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ஆசிரியர் பக்கம்
மறையி னான�ொடு மாலவன் காண்கிலா
நிறையும் நீர்மையுள் நின்றருள் செய்தவன்
உறையும் மாண்பின்அண் ணாமலை கைத�ொழப்
பறையும் நாஞ்செய்த பாவங்க ளானவே!

- திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய தேவாரம்
ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
"ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் ஜ�ோதி" என்று மாணிக்கவாசகரால் ப�ோற்றப்படும்
சிவபெருமான், மலையே ஜ�ோதி வடிவாகக் காட்சி தருவது திருவண்ணாமலை. அந்த
ஜ�ோதியை வணங்கும் நாளாகக் திருக்கார்த்திகை தீபப் பெருவிழா இம்மாதம் வருகின்றது.
அனைத்து சிவாலயங்களிலும் இந்த ஒளிமயமானத் திருவிழா க�ொண்டாடப்படும்.
அடுத்து, இம்மாதத்தில் "கலியுகத்தில் கண்கண்ட கடவுள்" அகத்தியப் பெருமானால்
ப�ோற்றப்படுகின்ற முருகப்பெருமானின் முக்கிய விரத நாளான கந்த சஷ்டிப் பெருவிழா
வருகின்றது.
தீபாவளிப் பண்டிகையைய�ொட்டிய அமாவாசை அன்று த�ொடங்கி ஆறு நாட்கள்
கந்த சஷ்டி க�ொண்டாடப்படுகிறது. சஷ்டி அன்று முருகப் பெருமான் சூரபத்மனை வதம்
செய்து அருளிய பிறகு, மறுநாள் தெய்வானை திருக்கல்யாண உற்சவமும் சிறப்பாக
நடைபெறும். இந்த விழா நாட்களில் அனைவரும் தகுந்த பாதுகாப்பு முறைகளுடன்
க�ோயிலுக்குச் சென்று முருகனருள் பெறுவ�ோம்.
இனி, இந்த இதழில் "நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள்" த�ொடரில் "திருவாய்மூர்"
தலத்தையும், அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில் "கன்னியாகுமரி" தலத்தையும்,
சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்களில் "ச�ோமநாதன் மடம்" வாழ் முருகனையும்
தரிசிக்க உள்ளோம்.
இம்மாதம் "கதை ச�ொல்லும் சிற்பங்கள்" என்னும் புதிய த�ொடர் ஆரம்பமாகிறது.
மேலும் அன்பும் அருளும், மயிலாடுதுறையைச் சுற்றியுள்ள சப்தஸ்தானத் தலங்கள்
ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.

அன்பர்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் – 10

பகவதி அம்மன்
கன்னியாகுமரி

இந்தியப் பெருங்கடல், அரபிக்கடல்
மற்றும் வங்காள விரிகுடா ஆகிய முக்கடல்
சங்கமிக்கும் இடத்தில், இந்தியாவின்
தென் க�ோடி முனையில் அமைந்துள்ளது
பகவதியம்மன் க�ோயில். இக்கோயில்
பல்லா யி ர ம் ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ன் பு
பரசுராமரால் கட்டப்பட்டதாகும். தேவியின் 51
சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாக, தேவியின் முதுகுப்
பகுதி விழுந்த இடமாக கருதப்படுகிறது
இந்தக் க�ோயில்.

பழமையான இக்கோயிலின் மற்றொரு
சிறப்பு ய�ோக சக்தியின் வெளிப்பாடாகப்
பக்தர்களின் வழிபாட்டுக்கு உரியதாக உள்ள
கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மனின் ஒளிரும்
மூக்குத்தி ஆகும்.

பாணாசுரன் என்னும் அரக்கன் ‘கன்னிப்
பெண்ணால்’ மட்டுமே தனக்கு மரணம்
நிகழ வேண்டுமெனப் பிரம்மதேவனிடம் வரம்
பெற்றுத் தேவர்களையும், முனிவர்களையும்
க�ொடுமைப்படுத்தி வந்தான். உமையவள்
மட்டுமே இதற்கான தீர்வளிக்க முடியுமென
மகாவிஷ்ணு ச�ொல்ல, அனைவரும்
மகேஸ்வரியை வேண்டி யாகம் செய்தனர்.

க�ோயில் உற்சவ மூர்த்திகள் பால
ச�ௌந்தரி, தியாக ச�ௌந்தரி. புனித
தீர்த்தம் பாபநாச தீர்த்தம். ஆயிரம் ஆண்டு
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தேவிய�ோ ஏமாற்றத்தில் விழிகள்
சிவந்து ர�ௌத்திரமானாள்.
த ன ்னை ம ண மு டி க்க
ஈசன் வராத க�ோபத்தில்
வி ரு ந் தி ன ர ்க ளு க்காக ச்
சமை த் து வை த் தி ரு ந ்த
உணவுப் பண்டங்களையும்,
பூ க்களை யு ம் , கட ற ்கரை
மணலில் வீசி எறிந்தாள்.
இதன் காரணமாகத்தான்
இன்றைக்கும் கன்னியாகுமரி
மணற்பரப்பு வண்ணமயமாகக் காட்சி
தருகிறது.

வேள்வியின் நிறைவில் ரிஷப
வாகனத்தில் சிவபெருமானும்,
பார்வதி தேவியும் காட்சி
அளித்தனர். 'பார்வதி தேவி
பாரத தேசத்தின் தென் க�ோடி
முனையான கன்னியகுமரியில்
கன்னி பகவதி அம்மனாக
அவதரித்துப் பாணாசுரனை
அழிப்பாள்' என்று சர்வேஸ்வரன்
அருளினார்.
கன்னியாகுமரியில் பிறந்த
பகவதி அம்மன் நாள�ொரு மேனியும்
ப�ொழுத�ொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து
கன் னி ப் ப ரு வ த்தை அ ட ை ந ்தா ள் .
சு சீ ந் தி ர த் தி ல் எ ழு ந ்த ரு ளி யி ரு க் கு ம்
தா ணு ம ால ய னே ம ணா ள னாக
வரவேண்டுமெனத் தவமிருந்தாள். கன்னியாக
இ ரு ந ்தா ல் ம ட் டு மே பாணா சு ர ன ை
அழிக்கலாம் என்ற நிலையில், ஈசனுடன்
திருமணம் நடந்தேறினால் என்னாவது எனத்
தேவர்கள் அஞ்சினர். நாரதரிடம் ய�ோசனை
கேட்க, அவரும் "சூரிய உதயத்திற்கு ஒரு
நாழிகைக்கு முன்னதாகவே மாப்பிள்ளையான
சிவபெருமான் திருமணம் நடைபெறும்
இடத்திற்கு வந்து விடவேண்டும். நேரம்
தவறினால் திருமணம் நடைபெறாது" என்று
கூற, ஈசனும், தேவியும் ஒப்புக் க�ொண்டனர்.

அப்போது அங்கு வந்த பாணாசுரன்,
"ஈசன் வராவிட்டால் என்ன? நான்
இருக்கிறேன்" என்று தேவியின் அழகில்
மயங்கி, மீண்டும் மீண்டும் த�ொந்தரவு
செய்தான். க�ோபத்தின் உச்சிக்கே சென்ற
தேவி, விஸ்வரூபம் எடுத்து பாணாசுரனை
சம்ஹாரம் செய்தாள். தேவர்கள் அனைவரும்
பூமாரிப் ப�ொழிந்து தேவியைச் சாந்தம்
அடையச் செய்தனர். க�ோபம் தணிந்த
தே வி அன் று மு த ல் இன் று வரை
கன்னியாகுமரியில் கன்னிப் பெண்ணாக,
பகவதி அம்மனாக, ஈசனை நினைந்தவாறே
ஒற்றைக் காலில் நின்று க�ொண்டு மக்களின்
குறைகளை தீர்த்து வருகிறாள்.

தி ரு வி தா ங் கூ ர் ச ம ஸ ்தான த் தி ன்
திருமண நாளன்று ப�ொழுது விடிவதற்கு
கட்டுப்பட்டில் கன்னியாகுமரி இருந்த
முன்பாகவே சேவல் உருக்கொண்டு நாரதர்
காலமது. அதன் மன்னரின் கனவில் வந்த
கூவ, சுசீந்திரத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி
தேவி, நவரத்தினத்தில் தனக்கு
ந�ோக்கிப் புறப்படத் தயாராக இருந்த
முக்குத்தி வேண்டுமெனக் கேட்டாள்.
ஈ சன் சூ ரி ய ன் உ தி த் து வி ட்ட து .
கனவு கலைந்து எழுந்த மன்னர்,
இனி சென்றும் பயனில்லை என்ற
தன் கனவில் வந்த தேவியின்
மீண்டும் சுசீந்திரத்துகே திரும்பினார்.
வேண்டுக�ோளுக்கு இணங்கக்
ஆனால் உண்மையில் சிறிது நேரம்
கன் னி ய ா கு ம ரி பக வ தி
கழித்தே சூரியன் உதித்தது.
அம்மனுக்கு மூக்குத்தியும்,
ஈ ச னு க்காக க் கா த் தி ரு ந ்த
98400 95919
திருநீலகண்டம்
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பில்லாக்கும் செய்துக் க�ொடுத்தார்.
நவரத்தினங்களாலான பகவதி அம்மன்
மூ க் கு த் தி பல மைல்க ள் கடந் து
தகதகவென ஜ�ொலித்தது. கலங்கரை
விளக்கம் நிறுவப்படுவதற்கு முன்பு அதுவே,
கப்பல�ோட்டிகளுக்குத் திசை காட்டும்
ஒளியாக அக்காலத்தில் விளங்கியது.

வாசல் வழியாகச் சென்றுதான் தேவியைத்
தரிசிக்க முடியும்.
'நீலத் திரைகடல் ஓரத்திலே நின்று
நித்தம் தவம் செய்யும் குமரி அன்னை' என்று
மகாகவி பாரதியார் பாடுகிறார். திருமணம்
ஆகாமல் இருக்கும் கன்னிப் பெண்கள் இந்த
க�ோவிலுக்கு சென்று வேண்டிக் க�ொண்டால்
விரைவில் திருமணம் நடைபெறும். காசிக்கு
சென்று புண்ணியத் தீர்த்தத்தில் நீராடுவதற்கு
முன்பு கன்னியாகுமரியில் இருக்கும்
முக்கூடல் சங்கமிக்கும் இந்த தீர்த்தத்தில்
நீராடுவதால் பாவங்கள் தீரும் என்பதும்
ஐதீகம். நவராத்திரி, வைகாசி விசாகம், தேர்த்
திருவிழா, தெப்போற்சவம் ஆகியவை இங்கு
விசேஷம். நாகர்கோவிலில் இருந்து 25 கி.மீ
த�ொலைவிலும், திருநெல்வேலியில் இருந்து
90 கி.மீ த�ொலைவிலும், மதுரையில் இருந்து
240 கி.மீ த�ொலைவிலும் கன்னியாகுமரி
அமைந்துள்ளது.


ஆ னா ல் கலங்கரை வி ள க்க ம்
அமைக்கப்பட்ட பின்னர் அன்னையின்
மூக்குத்தி ஒளிக்கும், கலங்கரை விளக்கம்
ஒ ளி க் கு ம் வி த் தி ய ாச ம் தெ ரி ய ா ம ல்
கப்பல�ோட்டிகள் திசைமாறிப் பயணிக்கத்
த�ொட ங் கி னர் . பாற ை க ளி ல் ம�ோ தி
விபத்துக்கும் உள்ளானார்கள். எனவே
முக்குத்தி ஒளி வெளியே தெரியாமலிருக்கக்,
கி ழ க் கு ந�ோ க் கி த் த ரி சன ம் த ரு ம்
கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் க�ோயிலின்
கிழக்கு வாசலை அடைத்து விட்டனர். இதன்
காரணமாக பக்தர்கள் இன்றைக்கும் வடக்கு

நவம்பர் 2021 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
06
பூசலார் நாயனார்	
ஐப்பசி அனுஷம்
08
ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்	
ஐப்பசி மூலம்
19 	கணம்புல்ல நாயனார்	கார்த்திகை கார்த்திகை
29	மெய்ப்பொருள் நாயனார்	கார்த்திகை உத்திரம்
30
ஆனாய நாயனார்	கார்த்திகை ஹஸ்தம்

கண்டுபிடியுங்களேன் – நவம்பர் 2021
1. 	மெய்ப்பொருள் நாயனாரை சூழ்ச்சியால் வென்ற எதிரி நாட்டு மன்னன் பெயர்
என்ன?
2. இறைவனிடம் படிக்காசு பெற்ற நாயன்மார்கள் யார்?
3.	கலிய நாயனார் செய்த திருத்தொண்டு எது?
4. அப்பர் சுவாமிகளை சுண்ணாம்பு நீற்று அறையிலியிட்டப�ொழுது அருளிச்
செய்த பதிகம் எது?
5. 	ப�ோற்றிப்பஃற�ொடை அருளிச் செய்த ஆசிரியர் பெயர் என்ன?
விடைகள் 17 ஆம் பக்கம்
திருநீலகண்டம்
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சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 1

ஜலந்தர சம்ஹார மூர்த்தி
சைவமும் வைணவமும் இந்து மதத்தின்
மிக முக்கியமான இரண்டு பிரிவுகள். வட
இந்தியாவை விட, தமிழ்நாட்டில் தான் சைவ
- வைணவ க�ோவில்கள் மிக அதிகமான
இருக்கின்றன. இந்தக் க�ோயில்களுக்கு
முன்பு பெருந்திரளாக மக்கள், பண்டிகைகள்
மற்றும் உற்சவங்களின்போது செல்வார்கள்.

வியாழக்கிழமை அன்று தட்சிணாமூர்த்தியை
தரிசிக்க ப�ோகிறார்கள்.
இக்கோயில்களில் மூல மூர்த்திகளைத்
தவிர பல்வேறு க�ோஷ்ட தேவதைகள்
மற்றும் சிற்ப வடிவில் அழகிய மூர்த்திகள்
காணப்படுகின்றன. சிவன் க�ோவில்களில்
உள்ள திருச்சுற்றுகளில் பல க�ோஷ்ட
தெய்வங்களும், பிரகாரங்களில் சிற்ப
மூர்த்தங்களும் இருப்பதை நாம்
பார்க்கிற�ோம்.

த ற ்கால த் தி ல் சி ல கு றி ப் பி ட்ட
நாட்களில், அது எந்தக் கிழமையாக
இருந்தாலும், மக்கள் பெரும் திரளாக
கு றி ப் பி ட்ட க � ோ வி ல்க ளு க் கு ச்
சென்று வழிபட்டு வருகிறார்கள்.
உ தா ர ண த் தி ற் கு பி ர த�ோ ஷ
காலத்தில் நந்தியம்பெருமானை
அதிகளவில் சென்று வழிபடுகிறார்கள்.

ஆ னா ல்
வைண வ த்
திருக்கோயில்களில�ோ அவ்வாறு
இருப்பதில்லை. ஸ்ரீரங்கம் ப�ோன்ற
பிரதானமான வைணவத் தலங்களில்
98406 70660 கூட, எந்த க�ோஷ்ட தேவதைகளும்

கி. ம�ோகன்

திருநீலகண்டம்
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இந்த க�ோவில். இந்தக் க�ோயிலில் மிக
அதிக எண்ணிக்கையிலான க�ோஷ்ட
தெய்வங்களும், அழகிய சிற்ப மூர்த்திகளும்
இருப்பதைப் பார்த்து பிரமித்துப் ப�ோகிற�ோம்.
இன்று நாம் ஒரு சிறப்பான ஒரு
க�ோஷ்ட தேவதை பற்றி பார்க்கலாமா?
அந்த தெய்வத்திற்கு பெயர் ஜலந்தர
சம்ஹார மூர்த்தி! இந்தக் க�ோயிலில்
இரண்டு இடங்களில் இந்த சம்ஹார மூர்த்தி
வடிவத்தை பார்க்கலாம். மிக அபூர்வமாக
இருக்கிறது இந்த ஜலந்தர சம்ஹார மூர்த்தி.
பலருக்கு இந்தப் பெயர் கூட தெரிந்திருக்க
வாய்ப்பில்லை.
ஜலந்தரன் என்பவன் ஒர் அரக்கன்.
அ வ ன் சி வ னு ட ை ய நெற் றி க்கண்
தீப்பொறியில் இருந்து பிறந்தவன். அந்த
கதையை மிக சுருக்கமாக ச�ொல்கிறேன்
கேளுங்கள்.

கிடையாது. இரண்டாம் பிரகாரமான
ராஜமகேந்திரன் திருச்சுற்றில் இரண்டு
சன்னதிகள் மட்டும் இருக்கின்றன.
எனவே க�ோஷ்ட தேவதைகளை தரிசிக்க
வேண்டும் என்றால் நாம் சிவன் க�ோவிலுக்கு
தான் செல்ல வேண்டும். இப்பொழுது ஒரு
அபூர்வமான க�ோயிலுக்குள் ப�ோவ�ோமா?

ஒரு முறை இந்திரன் கைலாயத்திற்கு
சிவனை வழிபடுவதற்கு சென்றான்.
அவனுடைய பக்தியையும் ஈடுபாட்டையும்
பரிச�ோதிப்பதற்காக சிவபெருமானே ஒரு
ய�ோகி வடிவம் எடுத்து, கைலாயம் செல்லும்
பாதையில் அமர்ந்திருந்தார்.

1400 வருடங்களுக்கு முன்னால்
கட்டப்பட்டது என்று கூறினால் நம்மால்
நம்பவே முடியாது. சில இடங்களில் சிற்பங்கள்
சிதைந்து ப�ோயிருக்கின்றன, ஓவியங்கள்
முழுவதுமே அழிந்து ப�ோய்விட்டன. மற்றபடி
இருக்கும் சிற்பங்கள் எல்லாம் இன்றும்
நம்மோடு பேசுகின்றன. ஆமாம், அசந்து
ப�ோய் விடுவ�ோம்! அந்தக் க�ோயில்தான்
காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் க�ோவில்!

இந்திரன் அந்த ய�ோகியிடம் சென்று சில
கேள்விகளை கேட்டான். அந்த ய�ோகிய�ோ
எந்த பதிலும் ச�ொல்லாமல் அப்படியே
அமர்ந்திருந்தார். மிகுந்த க�ோபம் க�ொண்டு
அவரை தாக்குவதற்காக தன்னுடைய
வஜ்ராயுதத்தை எடுக்கிறான்.

மற்ற க�ோவில்கள் காஞ்சிபுரத்தில்
பிரபலம் அடைந்தது ப�ோல காஞ்சிபுரம்
கைலாசநாதர் க�ோவில் அடையவில்லை
என்பது வருத்தம் தரும் செய்திதான். இந்த
க�ோவிலின் சிறப்பு பற்றி எல்லாம் சிலர்தான்
அறிந்திருக்கிறார்கள். ஏழாம் நூற்றாண்டில்
இராஜசிம்ம பல்லவனால் கட்டப்பட்டது
திருநீலகண்டம்

அப்போது தேவர்களின் குருவான
பிரகஸ்பதி அங்கு வந்து இந்திரனை
தடுக்கிறார். "யார் என்று உணராமல் இப்படி
செய்யாதே" என்கிறார் தேவகுரு. சிவன்
கண்கள் நெருப்பு ப�ோல சிவக்கின்றன.
தன் னு ட ை ய நெற் றி க்கண் க � ோப க்
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கனலை காட்டுகிறார். ஆனாலும் இந்திரன்
வஜ்ராயுதத்தால் தாக்கி விடுகிறான்.

குழந்தைக்கு 'ஜலந்தரன்' என்று பெயர்
வைக்கிறார். இதற்கு 'நீரிலிருந்து பிறந்தவன்'
என்று ப�ொருள்.

உடனே அந்த ய�ோகியின் உருவம் மாறி
சிவ ச�ொரூபம் தெரிகிறது இந்திரனுக்கு.
தன் தவற்றை உணர்ந்த இந்திரன், சிவனின்
காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறான்.
கருணாமூர்த்தியான சிவபெருமானும்
இ ந் தி ர ன ை ம ன் னி த் து வி டு கி றார் .
அவனுடைய பக்தியை ஏற்றுக் க�ொள்கிறார்.

அ வ ன் மி கு ந ்த வ லி மைய�ோ டு
இருக்கிறான். ஆனாலும் அவனுடைய
மனம் அசுரர்கள் பக்கமே செல்கிறது.
அசுரர்களைப் ப�ோலவே அவனும் பல
உலகங்களை ப�ோரிட்டு வெற்றிப் பெற்று
பெரும் அரசனாக திகழ்கிறான். ஒவ்வொரு
உலகமாகச் சென்று வென்று வருகிறான்
ஜலந்தரன்.

ஆனால், சிவன் நெற்றியில் இருந்து
பு ற ப ்பட்ட அ ந ்த ச் தீ ச் சு டர் நே ர ாக
கடலுக்குள்ளே சென்று விழுந்தது. அங்கு
அதனை காப்பாற்றி ஒரு சிறு குழந்தை
வடிவம் க�ொடுத்து கரைக்கு சேர்த்து
விடுகிறான் கடலரசன். அதை கண்டெடுத்த
பிரம்மாவ�ோ அந்த குழந்தையை தன்
மடியில் வைத்து சீராட்டிக் க�ொஞ்சிக்
க�ொண்டிருக்கிறார். பிரம்மா அந்தக்
திருநீலகண்டம்

அவனுடைய மனைவியின் பெயர்
பிருந்தா, கணவன் மீது மிகுந்த பக்தி
க�ொண்டவள். ஜலந்தரன் ப�ோருக்குச்
செல்ல ஆரம்பித்த உடனேயே விஷ்ணுவை
ந�ோக்கி தவம் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவாள்.
மகாவிஷ்ணுவின் பேரருளால் ஒருவர் கூட,
ஜலந்தரனை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை.
8
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அவனை வெல்லவும் முடியவில்லை,
க�ொல்லவும் முடியவில்லை.

வட்டமான ஒரு உருவத்தை வரைந்து, "எங்கே
இதை நீ தூக்கிக் காட்டு, பார்க்கலாம்"
என்கிறார். ஜலந்தரன் சிரித்தபடி பார்க்கிறான்.
இது அவனுக்கு மிகச் சிறிய குழந்தை
விளையாட்டு ப�ோல தெரிகிறது.

அதனால் ஜலந்தரன் அனைத்து
உலகத்திற்கும் ஒரு சவாலாக இருந்தான்.
வேறு வழியில்லாமல் அனைத்து தேவ
கணங்களும் சிவபெருமானிடம் தஞ்சம்
புகுந்தனர். ஜலந்தரனை சம்ஹாரம்
செய்யுமாறு கேட்டுக் க�ொண்டனர்.

ஆனால் அதைத் தூக்கும்போதுதான்
அவனுக்கு சிரமம் புரிகிறது. அனைத்து
ஆற்றலையும் பயன்படுத்தி ஜலந்தரன்
தூக்கியபடி நிற்கிறான். இப்பொழுது
அவனுடைய கைகளில் அந்த சிவன்
வரைந்த உருளை, வட்டமான அந்தச்
சக்கரம் இருக்கிறது.

அ தற் கு சி வ ன் தே வ ர ்க ளி ட ம் ,
"ஜலந்தரனுடைய மனைவியின் ஆற்றல்
மிகப் பெரியது. கற்புக்கரசி. அவளுடைய
ஆற்றலின் முன் என்னால் ஒன்றும் செய்ய
முடியாது. விஷ்ணுவின் உதவி இருந்தால்தான்
தன்னால் முடியும்" என்கிறார் சிவன்.

இந்த நேரம் பார்த்து விஷ்ணுவும்
ஜலந்தரன் வடிவத்தில், பிருந்தா வழிபாடு
செய்துக் க�ொண்டு இருக்கும் இடத்திற்கு
சென்று அவளை அழைக்கிறார். தன்
கணவன்தான் கூப்பிடுகிறான் என்று
அவளுடைய பிரார்த்தனையை விட்டுவிட்டு
வருகிறாள்.

சம்ஹாரம் என்பது அழிப்பது அல்ல.
வேறு ஒரு உருவமாக மாற்றுவது. மாலை
ப�ோல் (ஹாரம்) தன்னோடு ஏற்றுக்
க�ொள்ளுதல். சிவனுக்கே உண்டான
பெருங்கருணையால் இதுப�ோன்ற பல
சம்பவங்கள் நடந்தன. இதுப�ோன்று
அசுரர்களை சிவபெருமான் அழித்த
சிறப்பான எட்டு திருத்தலங்கள் இருப்பதை
நாம் அறிவ�ோம். அதற்கு 'அட்ட வீரட்டானத்
தலங்கள்' என்று பெயர்.

இந்த சமயம் பார்த்து சிவன், அந்தச்
சக்கரத்தைக் க�ொண்டு ஜலந்தரனை
சம்ஹாரம் செய்து விடுகிறார். இந்த முழுக்
கதையும் மிக அருமையான சிற்ப வடிவத்தில்
வடித்திருக்கிறார்கள் அக்காலத்திய சிற்பிகள்.
அவை அற்புதமான சிற்பங்கள்.

விஷ்ணு, 'தன்னுடைய பக்தைக்கு
எப்படி தீங்கு விளைவிப்பது?' என்று
நினைத்து உதவி செய்ய மறுக்கிறார்.
ஆனாலும் இவர்களுடைய பிரச்சினையை
தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக விஷ்ணுவும்
இதற்கு சம்மதிக்கிறார். ஜலந்தரன் உருவம்
எடுக்கிறார் விஷ்ணு.

இவ்வளவு பெரிய கதையை எவ்வளவு
சுருக்கமாக, அந்தச் சிறிய இடத்தில் 1400
வருடங்கள் கழித்தும் பேசும் சிற்பங்களாக
இருப்பதை பாருங்கள். அந்த சிற்பத்
த�ொ கு தி யி ன் ம ற ்றொ ரு சி றப் பு தேவர்களின் குருவான பிரகஸ்பதி இந்திரன்
வஜ்ராயுதத்தால் ய�ோகியை தாக்குவதைத்
தடுக்கும் சிற்பம் இருக்கிறதே. அடடா...!
எங்கும் காணக் கிடைக்காதது!

இப்பொழுது ஜலந்தரன் கைலாயத்தையும்
வென்று விடும் ந�ோக்கத்தோடு செல்கிறான்.
சிவன�ோடு ப�ோரிடுகிறான். கடுமையான
ப�ோர் நடக்கிறது. அந்த நேரத்தில் சிவன்
தன்னுடைய வலது கால் பெருவிரலால் ஒரு
திருநீலகண்டம்

ய�ோகப்பட்டத்தில் அமர்ந்து இருக்கும்
சி வ னு க் கு வ லப் பு ற ம் இ ந் தி ர ன்
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வஜ்ராயுதத்தோடும், இடப்புறம் தேவகுரு
பிரகஸ்பதியும் அற்புதமான சிற்பத்தில்,
சிவன் ய�ோகமுத்திரை பட்டை என்று
ச�ொல்லும் ஒரு ஆசனத்தில் அமர்ந்து
க�ொண்டு வலது கால் கட்டை விரலால்
நிலத்தில் சக்கரம் வரைகிறார். அவருக்கு
கீ ழே ஜல ந ்த ர ன் கீ ழே வி ழு ந ்த ப டி
இருக்கிறான். இதுதான் ஜலந்தர சம்ஹார
மூர்த்தியினுடைய கதை.
அந்த கதையை முழுவதும் நீங்கள்
மனதில் வாங்கிக் க�ொண்டு நேரில்
சென்று அனுபவிக்க வேண்டும் பல
நிமிடங்கள் அங்குலம் அங்குலமாக பார்த்து
அனுபவித்தபடி. இந்த கைலாசநாதர்
க�ோயிலில் இரண்டு இடங்களில் ஜலந்தர
சம்ஹார மூர்த்தி இருக்கின்றது. இதுப�ோன்ற
மூர்த்தங்கள் மிக அபூர்வமானவை.
நமக்கு பல மூர்த்திகள் நன்றாக
தெரிந்திருக்கும் - காலசம்ஹார மூர்த்தி,
கஜசம்ஹார மூர்த்தி, லிங்கோத்பவர்
ப�ோன் று . ஆ னா ல் இ ந ்த ஜல ந ்த ர
சம்ஹார மூர்த்தி என்பது அட்ட வீரட்டானம்
என்று ச�ொல்லக்கூடிய, 8 அரக்கர்களை
சம்ஹாரம் செய்த இடங்களில் ஒன்றான
திருவிற்குடி எனப்படும் ஊரில் இருக்கிறது.
இத்திருத்தலத்தில் நடந்தது தான் இந்த
சம்ஹார வைபவம்.
அங்கு சென்றாலும் கூட அந்த ஜலந்தர
சம்ஹார மூர்த்தியான சிவனை உற்சவ
மூர்த்தியாக தான் தரிசிக்க முடியும்.
தமிழ்நாட்டிலேயே மிக அபூர்வமான
க�ோயில்களில் தான் இருக்கின்றன இந்த
ஜலந்தர சம்ஹார மூர்த்தி சிற்பத் த�ொகுதி.
நாம் க�ோவிலுக்கு சென்று வழிபட்டு,
உடனே விறுவிறு என்று சுற்றி விட்டு

வெளிவந்து உடனே ஓடி வந்து விடாமல்,
இ து ப�ோல அ பூ ர ்வ ம ான க � ோஷ்ட
தேவதைகளை, தெய்வங்களை நின்று
பார்த்து, அந்த கதைகளைத் தெரிந்துக்
க�ொண்டு, அனுபவித்து, நண்பர்கள�ோடு
சேர்ந் து கு ழ ந ்தைகள�ோ டு சென் று
பார் த் து அ வ ர ்க ளு க் கு ம் வி ள க் கி ச்
ச�ொ ல் லி , இ ந ்த அ ற் பு த ம ான
கல ைச் செல்வங்களை, சி ற்பங்க ள்
அனுபவிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்
க�ொள்ளலாமே!
நம் ஸ்தபதிகளின் படைப்புகளை
ரசிக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையை நாம்
பெறுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
இந்த எண்ணத்தோடு தான் பல க�ோயில்கள்
உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன என்பதையும்
நாம் உணர வேண்டும். கலை அழகு,
அதனுடைய ரசனை ப�ோன்றவையெல்லாம்
வளர்ப்பதற்காக தான் இப்படிப்பட்ட
பல க�ோஷ்ட மூர்த்திகளை ஏற்படுத்தி
இருக்கிறார்கள்.
இ து ப�ோல சி ல அ பூ ர ்வ ம ான
மூர்த்திகளையும் மற்ற சில க�ோஷ்ட
தெய்வங்களையும் வரும் காலங்களில்
நாம் பார்க்க இருக்கிற�ோம். இதுப�ோன்ற
அற்புதமான சிற்பங்களைப் பற்றிய
அறிவை எனக்கு ஊட்டிய திரு. குடவாசல்
பாலசுப்பிரமணியம், திரு. விஜய ராமலிங்கம்,
திரு. க�ோபு, திரு. சிவசங்கர் பாபு
ஆகிய�ோருக்கு என் நன்றியைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன்.
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சிவத்திரு குமரவேல்
செல்வி சரஸ்வதி

திருநீலகண்டம் 10 நவம்பர் 2021

நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 14

திருவாய்மூர்
நீல விடங்கர் அருளும்

ஒருசமயம் வாலாசுரன் என்னும்
அசுரனைக் க�ொல்வதற்காக, திருவாரூரை
ஆட்சி செய்து வந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியின்
உதவியை நாடினான் தேவேந்திரன். அவரும்
அசுரனைக் க�ொன்று தேவர்களைத்
துன்பங்களிலிருந்து காப்பாற்றினார்.
"இதற்கு என்ன கைமாறு வேண்டும்"
என்று இந்திரன் கேட்க, "நீங்கள் வழிபடும்
விடங்க லிங்கத்தைத் தர வேண்டும்" என்று
கேட்டார் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி. 'விடங்கம்'
என்றால் 'உளியால் செதுக்கப்படாதது'
என்று ப�ொருள்.

ஆனால் விடங்கரைத் தருவதற்கு
ம ன மி ல்லாத இ ந் தி ர ன் , அ தைப்
ப�ோல் ஏழு லிங்கங்களைச் செய்து,
'அவற்றில் உண்மையான விடங்கரை,
சரியாகக் கண்டுபிடித்தால் தருகிறேன்'
எ ன் று கூ றி னார் . சி வ ப ெ ரு ம ா னி ன்
கருணையினால் முசுகுந்தரும் மூல
விடங்கரைக் கண்டுபிடித்தார். அவரது
பக்தியை உணர்ந்த இந்திரனும் அந்த
ஏழு லிங்க மூர்த்திகளையும் முசுகுந்த
சக்கரவர்த்தியிடமே க�ொடுத்தார்.

அவரும் அந்த ஏழு விடங்க மூர்த்தியை
எடுத்துக் க�ொண்டு பூவுலகம் வந்து
திருவாரூர், திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்),
தி ரு க்காறா யி ல் ( தி ரு க்க ர வ ாச ல் ) ,
திருக்கோளிலி (திருக்குவளை), திருநள்ளாறு,
திருநாகைக்கர�ோணம் (நாகப்பட்டினம்)
மற்றும் திருவாய்மூர் ஆகிய தலங்களில்
வைத்து வழிபட்டார். இந்த ஏழு தலங்களும்
' ச ப ்த வி டங்க த் தலங்க ள் ' எ ன் று
அழைக்கப்படுகின்றன. முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி
பிரதிஷ்டை செய்த தலங்களுள் ஒன்றுதான்
'திருவாய்மூர்' திருத்தலம்.
திருவாரூர் - திருத்துறைப்பூண்டி
சாலையில் உத்திரங்குடி கடந்து வந்து
இடதுபுறம் திருக்குவளை செல்லும் சாலை
வழியாக சென்று எட்டுக்குடி - வாழைக்கரை
சாலை பார்த்து இடதுபுறம் திரும்பி சுமார் 28
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கி.மீ. த�ொலைவு சென்றால் இக்கோயிலை
அடையலாம். திருக்குவளையிலிருந்து
சுமார் 4 கி.மீ.
இக்கோயில் சப்தவிடங்க தலங்களுள்
நீல விடங்கத் தலம். இங்குள்ள தியாகராஜர்
சன்னதி விசேஷம். இவரது நடனம் 'கமல
நடனம்' என்று வழங்கப்படுகிறது.
இத்தல மூலவர் 'வாய்மூர்நாதர்' அழகிய
சிறிய லிங்க வடிவில் காட்சி தருகின்றார்.
பாணம் சற்று சாய்ந்த நிலையில் உள்ளார்.
மரகத லிங்கம் உள்ளது. அம்பிகை
'பாலினும் நன்மொழியம்மை' என்னும்
திருநாமத்துடன் காட்சி அளிக்கின்றாள்.
க�ோஷ்டத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி ரிஷப
வாகனத்தில் அமர்ந்து காட்சி அளிப்பது
வே று தலங்க ளி ல் காண மு டி ய ாத
அ ரி ய த ரி சன ம ா கு ம் . பி ர கா ர த் தி ல்
விநாயகர், வள்ளி, தேவசேனை சமேத
சுப்பிரமண்யர், நடராஜப் பெருமான்,
மகாலட்சுமி, நால்வர், பைரவர், சூரியன்,
சந்திரன் ஆகிய�ோர் காட்சி தருகின்றனர்.
இத ்த ல த் தி ல் ந வ க் கி ர கங்கள் ஒ ரே
வரிசையில் அமைந்துள்ளன.
திருநாவுக்கரசர் திருமறைக்காடு
தல த் தி ல் த ங் கி யி ரு ந ்த ப�ோ து ,
இத்தலத்திற்கு வருமாறு இறைவன்
அழைத்ததாக தலபுராணம்
கூறுகிறது. இச்செய்தியை,

"எங்கே என்னை இருந்திடம் தேடிக்கொண்டு
அங்கே வந்து அடையாளம் அருளினார்
தேங்கே த�ோன்றும் திருவாய்மூர்ச் செல்வனார்
அங்கே வாவென்று ப�ோனார் அது என்கொல�ோ!"
என்று அப்பர் சுவாமிகளும் தமது பதிகத்தில்
குறிப்பிடுகின்றார்.
முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி, சூரியன்
ஆகிய�ோர் வழிபட்ட தலம். பங்குனி மாதம்
12, 13 ஆகிய இரு நாட்களில் சூரியனின்
கதிர்கள் சுவாமி மேல் விழுவதைக்
காணலா ம் . இ க ் கோ யி லி ல் அ ஷ்ட
பைரவர்கள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தற்போது 7 பைரவர்களே உள்ளனர்.
இக்கோயிலின் தல விருட்சமாக பலா மரம்
உள்ளது. தீர்த்தம் 'சூரிய தீர்த்தம்' என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
தே வ ா ர ப் பாட ல் ப ெ ற ்ற 2 7 6
சிவாலயங்களில் இது 188வது தலம்.
காவிரித் தென்கரை தேவாரத் தலங்களுள்
125வது தலமாகும். திருஞானசம்பந்தர்
ஒரு பதிகமும் திருநாவுக்கரசர் இரண்டு
பதிகங்களும் பாடியுள்ளனர்.
இ க ் கோ யி லி ல் கா ல ை 7
ம ணி மு த ல் ம தி ய ம் 1 2 ம ணி
வரையும், மாலை 4.30 மணி முதல்
இரவு 8.30 வரையும் நடை
திறந்திருக்கும்.


ம. நித்யானந்தம்
98413 98516

திருநீலகண்டம் 12 நவம்பர் 2021

சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 14
ச�ோமநாதன் மடம்

மேவும் பெருமான்
பசுமை நிறைந்த வயல்களுக்கு நடுவே அழகே நிறைந்து, கம்பீரமாய் காட்சியளிக்கும்
"ச�ோமநாதன் மடம்" என்னும் திருத்தலமே இம்மாதம் நாம் தரிசிக்க உள்ள திருத்தலம்.
தற்பொழுது "12 - புத்தூர்" என மக்களால் வழங்கப்படுகின்றது.
14 ஆம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர பேரரசர்கள் காலத்தில் இத்தலம் மிகவும் பிரசித்தமாக
இருந்தமைக்கு பல கல்வெட்டு சான்றுகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.
ச�ோமநாதர் என்ற அடியார் அருணாச்சலேஸ்வரரை ஆத்மார்த்த மூர்த்தியாகக் க�ொண்டு
இத்தலத்திலே நித்தமும் நியமம் தவறாது பூசை செய்து வந்தார். உடன் முருகப் பெருமானையும்
வைத்து வழிபடலானார். இத்திரு அடியார் திருநாமத்திலே இவ்வூர் "ச�ோமநாதன் மடம்"
எனப் பெயர் பெற்றது.
இறைவன் 'வித்யாபதீஸ்வரர்' என்றும், அம்மை 'அக்ஷராம்பிகை'
என்ற திருநாமத்துடனும் அருள்பாலிக்கின்றனர். முருகப்பெருமான் வள்ளி
தெய்வானையுடன் அருட்காட்சியளிக்கின்றார்.

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்
99402 74980
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அருணகிரிநாதர் இத்தலத்து முருகப்பெருமான் மீது,
“ஒருவழிப டாது மாயை யிருவினைவி டாது நாளு
முழலுமநு ராக ம�ோக - அநுப�ோகம்”
என்ற ப�ொருள் ப�ொதிந்த அழகான திருப்புகழினை அருளிச் செய்துள்ளார்.
மேலும் இத்தலத்தில் சிறந்து விளங்கியுள்ள ச�ோமநாத அடியாரை, நித்தமும் பூசை
செய்திடும் அறிவாளன், என்ற செய்தியை,
“அரிவைய�ொரு பாக மான அருணகிரி நாதர் பூசை
அடைவுதவ றாது பேணும் - அறிவாளன்”
என்று குறிப்பிட்டு பாடியுள்ளார்.
1348-இல் கம்பண்ண உடையார் காலத்தில் இத்திருத்தலத்திற்கு மடாதிபத்திய
காணியாட்சியினை (நிர்வாக ப�ொறுப்பு) ச�ோமனாதருக்கும், அவரது தலைமுறையினருக்கும்
அளிக்கும் செய்தி புலப்படுகின்றது.
1355-இல் முதலாம் ஹரிஹர உடையார் காலத்தில் நிர்வாகத்திற்காக மனை ஒன்று
இறையிலியாக க�ொடுத்த செய்தி அறியப்படுகின்றது.
1406-இல் புத்தூர் வாழ் மக்கள் தானம் அளித்த செய்தி தெரிய வருகின்றது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியிலிருந்து 15 கி.மீ த�ொலைவிலும், இராணிப்பேட்டை
மாவட்டம் ஆர்காட்டிலிருந்து, திமிரி தாமரைப்பாக்கம் வழியாக 20 கி.மீ. த�ொலைவிலும்
உள்ளது இத்தலம்.
வாருங்கள் நாமும் சென்று ச�ோமநாதன் மடம் மேவும் அழகனை தரிசித்து வழிபட்டு
மகிழ்வோம்.
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அன்பும் அருளும்

திருக்குறளில் அன்பு

தி ரு க் கு ற ளி ல் அ ன் பு
எ ன ்பதற் கு ஒ ரு த னி
அதிகாரமாக அன்புடைமை
என்ற அதிகாரம் உள்ளது.
அ தி கா ர வ ரி சை ப ்ப டி
இ து , இ ல்வாழ்க்கை ,
வாழ்க்கைத் துணைநலம்,
புதல்வரைப் பெறுதல் என்ற
அதிகாரங்களுக்கு அடுத்த அதிகாரமாக
உள்ளது. இந்த அதிகாரத்திற்குரிய, அதிகார
முன்னுரையில் "அன்பு" என்பதற்கு
வரையறை செய்கிறார் பரிமேலழகர்.
அன்புடைமை என்பது ஒருவருடைய
மனைவி, அவருடைய குழந்தைகள் முதலிய
அவரைச் சார்ந்தவர்களிடம் எழும் உள்ள
உணர்ச்சியாகிய காதல் என்கிறார் அவர். அற
நூலாகிய திருக்குறளின்படி அன்பு என்றால்
அது த�ொடர்பு உடையவர்களிடம் நிகழும்
காதல். எனவே இந்தக் காரணத்தாலும்,
இல்வாழ்க்கைக்கு அன்பே அடிப்படை
என்பதாலும் இல்லறவியலின் வாசலில்
இந்த அன்புடைமை எனும் அதிகாரம்
வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
திருக்குறளில் அருள்
இனி அருள் என்பதற்கு ஒரு
தனி அதிகாரமாக, அருளுடைமை
என்ற அதிகாரம் துறவறவியலில்
அ மைந் தி ரு கி ன ்ற து . இ தற் கு
அதிகார முன்னுரை எழுதிய
பரிமேலழகர் "அருள் என்பது எல்லா
உயிர்களிடமும் செல்லும் கருணை"

என்று அருள் என்பதற்கு
வரையறை செய்கிறார். அன்பு
த�ொடர்பு உடையவர்களிடம்
ம ட் டு ம் நி க ழு ம் உ ள்ள
உணர்ச்சி, அருள் என்பது
தமக்குத் த�ொடர்பு இல்லாத
உயிர்களிடமும் இயல்பாக
எழும் கருணை உணர்வு.
இ ந ்த அ ரு ள் உ ண ர ் வே
துறவு நிலைக்கு அடிப்படை.
துறவிகளுக்கு இன்றியமையாதது.
அன்பிற்கும் அருளுக்கும் உள்ள த�ொடர்பு
அருளுக்கு அன்பே அடிப்படை.
த�ொடர்பு உடையவர்களிடம் எழும் அன்பே
சிறிது சிறிதாக வளர்ந்து மிகவும் முதிர்ச்சி
அடைந்து, த�ொடர்பு இல்லாதவர்களிடமும்
பிறக்கும் கருணை எனும் அருளாக
ஆகின்றது. அன்பு என்பதன் முடிந்த
பயனாக அருள் விளைகின்றது. அன்பு
என்பதன் முதல் பயனாக அது இல்லறம்
இனிது நடக்க உதவுகின்றது.

ஒருவருக்கு தன் குடும்பத்தினர் மீது
மட்டும் நிகழும் அன்பு, அவர் நீதி நூல்
கூறியபடி இல்வாழ்க்கையில் அறம் செய்யும்
ப�ொழுது, படிப்படியாக அவரின் அந்த
அன்பு, அவருக்குத் த�ொடர்பு உடைய
சுற்றத்தார்கள், நண்பர்கள் மேல்
செல்கின்றது. பின்னர் தமக்குத்
த�ொடர்பு இல்லாத, சமுதாயத்தில் உள்ள
பல்வேறு மக்களிடம் செல்கின்றது.
இவ்வாறு விரிவடையும் அன்பே
பின்னர் முற்றி, எல்லா உயிர்களிடமும்
77086 62468

 ஆதி சிவன்
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செல்லும் அருளாகப் பெருகுகின்றது. இல்லறத்தின் முதிர்வு துறவறம் எனில் அதற்குக்
காரணம் அன்பு என்பது அருளாக வளர்வதே. அன்பே அருளுக்கு அடிப்படை என்பதற்கு
ஆதாரமாக இந்தத் திருக்குறள்:
அருளென்னும் அன்பீன் குழவி ப�ொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு
(அதிகாரம்: ப�ொருள் செயல் வகை, குறள் எண்: 757)
இதன் ப�ொருள்:
அன்பினால் பெற்றெடுக்கப்பட்ட அருள் என்னும் குழந்தை, ப�ொருள் என்னும்
செவிலித்தாயால் வளர்க்கப்படும். எனவே இந்தக் குறளில், அன்பு என்பதனை தாயாகவும்,
அருள் என்பதனை அன்பு எனும் தாய் பெற்றெடுக்கும் குழந்தை என்பதாகவும் இலக்கியச்
சுவைய�ோடு பாடுகின்றார் வள்ளுவர் பெருமான்.
எனவே உலகியல் அற நூலான திருக்குறளின் படி, "அன்பு என்பது த�ொடர்பு
உடையவர்களிடம் எழும் உள்ள உணர்ச்சி", "அருள் என்பது த�ொடர்பு இல்லாதவர்களிடமும்
எழும் கருணை, குறிப்பாக எந்த உயிர் வருத்தம் உற்றாலும் அதற்கு இரங்குவது" என்று
வரையறை செய்திருக்கிறார் உரையாசிரியர் பரிமேலழகர். அன்பின் முதிர்ச்சி அருள்
என்பதே அன்பிற்கும் அருளுக்கும் உள்ள த�ொடர்பு ஆகும்.
உலகியல் அற நூலின்படி 'அன்பும் அருளும்' என்ற இரண்டையும் புரிந்து க�ொள்ள
முயன்றோம். இனி சைவ சித்தாந்தத்தில் அன்பும், அருளும் என்பதனைத் த�ொடர்ந்து
கற்போம்.


வாரியார் ம�ொழிகள்
அகில உலகங்களிலும் உள்ள எல்லாப் ப�ொருள்களையும் மூன்று
பிரிவில் அடக்கி விடலாம். ஒன்று தானே அறிகின்ற ப�ொருள். மற்றொன்று
அறிவித்தால் அறிவின்ற ப�ொருள். அறிவித்தாலும் அறியாத ப�ொருள்
மற்றொன்று. இவற்றைப் பதி, பசு, பாசம் என்று நம் சைவ சமய ஞான
நூல்கள் கூறுகின்றன.
பதி : தானே அறிகின்ற ப�ொருள்
பசு : அறிவித்தால் அறிகின்ற ப�ொருள்
பாசம் : அறிவித்தாலும் அறியமாட்டாத ப�ொருள்.
இறைவனும் அநாதி, ஆன்மாக்களும் அநாதி.
இதையே திருமூலர்,
"பதியினைப் ப�ோல் பசுபாசம் அநாதி"
என்று கூறுகிறார்.
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மாயூரத்தின் சப்தஸ்தானத் தலங்கள்

மயூரநாதர்

ஐயாறப்பர்

க�ொரநாடு புனுகீசர்

சித்தர்காடு பிரம்மபுரீசர்

மூவலூர் வழித்துணை நாதர்

ச�ோழம்பேட்டை அழகியநாதர்

துலாக்கட்டம் காசி விஸ்வநாதர்

நவம்பர் மாத கண்டுபிடியுங்களேன் (விடைகள்)
1. முத்தநாதன் 2. திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், புகழ்த்துணை நாயனார்
3. விளக்கெரிக்கும் திருத்தொண்டு 4. மாசில் வீணையும் 5. உமாபதி சிவாச்சாரியார்
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தில்லையில் ஆதிரைநாள் வழிபாடு – டிசம்பர் 2015
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அருள்மிகு க�ொடியிடை அம்மன் உடனுறை மாசிலாமணீஸ்வரர், வடதிருமுல்லைவாயில்

செண்பகச் ச�ோலை சூழ் திருமுல்லை வாயிலாய் தேவர்தம் அரசே!

