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திருநீலகண்டம்
சைவத்தின் மேல் சமயம் வேறில்லை அதிற்சார் சிவமாம்
தெய்வத்தின் மேல் தெய்வம் இல்லெனும் நான்மறைச் செம்பொருள்
வாய்மை வைத்த சீர்திருத் தேவாரமும் திருவாசகமும்
உய்வைத் தரச்செய்த நால்வர் ப�ொற்றாள் எம் உயிர்த்துணையே....!
- சைவ எல்லப்ப நாவலர் அருளிய திருஅருணைக் கலம்பகம்

பேரன்பு க�ொண்ட ஆன்மீகச்
செல்வர்களுக்கு வணக்கம்,

முறைகளையும், பறைசாற்றும் விதமாக அமையும்
என நம்புகின்றோம்.

எல்லாம் வல்ல சிவகாமசுந்தரி உடனமர்
ஆ ட ல்வ ல ் லா னி ன் ப ெ ரு ங ்கரு ண ை யி ன ால்
"நால்வரின் பாதையில்...." என்ற நமது யாத்திரை
குழுவின் மணிமகுடத்தில் மேலும் அழகு கூட்டும்
விதமாக, மிளிர்கின்ற ஓர் வைரமாக, சித்தத்தை
சிவன்பாலே சேர்க்கும் பதமாக, தியாகேசர்
ப�ொன்னார் திருவடி நாளும் த�ொழுது ஏத்தும்
வண்ணமாக, செந்தமிழ் ச�ொக்கநாத பெருமானின்
இயல் இசை நாடக வடிவமாக, ஒத்த கருத்து,
ஒத்த பண்புடைய பல அன்பர்களின் பேராதரவ�ோடு
“திருநீலகண்டம்” என்ற மின்னிதழை pdf வடிவில்
மாதம�ொருமுறை உங்கள் அறிவுக்கு விருந்தாக,
கண்களுக்கு இதமாக, மனதிற்கு மருந்தாக
படைக்கவுள்ளோம்.

நமது மின்னிதழ், கட்டணம் ஏதுமின்றி,
தனிச்சுற்று பிரதியாக வெளிவர உள்ளதால்;
இ ம்மா ப ெ ரு ம் தி ரு வ ரு ள் ப ணி சீ ரு ம்
சிறப்புமாய் த�ொடர்ந்து நடைபெற புரவலர்கள்
வரவேற்கப்படுகின்றார்கள்.
இனிய வாசகர்களாக மட்டுமல்லாமல்,
“யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்”
எ ன ்ற அ ரு ள ா ள ர்க ளி ன் வ ா க் கி ற் கு ஏ ற்ப
பல அ ன்பர்க ளு க் கு ம் , ந ண ்பர்க ளு க் கு ம் ,
உறவினர்களுக்கும் இம்மின்னிதழை பகிர்ந்து
அனைவரும் பயனடையச் செய்ய வேண்டுகின்றோம்.
இரண்டு கைகள் இணைந்தால் தானே ஓசை!
அவ்வாறே “திருநீலகண்டம்” மின்னிதழின் ஒரு
கையாக ஆசிரியர்களும், மற்றும�ொரு கையாக
வாசகர்களும் இணைந்து இறைவன் புகழை
பாரெல்லாம் ஒலிக்கச் செய்திடுவ�ோம். தில்லைக்
கூத்தனின் அருள�ோடும், கந்தப்பெருமான்
கருணைய�ோடும் த�ொடங்கப்பட்டுள்ள இம்முயற்சிக்கு
அ னை வ ரு ம் த ங ்க ளி ன் பேராதரவை யு ம் ,
ஒத்துழைப்பையும் நல்குமாறு வேண்டுகின்றோம்.

இ ம் மி ன் னி த ழ் , அ டி யேனை நி ர்வா க
ஆசிரியராகவும், நமது நெஞ்சுக்கு இனிய அன்பர்,
நால்வரின் பாதை குழுவின் இலச்சினைக்கு
அடித்தளமிட்டவர், காந்திய க�ொள்கையாளர்,
எழுத்தாளர் சைதை சிவத்திரு ம.நித்யானந்தம்
அவர்களை ப�ொறுப்பாசிரியராகவும் க�ொண்டு
வெளிவரவுள்ளது.

உங்களது அன்பையும், வாழ்த்துக்களையும்
எதிர்நோக்கி இருக்கும்

“திருநீலகண்டம்” திண்ணமாய் அனைவரின்

வாழ்விலும் ஏதேனும் ஓர் வகையினில் அகயிருளை
நீக்கி, ஞானஒளி ஏற்றி, சைவ சமய நெறி
ஒழுக, முன்னோர் வகுத்த அருமையான,
ஆழந்த சமய தத்துவங்களையும், வழிபாட்டு

திருநீலகண்டம்

உங்கள் அன்பன்
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நல்வாழ்வு தரும் திருமுறைத் தலங்கள்-1

தி

இ ர வு சூ ழ , அ ங் கு
க�ோயில் தெருவில் உள்ள
ஒரு மடத்தில் படுத்து
உறங்கினர். ஆனால்
அன்றிரவு விதிவசத்தால்
வாலிபன் பாம்பு தீண்டி
உயிரிழந்தான். விடிந்ததும்
இதைக் கண்ட அப்பெண்
செய்வதறியாது இறைவனை வேண்டி அழுது
புலம்பினாள். அப்போது அவ்வூருக்கு யாத்திரை
வந்த திருஞானசம்பந்தர் பெண்ணின்
அழுகுரலைக் கேட்டார். நடந்தவற்றைக்
கேட்டறிந்தார். உடனே சுவாமியை ந�ோக்கி,

ருஞானசம்பந்தப் பெருமான் இறந்த
ஒரு பெண்ணை உயிர்ப்பித்த வரலாறு
நமக்குத் தெரியும். இறந்த ஒரு ஆணையும்
சிவபெருமானின் கருணையினால் உயிர்ப்பித்தார்
என்பது தெரியுமா? இந்த அதிசயம் நிகழ்ந்த
தலம்தான் ‘திருமருகல்’.

ச�ோழவள நாட்டில் வாழ்ந்து வந்த செட்டியார்
குலத்தைச் சார்ந்த தாமல் என்பவருக்கு
ஏழு பெண் பிள்ளைகள். அவர்களுள்
ஒருத்தியை தனது மருமகனுக்கு மணம்
செய்வதாக வாக்குறுதிக் க�ொடுத்தார். ஆனால்
பணத்தாசை க�ொண்டு, தனது மகள்களை,
ஒவ்வொரு முறையும் வேறு இடங்களில்
மணம் செய்துக் க�ொடுத்தார். இவ்வாறு ஆறு
பெண்களுக்கும் நடந்தவுடன் ஏழாவது பெண்
தனது தாய்மாமனையே திருமணம் செய்துக்
க�ொள்ள வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து, தனது
பெற்றோருக்குத் தெரியாமல் தன் மாமனுடன்
வீட்டை விட்டு வெளியேறினாள்.

“சடையா யெனுமால் சரண்நீ யெனுமால்
விடையா யெனுமால் வெருவா விழுமால்
மடையார் குவளை மலரும் மருகல்
உடையாய் தகும�ோ இவள்உள் மெலிவே.”
என்று த�ொடங்கும் ‘விடந்தீர்த்த திருப்பதிகம்’
பாட, வாலிபன் உயிர்ப்பெற்று எழுந்தான்.
சம்பந்தர் அந்த செட்டிப் பையனுக்கும், செட்டிப்
பெண்ணுக்கும் க�ோயிலில் திருமணம் செய்து

இருவரும் பல ஊர்களைக் கடந்து
‘திருமருகல்’ தலத்தை அடைந்தப�ோது

திருமருகல்
திருமணத் தடை நீக்கும்
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நாயகி’ என்று இரண்டு திருநாமங்கள்.
அன்னை அபய, வரத ஹஸ்தங்களுடன் நான்கு
கரங்கள் க�ொண்டு மிகவும் அழகாக தரிசனம்
தருகின்றாள். பிரகாரத்தில் மருகலுடையார்,
சவுந்தர்ய நாயகி சன்னதிகள் உள்ளன.
மூ ல வ ர் க�ோ ஷ ்ட த் தி ல் க ணப தி ,
தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவர், பிரம்மா,
து ர்க்கை , ச ண ்டே ஸ ்வர ர் ஆ கி ய�ோ ர்
த ரி ச ன ம் த ரு கி ன ்ற ன ர் . பி ர க ார த் தி ல்
பிரதான விநாயகர், வள்ளி தெய்வானை
சமேத சுப்ரமண்யர், ச�ோமாஸ்கந்த மூர்த்தி,
மகாலட்சுமி, பராசர முனிவர் வழிபட்ட லிங்கம்,
நவக்கிரகங்கள், பைரவர், சூரியன், சந்திரன்,
நாகர், திருஞானசம்பந்தர், செட்டிப்பெண்,
செட்டிப்பிள்ளை, சாஸ்தா, சப்தமாதர் ஆகிய�ோர்
அருள்பாலிக்கின்றனர். படி ஏறிச் செல்லும்
வழியில் உள்ள சனீஸ்வரர் விசேஷம்.
க�ோயிலின் தலவிருட்சமான வாழையும், வன்னி
மரமும் பிரகாரத்தில் உள்ளன.

செட்டிப்பெண், செட்டிப்பிள்ைள திருமணம்

வைத்தார். இதற்கு சுவாமியும், அம்பாளும்,
வாழை மரமாகவும், வன்னி மரமாகவும்
சாட்சியாக நின்றதாக கூறப்படுகிறது.
திருஞானசம்பந்தர் இறந்தவனையும்
உயிர்ப்பித்து திருமணம் செய்து வைத்ததால்,
திருமணத் தடைகளை நீக்கும் சிறந்த
தலமாகமாகவும், விஷம் தீண்டாப் பதியாகவும்
திருமருகல் விளங்குகின்றது. ‘மருகல்’ என்பது
ஒருவகை கல்வாழை. இது இக்கோயிலின்
தலவிருட்சமாக உள்ளதால் ஊரும் இப்பெயர்
பெற்றது. சுமார் 1400 வருடங்களுக்கும்
மேல் பழமை வாய்ந்த இக்கோயிலின்
இராஜக�ோபுரம் ஐந்து நிலைகளுடனும், அழகிய
வ ண ்ணப் பூ ச் சு க்க ளு ட னு ம்
காட்சியளிக்கின்றது.
இ த ்த ல
மூ ல வ ர்
‘மாணிக்கவண்ணர்’ மற்றும்
‘இரத்தினகிரீஸ்வரர்’ என்னும்
தி ரு ந ா ம ங ்க ளு ட ன் , ப ெ ரி ய
லிங்கத் திருமேனியுடன், சற்று
அளவு குறைந்த பாணம் மற்றும்
சதுர வடிவ ஆவுடையுடன் காட்சி
அளிக்கின்றார். அம்பிகைக்கு
‘வண்டுவார்குழலி’, ‘ஆம�ோதள

இத்தல விநாயகர் ‘சுரம் தீர்த்த விநாயகர்’
என்று அழைக்கப்படுகின்றார். ச�ோழ மன்னன்
ஒருவனின் சுரத்தைப் ப�ோக்கியதால் இப்பெயர்
பெற்றதாகத் தலபுராணம் கூறுகிறது. அதனால்
தீராத காய்ச்சல், விஷ ஜீரம் ஆகியவற்றால்
அ வ தி ப ்ப டு ப வ ர்க ள் இ ங் கு
அம்மன் சன்னதிக்கு வ ந் து இ ந ்த வி ந ா ய க ர ை
எதிர்த்தெருவில் தான் வழிபட்டால் காய்ச்சல் தீரும்
செட்டிப்பெண்ணும்,
என்பது நம்பிக்கை. அதுப�ோல்
செட்டிப்பிள்ளையும்
அ ர வ ம் தீ ண் டி ய வ னை
உயிர்ப்பித்ததால் இத்தலத்திற்கு
தங்கியிருந்த மடம்
வந்து வழிபடுவ�ோரை பாம்பு
இருந்தது. அங்கு
உள்ள விநாயகர் ‘நஞ்சு தீண்டுவதில்லை. அதனால்
விஷ உயிரினங்களால்
தீர்த்த விநாயகர்’ என்று பூச்சிக்கடி,
பாதிக்கப்படுவ�ோரும், அவற்றைக்
அழைக்கப்படுகிறார். கண்டு பயப்படுவ�ோரும் இங்கு
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எழுந்தருளி தீர்த்தவாரி க�ொடுப்பார்கள்.
வைகாசி விசாகம், ஆனித் திருமஞ்சனம்,
கந்த சஷ்டி ப�ோன்ற விழாக்களும் சிறப்பாகக்
க�ொண்டாடப்படுகின்றன.

வழிபட்டால் பயம் விலகி நன்மை அடைவார்கள்.
அம்மன் சன்னதிக்கு எதிர்த்தெருவில்
தான் செட்டிப்பெண்ணும், செட்டிப்பிள்ளையும்
தங்கியிருந்த மடம் இருந்தது. அங்கு உள்ள
விநாயகர் ‘நஞ்சு தீர்த்த விநாயகர்’ என்று
அழைக்கப்படுகிறார்.

ஒருசமயம் இப்பகுதியில் பஞ்சம் ஏற்பட,
இப்பகுதியை ஆண்ட குசகேது மன்னனின்
வேண்டுக�ோளுக்கிணங்கி, பஞ்சம் நீங்க சுவாமி
ஒருசமயம் பிருகு முனிவர் வைகுண்டம்
இரத்தின மழை ப�ொழிந்ததாக தல வரலாறு
சென ்ற ப�ோ து ம க ா வி ஷ் ணு அ வ ர ை க்
கூறுகிறது. அதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த குசகேது
கவனிக்காமல் இருந்ததால் அவர் மார்பில்
மன்னன் இக்கோயிலைக் கட்டியதாகவும்,
உதைத்தார். அங்கு வாசம் செய்யும் திருமகள்
பின்னர் க�ோச்செங்கட்சோழன் யானை
க�ோபம் க�ொண்டு மகாவிஷ்ணுவை விட்டுப்
கருவறையில் புகாவண்ணம்
பிரிந்து சென்றார். பூவுலகம் வந்த
க�ோயிலாகக் கட்டியதாகவும்
மகாலட்சுமி காவிரிக் கரைய�ோரம்
276 தேவாரப் பாடல் மாடக்
கூறப்படுகிறது.
பல தலங்கள் சென்று, இத்தலம்
பெற்ற தலங்களுள்,
2 7 6 தே வ ாரப் பா ட ல்
வந்து ஒரு தீர்த்தத்தை உண்டாக்கி
காவிரி தென்கரையின்
பெற்ற
தலங்களுள், காவிரி
மாணிக்கவண்ணரை வழிபட்டு
80வது
தலமான
தென்கரையின் 80வது தலமான
வந்தாள். இதனால் மகாவிஷ்ணு
இத்தலத்தில்
இத்தலத்தில் திருஞானசம்பந்தர்
அவர் முன் த�ோன்றி அவரை
திருஞானசம்பந்தர் இ ரண் டு ப தி க ங ்க ளு ம் ,
ஏற்றுக் க�ொண்டார். மகாலட்சுமி
உண்டாக்கிய இத்தீர்த்தமே இரண்டு பதிகங்களும், திருநாவுக்கரசர் ஒரு பதிகமும்
திருநாவுக்கரசர் ஒரு பாடியுள்ளனர். சுந்தரர் தமது
க�ோயில் எதிரில் அமைந்துள்ள
ல ட் சு மி தீ ர்த ்த ம் . இ து
பதிகமும் பாடியுள்ளனர். ஊர்த்தொகையில் இத்தலத்தைக்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
‘மாணிக்கத் தீர்த்தம்’ என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது.
இத்தலம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில்
நன்னிலம் - நாகூர் பேருந்து சாலையில்,
சித்திரை மாதம் பத்து நாட்கள் பிரம்மோற்சவம்
நன்னிலத்தில் இருந்து சுமார் 12 கி.மீ.
சிறப்பாகக் க�ொண்டாடப்படுகிறது. திருவிழாவின்
த�ொலைவில் அமைந்துள்ளது. திருப்புகலூரிருந்து
ஏழாம் நாளன்று செட்டிப்பெண் கல்யாண
7 கி.மீ. நன்னிலத்திலிருந்து பேருந்து வசதிகள்
விழா நடைபெறுகிறது. இவர்கள் திருமணம்
உண்டு. இக்கோயில் காலை 7 மணி முதல்
நடைபெற்ற மண்டபம் ஒன்று உள்ளது. பத்தாம்
மதியம் 12 மணி வரையிலும், மாலை 4
நாள் தீர்த்தவாரி விஷேசம். இக்கோயிலில்
மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரையிலும்
மற்றொரு சிறப்பான திருவிழாவாக ஆவணி
திறந்திருக்கும்.
மாதத்தில் வருகின்ற வரலட்சுமி விரதத்தன்று
மகாலட்சுமியும், வரதராஜப் பெருமாளும்
 ம. நித்யானந்தம்
தாமரை வாகனத்தில் இலட்சுமி தீர்த்தத்திற்கு
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எனது
நால்வரின் பாதையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...

மு

ழுமுதற் கடவுளான விநாயகரைத் த�ொழுது, நால்வரின் பாதையில் எனது பயண
அனுபவத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து க�ொள்வதில் பெருமிதம் அடைகின்றேன்.

"திருவாக்கும் செய்கருமம் கைகூட்டும்; செஞ்சொல்
பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கும் உருவாக்கும்;
ஆதலால் வான�ோரும் ஆனை முகத்தானைக்
காதலால் கூப்புவர்தம் கை"
"பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல் ப�ோற்றி!
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடிப�ோற்றி!
வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் ப�ோற்றி!
ஊழிமலி திருவாத வூரர் திருத்தாள் ப�ோற்றி!"

நம் அன்றாட வாழ்வில் அனைத்து பெருமக்களுக்கும் ஆன்மீக சிந்தனை என்பது காலம்
காலமாக த�ொன்றுத�ொட்டு வந்த மரபு.
நான் எனது குடும்பத்தார�ோடு 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் நால்வர் பெருமக்களால் பாடல்
பெற்ற 276 சிவத்தலங்களில் பலவற்றை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை இன்றுவரை பெற்றுள்ளேன்.
என்னதான், நம்மிடம் வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், "அவனருளாலே அவன்தாள் வணங்கி" என்ற
திருவாசக வரிகள் ப�ோல் இறைவன் நினைத்தால் மட்டுமே நம்மால் எந்தவ�ொரு ஆலயத்திற்கு
சென்று வரமுடியும். அதே சமயத்தில், இரண்டு நாட்களில் அதிகபட்சமாக 20 தலங்களை ஆத்ம
திருப்திய�ோடு தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை நால்வரின் பாதை குழு ஏற்படுத்தி தருகின்றது. வெள்ளி
இரவு புறப்பட்டு சனி, ஞாயிறு ஆகிய இரண்டு தினங்களில் நால்வர் பெருமக்களால் பாடல் பெற்ற
தலங்கள் மட்டுமல்லாது, அருகிலுள்ள அருணகிரிநாதரின் பாடல் பெற்ற திருப்புகழ் தலங்கள்,
வைணவ தலங்களையும் தரிசித்து மகிழ்ந்தோம்.
ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் தேநீர், மூன்று வேளை எளிய சைவ உணவு, மாலையில்
தேநீர் மற்றும் சிற்றுண்டி, மற்றும் தங்குமிடம் இவையெல்லாம் நல்ல முறையில் ஏற்படுத்தித்
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தருகின்றனர். அதே சமயம் நாம் செல்லும் ஒரு
சில ஆலயங்களில் க�ோவில் நடை சாத்தப்பட்டு
இருக்கும். ஆனால் நம் மனது சிறிதுகூட
வாட்டம் வராத வகையில், நமது தலைவர்
அருகிலிருக்கும் க�ோவில் மெய்க்காப்பாளரை
அணுகி ஆலயம் திறந்து நமக்கு வழிபாடு
செய்ய ஏற்பாடு செய்வார்.

நமது குழுவுடன் எனது பயணத்தை ச�ொல்ல
வேண்டுமென்றால் நிறைய ச�ொல்லிக் க�ொண்டே
ப�ோகலாம். ஒருமுறை மூன்று நாட்கள் தல
யாத்திரை பயணத்தில் 2 நாட்களில் மலைமேல்
குடிக�ொண்டிருக்கும் இறைவனை தரிசிக்கும்
வாய்ப்பு கிட்டியது. அதே சமயத்தில் திருவெறும்பூர்
ஆலயத்தில் காரைக்கால் அம்மையாரின்
குருபூஜையை தரிசிக்கும் பலனும், நம்முடன்
பயணித்த அனைத்து அடியார் பெருமக்களும்
மனம் குளிர கண்டு களித்தோம்.

"காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி
ஓதுவார் தமை நன்நெறிக்கு உய்ப்பது
வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொரு ளாவது
நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே."

நால்வர் பாதையில் 2019 ஏப்ரல் முதல்,
நால்வர் பெருமக்களின் குரு பூஜை, குழுவின்
தலைவர் செல்ல முடியவில்லை என்றாலும்
அவரின் வழிகாட்டுதலின்படி நமது குழுவில்
உள்ள தன்னார்வலர்களின் ஒத்துழைப்பால்
இனிதே நடைபெற்றது. என்னால் குருபூஜையில்
கலந்துக�ொள்ள முடியவில்லை என்றாலும்
குருபூஜை நடைபெறும் நாட்களில் குழுவில்
பகிரப்படும் புகைப்படங்கள் வாயிலாக நேரில்
சென்று இறைவனை தரிசித்ததை ப�ோன்ற
உணர்வு ஏற்படும்.

கடவுளின் அருளால் இதையெல்லாம் ஒரு
பெரும் த�ொண்டாக நினைத்து செயல்படும்
குழுவின் தலைவர் மற்றும் அவரது தாயார்
திருமதி சரஸ்வதி அம்மா அவர்களுக்கும்
மனதார நன்றியை இப்பதிவின் மூலம்
தெரிவித்து க�ொள்கின்றேன்.
நாம் நம் நால்வரின் பாதையின் குடும்பத்தோடு
வாகனத்தில் பயணிக்கும்போது இயற்கை எழில்
வளம் சூழ்ந்த வயல்வெளிகளையும், மலை
அரசிகளின் அழகையும் ரசித்துக் க�ொண்டே
சென்று குக்கிராமங்களில் உள்ள ஆலயங்களை
அடைந்து அங்கு வீற்றிருக்கும் இறைவன் மற்றும்
இறைவியை மனம் குளிர கண்டுகளித்து பரவச
நிலை அடைகிற�ோம்.

COVID-19 காரணமாக 2020 ஆண்டு
ந டைப ெ ற ்ற ந ா ல ்வ ர் ப ெ ரு ம க்க ளி ன்
குருபூஜையில் நமது அன்பர்கள் கலந்து
க�ொண்டு ஆலய வழிபாட்டை மேற்கொள்ள
மு டி ய ா வி ட்டா லு ம் , தலை வ ர் ம ற் று ம்
துணைத் தலைவர்கள் மூலமாக நான்கு
குருபூஜையும், அருணகிரிநாதர் மற்றும்
சேக்கிழார் குருபூஜையும் இனிதே சிறப்பாக
நடைபெற்றது. குறைந்தது 10 அன்பர்களாவது
சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் குரு பூஜையில்
பங்குபெற்றது மகிழ்ச்சி.

தற்பொழுது நாட்டில் நிலவும் க�ொர�ோனா
என்கிற COVID-19 நுண்கிருமியால் நாம்
வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு சென்று இறைவனை
தரிசிக்க இயலாத நிலையில் உள்ளோம்.
இந்த நிலைமை இறைவன் திருவருளால்
விரைவாகச் சரியாகி நாம் நம் நால்வர்
பாதையின் குடும்பத்தோடு ஆன்மீக பயணத்தை
இனிதே த�ொடரும் தருணத்தை எதிர்பார்த்துக்
காத்துக் க�ொண்டிருக்கின்றேன்.

திருநீலகண்டம்
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நால்வரின் பாதையில்.... தலையாய செயல்பாடுகள்....
 அன்பர்கள் திருமுறை & திருப்புகழ் தலங்களை யாத்திரையின் வாயிலாக நேரடியாக
சென்று அறியச் செய்வது
 தலங்களுக்கு சென்று திருமுறை & திருப்புகழ் ஓதி வழிபாடு செய்வது
 மக்கள் அதிக அளவில் பயணிக்காத திருமுறைத் திருத்தலங்களில் நால்வர் குருபூஜை
விழா, சேக்கிழார் குருபூஜை விழா, அருணகிரிநாதர் குருபூஜை விழா மற்றும் கூட்டு
வழிபாடு
 வனப்பின்றி உள்ள ஆலயங்களில் கால பூசைகளுக்கு சிறு சிறு உதவிகள்
 ஆலய பணியாளர்களுக்கு (குருக்கள், மெய்க்காவலர்கள், மடப்பள்ளி, க�ோசாலை &
துப்புரவு பணியாளர்கள்) வஸ்திர தானம்
 கிராமப்புற ஆலயங்களில் குடமுழுக்கு விழா நாளன்று பக்தர்களுக்கு அன்னதானம்

"மூவிரு முகங்கள் ப�ோற்றி முகம்பொழி கருணை ப�ோற்றி
ஏவருந் துதிக்க நின்ற விராறுத�ோள் ப�ோற்றி காஞ்சி
மாவடி வைகுஞ் செவ்வேள் மலரடி ப�ோற்றி யன்னான்
சேவலு மயிலும் ப�ோற்றி திருக்கைவேல் ப�ோற்றி ப�ோற்றி"
2019 நவம்பர் மாத தலயாத்திரையில் எட்டுக்குடி, எண்கண், சிக்கல் ஆகிய தலங்களில்
சில்பா சிற்பி வடித்த முருகப்பெருமானை தரிசிக்கும் வாய்ப்பு கிட்டியது.
நால்வரின் பாதை யாத்திரை குழுவில் இணைந்து இதுவரை தரிசித்த தலங்களுக்கும்,
இனி தரிசிக்கவிருக்கும் தலங்களுக்கும் அழைத்து சென்ற, அழைத்து செல்லவிருக்கும்
இறைவனுக்கு எனது பணிவான நன்றியை சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

"வான்முகில் வழாது பெய்க; மலிவளம் சுரக்க; மன்னன்
க�ோன்முறை அரசு செய்க; குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க;
நான்மறை அறங்கள் ஓங்க; நற்றவம் வேள்வி மல்க;
மேன்மைக�ொள் சைவ நீதி விளங்குக உலக மெல்லாம்."
என்ற பாடலுக்கிணங்க சைவ சமயம் உலகெல்லாம் பறந்து விளங்குவது ப�ோல நமது குழுவின்
பயண யாத்திரை மேன்மேலும் பல அன்பர்கள�ோடு இணைந்து நால்வர் பெருமக்களால்
பாடல் பெற்ற தலங்களை தரிசிக்கும் பலனை அனைவரும் பெற இறைவனை வேண்டி
எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து எனது பயணக் கட்டுரையை முடிக்க மனமில்லாமல்
உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன்.

 சைதை G.P.

திருநீலகண்டம்
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1, 30

3 - உருத்திரபசுபதி நாயனார்
புரட்டாசி அசுவினி

முக்கிய விரத தினங்கள் நாயன்மார்கள் குருபூஜை
-

ப�ௌர்ணமி

5
		

சங்கடஹர சதுர்த்தி
கிருத்திகை

7, 22 -

சஷ்டி

14, 28 -

பிரத�ோஷம்

15

-

சிவராத்திரி

16

-

அமாவாசை

20

-

சதுர்த்தி

7 - திருநாளைப்போவார் நாயனார்
புரட்டாசி ர�ோகிணி
19 - பூசலார் நாயனார்
ஐப்பசி அனுஷம்
21 - ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்
ஐப்பசி மூலம்
31 - திருமூல நாயனார்
ஐப்பசி அசுவினி

அறிவுக்கு ஓர் அடையாளம் உண்டு - அது எது?
- திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்

சுமங்கலிக்கு அடையாளம் - தாலிக்கயிறு
சைவருக்கு அடையாளம் - திருநீறு
வைணவருக்கு அடையாளம் - திருமண்
கிருஸ்தவருக்கு அடையாளம் - சிலுவைக்குறி
முஸ்லீம்களுக்கு அடையாளம் - நிலா பிறையும் நட்சத்திரமும்
வகுத்தல், கூட்டல், பெருக்கல் முதலிய கணக்குகளுக்கு அடையாளம் உண்டு.
அது ப�ோல்

"அறிவுக்கு அடையாளம் அஞ்சாமை"
"அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் த�ொழில்"
						
- திருக்குறள்

திருநீலகண்டம்
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ஒன்பதாம் திருமுறை திருத்தலங்கள்
ஆசிரியர்

பாடல் பெற்ற தலம்

பாடிய
பதிகங்களின்
எண்ணிக்கை

1. திருவிசைப்பா
திருமாளிகைத் தேவர்

க�ோயில் (சிதம்பரம்)

சேந்தனார்

தி ரு வீ ழி மி ழ லை ,
திருவிடைக்கழி

கருவூர்த் தேவர்

1-45 பாடல்கள்
தி ரு வ ா வ டு து றை ,

46-79 பாடல்கள்

க�ோயில் (சிதம்பரம்), திருக்களந்தை
ஆ தி த்தேச்சர ம்
( க ள ப ்பால் ) ,
தி ரு க் கீ ழ்க்கோ ட் டூ ர் ம ணி ய ம்பல ம் ,
திருமுகத்தலை, திரைல�ோக்கிய சுந்தரம்
(திருல�ோக்கி), கங்கை க�ொண்ட ச�ோளேச்சரம்,
திருப்பூவணம், திருச்சாட்டியக்குடி, தஞ்சை
இராசராசேச்சரம், திருவிடைமருதூர்

80-182 பாடல்கள்

பூந்துருத்தி நம்பி
காடநம்பி

திருவாரூர், க�ோயில் (சிதம்பரம்)

183-194 பாடல்கள்

கண்டராதித்தர்

க�ோயில் (சிதம்பரம்)

195-204 பாடல்கள்

வேணாட்டடிகள்

க�ோயில் (சிதம்பரம்)

205-214 பாடல்கள்

திருவாலியமுதனார்

க�ோயில் (சிதம்பரம்)

215-256 பாடல்கள்

புருட�ோத்தம நம்பி

க�ோயில் (சிதம்பரம்)

257-278 பாடல்கள்

சேதிராயர்

க�ோயில் (சிதம்பரம்)

279-288 பாடல்கள்

2. திருப்பல்லாண்டு
சேந்தனார்

க�ோயில் (சிதம்பரம்)
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289-310 பாடல்கள்

சேவற்ெகாடிேயானின் திருப்புகழ் தலங்கள்-1

பெரும் செல்வம் அளிக்கும்

பெரும்பேர் கண்டிகை
‘குன்று இருக்குமிடமெல்லாம் குமரன் இருக்குமிடம்' என்ற திருவாக்கிற்கு
ஏற்ப, இன்று நாம் தரிசிக்க உள்ள திருத்தலம் "பெரும்பேறூரான திரிபுவன
நல்லூர், பெரும்பேறு பாளையம், பெரும்பேறூர், அருணகிரிநாதர்
திருவாக்கில் பேறை நகர்” என பல பெயர்கள் க�ொண்டு தற்பொழுது
"பெரும்பேர் கண்டிகை" என்று வழங்கப்படும் அற்புதத் திருத்தலம்.

‘ப

டியேறி வருகின்றோம் எங்கள் பாவங்களை
ப�ோக்கிடப்பா’ என்று மனதார வேண்டிக்
க�ொண்டே சுமார் 200 படிகளேறிச் சென்றால்
அழகு முத்துக்குமாரனை கண்ணார கண்டு
மகிழலாம். ஞான வடிவாய் தென்திசை ந�ோக்கி
ஆறு திருமுகங்களுள், பன்னிருக் கரங்கள�ோடு

மயில் மீதமர்ந்து வள்ளி தெய்வயானையுடன்
சிவசுப்ரமணியராக காட்சியளிக்கின்றார். சத்ரு
சம்ஹார யந்திர பிரதிஷ்டை இவ்வாலயத்தின்
தனிச் சிறப்பு. அகத்தியர், அம்மையப்பர்
திருமண திருக்கோலம் கண்டு இன்புற்ற
திருத்தலம் இது.
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"பீலிமயில் மீது றைந்து சூரர்தமை யேசெ யங்கொள்
	பேர்பெரிய வேல்கொள் செங்கை முருக�ோனே
பேடைமட ஓதி மங்கள் கூடிவிளை யாடு கின்ற
	பேறைநகர் வாழ வந்த பெருமாளே."
என்று அருணகிரிநாத பெருமான் இத்தல முருகன்
புகழ்பாடுகின்றார்; அதுமட்டுமா,
அத்தியாச்சிரம சுத்தாத்வைத வைதிக சைவ சித்தாந்த
ஞானபானு பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள்
இத்தலத்திற்கு எழுந்தருளி,

"திருவளர் பரங்கிரி திருச்செந்தி லஞ்சோலை
திருவேர கம்பழநிமா
திரங்குன்று த�ோறாட லென்றறையும் வரைகளிற்
	சேர்திருத் தணிகைப�ொதிகை ......
...... அருகிருந் தருளமா மயிலுகைத் தெதிரில்வந்
	தருள்பெரும் பேற்றுமுருகே."
எனத் த�ொடங்கும் இருபத்து நான்கு சீர் கழிநெடிலடியாசிரிய
விருத்த வகையில் "பெரும்பேறு பதிகம்" என்ற பாடலை
அருளியுள்ளார்.
தமிழ்க் கடவுள் முருகன் சந்நிதிக்கு நேரெதிரே
அகத்திய மாமுனி, அருணை முனிவன், பாம்பன்
சுவாமிகள் திருவுருவ சிலைகள் ஒருங்கே ப�ொலிவாய்
அமைந்திருப்பது நம் மனதை பக்தி பரவசத்தினில்
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முருகன்
எழுந்தருளியிருக்கும்
இம்மலை சஞ்சீவி
மலை என்றும்
அழைக்கப்படுகின்றது.
மலையடிவாரத்தில்
சஞ்சீவி தீர்த்தமும்,
கிராம தேவதையான
எல்லையம்மன்
திருக்கோவிலும்
அமையப் பெற்றுள்ளன.
இவ்வூரின்
மையத்தில் பிரதான
சிவாலயம�ொன்றும்
உள்ளது.

திளைக்க வைக்கின்றது. முருகப்பெருமானின்
கருவறைக்கு அருகில் காசி விசுவநாதரும்
விசாலாட்சி அம்பிகையும் தனிச்சந்நிதி
க�ொண்டு அருள்பாலிக்கின்றனர்.
முருகன் எழுந்தருளியிருக்கும் இம்மலை
சஞ்சீவி மலை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.
மலையடிவாரத்தில் சஞ்சீவி தீர்த்தமும், கிராம
தேவதையான எல்லையம்மன் திருக்கோவிலும்
அமையப் பெற்றுள்ளன. இவ்வூரின் மையத்தில்
பிரதான சிவாலயம�ொன்றும் உள்ளது.
அம்மை தடுத்தாட்கொண்ட நாயகி என்ற
திருநாமத்துடனும், அப்பன் தான்தோன்றீஸ்வரர்
என்ற திருநாமத்துடனும் எழுந்தருளியுள்ளனர்.
திருப்புகழ் தலத்துடன் இவ்வாலயத்தையும்
ஒருங்கே வழிபடுவது சிறப்பு.
2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம்
ஏழாம் தேதி நமது "நால்வரின் பாதையில்...."
யாத்திரை குழுவின் முதல் திருப்புகழ்
தல யாத்திரை இத்தலத்திலிருந்து தான்
செவ்வனே த�ொடங்கப் பெற்றது. 66 அன்பர்கள்
கூடி, திருப்புகழ் ஓதி வழிபட்டது, பெரும்
வழிபாடாய் அமைந்தது. சிவத்திரு. ரவிச்சந்திர
சிவாச்சாரியார் அனைவரையும் பாங்காய்
வரவேற்று நிறைவான தரிசனம் செய்து வைத்த
நினைவுகள் நெஞ்சில் நிழலாடி மறைகின்றது.

சென்னை - திண்டிவனம் மார்க்கத்தில்
N H - 4 5 தே சி ய நெ டு ஞ்சாலை யி ல் ,
அச்சிறுப்பாக்கத்திலிருந்து 8 கி.மீ த�ொலைவில்
உள்ளது பெரும்பேர் கண்டிகை. தேசிய
நெடுஞ்சாலையில் வலது புறம் எளிதாக
கண்ணில்படும் பெரிய தக்ஷிணாமூர்த்தி
திருஉருவச் சிலையை அடையாளமாகக்
க�ொண் டு இ த ்த ல த் தி னை எ ளி தா க
அடையாளம்.
விசேஷ நாட்களில் மட்டுமே பக்தர்கள்
அதிக அளவில் வருகின்றனர். இக்கோயில்
காலை 8.00 - 10.00 மணி வரையிலும்,
மாலை 5.00 - 7.00 மணி வரை வரையிலும்
திறந்திருக்கும். ஆனாலும் முன்கூட்டியே
சிவாச்சாரியாருக்கு தகவல் தெரிவித்து
செல்வது சாலச் சிறந்தது.
இயற்கை எழில் க�ொஞ்சும் சிறிய
மலை மீதுள்ள ஆலயம். அனைவரும்
சென்று வழிபட்டு அழகன் முருகன் அருள்
பெறுவ�ோமாக.
த�ொடர்பிற்கு
சிவத்திரு. ரவிச்சந்திர சிவாச்சாரியார்,
9952965215

 சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 1

வா

சக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நமது
திருநீலகண்டம் மின்னிதழில், மாதம்
ஒரு இறையடியவரைப் பற்றி தங்களுடன்
பகிர்ந்து க�ொள்ளவே இந்த "தமிழகம் கண்ட
ஞானிகள்" என்ற பகுதி. இப்பகுதியில் முதலில்
வந்து நமக்கு அருள் வழங்க இருப்பவர்,
தமிழுக்கும், தமிழிசைக்கும் இலக்கணம் தந்த
"திருப்புகழ்ச் சுவாமிகள்" என அனைவராலும்
வழங்கப் பெற்ற வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி
சுவாமிகள். சுவாமிகளின் வரலாற்றைச் சற்று
ந�ோக்குவ�ோம்.

பெயர்க்காரணத்தை ஒரு வெண்பா இயற்றி
அதன்மூலம் அனைவருக்கும் விளக்கினார்.
தன் தந்தையாரின் நண்பரான திரு.சீதாராம
நாயுடு அவர்களின் உதவியால் இளம்
வயதிலேயே முருக பக்தி க�ொண்டு வேல்
வழிபாடு செய்யத் துவங்கினார். தன் 13ம்
வயதில் வண்ணம் என்ற சந்தப்பா பாடுவதில்
வல்லமை பெற்றதால் "வண்ணச்சரபம்"
எ ன வு ம் , மு ரு க ன் பு க ழ் பா டி ய தால்
"முருகதாசர்" எனவும் வழங்கப் பட்டார்.
அரையில் க�ௌபீனமும், கையில் தண்டமும்
க�ொண்டிருந்ததால் 'தண்டபாணி சுவாமிகள்"
என்ற பெயர் நிலைத்தது.

வண்ணச்சரபம்

தண்டபாணி
சுவாமிகள்
அருட்தேடல்
இளமைக் காலம்
திருநெல்வேலி நெற்கட்டும் செவல்
சிற்றரசில் படைத்தலைவராக இருந்த திரு.
செந்தில் நாயகம் பிள்ளை - திருமதி.
பேச்சிமுத்து தம்பதியின் தவப்புதல்வரான
நம் சுவாமிகள், நவம்பர் 22, 1839ல் திரு
அவதாரம் செய்து சங்கரலிங்கம் என்ற
இயற்பெயருடன் வளர்ந்தார். விளையும் பயிர்
முளையிலே தெரியும் என்ற கூற்றுக்கிணங்க, 8
வயதிலேயே "பூமி காத்தாள்" என்ற அம்மனின்

இறைத்தேடலில் ஈடுபட்டு சுமார் 222
தலங்களுக்கு நடந்தே யாத்திரை சென்று
இறைவனை வணங்கி இருக்கிறார். மூவர்
முதலிகள் மற்றும் அருணகிரிநாதருக்கு அடுத்து
அதிகம் தல யாத்திரை மேற்கொண்ட பெருமை
இவரைச் சாரும். ஒவ்வொரு தலத்திலும்
அருளும் மூலவரை மட்டுமல்லாது ஆலயத்தில்
உள்ள அனைத்து தெய்வங்களையும், அந்தந்த
கிராம தேவதைகளையும் பாடிப் பரவுவது
இவரின் சிறப்பு. கேரளம், இலங்கை ஆகிய
தல ங ்க ளு க் கு ம் செ ன் று இ றை வ னை
வழிபட்டுள்ளார். திருப்புகழ் சந்தப்பாக்களை
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பாடுவதில் வல்லவர். தாம் முற்பிறப்பில்
அ ரு ண கி ரி ந ாதரா க ப் பி ற ந ்த தா க வு ம் ,
அதை பலமுறை முருகன் கனவில் வந்து
உணர்த்தியதாகவும் குறிப்பிட்டார். மயிலம்
முருகன் சந்நிதியில் முருகனின் ஆணைப்படி
சுந்தரத்தம்மை என்ற அம்மையாரை ருத்திராட்சம்
அணிவித்து மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டார்.
பழனியில் சரவணப் ப�ொய்கை அருகே
க�ௌமார ஆசிரமம் நிறுவி சக்திவேல் வழிபாடு
செய்து வந்தார். இயன்றவரை தமிழில் வழிபாடு
செய்ய வேண்டுமென்ற கருத்துடையவர்.
சரவணபவ எனும் ஆறெழுத்து மந்திரத்தை
ஒரு க�ோடி முறைக்கும் மேல் ஜபித்துள்ளார்.
தென்காசி அருகிலுள்ள திருமலை முருகன்
சந்நிதியில் அருணகிரிநாதரைப் ப�ோல் தனக்கும்
காட்சி தந்து அருள வேண்டுமென்று முருகப்
பிரானை வேண்டி இறைஞ்சினார். அருட்காட்சி
கிடைக்காமல் ப�ோகவே, மனம் வருந்தி
மலை மேலிருந்து உருண்டார். முருகனின்
திருவிளையாடலால், உருண்டு க�ொண்டே
மலையடிவாரத்திற்கு பத்திரமாக வந்து சேர்ந்தார்.

இலக்கியப் படைப்புகள்
தமிழுக்கும், தமிழிசைக்கும் தண்டபாணி
சுவாமிகள் ஆற்றிய த�ொண்டு அளப்பரியது.
சர்வதாரணி என்ற தன் எழுத்தாணியைக்
க�ொண்டு ஒரு லட்சத்திற்கும் மேல் தமிழிசைப்
பாடல்கள் வடித்துள்ளார். கீழ்க்கண்ட நூல்கள்
அவரின் பல்துறைப் புலமையை விளக்குவன:
1.

குருபர தத்துவம் - 1240 விருத்தப்
பாக்களால் ஆன தன் வரலாற்று நூல்.

2.

புலவர் புராணம் - 3000 பாடல்களால்
ஆன 72 புலவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு.

3.

அ ரு ண கி ரி ந ாத ர் பு ராண ம்
அருணகிரியாரின் வரலாறு.

-

4.

முத்தமிழ்ப் பாமாலை, தமிழ்த்துதிப் பதிகம்,
தமிழலங்காரம் - தமிழ் துதி நூல்களில்
சில.

5.

திருவரங்கத் திருவாயிரம், சடக�ோபர்
சதகத்தந்தாதி, பெருமாளந்தாதி - வைணவ
நூல்களில் சில.

6.	த�ோத்திரப் பாடல்கள் - சைவம், வைணவம்,
சாக்தம், க�ௌமாரம், காணாபத்யம்,
ச�ௌரம் ஆகிய ஆறு சமயக் கடவுள்களைப்
ப�ோற்றி ஆறாயிரம் த�ோத்திர பாடல்கள்.
7.	பழனித் திருவாயிரம் - பழனி முருகன்
மீது பாடப் பெற்ற ஆயிரம் பாடல்களைக்
க�ொண்ட சந்தக்கவி.
8.

தில்லைத் திருவாயிரம் - தில்லை நடராசப்
பெருமான் மீது பாடிய ஆயிரம் பாடல்கள்.

9.

ஞாயிறு ஆயிரம் - சூரியன் மீது பாடப்
பெற்ற ஆயிரம் பாடல்கள்.

10. திருவிளக்காயிரம் - திருவண்ணாமலை
தீபத் திருவிழா பற்றி பாடிய பாடல்கள்.
11.	தெய்வத் திருவாயிரம், ஏழாயிரப் பிரபந்தம்,
திருவாமாத்தூர் பதிக சதகம் - பிற
இலக்கிய நூல்கள்.
12.	வேல் அலங்காரம், மயில் அலங்காரம்,
வீரவாகுத் தேவரின் வாள் அலங்காரம்,
முருகானந்த லஹரி - அருணகிரிநாதரின்
கந்தரலங்காரம் ப�ோன்று பாடப் பெற்ற
நூல்கள்.
13. அறுவகை இலக்கணம், ஏழாம் இலக்கணம்,
வண்ணத்தியல்பு - தமிழ் ம�ொழிக்குப்
புதிய அணிகலன்களான இலக்கண
நூல்கள்.
14. முசுகுந்த நாடகம் - நாடக நூல்.
15. மனுநெறித் திருநூல் - நீதி நூல்.
16.	சத்திய வாசகம் - உரைநடை நூல்.
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17. வாகடப் பிள்ளைத்தமிழ் - மருத்துவத்தை
விளக்கும் நூல்.

திருவள்ளுவர் மற்றும் பல புலவர்களைக்
க�ொண்டு கவி பாடியுள்ளார்.

18. வருக்கக் குறள் - தமிழ் எழுத்துகள்
ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குறள் வீதம் 247
பாடல்கள் க�ொண்ட நூல்.

மேற்கண்ட உதாரணத்தைப் ப�ோல்
ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைப்
பாடியப�ோதும், அவ்வப்போது முருகனிடம்
க�ொண்ட ஊடலால் கிட்டத்தட்ட பாதி
பாடல்களை இவரே கிழித்து எறிந்துள்ளார்.
அவைப�ோக மீதமுள்ள 49,722 பாடல்கள் ஓலைச்
சுவடிகளாக க�ோவை க�ௌமார மடாலயத்தில்
பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இறையடியாராக
விளங்கிய ப�ோதும் பெண் கல்வி மற்றும்
கைம்பெண் மணத்தை ஊக்குவித்தவர்.

19. குவிபா ஒருபது - பதிக நூல்.
20. ஆங்கிலேயர் அந்தாதி - ஆங்கிலேயரின்
அடக்கு முறைகளை வெறுத்தும், பசுக்
க�ொலையை எதிர்த்தும் பாடிய 100
பாடல்களைக் க�ொண்ட சமூக நூல்
21. சிற்றிலக்கியங்களில் முன்னிலை நாட்டம்,
மஞ்சரி, ஆயிரம், முறைமை, விஜயம்,
நூல், சூத்திரம் ப�ோன்ற புதுமை இலக்கிய
வகைகளைக் கையாண்டார்.
22.	பாட்டுடைப் ப�ொருளாக பெரியாழ்வார்,
குலசேகராழ்வார், ஆண்டாள், ஔவையார்,

கண்டுபிடியுங்களேன்...
1) தி ரு ஞ ா ன ச ம ்ப ந ்த ரி ன்  த ா ய ா ர்
திருநாமம் என்ன?
2) அப்பர் சுவாமிகள் ஆலய தரிசனம் 
பெறும்  வரை உண்ணாந�ோன்பு
இருந்த திருத்தலம் எது?
3) சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் உள்ளே
செல்லாத இரு தலங்கள் எவை?
4) திருமுறையில்  “கரும்பு பிடித்தவர்
காயப்பட்டார்;   இரும்பு பிடித்தவர்
இன்பப்பட்டார்” என்ற  வரிகளுக்கு
என்ன ப�ொருள்?
5) சேக்கிழார் “உலகெலாம்” என்று
ச�ொ ல ்லை  ப ெ ரி ய பு ர ா ணத் தி ல் 
எத்தனை முறை குறிப்பிட்டுள்ளார்?

சமகால நண்பர்கள்
ஆறுமுக நாவலர், மீனாட்சி சுந்தரம்
பிள்ளை, பூண்டி அரங்கநாத முதலியார்,
இ ரா ம லி ங ்க அ டி க ள ா ர் , க ா ஞ் சி பு ர ம்
சபாபதி முதலியார் ப�ோன்ற பெரிய�ோர்
நம் தண்டபாணி சுவாமிகளுடன் பழகிய
சமகால நண்பர்கள்.

திருவடிப்பேறு
திருவாமாத்தூரில் மடாலயம் அமைத்து
அங்கு இறைவனின் நினைவுடன் தன்
இறுதிக்காலத்தை கழித்த தண்டபாணி
சுவாமிகள், தான் மேற்கொண்ட கடுந்தவத்தால்
உடல் மெலிந்து தன் 59ம் அகவையில் ஜூலை
5, 1898 அன்று முருகப் பிரானுடன் இரண்டறக்
கலந்தார். இளம் வயது முதற்கொண்டு
இறைவனுக்கும், தமிழுக்கும் தன்னிகரில்லாத்
த�ொண்டாற்றிய வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி
சுவாமிகள் திருவாமாத்தூரில் அமைந்துள்ள
த ன் தி ரு ச்ச ம ா தி யி லி ரு ந் து இ ன் று ம்
நமக்கெல்லாம் அருள் வழங்கி வருகிறார்.

- விடை அடுத்த இதழில்
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 ேகாைத

திருமுறை சிந்தனை
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்

முதல் திருமுறை : 040. திருவாழ்கொளிபுத்தூர்
பண் : தக்கராகம் : பாடல் எண் : 11

கல்லுயர்மாக்கட னின்றுமுழங்குங் கரைப�ொரு காழியமூதூர்
நல்லுயர் நான்மறை நாவின் நற்றமிழ் ஞானசம்பந்தன்
வல்லுயர்சூலமும் வெண்மழுவாளும் வல்லவன்வாழ்கொளி புத்தூர்ச்
ச�ொல்லியபாடல்கள் வல்லார் துயர்கெடுதல்லெளி தாமே.

ப�ொழிப்புரை :
மலைப�ோல உயர்ந்து வரும் அலைகளை உடைய பெரிய கடல், பெரிய கரைய�ோடு ம�ோதி
முழங்கும் காழிப்பழம்பதியில் த�ோன்றிய, உயர்ந்த நான்மறைகள் ஓதும் நாவினை உடைய
நற்றமிழ்ஞானசம்பந்தன்,வலிதாகஉயர்ந்தசூலம், வெண்மையானமழு,வாள்ஆகியவற்றைப் 
பயன்படுத்துவதில் வல்லவனாகிய சிவபிரான் விளங்கும் வாழ்கொளிபுத்தூரைப் ப�ோற்றிச்
ச�ொல்லிய பாடல்களை ஓதவல்லவர் துயர் கெடுதல் எளிதாம்.

குறிப்புரை :
பாடல்வல்லார் துயர்கெடுதல்  எளிதாம்  என்கின்றது. கல்லுயர் மாக்கடல்  மலைப�ோலத் திரையுயர்ந்துவரும் கரிய கடல். வல்லுயர் சூலம் - வலிய உயர்ந்த
சூலம். துயர்கெடுதல்  எளிதாம்  என்றது வாதந�ோய்க்குச் சரபசெந்தூரம் ப�ோலப் 
பிறவித்துயருக்குச் சிறந்த மருந்தாதலின் எளிதாம் என்றவாறு.

சைவ சித்தாந்த சிந்தனை
திருவதிகை மனவாசகங் கடந்தார் அருளிய
உண்மை விளக்கம் : 2.30

நற்றவத்தோர் தாம்காண நாதாந்தத் தஞ்செழுத்தால்
உற்றுருவாய் நின்றாடல் உள்ளபடி – பெற்றிடநான்
விண்ணார் ப�ொழில்வெண்ணெய் மெய்கண்ட நாதனே
தண்ணார் அருளாலே சாற்று.

ப�ொழிப்புரை :
நற்வத்தோர் தாம் காண நல்ல தவத்தையுடைய ஆன்மாக்கள் தரிசிக்கத் தக்கதாக,
நாதாந்தத்து அஞ்செழுத்தால் உருவாய் உற்று நின்றாடல் நாதமுடியிலே சிவபிரான்
பஞ்சாக்கரமே திருமேனியாகக் க�ொண்டு நிருத்தஞ் செய்கிற முறைமையை, உள்ளபடி நான்
பெற்றிட உண்மையாக அடியேன் தரிசிக்கத்தக்கதாக, விண்ணார் ப�ொழில்வெண்ணெய்
மெய்கண்ட நாதனே ஆகாயத்தை அளாவியிருக்கின்ற ச�ோலைகள் சூழ்ந்த திருவெண்ணெய்
நல்லூரே திருப்பதியாகக் க�ொண்டெழுந்தருளியிருக்கிற மெய்கண்ட தேவனே, தண்ணார்
அருளாலே சாற்று குளிர்ந்த கிருபையினாலே அருளல் வேண்டும்.
நன்றி : thevaaram.org
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நால்வரின் பாதையில்... முதல் யாத்திரை நினைவுகள்
சதுரகிரி 9 - 10 மார்ச் 2013

அக்டோபர் 2020 திருநீலகண்டம் மின்னிதழ் புரவலர்கள்

சிவத்திரு. சு. சுரேஷ் பிரியன், சிவத்திரு. த. பாலாஜி, சிவத்திரு. அ. தனஞ்செழியன்
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திருக்காரணி

அருள்மிகு ச�ொர்ணாம்பிகை உடனுறை காரணீஸ்வரர்
சைதாப்பேட்டை, சென்னை - 600 015.
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