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ஆய்க்குடி
காவலன்

"நால்வரின் பாதையில்..." யாத்திரை
குழு அமைப்பிலிருந்து மாதம் ஒருமுறை
த னி ச் சு ற் று பி ர தி ய ா க p d f வ டி வி ல்
வெளியாகும் ஆன்மீக மின்னிதழ்.

சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்

நிர்வாக ஆசிரியர்

சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,

கல்வெட்டு பேசும் கற்றளிகள்

ப�ொறுப்பாசிரியர்

நன்னன் நாட்டு

ம. நித்யானந்தம், B.Com., M.A.,

நவிரமலை க�ோவில்

மின்னிதழ் கணினி வடிவமைப்பாளர்

திருச்சி பார்த்தி

டி. ஸ்பாட், சென்னை

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

நால்வர் பாதையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
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புராணம் எனும் திருத்தொண்டர்
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ஆசிரியர் பக்கம்
நாயேனைத் தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனைப்
பேயென துள்ளப் பிழைப�ொறுக்கும் பெருமையனைச்
சீயேதும் இல்லாதென் செய்பணிகள் க�ொண்டருளும்
தாயான ஈசற்கே சென்றூதாய் க�ோத்தும்பீ.

- மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம்

ந�ோயை எதிர்த்து ப�ோரிட நமக்கு நல்ல
ஆர�ோக்கியத்தையும், வலிமையையும்
தருவதற்கு இந்த ஆஷாட நவராத்திரியில்
அம்பிகையை வணங்குவ�ோம்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
கடந்த ஆண்டில் நாம் அனுபவித்த
க�ொடும் க�ொர�ோனா தீநுண்மி பேரிடரின்
பிடியில் இந்த ஆண்டும் நாம் சிக்கித்
தவித்துக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம். இதன் தாக்கம்
நமக்கு மிகப்பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கிறது. தற்போது பாதிப்பு சற்றுக்
குறையத் த�ொடங்கினாலும் நாம் அனைவரும்
வீட்டிற்குள்ளேயே இருந்து இறைவனின்
கழலடிகளைப் பற்றி, க�ோளறு பதிகம்,
திருவாசகம் ப�ோன்றவற்றை நாளும் ஓதி
பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி பிரார்த்தித்துக்
க�ொள்கிற�ோம்.

கட ந ்த ம ா த ம் வெ ளி யி ட ப ்ப ட ்ட
'திருநீலகண்டம்' மின்னிதழின் அக்டோபர்
2020 முதல் மார்ச் 2021 வரையிலான ஆறு
மாத இதழ் அச்சு புத்தகம் அன்பர்களிடையே
பெருத்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. தமிழகம்
முழுவதும் உள்ள அன்பர்கள் த�ொலைபேசி
வாயிலாகத் த�ொடர்பு க�ொண்டு புத்தகம்
பெற்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு எங்கள்
நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம்.
இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
'அவிநாசி' தலத்தையும், அம்பிகையின் ஆட்சி
பீடங்கள் வரிசையில் 'உஜ்ஜயினி மகாகாளம்'
த ல த ் தை யு ம் , ச ே வ ற்கொ டி ய�ோ னி ன்
திருப்புகழ்த் தலங்களில் 'ஆய்க்குடி'
முருகனையும், தரிசிக்க உள்ளோம். 'தமிழகம்
கண்ட ஞானிகள்' வரிசையில் 'பாடகச்சேரி
இராமலிங்க சுவாமிகள்' வரலாறு இடம்
பெறுகிறது. மேலும் கல்வெட்டு பேசும்
கற்றளிகள், அட்ட வீரட்டானத் தலங்கள்,
நால்வரின் பாதையுடனான அன்பர்களின்
அனுபவங்கள் ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.

வருடத்தின் ஒவ்வொரு மாதத்திலும்
வரும் அமாவாசை முதல் நவமி வரையிலான
திதிகள் அம்பிகைக்கு உரியது. இதன்படி
பன்னிரண்டு நவராத்திரிகள் உண்டு.
என்றாலும் காலப்போக்கில் நான்கு மட்டுமே
க�ொண்டாடப்படுகின்றன. அதில் ஆனி
மாதத்தில் அமாவாசை முதல் ஒன்பது நாட்கள்
க�ொண்டாடப்படுவது ஆஷாட நவராத்திரி.
இது வாராஹி அம்மனுக்கு உரியது. தஞ்சை
பெரிய க�ோயில், நெல்லையப்பர் க�ோயில்
உள்ளிட்ட சில சிவன் க�ோயில்களில்
வராஹி அம்மனுக்கு தனி சன்னதி உண்டு.
எதிரிகளை அழிக்கச் செல்லும்போது
இவரை வழிபடுவது அக்கால வழக்கங்களுள்
ஒன்று. இன்று நம்மை சூழ்ந்திருக்கும்
கண்ணுக்குத் தெரியாத க�ொடிய க�ொர�ோனா
திருநீலகண்டம்
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உஜ்ஜயினி மகாகாளி
சக்தி பீடங்களில் அடுத்து
நாம் காணவிருக்கும் க�ோயில்
உ ஜ ்ஜ யி னி ம க ா க ா ள ம் .
ம த் தி ய ப் பி ர தேசத் தி ன்
உஜ்ஜயினி மாவட்டத்தில்,
சி ப ்ர ந தி க் கரை யி ல்
அமைந்துள்ள இத்தலம், 51
சக்தி பீடங்களுள் ஒன்றாகவும்,
சி வ ப ெ ரு ம ா னு க் கு ரி ய 1 2
ஜ�ோதிலிங்கங்களில் ஒன்றாகவும்
திகழ்கிறது. இது அம்பாளின் முழங்கை
விழுந்த இடம் ஆகும். இது 'சங்கரி மகாகாளம் - மக�ோத்பலா சக்தி பீடம்'
என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அ டு க் கு களை க் க�ொண் டு
அமைந்திருக்கிறது. ஒரு தளம்
பூமி மட்டத்துக்குக் கீழ் உள்ளது.

திரேதாயுக இராமாயண
காலத்தில் இராமர் இங்கு
வந்து நீராடிய இடம் ‘ராம் காட்’
ஆகும். கிருஷ்ணர், பலராமர்,
சுதாமர் ஆகிய�ோர் இங்கு வந்து
சாந்தீப முனிவர் குருகுலத்தில்
பயின்றிருக்கிறார்கள். சந்திரகுப்த
விக்ரமாதித்தன் இங்குள்ள காளியிடம் வரம்
பெற்றே கீர்த்தியும், வெற்றியும் அடைந்தார்.
மகாகவி காளிதாசனுக்கு அருள் புரிந்த
காளிமாதா இவள்தான். இதன் மூலம்
இத்தலம் புராண, சரித்திர காலத்திலிருந்தே
புகழ் பெற்று விளங்குவதை அறிய முடிகிறது.

அய�ோத்தி, மதுரா, ஹரித்துவார், காசி,
காஞ்சி, அவந்திகை, துவாரகை ஆகிய
ஏழு ம�ோட்ச தலங்களில், அவந்திகையே
'உஜ்ஜயினி' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இ த ்தல ம் ஏ ரி யி ன் அ ரு கி ல் ஐ ந் து

தனது சக�ோதரி தேவகிக்கு பிறக்கும்
எட்டாவது குழந்தையால் தனக்கு மரணம்
நிகழும் என்ற அசரீரி வாக்கால் அச்சமுற்ற
கம்சன், அவளையும், கணவர் வசுதேவரையும்
சிறையில் அடைத்தான். மேலும் அவளுக்குப்
பிறந்த ஏழு குழந்தைகளையும் ஒவ்வொன்றாக
க�ொன்றுக் குவித்தான். இதனால் கலக்கமுற்ற
வசுதேவர், தனது மனைவி தேவகிக்கு
எட்டாவதாகப் பிறந்த ஆண் குழந்தையை,
சிறைச்சாலையை விட்டு இரகசியமாக
வெளியேறி, யச�ோதையிடம் க�ொடுத்து
அவளுக்குப் பிறந்த பெண் குழந்தையை
சிறைச்சாலைக்கு எடுத்து வந்தார்.
அதுவரை அமைதியாக இருந்த
பெண் குழந்தை சிறைச்சாலைக்குள்
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முக்கண்ணன் தயங்கவே பார்வதி காரணம்
கேட்டாள். மும்மூர்த்திகளாலும் வெல்ல
முடியாத வரத்தை அவ்விரு அசுரர்களும்
பெற்ற காரணத்தால் தன்னாலும் அவர்களை
அழிக்க இயலாது என்று ஈசன் கூறினார்.
சிவனின் சித்தம் அறிந்த பார்வதி
தேவி மகாகாளியாக உருமாறி நவசக்தி
தேவிகள் உடன் வர அசுரர்களுடன்
ப�ோரிட்டார். அசுரர்கள் எருமைக் கடாக்களாக
உருவெடுக்க, மகாகாளி சிங்கமாக மாறி
அவர்கள் மீது பாய்ந்து வதம் செய்தார். ஹரன்
(சிவன்) சித்தம் (எண்ணம்) அறிந்து பார்வதி
தேவி மாகாளி உருக்கொண்டு ப�ோரிட்டதால்
'ஹரசித்தி' என்று அழைக்கப்படலானார்.
அசுரர்கள் எருமைகளாக மாறிப் ப�ோரிட்டதால்
மகாகாளிக்கு எருமைக் கடாக்களை
இக்கோயிலில் பலியிடும் வழக்கமும்
உள்ளது.

நுழைந்தவுடன் அழ ஆரம்பிக்கவே சத்தம்
கேட்டுக் காவலர்கள் குழந்தை பிறந்த
செய்தியைக் கம்சனிடம் தெரிவித்தார்கள்.
பெருங்கோபத்துடன் சிறைக்குள் நுழைந்த
கம்சன் கையிலிருந்த வாளால் குழந்தையை
வெட்ட முயல அது அவன் கையிலிருந்து
நழுவி விண்ணில் ஜெகஜ�ோதியாக தரிசனம்
தந்தது. ‘தேவகிக்குப் பிறந்த கண்ணன்
வெளியே யச�ோதையிடம் வளர்கிறான்.
உனக்கு அவனால் மரணம் நிச்சயம்’ என்று
ச�ொல்லி மறைந்தது. பின்னாளில் அந்தப்
பெண் குழந்தையே மாகாளியாக அங்கேயே
தங்கி விட்டதாக ஐதீகம். இந்தக் காளிக்கு
'ஹரசித்தி தேவி' என்ற நாமமும் உண்டு.

உஜ்ஜயினியில் 'சித்தவட்' என்று
அழைக்கப்படும் அதிசய ஆலமரம் ஒன்று
உள்ளது. இதில் ஆச்சரியமான விஷயம்
என்னவெனில், பல நூறு வருடங்களாக
வளராமல் சிறிய அளவிலேயே இருக்கிறது.
'சித்தவட்' ஆலமரத்தை வேண்டி மஞ்சள்
கயிறை வைத்து வணங்கி எடுத்து கட்டிக்
க�ொண்டால் நினைத்தது நடக்கும்.
ப �ொ து வ ா க க் க�ோ யி ல ்க ளி ல்
இறைவனுக்குப் பூஜித்த ப�ொருள்களை
மீண்டும் உபய�ோகப்படுத்துவதில்லை.
ஆனால் இத்தலத்தில் வில்வத்தையும்,
பி ர ச ா த த ் தை யு ம் மீ ண் டு ம்
ப ய ன்ப டு த் து கி ற ா ர்கள் . 1 2
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இங்கு மகா
கும்பமேளா சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.
தேவாம்ருதம் சிந்திய நான்கு முக்கியத்
தலங்களுள் இதுவும் ஒன்றாகப்

ப�ோற்றப்படுகிறது.

ஹரசித்தி தேவி என்ற பெயருக்கு
ஒரு புராணக் கதையும் உண்டு. ஒரு
சமயம் கயிலையில் சிவபெருமானும்,
பார்வதி தேவியும் ச�ொக்கட்டான் ஆடிக்
க�ொண்டிருந்தனர். சண்டன், பிரசண்டன்
என்னும் இரு அசுரர்கள் கடுந்தவம் புரிந்து
மும்மூர்த்திகளாலும் வெல்ல முடியாத
வரத்தைப் பெற்றிருந்தனர். இதன் காரணமாக
ஆணவம் தலைக்கேறி தேவல�ோகத்தின்
மீது படையெடுத்து தேவர்களைத்
துன்புறுத்தத் த�ொடங்கினர். இவ்விரு
அ சு ர ர்க ளு ம் க யி லை வ ந் து
ச�ொக்கட்டான் ஆட்டத்துக்கு இடையூறு
செய்த து ட ன் , சர்வே ஸ ்வ ர ன ை ப்
ப�ோ ரு க் கு ம் அ ழை த ்தன ர் .
திருநீலகண்டம்
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சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 9

ஆய்க்குடி காவலன்

இயற்கை எழில் க�ொஞ்சும் மேற்கு
த�ொடர்ச்சி மலைகளின் அடிவாரத்தில்
அமைந்த திருத்தலம் ஆய்க்குடி.

மூலவர் அமைந்துள்ளார்.

மூலவர் பாலசுப்பிரமணியர், பாலகன்
வடிவில் ஒரு முகத்துடனும் நான்கு
கரங்களுடனும் பத்மபீடத்தில் தாமரைப்
பூவின் மீது அமர்ந்த க�ோலத்தில் காட்சி
அளிக்கின்றார். மேலும் மயிலின் முகம்
இடப்புறம் பார்த்தபடி உள்ளது. மூலவருக்கு
'ஹரிராம சுப்பிரமணியர்' என்ற பெயரும்
உண்டு. உற்சவர் முத்துக்குமார சுவாமி மயில்
வாகனத்தில் நின்ற க�ோலத்தில் உள்ளார்.

வாட்படச் சேனைபட வ�ோட்டிய�ொட் டாரையிறு
மாப்புடைத் தாளரசர் ...... பெருவாழ்வும்
என்ற திருப்புகழினை இத்தலத்தில்
அருணகிரிநாதர் அருளியுள்ளார்.
அரசு, வேம்பு, கறிவேப்பிலை, மாதுளை,
மாவிலங்கு ஆகிய ஐந்து விருட்சங்கள்
சேர்ந்த பஞ்ச விருட்சம் இக்கோயிலின்
தலவிருட்சமாக உள்ளது சிறப்பம்சம். ஐந்து
விருட்சங்களும் ஐந்து கடவுளருக்குரியதாகக்
கருதப்படுகிறது. அரசு-சூரியன், வேம்புஅம்பிகை, கறிவேப்பிலை-மகாதேவன்,
மாதுளை-விநாயகர், மாவிலங்கு-விஷ்ணு.
மூலவருக்கு வலப்புறம் மகாதேவன்,
மகாவிஷ்ணு, அம்பிகை, கணேசரும்
இடப்புறம் சூரியனும் உள்ளனர். பஞ்ச
தேவர்கள் சூழ பஞ்ச விருட்சங்களின் கீழ்

திருநீலகண்டம்

இக்கோயிலில் கேரளாவில் உள்ள
ஆலயங்களை ப�ோல அரச இலை
திருநீற்றுப் பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது.
அ னு ம ன் ந தி இ க்கோ யி லி ன் த ல
தீர்த்தமாகும். இவ்வூருக்கு
சென்ற து மே அ ழ க ா ன
த�ோரண வாயில் முகப்பு
நம்மை வரவேற்கும்.

சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்

5

ஜுன் 2021

ஆ ய் க் கு டி க் கு அ ரு கி லு ள ்ள
ம ல் லி பு ர ம் எ ன் னு ம் ஊ ரி ல் ஒ ரு
கு ள த ் தைத் தூ ர்வா ரு ம்போ து ஒ ரு
முருகன் சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டது.
அரசும் வேம்பும் இணைந்து உள்ள
இடத்தில் தன்னைக் க�ொண்டுப�ோய்
வைத்து வழிபடும்படியும், அவ்விடத்தை
ஆடு ஒன்று அடையாளம் காட்டும் என்றும்
பக்தர் ஒருவரின் கனவில் த�ோன்றி
முருகன் கூறினார். அதன்படியே
செம்மறி ஆட�ொன்று அரசும்
வே ம் பு ம் உ ள ்ள ஒ ரு
இ டத் து க் கு ச் செ ல ்ல ,
பக்தரும் அந்த இடத்தில்
ஓலைக் கீற்றால் குடிசை
அ மைத் து மு ரு க ன்
சிலையைப் பிரதிஷ்டை
செய்து வழிபடலானார்.
பிற்காலத்தில் அவ்வூரை
ஆ ண ்ட அ ர சர்கள ா ல்
இக்கோயில் மேம்படுத்தப்பட்டது.

வை ர வேல் ச ா ற் று வ த ா க வேண் டி க்
க�ொண்டார். அவருக்குக் குழந்தைப்
பேறு கிடைத்தது. ஆனால் அவர் தனது
வேண்டுதலை மறந்து ப�ோனார். முருகன்
வணிகரின் மனைவியின் கனவில் த�ோன்றி
வேண் டு த லை நி ன ை வு ப டு த் தி ன ா ர் .
த ன் ம ற தி க் கு வ ரு ந் தி கட வு ளி ட ம்
ம ன் னி ப் பு க் க�ோ ரி ய வ ணி க ர் த ன்
வேண் டு த லை நி றைவே ற் று ம்
மு க ம ா க , வை ர வேலை
மு ரு க ரு க் கு ச் ச ா ற் றி
ஆண்டுத�ோறும் படிப்பாயசம்
நிவேதனம் செய்தார்.
இன்றளவும் பக்தர்கள்
வேண் டி க்கொண் டு
படிப்பாயசம் நிவேதனம்
செய்யும் வழக்கம் உள்ளது.
கந்த சஷ்டி, தைப்பூசம்,
மாசி மகம், வைகாசி விசாகம்
ஆ கி ய வை இ க்கோ யி லி ல்
நடக்கும் முக்கிய விழாக்கள் ஆகும்.
இக்கோயில் தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி
மாவட்டத்திலுள்ள ஆய்க்குடி பேரூராட்சியில்
அமைந்துள்ளது. தென்காசி நகரிலிருந்து 9
கி. மீ த�ொலைவிலும், சுரண்டையிலிருந்து
10 கி. மீ த�ொலைவிலும் ஆய்க்குடியினை

வந்தடையலாம்.

மதுரையில் வாழ்ந்த பட்டு வணிகர்
ஒருவர் குழந்தை வரம் வேண்டிப் பல
க�ோயில்களுக்குச் சென்று, இறுதியாக
ஆ ய் க் கு டி க�ோ யி லு க் கு வ ந் து
பாலசுப்பிரமணிய சுவாமியைத் தரிசித்து,
தனக்குக் குழந்தை பிறந்தால் முருகனுக்கு
திருநீலகண்டம்
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கல்வெட்டு பேசும் கற்றளிகள்

நன்னன் நாட்டு

நவிரமலை க�ோவில்

கூத்தராற்றுப்படை என்னும் நூலில்
நன்னன் என்னும் அரசனில் நாட்டில்
நவிரமலை இருந்தது என கூறுகிறது. இந்த
நவிரமலையில் தான் நஞ்சுண்ட சிவன்
க�ோயில் இருந்தது என்றும் அந்த நூலில்
கூறப்பட்டுள்ளது.

விளங்கினான். அவனது அரண்மனை
மூதூரைச் சுற்றி மதிலும் அகழியும்
இருந்தன. அதன் புகழைப் பலரும்
புகழக் கேட்டுக் கேட்டு ப�ோர் வீரர்களை
வள்ளுவர் வில்லேர் உழவர் என்கிறார்.
இ ந் நூ ல ா சி ரி ய ர் க� ௌ சி கன ா ர்
அவர்களை வேல்நிழல் புலவர் என்கிறார்.
வளைந்த கால்களை உடைய முதலை
இரையைத் தேடி வளைந்த காலை
உடைய முதலைகள் கல்லில் ஏறும்
நீரலை ம�ோதும் ஆய்ந்த அகழி
இருக்கும். அடுத்து மலை ப�ோல்
வானளாவிய மதில் இருக்கும்.

இருள் நீக்க எழும் இளஞாயிறு
ப�ோன்ற புகழைக் க�ொண்டவன்
ந ன்ன ன் . அ வ ன து மு ன்னோ ர்
பின்பற்றிய நெறி பிறழாது இவனும்
பகைவரை நூழிலாட்டி வென்ற
தன் வீரர்களுக்குக் க�ொடை
நல்கும் கடப்பாடு உடையவனாய்

திருச்சி பார்த்தி

திருநீலகண்டம்
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அவன் மூதூரைப் பலரும் புகழ்கின்றனர்.
இதனை கீழ்க்கண்ட பாடல் வாயிலாக
அறியலாம்.

பர்வத மலை என்றே கருதி வந்தனர்.
அம்மலையின் மேலுள்ள மல்லிகார்ஜீனர்
எனும் ஈசனையே மலைபடுகடாம் கூறும் ஈசனாய்
இருக்கும் என கருதப்பட்டது. ஆனால் தற்சமயம்
கிடைத்து வரும் நடுகற்கள், கல்வெட்டுகள்
வாயிலாக, ஜவ்வாது மலை பகுதியே நவிரமலை
என உறுதியாக்கப்பட்டு விட்டது.

"நீரகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறல்
பேரிசை நவிர மேஎ யுறையும்
காரிஉண்டிக் கட வுள தியற்கையும்
பாயிருள் நீங்கப் பகல்செய்யா எழுதரு

படத்தில் காணும் மூன்றாம் ராஜராஜன்
கால சிவன் க�ோவில் ஜவ்வாது மலையின்
மேற்பகுதியில் உள்ளது. இப்பகுதியில்
வேறு சிவன் க�ோவில் இல்லை. எனவே
கூத்தராற்றுப்படை கூறும் "காரி உண்டி
கடவுள்" எனப்படும் க�ோவில் இக்கோவிலாய்
இருக்கவே வாய்ப்பு அதிகம். பழம்பெரும்
க�ோவில் பிற்காலத்திய மன்னர்களால்

புணரமைக்கப்பட்டு இருக்கலாம்.

ஞாயி றன்னவவன் வசையில் சிறப்பும்
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம்
நுகம்படக் கடந்து நூழி லாட்டிப்
புரைத்தோல் வரைப்பின் வேனிழற் புலவ�ோர்க்குக்
க�ொடைக்கடன் இறுத்தவன் த�ொல்லோர் வரவும்
இரைதேர்ந் திவரும் க�ொடுந்தாள்"
பல காலமாக நவிரமலை என்பது
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள

கண்டுபிடியுங்களேன் - ஜூன் 2021
1.	காரைக்கால் அம்மையார் பேயுருவு க�ொண்ட பாண்டிய நாட்டு பதி எது?
2.

பெரிய புராணத்தில் நமிநந்தியடிகள் வரலாற்றோடு மற்றும�ொரு நாயனார்
குறிப்பு காணப்பெறும், அந்த நாயனார் யார்?

3.

சுந்தரரும் சேரமான் பெருமானும் காவிரி ஆற்றில் நீர் பெருக்கு விலகச்
செய்து சென்று தரிசித்த தலம் எது, பாடிய பதிகம் எது?

4.

ஒரு திருப்புகழில் இன்னொரு திருப்புகழ் பாடல் இருப்பதாக அமைந்த
பாடல்களின் சிறப்பு பெயர் என்ன?

5.

அபிராமி பட்டருக்கு திருக்கடவூர் அம்மை நிலவு காட்டியருளிய அந்தாதி
பாடல் எது?
திருநீலகண்டம்
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நால்வர் பாதையுடன்...

படிக்கும் ப�ோதே உள்ளுக்குள் இனம் புரியா
மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டதும் நினைவுக்கு வருகிறது.
ஓரளவு விபரம் அறிந்த வயதில்,
திருமுறைகளைப் பற்றியும், திருமுறைத்
தலங்களை பற்றியும் புரிதல் வந்தது.
அத்தலங்களை எல்லாம் தரிசிக்க வேண்டும்
என்ற அவா எழுந்தது. சென்னை வந்த
பி ற கு அ ரு கி லு ள ்ள ப ா டல் ப ெ ற்ற
த ல ங ்களை த ரி சி க் கு ம் வ ா ய் ப் பு ம் ,
நண்பர்கள�ோடு இணைந்து தேவைப்படும்
ஆலயங்களில் உழவாரப் பணி செய்யும்
வாய்ப்பும் கிட்டியது.

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 தாமரை வெங்கட்
ந ம் அ ம ் மை ய ப ்ப ரு க் கு ம் ,
நால்வர் பெருமக்களுக்கும், அடியார்
பெருமக்களுக்கும் அடியவளின் அன்பு
வணக்கங்கள். நால்வரின் பாதையில்
எனது அனுபவம் என்ற தலைப்பில்
இக்குழுவுடனான எனது அனுபவங்களை
த ங ்க ளு ட ன் ப கி ர் ந் து க் க�ொ ள ்ள
விழைகிறேன்.

4, மார்ச், 2019 - சிவராத்திரி அன்று
ஒரு உழவாரப் பணிக் குழு சக�ோதரி
மூலம் 'நால்வரின் பாதையில் திருத்தல
யாத்திரைக் குழு' நடத்தும் நவக்கிரகங்கள்
வழிபட்ட சிவாலய தரிசனம் பற்றிக்
கேள்வியுற்று வடநூம்பல் அகத்தீஸ்வரர்
ஆலயத்தில் நம் அடியார்களை சந்தித்தேன்.
பின்னர், 'நால்வரின் பாதையில்' குழு
மார்ச் மாதம் ஏற்பாடு செய்திருந்த காவிரி
வடகரை திருமுறைத் தல வழிபாட்டிற்கான
அழைப்பிதழ் கிடைத்தது.

அ டி ய வ ள் த ா ம ரை வெ ங ்கட் ,
ப�ொறியியல் பட்டதாரி. பிறந்து வளர்ந்தது
பழனி அருகே அமரர்பூண்டி என்ற கிராமம்.
பணி நிமித்தம் தற்பொழுது சென்னையில்
வசிக்கிற�ோம். சிறுவயது முதலே எங்களது
தந்தையார் கூறிய நாயன்மார்களின்
அருட்கதைகளைக் கேட்டு வளர்ந்ததால�ோ
என்னவ�ோ இறைவனின் அடியார்களைப்
பற்றிய அறிமுகமும், அவர்களின் அன்பு
கலந்த பக்தியை வியந்து ப�ோற்றும்
தன்மையும் வாய்க்கப் பெற்றது.

அதிலிருந்த தலங்களின் பெயர்களைப்
படித்ததும் அளவிலா ஆனந்தம். இத்தனை
வருடங்களாக அடியவள் தேடிய ஒன்று
கையில் கிடைத்து விட்டது ப�ோன்ற ஒரு
மகிழ்ச்சியும், நம்மாலும் இத்தலங்களை
எல்லாம் சென்று தரிசிக்க இயலும்
என்ற நம்பிக்கையும் ஏற்பட்டது. ஆனால்
எனக்குத் தெரிந்தவர்கள் யாரும் அந்த
யாத்திரையில் கலந்து க�ொள்ளாததால்,
அதில் கலந்து க�ொள்ளவில்லை.

சிறுவயதில் விளையாட்டாய் 'திரு'
எனத் த�ொடங்கும் தலங்களின் பெயர்களை
சேகரித்து ஒரு ஏட்டில் எழுதி, எத்தனை
த ல ங ்க ளி ன் ப ெ ய ர்கள் தி ரு எ ன்ற
அடைம�ொழியுடன் த�ொடங்குகின்றன என
வியந்ததும், ஏன் அவ்வடைம�ொழி வழங்கப்
பெற்றது என வினவியதும், அப்பெயர்களை
திருநீலகண்டம்

ஆனால் அதற்கு அடுத்த நடைபெற்ற
நரசிம்மர் தல ஒருநாள் யாத்திரையில்
குழந்தைகளுடன் பங்கு பெறும் வாய்ப்பு
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கிட்டியது. நீண்ட நாள் அவாவான பரிக்கல்,
பூவரசன்குப்பம், சிங்கிரிகுடி நரசிம்மர்
தரிசனமும், திருவடுகூர், திருப்புறவார்
பனங்காட்டூர் ஆகிய திருமுறைத் தல
தரிசனமும், அழகர் சித்தர் ஜீவ சமாதி
தரிசனமும் கிடைத்தது. திருவடுகூர் தலத்தில்
அமைந்திருந்த பெரிய புல் வெளியும்,
அழகர் சித்தர் ஆலயத்தில் பிரார்த்தனை
நிறைவேறியமைக்காக பக்தர்களால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான சுதை
சிற்பங்களும் குழந்தைகளை மிகவும்
கவர்ந்தன.
இ ய ன்ற வ ரை சென ் னை யி ல்
வசிக்கும்பொழுதே த�ொண்டை நாட்டு
தி ரு மு றைத் த ல ங ்களை த ரி சி த் து
வி டவேண் டு ம் எ ன்ற எ ண ்ண ம்
க�ொண் டி ரு ந ்தமை ய ா ல் , நீ ண ்ட
நாட்களாக செல்ல முயன்று முடியாது
ப�ோன திருகுரங்கணில்முட்டம் தலத்தில்
நடைபெற்ற மணிவாசகர் குருபூஜையை
ஒருவாய்ப்பாகக் க�ொண்டு அதில் கலந்து
க�ொண்டேன். நால்வரின் பாதையில்
குழு நிர்வாகிகள் அச்சமயம் அமர்நாத்
யாத்திரை சென்றிருந்ததால், அங்கிருந்தே
த�ொலைபேசி மூலமாக எங்கள் வழிபாட்டு
நிகழ்வை ஒருங்கிணைப்பு செய்தனர்.
அவ்வூர் பெரியவர் திரு.ஆறுமுகம்
ஐயா தங்கள் வீட்டில் அவரும், அவர்தம்
துணைவியாரும் அனைவரையும் வாசலில்
நின்று வரவேற்று, சுமார் இருபது பேர் க�ொண்ட
எங்கள் குழுவினர் அனைவருக்கும் வரிசையாக
பாத பூஜை செய்து தீப மேற்றி வணங்கி
தம் இல்லத்துள் வருமாறு வேண்டினர்.
அப்படி ஒரு நிகழ்வை எதிர்பாராததால்,
என்ன நடக்கிறது என்று புரிந்து க�ொள்ளவே
எனக்கு சற்று நேரம் பிடித்தது. இறைவன் மீது
அன்பு க�ொண்ட அடியார்களையே அதுவரை

பார்த்திருந்த எனக்கு, அடியார்க்கு அடியாராக
விளங்கும் அத்தம்பதியரின் அன்பு கண்டு
கண்களில் நீர் பெருகியது. பின்னர் காலை
உணவை அவர்கள் இல்லத்தில் முடித்து,
அவர்களிடம் நாங்கள் அனைவரும் ஆசி
பெற்று ஆலயத்தை அடைந்தோம்.
தன்னார்வலர்களின் தன்னலமில்லா
உழைப்பால் மணிவாசகர் குருபூஜை
இனிதே நடைபெற்றது. அதில் திருமதி.
பத்மாவதி அவர்களின் பங்கு மகத்தானது.
குழு நிர்வாகிகள், வழிபாட்டில் தாம் கலந்து
க�ொள்ள இயலா சூழலிலும், க�ொண்ட
க�ொள்கையிலிருந்து வழுவாது வழிபாட்டைத்
தக்கவர்களைக் க�ொண்டு நடத்தியமை,
ஒரு அமைப்பானது எவ்வாறு செயல்
படவேண்டும் என்று உணர்த்தியது. (அது
இந்த க�ொர�ோனா காலத்திலும் த�ொடர்ந்து
வருவது குறிப்பிடத்தக்கது). வழிபாடு
முடிந்து திரும்பும் ப�ோது தேனம்பாக்கத்தில்
மகா பெரியவர் தங்கி சிவபூஜை செய்த
சிவஸ்தான தரிசனம் பெற்று மகிழ்ந்தோம்.
பின்னர் நடைபெற்ற காவிரி தென்கரைத்
தல யாத்திரைகளில் த�ொடர்ந்து கலந்து
க�ொள்ளும் வாய்ப்பை நல்கினார் இறைவன்.
என் தந்தை, அடியவள் மற்றும் குழந்தைகள்
என மூன்று தலைமுறையைச் சேர்ந்த
நாங்கள் அன்று நால்வரின் பாதையில்
இணைந்தோம். ப�ொன்னியின் செல்வனில்
நாம் படித்திருந்த ச�ோழநாட்டின் வளத்தை
முதன்முறையாக நேரில் பார்த்த ப�ோது
மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது. ஜூலை
மாதம் சற்று நீர் வளம் குன்றியிருந்தாலும்,
ஒவ்வொரு ஊர்களிலும் அமைந்திருந்த
நீர் நிலைகள் வியப்பைக் கூட்டின. ச�ோழ
வளநாடு ச�ோறுடைத்து என சான்றோர்கள்
ஏன் கூறினார்கள் என்று புரிந்தது.
த�ொடர்ச்சி அடுத்த இதழில்...
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 7

பாடகச்சேரி

க�ோதை

ஸ்ரீ இராமலிங்க சுவாமிகள்
' த மி ழ க ம் க ண ்ட ஞ ா னி கள் '
பகுதியில் நாம் அடுத்து தரிசிக்கவிருப்பது
திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் மறு அவதாரம்
எனவும், பைரவ சித்தர் எனவும் மக்களால்
அன்புடன் அழைக்கப்பட்ட பாடகச்சேரி ஸ்ரீ
இராமலிங்க சுவாமிகள். சுவாமிகளைப்
பற்றி சுருக்கமாக கூற வேண்டுமானால்,
வ ள ்ளல ா ரி ன் அ டி ய�ொ ற் றி ஜீ வ
க ா ரு ண ்யத் தி ன் மு க் கி ய த் து வ த ் தை
அனைவருக்கும் உணர்த்தியவர். பஞ்ச
காலத்தில் கும்பக�ோணத்தில் கூழ்சாலையை
நி று வி பல ஏ ழை எ ளி ய வ ர்க ளி ன்
பசிப்பிணியையும், தன்னால் இயன்ற
மருத்துவ உதவிகளைச் செய்து பலரின்
உடற்பிணிகளையும் அகற்றியவர். பல
ஆலயங்களுக்கு நன்முறையில் திருப்பணிகள்
செய்து குடமுழுக்கு நடத்தியவர். என்னை
ந ம் பு ப வ ர்களை எ ன் று ம்
கைவிடேன் என்று சூட்சும
வடிவில் இருந்து தன்
அடியவர்களை இன்றும்
க ா த ்த ரு ள ்ப வ ர் .
சு வ ா மி க ளி ன்
வ ர ல ா ற ் றை ச ற் று
வி ரி வ ா க அ றி ந் து
க�ொள்வோம்.

இளமைக்காலம்
சு வ ா மி க ளி ன்
இ ய ற்பெ ய ர்

இராமலிங்கம் என்பதாம். பிறந்தது
க�ோயம்புத்தூர் மாவட்டம், ப�ொள்ளாச்சி
வட்டம் மஞ்சம்பாளையம் எனும் கிராமம்
(சுவாமிகளின் பூர்வீகம் ஆந்திர மாநிலம்,
அனந்தபூர் மாவட்டம் உருவிக�ொண்டா
என்று கூறுவ�ோரும் உண்டு). பிறந்த
ஆண்டு - 1876 (இது பற்றி சரியான
குறிப்புகள் இல்லை). பெற்றோர் திரு.
கந்தசாமி - திருமதி. அர்த்தநாரி அம்மை.
வீரசைவ ஜங்கமர் வகுப்பைச் சார்ந்தவர்கள்.
கிராமத்தில் உள்ளவர்களின் இல்ல
சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்திக் க�ொடுத்தும்,
திண்ணைப் பள்ளிக்கூடம் நடத்தி கல்வியறிவு
புகட்டியும் வந்துள்ளனர்.
சுவாமிகளின் சிறுவயதிலேயே பெற்றோர்
இறைவனடி சேர்ந்ததால், சுமார் நான்கு
வ ய தி ல் , சி ல ரி ன் உ த வி ய ா ல்
கும்பக�ோணத்தில் இருந்த
ஒரு வீரசைவ மடத்தில்
க�ொண்டு விடப்பட்டார்.
பின்னர் அங்கிருந்து
கர்நாடக ம ா நி ல ம்
பெல்லாரி அருகிலுள்ள
செள்ளகுருக்கி என்னும்
ஊ ரை ச் ச ா ர்ந்த
எரிதாதா சுவாமிகளுடன்
சென்றா ர் . அ ங் கு
அ வ ர் பல ய�ோக
ரகசியங்களை கற்றுக்
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க�ொண்டார். பின்னர் குருநாதரின் உத்தரவின்
பேரில் தன் 12வது வயதில் திரும்ப
கும்பக�ோணம் வந்தடைந்தார். அங்கு
பட்டம் எனும் ஊரில் ஒரு மிராசுதாரின்
பண்ணையில் சேர்ந்து மாடுகளை மேய்க்கும்
பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார்.
ஒ ரு ந ா ள் நீ ண ்ட நே ர ம ா கி யு ம்
இராமலிங்கமும் மாடுகளும் பண்ணைக்குத்
திரும்பாததால் உடன் பணியாற்றிய
வேலையாட்கள் அவரைத் தேடிக் க�ொண்டு
வந்தனர். அங்கு அவர் நவகண்ட ய�ோகத்தில்
இருந்தது கண்டு பயந்துப�ோய் மிரசுதாரிடம்
கூற ஓடினார்கள். (நவகண்ட ய�ோகம் என்பது
உடலை ஒன்பது கூறுகளாகப் பிரித்து
பின்னர் மீண்டும் ஒன்று சேர்க்கும் ஒருவகை
ய�ோகப் பயிற்சி). அவர்கள் மிராசுதாரிடம்
கூறிக்கொண்டு இருக்கும்போதே அனைவரும்
அதிசயிக்கும்படி மாடுகளுடன் திரும்பினார்
இராமலிங்கர். இச்சிறுவன் சாதாரண ஆள்
இல்லை என்று உணர்ந்துக் க�ொண்ட
மிராசுதார் இராமலிங்கரை வணங்கி வேறு
இடம் பார்த்துக் க�ொள்ளும்படி கூறி விட்டார்.

பி ன்ன ர் அ ங் கி ரு ந் து 3 கி . மீ .
த�ொலைவிலுள்ள பாடகச்சேரி எனும்
ஊ ரை வ ந ்தடை ந ்தா ர் சு வ ா மி கள் .
(கும்பக�ோணத்திலிருந்து மன்னார்குடி
செல்லும் வழியில் வலங்கைமானை
அடுத்து பாடகச்சேரி உள்ளது). அங்கு
ஒ ரு க�ொ ட ்ட கை அ மைத் து த ங் கி
வந்தார். ஓரிடத்தில் வேல் நட்டு சிறு
முருகன் ஆலயம் அமைத்து வழிபடத்
த�ொடங்கினார். இங்கிருக்கும்போதுதான்
அ வ ர் வ ள ்ளல ா ர ா ல் சூ ட் சு ம ம ா க
ஆட்கொள்ளப்பட்டு உபதேசம் வழங்கப்
பெற்றார் என்று கூறப்படுகிறது.
பி ன் அ ங் கி ரு ந் து ம் ப ெ ய ர் ந் து
கும்பக�ோணத்தில் காரைக்கால் சாலையில்
உள்ள முத்துப் பிள்ளை மண்டபம் எனும்
இடத்தில் தங்கியிருந்தார். (முக்திக்குள
மண்டபம் எனும் பெயரே பின்னாளில்
மருவி முத்துப் பிள்ளை மண்டபம் ஆனது).
பாடகச்சேரியில் இருந்து வந்ததால்
மக்களால் 'பாடகச்சேரி சுவாமிகள்' என
அழைக்கப்பட்டார். சுவாமிகள் தனியாக
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உ ண வு ப் ப ழ க்க ம் ஏ து ம் வைத் து க்
க�ொள்ளவில்லை. அன்பர்கள் வழங்கும்
உணவை தினமும் ஒருமுறை மூன்று கவளம்
வாங்கி உண்பார். கைகளிலே தண்ணீர்
ஊற்றச் ச�ொல்லி குடிப்பார். அவ்வளவே
அவர் உணவுப் பழக்கம். ஆறடி உயரம்
க�ொண்டவர். வெண்ணிற ஆடை உடுத்தும்
வழக்கம் க�ொண்டிருந்தார். கைகளில்
எப்போதும் ஒரு தடி வைத்திருப்பார். எங்கும்
நிரந்தரமாகத் தங்கும் வழக்கம் இல்லை.

பைரவ உபாசனை
ஒருமுறை பைரவ உபாசகர் ஒருவர்
சுவாமிகளுக்கு பைரவ உபதேசம் செய்து
வைத்தார். அதுமுதல் சுவாமிகளும் பைரவ
வழிபாட்டை (நாய்களுக்கு உணவிடுவது)
இயன்றப�ோதெல்லாம் செய்து வந்தார். அந்த
வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு உணவிடுவதன்
மூலம் ஒருவர் தம் கர்ம வினைகளை
ப�ோக்கிக் க�ொள்ள முடியும் என்பது அவரின்
கூற்று.

பைரவ வழிபாட்டுக்கு முதல் நாள்
சுவாமிகள் அருகில் உள்ள ஊர்களுக்குச்
சென்று நாய்களுக்கு தகவல் ச�ொல்லி
வருவார். மறுநாள் பணியாளர்களிடம்
நூற்றுக்கணக்கான�ோர் அருந்தும் அளவிற்கு
உணவு தயாரிக்கச் ச�ொல்வார். தயாரிக்கப்பட்ட
உணவுகள் வரிசையாக இடப்பட்ட வாழை
இலைகளில் பரிமாறப்படும். அனைத்தும்
தயாரான பின் தன் கைக்கோலால்
தரையில் தட்டுவார். உடனே எங்கிருந்து
வருகின்றன என்று கணிக்க முடியாதபடி
நாய்கள் ஒடிவந்து இலைகளின் முன்
அமர்ந்து உண்ணத் த�ொடங்கும். இதில்
குறிப்பிடத்தக்கது யாதெனில், எத்தனை
இலைகள் ப�ோடப்பட்டு உள்ளனவ�ோ
சரியாக அத்தனை நாய்களே வந்து
உணவு உண்ணும். நாய்களை சுந்தரம்
எனும் பெயரிட்டு அழைக்கும் வழக்கம்
க�ொண்டிருந்தார் சுவாமிகள்.

த�ொடர்ச்சி அடுத்த இதழில்...
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சிறுவனை உயிர்ப்பித்த

ம. நித்யானந்தம்

அவிநாசியப்பர்
ஒரு சமயம் சுந்தரர் திருப்புக்கொளியூர்
என்னும் தலத்திற்கு வந்தப�ோது, அங்குள்ள
ஒரு தெருவில் எதிரெதிர் வீடுகளில்
வித்தியாசமான ஒரு நிலையைக் கண்டார்.
ஒரு வீட்டில் பூணூல் அணிவிக்கும்
நிகழ்ச்சியும், எதிர் வீட்டில் அனைவரும்
ச�ோகமாக இருக்கும் காட்சியைக் கண்டு,
அங்கிருந்தவர்களிடம் அதுபற்றி விசாரித்தார்.
இரண்டு வீட்டிலும் ஒரே வயதுடைய
சிறுவர்கள் இருந்ததாகவும், ச�ோகமாக
இருப்பவர் வீட்டில் உள்ள சிறுவனை
மூன்று வருடங்களுக்கு முன் அங்குள்ள
குளத்தில் இருந்த முதலை விழுங்கி
விட்டதாகவும், இன்று அந்த சிறுவன்

உயிர�ோடு இருந்திருந்தால் அவனுக்கு
பூணூல் அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சியை
நடத்தி இருக்கலாமே என்று வருத்தத்துடன்
இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.
உடனே சுந்தரர் அத்தலத்தில் உள்ள
க�ோயிலுக்குச் சென்று பதிகம் பாட,
இறைவனின் அருளால், இறந்து ப�ோன
சிறுவன் 7 வயது வளர்ச்சியுடன் உயிருடன்
வந்தான். இத்தகைய சிறப்பு மிக்க
திருப்புக்கொளியூர் என்னும் தலமே, க�ொங்கு
நாட்டு தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலங்களுள்
ஒன்றான 'அவிநாசி' திருத்தலம். திருப்பூரில்
இருந்து க�ோயம்புத்தூர் வழியில் 13 கி.மீ.
த�ொலைவில் இத்தலம் அமைந்துள்ளது.
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இக்கோயிலில் ஏழு
நிலைகளுடன் கூடிய
பெரிய இராஜக�ோபுரமும்,
ஐந்து நிலைகளுடன்
கூடிய மற்றொரு
இராஜக�ோபுரமும்
உள்ளது. க�ோயிலின்
தல விருட்சம் பாதிரி
மரம். இக்கோயிலில்
காசி தீர்த்தம், சிவ
தீர்த்தம் என்று இரண்டு
தீர்த்தங்கள் உள்ளன.

அவிநாசி என்பதற்கு அழிவு இல்லாதது
என்று ப�ொருள். காசியில் வாசி அவிநாசி
என்று இப்பகுதியில் உள்ளோர் கூறுவர்.
அதாவது காசியினும் வீசம் (1/16 பங்கு)
உயர்ந்தது அவிநாசி என்று ப�ொருள்.
அ த ன ா ல் இ த ்தலத் து இ றை வ ன ை
வழிபட்டால் மீண்டும் பிறவி கிடையாது
என்பது நம்பிக்கை.
மூலவர் 'அவிநாசியப்பர்' என்னும்
திருநாமத்துடன், பெரிய லிங்க வடிவில்
க ா ட் சி அ ளி க் கி ன்றா ர் . அ ம்பாள்
'கருணாம்பிகை' என்னும் திருநாமத்துடன்
தரிசனம் தருகின்றாள். இத்தலத்தில் சுவாமி
சன்னதி மற்றும் அம்மன் சன்னதிக்கு
நடுவில் முருகப் பெருமான் சன்னதி
உள்ளதால் 'ச�ோமாஸ்கந்த வடிவம்' என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
க�ோஷ்டத்தில் விநாயகர், தட்சிணாமூர்த்தி,
பிரம்மா, துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர் ஆகிய�ோர்
காட்சி தருகின்றனர். பிரகாரத்தில் விநாயகர்,
வள்ளி தேவசேனை சமேத சுப்ரமண்யர், காசி
விஸ்வநாதர், விசாலாட்சி, 63 நாயன்மார்கள்,
மகாவிஷ்ணு, ஆஞ்சநேயர், சூரியன்,
சனீஸ்வரன், பைரவர் ஆகிய�ோர் தரிசனம்
தருகின்றனர். இக்கோயிலில் பைரவர்,

சனீஸ்வரர் சன்னதிகள் விசேஷம்.
ஆண்டுத�ோறும் சித்திரை மாதம்
பிரம்மோற்சவம் நடைபெறுகிறது. பங்குனி
உத்திரத் திருவிழாவின்போது சுந்தரர்,
முதலை விழுங்கிய சிறுவனை உயிர்ப்பித்த
நிகழ்வான 'முதலைவாய்ப்பிள்ளை உற்சவம்'
நடைபெறுகிறது. முதலை இருந்த குளத்திற்கு
தாமரைக் குளம் என்று பெயர்.
இக்கோயிலில் ஏழு நிலைகளுடன் கூடிய
பெரிய இராஜக�ோபுரமும், ஐந்து நிலைகளுடன்
கூடிய மற்றொரு இராஜக�ோபுரமும் உள்ளது.
க�ோயிலின் தல விருட்சம் பாதிரி மரம்.
இக்கோயிலில் காசி தீர்த்தம், சிவ தீர்த்தம்
என்று இரண்டு தீர்த்தங்கள் உள்ளன.
தேவாரப் பாடல் பெற்ற 276 திருத்தலங்கள்
வரிசையில் 205வது தலம். சுந்தரர் ஒரு
பதிகம் பாடியுள்ளார். மாணிக்கவாசகர் தமது
திருவாசகத்தில் இத்தலத்தைப் பாடியுள்ளார்.
அருணகிரிநாதர் இத்தலத்து முருகனை தமது
திருப்புகழில் பாடியுள்ளார்.
இக்கோயிலில் காலை 6 மணி முதல்
மதியம் 1 மணி வரையிலும், மாலை 4
மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையிலும்

நடை திறந்திருக்கும்.
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வாரியார் ம�ொழிகள்









உணவு தேடுவத�ோடு உணர்வும் தேடு
மாசிலா மனமே ஈசன் க�ோயில்
பயிருக்கு முள் வேலி, பணத்துக்கு தருமம் வேலி
பாலும் தேனும் உடலுக்கு உறுதி, வேலும் மயிலும் உயிருக்கு உறுதி
உளம் வசமானால் உலகம் வசமாகும்
வேலையுடையவனிடத்தில் வேலை கேள்
அயர்ச்சி இல்லா முயற்சி உயர்ச்சி தரும்
ஆறு தலை அமலன் ஆறுதலை அருள்வான்

ஜுன் 2021 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
07	கழற்சிங்க நாயனார்	வைகாசி
13
நம்பியாண்டார் நம்பிகள்	வைகாசி
14
நமிநந்தியடிகள்	வைகாசி
14
சேக்கிழார் பெருமான்	வைகாசி

பரணி
புனர்பூசம்
பூசம்
பூசம்

ஜுன் 2021 புரவலர்கள்

சிவத்திருமதி
சுகந்தி

சிவத்திரு
பாலசுப்ரமணி

சிவத்திரு
சங்கரவடிவேல்

சிவத்திரு
சிவகுமார்

கண்டுபிடியுங்களேன் – மே 2021 (விடைகள்)
1.	செருத்துணை நாயனார் இறைவனுக்கு த�ொடுக்கும் மலர் மாலைகளுக்கு
பெரிய புராணம் வழங்கும் திருப்பெயர் என்ன? திருப்பள்ளித்தாமம்
2.

ச�ோமாசிமாற நாயனார் அளிக்கும் அவிர்பாகத்தை பெற அம்மை அப்பர்
எந்த வேடத்தில் வந்தனர்? புலையன் புலைத்தி

3.

தாடகையின் அன்பிற்காக இறைவன் தலைசாய்த்து பூமாலையை ஏற்று
க�ொண்ட திருத்தலம் எது? திருப்பனந்தாள்

4.

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

5. 	காபாலிக வேடம் க�ொண்டு சிறுத்தொண்டரை தடுத்தாட்கொள்ள வந்த பெருமான்
திருசெங்காட்டங்குடி தலத்தினில் எந்த மரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருந்தார்? ஆத்தி
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அட்டவீரட்டான தலங்கள்
பூமன் சிரங்கண்டி அந்தகன் க�ோவல் புரம்அதிகை
மாமன் பறியல் சலந்தரன் விற்குடி மாவழுவூர்
காமன் குறுக்கை யமன்கட வூர்இந்தக் காசினியில்
தேமன்னு க�ொன்றையும் திங்களும் சூடிதன் சேவகமே

திருக்கண்டியூர்
பிரம்மன் சிரத்தைக் க�ொய்தது

திருக்குறுக்கை
காமனை நெற்றிக்கண்ணால்
எரித்தது

திருக்கடவூர்
எமனை காலால் உதைத்தது

திருக்கோவலூர்
அந்தகாசுரனைச் சங்கரித்தது

திருப்பறியலூர்
தக்கன் வேள்வியை தகர்த்தது

திருவதிகை
திரிபுரம் எரித்தது

திருவிற்குடி
சலந்தரனை சாய்த்தது

திருவழுவூர்
யானையின் த�ோல் உரித்தது
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ச�ோழ நாடு வடகரை திருமுறை பாடல் பெற்ற திருத்தல யாத்திரை –
ஜனவரி 2015 – காட்டுமன்னார் க�ோவில் – மாயூரம் – திருப்பனந்தாள்
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அருள்மிகு மலைவளர்காதலி உடனமர் இராமநாதசுவாமி, இராமேஸ்வரம்

தேர்வலஞ் செற்ற மால்செய் திருஇராமேச்சுரத்தைச் சேர்மட நெஞ்சமே!

