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ஆசிரியர் பக்கம்
கங்கையைச் சடையுள் வைத்தார் கதிர்பொறி அரவும் வைத்தார்
திங்களைத் திகழ வைத்தார் திசைதிசை த�ொழவும் வைத்தார்
மங்கையைப் பாகம் வைத்தார் மான்மறி மழுவும் வைத்தார்
அங்கையுள் அனலும் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

- திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய தேவாரம்

மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெறும்.
பக்தர்கள் பாத யாத்திரை, காவடி எடுத்தல்
ப�ோன்ற வழிபாடுகளை மேற்கொள்வார்கள்.
அதுப�ோல ஆடி அமாவாசை அன்று
முக்கிய தீர்த்தங்கள் உள்ள தலங்களில்,
புனித நீராடி, தங்கள் முன்னோர்களுக்கு
தர்ப்பணம் செய்வார்கள். ஆனால்
இந்த ஆண்டும் க�ொர�ோனா தீநுண்மி
கட்டுப்பாடுகள் உள்ளதால் அன்பர்கள்
பாதுகாப்புடன் வழிபாடு செய்யுமாறு
கேட்டுக் க�ொள்கிற�ோம்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
இந்த மாதம் பல முக்கிய திருநாட்கள்
வருகின்றன. அதில் முக்கிய ஒன்று
அம்பிகையின் அவதாரத் திருநாளான
ஆடிப்பூரத் திருநாள். உலக மக்களை
காப்பதற்காக அம்பாள் சக்தி தேவியாக
த�ோன்றியதாகக் புராணங்கள் கூறுகின்றன.
அன்றைய தினம் அன்னையை வழிபட்டு
நன்மை அடைவ�ோம்.
பெரும்பாலான தேவாரப் பாடல் பெற்ற
தலங்கள் இருக்கும் காவிரி நதியின்
சிறப்பைக் க�ொண்டாடும் ஆடிப்பெருக்கு,
முருகப் பெருமானின் அருளை அளிக்கும்
ஆடிக் கிருத்திகை, நமது முன்னோர்களுக்கு
வழிபாடு செய்ய வேண்டிய ஆடி அமாவாசை,
பெண்கள் தங்கள் மாங்கலய பலம் மற்றும்
செல்வ வளம் ஆகியவற்றை வேண்டி
நடத்தும் வரலட்சுமி விரதம் ப�ோன்ற
முக்கிய விரத நாட்கள் இந்த ஆகஸ்டு
மாதத்தில் வருகின்றன. நாம் அனைவரும்
இந்த விரதங்களைக் கடைப்பிடித்து
இறையருளையும், மூதாதையர்களின்
ஆசியையும் பெறுவ�ோம்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
' இ டு ம ்பா வ ன ம் ' த ல த்தை யு ம் ,
அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில்
'திருவானைக்காவல்' தலத்தையும்,
சே வ ற ்கொ டி ய� ோ னி ன் தி ரு ப் பு க ழ் த்
தலங்களில் 'ஞானமலை' குமரனையும்,
தரிசிக்க உள்ளோம். 'தமிழகம் கண்ட
ஞானிகள்' வரிசையில், மகான் சேஷாத்ரி
சு வ ா மி க ள் ' வ ர ல ா று , நால்வ ரி ன்
பாதையுடனான அன்பர்களின் அனுபவங்கள்
ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.

ஆடிக் கிருத்திகையை முன்னிட்டு
முருகப் பெருமான் அருள் பாலிக்கும்
சகல தலங்களிலும் சிறப்பு அபிஷேகம்
திருநீலகண்டம்

அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்
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ஞானமலை
குறமகள் தழுவிய குமரன் வீற்றிருக்கும்

முருகப் பெருமான் ஞானமே வடிவாக
காட்சியளிக்கும் அற்புதத் திருத்தலம்,
பிரம்ம சாஸ்தா வடிவினில் அமர்ந்திருக்கும்
திருத்தலம், கந்தன் வள்ளியுடன் கால் பதித்த
திருத்தலம், இம்மாதம் நாம் தரிசிக்கும்
ஞானமலை திருத்தலம்.

அ ரு ட ்க ோ ல ம் . ஆ கை ய ா ல் ஒ ரு
திருமுகமும் நான்கு திருக்கரங்களும்
க�ொண்டு ஞானகுஞ்சரி, ஞானவல்லி
சமேத ஞானபண்டித சுவாமியாக நின்ற
திருக்கோலத்தில் அருட்காட்சி. ஒரு
கரத்தினில் கமண்டலமும், மற்றொரு
கரத்தினில் ஜபமாலை ஏந்தியும், முன்
வலக்கரம் அபய முத்திரையிலும், முன்
இடக்கரம் இடுப்பிலும் க�ொண்டு காட்சி
தரும் நின்ற க�ோலத்தினை வர்ணித்திட
வார்த்தைகள் தான் ப�ோதும�ோ...

150 படிகள் க�ொண்ட சிறிய மலை
மீதுள்ள எழில் க�ொஞ்சும் திருத்தலம்.
பிரணவத்துக்குப் ப�ொருள் தெரியாத
பிரமனைத் தலையில் குட்டி, சிறையிட்டு,
சிருஷ்டித் த�ொழிலைத் தாமே மேற்கொண்ட

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்
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வள்ளிமலையினிலே தினைப்புனம்
காத்த குறவஞ்சி வள்ளியை வேடுவனாக
வந்து காதல் மணம் புரிந்து, அழைத்து
வரும் வேளையில் முருகன் வள்ளியுடன்
ஞானமலையினில் நின்றதாகவும், பின்பு
திருத்தணியில் அமர்ந்ததாகவும் ஓர் புராணம்
வழங்கப்படுகின்றது.

உள்ளது. சில படிகள் ஏறி மலையின்
மேற் பு றம் செ ன ்றா ல் , அ ங் கு ள்ள
மண்டபத்தில் ஞானப்பூங்கோதை சமேத
ஞானகிரீஸ்வரர் அருள் காட்சி வழங்குகிறார்.
அருணகிரிநாதரை பரமகுருவாகக் க�ொண்டு
இந்த ஞானமலையில் பல்லாண்டுகள்
தவமியற்றியவர் ஞானவெளிச் சித்தர் என்னும்
பாலசித்தர் ஆவார். முருகன் திருவடிகள்
பதிந்த இவ்விடத்தில் தவமியற்றி, மக்களுக்கு
கூன், குருடு, செவிடு, பேடு ப�ோன்ற
குறைகளை நீக்கி, பல ந�ோய்களுக்கு
மருந்தளித்து, ஞானத்தை ப�ோதித்தவர்.
கார்த்திகை மாதம் மூல நட்சத்திர நாளன்று,
இவர் ஞானமலை முருகன் திருவடிகளில்
கலந்தார்.

வள்ளிமலை, ஞான மலை, திருத்தணிகை
மலை என மூன்று தலங்களும் முக்கோண
வடிவினில் ஓர் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.
உற்சவ மூர்த்தியாக அழகன் முருகன்
இடதுபுறம் மடிமீது வள்ளியை அணைத்தவாறு
இருக்கும் திருக்காட்சி வேரெங்கும் காணக்
கிடைக்காத காட்சி. இத்திருக்காட்சியினை
கண்டும், முருகனின் பாத தரிசனமும்
கண்டு மகிழ்ந்த அருணகிரிநாதப் பெருமான்
இத்தல அழகன் மீது இரண்டு அற்புதமான
திருப்புகழ் பாடல்களை சாற்றியுள்ளார்.

இ ர ா ணி பே ட ்டை ம ா வ ட ்டம் ,
காவேரிபாக்கத்திலிருந்து ச�ோளிங்கர்
செல்லும் வழியில் 16 கி.மீ த�ொலைவில்
அமைந்துள்ளது. க�ோவிந்தசேரிகுப்பம் என்று
கேட்டு செல்ல வேண்டும். மேட்டுமங்கலம்
என்னும் ஊரிலிருந்து அழகான ஆலய
வளைவு நம்மை இனிதே வரவேற்க்கும்.
வாருங்கள் நாமும் சென்று ஞானமே
வடிவான கந்தனை கண்டு வணங்கி
மகிழ்வோம்.


"மனையவள் நகைக்க வூரி னனைவரு நகைக்க ல�ோக
மகளிரு நகைக்க தாதை - தமர�ோடும்"
"சூதுக�ொலை கார ராசைபண மாதர்
தூவையர்கள் ச�ோகை - முகநீலர்"
மலையின் மேற்புறம் ஏறிச் செல்லும்
வழியில் முருகன் உண்டாக்கிய 'வேற்சுனை'
திருநீலகண்டம்
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 8

 க�ோதை

மகான் சேஷாத்ரி சுவாமிகள்
வாசக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்.
பாடகச்சேரி ஸ்ரீ இராமலிங்க சுவாமிகளைத்
த�ொடர்ந்து நாம் இம்மாதம் வணங்கவிருக்கும்
அருளாளர், மக்களால் "தங்கக்கை மகான்",
"தங்கக்கை சாமி" என்றெல்லாம் அன்புடன்
அழைக்கப்பட்ட மகான் சேஷாத்ரி சுவாமிகள்.
பஞ்ச பூதத் தலங்களில் மண் தலமாம்
காஞ்சி அருகே பிறந்து, அக்னி தலமாம்
திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்து, தன்னை
நம்பியவர்களுக்கு வழிகாட்டிய மகான்.
மக்களிடம் மட்டுமல்லாது அனைத்து
உயிர்களிடத்தும் அன்பு காட்டியவர். சேஷாத்ரி
சுவாமிகள் தன் அன்பர்களுக்கு அருளும்
விதமே வித்தியாசமானது. வாருங்கள்
சுவாமிகளின் வரலாற்றை சுருக்கமாக
தெரிந்து க�ொள்வோம்.

திருநீலகண்டம்

த�ோற்றம்
சுவாமிகள் பிறந்தது உத்திரமேரூர்
அருகே உள்ள வாவூர். பெற்றோர் திரு.
வரதராஜன் - திருமதி. மரகதாம்பாள். வம்சம்
- காமக�ோடி வம்சம் (ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரால்
காஞ்சி காமாட்சி அம்மையின் நித்திய
பூஜைகளுக்காக நியமிக்கப் பட்டவர்கள்).
தம்பதிகள் குழந்தை வரம் வேண்டி
அன்னை காமாட்சியைத் துதித்ததன் மூலம்,
அன்னையின் அருளால் பிறந்தவர்தான்
சேஷாத்ரி சுவாமிகள். 1870ஆம் ஆண்டு
ஜனவரி 22ல் (தை - ஹஸ்தம்) பிறந்தார்.

தங்கக்கை சேஷாத்ரி
சுவாமிகளுக்கு சுமார் நான்கு அல்லது
ஐந்து வயது இருக்கும்போது ஒருமுறை
காஞ்சி வரதராஜப் பெருமாள் ஆலய
பிரம்மோற்சவத்திற்கு தனது தாயுடன்
சென்றிருந்தார். எங்கும் திருவிழாக் கூட்டமும்,
கடைகளும் நிரம்பி வழிந்தன. அதில் ஒரு
ப�ொம்மைக் கடையைக் கடக்கையில்
அ ங் கி ரு ந ்த கி ரு ஷ்ணர் ப �ொ ம ்மை
சுவாமிகளைக் கவர்ந்தது. தனக்கு அந்த
ப�ொம்மை வேண்டும் என்று கேட்டார். தாய்
வாங்கித் தர மறுத்ததால் அடம் பிடித்து
அழுதார். அதைக் கண்ட ப�ொம்மை
கடைக்காரர் குழந்தையை அருகே அழைத்து
அன்புடன் சிறுவன் வேண்டிய ப�ொம்மையை
எடுத்துக் க�ொள்ள அனுமதித்தார். மரகதம்
அம்மை பணம் க�ொடுத்த ப�ோதும் வாங்க
மறுத்து விட்டார். மறுநாள் தாயும் மகனும்
அவ்வழியே ஆலயத்திற்கு செல்கையில்
அவர்களை அடையாளம் கண்டு க�ொண்டு
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வந்தார். அவரின் 19ஆம் அகவையில் அவருக்கு
திருமணம் செய்யலாம் என்ற பேச்சு வருகையில்
சுவாமிகளின் ஜாதகத்தை பார்த்த ஒருவர் அவர்
சந்நியாசி ஆவார் என்று கூறினார்.

ஓடிவந்தார் அந்த ப�ொம்மைக் கடைக்காரர்.
அம்மையார் புரியாமல் பார்க்க, கடைக்காரர்
சிறுவன் சேஷாத்ரியின் கைகளைப் பிடித்துக்
க�ொண்டு 'தங்கக்கை, தங்கக்கை' என்று
கூறி மகிழ்ச்சியில் அழுதார்.

சுவாமிகள் காஞ்சியில் வசித்த ப�ொழுது
இ ய ன ்ற வ ரை தி ன மு ம் ந ள் ளி ர வி ல்
' மூ க ப ஞ்ச ச தி ' எ னு ம் ம ந் தி ர த்தை
ச�ொல்லிக் க�ொண்டே காமாட்சி அம்மன்
ஆலயத்தை வலம் வருவதை வழக்கமாகக்
க�ொண்டிருந்தார். காஞ்சியில் சேஷாத்ரி
சுவாமிகள் வாழ்ந்த இல்லம், காஞ்சிப்
பெரியவர் அவர்களின் முயற்சியால் 'ஸ்ரீ
காமக�ோடி சேஷாத்ரி விலாசம்' என்ற
பெயரில் தற்பொழுது ஒரு வழிபாட்டுத்
தலமாக விளங்குகிறது.

அம்மையார் என்னவென்று வினவ,
அதுவரை விற்காமல் இருந்த அனைத்து
ப�ொம்மைகளும் முதல்நாள் சிறுவன்
சேஷாத்ரியின் கை பட்ட பிறகு முற்றும்
விற்றுத் தீர்ந்ததாகக் கூறி நன்றி தெரிவித்தார்.
இவ்விஷயம் பிறருக்கும் தெரியவர,
அனைவரும் சிறுவனை தங்கக்கை சேஷாத்ரி
என்று அழைத்தனர்.
சி று வ ய தி லேயே இ றை ப க் தி
வாய்க்கப் பெற்றிருந்தது சுவாமிகளுக்கு.
பெற்றோரிடமிருந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள்
கற் று க் க � ொ ண ்டார் . இ ந் நி லை யி ல்
சுவாமிகளின் பதினான்காம் வயதில்
தந்தையார் தவறி விடவே, தாயின்
அ ர வ ணை ப் பி ல் வ ள ர்ந் து வ ந ்தார் .
சுவாமிகளுக்கு ஆன்மீகத்தில் நாட்டம்
இருந்த அளவிற்கு உலகியலில் நாட்டம்
இல்லை. சிறு வயதிலேயே வேதம், பாஷ்யம்,
சுல�ோகம் என நன்கு கற்றுணர்ந்தார். வட
தேசத்திலிருந்து காஞ்சி வந்திருந்த பாலாஜி
சுவாமிகளிடம் தீட்சை பெற்றார். அதன்பின்
சுவாமிகள் ய�ோகத்திலேயே மூழ்கி இருந்தார்.
அட்டமா சித்திகள் கைவரப் பெற்றார்.

திருவண்ணாமலை
சுவாமிகள் 19ஆம் அகவையில் வீட்டை
விட்டு வெளியேறி பல தலங்களுக்குச்
சென்று இறைவனை வழிபட்டு பின்
திருவண்ணாமலையை அடைந்தார்.
அங்கும் ஓரிடத்தில் தங்காமல் தனக்குத்
தானே பேசிக்கொண்டும், சிரித்துக்
க�ொண்டும் பல இடங்களில் சுற்றித்
திரிந்தார். அவர் பேசியது இறைவனுடன்
என்று அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும்.
அ வ ர் அ தி கம் அ ம ர்ந் து இ ரு ந ்த து
அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் கம்பத்து
இளையனார் சந்நிதி மண்டப வாயிலில்.
தி ன மு ம் அ ண ்ணா ம லையை வ ல ம்
வருவார். மற்றவர்களையும் மலை வலம்
வர ஊக்குவிப்பார். திருவண்ணாமலை
அக்னி மலை என்பதால் அக்னிக்கு உரிய
நாளான செவ்வாய் அன்று மலை வலம்
வருவதை சிறப்பாகக் கூறியுள்ளார் மகான்.

சிலகாலத்தில் சுவாமிகளின் தாயாரும்
இறைவனடி அடைந்தார். அவர் மறைவதற்கு
மு ன் சு வ ா மி க ளி டம் மூ ன் று மு றை
அருணாசல, அருணாசல, அருணாசல
என்று கூறி மறைந்தார். அது மந்திரம்
ப�ோல் சுவாமிகளின் மனதில் ஒலித்துக்
க�ொண்டே இருந்தது. அண்ணாமலை
செல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் எழுந்தது.

தங்கக்கை மகான்
சுவாமிகள் ஓரிடத்தில் நில்லாமல் சுற்றி
வருகையில் திடீரென அருகிலிருக்கும்

தாயாரின் மறைவுக்குப் பின் சுவாமிகள்
தன் சித்தப்பா, சித்தியின் ஆதரவில் வளர்ந்து
திருநீலகண்டம்
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வேண்டியதெல்லாம் அவர்களிடம் முழு
நம்பிக்கையுடன் பக்தி செய்ய வேண்டியது
மட்டுமே. மக்களிடம் மட்டுமல்லாது அனைத்து
உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்தி வந்தார்
சுவாமிகள். ஒருமுறை சுவாமிகளுக்கு
அன்பர்கள் க�ொடுத்த பாலை பூனை ஒன்று
குடித்தது. அதைப் பார்த்துக் க�ொண்டிருந்த
சுவாமிகள் அது குடித்தது ப�ோக மீதம்
இருந்ததைத் தான் குடித்தார். அன்பர்கள்
தடுத்தப�ொழுது "நமக்கு எல்லா உயிர்களும்
ஒன்றுதான்" என்று கூறினார்.

கட ை க ளு க் கு ள் நு ழைந் து ய ா ரு ம்
எதிர்பாராவண்ணம் ஏதாவது ப�ொருளை
கீழே தட்டிவிட்டு ஓடி விடுவார். ஆரம்பத்தில்
சுவாமிகளின் இந்தச் செயல் பலருக்கும்
அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. காலப்போக்கில்
சுவாமிகளின் செயலால் நலிந்திருந்த
தங்களின் த�ொழில் வளர்ச்சி அடைந்ததை
உணரத் த�ொடங்கினர். அதுமுதல் சுவாமிகள்
தங்களின் கடைகளுக்கு வரமாட்டாரா என்று
ஏங்கத் த�ொடங்கினார். இதனால் ஏற்கனவே
இருந்த சுவாமிகளின் பெயரான தங்கக்கை
சேஷாத்ரி என்பது திருவண்ணாமலையில்
தங்கக்கை மகான் எனவும், தங்கக்கை சாமி
எனவும் அன்பர்களால் வழங்கப் பெற்றது.

பல சமயங்களில் அன்பர்கள் தரும்
உணவை உண்ணும்போது வானத்தை
ந�ோக்கி இறைத்துக் க�ொண்டே உண்பார்.
யாரேனும் கேட்டால் பூதங்கள் உணவு
கேட்கின்றன என்பார். சுவாமிகளின்
பதிலில் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு
அன்பர் வினவிய ப�ோது அன்பரின் புருவ
மத்தியில் தன் கட்டை விரலை வைத்து
அழுத்தினார் சுவாமிகள். உடனே கேள்வி
கேட்ட அந்த நபருக்கு க�ோரப் பற்கள்
க�ொண்ட பூதங்களின் காட்சி கிடைத்தது.
விதிர் விதிர்த்துப் ப�ோன அன்பர் சுவாமிகளிடம்
மன்னிப்பு கேட்டுக் க�ொண்டார்.

சுவாமிகள் சுற்றி வரும்போது திடீரென
சிலரின் தலையில் அடிப்பார். சிலரைக்
காரணம் இல்லாமல் திட்டுவார். ஆரம்பத்தில்
காரணம் புரியாமல் இருந்தாலும் பின்னாளில்
தங்களின் தலையெழுத்து மாறியதையும்,
தங்களின் தீவினைகள் மற்றும் ந�ோய்கள்
நீங்கப் பெற்றதையும் உணர்ந்த அன்பர்கள்
சுவாமிகளை வணங்கத் த�ொடங்கினர்.
சுவாமிகளும் உண்மை அன்பும், நம்பிக்கையும்
க�ொண்ட அனைவருக்கும் அருளினார்.
அவர்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு
உதவினார். தீய எண்ணத்துடன் தன்னை
நாடியவர்களை விட்டு ஒதுங்கினார்.

த�ொடர்ச்சி அடுத்த இதழில்...

வாரியார் ம�ொழிகள்
கிணற்றில் விழுந்த ச�ொம்பைப் பாதாளக் கரண்டியால்
எடுப்பார்கள். பாதாளக் கரண்டிக்கு ஆறு முள்.
அதுப�ோல, பிறவியான பெருங்கடலில் நாம்
விழுந்துள்ளோம். ஆறெழுத்தாகிய சடக்கரம் (சடாச்சர
மந்திரம்) நம்மைப் பிறவிப் பெருங்கடலினின்றும்
கரையேற்றும்.
மையால் எழுதிய எழுத்துக்களை
அழிப்பதற்கு ரப்பர் இருக்கிறது.
அ து ப �ோ ல , எ த ன ா லு ம்
அ ழி க்க மு டி ய ா த
தலையிலுள்ள பிரம்மாவின்
எ ழு த ் தை அ ழி க் கு ம்
க ரு வி க ந ்தவ ே ளி ன்
கழலிணைகளாகும்.

மகான்கள் எது செய்தாலும் அதில்
ஒரு நன்மை ஒளிந்திருக்கும். நாம் செய்ய
திருநீலகண்டம்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 11
திருவாரூர் மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டி
தாலுகாவில் தில்லை விளாகம் இரயில்
நி லை ய த் தி ற் கு அ ரு கி ல் உ ள்ள து
'இடும்பாவனம்' என்னும் திருத்தலம்.
கற்பகநாதர் குளம் என்னும் தலத்திற்கு
சமீபம். திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து
முத்துப்பேட்டை வழியாக சுமார் 16 கி.மீ.
முத்துப்பேட்டை வரை பேருந்து வசதிகள்
நிறைய உள்ளன.

ம. நித்யானந்தம்

ஒரு அரச குடும்பத்தில் பிறந்த
இடும்பனும், இடும்பியும், முனிவர் ஒருவரின்
சாபத்தால் அரக்கர்களாக மாறினர். பின்னர்
முனிவரின் அறிவுரைப்படி, இத்தலத்திற்கு
வந்து வழிபட்டு சாபம் நீங்கப் பெற்றனர்.
இதன்பிறகே இடும்பி பீமனைத் திருமணம்
புரிந்துக் க�ொண்டாள். இடும்பனும்,
இ டு ம் பி யு ம் வ ழி ப ட ்ட த ல ம ா த ல ா ல்
'இடும்பாவனம்' என்னும் பெயர் பெற்றது.
அதற்கு முன் இத்தலம் 'வில்வாரண்யம்'
என்று வழங்கப்பட்டது.

கைலாயத்தில் நடைபெற்ற சிவபெருமான்
பார்வதி தேவி திருமணத்திற்கு முப்பத்து
முக்கோடி தேவர்களும் கூடியதால், வடபகுதி
தாழ்ந்து தென்பகுதி உயர்ந்து சமநிலையற்ற
நிலை ஏற்பட, சிவபெருமான் அகத்திய
முனிவரை அழைத்து, "தென்பகுதிக்கு
செல்க! நிலம் சமநிலை அடையும்!" என்று
பணித்தார்.

இ த்த ல த் து
மூ ல வ ர ா ன
'சற்குணநாதேஸ்வரர்', சிறிய லிங்க வடிவில்,
கிழக்கு திசை ந�ோக்கி அருள்புரிகின்றார்.
முன்னொரு காலத்தில் பிரம்மாவுக்கு ஏற்பட்ட
ஒரு சாபத்தால் அவருக்கு சத்வ குணம்
குறைய, பிரமமனும் இத்தலத்திற்கு வந்து
இறைவனை வழிபட சாபம் நீங்கியது.
அதனால் இத்தலத்து மூலவருக்கு இப்பெயர்
ஏற்பட்டது.

தனக்கும் திருமணக் க�ோலத்தைக்
காட்டியருள வேண்டும் என்று அகத்தியர்
வேண்ட, சிவபெருமானின் அருளினால்,
அகத்தியர் வேண்டிக் க�ொண்ட தலங்களில்
எல்லாம் இறைவன் தனது திருமணக்
க�ோலத்தைக் காட்டியருளினார். அவ்வாறு
இறைவன் அகத்தியருக்கு திருமணக்
க�ோலம் காட்டிய தலங்களுள் ஒன்று
'இடும்பாவனம்'.

அகத்தியர்
வழிபட்ட
இடும்பாவனம்
திருநீலகண்டம்
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இத்தலத்து விநாயகர் வெண்மை நிறத்தில்
உள்ளதால் 'வெள்ளை விநாயகர்' என்று
அழைக்கப்படுகிறார். க�ோஷ்டத்தில் விநாயகர்,
தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவர், பிரம்மா,
துர்க்கை ஆகிய�ோர் காட்சி தருகின்றனர்.
உள்பிரகாரத்தில் வள்ளி, தெய்வானை சமேத
முருகப்பெருமான், சிவகாம சுந்தரி உடனுறை
நடராஜர், பைரவர், கஜலட்சுமி, அகத்தியர்,
இடும்பை, சனி பகவான், சூரியன், சந்திரன்
ஆகிய சன்னதிகள் உள்ளன.
ஸ்ரீராமபிரான், பிரம்மா, அகத்தியர்,
எமதர்மன், பஞ்ச பாண்டவர்கள், இடும்பன்,
இடும்பி, சேக்கிழார், இராமலிங்க சுவாமிகள்
ஆகிய�ோர் இத்தலத்திற்கு வந்து இறைவனை
வழிபட்டுள்ளனர்.

கருவறையில் மூலவருக்கு பின்புறம்
அகத்தியருக்கு சிவபெருமான் காட்டிய
திருமணக் க�ோல வடிவம் உள்ளது.
இத்தகைய திருக்கோலம் வேதாரண்யம்,
தி ரு ந ல் லூ ர் , தி ரு வே ற ்கா டு ஆ கி ய
தலங்களிலும் உண்டு. அம்பிகை 'மங்கள
நாயகி' என்னும் திருநாமத்துடன், நான்கு
கரங்கள் க�ொண்டு அருள்பாலிக்கின்றாள்.
எனவே, இத்தலத்திற்கு வந்து சுவாமியையும்,
அம்பாளையும் வழிபட்டால் விரைவில்
திருமணம் கைகூடும் என்பது நம்பிக்கை.

இக்கோயிலின் தலவிருட்சம் வில்வம்.
க�ோயிலின் எதிரில் சீதபுஷ்கரணி தீர்த்தம் உள்ளது.
மூன்று நிலையுடன் கூடிய சிறிய இராஜக�ோபுரம்
உள்ளது. வைகாசி விசாகத்தைய�ொட்டி 10 நாட்கள்
பிரம்மோற்சவம் மிகச் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.
மேலும் மகா சிவராத்திரி, பங்குனி உத்திரம்,
ஆடிப்பூரம், நவராத்திரி, கார்த்திகை தீபம்
ப�ோன்ற விழாக்களும் இங்கு விசேஷமாகக்
க�ொண்டாடப்படுகின்றன.

அகத்தியர் இத்தலத்திற்கு வந்தப�ோது,
தனது பாவங்களால் அரக்க வடிவம் பெற்ற
தேவசர்மன் என்னும் அந்தணனுக்கும்,
அவனது மனைவிக்கும் தனது கமண்டல
நீரைத் தெளித்து, சற்குணநாதரை வழிபடச்
செய்து, அவனது பாவத்தைப் ப�ோக்கினார்.

இத்தலம் தேவாரப் பாடல் பெற்ற 276
தலங்களில், காவிரி தென்கரையின் 108வது
திருத்தலமாகும். திருஞானசம்பந்தர் ஒரு
பதிகம் பாடியுள்ளார். இக்கோயில் காலை
7.30 மணி முதல் 12 மணி வரையிலும்,
மாலை 4.30 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி
வரையிலும் திறந்திருக்கும்


வே த ா ர ண ்ய த் தி ல் வ ழி ப ட ்ட பி ன்
திருஞானசம்பந்தர் இத்தலத்திற்கு வந்தப�ோது
இங்குள்ள மண் எல்லாம் சிவலிங்கமாகத்
த�ோன்றின. அதனால் க�ோயிலினுள்
உள்ளே செல்லாமல் வெளியிலேயே தங்க,
சிவபெருமான் சம்பந்தர் கனவில் த�ோன்றி
க�ோயிலுக்குள் வருமாறு பணித்து, பதிகம்
பெற்றதாகத் தல வரலாறு கூறுகிறது.

திருநீலகண்டம்

ஆகஸ்டு 2021 புரவலர்கள்

சிவத்திரு சிவானந்தம்
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சிவத்திரு சங்கரவடிவேல்

அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் - 7

திருவானைக்காவல்

அகிலாண்டேஸ்வரி

பஞ்ச பூதத் தலங்களில் நீருக்கு உரிய
தலமாக விளங்கும் 'திருவானைக்காவல்'
51 சக்தி பீடங்களில் 'ஞானசக்தி பீடம்'
என்றும் 'தண்டநாத பீடம்' எனும் வராஹி
பீடமாகவும் திகழ்கிறது. இங்கு இறைவன்
சுயம்பு லிங்கமாகக் காட்சியளிக்கிறார்.
அகிலத்தைக் காப்பவளாக அம்பாள்
விளங்குவதால் 'அகிலாண்டேஸ்வரி' என்று
அழைக்கப்படுகிறாள். அப்பர், சுந்தரர்,
சம்பந்தர், தாயுமானவர், அருணகிரிநாதர்
ஆகிய�ோரால் பாடல் பெற்ற தலமாகவும்
இது விளங்குகிறது.
ய ா ன ை பூ ஜி த்த த ா ல் இ து
யானைக்காவல். அம்பிகை ஈசனிடம்
உபதேசம் பெற்ற தலமாதலால் உபதேசத்
தலம். ஜம்பு மாதவ முனிவர் வழிபட்டதால்

ஜம்புவனம், ஜம்புகேஸ்வரம், ஜம்புவீச்வரம்
எனப் பல்வேறு பெயர்களால் இத்தலம்
அழைக்கப்படுகிறது.

ஜம்பு முனிவரின் தவத்தை மெச்சிய
ஈசன் அவருக்கு காட்சி தந்து நாவல்
பழத்தை அளித்தார். பரமசிவன் க�ொடுத்த
நா வ ல் ப ழ த்தை க் க � ொ ட ்டைய� ோ டு
விழுங்கவே அந்த க�ொட்டையிலிருந்த
விதை முளைத்து, செடியாக மாறி, மரமாக
வளர, தலை வெடித்து முக்தி பெற்றார்
ஜம்பு முனிவர். பக்தனாகிய ஜம்புவுக்கு
முக்தி அளித்ததால் இவர் 'ஜம்புகேஸ்வரர்'
என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஈசனின்
கட்டளைக்கிணங்க மானிடப் பெண்ணாக
பூல�ோகத்தில் அவதரித்த பார்வதி தேவி,
காவிரி ஆற்று நீரில் லிங்கம் வடிக்க, அவரது
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திருக்கரங்கள் பட்டு தண்ணீர் லிங்கமாக
மாறியது. திருவானைக்கா தலத்திலுள்ள
ஜம்புலிங்கம் அன்னை உருவாக்கிய
லிங்கமாகும்.
புராண காலத்தில் வெண் நாவல்
மரங்கள் நிறைந்த காடாக இத்தலம்
இருந்தது. சிவகணங்களில் இருவர் தாங்கள்
பெற்ற சாபம் காரணமாக இந்தக் காட்டில்
யானையாகவும், சிலந்தியாகவும் பிறந்தனர்.
சிவலிங்கம் கூரையில்லாமல் இருந்ததால்
சிலந்தி வலை பின்னி வெயில் மழை
படாமல் காய்ந்த சருகுகளை மேலே ப�ோட்டு
சிவலிங்கத்தைக் காத்தது. யானை காவிரி
ஆற்றிலிருந்து தும்பிக்கையால் தண்ணீரைக்
க�ொண்டு வந்து அபிஷேகம் செய்தது. ஒரு
கட்டத்தில் சிலந்தி பின்னிய வலையை
யானை அழிக்கவே, சிலந்தி க�ோபம்
க�ொண்டு யானையின் துதிக்கைக்குள்
நுழைந்து கடிக்க, இரண்டும் இறந்தன.
சி ல ந் தி ம று ஜெ ன ்ம த் தி ல்
க�ோச்செங்கட் ச�ோழனாக பிறந்தது.
க�ோச்செங்கட் ச�ோழனுக்கு பூர்வ
ஜெ ன ்ம வ ா ச ன ை இ ரு ந ்த து
என்பதுப�ோல் அவன் கட்டிய 70
க�ோயில்களும் யானைகள் நுழைய

முடியாத குறுகிய படிக்கட்டுகள் க�ொண்ட
மாடக்கோயில்களாகும். இம்மன்னன்
கட்டிய முதல் க�ோயில் திருவானைக்கா
ஜம்புகேஸ்வரர் ஆலயம். மூலவர் ஐந்தாம்
உட்பிரகாரத்தில் தரைமட்டமாக இருப்பதால்
எப்போதும் தண்ணீர் கசிவு வற்றாமல்
இருக்கிறது. கருவறை முன் உள்ள ஒன்பது
துளைகள் வழியாகத்தான் இவரைத்
தரிசிக்க முடியும்.
அம்பாள் நான்காவது பிரகாரத்தில்
கிழக்கு ந�ோக்கி அருள்பாலிக்கிறாள்.
அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மனின் காதில்
அணிந்திருக்கும் தடாகங்கள் பக்தர்களின்
பார்வைக்கு நன்றாக தெரியும் அளவுக்கு
பெரிதாக இருக்கும். முன்பு அம்பாள்
பார்வைக்கு உக்கிரமாக க�ொடூரமாக
இருந்ததாகவும், பக்தர்கள் அவளைக்
கண்டு அச்சம் க�ொண்டதால், அப்போது
அம்பாளைத் தரிசிக்க வந்த ஆதி சங்கர
பகவத்பாதாள் 'சிவசக்கரம்' என்னும்
இந்த காதணிகளை பிரதிஷ்டை செய்து
அம்பாளின் உக்கிரத்தைத் தணித்தார்.
பின்னாளில் காஞ்சிப் பெரியவர்
பரமாச்சாரியார் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு
ஆ தி ச ங ்க ர ப க வ த்பா த ா ள்
உருவாக்கிப் பிரதிஷ்டை செய்த
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சிவ சக்கரம், ஸ்ரீசக்கரம் ப�ோன்ற இரண்டு
தடாங்கங்களையும் புதுப்பித்து அம்பிகைக்கு
அணிவித்து மகிழ்ந்தார்.
அம்பாளின் முன்புறம் விநாயகரையும்,
அம்பாளுக்கு பின்புறம் முருகனையும்
பி ர தி ஷ்டை செய் து அ ன ்னை யி ன்
உக்கிரத்தை மேலும் தணித்தார்கள். சரஸ்வதி
தேவி வீணையில்லாமலும், சந்திரன்
தேவியருடனும், சனி பகவான் ஜேஷ்டா
தேவியுடனும் தனித்தனி சன்னிதிகளில்
அருள்பாலிக்கிறார்கள்.
அகிலாண்டேஸ்வரி ஜம்புலிங்கேஸ்வரரை
உச்சிக்காலத்தில் பூஜிப்பதாக ஐதிகம்.
பூ ஜை யி ன ் ப ோ து சி வ ாச்சா ரி ய ார்
அன்னையைப் ப�ோல் வேடமிட்டு, கிரீடம்
அணிந்தபடி கையில் தீர்த்தத்துடன் மேள
வாத்தியங்கள் முழங்க, சிவபெருமானுக்கு
பூஜை செய்தபடி அம்பாள் சன்னிதிக்கு
திரும்புவார். அம்பாளே இப்பூஜையைச்
செய்வதாக நினைப்பதால் அர்ச்சகரையே
அம்பாளாகப் பாவித்து வணங்குகிறார்கள்.
சிவன் குருவாகவும், அம்பாள் மாணவியாகவும்
இருந்து கற்று அறிந்து க�ொண்ட தலம்
என்பதால் மாணாக்கர்கள் கல்வியில்

மேன்மை வர திருவானைக்காவுக்கு வந்து
வேண்டிக் க�ொள்கிறார்கள்.
ஆடி மாதத்தில் அம்பாள் இங்கு
சிவனை வேண்டி தவம் இருந்ததால், ஆடி
வெள்ளி சிறப்பாக க�ொண்டாடப்படுகிறது.
அம்பாள் காலையில் லஷ்மியாகவும்,
உச்சிக் காலத்தில் பார்வதியாகவும்,
மாலையில் சரஸ்வதியாகவும் காட்சி
தருகிறாள். அதிகாலையில் க�ோபூஜையும்,
உச்சிக் காலத்தில் சுவாமிக்கு தினமும்
அன்னாபிஷேகமும் நடைபெறுகிறது.
அகிலத்தைக் காக்கத் தவமிருந்த
அகிலாண்டேஸ்வரி சிஷ்யையாக இருந்து
குருவான சர்வேஸ்வரனிடம் ஞான உபதேசம்
பெற்றதால் இக்கோயிலில் இறைவன் இறைவிக்குத் திருக்கல்யாணம் கிடையாது.
ஆலயத்தை தூய்மை செய்யும் உழவாரப்
பணியில் இருந்த வரதன் என்பவன்
ஆலயத்தின் சுத்தம்தான் முக்கியம். ஆகவே,
'எச்சிலை கீழே உமிழாமல் என் வாயில்
உமிழுங்கள்' என்றார். அதன்படி அம்மன்
அவர் வாயில் தாம்புலம் உமிழ்ந்தாள்.
அவர்தான் பின்னாளில் பெரும் புலவராக
விளங்கிய கவி காளமேகம்


கண்டுபிடியுங்களேன் – ஆகஸ்டு 2021
1.	ச�ொக்கநாதப் பெருமான் எந்த நாயனாரிடம் க�ொடுக்க திருமுகப்பாசுரம்
எழுதி அருளினார்?
2.

புகழ்ச்சோழ நாயனாரின் பட்டத்து யானை பூக்கூடையை பறித்து ஊறு
செய்த சிவனடியார் திருநாமம் என்ன?

3.

சுந்தரர் ஆற்றில் ப�ொன் இட்ட தலம் எது?

4.

மூர்த்தி நாயனார் செய்து திருத்தொண்டு எது?

5.

அகலிகை சாப விம�ோசனத்தை குறிக்கும் விரிஞ்சிபுரம் திருப்புகழ் எது?
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நால்வர் பாதையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 அருணாசலம்
செந்தமிழால் செறுவென்ற நற்றமிழ்
நால்வரால் பெற்ற தமிழ்ப் பாடல் உற்ற
திருத்தலங்கள் கற்றுத் தமிழுணர்ந்த
காலமெலாம் நிலைத்த புகழ் நால்வர்
நடந்த பாதை கற்றுணராச் சிறுவனுக்கும்
வாய்த்த சுற்றுலாவில், பெற்ற பெரும் பேறு
நால்வர் பாதையெனும் உற்ற துணைய�ோடு
உற்ற சிவத்தொண்டர் சுரேஷ் பிரியன்
வழிகாட்டுதல�ோடு திருத்தலப் பயணம்
த�ொடங்கியது.
சிவனடி சிந்திக்கும் நாளெல்லாம்
நன்னாளே! கற்றளியும், ச�ொற்றமிழும்
க�ொண்ட ப�ொன்னித் தென்கரையில் சீரளந்த
பேரளத்தில் த�ொடங்கியது திருப்பயணம்.
20.7.19 அன்று காலை மணிவாசகர் உரைத்த
"விருப்பனாகிய திருப்பனையூரில்" அழகிய
இறைவன் - பெரிய நாயகி - கரிகாலன்
கட்டி வைத்த தலம். அழகிய சிற்றூர்.
வழிபாட்டின் நிறைவில் சிற்றுண்டியும்
சுவைத்தலுக்குப் பின், விற்குடி வீரட்டத்
தலத்தில் அகவை முதிய அந்தணர் மட்டும்
முகமன் கூறி வழிபாடாற்றினார்.
திருப்பயற்றங்குடி, செங்காட்டங்குடி,
திருமருகல், சீயாத்தமங்கை வணங்கி
பின் புகலூர் மேவிய புண்ணியன் என்று
நாவுக்கரசரால் நவின்ற திருப்புகலூர்

வந்தடைந்து வழிபாடு செய்தோம். பிற்பகல்
இராமனாதீசுவரம், திருக்கொண்டீசுவரம்,
நன்னிலம் திருத்தலங்கள் வழிபட்டோம்.
இரவு பள்ளியறை பூஜை திருவாஞ்சியத்தில்
சிறப்பு தரிசனம். லலிதாம்பிகை நேரில்
உரையாடுவது ப�ோல் சிறப்பு அலங்காரம்.
இரவு பேரளம் மடத்தில் அடியார்கள்
அன்னம்பாலிப்புக்குப் பின் ஓய்வும்
உறக்கமும்.
இரண்டாம் நாள் 21.7.19 அன்று காலை
திருப்பாம்புரம் வணங்கி பின்னர், அங்கே,
உணவின�ோடு உறவும் உற்றார். பின்னர்
திருச்சிறுகுடி, செவ்வாய் பரிகாரத் தலம்
வழிபடல், திருமீயச்சூர், இளங்கோயில்,
அம்பர் மாகாளம், பூந்தோட்டம் எனும்
திலதைப்பதி, திருக்கோட்டாறு வழிபட்டதும்
மாலை சனியின் திருத்தலம் "தர்ப்பாரண்யம்"
எனும் நள்ளாறு வழிபட்டு, தருமபுரம்
யாழ்முறை நாதர், இரவு புதுவை மாநிலம்
காரைக்கால் திருத்தளிச்சேரி திருவேட்டக்குடி
வழிபடல். நிறைவாக வழிபட்டு ஊர்
திரும்பின�ோம். குழுவினர் அனைவருக்கும்
வணக்கமும், வாழ்த்துக்கள�ோடும் ஊர்
திரும்பின�ோம்.
திருத்தல யாத்திரைத் த�ொடர் 2ல்
பகுதி 6, காவிரி தென்கரைத் தலங்கள்,
"நால்வர் பாதை" நீண்டு க�ொண்டது. 14/159-19 நாட்கள் எம்மை ஆண்டு க�ொண்டது.
"விடையூர்" த�ொடங்கி "கடையூர்" வரையில்
சடையனார் த�ொண்டர் காட்டினார் நல்வழி.

"நாடும் நகரமும் நல்திருக்கோயிலும்
தேடித் திரிந்து சிவபெருன் என்று
பாடுமின் பாடிப் பணிமின் பணிந்தபின்
கூடிய நெஞ்சத்துக் க�ோயிலாக் க�ொள்வானே"
எனும் திருமூலரின் கூற்றிற்கிணங்க
"யாத்திரைத் த�ொண்டர்" சுரேஷ் பிரியன்
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எங்களை ஒருங்கிணைத்தவண்ணம் 14.9.19,
காரிக்கிழமையன்று திருவிடைமருதூர்
மகாலிங்கம் திருக்கோயிலில் த�ொடங்கி,
தென்குரங்காடுதுறை, திருநீலக்குடி, வைகல்
மாடக்கோயில் வழிபட்டு பின்னர் "புண்ணியம்
செய்தாரே புகத்தக்க..." எனும் திருநல்லம்,
க�ோனேரிராசபுரம் சென்று ப�ொன்னியின்
செல்வன் பாட்டி செம்பியன் மாதேவியின்
திருப்பணியால் அதிசயம் உற்ற நடராஜர்
திருமேனியழகில் மெய்மறந்த அடியார்
பெருமக்கள், லிங்கத் திருமேனியும் கலை
வண்ணமும் கண்டு கண்கள் பணித்திட
வணங்கினர். நடராஜர் திருமேனியழகில்
ச�ொக்கிய வண்டு ப�ோல் மயங்கினர். நரம்பு,
திருமுடி, மச்சம் உட்பட அற்புதமான கலை
வடிவம் கண்டு, தித்திக்கும் தேநீர�ோடு
விடைபெற்றோம். பின்னர் கருவிலிக்
க�ொட்டிடை தரிசனம் கண்டோம்.

மேலும் திருவெண்டுறை த�ொடங்கி
திருவாரூர் வரை 3 நாள் யாத்திரையாகவும்
(14-15-16 நவம்பர் 2019) பயணமாக த�ொடங்கி
அச்சிறுபாக்கம் வரை 3 நாள் பயணமாக
(14-15-16 பிப்ரவரி 2020) நடுநாட்டுத்
தலங்களும் தரிசித்தோம். இன்னும்
பல்வேறு சிறப்புத் தலங்கள் பயணிக்க
எண்ணியும், இடையில் வந்த வைரஸ்
என்னும் நச்சுயிரி நாட்டை மட்டுமல்லாது
உலகினை ஆட்டிப் படைக்கின்ற காலச்
சூழல் கருதி பயணங்கள் தடைபட்டது.
எல்லாம் வல்ல சிவபெருமான் விரைவில்
தீர்வு தருவார் என்றே உலகம் எதிர்பார்த்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றது. பயணங்கள் த�ொடரும்!
நால்வர் பாதை வளரும்!
நிறைவாக, பாரத கண்டம் எனும்
திருநாட்டில் மூர்த்தி-தீர்த்தம்-தலம் எனச்

ஆகஸ்டு 2021 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
2
மூர்த்தி நாயனார்	
2
புகழ்ச்சோழ நாயனார்	
5
கூற்றுவ நாயனார்
13
பெருமிழலை குறும்ப நாயனார்
14
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்
14	கழறிற்றறிவார் நாயனார்	

ஆடி
ஆடி
ஆடி
ஆடி
ஆடி
ஆடி

கார்த்திகை
கார்த்திகை
திருவாதிரை
சித்திரை
சுவாதி
சுவாதி

கண்டுபிடியுங்களேன் - ஜூலை 2021 (விடைகள்)
1. 	வேதத்தின் ஆறு அங்கங்கள் எவை? சீக்ஷா, வியாகரணம், சந்தஸ், நிருக்தம்,
ஜ�ோதிடம், கல்பம்
2. ஞானாமிர்தம் நூலின் ஆசிரியர் பெயர் என்ன? வாகீச முனிவர்
3. மணிவாசகர் அருளிய திருக்கோவையாரில் எத்தனை அதிகாரங்கள் உள்ளன? 25
4. அமர்நீதி நாயனாருக்கு அருளிட சிவபெருமான் பூண்டு வந்த திருவேடத்தின்
பெயரென்ன? அந்தணர் குலத்து பிரம்மச்சாரியாக
5. 	காஞ்சிபுரத்து வரதராஜப் பெருமாள் ஊரை விட்டு ஆழ்வார் பின் சென்ற
வரலாற்றைக் குறிக்கும் திருப்பரங்குன்றம் திருப்புகழ் எது? சருவும்படி வந்தனன்
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சிறப்புற்ற தமிழகத்தில் மன்னர்கள்மகான்கள்-ஆதினங்கள்-அருளாளர்களால்,
கட்டப்பட்டும் வணங்கப்பட்டும் வருகின்ற
பல க�ோயில்கள் இன்று கவனிப்பாரின்றி
ஒ ரு கா ல பூ ஜை க் கு ம் த ளி கை விளக்குக்கும் அர்ச்சகரின்றி திருமெய்க்காவல்
அடியார்களால் பராமரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்
அங்கங்கே உள்ள சிவனடியார்களும் உள்ளூர்
பக்தர்களும் இருக்கின்ற ஆலயத்தைப்
பராமரிக்கும் முயற்சியில் முழுமனதுடன்
அர்ப்பணித்தால் க�ோயில்கள் சிறக்கும்.
நாமும் நாடும் சிறக்க வழி வகுக்கும்.
பின்னர் பசிப்பிணியால் பணிந்திட்ட
அடியார் பெருமக்களின் துயர் நீக்க அப்பர்
பெருமானும், சம்பந்தர் பெருமானும்
வேண்டியவண்ணம் ப�ொற்காசுகள் வழங்கி
ஊர் மக்களின் பசிப்பிணி தீர்த்தருளிய
இறைவனை திருவீழிமிழலையில் கண்டும்
வணங்கியும் பாடியும் பரவியும் மகிழ்ந்தனர்.
திருவன்னியூர், க�ோழம்பம் தரிசனம்
க ண ்ட ோ ம் . ம ாலை யி ல் இ ட ரி னு ம்
தளரினும் தாங்கிக் க�ொள்ளும் ஆவடுதுறை
அரனால் திருக்கோயில் வந்து, உயரமான

ருத்ராட்சப் பந்தலின் கீழ் அமர்ந்துள்ள
நந்தியெம்பெருமான் திருவடி பணிந்தோம்.
உள்ளம் பெருங்கோயில் என்றோதிய
திருமூலர் சன்னதி வழிபாடு செய்து
மூலத்தானத்தில் உள்ள க�ோமுத்தீசுவரர்
ச ன ்ன தி யி ல் வ ழி ப ா டு . த�ொடர்ந் து
தேரழுந்தூர், திருத்துருத்தி வழிபாட்டுடன்
இன்றைய திருத்தலப் பயணம் நிறைவு.
15.9.19 காலை மயிலாடுதுறையில்
த�ொடங்கிய வழிபாட்டுக் குழுவினரின் மயூரநாதர்
திருக்கோயில் தரிசனம் செய்து தருமபுரம்
ஆதினம் திருமடத்தில் சென்று வழிபட்டோம்.
பின்னர் திருவிளநகர், திருநனிப்பள்ளி,
செம்பொன்னார் க�ோயில், திருப்பறியலூர்
உள்ளிட்ட தல வரிசையில் வழிபட்டு திருக்கடவூர்
அமிர்தகடேசுவரர் திருக்கோயில் அபிராமி
அம்மன் சன்னதியில் வழிபாடு செய்தோம்.
உடன்வந்த அன்பர் ஒருவர் தம்பதி சமேதராக
தனது 70ம் வயது நிறைவாக வழிபாடு செய்து
அன்பர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தினர். இன்று
எனக்கு 59ம் ஆண்டு நிறைவும் 60 ஆண்டு
த�ொடக்கமும் ஆகும். நாங்களும் தம்பதியராக
சென்று வழிபட்டோம்.


அம்பிகையின் பஞ்ச
ஆட்சி பீடங்கள்

நாகை நீலாயதாட்சி

நாங்கூர் அஞ்சனாட்சி

காஞ்சி காமாட்சி,
காசி விசாலாட்சி, மதுரை மீனாட்சி
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நால்வர் பாதையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 சர�ோஜா
பூழியர்கோன் வெப்புஒழித்த புகலியர்கோன் கழல் ப�ோற்றி
ஆழிமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்தபிரான் அடி ப�ோற்றி
வாழிதிரு நாவலூர் வண்தொண்டர் பதம் ப�ோற்றி
ஊழிமலி திருவாதவூரர் திருத்தாள் ப�ோற்றி
நால்வர் பாதை குழுவின் தலைவர்
திரு. சுரேஷ் பிரியன் மற்றும் குழுவில்
உள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம்.
என் பெயர் சர�ோஜா. சைதாப்பேட்டையில்
வசிக்கிறேன். இந்த யாத்திரைக் குழுவில்
என்னை அறிமுகப்படுத்திய எனது த�ோழி
திருமதி சுசீலா தேவிக்கு என் நன்றி.
இக்குழுவில் நான் இணைந்தவுடன் முதலில்
(1.11.17 முதல் 5.11.17) ச�ோழநாட்டு 40
திவ்ய தேசங்களுக்குச் சென்றேன். பின்னர்
அடுத்தடுத்த அனைத்து யாத்திரைகளிலும்
கலந்துக் க�ொண்டு 276 திருமுறைப் பாடல்
பெற்ற தலங்களில் தற்போது வரை 246
தலங்களைத் தரிசித்துள்ளேன். மேலும்
ச�ோழநாட்டு 40 திவ்ய தேசங்கள் மற்றும்
த�ொண்டை நாடு 20 திவ்ய தேசங்கள் என
ம�ொத்தம் 60 திவ்ய தேசங்களையும் தரிசனம்
செய்துள்ளேன். த�ொடர்ந்து திருப்புகழ்த்
தலங்கள், மகா சிவராத்திரி வழிபாடு,
ஆருத்ரா தரிசனம், பரிக்கல், பூவரசங்குப்பம்,
சிங்ககிரி 3 நரசிம்மர் தரிசனம், ஆன்மீகக்

கண்காட்சி என அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும்
பங்கு க�ொண்டு மனநிறைவுடன் உள்ளேன்.
அடுத்து சுரேஷ் பிரியனின் தாய்
தி ரு ம தி ச ர ஸ்வ தி யு டன் இ ல ங ்கை ,
தாமிரபரணி புஷ்கரணி, பர்வதமலை, கேரளா
திருவஞ்சைக்களம், பெங்களூர், மைசூர்
ஆகிய இடங்களுக்கும் சென்றுள்ளேன்.
இந்த யாத்திரையை எடுத்து நடத்தும்
சுரேஷ் பிரியன் மற்றும் அவரது தாயார்
திருமதி சரஸ்வதி இருவரும் மிகுந்த
அ க்கரை யு டன் செ ய ல்ப டு வ ா ர ்க ள் .
யாத்திரைக்கு வரும் அன்பர்கள் நான்கு
வாகனங்களில் வந்தாலும், ஒவ்வொரு
வாகனத்திலும் தகுந்த அன்பர்களை
நியமித்து, தன் கட்டுப்பாட்டுடன் சரியான
முறையில் கைபேசியில் பேசி திட்டமிட்ட
இடத்திற்கு வரும்படி செய்வார். யாத்திரை
ஆரம்பிக்கும் காலைப் ப�ொழுதில், அது
குறித்த சிறு விளக்கம், அதற்கான கையேடு
அன்பர்களுக்கு வழங்கி விடுவார். சரியான
நேரத்தில் தலங்களை தரிசித்து விட்டு
உணவு, தங்குமிடம் ப�ோன்ற வசதிகளையும்
மிக நன்றாக செய்து முடிப்பார்.
திருப்புகழ் தல யாத்திரை 10.11.18
மற்றும் 11.11.18 அன்று நான் கலந்துக்
க�ொண்டு வள்ளிமலைக்குச் சென்று
திரும்பும்போது எனக்கு திடீரென காய்ச்சல்
வந்தது. யாத்திரை முடிந்து மாலை
ப�ொழுதாகி விட்ட அந்த நேரத்திலும் என்னை
மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று
சிகிச்சை அளித்து, பின்னர் காலை வீடு
வந்து சேரும்போது என் மகனிடம் விவரம்
தெரிவித்து அக்கறையுடன் ஒப்படைத்தார்.
இவருடைய இந்த செயல் என் மனதை
நெகிழ வைத்தது. மேலும் "நல்ல இதயமே
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ஆன்மிகம்" என்றும் எனக்கு உணர்வு
வந்தது. இந்த யாத்திரையில் எனக்கு
ஏற்பட்ட அனுபவம் சுரேஷ் ஒரு சிறந்த
மனிதர் என்பதுதான்.

தனது கட்டுரையின் மூலம் குறிப்பிட்டு
வழங்கிய தாமரை, ரேணுகா ஆகிய
எல்லோருக்கும் என நன்றியுடன் கூடிய
மகிழ்வினை தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.

அடுத்து இக்குழுவின் மூலம் எனக்கு
நிறைய நட்புக்கள் கிடைத்துள்ளது. திரு.
சங்கர வடிவேல் சார், பாலு சார், பிரபு,
ல�ோகநாதன், ராதிகா, பத்மா மற்றும் குழுவின்
ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் திரு. பாலாஜி
மற்றும் திரு. தனஞ்செழியன் ஆகிய�ோர்
ஆவார். மேலும் எனது சக�ோதரிகளாக
திருமதி சரஸ்வதி, திருமதி பரிமளா,
ஷ�ோபா மற்றும் 'நையாண்டி சர�ோஜா,
சவுண்டு சர�ோஜா' ப�ோன்ற பட்டங்களை

அடுத்து இந்த க�ொர�ோனா ஊரடங்கு
காலத்திலும் 2020 ஆண்டு நால்வர்க்கான
குரு பூஜைகளை நடத்தி, அதனை
த�ொடர்ந்து அஸ்ட்ரோ பாலா ஆன்மிக
ஜ�ோதிடம் வழங்கும் ஜூம் மீட்டிங் சிறப்பு
பேச்சாளராக பவனி வரும் நிறுவனர்
மற்றும் தலைவர் திரு. சுரேஷ் பிரியனுக்கு
நன்றி கூறி வெகு விரைவில் யாத்திரை
த�ொடர ஆண்டவனை வேண்டி விடை
பெறுகிறேன்.


'நால்வரின் பாதையில்...' முன்னெடுக்கும் கிராமத்து திருமுறைத்
தலங்களில் நால்வர் குரு பூஜை விழா – மூன்றாம் ஆண்டு

மாணிக்கவாசகர் குருபூஜை – ஜூலை 2021

திருக்கிளியனூர்

வழிபாடு விழா புரவலர்கள்
1. சிவானந்தம், 2.சங்கரவடிவேல் 3.சாமிநாதன் 4.சிவகுமாரன்
5.பாலசுப்ரமணி, 6.பாலசுப்ரமணியன், 7.சுப்பிரமணி, 8.சரவணன்,
9.பாலசுப்ரமணி, 10.சுகந்தி 11.ஷ�ோபனா 12.துர்கா தேவி 13.செல்லம்மா
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அதிபத்த நாயனார் குருபூஜை – தங்கமீன் பிடி திருவிழா
திருநாகைகார�ோணத்து சிவராஜதானி திருத்தல யாத்திரை
29.08.2019
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அருள்மிகு காந்திமதி உடனுறை நெல்லையப்பர், திருநெல்வேலி

தேனில்வண்டமர்பொழில் திருநெல்வேலியுறை செல்வர்தாமே!

