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வள்ளி புகழ் பாடும்

அன்பும்
05 அருளும்

"நால்வரின் பாதையில்..." யாத்திரை
குழு அமைப்பிலிருந்து மாதம் ஒருமுறை
த னி ச் சு ற் று பி ர தி ய ா க p d f வ டி வி ல்
வெளியாகும் ஆன்மீக மின்னிதழ்.
நிர்வாக ஆசிரியர்

சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,
ப�ொறுப்பாசிரியர்

ம. நித்யானந்தம், B.Com., M.A.,
மின்னிதழ் கணினி வடிவமைப்பாளர்

கி. ம�ோகன்

அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் – 13
ஜம்மு - காஷ்மீர்

10 வைஷ்ணவி பீடம்

டி. ஸ்பாட், சென்னை
த�ொடர்பு முகவரி :

புதிய எண். 21, பழைய எண். 6/2,
காரணி த�ோட்டம் பிரதான சாலை,
சைதாப்பேட்டை, சென்னை - 600 015.
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த�ொலைபேசி : 95000 64880
மின்னஞ்சல் : naalvarinpaathayil@gmail.com
இம்மின்னிதழை இலவசமாக
பதிவிறக்கம் செய்ய:

நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 17

ஹேரண்ட முனிவர்
வெளிப்பட்ட வலம்புரம்

16 ச�ோமநாதன் மடம்
திருப்புகழ் தல வழிபாடு
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பாற்கடலை கடைந்தப�ோது, ஆலகால விஷம்
த�ோன்றியது. உலக உயிர்களைக் காக்கும்
ப�ொருட்டு சிவபெருமான் அந்த விஷத்தை
அருந்தியப�ோது, உமாதேவியார் சிவபெருமான்
கழுத்தைப் பிடித்து நஞ்சு உள்ளே செல்வதைத்
தடுத்து நிறுத்தினார். அதனால் சிவபெருமானின்
கண்டம் கருநீலத்தை அடைந்தது. எனவே,
சிவபெருமானுக்கு 'திருநீலகண்டர்' என்ற
திருநாமம் ஏற்பட்டது.

M. Nithyanandam, B.Com., M.A.,

Designer

D-Spot, Chennai

Contact :
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ஆசிரியர் பக்கம்
ப�ொருந்திய முப்புரை! செப்புரை செய்யும் புணர்முலையால்
வருந்திய வஞ்சி மருங்குல் மன�ோன்மணி! வார்சடைய�ோன்
அருந்திய நஞ்சு அமுதாக்கிய அம்பிகை! அம்புயமேல்
திருந்திய சுந்தரி அந்தரி பாதம்என் சென்னியதே.

-அபிராமி பட்டர் அருளிய அபிராமி அந்தாதி

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!

நம்பிக்கை. தற்போதைய விதிமுறைகளுக்கு
உட்பட்டு மக்கள் இத்தலங்களுக்குச் சென்று
நீராடி, இறைவனை தரிசித்து வழிபாடு செய்யலாம்.

இறைவன் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்துள்ளான்.
அனைத்து உயிர்களையும் அவனே காத்து
அருளுகின்றான். ஓரறிவு உள்ள உயிர்கள் முதல்
ஆறறிவு உள்ள உயிர்கள் வரை சிவபெருமானே
அனைத்திற்கும் தலைவன். நமக்கெல்லாம் அவர்
அருளுவது ப�ோல் பிற உயிரினங்களுக்கும்
அருள்பாலிக்கின்றார்.

மேலும், இந்த மாதம் நடராஜப் பெருமானின்
அபிஷேக தினம் வருகிறது. வருடத்தில் ஆறு
நாட்கள் மட்டுமே நடைபெறுகின்ற அந்த
அபிஷேகத்தில் ஒன்று மாசி மாதம் சதுர்த்தசி
அன்று நடைபெறும். அன்பர்கள் தங்கள்
இல்லங்களுக்கு அருகில் உள்ள ஆலயங்களில்
எந்த நேரத்தில் இந்த அபிஷேக, அலங்காரம்
நடைபெறுகிறது என்பதை அறிந்துச் சென்று
வழிபாடு செய்யலாம்.

அ ந ்த வ கை யி ல் நீ ர் நி ல ை க ளி ல்
வாழும் உயிர்களுக்கு சிவபெருமான் அருளும்
நாளான மாசி மகப் பெருவிழா இம்மாதத்தில்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. அன்றைய தினம் சகல
திருத்தலங்களிலும் தீர்த்தவாரி திருவிழா
நடைபெறும். குளங்கள், ஆறுகள், கடற்கரை
உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் வாழும் உயிரினங்களுக்கு
அருள்பாலிக்க இறைவன் அந்த இடங்களுக்கே
எழுந்தருளி தரிசனம் தருவார்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத் தரும்
திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில் 'திருவலம்புரம்'
தலத்தையும், அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள்
வரிசையில் 'ஜம்மு - காஷ்மீர் வைஷ்ணவி'
தலத்தையும், சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த்
தலங்களில் 'வெள்ளிகரம்' தலத்து முருகனையும்
தரிசிக்க உள்ளோம்.

மா சி மக ம் எ ன்றாலே ந ம க் கு
கும்பக�ோணத்தில் நடைபெறும் மகாமகப்
பெருவிழா நினைவுக்கு வரும். பன்னிரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வரும் அந்த மகாமகத்
திருவிழா ப�ோல் ஆண்டுத�ோறும் நடைபெறும்
இந்த மாசி மகத் திருவிழாவும் அங்கு விசேஷமே.

மேலும் 'கதை ச�ொல்லும் சிற்பங்கள்',
அன்பும் அருளும், கும்பக�ோணத்தின்
மாசி மகம் பன்னிரு சிவாலயங்கள்,
ச�ோமநாதன் மடம் திருப்புகழ் தல வழிபாடு

கும்பேஸ்வரர் க�ோயில் உள்ளிட்ட பல
ஆலயங்களில் இருந்து உற்சவ மூர்த்திகள்
மகாமகக் குளக்கரைக்கு எழுந்தருளி தீர்த்தவாரி
அளிப்பார்கள். அன்றைய தினம் இந்த மகாமகக்
குளத்தில் கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, நர்மதை,
காவிரி உள்ளிட்ட நதிகள் எழுந்தருளுவதாக
புராணங்கள் கூறுகின்றன. எனவே, அன்றைய
தினம் இங்கு நீராடினால் இந்த அனைத்து
நதிகளிலும் நீராடிய பலன் கிடைக்கும் என்பது

திருநீலகண்டம்

ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன. 'அன்பும் அருளும்'
த�ொடர் இந்த மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது.
அருமையான தத்துவத் த�ொடரை எழுதிய திரு.
ஆதி சிவன் அவர்களுக்கு அன்பர்கள் சார்பாக
எங்களது நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம்.

அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்
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வள்ளி புகழ் பாடும்

வெள்ளி நகர்

99402 74980

பல்லவர்களின் தனித்துவமான பதினாறு
பட்டை வடிவிலே தாரா லிங்கத்தினை "சந்திர
கலா லிங்கம்" என குறிப்பிடுவர். அதன்
அமைப்பிலே மூல லிங்க திருமேனி எடுப்பித்து,
பிருத்வி (மண்) தலமாக விளங்கும் காஞ்சியை
நினைவில் க�ொண்டு, இத்தல இறைவனுக்கு
'பிருத்வீச்வரர்' என திருநாமம் சூட்டியும்,
அம்மைக்கு 'புவனேஸ்வரி' என்ற திருநாமம்
சூட்டியும், கஜ பிருஷ்ட வடிவிலே கருவறை
அமைத்து அழகிய ஆலயத்தை எழுப்பி
க�ொண்டாடினான். லிங்கத்தின் மீது தாரா
பாத்திரத்தை வைத்து அபிஷேகம் செய்யும்போது,
அபிஷேகத் தீர்த்தம் பட்டைகளின் வழியே பல
கிளைகளாகப் பிரிந்து வழிந்து வரும் காட்சியினை
காண கண் க�ோடி வேண்டும்.

அழகான குன்று, க�ொசஸ்தலை ஆறு,
வயல்வெளிகளுக்கு நடுவே அமைந்த அழகிய
நகரமான "வெள்ளி நகர்" என்னும் அற்புத
திருத்தலத்தினை இம்மாதம் நாம் தரிசித்து
மகிழ உள்ளோம்.

ராஜசிம்ம பல்லவன் தனது படை
பரிவாரங்களுடன் காஞ்சியில் இருந்து
புறப்பட்டு வடதிசை ந�ோக்கி பயணித்து
க�ொண்டிருந்தான். இடையிலே க�ொசஸ்தலை
ஆறு பாயும் கரையிலே பாசறை அமைத்து
தங்கியிருந்தான். அன்றோ சித்திரை மாதத்து
ப�ௌர்ணமி, அப்பகுதியே வெள்ளி பூத்தது
ப�ோல ரம்மியமாய் காட்சியளிக்க, பல்லவ
மன்னன�ோ இவ்வியற்கை சூழலில் மனம்
லயித்து, இவ்விடத்திற்கு 'வெள்ளி நகர்'
என பெயரிட்டு இங்கே எம்பெருமானுக்கு
ஆலயம் எழுப்பிட எண்ணம் க�ொண்டான்.

திருநீலகண்டம்

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்

இத்துனை அழகும், மேன்மையும்
வாய்ந்த இத்திருத்தலத்திற்கு வருகை
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பு ரி ந ்த அ ரு ண கி ரி ந ா த ப்
ப ெ ரு மா ன் , " அ ட ல் அ ரி
மகவு", "இல்லையென நாணி",
"கள்ளம் உள்ள", "குவலயம்
மல்கு", "சிகரிகள் இடிய",
"த�ொய்யில் செய்யில்", "பையரவு
ப�ோலு", "ப�ொருவன கள்ள".
"வதன சர�ோருக" என்று ஒன்பது
திருப்புகழ் பாடல்களை நவரத்தினம்
ப�ோல அருளிச் செய்துள்ளார்.

ஆலயத்திற்கு பின்புறம்
'ரஜதகிரி' என்ற சிறிய மலை மேல்
இறைவன் சுயம்புவாக ச�ோமநாதர்,
மரகதவள்ளி அம்மையுடன்
காட்சியளிக்கின்றார். சந்திரன்
வழிபட்டதால் 'ச�ோமநாதர்' என்ற
திருநாமம் என்ற செய்தி கிடைக்கப்
பெருகின்றது. "வெள்ளிமலை
சுயம்பு குருநாதா" என அருணகிரிநாதர்
ச�ோமநாதரை இத்தல திருப்புகழ் ஒன்றில்
குறிப்பிடுகின்றார்.

அதிலும் "வதன சர�ோருக" என்ற
திருப்புகழ் மிகவும் தனித்துவமான பாடல்.
எட்டு விதமான கலப்புச் சந்தம் க�ொண்ட
ஒரே பாடல் இது மட்டுமே. மேலும்
இத்திருப்புகழில் வள்ளியின் பிறப்பு,
வடிவழகு, பேச்சு, வள்ளி தினை மாவு
க�ொடுத்தது, முருகன் வள்ளி மீது மையல்
க�ொண்டது, அவள் கரம் பிடித்தது என
அனைத்து செய்திகளையும் தீந்தமிழால்
ப�ோற்றி பாடியுள்ளார்.

த மி ழ க ஆ ந் தி ர எ ல ்லை யி ல்
அமைந்துள்ள இத்தலம் தற்பொழுது
'வெள்ளியகரம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
திருத்தணியிலிருந்து பள்ளிப்பட்டு செல்லும்
சாலையில் 37 கி.மீ. த�ொலைவிலும், ஆந்திர
மாநிலம் நகரியிலிருந்து பள்ளிப்பட்டு
வழியாக 20 கி.மீ. த�ொலைவிலும் இத்தலம்
அமைந்துள்ளது. மிகச்சிறிய கிராமம், ஆலயம்
எப்பொழுதும் தரிசிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
அருகிலேயே திருக�ோவிலை பராமரித்து
வரும் அன்பர்கள் உள்ளனர். வழிபாட்டிற்கு
கட்டாயம் உதவுவார்கள்.

முருகப் பெருமான் சுமார் மூன்றடி
உயரத்தில் நின்ற க�ோலத்தில் ஒரு
முகமும், நான்கு கரங்களும் க�ொண்டு
காட்சியளிக்கின்றார். பின்புறம் மயில்
உள்ளது. இரு புறமும் வள்ளி-தேவயானை
உள்ளனர்.
திருநீலகண்டம்

வாருங்கள் நாமும் வெள்ளி நகருக்கு
பயணித்து, வெள்ளி நகர் உறையும் வள்ளி
மணாளனை வழிபட்டு மகிழ்வோம்
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அன்பும் அருளும்

சைவ சித்தாந்தத்தில் அன்பும் - அருளும்

தராசில் தனக்குரிய தட்டிலே ஏறி நிற்கின்றார்.
"அன்பினால் இறைவனாரது திருநீற்றில்
அமர்நீதி நாயனார் புராணத்தில்
க�ொண்டு செலுத்திய உண்மை
ஒ ரு த ட் டி ல் சி வ ன டி யா ர ாக
அடிமைத் திறத்தில் இதுவரை
வந்த சிவபெருமானின் அருள்
நாங்கள் பிழை செய்யவில்லை
அடையாளமான க�ோவணமும்,
எ ன்ப து உ ண்மை எ னி ல்
ம ற ் ற ொ ரு த ட் டி ல் அ ன் பி ன்
இந்தத் தராசு நேரே நிற்கட்டும்"
அடையாளமான நாயனாரின்
என்று ச�ொல்லி திருநல்லூர்
ப ல ்வே று ச ெ ல ்வங்க ளு ம்
ப ெ ரு மானை வ ண ங் கி யு ம் ,
வைக்கப்பட்டுள்ளது. "அருள�ோடும்
திருவைந்தெழுத்தை விதிப்படி
தாழ்வுறும் வழக்கால்" என்று
ஓதியும் தட்டிலே ஏறி நிற்கின்றார்.
சே க் கி ழ ார் ப ெ ரு மா னி ன்
அமர்நீதி நாயனார் அப்போது நாயனாரின் "அன்புக்கு"
திருப்பாடலில் குறிக்கின்றார்.
மகிழ்ந்து இறைவன் "அருள்"
அ த ன்ப டி , ப ர ம சி வ ன ார்
செய்து காட்சி க�ொடுக்கின்றார்.
அடியவர்களுக்கு எளியவர் ஆகும்
தராசின் இரண்டு தட்டுக்களும்
தன்மை உடையவர் என்று வேதம்
நேரே நிற்கின்றன. அந்தத்
முதலியவைகளால் ச�ொல்லப்படும்
தராசையே விமானமாக்கி அதிலே
தன்மைக்கு ஏற்ப, பரமசிவனாரின்
இருக்கின்ற நாயனாரையும்,
தட்டும் அவரைப் ப�ோலவே
கண்ணப்ப நாயானார் அவர் தம் மனைவியாரையும்,
எளிய தன்மையுடன் தாழ்ந்து
கு ழ ந ்தைய ை யு ம் சி வ ல�ோகத் தி ல்
நிற்கின்றது. அன்பரின் அன்பு காரணமாகவே
சேர்க்கின்றார் எம்பெருமான்.
பெருமானின் அருள் பெருகியது. இது
நாம் ஏற்கனவே பார்த்த "அருளெனும்
பெரிய புராணத்தில் கண்ணப்ப நாயானார்
அன்பீனும் குழவி" எனும் திருக்குளை
புராணத்தில் சைவ சித்தாந்தத்தின்படி
நினைவுப்படுத்துகின்றது. ஆகவே அமர்நீதி
அ ன் பு மற் று ம் அ ரு ள் இ வ ற் றி ன்
நாயனார் புராணத்தில் அன்பு என்பதையும்
இலக்கணங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அருள் என்பதையும் சைவ சித்தாந்தம்
திண்ணனார் (கண்ணப்ப நாயனாரின்
கூறும் இலக்கணப்படி சேக்கிழார்
இயற்பெயர்) அவர் நண்பர் நாணன்
பெருமானார் அமைக்கின்றார்.
வழிகாட்டுதலின்படி திருக்காளத்தி
மலையில் ஏறுகின்றார்.
இந்த
இனி இறுதியாக அந்தத் தராசுத்
இடத்தில் மூன்று திருப்பாடல்களைத்
தட்டு சமமாக நிற்க வேண்டும்
த�ொடர்ச்சியாக வைத்து சேக்கிழார்
எ ன்ப த ற ் கா க ந ாய ன ார் த ம்
ப ெ ரு மா ன் ந ம க் கு அ ரு ள்
மனைவிய�ோடும் குழந்தைய�ோடும்,
77086 62468 செய்கின்றார். "முன்பு செய் தவத்தின்

 ஆதி சிவன்

திருநீலகண்டம்
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இருந்து கீழே உயிர்கள் ந�ோக்கி
வருவது. எனவே தான் இதனை
சித்தாந்தத்தில் சத்திநிபாதம்
எ ன் று கூ று கி ன்றா ர ்கள் .
இதனையே கண்ணப்ப நாயனார்
புராணத்தின் இந்த இடத்தில்
சேக்கிழார் பெருமான் தெளிவாக
எ டு த் து க் கா ட் டு கி ன்றார் .
ப �ொ து வ ாக சி த ்தா ந ்த
சாத்திரங்கள் இலக்கணம்
ப�ோன்று அமைந்தும், அந்த
இலக்கணத்திற்கு இலக்கியமாக
நாயன்மார்களின் திருச்சரிதங்கள்
அமைந்திருக்கின்றன என்றும்
பெரியவர்கள் கூறுவார்கள்.

ஈட்டம் முடிவிலா இன்பமான
அன்பை எடுத்துக்காட்ட" என்று
751 ஆவது பாடல். கண்ணப்ப
ந ாய ன ார் த ன் னு டைய
முற்பிறவிகளில் எல்லாம் செய்த
தவத்தின் ஈட்டம் அவருக்கு
காளத்தியப்பர் மீது முடிவில்லாத
இன்பமான அன்பினை எடுத்துக்
க�ொடுக்கிறது. எனவே இறைவன்
மீது க�ொண்ட பெரும் அன்பும்,
வேட்கையும் பெரும் காதலாக
மாற இறைவனது மலையான
காளத்தி மலை மீது ஏறுகின்றார்
கண்ணப்ப நாயனார்.
மலை
உ ச் சி யி ல்
காளத் தி யப்பர் எ னு ம்
குடுமித்தேவர் இருக்கின்றார்.
அவரைக் காண மலை மீது
மிகுந்த அன்புடன் கண்ணப்ப
நாயனார் ஏறுகின்றார். அவ்வாறு
அ ன்போ டு ம ே லே ஏ று ம்
நாயனார் மீது மலையின் மேலே இருக்கும்
இறைவனார் அருள் திருந�ோக்கத்தைச்
செலுத்துகின்றார். "அங்கணர் கருணை
கூர்ந்த அருள் திரு ந�ோக்கம் எய்த"
என்று 753 ஆவது பாடலில் சேக்கிழார்
பெருமான் பாடுகின்றார். கண்ணப்பநாயனார்
கீழே இருந்து மலை மேலே அன்புடன்
ஏறுகின்றார். இறைவனார் மேலே மலை
மீது இருந்து தன் அருளினை நாயனார்
மீது செலுத்துகின்றார்.

சைவ சித்தாந்தத்தின்
அ ன் பு மற் று ம் அ ரு ள்
எ ன்ப த ன் இ லக்க ண ம்
என்பது உயிர்கள் இறைவன்
மேல் செய்வது அன்பு. அந்த
அன்பைக் காரமணாக வைத்து
உயிர்களுக்கு இறைவன் வழங்குவது அருள்.
இந்த இலக்கணத்திற்கு இலக்கியமாக
சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய பெரிய
புராணத்தில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், அமர்நீதி
நாயனார், கண்ணப்ப நாயனார் சரிதங்களில்
நாம் சில இடங்களைச் சிந்தித்தோம்.
எனவே உயிர்களாகிய நாம் இறைவன் மேல்
அன்பு வைப்போம். அதனால் இறைவனின்
திருவருள் நம்மில் பதிய வேண்டும். அவ்வாறு
நாம் இறைவன் மீது அன்பு வைப்பதற்கும்
இறைவன் திருவருள் வேண்டும். எனவே
"அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி"
என்ற மணிவாசகரின் அருள்மொழியின்படி
இறைவனின் சீர்பாதங்களுக்கு அடிமை
செய்வோம்.

அன்பு என்பது உயிர்கள் இறைவன்
மேல் வைப்பது அது கீழே இருந்து மேல்
ந�ோக்கிச் செய்யப்படுவது. அருள் என்பது
உயிர்கள் செய்யும் அன்பின் காரணமாக
இறைவன் உயிர்கள் மேல் செலுத்துவது.
எனவே அருள் என்பது மேலே இறைவனிடம்
திருநீலகண்டம்

- நிறைவுற்றது
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சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 4

கும்ப பஞ்சரம்
கஜலந்தர சம்ஹார
மூர்த்தி, ஏகபாத மூர்த்தி,
சண்டேச அ னு க் கி ர க
மூ ர்த் தி
ப�ோன்ற
சிவனுடைய அருமையான
அ ற் பு த ( அ பூ ர ்வமா ன )
சிலைகளை கடந்த மூன்று
மாதங்களாக இதுவரை
பார்த்து மகிழ்ந்தோம்.
இவைகளெல்லாம் க�ோயில்
கர்ப்பகிரகத்தை சுற்றி
இ ரு க் கு ம் சு வ ர ்க ளி ல்
- பிரகாரத்தில் - நாம்
பார்க்கலாம்.

கடிகை பஞ்சரம்

தூண் பஞ்சரம்

இந்த பிராகாரத்தின்
ந டு ந டு வே தூ ண்கள்
ப�ோலவும் பலவிதமான
அழகிய வேலைப்பாடுகள்
க�ொண்ட கற்றளிகளாக
அந்த காலத்தில் செய்து
நிகாந்தரி
வைத் தி ரு க் கி ற ா ர ்கள் .
காம்பவுண்ட் சுவர் ப�ோல நெட்டுக்கு
கட்டுவது மிக சுலபம். ஆனால் கண்ணுக்கு
அழகாக இருக்காது. எந்த விதமான கலை
உணர்வும் இருக்காது.
அப்படி இல்லாமல் நம் க�ோயில்
பிராகாரத்தை, முன்னும் பின்னுமாக மாற்றி
மாற்றி அமைத்து, கலை நுணுக்கத்தோடு
செய்திருக்கிறார்கள் அந்த காலத்தில்.
அப்படி பிரகாரச் சுவர் உள்ளே சற்றே

திருநீலகண்டம்

பஞ்சரம்

ஒதுங்கி, பிறகு வெளியே
வரும்பொழுது இருளடைந்த
ப கு தி ப�ோல ஒ ன் று
ஏற்படும். அந்தப் பகுதியை
நிறைவு செய்வதற்காக
அந்தக் காலத்தில் ஒரு
தூண் ப�ோல அமைத்து
இருந்தார்கள்.

அந்த தூண்களுக்கு
'விருத்த ஸ்புடிதம்' என்று
சி ற ்ப சாஸ் தி ர த் தி ல்
கூ று வ ா ர ்கள் . இ ந ்தத்
தூணை தான் பிற்காலத்தில்
பல விதமான அழகிய
க ல ை உ ண ர ் வ ோ டு
கும்ப பஞ்சரமாக மாற்றி
இருக்கிறார்கள் என்கிறார்
விஜய் சங்கர் பட் என்ற
சி ற ்பக்க ல ை அ றி ந ்த
நண்பர் (இளைஞர்).

நம் க�ோவில் விமானம் என்பது
ஒரு மேரு மலையைப் ப�ோன்ற தான்.
அந்த மேரு மலையை தாங்கி நிற்பவைகள்
அமிர்த கலசங்கள் ப�ோன்ற பலவிதமான
தூண்கள் என்று ஒரு சிற்ப சாஸ்திரத்தில்
இருக்கிறதாம்.
ந ா ம் க�ோ வி லு க் கு ச் ச ெ ல ்வ து
என்பதை மிகுந்த இயந்திரத்தனமான
செயலாக்கி விட்டோம். கர்ப்பகிரகத்தில்
உள்ள சுவாமியை தரிசித்தால் ப�ோதும்.
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க�ோயிலில் காணிக்கையை அளித்து
விட்டு வந்து விடுகிற�ோம். மற்றபடி நம்
கண்கள் எதையுமே பார்ப்பதில்லை.
அந்த பழக்கத்தை ஓரளவுக்கு மாற்ற
முயற்சி செய்யலாம் என்பது தான் இந்த
த�ொடரின் ந�ோக்கம் என்பதை பலமுறை
கூறி வருகிற�ோம்.

தஞ்சை பெரிய க�ோயில் என்பது
காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் க�ோயிலைப்
பார்த்து ஏற்பட்ட ஒரு உற்சாகத்தால்
கட்டப்பட்டது என்று ராஜராஜ ச�ோழன்,
"கச்சிப் பேட்டுக் கற்றளி" என்று கல்வெட்டாக
தஞ்சை க�ோயிலில் செதுக்கி இருக்கிறார்
என்பது உங்களுக்கு தெரியும்.

பல்லவர் காலத்தில் பாறைகளை
உடைத்து, நீள் சதுமாக வெட்டி, அடுக்கி,
க ட் டு மா ன க் க�ோ யி ல ்களாக கட்ட
ஆரம்பித்தார்கள். தமிழ்நாட்டில் பல்லவர்கள்
தான் இதனை ஆரம்பித்தது வைத்தார்கள்
என்று நமக்குத் தெரியும்.

இந்த தஞ்சை க�ோயிலில் தான்
முதல் முதலாக 'கும்ப பஞ்சரம்' என்ற
அமைப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இந்த
கும்ப பஞ்சரம் என்பது அமிர்த கலசத்தை
தாங்கி நிற்கும் ஒரு அழகிய தூணின்
அமைப்பு என்று தெரிகிறது. கும்ப
பஞ்சரத்தின் கீழே பார்த்தால் ஒரு குடம்
ப�ோன்ற த�ோன்றுவது இதுதான் கும்பம்.
அதற்கு இருபுறமும் இறக்கைகள் ப�ோல
தெரிகின்றன. இவைகளை 'கும்ப
லதா' என்று கூறுகிறார்கள்.

சென்னைக்கு அருகில் மகாபலிபுரத்தில்
இருக்கும் கடற்கரை க�ோயில் தான்
முதன்முதலில் பரிச�ோதித்து பார்த்த
கட்டுமான க�ோயிலாக இருக்கிறது
என்று ஆதாரபூர்வமாக அறிஞர்கள்
கூறுகிறார்கள். பல்லவர்களுடைய
க�ோ யி ல ்க ளி ல் இ ன் று ந ா ம்
பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கும் கும்ப
பஞ்சரம் என்பது இல்லை என்று
98406 70660
கூறுகிறார்கள்.

கி. ம�ோகன்

திருநீலகண்டம்
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கு ம்ப பஞ்ச ர ம் நே ர ாக
வேலைப்பாடுகள் க�ொண்ட தூணாக
மேலே சென்று, அதனுடைய
உச்சியில் பலவிதமான மாடங்களை
க�ொண்டதாக இருக்கிறது. பாருங்கள்
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இதைச் செய்த நம் முன்னோர்களுடைய
திறமைகளை நினைத்து சற்று நேரமாவது
மயங்கி நிற்க வேண்டாமா?

மிக அழகாக செதுக்கி இருக்கிறார்கள்.
இந்தத் த�ொடரில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
இந்த படங்களை பார்த்தால் கும்ப பஞ்சரம்
என்பது எது? என்று உங்களுக்கு உடனே
தெரிந்துவிடும். மிக எளிதாக நீங்கள்
கண்டுபிடித்து விடுவீர்கள். ஆமாம் அவ்வளவு
அழகிய வேலைப்பாடு க�ொண்டது.

க ர ்ப்ப கி ர க த ்தை சு ற் றி சு வ ர்
கட்டியாக வேண்டும். இந்த கற்சுவரை
நம் முன்னோர்கள் எப்படி எல்லாம் கலை
நுணுக்கத்தோடு செய்து அனுபவித்து
இருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள். இந்தத்
த�ொடரில் எழுத்துக்களை விட படங்கள்தான்
கூட இருக்கும். ஏனென்றால் அவைகளை
நீங்கள் பார்த்து அறிந்து க�ொள்வதற்காக
அப்படி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால்
கும்ப பஞ்சரத்தை பார்த்து அனுபவித்து,
காலத்தை மறந்து கும்ப பஞ்சரமாகவே
க�ொஞ்சம் நேரம் நின்று அனுபவிக்க
வேண்டுகிறேன்.

என்னுடைய அனுபவத்தின் படி
ஸ்ரீரங்கம் க�ோயிலில் கருட மண்டபம் என்று
ஒரு மிக அழகான மிகப் பெரிய மண்டபம்
இருக்கிறது. மரத்தினால் செய்யப்பட்ட 32
அடி உயரமுள்ள மிக அழகான கருடன்
அமர்ந்திருக்கிறார். அவருடைய சன்னதியை
சுற்றி வரும் ப�ோது நம் கண்ணில்
கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய கும்ப பஞ்சரம்
கண்ணில்படும். இவ்வளவு பெரிய கும்ப
பஞ்சத்தை நான் இதுவரை பார்த்ததில்லை.
அவ்வளவு அழகான வேலைப்பாடுகளும்
க�ொண்டது.

அடுத்த மாதம் நாம் பூத, ஹம்ச,
யாளி வரிகள் என்ன என்பதை பற்றி
பார்க்கலாம்.
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நாயக்கர் காலத்தின் நுண்ணிய
வேலைப்பாடுகள். இதைப் பார்த்து
பிரமித்துப் ப�ோய் நிற்கலாம். கீழிருந்து மேல்
வரை நிதானமாக கண்களை அழைத்துச்
செல்லுங்கள். அப்படியே ச�ொக்கி ப�ோய்
நின்று விடுவீர்கள். இதைவிட வேறு என்ன
நாம் உலகத்தில் செய்து விடப் ப�ோகிற�ோம்.
நம்மால் இதுப�ோல செய்ய முடியாவிட்டாலும்

சிவத்திரு. இரமேஷ் – சித்ரா
குடும்பத்தார்

கண்டுபிடியுங்களேன் – பிப்ரவரி 2022
1. திருஞானசம்பந்தர் சீர்காழியில் அருளிய ம�ொத்த பதிகங்களின் எண்ணிக்கை?
2. திருமறைகாட்டில் தங்கியிருந்த திருநாவுக்கரசரை எந்த தலத்திற்கு பெருமான்
அழைத்தார்?
3. திருப்புகழ் ஏடுகள் கிடைப்பதற்கு எந்த தல திருப்புகழ் காரணமாக அமைந்தது?
4.	பதின�ோராம் திருமுறையில் முதல் பதிகம் எது?
5. இருபா இருபது ஆசிரியர் யார்?
திருநீலகண்டம்
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் – 13

ஜம்மு - காஷ்மீர் வைஷ்ணவி பீடம்

ஜம்மு - காஷ்மீரிலுள்ள அம்மனின்
சக்தி பீடங்களில் ஒன்றான வைஷ்ணவி
தேவி க�ோயில் வைஷ்ணவி பீடமாக
விளங்குகிறது. கடல் மட்டத்திலிருந்து
5200 அடிகள் உயரத்திலும், கத்ரா திரிகூட
மலைத்தொடரின் மீது 1700 மீட்டர் உயரத்திலும்
இக்கோயில் அமைந்துள்ளது. ஜம்மு கத்ரா
நகரிலிருந்து 46 கி.மீ. த�ொலைவில், 30 அடி
நீளமும், 1.5 மீட்டர் உயரமும் க�ொண்ட குகைக்
க�ோயிலாக விளங்குகிறது. வைஷ்ணவி
தேவியைத் தரிசிக்க ஆண்டுத�ோறும் சுமார்
80 லட்சம் மக்கள் வருகை தருகின்றனர்.
திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியை அடுத்து
அதிகப்படியான பக்தர்கள் ஜம்மு - காஷ்மீர்
வைஷ்ணவி தேவியை தரிசிக்க வருகிறார்கள்.
ஜஸ்துமல் என்னும் தேவி உபாசகருக்கு
வைஷ்ணவி தேவி மகளாகப் பிறந்து சகல
கலைகளும் கற்றுத் தெளிந்து வளர்கிறாள்.

அழகும் அறிவும் நிரம்பிய வைஷ்ணவி
தேவி மீது பைரவன் என்னும் அசுரன்
மையல் க�ொண்டு அவளைக் கவர்ந்து
செல்லத் துரத்தினான். அவனிடமிருந்து
தன்னைக் காப்பாற்றிக் க�ொள்ள குகைக்குள்
புகுந்து க�ொண்டு கடுமையான தவத்தை
மேற்கொள்கிறாள். தவத்தின் மகிமை
காரணமாக அவளது சுயரூபம் சக்தி வடிவமாக
உருமாறுகிறது. தன்னைக் க�ொல்லப் ப�ோகும்
சக்தி ஸ்வரூபமாக தேவி குகையிலிருந்து
வெளிப்படப் ப�ோகிறாள் என்று தெரியாமல்
அவளை அடைய வேண்டும் என்னும்
விருப்பத்துடன் மரணத்தை வரவேற்க
காத்திருந்தான் அசுரன்.
உக்ர சக்தியாக வெளியே வந்த தேவி,
குகை வாசலிலேயே அசுரனைச் சம்ஹாரம்
செய்தாள். அவனுடைய உடல் குகை
வாசலிலும், தலை 'பைரவகாடி' என்னும்
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மலையிலும் விழுந்தன.
இ ற க் கு ம் த ரு வ ா யி ல்
த ே வி யி ட ம்
த ா ன்
செய்த தவறுகளுக்கும்,
பாவங்களுக்கும், மன்னிப்புக்
க�ோ ரி ன ா ன் அ சு ர ன் .
அவனுடைய வேண்டுதலுக்கு
மனமிரங்கிய வைஷ்ணவி தேவி, 'குகைக்
க�ோயிலை நாடி வரும் தனது பக்தர்களின்
பாதம் பட்டு முக்தி அடைவாய்' என
வரமளித்தாள். அந்தக் குகையே இன்று
வைஷ்ணவி தேவி க�ோயிலாக விளங்குகிறது.

மகாவிஷ்ணு பக்தையான
திரிகுடா கடற்கரை ஓரமாக
கடுந்தவம் மேற்கொண்டாள்.
அப்போது இராமபிரான்
சீதையைத் தேடிக் க�ொண்டு
கடற்கரை வழியே வந்தார்.
அவரது வரவினால் தவம் கலைந்த திரிகுடா,
மனத்தில் வரித்த இராமனையே நேரில் கண்டு
குதூகலித்தாள். அவரை மணம் செய்து
க�ொள்ளும் விருப்பத்தையும் தெரிவித்தாள்.
ஆனால் சீதையைத் தவிர வேறு யாரையும்
மனத்தால் கூட நினைப்பதில்லை என்று
கூறிய இரமபிரான், கலியுகத்தில் அவதரித்துத்
திருமணம் செய்து க�ொள்ள உறுதியளித்தார்.
அதுவரை 'வைஷ்ணவி தேவி' என்னும்
பெயருடன் தனக்காகக் காத்திருக்குமாறும்
கூறினார்.

தேவி குறித்து மற்றும�ொரு புராணக்
கதையும் உண்டு. திரேதாயுகத்தில் முப்பெரும்
தேவியர் ரேமா (லக்ஷ்மி), உமா (காளி) மற்றும்
வாணி (சரஸ்வதி) ஆகிய வடிவம் க�ொண்டு
வைஷ்ணோ தேவியை ஒளிப்பிழம்பாக
உருவாக்கினர். தீமையை அழித்த பின்பு
பூமியில் வசிக்கும்படி தேவர்கள் வேண்ட,
பல நாள்கள் குழந்தைப் பேறு இல்லாத
ரத்னாகர் சாகர் - சம்ரிதி தம்பதியர்
வீட்டில் 'திரிகுடா' என்ற பெயரில்
வைஷ்ணவி தேவி அவதரித்தாள்.
தந்தையிடம் அனுமதி பெற்று

திரும்பி வரும் வழியில் திரிகுடா ஓர்
அம்பைப் (பாணம்) பூமியில் செலுத்த,
அவ்விடத்தில் இருந்து நீரூற்று பெருகி
ஆறாக ஓடியது. அந்த ஆற்றின்
பெயரே 'பாண கங்கை' ஆகும். அதில்
குளித்தால், செய்த பாவங்கள்
வி ல கு வ து ட ன் , த ே வி யி ன்
98400 95919
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அருளையும் பெறலாம் என்பது நம்பிக்கை.
பாண கங்கைக் கரைகளில் தேவியின்
காலடிச் சுவட்டுகள் பதிந்துள்ளதை இன்றும்
காணலாம். அவற்றைச் 'சரண் பாதுகா' என்று
பக்தியுடன் மக்கள் வணங்குகின்றனர். திரிகுடா
பின்னர் வைஷ்ணவி தேவி என்ற நாமத்துடன்
ஜம்மு - காஷ்மீர் 'அத்கவரி' அருகிலுள்ள
'கர்ப்ஜூன்' எனப்படும் குகையில் அமர்ந்து
கடுந்தவம் மேற்கொண்டாள். காலப்போக்கில்
இக்குகையே வைஷ்ணவி தேவி க�ோயிலாக
உருமாறியது என்கிறது புராணம்.
இராவணனுக்கு எதிரான ப�ோரில்
இராமன் ஜெயிக்க ஜம்மு - காஷ்மீர்
குகைக் க�ோயிலில் தேவி நவராத்திரி
நாள்களில் ந�ோன்பு இருந்தாள். இதன்
காரணமாகவே இன்றைக்கும் வட நாட்டில்
நவராத்திரியின்போது மக்கள் ஒன்பது
நாட்களும் ந�ோன்பு இருந்து இராமாயணம்

படிக்கின்றனர். மகாவிஷ்ணு அவதாரமெடுத்து
தன்னைத் திருமணம் செய்து க�ொள்ள
வை ஷ ்ண வி த ே வி இ ன்றை க் கு ம் ,
கடுந்தவத்தில் காத்திருப்பதாக ஐதீகம்.
டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்கள்
தவிர, எஞ்சிய ஒன்பது மாதங்களிலும் 24
மணி நேரமும் வைஷ்ணவி தேவியை மக்கள்
தரிசிக்கலாம். குகைக் க�ோயிலில் உள்ள
கர்ப்பகிரஹத்தில் வைஷ்ணவி தேவி இடது
பக்கம் சரஸ்வதியாகவும், வலது பக்கம்
காளியாகவும், நடுவில் லக்ஷ்மியாகவும்,
பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறாள்.
தரிசனம் முடிந்தவுடன் பிரசாதமாக
நாணயங்கள் க�ொடுக்கப்படுகின்றன. இவற்றை
பயபக்தியுடன் வீட்டின் பூஜை அறையில்
வைத்து வழிபடுவ�ோர்க்கு துன்பம் விலகி,
இன்பம் பெருகிச், சகல ஐஸ்வர்யங்களும்
குவியும் என்பது நம்பிக்கை.


வாரியார் ம�ொழிகள்
ஒவ்வொருவரும் இறைவனுடைய கருணையைப் பெற வேண்டும் என்றுதான்
விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அதற்குரிய வழிவகை தெரியாமல் தவிக்கிறார்கள். ஒரு ஊருக்குப்
ப�ோக வேண்டும் என்றால் வழி தெரிந்துக் க�ொண்டு ப�ோவது மிக மிக அவசியமானது.
அதுப�ோல் இறைவனுடைய கருணையைப் பெறவேண்டுமானால் அதற்கு வழி எது என்பதை
உணர்வது இன்றியமையாத அறிவுடைமையாகும்.
இறைவன் கருணைக் கடல்; கருணை மேரு; கருணை மேகம்;
யாவருக்கும் மேலானவன்; அரியவன்; பெரியவன்.
இத்தகைய எம்பெருமானுடைய கருணையை நாம் பெற
வேண்டுமானால், நாம் கருணையுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
முள்ளை முள்ளால்தான் எடுக்க வேண்டும். மானை மான் காட்டிப்
பிடிக்க வேண்டும். அதுப�ோல் எளியவர்களிடத்தில் நாம் கருணை
காட்டினால், நாம் இறைவனுடைய கருணையைப் பெறலாம்.
கருணையைக் கருணையால்தான் பெற வேண்டும்.

விடைகள் - பிப்ரவரி 2022
1. 67 பதிகங்கள், 2. திருவாய்மூர், 3. தில்லைப் திருப்புகழ்
4. திருமுகப் பாசுரம், 5. அருணந்தி சிவாச்சாரியார்
திருநீலகண்டம் 12 பிப்ரவரி 2022

நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 17

ஹேரண்ட முனிவர்
வெளிப்பட்ட வலம்புரம்
திருவலஞ்சுழி என்னும் ஊரில் காவிரி
நதியானது ஆதிசேஷன் உண்டாக்கிய
பள்ளத்தில் இறங்கியப�ோது, ஹேரண்ட
முனிவர் அப்பள்ளத்தில் புகுந்து வழியை
அடைத்தார். அதனால் காவிரி நதியானது
மீண்டும் மேலே வந்து வலமாக ஓடியது.
அங்கு உள்ளே புகுந்த ஹேரண்ட முனிவர்
இத்தலத்தில் மேலே ஏறி வலமாக வந்தார்
என்று கூறப்படுகிறது. அதனால் இத்தலம்
'திருவலம்புரம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
தற்போது 'மேலப்பெரும்பள்ளம்'
என்று அழைக்கப்படும் இத்தலம்,
மயிலாடுதுறையில் இருந்து பூம்புகார்
செல்லும் சாலையில் சுமார் 28
கி.மீ. த�ொலைவில் உள்ளது.

இங்கிருந்து பூம்புகார் கடற்கரை சுமார்
7 கி.மீ. த�ொலைவு. சீர்காழியில் இருந்து
18 கி.மீ.
மூலவர் 'வலம்புரநாதர்' என்னும்
தி ரு ந ாமத் து ட ன் , சற் று மெல் லி ய
பாணத்துடன், லிங்க வடிவில் காட்சி
அளிக்கின்றார். பாணத்தின் உச்சியில்
சிறிய பள்ளம் ப�ோன்று உள்ளதால்
பாணத்தின்மீது கவசம் சாத்தப்பட்டுள்ளது.
ஹேரண்ட முனிவர் தனது தலையைக்
க�ொண்டு காவிரி நதியை தடுத்ததால்,
அவர் தலையில் பள்ளம் ப�ோன்று
உருவானது. இதேப�ோன்ற பள்ளம்
இ த ்தலத் து மூ ல வ ர் மீ து ம்
உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

ம. நித்யானந்தம்
98413 98516
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அம்பாள் 'வடுவகிர் கண்ணம்மை' என்னும்
திருநாமத்துடன் தரிசனம் தருகின்றாள்.
க�ோ ஷ ்டத் தி ல்
வி ந ாயகர் ,
தட்சிணாமூர்த்தி, மகாவிஷ்ணு, பிரம்மா,
துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர் ஆகிய�ோர் காட்சி
தருகின்றனர். பிரகாரத்தில் விநாயகர்,
வள்ளி தேவசேனை சமேத சுப்ரமண்யர்,
மகாலட்சுமி, நால்வர், பைரவர், சப்த
கன்னியர் மற்றும் சூரியன் உள்ளனர்.
இத்தலத்தில் உள்ள பிட்சாடணர்
உற்சவ மூர்த்தி மிகவும் அழகாக உள்ளார்.
ஹேரண்ட முனிவருக்கு இங்கு தனி
சன்னதி உள்ளது.

மகாவிஷ்ணு இத்தலத்து
இ றை வ னை வ ழி ப ட் டு
வலம்புரி சங்கு பெற்றதாகத்
தல வரலாறு கூறுகிறது.
இறைவன் திருநாவுக்கரசரை
இத்தலத்திற்கு வரச் செய்து
ப தி க ம் பா ட ச் ச ெ ய ்தார்
என்று கூறப்படுகிறது. காசி
மன்ன ன் , ப ட் டி ன த ்தார்
ஆகிய�ோர் வழிபட்ட தலம்.
இவ்வூரின் கீழ்ப்பாகத்தில்
'கீழப்பெரும்பள்ளம்' என்னும்
புகழ்பெற்ற நவக்கிரக கேது
பரிகாரத் தலம் உள்ளது.
இக்கோயிலின் தல விருட்சமாக பனை
மரம் உள்ளது. தீர்த்தம் 'பிரம்ம தீர்த்தம்'
என்று அழைக்கப்படுகிறது. தேவாரப்
பாடல் பெற்ற 276 சிவாலயங்களில் 107வது
தலமாகும். காவிரி தென்கரைத் தலங்களுள்
44வது தலமாகும். மூவர் தேவாரமும் பெற்ற
தலம். திருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகமும்,
திருநாவுக்கரசர் இரண்டு பதிகங்களும்,
சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளனர்.
இக்கோயிலில் காலை 7.30 மணி முதல்
11 மணி வரையும், மாலை 5 மணி முதல்
இரவு 8 வரையும் நடை திறந்திருக்கும். 

பிப்ரவரி 2022 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
3

அப்பூதியடிகள்	தை சதயம்

6	கலிக்கம்ப நாயனார்	தை ரேவதி
11	கண்ணப்ப நாயனார்	தை மிருகசீருஷம்
12

அரிவட்டாய நாயனார்	தை திருவாதிரை

20

எறிபத்த நாயனார்	மாசி ஹஸ்தம்

26	காரி நாயனார்	மாசி பூராடம்
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குடந்தையின் மாசி மகம் பன்னிரு சிவாலயங்கள்

1. குடந்தை ஆதி கும்பேஸ்வரர்
4. குடந்தை ஏகாம்பரேஸ்வரர்

5. குடந்தை பானபுரீஸ்வரர்

2. குடந்தை கார�ோணம் ச�ோமேஸ்வரர்
6. குடந்தை காலஹத்தீஸ்வரர்

3. குடந்தை கீழ்கோட்டம் நாகேஸ்வரர் 8. மகாமக குளம் அபிமுகேஸ்வரர்

10. குடந்தை ஆதிகம்பட்ட விஸ்வநாதர்

11. க�ோட்டையூர் க�ோடீஸ்வரர்
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7. மகாமக குளம் காசி விஸ்வநாதர்

9. மகாமக குளம் கெளதமேஸ்வரர்

12. கலயநல்லூர் அமிர்தகடேஸ்வரர்

திருப்புகழ் தல வழிபாடு

ச�ோமநாதன் மடம்
அன்பர்களுக்கு வணக்கம். எங்கும்
நலமே சூழ இறையருளை வேண்டுகிற�ோம்.
ஒ வ் வொ ரு ஆ ங் கி லப் புத ்தாண்டை
முன்னிட்டும் நம் 'நால்வரின் பாதையில்'
யாத்திரைக் குழுவின் சார்பாக அன்பர்கள்
இணைந்து புத்தாண்டு தினத்தை அடுத்து
வரும் முதல் ஞாயிறன்று, மக்களால்
அதிகம் அறியப்படாத ஒரு திருப்புகழ்
தலத்தில் முருகப் பெருமானுக்கு அபிஷேக,
ஆராதனை வழிபாடு செய்வதை வழக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளோம்.
அவ்வகையில் ஐந்தாம் ஆண்டாக
இம்முறை வேலூர் மாவட்டம் ச�ோமநாதன்
மடம் திருப்புகழ் தலமாம் அருள்மிகு
அட்சராம்பிகை உடனுறை வித்யாபதீஸ்வரர்

ஆலயத்தில் வள்ளி தேவசேனா உடனாய
முருகப்பெருமானுக்கு 2.1.2022 அன்று
அபிஷேக ஆராதனை வழிபாடு செய்ய
திருவருளும் குருவருளும் கூடியது.
அவ்வண்ணமே, நமது குழு அன்பர்கள்
சு மார் 5 0 பேர் ச ெ ன்னை மற் று ம்
பெங்களூருவில் இருந்து 1.1.2022 இரவு
புறப்பட்டு மறுநாள் அதிகாலை 1.30
மணியளவில் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள
விரிஞ்சிபுரம் மார்கபந்தீசுவரர் ஆலயத்தை
அ டை ந ் த ோ ம் . ஆ லய வ ா யி லு க் கு
அருகிலேயே சத்திரம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு
இருந்தது. அன்பர்கள் வாகனங்களில்
இ ரு ந் து இ ற ங் கி ய து ம் , இ ர வு நே ர
விளக்கொளியில் 'சிவ சிவ' என்று ஒளிவிட்ட
ராஜக�ோபுரம் அனைவரையும்
வரவேற்றது. அதைக் கண்டு
ப ரவசப்பட் டு க் க�ொண்டே
சத்திரத்தை அடைந்து சிரமப்
பரிகாரம் செய்து க�ொண்டனர்
அடியார்கள்.
அ தி கா ல ை ந ா ன் கு
ம ணி க்கெ ல ்லா ம் ந ம து
பாகவதர் ஐயா (படப்பை
திரு. நடராஜன் ஐயா) தனது
இனிய குரலில் தேவகானம்
பாட ஆரம்பித்தார். அதைக்
கேட்டுக் க�ொண்டே மார்கழிக்
குளிரையும் ப�ொருட்படுத்தாது,
ஆதவன் எழும் முன்னரே
அனைவரும் எழுந்து நீராடி,
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நீறுமாடி, காலை 5 மணிக்கெல்லாம் ஆலய
வாயிலை அடைந்தோம்.
ஆலயத்துள் இறைவன் உறையும்
கருவறைக் கதவங்கள் தாள் திறக்கக்
காத்திருந்து வழித்துணை நாதரின் விஸ்வரூப
தரிசனம் பெற்றோம். முதல் நாள் புத்தாண்டு
தினமாதலால் ஆலயத்தில் பக்தர்களின்
வருகை அதிகம் ப�ோலும். கருவறை
முன்மண்டபம் மற்றும் சுற்று பிரகாரத் தரை
எங்கும் மலர்களும், வில்வ பத்திரங்களும்,
நிர்மால்யங்களும், தேங்காய் நார்களும்
நிறைந்திருந்தன. அதைக் கண்ட நம்
குழு மாதர்கள் சிலர் அர்ச்சகரின் அனுமதி
பெற்று, நிர்மால்யங்களை அப்புறப்படுத்தி
தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டனர். நால்வரில்
நாங்கள் அப்பர் பெருமானின் அடியவர்கள்
என்று கூறாமல் கூறினர்.
கா ல ை ஆ று ம ணி யள வி ல்
இறைவனுக்கு முதற்கால அபிஷேகம்
மற்றும் வழிபாடு நம் அன்பர்களின்
சிவபுராண பாராயணத்தின் ஊடே நடந்தது.
பின்னர் ஆலய வலம் வந்து திருப்புகழ்
முருகன் மற்றும் அன்னை மரகதாம்பிகை
தரிசனம் பெற்றோம். ஆலய வெளிப்பிரகாரம்
கலையழகு மிக்க மண்டபங்களுடன்
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விளங்கியது. அங்கிருந்த கல்லினால் ஆன
கடிகாரத்தையும், சிங்கமுகக் கிணற்றையும்
கண்டு அன்பர்கள் வியந்தனர். பின்னர்
ஆலய வளாகத்தில் அனைவருக்கும் குழம்பி
வழங்கப்பட்டது (ஹா... ஹா... காபிதான்).
ஆலய தரிசனம் முடிந்ததும் அன்பர்கள்
இணைந்து குழு புகைப்படம் எடுத்துக்
க�ொண்டனர்.
பி ன் அ னை வ ரு ம் ம று ப டி யு ம்
சத்திரத்தை அடைந்து காலை உணவுக்காக
காத்திருந்த வேளையில், குழு நிறுவனர்
திரு. சுரேஷ் பிரியன் அன்றைய நிகழ்ச்சி
நிரல் மற்றும் குழுவின் அடுத்தகட்ட
செயல்பாடுகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.
பின்னர் காலைச் சிற்றுண்டி அனைவருக்கும்
வழங்கப்பட்டது. சிற்றுண்டிக்குப்பின்
அன்பர்கள் சுமார் 8.30 மணியளவில்
கிளம்பி, அன்றைய நிகழ்வின் பிரதான
வழிபாட்டுத் தலமாகிய ச�ோமநாதன்
மடத்தை ந�ோக்கிப் பயணித்தோம். பயணக்
களைப்பு தெரியாமல் ஆசிரியர் திரு.
சுப்பிரமணி அவர்கள் தன் பாடல்கள்
மூலம் பார்த்துக் க�ொண்டார்.

த�ொடர்ச்சி அடுத்த இதழில்...
பிப்ரவரி 2022

சார்தாம் யாத்திரை - கங்கோத்திரி யமுன�ோத்திரி
கேதாரம் பத்ரிநாத் - ஜூன் - 2017
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அருள்மிகு பாலாம்பிகை மற்றும் விருத்தாம்பிகை உடனாகிய விருத்தகிரீஸ்வரர் திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்)

குறிஞ்சியது பாடி முருகன்னது பெருமைபகர் முதுகுன்றடை வ�ோமே!

