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"நால்வரின் பாதையில்..." யாத்திரை குழு
அமைப்பிலிருந்து மாதம் ஒருமுறை தனிச்சுற்று
பிரதியாக pdf வடிவில் வெளியாகும் ஆன்மீக
மின்னிதழ்.
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ய�ோகத்தை அளிக்கும்

நிர்வாக ஆசிரியர்

சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,
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ப�ொறுப்பாசிரியர்

ம. நித்யானந்தம், B.Com., M.A.,
மின்னிதழ் கணினி வடிவமைப்பாளர்

டி. ஸ்பாட், சென்னை

சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்

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

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

தாருகாவனத்து முனிவர்கள் இறைவனுக்கு எதிராகச் செய்த
ஆபிசார வேள்வியில் த�ோன்றிய யானையை, இறைவன்பால்
ஏவிவிட, அதையழிப்பதற்காக இறைவன் அதன் உடலுள்
புகுந்தார். உலகங்கள் இருண்டன - அம்பிகை செய்வதறியாது
திகைத்தார். இறைவன் தன்னுள் புகுந்ததைத் தாளாத யானை,
பஞ்ச முக தீர்த்தத்தில் ப�ோய் வடமேற்கு மூலையில் விழுந்தது.
இறைவன் அதையழித்துத் தீர்த்தத்தின் தென் மேற்கு மூலையில்
எழுந்து வந்தார். கணவனைக் காணாது அம்பிகை வருத்த
முற்றுச் செல்ல முற்பட; இறைவன் எழுந்து வெளிப்படவே,
முருகப் பெருமான் தன் தாய்க்கு "இத�ோ தந்தையார்" என்று
சுட்டிக் காட்டினாராம். பெருமான் அந்த யானையை அழித்துத்
த�ோலைப் ப�ோர்த்திக் க�ொண்டருளிய வீரச் செயல் நிகழ்ந்த தலம்
மயிலாடுதுறை அருகில் உள்ள வழுவூர் வீரட்டம்.

Designer

D-Spot, Chennai

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.
Mobile No : 95000 64880
Email ID : naalvarinpaathayil@gmail.com
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ஆசிரியர் பக்கம்
ஆதியாய் நடுவுமாகி அளவு இலா அளவுமாகிச்
ச�ோதியாய் உணர்வுமாகித் த�ோன்றிய ப�ொருளுமாகிப்
பேதியா ஏகம் ஆகிப் பெண்ணுமாய் ஆணும் ஆகிப்
ப�ோதியா நிற்கும் தில்லைப் ப�ொது நடம் ப�ோற்றி! ப�ோற்றி!!
- சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
சிவபெருமான் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல்,
அருளல் என்னும் ஐந்து வகை த�ொழில்களைச் செய்கின்றார். இந்த
ஐந்தொழில்களையும் ஒரு சேரக் காட்டுவதே நடராஜப் பெருமானின்
ஆனந்தத் தாண்டவம்.
ஆனந்த நடனம் புரியும் ஆடல்வல்லானுக்கு வருடந்தோறும்
ஆறு நாட்கள் மட்டுமே அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது. மற்ற
நாட்களில் அவருக்கு ஆராதனைகள் மட்டும் நடைபெறும். அவ்வாறு
நடத்தப்படும் ஆறு அபிஷேகங்களில் ஒன்று மாசி மாத சதுர்த்தி
அன்று நடைபெறுகிறது. அன்றைய தினம் அன்பர்கள் நடராஜப்
பெருமானின் அபிஷேகத்தைக் கண்டு வணங்கி அவரது அருள்
பெறுவ�ோம்.
இம்மாதம் மாசி மகப் பெருவிழா வருகிறது. நீர் நிலைகளில் வாழும்
உயிரினங்களுக்கு இறைவன் தனது திருக்காட்சியை அளிப்பதாக இந்த
விழாவின் தத்துவம் அமைகின்றது. அன்றைய தினம் பல்வேறு திருக்கோயில்களில் மாசி தீர்த்தவாரி
உற்சவம் நடைபெறும். இறைவன் நீர் நிலைகளான திருக்குளம், கடற்கரை ஆகிய இடங்களுக்கு
எழுந்தருளி உயிரினங்களுக்கும், பக்தர்களுக்கும் அருள்பாலிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இந்த
நிகழ்வானது இறைவன் அனைத்து உயிரினங்களையும் காத்து அருள்பாலிக்கின்றான் என்பதை
நமக்கு உணர்த்துகிறது.
இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில் 'திருவூறல்' என்னும்
'தக்கோலம்' திருக்கோயிலையும், 'சக்தி பீடங்கள்' வரிசையில் 'காஞ்சி காமாட்சி அம்மன்' தலத்தையும்,
சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ் தலங்களில் 'திருவிடைக்கழி' முருகனையும் தரிசிக்க உள்ளோம்.
'தமிழகம் கண்ட ஞானிகள்' வரிசையில் சென்ற இதழின் த�ொடர்ச்சியாக இராமலிங்க வள்ளலார்
வரலாற்றின் நிறைவுப் பகுதி இடம் பெறுகிறது. மேலும் சப்த கரைகண்டீஸ்வரர் தலங்கள், திருமுறைச்
சிந்தனை, சைவ சித்தாந்த சிந்தனை, நால்வரின் பாதையுடனான அன்பர்களின் அனுபவங்கள்
ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.
அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்
ப�ொறுப்பாசிரியர்
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் - 2

காஞ்சி காமாட்சி அம்மன்
சி வ ப ெ ரு ம ா னி ட ம் ச ெ ன் று த ங ்களை க்
காப்பாற்றுமாறு முறையிட்டார்கள்.

சக்தி பீடங்களுள் காஞ்சி காமாட்சி, மதுரை
மீனாட்சி மற்றும் காசி விசாலாட்சி ஆகியவை
குறிப்பிடத்தக்கவை. இவற்றுள் 'காமக�ோடி
பீடம்' என்றழைக்கப்படும் காஞ்சிபுரம் சிறப்பிடம்
வகிக்கின்றது. ஸ்ரீலலிதா திரிபுரசுந்தரியின் பூரண
பிம்ப ஸ்வரூபிணியாக விளங்குவது காஞ்சிபுரம்
காமாட்சி அம்மன் க�ோயிலிலுள்ள காமாட்சியின்
மூல விக்கிரகம் மட்டுமே. அன்னை காமாட்சி
கலைமகளையும் (சரஸ்வதி), திருமகளையும்
(லட்சுமி) தன் இரு கண்களாகக் க�ொண்டவள்.

பிரம்மாவிடம் வரங்களைப் பெற்றதால்
பந்தகாசுரனை அழிக்கும் ஆற்றல் அன்னை
பராசக்திக்கு மட்டுமே உண்டு என்று தேவியிடம்
அவர்களை அனுப்பி வைத்தார். பராசக்தி 'காம
க�ோட்டம்' என்றழைக்கப்படும் காஞ்சிபுரத்தில்
செண்பக மரத்தில் கிளி வடிவில் ஈஸ்வனை
ந�ோக்கித் தவம் செய்து க�ொண்டிருந்தால்
அங்கே சென்று அவளைத் துதித்து வேண்டினர்.
தேவியும் பந்தகாசுரனை அழித்து அவர்கள்
துன்பத்தைப் ப�ோக்க உறுதி அளித்தாள்.

' க ா ம ' எ ன்றா ல் அ ன் பு , க ரு ணை .
'அட்ச' என்றால் கண். எனவே, காமாட்சி
என்றால் கருணையும், அன்பும் நிறைந்த
கண்களையுடையவள் என்றும் ப�ொருள் உண்டு.
இந்தப் பெருமைகளுடன் காஞ்சிபுரத்தில்
எழுந்தருளியிருக்கும் காமாட்சி அம்மன்
வரலாற்றைக் காண்போம். முன்னொரு
காலத்தில் வாழ்ந்த பந்தகாசுரன் என்னும்
அசுரன் கடுமையான தவத்தை மேற்கொண்டு
பிரம்மாவிடமிருந்து பல அரிய வரங்களைப்
பெற்றான். வரங்களைப் பெற்ற பந்தகாசுரன்
ஆணவத்தில் தேவர்களையும், முனிவர்களையும்
க�ொ டு மைப்ப டு த ்த வே , அ னை வ ரு ம்

பந்தகாசுரன் கயிலாயத்தில் இருண்ட
குகைக்குள் இருப்பதைத் தெரிந்து க�ொண்ட
பராசக்தி பதினெட்டுக் கைகளில், பதினெண்
வகையான ஆயுதங்களுடன் அவனைக் க�ொல்ல
பைரவ ரூபிணியாக உக்கிர உருவெடுத்தாள்.
பந்தகாசுரனின் கழுத்தில் ஒரு காலையும்,
மார்பில் ஒரு காலையும் வைத்து, அவன்
தலையை வெட்டிக் கையில் தூக்கிப் பிடித்தபடி
காஞ்சிபுரம் வந்தாள். அன்னையின் உக்கிர
ரூபத்தைக் கண்ட தேவர்களும், முனிவர்கள்

ஜனனி ரமேஷ்
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காமாட்சி அம்பாளின் எதிரில் காட்சியளிக்கிறது.
இந்த ஸ்ரீ சக்கர பீடத்தைப் பூஜித்து, ஆதி
சங்கரர் அன்னையின் அருள் பெற்றார் என்று
க�ோயில் வரலாறு கூறுகின்றது. காமாட்சி
அன்னையின் இடது புறத்தில் உள்ள வராஹி
தேவியின் எதிரில், சந்தான ஸ்தம்பம் உள்ளது.
இந்த ஸ்தம்பத்தைப் பிரதட்சணம் செய்யும்
பக்தர்களுக்குப் புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும்
என்பது ஐதீகம். காஞ்சி காமாட்சி அம்மனுக்கு
ஆதிசங்கரரின் ச�ௌந்தர்ய லஹரி, மூக கவியின்
மூக பஞ்சசதீ, துர்வாசரின் ஆர்யா த்விசதி
ஆகிய ஸ்தோத்திரங்கள் மிகவும் ப்ரீதியானவை.
பரமாச்சார்யார் மகா பெரியவா தம்முடைய
அருளுரையில் 'மாயைக்குக் காரணமான
பிரம்ம சக்தி காமாட்சி தேவி. அவளே
ஞானமும் அருள்பவள். அனைத்துக்கும்
அவளுடைய கருணையே காரணம். மாயைகள்
பலவற்றை அவள் நம்முடைய வாழ்க்கையில்
நிகழ்த்தினாலும், அவற்றில் இருந்து விடுவிக்கிற
கருணையும் அவளிடம் பூரணமாக உள்ளது.
மாயையினால் நாம் உண்டாக்கிக் க�ொள்கிற
கஷ்டங்களுக்கும் துக்கங்களுக்கும் காரணம்
நம்முடைய இந்திரியங்களும் மனசும்தான்.
இந்திரிய சுகங்களின் வழியில் நம்முடைய
மனதைச் செலுத்தி, நம்முடைய ஸ்வபாவமான
ஆ த ்ம சு க த ்தை ம ற ந் து வி டு கி ற�ோ ம் .
பஞ்சேந்திரியங்களும், மனமும் நம்மை ஆட்டிப்
படைக்கின்றன. இவற்றுக்குக் காரணம் மாயை.
அந்த மாயையை சுத்தப்படுத்தி, இந்திரிய
விகாரங்களில் இருந்தும், மன சஞ்சலங்களில்
இருந்தும் ஜீவனை விடுவிப்பதற்காகவே அம்பிகை
காமாக்ஷியாக வருகிறாள்' என்று அருளி உள்ளார்.

பயந்து நடுங்க, அவர்களது அச்சத்தைப் ப�ோக்கப்
பராசக்தி அழகிய பட்டாடை உடுத்திச் சிறு
பெண்ணின் உருவத்தில் புன்னகை தவழும்
முகத்துடன் காட்சி தந்தாள். அந்த நன்னாள்,
ஸ்வயம்பு மனுவந்திரத்தில், கிருத யுகத்தில்,
ஸ்ரீமுக வருஷம் பங்குனி மாதம் கிருஷ்ண
பட்சத்தில், பிரதமை திதியும், பூர நட்சத்திரமும்
கூடிய ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஆகும். இராஜ
இராஜேஸ்வரியாகக், காமாட்சி அன்னையாக, அந்தக்
காயத்திரி மண்டபத்திலன் நடுவில் தென் கிழக்காக,
நான்கு கரங்களுடன் பத்மாசன க�ோலத்தில் கரும்பு
வில்லும், புஷ்ப பாணமும் க�ொண்டு எழிலார்ந்த
க�ோலத்தில் அருள்பாலிக்கிறாள்.
ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு மகான்
அம்பிகையைப் ப�ோற்றி ஸ்லோகங்களை இயற்றி
இருக்கிறார்கள். கிருதயுகத்தில் துர்வாசரால்
2,000 ஸ்லோகங்களாலும், திரேதாயுகத்தில்
பரசுராமரால் 1,500 ஸ்லோகங்களாலும்,
துவாபரயுகத்தில் த�ௌமியாசார்யரால் 1,000
ஸ்லோகங்களாலும், கலியுகத்தில் ஆதிசங்கரரால்
500 ஸ்லோகங்களாலும் ப�ோற்றி வழிபடப்
பெற்றவள் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன்.

காமாட்சி அம்மன் ஆலயத்தில் அரூபமாக
லட்சுமி அருள்வதுடன், அன்னபூரணியும்,
சரஸ்வதியும் சந்நிதி க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் க�ோயிலுக்குச் சென்றால்,
அனைத்து அம்மன் ஆலயங்களையும் தரிசித்த
பலனுடன், எல்லா அம்மனின் அருளும் ஒன்று சேரக்
கிடைக்கும். காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்திற்கு
எதிர்த்தெருவில் சுமார் அரை கி.மீ. த�ொலைவு
சென்றால் இக்கோயிலை அடையலாம். 

அன்னை காமாட்சியின் காரண வடிவமான
ஸ்ரீ சக்கரம், கருவறைக்குள், மூலவரான
திருநீலகண்டம்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 5
ஒருசமயம் உததி முனிவர் தனக்கு ஏற்பட்ட
ந�ோய் தீர, த�ொண்டை மண்டலத்தில் உள்ள
ஒரு தலத்திற்கு வழிபட வந்தப�ோது, அவருக்கு
தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை. அப்போது
சிவபெருமான் கருணையினால் அங்கிருந்த நந்தி
தேவரின் வாயிலிருந்து தண்ணீர் வெளிப்பட்டு
ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடியது. முனிவரும்
அதில் நீராடி, இறைவனை வழிபட்டு ந�ோய்
நீங்கப் பெற்றார். நீர் (ஜலம்) சூழ்ந்து சென்றதால்
இத்தலத்து மூலவர் 'ஜலநாதேஸ்வரர்' என்று
அழைக்கப்படுகிறார்.

பார்வதி தேவியின் தந்தையான தட்சன்,
சிவபெருமானை அழைக்காமல் யாகம் ஒன்றை
நடத்தினான். தட்சனின் இந்த செயலால்,
க�ோபம் க�ொண்ட சிவபெருமான், வீரபத்திரரை
அனுப்பி அவனது தலையைக் க�ொய்தார்.
இதைக் கண்ட தாட்சாயணி, தனது தந்தையை
உயிர்ப்பித்துத் தரவேண்டும் என்று இறைவனிடம்
வேண்ட, அவரும் ஆட்டுத் தலையைப் ப�ொறுத்தி
தட்சனை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தார். தலையிழந்த
தட்சனுக்கு தக்க க�ோலத்தை சிவபெருமான்
அளித்த தலம் தற்போது 'தக்கோலம்' என்று
அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வூரில் வீரபத்திரர்
க�ோயில் ஒன்றும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இக்கோயிலின் வெளிப்பக்கம் ஆற்றின்
கரையில் உள்ள நந்தி தேவரின் வாயிலிலிருந்து
எப்போதும் தண்ணீர் வந்து குளத்தை நிரப்பி
பின்னர் ஆற்றுடன் கலக்கிறது. இந்த குளம் நந்தி
தீர்த்த எனப்படும். அதனாலேயே இத்தலத்திற்கு
'திருவூறல்' என்னும் பெயர் வந்தது என்றும்
கூறுவர். சமீப காலங்களில் அவ்வாறு வருவது
நின்று விட்டது. அந்த நந்தியையும் தரிசனம்
செய்ய முடியாத அளவில் மூடி வைத்துள்ளனர்.
சிறிய ஜன்னல் வழியாகத்தான் காண முடியும்.

காஞ்சிபுரத்திலிருந்து இருந்து அரக்கோணம்
செல்லும் இரயில் பாதையில் உள்ள தக்கோலம்
இரயில் நிலையத்திலிருந்து 5 கி.மீ. த�ொலைவில்
கல்லாற்றின் கரையில் இத்தலம் அமைந்துள்ளது.
காஞ்சிபுரத்திலிருந்து நேரடி பேருந்து வசதி
உள்ளது. க�ோயிலுக்கு அருகிலேயே சென்று
இறங்கலாம். அரக்கோணத்தில் இருந்து வந்தால்
சுமார் 15 கி.மீ. த�ொலைவில் உள்ளது.
மூலவர் 'ஜலநாதேஸ்வரர்' என்னும்
திருநாமத்துடன் அழகிய லிங்க வடிவில் காட்சி

ய�ோகத்தை அளிக்கும்

ய�ோக
தட்சிணாமூர்த்தி
ம. நித்யானந்தம்
திருநீலகண்டம்
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அளிக்கின்றார். இவர் ஆறு மாதங்கள் வெண்மை
நிறமாகவும், ஆறு மாதங்கள் செம்மை நிறமாகவும்
மாறுவதாகக் கூறப்படுகிறது. அம்பாள் 'கிரிராஜ
கன்னிகை' என்னும் திருநாமத்துடன் தரிசனம்
தருகின்றாள்.

அ வ ர் ய�ோ க த் தி ல் இ ரு ந்தா லு ம் வ ந் து
வழிபடுபவர்களுக்கு ய�ோகத்தை அளிப்பவராக
விளங்குகின்றார். அதனால் வியாழக்கிழமை,
குருப் பெயர்ச்சி ஆகிய சமயங்களில் ஏராளமான
மக்கள் இத்தலம் வந்து இவரை வழிபடுகின்றனர்.

ஒருசமயம் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு
ஏற்பட்டப�ோது, அன்னை மணலால் செய்யப்பட்ட
இந்த லிங்க மூர்த்தியை அணைத்துக்
க�ொண்டார். ஆனாலும் வெள்ளம் சிறிது அரித்து
விட்டது. அதனால் பிற லிங்க வடிவங்களைப்
ப�ோல் இல்லாமல் இவர் மீது வரிவரியான
க�ோடுகளுடன், சற்று வித்தியாசமான வடிவில்
உள்ளார். அதனால் மூலவருக்கு 'உமாபதீஸ்வரர்'
என்னும் மற்றொரு திருநாமமும், அம்பாளுக்கு
'உமையம்மை' என்னும் திருநாமமும் ஏற்பட்டது.

திருமால், இந்திரன், எமன், சந்திரன்,
காமதேனு, பஞ்ச பாண்டவர்கள், சப்த கன்னியர்,
உததி முனிவர் ஆகிய�ோர் இத்தலத்து இறைவனை
வழிபட்டுள்ளதாகத் தல வரலாறு கூறுகிறது.

க�ோஷ்டத்தில் விநாயகர், தட்சிணாமூர்த்தி,
மகாவிஷ்ணு, பிரம்மா, துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர்
ஆகிய�ோர் காட்சி தருகின்றனர். க�ோஷ்ட
மூர்த்திகள் மிகவும் அழகாக உள்ளனர்.
பிரகாரத்தில் விநாயகர், வள்ளி தேவசேனா
சமேத சுப்பிரமண்யர், மகாலட்சுமி, நடராஜர்,
பைரவர், சூரியன், சந்திரன், சப்த மாதர்கள்,
ஐயப்பன், நவக்கிரகங்கள் தரிசனம் தருகின்றனர்.
இங்குள்ள தட்சிணாமூர்த்தி சன்னதி
சிறப்பு வாய்ந்தது. அவர் கல்லால மரத்தின்
அடியில் ஒரு கையில் ருத்ராட்ச மாலையும்,
மறுகையில் தாமரையும் க�ொண்டு ய�ோக
தட்சிணாமூர்த்தியாகக் காட்சி தருகின்றார்.
இவரது காலடியில் முயலகன் இல்லை.

திருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார்.
அருணகிரிநாதரும் இத்தலத்து முருகனை தமது
திருப்புகழில் பாடியுள்ளார். அதனால் தேவாரம்
மற்றும் திருப்புகழ் ஆகிய இரண்டும் பெற்ற
சிறந்த தலமாகத் திகழ்கின்றது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்திரை மாதம்
பிரம்மோற்சவம் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.
மேலும் மாசி மகம், தைப்பூசம், நவராத்திரி,
ஆனித் திருமஞ்சம், மார்கழி திருவாதிரை ஆகிய
விழாக்களும் சிறப்பாகக் க�ொண்டாடப்படுகின்றன.
வரலாற்று புகழ்பெற்ற தக்கோலம் ப�ோர்
நடைபெற்ற ஊர் இது. இங்குதான் இராஜாதித்த
ச�ோழனின் படைகளுக்கும், இராஷ்டிரகூட
படைகளுக்கும் கடுமையான ப�ோர் நடைபெற்றது.
முடிவில் ச�ோழர் படை த�ோல்வியடைந்தது. ச�ோழ
மன்னர் வீர மரணம் அடைந்து 'யானை மேல்
துஞ்சிய தேவன்' என்று அழைக்கப்பட்டார்.
இக்கோயில் காலை 8 மணி முதல் மதியம்
12 மணி வரையிலும், மாலை 4.30 மணி முதல்
இரவு 8 மணி வரையிலும் நடை திறந்திருக்கும்.

திருநீலகண்டம் 66 பிப்ரவரி
திருநீலகண்டம்
டிசம்ப 2021
2020

•

சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 5
செய்தார். ஹிரண்யாசுரன் சிவபக்தன் என்பதால்
அவனைக் க�ொன்ற பாவம் தீர, இடைக்கழி
திருத்தலத்தில் 'குரா' மரத்தடியில் அமர்ந்து
ஈசனை வழிபட, ஈசன் பாவ விம�ோசனம் தந்து
இத்தலத்தில் முருகப்பெருமானை முன்நிறுத்தி,
தான் பின் அமர்ந்ததாக தல வரலாறு.
முருகப்பெருமானுக்கு சாபம் தீர்த்தருளியதால்
இத்தலத்து சிவபெருமானுக்கு 'பாபநாச
பெருமான்' என்பது திருநாமம்.

"சர்வம் சுப்பிரமணியம்" என்ற திருவாக்கிற்கு
இலக்கணமாக திருக்கோவிலின் பிரத�ோஷ
நாயகர், சந்திரசேகர், ச�ோமாஸ்கந்தர் ஆகிய
உற்சவ திருமேனிகளின் வலது திருக்கரத்தினில்
வஜ்ர வேலுடன் சுப்ரமணிய ச�ொரூபமாக
காட்சியளிக்கின்ற அற்புதத் திருத்தலம்;
மகிழ்வனம், குராப்பள்ளி, திருக்குராவடி என்று பல
திருநாமங்களில் வழங்கப்பெற்றும், தற்பொழுது
'திருவிடைக்கழி' என்றும் அழைக்கப்படுகின்ற
திருத்தலம் தான் நாம் தரிசிக்கவுள்ளோம்.

மூலவர் முருகப்பெருமான், ஒரே திருமுகம்
விளங்க, இரு கரங்களில், வலக்கரம் அபயம்
காட்ட, இடக்கரத்தை இடுப்பில் வைத்து,
நின்ற திருக்கோலத்தில் கிழக்கு ந�ோக்கி

தி ரு ச்செ ந் தூ ரி ல் மு ரு க ப்பெ ரு ம ா ன் ,
சூரனை சம்ஹாரம் செய்தப�ோது, அவனுடைய
இரண்டாவது மகன் ஹிரண்யாசுரன் பித்ரு
க ட ன் ச ெ ய ்ய வேண் டி , ப�ோ ரி லி ரு ந் து
பின்வாங்கி தரங்கம்பாடி கடலில் மச்ச
உருவம் எடுத்து மறைந்திருந்ததை அறிந்த
முருகப்பெருமான் அவனையும் சம்ஹாரம்

திருக்குரா
நீழற்கீழ்
நின்ற குழகன்

திருநீலகண்டம்
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சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்

அருள்பாலிக்கிறார். இவரது வலது காலில்
பூணும், திருப்பாதங்களில் வீரக்கழலும் அணிந்து,
சுமார் ஐந்தரை அடி உயரத்தில் காட்சி தருகிறார்.
மூலவர் முன்பு ஸ்படிக லிங்கம் இருப்பது
வேரெங்கும் இல்லாத அமைப்பு. சூரபத்மனின்
புதல்வன் இரண்யாசுரனை வைகாசி, சதய
நட்சத்திரத்தன்று சம்ஹாரம் செய்ததால்
உற்சவர், 'இரண்யாசுர சம்ஹார மூர்த்தி' எனச்
சிறப்பிக்கப்படுகிறார். இவரது திருக்கரங்களில்
வேல�ோடு வில்லும் காணப்படுவது தனிச்சிறப்பு.

செய்ததாக வரலாறு, அதனால் தெய்வானையின்
முகம் வெட்கத்தால் மிளிர்ந்து சற்று சாய்ந்து
முருகப்பெருமானை காண்பது ப�ோல் காட்சி
பேரழகு.
தி ன மு ம் அ ர்த ்த ஜ ா ம பூ ஜை யி ன்
ப �ொ ழு து மு ரு க ன் கு ர ா ம ர த ்த டி யி ல்
வழிபட்ட பத்ரலிங்கத்திற்கு முதலில் பூஜை
நடைபெறும். முருகப்பெருமான் சிவனை
வழிபட்ட குரா மரத்தடியில் அமர்ந்து, ராகு
பகவான் முருகப்பெருமானை வழிபட்டிருக்கிறார்.
இதனால் ராகு த�ோஷம் உள்ளவர்கள் இங்கு
வந்து பிரார்த்தனை செய்தால் விரைவில்
திருமணம் நடந்தேறும். தம்பதியரிடையே
ஒற்றுமை பலப்படும். நவக்கிரகங்கள் இல்லாத
இந்த ஆலயத்தில் முருகப்பெருமானே நவ
நாயகர்களாக இருந்து அருள்பாலிப்பதாக
ஐதீகம்.

அருணகிரிநாதப் பெருமான் எட்டு திருப்புகழ்
பாடல்களை இத்தலத்து முருகப்பெருமான் மீது
பாடியுள்ளார்.

"மாலுலா மனம்தந்(து) என்கையில் சங்கம்
வவ்வினான் மலைமகள் மதலை”

எனத் த�ொடங்கும் பதின�ோரு பாடல் க�ொண்ட
திருவிசைப்பா பதிகமும் சேந்தனார் பெருமான்
இத்திருத்தலத்தில் அருளிச் செய்துள்ளார்.
திருப்புகழ் மற்றும் திருமுறை பாடல் பெற்ற தலமாக
விளங்குவது தனிச் சிறப்பு. சேந்தனார் முக்தி பெற்ற
தலம் என்பதும் மற்றோர் தனிச் சிறப்பு.

அ மை வி ட ம் : ந ா கை ம ா வ ட்ட ம் ,
தரங்கம்பாடி தாலுகா, திருக்கடையூரிலிருந்து
7 கி.மீ. த�ொலைவில் தில்லையாடி வழியாக
திருக்கோயிலை அடையலாம். மயிலாடுதுறை
மாவட்டம், செம்பனார்கோவிலிலிருந்து 15 கி.மீ.
த�ொலைவில் திருவிளையாட்டம் வழியாகவும்
இக்கோயிலை அடையலாம்.

ஏழு நிலை க�ொண்ட இராஜக�ோபுரம்,
க�ொ ஞ் சு ம் அ ழ கு ட ன் தெற் கு ந�ோ க் கி
அ ரு ள்பா லி க் கு ம் தெய்வானை ச ந் நி தி ,
16 விநாயகர் சந்நிதி, தனிச் சன்னிதியில்
திருக்காமேஸ்வரர், அருணகிரிநாதர், சேந்தனார்
என திருக்கோவில் தரிசித்து வழிபட நிறைய
ச ந் நி தி க ள் உ ள்ள ன . பி ர க ா ர ம் வ ல ம்
வரும்பொழுது விநாயகர�ோடு வேலனையும் தல
விருட்சமான குரா மரத்தடியில் தரிசிக்கலாம்.

ஆலயம் தினமும் காலை 6 மணி முதல்
பகல் 12 மணி வரையிலும், மாலை 4
மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரையிலும்
திறந்திருக்கும்.
க ா ஞ் சி ம ா வ டி யு ம் , தி ரு வி ட ை க்க ழி
குராவடியும் என்ற இந்த அற்புதத் தலத்திற்கு
நாமும் சென்று முருகப்பெருமானை வழிபடுவ�ோம்
வாருங்கள்.

இத்தலத்தில் தான் முருகப்பெருமானுக்கும்
தெய்வானை அம்மைக்கும் திருமண உறுதி
திருநீலகண்டம்
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நால்வர் பாதையுடன்...

பத்ரிநாத் ப�ோன்ற தலங்களுக்குச் செல்ல வழி
தேடினேன்.
ஈ ச ன் இ டத் தி ல் நே ரி ட ை ய ா க வே
முறையிட்டேன். அவரும் காசியை தரிசிப்பதற்கு
ஒருவரையும், முற்றோதல் என்ற பெயரில்
சில, பல இடங்களுக்கு சென்று தரிசித்த
ஒரிருவரையும் காட்டினார்.
ஆ ன ா ல் இ ரு ந ப ரு மே ப ண த் தி ல்
தான் குறியாக இருந்தார்கள். மீண்டும்
இறைவனிடத்தில் நேரிடையாக புலம்பினேன்,
க�ோபப்பட்டேன், உரிமையாகக் கேட்டேன்,
இவர்கள் சரி இல்லை என்று.

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
நால்வரின் பாதையில் பங்கேற்றுள்ள
அனைத்து அடியவர்களுக்கும், நடத்துனர்,
நிர்வாகி பிரியன் அவர்களுக்கும், உதவி
நிர்வாகிகள் பாலு, வேதகிரி ஐயா, பாலாஜி,
தனஞ்ஜெயன், சர�ோஜா அம்மா அவர்கள்,
சரஸ்வதி அம்மா அவர்கள் மற்றும் பல சக�ோதர,
சக�ோதரிகளுக்கு எங்களது வாழ்த்துகள்!

கேதார்நாத் தரிசிக்க அவா உள்ளது, மாற்று
நபரைக் காட்டு என கேட்க, எங்களது அன்பர்
கடல்கன்னி (படப்பை) அவர்கள் மூலமாக
பிரியனின் சந்திப்பு கிடைக்கப் பெற்றேன்.
2017ம் வருடம் நால்வரின் பாதையில்
எங்களது முதல் பயணம் கேதார்நாத் (சார்தாம்
யாத்திரை) பயணப்பட முடிவெடுத்தேன்!
எடுத்தேன் அல்ல, ஈசன் சுட்டிக் காட்டிய
ப ா தை யி ல் நி ர்வா கி சு ரேஷ் பி ரி ய ன்
அவர்களுடன். ஆம் முதல் யாத்திரையே
(சார்தாம் யாத்திரை) கேதார்நாத், பத்ரிநாத்,
கங்கோத்ரி, யமுன�ோத்ரி மற்றும் பல தலங்கள்.

நால்வரின் பாதையில் இந்த தலைப்பை
தேர்வு செய்தவருக்கு எனது சிரம் தாழ்ந்த
வணக்கங்கள்!
ஏனெனில் அக்காலம் முதல் தற்காலம் வரை
பெரிய�ோர்கள், நால்வர் ச�ொல் கேட்டு நட! நால்வர்
காட்டிய பாதையை வாழ்வியலில் கடைபிடிக்கவும்
என்று கூறுவார்கள்! அப்போதெல்லாம் இதன்
அர்த்தம் எனக்குத் தெரியாது.

நான் இந்த யாத்திரை மேற்கொள்கிறேன்
என கேள்விபட்ட எனது சம்பந்தி, உறவினர்கள்,
நண்பர்கள், எங்கள் முற்றோதல் குழுவின்
சி வ ன டி ய ா ர்க ள் எ ன பல ரு ம் க ல ந் து
க�ொள்வார்கள். இன்றும் த�ொடர்ந்து நால்வரின்
பாதையில் நாங்கள், சம்பந்தி அவர்கள், எனது
தம்பி, உமையாள் ஆச்சி அவர்கள் மற்றும்
பலரும் த�ொடர்ந்து பல தலங்களைத் தரிசித்துக்
க�ொண்டு வருகிற�ோம். இதுவரை சுமார் 230
தலங்களின் தரிசனம் கண்டோம், மனம்
குளிர்ந்தோம்!

ஆன்மீகப் பாதையில் நடக்கும்போதுதான்
சமயக் குறவர்களாகிய திருஞானசம்பந்தர்,
திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர்
இவர்களின் பதிகங்களைப் படித்து வாழ்க்கை
எப்படி வாழ வேண்டும் என தெரிந்துக்
க�ொண்டேன்.

2000-ம் வருடம் எனது ஆன்மா ஈசனை
பற்றியது, அவரை தரிசிக்கத் பல
தலங்களை ந�ோக்கிப் பயணப்பட்டேன்.
மிக த�ொலைவில் உள்ள தலங்களில்,
ஈசனை எப்படி தரிசிப்பது? என எனது
உள்ளம் ஏங்கியது. முக்கியமாக காசி,
கண்ணன்
கேதார்நாத், அமர்நாத், கைலாயம்,
திருநீலகண்டம்
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அறிந்து செயலாற்றுவதில் வல்லவர்! ஒவ்வொரு
தலத்திலும் அவர் சிறு குறிப்பை அடியவர்களுக்கு
வழங்குவார் மற்றும் தலங்களைப் பற்றி விளக்கம்
கூறுவார். பயணத்தில் உள்ளவர்களை அவர்
வேறுபடுத்தி பார்த்ததில்லை. நாங்களும் அவரை
நிர்வாகியாக பாவிப்பதில்லை. எங்கள் சக�ோதரனாக
அவர்களைப் பாவிக்கிற�ோம். எங்களின் தேவை
அறிந்து உதவி செய்வதில் வல்லவர்களாக
இருக்கிறார்கள். நேரத்தில் சாப்பாடு, தங்கும்
இடம், மாலை சிற்றுண்டி என க�ொடுத்து அன்பால்
எங்களை கட்டிப் ப�ோட்டு உள்ளார் (ஈசனுக்கு நன்றி).
குறிப்பாக அதிக வயதுடையவர்கள், சுகர்
கம்ப்ளையிண்ட் உள்ளவர்கள் (நான்) நேரிடையாக

உடல் நலம் குறித்து விசாரிப்பதிலும், நேரத்திற்கு
உணவு அளிப்பதிலும் மிக அழகாக திட்டமிடுவார்.
ஈசனின் ஆசீர்வாதத்தால் எங்களுக்கு சுட்டிக்
காட்டப்பட்டவர் சுரேஷ் பிரியன். தற்போது ஈழ
யாத்திரை ந�ோக்கி காத்திருக்கிற�ோம்.
மே லு ம் பல தல ங ்க ளி ல் த ரி ச ன ம்
செய்வதற்கு இவரின் பாதையே சிறந்தது
என முடிவ�ோடு எனது பயணத்தை நால்வரின்
பாதையில் பயணப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்!
நான் 'நாங்கள்' என்று குறிப்பிடுவது நான்,
எனது மனைவி யமுனா, சம்பந்தி குமாரவேல்,
அவர் மனைவி ராணி, ரமேஷ் (சத்தி), உமையாள்
ஆச்சி ஆகிய�ோர் ஆவர்.

நன்றி! திருச்சிற்றம்பலம்! தில்லையம்பலம்! சிவ சிதம்பரம்!

பிப்ரவரி 2021 புரவலர்கள்

சிவத்திருமதி
ஜெயஸ்ரீ

சிவத்திருமதி
ஹேமலதா

சிவத்திரு
ஆனந்தன்

சிவத்திரு
சிவக்குமார்

சிவத்திரு

M. வேல்

கண்டுபிடியுங்களேன் - பிப்ரவரி 2021
1.

மனக்கஞ்சாற நாயனாரை ச�ோதிக்க எம்பெருமான் பூண்ட க�ோலத்தின்
பெயரென்ன?

2.

திருநாவுக்கரசருக்கு இறைவன் ப�ொதி ச�ோறு அளித்த தலம் எது?

3. 	பாண்டிய நாட்டு 14 திருமுறை தலங்களுள், திருஞானசம்பந்தர் பாடல் கிடைக்கப்
பெறாத ஒரு தலம் உண்டு, அது எது?
4.

மாணிக்கவாசகர் திருவடி தீட்சை பெற்ற திருத்தலங்கள் எவை?

5.

சுந்தரருக்கு திருவெண்ணைநல்லூரில் மணம் முடிக்க பார்த்த பெண்ணின்
பெற்றோர் பெயர் என்ன?
திருநீலகண்டம் 10 பிப்ரவரி 2021
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சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி...

வடலூர் இராமலிங்க வள்ளலார்

 க�ோதை

1867 - 1870 : வடலூர்
சன்மார்க்க சங்கம் அமைத்து இரு
ஆண்டுகளுக்குப் பின், 1867 ஆம் ஆண்டு
த�ொடக்கத்தில் தருமசாலை துவங்குவதற்கு
இடம் தேடி வந்தார் அடிகள். வடலூருக்கு
வடபுறம் உள்ள பெருவெளியில் மக்களின்
உ த வி யு ட ன் 1 8 6 7 ஆ ம் ஆ ண் டு சத் தி ய
தருமசாலையை நிறுவினார். அதையடுத்து
கருங்குழியை விட்டு தருமசாலையில் தங்கினார்.
பசிப்பிணியின் க�ொடுமையை இளவயதில்
உணர்ந்திருந்த இராமலிங்கர், தருமசாலைக்கு
வருபவர்களுக்கு மூன்று வேளையும் உணவு
வழங்க ஏற்பாடு செய்தார். வள்ளல் தன்மையுடன்
விளங்கியதால் மக்களால் 'வள்ளலார்' என
அழைக்கப்பட்டார். இன்றளவும் வள்ளலார்
பெயரால் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு
பசிப்பிணி தீர்க்கப்படுகிறது. அணையா
அடுப்புடன் கூடிய தருமசாலைக்கு
தற்போது உணவுப் ப�ொருட்கள்
தமிழக அரசால் மலிவு விலைக்கு
வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
அவரது க�ொள்கையைப் பின்பற்றி
உலகெங்கும் வள்ளலார் அன்பர்களால்
தருமசாலைகள் நடந்து வருகின்றன.
த ரு ம ச ா லையை அ டு த் து
அ டி க ள் , சி று வ ர் ம ற் று ம்
மு தி ய�ோர்க ளு க் கு த மி ழ் ,
வடம�ொழி மற்றும் ஆங்கிலம்
ஆ கி ய மு ம் ம ொ ழி க ளை ப்
பயிற்றுவிக்கும் வகையில்
சன்மார்க்க ப�ோ தி னி
எனும் பாடசாலையை

நிறுவினார்கள். இதைப் பற்றிய தெளிவான
குறிப்புகள் அறியப்படவில்லை.

1870 - 1874 : மேட்டுக்குப்பம் எனும் சித்திவளாகம்
ந ா ன்காண் டு க ள் த ரு ம ச ா லை யி ல்
தங்கியிருந்த அடிகள், அவ்விடத்தில் நாளுக்கு
நாள் கூட்டம் பெருகவே, அமைதியிடத்தை
நாடி வடலூருக்கு தெற்கே மேட்டுக்குப்பத்தில்
அமைந்த திருமாளிகைக்கு 'சித்தி வளாகம்'
என்று பெயரிட்டு 1870 ஆம் ஆண்டு பெயர்ந்தார்.
அங்கு நாள்தோறும் பல்வேறு ய�ோகாசனப்
பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்தார்.
வ ட லூ ரி ல் சத் தி ய த ரு ம ச ா லை க் கு
அருகில் 1872-ல் எண்கோண வடிவிலான
சத்திய ஞான சபையைத் த�ோற்றுவித்தார்.
அங்கு முதன்முதலில் தைப்பூச நன்னாளில்
அருட்பெருஞ்சோதி வழிபாடு நடைபெற்றது.
அருட்பெருஞ்சோதி எனும் அகண்டகத்தின்
வெளிச்சம், ஏறத்தாழ ஐந்தடி உயரமுள்ள
க ண ்ணா டி யி ல் பேர�ொ ளி ய ா க ப்
பிரகாசிப்பதே அருட்பெருஞ்சோதி
தரிசனம் எனப்படும். இக்கண்ணாடி
48 நாட்கள் சித்தி வளாகத்தில்
பூசிக்கப்பட்டு பின்னர் சத்திய
ஞான சபையில் நிறுவப்பட்டது.
புலால் உண்பவர்கள் வெளியே
நின்று சபையை தரிசிக்கும்படி
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இ க்கால த ்தே
' அ ரு ட்பெ ரு ஞ்சோ தி
அகவல்' எனும் பாடல்
த�ொ கு ப்பை அ டி க ள்
இயற்றினார். 1873-ல்
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மேட்டுக்குப்பம் சித்தி வளாகத்தில் சன்மார்க்க
க�ொடியை முதன்முதலில் ஏற்றினார் அடிகள்.

வெளியிட்ட நூல்கள்
ஆன்மிகம் தவிர்த்து நல்ல ஞான நூல்களை
ஆராய்ந்து பதிப்பிக்கும் ஆற்றல் பெற்றிருந்த
இராமலிங்கர், மக்கள் அனைவரும் பயன்பெறும்
ப�ொருட்டு 1851 ஆம் ஆண்டு 'ஒழிவில் ஒடுக்கம்'
என்ற நூலையும், 1855-ல் 'த�ொண்ட மண்டல
சதகம்' எனும் நூலையும், 1857-ல் 'சின்மய
தீபிகை' எனும் நூலையும் பதிப்பித்தார்.

இயற்றிய பாடல்கள் மற்றும் நூல்கள்
கந்தக�ோட்டம் தெய்வமணி மாலை, கந்தர்
சரணப் பத்து ஆகிய பாடல்களை கந்தக�ோட்டம்
முருகன் மீது பாடினார். சமயக்குரவர்கள் நால்வர்
குறித்து 'நால்வர் நான்மணிமாலை' எனும்
நூலை அருளியுள்ளார்.
திருவருட்பா எனும் பாடல் த�ொகுப்பையும்,
மனுமுறை கண்ட வாசகம், சீவகாருண்ய
ஒழுக்கம் ஆகிய இரு உரைநடை நூல்களையும்
இயற்றினார். இதில் மனுமுறை கண்ட
வாசகம் நூல், அடிகளின் காலத்திலேயே
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

திருவருட்பா
பின்னர் த�ொழுவூர் வேலாயுதம் முதலியார்
எனும் அன்பர், இராமலிங்க அடிகள் வெவ்வேறு

காலகட்டதில் இயற்றிய ஆறாயிரம் பாடல்களை
ஆறு திருமுறைகளாகத் த�ொகுத்து 'திருவருட்பா'
என்று பெயரிட்டு பதிப்பித்து வெளியிட்டார்.
திருவருட்பாவின் முகப்பில் "திருவருட்பிரகாச
வள்ளலார் எனும் இராமலிங்கம் பிள்ளை
தி ரு வ ா ய் ம லர்ந ்த ரு ளி ய தி ரு வ ரு ட்பா "
என்று குறிப்பிட்டார். இராமலிங்க அடிகளை
முதன்முதலில் "திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்"
என்று குறிப்பிட்டவர் அவரே.

சீவகாருண்ய ஒழுக்கம்
இ ந் நூ லி ன் மு த ற ்ப தி ப் பு , அ டி க ள்
சித்தியடைந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்,
1879-ல் புதுச்சேரி பு.பெ.கிருஷ்ணசாமி
நாயக்கரால் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

சீர்திருத்தக் கருத்துக்கள்
க ட வு ளி ன் ப ெ ய ர ா ல் உ யி ர்ப்ப லி க்
க�ொ டு ப்பதை எ தி ர்த்தா ர் அ டி க ள் .
சீவகாருண்யம் மட்டுமில்லாது சமூக சீத்திருத்தக்
கருத்துக்களையும் முன்னிறுத்தினார். கீழ்க்கண்ட
பாடல் அவர்தம் கருத்தை வலியுறுத்தும்.

சாதியிலே மதங்களிலே சமயநெறி களிலே
சாத்திரச்சந் தடிகளிலே க�ோத்திரச்சண் டையிலே
ஆதியிலே அபிமானித் தலைகின்ற உலகீர்
அலைந்தலைந்து வீணேநீர் அழிதல்அழ கலவே
நீதியிலே சன்மார்க்க நிலைதனிலே நிறுத்த
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நிருத்தமிடும் தனித்தலைவர் ஒருத்தர்அவர் தாமே
வீதியிலே அருட்சோதி விளையாடல் புரிய
மேவுகின்ற தருணம்இது கூவுகின்றேன் உமையே
வளரும் குழந்தைகளுக்கு வள்ளலார் கூறிய
கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகள் பெரியவர்களின்
சிந்தனையையும் தூண்டுபவை.
1. நல்லோர் மனதை நடுங்கச் செய்யாதே
2. 	தானம் க�ொடுப்போரைத் தடுத்து நிறுத்தாதே
3. மனம�ொத்த நட்புக்கு வஞ்சகம் செய்யாதே
4. ஏழைகள் வயிறு எரியச் செய்யாதே
5. ப�ொருளை இச்சித்துப் ப�ொய் ச�ொல்லாதே
6. 	பசித்தோர் முகத்தைப் பாராதிராதே
7. இரப்போர்க்குப் பிச்சை இல்லை என்னாதே
8. குருவை வணங்கக் கூசி நிற்காதே
9. 	வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் விருட்சம் அழிக்காதே
10. 	தந்தை தாய் ம�ொழியைத் தள்ளி நடக்காதே
இ வ ற ்றை ப் ப�ோ ல் இ ன் னு ம் பல
அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளார் வள்ளலார்.

அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை
இராமலிங்க அடிகள் கருணை ததும்பும்

ஒளிவீசும் கண்கள் உடையவர். தூய வெண்ணிற
ஆடை க�ொண்டவர். "அருட்பெருஞ்சோதி
அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை
அருட்பெருஞ்சோதி" என்பதை மந்திரம் ப�ோல்
அன்பர்களுக்கு உபதேசித்தார். தான் சித்தி
பெற வேண்டிய காலத்தை உணர்ந்திருந்த
அடிகள், தம் அன்பர்களிடம் "கடைவிரித்தோம்
க�ொள்வாரில்லை; கட்டி விட்டோம்; இப்போது
இந்த உடம்பிலிருக்கிற�ோம்; இனி எல்லா
உடம்பிலும் புகுந்து க�ொள்வோம்" என்று தாம்
உடம்பை மறைத்துக் க�ொள்ள இருப்பதை
சூசகமாக குறிப்பிட்டார்.
அன்பே கடவுள்; பசிப்பிணி ஆற்றுதலே
ஒருவரின் தலையாய கடமை என்று வாழ்ந்து
காட்டிய வள்ளல் பிரான், 1874 ஆம் ஆண்டு
ஜனவரி திங்கள் 30ம் நாள், தைப்பூச நன்னாளில்
தாம் வணங்கிய அருட்பெருஞ்சோதியின்
திருவறைக்குள் சென்று அதனுடன் இரண்டறக்
கலந்தார். அடுத்தவர் பசிப்பிணி ப�ோக்கும்
ஒவ்வொருவரின் உயிரிலும் இன்றும் வாழ்ந்து
வருகிறார். நாமும் வள்ளல் பெருமானின்
அ டி ய�ொற் றி உ யி ர்க ள் மே ல் அ ன் பு
செலுத்துவ�ோம்; உய்வோம். 

கண்டுபிடியுங்களேன்... டிசம்பர் 2020 (விடை)
1.

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

2.

திருநாவுக்கரசர் திருப்புகலூரில் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்படும் முன்பாக அருளிய
நிறைவு பதிகம் எது? எண்ணுகேன் என்சொல்லி எண்ணு கேன�ோ

3.

திருக்கோவையாருக்கு உரைய�ோடு முதலில் அச்சில் வெளியிட்டவர் யார்? அதற்கு உரை
எழுதியவர் பெயர் என்ன? ஆறுமுக நாவலர், பேராசிரியர், இவரது இயற்பெயர்

அறியப்படவில்லை
4.

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

5.

"வன்னி மரம், கிணறு, சிவலிங்கம் சாட்சி ச�ொன்ன படலம்" - திருவிளையாடல்
புராணத்துடன் த�ொடர்புடைய ச�ோழ நாட்டு தென்கரை திருத்தலம் எது? திருப்புறம்பியம்
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•

நால்வர் பாதையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
ï£¡ ó£Fè£ ï£ó£òí¡, 2017 ºî™
ð£ì™ ªðŸø îôƒèœ ò£ˆF¬óJ™
èô‰¶‚ ªè£‡´ õ¼A«ø¡. ï£¡ Þ‰î‚
°¿¬õ„ ê‰Fˆî«î Þ¬øò¼œ âùô£‹.
ðô ÞìƒèO™ Mê£Kˆî Ü÷M™ âõ¼‹
Þ¶«ð£™ ð£ì™ ªðŸø îôƒèÀ‚°
Ü¬öˆ¶„ ªê™õF™¬ô. Þ‚°¿ Íô‹
ðô îèõ™èÀì¡ Þ¬øò¼À‹ ªðø
º®‰î¶. Cô Mûòƒè¬÷ ðA˜‰¶‚
ªè£œ÷ M¼‹¹A«ø¡.
F¼„C ñ£õ†ìˆF™ àœ÷
«è£J™èÀ‚° ªê™½‹«ð£¶, âù‚°
ªî£ì˜ ¶‹ñô£™ ÜõFŠð†´ õ‰«î¡.
ÜŠ«ð£¶ °¿M™ Þ¼‰î qô˜ ó£Fè£
å¼ ªî£´î™ CA„¬ê Íô‹ â¡ ¶‹ñ¬ô
GÁˆFù£˜. ÜõKìI¼‰¶ Ü‰î CA„¬ê
º¬ø ðŸP ÜP‰¶ ÞŠ«ð£¶ ï£¡ Ü¬î
ð®ˆ¶ õ¼A«ø¡.

âƒèÀì¡ bMó Cõð‚î˜
õ‰î£˜. Üõ˜ ßê¡ Ü¡P
ñŸø ªîŒõˆ¬îˆ ªî£ö£îõ˜.
ï£¡ Üõ¬ó Y‡®‚ ªè£‡´
Þ¼‰«î¡. ï£ƒèœ ªê¡ø
îôˆF™ ï¬ì Ü¬ì‚èŠð†´
Þ¼‰î¶. ï£¡ Ü‰î Ü®ò£Kì‹ cƒèœ
CõQ¡ ¬ñˆ¶ùó£ù ªð¼ñ£¬÷
õíƒè£îî£™ ßêÂ‹ è£†C îó£ñ™ ï¬ì
Ü¬ìˆ¶‚ ªè£‡´ M†ì£˜ â¡Á «èL
ªêŒ¶ M†´ ð‚èˆF™ àœ÷ Ü‹ñ¡
«è£JL™ ïì‰î ð£™ °ì Mö£¬õ è£í„
ªê¡Á M†«ì£‹. Üõ˜ ñù‹ à¼A, èîM¡
Ü¼A™ G¡Á F¼õ£êè‹ ð£ó£òí‹ ªêŒò
Ýó‹Hˆ¶ M†ì£˜. ÜŠ«ð£¶ ¬ð‚A™
å¼õ˜ õ‰¶ °¼‚èœ ð‚èˆ¶‚ «è£JL™
Þ¼Šðî£è‚ ÃP, Ü¬öˆ¶ õó„ ªê£¡ù£˜.
Ü¶ð®«ò 1 ñE «ïóˆF™ °¼‚èœ õ‰¶
ï¬ì Fø‰¶ Cõ îKêù‹ ªêŒ¶ ¬õˆî£˜.
ï£ƒèœ ªñŒCL˜ˆ¶ M†«ì£‹. ¬ð‚A™
õ‰î¶ ßêù¡P «õÁ ò£˜?
«ñ½‹, ²«ów HKòÂ‹, êóvõF
Ü‹ñ£¾‹ àì¡ Hø‰îõ˜ «ð£™
Ü¬ùõ¬ó»‹ èõQˆ¶ ò£ˆF¬ó ÞQî£è
ï¬ìªðø àîMù˜. e‡´‹ ò£ˆF¬ó
ªî£ìƒè ßê¬ù Hó£˜ˆF‚°‹,

ராதிகா நாராயணன்

பிப்ரவரி 2021 நாயன்மார்கள் குருபூஜை

1 \ சண்டேஸ்வர நாயனார்
தை உத்திரம்
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5 \ திருநீலகண்ட நாயனார்
தை விசாகம்

பதினாறு வகை தீபவழிபாடு
ச�ோடஸ தீப உபசாரம்
புஷ்ப தீபம், புருஷா மிருக தீபம், நாக தீபம், கஜ தீபம், வியாக்ர தீபம், ஹம்ச தீபம்,
வாஜ்ய தீபம், ஸிம்ஹ தீபம், சூல தீபம், துவன தீபம், வ்ருஷப தீபம், பிரமா தீபம்,
குக்குட தீபம், கூர்ம தீபம், ஸ்ருக் தீபம், சக்தி தீபம்
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சப்த கரைகண்டீஸ்வர தலங்கள்

1. காஞ்சி

2. கடலாடி

3. மாம்பாக்கம்

4. தென்மாதிமங்கலம்

5. எலாத்தூர்

6. பூண்டி

7. குருவிமலை

ஞான வடிவான முருகப் பெருமான் பிரம்மஹத்தி
த�ோஷம் நீங்கிட, சேயாற்றின் கரையில், ஏழு சிவலிங்கத்
திருமேனிகளை அமைத்து வழிபட்ட ஏழு திருத்தலங்கள்
"சப்த கரைகண்டீஸ்வர தலங்கள்” என்றழைக்கப்படுகின்றன.
இவை திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ப�ோளூர் வட்டத்தில்
அமைந்துள்ளன.

வாரியார் ம�ொழிகள்
ஒருவனை உயர்த்தும் குணங்கள்

ப�ொருளை சேர்த்தல், சேர்த்ததைப் பிறருக்கு பங்கிட்டு க�ொடுத்தல்,
ஆபத்து வரும்போது அஞ்சாதிருத்தல், ஒப்புக் கூற முடியாத
உயர்ந்த செயல் திறமையைக் க�ொள்ளுதல், சூழ்நிலைக்கேற்ப
நடந்து க�ொள்ளுதல், சினத்தை விரைவில் தனித்து
க�ொள்ளுதல், துன்பம் வந்தப�ோது தெளிவுடன்
எதிர்கொள்ளல், பின் வருவதை முன்கூட்டியே
உணர்தல் முதலிய குணங்கள் ஒருவனை உயரத்தில்
க�ொண்டுப�ோய் உட்கார வைக்கும்.
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திருமுறை சிந்தனை
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்
மூன்றாம் திருமுறை திருப்பட்டீச்சரம்
பாடன்மறை சூடன்மதி பல்வளைய�ொர் பாகமதின் மூன்றொர்கணையால்
கூடவெரி யூட்டியெழில் காட்டிநிழல் கூட்டுப�ொழில் சூழ்பழைசையுள்
மாடமழ பாடியுறை பட்டிசர மேயகடி கட்டரவினார்
வேடநிலை க�ொண்டவரை வீடுநெறி காட்டிவினை வீடுமவரே.
1

ப�ொழிப்புரை :
சிவபெருமான் வேதங்களை அருளிச் செய்து வேதப்பொருளாயும் விளங்குபவர்.
பிறைச்சந்திரனைச் சூடியவர். பல வளையல்களையணிந்த உமாதேவியைத் தம்
திருமேனியின் ஒரு பாகமாகக் க�ொண்டவர். மதில்கள் மூன்றினையும் ஒரு கணையால்
எரித்த வீர அழகைக் காட்டியவர். நிழல் தரும் ச�ோலைகள் சூழ்ந்த திருப்பழையாறையில்,
மாடங்களையுடைய திருமழபாடி என்னும் நகரில், திருப்பட்டீச்சரம் என்னும் திருக்கோயிலில்
வீற்றிருந்தருளுகின்றார். பாம்பைக் கச்சாகக் கட்டியவர். வேடநிலைக்கேற்ப
நல்லொழுக்கத்தில் நிற்கும் அடியவர்களின் வினைகளைப் ப�ோக்கி முத்திநெறி அருள
வல்லவர்.

சைவ சித்தாந்தச் சிந்தனை
திருவதிகை மனவாசகம் கடந்தார் அருளிய
உண்மை விளக்கம்
அஞ்செழுத்தே ஆகமமும் அண்ணல் அருமறையும்
அஞ்செழுத்தே ஆதிபுராணம் அனைத்தும் - அஞ்செழுத்தே
ஆனந்தத் தாண்டவமும் ஆறாறுக் கப்பாலாம்
ம�ோனந்த மாமுத்தி யும்.					
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ப�ொழிப்புரை :
அண்ணல் அருமறையும் ஆகமமும் அஞ்செழுத்தே பரமேசுவரன் அருளிய
அரிய வேதாகமங்களும் பஞ்சாக்கரமே, ஆதிபுராணம் அனைத்தும் அஞ்செழுத்தே
முதன்மைபெற்ற புராணங் களனைத்தும் பஞ்சாக்கரமே, ஆனந்தத் தாண்டவமும் ஆறாறுக்கு
அப்பாலாம் ம�ோனந்த மாமுத்தியும் அஞ்செழுத்தே ஆனந்த நடனமும் தத்துவாதீதமாகிய
ம�ௌனமாயிருக்கும் பரமுத்தியும் பஞ்சாக்கரமே.
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நமது நால்வரின் பாதையில்... யாத்திரை குழுவின்
முதல் ஈழ நாட்டு திருமுறை பாடல் பெற்ற திருத்தல யாத்திரை - ஆகஸ்ட் 2015
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அருள்மிகு மங்களாம்பிகை உடனமர் கும்பேஸ்வரர்
திருக்குடந்தை

குயில்பெடை ய�ோடுபாடலுடையான்குட மூக்கிடமா
இயல�ொடு வானமேத்த இருந்தானவன் எம்மிறையே
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