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"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
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சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,
ப�ொறுப்பாசிரியர்

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

டி. ஸ்பாட், சென்னை

அன்பும்
11 அருளும்

ஆன்மீக வாசகர்கள் தங்களது
ஆல�ோசனைகள், விமர்சனங்கள்,
படைப்புகள், ஓவியங்கள் அனைத்தும்
அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
புதிய எண். 21, பழைய எண். 6/2,
காரணி த�ோட்டம் பிரதான சாலை,
சைதாப்பேட்டை, சென்னை - 600 015.
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த�ொலைபேசி : 95000 64880
மின்னஞ்சல் : naalvarinpaathayil@gmail.com
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ஆசிரியர் பக்கம்
த�ோளி ராறுமுக மாறுமயில் வேலழகு
மீதெய் வானவடி வாத�ொழுதெ ணாவயனர்
சூழு காவிரியும் வேளூர்முரு காவமரர் - பெருமாளே.

- அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் திருப்புகழ்.
ப�ொங்கல் உள்ளிட்ட திருவிழாக்கள் இம்மாதம்
வருகின்றது.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
2021 ஆம் ஆண்டு முடிந்து 2022 ஆம்
ஆண்டு த�ொடங்குகிறது. கடந்த இரண்டு
ஆண்டுகளாக பூவுலகம் சந்தித்து வரும்
பெருந்தொற்று காலம் இந்த ஆண்டோடு
நீங்கி வரும் ஆண்டில் நாம் மீண்டும்
புதியத�ொரு உத்வேகத்துடன் அனைவரும்
செயல்பட எல்லாம் வல்ல இறையருளை
வேண்டுவ�ோம்.

மேலும் இம்மாத இறுதியில் வரும் தை
அமாவாசை நாளில், புண்ணிய தீர்த்தங்களில்
நீராடி நமது மூதாதையர்களுக்கு தர்ப்பணம்
க�ொடுக்கப்படுகிறது. இது அவர்கள் ஆன்மா
இறைவனின் திருவடியை அடைவதற்கான
வழிகளுள் ஒன்றாகும். இந்த விழா
நாட்களில் அனைவரும் தகுந்த பாதுகாப்பு
முறைகளுடன் க�ோயிலுக்குச் சென்று
வழிபட்டு மன அமைதி பெறுவ�ோம்.

இம்மாதத்தில் முருகப்பெருமானின்
முக்கிய வி ரத ந ாளான தைப் பூசப்
பெருவிழா க�ொண்டாடப்படுகிறது. பக்தர்கள்
முருகப்பெருமானின் திருக்கோயில்களை
ந�ோக்கி காவடிகள் எடுத்தும், பால் குடங்கள்
ஏந்தியும் பாத யாத்திரை செய்து வழிபாடு
செய்யும் திருவிழா. இன்றைய சூழ்நிலையில்
அன்பர்கள் மிகுந்த கவனமுடன் தங்கள்
யாத்திரைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
'திருஅவளிவநல்லூர்' தலத்தையும்,
அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில்
'கும்பக�ோணம்' த ல த ் தை யு ம் ,
சே வ ற்கொ டி ய�ோ னி ன் தி ரு ப் பு க ழ் த்
தலங்களில் 'காவளூர்' வாழ் முருகனையும்
தரிசிக்க உள்ளோம்.

பல திருக்கோயில்களில் தைப்பூசத்
திருவிழாவைய�ொட்டி தெப்பத் திருவிழா
நடைபெறும். திருக்கோயில் தீர்த்தமான
திருக்குளத்தில் தெப்பம் அலங்கரித்து
இ றை வ னை அ தி ல் எ ழு ந ்த ரு ள ச்
செய்து வலம் வரும் இந்த நிகழ்வு
தெப்போற்சவமாகும்.

மேலும் கதை ச�ொல்லும் சிற்பங்கள்,
அன்பும் அருளும், வியாக்ரபாதர் வழிபட்ட
நவபுலியூர் திருத்தலங்கள் ஆகியவை
இடம் பெறுகின்றன.
அன்பர்கள் அனைவருக்கும் ப�ொங்கல்
திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

சூரியனை வழிபடும் ப�ொங்கல் திருவிழா,
நமக்கு உணவளிக்கும் விவசாயிகளுக்கு
உறுதுணையாக இருக்கும் மாடுகளுக்கு
நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வான மாட்டுப்
திருநீலகண்டம்
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ம. நித்யானந்தம்
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சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 3

அனுக்கிரக மூர்த்தி

கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஜலந்தர
சம்ஹார மூர்த்தி மற்றும் ஏகபாத மூர்த்தி
என்ற சிவனுடைய அபூர்வ மூர்த்திகளைப்
பார்த்தோம். இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது
சண்டேச அனுக்கிரக மூர்த்தி. சில
க�ோயில்களில் மட்டும் தான் காண முடியும்.


கி. ம�ோகன்
98406 70660

மண்டபத்தில் சண்டேச அனுக்கிரக மூர்த்தி
இருக்கிறது. அத�ோடு நான்காவதாக
திருவாலங்காட்டு க�ோயிலில் காணலாம்.

காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கும் முக்தேஸ்வரர்
மற்றும் மதங்கேஸ்வரர் க�ோயில்களில்
க�ோஷ்ட தெய்வங்களாக இருக்கின்றது
இந்த மூர்த்தி. பல்லவர் காலத்தைச் சேர்ந்த
(1500 வருடங்கள் முந்தையவை) சிற்பங்கள்
இவை. அதிகமாக தெளிவாக தெரியாமல்
சிதலமடைந்து இருக்கின்றன.

இ ந ்த மி க அ ரு மை ய ா ன
தக வ ல ்க ளையெல்லா ம் தி ரு கே .
கிருஷ்ணகுமார் என்பவர் தன்னுடைய
இந்தியன் க�ொலம்பஸ் என்ற பிளாக்கில் எழுதி
இருக்கிறார். அவசியம் அந்த பிளாக்கிற்கு
சென்று, திறந்து படித்து அனுபவிக்க
வேண்டுகிறேன். மிகச் சிறப்பான ஈடுபாடு,
கடின உழைப்புக் க�ொண்டு எழுதியிருக்கிறார்.
அதைக் கையில் வைத்துக் க�ொண்டு நாம்
ஒவ்வொரு க�ோயிலுக்கும் சுற்றி வரலாம்.

மூ ன்றா வ த ா க ம து ர ை மீ ன ா ட் சி
சுந்தரேஸ்வரர் சன்னதிக்கு எதிரில் நந்தி

மேலும் ‘உத்தர காமிக ஆகமம்’ என்ற
ஆகமத்தில் சண்டேச அனுக்கிரக மூர்த்தி

திருநீலகண்டம்
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சிலை எப்படி வடிக்கப்படவேண்டும் என்ற
குறிப்பு இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். சரி,
இப்போது சண்டேச அனுக்கிரக மூர்த்தி
பற்றி மிகச் சுருக்கமாக கூறுகிறேன்.

உண்டான ப�ொருட்களை க�ொண்ட மண்
பாத்திரங்களையும், மண்ணால் செய்த
க�ோயிலையும் இடித்து விட்டார்.
இதனால் மிகுந்த க�ோபம் அடைந்த
விசாரசருமர் அருகில் இருந்த ஒரு சிறு குச்சியை
எடுத்து தன் தந்தையினுடைய காலை ந�ோக்கி
வீசினார். அது ஒரு க�ோடாலி உருவத்தில்
சென்று அவருடைய காலை வெட்டி விட்டது.

தஞ்சை மாவட்டம் திருவாய்பாடிக்கு
அருகே சேங்கனூர் என்ற ஊரில் இந்த
சண்டேசர் பிறந்தார். சிறுவயதில் அவருக்கு
பெயர் விசாரசருமர். சிவனுடைய அருளால்
சிறுவயதிலேயே ஞானம் பெற்றதால்,
சிவனையே நினைத்து தினமும் அவரையே
தன் பாணியில் வழிபட்டார்.

உடனே சிவபெருமான் உமையுடன்
க ா ட் சி ய ளி த ்தார் . வி ச ா ர ச ரு ம ரு க் கு
அருள்பாலித்து, தந்தையின் காலில்
ஏற்பட்ட குறையையும் தீர்த்தார். தன் பரிவட்ட
மாலையை சிவனே தன் கைகளாலேயே
ச ண் டி கே ஸ ்வரர் தலை யி ல் சு ற் றி ச்
சூட்டுகிறார். அவரும் கீழே அமர்ந்து,
கைகளை குவித்து வணங்கியபடி ஏற்றுக்
க�ொள்ளும் அற்புத சிலையை கங்கை
க�ொண்ட ச�ோழபுரத்தில் நாம் காணலாம்.
சற்று நேரம் நின்று நிதானமாக சிவன்,
உமை, சண்டேசருடைய முக பாவங்களை
நாம் அனுபவிக்க வேண்டாமா?

ஆமாம், மண்ணால் அவரே க�ோயில்
செய்து லிங்கமும் செய்து பூஜை செய்து
வழிபட்டு வந்தார். ஆகம முறைப்படி
கட்டப்பட்ட க�ோயில்களுக்கு சென்று
வழிபடவில்லை விசாரசருமர். இதனை
அறிந்த சிலர் அவருடைய தந்தை எச்சதத்தர்
என்பவரிடம் சென்று குறை கூறினர்.
எச்சதத்தன் க�ோபம் க�ொண்டு நேராக
வந்து தன் மகன் விசாரசருமன் பூஜை செய்து
க�ொண்டிருக்கும்பொழுது, சிவ பூஜைக்கு

சற்று நம் கற்பனைத் திறனைப்
பயன்படுத்தி, சுதை பூசப்பட்டிருந்த, வண்ணம்
தீட்டப்பட்டிருந்த அந்த காலத்து சிலை
வடிவத்தை மனக் கண்ணில் காணுங்களேன்
ஐயா. சிவன் விசாரசருமருக்கு ‘சண்டிகேஸ்வரர்’
என்ற பெயரையும் அளித்ததாக கூறுவார்கள்.
இப்படியாக சிவன், தன் க�ோயில்
சம்பந்தப்பட்ட ப�ொருட்கள் அனைத்தின்
மீ து ம் மி கு ந ்த அ க ்க றை க �ொ ண ்ட
ஒருவராக சண்டிகேஸ்வரர் இருப்பதை
கண்டார். எனவே தன்னுடைய பிரசாதங்கள்
மற்றும் ப�ொருட்கள் அத�ோடு பரிவட்ட
ம ா லைகளை யு ம் ச ண் டி கே ஸ ்வரர்
ப�ொறுப்பிலேயே இருக்கும்படி செய்தார்.
அந்தப் ப�ொருட்களை சிவபெருமானே

கங்கை க�ொண்ட ச�ோழபுரம்
திருநீலகண்டம்

4

ஜனவரி 2022

தந்ததாக கூறுகின்றனர்.
எனவே எந்த சிவன் க�ோயிலாக
இருந்தாலும், ஒரு சிறிதான சண்டிகேஸ்வரர்
சன்னதி இருக்கும். அந்த சன்னதிக்கு
எதிரில் சென்று, வழிபட்டு விட்டு கடைசியாக
வெளியே செல்லும்போது நான் சிவனுடைய
க�ோயிலிலிருந்து எதையும் எடுத்துக் க�ொண்டு
செல்லவில்லை என்ற முத்திரை ப�ோல,
அறிவிப்பு ப�ோல, கையை தட்டி விட்டு
செல்வதான ஒரு வழக்கம் இன்றைக்கும்
நம்மிடம் இருக்கிறது.
இந்த ப�ொறுப்பான வேலையை சிவனே
அனுக்கிரகம் செய்ததால் அவருக்கு 'சண்டேச
அனுக்கிரக மூர்த்தி' என்ற பெயர் வந்தது.
மற்றும் ஒரு அபூர்வமான இடத்தில் இந்த மூர்த்தி
இருப்பதை இன்று நான் கண்டுக�ொண்டேன்.
திரு. பத்ரி சேஷாத்ரி என்பவர் ஒரு புகைப்படப்
பதிவு ப�ோட்டிருந்தார்.

அயன் வாலீஸ்வரம்
இருப்பதாக திரு. பத்ரி கூறுகிறார். அதில்
உமைக்கு அருகில் நந்தியம்பெருமானும்
இருப்பதைப் பார்த்து அதிசயக்கலாம். மிக
மிக அழகான சிறிய சிற்பம்.
அ டு த ்த ம ா த ம் ந ா ம் க�ோ யி ல்
கட்டுமானங்களில் உண்டான நுணுக்கமான
சில பகுதிகளை பார்க்கலாமா? கும்ப
பஞ்சரம் பற்றி பார்க்கலாம்.

தி ரு நெல ் வே லி ம ா வ ட்டத் தி ல்
அ ம்பா ச மு த் தி ர ம் அ ரு கி ல் ' அ ய ன்
வாலீஸ்வரம்' என்ற ஊர் இருக்கிறது.
அங்கே இருக்கும் மிகப் பழமையான
க�ோயிலில் க�ோபுரத்தின் முதல் தளத்தில்
மிகச் சிறியதாக இருக்கிறது இந்த சிற்பம்.

இவைகளைப் பற்றி எல்லாம் நீங்கள்
படித்த பிறகு க�ோயிலுக்கு செல்லும் ப�ோது
கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் நினைவுக்கு
வரும். உங்களால் இவைகள் மீதும்
க�ொஞ்சம் அதிக கவனம் செலுத்தி பார்த்து
அனுபவித்து ஒரு புதிய அனுபவத்தை
பெறலாம் என்பது என் நம்பிக்கை.


மிக அபூர்வமான ச�ோழர் காலத்து
க�ோயில் பாண்டிய நாட்டில் இருப்பதை
பார்க்கலாம். இந்த க�ோயிலில் முதலாம்
இராஜராஜனுடைய கல்வெட்டுக்களும்

கண்டுபிடியுங்களேன் – ஜனவரி 2022
1.
2.
3.
4.
5.

சாக்கிய நாயனார் அவதரித்த திருத்தலம் எது?
சங்கற்ப நிராகரணம் நூலின் ஆசிரியர் யார்?
திருபல்லாண்டு திருவிசைப்பா பாடல் பெற்ற தலங்கள் ம�ொத்தம் எத்தனை?
அடை மழை நிற்க சுந்தர் பதிகம் அருளிய திருத்தலம் எது?
சிவப�ோக சாரம் நூலின் ஆசிரியர் யார்?

விடைகள் 12ம் பக்கம்
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2020 - 2022 :: �ற் � – 4 :: யாத் �ைர - 3 (8/276)

ெகாங் � நாட்� 2020
(7/7) -மைல
� (1/1)
��த்தல யாத்�ைர
2022 நாட்
:: �ற்
� –���ைற
4 :: யாத்பாடல்
�ைரெபற்
- 3 ற(8/276)

12.02.2022
– 13.02.2022
ெகாங் � நாட்� (7/7) மைல நாட்
� (1/1) ���ைற
பாடல் ெபற் ற ��த்தல யாத்�ைர
வழிப�� தல�க�

ெகா��நா�

2020 - 2022 :: 12.02.2022
�ற் � – 4 –::13.02.2022
யாத் �ைர - 3 (8/276)

வழிப�� தல�க�

1. தி�அவ�நாசி
ெகாங்
� நாட்� (7/7) மைல நாட் � (1/1) ���ைற பாடல் ெபற் ற ��த்தல யாத்�ைர

ெகா��நா�
2. தி���க����
1. தி�அவ�நாசி
3. தி�நணா
வழிப�� தல�க�
2. தி���க����
4. தி��ெகா�மாட�ெச�����
ெகா��நா�
3. தி�நணா
5.1. தி�ெவ�சமா��ட�
தி�அவ�நாசி
4. தி��ெகா�மாட�ெச�����
6.2. தி��பா���ெகா���
தி���க����
5.
தி�ெவ�சமா��ட�
7.3. தி��க��ரான�ைல
தி�நணா
6. தி��பா���ெகா���
மைலநா�
– 8. தி�வ�ைச�கள�
4. தி��ெகா�மாட�ெச�����
7. தி��க��ரான�ைல
5. தி�ெவ�சமா��ட�
மைலநா�
– 8. தி�வ�ைச�கள�
6. தி��பா���ெகா���

12.02.2022 – 13.02.2022

க�டண� : ₹.2300/- ம��� நப� ஒ�வ���
க�ரி��ந்� �றப் பா� 12.02.2022 காைல 5.30 மணி,
க�டண�
: ₹.2300/- ம��� நப� ஒ�வ���

7. தி��க��ரான�ைல

வந்� ேச��டம் ேகாைவ 13.02.2022 இர� 8.30 மணி

மைலநா� – 8. தி�வ�ைச�கள�

க�ரி��ந்
�றப் பேப���
ா� 12.02.2022
காைல
மணி,
அ�ப�க�
இரய���
அ�ல�
மா�கமாக
க�� 5.30
வ��வ�ட��,

க�டண�
: ₹.2300/ம���
நப�நிைலய�
ஒ�வ���
வந்�யா�திைர
ேச��டம்
ேகாைவ
13.02.2022
8.30 மணி
நிைற�
ேகாைவ
இரய�� இர�

அ�ப�க�
இரய��
மா�கமாக
க��5.30
வ��வ�ட��,
க�ரி��ந்
�அ�ல�
�றப் பேப���
ா� 12.02.2022
காைல
மணி,

Non A/c ேப��� , இர� த�க ெபா� ச�திர வசதி

நிைற�
ேகாைவ
இரய��இர�
நிைலய�
வந்�யா�திைர
ேச��டம்
ேகாைவ
13.02.2022
8.30 மணி

6 ேவைள
எள�ய ைசவ உண�,
� வசதி
அ�ல���ந�
ேப���
க�� வ��வ�ட��,
Non அ�ப�க�
A/c ேப���இரய��
, இர� த�க
ெபா�
ச�திர மா�கமாக
வசதி
யா�திைர நிைற� ேகாைவ இரய�� நிைலய�

தவறாம� த�ண � � பா��� ெகா��வர��
6 ேவைள எள�ய ைசவ உண�, ��ந�� வசதி
Non A/c ேப��� , இர� த�க ெபா� ச�திர வசதி
உட� நல�தி�காக உ�ெகா��� மா�திைரகைள அவசிய� ெகா��வர��
தவறாம� த�ண � � பா��� ெகா��வர��
6 ேவைள எள�ய ைசவ உண�, ��ந�� வசதி
சிறய ப��ைக வ���� , ேபா�ைவ ெகா�� வர��,
உட� நல�தி�காக உ�ெகா��� மா�திைரகைள அவசிய� ெகா��வர��
தவறாம� த�ண � � பா��� ெகா��வர��
வழிபா���� தி��ைற ��தக� & தாள� ெகா�� வர��
சிறய ப��ைக வ���� , ேபா�ைவ ெகா�� வர��,
உட� நல�தி�காக உ�ெகா��� மா�திைரகைள அவசிய� ெகா��வர��
அவன�ளாேல அவன் தாள் வணங் �,
வழிபா���� தி��ைற ��தக� & தாள� ெகா�� வர��
சிறய�ப��ைக
, ேபா�ைவ
ெகா�� வர��,
ப�னா� ெசல் வங் க�ம் ெபற் � இவ் ைவயத்
ள் வாழ் வ����
வாங் �
வாழ இைறய�ள்
ெபற அைனவ�ம் வ�க
�வத்� �. பாலா�,
�வத்�அவன்
�. தனஞ்
ெச�யன
்
அவன�ளாேல
தாள்
வணங் �,
வழிபா���� தி��ைற ��தக� & தாள� ெகா�� வர��
தைலைம
�ைணப்
பாளர்
கள்வாங்
- "நால்
பாைத�ல் ...."
ப�னா� ெசல் வங் க�ம்
ெபற்ஒ�ங்
� இவ்
ைவயத்�
ள் வாழ்
� வரின்
வாழ இைறய�ள்
ெபற அைனவ�ம் வ�க
அவன�ளாேல அவன் தாள் வணங் �,
�வத்
� �.
பாலா�,
�வத்
� �. தனஞ்
ெச�யன
்
அ�யார்
க்�
ம் அ�ேயன
் ைசைத
�. �ேரஷ
் �ரியன
்
ப�னா� ெசல் வங் க�ம் ெபற் � இவ் ைவயத்�ள் வாழ் வாங் � வாழ இைறய�ள் ெபற அைனவ�ம் வ�க
நி�வனர் ஒ�ங்
- "நால்
வரின் பாைத�ல்
தைலைம
�ைணப்
பாளர் கள்...."
- "நால் வரின் பாைத�ல் ...."
�வத்� �. பாலா�, �வத்� �. தனஞ் ெச�யன்
��காரணீ
சம்
் சரம்
, ைசதாப்
ேபட்ைட,
ைன
-600 015்
அ�யார்
க்�
அ�ேயன
் ைசைத
�.ெசன்
�ேரஷ
் �ரியன
தைலைம ஒ�ங் �ைணப் பாளர் கள் - "நால் வரின் பாைத�ல் ...."
நி�வனர்
- "நால் வரின்+91
பாைத�ல்
...."
+91
9500064880,
9940274980
அ�யார்க்�ம் அ�ேயன் ைசைத �. �ேரஷ் �ரியன்
��காரணீச ் சரம், ைசதாப் ேபட்ைட, ெசன் ைன -600 015
naalvarinpaathayil@gmail.com,
naalvarinpaathayil.blogspot.com
நி�வனர் - "நால் வரின் பாைத�ல் ...."

+91
9500064880,
+91
9940274980
�
ற்ேற
ம்ை
பலம்
��காரணீச ் ச��ச்
ரம், ைசதாப்
பட்
ட, ெசன் ைன -600 015

naalvarinpaathayil@gmail.com,
+91 9500064880, +91 9940274980naalvarinpaathayil.blogspot.com
��ச் �ற் றம் பலம்
naalvarinpaathayil@gmail.com,
naalvarinpaathayil.blogspot.com
��ச் �ற் றம் பலம்

திருநீலகண்டம்

6

ஜனவரி 2022

அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் – 12

கும்பக�ோணம் மந்திர பீடம்
அம்மனின் 51 சக்தி பீடங்களுள்
கும்பக�ோணம் மங்களாம்பிகை திருத்தலம்
விஷ்ணு சக்தி பீடமாக விளங்குகிறது.
அம்பாள் அருள்பாலிக்கும் கும்பேஸ்வரர்
க�ோயில், தஞ்சை மாவட்டம், கும்பக�ோணத்தில்
அமைந்துள்ளது. திருஞானசம்பந்தர்
மற்றும் திருநாவுக்கரசரால் பாடல் பெற்ற
இச்சிவாலயத்தில் பன்னிரு ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுறை மகாமகம் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது

வணங்கப்படுகிறாள். திருஞானசம்பந்தர் இத்தல
அம்பாளை 'வளர்மங்கை' என தேவாரப்
பதிகத்தில் குறிக்கின்றார்.
முன்பொரு தருணம், தண்ணீரால்
உலகம் அழிய த�ொடங்கிய ப�ோது, பிரம்மா
தனது படைப்புத் த�ொழிலை எங்கிருந்து
த�ொடங்குவது என்று சிவபெருமானிடம்
கேட்கிறார். அப்போது ஈசன் புண்ணியத்
தலங்களில் உள்ள மணலை எடுத்து,
அமுதம் சேர்த்துப் பிசைந்து, மாயக் கும்பம்
ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும். பின்பு
அந்தக் கும்பத்தில் அமுதத்தை நிரப்பி,
படைப்புக் கலன்களை அதனுள் வைத்து
நீரில் மிதக்க விடுமாறு கூறினார்.

தம்மை அன்போடு வணங்குவார்க்கு திவ்ய
மங்களத்தை அருளும் மாட்சிமையால் 'மங்கள
நாயகி' என்றும், 51 சக்தி பீடங்களுள் ஒன்றான
விஷ்ணு சக்தி பீடம் எனும் மந்திர பீடத்தில்
விளங்குவதால் 'மந்திர பீடேஸ்வரி' என்றும்,
தம் திருவடிகளைச் சரணடைந்தவர்களுக்கு
மந்திர பீடத்தில் இருந்து நலம் தருதலால்
மந்திரபீட நலத்தாள் என்றும் அம்பிகை

திருநீலகண்டம்

பிரம்மா செய்த கும்பம் வெள்ளத்தில்
மிதந்து ஓரிடத்தில் தங்கியது. சர்வேஸ்வரன்
அதன் மீது பாணம் விட, அதன் மூக்கு
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ஆனால் இங்குள்ள அம்பாளின் உடற்பாகம்
பாத நகம் முதல் உச்சி முடி வரை 51
சக்தி வடிவ பாகங்களாகக் காட்சியளிப்பது
விசேஷமாகும்.
அம்பாள் மஞ்சள் பட்டு உடுத்தி
முகத்தில் மஞ்சள் பூசி, குங்கும திலகம்
இட்டு அருட்பாலிக்கிறாள். கல்வியில் சிறக்க
நினைப்பவர்கள், த�ொழில் விருத்தியடைய
எண்ணுபவர்கள், திருமணத் தடை நீங்க
வேண்டுபவர்கள், குழந்தை பாக்கியம்
க�ோருபவர்கள், குபேர வாழ்வு விரும்புபவர்கள்,
ம ங ்க ள ந ா ய கி க் கு ஆ வ ணி ம ா த
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் செம்பருத்திப் பூவால்
அலங்காரம் செய்து அர்ச்சனை செய்தால்
வேண்டியது கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

சிதைந்தது. கும்பத்திலிருந்த அமுதம் அதன்
வழியே பரவி வெண்மணலுடன் கலந்து
லிங்கம் உருவானது. அதுவே 'கும்பேஸ்வரர்'
என்ற பெயரைப் பெற்றது.
நாரதர் க�ொடுத்த ஞானப் பழத்தைப்
பெற உலகைச் சுற்றி வரும் ப�ோட்டியை
ஈசன் அறிவித்தார். முருகப் பெருமான் மயில்
வாகனத்தில் புறப்பட, விநாயகப் பெருமான�ோ
அம்மையப்பரைச் சுற்றி வந்து அவர்களே
உலகமென மக்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்.
பெரும்பான்மை க�ோயில்களில் ஸ்வாமி,
அம்பாள் பிரகாரங்களைத் தனித்தனியே
சுற்றிவரும் நிலையில் கட்டப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் அம்மை அப்பனே உலகம்
என்பதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில்
இங்குள்ள பிரகார அமைப்பு ஸ்வாமியையும்,
அம்பாளையும் சேர்த்தே சுற்றிவரும்
வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

'மனிதர்கள் தங்களது பாபங்களைப்
புண்ணிய நதிகளில் தலைமூழ்கி விட்டுச்
சென்றதால் பாபத்தின் சுமை தாங்க
முடியவில்லை' என கங்கா, பிரம்மபுத்ரா,
யமுனா, க�ோதாவரி, நர்மதை, காவேரி, சரயூ
உள்ளிட்ட நதிகள் மங்களாம்பிகையிடம்
முறையிட்டன. அவை மகாமகக் குளத்தில்
கலந்தால், பாவங்கள் த�ொலையும்
எ ன ம ங ்க ள ா ம் பி கை தி ரு வ ா ய்
மலர்ந்தருளினாள்.
காசியில் புரியும் பாவம் ராமேஸ்வரத்தில்
தீர்த்தமாடுவதாலும், ராமேஸ்வரத்தில் புரியும்
பாவம் காசி கங்கையில் தீர்த்தமாடுவதாலும்
தீரும். ஆனால் கும்பக�ோணத்தில் புரியும்
பாவம் மகாமக குளத்தில் தீர்த்தமாடினாலே தீரும்
என்கிறது புராணம். இத்துணை சிறப்பு
பெற்ற இக்கோயிலில் ஆண்டுத�ோறும்
ஆ வ ணி ம ா த ம் மூ ன்றா வ து
ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மங்களாம்பிகை
அம்மனுக்கு புஷ்பாபிஷேகம்
நடத்தப்படுகிறது.


ஈ ச ன் இ த ்த ல த் தி ல் த ம் மு டை ய
36,000 க�ோடி மந்திர சக்திகளையும்
அம்பாளுக்கு வழங்கியதால் அம்பாள் மந்திர
பீடேஸ்வரியாகத் திகழ்கின்றாள். அத்துடன்
தமக்குரிய 36,000 க�ோடி மந்திர
சக்திகளையும் சேர்த்து 72,000 க�ோடி
சக்திகளுக்கு அதிபதியாகவும் காட்சி
தருகிறாள். மற்றைய தலங்களில் உள்ள
சக்தி பீடங்கள் ஒரே ஒரு சக்தி
வடிவை மட்டும் க�ொண்டிருக்கும்.

98400 95919

திருநீலகண்டம்
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சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 16
முத்தமிழும் தெரிந்த

காவளூர் குமாரசாமி
ச�ோழ மன்னன் முதலாம் பராந்தக
ச�ோழனின் முதன் மந்திரியாக இருந்த
வில்லவப்பேராயன் என்ற சேய்தொண்டர்
எழுப்பிய அற்புத திருத்தலம், இம்மாதம்
நாம் தரிசிக்கவுள்ள காவளூர்.

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்
99402 74980

விளக்கெரிக்க எண்ணெய் வழங்குவதும்,
ஆ ல ய த் தி ரு ப ்ப ணி செய்வ து ம ா க
சிவத்தொண்டில் திளைத்திருந்தார். மேலும்
அமைச்சர் அளித்த நிவந்தங்கள் குறித்த
தகவல்கள் திருச�ோற்றுதுறை மற்றும் குடந்தை
கீழ்க்கோட்டம் திருக்கோயில்களில் உள்ள
கல்வெட்டுக்கள் வாயிலாக அறிகின்றோம்.
அவரை ஐம்முகக் கடவுளின் திருமகனான
ஆறுமுகப் பெருமான் ஆட்கொண்டு,
மலைக்கோவில் தனக்கொன்று எழுப்ப
வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினை அமைச்சர்
மனதிலே விதைத்தருளினர்..

அ மைச்சர் வி ல்ல வ ப ் பேர ா ய ர்
தன்னுடைய ச�ோழ நாட்டில் தஞ்சை பகுதிக்கு
உட்பட்ட சிவாலயங்களில் தினமும் சென்று
வழிபாடு செய்திடும் நியமத்தை பூண்டு
வந்தார், அதுமட்டுமின்றி பல ஆலயங்களில்

மலைகளே இல்லாத தஞ்சை தரணியில்
குமரனுக்கு மலைக் க�ோயில�ொன்று எழுப்ப
மன்னனிடம் அனுமதி க�ோரினார் அமைச்சர்
வில்லவப்பேராயர், இதைக் கேட்ட ச�ோழ
சக்கரவர்த்திய�ோ உடனே தடையேதும்
ச�ொல்லாது, வில்லவபேராயரின் பிறந்த
ஊரிலேயே அவர் எண்ணம் ப�ோல ஆலயம்
எழுப்ப அனுமதி வழங்கினார்.
தனித்துவமாக முருகனுக்கு ஆலயம்
அமைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில்
ர ா சி களையே ப டி க ்க ட் டு க ள ா க் கி ,
தர ை த ்த ள த் தி லி ரு ந் து ப ன் னி ரண் டு
படிகள் அமைந்து ஒரு மாடக் க�ோயில்
ப�ோல ஆலயத்தை உருவாக்கினார்.
அது தவிர, இந்த பன்னிரண்டு ராசிப்
படிகளையும் பிரதிஷ்டை செய்தப�ோது,
அந்தந்த ராசியை சேர்ந்தவரையும் தேடிப்
திருநீலகண்டம்
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பிடித்து அவர் மூலமாக ஒவ்வொரு
கல்லையும் நிர்மாணித்தார். ஒவ்வொரு
சித்திரை ஒன்றாம் தேதியன்றும் மேஷம்
முதல் மீனம் வரையிலான படிகளை
மெழுகி க�ோலமிட்டு நெய் விளக்கேற்றி
வணங்குகின்றனர்.
க�ோயிலை கட்டியப�ோது ஒவ்வொரு
மண்டபமும் சற்றே உயர்ந்து உச்சியில்
ஆறுமுகம் அமர்ந்திருக்க வேண்டு மென்று
நினைத்தார். அதுப�ோல ஆறுமுகனுக்கு ஆறு
மண்டபங்கள் அமைக்கப்பட்டு ஆறாவது
மண்டபத்தில் பெருமானை எழுந்தருள
வைத்தார்.
இ த ்த ல த் தி லே வீ ற் றி ரு க் கு ம்
முருகப்பெருமானுக்கு குமாரசாமி என்ற
திருநாமம். வள்ளி தெய்வயானையுடன் நின்ற
திருக்கோலத்தில் ஆறு திருமுகங்களுடன்,
பன்னிரு திருக்கரங்களுடன் எழில் க�ொஞ்சம்
குறுநகையுடன் அருள்பாலிக்கின்றார்.
இரண்டாம் மண்டபத்தின் தென்பகுதியில்
வடக்கு ந�ோக்கி, கரங்கள் சேவித்தபடி நின்ற
நிலையில் வில்லவப்பேராயனின் சிற்பம்
காணப்படுகிறது. அவர் கரங்களுக்கு
இடையில் ருத்ராட்ச மாலை, காதில்
ருத்ராட்ச குண்டலம், கழுத்தில் ஆரம்,
கை மணிக்கட்டில் ருத்ராட்ச வளையம்
எ ன அ ணி ந் து சி வ ச் ச�ொ ரு ப ம ா க
காணப்படுகிறார். இடையில் குறுவாள்
உறை, முறுக்கேறிய மீசை, கனிந்த
புன்னகை, சற்றே இடதுபுறம் சரிந்த
க�ொண்டை என்று விளங்குகிறார்.
திருக்கோயிலின் தென்புறத்தில் காசி
விஸ்வநாதரும், வடபுறத்தில் விசாலாட்சி
அம்பாளும் கிழக்கு ந�ோக்கி காட்சி
தருகின்றனர். அருணகிரிநாதப் பெருமான்
இத்தல குமார கடவுளை முத்தமிழும்

தெ ரி ந ்த மு ரு க ப ்பெ ரு ம ா னே எ ன ப்
ப�ோற்றுகின்றார்.

மானை நேர்விழி ய�ொத்தம டந்தையர்
பாலை நேர்மொழி ய�ொத்துவி ளம்பியர்
வாச மாமலர் கட்டும ரம்பைய ...... ரிருத�ோளும்...
...காவு லாவிய ப�ொற்கமு கின்திரள்
பாளை வீசம லர்த்தட முஞ்செறி
காவ ளூர்தனில் முத்தமி ழுந்தெரி ...... பெருமாளே
திருக்காவளூரைச் சுற்றி பாயும் வெட்டாறு
என்றென்றும் ஜீவநதியாக தெற்கிலிருந்து
வடக்கு ந�ோக்கிப் பாய்ந்து வியக்கச்
செய்கிறது. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள
திட்டை, திருக்கருகாவூர், ஐயம்பேட்டை
ஆகிய மூன்று ஊர்களிலிருந்தும் காவளூரை
அடையலாம். ஆச்சர்யம் என்னவென்றால்
எல்லா ஊர்களிலிருந்தும் இவ்வூர் 8.5
கி.மீ. த�ொலைவில் அமைந்திருப்பது.
வாருங்கள் நாமும் சென்று தரிசித்து வழிபட்டு
மகிழ்வோம்.
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அன்பும் அருளும்

சைவ சித்தாந்தத்தில் அன்பும் - அருளும்

இரண்டு க�ோவணங்களில் ஒன்றை எடுத்து
அமர்நீதி நாயனாரிடம் க�ொடுத்தார்.

சைவ சித்தாந்தத்தின்படி, உயிர்கள்
இறைவன் மேல் செய்வது அன்பு, அந்த
அன்பைக் காரணமாக வைத்து உயிர்களுக்கு
இறைவன் வழங்குவது அருள் என்பதனை
பெரிய புராணத்தில் அமர்நீதி
நாயனார் புராணத்தின் உரையில்
சிவக்கவிமணி ஐயா விரிவாக
உணர்த்துகிறார்கள். அமர்நீதி
நாயனார் சிவனடியவர்களுக்கு
தனது திருமடத்திலே மாஹேஸ்வர
பூஜை செய்தும், சிவனடியவர்கள்
வி ரு ம் பு ம் க�ோ வ ண ங ்க ள்
உள்ளிட்டவற்றை சமர்ப்பித்தும்
சிவநெறியில் வாழ்ந்து வருபவர்.

பின்னர் அந்தப் பிரம்மச்சாரி தாம்
நீராடிவிட்டு வரும் ப�ோது மழையை
வ ரச்செ ய் து அ தி ல் ந னை ந ்த ப டி
வருகின்றார். அதே வேளையில்
அமர்நீதி நாயனாரிடம் தாம்
க�ொடுத்த க�ோவணம் காணாமல்
ப�ோகும்படிச் செய்து விடுகிறார்.
அடியவர் க�ொடுத்த க�ோவணம்
காணாமல் ப�ோகவே, அந்த
காணாமல் ப�ோன க�ோவணத்திற்கு
ஈடாக பிரம்மச்சாரியிடம் இருந்த
மற்றொரு க�ோவணத்தை தராசின்
ஒரு தட்டிலே வைத்து தராசின்
மற்றொரு தட்டிலே தன்னிடம் இருந்த
ப�ொருட்களை ஒவ்வொன்றாக வைக்கின்றார்.
இந்த இடத்திலே சேக்கிழார் பெருமான் ஒரு
அருமையான திருப்படலை அமைக்கின்றார்.

அமர்நீதி நாயனார் திருநல்லூரில்
அ மை த ்த தி ரு ம டத் தி ற் கு பி ர ா ம ண
பி ரம்மச்சா ரி வ டி வ ம் க �ொண் டு
எ ழு ந ்த ரு ளு கி ற ா ர் சி வ பெ ரு ம ா ன் .
பிரம்மசாரிக்கே உரிய க�ோவணம் அணிந்த
த�ோற்றத்துடனும், கையில் ஒரு க�ோலும்
அந்தக் க�ோலின் நுனியில் இரண்டு
க�ோ வ ண ங ்க ளு ம் கட்ட ப ்ப ட் டி ரு க ்க ,
திருநெற்றியிலே திருவெண்ணீறு ஒளி
திகழ வருகின்றார். அமர்நீதி நாயனார்
இந்த பிரம்மச்சாரியைப் பணிந்து வணங்கி,
திருவமுது செய்தருள வேண்டும்
என விண்ணப்பிக்கின்றார். தாம்
காவிரியில் நீராடிவிட்டு வருவதாகவும்
அப்பொழுது ஒருவேளை மழை
வந்தால் இது உதவும் என்று கூறி,
தன் கைத்தண்டிலே கட்டியிருந்த

முட்டில் அன்பர்தம் அன்பிடுந் தட்டுக்கு முதல்வர்
மட்டு நின்றதட் டருள�ொடுந் தாழ்வுறும் வழக்கால்
பட்டொ டுந்துகி லநேகக�ோ டிகளிடும் பத்தர்
தட்டு மேற்படத் தாழ்ந்தது க�ோவணத் தட்டு.
- பெரிய புராணம் 536 (அமர்நீதி நாயனார் புராணம் 35)

இந்தப் பாடலின் முதல் இரண்டு அடிகள்
நாம் எடுத்துக் க�ொண்ட அன்பும் அருளும்
என்ற சிந்தனையின் உச்சமாகத்
திகழ்கின்றன. அன்பராகிய அமர்நீதி
நாயனார் தம் அன்பினை இடுகின்ற
தராசுத் தட்டினை ந�ோக்க முதல்வராகிய
சிவபெருமான் தட்டானது தாழ்ந்து
இ ரு க் கி ன்ற து . ஏ ன் எ னி ல் ,
77086 62468 "அன்புக்கு அருள் தாழும்" என்ற
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தன்மையாகும் என்று சிவக்கவிமணி ஐயா
அவர்கள் உரை கூறுகின்றார்.

நியதியின் காரணமாக. அன்பராகிய
அமர்நீதி நாயனார் தன் பக்கம் இருக்கும்
தட்டிலே இட்ட ப�ொருட்கள் யாவையும் அவர்
இறைவன்பால் க�ொண்டிருந்த அன்பின்
அடையாளம். எனவே அவர் பக்கம் இருந்த
தட்டிலே இருந்தது நாயனாரின் அன்பு.
இறைவர் பக்கம் இருந்த தட்டிலே இருந்த
இறைவனின் க�ோவணம் என்பது அருள்.
இங்கே நாயனாரின் தட்டு உயர்ந்தே
நின்றது. இறைவன் பக்கம் இருந்த தட்டு
தாழ்ந்தே இருந்தது. எனவே அன்புக்கு
அருள் தாழும் என்ற நியதி பெறப்பட்டது.
அன்பு என்பது அன்பராகிய நாயனாரின்
உடைமை. அருள் என்பது முதல்வரது
உடைமை. எனவே அன்பு என்பது
நாயனார் இறைவன் மேல் க�ொண்ட அந்த
உணர்ச்சியினால் விளைந்த செய்கைகள்
என்பதும், அருள் என்பது அந்த
அன்பின் காரணமாக நாயனார்பால்
இறைவன் செய்த செய்கை
என்பதும் பெறப்படுகின்றது,
அன்புக்கு அருள் தாழ்தல்
என்பது அன்புடையார்க்கு
அருள் க�ொடுத்துத் தாங்கி
நி ற் கி ன்ற இ றை வ ன து

"தன் கடன் அடியேனையும் தாங்குதல்
- என் கடன் பனி செய்து கிடப்பதே"
என்ற அப்பர் பெருமானின் திருவாக்கையும்
இங்கே நினைவு கூறலாம். தாங்கப்படும்
ப�ொருளுக்குத் தாங்கும் ப�ொருள் தாழ்ந்து
கீழே நிற்பது இயல்பு. எனவே தாங்கப்படும்
ப�ொருளாகிய நாயனாரின் அன்புக்குத்
தாங்கும் ப�ொருளாகிய இறைவனின்
அருள் தாழ்ந்தே இருக்கின்றது. எனவே
இறைவனின் தட்டு தாழ்ந்து நிற்க நாயனாரின்
தட்டு உயர்ந்தே இருக்கின்றது. தாழ்ந்தது
என்பது இங்கே தாங்கி நிற்பது என்ற
ப�ொருளில் வருகின்றது.
அன்பிலே அருள் அழுந்தும் என்றும்,
அருள்காண அன்பு மேலிடும் என்றும் காண்பது
மரபு. பிரம்மச்சாரியின் க�ோவணத்திற்குச்
சமமான ப�ொருளைத் தந்து இறைவனாரின்
அருளைப் பெற வேண்டும் என்ற அன்பு
மேலிட மேலிட அதற்கேற்றார் ப�ோல
தன்னிடம் உள்ள ப�ொருட்களை மேலே மேலே
வைக்கின்றார் நாயனார். அன்பு மேலிட
மேலிட அருள் பதியும், அந்த அன்புக்கு
அருள் தாழும் என்ற நியதிக்கு ஏற்றவாறு,
இறைவனின் அருள் தட்டு தாழ்ந்தே
நிற்கின்றது. இறைவனாரின் தட்டில்
இருந்த அவரது க�ோவணம் என்பது
வந்த கருவி. எனவே, அதுவும்
இறைவனின் அருட் ச�ொரூபம்
ஆகின்றது.

- த�ொடரும்

விடைகள் - ஜனவரி 2022
1. திருச்சங்கமங்கை, 2. உமாபதி சிவாச்சாரியார், 3. 14 தலங்கள்
4. திருப்புன்கூர், 5. ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞானசம்பந்த தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 16

சாட்சி ச�ொன்ன நாயகர்
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது
'திருஅவளிவநல்லூர்' என்னும் திருத்தலம்.
இவ்வூரில் வசித்து வந்த க�ோயில் குருக்கள்
ஒருவரின் மூத்த மகளை மணந்த ஒருவன்
யாத்திரைக்குச் சென்றான். யாத்திரை
முடிந்து அவன் திரும்பி வந்தப�ோது
தனது மனைவியின் கண் பார்வை
ப�ோயிருப்பதைக் கண்டு, தான் அவளை
மணக்கவில்லை என்றும், கண் பார்வை
உ ள்ள அ வ ள து த ங ் கையை த ்தா ன்
மணந்ததாகவும் கூறினான்.

முதல் இத்தலம் 'அவளிவநல்லூர்' என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
தஞ்சா வூ ர் - ந ா க ப ்ப ட் டி ன ம்
நெடுங்சாலையில் 21 கி.மீ. த�ொலைவில்
உள்ள அம்மாபேட்டை வந்து இடதுபுறம்
செல்லும் சாலையில் சுமார் 6 கி.மீ.
த�ொலை வு சென்றா ல் க�ோ யி லை
அடையலாம். அம்மாபேட்டை இரயில்
நிலையத்திலிருந்து சுமார் 8 கி.மீ.
சாலியமங்கலத்திலிருந்து சுமார் 10 கி.மீ.

இ றை வ ன் ச ா ட் சி ச�ொன்ன
காரணத்தால் இத்தல மூலவர் 'சாட்சிநாதர்'
என்னும் திருநாமத்துடன், சற்று
உயர்ந்த பாணத்துடன், சற்று பெரிய
வடிவிலான லிங்க மூர்த்தியாக
அருள்பாலிக்கின்றார். மூலவர்
பின்புறம் அம்மையப்பர் காட்சி
த ரு கி ன்ற ன ர் . அ ம் பி கை
98413 98516

குருக்கள் குடும்பத்தினர் செய்வதறியாது
தி கைத் து நி ற ்க , அ ப ் ப ோ து
இறைவன் அசரீரியாக வெளிப்பட்டு,
'நீ திருமணம் செய்தவள் இவள்
இல்லை, அவளே' என்று கூறி
அவளது கண் பார்வையையும்
திருப்பி அளித்தார். அன்று

ம. நித்யானந்தம்
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- முல்லை வனம், அவளிவநல்லூர் பாதிரி வனம், அருதைப் பெரும்பாழி
(அரித்துவாரமங்கலம்) - வன்னி வனம்,
இரும்பூளை (ஆலங்குடி) - பூளை வனம்,
க�ொள்ளம்புதூர் - வில்வ வனம். இந்த
ஐந்து தலங்களையும் முறையே வைகறை,
காலை, நண்பகல், மாலை, அர்த்தசாமம்
ஆகிய காலங்களில் வழிபடுவது சிறப்பு.
இவை இன்றும் வழக்கத்தில் உள்ளன.
'ச�ௌந்தர்ய நாயகி' என்னும் திருநாமத்துடன்
பெரிய வடிவில் காட்சி அளிக்கின்றாள்.

பன்றி வடிவம் எடுத்து நிலத்தை
த�ோண்டிய மகாவிஷ்ணு, தனது க�ொம்பு
முறியப்பட்டு வழிபட்ட தலம். முருகப்
பெருமான், அகத்தியர், காசிப முனிவர், கன்வ
மகரிஷி, சூரியன் ஆகிய�ோர் வழிபட்ட தலம்.

க�ோ ஷ ்டத் தி ல்
அ கத் தி ய ர் ,
தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவர், பிரம்மா,
துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர் ஆகிய�ோர்
காட்சி தருகின்றனர். பிரகாரத்தில் சப்த
கன்னியர், அறுபத்து மூவர், விநாயகர்,
வள்ளி தேவசேனை சமேத சுப்ரமண்யர்,
மகாலட்சுமி, சமயக் குரவர்கள் நால்வர்,
பைரவர், சூரியன், நவக்கிரகங்கள் மற்றும்
நடராஜர் சன்னதிகள் உள்ளன. வலம்புரி
மற்றும் இடம்புரி விநாயகர்கள் ஒருங்கே
காட்சி தருகின்றனர்.

இக்கோயிலின் தல விருட்சமாக பாதிரி
மரம் உள்ளது. தீர்த்தம் 'சந்திர புஷ்கரணி'
என்று அழைக்கப்படுகிறது. தேவாரப் பாடல்
பெற்ற 276 சிவாலயங்களில் 163வது
தலமாகும். காவிரி தென்கரைத் தலங்களுள்
100வது தலமாகும். திருஞானசம்பந்தர்
மற்றும் திருநாவுக்கரசர் ஆகிய�ோர் தலா
ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளனர்.

காவிரிக் கரையில் உள்ள பஞ்ச
ஆரண்யத் தலங்களுள் இத்தலமும்
ஒன்று. (ஆரண்யம் - வனம்) கருகாவூர்

இக்கோயிலில் காலை 7 மணி முதல்
11 மணி வரையும், மாலை 4.30 மணி முதல்
இரவு 8 வரையும் நடை திறந்திருக்கும். 
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வியாக்ரபாதர் வழிபட்ட நவபுலியூர் திருத்தலங்கள்

பெரும்பற்றப்புலியூர்

திருப்பாதிரிப்புலியூர்

எருக்கத்தம்புலியூர்

ஓமாம்புலியூர்

சிறுபுலியூர்

அத்திப்புலியூர்

கானாட்டம்புலியூர்

தப்பளாம்புலியூர்

பெரும்புலியூர்

அத்திப்புலியூர்

வாரியார் ம�ொழிகள்
கடவுதல் என்றால் செலுத்துதல் என்று ப�ொருள். உலகங்களையும் உயிர்களாகிய நம்மையும்
செலுத்துகின்றபடியால் இறைவனுக்கும் கடவுள் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது.
கண்ணால் காணமாட்டாமையால் கடவுள் இல்லை என்று கூறக்கூடாது.
இந்த உடம்பிலேயுள்ள உயிரை நாம் எப்போதாவது கண்ணால் கண்டதுண்டா
காண மாட்டாமையால் நாங்கள் உயிரில்லாதவர்கள் என்று கூறினால்
உலகம் சிரிக்குமல்லவா உடம்புக்குள் உயிரும், உயிருக்குள் இறையும்
உறைகின்றன.
ஆகவே, கடவுள் உயிர்கள்தோறும் உறைகின்றார். உயிர்களுக்கு
வருகின்ற இடர்களை முடிந்தவரை நீக்கியும், நன்மை புரிந்தும்
மகிழ வேண்டும். அதுவே அறிவு படைத்தன் பயனுமாகும்.
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சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி…

திருமுட்டம் (ஸ்ரீமுஷ்ணம்)
திருப்புகழ் தல வழிபாடு

ஒ ரு பு ற ம் அ பி ஷேக ம் மு டி ந் து
முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அலங்காரம்
நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருக்க, மறுபுறம்
அன்பர்கள் அனைவரும் அம்மையப்பரை
வணங்கும் ப�ொருட்டு ஆலய முன்புறம் வந்து
முதற்கடவுளாம் விநாயகர், நித்திலேஸ்வரர்,
அம்பாள் சந்நிதிகளில் நடைபெற்ற ஆரத்தி
வழிபாட்டில் கலந்துக் க�ொண்டனர்.
பின்னர் குமரக்கடவுளுக்கு, தீபாராதனை
நடைபெற்றது. சிறப்பு அலங்காரத்தில்
அருள்புரிந்த அழகனின் அழகைக் கண்டு
மகிழ அனைத்து அன்பர்களுக்கும் இரண்டு
கண்கள் ப�ோதவில்லை. அடியார்களின்
அரகர க�ோஷத்துடன் குமரனுக்கு ச�ோடஷ
வழிபாடு நடைபெற்று, அனைவருக்கும்
பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
பி ன்னர் ,
வ ழி ப ா ட் டி னை
செவ்வனே நடத்திக் க�ொடுத்த இரு
சிவாச்சாரியார்களுக்கும் நன்றி கூறும்விதமாக
நம் குழுவின் சார்பாக வஸ்திரமும்,
சம்பாவனையும் வழங்கப்பட்டது. விழாவின்

ஒ ரு அ ங ்க ம ா க , 2 0 1 9 - ம் ஆ ண் டு
திருக்கயிலாய யாத்திரை மேற்கொண்ட
நம் குழு அன்பர்களான திருமதி. ரேவதி,
தி ரு . க ண ்ண ன் , தி ரு ம தி . ய மு ன ா
கண்ணன், திரு. ஜெயவேல், திருமதி.
ராஜேஸ்வரி, திருமதி. மீனாட்சி, திருமதி.
மல்லிகா ஆகிய�ோருக்கு குழுவின் சார்பில்
மரியாதை செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
அடியார்களுக்கு நம் குழு இலச்சினையுடன்
கூடிய 'திருந�ொடித்தான்மலை கண்ட
திருத்தொண்டர்' என்று ப�ொறிக்கப்பட்ட
நினைவுச் சின்னம் வழங்கப்பட்டது. நம்
அழைப்பின் பேரில் அன்புடன் கலந்துக்
க�ொண்ட ஓதுவாமூர்த்திகளுக்கும் சிறப்பு
செய்யப்பட்டது.
வழிபாடும், நிகழ்ச்சிகளும் முடிந்ததும்
நம் குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களான
திரு. பாலாஜி மற்றும் திரு. தனஞ்செழியன்
ஆ கி ய�ோர் அ ன்னம்பா லி ப் பு க் கு
ஏற்பாடு செய்தனர். தம் குழந்தைகள்
ப சி ய ா று ம் ப ொ ரு ட் டு அ ன ் னை த ன்
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ஆலய முன்புற மண்டபத்தில் இடம்
க�ொடுத்தாள். அடியார்கள் உணவருந்திய
பின் சிறப்பு நிகழ்வாக, 2020ம் ஆண்டுக்கான
நமது "நால்வரின் பாதையில்" மாத
காலண்டர் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது.
அனைவருக்கும் காலண்டர் வழங்கப்பட்டது.
சிறிது ஓய்வுக்குப் பின்அடியார்கள்
ஆண்டவனின் ஆணை பெற்று, நம்பிரான்
தி ரு ஞ ா ன ச ம்ப ந ்த ரு க் கு எ ம் பி ர ா ன்
முத்துச்சிவிகை, முத்துக்குடை, முத்துச்சின்னம்
வழங்கிய திருமாறன்பாடி தலத்தை அடையும்
ப�ொருட்டு வாகனங்களில் கிளம்பினர்.
திருமாறன்பாடியை அணைந்த அடியார்கள்,
சிவபெருமானையும், அம்மையையும் கண்டு
அன்புள்ளம் உருக வழிபட்டு மகிழ்ந்தனர்.
பின்பு அனைவருக்கும் தேநீர் வழங்கப்பட்டது.
புத்துணர்வு க�ொண்ட அடியார்கள்
பின் புறப்பட்டு வாலிகண்டபுரம் திருப்புகழ்
தலத்தை அடைந்தனர். அன்பர்கள் தன்னைக்
காண சிறிது கால தாமதமாக வந்ததால�ோ
என்னவ�ோ, முருகப்பிரான் அடுத்தமுறை
வந்து தன் தரிசனம் பெற்றுக்கொள்ள
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ஆணையிட்டான். ஆலயத்தின் கதவுகள்
மூடியிருந்தாலும் வசந்த மண்டபத்தில்
அடியார்களுக்கு அமுதுண்ண இடம்
க�ொடுத்தான்.
நமது குழு அன்பர் திருமதி. ரேணுகா
மன�ோகரன் அவர்களின் முயற்சியால்
பெரம்பலூரைச் சேர்ந்த அன்பர்கள்
அடியார்களின் அன்னம்பாலிப்புக்கு ஏற்பாடு
செய்திருந்தனர். வசந்த மண்டபத்தில் ப�ோதிய
விளக்கொளி இல்லாததால் பெரம்பலூர்
அன்பர்களின் மகிழ்வுந்து முன்விளக்கு
ஒளியே அனைவரும் உணவருந்த உதவியது.
அனைவருக்கும் அன்னம்பாலிப்பு செய்த
பெரம்பலூர் அன்பர்களுக்கு நன்றி ச�ொல்லும்
விதமாக, நம் ஒதுவாமூர்த்திகள் அவர்களை
திருப்பதிகங்கள் பாடி வாழ்த்தினார்.
அவர்களிடம் அன்புடன் விடைபெற்றும்,
முருகப்பிரானிடம் அடுத்த முறையாவது
எங்களுக்கு உன் தரிசனம் கிடைக்க
அருள் செய் என்று மானசீகமாக வேண்டிக்
க�ொண்டும் அடியார்கள் வாகனங்களில்
சென்னையை ந�ோக்கி புறப்பட்டனர். 

ஜனவரி 2022 புரவலர்

சாக்கியர் நாயனார்	
மார்கழி பூராடம்
வாயிலார் நாயனார்	
மார்கழி ரேவதி
சண்டேசுவர நாயனார்	தை உத்திரம்
திருநீலகண்டர் நாயனார்	தை விசாகம்
திருநீலகண்டம் 17

மஹாலட்சுமி
சுரேஷ்பிரியன்

ஜனவரி 2022

திருநீலகண்டம் 18 ஜனவரி 2022

அருள்மிகு அன்னபூரணி உடனாகிய ஓதனவனேஸ்வரர், திருச்சோற்றுத்துறை

பாடி யாடிப் பரவு வாருள்ளத்தாடி ச�ோற்றுத்துறை சென்றடைவ�ோமே!

