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

வேற்காட்டில் அருளும்
வேதபுரீஸ்வரர்
ம. நித்யானந்தம்
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ஆசிரியர் பக்கம்
த�ோடுடையான் குழையுடையான் அரக்கன்றன் த�ோளடர்த்த
பீடுடையான் ப�ோர்விடையான் பெண்பாகம் மிகப்பெரியான்
சேடுடையான் செங்காட்டாங் குடியுடையான் சேர்ந்தாடுங்
காடுடையான் நாடுடையான் கணபதீச் சரத்தானே.

- திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரம்

அப்பம், ம�ோதகம் படைத்து, ஐங்கரனை
வ ண ங் கி ந ன்மை க ள் ந ட ை ப ெ ற
அனைவரும் பிரார்த்திப்போம். ஔவையார்
அருளிச் செய்த விநாயகர் அகவல்
உள்ளிட்ட பாடல்களை பாராயணம் செய்து
அவரை வழிபடுவ�ோம்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
இ றை வ னி ன் தி ரு வ ரு ளா லு ம் ,
உங்களின் பேராதவினாலும், நமது
'திருநீலகண்டம்' மின்னிதழ் ஓராண்டை
நிறைவு செய்கிறது. இதழ் சிறப்பாக
வெளிவருவதற்கு ஆதரவு அளித்து வரும்
அன்பர்களுக்கும், வாசகர்களுக்கும் எங்கள்
நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
' தி ரு வேற் கா டு ' வேத பு ரீ ஸ ்வ ர ர்
தலத்தையும், அம்பிகையின் ஆட்சி
பீடங்கள் வரிசையில் 'திருவண்ணாமலை'
தலத்தையும், சேவற்கொடிய�ோனின்
திருப்புகழ்த் தலங்களில் 'வள்ளிமலை'
வாழ் முருகனையும் தரிசிக்க உள்ளோம்.
'தமிழகம் கண்ட ஞானிகள்' வரிசையில்
'மகான் சேஷாத்ரி சுவாமிகள்' வாழ்க்கை
வரலாற்றின் நிறைவுப் பகுதி இடம்
ப ெ று கி ற து . மே லு ம் வி ந ாய க ப்
பெருமானின் ஆறுபடை தலங்கள்,
நால்வரின் பாதையுடனான அன்பர்களின்
அ னு ப வ ங ்கள் ஆ கி யவை இ ட ம்
பெறுகின்றன.

இம்மாதத்தின் முக்கிய திருவிழாவாக
விநாயகப் பெருமானின் அவதாரத்
தி ரு ந ாளா ன வி ந ாய க ர் ச து ர் த் தி
க�ொண்டாடப்ப டு கி ற து . மு ழு மு த ற்
கடவுளான விநாயகப் பெருமானை
முக்கிய வழிபடு தெய்வமாக க�ொண்டது
'காணாபத்யம்' என்று வழங்கப்படுகிறது.
பிள்ளையார், கணபதி, ஆனைமுகன்,
விக்னேஸ்வரன், கணேசன் என்று பல்வேறு
திருப்பெயர்களால் வணங்கப்படுகின்ற
விநாயகப் பெருமானை வணங்கிய
பி ற க ே ந ல்ல நி க ழ் வு க ளை ந ா ம்
த�ொடங்குகின்றோம்.
ஆவணி மாதம் வளர்பிறை சதுர்த்தி
அன்று க�ொண்டாடப்படுகின்ற விநாயகர்
சதுர்த்தி விழாவன்று அருகம்புல் சாற்றி,

திருநீலகண்டம்

அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்
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நால்வர் பாதையுடன்...

உபசரிப்பு ப�ோன்றவற்றால் மனம் நெகிழ்ந்து
ப�ோயினர் என் பெற்றோர்கள்.
இவை அனைத்திற்கும் முத்தாய்ப்பாக
ஒருநாள் இரவு வேளையில் சுரேஷ்
ஐயாவிடம் இருந்து கைபேசியில் அழைப்பு
வந்தது. பார்த்ததும் மிகுந்த சந்தோசம்.
ஒவ்வொரு யாத்திரை முற்று பெற்றவுடன்
புதிதாக வருபவர்களுக்கு ப�ோன் செய்து
அவர்கள் நலத்தினையும், யாத்திரையின்
நிறை/குறைகளை விசாரிப்பாராம். அன்று
எனக்கும் அவ்வாறு நடந்தது. அதுமுதல்
இன்னும் நிறைய யாத்திரைகள் இவருடன்
பயணிப்பது என்று முடிவு செய்தேன்.

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 மா. குமரவேல்
மண்ணில்நல் லவண்ணம் வாழலாம் வைகலும்
எண்ணில்நல் லகதிக்கு யாதும�ோர் குறைவிலை
கண்ணினல் லஃதுறுங் கழுமல வளநகர்ப்
பெண்ணினல் லாள�ொடும் பெருந்தகை யிருந்ததே.

இதுவரை மூன்று முறை பாடல் பெற்ற
திருத்தலங்கள், பஞ்ச கடம்பத் தலங்கள்,
சுந்தரர் குரு பூஜை, சிவராத்திரி சப்த
மங்கைத் திருத்தலங்கள் ப�ோன்றவை
தரிசிக்கும் பேறு கிடைத்தது.

வணக்கம், அடியேன் குமரவேல்,
மாடம்பாக்கத்தில் வசிக்கின்றேன். நால்வரின்
பாதையில் என்னுடைய உறவானது 2018
ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்து ஆன்மீக
கண்காட்சியில் த�ொடங்கியது எனலாம்.
பாடல் பெற்ற தலங்களை பார்க்க அழைத்துச்
செல்லும் அமைப்பு எங்கேனும் உண்டா
என்று தேடிக் க�ொண்டிருந்த எனக்கு ஈசன்
அருளால் சக�ோதரர் சுரேஷ் ஐயாவினை
சந்திக்கும் பாக்கியம் இந்த கண்காட்சியில்
கிடைக்கப் பெற்றது. மன நிறைவுடன்
என்னுடைய விலாசம், கைபேசி எண்
ப�ோன்றவற்றை பதிவு செய்துவிட்டு வந்தேன்.
விரைவில் சுரேஷ் அவர்களிடம் இருந்து
அழைப்பு வந்தது, திருத்தல யாத்திரை
பதிவு பற்றி. உடனே முன்பதிவு செய்தேன்
என் பெற்றோருக்காக.

இது மட்டுமா! உலகமே முடங்கிக்
கி ட க் கு ம் இ க்கட்டா ன இ ந ்த க ால
கட்டத்திலும் நலிவடைந்த குடும்பங்களுக்கு
நம்மாலான உதவிகளை வழங்குவதற்கு
ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தித் தந்த அந்த
மாண்பினை ப�ோற்றுகின்றேன். குழுவினர்
அனைவரும் ஒரு குடும்பமாக இருக்கின்ற
பண்பினை திருத்தல யாத்திரை மூலம்
மற்றும் மூலமாகவும் கண்டு பூரிப்படைந்தேன்.
கடைசியாக பூண்டி க�ோயிலில் சுந்தரர்
குரு பூஜை நிகழ்வில் க�ோயிலுக்கு
வருமுன்பாகவே, வருகின்ற அனைத்து
அடியார்களுக்கும் உணவு எடுத்து வந்து
பசி ப�ோக்கிய விதம் அனைவரையும்
வெகுவாகக் கவர்ந்தது.

முதல் திருத்தல யாத்திரை என்
பெற்றோர்கள் நிறைவு செய்தனர் இந்த
குழுவின் மூலம். மிகுந்த உற்சாகம்,
மனநிறையு அவர்களிடம், அது மட்டுமா!
சுரேஷ் ஐயாவின் பெருமை, அவர்களின்
ஒருங்கிணைப்பு, பழக்கம், பயணிகளின்

திருநீலகண்டம்

எம்பெருமானின் திருக்கருணையாலே
" ந ால்வ ரி ன் பாதை யி ல் " கு ழு வி ல்
இணைந்ததற்கு பெருமைப்படுகின்றேன். 
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வள்ளிமலை மேவு வள்ளி
மணவாளப் பெருமாளே

முருக பக்தர்களுக்கு வேண்டுவன
அருளும் அன்னை வள்ளி அவதரித்த
திருத்தலம், முருகப்பெருமான் கிரியா
சக்தியாக தெய்வானையுடன், இச்சா
ச க் தி யா க வ ள் ளி ய ை ம ண மு டி த் து
அருள்பாலிக்கின்ற அற்புத தலம், நமது
சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தல
வரிசையில் பன்னிரென்டாவது தலமாக
இம்மாதம் நாம் தரிசிக்கும் திருத்தலம்
வள்ளிமலை.

வேட்டைக்கு சென்ற வேடுவத் தலைவன்
நம்பிராஜன் அக்குழந்தையை எடுத்து
'வள்ளி' என பெயரிட்டு வளர்த்தான்.

வேடர் குலத்தவர் முருகப்பெருமானை
கு ல தெய்வ ம ா க வ ழி ப டு ம் ம ர பு
உடையவர்கள். வள்ளியும் அவ்வழியே நின்று
கந்தனையே தன் மனம் முழுவதும் நினைந்து
நினைந்து, தன் வடிவினையே முருகனுக்காக
உவந்தளித்து, தனக்கு கணவராக வர
வேண்டி பக்தி செலுத்தி வந்தாள்.
முருகனை கணவனாக அடைய விரும்பிய
வள்ளி, இத்தலத்தில் திருமால் பாதத்தை
வை த் து வ ழி பட்டாள் .
வள்ளியும், தெய்வானையும்
மு ன் ஜென்ம த் தி ல்
முருகப்பெருமானை மணக்க
வேண்டும் என தவமிருந்ததை

ஒ ரு ச ம ய ம் தி ரு ம ா ல் , சி ல மு கி
என்ற நாமத்தில் முனிவர் வேடத்தில்
பூ ல�ோ க த் தி லு ள ்ள ஒ ரு வ ன த் தி ல்
தவமிருந்தார். அப்போது மகாலட்சுமி மான்
வடிவில் அவர் முன்பு வரவே, முனிவர்
மானை பார்த்தார். இதனால் கருவுற்ற
மான், வள்ளிக் க�ொடிகளின் மத்தியில் ஒரு
பெண் குழந்தையை ஈன்றது. அவ்வழியே

திருநீலகண்டம்

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்

4

ேம 2021

எண்ணி, வேடர் ப�ோல் சென்று தினைப்புனம்
காத்து நின்ற வள்ளியை நேரில் கண்டு,
காதலிக்க த�ொடங்கினார். சட்டென்று
வந்த நம்பிராஜன் காணாதவாறு வேங்கை
மரமாக நின்று, வய�ோதிக வடிவிலே வந்து
வள்ளியை அணைத்து, அதன் பின்னர்
விநாயகப் பெருமானின் உதவியுடன்
வள்ளியினை ஆட்கொண்டு தன்னுடைய
திருவிளையாடலை நிகழ்த்தி, நள்ளிரவிலே
யாரும் அறியா வண்ணம் வள்ளி கரம்
பிடித்து அழைத்து சென்றார்.

கள்ளக் குவால் பை, குடிவாழ்க்கை, கை
ஒத்து வாழும், சிரம் அங்கம் அம் கை,
முல்லைக்கும் மாரன், வரைவில் ப�ொய்,
வெல்லிக்கு வீக்கும் என பதின�ோரு அற்புதத்
திருப்புகழ் பாடல்களை அருணகிரிநாதர்
இத்திருத்தலத்தினில் அருளிச் செய்துள்ளார்.
மலை அடிவாரத்தில் உள்ள குளத்திற்குச்
'சரவணப் ப�ொய்கை' என்று பெயர்.
குளத்திற்கு அருகே வள்ளியின் க�ோயில்
ஒன்றும் அமைந்துள்ளது. குளத்தை அடுத்து
வரும் படிக்கட்டுகளில் ஏறித்தான் முருகனை
வழிபட முடியும்.

தன் குலக்கொழுந்தை வேடுவன்
ஒருவன் அழைத்து சென்றதை அறிந்து,
நம்பிராஜன் வேடுவர் படை க�ொண்டு
சூழ்ந்து நின்றார். எதிர் நிற்பத�ோ கைத்தலம்
பற்றியவளின் தந்தை, எப்படி த�ொடுப்பத�ோ
பாணம் என வேலன் குறவஞ்சியின் முகம்
ந�ோக்கி நின்றார். வந்ததே வள்ளியின்
கடைக்கண் பார்வையால் ஒரு சகிம்சை,
ஒரே பாணம்... மடிந்தது வேடர் படை.
துடிதுடித்து வள்ளி நிற்க, தன்னை வளர்த்த
குலம் காக்க வேண்டினாள். முருகன்
காத்து அருளினார். வந்தது குறிஞ்சி நிலக்
கடவுள் முருகனே என அறிந்து நம்பிராஜன்
மணமுடித்து வைத்தான். வள்ளித் திருமணம்
நடந்தது. மால் மருகனாய் நின்றான்
ஷண்முகன் வள்ளிமலையிலே.

படிக்கட்டுகளின் பாதையில் ஆங்காங்கே
மண்டபங்களும் அமைந்துள்ளது. ஆனால்
8 கால் மண்டபம் மட்டும் மிகவும் சிறப்பு
வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. வள்ளிமலைக்
க�ோயிலை புதுப்பிக்கும் பணிகள் நடந்த
ப�ோது, 8 கால் மண்டபப் பகுதியில் உள்ள
ஒரு கல்லை அகற்றும்போது அங்கிருந்து
வாசனை நிரம்பிய புகை வந்ததாகவும்,
அதற்குள் சித்தர்கள் தியான நிலையில்
இருந்ததைப் பார்த்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
அதனால் அவ்விடத்தில் மட்டும் எந்தவித
மாற்றமும் செய்யாமல் அந்த கல்லை
அப்படியே மூடிவிட்டனர்.
படிகளைக் கடந்து க�ோயிலுக்குச்
சென்றால் க�ொடிமரம். அதனை த�ொடர்ந்து
அங்கு நம் கண்களை வியப்பில் ஆழ்த்தும்
வகையில் ஒரே கல்லினால் குடைந்து

அல் அசல் அடைந்த, அல்லி விழியாலும்,
ஐயுமுறு ந�ோயும், ககனமும் அநிலமும்,
திருநீலகண்டம்
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அளிக்கிறது. க�ோயிலின் மூல தெய்வமாக வள்ளி
தெய்வானையுடன் முருகன் காட்சி அளிக்கிறார்.
இங்கு பக்தர்களுக்கு திருமாலின் பாதம் ப�ொறித்த
சடாரி சேவை செய்யப்படுகிறது.

செய்யப்பட்ட க�ோயில் நம்மை
அதிசயிக்க வைக்கிறது.
நுழைவாயிலில் உள்ள ஒரு
சந்நதியில் வள்ளி அம்மன் உருவம்
பாறையில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த சிற்பத்திற்கும் ஆடைகள்
அணிவிக்கப்பட்டு தீபாராதனைகள்
நடைபெறுகின்றன. அவரை வணங்கி
விட்டு உள்ளே செல்லும்போது
சாதாரண உயரம் க�ொண்டவர்களும்
குணிந்துதான் செல்ல வேண்டும்.
அவ்வளவு தாழ்வான நுழைவாயிலை
அடுத்து முருகன் கர்ப்பகிரகம் காட்சி

மலையின் உச்சியில், திருமால் கிரீஸ்வரா
க�ோயிலும் உள்ளது. ஆசிரமத்தின் மேற்குப்
பகுதியில் ஒரு சுனை உள்ளது. அதனை
சூரியன் காணாத சுனை என்று அழைக்கின்றனர்.
ஏனெனில் அந்த சுனையின் மீது சூரியனின்
கணைகள் விழுந்ததே இல்லையாம். இதற்கு ஒரு
புராணக் கதையும் உள்ளது. அதாவது முருகன்
வயதான த�ோற்றத்தில் வள்ளியிடம் வந்து தனக்கு
பசிப்பதாகக், தேனும், தினை மாவும் தரும்படி
கேட்டார். அதன்படி வள்ளியும் க�ொடுத்தார்.
அதனை சாப்பிடும்போது முருகனுக்கு விக்கல்
எடுத்ததாகவும், அதற்காக வள்ளி ஓட�ோடிச் சென்று
இந்த சுனையில் இருந்துதான் தண்ணீர் க�ொண்டு
வந்து க�ொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மலை
உச்சியில் உள்ள குளத்தில் வள்ளி மஞ்சளை
அரைத்துக் க�ொண்ட பாறை ஒன்று உள்ளது.
இங்கே உள்ள வள்ளிமலை ஸ்வாமிகளின்
ஆசிரமம் பக்கத்தில்தான் முருகன் தன்னை
வேங்கை மரமாக மாற்றி நின்று க�ொண்ட இடமும்
உள்ளது என்கிறார்கள்.
வள்ளிமலை என்றாலே இங்கு வாழ்ந்து
சித்தியடைந்த ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகளையும்,
இத்தலத்திற்கு பெரும் திருத்தொண்டு ஆற்றிய
திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகளையும்
நினைவு கூறாமல் இருக்க முடியாது.
நாமும் சென்று குறவஞ்சி வள்ளியையும்,
வள்ளி மணவாளப் பெருமாளையும் தரிசித்து
வழிபட்டு மகிழ்வோம்.
ர ா ணி ப்பேட்டை ம ா வ ட்ட ம் , வ ாலாஜா
பேட்டையிலிருந்து திருவலம் வழியாக 25 கி.மீ
தூரத்திலும், வேலூர் காட்பாடி வழியாக 27 கி.மீ
தூரத்திலும் வள்ளிமலையினை சென்றடையலாம். 
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 8

சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி…

மகான் சேஷாத்ரி சுவாமிகள்

பல வருடங்கள் க�ோடைக் காலத்தில்
தண்ணீரின்றி மக்கள் தவித்து
சுவாமிகளிடம் முறையிட்ட ப�ோது,
சுவாமிகள் வானத்தை ந�ோக்கிப்
பார்ப்பார். சிறிது நேரத்தில் மழை
பெய்ய ஆரம்பிக்கும். இவ்வாறு
பலமுறை நடந்ததுண்டு.

வேறெங் கு ம் ச ெ ல்ல வி ல்லை .
சாதாரண அன்பர்கள் முதல்
காஞ்சிப் பெரியவர், ரமண
மகரிஷி என இன்னும் பல
ம க ான்களா லு ம் வி ய ந் து
பாராட்டப்பட்ட சேஷாத்ரி
சுவாமிகள் இப்பூவுலகை
விட்டு புகழுலகுக்கு செல்லும்
நாளும் வந்தது. அன்பர்களின்
அ ன் பு வே ண் டு க �ோ ளு க் கு
இணங்கி, தனக்கு அபிஷேக
ஆராதனைகள் செய்ய அனுமதித்த
சுவாமிகள், அதன்பின் காய்ச்சலால்
அவதிப்பட்டார். தனது இறுதி நாளை
அறிந்திருந்த சுவாமிகள் நாற்பது நாட்கள்
எ ங் கு ம் ச ெ ல்லா து ஓ ரி ட த் தி லேயே
இருந்து 1929 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி
மாதம் 4 ஆம் நாள் (மார்கழி - ஹஸ்தம்)
அ ண்ணா ம ல ை யா ர் தி ரு வ டி க ளை
அடைந்தார்.

ரமண மகரிஷி
வே ங ்கட ர ா ம ன் எ னு ம்
சிறுவன் திருச்சுழியில் இருந்து
வந்து திருவண்ணாமலையை அடைந்து
அண்ணாமலையார் ஆலயத்தின் பாதாள
லிங்கேஸ்வரர் சந்நிதியில் தியானத்தில்
இருந்து வந்தான். நெடுநாட்கள் ஒரே
இடத்தில் அமர்ந்து அசைவின்றி தியானம்
செய்ததால் அவனைச் சுற்றி விஷ ஜந்துக்கள்
அ ண்ட த் த�ொடங் கி து ன் பு று த் தி ன .
எதையும் ப�ொருட்படுத்தாமல் ஒரு சிறுவன்
த�ொடர்ந்து நெடு நாட்கள் தியானம் செய்து
உடல் மெலிவதைக் கண்ட சேஷாத்ரி
சுவாமிகள் இன்னொரு அன்பருடன் சேர்ந்து
அச்சிறுவனை மீட்டு அவனுக்கு சிகிச்சையும்
உணவும் அளித்தார். சுவாமிகளுக்கு
அச்சிறுவன் மேல் தனிக் கருணை
இருந்தது. அச்சிறுவனே பின்னாளில் 'ரமண
மகரிஷி' எனவும், சின்ன சேஷாத்ரி என்றும்
அன்பர்களால் வழங்கப்பட்டார். ரமண
மகரிஷியை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய
பெருமை சேஷாத்ரி சுவாமிகளைச் சாரும்.

சு வ ா மி க ளி ன் ச ம ா தி க் க �ோ யி ல்
'ஸ்ரீசேஷாத்ரி ஆஸ்ரமம்' எனும் பெயரில்
திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதையில்
அமைந்துள்ளது. இங்கு 23 மகான்களின்
ச ம ா தி க ள் உ ள ்ள ன . அ ரு கி லேயே
ர ம ண ம க ரி ஷி யி ன் ர ம ண ா ஸ ்ர ம ம்
அமைந்துள்ளது. வாருங்கள் நாமும்
அண்ணாமலை சென்று மலை வலம் வந்து
சேஷாத்ரி சுவாமிகளின் குருவருளையும்,
அண்ணாமலையாரின் திருவருளையும்
பெறுவ�ோம்.
		


முக்திப்பேறு
அண்ணாமலையை அடைந்தது முதல்
சுமார் நாற்பது ஆண்டுகள் சுவாமிகள்
திருநீலகண்டம்

 க�ோதை
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 12

வேற்காட்டில்
அருளும்
வேதபுரீஸ்வரர்

ம. நித்யானந்தம்
பூவிருந்தவல்லியில் இருந்து சுமார் 6 கி.மீ.
த�ொலைவிலும் இத்தலம் உள்ளது.
சிவபெருமானுக்கும், இமவான் மகளான
பார்வதி தேவிக்கும் இமயமலையில்
திருமணம் நடைபெற்றப�ோது. மகாவிஷ்ணு,
பிரம்மதேவன், இந்திரன் முதலான முப்பத்து
முக்கோடி தேவர்களும், முனிவர்களும்,
பூதகணங்களும் இத்திருமணக் காட்சியைக்
காண திரண்டனர். ம�ொத்த தேவல�ோகமும்
ஒன்றாகத் திரண்டதால் பூமித்தாயின்
வடபாகம் தாழ்ந்து விட்டது.
சி வ ப ெ ரு ம ா ன் வே ண் டி நி ற்க ,
அவர் அகத்திய முனிவரை அழைத்து,
'தென்பகுதிக்குச் சென்று பூமியைச்
சமநிலைப்படுத்துக' என்று அருளினார்.
அகத்தியர் இறைவனை பணிந்து, 'ஐயனே,
தங்களது திருமணக் க�ோலத்தை காணும்
பாக்கியத்தை எனக்கு அருள வேண்டும்?
என்று வேண்ட, இறைவனும் 'எங்கு எம்மை
நினைக்கின்றீர�ோ, அங்கெல்லாம் உமக்குக்
காட்சி தருவ�ோம்' என்று அருளினார்.

திருவேற்காடு என்றவுடன் நமது
நினைவுக்கு வருவது அங்குள்ள அருள்மிகு
கருமாரியம்மன் திருக்கோயில்தான். ஆனால்
இவ்வூரில்தான் சிவபெருமான் அகத்தியருக்கு
தனது திருமணக் க�ோலத்தைக் காட்டியருளிய
தலம் உள்ளது. திருவேற்காடு பேருந்து
நிலையத்தில் இருந்து சுமார் ஒரு கி.மீ.
தூரத்தில் இக்கோயில் அமைந்துள்ளது
வேதபுரீஸ்வரர் க�ோயில். சென்னையில்
இருந்து சுமார் 18 கி.மீ. த�ொலைவிலும்,
திருநீலகண்டம்

அ க த் தி ய ர் தென்ப கு தி யா ன
ப�ொதியமலைக்குச் செல்லும் வழியில்
இத்தலத்திற்கு வரும்போது இறைவனை
வேண்ட, இறைவனும் இங்கு அகத்திய
முனிவருக்கு தனது திருமணக் க�ோலத்தைக்
காட்டியருளினார். அதை நினைவுப்படுத்தும்
வகையில், இக்கோயிலின் மூலவரான
லிங்க மூர்த்தியின் பின்புறம் சிவபெருமான்,
பார்வதி தேவிய�ோடு திருமணக் க�ோலத்தில்
காட்சியளிக்கின்றார். விநாயகப் பெருமானும்
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அவரைத் த�ொடர்ந்து விநாயகர், சூரியன்,
நவக்கிரகங்கள், அறுபத்து மூவர், காசி
விஸ்வநாதர், விசாலாட்சி, அனபாய ச�ோழன்,
சேக்கிழார் பெருமான், பைரவர், சந்திரன்
ஆகிய�ோர் காட்சி தருகின்றனர்.

உடன் உள்ளார். வேல மரங்கள் நிறைந்த
பகுதியில் எழுந்தருளியிருப்பதால் இறைவன்
'வேற்காட்டீசர்' என்றும், வேதங்கள்
பூசித்ததனால் 'வேதபுரீஸ்வரர்' என்றும்
அழைக்கப்படுகிறார். மூலவருக்கு இடதுபுறம்
அம்பிகை 'வேற்கண்ணி' என்று ப�ோற்றப்படும்
பாலாம்பிகை தரிசனம் தருகிறாள்.

உள்பிரகாரத்தின் வடமேற்கு மூலையில்
முருகப்பெருமான் பாலசுப்ரமணியனாக
காட்சி தருகின்றார். இவருக்கு பல்வேறு
சி ற ப் பு க்கள் உ ள ்ள ன . ப �ொ து வ ா க
முருகப்பெருமான் தனியாக நின்ற நிலையில்
இரண்டு கரங்களுடன் மட்டுமே காட்சி
தருவார். மாறாக, இக்கோயிலில் நான்கு
திருக்கரங்களுடன் காட்சி தருகின்றார்.
மேலும், சூரபத்மனை வதம் செய்தபின்
முருகப்பெருமான் லிங்கம் அமைத்து
இறைவனைப் பூசித்த தலம் இது. எனவே,
பாலசுப்ரமணியருக்கு முன் லிங்க மூர்த்தியும்
உள்ளார். அடுத்த சன்னதியில் கைலாயக்
காட்சியை சிலையாக வடித்திருக்கிறார்கள்.

க �ோஷ்ட த் தி ல் பால வி ந ாய க ர் ,
தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவர், பிரம்மா,
சண்டேஸ்வரர், துர்க்கை ஆகிய�ோர் தரிசனம்
தருகின்றனர். இக்கோயிலில் சண்டேஸ்வரரின்
பின்புறம் மற்றொரு சண்டேஸ்வரர் மூர்த்தம்
உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அகத்திய முனிவருக்கு இறைவன்
திருமணக்கோலத்தைக் காட்டி அருளியதால்
இத்தலம் திருமண வரம் தரும் திருத்தலமாக
வணங்கப்படுகிறது. திருமணமாகாதவர்கள்
ஒன்பது வாரங்கள் த�ொடர்ந்து இக்கோயிலுக்கு
வந்து இறைவனுக்கு அர்ச்சனை செய்து
வழிபாட்டால் திருமணம் நடைபெறும்
என்பது உறுதி.

வெ ளி ப் பி ர க ா ர த் தி ல் ந ா க ர ாஜ ர் ,
தல வி ரு ட்ச ம ா ன வெ ள ்வேல ம ர ம்
ஆ கி யவை உ ள ்ள ன . இ க் க ோ யி ல்
மூலவரின் விமானம் கஜபிருஷ்ட விமானம்

உள்பிரகாரத்தில் இறைவனை தரிசித்த
நிலையில் அகத்திய முனிவர் உள்ளார்.
திருநீலகண்டம்
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என்று அழைக்கப்படுகிறது. யானையின்
பின்புறம் ப�ோல் அமைந்துள்ளதால்
இப்பெயர் பெற்றது. க�ோபுர வாயிலுக்கு
வ ல ப் பு ற ம் அ ரு ண கி ரி ந ாத ரு க் கு ம் ,
இடதுபுறம் சனி பகவானுக்கும் தனி
சன்னதிகள் உள்ளன.
அ டு த ்த
சன்னதியில் மூர்க்க நாயனார் உள்ளார்.
63 நாயன்மார்களில் ஒருவரான இவர்
அவதரித்து அடியவர்களுக்கு அன்னம்
பாலிக்கும் த�ொண்டு புரிந்த தலம்.
க�ோயிலுக்கு வெளியே க�ோயில்
திருக்குளமான வேலாயுத தீர்த்தம் உள்ளது.
மேலும் இத்தலம் நஞ்சு தீண்டாத் தலம்
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. எனவே, பாம்பு
ப�ோன்ற விஷமுடைய ஜந்துக்களினால்
துன்பம் அடைந்தவர்கள் இக்கோயிலை
அடைந்து பூஜை செய்துக் க�ொள்ளலாம்.
தி ரு ம ா ல் , மு ரு க ப்பெ ரு ம ா ன் ,
ஆதிசேஷன், வசிஷ்டர், பராசரர், அத்திரி,
பிருகு, ஆங்கீரசர், கவுதமர், காசியபர்
ஆகிய�ோர் இத்தலத்து இறைவனை
வழிபட்டுள்ளனர். 276 தேவாரப் பாடல்
பெற்ற தலங்களுள், த�ொண்டை நாட்டில்

23வது தலமாகும். திருஞானசம்பந்தர்
ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார். இத்தலத்து
முருகப்பெருமானை அருணகிரிநாதர் தமது
திருப்புகழில் பாடியுள்ளார்.
இக்கோயில் காலை 6 மணி முதல்
மதியம் 12 மணி வரையிலும், மாலை 4
மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரையிலும்
நடை திறந்திருக்கும்.
இக்கோயிலுக்கு ச�ோழர்கள் காலத்தில்
திருப்பணிகள் நடைபெற்றுள்ளன. குறிப்பாக
அனபாய ச�ோழன் காலத்தில் பல்வேறு
திருப்பணிகள் நடைபெற்றுள்ளது. எனவே,
அவரது திருவுருவச் சிலை உள்பிரகாரத்தின்
பின்புறம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்து
அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில்
இருக்கும் இக்கோயில் திருவேற்காடு
கருமாரியம்மன் தேவஸ்தான நிர்வாகத்தின்கீழ்
இயங்கி வருகிறது.


செப்டம்பர் 2021 புரவலர்
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நால்வர் பாதையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 சிவ. ஷ�ோபா
தென்னாடுடைய சிவனே ப�ோற்றி!
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா ப�ோற்றி!
காவாய் கனகத்திரளே ப�ோற்றி!
கயிலை மலையானே ப�ோற்றி!
எ ன் ப ெ ய ர் சி வ . ஷ�ோபா ,
மேல்மருவத்தூரில் வசிக்கிறேன். எல்லாம்
வல்ல ஆடல் வல்லானின் திருவருளாலும்,
குருவருளாலும், "நால்வர் பாதை" 276
திருமுறை பாடல் பெற்ற திருத்தல
யாத்திரைக் குழுவை அடியேனுக்கு
அ றி மு க ப்ப டு த் தி ய ல�ோ க ந ாத ன் ,
மறைமலை நகர் அவர்களுக்கு என்
முதற்கண் வணக்கத்தையும், "நால்வர்
பாதையின்" நிறுவனர் மற்றும் தலைவர்
சுரேஷ் பிரியன் அவர்களுக்கும், இவருக்கு
உ று து ணையா க இ ரு க் கு ம் இ வ ர து
தாயார் திருமதி சரஸ்வதி அம்மையார்
அவர்களுக்கும் மற்றும் நமது குழுவில்
இருக்கும் அடியார் பெருமக்களுக்கும்
அடியேனின் அன்பான வணக்கங்கள்.
திருவாசகத்தில் மாணிக்கவாசகர்
கூ றி ய து ப�ோ ல் அ ந ்த ந ாய க னி ன் ,
நாயாகிய அடியேன் ஒரு விண்ணப்பம்
வைத்தே ன் இ றை வ னு க் கு . அ து
என்னவென்றால் நால்வர் பெருமக்கள்
சி வ ாலய ங ்க ளு க் கு ச ெ ன் று பா டி ய

தேவார திருமுறைகளை, அடியேனும்
இறைவன் திருமேனியை கண்ணாரக்
கண், நாவாரத் திருமுறைகளை பாட
வேண்டும் என்பதுதான். அன்பே உருவான
இறைவன், இந்த நாயின் விண்ணப்பத்தை
ஏற்று "நால்வர் பாதை" என்ற 276
திருமுறை பாடல் பெற்ற திருத்தல
யாத்திரைக் குழு மூலம் கிடைக்கச்
செய்தது மிகச் சிறப்பு.
இக்குழுவில் முதல் யாத்திரைப்
பயணம் 16.2.2018ல் ச�ோழநாடு தென்கரை
யாத்திரை ஆகும். த�ொடர்ந்து 12/2019 வரை
சென்று வந்தேன். முதல் யாத்திரையில்
தி ரு ந ல்ல ம் ( க �ோனே ரி ர ாஜ பு ர த் தி ல் )
நடராசர் சுயம்புவாக இருப்பதை பார்க்க
அடியேன் என்ன தவம் செய்தேன�ோ?
அருமை. திருவீழிமிழலை தலத்தில் ஏக
விமானம் அற்புதக் காட்சி. சிவராத்திரிக்கு
சி ற ப் பு ட ை ய தல ம ா க வி ளங் கு ம்
திருவைகாவூரும், இடையாறு அம்பாள்
கு பே ர மூ ல ை யி ல் க ா ட் சி த ரு வ து
வேறு எங்கும் இல்லாதது சிறப்பாகும்.
இ து ப�ோ ன் று நி றைய உ ள ்ள ன .
சிறப்பினுள் சிறப்பாக உள்ள சிலவற்றை
மட்டுமே இங்கே குறிப்பிட்டுள்ளேன்.
இ வையெல்லா ம் பா ர் க் கு ம்பொ ழு து
எனக்கு ஆனந்த கண்ணீர் பெருகியது.
இறைவனுக்கு க�ோடான க�ோடி நன்றிகள்
கூறிக் க�ொண்டேன்.
6.8.2019-ல் கேரளா மாநிலத்தில் உள்ள
மலைநாடான திருவஞ்சைக்களத்திற்கு
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குரு பூஜைக்கு
தி ரு ம தி ச ர ஸ ்வ தி அ ம்மையா ர்
தலைமையில் பாலா அண்ணன் மற்றும்
பெண் அடியார்கள் எட்டு பேர் மட்டும்
சென்றிருந்தோம். அங்கு நாங்கள் பார்த்த

திருநீலகண்டம் 11 செப்டம்பர் 2021

இறைக்காட்சிகள் அற்புதம் ஆனந்தம்.
இ ந ்த யா த் தி ரை பய ண த்தை எ ன்
வாழ்நாளில் என்றும் மறக்க முடியாது.
இது ப�ோன்ற நாட்கள் இனி என்று
வரும�ோ?
11.12.2019-ல் கர்நாடக மாநிலத்தில்
உள்ள துளுவ நாடான திருக்கோகர்ணம்
செல்லும்பொழுது, சாலை முழுவதும்
இரு பக்கமும் மலையும், மலைச் சார்ந்த
பசுமை நிறைந்த காட்சிகளும் இன்றும்
என் மனதில் நீங்காத நினைவுகளாக
உள்ளது. மஹாபலேஸ்வரர் சிவாலயம்
க டற்கரைய ை ஒ ட் டி இ ரு ப்பதா ல் ,
சில்லென்று வரும் கடற்காற்றும், கடல்
அலைகள் இவ்வாலயத்தை மீண்டும்
மீண்டும் வந்து த�ொட்டுச் செல்லும்
காட்சிகள் இன்றும் என் நினைவுகளில்
பசுமை நிறைந்த நினைவுகளாக உள்ளன.
இக்குழுவில் தல யாத்திரையில்
நாம் செல்லும் சிவாலயங்களின் தல
வரலாறு, ஆலய சிறப்பு, திருமுறை
பாடியவர்களின் பெயர்கள் அனைத்தும்
நிறைந்த கையேடு அனைவருக்கும்
தரப்படுவது இக்குழுவின் சிறப்பாகும்.
சிறுவயது உடைய பிள்ளைகள் மிகவும்
ஆர்வத்துடன் வருவதும், மாகேஸ்வர
பூஜையில் அடியார்களுக்கு த�ொண்டு
செய்வது சிறப்பாகும். இக்குழந்தைகளுக்கு
இ றை வ ன் தி ரு வ ரு ள் மு ழு மையா க
கி ட ை க்க அ டி யே னி ன் ம ன ம ார்ந ்த
ஆசிகள்.
இ க் கு ழு வி ல் ஒ த ்த க ரு த் து ட ன்
அடியார்களுடன் செல்லும்பொழுது இறை
பரிமாற்றங்கள் செய்யும் வகையில்,
அப்பொழுது நமது ஆன்மா தெளிவு

பெறுகிறது. அக்காட்சியை அப்படியே
நமது சிந்தையில் நிறுத்தி, வீட்டிற்கு
வ ந ்த பி ற கு , தி ரு மு றை க ள் பா டு ம்
ப �ொ ழு து அ ந ்த ந ்த தல த் தி ற் கு ரி ய
இறை உருவக் காட்சி நம் கண்முன்
வரும்பொழுது மீண்டும் அத்தலத்திற்கு
சென்று வந்த உணர்வு வருகையில்
அ டி யே னு க் கு மி க வு ம் ஆ ன ந ்த ம ா க
உள்ளது. சிவத்தை நினைந்து உருகி
பா டி க் க�ொ ண் டி ரு க் கு ம்பொ ழு தே
அடியேன் அவன் திருவடியை அடைந்து
விட வேண்டும். இதற்கு இறைதான்
திருவருள் புரிய வேண்டும்.
நால்வர் பாதை குழுவில் இருக்கும்
அடியார்கள் அனைவரையும் என்றும்
அடியேனால் மறக்க முடியாது. வயது
வித்தியாசம் பாராமல் அன்புடன் பழகும்
அனைத்து அடியார் பெருமக்களுக்கும்,
அ ரு மையா ன
இ க் கு ழு வை
அ றி மு க ப்ப டு த் தி ய ல�ோ க ந ாத ன்
அவர்களுக்கும், நால்வர் பாதையின்
நிறுவர் மற்றும் தலைவர் சுரேஷ் பிரியன்
அ வ ர்க ளு க் கு ம் எ ன து ம ன ம ார்ந ்த
நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
ஒவ்வொரு ஆன்மாவிற்கும் பசி உண்டு.
அப்பசியை ப�ோக்க திருமுறைகள் ஓதுதல்
மற்றும் இறை தரிசனம். அதுப�ோல் வயிற்றுப்
பசியைப் ப�ோக்க சரியான நேரத்தில் சூடான,
ருசியான உணவு க�ொடுத்து அன்பாக
பரிமாறும் அன்புள்ளங்கள் சுரேஷ் பிரியன்,
ல�ோகநாதன் மற்றும் சில அடியார்கள்
இவர்களின் சேவை இறைவனுக்கு செய்யும்
மகத்தான சேவை. இவர்கள் அனைவருக்கும்
அடியேனின் அன்பு வாழ்த்துக்கள். வாழ்க
வளமுடன். மேலும் மேலும் சிறக்க "நால்வர்
பாதை குழு".
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் - 8

அபிதகுஜாம்பாள்
திருவண்ணாமலை அருணை சக்தி பீடம்

திருவாரூரில் பிறந்தால் முக்தி, காசியில்
இறந்தால் முக்தி, சிதம்பரத்தில் வசிக்க முக்தி,
ஆனால், நினைத்தாலே முக்தி என்னும்
பெருமை பெற்றது திருவண்ணாமலை
தல ம ா கு ம் . இ றை வ ன் தி ரு ப்பெய ர்
அருணாசலேஸ்வரர் (அண்ணாமலையார்),
இறைவி திருப்பெயர் அபிதகுஜாம்பாள்
(உண்ணாமுலை). அப்பர், சம்பந்தர்,
சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர், அருணகிரிநாதர்,
வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி ஸ்வாமிகள்
ஆகிய�ோரின் பாடல் பெற்றதும், விசுவாமித்திரர்,
பதஞ்சலி, வியாக்ரபாதர், அகத்தியர்,
சனந்தனர் உள்ளிட்ட முனிவர்களும்,

சித்தர்களும் வணங்கிய தலமுமாகும்.
திருவண்ணாமலை பாறைகள் 260 க�ோடி
ஆண்டுகள் பழைமையானவை என்று
ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. மஞ்சம்புல் மட்டுமே
விளையக்கூடிய இந்தத் திருவண்ணாமலை
2688 அடிகள் உயரம் க�ொண்டது.

கிருதாயுகத்தில் அக்னி மலையாகவும்,
திரேதாயுகத்தில் மாணிக்க மலையாகவும்,
துவாபரயுகத்தில் ப�ொன் மலையாகவும்,
கலியுகத்தில் கல் மலையாகவும் மாறியுள்ளது
திருவண்ணாமலை. பிரம்மாவுக்கும்,
விஷ்ணுவுக்கும் யார் பெரியவர் என்ற
ப�ோ ட் டி எ ழு ந ்த ப�ோ து அ வ ர்க ளி ன்

திருநீலகண்டம்
திருநீலகண்டம் 13 செப்டம்பர்
ஆகஸ்ட் 2021
2021

வலம் வந்தார். பார்வதி தேவி க�ோபம்
க�ொண்டு பிருங்கியின் உடலிலுள்ள
சதை மற்றும் இரத்தம் நீங்கிச் சக்தியை
இழக்குமாறு சாபமிட்டார். இரண்டையும்
இழந்ததால் பிருங்கி முனிவர் எலும்பு
த�ோல் ப�ோர்த்திய உடலானார்.

ஆணவத்தை ப�ோக்கச் சிவனே ஜ�ோதிப்
பிழம்பாக எழுந்ததால், பஞ்ச பூதங்களில்
திருவண்ணாமலை ‘அக்னி’ மலையாகும்.
ஈசனை எட்ட முடியாமல் திருமாலும்,
நான்முகனும், அண்ணாந்து பார்த்தமையால்
இத்தலம் ‘அண்ணாமலை’ ஆனது.
ஒருமுறை க�ௌதம மகரிஷியிடம் ‘பூமியின்
முதல் லிங்கமே திருவண்ணாமலைதானா?’
என்று தேவி கேட்டார். ‘திருவண்ணாமலை
பூல�ோகத்தின் முதல் லிங்கம் என்பதுடன்
பூல�ோகத்தின் மையமும் அதுவே. லிங்க
வடிவில் ஈசன் உதித்ததால் இத்தலத்துக்கு
‘லிங்கோத்பவம்’ என்ற பெயரும் உண்டு.
சிவமே மலை உருவில் நிமிர்ந்து தன்மேல்
கல்லையும், செடி, க�ொடிகளையும்,
ம ர ங ்களை யு ம் அ ணி க லன்களா க ச்
சூடியுள்ளது. இந்த லிங்கோத்பவ உற்பத்தி
நாளையே அனைவரும் மகாசிவராத்திரி
நாளாகக் க�ொண்டாடுகின்றனர்’ என்று
க�ௌதமர் விளக்கினார்.
அம்பிகையின் 51 சக்தி பீடங்களுள்
திருவண்ணாமலை அருணை சக்தி
பீடமாகப் ப�ோற்றப்படுகிறது. கயிலை
மலையில் ஈசனும், பார்வதியும்
அமர்ந்திருக்கும் தருணம் அங்கு
வந்த பிருங்கி முனிவர் பார்வதியைத்
தவிர்த்து ஈசனை மட்டும் வணங்கி

தனது பக்தன் நிலை கண்டு வருந்திய
ஈசன் அவருக்கு மூன்றாவது காலாக
ஊன்றுக�ோலைத் தரப், பிருங்கி முனிவர்
ஈசன் முன்பு நடனமாடி தனது பக்தியைச்
செலுத்தினார். சதையும், இரத்தமும் இழந்த
நிலையிலும், ஊன்றுக�ோலுடன் ஈசனை மட்டுமே
வணங்கிய பிருங்கியின் மன உறுதியை
பார்வதி ஒருபுறம் மெச்சினாலும், தன்னையும்
அவர் வணங்க ஓர் உபாயம் செய்தாள். ஆம்.
ஈசனின் பாதி உருவை அடைய வேண்டிக்
கடுமையான தவம் மேற்கொண்டாள்.
தவத்தினை மெச்சிய ஈசன் தன்னுடலில்
பாதியைத் தருவதாக வரமளிக்கவே,
பார்வதி தேவி, சிவனுடன் ஒன்றிணைய,
அர்த்தநாரீஸ்வரராகக் காட்சியளித்தார்.
ஈசனை மட்டும் தனியே வலம் வா
முடியாமல் சேர்த்தே வணங்க வேண்டிய
நிலை ஏற்பட்டதால், பிருங்கி முனிவர்
தன் தவறை உணர்ந்து இருவரையும்
மனதார வணங்கினார். இவ்வாறாக ஈசனின்
பாதி உடலை பார்வதி பெற்ற தலமே
திருவண்ணாமலை ஆகும். கார்த்திகை
தீபத்தின் ப�ோது மட்டுமே அர்த்தநாரீஸ்வர
திருக்கோலத்தின் ஆனந்த நடனத்தை
நம்மால் கண் குளிரக் காண முடியும்.
பார்வதி தேவி விநாயகன், முருகன்
ஆகிய குழந்தைகளுக்குத் தாய்
என்றாலும் அவர்களுக்கு தாய்ப்பால்
புகட்டவில்லை. எனவே உண்ணாத
மு ல ை ய ை க் க�ொண்ட வ ள்
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எ ன் னு ம் ப �ொ ரு ள ்ப டு ம்ப டி இ றை வி
'உண்ணாமுலை' என்றழைக்கப்படுகிறார்.
கு ழ ந்தை இ ல்லாத தம்ப தி க ள்
திருவண்ணாமலையை கிரிவலம் வந்து
வணங்கினால் புத்திர பாக்கியம் கிட்டும்
என்பது ஐதீகம். அவ்வாறு குழந்தை
பிறந்தால் கரும்புத் த�ொட்டிலிட்டு மீண்டும்
கிரிவலம் வருவது இத்தலத்தின் முக்கிய
நேர்த்திக் கடனாகும்.
தேவியின் தாமரை ப�ோன்ற சிவந்த
பாதங்களின் மகிமையையும், அவற்றைச்

ச ர ண ட ை வ த ன் மூ ல ம் கி ட ை க் கு ம்
நற்பயன்களையும், நகங்களின் பிரகாசமே
நிலவ�ொளி என்றும் ‘பாதாரவிந்த சதகத்தில்’
கவி மூகர் ப�ோற்றுகிறார். இதையே
அருணகிரிநாதரும் ‘சரணக் கமலாலயத்தை
அரை நிமிட நேர மட்டில் தவ முறை
தியானம் வைக்க’ அதாவது ‘சரணங்கள்
என்ற கமலங்களால் ஆன ஆலயமே
அபிதகுஜாம்பாள் - உண்ணாமுலை
தேவியின் திருப்பாதங்கள்’ என்கிறார்.
தேவியின் கண்கள�ோ அதற்கும் மேலான
கருணையை மழையெனப் ப�ொழிகிறது.

கண்டுபிடியுங்களேன் – செப்டம்பர் 2021
1. குலச்சிறை நாயனார் அவதரித்த திருத்தலம் எது?
2. 	செருத்துணையார் செய்த திருத்தொண்டு எது?
3. பிரளயம் காத்த விநாயகர் எந்த தலத்திலிருந்து அருள்பாலிக்கின்றார்?
4. திருக்கொள்ளம்புதுரில் திருஞானசம்பந்தர் ஓடத் திருவிழா எந்த மாதத்தில்
எந்த நாளில் நடைபெறும்?
5. 	பதின�ோராம் திருமுறையில் நம்பியாண்டார் நம்பிகளின் அருட்பனுவல்கள்
ம�ொத்தம் எத்தனை?
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வாரியார் ம�ொழிகள்
தாட்சண்யம் பார்த்துக் கெட்டது பிள்ளை
கவனமாக பார்க்காது கெட்டது பயிர்
குச்சி இட்டுக் கெட்டது காது
மை இடாது கெட்டது கண்
க�ோள் கேட்டுக் கெட்டது குடும்பம்
திருப்பிக் கேளாது கெட்டது கடன்
அதிகமாய் உண்டு கெட்டது வயிறு
உறவினர் வீட்டுக்குச் சென்று உண்ணாது கெட்டது உறவு
அம்பிகை நம்மீது செலுத்தும் அன்பு
கலந்த கனிவான பார்வை குளிர்ச்சியாக,
அழகாக இருக்க வேண்டும். இந்த
மகிமையால்தான் ஈசனின் முக்கண்ணால்
எரிந்து சாம்பலான மன்மதன் மீண்டும்
உயிர்த்தெழுந்து தேவியின் குழந்தை
என்னும் பெருமையையும் பெற்றார்.
தேவியின் கடைக்கண் பார்வை நம்மீது
பட்டால் பல்வேறு யுகங்களில் செய்த
பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கி விடும்.
அ ம் பி கை யி ன் மு க த் தி ல் த வ ழு ம்

புன்னகையின் ஒளி குங்குமம், கஸ்தூரி
சேர்ந்த கலவைச் சாந்தில் விசித்திர
நிறமுடன், ஹாரத்திலுள்ள முத்துக்கள்
மீது பிரகாசிக்கிறது.
தன்னை நினைத்து உருகும் அன்பர்களுக்கு
ஆனந்த வாழ்வருளும் அபிதகுஜாம்பாளை
(உண்ணாமுலை அம்மனை) மனமாற வணங்கி
மழலைச் செல்வம் உள்ளிட்ட அனைத்து
ச ெ ல்வ ங ்களை யு ம் , வ ள ங ்களை யு ம் ,
நிம்மதியையும், ஆர�ோக்கிய வாழ்வையும்
பெறுவ�ோம்.


கண்டுபிடியுங்களேன் – ஆகஸ்டு 2021 (விடைகள்)
1. 	ச�ொக்கநாதப் பெருமான் எந்த நாயனாரிடம் க�ொடுக்க திருமுகப்பாசுரம் எழுதி
அருளினார்? கழறிற்றறிவார் நாயனார்
2. புகழ்ச்சோழ நாயனாரின் பட்டத்து யானை பூக்கூடையை பறித்து ஊறு செய்த
சிவனடியார் திருநாமம் என்ன? சிவகாமியாண்டர்
3. சுந்தரர் ஆற்றில் ப�ொன் இட்ட தலம் எது? திருமுதுகுன்றம்
4. மூர்த்தி நாயனார் செய்து திருத்தொண்டு எது? சந்தனம் அரைத்துக் க�ொடுக்கும்
திருப்பணி
5. அகலிகை சாப விம�ோசனத்தை குறிக்கும் விரிஞ்சிபுரம் திருப்புகழ் எது?
குலையமயி ர�ோதி குவியவிழி வீறு
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விநாயகரின்

ஆறுபடை வீடு
முதல்படை வீடு

இரண்டாம் படை வீடு

மூன்றாவது படைவீடு

அல்லல் போம் விநாயகர்
திருவண்ணாமலை

ஆழத்துப் பிள்ளையார்
விருத்தாசலம்

கள்ள வாரணப் பிள்ளையார்
திருக்கடவூர்

நான்காம்படை வீடு

ஐந்தாவது படை வீடு

ஆறாம்படை வீடு

சித்தி விநாயகர்
மதுரை

கற்பக விநாயகர்
பிள்ளையார்பட்டி

ப�ொள்ளாப் பிள்ளையார்
திருநாரையூர்
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'திருநீலகண்டம்' மின்னிதழின் நிர்வாக ஆசிரியரும், ‘நால்வரின்
பாதையில்’ யாத்திரை குழு அமைப்பின் நிறுவனருமான

சு. சுரேஷ் பிரியன் - பா. மஹாலட்சுமி

திருமண விழா 27.8.2021 அன்று சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
மணமக்களுக்கு 'திருநீலகண்டம்' சார்பாக வாழ்த்துக்களைத்
தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம். வாழ்க மணமக்கள்!
\ ப�ொறுப்பாசிரியர்

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

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் குருபூஜை – ஆகஸ்டு 2021

திருவெண்பாக்கம் (பூண்டி)
வழிபாடு விழா புரவலர்கள்
சிவகுமாரன், உமையாள், சுகந்தி, சரவணன், ச�ோபனா, சிவானந்தம்,
விமலா, செல்லம்மா, சர�ோஜா, ஜெயஸ்ரீ
திருநீலகண்டம் 18 செப்டம்பர் 2021

அருள்மிகு பிரம்மவித்யாநாயகி உடனுறை சுவேதாரண்யேஸ்வரர், திருவெண்காடு

வெள்ளானை வேண்டும் வரங் க�ொடுப்பார் வெண்காடு மேவிய விகிர்தனாரே!

