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அட்டை படை விளக்கம் 
திருந�ொடித்ொன்ம்ை உத்்மனே  

கயிலாய மலலலய  பார்வதி  அஞ்சுமாறு இரா்வணன் 
பபயர்கக முயன்்றபபாது, எமபபருமான்  தன் கால் 
கடலடை விரலால் அழுதத, இரா்வணன்மலலயின் 
கீழ் அகபபடடுத தன் பிலைலய உணரந்து  ்வழிபடடு 
்வரஙகளும, சந்திரஹாஷம என்்ற மந்திர ்வாளும 
பபற்ற திரு்ககாடசி.  

தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 3

14 க�ோதை

சேவற்ெகாடிசயானின் 
திருப்புகழ்த் தலஙகள் - 3

3
 தைதை சு. சுகேஷ் பிரியன்

8

நாலவர்  பாததயு்டன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 சிவ.அங�யற�ண்ணி

7

நாலவர்  பாததயு்டன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 சைலவன் சவ. கவணுகிருஷ்்ணன்

5

நலவாழ்வுத் தரும் 
திருமுதைத் தலஙகள் - 3

ஆப்பினில் வெளிப்்பட்ட ஆப்புட்டயார்
 ம. நிதயோனநைம்

10

ஸ்ரீலஸ்ரீ 
குருஞானசம்பநத 
ததசிக பைமாசாரிய 
சு்வாமிகள்

தென்சேரிக் 
குனறிலினிதுறை 
தெருமா்ே  

சக்தி 
பீடங்கள்
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ஆசிரியர் பக்கம்
ஆோர் வநைார்? அமேர் குழாததில் அணியுதை ஆதிதேநாள்
நாோ யணனனாடு நான்முகன் அங்கி இேவியும் இநதிேனும்
ரைோர் வீதியில் ரைவர் குழாங்கள் திதையதனததும் நிதறநது
பாோர் னைால்புகழ் பாடியும் ஆடியும் பல்்ாண்டு கூறுதுரம.

- ரைநைனார் அருளிய திருபபல்்ாண்டு

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு ்வணக்கம்!

நமது 'திருநீலகண்டம்' மின்னிதழைப் 
படித்து, தஙகளது கருத்துகழள எஙகளுக்கு 
அழலபபசி வாயிலாகவும், குறுஞ்செய்தி 
மூலமாகவும் ்தரிவித்து வரும் வாசெகரகள் 
அழைவருக்கும் எஙகளது நன்றி!

க்டநத ஆணடின் இறுதியில் ஏறபட்ட 
உலகளாவிய ்காடிய பநாய்த் ்தாற்ாைது, 
இநத ஆணடின் இறுதி வழை 
்தா்டரநது விட்டது. அதைால் 
உலக மக்களுக்கு ஏறபட்ட 
துன்பஙகளும், கவழலகளும் 
விவரிக்க முடியாது. இநத 
நிழல ்தா்டைாமல் இருக்க 
நாம் அழைவரும் ்தா்டரநது 
இழ்வனின் திருநாமஙகழளச் 
்சொல்லி பிைாரத்தழை ் செய்பவாம்.

இம்மாதம் ஆ்டல்வல்லானின் 
ஆ தி ழ ை த்  தி ரு ந ா ள் 
்காண்டா்டப்படுகி்து. ந்டைாஜப் 
்பருமானின் திருக்பகாலத்ழத 
தரிசிக்க பவணடிய ஆருத்ைா தரிசெை நாள். 
உலகத்தின் இயக்கம் என்பபத ந்டைாஜப் 
்பருமானுழ்டய ஆைநதத் தாண்டவத்தில்தான் 
அழமநதுள்ளது என்று கூறுவர. அவபை 
அழைத்ழதயும் ஆடடுவிக்கின்்ான் என்பர. 
அநத அறபுத ந்டைக் காடசிழயக் காணபதறகு 
'மனித்த பி்வியும் பவணடுவபத' என்று அப்பர 
சுவாமிகள் பாடுவது பபால், அன்ழ்ய திைம் 

நாம் அழைவரும் சிற்ம்பலத்து இழ்வழை 
தரிசெைம் ்செய்ய பவணடும்.

சி்ப்பாை திருவாதிழைத் திருநாள் வருவது 
இநத மாரகழி மாதத்தில்தான். மாதஙகளில் 
சி்நதது மாரகழி என்பர. 'பபாறறியாம் மாரகழி 
நீைாப்டபலா ்ைம்பாவாய்' என்் மணிவாசெகப் 
்பருமானின் திரு்வம்பாழவழயப் பாடி, நம்ழம 
ஆட்காண்டருளிக் பகாதாடடும் சிவ்பருமாழை 

வழிப்ட பவணடும்.

இநத இதழில் 'நல்வாழ்வுத் 
தரும் திருமுழ்த் தலஙகள்' 
்தா்டரில் 'திருவாப்புழ்டயார' 
ப க ா யி ழ ல யு ம் , 
பசெவற்காடிபயானின் திருப்புகழ் 
தலஙகளில் '்செஞபசெரிமழல' 
மு ரு கழை யு ம்  த ரி சி க் க 
உள்பளாம். 'தமிைகம் கண்ட 

ஞானிகள்' வரிழசெயில் ஸ்ரீலஸ்ரீ 
குருஞாைசெம்பநத பதசிக பைமாசொரிய 
சுவாமிகழளப் பறறி அறிநது 
்காள்பவாம். பமலும் மயிலாடுதுழ் 

வள்ளல் தலஙகள், திருமுழ்ச் சிநதழை, ழசெவ 
சித்தாநத சிநதழை, அன்பரகளின் நால்வரின் 
பாழதயு்டைாை அனுபவஙகள் ஆகியழவ இ்டம் 
்பறுகின்்ை.

நமது இ்டரகள் எல்லாம் நீஙக ஆ்டல்வல்லான் 
அழைவருக்கும் அருள் புரியடடும்.

அன்பு்டன் 
்ம.நித்ொேந்ம் 
்பாறுப்பாசிரியர
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தச்வற்வகாடிதயானின் திருப்புகழ்த் தலஙகள்-3
“பவலுணடு விழையில்ழல மயிலுணடு 

பயமில்ழல” என்் மநதிை ்மாழிக்கு 
கருவாய் இருநது அருளும் மநதிை 
பவலாயுத மூரத்தியாக, தழ்டகழள அகறறும் 
திருத்தலமாக ்காஙகு நாடடிபல அழமநத 
்செஞபசெரி மழல என்று இன்று வைஙகப்படும், 
்தன்பசெரி கிரி என்் திருப்புகழ் தலம் தான் 
இன்று நாம் தரிசிக்கவுள்பளாம்.

அைகன் முருகன் ் செநதூரில் மாழயகள் 
ழகவைப்்பற் சூைழை வழதக்க கயிலாசெ 
வாசெபைா துழையாக வீைபாகுழவ உ்டன் 
அனுப்பிழவக்க, உழமயம்ழம சிக்கலிபல 
செக்தி பவல் ்காடுக்க, கநதன் இநத மநதிை 
மழலயிபல தவமிருக்க அன்ழை செத்ருசெம்்ாை 
மநதிை உபபதசெம் ்செய்தருளிய அறபுதத் 
திருத்தலம் இது. முருகன் இத்தலத்தில் 
தன் ் பறப்ாரகழள வைஙகி பின் பபாரில் 
்வறறி கண்டார.

இத்தலத்தில் "செயிபலாதகம்" என்் 
திருநாமத்தில் என்றும் வற்ாத சுழை வடிவில் 

ஞாை தீரத்தமும், தல விருடசெமாக க்டம்ப 
மைமும் அழமநதிருப்பது தனிச்சி்ப்பு.

அருைகிரிநாதைால்

“வ�ாண்டாடிக் வ�ாஞ்சு வ�ாழிவ�ாடு 
�ண்டாடைச் சிந்து விழிவ�ாடு 
வ�ாந்்ாைச் வென்ற குழல்வ�ாடு ...... ெ்டம�ருக்”
என்் அைகிய திருப்புகழ் பாடியருளிய 
திருத்தலம்.

இத்தலத்தில் பவலாயுதர பன்னிரு 
கைஙகளு்டன் ஆறு திருமுகஙகளு்டன் நின்் 
திருக்பகாலத்தில் வள்ளி, ்தய்வாழையு்டன் 
க ா டசி தருகி்ா ர .  இ்டது ழகயில் 
பசெவற்காடிக்கு பதிலாக பசெவழலபய 
ழவத்திருக்கின்்ார வலது கைத்தினில் 
பாம்பிழையும் ழவத்துள்ளார. இவைது மயில் 
வாகைம் வலது பு்மாக காடசியளிக்கின்்து. 
இத்தலத்தில் உள்ள திருமால் தைது வலது 
ழகயில் லிஙகத்ழத ழவத்தபடி காடசி தருவது 
விபசெஷமாை தரிசெைம். உறசெவர முத்துக்குமாைர 

தென்சேரிக் 
குனறிலினிதுறை 
தெருமா்ே  டெட் சு.  சுமைஷ் பிரியன
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பகாழவ மாவட்டம், பல்ல்டத்திலிருநது 
உடுமழலப்பபடழ்ட மாரக்கத்தில் 18 கி.மீ.
்தாழலவில் அழமநதுள்ளது ்செஞபசெரி 
மழல. 230 படிகள் ஏறி மழலமீது 
குடி்காணடுள்ள பவலவழை தரிசித்து, 
பின்பு சுறறி உள்ள ் தன்ழை பதாப்புகளின் 
இயறழக அைழகயும் ைசித்து மகிைலாம்.

பகாயில் நழ்டதி்நதிருக்கும் பநைம் : 
காழல 6.00 மணி முதல் நணபகல் 1.00 
மணி வழை, மாழல 4.00 மணி முதல் 
இைவு 8.00 மணிவழை.

வாருஙகள் நாமும் ் சென்று மநதிைச்சொல 
மூரத்தியின் அைகில் மூழ்கி திழளத்து 
மகிைலாம்.

8 - மமய்ம்பொருள் நபொயனபொர்
கார்ததிதக உததிேம்

9 - ஆனபொய நபொயனபொர்
கார்ததிதக ஹஸைம்
15 - மூர்க்்க நபொயனபொர்

கார்ததிதக மூ்ம் 
16 - சபொக்கிய நபொயனபொர்

மார்கழி பூோைம் 
23 - வபொயிலபொர் நபொயனபொர்

மார்கழி ரேவதி 
30 - சடைய நபொயனபொர்
மார்கழி திருவாதிதே

வள்ளி, ்தய்வாழை மூவரும் பத்ம பீ்டத்தின் 
பமல் நின்் பகாலத்தில் காடசி தருகின்்ைர. 
்பரியநாயகி உ்டைமர ழகலாசெநாதர தனி செநநிதி 
்காணடு அருள்பாலிக்கின்்ார. இநத மநதிை 
மழலக்கு அருகிபலபய செக்தி மழல, திருமால் 
மழல, பிைம்மா மழல அழமநதிருப்பது அைகு.

இத்தலத்தில் "பூக்பகட்டல்" என்் செ்டஙகு 
மிகப்பிைசித்தி. முருகப்்பருமானின் வலது 
கைத்தினில் ஒரு பூவும், இ்டது கைத்தில் 
மற்்ாரு பூவும் ழவத்து மைதில் எணணிவநத 
்செயல் குறித்து உத்தைவு பகடகின்்ைர. 
உ்டபை வலது கைத்தினிலிருநது பூ விழுநதால் 
நல்லது, எணணிய ்செயல் உ்டபை ஈப்டறும் 
என்று ்பாருள், இ்டது கைத்தினிலிருநது 
பூவிழுநதால் காரியம் நிழ்பவ்ாது என்றும், 
பூ விைாவிட்டால் காலதாமதமாகும் அல்லது 
தற்பாழுது செரியாை பநைம் இது இல்ழல 
என்றும் ்பாருள் ்காள்கின்்ைர.

டிசம்பர் 2020 
�ொ்ன்மொர்்கள் குருபூ்ை

டிசேமெர்  29
ஆதிறை நாள் 
மகாஅபி்�கம
டிசேமெர்  30
ஆருதெை 
ெரிசேனம
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மதுழை என்்தும் நம் நிழைவுக்கு 
வருவது மீைாடசி அம்மன் திருக்பகாயில். 
இக்பகாயிலுக்கு வ்டக்பக 1 . 5 கி.மீ . 
்தாழலவில் உள்ளது 'திருஆப்பனூர' 
பகாயில். சிம்மக்கல் என்னும் பகுதிக்கு 
அருகில் உள்ள ழவழகயாறறு தாழ்வாை 
பாலத்ழதக் க்டநது ்சென்்ால் '்செல்லூர' 
என்னும் பகுதியில் இக்பகாயில் உள்ளது. 
'ஆப்புழ்டயார பகாயில்' என்று மக்கள் 
அழைக்கின்்ைர. அது என்ை ஆப்புழ்டயார?

மதுழைழய ஆணடுவநத பசொைாநதகன் 
என்னும் பாணடிய மன்ைன் சி்நத சிவபக்தன். 
நாள்பதாறும் சிவவழிபாடு ்செய்தபின்புதான் 
உைவு உட்காள்வான். ஒருசெமயம் 
பவடழ்டக்குச் ்சென்றுபபாது, கழளப்பிைால் 
மயஙகிய நிழலழய அழ்டநதான். உ்டன் 
்சென்் அழமச்செர, மன்ைழை உைவருநதச் 
்சொல்ல, அதறகு மன்ைன் சிவபூழஜ 
்செய்யாமல் உணை மறுத்து விட்டான். 
இழதக் கண்ட அழமச்செர 'ஆப்பு' ஒன்ழ் 
ஸதாபித்து, சிவலிஙகம் என்று மன்ைரி்டம் 
்தரிவித்தார. கழளப்பழ்டநதிருநத மன்ைனும் 
அழத சிவலிஙகம் என்று நிழைத்து சிவபூழஜ 
்செய்தபின் உைவு உட்காண்டான்.

நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுதைத் தலஙகள் - 3

பின்ைர கழளப்பு நீஙகி, மயக்கத்தில் 
இருநது விடுபட்ட மன்ைனுக்கு தாம் வழிபட்டது 
ஆப்பு என்பழத அறிநது வருநதிைான். 
தாம் இதுநாள் வழை ்செய்த சிவபூழஜ 
உணழமயாைால் இநத ஆப்பினில் வநது 
இருநது அருள்பாலிக்க பவணடும் என்று 
பவணடிைான். மன்ைனின் பவணடுபகாளுக்கு 
இ்ஙகிய சிவ்பருமான் அநத ஆப்பினில் 
இருநது பதான்றி காடசிக் ் காடுத்து அருளிைார. 
அதைால் சுவாமிக்கு 'ஆப்புழ்டயார' என்் 
திருநாமம் ஏறபட்டது.

இத்தலத்து மூலவர 'திருவாப்புழ்டயார', 
'இ்டபபுபைசெர' என்னும் திருநாமஙகளு்டன், 
சிறிய லிஙக வடிவில் கிைக்கு பநாக்கி காடசி 
தருகின்்ார. செதுை வடிவ ஆவுழ்ட, செறறு ் பரிய 
பாைம். முறகாலத்தில் இப்பகுதி 'இ்டபபுைம்' 
என்று அழைக்கப்பட்டதால் 'இ்டபபுபைசெர' என்் 
திருநாமம் உண்டாைது.

'குைெங் ��ழ்குழலாள் குடிவ�ாணடு நினறுவிணமணார் 
விைவுந் திரும�னி விளங்கும் ெடளவயயிற்றின 
அைெம் அணிந்்ாடை அணியாப்்ப னூைாடைப் 
்பைவும் �ைமுட்டயார் விடை்பற் ்றறுப்்பாமை.'

ஆப்பினில் 
தெளிப்ெட்ட 
ஆப்புற்டயார்

 �. நிதயாைந்்ம்
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என்று  இத் தல த்து  இழ்வழைத் 
்தாழுதால் நமது விழைகள் அறும் என்று 
திருஞாைசெம்பநதர அருளுகின்்ார.

சுவாமிழயப் பபாலபவ அம்பிழகயும் 
சிறிய அைகிய வடிவத்து்டன் 'சுகநத 
குநதளாம்பிழக', 'குைவஙகமழ் குைலம்ழம' 
என்னும் திருநாமஙகளு்டன் கிைக்கு பநாக்கி 
காடசி அளிக்கின்்ார.

் வளிப்பி ை க ா ை த் தின்  பின்பு ் ம் 
முருகப்்பருமான் வள்ளி ்தய்வாழையு்டன் 
கிைக்கு பநாக்கி காடசி தருகின்்ார. அதாவது 
இத்தலத்தில் சுவாமி, அம்பாள், சுப்பிைமணயர 
மூவரும் கிைக்குத் திழசெ பநாக்கி காடசி 
தருகின்்ைர. இதறகு 'பசொமாஸகநத 
அழமப்பு' என்று ்பயர.

பமலும் பிைகாைத்தில் அனுக்ழஞ 
விநாயகர, வள்ளி ்தய்வாழை செபமத 
சுப்பிைமணயர, காசி விஸவநாதர, மீைாடசி, 
ழபைவர மறறும் நவக்கிைகஙகள் தரிசெைம் 
தருகின்்ைர.

ஒருசெமயம் அரச்செகர ஒருவர ழவழக 
ஆறறு மைழல உழலயில் இடடு 
இழ்வனின் கருழையிைால் அழத 
அன்ைமாக்கிக் காடடிைார. அதைால் 
சுவாமிக்கு 'அன்ைவிபநாதர' என்் ்பயரும் 
ஏறபட்டது.

்செல்வஙகளுக்கு தாம் அதிபதியாக 
பவணடும் என்று எணணி, புணணியபசெைன் 
என்னும் சிவபக்தன் இத்தலத்திறகு வநது 
கடும்தவம் புரிநதான். அவைது தவத்திறகு 
்மச்சிய சிவ்பருமான் காடசி தநது, 'குபபைன்' 
என்னும் ் பயழை அளித்து, ் செல்வஙகளுக்கு 
அதிபதியாக நியமித்தார. அன்று முதல் 
செஙகநிதி, பதுமநிதி என்னும் இைணடு 
்செல்வஙகளு்டன் வ்டதிழசெக்கு அதிபதியாக 
மாறிைான் குபபைன்.

இக்பகாயிலின் பிைகாைத்தில் கல்லிைால் 
ஆை சுமார 5 அடி உயைமுள்ள ந்டைாஜர - 
சிவகாமி அம்மன் சிழல, நநதிபதவர மத்தளம் 
வாசிக்க, காழைக்கால் அம்ழமயார கீழ் இருக்க, 
பதஞசெலி முனிவர மறறும் வியாக்ைபாதர 
வைஙக, அறபுதமாக உள்ளது. உறசெவ ந்டைாஜப் 
்பருமான், சிவகாமி சிழலகளும் உணடு.

மதுழையில் உள்ள பஞசெபூதத் தலஙகளுள் 
இத்தலம் நீரத் தலமாகும். சிம்மக்கல் பகுதியில் 
உள்ள ்சொக்கநாதர பகாயில் ஆகாயத் 
தலமாகவும், கூ்டலைகர பகாயில் அருகில் 
உள்ள இம்ழமயில் நன்ழம தருவார பகாயில் 
பூமித் தலமாகவும், ்தறகு மாசி வீதியில் 
உள்ள ் தன்திருவாலவாயர பகாயில் அக்கினி 
தலமாகவும், ் தப்பக்குளம் முக்தீஸவைர பகாயில் 
வாயுத் தலமாகவும் வைஙகப்படுகின்்ை.

இக்பகாயில் தீரத்தமாக ழவழக நதி 
மறறும் இ்டப தீரத்தம் ஆகியழவ உள்ளை.

276 பதவாைப் பா்டல் ் பற் தலஙகளுள் 
192வது தலம். பாணடிய நாடடின் 14 பதவாைத் 
தலஙகளுள் 2வது தலம். திருஞாைசெம்பநதர 
ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார. இக்பகாயில் நழ்ட 
காழல 6.30 மணி முதல் மதியம் 11.30 மணி 
வழையிலும், மாழல 4.30 மணி முதல் இைவு 
8.30 மணி வழையிலும் தி்நதிருக்கும்.
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என் ்பயர ்வ. பவணுகிருஷைன். 
நான் ்சென்ழையில் இருநது வருகிப்ன். 
நான் எத்தழை மாதஙகளாக 
நால்வர பாழதயில் குழுபவாடு 
பசெரநது வருகிப்ன் என்று எைக்கு 
்தரியாது. சுபைஷ பிரியன் அஙகிள் 
சூப்பைாக வழி ந்டத்தி வருகி்ார. 
என் அம்மாவு்டன் ் செல்வது எைக்கு 
மிகவும் பிடித்திருக்கி்து.

முதல் முழ் யாத்திழை 
்செல்லும்்ப ாழுது எைக்கு 
அவவளவு ஆரவம் இல்ழல. 
ஆைால் வீடடிலும் பகாவில்களிலும் பக்திப் 
பா்டல்கள் பாடும்்பாழுது மிக்க மகிழ்ச்சியாக 
இருக்கி்து. நால்வர ்சென்் பாழதயில் 
நாமும் ்செல்வது ஒரு பூரிப்பு தருகி்து. 
யாத்திழை ்செல்ல ஆைம்பித்ததில் இருநது, 
நாமும் சிவ்பருமாழைப் பாரக்க பவணடும் 
என்று ஒரு மிகப்்பரிய ஆழசெ.

தாத்தாழவயும், அம்மாச்சிழயயும் 
செநதிக்கும்்பாழுது மைதிறகு மகிழ்ச்சியாக 
இருக்கி்து. ஒருநாள் எைக்கு மிகவும் 
ஸ்பஷல். அநத நாள் என் பி்நத நாள் 
ஆகும். அன்று நான் பல பகாவில்களுக்குச் 
்சென்்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. பல 
முழ் எைக்குப் பி்நத நாள் வரும்்பாழுது 

நால்வர் பாததயு்டன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 சவ. கவணுகிருஷ்்ணன்

எைக்கு ஒரு பகாவில் ் செல்லும் வாய்ப்புதான் 
கிழ்டக்கும். என் பி்நத நாளுக்கு யாத்திழை 
்செல்லும்்பாழுது, எைக்கு அவவளவு 
்பரிதாகத் ்தரியவில்ழல. ஆைால் 
இப்்பாழுதுதான் ் தரிகி்து, நான் எவவளவு 
புணணியம் ்செய்யதிருக்க பவணடும். 
இப்்பாழுது அழத நிழைத்து ஆைநதம் 
அழ்டகிப்ன்.

அடுத்த யாத்திழை எப்்பாழுது ் செல்பவாம் 
என்று ஆவலு்டன் காத்துக் ் காணடிருக்கிப்ன். 
அஙகு எைக்கு பல நணபரகள் கிழ்டத்தைர. 
அதறகுள் இநத COVID  வநது  நுழைநது 

விட்டது.

ப ஸ சி ல்  எ ல் ப ல ா ரு ம் 
பாடுவழதப் பாரத்து நானும் 
நன்்ாகப் படித்து, பா்ட பவணடும் 
எை பதான்றும். யாத்திழை 
்செல்வதறகு முன், நான், என் 
அம்மா மறறும் என் தஙழக ் கௌரி, 
ஒரு பகாவிலுக்குச் ்சென்ப்ாம். 
நாஙகள் அஙபக பத்மா ஆன்டடிழய 

பாரத்பதாம். அஙகு உைவாைப் பணி ந்டநதது. 
அதில் நானும் கலநது ் காணப்டன் என்பழத 
நிழைத்து பூரிப்பு அழ்டகிப்ன். எைக்கு 
பதான்றும், நாயன்மார ்பருமக்களுக்கு 
காடசி அளித்திருக்கி்ார. நமக்கு காடசி 
அளிக்கவில்ழல என்று வீடடிறகுப் பத்திைமாக 
மாரி அஙகிள் ்காணடு பசெரத்து விடுகி்ார.
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நால்வர் பாததயு்டன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 சிவ. அங�யற�ண்ணி

சில வரு்டஙகளுக்கு முன்ைால் 
நான் மைதளவில் மிகவும் சிைமப்படடுக் 
்காணடிருநபதன். என் உ்விைர ஒருவர 
மூலம் சுசீலா அம்ழமயார நடபு கிழ்டத்தது. 
இவரதான் என்ழை முதன்முதலில் தல 
யாத்திழை ் செல்ல அழைத்து வநதார. அப்பபாது 
வணடியின் அருகில் வநதவு்டன் மகன் சுபைஷ 
பிரியனின் அறிமுகம் கிழ்டத்தது. இவரதான் 
நான் கண்ட நால்வர பாழத தழலவர. 
இவர என் கைவரின் மாைாக்கர என்பதும் 
அறிமுகத்தின்பபாது ்தரிநது ்காணப்டன். 
அன்றுதான் எைக்கு மறுபி்வி எைலாம்.

தாய்க்கு ஏற் மகன் பபாலவும், தழலவிக்கு 
ஏற் தழலவன் பபாலவும், குைநழதக்கு ஏற் 
தகப்பன் பபாலவும், வயதில் மூத்தவரகளுக்கு 
அன்பு காடடும் மருத்துவர பபாலவும் பவ்டமிடடு 
அழைவழையும் மகிை ழவப்பவர இவர. 
பல தலஙகளுக்கு இவபைாடு ்சென்ப்ன். 
நான் அறிமுகப்படுத்திய என் 
உ்விைரகள் 276 தலஙகழளயும் 
முடித்து விட்டைர. இழ்வன் எைக்கு 
இழ்ட்வளி ்காடுத்துள்ளார.

ஒவ்வாரு மாதமும் செனி, 
ஞாயிறு வைாதா எை மைம் ஏஙகும். 
யார யா்ைல்லாம் வருகின்்ாரகள் 
என்று நணபரகழள மைம் பதடும். 

இது ஒரு தனி சுகம். தழலவரும், அவர 
தம் அன்ழையாரும் எல்பலாருக்கும் உைவு, 
நீர, இருக்க இருப்பி்டம் எை பாரத்துப் 
பாரத்து ்செய்வர. இவரகள் ்தாணடு 
பபாறறுதறகுரியது.

முதன்முதலில் இலஙழகக்கு அழைத்துச் 
்சென்்ார. ஆைநதம் ஆைநதம், பபைாைநதம் 
கணப்டன். கணகள் களி கூ், ்பாறுழம, 
நிதாைம், பகாபம், மிைட்டல் என்று பல 
பகாைஙகளில் அவழைக் கணப்டன். நான் 
என் மகழைபய பாரப்பபன்.

இவரதம் பணி அளவி்டறகரியது. உைவு 
முடிநது ஓய்வு பநைத்தில் எல்பலாரி்டமும் 
கலநதுழையாடி கருத்துக்கழளப் பரிமாறி 
எணைஙகழளக் பகட்டறிவார. பின்பு ் மதுவாக 
இவர பணி விரிவழ்டநது செமயக்குைவர தம் 
குரு பூழசெகழள ஒவ்வாரு பகாயிலில் 
எடுத்து ந்டத்திைார.

2015ல் ்பரு்வள்ளம் வநதபபாது 
அழைவருக்கும் உதவிக்கைம் நீடடிைார. 
பலைது இல்லம் பதடிச் ்சென்று உதவிைார. 
இவபைாடு துழை நிறபவரகள் எல்பலாரும் 
ஒத்தக் கருத்துழ்டயவரகபள. இவைது பணி 
சி்க்க வாழ்த்துகின்ப்ன்.

திருமுழ்த் தலஙகள் தவிை, திருப்புகழ்த் 
தலஙகழளயும் பதடி அலசி கணடுபிடித்து 

அழைவழையும் அழைத்துச் 
்செல்கி்ார. இது மிகவும் சிைமம். 
இதழை ்வகு இலாவகமாக 
எஙகள் மகன் ்செய்து முடிப்பார. 
ந ான் பலமுழ் இவபை ாடு 
்சென்றுள்பளன். ஒருநாள் கூ்ட 
பசி படடினி என்பது இல்ழல. 
பநைம் தவ்ாமல் வபயாதிகர 
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வருத்தப்ப்டாமல் அனுபவிக்க அருழமயாக 
்தாணடு ்செய்பவர.

நம் ழசெவ செமயத்திறகு ஒரு வழிகாடடி 
புத்தகஙகள், ழகபயடுகள் ்காடுத்து 
அழைவழையும் மகிைச் ்செய்வ ா ர . 
அைஙகுகளுக்குச் ்சென்று நம் தலயாத்திழை 
பறறி கூறுவார.

இவைது புகழ் ஆல்பபால் தழைத்து 
அருகு பபால் வழளநது மதிபபால் வளரநது 
ஞாயிறு பபால் நிழலத்து அருவி பபால் 
்காடடி எல்பலாருக்கும் பயன்ப்ட பவணடும். 
இவர ் தாணடு சி்க்கப் பல்லாறறும் உதவும் 
அன்பரகளுக்கும் குழுவிைருக்கும் நன்றி 
நன்றி நன்றி.

மகன் சுபைஷ பிரியன் அன்பும் பணபும் 
உழைப்பும் சி்க்க என் ்பருமாழை 
பவணடுகின்ப்ன். வாழ்க உம் புகழ். வளரக 
உம் ் தாணடு. இழ்யருள் உம்பமாடு என்றும் 
இருப்பதாக!

எ்மனுககு எனனிடைம் எனே னே்ை?...ேொரி்ொர் ந்மொழி்கள்

டிசம்பர் 2020 புரேைர்்கள்

்பொயும் நநபொயும் இன்றி ஆந�பொக்கியமபொ்க வபொழ்வது அவசியமபொகும். நீணை நபொள் வபொழ்வதும்  
முக்கியமபொனது 
1. உைலின் நலத்திற்்கபொ்க ்பொலருநத நவணடும் 
2. எணமணெயிட்டுக் ம்கபொணைபொல் மவநநீரில்  குளிக்்க நவணடும் 
3. ்கபொடல மவயிலில் இருக்்கக் கூைபொது 
4. மலஜலங்கடை அைக்்க் ்ைபொது 
5. இைதுபுறமபொ்க் ்டுத்து துயில நவணடும் 
6. கிழஙகு்கடை உணணுதல் கூைபொது 
7. புளித்த தயிர் உணணெ நவணடும் 
8. முதல் நபொளில் சடமத்தடத சுணைக் ்கறிமயன்று உணணுதல் கூைபொது 
9. ்சித்தபொமலபொழிய்  புசிக்்கக் கூைபொது.

இவேொறு இருந்ொல் எ்மனுககு எனனிடைம் எனே னே்ை?...

சிவத்திருமதி 
மலலிகா

சிவச்மசல்வி
ச�ாபனா

சிவத்திரு 
சிவக்குமார்

சிவத்திரு 
குமரசவல

சிவத்திரு 
பாலசுப்ரமணியன்
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 3

ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞாைசெம்பநத பதசிக 
பைமாச்சொரிய சுவாமிகள், இம்மாதம் நம் 
தமிைகம் கண்ட ஞானிகள் பகுதியில் நமக்கு 
அருள் வைஙக வநதுள்ளார. பதிைா்ாம் 
நூற்ாணடில் (கிபி 1550 - கிபி 1575) 
அவதரித்து, பாரபுகழும் தருழம ஆதீைத்ழத 
பதாறறுவித்த ்பருழம இவழைச்சொரும். 
சுவாமிகளின் வைலாறு பின்வருமாறு.

இளதமபபருவம்:
்தன்பாணடி நாடடில் அருடதலமாம் 

திருவில்லிபுத்தூரில் சுப்ைமணிய பிள்ழள - 
மீைாடசியம்ழம என்் நறதம்பதிக்கு கிபி 1550ம் 
ஆணடில் மகவாக அவதரித்தார சுவாமிகள். 
திருவருள் ்பற் ஆளுழ்டப் பிள்ழளழயப் 
பபாலபவ தஙகள் மகவும் 
சிவஞாைம் ்பறறுத் 
திகை பவணடும் என்் 
அவாவில் ஞாைசெம்பநதன் 
என்் ்பயழைச் சூடடி 
வளரத்தைர ்பறப்ார. 
ஒருநாள் அப்்பறப்ார 
த ங க ள்  ம கனு ்ட ன் 
திருவில்லிபுத்தூரிலிருநது 
பு்ப்படடு உலகாளும் 
அம்ழமயப்பைாம் மீைாடசி 
்சொக்கநாதழை வைஙகும் 
்பாருடடு மதுழையம்பதி 
வநதழ்டநதைர. பின்ைர 

அஙகு இழ்வழையும், இழ்விழயயும் கணடு 
வைஙகிப் பு்ப்படுழகயில் ஞாைசெம்பநதர தம் 
ஆன்மாவுக்கு தாய் தநழதயாம் இழ்வழை 
விடடுப்பிரிய மைமில்லாது, தன் ் பறப்ாருக்கு 
விழ்ட்காடுத்து அனுப்பிவிடடு மதுழையிபலபய 
தஙகி இழ்வழை வழிபடடு வநதார.

அருள் வே்ாறு:
ந ா ள் ப த ா று ம்  ஞ ா ை செ ம் ப ந த ர 

்பாற்ாமழைக் குளத்தில் நீைாடுழகயில், 
பல அடியாரகள் குளக்கழையில் அமரநது 
சிவபூழசெ ்செய்வழதக் கணடு தாமும் 
அதுபபால் பூழசெ ்செய்ய விரும்பிைார. தாம் 
பூழசெ ்செய்ய ஒரு இலிஙக மூரத்திழயத் 
தநதருளுமாறு ்சொக்கநாதழை பவணடிைார. 

அன்றிைவு அவர கைவில் 
பதான்றிய இழ்வன், 
தாம் ்பாற்ாமழைக் 
குள த்தின்  ஈ செ ா ன் ய 
மூழலயில் நீருக்குள் 
இருப்பதாகவும், தம்ழம 
எடுத்துப் பூசிக்கும்படியும் 
அருளிைார. அவவாப் 
மறு ந ாள்  ஆவலு்டன் 
குள த்தின்  ஈ செ ா ன் ய 
ப ா க த் தி ல்  மூ ழ் கி 
இலிஙக மூரத்தி ழகயில் 
கிழ ்ட க் க ப் ் ப ற ் ா ர . 
பூழசெக்குரிய ்தய்வம் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞானசேமெநெ 
்ெசிக ெைமாசோரிய சுொமிகள்
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ழ க யி ல் 
கி ழ ்ட த் து ம் 
தாம் முழ்யாக 
ஆ செ ா ரி ய ரி ்ட ம் 
சி வ தீ ழ ஷை 
்ப்ாததால் பூழசெ 
்செய்ய இயலாமல் 
த வி த் த ா ர 
ஞாைசெம்பநதர . 
தமக்கு நல்வழி 
காடடியருளுமாறு 
இ ழ ் வ ழ ை 
ப வ ண ்ட ப வ , 
அ ன் றி ை வு ம் 
் செ ா க் க ந ா த ப் 
் ப ரு ம ா ன் 
ஞாைசெம்பநதரின் 
கைவில் பதான்றி 
"திருக்கயிலாய 
பைம்பழை திருநநதி மைபு ்மய்கண்ட 
செநதாைாச்சொரியார வழிவநத கமழல 
ஞாைப்பிைகாசெர திருவாரூரில் இருக்கி்ார. 
அவரி்டம் வருகின்் பசொமவாைத்தில் ்சென்று 
ஞாபைாபபதசெம் ்பறறுத் தன்ழைப் 
பூசிக்குமாறு" அருளி மழ்நதார. கமழல 
ஞாைப்பிைகாசெரின் கைவிலும் அவவாப் 
அருளிைார எம்்பருமான்.

தாய்ப்பசுழவத் பதடும் கன்று பபால் 
மதுழையிலிருநது பு்ப்படடு திருவாரூர 
வநதழ்டநதார ஞாைசெம்பநதர. அஙகு 
பூஙபகாயிலில் சித்தீச்செைம் ் தன்முகக்க்டவுள் 
செநநிதியில் அமரநதிருநத ஆசொரியழைக் 
கணடு, இழ்வனின் அருளாழைழய 
விளக்கிைார. ஆசொரியரும் அழத ஆபமாதித்து 

ஞாைசெம்பநதருக்கு 
ஞாபைாபபதசெம் 
வ ை ங கி 
ஆட்காண்டார. 
தாம் பதடிய அருள் 
ழகவைப்்பற்து 
குறித்து மகிழ்நத 
ஞ ாைசெம் ப ந த ர 
இ ழ ் வனு க் கு 
நன்றி கூறி, அன்று 
முதல் திருவுக்கு 
பூ ழ செ க ளு ம் 
கு ரு வு க் கு 
பணிவிழ்டகளும் 
்செய்துவநதார.

ஒ ரு ந ா ள் 
ஆ செ ா ரி ய ா ர , 
தி ரு வ ா ரூ ர 
தி ய ா ப க செ ப் 

்பருமானின் அரத்தசொமப் பூழசெயில் 
கலநது்காணடு இல்லம் திரும்புழகயில், நாளும் 
ழகவிளக்குப் பணி ச்ெய்யும் பணியாளர வைாததால் 
ஞாைசெம்பநதபை ழகவிளக்கு ஏநதி தம் குருவுக்கு 
முன்்சென்்ார. சிவசிநதழையில் ஈடுபடடிருநத 
ஆசொரியர தம் இல்லம் அழ்டநததும் ஏபதா 
எணைப்பபாக்கில் ஞாைசெம்பநதழை நிறக என்று 
கூறிவிடடு இல்லம் புகுநதார. ஞாைசெம்பநதரும் 
ஆசொரியரின் கட்டழளழய சிைபமற்காணடு, 
இைவு வி்டாது ்பய்த மழையில் அழசெயாது 
நின்றிருநதார. இழ்வனின் திருவிழளயா்டல் 
பபாலும். ்தா்டரநது ்பய்த மழையாைது, 
சிவாநுபூதியில் திழளத்திருநத ஞாைசெம்பநதழை 
நழைக்க இயலாமலும், அவர ழகவிளக்ழக 
அழைக்க இயலாமலும் பதாற்து. மறுநாள் 
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ழவகழ்யில் வாசெலுக்கு வநத குருபத்தினி, 
இைவு முழுவதும் ஞாைசெம்பநதர சு்டரவிடும் 
ழகவிளக்கு்டன் வாசெலிபலபய நிறபது கணடு 
ஓப்டாடி தம் பதியி்டம் எடுத்துழைத்தார. விழைநது 
வநத ஆச்சொரியார, ஞாைசெம்பநதருக்கு திருவருள் 
ழககூ்டப் ்பற்ழத உைரநது, "இன்று 
முதல் நீ குருஞாை செம்பநதைாக இருநது 
பக்குவம் உழ்டயரகளுக்கு ஞாபைாபபதசெம் 
்செய்யும் ஆசொரியைாக விளஙகுவாயாக" என்று 
வாழ்த்தியருளிைார.

தம் குருழவப் பிரிய மைமில்லாத 
ஞாைசெம்பநதர, "தான் எஙகு ்செல்பவன்; 
எவவாறு இருப்பபன்" என்று கலஙகி 
குருவி்டம் விணைப்பிக்க ,  அதறகு 
குருவும், "மாயூைத்தின் ஈசொன்ய பாகத்தில் 
வில்வாைணயமாய் விளஙகும் தருமபுைத்தில் 
இருநது தக்கவரகளுக்கு ஞாபைாபபதசெம் 
்செய்து வரும்படியும், குருவாைநபதாறும் தம்ழம 
வநது தரிசிக்கும்படியும்" அருளிைார.

ைருதம ஆதீனம்:
குருவி்டம் விழ்ட்பற் ஞாைசெம்பநதர, 

தம் ஆன்மாரத்த வழிபடு்பாருளாை இலிஙக 
மூரத்தியு்டன் திருவாரூரிலிருநது பு்ப்படடு 
தருமபுைத்ழத அழ்டநது அஙகு தருழம 
ஆதீைத்ழத நிறுவி, தம் ஆன்மாரத்த 
மூரத்திக்கு பூழசெகள் ்செய்து வநதார. மிக்க 
அன்பபாடும், விபவகத்பதாடும், இழ்வழை 
அழ்டயும் பத்டலு்டன் ஓடிவரும் தக்கவரகளுக்கு 
ஞாபைாபபதசெம் அருளி வநதார.

அருள்நூல்கள்:
சி வ ப ப ா க செ ா ை ம் ,  ் செ ா க் க ந ா த 

்வணபா, ்சொக்கநாதக் கலித்துழ், 

திரிபதாரத்த ரூபாதி தசெகாரிய அகவல், 
நவ ைத்திை மாழல ,  ஞாைப்பிைக ா செ 
ம ாழல ,  பி ை செ ா த  ப ய ா க ம் ,  முத்தி 
நிச்செயம் என்பை சுவாமிகள் அருளிய 
நூல்களுள் சிலவ ா ம் .  இ நநூல்கள் 
ப சு ,  ப தி ,  ப ா செ ம்  ஆகி ய வ ற றின் 
்பாருழளயும், உணழமழயயும் ்தளிவு் 
விளக்கும் வணைம் இனிழமயாகவும், 
எளிழமயாகவும் அழமநதுள்ளை.

ைருதம ஆதீன பேம்பதே :
குருஞாைசெம்பநதர, தாம் நிறுவிய 

தருழம ஆதீைத்ழத ் தா்டரநது வழிந்டத்தும் 
்பாருடடு தம் சீ்டைாம் ஆைநத பைவசெர 
என்பாருக்கு உபபதசெம் அளித்து பின்ைர 
தாம் ஜீவசெமாதியில் அமரும்்பாருடடு 
நிடழ்ட கூடிைாரகள். ஸ்ரீஆைநத பைவசெர 
த ம்  குருவ ாை ஞ ாைசெம்ப நதரு்டன் 
ஞாைநிழலயில் தாமும் நிடழ்ட கூ்டபவ, 
மற் சீ்டரகளின் பவணடுதலுக்கு இைஙகிய 
குருஞாைசெம்பநதர, ஜீவசெமாதியினின்றும் 
்வளிவநது, ஸ்ரீசெச்சிதாைநத பதசிகருக்கு 
உப ப த செ ம்  அருளி ,  பின் மீணடும் 
ஜீவசெம ாதியில் எழுநதருளிைா ரகள் . 
சுவாமிகள் ஜீவசெமாதி அழ்டநத இ்டத்தில் 
அவரின் ஆன்மாரத்த வழிபடு மூரத்திழய 
பிைதிடழ்ட ்செய்து, அஙகு ஞாைபுரீஸவைர 
ஆலயத்ழத எழுப்பி வழிவழியாக தருழம 
ஆதீைகரத்தரகள் இன்்ளவும் சீரு்டனும், 
சி்ப்பு்டனும் வழிபடடு வருவது்டன் , 
ம க் களு க் கு ம்  அ ரு ள ா சி  வ ை ங கி 
வருகி்ாரகள். ஆதீைத்திறகு உடபட்ட 
ஆலயஙகழளப் புைைழமத்து கு்டமுழுக்கு 
விைா ந்டத்தி என்்்ன்றும் நாம் இழ்யருள் 
்பறறுய்யுமாறு அருளி வருகி்ாரகள்.

 க�ோதை

12திருநீலகண்டம் டிசம்ப� 2020



1.  திருஞாைசெம்பநதர பதிகம் எழுதிய ஏடு நீழை எதிரத்து கழை ஒதுஙகிய தலம் 
எது? திருகவட�ம்

2.  அப்பர சுவாமிகளின் "நாமாரக்குங குடியல்பலாம்" பதிகம் எநத வழக 
திருத்தாண்டகம்? ்பாது மறுமோற்றம் திருதைோண்ட�ம் 

3.  சில்பா சிறபி வடித்த மூன்று முருகப்்பருமான் சிழலகள் உள்ள தலஙகள் 
எழவ? புேவோசகைரி, எட்டுக்குடி, எண்�ண் 

4.  மாணிக்கவாசெகர திருவாரூரில் அருளிய பதிகம் எது? திருபுலம்்பல 
5.  செஙகிலி நாச்சியார அவதாை திருத்தலம் எது? ஞோயிறு, திருவள்ளூர் மோவட்டம்

நவம்பர் 2020 
"கண்டுபிடியுங்கரளன்..." விதை

மாயூைததின நாற்திறசே ெள்ேல்கள்
கமறக� மூவலூரில வழி�ோட்டும் வள்்ளல
வடக்க� உததிே மோயூேததில த��ோட்டும் வள்்ளல
சைறக� ச்பருஞகைரியில சமோழி�ோட்டும் வள்்ளல
கிழக்க� திருவி்ளந�ர் துத்ற�ோட்டும் வள்்ளல
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சிவன், விஷணு, விநாயகன், முருகன் 
ஆகிபயாருக்குத் தனிக் பகாயில்கள் இருப்பது 
பபான்று பலாக மாதாவாக உலழகக் 
காத்தருளும் அம்மனுக்கும் இநதியா முழுவதும் 
ஏைாளமாை பகாயில்கள் உள்ளை.  பதவி 
பாகவதம் என்் நூலில் அம்பிழகக்கு 108 
செக்தி பீ்டஙகள் என்று ்சொல்லப்பட்டாலும், 
தநதிை சூ்டாமணி என்னும் நூல் செக்தி 
பீ்டஙகளின் எணணிக்ழக 51 மடடுபம என்று 
கூ்கி்து. 

பிைளயம் முடிநது மீணடும் ஜீவைாசிகள் 
உண்டாை பபாது ஈசென் உடுக்ழக அடித்துக் 
்காணடு பாைதம் முழுவதும் சுறறி வநதார. 
உடுக்ழகயிலிருநது ‘அ’ முதல் ‘ஷ’ வழை 
51 அஷைைஙகள் பதான்றி, அழவ அஷைை 
பீ்டஙகளாக உமா பதவியின் சிழதநத 
உ்டல் பாகஙகள் மணணில் விழுநத 51 
இ்டஙகளில் விழுநதை. அவவாறு விழுநத 
ஒவ்வாரு இ்டமும் ‘செக்தி பீ்டஙகளாக’ மாறிக், 
கலியுகத்தில் செக்தி ஸவரூபமாக உமாபதவி 
மக்களுக்கு அருள் பாலிக்கி்ாள்.  

51 ேக்தி பீ்டஙகள் பின்வருமாறு: 
1  மூகாம்பிழக-்கால்லூர 

(அரத்தநாரி பீ்டம்), கரநா்டகா
2.  காமாடசி-காஞசிபுைம் 

(காமபகாடி பீ்டம்), தமிழ்நாடு
3.  மீைாடசி-மதுழை 

(மநதிரிணி பீ்டம்), தமிழ்நாடு
4.  விசொலாடசி-காசி 

(மணிகரணிகா பீ்டம்) உத்தைப்பிைபதசெம்

5.  செஙகரி-மகாகாளம் 
(மபகாத்பலா பீ்டம்) மத்தியப்பிைபதசெம் 

6.  பரவதவரத்தினி-ைாபமஸவைம் 
(பசெது பீ்டம்), தமிழ்நாடு

7. அகிலாணப்டஸவரி-திருவாழைக்கா 
(ஞாைபீ்டம்), தமிழ்நாடு

8. அபீதகுஜாம்பாள்-திருவணைாமழல 
(அருழை பீ்டம்), தமிழ்நாடு

9.  கமலாம்பாள்-திருவாரூர 
(கமழல பீ்டம்), தமிழ்நாடு

10.  பகவதி-கன்னியாகுமரி 
(குமரி பீ்டம்), தமிழ்நாடு

11.  மகாகாளி-உஜழஜயினி 
(ருத்ைாணி பீ்டம்), மத்தியப் பிைபதசெம்

12.  மஙகளாம்பிழக-கும்பபகாைம் 
(விஷணு செக்தி பீ்டம்), தமிழ்நாடு

13.  ழவஷைவி-ஜம்மு- 
(ழவஷைவி பீ்டம்), காஷமீர

14.  நநதா பதவி-விநதியாசெலம்- 
(விநதியா பீ்டம்), மிரஜாப்பூர

15.  பிைம்மைாம்பாள்-ஸ்ரீ ழசெலம் 
(ழசெல பீ்டம்), ஆநதிைா

16.  மாரக்கதாயினி-ருத்ைபகாடி 
(ருத்ைசெக்தி பீ்டம்), இமாசெலபிைபதஷ.

17.  ஞாைாம்பிழக-காள்ஸதி 
(ஞாை பீ்டம்), ஆநதிைா

18.  காமாக்யா-கவுகாத்தி
(காமகிரி பீ்டம்) அஸ்ாம்

19.  செம்புநாபதஸவரி-ஸ்ரீநகர 
(ஜவாலாமுகி பீ்டம்) காஷமீர

சக்தி பீடங்கள்  ஜனனி ேகமஷ்
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20.  அபிைாமி-திருக்கழ்டயூர 
(கால பீ்டம்), தமிழ்நாடு

21.  பகவதி-்காடுஙகலூர 
(மகாசெக்தி பீ்டம்), பகைளா

22.  மகாலடசுமி-பகாலாப்பூர 
(கைவீை பீ்டம்) மகாைாஷடிைம்

23.  ஸதாணுபிரிழய-குருஷைத்ைம் 
(உபபதசெ பீ்டம்) ்ரியாைா

24.  மகாகாளி-திருவாலஙகாடு 
(காளி பீ்டம்) தமிழ்நாடு

25.  பிைதாை காளி-்கால்கத்தா 
(உத்ை செக்தி பீ்டம்) பமறகு வஙகாளம்

26.  ழபைவி-பூரி-(ழபைவி பீ்டம்) ஒரிசொ

27.  மாணிக்காம்பாள்-திைாஷைைாமா 
(மாணிக்க பீ்டம்) ஆநதிைா

28.  அம்பாஜி-துவாைழக-,பத்ைகாளி 
(செக்தி பீ்டம்) குஜைாத்

29.  பைாசெக்தி-திருக்குற்ாலம் 
(பைாசெக்தி பீ்டம்), தமிழ்நாடு

30.  முக்தி நாயகி-்ஸதிைாபுைம்
(்ஜயநதி பீ்டம்) ்ரியாைா

31.  லலிதா-ஈஙபகாய் மழல, குளித்தழல 
(சொயா பீ்டம்) தமிழ்நாடு

32.  காயத்ரி-ஆஜமீர அருகில் புஷகைம்
(காயத்ரி பீ்டம்) ைாஜஸதான்

33.  செநதிைபாகா-பசொமநாதம்
(பிைபா்ா பீ்டம்) குஜைாத்

34.  விமழல, உலகநாயகி பாபநாசெம் 
(விமழல பீ்டம்), தமிழ்நாடு

35.  காநதிமதி-திரு்நல்பவலி 
(காநதி பீ்டம்), தமிழ்நாடு

36.  பிைம்மவித்யாம்பிழக-திரு்வணகாடு 
(பிைைவ பீ்டம்), தமிழ்நாடு

37.  தரமசெம்வரத்தினி-திருழவயாறு 
(தரம பீ்டம்), தமிழ்நாடு

38.  திரிபுைசுநதரி-திரு்வாறறியூர 
(இஷீபீ்டம்), தமிழ்நாடு

39.  மகிஷமரத்தினி-பதவிபடடிைம் 
(வீைசெக்தி பீ்டம்), தமிழ்நாடு

40.  நாகுபலஸவரி-நாகுலம்-
(ஒடடியாைபீ்டம்), இமாசெலப் பிைபதசெம்

41.  திரிபுை மாலினி-கூரஜைம் அருகில் 
ஜாலநதிைம் (ஜாலநதிை பீ்டம்) பஞசொப்

42.  திரியம்பக பதவி-திரியம்பகம்- 
(திரிபகாைபீ்டம்), மகாைாஷடிைம்

43.  சொமுணடீஸவரி-ழமசூர 
(செம்பப்பிைத பீ்டம்) கரநா்டகா

44.  ஸ்ரீலலிதா-பிையாழக 
(பிையாழக பீ்டம்) இமாசெலப்பிைபதசெம்

45.  நீலாம்பிழக-சிம்லா 
(சியாமள பீ்டம்) இமாசெலப்பிைபதசெம்

46.  பவானி-துளஜாபுைம் 
(உத்பலா பீ்டம்) மகாைாஷடிைா

47.  பவானி பசுபதி-காடமாணட 
(செக்தி பீ்டம்) பநபாளம்

48.  மநத்ரிணி-கழய 
(திரிபவணி பீ்டம்) பீகார

49.  பத்ைகரணி-பகாகரைம் 
(கரை பீ்டம்) கரநா்டகா

50.  விைழஜ ஸதம்பபஸவரி-்ஜபூர 
(விைஜா பீ்டம்) உத்தைப் பிைபதசெம் 

51.  தாடசொயிணி-மாை்பைாவர 
(தியாக பீ்டம்) தி்பத்.
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காஞசிபுைம் மாவட்டம், ் செஙகல்படடில் இருநது சுமார 20 கி.மீ. ் தாழலவில் அழமநதுள்ளது 
ஆனூர கிைாமம். ்பான் விழளநத களத்தூரிலிருநது 5 கி.மீ. ்தாழலவு. இவவூரில் 
பைழம வாய்நத ்செௌநதிைநாயகி செபமத அஸதிைபுரீஸவைர திருக்பகாயில் அழமநதுள்ளது. 
பசொைரகள் மறறும் பல்லவரகளால் திருப்பணி ்செய்யப்பட்ட ்தான்ழம வாய்நத இக்பகாயில் 
காலப்பபாக்கில் சிதிலமழ்டநது விட்டது. தறபபாது சில அன்பரகள் ஒன்று பசெரநது இக்பகாயிலின் 
புைைழமப்புப் பணிழய பமற்காணடுள்ளைர. இக்பகாயிலில் உள்ள மூலவரும், அம்பிழகயும் 
்பரிய வடிவத்தில் தரிசெைம் தருகின்்ைர. இவழை வழிபட்டால் நீதிமன்் வைக்கு, க்டன் 
பிைச்செழைகளில் இருநது விடுப்டலாம் என்பது நம்பிக்ழக. இத்தலத்தில் அருள்பாலிக்கும் 
தடசிைாமூரத்தி கல்லால மைம் இன்றி காடசி அளிக்கின்்ார. பமலும் விநாயகர, வள்ளி 
பதவபசெைா சுப்பிைமணயர, பிைம்மா, துரக்ழக, செணப்டஸவைர, பஜஸ்டா பதவி, ழபைவர 
ஆகிபயாரும் அருள்பாலிக்கின்்ைர. இக்பகாயிலின் திருப்பணிக்கு விருப்பமுள்ள அன்பரகள் 
நன்்காழ்ட வைஙகலாம்.

்தா்டரபு எண : 9551066441
A/c Name : Anoor Village Development Trust 
SB A/c No. 577332632 
Bank : Indian Bank, Branch : P.V. Kalathur 
IFSC : IDIB000P061 
CBS Code : 00382

1. திருஞாைசெம்பநதரின் “யாமாமாநீ யாமாமா யாழீகாமா” எை ்தா்டஙகும் 
திருப்பதிகத்தின்” சி்ப்பு ்பயர என்ை?

2.  எநத தலத்திறகு எம்்பருமான் திருநாவுக்கைசெழை அழைத்து திருவடி சூடடியருளிைார?.
3.  ஆரூரில் சுநதைர வலக் கண பவணடி மிக உருக்கமாக பாடியருளிய பதிகம் 

எது? 
4.  காமனும் ைதியும் மீணடும் இழைநத திருவிழசெப்பா தலம் எது?
5.  திருவாசெகத்தில் உத்திைபகாசெமஙழக தல ்பயழை எத்தழை இ்டஙகளில் 

மணிவாசெக சுவாமிகள் வைஙகியுள்ளார?

டிைம்பர்  2020 கண்டுபிடியுங்கரளன்...

தசேௌநதிைநாயகி சே்மெ அஸ்திைபுரீஸ்ெைர் 
திருக்்காயில், ஆனூர்

திரு்்ணி நவணடுந்கபொள்
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மறறுப் பற்்ைக் கின்றி நின்திருப் பாத பமமைம் பாவித்பதன் 
்பற் லும்பி்ந பதன்இ னிப்பி் வாத தன்ழமவந ்தய்திபைன் 
கற் வர்தாழு பதத்துஞ சீரக்கழ் யூரிற பாணடிக் ்காடுமுடி 
நற் வாஉழை நான்ம ்க்கினுஞ ்சொல்லும்நா நமச்சி வாயபவ.

வபாழிப்புதை :
கற்றவரகள் வணங்கித் துதிக்கின்ற புகழையுழைய கழ்றயூரில் உள்்ள, 

`திருப்பாண்டிக் ககபாடுமுடி` எனனும் ககபாயிலில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற, நல்்ல 
்தவவடிவினகன, எனக்கு கவறு துழணயில்ழ்லயபாகும்்டி, உனது திருவடிழயகய 
துழணயபாக மனத்தில் துணியபக்றக்றன; அவவபாறு துணியபக்ற்ற பினக் , நபான 
மனி்தனபாய்பபி்றந்தவனபாயிகனன; அதுவனறி, இனிகயபாரு பி்றபபிற கெனறு பி்றவபா்த 
்தனழமயும் எனழன வநது அழையபக்றக்றன; இனி உனழன நபான ம்றந்தபாலும், என 
நபா, உனது திருபக்யரபாகிய, ` நமச்சிவபாய ` என்்தழன, இழைய்றபாது கெபால்லும்.

திருமுறை சிந்தறை
திருசுநதைமூர்த்தி சு்வாமிகள் தத்வாைம்

ஏழபொம் திருமுடற : 48. திரு்்பொணடிக்ம்கபொடுமுடி 
்ண: ்ழம் ்ஞ்சு�ம் ்பொைல் எண: 01

றைவ சித்ததாந்த சிந்தறை 
அருணநதி சி்வாச்சாரியார் அருளிய

சிவஞபொன சித்தியபொர் - 02 மங்கல வபொழ்த்து

ஆதிநடு அநதமிலா அளவில் பசொதி அருள்ஞாை மூரத்தியாய் அகிலம் ஈன்் 
மாதிழையும் ஒருபாகத் த்டக்கி வாபைார மகு்டசூ ளாமணியாய் ழவயம் பபாற்ப் 
பாதிமதி யணிபவளச் செழ்டகள் தாைப் ப்ட்ைாளிஅம் பலத்தாடும் பைைார பாதத் 
தாதுமலி தாமழைகள் சிைத்பத ழவத்துத் தளைாத பபைன்பு வளைா நிறபாம்.

வபாழிப்புதை :
சிவக்ருமபான - மு்தல்நடு இறுதியினறி ஒருவரபாலும் அறியப்ைபா்த ்ரகெபாரூ்ப 

பிரகபாெத்ழ்தயுழைய அரு்ளபாகிய ஞபானகம திருகமனி யபாகக்ககபாண்டு ்தனது 
கபாருண்யத்தினபாக்ல ெகளீகரித்துப பிர்ஞெத்ழ்த யுண்ைபாக்கிய அந்தப ் ரகமசுவரிழயயுந 
்தனனிைப்பாக முழுதினும் அைக்கிப பிரமன மபால் மு்த்லபாகிய க்தவரக்ளது 
மகுைரத்திநம்க்பாலும் மிக்க ெத்தி சிவமபாகிய ெக்ள நிஷகள் கெபாரூ்மபாய் உ்லகத்துள்்ளபார 
துதிப் ஒறழ்றக்கழ்லழய அ்லங்கபாரமபாக அணிந்த ்வ்ளம்க்பான்ற ெழைகழ்ளத் 
்தபாைவிட்டு விரிந்த ஒளிழயயுழைய திருவம்்்லத்தினகண்கண நிருத்்தஞ கெய்்தருளுகின்ற 
கம்லபான ்ரமனது சீ்பா்தங்க்ளபாகிய ்தபாதுக்கள் மிக்க ்தபாமழரகழ்ளத் ்தழ்லயினமீது 
ழவத்துத் ்த்ளரச்சியில்்லபா்த மிக்க அனபு மிகவும் உண்ைபாம்்டி நில்்லபா நினக்றம்.

நனறி : thevaaram.org
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இரொன்மஸேரம் ்மற்றும் உத்ரன்கொச்மங்்கயில் ்மஹொபினே்கம், 
திருேொச்கம் பொரொ்ணம் - �ேம்பர் 2014

அ்்மப்பின இரணடைொம் ஆணடில் 85 அனபர்்கள் 
பஙகுந்கொணடை நபருவிழொ ்மற்றும் ேழிபொடு
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