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03 பிரம்மராம்பாள்
ஸ்ரீசைலம்

(மின்னிதழ் \ தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும்)

பாதை : 2

ñ££„¢ - 2022

பயணம் : 6

"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.

05 வாழ் வடிவேலன்

சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 18

மருத்துவக்குடி

நிர்வாக ஆசிரியர்

சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,

07 பூத, ஹம்ச, யாளி வரிகள்
சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 5

ப�ொறுப்பாசிரியர்

ம. நித்யானந்தம், B.Com., M.A.,

கி. ம�ோகன்

மின்னிதழ் கணினி வடிவமைப்பாளர்

டி. ஸ்பாட், சென்னை

11 பரமேஸ்வரன்
நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 18

த�ொடர்பு முகவரி :

பால்சுரந்த
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த�ொலைபேசி : 95000 64880
மின்னஞ்சல் : naalvarinpaathayil@gmail.com

13 ச�ோமநாதன் மடம்
திருப்புகழ் தல வழிபாடு

இம்மின்னிதழை இலவசமாக
பதிவிறக்கம் செய்ய:

naalvarinpaathayil.blogspot.com
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ஆசிரியர் பக்கம்
நீடலர்சோதி வெண்பிறைய�ோடு நிரைக�ொன்றைச்
சூடலனந்திச் சுடரெரியேந்திச் சுடகானில்
ஆடலனஞ்சொல் அணியிழையாளை ய�ொருபாகம்
பாடலன்மேய நன்னகர்போலும் பரங்குன்றே.

-திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரம்

தெய்வானையை மணம் முடித்தது இந்த
பங்குனி உத்திர நன்னாளில்தான்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாசி மாதத்தில்
வரும் கிருஷ்ணபட்ச (தேய்பிறை) சதுர்த்தசி
அன்று இரவு க�ொண்டாடப்படுவது மகா
சிவராத்திரி. சிவராத்திரி விரதம் நித்திய
சிவராத்திரி, மாத சிவராத்திரி, பட்ச
சிவராத்திரி, ய�ோக சிவராத்திரி, மகா
சிவராத்திரி என்று ஐந்து சிவராத்திரி உண்டு.
மற்ற நான்கு சிவராத்திரி விரதங்களை
கடைப்பிடிக்க முடியாதவர் மகா சிவராத்திரி
விரதம் மேற்கொள்வது நல்லது.

பல திருத்தலங்களில் பங்குனி உத்திர
பிரம்மோற்சவத் திருவிழா வெகுவிமரிசையாக
ந டத்த ப ்ப டு கி ற து . தி ரு க்கல்யாண
உற்சவங்களும் நடைபெறும். கூடல்மாநகரில்
ச�ோமசுந்தரக் கடவுள், அங்கயற்கண்ணி
அன்னையை இந்நாளில்தான் கரம்பிடித்தார்.
அத்தகைய திருக்கல்யாண வைபவங்களில்
கலந்துக் க�ொண்டு தரிசனம் செய்தால்
த ட ை ப ்பட்ட தி ரு ம ண ம் வி ர ை வி ல்
நடைபெறும்.

அ ன்றை ய தி ன ம் இ ர வு ச க ல
சிவாலயங்களிலும் நான்கு கால அபிஷேக,
ஆராதனைகள் நடைபெறும். அன்பர்கள்
இந்த வழிபாட்டில் கலந்துக் க�ொண்டு
சிவபுராணம் படித்தல், திருமுறைகள்
ஓதுதல், சிவாலயங்கள் தரிசித்தல் என்று
தங்களுக்கு ஏற்றவாறு வழிபாடு செய்யலாம்.
மேலும் அன்றிரவு முழுவதும் நாம் பஞ்சாட்சர
மந்திரத்தை மனதில் உருவேற்றினால் அது
பன்மடங்கு பலன் தரும் என்பது ஐதீகம்.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
'திருப்பாற்றுரை' த லத்தை யு ம் ,
அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில்
'ஸ்ரீசைலம் பிரம்மராம்பிகையை'யும்,
சேவ ற ் க ொ டி ய�ோ னி ன் தி ரு ப் பு க ழ் த்
த ல ங ்க ளி ல் 'மருத்துவக்குடி' வ ா ழ்
முருகனையும் தரிசிக்க உள்ளோம்.
மேலும் கதை ச�ொல்லும் சிற்பங்கள்
த�ொடரில் க�ோயில்களில் உள்ள சிற்ப
வரிசைகள் பற்றிய அரிய செய்திகள்,

மேலும் இம்மாதம் முருகப்பெருமானுக்கு
உகந்த பங்குனி உத்திரப் பெருவிழா
க�ொண்டாடப்படுகிறது. தமிழ் மாதங்களில்
கடைசி மாதமான பங்குனியில் உத்திர
நட்சத்திரமும், ப�ௌர்ணமி தினமும்
சேர்ந்து வருகிறது. சூரபத்மனை வதம்
செய்த முருகப்பெருமான், தேவேந்திரனின்
வேண்டுக�ோளை ஏற்று, அவரது மகளான
திருநீலகண்டம்

ச�ோமநாதன் மடம் திருப்புகழ் தல வழிபாடு
த�ொட ர் ச் சி , சப்த விடங்க தலங்கள்
ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.

அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்
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ஸ்ரீசைலம் பிரம்மராம்பாள்
ஆ ந் தி ர ம ா நி ல ம் க ர் நூ ல்
ம ா வ ா ட்ட ம் ஸ்ரீ சைல த் தி ல்
அமைத்துள்ளது மல்லிகார்ஜுன
ஸ ்வா மி தி ரு க் க ோ யி ல் .
மூலவர் மல்லிகார்ஜுனர்
(ஸ்ரீசைலநாதர்), அம்மன்
பிரம்மராம்பாள். 51 சக்தி
பீடங்களுள் ஒன்றான இத்தலம்
தேவியின் ‘உதடு’ விழுந்த
இடமாகும். இத்தலம் ‘சைல
பீடம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
பன்னிரு ஜ�ோதிர்லிங்கங்களுள் ஒன்றாகவும்
இத்தலம் ப�ோற்றப்படுகிறது. விநாயகப்
பெருமான் 'சித்தி புத்தி'யை மணந்த
தலமும் இதுவே ஆகும்.

ம லை யு ம் , க ா டு க ளு ம்
நிறைந்த சூழலில் அமைந்துள்ள
இத்தலத்தில்தான் சிவபெருமான்
நந்தியைத் தனது வாகனமாக
ஆக்கிக் க�ொண்டார். நந்திதேவர்
தவம் செய்ததால் ‘நந்தியால்’ என
அழைக்கப்படும் இடம் மலையின் கீழுள்ளது.
அவனது தம்பி பர்வதனும் தவமிருந்து
பர்வத மலையாக மாறும் வரம் பெற்றான்.

சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் ஆகிய மூவர்
பாடிய க�ோயில் என்னும் பெருமையும்
இதற்குண்டு. 'சுடுமணி யுமிழ்நாகஞ் சூழ்தர
வரைக்கசைத்தான் இடுமணி எழிலானை
யேறல னெருதேறி விடமணி மிடறுடையான்

கிருஷ்ணா நதிக்கரையில், கடல்
மட்டத்திலிருந்து 1500 அடிகள் உயரத்தில்
'நல்லமல' என்னும் காட்டுப் பகுதியில்
இத்தலம் அமைந்துள்ளது. நந்தி தேவரே
இங்கு மலையாக உள்ளார். மூலவர்

திருநீலகண்டம்

மேவிய நெடுங்கோட்டுப் படுமணி
விடுசுடரார் பருப்பதம் பரவுதுமே'
எ ன த் தி ரு ஞ ா ன சம்பந்த ர்
பாடியுள்ளார். ஆந்திராவிலுள்ள
ஒரே தேவாரப் பாடல் பெற்ற
திருக்கோயில் இது மட்டுமே.
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அனுப்பி விட்டு எஞ்சிய வாழ்க்கையை
அங்கேயே கழிக்கவும் முடிவெடுத்தார்.
மனைவியும், குழந்தைகளும், தளபதிகளும்,
அரசு அதிகாரிகளும் என்ன செய்வதென்று
தெரியாமல் சிவாஜியின் மனத்தை மாற்ற
இறைவியை மனமுருகிக் கண்ணீர் மல்க
வேண்டினர்.
சிவாஜியின் ப�ோர்க் குணம் சிறக்கவும்,
அரசுப் பணி த�ொய்வின்றி த�ொடரவும், ஸ்ரீ
பிரம்மராம்பாள் தேவி, பவானி வடிவத்தில்
காட்சி தந்து அருளினார். கடமையை
உணர்த்தியதுடன் ப�ோரில் வெற்றி பெறவும்
வாழ்த்தினாள். அம்மனின் தரிசனத்தால்
மீண்டும் வீறு க�ொண்டு எழுந்த சிவாஜி பல
வெற்றிகளைக் குவித்தார். அன்று முதல்
'சத்ரபதி சிவாஜி' என அழைக்கப்படுகிறார்.
தனது பக்தியின் அடையாளமாக க�ோயிலின்
வட க் கு க�ோ பு ரத்தை யு ம் , தி ய ா ன
மண்டபத்தையும் நிர்மாணித்து நன்றிக்
கடனைச் செலுத்தினார்.

சந்நிதானம் கீழே இருக்க, முப்பது படிகள்
உயரத்தில் அம்பிகை பிரம்மராம்பாள் சந்நதி
அமைந்துள்ளது. மலைப்பாறை ஒன்றில்
சிவனுடைய பாதங்களை தரிசிக்கலாம்.
இங்கே சிவன் தன்னுடைய சூலத்தை ஊன்றி
நின்றிருக்கிறார். கருவறை விமானத்தின்
உச்சியில் சூலம் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது.
வழக்கமாகக் க�ோயில்களுக்குள்
நுழைவதற்கு முன் கை, கால்களை
சுத்தம் செய்து க�ொண்ட பிறகுதான்
இறைவனை தரிசிப்போம். ஆனால்
இங்கே அந்த ஆச்சாரம் இல்லை. காட்டுப்
பகுதியில் அமைந்துள்ள இக்கோயிலில்
ஆரம்பத்தில் காடுவாழ் மக்கள்தான்
வழிபட்டார்கள். அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட
இச்சலுகை இன்றுவரை த�ொடர்கிறது.
இவ்வகை தரிசனம் ‘தூளி’ தரிசனம்
எனப்படுகிறது. தூய்மையான மனத்துடன்,
சாதி, மத பேதமின்றி யார் வேண்டுமானாலும்
மூலவரான ஜ�ோதிர்லிங்கத்தின் தலையைத்
த�ொட்டு வணங்கலாம்.

கிருத யுகத்தில் இரண்யனும், த்ரேதா
யுகத்தில் ஸ்ரீ இராமசந்திர மூர்த்தியும்,
துவாபா யுகத்தில் பாண்டவர்களும்,
கலியுகத்தில் ஆதி சங்கரரும், சத்ரபதி
சிவாஜியும் பூஜித்த புண்ணியத் தலமாகும்.
இந்தக் க�ோயிலைச் சுற்றியுள்ள காடுகளில்
ஹனுமந்தபீரம் என்ற வகை மரங்கள்
உள்ளன. இந்த மரங்களின் இலைகளின்
இரு பக்கங்களிலும் வித்தியாசமாக
ஆஞ்சநேயர் உருவம் காணப்படுகிறது.

ம ர ா ட் டி ய வீ ர ர் சி வ ா ஜி
'தக்ஷிண கைலாயம்' எனப்
இக்கோயிலுக்கு வருகை தந்தப�ோது
ப�ோ ற ்ற ப ்ப டு ம் ஸ்ரீ சைல ம் ஸ்ரீ
மலைக்காடுகளின் இயற்கை எழிலிலும்,
மல்லிகார்ஜுனர் - ஸ்ரீ பிரம்மராம்பாள்
இறைவன் பேரருளிலும் தன்னை
தரிசிக்கக் க�ோடி புண்ணியம்,
மறந்தார். பத்து நாட்கள் உபவாசம்
மறுபிறவி கிடையாது என்பது
இருந்து தியானத்தில் ஈடுபட்டார்.
ஐதீகம். 
98400
95919

படை வீரர்களைத் தெற்கு ந�ோக்கி
திருநீலகண்டம்
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சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 18
மருத்துவக்குடி

வாழ் வடிவேலன்

ப ல ா ம ர ங ்கள் வரப் பு க ளி ல்
செழித்தோங்க, எங்கும் பச்சைப்பசேல்
என வயல்வெளிகள் சூழ, கண்ணுக்கு
விருந்து அளிக்கும் திருத்தலமாக ச�ோழ
நாட்டில் விளங்கும் மருத்துவக்குடி என்ற
தலமே இம்மாதம் நாம் தரிசிக்கவுள்ள
திருப்புகழ் திருத்தலம்.

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்
99402 74980

க�ோயில் கல்வெட்டில் இறைவன்
பெயர் "உய்யக் க�ொண்டார் வளநாட்டு
திரைமூர்நாட்டு....... திருஇடைக்குளமுடையார்"
என்று உள்ளது. இத்திருத்தலத்திற்கு
இடைக்குளம் என்றும் பெயர் வழங்கப்பட்டு
வந்திருந்தது.

சி வ பூ ஜை செய்த ப ய ன ா ய்
திருக்கயிலாயத்தில் எம்பெருமானின்
மீதிருந்த எருக்கத்தம்பூ மாலையினை
அருட்பிரசாதமாக பெற்றுக் க�ொண்டு
வான்வழியினில் சென்று க�ொண்டிருந்தார்
துர்வாச முனிவர். அச்சமயம் பால்போல்
தெளிந்த வெண்மை நிறமுடைய அழகிய
வடிவினை உடைய ஐராவதம் என்ற யானை
மீது இந்திரன் வந்து க�ொண்டிருந்தான்.

அருணகிரிநாதர் இத்திருத்தல முருகன் மீது,

"கருத்தி தப்படு காமா லீலைகள்
விதத்தை நத்திய வீணா வீணிகள்
கவட்டு விற்பன மாயா வாதிகள் ...... பலகாலுங்"
என்ற அழகான சந்த நடை க�ொண்ட
திருப்புகழை அருளியுள்ளார்.

எதிர்பட்ட துர்வாச முனிவரை கண்டு
ய ா னை மீ தி ரு ந்தே வணங் கி ன ா ன் .
இருப்பினும் தன்னை வணங்கியதால்
இந்திரன் மீது கருணை க�ொண்டு துர்வாசர்
தான் பெற்று வந்த அருட்பிரசாதமான
எருக்கத்தம் பூ மாலையினை இந்திரனுக்கு
வ ழ ங் கி ன ா ர் . ஆ ன ா ல் இ ந் தி ரன�ோ
அதன் பெருமையும் சிறப்பும் அறியாது,
செருக்கினால் அதனை ஐராவதத்தின் மீது
வீசினான். ஐராவதம�ோ அம்மாலையை
தனது துதிக்கையால் பறித்து கிழித்து
தரையினில் இட்டு பாழ் செய்தது.
இதனை கண்ட துர்வாச முனிவர்
கடும் க�ோபம் க�ொண்டு, வெண் யானை
திருநீலகண்டம்
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ஒ ளி யி ழ ந் து , க ளை ய ற் று
கருமையாக மாறி, பூல�ோகத்தில்
காட்டு யானையாக மாறிட சாபம்
அளித்தார். இதைக் கேட்ட ஐராவதம்
துர்வாசரின் திருவடிகளில் வீழ்ந்தது
சாபவிம�ோசனம் வேண்டியது.

கூர்மையான பாண வடிவில்
அருள்பாலிக்கின்றார். அம்மை
திருநாமம் அபிராமி.
முருகப்பெருமான் வள்ளி
தெய்வானை யு ட ன் த னி ச்
சந்நிதியில் அருள்பாலிக்கின்றார்.
விநாயகர் இங்கே விருட்சக
விநாயகர் என காட்சியளிக்கின்றார்.
விநாயகரின் துதிக்கையினில் தேள் வடிவம்
காணப்பெருவது சிறப்பு. விருட்சக ராசி
பரிகார தலமாகவும் விளங்குகின்றது.

துர்வாசர�ோ ஐராவதம் தனது
செயலுக்கு வருந்தி மன்னிப்பு க�ோரியதால்,
பூல�ோகத்தில் வில்வவனம் என்ற தலத்தில்
வீற்றிருக்கும் சிவபெருமானை துதித்து
வ ழி ப ட ஐ ர ா வ த ம் மீ ண் டு ம் த ன து
சுயவடிவினை அடையலாம் என வழி
கூறி அருளினார்.

கு ம்பக�ோண ம் அ ரு கி ல் உ ள ்ள
ஆடுதுறையிலிருந்து 2 கி.மீ. த�ொலைவினில்
ஆலயத்தை அடையலாம். வாருங்கள் நாமும்
சென்று வடிவேலனின் அழகை கண்டு,
வழிபட்டு மகிழ்வோம். 


அ ந்த அ ற் பு த த் தி ரு த்தலமே
மருத்துவக்குடி. திருக்கோயிலின் மூலவர்
சுயம்பு திருமேனியாக வெண்மை நிறத்தில்

கண்டுபிடியுங்களேன் - மார்ச் 2022
1. சிவபெருமான் விதை தெளித்து உழவு செய்த திருமுறை பாடல் பெற்ற தலம் எது?
2. திருக்கொண்டீச்சரத்தில் அம்மை இறைவனை எந்த வடிவத்தில் பூசை செய்தார்?
3. பாம்பன் சுவாமிகள் நீண்ட காலம் சிதம்பரம் அருகே தங்கியிருந்து திருப்பணி
செய்த தலம் எது?
4. காரி நாயனார் அவதாரம் செய்த திருத்தலம் எது?
5. அபிராமி அம்மை பதிகம் எத்தனை பாடல்களைக் க�ொண்டது?

விடைகள் 10ம் பக்கம்
திருநீலகண்டம்
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சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 5

பூத, ஹம்ச, யாளி வரிகள்
சில அபூர்வமான சிற்பங்களை (ஜலந்தர
சம்ஹார மூர்த்தி, ஏகபாத மூர்த்தி, சண்டேச
அனுக்கிரக மூர்த்தி) நாம் பார்த்த பிறகு
சென்ற மாதம் கும்ப பஞ்சரம் என்ற ஒரு
அமைப்பை பார்த்தோம். இவையெல்லாம்
கர்ப்பகிரகத்தை சுற்றி இருக்கும் பிரகாரத்தில்
காண்பவை. இப்பொழுது நாம் பூத, ஹம்ச,
யாளி வரிகளைப் பார்க்கலாம்.

அதிசய பாவத்தோடு நாம் பார்க்கக்கூடிய
பல விஷயங்கள் உண்டு. அவற்றில் ஒன்று
தான் நான் இப்போது கூறும் சன்ஷேடு
என ச�ொல்லப்படும் ஜன்னலுக்கு மேலே
காணப்படும் ஒரு அமைப்பு.
மழை பெய்யும் ப�ொழுது ஜன்னல்
வழியாக வீட்டிற்குள் மழைநீர் வந்து விடாதபடி
இருப்பதற்கான ஒரு பாதுகாப்பு அமைப்பு
தான் இது. வெயிலும் அதிகம் தாக்காதபடி
அது தடுக்கும்.

இவைகளைப் பார்ப்பதற்கு முன்
உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால்,
இடிக்கப்படாமல் இருக்கும் அந்த காலத்து
வீடுகளை நிதானமாக பாருங்கள். அந்த
காலத்து வீடுகளின் வெளிப்பகுதியை
பாருங்கள்.

தற்காலத்தில் ஒரு கட்டையைப் ப�ோல
பலகை ப�ோன்ற ஒன்றை அமைத்து முடித்து
விடுகிறார்கள். ஆனால் அந்தக் காலத்தில்
பார்த்தால் ஒரு தலைகீழாக வைக்கப்பட்ட
'வி' என்ற ஆங்கில எழுத்தின் வடிவில்
காணப்படும். சில ஓடுகளை வைத்து மிக
அழகான சிறிய ப�ொம்மை வீட்டின் முன்

ஜன்னலுக்கு மேலே சன்ஷேடு என்ற
ஒரு அமைப்பு உங்கள் கண்ணில் பட்டால்
நீங்கள் மிகுந்த அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்.

திருநீலகண்டம்
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த�ோற்றம் காணப்படும். மரச்சட்டங்களை
மிக அழகாக செதுக்கி நடுவில் ஒரு
கூரான ஒரு வேல் ப�ோன்ற அமைப்பையும்
வைத்து இருப்பார்கள். ஒரு வீட்டின்
சன்ஷேடை இவ்வளவு அழகாக அந்த
காலத்தில் செய்திருந்தார்கள். இதுப�ோன்ற
சன்ஷேடுகள் செய்வதற்கு நாட்களாகும்.
ஆனால் அதனுடைய கலை அம்சத்தை
பார்த்து அப்படியே பிரமித்து நாம் நிற்போம்.

வருடங்கள் முன்) இது ப�ோன்ற கலை
உணர்வோடு தான் செதுக்கும் வழக்கம்
இருந்திருக்கிறது. மகாபலிபுரத்தில் ராமானுஜ
மண்டபத்தை பார்த்தால் நமக்கு தெரியும்
நாம் இப்போது பார்க்கப் ப�ோகும் வரிகள்
பற்றிய ஆரம்பநிலை புரியும்.
மண்டகப்பட்டு (விழுப்புரம் அருகில்)
குகைக் க�ோயிலைப் பார்த்தால் மிகவும்
ஆ ரம்ப க ா ல ச ா த ா ரண ம ா ன ஒ ரு
குகைக்கோயில் நமக்கு நம் கண்ணில்
தென்படும். ஆனால் அங்கே கூட பலவிதமான
தூண்களில் தாமரைப் பூக்களும், மிக
அழகான இரண்டு துவார பாலகர்களையும்
செதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள்.

தற்போது இந்த அருமையான ஒரு
கலை பார்வை எங்கோ ப�ோய்விட்டது
நம்மிடம். நம் வீடுகளை நாம் டப்பாக்கள்
ப�ோல் தயார் செய்து அதற்குள் வாழும்
மிகப் பரிதாபமான ஒரு எலி ப�ோன்ற மன
நிலைக்கு சென்று விட்டோம்.

இ து த ா ன் த மி ழ்நா ட் டி னு ட ை ய
ஆதாரபூர்வமான முதல் குகைக் க�ோயிலாகும்.
மகேந்திரவர்ம பல்லவனால் குடையப்பட்டது.
வழிபாடு நடைபெறும் முதல் குகைக்
க�ோயில், பாண்டியர்களால் குடையப்பட்ட,
செட்டி நாட்டிலுள்ள பிள்ளையார்பட்டி தான்.
கலை உணர்வோடு க�ோவில்களை செய்ய
வேண்டும் என்பது த�ொன்று த�ொட்டு
வந்திருக்கும் மிகச் சிறந்த ஒரு
அம்சமாகும்.

கலை ரசனை என்பது உருவாக்கும்
மனிதனுக்கு இன்பத்தையும், அதனை
பார்த்து அனுபவிப்பவருக்கு வாழ்க்கையில்
ஒரு மகிழ்ச்சியையும் தரும் தருணங்களை
க�ொண்டவை.
சாதாரண வீடுகளில் கூட இப்படி
ஒரு கலை உணர்வோடு பால்கனி
மற்றும் சன்ஷேடுகள் அமைத்து
இருந்தார்கள் என்றால் க�ோவிலைப்
பற்றி எல்லாம் கேட்கவா வேண்டும்?
குகைக் க�ோயில்கள் என்பவை
பல்லவர் காலத்திலிருந்து (1500

மகேந்திரவர்மன் மண்டகப்பட்டு
குகைக் க�ோயிலில் செதுக்கி
உள்ளான். அதில் எழுதியுள்ள
98406 70660 கவிதையிலேயே இதை குறிப்பிட்டு

கி. ம�ோகன்
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இருக்கிறார். அழியும் தன்மை உடைய
மரங்கள், உல�ோகங்கள் இருந்து விடுபட்டு
அழியாத நிலைத்து நிற்கும் குகைக்
க�ோயிலை நான் உருவாக்குகிறேன் என்று
கூறியிருக்கிறான்.

பிரதி வரிகள் 1. பிரதிபந்த அதிஷ்டானம்
2. பிரஸ்தரத்தின் (விதானம்) மேல் பகுதி
ஆகிய இரண்டு இடங்களில் தான் வரும்.
மற்ற இடங்களில் இந்த பிரதி வரிகளை
காண இயலாது.

மகாபலிபுரத்தில் பார்த்தால் இந்த
உண்மையை நாம் உணரலாம். சாதாரணமாக
குகையை செதுக்கி விட்டு சென்றிருக்கலாம்.
ஆனால் மேலே மற்றும் கீழே அதிலும் ஒரு வரி
ப�ோன்ற ஒன்றை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள்.
அதாவது தற்காலத்தில் பார்டர் என்பார்கள்.
இந்த வரிகள் பற்றி தான் நாம் இப்பொழுது
இன்று பார்க்கப் ப�ோகிற�ோம். சிவனுடைய பூத
கணங்கள் மிக நகைச்சுவை உணர்வோடு,
வித்தியாசமான பலவித ப�ோஸ்களில், குட்டி
கரணம் அடித்துக் க�ொண்டிருப்பார்கள். சில
பூத கணங்கள் இசை கருவிகளை வாசித்துக்
க�ொண்டிருக்கும். பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு
பூதத்தை சீண்டி க�ொண்டிருக்கும். மிகுந்த
நகைச்சுவை உணர்வோடு கூடிய மனதை
அள்ளி செல்லும் வரி தான் இந்த பூத வரி.
வயிறு பெரிதாகி மிக குள்ளமான உருவத்தில்
அவைகள் ப�ோடும் பலவிதமான கரணங்களை
நாம் பார்த்துக் க�ொண்டே இருக்கலாம்.

சிங்க வரிகள் கூட இருப்பதை நீங்கள்
படத்தில் பாருங்கள். வரிசையாக ஒரு
சிங்கத்திற்கு பின்னால் மற்றது என்று மிக மிக
அழகாக செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. யானைகள்
வரிசையாக செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சில
இடங்களில் ஒன்றோடு ஒன்று எதிரெதிராக
பார்த்துக் க�ொண்டபடி செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
யாளிகள் வரியும் உண்டு. ஹம்ச வரி என்று
ச�ொல்லப்படும் அன்னப்பறவை வரிகள் மிக
பிரபலமானவை.
வலபியில் பூத வரியுடன், ஆமைஅன்னம் மற்றும் குரங்கு-முதலை ப�ோன்ற
ப ஞ ்ச த ந் தி ர க தை வ டி வ ங ்க ளு ம்
செதுக்கப்பட்டுள்ளன.

எல்லோராவில் குகைக் க�ோயிலில்,
இராவணன் கைலாய மலையை தூக்கும்
ப�ொழுது அவனைப் பார்த்து, கை மலை
அடியில் மாட்டிக் க�ொண்டதைப் பார்த்து, கேலி
செய்தபடி இருக்கும் பல பூத கணங்களை
பார்த்து மகிழலாம். மிக மிக அழகான ஒன்று.
பார்க்க பார்க்க நமக்கு அலுப்பே ஏற்படாமல்
வித்தியாசமாக இருக்கும்.

ப�ொதுவாக மேல் கூரையின் அடியில்
சற்று உள்ளடங்கி தான் ப�ொதுவாக இருக்கும்.
ஆனால் திருப்புவனம், திருவாலீஸ்வரம்,
கங்கை க�ொண்ட ச�ோழபுரம் மற்றும் தஞ்சை
பெரிய க�ோயில் ப�ோன்ற இடங்களில்
கண்ணில் படும்படியாக அழகான வரிகள்
செதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட பணச் செலவு
மட்டுமல்ல, மிக கடினமான உழைப்பு
தேவைப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அதற்குரிய
கவனத்தை அவர்கள் அந்த காலத்தில்
க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். மிக சாதாரணமான
முறையில் செய்திருக்கலாம்.

எதற்காக இவ்வளவு கலை உணர்வோடு
செ து க் கி ன ா ர்கள் எ ன் று நீ ங ்கள்
நினைப்பீர்கள். சில அபூர்வமான பூத
வரிகள் படங்களை இத�ோ உங்களுக்கு
நான் க�ொடுத்திருக்கிறேன். ப�ொதுவாக

தற்போது நாம் தீப்பெட்டிகள் ப�ோல
பல அடுக்கு மாடி வீடுகள் கட்டி, வளர்ச்சி
அடைந்து விட்டோம் என்று ச�ொல்லிக்
க�ொண்டு கலை ரசனை சுத்தமாக இல்லாத
இயந்திரங்களாக வலம் வருகிற�ோம். இதுப�ோல
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க�ோயில்களை கூட அந்தக் காலத்தில்
அவர்கள் செய்திருக்கலாம். ஆனால் நம்
முன்னோர்கள் மிகுந்த கலை உணர்வோடு
கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள்.
தெய்வ வடிவம் இருக்கின்ற க�ோவில்களில்
இதுப�ோன்று செதுக்கியிருக்கிறார்கள்.
மனிதர்கள் வாழும் அந்த காலத்து வீடுகளில்
கூட இது ப�ோன்ற வெளித் த�ோற்றங்களில்
கலை உணர்வை அவர்கள் வெளிப்படுத்தி
இருக்கிறார்கள். க�ோயில்களில் இது ப�ோன்ற
அபூர்வமான விஷயங்களை பார்ப்பதனால் என்ன
ஏற்படும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம்.
ஒன்று நம் க�ோவில்கள் வழிபாட்டிற்கு
மட்டுமல்லாமல் நம் கலை உணர்வை
வளர்ப்பதற்காக கூடிய ஒன்று. மிகுந்த
மனநிறைவு ஏற்பட்டு க�ோவிலில் இருந்து
நாம் வெளியில் வருவ�ோம்.
வெளியே இயற்கையில் நாம் காணும்
பல விதமான மரங்களும் மலைகளும்

மற்றும் மேகங்களில் கூட இதுப�ோன்ற
உருவங்களை நாம் பார்த்து மகிழக்கூடிய
ஒரு மனநிலையை நமக்கு ஏற்படுத்திவிடும்.
நாம் ஒரு நல்ல ஒரு கலைஞனாக
உருவாவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு.
நம் உள்ளத்தின் கலை உணர்வை
வளர்ப்பதற்காகவும், இந்த க�ோவில்களில்
உள்ள இந்த பகுதிகளை நீங்கள் பார்த்து
அனுபவிக்க வேண்டுகிறேன். பூத, ஹம்ச,
யாளி, சிங்க, யானை வரிகளைப் பார்த்து
அனுபவித்து நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்
படுத்துங்கள்.
அடுத்த மாதம் ஒரு க�ோவிலுள்ள
தூணை பார்த்த உடனேயே அது எந்த
காலத்து க�ோவில் என்று ஓரளவுக்கு
கணிக்கும்படியான வழியை, அறிவை,
ஒரு அரிய தகவலை உங்களுடன் பகிர்ந்து
க�ொள்கிறேன். அதுவரை ஆவல�ோடு
இருங்கள்.


வாரியார் ம�ொழிகள்
சிலர் யானையைக் கண்டு நடுங்குகின்றார்கள். சிலர் புலியைக் கண்டு நடுங்குகின்றார்கள். சிலர் சிங்கத்தைக்
கண்டு நடுங்குகின்றார்கள். சிலர் பாம்பைக் கண்டு நடுங்குகின்றார்கள். சிலர் பிறப்புக்கும், இறப்புக்கும்
நடுங்குகின்றார்கள். ஆனால் ஞானிகள் இவற்றுக்கெல்லாம் நடுங்குவதில்லை. ஒன்றுக்கும் நடுங்காத ஞானிகள்
யாரைக் கண்டு நடுங்குகின்றனர்?
ஒருசமயம் தேவர்கள் மரணம் இன்றி வாழ்வதற்கு அமிர்தம் வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். அவர்கள்
சிவபெருமானை வேண்டியிருந்தால், அவர் ஒரு ந�ொடியில் அதை வழங்கியிருப்பார். ஆனால்
அவர்கள் பாற்கடலை கடைந்தப�ோது அமிர்தத்திற்கு பதில் விஷம் த�ோன்றியது. தேவர்கள்
இப்போது திருக்கயிலாயம் அடைந்து சிவபெருமானை சரணடைந்தார்கள். அவர் அதை உண்டு
தேவர்களை காத்தருளினார்.
இவ்வாறு தேவர் மட்டுமன்றி மனிதர் முதலிய அனைவருக்கும் நஞ்சினை உண்டு வாழ்வு
அளித்த, நமனை உதைத்த நம்பிரானாகிய நம்பனைப் பரமன் என்று கருதாமல் வேறு
ஒரு தலைவன் உண்டு என்று நவில்வதற்கு யார் நடுங்கவில்லைய�ோ அவர்களைக்
கண்டு ஞானிகள் நடுங்குகின்றார்கள்.

விடைகள் - மார்ச் 2022
1. திருத்தெளிச்சேரி, 2. பசு, 3. பின்னத்தூர், 4. திருக்கடவூர், 5. 11 பாடல்கள்
திருநீலகண்டம் 10
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 18

பால்சுரந்த

பரமேஸ்வரன்

ம. நித்யானந்தம்
98413 98516

அழைக்கப்படுகிறது. 'திருப்பாலத்துறை'
என்றும் வழங்கப்படுகிறது.

மார்க்கண்டேய முனிவர் பல தலங்களை
தரிசனம் செய்துக் க�ொண்டு, க�ொள்ளிடக்
கரைய�ோரம் வந்துக் க�ொண்டிருந்தார்.
அப்போது அங்குள்ள வில்வ வனத்தில்
சிவலிங்கம் ஒன்று இருப்பதைக் கண்டு
அங்கு வழிபாடு செய்ய எண்ணினார்.
ஆ ன ா ல் சி வ பூ ஜை செய ்வ த ற் கு
பால் கிடைக்காமல் மார்க்கண்டேயர்
வருந்தியப�ோது, சிவபெருமான் அங்கு
பால் பெருகும்படி செய்து அருள் புரிந்தார்.

தி ரு வ ா னைக்காவ லி லி ரு ந் து
திருவளர்ச்சோலை வழியாக கல்லணை
செல்லும் பாதையில் உள்ள பனையபுரம்
ஊரில் இறங்கி, அங்கிருந்து க�ோயில்
வளைவு வழியாகச் சுமார் 1.5 கி.மீ. சென்று
இத்தலத்தை அடையலாம். திருவெறும்பூர்
இரயில் நிலையத்திலிருந்து 6 கி.மீ.
த�ொலைவில் உள்ளது.

சிவபூஜைக்கு பால் சுரந்த இடமாதலால்
இ த்தல ம் ' தி ரு ப ்பாற் று ற ை ' எ ன் று

இ த்தல த் தி ன்
மூ லவ ர்
'ஆதிமூலநாதர்', 'பாற்றுறைநாதர்' என்னும்
திருநாமங்களுடன், அழகிய சிறிய லிங்க
வடிவில் காட்சி தருகின்றார். அம்பாள்
'மேகலாம்பிகை', 'நித்திய கல்யாணி'
என்னும் திருநாமங்களுடன் சிறிய வடிவில்
தரிசனம் தருகின்றாள்.
க�ோ ஷ ்ட த் தி ல்
வி ந ா ய க ர் ,
தட்சிணாமூர்த்தி, பிட்சாடனர், மகாவிஷ்ணு,
பிரம்மா, துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர் ஆகிய�ோர்
காட்சி தருகின்றனர்.
இக்கோயிலில் தட்சிணாமூர்த்தி நின்ற
க�ோலத்தில் கையில் வீணையுடன் காட்சி
தருவது வேறெந்த க�ோயிலிலும் இல்லை.
மேலும் அவருடன் சனகாதி முனிவர்களும்
இல்லை. பிரகாரத்தில் விநாயகர், வள்ளி,
தேவசேனா சமேத சுப்ரமண்யர், மகாலட்சுமி,
பைரவர், நவக்கிரகங்கள் ஆகிய�ோர்
தரிசனம் தருகின்றனர்.

திருநீலகண்டம்
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ஒ ரு ச ம ய ம் அ ரச ன் ஒ ரு வ ன் ,
இவ்வழியாக வேட்டைக்குச் சென்றப�ோது
இ ப ்ப கு தி யி ல் சி றி து நேர ம் த ங் கி
ஓய்வெடுத்தான். அப்போது அருகில் உள்ள
புதர் ஒன்றிலிருந்து வெண்ணிறம் உள்ள
அதிசயப் பறவை ஒன்று பறந்துச் சென்றது.
ஆனால் அந்தப் பறவை தப்பி
விட்டது. மன்னன் வேட்டை முடிந்து திரும்பி
வரும்போது மீண்டும் அந்தப் பறவையைப்
பார்த்தான். இந்த முறையும் பறவை தப்பி
விட்டது.
அ ன் றி ர வு ம ன்ன ன் த�ோ ன் றி ய
சிவபெருமான், அந்தப் புதரில் உள்ள புற்றில்
தாம் மறைந்திருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
மறுநாள் மன்னன் அந்தப் புதரைப் வெட்ட,
அங்குள்ள புற்றிலிருந்து பால் வழிந்தது.

மார்ச் 2022 நாயன்மார்கள் குருபூஜை

2 	க�ோச்செங்கட்சோழ நாயனார் 	மாசி சதயம்
21 காரைக்கால் அம்மையார் 	பங்குனி சுவாதி
29 தண்டியடிகள் நாயனார் 	பங்குனி சதயம்

பெருகிய பாலால் புற்று கரைந்து அங்கு
சிவபெருமான் லிங்க வடிவில் வெளிப்பட்டார்.
அரசனும் இறைவனை வழிபட்டு அங்கு ஒரு
க�ோயில் எழுப்பினான்.
சுவாமியின் நந்தியும், பலி பீடமும்
க�ோயில் க�ோபுரத்திற்கு வெளியே உள்ளது.
இக்கோயிலின் தல விருட்சமாக வில்வ
மரமும், தீர்த்தமாக க�ொள்ளிடம் ஆறும்
உள்ளது.
தேவ ா ரப் ப ா ட ல் பெ ற ்ற 2 7 6
தலங்களுள் காவிரி வடகரையின் 59வது
தலம். திருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகம்
பாடியுள்ளார்.
இக்கோயில் காலை 6.30 மணி
முதல் 11 மணி வரையிலும், மாலை 4.30
மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையிலும்
திறந்திருக்கும்.


மார்ச் 2022 புரவலர்

சிவத்திருமதி. மாலதி
திருநீலகண்டம் 12
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திருப்புகழ் தல வழிபாடு

சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி...

ச�ோமநாதன் மடம்
திரு. சுப்பிரமணி அவர்கள் பாடிய
பாடல்களைக் கேட்டுக் க�ொண்டும்,
வழியெங்கும் நிறைந்திருந்த நீர் நிலைகளை
ரசித்துக் க�ொண்டும் அழகிய வயல்
வெ ளி க ளு க் கு ந டு வே அ மை தி ய ா ய்
அ மை ந் தி ரு ந்த ச�ோ ம ந ா த ன் ம ட ம்
திருப்புகழ்த் தலத்தை அடைந்தோம்.
ஆலயத்தையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும்
க ண்ட அ டி ய ா ர்க ளு க் கு ஆ ன ந்த
அதிர்ச்சியாய் அமைந்தது எனலாம். கான்கிரீட்
கானகத்திலேயே வாழ்ந்து பழகியவர்களுக்கு
பசும் வயல்வெளிகளும், பறவைகளும்,
க ா ல்ந ட ை க ளு ம் , வ ய ல ் வெ ளி க ளி ல்
களையெடுக்கும் பெண்களும் என ஒரு
இயற்கை காட்சி கண்முன்னே விருந்தாய்
விரிந்திருந்தது.
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குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களில்
ஒருவரான திரு. தனஞ்செழியன் முன்னரே
ஆலயத்தை அடைந்து அர்ச்சகருடன்
இணைந்து வழிபாட்டிற்குத் தேவையான
ஏற்பாடுகளை செய்யத் துவங்கியிருந்தார்.
அன்பர்கள், வாகனங்களில் இருந்து
வழிபாட்டுக்குத் தேவையான ப�ொருட்களை
இறக்கி ஆலய மண்டபத்திற்கு எடுத்து
வந்தனர். பின்னர் சிறுசிறு குழுக்களாக
அமைந்து பழம் நறுக்குதல், பஞ்சாமிர்தம்
செய்தல், பூத்தொடுத்தல் ஆகிய பணிகளில்
ஈடுபட்டனர். இது ஒருபுறமிருக்க, அன்பர்கள்
திரு. பிரபு, திரு. பிரபாகரன், திரு.
சரவணன், திரு. தனஞ்செழியன் இணைந்து
ஒரு மரத்தடியில் அடுப்பு மூட்டி அன்றைய
நைவேத்தியத்திற்கான சர்க்கரை ப�ொங்கல்
தயாரித்தனர். அவர்களின் முயற்சியில்

மார்ச் 2022

விளைந்த சர்க்கரைப் ப�ொங்கல் நிச்சயம்
முருகனுக்கு இனித்திருக்கும் என்று
நம்புகிற�ோம்.
அனைத்தும் தயாரானதும், ஆலய
அர்ச்சகர் திரு. ராஜேஷ் அவர்கள், திமிரி
அன்பர் திரு. கிரிவாசன் அவர்களின்
துணையுடன் ஆலயத்துள் அமைந்துள்ள
அருணகிரிநாதர் மற்றும் ச�ோமநாதர்
சிலைகளுக்கு அபிஷேகம், அலங்காரம்
செய்தார். அடுத்து ஐங்கரக் கடவுளுக்கு
அபிஷேகம், அலங்காரம் நடந்தது. அதைத்
த�ொடர்ந்து அன்னை அட்சராம்பிகை, ஐயன்
வித்யாபதீஸ்வரருக்கு பால் அபிஷேகம்
மற்றும் அலங்காரம் நடைபெற்றது. அவை
முடிந்ததும், நம் வழிபாட்டு நாயகரான
குமரக் கடவுளுக்கும் தேவியருக்கும்
பால், பன்னீர், தயிர், பழங்கள், சந்தனம்,
பஞ்சாமிர்தம், தேன், இளநீர், விபூதி,
அபிஷேகப் ப�ொடி மற்றும் ச�ொர்ணாபிஷேகம்
நடைபெற்றது. த�ொடர்ந்து அலங்காரம்
முடிந்து வரிசையாக விநாயகர், அன்னை,
இறைவன் மற்றும் முருகப்பெருமானுக்கு
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தூப, தீபப் பேர�ொளி வழிபாடு நடைபெற்றது.
அன்பர்கள் ஒவ்வொரு சன்னதியிலும்
சிவபுராணம், திருப்புகழ் பாடி மனமுருகி
வழிபட்டனர்.
ஆலய அர்ச்சகர் திரு. ராஜேஷ்
அ வர்களை யு ம் , தி ரு . கி ரி வ ா ச ன்
அவர்களையும் எவ்வளவு பாராட்டினாலும்
தகும். அத்தனை ப�ொறுமையாய், நேர்த்தியாய்
வழிபாட்டை நடத்திக் க�ொடுத்தனர்.
இறைவனுக்கு அலங்காரம் செய்வதிலும் தன்
கைவண்ணத்தைக் காட்டியிருந்தார் அர்ச்சகர்
திரு. ராஜேஷ் அவர்கள். அவர்களுக்கு
நம் குழுவின் சார்பில் நன்றி செலுத்தி
மரியாதை செய்யப்பட்டது. அன்பர்கள்
அனைவருக்கும் ப�ொங்கல், பஞ்சாமிர்தப்
பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
அங்கிருந்து கிளம்பி திமிரி ச�ோமநாத
பாஷாண லிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தை
3 மணியளவில் அடைந்தோம். அங்கே
ஆலய நிர்வாகத்தினர் மிகுந்த அன்புடன்
நம் குழு அன்பர்களுக்கு அன்னம்பாலிப்பு
செய்தனர். அதன்பின், அவ்வாலயத்தில்
மார்ச் 2022

அமைந்துள்ள பாஷாண லிங்கேஸ்வரரை
அனைவரும் தரிசித்ததும், குழுவின் சார்பாக
அன்பர்களுக்கு 2022 ஆம் வருட காலண்டர்
வழங்கப்பட்டது. அவ்வாலய அர்ச்சகர்,
ஆலய வரலாற்றை அனைவருக்கும்
எடுத்துரைத்தார்.
பின்னர் அவர்களிடம் விடைபெற்றுக்
க�ொண்டு மாலை 4.30 மணியளவில் புறப்பட்டு
5 மணிக்கு வேப்பூர் வசிஷ்டேஸ்வரர்
ஆலயத்தை அடைந்தோம். அப்பொழுது
ஞாயிறு மாலை ராகு காலம் என்பதால்
சரபே ஸ ்வ ர ரு க் கு ம் , பி ர த் தி ய ங் கி ர ா
தே வி க் கு ம் சி றப் பு ஹ�ோ ம ங ்கள்
நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருந்தன. ஆலயத்தில்
இறைவன், இறைவி மற்றும் திருப்புகழ்
முருகனையும் கண்டு வழிபட்டு, அடுத்த
தலமான திருப்பாற்கடலுக்குச் செல்லும்
வழியில் அனைவருக்கும் மாலைத் தேநீர்
வழங்கப்பட்டது.
சுமார் 6.30 மணிக்கு திருப்பாற்கடல்
பிரசன்ன வெங்கடேசப் பெருமாள் ஆலயத்தை
அ ட ை ந் து அ ங் கு அ ரு ள ்பா லி க் கு ம்
பெருமாளையும், அருகே தனி ஆலயத்தில்
பள்ளிக்கொண்டிருக்கும் ரங்கநாதரையும்
திருநீலகண்டம் 15

தரிசித்து பின் அவ்வூரிலேயே (திருக்கரபுரம்)
அமைந்திருக்கும் திருப்புகழ் தலமான
திருக்கரபுரீஸ்வரர் ஆலயத்தை 7.20
மணிக்கு அடைந்தோம். அதற்குள்ளாகவே
ஆலயம் திருக்காப்பிடப்பட்டு இருந்தது.
ஆவலுடன் திருக்கதவம் தாள் திறக்கக்
காத்திருந்தோம். தன் அடியார்களின்
பசி ப�ொறாத இறைவனின் கருணை
மிகுதியால் அன்பர்கள் பசியாற ஆலய
வளாகத்தில் இடம் கிடைத்தது. அனைவரும்
க�ொடிமரத்தையும், நந்தி தேவரையும்
வணங்கிவிட்டு இரவு உணவு எடுத்துக்
க�ொண்டோம்.
பெங்களூருவில் இருந்து வந்திருந்த
திருமதி. மாலதி அவர்கள் தன்னுடன் வந்த
அன்பர்களுடன், அனைத்து ஆலயங்களுக்கும்
சற்றும் சிரமம் பாராமல் அவர்களின்
காரிலேயே பின் த�ொடர்ந்து வந்தார். அது
அவர்களுக்கு இறை வழிபாட்டின் மீதிருந்த
ஈடுபாட்டையும், நம் குழு மீதான அன்பையும்
பறைசாற்றியது. அவர்களிடம் விடைபெற்றுக்
க�ொண்டு, வழிபாட்டு நிகழ்வை இனிதே
நடத்திக் க�ொடுத்த திருவருளுக்கும்,
குருவருளுக்கும் நன்றி கூறி, இறை
தேட வந்த பறவைகள் தத்தம் கூடுகளை
அடையும் வண்ணமாய் சென்னையை
ந�ோ க் கி நீ ங ்கா நி னை வு க ளு ட ன்
அனைவரும் புறப்பட்டோம்.
இவ்வழிபாட்டு நிகழ்வை இனிதே ஏற்பாடு
செய்த குழு நிர்வாகிகள், வழிபாட்டிற்கு
ப�ொருள் உதவியும், உடல் உழைப்பும்
நல்கிய அன்பர்கள், உடன் வந்து பயணத்தை
சிறப்பாக்கிய நண்பர்கள், அனைவரையும்
பத்திரமாய் அழைத்துச் செல்லும் வாகன
ஓட்டுனர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த
நன்றிகள். வாழ்க வளமுடன். 
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சப்த விடங்க தலங்கள்
சீரார் திருவாரூர் தென்னாகை நள்ளாறு
காரார் மறைக்காடு காராயில் - பேரான
ஒத்த திருவாய்மூர் உவந்த திருக்கோளிலி
சத்த விடங்கத் தலம்

திருவாரூர் - வீதி விடங்கர்

நாகைக்கார�ோணம் - சுந்தரவிடங்கர்

திருநள்ளாறு - நாகவிடங்கர்

திருவாய்மூர் - நீலவிடங்கர்

திருக்காராயில் - ஆதிவிடங்கர்
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வேதாரண்யம் - புவனிவிடங்கர்

திருக்கோளிலி - அவனிவிடங்கர்
மார்ச் 2022

ச�ோழ நாட்டு தென்கரை திருமுறை பாடல்பெற்ற
திருத்தல யாத்திரை - ஆகஸ்டு-2016
திருவாரூர் - மன்னார்குடி - வேதாரண்யம்
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அருள்மிகு மங்களாம்பிகை மற்றும் விருத்தாம்பிகை உடனாகிய திருநெடுங்களநாதர், திருநெடுங்களம்

நெஞ்சில் வைப்பார் இடர்களையாய் நெடுங்களம் மேயவனே!

