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முன்னுரர
உலகத்தில் செல்வம் என்றால் சபாருளைக்

குறிப்பதாகவவ சபரும்பாலும்

நிளைப்பார்கள். அது ஓரைவு உண்ளை என்றாலும், வகடில்லாத செல்வம்
என்று வள்ளுவரால் வபெப்சபற்ற கல்விச் செல்வமும், கால்நளைகைாகிய
செல்வமும், வநாயற்ற வாழ்வாகிய குளறவற்ற செல்வமும், ைை நிளறவு
குன்றாத செல்வமும், எந்நிளலயிலும் இளறவைது திருவடிகளை ைறவாத
ெிந்ளதயாகிய செல்வமும், ஒழுக்கமும் அறிவும் ஆயுளும் ைிக்க ைக்களைப்
சபறும் செல்வமும் ஒரு வெர அளைந்தால்தான் ஒருவன் செல்வந்தன் என்று
வபாற்றப்படுகிறான்.
ைளைவி ைட்டுைல்ல. நல்ல ைக்களைப் சபறுவதும் இளறவன் சகாடுத்த வரம்
தான். அவ்வாறு தவப்புதல்வளைப் சபற்ற தகப்பன், அம்ைகளவ அளவயில்
முந்தியிருக்கும்படி செய்ய வவண்டிய கைளைப் பட்ைவன் ஆகிறான். தைது
குல வழக்கப்படி நல்ல பாளதளயக் காட்டும் குருவாகவும் ஆகிறான்.
அவ்வாறு எல்வலாராலும் ொன்வறாைாகக் சகாண்ைாைப்படும் புதல்வளைப்
சபற்ற தாய் சபறும் ைகிழ்ச்ெிக்கு அைவவது?
வைற்கண்ை எல்லாச் செல்வங்களும் ஒருங்வக அளையப் சபறுதல் நல்விளைப்
பட்வைாருக்வக வாய்ப்பது என்பர். ஏதாவது வளகயில் குளறகள்
இருக்கப்சபறுவது இயல்பு. அதைால் ைை உளைச்ெல் படுவவார் பலர்.
பரிகாரங்களைச் செய்து ைைக்குளற தீர்த்துக் சகாள்ை முயற்ெிப்பர்.
வதாஷங்கள் ஏவதனும் இருக்குவைா என்று வ ாதிைர்களை நாடுபவர்களும்
உண்டு. நவை
ீ
காலத்தில் ைருத்துவர்களையும் நாடுகிறார்கள்.
நம் செயல்கள் யாவற்ளறயும் அறிந்தவன் இளறவன் என்று உறுதி பூண்ை
அடியார்கள், பிள்ளை

வரம் வவண்டிப் சபருைாைது அருளுக்குக் காத்திருப்பர்.

அத்தளகவயாருக்குப் பயன் படும் வளகயில், இச்ெிறு நூலில் ைணி வயிறு
வாய்க்கவும் , கருவாைது

குளறபாடின்றி வைரவும் ,சுகப்பிரெவம் ஆகவும்,

பாராயணம் செய்ய வவண்டிய பாைல்களும், அளவ சதாைர்புளைய தலங்கள்
பற்றிய விவரங்களும் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இவ்வாறு பலரும் பயன்
சபற்றுள்ைதால் குழந்ளத வரம் வவண்டுபவர்கள் இந்நூளல வரவவற்பதுைன் ,
அத்தலங்களுக்குச் சென்று வழிபட்டுத் திருவருள் சபற்றுப்
வபறுகளும் சபற வவண்டுகிவறாம்.

சிவபாதசசகரன்
திருவாதிரரயான் திருவருட்சரப, சசன்ரை

பதிைாறு

1 புராணம் காட்டும் உண்ரை
புத்திர பாக்கியம் வவண்டி வவள்விகள் செய்வது, விரதம் இருப்பது, தல
யாத்திளர செய்வது என்பது சதான்றுசதாட்வை இருந்து வந்துள்ைது. தெரதச்
ெக்கரவர்த்தி, , தைக்குப் புத்திர பாக்கியம் வவண்டி, புத்திர காவைஷ்டி யாகம்
செய்ததாக இராைாயணம் மூலம் அறிகிவறாம். ஆரணிக்கு அருகில் உள்ை
ெிவாலயத்தில் சுவாைிக்கு புத்திரகாவைஷ்டீச்வரர் என்ற திருநாைம்
வழங்கப்படுகிறது. கயிலாய யாத்திளர செய்து, ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும் புத்திர
பாக்கியம் சபற்றதாகப் புராணம் கூறும். ராவைச்வர யாத்திளர வைற்சகாண்டு
பலன் சபற்வறார் அவநகர்.
பரெையங்களை நிராகரித்து, வவத சநறியும்,ளெவத்துளரயும் தளழத்வதாங்க
ஒரு புதல்வளை வவண்டி, ெீர்காழிப்பதியில் ெிவபாத இருதயர் தவம் செய்தார்
என்று வெக்கிழார் அருைிய சபரிய புராணம் உணர்த்துகிறது:
ைரை அறத்தில் இன்பம் உறு ைகப்சபறுவான் விரும்புவார்
அரையநிரல தரல நின்சற ஆடிய சசவடிக்கைலம்
நிரைவுற முன் பரசைய நிராகரித்து நீ றாக்கும்
புரைைணிப் பூண் காதலரைப் சபறப் சபாற்றும் தவம் புரிந்தார்.
அத்தவத்தின் பயைாகத் திருஞாை சம்பந்தப்சபருைான் அவதரித்தார்
என்பரத, "சராசரங்கள் எல்லாம் சிவம் சபருக்கும் பிள்ரையார் திரு
அவதாரம் சசய்தார்" என்று அருளுவார்.
ெஷ்டி அன்றும், செவ்வாய்க் கிழளைகைிலும் விரதம் இருந்து
முருகக்கைவுளை ஒருைைத்வதாடு ஆராதித்து , புத்திர பாக்கியம் சபறுவதும்
பழங்காலத்திலிருந்வத இருந்து வருகிறது.வவைர்கைது
வவண்டி,முருகளை வழிபட்ைதாகக்
அறிகிவறாம்.

குலத்தில் பிள்ளை

கண்ணப்ப நாயைார் புராண வாயிலாக

சபாரு அரும் சிறப்பின் ைிக்கார் இவர்க்கு இைிப் புதல்வர்ப் சபசற
அரியது என்று எவரும் கூற அதற்படு காதலாசல
முருகலர் அலங்கற் சசவ்சவள் முருகசவள் முன்ைில் சசன்று
பரவுதல் சசய்து நாளும் பராய்க் கடன் சநறியில் நிற்பார் .
எனும்வபாது, இப்பிறவியில் உைக்கு ைகப்வபறு அரிது என்ற பிறர் கூறிய
வபாதும் ைைம் தைராது ,முழு நம்பிக்ளகயுைனும், நியைத்துைனும்
முருகப்சபருைாளை வழிபட்ைதால் , காைவர் குலம் விைங்க,
தவப்புதல்வைாகக் கண்ணப்ப நாயைார் அவதரித்தார் என்று சபரிய புராணம்
கூறும்.
" ெட்டியில் இருந்தால் தாவை அகப்ளபயில் வரும் " என்று ஒரு பழசைாழி
உண்டு. இதில் வரும் " ெட்டி " என்பதும் , " அகப்ளப " என்பதும், ெஷ்டிளயயும்,
கருப்ளபளயயும் குறிக்கும் சொற்கள். அதாவது, ெஷ்டி விரதம் இருந்தால்
தாவை கருப்ளபயில் கரு உண்ைாகும் என்பது அதன் சபாருள்.
ெிவைடியார்களுக்கு நாள் வதாறும் முளறவயாடு விருந்திட்டுப் பின்ைர்
உண்ணுவளதவய நியைைாகக் சகாண்ை ெிறுத்சதாண்ை நாயைாருக்கும் அவரது
ைளைவியாராை திருசவண்காட்டு நங்ளகக்கும் அவர்கைது தவத்தின்
பலைாகக் கணபதீச்ெரம் வைவிய ெிவைருைால் ெீராைன் என்ற தவப்புதல்வன்
வதான்றிைான். அத்தவப்பயளை , வெக்கிழார் சபருைான் கூறுளகயில்,

"

திருளைந்தர் அவதரித்தார் " என்று ெிறப்பிக்கிறார்.
நீ ராருஞ் சரடமுடியார் அருைிைால் நிரற தவத்துப்
சபராைவர் தைக்குப் சபருகு திரு ைரை அறத்தின்
சவராகி விைங்கு திருசவண்காட்டு நங்ரகபால்
சீராை சதவர் என்னும் திருரைந்தர் அவதரித்தார்.
என்பது அவ்விைிய பாைல்.
திருவாளைக்காவில் சபருைானுக்குத் தன் வாயால் பந்தல் செய்து வழிபட்ை
ெிலந்திளய , ைறுபிறவியில் வொழர் குலத்தில் வதான்றுைாறு அருைிைான்
சபருைான். சுபவதவன் என்ற வொழ அரென், ைக்கள் வபறின்றி வருந்தித் தன்
வதவியாை கைலவதியுைன் தில்ளலளய அளைந்து சபான்ைம்பலக்கூத்தளைப்

வபாற்றி

வரம் வவண்டிைான். அதன் பலைாக, அரெியின் ைணி வயிற்றில்

கருப்பம் ஏற் பட்ைது என்பளத,
ைக்கட் சபறு இன்ரையிைால் ைாசதவி வரம் சவண்டச்
சசக்கர் சநடும்சரடக் கூத்தர் திருவுள்ைம் சசய்தலிைால்
ைிக்க திருப்பணி சசய்த சிலந்தி குலசவந்து ைகிழ்
அக்கைலவதி வயிற்றின் அணி ைகவாய் வந்து அரடய.
என்ற வெக்கிழார், அம்ைகவவ, பின்ைர், ெந்திர வெகரைாகிய ெிவபிரானுக்கு
ைாைக்வகாயில்கள் கட்டிய வகாச்செங்கட் வொழ நாயைாராகத் திகழ்ந்தளதக்
காட்டுகிறார்.
எைவவ, உலகம் வபாற்றும் வளகயில் வதான்றுபவர்களைப் புகவழாடு
வதான்றிைார்கள்

என்கிவறாம்.

இளத, ைனுநீதிச் வொழைின் வதவியார்

திருவயிற்றில் தவப்புதல்வன் வதான்றியது ெிறந்த தவத்தின் பயன் என்பார்
வெக்கிழார் சபருைான்:
..." சிறந்த நற்றவத்தாற் சதவி திருைணி வயிற்றின் ரைந்தன்
பிறந்தைன் உலகம் சபாற்ற ..."

என்று எடுத்துளரக்கிறார்.

ெிவ சபருைாைின் இைப்பாகத்தில் உைா வதவி வற்றிருக்க,
ீ
இருவரிளைவய
குழந்ளத வடிவில் முருகனும் வெர்ந்து காட்ெி தரும் மூர்த்தத்ளத
வொைாஸ்கந்த மூர்த்தம் என்பர். இம்மூர்த்திளய வழிபட்ைால் புத்திர ெந்தாைம்
வாய்க்கப்சபறும் எைப் சபரிவயார் கூறுவர். முசுகுந்தச் ெக்கரவர்த்தி ,
திருவாவடுதுளறயில் உள்ை வொைாஸ்கந்த தியாகரா ளர
புத்திரப்வபறு அளைந்ததால் , அங்குள்ை தியாகரா ளரப்
என்று

அளழப்பார்கள்.

வழிபட்டுப்

புத்திரத் தியாகர்

2. சதான்றாத

சபருரையன்

உலகங்கள் எல்லாவற்ளறயும் வதாற்றுவிக்கும் ெிவசபருைான் ஒருவவை
யாரிைத்திலிருந்தும் வதான்றாதவன். ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதவன். தாவை
உலகங்கள் எல்லாமும் ஆகியவன்.

"எல்லா உலகமும் ஆைாய் நீவய "

என்பது வதவாரம். முன்ளைப் பழம் சபாருளுக்கும் முன்ளைப் பழம்
சபாருளும் அவவை. " முளைத்தாளை எல்லார்க்கும் முன்வை வதான்றி "
என்று அப்பர் சபருைான் கூறுவது அப்பழளைளயவய குறிக்கும். இங்கு
வதான்றி என்பது வதான்றாைல் வதான்றிய ெிறப்ளபவய குறிக்கும். எைவவ
சுயம்புநாதன் என்று சபயரிட்டு அளழத்துப் பரவுகிவறாம். சூரியன்,ெந்திரன்
ஆகிய ஒைி வடிவங்களுக்கும் ஒைி தருபவன். எைவவ சுயம் பிரகாெைாக
விைங்குகிறான்.
பிரையங்கள் பலப்பல வதான்றிய காலங்கைிலும் ெிவம் ைட்டுவை நிளலத்து
விைங்கும் . " ஈறு இலாதவன் ஈென் ஒருவவை : என்றார் அப்பர் சுவாைிகள்.
பிரையம் முடிந்து ைீ ண்டும் சபருைான் உலகங்களைத் வதாற்றுவிக்கத்
திருவுள்ைம் சகாண்ைவபாது, ெிருஷ்டி

பீ த்ளதக் குைத்தில் இட்டுப்

பிரைைிைம் தந்ததாகவும், பின்ைர் தாவை வவை

வடிவில் எழுந்தருைி,

அக்குைத்தின் ைீ து அம்சபய்தியவுைன் , , அக்குைத்தின்

ஒரு

பகுதி அமுத

குைைாகவும் , அதுவவ அமுத லிங்கைாகவும் கும்வபெ லிங்கைாகவும் ைாறிற்று
என்பளதயும்

கும்பவகாணத் தல புராணத்தால் அறியலாம். ஆகவவ, தான்

கருவில் வாெம் செய்யாைவல, கருசவலாம் ஆைவைாகத் திகழ்வது,
ெிவசபருைாைது ஒப்புயர்வற்ற தைிச் ெிறப்ளபக் காட்டுகிறது.
கருளவ அருளுவவதாடு நில்லாைல், அக்கருளவத் திருத்தி , கருளணவயாடு
ஆட்சகாள்கிறான் என்பளதத் திருவாெகம்,
உருத் சதரியாக் காலத்சத உள் புகுந்து உைம் ைன்ைி
கருத் திருத்தி ஊன் புக்குக் கருரணயிைால் ஆண்டுசகாண்ட
திருத்துருத்தி

சையாரைத் தித்திக்கும் சிவபதத்ரத

அருத்தியிைால் நாயடிசயன் அணி சகாள் தில்ரல கண்சடசை.

என்பதால் கருவின் ைாசுகள் அகற்றப்பட்டுத் தூய்ளை சபறச் செய்யும்
திருவருளை நன்றியுைன் நிளைந்து,ளநந்து,வியந்து வணங்குகிவறாம்.
கருவில் திருவுளைய ெீலர்களுக்குப் வபரருள் கிளைப்பளத , கருவிலிருந்த
ஒரு

முைிகுைாரர் வவதங்கள் கற்றுத்சதைிந்ததாக

ைகாபாரதம்

அறிவிக்கிறது. அப்பரும் , " கருவுற்ற நாள் முதலாக உன் பாதவை காண்பதற்கு
உருகிற்று என் உள்ைமும் " என்றும் " கருவாய்க் கிைந்து உன் கழவல
நிளையும் கருத்து உளைவயன் " என்றும் பாடித் துதிக்கிறார்.
இக்காரணத்தால், கருவுற்ற தாய்ைார்களை
களதகளைக் வகட்கும்படி

நீதிகளைக் கூறும் புராண

சொன்ைார்கள் நம் சபரிவயார்கள். புராணச்

சொற்சபாழிவுகளும், சதய்வ இளெப் பாைல்களும் கருளவச்
செம்ளைப்படுத்தும் என்பது அவர்கைது கருத்து.
தாயின் வயிற்றில் ெிசுவாைது வைர்ச்ெி சபறுளகயில் இருவரும் படும்
ெிரைங்களை விைக்குளகயில்,

" தக்க தெ ைதி தாவயாடு தான் படும் துக்க

ொகரத் துயரிளைப் பிளழத்தும் " என்று ைாணிக்க வாெகப் சபருைான்
அருளுகின்றார். இந்நிளலயில் இருவருக்கும் நன்ளை தர வவண்டி, , நம்
முன்வைார்கள் இவ்வாறு,பாராயணம், புராணம் வகட்பது வபான்றவற்ளறக்
வகட்கச் சொல்லி நல்வழிப் படுத்திைர்.

3.புத்திர பாக்கியம் அருளும் தலங்கள்
புத்திர பாக்கியத்ளத எல்லாத் தலங்களுவை அருள்வை என்றாலும் பிரெித்தி
சபற்ற ெில ஆலயங்களை ைட்டுைாவது நாம் சதரிந்து சகாள்வது
அவெியைாகிறது. இந்த வளகயில், வரலாற்று வாயிலாகவும், அருைாைர்கைது
வாக்கில் வந்தளையாலும் ,பலரது சொந்த அனுபவத்தாலும் இத் தலங்களைப்
பிரெித்தி சபற்றளவ என்கிவறாம். இத்தலங்களுக்குச் செல்ல இயலாதவர்கள்,
தாம் இருந்த இைத்திலிருந்வத இளறவளை வவண்டிப் சபறலாம். இதளையும்
அனுபவ ரீதியில் காண்கிவறாம். எல்லாவற்றிற்கும் முக்கியைாக வவண்டியது,
இளையறா அன்பும், நியைமும்,

முழு நம்பிக்ளகயுவை.

திருசவண்காடு

காவிரியின் வைகளரயில் உள்ை வதவாரப் பாைல் சபற்ற தலங்களுள்
ஒன்றாகவும், முக்தித் தலங்களுள் ஒன்றாகவும் விைங்குவது திருசவண்காடு.

பூம்புகார் என்கிற காவிரிப்பூம் பட்டிைத்திற்கு அண்ளையில் உள்ை இதளை,
ெீர்காழி,ையிலாடுதுளற ஆகிய ஊர்கைிலிருந்து சென்றளையலாம்.
இக்வகாயிலில் ெிறப்பு அம்ெங்கைாக, முக்குைங்கள் ( சூரிய தீர்த்தம்,ெந்திர
தீர்த்தம், அக்கிைி தீர்த்தம் ) உள்ைை. இளவ சதய்வாம்ெம் சபாருந்தியளவ.
விளைகளைத் தீர்க்கும் வல்லளை வாய்ந்தளவ. இவதவபான்று, மூன்று தல
விருக்ஷங்கள் இக்வகாயிலுக்குள் உள்ைை. சுவவதாரண்வயச்வரர், அவகார
மூர்த்தி, நைரா

மூர்த்தி ஆகிய மும்மூர்த்திகளைக் சகாண்ை இத்தலத்திற்கு,

ைக்கட்செல்வம் வவண்டியும், புதக் கிரகப் பரிகாரங்கள் செய்யவும், ருத்ர
பீைத்தருகில் முன்வைாருக்குத் தர்ப்பணங்கள் செய்யவும் ைக்கள் வருகின்றைர்.
கார்த்திளக ஞாயிறுகைில் அவகாரமூர்த்திக்கு ெிறப்பு அபிவஷக ஆராதளைகள்
நளைசபறுகின்றை. அம்பாள் பிரம்ை வித்யாம்பிளக என்ற நாைத்வதாடு
அருட்காட்ெி வழங்குகிறாள்.
திருத் துளறயூளர ஆண்ை அச்சுத கைப்பாைர் என்ற ெிற்றரெர் சநடுங்
காலைாகப் பிள்ளைப் வபறின்றி வருந்தித் தைது

குருவின் அறிவுளரப்படித்

திருமுளறகைில் கயிறு ொர்த்திப் பார்க்கும்வபாது, இத்தலத்தின் ைீ து
திருஞாைெம்பந்தப்சபருைான் அருைிய திருப்பதிகம் பார்ளவக்கு வந்தது.
அதில், ெம்பந்தர், திருசவண்காட்டிலுள்ை மூன்று குைங்கைிலும்
மூழ்கி,இளறவளையும் இளறவிளயயும் வழிபடுவவார்க்குப் வபய் அளையாைல்
நீங்கிவிடும். என்றும்,பிள்ளை இல்லாவதார்க்குப் பிள்ளை வரம்
கிளைக்கும்.இதில் ெந்வதகவை வவண்ைாம் என்றும்
அருைியளதக்

இரண்ைாவது பாைலில்

கண்ைவுைன், அரெரும், அரெியும் திருசவண்காட்ளை அளைந்து

முக்குை நீராடி, நியைத்வதாடு திருப்பதிக பாராயணம் செய்து, ெிவதரிெைமும்
செய்து வந்தநற். அதன்

பயைாக அவர்களுக்குச்

ளெவ ெந்தைாச்

ொரியார்கைில் முதல்வராை சைய்கண்ைார் , தவப் புதல்வைாகத் திரு
அவதாரம் செய்தார்.
இத்திருப்பதிகத்ளத நம்பிக்ளகயுைனும் ஆொர நியைங்களுைனும் பாராயணம்
செய்து, முக்குை நீராடி சுவாைி தரிெைம் செய்தால் புத்திர பாக்கியம் கிட்டுவது
பலரது அனுபவம்.(இந்நூல் இறுதியில் இத்திருப்பதிகம் இளணக்கப்பட்டுள்ைது).
இந்த ெந்தர்பத்தில் ஏறத்தாழ முப்பத்ளதந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர்
நளைசபற்ற உண்ளைச் ெம்பவத்ளத நிளைவு கூறுகிவறாம். அப்வபாது ஒரு

ஆப்த நண்பளர அடிக்கடி ெந்திப்பது வழக்கைாக இருந்தது. அந்த நண்பரது
அண்ணனுக்குத் திருைணம் ஆகி எட்டு ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தும் குழந்ளத
பாக்கியம் கிட்ைவில்ளல. பரிகாரங்கள் பல செய்தும் பலன் கிட்ைவில்ளல
என்று வட்டிலிருந்த
ீ
சபரியவர்கள் சொன்ைார்கள். அப்வபாது
அதிர்ஷ்ைவெைாகத் திருசவண்காட்டுத் வதவாரம் அைங்கிய ெிறு புத்தகம்
ளகவெம்

இருக்கவவ, அதளை அப்சபண்ணிைம் சகாடுத்துத் திைமும்

பாராயணம் செய்யச் சொன்வைாம். மூன்று ைாதங்கள் கழித்துச் சென்றவபாது
அப்சபண்ைணி கருவுற்றிருக்கும் நல்ல செய்திளயத் சதரிவித்தார்கள். வதவார
வாக்கு என்றும் சபாய்க்காது என்பதற்கு இது ஒரு ொன்று. அத்துைன்,
அப்சபண்ைணி எத்துளண நம்பிக்ளகயுைனும், நியைத்துைனும் பாராயணம்
செய்து வந்தார் என்பளத இளறவவை அறிவார்.

கருவூர் ஆநிரல
தற்காலத்தில் கரூர் என்று வழங்கப்படும் இத்தலம், திருச்ெிராப்பள்ைிக்கும்
ஈவராடுக்கும் நடுவில் அளைந்துள்ைது. வெலம் , வகாளவ வபான்ற
ஊர்கைிலிருந்தும் வரலாம். சகாங்கு நாட்டில் உள்ை வதவாரத் தலங்கள் ஏழில்
இது முதலாவது தலம்.
பளைப்புத் சதாழிளல ெிவசபருைாைது ஆளணயின்படி செய்கிவறாம் என்பளத
ைறந்த பிரைைது சதாழிளலக் காைவதனு எனும் வதவவலாகப் பசு

செய்து

வந்தது. எறும்புப் புற்றுக்கிளையில் இருந்த ெிவலிங்கப் சபருைான்

ைீ து பால்

சொரிந்து வழிபட்ைது. அதற்குக் காட்ெி அைித்த சபருைான் பசுபதீச்வரர் என்ற
திருநாைம் சபற்றார். தலமும் ஆநிளல எைப்பட்ைது. தைது தவறுக்கு
வருந்திய பிரைன் இங்கு வந்து சபருைாளை வணங்கி, ைீ ண்டும் பளைப்புத்
சதாழிளலப் சபற்றான் என்பது தல புராணம். திருஞாை ெம்பந்தரின்
திருப்பதிகம் உள்ை தலம் இது. திருவிளெப்பா ஆெிரியர்களுள் ஒருவராை
கருவூர்த் வதவர் என்ற ெித்தரது ென்ைதி இக்வகாயிலில் அளைந்துள்ைது.
புகழ்ச் வொழர், எறிபத்தர்
ஆகும்.

ஆகிய நாயன்ைார்கள் அருள் சபற்றதும் இத்தலம்

பிரைனுக்கு ெிருஷ்டிளய அருைிய தலம் ஆதலால் உலக ெிருஷ்டிக்கு மூல
காரணைாகச் ெிவ சபரு ைான் இத்தலத்தில் வகாயில் சகாண்டு அருள்
பாலிப்பதால், அன்பர்கள் இத்தலப் சபருைாளைத் தரிெித்து, ஞாை ெம்பந்தர்
அருைிய திருப்பதிகத்ளதயும் பாராயணம் செய்து , ெற்புத்திர பாக்கியம்
சபறுவார்கைாக.

கருக்குடி

(ைருதாநல்லூர்)

கும்பவகாணத்திலிருந்து ைன்ைார்குடி செல்லும் வழியில் ொக்வகாட்ளைளயத்
தாண்டிைால் ைருதாநல்லூளர அளையலாம்.ைருதா நல்லூர் ெத்குரு
சுவாைிகைின் ைைத்ளதயும் தரிெித்து விட்டு ெிவாலயத்ளத அளையலாம்.
திருஞாைெம்பந்தரின் பதிகம் சபற்ற இக்வகாயில் அளைதியாை சூழலில்
விைங்குகிறது. சுவாைிக்கு வலப்புறம் அம்பாள் ென்ைதி அளைந்துள்ைது.
தாயிைிைம் குடிசகாண்டு கரு ஏற்பை கருக்குடிக்குச் சென்று வழிபைலாம்.

கருவைர்சசரி

ைருதா நல்லூரிலிருந்து சுைார் 2 கி.ைீ . சதாளலவில் உள்ைது கருவைர்வெரி
என்ற ெிற்றூர். இங்குள்ை அகிலாண்வைவரி ெவைத அகஸ்தீஸ்வர சுவாைி
ஆலயத்திற்குக் குழந்ளத வரம் வவண்டுவவார் பலர் வருகின்றைர். வரம்
வவண்டும் சபண்கள் அம்பாள் ென்ைதியில் சைழுகிக் வகாலம் இட்டு சநய்
தீபம் ஏற்றுகிறார்கள்.

பலன் சபற்றவர்கள் ளகக்குழந்ளதவயாடு வந்து

பிரார்த்தளை நிளறவவறியதற்காக அம்பாள் திருமுன்ைர்

கிைத்தி அருள்

சபறுகிறார்கள். இக்வகாவிலில் அகஸ்தியர், அவரது ைளைவி வலாபாமுத்திளர
ஆகிய இருவருக்கும் ென்ைதி இருக்கிறது. இச்ென்ைதியிலும் பக்தர்கள்
பிரார்த்தளை செய்கிறார்கள்.

கருப்பூர்
இப் புண்ணிய பூைியில் அளைந்துள்ை ெிவாலயங்களுள் கருப்பூரில்
அளைந்துள்ை ெிவாலயமும் ைிகப் பழளை வாய்ந்ததாகும்.
ையிலாடுதுளறயிலிருந்து வருவவார்கள் , குத்தாலம் வழியாக S. புதூர்
செல்லும் நகரப் வபருந்தில் ஏறி , கருப்பூர் ெிவாலயத்தின் அருகிவலவய
இறங்கலாம். வபருந்து வெதி அடிக்கடி இல்லாததால் குத்தாலத்திலிருந்து
ஆட்வைாவில் வரலாம். வழியில் உள்ை பளழய கூைலூர், வைக்கிரிைங்கலம்
ஆகிய ஊர்கைில் உள்ை ெிவாலயங்களையும் தரிெிக்கலாம்.
கும்பவகாணம்,அளணக்களர ஆகிய ஊர்கைிலிருந்து வந்தால் ஆடுதுளற
வழியாக ஆட்வைாவில் வரலாம். அவ்வாறு வந்தால்,வழியிலுள்ை
ொத்தனூர்,வபராவூர் ஆகிய ஊர் ெிவாலய தரிெைம் செய்யலாம்.
ையிலாடுதுளறயிலிருந்து கும்பவகாணம் செல்லும் வழியிலுள்ை
திருவாலங்காட்டில் இறங்கி ஆட்வைாவில் பயணித்தால்
திருவாலங்காடு,திருவாவடுதுளற ஆகிய ெிவத்தலங்களையும் தரிெிக்க
முடியும். காளரக்காலிலிருந்து சகால்லுைாங்குடி வழியாகக் கும்பவகாணம்
செல்லும் வழியில் S. புதூரில் இறங்கி, ஆட்வைாவிவலா அல்லது
ையிலாடுதுளற செல்லும் நகரப் வபருந்திவலா சென்று ஆலயத்ளத
அளையலாம். வழியில் வதவாரப் பாைல் சபற்ற திருக் வகாழம்பம் என்ற தலம்
உள்ைது.
கர்ப்பபுரி என்று வைசைாழியில் வழங்கப்பட்ை இவ்வூர் தைிழில் கருப்பூர்
எைப்பட்ைது. கருப்பம் என்ற வைசொல் தைிழில் கருப்பம் என்று வருவதால்
இவ்வாறு அளழக்கப்பட்ைது. இங்கு வகாயில் சகாண்டுள்ை இளறவன் கர்ப்ப
புரீசுவரர் என்றும் , அம்பிளக கர்ப்பப் பிரதாம்பிளக என்றும்
வழங்கப்படுகின்றைர். வைலும், அகத்திய முைிவரால் வழிபட்ைளையால்
சுவாைிக்கு

அகஸ்தீசுவரர் என்ற சபயரும் உண்டு.

கருங்கல் அடித்தைத்துைன் விைங்கும் ென்ைதியில், கர்ப்பபுரீசுவர சுவாைி
நாகாபரணத்துைன் ருத்ராக்ஷப் பந்தலின் கீ ழ் அற்புத தரிெைம் வழங்குகிறார்.
இந்த

ென்ைதி, ஐந்து படிகளைக் சகாண்ை உயர்ந்த வைளையில் அழகாக

அளைந்துள்ைது .
கர்ப்பத்ளத அருளுவதால் அம்பிளக, கர்ப்பப் பிரதாம்பிளக எைப்படுகிறாள்.
சபயருக்வகற்ற வரப்ரொதியாை இந்த அம்பிளக, நான்கு அடி உயரத்
வதாற்றத்தில் வைல் கரங்கைில்

பைாளலயும், நீவலாத்பல புஷ்பமும்

சகாண்ைவைாகவும், வலது முன்கரம் அபய முத்திளரவயாடும், இைது முன்ளக
சதாளைவயாடு இளணந்தும் (ஊரு ஹஸ்தைாக) காட்ெி அைிக்கிறாள். அம்பாள்
ென்ைதியும் ெற்று உயரத்தில் அர்த்த ைண்ைபம்,கருவளற ஆகியவற்வறாடு
அழகாக அளைந்துள்ைது.
பிள்ளை வரம் வவண்டுபவர்கள் திங்கட் கிழளைகைில் சுவாைிளயயும்
சவள்ைிக் கிழளை ைற்றும் சபைர்ணைி திைங்கைில் அம்பாளையும்
வழிபட்டுப் பலன் சபறுகிறார்கள். தம்பதிகைாக இங்கு வந்து, சுவாைி அம்பாளுக்கு அபிவஷகம் அர்ச்ெளை ஆகியவற்ளற செய்து, ைாளலகள் ொர்த்தி
வழிபடுவர். தாய்ளை அளைய வவண்டும் சபண்கள் , அம்பாள் ென்ைதிளயத்
தைது ளகயால் சைழுகிக் வகாலைிட்டு சநய் தீபம் ஏற்றி முழுளையாை
நம்பிக்ளகயுைன் ைைதாரப் பிரார்த்திக்கிறார்கள். அதன் பலைாக ைக்கள்
செல்வம் அருைப் சபறுவது பலரது அனுபவம்.

திருக்கருகாவூர்

தஞ்ொவூருக்கும் கும்பவகாணத்திற்கும் இளையிலுள்ை பாபநாெத்திலிருந்து
ஆறு கி.ைீ . பயணித்தால் இத்தலத்ளத அளையலாம்.முல்ளலளய ஸ்தல
விருக்ஷைாகக் சகாண்ை இக்

வகாயிலின் மூலவர் முல்ளலவைநாதர் என்றும்

ைாலதிவவைச்வரர் என்றும் அளழக்கப்படுகிறார். இப்சபருைாளைத் திருஞாை
ெம்பந்தரும் திருநாவுக்கரெரும் வதவாரத் திருப்பதிகங்கைால்
வபாற்றியுள்ைைர். ஆலயத்தின் எதிரில் க்ஷீர புஷ்கரணி ( பால் குைம் )
அளைந்துள்ைது. இது பஞ்ொரண்யத் தலங்களுள் ஒன்று. சுவாைிளய
முல்ளலக் வகாடி சுற்றியதால் அச் சுவடு திருவைைியில் காணப்படுகிறது.
வைர்பிளற பிரவதாஷத்தன்று சுவாைிக்குச் ொர்த்தப்படும் புனுகு தீராத
வநாய்களையும் தீர்க்க வல்லது.

சுவாைி ென்ைதிக்கு இைப்புறம் கர்பரக்ஷாம்பிளக என்ற சபயரில் அம்பிளக
ென்ைதி சகாண்டு

அருளுகிறாள். கர்பத்தில் உள்ை ெிசுளவக் காத்து

ரட்ெித்ததால் அம்பாளுக்கு இப்சபயர் ஏற்பட்ைது.

ளநத்ருவ ரிஷியும் அவரது ைளைவியாை வவதிளக என்பவளும் பிள்ளை
வரம் வவண்டியதால் , இளறயருைால் வவதிளக கருவுற்றாள். ஒரு ெையம்,
அவைது கணவர் சவைியில் சென்றிருந்தவபாது அங்கு வந்த ஊர்த்துவபாத
ைகரிஷிளய உைல் தைர்ச்ெியிைால் வவதிளக உபெரிக்க முடியவில்ளல.

இதைால் ெிைந்த முைிவர் அவைது கர்ப்பம் ெிளதயுைாறு ொபைிட்ைார்.

தைது

கர்ப்பத்ளதக் காக்குைாறு வவதிளக, அம்பாைிைம் முளறயிை, அவளுக்கு
இரங்கிய வதவி, அக்கருளவச் ெிளதயாைல் காத்தாள். சுகப் பிரெவத்தால் ஆண்
குழந்ளதளயயும் வவதிளக சபற்சறடுத்தாள். வதவவலாகப் பசுவாை காைவதனு
அக்குழந்ளதக்குப் பால் ஊட்டியது.

ஆெிரைத்திற்குத் திரும்பிய வவதிளகயின் கணவர் நைந்தளத அறிந்து,
இளறவியின் திருவருளைப் வபாற்றிைார். குழந்ளதயுைன் இருவருைாகச்
சென்று முல்ளலவை நாதளரயும், கர்ப்ப ரக்ஷாம்பிளகளயயும் தரிெித்தைர்.
இத்தலத்திற்கு வரும் சபண்கள் கருவுறவும், கருவுற்றவர்கள் சுகப்பிரெவம்
சபறவும் வரம் வவண்டிைார்கள். அவ்வாவற வரம் சபற்ற படியால் இன்றைவும்
ைக்கள் இத்தலத்ளத அளைந்து, சுகப்பிரெவம் சபறப் பிரார்த்தளை
செய்கின்றைர்.
அம்பாள் ென்ைதியில் வகாலைிட்டு சைழுகி , தாங்கள் சகாண்டு வந்த சநய்ளய
அம்பாளுக்கு முன் ளவத்துப் பிறகு அளதவய பிரொதைாக வட்டிற்கு
ீ
எடுத்துச்
சென்று 48 நாட்கள் இரவில் உண்கிறார்கள். கர்ப்பம் தரித்தபின் இங்கு தரப்படும்
விைக்சகண்ளணளய பிரெவ வலி வந்தவுைன் அம்பிளகளய நிளைத்தபடி
வயிற்றில் தைவிக் சகாள்கிறார்கள். இதைால் சுகப்
என்பது பலரது அனுபவம்.

பிரெவம் ஏற்படுகிறது

திருச்சிராப்பள்ைி

ரத்திைாவதி என்ற

செட்டிப்சபண்ணுக்குப் பிரெவ காலம் வந்த வபாது ,

அவைது தாயிைால் காவிரி சவள்ைத்ளதத் தாண்டி உரிய வநரத்தில் வந்து
வெர முடியவில்ளல. வலியிைால் துன்புற்ற ரத்திைாவதி, திருச்ெிராப்பள்ைி
ைளலளய வநாக்கித் துதித்தாள். இளறவனும் அவைது துதிக்கு இரங்கி,
ரத்திைாவதியின் தாய் வடிவம் ஏற்று அவைிைம் சென்று, பிரெவ காலத்தில்
கூை இருந்து உதவியருைிைான். எைவவ சபருைானுக்குத் தாயும் ஆைவர்
என்ற சபயர் வந்தது. இது ஐதீக விழாவாகச் ெித்திளர ைாதத்தில் இங்கு
சகாண்ைாைப்படுகிறது. இத்தலத்தின் ைீ து ெம்பந்தரும் அப்பரும் வதவாரம்
பாடியுள்ைைர் . இப்பதிகங்களை நாள்

வதாறும் நியைத்துைன் பாராயணம்

செய்யும் கர்ப்பிணிகள் சுகப் பிரெவம் சபறுவது, பலரது அனுபவங்கைால்
அறியப்படுவதாகும்.

குறிப்பு : திருக்கருகாவூர் ,திருச்ெிராப்பள்ைி ஆலயத்

தல வரலாற்று

ஓவியங்கள் அக்வகாயில்கைின் வளலத்தைத்திலிருந்து நன்றியுைன் அன்பர்கள்
கண்ணுறும் வநாக்கத்துைன் சவைியிைப்படுகிறது. அற நிளலயத்துளறக்கு
நைது நன்றி.

4

துதிப்பாடல்கள்

திருசவண்காடு - திருஞாைசம்பந்தர் அருைிய
சதவாரத் திருப்பதிகம்

பண்- சீகாைரம்
திருச்ெிற்றம்பலம்
கண்காட்டு நுதலானும்

கைல்காட்டுங் ளகயானும்

சபண்காட்டும் உருவானும் பிளறகாட்டும்

ெளையானும்

பண்காட்டும் இளெயானும் பயிர்காட்டும் புயலானும்
சவண்காட்டில் உளறவானும் விளைகாட்டும்

சகாடியாவை.

01

வபயளையா பிரிவு எய்தும் பிள்ரையிசைாடு உள்ைநிரைவு
ஆயிைசவ வரம்சபறுவர் ஐயுறசவண் டாசவான்றும்
வவயைவதா ளுளைபங்கன் சவண்காட்டு முக்குைநீர்
வதாய்விளையார் அவர்தம்ளைத் வதாயாவாம்

தீவிளைவய.

02

ைண்சணாடுநீர் அைல்காவலாடு ஆகாயம் ைதி இரவி
எண்ணில்வரும் இயைாைன் இகபரமும் எண்திளெயும்
சபண்ணிசைாடு ஆண் சபருளைசயாடு ெிறுளையுைாம் வபராைன்
விண்ணவர்வகான் வழிபைசவண் காடு இைைா விரும்பிைவை.

03

விைம் உண்ை ைிைற்று அண்ணல் சவண்காட்டின் தண்புறவின்
ைைல்விண்ை முைத்தாளழ ைலர்நிழளலக் குருகு ஏன்று
தைைண்டு துளறக்சகண்ளை தாைளரயின் பூைளறயக்
கைல்விண்ை கதிர்முத்த நளககாட்டுங் காட்ெியவத

04

.
வவளலைலி தண்காைல் சவண்காட்ைான் திருவடிக்கீ ழ்
ைாளலைலி வண்ொந்தால் வழிபடுநன் ைளறயவன்றன்
வைலைர்சவங் காலன் உயிர் விண்ைபிளை நைன்தூதர்
ஆலைிைற் றான்அடியார் என்று அைர அஞ்சுவவர.

05

தண்ைதியும் சவய்யரவுந் தாங்கிைான் ெளையினுைன்
ஒண்ைதிய நுதள் உளைவயார் கூறு உகந்தான் உளறவகாயில்
பண்சைாழியால் அவன்நாைம் பலவவாதப் பசுங்கிள்ளை
சவண்முகில்வெர் கரும்சபளணவைல் வற்றிருக்கும்
ீ
சவண்காவை.
ெக்கரைாற்கு ஈந்தானும்

06

ெலந்தரளைப் பிைந்தானும்

அக்கு அளரவைள் ளெத்தானும் அளைந்தயிரா வதம்பணிய
ைிக்கு அதனுக்கு அருள்சுரக்கும் சவண்காடும் விளைதுரக்கும்
முக்குைம்நன்கு உளையானும் முக்கண் உளை இளறயவவை.

07

பண்சைாய்த்த இன்சைாழியாள் பயசைய்த ைளலசயடுத்த
உன்ைத்தன் உரம்சநரித்தன் றருள்செய்தான் உளறவகாயில்
கண்சைாய்த்த கருைஞ்ளஞ நைைாைக் கைல்முழங்க
விண்சைாய்த்த சபாழில்வரிவண் டிளெமுரலும் சவண்காவை.

08

கள்ைார்செங் கைலத்தான் கைல்கிைந்தான் எைஇவர்கள்
ஒள்ைாண்ளை சகாைற்வகாடி உயர்ந்து ஆழ்ந்தும் உணர்வரியான்
சவள்ைாளை தவஞ்செய்யும் வைதகுசவண் காட்ைான் என்று
உள்ைாடி உருகாதார் உணர்வுளைளை உணவராவை.

09

வபாதியர்கள் பிண்டியர்கள் ைிண்டுசைாழி சபாருள் என்னும்
வபளதயர்கள் அவர்பிரிைின் அறிவுளையீர் இதுவகண்ைின்
வவதியர்கள் விரும்பியெீர் வியன்றிருசவண் காட்ைான் என்று
ஓதியவர் யாதும் ஒரு தீதிலர் என் று உணருைிவை.

10

தண்சபாழில்சூழ் ெண்ளபயர்வகான் தைிழ்ஞாை ெம்பந்தன்
விண்சபாலிசவண் பிளறச்சென்ைி விகிர்தனுளற சவண்காட்ளைப்
பண்சபாலிசெந் தைிழ்ைாளல பாடியபத் திளவவல்லார்
ைண்சபாலிய வாழ்ந்தவர்வபாய் வான்சபாலியப் புகுவாவர.
திருச்ெிற்றம்பலம்

11

திருக்கருவூர் ஆநிரல
(கரூர்)
திருஞாை சம்பந்தர் அருைிய சதவாரத் திருப்பதிகம்
பண்: இந்தைம்

திருச்ெிற்றம்பலம்

சதாண்சை லாைலர் தூவி வயத்தநஞ்(சு)
உண்ை லாருயி ராய தன்ளையர்
கண்ை ைார்கரு வூருள் ஆைிளல
அண்ை ைாரரு ை ீயும் அன்பவர.

01

நீதி யார்நிளைந் தாய நான்ைளற
ஓதி யாசராடுங் கூை லார்குளழக்
காதி ைார்கரு வூரு ைாைிளல
ஆதி யார் அடி யார்தம் அன்பவர.

02

விண்ணு லாைதி சூடி வவதவை
பண்ணு ைார்பர ைாய பண்பிைர்
கண்ணு ைார்கரு வூரு ைாைிளல
அண்ணலார் அடியார்க்கு நல்லவர.

03

முடியர் மும்ைத யாளை யீருரி
சபாடியர் பூங்களண வவளைச் செற்றவர்
கடியு ைார்கரு வூரு ைாைிளல
அடிகள் யாளவயும் ஆய ஈெவர.

04

பங்க யம்ைலர்ப் பாதர் பாதிவயார்
ைங்ளக யர்ைணி நீல கண்ைர்வான்
கங்ளக யர்கரு வூரு ைாைிளல
அங்ளக ஆ ைர வத்து எம் அண்ணவல.

05

வதவர் திங்களும் பாம்புஞ் சென்ைியில்
வைவர் மும்ைதிள் எய்த வில்லியர்
காவ லர்கரு வூரு ைாைிளல
மூவ ராகிய சைாய்ம்ப அல்லவர.

06

பண்ணி ைார்படி வயற்றர் நீற்றர்சைய்ப்
சபண்ணி ைார்பிளற தாங்கு சநற்றியர்
கண்ணி ைார்கரு வூரு ைாைிளல
நண்ணி ைார்நளை யாளும் நாதவர.

07

கடுத்த வாைரக் கன்க யிளலளய
எடுத்த வன் தளல வதாளுந் தாைிைால்
அைர்த்த வன்கரு வூரு ைாைிளல
சகாடுத்த வன் அருள் கூத்தன் அல்லவை.

08

உழுது ைாநிலத் து ஏை ைாகிைால்
சதாழுது ைாைல வரானுங் காண்கிலார்
கழுதி ைான்கரு வூரு ைாைிளல
முழுது ைாகிய மூர்த்தி பாதவை.

09

புத்தர் புன்ெை ணாதர் சபாய்யுளரப்
பித்தர் வபெிய வபச்ளெ விட்டுசைய்ப்
பத்தர் வெர்கரு வூரு ைாைிளல
அத்தர் பாதம் அளைந்து வாழ்ைிவை.

10

கந்த ைார்சபாழிற் காழி ஞாைெம்
பந்தன் வெர்கரு வூரு ைாைிளல
எந்ளத ளயச்சொன்ை பத்தும் வல்லவர்
ெிந்ளத யிள் துய ராய தீர்வவர.

11

திருச்ெிற்றம்பலம்

திருக்கருக்குடி

( ைருதா நல்லூர் )

திருஞாைசம்பந்தர் அருைிய சதவாரத் திருப்பதிகம்
பண்- காந்தார பஞ்சைம்
திருச்சிற்றம்பலம்
நைவிலுங் கைவிலும் நாளுந் தன்சைாைி
நிரைவிலும் எைக்குவந் சதய்தும் நின்ைலன்
கரைகடல் ரவயகந் சதாழு கருக்குடி
அைள் எரி யாடும் எம் ைடிகள் காண்ைிசை.

01

சவதியன் விரடயுரட விைலன் ஒன்ைலர்
மூசதயில் எரிசயழ முைிந்த முக்கணன்
காதியல் குரழயிைன் கருக்குடி அைர்
ஆதிரய அடிசதாழ அல்லல் இல்ரலசய.

02

ைஞ்சுறு சபாழில்வைம் ைலி கருக்குடி
நஞ்சுறு திருைிட று உரடய நாதைார்
அஞ் சுரும் பார்குழல் அரிரவ யஞ்சசவ
சவஞ்சுரந் தைில்விரை யாடல் என் சகாசலா.

03

ஊனுரடப் பிறவிரய அறுக்க உன்னுவர்ீ
காைிரட ஆடலான் பயில் கருக்குடிக்
சகானுயர் சகாயிரல வணங்கி ரவகலும்
வாைவர் சதாழுகழல் வாழ்த்தி வாழ்ைிசை.

04

சூடுவர் சரடயிரடக் கங்ரக நங்ரகரயக்
கூடுவர் உலகிரட ஐயம்

சகாண்டு ஒலி

பாடுவர் இரச பரற சகாட்ட நட்டிருள்
ஆடுவர் கருக்குடி அண்ணல் வண்ணசை.
இன்புரட யார் இரச வரண
ீ
பூண் அரா
என்புரட யார் எழில் சைைி சைள் எரி
முன்புரட யார்முத சலத்தும் அன்பருக்(கு)

05

அன்புரட யார்கருக் குடிசயம் ைண்ணசல.
காலமும் ஞாயிறும்

06

தீயும் ஆயவர்

சகாலமும் முடியரவு அணிந்த சகாள்ரகயர்
சீலமும் உரடயவர் திருக் கருக்குடிச்
சாலவும் இைிது அவருரடய தன்ரைசய.

07

எறிகடல் புரடதழு இ லங்ரக ைன்ைரை
முறிபட வரரயிரட அடர்த்த மூர்த்தியார்
கரறபடு சபாழில்ைதி தவழ் கருக்குடி
அறிசவாடு சதாழுைவர் ஆள்வர் நன்ரைசய. 08
பூைனுந் திரசமுகன் தானும் சபாற்பைர்
வாைைன் அறிகிலா வண்ணம் ஓங்கு எரி
ஆசைை உயர்ந்தவன் அணி கருக்குடி
நாைை ைிைில்வர நிரைதல் நன்ரைசய.

09

சாக்கியர் சைண்படு ரகயர் சபாய்ம்சைாழி
ஆக்கிய வுரரசகாசைல் அருந் திருந்நைக்
காக்கிய அரனுரற யணிக ருக்குடிப்
பூக்கைழ் சகாயிசல புரடபட் டு உய்ம்ைிசை.
காைலில் விரரைலர் விம்மு காழியான்

10

வாைவன் கருக்குடி ரைந்தன் தன்சைாைி
ஆைசைய்ஞ் ஞாைசம் பந்தன் சசால்லிய
ஊைைில் சைாழிவலார்க்கு உயரும் இன்பசை. 11
திருச்ெிற்றம்பலம்

திருக்கருகாவூர்
திருஞாைசம்பந்தர் அருைிய சதவாரத் திருப்பதிகம்
பண்- சகௌசிகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
முத்தி லங்குமுறுவல் உரை யஞ்சசவ
ைத்த யாரைைறு கவ்வுரி வாங்கியக்
கத்ரத சபார்த்தகட வுள்கரு காவூசரம்
அத்தர் வண்ணம்ைழ லும் அழல் வண்ணசை. 01
விமுத வல்லசரட யான்விரை யுள்குவார்க்(கு)
அமுத நீ ழல் அக லாதசதார் சசல்வைாங்
கமுத முல்ரல கைழ்கின்ற கருகாவூர்
அமுதர் வண்ணம்ைழ லும்ைழல் வண்ணசை. 02
பழக வல்லசிறுத் சதாண்டர்பா வின்ைிரசக்

குழகர் என்றுகுரழயா

அரழயாவருங்

கழல்சகாள் பாடலுரட யார்கரு காவூசரம்
அழகர் வண்ணம்ைழ லும்ைழல் வண்ணசை.

03

சபாடிசைய் பூசிைலர் சகாய்துபு ணர்ந்துடன்
சசடிய ரல்லாவுள்ைம் நல்கிய சசல்வத்தர்
கடிசகாள் முல்ரலகை ழுங்கரு காவூசரம்
அடிகள் வண்ணம்ைழ லும்ைழல் வண்ணசை.

04

ரைய லின்றிைலர் சகாய்து வணங்கிடச்
சசய்ய வுள்ைம்ைிக நல்கிய சசல்வத்தர்
ரகதன் முல்ரலகை ழுங்கரு காவூர் எம்
ஐயர் வண்ணம்ைழ லும்ைழல் வண்ணசை.

05

ைாசில் சதாண்டர்ைலர் சகாண்டு வணங்கிட
ஆரச யாரஅருள் நல்கிய சசல்வத்தர்
காய்சி ைத்தவிரட யார்கரு காவூசரம்
ஈசர் வண்ணம்சைரி யும்சைரி வண்ணசை.

06

சவந்த நீ றுசைய் பூசிய சவதியன்
சிந்ரத நின்றருள் நல்கிய சசல்வத்தன்
கந்த சைௌவல்கை ழுங்கரு காவூசரம்
எந்ரத வண்ணம்சைரி யும்சைரி வண்ணசை.

07

இப்பதிகத்தில் 8-ம் சசய்யுள் சிரதந்து சபாயிற்று.

08

பண்ணின் சநர்சைாழி யாரை ஓர் பாகைார்

ைண்ணு சகாலம்முரட யம்ைல ராசைாடுங்
கண்ணன் சநடஅரி யார்கரு காவூசரம்
அண்ணல் வண்ணம்ைழ லும்ைழல் வண்ணசை

09

சபார்த்த சைய்யிைர் சபாதுழல் வார்கள்சசால்
தீர்த்த சைன்றுசதைி வர்சதைி
ீ
சயன்ைின்
கார்த்தண் முல்ரலகை ழுங்கரு காவூசரம்
ஆத்தர் வண்ணம்ைழ லும்ைழல் வண்ணசை.

10

கலவ ைஞ்ரஞ உலவுங் கருகாவூர்
நிலவு பாடலுரட யான்றை நீ ள்கழல்
குலவு ஞாைசம் பந்தை சசந்தைிழ்
சசாலவ லாரவர் சதால்விரை தீருசை.

11

திருச்ெிற்றம்பலம்

திருநாவுக்கரசு நாயைார் அருைிய சதவாரத் திருப்பதிகம்
திருத்தாண்டகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
குருகாம் வயிரைாம்
சகாள்ளும்

கூறு நாைாம்

கிழரையாம் சகாசை தாைாம்

பருகா அமுதைாம் பாலின் சநய்யாம்
பழத்தின் இரதைாம் பாட்டில்

பண்ணாம்

ஒருகால் உரையாள் ஓர் பாக னுைாம்
உள்நின்ற நாவிற்கு உரரயா டியாம்
கருவாய் உலகுக்கு முன்சை சதான்றுங்
கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை.

1

வித்தாம் முரையாகும் சவசர தாைாம்
சவண்டும் உருவைாம் விரும்பி நின்ற
பத்தாம் அடியார்க்கு ஓர் பாங்க னுைாம்
பால்நிறமுைாம் பரஞ் சசாதி தாைாம்
சதாத்தாம் அைரர்கணம் சூழ்ந்து சபாற்றத்
சதான்றாது என்னுள்ைத்தின் உள்சை நின்ற
கத்தாம் அடிசயற்குக் காணா காட்டும்
கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை.

2

பூத்தாைாம் பூவின் நிறத்தா னுைாம்
பூக்குைால் வாசைாய் ைன்ைி நின்ற
சகாத்தாைாம்

சகால்வரையாள் கூறன் ஆகும்

சகாண்ட சையத்தார் சதவ ைாகி
ஏத்தாதார்க்கு என்றும் இடசர துன்பம்
ஈவாைாம் என்சைஞ்சத்து உள்சை நின்று

காத்தாைாம் காலன் அரடயா வண்ணம்
கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை.

3

இரவைாம் எல்லி நடைா டியாம்
எண் திரசக்கும்

சதவைாம் என்னு ைாைாம்

அரவைாம் அல்லல் அறுப்பா னுைாம்
ஆகாச மூர்த்தியாம் ஆசைறு ஏறும்
குரவைாம்

கூற்ரற உரதத்தான் தாைாம்

கூறாத வஞ்சக் குயலர்க்கு என்றும்
கரவைாம்

காட்சிக்கு எைியா னுைாம்

கண்ணாம் கருவூர் எந்ரத தாசை.

4

பரடத்தாைாம் பாரர இடந்தான் ஆகும்
பரிசு ஒன்றறியாரை நின்றான் றாைாம்
உரடத்தாைாம் ஒன்ைார் புரங்கள் மூன்றும்
ஒள் அழலால் மூட்டி ஒருக்கி நின்று
அரடத்தாைாம் சூலம் ைழுசவார் நாகம்
அரசத்தாைாம் ஆசைறு ஒன்று ஊர்ந்தா ைாகும்
கரடத்தாைாம்

கள்ைம் அறிவார் சநஞ்சில்

கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை.
மூலைாம் மூர்த்தியாம் முன்சை தாைாம்
மூவாத சைைிமுக் கண்ணி ைாைாம்

5

சீலைாம்

சசர்ந்தார் இடர்கள் தீர்க்கும்

சசல்வைாம்

சசஞ்சுடர்க்கு ஓர் சசாதி தாைாம்

ைாலைாம் ைங்ரகசயார் பங்க ைாகும்
ைன்றாடி யாம்வாசைார் தங்கட்கு எல்லாம்
காலைாம்

காலரைக் காய்ந்தான் ஆகும்

கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை.

6

அரரசசர் அரவைாம் ஆலத் தாைாம்
ஆதிரர நாைாைாம் அண்ட வாசைார்
திரரசசர் திருமுடித் திங்க ைாைாந்
தீவிரை நாசசைன் சிந்ரத யாைாம்
உரரசச ருலகத்தார் உள்ைா னுைாம்
உரையாசைார் பாகைாம் ஓத சவலிக்
கரரசசர் கடல்நஞ்ரச உண்டா ைாகுங்
கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை.
துடியாம்

துடியின் முழக்கம்

சசால்லுவார் சசால்சலல்லாம்

தாைாம்
சசாதிப் பாைாம்

படிதாைாம் பாவம் அறுப்பா ைாகும்

7

பால்நீ ற்ற ைாம்பரஞ் சசாதி தாைாம்
சகாடியாைாம் கூற்ரற உரதத்தா ைாகும்
கூறாத வஞ்சக் குயலர்க்கு என்றும்
கடியாைாம்

காட்சிக் கரியா ைாகும்

கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை.

.8

விட்டுருவங் கிைர்கின்ற சசாதி யாைாம்
விண்ணவர்க்கும் அறியாத சூழ லாைாம்
பட்டுருவ ைால்யாரைத் சதால்கீ ண் டாைாம்
பலபலவும் பாணி பயின்றான் றாைாம்
எட்டுருவ மூர்த்தியாம் எண்சதா ைாைாம்
என்னுச்சி சைலாைாம் எம்பி ராைாங்
கட்டுருவங் கடியாரைக் காய்ந்தா ைாகுங்
கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை.
சபாறுத்திருந்த புள்ளூர்வான் உள்ைா ைாகி
உள்ைிருந்தங்கு உள்சநாய் கரைவான் தாைாய்ச்

9

சசறுத்திருந்த மும்ைதில்கள் மூன்றும் சவவச்
சிரலகுைியத் தீமூட்டுந் திண்ரை யாைாம்
அறுத்திருந்த ரகயாைாம் அந்தார் அல்லி
இருந்தாரை ஒருதரலரயத் சதரிய சநாக்கிக்
கறுத்திருந்த கண்ட முரடயான் சபாலுங்
கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை.

10

ஒறுத்தாைாம் ஒன்ைார் புரங்கள் மூன்றும்
ஒள்ைழரல ைாட்டி யஉடசை ரவத்து
இறுத்தாைாம் எண்ணான் முடிகள் பத்தும்
இரசந்தாைாம் இன்ைிரசகள் சகட்டா ைாகும்
அறுத்தாைாம் அஞ்சும் அடக்கி யங்சக
ஆகாய ைந்திரமும் ஆைான் ஆகும்
கறுத்தாைாம் காலரைக் காலால் வழக்
ீ
கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரத தாசை

திருச்ெிற்றம்பலம்

11

.

திருச்சிராப்பள்ைி
திருஞாைசம்பந்தர் அருைிய சதவாரத் திருப்பதிகம்
பண்- குறிஞ்சி
திருச்ெிற்றம்பலம்
நன்றுரடயாரைத் தீயதிலாரை நரரசவள்சை(று)
ஒன்றுரடயாரை உரைசயாருபாகம் உரடயாரைச்
சசன்றரடயாத திருவுரடயாரைச் சிராப்பள்ைிக்
குன்றுரடயாரைக் கூற என்னுள்ைம் குைிரும்சை. 1
ரகம்ைகசவந்திக் கடுவசைாடு ஊடிக் கரழபாய்வான்
சசம்முகைந்தி கருவரரசயறுஞ் சிராப்பள்ைி

சவம்முகசவழத்து ஈருரிசபார்த்த விகிர்தாநீ
ரபம்முகநாகம் ைதியுடன்ரவத்தல் பழியன்சற.

2

ைந்தம்முழவம் ைழரலததும்ப வரரநீ ழல்
சசந்தண்புைமுஞ் சுரையுஞ்சூழ்ந்த சிராப்பள்ைிச்
சந்தம்ைலர்கள் சரடசைல் உரடயார் விரடயூரும்
எந்தம்ைடிகள் அடியார்க்கு அல்லல் இல்ரலசய.

3

துரறைல்குசாரல் சுரைைல்குநீ லத் திரடரவகிச்
சிரறைல்குவண்டும்

தும்பியும்பாடுஞ் சிராப்பள்ைிக்

கரறைல்குகண்டன் கைசலரியாடுங் கடவுள் எம்
பிரறைல்குசசன்ைி உரடயவன் எங்கள் சபருைாசை. 4
சகாரலவரரயாத சகாள்ரகயர்தங்கள் ைதில் மூன்றும்
சிரலவரரயாகச் சசற்றைசரனுஞ் சிராப்பள்ைித்
தரலவரரநாளுந் தரலவர் அல்லாரைரய உரரப்பீ ர்காள்
நிலவரரநீ லம் உண்டதும்சவள்ரை நிறைாசை.

5

சவய்யதண்சாரல் விரிநிறசவங்ரகத் தண்சபாது
சசய்யசபான்சசரும் சிராப்பள்ைிசைய சசல்வைார்
ரதயல் ஓர் பாகம் ைகிழ்வர் நஞ்சுண்பர் தரலசயாட்டில்
ஐயமும் சகாள்வர் ஆர் இவர்சசய்ரக அறிவாசர.
சவய் உயர்சாரல் கருவிரல் ஊகம் விரையாடும்
சசயுயர்சகாயில் சிராப்பள்ைிசைய சசல்வைார்
சபயுயர்சகாள்ைி ரகவிைக்காகப் சபருைாைார்

6

தீயுகந்தாடல் திருக்குறிப்பு ஆயிற் றாகாசத.

7

ைரலைல்குசதாைன் வலிசகடஊன்றி ைலசரான்றன்
தரலகலைாகப் பலிதிரிந்து உண்பர் பழி ஓரார்
சசாலவலசவதம் சசாலவலகீ தம்
சிலவலசபாலும்

சசால்லுங்கால்

சிராப்பள்ைிச்சசடர் சசய்ரகசய.

8

அரப்பள்ைியானும் ைலருரறவானும் அறியாரைக்
கரப்புள்ைிநாடிக் கண்டிலசரனும் கல்சூழ்ந்த
சிரப்பள்ைிசைய வார்சரடச்சசல்வர் ைரைசதாறும்
இரப்புள்ை ீர் உம்ரை ஏதிலர்கண்டால் இகழாசர.

9

நாணாதுரடநீ த் சதார்களும் கஞ்சி நாட்காரல
ஊணாப்பகலுண்டு ஓ துசவார்கள் உரரக்குஞ்சசால்
சபணாதுறுசீர் சபறுதும் என்பீர் எம் சபருைாைார்
சசணார்சகாயில் சிராப்பள்ைிசசன்று சசர்ைிசை.

10

சதையம்பாடுஞ் சிராப்பள்ைியாரைத் திரரசூழ்ந்த
காைல்சங்சகறும் கழுைலவூரில் கவுணியன்
ஞாைசம்பந்தன் நலம்ைிகுபாடல் இரவவல்லார்
வாைசம்பந்தத் தவசராடுைன்ைி வாழ்வாசர.

11

திருச்ெிற்றம்பலம்

திருநாவுக்கரசு நாயைார் அருைிய சதவாரத் திருப்பதிகம்
திருச்சிற்றம்பலம்

ைட்டு வார்குழ லாசைாடு ைால்விரட
இட்ட ைா உகந்து ஏறும் இரறவைார்
கட்டு நீ த்தவர்க்கு இன்ைரு சைசசயும்
சிட்டர் சபாலும்

சிராப்பள்ைிச் சசல்வசர.

1

அரி அயன் தரல சவட்டிவட் டாடிைார்
அரிய யன் சதாழுது ஏத்தும் அரும்சபாருள்
சபரிய வன்சிராப் பள்ைிரயப் சபணுவார்
அரிய யன் சதாழ அங்கிருப் பார்கசை.

2

அரிச்சி ராப்பகல் ஐவரால் ஆட்டுண்டு
சுரிச்சி ராதுசநஞ் சச ஒன்று சசால்லக்சகள்
திரிச்சி ராப்பள்ைி என்றலும் , தீவிரை
நரிச்சி ராது நடக்கும் நடக்குசை.

3

தாயு ைாய் எைக்சக தரல கண்ணுைாய்ப்
சபய சைரையும் ஆண்ட சபருந்தரக
சதய நாதன் சிராப்பள்ைி சைவிய
நாய ைார் எை நம்விரை நாசசை.

4

இப்பதிகத்தில் 5,6,7,8,9,10-ம் சசய்யுட்கள் சிரதந்து சபாயிை.
திருச்ெிற்றம்பலம்

அருணகிரி நாதர் அருைிய கந்தர் அநுபூதி

உருவாய் அருவாய் உைதாய் இலதாய்
ைருவாய் ைலராய் ைணியாய் ஒைியாய்
கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகசை.
சிவ சிவ

நிரைவில் ரவப்சபாம்
 சதய்வத்ரதத் சதாழாத நாட்கசை இருக்கக் கூடாது.
 குழந்ரதகளுக்குத் சதய்வ பக்திரய ஏற்படுத்துசவாம்.
 பக்தி நூல்கரைப் பாராயணம் சசய்சவாம்.
 சிவாலயங்கள் சிறப்புற உதவுசவாம்
 சிவத்சதாண்டு சசய்சவார்க்கு உதவுசவாம்.
 சிவச் சின்ைங்கைாை விபூதி,ருத்ராக்ஷம் தரிப்சபாம்.
 வருைாைத்தில் ஒரு சிறு பகுதிரயயாவது சிவ தர்ைத்திற்குச்
சசலவிடுசவாம்.
 சிவைடியார்களுக்கு இயன்ற உதவி சசய்சவாம்.

