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அட்டை படை விளக்கம் 
திருநாடடியத்ான்குடி திருவி்ளயாடைல்

சுந்தரர், க�ோட்புலி நோயனோர் வீட்டில் ்தங்கியிருந்தக�ோது 
வழி�டக் க�ோயிலுக்குச் சென்ோர். அங்கு இற்வறனயும் 
இற்விறயயும் �ோணோது திற�த்தோர். விநோய�றரக் க�ட்�, 
அவர் வோய் தி்நது க�ெோமல் ஈெோனய திறெறய கநோக்கிக் 
ற� �ோட்டினோர். அவவழிகய சுந்தரர் செனறு, அங்குள்ள ஒரு 
வயலில் சுவோமியும் அம்பிற�யும் உழவன, உழததியோ� 
நடவு நட்டுக் ச�ோண்டிருந்தற்தக் �ண்டோர். �ண்டதும், 

"நடடை நடைாககு்ை நா் ளநடைலாம் 
நா் ள நடைாககு்ை சேறு ் ங்கிடைசே  
நடடைதுசபாதும் ்க ைசயறி ோரும் நாடடியத் ான்குடி நம்பி” 
எனறு �ோடினோர். 

தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 2
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சேவற்ெகாடிசயானின் 
திருப்புகழ்த் தலஙகள் - 2
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நாலவர்  பாததயு்டன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...

நலவாழ்வுத் தரும் 
திருமுதைத் தலஙகள் - 2

சங்க ்காலச் சாய்க்காடு

 க�ோதை
 தைதை சு. சுகேஷ் பிரியன்

 கி.பகைவதைலம்

திருநாங்கூர் 
பன்னிரு 
சிோலயங்்கள்

 ம. நிதயோனநைம்

திருநீலகண்டப் 
பதிகம்
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ஆசிரியர் பக்கம்
உண்ணாமுலை உலையணாளடும் உடனணாகிய ஒருவன்
பெண்ணாகிய பெருைணான்ைலை திருைணாைணி திகழ
ைண்ணார்ந்தன அருவித்திரள் ைழலைம்முழ வதிரும்
அண்ணாைலை ப்தணாழுவணாரவிலன வழுவணாவண்ம் அறுமை.
 - திருஞணானசம்ெ்ந்தர

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு ்வணக்கம்!

நமது 'திருநீலகண்டம்' மின்னிதழ் வெளியீட்டு 
விழா சைதாப்பேட்ச்ட ஸ்ரீந்டராஜர் தமிழ் ்ெத 
போராயண பேகத ஜன ைசபேயில் அக்்டாபேர் முதல் 
்ததி சிறபபோக நச்டவபேறறது. ஈைான சிெம் 
்ஜாதி இராமலிஙகம் ஐயா அெர்கள் மின்னிதசழ 
மின்திசரயில் வெளியிட்டு ொழ்த்துசர ெழஙகினார். 
நிகழ்ச்சி நிசறொக நச்டவபேற உதவியாக இருநத 
அசனெருககும் எஙகளது நன்றி!

இதசழப பேடித்து வதாசல்பேசி ொயிலாகவும், 
வையலிகள் மூலமாகவும் ொழ்த்துககசளயும், 
கருத்துககசளயும் வதரிவித்த அசனெருககும் 
எஙகள் மனமார்நத நன்றிகசளத் வதரிவித்துக 
வகாள்கி்றாம்.

இநத மாதம் திருககார்த்திசக தீபேப 
வபேருவிழாவும், கநத ைஷ்டி விழாவும் ெருகின்றன. 
'ஆதியும் அநதமும் இல்லா அருட்வபேரும்்ஜாதி' 
என்று மணிொைகப வபேருமான் சிெவபேருமாசனப 
போடுகின்றார். அநத ் ஜாதியில் இருநது ் தான்றியெர் 
கநதபவபேருமான். 'தீபே மஙகள ்ஜாதி ந்மா நம' 
என்போர் அருணகிரிநாதர். தீபேத் திருவிழாவும், கநத 
ைஷ்டி விழாவும் 'ஆணெத்சத அழித்தல்' என்னும் 
கருத்திசன நமககு சுட்டுகின்றன.

'தான் வபேரியென்' என்னும் எணணம் 
்தான்றிய பிரம்ம்தெனுககு ஏறபேட்்ட அகநசதசய 
அழித்தார் அநத உணணாமுசல நாயகன். 
அது்போல தன்சன யாரும் அழிகக முடியாது 
என்று அகநசத வகாண்ட சூரபேத்மசன அழித்து 
ஆட்வகாண்டார் குமரக க்டவுள். இருெரும் தமது 
அன்பேர்களுககு அருள்ெதில் ஒருெருகவகாருெர் 
ைசளத்தெர்கள் இல்சல. அதனா்ல்ய க்டவுளர்கள் 
ஆணெத்சத அழித்தார்கள் தா்னவயாழிய, 
ஆணெம் வகாண்டெர்கசள அல்ல.

திருககார்த்திசக தீபேத்தன்று நமது இல்லஙகளில் 
தீபே ஒளி ஏறறி, நமது உள்ளஙகளில் இருககும் 
ஆணெ மலத்சத அகறறி, இசறெனின் ஒளி நமது 
உள்ளத்தில் பேரெ ்ெணடும் என்றும், கநத ைஷ்டி 
நாளன்று, கநத ைஷ்டி கெைம் போராயணம் வைய்து 
தற்போதுள்ள கடுசமயான ்நாய்த் வதாறறில் 
இருநது அசனெரும் விசரவில் விடுபே்டவும் நாம் 
பிரார்த்திப்போம். இநத மாதம் தீபோெளி பேணடிசகயும் 
வகாண்டா்டபபேடுகிறது. என்ெ இது ஒரு ஒளி நிசறநத 
மாதமாக அசனெருககும் இருககிறது. இநத ஒளி 
நமது ொழ்நாள் முழுெதும் வதா்டர எல்லாம் ெல்ல 
இசறெனி்டம் ்ெணடிக வகாள்்ொம். அசனெரும் 
போதுகாபபு்டன் வகாண்டா்ட ்ெணடும்.

இநத இதழில் 'நல்ொழ்வுத் தரும் திருமுசறத் 
தலஙகள்' ெரிசையில் 'திருச்ைாய்ககாடு' தலத்சதயும், 
'்ைெறவகாடி்யானின் திருபபுகழ்த் தலஙகள்' 
ெரிசையில் 'கூநதலூர்' தலத்சதயும் தரிசிகக 
உள்்ளாம். 'எல்லா உயிர்களும் இன்புறறிருபபேது்ெ 
அல்லாமல் ்ெவறான்றும் அறி்யன் பேராபேர்ம' 
என்று போடிய தாயுமான சுொமிகள் பேறறி 'தமிழகம் 
கண்ட ஞானிகள்' வதா்டரில் அறிநது வகாள்்ொம். 
்மலும் திருநாஙகூர் சிெத்தலஙகள், திருமுசறச் 
சிநதசன, சைெ சித்தாநத சிநதசன, அன்பேர்களின் 
நால்ெரின் போசதயு்டனான அனுபேெஙகள் மறறும் 
'திருநீலகண்டம்' வெளியீட்டு விழாப புசகபபே்டஙகள் 
இ்டம் வபேறுகின்றன.

அசனெரும் நலமு்டன் ொழ எல்லாம் ெல்ல 
சிெபபேரம்வபோருள் அருள் புரியட்டும்.

அசனெருககும் தீபோெளித் 
திருநாள் நல்ொழ்த்துககள்!

அன்பு்டன் 
ம.நிதயானந்ம் 
வபோறுபபோசிரியர்
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 2

நம் தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் ெரிசையில் 
இம்மாதம் நமககு அருள் ெழஙக 

ெநதிருபபேெர் "எல்்லாரும் இன்புறறிருகக 
நிசனபபேது்ெ யல்லாமல் ் ெவறான்றறி்யன் 
பேராபேர்ம" என்று நம் எல்்லாருககாகவும் 
இசறெசன ் ெணடிய தாயுமானெ 
சுொமிகள். இெரது போ்டல்கள் 
தமிழ்வமாழியின் உபேநி்டதம் 
எ ன ப பே டு கி ன் ற ன . 
சுொமிகள் ொழ்நத காலம் 
பேதிவனட்்டாம் நூறறாணடு 
(்தாராயமாக 1707 முதல் 
1738 ெசர). உபேநி்டதக 
க ரு த் து க க ச ள யு ம் , 
மறற ஞான நூல்களின் 
உட்வபோருசளயும் மிகத் 
வ தளிெ ா க த்  த மி ழில் 
பே ா டி யு ள் ள ா ர்  எ ன் று 
தாயுமானெசர ்பேராசிரியர் 
மு.ெரதராைனார் ்போறறுகிறார். 
ெள்ளலாருககும், போரதியாருககும் எளிய 
தமிழ்ககவிகள் புசனய முன்்னாடியாக 
தாயுமானெர் திகழ்நதார் என்றால் அது 
மிசகயாகாது.

சுவோமி�ளின் அருள் வேலோறு
திருமசறககா்டாம் ்ெதாரணயத்தில் 

்கடிலியபபே பிள்சள - வகஜெல்லி அம்சம 
என்வறாரு தம்பேதி. ்கடிலியபபேர் என்ற 
வபேயர் நிசனவுககு ெருகிறதா....ஆம்... 

நாடுபேெரின் ் கடுகசள நீககும் நம் கீழ்்ெளூர் 
இசறெனின் வபேயர்தான். சைெ ்ெளாள 
மரபில் உதித்து, விெைாயத்சத தம் குலத் 
வதாழிலாக வகாணடிருநதாலும் மசறககாட்டீைர் 
அருளும் ஆலயத்தின் நிர்ொகத்சதயும் 
வைவெ்ன ந்டத்தி ெநதார் ்கடிலியபபேர். 
மிகுநத திறசமைாலி. இெர்களின் மூத்த 
குமாரன் சிெசிதம்பேரம். தனது தசமயனார் 
்ெதாரணயம் என்போருககு பிள்சளப ்பேறு 
ொய்ககப வபேறாசமயால் அெருககு தஙகள் 
குமாரன் சிெசிதம்பேரத்சத சுவீகாரமாக 

வகாடுத்து விட்்டார் ்கடிலியபபேர். 
அ த் த ச க ய  அன் பு ள் ள ம் 
வகாண்டெர்.

ஒருநாள் அமாொசை 
க ்ட ல்  நீ ர ா ட் டு க க ா க 
்ெதாரணயம் ெநத திருச்சி 
ைமஸதான அரைர் விஜய 
ரகுநாத வைாககலிஙக 
ந ாயகக ர்  (திருமசல 
நாயககர் மரபில் ெநதெர்), 
்கடிலியபபேரின் நிர்ொகத் 

திறசமசய கணணுறறும், 
்கள்வியுறறும் , அெசரத் 

தன்னு்டன் திருச்சிராபபேள்ளி ெநது 
அரைசெ நிர்ொகத்சத கெனித்துக 

வகாள்ளும்பேடி ் கட்டுக வகாண்டார். அரைரின் 
்ெணடு்காளுககிணஙகி ்கடிலியபபேர் 
தம்பேதியர் மசறககாட்டீைரி்டம் விச்டவபேறறு 
திருச்சிராபபேள்ளி ெநதனர். ் கடிலியபபேருககு, 
அசமச்ைர், தசலசம கணககர், தனாதிகாரி 
்போன்ற பேதவிகளுககு நிகரான "ைம்பிரதி" 
என்னும் பேதவிசயக வகாடுத்தார் அரைர். 
்கடிலியபபேரும், தம் நிர்ொகத் திறசமயாலும், 
அரைர் தம் மீது வகாண்ட அளெறற 

 க�ோதை
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நம்பிகசகயாலும், தம் பேணிசயத் திறம்பே்டச் 
வைய்து ெநதார்.

இநநிசலயில் ்கடிலியபபேர் தம்பேதிககு 
ஒரு மனககுசற. தஙகளின் குமாரசன 
தசமயனாருககு தத்து வகாடுத்து விட்்டதால், 
தஙகளுகவகன்று ஒரு பிள்சள ் ெணடுவமன்று 
திருச்சி மசலக்காட்ச்ட மீது வீறறிருநது 
அருள்புரியும் தாயுமானெசர நாளும் 
வதாழுதனர். அெர்களின் மனஙகுளிர, ஒரு 
நன்னாளில் அெர்களுககு இரண்டாம் மகவு 
ொய்த்தது. அம்மகவிறகு இசறெனின் வபேயராம் 
தாயுமானென் என்பேசத்ய சூட்டி சீராட்டி 
ெளர்த்து ெநதனர். பிள்சள தாயுமானெனுககு 
ஐநது ெயது பூர்த்தியானதும், அவவூரில் சிறநத 
முசறயில் போ்டைாசல ந்டத்தி ெநத சிறறம்பேல 
்தசிகர் என்போரி்டம் வித்யாரம்பேம் ந்டத்தி 
செத்தனர். தாயுமானெர் ெளர, ெளர அெரின் 
வதய்ெ பேகதியும், தமிழறிவு, ைமஸகிருதம், 
கணித ைாஸதிரம், ் ஜாதி்ட ைாஸதிரம் ் போன்ற 
திறசமகளும் உ்டன் ெளர்நதன. தினமும் 
மசலக்காட்ச்ட இசறெசனயும், ஆசனககா 
அன்சன அகிலாண்்டஸெரிசயயும் தெறாது 
ெணஙகி ெநதார்.

ஒருநாள் மசலக்காட்ச்ட இசறெசன 
தரிசித்து திரும்புசகயில் ஓரி்டத்தில் 
அரு்ள உருொன தெமுனிெர் ஒருெசரக 
கணடு தன்சனயும் அறியாமல் வீழ்நது 
ெணஙகினார் தாயுமானெர். அம்முனிெர் 
வமௌன குரு என்போர். திருமூலர் மரபின் 
ெழி ெநதெர். அெசரத் தனது குருநாதராகக 
வகாணடு நாள்்தாறும் பேணிவிச்டகள் 
வைய்து தியானம் முதலியெறசறக கறறார். 
பின்வனாருநாள் தானும் துறவு ் மறவகாள்ள 
விரும்புெதாகத் தாயுமானெர் கூற்ெ, அசத 
மறுத்த வமௌனகுரு, அெரின் விதிபபேடி 
சிலகாலம் இல்லறத்தில் இருநது பின் 

துறெறம் ்மறவகாள்ளுமாறு கூறினார். 
தாயுமானெரும், உலகியல் ொழ்வில் நாட்்டம் 
இல்லாதிருபபினும், தம் வபேற்றாரின் 
விருபபேத்திறகு இணஙக மட்டுொர்குழலி 
எனும் மஙசகசய மணநது இல்லறத்தில் 
ஈடுபேட்்டார்.

இ ந நி ச ல யி ல்  அ ர ை ச ெ யி ல் 
ைம்பிரதியாக பேதவி ெகித்த ்கடிலியபபே 
பிள்சள இசறெனடி ்ைர்நதி்ட்ெ, அரைரின் 
்ெணடு்காளுககிணஙகி தாயுமானெரும் 
அபவபோறுபபில் இசணநது தாம் இயல்போக்ெ 
வபேறறிருநத நிர்ொகத் திறசமயாலும், 
பேல்துசற அறிொலும், தம் தநசதசயப 
்போன்்ற திறம்பே்ட பேணிபுரிநது ெநதார். 
அரை பேதவியில் இருநதாலும், தாயுமானெரின் 
சிநசத இசறெனின் திருெடியி்ல்ய இருநது 
ெநதது.

ஆதனக�ோ அன்தனயின் 
அருள் விதையோடல்

தாயுமானெர் அகிலாண்்டஸெரி 
அன்சனசய தம் மானசீக வதய்ெமாக ் போறறி 
ெழிபேட்டு ெநதார். அெர் அன்சனயின் மீது 
வகாண்ட அன்சபே கீழ்ெரும் ைம்பேெஙகள் 
மூலம் அன்சன்ய இவவுலகுககு எடுத்துக 
காட்டினாள்.

ஒ ரு ந ா ள்  அ ர ண ம ச ன க கு 
காஷ்மீரத்திலிருநது விசலயுயர்நத கம்பேளிகள் 
விறபேசனககு ெநதன. அெறறின் அழகில் 
மயஙகிய அரைர், அெறறுள் சிறபபோன 
்ெசலபபோடுகள் வகாண்ட ஒரு கம்பேளத்சத 
தன் அன்புப பேரிைாகத் தாயுமானெருககு 
்போர்த்தினார். அரைருககு நன்றி கூறி 
விச்டவபேறற தாயுமானெர் ்காட்ச்ட 
ொயிலரு்க ெரும்்போது அங்க ெயதான 
மூதாட்டி ஒருெர் குளிரில் ஆதரவில்லாமல் 
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நடுஙகிக வகாணடிருநதசதக கணடு ைறறும் 
்யாசிககாமல் அரைரின் அன்பேளிபபோன 
கம்பேளிசய அம்மூதாட்டிககு ெழஙகினார். 
இசதக ்கள்விபபேட்்ட அரைர் ெருத்தமும், 
்காபேமும் மிக உறறார். அன்று மாசல 
ஆசனககா ஆலயத்திறகு ெழிபோட்டிறகாக 
அ ர ை ரு ம் ,  அ ர சி யு ம்  வ ை ன் றன ர் . 
அகிலாண்்டஸெரி அன்சனககு தீபோராதசன 
ந்டநத வபோழுது அரைரால் அெரின் 
கணகசள்ய நம்பே இயலாெணணம், 
தாயுமானெர் மூதாட்டிககு ெழஙகிய கம்பேளிசய 
அன்சன ்போர்த்தியிருநதாள். இதன்மூலம் 
தாயுமானெர் அசனத்து உயிர்களி்டத்தும் 
அன்சனசய்ய கணடு ெணஙகுகிறார் 
என்பேசத அரைர் உணர்நது வகாண்டார்.

பின்வனாரு ைமயம், அரைசெயில் 
அசனெரும் ஒரு விொதத்தில் ஈடுபேட்டிருகசகயில், 
தாயுமானெர் தம் சகயிலிருநத முககிய 
ஆெணமான ஓசலச்சுெடிசய யாரும் 
எதிர்போராெணணம் திடீவரன தம் சககளால் 
கைககி எறிநதார். பின் தன்னுணர்வு 
ெரபவபேறறெராய் தன் வையலுககு ெருநதி, 
அகிலாண்்டஸெரி அன்சனயின் ஆச்டயில் 
திடீவரன வநருபபு பேறறிக வகாண்டதாகவும், தாம் 
அநவநருபசபே தம் சககளால் அசணத்ததாகவும் 
விளககினார். பின்னர் ஆலய அர்ச்ைகர்களி்டம் 
விைாரித்ததில், அ்த ைமயத்தில் கறபூர ்ைாதி 
அன்சனயின் ஆச்டயில் விழுநது வநருபபு 
பேறறிக வகாண்டதும், ஒரு கணம் வைய்ெதறியாது 
திசகத்து அர்ச்ைகர் வநருபசபே அசணகக 
முயறசிகசகயில் அது தானாக அசணநததும் 
வதரிய ெநதது. இதன்மூலம் தாயுமானெரின் 
இருதயத்தில் அகிலாண்டஸெரி அன்சன 
ஒரு கணமும் நீஙகாமல் நிசறநதிருககிறாள் 
என்பேசத உணர்நது அசனெரும் அெசரப 
்போறறினர்.

துறவறம்
தாயுமானெர் ைம்பிரதியாக பேணியாறறி 

ெநத காலத்்த, அரைர் விஜய ரகுநாத 
வைாககலிஙகர் மசறநதார். அெருககுப பின் 
அரசியார் மீனாட்சி ஆட்சிப வபோறுபபிறகு 
ெநதார். இநநிசலயில் தாயமானெரின் 
மசனவி மட்டுொர்குழலி ஒரு ஆண 
மகவிறகுத் தாயாகிய சில காலத்தி்ல்ய 
இயறசக எய்தினார். கனகைபோபேதி என்ற 
தன் மகசன ெளர்ககும் வபோறுபசபே தன் 
தசமயன் சிெசிதம்பேரத்தி்டம் ஒபபேச்டத்தார் 
தாயுமானெர். ஆரம்பேத்திலிருந்த உலகியலில் 
நாட்்டம் இல்லாததாலும், ்மறகண்ட காலச் 
சூழலினாலும் மன நிம்மதி வபேறும் வபோருட்டு 
தம் குருொம் வமௌன குருவி்டம் வைன்ற 
தாயுமானெர் தம் அரைசெப பேதவிசயத் 
துறநது துறெறம் ்மறவகாண்டார். ்மலான 
அரை பேதவியில் வீறறிருநது தாம் ெலம் ெநத 
அ்த ஊரில், அசரயில் வகௌபீனத்து்டன், 
பிட்சை வபேறறு ொழ்நது ெநதார். துறெறம் 
பூண்டதன் ்பேரில் தல யாத்திசர 
்மறவகாணடு ஒவவொரு தலஙகளிலும் 
இசறெசன ெணஙகிப பின் ரா்மஸெரம் 
ெநதச்டநதார். அங்க ராமநாத சுொமிசயயும், 
மசலெளர் காதலிசயயும் போடிப பேரவி 
அங்க்ய தஙகியிருநதார்.

திருபபோடல் திேட்டு
தாயுமானெரின் போ்டல்கள் 'திருபபோ்டல் 

திரட்டு' எனும் வபேயரில் ெழஙகப வபேறுகின்றன. 
இதில் உெசமகளும், பேழவமாழிகளும் 
மிகுநதுள்ளன. திருெருள் விலாைப பேரசிெ 
ெணககம் முதலாக ஆனநதககளிபபு ஈறாக 56 
தசலபபுகளில் 1452 போ்டல்கள் போடியுள்ளார். 
இெறறுள் இரண்டடிப போ்டல்களான 
கணணிகளும், வெணபோககளும் குறிபபி்டத் 
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தககசெ. ஒவவொரு போ்டலின் இறுதியிலும் இசறெசன 'பேராபேர்ம' என ் ெணடும் 'பேராபேரக 
கணணி' புகழ் வபேறறது.

பெணாய்யுைகும் பெணாய்யுறவும் பெணாய்யுடலும் பெணாய்பயனமவ 
பைய்யநிலன பைய்பயனமவ பைய்யுடமன கணாணமெனணா - (கணாணமெனணா கணணி 6)
அன்லெப் பெருக்கி என்தணாருயிலரக் கணாக்கவ்ந்த 
இன்ெப் பெருக்மக இலறமய ெரணாெரமை - (ெரணாெரக் கணணி 14)
பெஞசகமை மகணாயில் நிலனமவ சுக்ந்தம் அன்மெ 
ைஞசனநீர பூலசபகணாள்ள வணாரணாய் ெரணாெரமை - (ெரணாெரக் கணணி 151)

என்பேன ் போன்ற போ்டல்கள் அெர்தம் எளிய தமிழ் நச்டககுச் ைான்று. மணிொைகசரப ் போல்ெ 
தாயுமானெரும் இசறெசன அச்டயும் ஏககத்து்ட்ன ஒவவொரு போ்டசலயும் போடியுள்ளார்.

்த்ைாமயானநதம், கருணாகரம், பேரஞ்ைாதி, பேரவதய்ெம் ் போன்ற வைால் பிர்யாகஙகள் 
இெருக்க உரியன.

இதறவனடி இதைைல் :
ரா்மஸெரத்தில் தஙகியிருநத தாயுமான சுொமிகள் தன் இறுதிககாலத்தில் ராமநாதபுரத்திறகு 

அருகிலுள்ள லட்சுமிபுரம் என்ற ஊரில், சத மாதம் விைாக நட்ைத்திரத்தன்று ைமாதியச்டநதார். 
(சுொமிகள் ைமாதியச்டநத ஆணடு குறித்து பேல கருத்துககள் நிலவுகின்றன). சுொமிகளின் 
ைமாதிக ்காயில் இன்று ராமகிருஷ்ண த்போெனத்தாரால் நன்முசறயில் பேராமரிககபபேட்டு, 
நித்திய மறறும் குரு பூசைகள் சிறபபோக நச்டவபேறறு ெருகின்றன. இன்றும் நாவமல்லாம் 
ெணஙகி உய்யும் வபோருட்டு நமககு அருள் ெழஙகி ெருகிறார் தாயுமானெ சுொமிகள்.

ைோயுமோனவர் வோழ்தது
என்றும் இருக்க உளம் பகணாணடணாய் இன்ெத் ்தமிழுக்கு இைக்கியைணாய்; 
இன்றும் இருத்்தல் பசய்கின்றணாய்; இறவணாய்; ்தமிமழணாடு இருப்ெணாய் நீ; 
ஒன்று பெணாருள் அஃது இன்ெபைன உ்ர்ந்தணாய் ்தணாயு ைணானவமன; 
நின்ற ெரத்து ைணாத்திரமைணா நில்ைணாய் இகத்தும் நிறெணாய் நீ!

       - ைகணாகவி ெணாரதி

1. பேகெதி அம்சமயார், 2. பேசழயாசற ெ்டதளி, 3. திருெதிசக & சீர்காழி
4. மன்மதன் & ைண்்டசுெர நாயனார், 5. 'உலவகலாம்' எனும் வைால் 

16 இ்டஙகளில் ெருகின்றன

அகரடாபர் 2020 - "கண்டுபிடியுஙகரேன்..." - விதட 
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கருொய் உயிராய்க, கதியாய் விதியாய்; குருொய் அருள்ொய் "கூநதலூர் 
குமரகுருபேரா" என்ற கநதர் அநுபூதி ெரிகளுககு ஏறபே இன்று நாம் 

தரிசிககும் அறபுதத் திருத்தலம், அகயிருசள ்போககி ஞான குருொய் 
அரைலாறறின் வதன்கசரயில் குமரகுருபேரனாய் ெள்ளி வதய்ெயாசனயு்டன் 
நான்கு கரஙகளு்டன் ்தெ மயிலு்டன் நின்ற திருக்காலத்தில் குமரன் 
அருள்போலிககும் கூநதலூர்.

திருக்காயிலின் மூலெர் ஜம்புகாரண்யஸெரர் என்ற திருநாமத்து்டனும், அம்சம 
ஆனநதெல்லி என்ற திருநாமத்து்டன் வீறறிருநது காட்சியளிககின்றனர். ் ராம ரிஷி, ைனீஸெரர் 
ெழிபேட்டு ்பேறு வபேறறத் திருத்தலம்.

"திணடீசசரம் மசய்ஞலூர பசம்பெணான்ெள்ளி 
ம்தவூர சிரபுரம் சிறமறைம் மசலற 
பகணாணடீசசரம் கூ்ந்தலூர கூலழயூர கூடல்"

என்று திருநாவுககரைரின் 6-ம் திருமுசறயில் 70-ெது பேதிகம் 9-ெது போ்டலில் செபபுத் தலமாக 
செத்து ்போறறப வபேறற தலம்.

்தலரயினில் பவகுவழி சணார்ந்த மூடலன 
 பவறியலன நிலறபெணாலற மவணடி டணாை்த 
சடைலன ைகிலைகள் ்தணாழ்ந்த வீ்ல் ...... மிகுமகள்வி

பகணாடுவிட ைது்தலன வணாங்கி மயதிரு 
 மிடறினி லிருபவன ஏ்நது மீசுரர 
குருெர பனனவரு கூ்ந்த லூருலற ...... பெருைணாமள.

என்று அருணகிரிநாதர் ொககில் திருபபுகழ் போ்டபவபேறற தலம்.

ஜம்பு (நரி) ெழிபேட்்டதாலும், ்மலும் நாெல் மரஙகள் (ஜம்பு) இத்தலத்தில் அதிகம் 
காணபபேட்்டதாலும் இசறெனுககு ஜம்புகாரண்யஸெரர் என்ற காரணபவபேயர் ெழஙகபபேடுகின்றது. 

சே்வற்வகாடிசயானின் திருப்புகழ்த் தலஙகள்-2

 தைதை சு. சுகேஷ் பிரியன்
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ராமாயணக காலத்தில் சீசத இத்தலத்தில் 
தஙகி நீராடிய வபோழுது கூநதல் உதிர்நது 
விழுநததால் கூநதலூர் என்ற தலப வபேயர் 
அசமநதது என்றும் வைால்லபபேடுகின்றது. 
கூநதபபேசன மரஙகளும் இத்தலத்தில் 
காணபபேடுகின்றது.

அரைலாறறஙகசரயில் ் ராம ரிஷி கடுநதெம் 
வைய்த நாளில், ் மறவகாண்ட தெத்தின் பேயனாய் 
தன்னுச்டய தாடியிலிருநது வபோன்சன 
ெரெசழககும் அட்்டமா சித்தியிசன சகெரப 
வபேறறிருநதார். அதன் பேயனாய் எளி்யாருககு 
உதவும் வபேரும் வதாண்டாறறி ெநதார். 
ஒருநாள் சிெவபேருமானின் திருவிசளயாட்்டால் 
த ா டி யிலிரு ந து  வ பே ா ன் ெ ர த் து 
தச்டபபேட்்டது. சினம்வகாண்ட 
்ராம ரிஷி வைய்ெதறியாது 
தன்னுச்டய தாடிசய நீககி 
விட்டு, நீரா்டாமல் கூநதலூர் 
சிொலயத்துள் நுசழய 
முறபேட்்ட ைமயம், தன்சன 
சுத்தம் வைய்து வகாள்ளாமல் 
தி ரு க ் க ா யி லி னு ள் 
நுசழயும் ்ராம ரிஷிசய 
விநாயகப வபேருமானும் 
கநதபவபேருமானும் தடுத்து 
நிறுத்தினர். வைய்த வையல் 

உணர்நது ்ராம ரிஷி ெருநதி ்மலும் பேல 
காலம் வபேருமானி்டத்தில் மனம் செத்து தெம் 
வைய்து மீணடும் தாடியிலிருநது வபோன்சன 
ெரச்வைய்யும் ்பேரிசனப வபேறறார்.

இ்த்போல ைனி பேகொனும் ைாபேம் 
நீஙக ்ெணடி ெழிபேட்்டதாலும், இத்தலம் 
சிறபபோன நெககிரஹ பேரிகாரத் தலமாக 
அசமயப வபேறறுள்ளது. ஆலயத்தின் உள்்ள 
நுசழநததும் இ்டதுபுறம் விநாயகரும், 
ெலதுபுறம் ஈைான திககில் முருகபவபேருமானும் 
தனிக்காவில் வகாணடிருபபேது மிக வி்ைஷம். 
்ராம ரிஷிககு ஆலய முகபபி்ல தனி ைநநிதி 
உள்ளது. ஈைான திககில் முருகபவபேருமான் 
இருபபேதாலும், ைனீஸெரர் ைநநிதி ைறறு விலகி 
இருபபேதாலும் இத்தலம் வைவொய் மறறும் 
ைனி ் காள்களால் ஏறபேடும் விசனபபேயனிறகு 
வீடு்பேறு அளிககும் தலமாக விளஙகுகின்றது.

எவொறு வைல்ெது : கும்பே்காணத்சத 
அடுத்துள்ள நாச்சியார் ்காவில் - 
பூந்தாட்்டம் ைாசலயில் அசமநதுள்ளது 
கூநதலூர். நாச்சியார் ்காவிலிலிருநது 10 
கி.மீ வதாசலவிலும், பூந்தாட்்டத்திலிருநது 
16 கி.மீ வதாசலவிலும் கூநதலூசர 

அச்டயலாம் கூநதலூர் முருகன் ் காயில் 
என்று ்கட்்டால் அசனெரும் 
ெழிகாட்டியருளுொர்கள்.

இவொலயம் க ாசல 
9 மணி முதல் 10 மணி 
ெசரயிலும், மாசல 5-30 
மணி முதல் 7-30 மணி 
ெசரயிலும் திறநதிருககும்.

இத்துசன வபேருசமகசளக 
வ க ா ண ்ட  இ த் த ல க 

குமரகுருபேரசன ொருஙகள் நாமும் 
வைன்று ெழிபேட்டு ்பேறுவபேறு்ொம்.
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"பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின தமக்கின்னா 
பிற்பகல் தனாமம வரும்."

ஊழ்வி்னஊழ்வி்ன

எனற ச்பனாய்்னாசமனாழிப்படி நனாம் புரிநத வின் மறுபிறபபில் இனறவன ஆனை்னால் 
நம்்பனால் வநது ச்பனாருநதும்.

உலகத்திமல அருனமயிலும் அருனம்னா்வர் ஐவர் உளர்.
1.  தனனுனை் ெரக்கின சகடுதின்க் கூறும் வி்னா்பனாரி
2.  புகனை விரும்்பனாத சகனானை்னாளி
3. மனாறனறக் குனறத்துக் கூறனாமல் ச்பனான வனாங்கும் வனாணி்பன
4.  எவ்வித லஞெமும் வனாங்கனாத உத்ம்னாகஸதன
5. தணைன்ன் நி்னா்ம் எனறு ஒபபுக்சகனாள்ளுகினற குறறவனாளி

எ்மவ ம்ம் வனாக்குக் கனா்ங்களனால் ் னாருக்கும் எநத வனக்னா் சகடுதியும் 
அணுத்துனைம்னும் புரி்க் கூைனாது.

- திருமுருக கிரு்பனா்நத வனாரி்னார்

1 -  நின்றசீர் வநடுமாற நாயனார் - ஐபபேசி பேரணி
2 - இ்டஙகழி நாயனார் - ஐபபேசி கார்த்திசக 
7 - ைகதி நாயனார் - ஐபபேசி பூைம்
14 - வமய்கண்ட்தெ நாயனார் (ைநதான குரெர்) - ஐபபேசி சுொதி 
18 - மூர்கக நாயனார் - கார்த்திசக மூலம்
19 - சிறபபுலி நாயனார் - கார்த்திசக பூரா்டம் 
29 - கணம்புல்ல நாயனார் - கார்த்திசக கார்த்திசக

சிேததிரு. பால குமைசேல் சிேததிருமதி. சைணு்கா

நேம்பர் 2020 நாயன்மார்்கள் குருபூ்ை

நேம்பர் 2020 திருநீல்கணடைம் மின்னி்ழ் புைேலர்்கள்நேம்பர் 2020 திருநீல்கணடைம் மின்னி்ழ் புைேலர்்கள்
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நான் கி.பேகதெத்ைலம், ஓய்வு வபேறற 
வபோதுத்துசற நிறுென அதிகாரி. 

வைன்சன, கு்ராம்்பேட்ச்டயின் அஸதினாபுரம் 
அரு்க உள்ள திருமசல நகரில் ெசிககி்றன்.

நானும் என் மசனவி விஜயலக்ஷமியும் 
நால்ெர் போசதயில் யாத்திசர வைல்்ொம்.

நால்ெர் போசதயின் திரு. சு்ரஷ் 
அெர்கசள எனது நணபேர் திரு. வெஙக்டரமண 
ராவ 2016 ஆம் ஆணடு அறிமுகபபேடுத்தினார்.

முதன் முதலாக 2016 ஆம் ஆணடு 
இலஙசக பேயணம் ்மறவகாண்்டாம். 
வதா்டர்நது ் ைாழ நாடு காவிரி ெ்டகசர, வகாஙகு 
நாடு, ் ைாழ நாடு வதன்கசர, வதாணச்ட நாடு, 
நடு நாட்டுத் தல யாத்திசரகள் மறறும் ் ைாழ 
நாட்டு திவய ்தை யாத்திசர ஆகியெறறில் 
கலநது வகாணடுள்்ளாம்.

இசெ தவிர, திரு. சு்ரஷ் அெர்களால் 
பேயணத் திட்்டம் ெசரமுசற வைய்து, சிதம்பேரம் 
ஆருத்ரா தரிைனம், ெள்ளிமசல பேடி பூசஜ, 
புககத்துசற மலர் ெழிபோடு, திருொலம்வபோழில் 
அன்னதான நிகழ்வு, வைன்சன நெககிரகத் 
தலஙகள், அஷ்்டதிக காெலர்கள் உள்ள 
ஆலயஙகள், பேர்ெத மசல, தாமிரபேரணி 

நால்வர் பாததயு்டன்...

புஷ்கரம், நெ புலியூர் தல யாத்திசர 
ஆகியசெகசள ்மறவகாணடுள்்ளாம்.

திரு. சு்ரஷ் அெர்கள் அருணகிரிநாதர் 
போடிய திருத்தலஙகளுககு யாத்திசர 
்மறவகாள்ள ்ெணடுவமன புத்தகஙகசளப 
பேடித்து தலஙகள் எத்தசன, எஙவகஙகு 
உள்ளன என்று ெடிெசமத்து 2018 ஆம் 
ஆணடு யாத்திசர ஆரம்பித்து இதுெசர 5 
பேகுதிகள் தரிசித்துள்்ளாம்.

நான் முதன்முதலாக நால்ெர் போசதயில் 
யாத்திசர ் மறவகாண்ட்போது போ்டல் வபேறற 
தலஙகள், திவய ் தைத் தலஙகள் என்றுதான் 
வதரியும். பிறகு வதா்டர்நது யாத்திசர 
வைல்லச் வைல்ல அஷ்்ட வீரட்்டத் தலஙகள், 
ைபத ஸதானத் தலஙகள், ைபத வி்டஙகத் 
தலஙகள், ைபத கசரகண்்டஸெரத் தலஙகள், 
ஷ்டாரணய ்க்ஷத்திரஙகள், வைன்சனயில் 
உள்ள நெககிரகத் தலஙகள், திரு்ெறகாட்ச்ட 
கூறறியுள்ள அஷ்்டதிக போலர்கள் தலஙகள், 
திருபபுகழ்த் தலஙகள், செபபுத் தலஙகள் 
என்று பேல ெசகயானத் தலஙகசள தரிசிகக 
ொய்பபு கிச்டத்தது.

எப்போதும் தலஙகளுககுச் வைல்லும்்போது 
ஆண்டெசன ெணஙகியபின் ஆலயத்சத 
ெலம் ெநது வகாடி மரத்தின் அரு்க விழுநது 
ெணஙகி ெரு்ொம். ஆனால் நால்ெர் 

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 கி.பகைவதைலம்
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போசதயில் யாத்திசர ்மறவகாண்ட பிறகு, 
கீழ்ககண்ட விபேரஙகள் வதரிய ெநதது:

1. ஆலயத்தின் புஷ்கரணி வபேயர், 2. 
ஸதல விருட்ைம், 3. எநத திசைசய ்நாககி 
உள்ளது, 4. விமானத்சதப பேறறிய விபேரம், 
5. தலத்சதப பேறறி பேதிகம் போடியெர், 6. 
தலச்சிறபபு, 7. ்காச்வைஙகட்்ைாழன் கட்டிய 
மா்டக்காயில்கசளப பேறறிய விபேரம், 8. 
நாயன்மார்கள் அெதாரத் தலஙகள் எசெ, 
முகதித் தலஙகள் எசெ என்று குறிபபிடுெது.

ய ாத்திசரயில் சில தலஙகளில் 
முககியமான நிகழ்வுகள் நச்டவபேறும்்போது 
பேஙகு வகாள்ளுெது ஒரு சிறபபு. அதாெது,

ந ாசகயில் அதிபேத்த ந ாயனா ர் 
விழா, திருசெயாறு தலத்தில் அபபேர் 
சகலாயக காட்சி, திருச்வைஙகாட்்டஙகுடியில் 
சிறுத்வதாண்ட நாயனார் இசறெனுககு 
பிள்சளககறியமுதூட்டும் விழா, திருநாஙகூரில் 
பேதின்மூன்று சிொலய இசறெசன தரிைனம் 
வைய்தல், சிதம்பேரம், உத்திர்காைமஙசக 
ஆகிய தலஙகளில் ஆருத்ரா தரிைனம், ைமயம் 
கிட்டும்்போது சில தலஙகளில் பேள்ளியசற 
பூசஜ, பேள்ளிவயழுச்சி தரிைனம் வைய்ெது 
என்று ்ம்ல குறிபபிட்்ட அசனத்து 
நிகழ்வுகளும் நால்ெர் போசதயில் யாத்திசர 
்மறவகாண்ட்போது அனுபேெபபேட்்டது.

சிறபபு அம்ைங�ள்:

சு ் ர ஷ்  அ ெ ர் க ள்  ய ா த் திச ர 
்மறவகாள்ெதில் மிகுநத வபோறுபபு்டனும், 
கெனத்து்டனும் யாத்ரீகர்களுககு எநத 
சிரமம் ஏறபே்டாமல் இருககுமாறும் கெனித்துக 
வகாள்ொர். எல்லாத் தலஙகளிலும் அநத 

தலத்சதப பேறறி சுருககமாகக கூறுொர். 
யாத்திசரககு முன்்ன தரிசிகக உள்ள 
தலஙகசளப பேறறி ஒரு குறிப்பேடு சிறு 
புத்தக ெடிவில் வகாடுத்து விடுொர்.

அநதநத தலஙகளில் அநத தலத்சதப 
பேறறி நால்ெர் போடிய பேதிகஙகசள 
ெழிபோடு வைய்யச் வைால்ொர். ்நரத்சத 
கச்டபபிடிபபேதில் குறியாக இருபபோர். 
அதனால் ெசரயறுககபபேட்்ட தலஙக்ளாடு 
கூடுதலாக தலஙகளும் தரிசிகக ொய்பபு 
கிட்டும். அதறகு யாத்ரீகர்களும் ஒத்துசழபபு 
வகாடுபபோர்கள்.

பு தி ய த ா க  ந பே ர் க ள்  குழுவில் 
்ைர்நதிருநதால் ஒரு கூட்்டம் கூட்டி 
மறறெர்களுககு அறிமுகபபேடுத்துொர்.

உணவு, தஙகுமி்டம் எல்லாம் நன்றாக 
ஏறபோடு வைய்ொர். யாத்திசரககு முன்்பே 
அநத தலஙகள் உள்ள ஊருககுச் வைன்று 
ெழி, போசதயின் நிசலசம, தஙகுமி்டம் 
இெறசறவயல்லாம் முன்கூட்டி்ய ஏறபோடு 
வைய்து விடுொர். ் பேருநதுகளும், ஓட்டுனர்களும் 
நல்லபேடியாக ஏறபோடு வைய்ொர்.

நானும் எனது துசணவியாரும் 2016-லிருநது 
்ம்ல குறிபபிட்டுள்ள யாத்திசரகள் வைய்து 
நல்ல பேல தலஙகசளத் தரிசித்துள்்ளாம் 
என்றால் அெர் இன்முகத்்தாடு வைய்யும் ஏறபோ் ்ட.

நாம் திரும்பேத் திரும்பே யாத்திசர 
்மறவகாண்டால் நால்ெர் போசதயில் நல்ல 
வைய்திகள் கிச்டககும்.

அெருச்டய தல யாத்திசர, இ்த்போல 
அதிக அடியார்களு்டன் வதா்டர ் ெணடுவமன 
ஆண்டெசன பிரார்த்திககி்றன்.
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திருநாங்கூர் பன்னிரு சிோலயங்்கள்
மதஙக மகரிஷிககு ரிஷபோரூ்டராய் அம்சமயபபேராய் திருமண திருக்காலக காட்சி 

அளித்த திருநாஙகூர் பேன்னிரணடு சிொலயஙகள்

1

2

3

65

4

10 11

7 8 9

1. சத்திய�ோஜோத பீடம் - சசோர்ோம்பிகை சயேத சசோர்புரீஸ்வரர, 2. ருத்ர பீடம் - சுநதர நோ�கி சயேத ைலிகைோயேஸ்வரர, 
3. ்வோேயத்வ பீடம் - ய�ோைோம்பிகை சயேத ய�ோைநோதர, 4. ேஹோயத்வ பீடம் - நம்பிற்பிரி�ோள் சயேத நம்பு்வோரகைன்பர, 
5. யசோே பீடம் - சநதிரோட்சி சயேத அமிரதபுரீஸ்வரர, 6. சோர்வ பீடம் - நற்றுக் நோ�கி சயேத நோைநோதர, 7. நோலோயிரம் 
பிள்களை�ோர - திருநோங்கூர, 8. ்போசு்பத பீடம் - நளினோம்பிைோ சயேத ந�ன ்வரயதஸ்வரர, 9. பிரோ் பீடம் - அதிதுல� 

குஜோம்பிகை சயேத ஐரோ்வயதஸ்வரர, 10. அயைோர பீடம் - அகிலோணயடஸ்வரி சயேத ஆரண� சுநதயரஸ்வரர, 
11. தத்புருஷ பீடம் - அஞசனோட்சி சயேத ேதங்கீஸ்வரர

பீே பீடம் - ைோேோட்சி சயேத கைலோசநோதர | ்ப்வபீடம் - சசௌநதரநோ�கி சயேத சுநதயரஷ்வரர
அறியபபடாைை ைலஙகள்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுதைத் தலஙகள் - 2

ப�ாதுொக்ெ ்தொரப போ்டல் 
வபேறறத் தலஙகள் சுமார் 1000 

ஆணடுகளுககு முறபேட்்டசெயாக்ெ 
இருககும். அதில் ் மலும் ஒரு சிறபபேம்ைமாக 
கி.பி. இரண்டாம் நூறறாணடில் எழுதபபேட்்ட 
ைஙக இலககிய நூலான சிலபபேதிகாரத்தில் 
குறிபபி்டபபேட்டிருககும் மிகவும் பேழசமயான 
ஒரு தலம்தான் 'ைாயாெனம்' என்று 
அசழககபபேடுகின்ற 'திருச்ைாய்ககாடு'. 
சபேஞைாய் (பேசுசமயான ்காசர ) 
சூழ்நதிருநத பேகுதியாதலால் 'ைாய்ககாடு' 
என்று அசழககபபேட்்டது. சீர்காழியிலிருநது 
பூம்புகார் வைல்லும் ைாசலயில் சுமார் 
20 கி.மீ. வதாசலவில் 'திருச்ைாய்ககாடு' 
உள்ளது. இஙகிருநது பூம்புகார் சுமார் 3 
கி.மீ. வதாசலவு.

இநதிரனின் தாயான அதிதிககு 
பூவுலகில் உள்ள இநத ைாய்ககாடு தலத்சத 
தரிசிகக ்ெணடும் என்ற எணணம் 

இஙகு ெநது ெழிபோடு 
வைய்தார். இதறகிச்ட்ய 
த ன து  த ா ச ய க 
காணாது ்தடி ெநத 
இநதிரன், இத்தலத்தில் 
இருபபேசதக கணடு, 
தனது தாயார் தினமும் 
ெழிபேடும் வபோருட்டு தனது ொகனமான 
ஐராெதம் யாசன பூட்டிய ்தசர செத்து 
அநதக ் காயிசல்ய ் தெ்லாகம் இழுத்துச் 
வைல்ல முயன்றான். சிெவபேருமான் ் தான்றி, 
'இங்க்ய ெநது ெழிபேடுக!' என்று கூறி 
மசறநதார்.

அர்த்த மண்டபேத்சதவயாட்டித் ்தர் 
்போன்ற விமானவமான்று ைககரத்து்டன் 
உள்ளது. இநதிரன் இக்காயிசல 
விணணுலகத்திறகு எடுத்துச் வைல்ல 
முயன்றதன் அச்டய ாளம ாக இது 
கருதபபேடுகிறது.

சங்க ்காலச் சாய்க்காடு
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இத்தலத்து மூலெர் 'ைாயாெ்னஸெரர்' 
என்ற திருநாமத்து்டன் லிஙக ெடிவில் 
காட்சி அளிககின்றார். வபேரிய ைதுர ெடிெ 
ஆவுச்ட மீது மிகச் சிறிய போணம். அம்போள் 
'குயிலினும் இன்வமாழியம்சம' என்னும் 
திருநாமத்து்டன், நான்கு கரஙகளு்டன் 
தரிைனம் தருகின்றாள்.

பிரகாரத்தில் விநாயகர், ெள்ளி ் தெ்ைனா 
ை்மத சுபபிரமணயர், ்தொர மூெர், 
கஜலட்சுமி, சபேரெர் மறறும் நெககிரகஙகள் 
ஆகி்யார் தரிைனம் தருகின்றனர்.

63 நாயன்மார்களுள் ஒருெரான 
இயறபேசக நாயனார் முகதி வபேறற தலம். 
இசறென் சிெனடியார் ்ெ்டத்தில் இெரது 
வீட்டிறகு ெநது அெரது மசனவிசய்ய ் கட்க, 
அெரும் தமது மசனவிசய சிெனடியாரு்டன் 
அனுபபி, போதுகாபபு்டன் ஊர் எல்சல ெசர 
ெநது துசண புரிநதார். உசமவயாருபோகன் 
விச்டொகனத்தில் காட்சி தநது இருெருககும் 

முகதி அளித்தார். அதனா்ல்ய சுநதரர் 
'இல்சல்ய எனாத இயறபேசகககும் 
அடி்யன்' என்று போடுகிறார். இயறபேசக 
நாயனார், அெரது மசனவி ஆகி்யாரது 
ைன்னதி மறறும் உறைெ விககிரகஙகள் 
இக்காயிலில் உள்ளன. இக்காயிலில் 
வில்லு்டன் கூடிய மிகபவபேரிய முருகன் 
உறைெ விககிரகம் உள்ளது. இச்சிசல பேல 
ெரு்டஙகளுககு முன் க்டலில் மீனெர்களின் 
மீன்பிடி ெசலயில் மாட்டியதாகவும், அசத 
இத்தலத்திறகுக வகாணடு ெநது செத்து 
பூசஜ வைய்து ெருெதாகவும் கூறபபேடுகிறது.

இநதத் தலத்தில்தான் ைஙக காலத்தில் 
குறிபபி்டபபேடும் இநதிர விழா சிறபபோகக 
வகாண்டா்டபபேட்்டது. தறகாலத்திலும் சித்ரா 
வபேௌர்ணமியன்று வதா்டஙகி 21 நாட்கள் 
இநதிர விழா நச்டவபேறுகிறது.

இக்காயிலுககு அருகில் தான் 
சிலபபேதிகாரத்தில் குறிபபி்டபபேடும் பூம்புகார் 

இக்கோயிலில் வில்லுடன் கூடிய 
மிகப்பெரிய முருகன் உற்சவ 
விககிரகம் உள்ளது. இச்சிலை 

பெை வருடஙகளுககு முன் 
கடலில் மீனவரகளின் மீன்பிடி 
வலையில் மோட்டியதோகவும், 

அலத இததைததிறகுக ்கோண்டு 
வந்து லவதது பூலை ்்சய்து 
வருவதோகவும் கூறபபெடுகிறது
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நகரின் காெல் வதய்ெமான ைம்போபேதி அம்மன் 
்காயிலும், ைதுகக பூதஙகளும் உள்ளன. 
தற்போது இக்காயில் மிகவும் போழச்டநது 
கெனிபபோரறறுக கி்டககிறது. இநத ைம்போபேதி 
அம்மன் மாதவியின் குலவதய்ெம் என்று 
சிலபபேதிகாரமும், உதயகுமாரனி்டமிருநது 
மணி்மகசலசய காத்த வதய்ெம் என்று 
மணி்மகசலயும் கூறுகின்றன. 'வபோய் 
்பேசினால் இநத பூதஙகள் வகான்று விடும்' 
என்று கூறி்ய அககாலக குழநசதகசள 
ெளர்த்தனர் என்று கூறுெர். '்போலிச் 
ைாமியார்கள், பிறன்மசன ்நாககு்ொர், 
வபோய் ைாட்சி வைால்பேெர்கள், வநறி தெறிய 
அசமச்ைர்கள் ஆகி்யாசர எல்லாம் இநத 
பூதஙகள் சும்மா வி்டாது' என்று கூறுகிறார் 
இளங்காெடிகள்.

காசிககு ைமமாகச் வைால்லபபேடும் ஆறு 
தலஙகளுள் இத்தலமும் ஒன்று. திருசெயாறு, 
திருவிச்டமருதூர் ,  திருவெணகாடு , 

ஸ்ரீொஞசியம் மறறும் மயிலாடுதுசற 
ஆகியசெ மறற ஐநது தலஙகளாகும்.

63 நாயன்மார்களுள் ஒருெரான 
்காச்வைஙகட்்ைாழன் கட்டிய மா்டக 
்காயில்களுள் இத்தலமும் ஒன்று. இநதிரன், 
ஐராெதம், உபேமன்யு முனிெர் ஆகி்யார் 
இத்தலத்து இசறெசன ெழிபேட்டுள்ளனர்.

் தெ ா ர ப  பே ா ்டல் வபேறற 2 7 6 
தலஙகளில், காவிரி ெ்டகசரயின் 9ெது 
தலம். திருஞானைம்பேநதர் 2 பேதிகஙகளும், 
திருநாவுககரைர் 3 பேதிகஙகளும் போடியுள்ளனர்.

இக்காயில் காசல 7 மணி முதல் பேகல் 
12 மணி ெசரயும், மாசல 4.30 மணி முதல் 
இரவு 7.30 மணி ெசரயிலும் திறநதிருககும்.

இக்க ாயிலுககு மிக அருகில் 
'பேல்லெனீஸெரம்' என்னும் மறவறாரு 
்தொரப போ்டல் வபேறற தலமும் உள்ளது.

 ம. நிதயோனநைம்

'ப�ொய் ப�சினொல் இநத பூதங்கள் 
ப்கொன்று விடும்' என்று கூறிபே 

அக்்கொலக் குழந்த்க்ை 
வைர்ததனர என்று கூறுவர. 

'ப�ொலிச் சொமிேொர்கள், 
பிறன்ம்ன ப�ொக்குபவொர, 
ப�ொய் சொட்சி பசொல்�வர்கள், 
ப�றி தவறிே அ்மச்சர்கள் 
ஆகிபேொ்ை எல்லொம் இநத 

பூதங்கள் சும்மொ விடொது' என்று 
கூறுகிறொர இைஙப்கொவடி்கள்.
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திருநீலகண்டப் பதிகம்

திருச்வைாங்காடு எனும் வகாடிமா்டச் வைஙகுன்றூர் ஊருககு திருஞானைம்பேநதர் தன் 
அடியார்களு்டன் ெநது ஒரு ம்டத்தில் தஙகியிருநதார். அச்ைமயம் கார்காலமாதலால், குளிர் 

இருநதது. அவவூரில் ஒருவித குளிர் காய்ச்ைல் ெநது, அசனெரும் உ்டல் நடுககம் கண்டனர். 
அெர்கள் திருஞானைம்பேநதரி்டம் வைன்று, எஙகளுச்டய பிணிசயத் தீர்த்தருள ்ெணடும் 
என்று விணணபபித்தனர். அசத வைவிவமடுத்த ஆளுச்டயபபிள்சளயார், "இசெயாவும் நாம் 
வைய்த முன்விசனயால் ெநதது. அசத நீகக நீஙகள் இசறெசன ்நாககிக சகவிசன 
வைய்து, சிெபபேணிகசளச் வைய்ய ் ெணடும். உஙகளது பேசழய விசனகள் யாவும் கசளநது, 
திருநீலகண்டம் நன்சமக காககும். ஆசண செத்து வைால்கின்்றன்" என்று திருநீலகண்டப 
பேதிகம் போடி அருளிச் வைய்கின்றார். வியாழக குறிஞசி பேணணில் பேதிவனாரு போ்டல்கசள 
அருளுகிறார்.

தலம்: வகாடிமா்டச் வைஙகுன்றூர்  முதல் திருமுசற

"அவவிசனக கிவவிசன யாவமன்று வைால்லு மஃதறிவீர் 
உய்விசன நா்டா திருபபேதும் உநதமக கூனமன்்ற 
சகவிசன வைய்வதம் பிரான்கழற ்போறறுதும் நாமடி்யாஞ 
வைய்விசன ெநவதசமத் தீண்டபவபே றாதிரு நீலகண்டம்."

என்று வதா்டஙகும் இநதப பேதிகம் விஷக காய்ச்ைல் மட்டுமல்ல, குளிர்க காய்ச்ைல், விஷககடி, 
வதாணச்ட ் நாய் முதலிய பிணிகசள அகறறும் என்பேது திணணம். வைய்விசனயால் ெரும் 
துன்பேஙகசளயும் நீககும். நல்ல குரல் ெளம் வபேருகும். ஒவவொரு போட்டின் இறுதியிலும் 
'திருநீலகண்டம்' என்று ஆசணயிட்டு அருளியுள்ளார். வகாஙகு நாடு முழுெதும் பிணி 
தீர்த்தார். மககசள ொட்டிய விஷ ஜுரம் நாட்ச்ட விட்்்ட ஒழிநதது. தம் அடியார்களின் குளிர் 
காய்ச்ைலும் விலகியது.

வகா்ரானா ்நாயிலிருநதும் / பேயத்தினின்றும், உலகம் எஙகும் எல்லா மககளும் மீணடு 
ெர, இநதப பேதிகத்சத, சிெவபேருமான் மீது 'காதலாகிக கசிநது கணணீர் மல்கி' ஓதி ெர (போடி 
ெர) ்ெணடும். நம் எல்்லாசரயும் ஈைன் இகவகாடிய ்நாயிலிருநது காத்து அருள்புரிொர். 
எதிலும் ஒரு நம்பிகசக ்ெணடும். பேலன் நிச்ையம் கிட்டும்.

 தீ.சு. ஸ்ரீேோம்

1.  திருஞானைம்பேநதர் பேதிகம் எழுதிய ஏடு, நீசர எதிர்த்து கசர ஒதுஙகிய தலம் 
எது?

2.  அபபேர் சுொமிகளின் “நாமார்ககுங குடியல்்லாம்” பேதிகம் எநத ெசகத் திருத்தாண்டகம்?
3.  சில்போ சிறபி ெடித்த மூன்று முருகபவபேருமான் திருவுருெச் சிசலகள் உள்ள 

தலஙகள் எசெ?
4.  மாணிககொைகர் திருொரூரில் அருளிய பேதிகம் எது?
5.  ைஙகிலி நாச்சியார் அெதாரத் திருத்தலம் எது?

கண்டுபிடியுஙகரேன்...
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கருொய்க கி்டநதுன் கழ்ல நிசனயுங கருத்துச்ட்யன் 
உருொய்த் வதரிநதுன்ற னாமம் பேயின்்ற னுனதருளால் 
திருொய்ப வபோலியச் சிொய நமவென்று நீறணிந்தன் 
தருொய் சிெகதி நீபோ திரிபபுலி யூரர்ன.

வபாழிப்புதை :
திருப்பாதிரிபபுலியூர்ப ப்ருமபானே! தபாயின் கருவினே கிடநதன்பாது உன் 

திருவடிகளைனே திேபானிக்கும் கருத்து உளடனேேபாய் இருநனதன். கருவின் நீங்கி 
பவளிப்டட உருவம் கிடடிே பிறகு உன் அருளிேபால் இபப்பாழுது ஆரபாய்நது 
உன் திருநபாமங்களைப ்ேகபாலும் ப�பால்ேப ்ழகியுளனைன். வபாய்க்குச் ப�ல்வம் 
விைங்குமபாறு திருளவநபதழுத்ளத ஓதித் திருநீறு இபப்பாழுது அணிேப ப்றனறன். 
ஆதலின் அடினேனுக்கு மங்கேமபாே மபார்க்கத்ளதத் தருவபாேபாக.

திருமுறை சிந்தறை
திருநாவுக்கைேர் சத்வாைம்

�ொன்்கொம் திருமு்ற : 94. திருப�ொதிரிபபுலியூர 
�ண் : திருவிரு்ததம் : �ொடல் எண் : 6

றைவ சித்ததாந்த சிந்தறை 
உமாபதி சி்வம் அருளிய
வினொ பவண்�ொ : 1.5

அறிெறிநத வதல்லாம் அைத்தாகு மாயின் 
குறியிறநத நின்உணர்விற கூ்டா - வபோறிபுலன்கள் 
தாமா அறியா த்டமருதச் ைம்பேநதா 
யாம்ஆர் அறிொர் இனி.

வபாழிப்புதை :
அறிவு அறிநத பதல்ேபாம் அ�த்தபாகுமபாயின் என்னுளடே அறிவிேபானே அறிேப்டட 

பதல்ேபாம் அ�த்தபாய் அழிநது ன்பானமேபாயின்; குறி இறநத நின் உணர்விற கூடபா வபாக்கு 
மேத்துக்கும் எடடபாமல் குறியிறநது நிறகிற னதவரீருளடே ஞபாேத்தினே ப்பாருநதப 
ன்பாகிறனதயில்ளே; ப்பாறிபுேன்கள தபாமபா அறிேபா ப்பாறிபுேேபாகிே தத்துவங்கள 
தபாமபாய் அறிேமபாடடபா; தட மருதச் �ம்்நதபா ேபாம் ஆர் அறிவபார் இனி தடபாகம் ப்பாருநதிே 
மருதநகர் வபாழ் �ம்்நத மபாமுனினே ேபான் ஆளர ேறிேப ன்பாகிறது தபான் இனி. 
கணணபாேது இருனைபானட கூடி இருைபாயும் ஒளினேபானட கூடி ஒளிேபாயும் நின்றது ன்பாேப 
்பா�த்னதபானட கூடிப ் பா�மபாய் நின்ற ஆன்மபா அருனைபானட கூடிப ் பா�ம் நீங்கி அருைபாய் 
நிறகுபமன்்து கருத்து.

நன்றி : thevaaram.org
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“திருநீல்கணடைம்” மின்னி்ழ் வேளியீடடு விழா பு்்கபபடைங்்கள்
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