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ஆசிரியர் பக்கம்
குற்றம்நீ குணங்கள்நீ கூடல்ஆல வாயிலாய்
சுற்றம்நீ பிரானும்நீ த�ொடர்ந்திலங்கு ச�ோதிநீ
கற்றநூற் கருத்தும்நீ அருத்தமின்பம் என்றிவை
முற்றும்நீ புகழ்ந்துமுன் னுரைப்பதென்மு கம்மனே!

-திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரம்

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
பன்னிரு தமிழ் மாதங்களுள் முதல் மாதமாக சித்திரை மாதம் அமைந்துள்ளது.
அதாவது தமிழ்ப் புத்தாண்டு த�ொடங்கும் மாதம் இந்த சித்திரை. கடந்த இரண்டு
ஆண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்ட பெருந்தொற்று ந�ோய் நீங்கப் பெற்று
தற்போது அதிலிருந்து சற்று மன அமைதி அடைந்திருக்கும் இந்த வேளையில்
பிறக்கும் இந்த 'சுபகிருது' வருடம் நம் அனைவருக்கும் சுபத்தை அளிக்கும்படி
இறைவனைப் பிரார்த்திப்போம்.
ஆண்டுக்கு ஆறுமுறை அபிஷேகம் காணும் நடராஜப் பெருமானுக்கு, பிறக்கும்
சித்திரை மாதத்தில் திருவ�ோண நட்சத்திரத்தன்று அபிஷேகம் நடைபெறும். சகல
சிவாலயங்களிலும் நடைபெறும் இந்த அபிஷேகத்தில் அனைவரும் கலந்துக் க�ொண்டு
வழிபட்டு அவனருளுக்குப் பாத்திரமாவ�ோம்.
அம்பிகை வழிபாட்டிற்கு உகந்த நான்கு நவராத்திரிகளில் 'வசந்த நவராத்திரி'
இந்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வருகிறது. பங்குனி மாதம் அமாவாசையை அடுத்த
ஒன்பது நாட்கள் இந்த நவராத்திரி க�ொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அனைவரும்
அன்னையை வணங்கி நம் வாழ்விலும் வசந்தம் பெருக வழிபடுவ�ோம்.
இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
'தென்குடித் திட்டை' தலத்தையும், அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில்
'ஸ்ரீகாளஹஸ்தி ஞானாம்பிகையை'யும், சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்களில்
'வாலிகண்டபுரம்' முருகனையும் தரிசிக்க உள்ளோம்.
மேலும் 'கதை ச�ொல்லும் சிற்பங்கள்' த�ொடரில் க�ோயில் தூண்கள் மூலமாக அதன்
காலத்தை அறிதல், திருவையாறு சுற்றியுள்ள சப்தஸ்தான ஸ்தலங்கள் ஆகியவை
இடம் பெறுகின்றன.
அனைவருக்கும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்
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இவை காவிரியின் கிளை நதிகள். இவ்வாறு
இரண்டு நதிகளுக்கு திட்டாக இந்தத் தலம்
இருப்பதால் இப்பெயர் பெற்றதாகவும்
கூறுவர்.

பிரளயக் காலத்தில் இப்பூவுலகம்
தண்ணீரால் சூழப்பட்டது. சிவபெருமானும்,
அம்பிகையும் உலகைக் காக்கும் ப�ொருட்டு,
பிரணவ ஓடத்தில் ஏறி திட்டாக இருந்த
இடத்தில் நின்றனர். அவ்வாறு இறைவன்
நி ன்ற இ ட ங ்க ள் இ ர ண் டு . ஒ ன் று
'த�ோணிபுரம்' என்று அழைக்கப்படும்
சீர்காழி. மற்றொன்று 'திட்டை' என்று
அழைக்கப்படும் இந்தத் தலம்.

த ஞ ்சை மா வ ட்ட த் தி ல் ஓ டு ம்
வெண்ணாறு, வெட்டாறு என்னும் இரண்டு
நதிகளுக்கு இடையில் திட்டாக அமைந்த
பகுதி என்பதைக் குறிக்கும் வகையில்
'திட்டை' என்னும் பெயர் பெற்ற தலம்
ஒன்று உள்ளது. தற்போது நவக்கிரகங்களுள்
ஒன்றான 'குருபகவான்' வழிபாட்டு சிறப்புத்
தலமாக அறியப்படுகிறது.

திட்டை அல்லது திட்டு என்பதற்கு
'மேடு' என்ற ப�ொருள் உண்டு. அதனால்
இத்தலம் 'தென்குடித் திட்டை' என்றும்,
சீ ர ்கா ழி ' வ ட கு டி தி ட்டை ' எ ன் று
அழைக்கப்படுவதாகவும் கூறுவர்.

தஞ்சாவூரிலிருந்து கும்பக�ோணம்
செல்லும் சாலையில் சுமார் 6 கி.மீ.
சென்றால் திட்டை செல்லும் சாலை பிரியும்
இடத்தில் இருந்து 4 கி.மீ. த�ொலைவு

வெண்ணாறு வெட்டாறு ஆகிய இரண்டு
ஆறுகள் இத்தலத்தைச் சுற்றி ஓடுகின்றன.
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திட்டை 'குரு'

திட்டை ‘அம்மன்'

மற்ற நவக்கிரகங்களுடன் காட்சி தருவது
வழக்கம். ஆனால் இக்கோயிலில் சுவாமி
சன்னதிக்கும் அம்மன் சன்னதிக்கும்
இடையில் குருபகவான் சன்னதி உள்ளது.
இத்தலத்தில் அவர் நின்ற நிலையில்
இராஜகுருவாகக் காட்சியளிக்கிறார்.
குருப்பெயர்ச்சி நடைபெறும் காலங்களில்
பக்தர்கள் பெருமளவு இங்கு வந்து
வழிபடுகின்றனர்.

செல்ல வேண்டும். சாலைய�ோரக் க�ோயில்.
தஞ்சாவூருக்கு வடகிழக்கே 10 கி.மீ.
த�ொலைவில் உள்ளது.
இத்தலத்து மூலவர் 'வசிஷ்டேஸ்வரர்'
என்னும் திருநாமத்துடன், அழகிய சிறிய
லிங்க வடிவில் தரிசனம் தருகின்றார்.
வசிஷ்ட முனிவர் வழிபட்டதால் இப்பெயர்
பெற்றார். 'பசுபதீஸ்வரர்', 'தேனுபுரீஸ்வரர்'
எ ன் னு ம் தி ரு நாம ங ்க ளு ம் உ ண் டு .
கருவறை மேல் சந்திரக் காந்தக்கல்
உள்ளதால் மேலிருந்து 24 நிமிடங்களுக்கு
ஒருமுறை நீர்ச்சொட்டு இறைவன் மீது
விழுகின்றது.

பிரகாரத்தில் விநாயகர், வள்ளி,
தேவசேனா சமேத சுப்பிரமண்யர், பைரவர்
ஆகிய�ோர் தரிசனம் தருகின்றனர்.
மகாவிஷ்ணு, வசிஷ்டர், க�ௌதமர்,
ஆதிசேஷன், தேவர்கள் மற்றும் வேதங்கள்
வழிபட்ட தலம்.

அம்பிகை 'சுகந்த குந்தளாம்பிகை'
எ ன் னு ம் தி ரு நாம த் து ட ன் த ரி ச னம்
த ரு கி ன்றா ள் . அ வ ரு ம் சி றி ய
வ டி வ த் தி ல் க ா ட் சி ய ளி க் கி ன்றா ள் .
'உலகநாயகி', 'மங்கள நாயகி' என்றும்
ப�ோ ற ்ற ப ்ப டு கி ன்றா ள் . அ ம ்பா ள்
ச ன்ன தி யி ன் மு ன் பு ற ம் உ ள ்ள
விதானத்தில் 12 இராசிக் கட்டங்கள்
உள்ளன. அதன்கீழ் நின்று அம்பிகையை
வழிபட்டால் அந்த கிரகங்களால் ஏற்படும்
பாதிப்புகள் குறையும் என்பது நம்பிக்கை.

இக்கோயிலின் தீர்த்தமான 'சக்கர
தீர்த்தம்' க�ோயில் எதிரிலேயே உள்ளது.
தல விருட்சம் சண்பக மரம். தேவாரப்
பாடல் பெற்ற 276 தலங்களுள் இது 78வது
தலம். ச�ோழநாட்டு காவிரி தென்கரையின்
15வது தலம்.
திருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகம்
பாடியுள்ளார். இக்கோயில் காலை 7 மணி
முதல் மதியம் 12 மணி வரையிலும், மாலை
4.30 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையிலும்
திறந்திருக்கும்.


ப�ொ து வ ா க சி வ ா ல ய ங ்க ளி ல்
நவக்கிரக சன்னதியில் குரு பகவான்
திருநீலகண்டம்
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சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 6

காலம் காட்டும்
க�ோயில் தூண்கள்
அபூர்வமான சிற்பத் த�ொகுதிகள்
சிலவற்றை பார்த்த பிறகு, க�ோயில்
சுவற்றில் உள்ள கும்ப பஞ்சரம் மற்றும்
பல விதமான பூத, யாளி, ஹம்ச வரிகளை
எல்லாம் இதுவரை பார்த்தோம். இப்பொழுது
க�ோவிலையே நிறுத்தி வைத்திருக்கும்,
தாங்கி நிற்கும் முக்கியமான பகுதியாகிய
தூண்களை பற்றி நாம் சற்று கவனிக்கலாமா?

நாம் கையால் த�ொட்டும் கூட, கண்களில்
சற்றும் படாமல் கவனிக்காமல், கடந்து
சென்று க�ொண்டிருக்கும் ப�ொருட்கள்
தா ன் க�ோ யி ல் தூ ண்க ள் ! மி கு ந்த
எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய எதுவுமே
நம் கவனத்தை ஈர்க்காது.
ஒ ரு க�ோ யி ல் தி ட மா க நி ன் று
க�ொண்டிருக்க இவ்வளவு அதிகமான
தூண்கள் தேவைப்படுகிறதே என்ன செய்ய?
இந்த க�ோயில் தாங்கிகளான தூண்களை
பற்றி சற்று கவனிக்கலாமா?

பல்லவர் காலத்திலிருந்து தான்
நமக்கு கட்டுமானக் க�ோயில்கள் காணக்
கிடைக்கின்றன என்பதை முன்பே நாம்
அறிந்தோம். மகாபலிபுரம் கடற்கரையில்
இருக்கின்ற அந்த இரண்டு க�ோயில்கள்
தான், பாறைகளை உடைத்து, பெரிய பெரிய
சதுர, நீள் சதுர உருவமாக மாற்றினார்கள்.

பல்லவர் காலத்துக் தூண் என்பதை
எப்படி கவனிப்பது? எப்படி கணிப்பது?
அந்தக் காலத்தில் பல்லவர்கள்
தூண்கள் அமைக்கும் ப�ோது, கீழே இரண்டு
கால்களை மடித்து உட்கார்ந்து இருக்கும்
சிங்கத்தை ஆதாரமாக வைத்து, அதனுடைய
தலையில் இருந்து உயர்ந்து செல்கின்ற
தூண்களை அழகாக தயாரித்திருக்கிறார்கள்.
இத�ோ படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பது ஒரு
அருமையான உதாரணம் ஆகும்.

பிறகு கட்டுமானக் க�ோயில் என்று
ச�ொல்லப்படும் வகையில், ஒன்றாக அடுக்கி
கட்டுமானக் க�ோயில்கள் உருவாக்கப்பட்டன
என்று நாம் அறிந்து க�ொள்கிற�ோம். இது
பல்லவர் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட
பாணி. இந்த காலம் என்பது ஆறாம்
நூற்றாண்டிலிருந்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு
வரை.
நம்முடைய கவனம் எல்லாம்
ஏ தா வ து பெ ரி ய உ ய ர மான
க�ோ பு ர ங ்க ள் மீ து ம் அ ல்ல து
விதவிதமான சிற்பங்கள் மீது தான்
நம் கண்கள் எப்போதும் செல்லும்.


கி. ம�ோகன்
98406 70660
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இதுப�ோன்ற சிங்க பீடத்தின்
தூ ண்களை , நீ ங ்க ள் ச ற் று
கவனித்துப் பாருங்கள். ஏதாவது
க�ோ வி லி ல் இ ரு ந்தா ல் அ து
பல்லவர் காலத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற
தூண்களை வைத்து கட்டப்பட்டது
என்று ஓரளவுக்கு நீங்கள் முடிவு
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செய்து விடலாம். அதாவது ஆறாவது
நூற்றாண்டில் இருந்து 9வது நூற்றாண்டு
வரை என்று.

விஜயநகர மன்னர்களால் கட்டப்பட்டவை.
நாயக்க மன்னர்களால் கட்டப்பட்டவை.
நாம் மிகுந்து பாராட்ட கூடிய தன்மை
க�ொண்டவர்கள் இவர்கள்.

அதிசயம் பார்த்தீர்களா! ஒரே ஒரு
துணை பார்த்து அது எந்த காலத்து
க�ோயில் என்று நீங்கள் கூறி விட்டீர்களே..

பழைய க�ோயில் கட்டுமானத்தை சிறிதும்
சிதைக்காமல் அத�ோடு இணைத்துத்தான்
ஒவ்வொரு க�ோவிலிலும் செய்திருக்கிறார்கள்.
சிறந்த உதாரணம் திருமயம்.

அடுத்தது ச�ோழர் காலம்
ச�ோ ழ ர் க ா ல த் து தூ ண்க ளி ல்
ர�ொம்ப சிறப்பானது என்னவென்றால்
வெட்டு ப�ோதிகை என்று ச�ொல்வதாகும்.
தூணினுடைய கடைசி, உச்சி மேல்பகுதியில்
ஒ ரு வி தமான அ மைப் பு இ ரு க் கு ம் .
அதற்கு ப�ோதிகை என்று பெயர். இந்தப்
ப�ொதிகையில் இருபக்கமும் வெட்டு
இருக்கும். படத்தில் காட்டப்பட்டிருப்பது
பாருங்கள்.

சரி நாயக்க மன்னர்கள் தூண்கள்
என்பதற்கு என்ன அடையாளம்?
அந்த தூண்கள் உடைய நுனிப்பகுதி.
வெளியே நீட்டிக் க�ொண்டு அதனுடைய
நுனியில் ஒரு வாழை குலை ப�ோன்ற
ஒரு அமைப்பு இருக்கும். இதை நீங்கள்
படத்தில் பாருங்கள்.

இது உங்கள் கண்ணில் பட்டால் அந்த
க�ோயில் ச�ோழர் காலத்தைச் சேர்ந்தது
என்று நீங்கள் கூறி விடலாம். அதாவது
9வது நூற்றாண்டில் இருந்து 12ஆம்
நூற்றாண்டு வரை.
நம் க�ோவிலில், மிக அதிகமாக நம்
கண்களில் படக்கூடிய அலங்காரமான
தூண்கள் பதினான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து
பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரை சேர்ந்த
திருநீலகண்டம்
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ச ங ்கர் ப ட் எ ன்ற
இளைஞர். இதை சற்றுக்
கவனமாக படியுங்கள்.
க�ோ யி லு க் கு ள்
சென்று இறைவனை
பிரார்த்தித்து, வேண்டுதல்
எ ல்லாம் மு டி த் து க்
க�ொ ண் டு வெ ளி யே
வந்தவுடனே நாம் அதை
க�ோவிலை விட்டு வந்து
விடுகின்ற பழக்கம் ப�ோகட்டும். க�ோவிலை
முழுவதுமே சுற்றி பார்க்க வேண்டும்
என்ற பழக்கத்தை தயவு செய்து வளர்த்து
க�ொள்ளுங்கள்.

இந்த கட்டுரையை சற்று கவனமாக
படித்தால் அல்லது இந்த சிறிய கட்டுரையை
கையில் நீங்கள் உங்கள் ம�ொபைல் ப�ோனில்
எடுத்துச் சென்றால், அதை ஆதாரமாக
வைத்துக் க�ொண்டு அந்தக் க�ோவிலின்
தூண்களுடைய அமைப்பை கவனியுங்கள்.

கண்ணை மூடிக்கொண்டு 'விறு விறு
விறு' என்று பத்து, பன்னிரண்டு, 20 என்ற
எண்ணிக்கையில் சுற்றி வலம் வருவது
சிலருடைய வேண்டுதலுக்காக இருக்கலாம்.
அவர்கள் அப்படி செய்யட்டும் நாம் தடை
செய்ய வேண்டாம்.

பிறகு உடனே நீங்களே, ஆமாம் இந்த
க�ோயில் பல்லவர்கள் அல்லது ச�ோழர்கள்
அல்லது விஜயநகர மன்னர்கள் காலத்தது
என்று ச�ொல்லி விடுவீர்கள். நம்ப மாட்டீர்கள்
கிட்டத்தட்ட அது சரியாகவே இருக்கும்.

ஆனால் நம்முடைய கலை உணர்வும்
நுணுக்கமான பார்வையும் வளர்வதற்கு
சிறிதாவது நாம் முயற்சி செய்யலாம் தானே.
இந்த கட்டுரைகளை எல்லாம் படித்த பிறகு
நீங்கள் க�ோவிலுக்குள் செல்லும்பொழுது
கண்டிப்பாக அந்த க�ோயில் உங்களுக்கு
வித்தியாசமாகத் தான் தெரியும். க�ோயில்
தூண்களில் இவ்வளவு இருக்கின்றனவா!

எதற்காக இது ப�ோன்ற செய்திகளை
க�ோயில் மற்றும் ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட
கட்டுரைகளாக எழுதுகிறேன் என்று
உங்களிடம் முன்பே ச�ொல்லியிருக்கிறேன்.
உங்களுடைய 'பவர் ஆஃ அப்சர்வேஷன்'
என்று ஆங்கிலத்தில் ச�ொல்வார்கள்.
அது ப�ோன்ற நுணுக்கமான பார்வை
ஏற்படுவதற்கு இந்த கட்டுரை பயன்படும்
என்ற நம்பிக்கையில் தான் இதை நான்
எழுதுகிறேன்.

ஏனென்றால் இதில் கூறப்பட்டுள்ள
செய்திகள் மட்டுமல்ல, உங்கள் கண்களுக்கே
வித்தியாசமாக அந்த க�ோயில் தெரிவதைப்
பார்த்து அதிசயப்படுவீர்கள். மற்ற எந்த
சமயத்திலும் மதங்களிலும் இல்லாத
ஒரு பெருமை என்னவென்றால் இந்து
மதத்தில் கலைய�ோடு, இசைய�ோடு,
ஓவியத்தோடு, நாட்டியத்தோடு, சுவையான

இத�ோ ஒரு தூணின் உடைய 13 விதமான
பகுதிகளும் அதனுடைய பெயர்களும்
ஆங்கிலத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அதனை எனக்கு அளித்தவர் திரு விஜய்
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க லை ப ்பொக் கி ஷம் எ ன் று
கூறுவார்கள் அதுதான் நம்முடைய அந்த
காலத்தில் க�ோயில்கள். அதைப் பார்த்து
அனுபவிக்காமல் இருக்கலாமா?
நம் முன்னோர்களின் பெருமையை
உணர்ந்து க�ொள்வது மட்டுமல்லாமல்
இது ப�ோன்ற ஒரு பார்வை வரும்போது
உங்களுடைய அன்றாட செயல்களிலேயே
ஒரு கலை உணர்வு வளர்வதை நீங்களே
பார்த்து அதிசயப்படுவீர்கள்.
ஏனென்றால் நம் முன்னோர்களுடைய
அருமையான சிந்தனை ஈடுபாட்டினால்
பக்தியினால் வந்த இந்தப் படைப்புகள்.
அடுத்த மாதம் க�ோவிலில் இசைக்கப்படும்
இசை மரபு அந்த நுணுக்கங்களைப் பற்றி
இரண்டு மூன்று மாதங்களாக த�ொடர்ந்து
பார்க்கலாமா?

பிரசாதங்கள�ோடு தான் நம்முடைய
க�ோவிலை உருவாக்கி உள்ளார்கள் நம்
முன்னோர்கள்.
தற்போது சில மாதங்களாக நாம்
கட்டிடப் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பார்த்து
வருகிற�ோம். மற்ற கலை நுட்பங்களான
இசை, ஓவியம், நாட்டியம் பற்றி எல்லாம்
பார்க்கலாம்.

கண்களை நன்றாக இதுவரை தீட்டி
வைத்து இருந்த நீங்கள் இனி உங்கள்
காதுகளை தீட்டி வைத்துக் க�ொண்டு
தயாராக இருங்கள். அடுத்த மாதம்
சந்திப்போம்!


வாரியார் ம�ொழிகள்
ஒரு பெரிய கம்பெனி. முதலாளி இருக்கிறார். அவருக்குக் கீழே மேலாளர்
ஒருவர். அவரின் கீழே பலர் வேலையாட்கள். வேலையாட்களுக்கு மேலாளரைத்
தெரியுமே தவிர, முதலாளியைப் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. அப்படித் தெரிந்து
க�ொள்ள விரும்பினாலும் மேலாளர் மூலமாகத்தான் தெரிந்து க�ொள்ள முடியும்.
அதுப�ோல, முருகப்பெருமான் முதலாளி. அவர் பெருமையை
அருணகிரிநாதர் ப�ோன்ற மேலாளர்களால்தான் நாம் அறிந்து
க�ொள்கிற�ோம்.
ப சு வி ன் பாலைப் பெ று வ தற் கு க் க ன் றி ன் து ணை
வேண்டப்படுகிறது.
அதுப�ோல சிவபெருமானுடைய திருவருளைப் பெறுவதற்கு
அடியவர் துணை அத்தியாவசியமானது.

திருநீலகண்டம்
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் – 15

ஞானபீடம்

ஸ்ரீகாளஹஸ்தி ஞானாம்பிகை

அப்பு, ப்ருத்வி, தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம்
ஆகிய பஞ்ச பூதத் திருத்தலங்களில்
ஒன்றான வாயு லிங்கத் தலம், கண்ணப்ப
நாயனாருக்கு அருள் வழங்கிய இடம்,
ப�ொன்முகலி அதாவது ஸ்வர்ணமுகி நதி
ஓடும் ஊர், ராகு, கேது ஆகிய சாயா
கிரகங்கள் நல்ல கிரகங்களாக நன்மை
வழங்கும் க்ஷேத்திரம் என ஸ்ரீகாளஹஸ்தி
என்று அழைக்கப்படும் திருக்காளத்திக்குப்
பல்வேறு சிறப்புகள் உள்ளன.

ம�ோட்சம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
ஸ்ரீகாளஹஸ்தி ஞான பீடத்தில் அருளாட்சி
புரிபவள் ஞானமே வடிவான அன்னை
'ஞானப்பிரஸுனாம்பிகை'.

அ ப ்பர் , சு ந்த ர ர் , ச ம ்பந்தர் ,
மாணிக்கவாசகர் ஆகிய நால்வராலும்
பாடல் பெற்ற தலமாகவும் விளங்குகிறது.
கைலாயத்தையும், காளஹஸ்தியையும் ஒரே
பண்ணில், ஒரே வரியில் பாடினார் சம்பந்தர்.
அப்பர் இத்தலத்தை தரிசித்த உடனேயே
கைலாய யாத்திரையைத் த�ொடங்கினார்.
'செருப்புற்ற சீரடி வாய்க்கலசம் ஊனமுதம்'
என்று காளத்தியப்பரை வர்ணிக்கிறார்
மாணிக்கவாசகர்.

இன்னும் சிறப்பாக 51 சக்தி பீடங்களுள்
ஒன்றென்னும் பெருமையும் இதற்குண்டு.
பிரசித்தி பெற்ற சக்தி பீடங்களுள் ஒன்றான
இத்தலத்தில் சில காலம் வசித்தாலே
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தலையானது?' என்று வினவ, ஈசன்
வேதங்களின் நடுவே அமைந்துள்ள
'சிவ பஞ்சாக்ஷரியே' சிறந்த மந்திரம்
என்றார். தனக்கு அம்மந்திரத்தை
உபதேசிக்க உமையவள் வேண்ட,
ஈசன�ோ அதற்கான காலம் இன்னும்
கனியவில்லை எனப் பதிலளித்தார்.
உமையவள் த�ொடர்ந்து மன்றாட ஈசன்
மந்திரத்தின் முதலிடமான ‘ம�ௌன
தீஷை’க்கு அழைத்துச் சென்றார்.
நக்கீரரின் 'கயிலை பாதி காளத்தி
பாதி' என்னும் அந்தாதி, கயிலையும்,
திருக்காளத்தியும் ஒன்றே என விளக்கும்.
ப ர ம சி வ ப க ்தனான அ ர ்ஜுன ன்
மறுபிறவியில் நாயன்மார்களுள் ஒருவரான
க ண்ண ப ்பனா க அ வ த ரி த் து மு க் தி
பெற்றார். ஞானப்பிரஸுனாம்பிகை எதிரில்
ஸ்ரீசக்ரத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்த ஆதிசங்கர
பகவத் பாதாள் தனது சிவானந்த லஹரியில்
காளத்தியப்பர் பக்தருக்கு இரங்கும்
கருணையைப் புகழ்கிறார்.
நவக்கிரஹ க்ஷேத்திரங்களுள் இது
ராகு-கேது தலம். சாயா கிரகங்களான
ராகுவும் கேதுவும் தம்பதி சமேதராக
அருள்பாலிப்பது தனிச்சிறப்பு. ராகு
பகவான் சிம்ஹி தேவியுடனும், கேது
பகவான் சித்ரலேகாவுடனும் அடுத்தடுத்த
சந்நிதிகளில் அருள்பாலிக்கிறார்கள்.
ஸர்ப்ப த�ோஷங்களுக்கு நிவாரணம்
காளத்தியப்பர் சந்நிதியில் கிடைக்கும்.
இவ்வாறாக மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம்
உள்ளிட்ட அனைத்து வகைகளிலும்
கீ ர் த் தி பெ ற ்ற து க ாள ஹ ஸ் தி
திருக்கோயிலாகும்.
ஒரு சமயம் சர்வேஸ்வரனிடம்
உமையவள், 'மந்திரங்களில் எது

ஆனால் உமையவள் அவளது
ராஜசிக குணம் காரணமாகப்
பணிப்பெண் மாலினியிடம் பஞ்சாக்ஷரி
மந்திரத்தை ஈசம் உபதேசிக்கப் ப�ோவதாகக்
கூறித் தனது ம�ௌனத்தைக் கலைத்தாள்.
இதை உணர்ந்த ஈசன் ம�ௌனத்தைக்
கலைத்த காரணத்துக்காக பூமியில்
மா னி ட ப் பெண்ணா க ப் பி ற க ்க ச்
சாபமிட்டார். உமையவள் சாப விம�ோசனம்
க�ோர, ஸாத்விக குணம் பெறும் வரை
தவநெறியில் காளஹஸ்தியில் இருக்குமாறு
கட்டளையிட்டார். காலம் கனியும்போது
திருக்காளத்தியில் எழுந்தருளி ஐந்தெழுத்து
மந்திரத்தை உபதேசித்து ஆட்கொள்வதாகவும்
அருளினார்.

நாரத முனிவரின் அறிவுரையின்படி,
ஸ்வர்ணமுகி ஆற்றங்கரையில், க�ௌரி
தீர்த்தத்தை உருவாக்கி, வில்வ இலைகளுடன்
உமையவள் பூஜையைத் த�ொடங்கினாள்.
உமையவள் பிராணாயாமத்தின் மூலம்
மூச்சை அடக்கி, குண்டலினி, பிரம்மா,
விஷ்ணுக் க்ரந்திகளைக் கடந்து
ருத்ரக்ரந்தி என்னும் சக்தியைப்
பெற்றாள். பல நூறாண்டுகள்
க டு ந்த வ த் து க் கு ப் பி ன்னர்
சர்வேஸ்வரன் புஷ்ய ப�ௌர்ணமி
நன்நாளில் நந்தி வாகனத்தில்
98400 95919
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எழுந்தருளி உமையவளுக்குத் தரிசனம்
தந்து ஆட்கொண்டார்.

பூ ஜி த்த க ா ர ண த்தா ல் இ க் க ோ யி ல்
‘ஸ்ரீகாளஹஸ்தி’ எனப் பெயர் பெற்றதாகத்
திருக்காளத்தித் தல புராணம் கூறுகிறது.
அகண்ட வில்வ மரம் மற்றும் கல்லால
மரம் ஆகிய இரண்டும் இக்கோயிலின்
தல விருட்சங்கள்.

ஸாத்விக குணம் பெற்ற உமையவளுக்கு
ஏழு க�ோடி மந்திரங்களில் சிறந்ததும்,
வேதங்களிலும், சிவாகமத்திலும் நடுநாயகமாக
விளங்கும் ‘சிவபஞ்சாக்ஷரி’ மந்திரத்தை
ஈசன் உபதேசித்தார். வாயு லிங்கத்தின்
அருகே அமர்ந்து, ஐம்பது லக்ஷம் முறைகள்
சிவபஞ்சாக்ஷரி மந்திரத்தை பாராயணம்
செய்ததன் பயனாக, ஞான ஒளி பிரகாசிக்க
‘ஸ்ரீ ஞானப்பிரஸுனாம்பிகை’ என்னும்
திருநாமத்துடன் ஸ்ரீகாளஹஸ்தியில் க�ொலு
வீற்றிருகிறாள்.

பல்லாயிரம் ஆண்டுப் பழமை பெற்ற
இக்கோயிலின் வெளிப் பிரகாரத்தைத்
தஞ்சைப் பெரிய க�ோயிலைக் கட்டிய
மாமன்னர் இராஜராஜ ச�ோழனின் மகன்
இராஜேந்திர ச�ோழனும், இராஜக�ோபுரம்
மற் று ம் நூ ற் று க ்கா ல் மண்டபத்தை
ஸ்ரீகிருஷ்ண தேவராயரும் கட்டி உள்ளனர்.
ஆந்திர மாநிலம் சித்தூரில் இத்தலம்
அமைந்துள்ளது.


சிலந்தி (ஸ்ரீ), பாம்பு (காளன்), யானை
(ஹஸ்தி) ஆகிய மூன்றும் சிவலிங்கத்தைப்

ஏப்ரல் 2022 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
6 	நேச நாயனார்	பங்குனி ர�ோஹினி
8

கணநாத நாயனார்

	பங்குனி திருவாதிரை

10 முனையடுவார் நாயனார்

	பங்குனி பூசம்

13 த�ொகையடியார்கள்

	பங்குனி நிறைவு நாள்

14 தில்லை வாழ் அந்தணர்கள்

சித்திரை முதல் நாள்

17 திருக்குறிப்புத�ொண்ட நாயனார்	

சித்திரை சித்திரை

26 திருநாவுக்கரசர்

சித்திரை சதயம்

கண்டுபிடியுங்களேன் - ஏப்ரல் 2022
1. திருநாவுக்கரசருக்கு சமண சமயத்தவரால் அளிக்கப்பட்ட பட்டப்பெயரென்ன?
2. கணநாத நாயனார் அவதார திருத்தலம் எது?
3. அப்பரும் திருஞானசம்பந்தரும் பாடாத ஒரு பண்ணில் சுந்தரர் ஒரு பதிகம்
அருளியுள்ளார். அப்பதிகமும் பண்ணும் எது?
4. திருஞானசம்பந்தர் முத்து சிவிகை, முத்து குடை, முத்து சின்னம் பெற்ற பதி எது?
5. பெரியபுராணத்தில் ம�ொத்தம் எத்தனை சருக்கங்கள் உள்ளன?

விடைகள் 15ம் பக்கம்
திருநீலகண்டம்
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திருவையாறு சுற்றியுள்ள சப்தஸ்தான ஸ்தலங்கள்

திருப்பழனம்

திருக்கண்டியூர்

திருவேதிகுடி

திருநெய்த்தானம்

திருவையாறு

திருச்சோற்றுத்துறை

திருப்பூந்துருத்தி
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சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 19

வாலிகண்டபுரம்
முக்திக்கு வித்தாகும்

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்
99402 74980

ஆற்றங்கரைகளே நாகரிகங்களின் பிறப்பிடம் என்பதற்கு ஏற்ப பச்சை மலையில்
உற்பத்தியாகி இப்பகுதியை வளப்படுத்தும் க�ோனேரி ஆறு என்ற சிற்றாற்றின் கரையில்
அமைந்த த�ொன்மையான நகரமே 'வாலிகண்டபுரம்'. இம்மாதம் நாம் தரிசிக்கவுள்ள
திருப்புகழ் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்.
"கலகவிழி மாமகளிர் கைக்குளே யாய்ப்பொய்
களவுமத னூல்பலப டித்தவா வேட்கை
கனதனமு மார்புமுற லிச்சையா லார்த்து ...... கழுநீரார்"
என்ற அழகான திருப்புகழினை இத்தலத்து முருகப்பெருமான் மீது அருணகிரிநாதர்
பாடி பரவியுள்ளார். அருணகிரிநாதருக்கு முக்திக்குரிய தலம் எதுவென்று இங்குதான்
அருளப்பட்டது. தண்டாயுதபாணியின் திருமுகம் மேற்குப்புறமாக சற்றே சாய்ந்து நளினமும்
சாந்தமும் அருளும் நிறைந்து இங்கு காணப்படுவது மிக மிகச் சிறப்பு. வடக்கு திசை
ந�ோக்கிய இந்த தண்டாயுதபாணி, எம பயம் நீக்கி நீண்ட ஆயுளைத் தர வல்லவர்.
பங்குனி உத்திரத் திருவிழா இங்கு மிக முக்கியத் திருவிழா.
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இராமாயணக் காவியத்தின்
நாயகனான இராமபிரான், வானர
சேனைகளின் தன்னிகரில்லாத்
தலைவனாக விளங்கிய வாலியை
முதன்முதலாக சந்தித்த இடம் இது
என்ற புராணப் பின்னணியின்படி
" வ ா லி + க ண்ட + பு ர ம் =
வாலிகண்டபுரம்" என்ற பெய
பெற்று விளங்குகின்றது. இந்தப்
பு ர ா ண ப் பி ன்ன ணி க் கு ச்
சான்றாக இத்தலத்தில் வாலி
வழிபட்ட ஈஸ்வரர், "வாலீஸ்வரர்"
என்ற திருநாமத்துடன் சுயம்பு
மூர்த்தியாக அருள்பாலிக்கின்றார்.
ஸ்ரீவாலாம்பிகை தெற்கு ந�ோக்கிய
திருமுக மண்டலத்தில் நான்கு
தி ரு க ்க ர ங ்க ளு ட ன் க ா ட் சி
தருகின்றாள். இந்த அம்பிகைக்கு
' ஸ்ரீ பி ர க ன்நா ய கி ' எ ன்ற
திருநாமமும் வழங்கப்படுகின்றது
சி ரு ஷ் டி க் க ட வு ளான
நான்முகன் தன் படைப்புத்
த�ொழில் சிறக்கக் க�ோனேரி
ஆ ற் றி ன் க ரை யி ல் ஒ ரு
சிவலிங்கத்தைப் பிரதிஷ்டை
செய்து வழிபட்டார், எனவே,
வ ா லி க ண்ட பு ர ம் ஈ ச னு க் கு
"பிரம்மபுரீஸ்வரர்" என்ற திருநாமம்
ஏற்பட்டுள்ளது. இத்தலத்திற்கு
"பிரம்மபுரி" என்ற திருநாமமும்,
க�ோனேரி நதிக்கு "பிரம்ம தீர்த்தம்"
என்ற திருநாமமும் வழங்கப்படுகின்றது.
புராதனமான இத்தலத்தின் விருட்சம்
"மாவிலங்கை" மரம் ஆகும். வாலி
இத்தலத்தின் ஈசனை வழிபட்ட பிறகே தன்
எதிரியின் பலத்திலிருந்து சரிபாதியைத்
தன் பலத்துடன் பெற்று எவரையும்
திருநீலகண்டம் 14

வீழ்த்தும் வல்லமை பெற்றதாகப்
புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
த மி ழ க த் தி ல் பி ற ்கா ல ச்
ச�ோ ழ ர ்க ள் ஆ ட் சி செ ய ்த
காலத்தில் வாலீஸ்வரர் க�ோயில்
பல வளர்ச்சிகளைக் கண்டுள்ளது.
கி . பி . 8 8 5 ஆ ம் ஆ ண் டி ல்
ஆ தி த்த ச�ோ ழ ன் ஆ ட் சி க்
க ா ல த் தி ல் வ ா லி க ண்ட பு ர ம்
திருக்கோயில் கற்றளியாகப்
புனரமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இதனை ந�ோக்கும்போது தற்போது
உள்ள இத்திருக்கோயிலின்
பிரதானக் கட்டுமானங்கள் 1135
வருடங்கள் பழைமை வாய்ந்தது
ஆகும்.
ராஜராஜச�ோழன் தனது
வெற் றி த் தி ரு நாம ங ்க ளி ல்
ஒ ன்றான " கே ர ளாந்த க ன் "
என்னும் பெயரை நினைவு கூறும்
விதமாக வாலிகண்டபுரத்திற்கு
கி.பி. 1013 ல் "கேரளாந்தகபுரம்"
என்ற பெயழ் சூட்டி மகிழ்ந்ததாக
இத்தலத்திலுள்ள ஒரு கல்வெட்டு
தெரிவிக்கின்றது.
ஏ ழு
நி லை யு ள ்ள
ராஜக�ோபுரம் சிற்பங்களின்றி
காணப்படுகின்றன. சகஸ்ர
க�ோபுரம் என்றழைக்கப்படுகின்ற
ர ா ஜ க�ோ பு ர த் தி ன் மு ன்பா க
இடப்புறத்தில் நடராசர் மண்டபம் உள்ளது.
மண்டபத் தூண்களில் மயக்கும் அழகான
சிற்பங்கள். கி.பி 1514-ல் கிருஷ்ண
தேவராயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட மண்டபம்.
தி ரு வ ா லீ ஸ ்வ ர த் து ம க ாதே வ ர் ,
தி ரு வ ா லீ ஸ ்வ ர த் து பெ ரு மா ள் ,
ஏப்ரல் 2022

திருவாலீஸ்வரத்து ஆழ்வார், திருவாலீஸ்வரத்து
பரமேஸ்வரர், திருவாலீஸ்வரமுடைய நாயனார்,
திருவாலிநாதர், திருவாலீஸ்வரமுடைய
தம்பிரான், ஸ்ரீவாலிநாயகர், வாலீஸ்வர
சுவாமி என்பது இறைவனின் திருப்பெயர்கள்.
அருணகிரிநாதர், ஸ்ரீமத் பாம்பன்
சுவாமிகள், குமர குருபரர், தண்டபாணி
சுவாமிகள், சிதம்பர சுவாமிகள், இராமலிங்க
அடிகளார், திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்
ப�ோன்ற அருளாளர்கள் இத்தலத்துக்கு
வந்து வழிபட்டுள்ளனர். 


விடைகள் - ஏப்ரல் 2022
1. தருமசேனர், 2. சீர்காழி, 3. மீளா அடிமை – செந்துருத்தி
4. திருநெல்வாயில் அரத்துறை, 5. 13 சருக்கங்கள்
திருநீலகண்டம் 15

ஏப்ரல் 2022

க�ோழம்பம் மேவிய
க�ோகிலேசுவரர்

திருஞான சம்பந்தர், நாவுக்கரசர்
தேவாரப் பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரைத்
தலங்களுள் 35 ஆவது திருத்தலமாக
விளங்குவது மயிலாடுதுறைக்கு அருகிலுள்ள
திருக்கோழம்பம் எனும் திருக்குளம்பியமாகும்.

குயில் வடிவத்துடன் இத்தலத்தைப்
பூசித்துப் பேறு பெற்றமையால் இத்தலப்
பெருமான் க�ோகிலேசுவரர் என்றும்
இ த்த ல ம் க�ோ கி ல ா பு ர ம் எ ன் று ம்
வழங்கப்பெறுகிறது.

சாபம் நீங்கப்பெற்ற சந்தன் :

பசு வடிவில் அம்பிகை :

ச ந்த ன் எ ன் னு ம் வி த் தி ய ாத ர ன்
தேவேந்திரனால் குயிலாகப் ப�ோகுமாறு
சாபம் பெற்றான். இச்சாபம் நீங்க சந்தன்
குயில் வடிவத்துடன் திருக்கோழம்பம்
தலத்திற்கு வந்து நியமத்துடன் ஈசனைப்
பூசித்துத் தனக்குற்ற சாபம் நீங்கி சுய
வடிவம் பெற்று மகிழ்ந்தான் என்கிறது
தல புராணம். இவ்வாறு இவ்வித்தியாதரன்

எல்லாம் வல்ல சிவபெருமானை,
அம்பிகை பசு வடிவில் வழிபட்ட தலம்
இதுவாகும். க�ோரூபாம்பிகையின் குளம்புச்
சுவட்டினை லிங்க உருப்பெருமான் தன்
சிரசில் ஏற்ற தலம். அதனாலேயே
இத்தல மூலவருக்குக் குளம்பியநாதர்
எனும் திருப்மெயரும் இத்தலத்திற்குத்
திருக்குளம்பியம் என்ற திருப்பெயரும்
ஏ ற ்பட்டதா க ச் ச�ொல்ல ப ்ப டு கி ற து .
உபிரமனுக்கு அருளிய பரமன்
திருமாலும் பிரமனும் சிவபெருமானின்
அடி, முடி தேடிச் சென்றப�ோது மால் பன்றி
உருக்கொண்டு பூமியின்கீழ் சென்று தேடி
அடி காணாது உண்மையை ஈசனிடம்
உரைத்தார். பிரமன் அன்னம் வடிவு க�ொண்டு
மேலே பறந்து திருமுடியைக் காணாது வந்து
கண்டேன் என்று ப�ொய்யுரை புகன்றான்.
பரமனிடம் ப�ொய்யுரைத்த
காரணத்தினால் பிரமன்
பெ ரு ம் தண்ட ன ை ப்
பெற்றான். அது நீங்க
வேண்டி இத்தலத்திற்கு
வ ந் து த ன்
பெ ய ரி ல்
ஒரு தீர்த்தம்
9443740120

எஸ். ஜெயசெல்வன்
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உ ண்டாக் கி , அ தி ல்
நீராடி, க�ோழம்பம் மேவிய
பெம்மானை திரு உரு அமைத்து
வழிபட்டான்.
அவனது வழிபாட்டிற்கு
மனமிரங்கிய ஈசன் பிரமனுக்கு
நற்பேறு தந்தருளினார். பிரமன
நிறுவி பூசித்த இலிங்கம்
இ த் தி ரு க ் க ோ யி லி னு ள்
முருகப் பெருமான் சந்நிதிக்கு
வ ட ப ்ப க ்கம் உ ள ்ள து .
பிரமன் அமைத்து நீராடி
பேறு பெற்ற பிரம்ம தீர்த்தம்
க�ோயிலுக்கு எதிரே உள்ளது.
ப�ொய் ச�ொல்லிய பிரமனது
தவறினை ஈசன் மன்னித்து
நற்பேறு தந்த காரணத்தினால்
இன்றும் ப�ொய் ச�ொல்லி
தவறு ஏற்பட்டதால் மன வேதனைக்கு
உள்ளானவர்கள் இங்கு வந்து ஈசனை
வழிபட அப்பாவம் அகன்று மனத்துயர்
நீங்கப் பெறுவர் என்பது ஐதீகம்.
தா மு ம் மு ரு க ப் பெ ரு மா னு ம்
வெவ்வேறல்லர் என்ற தத்துவத்தை ஈஸ்வரன்
உலகிற்கு உணர்த்திய தலம் இதுவாகும்.
அதனாலேயே நாவுக்கரசர் தம் தேவாரப்
பாக்களில் முருகப் பெருமான் குறித்து
அதிகமாகப் பாடிச் சிறப்பித்துள்ளார்.

க�ோயில் அமைப்பும் சிறப்பும் :
இரண்டு க�ோபுர வாயில்களையும்
இரண்டு திருச்சுற்றுக்களையும் உடைய
சிறிய க�ோயில் முதல் திருச்சுற்றின் முன்
நந்தி, பலி பீடமும் அதனை அடுத்து
தெற்கு ந�ோக்கியவாறு ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி
அம்பாள் அருள் பாலிக்கிறாள்.

ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமானும்
ஈசான்ய மூலையில் சூரியனும்
பைரவரும் அருளுகின்றனர்.
உள் திருசுற்றில் எல்லாம்
வ ல்ல சி வ பெ ரு மா ன்
க�ோகிலேசுவரர், க�ோழம்பநாதர்
எ ன் று அ ழை க ்க ப ்ப ட் டு
நெ டி ய பா ண வ டி வி ல்
வி ளங் கி ய ரு ள் கி ற ார் .
கருவறைக்குத் தென்பக்கம்
பிள்ளையார், அகத்தியர்
முதலான�ோரும் மேற்கே
அப்பர், நிருதிவிநாயகர்,
மு ரு க ப் பெ ரு மா ன்
மு த ல ான�ோ ரு ம் பி ன்
கருவறையின் வடப்பக்கம்
பிரமன், அர்த்தநாரீசுவரர்,
துர்க்கை முதலான�ோரும்
எழுந்தருள்கிறார்கள்.

செல்லும் வழி :
திருக்கோழம்பம், கும்பக�ோணம்
- மயிலாடுதுறை நெடுஞ்சாலையில்
திருவாலங்காடு பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து
தெற்கே 4 கி.மீ த�ொலைவில் உள்ளது.
க ாரை க ்கா ல் - கு ம ்பக�ோ ண ம்
நெ டு ஞ ்சாலை யி ல் பு தூ ர் பே ரு ந் து
நிறுத்தத்திலிருந்து வடக்கே 3 கி.மீ
த�ொலைவில் உள்ளது. 


ஏப்ரல் 2022 புரவலர்
தில்லை சிவத்திரு

S. செல்வநாயகம்

குடும்பத்தினர்

இரண்டாம் க�ோபுர வாயிலைக் கடந்தால்
பெரிய மண்டபமும் அதன் வலப்பக்கம்
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சென்னை சுற்றியுள்ள நவக�ோள்கள் வழிபட்டு
பேறு பெற்ற சிவாலயங்கள் - ஆகஸ்ட் 2018
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அருள்மிகு வடிவாம்பிகை உடனாகிய சந்திரம�ௌலீஸ்வரர், திருவக்கரை

ஓரம்பினால் மந்தர மேரு வில்லாவளைத்தானிடம் வக்கரையே!

