல். நின்றவோ� வழிபடடு ஊர 
திருமபிகனோம. குழுவினர அனனவருக்கும 
வணக்�மும, வோழ்த்துக்�களோடும ஊர 
திருமபிகனோம.

திருத்தல யோத்தினரத் பதோைர 2ல் 
பகுதி 6, �ோவிரி பதன�னரத் தலங�ள், 
"�ோல்வர போனத" நீணடு ப�ோணைது. 14/15-
9-19 �ோட�ள் எமனம ஆணடு ப�ோணைது. 
"வினையூர" பதோைஙகி "�னையூர" வனரயில் 
சனையனோர பதோணைர �ோடடினோர �ல்வழி.

"நாடும் நகரமும் நல்திருக்காயிலும் 
்ேடித் திரிந்து சிவபெருன் என்று 
ொடுமின் ொடிப் ெணிமின் ெணிந்ேபின் 
கூடிய பநஞ்சத்துக ்காயிலாக பகாளவா்ே"

எனும திருமூலரின கூறறிறகிணங� 
"யோத்தினரத் பதோணைர" சுகரஷ் பிரியன 
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எங�னள ஒருஙகினணத்தவணணம 14.9.19, 
�ோரிக்கிழனமயனறு திருவினைமருதூர 
ம�ோலிங�ம திருக்க�ோயிலில் பதோைஙகி, 
பதனகுரங�ோடுதுன்ற, திருநீலக்குடி, னவ�ல் 
மோைக்க�ோயில் வழிபடடு பினனர "புணணியம 
பசயதோகர பு�த்தக்�..." எனும திரு�ல்லம, 
க�ோகனரிரோசபுரம பசனறு பபோனனியின 
பசல்வன போடடி பசமபியன மோகதவியின 
திருப்பணியோல் அதிசயம உற்ற �ைரோஜர 
திருகமனியழகில் பமயம்றநத அடியோர 
பபருமக்�ள், லிங�த் திருகமனியும �னல 
வணணமும �ணடு �ண�ள் பணித்திை 
வணஙகினர. �ைரோஜர திருகமனியழகில் 
பசோக்கிய வணடு கபோல் மயஙகினர. �ரமபு, 
திருமுடி, மச்சம உடபை அறபுதமோன �னல 
வடிவம �ணடு, தித்திக்கும கதநீகரோடு 
வினைபபறக்றோம. பினனர �ருவிலிக் 
ப�ோடடினை தரிசனம �ணகைோம.

கமலும திருபவணடுன்ற பதோைஙகி 
திருவோரூர வனர 3 �ோள் யோத்தினரயோ�வும 
(14-15-16 �வமபர 2019) பயணமோ� பதோைஙகி 
அச்சிறுபோக்�ம வனர 3 �ோள் பயணமோ� 
(14-15-16 பிப்ரவரி 2020) �டு�ோடடுத் 
தலங�ளும தரிசித்கதோம. இனனும 
பல்கவறு சி்றப்புத் தலங�ள் பயணிக்� 
எணணியும, இனையில் வநத னவரஸ் 
எனனும �ச்சுயிரி �ோடனை மடடுமல்லோது 
உலகினன ஆடடிப் பனைக்கின்ற �ோலச் 
சூழல் �ருதி பயணங�ள் தனைபடைது. 
எல்லோம வல்ல சிவபபருமோன வினரவில் 
தீரவு தருவோர எனக்ற உல�ம எதிரபோரத்துக் 
ப�ோணடிருக்கின்றது. பயணங�ள் பதோைரும! 
�ோல்வர போனத வளரும!

நின்றவோ�, போரத �ணைம எனும 
திரு�ோடடில் மூரத்தி-தீரத்தம-தலம எனச் 

1.  கவதத்தின ஆறு அங�ங�ள் எனவ? சீக்ா, வியா்கேணம், சநைஸ, நிருகைம், 
ர�ாதிடம், ்கல்பம்

2.  ஞோனோமிரதம நூலின ஆசிரியர பபயர எனன? வாகீச முனிவர்
3.  மணிவோச�ர அருளிய திருக்க�ோனவயோரில் எத்தனன அதி�ோரங�ள் உள்ளன? 25
4.  அமரநீதி �ோயனோருக்கு அருளிை சிவபபருமோன பூணடு வநத திருகவைத்தின 

பபயபரனன? அநைணர் குலதது பிேம்மசசாரியா்க
5.  �ோஞ்சிபுரத்து வரதரோஜப் பபருமோள் ஊனர விடடு ஆழ்வோர பின பசன்ற 

வரலோறன்றக் குறிக்கும திருப்பரஙகுன்றம திருப்பு�ழ் எது? சருவும்படி வநைனன்

கண்டுபிடியுஙகளேன் - ஜூலை 2021 (விலைகள்)

ஆ்கஸடு 2021 நாயன்மார்்கள் குருபூத�
2 மூரத்தி �ோயனோர ஆடி �ோரத்தின�
2 பு�ழ்ச்கசோழ �ோயனோர ஆடி �ோரத்தின�
5 கூறறுவ �ோயனோர  ஆடி திருவோதினர 
13 பபருமிழனல குறுமப �ோயனோர  ஆடி சித்தினர
14 சுநதரமூரத்தி சுவோமி�ள்  ஆடி சுவோதி
14 �ழறிற்றறிவோர �ோயனோர ஆடி சுவோதி
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சி்றப்புற்ற தமிழ�த்தில் மனனர�ள்-
ம�ோன�ள்-ஆதினங�ள்-அருளோளர�ளோல், 
�டைப்படடும வணங�ப்படடும வருகின்ற 
பல க�ோயில்�ள் இனறு �வனிப்போரினறி 
ஒரு�ோல பூனஜக்கும தளின� - 
விளக்குக்கும அரச்ச�ரினறி திருபமயக்�ோவல் 
அடியோர�ளோல் பரோமரிக்�ப்படடுள்ளது. கமலும 
அங�ஙக� உள்ள சிவனடியோர�ளும உள்ளூர 
பக்தர�ளும இருக்கின்ற ஆலயத்னதப் 
பரோமரிக்கும முயறசியில் முழுமனதுைன 
அரப்பணித்தோல் க�ோயில்�ள் சி்றக்கும. 
�ோமும �ோடும சி்றக்� வழி வகுக்கும.

பினனர பசிப்பிணியோல் பணிநதிடை 
அடியோர பபருமக்�ளின துயர நீக்� அப்பர 
பபருமோனும, சமபநதர பபருமோனும 
கவணடியவணணம பபோற�ோசு�ள் வழஙகி 
ஊர மக்�ளின பசிப்பிணி தீரத்தருளிய 
இன்றவனன திருவீழிமிழனலயில் �ணடும 
வணஙகியும போடியும பரவியும மகிழ்நதனர.

திருவனனியூர, க�ோழமபம தரிசனம 
�ணகைோம . மோனலயில் இைரினும 
தளரினும தோஙகிக் ப�ோள்ளும ஆவடுதுன்ற 
அரனோல் திருக்க�ோயில் வநது, உயரமோன 

ருத்ரோடசப் பநதலின கீழ் அமரநதுள்ள 
�நதிபயமபபருமோன திருவடி பணிநகதோம. 
உள்ளம பபருஙக�ோயில் எனக்றோதிய 
திருமூலர சனனதி வழிபோடு பசயது 
மூலத்தோனத்தில் உள்ள க�ோமுத்தீசுவரர 
சனனதியில் வழிபோடு . பதோைரநது 
கதரழுநதூர, திருத்துருத்தி வழிபோடடுைன 
இனன்றய திருத்தலப் பயணம நின்றவு.

15.9.19 �ோனல மயிலோடுதுன்றயில் 
பதோைஙகிய வழிபோடடுக் குழுவினரின மயூர�ோதர 
திருக்க�ோயில் தரிசனம பசயது தருமபுரம 
ஆதினம திருமைத்தில் பசனறு வழிபடகைோம. 
பினனர திருவிள��ர, திரு�னிப்பள்ளி, 
பசமபபோனனோர க�ோயில், திருப்பறியலூர 
உள்ளிடை தல வரினசயில் வழிபடடு திருக்�ைவூர 
அமிரத�கைசுவரர திருக்க�ோயில் அபிரோமி 
அமமன சனனதியில் வழிபோடு பசயகதோம. 
உைனவநத அனபர ஒருவர தமபதி சகமதரோ� 
தனது 70ம வயது நின்றவோ� வழிபோடு பசயது 
அனபர�ள் அனனவனரயும வோழ்த்தினர. இனறு 
எனக்கு 59ம ஆணடு நின்றவும 60 ஆணடு 
பதோைக்�மும ஆகும. �ோங�ளும தமபதியரோ� 
பசனறு வழிபடகைோம.                 

அம்பித்கயின் பஞச 
ஆட்சி பீடங்கள்

்காஞசி ்காமாட்சி, 
்காசி விசாலாட்சி, மதுதே மீனாட்சிநாத்க  நீலாயைாட்சி நாஙகூர் அஞசனாட்சி
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நொலவர் பொசையுடன்...

 சக�ோஜோ

பூழியர்ரகொன் ்வப்புஒழித்ை புகலியர்ரகொன் கழல ரபொறறி 
ஆழிமிசை கலமிைப்பில அசைநைபிேொன் அடி ரபொறறி 
வொழிதிரு நொவலூர் வண்ைொணடர் பைம் ரபொறறி 
ஊழிமலி திருவொைவூேர் திருத்ைொள் ரபொறறி

�ோல்வர போனத குழுவின தனலவர 
திரு. சுகரஷ் பிரியன மறறும குழுவில் 
உள்ள அனனவருக்கும வணக்�ம.

என பபயர சகரோஜோ. னசதோப்கபடனையில் 
வசிக்கிக்றன. இநத யோத்தினரக் குழுவில் 
எனனன அறிமு�ப்படுத்திய எனது கதோழி 
திருமதி சுசீலோ கதவிக்கு என �னறி. 
இக்குழுவில் �ோன இனணநதவுைன முதலில் 
(1.11.17 முதல் 5.11.17) கசோழ�ோடடு 40 
திவ்ய கதசங�ளுக்குச் பசனக்றன. பினனர 
அடுத்தடுத்த அனனத்து யோத்தினர�ளிலும 
�லநதுக் ப�ோணடு 276 திருமுன்றப் போைல் 
பபற்ற தலங�ளில் தறகபோது வனர 246 
தலங�னளத் தரிசித்துள்களன. கமலும 
கசோழ�ோடடு 40 திவ்ய கதசங�ள் மறறும 
பதோணனை �ோடு 20 திவ்ய கதசங�ள் என 
பமோத்தம 60 திவ்ய கதசங�னளயும தரிசனம 
பசயதுள்களன. பதோைரநது திருப்பு�ழ்த் 
தலங�ள், ம�ோ சிவரோத்திரி வழிபோடு, 
ஆருத்ரோ தரிசனம, பரிக்�ல், பூவரசஙகுப்பம, 
சிங�கிரி 3 �ரசிமமர தரிசனம, ஆனமீ�க் 

�ண�ோடசி என அனனத்து நி�ழ்ச்சி�ளிலும 
பஙகு ப�ோணடு மனநின்றவுைன உள்களன.

அடுத்து சுகரஷ் பிரியனின தோய 
திருமதி சரஸ்வதியுைன இலஙன�, 
தோமிரபரணி புஷ்�ரணி, பரவதமனல, க�ரளோ 
திருவஞ்னசக்�ளம, பபங�ளூர, னமசூர 
ஆகிய இைங�ளுக்கும பசனறுள்களன.

இநத யோத்தினரனய எடுத்து �ைத்தும 
சுகரஷ் பிரியன மறறும அவரது தோயோர 
திருமதி சரஸ்வதி இருவரும மிகுநத 
அக்�னரயுைன பசயல்படுவோர�ள் . 
யோத்தினரக்கு வரும அனபர�ள் �ோனகு 
வோ�னங�ளில் வநதோலும, ஒவ்பவோரு 
வோ�னத்திலும தகுநத அனபர�னள 
நியமித்து, தன �டடுப்போடடுைன சரியோன 
முன்றயில் ன�கபசியில் கபசி திடைமிடை 
இைத்திறகு வருமபடி பசயவோர. யோத்தினர 
ஆரமபிக்கும �ோனலப் பபோழுதில், அது 
குறித்த சிறு விளக்�ம, அதற�ோன ன�கயடு 
அனபர�ளுக்கு வழஙகி விடுவோர. சரியோன 
க�ரத்தில் தலங�னள தரிசித்து விடடு 
உணவு, தஙகுமிைம கபோன்ற வசதி�னளயும 
மி� �ன்றோ� பசயது முடிப்போர.

திருப்பு�ழ் தல யோத்தினர 10.11.18 
மறறும 11.11.18 அனறு �ோன �லநதுக் 
ப�ோணடு வள்ளிமனலக்குச் பசனறு 
திருமபுமகபோது எனக்கு திடீபரன �ோயச்சல் 
வநதது. யோத்தினர முடிநது மோனல 
பபோழுதோகி விடை அநத க�ரத்திலும எனனன 
மருத்துவமனனக்கு அனழத்துச் பசனறு 
சிகிச்னச அளித்து, பினனர �ோனல வீடு 
வநது கசருமகபோது என ம�னிைம விவரம 
பதரிவித்து அக்�ன்றயுைன ஒப்பனைத்தோர. 
இவருனைய இநத பசயல் என மனனத 
ப�கிழ னவத்தது. கமலும "�ல்ல இதயகம 

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
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ஆனமி�ம" எனறும எனக்கு உணரவு 
வநதது. இநத யோத்தினரயில் எனக்கு 
ஏறபடை அனுபவம சுகரஷ் ஒரு சி்றநத 
மனிதர எனபதுதோன.

அடுத்து இக்குழுவின மூலம எனக்கு 
நின்றய �டபுக்�ள் கினைத்துள்ளது. திரு. 
சங�ர வடிகவல் சோர, போலு சோர, பிரபு, 
கலோ��ோதன, ரோதி�ோ, பத்மோ மறறும குழுவின 
ஒருஙகினணப்போளர�ள் திரு. போலோஜி 
மறறும திரு. தனஞ்பசழியன ஆகிகயோர 
ஆவோர. கமலும எனது சக�ோதரி�ளோ� 
திருமதி சரஸ்வதி, திருமதி பரிமளோ, 
கேோபோ மறறும 'ன�யோணடி சகரோஜோ, 
சவுணடு சகரோஜோ' கபோன்ற படைங�னள 

தனது �டடுனரயின மூலம குறிப்பிடடு 
வழஙகிய தோமனர, கரணு�ோ ஆகிய 
எல்கலோருக்கும என �னறியுைன கூடிய 
மகிழ்வினன பதரிவித்துக் ப�ோள்கிக்றன.

அடுத்து இநத ப�ோகரோனோ ஊரைஙகு 
�ோலத்திலும 2020 ஆணடு �ோல்வரக்�ோன 
குரு பூனஜ�னள �ைத்தி, அதனன 
பதோைரநது அஸ்டகரோ போலோ ஆனமி� 
கஜோதிைம வழஙகும ஜூம மீடடிங சி்றப்பு 
கபச்சோளரோ� பவனி வரும நிறுவனர 
மறறும தனலவர திரு. சுகரஷ் பிரியனுக்கு 
�னறி கூறி பவகு வினரவில் யோத்தினர 
பதோைர ஆணைவனன கவணடி வினை 
பபறுகிக்றன.                 

மாணிக்கவாச்கர் குருபூத� – �ூதல 2021

'நால்வரின் பாதையில்...' முன்மனடுககும் கிோமதது திருமுதறத 
ைலங்களில் நால்வர் குரு பூத� விழா – மூன்றாம் ஆண்டு

திருககிளியனூர்

்வழிபாடு விழா புர்வைர்கள்
1. சி்வானைந்ைம், 2.ெஙகை்வடில்வல 3.ொமிநாைன் 4.சி்வகுைாைன் 

5.பா�சுப்ைைணி, 6.பா�சுப்ைைணியன், 7.சுப்பிைைணி, 8.ெை்வணன், 
9.பா�சுப்ைைணி, 10.சுகந்தி 11.ல�ாபனைா 12.துரகா லைவி 13.வெல�ம்ைா
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அதிபதை நாயனார் குருபூத� – ைங்கமீன் பிடி திருவிழா
திருநாத்க்காரோணதது சிவோ�ைானி திருதைல யாததிதே 

29.08.2019
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