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ஆசிரியர் பக்கம்
விரும்பி நின்மலர்ப் பாத மேநினைந் தேன்வி னைகளும் விண்டனன்
நெருங்கி வண்பொழில் சூழ்ந்தெ ழில்பெற நின்ற காவிரிக் க�ோட்டிடைக்
குரும்பை மென்முலைக் க�ோதை மார்குடைந் தாடு பாண்டிக் க�ொடுமுடி
விரும்ப னேயுனை நான்ம றக்கினுஞ் ச�ொல்லும் நாநமச்சி வாயவே!
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- சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிய தேவாரம்

மலைமகள், திருமகள் என்று மூன்று
வடிவங்களில் அன்னையை வழிபாடு செய்யும்
விழாவாக இந்த நவராத்திரி க�ொலு நிகழ்ச்சி
உள்ளது. ஒன்பது நாட்களும், விஜயதசமி
நாளன்றும் அம்பிகையை வணங்கி அவளது
அருளை வேண்டுவ�ோம்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
எல்லாம் வல்ல ஆடல்பெருமானின்
அருட்கருணையினாலும், முருகப்பெருமானின்
குருவருளாலும் நமது 'திருநீலகண்டம்'
மின்னிதழ் இரண்டாம் ஆண்டில் அடி எடுத்து
வைக்கிறது. அன்பர்களும், வாசகர்களும்
த�ொடர்ந்து தங்களது ஆதரவை வழங்க
வேண்டுமென்று கேட்டுக் க�ொள்கிற�ோம்.

மே லு ம் , இ ம்மா த த் தி ல் ந ம து
முன்னோர்களுக்கு வழிபாடு செய்யும்
மஹாளய அமாவாசையும் வருகிறது.
அன்றைய தினம் நீர் நிலைகளில் பித்ரு
வழிபாடு செய்து அவர்களையும் வழிபடுவ�ோம்.

இம்மாதம் அனைத்து சிவாலயங்களிலும்
மிகவும் சிறப்பாகக் க�ொண்டாடப்படுகின்ற
'ஐப்பசி அன்னாபிஷேகப் பெருவிழா'
நடைபெறும். அனைத்து உயிரினங்களுக்கு
உணவளிக்கும் அந்த உமாமகேஷ்வரனுக்கு
அன்னத்தால் அபிஷேகம் செய்து வழிபாடு
செய்யும் திருவிழா ஐப்பசி மாத ப�ௌர்ணமி
அன்று நடைபெறும். அனைவரும் அன்றைய
தினம் இறைவனுக்கு அன்னம் தயாரித்து
நைவேத்தியம் செய்து வழிபாடு நடத்தி
அவனருள் பெறுவ�ோம்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
'திருவேடகம்' தலத்தையும், அம்பிகையின்
ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில் 'திருவாரூர்'
த லத்தையு ம், சேவ ற் கொ டி ய�ோ னின்
திருப்புகழ்த் தலங்களில் 'ராசிபுரம்'
தலத்தையும் தரிசிக்க உள்ளோம். இந்த
இதழில் இருந்து அன்பும் அருளும் என்னும்
புதிய த�ொடர் வெளிவர உள்ளது. மேலும்
சப்த கைலாசநாதர் தலங்கள், நவராத்திரி
வழிபாடு முறைகள் ஆகியவையும் இடம்
பெறுகின்றன.

சி வ ப ெ ரு ம ா னு க் கு ம ட் டு ம ல்ல ,
அம்பிகைக்கும் உகந்த வழிபாடு செய்யும்
வி த ம ா க ந வ ர ா த் தி ரி ப் பண் டி கை
இம்மாதத்தில் வருகிறது. ஈசனுக்கு ஒரு
ராத்திரி சிவராத்திரி என்று கூறுவது ப�ோல்,
அம்பிகைக்கு ஒன்பது ராத்திரி நவராத்திரி
என்று க�ொண்டாடப்படுகிறது. கலைமகள்,
திருநீலகண்டம்

அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்
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ஏடு கரையேறிய
திருவேடகம்

பாண்டிய நாட்டை 'கூன் பாண்டியன்'
என்னும் அரசன் ஆட்சி செய்து வந்தான்.
இவன் சமண சமயத்தை ஆதரித்து வந்தான்.
அவனது பட்டத்து அரசியார் மங்கையர்க்கரசி.
இவர் சைவ சமயத்தின்பால் பற்றுக்
க�ொண்டவர். மன்னனை சைவ சமயத்தின்மீது
நாட்டம் க�ொள்ளச் செய்வதற்காக, அரசியின்
வேண்டுக�ோளை ஏற்று திருஞானசம்பந்தப்
பெருமான் மதுரைக்கு வந்தார்.

9841398516

ந�ோயாக தாக்கியது. அதை சமணர்களால்
சரி செய்ய முடியவில்லை. அரசியின்
வேண் டு க�ோ ளி ன ்ப டி ஞ ா னசம ்ப ந்தர்
'மந்திரமாவது நீறு' என்னும் திருநீற்றுப்
பதிகம் பாடி அரசனின் ந�ோயைத் தீர்த்தார்.
மன்னனின் மனம் மாறத் த�ொடங்கியது.
இதைத் தடுக்க நினைத்த சமணர்கள்,
இது மாய வித்தை என்று கூறி, சம்பந்தப்
பெருமானை புனல் வாதத்திற்கு அழைத்தனர்.
அதன்படி சமணர்கள் தாங்கள் எழுதிய
ஏட்டினையும், சம்பந்தர் 'வாழ்க அந்தணர்'
எனும் பதிகம் எழுதிய ஏட்டினையும்
வைகையாற்றில் விட்டனர். யாருடைய ஏடு
ஆற்றில் மூழ்காமல் கரை ஒதுங்குகிறத�ோ
அவரே வென்றவர் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

ஞானசம்பந்தர் வருகையை விரும்பாத
சமணர்கள் அவர் தங்கியிருந்த மடத்திற்கு
தீ வைத்தனர். சம்பந்தர் பதிகம் பாட,
அந்த தீ கூன்பாண்டியனுக்கு வெப்பு

திருநீலகண்டம்

ம. நித்யானந்தம்
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த�ொடர்ந்து பூஜை செய்து வர திருமணம்
இனிதே நடந்தேறும் என்பது நம்பிக்கை.

சமணர் ஏடு ஆற்றில் மூழ்கியது. சம்பந்தர்
விட்ட ஏடு கரை சேர்ந்தது. ஏடு கரை சேர்ந்த
இடம் 'திரு ஏடு அகம்' என வழங்கப்பட்டு
பின்னர் 'திருவேடகம்' என்று மருவியது.

பிரகாரத்தை வலம் வருகையில்
க�ோஷ்டத்தில் விநாயகர், தட்சிணாமூர்த்தி,
மகாவிஷ்ணு, பிரம்மதேவன், துர்க்கை
ஆகிய�ோர் காட்சி தருகின்றனர். இங்கு
வடக்கு ந�ோக்கி ஒரு துர்க்கையும், தெற்கு
ந�ோக்கி ஒரு துர்க்கையும் காட்சி தருவது
சிறப்பு. மேலும் பிரகாரத்தில் பாலகணபதி,
முருகன் சன்னதிகள் உள்ளன.

இந்தத் தலம் மதுரை மாவட்டத்தில்
உள்ளது. மதுரை அல்லது திண்டுக்கல்லில்
இருந்து சமயநல்லூர் வழியாகச் ச�ோழவந்தான்
செல்லும் பேருந்தில் ஏறி, திருவேடகத்தில்
இறங்க வேண்டும். சாலை ஓரத்தில் உள்ள
க�ோயில் வளைவு வழியாக சிறிது தூரம்
உள்ளே சென்றால் க�ோயிலை அடையலாம்.
மதுரையில் இருந்து 18 கி.மீ. ச�ோழவந்தான்
இரயில் நிலையத்திலிருந்து சுமார் 5 கி.மீ.

முருகப் பெருமான் ஆறுமுகங்களுடன்,
வள்ளி தெய்வானையுடன் மயில் மீது
அமர்ந்து காட்சி தருகின்றார். அருகில்
அறுபத்து மூவர், சப்தமாதர் திருவுருவங்கள்
உள்ளன. சப்தமாதர்களுள் ஒருவரான
வராஹி அம்மனுக்கு வெள்ளிக்கிழமை இங்கு
விசேஷம். அன்று இராகு காலத்தில் பூமிக்கு
அடியில் விளையும் கிழங்கு வகைகள்,
எள்ளுருண்டை, எருமைத் தயிர் சாதம்
ஆகியவற்றை படைத்து வழிபடுகின்றனர்.

இக்கோயிலின் மூலவரான ஏடகநாதர்,
சதுர வடிவ ஆவுடையுடன், சிறிய லிங்க
மூர்த்தியாகக் காட்சி தருகிறார். இவர் சுயம்பு
மூர்த்தி. அம்பிகை, 'ஏலவார் குழலி' என்று
அழைக்கப்படுகிறாள். அன்னை அபய, வரத
அஸ்தங்களுடன் தரிசனம் தருகின்றாள்.
'சுகந்த குந்தளாம்பிகை' என்னும் மற்றொரு
அம்பாள் சன்னதியும் உண்டு.

இத்தலத்தில் சுவாமிக்கும், அம்பாளுக்கு
த னி த்த னி யே ஐ ந் து நி லை யு ட ன்
கூடிய இராஜக�ோபுரங்கள் உள்ளன.
சுவாமி க�ோபுரத்தின் நுழைவாயிலின்
இருபுறமும் சூரிய, சந்திரர்கள் தங்களது
மனைவிகளுடன் உள்ளனர். இவ்வாறு
சூரியன் தனது மனைவிகளான சாயா
மற்றும் சமிக்ஞையுடனும், சந்திரன் தனது
மனைவிகளான கிருத்திகை மற்றும்
ர�ோகிணியுடனும் காட்சி தருவது ஒன்றிரண்டு
தலங்களில் மட்டுமே உள்ளது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

ப�ொதுவாக சிவாலயங்களில் சுவாமி
கிழக்கு திசை ந�ோக்கியும், அம்பிகை தெற்கு
திசை ந�ோக்கியும் தரிசனம் தருவர். ஆனால்
இக்கோயிலில் இருவருமே கிழக்கு திசை
ந�ோக்கி காட்சி தருகின்றனர். இருவரது
சன்னதியும் ஒரே திசையில் அமைந்துள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது இருவரும்
தம்பதி சமேதராகக் காட்சி தருகின்றனர்.
எனவே, திருமணத் தடை உள்ளவர்கள்
இக்கோயிலுக்கு வந்து சுவாமிக்கும்,
அம்பாளுக்கும் அர்ச்சனை செய்து, ஒரு
மாலை ஏலவார்குழலி அன்னைக்கு
அணிவித்துப் பெற்று, அதை வீட்டுக்குக்
க�ொண்டு செல்ல வேண்டும். மாலையை
பூஜையறையில் வைத்து 48 நாட்கள்
திருநீலகண்டம்

சிவராத்திரி அன்று இரவு எல்லா
சி வ ா ல ய ங ்க ளி லு ம் சி வ லி ங ்க த் தி ற் கு
நான்கு கால அபிஷேக, ஆராதனைகள்
நடைபெறும். காசியில் மட்டும் நான்காம்
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கால பூஜை பைரவருக்கு நடைபெறும்.
அதுப�ோல், இக்கோயிலிலும் நான்காம்
கால பூஜை பைரவருக்கு நடைபெறுகிறது.
இ ங் கு எ ழு ந்த ரு ளி யி ரு க் கு ம் க ா ல
பைரவருக்கு நடைபெறும் இந்த பூஜையைக்
காண்பவர்களுக்கு அஸ்வமேத யாகம்
செய்த பலன் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.

எழுந்தருளுவார். இந்த விழா இத்தலத்தில்
சிறப்பாகக் க�ொண்டாடப்படுகிறது.
மகாவிஷ்ணு, ஆதிசேஷன், கருடன்,
பராசர முனிவர் ஆகிய�ோர் பூஜித்த தலம்.
இக்கோயிலின் தலவிருட்ஷமாக வில்வமரம்
இருப்பது சிறப்பு. க�ோயில் திருக்குளத்திற்கு
'பிரம்ம தீர்த்தம்' என்று பெயர். இது
பிரம்மதேவரால் உண்டாக்கப்பட்டது. மேலும்
க�ோயிலின் பின்புறம் ஓடும் வைகை நதியும்
க�ோயிலின் தீர்த்தமே.

அதேப�ோல் இக்கோயிலின் அருகில்
ஓடும் வைகை நதியானது தெற்கிலிருந்து
வடக்கு ந�ோக்கி பாய்கிறது. காசியில் கங்கை
தெற்கிலிருந்து வடக்கு ந�ோக்கித்தான்
ஒடுகிறது. எனவே, இறந்தவர்களின் ஆத்மா
முக்தி அடைவதற்கு அவர்களது அஸ்தியை
க�ோயிலின் தென்பகுதியில் உள்ள வைகை
ஆற்றில் கரைக்கின்றனர். இவ்வாறு செய்தால்
இறந்தவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடையும்
என்று நம்பப்படுகிறது. மேலும் இறந்தவர்கள்
ம�ோட்சம் அடைய வேண்டி 'ம�ோட்ச தீபம்'
ஏற்றும் வழக்கமும் இங்குள்ளது.

தேவ ா ர ப் ப ா ட ல் ப ெ ற ்ற 2 7 6
சிவாலயங்களில் இது 194வது தலம்.
பாண்டி நாட்டு தேவாரத் தலங்களுள்
4வது தலமாகும். காலை 6.30 மணி முதல்
மதியம் 12 மணி வரையும், மாலை 4.30
மணி முதல் இரவு 8 வரையும் க�ோயில்

நடை திறந்திருக்கும்.

அக்டோபர் 2021 புரவலர்

இ க் க ோ யி லி ல் ச � ோ ம ா ஸ ்கந்த
மூ ர் த் தி யு ட ன் தி ரு ஞ ா னசம ்ப ந்த ரி ன்
உற்சவ மூர்த்தியும் உள்ளது. ஆவணி
மாதம் ப�ௌர்ணமியன்று நடைபெறும் ஏடு
கரையேறிய திருவிழாவின்போது இவர்
க�ோயில் பின்புறம் உள்ள வைகை ஆற்றுக்கு
திருநீலகண்டம்

சிவத்திரு.
வெங்கடசுப்பிரமணியன்
சிவத்திரு
சிவகுமாரன்
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் - 9

திருவாரூர்
கமலாம்பாள்
(கமலை பீடம்)
சக்தி பீடங்களில் 'கமலை சக்தி பீடம்'
என்று அழைக்கப்பவது திருவாரூரில்
அ மை ந் து ள்ள க ம ல ா ம்பா ள் சமே த
தியாகராஜர் திருக்கோயில். பஞ்ச பூதத்
தலங்களில் 'பூமிக்கான' திருத்தலமாக
கூறப்படும் திருவாரூரில் ‘பிறந்தால் முக்தி’.
(சிலர் காஞ்சிபுரத்தையும் கூறுவர்.) ஆழித்
தேர் எனப்படும் பிரம்மாண்ட தேரைக்
க�ொண்டதால் ‘திருவாரூர் தேர் அழகு’
என்ற புகழுரையும் ஏற்பட்டது. திருவாரூர்
திருக்கோயில் த�ோன்றிய காலத்தை கணித்து
கூற முடியாது என்று தேவாரம் பாடிய
மூவருள் ஒருவரான அப்பர் பெருமானே
வியந்துள்ளார்.

கமலாம்பிகை அம்மன் சன்னதி
திருக்கோயிலின் மூன்றாவது பிரகாரத்தில்,
வடமேற்கு திசையில், கிழக்கு ந�ோக்கி
அமைந்துள்ளது. இங்கு அம்பிகை சிரசில்
ஈ சனைப் ப�ோ ன் று க ங ்கையை யு ம் ,
பிறையையும் தரித்து, தவக் க�ோலத்தில்
ய�ோக வடிவில் அமர்ந்திருக்கிறாள். பராசக்தி
பீடங்களுள் ஒன்றான இந்த அம்பாள்
க�ோயிலின் மேற்கு மூலையில் அக்ஷர பீடமும்
உள்ளது. இதில் பீடமும், 51 எழுத்துக்கள்
எழுதப்பட்ட திருவாசியும் உள்ளன.
அம்பாள் இரண்டு திருக்கரங்களுடன்
ஆதி சக்தியாக காட்சி அளிக்கிறாள். தமிழில்
'அல்லியங்கோதை' என்றும் வடம�ொழியில்
'நீல�ோத்பலாம்பாள்' என்றும் இவளுக்கு
பெயருண்டு. அம்பாளுக்கு இடது புறம்
ஒரு சிறுவனை த�ோளில் வைத்தப்படி
ஒரு பெண் காட்சி அளிக்கிறாள். ஆத்ம
தத்துவம், வித்யா தத்துவம், சிவ தத்துவம்
என்ற மூன்றடுக்கு பீடத்தின் மேல் இடக்கால்

இத்தலத்தில் மூலவர் வன்மீகநாதர்,
அழகிய லிங்க மூர்த்தி வடிவில் காட்சி
தருகின்றார். ஆனாலும் உற்சவரான
தியாகராஜ சுவாமியின் பெயராலேயே
இக்கோயில் அழைக்கப்படுகிறது.

திருநீலகண்டம்
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மீது வலக்காலை அமர்த்தி,
இடக்கரம் ஊரு ஹஸ்தமாய்
விளங்க, நீல�ோத்பவ மலரை
வலக் கரத்தில் பற்றியுள்ளாள்.
மையெ ழு தி ய வி ழி க ளை
இமைகளால் மூடிச், சிவானந்தத்
தென்றலை சுவாசித்து, ம�ோனம்
ததும்பும் ஞானத்தின் உச்சியில்,
சிவராஜ ய�ோகத்தில் சாக்தர்கள்
ப�ோற்றிப் புகழ் பாடும் வடிவில்
அ ரு ட ்காட் சி ந ல் கு கி ற ா ள் .
இ வ ளி ன் இ ந்த உ ரு வ த்
தியானமே ஜீவன் முக்தியை
ந�ோக்கி ஒருவரை நகர்த்தி,
ம�ோட்ச சாதனத்தை கைமேல்
கனியாக்கும். இங்கிருக்கும்
ர�ௌத்திர துர்க்கை அம்பாள்
திருமண வயதை அடைந்த
இளம்பெண்களுக்கு உண்டாகும்
திருமணத் தடையை ராகு கால
அர்ச்சனை மூலம் தீர்த்து வைக்கிறாள்.
அம்மன் சன்னிதியில் உள்ள அக்ஷர
பீடத்தை வணங்கினால் கல்வியறிவு
பெருகும் என்பது ஐதிகம்.

உற்சவமூர்த்தி மன�ோன்மணி என
ப�ோற்றப்படுகிறாள். 'வாக்கும்
மனமும் கடந்த மன�ோன்மணி'
என்பார் திருமூலர். ய�ோகம்
ஆகாயத்தோடு த�ொடர்புடையது.
இந்த மன�ோன்மணியாகிய
க ம ல ா ம் பி கையே
சி ற ்ப ர வெ ளி யி ன் த ற ்ப ர
தேவதை. இவளுக்கு 'பைந்தவ
வாசினி' என்கிற திருப்பெயரும்
உண்டு.
பைந்தவ ம் எ ன ்ப து
புருவமத்தி. குண்டலினியாகிய
அம்பிகை இங்கு ஒளிர்கின்ற
ப�ோதுதான் அஞ்ஞானம் அகல,
மெய்ஞானத்தை உணர்கிற�ோம்.
அ ந்த அ ரு ட ்ச க் தி ய ா ன
காமகலையே கமலாம்பிகை
எ ன் னு ம் தே வி . க ா ம ம்
அனைத்தும் முடிகின்ற க�ோடி (கடைசி)
நிலமாக, அதாவது, எல்லா விருப்பங்களும்
இறந்துபட்ட அத்வைதமாக கமலாம்பிகை
த�ோற்றமளிக்கிறாள்.
ஸ்ரீ வி த்யா உ ப ா சனை வல்லப
கணபதியில் த�ொடங்கி உச்சிஷ்ட கணபதியில்
அடங்கும். ஸ்ரீவித்யா உபாசனையின் யந்திர
நாயகியும் இவளே. கமலாம்பிகையே ஏனைய

திருவாரூரில் தியாகேசர் ஆடும் அஜபா
நடன வித்தைக்கு அரணாக அமைந்தவள்
இந்த கமலாம்பிகை. சுயம்பான தேவி.
காமகலா த�ோற்றமானவள். இவளின்

திருநீலகண்டம்
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கண்டுபிடியுங்களேன் – அக்டோபர் 2021
1. திருமூலர் முக்தி பெற்ற திருத்தலம் எது?
2. திருஞானசம்பந்தர் யாழ்முறி பண் அமைத்து அருளிய திருப்பதிகம் எது?
3. சுந்தரருக்கு சிவபெருமான் நெற்குவியல் அளித்த திருத்தலம்?
4. திருப்பல்லாண்டு அருளிய ஆசிரியர் யார்?
5. சுந்தரர் முதலையுண்ட பாலகனை மீட்ட நிகழ்வினை எந்த திருப்புகழிலில்
அருணகிரிநாதர் குறிப்பிடுகின்றார்?
விடைகள் 13 ஆம் பக்கம்
தலங்களிலும் உள்ளீடாய் விளங்குகிறாள்
என்பதை 'கமலாம்பிகை பிள்ளைத் தமிழில்'
வரும் கயிலை நாகேஸ்வரம் எனும்
பாடல் உறுதி செய்கிறது. காமகலையான
க ம ல ா ம் பி கையே ம ஹ ா க்ஷோட ஸி ,
ஸ்ரீவித்யை, பஞ்சதசாக்ஷரி, பாலை,
பகளா, மாதங்கி, ஸ்வயம்வர கல்யாணி,
புவனேஸ்வரி, சண்டிகை, மகா வாராஹி,
ராஜமாதங்கி, திரஸ்கரணி, சுகஸ்யாமளை,
லகுச்யாமளை, அஸ்வாரூடா, பிரத்யங்கிரா,
தூமாவதி, சாவித்ரி, காயத்ரி, சரஸ்வதி,
பிரம்மானந்த சித்கலை ஆகிய சக்தி
பேதங்கள் என்கின்றன உபநிஷத்துகள்.

இத்தலத்தில் எட்டு துர்க்கைகள்
பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன. முதல்
பிரகாரத்தில் மகிஷாசுரமர்த்தினி பிரதான
துர்க்கையாக விளங்குகிறாள். மேலும்
துர்க்கை சன்னிதிகள் இரண்டும், இரண்டாம்
பிரகாரத்தில் நான்கும், கமலாம்பாள்
சன்னிதியில் ஒன்றும் என, ம�ொத்தம் எட்டு
துர்க்கை சன்னிதிகள் அமைந்திருப்பது
விசேஷமாகும்.
சப்த விடங்கத் தலங்கள் ஏழில்
முதன்மையான திருக்கோயில் என்பதுடன்
தேவாரப் பாடல்களில் அதிகம் பாடப்
ப ெ ற ்ற த ல மு ம் இ து வே ஆ கு ம் .
ந வ க் கி ர க ங ்க ள் அ னை த் து ம் ஒ ரே
க�ோட்டில் அமைந்து காட்சி தருவதும்
இங்குதான். க�ோயிலின் தீர்த்தமான
கமலாலயம் பிரசித்தி பெற்றது.

ஸ்ரீபுரம், கமலாபுரி, கமலா நகரம்,
கமலாலயம், பராசக்திபுரம் என்றெல்லாம்
திருவாரூர் பேசப்படக் காரணமாய் விளங்கும்
இக்கோயிலே சக்தி பீடங்களுக்குத் தாய் வீடாகும்.

அர்த்த மண்டபத்தில் வாம பாகத்தில்
9 ராஜ க�ோபுரங்கள், 80 விமானங்கள்,
நின்ற க�ோலத்தில் மந்த்ரிணியாகிய
12 பெரிய மதில்கள், 13 மிகப் பெரிய
ராஜமாதங்கி, நிலைவாசல் வெளிப்புறம்
மண்டபங்கள், 15 தீர்த்தக் கிணறுகள், 3
சாமரம் வீசும் கலைமகள், அலைமகள்
நந்தவனங்கள், 3 பெரிய பிரகாரங்கள்,
சிற்பங்கள் உள்ளன. கமலாம்பிகையின்
365 லிங்கங்கள், 100க்கு மேற்பட்ட
க�ோபுர வாயிலைக் கடக்கும்போது
சன்னிதிகள், 86 விநாயகர் சிலைகள்,
மேலே உள்ள பத்து துவாரங்கள்,
24க்கும் மேற்பட்ட உள் க�ோயில்கள் என
ல லி த ா ஸ ஹ ஸ ்ர ந ா ம த் தி ல்
பிரம்மாண்டமான சிவாலயமாக
வரும் தசமுத்ரா ஸமாராத்யா
விளங்குகிறது இக்கோயில். 
நாமங்களைக் குறிக்கும்.
9840095919
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ன்பும்
ருளும்

சிவபெருமானையும், சிவனடியவர்களையும்
முன்னிட்டுக் க�ொண்டு நாம் செய்யும்
செயல்கள் அனைத்தும் சிவ தருமம்
என்று அழைக்கப்படும். இதனால் நமக்கு
சிவபுண்ணியம் கிடைக்கும். உயிர்கள்
புரியும் சிவ புண்ணியத்தின் பயனாக அந்த
உயிர்களுக்கு முக்தியை சிவபெருமான்
அருளுவார். இதுவே சாதாரண அறம்
மற்றும் சிவ தருமத்தின் சுருக்கம் ஆகும்.

அன்பு, அருள் என்ற இந்த இரண்டு
பதங்களும் நீதி நூல்கள் மற்றும் சைவ
சித்தாந்த நூல்களில் எடுத்தாளப்பட்ட
ஆழமான ப�ொருளுடைய பதங்கள். இந்த
இரண்டு பதங்களும் நீதிநூல்கள் (நீதி
நூல்கள் வடம�ொழியில் தர்ம சாஸ்திரம் என்று
அழைக்கப்படும்) மற்றும் சைவ சித்தாந்தத்தில்
எவ்வாறு முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன
என்று சிந்திப்பதே இந்தக் கட்டுரையின்
ந�ோக்கம்.

அறநூல் கூறும் அன்பும், அருளும்
அற நூல்களில் அன்பு மற்றும் அருள்
எனும் இவற்றின் வரையறை அல்லது
இலக்கணம் எவ்வாறு உள்ளது என்று
முதலில் சிந்திப்போம்.

உலக தருமமும், சிவ தருமமும்
நீதி நூல்கள் என்பவை மனிதர்களுக்கு
ப�ொதுவான அறத்தை எடுத்துக் கூறுபவைகள்.
சைவ சித்தாந்தம் சிவ தருமத்தை நமக்கு
கூறும்.
தமிழில் எழுந்த அற நூல்களில்
தலைமையானது திருக்குறள். திருவள்ளுவ
தேவ நாயனார் திருக்குறளில் அன்பிற்கும்
அருளுக்கும் இரண்டு அதிகாரங்களை
வைத்திருக்கிறார். அன்பிற்கு அன்புடைமை
எனும் அதிகாரம் அருளுக்கு அருளுடைமை
எ னு ம் அ தி க ா ர ம் . இ ந்த இ ர ண் டு
அ தி க ா ர ங ்க ளு ம் அ ற த் து ப ்பா லி ல்
அமைந்துள்ளன.

உலக அறத்தைப் பின்பற்றி அதில்
கூறப்பட்டுள்ள அறங்களைச் செய்தால்
அதன் பயனாக நமக்குக் கிடைப்பது
புண்ணியம். இந்தப் புண்ணியத்தினால்
வரும் பயன் சுவர்க்கம் முதலிய ப�ோகங்கள்
கிடைக்கும். நாம் மீண்டும் இந்தப் பூமியில்
பிறந்தால் நல்ல குடியில் பிறந்தும் நல்ல
இன்பங்களை அனுபவிக்கும் பேறும்
கிடைக்கும். இத்தகைய புண்ணியங்களை
பசு புண்ணியம் என்று சைவம்
கூறுகின்றது.
சைவ சித்தாந்தம் கூறும் சரியை,
கிரியை மற்றும் ய�ோகம் எனும்
இ வை க ளை அ வற் றி ற் கு ரி ய
தீக்ஷைகளைப் பெற்றுக் க�ொண்டு

அறத்துப்பாலின் இரண்டு பெரும்
இயல்கள் இல்லறவியல் மற்றும்
துறவறவியல்.

 ஆதி சிவன்

7708662468
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அதிகாரமும் துறவறவியலின் முதல் அதிகாரமாக அருளுடைமை
அதிகாரமும் அமைந்துள்ளன. திருக்குறளை திருவள்ளுவரின் உள்ளப்படி
நாம் கற்க வேண்டும் எனில் அதற்கு பரிமேலழகர் உரையே சிறந்தது
என்பது நம் சைவ சமய சான்றோர்களின் துணிபு. எனவே நாமும்
பரிமேலழகரின் உரை க�ொண்டு அன்பு மற்றும் அருள் என்பதனை
சிந்திப்போம்
- த�ொடரும்

நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!!!
ஓராண்டாய் ஓர் நெடிய பாதை,
பன்னிரண்டு மாத தளராத பயணம்,
அ த ன் வி ளைவ ா ய் வ ெ ற் றி க ரம ா க
இரண்டாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து
வை க் கு ம் ந ம து “ தி ரு நீ ல க ண்ட ம் ”
மின்னிதழ் சீரும் சிறப்புமாய் மாதம்
த�ோறும் வெளிவர அயராது உழைத்து
க�ொண்டிருக்கும் நமது ப�ொறுப்பாசிரியர்,
வண்ணமயமாய் வடிவமைக்கும் “டி.
ஸ்பாட்” வடிவமைப்பாளர்கள், கட்டுரை
ஆசிரயர்களான திரு. ஜனனி ரமேஷ்,
தி ரு ம தி . த ா மர ை ச ெ ல் வி ,
திரு. பார்த்தி, நால்வரின்

பாதையில்... அங்கத்தினர்கள், ப�ொருளுதவி
அளித்து முக்கிய பங்காற்றிய புரவலர்கள்,
நாளும் இன்மொழியால் ஊக்கமும் ஆக்கமும்
அளித்து வருகின்ற அனைத்து நல்ல
உள்ளங்கள் மற்றும் வாசக பெருமக்கள்
அணைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!!!
மேன்மேலும் தங்களின் ஆசிகளையும்,
த�ொடர்ச்சியான ஆதரவும் என்றும்
எதிர்நோக்கும்.
உங்கள் அன்பன்
அடியார்க்கும் அடியேன்

சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்
நிர்வாக ஆசிரியர்

கண்டுபிடியுங்களேன் – செப்டம்பர் 2021 (விடைகள்)
1. குலச்சிறை நாயனார் அவதரித்த திருத்தலம் எது? மணமேற்குடி
2. 	செருத்துணையார் செய்த திருத்தொண்டு எது? திருவாரூர் திருக்கோயிலில்
பூ மாலை த�ொடுக்கும் திருப்பணி
3. பிரளயம் காத்த விநாயகர் எந்த தலத்திலிருந்து அருள்பாலிக்கின்றார்?
திருப்புறம்பியம்
4. திருக்கொள்ளம்புதுரில் திருஞானசம்பந்தர் ஓடத் திருவிழா எந்த மாதத்தில் எந்த
நாளில் நடைபெறும்? ஐப்பசி மாத அமாவாசை
5. 	பதின�ோராம் திருமுறையில் நம்பியாண்டார் நம்பிகளின் அருட்பனுவல்கள்
ம�ொத்தம் எத்தனை? 10
திருநீலகண்டம் 10 அக்டோபர் 2021

சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 13

க�ொங்கு ராஜபுரத்துறை பெருமான்
"சங்கு வார்முடி ப�ொற்கழல் ப�ொங்கு சாமரை கத்திகை
தண்டு மாகரி பெற்றவன் - வெகுக�ோடி”
என்று செழிப்பான க�ொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள ராஜபுரத்தில்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே என அருணகிரிநாதரால் ப�ோற்றி பாடப்
பெற்ற திருத்தலம், இம்மாதம் நாம் தரிசிக்கும் திருத்தலம்.
பண்டைய காலத்தில் 'ராஜபுரம்' என்றழைக்கப்பட்ட
இத்திருத்தலமானது தற்பொழுது 'இராசிபுரம்' என்று
அழைக்கப்படுகின்றது. நாமக்கல்லிலிருந்து சுமார் 31 கி.மீ.
தூரத்திலும், சேலத்திலிருந்து 21 கி.மீ. த�ொலைவிலும் உள்ளது.
இத்திருத்தலம் 500 வருடங்கள் பழமை வாய்ந்ததாகவும்,
மேற்கு ந�ோக்கியும், ராஜக�ோபுரம் ஐந்து நிலைகளைக்
க�ொண்டதாகவும் விளங்குகிறது.
அம்பாள் சன்னதி அருகில் முருகன் பாலதண்டாயுதபாணியாக
ஓர் சந்நிதியிலும், பன்னிரு திருக்கரங்களும், ஆறு திருமுகங்களும்,
வள்ளி தெய்வானையுடன் மயில் மீதமர்ந்து கல்யாண
சுப்பிரமணியராக மற்றொரு சந்நிதியிலும் காட்சியளிக்கிறார்.
இவ்வாறு இத்தலத்தில் முருகப்பெருமானின் இரண்டு
திருக்கோலங்களையும் ஒருங்கே தரிசிப்பது தனி சிறப்பு.

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்
9940274980
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இத்திருத்தலத்தின் மூலவர்
கைல ா ச ந ா த ர் , உ ற ்சவர்
ச�ோமாஸ்கந்தர், அம்மன் அறம்
வளர்த்த நாயகி. சிவபெருமான்
சு ய ம் பு லி ங ்க ம ா க அ ரு ள்
பாலிக்கிறார். இவரது லிங்கத்
திருமேனியில் அம்பு பட்ட தழும்பு
ஒன்று இருப்பது சிறப்பம்சமாகும்.
நாமக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள
க�ொ ல் லி ம லையை
தலைநகரமாகக் க�ொண்டு
வல்வில் ஓரி என்னும் மன்னன்
இராசிபுரம் பகுதிகளையும் ஆட்சி
செய்து க�ொண்டு வந்தான்.
வல்வில் ஓரி ஒரு சிவபக்தன்.
வில் வித்தையிலும் சிறந்த
வீரன். இப்பகுதியில் வேட்டைக்கு
வந்த மன்னனுக்கு வனத்தில்
ஒரு மிருகம் கூட கண்ணுக்கு
தென்படவில்லை. அலைந்து ச�ோர்ந்து
ப�ோன நேரத்தில் ஓரிடத்தில் வெண்பன்றி
ஒன்றைக் கண்டான். உடனே அப்பன்றியை
தூரத்திக் க�ொண்டு ஓடி அதன் மீது
அம்பை எய்தான்.
எ ய்த அ ம் பு ப ன் றி யி ன் மே ல்
தாக்கியும் பன்றி நிற்காமல் ஓடியது.
மன்னன் பன்றியை வெகுதூரம் பின்
த�ொடர்ந்தான். நீண்ட தூரம் ஓடி பன்றி
ஓரிடத்தில் ஒரு புதருக்குள் மறைந்து
வி ட ்ட து . ம ன்ன ன் பு த ரை வி ல க் கி
பார்த்தப�ோது அவ்விடத்தில் லிங்கம்
ஒன்று இருப்பதைக் கண்டான். தான்
எய்த அம்பு பட்டு, லிங்கத்தின் நெற்றியில்
ரத்தம் வழிந்து க�ொண்டிருப்பதைக் கண்டு
கலங்கிய மன்னன் சிவனை வணங்கினான்.
ம ன்ன னு க் கு சி வ ப ெ ரு ம ா ன் த ன து
சுயரூபத்தைக் காட்டி தானே பன்றியாக

உள்ளது.

வந்ததை உ ணர் த் தி ன ா ர் .
உடனே மன்னன் சுயம்புலிங்கம்
த�ோ ன் றி ய இ ட த் தி லேயே
சிவபெருமானுக்கு க�ோயில்
எ ழு ப ்ப த் த�ொடங் கி ன ா ன் .
வல்வில் ஓரி மன்னனுக்கு
பி ர க ா ர த் தி லு ள்ள வ ன் னி
மரத்தடியில் சிலை ஒன்று
நி று வ ப ்ப ட் டு ள்ள து . இ தி ல்
மன்னன் வில், அம்பு மற்றும்
இடுப்பில் கத்தியுடன் நின்ற
க�ோலத்தில் வணங்கியபடி
காட்சியளிக்கிறார். அம்பாள்
அ ற ம் வ ள ர ்த்த ந ா ய கி
தனிச் சன்னதியில் மேற்கு
ந�ோக்கி காட்சியளிக்கின்றார்.
நாயகிக்கு முன்புறம் மகாமேரு
அமைந்துள்ளது. இத்தலத்தில்
நெ ல் லி வி ரு ட ்ச ம ர ம ா க

க�ோபுரத்திற்கு கீழே உள்ள விநாயகர்,
'சகட விநாயகர்' என்ற திருநாமத்துடன்
எதிரே நந்தியுடன் காட்சி தருவது விசேஷம்.
சிவஅம்சமான வீரபத்திரருக்கு சன்னதி மற்றும்
இவருக்கு எதிரே நந்தி அமைந்துள்ளது.
அருகில் ஒரே கல்லில் செய்யப்பட்ட புடைப்புச்
சிற்பமாக விநாயகர் இருக்கிறார். கையில்
ருத்ராட்ச மாலையுடன் இருக்கும் இவரை
வணங்கிட கல்வியில் சிறப்பாக திகழலாம்
என்பது நம்பிக்கை.

வாசகர்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி

உங்கள் இல்ல க�ொலு புகைப்படம் நமது
திருநீலகண்டம் இதழலில் வெளிவர வேண்டுமா?...
இந்த மின்னஞ்சல்
“naalvarinpaathayil@gmail.com”

முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டுகின்றோம்
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- ப�ொறுப்பாசிரியர்

சப்த கைலாசநாதர் தலங்கள்

சப்த கைலாயத் தலங்கள் எனப்படுவது உமாதேவியார் இறைவன் சிவனுடன்
கலந்து அவருடைய இடப்பாகம் பெறுவதற்காக அருணாச்சலேசுவரம் ந�ோக்கிச் செல்லும்
பயணத்தில் ஏழு இடங்களில் இலிங்க மூர்த்திகளை பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்ட
தலங்களைக் குறிக்கும்.
இந்த ஏழு தலங்களும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேயாற்றின் (செய்யாறு) தென்
கரையில் அமைந்துள்ளன. அவை:

தென்பள்ளிப்பட்டு

வாசுதேவம்பட்டு

கரைப்பூண்டி

தாமரைப்பாக்கம்

நார்த்தாம்பூண்டி

மண்டக�ொளத்தூர்

பழங்கோயில்

அக்டோபர் மாத கண்டுபிடியுங்களேன் (விடைகள்)
1. திருவாவடுதுறை, 2. மாதர் மடப்பிடி, 3. குண்டையூர், 4. சேந்தனார்,
5. ஐங்கரனை ய�ொத்தமன மைம்புலம கற்றிவள
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நவராத்திரி
வழிபாடு
துர்க்கை, லட்சுமி, சரஸ்வதி என்னும் மூன்று பெண் தெய்வங்களான இறைசக்திகள்
ஒன்று சேர்ந்து மகிஷாசுரமர்த்தினியாக திருஅவதாரம் செய்து, மகிஷன் எனும் அரக்கனை
அழித்த நிகழ்வே 'நவராத்திரி' விழாவாகக் க�ொண்டாடப்படுகிறது.
புரட்டாசி அமாவாசைக்கு மறுநாள் முதல் ஒன்பது நாட்கள் நாம் நவராத்திரியை
க�ொண்டாடுகிற�ோம். பத்தாம் நாள் விஜயதசமி ஆகும்.
நவராத்திரி விழாவானது முதல் மூன்று நாட்கள் மகேஸ்வரி, க�ௌமாரீ, வராஹி என
துர்கா தேவியாகவும், அடுத்த மூன்று நாட்கள் மஹாலட்சுமி, வைஷ்ணவி, இந்திராணி
என லட்சுமி தேவியையும், கடைசி மூன்று நாட்கள் சரஸ்வதி, நரசிம்மீ, சாமுண்டி என
சரஸ்வதி தேவியையும் முன்னிலைப்படுத்தி, பத்தாவது நாள் வெற்றியை அளிக்கும்
மகிஷாசுரமர்த்தினியாக வணங்க வேண்டும்.
துர்க்கையை வணங்கினால் தீய எண்ணங்கள் வேர�ோடு அழிந்து மன உறுதி
கிடைக்கும். லட்சுமியை வணங்கினால் ப�ொன், ப�ொருள், நல்ல ஒழுக்கம், உயர்ந்த
பண்பாடுகள், கருணை, மனிதநேயம், நல்ல சிந்தனைகள் கிடைக்கும். சரசுவதியை
வழிபட்டால் ஞானம், உயர்ந்த கல்வி, கலைகளில் தேர்ச்சி கிடைக்கும்.
நவராத்திரி விழாவானது முதல் மூன்று நாட்கள் பார்வதி தேவியின் அம்சமான
துர்க்கை வழிபாடு செய்ய வேண்டும். துர்க்கையை வணங்கினால் தீய எண்ணங்கள்
வேர�ோடு அழிந்து மன உறுதி கிடைக்கும்.
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முதல் நாள்
அம்பிகை வடிவம் : மகேஸ்வரி
க�ோலம் : அரிசி மாவால் ப�ொட்டுக் க�ோலம்
நைவேத்தியம் : வெண்பொங்கல், சுண்டல், பழம், எலுமிச்சை
சாதம், தயிர் சாதம், சர்க்கரை ப�ொங்கல், ம�ொச்சை, சுண்டை,
பருப்பு வடை
அர்ச்சனை மலர்கள் : மல்லிகை மற்றும் சிவப்பு நிற அரளி
பாட வேண்டிய ராகம் : த�ோடி

இரண்டாம் நாள்
அம்பிகை வடிவம் : ராஜராஜேஸ்வரி
க�ோலம் : அரிசி மாவு
நைவேத்தியம் : புளிய�ோதரை, எள் பாயாசம், தயிர்வடை,
வேர்க்கடலை சுண்டல், எள் சாதம்
அர்ச்சனை மலர்கள் : முல்லை, துளசி, மஞ்சள்நிற க�ொன்றை,
சாமந்தி, நீல சம்பங்கி
பாட வேண்டிய ராகம் : கல்யாணி

மூன்றாம் நாள்
அம்பிகை வடிவம் : வாராகி
க�ோலம் : மலர் க�ோலம்
நைவேத்தியம் : க�ோதுமை சர்க்கரைப் ப�ொங்கல், காராமணி சுண்டல்
அர்ச்சனை மலர்கள் : செண்பக ம�ொட்டு, குங்குமம்
பாட வேண்டிய ராகம் : காம்போதி
நவராத்திரி விழாவானது அடுத்த மூன்று நாட்கள் லட்சுமி தேவியை வழிபாடு
செய்ய வேண்டும். லட்சுமியை வணங்கினால் ப�ொன், ப�ொருள், நல்ல ஒழுக்கம்,
உயர்ந்த பண்பாடுகள், கருணை, மனிதநேயம், நல்ல சிந்தனைகள் கிடைக்கும்.

நான்காம் நாள்
அம்பிகை வடிவம் : மகாலட்சுமி
க�ோலம் : அட்சதை க�ொண்டு படிக்கட்டு ப�ோல க�ோலம்
நைவேத்தியம் : தயிர் சாதம், அவல் கேசரி, பால் பாயாசம், கற்கண்டு
ப�ொங்கல், கதம்ப சாதம், உளுந்துவடை, பட்டாணி சுண்டல்
அர்ச்சனை மலர்கள் : செந்தாமரை, ர�ோஜா, ஜாதி மல்லி
பாட வேண்டிய ராகம் : பைரவி
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ஐந்தாம் நாள்

அம்பிகை வடிவம் : ம�ோகினி
க�ோலம் : கடலை மாவால் க�ோலம்
நைவேத்தியம் : சர்க்கரை ப�ொங்கல், கடலை பருப்பு வடை,
பாயாசம், தயிர் சாதம், பால் சாதம், பூம்பருப்பு சுண்டல்
அர்ச்சனை மலர்கள் : கதம்பம், மன�ோரஞ்சிதம்
பாட வேண்டிய ராகம் : பந்துவராளி

ஆறாம் நாள்
அம்பிகை வடிவம் : சண்டிதேவி
க�ோலம் : கடலை மாவால் தேவி நாமக் க�ோலம்
நைவேத்தியம் : தேங்காய் சாதம், தேங்காய் பால் பாயாசம்,
ஆரஞ்சு பழம், மாதூளை, பச்சைப்பயறு சுண்டல், கதம்ப சாதம்
அர்ச்சனை மலர்கள் : பாரிஜாதம், விபூதிப் பச்சை, செம்பருத்தி,
சம்பங்கி, க�ொங்கம்
பாட வேண்டிய ராகம் : நீலாம்பரி

ஏழாம் நாள்
அம்பிகை வடிவம் : சாம்பவி துர்க்கை
க�ோலம் : நறுமண மலர்களினால் க�ோலம்
நைவேத்தியம் : எலுமிச்சம் பழ சாதம், பழ வகைகள், வெண்பொங்கல்,
க�ொண்டக்கடலை சுண்டல், பாதாம் முந்திரி பாயாசம், புட்டு
அர்ச்சனை மலர்கள் : தாழம்பு, தும்பை, மல்லிகை, முல்லை
பாட வேண்டிய ராகம் : பிலஹரி
கடைசி மூன்று நாட்கள் சரஸ்வதி தேவியை வழிபாடு செய்ய வேண்டும்.
சரசுவதியை வழிபட்டால் ஞானம், உயர்ந்த கல்வி, கலைகளில் தேர்ச்சி கிடைக்கும்.

எட்டாவது நாள்
அம்பிகை வடிவம் : நரசிம்ம தாரினி
க�ோலம் : பத்ம (தாமரைக்) க�ோலம்
நைவேத்தியம் : பால் சாதம், தேங்காய் சாதம், புளிய�ோதரை,
ம�ொச்சை சுண்டல்
அர்ச்சனை மலர்கள் : மருத�ோன்றி, சம்பங்கி பூக்கள்,
வெண்தாமரை, குருவாட்சி
பாட வேண்டிய ராகம் : புன்னாக வராளி
திருநீலகண்டம் 16 அக்டோபர் 2021

ஒன்பதாம் நாள்

அம்பிகை வடிவம் : பரமேஸ்வரி
க�ோலம் : வாசனைப் ப�ொடிகளால் க�ோலம்
நைவேத்தியம் : சர்க்கரை ப�ொங்கல், உளுந்து வடை, வேர்க்கடலை,
சுண்டல், கடலை, எள் பாயாசம், கேசரி, ப�ொட்டுக்கடலை, எள் உருண்டை
அர்ச்சனை மலர்கள் : தாமரை, மருக்கொழுந்து, துளசி, வெள்ளை
மலர்கள்
பாட வேண்டிய ராகம் : வசந்த ராகம்
ஒன்பது நாட்கள் மகிஷாசுரனுடன் ப�ோரிட்ட தேவி, பத்தாம் நாள் அவனை
அம்பெய்து வதம் செய்தாள். இந்நாளே விஜயதசமி - வெற்றி தருகிற நாள். பல
குழந்தைகள் கல்வியினை இன்றுதான் ஆரம்பிப்பார்கள். இன்று த�ொடங்கும்
அனைத்து நற்காரியங்களும் வெற்றி தரும் என்பது நம்பிக்கை.

பத்தாவது நாள்
அம்பிகை வடிவம் : சாமுண்டீஸ்வரி
க�ோலம் : வாசனைப் ப�ொடிகளால் க�ோலம்
நைவேத்தியம் : பால் பாயாசம், காராமணி சுண்டல், இனிப்பு
வகைகள்
அர்ச்சனை மலர்கள் : வாசனை மலர்கள்
பாட வேண்டிய ராகம் : வசந்த ராகம்
புரட்டாசி மாதம் சுக்ல பட்சமி நாளே விஜயதசமி நன்னாள். மூன்று சக்திகளும்,
தீய சக்தியை அழித்து, வெற்றி க�ொண்டு அனைவருக்கும் நன்மைகளை அள்ளித்
தந்து அருள் பாலிக்கும் சுபநாள்.
		

"யா தேவீ ஸர்வ பூதேஷு மாத்ரு ரூபேண ஸம்ஸ்திகா!
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நம�ோ நம:

என்று பத்து நாளும் அன்னையைப் ப�ோற்றித் துதிப்போம்.

அக்டோபர் 2021 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
13
ஏனாதிநாத நாயனார்	
16
நரசிங்கமுனையரைய நாயனார்	
21
திருமூலர்	
22
நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார்	
23
இடங்கழி நாயனார்	
28	சக்தி நாயனார்	

புரட்டாசி உத்திராடம்
புரட்டாசி சதயம்
ஐப்பசி அசுவினி
ஐப்பசி பரணி
ஐப்பசி கார்த்திகை
ஐப்பசி பூசம்
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ச�ோழ நாடு தென்கரை திருமுறை தல யாத்திரை – மே 2016

திருநீலகண்டம் 18 அக்டோபர் 2021

அருள்மிகு கருக்காத்தநாயகி உடனமர் முல்லைவனநாதர், திருக்கருகாவூர்

முல்லை கமழ்கின்ற கருகாவூர் அமுதர் வண்ணம்மழலும்மழல் வண்ணமே!

