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ஆசிரியர் பக்கம்
அபகார நிந்தைபட் டுழலாதே; அறியாத வஞ்சரைக் குறியாதே;
உபதேச மந்திரப் ப�ொருளாலே; உனைநான் நினைந்தருட் பெறுவேன�ோ;
இபமாமு கன்தனக் கிளைய�ோனே; இமவான்ம டந்தையுத் தமிபாலா;
ஜெபமாலை தந்தசற் குருநாதா; திருவாவி னன்குடிப் - பெருமாளே!

- அருணகிரிநாதர் அருளிய திருவாவினன்குடி திருப்புகழ்

மேலும், இந்த வைகாசி விசாக
நாளில்தான் வடலூரில் ராமலிங்க அடிகளார்
சத்திய ஞான சபையைத் த�ோற்றுவித்தார்.
மகாபாரதத்தில் அர்ஜீனன், சிவபெருமானிடம்
இருந்து பாசுபதாஸ்திரத்தைப் பெற்றதும்
இந்நாளில்தான். எமதர்ம ராஜனின் அவதாரம்
தினமும் இதுதான். வைகாசி மாதம் வசந்த
காலத்தின் பிற்பகுதி ஆகும். எனவே, பல
திருக்கோயில்களில் வசந்த உற்சவங்கள்
நடைபெறுவது உண்டு.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
கடந்த ஏழு மாதங்களாக மின்னிதழாக
வெ ளி வ ந் து அ ன ்ப ர்க ளி ன் ப ெ ரு த ்த
வரவேற்பைப் பெற்ற நமது 'திருநீலகண்டம்'
ம ா த மி ன் னி த ழ் , வ ா ச கர்க ளி ன்
வேண்டுக�ோளுக்கிணங்க அக்டோபர் 2020
முதல் மார்ச் 2021 வரையிலான ஆறு மாத
இதழ் அச்சு புத்தக வடிவில் வெளிவந்துள்ளது.
த மி ழ் ப் பு த்தாண் டு தி ன த ்த ன் று
காஞ்சிபுரம் த�ொண்டை மண்டல ஆதீன
மடத்தில், 233வது குருமகா சன்னிதானம்
ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ தி ரு ச் சி ற ்ற ம ்ப ல தே சி க
ஞானப்பிரகாச பரமாச்சாரிய சுவாமிகள்
அவர்களது திருக்கரங்களால் முதற்பிரதி
வெளியிடப்பட்டது. முதற்பிரதியை காஞ்சிபுரம்
வாகீசர் பேரவை நிறுவனர் சிவத்திரு.
நாகராஜன் அவர்கள் பெற்றுக் க�ொண்டார்கள்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
'திருமூக்கீச்சரம்' என்று வழங்கப்படும்
'உறையூர்' பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் தலத்தையும்,
அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் த�ொடரில்
' க ா சி வி ச ா ல ா ட் சி ' அ ம ்மனை யு ம் ,
சே வ ற ்கொ டி ய�ோ னி ன் தி ரு ப் பு க ழ் த்
தலங்களில் 'கழுகு மலை' முருகனையும்
தரிசிக்க உள்ளோம். 'தமிழகம் கண்ட
ஞானிகள்' வரிசையில் 'திருப்போரூர் ஸ்ரீமத்
சிதம்பர சுவாமிகள்' வரலாறு த�ொடர்ச்சி
இடம் பெறுகிறது. மேலும் கல்வெட்டு
பேசும் கற்றளிகள், பஞ்ச ஆரண்யத்
தலங்கள், நால்வரின் பாதையுடனான
அன்பர்களின் அனுபவங்கள் ஆகியவை
இடம் பெறுகின்றன.

உயிர்களுக்கு இன்னல் நேரும்போது
இறைவன் அவதாரம் எடுத்து அவற்றை
தீர்த்து வைப்பார். அவ்வாறு ஒருசமயம்
தே வ ர்க ளு க் கு ம் , மு னி வ ர்க ளு க் கு ம் ,
மக்க ளு க் கு ம் ஏ ற ்ப ட ்ட இ ன ்னலை த்
தீர்ப்பதற்காக சிவபெருமானின் நெற்றிக்
கண்ணில் இருந்து திருஅவதாரம் செய்தவர்
முருகப் பெருமான். முருகப் பெருமான்
அவதாரம் செய்த நாள் வைகாசி மாதம்
ப�ௌர்ணமியுடன் வரும் விசாக நட்சத்திர
நன்னாள்.
திருநீலகண்டம்

அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்
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கல்வெட்டு பேசும் கற்றளிகள்
தி ரு ச் சி ம த் தி ய பே ரு ந் து
நிலையத்திலிருந்து வயலூர் செல்லும்
சாலையில் சுமார் 8 கி.மீ. த�ொலைவில்
உள்ளது பெருங்குடி. இக்கோவிலின்
கல்வெட் டு கள் 1 9 3 9 - 1 9 4 0 வ ரு டம்
படியெடுக்கப்பட்டது, அதன்பின் இந்த
சிவாலயம் கேட்பாரின்றி அப்போது ஏற்ப்பட்ட
வெள்ளம் காரணமாய் மண்ணுக்குள் சென்று
புதைந்து விட்டது.

த�ோற்றம் சதுரகிரி மகாலிங்கம் ப�ோன்றே
த�ோற்றமளிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது!

க�ோயில் அமைப்பு
திருச்சுற்று, முன்மண்டபம், முகமண்டபம்,
விமானம், பலி பீடம், நந்தி மண்டபம் என
அமைந்து முழுமையான சிவாலயமாய்
காட்சியளிக்கிறது.
இக்கோயில் ஒரு தளமுடையதாக
தற்போது வி ளங் குகிற து. க ருவறை
வி ம ா ன த் தி ன் கூ ரைப ்ப கு தி வ ரை
கல்ஹாரமாகவும், அதற்கு மேல் பகுதி
சுதையாலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால்
ச�ோழர்கள் காலத்தில் இக்கோயில் முழுவதும்
கற்றளியாக கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
ஹ�ொய்சாளர்கள் காலத்தில் திருப்பணி
செய்யப்பட்டதை இக்கோயிலின் மற்றொரு
கல்வெட்டு கூறுகிறது. க�ோயிலின் அதிட்டானம்

அதன் பின்னர் 1970-80 வாக்கில்
த மி ழ க த�ொ ல் லி ய ல் து றை ய ா ல் ,
பழை ய கல்வெட் டு மைப ்ப டி யி னை
வை த் து , மீ ண் டு ம் இ க்கோ வி லை
அரும்பாடுபட்டு வெளிக் க�ொணர்ந்தனர்.
சுந்தர ச�ோழன் காலத்தில் இக்கோயில்
கட்டப்பட்டுள்ளது. ஈசன் 'அகஸ்தீஸ்வரர்'
என்றும், அம்மன் 'சிவகாமசுந்தரி' எனவும்
வணங்கப்படுகின்றனர். இத்தல ஈசனின்

பெருமுடி எனும்

பெருங்குடி
மகாதேவர்
திருநீலகண்டம்
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எனப்படும் தாங்குதள உறுப்புகள் எழிலுற
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஓடுவதாய் "பாண்டியன் தலைக�ொண்ட
ஆதித்த கரிகாலர்" கல்வெட்டு கூறுகிறது.
வயிரமேகன் என்பது பல்லவ மன்னனான
தந்திவர்மனின் மற்றும�ொரு பெயர்,
இம்மன்னன் நீர்நிலைகளுக்கு அதிக
முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளதை கல்வெட்டுகள்
பறைசாற்றுகின்றன. எனவே இன்றைய
உய்யக்கொண்டான் வாய்க்காலினை
இம்மன்னன் ஏற்ப்படுத்தியிருக்க வாய்ப்பு
அதிகம். அந்த வாய்க்கால் "வயிரமேகன்
வாய்க்கால்" என அழைத்திருக்கக்கூடும்.

விமான க�ோட்டத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி,
மாத�ொருபாகர், நான்முகன், தனிச்சன்னதியில்
சண்டிகேஸ்வரரின் சிற்பமும், க�ோயிலுக்குள்
மகா கணபதி, வேங்கடாசலபதி, லட்சுமி
நாராயணன் ஆகிய�ோர் இடது பக்கமாகவும்;
மு ரு கன் தெய்வானை யு டன் வ ல து
பக்கத்திலும் அருள்புரிகின்றார்கள். இங்குள்ள
முருகப் பெருமான் அருணகிரிநாதரால்
ப�ோற்றப்பட்டவர்.

*ஹ�ொய்சாளர் காலத்தில் இக்கோயில்
பு ண ர மைக்கப ்ப டு கி ற து , அ ச்சம ய ம்
இக்கோயில் கல் தச்சர்களுக்கு கூலி
க�ொடுக்கப் ப�ோதிய பணம் இல்லாமல்
வேலை தடைபட, இவ்வூரைச் சேர்ந்த
மருதாண்டார் மகன் கூத்தன் என்பவர்,
மூன்று கழஞ்சு ப�ொன் அளித்து உதவுகிறார்.
அச்சமயம் சிறுவயதிலே பார்வையிழந்த
அவர் மகளான நல்லமங்கை என்பவருக்கு
பார்வை திரும்புகிறது. எனவே இவ்வூர்
இறைவனை ப�ோற்றி ப�ொன்னால் பட்டம்
ஒன்றை இறைவனுக்கு காணிக்கையாக
செலுத்தியுள்ளார்.

இங்குள்ள த�ோரண சிற்பங்களும்,
கு று ஞ் சி ற ்ப ங ்க ளு ம் எ ழி ல ா ர்ந ்த வை .
கஜசம்ஹாரமூர்த்தி, குடக்கூத்து, நடனப்
பெண்கள் சிற்பம், சிறிய அளவு துவார
பாலகர்கள் என சுந்தர ச�ோழர் காலத்து
சிற்பக் கலையினை அறியலாம்.

கல்வெட்டு செய்திகள்
இக்கோயில் வளாகத்தில் ம�ொத்தம்
11 கல்வெட்டுகள் உள்ளன. ச�ோழர்கள்,
பாண்டியர்கள், ஹ�ொய்சாளர்கள் காலத்திய
கல்வெட்டுகள் காணப்படுகின்றன.
*சுந்தர ச�ோழர் காலத்தில் இவ்வூர்
இறைவர் பெருமுடி பரமேஸ்வரர் என
அழைக்கப்பட்டுள்ளார்.

*பாண்டியர் கல்வெட்டுகள் இக்கோயிலில்
தி ரு வி ழ ா வி ற் கு நி வ ந ்த ம் அ ளி த ்த
செய்தியை கூறுகின்றன. திருவாதிரை
திருநாளன்று வழிபாட்டு செலவுக்காக நிலம்
தானமளித்ததை கல்வெட்டுகள் கூறுகின்றன.

*இக்கோயில் சுந்தர ச�ோழரின் காலத்தில்
உறத்தூர் கூற்றம் புதுக்குடியை சேர்ந்த
அவந்தியக்கோவ பல்லவரையனான
மயிலைத்திண்டன் என்பவரால் எழுப்பப்பட்டது.

விழாக்கள்
க�ோயிலில் இன்று சைவ விழாக்கள்
அ னை த் து ம் வெ கு வி ம ரி சை ய ா க க்
க�ொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக
பிரத�ோஷம், சிவராத்திரி, திருவாதிரை
ந ா ட ்க ளி ல் மக்கள் கூ ட ்ட ம் மி கு ந் து

காணப்படும். 			

*இவ்வூர் உறையூர் கூற்றத்து தென்கரை
பிரம்மதேயம் நந்திவர்ம மங்கலத்தின் கீழ்
அன்று வருகிறது.
*இவ்வூரின் அருகே "வயிரமேகன்
வாய்க்கால்" என்ற ஒரு வாய்க்கால்

திருநீலகண்டம்
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சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி...

நால்வர் பாதையுடன்...

கற்கத் த�ொடங்கியுள்ளேன்.
இதிலிருந்து விளங்கியிருக்கும் என்
ஒரு வருட பயணத்தில் நால்வரின் பாதை
எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை ஆன்மீக
வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது.
மற்ற யாத்திரைக் குழுக்கள் ப�ோலன்றி,
இங்கே சிவனடியார்கள் ஒன்று கூடி
பதிகங்கள் பாடி, இறைவனை வழிபடும்
நிலை பரவசத்தை தரும். இறைவனின்
அருளாசியினால் 'நால்வரின் பாதையின்'
வாயிலாக சைவ சமயத்தைப் பற்றியும்,
சிவ வழிபாட்டையும் அறியப் பெற்றேன்.

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 ரேணுகா மன�ோகரன்
நால்வரின் பாதை யாத்திரையின்
மூலம் அடைந்த நலன்கள்
உ ண ் மை யை ச் ச�ொ ல் கி றேன் ;
எனக்குச் சிவபுராணம் மட்டுமே தெரியும்.
திருமுறைகளைப் பற்றி அறியேன். என் முதல்
யாத்திரையின்போது அறிந்தேன்; முழுமுதற்
காரணம் ஷ�ோபா அக்கா. ஒவ்வொரு
தலத்திலும் அவர்கள் பதிகங்களைப்
பாடுவார். அதுப�ோல் அண்ணன் பழனி
அருணாச்சலம் அவர்கள் திருவாசகம்
பாடுவதையும் கேட்டு மெய்சிலிர்த்து
ப�ோய்விடுவேன்.

குரு பூஜை வழிபாடு
சீர்காழித் தேவருக்கு மங்களம்
பூழியர்கோன் வெப்பொழிந்த புகலியர்கோன் கழல் ப�ோற்றி
திருநாவுக்கரசருக்கு மங்களம்
ஆழிமிசைகள் மிதப்பில் அணைந்த பிரானடி ப�ோற்றி
சீர்பெருகு சுந்தரர்க்கு மங்களம்
வாழிதிருநாவலூர் வன்றொண்டர் பதம் ப�ோற்றி
திவ்விய மாணிக்கர்க்கு மங்களம்
ஊழிமலி திருவாதவூர் திருத்தாள் ப�ோற்றி

நால்வரின் குருபூஜை நாட்கள்

மேலும் சிவனடியார்கள் அனைவரும்
விடிகாலையில் குளித்து சிவபூஜை செய்து
நெற்றியில் திருநீறு மற்றும் ருத்ராட்சம்
அணிந்து வழிபாடு செய்வதை கண்டு;
அதுப�ோல் நானும் சிவபூஜை செய்ய
விரும்பி வேண்டியேன்; அவ்வருள் கிடைக்கப்
பெற்றேன் நால்வரின் பாதையின் வாயிலாக.

1. திருநாவுக்கரசர்

2. திருஞானசம்பந்தர் - வைகாசி - மூலம்
3. மாணிக்கவாசகர் - ஆனி

- மகம்

4. சுந்தரர்

- சுவாதி

- ஆடி

இ ந ்த ஆ ண் டு ந ா ல்வ ரி ன்
குருபூஜைகளையும் ஊரடங்குக் காலத்திலும்
செவ்வனே நடத்தியதை பெரிய வரலாறாகக்
கூறாலம். எப்பேற்பட்ட சிரமங்களையெல்லாம்
கடந்து நால்வரின் பூஜைகளை செய்து
முடித்தார்கள் என்பதை அவர்கள் ஒரு
கட்டுரையே எழுதலாம். அனைவரும் கூட்டாக
சேர்ந்து இந்த குருபூஜையானது யாரும்

அடுத்து சித்தாந்தம் பற்றிய கருத்துக்கள்
பரிமாறப்படும். அதை கற்பதைப் பற்றி
விரிவான உரையாடல்கள் நடந்தது;
உண்மையாக, சைவ சித்தாந்த வகுப்பு
ஒன்று உண்டு என்பதை அங்கயற்கண்ணி
அக்காவின் உதவியால் அறிந்தேன்.
இப்போது சைவ சித்தாந்த வகுப்பில்
திருநீலகண்டம்
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அதிகமாகச் சென்று தரிசனம் செய்யாத
திருத்தலங்களைத் தேடி பூஜையை
நடத்துகிறார்கள்.

ப�ோ ன ்ற த�ொ ரு வ ரு த ்த ம் எ ங ்கள்
அனைவருக்கும் உள்ளது. த�ொலைபேசியில்
பேசும்போது ஒவ்வொருவரின் உணர்வும்
அதுவாகவே இருக்கிறது.

நால்வரின் பாதையின் சமூக நல
அக்கறை

மாதத்தில் இரண்டு நாள் யாத்திரை
தேதியானது மிகப்பெரிய வரம் எங்களுக்கு.
அந்த வெள்ளிக்கிழமைக்காகக் காத்து
இருந்து அனைவரையும் ஒன்றாகக்
காண்பது; சிறுவயதில் நாம் பள்ளியில்
சுற்றுலா சென்றது ப�ோன்ற பசுமையான
நினைவுகளைத் தருகிறது.

ந ா ல்வ ரி ன் ப ா தை கு ழு வ ா ன து
விளக்கு ஏற்ற எண்ணெய் கூட வாங்க
வருமானம் குறைந்த க�ோயில்களுக்கு
எ ண ்ணெ ய் வ ா ங் கி த் த ரு வ தை யு ம் ,
சிவாச்சாரியார்களுக்கு உதவுவதையும்
வழக்கமாக்கிக் க�ொண்டுள்ளனர்.

இ ந ்த ஒ ரு வ ரு ட க் க ா ல த் தி ல்
எனக்குக் கிடைத்த உறவுகள் அதிகம்;
பிள்ளையில்லாத எனக்கு ஆண்/பெண் என
அதிகமான குழந்தைகளும், உடன்பிறவா
சக�ோதர சக�ோதரிகள், எத்தனை அம்மா,
அப்பாக்கள்; பெயர்கள் எழுதினால் அது ஒரு
கட்டுரையாக மாறிவிடும். இதில் மனதுக்கு
நெருக்கமானவர்களும் உண்டு. வயது
வித்தியாசமின்றி ஆன்மீக சிந்தனைய�ோடு
அன்பை மட்டுமே சுவாசம் செய்கிறது எங்கள்
குடும்பம். ஆகையால் எங்கள் குடும்பத்தில்
கலகலப்புக்கும் சிரிப்புக்கும் குறைவில்லை.

இதைத் தவிர ஏழ்மை நிலையில் உள்ள
மக்களுக்காக க�ோவிட் பேரிடர் காலத்தில்
மளிகைப் ப�ொருள் க�ொண்ட ஒரு த�ொகுப்பை
வழங்கி மாபெரும் புண்ணியத்தைப் பெற்றுத்
தந்தது 'நால்வரின் பாதையில்'.

நால்வரின் பாதையில் என் உறவு
மற்றும் அனுபவம்
என்னுடைய உறவு ஆரம்பித்து ஒரு
வருட காலம் ஆகிறது. மார்ச் மாதம் முதல்
நாம் யாரையும் காணக்கூடிய வாய்ப்பு
அமையவில்லை. எதைய�ோ த�ொலைத்தது

கண்டுபிடியுங்களேன் – மே 2021
1.	செருத்துணை நாயனார் இறைவனுக்கு த�ொடுக்கும் மலர் மாலைகளுக்கு
பெரிய புராணம் வழங்கும் திருப்பெயர் என்ன?
2. 	ச�ோமாசிமாற நாயனார் அளிக்கும் அவிர்பாகத்தை பெற அம்மை அப்பர்
எந்த வேடத்தில் வந்தனர்?
3. 	தாடகையின் அன்பிற்காக இறைவன் தலைசாய்த்து பூமாலையை ஏற்று
க�ொண்ட திருத்தலம் எது?
4.

திருஞானசம்பந்தர் இறைவன�ோடு கலந்திடும் முன்னர் பாடி அருளிய நிறைவு
திருப்பதிகம் எது?

5. 	காபாலிக வேடம் க�ொண்டு சிறுத்தொண்டரை தடுத்தாட்கொள்ள வந்த பெருமான்
திருசெங்காட்டங்குடி தலத்தினில் எந்த மரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருந்தார்?
திருநீலகண்டம்
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எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை
எங்கள் குழுவில் என்றும் இல்லை தேய்பிறை

கலகலப்பும் சிரிப்பும் இருந்தால்
நிச்சயமாக சத்தம் அதிகமாகத் தான்
இருக்கும். அதைக் குறைக்க எங்க தலைவர்
"ஹரஹர நமப் பார்வதி பதயே" என்று
ச�ொல்லி முழுவதும் நிறுத்தி விடுவார்.
வகுப்பாசிரியர் என்றால் அப்படித்தானே!

க ல க ல ப் பு எ ன ்றாலே எ ங ்கள்
குடும்பத்தில் சிலரைக் குறிப்பிடலாம். முதல்
இடம் ச�ௌண்ட் ர�ோஜா, மகளிர் அணித்
தலைவி, சரஸ்வதி, ஜிப்பா பாலா அண்ணா,
குழந்தை சிரிப்பு பிரபு; இதில் ஷ�ோபா
அக்காவையும் சேர்க்கலாம்; அவ்வளவு
குறும்பு. நம்ப முடியலையா? மற்றும�ொரு
நபர் எங்கள் எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி; பார்க்க
அமைதி; பரிமளா அம்மாதான்; நகைச்சுவை
உணர்வு அதிகம்.

எங்கள் குடும்பம் இன்றுப�ோல் என்றும்
கலகலப்புடன் சிரிப்புடன் மகிழ்ச்சியாய்
த�ொடர இறைவனை வேண்டுகிறேன்.
மனம் நிறைய மகிழ்ச்சியுடனும், கண்
நிறைய அம்மை அப்பரை தரிசித்ததையும்,
வயிறு நிறைய சுவையான உணவும், இறைச்
சிந்தனைகள�ோடு எங்களுடைய ஒவ்வொரு
யாத்திரையும் நிறைவு பெறும்.

இ வ ரி ன்
ப ெ ய ரை
ந ா ன்
ச�ொல்லவில்லையென்றால் பெரிய பாவம்
வந்து சேரும்; நம் ல�ோகநாதன் தம்பியைத்
தான் ச�ொல்கிறேன். உணவுப் பரிமாறும்போது
அவர் உணவின் பெயரைச் ச�ொல்லும் விதம்,
சிரிப்பைத் தரும்.

அடுத்த சந்திப்பை எதிர்நோக்கி
க ா த் து க் க�ொண் டு இ றை வ னை ப்

பிரார்த்திக்கிற�ோம்.

மே 2021 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
06
திருநாவுக்கரசர்
சித்திரை
11
சிறுத்தொண்டர் நாயனார்
சித்திரை
13	மங்கையர்கரசியார்
சித்திரை
18	ச�ோமாசிமாற நாயனார்	வைகாசி
28
திருஞானசம்பந்தர்	வைகாசி
28
திருநீலநக்க நாயனார்	வைகாசி
28
திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்	வைகாசி
28
முருக நாயனார்	வைகாசி

சதயம்
பரணி
ர�ோகிணி
ஆயில்யம்
மூலம்
மூலம்
மூலம்
மூலம்

மே 2021 புரவலர்கள்

சிவத்திரு
சிவா

சிவத்திரு
சுமதி

சிவத்திரு
சரஸ்வதி
திருநீலகண்டம்
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 6

திருப்போரூர்

சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி...

சிதம்பர சுவாமிகள்
திருப்போரூரை அடைந்த சுவாமிகள்
முதன்முதலில் தரிசித்தது வேம்படி விநாயகரை.
முழுமுதற் கடவுளாம் ஐங்கரத்து அப்பனின்
அருள் பெற்று முருகனின் ஆலயத்தைத்
தேடத் துவங்கினார் சிதம்பர தேவர். எங்கும்
பனங்காடாகவே காட்சியளித்த திருப்போரூரில்
ஏழாம் நாள் ஒரு பெண்பனையின்கீழ்
சுயம்பு மூர்த்தியாக குமரன் காட்சியளித்தது
கண்டு மகிழ்ந்தார். பல்லவர் காலத்தில்
எழுப்பப்பட்டு, அருணகிரிநாதரின் காலத்தில்
சிறந்து விளங்கிய, திருப்புகழ் பாடல் பெற்ற
குமரனின் ஆலயம் தற்போது இப்படி
இருக்கிறதே என்ற கவலை மேலிட்டது.
அன்னை மீனாட்சி தன்னை திருப்போரூருக்கு
அனுப்பியதன் காரணத்தை உணர்ந்தார்.
மு ரு க னி ன் தி ரு வு ரு வ ச் சி லையை
தான் தங்கியிருந்த குடிலுக்கு எடுத்து
வந்தார். அங்கிருந்த வள்ளையார்
ஓடை எனும் சரவணப் ப�ொய்கை
குளத்தில் நீராடி, அனுதினமும்
கந்தனை பூசித்து வந்தார்.

மக்கள் இவரை 'திருப்போரூர் சிதம்பர
சுவாமிகள்' என்று அழைத்து வரலாயினர்.
தங்களால் இயன்ற காணிக்கைகளைத்
திருப்பணிக்கு க�ொடுத்து உதவினர்.

முருகனுக்கு ஆலயம் எப்படி எழுப்பப்
ப�ோகிற�ோம் என்கிற ஏக்கம் ஒருபுறம் வளர்ந்து
க�ொண்டே இருந்தது. அடியாரின் ஏக்கத்தைக்
கண்டு சும்மா இருப்பானா சுப்பன்? ஒரு
திருவிளையாடல் நிகழ்த்தினான். அங்கிருந்த
வழிப்பறிக் க�ொள்ளையர்கள் சிலர் சிதம்பர
தேவரிடம் வழிப்பறி செய்ய முயன்றனர்.
திருட வந்தவர்களின் கண் பார்வையை
மறைத்தான் முருகன். தங்களின் தவறினை
உணர்ந்த க�ொள்ளையர்கள், சிதம்பர
தேவரிடம் மன்னிப்புக் க�ோரி இறைஞ்சினர்.
மனமிரங்கிய சிதம்பர தேவரும், அவர்களை
மன்னித்து, அன்றுமுதல் திருட்டுத் த�ொழிலை
விட்டு, முருகன் ஆலயத் திருப்பணியில்
பங்கு க�ொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினார்.
மனந்திருந்திய க�ொள்ளையர்கள்,
தாங்கள் அதுவரை க�ொள்ளையடித்த
ப�ொருட்களை முருகனின் ஆலயத்
திருப்பணிக்கே க�ொடுப்பதாக
வாக்களித்தனர். அனைவரும்
அதிசயிக்கும்படி, அவர்களின்
கண் பார்வையை திரும்ப
அ ளி த்தான் அ ழ கன் .
அவர்களும் வாக்களித்தபடி

அ ன ் னை மீ ன ா ட் சி யி ன்
அருளையும், அழகன் முருகனின்
அ ரு ளை யு ம் ஒ ரு ங ்கே
ப ெற் றி ரு ந ்த சி த ம ்ப ர
தேவர், தன்னை நாடி வந்த
பக்தர்களின் ந�ோய்களைக்
குணப்படுத்தி வந்தார்.
இவரின் அருளைக் கண்ட
திருநீலகண்டம்
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726 பாடல்கள் உள்ளன. இதிலுள்ள பிணி
நீக்கும் பதிகத்தைப் படிப்பவர்களின் பிணிகள்
அகலும் என்பது நம்பிக்கை.

தாங்கள் சேகரித்த ப�ொருட்களை ஆலயத்
திருப்பணிக்கு காணிக்கையாக வழங்கினர்.
ஒருநாள் திருப்போரூருக்கு சிதம்பர
தேவரைத் தேடி வந்தார் குரு குமார
தேவர். நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் குருவைச்
சந்தித்ததால் மிக மகிழ்ந்தார் சிதம்பரனார்.
குமார தேவர், தனது கரத்தால் சிதம்பர
தேவருடைய நெற்றியில் திருநீறிட்டு
அவருக்கு நயன தீட்சை வழங்கினார்.
அப்பொழுது, சிதம்பர தேவரின் மனக்
கண்ணில் முன்பிருந்த முருகனின் ஆலய
அமைப்பு காட்சியளித்தது. பின்னர்,
குருதேவர் அருகிலிருந்த முருகனின் சுயம்பு
மூர்த்திக்குள் சென்று மறைந்தார். ஒருகணம்
திகைத்த சிதம்பர தேவர், பின்னர்தான்
குருவின் உருவில் வந்தருளியது அந்த
குகனே! என்று உணர்ந்து மெய்சிலிர்த்தார்.

மேலும் மதுரை மீனாட்சியம்மை
கலிவெண்பா, திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர்
பதிகம், விருத்தாசலம் குமார தேவர் நெஞ்சு
விடு தூது, பஞ்சதிகார விளக்கம் என்பவை
சிதம்பர சுவாமிகள் இயற்றிய நூல்கள்.

முக்திப் பேறு
மீ ன ா ட் சி ய ம ் மை த ன க் கு இ ட ்ட
பணியை செவ்வனே நிறைவேற்றிய
சிதம்பர சுவாமிகள், திருப்போரூருக்கு
அருகிலுள்ள கண்ணகப்பட்டு எனும்
இடத்திற்கு பெயர்ந்தார். அங்கே சிறு பூசை
மடம், ஒடுக்க அறை ஆகியவற்றை அமைத்து
தவத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார். சுவாமிகளின்
அருள் பெற விரும்பிய மக்கள் தினமும்
அவரைப் பணிந்து வணங்கினர்.

க�ோயிலின் அமைப்புகளை உணர்ந்துக்
க�ொண்ட சிதம்பர தேவர் விரைவில்
திருப்பணிகளைத் த�ொடங்கினார். பணிக்குத்
தேவையான ப�ொருட்கள் முருகன் அருளால்
குறையாது கிடைத்து வந்தது. ஆலயத்தின்
அ னை த் து ப ணி களை யு ம் மு ரு கன்
உணர்த்தியதுப�ோல் முடித்தார். முருகன்
சன்னிதி அருகே உள்ள மண்டபத்தில்
இவர் அமைத்த யந்திர ஸ்தாபனம் மிகவும்
சக்தி வாய்ந்தது. இதற்கு நித்திய பூஜை
நடக்கிறது. கந்த சஷ்டி மற்றும் விசேஷ
நாட்களில் சிறப்பு அபிஷேகமும் நடக்கிறது.

த�ொடர்ந்து தவத்தில் ஈடுபட்டு வந்த
சுவாமிகள், 1659 ஆம் ஆண்டு (த�ோராயமாக)
ஒரு வைகாசி விசாக நாளில் தன்
ஒடுக்க அறைக்குள் சென்று இறைவனை
வழிபட்டு சமாதி அடைந்தார். அதேநேரம்,
முருகன் சந்நிதியில் கைகளை கூப்பியவாறு
சென்று முருகனுடன் இரண்டறக் கலந்தார்.
கண்ணகப்பட்டில் சுவாமிகளின் மடாலயம்
உள்ளது. தினமும் இருவேளை பூஜையும்,
ப�ௌர்ணமி தினங ்க ளில் அபி ஷேக
ஆராதனைகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
திருப்போரூர் முருகனின் ஆலயத்தை
மீண்டும் ப�ொலிவுற்று விளங்கச் செய்த
சிதம்பர சுவாமிகளை நாமும் சென்று
தரிசித்து அருள் பெறுவ�ோம் வாருங்கள்.

திருப்போரூர் சன்னதி முறை
இது சிதம்பர சுவாமிகள் கந்தக் கடவுளின்
மீது பாடப் பெற்ற பாராயண பாடல்களின்
த�ொகுப்பு ஆகும். இதில், வேத சாரம்,
ஆகம விதி, சாத்திர உண்மை, த�ோத்திர
விருப்பம், கந்தவேள் கருணை என ம�ொத்தம்
திருநீலகண்டம்

 க�ோதை
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ஐந்து வண்ணமாக அருளிய

ம. நித்யானந்தம்

பஞ்சவர்ணநாதர்

ஒருசமயம் உதங்க முனிவருக்கு மன
அமைதி குலைந்து மனம் தத்தளித்தது.
அப்போது அவர் காவிரி நதிக்கரையில் உள்ள
ஒர் தலத்தில் சிவபெருமானைக் கண்டு
வழிபட்டார். அப்போது அவருக்கு மனம் நிம்மதி
அடைந்தது. அதனால் அவர் அத்தலத்திலேயே
சில நாட்கள் தங்கி வழிபட விரும்பினார்.
ஒ ரு ந ா ள் உ த ங ்க மு னி வ ரு க் கு
சிவபெருமான் காலை நேர வழிபாட்டின்போது
இரத்தின லிங்கமாகவும், உச்சிக்கால வழிபாடு
நேரத்தில் ஸ்படிக லிங்கமாகவும், சாயரட்சை

வழிபாட்டின்போது ப�ொன்னாலான லிங்கமாகவும்,
முதல் ஜாம வழிபாடு செய்தப�ோது வைர
லிங்கமாகவும், அர்த்தஜாம வழிபாட்டின்போது
சித்திர லிங்கமாகவும் காட்சியளித்தார்.

இவ்வாறு சிவபெருமான் ஐந்து காலங்களில்
ஐந்து நிறங்களாக உதங்க முனிவருக்குக் காட்சி
அளித்த தலம்தான் தேவாரப் பதிகங்களில்
'திருமூக்கீச்சரம்' என்று வழங்கப்படும் 'உறையூர்'
திருத்தலம். திருச்சி நகரின் ஒரு பகுதி
உறையூர். அங்குள்ள மார்க்கெட் பகுதியில்
இக்கோயில் அமைந்துள்ளது.
ஒருசமயம் கரிகாலச் ச�ோழன் தனது
படையுடன் இப்பகுதியைக் கடந்தப�ோது,
அவனது யானைக்கு மதம் பிடித்தது. க�ோழி
ஒன்று அவனது யானையின் மத்தகத்தைக்
க�ொத்தி அதை அடக்கியது. ஒரு க�ோழி
எதிர்த்து யானை பின்வாங்கியதைக் கண்ட
கரிகாலன், இந்த இடத்தின் தன்மையை
வியந்து இங்கேயே தங்கினான். அதனால்
இப்பகுதி 'உறையூர்' என்று பெயர் பெற்றது.
க�ோழி எதிர்த்ததால் 'க�ோழியூர்' என்றும்,
மூக்கால் க�ொத்தியமையால் 'மூக்கீச்சரம்'
என்றும் இப்பகுதி அழைக்கப்படுகிறது.
இச்செய்தி சிலப்பதிகாரத்திலும் உள்ளது.
மூலவர் 'பஞ்சவர்ணநாதர்' என்ற
திருநாமத்துடன், சிறிய லிங்க வடிவில் காட்சி
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அளிக்கின்றார். உதங்க முனிவருக்கு ஐந்து
காலங்களில் ஐந்து வண்ணமாகச் சிவபெருமான்
காட்சி க�ொடுத்ததால் இப்பெயர் பெற்றார்.
நான்முகன் இத்தலத்திற்கு வந்து இறைவனுக்கு
பூஜை செய்து வழிபட்டப�ோது, இதேப�ோல்
ஐந்து வண்ணமாகக் காட்சி க�ொடுத்ததாகவும்
கூறுவர். அம்பாள் 'காந்திமதியம்மை' என்னும்
திருநாமத்துடன் தரிசனம் தருகின்றாள்.
க�ோஷ்டத்தில் விநாயகர், தட்சிணாமூர்த்தி,
துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர் ஆகிய�ோர் காட்சி
தருகின்றனர். பிரகாரத்தில் விநாயகர்,
வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமண்யர்,
பைரவர், சூரியன், சனி பகவான் ஆகிய�ோர்
தரிசனம் தருகின்றனர்.
அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களுள் ஒருவரான
புகழ்ச்சோழ நாயனாரும் அவதாரம் செய்து
ஆட்சி புரிந்த தலம். மேலும் சிவபெருமானுக்கு
யானை புகா மாடக் க�ோயில்களை எழுப்பிய
க�ோச்செங்கட்சோழ நாயனார் அவதாரம் செய்து
முக்தி பெற்ற தலமும் இதுவே.
சங்ககால மன்னர்களான சேரன்,
ச�ோழன், பாண்டியன் ஆகிய மூவேந்தர்களும்
வழிபட்ட தலம் இந்த உறையூர். 276 தேவாரத்
தலங்களுள் மூவேந்தர்களும் வழிபட்டது
உறையூரும், திருப்பரங்குன்றமும் தான்.
விஷ்ணு, பிரம்மா, உதங்க முனிவர்,
கருடன், காசியப முனிவரின் மனைவியான
கத்ரு, அவர்களது மகனான கார்க்கோடகன்,
வேதங்கள் ஆகிய�ோர் வழிபட்ட தலம்.
இக்கோயிலில் மூன்று நிலைகளுடன்
கூடிய சிறிய இராஜக�ோபுரம் உள்ளது.
க�ோயிலின் தல விருட்சம் வில்வம்.
தீர்த்ததிற்கு சிவ தீர்த்தம் என்று பெயர்.
வைகாசி மாதம் விசாகத்தைய�ொட்டி
பிரம்மோற்சவம் நடைபெகிறது. உதங்க

முனிவருக்கு இறைவன் ஐந்து நிறங்களாக
காட்சியருளிய நாளான ஆடி மாதம் ப�ௌர்ணமி
தினம் சிறப்பாகக் க�ொண்டாடப்பகிறது.
தே வ ா ர ப் ப ா ட ல் ப ெ ற ்ற 2 7 6
திருத்தலங்கள் வரிசையில் 68வது தலம்.
காவிரி தென்கரைத் தலம். திருஞானசம்பந்தர்
ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார்.
இக்கோயில் காலை 6 மணி முதல்
மதியம் 12 மணி வரையிலும், மாலை 4.30
மணி முதல் இரவு 9 மணி வரையிலும்
நடை திறந்திருக்கும்.		


வாரியார் ம�ொழிகள்
ஒருவன் நீர் வேண்டி நிலத்தில் பத்தடி ஆழம்
வெட்டினான். நீர் இல்லையென்று வேறு இடத்தில்
பத்தடி ஆழம் வெட்டினான். நீர் இல்லை. இப்படி
இருபது இடத்தில் பத்துப் பத்து அடிகளாகக் குழி
வெட்டி நீர் கிடைக்காது வருந்திச் சென்றான்.
ஒரே இடத்தில் ஐம்பது அறுபடி அடி
வெட்டியிருந்தால் நிச்சயமாக அவனுக்கு
நீர் கிடைத்திருக்கும். இதுபது இடங்களில்
இருநூறு அடிகள் வெட்டியும்
நீ ர் கி டைக்க ப ்பெற ா து
வருந்தினான்.
அ து ப�ோ ல , ந ா ம்
ஒரே மூர்த்தியை
உறுதியாகப் பற்றி
உபாசனை புரிய
வேண்டும்.
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சம்பாதி முனிவருக்கு
அருள்செய்த கழுகாசல மூர்த்தி

சுப்பிரமணிய கடவுள் இராஜப�ோகமாக
வீற்றிருப்பதாக கந்த புராணத்தில் கச்சியப்ப
சிவாச்சாரியார் குறிப்பிடுகின்ற அற்புதங்களும்
பல அதிசயங்களும் நிறைந்த திருத்தலமான
“கழுகு மலை” திருத்தலத்தினை இந்த
மாதம் நாம் தரிசிக்கவுள்ளோம்.
இராமாயணக் காலத்தில், ஜடாயு
இராவணனால் க�ொள்ளப்பட்டு, ராமபிரானால்
ஈமக் கிரியைகள் செய்யப் பெற்று ம�ோட்சம்
அடைந்தார். இதனால் ஜடாயுவின் தம்பியான
கழுகு முகம் க�ொண்ட சம்பாதி முனிவர்,
சக�ோதரனுக்கு ஈமக் கிரியைகள் செய்யாத
காரணத்தால் பாபம் ஏற்பட்டுவிட்டதே என்று
வருந்தினார். இதையறிந்த ராமபிரான்
கஜமுக பர்வதத்தில் உள்ள தீர்த்தத்தில்
நீராடி சிவபூசை செய்து வந்தால் இதற்கு
உபாயம் கிட்டும் என்று அருளுகின்றார்.
பல காலம் கழித்து சூரபத்மனை வதைக்க
திருஅவதாரம் செய்த முருகப்பெருமான்

இவ்வழியே செல்ல, முதலில் கஜமுகாசூரனை
வதைகின்றார். சூரனை வதைத்து இங்கே
இளைப்பாற சம்பாதி முனிவர் முருகனுக்கு
இடமளிக்கின்றார். மேலும் சூரபத்மனின்
இருப்பிடத்தையும் காட்டுகின்றார். இதனால்
ம கி ழ்ந ்த க ந ்த ப்பெ ரு ம ா ன் ச ம ்பா தி
முனிவருக்கு, ஈமக்கிரியைகள் செய்யாததால்
ஏற்பட்ட பாபம் நீங்க அருள்புரிகின்றார்.

இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த தலத்தினில்
முருகப்பெருமான் கழுகாச்சல மூர்த்தியாக
ஒரு திருமுகத்துடன், ஆறு திருக்கரங்களுடன்,
வலது காலினை த�ொங்க விட்டும், இடது
காலினை மயில் மீது வைத்தும் அமர்ந்த
திருக�ோலத்தில் மேற்கு ந�ோக்கி எழில்
காட்சி தருகின்றார். மேலும் இத்தலத்தில்
கழுகாச்சல மூர்த்திக்கு இந்திரனே மயிலாக
அமைந்துள்ளார். இங்கு வள்ளி தெற்கு
ந�ோக்கியும், தெய்வானை வடக்கு ந�ோக்கியும்
அமர்ந்த க�ோலத்தில் அருள்பாலிப்பது

சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்
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வேரெங்கும் காணமுடியாத அமைப்பு.
பல அதிசயம் க�ொண்ட இத்திருத்தலம்
ஓர் குடைவரை க�ோயில். மிகப் பெரிய
மலை, அழகிய முன் மண்டபம், அருகே
பெரிய தீர்த்த குளம் என இயற்கை
க�ொஞ்சம் திருத்தலம். திருக்கோயிலை
சுற்றி வர வேண்டும் என்றால், கழுகு
மலையினையே சுற்றி வர வேண்டும்.
அகத்தியர் தினமும் கழுகாசல மூர்த்தியை
வழிபடுவதாக ஐதீகம்.
இத்தல மூர்த்தியின் மீது அருணகிரிநாதப்
பெருமான்,
"குதலை ம�ொழியினார் நிதிக்கொள் வாரணி"
"க�ோங்க முகையு மெலிய வீங்கு புளக களப"
"முலையை மறைத்துத் திறப்ப ராடையை
நெகிழ வுடுத்துப் படுப்பர் வாயிதழ்"
என்று மூன்று அருமையான திருப்புகழ்
பாமாலையினை பாடி அருளியுள்ளார்.
இக்கழுகு மலையின்மீது கி.பி. 800
இல் பாண்டிய மன்னரால் பாறையைக்
குடைந்து செதுக்கப்பட்ட வெட்டுவான்
க�ோயில், தமிழர்களின் வியக்க வைக்கும்
கட்டிடக் கலையை உணர்த்தும் சான்றாக
உள்ளது. பல வட்டெழுத்து கல்வெட்டுகளும்,
சமணர் படுக்கையாக இருந்ததற்கு
அடையாளமாக பல தீர்த்தங்கரர்களின்
புடைப்பு சிற்பங்களையும் இங்கு காணலாம்.
க ழு கு
மலை யி னை
க�ோவில்பட்டியிலிருந்தும் அல்லது சங்கரன்
க�ோயிலிருந்தும் 21 கி.மீ த�ொலைவினில்
அடையலாம்.
வாருங்கள் நாமும் சென்று கழுகசால
மூர்த்தியினை கண்டு லயித்து வழிபட்டு
மகிழ்வோம்.
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் - 4

காசி விசாலாட்சி அம்மன்

இந்துக்களின் புனித தலங்களில் சிறப்பு
மிக்கதான காசி புராதனமான நகரமாகும்.
பனாரஸ் என்றும் அழைக்கப்படும் காசி முக்தி
தலமாகும். ஒளி, மங்காத ஞானம் என்பது
காசிக்கு ப�ொருள். மகான்களான ஆதிசங்கரர்,
இராமனுஜர், குமரகுருபரர், முனிவர்கள்,
ஞானிகள், ரிஷிகள் தடம்பதித்த புனித பூமி
ஆகும். வாரணா மற்றும் ஹசி என்னும்
இரண்டு நதிகளுக்கிடையே ஓடுவதால் இது
'வாரணாசி' என்று அழைக்கப்படுகிறது. கா
= த�ோள் சுமை; சி = பெண் சுமை. பார்வதி
தேவியைத் த�ோளில் சுமந்து க�ொண்டு
சிவபெருமான், ஹரித்வாரிலிருந்து இங்கு
வந்தமையால் இத்தலம் ‘காசி’ என்று
அழைக்கப்படுவதாக ஐதீகம்.
காசி நகரம் வேதகாலம் மற்றும் புராண
காலங்களுக்கு முந்தையது. சிவனை
நினைத்துச் தவம் செய்து சூரியனின்

புதல்வர்களுள் ஒருவரான சனிபகவான்
நவக்கிரகங்களில் ஒருவராகவும், மற்றொரு
புதல்வரான எமதர்மன் எமல�ோகத்துக்கு
அதிபதியாகவும் ஆனார்கள். பிரம்மதேவன்
இத்தலத்தில் யாகம் செய்து பிரம்ம
பதவியைப் பெற்றதாகவும் கூறுகிறார்கள்.
இராமாயணத்தில், இராவணனைக் க�ொன்ற
பிரம்மஹத்தி த�ோஷம் நீங்க, இராமன்
இங்கிருந்து மண் க�ொண்டு சென்று
இராமேஸ்வரத்தில் லிங்கம் பிரதிஷ்டை
செய்து வழிபட்டுத் தனது த�ோஷத்தை நீக்கி
க�ொண்டதாக புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மகாபாரதத்தில் பஞ்ச பாண்டவர்கள் வழிபட்ட
தலமாக கூறப்படுகிறது. பல ஞானிகளும்,
ய�ோகிகளும், சப்த ரிஷிகளும் இங்கு தவம்
புரிந்து பல பேறுகளை அடைந்திருப்பதால்,
வார்த்தைகளில் அடங்கா சிறப்புகளைப்
பெற்றது காசியம்பதி.
காசி முக்தி க�ொடுக்கும் தலம்.
இங்கிருக்கும் காசி விஸ்வநாதர், 12
ஜ�ோதிர் லிங்கங்களில் முதன்மையானவர்.
51 சக்தி பீடங்களில், அம்மன் விசாலாக்ஷி
வீற்றிருக்கும் இத்தலமும் இதுவே ஆகும்.

திருநீலகண்டம் 14 ேம 2021

தேவியின் காது வளையங்கள்
மற் று ம் க ண ்கள் வி ழு ந ்த
இடமாக காசி கருதப்படுகிறது.
சிவனை அழைக்காமல்
தட்சன் யாகம் செய்த ப�ோது,
சி வ னி ன் பேச ் சை மீ றி
தாட்சாயிணி யாகசாலைக்குச்
சென்று தந்தையை எதிர்த்தாள்.
அப்போது தீயில் மாய்ந்த
த ா ட ்சா யி ணி யை க் கண் டு சி வ ன்
ஊழித்தாண்டவம் ஆட, திருமால் தமது
சக்ராயுதத்தை ஏவி பார்வதி தேவியின்
உடலை துண்டித்தார். அதில் ஒவ்வொரு
பாகமும், ஒவ்வொரு இடத்தில் சிதறி
விழுந்தது. பார்வதியின் உடல் பாகங்களை
சிவபெருமான் காசிக்குக் க�ொண்டு வந்தார்.
பார்வதியின் காதில் சிவன் தாரக
மந்திரத்தை உபதேசம் செய்ய முற்பட்ட ப�ோது
தேவியின் காதில் இருந்த காதணிகளைக்
காணாத சிவபெருமானின் கண்களில்
திருமால் தென்பட்டார். தமது சக்கரத்தால்
கிணறு த�ோண்டி அருகே அமர்ந்து
சிவனுக்குத் தரிசனம் தந்தார். அவரிடம்
சென்று அம்பிகையின் காதணியைக்
கேட்க அவர் அருகில் இருந்த கிணற்றைக்
காண்பித்தார்.
சிவன் கிணறை எட்டிப் பார்க்க
அவரது காதுகளில் இருந்த குண்டலமும்
கிணற்றுக்குள் விழுந்தது. அப்போது
கி ண ற் றி ல் பி ர க ா ச ம ா ன
பேர�ொ ளி யு டன் வெ ளி ப ்ப ட ்ட
சிவலிங்கத்தில் சக்தி-சிவன் இருவரது
சக்தியும் ஐக்கியமாக இருந்தது. அந்த
ஜ�ோதிர்லிங்கத்தை எடுத்து திருமால்
வ ழி ப ட ்ட த�ோ டு , த�ொட ர் ந் து
சிவனை ந�ோக்கி தவமிருந்து,

இந்த ஜ�ோதிர் லிங்கத்தை
மக்கள் வழிபட வேண்டும்
என்றும், சிவனது பிறையில்
கு டி க் க�ொண் டி ரு க் கு ம்
கங்கை இந்த லிங்கத்தை
அபிஷேகித்து இங்கு நீராடும்
மக்க ளி ன் ப ா வ ங ்களை ப்
ப�ோக்க வேண்டும் என்றும்
வேண்டினார்.
சி வ ப ெ ரு ம ா னு ம் , தி ரு ம ா லி ன்
விருப்பத்துக்கிணங்க அந்த ஜ�ோதிர்
லிங்கத்தில் ஐக்கியமாகி, இன்றும் மக்களுக்கு
தரிசனம் தந்து க�ொண்டிருக்கிறார்.
அவருக்கு விசாலாட்சியைத் திருமணம்
செய்து வைத்தார் திருமால். இங்கு
அருள்பாலிக்கும் எம்பெருமான் விஸ்வநாதர்
என்று அழைக்கப்படுகிறார். மூலவர்
மரகதத்தால் ஆனவர்.
சக்தி பீடமாக திகழும் அன்னை
விசாலாட்சி க�ோயில், தென்னிந்திய
பாணியில் அழகுற கட்டப்பட்டுள்ளது.
தனி சன்னிதியில் நின்ற க�ோலத்தில்
அருள்பாலிக்கிறாள் அன்னை விசாலாட்சி.
சாந்த வடிவத்தோடு எட்டுத் திசைகளிலும்
உள்ள பக்தர்களுக்கு அருள் புரியும்
வ கை யி ல் , அ ன ் னை வி ச ா ல ா ட் சி
மணிகர்ணிகா பீடத்தில் அமர்ந்து, அழகுறக்
காட்சி தருகிறாள். தன்னை அன்போடு
வழிபடும் பக்தர்களின் வேண்டுதல்கள்
யாவையும் நிறைவேற்றுகிறாள்.
ந வ ர ா த் தி ரி யி ன ்போ து 9
நாட்களும் நவ துர்க்கா வடிவில்
த�ோன் று ம் தே வி ய ா ன வ ள் ,
வேண்டுபவர்களுக்கு வேண்டியதை
த ரு கி ற ா ள் . இ ந ்த மு க் தி
தலத்தில் வந்து உயிர் நீத்தால்
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முக்தி கிடைக்கும் என்கிறார்கள். ஆன்மா
பிரியும் தருணம் அவர்களை விசாலாட்சி
தன் மடி மீது கிடத்திக் க�ொள்வதாகவும்,
விஸ்வநாதர் அவர்களது காதில் ஸ்ரீ
இராம நாமத்தை உபதேசிப்பதாகவும்
நம்பப்படுகிறது.
ச க் தி
பீ ட த் தி ல்
க ங ் கை
கரைய�ோரத்தில், நீராடுவதற்கென்று 64
படித்துறைகள் தீர்த்தக் கட்டங்களாக
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மணிகர்ணிகா
காட் என்ற படித்துறையில் அம்மன்
அருள்பாலிப்பதால் இது மணிகர்ணிகா
பீடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. காசி
நகரத்தில் வசிக்கும் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல,
அங்கு வசிக்கும் அனைத்து ஜீவன்களும்
புண்ணியம் செய்தவையே. இங்கு நாய்கள்
குரைப்பதில்லை, பல்லிகள் சத்தம்
எழுப்புவதில்லை. மாடுகள் யாரையும்
முட்டுவதில்லை.

அ ம ்மன் வி ச ா ல ா ட் சி ய ா க வு ம் ,
அ ன ்ன பூ ர ணி ய ா க வு ம் எ ழு ந ்த ரு ளி
இ ரு க் கி ற ா ள் . இ ரு க �ோ யி ல்க ளு ம்
தனித்தனியே சிறிது த�ொலைவில் உள்ளன.
விசாலாட்சி க�ோயில் தென்னாட்டுப் பாணியில்
நவக்கிரகங்களுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது.
அன்னபூரணி க�ோயிலில் தீபாவளி அன்று
அன்னக்கொடி உற்சவத்தின்போது அம்பாள்
லட்டுத் தேரில் பவனி வருவாள். அன்னபூரணி
காசியில் இறைவனுக்கும், மக்களுக்கும்
உணவு வழங்கி பசிப்பிணி ப�ோக்குகிறாள்.
கங்கையில் நீராடினால் நமது தேகமும்,
விசாலாட்சி - விஸ்வநாதரை தரிசித்தால்
ஆன்மாவும் புனிதமடைகின்றன. முக்தி
தலங்களாக குறிப்பிடப்படும் தலங்களில்,
காசி முதல் தலமாக சிறப்பு பெற்றுள்ளது.
சைவர்கள் இதை பூல�ோக கைலாயம்
என்றும் ப�ோற்றுகிறார்கள். இந்துக்களாகப்
பிறந்தவர்கள் ஒரு முறையேனும் காசிக்கு
அவசியம் சென்று வர வேண்டும்.


கண்டுபிடியுங்களேன் – ஏப்ரல் 2021 (விடைகள்)
1.	மலை நாட்டிலிருந்து ப�ொன் சுமந்து வந்த சுந்தரரிடமிருந்து, பெருமான்
வேடுவனாய் வந்து ப�ொருள் கவர்ந்து சென்ற திருத்தலம் எது? திருமுருகன்பூண்டி

2.

திருஞானசம்பந்தர் இறைவனிடம் ப�ொற்தாளம் பெற்ற தலம் எது? திருக�ோலக்கா

3.

அருணகிரிநாதர் எந்தத் திருப்புகழில் திருமாலின் ஐந்து ஆயுதங்களையும்
சுட்டி பாடுகின்றார்? குதிபாய்ந்தி ரத்தம் - மதுராந்தகம் திருப்புகழ்

4.

திருவாசகத்தில் ம�ொத்தம் எத்தனை மகளிர் விளையாட்டுக்கள் பதிகங்களாக
அமைந்துள்ளன? பாவையாடல், அம்மானை ஆடல், சுண்ணம் இடித்தல், தும்பி
பிடித்தல், தெள்ளேணம் க�ொட்டுதல், சாழல், பூப்பறித்தல், உந்தி பறத்தல், த�ோள்
ந�ோக்கம், ஊசல் - பத்து விளையாட்டுக்கள்

5.

திருநாவுக்கரசர் சமண சமயத்தை சார்ந்து இருந்தப�ொழுது அவருக்கு வழங்கிய
பெயர் என்ன? - தருமசேனர்
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ச�ோழ நாட்டின் பஞ்ச ஆரண்ய தலங்கள்

4. திருஇரும்பூளை

1. திருக்கருகாவூர்

2. திருஅவளிவநல்லூர்

3. திருஅரதைப்பெரும்பாழி

1.

5. திருக்கொள்ளம்புதூர்

திருக்கருகாவூர்
முல்லைவனம், பள்ளியெழுச்சியின் ப�ொழுது வழிபடுவது சிறப்பு

2. திருஅவளிவநல்லூர்
பாதிரி வனம், கால சந்தியின் ப�ொழுது வழிபடுவது சிறப்பு
3. திருஅரதைப்பெரும்பாழி (ஹரித்துவாரமங்கலம்)
வன்னி வனம், உச்சிக் காலத்தில் வழிபடுவது சிறப்பு
4. திருஇரும்பூளை (ஆலங்குடி)
பூளை வனம், சாயரட்சை காலத்தில் வழிபடுவது சிறப்பு
5. திருக்கொள்ளம்புதூர்
வில்வ வனம், அர்த்த ஜாம பூஜை காலத்தில் வழிபடுவது சிறப்பு
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திருநீலகண்டம் - ஆறு மாத மின்னிதழ் புத்தகமாக வெளியீட்டு விழா
நாள் : 14.04.2021, இடம் : த�ொண்டை மண்டல ஆதீன மடம், காஞ்சிபுரம்

புத்தகப் பிரதி வேண்டுவ�ோர் நிர்வாக ஆசிரியரைத் த�ொடர்பு
க�ொள்ளுமாறு கேட்டுக் க�ொள்ளப்படுகிறார்கள்.
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அருள்மிகு மட்டுவார்குழலி அம்மை உடனமர் தாயுமானவர், திருச்சிராப்பள்ளி

சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே ப�ோற்றி!

