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இராமேஸ்வரம்
பர்வதவர்த்தினி

"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.
நிர்வாக ஆசிரியர்

சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,
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ஸ்ரீ இராமலிங்க
 க�ோதை
சுவாமிகள்

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

டி. ஸ்பாட், சென்னை

கல்வெட்டு பேசும் கற்றளிகள்

ஆன்மீக வாசகர்கள் தங்களது
ஆல�ோசனைகள், விமர்சனங்கள்,
படைப்புகள், ஓவியங்கள் அனைத்தும்
அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 10

திருச்சி பார்த்தி

க�ோடி பாவங்கள்
தீர்க்கும் க�ோடீஸ்வரர்

த�ொலைபேசி : 95000 64880
மின்னஞ்சல் : 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

உண்டு தேவர்களைக் காப்பாற்றிய ஈசன்,
இந்த க�ொர�ோனா என்னும் க�ொடிய விஷ
ந�ோயையும் விரட்டி, உலக மக்களைக்
காப்பதற்கு நாம் அனைவரும் பிரார்த்தனை
செய்வோம்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
சி வ ப ெ ரு ம ா ன் தேவ ர ்க ள ை க்
காப்பதற்காக ஆலகால விஷத்தை உண்டு
நடனம் ஆடியவர். அதனால் அந்த விஷத்தின்
வெப்பத்தைத் தணிப்பதற்காக அவருக்கு
பல்வேறு வகையானப் ப�ொருட்களால்
அபிஷேகங்கள் செய்கிற�ோம். சிவபெருமானை
அபிஷேகப் பிரியர் என்றும் ச�ொல்லுவர்.
அவர் குளிர்ந்தால் இந்த அண்டம் குளிரும்.
இந்த அண்டத்தில் உள்ள நாம் குளிர்வோம்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
' தி ரு க ்கொட ் டை யூ ர் ' த ல த ் தை யு ம் ,
அ ம் பி கை யி ன் ஆ ட் சி பீ ட ங ்க ள்
வரிசையில் 'இராமேஸ்வரம்' தலத்தையும்,
சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்களில்
'சேலம் சுகவன சுப்பிரமணியரை'யும், தரிசிக்க
உள்ளோம். 'தமிழகம் கண்ட ஞானிகள்'
வரிசையில் 'பாடகச்சேரி இராமலிங்க
சுவாமிகள்' வரலாறு நிறைவுப் பகுதி
இடம் பெறுகிறது. மேலும் கல்வெட்டுகள்
பேசும் கற்றளிகள், சில்பா சிற்பி வடித்த
ச�ோழ வளநாட்டின் அழகன் முருகனின்
தலங்கள், நால்வரின் பாதையுடனான
அன்பர்களின் அனுபவங்கள் ஆகியவை
இடம் பெறுகின்றன.

ஆ லகால வி ஷ ம் உண்ட அந்த
ஆடல்வல்லானுக்கு ஆண்டிற்கு ஆறு
முறை மட்டுமே அபிஷேகம் நடைபெறும்.
அதில் முக்கியமான ஒன்று ஆனித்
திருமஞ்சனப் பெருவிழா. ஆனி மாத உத்தர
நட்சத்திரத்தன்று நடராஜப் பெருமானுக்கு
செய்யப்படும் மகா அபிஷேகமே இந்த ஆனித்
திருமஞ்சன நாள். சகல சிவத்தலங்களிலும்
அன்றைய தினம் நடராஜப் பெருமானுக்கு
அபிஷேக ஆராதனைகளும், திருவீதி
புறப்பாடும் நடைபெறும்.

அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

கடந்த ஆண்டைப் ப�ோலவே, இந்த
ஆண்டும் க�ொர�ோனா ந�ோய்த் த�ொற்றின்
தாக்கம் அதிகம் இருப்பதால், அனைவரும்
வீட்டில் இருந்தவாறே நாம் சிற்றம்பலத்தானை
வணங்கி வழிபடுவ�ோம். ஆலகால விஷத்தை
திருநீலகண்டம்
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சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 10

சுகவாழ்வு அளிக்கும்
சுகவன சுப்பிரமணியர்

"திருவளர் சேலத் ...... தமர்வோனே"
என்று அருணகிரிநாதரால் பாடப்பெற்ற
திருத்தலம் இம்மாதம் நாம் தரிசிக்க உள்ள
சேலம் சுகவனேஸ்வரர் திருக்கோயில்.

ஒரு புற்றுக்குள் சென்று பதுங்கின.
உள்ளேய�ோ எம்பெருமான் லிங்க மூர்த்தியாக
அமர்ந்திருந்தார். வேடுவன் கிளிகளை
வெட்ட, கிளி வடிவில் உள்ள சுகப்பிரம்மர�ோ
வேடுவனின் வாள் லிங்க திருமேனி மீது
படாமல் காக்கும் ப�ொருட்டு சிறகுகளால்
காத்து தான் வாளுக்கு இரையாகி நின்றார்.
உடனே எம்பெருமான் திருவருளால் சாபம்
நீங்கும் பேறு பெற்றார்.

நகரின் பிரதான இடமான பழைய
பேருந்து நிறுத்தம் அருகிலும், சேலத்தின்
ஊடே பாயும் மணிமுத்தாற்றின் கரையினில்
அமைந்திருப்பது தனிச்சிறப்பு.
பிரம்மன் படைப்பின் ரகசியங்களை
முனிவர்களுக்கு விளக்கி க�ொண்டிருந்த
சமயம், அதை கேட்டுக் க�ொண்டிருந்த
சுகப்பிரம்ம முனிவர் அதை அப்படியே
சரஸ்வதி தேவியிடம் கூறியதால், பிரம்மனால்
கிளியாக மாறிட சாபம் பெற்றார்.

மூலவர் லிங்கத் திருமேனி பானம்
ஒரு பக்கம் சாய்வாக உள்ளது. முடியில்
வேடனால் வெட்டுப்பட்ட தழும்பு உள்ளது.
அம்மை ச�ொர்ணாம்பிகை
என்ற திருநாமத்துடனும்,
இறைவனார் சுகவனேஸ்வரர்
என்ற திருநாமத்துடனும்
அருள்பாலிக்கின்றனர்.

கிளி வடிவம் க�ொண்ட சுகப்பிரம்மர்
சாபம் நீங்கிட இத்தலத்தில் எம்பெருமானை
நினைந்து வழிபட்டு வந்தார். ஒருநாள் கிளி
வேட்டைக்கு வந்த வேடுவன் ஒருவன்,
கிளிகளை விரட்ட, அனைத்து கிளிகளும்

திருநீலகண்டம்
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இ ர ட ் டை வி ந ா ய கர் , சு கவ ன
சுப்பிரமணியர் தனி சந்நிதி தனி சிறப்பு.
சுகப்பிரம்மர் சிலை, ஜேஷ்டா தேவி
சிலைகளும் தரிசிக்க வேண்டியவை.

திருக்கோயிலுக்கு கிழக்கிலும் மேற்கிலும்
மூன்று நிலை ராஜக�ோபுரம் உள்ளன, கிழக்கு
க�ோபுரம் முன்னே நெடிது உயர்ந்த கருங்கல்
ஸ்தம்பமும், தீர்த்த குளமும் உள்ளது.
அவ்வை பிராட்டி அங்கவை சங்கவைக்கு
திருமணம் செய்து வைத்த சீலம் நிறைந்த
சேலம் மாநகர் சுகவனேஸ்வரரை நாமும்
சென்று வழிபடுவ�ோம். 


ஆதிசேஷன் இத்தல இறைவனை
வழிபட்டுள்ளார். மேலும் பல்லி விழும்
த�ோஷங்கள் நீங்கவும் இத்தல இறைவன்
அனுகூலம் செய்கின்றார்.

ஜூலை 2021 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
2

ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார்	

ஆனி உத்திரட்டாதி

13

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்

ஆனி மகம்

14

அமர்நீதி நாயனார்	

ஆனி பூரம்

21	க�ோட்புலி நாயனார்	

ஆடி கேட்டை

21	கலிய நாயனார்	

ஆடி கேட்டை

கண்டுபிடியுங்களேன் – ஜூலை 2021
1.	வேதத்தின் ஆறு அங்கங்கள் எவை?
2. ஞானாமிர்தம் நூலின் ஆசிரியர் பெயர் என்ன?
3. மணிவாசகர் அருளிய திருக்கோவையாரில் எத்தனை அதிகாரங்கள் உள்ளன?
4. அமர்நீதி நாயனாருக்கு அருளிட சிவபெருமான் பூண்டு வந்த திருவேடத்தின்
பெயரென்ன?
5. 	காஞ்சிபுரத்து வரதராஜப் பெருமாள் ஊரை விட்டு ஆழ்வார் பின் சென்ற
வரலாற்றைக் குறிக்கும் திருப்பரங்குன்றம் திருப்புகழ் எது?
திருநீலகண்டம்
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் - 6

இராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி
இராமேஸ்வரம் பன்னிரு ஜ�ோதிர்லிங்கத்
திருத்தலங்களில் ஒன்று என்பதுடன்,
அம்பிகையின் சக்தி பீடங்களிலும் ஒன்றாகும்.
சேது பீடம் என்று வழங்கப்படும் இத்தலத்தில்
மூலவர் இராமநாத சுவாமியுடன் காட்சி
தரும் அம்பிகை ஸ்ரீபர்வதவர்த்தினி,
த மி ழி ல் ‘ ம லைவள ர ்கா த லி ’ எ ன் று
க�ொண்டாடப்படுகிறாள். இத்திருப்பெயரை
தேவாரம் பாடிய மூவருள் ஒருவரான
திருஞானசம்பந்தர் ‘மலைவளர் காதலி
பாட ஆடி மயக்கா வருமாட்சி இலைவளர்
தாழை முகிழ் விரியும் இராமேச்சுரம்’ என
எடுத்து ஆண்டிருக்கிறார். திருஞானசம்பந்தர்
மற்றும் திருநாவுக்கரசர் ஆகிய�ோரால் பாடல்
பெற்ற தலமாக விளங்குகிறது இராமேஸ்வரம்
இராமநாத சுவாமி திருக்கோயில்.

திருநீலகண்டம்

இராமநாத சுவாமி திருத்தேவியான
அருள்மிகு பர்வதவர்த்தினி அம்பாள்
எழுந்தருளியுள்ள சன்னதியானது ஸ்ரீ
ராமநாதசுவாமியின் வலதுபுறம் தெற்கே
அமைந்துள்ளது. மதுரையில் இருப்பது
ப�ோ ல் சு வா மி சன்ன தி க் கு வ ல து
பக்கம் அம்பிகை சன்னதி இருப்பதால்
மிகவும் மகத்துவம் க�ொண்டதாகும்.
இந்த சன்னதியில் தேவிக்கு இடப்புறம்
அ ர ்த்த ம ண ்டபத் தி ல் ஸ்ரீ ச க ்க ர ம்
நிறுவப்பட்டுள்ளது. பர்வதவர்த்தினி இரு
கைகளில் தாமரை நீல�ோற்பலங்கள்
ஏந்தியும், புன்சிரிப்பும், அபய, வரத
கரங்கள் காட்டியும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர்
நிறுவிய ஸ்ரீசக்கரத்தின் பிந்து சக்தியாக
விளங்குகிறாள்.
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மு த் து ம ாலைக ள் சூ டி ய வளா ய்
பாண்டிய நாட்டு சின்னங்கள் ப�ொறித்த
நகைகள், இரட்டை பக்ஷி பதக்கம்,
தங்க ஆபரணங்கள், காலுக்கு பாஸ்கர
சேதுபதி மன்னர் காணிக்கையாக க�ொடுத்த
வைரக் க�ொலுசுகளுடன் ஜெகஜ�ோதியாகக்
காட்சி தருகிறாள். அம்பாள் சந்நிதியில்
அஷ்ட லட்சுமியர் மற்றும் சண்டிகேஸ்வரி
ஆகிய�ோரும் காட்சி தருகின்றனர்.

பர்வதவர்த்தினி அம்மனை வழிபட்ட பின்னர்,
உப்பினால் ஒரு சிவலிங்கம் உருவாக்கிப்
பி ர தி ஷ ் டை செ ய் து அ பி ஷேக மு ம்
நடத்தினார். என்ன ஆச்சர்யம்! உப்பினால்
ஆன அந்தச் சிவலிங்கம் க�ொஞ்சம் கூடக்
கரையவேயில்லை.
‘சாதாரண மனிதனான நான் செய்த
உப்பு சிவலிங்கமே கரையவில்லை.
அப்படியிருக்க, மகாலக்ஷ்மியின் அவதாரமான
சீதாப்பிராட்டியால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட
சிவலிங்கம், மணலால் செய்யப்பட்டதல்ல
என்று நீங்கள் ஐயப்படும் அந்த மணல்
சிவலிங்கம், கரையாமல் இருப்பதில்
ஆச்சரியம் எதுவுமே இல்லை’ என்றார்.
அம்பாள் பக்தரான ராயர் செய்த உப்பு
சிவலிங்கத்தை பிரகாரத்தில் இராமநாதர்
சன்னதிக்கு பின்புறம் காணலாம்.

சி வப க ்த ன ா ன இ ர ாவ ண னை
அழித்ததால் ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்திக்குப்
பிரம்மஹத்தி த�ோஷம் உண்டானது. இந்த
த�ோஷம் நீங்க இராமேஸ்வரம் கடற்கரையில்
சி வ பூ ஜை செய்ய வி ரு ம் பி ன ார் .
இதற்காக சிவலிங்கம் க�ொண்டு வரும்படி
ஆஞ்சநேயரை அனுப்பினார். ஆனால்
அவர் வருவதற்குத் தாமதமாகவே, நல்ல
நேரம் முடிவதற்குள் பூஜையைத் த�ொடங்க,
சீதாப்பிராட்டியார் மணலில் சிவலிங்கம்
அமைத்தாள். காசி விசுவநாதருக்கு
நிகராகப் ப�ோற்றத்தக்க அளவில் விளங்கும்
சீதாப்பிராட்டியால் மணலில் உருவாக்கப்பட்ட
இந்த சிவலிங்கம்தான் இராமேஸ்வரம்
இராமநாத சுவாமி க�ோயில் மூலவராக
இன்றும் உள்ளது.

வருடந்தோறும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு
அன்று அம்பிகைக்கு சந்தனக் காப்பு
அலங்காரம் நடைபெறுகிறது. அதேப�ோல்
நவராத்திரி வைபவமும் இங்கே விசேஷமாக
நடைபெறும். நவராத்திரி ஒன்பது நாட்களும்
அன்னபூரணி, மகாலட்சுமி, சிவதுர்கை,
க�ௌரி, சாரதாம்பிகை, கஜலட்சுமி,
மகிஷாசுரமர்த்தினி, துர்கை, லட்சுமி,
சரஸ்வதி ஆகிய அருள்கோலங்களில்
அருள்பாலிப்பாள்.

‘ இ ர ாமே ஸ ்வ ர ம் க�ோ யி லி லு ள்ள
சிவலிங்கம், மணலால் ஆனது கிடையாது.
உண்மையில் அது மணலாக இருந்தால்,
அபிஷேகத்தின் ப�ோது கரைந்து
விட்டிருக்குமே’ என்று முன்பு ஒரு
முறை வாதம் எழுந்தது. இந்த
வி ஷ ய ம் , அ ம்பா ள் ப க ்த ர ா ன
பா ஸ ்க ர ர ா ய ரு க் கு த் தெ ரி ய
வந்தது. க�ோயிலுக்கு வந்தவர்,

திருநீலகண்டம்

மார்கழி மாதம் தேய்பிறை அஷ்டமி
தினத்தன்று சுவாமியுடன் ரிஷப
வாகனத்தில் எழுந்தருளி படியளப்பாள்
அம்பிகை. அதேப�ோல் ஆடி மாதம்
திருக்கல்யாணப் பெருவிழாவும்
இங்கே விசேஷம். இவ்விழாவின்
ஓ ர் அ ங ்க ம ாக , அ ம் பி கை
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தன் தாய்வீடான கந்தமாதன பர்வத
ம ண ்டகப்ப டி க் கு ம று வீ டு செ ல் லு ம்
வைபவமும் அற்புதமாக நடைபெறும்.
திருக்கல்யாணப் பெருவிழாக் காலங்களில்
இந்த அம்பிகையையும் சுவாமியையும்
தரிசித்து வழிபட்டால், கல்யாண வரம்

கைகூடும், மாங்கல்ய பலம் பெருகும், மங்கல
வாழ்வு சித்திக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி பின் தங்கப்
பல்லக்கில் வீதி உலா சென்று பக்தர்களுக்கு
அருள்பாலிக்கிறார். தாயுமான ஸ்வாமிகளின்
பாடல் பின்வருமாறு:

பதியுண்டு நிதியுண்டு புத்திரர்கள் மித்திரர்கள் பக்கமுண் டெக்காலமும்
பவிசுண்டு தவிசுண்டு திட்டாந்த மாகயம படரெனுந் திமிர மணுகாக்
கதியுண்டு ஞானமாங் கதிருண்டு சதிருண்டு காயசித் திகளுமுண்டு
	கறையுண்ட கண்டர்பால் அம்மைநின் தாளில் கருத்தொன்றும் உண்டாகுமேல்
நதியுண்ட கடலெனச் சமயத்தை யுண்டபர ஞான ஆனந்தஒளியே
நாதாந்த ரூபமே வேதாந்த ம�ோனமே நானெனும் அகந்தைதீர்த்தென்
மதியுண்ட மதியான மதிவதன வல்லியே மதுசூ தனன்தங்கையே
	வரைரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்த மலைவளர்காதலிப் பெண் உமையே"
பித்ரு பரிகார ஸ்தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் ராமேஸ்வரத்தில் கடலில் குளித்து
பித்ரு பரிஹார பூஜை செய்து, நவராத்திரியில் ஒரு நாளாவது இராமநாத சுவாமி
சன்னதிக்கு அருகிலேயே காட்சியளிக்கும் அன்னை பர்வதவர்த்தினியையும் வணங்கினால்
பித்ரு த�ோஷம், திருமணத் தடை, புத்திரத் தடை நீங்கும் என்பது ஐதீகம். 


கண்டுபிடியுங்களேன் – ஜுன் 2021 (விடைகள்)
1.	காரைக்கால் அம்மையார் பேயுருவு க�ொண்ட பாண்டிய நாட்டு பதி எது?
குலசேகரபட்டினம்

2.

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

3.

சுந்தரரும் சேரமான் பெருமானும் காவிரி ஆற்றில் நீர் பெருக்கு விலகச்
செய்து சென்று தரிசித்த தலம் எது, பாடிய பதிகம் எது? திருவையாறு,
பரவும் பரிச�ொன்றறியேன் நான்

4.

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

5.

அபிராமி பட்டருக்கு திருக்கடவூர் அம்மை நிலவு காட்டியருளிய அந்தாதி
பாடல் எது? 79. விழிக்கே அருளுண்டு

திருநீலகண்டம்
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 7
பாடகச்சேரி

மருத்துவ உதவிகள்

ஸ்ரீ இராமலிங்க
சுவாமிகள்

சுவாமிகள் ய�ோகக் கலையைப்
ப�ோலவே சித்த மருத்துவமும் நன்கு
கைவரப் பெற்றிருந்தார். தன்னை நாடி வந்து
குறைகளைச் ச�ொல்லும் அன்பர்களுக்கு
ஆபத்சகாயம் என்று ச�ொல்லி நெற்றியில்
திருநீறிட்டு, மருந்து க�ொடுப்பார். இவ்வாறு
எண்ணற்றோரின் ந�ோய்களைத் தீர்த்து
அருளியிருக்கின்றார். ஒவ்வொருவரின்
குறைகளுக்கு ஏற்ப சுவாமிகள் க�ொடுக்கும்
மருந்தும், கால அளவும் மாறுபடும். இறந்து
ப�ோனவர்களை சுவாமிகள் உயிர்ப்பித்ததும்
உண்டு.

கூழ் சாலை

சு வா மி க ள்
கு ட ந ் தை யி ல்
இருக்கும்பொழுது ஒருமுறை கடும் பஞ்சம்
நிலவியதால் கூழ் சாலை ஒன்றை நிறுவி
தினமும் ஏழை எளியவர்களுக்கு கூழ்
வார்த்து பசிப்பிணி தீர்க்க ஏற்பாடு செய்தார்.
அதுமட்டுமல்லாது கும்பக�ோணத்தில்
ஒவ்வொரு வருடமும் தைப்பூசம், மாசிமகம்,
வைகாசி விசாகம், ஆடிப்பூரம் ப�ோன்ற விசேட
தினங்களில் ஆயிரக்கணக்கான�ோருக்கு
அன்னதானம் ஏற்பாடு செய்வார். தற்போது
இந்த கூழ்சாலையில் சத்திய ஞான சபை,
சத்திய தரும சாலை, சத்திய வேத வைத்திய
சாலை ஆகியவை இயங்கி வருகின்றன.

திருநீலகண்டம்

சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி...

ஒருமுறை ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த
ஆதப்பர் என்கிற அன்பருக்கு கைகளில்
குன்ம ந�ோய் கண்டது. எவ்வளவ�ோ
வைத்தியங்கள் செய்தும் பலன் காணாமல்
தவித்து வந்தார். கும்பக�ோணத்தில்
பாடகச்சேரி சுவாமிகள் பலரின் ந�ோய்களைத்
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தனிய�ொருவராய் திருப்பணி மேற்கொண்டு
குடமுழுக்கு செய்வது என்பது எளிதான
காரியமா என்ன? ஆயினும் சுவாமிகள்
ச�ோர்ந்து விடவில்லை.

தீர்ப்பது குறித்து அறிந்ததும் ஓட�ோடி வந்து
பணிந்தார். சுவாமிகளிடம் தன் குறையைச்
ச�ொல்லி குணப்படுத்த வேண்டினார்.
மனமிரங்கிய சுவாமிகளும் அவருக்கு
குளிகை மருந்தை க�ொடுத்து உட்கொண்டு
வரச் ச�ொன்னார். உட்கொண்ட சிறிது
காலத்திலேயே கைகளில் ஏற்பட்ட குன்மம்
மாறி குணமடைந்தார் அந்த அன்பர்.

இறைவனை வேண்டிக் க�ொண்டு,
ஒரு ச�ொம்பை கயிற்றில் கட்டி அதைத்
தன் கழுத்தில் உண்டியல் ப�ோல் மாட்டிக்
க�ொண்டு சில அன்பர்களுடன் வீதி
வீதியாகச் சென்று நிதி வசூலித்தார்.
சுவாமிகளே இவ்வாறு தெருவில் இறங்கி
நிதி வசூலிப்பது கண்டு பலரும் தங்களால்
இயன்ற காணிக்கைகளை செலுத்தினர்.
தினமும் வசூலாகும் த�ொகையைக் க�ொண்டு
மறுநாள் ஆட்களுக்கு கூலி க�ொடுத்து
வந்தார் சுவாமிகள். ஒருவாறு மிகுந்த
சிரமங்களுக்கு இடையில் திருப்பணியை
முடித்து குடமுழுக்கை நன்முறையில்
நடத்தினார் சுவாமிகள். நாகேஸ்வரர்
ஆலய ராஜக�ோபுரத்தின் முதல்
தளத்தில் நுழைவாயிலுக்கு மேலே
சுவாமிகளின் சுதை சிற்பம்
உண்டியலை கழுத்தில் மாட்டிய
க�ோலத்தில் இன்றும் உள்ளது.
ஆலயத்துள் அவருக்கு தனி
சந்நிதியும் உள்ளது.

மிக்க மகிழ்ச்சியடைந்த ஆதப்பர்
நன்றிப் பெருக்குடன் சுவாமிகளைப்
பணிந்து தன் நன்றிக் காணிக்கையை
செலுத்த விரும்பினார். சுவாமிகளின்
ஆசியுடன் பாடகச்சேரியில் ஒரு மடம்
கட்டிக் க�ொடுத்தார். பின்னொரு சமயம்
குடந்தை நாகேஸ்வரர் ஆலயத்தில் நடராஜர்
சன்னதியும் தன் ப�ொருட்செலவில் கட்டிக்
க�ொடுத்தார்.

ஆலயத் திருப்பணிகள்
ஒ ரு மு றை சு வா மி க ள்
கு ட ந ் தை யி ல் தேவா ர ப்
பாடல்பெற்ற தலங்களில் ஒன்றான
கீழ்க்கோட்டம் நாகேஸ்வரர்
ஆலயத்திற்கு சென்ற ப�ொழுது,
அங்கு ஆலய வளாகம் புதர்
மண்டி, திருப்பணி இல்லாமல்
கு ட மு ழு க் கு செய்யப்ப ட ா ம ல்
இருப்பது கண்டு மனம் வருந்தினார்
(த�ோராயமாக 1920 - 1923 ஆம்
ஆண்டு). எப்படியாவது ஆலயத்தை
செப்பனிட்டு குடமுழுக்கு செய்ய
விரும்பினார். பல செல்வந்தர்களிடமும்,
வியாபாரிகளிடமும் குடமுழுக்கு
திருப்பணி குறித்து தெரிவித்தார். யாரும்
பெரிய அளவில் முன்வரவில்லை.
அவ்வளவு பெரிய ஆலயத்திற்கு
திருநீலகண்டம்

இ து த வி ர , த ஞ ் சை
கீழவாசல் வெள்ளை விநாயகர்
ஆலயம், திருச்சி உச்சிப்
பி ள ் ளை ய ார் ஆ ல ய ம் ,
புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன்
ஆலயம், சென்னை கிண்டி
முனீஸ்வரர் ஆலயம் ப�ோன்ற
ப ல ஆலயங்களுக்கு சுவாமிகள்
மு ன் னி ன் று தி ரு ப்ப ணி செ ய் து
குடமுழுக்கு நடத்தி இருக்கிறார்.
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உள்ளது. திருவ�ொற்றியூரில் ஒரே இடத்தில்
அருகருகில் பட்டினத்தடிகள், பாடகச்சேரி
சுவாமிகள், அப்புடு சுவாமிகளின் ஆலயங்களை
நம்மால் தரிசிக்க இயலும். (சுவாமிகள்
தாம் சித்தியடைய குடந்தை முக்திக்குள
மண்டபத்தில் ஒரு ஒடுக்க அறையை ஏற்பாடு
செய்து வைத்திருந்தது குறிப்பிடத் தக்கது).

திருவ�ொற்றியூர் மடம்
திருவ�ொற்றியூர்
சுவாமிகள் 1922 முதல் 1948 வரை
குடந்தை முக்திக்குள மண்டபத்தில்
தங்கிருந்தார். அவ்வப்போது அன்பர்களின்
வேண்டுக�ோளுக்கிணங்க சென்னை,
பெங்களூரு, பெல்லாரி, செள்ளக்குருக்கி
ப�ோன்ற ஊர்களுக்குச் சென்று திரும்புவார்.
அங்கு அன்பர்களின் இல்லத்தில் தங்குவார்.
சென்னை திருவ�ொற்றியூரில் 1948 ஆம்
ஆண்டு முதல் 1949ல் முக்தி அடையும் வரை
தங்கியிருந்தார். அப்போது ஹைக�ோர்ட்
சுவாமிகள் என வழங்கப்பட்ட அப்புடு
சுவாமிகளுடன் நட்பு ஏற்பட்டது. அப்புடு
சுவாமிகள் சித்தி அடைந்த பின்னர் அவரின்
சமாதியை திருவ�ொற்றியூர் பட்டினத்தார்
ஆலயத்துக்கு அருகில் அமைத்தார்
பாடகச்சேரி சுவாமிகள்.
வள்ள ல ா ரி ன் ஜீ வகா ரு ண ்ய
தத்துவத்தின்படி ஒழுகி பலரின் பிணிகளைத்
தீர்த்தும், பல வாயில்லா ஜீவன்களின் பசி
ப�ோக்கியும், ஆலயங்கள் செப்பனிட்டும்
த�ொண்டாற்றி வந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகள்
1949ஆம் ஆண்டு ஆடி 14ம் நாள் ஆடிப்பூர
தினத்தன்று (29.07.1949) திருவ�ொற்றியூரில்
முக்தியடைந்தார். சுவாமிகளின் சமாதிக்
க�ோயிலும் பட்டினத்தார் க�ோயில் அருகிலேயே

" ந ா ன் ம றை ந ் தா லு ம் எ ன ் னை
நம்புபவர்களுக்கு என்றும் துணையாக
இ ரு ப்பே ன் " . இ து வே சு வா மி க ள்
நமக்கெல்லாம் கூறியுள்ள நம்பிக்கை
வாக் கி ய ம் . இ ன் று ம் கு ட ந ் தை யி ல்
சுவாமிகள் ஏற்படுத்திய கூழ்சாலையில்
குருவார (வியாழன்) பூஜை, ப�ௌர்ணமி
பூஜை, தைப்பூச விழா, மாசிமக விழா,
ஆடிப்பூர குருபூஜை விழா, திருவாதிரை
பூஜை ஆகியவை சிறப்பாக நடைபெற்று
வருகின்றன. நாமும் கலந்து க�ொண்டு
பாடகச்சேரி சுவாமிகளின் அருள் பெறுவ�ோம்.

 க�ோதை
வாரியார் ம�ொழிகள்

இறைவன் திருக்கோயிலில் மட்டும் இருக்கின்றான்
என்று எண்ணக்கூடாது. நம் உள்ளத்தில் பிரியாது
இருக்கின்றான். அதனால் தான் 'பிரான்' என்று
அழைக்கின்றோம். எண்ணத்திலும், ச�ொல்லிலும்,
செயலிலும் இறைவன் இருக்கின்றான். ஆதலால்,
நம் எண்ணங்களும், ச�ொல்லும், செயலும்
தூயவனவாக இருக்க வேண்டும்.
நாம் இறைவனுடைய சந்நிதியில் இருக்கின்றோம்.
அவன் நம்மை ஒவ்வொரு கணமும் பார்த்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றான். அதனால் அவன் அருளறிய
பாவங்கள் செய்தல் கூடாது.
எனவே, ஒவ்வொரு மனிதனும்
ந ம் உ ள ்ள த் தி ல் இ ற ை வ ன்
உறைகின்றான் என்று எண்ணி,
அவனருளறிய தீவினை
புரியாது, நல்வினையைப்
பயன் கருதாமல் புரிந்து
பி ற வி த் து ன்பத்தை
அகற்றுதல் வேண்டும்.
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திருக்கண்டியூர்
கல்வெட்டு பேசும் கற்றளிகள்

இறைவன்:

பிரம்மசிரக்கண்டீசர், வீரட்டேசர்,
பிரமநாதர், ஆதிவில்வநாதர், திருவீரட்டானத்து
மகாதேவர், திருக்கண்டியூருடைய மகாதேவர்
எனவும்

இறைவி:
மங்களநாயகி, மங்களாம்பிகை எனவும்
அழைக்கப்படுகிறார்
இக்கோவில் ஈசன் தன் பராக்கிரமத்தை
நிகழ்த்திய அட்டவீரட்டான தலங்களுள்
ஒன்று. இத்தலத்தில்தான் பிரம்மனின் ஐந்து
ததலைகளில் ஒரு தலையை க�ொய்து
அவரது ஆணவத்தை அடக்கினார் என்பது
ஐதீகம். ஏழூர் பல்லக்கு திருவிழாவின்
ஐந்தாம் க�ோவில் இது.

அ ர ்த்த ம ண ்டபத் தி ல் 4 அ ழ கி ய
விஷ்ணுகாந்தத் தூண்கள் உள்ளன.
க�ோயிலின் பிற பகுதிகளில் காணப்படும்
ப ெ ரு ம்பான ் மை ய ா ன தூ ண ்க ள்
வெட்டுப்போதிகைய�ோடு கூடிய எண்பட்டைத்
தூண்கள் ஆகும். அர்த்தமண்டபம் மற்றும்
மகாமண்டபத்தின் வெளிப்புறச் சுவர்களில்
எளிய அலங்காரங்கள�ோடு பலகைய�ோடு
கூடிய அரைத்தூண்கள் காணப்படுகின்றன.
நடராஜர் மண்பத்தில் ஒரே ஒரு சிம்மத் தூண்
காணப்படுகிறது. இத்தூண் பல்லவர்கால
தூணாகும்.முதல் திருச்சுற்றில் மதில்
சுவரைய�ொட்டி தெற்கு, கிழக்கு, மற்றும்
மேற்கு திசைகளில் திருச்சுற்று மாளிகைக்
காணப்படுகிறது.

திருச்சி பார்த்தி
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சிற்பங்கள் :
திருச்சுற்று மாளிகையின் கிழக்குப்
புறத்தில் மட்டும் வடகிழக்கு மூலையில்
தென்திசை ந�ோக்கியவாறு பைரவர்,
மேற் கு ந�ோக் கி ய நி லை யி ல் சப்த
விநாயகர் எனும் ஏழு விநாயகர்கள்,
சூரியன், மிகவும் அரிதான அமர்ந்த
நிலையில் அர்த்தநாரீஸ்வரர், சந்திரன்
சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன. இங்கு
காணப்படும் அர்த்தநாரீஸ்வரர் சிற்பம் நின்ற
நிலையில் அல்லாது அமர்ந்த நிலையில்
பின்புறம் ரிஷபத்தோடு காணப்படுகிறது.
மூலவர் சன்னதி கிழக்கு ந�ோக்கிய
நிலையில் கருவறை, அர்த்தமண்டபம்,
முகமண்டபம், மகாமண்டபம் ஆகியவற்றோடு
காணப்படுகிறது. அர்த்தமண்டபத்தின்
நு ழைவா யி லி ன் இ ரு பு ற மு ம் து வா ர
பாலகர்களுக்கு பதிலாக அக்கமாலை
ஏந்திய ஞானஸ்கந்தரும் தாமரை ம�ொட்டு
ஏந்திய வீரஸ்கந்தரும் வீற்றுள்ளனர். முக
மண்டபத்திலேயே மூலவரின் வலப்புறத்தில்
நவகிரக சன்னதியும் அமைந்துள்ளது.
அம்மன் சன்னதி தெற்கு ந�ோக்கிய நிலையில்
இரண்டாம் திருச்சுற்றில் தேவக�ோட்ட
மூர்த்தங்களுடன் காணப்படுகிறது. நான்கு
கரங்களுடன் சமபாத ஸ்தானகத்தில்
அம்மன் திருவுருவம் அமைந்துள்ளது.
பிரம்மா மற்றும் சரஸ்வதி திருமுன் முதல்
திருச்சுற்றில் விஷ்ணு துர்க்கைக்கு அருகில்
கிழக்கு ந�ோக்கிக் காணப்படுகிறது. நான்கு
சிரங்கொண்ட பிரம்மா அமர்ந்த நிலையில்
இருகரங்கள�ோடு புன்னகை புரிவது
ப�ோன்ற த�ோற்றத்துடன் சரஸ்வதிதேவியுடன்
காணப்படுகிறார். சரஸ்வதி நின்ற க�ோலத்தில்
நான்கு கரங்களுடன் காட்சி தருகிறார்.
ப�ொற்காளியம்மன் திருமுன் இரண்டாம்
திருச்சுற்றில் தென்திசையில் வடக்கு

ந�ோக்கிய நிலையில் சுதையினால் ஆன
இரு துவாரபாலிகைச் சிற்பங்கள�ோடு
சி று சி ற ்ப ம ாகக் கா ண ப்ப டு கி ற து .
தேவக�ோஷ்டத்தின் வடக்கே நான்முகன்
மற்றும் சரஸ்வதி, விஷ்ணு துர்க்கை,
பிரம்மா, கிழக்கே லிங்கோத்பவரும் தெற்கே
தக்ஷ்ணாமூர்த்தியும், அதற்கு சற்று தள்ளி
பைரவரும் வீற்றுள்ளனர்.
இத்தலத்தில் காணப்படும் பிரம்மனின்
சிலை என்பது சிவனின் உருவான வாகீசரின்
திருக்கோலமேயாகும். ஆனால் இன்று அவர்
தவறுதலாய் பிரம்மனாய் வணங்ப்படுகிறார்.
அருகேயுள்ள சரஸ்வதி சிற்பம் கூட மிகவும்
பிற்காலத்தில் ஏற்ப்படுத்தப்பட்டதே. வாகீசர்
பற்றி நாம் சிறிது அறிந்துக�ொள்வது
அவசியம்.

கண்டியூர் வாகீசர்:
ஆயிரத்தளி என குறிப்பிடப்படும்
'நந்திபுரம்', நியமம் என ஊரில் மட்டுமே
இவ்வகை அரிய சிலைகள் உள்ளது.
அ ன ் றை ய ந ந் தி பு ர ம் ஆ யி ர த ்த ளி
எனும் பெருநகரம் இன்றைய கண்டியூர்
வீரசிங்கம்பேட்டை மற்றும் அருகேயுள்ள
ஊர்களால் ஒருங்கிணைந்த ஊராய் அன்று
இருந்துள்ளது.பல்லவன் உருவாக்கிய
நந்திபுர ஆயிரத்தளியை ஒத்து அவர்களுக்கு
கீழடங்கிய முத்தரையர்களால் நியமத்து
ஆயிரத்தளி எனும் நகரம் உருவாக்கப்பட்டது.
நியமம் கல்லனை -திருக்காட்டுப்பள்ளி
இடையே சிற்றூராய் இன்று உள்ளது.
'ஆடகப்புரிசை நந்திபுரத்து ஆயிரத்தளி' என
சிறப்பித்து கூறப்படும், நந்திவர்மபல்லவனால்
நிர்மானிக்கப்பட்ட இந்நகரிலும், அவர்களின்
சிற்றரசர்களான முத்தரையர்களின் தலைநகரான
நியமத்திலும் இவ்வகை வழிபாடு இருந்துள்ளது.
ஆயிரம் லிங்கங்களை நிர்மாணித்து வணங்கும்
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வழக்கம் இவ்விரு ஊர்களில் இருந்துள்ளது.
இன்றும் அவ்வூர்களை சுற்றி ஆங்காங்கு
நிறைய எண்ணிக்கையில் பாணலிங்கங்கள்
கிடைக்கின்றன.
வாகீசர் எனும் இச்சிற்பங்கள் ப�ொதுவாக
ஐந்தரை அடி உயரம் குறையாமல்
இருக்கும். இறைவன் தாமரைபீடத்தில்
சுகாசனக�ோலத்தில் அமர்ந்திருப்பார்.நான்கு
தலைகளுடன் நாற்கரங்களுடன் கம்பீர
க�ோலத்திலிருப்பார்.நான்கு முகங்களிலும்
நெற்றிக்கண் இருக்கும்.
சிவனை சதாசிவமூர்த்தமாக வழிபடுவது
ஒருநெறி.பல்லவர்களும் ச�ோழர்களும்
சதாசிவ வடிவத்தை பல்வேறு விதங்களில்
வடித்துள்ளனர். இரண்டாம் நந்திவர்மனின்
உ த யேந் தி ர ம் செப்பே டு ம் ச த ா சி வ
வணக்கம் கூறித்தான் ஆரம்பிக்கிறது.
எனவே பெரும்பாலும் இச்சதாசிவ வழிபாடு
நான்முகனாகவே வடிக்கப்பெறும்.
ம ா ணி க ்க வாசகர் , ச து ர ன ா கி ய
வாகீசரை 'தாமரைச்சைவனாக' காட்டுகிறார்.
தேவாரம், திருவாசகத்திலும், அஜிதாகாமம்,
காரணாகாமம் ப�ோன்ற ஆகமநூல்களிலும்
வாகிசர் குறிக்கப்படுகிறார். இவ்வரிய
சிற்பம் இன்று பிரம்மனாக கண்டியூரிலும்,
செந்தலையிலும் வணங்கப்படுகிறார்.

பல்லவர்காலத்தில் இக்கோவில்
ஆற்காட்டு கூற்றத்தின் கீழ் இருந்தது.
இவ்வூரில் ஒரு காளாபிடாரி க�ோவில்
இருந்ததை நிருபதுங்கனின் கல்வெட்டு
தெரிவிக்கிறது.
பராந்தகச�ோழனின் கடைசிமகன்
உத்தமசீலி குறித்த கல்வெட்டுகள் ம�ொத்தம்
ஐ ந் து ம ட் டு மே , அ தி ல் இ க ்கோ வி ல்
கல்வெட்டும் ஒன்று. இக்கல்வெட்டில் அவர்
பகல்விளக்கு எரிக்க தானமளித்துள்ளார்.
அம்பாள் க�ோவிலிலுள்ள முதலாம்
ர ாஜேந் தி ர ன் கல்வெட் ட ொ ன் று ,
பராந்தகஈஸ்வரம், வானவன்மாதேவீஸ்வரம்
எனும் இருக�ோவில்கள் இருந்ததை
தெ ரி வி க் கி ற து . இ வ் வி ரு க�ோ வி லு ம்
ப ள் ளி ப்படை க�ோ வி ல் எ ன
கருதப்படுகிறது! இக்கோவில் இன்று
மு ற் றி லு ம் இ ரு ந ்த சு வ டி ல்லா ம ல்
ப�ோய்விட்டது. எனினும் கண்டியூருக்கு
அருகே இரட்டைக்கோவில் எனும் ஊர்
இன்றும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அவ்வூரிலேயே இப்பள்ளிப்படைக்கோவில்
இ ரு ந் தி ரு க ்க வேண் டு ம் எ ன்ப து
ஆய்வாளர்கள் கருத்து. 


ஜூலை 2021 புரவலர்கள்

கல்வெட்டு சிறப்புகள்:
இக்கோவிலில் பல்லவ மன்னன்
நி ரு ப து ங ்க வி க ்ர ம வ ர ்ம ன் , ச �ோ ழ
மன்னர்களான முதலாம் பராந்தகன்,
சுந்தரச�ோழன்,ஆதித்த கரிகாலன், முதலாம்
ராஜேந்திரச�ோழன் ஆகிய�ோர் காலத்துக்
கல்வெட்டுகள் உள்ளன. கல்வெட்டுகளில்
இறைவனின் பெயர் திருவீரட்டானத்து
மகாதேவர், திருக்கண்டியூருடைய மகாதேவர்
என்று குறிப்பிடப்படுகின்றார்.

சிவத்திரு
ஹரிஹரன்

சிவத்திருமதி
பரிமளா
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சிவத்திரு
சிவகுமாரன்

சிவத்திரு
தீபன்

சிவத்திரு
ருக்மணி முத்து

நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 10

க�ோடி பாவங்கள்
ம. நித்யானந்தம்
தீர்க்கும் க�ோடீஸ்வரர்
கும்பக�ோணத்துக்கு மேற்கே 3 கி.மீ.
த�ொலைவில் அமைந்துள்ளது க�ொட்டையூர்.
இவ்வூருக்கு அருகில் சுவாமிமலை உள்ளது.
இவ்வூர் முழுவதும் ஆமணக்குச் செடிகள்
நிறைந்த காடாக இருந்தது. ஆமணக்கு
க�ொட்டைச் செடியின் கீழ் சிவபெருமான்
எழுந்தருளியதால் இந்த ஊர் 'க�ொட்டையூர்'
என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ச�ோழ அரசன் ஒருவனுக்கு சிவபெருமான்
க�ோடிலிங்கமாகக் காட்சி க�ொடுத்ததால்
இத்தலத்து மூலவர் 'க�ோடீஸ்வரர்' என்று
வணங்கப்படுகின்றார்.
மூலவர் 'க�ோடீஸ்வரர்' என்னும்
திருநாமத்துடன், லிங்க வடிவில் காட்சி
அளிக்கின்றார். மூலவர் திருமேனியில்
க�ோடி சிறிய லிங்கங்கள் அமைந்துள்ளது

சி றப்பா கு ம் . இ வரைத் த ரி சி த ் தா ல்
முற்பிறவிகளில் நாம் க�ோடி பாவங்கள்
செய்திருந்தாலும் நீங்கிவிடும் என்பதும்,
இங்கு ஒரு புண்ணியம் செய்தால் அது
க�ோடி புண்ணியமாகப் பெருகும் என்பதும்
நம்பிக்கை.
அம்பிகை 'பந்தாடு நாயகி' என்னும்
திருநாமத்துடன் தரிசனம் தருகின்றாள். நின்ற
க�ோலத்தில் காட்சி தரும் அம்பாள், பந்து
ஆடுவது ப�ோல் தனது ஒரு காலை சற்று
முன்புறமும், ஒரு காலை சற்று பின்புறமும்
வைத்திருப்பது ப�ோல் காட்சி தருகின்றாள்.
அவரை வணங்கினால் தனது காலினால்
நமது பாவங்களை உதைத்துத் தள்ளி
விடுவாள் என்பது ப�ோல் இக்காட்சி உள்ளது.
க�ோஷ்டத்தில் விநாயகர், தட்சிணாமூர்த்தி,
துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர் ஆகிய�ோர் காட்சி
தருகின்றனர். பிரகாரத்தில் க�ோடி விநாயகர்,
க�ோடி வள்ளி தேவசேனை சமேத சுப்ரமண்யர்,
க�ோடி சண்டேஸ்வரர் என்று க�ோடிப் பெருமை
உடையவர்களாக இருக்கின்றனர்.
மேலும் பஞ்ச லிங்கங்கள், கஜலட்சுமி,
அஷ்டபுஜ துர்க்கை, சாஸ்தா, சதுர்புஜ துர்க்கை,
சனீஸ்வரன், பைரவர் ஆகிய�ோர் தரிசனம்
தருகின்றனர். இக்கோயிலில் நவக்கிரகங்கள்
தங்களது வாகனங்களுடன் காட்சி தருகின்றனர்.
இத்தல விருட்சமான ஆமணக்குச்
செடியின் கீழ் அமர்ந்து ஆத்ரேய மகரிஷி
தவம் செய்ததால் 'ஹேரண்ட முனிவர்'
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என்னும் பெயர் பெற்றார். இத்தலத்திற்கு
அருகில் உள்ள திருவலஞ்சுழியில் வலமாக
ஓடிய காவிரியில் பூமிக்கு அடியில் ஓடியது.
அதை மேலே வரச் செய்வதற்காக அந்த
பிலவில் ஹேரண்ட முனிவர் இறங்கினார்.
அதன் பின்னர் காவிரி மீண்டும் மேலே
செல்லத் த�ொடங்கியதாகக் கூறவர். முனிவர்
பூமிக்கு அடியில் இருந்து வெளிவந்த இடமே
க�ொட்டையூர் தலமாகும். இராமர், பிரம்மா,
தேவேந்திரன், நாரதர், மார்க்கண்டேயர்,
பத்ரய�ோகியார் ஆகிய�ோர் வழிபட்ட தலம்.
இக்கோயிலில் ஐந்து நிலைகளுடன் கூடிய
இராஜக�ோபுரம் உள்ளது. இக்கோயிலில்

சில்பா சிற்பி
வடித்த ச�ோழ
வளநாட்டின்
அழகன்
முருகனின்
மூன்று
தலங்கள்

தீர்த்தமான அமுதக் கிணறு க�ோயிலுக்கு
உள்ளேயே இருக்கிறது.
தேவா ர ப் பா ட ல் ப ெ ற ்ற 2 7 6
திருத்தலங்கள் வரிசையில், காவிரி வடகரைத்
தலங்களில் 44வது தலம். திருநாவுக்கரசர்
ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார். அருணகிரிநாதர்
இத்தலத்து முருகனை தமது திருப்புகழில்
பாடியுள்ளார்.
இக்கோயில் காலை 7 மணி முதல்
மதியம் 12 மணி வரையிலும், மாலை 4.30
மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையிலும்
நடை திறந்திருக்கும். 


எட்டுக்குடி

புரவாச்சேரி

என்கண்
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நால்வர் பாதையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 தாமரை வெங்கட்
நாங்கள் தரிசித்த பெரும்பாலான
க�ோ யி ல ்க ள் கி ர ா ம ப் பு ற ங ்க ளி ல்
இருந்தமையால் அனைவரும் சற்று
சிரமப்பட்டே பயணிக்க நேர்ந்தது. தற்காலத்தில்
இத்துனை வாகன வசதிகள் இருந்தும்
நாம் சிரமப்படுவதாக எண்ணுகிற�ோமே,
அக்காலத்தில் இறையடியார்கள் எப்படி
நடந்தே தல யாத்திரை மேற்கொண்டு
இறைவனைத் தேடி தரிசித்திருப்பார்கள்
என்று எண்ணுகையில் அவர்களின்மீது
க�ொண்ட மதிப்பு கூடியது.
சிறுத்தொண்டர் வாழ்ந்த பதியான
தி ரு செ ங ்காட்டங் கு டி , அ ப்பர் பி ர ா ன்
இறைவனின் கழலடி இணைந்த திருப்புகலூர்,
திருவாஞ்சியம் திருத்தலத்தில் பள்ளியறை
பூஜை, திருமீயச்சூர் ஆலயத்தில் அன்னை
லலிதாம்பிகைக்கு க�ொலுசு சாற்றும் வாய்ப்பு,
அம்பர் மாகாளம், திருநள்ளாறு, தருமபுரம்,
திருக்கடையூர், திருநல்லம், திருவாவடுதுறை,
மயிலாடுதுறை மாயூரநாதர், அபயாம்பிகை
அம்மையின் திருப்பள்ளியெழுச்சி வழிபாடு,
க�ோடியக்கரைக் குழகர், அப்பரடிகளும்,
சம்பந்தப் பிள்ளையும் திருக்கதவம் தாழ்
திறந்து மூடப்பாடிய திருமறைக்காடு,
க�ோட்புலி நாயனாரின் திருநாட்டியத்தான்குடி,

சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி...
திருக்கோளிலி, திருப்புகழ் தலமான
எண்கண், நாகை நெல்லுக்கடை மாரியம்மன்,
தி ரு ந ாகை க ்கார�ோ ண ம் , எ ட் டு க் கு டி
முருகன், சிக்கல், கீழ்வேளூர், கரவீரம்,
தலையாலங்காடு, திருவாரூர் தலங்களில்
இறைவனை தரிசித்தோம். ஒவ்வொரு
தலங்களிலும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம்
கிடைத்தது.
இந்த யாத்திரையில் குறிப்பிடத்தக்க
விடயங்கள் யாதெனில், நாம் சென்ற பல
தலங்களில் இறைவனும், இறைவியும்
அமைதி சூழக் காட்சி தந்தனர். சில
தலங்களில் மெய்க்காப்பாளர்கள் மட்டுமே
இருந்தனர். அவர்களும் சிரமம் பாராமல்
ஆலயத்தின் சாவியை எடுத்து வந்து
திருக்கோயிலை திறந்து நாம் தரிசனம்
பெற உதவினர். எந்த ஒரு பிரதிபலனையும்
எதிர்பாராமல் அவர்கள் இறைவனுக்கும்,
அடியவர்களுக்கும் ஆற்றும் த�ொண்டு
ப�ோற்றுதலுக்கு உரியது.
இரண்டாவது, நமது குழு வாகன
ஓட்டுநர் திரு.மாரிமுத்து அவர்கள் காய்ச்சலில்
அவதியுற்றப�ோதும் சிறிதும் சுணங்காமல்
வாகனத்தை நேர்த்தியாக செலுத்தி வந்தது,
அவர் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஓட்டுநர்
என்று பறைசாற்றியது.
2020 ஆங்கிலப் புத்தாண்டை ஒட்டி
திருப்புகழ் தலமான திருமுட்டத்தில்
நடைபெற்ற வழிபாட்டிலும், மாத இறுதியில்
சென்னையில் நடைபெற்ற இந்து சமய
ஆன்மீக மற்றும் சேவை கண்காட்சியிலும்
கலந்து க�ொள்ளும் வாய்ப்பு கிட்டியது.
க ண ்கா ட் சி ந ட ந ்த ஏ ழு ந ாட ்க ளு ம்
நால்வரின் பாதையில் குழு சார்பாக
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அமைக்கப்பட்டிருந்த அரங்கில் குழுவைச்
சேர்ந்த பல தன்னார்வலர்கள் தன்னலம்
பாராது பணியாற்றினர். அவர்களின் பணி
பாராட்டுதலுக்குரியது.
அடுத்து நம் குழு நடத்திய திவ்ய தேச
யாத்திரையில் கலந்து க�ொண்டதன் மூலம்,
அதுவரை தரிசிக்க இயலாமல் விடுபட்டிருந்த
காஞ்சி வைகுண்டவாசப் பெருமாள் மற்றும்
திருப்புட்குழி விஜயராகவ பெருமாளை
வணங்கி த�ொண்டை நாட்டு திவ்ய தேச
தரிசனத்தை பூர்த்தி செய்தேன். பிப்ரவரியில்
நடந்த நடுநாடு மற்றும் த�ொண்டை நாட்டு
திருத்தல யாத்திரையில் திருவாமாத்தூர்
க�ோயில், வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி
சுவாமிகள் திருச்சமாதி, திருவக்கரை,
இரும்பை மாகாளம், திருஅரிசிலி, கிளியனூர்,
அச்சிறுப்பாக்கம் ஆகிய தலங்களைத்
தரிசித்து த�ொண்டை நாட்டு திருமுறைத்
தலங்களின் தரிசனத்தை பூர்த்தி செய்யும்
பேறு பெற்றேன்.

இல்லை அடியார்களுடன் அளவளாவ
செல்கிறேனா என அடியேனே ஐயுறும்
வகையில் அவர்களுடன் இணைந்து
திருமுறைகள் பாராயணம் செய்வதிலாகட்டும்,
இறைவனுக்கு பூத்தொடுப்பதிலாகட்டும்,
நம்மால் இயன்ற சிறுசிறு பணிகளை
செய்வதிலாகட்டும் எத்தனை க�ோடி
இன்பம் வைத்தாய் இறைவா என்று பாடத்
த�ோன்றுகிறது.
அடியார்கள் என்று ச�ொல்வதைவிட, ஒரு
குடும்பமாய் மாறிவிட்டோம் என்றே கூறத்
த�ோன்றுகிறது. இங்கு இவ்வடியவளுக்கு
பல அம்மாக்களும், அப்பாக்களும்,
அ ண ்ணன ்க ளு ம் , அ க ்கா க ்க ளு ம் ,
த�ோழர்களும், த�ோழிகளும் கிடைத்துள்ளனர்.
திருவிளையாடல் திரைப்பட பாணியில்
விளையாட்டாய்க் கூறுவதானால்,

இதுவரை நால்வரின் பாதையில் எனது
அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து க�ொண்டதை
ப�ோலவே, நால்வரின் பாதையில் எனது உறவு
எனும் தலைப்பில் என் அனுபவங்களின்
இன்னொரு பரிமாணத்தையும் பகிர்ந்துக்
க�ொள்கிறேன்.

"பக்திக்கு - ஷ�ோபனா அம்மா,
கண்டிப்புக்கு - சரஸ்வதி அம்மா, அமைதிக்கு
- பரிமளம் அம்மா, நையாண்டிக்கு - சர�ோஜா
அம்மா, சேவைக்கு - தனலட்சுமி அம்மா,
குறும்புக்கு - ரேணுகா அக்கா, த�ோழமைக்கு
- த�ோழிகள் பவித்ரா, சுமதி, ஸ்ரீலேகா
என இது என் குடும்பமாய் மாறிவிட்டது.
சங்கரவடிவேல் அப்பா, சேகர் அப்பாவையும்
குறிப்பிடாமல் இருக்கவியலாது."

ஒருபுறம் அம்மையப்பர் தரிசனமும்,
ஆ ல ய வ ழி பா டு ம் ஆ ன ந ்த த ் தை
க�ொடுத்தாலும், நம் அடியார்களின் அன்பு
க�ொடுத்த மகிழ்ச்சி வார்த்தைகளில்
அடங்காது. ஒத்த கருத்துள்ள அடியார்களின்
அருகாமை எவ்வளவு குதூகலத்தைத்
தரும் என்று இந்த தல யாத்திரைகள்
ச�ொல்லிக் க�ொடுத்துள்ளன. அடியேன்,
ஆலய தரிசனத்துக்கு செல்கிறேனா

ஒ ரு ப ெ ண ்ணா ய் , ந ம்மா ல்
பா து காப்பாக செ ன் று அ னைத் து
தலங்களையும் தரிசித்து வர இயலுமா
என்ற தயக்கத்தையும், ஏக்கத்தையும்
மாற்றி, அனைத்து அடியார்களும் நம்
குடும்ப உறவுகள் என்ற எண்ணத்தை
வ லு ப்ப டு த் தி யு ள்ள து ந ால ்வ ரி ன்
பாதையில் யாத்திரை குழு. வாழ்க,
வளர்க இக்குழுவினரின் த�ொண்டு! 
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'நால்வரின் பாதையில்...' முன்னெடுக்கும் கிராமத்து திருமுறைத்
தலங்களில் நால்வர் குரு பூஜை விழா – மூன்றாம் ஆண்டு

திருநாவுக்கரசர் மற்றும் சம்பந்தர் குருபூஜை விழா – மே 2021

திருவிஜயமங்கை
திருக்கருக்குடி
வழிபாடு விழா புரவலர்கள்
1. குமரவேல் 2. மணி 3. சிவகுமார் 4. சுகந்தி 5. அருணாச்சலம்
6. கற்பகம் 7. இராஜேஸ்வரி 8. சங்கரவடிவேல் 9. பரிமளா 10. ஆனந்த்
11. பாலசுப்பிரமணியன் 12. வெங்கடசுப்பிரமணியன் 13. ஹேமலதா
14. சர�ோஜா 15. பாலசுப்பிரமணி 16. மகேஷ் 17. பிரேமா சுந்தர், 18. ஜெயஸ்ரீ
19. தணிகைமலை 20. வளையாபதி 21. சிவசேகர்

சேக்கிழார் குருபூஜை மற்றும்
அருணகிரிநாதர் குருபூஜை – ஜுன் 2021

சேக்கிழார்

அருணகிரிநாதர்
வழிபாடு விழா புரவலர்கள்

1. ஏழுமலை, 2. அனுசூயா, 3. சுகந்தி, 4. சரஸ்வதி, 5.குமரவேல்,
6.பாலசுப்ரமணி, 7.கற்பகம் 8.தணிகைமலை 9. கிருபாநிதி, 10.சர�ோஜா
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அருள்மிகு ய�ோகநாயகி உடனமர் அட்சயநாதர், திருமாந்துறை (சூரியனார் க�ோயில் அருகில்)

