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தீராத ந�ோய் தீர்க்கும்
 வைத்யநாதாஷ்டகம்

இ

ந்த துதியை பாரா– ய –
ணம் செய்–தால் தீராத
ந�ோயெல்–லாம் வைத்–
தீஸ்–வர– ன் திரு–வரு
– ள
– ால் தீரும்.
ஒவ்–வ�ொரு ஸ்லோ–கத்–தையு
– ம்
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பாரா– ய – ண ம் செய்– த – வு – ட ன்
வைத்–தீஸ்–வ–ரனை நினைத்து
ஒரு நமஸ்– க ா– ர ம் செய்– த ால்
அதிக பலன் கிடைக்–கும் என்–
பது சான்–ற�ோர்–கள் கருத்து.

பரணிகுமார்

ரா–ம–ஸ�ௌ–மித்ரி ஜடா–யு–வேத
ஷடா–ன–னா–தித்ய குஜார்ச்–சி–தாய
நீ–ல–கண்–டாய தயா–ம–யாய
வைத்–ய–நா–தாய நம: ஸிவாய
ரா–மன், லட்–சும
– ண
– ன், ஜடாயு, நான்கு வேதங்–
கள், ஆறு–மு–கன், சூரி–யன் மற்–றும் தனது ர�ோகத்–
தைப் ப�ோக்–கிக்–க�ொள்ள விரும்–பிய அங்–கா–ர–கன்
ப�ோன்–ற–வர்–க–ளால் பூஜிக்–கப்–பட்–ட–வ–ரும், விஷத்–
தைக் கண்–டத்–தில் தரித்–த–வ–ரும், கரு–ணையே
வடி–வா–ன–வ–ரு–மான  வைத்–ய–நா–தன் எனும் பர–ம–
சி–வனை நமஸ்–க–ரிக்–கிறே
– ன்.

கங்–காப்–ரவ
– ா–ஹேந்து ஜடா–த–ராய
த்ரி–ல�ோ–ச–னாய ஸ்ம–ர–கா–ல–ஹந்த்ரே
ஸமஸ்த தேவை–ரபி பூஜி–தாய
வைத்–ய–நா–தாய நம: ஸிவாய
கங்–கையி
– ன் பிர–வா–கத்தை சிர–சில் தாங்–கிய
– வ
– –
ரும், சந்–திர மண்–டல
– த்–தை–யும் சிர–சில் தரித்–தவ
– ரு
– ம்,
மூன்று கண்–களை உடை–யவ
– ரு
– ம், மன்–மத
– னை
–
யு
– ம்
கால–னையு
– ம் வதம் செய்–தவ
– ரு
– ம், எல்லா தேவர்–க–
ளா–லும் பூஜிக்–கப்–பட்–டவ
– ரு
– ம
– ான  வைத்–யந
– ா–தன்
என்ற பர–ம–சி–வனை நமஸ்–க–ரிக்–கி–றேன்.
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வைத்–ய–நா–தாய நம: ஸிவாய
வேதாந்–தங்–கள
– ால் அறி–யத் தகுந்–தவ
– ரு
– ம், உல–
கில் உள்ள எல்லா ப�ொருட்–க–ளு–மாக இருப்–ப–வ–
ரும், ய�ோகீஸ்–வர– ர்–கள
– ால் தியா–னம் செய்–யத்–தக்க
சர–ணங்–களை உடை–ய–வ–ரும், பிரம்ம-விஷ்ணு
வடி–வாய் விளங்–கு–ப–வ–ரும், ஆயி–ரம் நாமங்–களை
உடை–ய–வ–ரு–மான  வைத்–ய–நா–தன் எனும் பர–ம–
சி–வனை நமஸ்–க–ரிக்–கின்–றேன்.
ஸ்வ–தீர்த்–தம்–ருத் பஸ்–மப்–ரு–தங்–க–பா–ஜாம்
பிஸா–சது:க்கார்த்–தி–பய
– ா–ப–ஹாய
ஆத்–மஸ்–வ–ரூ–பாய ர–பா–ஜாம்
வைத்–ய–நா–தாய நம: ஸிவாய

பக்–தப்–ரி–யாய த்ரி–பு–ராந்–த–காய
பினா–கினே துஷ்–டஹ
– –ராய நித்–யம்
ப்ரத்–யக்ஷ–லீ–லாய மனுஷ்–ய–ல�ோகே
வைத்–ய–நா–தாய நம: ஸிவாய
பக்– த ர்– க – ளி – ட த்– தி ல் அன்பு க�ொண்– ட – வ – ரு ம்,
திரி–புர ஸம்–ஹா–ரம் செய்–த–வ–ரும், பினா–கம் என்ற
– ரு
– ம், தின–மும் துஷ்–டர்–களை ஸம்–
வில்லை தரித்–தவ
ஹா–ரம் செய்–கி–ற–வ–ரும், மனி–தர் வாழும் உல–கத்–
தில் எல்–ல�ோரு
– க்–கும் புலப்–படு
– ம்–படி
– ய
– ா–கப் பல–வித
லீலை–களை
–
ச் செய்–தவ
– ரு
– ம
– ான  வைத்–யந
– ா–தன்
என்ற பர–ம–சி–வனை நமஸ்–க–ரிக்–கி–றேன்.
– ா–தாதி ஸமஸ்–த–ர�ோக
ப்ர–பூ–தவ
ப்ர–ணா–ஸ–கர்த்ரே முனி–வந்–தி–தாய
ப்ர–பா–க–ரேந்த்–வக்–நி–வி–ல�ோ–ச–னாய
வைத்–ய–நா–தாய நம: ஸிவாய
பாதம் முதல் தலை வரை–யி–லும் ஏற்–ப–டக்–கூ–
டிய எந்த ஒரு ந�ோயை–யும் நாச–மாக்–கு–கி–ற–வ–ரும்,
– –ரும், சூரி–யன்,
மக–ரி–ஷி–கள
– ால் ஆரா–திக்–கப்–பட்–டவ
சந்–தி–ரன், அக்னி ஆகிய மூவ–ரை–யும் முக்–கண்–க–
– ரு
– ம
– ான  வைத்–யந
– ா–தன் எனும்
ளா–கக் க�ொண்–டவ
பர–ம–சி–வனை நமஸ்–க–ரிக்–கி–றேன்.
வாக்ஸ்–ர�ோத்ர நேத்–ராங்க்ரி விஹீ–னஜ
– ந்தோ:
வாக்ஸ்–ர�ோத்ர நேத்–ராங்க்ரி முகப்–ர–தாய
குஷ்–டாதி ஸர்–வ�ோன்–ன–தர�ோ கஹந்த்ரே
வைத்–ய–நா–தாய நம: ஸிவாய
பேச்–சுப் புலன், காது, கண், கால் முத–லிய
அங்–கங்–களை இழந்–த–வ–ருக்கு அவற்றை மீண்–
டும் க�ொடுத்து சுகத்தை அளிப்–ப–வ–ரும், குஷ்–
டம் முத–லிய மிகப் பெரி–ய–தான ர�ோகங்–களை
–
ப்
ப�ோக்–கு–கின்–ற–வ–ரு–மான வைத்–ய–நா–தன் என்ற
பர–ம–சி–வனை நமஸ்–க–ரிக்–கின்–றேன்.
வேதாந்த வேத்–யாய ஜகன்–ம–யாய
ய�ோகீஸ்–வ–ரத்–யேய பதாம்–பு–ஜாய
த்ரி–மூர்த்–தி–ரூ–பாய ஸஹஸ்–ர–நாம்னே
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தனது தீர்த்–த–மா–கிய சித்–தாம்–ருத தீர்த்–தத்–தில்
நீரா–டுவ
– த
– ா–லும், தனது வைத்–தீஸ்–வர– ன் க�ோயி–லில்
க�ொடுக்–கப்–ப–டும் மருந்து உருண்–டை–க–ளா–லும்,
தனது விபூ–தி–யி–னா–லும், தன் க�ோயி–லில் உள்ள
வேப்–ப–ம–ரத்–தின் அடி–யி–லுள்ள மண்–ணி–னா–லும்,
தனது குளத்து மண்–ணி–னா–லும், பிசாசு, ர�ோகம்
ப�ோன்ற துக்–கங்–க–ளை–யும் மனக் கவ–லை–யை–
யும், பயத்–தை–யும் ப�ோக்–கு–கின்–ற–வ–ரும் சரீ–ரத்தை
அடைந்–தவ
– ர்–களு
– க்கு அந்–தர– ாத்–மா–வாய் இருப்–பவ
– –
ரு–மான  வைத்–ய–நா–தன் என்ற பர–ம–சி–வனை
நமஸ்–க–ரிக்–கின்–றேன்.
நீ–ல–கண்–டாய வ்ரு–ஷத்–வ–ஜாய
ஸ்ரக்–கந்த பஸ்–மாத்–ய–பி–ஸ�ோ–பி–தாய
ஸுபுத்–ர–தா–ராதி ஸுபாக்–ய–தாய
வைத்–ய–நா–தாய நம: ஸிவாய
விஷம் அருந்–தி–ய–தால் நீல–மான கண்–டத்தை
உடை–யவ
– ரு
– ம், ரிஷ–பத்தை வாக–னம
– ா–கக் க�ொண்–
ட–வரு
– ம், மாலை, சந்–தன
– ம், விபூதி ஆகி–யவ
– ற்–றால்
பிர–கா–சிக்–கின்–ற–வ–ரும், நல்ல மனைவி, நல்ல
குழந்– த ை– க ள் என்ற நல்ல பாக்– கி – ய ங்– க – ளை க்
க�ொடுக்–கின்–ற–வ–ரு–மான வைத்–ய–நா–தன் என்ற
பர–ம–சி–வனை நமஸ்–க–ரிக்–கின்–றேன்.
வாலாம்–பி–கேச வைத்–யேச
பவ–ர�ோக ஹரே–திச
ஜபேந் நாமத்–ரய
– ந் நித்–யம்
மஹா–ர�ோக நிவா–ர–ணம்
(மேலே ச�ொல்–லப்–பட்ட எட்டு ஸ்லோ–கங்–களை
உள–மா–றச் ச�ொல்–வ�ோ–ருக்கு) வாலாம்–பி–கைக்கு
நாத–னா–ன–வ–ரும், வைத்–தி–யர்–க–ளி–லேயே மிக–வும்
சிறந்–தவ
– ரு
– ம், ஜனன, மர–ணமென்ற
–
ர�ோகத்–தைப்
– ன்–றவ
– ரு
– ம் ஆகிய வைத்–யந
– ா–தரி
– ன் மூன்று
ப�ோக்–குகி
நாமாக்–க–ளை–யும் (வாலாம்–பி–கேச, வைத்–யேச,
பவ–ர�ோக ஹரே–திச) தின–மும் ஜபிப்–ப–வர்–க–ளுக்கு
ஏற்–பட்–டிரு
– க்–கக்–கூடி
– ய க�ொடிய ந�ோய்–கள் வில–கும்.
இந்த அஷ்ட ஸ்லோ–கம் மகான்–க–ளால் த�ொன்று
த�ொட்டு ஜபிக்–கப்–பட்டு வரு–கிற
– து என்–பதே இதன்
சிறப்பை விளக்–க–வல்–லது.
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வணக்கம்

நலந்தானே!

பிரார்த்–த–னை–ய�ோடு
கூடிய தனிமை

ந

ம் வாழ்க்–கை–யில் பல விஷ–யங்–கள் நம்மை
மீறி நடந்து க�ொண்–டி–ருக்–கும். ஆசைப்–பட்–
டது கிடைக்–காது, எது வேண்–டா–தத�ோ அது
தேடி வரும். சில–ச–ம–யம் நம்மை அது பக்–கு–வப்–ப–
டுத்–து–வ–தற்–காக கூட இருக்–கும். பல விஷ–யங்–கள்
நடந்து முடிந்த பிற–கு–தான் நமக்கு ஏன் இது ஏற்–
பட்–டது என்றே தெரி–யவ
– ரு
– ம். அது–ப�ோல
– த்–தான்
இப்–ப�ோது உல–கம் இந்த க�ொர�ோனா எனும்
ந�ோய்த்– த�ொ ற்– றி ல் சிக்– கி த் தவிக்– கி ன்– ற து. இது
தரும் பாடம் என்–ன–வென்–பதை நாம் காலம்
கழித்–துத்–தான் அறிந்து க�ொள்ள முடி–யும். இவை–
யெல்–லாம் ஒரு–பு–றம் இருக்க ந�ோய் வந்–த–வர்,
வரா–த–வர் என்று இது தரும் உடல், மன அவஸ்–
தை–களி
– லி
– ரு
– ந்–தும் நாம் வெளி–யேற அல்–லது இவை–
யெல்–லாம் ஒரு முடி–வுக்கு வர நாம் பிரார்த்–தனை
எனும் மருந்தை வழி–பாடு எனும் கிரி–யை–ய�ோடு
சேர்த்–துச் செய்ய வேண்–டும். ல�ோகா சமஸ்தா
சுகின�ோ பவந்து என்–பார்–கள். சகல ஜனங்–களு
– ம்
ஆயுள் ஆர�ோக்– கி – ய த்– த�ோ டு வாழ வேண்– டு ம்
என்று பிரார்த்–தனை மட்–டுமே இப்–ப�ோது நமக்கு
வேண்–டும். நம் முன்–ன�ோர்–கள் தன்–ன–லத்–த�ோடு
சேர்ந்த ப�ொது–ந–லத்–தை–யும் வைத்–தார்–கள். நலம்
என்–பது தன்–னி–லி–ருந்து த�ொடங்கி சமூ–கம் முழு–
மைக்–கும் பரவ வேண்–டு–மென எண்–ணி–னார்–
கள். அத–னால் நம்–மால் செய்–யத்–தக்–கது ஆழ்ந்த
மன–ஒரு
– மை
–
ய�ோ
–
டு செய்–யப்–படு
– ம் பிரார்த்–தனை
மட்–டுமே ஆகும்.

நம் புத்–திக்கு அப்–பாற்–பட்ட செயல்–கள் உல–
க–ள–வில் நிக–ழும்–ப�ோது தனி மனித எத்–த–னங்–கள்
அனைத்–தும் கேள்–விக்–கு–றி–யாகி ஸ்தம்–பித்து விடு–
கின்–றன. நான் யார் தெரி–யுமா? என்று ஆடிய
ஆட்– ட ங்– க ள் அனைத்– து ம் பயத்– தி ல் உறைந்து
கிடப்–பதை பார்க்–கின்–ற�ோம். உல–கமே தனி–மை–
யில் இருங்–கள் என்–கி–றது. இதை நாம் தனிமை
தவ–மாக மாற்–றிக்–க�ொண்டு அமை–திய
– ாக இருக்க
முயற்–சிக்க வேண்–டும். நீங்–கள் எத்–தனை முறை
விதம்–வி–தம
– ாக ய�ோசித்–தா–லும் சில சம–யம் இது–
ப�ோன்ற பேர–ழிவை ஏற்–ப–டுத்–தும் விஷ–யங்–கள்
நிக–ழும்–ப�ோது சட்–டென்று விடை கிடைக்–கப்
ப�ோவ–தில்லை. நம்–மால் ஆவது ஒன்–று–மில்லை
என்று நாம் தெளி–வாக இருப்–பின் அமை–தி–யாக
உட்–கார்ந்து பிரார்த்–திப்–ப�ோம். நம்–மால் இயன்ற
ஏதே–னும் சமூக சேவை–களை ஜாக்–கி–ர–தை–யாக
செய்–வ�ோம்.

கிருஷ்ணா

(ªð£ÁŠ-ð£-C-K-ò˜)

கா

சி என்–றாலே நமக்கு விஸ்–வ–நா–த–ரும், அன்–ன–
பூ–ரணி
– யு
– ம்–தான் முத–லில் நினை–வுக்கு வரு–வார்–
கள். ஆதி–சங்–க–ரர் அன்–ன–பூ–ர–ணியை துதித்து
அன்–ன–பூர்ணா அஷ்–ட–கம் என்று அரு–ளி–னார். இதை பாரா–ய–
ணம் செய்–தால் நாட்–டில் எப்–ப�ோ–தும் பஞ்–சம் பட்–டினி ப�ோன்–
றவை வராது. இந்–தச் சம–யத்–தில் பாரா–ய–ணம் செய்து பேர–ருள்
பெறு–வ�ோம்.
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பரணிகுமார்

பஞ்சம், பட்டினி ப�ோக்கும்

அன்னபூர்ணாஷ்டகம்
நித்–யா–னந்–த–கரி வரா–ப–ய–கரி ச�ௌந்–தர்ய
ரத்–னா–கரி
நிர்–தூ–தா–கில க�ோர–பா–வ–ன–கரி ப்ரத்–யக்ஷ
மாஹேஸ்–வரி
ப்ரா–லே–யா–சல வம்–ச–பா–வ–ன–க–ரி–கா–சீ–பு–ரா–
தீச்–வரி
பிக்ஷாந்–தேஹி க்ரு–பா–வ–லம்–ப–ன–கரி
மாதான்ன பூர்–ணேஸ்–வரி
பேரின்–ப–ம–ளிப்–ப–வளே! அஞ்–சே–லென்–ற–
ருள்–ப–வளே! பேரெ–ழில் ப�ொங்–குங் கடலே!
தீவி– ன ை– க ள் யாவை– யு ம் ப�ோக்– கி – ய – ரு ள்
ப�ொழிந்–தி–டும் கண்–கண்ட தெய்–வத்–தாயே!
பனி–மலை
–
ய�ோன்
–
குலந்–தனை புனி–தம
– ாக்–கிய
– –
வளே! காசி–ந–கர் மேவுந்–தாயே!
பிச்–சை–ய–ளித்–தெ–னக்கு நீ பேர–ருள் புரி–
வாயே! அன்–ன–பூ–ரணி அன்–னையே!
ந ா ன ா – ர த்ன வி சி த் – தி ர பூ ஷ – ண – க ரி
ஹேமாம்–ப–ரா–டம்–பரி
முக்– த ா– ஹ ார விலம்– ப – ம ான வில– ச த்
வக்ஷோஜ கும்–பாந்–தரி
காஷ்–மீர– ா–கரு
– வ
– ா–சித
– ாங்–கரு
– சி
– க
– ரி காசீ–புரா
தீச்–வரி
பிக்ஷாந்– தே ஹி க்ரு– ப ா– வ – ல ம்– ப – ன – க ரி
மாதான்–ன–பூர்–ணேஸ்–வரி
பல–வகை அணி–க–லன்–கள் பூண்ட கரத்–
தாளே! ப�ொன்–னாடை தரித்த தாயே! தாய்மை
ப�ொங்–கும் மார்–பில் முத்து மாலை அழ–காய்
நெளிந்–திட மிளி–ரும் தூய–வளே! காஷ்–மீர தூப–
ம–ணம் கமழ்ந்–தி–டத் திகழ்–பவளே! காசிநகர்
மேவுந்–தாயே!
பிச்–சை–ய–ளித்–தெ–னக்கு நீ பேர–ருள் புரி–
வாயே! அன்–ன–பூ–ரணி அன்–னையே!
ய�ோகா– ன ந்– த – க ரி ரிபுக்ஷ– ய – க ரி தர்– மே க
நிஷ்–டா–கரி
சந்த்– ர ார்– க ா– ந – ல – ப ா– ச – ம ா– ன – ல – ஹ ரி த்ரை
ல�ோக்–ய–ரக்ஷா–கரி
சர்–வைஸ்–வர்–ய–கரி தபஹ்–ப–ல–ஹரி காசீபு
ராதீச்–வரி
பிக்ஷாந்– தே ஹி க்ரு– ப ா– வ – ல ம்– ப – ன – க ரி
மாதான்–ன–பூர்–ணேஸ்–வரி
ய�ோக சுகந்– த – ரு – ப – வ ளே! பகை– வ – ரைப்

ப�ொடிப்–ப–வளே! நன்–னெ–றி–யில் நிறுத்–துந்–
தாயே! மதி, பரிதி, தீய�ொ–ளிக்கு ஒப்–பாய்
ஒளிர்– ப – வ ளே! மூவு– ல – கு ம் காக்– கு ந்– தே வி!
ப�ொருள்–வ–ளம் அருள்–ப–வளே! தவப் பய–
னைத் தரு–ப–வளே! காசி நகர் மேவுந்–தாயே!
பிச்– சை – ய – ளி த்– தெ – ன க்கு நீ பேர– ரு ள்
புரிவாயே !அன்–ன–பூ–ரணி அன்–னையே!
கைலா–சாச்–சல கந்–த–ரா–ல–ய–கரி கெளரி
உமா சங்–கரி
க�ௌமாரி நிக–மார்த்த க�ோச–ரக
– ரி ஓங்–கார
பீஜாக்ஷரி
ம�ோக்ஷத்–வா–ர–க–வா–ட–பா–ட–ந–கரி காசீ–புரா
தீச்–வரி
பிக்ஷாந்– தே ஹி க்ரு– ப ா– வ – ல ம்– ப – ன – க ரி
மாதான்–ன–பூர்–ணேஸ்–வரி
கயி– ல ாய மலைக்– கு – கை – யி ல் அமர்ந்– த –
ருள் ப�ொழிந்–தி–டும் கெளரி, உமா, சங்–கரி!
என்றென்–றும் கும–ரியே!
மறை–ப�ொ–ரு–ளு–ரைப்–ப–வளே! பிர–ண–வத்–
தின் உண்–மையு
– ரு
– வே! ம�ோக்ஷத்து வாயிலை
திறக்–கும் தயா–பரி! காசி–ந–கர் மேவுந்–தாயே!
பிச்– சை – ய – ளி த்– தெ – ன க்கு நீ பேர– ரு ள்
புரிவாயே!அன்–ன–பூ–ரணி அன்–னையே!
த்ருஸ்– ந ாத் த்ருஸ்ய விபூ– தி – வ ா– ஹ – ந – க ரி
பிரம்–மாண்–ட–பாண்–ட�ோ–தரி
லீலா–நா–ட–க–சூத்–ர–கே–ல–ந–கரி விஞ்–ஞா–னதீ
பாங்–குரி
விச்– வ ே– ச – ம ன: பிர– ச ா– த – ந – க ரி காசீ–
புராதீச்வரி
பிக்ஷாந்– தே ஹி க்ரு– ப ா– வ – ல ம்– ன – ந – க ரி
மாதான்ன பூர்–ணேஸ்–வரி
மண்–ணுல
– க
– சு
– க
– ம் யாவும் மகிழ்ந்–தரு
– ளு
– ம்
அன்–னையே! பிர–மாண்–டம் தாங்–குந்–தாயே!
விளை– ய ாட்– ட ாய் உல– கையே இயக்– கி– டும்
ஈஸ்–வரியே!விஞ்–ஞான தீபச்–சு–டரே! மகே–சன்
மனத்–தினை மகிழ்–விக்–கும் மங்–கையே!காசி–ந–
கர் மேவுந்–தாயே! பிச்–சை–ய–ளித்–தெ–னக்கு
நீ பேர–ருள் புரி–வாயே!அன்–ன–பூ–ரணி அன்–
னையே!
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ஆதிக்ஷாந்– த – ச – ம ஸ்த வர்– ண – ந – க ரி சம்–
ப�ோஸ்த்–ரி–பா–வா–கரி
காஷ்–மீரா த்ரு–பு–ரேச்–வரி த்ரி–ன–யநீ விஷ்–
வேச்–வரீ சர்–வரி
ஸ்வர்–கத்–வா–ரக வாட–பா–ட–ந–கரி காசீ–பு–ரா–
தீச்–வரி
பிக்ஷாந்– தே ஹி க்ரு– ப ா– வ – ல ம்– ப – ன – க ரி
மாதான்ன பூர்–ணேஸ்–வரி
அனைத்– தெ – ழு த்– து ம் அரு– ளி ய அன்–
னையே! அர–னின் முத்–த�ொழி
– லு
– க்கு ஆதா–ரமே!
குங்–கும நெற்–றி–யளே! மூவு–லக நாய–கியே!
எங்–கும் நிறை முக்–கண்–ணியே! சுவர்க்–கத்–தின்
வாயிலை திறக்–குந் தயாபரியே!காசி–ந–கர்
மேவுந்–தாயே! பிச்–சைய
– ளி
– த்–தென
– க்கு நீ பேர–
ருள் புரி–வாயே!அன்–ன–பூ–ரணி அன்–னையே!
உர்–வீ–சர்–வ–ஜ–நேச்–வரி ஜய–கரி மாதா க்ரு
பாசா–கரி
வேணி–நீ–ல–ச–மா–ன–குந்–த–ல–தரி நித்–யான்ன
தானேச்–வரி
சாக்ஷான்–ம�ோக்ஷ–கரி சதா சுப–கரி காசீபு
ராதீச்–வரி
பிக்ஷாந்– தே ஹி க்ரு– ப ா– வ – ல ம்– ப – ன – க ரி
மாதான்–ன–பூர்–ணேஸ்–வரி
உல–கா–ளும் உத்–த–மியே! வெற்–றி–த–ரும்
உமை–யாளே! தாயன்பு தளும்–புங்–க–டலே!
பின்–னிய கார்–குழ
– ல
– ாளே! எந்–நேர– மு
– ம் உணவு
அளித்–து–யிர் காக்–குந்–தாயே! முக்–தி–ய–ளிப்–ப–
வளே! நலந்– த – ரு ம் நாய– கி யே! காசி– ந – க ர்
– ளி
– த்–தென
– க்கு நீ பேர–
மேவுந்–தாயே! பிச்–சைய
ருள் புரி–வாயே! அன்–ன–பூ–ரணி அன்–னையே!
– சி
– த்ர ரத்–னர– சி
– தா தாக்ஷா–யணீ
தேவி சர்–வவி
சுந்–தரி
வ ா ம ா ச் – வ ா – து – ப – ய�ோ – த ர ா ப் ரி – ய – க ரி
ச�ௌபாக்ய மாஹேச்–வரி
பக்–தா–பீஷ்–டக
– ரி சதா–சுப
– க
– ரி காசீ–புர– ா–தீச்–வரி
பிக்ஷாந்– தே ஹி க்ரு– ப ா– வ – ல ம்– ப – ன – க ரி
மாதான்ன பூர்–ணேஸ்–வரி
அரிய ஆப– ர – ண ங்– க ள் அணிந்த என்
அன்–னையே! தக்ஷன் பெற்ற பேர–ழ–கியே!
பர–ம–னில் பாதியே! பேரெ–ழில் ஜ�ோதியே!
குணக்–குன்றே! குல–வி–ளக்கே! அடி–யார்க்–க–
– ம் நாய–கியே! காசி–நக
– ர்
ருள்–பவ
– ளே! நலந்–தரு
மேவுந்–தாயே! பிச்–சைய
– ளி
– த்–தென
– க்கு நீ பேர–
ருள் புரி–வாயே! அன்–ன–பூ–ரணி அன்–னையே!
– த்–ருஸீ சந்த்–
சந்த்–ரார்–கா–நல க�ோடி–க�ோ–டிச
ரான்–ஷு–பிம்–பா–தரி
சந்த்– ர ார்– க ாக்– னி – ச – ம ா– ன – கு ண்– ட – ல – த ரி
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சந்த்ரார்–க–வர்–ணேஸ்–வரி
ம ா ல ா – பு ஸ் – த க ப ா ச ா ங் – கு – ச – த ரி
காசீ–பு–ராதீச்வரி
பிக்ஷாந்– தே ஹி க்ரு– ப ா– வ – ல ம்– ப – ப – ன – க ரி
மாதான்–ன–பூர்–ணேஸ்–வரி
ப ல – க �ோ டி ப ரி தி , ம தி , தீ ப�ோ ல
ஒளிர்–ப–வளே! க�ொவ்–வைய�ோ உன்–னி–தழ்–
களே? பானு–மதி ப�ோல மின்–னும் குண்–ட–லச்
செவி– ய ாளே! ஈடி– ணை – ய ற்ற எழிலே!
மாலை–யு–டன் புத்–த–கம், பாசாங்–கு–ச–மேந்தி
காசி–ந–கர் மேவுந்–தாயே! பிச்–சை–ய–ளித்–தெ–
னக்கு நீ பேர–ருள்–பு–ரி–வாயே! அன்–ன–பூ–ரணி
அன்–னையே!
க்ஷத்– ர த்– ர ா– ண – க ரி மகா– ப – ய – க ரி மாதா
க்ரு–பா–சா–கரி
சர்–வா–னந்–த–கரி சதா சிவ–கரி விச்–வேச்–வரி
தரி
தக்ஷாக்–ரந்–தக
– ரி நிரா–மய
– க
– ரி காசீ–புர– ா–தீச்–வரி
பிக்ஷாந்– தே ஹி க்ரு– ப ா– வ – ல ம்– ப – ன – க ரி
மாதான்–ன– பூர்–ணேஸ்–வரி
ஆத– ர வு அற்– ற�ோர் க்கு அடைக்– க – ல ம்
அளித்–தி–டும் அன்–னையே! அன்–புக்–க–டலே!
யாவர்க்–கு–மின்–ப–மீந்து நலங்–காக்–கும்
நாய–கியே! வள–வாழ்வு அரு–ளுந்–தாயே!
தக்ஷன்–தி–மிர் தணித்–த–வளே! துயர் தீர்க்
கும் அரு–ம–ருந்தே! காசி–ந–கர் மேவுந்
தாயே!
பிச்– சை – ய – ளி த்– தெ – ன க்கு நீ பேர– ரு ள்
புரி–வாயே! அன்–ன–பூ–ரணி அன்–னையே!
அன்– ன – பூ ர்ணே சதா– பூ ர்ணே சங்– க – ர ப்
பிரா–ண–வல்–லபே
ஞான வைராக்ய சித்–யர்த்–தம் பிக்ஷாந்–தே–
ஹிச பார்–வதி
உண–வூட்–டும் அன்–னையே! உமையே!
பேருண்– மையே ! நஞ்– சு ண்– ட ான் உள்– ள த்–
து–யிரே! பிச்–சை–யாய் ஞான–மும், பற்–றற்–ற–
மனமும் தா! இம–வா–னின் இனிய மகளே!
மாத சபார்– வ – தி – தே வி பிதா தேவ�ோ
மகேஸ்–வ–ரஹ
பாந்–தவா:ஷிவ–பக்–தாஸ்ச ஸ்வ–தேஷ�ோ
புவ–னத்–ர–யம்
மலை–மக
– ளே எந்–தன் அன்னை மகே–சனே
எந்–தன் தந்தை; அர–ன–டி–யாரே எனக்–குற்–றார்;
மூவு–ல–கும் என் தாய்–நாடு.

ராம–ரும் சாஸ்–தா–வும் ஒரு–வரே!

ரா

ம–வத
– ா–ரமு
– ம், சாஸ்தா அவ–தா–ரமு
– ம் ஒன்றே என்–பர். இதை
‘‘ஹரி–ஹர சமஷ்டி அம்–சம்–” என்–பர். ராம–னும் சாஸ்–தா–வும்
வில்–லேந்–திப் ப�ோரிட்–ட–வர்–கள். ராமர் முறித்த சிவ–த–னு–சில்
சாஸ்–தா–வின் ஆக்–ர�ோஷ சக்தி ஆவா–ஹ–னம் செய்–யப்–பட்–டி–ருந்–
தது. அத–னால்–தான் அதை சாதா–ர–ண–மா–ன–வர்–க–ளால் முறிக்க
முடி–ய–வில்லை. ஏன், அசைக்–கக்–கூட முடி–ய–வில்லை.
ராமர், சாஸ்தா அவ–தா–ரங்–கள் இரண்–டும் ஒன்றே என்–பத
– ால்
ராமன் அதை லாவ–க–மாக எடுத்–தார். வில்–லில் இருந்த சக்–தியை
தனக்–குள் ஆகர்–ஷண
– ம் செய்து க�ொண்–டார். இத–னால் மாபெ–ரும்
–
க் க�ொல்–லும் சக்–தியை அவர் ஆரம்–பத்–திலேயே
–
வீரன் ராவ–ணனை
பெற்–றுக் க�ொண்–டார். அத–னால்–தான், சக்–தியை இழந்த வில்,
ராமன் கை பட்–ட–வு–டன் தானா–கவே ஒடிந்–து–வி–ழுந்–தது.

மீசை–யு–டன்
ராமர்!

மு

ம்பை நக–ரி–லி–ருந்து சுமார் 150 கி.மீ.
த�ொலை–வில் உள்–ளது நாசிக். இங்–
கு–தான் ராமா–ய–ணத் த�ொடர்–பு–டைய
‘பஞ்–ச–வ–டி’ உள்–ளது. இங்–குள்ள மிகப்
பெரிய க�ோயி–லான ‘காலா–ராம் மந்–திர்’
எனும் ‘ராம்–ஜி’ ஆல–யம் உள்–ளது. இக்–
க�ோ–யில் மிகப் பழ–மை–யா–ன–தும், சிறப்–
பா–ன–தும், பிர–சித்தி பெற்–ற–தும் ஆகும்.
இவ்– வ ா– ல – ய க் கரு– வ – றை – யி ல் ஒரு
கருங்–கல் மேடை மீது ராமர், லட்–சு–ம–ணர், சீதை, அனு–மன் ஆகி–ய�ோ–ரின் சிலை–கள் கண்–
ணாடி ப�ோன்ற கருங்–கல்–லால் உரு–வாக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. ராமர் மட்–டும் ப�ொன் வண்–
ணத்– த ால் ஆன மீசை– யை – யு ம் அதே நிறத்– தி ல் கையு– றை – க – ளு ம் க�ொண்டு திகழ்– கி – ற ார்.
இரண்டு அடி உய–ரமே உள்ள இச்–சி–லை–கள் எல்– லாம் கரு–நீல சல–வைக் கல்–லா–லான
திரு–மே–னி–கள். முகப்–ப�ொ–லிவு, வடி–வ–ழகு, நேர்த்–தி–யான அமைப்பு என்று உயி–ர�ோட்–டம்
மிக்–கத
– ா–கக் காட்சி தரு–கின்–றன. ஆண்–டுத
– �ோ–றும் பல்–லா–யிர
– க்–கண
– க்–கான மக்–கள் பங்கு பெறும்
‘ராம நவ–மி’ உற்–ச–வம், இங்கே 13 நாட்–கள் விம–ரிசை
–
–யாக நடை–பெ–று–கி–றது.

சதுர்–புஜ ராமர்

தி

ருக்– க – ழு க்– கு ன்– ற த்– தி – லி – ரு ந்து 7 கி.மீ.
த�ொலை–வில் அமைந்–துள்–ளது ‘ப�ொன்
–ப–தர் கூடம்’ என்ற அழ–கிய சிற்–றூர். ராம–பி–
ரா–னின் அருள் சுரக்–கும் திருத்–த–லம். கரு–வ–
றை–யில் மூல–வர் ராம–பி–ரான் பட்–டா–பி–ஷே–
கக் க�ோலத்–த�ோடு திருக்–க–ரங்–கள் நான்–கில்,
மேலிரு கரங்–களி
– ல் சக்–கர
– மு
– ம் சங்–கும் ஏந்தி,
கீழிரு கரங்–க–ளில் அபய வரத முத்–திரை
காட்டி வீற்–றி–ருக்–கி–றார். உற்–ச–வர் ராமன்,
சதுர் புஜங்–க�ொண்டு மேலிரு திருக்–க–ரங்–க–
ளில் சக்–க–ரம், சங்கு; கீழிரு கரங்–க–ளில் அம்–
பும் வில்–லும் ஏந்தி ச�ௌந்–தர்ய வத–னத்–த�ோடு
காட்சி தரு–கிற
– ார். இப்–படி மூல–வரு
– ம் உற்–சவ
– –
ரு–மான ராம–பி–ரான் சதுர்–பு–ஜம் க�ொண்டு
அரு–ளாட்சி புரி–வத
– ால், இந்த கிரா–மத்–திற்கே
‘சதுர்–புஜ ராமம்–’ என்–றும் ஒரு பெயர் உண்டு.
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க�ோள்களினால் ஏற்படும் தீமையை தகர்க்கும்

க�ோளறு பதிகம்
தி

ரு–ஞா–னச
– ம்–பந்–தர் எல்லா காலங்–களி
– லு
– ம் க�ோள்–களி
– ன
– ால் ஏற்–படு
– ம் தீமை–களை அகற்–றவு
– ம்
இந்த பதி–கத்தை அரு–ளி–னார். ப�ொது–வா–கவே கிர–கச் சேர்க்கை சரி–யில்–லாத கால–கட்–
டங்–க–ளில் தனி–ம–னி–தர்–க–ளுக்கு ஏற்–ப–டும் பிரச்–னை–களை தாண்டி ஒட்–டு–ம�ொத்த சமூ–கமே
க�ோள்–க–ளின் சேர்க்–கை–யி–னால் பெருந்–துன்–பங்–களை அனு–ப–விக்க நேரி–டு–கின்–றது.
அப்–ப�ோ–தெல்–லாம் அனை–வ–ரும் கீழே–யுள்ள பதி–கத்தை பக்–தி–ய�ோடு ச�ொல்–லி–வர இறை–ய–ரு–ளால்
துன்–பங்–கள் அக–லு–கின்–றன.
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பரணிகுமார்
வேயுறு த�ோளி பங்–கன்–வி–ட–முண்ட கண்–டன் மிக–நல்ல வீணை தடவி
மாசறு திங்–கள் கங்கை முடி–மேல் அணிந்–தென் உளமே புகுந்த அத–னால்
ஞாயி–று–திங்–கள் செவ்–வாய் புதன் வியா–ழன் வெள்ளி சனி–பாம் பிரண்டு முடனே
ஆசறு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
என்–ப�ொடு க�ொம்–ப�ொ–டாமை இவை–மார்–பி–லங்க எரு–தேறி யேழை யுடனே
ப�ொன்–ப�ொதி மத்த மாலை புனல்–சூடி வந்து என் உளமே புகுந்த அத–னால்
ஒன்–ப–த�ொடு ஒன்–ற�ொடு ஏழு பதி–னெட்டொ டுஆ–றும் உட–னாய நாள்–கள்
அவை–தாம் அன்–ப�ொடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
உரு–வ–ளர் பவ–ளமே
– னி ஒளிநீ றணிந்து உமை–ய�ோ–டும் வெள்–ளை–வி–டை–மேல்
முரு–க–லர் க�ொன்றை திங்–கள் முடி–மே–ல–ணிந்து என் உளமே புகுந்த அத–னால்
திரு–ம–கள் கலைய தூர்தி செய–மாது பூமி திசை தெய்–வ–மான பல–வும்
அற–நெறி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
மதி–நு–தல் மங்–கை–ய�ோடு வட–பால் இருந்து மறை–ஓ–தும் எங்–கள் பர–மன்
நதி–ய�ொடு க�ொன்றை மாலை முடி–மேல் அணிந்–து–என் உளமே புகுந்த அத–னால்
க�ொதி–யறு கால–னங்கி நம–ன�ொடு தூதர் க�ொடு ந�ோய்–கள் ஆன பல–வும்
அதி–கு–ணம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
நஞ்–சணி கண்–டன் எந்தை மட–வாள் தன�ோ–டும் விடை ஏறும் நங்–கள் பர–மன்
துஞ்–சி–ருள் வன்னி க�ொன்றை முடி–மேல் அணிந்–து–என் உளமே புகுந்த அத–னால்
வெஞ்–சின அவுண ர�ோடும் உரு–மி–டியு மின்–னும் மிகை–யான பூதம் அவை–யும்
அஞ்–சி–டும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
வாள்–வரி அதள தாடை வரி–க�ோ–வ–ணத்–தர் மட–வாள் தன�ோ–டும்–உ–ட–னாய்
நாண்–ம–லர் வன்னி க�ொன்றை நதி–சூடி வந்–தென் உளமே புகுந்த அத–னால்
க�ோளரி உழு–வை–ய�ோடு க�ொலை–யா–னை–கே–ழல் க�ொடு நாக–ம�ோடு கரடி
ஆளரி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
செப்–பிள முலை–நன் மங்கை ஒரு பாக–மாக விடை–யேறு செல்–வன் அடை–வான்
ஒப்–பிள மதி–யும் அப்–பும் முடி–மேல் அணிந்–தென் உளமே புகுந்த அத–னால்
வெப்–ப�ொடு குளி–ரும் வாதம் மிகை–யான பித்–தும் வினை–யான வந்து நலியா
அப்–படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
வேள்–பட விழி–செய்–தன்று விடை–மேல் இருந்து மட–வாள் தன�ோ–டும் உட–னாய்
வான்–மதி வன்னி க�ொன்றை மலர் சூடி வந்–தென் உளமே புகுந்த அத–னால்
ஏழ்–க–டல் சூழி–லங்கை அரை–யன் தன்–ன�ோ–டும் இட–ரான வந்து நலியா
ஆழ்–க–டல் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
பல பல வேட–மா–கும் பரன் நாரி பாகன் பசு–வே–றும் எங்–கள் பர–மன்
சல–ம–க–ள�ோடு எருக்கு முடி–மேல் அணிந்–தென் உளமே புகுந்த அத–னால்
மலர்–மிசை ய�ோனும் மாலும் மறை–ய�ோடு தேவர் வரு–கால மான பல–வும்
அலை–க–டல் மேரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
க�ொத்–த–லர் குழலி ய�ோடு விசை–யற்கு நல்கு குண–மாய் வேட விகி்ர்–தன்
மத்–த–மும் மதி–யும் நாகம் முடி–மேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அத–னால்
புத்–த–ர�ொடு அமணை வதில் அழி–விக்–கும் அண்–ணல் திரு–நீறு செம்மை திடமே
அத்–தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடி–யார் அவர்க்கு மிகவே.
தேன–மர் ப�ொழில் க�ொள் ஆலை விளை செந்–நெல் துன்னி வளர்–செம்–ப�ொன் எங்–கும்
நிகழ
நான்–மு–கன் ஆதி–யாய பிரமா புரத்து மறை–ஞான முனி–வன்
தானுறு க�ோளும் நாளும் அடி–யாரை வந்து நலி–யாத வண்–ணம் உரை செய்
ஆன–ச�ொல் மாலை ஓதும் அடி–யார்–கள் வானில் அர–சாள்–வர் ஆணை நமதே.
திருச்–சிற்–றம்–ப–லம்
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முதலை வாயினின்று

மீண்ட மதலை

பிழைப்–பித்தே கூற்–றான் முதலை வாய்ப்பிள்ளை
யழைப்–பித்–தார் பாதம் நினைப்–பாம் - ஆறுமுக
நாவ–லர் கரைக்–கால் முத–லை–யைப் பிள்ளை
தரச்–ச�ொல்லு கால–னையே
- திருப்–புக்–க�ொ–ளி–யூர் அவி–னாசி பாடல்
கால–னை–யும், முத–லை–யை–யும் பிள்–ளை–த–ரச்
ச�ொல் என்று இறை–வனி
– ட
– ம் யார் வேண்–டுகி
– றா
– ர்?
என்ன நிகழ்ந்–தது?

12 ஆன்மிகம்
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திருப்–புக்–க�ொ–ளி–யூர் என்று முற்–கா–லத்–தில்
ப�ோற்–றப்–பட்ட ‘அவி–நா–சி’ என்–னும் தலத்–தில் கங்–
கா–தர– ன் எனும் பக்தர் வசித்து வந்–தார். வெகு–நாட்–க–
ளா–கப் பிள்–ளை–யில்–லாது வருந்–திய கங்–காத
– ர– னு
– ம்
அவர் மனை–வியு
– ம் அத்–தல
– த்–தில் க�ோயில் க�ொண்–
டி–ருக்–கும் அவி–னா–சி–லிங்–கே–சு–வ–ரர், கரு–ணாம்–
பி–கை–யைத் துதித்து குழந்–தைப்–பேறு வேண்டி
நின்–ற–னர். இறை–வன், இறைவி கரு–ணை–யால்

திருமுறைக் கதை

அவர்–கள் வேண்–டு–த–லுக்–குப் பலன் கிடைத்–தது.
அவர்– க – ளு க்கு விரை– வி – லேயே ஒரு அழ– கா ன
பிள்ளை பிறந்–தது. மகிழ்ச்–சியு
– ற்ற இரு–வரு
– ம் அவ–
னுக்கு இறை–வன் நினை–வாக ‘அவி–நா–சி–லிங்–கம்’
என்று பெய–ரிட்–டன
– ர். அவி–நா–சிலி
– ங்–கம் நாள�ொரு
மேனி–யும், ப�ொழு–த�ொரு வண்–ணமு
– ம
– ாக வளர்ந்து
ஐந்து வயதை எட்–டி–ம–னான்.
அவன் வயதை ஒத்த எதிர் வீட்–டுச் சிறு–வன் ஒரு–
நாள் அவி–நா–சிலி
– ங்–கத்தை விளை–யாட அழைக்க
இரு–வரு
– ம் ஆவ–லுட
– ன் வெளியே சென்–றன. விளை–
யா–டிக்–க�ொண்டே, எங்கே ப�ோகி–ற�ோம் என்று
அறி–யாம
– ல் இரு–வரு
– ம் க�ோயி–லுக்கு அரு–கிலி
– ரு
– ந்த
பெரிய தாம–ரைக் குளத்தை அடைந்–த–னர்.
நீ ரை க் க ண் – ட ா ல் சி று – வ ர் – க ள் சு ம்மா

உமா பாலசுப்பிரமணியன்

இருப்–பார்–களா? இரு–வ–ரும் குளத்–தில் இறங்கி
ஒரு–வர் மேல் ஒரு–வர் தண்–ணீரை வாரி இறைத்து
ஆனந்–த–மாக விளை–யா–டி–னர். அத்–த–ரு–ணத்–தில்,
அந்–தக் குளத்–தில் வசித்து வந்த ஒரு பெரிய
முதலை அவி–நா–சி–லிங்–கத்–தின் காலை இறு–கப்
பற்–றிக்–க�ொண்–டது. காலை ஏத�ோ கவ்–வுவ
– து ப�ோல்
உணர்ந்த அவி–நா–சி–லிங்–கம் பயந்–து–விட்–டான்.
பிறகு அது முதலை என்று அறிந்து, திகைத்து
அழு–தான்.
இறை–வன் இப்–ப�ொ–ழுது இப்–படி
– ப்–பட்ட நிகழ்வு
நேரும்–படி ஏன் செய்–தான்? இச்–சம்–ப–வம் சுந்–த–ர–
ரு–டைய தமிழ்ப் புல–மை–யை–யும் அவர் சிவ–பெ–ரு–
மா–னி–டம் க�ொண்ட தீராத பக்–திய
– ை–யும், நம்–பிக்–
கை–யை–யும், உல–கத்–திற்கு எடுத்–து–ரைக்–கவே
நிகழ்ந்–த–தா–கும்.
அவி–நா–சி–லிங்–கத்தை முதலை கவ்–விய
– –தைக்
கண்டு அரு– கி ல் விளை– யா – டி க்– க �ொண்– டி – ரு ந்த
நண்–பன் அஞ்சி மிரண்டு விட்–டான். அவ–னும்
சிறு–வன்–தானே! என்ன செய்–வது என்று புரி–யாம
– ல்
அழு–தான். பிற்–பாடு சமா–ளித்–துக் க�ொண்டு தன்
நண்–பன
– ைக் காப்–பாற்ற வேண்–டும் என்ற உந்–துத
– –
லால் ஊருக்–குள் சென்று அவி–நா–சி–லிங்–கத்–தின்
பெற்–ற�ோ–ரி–டம் அழு–கை–யி–னூடே நடந்த நிகழ்ச்–
சி–யைத் தெரி–வித்–தான். இதைக் கேள்–வி–யுற்ற
பெற்–ற�ோர், அரு–கி–லி–ருந்த மற்ற பெரி–ய–வர்–க–ளை–
யும் அழைத்–துக் க�ொண்டு, பத–றித் துடித்–த–படி
தாம–ரைக் குளம் வந்–த–டைந்–த–னர்.
ஆனால் நீருக்கு வெளியே, சிறு–வன் கூறி–யப
– டி
முத–லை–யும், பைய–னும் இருந்–த–தற்–கான எந்–தச்
சுவ–டும் தெரி–யவி
– ல்லை. எக்–க�ோ–ணத்–தில் தேடி–யும்
முத–லைய
– ை–யும், பிள்–ளை–யை–யும் காண–வில்லை.
அதே– ச – ம – ய ம் குளத்– தி ல் இறங்– கி ப் பார்க்– கு ம்
தைரி–ய–மும் ஒரு–வ–ருக்–கும் இல்லை. யாவ–ரும்
செய்–வ–த–றி–யாது பதை–ப–தைத்து நின்–ற–னர். அவி–
னா–சி–லிங்–கத்–தின் பெற்–ற�ோர் தம் பிள்–ளையை
நினைத்து அழுது புலம்–பி–னர்.
“முத–லை–தான் விழுங்கி இருக்–க–வேண்–டும்!
அந்த வேலை முடிந்–த–தும் அது தன் வழி சென்று
விட்–டது!”
“பாவம் பெற்–ற�ோர்! என்ன பாவம் செய்–தார்–
கள�ோ! கறி–வேப்–பிலை ப�ோன்று இருந்த ஒரே
பிள்–ளையை முதலை வாய்க்–குப் பறி–க�ொ–டுத்து
நிற்–கிறா
– ர்–களே!”
-இது–ப�ோன்று இன்–னும் பல விம–ரி–ச–னங்–க–
ளைக் காது க�ொடுத்–துக் கேட்க முடி–யாது மிக–
வும் வருந்–தி–னர் பெற்–ற�ோர். கூடவே அவர்–கள்
கூறு–வ–தி–லும் உண்மை இருக்–கும�ோ என்–றும்
அஞ்–சின
– ர். தாம் இறை–வனி
– ட
– ம் இறைஞ்–சிப் பெற்ற
பிள்–ளையை அரு–மையாக
–
வளர்த்து அநி–யாய
– ம
– ாக
முதலை வாய்க்–குக் க�ொடுத்து விட்–ட�ோமே என்று
ச�ொல்–லிச் ச�ொல்–லிப் புலம்–பி–னர்.
ரு–வா–றாக கூட வந்த நண்–பர்–களு
– ம் உற–வின
– ர்–க–
ளும் அவர்–கள
– ைத் தேற்றி வீட்–டிற்கு அழைத்–துச்
சென்–ற–னர். காலம் உருண்–ட�ோ–டிய
– து. ஆனால்,
கவலை மட்–டும் வில–க–வில்லை.
அவி–நா–சி–லிங்–கத்–த�ோடு விளை–யா–டிய சிறு–வ–
னுக்கு அவ–னது பெற்–ற�ோர் உப–நய
– ன
– ம் (பூணூல்)
நடத்த வரும்பி, நல்–ல–நாள் குறித்–த–னர். அந்த
முகூர்த்த நாளில், ஒரே தெரு–வில் ஒரு வீட்–டில்
உப–ந–ய–னம், மேள தாளம், மகிழ்ச்சி, ஆர–வா–ரம்!
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ஆனால் எதிரே கங்–கா–த–ரன் வீட்–டில் ச�ோகம்,
அழுகை! தன் மகன் இந்–நே–ரம் இருந்–தி–ருந்–தால்
இந்த வய–தில் அவ–னுக்–கும் உப–நய
– –னம் நடந்–தி–
ருக்–குமே என்று எண்ணி எண்–ணிப் பெற்–ற�ோர்
புலம்–பும் ஓலம்! ஒரே சம–யத்–தில் ஒரு வீட்–டில்
மங்–கல ஓசை, எதிர் வீட்–டில் அமங்–கல ஓசை,
ஈசன் செயல்–தான் என்னே!
ந்–தர மூர்த்தி நாய–னார் தலம் தல–மாக இறை–
வனை தரி–சித்து, பதி–கங்–கள் பாடி வந்–தப�
– ொ–
ழுது, திருப்–புக்–க�ொ–ளியூ
– ரு
– க்–கும் விஜ–யம் செய்–தார்.
அங்–குள்ள க�ோயி–லில் குடி க�ொண்–டி–ருக்–கும்
இறை–வனை தரி–சிப்–பத
– ற்–காக கங்–காத
– ர– ன் வீடி–ருந்த
தெரு–வ–ழியே அவர் செல்ல நேர்ந்–தது. அங்கே
அழு–குர– லு
– ம், ஆனந்–தக் குர–லும் ஒரு–சேர ஒலித்–தது
கேட்டு, ஒரே தெரு–வில் இரண்டு எதிர் மறை–யான
நிகழ்ச்–சி–கள் உள்–ள–னவே! என்னே இறை–வன்
சித்–தம்! இதை விசா–ரித்து அறிய வேண்–டும் என்று
எண்ணி அரு–கி–லி–ருந்–த�ோரை விசா–ரித்–தார் .
ஊரா–ரும், இரண்டு வரு–டங்–களு
– க்கு முன்–னால்
நடந்த நிகழ்ச்–சி–யைத் தெரி–வித்–த–னர்.
உடனே சுந்–தர– ர், “சம்–பவ
– ம் நிகழ்ந்த தாம–ரைக்
குளம் எங்கே? அவ்–வி–டத்–திற்கு என்னை
அழைத்–துச் செல்–லுங்–கள்!” என்று கூற,
அவி–நா–சி–லிங்–கத்–தின் பெற்–ற�ோர் மற்–றும்
ஊர் மக்–கள் ஒன்று திரண்டு தாம–ரைக்
குளத்–திற்–குச் சென்–ற–னர்.
குளத்–தரு
– கே சுந்–தர மூர்த்தி நாய–னார்
கண்–களை மூடிக்–க�ொண்டு, கைக–ளைக்
கூப்பி, சிவ–பிர– ானை தியா–னித்–தார். பிறகு,
“அவி–நாசி அப்–பனே! நீ எம–னி–டம், இக்–
கு–ளத்–தி–னுள் ஆழ்ந்–து–விட்ட குழந்–தை–யைத் தரச்
– ப் பதி–கம் பாட, எங்கோ
ச�ொல்!” என்ற ப�ொருள்–பட
பதுங்–கியி
– ரு
– ந்த முதலை தலை–யைத் தூக்கி எட்–டிப்
பார்த்–தது!
எற்–றான் மறக்–கேன் எழு–மைக்–கும்
எம்–பெரு மானையே
உற்–றாய்–என் றுன்–னையே உள்–கு–கின்–றேன்
உணர்ந் துள்–ளத்–தால்
புற்றா டரவா புக்–க�ொளி
யூர்–அவி னாசியே
பற்–றாக வாழ்–வேன் பசு–பதி
யேபர மேட்–டியே
- புற்–றின்–கண் வாழ்–கின்–ற–தும், பட–மெ–டுத்து
ஆடு– கி ன்– ற – து – ம ான பாம்பை அணிந்– த – வ னே,
உயிர்–க–ளுக்–கெல்–லாம் தலை–வனே, மேலான
இடத்–தில் உள்–ள–வனே, திருப்–புக்–க�ொ–ளி–யூ–ரில்
உள்ள அவி– ன ாசி என்– னு ம் திருக்– க �ோ– யி – லி ல்
எழுந்–த–ரு–ளி–யி–ருப்–ப–வனே, ஏழு பிறப்–பி–லும் எமக்–
குத் தலை–வ–னாய் உள்ள உன்–னையே எனக்கு
உற–வின
– ன் என்று உணர்ந்து, மனத்–தால் நினைக்–
கின்–றேன். உன்–னையே எனக்–குப் பற்–றுக் க�ோடா–
கக் க�ொண்டு வாழ்–வேன். உன்னை எக்–கா–ர–ணத்–
தால் நான் மறப்–பேன்!
இந்த முதல் பாடல் த�ொடங்கி பத்து பாடல்–கள்
பாடி–னார்.
வழி–ப�ோ–வார் தம்–ம�ோ–டும் வந்–து–டன் கூடிய
மாணிநீ ஒழிவ தழ– க�ோ – ச �ொல் லாய்– அ ரு
ள�ோங்கு சடை–யானே ப�ொழிலா ருஞ்–ச�ோ–லைப்
புக்–க�ொளி யூரிற் குளத்–திடை இழி–யாக் குளித்த
மாணி–என் னைக்–கிறி செய்–ததே
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- இது இரண்–டா–வது பாடல்.
அருள்–மிக்க தவக்–க�ோ–லத்–தை–யு–டை–ய–வனே,
பெரு–மர– ப் ப�ொழில்–கள
– ை–யும், நிறைந்த இள–மர– க்
காடு–க–ளை–யும் உடைய திருப்–புக்–க�ொ–ளி–யூ–ரில்
உள்ள குளத்–தின்–கண் இறங்–கிக் குளித்த அந்–த–
ணச் சிறு–வன் செய்த குற்–றம்–தான் யாது? உன்னை
வணங்–கச் செல்–பவ
– ர்–களு
– ட
– ன் வந்து உடன் சேர்ந்த
அச்–சிறு
– வ
– ன், உன் திரு–முன்னே இறந்து ப�ோவது
உனக்–குப் ப�ொருந்–து–வத�ோ? நீ ச�ொல்–லாய்.
உரைப்–பார் உரை–உ–கந் துள்–க–வல் லார்–தங்–
கள் உச்–சி–யாய்
அரைக்கா டரவா ஆதி–யும் அந்–தமு
– ம் ஆயி–னாய்
பு ர ை க்கா டு ச � ோல ை ப் பு க் – க�ொ ளி யூ ர் –
அவினாசியே கரைக்– க ால் முத– ல ை– யை ப்
பிள்ளை தரச்–ச�ொல்லு கால–னையே
- இது நான்–கா–வது பாடல்.
உன்–னைப் புகழ்–கின்–ற–வர்–க–ளது ச�ொல்லை
விரும்–புப
– வ
– னே, உன்னை எஞ்–ஞான்–றும் மற–வாது
நினைக்க வல்–லவ
– ர்–களு
– டைய
–
தலை–மேல் இருப்–ப–
வனே, அரை–யின்–கண் ஆடு–கின்ற பாம்–பை க்
கட்–டி–யுள்–ள–வனே, எல்–லாப் ப�ொருட்–கட்–கும் முத–
லும் முடி–வு–மா–ன–வனே, சிறந்த முல்லை
நிலத்–தையு
– ம், ச�ோலை–கள
– ை–யும் உடைய
திருப்–புக்–க�ொ–ளி–யூ–ரில் உள்ள அவி–னாசி
என்–னும் திருக்–க�ோ–யி–லில் எழுந்–த–ரு–ளி–யி–
– ன
– ை–யும் முத–லைய
ருப்–பவ
– னே, கூற்–றுவ
– ை–
யும், இக்–குள
– க் கரைக்–கண் பிள்–ளை–யைக்
க�ொணர்ந்து தரு–மாறு ஆணை–யிட்–டரு
– ள்!
இவ்–வாறு பாடி–ய–வு–டன் அடி–ய–வ–ரின்
பாட–லுக்கு ஏற்ற வகை–யில் முத–லை–யும்
இரண்டு வரு– ட ங்– க – ளு க்கு முன் தான் விழுங்–
கித் தன் வயிற்–றில் வைத்–தி–ருந்த பிள்–ளையை
– ம்!
கரைக்கு வந்து உமிழ்ந்–தது. என்னே ஆச்–சரி
– ய
அவி–நா–சி–லிங்–கம் வெளி–யு–ல–கத்–தில் இருந்–தால்
இந்த இரண்டு வரு–டங்–க–ளில் எவ்–வ–ளவு வளர்ச்சி
– ப்–பான�ோ, அதே வடி–வில் வெளி–வந்–தான்!
கண்–டிரு
இறை–வன் மேல் எவ்–வ–ளவு நம்–பிக்கை பூண்–
டி–ருந்–தால், இறை–வ–னி–டம் ஆணை–ப�ோல் கூறி–
யி–ருப்–பார் சுந்–த–ரர்! இறை–வ–னும் அதற்கு செவி
சாய்த்–தி–ருக்–கி–றானே! ஒரே பாட–லி–லேயே இறை–
வன், குழந்–தை–யைத் திருப்–பிக் க�ொடுத்–தி–ருப்–
பார். ஆனால் இறை–வன் அடி–ய–வ–ரின் பாட–லைக்
கேட்–ப–தற்கு இச்சை க�ொள்–ப–வ–ரல்–லவா!
அரு–ணகி
– ரி
– ந
– ா–தர் ‘ஐங்–கர– ன
– ை’ என்று த�ொடங்–
கும் திருப்– பு – க ழ் பாட– லி ல், “க�ொங்– கி ல் உயர்
பெற்று வளர் தென் கரை–யில் அப்–பர் அருள்
க�ொண்டு உட–லுற்ற ப�ொருள் அருள்–வாயே!’’
என்று வேண்–டு–கி–றார் (அப்–பர்-இறை–வன்).
‘சிவ–பெ–ரு–மா–னின் அருள் க�ொண்டு, குழந்–
தையை முத– லை – யி ன் வாயி– னி ன்– று ம் மீட்– டு த்
தந்–த–தின் ரக–சி–யப் ப�ொருளை, முருகா, எனக்கு
நீ அருள வேண்–டும்!’ என்–கி–றார்.
இங்–ங–னம் சுந்–தர மூர்த்தி நாய–னார் பதி–கம்
பாடி, இரண்டு வரு–டங்–க–ளுக்கு முன் முதலை
விழுங்–கிய குழந்–தையை திரும்–பப் பெற்–றார் என்–
றால் அரன் அடி–யா–ரின் திற–னைப் புக–ழு–வதா,
அன்றி தம் அடி– யார்–க–ளின் வேண்–டு–த–லுக்கு
மன– மி – ர ங்கி உடனே செவி சாய்க்– கு ம் தலை–
– ம
– ா–னின் அருள் தன்–மைய
– ைப்
வ–னா–கிய சிவ–பெரு
ப�ோற்–று–வதா!

இயற்கையைக் காப்போம்...

இனிதே வாழ்வோம்!
 இயற்கை சக்தி எழி–ல�ோ–விய
	கண்–கள் திறந்து மலர்–கள் மலர்ந்–தது!
மங்கை நேர்–மறை எண்–ணங்–கள் விரிந்து
பசுமை பூமி–யில் படர்ந்–தது!
க�ொங்கை குன்–றாகி நிலக்–கு–ழந்–தைக்கு
பாலூட்டி நின்று தவம் செய்–தது!
	செவ்–வி–தழ் தீண்டி செங்–க–திர் த�ோன்றி
உயிர்–கள் மண்–ணில் உரு–வா–னது!
 இருள்–முடி மேக–மாகி இன்–மு–கம் நில–வாகி
மாய–கம்–பள வான–ம–தில் உற–வா–டுது!
அருட்–புன்–னகை முத்து உதிர்ந்து உடைந்து
புள்ளி க�ோல–மாய் ஒளிர்–கி–றது!
ஆசை–து–றந்து உயர்ந்த மலை–தேடி அழகு
	ப�ொற்–பா–தம் பட்டு மூலிகை உயி–ரா–னது!
இசை–யூற்று, நடை–யாறு, நல்–ம–ணச் சுனை–கள்
அனைத்–தும் த�ோன்றி வர–மா–னது!

 எழில் மல–ரில் மண–மாய் நின்–றா–டும்
சுவை–க–னியை வென்–றா–டும் பனி நில–வில்
	கயல் விழி–கள் சுழன்–றாடி
	காலங்–கள் பல கடந்–தா–டும்!
	க�ோல–ம–கள் இயற்கை வடி–வா–னாள்
	க�ோடை, குளிர், பனி பரு–வ–மா–னாள்!
க�ொள்ளை இன்–ப–மதை
க�ொண்–டா–டு–வ�ோம்
க�ொள்–ளை–யர் கைப–டா–மல் காப்–ப�ோம்!

 இயற்–கைக்கு மறு–பெ–யர் அமை–தி–யா–னது!
இனி–மை–யாய் சுற்றி உலா–வு–தல்
சுற்–றுல
– ா–வா–னது!
இயற்–கையை பற்றி ஒழு–கு–தல்
மனி–த–ரின் கடமை!
இயற்–கைக்கு முர–ணான வாழ்வு
நிரந்–த–ர–மல்ல!
இயற்–கையை இயற்கை அழிக்–கும்,
 உள்–ள�ொளி அரு–ளாகி உயி–ரி–னம் பல–வாகி
படைக்–கும், உயிர்க்–கும்
	தெய்–வ–ம�ொழி பேசி கலந்து வாழும்!
இறை தத்–து–வ–மும் சரியே!
உண–வுக்கு சிற–க–டிக்–கும் பற–வைக்கு குர–லா–கும்
இயற்–கை–யும் சரியே!
	காற்–றில் கலந்–தி–டும் கீதம்!
நில–மெ–னும் பெரிய புதை–யல் பெட்–டி–யில்
மனி–த–னுக்கு த�ோழி–யாகி, செடி–யாகி, மர–மாகி
வற்–றாத கனி–ம–வ–ளம் பெற்று வாழ்–வ�ோம்!
பசும்–ச�ோலை தாலாட்–டும் தென்–றல்!
மலை–மு–கடு காற்–றாகி உடல்–கூட்–டில் மூச்–சாகி
- விஷ்–ணு–தா–சன்
வாசி–ய�ோக பயிற்–சி–யால் வச–மா–கும் பெண்ணே!
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திரு–வண்–ணா–மலை திருப்–பு–கழ்

முத்–தைத்–தரு பத்–தித் திரு–நகை
அத்–திக்–கிறை சத்–திச் சர–வண
முத்–திக்–க�ொரு வித்–துக் குரு–பர என–வ�ோ–தும்
முக்–கட்–பர மற்–குச் சுரு–தி–யின்
முற்–பட்–டது கற்–பித் திரு–வ–ரும்
முப்–பத்–துமு வர்க்–கத் தம–ர–ரும் அடி–பே–ணப்
பத்–துத்–தலை தத்–தக் கணை–த�ொடு
ஒற்–றைக்–கிரி மத்–தைப் ப�ொரு–த�ொரு
பட்–டப்–ப–கல் வட்–டத் திகி–ரி–யில் இர–வா–கப்
பத்–தற்–கிர தத்–தைக் கட–விய
பச்–சைப்–பு–யல் மெச்–சத் தகு–ப�ொ–ருள்
பட்–சத்–த�ொடு ரட்–சித் தருள்–வ–தும் ஒரு–நாளே
தித்–தித்–தெய ஒத்–தப் பரி–புர
நிர்த்–தப்–ப–தம் வைத்–துப் பயி–ரவி
திக்–க�ொட்–கந டிக்–கக் கழு–க�ொடு கழு–தா–டத்
திக்–குப்–பரி அட்–டப் பயி–ர–வர்
த�ொக்–குத்–த�ொகு த�ொக்–குத் த�ொகு–த�ொகு
சித்–ரப்–பவு ரிக்–குத் த்ரி–க–டக என–வ�ோ–தக்
க�ொத்–துப்–பறை க�ொட்–டக் கள–மிசை
குக்–குக்–குகு குக்–குக் குகு–குகு
குத்–திப்–புதை புக்–குப் பிடி–யென முது–கூகை
க�ொட்–புற்–றெழ நட்–பற் றவு–ணரை
வெட்–டிப்–பலி யிட்–டுக் குல–கிரி
குத்–துப்–பட ஒத்–துப் ப�ொர–வல பெரு–மாளே.
ப�ொருள்: வெண்–முத்தை நிகர்த்த அழ–கான பல்–வ–
ரி–சை–யும், இள–ந–கை–யும் பூண்ட தேவ–யானை
தேவி–யின் தலை–வனே, சக்–தி–வேல் ஆயு–தத்தை
ஏந்–தும் சர–வ–ண–ப–வக் கட–வுளே!
‘ம�ோக்ஷ வீட்–டுக்கு ஒப்–பற்ற ஒரு விதை–யாக
விளங்–கும் ஞான குரு–வே’ என்று துதிக்–கும் முக்–
கண்–ணர் பர–மசி
– வ
– ன
– ார்க்கு வேதங்–களு
– க்கு முதன்–
மை–யான ஓம் என்–னும் மந்–திர– த்தை உப–தே–சித்து,
பிரம்மா, திரு–மால் ஆகிய இரு–வ–ரும், முப்–பத்து
முக்–க�ோடி தேவர்–க–ளும் அடி–ப–ணிய நின்–ற–வனே,
ராவ–ண–னு–டைய பத்–துத் தலை–க–ளும் சிதறி விழு–
மாறு அம்பை விடுத்த, ஒப்–பற்ற மந்–தர மலை–யான
மத்–தைக்–க�ொண்டு பாற்–கட
– –லைக் கடைந்து, ஒரு
பகற் ப�ொழுதை வட்–டம
– ான சக்–ரா–யுதத்
– த
– ால் இரவு
ஆக்கி, நண்–பன
– ா–கிய அர்ச்–சுன
– னு
– க்கு தேர்ப்–பா–க–
னாக வந்து தேரி–னைச் செலுத்–திய பசு–மை–யான
நீல–மே–க–வண்–ணன் திரு–மால் பாராட்–டும் பரம்–
ப�ொ–ருளே!
பரி–வ�ோடு என்–னைக் காத்–த–ரு–ளும் நாள் ஒன்–
றும் உண்டோ? தித்–தித்–தெய என்ற தாளத்–துக்கு
ஒத்து, சிலம்–பு–கள் அணிந்த நாட்–டி–யப் பாதங்–
களை வைத்து காளி–தேவி திசை–க–ளில் எல்–லாம்
சுழன்று தாண்–ட–வம் செய்–ய–வும், கழு–கு–க–ள�ோடு
பேய்–கள் சேர்ந்து ஆட–வும், எட்–டுத் திக்–குக
– ளி
– லு
– ம்
தாங்–குகி
– ள்
உல–கங்–களைத்
–
– ன்ற அஷ்ட பைர–வர்க
இந்த அழ–கிய கூத்–துக்கு ஏற்ப ‘த�ொக்–குத்–த�ொகு
த�ொக்–குத் த�ொகு–த�ொகு த்ரி–க–ட–க–’–என்ற தாள
ஓசை–யைக் கூற–வும், கூட்–ட–மா–கப் பற்–பல பறை
வாத்–தி–யங்–களை அதே தாளத்–தில் முழக்–க–வும்,

ப�ோர்க்–க–ளத்–தில் கிழக் க�ோட்–டான்–கள் ‘குக்–குக்–
குகு குக்–குக் குகு–கு–கு’ என்ற ஓசை–ய�ோடு ‘குத்–
திப் புதை, புகுந்து பிடி’ என்–றெல்–லாம் குழறி
வட்– ட – ம ா– க ச் சுழன்று மேலே எழ– வு ம், சினேக
எண்–ணம் தவிர்த்து விர�ோத மனப்–பான்–மையே
க�ொண்ட அசு–ரர்–களை க�ொன்று பலி க�ொடுத்து,
அசு–ரர் குல மலை கிரெ–ளஞ்–ச–கிரி தூளாக, தர்ம
மார்க்–கத்–துக்–குப் ப�ொருந்த, ப�ோர் செய்–ய–வல்ல
பெரு–மாளே!

திருப்–ப–ரங்–குன்–றம் திருப்–பு–கழ்

கரு–வ–டைந்து பத்–துற்ற திங்–கள்
வயி–றி–ருந்து முற்–றிப்ப யின்று
கடை–யில்–வந்து தித்–துக்கு ழந்தை வடி–வா–கிக்
கழு–வி–யங்கெ டுத்–துச்சு ரந்த
முலை–ய–ருந்து விக்–கக்கி டந்து
கத–றி–யங்கை க�ொட்–டித்த வழ்ந்து நட–மாடி
அரை–வ–டங்–கள் கட்–டிச்ச தங்கை
இடு–கு–தம்பை ப�ொற்–சுட்டி தண்டை
அவை–ய–ணிந்து முற்–றிக்கி ளர்ந்து வய–தேறி
அரி–யபெ
– ண்–கள் நட்–பைப்பு ணர்ந்து
பிணி–யு–ழன்று சுற்–றித்தி ரிந்த
தமை–யுமு
– ன்க்ரு பைச்–சித்–தம் என்று பெறு–வேன�ோ
இர–வி–இந்த்–ரன் வெற்–றிக்கு ரங்கி
னர–ச–ரென்–றும் ஒப்–பற்ற உந்தி
யிறை–வன்–எண்கி னக்–கர்த்த னென்–றும் நெடு–
நீ–லன்
எரி–ய–தென்–றும் ருத்–ரற்சி றந்த
ன்–றும் ஒப்–பற்ற அண்–டர்
அநு–மனெ
–
எவ–ரும்–இந்த வர்க்–கத்–தில் வந்து புன–மேவ
அரி–யதன்ப
–
டைக்–கர்த்த ரென்று
அசு–ரர்–தங்கி ளைக்–கட்டை வென்ற
அரி–மு–குந்–தன் மெச்–சுற்ற பண்–பின் மரு–க�ோனே
அய–னை–யும்பு டைத்–துச்சி னந்து
உல–க–மும்ப டைத்–துப்ப ரிந்து
அருள்–ப–ரங்கி ரிக்–குட்சி றந்த பெரு–மாளே.
ப�ொருள்: கரு–விலே சேர்ந்து பத்து மாதங்–கள்
தாயின் வயிற்–றில் இருந்து கரு முற்–றிப் பக்–கு–வம்
அடைந்து கடை–சி–யில் பூமி–யில் வந்து பிறந்து
குழந்–தையி
– ன் வடி–வத்தி
– ல் த�ோன்றி குழந்–தையை
அங்கு கழு–வியெ
– –டுத்து சுரக்–கும் முலைப்–பாலை
ஊட்– டு – வி க்க தரை– யி லே கிடந்– து ம், அழு– து ம்,
உள்– ள ங்– கை – யை க் க�ொட்– டி – யு ம், தவழ்ந்– து ம்,
நடை பழ–கி–யும், அரை–ஞநாண் கட்–டி–யும், காலில்
சதங்–கை–யும், காதில் இட்ட அணி–யும், ப�ொன்
க�ொலுசு, தண்டை ஆகி–யன அணிந்–தும், முதிர்ந்து
வளர்ந்து வயது ஏறி அரு–மை–யான பெண்–க–ளின்
நட்–பைப் பூண்டு, ந�ோய்–வாய்ப்–பட்டு அலைந்து
திரிந்–தது ப�ோதும். (இனி–மேல்) உனது அருள்
கடாட்–சத்தை எப்–ப�ோது பெறு–வேன�ோ? சூரி–யன்
(அவன் அம்–ச–மாக சுக்–ரிவ
– ன்), இந்–தி–ரன் (அவன்
அம்–சம
– ாக வாலி) வெற்றி வானர அர–சர்க
– ள
– ா–கவு
– ம்,
ஒப்–பில்லா திரு–மால் வயிற்–றிலே பிறந்த பிர–மன
கரடி இனத் தலை–வன் (ஜாம்–ப–வான்) ஆக–வும்,
நெடிய நீலன் அக்–கி–னி–யின் கூறா–க–வும், ருத்–திர
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அம்–சம் அநு–மன் என்–றும், ஒப்–பில்–லாத
தேவர்–கள் யாவ–ரும் இன்–னின்ன வகை–க–
ளிலே வந்து இப் பூமி–யில் சேர்ந்–திட, (இவர்–
களே) தன் அரிய படைக்–குத் தலை–வர்
– ன் சுற்–றமெ
– ன்–னும்
எனத் தேர்ந்து, அசு–ரர்–களி
கூட்–டத்தை வெற்றி க�ொண்ட ஹரி–மு–குந்–த–
னாம் ரா–ம–னின் புக–ழும் குணம் வாய்ந்த
மரு–ம–கனே, பிரம்–மா–வை–யும் தண்–டித்து,
க�ோபித்து, (பிரம்–ம–னைச் சிறை–யிட்ட பின்)
உல–கத்–தையு
– ம் படைத்து, அன்–புட
– ன் அருள்
பாலிக்–கும் திருப்–பர– ங்–குன்–றத்தி
– ல் வீற்–றிரு
– க்–
கும் பெரு–மாளே!

திரு–வா–வி–னன்–குடி திருப்–பு–கழ்

அப–கார நிந்–தை–பட் டுழ–லாதே
அறி–யாத வஞ்–சரை
– க் குறி–யாதே
உப–தேச மந்–தி–ரப் ...... ப�ொரு–ளாலே
உனை–நானி னைந்–த–ருட் பெறு–வேன�ோ
இப–மாமு கன்–த–னக் கிளை–ய�ோனே
இம–வான்ம டந்–தை–யுத் தமி–பாலா
ஜெப–மாலை தந்–த–சற் குரு–நாதா
திரு–வாவி னன்–கு–டிப் பெரு–மாளே.
ப�ொருள்: பிறர்க்–குச் செய்த தீமை–களி
– ன
– ால்
நிந்– த – னை க்கு ஆளாகி அலை– ய ா– ம – லு ம்
நன்–னெ–றியை அறி–யாத வஞ்–ச–கர்–க–ளி–டம்
சேரா–ம–லும், நீ எனக்–க–ரு–ளிய உப–தேச மந்–தி–
ரத்–தின் ப�ொரு–ளையே துணை–யா–கக் க�ொண்டு
உன்–னையே நான் நினைந்து உன் திரு–வரு
– ளை
–
ப்
பெற மாட்–டேன�ோ? யானை–யின் சிறந்த முகத்தை
உடைய வினா–ய–கன் தனக்–குத் தம்–பி–யா–ன–வனே
இம–ய–ரா–ஜன் மக–ளாம் (பார்–வதி என்–னும்) உத்–த–
மி– யி ன் பிள்– ளையே ஜெபம் செய்– ய க்– கூ – டி ய
மாலையை எனக்–க–ளித்த நல்ல குரு–நா–தனே.
திரு–வா–வின
– ன்–குடி என்–னும் பதிக்–குப் பெரு–மாளே!

சுவா–மி–மலை திருப்–பு–கழ்

சேலு–மயி லுந்த ரித்த வாளை–யட ருங்க டைக்–
கண்
மாத–ரைவ சம்ப டைத்த வச–மா–கிச்
சீல–மறை யும்ப ணத்தி லாசை–யிலை யென்ற
வத்தை
கால–முமு டன்கி டக்கு மவர்–ப�ோலே
காலு–மயி ரும்பி டித்து மேவு–சிலு கும்பி ணக்கு
நாளு–மிக நின்ற லைத்த வித–மாய
காம–கல கம்பி ணித்த த�ோத–கமெ னுந்து வக்கி
லேய–டிமை யுங்க லக்க முற–லாம�ோ
ஏல–மில வங்க வர்க்க நாகம்–வகு ளம்ப டப்பை
பூக–மரு தந்த ழைத்த கர–வீ–ரம்
யாவு–மலை க�ொண்டு கைத்த காவி–ரிபு றம்பு
சுற்–றும்
ஏர–கம மர்ந்த பச்சை ...... மயில்–வீரா
ச�ோலை–மட
– ல் க�ொண்டு சக்ர மால்–வரை
– ய ரிந்த
வஜ்ர
பாணி–யர்தொ ழுந்தி ருக்கை வடி–வேலா
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சூர்–மு–திர்க்ர வுஞ்ச வெற்–பும் வேலை–நில மும்ப
கைத்த
சூர–னுட லுந்து ணித்த பெரு–மாளே.
ப�ொருள்: சேல் மீன், வேல் இவை ப�ோன்–ற–தும்,
வாளா–யு–தத்–தைப்–ப�ோல் தாக்கி வருத்த வல்–ல–து–
– ளு
– –
மான கடைக்–கண்–களை உடைய விலை–மா–தர்க
டைய வசத்–தில்–பட்ட ஆளாகி, நல்ல ஒழுக்–கத்தை
மறைக்–கும் ப�ொரு–ளின்–மேல் ஆசை இல்லை
– ம் கூடப்
என்று ச�ொல்லி, நித்–திரை செய்–யும்–ப�ோது
படுத்–துக் கிடக்–கும் அன்–புடை
– ய
– ப�ோ
– வர்
–
ல் நடித்து,
கால்–க–ளை–யும் (பின்–னர்) மயி–ரை–யும் பிடித்து,
சண்–டை–யும் ஊட–லும் நாளுக்கு நாள் அதி–க–மாக
அலைப்–பிக்–கின்ற வகைக்–குச் செய்–கின்ற மாதர்–க–
ளின் காமக் கல–கத்–தில் சிக்–கு–த–லால் ஏற்–ப–டும்
வருத்–தம
– ா–கிய த�ொடர்–பில் அடி–மைய
– ா–கிய நானும்
கலக்–கம் அடை–யல
– ாம�ோ? ஏலம், கிராம்பு வகை,
சுர–புன்னை, மகிழ மரத் த�ோட்–டங்–கள், கமுகு,
மருத மரம், செழிப்–புள்ள தாமரை யாவை–யும்
தனது அலை–யில் அடித்–துத் தள்ளி வரு–கின்ற
காவிரி ஆறு வெளிப் புறத்–தில் சூழ்ந்து செல்–லும்
திரு–வேர– க
– ம் என்ற சுவா–மிம
– ல
– ை–யில் வீற்–றிரு
– க்–கும்
பச்சை மயில் வீரனே, கற்– ப – க ச் ச�ோலை– யி ல்
உள்ள பூ இத–ழால் சக்–ர–வாள கிரி ஆகிய பெரிய
மலை–க–ளின் (சிற–கு–களை) வெட்–டித்–தள்–ளிய வஜ்–
ரா–யு–தம் க�ொண்ட கைகளை உடைய இந்–தி–ரன்
வணங்–கும் திருக்கை வடி–வே–லனே, அச்–சத்தை
நிரம்–பத் தரும் கிரெ–ளஞ்ச மலை–யையு
– ம், கட–லிடத்
– –
தை–யும், பகைத்து வந்த சூர–னுடை
– ய உட–லை–யும்
அழித்த பெரு–மாளே!

கடன் த�ொல்–லை–யைத்

தீர்ப்–பது எப்–படி?

அ

திக கடன் த�ொல்–லை–யால்
அவ–திப்–படு
– ப
– வ
– ர்–கள் கீழ்க்–கா–
ணும் வழி–முற
– ை–கள
– ைப் பின்–பற்–றி–
னால் படிப்–ப–டி–யாக கடன் த�ொல்–
லை–யில் இருந்து விடு–ப–டலா
– ம்:
அஸ்–வினி, அல்–லது அனு–
ஷம் நட்– ச த்– தி ர நாளில் அசல்
த�ொகை– யி ல் ஒரு பகு– தி யை
க�ொடுத்–தால் கடன் சுமை படிப்–
ப–டி–யாக குறை–யும்.
செவ்–வாய்க்–கிழ
– ம
– ை–யன்று,
செவ்–வாய் ஓரை–யில் கடனை திருப்–
பித் தரு–வ–தால் கடன் பிரச்னை
நீங்–கும்.
ஞாயிற்– று க்– கி – ழ – ம ை– யி ல்
வரும் சதுர்த்தி திதி– ய ன்– று ம்
சனிக்–கி–ழ–மை–யில் வரும் சதுர்த்தி திதி–யி–லும்
குளி– க ன் நேரத்– தி ல் அசல் த�ொகை– யி ல் ஒரு
பகு–தியை க�ொடுத்–தால் கடன் சீக்–கி–ரம் அடை
–ப–டும்.
அஸ்–வினி நட்–சத்–திர நாளில் மேஷ லக்–னம்
நடை–பெ–றும்–ப�ோ–தும், அனுஷ நட்–சத்–திர நாளில்
விருச்–சிக லக்–னம் நடை–பெ–றும்–ப�ோ–தும் யாரி–டம்

மு

அதிக கடன்–பட்–டி–ருக்–கி–ற�ோம�ோ
அவ– ரி – ட ம் அச– லி ல் ஒரு– சி – றி ய
பகு– தி யை க�ொடுத்– தா ல் அந்த
முகூர்த்த விசே– ஷ ம் கார– ண –
மாக, உங்–கள் கடன் விரை–வாக
குறை–யும்.
கு ளி கை க ால த் – தி – லு ம்
கடனை அடைக்–க–லாம்.
‘கரி– ந ாள்’ என்று ச�ொல்–
லப்– ப – டு ம் நாட்– க – ளி – லு ம் கடன்
அடைக்–க–லாம்.
மர–ணய�ோ
–
க
– ம் உள்ள நாட்–
க–ளில் வாங்–கிய கட–னைத் திருப்–
பிக் க�ொடுக்– க – லா ம். இத– ன ால்
யாரி–டம் கடன் வாங்–கி–ன�ோம�ோ
அந்த நப–ரிட
– ம�ோ, அல்–லது அந்த
வங்– கி – யி ல�ோ மீண்– டு ம் கடன் வாங்– க – வே ண்டி
வராது.
தின–சரி பக்–தி–யு–ட–னும் நம்–பிக்–கை–யு–ட–னும்
கந்த சஷ்டி கவ– ச ம் படித்– து – வ ர ருண, ர�ோக,
சத்ரு த�ொல்லை நீங்– கு ம். சஷ்டி திதி– ய ன்று
முரு–கன் க�ோயில்–க–ளில் சஷ்டி கவ–சம் படிக்க,
கடன் நிவா–ர–ணம் ஏற்–ப–டும்.

பிரம்ம காயத்ரி

ம்– மூ ர்த்– தி – க – ளி ல் ஒரு– வ – ர ான
பிரம்மா, படைப்– பு க் கட– வு –
ளாக ப�ோற்– ற ப்– ப – டு – கி – றா ர். நான்–
மு–கன், அயன், கஞ்–சன், விரிஞ்சி
உள்–ளிட்ட பல்–வேறு பெயர்–கள் இவ–
ருக்கு உண்டு. விஷ்–ணு–வின் நாபிக்
கம– ல த்– தி – லி – ரு ந்து த�ோன்– றி – ய – வ ர்
பிரம்–மன். இவ–ரது மனைவி கல்–விக்
கட–வு–ளான சரஸ்–வதி. பிரம்–ம–னின்
சக�ோ– த – ரி – ய ாக மகா– ல ட்– சு – மி – யைச்
ச�ொல்–வார்–கள். பிரம்–ம–தே–வ–ருக்கு
சன–கர், சனத்–கு–மா–ரர், சனத்–சு–ஜா–
தர், சனந்–த–னர், வசிஷ்–டர், புல–கர்,
புலஸ்–தி–யர், பிருகு, தட்–சிப்–பி–ர–ஜா–
பதி, ஆங்–கி–ரஸ், மரீசி, அத்ரி, நார–
தர் ஆகிய மகன்–கள் இருப்–பதா
– க புரா–ணங்–கள்
குறிப்–பி–டு–கின்–றன.
பிரம்– ம – தே – வ னை வழி– ப – டு ம்– ப�ோ து, அவ–
ருக்– கு – ரி ய காயத்ரி மந்– தி – ர த்தை ச�ொல்– வ து

– ைத் தரும் நன்–மை–கள
‘ஓம் வேதாத்–ம–காய வித்–மஹே
ஹிரண்ய கர்ப்–பாய தீமஹி
த ன ்ன ோ
பி ர ஹ் – ம ஹ்
ப்ர–ச�ோ–த–யாத்’
‘‘வேதங்– க ளை உரு– வ ாக்– கி – ய –
வரை நாம் அறிந்து க�ொள்–வ�ோம்.
ஹிரண்–யன் என்–னும் பெயர் பெற்ற
அந்–தப் பரம்–ப�ொ–ருளை தியா–னம்
செய்– வ�ோ ம். பிரம்– ம – தே – வ – ன ா– கி ய
அவர், நமக்கு நன்மை அளித்து,
காத்து அருள்–வார்,’’ என்–பது இதன்
ப�ொருள்.
இந்த காயத்ரி மந்–தி–ரத்தை, தின–
மும் 108 முறை உச்–ச–ரித்து வந்–தால்
கேட்ட வரம் கிடைக்–கும். வேதங்–க–ளில் சிறந்து
விளங்–க–லாம். ஆயுள், ஆர�ோக்–கி–யம் சிறப்–பாக
அமை–யும்.

- குருப்–ரியா
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பாசுர மாலைகளால் பக்தி
பரப்பிய சில பெரிய�ோர்கள்
–யா–லும்
, ஈடற்ற பக்–தி
ன்–த–மி–ழா–லும் ப�ோற்–றி–ய–வர்–கள்
ப்
பரந்–தா–ம–னை ர்–கள். இயற்–ற–
–ய�ோ
ரி
ெ
ப
ப்
வ
–
–யாக
வைண
–களை மாலை
மிழ்ப் பாசு–ரங் ன்–புற்–றப் பேரன்–பர்–கள்
இ
அணி–வித்து ன்–மிகு ச�ொல்–லாய்,
வி
க
.
–ரு–ளின்
அவர்–கள்
ாய் பரம்–ப�ொ
ய
–
சை
இ
,
ய்
ா
–ருக்கு
பாட–ல
–களை உல–க�ோா–ளர்–கள்.
பேருண்–மை
ய
–
கை
–
பெருந்–த
அறி–வித்–தப்
ான
ணர்–வு–பூர்–வ–ம ல–மாக
உ
து
தங்–க–ள
மூ
பாசு–ரங்–கள்
பக்–தியை தம்
–க–ளுக்–கும்
ர்
வ
–
றை–ய–டி–ய
இ
து
த்
ை
ன
ல் சிலரை
அ
ள். அவர்–க–ளி
ஊட்–டி–ய–வர்–க து அவர்–க–ளது பாதா–ர–
த்
இங்கே தரி–சி பணிந்து
ப்
ை
–
ள
க
–
ங்
விந்–த
.
ம்
வ�ோ
–
ழு
த�ொ

இ

ப�ொய்–கை–யாழ்–வார்

ப�ொய்–கை–யாழ்–வார் வைணவ நெறி–யைப்
பின்–பற்றி பக்–தி–யில் சிறந்து விளங்–கிய பன்–
னிரு ஆழ்–வார்–களு
– ள் முத–லாழ்–வார் ஆவார்.
ஐப்–பசி மாதம் திரு–வ�ோண
– ம் நட்–சத்–திர
– த்–தில்
காஞ்–சி–பு–ரத்–தில் உள்ள திரு–வெஃகா எனும்
108 திருப்–பதி
– க
– ளு
– ள் ஒன்–றான ச�ொன்–னவ
– ண்–
ணம் செய்த பெரு– ம ாள் க�ோயி– லி – லு ள்ள
ப�ொய்–கை–யில் பிறந்–த–வர். ப�ொற்–றா–ம–ரைப்
ப�ொய்–கை–யில் த�ோன்–றி–ய–தால் ப�ொய்–கை–
யாழ்–வார் எனப் பெயர் பெற்–றார். இவ–ரால்
அந்–தா–தி–யா–கப் பாடப்–பட்ட நூறு பாடல்–க–
ளும் முதல் திரு–வந்–தாதி எனப்–ப–டு–கின்–றது.
முதன்–மு–த–லில் திரு–மா–லின் பத்து அவ–தா–
ரங்–க–ளை–யும் பாடி–ய–வர் இவரே.
ப�ொய்– கை – ய ாழ்– வ ார் பாஞ்– ச – ஜ ன்– ய ம்
எனப்–ப–டும் பெரு–மா–ளின் சங்–கின் அம்–ச–
மா– க ப் பிறந்– த – வ ர் என்– ப ார்– க ள். இவர்
பேயாழ்–வார், பூதத்–தாழ்–வார் ஆகி–ய�ோ–ரு–
டன் ஒரே காலத்–தில் வாழ்ந்–த–வர். இவர்–கள்
மூவ–ரும் ஞான, பக்தி, வைராக்–கி–யங்–கள்
மிக்– க த் துற– வ – ற ம் பூண்டு, ஆண்– ட – வ – னி ன்
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நினை–வில
– ேயே உருகி உள்–ளம் கனி–யப் பாடி–
ய–வர்–கள். உணவு, உடை என தினந்–தே–டும்
மக்–க–ள�ோடு கலக்–கா–மல் ஒரு–நாள் தங்–கிய
இடத்–தில் மறு–நாள் இரா–மல் ஒரு–வரை ஒரு–
வர் அறி–யா–மல் தனித்–த–னியே வலம்–வந்து
க�ொண்–டி–ருந்–த–வர்–கள்.
திரு–மா–லா–கிய இறை–வன், இவர்–க–ளால்
உலகை உய்–விக்க கருதி, திருக்–க�ோ–வ–லூ–ரில்,
ஒரு வீட்–டின் இடை–க–ழி–யில் மழை பெய்–யும்
ஒரு இர–வில் ஒருங்–கிணை
–
த்–தான். தனித்–தனி
– –
யாக தல–யாத்–திரை மேற்–க�ொண்ட மூன்று
ஆழ்– வ ார்– க – ளு ம் திருக்– க�ோ – வ – லூ – ரி ல் ஒரே

பரணிகுமார்
–
ப�ொ
–ரு–ளைக் கண்–டார் பேயாழ்–வார். பின்
மூவ– ரு ம் அப்– ப�ொ – ரு – ளி ன் ச�ொரூ– ப த்தை
அறிந்து அனு–ப–வித்து ஆனந்–தம் எய்–தி–னர்.
இச்–சம்–ப–வத்–தின் உட்–ப�ொ–ருள், ப�ொய்–கை–
யா–ரின் செயல் புற இருளை நீக்–கி–யது; பூதத்–
தா–ரின் செயல் அக இருளை நீக்–கி–யது; அக
இருள், புற இருள் இவ்–விர
– ண்–டும் நீங்–கின
– ால்
பர–ம–னைக் காண–லாம் என்–ப–தற்–க�ொப்ப,
அக, புற இருள் நீங்–கிட, பேயாழ்–வார் இறை–வ–
னின் வடி–வ–ழகை அன்–பெ–னும் வெளிச்–சத்–
தில் கண்–டார் என்–ப–தாம்.

பூதத்–தாழ்–வார்

மாமல்–லபு
– ர
– த்–தில் அவ–தரி
– த்த இவர் வைணவ

சம–யத்–தில் நுழைய, பெரு–மழை உண்–டா–
னது. மழைக்கு ஒதுங்–கும் ப�ொருட்டு ஒரு
குடி– சையை நெருங்க அவ்– வி – ட ம் ஒரு– வ ர்
படுக்–கல
– ாம், இரு–வர் அம–ரல
– ாம், மூவர் நிற்–க–
லாம் எனும் அள–வில் சிறு இட–மாக இருந்–தது.
இந்த நெருக்–க–டி–யில் மூவ–ரும் அங்கு நின்–று–
க�ொண்–டி–ருக்க, நான்–கா–ம–வ–ராக இருந்து
இரு–ளில் மேலும் இட நெருக்–கத்தை உண்–
டு–பண்–ணி–னான் இறை–வன்.
நெருக்–கத்–தின் கார–ணத்தை அறிய வேறு
விளக்–கின்–மை – யால், ப�ொய்–கை –ய ார் பூமி–
யா–கிற தக–ழி–யில்(அகல்) கடல்–நீரை நெய்–
யா– க க் க�ொண்டு சூரி– ய னை விளக்– க ாக
ஏற்–றி–னார். பூதத்–தார் அன்–பா–கிய தக–ழி–யில்
(அகல்) ஆர்–வத்தை நெய்–யா–கக் க�ொண்டு
சிந்–தை–யா–கிய திரி–யில் ஞான–வி–ளக்கை ஏற்–
றி–னார். இவ்–வி–ரண்–டின் ஒளி–யால் இருள்
அகல, நெருக்–கத்–திற்–குக் கார–ணம
– ான இறைப்

நூ ல் – க – ளி ன் த�ொ கு ப் – ப ா ன ந ா ல ா – யி ர
திவ்–ய
– ப் பிர–பந்–தங்–க–ளில் உள்ள இரண்–டாம்
திரு–வந்–தா–தி–யைப் (நூறு பாசு–ரங்–கள்) பாடி–
யுள்–ளார்.
மாமல்–ல–பு–ரத்–தி–லுள்ள தல–சய
– –னப் பெரு–
மாள் க�ோயிலை அண்–டிய பகு–தி–யி–லேயே
இவர் பிறந்–த–தா–கக் கரு–தப்–ப–டு–கி–றது. இக்–
க�ோ–யிலி
– ன் முன்பு இதைக் குறித்த மண்–டப
– ம்
ஒன்–றும் இருந்–த–தா–கத் தெரி–கி–றது. இக்–க�ோ–
யி–லின் வெளிச் சுவ–ரில், பூதத்–தாழ்–வா–ரின்
அவ–தா–ரத்–த–லம் எனக் குறிப்–பி–டும் அறி–விப்–
புப் பலகை ஒன்று ப�ொருத்–தப்–பட்–டிரு
– க்–கிற
– து.
திரு–மா–லின் கையில் உள்ள ஐந்து ஆயு–
தங்–க–ளில் ஒன்–றான க�ௌம�ோ–தகி என்–னும்
கதா–யு–தத்–தின் அம்–ச–மாக இவர் பிறந்–தார்
எனப்–ப–டு–கிற
– து.
இவர் ப�ொய்–கைய
– ாழ்–வார், பேயாழ்–வார்
இரு–வ–ருட
– –னும் ஒரே காலத்–தில் வாழ்ந்–த–வ–
ரா–வார். இவர்–கள் மூவ–ரும் ஞான, பக்தி,
வைராக்– கி – ய ம் மிக்– க த் துற– வ – ற ம் பூண்டு,
ஆண்– ட – வ – னி ன் நினை– வி – ல ேயே உருகி
உள்–ளம் கனி–யப் பாடி–ய–வர்–கள்.

பேயாழ்–வார்

திரு–ம–யிலை
–
–என வழங்–கிய, சென்–னை–யைச்

சார்ந்த மயி–லாப்–பூரை
–
ச் சேர்ந்–தவ
– ர். நாலா–யி–
ரத் திவ்–யப் பிர–பந்–தங்–கள் த�ொகுப்–பில் உள்ள
மூன்–றாம் திரு–வந்–தா–தியை
–
ப் பாடி–யவ
– ர். இது
நூறு வெண்–பாக்–க–ளைக் க�ொண்–டது.
திரு– ம ா– லி ன் கையில் உள்ள ஆயு– த ங்– க –
ளில் ஒன்–றான நந்–த–கம் எனப்–ப–டும் வாளின்
அம்–சம் க�ொண்–ட–வர் பேயாழ்–வார்.
சை வ ம் - வை ண – வ ம் ப�ோ ட் டி நி ல –
விய கால–கட்–டத்–தில், இவற்–றுக்–கி–டையே
இவர் ஒற்–றுமை காண விழைந்–த–வர். இவர்
பாடிய பாசு–ரங்–களி
– லே இதற்–குச் சான்–றுக
– ள்
உள்–ளன. எடுத்–துக்–காட்–டாக தாழ் சடை–யும் நீள் முடி–யும் ஒண் மழு–வும் சக்–கர– மு
– ம்,
சூழ் அர–வும் ப�ொன் நாணும்–த�ோன்–றும
– ால்சூழும்
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திரண்டு அருவி பாயும் திரு–மல
– ை–மேல் எந்–தைக்கு,
இரண்டு உரு–வும் ஒன்–றாய் இசைந்து.

திரு–ம–ழிச
– ை–யாழ்–வார்

தை மாதம் மக நட்–சத்–திர
– த்–தில் திரு–மா–லின்
ஆயு–தங்–க–ளுள் ஒன்–றான சக்–க–ரத்–தின் அம்–ச–
மாக திரு–மழி
– சை என்–னும் ஊரில் பிறந்–தவ
– ர்.
‘பக்–தி–சா–ரர்’, குட–மூக்–கிற் பக–வர், திரு–ம–ழி–
சை–யார், திரு–மழி
– சை
–
பி
– ர
– ான் என இவ–ருக்கு
பல்–வேறு திரு–நா–மங்–கள் உண்டு.
நான்–மு–கன் திரு–வந்–தாதி என்–னும் நூறு
வெண்–பாக்–கள் க�ொண்ட நூலை–யும் திருச்–
சந்த விருத்–தம் என்–னும் 120 விருத்–தங்–களை
–
க்
க�ொண்ட நூலை–யும் இயற்–றியு
– ள்–ளார். இவை
நாலா–யிர திவ்ய பிர–பந்–தத்–தில் முத–லா–யி–ரத்–
தி–லும், மூன்–றா–வ–தா–யி–ரத்–தி–லும் சேர்க்–கப்–
பட்–டி–ருக்–கின்–றன.
இள– மை – யி – ல ேயே பர– ஞ ான முதிர்ச்சி
பெற்–றுப் பர–ம–ய�ோ–கி–யாக விளங்–கி–ய–வர்.
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உண்– மை த் தத்– து – வ த்தை அறிய முயன்று
சாக்–கிய
– ம், சம–ணம், சைவம், நாத்–திக
– ம் (வேத
மறுப்பு) உட்–பட ஒவ்–வ�ொரு சம–ய–மா–கப்
புகுந்து ஆராய்ந்– த ார். சைவ– ச – ம – ய த்– தை ச்
சார்ந்–திரு
– க்–கும்–ப�ோது
– த
– ான் திரு–மயி
– லை
–
யி
– ல்
பேயாழ்–வாரை ஆசி–ரி–ய–ரா–கப் பெற்–றார்.
முக்–கண்–ண–னான சிவ–பெ–ரு–மான் இவ–ரை
ச�ோதித்து இவ–ருட
– ைய பக்–தியை மெச்சி இவ–
ருக்கு ‘பக்–தி–சா–ரர்’ என்ற சிறப்–புப்–பெ–யரை
அரு–ளிச் செய்–தார். சைவ–ச–மய சிவ–வாக்–கி–
யார்–தான் பின்–னா–ளில் திரு–மழி
– சை
–
ய
– ாழ்–வார்
என அழைக்–கப்–பட்–டார் எனும் கருத்–தும்
நில–வு–கி–றது. அதற்கு சான்–றாக இவ–ருட
– ைய
பாடல்–கள் மட்–டும் திவ்–விய பிர–பந்–தத்–தில்
மற்–றைய ஆழ்–வார்–களி
– ன் பாடல்–களி
– லி
– ரு
– ந்து
வேறு–ப–டும் வகை–யில் சித்–தர்–வகை பாடல்–
க– ள ாய் பரி– ப ாஷை எனப்– ப – டு ம் மறைப்
–ப�ொ–ருள் நிறைந்–த–ன–வாக விளங்–கு–கி–றது.

நம்–மாழ்–வார்

நம்–மாழ்–வார் தூத்–துக்–குடி மாவட்–டம் ஆழ்–

வார் திரு–நக
– ரி
– யி
– ல் பிறந்–தவ
– ர். நான்கு வேதங்–க–
ளையே தீந்–த–மி–ழில் பாடி– ய–தால் “வேதம்
தமிழ் செய்த மாறன்” என்றே புக–ழப்–ப–டு–கி–
றார். கம்–பர் இயற்–றிய “சட–க�ோப
– ர் அந்–தா–தி”
எனும் நூலின் தலை–வனு
– ம் இச்–சட
– க�ோ
–
ப
– னே
ஆவார்.
தாமி–ர–ப–ரணி நதிக்–க–ரை–யி–லுள்ள திருக்–
கு–ரு–கூர் என்–னும் ஊரில் வசித்த காரி–யார்
மற்–றும் உடைய நங்–கைக்–குத் திரு–ம–க–ன ா–
ராக நம்– ம ாழ்– வ ார் கலி– பி – றந்த 43 ஆவது
நாளில் சூத்–திர குலத்–தில் அவ–த–ரித்–தார்.
இவர் பிறந்த உடன் அழு–தல், பால் உண்–ணு–
தல் முத–லிய
– –ன–வற்–றைச் செய்–யா–மல் உலக
இயற்–கைக்கு மாறாக இருந்–த–தால் அவரை
“மாறன்” என்றே அழைத்–த–னர். மாயையை
உரு–வாக்–கும் “சட” எனும் நாடி–யி–னாலே
குழந்–தை–கள் பிறந்–த–வு–டன் அழு–கின்–றன.
ஆனால், விஷ்– வ க்– சே – ன – ரி ன் அம்– ச – ம ா– க ப்
பிறந்த இவர் சட நாடியை வென்–ற–தால்
“சட–க�ோப
– ன்” என்–றும் அழைக்–கப்–பட்–டார்.
யானையை அடக்–கும் அங்–கு–சம் ப�ோல,
பரன் ஆகிய திரு–மாலை தன் அன்–பி–னால்
கட்–டி–ய–மை–யால் “பராங்–கு–சன்” என்–றும்,
தலை–வி–யாக தன்னை வரித்–துக் க�ொண்டு
பாடும்–ப�ோது “பராங்–கு–ச–நா–ய–கி” என்–றும்
அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றார்.
பதி–னாறு ஆண்–டுக
– ள் திருக்–குரு
– கூ
– ர் நம்பி

க�ோயி–லின் புளிய மரத்–தின் அடி–யில் எவ்–வித
சல–னமு
– ம் இல்–லா–மல் தவம் செய்து வந்–தார்.
வட–திசை யாத்–திரை மேற்–க�ொண்–டி–ருந்த
மது–ர–கவி என்–ப–வர் அய�ோத்–தி–யில் இருந்–த–
ப�ோது தெற்–குத் திசை–யில் ஒரு ஒளி தெரி–வ–
தைக் கண்டு அதனை அடைய தென்–திசை
ந�ோக்–கிப் பய–ணித்–தார். மாற–னி–ட–மி–ருந்தே
அவ்–வ�ொளி வரு–வதை அறிந்து அவரை சிறு
கல் க�ொண்டு எறிந்து விழிக்க வைத்–தார்.
சட–க�ோப
– னி
– ன் ஞானத்–தா–லும், பக்–திய
– ா–லும்
கவ–ரப்–பெற்று அவ–ருக்கே அடிமை செய்–தார்
என்–பது வர–லாறு.
நம்–மாழ்–வார் இயற்–றிய பாசுர நூல்–கள்
நான்கு: திரு–விரு
– த்–தம், திரு–வா–சிரி
– ய
– ம், பெரிய
திரு–வந்–தாதி திரு–வாய்–ம�ொழி இவை ரிக்,
யஜுர், அதர்–வண மற்–றும் சாம வேதத்–தின்
சார–மாக அமைந்–தி–ருப்–ப–தாக ச�ொல்–வார்–
கள். இந்த திரு–வாய்–ம�ொ–ழி–யில் 1102 பாசு–
ரங்–களு
– ம், திரு–விரு
– த்–தம் நூலில் 100 பாசு–ரங்–க–
ளும், திரு–வா–சி–ரிய
– ம் நூலில் 7 பாசு–ரங்–க–ளும்
– ம்
பெரிய திரு–வந்–தாதி நூலில் 87 பாசு–ரங்–களு
என நான்கு பிர–பந்–தங்–க–ளில் ஆயி–ரத்து இரு–
நூற்–றுத் த�ொண்–ணூற்–றாறு பாசு–ரங்–களை
இயற்–றி–யுள்–ளார்.
சட–க�ோ–பன், மாறன், காரி–மா–றன்,
பராங்–கு–சன், வகு–ளா–ப–ர–ணன், குரு–கைப்–
பி–ரான், குரு–கூர் நம்பி, திரு–வாய்–ம�ொழி பெரு–
மாள், பெரு–நல்–து–றை–வன், குமரி துறை–வன்,
பவ–ர�ோக பண்–டி–தன், முனி வேந்து, பரப்–
ரம்ம ய�ோகி, நாவ–லன் பெரு–மாள், ஞான
தேசி–கன், ஞான பிரான், த�ொண்–டர் பிரான்,
நாவீ–ரர், திரு–நா–வீறு உடை–ய–பி–ரான், உதய
பாஸ்–கர
– ர், வகுள பூஷண பாஸ்–கர
– ர், ஞானத்
தமி–ழுக்கு அரசு, ஞானத் தமிழ் கடல், மெய்
ஞானக் கவி, தெய்வ ஞானக் கவி, தெய்வ
ஞான செம்–மல், நாவ–லர் பெரு–மாள், பாவ–
லர் தம்–பி–ரான், வின–வாது உணர்ந்த விர–
கர், குழந்தை முனி, வை–ண–வக் குல–பதி,
பிர–பன்ன ஜன கூடஸ்–தர், மணி–வல்லி, பெரி–
யன் - இவை–யெ ல்–லாம் நம்–மாழ்–வா–ரி ன்
திரு–நா–மங்–க–ளாக ப�ோற்–றப்–ப–டு–கிற
– து.

மது–ரக
– வி ஆழ்–வார்

பாண்–டிய நாட்–டில் திருக்–கு–ரு–கூர் என்–னும்

ஆழ்–வார்–திரு
– ந
– க
– ரி
– க்–கரு
– கி
– லு
– ள்ள திருக்–க�ோளூ
– –
ரில் ஈச்–வர வரு–ஷம் சித்–திரை மாதம் சித்–திரை
நட்–சத்–திர
– த்–தில் பிறந்–தார். நம்–மாழ்–வா–ருக்கு
முன் பிறந்து, அவ–ருக்–குப் பிற–கும் வாழ்ந்–தவ
– ர்.
இவர் பெரு–மா–னைத் தன் பாசு–ரங்–க–ளால்
பாடா–மல் தன் ஆசா–ரி–ய–னான நம்–மாழ்–வா–
ரையே சிறந்த தெய்–வ–மாக எண்ணி அவ–
ரைப் ப�ோற்–றியே பதி–ன�ோரு பாசு–ரங்–களை
–
ப்
பாடி–யுள்–ளார். சிறு–வய
– –தி–லி–ருந்தே செவிக்–கி–
னிய செந்–தமி
– ழி
– ல் நற்–கவி
– தை
–
க
– ளை
–
ப் பாடிய
கார–ணத்–தி–னால் இவர் மது–ர–க–வி–யாழ்–வார்
எனப்–பட்–டார்.
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தத்–துவ
– ங்–களி
– ன் இயல்–பையு
– ம், ய�ோக ர–கசி
– ய
உண்–மை–க–ளை–யும் உப–தே–சித்–தார்.
நாலா–யிர
– த் திவ்ய பிர–பந்–தத்–தினு
– ள் மது–ர–
கவி ஆழ்–வார் அரு–ளிச்–செய்–தது ‘கண்ணி
நுண் சிறுத்–தாம்–பு’ என்ற ஒரே ஒரு பிர–பந்–தம்–
தான். அதி–லுள்ள பதி–ன�ொரு பாடல்–க–ளும்
திருக்–கு–ரு–கூர் நம்பி நம்–மாழ்–வாரை ஏத்–திப்
பாடு–வதே.

குல–சே–கர ஆழ்–வார்

இவர் பிறந்த ஊர் க�ொல்–லி–ந–க–ரான கரு–வூர்

ஒரு கால–கட்–டத்–தில் உலக விஷ–யங்–களி
– ல்
பற்று நீங்கி வட–நாட்டு திவ்ய தேசங்–களை
தரி–சிக்–கச் சென்–றார். அய�ோத்–தி–யில் தங்–கி–
யி–ருந்–த–ப�ோது ஒரு நாளி–ர–வில் தெற்கே ஒரு
பேர�ொ–ளி–யைக் கண்டு வியப்–ப–டைந்–தார்.
மறு– ந ா– ளி – ர – வி – லு ம் அதே ஒளி அவ்– வ ாறே
த�ோன்–றிற்று. அது சங்–கே–த–மாக எதைய�ோ
உணர்த்–தவே, தெற்கு ந�ோக்–கிப் புறப்–பட்–
டார். அவ்–வ�ொளி த�ோன்றி திருக்–குரு
– கூ
– ரை
அடைந்–தார். புளி–ய–ம–ரத்–தின் கீழ் எழுந்–த–
ருளி– யி – ரு ந்த அவ்– வ�ொ – ளி – ய ா– கி ய நம்– ம ாழ்–
வார் சமா–தி–யி–லி–ருக்–கக் கண்–டார். முத–லில்
ஒரு பெரிய கல்லை கீழே ப�ோட்டு அந்த
சத்–தத்–தி–னால் அவர் சமா–தி–யைக் கலைத்–
தார். மேலும் அவர் நிலையை அறிய விரும்பி
“செத்– த – த ன் வயிற்– றி ல் சிறி– ய து பிறந்– த ால்
எத்–தைத்–தின்று எங்கே கிடக்–கும்?” என்று
வின–வி–னார்.
“அத்– தை த் தின்று அங்கே கிடக்– கு ம்”
என்று விடை வந்–தது. இந்த வினா, விடை
இரண்–டிலு
– ம் தத்–துவ
– ம் புதைந்–துள்–ளது. ‘சூட்–
சு–ம–மா–யி–ருக்–கும் ஜீவன் பிறப்–பெ–டுத்–தால்
அதன் வாழ்வு எப்–படி இருக்–கும்?’ என்–பது
கேள்வி. ‘தன் புண்–ணிய
– ப
– ா–வங்–களி
– ன் பயன்–
களை நுகர்– வ தே அதன் வாழ்க்– கை – ய ாக
இருக்–கும்’ என்–பதே விடை.
மது–ர–க–வி–கள் அக்–க–ணமே அவரை தன்
ஆசா–ரி–ய–ராக வரித்–தார். நம்–மாழ்–வா–ரும்
இவரை அடிமை க�ொண்டு, மூவ– கை த்
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திரு–வஞ்–சிக்–க–ளம். ரா–ம–பக்–தர். பாரம்–ப–
ரி–ய–மிக்க வைஷ்–ணவ குலத்–தில் அவ–த–ரித்–த–
வர். இவர் திரு–மா–லின் மார்–பில்–இ–ருக்–கும்
மணி (க�ௌஸ்–துப) அம்–சம் ப�ொருந்–திய
– வ
– ர்.
இ வ – ரு ம் , ம க – ள ா ன சே ர – கு – ல – வ ல் – லி த்
தாயா–ரும் அரங்–க–னை–யும், ராம–னை–யுமே
அடி–ப–ணிந்–து– வந்–த–னர்.
க�ொங்–கர் க�ோமான் குல–சே–க–ரன் என்ற
அடி–யின்–மூல
– ம், இவர் சங்க காலச் சேரர்–கள்
(கரூர்) மர–பின
– ர் என்று தெரி–கி–றது. இவ–ரது
தந்–தை–யார் சந்–திர குலத்து அர–ச–ரான திட–
வி–ரத
– ர் என்–பவ
– ர
– ா–வார். குல–சேக
– ர ஆழ்–வார்
நால்–வகை
–
ப் படை க�ொண்டு பகை–வர்–களை
வென்று நீதி–நெறி பிற–ழா–மல் செங்–க�ோல்
செலுத்– தி க் க�ொல்லி நகரை அர– ச ாண்டு
வந்–தார். இவ–ருக்கு இறை–வன் காட்சி தந்–த–
மை–யால் இன்–ப–மும், செல்–வ–மும், அர–சாட்–
சி–யும் வேண்–டா–மென்று துற–வினை மேற்–
க�ொண்–டார். இவர் பெரிய பெரு–மா–ளா–கிய
ராம–பி–ரா–னி–டத்–தில் அன்பு பூண்–ட–வ–ரா–ன–
தால் இவ–ருக்கு ‘குல–சே–க–ரப் பெரு–மாள்’
என்றே பெயர் வழங்–க–லா–யிற்று.
திரு–வ–ரங்–கம் சென்று திரு–வ–ரங்–கப் பெரு–
மானை வாயார வாழ்த்–தி–னார். பெரு–மாள்
– ைக்–கப்–படு
– ம் இவ–ருட
– ைய
திரு–ம�ொழி என்–றழ
பாடல்–க–ளில் 31 பாசு–ரங்–கள் திரு–வ–ரங்–கப்
– து.
பெரு–மா–னைப் பற்–றிய
பெ ரு – ம ா ள் தி ரு – ம�ொ – ழி – யி ல் ப த் து
பாசு–ரங்–கள் ராம–பிர
– ா–னுக்–கான தாலாட்–டுப்
பாடல்–க–ளாக அமைந்–துள்–ளன.
திரு– ம லை ஆண்– ட – வ ன் சந்– ந – தி – யி ல்
ஆண்– ட – வ – னி ன் பவ– ள – வ ாயை எக்– க ா– லு ம்
பார்த்–துக்–க�ொண்டே இருக்–கவே
–
ண்–டுமெ
–
ன்–
றும், அதற்–காக தன்னை அவர் க�ோயில் வாசற்–
ப– டி – ய ா– க வே வைத்– து க்– க �ொள்– ள – வே ண்– டு –
மென்–றும் குல–சே–க–ரர் மன–மு–ருக வேண்டி
பாசு–ரம் இயற்–றி–னார்.
இத–னால் இன்–றும் வெங்–கடே
–
–சப் பெரு–
மா–ளின் வாசற்–படி
– க்கு குல–சேக
– ர
– ப்–படி என்ற
பெயர் வழங்–குகி
– ற
– து. ரங்–கந
– ா–தன் க�ோயில்
கர்ப்–ப–கி–ரு–கம் முன்–னி–ருக்–கும் படி–யும் குல–
சே–க–ரன் படி என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கிற
– து.
திரு–வ–ரங்–கம் பெரிய க�ோயி–லில் மூன்–றா–
வது திருச்–சுற்–றில் சேனை–வென்–றான் திரு–
மண்–ட–பம் கட்–டி–னார்; இத்–தி–ருச்–சுற்–றை–யும்

திருப்–பணி செய்–தார். இத–னா–லேயே இச்–சுற்–
றுக்கு இவ–ரது பெயர் இன்–றும் வழங்–குகி
– ற
– து.
குல–சேக
– ர
– ாழ்–வா–ரால்–தான் ‘‘பவித்–ர�ோற்–சவ
மண்–ட–பம்” கட்–டப்–பட்–டது. இந்த மண்–ட–
பப் பிரா–கா–ரத்தை திருப்–பணி செய்–த–வ–ரும்
இவரே!.

பெரி–யாழ்–வார்

திரு–வில்–லி–புத்–தூ–ரில் கரு–ட–னின் அம்–ச–மாக
ஆறாம் நூற்–றாண்–டின் பிற்–ப–கு–தி–யில் பிறந்–த–
வர். ‘விஷ்ணு சித்–தர்’ என்–பது இயற்–பெ–யர்.
திரு–வில்–லிபு
– த்–தூரி
– ல் க�ோயில்–க�ொண்–டுள்ள
வட–பத்–திர
– ச
– ாயி பெரு–மா–ளுக்கு அன்–றலர்ந்த
–
மலர்–களை பறித்து பூமா–லை–யாக சாத்–தும்
கைங்–கர்–யம் செய்து க�ொண்–டிரு
– ந்–தார். ஆழ்–
வார்–க–ளில் ஒரே பெண் ஆழ்–வா–ரான ஆண்–
டா– ளி ன் வளர்ப்பு தந்தை. ஆண்– ட ாளை
திரு–வர
– ங்–கம் உறை–யும் அரங்–கனு
– க்கு மண–மு–
டித்–துக் க�ொடுத்து அரங்–கனு
– க்கே மாம–னார்
ஆனார்.
இவர் வல்– ல – ப – த ேவ பாண்– டி – ய – னு க்கு
எழுந்த ஐயம் தீர்க்–கும் ப�ொருட்டு மது–ரை–
யில் நடை–பெற்ற சம–ய–வா–தத்–தில் வென்று,
அர– ச – ன ால் அளிக்– க ப்– ப ட்ட பட்– ட த்– து –
யானை மீது வரும்–ப�ொ–ழுது திரு–மால் திரு–
ம–க–ள�ோடு வானத்–தில் கரு–ட–வா–க–னத்–தில்
எழுந்–த–ரு–ளி–யி–ருக்–கக் கண்டு இறை–வ–னின்
வடி–வ–ழ–கில் மயங்கி எங்கே இறை–வ–னுக்கு
கண்–ணேறு (கண்–திரு
– ஷ்டி) விழுந்–துவி
– டு
– ம�ோ
என்– ற ஞ்சி பாடப்– ப ட்– டத ே திருப்– ப ல்–

லாண்டு. இறை–வனு
– க்கே கண்–ணேறு கழிக்க
முயன்–றத
– ால் இவரை ஆழ்–வார்–களி
– ல் பெரி–ய–
வர் எனும் ப�ொருள்–பட “பெரி–யாழ்–வார்” என
அரங்–கன் அழைக்க, பின்–னர் இதுவே இவர்
பெய–ரா–கிப்–ப�ோ–னது.
இறை– வ – னு க்கே கண்– ணே று கழிக்க
முயன்ற, இவ– ர து பக்தி மேன்– மை – யை க்
கண்ட, பின் வந்த வைண–வப் பெரி–ய�ோர்–
கள், ஆழ்–வார்–கள் வரி–சைக்–கி–ர–மத்–தில் ஏழா–
ம–வ–ராக வரும் பெரி–யாழ்–வா–ரின் பாடல்–
களை நாலா–யிர திவ்–வி–யப் பிர–பந்–தத்–தில்
முதற்–பா–டல்–க–ளா–கத் த�ொகுத்–த–னர்.
மேலும் சாற்–று–மறை எனும் வைணவ
தி ன– ச ரி வழி ப்– பா ட் – டி ன் த�ொடக் – கம்
ம ற் – று ம் மு டி – வி ன் – ப�ோ – து ம் , வை ண வ
க�ோயில்–க–ளின் திரு–வி–ழாக்–க–ளில் சுவாமி
புறப்–பாடு மற்–றும் புறப்–பாடு முடிந்து திருக்–
க�ோ–யில் திரும்–பும்–ப�ோது
– ம் இன்–றள
– வு
– ம் பெரி–
யாழ்–வா–ரின் திருப்–பல்–லாண்டு பாடப்–பட்ட
பின்–னரே சுவா–மியை திருக்–க�ோ–யி–லுக்–குள்
எழுந்–த–ரு–ளச் செய்–கின்–ற–னர். இவ்–வ–ழக்–கம்
தமிழ்–நாட்–டில் மட்–டும் அல்–லாது ரா–மா
னு
– ஜ
– ர் க�ொள்–கைக
– ளை பின்–பற்–றும் பிற–பகு
– தி
வைண–வக் க�ோயில்–க–ளி–லும் அனு–ச–ரிக்–கப்–
பட்–டு– வ–ரு–கிற
– து.
கண்–ண–னைப் பிள்–ளை–யா–கப் பாவித்து
இவர் பாடிய பாடல்– க ள் பிற்– க ா– ல த்– தி ல்
பிள்– ளை த்– த – மி ழ் என்– னு ம் சிற்– றி – ல க்– கி – ய ம்
த�ோன்ற முன்–ன�ோ–டி–யாக அமைந்–தன.
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கல்வெட்டில் கணபதி
நாட்–டிலு
– ள்ள பல கல்–வெட்–டுக
– ள் ‘கண–பதிவழி–
தமிழ்–
பா–டு’ தமிழ்–நாட்–டில் வளர்ந்து வந்–துள்ள விதத்தை

விவ–ரிக்–கின்–றன.
கி.பி. 5ம் நூற்–றாண்–டி–லேயே கண–பதி வழி–
பாடு தமிழ்–நாட்–டில் பர–வத் த�ொடங்கி விட்–டது.
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பிள்–ளை–யார்ப்–பட்–டிப் பிள்–ளை–யாரே தமிழ்–நாட்–
டின் மூத்த பிள்–ளை–யா–ராக இருத்–தல் வேண்–
டும் என்று வர–லாற்று ஆய்வு அறி–ஞர்–கள் கரு–து–
கின்–ற–னர். அங்கு பிராமி எழுத்–தில் காணப்–ப–டும்
கல்–வெட்டே அதற்–குச் சான்–றாக அமைந்–துள்–

ளது. பிள்– ளை – ய ார் வணக்– க ம் தமிழ்– ந ாட்– டி ல்
த�ோன்– றி ய ஆதி– ந ா– ளி – ல ேயே விநா– ய – க ர் உரு–
வம் அமைக்–கப்–பட்–டி–ருத்–தல் வேண்–டும் என்ற
உண்–மையை உண–ர–லாம்.
அ ப் – ப – ரு – டைய தேவ ா – ர த் – தி ல் – த ா ன்
கண–பதி பற்–றிய முதற்–கு–றிப்பு காணப்–ப–டு–கி–றது.
மகேந்–தி–ர–வர்–ம–னின் (கி.பி. 600-630) மக–னான
நர–சிம்–மப
– ல்–லவ
– னி
– ன் வாதா–பிப் படை–யெடு
– ப்–பிற்கு
முன்–னமேய
–
ே அப்–பர் கண–பதி
– யை
–
க் குறித்–துள்–ள–
மையை ந�ோக்–கக் கண–பதி வழி–பாடு இங்கு த�ோன்–
றி–ய–தாக வர–லாற்–றுச் செய்–தி–கள் கூறு–கின்–றன.
வ ல் – ல ம் எ ன் – னு – மி – ட த் – தி ல் து வ ா – ர
ப
– ா–லக
– ர், சிவன் ஆகி–ய�ோர் உரு–வச்–சிலை
–
க
– ளு
– ட
– ன்
விநா–யக
– ர் உரு–வமு
– ம் காணப்–படு
– கி
– ற
– து. அதன் கீழ்
உள்ள கல்–வெட்டு மகேந்–தி–ர–வர்–மன் காலத்–தது
என்–ப–தால் நர–சிம்–ம–வர்ம பல்–லவ
– ன் காலத்–திற்கு
முன்–னமே இங்கு விநா–ய–கர் வழி–பாடு இருந்–தது
என்–பதை இது–வும் வலி–யு–றுத்–து–கி–றது.
பிள்–ளை–யார்ப்–பட்–டிக் குடை–வரை க�ோயி–லி–
லுள்ள கண–பதி சிற்–பம் மற்–றும் வேலஞ்–சேரி,
உத்–தி–ர–மே–ரூர் ஆகிய இடங்–க–ளி–லுள்ள புடைப்–
புச் சிற்–பங்–க–ளி–லி–ருந்து கண–பதி வழி–பாடு கி.பி.
5 அல்–லது 6ம் நூற்–றாண்–டி–லேயே த�ொடங்கி
விட்–டதை அறி–ய–லாம். செங்–கல்–பட்டு மாவட்–டத்–
தில் உள்ள பர–மே–சு–வர மங்–க–லம் கைலா–ச–நா–தர்
க�ோயி–லுக்கு வெளி–யே–யுள்ள கல்–லில் தமி–ழில்
காணப்– ப – டு ம் கல்– வ ெட்டு பல்– ல வ மன்– ன ன்

நிரு–ப–துங்க வர்–ம–னின் (கி.பி. 884) காலத்–தில்
வெட்–டப்–பட்–டது. இதில் தண்–டிய
– ன் கிழார் பாண்டி
கிராம வீட்– ட ார் மனைவி தேவச்– ச ானி எனும்
பார்ப்–பனி சைலே–சு–ரத்–தில் ‘கண–பதி பட்–டா–ரர்’
க�ோயிலை நிறுவி அக்–க�ோ–யில் வழி–பாட்–டிற்கு
நெல் நன்–க�ொடை க�ொடுத்த விவ–ரம் செதுக்–
கப்–பட்–டுள்–ளது.
திருக்–க�ோ–யி–லூர் சிவன் க�ோயில் கல்–வெட்டு
முத–லாம் ரா–ஜ–ரா–ஜன் காலத்–தது. (காலம் கி.பி.
991) இக்–கல்–வெட்–டில் ‘கண–பதி நம்பி ஆரூ–ரன்’
என்ற பெயர் காணப்–ப–டு–கி–றது. மக்–க–ளுக்–குக்
கண–பதி
– யி
– ன் பெயர் வைக்–கும் வழக்–கம் இருந்–தது
என்–பதை இதன் மூலம் அறி–ய–லாம்.
தஞ்–சைப் பெரிய க�ோயில் மேலைத் திருச்–சுற்–
றில் முதல் க�ோட்–டத்–தி–லுள்ள தஞ்–சைப் பெரு–வு–
டை–யார் க�ோயில் கல்–வெட்டு ரா–ஜ–ரா–ஜன் கண–ப–
தி–யா–ருக்கு வாழைப்–ப–ழம் அமுது செய்–த–ரு–ளக்
க�ொடுத்–த–தைக் குறிப்–பி–டு–கி–றது. பெரிய க�ோயில்
திருச்–சுற்–றிலு
– ள்ள பிள்–ளைய
– ா–ருக்கு நாள்–த�ோறு
– ம்
150 வாழைப்–பழ
– ங்–கள் படைக்க ஏற்–பாடு செய்–தான்
என்ற விவரம் உள்–ளது.
 கி.பி. 1009ல் முத–லாம் ரா–ஜ–ரா–ஜன் காலத்–
தில் திரு–வண்–ணா–மலை அரு–கில் உள்ள ஆவூர்
திருத்–த–லத்–தில் கண–ப–திக்கு க�ோயில் இருந்த
விவ–ரத்தை ஒரு கல்–வெட்–டுத் தெரி–விக்–கி–றது.
 கி.பி. 1012ல் சிதம்–ப–ரம் வட்–டத்–தில் உள்ள

ஆன்மிகம் 27
பலன்

16-30 ஏப்ரல் 2020

ஆதி–வ–ராக நத்–தம் என்–னு–மி–டத்–தில் உள்ள கல்–
வெட்–டில் பிள்–ளைய
– ா–ருக்–குக் காணிக்கை அளித்த
விவ–ர ம் உள்–ளது. செய்– ய ாற்– றில் உள்ள ஒரு
கல்–வெட்–டில் ‘பரி–வார தேவதை கண–ப–தி’ என்ற
விப–ரம் உள்–ளது.
 கி.பி. 1028ல் முத–லாம் ரா–ஜேந்–திர ச�ோழன்
காலத்–தில் கங்கை க�ொண்ட ச�ோழ–புர– ம் கல்–வெட்–
டில் ‘கணக்–கெ–ழு–திய கண–பதி சிலை’ பற்–றிய
விவ–ரம் உள்–ளது.
 கி.பி. 1051ல் முத–லாம் ர–ாஜா–தி–ரா–ஜன்
காலத்–தில் செய்–யாற்–றுக்கு அரு–கில் உள்ள கனாம்
பந்–தல் சிவன் க�ோயில் தெற்கு சுவ–ரில் கெள–சி–
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கன் என்–ப–வன் கண–பதி கல்–வெட்டு வெட்–டி–னான்
என்று கூறு–கி–றது.
 கி.பி. 1098ல் முத–லாம் குல�ோத்–துங்–கன்
காலத்–திய கல்–வெட்–டில், கட–லூ–ருக்கு அரு–கில்
உள்ள எய்–தமூ
– ர் எனும் இடத்–தில் உள்ள கண–பதி
க�ோயி–லுக்கு விளக்–கெரி
– க்க காணிக்கை க�ொடுத்த
விவரம் உள்–ளது.
 கி.பி. 1139ல் சடா வல்–லப பாண்–டி–யன்
காலத்–தில், திருப்–பத்–தூர் வட்–டத்–தில் உள்ள சிவ–
புரி சுயம் பிர–கா–சேஸ்–வர– ர் ஆல–யத்தி
– ல், அரு–வியூ
– ர்
தேசி–ரா–ய–கப் பிள்–ளை–யா–ருக்கு நிலம் வாங்–கிய
விவ–ரம் கல்–வெட்–டில் பதி–யப்–பட்–டுள்–ளது.

 கி.பி. 1144ல் குல–சேக
– ர– ச�ோ
–
ழ
– ன் காலத்–தில்
திண்–டி–வ–னத்–துக்கு அரு–கில் உள்ள மரக்–கா–ணம்
ஆட–வல்–லீ–சு–வ–ரர் ஆல–யத்–தில் உள்ள உத–ய–பிள்–
ளை– ய ா– ரு க்கு நிலக்– க�ொ – டை – ய – ளி த்த விவரம்
கல்–வெட்–டில் உள்–ளது.
 கி.பி. 1151ல் இரண்– ட ாம் ரா– ஜ – ர ா– ஜ ன்
காலத்–தில், செங்–கல்–பட்–டுக்கு அரு–கில் உள்ள
செய்–யூர் வன்–மீக நாதர் க�ோயில் மண்–ட–பத்–தில்
உள்ள, புற்–றி–டம் க�ொண்ட மகா–தே–வர் க�ோயி–
லில் உள்ள திரு–மா–ளி–கைப் பிள்–ளை–யா–ருக்கு
ஆண்–டில் குறிப்–பிட்ட 32 நாட்–க–ளில் பூசை செய்–
யத் தங்–கம் க�ொடுத்–த–வன் திறை தேவர்–கந்–தன்
தங்–குவ
– ான் உத்–தம ச�ோழ–வள
– வ
– த
– ரை
– ய
– ன் என்–றும்
32 நாட்–க–ளா–வன அமா–வாசை, பெளர்–ணமி, உத்–
தி–ரா–ய–ணம், தட்–சி–ணா–யி–னம், கிர–கண நாட்–கள்
மற்–றும் க�ொடை–ய–ளித்–த–வ–ரின் தாயார் பிறந்த
நாள் - பற்–றிய விவ–ரங்–கள் க�ொண்ட கல்–வெட்டு
உள்–ளது.
 கி.பி. 1156ல் குல�ோத்–துங்க ச�ோழ மன்–னன்
காலத்–தில், பழ–னிக்கு அரு–கில் உள்ள கீர–னூர்
வாகீஸ்–வர– ர் க�ோயில் கல்–வெட்–டில் திரு–மா–ளிகை
– ப்
பிள்–ளை–யா–ருக்கு நைவேத்–தி–யம் படைக்க திரு–
வெண்–காட்டு நங்கை என்ற பெண் நிலக்–க�ொடை
க�ொடுத்த விவ–ரம் ப�ொறிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.
 கி.பி. 1156ல் வீர–பாண்–டிய
– ன் தமது 9ம் ஆட்–
சி–யாண்–டில் பழ–னிக்கு அரு–கில் உள்ள ப�ொரு–ளூர்
பெரு–மாள் க�ோயி–லில் கண–பதி சிலை பிர–திஷ்டை
செய்–யவு
– ம், தின–மும் விளக்–கேற்–றவு
– ம் பணம் தந்–
தமை குறித்த கல்–வெட்டு உள்–ளது.
 கி.பி. 1185ல் க�ொங்கு வீர ச�ோழ தேவர்
காலத்–தில், தாரா–புர– த்–துக்கு அரு–கில் உள்ள அலங்–
கி–யம் கலி–யுக கண்–ணீசு
– வ
– ர– ர் க�ோயி–லில் உள்ள
வடு–கப் பிள்–ளைய
– ா–ருக்கு விசு, அயன, சங்–கர– ாந்தி
நாட்–களி
– ல் வழி–பட நிலக்–க�ொடை அளித்த விவ–ரம்
ஒரு கல்ெ–வட்–டில் வடிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.
 கி.பி. 1190ல் சிவ–கங்கை மாவட்–டம் திரு–மலை
மலைக் க�ொழுந்–தீச
– ர் ஆல–யத்தி
– ல் உள்ள குல–சேக
– ர
பாண்–டிய
– ன் திரு–மா–ளிகை
– ப் பிள்–ளைய
– ா–ருக்கு நிலம்
நன்–க�ொடை க�ொடுத்த விவ–ரம் ஒரு கல்–வெட்–டில்
பதி–யப்–பட்–டுள்–ளது.
 கி.பி. 12ம் நூற்–றாண்–டில் செங்–கல்–பட்–டுக்கு
அரு–கில் உள்ள திருக்–கழு
– க்–குன்–றம் பக்–தவத்
– ச
– ல
– ே–
ஸ்–வர– ர் ஆல–யத்து
– க்கு, பூவ–னூர் சூரி–யதே
– வ
– ன் என்–ப–
வன் விநா–யக
– ப் பிள்–ளைய
– ார் சிலை நிறு–விய
– து
– ம்,
– ப் படி–களு
– ம் கட்–டின
– ான் என்ற விவரம்
குன்–றேற
கல்–வெட்–டில் உள்–ளது.
 கி.பி. 12ம் நூற்–றாண்–டில் ஆட்சி புரிந்த
ச�ோழ மன்– ன ன் இரண்– ட ாம் ரா– ஜ ா– தி – ர ா– ஜ ன்.
திருக்– க�ோ – வி – லூ ர் அரு– கி ல் உள்ள கீழூர்
வீரட்–டா–னேஸ்வ
–
ர– ர் ஆல–யத்தி
– ற்கு பெரி–யா–னைப்
பிள்–ளைய
– ார் மற்–றும் அழ–கிய பிள்–ளைய
– ா–ருக்கு நன்–
க�ொ–டைய
– ளி
– த்த விவ–ரம் ஒரு கல்–வெட்–டில் உள்–ளது.
 கி.பி. 1200ல் மூன்–றாம் குல�ோத்–துங்க ச�ோழர்
தேவர் காலத்–தில் குளத்–தூரு
– க்கு அரு–கில் உள்ள

நீர்ப்–பழ
– னி வளர்–மதீ
– ஸ்–வர– ர் க�ோயி–லுள்ள க்ஷேத்–திர– ப்
பிள்–ளைய
– ா–ருக்கு குட–முழு
– க்கு செய்த விவ–ரம் ஒரு
கல்ெ–வட்–டில் உள்–ளது.
 கி.பி. 1216ல் திண்–டிவ
– ன
– த்–துக்கு அரு–கில்
உள்ள மரக்–கா–ணம் ஆட–வல்–லீஸ்
– வ
– ர– ர் க�ோயி–லில்
பெரிய விநா–யக
– ப் பிள்–ளைய
– ாரை நிறுவி நிலக்–க�ொ–
டை–யளி
– த்து விளக்–கெரி
– ப்–பத
– ற்–கும் பெரி–யர– ாச்–சிய
– ார்
என்ற பெண்–மணி தானம் அளித்த விவ–ரம் ஒரு
கல்–வெட்–டில் உள்–ளது.
 கி.பி. 1220ல் வீர ராஜேந்–திர தேவன் காலத்–
தில் திரு–வல
– ஞ்–சுழி க்ஷேத்–திர– ப் பிள்–ளைய
– ா–ருக்கு
வாணி–கன் ஒரு–வன் அச்–சுப் ப�ொன் அளித்த கல்–
வெட்டு காணப்–படு
– கி
– ற
– து.
 கி.பி. 1250ல் இரண்–டாம் சுந்–தர– ப
– ாண்–டிய
– ன்
காலத்–தில் ஒரு கல்–வெட்டு உள்–ளது. அதில் முது–
கு–ளத்தூ
– ந்–தான்
– ர் வட்–டத்–தில் உள்ள திரு–மா–லுக
க�ோட்டை கருணா கடாட்சி அம்–மன் க�ோயி–லில்
உள்ள இருகை மத–வா–ரண
– ப் பிள்–ளைய
– ா–ருக்கு
தான–மாக அளிக்–கப்–பட்ட ஊருக்கு மன்–னன் வரியை
– ப்–பட்–டுள்–ளது.
நீக்–கின
– ான் என்று குறிப்–பிட
 கி.பி. 1261ல் முத–லாம் சடா–வர்–மன் சுந்–தர
பாண்–டிய
– ன் காலத்–தில் புதுக்–க�ோட்டை கீர–மங்–கல
– ம்
பிர–தட்–சேக
– ர– ர் க�ோயி–லில் உள்ள ‘பிழை ப�ொறுத்த
– ா–ரின்’ மகி–மை–யைப் ப�ொது–மக்–கள் தீர்–மா–
பிள்–ளைய
னித்த விவ–ரம் ஒரு கல்–வெட்–டில் உள்–ளது.
 கி.பி. 1281ல் க�ொங்கு வீர பாண்–டிய தேவர்
ஆட்–சிக் காலத்–தில் க�ோயில் பாளை–யத்தி
– ல் உள்ள
– ா–
கால–கா–லீஸ்–வர– ர் க�ோயி–லில் தர–வல்ல பிள்–ளைய
ருக்கு அந்தி விளக்–கேற்ற இரு சிவ–பிர– ா–மண
– ர்–கள்
ஒப்–புக் க�ொண்ட விப–ரம் கல்–வெட்–டில் ப�ொறிக்–
கப்–பட்–டுள்–ளது.
 கி.பி. 13ம் நூற்–றாண்–டில், குல�ோத்–துங்–க–
– ம் காரை–
ச�ோழ தேவர் ஆட்–சிக்–கா–லத்–தில் திரு–மய
யூர் திரு–மஞ்–ச–னே–ஸ்–வ–ரர் ஆல–யத்–தில் உள்ள
கயிலை செல்–லப் பிள்–ளை–யா–ருக்கு நைவேத்–
தி–ய–மாக திருப்–பண்–ணி–யா–ரம் செய்ய கேர–ளன்
மங்–க–ளா–தே–வன் க�ொடை க�ொடுத்த விப–ரம் ஒரு
கல்–வெட்–டில் உள்–ளது. இப்–படி
– ய
– ாக கி.பி. 5ம் நூற்–
றாண்டு முதற்–க�ொண்டு பிள்–ளைய
– ார் வழி–பாடு
பற்–றிய விவ–ரங்–கள் கல்–வெட்–டு க
– ளி
– ல் காணப்–ப–
டு–கின்–றன. மேலும் விநா–ய–கப் பெரு–மா–னுக்கு
காணிக்கை, சிலை பிர–திஷ்டை, நிலக்–க�ொடை, வரி
நீக்–கம், மண்–டப
– ம் அமைத்–தல், விழா க�ொண்–டாட,
விளக்–கெ–ரிக்க, ச�ோறு சமைக்க என்று பல–வி–த–
மான க�ொடை–கள் 13ம் நூற்–றாண்–டு–வரை ப�ொது
மக்–க–ளும், மன்–னர்–க–ளும் வழங்–கிய செய்–தி–கள்
எண்–ணற்ற கல்–வெட்–டு–க–ளில் காணக் கிடக்–கின்–
றன. முழு முதற் கட–வுளை அவரே ஏரா–ள–மான
கல்–வெட்–டு–க–ளில் ‘நாய–க–னா–கச்’ சிறப்–பி–டம் பெற்–
றுத் திகழ்–கி–றார்.
 கி.பி. 18ம் நூற்–றாண்–டிற்–குப் பின் மராட்–
டி–யர் வரு–கை–யால் சதுர்த்தி விர–தம் சிறப்–பி–டம்
பெற்–றது.

- டி.எம். ரத்–தி–ன–வேல்
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திருமணம் நடக்க
குருபலம் அவசியமா?

- ராதாகிருஷ்ணன், காஞ்சிபுரம்.

குருபகவான்
அவ–சி–ய–மில்லை. முத–லில் குரு–ப–லம் என்–பது வேறு, கல்–யாண
ய�ோகம் என்–பது வேறு என்–பதைப் புரிந்து க�ொள்–ளுங்–கள். தனது
பிள்–ளைக்கு திரு–மண ய�ோகம் வந்–து–விட்–டதா என்–பதை அறிய வட
–த–மி–ழ–கத்–தில் குரு–ப–லம் இருக்–கி–றதா என்–றும், தமி–ழ–கத்–தின் தென்–
ப–கு–தி–யில் வியா–ழ–ந�ோக்–கம் வந்–து–விட்–டதா என்–றும் ஜ�ோதி–ட–ரி–டம்
கேட்–பது வழக்–கம். ஜென்ம ராசிக்கோ அல்–லது ஜென்ம லக்–னத்–
திற்கோ குரு பக–வான் 1, 4, 5, 7, 9, 10 ஆகிய கேந்–திர, திரி–க�ோண
ஸ்தா–னங்–க–ளில் அமர்–வதை குரு பலம் என்று அழைக்–கி–றார்–கள்.
5, 7, 9 ஆகிய இடங்–க–ளில் அம–ரும்–ப�ோது குரு–ப–க–வா–னின் பார்–வை
–ப–லம் அந்த ராசிக்கோ அல்–லது லக்–னத்–திற்கோ கிடைக்–கி–றது. இந்த
குரு–ப–லம் அல்–லது வியாழ ந�ோக்–கம் என்–பது சிறு–பிள்ளை முதல்
முதி–ய–வர்–வரை எல்–ல�ோ–ருக்–கும் வரும். அதற்–காக இவர்–கள் எல்–ல�ோ–
ருக்–கும் திரு–மண
– ம் நடந்–துவி
– டு
– ம் என்று ப�ொருள் க�ொள்ள முடி–யுமா?
குரு–ப–லம் இருப்–பவ
– ர்–கள் தாங்–கள் கையில் எடுக்–கும் செயலை
விரைந்து செய்ய இய–லும். அந்–தந்த வய–திற்கு ஏற்–றப
– டி, அவ–ரவ
– ரு
– டை
– ய
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விருப்– ப ங்– க ள் நிறை– வ ேற
குரு–ப–லம் துணை நிற்–கி–றது.
அதே– ந ே– ர த்– தி ல் கல்– ய ாண
ய�ோகம் என்–பது வேறு என்–ப–
தைப் புரிந்–து–க�ொள்–ள–வேண்–
டும். அவ–ரவ
– ர் ஜாத–கத்–தின்–படி
ஜென்ம லக்–னத்–திற்கு ஏழாம்
பாவ– க த்– தி ல் அமர்ந்– து ள்ள
கிர– ஹ ம் அல்– ல து ஏழாம்
பாவ– க த்– தி ற்கு அதி– ப தி கிர–
ஹம் அல்–லது ஏழாம் பாவ–
கத்–த�ோடு த�ொடர்பு உடைய
கிர– ஹ ங்– க – ளி ன் தசா– பு க்தி
காலங்– க – ளி ல், கல்– ய ாண
ய�ோகம் வரும். இந்த கல்–
யா–ண–ய�ோ–கம் எப்–ப�ொ–ழுது
வரு–கி–றது என்–பதை உங்–கள்
குடும்ப ஜ�ோதி– ட – ரி – ட ம் காட்–
டித் தெரிந்–து–க�ொள்–ளுங்–கள்.
குரு–ப–லம் இல்–லாத காலத்–
தி– லும்– கூட, ஜாதக ரீதி– யாக
கல்–யா–ண–ய�ோ–கம் வந்–து–விட்–
டால் திரு–மண
– ம் நடந்–துவி
– டு
– ம்.
அதே நேரத்–தில் கல்–யாண
ய�ோக–மும் இருந்து, குரு–ப–ல–
மும் இணை–யும்–ப�ோது, அந்த
ஜாத–க–ருக்கு வரன் தானா–கத்
தேடி வரு– கி – ற து, எதிர்– ப ா–
ராத வித–மாக உட–ன–டி–யாக
திரு–ம–ண–மும் நடந்–து–வி–டு–கி–
றது. திரு–மண ய�ோகத்–திற்கு
உரிய தசா–புக்தி நடந்–தா–லும்
திரு–ம–ணத்–தடை உண்–டா–கி–
றது என்–றால் அந்த ஜாத–க–
ருக்கு களத்– தி ர த�ோஷம்
இ ரு க் – க – ல ா ம் . அ வ் – வ ா று
களத்– தி ர த�ோஷம் உள்– ள –
வ ர் – க – ளு க் கு தி ரு – மண
ய�ோகத்–த�ோடு குரு–ப–ல–மும்
இணை–யும்–ப�ோது தடை நீங்கி
திரு–மண
– ம் நடை–பெறு
– ம். குரு–
ப– ல ம் இல்லை, அத– ன ால்
திரு–ம–ணத்–திற்–கான முயற்–சி–
யில் ஈடு–ப–ட–வில்லை என்று
ச�ொல்–வது தவறு. குரு–ப–லம்
இ ரு க் – கி – ற து , தி ரு – ம – ண ம்

தன்–னால் நடந்–து–வி–டும் என்று பேசா–மல் உட்–
கார்ந்–தி–ருப்–ப–தும் தவறு. இதை–யெல்–லாம் விட,
வரன் தேடி வந்–தும் குரு–ப–லம் இல்லை என்று
கார–ணம் ச�ொல்லி திரு–ம–ணத்தை தள்–ளிப்–ப�ோ–டு–
வது மிக–மி–கத் தவறு. திரு–ம–ணம் நடக்க அல்–லது
திரு–மணத்தை
–
– த்தை விட கல்–யாண
நடத்த குரு–பல
ய�ோகம் என்–பதே அவ–சி–யம் என்–பதே உங்–கள்
சந்–தே–கத்–திற்–கான தெளி–வான பதில் ஆகும்.

துக்–க–ளில் ஒரு சிலர் இறந்–த–பின் உடலை
?கள்.இந்–
புதைக்– கி – ற ார்– க ள். சிலர் உடலை எரிக்– கி – ற ார்–
ஒரே மதத்–தில் ஏன் இரு–வி–த–மான சடங்–கு–கள்

உண்–டா–கி–யி–ருக்–கின்–றன?
- ப.த. தங்–க–வேலு, பண்–ருட்டி.
இந்து மதத்–தைப் ப�ொறுத்–தவரை
–
ஒரு மனி–தன்
இறந்–தவு
– ட
– ன் அவ–னது உடலை எரிக்க வேண்–டும்
என்றே சாஸ்–தி–ரம் அறி–வு–றுத்–து–கி–றது. சுடு–காடு
என்–பதே ஒரு யாக–பூ–மி–யா–க–வும், சிதை என்–பது
– ா–கவு
– ம், இறந்–துப�ோ
–
ன மனி–தனி
– ன்
ஹ�ோம–குண்–டம
உடல் ருத்–ரனு
– க்கு அவிர்–பா–கவு
– ம் கரு–தப்–படு
– கி
– ன்–
றன. சாதா–ர–ண–மாக சம்–சார பந்–தத்–தில் வாழ்ந்து
முடித்த ஒரு மனி–தன் இறந்–த–வு–டன் அவ–னது
உடலை எரிக்க வேண்–டும் என்றே இந்து மதம்
அறி–வு–றுத்–து–கி–றது. அதே–நே–ரத்–தில் சம்–சார பந்–
தத்–தைத் துறந்து சந்–யாச ய�ோகத்–தில், துறவு
வாழ்க்கை வாழ்ந்து உயிர்–து–றக்–கும் மனி–த–னின்
உடலை புதைக்–கும் சம்–பி–ர–தா–யம் இந்து மதத்–
தில் உண்டு. உட்–கார வைத்த நிலை–யில் அந்த
உட–லைச் சுற்றி சமாதி எழுப்–புவ
– ர். ராக–வேந்–திர– ர்,
ரமண மக–ரிஷி, சத்–குரு ஞானா–னந்–தர், காஞ்–சிப்
பெரி–ய–வர் உட்–பட பல மகான்–க–ளுக்–கும் இவ்–
வாறு சமா–தி–கள் எழுப்–பப்–பட்டு ஆரா–த–னை–க–
ளும், பூஜை–களு
– ம் நடத்–தப்–படு
– கி
– ன்–றன. துற–விக
– ள்
தவிர்த்து இந்து மதத்–தின
– ர் அனை–வரு
– ம் உடலை
எரிக்க வேண்–டும் என்றே சாஸ்–தி–ரம் அறி–வு–றுத்–
து–கிற
– து. இதில் இடை–யில் ஏற்–பட்ட சம்–பி–ர–தாய
மாற்–றத்–தா–லும், ஒரு குடும்–பத்–தில் எவ–ரே–னும்
ஒரு–வர் துறவு வாழ்க்கை வாழ்ந்து முடித்து, அவ–
ரது உடலை புதைக்–கப்–ப�ோய் அதே பழக்–கம்
அந்–தக் குடும்–பத்–தில் வழி–வ–ழி–யா–கத் த�ொட–ரப்–
பட்டு வந்–த–தா–லும், புதைக்–கும் பழக்–கம் உரு–
வா–கி–யி–ருக்–க–லாம். ப�ொது–வாக இந்து மதத்–தைப்
ப�ொறுத்–த–வரை இறந்–த–வ–ரின் உடலை எரிக்க
வேண்–டும் என்–பதே சாஸ்–தி–ரம் ச�ொல்–லும் விதி.
இதில் எந்–த–வி–த–மான மாற்–றுக் கருத்–துக்–கும் இட–
மில்லை.

சாங்–கத்–தில் நாள், நட்–சத்–திர– ம், திதி, கர–ணம்,
?மைய–பஞ்–
ய�ோகம் இந்த ஐந்–தும் சேர்ந்–துள்–ளது. இதில் எதை
மாக வைத்து பலன் ச�ொல்–ல–மு–டி–யும்?

- எஸ்.எஸ்.வாசன், தென் எலப்–பாக்–கம்.
திதி, வாரம், நட்–சத்–தி–ரம், ய�ோகம், கர–
ணம் இந்த ஐந்–தினை
–
யு
– ம் நமக்–குத் தெரி–விப்–பதே
பஞ்–சாங்–கம் என்–பது மிக மிகச் சரி–யான கருத்து.
இந்த ஐந்– தி ற்– கு மே தனித்– த – னி – ய ாக பலன்
உண்டு. திதி என்–பது சூரி–ய–னுக்–கும், சந்–தி–ர–னுக்–
கும் இடையே உள்ள தூரத்– தை க் குறிப்– ப து.

பிர–தமை, த்வி–தியை, திரு–தியை
என்று வளர்–பிற
– ை–யில் ப�ௌர்–ணமி வரை 15 திதி–க–
ளும், அதே வரி–சை–யில் அமா–வாசை வரை 15
திதி–க–ளும் உண்டு. இந்த திதி என்–பது மரு–வியே
தேதி என்று பெயர் பெற்–றது. வாரம் அல்–லது
– ள்ள
நாள் என்–பது ராகு, கேது–வைத் தவிர எஞ்–சியு
– ான மற்ற ஏழு க�ோள்–களி
– ல்
உண்–மைக் க�ோள்–கள
அந்த நாள் எந்த கிர–ஹத்–தின் ஆதிக்–கத்–திற்–குள்
வரு–கிற
– து என்–பதை
–
ச் ச�ொல்–வது. இதில் திங்–கள்,
புதன், வியா–ழன் மற்–றும் வெள்ளி ஆகிய நாட்–கள்
சுப–கி–ர–ஹங்–க–ளுக்கு உரி–யன என்–றும், ஞாயிறு,
செவ்–வாய், சனி ஆகிய நாட்–கள் தீய க�ோள்–களு
– க்கு
உரி–யன என்–றும் பிரிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. நட்–சத்–தி–ரம்
என்–பது அந்–தக் குறிப்–பிட்ட நாளில் சந்–திர– ன் எந்த
நட்–சத்–திர– த்–தின் பாகை–யில் சஞ்–சரி
– த்–துக் க�ொண்–டி–
ருக்–கிற
– ார் என்–பதை
– ச் ச�ொல்–வது. உதா–ரண
– த்–திற்கு
நாள்–காட்–டி–யில் அன்–றைய தினம் கிருத்–திகை
என்று குறிப்–பி–டப்–பட்–டி–ருந்–தால், அந்த நாளில்
சந்–தி–ரன் கார்த்–திகை நட்–சத்–தி–ரக் கூட்–டத்–தின்
வழியே பய–ணித்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார் என்–பது
– க்–கும் நட்–சத்–திர– மே அன்–
ப�ொருள். சந்–திர– ன் சஞ்–சரி
றைய நாளின் நட்–சத்–தி–ர–மா–க–வும், அந்த நாளில்
பிறக்–கின்ற குழந்–தையி
– ன் ஜென்ம நட்–சத்–திர– ம
– ா–க–
வும் கணக்–கில் க�ொள்–ளப்–ப–டு–கி–றது. இவ்–வாறே
விஷ்–கம்–பம், பிரீதி, ஆயுஷ்–மான் என 27 வித–மான
ய�ோகங்–க–ளும், பவம், பால–வம், க�ௌல–வம் என
11 வித–மான கர–ணங்–க–ளும் உண்டு. இந்த திதி,
வார, நட்–சத்–திர, ய�ோக, கர–ணத்தை உள்–ள–டக்–
கி–யதே பஞ்–சாங்–கம் என்–பது. இவை ஐந்–திற்–கும்
தனித்–த–னியே விசேஷ பலன்–கள் உண்டு என்–றா–
லும் அன்–றைய திதி–யையு
– ம், நட்–சத்–திர– த்–தையு
– மே
– ை–யில் அதி–கம் கணக்–கில் எடுத்–துக்
நாம் நடை–முற
க�ொள்–கி–ற�ோம்.
உதா– ர – ண த்– தி ற்கு இன்று அமா– வ ாசை,
பிர–தமை, அஷ்–டமி, நவமி என்–றும், இன்–றைய
தினம் பரணி, கிருத்–திகை என்–றும் ச�ொல்–வது
சாதா–ர–ண–மா–கி–விட்–டது. இவற்–றில் எந்–தெந்த திதி–
யில் என்–னென்ன செய்ய வேண்–டும், எதைச்
செய்– ய க்– கூ – ட ாது என்று ஜ�ோதிட சாஸ்– தி – ர ம்
தெளி–வாக உரைக்–கி–றது. திதி மட்–டு–மல்–லாது,
மேற்–ச�ொன்ன ஐந்து அங்–கங்–க–ளுக்–கும் இந்த
விதி ப�ொருந்–தும். இதனை கற்–ற–றிந்த ஜ�ோதி–டர்
மூலம் அறிந்து க�ொண்டு செய்–கின்ற செய–லுக்கு
ஏற்–ற–வாறு பல–முள்ள நாளைத் தேர்ந்–தெ–டுத்து
செய–லில் இறங்–கு–வது நல்–லது. நடை–மு–றை–யில்
நமக்கு அதி–கம் பரிச்–சய
– மி
– ல்–லாத ய�ோகம், கர–ணம்
ஆகி–யவ
– ற்–றிற்–கும் அதிக பலம் உண்டு. சிறி–ய�ோர்
நமஸ்–கரி
– க்–கும்–ப�ோது, வேதம் படித்த பண்–டித
– ர்–கள்
‘ஆயுஷ்–மான் பவ ச�ௌம்யா..!’ என்று ஆசிர்–வா–
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தம் செய்–வர். ஆயுஷ்–மான் என்ற ய�ோக–மும்,
பவம் என்–கிற கர–ணமு
– ா–ரம் என்–கிற
– ம், ச�ௌம்–யவ
புதன்–கி–ழ–மை–யும் இணை–யும் நாள் அதி–அற்–புத
– –
மான பல–னைத் தர–வல்–லது. அத்–தகை
–
ய விசேஷ
பலனை நமஸ்–க–ரிப்–ப–வர் பெற–வேண்–டும் என்ற
ப�ொரு–ளில் வேத–விற்–பன்–னர்–கள் ஆசிர்–வா–தம்
செய்–வார்–கள். இவ்–வாறு ய�ோகம், கர–ணத்–திற்–கும்
பலன் என்–பது உண்டு என்–பதை ஜ�ோதிஷ சாஸ்–
தி–ரம் தெளி–வா–கச் ச�ொல்–கிற
– து. நமது தேவைக்கு
ஏற்ற நாளைத் தேர்ந்– தெ – டு த்து நாம் பயன்–
ப–டுத்–திக்–க�ொள்ள வேண்–டும்.

உல– கி ல் நல்– ல – வ ர்– க ள் அதி– க மா? தீய– வ ர்– க ள்
?அதி–
கமா?
- சு.பால–சுப்–ர–ம–ணி–யன், ரா–மேஸ்–வ–ரம்.

இன்– ப ம்-துன்– ப ம், பகல்-இரவு, இருட்டுவெளிச்–சம் என்ற எதி–ரெ–திர் துரு–வங்–களை சம
அள–வில் க�ொண்–டதே இந்த உல–கம். நல்ல சக்–
திக்கு இணை–யாக தீய சக்–தியு
– ம் இந்த உல–கத்–தில்
உண்டு. என்–கி–றது நியூட்–ட–னின் மூன்–றாம் விதி.
நல்–ல–வர்–க–ளும், தீய–வர்–க–ளும் சரி–சம அள–வில்
கலந்த கல–வையே இந்த உல–கம். தத்–து–வார்த்த
ரீதி–யாக ய�ோசித்–த�ோமே
– ய
– ா–னால், நல்–லவ
– ர்–களி
– ன்
– மே நல்–ல–
கண்–களு
– க்கு உல–கில் உள்ள எல்–ல�ோரு
வர்–க–ளா–கவே தென்–ப–டு–வார்–கள். தீய–வர்–க–ளின்
கண்–க–ளுக்கு உல–கில் உள்ள எல்–ல�ோ–ரும் தீய–
– ா–கத்–தான் தென்–படு
– வ
– ார்–கள். இது அவ–ரவ
– ர்
வர்–கள
பார்க்–கும் பார்–வைக்–கும், அவ–ர–வ–ரின் தனிப்–பட்ட
குணத்–திற்–கும் தகுந்–தாற்–ப�ோல் மாறு–ப–டும்.

கரு–துவ
– து தவறு. இதற்கு புராண ரீதி–யான ஆதா–ரம்
எது–வும் இல்லை. ‘சனைஷ்–ச–ரன்’ என்ற ச�ொல்–
லிற்கு மெது–வாக நகர்–பவ
– ன் என்று ப�ொருள். இந்த
சனைஷ்–சர– ன் என்–பது மருவி சனீஸ்–வர– ன் ஆகி–யி–
ருக்–க–லாம். வேத–மும் சரி, ஜ�ோதிட சாஸ்–தி–ர–மும்
சரி, வான–விய
– ல் அறி–விய
– லு
– ம் சரி இந்த மூன்–றுமே
சனி–யின் நிறம் கறுப்பு என்–பதை ஏற்–றுக்–க�ொள்–ள–
வில்லை. சனி–யின் வாக–னம் என்று நாம் நம்–பும்
காகத்–தின் நிறம் கறுப்பு என்–ப–தா–லும், சனிக்கு
உரிய தானி–யம் எள்ளு என்–ப–தா–லும் சனிக்கு
உரிய நிறம் கறுப்பு என்று நாமாக எண்–ணிக்
க�ொண்–டி–ருக்–கி–ற�ோம். நீல–வர்–ணம் என்–று–தான்
வேத மந்–தி–ரங்–கள் சனியை உரு–வ–கப்–ப–டுத்–து–
கின்–றன. ஜ�ோதிட சாஸ்–தி–ர–மும் சனி–யின் நிறம்
நீலம் என்–று–தான் அறி–வு–றுத்–து–கி–றது. இதனை
மெய்ப்–பிக்–கும் வித–மாக வான–வி–யல் அறி–வி–யல்

வர பக–வா–னுக்கு மட்–டும் கறுப்பு நிற வஸ்–திர– ம்
?சனீஸ்–
சாத்து–வ–தன் ஐதீ–கம் என்ன?
- த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம்.
சனீஸ்–வர பக–வான் என்று ச�ொல்–வது தவறு.
‘சனைஷ்–ச–ரன்’ என்று ச�ொல்–வதே சரி. ஈஸ்–வ–ரப்
பட்–டம் சனிக்கு வழங்–கப்–பட்–டி–ருப்–ப–தாக நாம்

சனைஷ்சரன்
ரீதி–யாக டெலஸ்–க�ோப் மூல–மாக காணும் அறி–
வி–ய–லா–ளர்–க–ளும் சனி–யின் நிறம் நீலம் என்றே
அறு–தி–யிட்–டுச் ச�ொல்–கி–றார்–கள். ஆகவே நவ–கி–ர–
ஹங்–க–ளில் உள்ள சனிக்கு கறுப்பு நிற வஸ்–தி–ரம்
சாத்துவதை விட நீல–நிற வஸ்–தி–ரம் சாத்துவதே
சாலச்–சி–றந்–தது.

காலணி த�ொலைந்– த ால் பாவம்
?ஏற்–‘க�ோயிலில்
த�ொலைந்–த–தா–கக் க�ொள்’ என்று கூறும் வாதம்
பு–டை–யதா?

,
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- ந.கனி–ம�ொழி கயல்–விழி,
கண்–ண–மங்–க–லம்.
ஏற்– பு – டை – ய து அல்ல. இது முற்– றி – லு ம்
மூட– ந ம்– பி க்– கையே . காலணி த�ொலைந்– த ால்
பாவம் த�ொலைந்து வி–டும் என்–பது உண்–மை–
யென்–றால் பாவம் செய்–ப–வர்–கள் எல்–ல�ோ–ரும்

இந்து மத பழக்க வழக்–கங்–கள், சம்–பிர– த
– ா–யங்–க–
?யானநமது
ளின்–படி கண–வனை இழந்த பெண்–கள் எந்த வகை–
அணி–க–லன்–களை அணிந்து க�ொள்–ள–லாம்?
குறிப்–பாக திரு–மாங்–கல்–யம், கைக்–காப்பு, கால்–விர– ல்
மெட்டி இவற்–றில் ஒதுக்–கப்–பட வேண்–டியவ
– ை எவை?
- கரு.ராஜ–மூர்த்தி, மாலை–யிட்–டான்–வ–யல்.
நமது இந்து மத பழக்– க – வ – ழ க்– க த்– தி ன்– ப டி,
கண–வனை இழந்த பெண்–கள் எந்த வகை–யான
அணி–கல
– ன்–களை
–
யு
– �ொள்–ளக் கூடாது.
– ம் அணிந்–துக
கண–வனை இழந்–த–பின் வெறெந்த சிந்–த–னை–யும்
இன்றி துறவு வாழ்வு மேற்–க�ொள்ள வேண்–டும்
என்று இந்து மத சம்–பி–ர–தா–யம் அறி–வு–றுத்–தி–னா–
லும், கால தேச வர்த்–த–மா–னத்–திற்கு ஏற்–றாற்–
ப�ோல் ஒரு சில சம்–பி–ர–தா–யங்–களை மாற்–றிக்
க�ொள்–வ–தில் தவ–றில்லை என்–பது அடி–யே–னின்
தாழ்–மை–யான கருத்து. நீங்–கள் குறிப்–பி–டு–வது
ப�ோல திரு–மாங்–கல்–ய–மும், கால் விர–லில் அணி–
யும் மெட்–டி–யும்–தான் திரு–மண ஆன நாள் முத–
லாக பெண்–கள் தங்–கள் வாழ்–நா–ளில் புதி–தாக
– ன்–கள். இத–னைக்
சேர்த்–துக் க�ொள்–ளும் அணி–கல
கருத்–தில் க�ொண்டு தற்–கா–லத்–தில் கண–வனை
இழந்த பெண்– க ள் திரு– ம ாங்– க ல்– ய த்– தை – யு ம்,
கால்–வி–ர–லில் அணி–யும் மெட்–டி–யினை மட்–டும்

வேண்–டு–மென்றே கால–ணியை த�ொலைத்–துக்
க�ொண்–டிரு
– ப்–பார்–கள். இம்–மா–திரி
– ய
– ான கூற்–றுக்–கள்
கால–ணியை
–
த் த�ொலைத்–தவ
– னி
– ன் மன ஆறு–தலு
– க்–
காக ச�ொல்–லப்–ப–டுவத
– ே தவிர, இந்–தக் கூற்–றில்
உண்மை கடு–க–ள–வும் இல்லை.

கிற பயங்–கர வெயில் விஞ்–ஞா–னிக
– ள் வானில்
?இருக்–அடிக்–
விட்– டி – ரு க்– கி ற விண்– க – ல ங்– க – ளி ன் விளை– வ ாய்
குமா?

- கே.ரா–ம–மூர்த்தி,
கீழ–கல்–கண்–டார்–க�ோட்டை.
நிச்–ச–யம
– ாக கிடை–யாது. அறி–வி–யல் கண்–டு–பி–
டிப்–பு–க–ளால் எந்த வகை–யி–லும் இயற்–கை–யான
நிகழ்– வு – க – ளி ல் மாற்– றத்தை உரு– வ ாக்க இய–
லாது. அடிக்–கிற வெயி–லும், பெய்–கின்ற மழை–
யும் கிர–ஹங்–க–ளின் சஞ்–சா–ரத்–திற்கு ஏற்–ற–வாறு
மாறு–ப–டு–கின்–றன. அத–னு–டைய தாக்–கத்–தினை
–
த்
தாங்–கிக்–க�ொள்–ளும் திற–னில்–தான் நாம் செயற்–
கை–யின் மூலம் மாறு–பாடு கண்–டி–ருக்–கி–ற�ோம்.
மரங்–கள் எல்–லாம் வெட்–டப்–பட்டு வெறும் கட்–டி–
டங்–கள
– ா–கக் காட்–சிய
– ளி
– ப்–பத
– ால் வெயி–லின் கடுமை
வாட்டி வதைக்–கி–றது. ஏரி–க–ளும், குளங்–க–ளும்
ஆக்–கி–ர–மிக்–கப்–பட்–ட–தால் தண்–ணீர் சேமிக்–கப்
ப
– ட
– ா–மல் பஞ்–சம் உண்–டா–கிற
– து. அடிக்–கிற வெயில்
எப்–ப�ோ–தும்–ப�ோல்–தான் அடிக்–கி–றது. நமது செய்–
கை– க – ள ால் நம்– ம ால் அதன் தாக்– க த்– தி – னை த்
தாங்–கிக்–க�ொள்ள இய–லவி
– ல்லை. விஞ்–ஞா–னி–கள்
வானில் விட்–டி–ருக்–கின்ற விண்–க–லங்–க–ளி–னால்–
தான் வெயி–லின் தாக்–கம் கடு–மை–யாக உள்–ளது
என்ற கருத்து ஏற்–பு–டை–யது அல்ல. முற்–றி–லும்
தவ–றா–னது.

நெரூர் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம்
தவிர்த்து மற்ற அணி–கல
– ன்–களை அணிந்து க�ொள்–
கி–றார்–கள். தற்–கா–லச் சூழ–லில் இதில் தவ–றே–தும்
இல்லை என்–ப–தால் பெரி–ய–வர்–கள் இந்த நடை–மு–
றையை அனு–மதி
– ான மனக்
– க்–கி–றார்–கள். உறு–திய
கட்–டுப்–பாடு என்–பது மட்–டுமே பெண்–க–ளுக்–கான
வேலி. இந்த மனக்–கட்–டுப்–பாட்–டினை ஆடை,
ஆப–ர–ணங்–க–ளில்–தான் வெளிப்–ப–டுத்த வேண்–டும்
– மி
– ல்லை. சம்–பிர– த
– ா–யத்தை மாற்–றிக்
என்று அவ–சிய
க�ொள்–வ–தில் தவ–றில்லை.
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சேலம் - உத்தம ச�ோழபுரம்

கல்யாணம் நடத்தி வைக்கும்

கரபுரநாதர்
த

மி–ழ–கத்தை ஆண்ட சேர, ச�ோழ, பாண்–
டி–யர் மூவ–ரும் எப்–ப�ொ–ழு–தும் தங்–க–ளுக்–
குள் அடுத்–தவ
– ர் ஆற்–றலை அடக்–குவ
– தையே
–
தங்–க–ளது குறிக்–க�ோ–ளா–கக் க�ொண்–டி–ருந்–த–
னர். இந்த முயற்–சி–யில் இடை–விடா
–
து இயங்–
கி–யதா
– ல் தென்–ன–கச் சரித்–தி–ரத்–தின் ஏடு–கள்
விறு–வி–றுப்–பும், சுறு–சு–றுப்–பும் நிறைந்த வீர
நிகழ்ச்–சிக
– ள
– ால் நிரப்–பப்–பட்டு சுவை–மிக்–கதா
– –
னது. மாறி, மாறி மூவர் ஆண்ட பகு–தியி
– லு
– ம்
வில், கயல், புலிக்–க�ொடி பறந்து வீரம் கண்டு
சிலிர்த்–துக் க�ொண்–டது. அமிழ்–தினு
– ம் இனிய
தமி–ழால் தனது வீரம், ஈரம் இவற்றை புல–வர்–
கள் பாட, இவர்–கள
– து ப�ோர்க்கரு–விக
– ளு
– க்கு
ஓய்வே இல்–லா–மல் ப�ோனது. புல–வர்–க–ளும்
இவர்–களை விட–வில்லை. ப�ோற்–றி–யும், தூற்–
றி– யு ம் இலக்– கி – ய த்– தி ன் பக்– க ங்– க ளை நிரப்–
பி–னார்–கள். “நீ மட்–டும் த�ோற்–று–விட்–டால்
உனது த�ோளில் ஆடி–டும் வெற்றி மாலை,
ப�ொது–மக
– ளி
– ரி
– ன் கால–டிப
– ட்டு கசங்கி விடும்.
பிறகு நீ இருப்–பது
– ம் ஒன்று. இறப்–பது
– ம் ஒன்–று”
என்று பாட்–டால் தூண்–டிவி
– ட என்–னென்ன
விளை–வு–கள் நேர்ந்–தி–ருக்–கும்!
ஆண்–பாற் புல–வர்–கள், இப்–படி அர–சர்–
களை வீரத்– தி ன் விஸ்– வ – ரூ – ப த்தை கண்டு
களிப்–புற, பெண்–பாற் புல–வ–ரான ஔவை–
யார், கடும் பகை உணர்வு க�ொண்–ட–வர்–
களை ப�ோர்க்–க–ளத்–திலே மட்–டும் சந்–தித்–
துக் க�ொண்–டவ
– ர்–களை, திரு–மண விழா–வில்
நட்–புட
– ன் சந்–திக்க வைத்து மனி–தத்து
– வ
– த்–தின்
மறு–பக்–கத்தை காண வைத்–தாள். இரு–முறை
அவ்–வி–தம் நடத்–திக் காட்–டி–யுள்–ளாள். ஒரு–
முறை ஔவை–யா–ரும், கபி–ல–ரும் சேர்ந்து
பாரி–ம–க–ளிர் திரு–ம–ணத்தை திருக்–க�ோ–வி–லூ–
ரில் மூவேந்–தர்–க–ளின் முன்–னி–லை–யில் நடத்–
திக் காட்–டி–யி–ருக்–கி–றாள். மறு–முறை சேலம்
மாவட்–டம், உத்–தம ச�ோழ–பு–ரத்–தில் அமைந்–
துள்ள பெரி–ய–நா–யகி சமேத கர–பு–ர–நா–தர்
திருக்–க�ோ–யி–லில் சேர–னின் முன்–னில
– ை–யில்
ச�ோழ–னுக்–கும், பாண்–டிய
– னு
– க்–கும், க�ொங்கு
நாட்– டி ன் ஏழைப் பெண்– க ளை மணம்
முடித்–துவைத்
–
து சாதித்–தாள். எப்–படி இவை
சாத்–தி–யப்–பட்–டன?
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புல– வ ர்– க – ளி ன் மீது க�ொண்ட ஆழ்ந்த
பற்று, தமிழ்–மீது க�ொண்ட பாசம், இறை–வன்
மீது க�ொண்ட அள–வற்ற பக்தி ஆகி–யவையே
–
இந்த மூவ–ரை–யும் ஓரி–டத்–தில் கட்டி நிற்க
வைத்த உத்தி.
– ாக வந்த வீர–பாண்–டிய
– ன்
மாப்–பிள்–ளைய
தங்–கிய ஊர் வீர–பாண்டி ஆயிற்று. உத்–தம
ச�ோழன் தங்–கிய ஊர் உத்–தம ச�ோழ–புர
– ம் என்–
றா–யிற்று. இந்த வீர–பாண்–டி–யன் ச�ோழற்கு
திறை செலுத்–திக் க�ொண்டு சிற்–ற–ர–ச–னா–கத்
திகழ்ந்–த–வன், உத்–தம ச�ோழ–னின் தந்–தை–யா–
கிய கண்–ட–ரா–தித்–தர் காலத்–தில் பாண்–டிய
நாட்–டில் தனி–யர
– சு புரி–யத் த�ொடங்–கின
– ான்.
இதனை பாண்–டிய வர–லாற்–றில் சதா–சி–வப்
பண்–டா–ரத்–தார் தெரி–விக்–கின்–றார்.

ஒளவையார்

பாண்டியன்
சைவ சமய வர–லாற்–றில் இடம் பெற்ற
கண்–டர
– ா–தித்–தரு
– க்–கும், செம்–பிய
– ன்–மா–தேவி
– க்–
கும் பிறந்த ஒரே மக–னான உத்–தம ச�ோழன்
தன் தாயு–டன் சேர்ந்து ஆற்–றிய சைவ சமய
வளர்ச்– சி க்– கு ம், திருப்– ப – ணி – க – ளு க்– கு ம் ஈடு
இணையே கிடை–யாது. பல்–லவ
– ர்–கள் காலத்–
தில் 375 என்ற எண்–ணிக்–கை–யில் இருந்த
திருக்–க�ோ–யில்–களை ச�ோழர்–கள் காலத்–தில்
3000 க�ோயில்–க–ளாக மாற்–றிய பெரு–மை–யில்
இவ–னுக்கு பெரும் பங்–குண்டு. இந்த வீர–
பாண்–டிய
– னை ப�ோர்க்–கள
– த்–தில் தலை–யைக்
க�ொய்து மது– ரை – யை க் கைப்– ப ற்– றி – ய – தா ல்
உத்–தம ச�ோழன், (ஆட்–சி–யாண்டு கி.பி. 970985) தன் பாட்–டன் முத–லாம் பாரந்–தக
– னை
–
ப்–
ப�ோல் ‘மது– ர ாந்– த – க ன்’ என்– னு ம் பட்– ட ப்
பெய–ரினை புனைந்து க�ொண்–டான்.
இருங்–க�ோ–ளர் மகள் வான–வன் மாதே–
வி– யி ன் வளைக்– க – ர த்தை ச�ோழன் இத்–
தி–ரு–ம–ணத்–தில் பற்–றி–ய–தால், க�ொங்கு நாட்–
டில் வான–வன்–மா–தேவி என்ற ஊர் உரு–வா–
யிற்று. மண விழா– வி ற்கு வரும் சேரனை
மண–மக
– ள்–களு
– க்கு சீராக பால் சுரக்–கும் ஆடு
ஒன்–றினை
–
க் க�ொண்–டுவ
– ர ஔவை–யார் கட்–
ட–ளை–யிட, அவன் ப�ொன்–னா–லான ஆடு
ஒன்–றி–னையே பரி–சாக வழங்கி ஔவை–யா–
ரின் அன்–பிற்கு பாத்–தி–ர–மா–னான்.
திரு–மண
– ம் நடந்–தேறி
– ய கைய�ோடு, மூவேந்–
தர்– க – ளு ம் ஔவை– ய ாரை சீண்டி விட்டு
மகிழ எண்ணி, “தாயே! திரு–மண
– த்–திற்கு திரு–
மணி முத்–தாற்–றில் பாடி, பாலும், நெய்–யும்
வர–வ–ழைத்–தாய். மாரி–யைப் ப�ொன் மாரி
ப�ொழிய வைத்– தாய் . பருத்– தி யை ஆடை–
யாக காய்க்க வைத்–தாய். வய–லில் அரி–சி–யா–
கவே வர–வ–ழைத்–தாய். எங்கே இந்த காய்ந்–து–
ப�ோன பனந்–துண்–டினை காயா–மல் தவிர்க்க
வைக்க உன்–னால் பாட முடி–யுமா?” என்று
கேட்–ட–னர்.
உடனே ஔவை–யா–ரும்,
“திங்–கட் குடை–யுட
– ைச் சேர–னும், ச�ோழ–னும், 		
			
பாண்–டி–ய–னும்
மங்–கைக் கரு–கிட வந்–துநி
– ன் றார்–மண
– ப் பந்தலிலே
சங்–க�ொக்க வெண்–கு–ருத் தீன்–று–பச் ச�ோலை 		
				சல–சல
– த்து
நுங்–குக்–கண் முற்றி யடிக்–கண் கறுத்து நுனி 		

சேரன்
				
சிவந்து
பங்–குக்கு மூன்று பழந்–தர வேண்–டும் பனந்–		
				
துண்–டமே.”
- என்று பாட காய்ந்த பனந்– து ண்டு
துளிர்த்து பச்சை மர–மாகி மூன்று பாகங்–
களை உடைய நுங்– க ாக மூவேந்– த ர்– க – ளு க்–
கும் ஆளுக்–க�ொரு நுங்கு தந்து வியப்–பில்
ஆழ்த்–தி–யது!
மாப்– பி ள்– ளை – க – ள ான ச�ோழ– னை – யு ம்
பாண்–டிய
– னை
–
யு
– ம் ஆசீர்–வதி
– த்–துப் பாடு–கின்–
றாள் ஔவை. “எம்–மி–றைவா! நான், ச�ோழ,
பாண்– டி – ய னை வாழ்த்– தி ய வாய்– ம�ொ ழி
காலத்–திற்–கும் இங்கே, இனி திரு–மண
– ம் புரிந்து
க�ொள்–ப–வர்–களை ஆசீர்–வ–திக்–கட்–டும். உன்
திரு–முன் நடை–பெ–றும் அத்–தி–ரு–ம–ணங்–கள்
தடை–யேது
– மி
– ன்றி சிறப்–பாக நடந்–தேற
– ட்–டும்.
இத்–த–லம் இன்–று–ப�ோல் என்–றும் திரு–ம–ணக்
களை–ய�ோடு திகழ வேண்–டும் என்று உன்
திரு–முன் விண்–ணப்–பித்–துக் க�ொள்–கின்–றேன்”
என்று பாடி வரம் வாங்–கித் தந்துள்ளாள்.
இந்த ஔவை–யார் நாம் ப�ோற்றி வழி–படத்
–
த�ோதாக திருக்–க�ோ–யில் முன் நின்று அருள்
பு
– ரி
– கி
– ற
– ாள். பாரி மக–ளிர் திரு–மண
– ம் இத்–தலத்
–
–
தில் நடை–பெ–ற–வில்லை என்–பதை ஔவை–
யா–ரின் கவி–தைத் திரட்–டும், புற–நா–னூற்று
செய்–யு–ளும் உறு–திப்–ப–டுத்–து–கின்–றன. ஆனா–
லும் அதற்கு ஒப்–பான, அதற்–கும் மேலான
திரு–மண
– ங்–களை இங்கே நடத்–தியி
– ரு
– க்–கிற
– ாள்
என்–ப–தும் மெய்ப்–பிக்–கப்–ப–டு–கின்–றன.
அற்–பு–தங்–கள் பல நடந்த ஆல–யத்–துக்–குள்
பிர– வே – சி க்க ஐந்து நிலை ரா– ஜ – க� ோ– பு – ர த்
திற்– கு ள் நுழை– கி ன்– ற� ோம். மகா– ம ண்– ட ப
நுழைவு வாயி–லின் மேல் சுவ–ரி–லுள்ள சிறிய
மண்–ட–பத்–தில் சேர, ச�ோழ, பாண்–டி–யர்,
கர–தூஷ
– ண
– ன், குண–சீல
– ன், திரு–மூல
– ர், கர–டிச்
சித்–தர், ஔவை–யார், நார–தர், அரு–ண–கி–ரி–
நா–தர் மற்–றும் திரு–நாவு
– க்–கர
– ச
– ர் பிர–திமை
–
க
– ள்
நம்மை வர–வேற்–ற–படி நிற்–கின்–ற–னர்.
வலம் வரும்–ப�ொ–ழுது பழைய முறைப்–
படி சந்–திர பக–வா–னுக்கு சந்–நதி இல்லை.
இந்த இடத்–தி–லி–ருந்து ராஜ க�ோபு–ரத்தை
நிமிர்ந்து பார்த்–த–வர்–கள் சற்றே அதிர்ந்–து–
தான் ப�ோவார்–கள். ஒரு பெண்–ணின் சிற்–பம்
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நி னை – வு – று த் – து – கி ன் – ற ன .
க�ோபு–ரச் சுற்–றினை த�ோள்–
க–ளில் தாங்–கா–மல் திரும்பி
மூவ–ரும் மாய்ந்து, மாய்ந்து
நின்று தனது மென்–மைய
– ான
திருப்–ப–ணி–கள் செய்–வித்–தி–
ருப்–பதை சின்–னங்–கள் ச�ொல்–
மார்–பக
– ங்–கள
– ால் தாங்கி நிற்–
லிச் ச�ொல்லி மகிழ்–கின்–றன.
கின்–றாள்!
க�ோயில் வளா–கத்–தில் சில
கன்னி மூலை கண– ப –
திக்கு அடுத்து பஞ்–சலி
– ங்க சந்–
கல்– வெ ட்– டு த் தக– வ ல்– க ள்
ந–தி–யில் கரி–கா–லன் காலத்து
தென்–ப–டு–கின்–றன.
சி ன் – ன ஞ் – சி று ந ந் தி பி ர –
ம க ா ம ண் – ட – ப த் – தி ற் –
திஷ்டை செய்– ய ப்– ப ட்– டு ள்–
குள் நுழைந்–த–வுட
– ன் ஒட்டு
ளது. அரு– ண – கி – ரி – நா – த – ர ால்
ம�ொத்–த–மாக ஒரு சிவா–ல–
பாடப்–பெற்ற ஆறு–முக
– க் கட–
யக் காட்சி கண்– மு ன்னே
வுள், வள்ளி-தெய்–வா–னை–
விரி–கின்–றது.
ய�ோடு திருக்–காட்–சி–ய–ளித்து
க�ொ டி ம ர ம் , ந ந் தி
அ ரு ள் – ப ா – லி க் – கி ன் – ற ா ர் .
தேவர், நவ–கி –ரக மேடை,
அதை அடுத்து ஐயப்–பன், கர–
அம்–மன் சந்–நதி, நட–ரா–ஜர்
கரடிசித்தர்
டிச் சித்–தரி
– ன், சந்–நதி
– க
– ளை
–
க்
சந்–நதி அர்த்த மண்–ட–பம்,
காண–லாம். கரடி சித்–தர், கர–பு–ர–நா–த–ருக்கு
கரு–வறை என நமது பார்வை கடை–சி–யாக
– ப்–ப–
தனது ஆத்–மா–வையே நிவே–தித்து தவ–மிரு
மூல–வர் மேல் பட்டு நிலைத்து நிற்–கின்–றது.
வர், நார–தர் கேட்–டுக்–க�ொண்–ட–ப–டி–யால்
– ன் உருவ அமைப்பு பெரி–தாக இருந்–தா–
நந்–தியி
திரு–மண இடத்–திற்கு வந்து கலாட்டா செய்து
லும் அது பழ–மையி
– ன் பெரு–மையை அழ–குற
– க்
கல–க–லப்–பூட்ட கரடி உரு–வில் க�ோயி–லுக்–
காட்டி நிற்–கிற
– து. கள்–ளம் கப–டம
– ற்ற அகன்ற
குள் நுழைய உண்–மை–யா–கவே கரடி வந்து
நீள் விழி–களை உடைய கன்–றுக்–குட்–டி–யின்
உயி–ர�ோட்–ட–மான முக அமைப்பு! நந்–திக்கு
– க
– ப் பயந்து, மக்–கள் அடித்து துரத்த,
வி
– ட்–டதா
அருகே உள்ள தூணில் ஒரு பக்–கம் மானு–ட–
சித்–தர் சிவனை ந�ோக்கி தஞ்–ச–ம–டைய ஓடி–
னை–யும், மறு–பக்–கம் தடி ஊன்–றிய கிழ–வ–
னார். சிவன் அப்–ப�ொ–ழுது அவ–ருக்–குக் காட்–
னை–யும் காண–லாம். இந்–தச் சிற்–பங்–க–ளின்
சி–யளி
– த்து “சித்–தனு
– ம், சிவ–னும
– ாக இங்–கேயே
பின்–ன–ணி–யில் மகா மண்–ட–பம் உரு–வான
தங்கி இரு” என்று வர–ம–ருள வழக்–கப்–படி
கதை இருக்–கி–றது.
நார–த–ரின் கல–கம் நன்–மை–யில் முடிந்–தது.
கி.பி. 16ம் நூற்– ற ாண்– டி ல் விஜ– ய – ந – க ர
சித்–தர் சந்–ந–திக்–குப் பின்–பு–றம் அமைந்–
துள்ள வீர–பத்–தி–ரர் சந்–நதி அருகே சிவ–லிங்–
அர– ச ர் கிருஷ்ண தேவ– ர ா– ய ர் காலத்– தி ல்
கத் திரு–மே–னியை தரி–சிக்–கலா
– ம். அண்–டம்
உத்– த ம ச�ோழ– பு – ர த்– தை ச் சேர்ந்த உத்– த ம
ஒரு அணு–வாக, அணுவே ஒரு அண்–ட–மாக
ச�ோழ செட்டி ஆதித்த தேவன் என்– கி ற
எத்–தனைய�
–
ோ தலை–முறை
–
–
மிளகு வியா– ப ாரி உளுந்–
யைச் சேர்ந்த மன்–னர்–கள்
தூர்–பேட்டை சந்–தை–யில்
வழி–பட்ட அந்த சின்–னஞ்–
மிளகு விற்க மூட்–டை–க–ளு–
சிறு சிவ–லிங்–கம் ஒடுங்–கிய
டன் பய– ண ப்– ப ட்– டா ன்.
பிர–மாண்–ட–மா–கக் காட்–
வழி– யி ல் சிவ– ப ெ– ரு – ம ான்
சி– ய – ளி க்– கி – ற து. அருகே
கிழ ரூபத்– தி ல கையில்
தல–மர
– ம
– ா–கிய வில்–வம
– ர
– ம்,
தடி, கமண்–ட–லம், கக்–கத்–
ஏகப்– ப ட்ட க�ோரிக்– கை –
தில் இடுக்–கிய வேதங்–க–ளு–
டன் உத்–தம செட்–டியை
க – ளு க் கு அ டை – ய ா – ள –
வழி மறித்து இரண்டே
ம ா க வ ளை – ய ல் – க ள் ,
இரண்டு மிளகு மட்– டு ம்
தூளி– க ள், மஞ்– ச க்– க – யி று
கேட்க, செட்–டிய
– ார் இவை
ம ால ை – க ள் ச கி – த ம்
உ ளு ந் து மூ ட் – டை – க ள்
காட்–சி–ய–ளித்–தது.
என்று ப�ொய் கூறி–விட்டு
க� ோ ஷ் – டத் – தி ல்
பிரம்மா, சிவ– து ர்க்கை,
நிற்–கா–மல் சென்–றார். சந்–
திரு– வ – ரு ள் வழங்க, சண்–
தையை அடைந்து மூட்–
டி– கே ஸ்– வ – ர ர், தீர்த்தக்
டையை விற்–ப–னைக்–காக
கிணறு, பைர–வர், சனி–ப–க–
பிரிக்க மிள– கெ ல்– லா ம்
வான், சூரிய பக– வ ான்
உளுந்– தா க மாறி இருந்–
என அடுத்–தடு
– த்–துக் காண–
தது! எல்–ல�ோர் மூட்–டை–
லாம். திருச்– சு ற்– று – க – ளி ல்
யும் இவ்– வி – தமே மாறி
பெரிய பெரிய மீன் சின்–
இருக்–கக்–கண்டு பதட்–டப்–
னங்– க ள் பாண்– டி – ய னை
பட்–ட–னர். அப்–ப�ொ–ழுது
தூண் சிற்பம்
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அச–ரீரி வானில் ஒலித்து நடந்–த–தைக் கூற,
தன் தவ–றுக்கு வருந்தி மன்–னிப்–புக் கேட்டு
உத்–தம செட்டி சிவ–னி–டம் மன்–றா–டி–னார்.
பிறகு எல்–லாம் பழை–ய–படி மிள–காக மாற
அதை விற்று வந்த பணத்–தைக் க�ொண்டு
மகா–மண்–ட–பம் எழுப்–பி–ய–து–டன், தேவஸ்–
தான இறை–யி–லி–யாக சேலம் நாட்–டின் சில
ஊர்–க–ளின் நன்–செய், புன்–செய் நிலங்–க–ளை–
யும், உத்–தம ச�ோழ–பு–ரத்–தின் மக–மை–க–ளை–
யும் க�ோயில் திருப்–ப–ணிக்கு, திரு–மே–னிச்
சாத்து, திரு–விள
– க்கு, அமு–துப்–படி இவற்–றிற்கு
அளித்–துள்–ளான். மேலும் உத்–தம ச�ோழன்
வெளி–யிட்ட, நடு–வில் புலி–யு–ரு–வ–மும், ஓரத்–
தில் உத்–தம ச�ோழன் என்ற வட–ம�ொ–ழி–யும்
ப�ொறிக்–கப்–பட்ட முத்–திரை
–
க் காசு–களை
–
யு
– ம்
காணிக்–கை–யாக செலுத்–தி–யுள்–ளான்.
தனி சந்–ந–தி–யில் பெரி–ய–நா–ய–கி–யம்–மன்
திருக்– க ாட்– சி – ய – ளி க்– கி ன்– ற ாள். ஒரே இடத்–
தில் நின்–ற–வாறு இரு–வ–ரை–யும் தரி–சிக்–கும்
அமைப்பு இங்கே இருப்– ப – தா ல் அம்– ம ன்
சந்– ந – தி க்கு முன்பு திரு– ம – ண ங்– க ள் நடை–
பெ–றுகி
– ன்–றன. இல்–லற
– ம், நல்–லற
– ம
– ாக நடக்க
துணை புரி–கின்–றாள் அன்னை.
அர்த்த மண்–டப
– த் தூண்–கள் தல–புர
– ா–ணத்–
தை–யும் சிற்–பங்–கள் மூலம் ச�ொல்–கின்–றன. ஒரு
தூணின் மேற்–புற
– ம் ச�ோழன் புலிக்–க�ொடி
– யு
– ட
– –
னும், சேரன் கீழ்ப்–பு–றம் விற்–க�ொ–டி–யு–ட–னும்
நின்–ற–வாறு இறை–வனை வழி–ப–டு–கி–றார்–கள்.
மற்–ற�ோர் தூண் புலிக்–கால் முனி–வர் பூஜித்–
ததை விவ–ரிக்–கி–றது. மேலும் ஐயப்–பன், ஒரு

தலை-இரு உடல் யானை, காளை ஆகி–ய–
வை–யும் தூண்–க–ளில் காட்–சிப்–ப–டுத்–தப்–பட்–
டுள்–ளன.
கரு– வ – றை க்– கு ள் திருக்– க ாட்– சி – ய – ளி க்– கு ம்
லிங்–கத் திரு–மேனி வலப்–பு–ற–மாக சாய்ந்–தி–
ருக்–கி–றது. குண–சீ–லன் என்ற அந்–தண சிறு–
வன் மாலை சாத்தி வழி–ப–டத் த�ோதாக திரு–
மு–டியை சாய்த்து, அரு–ளிய
– தா
– ல் முடி–சாய்ந்த
மன்– ன ர் என்– று ம், ரா– வ – ண – னி ன் தம்பி
கர– தூ – ஷ – ண ன் 1000 வரு– ட ங்– க ள் ஒற்– றை க்
காலில் நின்று தவ–மி–யற்றி இத்–த–லத்து இறை–
வன் அருள் பெற்–றதா
– ல் கர–புர
– நா
– த
– ர் என்–றும்
ச�ோழ மன்–னர்–க–ளின் மாந–க–ராக துலங்கி
இத்–தி–ருக்–க�ோ–யி–லில் சிறப்–புற திகழ்ந்–த–தால்
ச�ோழீஸ்–வர
– ர் என்–றும் இறை–வன் திரு–நாம
– ங்–
கள் பெற்–றுள்–ளார். மகா–பா–ரத பீம–னால்
பிர–திஷ்டை செய்–யப்–பட்ட ஐந்து திரு–மேனி–
க–ளில் இத்–த–லத்து இறை–வ–னும் ஒரு–வர். அப்–
பர் சுவா–மி–க–ளால் இத்–த–லம் பாடல் பெற்–
றது. மேற்–புற சுவ–ரில் பாட–லின் ஒரு பகுதி
கல்–வெட்–டில் பதிவு செய்–யப்–பட்–டுள்–ளது.
இத்–தலத்
–
தி
– ல் திரு–மண
– ம் புரிந்–துக�ொள்ள
–
விரும்–புப
– வ
– ர்–கள் 9345263854 என்–கிற த�ொலை–
பேசி எண்–ணில் த�ொடர்பு க�ொண்டு மேலும்
விவ–ரங்–கள் பெற–லாம்.
இத்– த – ல ம் சேலத்– தி – லி – ரு ந்து 5 கி.மீ.
தூரத்–தில் திரு–ம–ணி–முத்–தாற்–றின் மேற்கே
அமைந்–துள்–ளது.

- இறைவி
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ன்–னுப
– ெ–ரும் பழு–வூர் எனப்–பெ–றும் மேலப்
பழு– வூ – ரி – னை த் தலை– மை – யி – ட – மா – க க்
க�ொண்ட பழு–வேட்–ட–ரை–யர்–கள் மேலப்–ப–ழு–
வூ–ரி–லும், சிறு பழு–வூர் எனப்–பெ–றும் கீழப்–
ப–ழு–வூ–ரி–லும் ஐந்து சிவா–ல–யங்–களை எடுத்து
அளப்–ப–ரிய சைவத் த�ொண்–டினை ஆற்–றி–ய–
வர்–கள் ஆவர். கீழப்–ப–ழு–வூர் ஆலந்–து–றை–யார்
க�ோயில் மட்–டும் திரு–ஞா–ன–சம்–பந்–த–ரால் பாடல்
பெற்–றது என்–பத
– ால் பழு–வேட்–டரை
– ய
– ர் அரசு உத–ய–
மா–வ–தற்கு முன்பே இருந்த பழங்–க�ோ–யி–லைப்
பின்–னா–ளில் பழு–வேட்–டரை
– ய
– ர்–கள் புதுப்–பித்–தன
– ர்
என்–ப–த–றி–ய–லாம். ஆலந்–து–றை–யார் க�ோயிலை
ஒட்டி அல–மந்த மற–வ–னீ–ஸ்–வ–ரம் எனும் சிறிய
ஆல–யம் பழ–வேட்–ட–ரை–யர்–க–ளால் புதி–தாக எடுக்–
கப்–பெற்ற ஒன்–றாம். கீழப்–ப–ழு–வூர் க�ோயில்–கள்
தவிர மேலப்–ப–ழு–வூ–ரில் ஊரின் மேற்–குப் பகு–தி–
யில் திருத்–த�ோற்–ற–மு–டைய மகா–தே–வர் க�ோயில்
என்ற சுந்–த–ரேஸ்–வ–ரர் திருக்–க�ோ–யில் உள்–ளது.
மேலப்–ப–ழு–வூ–ரின் கிழக்–குப் பகுதி தற்–கா–லத்–தில்
கீழை–யூர் என அழைக்–கப்–பெ–று–கின்–றது. கீழை–
யூ–ரில் ஒரே வளா–கத்–தி–னுள் இரண்டு சிவா–ல–யங்–
கள் திகழ்–கின்–றன. இந்த இரட்டை க�ோயில்–கள்
இரட்டைக் க�ோயில்
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- கீழையூர்

பழு–வேட்–டரை
– ய
– ர் கலை–யின் உச்–சத்–தைக் காட்–டும்
ஒப்–ப–ரும் க�ோயி–லாக விளங்–கு–கின்–றன.
கீழை–யூரி
– ன் பழம்–பெ–யர் அவனி இந்–தர்–வபு
– ர– ம்
என்–ப–தா–கும். திருச்–சி–யி–லி–ருந்து அரி–ய–லூர் அல்–
லது ஜெயங்–க�ொண்–டம் செல்–லும் சாலை–யில்
கீழை–யூர் உள்–ளது. தஞ்–சை–யிலி
– ரு
– ந்து அரி–யலூ
– ர்
– வூ
– ரி
– லி
– ரு
– ந்து
செல்–லும் சாலை–யில் உள்ள கீழப்–பழு
பிரி–யும் திருச்சி சாலை–யில், 2 கி.மீ. த�ொலை–
வில் கீழை–யூர் திகழ்–கின்–றது. முற்–கா–லச் ச�ோழர்
கலை–யின் உன்–னத சிறப்–புக்கு ச�ோழ மன்–னர்–
கள் படைத்த ஆல–யங்–க–ளில் உள்ள சிற்–பங்–கள்
தவிர பழு–வேட்–ட–ரை–யர்–க–ளும் க�ொடும்–பா–ளூர்
இருக்கும் வேளிர்–களு
– ம் படைத்த ஆல–யங்–களி
– ல்
சிற்–பங்–களு
–
உள்–ளன. அந்த வகை–
– ம், கார–ணமாக
யில் கீழை–யூர் இரட்–டைக் க�ோயில்–கள் உள்ள
அவ–னி–கந்–தர்வ ஈஸ்–வ–ர–கி–ரு–கம், உலக கலை
வல்– ல� ோ– ர ால் பெரி– து ம் ப�ோற்– ற ப் பெறு– கி ன்ற
ஒன்–றாக விளங்–கு–கின்–றது.
கல்– வெட் – டு – க ள் இவ்– வா – ல – ய த்தை அவனி
கந்–தர்ப்ப ஈஸ்–வ–ர–கி–ரு–ஹம் என்–றும் அவனி கந்–
தர்வ ஈஸ்–வர கிரு–ஹம் என்–றும் குறிப்–பி–டு–கின்–
றன. மேலும் அதே கல்–வெட்–டு–கள் தென்–பு–றம்
உள்ள சிவா–ல–யத்தை தென்–வா–யில் க�ோயில்
என்– று ம் வட– பு – ற ம் உள்ள சிவா– ல – ய த்தை வட–
வா–யில் க�ோயில் என்–றும் குறிப்–பி–டு–கின்–றன.
அவனி கந்–தர்வ ஈஸ்–வர கிரு–ஹம் என்ற ப�ொதுப்

முது முனைவர்
குடவாயில்

பாலசுப்ரமணியன்
பல்– ல – வ ர் கால சிம்– ம த் தூண்– க – ளி ன் கலைத்–
தாக்–கம் இங்கு மிளிர்–வ–தைக் காண–லாம். மகா
– த்–தில் இடம் பெற்–றுள்ள கங்–காத
– ர– மூ
– ர்த்தி,
மண்–டப
நான்–முக
– ன், சூரி–யன் என்ற மூன்று சிற்–பப் படைப்–
பு–க–ளுக்கு ஈடாக எதை–யும் ச�ொல்ல முடி–யாது.
வானத்–தி–லி–ருந்து இறங்–கும் விண்–ணக கங்கை
நல்–லாளை தன் ஒற்–றைச் சடையை ஏந்தி சிவ–பெ–ரு–
மான் தாங்கி நிற்–கிறா
– ர். நதி–மக
– ள் ஒருத்–தியை ஈசன்
தழு–வு–வது கண்ட உமா–தேவி ஊடல் க�ொண்டு
பர–ம–னை–விட்டு வில–கிச் செல்ல முற்–ப–டு–கி–றாள்.
ஈசன�ோ தன் இடக்–க–ரத்–தால் தேவியை வில–கா–த–
வாறு அணைத்த வண்– ண ம் வலக்– க – ர த்– த ால்
– ய ஒன்–றாம்.
அவளை வரு–டும் காட்சி உயிர்ப்–புடை
கரு–வற
– ை–யில் அகத்–தீஸ்–வர– ர் மூல–வர– ாக இலிங்க
வடி–வில் காட்சி நல்–கு–கி–றார். முன் மண்–ட–பத்–தில்
சிம்–மத் தூண்–க–ளுக்கு இடையே நின்–ற–வாறு சிவ–
னா–ரைக் காண்–பது ஒரு சுகா–னுப
– வ
– மாக
–
இருக்–கும்.
தென்–வா–யில் க�ோயி–லின் க�ோஷ்–டங்–க–ளில்
வட–பு–றம் நின்ற க�ோல பிரம்–ம–னும், கிழக்–குத்
திசை க�ோஷ்–டத்–தில் நின்–ற–க�ோல முரு–க–னும்,
தென்–புற க�ோஷ்–டத்–தில் தட்–சி–ணா–மூர்த்–திக்–குப்
பதி–லாக நின்–ற–க�ோல சந்–தி–ர–சே–க–ர–ரும் இடம்
பெற்– று ள்– ள – ன ர். இது ெபாது– வா ன க�ோஷ்ட
அமைப்– பு – க – ளி – லி – ரு ந்து மாறு– ப ட்ட ஒன்– றா ம்.
க�ோஷ்– ட ங்– க – ளி ன் மகர ேதார– ண ங்– க ள் தனிச்
சிறப்–பு–டை–ய–வை–யா–கும். அவற்–றைக் காண்–ப�ோர்
அவை கல்–லில் வடித்–தவை என நம்ம மறுப்–பர்.
உல�ோ–கத்–தால் வார்க்–கப்–பட்ட படைப்–பெ–னவே

லிங்கத்தை த�ோளில் சுமக்கும் சிவன்
பெய–ரு–டன் திக–ழும் இந்த இரட்–டைக் க�ோயில்–
கள் மேற்கு ந�ோக்–கிய வண்–ணம் நிற்–கின்–றன.
மேற்–குதி
– ச
– ை–யின் மதி–லில் தென்–மேற்கு திசையை
ஒட்–டி–யவாறே
–
பிர–தான வாயி–லான ராஜ–க�ோ–பு–ரம்
விளங்–கு–கின்–றது. இந்த இரா–ஜ–க�ோ–பு–ரம் மூன்று
நிலை– க ள் க�ொண்– ட – த ா– கு ம். இரா– ஜ – க �ோ– பு ர
– –ல–கர்
வாயி–லில் வெளிப்–பு–றம் இரண்டு துவா–ரபா
சிற்–பங்–கள் இடம் பெற்று வாயி–லைக் காத்து
நிற்– கி ன்– ற ன. இரண்டு காவ– ல ர் சிற்– ப ங்– க – ளு ம்
பேர–ழகு வாய்ந்–தவை
–
–யா–கும்.
தென்–பு–றம் உள்ள தென்–வா–யில் க�ோயி–
லி–னைத் தற்–கா–லத்–தில் அகஸ்–தீஸ்–வ–ரம் என்ற
– கி
– ன்–றன
– ர். வட–வாயி
– ல் க�ோயி–
பெய–ரால் குறிப்–பிடு
லினை ச�ோழீஸ்–வ–ரம் என்–றும் அரு–ணா–ச–லேஸ்–
வ–ரம் என்–றும் இரு பெயர்–க–ளால் குறிப்–பி–டு–கின்–ற–
னர். இரு சிவா–ல–யங்–க–ளுக்–கும் ப�ொது–வான ஒரே
திருச்–சுற்று அமைந்–துள்–ளது. அதில் இரண்டு
ஆல–யங்–களு
– க்–கும் ப�ொது–வான பரி–வார– ா–லய
– ங்–கள்
சிறிய அள–வில் அமைந்–துள்–ளன. தென்–கி–ழக்கே
– ய
– ார் க�ோயி–லும், மேற்கே சுப்–பிர– ம
– ணி
– ய
– ர்
கண–பதி
க�ோயி–லும், கிழக்கே சண்–டீஸ்–வ–ரர் க�ோயி–லும்,
தெற்கே சப்– த – மா – த ர் க�ோயி– லு ம்
அமைந்– து ள்– ள ன. பிற்– கா – ல த்– தி ல்
எடுக்– க ப்– ப ெற்ற தனி அம்– ம ன்
க�ோயில் வட–புற
– ம் உள்–ளது.
அகஸ்–தீஸ்–வ–ரம் எனும் தென்–
புற சிவா–ல–யத்–தின் முன்–புற
– ம் தரை–
யில் படுத்த நிலை–யில் இட–ப–மும்,
அத–ன–ருகே பலி–பீ–ட–மும் உள்–ளன.
இந்த இட–ப – மும், இக்–க �ோ–யி –லின்
மகா–மண்–ட–பத்–துள் திக–ழும் இட–ப–
மும் பேர–ழகு வாய்ந்–தவை
–
–யா–கும்.
இவை இரண்–டும் பீடத்–தின் மேல்
அமை–யா–மல் தரை–யில் அமர்ந்த
க�ோலத்–தில் இருப்–ப–தால் அவை
உயி–ருள்ள காளை–கள்–தாம் என்–னும்
அளவு பார்ப்–ப�ோரை மயங்க வைக்–
கின்– ற ன. தென்– வா – யி ல் க�ோயி–
லுக்–குப் பிர–தான வாயில் தென்–பு–
றம், சிறிய முன் மண்–ட–பத்–து–டன்
உள்–ளது.
இ ச் – சி – வா – ல – ய த் – தி ன் மகா
மண்–ட–பம் முழு–வ–தை–யும் சிம்–மத் நின்ற க�ோலத்தில்
தூண்– களே தாங்கி நிற்– கி ன்– ற ன.
முருகன்

முருகன்

ஜடா மகுடத்துடன்
தட்சிணாமூர்த்தி
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நந்தி

அவை காட்சி நல்–குகி
– ன்–றன. மக–ரத�
– ோ–ரண
– த்–தின்
நடுவே திக–ழும் யானை உரித்த தேவர் காட்–சியு
– ம்,
அரவு தாங்கி ஆடும் அண்–ண–லின் க�ோல–மும்
உலக கலை வல்– ல� ோ– ர ால் வியந்து வியந்து
ப�ோற்–றப் பெறு–கின்ற தன்மை பயத்–த–வை–யாம்.
விமா–னத்–தின் மேலே காணப்–பெ–றும் சிற்–பங்–க–
ளில் இரண்டு குறிப்–பிட
– த்–தக்–கவை. ஒரு சிற்–பத்–தில்
சிவ–பெ–ருமா
– ன் அமர்ந்–தவா
– று த�ோளில் சிவ–லிங்–கம்
ஒன்றை சுமந்து காட்சி நல்–கு–கி–றார். இது தன்–
னைத்–தானே அர்ச்–சிக்–கும் மூர்த்–தி–யான சதா–சிவ
வடி–வமா
– கு
– ம். உரு–வம், அரு–உரு
– வ
– ம் (இலிங்–கம்),
அரு–வம் என மூன்று நிலை–க–ளை–யும் சூட்–டும்
வண்–ணம் இத் திரு–வு–ரு–வம் அமைந்–துள்–ளது.
‘‘தன்–மேனி தற்–சி–வ–லிங்–க–மாய் நின்–றி–டுந்
தன்–மேனி தானுஞ் சதா–சி–வ–மாய் நிற்–குந்
தன்–மேனி தற்–சி–வன் தற்–சி–வா–னந்த மாந்
–
’– ’ (1750)
தன்–மேனி தானா–குந் தற்–பர– ந்–தானே
‘‘உரு–வும் அரு–வும் உரு–வ�ோ–ட–ரு–வும்
மருவு பர–சி–வன் மன்–பல்–லு–யிர்க்–குங்
குரு–வு–மென நிற்–குங் க�ொள்–கை–ய–னா–குந்
– ன்–தானே
–
’– ’ (1763)
தரு–வென நல்–குஞ் சதா–சிவ
- எனத் திரு–மூல
– ர் திரு–மந்–திர– த்–தில் குறிப்–பிடு
– ம்
திரு–வடி
– வு இது–வே–யா–கும். மேல்–நிலை
–
யி
– ல் உள்ள
நின்ற க�ோல வீணா–தா–ரர் சிற்–ப–மும் குறிப்–பி–டத்–
தக்–க–வ�ொன்–றாம்.
அகத்– தீ ஸ்– வ – ர ம் ப�ோன்றே ச�ோழீச்– ச – ர – மு ம்
எல்–லா–வித அணி அலங்–கார– ங்–களு
– ம் பெற்று திகழ்–
கின்–றது. இவ்–வா–ல–யத்து க�ோஷ்ட மூர்த்–தி–க–ளும்
சிறப்பு வாய்ந்–தவை
–
ய
– ா–கும். வட–புற க�ோஷ்–டத்–தில்
அமர்ந்த க�ோல–பிர– ம்–மனு
– ம், கீழ்–புற க�ோஷ்–டத்–தில்
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அமர்ந்–த–க�ோல முரு–க–னும் தென்–புற
க�ோஷ்–டத்–தில் அமர்ந்–தக
– �ோல தட்–சிண
– ா–
மூர்த்– தி – யு ம் இடம் பெற்– று ள்– ள – ன ர்.
அமர்ந்த க�ோல முரு–கப் பெரு–மா–னுக்–குப் பின்–
பு– ல த்– தி ல் ஒளிப் பிழம்– பு – க – ளு – ட ன் திரு– வா சி
காணப் பெறு–கின்–றது. தட்–சி–ணா–மூர்த்–தி–யும்
இங்கு வேறு எங்–கும் காண இய–லாத க�ோலத்–
தில் இடம் பெற்–றுள்–ளார். மற்ற ஆல–யங்–களி
– ல்
உள்ள அவர்–தம் திரு–வடி
– வ
– ங்–களி
– ல் தலை–முடி,
ஜடா–பா–ரம் என்ற அணி அமைப்–பு–டன்–தான்
திக–ழும். ஆனால், இங்கு ஜடா மகுட அலங்–
கா–ரத்–து–டன் கையில் க�ொள்–ளி–யும், புத்–த–க–
மும், அக்க மாலை–யும் தரித்–த–வ–ரா–கக் காணப்
பெறு–கின்–றார். பரி–வார– ா–லய
– த்து சப்–தமா
– த
– ர்–களு
– ம்,
– ம், கண–பதி
– யு
– ம் ச�ோழர் கலை–யின்,
ய�ோகீஸ்–வர– ரு
குறிப்–பா–கப் பழு–வேட்–ட–ரை–யர் தம் கலைப்–பா–ணி–
யின் சிறப்பு முத்–தி–ரை–க–ளாக விளங்–கு–கின்–றன.
ஆதித்த ச�ோழன் காலந்–த�ொட்டு வெட்–டப்–
பெற்ற இவ்–வா–ல–யத்–துக் கல்–வெட்–டுச் சாச–னங்
– ளி
க
– ல் ஊரின் பெயர், ஆல–யத்–தின் பெயர்–கள், பழு–
வேட்–ட–ரை–யர்–கள் அளித்த அளப்–ப–ரும் க�ொடை–
கள் ஆகி–யவை பற்றி விரி–வு–பட பேசு–கின்–றன.

அகத்தீஸ்வரர்
பழு–வேட்–ட–ரை–யன் கும–ரன் நக்–கன், பழு–வேட்–ட–
ரை– ய ன் கும– ர ன் கண்– ட ன் என்– பா ர் பற்– றி ய
குறிப்–புக
– ளு
– ம் இடம் பெற்–றுள்–ளன. இக்–க�ோ–யிலி
– ன்
தனி– ய ான முக– மண் – ட – ப த்– தி ன் நான்கு சிங்– க த்
தூண்–க–ளும், காலி–யூர் கலி–யுக நிர்–மூ–லன் கங்–க–
மார்த்–தாண்–டன், மற–வன் மான–த–ரன், அரை–ய–
கன் அரை–யுளி என்ற நால்–வ–ரால் அமைக்–கப்
பெற்–றவை என்ற செய்–தி–யினை இங்–குள்ள ஒன்–
ப– த ாம் நூற்– றாண் – டு க் கல்– வெட் – ட�ொ ன்று கூறி
நிற்–கி ன்–றது. அற்–பு –த –மான இக்– க –லைக் கரு–வூ–
லம் உரு–வா–க க் கார–ண – மா–கத் திகழ்ந்த பழு–
வேட்–ட–ரை–யர்–க–ளின் சிவ–பக்–திக்கு ஈடு இணை
ஏது–மில்லை. இரா–ஜ–ரா–ஜ–ச�ோ–ழ–னின் பாட்–ட–னின்
தாயும், இரா–ஜ–ரா–ஜ–னின் தேவி–ய–ருள் ஒரு–வ–ரான
பஞ்–ச–வன் மாதே–வி–யும் பழு–வேட்–ட–ரை–யர்–க–ளின்
புதல்–வி–கள் என்–பது செப்–பே–டு–க–ளும், கல்–வெட்–
டு–க–ளும் கூறும் வர–லாற்–றுத் தக–வல்–க–ளா–கும்.
இவ்–வா–ல–யத்–துள் சென்று ஈசனை வழி–பட்டு
திரும்–பும்–ப�ோது ப�ொன்–னு–ல–கம் புகுந்து மீண்ட
உணர்–வையே நாம் பெறு–வ�ோம்.

பக்தி ஒளிரும்
தெய்வீக
விளக்குகள்

கா

ர்த்திகை தீபத் திருநாளை ஒட்டி,
பலவகையான விளக்குகளில் ஒளியேற்றி
பிரகாசத்தைப் பரப்புவது நம் வழக்கம். அந்த
வகையில் நாம் ஏற்றும் சில விளக்குகளை
இங்கே விளக்கமாகப் பார்க்கலாம்:
காமாட்சி விளக்கு: விளக்குகளில் காமாட்சி
விளக்கு புனிதமானது. இது எல்லா வீடுகளிலும்
இருக்க வேண்டிய விளக்கு. பூஜைக்கு முன்
பூவும், ப�ொட்டும் வைத்து மங்கலத்துடன்
தீபம் ஏற்றி, தினமும் வழிபடத்தக்கது. பல
குடும்பங்களில் பரம்பரை பரம்பரையாக
காமாட்சியம்மன் விளக்குகளை ப�ொன் ப�ோலப்

ப�ோற்றிப் பாதுகாத்து வைத்துள்ளனர். சிலர்
தம் முன்னோர்கள் ஏற்றிய காமாட்சியம்மன்
விளக்குச் சுடர் த�ொடர்ந்து, நிலைத்து, எரியும்படி
கவனித்துக் க�ொள்கின்றனர். புதுமனை புகும்
ப�ோதும், மணமக்கள் மணப்பந்தலை வலம்
வரும்போதும், எல்லா இருள்களையும் நீக்கியபடி,
அருள் ஒளியை அனைவருக்கும் அருளியபடி
முன்னால், பக்தியுடன் ஏந்திச் செல்லப்படும்
விளக்கும் காமாட்சி அம்மன் திருவிளக்கே.
புதுப்பெண் புகுந்த வீட்டுக்கு வரும்போது,
"நிறைநாழி'' எனப்படும் படியில் நெல் வைத்து
அதன் மீது காமாட்சி அம்மன் விளக்கு வைத்து
அதில் தீபம் ஏற்றப்படும். பெண்ணுக்கு சீர்
வரிசைகளை தரும்போது காமாட்சி அம்மன்
விளக்கும், இரண்டு குத்து விளக்குகளும்
அவசியம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
கு த் து வி ள க் கு : கு த் து வி ள க் கு ம் ,
காமாட்சியம்மன் விளக்கை ப�ோலப் புனிதமானது.
செங்குத்தாக நிமிர்ந்து நேராக நிற்கும் விளக்கு
(குத்து-நேர்) என்பதால் குத்துவிளக்கு என்ற
பெயர் ஏற்பட்டது. இந்த விளக்கு பூஜையில்
முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
ஐந்துமுகக் குத்துவிளக்குகள் இரண்டு பூஜை
அறையில் சுடர் விட்டு பிரகாசிக்குமானால்
அங்கே மங்கலம் ப�ொங்கும் என்பது ஐதீகம். ஓர்
அங்குலம் முதல், பல அடிகள் உயரமுள்ள குத்து
விளக்குகள், மிக அழகிய கலை நுட்பங்களுடன்
கிடைக்கின்றன.
உச்சியில் அன்னம் வீற்றிருக்கும் குத்து
விளக்குகளில் சில வழிபாட்டுக் குரியவையாகவும்,
சில அலங்காரத்திற்கு உரியவையாகவும்
விளங்குகின்றன.
பாவை விளக்கு: ஒரு பெண் அகல் விளக்கை
ஏந்திக் க�ொண்டிருப்பது ப�ோல் இருப்பது
பாவை விளக்கு எனப்படுகிறது. இந்த வகை
விளக்குகளை கடவுளின் முன் ஒளிதரும்
விளக்காக பயன்படுத்தலாம்.
தீபங்கள் பதினாறு: தூபம், தீபம், புஷ்பதீபம்
(பூ விளக்கு), நாத தீபம், புருஷா மிருகதீபம்,
கஜதீபம், ருயாஜத (குதிரை) தீபம், வியாக்ர (புலி)
தீபம், ஹம்ஸ் (அன்னம்) தீபம், கும்ப (குடம்)
தீபம், குக்குட (க�ோழி) தீபம், விருக்ஷ தீபம், கூர்ம
(ஆமை) தீபம், நட்சத்திர தீபம், மேருதீபம், கற்பூர
தீபம் என தீபங்கள் 16 வகைப்படும்.
தூக்கு விளக்குகள் ஒன்பது
1. வாடா விளக்கு
2. ஓதிமத்தூக்கு விளக்கு
3. தூண்டாமணி விளக்கு
4. ஓதிம நந்தா விளக்கு
5. கூண்டு விளக்கு
6. புறா விளக்கு
7. நந்தா விளக்கு
8. சங்கிலித் தூக்கு விளக்கு
9. கிளித்தூக்கு விளக்கு.
த�ொகுப்பு: பரணி
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பிரத�ோஷங்கள்

எத்தனை

வகை?
ம–வா–ரம் எனப்–ப–டும் திங்–கட்–கி–ழ–மை–யில்
ச�ோ
சிவ–வ–ழி–பாடு செய்–தல் மிக விசே–ஷம்.
அத�ோடு அன்–றைய தினம் பிர–த�ோஷ நாளா–கவு
– ம்

அமைந்–தால் அன்று சிவ பூஜை–யும், பிர–த�ோஷ
நேரத்–தில் சிவன் க�ோயி–லில் வழி–பா–டும் செய்–தல்
பலக�ோடி புண்–ணி–யத்தை தர–வல்–லது.
ஜாத–கத்–தில் மதி (சந்–தி–ரன்) நல்ல நிலை–
யில் இல்–லா–த–வர்–கள் ச�ோமவார பிர–த�ோ–ஷம்
அன்று சிவன் க�ோயில்–க–ளில் அர்ச்– ச–னைக்கு
வில்–வத்தளம் அளித்து வழி– பட்– டால் ஜாத– க த்–
தில் உள்ள மதி மட்–டு–மல்ல ஜாத–க–ரின் மதி–யும்
(புத்–தி–யும்) நன்–றா–கும்.
ம�ொத்–தம் 20 வகை பிர–த�ோ–ஷங்–கள் உண்டு.
அவற்– ற ை– யு ம் அவற்– றி ன் பலன்– க – ளை – யு ம்
பார்ப்–ப�ோம்.

1. தின–சரி பிர–த�ோ–ஷம்
தின–மும் பக–லும், இர–வும் சந்–திக்–கின்ற சந்–தியா
கால–மா–கிய மாலை 4.30 மணி முதல் 6.30 மணி
வரை உள்ள காலம் இது. இந்த நேரத்–தில் ஈச–
னைத் தரி–சன
– ம் செய்–வது உத்–தம
– ம் ஆகும். நித்–தி–
யப்–பிர– த�ோ
–
ஷ
– த்தை யார் ஒரு–வர் ஐந்து வரு–டங்–கள்
முறை–யா–கச் செய்–கி–றார்–கள�ோ அவர்–க–ளுக்கு
‘முக்–தி’ நிச்–ச–யம் என்–கி–றது நமது சாஸ்–தி–ரம்.

2. பட்–சப் பிர–த�ோ–ஷம்
அமா–வா–சைக்–குப் பிற–கான, சுக்–லப
– ட்–சம் என்ற
வளர் பிறை காலத்–தில் 13வது திதி–யாக வரும்
‘திர–ய�ோ–த–சி’ திதியே பட்–சப் பிர–த�ோ–ஷம் ஆகும்.
இந்–தத் திதி–யின் மாலை நேரத்–தில் பட்–சி–லிங்க
வழி–பாடு (பற–வை–ய�ோடு உள்ள, பறவை சம்–பந்–
தப்–பட்ட லிங்–கம் மைலாப்–பூர், மயி–லாடு துறை
தலங்–களி
– ல் உள்–ளது
– ப�ோ
–
ல்) செய்–வது உத்–தம
– ம்
ஆகும்.

3. மாதப் பிர–த�ோ–ஷம்
பவுர்–ணமி
– க்–குப் பிறகு வரும் கிருஷ்–ணப
– ட்–சம்
என்ற தேய்–பிறை காலத்–தில், 13வது திதி–யாக வரும்
‘திர–ய�ோ–த–சி’ திதியே மாதப் பிர–த�ோ–ஷம் ஆகும்.
இந்த திதி–யின் மாலை நேரத்–தில் ‘பாண–லிங்–க’
வழி–பாடு (பல்–வேறு லிங்க வகை–க–ளில் பாண–
லிங்–கம் ஒரு வகை) செய்–வது உத்–தம பல–னைத்
தரும்.
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4. நட்–சத்–தி–ரப் பிர–த�ோ–ஷம்
பிர–த�ோஷ திதி–யா–கிய ‘திர–ய�ோ–தசி திதி’–யில்
வரும் நட்–சத்–தி–ரத்–திற்கு உரிய ஈசனை பிர–த�ோஷ
நேரத்–தில் வழி–ப–டு–வது நட்–சத்–திர பிர–த�ோ–ஷம்
ஆகும்.

5. பூரண பிர–த�ோ–ஷம்
திர–ய�ோத
– சி திதி மட்–டும் முழு–மை–யாக உள்ள
நாளில் கடை–பி–டிக்–கும் பிர–த�ோ–ஷம், பூரண பிர–
த�ோ–ஷம் ஆகும். இந்–தப் பிர–த�ோ–ஷத்–தின்–ப�ோது
‘சுயம்பு லிங்–கத்–தை’– த் தரி–சன
– ம் செய்–வது உத்–தம
பலனைத் தரும். பூரண பிர– த�ோ ஷ வழி– ப ாடு
செய்–பவ
– ர்–கள் இரட்–டைப் பலனை அடை–வார்–கள்.

6. திவ்–யப் பிர–த�ோ–ஷம்
பிர–த�ோஷ தினத்–தன்று துவா–தசி
– யு
– ம், திர–ய�ோத
– –
சி–யும் சேர்ந்து வந்–தால�ோ அல்–லது திர–ய�ோத
– சி
– யு
– ம்,
சதுர்த்–த–சி–யும் சேர்ந்து வந்–தால�ோ அது ‘திவ்–யப்
பிர–த�ோ–ஷம்’ ஆகும். இந்–நா–ளன்று மர–கத லிங்–
கேஸ்–வ–ர–ருக்கு அபி–ஷேக ஆரா–தனை செய்–தால்
பூர்–வ–ஜென்ம வினை முழு–வ–தும் நீங்–கும்.

7. தீபப் பிர–த�ோ–ஷம்
பிர–த�ோஷ தின–மான திர–ய�ோ–தசி திதி–யில் தீப
தானங்–கள் செய்து, ஈச–னு–டைய ஆல–யங்–க–ளைத்

தீபங்– க – ள ால் அலங்– க – ரி த்து
ஈசனை வழி–பட ச�ொந்த வீடு
அமை–யும்.

8. அப–யப் பிர–த�ோ–ஷம்
என்–னும்
சப்–த–ரிஷி பிர–த�ோ–ஷம்
வானத்–தில் ‘வ’ வடி–வில்
தெரி–யும் நட்–சத்–திர கூட்–டங்–
களே, ‘சப்–த–ரிஷி மண்–ட–லம்’
ஆகும். இது ஐப்–பசி, கார்த்–
திகை, மார்–கழி, தை, மாசி,
பங்–குனி மாதங்–களி
– ல் வானில்
தெளி–வா–கத் தெரி–யும். இந்த
மாதங்–களி
– ல் திர–ய�ோத
– சி திதி–
யில் முறை–யாக பிர–த�ோஷ
வழி–பாடு செய்து, சப்–த–ரிஷி
மண்–ட–லத்–தைத் தரி–சிப்–பதே
அப–யப் பிர–த�ோஷ
– ம் என்–னும்
சப்–தரி
– ஷி பிர–த�ோஷ
– ம் ஆகும்.
இந்த வழி– ப ாட்டை செய்– ப –
வர்–க–ளுக்–கும் ஈசன் அளவு
பார்க்–கா–மல் அருள் புரி–வான்.

9. மகா பிர–த�ோ–ஷம்
ஈசன் விஷம் உண்ட
நாள் கார்த்– தி கை மாதம்,
சனிக்– கி – ழ மை, திர– ய�ோ – த சி
திதி ஆகும். எனவே சனிக்–
கி– ழ – ம ை– யு ம், திர– ய�ோ – த சி
திதி–யும் சேர்ந்து வரு–கின்ற
பிர–த�ோ–ஷம் ‘சனி மகா பிர–
த�ோ–ஷம்’ ஆகும். இந்த மகா
பிர– த�ோ – ஷ த்– த ன்று சுயம்பு
லிங்க தரி– ச – ன ம் செய்– வ து
மிக–வும் உத்–த–மம் ஆகும்.
இந்–நா–ளில் எம–னும் இப்–படி
தரி–ச–னம் கண்–டி–ருக்–கி–றான்
என்–பார்–கள்.
குறிப்– ப ாக திருக்– க – டை –
யூர், சென்னை வேளச்– ச ே–
ரி–யில் உள்ள ‘தண்–டீஸ்–வர
ஆல–யம்’, திருச்சி, மண்–ணச்–
ச– ந ல்– லூ ர் அருகே உள்ள
‘திருப்–பைஞ்–ஞீ–லி’ ஆல–யம்,
குட–வா– ச–லில் இருந்து நன்–
னி– ல ம் செல்– லு ம் பாதை–
யில் உள்–ள– –வாஞ்–சி–யம்’
ஆல–யம், கும்ப க�ோணம்கதி–ரா–மங்–க–லம் சாலை–யில்
– க் காவல்’
உள்ள ‘திருக்–க�ோடி
ஆல–யம் ஆகி–யவை குறிப்–
பி–டத்–தக்–க–வை–யா–கும். மாசி
மாதம் வரும் மகா சிவ–ராத்–
தி– ரி க்கு முன்– ன ால் வரும்
பிர–த�ோஷ
– மு
– ம், ‘மகா பிர–த�ோ–
ஷம்’ எனப்–ப–டும்.

10. உத்–தம மகா பிர–த�ோ–ஷம்
சித்–திரை, வைகாசி, ஐப்–பசி, கார்த்–திகை ஆகிய மாதங்–க–ளில்
வளர்–பி–றை–யில், சனிக்–கி–ழ–மை–யில் திர–ய�ோ–தசி திதி–யன்று வரும்
பிர–த�ோ–ஷம் உத்–தம மகா பிர–த�ோ–ஷம் ஆகும். இது மிக–வும் சிறப்–பும்
கீர்த்–தி–யும் பெற்ற தின–மா–கக் கரு–தப்–ப–டு–கி–றது.

11. ஏகாட்–சர பிர–த�ோ–ஷம்
வரு–டத்–தில் ஒரு முறை மட்–டுமே வரும் மகா பிர–த�ோ–ஷத்தை
`ஏகாட்–சர பிர–த�ோ–ஷம்’ என்–பர். அன்–றைக்கு சிவா–ல–யம் சென்று,
எத்–தனை முறை முடி–யும�ோ, அத்–தனை முறை `ஓம்’ என்ற பிர–ணவ
மந்–தி–ரத்தை ஓது–வது பக்–தர்–க–ளின் வழக்–கம். பின், விநா–ய–கரை
– –யும்
வழி–பட்டு, ஏழை எளி–யவ
– ர்–களு
– க்கு அன்–னத
– ா–னம் வழங்–கின
– ால் பல–வித
நன்–மை–கள் ஏற்–ப–டும்.

12. அர்த்–த–நாரி பிர–த�ோ–ஷம்
வரு–டத்–தில் இரண்டு முறை மகா–பி–ர–த�ோ–ஷம் வந்–தால் அதற்கு
‘அர்த்–தந
– ாரி பிர–த�ோஷ
– ம்’ என்று பெயர். அந்த நாளில் சிவா–லய
– ம் சென்று
வழி–பட்–டால், தடைப்–பட்ட திரு–ம–ணம் நடை–பெ–றும். பிரிந்து வாழும்
தம்–பதி ஒன்று சேர்–வார்–கள்.

13. திரி–க–ரண பிர–த�ோ–ஷம்
வரு– டத்– து க்கு மூன்று முறை மகா–பி –ர–த�ோ–ஷ ம் வந்–த ால் அது
திரி–க–ரண பிர–த�ோ–ஷம். இதை முறை–யா–கக் கடைப்–பி–டித்–தால் அஷ்ட
லட்–சு–மி–க–ளின் ஆசி–யும் அரு–ளும் கிடைக்–கும். இந்த பிர–த�ோஷ வழி–
பாடு முடிந்–த–தும் அஷ்ட லட்–சு–மி–க–ளுக்–கும் பூஜை வழி–பாடு செய்–வது
மிக–வும் நல்–லது.
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14. பிரம்–மப் பிர–த�ோ–ஷம்
ஒரு வரு–டத்–தில் நான்கு மகா பிர–த�ோ–ஷம்
வந்–தால், அது பிரம்–மப் பிர–த�ோ–ஷம். இந்–தப்
பிர–த�ோஷ வழி–பாட்டை முறை–யா–கச் செய்–தால்
முன்–ஜென்–மப் பாவ–மும், த�ோஷ–மும் நீங்கி நன்–
மை–களை அடை–ய–லாம்.

15. அட்–ச–ரப் பிர–த�ோ–ஷம்
வரு–டத்–துக்கு ஐந்து முறை மகா பிர–த�ோ–ஷம்
வந்–தால் அது அட்–ச–ரப் பிர–த�ோ–ஷம். தாருகா
வனத்து ரிஷி–கள், `நான்’ என்ற அகந்–தை–யில்
ஈசனை எதிர்த்–த–னர். ஈசன், பிட்–சா–ட–னர் வேடத்–
தில் வந்து தாருகா வன ரிஷி–க–ளுக்–குப் பாடம்
புகட்–டி–னார். தவறை உணர்ந்த ரிஷி–கள், இந்–தப்
பிர–த�ோஷ விர–தத்தை அனுஷ்–டித்து பாவ விம�ோ–ச–
னம் பெற்–ற–னர்.

16. கந்–தப் பிர–த�ோ–ஷம்
சனிக்–கிழ
– ம
– ை–யும், திர–ய�ோத
– சி திதி–யும், கிருத்–
திகை நட்–சத்–தி–ர–மும் சேர்ந்து வரும் பிர–த�ோ–ஷம்
கந்–தப் பிர–த�ோ–ஷம். இது சூரனை சம்–ஹா–ரம்

செய்–வத
– ற்கு முன்–னால் முரு–கப் பெரு–மான் மேற்–
க�ொண்ட பிர–த�ோஷ வழி–பாடு. இந்–தப் பிர–த�ோ–
ஷத்–தில் முறை–யாக விர–தம் இருந்–தால் முரு–கன்
அருள் கிட்–டும்.

17. சட்ஜ பிரபா பிர–த�ோ–ஷம்
ஒரு வரு–டத்–தில் ஏழு மகா பிர–த�ோ–ஷம் வந்–
தால் அது, `சட்ஜ பிரபா பிர–த�ோ–ஷம்’. தேவ–கி–யும்
வசு–தேவ
– ரு
– ம் கம்–சன
– ால் சிறை–யிட
– ப்–பட்–டன
– ர். ஏழு
குழந்–தைக
– ளை
–
கம்–சன் க�ொன்–றான். எனவே, எட்–
டா–வது குழந்தை பிறப்–பத
– ற்கு முன்பு ஒரு வரு–டத்–
தில் வரும் ஏழு மகா பிர–த�ோ–ஷத்தை முறை–யாக
அவர்–கள் அனுஷ்–டித்–த–தால், கிருஷ்–ணர் பிறந்–
தார். நாம் இந்த விர–தத்–தைக் கடைப்–பி–டித்–தால்
முற்–பிற
– வி வினை நீங்கி பிற–விப் பெருங்–க–டலை
எளி–தில் கடக்–க–லாம்.

18. அஷ்டதிக் பிர–த�ோ–ஷம்
ஒருவரு–டத்–தில்எட்டுமகாபிர–த�ோஷவழி–பாட்டை
முறை–யா–கக் கடைப்–பிடி
– த்–தால், அஷ்டதிக்– பால–கர்–
க–ளும் மகிழ்ந்து நீடித்த செல்–வம், புகழ், கீர்த்தி
ஆகி–ய–வற்றை அருள்–வார்–கள்.

19. நவகி–ர–கப் பிர–த�ோ–ஷம்
ஒரு வரு–டத்–தில் ஒன்–பது மகா பிர–த�ோ–ஷம்
வந்–தால், அது நவ–கிர– க
– ப் பிர–த�ோஷ
– ம். இது மிக–வும்
அரிது. இந்–தப் பிர–த�ோஷ
– த்–தில் முறை–யாக விர–தம்
இருந்–தால் சிவ–னின் அரு–ள�ோடு நவ–கிர– க
– ங்–களி
– ன்
அரு–ளும் கிடைக்–கும்.

20. துத்–தப் பிர–த�ோ–ஷம்
அரி–தி–லும் அரிது பத்து மகா–பி–ர–த�ோ–ஷம் ஒரு
வரு–டத்–தில் வரு–வது. அந்–தப் பிர–த�ோஷ வழி–
பாட்–டைச் செய்–தால் பிறவி குறை–பா–டு–கள் கூட
சரி–யா–கும்.

- கார்த்–திக்
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மத் ராமா–ய–ணத்தை ஆதி–யில் நான்–மு–க–
னான பிரம்–மா–தான் இயற்–றி–னார். நூறு
க�ோடி ஸ்லோ–கங்–களை க�ொண்–டி–ருந்–தது. யார்
கேட்–பார்–கள் என்–கிற ஐய–மும் அவ–ரிட
– ம் இருந்–தது.
சரி ச�ொல்–வேமே என்று ராமா–யண உபந்–நி–யா–
சத்தை த�ொடங்–கி–னார். சத்ய ல�ோகத்–தில்–தான்
முத–லில் த�ொடங்–கின
– ார். சத்–யல�ோ
–
க
– வ
– ா–சிக
– ள�ோ
–
டு
வைகுண்ட வாசி–க–ளும், கயி–லாய கணங்–க–ளும்
சேர்ந்து ராமா–யண அமு–தத்தை பரு–கி–னர். அப்–
ப�ோ–துத
– ான் திடீ–ரென்று எல்–ல�ோரு
– க்–கும் ஒர் ஆசை
த�ோன்–றிய
– து. இந்த நூறு க�ோடி ஸ்லோ–கங்–கள
– ை–
யும் நம் ல�ோகத்–திலேயே
–
படித்து ஆனந்–தம
– டை
– ய
– –
லாமே என்று நினைத்–த–னர்.
பிரம்மா ஆனந்– த – மு ற்– ற ா– லு ம் நூறு க�ோடி
ஸ்லோ–கங்–க–ளை–யும் யாருக்–கென்று க�ொடுப்–பது
என்று கவ–லைய
– ா–னார். ராமா–யண அமு–தின் சுவை
குறை–யாது பிரித்–துக் க�ொடுக்–கிறே
– ன் என சிவ–பெரு
– –
மான் முன் வந்–தார். எல்–ல�ோரு
– ம் மகிழ்ந்–தார்–கள்.
நூறு க�ோடி–களை முப்–பத்து மூன்று க�ோடி
–க–ளாக மூவ–ருக்–கும் க�ொடுத்–தார். மீதி–யுள்ள ஒரு
க�ோடியை முப்–பத்து மூன்று லட்–சங்–கள
– ாக வகுத்–த–
ளித்–தார். மிஞ்–சிய ஒரு லட்–சத்–தை–யும் மூன்–றா–கப்
பிரித்–தார். ஆயி–ரம் ஸ்லோ–கங்–கள் நின்–றது. அதை
முன்–னூற
– ாக பாகம் செய்ய நூறு தங்–கிய
– து. அதை–
யும் பிரித்–துக் க�ொடுங்–கள் என்று க�ோரிக்கை
வைக்க முப்–பத
– ாக மூவ–ருக்–கும் க�ொடுக்க பத்து
ஸ்லோ–கங்–கள் மிஞ்–சி–யது. அதை–யும் ஏன் விட–
வேண்–டும் என்று மூன்று ல�ோக வாசி–க–ளும் பிடி–
வா–தம் செய்ய மூம்–மூன்–றாக க�ொடுக்க ஒரே–ய�ொரு
ஸ்லோ–கம் பாக்–கியி
– ரு
– ந்–தது. அந்த ஸ்லோ–கத்–தில்
முப்–பத்–தி–ரெண்டு எழுத்–துக்–கள் இருந்–தன. சரி,
அவர்–கள் கேட்–கும் முன்பு தானே க�ொடுத்து
விடு–வ�ோம். நம் வேலை அது–தானே என்று பத்து
பத்–தாக மூவ–ருக்–கும் க�ொடுக்க இரண்டு எழுத்–துக்–
கள் மட்–டும் மலர்ந்த பூக்–கள
– ாக மணம் கமழ்ந்–தன.
இதை என்ன செய்– வ து? யாருக்– க ென
க�ொடுக்க முடி–யும்? மூவ–ரும் விட்–டுக் க�ொடுக்க
மறுக்–கி–றார்–களே என்று ய�ோசித்–தார். தேவர்–கள்
ஒன்று சேர்ந்து அந்த இரண்டு எழுத்–துக்–க–ளுமே
பங்கு பிரித்–த–வ–ருக்கு ப�ோய் சேரட்–டும் என்று
முழு மன–தாக க�ொடுத்–தார்–கள். ஈச–னும் ஆனந்–த–
மாக, இத–யப் பூர்–வ–மாக, பிரே–மை–ய�ோடு அந்த
இரண்டு எழுத்–துக்–களை எடுத்–துக் க�ொண்–டார்.
அந்த இரண்டு எழுத்–துக்–களு
– ம் எவை தெரி–யுமா?
அது–தான் ராம எனும் நாமம். தாரக மந்–தி–ரம்.
ஒட்–டும�ொத்த
–
ராமா–ய–ணத்–தின் இ–தய ஸ்தா–னம்.
ஆஹா... கிடைத்து விட்–டதே என தானே வைத்–
துக் க�ொள்–ளாது அந்த கரு–ணா–மூர்த்தி காசித்
தலத்–தில் வந்–த–மர்ந்–தார். கங்கா நதி தீரத்–தில்
அமர்ந்து ராம நாமத்தை பஜித்–த–படி கிடந்–தார்.
காசி–யில் வந்து மரிப்–ப�ோ–ரின் செவி–யில் தாமே
சென்று ராம எனும் அந்த தாரக மந்–தி–ரத்தை
ஓதி பிற–வாமை எனும் முக்தி பதத்தை அடை–யச்
செய்–தார். நமது தென்–னாட்–டி–லும் கூட தட்–சிண

காசி, விருத்த காசி எனும் ேக்ஷத்–தி–ரம் உண்டு.
அதை விருத்–தா–ச–லம் என்று அழைப்–பார்–கள்.
அத்–தல
– த்–தில் மரிப்–பவ
– ர்–களி
– ன் ஆவி பிரி–யும்–ப�ோது
விருத்–தாம்–பிகை அவர்–களை தம் மடி–யில் கிடத்தி
புட–வைத் தலைப்–பி–னால் விசிறி மர–ண–வலி இல்–
லா–மல் செய்ய, விருத்–த–கி–ரீஸ்–வ–ரர் அவர்–க–ளின்
காதில் ராம எனும் மந்–திர– த்தை ஓதி ம�ோட்–சத்தை
கிடைக்–கச் செய்–கி–றார்.
ஒவ்–வ�ொரு யுகத்–தி–லும் இறை–வனை அடைய
ஒவ்–வ�ொரு மார்க்–கங்–கள் இருந்–தன. யாகத்–தின
– ால்
ஒரு யுகத்–தி–னால், கடு–மை–யான தவத்–தி–னால்
வேற�ொரு யுகத்–தி–லும், யம, நியம, ஆச–னம் மற்–
றும் அர்ச்–சனை
–
ய
– ால் ஒரு யுகத்–திலு
– ம் இறை–வனை
அடை–ய–லாம் என்று வகுத்து வைத்–தி–ருந்–தார்–
கள். ஆனால், கலி–யு–கத்–தில் மட்–டும் எந்–த–வ�ொரு
கடு–மை–யான சாத–னை–க–ளும் செய்ய முடி–யாத
சூழல் இருக்–கும் என்–ப–தை–யும் அன்றே அறிந்து
வைத்– தி – ரு ந்– த – ன ர். அத– ன ா– லேயே மிக எளிய
மார்க்–க–மான யாவ–ரும் பின்–பற்–றும்–ப–டி–யான ஒரு
மார்க்–கத்தை பாக–வ–தம் முத–லான புரா–ணங்–க–
ளும், நார–தர், ஆஞ்–சநே
– ய
– சு
– வ
– ாமி, வியா–சர் என்று
மக–ரி–ஷி–கள் உப–தே–சித்–த–னர். அந்த அற்–புத
– –மான
மார்க்–கமே நாம சங்–கீர்த்–த–னம். நாம ஸ்ம–ர–ணம்
எனும் நாமத்தை மட்–டும் ஜபித்–த–லா–கும். அதற்–
காக கலி–யுக
– த்–தில் ஆசா–ரம
– ா–கவு
– ம் ஒழுக்–கம
– ா–கவு
– ம்
இருக்–கக் கூடாது என்று ச�ொல்–ல–வில்லை. அப்–ப–
டிப்–பட்ட ஒழுக்–க–மான நிய–தி–க–ளை–யும் இந்த நாம
ஜபம் தானா–கக் க�ொடுக்–கும் என்–பது ரிஷி–க–ளின்
வாக்கு.

- ராம–தா–சன்
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திருநீலகண்டப் பதிகம்
தி

ரு–ஞா–ன–சம்–பந்–தப் பெரு–மான் ஒரு முறை திரு–செங்–க�ோட்–டிற்கு அடி–யார்–க–
ள�ோடு வந்–தி–ருந்–தார். அப்–ப�ோது அந்–தப் பகுதி முழு–வ–தும் விஷக் காய்ச்–சல்
பர–வியி
– ரு
– ந்–தது. மக்–களு
– ம், இவ–ருட
– ன் சென்ற அடி–யார்–களு
– ம் ச�ொல்–ல�ொணா
துய–ரத்–திற்கு ஆளா–யி–னர். திரு–ஞா–ன–சம்–பந்–தப் பெரு–மான் மக்–க–ளின் இந்த துய–ரத்–
தைப் ப�ோக்–கு–வ–தற்–காக இறை–வனை ந�ோக்கி திரு–நீ–ல–கண்–டப் பதி–கம் என்று பாடி
அரு–ளி–னார். செய்–வினை வந்து எமைத் தீண்–டப் பெறா திரு–நீ–ல–கண்–டம் என்று
ஒவ்–வ�ொரு திருப்–ப–தி–கத்–தின் இறு–தி–யி–லும் வேண்–டி–ய–படி அமைந்த பதி–கம் இது.
க�ொர�ோனா வைரஸ் என்று நாம் எதிர்–க�ொண்–டி–ருக்–கும் இந்த த�ொற்று ந�ோய்
காலத்–தில் தின–மும் வீட்–டி–லேயே அமர்ந்து ஈசனை மன–தில் நிறுத்தி ச�ொல்–லி–ய–படி
இருந்–தால் விரை–வி–லேயே ஈச–னின் திரு–வ–ரு–ளால் இவ்–வு–ல–கம் விரை–வி–லேயே
மீண்–டெ–ழும் என்–ப–தில் எவ்–வித ஐய–மும் இல்லை.

திரு–ஞா–ன–சம்–பந்–தர் அரு–ளிய திரு–நீ–ல–கண்ட பதி–கம்
அவ்–வி–னைக் கிவ்–வி–னை–யாம் என்று ச�ொல்–லும் அஃத–றி–வீர்
உய்–வினை நாடா–தி–ருப்–ப–தும் உந்–த–மக்கு ஊன–மன்றோ
கைவினை செய்து எம்–பி–ரான் கழல் ப�ோற்–று–தும் நாம–டி–ய�ோம்
செய்–வினை வந்–தெ–மைத் தீண்–டப் பெறா திரு–நீ–ல–கண்–டம்
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சு.இளம்– க–லை–மா–றன்
காவினை இட்–டும் குளம்–பல த�ொட்–டும் கனி மனத்–தால்
ஏவி–னை–யால் எயில் மூன்–றெ–ரித்–தீர் என்று இரு–ப�ொ–ழு–தும்
பூவி–னைக்–க�ொய்து மல–ரடி ப�ோற்–று–தும்–நாம் அடி–ய�ோம்
தீவினை வந்–தெ–மைத் தீண்–டப் பெறா திரு–நீ–ல–கண்–டம்
முலைத்–தட மூழ்–கிய ப�ோகங்–க–ளும் மற்–றெ–வை–யும் எல்–லாம்
விலைத்–தலை ஆவ–ணம் க�ொண்–டெமை ஆண்–ட–வி–ரி–ச–டை–யீர்
இலைத்–த–லைச் சூல–மும் தண்–டும் மழு–வும் இவை உடை–யீர்
சிலைத்–தெ–மைத் தீவினை தீண்–டப்–பெறா திரு–நீ–ல–கண்–டம்
விண்–ணு–ல–காள்–கின்ற விச்–சா–த–ரர்–க–ளும் வேதி–ய–ரும்
புண்–ணி–யர் என்று இரு–ப�ோ–தும் த�ொழப்–ப–டும் புண்–ணி–யரே
கண் இமை–யா–தன மூன்–று–டை–யீர் உம் கழ–ல–டைந்–த�ோம்
திண்–ணிய தீவினை தீண்–டப்–பெறா திரு–நீல
– –கண்–டம்
மற்–று–இணை இல்லா மலை திரண்–டன்ன திண் த�ோளு–டை–யீர்
கிற்–றெமை ஆட்–க�ொண்டு கேளா–த�ொழி
– வ
– து
– ம் தன்–மைக
– �ொல்லோ
ச�ொற்–றுணை வாழ்க்கை துறந்து உம் திரு–வ–டியே அடைந்–த�ோம்
செற்–றெ–மைத் தீவினை தீண்–டப் பெறா திரு–நீ–ல–கண்–டம்
மறக்கு மனத்–தினை மாற்றி எம் ஆவியை வற்–பு–றுத்–திப்
பிறப்–பில் பெரு–மான் திருந்–த–டிக்–கீழ் பிழை–யாத வண்–ணம்
பறித்த மலர் க�ொடு–வந்–துமை ஏத்–தும் பணி–ய–டி–ய�ோம்
சிறப்–பி–லித் தீவினை தீண்–டப் பெறா திரு–நீ–ல–கண்–டம்
கரு–வைக் கழித்–திட்டு வாழ்க்கை கடிந்–தும் கழ–ல–டிக்கே
உரு–கி–மல
– ர் க�ொடு–வந்–துமை யேத்–து–தும் நாம் அடி–ய�ோம்
செரு–வில் அரக்–க–னைச் சீரில் அடர்த்து அருள் செய்–த–வரே
திரு–வி–லித் தீயினை தீண்–டப்–பெறா திரு–நீ–ல–கண்–டம்
நாற்–ற–மல
– ர்–மிசை நான்–முக
– ன் நார–ணன் வாது–செய்து
த�ோற்–ற–மு–டைய அடி–யும் முடி–யும் த�ொடர்–வ–ரி–யீர்
த�ோற்–றி–னுந் த�ோற்–றுந் த�ொழுது வணங்–கு–தும் நாம் அடி–ய�ோம்
சீற்–ற–ம–தாம் வினை தீண்–டப்–பெறா திரு–நீ–ல–கண்–டம்
சாக்–கி–யப் பட்–டும் சமண் உரு–வாகி உடை ஒழிந்–தும்
பாக்–கி–ய–மின்றி இரு–தலை
–
ப் ப�ோக–மும் பற்–றும் விட்–டார்
பூக்–க–மழ் க�ொன்–றைப் புரி–ச–டை–யீர் அடி ப�ோற்–று–கின்–ற�ோம்
தீக்–குழி தீவினை தீண்–டப்–பெறா திரு–நீ–ல–கண்–டம்
பிறந்த பிற–வி–யில் பேணி எம் செல்–வம் கழல் அடை–வான்
இறந்த பிறவி உண்–டா–கில் இமை–ய–வர்–க�ோன் அடிக்–கண்
திறம்–ப–யில் ஞான–சம்–பந்–தன் செந்–த–மிழ் பத்–தும் வல்–லார்
நிறைந்த உல–கி–னில் வான–வர் க�ோன�ொ–டும் கூடு–வரே.
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மேலூர்

ந.பர–ணி–கு–மார்

மழலை வரம் தரும்

மகாதேவி
சி

வா–ல–ய–மாக இருந்–தா–லும், அங்கு அரு–
ளும் அம்–பிக
– ை–யின் பெய–ரில
– ேயே அந்த
– ைந்–திரு
– க்–கும். அதா–வது,
ஆல–யம் புக–ழட
அம்–மனி
– ன் பெய–ரைச் ச�ொல்–லியே அக்–க�ோ–
யிலை குறிப்–பிடு
– வ
– ார்–கள். மதுரை மீனாட்–சி–
யும், திரு–வா–னைக்கா அகி–லாண்–டேஸ்–வ–ரி–
யும் உதா–ர–ணங்–கள். இவ்–வாறு இறை–வி–யின்
நாமத்–தால் குறிப்–பிட
– ப்–படு
– ம் ஆல–யங்–களு
– ள்
சென்–னையை அடுத்–துள்ள மேலூர் சிவன்
க�ோயி–லும் ஒன்று.
அனைத்–திற்–கும் ஆதா–ர–மா–கத் திகழ்–ப–வ–
ளான பரா–சக்–தித
– ான் பல–வித கார–ணங்–களு
– க்–
காக பல்–வேறு வடி–வங்–க–ள�ோடு பல்–வேறு
தலங்–க–ளில் அருள்–கி–றாள். பரா–சக்–தி–யி–லி–
ருந்து ஆதி–சக்–தி–யும், ஆதி–சக்–தி–யி–லி–ருந்து இச்–
சா– ச க்தி, ஞான– ச க்தி, கிரியா சக்– தி – க – ளு ம்
த�ோன்றி உல–கைப் படைத்து, இயக்கி இறு–தி–
யில் வீடு பேறு அருள்–வத
– ாக தேவி–பா–கவ
– த
– ம்
கூறு–கிற
– து. இப்–படி முப்–பெ–ரும் நிலை–க–ளில்
இயங்கி, அகில உல– க ை– யு ம் காத்– த – ரு – ளு ம்
அகி–லாண்–டக�ோ
–
டி பிர–மாண்ட நாய–கியி
– ன்
அமர்– வி – டமே முக்– க�ோ – ண ங்– க ள் நிறைந்த
ஸ்ரீசக்–ரம்–தான்.
இச்சா சக்தி, ஞான சக்தி, க்ரியா சக்தி
ஆகிய முப்–பெ–ரும் சக்–தி–க–ளுக்–கு–ரிய திருத்–த–
லங்–க–ளாக மேலூர், திரு–வ�ொற்–றி–யூர், வட–தி–
ரு–முல்–லை–வா–யில் ஆகி–யன திகழ்–கின்–றன.
அவற்– று ள் இச்சா சக்– தி – ய ாக திரு– வு – ட ை–
யம்–மன் அருள் வழங்–கும் தலம், மேலூர்.
சென்– னை – & – மீ ஞ்– சூ ர் சாலை– யி ல், சென்–
னை–யி–லி–ருந்து சுமார் 40 கி.மீ த�ொலை–வில்
அமைந்–துள்–ளது மேலூர். சாலை–யின் இடப்–
பு–றம் அருள்–மிகு திரி–பு–ர–சுந்–தரி உட–னுறை
அருள்– மி கு திரு– ம – ண ங்– கீ – ச ர் ஆல– ய ம் என
எழு–தப்–பட்ட அலங்–கார வளைவு நம்மை
வர–வேற்–கிற
– து. இவ்–வளை
–
வி
– லி
– ரு
– ந்து சுமார் 1

கி.மீ த�ொலை–வில் ஆல–யம் அமைந்–துள்–ளது.
ஆல–யத்–துள் நுழைந்–தது
– ம் வல–துபு
– ற
– த்–தில்
அம்–பாள் சந்–நதி, தெற்கு ந�ோக்கி அமைந்–
துள்–ளது. அன்னை தன் மேலி–ரு–க–ரங்–க–ளில்
பாசாங்– கு – ச த்– தை க் க�ொண்– டி – ரு க்– கி – ற ாள்.
கீழிரு கரங்–க–ளில் அபய & வரத முத்–தி–ரைக்
காட்டி அருள் காட்–சித் தரு–கின்–றாள். தேவி–
யின் கண்–களி
– ல் ஒளி–ரும் கருணை நம் மனதை
குளிர்–விக்–கி–றது. பெரிய ஆல–யங்–க–ளில் அரு–
ளும் அம்–பிக
– ை–யின் அலங்–கார அணி–கள�ோ,
– ண
– ங்–களி
– ன் ஜ�ொலி ஜ�ொலிப்போ
ரத்–னா–பர
இல்–லையெ
–
ன்–றா–லும் தஞ்–சமெ
–
ன நாடி வரும்
அடி–ய–வரை எக்–கா–ல–மும் காப்–பேன் எனச்
ச�ொல்–லா–மல் ச�ொல்–கி–றது, அன்–னை–யின்
ஆனந்–தப் புன்–னகை பூத்த திரு–முக
– ம். உல–கத்–
தில் உள்ள சகல நன்–மை–களை
–
–யும் அரு–ளும்
இவளை மங்–கள
– ந
– ா–யகி தாயே என பக்–தர்–கள்
பாசத்–த�ோடு அழைத்து த�ொழு–கி–றார்–கள்.
அன்–னையி
– ன் சந்–நதி
– யி
– ல் பக்–தைக
– ள் லலிதா
ஸஹஸ்–ர–நாம பாரா–ய–ணம் செய்–வது வழக்–
கம். இத–னால் தங்–க–ளின் வாழ்வு வளம்
பெறு–வத
– ாக ச�ொல்–கிற
– ார்–கள், பல–னட
– ைந்த
பக்–தர்–கள். அம்–பா–ளின் திரு–முன் சிம்–ம–மும்,
பலி–பீட
– மு
– ம், க�ொடி–மர
– மு
– ம் காணப்–படு
– கி
– ன்–
றன.
அம்–பாள் சந்–நதி
– க்–கும் க�ொடி–மர
– த்–துக்–கும்
இடை–யில் அமைந்–துள்ள அழ–கிய மண்–ட–
பத்தை மிளகு மாற்–றி–யான் மண்–ட–பம் என
குறிப்–பி–டு–கி–றார்–கள். அதற்–குப் பின்–ன–ணி–
யில் ஒரு சுவை–யான சம்–ப–வம் இருக்–கி–றது.
நாயக்க மன்–ன–ராட்–சிக் காலத்–தில் மிள–குக்–
குச் சுங்–கவ
– ரி வசூ–லிக்–கும் வழக்–கம் இருந்–தது.
இப்–பகு
– தி
– க்கு ஒரு வணி–கன் மிளகு மூட்–டை–க–
ளு–டன் வந்–தான். வரி செலுத்த விரும்–பாத
அவன் தன் மூட்–டை–க–ளில் பயறு இருப்–ப–
தாக அதி–கா–ரிக
– ளி
– ட
– ம் ப�ொய் ச�ொன்–னான்.
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சந்–தைக்–குச் சென்று மூட்–டை–க–ளைப் பிரித்–
துப் பார்த்த வணி–கன், மிளகு மூட்–டை–கள்
பயறு மூட்–டை–க–ளாக மாறி இருந்–த–தைக்
கண்டு பத–றித் துடித்–தான். பின் மனம் வருந்தி
இச்சா சக்–தி–யாக அருள்–பு–ரி–யும் திரி–பு–ர–சுந்–த–
ரி–யிட
– ம் மன்–னிப்பு கேட்–டான். மனம் திருந்–
திய வணி–கனு
– க்கு அருள்–புரி
– ந்–திட திரு–வுள
– ம்
க�ொண்ட தேவி பயறு மூட்–டை–களை மீண்–
டும் மிளகு மூட்–டை–க–ளாக மாற்–றி–னாள்.
அன்–னை–யின் மகி–மையை அனு–பவ பூர்–வ–
மாய் உணர்ந்த அந்த வணி–கன் சுங்–கவ
– ரி
– ய
– ாக
செலுத்த வேண்–டிய பணத்தை ஆல–யத்–திற்கு
காணிக்–கை–யா–கச் செலுத்–தின
– ான். அம்–பாள்
சந்–ந–திக்கு முன் மண்–ட–பத்–தை–யும் கட்–டிக்
க�ொடுத்–தான். அது–தான் மிள–கும
– ாற்–றிய
– ான்
மண்–ட–பம்.
திரு–மண
– ங்–கீச
– ர், அம்–பிகை ஆல–யத்–திற்கு
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மேற்கே தனிச்–சந்–ந–தி–யில் கிழக்கு ந�ோக்கி
அருள்– கி – ற ார். இவரை சுகந்– த – பு – ரீ ஸ்– வ – ர ர்
என்–றும் அழைக்–கி–றார்–கள். ஆதி–கா–லத்–தில்
அடர்ந்த வனப்– ப – கு – தி – ய ாக இருந்த இந்த
இடத்–தில் செல்–வந்–தர் ஒரு–வரி
– ன் பசு தின–மும்
காட்–டில் மேய்ந்து விட்டு வீட்–டிற்கு வந்து
தன் கன்–றுக்கு மட்–டும் பால் க�ொடுத்–துவி
– ட்டு
மீண்–டும் காட்–டிற்–குச் சென்று விடு–மாம்.
இதைக் கேள்–விப்–பட்ட அந்–தச் செல்–வந்–தர்
தானே அதன் கார–ணத்–தைக் கண்–டறி
– ய பசு–
வைப் பின் த�ொடர்ந்–தார். அங்கே அவ–ருக்கு
ஒரு அதி–ச–யம் காத்–தி–ருந்–தது. பசு செல்–லும்
திசை–யிலி
– ரு
– ந்து நாக–லிங்–கப்–பூவி
– ன் நறு–மண
– ம்
வீசி–யது. ஒரு குறிப்–பிட்ட இடத்–திற்கு வந்து,
அங்–கிரு
– ந்த புற்–றின் மேல் பசு பால் ச�ொரி–வது
கண்டு வியந்–தார். உடனே புற்றை இடித்–துப்
பார்த்–தார். அதில் சிவ–லிங்–கம் வெளிப்–பட்–ட–

தைக் கண்ட அவர், ஆனந்–தத்–த�ோடு அந்த இடத்–தில
– ேயே அர–னுக்கு
ஒரு ஆல–யம் அமைத்து வழி–பட்–டார். லிங்–கம் இருந்த பகு–தி–யைச்
சுற்றி நாக–லிங்–கம் மற்–றும் சரக்–க�ொன்றை மரங்–கள் இருந்–தன
– வ
– ாம்.
மலர்–க–ளின் சுகந்–தம் சூழ அமர்ந்–தி–ருந்த இப்–பெ–ரு–மானை, மக்–கள்
சுகந்–த–பு–ரீஸ்–வ–ரர் என அழைத்–த–னர். காலப்–ப�ோக்–கில் இறை–வன்
திரு–மண
– ங்–கீஸ்–வர
– ர் ஆனார். இப்–ப�ோது
– ம் மண்–புற்–றுத
– ான் சிவ–லிங்–க–
மாக உள்–ளது. அதன்–மேல் செப்–புக் கவ–சம் சார்த்தி அபி–ஷேக
ஆரா–த–னை–கள் செய்து வரு–கின்–ற–னர்.
உள் பிரா–கா–ரத்–தில் சூரி–யன், பைர–வர், வீர–பத்–திர
– ர், விநா–யக
– ர்,
சுப்–ர–மண்–யர், காசி விஸ்–வ–நா–தர், விசா–லாட்சி, காளத்–தி–நா–தர்,
நால்–வர், மகா–லட்–சுமி ஆகி–ய�ோர் அருள்–கி–றார்–கள். கரு–வறை
க�ோஷ்ட தேவ–தை–க–ளாக நின்ற க�ோலத்–தில் கண–பதி, தவக்–க�ோல
தட்–சி–ணா–மூர்த்தி, லிங்–க�ோத்–ப–வர், பிரம்மா, விஷ்ணு, துர்க்கை
ஆகி–ய�ோர் தரி–ச–னம் தரு–கின்–றார்–கள். சுவாமி சந்–ந–திக்கு முன்–பு–றம்
24 தூண்–கள் க�ொண்ட கருங்–கல் மண்–ட–பம் ஒன்று இருக்–கிற
– து.
தூண்–களி
– ல் அதி–யற்–புத
– ம
– ான சிற்–பங்–களை காண–லாம். மண்–டப
– த்–
– யி
– ல் உற்–சவ மூர்த்–திக
– ளை தரி–சிக்–கல
– ாம். குறிப்–பாக
தின் வட–க�ோடி

நட–ராஜ மூர்த்தி அழகு,
பேர–ழகு!
மு த – லி ல் செ ங் – க ல்
கட்– ட – ட – ம ாக இருந்த
ஆல–யம் ச�ோழர்–கா–லத்–
தில் கற்–றளி
– ய
– ாக மாற்–றிய
– –
மைக்–கப் பட்–டிரு
– க்–கிற
– து.
இத்– த – ல த்– தி ற்கு வருகை
தந்த பாண்–டிய மன்–னன்
சுந்–தர
– ப
– ாண்–டிய
– த்–தேவ
– ர்
அப்–ப�ோ து க�ோயி–லி ன்
சீர்– கே ட்– ட ைக் கண்டு
மனம் வருந்தி உடனே
திருப்– ப – ணி – க ளை மேற்–
க�ொண்–டி–ருக்–கிற
– ான்.
ப�ௌர்– ண மி தினத்–
தி ல் மே லூ ர் தி ரு – வு –
டை–யம்–மனை முத–லில்
இச்சா சக்– தி – ய ாய் வழி–
பட்டு, அடுத்து ஞான
சக்–தி–யான திரு–வ�ொற்–றி–
யூர் திரி–பு–ர–சுந்–த–ரி–யைத்
தரி–சித்து, அடுத்து கிரியா
சக்–தி–யான திரு–முல்–லை–
வா–யில் லதா–மத்–யம்பா
எ னு ம் க�ொ டி – யி ட ை
அம்– ம – னை த் தரி– சி ப்– ப –
த ன் மூ ல ம் மூ வ – ரி ன்
அரு– ளு ம் கிடைக்– கி – ற து
என பக்– த ர்– க ள் கூறு–
கின்–ற–னர். இந்த மூன்று
தேவி–ய–ரின் திரு–வு–ரு–வச்
சிலை–களை
–
யு
– ம் ஒரே சிற்–
பி– த ான் வடித்– த ா– ர ாம்.
பார்–வ–தி–&–ப–ர–மேஸ்–வ–ரர்
அச்–சிற்–பிக்கு வர–ம–ருள
முன் வந்–தப�ோ
–
து, அச்–சிற்–
பிய�ோ, ‘எனக்–க�ொன்–றும்
வேண்–டாம். வெள்–ளிக்–
கி– ழ மை அன்று வரும்
ப�ௌர்– ண – மி – யி ல் இம்–
மூன்று தேவி– ய – ர ை– யு ம்
தரி–சிப்–ப–வர்–க–ளுக்கு நல்–
லன தந்–தரு
– ள வேண்–டும்’
எனக் கேட்–டுக் க�ொண்–
டா–ராம்.
அதன்–படி
இத்–த–லம் வரு–வ�ோ–ரின்
குறை– க ளை சடு– தி – யி ல்
களைந்–த–ருள்–கி–றார் இத்–
தல ஈசன். அன்னை திரு–
வு– ட ை– ய ம்– ம ன�ோ, தன்
பக்–தர்–க–ளுக்கு மழலை
வரம், திரு– ம ண வரம்
தரு–வ–தில் கரு–ணையை
மழை– ய ாய் ப�ொழிந்– த –
ருள்–கிற
– ாள்.
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சகல மங்களங்களும்
நிலைத்திட
திதி நித்யா தேவிகள்
ஸ்தோத்திரம்
நீல–ப–தாகா

பக–மா–லினி

(சுகப்–ர–ச–வம் ஆக, கர்ப்–ப–சி–தைவு
ஏற்–ப–டா–தி–ருக்க)

த்வ–ரி

குல–ஸுந்–தரி

கர்–வ–மாம் குணத்–தைப்–ப�ோக்கி சர்–வ–மும் சிநே–க–
மாக்கி ஆர்–வ–மும் அறி–வும் ஊட்–டும் பார்–பு–கழ்
பக–மா–லினி தேவி ப�ோற்றி.

காமேஸ்–வரி
(அனைத்து செயல்–க–ளி–லும் வெற்றி கிட்–டிட)
கஷ்–ட–மெல்–லாம் விரட்டி ஓட்டி இஷ்–ட–மெல்–லாம்
தந்து வாழ்த்தி அஷ்–ட–திக்–கும் நின்று காக்–கும்
இஷ்ட தேவி காமேஸ்–வரி நித்யா ப�ோற்றி.

ஜ்வா–லா–மா–லினி

த்வ–ரிதா
(உடல்–ந–லம், கல்வி மேம்–பட)

மருந்– தெ ன மன்– னு – யி ர் காக்க அருந்– தி – டு ம்
அமு–தென ஆகி வரும் திரு–வ–ரு–ளால் நலமே
அருள் அன்னை த்வ– ரி தா தேவியே ப�ோற்றி
ப�ோற்றி.

நித்யா நித்யா

வஹ்–னி–வா–ஸினி
(த�ொழி–லில் மேன்மை அடைய)

வாக்–கிலே உறைந்து என்–றும் ப�ோக்–கிலே தவ–றி–
லாது காத்து ஆக்–கி–டும் யாவி–லும் வெற்றி தேக்–
கி–டும் வஹ்–னி–வா–ஸினி தேவி ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

சர்–வ–மங்–களா

நித்–யக்–லின்னா

(நினைத்த செயல்–கள் நினைத்–த–படி
நிறை–வுற)

சத்– தி – ய ம் வன்மை வாக்கு நித்– தி – ய ம் புக– ழ ாம்
பெருமை எத்–தி–சை–யும் ப�ோற்ற நல்–கும் சக்தி
நித்–யக்–லின்னா ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

விஜயா

சிவ–தூதி

(உடல்–ந–லம், செல்–வ–வ–ளம், கல்வி
அபி–வி–ருத்தி பெற)

பஞ்–ச–மும் பசி–யும் ப�ோக்கி நெஞ்–சிலே நிறைந்து
நின்று அஞ்–சிடா வாழ்–வ–ளிக்–கும் வஞ்–சியே சிவ–
தூ–தியே ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

குல–ஸுந்–தரி
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சித்ரா

ரிதா

(செல்–வம், அழகு, உடல் பலம்
சிறந்–த�ோங்க)

வலி–மை–யு–டன் வன்மை ஞானம் ப�ொலி–வு–டன்
புக–ழும் கீர்த்தி நலி–விலா யாவு–மளி
– க்–கும் கலி–தெய்–
வம் குல–ஸுந்–தரி ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

விஜயா

(த�ொழில், வியா–பா–ரம், செய்–பணி
மேல�ோங்கி, நீடிக்க)

மஹா–வஜ்–ரேஸ்–வரி

மடை–தி–றந்த வெள்–ளம்–ப�ோலே தடை–யெ–லாம்
தகர்த்து ஓட்டி இடை– வி டா அருள்– ம – ழையை
இடை–யற
– ா–தரு
– ளு
– ம் விஜயா தேவி ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

பேருண்டா
(தீய–சக்தி, விஷ–ப–யம் தீண்–டா–தி–ருக்க)

உல–கினை ஆக்–கிக் காத்து நில–வுயி
– ர் துன்–பம் நீக்கி
நல–மு–டன் நாளும் வாழ்வு நல்–கி–டும் பேருண்டா
தேவி ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

சிவ–தூதி

ஜ்வா–லா–மா–லினி

வஹ்–னி–வா–ஸினி

(துய–ரங்–கள் த�ொலைய, தெய்வ அருள் கிட்ட)
தெளி– வி லா மனத்– து – ய ர் ப�ோக்கி களிப்– பு – ட ன்
நன்–மை–யாக்கி ஒளி திகழ் வாழ்வை யார்க்–கும்
அளித்– தி – டு ம் ஜ்வா– ல ா– ம ா– லி னி தேவி ப�ோற்றி
ப�ோற்றி.

நித்யா நித்யா
(பெரி–ய�ோ–ரின் கனிந்த ஆசி கிட்ட)

பேருண்டா

வேக–மாய் வந்தே வாழ்–வில் ச�ோக–மாய் வினை–
கள் தீர்த்து ய�ோக–மாய் யாவும் நல்–கும் ஆக–மம்
ப�ோற்–றும் நித்யா நித்யா ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

நீல–ப–தாகா

(என்–றென்–றும் மகிழ்ச்சி நிலைத்–தி–ருக்க)

நீள் நில உல–கில் வாழ நீடித்த நிம்–ம–தியே தந்து
நீங்–காத மகிழ்ச்சி சேர்க்–கும் நீல–பத
– ாகா தேவியே
ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

மஹா–வஜ்–ரேஸ்–வரி

(ஞானம் மேம்–பட, மன உறுதி வலுப்–பெற)

நித்–யக்–லின்னா

நிறை–வான நெறி மாண்பு குறை–விலா க�ோடி–
செல்–வம் மறை–ஞா–னம் கல்–வித
– ரு
– ம் இறை மஹா–
வஜ்–ரேஸ்–வரி தாயே ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

சித்ரா
(எதிர்–பா–ராத ய�ோகம் கிட்ட)

பக–மா–லினி
காமேஸ்–வரி

நசித்– தி ட்ட வாழ்– வி ல் செல்– வ ம் புசித்– தி ட தீரா
அன்–னம் விசித்–ர–மாக யாவும் சேர்க்–கும் சித்ரா
தேவி ப�ோற்றி ப�ோற்றி.

சர்–வ–மங்–களா
(சகல ஸெள–பாக்–யங்–க–ளும் கிட்ட)

மங்– க – ள ம் யாவும் வாழ்– வி ல் தங்– கி ட அருளே
செய்து மக்–கட்–பேறு நல்–கும் கருணை ப�ொங்–கிடு
– ம்
சர்–வ–மங்களா தேவி ப�ோற்றி ப�ோற்றி.
த�ொகுத்–த–வர்: டி.வி.திரு–நா–வுக்–க–ரசு
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பாகவதம் காட்டும்

தியாகராமன்

சு

கப் பிரம்– ம ம் மத் பாக– வ – த த்– தி ல் எம்–
பெ–ரு–மான் எடுத்த அவ–தா–ரங்–களை ஒவ்–
வ�ொன்–றாக விளக்–கி–னார். பரீட்–சித் அர–ச–னாக
இருப்–ப–தால், ‘‘இத�ோ பார் இவர்–க–ளும் ராஜ–
ப�ோ–கத்–தில் உள்ள அர–சர்–கள்–தான். ஆனா–லும்,
கிருஷ்–ணனை
–
–யும், எம்–பெ–ரு–மா–னை–யும் எப்–படி
பக்தி செய்–தி–ருக்–கி–றார்–கள் பார். நாடே தனக்கு
கீழ்–படி
– யு
– மெ
– ன்–றா–லும், என் தலை–யில் எப்–ப�ோது
– ம்
பெரு–மா–ளின் திரு–வடி என்று பக்தி செய்–தி–ருக்–
கி–றார்–கள் பார்’’ என்று சூரிய வம்–சத்து அர–சர்–
களின் அக–லாத பக்–தியை அழ–காக ச�ொல்–லிக்
க�ொண்டே வந்–தார்.
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இப்–ப�ோது ரா–மரை
– –பற்றி ச�ொல்–லும்–ப�ோது
மட்– டு ம் சுகப்– பி – ர ம்– ம ம் க�ொஞ்– ச ம் தழு– த – ழு த்–
தார். ராம–ச–ரி–தம் ச�ொல்–லும் தியாக உணர்–வும்,
மனி–த–னாக வாழ்ந்த தெய்–வத்–தின் மாண்–பும்
சுகப் பிரம்–மத்தை ஆட்–க�ொண்–டன. ஞான மய–
மான சுகப் பிரம்–மத்–தையே தியாக மய–மான
 ரா–ம–ரின் சரி–தம் நெக்–கு–ருக்–கி–யது. பரீட்–சித்–
துக்கு ராம சரி–தத்–தில் எதைச் ச�ொன்–னா–லும்
முழு–மை–யாக ராம–ரின் இரு–த–யத்தை காட்–டி–விட
முடி–யுமா என்று தவித்–தார். மெல்ல தயங்–கின
– ார்.
தன்னை மீறி ராமா... என்று அவ–ரின் நாமத்–தைச்
ச�ொன்–னார். வாக்–குக
– ள் அவ–ரின் திரு–வா–யினி
– ன்று

கரை–புரண்டு வந்–தன.
‘‘எப்–பேற்–பட்–ட–வர் ராமர். இறை–வன், தான்
இறை–வன் என்று ச�ொல்–லிக்–க�ொண்டு வந்து
லீலை–களை நிகழ்த்–துவ
– து நம் பாக்–கிய
– ம
– ல்–லவா.
மனி– த ன் தெய்வ நிலையை அடைந்து அங்–
கேயே நின்று அடி– ய ார்– க ளை அணைத்– து ம்,
பண்–ப–டுத்–தி–யும் பலரை ஆட்–க�ொண்டு கரை–
யேற்–று–வது என்–பது புண்–ணிய பூமி–யில் நிக–ழும்
வழக்–கம். ஆனால், இறை–வன் தன் தெய்–வத்
தன்–மையை முற்–றி–லும் மறைத்–துக் க�ொண்டு
சாதா–ரண மானி–ட–ரைப்–ப�ோல வாழ்–வது என்–பது
அசா–தர– ண
– ம
– ா–னது. அது–தான் ரா–மா–வத
– ா–ரத்–தில்
நிகழ்ந்–தே–றிய
– து. ’’ பரீட்–சித், ராம–ருடை
– ய அவ–தா–
ரம் தியா–கத்–தைத்–தான் ச�ொன்–னது. தியா–கத்–தின்
மூல–மாக தர்–மத்தை உணர்த்–திய
– து. எல்–லா–வற்–றி–
லும் மேலாக தானே அதை வாழ்ந்–தும் காட்–டிய
– து.
வெறும் ராஜா–வல்ல ராமர். அவர் தியா–கர– ா–ஜர– ாக
மிளிர்ந்–தார். ராஜ–ப�ோக
– ம் காலுக்கு கீழ் இருந்–தா–
லும், ய�ோகி–யைப் ப�ோல மர–வுறி
– த
– ரி
– த்து கான–கம்
சென்–றார். இப்–ப–டிப்–பட்ட ராம–ய�ோ–கியை புரிந்து
க�ொள்ள முடி–கி–றதா, பரீட்–சித்.
நாளை விடிந்–தால் பட்–டா–பிஷ
– ே–கம். ஆனால்,
முதல் நாள் அழைத்து ‘நீ இன்–றி–லி–ருந்து பதி–
னான்கு ஆண்–டு–கள் வன–வா–சம் செல்ல வேண்–
டும்’ என்–ற–ப�ோது முகம் சுருங்–க–வில்–லையே.
மலர்ந்த தாம–ரை–யை–யும் விட பிர–கா–சத்–த�ோடு
அரண்–மனையை
–
தாண்டி கான–கம் சென்–றாரே.
இங்கு தந்தை ச�ொன்– ன ால் கேட்– ப – து – த ான்
மகன் கடமை என்று மக–னுக்–கு–ரிய தர்–மத்தை
வாழ்ந்து காட்–டி–னார். அன்–னை–யாக தன்னை
வளர்த்த கைகே–யின் மனம் க�ோணக்–கூ–டாது
என்று கைகே–யியை கரு–ணை–ய�ோடு பார்த்–தார்.
கான–க–மென்ன, ராம–ருக்கு ஒன்–றும் புதி–தல்ல.
விஸ்–வா–மித்–தி–ர–ர�ோடு அவ–ரின் தவத்–திற்கு காவ–
லாக சென்–றி–ருக்–கி–றார். ஆனால், இங்கு ராமர்
என்–கிற மனித தெய்–வத்–தின் தியா–கத்தை பார்க்க
வேண்–டும்.
தனக்கு இன்– ன து பிடிக்– கு ம் எனும் தன்
ஆவலை மறைத்து, மற்–றவ
– ர்–களு
– க்கு பிடித்–ததை
செய்–தவ
– ரே ராமர். அது சீதை–யின் விஷ–யத்–திலு
– ம்
த�ொடர்ந்–த–தல்–லவா. எல்லா தர்–மங்–க–ளை–யும்
விட பாக–வத தர்–மத்–தை–யும் காட்–டி–ய–வ–ரல்–லவா
அவர். அதென்ன பாக–வத தர்–மம். அக–லிகை
நிஜத்–தி–லேயே அறி–யாது பாதை மாறி–ய–வள்.
ஆனால், தன் திரு–வ –டி–யின் நிழல்– பட்– ட – தி– னா–
லேயே சாப விம�ோ–சன
– ம் பெற்–றாள். இங்கு அவர்
காட்–டிய
– து சாதா–ரண தர்–மம
– ல்ல. பாக–வத தர்–மம்.
ஆனால், சீதாப் பிராட்டி விஷ–யத்–தில் அக்–னிப்
பிர–வேச
– ம் செய்–யச் ச�ொன்–னார். தன்–னைத்–தானே
மறைத்–துக் க�ொண்–டா–லும், மதகு உடைந்த ஏரி–
யைப்–ப�ோல தன்–னிலி
– ரு
– ந்து கருணை மழையை
எல்–ல�ோர் மீதும் தெளித்–தப
– டி நகர்ந்–தார். சீதை–யும்
அதற்கு கட்–டுப்–பட்–டாள்.
சீதாப் பிராட்–டியை காண–வில்–லை–யென்று
தெரிந்–தப�ோ
–
து, மரமே நீ கண்–டாயா, மலையே நீ
பார்த்–தாயா... என்று சாதா–ரண மனி–தன
– ாக வேத–
னைப்–பட்–டார். ப�ோர்க்–கள
– த்–தில் எளி–தாக வதம்
செய்ய வேண்–டிய ராவ–ணனை நாளை வா என்று
திருப்–பி–ய–னுப்–பிய கரு–ணா–மூர்த்–தி–தான் ராமர்.

ய�ோகி–க–ளுக்–கெல்–லாம் மகா–ய�ோ–கி–யான மன்
நாரா–யண
– ன் ராம–ராக அவ–தரி
– க்–கும்–ப�ோது, அந்த
ய�ோக விஷ–யங்–கள
– ை–யெல்–லாம் எனக்–கும் ச�ொல்–
லுங்–களே
– ன் என்று வசிஷ்–ட–ரிட
– ம் கைகட்டி நின்ற
பாங்கு யாருக்கு வரும். ய�ோக–வா–சிஷ்–டம் எனும்
அந்த விஷ–யங்–கள் எத்–தனை ஆழ–மானவை.
எங்– கேய�ோ காட்– டி ல் தனக்– க ாக காத்– து க்
க�ொண்–டி–ருந்த சப–ரிக்கு ம�ோட்–சம் கிட்ட வேண்–
டும் என்று ஓடி–ன ாரே. விபீ– ஷ ண சர–ணா–க–தி –
யின்– ப�ோ து தானாக விபீ– ஷ – ண னை ஏற்– க ாது
அனு–ம–னின் அபிப்–ரா–யத்தை ஏற்–றுக் க�ொண்ட
ராஜ விநயம் யாரி–டம் பார்க்க முடி–யும். இறை–வ–
னை–யும், பக்–தனை
–
யு
– ம் இணைத்து வைத்த அனு–
மனை குரு–வாக உயர்த்–திய மாண்பு ராஜா–ரா–ம–
னுக்–குத்–தான் வரும். யுத்த களத்–திலி
– ரு
– ந்து மீண்டு
ஒரு–வன் ராவ–ண–னி–டம் வந்–தா–னாம். ராவ–ணன்,
நீ மட்–டும் எப்–படி தப்–பித்–தாய் என்று கேட்–டான்.
அதற்கு அவன் நான் காலில் க�ொலு– ச�ோ டு
பெண் வேட–மிட்டு வந்–தேன். ராமன் என்னை
பார்க்–க–வில்லை என்–றா–னாம். சீதை–யைத் தவிர
வேற�ொரு பெண்ணை பார்க்–காத ஏக–பத்–தினி
விர–த–னாக விளங்–கி–னார், ராமர்.
ராம எனும் சப்–தப் பிரம்–மம் அவ–தா–ரம் செய்–
தது.  ராமச்–சந்–திர– மூ
– ர்த்–திய
– ாக வாழ்ந்து காட்–டி–
யது. மன் நாரா–யண
– ன் எனும் பிரம்–மச
– க்தி ராம
– ல் உறைந்–திரு
– ந்–தது. எப்–படி
– ப்
எனும் திருப்–பெ–யரி
பார்த்–தா–லும் வைரம் மின்–னு–வ–து–ப�ோல ராம
நாம–மும், ராம–ரும், அவ–ரின் சரி–த–மும் ஒன்றே.
நாமத்தை பிடித்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். நாமியை
அடைந்து விட–லாம் என்–பார்–கள் பாக–வ–தர்–கள்.
ராம எனும் நாமத்தை பிடித்–தால், நாமி எனும்
அந்–தப் பெய–ருக்–கு–ரிய பிர–மாண்–ட–மான அந்த
சக்தி அத–னி–லி–ருந்து வெளிப்–ப–டு–வதை உணர்–
வீர்–கள். ஒலி–யாக விளங்–கும் ராம சப்–தத்தை
நாவால் புரட்–டுங்–கள். அது உள்–ளத்–தில் ஊறி
அமுத ரச–மாக ப�ொங்–கு–வதை உண–ருங்–கள்.
உங்–கள் இத–யத்–தில் மீண்–டும் ராம–ரின் பட்–டா–
பி–ஷே–கத்தை பார்ப்–பீர்–கள். அப்–ப�ோது ராமர்
பட்–டா–பிஷ
– ே–கம் தனக்–காக செய்து க�ொண்–டாரா...
இல்லை உங்களுக்–கா–கவா என்–பது புரி–யும்.
சமுத்–தி–ரம் ப�ோன்–ற–வர் ராமர். சமுத்–தி–ரம்
கம்–பீ–ர–மா–னது. க�ோதண்–டம் தாங்–கிய கம்–பீர
ச�ொரு– ப – னு ம் ராமரே. சமுத்– தி – ர த்தை ஆழங்–
காண முடி–யாது. ரா–ம–ரின் மனதை யாரா–லும்
அளக்க முடி–யாது. சமுத்–தி–ரம் தனக்–குள் பல
விஷ–யங்–களை வைத்–துள்–ளது. ராம–ரும் தன்–
னுள் எல்–லா–வற்–றை–யும் வைத்–துக் க�ொண்டு
அமைதி காத்–தார். சமுத்–திர– ம் நீல வர்–ணம
– ா–னது.
ராம–ரும் நீல மய–மா–ன–வர். சமுத்–தி–ரத்–தின் எல்–
லையை அலை–கள் அளக்–கும். ராம–ரின் கருணை
அலைக்கு அளவே இல்லை. அது எல்–லை–யில்லா
கரு–ணைக் கடல். எல்லா நதி–க–ளும் சமுத்–தி–ரம்
ந�ோக்கி நக–ரும். நாம் எல்–ல�ோ–ருமே ராம–ரின்
திரு–வ–டி–யைத் தேடித்–தான் ஓடு–கி–ற�ோம். சமுத்–தி–
ரத்தை எதிர்த்து நீந்–தி–விட முடி–யுமா, அது–ப�ோல
ராம–ரின் வில்–லுக்கு எதிர்–வில் இருக்–கி–றதா...
என்று பரீட்–சித்–திற்கு, ராம காவி–யத்–தின் அமுத
ரசத்தை ப�ொழிந்–தார்.
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கிருஷ்ணா

சி.எஸ்.ஆறு–மு–கம்

நாவுக்கரசர் ப�ோற்றிய

நல்லூர் நாயகன்
ம

‘

கம் பிறந்–தது நல்–லூ–ரில். மகா–ம–கம் பிறந்–
தது கும்–ப–க�ோ–ணத்–தில்,’ என்–பார்–கள். அத்–
தனை பெரு–மை–மிக்க நல்–லூ–ரில், கிரி–சுந்–த–
ராம்–பாள் சமேத கல்–யாண சுந்–த–ரேஸ்–வ–ரர் க�ோயிலை
க�ோச்–செங்–கட்–ச�ோ–ழர் கட்–டி–னார். அவர் எடுப்–பித்த
எழு–பது மாடக்–க�ோ–யில்–களி
– ல் திரு–நல்–லூர் மிக முக்–கிய
– ம
– ா–
னது. சுந்–த–ர–மூர்த்தி நாய–னார், செங்–க–ணா–ரின் அடி–ய–வ–
னாய் தன்னை பாவித்து ‘‘தென்–ன–வ–னாய் உல–காண்ட
செங்–கண
– ார்க்–கடி
– யே
– ன்–’’ என ச�ோழ–ரைப் ப�ோற்–றுகி
– ற
– ார்.
வைண–வப் பெருந்–த–கை–யான திரு–மங்கை ஆழ்–வார்–கூட
‘‘எண்–ட�ோள் ஈசற்கு எழில்–மா–டம் எழு–பது செய்–து–ல–க–
மாண்ட திருக்–கு–லத்–து–வ–ளச் ச�ோழன்–’’ எனப் பிர–பந்–தம்
பாடி சிறப்–பிக்–கி–றார்.
திரு–நா–வுக்–க–ர–சர் நானி–ல–மும் நடந்–தார். நாம–ணக்–கும்
நாதன் நாம–மான நமச்–சி–வா–யத்தை எல்–ல�ோர் நாவி–லும்
நடம்– பு– ரிய வைத்– தார். தன் நடை தள–ரு ம் வய–தி –லு ம்
கூட உழ–வா–ரப் பணியை வழு–வாது செய்து வந்–தார்.
திருச்–சத்தி முற்–றம் அடைந்து ஈச–னைக் கண்டு கண்–ணீர்
ச�ொரிந்–தார். சிவக்–க�ொ–ழுந்–தீஸ்–வ–ர–ரைக் குழைந்து தழு–
விக் கிடக்–கும் பெரிய நாய–கி–யைக் கண்டு, தீந்–த–மிழ்ப்
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பாக்–களை மாலை–யாக்கி மகே–சனி
– ன் பாதத்–
தில் சமர்ப்–பித்து மகிழ்ந்–தார். மாலை சூடிய
நாய–கன், பல்–வேறு திரு–வு–ரு–வங்–க–ளில் அவ–
ருக்கு தரி–சன
– ம் அளித்–தான். பேரா–னந்–தப்
பெரு–வெள்–ளத்–தில் அவரை மூழ்க்–கி–னான்.
ஆனா–லும், எங்கோ தீராத ஏக்–கம் நாவுக்–கர
– ச
– –
ரின் நெஞ்சை தவிக்க வைத்–தது. ‘‘க�ொன்றை
– க
– ளை
சூடிய வேந்–தன் தம் நனைந்த திரு–வடி
தேவர்–கள் தலை–யில் வைத்–தீ–ரா–மே–’’ என
– கி
– ன
– ார். அந்த பாக்–
ஈசனை ந�ோக்கி நெக்–குரு
கி– ய ம் எமக்– கு க் கிடை– ய ாதா என ஏங்கி,
சத்–தி–முற்–றத்–துச் சந்–ந–தியை தம் கண்–ணீ–ரால்
நனைத்–தார். சிவக்–க�ொழு
– ந்–தீச
– னு
– ம், ஐயனை
குழை–வாய் தழு–வும் க�ோலம்
க�ொண்ட உமை– யு ம் நாவ– ர –
சரை குளு–மை–யா–கப் பார்த்–த–
னர். அந்–நேர
– ம் அச–ரீரி
– ய
– ாய் ‘நல்–
லூர் வரு–வா–யாக, விரை–வாய்
வரு–வா–யாக,’ என ஒரு–முறைக்
–
கு
இரு–முறை கட்–டி–யம் கூறு–வ–து–
ப�ோல் பகர்ந்–தார் ஈசன்.
திரு–நல்–லூர் திக்கு ந�ோக்கி
விரைந்– த ார் நாவுக்– க – ர – ச ர்.
சிவத்–த�ொண்–டர்–கள் நிறைந்த
திரு–நல்–லூர் அந்த மகா–னின்
அடி பணிந்து வணங்– கி – ய து.
திரு– ந ல்– லூ ர் நாய– க ன் கல்–
யா–ண–சுந்–த–ரேஸ்–வ–ரின் முன்பு
களிப்–ப�ோடு அமர்ந்–தார். பக்தி
கண்–ணீர
– ாய்ப் பெருக்–கெடு
– க்க,
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ஈச–னைப் பார்த்–தார். ‘‘கூற்–றம் எனும் எமன்
வந்து குலைக்–கும் முன் பெரு–மா–னின் பூவ–டி–
களை என் தலை–மீது ப�ொறிக்க மாட்–டீ–ரா–’’
என நெகிழ்ந்து க�ோரி–னார். நல்–லூர் பெரு–
மான் கனிந்–தார். உமை–யன்–னை–யும் உடன்
அமர்ந்–தாள்.
சட்– டெ ன்று ஈசன் லிங்– க த்– தி – னி ன்று
ஜ�ோதி–யாய் கிளர்ந்–தெ–ழுந்–தான். வீரக்–க–ழல்
அணிந்த ஈச–னின் திரு–வடி ஜ�ோதி–யின் ஒளி–
பட்–டுப் பிர–கா–சித்–தது. நாவுக்–கர
– ச
– ரி
– ன் முகம்
திகைத்து ஒளிர்ந்– த து. ‘எம்– ப ெ– ரு – ம ானே...
எம்–பெ–ரு–மா–னே’ என நா தழு–த–ழுக்க மெய்
சிலிர்த்–தார். நெகிழ்ந்து கிடந்த நாவுக்–கர
– ச
– ரி
– ன்
தலை–யின் மேல் தம் திரு–வ–டி–
களை மெல்ல ஈசன் பதிக்க
பர– வ – ச ம் பூண்– ட ார் அந்த
சிவக் க�ொழுந்து. புற–வு–ல–கின்
நினைவை முற்–றி–லும் இழந்து
அகத்– தி ல் ப�ொங்கி ஆர்ப்– ப –
ரித்த ஈச– னி ன் அருட் சமுத்–
தி– ர த்– தி ல் கரைந்– த ார். ஈசன்
இன்–னும் அழுத்–த–மாய் சிரம்
பதிக்க ஈச– ன�ோ டு ஏக– ம ாய்
கலந்த நிலை–யில் யாவி–னுள்–
ளும் ஈசன் உறைந்–தி–ருப்–பதை
உணர்ந்து குழந்– தை – ப�ோல
தளர் நடை நடந்து சந்–ந–திக்கு
அருகே அமர்ந்–தார். உள்–ளுக்–
குள் பெய்த தெய்–வீ–கப் பெரு–
ம–ழையை பாக்–க–ளாக மாற்றி

திருப்–ப–தி–கங்–க–ளாக திரு–வாய் மலர்ந்–த–ரு–ளி–
னார். ஒவ்–வ�ொரு பதி–கத்–திலு
– ம் ‘நலம் கிள–ரும்
திரு–வடி என் தலை–மேல் வைத்–தார் நல்–லூர்
எம்–பெ–ரு–மா–னார் நல்–ல–வா–றே’ என்று தம்
சிர–சில் ஈசன் சூடிய திரு–வ–டியை நினைந்து,
நினைந்து நெகிழ்ந்–தார்.
அத�ோடு நாவுக்–க–ர–சர் விட–வில்லை. நம்–
மீது கருணை க�ொண்–ட–வ–ரான அவர், ‘‘எம்
தலை–யில் பதித்–தது
– ப�ோ
–
ல் உம்மை நாடி–வரு
– ம்
பக்–தர்–பெ–ரு–மக்–க–ளின் தலை–யி–லும் திரு–வடி
பதிக்க வேண்–டு–கி–றேன்–’’ என வின–ய–மாய்
கேட்க ஈச–னும் சம்–ம–த–மாய் உகந்–தான்.
இத்–திரு
– ந
– ல்–லூர் நான்கு ராஜ–வீதி
– க
– ளு
– ட
– ன்
சப்–தச
– ா–கர
– ம் எனும் ஏழு–கட
– ல் தீர்த்–தத்–த�ோடு
விளங்–குகி
– ற
– து. ஏழு–நிலை மாடத்–துட
– ன் கூடிய
வான–ளாவி உயர்ந்து நிற்–கிற
– து ராஜ–க�ோ–புர
– ம்.
உட் க�ோபுர வாயி–லுக்–குள் சென்று இடது
புறம் பார்க்க அமர்–நீதி
– ந
– ா–ய–னா–ரும், கையில்
மழ–லை–யு–டன் அவர் துணை–வி–யா–ரும் நல்–
லூர் பெரு–மானை வந்து தரி–சிக்–கும் பக்–த–
களை இனிதே வர–வேற்–பது ப�ோன்ற பாங்கு
அற்–பு–த–மா–னது. சிவத்–த�ொண்–டர்–க–ளுக்கு
ஆடை அளித்து, அவர்–கள் பசி–யாற இன்–ன–
முது படைப்–பதையே
–
தனது வாழ்க்–கைய
– ாக்–
கிக் க�ொண்ட குடும்–பம் அது. நல்–லூர் பெரு–
மா–னும் வேதி–யர் வடி–வில் விளை–யா–டல்
புரிந்து தன்–ன�ோடு சேர்த்–துக் க�ொண்–டார்
என்–கி–றது பெரிய புரா–ணம். இத்–த–லத்–திற்கு
பெரும் பெருமை சேர்த்த திவ்ய தம்–பதி
– க
– ளை
கைகூப்பி வணங்–கி–விட்டு உட்–பி–ர–கா–ரத்தை
ந�ோக்கி நகர்–வ�ோம்.
சப்–தரி
– ஷி
– க
– ளு
– ம் பிர–ளய
– த்–தின்–ப�ோது ஒடுங்–
கும் வித–மாக, லிங்–கத்–தி–னுள் ஏழு துளை–கள்
காணப்– ப – டு – கி ன்– ற ன. அது– ம ட்– டு – ம ல்– ல ாது
பிர–பஞ்–சத்–தின் மாற்–றத்–திற்–குக் கார–ண–மாக
இத்–தல ஈசன் விளங்–கு–வ–தால், லிங்–கத்–தின்
நிறம் ஆறு நாழி–கைக்கு ஒரு–முறை மாறு–வது
பார்க்க, வியப்பு எல்லை மீறும்; உடல்
சிலிர்க்–கும். நாம் பார்க்–கும்–ப�ோதே அழ–காய்
நிறம் மாறும் அற்–பு–தம் மனதை க�ொள்ளை
க�ொள்–ளும். தாமிர நிறம், இளம் சிவப்பு,
உருக்–கிய தங்–கம், கரும்–பச்சை, இன்ன நிற–
மென்று ச�ொல்–ல–மு–டி–யாத த�ோற்–றம் என்று
காலை–மு–தல் இர–வு–வரை த�ொடர்ச்–சி–யாக
வண்–ணம் மாறிக்–க�ொண்டே இருக்–கும். அத–
னா–லேயே இவரை பஞ்–ச–வர்–ணேஸ்–வ–ரர்
என்– று ம் அழைக்– கி – ற ார்– க ள். நாவுக்– க – ர – ச ர்
ஈச–னிட
– ம் வேண்–டிக்–க�ொண்ட
– து ப�ோல, ஈச–
னின் திரு–வ–டி–களை பக்–தர்–க–ளின் தலை–யில்
பதித்து ஆசி–யளி
– ப்–பது இங்கு நிரந்–தர வழக்–க–
மாக உள்–ளது - பெரு–மாள் க�ோயி–லில் சடாரி
க�ொண்டு ஆசி–ய–ளிப்–ப–து–ப�ோல! சிவன் சந்–ந–
திக்கு அரு–கி–லேயே மலை–ம–க–ளான கிரி–சுந்–
தரி அருள் அமு–த–மாக நிற்–கி–றாள். உயர்ந்த
திரு–வு–ரு–வம் உடைய கிரி–சுந்–தரி அரு–ளைப்
ப�ொழி–வதி
– ல் மேருவை விட உயர்ந்–தவ
– ள
– ாய்

விளங்–கு–கி–றாள்.
நல்–லூரி
– ன் புகழ் ச�ொல்–லும் இன்–ன�ொரு
விஷ–யம், இத்–தல
– த்து பிரா–கா–ரத்–தில் அமைந்–
துள்ள நல்–லூர் அஷ்–டபு
– ஜ
– ம
– ா–காளி ஆவாள்.
பிர–ளய
– த்–த�ோடு காளிக்கு நெருங்–கிய த�ொடர்–
பி–ருப்–பத
– ால் இவள் இங்கே அமர்ந்–துள்–ளாள்.
காளி என்–றாலே க�ோர–மு–க–மும், ஆவே–ச–
மும்–தான் நினை–வுக்கு வரும். ஆனால், இம்–
மா–காளி புன்–னகை பூக்–கும் இனிய நாயகி.
மூத்த சுமங்– க லி ப�ோன்ற மஞ்– ச ள் பூசிய
சாந்த முகம் க�ொண்–ட–வள். ஆக்–ர�ோ–ஷமே
இல்–லாது அமை–தி–யாய் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–வள்.
ஆகவே, மழ–லைச் செல்–வம் இல்–லா–தவ
– ர்–கள்
காளியை வேண்–டிக் க�ொண்டு, அவ–ள–ரு–
ளால் நிறை–சூல் கர்ப்–பி–ணி–யாக மாகாளி
எதிரே அமர்ந்து வளை–காப்பு விழா செய்து
க�ொள்–கி–றார்–கள்.
குந்–திதே
– வி சப்த சாகர தீர்த்–தத்–தில் நீராடி
பூஜித்த லிங்– க த்தை க�ோயி– லி ன் உட்– பி – ர ா–
கா–ரத்–தில் காண–லாம். இரண்–யனை வதம்
முடிக்–கும் முன்பு, எவ்–வுரு
– வ
– ம் தாங்கி சம்–ஹா–
ரம் செய்–வது என்று இத்–த–லத்து ஈச–னி–டம்
திரு–மால் ய�ோசனை கேட்க, ‘நர–சிங்–க–னாக
செல்’ என்று ஆசி கூறி–னா–ராம் இந்த கல்–
யாண சுந்–த–ரேஸ்–வ–ரர். அதற்கு ஆதா–ர–மாக
– ம் நர–சிம்–மம்
கரு–வறை விமா–னத்–தின் பின்–புற
காட்சி அளிக்–கும் சிற்–பம் இத்–தல
– த்து அற்–பு–
தம். இன்–னும் த�ோண்–டத் த�ோண்ட நூறா–யி–
க�ொட்–டும் க�ோயில் இது.
ரம் விஷ–யங்–களைக்
–
கும்–ப–க�ோ–ணம் - தஞ்–சா–வூர் நெடுஞ்–சா–
லை–யில் சுந்–த–ர–பெ–ரு–மாள்–க�ோ–யில் எனும்
ஊருக்கு அருகே உள்–ளது திரு–நல்–லூர் திருக்–
க�ோ–யில்.
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பெரும்புதூர்

ராமானுஜர் தானுகந்த மேனி

நம்முடனேயே
வாழ்கிறார்

ராமானுஜர்!

ரா

மா–னு–ஜர், தான் அவ–த–ரித்த இடத்–திற்கு எதி–ரி–லேயே
தன் தின–சரி தரி–ச–னத்–துக்–காக உரு–வாக்–கி–னார�ோ
என்று எண்ண வைப்–பது ப�ோல அமைந்–தி–ருக்–கி–றது,
ஆதி–கே–ச–வப் பெரு–மாள் க�ோயில். ஊர் பெ–ரும்–பு–தூர். சென்–
னை–யி–லி–ருந்து சுமார் 50 கி.மீ. த�ொலைவு. திரு–வள்–ளூர் ரயில்
நிலை–யத்–தி–லி–ருந்து 20 கி.மீ.
கிழக்கு பார்த்த ஐந்து நிலை ராஜ–க�ோபு
– ர– ம். அதன் படி–த�ொட்டு
வணங்கி உள்ளே நுழைந்–தால் நெடி–து–யர்ந்து, தக–த–க–வென
மின்–னி–ய–படி நிற்–கி–றது க�ொடி–ம–ரம். அதனை தரை–ப–ணிந்து
வணங்கி நிமிர்ந்–தால் உயரே சற்றே பெரிய அள–வி–லான ஆலய
மணி. இதைப் பார்க்–கும்–ப�ோதே ராமா–னு–ஜர் திருக்–க�ோஷ்–டி–யூர்
க�ோயில் க�ோபு–ரத்தி
– ன் மீது ஏறி நின்ற க�ோலம்–தான் நினை–வுக்கு
வரு–கி–றது. அங்–கி–ருந்–த–படி ஊர் மக்–க–ளை–யெல்–லாம் அழைத்து
அனை–வரு
– ம் நலம் பெறும்–படி
– ய
– ாக, தான் உப–தேச
– ம
– ா–கப் பெற்ற
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மந்–தி–ரத்தை, ஆலய மணி–ய�ோ–சை–
ப�ோல உச்–ச–ரித்த கம்–பீ–ரம் நினை–
வுக்கு வரு–கி–றது. அந்–தப் பேர–ரு–
ளா– ள ன் அவ– த – ரி த்த தலம் இது,
அவர் கால–டி–பட்ட க�ோயில் இது
என்று எண்–ணும்–ப�ோதே, அங்கே
பாதம் பதிக்–கும் உடல் பக்–திப் பர–வ–
சத்–தால் நடுங்–கத்–தான் செய்–கிற
– து.
பிரா–கார சுற்–றுச் சுவ–ரி ல் 108
வைண– வ த் தலங்– க ளை விவ– ரி க்–
கும் அழ– கி ய சித்– தி – ர ங்– க ள் கண்
க
– ளை
–
யு
– ம் மன–தையு
– ம் ஈர்க்–கின்–றன.
இடது பக்–கத்–தில் தங்க மண்–ட–பம்
அமைக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. இந்த
மண்–ட–பத்–தில்–தான் விசேஷ நாட்–க–
ளில் ராமா–னு–ஜரை க�ொலு–வீற்–றி–
ருக்–கச் செய்–கி–றார்–கள். குறிப்–பாக
ராமா– னு – ஜ ர் அவ– த ார உற்– ச வ
திரு–நாட்–க–ளில் அதா–வது 2 முதல்
10ம் திரு–நாள் சாத்–து–முறை வரை
தின–மும் அதி–காலை மஞ்–சத்–தி–லி–
ருந்து சுவா–மியை புறப்–பாடு செய்து
இந்த மண்–ட–பத்–தில் இருத்தி அன்–
றன்–றைய வைப–வத்–தைத் துவக்–கு
கி–றார்–கள்.
இந்த தங்க மண்–டப
– த்–துக்கு நேர்
எதிரே பூத மண்–டப
– ம் உள்–ளது. ஒரே
கல்–லி–னா–லான தூண்–கள் என்று
அதனை பெரி– ய – வ ர்– க ள் விவ– ரி க்–
கும்–ப�ோது பிர–மிப்பு ஏற்–ப–டு–கி–றது.
அத்–தனை நுண்–ணிய கலை–ந–யம்
மிக்க தூண்–கள் அவை. அந்–தத்
தூண்–களை அடுத்து தனி கரு–வறை
– –
– ர் கம்–பீர– ம
– ாக எழுந்–த–
யில் ராமா–னுஜ
ரு–ளி–யி–ருக்–கி–றார். இந்த அறைக்கு
வெள்–ளிக் கத–வுக
– ள் மேலும் ப�ொலி–
வூட்– டு – கி ன்– ற ன. அவர், யாரும்
யாருக்– கு ம் உயர்ந்– த – வ – ரி ல்லை
அல்–லது தாழ்ந்–த–வ–ரில்லை என்ற
பேருண்–மையை பல–நூறு வரு–டங்–க–
ளுக்கு முன்பே உல–கிற்கே வெளிச்–
சம் ப�ோட்–டுக் காட்–டிய உண்மை,
இப்–ப�ோதைய
–
உல–கியலை
–
நினைக்–
கும்–ப�ோது சுடத்–தான் செய்–கி–றது.
அவர் சந்–நதி
– க்கு முன்–னால் நிற்–கும்
நேரம் வரை–யில
– ா–வது தனி–மனி
– த கர்–
வம், அகம்–பா–வ–மெல்–லாம் கரைந்
த�ோ–டிப்–ப�ோ–வது சத்–தி–யம்.
அவ–ருக்கு அரு–கில், இடது பக்–
கம், நம்–மாழ்–வார் சந்–நதி. இந்த இரு
சந்–நதி
– க
– ளை
–
யு
– ம் சுற்றி வரும்–ப�ோது
சுவர்–க–ளில் ராமா–னு–ஜர் வாழ்க்கை
வர–லாற்–றுச் சம்–ப–வங்–களை தனித்–
த–னி–யாக ஃபிரே–மிட்டு, ஓவி–யப் பல–
கை–க–ளாக நிறு–வி–யி–ருக்–கி–றார்–கள்.
வலம் வரும்– ப�ோ து ஆண்– ட ாள்

தேவி-பூதேவி சமேதராக
ஆதிகேசவப் பெருமாள்
சந்–ந–தி–யைக் காண–லாம். இந்த சந்–ந–திக்கு முன்–
னால் ஓர் அடுப்–பும், சில விறகு கட்–டை–க–ளை–யும்
காணும்–ப�ோது சற்று வியப்–பா–கவே இருக்–கும்.
அந்த அடுப்பு ராமா–னு–ஜ–ருக்–காக. ஆமாம், மார்–
கழி, தை மாதங்–க–ளில் ராமா–னு–ஜ–ருக்–குச் செய்–
யப்–ப–டும் தின–சரி திரு–மஞ்–ச–னத்–துக்–காக இங்கே
வெந்–நீர் தயா–ரித்து எடுத்–துச் செல்–கி–றார்–கள்.
இந்–தப் பணியை ஆண்–டாள் மேற்–பார்வை பார்க்–
கி–றாள்! 120 வய–துவ
– ரை வாழ்ந்த ராமா–னுஜ
– ர் இன்–
றும் நம்–மு–டனேய
–
ே வாழ்–கி–றார் என்ற யதார்த்த
உண்–மையை இது–ப�ோன்ற செயல்முறை–க–ளால்

நிரூ–பிக்–கிற
– ார்–கள். வெந்–நீர் நீராட்–டல் மட்–டும
– ல்ல,
இந்–தக் குளிர்க் காலங்–களி
– ல் அவ–ருக்–குத் த�ொப்பி
அணி–வித்து, சால்வை, ரஸாய் ப�ோர்த்தி அவ–ருக்கு
– க்கை மூல–மாக,
இத–மளி
– க்–கிற
– ார்–கள். இந்த நட–வடி
அவரை தரி–சிக்க வரும் பக்–தர் ஒவ்–வ�ொ–ரு–வர் வீட்–
டி–லும் வய–தா–னவ
– ர்–களை, பிறர் எப்–படி பாசத்–துட
– ன்
பரா–ம–ரிக்க வேண்–டும் என்–ப–தை–யும் அறி–வு–றுத்து
கிறார்–கள்!
பிற பத்து மாதங்–களி
– லு
– ம் அவ–ருக்கு க�ோயி–லின்
அனந்–தச
– ர– ஸ் தீர்த்–தத்–திலி
– ரு
– ந்து எடுத்–துவ
– ர– ப்–படு
– ம்
நீரால் திரு–மஞ்–சன
– ம் செய்–விக்–கிற
– ார்–கள். பூதங்–கள்
தாங்–கள் சாப விம�ோ–ச–னம் பெற இத்–த–லத்–திற்கு
வந்–த–ப�ோது அவர்–க–ளுக்–காக ஆதி–சே–ஷன் உரு–
வாக்–கிய தீர்த்–தம் இது. இத் திருக்–குளத்
– தி
– ல் நீராடி
ஆதி–கே–ச–வப் பெரு–மாளை வழி–பட்ட பின்–னர்
அந்த பூதங்–க–ளுக்கு விம�ோ–ச–னம் கிடைத்–த–தாம்.
அத–னா–லேயே இந்–தத் தலம் ‘பூத–பு–ரி’ என்–றும்,
பிறகு மருவி ‘பெ–ரும்–பு–தூர்’ என்–றா–ன–தா–க–வும்
ச�ொல்–கி–றார்–கள்.
ஹரி–தன் என்ற அர–சன் க�ொடிய மிரு–கங்–களை
வேட்–டை–யா–டச் சென்–ற–ப�ோது, சாது–வான ஒரு
பசு–வைக் க�ொல்ல நேர்ந்–தது. அத–னால் த�ோஷம்
பீடிக்–கப்–பட்ட அவன், அதற்கு பிரா–யசி
– த்–தம் செய்ய
இந்த பூத–பு–ரிக்கு வந்து சேர்ந்–தான். அவ–னுக்கு
– ன் ஆதி–கேச
– வ
– ப் பெரு–மா–ளாக தரி–சன
– ம்
நாரா–யண
தந்–தத�ோ
–
டு, அந்–தத் தலத்–தி–லேயே ராமா–னு–ஜர்
என்ற மகா புண்–ணிய ஆத்மா ஒன்று அவ–த–ரிக்–
கும் என்–றும் எடுத்–துக் கூறி–னா–ராம். அங்–கேயே
வைகா–னஸ சாஸ்–திர– ப்–படி பஞ்–சபேர
–
விதா–னத்தை
பிர–திஷ்டை செய்து கேச–வப் பெரு–மா–ளுக்–காக
க�ோயி–லும் நிர்–மா–ணித்–தா–னாம் ஹரி–தன்.
ராமா–னு–ஜர் சந்–ந–தி–யைச் சுற்றி வரும்–ப�ோது
அவ–ரு–டைய சீட–ரான மண–வாள மாமு–னி–க–ளின்

ஆன்மிகம் 61
பலன்

16-30 ஏப்ரல் 2020

தேவி-பெருமாள்-பூதேவி-ராமானுஜர்

பார்க்–கி–றார். இவ–ருக்கு வல–து–பு–றத்–தில் நம்–மாழ்–
வார் மது–ர–க–வி–கள், நாத–மு–னி–க–ளு–டன் சேவை
சாதிக்–கி–றார்.
பிரா–கார வலம் வரும்–ப�ோது அன்னை எதி–ராஜ
நாக–வல்லி தாயார் அருள் பெருக்–கும் விழி–களு
– ட
– ன்
நம் துய–ரெல்–லாம் கரைக்–கும் தாய்மை ப�ொங்க
தரி–ச–னம் தரு–கி–றாள். நான்கு திருக்–க–ரங்–க–ளு–டன்
அருள்–பா–லிக்–கும் அன்–னையு
– ம் இத்–தலத்
– தி
– ல் ராமா–
னுஜ அவ–தா–ரத்தை
–
ப் பெரு–மைப் புன்–னகை
– யு
– ட
– ன்
அங்–கீ–க–ரிக்–கி–றாள். அரு–கி–லேயே ராம–ருக்கு தனி
சந்–நதி. இவ–ருக்கு முன்–னால், க�ோயி–லுக்கு வடப்–
பு–றத்–தில் ஒய்–யாளி சேவை மண்–ட–பம் விளங்–கு–கி–
றது. வட–கிழ
– க்கு மூலை–யில் கண்–ணாடி அறை–யும்
யாக–சா–லையு
– ம் உள்–ளன. அன்னை கரு–வறை
– க்கு
முன்–னால் காயத்ரி மண்–ட–பம் தனிச் சிறப்–பு–டன்
விளங்–குகி
– ற
– து. க�ோயி–லுக்கு எதிரே 100 கால் மண்–
ட–பம். அத–னுள் சென்–றால் ராமா–னு–ஜர் அவ–தார
இடத்–தைக் காண–லாம். இந்த மண்–ட–பத்–துக்–குப்
பக்–கத்–தில் கூரத்–தாழ்–வான் சந்–நதி. பக்–கத்–தில
– ேயே
சிறிய க�ோபு–ரத்–து–டன் மண–வாள
மாமு– னி – க – ளு க்– கு க் க�ோயில்
இருக்–கி–றது. இக்–க�ோ–யி–லுக்–குள்
– யு
– ம் மண்–
ல�ோகாச்–சார்–யார் சந்–நதி
ண–ளந்த பெரு–மாள் சந்–ந–தி–யும்
உள்–ளன. மண்–ண–ளந்த பெரு–
மாள் சந்–ந–திக்கு முன்–னால்–தான்
ராமா– னு – ஜ ர் அட்– ச – ர ாப்– பி – ய ா– ச ம்
மேற்–க�ொண்–டி–ருந்–தா–ராம்.
இந்–தத் திருத்–தல
– த்தை விட்டு
நீங்–கிய பின்–னும் ராமா–னு–ஜ–ரின்
ப�ொது–உடைமை
–
தத்–துவ
– ம் நெடு–
நே–ரம் மனதை விட்டு நீங்–காது
நிலைத்–தி–ருப்–பது மட்–டும் நிஜம்.

சிற்–பம் ஒரு அகன்ற தூணில் வடி–வ–மைக்–கப்
–பட்–டி–ருப்–பதை
–
க் காண–லாம். இங்–கே–தான் அவர்,
தம் சீடர்–களு
– க்கு ராமா–னுஜ
– ரை
– ப் பற்–றியு
– ம் அவ–ரு–
டைய கீர்த்–தி–களை
–
–யும் விரி–வாக எடுத்–துச் ச�ொன்–
னார். தின–மும் இந்த மூலை–யில்
விளக்– கே ற்றி வைத்து இன்– று ம்
அவர் விவ–ரிப்–பதை மான–சீ–க–மாக
உண–ரும்–படி செய்–திரு
– க்–கிற
– ார்–கள்.
இந்த மண– வ ாள மாமு– னி க்கு,
வெளியே தனியே ஓர் க�ோயி–லும்
உள்–ளது.
ராமா–னு–ஜர் சந்–ந–தியை வலம்
வந்து பக்–க–வாட்–டில் திரும்–பி–னால்
ஆதி–கே–ச–வப் பெரு–மாள், தே–
வி-–பூ–தே–வி–யு–டன் தரி–ச–னம் தரு–கி–
றார். ‘என் புகழ் விளங்க வைத்த,
வைணவ நம்–பிக்–கை–களை உல–
கெங்– கு ம் பரப்– பி ய என் இனிய
பக்–தன், இத�ோ என்–ன–ரு–கி–லேயே
இருக்– கி – ற ான்’ என்று பெருமை
ப�ொங்–கும் விழி–க–ளு–டன் நம்–மைப்
அவதார வீட்டில்
பளிங்கு ராமானுஜர்
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- தாரா சந்–தி–ரசே
– –கர்

பரணிகுமார்

விநாயகர்
தகவல்கள்
 வேலூர் க�ோட்டை ஜலகண்டேஸ்வரர்
ஆலயத்தில் விநாயகர் குழந்தை வடிவில்
அருள் புரிகிறார். இவரை குழந்தை
விநாயகர் என்று அழைக்கிறார்கள்.
 திருவாரூருக்கு அருகில் திருநாட்டியத்
தான்குடி என்ற ஊரில் உள்ள க�ோயிலில்
அ ரு ள் பு ரி யு ம் பி ள ்ளை ய ா ரு க் கு
கைகாட்டி விநாயகர் என்று பெயர்.
 புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருவேங்கை
வாசல் க�ோயிலில் விநாயகப் பெருமான்
கையில் மாம்பழம் ஏந்தியவாறு காட்சி
தருகிறார். இவரை மாங்கனி விநாயகர்
என்பர்.
 சாதாரணமாக விநாயகர் திருக்கரங்களில்
பாசமும், அங்குசமும் இருப்பதைக்
காணலாம். திருப்பாதிரிபுலியூரில்
உள்ள பாடலீஸ்வரர் க�ோயிலில்
வி ந ா ய க ர் பா தி ரி ம ல ர்களை
தாங்கியுள்ளார்.
 காளை வாக ன த் தி ல் அ ரு ள்
புரியும் விநாயகரை திருநெல்வேலி
அம்மையப்பவிநாயகர்ஆலயத்திலும்,
ராஜபாளையம் உமாமகேஸ்வரர்
ஆலயத்திலும் தரிசிக்கலாம்.

திருச்செந்தூர் அரசாளும்
விநாயகரும், வில்லிபுத்தூர்
மடவார் விளாகம்
கல்யா ண
வி ந ா ய க ரு ம்
ய ானை
வாக ன த் தி ல்
வீற்றிருக்கின்றனர்.

திருவானைக்காவல்
க�ோயிலில் காணப்படும்
ஓர் ஓவியத்தில் மயில் வாகனத்தில்
அமர்ந்தபடி காட்சியளிக்கிறார் கணபதி.
 சிம்ம வாகனத்தில் ஐந்து முகங்களுடன்
அருள்புரியும் ஹேரம்ப கணபதியை
சென ்னை
தி ரு வ�ொ ற் றி யூ ர்
வடிவுடையம்மன் ஆலய வாயிலில்
உள்ள தட்சிணாமூர்த்தி க�ோயிலில்
தரிசிக்கலாம்.
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“நாட்–ப–ல–வுஞ் சேர்–ம–தி–யஞ் சூடிப் ப�ொடி–ய–ணிந்த நம்–பான் நம்மை
ஆட்–ப–ல–வுந் தானு–டைய அம்மா னிடம்–ப�ோலு மந்–தண் சாரல்
கீட்–ப–ல–வுங் கீண்டு கிளை–கி–ளை–யன் மந்–தி–பாய்ந் துண்டு விண்ட
க�ோட்–பல
– வி
– ன் தீங்–கனி
– யை மாக்–கடு
– வ னுண்–டுக
– ளு
– ங் குறும்ப லாவே”
இவ்–வாறு திருக்–குற்–றா–லத்–தில் அருள்–பா–லிக்–கும் குறும்–ப–லா–நா–த–ராக
காட்சி தரும் இறை–வ–னைப் பாடி வணங்–கு–கி–றார் திரு–ஞா–ன–சம்–பந்–தர்.
திருக்–குற்–றா–லத்–தில்–தான் தல–வி–ருட்–ச–மாக பலா மரம் வணங்–கப்–ப–டு–
கி–றது. வேதங்–கள் என்–றைக்–கும் நிலைத்து நிற்க வேண்–டும். அழி–யா–மல்
இருக்க வேண்–டும் என்–ப–தற்–காக வேதங்–கள் அனைத்–தும் திருக்–குற்–
றா–லத்–தில் செண்–பக மரங்–கள் அடர்ந்த வனப்–ப–கு–திக்கு வந்து பலா
மரங்–க–ளாக இருந்து இறை–வனை ந�ோக்கி தவ–மி–ருந்–தன. இறை–வ–னின்

குறைவில்லா வாழ்வு தருவார்

குற்றால நாதர்

கரு–ணை–யால் நான்–காக இருந்த வேதங்–கள்
அனைத்–தும் ஒரே பலா மர–மாக மாறின.
பிர–ண–வம் பலா மரத்–தின் வேரா–க–வும்.
பாகை இரண்டு கவ–டா–கவு
– ம், சுருதி கிளை–க–
ளா–வும் மாறி இறை–வனை வணங்–கி–ய–தாக
கூறப்–ப–டு–கிற
– து. இந்த பலா மரம் இன்–றைக்–
கும் திருக்–குற்–றா–ல–நா–தர் க�ோயில் அம்–பாள்
சந்–நதி
– யி
– ன் அரு–கில் உள்–ளது. இத–னடி
– யி
– லு
– ம்
சிவ–லிங்–கம் உள்–ளது. இந்த பலா மரத்–தில்
பழுக்–கும் பலா கனி–களை யாரும் பறிப்–ப–
தில்லை. பலா சுளை–களை பார்ப்–ப–தற்கு
சிவ– லி ங்– க ம் ப�ோல் த�ோற்– ற ம் அளிக்– கு ம்.
இந்த பலா மரத்–தில் உள்ள பலாப்–பழ
– ங்–களை
குரங்–குக
– ள் பறித்து கீறி தின்–னும்–ப�ோது அதில்
இருந்து வடி–யும் தேன் மரத்–த–டி–யில் உள்ள
சிவ–லிங்–கத்–தின் மேல் பட்டு சித–றும்.
இத்–த–கைய சிறப்பு வாய்ந்த திருக்–குற்–றா–
லம் மிக–வும் பழ– மை–வாய்ந்த தலங்–க–ளில்
ஒன்–றா–கும். பாடல் பெற்–றத் தல–மா–க–வும்
உள்–ளது. இத்–த–லம் திரு–நெல்–வேலி மாவட்–
டம் குற்–றா–லத்–தில் இயற்கை சூழ்ந்த மலை–
யும், அரு–வி–க–ளும் நிறைந்த பசுமை மாறா
பகு–தி–யி ல் அமை– ய ப்– பெற்ற அற்– பு– த – ம ான
திருத்–த–ல–மா–கும்.
இத்–த–லத்–தில் திரு–மால் வடி–வி–லி–ருந்த
மூர்த்–தியை அகத்–திய
– ர் சிவ–லிங்–கம
– ாக மாற்–றி–
னார் என்–பது பக்–தர்–களி
– ன் த�ொன்–மைய
– ான
நம்–பிக்கை. அதை நிரூ–பிக்–கும் வித–மாக அகத்–
திய முனி–வர் திரு–மாலை சிவ–னாக்–கு–வ–தற்–
காக தன் கைக–ளால் த�ொட்–ட–தால் சிவ–லிங்–
கத்–தின் தலைப்–பா–கத்–தில் ஐந்து விரல்–களு
– ம்
பதிந்த வடு உள்–ளது.
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அகத்–திய முனி–வர் த�ொட்டு அமுக்–கி–ய–
தால் உண்–டான தலை–வலி நீங்–கவே இன்–றும்
சிவ–லிங்–கத்–திற்கு தைல அபி–ஷே–கம் நடை–
பெ–று–கின்–றது. இறை–வ–னுக்கு அபி–ஷே–கம்
செய்– ய ப்– ப ட்ட மகா சந்– த – ன ா– தி த்– தை – ல ம்
க�ோயில் அலு–வ–ல–கத்–தில் விற்–பனை செய்–
யப்–ப–டு–கின்–றது. இது பல மூலி–கை–கை–கள்,
வேர்–கள் மற்–றும் மருந்–து–கள் சேர்த்து மருத்–
துவ முறைப்–படி பக்–கு–வ–மாக காய்ச்–சப்–ப–டு–
கின்–றது. இது தலை–வலி, வயிற்–று–வலி சய–
ர�ோ–கம் முத–லான க�ொடிய ந�ோய் தீர்க்–கும்
மருந்–தாக பயன்–ப–டு–கின்–றது.
இக்–க�ோயி
– ல் மற்ற சிவன் க�ோயில்–கள
– ைப்–
ப�ோல சது–ரம் அல்–லது நீண்–ட–ச–து–ர–மாக
அமை–ய–வில்லை. சங்கு வடி–வில் அமைந்து
இருப்–பது இக்–க�ோயி
– லி
– ன் தனிச்–சிற
– ப்–பா–கும்.
சிவ தலங்–களு
– ள் பஞ்ச சபை–களி
– ல் சித்–திர
– –
சபை எனப்–ப–டும் சிறப்பை இத்–த–லம் பெற்–
றுள்–ளது. இத்–தல
– த்–தில் உள்ள இறை–வன
– ைப்–
பற்றி மாணிக்–க–வா–ச–கர் பாடி–யி–ருப்–ப–தன்
மூலம் இத்–த–லம் மூன்–றாம் நூற்–றாண்–டுக்கு
முந்–தைய த�ொன்–மைவ
– ாய்ந்த க�ோயில்–களி
– ல்
ஒன்–றாக உள்–ளது.
‘‘உற்–றாரை யான்–வேண்–டேன் ஊர்–வேண்–டேன்
பேர்–வேண்–டேன்
கற்–றாரை யான்–வேண்–டேன் கற்–பன
– வு மினி–ய–
மை–யுங்
குற்–றா–லத் தர்ந்–துறை
– யு
– ங் கூத்–தா–உன் குரை–க–
ழற்கே
கற்–றா–வின் மனம்–ப�ோல
– க் கசிந்–துரு
– க வேண்–
டு–வனே.’’
என்று மாணிக்–கவ
– ா–சக
– ர் திரு–வா–சக
– த்–தில்

திருக்–குற்–றா–லந
– ா–தரை பற்றி பாடி–யிரு
– க்–கிற
– ார்.
‘‘காலன் வரு–முன்னே கண்–பஞ் சடை–முன்னே
பாலுண் கடை–வாய் படு–முன்னே மேவி–ழுந்தே
உற்–றார் அழு–முன்னே ஊரார் சுடு–முன்னே
குற்–றா–லந் தானையே கூறு’’
என்று பட்–டின
– த்–த–டி–கள் பாடி இறை–வ–
னின் அருள்–பெற்–றுள்–ளார்.
குற்–றா–ல–நா–தர் மூல–வ–ரின் வட–தி–சை–யில்
அறு–பத்து நான்கு சக்தி பீடங்–களி
– ல் ஒன்–றான
– ம் பரா–சக்தி பீடம் உள்–
தர–ணிபீ
– ட
– ம் எனப்–படு
ளது. இது சிவ–னின் மந்–திர சக்–தி–கள் அடங்–
கிய ஆல–யம். இங்கு பரா–சக்தி அரி, அயன்,
அரன் மூவ–ரை–யும் குழந்–தை–யாக பாவித்–
தாள். அம்–பா–ளின் சந்–நி–தா–னத்–தில் தானு–
மா–ல–யப் பூந்–த�ொட்–டில் ஆடிக்–க�ொண்டே
இருக்–கி–றது.
கயி–லை–யில் அன்னை பார்–வதி தேவி–யு–
டன் சிவ–பெ–ரும
– ா–னின் திருக்–
கல்–யா–ணத்தை காண்–ப–தற்–
காக பிரம்மா, மகா விஷ்ணு
மற்–றும் முப்–பத்து முக்–க�ோடி
தேவர்– க – ளு ம், பூத கணங்– க –
ளும் அனை–வ–ரும் கைலாய
மலை–யில் குவிந்–த–னர். இத–
னால் வட– தி சை தாழ்ந்து
தென்–திசை உயந்–தது. இதை
சரி– செய் – வ – த ற்– க ாக யாரை
அனுப்–பி–வைக்–க–லாம் என
இறை–வன் நினைத்–த–ப�ோது
அவர் மனக்–கண் முன் வந்–த–
வர் அகத்– தி – ய ர். உடனே
இறை– வ ன் அகத்– தி – ய ரை
அழைத்து தென்– தி – சை க்கு
சென்று வட– தி – சை க்கு சம–
மான ப�ொதிகை மலைக்கு

செல்–லும்–படி உத்–த–ர–விட்–டார்.
இறை–வனி
– ன் உத்–தர
– வை கேட்–டது
– ம் அகத்–
தி–யர் இறை–வனி
– ன் திருக்–கல்–யா–ணத்–தையு
– ம்,
திரு–ந–டன காட்–சி–யை–யும் காண முடி–யாதே
என மனம் வருந்– தி – ன ார். அகத்– தி – ய – ரி ன்
மனக்–கல
– க்–கத்தை அறிந்த இறை–வன் திருக்–குற்–
– ளை எடுத்–துரை
–
த்து
றால மலை–யின் மகி–மைக
அங்கு விஷ்–ணு–வாக இருக்–கும் தம்மை சிவ–
லிங்–க–மாக்கி பூஜை செய்து வழி–ப–டும்–ப�ோது
தனது கல்–யாண திருக்–காட்–சி–யை–யும், நட–
னத்–தை–யும் கான–லாம் என்று ஆறு–தல்–கூறி
அகத்–தி–யரை அனுப்பி வைத்–தார்.
அகத்–தி–ய–ரும் இறை–வ–னின் கட்–ட–ளை–
யின் தன் தலை– மே ல் ஏற்று தென்– தி சை
ந�ோக்கி புறப்–பட்–டார். அவர் சென்ற இட–
மெல்– ல ாம் பல அற்– பு – த ங்– க ளை நிகழ்த்– தி –
விட்டு ப�ொதிகை மலை– யி ல் வைண– வ ர்
வேடம் பூண்டு க�ோயி–லுக்–
குள் சென்று விஷ்– ணு வை
வ ே த – ம ந் – தி – ர த் – த ா ல் சி வ –
லிங்–க–மாக்கி வழி–பட்–டார்.
அன்று முதல் இக்–க�ோ–யில்
சிவ–த–ல–மாக உள்–ளது என்–
பது புராண வர–லாறு கூறு–
கின்–றது.
வைண–வர்–கள் விஷ்ணு
மூ ர் த் – தி யை க ா ண ா து
திகைத்து அகத்–தி–யரை நிந்–
தித்–த–னர். முனி–வர் அவர்–க–
ளி– ட ம் க�ோயி– லி ன் தென்–
மேற்கு மூலை–யில் வைத்து
பூஜை செய்–யுங்–கள் அரி–யும்
சிவ–னும் ஒன்றே வேறு–பாடு
காட்–டா–தீர்–கள் என விளக்–
கம் அளித்–தார்.
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