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திருநீலகண்டம்

அட்டை பட விளக்கம்
திருந�ொடித்தான்மலை உத்தமனே
கயிலாய மலையை பார்வதி அஞ்சுமாறு இராவணன்
பெயர்க்க முயன்றப�ோது, எம்பெருமான் தன் கால்
கட்டை விரலால் அழுத்த, இராவணன்மலையின்
கீழ் அகப்பட்டுத் தன் பிழையை உணர்ந்து வழிபட்டு
வரங்களும், சந்திரஹாஷம் என்ற மந்திர வாளும்
பெற்ற திருக்காட்சி.
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ஆசிரியர் பக்கம்
ஆரார் வந்தார்? அமரர் குழாத்தில் அணியுடை ஆதிரைநாள்
நாரா யணன�ொடு நான்முகன் அங்கி இரவியும் இந்திரனும்
தேரார் வீதியில் தேவர் குழாங்கள் திசையனைத்தும் நிறைந்து
பாரார் த�ொல்புகழ் பாடியும் ஆடியும் பல்லாண்டு கூறுதுமே.
- சேந்தனார் அருளிய திருப்பல்லாண்டு
நாம் அனைவரும் சிற்றம்பலத்து இறைவனை
தரிசனம் செய்ய வேண்டும்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
நமது 'திருநீலகண்டம்' மின்னிதழைப்
படித்து, தங்களது கருத்துகளை எங்களுக்கு
அலைபேசி வாயிலாகவும், குறுஞ்செய்தி
மூலமாகவும் தெரிவித்து வரும் வாசகர்கள்
அனைவருக்கும் எங்களது நன்றி!

சிறப்பான திருவாதிரைத் திருநாள் வருவது
இந்த மார்கழி மாதத்தில்தான். மாதங்களில்
சிறந்தது மார்கழி என்பர். 'ப�ோற்றியாம் மார்கழி
நீராடேல�ோ ரெம்பாவாய்' என்ற மணிவாசகப்
பெருமானின் திருவெம்பாவையைப் பாடி, நம்மை
ஆட்கொண்டருளிக் க�ோதாட்டும் சிவபெருமானை
வழிபட வேண்டும்.

கடந்த ஆண்டின் இறுதியில் ஏற்பட்ட
உலகளாவிய க�ொடிய ந�ோய்த் த�ொற்றானது,
இந்த ஆண்டின் இறுதி வரை
த�ொடர்ந்து விட்டது. அதனால்
உலக மக்களுக்கு ஏற்பட்ட
துன்பங்களும், கவலைகளும்
விவரிக்க முடியாது. இந்த
நிலை த�ொடராமல் இருக்க
நாம் அனைவரும் த�ொடர்ந்து
இறைவனின் திருநாமங்களைச்
ச�ொல்லி பிரார்த்தனை செய்வோம்.

இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்'
த�ொடரில் 'திருவாப்புடையார்'
க�ோ யி லை யு ம் ,
சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்
தலங்களில் 'செஞ்சேரிமலை'
மு ரு க ன ை யு ம் த ரி சி க்க
உள்ளோம். 'தமிழகம் கண்ட
ஞானிகள்' வரிசையில் ஸ்ரீலஸ்ரீ
குருஞானசம்பந்த தேசிக பரமாசாரிய
சு வ ா மி க ளை ப் ப ற் றி அ றி ந் து
க�ொள்வோம். மேலும் மயிலாடுதுறை
வள்ளல் தலங்கள், திருமுறைச் சிந்தனை, சைவ
சித்தாந்த சிந்தனை, அன்பர்களின் நால்வரின்
பாதையுடனான அனுபவங்கள் ஆகியவை இடம்
பெறுகின்றன.

இம்மாதம் ஆடல்வல்லானின்
ஆ தி ர ை த்
தி ரு ந ா ள்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. நடராஜப்
பெ ரு ம ா னி ன் தி ரு க் க ோ ல த்தை
தரிசிக்க வேண்டிய ஆருத்ரா தரிசன நாள்.
உலகத்தின் இயக்கம் என்பதே நடராஜப்
பெருமானுடைய ஆனந்தத் தாண்டவத்தில்தான்
அமைந்துள்ளது என்று கூறுவர். அவனே
அனைத்தையும் ஆட்டுவிக்கின்றான் என்பர்.
அந்த அற்புத நடனக் காட்சியைக் காண்பதற்கு
'மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே' என்று அப்பர்
சுவாமிகள் பாடுவது ப�ோல், அன்றைய தினம்

நமது இடர்கள் எல்லாம் நீங்க ஆடல்வல்லான்
அனைவருக்கும் அருள் புரியட்டும்.
அன்புடன்

ம.நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்

திருநீலகண்டம்
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சேவற்ெகாடிேயானின் திருப்புகழ்த் தலங்கள்-3
“வேலுண்டு வினையில்லை மயிலுண்டு
பயமில்லை” என்ற மந்திர ம�ொழிக்கு
க ரு வ ா ய் இ ரு ந் து அ ரு ளு ம் ம ந் தி ர
வேலாயுத மூர்த்தியாக, தடைகளை அகற்றும்
திருத்தலமாக க�ொங்கு நாட்டிலே அமைந்த
செஞ்சேரி மலை என்று இன்று வழங்கப்படும்,
தென்சேரி கிரி என்ற திருப்புகழ் தலம் தான்
இன்று நாம் தரிசிக்கவுள்ளோம்.

ஞான தீர்த்தமும், தல விருட்சமாக கடம்ப
மரமும் அமைந்திருப்பது தனிச்சிறப்பு.
அருணகிரிநாதரால்

“க�ொண்டாடிக் க�ொஞ்சு ம�ொழிக�ொடு
கண்டாரைச் சிந்து விழிக�ொடு
க�ொந்தாரச் சென்ற குழல்கொடு ...... வடமேருக்”
என்ற அழகிய திருப்புகழ் பாடியருளிய
திருத்தலம்.

அழகன் முருகன் செந்தூரில் மாயைகள்
கைவரப்பெற்ற சூரனை வதைக்க கயிலாச
வாசன�ோ துணையாக வீரபாகுவை உடன்
அனுப்பிவைக்க, உமையம்மை சிக்கலிலே
சக்தி வேல் க�ொடுக்க, கந்தன் இந்த மந்திர
மலையிலே தவமிருக்க அன்னை சத்ருசம்ஹார
மந்திர உபதேசம் செய்தருளிய அற்புதத்
திருத்தலம் இது. முருகன் இத்தலத்தில்
தன் பெற்றோர்களை வணங்கி பின் ப�ோரில்
வெற்றி கண்டார்.

இத்தலத்தில் வேலாயுதர் பன்னிரு
கரங்களுடன் ஆறு திருமுகங்களுடன் நின்ற
திருக்கோலத்தில் வள்ளி, தெய்வானையுடன்
க ா ட் சி த ரு கி ற ா ர் . இ ட து கை யி ல்
சேவற்கொடிக்கு பதிலாக சேவலையே
வைத்திருக்கின்றார் வலது கரத்தினில்
பாம்பினையும் வைத்துள்ளார். இவரது மயில்
வாகனம் வலது புறமாக காட்சியளிக்கின்றது.
இத்தலத்தில் உள்ள திருமால் தனது வலது
கையில் லிங்கத்தை வைத்தபடி காட்சி தருவது
விசேஷமான தரிசனம். உற்சவர் முத்துக்குமாரர்

இத்தலத்தில் "சயில�ோதகம்" என்ற
திருநாமத்தில் என்றும் வற்றாத சுனை வடிவில்

தென்சேரிக்
குன்றிலினிதுறை
பெருமாளே
திருநீலகண்டம்
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க�ோவை மாவட்டம், பல்லடத்திலிருந்து
உடுமலைப்பேட்டை மார்க்கத்தில் 18 கி.மீ.
த�ொலைவில் அமைந்துள்ளது செஞ்சேரி
மலை. 230 படிகள் ஏறி மலைமீது
குடிக�ொண்டுள்ள வேலவனை தரிசித்து,
பின்பு சுற்றி உள்ள தென்னை த�ோப்புகளின்
இயற்கை அழகையும் ரசித்து மகிழலாம்.
க�ோயில் நடைதிறந்திருக்கும் நேரம் :
காலை 6.00 மணி முதல் நண்பகல் 1.00
மணி வரை, மாலை 4.00 மணி முதல்
இரவு 8.00 மணிவரை.
வாருங்கள் நாமும் சென்று மந்திரச்சால
மூர்த்தியின் அழகில் மூழ்கி திளைத்து
மகிழலாம்.

வள்ளி, தெய்வானை மூவரும் பத்ம பீடத்தின்
மேல் நின்ற க�ோலத்தில் காட்சி தருகின்றனர்.
பெரியநாயகி உடனமர் கைலாசநாதர் தனி சந்நிதி
க�ொண்டு அருள்பாலிக்கின்றார். இந்த மந்திர
மலைக்கு அருகிலேயே சக்தி மலை, திருமால்
மலை, பிரம்மா மலை அமைந்திருப்பது அழகு.

டிசம்பர் 2020
நாயன்மார்கள் குருபூஜை
மெய்ப்பொருள் நாயனார்
கார்த்திகை உத்திரம்
9 - ஆனாய நாயனார்
கார்த்திகை ஹஸ்தம்
15 - மூர்க்க நாயனார்
கார்த்திகை மூலம்
16 - சாக்கிய நாயனார்
மார்கழி பூராடம்
23 - வாயிலார் நாயனார்
மார்கழி ரேவதி
30 - சடைய நாயனார்
மார்கழி திருவாதிரை

8-

இத்தலத்தில் "பூக்கேட்டல்" என்ற சடங்கு
மிகப்பிரசித்தி. முருகப்பெருமானின் வலது
க ர த் தி னி ல் ஒ ரு பூ வு ம் , இ ட து க ர த் தி ல்
மற்றொரு பூவும் வைத்து மனதில் எண்ணிவந்த
செ ய ல் கு றி த் து உ த்தர வு கேட் கி ன்றனர் .
உடனே வலது கரத்தினிலிருந்து பூ விழுந்தால்
நல்லது, எண்ணிய செயல் உடனே ஈடேறும்
எ ன் று ப�ொ ரு ள் , இட து க ரத் தி னி லி ரு ந் து
பூவிழுந்தால் காரியம் நிறைவேறாது என்றும்,
பூ விழாவிட்டால் காலதாமதமாகும் அல்லது
தற்பொழுது சரியான நேரம் இது இல்லை
என்றும் ப�ொருள் க�ொள்கின்றனர்.
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ஆதிரை நாள்
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ஆருத்தர
தரிசனம்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 3
மதுரை என்றதும் நம் நினைவுக்கு
வருவது மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில்.
இ க் க ோ யி லு க் கு வ டக்கே 1 . 5 கி . மீ .
த�ொலைவில் உள்ளது 'திருஆப்பனூர்'
க�ோயில். சிம்மக்கல் என்னும் பகுதிக்கு
அருகில் உள்ள வைகையாற்று தாழ்வான
பாலத்தைக் கடந்து சென்றால் 'செல்லூர்'
என்னும் பகுதியில் இக்கோயில் உள்ளது.
'ஆப்புடையார் க�ோயில்' என்று மக்கள்
அழைக்கின்றனர். அது என்ன ஆப்புடையார்?

பின்னர் களைப்பு நீங்கி, மயக்கத்தில்
இருந்து விடுபட்ட மன்னனுக்கு தாம் வழிபட்டது
ஆப்பு என்பதை அறிந்து வருந்தினான்.
தாம் இதுநாள் வரை செய்த சிவபூஜை
உண்மையானால் இந்த ஆப்பினில் வந்து
இருந்து அருள்பாலிக்க வேண்டும் என்று
வேண்டினான். மன்னனின் வேண்டுக�ோளுக்கு
இறங்கிய சிவபெருமான் அந்த ஆப்பினில்
இருந்து த�ோன்றி காட்சிக் க�ொடுத்து அருளினார்.
அதனால் சுவாமிக்கு 'ஆப்புடையார்' என்ற
திருநாமம் ஏற்பட்டது.

மதுரையை ஆண்டுவந்த ச�ோழாந்தகன்
என்னும் பாண்டிய மன்னன் சிறந்த சிவபக்தன்.
நாள்தோறும் சிவவழிபாடு செய்தபின்புதான்
உ ண வு உ ட ் க ொள்வா ன் . ஒ ரு ச ம ய ம்
வேட்டைக்குச் சென்றுப�ோது, களைப்பினால்
மயங்கிய நிலையை அடைந்தான். உடன்
சென்ற அமைச்சர், மன்னரை உணவருந்தச்
ச�ொல்ல, அதற்கு மன்னன் சிவபூஜை
செய்யாமல் உண்ண மறுத்து விட்டான்.
இதைக் கண்ட அமைச்சர் 'ஆப்பு' ஒன்றை
ஸ்தாபித்து, சிவலிங்கம் என்று மன்னரிடம்
தெரிவித்தார். களைப்படைந்திருந்த மன்னனும்
அதை சிவலிங்கம் என்று நினைத்து சிவபூஜை
செய்தபின் உணவு உட்கொண்டான்.

இத்தலத்து மூலவர் 'திருவாப்புடையார்',
'இடபபுரேசர்' என்னும் திருநாமங்களுடன்,
சிறிய லிங்க வடிவில் கிழக்கு ந�ோக்கி காட்சி
தருகின்றார். சதுர வடிவ ஆவுடை, சற்று பெரிய
பாணம். முற்காலத்தில் இப்பகுதி 'இடபபுரம்'
என்று அழைக்கப்பட்டதால் 'இடபபுரேசர்' என்ற
திருநாமம் உண்டானது.

'குரவங் கமழ்குழலாள் குடிக�ொண்டு நின்றுவிண்ணோர்
விரவுந் திருமேனி விளங்கும் வளையெயிற்றின்
அரவம் அணிந்தானை அணியாப்ப னூரானைப்
பரவும் மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே.'

ஆப்பினில்
வெளிப்பட்ட
ஆப்புடையார்

 ம. நித்யானந்தம்
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செல்வங்களுக்கு தாம் அதிபதியாக
வேண்டும் என்று எண்ணி, புண்ணியசேனன்
என்னும் சிவபக்தன் இத்தலத்திற்கு வந்து
கடும்தவம் புரிந்தான். அவனது தவத்திற்கு
மெச்சிய சிவபெருமான் காட்சி தந்து, 'குபேரன்'
என்னும் பெயரை அளித்து, செல்வங்களுக்கு
அதிபதியாக நியமித்தார். அன்று முதல்
சங்கநிதி, பதுமநிதி என்னும் இரண்டு
செல்வங்களுடன் வடதிசைக்கு அதிபதியாக
மாறினான் குபேரன்.

எ ன் று இ த்த ல த் து இ றை வ ன ை த்
த�ொழுதால் நமது வினைகள் அறும் என்று
திருஞானசம்பந்தர் அருளுகின்றார்.

இக்கோயிலின் பிரகாரத்தில் கல்லினால்
ஆன சுமார் 5 அடி உயரமுள்ள நடராஜர் சிவகாமி அம்மன் சிலை, நந்திதேவர் மத்தளம்
வாசிக்க, காரைக்கால் அம்மையார் கீழ் இருக்க,
பதஞ்சலி முனிவர் மற்றும் வியாக்ரபாதர்
வணங்க, அற்புதமாக உள்ளது. உற்சவ நடராஜப்
பெருமான், சிவகாமி சிலைகளும் உண்டு.

சுவாமியைப் ப�ோலவே அம்பிகையும்
சி றி ய அ ழ கி ய வ டி வ த் து ட ன் ' சு க ந ்த
குந்தளாம்பிகை', 'குரவங்கமழ் குழலம்மை'
என்னும் திருநாமங்களுடன் கிழக்கு ந�ோக்கி
காட்சி அளிக்கின்றார்.
வெ ளி ப் பி ர க ா ர த் தி ன் பி ன் பு ற ம்
முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வானையுடன்
கிழக்கு ந�ோக்கி காட்சி தருகின்றார். அதாவது
இத்தலத்தில் சுவாமி, அம்பாள், சுப்பிரமண்யர்
மூவரும் கிழக்குத் திசை ந�ோக்கி காட்சி
தருகின்றனர். இதற்கு 'ச�ோமாஸ்கந்த
அமைப்பு' என்று பெயர்.

மதுரையில் உள்ள பஞ்சபூதத் தலங்களுள்
இத்தலம் நீர்த் தலமாகும். சிம்மக்கல் பகுதியில்
உள்ள ச�ொக்கநாதர் க�ோயில் ஆகாயத்
தலமாகவும், கூடலழகர் க�ோயில் அருகில்
உள்ள இம்மையில் நன்மை தருவார் க�ோயில்
பூமித் தலமாகவும், தெற்கு மாசி வீதியில்
உள்ள தென்திருவாலவாயர் க�ோயில் அக்கினி
தலமாகவும், தெப்பக்குளம் முக்தீஸ்வரர் க�ோயில்
வாயுத் தலமாகவும் வணங்கப்படுகின்றன.

மே லு ம் பி ர க ா ர த் தி ல் அ னு க்ஞை
விநாயகர், வள்ளி தெய்வானை சமேத
சுப்பிரமண்யர், காசி விஸ்வநாதர், மீனாட்சி,
பைரவர் மற்றும் நவக்கிரகங்கள் தரிசனம்
தருகின்றனர்.

இக்கோயில் தீர்த்தமாக வைகை நதி
மற்றும் இடப தீர்த்தம் ஆகியவை உள்ளன.
276 தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலங்களுள்
192வது தலம். பாண்டிய நாட்டின் 14 தேவாரத்
தலங்களுள் 2வது தலம். திருஞானசம்பந்தர்
ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார். இக்கோயில் நடை
காலை 6.30 மணி முதல் மதியம் 11.30 மணி
வரையிலும், மாலை 4.30 மணி முதல் இரவு
8.30 மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும்.

ஒருசமயம் அர்ச்சகர் ஒருவர் வைகை
ஆ ற் று ம ணலை உ லை யி ல் இ ட் டு
இ றை வ னி ன் க ரு ண ை யி ன ா ல் அ தை
அன்னமாக்கிக் காட்டினார். அதனால்
சுவாமிக்கு 'அன்னவிந�ோதர்' என்ற பெயரும்
ஏற்பட்டது.
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நால்வர் பாதையுடன்...
எனக்கு ஒரு க�ோவில் செல்லும் வாய்ப்புதான்
கிடைக்கும். என் பிறந்த நாளுக்கு யாத்திரை
செல்லும்பொழுது, எனக்கு அவ்வளவு
பெ ரி த ா க த் தெ ரி ய வி ல்லை . ஆ ன ா ல்
இப்பொழுதுதான் தெரிகிறது, நான் எவ்வளவு
புண்ணியம் செய்யதிருக்க வேண்டும்.
இப்பொழுது அதை நினைத்து ஆனந்தம்
அடைகிறேன்.

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 வெ. வேணுகிருஷ்ணன்

அடுத்த யாத்திரை எப்பொழுது செல்வோம்
என்று ஆவலுடன் காத்துக் க�ொண்டிருக்கிறேன்.
அங்கு எனக்கு பல நண்பர்கள் கிடைத்தனர்.
அதற்குள் இந்த COVID வந்து நுழைந்து
விட்டது.

என் பெயர் வெ. வேணுகிருஷ்ணன்.
நான் சென்னையில் இருந்து வருகிறேன்.
நான் எத்தனை மாதங்களாக
நால்வர் பாதையில் குழுவ�ோடு
சேர்ந்து வருகிறேன் என்று எனக்கு
தெரியாது. சுரேஷ் பிரியன் அங்கிள்
சூப்பராக வழி நடத்தி வருகிறார்.
என் அம்மாவுடன் செல்வது எனக்கு
மிகவும் பிடித்திருக்கிறது.

ப ஸ் சி ல் எ ல் ல ோ ரு ம்
பாடுவதைப் பார்த்து நானும்
நன்றாகப் படித்து, பாட வேண்டும்
எ ன த�ோ ன் று ம் . ய ா த் தி ர ை
செல்வதற்கு முன், நான், என்
அம்மா மற்றும் என் தங்கை க�ௌரி,
ஒரு க�ோவிலுக்குச் சென்றோம்.
நாங்கள் அங்கே பத்மா ஆன்ட்டியை
பார்த்தோம். அங்கு உழவாரப் பணி நடந்தது.
அதில் நானும் கலந்து க�ொண்டேன் என்பதை
நினைத்து பூரிப்பு அடைகிறேன். எனக்கு
த�ோன்றும், நாயன்மார் பெருமக்களுக்கு
காட்சி அளித்திருக்கிறார். நமக்கு காட்சி
அளிக்கவில்லை என்று வீட்டிற்குப் பத்திரமாக
மாரி அங்கிள் க�ொண்டு சேர்த்து விடுகிறார்.

முதல் முறை யாத்திரை
செ ல் லு ம ் ப ொ ழு து எ ன க் கு
அவ்வளவு ஆர்வம் இல்லை.
ஆனால் வீட்டிலும் க�ோவில்களிலும் பக்திப்
பாடல்கள் பாடும்பொழுது மிக்க மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறது. நால்வர் சென்ற பாதையில்
நாமும் செல்வது ஒரு பூரிப்பு தருகிறது.
யாத்திரை செல்ல ஆரம்பித்ததில் இருந்து,
நாமும் சிவபெருமானைப் பார்க்க வேண்டும்
என்று ஒரு மிகப்பெரிய ஆசை.
த ா த்தாவை யு ம் , அ ம்மா ச் சி யை யு ம்
சந்திக்கும்பொழுது மனதிற்கு மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறது. ஒருநாள் எனக்கு மிகவும்
ஸ்பெஷல். அந்த நாள் என் பிறந்த நாள்
ஆகும். அன்று நான் பல க�ோவில்களுக்குச்
சென்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. பல
முறை எனக்குப் பிறந்த நாள் வரும்பொழுது
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நால்வர் பாதையுடன்...
இது ஒரு தனி சுகம். தலைவரும், அவர்
தம் அன்னையாரும் எல்லோருக்கும் உணவு,
நீர், இருக்க இருப்பிடம் என பார்த்துப்
பார்த்து செய்வர். இவர்கள் த�ொண்டு
ப�ோற்றுதற்குரியது.
முதன்முதலில் இலங்கைக்கு அழைத்துச்
சென்றார். ஆனந்தம் ஆனந்தம், பேரானந்தம்
கண்டேன். கண்கள் களி கூற, ப�ொறுமை,
நிதானம், க�ோபம், மிரட்டல் என்று பல
க�ோணங்களில் அவரைக் கண்டேன். நான்
என் மகனையே பார்ப்பேன்.

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 சிவ. அங்கயற்கண்ணி
சி ல வ ரு ட ங ்க ளு க் கு மு ன்னா ல்
நான் மனதளவில் மிகவும் சிரமப்பட்டுக்
க�ொண்டிருந்தேன். என் உறவினர் ஒருவர்
மூலம் சுசீலா அம்மையார் நட்பு கிடைத்தது.
இவர்தான் என்னை முதன்முதலில் தல
யாத்திரை செல்ல அழைத்து வந்தார். அப்போது
வண்டியின் அருகில் வந்தவுடன் மகன் சுரேஷ்
பிரியனின் அறிமுகம் கிடைத்தது. இவர்தான்
நான் கண்ட நால்வர் பாதை தலைவர்.
இவர் என் கணவரின் மாணாக்கர் என்பதும்
அறிமுகத்தின்போது தெரிந்து க�ொண்டேன்.
அன்றுதான் எனக்கு மறுபிறவி எனலாம்.

இவர்தம் பணி அளவிடற்கரியது. உணவு
முடிந்து ஓய்வு நேரத்தில் எல்லோரிடமும்
கலந்துரையாடி கருத்துக்களைப் பரிமாறி
எண்ணங்களைக் கேட்டறிவார். பின்பு மெதுவாக
இவர் பணி விரிவடைந்து சமயக்குரவர் தம்
குரு பூசைகளை ஒவ்வொரு க�ோயிலில்
எடுத்து நடத்தினார்.
2015ல் பெருவெள்ளம் வந்தப�ோது
அனைவருக்கும் உதவிக்கரம் நீட்டினார்.
பலரது இல்லம் தேடிச் சென்று உதவினார்.
இவர�ோடு துணை நிற்பவர்கள் எல்லோரும்
ஒத்தக் கருத்துடையவர்களே. இவரது பணி
சிறக்க வாழ்த்துகின்றேன்.

தாய்க்கு ஏற்ற மகன் ப�ோலவும், தலைவிக்கு
ஏற்ற தலைவன் ப�ோலவும், குழந்தைக்கு ஏற்ற
தகப்பன் ப�ோலவும், வயதில் மூத்தவர்களுக்கு
அன்பு காட்டும் மருத்துவர் ப�ோலவும் வேடமிட்டு
அனைவரையும் மகிழ வைப்பவர் இவர்.
பல தலங்களுக்கு இவர�ோடு சென்றேன்.
நான் அறிமுகப்படுத்திய என்
உறவினர்கள் 276 தலங்களையும்
முடித்து விட்டனர். இறைவன் எனக்கு
இடைவெளி க�ொடுத்துள்ளார்.

திருமுறைத் தலங்கள் தவிர, திருப்புகழ்த்
தலங்களையும் தேடி அலசி கண்டுபிடித்து
அ ன ை வ ர ை யு ம் அ ழ ை த் து ச்
செல்கிறார். இது மிகவும் சிரமம்.
இதனை வெகு இலாவகமாக
எங்கள் மகன் செய்து முடிப்பார்.
ந ா ன் ப ல மு றை இ வ ர�ோ டு
சென்றுள்ளேன். ஒருநாள் கூட
பசி பட்டினி என்பது இல்லை.
நேரம் தவறாமல் வய�ோதிகர்

ஒவ்வொரு மாதமும் சனி,
ஞாயிறு வராதா என மனம் ஏங்கும்.
யார் யாரெல்லாம் வருகின்றார்கள்
என்று நண்பர்களை மனம் தேடும்.
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வருத்தப்படாமல் அனுபவிக்க அருமையாக
த�ொண்டு செய்பவர்.

இவரது புகழ் ஆல்போல் தழைத்து
அருகு ப�ோல் வளைந்து மதிப�ோல் வளர்ந்து
ஞாயிறு ப�ோல் நிலைத்து அருவி ப�ோல்
க�ொட்டி எல்லோருக்கும் பயன்பட வேண்டும்.
இவர் த�ொண்டு சிறக்கப் பல்லாற்றும் உதவும்
அன்பர்களுக்கும் குழுவினருக்கும் நன்றி
நன்றி நன்றி.

நம் சைவ சமயத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டி
புத்தக ங்க ள், கையேடுகள் க�ொடுத்து
அ ன ை வ ர ை யு ம் ம கி ழ ச் செய்வார் .
அரங்குகளுக்குச் சென்று நம் தலயாத்திரை
பற்றி கூறுவார்.

மகன் சுரேஷ் பிரியன் அன்பும் பண்பும்
உழைப்பும் சிறக்க என் பெருமானை
வேண்டுகின்றேன். வாழ்க உம் புகழ். வளர்க
உம் த�ொண்டு. இறையருள் உம்மோடு என்றும்
இருப்பதாக!

டிசம்பர் 2020 புரவலர்கள்

சிவச்செல்வி

ஷ�ோபனா

சிவத்திரு

சிவத்திரு

குமரவேல் பாலசுப்ரமணியன்

சிவத்திருமதி

மல்லிகா

சிவத்திரு

சிவக்குமார்

எமனுக்கு என்னிடம் என்ன வேலை?...வாரியார் ம�ொழிகள்
பாயும் ந�ோயும் இன்றி ஆர�ோக்கியமாக வாழ்வது அவசியமாகும். நீண்ட நாள் வாழ்வதும்
முக்கியமானது
1. உடலின் நலத்திற்காக பாலருந்த வேண்டும்
2. எண்ணெயிட்டுக் க�ொண்டால் வெந்நீரில் குளிக்க வேண்டும்
3.	காலை வெயிலில் இருக்கக் கூடாது
4. மலஜலங்களை அடக்கப் படாது
5. இடதுபுறமாகப் படுத்து துயில வேண்டும்
6. கிழங்குகளை உண்ணுதல் கூடாது
7. புளித்த தயிர் உண்ண வேண்டும்
8. முதல் நாளில் சமைத்ததை சுண்டக் கறியென்று உண்ணுதல் கூடாது
9.	பசித்தால�ொழியப் புசிக்கக் கூடாது.

இவ்வாறு இருந்தால் எமனுக்கு என்னிடம் என்ன வேலை?...
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தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் - 3

ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞானசம்பந்த
தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள்
ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞானசம்பந்த தேசிக
பரமாச்சாரிய சுவாமிகள், இம்மாதம் நம்
தமிழகம் கண்ட ஞானிகள் பகுதியில் நமக்கு
அருள் வழங்க வந்துள்ளார். பதினாறாம்
நூற்றாண்டில் (கிபி 1550 - கிபி 1575)
அவதரித்து, பார்புகழும் தருமை ஆதீனத்தை
த�ோற்றுவித்த பெருமை இவரைச்சாரும்.
சுவாமிகளின் வரலாறு பின்வருமாறு.

இளமைப்பருவம்:
தென்பாண்டி நாட்டில் அருட்தலமாம்
திருவில்லிபுத்தூரில் சுப்ரமணிய பிள்ளை மீனாட்சியம்மை என்ற நற்தம்பதிக்கு கிபி 1550ம்
ஆண்டில் மகவாக அவதரித்தார் சுவாமிகள்.
திருவருள் பெற்ற ஆளுடைப் பிள்ளையைப்
ப�ோலவே தங்கள் மகவும்
சி வ ஞ ா ன ம் பெற் று த்
திகழ வேண்டும் என்ற
அவாவில் ஞானசம்பந்தன்
என்ற பெயரைச் சூட்டி
வளர்த்தனர் பெற்றோர்.
ஒருநாள் அப்பெற்றோர்
த ங ்க ள் ம க னு ட ன்
திருவில்லிபுத்தூரிலிருந்து
புறப்பட்டு உலகாளும்
அம்மையப்பராம் மீனாட்சி
ச�ொக்கநாதரை வணங்கும்
ப�ொருட்டு மதுரையம்பதி
வந்தடைந்தனர். பின்னர்

அங்கு இறைவனையும், இறைவியையும் கண்டு
வணங்கிப் புறப்படுகையில் ஞானசம்பந்தர் தம்
ஆன்மாவுக்கு தாய் தந்தையாம் இறைவனை
விட்டுப்பிரிய மனமில்லாது, தன் பெற்றோருக்கு
விடைக�ொடுத்து அனுப்பிவிட்டு மதுரையிலேயே
தங்கி இறைவனை வழிபட்டு வந்தார்.

அருள் வரலாறு:
ந ா ள் த ோ று ம் ஞ ா னசம்ப ந ்தர்
ப�ொற்றாமரைக் குளத்தில் நீராடுகையில்,
பல அடியார்கள் குளக்கரையில் அமர்ந்து
சிவபூசை செய்வதைக் கண்டு தாமும்
அதுப�ோல் பூசை செய்ய விரும்பினார். தாம்
பூசை செய்ய ஒரு இலிங்க மூர்த்தியைத்
தந்தருளுமாறு ச�ொக்கநாதரை வேண்டினார்.
அன்றிரவு அவர் கனவில்
த�ோன்றிய இறைவன்,
த ா ம் ப�ொ ற ் றா ம ர ை க்
கு ள த் தி ன் ஈ ச ா ன்ய
மூ லை யி ல் நீ ரு க் கு ள்
இருப்பதாகவும், தம்மை
எடுத்துப் பூசிக்கும்படியும்
அருளினார். அவ்வாறே
ம று ந ா ள் ஆ வ லு ட ன்
கு ள த் தி ன் ஈ ச ா ன்ய
ப ா க த் தி ல்
மூ ழ் கி
இலிங்க மூர்த்தி கையில்
கி டைக்கப ் பெ ற ் றார் .
பூசைக்குரிய தெய்வம்
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கை யி ல்
கி டை த் து ம்
தாம் முறையாக
ஆ ச ா ரி ய ரி ட ம்
சி வ தீ க் ஷை
பெறாததால் பூசை
செய்ய இயலாமல்
த வி த்தார்
ஞ ா னசம்ப ந ்தர் .
தமக்கு நல்வழி
காட்டியருளுமாறு
இ றை வ ன ை
வே ண ்ட வே ,
அ ன் றி ர வு ம்
ச�ொக்க ந ா த ப்
பெ ரு ம ா ன்
ஞானசம்பந்தரின்
கனவில் த�ோன்றி
" தி ரு க்க யி ல ா ய
பரம்பரை திருநந்தி மரபு மெய்கண்ட
சந்தானாச்சாரியார் வழிவந்த கமலை
ஞானப்பிரகாசர் திருவாரூரில் இருக்கிறார்.
அவரிடம் வருகின்ற ச�ோமவாரத்தில் சென்று
ஞ ா ன�ோ ப தேச ம் பெற் று த் த ன்னை ப்
பூசிக்குமாறு" அருளி மறைந்தார். கமலை
ஞானப்பிரகாசரின் கனவிலும் அவ்வாறே
அருளினார் எம்பெருமான்.
தாய்ப்பசுவைத் தேடும் கன்று ப�ோல்
மதுரையிலிருந்து புறப்பட்டு திருவாரூர்
வந்தடைந்தார் ஞானசம்பந்தர். அங்கு
பூங்கோயிலில் சித்தீச்சரம் தென்முகக்கடவுள்
சந்நிதியில் அமர்ந்திருந்த ஆசாரியரைக்
கண்டு, இறைவனின் அருளாணையை
விளக்கினார். ஆசாரியரும் அதை ஆம�ோதித்து

ஞானசம்பந்தருக்கு
ஞான�ோபதேசம்
வ ழங் கி
ஆட்கொண்டார்.
தாம் தேடிய அருள்
கைவரப்பெற்றது
குறித்து மகிழ்ந்த
ஞ ா னசம்ப ந ்தர்
இ றை வ னு க் கு
நன்றி கூறி, அன்று
முதல் திருவுக்கு
பூ சை க ளு ம்
கு ரு வு க் கு
பணிவிடைகளும்
செய்துவந்தார்.
ஒ ரு ந ா ள்
ஆ ச ா ரி ய ா ர் ,
தி ரு வ ா ரூ ர்
தி ய ா கேச ப்
பெருமானின் அர்த்தசாமப் பூசையில்
கலந்துக�ொண்டு இல்லம் திரும்புகையில், நாளும்
கைவிளக்குப் பணிசெய்யும் பணியாளர் வராததால்
ஞானசம்பந்தரே கைவிளக்கு ஏந்தி தம் குருவுக்கு
முன்சென்றார். சிவசிந்தனையில் ஈடுபட்டிருந்த
ஆசாரியர் தம் இல்லம் அடைந்ததும் ஏத�ோ
எண்ணப்போக்கில் ஞானசம்பந்தரை நிற்க என்று
கூறிவிட்டு இல்லம் புகுந்தார். ஞானசம்பந்தரும்
ஆசாரியரின் கட்டளையை சிரமேற்கொண்டு,
இரவு விடாது பெய்த மழையில் அசையாது
நின்றிருந்தார். இறைவனின் திருவிளையாடல்
ப�ோலும். த�ொடர்ந்து பெய்த மழையானது,
சிவாநுபூதியில் திளைத்திருந்த ஞானசம்பந்தரை
நனைக்க இயலாமலும், அவர் கைவிளக்கை
அணைக்க இயலாமலும் த�ோற்றது. மறுநாள்
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வைகறையில் வாசலுக்கு வந்த குருபத்தினி,
இரவு முழுவதும் ஞானசம்பந்தர் சுடர்விடும்
கைவிளக்குடன் வாசலிலேயே நிற்பது கண்டு
ஓட�ோடி தம் பதியிடம் எடுத்துரைத்தார். விரைந்து
வந்த ஆச்சாரியார், ஞானசம்பந்தருக்கு திருவருள்
கைகூடப் பெற்றதை உணர்ந்து, "இன்று
முதல் நீ குருஞான சம்பந்தனாக இருந்து
பக்குவம் உடையர்களுக்கு ஞான�ோபதேசம்
செய்யும் ஆசாரியனாக விளங்குவாயாக" என்று
வாழ்த்தியருளினார்.

திரிபதார்த்த ரூபாதி தசகாரிய அகவல்,
ந வ ர த் தி ன ம ா லை , ஞ ா ன ப் பி ர க ா ச
ம ா லை , பி ரச ா த ய�ோ க ம் , மு த் தி
நிச்சயம் என்பன சுவாமிகள் அருளிய
நூ ல்க ளு ள் சி ல வ ா ம் . இ ந் நூ ல்க ள்
ப சு , ப தி , ப ா ச ம் ஆ கி ய வ ற் றி ன்
ப�ொருளையும், உண்மையையும் தெளிவுற
விளக்கும் வண்ணம் இனிமையாகவும்,
எளிமையாகவும் அமைந்துள்ளன.

தம் குருவைப் பிரிய மனமில்லாத
ஞானசம்பந்தர், "தான் எங்கு செல்வேன்;
எவ்வாறு இருப்பேன்" என்று கலங்கி
கு ரு வி ட ம் வி ண ்ண ப் பி க்க , அ த ற் கு
குருவும், "மாயூரத்தின் ஈசான்ய பாகத்தில்
வில்வாரண்யமாய் விளங்கும் தருமபுரத்தில்
இருந்து தக்கவர்களுக்கு ஞான�ோபதேசம்
செய்து வரும்படியும், குருவாரந்தோறும் தம்மை
வந்து தரிசிக்கும்படியும்" அருளினார்.

குருஞானசம்பந்தர், தாம் நிறுவிய
தருமை ஆதீனத்தை த�ொடர்ந்து வழிநடத்தும்
ப�ொருட்டு தம் சீடராம் ஆனந்த பரவசர்
என்பாருக்கு உபதேசம் அளித்து பின்னர்
தாம் ஜீவசமாதியில் அமரும்பொருட்டு
நிட்டை கூடினார்கள். ஸ்ரீஆனந்த பரவசர்
த ம் கு ரு வ ா ன ஞ ா னசம்ப ந ்த ரு ட ன்
ஞானநிலையில் தாமும் நிட்டை கூடவே,
மற்ற சீடர்களின் வேண்டுதலுக்கு இரங்கிய
குருஞானசம்பந்தர், ஜீவசமாதியினின்றும்
வெளிவந்து, ஸ்ரீசச்சிதானந்த தேசிகருக்கு
உ ப தேச ம் அ ரு ளி , பி ன் மீ ண் டு ம்
ஜீ வ ச ம ா தி யி ல் எ ழு ந ்த ரு ளி ன ா ர ்க ள் .
சுவாமிகள் ஜீவசமாதி அடைந்த இடத்தில்
அவரின் ஆன்மார்த்த வழிபடு மூர்த்தியை
பிரதிட்டை செய்து, அங்கு ஞானபுரீஸ்வரர்
ஆலயத்தை எழுப்பி வழிவழியாக தருமை
ஆதீனகர்த்தர்கள் இன்றளவும் சீருடனும்,
சி ற ப் பு ட னு ம் வ ழி ப ட் டு வ ரு வ து ட ன் ,
ம க்க ளு க் கு ம் அ ரு ள ா சி வ ழங் கி
வருகிறார்கள். ஆதீனத்திற்கு உட்பட்ட
ஆலயங்களைப் புனரமைத்து குடமுழுக்கு
விழா நடத்தி என்றென்றும் நாம் இறையருள்
பெற்றுய்யுமாறு அருளி வருகிறார்கள்.

தருமை ஆதீனம்:
குருவிடம் விடைபெற்ற ஞானசம்பந்தர்,
தம் ஆன்மார்த்த வழிபடுப�ொருளான இலிங்க
மூர்த்தியுடன் திருவாரூரிலிருந்து புறப்பட்டு
தருமபுரத்தை அடைந்து அங்கு தருமை
ஆதீனத்தை நிறுவி, தம் ஆன்மார்த்த
மூர்த்திக்கு பூசைகள் செய்து வந்தார். மிக்க
அன்போடும், விவேகத்தோடும், இறைவனை
அடையும் தேடலுடன் ஓடிவரும் தக்கவர்களுக்கு
ஞான�ோபதேசம் அருளி வந்தார்.

அருள்நூல்கள்:
சி வ ப �ோ க ச ா ர ம் , ச�ொக்க ந ா த
வெண்பா, ச�ொக்கநாதக் கலித்துறை,

தருமை ஆதீன பரம்பரை :
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 க�ோதை

நவம்பர் 2020
"கண்டுபிடியுங்களேன்..." விடை
1. திருஞானசம்பந்தர் பதிகம் எழுதிய ஏடு நீரை எதிர்த்து கரை ஒதுங்கிய தலம்
எது? திருவேடகம்
2. அப்பர் சுவாமிகளின் "நாமார்க்குங் குடியல்லோம்" பதிகம் எந்த வகை
திருத்தாண்டகம்? ப�ொது மறுமாற்றம் திருத்தாண்டகம்
3. சில்பா சிற்பி வடித்த மூன்று முருகப்பெருமான் சிலைகள் உள்ள தலங்கள்
எவை? புரவாச்சேரி, எட்டுக்குடி, எண்கண்
4. மாணிக்கவாசகர் திருவாரூரில் அருளிய பதிகம் எது? திருபுலம்பல்
5. 	சங்கிலி நாச்சியார் அவதார திருத்தலம் எது? ஞாயிறு, திருவள்ளூர் மாவட்டம்

1

2

3

4

மாயூரத்தின் நாற்திசை வள்ளல்கள்
 மேற்கே மூவலூரில் வழிகாட்டும் வள்ளல்
 வடக்கே உத்திர மாயூரத்தில் கைகாட்டும் வள்ளல்
 தெற்கே பெருஞ்சேரியில் ம�ொழிகாட்டும் வள்ளல்
 கிழக்கே திருவிளநகர் துறைகாட்டும் வள்ளல்
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சக்தி பீடங்கள்
சிவன், விஷ்ணு, விநாயகன், முருகன்
ஆகிய�ோருக்குத் தனிக் க�ோயில்கள் இருப்பது
ப�ோன்று ல�ோக மாதாவாக உலகைக்
காத்தருளும் அம்மனுக்கும் இந்தியா முழுவதும்
ஏராளமான க�ோயில்கள் உள்ளன. தேவி
பாகவதம் என்ற நூலில் அம்பிகைக்கு 108
சக்தி பீடங்கள் என்று ச�ொல்லப்பட்டாலும்,
தந்திர சூடாமணி என்னும் நூல் சக்தி
பீடங்களின் எண்ணிக்கை 51 மட்டுமே என்று
கூறகிறது.
பிரளயம் முடிந்து மீண்டும் ஜீவராசிகள்
உண்டான ப�ோது ஈசன் உடுக்கை அடித்துக்
க�ொண்டு பாரதம் முழுவதும் சுற்றி வந்தார்.
உடுக்கையிலிருந்து ‘அ’ முதல் ‘ஷ’ வரை
51 அக்ஷரங்கள் த�ோன்றி, அவை அக்ஷர
பீடங்களாக உமா தேவியின் சிதைந்த
உடல் பாகங்கள் மண்ணில் விழுந்த 51
இடங்களில் விழுந்தன. அவ்வாறு விழுந்த
ஒவ்வொரு இடமும் ‘சக்தி பீடங்களாக’ மாறிக்,
கலியுகத்தில் சக்தி ஸ்வரூபமாக உமாதேவி
மக்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறாள்.

51 சக்தி பீடங்கள் பின்வருமாறு:
1

மூகாம்பிகை-க�ொல்லூர்
(அர்த்தநாரி பீடம்), கர்நாடகா

2. காமாட்சி-காஞ்சிபுரம்
(காமக�ோடி பீடம்), தமிழ்நாடு
3. மீனாட்சி-மதுரை
(மந்திரிணி பீடம்), தமிழ்நாடு
4. விசாலாட்சி-காசி
(மணிகர்ணிகா பீடம்) உத்தரப்பிரதேசம்

 ஜனனி ரமேஷ்

5. 	சங்கரி-மகாகாளம்
(மக�ோத்பலா பீடம்) மத்தியப்பிரதேசம்
6. பர்வதவர்த்தினி-ராமேஸ்வரம்
(சேது பீடம்), தமிழ்நாடு
7. அகிலாண்டேஸ்வரி-திருவானைக்கா
(ஞானபீடம்), தமிழ்நாடு
8. அபீதகுஜாம்பாள்-திருவண்ணாமலை
(அருணை பீடம்), தமிழ்நாடு
9. கமலாம்பாள்-திருவாரூர்
(கமலை பீடம்), தமிழ்நாடு
10. பகவதி-கன்னியாகுமரி
(குமரி பீடம்), தமிழ்நாடு
11. மகாகாளி-உஜ்ஜையினி
(ருத்ராணி பீடம்), மத்தியப் பிரதேசம்
12. மங்களாம்பிகை-கும்பக�ோணம்
(விஷ்ணு சக்தி பீடம்), தமிழ்நாடு
13. 	வைஷ்ணவி-ஜம்மு(வைஷ்ணவி பீடம்), காஷ்மீர்
14. நந்தா தேவி-விந்தியாசலம்(விந்தியா பீடம்), மிர்ஜாப்பூர்
15. பிரம்மராம்பாள்-ஸ்ரீ சைலம்
(சைல பீடம்), ஆந்திரா
16. மார்க்கதாயினி-ருத்ரக�ோடி
(ருத்ரசக்தி பீடம்), இமாசலபிரதேஷ்.
17. ஞானாம்பிகை-காளஹஸ்தி
(ஞான பீடம்), ஆந்திரா
18. காமாக்யா-கவுகாத்தி
(காமகிரி பீடம்) அஸ்ஸாம்
19. 	சம்புநாதேஸ்வரி-ஸ்ரீநகர்
(ஜ்வாலாமுகி பீடம்) காஷ்மீர்
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20. அபிராமி-திருக்கடையூர்
(கால பீடம்), தமிழ்நாடு

36. பிரம்மவித்யாம்பிகை-திருவெண்காடு
(பிரணவ பீடம்), தமிழ்நாடு

21. பகவதி-க�ொடுங்கலூர்
(மகாசக்தி பீடம்), கேரளா

37. தர்மசம்வர்த்தினி-திருவையாறு
(தர்ம பீடம்), தமிழ்நாடு

22. மகாலட்சுமி-க�ோலாப்பூர்
(கரவீர பீடம்) மகாராஷ்டிரம்

38. திரிபுரசுந்தரி-திருவ�ொற்றியூர்
(இஷீபீடம்), தமிழ்நாடு

23. ஸ்தாணுபிரியை-குருக்ஷத்ரம்
(உபதேச பீடம்) ஹரியானா

39. மகிஷமர்த்தினி-தேவிபட்டினம்
(வீரசக்தி பீடம்), தமிழ்நாடு

24. மகாகாளி-திருவாலங்காடு
(காளி பீடம்) தமிழ்நாடு

40. நாகுலேஸ்வரி-நாகுலம்(ஒட்டியாணபீடம்), இமாசலப் பிரதேசம்

25. பிரதான காளி-க�ொல்கத்தா
(உத்ர சக்தி பீடம்) மேற்கு வங்காளம்

41. திரிபுர மாலினி-கூர்ஜரம் அருகில்
ஜாலந்திரம் (ஜாலந்திர பீடம்) பஞ்சாப்

26. 	பைரவி-பூரி-(பைரவி பீடம்) ஒரிசா

42. திரியம்பக தேவி-திரியம்பகம்(திரிக�ோணபீடம்), மகாராஷ்டிரம்

27. மாணிக்காம்பாள்-திராக்ஷராமா
(மாணிக்க பீடம்) ஆந்திரா
28. அம்பாஜி-துவாரகை-,பத்ரகாளி
(சக்தி பீடம்) குஜராத்
29. பராசக்தி-திருக்குற்றாலம்
(பராசக்தி பீடம்), தமிழ்நாடு
30. முக்தி நாயகி-ஹஸ்தினாபுரம்
(ஜெயந்தி பீடம்) ஹரியானா
31. லலிதா-ஈங்கோய் மலை, குளித்தலை
(சாயா பீடம்) தமிழ்நாடு
32. காயத்ரி-ஆஜ்மீர் அருகில் புஷ்கரம்
(காயத்ரி பீடம்) ராஜஸ்தான்
33. 	சந்திரபாகா-ச�ோமநாதம்
(பிரபாஸா பீடம்) குஜராத்

43. 	சாமுண்டீஸ்வரி-மைசூர்
(சம்பப்பிரத பீடம்) கர்நாடகா
44. ஸ்ரீலலிதா-பிரயாகை
(பிரயாகை பீடம்) இமாசலப்பிரதேசம்
45. நீலாம்பிகை-சிம்லா
(சியாமள பீடம்) இமாசலப்பிரதேசம்
46. பவானி-துளஜாபுரம்
(உத்பலா பீடம்) மகாராஷ்டிரா
47. பவானி பசுபதி-காட்மாண்ட்
(சக்தி பீடம்) நேபாளம்
48. மந்த்ரிணி-கயை
(திரிவேணி பீடம்) பீகார்
49. பத்ரகர்ணி-க�ோகர்ணம்
(கர்ண பீடம்) கர்நாடகா

34. விமலை, உலகநாயகி பாபநாசம்
(விமலை பீடம்), தமிழ்நாடு

50. விரஜை ஸ்தம்பேஸ்வரி-ஹஜ்பூர்
(விரஜா பீடம்) உத்தரப் பிரதேசம்

35. காந்திமதி-திருநெல்வேலி
(காந்தி பீடம்), தமிழ்நாடு

51. தாட்சாயிணி-மானஸர�ோவர்
(தியாக பீடம்) திபெத்.
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திருப்பணி வேண்டுக�ோள்

ச�ௌந்திரநாயகி சமேத அஸ்திரபுரீஸ்வரர்
திருக்கோயில், ஆனூர்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், செங்கல்பட்டில் இருந்து சுமார் 20 கி.மீ. த�ொலைவில் அமைந்துள்ளது
ஆனூர் கிராமம். ப�ொன் விளைந்த களத்தூரிலிருந்து 5 கி.மீ. த�ொலைவு. இவ்வூரில்
பழமை வாய்ந்த ச�ௌந்திரநாயகி சமேத அஸ்திரபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது.
ச�ோழர்கள் மற்றும் பல்லவர்களால் திருப்பணி செய்யப்பட்ட த�ொன்மை வாய்ந்த இக்கோயில்
காலப்போக்கில் சிதிலமடைந்து விட்டது. தற்போது சில அன்பர்கள் ஒன்று சேர்ந்து இக்கோயிலின்
புனரமைப்புப் பணியை மேற்கொண்டுள்ளனர். இக்கோயிலில் உள்ள மூலவரும், அம்பிகையும்
பெரிய வடிவத்தில் தரிசனம் தருகின்றனர். இவரை வழிபட்டால் நீதிமன்ற வழக்கு, கடன்
பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபடலாம் என்பது நம்பிக்கை. இத்தலத்தில் அருள்பாலிக்கும்
தட்சிணாமூர்த்தி கல்லால மரம் இன்றி காட்சி அளிக்கின்றார். மேலும் விநாயகர், வள்ளி
தேவசேனா சுப்பிரமண்யர், பிரம்மா, துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர், ஜேஸ்டா தேவி, பைரவர்
ஆகிய�ோரும் அருள்பாலிக்கின்றனர். இக்கோயிலின் திருப்பணிக்கு விருப்பமுள்ள அன்பர்கள்
நன்கொடை வழங்கலாம்.

த�ொடர்பு எண் : 9551066441
A/c Name : Anoor Village Development Trust
SB A/c No. 577332632
Bank : Indian Bank, Branch : P.V. Kalathur
IFSC : IDIB000P061
CBS Code : 00382

டிசம்பர் 2020 கண்டுபிடியுங்களேன்...
1. திருஞானசம்பந்தரின் “யாமாமாநீ யாமாமா யாழீகாமா” என த�ொடங்கும்
திருப்பதிகத்தின்” சிறப்பு பெயர் என்ன?
2. எந்த தலத்திற்கு எம்பெருமான் திருநாவுக்கரசரை அழைத்து திருவடி சூட்டியருளினார்?.
3. ஆரூரில் சுந்தரர் வலக் கண் வேண்டி மிக உருக்கமாக பாடியருளிய பதிகம்
எது?
4. காமனும் ரதியும் மீண்டும் இணைந்த திருவிசைப்பா தலம் எது?
5. திருவாசகத்தில் உத்திரக�ோசமங்கை தல பெயரை எத்தனை இடங்களில்
மணிவாசக சுவாமிகள் வழங்கியுள்ளார்?
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திருமுறை சிந்தனை

திருசுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம்

ஏழாம் திருமுறை : 48. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி
பண்: பழம் பஞ்சுரம் பாடல் எண்: 01
மற்றுப் பற்றெனக் கின்றி நின்திருப் பாத மேமனம் பாவித்தேன்
பெற்ற லும்பிறந் தேன்இ னிப்பிற வாத தன்மைவந் தெய்தினேன்
கற்ற வர்தொழு தேத்துஞ் சீர்க்கறை யூரிற் பாண்டிக் க�ொடுமுடி
நற்ற வாஉனை நான்ம றக்கினுஞ் ச�ொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

ப�ொழிப்புரை :
கற்றவர்கள் வணங்கித் துதிக்கின்ற புகழையுடைய கறையூரில் உள்ள,
`திருப்பாண்டிக் க�ொடுமுடி` என்னும் க�ோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற, நல்ல
தவவடிவினனே, எனக்கு வேறு துணையில்லையாகும்படி, உனது திருவடியையே
துணையாக மனத்தில் துணியப்பெற்றேன்; அவ்வாறு துணியப்பெற்ற பின்பே , நான்
மனிதனாய்ப்பிறந்தவனாயினேன்; அதுவன்றி, இனிய�ொரு பிறப்பிற் சென்று பிறவாத
தன்மையும் என்னை வந்து அடையப்பெற்றேன்; இனி உன்னை நான் மறந்தாலும், என்
நா, உனது திருப்பெயராகிய, ` நமச்சிவாய ` என்பதனை, இடையறாது ச�ொல்லும்.

சைவ சித்தாந்த சிந்தனை
அருணந்தி சிவாச்சாரியார் அருளிய

சிவஞான சித்தியார் - 02 மங்கல வாழ்த்து
ஆதிநடு அந்தமிலா அளவில் ச�ோதி அருள்ஞான மூர்த்தியாய் அகிலம் ஈன்ற
மாதினையும் ஒருபாகத் தடக்கி வான�ோர் மகுடசூ ளாமணியாய் வையம் ப�ோற்றப்
பாதிமதி யணிபவளச் சடைகள் தாழப் படர�ொளிஅம் பலத்தாடும் பரனார் பாதத்
தாதுமலி தாமரைகள் சிரத்தே வைத்துத் தளராத பேரன்பு வளரா நிற்பாம்.

ப�ொழிப்புரை :
சிவபெருமான் - முதல்நடு இறுதியின்றி ஒருவராலும் அறியப்படாத பரச�ொரூபப்
பிரகாசத்தையுடைய அருளாகிய ஞானமே திருமேனி யாகக்கொண்டு தனது
காருண்யத்தினாலே சகளீகரித்துப் பிரபஞ்சத்தை யுண்டாக்கிய அந்தப் பரமேசுவரியையுந்
தன்னிடப்பாக முழுதினும் அடக்கிப் பிரமன் மால் முதலாகிய தேவர்களது
மகுடரத்திநம்போலும் மிக்க சத்தி சிவமாகிய சகள நிஷ்கள் ச�ொரூபமாய் உலகத்துள்ளார்
துதிப்ப ஒற்றைக்கலையை அலங்காரமாக அணிந்த பவளம்போன்ற சடைகளைத்
தாழவிட்டு விரிந்த ஒளியையுடைய திருவம்பலத்தின்கண்ணே நிருத்தஞ் செய்தருளுகின்ற
மேலான பரமனது சீபாதங்களாகிய தாதுக்கள் மிக்க தாமரைகளைத் தலையின்மீது
வைத்துத் தளர்ச்சியில்லாத மிக்க அன்பு மிகவும் உண்டாம்படி நில்லா நின்றேம்.
நன்றி : thevaaram.org
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இராமேஸ்வரம் மற்றும் உத்தரக�ோசமங்கையில் மஹாபிஷேகம்,
திருவாசகம் பாராயணம் - நவம்பர் 2014

அமைப்பின் இரண்டாம் ஆண்டில் 85 அன்பர்கள்
பங்குக�ொண்ட பெருவிழா மற்றும் வழிபாடு
திருநீலகண்டம் 18 டிசம்ப 2020

அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன் உடனமர் சுந்தரேஸ்வரர், திருஆலவாய்

ஆடக மதுரை அரசே ப�ோற்றி!

