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ஆசிரியர் பக்கம்
மறையவன் உலகவன் மாயமவன்
பிறையவன் புனலவன் அனலுமவன்
இறையவன் எனவுல கேத்துங்கண்டங்
கறையவன் வளநகர் கடைமுடியே!

- திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரம்

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
இறைவனின் கருணையினால் நமக்கு வரும் இடர்கள் நீங்குகின்றன. எனவே,
அனைவரும் இறை சிந்தனையிலேயே இருக்க வேண்டும். அது நம்மை மட்டுமல்லாமல்,
நமது குடும்பம், இந்த சமூகம், இந்த உலக மக்கள் அனைவரையும் காக்கும்.
அதனாலேயே அனைத்து ஆன்மீக பெரிய�ோர்களும் இறைவனை வழிபட்டு நமது
வாழ்க்கை மேன்மை அடைவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை அருளி விட்டு சென்றுள்ளனர்.
க�ொர�ோனா என்னும் க�ொடும் ந�ோய் படிப்படியாக நம்மை விட்டு விலகிக்
க�ொண்டிருந்தாலும், க�ோடை என்னும் இந்த காலத்தில் நாம் மிகவும் கவனமாக
இருந்து உடல் நலத்தை பேண வேண்டும்.
திருக்கோயில்களில் கூட இந்த க�ோடைக் காலங்களில் இறைவனுக்கு வசந்த
உற்சவங்களை நடத்துகின்றனர். சித்திரா ப�ௌர்ணமி பிரம்மோற்சவங்கள் நடந்து முடிந்த
பல திருக்கோயில்களில் இந்த வசந்த உற்சவங்கள் 15 நாட்களுக்குக் குறையாமல்
முன்னிரவு நேரங்களில் நடைபெறும். நாம் அனைவரும் க�ோயில்களுக்குச் சென்று
அந்த உற்சவங்களைக் கண்டு இறைவனை தரிசித்து உய்யலாம்.
இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
‘திருக்கோட்டூர்' க�ொழுந்தீஸ்வரரையும், அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில்
‘அஸ்ஸாம் காமாக்யா' அம்பிகையையும், சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த்
தலங்களில் 'கந்தன்குடி' வாழ் முருகனையும் தரிசிக்க உள்ளோம்.
மேலும் ‘கதை ச�ொல்லும் சிற்பங்கள்' த�ொடரில் க�ோயில் சிற்பங்களில் உள்ள
இசை மற்றும் இசைவாணர்கள் பற்றிய செய்திகள், நவக்கிரகத் தலங்கள் ஆகியவை
இடம் பெறுகின்றன.
அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்

திருநீலகண்டம்
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தெய்வானை தவமிருந்த

குஞ்சுனை தங்கு கந்தன்குடி

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்

பசுமை நிறைந்த வயல் வெளிகள்
சூழ்ந்த திருத்தலம் கந்தன் குடியிருக்கும்
“கந்தன் குடி” என்ற அற்புத திருத்தலம்
இம்மாதம் நாம் தரிசிக்கும் திருப்புகழ்
பாடல் பெற்ற தலம்.
தெய்வானை கந்தனை மணமுடிக்க
வேண்டி பூல�ோகத்தில் அழகிய மணம்
வீசும் பண்ணீர் மரங்கள் நிறைந்த மது
வனத்தினில் அழகன் குமரனை நினைந்து
தவமியற்றினாள்.
அம்பன் அம்பரன் என்ற இரண்டு
அ சு ர ர்கள ை வ தை க ்க ப ர ா சக் தி
இத்தலத்திற்கு வருகை தர, உடன் அழகன்

திருநீலகண்டம்

99402 74980

முருகன் வர, மதுவனத்தருகே தெய்வீக
தவம�ொன்று கந்தனை ஈர்க்க, குமரன்
அத்திசை ந�ோக்கி நடந்திட, வனத்தில்
இருந்த கிளிகள் தெய்வானை மீதமர்ந்து
குமரன் குமரன் என கூவிட, தெய்வயானையும்
முருகனும் ஒருவரை ஒருவர் கண்ணுற்று
கலந்தனர். தகுந்த நேரம் வரும் சமயம் நீ
என்னை மணப்பாய் என தெய்வானையின்
தவப்பயனை முருகன் நிறைவேற்றிய
அழகிய தலம். பின்னர் சூரபத்மன் வதம்
நிகழ்ந்த பின் திருப்பரம்குன்றத்தினில்
முருகன் தெய்வானை திருமணம் நிகழ்ந்து
ஒரு படை வீடாய் விளங்கியது.
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பன்னீர் மரங்கள் நிறைந்த மதுவனம் தற்பொழுது வயல்கள் சூழ்ந்து காட்சியக்கின்றது.
கந்தன் குடிக�ொண்ட தலமென்பதால் கந்தன் குடி என வழங்கப்பெருகின்றது.
முருகன் வள்ளி தெய்வானையுடன் அழகே க�ொஞ்சும் விதமாக அருல்பாலிகின்றார்.
தெய்வானை தவத்தினை காக்க இந்திரனின் ஐராவதம் இங்கே வந்ததால், முருகனுக்கு
முன்பாக இத்தலத்தில் யானை உள்ளது. தெய்வானை கையினில் கிளியுடன் தெற்கு
ந�ோக்கி தனிச் சந்நிதி க�ொண்டு காட்சி தருகின்றாள்.
அருணகிரிநாதப் பெருமான் இத்தல முருகன் மீது,
எந்தன்சட லங்கம்பல பங்கம்படு த�ொந்தங்களை
யென்றுந்துயர் ப�ொன்றும்படி...... ய�ொருநாளே!
என்ற ப�ொருள் ப�ொதிந்த திருப்புகழை அருளியுள்ளார்.
திருவாரூர் மாவட்டம் பேரளத்திலிருந்து அம்பகரத்தூர் சாலையில் 7 கி.மீ த�ொலைவில்
ஆலயத்தை அடையலாம். 


மே 2022 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
1 சிறுத்தொண்ட நாயனார்
சித்திரை
3	மங்கையர்க்கரசி அம்மையார்
சித்திரை
5 விறன்மிண்ட நாயனார்
சித்திரை
14 இசைஞானி அம்மையார்
சித்திரை
18 திருஞானசம்பந்தர் 	வைகாசி
18 திருநீலநக்க நாயனார் 	வைகாசி
18 திருநீலகண்டயாழ்பாண நாயனார்	வைகாசி
28	கழற்சிங்க நாயனார்	வைகாசி
திருநீலகண்டம்
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பரணி
ர�ோகிணி
திருவாதிரை
சித்திரை
மூலம்
மூலம்
மூலம்
பரணி

சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 7

சிற்பங்கள் காட்டும்
இசைவாணர்கள்
கடந்த ஆறு மாதங்களாக க�ோயில்
திருச்சுற்றிலுள்ள சில வித்தியாசமான
மூர்த்திகள், பூத, யாளி, ஹம்ச வரிகள், கும்ப
பஞ்சரம் மற்றும் தூண்களின் அமைப்பு,
அதைக் க�ொண்டு க�ோயில்களின் காலம்
அறிதல் ப�ோன்ற சில விஷயங்களை
இதுவரை கவனித்து வந்தோம்.

க�ொண்டு இறைவனை மனதில் நினைத்து
வழிபடும் முறைகள் எல்லாம் உண்டு. அது
வேறு மதங்களில் மிக அதிகமாகக் கூட
இருக்கலாம்.
நம் இந்திய, இந்து முறைப்படி
கண்களை அகலத் திறந்து க�ொண்டு
இ ற ை வ னை கண்ணா ர க் க ண் டு
அ னு ப வி க ்க வ ே ண் டி ய து த ா ன் மி க
முக்கியம் என்று நம் முன்னோர்கள் பலர்
கூறியுள்ளனர்.

க�ோ யி லு க் கு ள் செ ன் று ந மக் கு
வேண்டியதை வேண்டிக் க�ொள்ளுதல்
என்பது செய்ய வேண்டிய ஒன்றுதான்.
இத�ோடு இறை அனுபவம் என்ற ஒன்று
கிடைப்பதற்கு நாம் முயற்சி செய்யலாம்
தானே.

'குனித்த புருவம், க�ொவ்வை செவ்வாய்,
பனித்த சடை, பவழம் ப�ோன்ற மேனி,
பால் வெண்ணீறு, எடுத்த ப�ொற்பாதமும்
காணப் பெற்றால் மனித்தப் பிறவியும்
வேண்டுவனே இம்மாநிலத்தே' என்றெல்லாம்
பாடியிருக்கிறார்கள்.

அந்த இறை அனுபவத்திற்கு நம்முடைய
ஐந்து புலன்களும் மிகுந்த கூர்மையாக
இருக்க வேண்டும். கண்களை மூடிக்

திருவாலீஸ்வரம் க�ோயில்
திருநெல்வேலி மாவட்டம்

திருநீலகண்டம்
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த�ோனியப்பரைச் சுட்டிக்காட்டும்
ஞானக்குழந்தையார் தாராச்சுரம் பிரதிமம்

இதுவரை கண்களுக்கு இறை அனுபவம்
கிடைப்பதற்கான சில விஷயங்களைப் பற்றி
பார்த்தோம். இப்பொழுது காதுகளுக்கு
கிடைக்கும் இறை அனுபவத்தை க�ொஞ்சம்
பார்க்கலாம்.

செய்திகளை நமக்குத் தேவையான
செய்திகளாக, கடினமான உழைப்பினால்
நமக்கு க�ொடுத்திருக்கிறார் குடவாயில்
அய்யா அவர்கள்.
மகேந்திரவர்மன் சைவ மதத்தை
சார்ந்தவனாக இருந்ததாக கூறுவார்கள்.
அவர் சைவ மதத்திற்கு மாறி ஈசனை வழிபட
த�ொடங்கியதற்கு காரணமே திருநாவுக்கரசர்
என்று கூறப்படும் அப்பர் பெருமான் தான்
என்றெல்லாம் கூறுவார்கள்.

மிகுந்த பக்திய�ோடு ஈடுபாட்டோடு
ஒரு வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தால்,
இறைவனே உங்களுக்கு துணை நிற்பான்
என்பதற்கு இந்த கட்டுரைத் த�ொடரும்
ஒரு சான்று.
க�ோயிலில் இசை சம்பந்தப்பட்ட
நிகழ்வுகளை மூன்று பாகங்களாக எழுத
வேண்டும் என்று நினைத்திருந்த எனக்கு
ஒரு அருமையான புத்தகம் கையில்
கிடைத்து விட்டது. நான் க�ொஞ்சம் கூட
எதிர்பார்க்கவில்லை. இறைவனே இந்தப்
புத்தகத்தைக் க�ொடுத்ததாக நினைக்கிறேன்.

அந்த அப்பரடிகள் மகேந்திரவர்மன�ொடு
சைவ சித்தாந்த விளக்கங்களை எல்லாம்
வ ா தி ட் டு அ வ ர ை ம ா ற ்ற வி ல்லை .
அப்பரடிகளின் இனிமையான தேவாரப்
ப ண் ணி சை யி ன் மூ ல ம ா கத்தா ன்
மகேந்திரவர்மன் மனம் மகிழ்ந்து சைவ
நெறியை பின்பற்றியதாக கூறுவார்கள்.
தமிழிசைக்கு அவ்வளவு மிகுந்த சக்தி
உண்டு.

இந்த புத்தகத்தின் பெயர் 'தேவார
மாண்பும் ஓதுவார் மரபும்'. ஆசிரியர்
குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள்.
இந்த புத்தகத்தை எனக்கு அனுப்பியவர்
எ ன் னு டை ய ந ண்ப ர் பே ர ா சி ரி ய ர்
விஜயராமலிங்கம் ஐயா அவர்கள்.

என்ன செய்ய, நாம் எவ்வளவ�ோ நல்ல
நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் த�ொலைத்து
விட்டோம். தேவாரப் பாடல்கள் பலவற்றை
கரையானுக்கு உணவாக க�ொடுத்து
விட்டோம். அதுப�ோலத்தான் தேவாரப்
பண்ணிசையும் வந்துள்ளது.

25 வருட உழைப்பினால் கிடைத்த ஒரு
புத்தகம் என்று ஆசிரியரே கூறியிருக்கிறார்.
அது முழுமையான உண்மைதான். அவ்வளவு
கலைப் ப�ொக்கிஷமாக, மிக முக்கியமான
திருநீலகண்டம்

கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் க�ொண்டு
குடவாயில் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள்
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ஒ வ ் வ ொ ரு வ ர் ப ற் றி யு ம் கு றி ப் பு க ள்
கல்வெட்டுகளில் குறிக்கப் பெற்றுள்ளன.
இந்த 108 பேருமே இக்கோயிலில்
திருப்பதிகம் விண்ணப்பம் செய்தவர்கள்
ஆவார்கள்.

மி க அ ரு ம ை ய ா ன ஒ ரு நூ லைப்
படைத்திருக்கிறார்கள். தயவு செய்து
அனைவரும் இதை வாங்கிப் படித்து
அனுபவிக்க வேண்டுகிறேன். அதிலிருந்து
சில கருத்துக்களை மட்டும் உங்களுக்கு
இப்பொழுது கூறுகிறேன். தேவையான
கருத்துக்கள் தான் அவை.

சற் று நி த ா ன ம ா க க வ னி த்தா ல்
ஒ வ ் வ ொ ரு வ ரி ன் ஊ ரி ன் ப ெ ய ரு ம்
கு றி க ்க ப ்ப ட் டு ள்ளதைக் க ா ண ல ா ம் .
சிதைந்து ப�ோன கல்வெட்டுகள் ப�ோக,
மற்ற கல்வெட்டுகள் வாயிலாக மிக விரிவான
செய்திகளை இந்த புத்தகத்தில் அவர்
க�ொடுத்திருக்கிறார்.

ஞானசம்பந்தருடன் இருந்து, அவருடைய
பதிகங்களுக்கு, இசைக் கருவியின் மூலமாக
அருகிலிருந்து இசைத்தவர்கள்தான்
திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் மற்றும்
அவருடைய மனைவியாகிய மதங்க
சூளாமணியார். தாராசுரத்தில் இரண்டாம்
ர ா ஜ ர ா ஜ ச�ோ ழ ன ா ல் எ ழு ப ்ப ப ்பட்ட
திருக்கோயிலான ராஜராஜேஸ்வரம் உள்ளது.
தற்போது ஐராவதேஸ்வரர் க�ோயில் என்று
அழைக்கப்படுகிறது. இக்கோயிலுக்கு
சென்றால், மிக விரைவில் சுற்று சுற்றி வெளியே
ஓடி வந்து விடாமல் திருநீலகண்ட
யாழ்ப்பாண நாயனார் சிலையை
தேடுங்கள். இந்த இருவருடைய
சிற்பத்தையும் கண்டுபிடித்து நின்று
பார்த்து அனுபவியுங்கள்.
இக்கோயில் திருச்சுற்றில் 108
அடியவர்கள் சிலை செதுக்கப்பட்டு,

ஓதுவாமூர்த்திகளின் பெயர்களை
பட்டியலிட்டு பார்க்கும்போது திருமறைக்காடு
உடையார், திருச்சிற்றம்பலம் உடையார்,
திருவேகம்பமுடையார், திருமழபாடி உடையார்
என்று சிவத்தலங்களில் எழுந்திருக்கும்
பெருமானைக் குறிக்கும் திருநாமங்கள்
உள்ளன என்பது சிறப்பான விஷயம்.

கி.பி. 852 ஆட்சியாண்டில்
பல்லவப் பேரரசன் மூன்றாம் நந்திவர்ம
பல்லவன் தன்னுடைய பதினேழாவது
ஆ ட் சி ய ா ண் டி ல் தி ரு ப ்ப தி க ம்
பாடுவ�ோர் பற்றிய செய்திகளை
98406 70660 கல்வெட்டாக செய்துள்ளான் என்ற

கி. ம�ோகன்

திருநீலகண்டம்
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குறிப்பு தருகிறார் ஆசிரியர். இதுதான்
திருப்பதிகம் பாடுபவர்கள் பற்றிய முதல்
முதலான தகவல் தரும் கல்வெட்டு என்கிறார்.
இது திருவல்லம் சிவாலயத்தில் இருக்கிறது
(வட ஆற்காடு மாவட்டம்) என்று குடவாசல்
அய்யா அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். இப்படி
பாடுபவர்களை 'அடிகள்மார்' என்று அழைத்து
இருப்பதை நாம் காண்கிற�ோம்.
முதலாம் பராந்தகன் மற்றும் கண்டராதித்தர்
காலத்தில் மேலும் இரண்டு கல்வெட்டுக்கள்
திருப்பதிகம் விண்ணப்பம் செய்யும் பணியை
மேற்கொண்டவர்கள் பற்றிய கல்வெட்டுக்கள்
இருக்கின்றன. இந்த காலம் கி.பி. 948.
மாமன்னன் இராஜராஜச�ோழன் நியமித்து
அவர்கள் பற்றிய குறிப்பும் குடவாசல் அய்யா
அவர்கள் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். எல்லாம்
கல்வெட்டு ஆதாரத்தோடு இந்த புத்தகத்தில்
இருக்கின்றன.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருவாலீஸ்வரம்
க�ோயிலில் உள்ள வீரபாண்டியன் கல்வெட்டில்
இருப்பதாக கூறுகிறார். ச�ோழ மன்னன்
வீரராஜேந்திரன் காலத்தில் திருவ�ொற்றியூர்
க�ோயில் கல்வெட்டிலும் இது பற்றி தெரிகிறது.
இப்படியாக இந்த புத்தகத்தின் பல
பகுதிகள் கல்வெட்டு ஆதாரங்கள�ோடு மிக
சிறப்பாக மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தருவதாக
இருக்கின்றன. இது சம்பந்தமான மற்ற
விஷயங்களை அடுத்த மாதம் பார்க்கலாம்.
ஓதுவார்கள் பயன்படுத்திய இசைக்
கருவிகள் மற்றும் அவர்கள�ோடு இணைந்து
இசைத்த பெண்மணிகள் பற்றியும் அடுத்த
மாதம் பார்க்கலாம்.


ப ல்ல வ ர்க ள் ச�ோ ழ ர் ஆ ட் சி க்
காலத்திற்குப் பின்பு பிற்கால பாண்டியர்
காலத்திலும் சிவாச்சாரியார்கள் திருப்பதிகம்
பாடும் மரபை ப�ோற்றினர் என்பதை

வாரியார் ம�ொழிகள்
தண்ணீரில் பஞ்சை வைத்தவுடன் பஞ்சு தண்ணீரை இழுத்துக் க�ொள்கிறது.
கல்லைத் தண்ணீரில் வைத்தால் கல் தண்ணீரை இழுப்பதில்லை. அது
தண்ணீரின் குற்றமா? கல்லின் குற்றமா? கடினமாக
இருப்பதனால் கல் தண்ணீரைத் தனக்குள் பெறவில்லை.
மென்மையான பஞ்சு, சாம்பல் இவைகள் தண்ணீரைப்
பெறுகின்றன.
அதுப�ோல, கடின சித்தம் உடையவர்கள் கடவுள்
கருணையைப் பெறுகின்றார்களில்லை. இரக்கம் உள்ள
சாதுக்கள் கடவுளுடைய கருணையைப் பெறுகின்றனர்.
வைரத்தினால் வைரத்தை அறுப்பதுப�ோல
கருணையினால்தான் கருணையைப் பெற வேண்டும்.
திருநீலகண்டம்
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் – 16

அஸ்ஸாம் காமாக்யா க�ோயில்

ய�ோனி பீடம்
இந்தியாவின் வடகிழக்கில் இயற்கை
எழில் க�ொஞ்சும் மாநிலமான அஸ்ஸாம்
தலைநகர் குவஹாத்தியில் 'நீல் பர்வதம்'
என்னும் மலைமீது அமைந்துள்ளது காமாக்யா
க�ோயில். காமாக்னி என்றும், ய�ோனி பீடம்
என்றழைக்கப்படும் இத்திருக்கோயில்
அம்மனின் 51 சக்தி பீடங்களுள் ஒன்றாகும்.
இங்கு நடைபெறும் ‘அம்புபச்சிமேளா’ மிகவும்
பிரபலமான திருவிழாவாகும்.

என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. குவஹாத்தியில்
இருந்து 12 கி.மீ. த�ொலைவில், கடல்
மட்டத்திலிருந்து 700 அடி உயரத்தில்
இயற்கை எழில் க�ொஞ்சும் காட்டுப்
பகுதியில் மகா காமாக்யா க�ோயில்
அமைந்துள்ளது. தாட்சாயிணியின் ய�ோனி
விழுந்த இந்த இடத்தில்தான் விஸ்வகர்மா
காமாக்னி க�ோயிலைக் கட்டியுள்ளார். ஈசன்
நெற்றிக்கண் திறந்து எரித்த மன்மதன்
இழந்த தன்னுடலை மீண்டும் பெற்றதும்
இக்கோயிலில்தான்.

விஷ்ணுவின் சக்ராயுதத்தால் பல
துண்டுகளாகச் சிதறிய தாட்சாயணியின்
உடல் பாகங்கள் பாரத தேசத்தின் பல்வேறு
இடங்களில் விழுந்தன. தாட்சாயணியின்
‘ய�ோனி’ விழுந்த இடம்தான் மகா காமாக்யா
திருக்கோயில் என்கிறது புராணம். தேவியின்
அங்கம் விழுந்த அக்கணமே இம்மலை
நீல நிறமாக மாறியதால் ‘நீல் பர்வதம்’
என்றும் ‘நீலாச்சல்’ (அசலம் = மலை)

திருநீலகண்டம்

'படைப்புத் த�ொழில் செய்கிற�ோம்'
என்ற கர்வம் பிரம்மதேவருக்கு ஏற்பட்டது.
பிரம்மதேவரின் ஆணவத்தை அழிக்க
எண்ணிய தேவி, தன் கூந்தலிலிருந்து
கேசிகன் என்னும் அசுரனை உருவாக்கினாள்.
கேசிகனைக் கண்டு அஞ்சிய பிரம்மதேவர்
தன்னைக் காப்பாற்ற வேண்டித் தேவியைச்
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சரணடைந்தார். தான் உண்டாக்கிய
அசுரனைத் தானே சாம்பலாக்கி அழித்த
தேவி, அவனது சாம்பலைக் க�ொண்டு தனக்கு
ஒரு க�ோயில் கட்டுமாறு பிரம்மதேவரைப்
பணித்தாள். அதன்படியே பிரம்மதேவர்
கேசிகனின் சாம்பலைக் க�ொண்டு 'நீலாத்ரி'
எனும் மலையை உருவாக்கி அங்கு
தேவிக்குக் க�ோயில் கட்டினார் என்கிறது
மற்றொரு புராணம். காமகிரியில்தான்
நரகாசுரனை அன்னை சத்யபாமா வதம்
செய்தாள் என்றும் கூறப்படுகிறது.
தேவியின் ய�ோனி விழுந்த இந்தத்
தலத்துக்கு காமரூபம், ஹரிக்ஷேத்திரம்,
பிரக்ஜோதிஷபுரம், காமகிரி, காமய�ோனி
மண்டலம், மஹாமாயா ஸ்தானம், நீலாச்சலம்,
நீல் பர்வதம் எனப் பல பெயர்கள்
இருக்கின்றன. இந்த நீலாச்சல் மலையில்தான்
'தச மகா வித்யாக்கள்' என அழைக்கப்படும்
காளி, தாரா, திரிபுரசுந்தரி, புவனேஸ்வரி,
பைரவி, சின்னமஸ்தா, தூமாவதி, பகளாமுகி,
மாதங்கி, கமலா ஆகிய 10 தேவிகளின்
திருக்கோயில்கள் இருக்கின்றன.
இ த்த ல த் தி லி ரு க் கு ம்
அ ம் பி கையைக் க ா மே ஸ ்வ ரி ,
காமரூபிணி, காமா, காமாக்யா
எனப் பல்வேறு பெயர்களில்

அழைக்கிறார்கள். க�ோயிலின் கருவறை
இயற்கையாக அமைந்த மலையின்
குகைக்குள் இருக்கிறது. இத்திருத்தலத்தில்
சக்தி தேவிக்கு உருவம் கிடையாது.
அதாவது இக்கோயிலில் சிலை இல்லை.
முப்பத்தியிரண்டு அங்குல நீளத்தில்
திரிக�ோணமாக ஒரு த�ொட்டியும், அதில்
ய�ோனி வடிவத்தில் உருவான ஒரு தட்டையான
பாறை மட்டுமே உள்ளது. இவ்வங்கம்
தெரியாமலிருக்க த�ொட்டியில் எப்போதும்
நீர் நிரம்பித் தளும்பிக் க�ொண்டேயிருக்கும்.
இத்தொட்டியின் அருகில் நீர் தானாகவே
சுரப்பது முக்கியமான விஷயமாகும்.
காமாக்யா தேவி 'இரத்தப்போக்கு
தே வி ' எ ன் று ப�ோ ற ்ற ப ்ப டு கி ற ா ர் .
தேவியின் ய�ோனியே சக்தியின் வடிவமாக
வணங்கப்படுகிறது. பருவமழை நிறைவுறும்
காலத்தில் தேவிக்கு நன்றி செலுத்தும்
விதமாக நான்கு நாட்கள் க�ொண்டாடப்படும்
'அம்புபச்சி மேளா' திருவிழா இக்கோயிலின்
மிகவும் முக்கியமான விழாவாகும்.
அ ம்ம ன் ம ா த வி ல க் கு மு டி ந் து
நடக்கும் பிரமாண்ட திருவிழாவாகும்.
இங்கு வரும் பக்தர்கள் அம்மனின்
மாதவிலக்கு ரத்தம் படிந்த சிறிய
துணியை பிரசாதமாக பெற
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நீண்ட வரிசையில் நிற்பது வழக்கம்.
துர்க்கா பூஜா, மானஷா பூஜா, உமாநந்தர்
க�ோவில் பைரவர் பூஜை ஆகியவை
இங்கு க�ொண்டாடப்படும் இதர முக்கிய
பண்டிகைகள் ஆகும்.

குகையில் சிறு விளக்கு வெளிச்சத்தில்
காமாக்யாவின் ய�ோனி பீடத்தை தரிசிக்கலாம்.
அ ங் கி ரு ந் து வ ரு ம் நீ ரூ ற் றி ன் நீ ர்
பக்தர்களுக்குத் தீர்த்தமாக வழங்கப்படுகிறது.
பில்லி, சூனியத்தால் பாதிக்கப்பட்டோர்,
நிம்மதியற்றுத் தவிப்போர், மனநிலை
சரியில்லாத�ோர், இங்கு வந்து வழிபட்டு
நலம் பெறுகின்றனர்.

மாதம்தோறும் காமாக்யா தேவியின்
மாதவிலக்குக் காலமான நான்கு நாள்கள்
சக்தி பீடத்தை சிவப்பு வஸ்திரத்தால்
மறைத்து விடுவார்கள். ஆனால், தமிழ்
மாதக் கணக்குபடி ஆனி மாதம் வரும்
மாதவிலக்கு நாட்களில் மட்டும் சக்தி பீடத்தில்
வழிபாடுகள் நடைபெறும். அன்றைய தினம்
பக்தர்களும் ய�ோகிகளும் ஆயிரக்கணக்கில்
வந்து தேவியை வழிபடுகின்றனர்.

வ ச ந ்த க ா ல த் தி ன் ப ோ து ( ஜு ன்
மாதம்) ஆண்டுக்கு மூன்று நாட்கள் தேவி
விலக்காகி இருக்கும் நாட்களாக கருதப்பட்டு
இவ்வாலயம் மூடப்படும். அந்த நாட்களில்
க�ோயில் அருகே ஓடும் பிரம்மபுத்திரா
ஆறு (அஸ்ஸாம் முழுவதும்) இளஞ்சிவப்பு
வண்ணத்தில் ஓடும். நான்காம் நாள்
இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும். இது பெரும்
அதிசயமாகும்.

இ ங்கு பாண்டவ ர்கள் தே வி யை
வழிபட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும்
தந்திர சூடாமணி ப�ோன்ற பல தந்திர
நூல்களும் இக்கோவிலைச் சக்தி பீடங்களில்
மிக உயர்ந்த பீடமாகச் ச�ொல்கின்றன.
எனவே தாந்திரீகர்களுக்கு முக்கியமான
திருக்கோயில் இது. அவர்கள் பயிற்சியில்
முதல் நாளையும் நிறைவு நாளையும்
இங்குதான் மேற்கொள்கிறார்கள்.

க ா ளி க ா பு ர ா ண ம் கூ று ம் மி க
முக்கியமான நான்கு ஆதி சக்தி பீடங்களில்
இதுவும் ஒன்றாகும். இக்கோவில் பற்றிய
தகவல்கள் வேத வியாசரின் தேவி பாகவத
புராணத்திலும் உள்ளது. அஷ்ட தச
சக்தி பீட ஸ்தோத்ரம், தேவிக்கு 18 மகா
சக்தி பீடங்கள் உள்ளதாகக் கூறுகிறது.
அதிலும் காமாக்யா க�ோவில் முக்கிய இடம்
பெறுகிறது.


இக்கோயிலின் வெளித்தோற்றத்தைப்
பார்த்தால் மட்டுமே க�ோயில் ப�ோலத்
த�ோன்றும். உள்ளே இருண்ட பாதாள

கண்டுபிடியுங்களேன் - மே 2022
1. 'சதுரம் மறை தான் துதி செய்து வணங்கும்' என்ற பதிகத்தை அருளியவர் யார் ?
2. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனாரின் இல்லத்தரசியாரின் பெயரென்ன?
3. ஈசன் 64 திருவிளையாடல் புரிந்த தலம் எது?
4.	மங்கையர்க்கரசியார் அவதார தலம் எது?
5. திருக்கோணமலை தல க�ோபுரத்தில் உள்ள ஓர் இடத்தை அருணகிரிநாதர்
திருப்புகழில் எவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றார்?

விடைகள் 16ம் பக்கம்
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நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள் - 20

பிரம்மஹத்தி
நீக்கிய க�ோட்டூர்
க�ொழுந்தீஸ்வரர்
ஒ ரு சம ய ம் தே வ ர்க ளு க் கு ம் ,
அ சு ர ர்க ளு க் கு ம் இ டையே ப�ோ ர்
நடைபெற்றது. தேவர்களின் தலைவனான
இந்திரனுக்கும், அசுரர்களின் தலைவனான
விருத்திராசுரனுக்கும் இடையே கடும் ப�ோர்
நடந்தது. ஆனால் இந்திரனால் அசுரனை
வெல்ல முடியவில்லை. தேவேந்திரன்,
பிரம்மதேவரின் ஆல�ோசனையின்படி,
மிகவும் வலுமிகுந்த ததீசி முனிவரின்
முதுகெலும்பைப் பெற்று, அதில் வஜ்ராயுதம்
செய்து விருத்திராசுரனைக் க�ொன்றான்.
முனிவரின் அனுமதி பெற்று அவரது
முதுகெலும்பை எடுத்தாலும், இந்திரனை
பிரம்மஹத்தி த�ோஷம் பற்றியது. அவன்
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மீ ண் டு ம் பி ர ம்மதே வ ர ை சந் தி த் து ,
இதிலிருந்து விடுபட ஆல�ோசனை கேட்டான்.
அவரது ஆல�ோசனையின்படி, தேவர்கள்
அமுதம் உண்டப�ோது, அதில் இருந்து
சிந்திய ஒரு துளியால் ஏற்பட்ட அமிர்த
தீர்த்தம் இருக்கும் வன்னி வனத்திற்கு
அங்கு சிவபூஜை செய்து வழிபட்டால்
த�ோஷம் நீங்கும் என்று வழிகாட்டினார்.
பூவுலகில் உள்ள அத்தலத்திற்கு வந்து
அமிர்தம் சிந்திய இடத்தில் தீர்த்தம் ஒன்றை
உருவாக்கி, சிவபூஜை செய்து வழிபட்டு
பிரம்மஹத்தி த�ோஷம் நீங்கப் பெற்றான்
இந்திரன். அதனால் அந்த தீர்த்தம் அமிர்த
தீர்த்தம் என்ற பெயர் பெற்றது. குளம்
உருவாவதற்கு க�ோடு ப�ோட்டதால் இத்தலம்
'க�ோட்டூர்' என்ற பெயர் பெற்றது.
மன்னார்குடி - திருத்துறைப்பூண்டி
சாலையில் சுமார் 15 கி.மீ. த�ொலைவு சென்று
க�ோட்டூர் பஞ்சாயத்து அலுவலகம் எதிரில்
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உள்ள தெருவில் சென்றால் க�ோயிலை
அடையலாம். திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து
சுமார் 14 கி.மீ.
இத்தலத்து மூலவர் 'க�ொழுந்தீஸ்வரர்'
என்னும் திருநாமத்துடன், மேற்கு திசை
ந�ோக்கி, பெரிய லிங்க வடிவில் காட்சி
தருகின்றார். அம்பிகை 'தேனாம்பிகை'
மற்றும் 'மதுரவசனாம்பிகை' ஆகிய
திருநாமங்களுடன் கிழக்கு ந�ோக்கி
த ரி ச ன ம் த ரு கி ன்றா ள் . இ வ ்வா று
சுவாமியும் அம்பாளும் எதிரெதிர் திசையில்
காட்சியளிப்பது ஒருசில தலங்களில்
மட்டுமே உள்ளது. க�ோஷ்டத்தில் விநாயகர்,
தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவர், பிரம்மா,
துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர் ஆகிய�ோர் காட்சி
அளிக்கின்றனர்
பிரகாரத்தில் விநாயகர், சூரியன்,
சந்திரன், ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத
மஹாவிஷ்ணு, நால்வர் பெருமக்கள்,
வீரபத்திரர், அரம்பை, உமா மகேஸ்வரர்,
பிரத�ோஷ மூர்த்தி, துர்க்கை, வள்ளி,
தேவசேனா சமேத சுப்பிரமண்யர், மகாலட்சுமி
ஆகிய�ோர் தரிசனம் தருகின்றனர்.
ஒ ரு சம ய ம் இ ந் தி ர ன ா ல் ச ா ப ம்
பெற்ற ரம்பை பூல�ோகம் சென்றாள். சாப
திருநீலகண்டம் 13

விம�ோசனம் பெறுவதற்கு இத்தலத்திற்கு
வந்து இடதுகாலை ஊன்றி, வலது காலை
மடித்து, அதில் இடது கையை வைத்து,
வலது கையை தலைக்கு மேல் வைத்து
அக்னியில் நின்று தவம் செய்தாள்.
ரம்பையின் தவத்திற்கு இரங்கிய
சிவபெருமான் காட்சி தந்து சாப விம�ோசனம்
அளித்து, மீண்டும் தேவல�ோகம் செல்லும்
வரம் க�ொடுத்தார். அதனால் இத்தலத்தில்
ரம்பையின் திருவுருவம் உள்ளது.
இக்கோயிலுக்குக் கிழக்கே அரை கி.மீ.
த�ொலைவில் 'கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம்'
என்னும் திருவிசைப்பா திருத்தலம் உள்ளது.
இக்கோயிலின் தல விருட்சம் வன்னி
மரம். தீர்த்தம் அமிர்த தீர்த்தம் என்று
அழைக்கப்படுகிறது. தேவாரப் பாடல்
பெற்ற 276 தலங்களுள் இது 175வது
தலம். ச�ோழநாட்டு காவிரி தென்கரையின்
111வது தலம்.
திருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகம்
பாடியுள்ளார். இக்கோயில் காலை 6 மணி
முதல் 11 மணி வரையிலும், மாலை 5
மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரையிலும்
திறந்திருக்கும்.

மே 2022

நவக்கிரகக் க�ோயில்கள்

சூரியனார் க�ோவில்-சூரியன்சூரியனார் க�ோவில்
(தஞ்சாவூர் மாவட்டம்)

திங்களூர் கைலாசநாதர்
வைத்தீஸ்வரன் க�ோயில்
க�ோயில் - சந்திரன் - திங்களூர் செவ்வாய் - வைத்தீஸ்வரன்
(தஞ்சாவூர் மாவட்டம்)
க�ோவில் (மயிலாடுதுறை
மாவட்டம்)

ஆலங்குடி ஆபத்சகாயேசுவரர்
க�ோயில் - குரு - ஆலங்குடி
(திருவாரூர் மாவட்டம்)

கஞ்சனூர் அக்கினீஸ்வரர்
க�ோயில்-சுக்கிரன்-கஞ்சனூர்
(தஞ்சாவூர் மாவட்டம்)

திருநாகேஸ்வரம்
நாகநாதசுவாமி க�ோயில் ராகு - திருநாகேஸ்வரம்
(தஞ்சாவூர் மாவட்டம்)

கீழப்பெரும்பள்ளம்
நாகநாதர் க�ோயில் கேது - கீழப்பெரும்பள்ளம்
(மயிலாடுதுறை மாவட்டம்)

திருவெண்காடு
சுவேதாரண்யேசுவரர் க�ோயில்
- புதன் - திருவெண்காடு
(மயிலாடுதுறை மாவட்டம்)

திருநள்ளாறு தர்ப்பாரண்யேசுவரர்
க�ோயில் - சனி - திருநள்ளாறு
(காரைக்கால்) (புதுச்சேரி)
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திருக்கோயில் வழிபாட்டில்
பரஸ்பர புரிதல்
பல ஆன்டுகளாக ஓர் த�ொகுப்பாக
தி ரு க ்கோ யி ல் வ ழி ப ா ட் டி ல் ந ா ம்
எதிர்க்கொண்ட, சந்தித்த, அனுபவப்பட்ட
செய்திகளை ஓர் கட்டுரையாக வடிக்க
எண்ணம். இதை முழுவதுமாக, மிகவும்
ப�ொறுமையாக படித்து இதன் ஆழ்ந்த
அர்த்தங்களை அனைவரும் உணர்ந்து
நடந்துக் க�ொள்ள வேண்டுகின்றேன்.
2 0 1 3 ஆ ம் ஆ ண் டு மு த ல் 7
வ ரு ட ங்கள ா க 1 2 0 க் கு ம் மே ற ்பட்ட
யாத்திரைகள், நாடெங்கும் 600க்கும்
மேற்பட்ட திருத்தலங்களின் தரிசனம்,
நூற்றுக்கணக்கான சிவாச்சாரியார்கள்
& குருக்கள், க�ோயில் பணியாளர்கள்,
மெய்க்காவல்கள், ஆலயச் சிப்பந்திகள்,
அ லு வ ல ர்க ள் , ஆ யி ர க ்கண க ் கா ன
அன்பர்கள், அடியார்கள், பக்தர்களுடன்
பழகியதால் யாம் பெற்ற அனுபவத்தை,
சிறப்பான ஆலய வழிபாட்டிற்கு, இந்த
தருணத்திற்கு தேவையான ஒன்றாக இந்த
கட்டுரை உதவும் என நம்புகின்றேன்.
இவை அனைத்தும் தமிழகம் மற்றும்
புதுவையில் உள்ள 266 திருமுறை தலங்களை
அடிப்படையாக க�ொண்டே எழுதப்பட்டது.

இரு தலைப்புகள் :
A. சிவாச்சாரியார் / குருக்கள் பங்கு
B. வழிபடுவ�ோர் பங்கு

A. சிவாச்சாரியார்/குருக்கள்/அர்ச்சகர் பங்கு:
1 . சை வ த்தை உ ணர்ந்தோ ர் ,
தெ ளி ந ் த ோ ர் , தெ ளி ய ா த�ோ ர் ,
திருமுறைகளைக் கற்றோர், கல்லாத�ோர்,
எளிய பக்தர்கள், பாமரர்கள், வைணவர்கள்
தற்பொழுது இந்த அறிய திருமுறைத்
தலங்களை ந�ோக்கி அதிக அளவில்
வருகின்றனர். அவர்களை நல்ல முறையில்
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சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்

அணுகி, அன்பாக பழகிட வேண்டுகின்றேன்.
6 வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த நிலைமை
வேறு. தற்பொழுது தமிழகத்தின் பல
இடங்களில் இருந்து 100 அன்பர்களாவது
வார விடுமுறை நாட்களில் திருமுறை
தலங்களை ந�ோக்கி படையெடுத்து
வருகின்றனர்.
ஊ ர் ம க ்களே அ தி க ம் வ ர ா த
ஆலயங்களுக்கு, எங்கிருந்தோ வரும்
அவர்களுக்கு தரிசனம் செய்து வைப்பது
தலையாய பணியல்லவா?
2. ஆறு கால பூசை உள்ள தலங்கள்,
பரிகாரத் தலங்கள், நவக்கிரஹங்கள்
வழிபட்ட தலங்கள் மற்றும் பிரசித்தி பெற்ற
தலங்களில் உள்ள சிவாச்சாரியார்கள்/
குருக்களின் ப�ொருளாதார நிலை வேறு, இந்த
கிராமத்து திருமுறை தலங்களில் வழிபாடு
செய்யும் சிவாச்சாரியார்கள்/குருக்களின்
ப�ொருளாதார நிலை வேறு. மிகவும் ச�ொற்ப
வருமானத்திலேயே பூஜை செய்கின்றனர்.
3. திருக்கோயிலில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள
வழிபடும் கால நேரங்களில் (உதாரணமாக,
காலை 7.00 - நண்பகல் 12.00, மாலை
4.00 - இரவு 8.00) கட்டாயம் திருக்கோயில்
திறக்கப்பட்டு வரும் அன்பர்கள் ஏமாற்றம்
இ ன் றி வ ழி ப ட் டு ம கி ழ்ந் து செல்ல
வேண்டும். பல இடங்களில் வேள்வி
வழிபாடு, சுற்று க�ோயில்கள், அருகே
மே 2022

உள்ள பிள்ளையார் க�ோயில்கள் ப�ோன்ற
க�ோயில்களில் பூசை செய்திட இதே
சிவாச்சாரியார்கள் / குருக்கள் அங்கே
சென்றால், தரிசிக்க வரும் அன்பர்களுக்கு
எப்பொழுதும் தடையின்றி தரிசனம்
கிடைத்திட மெய்க்காவல் ப�ோன்றோரிடம்
சரியான மாற்று ஏற்பாடு செய்திட வேண்டும்.
ஏதேனும் மாட வீதியில் சிவனடி சேர்ந்தார்
நிகழ்வு நடைபெற்றால் மட்டுமே தரிசனம்
கிட்டா நிலை இருக்க வேண்டும்.
4. இந்த திருக்கோயிலுக்கு வரும்
அன்பர்களில், உண்மையில் தட்டில்
தக்ஷணை இடமுடியாத பல உள்ளங்கள்
உங்களுக்காகவே பிரார்த்திக்கின்றது...
"நமக்கு இறைவனை காட்டி வழிபாடு
செய்து வைத்தவர் நன்றாக இருக்க
வேண்டுமென்று... அவர் என்ன வச்சுக்கிட்டா
செய்யல? நிறைய பேர் வந்தா, அவங்க
கிட்ட வாங்கி உனக்கு நல்லா செய்யப்
ப�ோறார் சாமி" என்றெல்லாம். இது சத்தியம்.

B. வழிபடுவ�ோர் பங்கு :
1. சிவனடியார் என்று பெருமையாக நாமே
கருதிக் க�ொண்டு, திருமுறைகளை தெளிந்து
கற்றுள்ளோம் என்ற எண்ணம் இன்றி,
ஏதுமறியா எளிமையான ஓர் பக்திமானாய்
மட்டுமே சென்று இறைவனிடத்தில் அன்பு
செலுத்தி வழிபட வேண்டும்.
2. உடன் வருபவர்களை நீங்கள்
உலகத்தார், நாங்கள் சிவனடியார் என்று
ப ா கு ப டு த் தி ப ா ர் த் து அ வ ர்க ளு க் கு
சைவ செய்திகளை புகுத்தாமல் இருக்க
வேண்டும். அவர்களாகவே ஆர்வத்தால்
கற்று தெளிந்து க�ொள்ளட்டும்.
3. அந்தந்த தலப் பதிகங்களை கட்டாயம்,
கருவறை அர்த்த மண்டபம் அருகில் நின்று

ஓதுவதை தவிர்க்க வேண்டும். சிவாச்சாரியார்
இதை சுட்டி காட்டினால் க�ோபம் க�ொள்வது
அழகல்ல. ஏனென்றால், அருகே மனமுருகி
வழிபடுவ�ோருக்கே இது த�ொந்தரவாக உள்ளது.
தங்களது மனக் குறைகளை இறைவனிடத்தில்
சேர்ப்பதற்கும், வேண்டுவதற்கும் நாம் ஓதுவது
இடையூறாக அமையலாம். திருக்கோயிலின்
பறந்து விரிந்த ஓர் மண்டபத்தில் திருக்கூட்டமாக
அமர்ந்து ஓதலாம். அற்புதமாக அமையும்
வழிபாடு. கருவறை வாயில் அருகே அமர்ந்து
ஓதினால் தான் ஈசன் கேட்பார் என்றில்லை.
மேலும் நாம் ஓதுவதை எப்படி இருந்தாலும்
இறைவன் ஏற்றுக் க�ொள்வார். ஆனால் ராகம்,
இசை நடை, உச்சரிப்பு மாறி ஏத�ோ ஒரு
க�ோணத்தில் சென்றால் உடனிருப்போர் ஏற்றுக்
க�ொள்வார்களா?
4. இதே நடைமுறையை சங்கு நாதம்,
திருக்கயிலாய வாத்தியம் முழங்குவதிலும்
கடைபிடிக்க வேண்டும்.
5. சிவாச்சாரியார்/குருக்கள் தல புராணத்தை
முழுவதும் கூறும் வரை ப�ொறுமையாக
அமைதிக் காக்கவும் கட்டுக்கதை என்றுறெல்லாம்
விமர்சிக்கக் கூடாது.
6. தீபாராதனை, திருநீறு, குங்குமப்
பிரசாதம் பெற்றுக் க�ொள்வதிலும் அமைதி
காக்க வேண்டும், முந்தி அடித்து செல்வது
சிறப்பல்ல.
7. முக்கியமானது சிவாச்சாரியார்/
குருக்கள் தட்டில் உள்ள சில்லரை
தக்ஷணையை, மளிகை கடை ப�ோல் 100
ரூபாய் க�ொடுத்து சில்லரை ந�ோட்டுகளை
எடுத்து க�ொள்வது மிக மிகத் தவறு. தல
யாத்திரைக்கு முன்னேற்பாடாக தேவையான
சில்லரைகளை மாற்றி வைத்து க�ொள்வது
நல்லது.

விடைகள் - மே 2022
1. திருஞானசம்பந்தர், 2. மதங்க சூளாமணி, 3. திரு ஆலவாய் (மதுரை)
4. பழையாறை, 5. கிளிப்பாடு பூதி
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8 . க ரு வ ற ை த் தி ரு மே னி கள ை
புகைப்படம் எடுப்பது, மிக மிக தவறான
செயல். அவர் எடுக்கின்றார் நான் எடுத்தால்
தவறென்ன என்று கேள்வி எழுப்பாமல் நாம்
சரியானவற்றை செய்திடுவ�ோம்.
9. க�ோயில் விமானம், க�ோபுரம், பரிவார
மூர்த்தங்கள் உள்ள பிரகாரங்கள், குளம்,
நந்தவனம், புகைப்படம் எடுக்க அனுமதி
உள்ள சிற்பங்கள், தூண்கள், சாளரங்கள்
இ வ ற ்றை ம ட் டு ம் பு கை ப ்ப ட ங்க ள்
எடுக்கலாம்.
10. வழிபாட்டின் ப�ொழுது கூச்சலின்றி
அமைதியாக வழிபடலாம்.
11. அனைத்து சிவாச்சாரியார்கள்/
குருக்கள்/அர்ச்சகர்கள் நாம் எண்ணியது
ப�ோல் ஒன்றுப�ோல் இருப்பதில்லை,
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு குணாதிசயம்
உண்டு. ஆகவே அதை ப�ொருட்படுத்தாமல்
நாம் வந்த வேலை வழிபாடு, மூலவர்
தரிசனம், அதை முடித்து திரும்ப வேண்டும்.
தேவையற்ற விவாதம், பூசை சரியில்லை,
க�ோயில் சுத்தம் இல்லை, ஒழுங்காக எங்களை
மதிக்கவில்லை என்று குறை கூறுவதை
விட்டொழிக்க வேண்டும். இறைவனே
அதை எல்லாம் கவனித்து க�ொள்வார்.
365 நாட்களும் அங்கே இருந்து பூசை
செய்பவர்கள் அவர்களே. நாம் வருடத்திற்கு
ஒரு முறை ஒரு மணி நேரம் தான் சென்று
வழிபடப் ப�ோகின்றோம். எனவே, அதை நாம்
கவனிக்க தேவையில்லை.
12. ஆகம விதிப்படி பூசைகள்
நடைபெறுகின்ற தலங்களில் இறைவனுக்கு
அபிடேகம் செய்து, பூ சாற்றி, அருச்சனை
செய்யும் பணி சிவாச்சாரியார்கள் மற்றும்
குருக்களுக்கே உரித்தானது. நாம் அதை
செய்திடக் கூடாது. அவர்கள் அனுமதித்தால்
கட்டா ய ம் அ த ற ்கே ற ்ற வி தி கள ை ப்
பின்பற்றி இறைவனுக்கு நாமே அபிடேகம்,
அலங்காரம் செய்து, பூ சாற்றி, அருச்சனை
செய்து வழிபட்டு மகிழலாம்.
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13. மிக மிக முக்கியமான விடயம்,
க�ோ யி ல் ந டை மூ டி யு ள்ள ம தி ய
வேளைகளில�ோ அல்லது அர்த்தஜாம
பூஜை முடிந்து க�ோயில் நடை மூடிய பிறக�ோ
க�ோயிலை திறந்து தரிசிக்க வேண்டுவத�ோ
அல்லது வற்புறுத்துவத�ோ கூடாது.
1 4 . சி வ ா ச்சா ரி ய ா ர் / கு ரு க ்க ள்
த�ொலைபேசி வாயிலாக த�ொடர்பு க�ொண்டு
வருகையை முன்னமே தெரிவிப்பது
இருபாலருக்கும் நல்லது. ஒரு கால
பூசை உள்ள தலங்களில் எப்பொழுதும்
சிவாச்சாரியார்/குருக்கள் இருக்க வேண்டும்
என விரும்புவது நடைமுறை சாத்தியம்
இல்லை.
நி ற ை வ ா க ப ல ம ை ல் தூ ர ம்
ப ய ணி த் து இ த் தி ரு த்த ல ங்கள ை
தரிசித்து வழிபட வரும் அன்பர்களுக்கும்,
திருக்கூட்டத்தினருக்கும் இனிதே தரிசனம்
செய்து வைக்கவும், செவ்வனே வழிபட்டு
மகிழவும் இருபாலருக்கும் இந்த கட்டுரை
ஓர் பாலமாக அமையும் என நம்புகின்றேன்.
அன்பே சிவம்!

மே 2022 புரவலர்கள்

திரு. பாலசுப்ரமணி

திரு. சுப்பிரமணி

திருமதி. ரேவதி

திருமதி. பிரேமா

மே 2022

நான்காம் ஆண்டாக கிராமத்து திருமுறை தலங்களில் நால்வர் குரு பூஜை

திருநாவுக்கரசர் குரு பூஜை சித்திரை சதயம் - 26.04.2022
திருஆப்பாடி
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அருள்மிகு அம்புஜாட்சி உடனாகிய வாமனபுரீஸ்வரர், திருமாணிக்குழி

ஒண்ணுதல் மடந்தையர் குடைந்து புனலாடுதவி மாணிகுழியே!

