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அட்டை பட விளக்கம்
திருநாட்டியத்தான்குடி திருவிளையாடல்
சுந்தரர், க�ோட்புலி நாயனார் வீட்டில் தங்கியிருந்தப�ோது
வழிபடக் க�ோயிலுக்குச் சென்றார். அங்கு இறைவனையும்
இறைவியையும் காணாது திகைத்தார். விநாயகரைக் கேட்க,
அவர் வாய் திறந்து பேசாமல் ஈசான்ய திசையை ந�ோக்கிக்
கை காட்டினார். அவ்வழியே சுந்தரர் சென்று, அங்குள்ள ஒரு
வயலில் சுவாமியும் அம்பிகையும் உழவன், உழத்தியாக
நடவு நட்டுக் க�ொண்டிருந்ததைக் கண்டார். கண்டதும்,
"நட்ட நடாக்குறை நாளைநடலாம்
நாளை நடாக்குறை சேறு தங்கிடவே
நட்டதுப�ோதும் கரையேறி வாரும் நாட்டியத்தான்குடி நம்பி”
என்று பாடினார்.
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ஆசிரியர் பக்கம்
உண்ணாமுலை உமையாளடும் உடனாகிய ஒருவன்
பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ
மண்ணார்ந்தன அருவித்திரள் மழலைம்முழ வதிரும்
அண்ணாமலை த�ொழுவார்வினை வழுவாவண்ணம் அறுமே.

- திருஞானசம்பந்தர்
திருக்கார்த்திகை தீபத்தன்று நமது இல்லங்களில்
தீப ஒளி ஏற்றி, நமது உள்ளங்களில் இருக்கும்
ஆணவ மலத்தை அகற்றி, இறைவனின் ஒளி நமது
உள்ளத்தில் பரவ வேண்டும் என்றும், கந்த சஷ்டி
நாளன்று, கந்த சஷ்டி கவசம் பாராயணம் செய்து
தற்போதுள்ள கடுமையான ந�ோய்த் த�ொற்றில்
இருந்து அனைவரும் விரைவில் விடுபடவும் நாம்
பிரார்த்திப்போம். இந்த மாதம் தீபாவளி பண்டிகையும்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. எனவே இது ஒரு ஒளி நிறைந்த
மாதமாக அனைவருக்கும் இருக்கிறது. இந்த ஒளி
நமது வாழ்நாள் முழுவதும் த�ொடர எல்லாம் வல்ல
இறைவனிடம் வேண்டிக் க�ொள்வோம். அனைவரும்
பாதுகாப்புடன் க�ொண்டாட வேண்டும்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
நமது 'திருநீலகண்டம்' மின்னிதழ் வெளியீட்டு
விழா சைதாப்பேட்டை ஸ்ரீநடராஜர் தமிழ் வேத
பாராயண பக்த ஜன சபையில் அக்டோபர் முதல்
தேதி சிறப்பாக நடைபெற்றது. ஈசான சிவம்
ஜ�ோதி இராமலிங்கம் ஐயா அவர்கள் மின்னிதழை
மின்திரையில் வெளியிட்டு வாழ்த்துரை வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சி நிறைவாக நடைபெற உதவியாக இருந்த
அனைவருக்கும் எங்களது நன்றி!
இதழைப் படித்து த�ொலைபேசி வாயிலாகவும்,
செயலிகள் மூலமாகவும் வாழ்த்துக்களையும்,
கருத்துக்களையும் தெரிவித்த அனைவருக்கும்
எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிற�ோம்.

இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத்
தலங்கள்' வரிசையில் 'திருச்சாய்க்காடு' தலத்தையும்,
'சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள்'
வரிசையில் 'கூந்தலூர்' தலத்தையும் தரிசிக்க
உள்ளோம். 'எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றிருப்பதுவே
அல்லாமல் வேற�ொன்றும் அறியேன் பராபரமே'
என்று பாடிய தாயுமான சுவாமிகள் பற்றி 'தமிழகம்
கண்ட ஞானிகள்' த�ொடரில் அறிந்து க�ொள்வோம்.
மேலும் திருநாங்கூர் சிவத்தலங்கள், திருமுறைச்
சிந்தனை, சைவ சித்தாந்த சிந்தனை, அன்பர்களின்
நால்வரின் பாதையுடனான அனுபவங்கள் மற்றும்
'திருநீலகண்டம்' வெளியீட்டு விழாப் புகைப்படங்கள்
இடம் பெறுகின்றன.

இந்த மாதம் திருக்கார்த்திகை தீபப்
பெருவிழாவும், கந்த சஷ்டி விழாவும் வருகின்றன.
'ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும்ஜோதி'
என்று மணிவாசகப் பெருமான் சிவபெருமானைப்
பாடுகின்றார். அந்த ஜ�ோதியில் இருந்து த�ோன்றியவர்
கந்தப்பெருமான். 'தீப மங்கள ஜ�ோதி நம�ோ நம'
என்பார் அருணகிரிநாதர். தீபத் திருவிழாவும், கந்த
சஷ்டி விழாவும் 'ஆணவத்தை அழித்தல்' என்னும்
கருத்தினை நமக்கு சுட்டுகின்றன.
'தான் பெரியவன்' என்னும் எண்ணம்
த�ோன்றிய பிரம்மதேவனுக்கு ஏற்பட்ட அகந்தையை
அழித்தார் அந்த உண்ணாமுலை நாயகன்.
அதுப�ோல தன்னை யாரும் அழிக்க முடியாது
என்று அகந்தை க�ொண்ட சூரபத்மனை அழித்து
ஆட்கொண்டார் குமரக் கடவுள். இருவரும் தமது
அன்பர்களுக்கு அருள்வதில் ஒருவருக்கொருவர்
சளைத்தவர்கள் இல்லை. அதனாலேயே கடவுளர்கள்
ஆணவத்தை அழித்தார்கள் தானேய�ொழிய,
ஆணவம் க�ொண்டவர்களை அல்ல.

திருநீலகண்டம்

அனைவரும் நலமுடன் வாழ எல்லாம் வல்ல
சிவப்பரம்பொருள் அருள் புரியட்டும்.
அனைவருக்கும் தீபாவளித்
திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!
அன்புடன்

ம.நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்
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நாடுபவரின் கேடுகளை நீக்கும் நம் கீழ்வேளூர்
இறைவனின் பெயர்தான். சைவ வேளாள
மரபில் உதித்து, விவசாயத்தை தம் குலத்
த�ொழிலாக க�ொண்டிருந்தாலும் மறைக்காட்டீசர்
அருளும் ஆலயத்தின் நிர்வாகத்தையும்
செவ்வனே நடத்தி வந்தார் கேடிலியப்பர்.
மிகுந்த திறமைசாலி. இவர்களின் மூத்த
குமாரன் சிவசிதம்பரம். தனது தமையனார்
வேதாரண்யம் என்பாருக்கு பிள்ளைப் பேறு
வாய்க்கப் பெறாமையால் அவருக்கு தங்கள்
குமாரன் சிவசிதம்பரத்தை சுவீகாரமாக
க�ொடுத்து விட்டார் கேடிலியப்பர்.
அ த்தகை ய அ ன் பு ள்ள ம்
க�ொண்டவர்.

 க�ோதை

ம் தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் வரிசையில்
இம்மாதம் நமக்கு அருள் வழங்க
வந்திருப்பவர் "எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க
நினைப்பதுவே யல்லாமல் வேற�ொன்றறியேன்
பராபரமே" என்று நம் எல்லோருக்காகவும்
இறைவனை வேண்டிய தாயுமானவ
சுவாமிகள். இவரது பாடல்கள்
தமிழ்மொழியின் உபநிடதம்
எ ன ப ்ப டு கி ன்ற ன .
சுவாமிகள் வாழ்ந்த காலம்
பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு
(த�ோராயமாக 1707 முதல்
1738 வரை). உபநிடதக்
க ரு த் து க ்களை யு ம் ,
மற்ற ஞான நூல்களின்
உட்பொருளையும் மிகத்
தெ ளி வ ா க த் த மி ழி ல்
ப ா டி யு ள்ளா ர்
எ ன் று
தாயுமானவரை பேராசிரியர்
மு.வரதராசனார் ப�ோற்றுகிறார்.
வள்ளலாருக்கும், பாரதியாருக்கும் எளிய
தமிழ்க்கவிகள் புனைய முன்னோடியாக
தாயுமானவர் திகழ்ந்தார் என்றால் அது
மிகையாகாது.

ஒருநாள் அமாவாசை
க ட ல் நீ ர ா ட் டு க ்கா க
வேதாரண்யம் வந்த திருச்சி
சமஸ்தான அரசர் விஜய
ரகுநாத ச�ொக்கலிங்க
ந ா ய க ்க ர் ( தி ரு ம லை
நாயக்கர் மரபில் வந்தவர்),
கேடிலியப்பரின் நிர்வாகத்
திறமையை கண்ணுற்றும்,
கே ள் வி யு ற் று ம் , அ வரை த்
தன்னுடன் திருச்சிராப்பள்ளி வந்து
அரசவை நிர்வாகத்தை கவனித்துக்
க�ொள்ளும்படி கேட்டுக் க�ொண்டார். அரசரின்
வேண்டுக�ோளுக்கிணங்கி கேடிலியப்பர்
தம்பதியர் மறைக்காட்டீசரிடம் விடைபெற்று
திருச்சிராப்பள்ளி வந்தனர். கேடிலியப்பருக்கு,
அமைச்சர், தலைமை கணக்கர், தனாதிகாரி
ப�ோன்ற பதவிகளுக்கு நிகரான "சம்பிரதி"
என்னும் பதவியைக் க�ொடுத்தார் அரசர்.
கேடிலியப்பரும், தம் நிர்வாகத் திறமையாலும்,
அரசர் தம் மீது க�ொண்ட அளவற்ற

சுவாமிகளின் அருள் வரலாறு
திருமறைக்காடாம் வேதாரண்யத்தில்
கேடிலியப்ப பிள்ளை - கெஜவல்லி அம்மை
என்றொரு தம்பதி. கேடிலியப்பர் என்ற
பெயர் நினைவுக்கு வருகிறதா....ஆம்...
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3

நவம்ப 2020

நம்பிக்கையாலும், தம் பணியைத் திறம்படச்
செய்து வந்தார்.

துறவறம் மேற்கொள்ளுமாறு கூறினார்.
தாயுமானவரும், உலகியல் வாழ்வில் நாட்டம்
இல்லாதிருப்பினும், தம் பெற்றோரின்
விருப்பத்திற்கு இணங்க மட்டுவார்குழலி
எனும் மங்கையை மணந்து இல்லறத்தில்
ஈடுபட்டார்.

இந்நிலையில் கேடிலியப்பர் தம்பதிக்கு
ஒரு மனக்குறை. தங்களின் குமாரனை
தமையனாருக்கு தத்து க�ொடுத்து விட்டதால்,
தங்களுக்கென்று ஒரு பிள்ளை வேண்டுமென்று
திருச்சி மலைக்கோட்டை மீது வீற்றிருந்து
அ ரு ள் பு ரி யு ம் த ா யு ம ா ன வரை ந ா ளு ம்
த�ொழுதனர். அவர்களின் மனங்குளிர, ஒரு
நன்னாளில் அவர்களுக்கு இரண்டாம் மகவு
வாய்த்தது. அம்மகவிற்கு இறைவனின் பெயராம்
தாயுமானவன் என்பதையே சூட்டி சீராட்டி
வளர்த்து வந்தனர். பிள்ளை தாயுமானவனுக்கு
ஐந்து வயது பூர்த்தியானதும், அவ்வூரில் சிறந்த
முறையில் பாடசாலை நடத்தி வந்த சிற்றம்பல
தேசிகர் என்பாரிடம் வித்யாரம்பம் நடத்தி
வைத்தனர். தாயுமானவர் வளர, வளர அவரின்
தெய்வ பக்தியும், தமிழறிவு, சமஸ்கிருதம்,
கணித சாஸ்திரம், ஜ�ோதிட சாஸ்திரம் ப�ோன்ற
திறமைகளும் உடன் வளர்ந்தன. தினமும்
மலைக்கோட்டை இறைவனையும், ஆனைக்கா
அன்னை அகிலாண்டேஸ்வரியையும் தவறாது
வணங்கி வந்தார்.

இ ந் நி லை யி ல்
அ ர சவை யி ல்
சம்பிரதியாக பதவி வகித்த கேடிலியப்ப
பிள்ளை இறைவனடி சேர்ந்திடவே, அரசரின்
வேண்டுக�ோளுக்கிணங்கி தாயுமானவரும்
அப்பொறுப்பில் இணைந்து தாம் இயல்பாகவே
பெற்றிருந்த நிர்வாகத் திறமையாலும்,
பல்துறை அறிவாலும், தம் தந்தையைப்
ப�ோன்றே திறம்பட பணிபுரிந்து வந்தார்.
அரச பதவியில் இருந்தாலும், தாயுமானவரின்
சிந்தை இறைவனின் திருவடியிலேயே இருந்து
வந்தது.

ஆனைக்கா அன்னையின்
அருள் விளையாடல்
த ா யு ம ா ன வ ர் அ கி ல ா ண ் டே ஸ ்வ ரி
அன்னையை தம் மானசீக தெய்வமாக ப�ோற்றி
வழிபட்டு வந்தார். அவர் அன்னையின் மீது
க�ொண்ட அன்பை கீழ்வரும் சம்பவங்கள்
மூலம் அன்னையே இவ்வுலகுக்கு எடுத்துக்
காட்டினாள்.

ஒருநாள் மலைக்கோட்டை இறைவனை
த ரி சி த் து தி ரு ம் பு கை யி ல் ஓ ரி ட த் தி ல்
அருளே உருவான தவமுனிவர் ஒருவரைக்
கண்டு தன்னையும் அறியாமல் வீழ்ந்து
வணங்கினார் தாயுமானவர். அம்முனிவர்
ம�ௌன குரு என்பார். திருமூலர் மரபின்
வழி வந்தவர். அவரைத் தனது குருநாதராகக்
க�ொண்டு நாள்தோறும் பணிவிடைகள்
செய்து தியானம் முதலியவற்றைக் கற்றார்.
பின்னொருநாள் தானும் துறவு மேற்கொள்ள
விரும்புவதாகத் தாயுமானவர் கூறவே, அதை
மறுத்த ம�ௌனகுரு, அவரின் விதிப்படி
சிலகாலம் இல்லறத்தில் இருந்து பின்
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ஒ ரு ந ா ள்
அ ர ண ்மனைக் கு
காஷ்மீரத்திலிருந்து விலையுயர்ந்த கம்பளிகள்
விற்பனைக்கு வந்தன. அவற்றின் அழகில்
மயங்கிய அரசர், அவற்றுள் சிறப்பான
வேலைப்பாடுகள் க�ொண்ட ஒரு கம்பளத்தை
தன் அன்புப் பரிசாகத் தாயுமானவருக்கு
ப�ோர்த்தினார். அரசருக்கு நன்றி கூறி
வி டைபெ ற ்ற த ா யு ம ா ன வ ர் க�ோட்டை
வாயிலருகே வரும்போது அங்கே வயதான
மூதாட்டி ஒருவர் குளிரில் ஆதரவில்லாமல்
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நடுங்கிக் க�ொண்டிருந்ததைக் கண்டு சற்றும்
ய�ோசிக்காமல் அரசரின் அன்பளிப்பான
கம்பளியை அம்மூதாட்டிக்கு வழங்கினார்.
இதைக் கேள்விப்பட்ட அரசர் வருத்தமும்,
க�ோபமும் மிக உற்றார். அன்று மாலை
ஆனைக்கா ஆலயத்திற்கு வழிபாட்டிற்காக
அ ர ச ரு ம் , அ ர சி யு ம் சென்ற ன ர் .
அகிலாண்டேஸ்வரி அன்னைக்கு தீபாராதனை
ந ட ந ்த ப�ொ ழு து அ ர ச ர ா ல் அ வ ரி ன்
கண்களையே நம்ப இயலாவண்ணம்,
தாயுமானவர் மூதாட்டிக்கு வழங்கிய கம்பளியை
அன்னை ப�ோர்த்தியிருந்தாள். இதன்மூலம்
தாயுமானவர் அனைத்து உயிர்களிடத்தும்
அன்னையையே கண்டு வணங்குகிறார்
என்பதை அரசர் உணர்ந்து க�ொண்டார்.

துறவறம்
தாயுமானவர் சம்பிரதியாக பணியாற்றி
வந்த காலத்தே, அரசர் விஜய ரகுநாத
ச�ொக்கலிங்கர் மறைந்தார். அவருக்குப் பின்
அரசியார் மீனாட்சி ஆட்சிப் ப�ொறுப்பிற்கு
வந்தார். இந்நிலையில் தாயமானவரின்
ம னை வி ம ட் டு வ ா ர் கு ழ லி ஒ ரு ஆ ண்
மகவிற்குத் தாயாகிய சில காலத்திலேயே
இயற்கை எய்தினார். கனகசபாபதி என்ற
தன் மகனை வளர்க்கும் ப�ொறுப்பை தன்
தமையன் சிவசிதம்பரத்திடம் ஒப்படைத்தார்
தாயுமானவர். ஆரம்பத்திலிருந்தே உலகியலில்
நாட்டம் இல்லாததாலும், மேற்கண்ட காலச்
சூழலினாலும் மன நிம்மதி பெறும் ப�ொருட்டு
தம் குருவாம் ம�ௌன குருவிடம் சென்ற
தாயுமானவர் தம் அரசவைப் பதவியைத்
துறந்து துறவறம் மேற்கொண்டார். மேலான
அரச பதவியில் வீற்றிருந்து தாம் வலம் வந்த
அதே ஊரில், அரையில் க�ௌபீனத்துடன்,
பிட்சை பெற்று வாழ்ந்து வந்தார். துறவறம்
பூ ண ்ட த ன் பே ரி ல் த ல ய ா த் தி ரை
மேற்கொண்டு ஒவ்வொரு தலங்களிலும்
இறைவனை வணங்கிப் பின் ராமேஸ்வரம்
வந்தடைந்தார். அங்கே ராமநாத சுவாமியையும்,
மலைவளர் காதலியையும் பாடிப் பரவி
அங்கேயே தங்கியிருந்தார்.

பின்னொரு சமயம், அரசவையில்
அனைவரும் ஒரு விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருக்கையில்,
தாயுமானவர் தம் கையிலிருந்த முக்கிய
ஆவணமான ஓலைச்சுவடியை யாரும்
எதிர்பாராவண்ணம் திடீரென தம் கைகளால்
கசக்கி எறிந்தார். பின் தன்னுணர்வு
வரப்பெற்றவராய் தன் செயலுக்கு வருந்தி,
அகிலாண்டேஸ்வரி அன்னையின் ஆடையில்
திடீரென நெருப்பு பற்றிக் க�ொண்டதாகவும், தாம்
அந்நெருப்பை தம் கைகளால் அணைத்ததாகவும்
விளக்கினார். பின்னர் ஆலய அர்ச்சகர்களிடம்
விசாரித்ததில், அதே சமயத்தில் கற்பூர ச�ோதி
அன்னையின் ஆடையில் விழுந்து நெருப்பு
பற்றிக் க�ொண்டதும், ஒரு கணம் செய்வதறியாது
திகைத்து அர்ச்சகர் நெருப்பை அணைக்க
முயற்சிக்கையில் அது தானாக அணைந்ததும்
தெரிய வந்தது. இதன்மூலம் தாயுமானவரின்
இருதயத்தில் அகிலாண்டஸ்வரி அன்னை
ஒரு கணமும் நீங்காமல் நிறைந்திருக்கிறாள்
என்பதை உணர்ந்து அனைவரும் அவரைப்
ப�ோற்றினர்.
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திருப்பாடல் திரட்டு
தாயுமானவரின் பாடல்கள் 'திருப்பாடல்
திரட்டு' எனும் பெயரில் வழங்கப் பெறுகின்றன.
இதில் உவமைகளும், பழம�ொழிகளும்
மிகுந்துள்ளன. திருவருள் விலாசப் பரசிவ
வணக்கம் முதலாக ஆனந்தக்களிப்பு ஈறாக 56
தலைப்புகளில் 1452 பாடல்கள் பாடியுள்ளார்.
இ வற் று ள் இ ர ண ்ட டி ப் ப ா டல்க ள ா ன
கண்ணிகளும், வெண்பாக்களும் குறிப்பிடத்
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தக்கவை. ஒவ்வொரு பாடலின் இறுதியிலும் இறைவனை 'பராபரமே' என வேண்டும் 'பராபரக்
கண்ணி' புகழ் பெற்றது.

ப�ொய்யுலகும் ப�ொய்யுறவும் ப�ொய்யுடலும் ப�ொய்யெனவே
மெய்யநினை மெய்யெனவே மெய்யுடனே காண்பேனா - (காண்பேனா கண்ணி 6)
அன்பைப் பெருக்கி எனதாருயிரைக் காக்கவந்த
இன்பப் பெருக்கே இறையே பராபரமே - (பராபரக் கண்ணி 14)
நெஞ்சகமே க�ோயில் நினைவே சுகந்தம் அன்பே
மஞ்சனநீர் பூசைக�ொள்ள வாராய் பராபரமே - (பராபரக் கண்ணி 151)
என்பன ப�ோன்ற பாடல்கள் அவர்தம் எளிய தமிழ் நடைக்குச் சான்று. மணிவாசகரைப் ப�ோலவே
தாயுமானவரும் இறைவனை அடையும் ஏக்கத்துடனே ஒவ்வொரு பாடலையும் பாடியுள்ளார்.
தேச�ோமயானந்தம், கருணாகரம், பரஞ்சோதி, பரதெய்வம் ப�ோன்ற ச�ொல் பிரய�ோகங்கள்
இவருக்கே உரியன.

இறைவனடி இணைதல் :
ராமேஸ்வரத்தில் தங்கியிருந்த தாயுமான சுவாமிகள் தன் இறுதிக்காலத்தில் ராமநாதபுரத்திற்கு
அருகிலுள்ள லட்சுமிபுரம் என்ற ஊரில், தை மாதம் விசாக நட்சத்திரத்தன்று சமாதியடைந்தார்.
(சுவாமிகள் சமாதியடைந்த ஆண்டு குறித்து பல கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன). சுவாமிகளின்
சமாதிக் க�ோயில் இன்று ராமகிருஷ்ண தப�ோவனத்தாரால் நன்முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு,
நித்திய மற்றும் குரு பூசைகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இன்றும் நாமெல்லாம்
வணங்கி உய்யும் ப�ொருட்டு நமக்கு அருள் வழங்கி வருகிறார் தாயுமானவ சுவாமிகள்.

தாயுமானவர் வாழ்த்து
என்றும் இருக்க உளம் க�ொண்டாய் இன்பத் தமிழுக்கு இலக்கியமாய்;
இன்றும் இருத்தல் செய்கின்றாய்; இறவாய்; தமிழ�ோடு இருப்பாய் நீ;
ஒன்று ப�ொருள் அஃது இன்பமென உணர்ந்தாய் தாயு மானவனே;
நின்ற பரத்து மாத்திரம�ோ நில்லாய் இகத்தும் நிற்பாய் நீ!
							

- மகாகவி பாரதி

அக்டோபர் 2020 - "கண்டுபிடியுங்களேன்..." - விடை
1. பகவதி அம்மையார், 2. பழையாறை வடதளி, 3. திருவதிகை & சீர்காழி
4. மன்மதன் & சண்டேசுவர நாயனார், 5. 'உலகெலாம்' எனும் ச�ொல்
16 இடங்களில் வருகின்றன

திருநீலகண்டம்
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க

சேவற்ெகாடிேயானின் திருப்புகழ்த் தலங்கள்-2

ருவாய் உயிராய்க், கதியாய் விதியாய்; குருவாய் அருள்வாய் "கூந்தலூர்
குமரகுருபரா" என்ற கந்தர் அநுபூதி வரிகளுக்கு ஏற்ப இன்று நாம்
தரிசிக்கும் அற்புதத் திருத்தலம், அகயிருளை ப�ோக்கி ஞான குருவாய்
அரசலாற்றின் தென்கரையில் குமரகுருபரனாய் வள்ளி தெய்வயானையுடன்
நான்கு கரங்களுடன் தேவ மயிலுடன் நின்ற திருக்கோலத்தில் குமரன்
அருள்பாலிக்கும் கூந்தலூர்.
திருக்கோயிலின் மூலவர் ஜம்புகாரண்யேஸ்வரர் என்ற திருநாமத்துடனும், அம்மை
ஆனந்தவல்லி என்ற திருநாமத்துடன் வீற்றிருந்து காட்சியளிக்கின்றனர். ர�ோம ரிஷி, சனீஸ்வரர்
வழிபட்டு பேறு பெற்றத் திருத்தலம்.
"திண்டீச்சரம் சேய்ஞலூர் செம்பொன்பள்ளி
தேவூர் சிரபுரம் சிற்றேமம் சேறை
க�ொண்டீச்சரம் கூந்தலூர் கூழையூர் கூடல்"
என்று திருநாவுக்கரசரின் 6-ம் திருமுறையில் 70-வது பதிகம் 9-வது பாடலில் வைப்புத் தலமாக
வைத்து ப�ோற்றப் பெற்ற தலம்.
தரையினில் வெகுவழி சார்ந்த மூடனை
	வெறியனை நிறைப�ொறை வேண்டி டாமத
சடலனை மகிமைகள் தாழ்ந்த வீணணை ...... மிகுகேள்வி
க�ொடுவிட மதுதனை வாங்கி யேதிரு
மிடறினி லிருவென ஏந்து மீசுரர்
குருபர னெனவரு கூந்த லூருறை ...... பெருமாளே.
என்று அருணகிரிநாதர் வாக்கில் திருப்புகழ் பாடப்பெற்ற தலம்.
ஜம்பு (நரி) வழிபட்டதாலும், மேலும் நாவல் மரங்கள் (ஜம்பு) இத்தலத்தில் அதிகம்
காணப்பட்டதாலும் இறைவனுக்கு ஜம்புகாரண்யேஸ்வரர் என்ற காரணப்பெயர் வழங்கப்படுகின்றது.

 சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்
திருநீலகண்டம்
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உணர்ந்து ர�ோம ரிஷி வருந்தி மேலும் பல
காலம் பெருமானிடத்தில் மனம் வைத்து தவம்
செய்து மீண்டும் தாடியிலிருந்து ப�ொன்னை
வரச்செய்யும் பேரினைப் பெற்றார்.
இதேப�ோல சனி பகவானும் சாபம்
நீங்க வேண்டி வழிபட்டதாலும், இத்தலம்
சிறப்பான நவக்கிரஹ பரிகாரத் தலமாக
அமையப் பெற்றுள்ளது. ஆலயத்தின் உள்ளே
நுழைந்ததும் இடதுபுறம் விநாயகரும்,
வலதுபுறம் ஈசான திக்கில் முருகப்பெருமானும்
தனிக்கோவில் க�ொண்டிருப்பது மிக விசேஷம்.
ர�ோம ரிஷிக்கு ஆலய முகப்பிலே தனி சந்நிதி
உள்ளது. ஈசான திக்கில் முருகப்பெருமான்
இருப்பதாலும், சனீஸ்வரர் சந்நிதி சற்று விலகி
இருப்பதாலும் இத்தலம் செவ்வாய் மற்றும்
சனி க�ோள்களால் ஏற்படும் வினைப்பயனிற்கு
வீடுபேறு அளிக்கும் தலமாக விளங்குகின்றது.

ராமாயணக் காலத்தில் சீதை இத்தலத்தில்
தங்கி நீராடிய ப�ொழுது கூந்தல் உதிர்ந்து
விழுந்ததால் கூந்தலூர் என்ற தலப் பெயர்
அமைந்தது என்றும் ச�ொல்லப்படுகின்றது.
கூந்தப்பனை மரங்களும் இத்தலத்தில்
காணப்படுகின்றது.
அரசலாற்றங்கரையில் ர�ோம ரிஷி கடுந்தவம்
செய்த நாளில், மேற்கொண்ட தவத்தின் பயனாய்
தன்னுடைய தாடியிலிருந்து ப�ொன்னை
வரவழைக்கும் அட்டமா சித்தியினை கைவரப்
பெற்றிருந்தார். அதன் பயனாய் எளிய�ோருக்கு
உதவும் பெரும் த�ொண்டாற்றி வந்தார்.
ஒருநாள் சிவபெருமானின் திருவிளையாட்டால்
த ா டி யி லி ரு ந் து ப�ொன்வ ர த் து
தடைப்பட்டது. சினம்கொண்ட
ர�ோம ரிஷி செய்வதறியாது
தன்னுடைய தாடியை நீக்கி
விட்டு, நீராடாமல் கூந்தலூர்
சிவாலயத்துள் நுழைய
முற்பட்ட சமயம், தன்னை
சுத்தம் செய்து க�ொள்ளாமல்
தி ரு க ் க ோ யி லி னு ள்
நுழையும் ர�ோம ரிஷியை
விந ாயக ப் பெருமா னு ம்
கந்தப்பெருமானும் தடுத்து
நிறுத்தினர். செய்த செயல்

திருநீலகண்டம்

எவ்வாறு செல்வது : கும்பக�ோணத்தை
அ டு த் து ள்ள ந ா ச் சி ய ா ர் க�ோ வி ல் பூந்தோட்டம் சாலையில் அமைந்துள்ளது
கூந்தலூர். நாச்சியார் க�ோவிலிலிருந்து 10
கி.மீ த�ொலைவிலும், பூந்தோட்டத்திலிருந்து
16 கி.மீ த�ொலைவிலும் கூந்தலூரை
அடையலாம் கூந்தலூர் முருகன் க�ோயில்
என்று கேட்டால் அனைவரும்
வழிகாட்டியருளுவார்கள்.
இ வ ்வா ல ய ம் க ா லை
9 மணி முதல் 10 மணி
வரையிலும், மாலை 5-30
மணி முதல் 7-30 மணி
வரையிலும் திறந்திருக்கும்.
இத்துனை பெருமைகளைக்
க�ொ ண ்ட
இ த்த ல க்
குமரகுருபரனை வாருங்கள் நாமும்
சென்று வழிபட்டு பேறுபெறுவ�ோம்.
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ஊழ்வினை
"பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்."
என்ற ப�ொய்யாம�ொழிப்படி நாம் புரிந்த வினை மறுபிறப்பில் இறைவன் ஆணையால்
நம்பால் வந்து ப�ொருந்தும்.
உலகத்திலே அருமையிலும் அருமையானவர் ஐவர் உளர்.
1. தன்னுடைய சரக்கின் கெடுதியைக் கூறும் வியாபாரி
2. புகழை விரும்பாத க�ொடையாளி
3. மாற்றைக் குறைத்துக் கூறாமல் ப�ொன் வாங்கும் வாணிபன்
4. எவ்வித லஞ்சமும் வாங்காத உத்யோகஸ்தன்
5. தண்டனையை நியாயம் என்று ஒப்புக்கொள்ளுகின்ற குற்றவாளி
எனவே மனம் வாக்குக் காயங்களால் யாருக்கும் எந்த வகையான கெடுதியும்
அணுத்துணையேனும் புரியக் கூடாது.
- திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்

நவம்பர் 2020 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
1

- நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் - ஐப்பசி பரணி

2

- இடங்கழி நாயனார் - ஐப்பசி கார்த்திகை

7

-	சக்தி நாயனார் - ஐப்பசி பூசம்

14 -	மெய்கண்டதேவ நாயனார் (சந்தான குரவர்) - ஐப்பசி சுவாதி
18 - மூர்க்க நாயனார் - கார்த்திகை மூலம்
19 - சிறப்புலி நாயனார் - கார்த்திகை பூராடம்
29 - கணம்புல்ல நாயனார் - கார்த்திகை கார்த்திகை

நவம்பர் 2020 திருநீலகண்டம் மின்னிதழ் புரவலர்கள்
சிவத்திருமதி. ரேணுகா

சிவத்திரு. பால குமரவேல்
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நால்வர் பாதையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 கி.பக்தவத்சலம்

புஷ்கரம், நவ புலியூர் தல யாத்திரை
ஆகியவைகளை மேற்கொண்டுள்ளோம்.

ன் கி.பக்தவத்சலம், ஓய்வு பெற்ற
ப�ொதுத்துறை நிறுவன அதிகாரி.
சென்னை, குர�ோம்பேட்டையின் அஸ்தினாபுரம்
அருகே உள்ள திருமலை நகரில் வசிக்கிறேன்.

திரு. சுரேஷ் அவர்கள் அருணகிரிநாதர்
பா டி ய திருத்தல ங ்க ளு க் கு யாத்திரை
மேற்கொள்ள வேண்டுமென புத்தகங்களைப்
படித்து தலங்கள் எத்தனை, எங்கெங்கு
உள்ளன என்று வடிவமைத்து 2018 ஆம்
ஆண்டு யாத்திரை ஆரம்பித்து இதுவரை 5
பகுதிகள் தரிசித்துள்ளோம்.

நா

நானும் என் மனைவி விஜயலக்ஷ்மியும்
நால்வர் பாதையில் யாத்திரை செல்வோம்.
நால்வர் பாதையின் திரு. சுரேஷ்
அவர்களை எனது நண்பர் திரு. வெங்கடரமண
ராவ் 2016 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தினார்.
முதன் முதலாக 2016 ஆம் ஆண்டு
இலங்கை பயணம் மேற்கொண்டோம்.
த�ொடர்ந்து ச�ோழ நாடு காவிரி வடகரை, க�ொங்கு
நாடு, ச�ோழ நாடு தென்கரை, த�ொண்டை நாடு,
நடு நாட்டுத் தல யாத்திரைகள் மற்றும் ச�ோழ
நாட்டு திவ்ய தேச யாத்திரை ஆகியவற்றில்
கலந்து க�ொண்டுள்ளோம்.
இவை தவிர, திரு. சுரேஷ் அவர்களால்
பயணத் திட்டம் வரைமுறை செய்து, சிதம்பரம்
ஆருத்ரா தரிசனம், வள்ளிமலை படி பூஜை,
புக்கத்துறை மலர் வழிபாடு, திருவாலம்பொழில்
அன்னதான நிகழ்வு, சென்னை நவக்கிரகத்
தலங்கள், அஷ்டதிக் காவலர்கள் உள்ள
ஆலயங்கள், பர்வத மலை, தாமிரபரணி

நான் முதன்முதலாக நால்வர் பாதையில்
யாத்திரை மேற்கொண்டப�ோது பாடல் பெற்ற
தலங்கள், திவ்ய தேசத் தலங்கள் என்றுதான்
தெரியும். பிறகு த�ொடர்ந்து யாத்திரை
செல்லச் செல்ல அஷ்ட வீரட்டத் தலங்கள்,
சப்த ஸ்தானத் தலங்கள், சப்த விடங்கத்
தலங்கள், சப்த கரைகண்டேஸ்வரத் தலங்கள்,
ஷடாரண்ய ேக்ஷத்திரங்கள், சென்னையில்
உள்ள நவக்கிரகத் தலங்கள், திருவேற்காட்டை
கூற்றியுள்ள அஷ்டதிக் பாலர்கள் தலங்கள்,
திருப்புகழ்த் தலங்கள், வைப்புத் தலங்கள்
என்று பல வகையானத் தலங்களை தரிசிக்க
வாய்ப்பு கிடைத்தது.
எப்போதும் தலங்களுக்குச் செல்லும்போது
ஆண்டவனை வணங்கியபின் ஆலயத்தை
வலம் வந்து க�ொடி மரத்தின் அருகே விழுந்து
வணங்கி வருவ�ோம். ஆனால் நால்வர்
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பாதையில் யாத்திரை மேற்கொண்ட பிறகு,
கீழ்க்கண்ட விபரங்கள் தெரிய வந்தது:
1. ஆலயத்தின் புஷ்கரணி பெயர், 2.
ஸ்தல விருட்சம், 3. எந்த திசையை ந�ோக்கி
உள்ளது, 4. விமானத்தைப் பற்றிய விபரம்,
5. தலத்தைப் பற்றி பதிகம் பாடியவர், 6.
தலச்சிறப்பு, 7. க�ோச்செங்கட்சோழன் கட்டிய
மாடக்கோயில்களைப் பற்றிய விபரம், 8.
நாயன்மார்கள் அவதாரத் தலங்கள் எவை,
முக்தித் தலங்கள் எவை என்று குறிப்பிடுவது.
ய ா த் தி ரை யி ல் சி ல த ல ங ்க ளி ல்
முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடைபெறும்போது
பங்கு க�ொள்ளுவது ஒரு சிறப்பு. அதாவது,
ந ா கை யி ல் அ தி பத்த ந ா ய ன ா ர்
விழா, திருவையாறு தலத்தில் அப்பர்
கைலாயக் காட்சி, திருச்செங்காட்டங்குடியில்
சிறுத்தொண்ட நாயனார் இறைவனுக்கு
பிள்ளைக்கறியமுதூட்டும் விழா, திருநாங்கூரில்
பதின்மூன்று சிவாலய இறைவனை தரிசனம்
செய்தல், சிதம்பரம், உத்திரக�ோசமங்கை
ஆகிய தலங்களில் ஆருத்ரா தரிசனம், சமயம்
கிட்டும்போது சில தலங்களில் பள்ளியறை
பூஜை, பள்ளியெழுச்சி தரிசனம் செய்வது
எ ன் று மேலே கு றி ப் பி ட ்ட அ னை த் து
நிகழ்வுகளும் நால்வர் பாதையில் யாத்திரை
மேற்கொண்டப�ோது அனுபவப்பட்டது.

சிறப்பு அம்சங்கள்:
சு ரே ஷ் அ வர்க ள் ய ா த் தி ரை
மேற்கொள்வதில் மிகுந்த ப�ொறுப்புடனும்,
கவனத்துடனும் யாத்ரீகர்களுக்கு எந்த
சிரமம் ஏற்படாமல் இருக்குமாறும் கவனித்துக்
க�ொள்வார். எல்லாத் தலங்களிலும் அந்த

தலத்தைப் பற்றி சுருக்கமாகக் கூறுவார்.
யாத்திரைக்கு முன்னே தரிசிக்க உள்ள
தலங்களைப் பற்றி ஒரு குறிப்ேபடு சிறு
புத்தக வடிவில் க�ொடுத்து விடுவார்.
அந்தந்த தலங்களில் அந்த தலத்தைப்
பற் றி ந ா ல்வ ர் ப ா டி ய ப தி க ங ்களை
வழிபாடு செய்யச் ச�ொல்வார். நேரத்தை
கடைப்பிடிப்பதில் குறியாக இருப்பார்.
அதனால் வரையறுக்கப்பட்ட தலங்கள�ோடு
கூடுதலாக தலங்களும் தரிசிக்க வாய்ப்பு
கிட்டும். அதற்கு யாத்ரீகர்களும் ஒத்துழைப்பு
க�ொடுப்பார்கள்.
பு தி ய த ா க ந பர்க ள் கு ழு வி ல்
சே ர் ந் தி ரு ந ்தா ல் ஒ ரு கூ ட ்ட ம் கூ ட் டி
மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவார்.
உணவு, தங்குமிடம் எல்லாம் நன்றாக
ஏற்பாடு செய்வார். யாத்திரைக்கு முன்பே
அந்த தலங்கள் உள்ள ஊருக்குச் சென்று
வழி, பாதையின் நிலைமை, தங்குமிடம்
இவற்றையெல்லாம் முன்கூட்டியே ஏற்பாடு
செய்து விடுவார். பேருந்துகளும், ஓட்டுனர்களும்
நல்லபடியாக ஏற்பாடு செய்வார்.
நானும் எனது துணைவியாரும் 2016-லிருந்து
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள யாத்திரைகள் செய்து
நல்ல பல தலங்களைத் தரிசித்துள்ளோம்
என்றால் அவர் இன்முகத்தோடு செய்யும் ஏற்பாடே.
நாம் திரும்பத் திரும்ப யாத்திரை
மேற்கொண்டால் நால்வர் பாதையில் நல்ல
செய்திகள் கிடைக்கும்.
அவருடைய தல யாத்திரை, இதேப�ோல
அதிக அடியார்களுடன் த�ொடர வேண்டுமென
ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.
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திருநாங்கூர் பன்னிரு சிவாலயங்கள்
மதங்க மகரிஷிக்கு ரிஷபாரூடராய் அம்மையப்பராய் திருமண திருக்கோலக் காட்சி
அளித்த திருநாங்கூர் பன்னிரண்டு சிவாலயங்கள்
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1. சத்திய�ோஜாத பீடம் - ச�ொர்ணாம்பிகை சமேத ச�ொர்ணபுரீஸ்வரர், 2. ருத்ர பீடம் - சுந்தர நாயகி சமேத கலிக்காமேஸ்வரர்,
3. வாமதேவ பீடம் - ய�ோகாம்பிகை சமேத ய�ோகநாதர், 4. மஹாதேவ பீடம் - நம்பிற்பிரியாள் சமேத நம்புவார்க்கன்பர்,
5. ச�ோம பீடம் - சந்திராட்சி சமேத அமிர்தபுரீஸ்வரர், 6. சார்வ பீடம் - நற்றுணை நாயகி சமேத நாகநாதர், 7. நாலாயிரம்
பிள்ளையார் - திருநாங்கூர், 8. பாசுபத பீடம் - நளினாம்பிகா சமேத நயன வரதேஸ்வரர், 9. பிராண பீடம் - அதிதுல்ய
குஜாம்பிகை சமேத ஐராவதேஸ்வரர், 10. அக�ோர பீடம் - அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத ஆரண்ய சுந்தரேஸ்வரர்,
11. தத்புருஷ பீடம் - அஞ்சனாட்சி சமேத மதங்கீஸ்வரர்

அறியப்படாதத தலங்கள்

பீம பீடம் - காமாட்சி சமேத கைலாசநாதர் | பவபீடம் - ச�ௌந்தரநாயகி சமேத சுந்தரேஷ்வரர்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 2

ப�ொ

துவாகவே தேவாரப் பாடல்
பெற்றத் தலங்கள் சுமார் 1000
ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ற ்பட ்ட வை ய ா க வே
இருக்கும். அதில் மேலும் ஒரு சிறப்பம்சமாக
கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட
சங்க இலக்கிய நூலான சிலப்பதிகாரத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மிகவும் பழமையான
ஒரு தலம்தான் 'சாயாவனம்' என்று
அழைக்கப்படுகின்ற 'திருச்சாய்க்காடு'.
பை ஞ ்சா ய் ( ப சு மை ய ா ன க�ோரை )
சூழ்ந்திருந்த பகுதியாதலால் 'சாய்க்காடு'
என்று அழைக்கப்பட்டது. சீர்காழியிலிருந்து
பூம்புகார் செல்லும் சாலையில் சுமார்
20 கி.மீ. த�ொலைவில் 'திருச்சாய்க்காடு'
உள்ளது. இங்கிருந்து பூம்புகார் சுமார் 3
கி.மீ. த�ொலைவு.
இ ந் தி ர னி ன் த ா ய ா ன அ தி தி க் கு
பூவுலகில் உள்ள இந்த சாய்க்காடு தலத்தை
தரிசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம்

இங்கு வந்து வழிபாடு
செய்தார். இதற்கிடையே
த ன து
த ா யைக்
காணாது தேடி வந்த
இந்திரன், இத்தலத்தில்
இருப்பதைக் கண்டு,
தனது தாயார் தினமும்
வழிபடும் ப�ொருட்டு தனது வாகனமான
ஐராவதம் யானை பூட்டிய தேரை வைத்து
அந்தக் க�ோயிலைேய தேவல�ோகம் இழுத்துச்
செல்ல முயன்றான். சிவபெருமான் த�ோன்றி,
'இங்கேயே வந்து வழிபடுக!' என்று கூறி
மறைந்தார்.
அர்த்த மண்டபத்தைய�ொட்டித் தேர்
ப�ோன்ற விமானம�ொன்று சக்கரத்துடன்
உ ள்ள து . இ ந் தி ர ன் இ க ் க ோ யி லை
விண்ணுலகத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல
மு ய ன்ற த ன் அ டை ய ா ள ம ா க இ து
கருதப்படுகிறது.

சங்க காலச் சாய்க்காடு
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இக்கோயிலில் வில்லுடன் கூடிய
மிகப்பெரிய முருகன் உற்சவ
விக்கிரகம் உள்ளது. இச்சிலை
பல வருடங்களுக்கு முன்
கடலில் மீனவர்களின் மீன்பிடி
வலையில் மாட்டியதாகவும்,
அதை இத்தலத்திற்குக் க�ொண்டு
வந்து வைத்து பூஜை செய்து
வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது
இத்தலத்து மூலவர் 'சாயாவனேஸ்வரர்'
என்ற திருநாமத்துடன் லிங்க வடிவில்
காட்சி அளிக்கின்றார். பெரிய சதுர வடிவ
ஆவுடை மீது மிகச் சிறிய பாணம். அம்பாள்
'குயிலினும் இன்மொழியம்மை' என்னும்
திருநாமத்துடன், நான்கு கரங்களுடன்
தரிசனம் தருகின்றாள்.
பிரகாரத்தில் விநாயகர், வள்ளி தேவசேனா
சமேத சுப்பிரமண்யர், தேவார மூவர்,
கஜலட்சுமி, பைரவர் மற்றும் நவக்கிரகங்கள்
ஆகிய�ோர் தரிசனம் தருகின்றனர்.
6 3 ந ா ய ன்மார்க ளு ள் ஒ ரு வ ர ா ன
இயற்பகை நாயனார் முக்தி பெற்ற தலம்.
இறைவன் சிவனடியார் வேடத்தில் இவரது
வீட்டிற்கு வந்து அவரது மனைவியையே கேட்க,
அவரும் தமது மனைவியை சிவனடியாருடன்
அனுப்பி, பாதுகாப்புடன் ஊர் எல்லை வரை
வந்து துணை புரிந்தார். உமைெயாருபாகன்
விடைவாகனத்தில் காட்சி தந்து இருவருக்கும்

முக்தி அளித்தார். அதனாலேயே சுந்தரர்
'இல்லையே எனாத இயற்பகைக்கும்
அடியேன்' என்று பாடுகிறார். இயற்பகை
நாயனார், அவரது மனைவி ஆகிய�ோரது
சன்னதி மற்றும் உற்சவ விக்கிரகங்கள்
இக்கோயிலில் உள்ளன. இக்கோயிலில்
வில்லுடன் கூடிய மிகப்பெரிய முருகன்
உற்சவ விக்கிரகம் உள்ளது. இச்சிலை பல
வருடங்களுக்கு முன் கடலில் மீனவர்களின்
மீன்பிடி வலையில் மாட்டியதாகவும், அதை
இத்தலத்திற்குக் க�ொண்டு வந்து வைத்து
பூஜை செய்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்தத் தலத்தில்தான் சங்க காலத்தில்
குறிப்பிடப்படும் இந்திர விழா சிறப்பாகக்
க�ொண்டாடப்பட்டது. தற்காலத்திலும் சித்ரா
ப�ௌர்ணமியன்று த�ொடங்கி 21 நாட்கள்
இந்திர விழா நடைபெறுகிறது.
இ க ் க ோ யி லு க் கு அ ரு கி ல் த ா ன்
சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்படும் பூம்புகார்
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'ப�ொய் பேசினால் இந்த பூதங்கள்
க�ொன்று விடும்' என்று கூறியே
அக்காலக் குழந்தைகளை
வளர்த்தனர் என்று கூறுவர்.
'ப�ோலிச் சாமியார்கள்,
பிறன்மனை ந�ோக்குவ�ோர்,
ப�ொய் சாட்சி ச�ொல்பவர்கள்,
நெறி தவறிய அமைச்சர்கள்
ஆகிய�ோரை எல்லாம் இந்த
பூதங்கள் சும்மா விடாது' என்று
கூறுகிறார் இளங்கோவடிகள்.
நகரின் காவல் தெய்வமான சம்பாபதி அம்மன்
க�ோயிலும், சதுக்க பூதங்களும் உள்ளன.
தற்போது இக்கோயில் மிகவும் பாழடைந்து
கவனிப்பாரற்றுக் கிடக்கிறது. இந்த சம்பாபதி
அம்மன் மாதவியின் குலதெய்வம் என்று
சிலப்பதிகாரமும், உதயகுமாரனிடமிருந்து
மணிமேகலையை காத்த தெய்வம் என்று
மணிமேகலையும் கூறுகின்றன. 'ப�ொய்
பேசினால் இந்த பூதங்கள் க�ொன்று விடும்'
என்று கூறியே அக்காலக் குழந்தைகளை
வளர்த்தனர் என்று கூறுவர். 'ப�ோலிச்
சாமியார்கள், பிறன்மனை ந�ோக்குவ�ோர்,
ப�ொய் சாட்சி ச�ொல்பவர்கள், நெறி தவறிய
அமைச்சர்கள் ஆகிய�ோரை எல்லாம் இந்த
பூதங்கள் சும்மா விடாது' என்று கூறுகிறார்
இளங்கோவடிகள்.
காசிக்கு சமமாகச் ச�ொல்லப்படும் ஆறு
தலங்களுள் இத்தலமும் ஒன்று. திருவையாறு,
தி ரு வி டை ம ரு தூ ர் , தி ரு வ ெ ண ்கா டு ,

ஸ்ரீவாஞ்சியம் மற்றும் மயிலாடுதுறை
ஆகியவை மற்ற ஐந்து தலங்களாகும்.
6 3 ந ா ய ன்மார்க ளு ள் ஒ ரு வ ர ா ன
க�ோச்செங்கட்சோழன் கட்டிய மாடக்
க�ோயில்களுள் இத்தலமும் ஒன்று. இந்திரன்,
ஐராவதம், உபமன்யு முனிவர் ஆகிய�ோர்
இத்தலத்து இறைவனை வழிபட்டுள்ளனர்.
தேவ ா ர ப் ப ா ட ல் பெ ற ்ற 2 7 6
தலங்களில், காவிரி வடகரையின் 9வது
தலம். திருஞானசம்பந்தர் 2 பதிகங்களும்,
திருநாவுக்கரசர் 3 பதிகங்களும் பாடியுள்ளனர்.
இக்கோயில் காலை 7 மணி முதல் பகல்
12 மணி வரையும், மாலை 4.30 மணி முதல்
இரவு 7.30 மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும்.
இ க ் க ோ யி லு க் கு மி க அ ரு கி ல்
'பல்லவனீஸ்வரம்' என்னும் மற்றொரு
தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலமும் உள்ளது.
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 ம. நித்யானந்தம்

தி

திருநீலகண்டப் பதிகம்

ருச்சொங்கோடு எனும் க�ொடிமாடச் செங்குன்றூர் ஊருக்கு திருஞானசம்பந்தர் தன்
அடியார்களுடன் வந்து ஒரு மடத்தில் தங்கியிருந்தார். அச்சமயம் கார்காலமாதலால், குளிர்
இருந்தது. அவ்வூரில் ஒருவித குளிர் காய்ச்சல் வந்து, அனைவரும் உடல் நடுக்கம் கண்டனர்.
அவர்கள் திருஞானசம்பந்தரிடம் சென்று, எங்களுடைய பிணியைத் தீர்த்தருள வேண்டும்
என்று விண்ணப்பித்தனர். அதை செவிமெடுத்த ஆளுடையப்பிள்ளையார், "இவையாவும் நாம்
செய்த முன்வினையால் வந்தது. அதை நீக்க நீங்கள் இறைவனை ந�ோக்கிக் கைவினை
செய்து, சிவப்பணிகளைச் செய்ய வேண்டும். உங்களது பழைய வினைகள் யாவும் களைந்து,
திருநீலகண்டம் நன்மைக் காக்கும். ஆணை வைத்து ச�ொல்கின்றேன்" என்று திருநீலகண்டப்
பதிகம் பாடி அருளிச் செய்கின்றார். வியாழக் குறிஞ்சி பண்ணில் பதின�ொரு பாடல்களை
அருளுகிறார்.
தலம்: க�ொடிமாடச் செங்குன்றூர் 

முதல் திருமுறை

"அவ்வினைக் கிவ்வினை யாமென்று ச�ொல்லு மஃதறிவீர்
உய்வினை நாடா திருப்பதும் உந்தமக் கூனமன்றே
கைவினை செய்தெம் பிரான்கழற் ப�ோற்றுதும் நாமடிய�ோஞ்
செய்வினை வந்தெமைத் தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்."
என்று த�ொடங்கும் இந்தப் பதிகம் விஷக் காய்ச்சல் மட்டுமல்ல, குளிர்க் காய்ச்சல், விஷக்கடி,
த�ொண்டை ந�ோய் முதலிய பிணிகளை அகற்றும் என்பது திண்ணம். செய்வினையால் வரும்
துன்பங்களையும் நீக்கும். நல்ல குரல் வளம் பெருகும். ஒவ்வொரு பாட்டின் இறுதியிலும்
'திருநீலகண்டம்' என்று ஆணையிட்டு அருளியுள்ளார். க�ொங்கு நாடு முழுவதும் பிணி
தீர்த்தார். மக்களை வாட்டிய விஷ ஜுரம் நாட்டை விட்டே ஒழிந்தது. தம் அடியார்களின் குளிர்
காய்ச்சலும் விலகியது.
க�ொர�ோனா ந�ோயிலிருந்தும் / பயத்தினின்றும், உலகம் எங்கும் எல்லா மக்களும் மீண்டு
வர, இந்தப் பதிகத்தை, சிவபெருமான் மீது 'காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி' ஓதி வர (பாடி
வர) வேண்டும். நம் எல்லோரையும் ஈசன் இக்கொடிய ந�ோயிலிருந்து காத்து அருள்புரிவார்.
எதிலும் ஒரு நம்பிக்கை வேண்டும். பலன் நிச்சயம் கிட்டும்.

 தீ.சு. ஸ்ரீராம்

கண்டுபிடியுங்களேன்...
1. திருஞானசம்பந்தர் பதிகம் எழுதிய ஏடு, நீரை எதிர்த்து கரை ஒதுங்கிய தலம்
எது?
2. அப்பர் சுவாமிகளின் “நாமார்க்குங் குடியல்லோம்” பதிகம் எந்த வகைத் திருத்தாண்டகம்?
3. சில்பா சிற்பி வடித்த மூன்று முருகப்பெருமான் திருவுருவச் சிலைகள் உள்ள
தலங்கள் எவை?
4. மாணிக்கவாசகர் திருவாரூரில் அருளிய பதிகம் எது?
5. 	சங்கிலி நாச்சியார் அவதாரத் திருத்தலம் எது?
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திருமுறை சிந்தனை
திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்

நான்காம் திருமுறை : 94. திருப்பாதிரிப்புலியூர்
பண் : திருவிருத்தம் : பாடல் எண் : 6
கருவாய்க் கிடந்துன் கழலே நினையுங் கருத்துடையேன்
உருவாய்த் தெரிந்துன்ற னாமம் பயின்றே னுனதருளால்
திருவாய்ப் ப�ொலியச் சிவாய நமவென்று நீறணிந்தேன்
தருவாய் சிவகதி நீபா திரிப்புலி யூரரனே.

ப�ொழிப்புரை :
திருப்பாதிரிப்புலியூர்ப் பெருமானே! தாயின் கருவிலே கிடந்தப�ோது உன்
திருவடிகளையே தியானிக்கும் கருத்து உடையேனாய் இருந்தேன். கருவின் நீங்கி
வெளிப்பட்ட உருவம் கிட்டிய பிறகு உன் அருளினால் இப்பொழுது ஆராய்ந்து
உன் திருநாமங்களைப் பலகாலும் ச�ொல்லப் பழகியுள்ளேன். வாய்க்குச் செல்வம்
விளங்குமாறு திருவைந்தெழுத்தை ஓதித் திருநீறு இப்பொழுது அணியப் பெற்றேன்.
ஆதலின் அடியேனுக்கு மங்கலமான மார்க்கத்தைத் தருவாயாக.

சைவ சித்தாந்த சிந்தனை
உமாபதி சிவம் அருளிய
வினா வெண்பா : 1.5

அறிவறிந்த தெல்லாம் அசத்தாகு மாயின்
குறியிறந்த நின்உணர்விற் கூடா - ப�ொறிபுலன்கள்
தாமா அறியா தடமருதச் சம்பந்தா
யாம்ஆர் அறிவார் இனி.

ப�ொழிப்புரை :
அறிவு அறிந்த தெல்லாம் அசத்தாகுமாயின் என்னுடைய அறிவினாலே அறியப்பட்ட
தெல்லாம் அசத்தாய் அழிந்து ப�ோமேயாயின்; குறி இறந்த நின் உணர்விற் கூடா வாக்கு
மனத்துக்கும் எட்டாமல் குறியிறந்து நிற்கிற தேவரீருடைய ஞானத்திலே ப�ொருந்தப்
ப�ோகிறதேயில்லை; ப�ொறிபுலன்கள் தாமா அறியா ப�ொறிபுலனாகிய தத்துவங்கள்
தாமாய் அறியமாட்டா; தட மருதச் சம்பந்தா யாம் ஆர் அறிவார் இனி தடாகம் ப�ொருந்திய
மருதநகர் வாழ் சம்பந்த மாமுனியே யான் ஆரை யறியப் ப�ோகிறது தான் இனி.
கண்ணானது இருள�ோடே கூடி இருளாயும் ஒளிய�ோடே கூடி ஒளியாயும் நின்றது ப�ோலப்
பாசத்தோடே கூடிப் பாசமாய் நின்ற ஆன்மா அருள�ோடே கூடிப் பாசம் நீங்கி அருளாய்
நிற்குமென்பது கருத்து.
நன்றி : thevaaram.org
திருநீலகண்டம் 17 நவம்ப 2020

“திருநீலகண்டம்” மின்னிதழ் வெளியீட்டு விழா புகைப்படங்கள்
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அருள்மிகு கமலாம்பிகை உடனமர் தியாகராஜர், திருவாரூர்

ஆரூர் அமர்ந்த அரசே ப�ோற்றி!!!

