பாதை : 1

üùõK - 2021

பயணம் : 4

"நால்வரின் பாதையில்..." யாத்திரை குழு வெளியீடு

(மின்னிதழ் - தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும்)
G˜õ£è ÝCKò˜: ².

²«ów HKò¡

திருநீலகண்டம்

ªð£ÁŠð£C£¤ò˜: ñ.

1

ஜனவரி 2021

Gˆò£ù‰î‹

பெண்ணுக்கு ப�ொன்
க�ொடுத்த பெருமான்

3

நால்வர் பாதையுடன்...

5

நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 4

(மின்னிதழ் \ தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும்)

பாதை : 1

üùõK-- 2021
üùõK

பயணம் : 4

 ம. நித்யானந்தம்

"நால்வரின் பாதையில்..." யாத்திரை குழு
அமைப்பிலிருந்து மாதம் ஒருமுறை தனிச்சுற்று
பிரதியாக pdf வடிவில் வெளியாகும் ஆன்மீக
மின்னிதழ்.
நிர்வாக ஆசிரியர்

சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,

பயணம், உறவு, அனுபவம்...

ப�ொறுப்பாசிரியர்

ம. நித்யானந்தம், B.Com., M.A.,

 சங்கரவடிவேல்

குறைதீர்க்கும்
குறட்டி குமரன்

7

அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் - 1

9

சேவற்ெகாடிேயானின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 4

மின்னிதழ் கணினி வடிவமைப்பாளர்

டி. ஸ்பாட், சென்னை

ஆன்மீக வாசகர்கள் தங்களது ஆல�ோசனைகள்,
விமர்சனங்கள், படைப்புகள், ஓவியங்கள்
அனைத்தும் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்

புதிய எண். 21, பழைய எண். 6/2,
காரணி த�ோட்டம் பிரதான சாலை,
சைதாப்பேட்டை, சென்னை - 600 015.
த�ொலைபேசி : 95000 64880
மின்னஞ்சல் : naalvarinpaathayil@gmail.com

 ஜனனி ரமேஷ்

தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 4

வடலூர்
இராமலிங்க வள்ளலார்

A privately circulated spiritual monthly E-Magazine
in pdf form published by "Naalvarin Paathayil..."
Yathra Group

 க�ோதை

Publisher

S. Suresh Priyan, B.E., M.B.A.,

நால்வர் பாதையுடன்...

Editor

M. Nithyanandam, B.Com., M.A.,

Designer

பயணம், உறவு, அனுபவம்...

D-Spot, Chennai

 மாலதி நாராயணன்

15

Please send your valuable suggestions, feedback,
articles and many other creations to the following
Address:
New No. 21, Old No. 6/2, Karani Garden Main Street,
Saidapet, Chennai – 600 015.

அட்டை பட விளக்கம்

Mobile No : 95000 64880
Email ID : naalvarinpaathayil@gmail.com

திருநீலகண்டம்

அருள்மிகு அபயாம்பிகை உடனுறை மாயூரநாதர்
மயிலாடுதுறை
1

ஜனவரி 2021

ஆசிரியர் பக்கம்
நாளென் செயும்வினை தானென் செயுமெனை நாடிவந்த
க�ோளென் செயுங்கொடுங் கூற்றென் செயுங்கும ரேசரிரு
தாளுஞ் சிலம்புஞ் சதங்கையும் தண்டையுஞ் சண்முகமுந்
த�ோளுங் கடம்பு மெனக்குமுன் னேவந்து த�ோன்றிடினே!
- அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அலங்காரம்
இம்மாத இறுதியில் தைப்பூசத் திருநாள்
வருகிறது. இந்த நூற்றாண்டில் நம்மிடையே
வாழ்ந்து மறைந்த வடலூர் இராமலிங்க வள்ளலார்,
ஜ�ோதியில் கலந்த நாள் தைப்பூசத் திருநாள்.
அதுமட்டுமல்ல, தை மாத ப�ௌர்ணமியுடன்
கூடிய இந்த பூச நன்னாள், முருகப் பெருமான்
வழிபாட்டிற்கு மிகவும் உகந்த நாட்களுள் ஒன்று.
மேலும், சிவபெருமானுக்கும் உகந்த நாள் என்று
திருஞானசம்பந்தர் கூறுகிறார். 'தைப்பூசங் காணாதே
ப�ோதிய�ோ பூம்பாவாய்' என்று திருமயிலைப்
பதிகத்தில் அவர் அருளுகின்றார். இவர்கள்
அனைவரும் ஜ�ோதியுடன் த�ொடர்புடையவர்கள்.
அந்த ஜ�ோதியை வணங்கி அருள் ஒளி பெறுவ�ோம்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
அனைவருக்கும் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு
நல்வாழ்த்துகள்!
இந்த புதிய ஆண்டில் நாம் புதுப்பொலிவுடன்
நமது கடமைகளைச் செய்ய புறப்படுவ�ோம்.
மார்கழி மாதம் முடிந்து தை மாதம் பிறக்கிறது.
'தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்' என்று கூறுவர்.
அதுப�ோல் கடந்த ஆண்டில் நமக்கு ஏற்பட்ட
கவலைகள் மறைந்து இந்த ஆண்டில் புது வழி
பிறக்க, எல்லாம் வல்ல இறைவனைத் த�ொழுது
வழிபடுவ�ோம்.
தை மாதம் முதல் நாள் தமிழர்களின்
பாரம்பரிய பண்டிகையான ப�ொங்கல் திருநாள்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. ப�ோகிப் பண்டிகையில்
ஆரம்பித்து, ப�ொங்கல், மாட்டுப் ப�ொங்கல்
மற்றும் காணும் ப�ொங்கல் என்று நான்கு
நாட்கள் நமது குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியுடன்
இப்பண்டிகையை நாம் க�ொண்டாடுவ�ோம்.

இ ந ்த இ த ழி ல் ' ந ல ்வா ழ் வு த் த ரு ம்
திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில் 'திருச்சிற்றேமம்'
திருக்கோயிலையும், சேவற்கொடிய�ோனின்
திருப்புகழ்த் தலங்களில் 'குறட்டி' குமரனையும்
தரிசிக்க உள்ளோம். 'தமிழகம் கண்ட ஞானிகள்'
வரிசையில் அருட்பிரகாச இராமலிங்க வள்ளலாரைப்
பற்றி அறிந்து க�ொள்வோம். இம்மாதம் முதல்
'அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள்' என்னும் புதிய
த�ொடர் வெளிவருகிறது. மேலும் பஞ்ச கடம்ப
திருத்தலங்கள், திருமுறைச் சிந்தனை, சைவ
சித்தாந்தச் சிந்தனை, 'நால்வரின் பாதை'யுடனான
அன்பர்களின் அனுபவங்கள் ஆகியவை இடம்
பெறுகின்றன.

'பழையன கழிதலும், புதியன புகுதலும்'
என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப, ப�ோகிப் பண்டிகையை
முடித்து, சூரிய பகவானை வணங்கும்விதமாக
மங்கலகரமான மஞ்சள், கரும்பு வைத்து
புதுப்பானையில் ப�ொங்கல் ப�ொங்கியவுடன்
வழிபட்டு, மறுநாள் உழவுத் த�ொழிலுக்கு உதவி
செய்யும் மாடுகளுக்கு ப�ொங்கல் வைத்து
க�ொண்டாடி, இறுதி நாள் பெரியவர்களையும்,
உறவினர்களையும், நண்பர்களையும் கண்டு
மகிழும் விதமாக அமைந்துள்ள ப�ொங்கல்
திருநாளை நாம் உற்சாகமாகக் க�ொண்டாடி
மகிழ்வோம்.
திருநீலகண்டம்

அ ன ை வ ரு க் கு ம் ப�ொங்கல் தி ரு ந ா ள்
நல்வாழ்த்துகள்!
அன்புடன்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 4
இதற்கிடையே வியாபாரம் முடிந்து மீண்டும்
திரும்பி வந்த கணவன், ஊரார் பேச்சைக்
கேட்டு தனது மனைவி மீது சந்தேகப்பட்டான்.
மனைவியின் பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி
இத்தலத்து இறைவன், பலி பீடத்திற்கு
அடுத்து இருந்த நந்தியை முன்புறமாக
வைத்தும், பிரகாரத்தின் பின்புறம் இருந்த
தல விருட்சத்தை முன் பக்கமாக வைத்தும்
கணவனின் சந்தேகத்தைப் ப�ோக்கியருளினார்.

திருவாரூரில் இருந்து சுமார் 24 கி.மீ.
த�ொலைவில் உள்ளது 'திருச்சிற்றேமம்'
என்னும் தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்.
தற்போது 'சித்தாமூர்' என்று வழங்கப்படுகிறது.
திருவாரூரில் இருந்து கச்சனம் வழியாக
சென்றால் இக்கோயிலை அடையலாம்.
கச்சினம் சிவன் க�ோயிலிலிருந்து சுமார் 6
கி.மீ. த�ொலைவில் இக்கோயில் உள்ளது.
இவ்வூரில் வாழ்ந்து வந்த சிவபக்தரான
வணிகர் ஒருவருக்கு திருமணமான சில
மாதங்களில் வியாபார நிமித்தமாக வெளியூர்
செல்ல வேண்டி இருந்தது. அப்போது
கருவுற்றிருந்த சிவபக்தையான அவரது மனைவி,
இக்கோயிலில் உள்ள இறைவனுக்குத் த�ொண்டு
செய்து வந்தாள். அதனால் அவள்மீது இறைவன்
கருணை க�ொண்டு தினமும் ஒரு ப�ொற்காசை
க�ோயில் படியில் வைத்து உதவி செய்து வந்தார்.

பெண்ணுக்கு ப�ொன் அளித்ததால்,
இத்தலத்து மூலவருக்கு 'ப�ொன்வைத்தநாதர்'
என்னும் திருநாமம் ஏற்பட்டது. உயர்ந்த
பாணத்துடன், சதுர வடிவ ஆவுடையுடன்,
லிங்க வடிவில் காட்சி தருகின்றார். இவருக்கு
'ச�ொர்ணஸ்தாபனேஸ்வரர்' என்ற பெயரும்
உண்டு. அம்பிகை 'அகிலாண்டேஸ்வரி' என்னும்
திருநாமத்துடன் நான்கு கரங்களுடன் அழகாக
காட்சி அளிக்கின்றாள்.

பெண்ணுக்கு
ப�ொன் க�ொடுத்த
பெருமான்

இவ்வூருக்கு அருகில் உள்ள முத்தரசபுரத்தை
ஆண்டு வந்த அரசன் ஒருவனுக்கு இடையர்கள்

திருநீலகண்டம்
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தினமும் இவ்வழியே பால் க�ொண்டு செல்வது
வழக்கம். சில காலம் கழிந்து அவ்வாறு எடுத்துச்
செல்லும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு
வரும்போது குடம் விழுந்து உடையலாயிற்று.
த�ொடர்ந்து சில நாட்கள் இவ்வாறு நடக்கவே,
பால் க�ொண்டு செல்பவர் அரசனிடம் இதுபற்றித்
தெரிவித்தார்.

பிரம்மா, அகத்தியர், தேவேந்திரன்,
வேதங்கள், நாகராஜன் ஆகிய�ோர் இத்தலத்து
இறைவனை வழிபட்டுள்ளனர்.
இக்கோயிலின் தீர்த்தம் 'ச�ொர்ண புஷ்கரணி'
என்று அழைக்கப்படுகிறது. தல விருட்சம் ஆத்தி
மரம்.
தேவாரப் பாடல் பெற்ற 276 தலங்களில்
169வது திருத்தலம். காவிரி தென்கரைத்
தலங்களுள் 106வது தலம். திருஞானசம்பந்தர்
ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார்.

அரசன் அவ்விடத்திற்கு வந்து த�ோண்டச்
செய்தான். அங்கு இரத்தம் வெளிப்பட்டு, ஒரு
லிங்கத் திருமேனி த�ோன்றியது. அரசன் நடுங்கி
இறைவனை வணங்க, அங்கு ஒரு க�ோயில்
எழுப்புமாறு அசரீதி ஒலித்தது. அரசனும்
அவ்வாறே செய்தான். இன்றும் இத்தலத்து
மூலவர் மீது வெட்டுக்காயம் உள்ளது.

இக்கோயில் காலை 9 மணி முதல் 11.30
மணி வரையிலும், மாலை 5 மணி முதல் இரவு
8 மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும்.

ஜனவரி 2021
நாயன்மார்கள் குருபூஜை

பிரம்மரிஷி என்னும் முனிவர், தினமும்
இத்தலத்திற்கு அர்த்தஜாம பூஜைக்கு வந்து
வழிபடுவதை நியதியாகக் க�ொண்டிருந்தார்.
ஒருநாள் அவர் வருவதற்கு தாமதமாகவே
க�ோயில் நடை அடைக்கப்பட்டது. அதனால்
முனிவர் தேனீ வடிவம் எடுத்து உள்ளே
சென்று சுவாமியை வழிபட்டார். இன்றும்கூட
க�ோயில் அர்த்த மண்டபத்தில் தேன்கூடு ஒன்று
உள்ளது. இத்தேன் கூட்டிற்கும் தினமும் வழிபாடு
நடைபெறுகிறது.

5 - இயற்பகை நாயனார்
மார்கழி உத்திரம்
12 - சாக்கிய நாயனார்
மார்கழி பூராடம்
16 - அப்பூதியடிகள்
தை சதயம்
19 - கலிக்கம்ப நாயனார்
தை ரேவதி

பிரகாரத்தில் ஆத்தி மர விநாயகர்,
வள்ளி, தேவசேனா சமேத சுப்பிரமண்யர்,
தட்சிணாமூர்த்தி, பிரம்மரிஷி, சூரியன்,
சனீஸ்வரன், பைரவர் மற்றும் ஐய்யனார்
சன்னதிகள் உள்ளன.
திருநீலகண்டம்

25 - கண்ணப்ப நாயனார்
தை மிருகசீருஷம்
26 - அரிவட்டாய நாயனார்
தை திருவாதிரை
4
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நால்வர் பாதையுடன்...

இருந்துள்ளார் என்பதை நினைக்கும்போது
மிகப் பெரிய ஆனந்தம்.
" ந ா ல ்வர் ப ாதை யி ல் " சி ற ப்பா க
செயல்பாட்டிற்கு முக்கியப் பங்காக இருப்பவர்
திருமதி சரஸ்வதி அம்மாள்.
"தாயைப் ப�ோல பிள்ளை
நூலைப் ப�ோல சேலை”
என்று கூறுவார்கள். என்னைப் ப�ொறுத்தமட்டில்
சுரேஷ் பிரியனின் தாயார், அவருக்கு சிறு
வயதிலிருந்தே வாழ்க்கையின் சிறப்பையும்,
இறையன்பையும், மற்றவர்களுக்கு உதவும்
மனப்பான்மையையும் ஊட்டி வளர்த்துள்ளார்
என்றே த�ோன்றுகிறது.

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 சங்கரவடிவேல்
28.5.2017 அன்று முதல் தல யாத்திரை,
த�ொண்டை நாட்டுத் திருத்தலங்கள். சுரேஷ்
பிரியனை அன்றுதான் திரு. ஜெயக்குமார்
அறிமுகம் செய்து வைத்தார். ஏத�ோ தேவாரப்
பாடல் பெற்றத் தலங்களை தரிசிக்க வேண்டும்
என்ற எண்ணம் மட்டும் மனதில் இருந்தது.

செய்யும் த�ொழிலில் பக்தி
இறை உணர்வு
மற்றவர்களுடன் ஒத்து உணர்ந்து வாழ்தல்
இறை இன்பம் தேடல்
யாம் பெற்ற இன்பம், பெறுக இவ்வையகம்
என்ற உணர்வு
நூல் ஆராய்ச்சி
சிறந்த சைவ சிந்தனையாளர்
சிறந்த ஒருங்கிணைப்பு

சிறுவயதில் வீட்டின் அருகிலேயே தேவாரப்
பாடசாலை இருந்தது. ஆலயத்திற்கு செல்லும்
பழக்கம் இருந்தது. ஆனால் இப்போது இருக்கும்
ஆர்வம் அப்போது இல்லை.
மயிலாடுதுறையில் ஐந்தாண்டுகள் வங்கிப்
பணியில் இருந்தேன். விளநகர், செம்பனார்
க�ோயில், திருமணஞ்சேரி, திருவாவடுதுறை
ப�ோன்ற க�ோயில்களைக் கடந்துச் சென்றாலும்,
அ வை க ள ை த் த ரி சி க்க இ றை ய ரு ள்
கைகூடவில்லை.

இவைகளெல்லாம் நான் சுரேஷ் பிரியனிடம்
தெரிந்து க�ொண்டவை.
இந்த திருத்தொண்டு த�ொடர அவருக்கு
உறுதுணையாக நண்பர்கள் தனஞ்செயன்,
பாலாஜி, பிரபு, பாலு, மறைமலை நகர்
ல�ோகநாதன், திருவல்லிக்கேணி ல�ோகநாதன்,
பத்மா, சர�ோஜா, இன்னும் பலர். அவருடைய
வ ழி க ாட் டு த லி ன்ப டி , அ வ ர் வெ ளி யூ ர்
சென்றாலும் செவ்வனே நடத்தி இறையருளுக்கு
பாத்திரமாகிறார்கள்.

ஆனால், கடந்த நான்காண்டுகளில் இந்த
நால்வரின் பாதையின் வாயிலாக நான் தரிசித்த
தேவாரப் பாடல் பெற்றத் தலங்கள், திருப்புகழ்த்
தலங்கள் 250க்கும் மேல்.
சில தலங்களைத் தரிசிக்கும்போது மிகவும்
வியப்படைந்தேன். குறிப்பாக, 'நெடியம்' என்ற
திருப்புகழ் வைப்புத் தலத்தை தரிசித்தப�ோது,
இந்தச் சிறுவயதிலேயே சுரேஷ் பிரியன்
அத்தலத்திற்கு முன்பே சென்று, அங்குள்ள
கு ரு க்க ளி ட மு ம் த�ொ ட ர்ந் து த�ொ ட ர் பி ல்
திருநீலகண்டம்

செல்லுகின்ற அனைத்து தலங்களிலும்
அடியார்களுக்கு அருமையான உணவு ஏற்பாடு
குறித்த நேரத்தில் செய்து தருவது அவருக்கு
மட்டுமே உரிய தனிப் பண்பாகும்.
"ஞானத்தின் திருஉருவை நான்
மறையின் தனித்துணையை
5
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வானத்தின் மிசையன்றி மண்ணில்
வளர் மதிக்கொழுந்தை
தேன்நக்க மலர் க�ொன்றைச்
செஞ்சடையார் சீர்தொடுக்கும்
கானத்தின் எழுபிறப்பைக் கண்
களிப்ப கண்டார்கள்”

சூழ்நிலையில் பங்குக் க�ொள்ள முடியவில்லை
எனினும் திறம்பட நடத்தக்கூடியவர்கள். குழுவின்
தலைவர் இல்லையெனினும் திறமையாக
சிறப்பாக ஒருங்கிணைப்பது அருமை.
கடந்த நான்காண்டுகளாக இதில் கலந்து
க�ொண்டு, யாத்திரை செல்வது மட்டுமன்றி,
அனைத்து அடியார்களுடன் பழகுவது ஒரு
குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பழகுவது ப�ோன்ற
உணர்வு.

என்று திருஞானசம்பந்தர் புராணத்தில்
சேக்கிழார் பாடியுள்ளது சுரேஷ் பிரியனுக்கும்
ப�ொருந்துவது ப�ோல் உள்ளது.
"மண்ணினிற் பிறந்தார் பெறும்
பயன் மதிசூடும்
அண்ணலார் அடியார் தமை
அமுது செய்வித்தல்
கண்ணினால் அவர் நல்விழாப்
ப�ொலிவு காண்டர்தல்
உண்மையா மெனில் உலகர்முன்
வருகென உரைப்பர்”

இந்த "நால்வரின் பாதையில்" சுரேஷ்
பிரியனிடம் கற்றுக் க�ொண்டது
"தேடல்,
இறை உணர்வு
ஆன்மீகத்தில் அனைவரையும் எப்படி
ஈடுபடுத்துவது”
இன்னும் பல.

என்பது திருமதி சரஸ்வதி அம்மா அவர்களின்
இயல்பு.

இந்த யாத்திரை இன்னும் த�ொடரும் என
வாழ்த்தி,

சுரேஷ் பிரியனின் தந்தை அவர்கள் இந்த
தல யாத்திரைகளில் பங்கு க�ொள்ளாவிடினும்,
"இந்து ஆன்மீகக் கண்காட்சி"யில் அரங்கு
அமைப்பதில் அவருடைய பங்கு அதிகம்.
அதே ப�ோன்று, சுரேஷ் பிரியனுக்கு, "இந்து
ஆன்மீகக் கண்காட்சியின் த�ோட்டா தரணி"
என்று ச�ொல்லும் அளவிற்கு திரு. கருணா
அவர்களின் பங்கு பாராட்டுக்குரியது.

"ஈசனடி ப�ோற்றி
எந்தை அடி ப�ோற்றி
நேசன் அடி ப�ோற்றி
சிவன் சேவடி ப�ோற்றி
நேயத்தை நின்ற நிமலன் அடி ப�ோற்றி
மாயப்பிறப்பறுக்கும் மன்னன் அடி ப�ோற்றி
சீரார் பெறுந்துறை நம் தேவன் அடி ப�ோற்றி
ஆராத இன்பம் அருளும்...

நால்வரின் குரு பூஜையில் பெரும்
பங்கு வகிப்பது, பத்மா, திருவல்லிக்கேணி
ல�ோ க ந ாத ன் . இ வ ர்க ள் இ ப் ப ோ து ள்ள

"நால்வரின் பாதையில்" சுரேஷ் பிரியன், திருமதி
சரஸ்வதி அம்மாள், மற்றும் அனைத்து அடியார்
பெருமக்களுக்கும் ப�ோற்றி."

ஜனவரி 2021 புரவலர்கள்

சிவத்திருமதி. சர�ோஜா சிவத்திரு. கண்ணன் சிவத்திரு. சங்கரவடிவேல் சிவத்திருமதி. இராஜேஸ்வரி
திருநீலகண்டம்
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சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 4
குறைதீர்க்கும் வள்ளலாய், குறவஞ்சி
க�ோமானாய் குமரன் வீற்றிருந்து அருள்பாலிக்கும்
"குறட்டி" என்ற அழகான திருத்தலத்தினை
இந்த மாதம் சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்க்
க�ோட்டங்கள் பகுதியில் தரிசிக்கவுள்ளோம்.

இத்தலத்தில் கந்தப்பெருமான் மேற்கு
ந�ோக்கி அழகான மயில் மீதமர்ந்து பன்னிரு
கரங்களுடன், ஆறு திருமுகங்களுடன் ஷண்முகப்
பெருமானாய், வள்ளி தெய்வயானையுடன்
திருக்காட்சி அளிக்கின்றார்.

வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூரிலிருந்து
சேலம் செல்லும் சாலையில் 8 கி.மீ. த�ொலைவில்
அமைந்துள்ளது குறட்டி. மிக அழகான கிராமம்,
திருக்கோயிலும் வெந்நிறத்தில் மிக அழகாகவும்,
தூய்மையாகவும் உள்ளது.

ஜாதுக முனிவர் தினமும் கங்கையில்
நீராடி காசி விஸ்வநாதரை வழிபட்டு, பின்பு
வான் வழியே ராமேஸ்வரம் சென்று ராமநாதரை
வழிபட்டு, மாலை பிரத�ோஷ காலத்தில்
காளத்தி பெருமானை வழிபடும் நியமத்தை
பின்பற்றி வந்தார். இவ்வாறு இருக்கையில் ஓர்
நாள் ஜாதுக முனிவர் இவ்வழியே சென்றார்.
முனிவரைக் கண்ட இராட்சஸி அவரை விழுங்க
முற்பட, முனிவர் அவளுக்கு சாப விம�ோசனம்
அளித்து கந்தர்வப் பெண்ணாக மாற்றினார்.
அவளும் முனிவரை வணங்கி விண்ணுலகம்
சென்றாள்.

பதுமமுகி என்ற கந்தர்வ பெண், க�ௌதம
முனிவரின் சாபத்தினால் இராட்சஸியாக மாறி
குறட்டை விட்டு தூங்கிக் க�ொண்டிருந்த
இடமானதால் இவ்வூருக்கு 'க�ொறட்டை'
என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. அருணகிரிநாதரின்
திருவாக்கினில் "குறட்டி" என்றும், தற்பொழுது
"க�ொரட்டி" என்றும் இவ்வூர் அழைக்கப்படுகின்றது.

குறைதீர்க்கும்
குறட்டி குமரன்
திருநீலகண்டம்
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சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்

இ தனால் க ா ல தா ம த ம் ஏ ற ்பட் டு ,
ஜாதுக முனிவர் பிரத�ோஷ தரிசனம் பெற
இயலாததால் காளத்தி அப்பனை வேண்டி
நிற்க, இறைவன் இத்தலத்திலேயே பிரத�ோஷ
தரிசனம் காட்டியருளினார். வேண்ட முழுவதும்
தரும் மகேசன�ோ தென்கயிலாய மூர்த்தியாக
இங்கு அமர்ந்து, தன்னை வழிபடுவ�ோருக்கு
காளத்தியம்பதியில் வழிபட்டால் என்ன பலன்
கிட்டும�ோ, அவையனைத்தையும் பக்தர்களுக்கு
இங்கேயும் அருளும் வரம் தந்தருளினார்.

ஆகிய இரண்டு திருப்புகழ்ப் பாடல்களை
இத்தலத்திற்கு அருளியுள்ளார் அருணகிரிநாதப்
பெருமான்.
சமீப காலத்தில் கிறிஸ்துவ அன்பர்
ஒருவர் கனவில் அம்பாள் ஒரு சிறு பெண்
வடிவில் த�ோன்றி, தான் பாலா சக்தி என்றும்,
தன்னுடைய பெயர் மன�ோன்மணி என்றும்
கூறி, தன்னை வடிவமைத்து குறட்டியில் உள்ள
சிவன் க�ோயிலில் அமைக்குமாறு கூறினாளாம்.
அவரும் தன்னுடைய முஸ்லிம் நண்பரிடம்
அதை விவரித்து, அவரைக் க�ொண்டு ஒரு படம்
வரைந்து வைத்திருக்கிறார். பின்னர் அந்தப்
படத்தைப் பார்த்து பாலா சக்தியின் விக்கிரகம்
அமைத்துள்ளார்கள். ஆக, மூன்று மதத்தினரும்
வழிபடும் அதிசயத் தலமாக விளங்குகின்றது குறட்டி.

இறைவன் காளத்தியம்பதி ப�ோன்றே
மேற் கு ந�ோ க் கி , க ாள ஹ ஸ் தீ ஸ ்வ ர ர்
எ ன்ற தி ரு ந ா ம ம் க�ொ ண் டு ம் , அ ம்மை
ஞானப்பிரசூனாம்பிகை என்ற திருநாமம்
க�ொண்டும் அருள்பாலிக்கின்றனர். ஜாதுக
முனிவர், காசி விஸ்வநாதர், ராமநாதீஸ்வரருக்கும்
தனி சந்நதிகள் உள்ளன. தல விருட்சம் வில்வம்.

திருக்கோயில் வழிபடும் நேரம் : காலை
7.00 மணி - மதியம் 12 மணி, மாலை 4.30
மணி - இரவு - 8.00 மணி

கூரிய கடைக்க ணாலு மேருநி கர�ொப்ப தான
க�ோடத னில்மெத்த வீறு ...... முலையாலுங் ... 893

வாருங்கள் நாமும் சென்று ஆறுமுக
அழகனின் அருளை பெறுவ�ோம். முருகா
சரணம்.

நீரிழிவு குட்ட மீளை வாதம�ொடு பித்த மூல
நீள்குளிர் வெதுப்பு வேறு ... முளந�ோய்கள் ... 894
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் - 1
‘மூகாம்பிகை’ என்ற நாமத்துடன் தேவி
அங்கேயே தங்கி விட்டாள். இத்திருத்தலம்தான்
சக்தி பீடங்களூள் ஒன்றாகவும், அம்பாளின்
காதுகள் விழுந்த பகுதியாகவும் கருதப்படுகிறது.

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
மூகாசுரன் என்ற ஓர் அசுரன் சிவனை ந�ோக்கிக்
கடுந்தவம் இருந்து பெறற்கரிய வரங்களைப்
பெற்றான். இதன் காரணமாகத் தன்னை வெல்ல
உலகில் யாருமில்லை என்ற தலைக்கனம்
அதிகமாகி மக்களையும், ரிஷிகளையும்,
தேவர்களையும் துன்புறுத்தி வந்தான். இதனைக்
கண்ட தேவர்கள், தங்களையும், ரிஷிகளையும்,
மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டி அம்பிகையிடம்
முறையிட்டனர்.

இத்தலத்தில் தேவி மூகாம்பிகை முதன்
முதலில் சிலை வடிவில் இல்லை. மூலவராகச்
சுயம்பு லிங்கம் மட்டுமே இருந்தது. சிவலிங்கத்தில்
அ ம்பா ள் அ ரூ ப ம ா க வ ே ப க்த ர ்க ளு க் கு
அருள்பாலித்துக் க�ொண்டிருந்தாள். இத்தலத்தில்
இருக்கும் சுயம்புலிங்கத்தை முதல் முதலில்
வழிபட்டவர் ‘க�ோல’ மகரிஷி ஆவார். எனவே
இந்த இடம் அவரது பெயரால் ‘க�ொல்லூர்’
என்று அழைக்கப்படுகிறது. பாரத தேசம்
முழுவதும் புனித யாத்திரை மேற்கொண்ட
ஆதிசங்கரர், க�ொல்லூருக்கு வந்தப�ோது, ‘தங்க
ரேகை மின்னும் சிவலிங்கத்தில் அம்பாள்
அரூபமாக இருக்கிறாள். முக்காம்பிக்கை முகம்
எங்களுக்குத் தெரிய அருள் புரிய வேண்டும்’என்று

இதனால் மூகாசுரனுக்கும், அம்பிக்கைக்கும்
இடையே மூண்ட கடுமையான ப�ோரில்
மூகாசுரன் த�ோல்வி அடைந்து சரணடைந்தான்.
தனது கர்வத்தை அடக்கிய அம்பாளிடம்,
தான் த�ோல்வியுற்ற இந்த இடத்திலேயே
அமர்ந்து மக்களைக் காப்பாற்ற வேண்டும்
என்று வேண்டுக�ோள் விடுத்தான். மூகாசுரன்
வேண்டியவாறே அவனது பெயரிலேயே

க�ொல்லூர்

மூகாம்பிகை
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ஜனனி ரமேஷ்

ம க்க ள் வ ே ண் டி னர் .
ஆதிசங்கரர் இத்தலத்துக்கு
எழுந்தருளியப�ோது சுயம்பு
லி ங்க த ்தை ம ட் டு மே
த ரி சி த ் தா ர் . எ ன வ ே ,
சி வ லி ங்கத் து க் கு ள்
அரூவமாக மறைந்திருக்கும்
அ ம்பாள ை வெ ளி யே
க�ொ ண் டு
வ ர
ஆதிசங்கரர் கடுமையான
த வ ம் மே ற ் க ொண்டார் .
ஆதிசங்கரரின் தவத்திற்கு
ம கி ழ் ந் து , ப த ்மாசன க்
க�ோலத்தில் நான்கு கரங்களுடன்,
இரு கரங்களில் சங்கு சக்கரத்துடனும்,
மற்ற இரு கரங்களில், ஒரு கரம் பாதங்களில்
சரணடையத் தூண்ட, மற்றொரு கரம் வரம்
அருளி வாழ்த்த காட்சியளித்தாள் அன்னை
மூகாம்பிகை.
தன க் கு க் க ாட் சி அ ளி த ்த அ ந ்த
ரூபத்தையே சிலையாக உருவப்படுத்திப்
பிரதிஷ்டை செய்தார் ஆதிசங்கரர். ஸ்வர்ண
ரேகை சிவலிங்கத்தின் பின்னால் மூகாம்பிகை
திருவுருவச் சிலையையும், அதனடியில் ஸ்ரீ
சக்கரமும் பிரதிஷ்டை செய்தார். அந்தச்
சக்கரத்தில் முப்பத்து முக்கோடி தேவதைகளும்
இருப்பதாக ஐதீகம். மூகாம்பிகை க�ோயில்
பூஜை முறைகள் அனைத்தையும் ஆதிசங்கரரே
வகுத்து அருளினார். ஸ்ரீ மூகாம்பிகை
ஆதிசங்கரருக்குப் பிரத்யக்ஷமாகி அருளியதைத்
த�ொ ட ர்ந் து அ வ ர் இ ய ற் றி ய து தா ன்
'ச�ௌந்தர்யலஹரி' ஆகும்.
இங்கிருக்கும் மூகாம்பிகை அம்மனுக்கு
அபிஷேகம் கிடையாது. அலங்காரமும்,
ஆ ர ாத ன ை யு ம் ம ட் டு மே ந டைபெ று ம் .
மூ க ா ம் பி கை யி ன் இ ரு ப க்கங்க ளி லு ம்
ஐம்பொன்னால் ஆன காளிதேவியும், சரஸ்வதி
தேவியும் காட்சி தருவதால் முப்பெருந்தேவி
என்ற சிறப்புப் பெயரும் உண்டு. நவராத்திரிப்

பண்டிகை ஒன்பது நாளும் விஷேச
பூஜைகள் நடைபெறும்.
ஆ தி சங்க ர ர்
மூகாம்பிகையை, சரஸ்வதி
தேவியாகவே நினைத்து
வழிபட்டு 'காலர�ோகணம்'
பாடி அருள் பெற்றார்.
இத்தலத்திலுள்ள சரஸ்வதி
தே வி வி க்ர ஹ த ்தை
சரஸ்வதி பூஜை அன்று
வீதி உலா எடுத்துச் செல்வர்.
குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்து
விளங்க வித்யாரம்ப நிகழ்வும்,
அன்று இங்கு சிறப்பாக நடக்கும்.
ஈசன் அபிஷேகப் பிரியர் என்பதால்
சிவலிங்கத்துக்கு மட்டுமே அபிஷேகம் உண்டு.
சிவலிங்கத்தின் நடுவே உள்ள தங்க நிறக்
க�ோட்டை அபிஷேக நேரத்தில் மட்டுமே காண
முடியும். சிவலிங்கத்துக்கு இடது பக்கம்
பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய�ோரும்,
வலது பக்கம் சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, பார்வதி
ஆகிய�ோரும் வீற்றிருப்பதைக் காணலாம்.
இச்சிவலிங்கத்தை வணங்கினால் க�ோடி
புண்ணியம் கிடைக்கும்.
நீண்ட நெடிய மலைகள், பசுமைப் படர்ந்த
ச�ோலைகள், அடந்த காடுகள் ஆகியவற்றுக்கு
நடுவே ச�ௌபர்ணிகா ஆற்றங்கரையில்
பத்மாசன க�ோலத்தில் அமர்ந்து பக்தர்களுக்கு
அ ரு ள்பா லி க் கி ற ா ள் ஸ்ரீ மூ க ா ம் பி கை .
அம்பாளின் வலக்கரத்தில் இருக்கும் வெள்ளி
வீர வாள், தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர்
எம்.ஜி.ஆர். அவர்களால் வழங்கப்பட்டது.
கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரிலிருந்து 140
கி.மீ. த�ொலைவில் அமைத்துள்ளது க�ொல்லூர்
மூகாம்பிகை திருத்தலம்.
தரிசன நேரம் : காலை 5 முதல் மதியம்
1 மணி வரை மற்றும் மாலை 3 முதல் இரவு
9 மணி வரை.
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 4
அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நம் தமிழகம்
கண்ட ஞானிகள் பகுதியில் இம்மாதம்,
நமக்கெல்லாம் அருள் வழங்க வந்திருப்பவர் யார்
தெரியுமா? வாடிய பயிரைக் கண்டப�ோதெல்லாம்
தானும் வாடி, பசிய�ோடு வருபவர்களுக்குத்
தாயன்போடு அன்னமிட்டு, சீவகாருண்யத்தின்
அவசியத்தை அனைவருக்கும் உணர்த்திய
அ ரு ளாளர் . ஆ ம் , தி ரு வ ரு ட் பி ர க ாச
வள்ளலார் தான். இறையன்பர், இதழாசிரியர்,
சமூக சீர்திருத்தவாதி, சித்த மருத்துவர்,
ச�ொற்பொழிவாளர், நூலாசிரியர், தமிழ் ம�ொழி
ஆய்வாளர், கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர் என
பன்முக ஆற்றல் க�ொண்ட வள்ளலாரின்
வரலாற்றை சற்று சிந்திப்போம்.

இளமைப் பருவம்
வள்ளலார், 1823ஆம் ஆண்டு
திங்கள் 5ம் நாள் திரு. ராமையா
திருமதி. சின்னம்மை தம்பதிக்கு
மகவாக சிதம்பரம் அருகிலுள்ள

அக்டோபர்
பிள்ளை ஐந்தாவது
மருதூரில்

அவதரித்தார். முன்னொரு முறை மிகுந்த
பசியுடன் வீடு தேடி வந்து உணவு கேட்ட அடியவர்
ஒருவருக்கு சின்னம்மையார் கருணையுடன்
உணவளிக்க, அதை உண்ட அந்த அடியவர்,
"அன்னையே, இன்று நம் பசி ப�ோக்கினை;
நானிலத்தின் பசியை எல்லாம் ப�ோக்கவல்ல ஒரு
மகன் உனக்குப் பிறப்பான்" என்று வாழ்த்தினார்.
அதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் கருவிலே
திருவுடையவராய்ப் பிறந்தவர் தான் வள்ளலார்.
பெற்றோர் இட்ட இயற்பெயர் ராமலிங்கம்
என்பதாம். பிறந்த ஒரு ஆண்டுக்குள்ளாகவே
தந்தையாரை இழந்து தாயின் அரவணைப்பில்
வளர்ந்தார். மருதூரில் த�ொடர்ந்து வசிக்க
இயலாமையால், சின்னம்மையார் தனது
ஐந்து குழந்தைகளுடனும் சென்னையை
அடுத்த ப�ொன்னேரிக்கு குடிபெயர்ந்தார். பின்
அங்கிருந்தும் பெயர்ந்து சென்னை ஏழு கிணறு
பகுதியில் வசித்து வந்தனர்.

1825 - 1858: சென்னை
இளவயதிலேயே தந்தையை இழந்த
இராமலிங்க அடிகள், அவரது மூத்த தமையனார்
சபாபதி மற்றும் அண்ணியார் பார்வதி அவர்களின்
அரவணைப்பில் வளர்ந்து வரலானார். அன்பின்
மேலான தம் அண்ணியாரை "அண்ணியம்மா"
என்றே அழைத்து வந்தார் அடிகள். அண்ணன்

வடலூர்
இராமலிங்க
வள்ளலார்

 க�ோதை
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சபாபதி தமிழ் இலக்கிய, இலக்கண நூல்களை
தெளிவுறக் கற்று, சைவப் புராணங்களைக்
கேட்போர் பக்திப் பரவசத்தில் மூழ்கும்படி
பிரசங்கம் செய்வதில் வல்லவராயிருந்தார்.
அதன்மூலம் கிடைக்கும் ப�ொருளைக் க�ொண்டு
வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார்.
இராமலிங்கருக்கு ஐந்து வயது பூர்த்தி
ஆனதிலிருந்து அண்ணன் சபாபதி அவருக்கு
கல்வி புகட்டி வந்தார். ஆனால் அடிகள்
ஆன்மீகத்தில் காட்டிய அளவிற்கு உலகியல்
கல்வியில் பெரிய ஈடுபாடு காட்டவில்லை.
அ தை க் க ண்ட தமை ய னார் ச ப ா ப தி
வருத்தமுற்று, இராமலிங்கரை எப்படியாவது
க ல் வி கே ள் வி க ளி ல் தேர் ச் சி பெ ற ச்
செய்துவிட வேண்டுமென்ற முனைப்பில்
பல உபாயங்களைக் கையாண்டுப்
பார்த்தார். ஒழுங்காக கற்காவிடில்,
இராமலிங்கருக்கு உணவளிக்கக் கூடாது
என்று ஒருசமயம் கண்டிப்புடன் தம்
மனைவிக்கு கட்டளை இட்டிருந்தார்.
தா யி ன் மே ல ான அ ன் பு
க�ொண்டிருந்த அண்ணியார்
ப ா ர ்வ தி , த ம் கு ழ ந ்தை
ப�ோன்ற இராமலிங்கருக்கு
தம் கணவர் அறியாவண்ணம்
உணவளித்து வந்தார்.
ஒருநாள் இராமலிங்கரின்
த ந ்தை ய ார் தி தி அ ன் று
பூ சை க ள் மு டி ந ்த பி ற கு ,
தா ம த ம ா க வீ ட் டி ற் கு வ ந ் தா ர்
இ ர ா ம லி ங்க ம் . அ வ ர் இ வ்வா று
இருப்பது குறித்து தன் வருத்தத்தை
தெ ரி வி த ்த அ ண் ணி ய ம்மா வி ன்
கவலையைப் ப�ோக்க எண்ணிய
அடிகள், இனிமேல் தான் சரியாக
கல்வி கற்பதாகவும், மாடியில்
தனக்கு ஒரு தனியறை ஒதுக்கித்
தரும்படியும் தெரிவித்தார். அதை
அறிந்த தமையனார் சபாபதி,

நல்லகாலம் வந்ததென்று எண்ணி, அடிகளுக்கு
தனியறை ஒதுக்கி தந்தார்.
அன்றுமுதல், தனியறையில் தாமாகக்
கல்வி பயின்று வந்தார் அடிகள். இவ்வாறு
பயின்று வந்த அடிகளுக்கு தன் அறையிலிருந்த
நிலைக்கண்ணாடியில் முருகப் பெருமானின்
காட்சி கிடைக்கப் பெற்றது முதல், அவனருளால்
ஓதாமலே அருள் நூல்களை உணரும் பேறு
பெற்றார். கந்தக�ோட்டம் முருகனே குருவாக
இருந்து அவருக்கு கற்பித்தான் என்பர்
பெரிய�ோர். ஆனாலும் தனது தம்பி இவ்வாறு
உலகியலில் ஈடுபடாது, ப�ொருளீட்டாது இருந்து
வருவது குறித்து கவலைக் க�ொண்டார்
தமையனார்.
அவ்வப்பொழுது தனது தமையனாருடன்
சென்று ச�ொற்பொழிவுகளில் உதவி
செய்து வந்தார் அடிகள். ஒருசமயம்,
தமையனாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாது
ப�ோகவே, முத்தியால்பேட்டையில்
நடந்த ச�ொற்பொழிவிற்கு தம்பி
இராமலிங்கத்தை அனுப்பி
வைத்தார். மடைதிறந்த வெள்ளம்
ப�ோல் தி ரு வி ள ை ய ா ட ற்
புராணத்தில் வாதவூரடிகளுக்கு
இ றை வ ன்
அ ரு ளி ய
படலத்தை எடுத்துரைத்தார்.
அவரின் ச�ொற்பிரய�ோகம் கண்டு
கூடியிருந்தோர் அனைவரும் மிகுந்த
ஆச்சரியத்திற்கும், மகிழ்ச்சிக்கும்
உள்ளாயினர். த�ொடர்ந்து அவரே
ச�ொற்பொழிவு ஆற்ற வேண்டும்
என்று வேண்டினர். இராமலிங்கரும்
அவ்வாறே செய்து வரலானார்.
அனுதினமும் கந்தக்கோட்டம்
முருகன் சந்நிதியில் அமர்ந்து
மெய்மறந்து "ஒருமையுடன் நினது
திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம்
உறவு வேண்டும்; உள்ளொன்று
வைத்துப் புறம�ொன்று பேசுவார்
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உறவு கலவாமை வேண்டும்" என்று பாடுவதை
வழக்கமாகக் க�ொண்டிருந்தார் அடிகள்.
அப்பாடலைக் கேட்ட அனைவரும் இராமலிங்கர்
ஒரு தெய்வப் பிறவி என்பதை உணர்ந்தனர்.
அ வ்வா று மு ரு க னி ன் மீ து அ டி க ளால்
பாடப்பெற்றதே "கந்தக�ோட்டம் தெய்வமணி
மாலை". பின்னர் "கந்தர் சரணப்பத்து" எனும்
பாடல் த�ொகுப்பையும் இயற்றினார்.
கந்தக்கோட்டம் முருகப் பெருமான் மீது
க�ொண்ட அன்பு ப�ோலவே திருவ�ொற்றியூரில்
அருளும் தியாகப் பெருமானிடமும், வடிவுடை
அம்மனிடம் மிகுந்த பக்தி க�ொண்டிருந்தார்
அடிகள். தனது 12வது வயது முதல் வடிவுடை
அம்மனின் ஆலயத்தில் நேரம் ப�ோவது
தெரியாமல் தியானத்தில் ஈடுபடும் வழக்கம்
க�ொண்டிருந்தார். அவ்வாறு ஒருநாள் ஆழ்ந்த
தியானத்திற்குப் பின் மிகுந்த தாமதமாக
இல்லம் திரும்பிய இராமலிங்க அடிகள்,
வீ ட் டி லி ரு ப் ப ோரை த�ொ ந ்த ர வு ச ெ ய ்ய
மனமில்லாது வெளியிலிருந்த திண்ணையிலேயே
படுத்து உறங்கினார். தம் பக்தன் பசிய�ோடு
உறங்குவதைக் கண்ட உலகாளும் அன்னை,
இராமலிங்கரின் அண்ணியார் உருவில் வந்து
அவருக்கு அமுது படைத்ததாக வரலாறு.
அன்னையின் அருள் குறித்து 102 பாடல்கள்
அடங்கிய வடிவுடை மாணிக்க மாலையை
இயற்றினார் இராமலிங்கர். இப்பாடல்கள்
அடிகளின் "திருவருட்பா" த�ொகுப்பில் அடங்கும்.
திருவ�ொற்றியூர் மட்டுமல்லாது திருவலிதாயம்,
திருமுல்லைவாயில், திருத்தணிகை, திருஎவ்வுளூர்
ஆகிய தலங்களுக்கும் சென்று இறைவழிபாடு
ச ெ ய் து வ ந ் தா ர் . இ வ்வா று அ ரு ளி ய ல்
நாட்டம் க�ொண்டிருந்த இராமலிங்க அடிகள்,
குடும்பத்தினரின் வேண்டுக�ோளுக்கு இணங்கி
தம் தமக்கை உண்ணாமுலை அம்மையின்
மகளான தனம்மாள் என்பாரை மணந்து
க�ொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டது. உலகியலில்
நாட்டமில்லாது இருந்த கணவர் இராமலிங்கரின்
அருள்நிலை கண்ட தனம்மாள், அவரையே தம்

குருவாக ஏற்று அவரை முன்னைப் ப�ோலவே
இருந்து வருமாறு அனுமதித்தார்.

1858 - 1867: கருங்குழி
1858ல் சென்னையிலிருந்து சிதம்பரம்
சென்றார் அடிகள். அங்கு நடராசப் பெருமானை
வழிபட்டுப் பின் கடலூர் மாவட்டம் கருங்குழியைச்
சேர்ந்த மணியக்காரர் திரு. வேங்கட ரெட்டியார்
அவர்களின் வேண்டுக�ோளுக்கு இணங்கி
கருங்குழியில் அவருக்குச் ச�ொந்தமான
இல்லத்தில் தங்கினார். அங்கிருந்து அடிக்கடி
சி தம்ப ர த் தி ற் கு ம் , தி ரு வ ண்ணா ம லை ,
தி ரு வ தி கை , தி ரு மு து கு ன்ற ம் ஆ கி ய
தலங்களுக்குச் சென்று இறைவனை வழிபட்டு
வந்தார். சிதம்பரம் நடராசப் பெருமான்
மீது க�ொண்ட மிகுந்த பற்றால், சிதம்பரம்
இராமலிங்கம் என்றே கையெழுத்திடும் வழக்கம்
க�ொண்டிருந்தார்.
அடிகள், இரவில் ஒரு மணி நேரம்
மட்டுமே உறங்கும் வழக்கம் க�ொண்டிருந்தார்.
மற்ற நேரங்களில் நூல் ஆராய்ச்சியிலும்,
பாடல்கள் இயற்றுவதிலும் ஈடுபடுவார். தினமும்
ராமலிங்கரின் எழுத்துப் பணிக்கு உதவும்
ப�ொருட்டு வேங்கட ரெட்டியாரின் துணைவியார்,
இ ர வி ல் வி ளக ் கெ ரி ப்பதற் கு ஒ ரு ம ண்
குவளையில் எண்ணெயும், ஒரு குவளையில்
அருந்துவதற்கு தண்ணீரும் வைத்து விட்டுச்
செல்வார். ஒருநாள் எழுத்துப் பணியில்
ஈடுபட்டிருந்த இராமலிங்கர், எண்ணெய்க்குப்
பதிலாக அறியாமல் தண்ணீரை விளக்கில்
ஊற்றினார். விளக்கும் சுடர்விட்டு எரிந்தது.
ம று ந ா ள் ரெட் டி ய ா ரி ன் ம ன ை வி வ ந் து
பார்த்துவிட்டு, அடிகள் எண்ணெய்க்குப்
பதில் தண்ணீரில் விளக்கெரித்திருப்பது
கண்டு அதிசயித்து அனைவரிடமும் கூறினார்.
இறையருளால் தண்ணீரில் விளக்கெரித்த
நமிநந்தி அடிகளைப் ப�ோலவே இராமலிங்கரும்
இறையருள் பெற்றவர் என்று அனைவரும்
துதித்தனர். அடிகள், 1865ல் சுத்த சன்மார்க்கச்
சங்கத்தை நிறுவினார்.
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த�ொடர்ச்சி அடுத்த இதழில்...

நூல் அறிமுகம்
க�ொங்கு நாட்டின் திருமுறைப் பாடல்
பெற்ற தலங்களான, 1. சித்தம் தெளிவிக்கும்
திருமுருகன்பூண்டி - அவிநாசி, 2. திருப்புக்கொளியூர்
அவிநாசியப்பர் - அவிநாசி, 3. கேட்டார் வினை
தீர்க்கும் திருநணா (கூடுதுறை) - பவானி, 4. பசு
வழிபட்ட ஆதி கருவூர் - கரூர், 5. செப்பெருஞ்சீர்
திருப்பாண்டிக் க�ொடுமுடி - க�ொடுமுடி, 6. மாத�ொருபாகன் திருக்கொடிமாடச் செங்குன்றூர் - திருச்செங்கோடு, 7. இந்திரன்
பூஜித்த வெஞ்சமாகூடல் - கரூர் என்னும் ஏழு தலங்கள் குறித்த
தகவல்களைத் திரட்டி ஆய்வுச் செய்து 'க�ொங்கு நாட்டின் பாடல் பெற்ற
தலங்கள்' என்னும் த�ொகுப்பாக்கித் தந்துள்ளார் எழுத்தாளரும் கவிஞருமான உமையவன்.
வெளியீடு : சந்தியா பதிப்பகம், 77, 53வது தெரு, அச�ோக் நகர், சென்னை - 600 083.
அலைபேசி - 9841191397, விலை ரூ. 65/-.

பஞ்ச கடம்பத் திருத்தலங்கள்
செந்திலில் சூரனை முருகப்பெருமான் வதைக்க, வீரஹத்தி த�ோஷம் பெற்றதால், அது
நீங்க ஐந்து தலங்களில் சிவபூஜை செய்து வழிபட்டார். கடம்பன் (முருகன்) வழிபட்டதால்
அவை 'பஞ்ச கடம்பத் திருத்தலங்கள்' எனப் பெயர் பெற்றன இத்தலங்கள் திருவாரூர்
மாவட்டம் 'சிக்கல்' என்னும் ஊரைச் சுற்றி அமைந்துள்ளன.

அகரக்கடம்பனூர்

ஆழிக் கடம்பனூர்

இளங்கடம்பனூர்

கடம்பர வாழ்க்கை

பெருங்கடம்பனூர்
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நால்வர் பாதையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 மாலதி நாராயணன்

ஒவ்வொரு யாத்திரையும்
மறக்க முடியாதது. இறைவனின்
அன்பும், அருளும், ஆசீர்வாதமும்
அ ள வி ட
மு டி ய ாத து .
இதற்கெல்லாம் காரணகர்த்தா
சரஸ்வதி அம்மாளும், அன்பு
சுரேஷீம்தான். யாரும் தெரியாத சென்னைக்கு
வந்தவுடன் சுரேஷ் ஓடி வந்து எங்களை
அழைத்து அவர் இல்லத்திற்கே சென்று பசியாற
செய்து தங்கவும் செய்தார்.

எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு க�ோடி
வணக்கங்கள். நம் தாய் தந்தையரான
இறைவனுக்கும், நால்வர் பெருமக்களுக்கும்,
அடியார் பெருமக்களுக்கும் அடியேனின் அன்பு
வணக்கங்கள். நான் இக்குழுவுடன் மே 2015
முதல் இன்று வரை பயணிக்கிறேன். டிசம்பர்
2014-ல் சுரேஷ் அறிமுகம்.

ஒவ்வொரு யாத்திரையும் எனக்கு மகத்துவம்
வாய்ந்தது. இதை விட்டால் நம்மால் மறுபடியும்
செல்ல இயலாது. எனவே கண்ணும் கருத்துமாக
ஒவ்வொரு திருத்தலத்தையும் தரிசித்தேன். தல
வரலாறு, க�ோயில், சுவாமியின் நாமம், தேவியின்
நாமம் அனைத்தும் கேட்டு, படித்து, பார்த்துத்
தெரிந்துக் க�ொள்வேன். மெய்சிலிர்க்கச் செய்யும்.
தெரியாத அடியார்களையும் சுரேஷைக் கேட்டுத்
தெரிந்துக் க�ொள்வேன்.

நான் வசிப்பது பெங்களூர். என் த�ோழியும்
2015 முதல் என்னுடன் பயணித்துள்ளார்.
என் சக�ோதரிகள், நட்புகள் உறவுகளும்
பயணித்துள்ளனர்.

அனைவரும் யாத்திரையில் எங்களை
சக�ோதரியாக நடத்துவர். அன்பாக பேசுவார்கள்.
நன்றாக பசியாறச் ச�ொல்வார்கள். என்னைக்
க வ ர ்ந்த மு க் கி ய ம ான தி ரு த ்த ல ங்க ள்

கண்டுபிடியுங்களேன்… ஜனவரி 2021
1.

திருஞானசம்பந்தரின் "துஞ்சலும் துஞ்சலி லாத ப�ோழ்தினும்" திருப்பதிகத்தின் சிறப்பு
பெயர் என்ன?

2.

திருநாவுக்கரசர் திருப்புகலூரில் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்படும் முன்பாக அருளிய
நிறைவு பதிகம் எது?

3.

முதன்முதலில் திருக்கோவையாரை உரைய�ோடு அச்சில் வெளியிட்டவர் யார்? அதற்கு
உரை எழுதியவர் பெயர் என்ன?

4.

"பூதம் ஐந்தும் நிலையிற் கலங்கினும் மாத�ோர் பாகர் மலர்த்தாள் மறப்பிலார்" என்று
அடியார்களின் சிறப்பை ப�ோற்றும் பெரிய புராண வரிகள் எந்த பகுதி / தலைப்பின்
கீழ் அமைந்துள்ளது?

5.

"வன்னி மரம், கிணறு, சிவலிங்கம் சாட்சி ச�ொன்ன படலம்" - திருவிளையாடல்
புராணத்துடன் த�ொடர்புடைய ச�ோழ நாட்டு தென்கரை திருத்தலம் எது?
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உ த் திர க�ோச மங்கை, திருப்பெருந்துறை
ஆத்மநாதர், திருவாரூர், திருவையாறு மற்றும்
மாடக் க�ோயில்கள். எத்தனை எத்தனை
தரிசித்தது. மற்றும�ொரு நிகழ்வு முருகன்.
எட்டுகுடி, எண்கண், சிக்கல் சிங்காரவேலன்,
ப�ொரவாச்சேரி முருகன், மயிலம், வயலூர் மறக்க
முடியாதத் திருத்தலங்கள் மற்றும் சில, பல திவ்ய
தேசங்கள். இன்னும் எல்லா தெய்வங்களும்
அருளை ப�ொழிகின்றன. பூர்வ புண்ணியம்
இருந்தால் மட்டுமே இதனைப் பெற முடியும்
என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன். இங்கு
என் தாய் தந்தையரை மனமார நினைத்து
வணங்குகிறேன். அவர்கள் செய்த புண்ணியம்
எனக்கு கிடைத்துள்ளது.

அடுத்து அந்தமான் பயணம். மறக்க
மு டி ய ாத து . நி றை ய க�ோ யி ல ்க ள் , பீ ச் ,
முருகன் க�ோயில், இப்படி மறக்க முடியாது.
இது ஒரு ஜாலி பயணம். எனக்கு தமிழ்
ந ான்றா க த் தெ ரி ய ா து . ந ா ன் ப டி த ்த து
கன்னடம். ஏத�ோ எனக்குத் தெரிந்த தமிழில்
என் மனதில் இருப்பதைப் பதிவிடுகிறேன்.
பிழை இருந்தால் மன்னித்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
இறைவனின் அருளையும், அன்பையும்,
ஆசீர்வாதத்தையும் அனைவரும் பெற்று சீரும்,
சிறப்புமாக வாழ வேண்டும் என்று வேண்டிக்
க�ொள்கிறேன்.

வாரியார் ம�ொழிகள்

ஏழு வகைக் க�ொடைகள்

வழக்கத்தில் க�ொடுத்தல்
உரிமையில் க�ொடுத்தல்
அச்சத்தில் க�ொடுத்தல்
பாவனையில் க�ொடுத்தல்
மகிழ்ச்சியில் க�ொடுத்தல்
துன்பத்தில் க�ொடுத்தல்
க�ோபத்தில் க�ொடுத்தல்

-

மருமகனுக்கு மகளைக் க�ொடுத்தல்
மகனுக்கு பட்டஞ் சூட்டுதல்
அரசனுக்கு கப்பம் கட்டுதல்
முன்னோர்களுக்கு திதி க�ொடுத்தல்
பரிசு தரல்
வாய்க்கரிசி இடுதல் (இறந்தவர்களுக்கு)
பணியாளனுக்கு க�ொடுத்தல்

கண்டுபிடியுங்களேன்... டிசம்பர் 2020 (விடை)
1.

திருஞானசம்பந்தரின் “யாமாமாநீ யாமாமா யாழீகாமா” என த�ொடங்கும் திருப்பதிகத்தின்
சிறப்பு பெயர் என்ன? திருமாலைமாற்று பதிகம்

2.

எந்த தலத்திற்கு எம்பெருமான் திருநாவுக்கரசரை அழைத்து திருவடி சூட்டியருளினார்?.

3.

ஆரூரில் சுந்தரர் வலக் கண் வேண்டி மிக உருக்கமாக பாடியருளிய பதிகம் எது?

திருநல்லம்

மீளா அடிமை உமக்கே ஆளாய்

4.

காமனும் ரதியும் மீண்டும் இணைந்த திருவிசைப்பா தலம் எது? திரைல�ோக்கிய

5.

திருவாசகத்தில் உத்திரக�ோசமங்கை தல பெயரை எத்துனை இடங்களில் மணிவாசக
சுவாமிகள் வழங்கியுள்ளார்? 38

சுந்தரம் (திருல�ோக்கி)
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திருமுறை சிந்தனை
மாணிக்கவாசகர் அருளிய
திருவாசகம் - எட்டாம் திருமுறை
ஆனந்த மாலை
தாயாய் முலையைத் தருவானே தாரா த�ொழிந்தாற் சவலையாய்
நாயேன் கழிந்து ப�ோவேன�ோ நம்பி யினித்தான் நல்குதியே
தாயே யென்றுன் தாளடைந்தேன் தயாநீ என்பால் இல்லையே
நாயேன் அடிமை உடனாக ஆண்டாய் நான்தான் வேண்டாவ�ோ.

5

ப�ொழிப்புரை :
தாயாகி முலை உண்பிப்போனே! முலை தராவிடின் நாயேன் சவலையாய் ஒழிவேன�ோ?
இனியாயினும் அருள் செய்வாய்; தாயே என்று உன் திருவடியை அடைந்தேன். நீ என்னிடத்து
அருள் நிறைந்தவனாகி இருக்கவில்லைய�ோ? நாயினேனது அடிமைத் திறம் வேண்டி
என்னை ஆண்டருளினை; அடிமைத் திறமேயன்றி அடியேன் வேண்டாவ�ோ?

குறிப்புரை:
தாயாய் - உயிர்கட்கெல்லாந் தாயாய் நின்று. முலையைத் தருவானே - அவள்
பாலூட்டுதல்போல நலம் செய்பவனே. சவலையாய் - சவலைப் பிள்ளை - தாய் இருந்தும்
அவள் பாலை உண்ணப் பெறாத பிள்ளை. தயா - தயவுடையவன்; ஆகு பெயர். இதன்பின்,
`தயாவாய்` என ஆக்கம் வருவிக்க. `இல்லையே` என்னும் ஏகாரம், தேற்றம். `நாயேனாகிய
அடிமை உன் உடனாம்படி முன்பு ஆண்டாய்; இப்பொழுது நான் வேண்டாவ�ோ` என்க.

சைவ சித்தாந்தச் சிந்தனை
திருக்கடவூர் உய்யவந்ததேவ நாயனார் அருளிய
திருக்களிற்றுப்படியார்
நல்லசிவ தன்மத்தால் நல்லசிவ ய�ோகத்தால்
நல்லசிவ ஞானத்தால் நானழிய – வல்லதனால்
ஆரேனும் அன்புசெயின் அங்கே தலைப்படுங்காண்
ஆரேனுங் காணா அரன்.					
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ப�ொழிப்புரை :
நல்ல சிவ தன்மமான சரியையையுடையவன், கிரியையையுடையவன், நல்ல சிவய�ோக
தன்மத்தையுடையவன், நல்ல சிவஞானத்தையுடையவன், இவர்களில் யாவரானாலும்
நானென்கிற தன்மை கெட்ட வல்லமையினாலே அன்பு செய்தார்களாயின் அவர்களிடத்திலே,
ஆன்மப�ோதமுள்ளவர்களுக்குள்ளே ஒருவராலுங் காணுதற்கரிதான சிவன் அப்பொழுதே
வந்து கூடுவானென்றறிவாயாக. இதனுள்ளே, ஆன்மப�ோதங் கெட்டவர்கள் எந்தப் பாதத்திலே
நின்றாலும் ஞானபாதமென்பது கண்டு க�ொள்க.
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நடு நாட்டு திருத்தல யாத்திரை - 2013 & 2014
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அருள்மிகு ஞானப்பிரசுன்னாம்பிகை
உடனமர் காளஹஸ்தீஸ்வரர்
திருக்காளத்தி

கண்ணாரக் காண்பார்க்கோர் காட்சி யான்காண்
காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே!
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