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திருயிமாக்கள்  

 நக ளத்சயம், ிபகநளத்சயம் ன்று கூறுயளர் ள். 

 பளதுயள  1 பதல் 21 ளட் ள் யரப தழபேயிமள ரைபறும். 

 பளதுயள  ப ளடிகனற்ம் பதல் 10 ளட் ள் ரைபறும். 

 ப ளடிகனற்த்தழற்கு பன்தழம் யிளன ர் ஊர்யம் ைத்தப்டும். 

 துயளஜகபள ம் ப்டுயது - ப ளடிகனற்ம். 

 தழபேயிமளயில் பக் ழனநள  ைத்தப்ைகயண்டின  ழரிரன ள் 18. 

 இரயின் பதளமழல் ள் ந்து. 

 சழபேஷ்டி - ரைத்தல் (நண்டுத்தல், பரனிடுதல், ப ளடிகனற்ம் பதழன). 

 ஸ்தழதழ -  ளத்தல் (யள  உற்சயம், னள ம், ழ பதழன). 

 சம்லளபம் - அமழத்தல் (கதர்த்தழபேயிமள, ரிகயட்ரை, சளந்தணிதல்). 

 த்கபளயம் - நரத்தல் (பநௌநள  ரைபறும் தழபேயிமள). 

 அனுக் ழப ம் - அபேல் (நட்ரைனடி, தழபேவூைல், ைபளஜ உற்சயம்). 

 பதல் 5 ளட் ள் - யிபேத்தழ ழபந ந்பதளமழல். 

 2-யது 5 ளட் ள் - இன ழபந ந்பதளமழல். 

 ப ளடிகனற்றுயிமள தத்துயத்ரத உநளதழசழயளச்சளரினர் „ப ளடிக் யினில்” 

கூழபள்ளர். 

 பதல் ளள் - ப ளடிகனற்ம் (பர்த்தழனின் யள ப ளடி சழயளன ரிர ப ளடி, 

தர்நபைநள வும், ஆத்நள உபேயநள வும் நதழக் ப்டு ழது). 

 பதல் ளள் இபவு - சழயன் நபத்தடினில் யறீ்ழபேப்து யிபேட்ர யள ம். க ளம் -

யிபேத்தழ ழபந சழபேஷ்டி க ளம், நப இர,  ழர ள் உனிர் யர்க் ங் ளம். 

இரயன் சழபேஷ்டிக்ப ல்ளம் கயர் களன்ழபேப்தள  குழக் ழது. 

 2-யது ளள்  ளர - சூரின ிபர. நளர - சந்தழபிபர, க ளம் - யிபேத்தழ ழபந 

ஸ்தழதழ க ளம். 

 3-யது ளள்  ளர - அதழ ளப ந்தழ (யிஞ்ஞள ரின் தரயன், சளபை தயி 
பற்யர்), நளர - பூத யள ம்: க ளம் - யிபேத்தழ ழபந சம்லளப க ளம். 

 4-யது ளள் - ள  யள ம், ள நளது ஞ்சு, நளணிக் த்ரத நரத்து 

ரயத்தழபேப்தளல் இத்தழபேயிமளத்கபளயத்ரத குழக்கும். 

 5-யது ளள் யிபேர யள ம், நளசற் பயள்ர ழம்ப ளண்ை அபேள்பற் 

ஆன்நள - யிபேரம். அபேரக் குழக்கும் (அதக் ழப  க ளம்). 

 6-யது ளள் - னளர யள ம் (க ளம் - இனக் ழபந சழபேஷ்டி க ளம்). 

 இனக் ழபநம் ன்ளல் எழுங்குபர ப்பளபேள். உ ப்பளபேள் 

அரத்தும்எகப ிண்ைநள னளரனின் பேவுைல் கள எடுங்குயரத 

குழக் ழது. 
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 7-யது ளள் - ர ளச ர்யத யள ம், இபளயணன் கநலுள் ர ளச ர்யதத்தழல் 

இரயன் ழுந்தபேல். 

 தீங்கு பசய்கதளர் அைங் ழ யமழட்ைளல் இரயன் அபேள்யளன்  குழக் ழது. 

க ளம் - ஸ்தழதழ க ளம், சழ இைங் ில் கதர்த்தழபேயிமள ரைபறும். 

 8-யது ளள் அசுய (குதழரப) யள  ஆகபள ம், க ளம் - லங் ளபம் : நளரனில் 

- ிச்சளை க ளம், ரிரழ, ரிரழத்தழி ின் தழநழரப அைக் ழ ின் நரந்து 

அபேிளன். 

 9-யது ளள் - கதர்த்தழபேயிமள (ஸ்தழதழ க ளம்). 

 10-யது ளள் -- தீர்த்தயளரி,  ளரனில் ைபளஜர் யதீழ உள யபேயளர். 

 சரரன யிட்டு புப்டுதல் - சழபேஷ்டி. அிகர ம் - ஸ்தழதழ. 
  பேஞ்சளந்தணிதல், அங் ளப ஆபளதர - சம்லளபம். 

 பயள்ரச்சளந்து பளடி - நரத்தல், நட்ரைனடி தரிசம் - அபேல். 

 அதன்ின் தீர்த்தயளரி ரைபறும் (ந ளபேத்ப ளத தீர்த்தம் ப்டும். 

இதப திருயிமாக்கள்: 

திருக்கினாணத் திருயிமா 

 ஆனத்தழல் 6 (அ) 7 யது தழபேயிமள ளில் (அ) தித்தும் ரைபறும். 

 இரயன், இரயி பசய்யது - தழபேக் ழனளணம். 

 இரயன் டுக்கும் தழபேகநி ள் 3. கனள ழ - கனள  பக்தழனபேல், கள ழ - 

உனிர் ளுக்கு கள ம் புரிதல், கய ழ(க ளப யடியம்) - உனிர் ளுக்கு யிர 

ஊட்டு ழன்ளன். 

 நக்கு எபே யபேைம் ன்து கதயர் ளுக்கு - எபே ளள். 

 பளசக்தழ, தட்சன் ந ள் தளட்சளனிணினளய், ர்யதன் ந ள் ளர்யதழனளய், 

நரனத்துயச ளண்டினன் ந ள் தைளதர (நீளட்சழ)னளய் கதளன்ழ, தயநழனற்ழ 
இரயர தழபேநணம் பசய்தளள். 

 தழபேக் ழனளண தத்துயம் - உ ழல் ஆகணள, பண்கணள தயநழனற்றுயபளனின் 

இரயன்  ளட்சழனித்து அபேள்புரியளன். 

யிானகர் சதுர்த்தி: 

 எவ்பயளபே யபேைபம் ஆயணினில் அநளயளரச  மழந்த 4-ம் ளள் 

ப ளண்ைளைப்டு ழது. 

 யிளன ர் - தக்கு ழ பளய் எபே ளன ர் இல்ளதயர். 

 நிதர், யிங்கு, ஆபதங் ளல் தன்ர ப ளல்க் கூைளது  யபம் பற் 

 ஜப சூபரக் ப ளன் தழம். 
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  ஜப ளசூபனுக்கு ப ளடுத்த நரினளரதனள தரனில் குட்டிக்ப ளள்ளுதர 

அந்ளள் பதல் யிளன பேக்கு பசய் ழன்ர். 

 ிபம்நன் ரிந்துரபனளல் ளபத நளங் ிரன சழயன் பபே னுக்கு ப ளடுக்  

சந்தழபன்அரதக்  ண்டு சழரிக்  யிளன ர் பயகுண்டு சந்தழபனுக்கு சளம் 

ப ளடுத்தளர். அதளல் சதுர்த்தழனன்று சந்தழபர ளர்க் ளநல் பூஜழப்யர்க்கு 

நட்டுகந யிளன ர் அபேள் பழுரநனள க்  ழட்டும். 

 கநலும் சந்தழபர சதுர்த்தழனன்று ளர்ப்து உைலுக்கு யித தீங் ழர 

யிரயிக்கும். 

யபாத்திரி யிமா: 

 புபட்ைளசழ நளதம் அநளயளரசக்கு ின்யபேம் 9 இபயில் பளசக்தழரன  யடியள  

பூஜழக்கும் யிமள. 

 பதல் 3 ளட் ள் - ளர்யதழ(நரந ள்), ச்ரசஃீம்ஃ ஞள யடியம். 

 இரைனில் 3 ளட் ள் - ட்சுநழ(அரந ள்), சழயப்புஃபளன்ஃ பசல்ய யடியம். 

 இறுதழ 3 ளட் ள் - சபசுயதழ( ரந ள்), பயள்ரஃ64  ர ளுக்கும் 

அதழகதயரத. 

 த்து இபவு ள் யிமள ைப்தளல் இதர - தசபள  அரமப்ர். 

 யபளத்தழரி தத்துயத்ரத ற்ழ „கதயிள யதம்” கூறுயதளயது : 

 தழரினின் த்ரத அபேந்தும் யழரநரனக் ப ளண்ை யபத்தழர 

பளசக்தழனிைநழபேந்து பற் ந ழரளசூபர பகநஸ்யபர நணந்த கதயினின் 

அயதளபநள ழதள ப ளன்று கதயர் துனரிர களக் ழளள். அயர தழர்த்த 

அசுபன் தம்ினள யிசுக்பன், யிசங் ரபம் கதயி தன்ிைத்தழல் கதளன்ழன 

துர்;க்ர  பம் யிழுங் ழளள். இதுகய யபளத்தழரி யிமள தத்துயம். 

 கந்த யிபத யிமாக்கள்: 

 யளப யிபதம் -- எவ்பயளபே பயள்ிக் ழமரந. 

 ட்சத்தழப யிபதம் - எவ்பயளபே நளதபம்  ழபேத்தழர  கதளறும் யிபதநழபேந்து 

பபே ர யமழடுதல். 

 „சப” ன்ளல் 25. 25 தத்துயத்தழன் கூட்ைநள ழன ிபஞ்சகந சபயணம் ஆகும். 

 „சபயணயன்” ன்தற்கு ளணல்புல் ழபம்ின தைள த்தழல் கதளன்ழனயன் ப் 

பளபேள். 

  ளர்த்தழர  நளதரின் ளள ழன  ழபேத்தழர னில் பபே ன் கதளன்ழனதளல் 

 ளர்த்தழக னன்  பனர் பற்ளன். 

 நிதர், யிங்கு, ஆபதங் ளல் தன்ர ப ளல்க் கூைளது  யபம் பற் 

 ஜப சூபரக் ப ளன் தழம். 
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திதி (அ) சஷ்டி யிபதம்: 

 ப்சழ அநளயளரச  மழந்த 6 ளட் ள் யிபத தழபேயிமள. 

  ளசழ பியபேக்கும், நளரன அபக் ழக்கும் ிந்த சூபன், சழங் ப ன், தளப ன் 

ஆ ழகனளர் சழயர களக் ழ தயநழபேந்து யபம் பற்று, கதயர்க்கு பதளல்ர 

ப ளடுத்ததளல் இரயன் பபே ளய் கதளன், அயகளடு கதயர் ள் 6 ளட் ள் 

உணயபேந்தளநல் பபே ர ழரந்து தழனளயிபதநழபேந்தர். 

 களரில் தம்ினபேம், தரனபேம் இந்தின் சூபன் நளநப யடியள   ைழனுள் 

நரந்து ழன்ளன். பபே ன் தன் கயர ழந்து நபத்ரத இபே கூளக் ழ கசயல், 

நனிள  நளற்ழ சூபனுக்கு அபேள்புரிந்தளன். 

 அதளல் கதயர் ள் ப்சழ யர்ிர ஆறுதழங் ளும் யளழ்த்தழ யணங் ழர். 

 பசுகுந்தன் ன்யன்  ந்தசஷ்டி யிபதம் கநற்ப ளண்டு உ  அதழதழனளளன். 

 தத்துயம் - ஆணய நம், பக்தழனிலும் அமழனளது யலுக்குரந்து ழற்கும் ன்ரத 

சூபன் அமழனளது நனிளய் நளழனது உணர்த்தும். 

திருக்கார்த்திகக யிக்கிடு திருயிமா: 

  ளர்த்தழர  நளதம் பௌர்ணநழ ளில்  ளர்த்தழர  ட்சத்தழபம் யபேர னில். 

  ளர்த்தழர  ட்சத்தழபம்(நீின்) நறுபனர் - ஆபல், இளல், அறுயளய், அக் ர், 

அறுநீன் ஆ ழன. 

 சூரினன்  ளர்த்தழர  ட்சத்தழபத்ரத குறுகும்களது அக் ழி ட்சத்தழபம் 

ஆபம்நளகும். 

 யிக் ழடுயதழன் தத்துயம் - இரயன் உனிர் ின் ஆணய நத்ரதப்களக் ழ 
தன்நனநளக்குயளன். 

 தழபேயண்ணளநரனிலும் தீம் ற்ப்டு ழது. 

 தீகநற்ழ யமழை படினளத இைங் ில் சழய-யிஷ்ணு ஆனத்தழற்கு பன் 

பசளக் ர கயய்ந்து ப ளளுத்துயர். 

திருயாதிகப யிமா: 

 நளர் மழனில் தழபேயளதழரப ட்சத்தழபத்தழல் ப ளண்ைளைப்டும். 

 தழபே அரைபநளமழ ட்சத்தழபங் ள் - தழபேயளதழரப (சழயன்), தழபேகயளணம்(யிஷ்ணு) 

  ண்ணன்  வரதனில் கூழனது - நளதங் ில் ளன் நளர் மழ. 
 இம்நளதம் கதயர் ளுக்கு யிடினற் ளர கயர. 

 “தழபேயளதழரபனில் ைபளஜரப யமழைகயண்டும்” -  ளபளணள நம் 

 ஆதழரபனன் ன்ரமக் ப்டுயது - சழயன் 

 இவ்யிமள தழபேப்பபேந்துர னும் ஆவுரைனளர்க ளயிழல் ரைபறு ழது. 
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 தத்துயம் - ல், தீயிர ளுக்கு ற் இன்துன்த்ரத இரயன் ஊட்டும் 

த்கபளய பசனர இது கூறு ழது. 

 ப ளடிகனற்த்தழன் அன்று நளணிக் யளச ரப ழுந்தபேச் பசய்து ழகயதம் 

பசய்து தழபேபயம்ளரய ஏதழ ைபளஜபேக்கு சழப்பு அிகர ம் பசய்யர். 

 நளர் மழ தழபேயளதழரபனில் உரநனளள் ந ழம சழயன் தழபேக்கூத்தளடினதளல் ளபம் 

கூத்தன் தரிசம்  ண்டு அந்ளில் குதூ ழக் ழன்களம். 

கயகுண்ட ஏகாதசி: 

 நளர் மழனில் யபேம் சுக்ட்ச  ளதசழ சர்யபக்க ளட்டி  ளதசழ ன்ர். 

 வபங் த்தழல் ஆண்ைளள் தழபேப்ளரய ளடி இரயர யணங்குயர். 

ரதப்பூச யிமள ரதப்பூச யிமள 

 ரதப்பௌர்ணநழ பூச ட்சத்தழபத்தழல் ப ளண்ைளைப்டு ழது. 

 தழபேயிரைநபேதூர், நதுரப பதழன இைங் ில் ரைபறும். 

சியபாத்திரி யிபத யிமா: 

 நளசழ நளதம் கதய்ிர சதுர்த்தசழனில் ரைபறும். 

 அன்று சழயளனங் ில் 4  ள பூரஜ ரைபறும். 

 இதர யிமளழசழ(இன்பளத்தழரி), ிபம்நபசளபைம், ந ளதசு, ிப ளசம், னசசு, 

ச புயம், சத்தழனம் க் கூறுயர். 

 த்பகனளதசழ - அம்ிர ரன குழக்கும். 

 சதுர்த்தசழ - சழயர குழக்கும். 

 சழயபளத்தழரி ன்து ஞ்சபூதங் ர நளரனனில் இபேந்து எடுக் ழ அரயபேம் 

இல்ளதடி சம்லரிப்து. 

 சம்லளபம் பசய்த சழயன் ர்த்தம் ஆடுர னில் சழய ளநழ அம்ரநனளர் 

உனிர் ின் கநல்ப ளண்ை  பேரணனளல் சழயர பூஜழத்ததளல், சழயன் 

சழய ளநழகனளடு என்ழ நீண்டும் உர ப் ரைத்தளன். 

 உனிர் ட்கு தனு,  பணää புய, கள நித்தளன் 
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னாநம் அிஷரகம் பூச்சு நர் ிஷயதம் 

பதல் 

னளநம் 

ஞ்ச வ்னம் சந்தம் யில்யம் (அ)தளநரப ச்ரசனறு,பள
ங் ல் 

2-ம் 

னளநம் 

பறஞ்சளநழர்தம் அ ழல் துசழ, தளநரப ளனளசம் 

3-ம் 

னளநம் 

ப ளம்புத்கதன் ச்ரச ற்பூபம் சளதழநல்ழ, யில்யம் ள்,அன்ம் 

4-ம் 

னளநம் 

 பேப்ஞ்சளறு குங்குநப்பூ ந்தழனளயர்த்தம், 

ீகளற்யம் 

சுத்த, அன்ம் 

நாசி நகம்: 

 நளசழ பௌர்ணநழ ந  ட்சத்தழபத்தழல் ரைபறும். 

 ங்குி உத்தழபம் - ங்குி பௌர்ணநழ உத்தழப ட்சத்தழபத்தழல் ரைபறும். இைம் 

தழபேயளபைர். 

 சழத்பளபௌர்ணநழ (ரசத்கபளத்றயம்) - சழத்தழரப பௌர்ணநழ சழத்தழரப 

ட்சத்தழபத்தழல் ரைபறும். இைம் - நதுரப 

 ரய ளசழ யிசள ம் - ரய ளசழ பௌர்ணநழ யிசள  ட்சத்தழபத்தழல் ரைபறும். 

இைம் - தழபேச்பசந்தூர், தழபேப்ளதழரிபுழபெர். 

 ஆி உத்தழபம் - ஆி நளத உத்தழப ட்சத்தழபத்தழல் ரைபறும். இது 

ஆிதழபேநஞ்சம் ப்டும். இைம் - சழதம்பம், பபேந்துர. 

 ஆடிப்பூபம் - வயில்ழபுத்தூர் ஆண்ைளள், சழயஸ்த அம்ளளுக்கும் ரைபறும். 

 ிபகதளரம் - எவ்பயளபே நளதபம், யர்ிர, கதய்ிரனில் யபேம் த்பகனளதசழ 
அன்று ிபகதளர யிபதம் கநற்ப ளள்ப்டும். இவ்யிபதத்ரத சழத்தழரப, ரய ளசழ, 
ப்சழ,  ளர்த்தழர  கதனும் எபே நளதத்தழல் களன்பு களற்  ஆபம்ிக்  கயண்டும். 

 சிக் ழமரந யபேம் ிபகதளரம் சழப்பு யளய்ந்தது. 

 ிபகதளரத்தழற்கும்,  ளதசழ, துயளதசழக்கும் உள் சம்ந்தம் - துர்யளசர் 

சழயபூரஜனில் ழரைத்த நரப இந்தழபிைம் ப ளடுக்  அயன் அதர 

அட்சழனநள  பயள்ர னளர நீது ரயக் , னளரனளது அதர 

தூக் ழபனழன க ளபற் துர்யளசர் பசல்யநரத்தும் ீங் க் ையது  

சளநழை, பசல்நழமந்த கதயர் ள், அசுபர் உதயிகனளடு ளற் ைர  ரைன அதழல் 

இமந்த பசல்யங் ள் யிரத்துைன் யப, அதர சழயன் உண்ண அயர்  ழுத்தழக 

யிரம் தங் ழ ீ ண்ைன்  பனர் பற்ளர். அன்ரன தழம் கதயர் ள் 

யமழட்ைது -  ளதசழ. நறுதழம் - கதயர் ள் பநர ளபளனணம் பசய்தது - 

துயளதசழ. அதற்கு நறுளள் சழயன் மரப ளமழ தளண்ையநளடினது - ிபகதளரம். 

 தத்துயம் - சழயிபசளதத்ரத இ மக் கூைளது. இ மந்தளல் பசல்யநழமந்து அயதழப 

கரிடும் 
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WhatsApp Group -ல் ஷசப –  கிிக் சசய்னவும் 

Telegram Channel கிிக் சசய்னவும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
http://bit.ly/2xqZMJV

