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ஆசிரியர் பக்கம்
இணையார் திருவடி என்தலைமேல் வைத்தலுமே
துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையுந் துறந்தொழிந்தேன்
அணையார் புனற்றில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
புணையாளன் சீர்பாடிப் பூவல்லி க�ொய்யாம�ோ!

- மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம்
மார்கழி மாதம் த�ொடங்குகிறது. இம்மாதத்தின்
முப்பது நாட்களும் காலை நேரத்தில்
திருக்கோயிலுக்குச் சென்று திருவெம்பாவை,
திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடி இறைவனை
வழிபட வேண்டும். அப்போது நடைபெறும்
மார்கழி மாத அபிஷேகத்தில் கலந்துக்
க�ொண்டு இறையருளைப் பெறலாம்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
சிவபெருமானின் ஐந்தொழில்களான
படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல்,
அருளுதல் என்பதைக் குறிப்பது நடராஜ
மூர்த்தம். ஒரு கையில் உள்ள உடுக்கை
படைத்தலையும், மற்றொரு கையில் உள்ள
நெருப்பு அழித்தலையும், அடைக்கலம்
தரும் கை காத்தலையும், ஆடிய பாதம்
அ ரு ளு தலை யு ம் , ஊ ன் றி ய ப ா த ம்
மறைத்தலையும் குறிக்கின்றது.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
'திருவாழ்கொளிபுத்தூர்' தலத்தையும்,
அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில்
'உஜ்ஜயினி ருத்ராணி பீடம்' தலத்தையும்,
சே வ ற் க ொ டி ய�ோ னி ன் தி ரு ப் பு க ழ் த்
தலங்களில் 'இஞ்சிக்குடி' முருகனையும்,
'சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள்' த�ொடரில்
'ஏகபாத மூர்த்தி'யையும் தரிசிக்க உள்ளோம்.

நடராஜப் பெருமானை மகாவிஷ்ணு,
பிரம்மா, இந்திராதி தேவர்கள், முனிவர்கள்
மட்டுமல்லாது மக்களாகிய நாமும் தரிசிக்கும்
முக்கியமான ஒருநாள் 'ஆருத்ரா தரிசனம்'
எனப்படும் மார்கழித் திருவாதிரைத் திருநாள்.
ஆடல்வல்லானுக்கு வருடத்திற்கு ஆறு
முறை நடைபெறும் அபிஷேகத்தில் மிகவும்
முக்கியமானது ஆருத்ரா அபிஷேகமாகும்.
அ பி ஷே க மு ம் , அ தை த் த�ொ ட ர் ந் து
நடைபெறும் ஆருத்ரா தரிசனக் காட்சியும்
நாம் அனைவரும் கண்டு, தரிசித்து பேறு
பெற வேண்டிய நிகழ்வாகும்.

மேலும் அன்பும் அருளும், த�ொண்டை
நாட்டின் அறுக�ோணத் தலங்கள், திருமுட்டம்
(ஸ்ரீமுஷ்ணம்) திருப்புகழ் தல வழிபாடு
பற்றிய கட்டுரை ஆகியவையும் இடம்
பெறுகின்றன.
அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

இந்த மாதத்தில் தேவர்களுக்கு
அதிகாலை நேரமாகக் குறிப்பிடப்படும்
திருநீலகண்டம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்
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சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 2

ஏகபாத மூர்த்தி

சிவனுடைய சில அபூர்வமான வடிவங்கள்
சிலைகளாக, வெகு அபூர்வமான க�ோயில்
திருச்சுற்றுகளில் இருக்கின்றன. இவைகளை
நாம் பார்த்து அனுபவிக்கலாம் என்ற
ஒரு முயற்சியில் இறங்கி இருக்கிற�ோம்.
க�ோயிலுக்கு ப�ோன�ோமா; சாமியைக்
கும்பிட்டோமா; வந்தோமா என்பதெல்லாம்
மிக தவறான ஒரு பழக்கம்.

ஊழிக் காலத்தின்போது படைக்கும்
த�ொழிலுக்கும், காக்கும் த�ொழிலுக்கும்
தேவை இல்லாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு
விடுகிறது. அனைத்தும் வெடித்துச் சிதறி
அழிந்து, ஒரு பெரும் உருவமாகி, சிவனுடைய
உடல�ோடு ஐக்கியமாகிப் ப�ோகும் ஒரு
நிகழ்வு என்று நாம் க�ொள்ளலாம். இதுதான்
ஊழிக்காலம்.

ஒரு க�ோவில் என்பது ஒரு பெரும்
கலைப்பொக்கிஷம் என்பதை நினைவுறுத்த
தான் இந்த த�ொடர். சென்ற மாதம் ஜலந்தர
சம்ஹார மூர்த்தி என்ற அபூர்வ சிற்ப
வடிவத்தை பற்றி அறிந்துக் க�ொண்டோம்.
இந்த மாசம் 'ஏகபாத மூர்த்தி' என்ற
மிக மிக அபூர்வமான சிவனுடைய சிற்ப
வடிவம் பற்றி அறிந்து க�ொள்வோமா? இந்த

எனவே அந்த நேரத்தில் சிவபெருமான்
தான் மிகப் பிரதானமான மூர்த்தியாக
அ மை கி ற ா ர் . அ வ ர் பி ர ம்மன ை யு ம்
விஷ்ணுவையும் தன்னோடு இணைத்துக்
க�ொண்டு ஒரே பாதத்தில் நிற்பது ப�ோன்ற

திருவ�ொற்றியூர் க�ோயிலில் ஏகபாத மூர்த்தி
திருநீலகண்டம்

கி. ம�ோகன்

ஏகபாத மூர்த்தியை நம் 98406 70660
தமிழ்நாட்டில் மூன்றே மூன்று இடங்களில்தான்
நாம் காணமுடியும்.
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ஒரு வடிவத்தை நமக்கு காட்டுகிறார்கள்
சிற்பிகள்.

த�ொடுவாய் ஆனந்தக் கூத்திடுவாய்" என்று
உமையம்மையும் சிவனும் இணைந்து
ஆடும் ஒரு தாண்டவத்தை பாரதி நம் கண்
முன்னால் பாடல் வடிவத்தில் க�ொடுக்கிறார்.

பாரதியார் பாடல்கள் பல அடிக்கடி
பாடப்பெற்று ச�ொல்லப்பட்டு நமக்கு
நினைவில் இருக்கின்றன. அவருடைய மிக
அபூர்வமான ஒரு பாடல்தான் 'ஊழிக்கூத்து'
என்பது. அந்தப் பாடலை முழுவதும் நீங்கள்
படித்து பார்த்தீர்களென்றால், உமையம்மை
சிவன�ோடு இணைந்து ஆடும் தாண்டவம்
இந்த ஊழிக் கூத்து.

மி க அ பூ ர்வ ம ா ன அ ற் பு த ம ா ன
பாடல் மறக்காமல் அதைப் படித்து
அனுபவியுங்கள். ஏகபாத மூர்த்தியை,
உருவத்தை, அனுபவிக்க வேண்டுமென்றால்,
இந்த ஊழிக்கூத்து என்ற பாடல் நமக்கு
அவசியமாக படுகிறது. எனவே அதனை
இங்கே மேற்கோள் காட்டியுள்ளேன்.

"அன்னை அன்னை ஆடும் கூத்தை
நாடச் செய்தாய் என்னை
களித்து ஆடும் காளி சாமுண்டி கங்காளி”

அ ந ்த ஊ ழி க் க ா ல த் தி ன் ப ோ து
சிவபெருமான் மட்டுமே தனியாக இருக்கிறார்
என்ற கருத்தை ச�ொல்லும் பாணியில்,
ஒரேய�ொரு காலில் நிற்கிறார் என்பதை
காட்டுவது ப�ோன்ற ஒரு உருவம் தான் ஏகபாத
மூர்த்தி. இந்த ஏகபாத மூர்த்தியை மூன்று
வடிவங்களில் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

இந்த பாடல் வரிகளை ம�ோகன ராகத்தில்
(முல்லைப் பண்ணில்) பாடிப் பாருங்கள்.
சிவ சக்தியினுடைய தாண்டவம் உங்கள்
கண் முன்னால் தெரியும். பாடலின்
கடைசிச் சரணத்தில் "கையை க�ொஞ்சித்

திருவானைக்காவல் க�ோயிலில் ஏகபாத மூர்த்தி
திருநீலகண்டம்
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1. ஏகபாத மூர்த்தி, 2. ஏகபாத
திருமூர்த்தி, 3. திருபாத திருமூர்த்தி என்ற
மூன்று வடிவங்களில் வடித்திருக்கிறார்கள்.

அதனையும் அங்கு செல்லும்போது நாம்
கண்டு களிக்கலாம்.
மற்றபடி தென்னிந்தியாவிலேயே ஏகபாத
மூர்த்தி பார்ப்பது மிக மிக அபூர்வம் என்று
பலர் கூறுகிறார்கள். ஏகபாத மூர்த்தியில்
சிவன் மட்டுமே இருக்கிறார். அவர்தான் இந்த
பிரபஞ்சத்தினை தாங்குகின்ற ஒரேய�ொரு
தூண் ப�ோன்ற ஒருவராக இருக்கிறார்
என்று க�ொள்ளலாம்.

சென்னை க் கு அ ரு கி லி ரு க் கு ம்
திருவ�ொற்றியூரில் இந்த ஏகபாத மூர்த்தி
மிக அழகாக இன்றும் காட்சி தருகிறார்.
வழக்கம்போல சிவனை கும்பிட்டுவிட்டு
க�ோயிலை விட்டு வந்துவிடாமல், சுற்றி
இருக்கும் திருச்சுற்றுகளில் காணப்படும்
அ பூ ர்வ ம ா ன சி ற்ப ங ்களை ப ா ர் த் து
அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே
காரணத்திற்காகத் தான் இந்த த�ொடர்
எழுதப்படுகிறது என்பதை நினைவில்
வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.

ஏகபாத திரிமூர்த்தியில் சிவனின்
இடது வலது பக்கத்தில் பிரம்மா விஷ்ணு
இருக்கிறார்கள். அவர்களும் தங்களுடைய
ஆயுதங்கள�ோடு இருக்கிறார்கள். சிவனும்
நான்கு கரங்கள�ோடு இருக்கிறார். மான்,
மழுவ�ோடு பார்க்கலாம்.

க�ோ யி ல் எ ன்ப து ஐ ந் து ப த் து
நிமிடங்களில் சுற்றி விட்டு வந்து விடக்கூடிய
விஷயம் அல்ல. கலைப்பொக்கிஷங்கள்
எல்லாம் அங்கு கிடைக்கின்றன என்ற
நினைவ�ோடு செல்ல வேண்டும். அப்படி
சென்றால் தான் இந்த அபூர்வ சிற்பங்கள்
எல்லாம் நம் கண்ணில் படும்.

நடராஜ உருவத்தில் கூட அஞ்சேல்
என்ற கையை (அபயஹஸ்தம்) காட்டுகிறார்.
இடது கையால் தன்னுடைய பாதத்தை
காட்டுவது ப�ோன்ற ஒரு பாவனையில்
இருக்கிறார் நடராஜர்.
ஆனால் ஏகபாத மூர்த்தியில் ஒரு கை
அஞ்சேல் என்ற கரமும், அடுத்தது என்னை
சரணடைந்தால் அனைத்து வரங்களையும்
தரக்கூடிய வரத ஹஸ்தம் என்ற ப�ொருள்
குறிப்பிலும் அவரை காணலாம்.

அடுத்து திருவானைக்காவல் க�ோயிலில்
இந்த ஏகபாத மூர்த்தி இருப்பதை கண்டு
அனுபவிக்கலாம். இதே ப�ோன்று நம்
மகாபலிபுரத்தின் கடற்கரை க�ோயில்
நுழைவுவாயில் வலது பக்க தூணில்
இருக்கிறது மிக அபூர்வமான ஏகபாத
மூர்த்தி. ஆனால் 1500 வருடங்கள்
ஆனதனால் அவ்வளவு சரியாக தெளிவாக
இல்லை. மற்றபடி பார்த்து அனுபவிக்க
வேண்டிய முகூர்த்தம் அது.

மூன்றாவதாக திரிபாத திருமூர்த்தி.
இதில் பிரம்மாவும் சிவனும் ஒரே ஒரு
பாதத்தை வளைத்தபடி சிவன�ோடு உடல�ோடு
இணைத்து இருப்பார்கள்.
இது ப�ோன்ற அபூர்வமான சிற்பங்களை
நாம் பார்த்து அனுபவிக்க வேண்டாமா?
ஆ ன ா ல் மி க மி க ப ழ மைய ா ன
க�ோயில்களில்தான் இந்த சிற்பங்கள்
காணப்படுகின்றன. இந்த மூர்த்திகளுடைய
அ ர்த ்த ங ்களை யு ம் பு ரி ந் து க�ொ ள ்ள
வேண்டும்.

ஒரிசாவில் 64 ய�ோகினிகள் க�ோவிலில்
இந்த ஏகபாத மூர்த்தி இருக்கிறது.
ஆ ன ா ல் அ ங ்கே அ தன ை ஏ க ப ா த
பைரவர் என்று கூறுகிறார்கள். அந்த
வழிபாட்டு முறையே விசித்திரமானது.
திருநீலகண்டம்
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பார்த்து அனுபவிக்கலாம். மறக்காமல்
க ட ற்கரை க் க�ோ யி ல் ம க ா ப லி பு ர ம்
செல்லும்போது அவசியம் பாருங்கள். உப்புநீர்
காற்று அதை தாக்கி அதை பெரிதாக
சிதைத்திருக்கிறது. திருவ�ொற்றியூரில்,
திருவானைக்காவலில் சிறப்பாக இருக்கின்றன.
தி ரு வ ா ரூ ரு க் கு அ ரு கி ல் உ ள ்ள
தப்பலாம்புலியூர் என்ற ஊரில் ஏகபாதமூர்த்தி
இருக்கிறதாம். இதைப் பற்றி தமிழ்த்
தாத்தா உ.வே. சாமிநாதைய்யர் ச�ொல்லி
இருக்கிறார். மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர்
க�ோயில் மற்றும் திருவதிகை க�ோயிலில்
சுதை சிற்பமாக பார்க்கலாம்.

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் க�ோயில்
க�ோபுரத்தில் ஏகபாத மூர்த்தி
அ த னு ட ைய அ ழ கை யு ம் நி ன் று
அனுபவித்துதான் அடுத்த இடத்திற்கு நாம்
நகர வேண்டும். இதுப�ோன்ற ஒரு பழக்கத்தை
நாம் க�ோயிலுக்குச் சென்று ஏற்படுத்திக்
க�ொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த
த�ொடரில் எழுதப்படுகிறது.

இதனை எழுத உதவி செய்த திரு
வி.கே. ஸ்ரீநிவாசன் அவர்களுக்கும், சில
அரிய தகவல்கள் க�ொடுத்து உதவிய
திரு கே.கே. அவர்களுக்கும் நன்றியை
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.

இது ப�ோன்ற அபூர்வமான சில
சிவனுடைய முகங்களை நாம் த�ொடர்ந்து

மற்றொரு அபூர்வ மூர்த்தி பற்றி அடுத்த
மாதம் நாம் அறிந்து க�ொள்வோமா? 

வாரியார் ம�ொழிகள்
அரிசி வெண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் கருதுகிற�ோம்.
அவ்வாறு கருதிய நாம் அரிசிக்கு வெண்மை வர்ணம் பூசுகின்றோமா?
இல்லை. ஏன்?
அரிசியினுடைய ச�ொந்த நிறம் வெண்மை. அந்த
வெண்மை நிறத்தைத் தவிடு மறைத்திருக்கின்றது.
தவிடு நீங்கினால் அரிசியின் இயற்கை நிறமாகிய
வெண்மை வெளிப்படும். அதற்காக அரிசியை
உரலிலிட்டுத் தீட்டுகிற�ோம். அதனால், அரிசியை
மறைத்திருக்கின்ற தவிடு நீங்குகிறது.
அதுப�ோல, ஆன்மாவை மறைத்திருக்கும்
அறியாமையாகிய தவிடு நீங்கினால் ஆன்மாவின்
இயல்பாகிய அறிவுப் பிரகாசம் வெளிப்படும்.

திருநீலகண்டம்
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் – 11

உஜ்ஜயினி மகாகாளி
ருத்ராணி பீடம்

அம்பாளின் முக்கியக் க�ோயில்களே
சக்தி பீடங்கள் என்றழைக்கப்படும் 51
சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாக மத்தியப்
பிரதேசம் ‘உஜ்ஜயினி மாகாளி’ த்வாதசலிங்க
ஷேத்திரம் விளங்குகிறது, சப்த ம�ோட்சபுரி
என்றும் இத்தலம் அழைக்கப்படுகிறது.
உஜ்ஜையினில் இருக்கும் காளிக�ோயில்
சக்தி பீடம் 'ருத்ராணி பீடம்' ஆகும்.

'ருத்திரன்' என்பது சிவனைக் குறிக்கும்.
'ருத்ராணி' என்பது அம்பாளை, சக்தியைக்
குறிக்கும். ருத்ரம் என்றால் ஆவேசம் என்று
ப�ொருள். உஜ்ஜயினியில் வீற்றிருக்கும்
காளிதேவி, க�ோபமாக, ஆவேசமாக
இருப்பதால் 'ருத்ராணி' என்று பெயர்.
உக்கிரமாக இருக்கும் அம்பிகையைச் சாந்த
ச�ொரூபியாக மாற்றியவர் ஆதி சங்கரர்.
அம்பிகையின் அருகில் ஆதி சங்கரர்
எந்திரத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்து ஆவேசமாக
இருந்த காளியைச் சாந்தப்படுத்தினார்.

காளி தேவியின் இருப்பிடங்களில்
ஒன்றாக உஜ்ஜயினி திகழ்கிறது. இங்கு
க�ொலு வீற்றிருக்கும் காளி தேவியை
நம்மவர்கள் உச்சினி மாகாளி என்பார்கள்.
மாந்திரீகம் செய்வோர் உச்சினி மகா காளியின்
அருளைப் பெற்றால் எதிரிகளால் அவர்களை
ஜெயிக்க முடியாது என்பது ஐதீகம்.
உஜ்ஜயினி காளி க�ோயிலை வடமாநிலத்தவர்
காளி மந்திர் என்றழைப்பார்கள்.

திருநீலகண்டம்

உருண்டை முகம், செந்தூரம் பூசிய
குண்டு கன்னங்கள், அன்பு ப�ொங்கி
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க ா ளி த ா ச ன்
த�ொ ட க்க த் தி ல்
எ ழு த ப் ப டி க்க த்
தெரியாத ஆடு மாடு
மேய்க்கும் இடையன்.
க ா ளி த ா சன ை
மணந்து க�ொண்ட
இளவரசி, பின்னரே
அவனுக்கு எழுதப்
படிக்கத் தெரியாது
எ ன் று அ றி ந் து
க�ொ ண ்டாள் .
க ா ளி தே வி யை
வழிபட்டு அவளது அருளால் எழுதப்
படிக்கக் கற்குமாறு அனுப்பி வைத்தாள்.
அவனும் உஜ்ஜயினி மகாகாளியை அணுகி
தன்னைக் கல்விமானாக மாற்ற மனமுருக
வேண்டினான்.

காளிதேவி. இவளை வடபத்திர காளி
என்றும் ப�ோற்றப்படுகிறாள்.
காளி தேவியின் அருளைப் பெற்று
சர்வ வல்லமையுடன் மிகப் பெரிய
சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க வேண்டுமென்று
விரும்பினான் விக்ரமாதித்தன். தன்னையே
பலி க�ொடுப்பதன் மூலம் வேண்டிய வரம்
கிடைக்கும் என்றும் நம்பி உயிர் துறக்கத்
துணிந்தான். அவனுடைய தலை ஈட்டி
முனையில்படும்போது மகாகாளி த�ோன்றி
'வேண்டிய வரம் தந்தேன்' என்று அருளாசி
வழங்கினாள்.

சியாமளாகவும், ராஜராஜேஸ்வரியாகவும்,
அவனுக்குக் காட்சி தந்து மகாகாளி
அருள்பாலித்தாள். அவன் கேட்டதற்கு
இணங்க தனது வாய்த் தாம்பூலத்தை
அவனது வாயில் உமிழ்ந்து காளிதாசனை
உலக மகாகவிஞன் ஆக்கினாள். இந்தக்
குறிப்பு காளிதாசன் எழுதிய சியாமளா
தாண்டகத்தில் இருக்கிறது. இந்தக்
காவியத்தில் மகாகாளியின் தலை முதல்
பாதம் வரையிலான கேசாதி பாதத்தை
வடம�ொழியில் சிறப்பாக வர்ணித்துள்ளார்.

அம்பிக்கையின் அருளால் உஜ்ஜயினி
என்னும் மிகப் பெரிய நகரம் உருவானது
எ ன் று ம் வி க்ர ம ா தி த்தா ன் அ தை த்
தலைநகராகக் க�ொண்டு சாம்ராஜ்யத்தின்
சக்ரவர்த்தியாக முடிசூடிக் க�ொண்டான்
என்றும் வரலாறு கூறுகிறது.

காளி மூர்த்தங்களில் ஆத்யகாளி,
மகா காளி, தசமுகி வடிவங்கள்
உண்டு. பத்ரகாளி என்னும் காளி
மங்கலகரமான காளி ஆவாள்.
ப த்ர க ா ளி க ளி ல் பு ர ா தன ம ா க
விளங்குபவள் உஜ்ஜயினி மகாகாளி
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ச ா கு ந ்த ல ம் , மே க தூ த ம் ,
ரகுவம்சம், சியாமளா தண்டகம்
ப�ோன்ற காவியங்களைப் படைத்த
மகாகவி காளிதாசனுக்கு கவிபாடும்
ஆற்றலைத் தந்தவளும் இந்த
98400 95919
வடபத்ரகாளிதான். மகாகவி
திருநீலகண்டம்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 15
அர்ஜுனன் வழிபட்ட

திருவாளப்புத்தூர்
பஞ்ச பாண்டவர்களில் ஒருவரான
அர்ஜூனன் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டு
தென்திசை ந�ோக்கி பல்வேறு தலங்களை
தரிசித்துக் க�ொண்டு வந்தான். ஒருசமயம்
அவனுக்கு தாகம் எடுக்க, சிவபெருமான்
முதியவர் வேடத்தில் அங்கு த�ோன்றி,
ஒரு தண்டத்தைக் க�ொடுத்து, இதனை
ஊன்றினால் அங்கு தண்ணீர் கிடைக்கும்
என்றார்.

அ வ னி ட ம் தி ரு ப் பி க் க�ொ டு த்தா ர் .
அதனால் இத்தலம் 'வாள்ஒளிபுற்றூர்'
என்று அழைக்கப்பட்டு, காலப்போக்கில்
'வாள�ொளிபுத்தூர்' என்று மருவியது.
தேவாரப் பாடல்களில் இத்தலம்
' தி ரு வ ா ழ ் க ொ ளி பு த் தூ ர் ' எ ன் று ம் ,
தி ரு ப் பு க ழி ல் ' வ ா கை ம ா ந க ர் '
என்றும் இத்தலம் வழங்கப்படுகிறது.
தற் ப ோ து ' தி ரு வ ா ள ப் பு த் தூ ர் '
எ ன் று ம் , ‘ தி ரு வ ா ள�ொ லி பு த் தூ ர் ’
எ ன் று ம் அ ழைக்கப்ப டு ம் இ த ்த ல ம்
வை த் தீ ஸ ்வ ர ன் க�ோ யி லி லி ரு ந் து
ம ண ல்மே டு செ ல் லு ம் ச ா லை யி ல்
உள்ளது. திருப்புன்கூரிலிருந்து 7 கி.மீ.
வைத்தீஸ்வரன் க�ோயிலிலிருந்து 10 கி.மீ.
இத்தல மூலவர் 'மாணிக்கவண்ணர்' என்னும்

அ ர்ஜூ ன னு ம் தன து வ ா ளை
முதியவரிடம் க�ொடுத்துவிட்டு நீர் குடிக்கச்
சென்றான். முதியவர் அந்த வாளினை
அருகிலிருந்த புற்றில் ஒளித்து வைத்துவிட்டு
மறைந்தார். முதியவரைக் காணாத
அர்ஜூனன் சிவபெருமானிடம் முறையிட,
சிவபெருமான் காட்சி அந்த வாளினைக்

திருநீலகண்டம்
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வ ா சு கி
ந ா க ம்
சி வ பெ ரு ம ா ன ை
வழிபட்டப�ோது உண்டான
புற்று இருந்த தலமாதலால்
இத்தலம் புற்றூர் என்று
வழங்கப்பட்டு பின்னர்
மருவி புத்தூர் என்று
அ ழைக்கப்ப ட ்டத ா க க்
கூ று வ ர் . கு க கே து
என்னும் ச�ோழ அரசனுக்கு
இத்தலத்தில் சிவபெருமான்
க ா ட் சி தந ்த த ா க க்
கூறப்படுகிறது.
திருநாமத்துடன், சற்று உயர்ந்த பாணத்துடன்,
லிங்க வடிவில் காட்சி அளிக்கின்றார்.
வடம�ொழியில் 'இரத்தினபுரீஸ்வரர்' என்று
அ ழைக்கப்ப டு கி ற ா ர் . ம க ா வி ஷ் ணு
மாணிக்கத்தினால் சிவபெருமானுக்கு
பூஜை செய்த தலமாதலால் மூலவர்
'மாணிக்கவண்ணர்' இப்பெயர் பெற்றார்.
அம்பிகை 'வண்டார்பூங்குழலி', 'பிரம
குந்தளாம்பிகை' என்னும் திருநாமங்களுடன்
தரிசனம் தருகின்றாள்.
க�ோஷ்ட த் தி ல்
வி ந ா ய க ர் ,
தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவர், அஷ்டபுஜ
துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர் ஆகிய�ோர் தரிசனம்
தருகின்றனர். இக்கோயிலில் துர்க்கை
சன்னதி சிறப்பு வாய்ந்தது. பிரகாரத்தில்
விநாயகர், வள்ளி, தேவசேனை சமேத
சுப்பிரமண்யர், பைரவர், மெய்க்கண்டார்
ஆகிய�ோர் காட்சி தருகின்றனர்.

இக்கோயிலின் தல
விருட்சமாக வாகை மரம் உள்ளது. அதனால்
இத்தலத்திற்கு வாகை மாநகர் என்ற
பெயரும் உண்டு. தீர்த்தம் 'பிரம்ம தீர்த்தம்'
என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தலத்து
முருகப்பெருமானை அருணகிரிநாதர் தமது
திருப்புகழில் பாடியுள்ளார்.
தே வ ா ர ப் ப ா ட ல் பெற ்ற 2 7 6
சிவாலயங்களில், காவிரித் வடகரை
த ல ங ்க ளு ள் 2 9 வ து த ல ம ா கு ம் .
திருஞானசம்பந்தர் இரண்டு பதிகங்களும்,
சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளனர்.
இக்கோயிலில் காலை
7 மணி முதல் மதியம் 12
மணி வரையும், மாலை 4.30
மணி முதல் இரவு
8 வரையும் நடை
98413 98516
திறந்திருக்கும்.

ம. நித்யானந்தம்

டிசம்பர் 2021 புரவலர்
சிவத்திரு சிவக்குமாரன், சிவத்திரு சங்கரவடிவேல்
சிவத்திரு வெங்கடசுப்பிரமணியன்
திருநீலகண்டம் 10 டிசம்பர் 2021

சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 15

இஞ்சிக்குடி வளர்
கந்தன்

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்
99402 74980

ச�ோழ நாட்டின் சந்தன வனத்தின் நடுவே எழில்பெற அமைந்த “இஞ்சிக்குடி” திருத்தலம்
என்ற திருத்தலமே இம்மாதம் நாம் தரிசிக்க உள்ளோம்.

வள்ளி தெய்வானை உடன் நின்ற திருக�ோலத்தில் ஒரு முகமும் நான்கு திருக்கரங்களும்
க�ொண்டு கிழக்கு ந�ோக்கி அருள்பாலிக்கின்றார் கந்தக் கடவுள். இத்தலத்திலே முருகப்பெருமான்
அருணகிரிநாதருக்கு காட்சிக் க�ொடுத்து அருளிய செய்தியும் திருக�ோயிலில் ஓவியமாக
தீட்டப்பட்டுள்ளது.
"குங்குமகற் பூர நாவி யிமசல
சந்தனகத் தூரி லேப பரிமள
க�ொங்கைதனைக் க�ோலி நீடு முகபட ...... நகரேகை"
என த�ொடங்கும் ப�ொருள் ப�ொதிந்த திருப்புகழை அருணகிரிநாதர் இத்தலத்தில் அருளியுள்ளார்.
உலகியல் மயக்கத்தில் ஏற்படும் ஆசைகளை மிகுதியாக விரித்து பாடி, பின்பு முருகனின்

திருநீலகண்டம்

11

டிசம்பர் 2021

சந்திரன் அருகருகே காட்சி தருவது சிறப்பு
ஆகும். எனவே இத்தலத்திற்கு வந்து வழிபட்டால்
கிரக த�ோஷங்கள் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.
இத்தலத்தில் திருமணக் க�ோலத்தில்,
சண்டிகேஸ்வரர், சண்டிகேஸ்வரியுடன் காட்சி
தருவது மேலும் ஒரு சிறப்பு ஆகும். எனவே
இத்தலத்து இறைவனை வழிபட்டால், திருமண
ய�ோகம் உண்டாகும் என்பது நம்பிக்கை.

புகழை பாடி வீடுபேறு அடைவது என்னாள�ோ
என வருந்தி உருகுவதாக அமைந்துள்ளது.
பார்வதிதேவியின் வேண்டுதலுக்கு
இணங்க, தனது இடப்பாகத்தை வழங்கிய
க ா ர ண த்தா ல் , இ த ்த ல இ றை வ ன்
'பார்வதீஸ்வரர்' என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
பாவம் தீர தவம் செய்ததால் இத்தல இறைவி
'தவக்கோல நாயகி' என்றும், உக்கிர க�ோலம்
க�ொண்டு, பிறகு சாந்தம் அடைந்ததால்,
'சாந்த நாயகி' என்றும் அழைக்கப்படுகிறாள்.
மேலும் அம்பிகைக்கு 'லலிதாம்பிகை' என்ற
ஒரு பெயரும் உண்டு.
பெருமாள் ஸ்ரீ ஆதிகேசவன் என்னும்
தி ரு ந ா ம த் து ட ன் த னி சன்ன தி யி ல்
அருள்பாலிக்கிறார். இத்தலத்தில் சூரியன்,

பார்வதீஸ்வரர் திருக்கோயில் விக்கிரம
ச�ோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. குல�ோத்துங்க
ச�ோழனுக்கு நீண்ட காலமாக குழந்தைச்
செல்வம் இல்லை. எனவே இத்தலத்தின்
அம்மனை வேண்டினான். அம்மன் அருளால்
குழந்தை வரம் கிடைக்கப் பெற்றான். உடனே
அம்மனுக்கு க�ொலுசு அணிவித்து வேண்டுதலை
நிறைவேற்றினான் மன்னன். இன்றும் அம்மன்
கால்களில் க�ொலுசுகளுடன் அருள்பாலிக்கிறாள்.
தினமும் நாகலிங்கப் பூக்களால் அர்ச்சனை
நடைபெறுவது இத்தலத்தின் தனிச் சிறப்பு.
மயிலாடுதுறை - திருவாரூர் சாலையில்
உள்ள பேரளம் என்னும் ஊரிலிருந்து மூன்று
கி.மீ த�ொலைவில் இஞ்சிக்குடி தலத்தினை
அடையலாம். வாருங்கள் நாமும் சென்று
தரிசித்து வழிபட்டு மகிழ்வோம்.

கண்டுபிடியுங்களேன் – டிசம்பர் 2021
1. மூர்க்க நாயனார் முக்தி பெற்ற திருத்தலம் எது?
2. மானகஞ்சார நாயனார் மகளை மணமுடித்தவர் பெயர் என்ன?
3. திருப்புகழில் பத்து திசைகள் என அருணகிரிநாதர் குறிப்பிடும் இரண்டு
கூடுதல் திசைகள் எது?
4. அப்பர் சுவாமிகள் திருவாரூரில் அருளிய ம�ொத்த பதிகங்கள் எத்துனை?
5. திருவாவடுதுறை ஆதீன குரு முதல்வர் நமச்சிவாய மூர்த்திகள் குரு பூஜை
மாதம் நட்சத்திரம் எது?
விடைகள் 15 ஆம் பக்கம்
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அன்பும் அருளும்

சைவ சித்தாந்தத்தில் அன்பும் - அருளும்
உ ல க த ரு ம ம் கூ று ம்
திருக்குறளின் படி, அன்பு என்பது
"த�ொடர்பு உடையவர்களின்
ஏற்படும் உள்ளது உணர்ச்சியாகிய
காதல்" என்றும் அருள் என்பது
"த�ொடர்பு இல்லாதவர்களிடமும்
ஏற்படும் அன்பு" என்றும், அன்பு
இல்லறத்திற்கு அடிப்படை
என்றும், அருள் துறவறத்திற்கு
அடிப்படை என்றும் கற்றோம்.

க�ொண்டு ஆன்மாக்கள் பக்திய�ோடு செய்யும்
பூஜையை ஏற்று, ஆன்மாக்களுக்கு அருள்
செய்வான் என்பது சுருக்கமான
ப�ொருள் ஆகும்.
எனவே உயிர்கள் இறைவன்
மேல் வைப்பது அன்பு, அந்த
அன்பிற்கு இரங்கி இறைவன்
உயிர்களுக்கு வழங்குவது அருள்.

இனி சைவ சித்தாந்தத்தில் அன்பும்
அருளும் எவ்வாறு வழங்கி வருகின்றது
என்று சிந்திப்போம். சைவ சித்தாந்தத்தின்படி,
உயிர்கள் இறைவன் மேல் செய்வது அன்பு,
அந்த அன்பைக் காரணமாக வைத்து
உயிர்களுக்கு இறைவன் வழங்குவது அருள்.
இந்த வரையறை சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள்
பதினான்கில் ஒன்றான சிவஞான சித்தியாரில்,
118 ஆவது திருப்பாடலில் அமைந்துள்ளது.

சை வ
சி த்தாந ்த
சாத்திரங்களுக்கு இலக்கியமாக
அமைந்த திருமுறைகளிலும் இதே
ப�ொருளில் அன்பு, அருள் ஆகிய பதங்கள்
வழங்கி வந்திருக்கின்றன. பெரிய புராணத்தில்
அன்பு அருள் என்ற பதங்களின் சைவ
சித்தாந்தப் ப�ொருள் எவ்வாறு எல்லாம் வழங்கி
வந்திருக்கின்றன என்று நாம் சிந்திப்போம்.

முதல் இடம்: பெரிய புராணத்தில்
திருமலைச் சருக்கம் தடுத்தாட் க�ொண்ட
பு ர ா ண த் தி ல் சி வ பெ ரு ம ா ன் சு ந ்த ர
மூர்த்திகளை தடுத்து ஆட்கொண்ட
"தாபர சங்கமங்கள் என்று இரண்டு உருவில் நின்று
வ ர ல ா று ந ா ம் ந ன் கு அ றி ந ்த தே .
மாபரன் பூசைக�ொண்டு மன்னுயிர்க்கு அருளை வைப்பன்;
திருவெண்ணெய்நல்லூர் திருக்கோயிலின்
நீ, பரன்தன்னை நெஞ்சில் நினைவையேல், நிறைந்த பூசை
உள்ளே சிவபெருமான் உமையம்மையார�ோடு
ஆய், பரம்பொருளை நாளும் அர்ச்சி; நீ அன்பு செய்தே"
ரி ஷ ப வ ா க ன த் தி ல் க ா ட் சி த ந் து
இந்தத் திருப்பாடல் அன்பு என்பதையும்,
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளிடம் "மண்மேல்
அருள் என்பதையும் விளக்கும் விதமாக
நம்மைச் ச�ொற்றமிழ் பாடு" என்கிறார்.
அமைந்திருக்கின்றது. பரம்பொருளாகிய
அப்பொழுது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்
பரமசிவனை அன்போடு தினம் தினம்
பெருமானிடம் "உனது குணங்களாகிய
வழிபாடு செய். அப்படி அன்பு
பெருங்கடலிலே, எதை அறிந்து என்ன
செய்தால் சிவபெருமான், சிவலிங்கம்,
ச�ொல்லிப் பாடுவேன்?" என்று
சிவன் அடியார்கள் என்ற இரண்டு
விண்ணப்பிக்கின்றார். இந்த இடத்தில்
திருமேனிகளையும் ஆதாரமாகக்
வரும் திருப்பாடல்:
77086 62468

 ஆதி சிவன்
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அன்பனை அருளின் ந�ோக்கி அங்கணர் அருளிச் செய்வார்
'முன்பு எனைப் பித்தன் என்றே ம�ொழிந்தனை ஆதலாலே
என்பெயர் பித்தனென்றே பாடுவாய்' என்றார்; நின்ற
வன்பெருந்தொண்டர் ஆண்ட வள்ளலைப் பாடலுற்றார் (73)
- தடுத்தாட்கொண்ட புராணம், பெரிய புராணம்.
இந்தப் பாடலில் முதல் அடி "அன்பனை
அருளின் ந�ோக்கி அங்கணர் அருளிச்
செய்வார்" என்று இருக்கின்றது. இந்த
அடியில் அன்பு, அருள் என்ற இரண்டு
பதங்களும் வருகின்றன. இங்கே
அன்பன் என்பது சுந்தரமூர்த்தி
சுவாமிகளைக் குறிக்கின்றது.
அன்பினை உடையவர் அன்பர்.
ஆனால் இங்கே சுந்தரமூர்த்தி
சுவாமிகள் க�ொண்ட அன்பு
எ ன்ப து இ றை வ ன் மே ல்
க�ொண்ட அன்பு. அதனால்
தான் அவர் அன்பர். எனவே சித்தாந்தப்படி
உயிர்கள் இறைவன் மேல் வைப்பதே
அன்பு என்ற இலக்கணம் இங்கே
பெறப்பட்டது.
இனி இவ்வாறு பெருமான்
மேல் அன்பு க�ொண்ட அன்பராகிய
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை ந�ோக்கி
அங்கணர் ஆகிய சிவபெருமான்
"என்னைப் பித்தன் என்றே பாடு"
எ ன் று அ ரு ளி ச் செ ய் கி ன்றா ர் .
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இறைவன்
மேல் க�ொண்ட பக்தியைக் குறிக்கும்
இடத்தில் 'அன்பர்' என்று குறிப்பிட்ட

சே க் கி ழ ா ர் பெ ரு ம ா ன் , இ றை வ ன்
சுந்தரமூர்த்திகளிடம் திருவாக்கு கூறியப�ோது
அதனை 'அருள்' என்று குறிக்கின்றார்.
எனவே உயிர்களின் மேல் இறைவன்
வைப்பது அருள் என்ற இலக்கணமும் இந்த
இடத்தில் நன்கு நமக்குப் புலப்படுகின்றது.
' அ ரு ள் எ ன் னு ம் அ ன் பு ஈ னு ம்
குழவி' என்ற திருக்குறளில், அன்பின்
முதிர்ச்சியால் விளைவது அருள் என்று
விளக்கம் பார்த்தோம். இதன்படி,
வன்தொண்டர் ஆகிய சுந்தரமூர்த்தி
சுவாமிகள் இறைவன் மேல் முழு
அன்பு உடையவர் ஆகியப�ோது
அருள் வெளிப்பட்டது. எனவே
"அன்பனை அருளின் ந�ோக்கி"
என்று சேக்கிழார் பெருமான்
அமைத்ததாக பெரியபுராணத்திற்கு
உரை கண்ட சிவக்கவிமணி ஐயா அவர்கள்
இங்கே ப�ொருள் கூறுகின்றார்.
அன்பு என்பது கீழே உயிர்களிடம்
இருந்து மேலே இறைவனை ந�ோக்கிச்
செல்வது. அருள் என்பது மேலே
இறைவனிடம் இருந்து கீழே உயிர்கள்
ந�ோக்கி வருவது. எனவே தான்
உயிர்களிடம் இறைவனின் திருவருள்
பதிவு நிகழ்வதை 'சக்தி நிபாதம்'
அதாவது 'அருள் வீழ்ச்சி' என்று
சித்தாந்தம் கூறுகின்றது.
- த�ொடரும்

டிசம்பர் 2021 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
05
மூர்க்க நாயனார்
06
சிறப்புலி நாயனார்
20	சடைய நாயனார்
26
இயற்பகை நாயனார்
29
மானக்கஞ்சாற நாயனார்
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கார்த்திகை மூலம்
கார்த்திகை பூராடம்
மார்கழி திருவாதிரை
மார்கழி உத்திரம்
மார்கழி சுவாதி

த�ொண்டை நாட்டின்
அறுக�ோணத் திருத்தலங்கள்

வேப்பூர் - வசிஷ்டர் - வேப்பங்காடு

மேல் விஷாரம் - வால்மீகி - எட்டிக்காடு

புதுப்பாடி - பரத்வாஜர் - மாங்காடு

குடிமல்லூர் – அத்திரி காடு

வன்னிவேடு - அகத்தியர் - வன்னிக்காடு

காரை - கெளதமர் - காரைக்காடு

டிசம்பர் மாத கண்டுபிடியுங்களேன் (விடைகள்)
1. குடந்தை, 2. ஏயர்கோன் கலிக்காமர் நாயனார், 3. ஊர்த்துவம் - ஆகாயம்,
அத�ோகதி - பாதாளம், 4. 21 பதிகங்கள், 5. தை அசுபதி
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திருமுட்டம் (ஸ்ரீமுஷ்ணம்)
திருப்புகழ் தல வழிபாடு
முருகப்பெருமானின் திருவருளாலும்,
அ ரு ண கி ரி ந ா த ரி ன் கு ரு வ ரு ள ா லு ம்
"நால்வரின் பாதையில்" திருமுறை பாடல்
பெற்ற திருத்தல யாத்திரைக் குழு சார்பாக
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு
தினத்தைய�ொட்டி மக்களால் அதிகம்
அறியப்படாமல் உள்ள திருப்புகழ் தலங்களில்
முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேக, ஆராதனை
வழிபாடுகள் செய்து வருகிற�ோம்.
அவ்வகையில் கடந்தாண்டுகளில்
திருநெடியம் மற்றும் பெரும்பேறு கண்டிகை
ஆகிய திருப்புகழ் தலங்களைத் த�ொடர்ந்து
2020, ஜனவரி, 5 அன்று திருமுட்டம்
நித்திலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் வழிபாடு
செய்ய திருவருள் கூட்டியது.
என்றும் தந்நாவில் திருவைந்தெழுத்தை

நவில மறவா சீரடியார் சுமார் 80 பேர்
க�ொண்ட திருக்கூட்டத்தினர் அதிகாலை
விருத்தாசலத்தை அடைந்து அருட்புனலாடி,
வீடுபேறளிக்கும் நீறணிந்து தயாராயினர்.
தென்னாடுடைய சிவனையும், அனைவருக்கும்
அருள் வழங்கும் முருகப்பெருமானின்
வேலை யு ம் ப�ோ ற் றி , அ ன்றைய
வழிபாட்டு நிகழ்ச்சி நிரல் திரு.சுரேஷ்
பிரியன் அவர்களால் அனைவருக்கும்
தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் தயாராக
இருந்த வாகனங்களில் புறப்பட்டு அன்பர்கள்
அனைவரும் பழமலைநாதர் ஆலயத்தை
அடைந்தனர்.
அவ்வாலயத்தின் முகப்பில் அருள்தரும்
ஆனைமுகப் பிரானை வணங்கி ஆலயத்துள்
அணைந்தனர். அங்கு, சீர்பரவும் அடியார்கள்
சி ந்தை கு ளி ர ப ழ ம லை ந ா த ரு ம் ,
பாலாம்பிகையும், பெரிய நாயகியும் காட்சி
தந்தனர். இறைவன் கழலே நின்றேத்தும்
அடியார்கள் அகங்குளிர அருட்காட்சி கண்டு,
வாயாரப் பாடி மனமாரத் த�ொழுது ஆலய
வலம் வந்தனர்.
அடுத்து விருத்தாசலத்தில் வீற்றிருந்து
அருளும் க�ொளஞ்சியப்பர் ஆலயத்தை
அடைந்து, அங்கு சுயம்புவாக எழுந்தருளி
அ ண் டி ய வ ர்களை க ட ைத்தே ற் று ம்
முருகப்பிரான் தரிசனம் பெற்று மகிந்தனர் நம்
அன்பர்கள். க�ொளஞ்சியப்பர் ஆலயத்தின்
பி ன் பு ற ம் இ ரு ந ்த ம ா ன்களை யு ம் ,
மயில்களையும் கண்டு குழந்தைகள்
மட்டுமல்லாது பெரியவர்களும் குதூகலித்தனர்.
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ஆ ல ய மு ன்ம ண ்ட ப த் தி ல் அ ம ர் ந் து
அடியார்கள் அழகன் முருகனின் அருளைப்
பற்றி அளவளாவிக் க�ொண்டிருக்கையில்
அன்னம்பாலிப்புக்கு ஏற்பாடானது.
அ ன்னம்பா லி ப் பு மு டி ந ்த து ம்
அடியார்கள் வாகனங்களில் ஏறிக் க�ொள்ள,
அவ்வாகனங்கள் திருமுட்டத்தை ந�ோக்கி
விரைந்தன. நம் சிறப்பு விருந்தினரான
ஓதுவாமூர்த்திகள் வரும் வழியில், 'வேலுண்டு
வினையில்லை, மயிலுண்டு பயமில்லை,
குகனுண்டு குறையில்லை மனமே' என்று
பாடி முருகனையும் துணைக்கு அழைத்துக்
க�ொண்டு வந்தார்.
திருமுட்டம் பூவராகப் பெருமாள்
ஆலயத்தின் அருகே வாகனங்கள் நிற்க,
அடியார்கள் இறங்கி பெருமாளை தரிசிக்கச்
சென்றனர். பூவுலக உயிர்களைக் காக்கும்
ப�ொருட்டு பூமி தேவியை அசுரனிடமிருந்து
மீட்டு கடலினின்றும் வெளிக்கொணர்ந்த
பூவராகன் சிறிய மூர்த்தியானாலும் பெரிய
கீர்த்திய�ோடு அருள் வழங்குகிறான்.
பெருமாளையும், தாயாரையும் அகம் குளிர
தரிசித்து, ஆலய வலம் வந்த அடியார்கள்,
பின் அவ்வாலயத்தின் பின்புறம் தனி
ஆலயமாக உள்ள திருப்புகழ்த் தலமான
நித்திலேஸ்வரர் ஆலயத்தை அடைந்தனர்.
இது ஒருபுறமிருக்க, கடமையே கண்ணாகக்
க�ொண்ட நம் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்களும்,
அடியார்கள் சிலரும் பூவராகப் பெருமாளை
தரிசிப்பதையும் விடுத்து, பேருந்திலிருந்து
அனைத்து அபிஷேக ப�ொருட்களையும்
எடுத்து ஆலயத்துள் க�ொண்டு சேர்க்கும்
பணியில் ஈடுபட்டனர்.
நித்திலேஸ்வரர் ஆலயம் மிகப்பெரிய
திருக்குளத்துடன் விளங்குகிறது. இவ்வாலயத்தில்
பின்புறம் தனி சந்நிதியில் நம் விழா நாயகரான

முருகப்பெருமான் அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழ்
பாடல் பெற்று அருளாட்சி புரிகிறான்.
அன்பிற்சிறந்த அடியார்கள் வந்ததும் சிறு
குழுக்களாய் அமைந்து பூ த�ொடுத்தல்,
அபிஷேகத்திற்கு பழங்களைத் தயார் செய்தல்
ப�ோன்ற பணிகளை மேற்கொண்டனர்.
ஒ ரு பு ற ம் அ ரு ண கி ரி ந ா த ரி ன்
தி ரு வு ரு வ ப்ப ட த் தி ற் கு அ டி ய ா ர்கள்
அலங்காரம் செய்ய, மறுபுறம் நம் ஓதுவார்
ஐயாஅவர்கள் தன் தீங்குரலில் தேனான
திருப்புகழ் பாடல்களைப் பாடி முருகனையும்,
அடியார்களையும் மகிழ்வித்தார்.
சி வ ா ச்சா ரி ய ா ர்கள் இ ரு வ ரு ம்
அ டி ய ா ர்களை வ ர வே ற் று , அ ழ க ன்
முருகனுக்கு தைலக்காப்பு சாத்தி, பின்
அ பி ஷே க ம் செய்ய ஆ ர ம் பி த ்த து ம் ,
அடியார்களின் மனம் ஆனந்தத்தில்
திளைத்தது. காதுக்கு விருந்தாக திருப்புகழ்
பாடல்களும், கண்களுக்கு விருந்தாக
மிக்க நேர்த்தியாக நடைபெற்ற அபிஷேகக்
காட்சிகளும் அமைந்தன.

த�ொடர்ச்சி அடுத்த இதழில்...
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பெரும்பேர் கண்டிகை திருப்புகழ்
தல வழிபாடு & யாத்திரை - ஜனவரி 2018
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அருள்மிகு வேல்நெடுங்கண்ணி உடனாகிய திருச்சோபுரநாதர், திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி)

தூயவெள்ளை நீற்றினானே ச�ோபுரமே யவனே.

