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ஆசிரியர் பக்கம்
அந்தி மதிய�ோடும் அரவச் சடைதாழ
முந்தி யனலேந்தி முதுகாட் டெரியாடி
சிந்தித் தெழவல்லார் தீரா வினைதீர்க்கும்
நந்தி நமையாள்வான் நல்லம் நகரானே!

- திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரம்
பெருமான் வழிபாடு நீண்ட நெடுங்காலமாக
உள்ளது. இந்த வைகாசி மாதத்தில் பல்வேறு
திருக்கோயில்களில் வசந்த உற்சவங்கள்
நடைபெறுவது உண்டு. பிரம்மோற்சவங்களைப்
ப�ோல் இந்த உற்சவங்கள் அதிகம் வெளியில்
தெ ரி வ தி ல ் லை . எ னெ ன ் றா ல் இ ந ்த
உற்சவங்களில் சுவாமி வீதி உலா புறப்பாடு
கிடையாது. க�ோயில்களுக்குள்ளேயே இவை
விமரிசையாகக் க�ொண்டாடப்படுகின்றன.
மக்கள் அனைவரும் இத்தகைய விழாக்களில்
கலந்துக் க�ொண்டு இறைவனை தரிசித்துப்
பயன்பெற வேண்டும்.

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
வைகாசி மாதம் என்றால் அது வசந்த
காலத்தைக் குறிக்கும். வசந்தம் என்பது நமது
எண்ணங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க
உதவுகிறது. இந்த வசந்தம் மகிழ்ச்சியை
அளிக்கிறது என்றால் சிவபெருமான் நெற்றிக்
கண்ணில் இருந்து ஜ�ோதி வடிவில் முருகப்
பெருமான் அவதாரமும் இந்த வைகாசி
ம ா தத் தி ல் த ா ன் நி கழ்வ து இ ர ட ் டை
மகிழ்ச்சியை நமக்கெல்லாம் தரக்கூடியது.
ஒற்றை நெற்றிக்கண்ணில் இருந்து
ஒரு ஜ�ோதியாய் த�ோன்றி, பின்னர் ஆறு
ஜ�ோதிகளாகப் பிரிந்து, தாமரை மலர்சூழ்
சரவணப் ப�ொய்கையில் ஆறு குழந்தைகளாக
மாறியது. பின்னர் ஆறு குழந்தைகளும்
இணைந்து ஒரு குழந்தையாக, பார்வதி
தேவியின் திருக்கரங்களில் தவழ்ந்தார். இந்த
வைகாசி மாத ப�ௌர்ணமி நாளில் வரும்
விசாக நட்சத்திரத்தன்று முருகப் பெருமானின்
இந்த அவதாரம் நிகழ்ந்தது.

இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத்
தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில்
'திருமாணிக்குழி' தலத்தையும், அம்பிகையின்
ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில் 'ஸ்ரீநகர்
(காஷ்மீர்) ஜ்வாலாமுகி பீட ’ த ் தை யு ம் ,
சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்களில்
'விரிஞ்சிபுரம்' முருகனையும் தரிசிக்க
உள்ளோம்.
மேலும் 'கதை ச�ொல்லும் சிற்பங்கள்'
த�ொடரில் க�ோயில் சிற்பங்களில் உள்ள இசை
மற்றும் இசைவாணர்கள் பற்றிய செய்திகளின்
த�ொடர்ச்சி, காரைக்குடியைச் சுற்றியுள்ள
நகரத்தார் க�ோயில்கள் ஆகியவை இடம்

'முருகு' என்றால் 'அழகு' என்று
ப�ொருள்படும். என்றும் மாறாத இளமைய�ோடு
காட்சி தருபவன் முருகன். தமிழ்நாட்டில் முருகன்,
ஆறுமுகன், வேலன் என்று அழைப்பதுப�ோல்
வடநாட்டில் முருகப் பெருமானை கார்த்திகேயன்
என்று அழைக்கின்றனர். நமது நாட்டைக்
கடந்து இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர்
உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலும் முருகப்
திருநீலகண்டம்
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ம. நித்யானந்தம்
98413 98516

ஒகடலூரிலிருந்து பண்ருட்டி செல்லும்
சாலையில் சென்று பாலூர் வழியே 1 கி.மீ.
த�ொலைவில் உள்ள கெடில நதிப் பாலத்தை
கடந்துச் சென்றால் 'திருமாணிக்குழி'
என்னும் திருத்தலம் உள்ளது. கடலூரில்
உள்ள திருப்பாதிரிப்புலியூரிலிருந்து 4 கி.மீ.
த�ொலைவிலும், திருவந்திபுரத்திலிருந்து 2
கி.மீ. த�ொலைவிலும் உள்ளது.

அழைக்கப்படுகிறார். அழகிய சிறிய
லிங்க மூர்த்தி. அம்பாள் 'அம்புஜாட்சி'
எ ன் னு ம் தி ரு ந ா ம த் து ட ன் க ா ட் சி
தருகின்றாள். சுவாமி, இறைவியுடன்
இருப்பதாகக் கருதி, மூலவர் சன்னதியில்
எ ப ்போ து ம் தி ரை யி ட ப ்ப ட் டி ரு க் கு ம் .
தீபாரதனையின்போது மட்டும் திரையை
சிறிது விலக்கி தரிசனம் காட்டுகின்றனர்.

திருமால் வாமனராக அவதாரம் எடுத்து
மகாபலியிடம் மூன்றடி மண் கேட்டார்.
முதல் இரண்டு அடிகளில் விண்ணையும்,
ம ண ் ணை யு ம் அ ளந் து மூ ன ் றா வ து
அடியை மகாபலியின் தலையில் வைத்து,
அவனை பாதாள உலகம் அனுப்பியபின்,
இத்தலத்திற்கு வந்து வழிபட்டார். அதனால்
இக்கோயில் 'மாணிகுழி' என்று பெயர்
பெற்றது. மாணி - பிரம்மச்சாரி.

இங்கு வாமனர் வழிபடுவதற்கு 'குபேர
பீமசங்கர ருத்ரன்' காவலாக இருந்ததாகக்
கூறப்படுகிறது. இவர் 11 ருத்திரர்களுள்
ஒ ரு வ ர் . அ தன ா ல் மூ ல வ ர் மு ன் பு
இருக்கும் திரையில் அவரது உருவம்
வரையப்பட்டுள்ளது.
எப்போதும் இறைவியுடன் சுவாமி
இ ரு ப ்பத ா க ச் ச�ொல்ல ப ்ப டு வ த ா ல்
இத்தலத்தில் இரவு பூஜையான அர்த்தசாம
பள்ளியறை வழிபாடு நடைபெறுவது
கிடையாது.

வாமனர் வழிபட்டதால் இத்தலத்து
மூ ல வ ர் ' வ ா ம ன பு ரீ ஸ ்வ ர் ' எ ன் று
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திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகையில்
ப ர ணி தீ ப ம் ஏ ற்ற ப ்படு வ து ப�ோ ல்
இத்தலத்தில் ர�ோகிணி நட்சத்திரத்தன்று
தீபம் ஏற்றுகின்றனர். இக்கோயிலில் 4
யுகங்களுக்கும் 4 லிங்கங்கள் (கிருதயுகம்,
திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம்)
உள்ளன. 'விஷ்ணு சித்தர் லிங்கம்'
என்னும் லிங்கமும் உள்ளது.

க�ோஷ்டத்தில் க�ோஷ்ட விநாயகர்,
தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவர், பிரம்மா,
ராஜ துர்க்கை, சண்டேஸ்வரர் ஆகிய�ோர்
உள்ளனர்.
பிரகாரத்தில் உதவி விநாயகர், வள்ளி,
தேவசேனா சமேத ஆறுமுகப்பெருமான்,
63 நாயன்மார்கள், சப்த மாதர்கள், சமயக்
குரவர்கள், கஜலட்சுமி, நவக்கிரகங்கள்,
பைரவர், சூரியன், சந்திரன் ஆகிய�ோர்
த னி த ்த னி ச ன ்ன தி க ளி ல் க ா ட் சி
அளிக்கின்றனர்.

இக்கோயிலின் தல விருட்சமாக
க�ொன்றை மரமும், தீர்த்தமாக மாணிக்க
தீர்த்தமும் உள்ளது. ஐந்து நிலையுடன்
கூடிய பெரிய இராஜக�ோபுரம் உள்ளது.

தேவாரப் பாடல்களில் இத்தலம் 'உதவி
மாணிக்குழி' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.
வடநாட்டு வணிகரான அத்ரி என்பவர்
இப்பகுதிக்கு வந்தப�ோது திருடர்கள் அவரை
வழிமறித்து உடைமைகளைப் பறித்தனர்.
அப்போது இறைவன் திருடர்களிடமிருந்து
அந்த வணிகரைக் காத்து அருள்புரிந்தார்.
அ தன ா ல் இ த ்த ல த் தி ற் கு ' உ த வி '
என்றும், இறைவருக்கு 'உதவிநாயகர்'
என்றும் அம்பிகை 'உதவிநாயகி' என்றும்
அழைக்கப்படுவதாகவும் தலபுராணம்
கூறுகிறது.

த ே வ ா ர ப் ப ா ட ல் ப ெ ற்ற 2 7 6
தலங்களில், இத்தலம் 222 வது தலம்.
இது நடுநாட்டுத் தலங்களுள் 17வது
தலம். திருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகம்
பாடியுள்ளார். அருணகிரிநாதரும் இத்தலத்து
முருகப்பெருமானைப் பாடியுள்ளார்.
இக்கோயில் காலை 7 மணி முதல்
11.30 மணி வரையிலும், மாலை 4.30
மணி முதல் 8.30 மணி வரையிலும் நடை
திறந்திருக்கும்.


ஜுன் 2022 புரவலர்கள்
சிவத்திரு.

ஆனந்தன்

திருநீலகண்டம்

சிவத்திரு.
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ஹரிஹரன்

சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்கள் - 21

திசைமுகன் பராவிய

திருவிரிஞ்சை
சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்
மேவிய பெருமாள்
99402 74980

பிரம்மன் சிவபெருமானின்
மு டி யி னை க ா ண த ே டி ச்
சென்றப�ொழுது, ப�ொய் ச�ொன்ன
காரணத்தினால் சாபம் பெற்று,
இத்திருத்தலத்தினில் சிறுவனாக
பிறந்து சிவபூஜை செய்து சாபம்
நீங்கப் பெற்ற சிறப்பான க்ஷேத்திரம்
தி ரு வி ரி ஞ் சி பு ர ம் , இ ம்மாத ம்
நாம் தரிசிக்கவுள்ள திருத்தலம்.
பி ர ம்ம னு க் கு ந ா ன் மு கன் ,
திசைமுகன், விரிஞ்சன் என்ற
பெயர்களும் உண்டு. எனவே
தான் இந்த ஆலயம் ‘விரிஞ்சிபுரம்’
என்றானது. 'திருவிரிஞ்சை மதிலழகு'

என்ற பெருமை க�ொண்ட தலம். அருணகிரிநாதர்
இத்தல ஆறுமுகப் பெருமான் மீது இரண்டு அழகிய
திருப்புகழ் பாடல்களை அருளிச் செய்துள்ளார்.

"நிகரில் பஞ்ச பூதமு நினையு நெஞ்சு மாவியு
நெகிழ வந்து நேர்படு ...... மவிர�ோதம்"
"மருவு மஞ்சு பூத முரிமை வந்தி டாது
மலமி தென்று ப�ோட ...... அறியாது"
பிரம்மதேவன் விரிஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சிவநாதன்
- நயனாநந்தினி என்ற அந்தண தம்பதியினருக்கு
சிவசர்மன் என்ற மகனாகப் பிறந்தார், ஐந்தாம் வயதில்
தந்தையை இழந்ததால் சிவசர்மனிடம் இருந்து
ஆலயத்திற்கு பூஜை செய்யும் உரிமையை, உறவினர்

திருநீலகண்டம்
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அளிப்பார் என்பது திண்ணம். அழகான
க�ோபுரம், நூற்றுக்கால் மண்டபம், நேரம்
காட்டும் கல், சிற்ப வேலைபாடுகள் நிறைந்த
மதில் என திருக்கோயில் பல சிறப்புகளை
தன்னுள்ளே தாங்கி நிற்கின்றது.

பறித்துக் க�ொண்டனர். கவலையுற்ற
சிவசர்மனின் தாயார், இத்தல ஈசனிடம்
வேண்டினார். அவர் கனவில் சிவபெருமான்
த�ோன்றி, 'ஆலயத்தில் உள்ள பிரம்ம
தீ ர்த்தத் தி ல் சி வ ச ர்மனை நீ ர ா ட் டி க்
காத்திரு. நான் வந்து உனக்கான வழியைக்
காட்டுகிறேன்' என்றார்.

மே லு ம் இ த் தி ரு த ்த ல த் தி ல்
அருணகிரிநாதர் ப�ோற்றும் முருகப்பெருமான்
வ ள் ளி தெய்வ ய ா னை யு ட ன் ஆ று
திருமுகங்களுடன் தனிச் சன்னிதியில்
திருக்காட்சி அளிக்கின்றார். பனை மரம்
க�ோயிலின் தல விருட்சம். திருமூலர்,
பட்டினத்தார், கிருபானந்த வாரியார்,
எல்லப்பா தேசிகர் உள்ளிட்டோர் பாடல்
பெற்ற திருத்தலமாக விளங்குகின்றது.

ந ய ன ா ந ந் தி னி கன வு க ண ்ட
மறுநாள், கார்த்திகை மாதத்தின் கடைசி
ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகும். அந்த நாளில் ஒரு
முதியவர் உருவில் வந்த ஈசன், சிவசர்மனுக்குப்
பூணூல் அணிவித்து வேத சாஸ்திரங்கள்
புகட்டி, சிவதீட்சை அனைத்தும் செய்து
மறைந்தார். பிரம்மனுக்கு, சிவபெருமானே
சிவ தீட்சை அளித்த திருத்தலம் என்ற பெரும்
சிறப்புடையதாக இந்த ஆலயம் திகழ்கிறது.

மைசூரைச் சேர்ந்த ஒரு வணிகர்,
இத்தலம் வழியாக காஞ்சீபுரம் சென்று மிளகு
வியாபாரம் செய்வது வழக்கம். ஒருமுறை
வியாபாரத்திற்காகச் சென்றப�ோது, வணிகர்
இந்த ஆலயத்தில் தங்க நேரிட்டது. அவர்
திருடர்களிடம் இருந்து தன்னைக் காத்து
உதவும்படி வேண்டினார். இறைவனும் வேடன்
உருக்கொண்டு, வணிகருக்கு வழித்துணையாக
வந்ததாக தல வரலாறு ச�ொல்கிறது.
எனவேதான் இத்தல இறைவனுக்கு
'வழித்துணை நாதர்' என்றும் பெயர் வந்தது.

சிறுவன் சிவசர்மன் பூஜை செய்யும்
ப�ொருட்டு ஆலயத்தை நெருங்கியதும்,
பூட்டியிருந்த ஆலயக் கதவும் திறந்துக்
க�ொண்டது. சிவசர்மன் விரிஞ்சிபுரம்
வழித்துணை நாதருக்கு அபிஷேகம்
செய்ய எண்ணினான். ஆனால் சிறுவனான
அவனது உயரம் குறைவு என்பதால்
வருந்தினான். சிறுபாலகனின் வருத்தம்
அறிந்த ஈசன், சிவலிங்கத்தின் மேல்
பகுதியான பாணத்தைச் சாய்த்து, சிவசர்மன்
செய்த அபிஷேகத்தை ஏற்றுக் க�ொண்டார்.
இங்குள்ள சிம்ஹ தீர்த்தத்தில் நீராடி,
திருக�ோயில் மண்டபத்தில் உறங்கினால்,
கனவில் இறைவன் த�ோன்றி குழந்தை பேறு
திருநீலகண்டம்

வேலூர் - கிருஷ்ணகிரி மார்க்கத்தில்
வேலூரிலிருந்து 15 கி.மீ. த�ொலைவில்
உள்ள விரிஞ்சிபுரத்தினை சென்றடையலாம்.
வாருங்கள் நாமும் சென்று வழிபட்டு
மகிழ்வோம். 
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காரைக்குடியைச் சுற்றியுள்ள நகரத்தார் க�ோவில்கள்

இளையாத்தன்குடி

மாத்தூர்

வைரவன்கோயில்

நெமங்கோயில்

சூரக்குடி

இலுப்பைக்குடி

வேலங்குடி

இரணிக�ோயில்
திருநீலகண்டம்
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பிள்ளையார்பட்டி

சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 8

சிற்பங்கள் காட்டும்
இசைவாணர்கள்
ஓதுவார்கள் பயன்படுத்திய இசைக்
கருவிகள் மற்றும் அவர்கள�ோடு இணைந்து
இசைத்த பெண்மணிகள் பற்றி அறிந்து
க�ொள்வதற்கு முன் இசை பற்றி, குறிப்பாக
த மி ழி சை ப ற் றி சி ல மு க் கி ய ம ா ன
விவரங்களை இப்போது பார்க்கலாம்.

ஒ ன் றி ர ண ் டை உ ங ்க ளு க் கு ந ா ன்
அறிமுகப்படுத்துகிறேன்.
பலருக்கு தெரியாத விஷயமாக
இருக்கிறது இது. இத�ோ இசைப் பேரறிஞர்
அரியக்குடி இராமானுஜ ஐயங்கார் அவர்கள்
இந்த நூல் பற்றிய மதிப்புரையில் இப்படி
கூறியுள்ளார் - "நம்முடைய கர்நாடக
சங்கீதத்தில் ராகம் என்பது மிகவும்
சிறப்பானத�ொரு அம்சமாகும்.

அமரர் பேராசிரியர் எஸ். ராமநாதன்
அவர்கள் 'சிலப்பதிகாரத்தில் இசை நுணுக்க விளக்கம்' என்ற நூல்
ஒன்றை எழுதியுள்ளார். அவருடைய
சுமார் 8 வருட ஆராய்ச்சி நூலாகும்.
இ ந் நூ லு க் கு ப ெ ரி ய
பெரிய இசைப் பேரறிஞர்கள்
வ ா ழ் த் து ரை , ம தி ப் பு ரை யு ம்
க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். மிகச்
சிறிய புத்தகமான அதிலிருந்து

எஸ். ராமநாதன்

ப ண ் டைத்
த மி ழ்
நூல்களில் அதுவே 'பண்'
என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ராகம் அல்லது பண்ணின்
இலக்கணத்தை அறிவதற்கு
2 2
ஸ் ரு தி
மு றை
சிலப்பதிகாரத்திலும் அதன்

சீயமங்கலம் சிவன் க�ோவில்

திருநீலகண்டம்
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உரைகளிலும் விரிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
" சி ல ப ்ப தி க ா ர த் து இ சை நு ணு க ்க
விளக்கம்" என்ற ஆராய்ச்சி நூலில் சங்கீத
பூஷணம் ராமநாதன் செம்பாலையின்
(ஹரிகாம்போதியின்) சுர ஸ்தானங்களை
பழந்தமிழ் நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளபடி
ராசி வட்டத்தில் அமைத்து, அதற்கு உரிய
சுருதி அல்லது மாத்திரைகளையும், அந்நூல்
சூத்திரங்கள் வாயிலாக விளக்கியுள்ளது
மிகவும் பாராட்டத்தக்கது."

அவசியம் படிக்க வேண்டும் என்று நான்
கூறுவேன்.
ஆய்ச்சியர் குரவையில், குரவை கூத்தில்
பயன்படுத்தப்பட்ட பண், முல்லைப் பண்
என்றும், ராகம் ம�ோகனம் ஆகும் என்றும்
கூறியுள்ளார். இதிலிருந்து நமக்கு ஒன்று
தெரிகிறது. கர்நாடக இசை என்பது
பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வெங்கட மகி
என்பவரால் த�ொகுக்கப்பட்டவை 'சதுர்தண்டிப்
பிரகாசிகா' என்ற நூலிருந்து அறிகிற�ோம்.

பிறகு இந்த நூலில் 'ஆய்ச்சியர் குரவை'
என்ற பகுதியில் ஆராய்ச்சி முன்னுரை என்ற
தலைப்பில் குரவைக் கூத்துப் பற்றி மிகுந்த
ஆராய்ச்சிய�ோடு ராமநாதன் அவர்கள் மிக
விளக்கமாகவே எழுதி இருக்கிறார்கள்.

மேளகர்த்தா ர ா க ங ்கள் ம ற் று ம்
அதனுடைய ஜன்ய (பிறக்கும் மற்ற)
ராகங்கள் பற்றி அந்த நூலில் எழுதினார்.
சதுர்தண்டிப் பிரகாசிகா என்ற நூலை
கி.பி. 1600-களில் தான் வேங்கட மகி
த�ொகுத்தார். இந்த நூலில் தான் 72
மேளகர்த்தா ராகங்களை வடிவமைத்து
விளக்கமாக தற்கால கர்நாடக இசைக்கு
ஆதாரமாக அமைத்தார்.

இ சை யி ல் , த மி ழ் இ சை யி ல்
தமிழர்களாகிய நாம் அவசியம் விருப்பமும்
ஆர்வமும் க�ொள்ள வேண்டும். காலம்
கடந்துவிட்டது என்று நினைக்காதீர்கள்.
தயவுசெய்து தமிழ் இசை மீது ஆர்வம்
க�ொள்ளுங்கள். மிகப் பெரிய ப�ொக்கிஷமாக,
நாம் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒன்றான
அதைப் பற்றி ராமநாதன் அவர்கள் மிக
மிகச் சிறப்பாகக் கூறியுள்ளார்.

ஆனால் நம் தமிழ் இசை என்பது
இரண்டாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட
சிலப்பதிகார காலத்திலேயே இருந்தது
என்றார் டாக்டர் எஸ். ராமநாதன் அவர்கள்.
தமிழிசை உன்னுடைய த�ொன்மையை நாம்
மிகவும் வியந்து பாராட்ட வேண்டியுள்ளது.
இது தமிழிசை பற்றிய உங்களுக்கு
தேவையான ஒரு சிறிய அறிமுகம்.

இதை பற்றி அறிந்து க�ொள்ளாமல்
விட்டு விடாதீர்கள். விருப்பமுள்ளவர்கள்
அனைவரும் இந்த மிகச் சிறு புத்தகத்தை

திருவீழிமிழலை

திருநீலகண்டம்
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ஊத்துக்காடு வெங்கடசுப்பையர் என்பவர்
கண்ணன் மீது பல இனிமையான பாடல்களை
எழுதியுள்ளார். மிகப் பிரபலமானது
'அலைபாயுதே கண்ணா' என்ற பாடல்.
இவர் சங்கீத மும்மூர்த்திகளை விட சில
வருடங்கள் முன்னால் பிறந்தவர். மூத்தவர்.
உ.வே.சா அவர்களுடைய புத்தகத்திலும்
அவர் சிறுவனாக இருந்தப�ோது பல
அரிய தமிழ் கீர்த்தனைகளை கேட்டதாக
எழுதியுள்ளார். நாம் இழந்த தமிழிசை
பற்றி வீணாக வருத்தப்பட்டு கவலைப்பட
வேண்டாம். பலவற்றை நாம் இழந்து விட்டோம்.
அதில் நாம் இழந்தது நம் தமிழிசை மரபும்
ஒன்றாகும். ரசிகமணி அய்யா அவர்கள்
கூறுவது ப�ோல இழந்ததை நினைத்து
வருத்தப் படுவதை விட இருக்கும் கவிதைகள்
மற்றும் தமிழிசையை மிக அனுபவிப்போம்.
தற்கால தமிழ் இசைக்கு அடிக்கல்
நாட்டி தலைமை தாங்கி முதல் தமிழ் இசை
இயக்கத்தை துவக்கி வைத்தவர் ரசிகமணி
என்பது அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டும்
என்பதால் இதை நான் கூறுகிறேன்.
அவரை துரதிருஷ்டவசமாக யாரும் நினைவு
படுத்துவதே இல்லை.
இனி க�ோவில்களில் இந்த தமிழிசை
எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை
ஆராய்ச்சியுடன் கூறியுள்ள குடவாயில்
பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் அய்யாவின்
புத்தகத்தில் இருந்து சிலவற்றை உங்களுக்கு
இந்த மாதம் அளிக்கலாம் என்று
இருக்கிறேன். அனைத்தும் சுவையாக
இருக்கின்றன.
திருக்கோயில்களில் தேவாரம்
பாடுவதற்கு என்ற தனி மண்டபம்
அ மைக் கு ம் ம ர பு கி பி 1 3 ம்
நூற்றாண்டில் த�ோற்றம் பெற்றது

என்பதை கல்வெட்டுக்கள் காட்டி நிற்கின்றன.
அந்த மண்டபங்கள் 'திருக்கைக் க�ொட்டி'
என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டன. திருவாரூர்
மாவட்டத்திலுள்ள திருவுசாத்தானம் என்னும்
பாடல் பெற்ற திருக்கோயிலில் உள்ள
கி.பி. 14 ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த
கல்வெட்டில் 'திருக்கைக் க�ொட்டி இல்லம்'
என்ற ச�ொல்லாட்சி காணப்படுகிறது.
செங்கற்பட்டு மாவட்டம் திருப்பாலைவனம்
தி ரு க ்கோ யி லி ல் உ ள ்ள தி ரி பு வ ன
சக்கரவர்த்திகள் மூன்றாம் ராஜராஜ
ச�ோழ தேவரின் ஏழாம் ஆண்டு (கி.பி.
1223) கல்வெட்டில் இக்கோவிலில் உள்ள
திருக்கோட்டி மண்டபத்தில் திருமுறை
விண்ணப்பம் செய்தார்கள் என்ற கல்வெட்டு
நமக்கு கிடைக்கின்றது.
க�ோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பேரூர்ச்
சிவாலயத்தில் க�ொங்கு ச�ோழனான
வீர ராஜேந்திர தேவரின் 16வது ஆட்சி
ஆண்டு (கி.பி. 1223) கல்வெட்டில் பாண்டி
மண்டலத்து பாகனூர் கூற்றத்து வியாபாரி
திருக்கைக் த�ொட்டியில் தீப விளக்கு
வைத்ததை பற்றி கூறுகிறது.
வ ந ்த வ ா சி வ ட்ட ம் சீ ய ம ங ்க ல ம்
சிவாலயத்தில் காணப்படும் கல்வெட்டில்
திருக்கை க�ொட்டி மண்டபம் ஒன்று
இருந்ததையும் மற்றும் அங்கு திருமுறை
ஓதும் உரிமையும் பெருமாள் காங்கேயர் என்ற
பெண்மணிக்கு உரியது பற்றியும் கல்வெட்டுகள்
அங்கே காணப்படுகின்றன.


கி. ம�ோகன்
98406 70660
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திருவீழிமிழலை திருக்கோயிலின்
மூ ன ் றா ம் பி ர ா க ா ர த் தி ல்
மேற்கு சுவரில் சடையவர்மன்
சுந்தரபாண்டியனின் கல்வெட்டு
ஒன்றில் திருக்கைக்கொட்டி மண்டபம்
பற்றிய கல்வெட்டு கிடைக்கிறது.
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திருவிடைமருதூர்

வீழிநாதர் ஆலயத்தைப் பற்றி ஆய்ந்த
குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியம் ஐயா
அவர்கள் இந்தப் புத்தகத்தில் - எப்படி
இருப்பினும் பாண்டியனின் கல்வெட்டு
குறிப்பிடும் திருக்கை க�ொட்டி மண்டபம்,
வ�ௌவால் நெத்தி என்று தற்காலத்தில்
அழைக்கப்படும் மண்டபமே என்பதில்
ஐயம் ஏதும் இல்லை என்று கூறியுள்ளார்.
அதனுடைய புகைப்படத்தையும் இப்போது
க�ொடுத்திருக்கிற�ோம்.

அங்கு பணிபுரியும் பெண்களும்
தேவாரம் பாடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தது
என்பதும் நமக்கு கல்வெட்டின் மூலமாக
நிறுவப்படுகிறது. இப்படியாக 'தேவார
மாண்பும் ஓதுவார் மரபும்' என்ற குடவாயில்
பாலசுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களின்
புத்தகம் நம் தமிழ் இசை, பல காலங்களுக்கு
முன்பே க�ோவில்களில் பாடப்பட்டு வந்தது
என்பதை ஆதாரத்தோடு கல்வெட்டுக்கள்
மூலமாக நிரூபணம் செய்கிறது.

எனவே திருப்பாலைவனம், பேரூர்,
சீ ய ம ங ்க ல ம் தி ரு வீ ழி ம லை ஆ கி ய
இடங்களிலிருக்கும் க�ோயில்களுக்குச்
செல்லும் ப�ோது இதை நினைவில் க�ொள்ள
வேண்டுகிறேன்.

இந்தப் புத்தகத்தை படித்துவிட்டு இந்தக்
க�ோயில்களுக்குச் சென்றால் ஒருவேளை
அந்த சுவர்களில் பதிந்து க�ொண்டு இருக்கும்
அந்த தமிழிசை எல்லாம் நம் காதில்
ஒலிக்க கேட்கலாம் என்றே த�ோன்றுகிறது.
எனவே இந்த புத்தகத்தை அனைவரும்
வாங்கிப் படித்துப் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்
க�ொள்கிறேன்.

இந்தக் கல்வெட்டுக்களை த�ொகுத்து
ந�ோக்கும்போது கி.பி. 13ம் நூற்றாண்டில்
ச�ோழ மண்டலம், த�ொண்டை மண்டலம்,
க�ொங்கு மண்டலம் ஆகிய பகுதிகளில்
உள்ள திருக்கோயில்களில் மூவர் முதலியர்
திருஉருவங்களை வழிபாடு செய்து தேவாரம்
பாடுவது என்ற முறை திருக்கோட்டி
மண்டபங்களில் இருந்தது என்றும் அங்கு
ஓதுவார்கள் திருமேனி என்ற பெயரில்
அழைக்கப்பட்டனர் என்றும் அறிகிற�ோம்.
திருநீலகண்டம்

அடுத்த மாதத்தில் என்னென்ன விதமான
இசைக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன,
அது சம்பந்தப்பட்ட சில நுணுக்கங்கள்
ஓதுவார்கள�ோடு இணைந்து இசைத்த
பெண்மணிகள் பற்றி உங்கள�ோடு பகிர்ந்து
க�ொள்ள விரும்புகிறேன். அதுவரை
காத்திருக்கவும்.
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் – 17
ஸ்ரீநகர் (காஷ்மீர்)

ஜ்வாலாமுகி
பீடம்

வந்தவள் என்பதால் இங்கு க�ொலு
வீற்றிருக்கும் அம்பாளுக்கு 'கம்ஸமர்த்தினி'
என்ற திருநாமும் உண்டு. இங்கு அம்பாளின்
தீ நாக்குக்கே பூஜை நடைபெறுகிறது.

மு த ல ா வ து ஜ ம் மு & க ா ஷ் மீ ர்
மாநிலத்தில் ஸ்ரீநகரிலுள்ள 'கட்ரா' என்னும்
இடத்தில் உள்ள 'ஜ்வாலாமுகி' க�ோயிலைக்
குறிப்பிடுகின்றனர். இங்கு 'சம்புநாதேஸ்வரி'
என்ற பெயரில் ஒரு ஜ்வாலமுகி பீடம்
உள்ளது. இந்த பீடம் தேவியின் 'நாக்கு'
விழுந்த இடமாகக் கருதப்படுகிறது.

அன்னை மகாசக்தியின் சிறப்பை
விளக்கச் செவிவழிக் கதைய�ொன்று
உண்டு. எதிலும் பற்றற்று வாழ்ந்த முனிவர்
ஒருவர் யாகம் வளர்த்து தனக்குக் கிடைத்த
ப�ொருள்களை ஹ�ோம குண்ட அக்னியில்
ப�ோட்டு ஆகுதி செய்வாராம். இதைக்
கேள்விப்பட்ட மன்னன் விலை உயர்ந்த
ப�ொருள்களைக் க�ொடுத்தால் என்ன
செய்வார் என்று ச�ோதிக்கத் தங்கமும்,
வைரமுமாகத் தானம் அளித்தானாம். வைரக்
கல்லையும் கூழாங்கல்லாகவே கருதும்
அந்த முனிவர் அவற்றின் மதிப்பைப் பற்றிச்
சிறிதும் கவலைப்படாமல் வழக்கம்போல்
அனைத்தையும் யாகம் வளர்த்துத் தீயில்
ப�ோட்டாராம்.

ஸ்ரீ சக்கர வடிவில் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர்
இவ்வூரை அமைத்ததால் இவ்வூர் 'ஸ்ரீநகர்'
என்று அழைக்கப்படுகிறது. கம்ஸனை
ஸ்ம்ஹாரம் செய்தப�ோது மாயா சக்தியாக

இதைக் கேள்விப்பட்ட மன்னர் அதிர்ந்து
ப�ோய் முனிவரிடம் அவற்றைத் திருப்பிக்
க�ொடுக்குமாறு கேட்டான். அம்பாளை
உள்ளம் உருகி முனிவர் வேண்ட, தீயில்

51 சக்தி பீடங்களில் 'ஜ்வாலாமுகி பீடம்'
குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த பீடம் இரண்டு
இடங்களில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
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தீயானது, மாயை என்னும் திரையை
விலக்கி (சாம்பல்) ஜ�ோதி வடிவில் அவளது
அருளாசியைப் பெற நமக்கு உதவுவதாக
ஐதீகம். தேவியின் திருக்கோயிலிருந்து
சுமார் 20 கிமீ த�ொலைவில் வெந்நீர்
ஊற்று வற்றாமல் சுரந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
தீயவர்களை அழிக்க சிவனும், சக்தியும்,
ஜ�ோதி வடிவில் த�ோன்றி பக்தர்களைக்
காப்பார்கள் என்பது நம்பிக்கை.

சேதமடைந்த தங்கமும், வைரமும் பழைய
வடிவங்களில் ஹ�ோம குண்டத்திலிருந்து
மீண்டு வந்தன. இதைக் கண்ட மன்னன் தன்
தவறை உணர்ந்து முனிவரிடம் மன்னிப்புக்
கேட்டதுடன், அதே இடத்தில் அம்பாளுக்கு
ஆலையமும் எழுப்பினான். இப்பீடம் 'கிரி
பீடம்' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
இங்குள்ள மலையின் பெயர் காலதரம்
ஆ கு ம் . ச க் தி யி ன் ந ா க் கு வி ழு ந ்த
இடமும் இந்த மலைப் பகுதியில்தான்.
இங்குள்ள குகைக் க�ோயிலில் மூன்று அடி
உயரத்திலுள்ள கூண்டில் ஆறு அங்குல
உயரத்தில் அன்னை ஜ்வாலையாக
க�ொழுந்து விட்டு எரிகிறாள்.

இ ர ண ்டா வ த ா க பஞ்சாப்
மாநிலத்திலுள்ள பதான்கோட் நகரிலிருந்து,
ஜ�ோதேந்திர நகர் செல்லும் வழியில்
உள்ளது 'ஜ்வாலாமுகி' என்னும் இடத்தில்
அமைந்துள்ளது
தீப்பிழம்பாக, க�ொழுந்து விட்டு எரியும்
ஜ�ோதியாகவே தேவி காட்சி அளிப்பதால்
'ஜ்வாலாமுகி' என்று அழைக்கப்படுகிறாள்.
ஜீலம், சீனாப், ராவி, சட்லெஜ் மற்றும்
பியாஸ் ஆகிய ஐந்து நதிகள் ஓடும்
பஞ்சாப் மாநிலத்தில், ஸித்திகா பீட
சக்தியின் நாமத்துடன் அன்னை குடி
க�ொண்டிருக்கிறாள். சண்டி, மாகாளி
என்ற வீரம் மிக்க பெயர்களிலும் தேவி
அருள்பாலிக்கிறாள்.
ம�ொகலாய மன்னன் அக்பரது ஆட்சிக்
காலத்தில் இந்துக்களுக்கு ஏகப்பட்ட
கெடுபிடிகள். நத�ோன் கிராமத்தைச் சேர்ந்த
த்யானு என்ற பக்தரைக் க�ோயிலுக்குச்
சென்று வழிபட அக்பரின் காவலாளிகள்
தடை விதித்தனர். விஷயம் அக்பர் வரை
சென்றது. 'நீ தேவி பக்தன் என்பது
உண்மையெனில், அந்த தேவிக்கு
சக்தி இருப்பது நிஜமெனில், உன்
குதிரையின் தலையை வெட்டிச்
ச ா ய்ப்பேன் . அ ந ்த த ே வி
குதிரைக்கு உயிர் க�ொடுக்கிறாளா

இங்கே எரிந்து க�ொண்டிருக்கும்
தீயானது மகாகாளி ஜ�ோதி, மகா மாயாவான
அன்ன பூர்ண ஜ�ோதி, சண்டி மாதா
ஜ�ோதி, ஹிங்லாஜ் பவானி ஜ�ோதி,
விந்தியாவாசினி ஜ�ோதி, மகாலக்ஷ்மி
ஜ�ோதி, பலிபீட ஜ�ோதி, ஸரஸ்வதி
ஜ�ோதி, அஞ்சனா ஜ�ோதி என ஒன்பது
ஜ்வாலைகளாக விளங்குகிறது.
98400 95919
அன்னையின் சந்நிதியில் எரியும்
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த ்யா னு , த ே வி யைப் ப ல மு றை
வேண்டியும் குதிரை உயிர் பிழைக்காததால்,
தன் தலையை வெட்டிப் பலி க�ொடுத்தான்.
அடுத்த கணமே தேவி பிரசன்னமாகி
பக்தனையும், குதிரையையும் உயிர்ப்பித்தாள்.
இதைக் கேட்ட அக்பர், தேவியின் சக்தியை
உணர்ந்து அவளது பக்தர்களைத் துன்புறுத்தக்
கூடாது என்று உத்தரவிட்டானாம்.

கடவுளாக விளங்குகிறார். உலகத்தைக்
க ா ப ்ப வ ள் , உ யி ர்கள ை ஈ ன ்ற வ ள் ,
ஞான ஒளியை ஏற்றுபவள் நெருப்பு
ஜ்வாலையாக ஜ�ொலிக்கிறாள். உயிர்களின்
ஆதார சக்தியாக விளங்கும் அன்னை
ஒளி வடிவில் மகிழும் ஞானிகளுக்கும்,
ஜ�ோதியில் கலந்து ஐக்கியமாக விரும்பும்
பக்தர்களுக்கும் அருள்பாலிக்கிறாள்.
மனமுருக வழிபடுவ�ோர்க்கு அனைத்து
ஸித்திகளையும் வாரி வழங்குகிறாள்.

ஜ்வாலமுகி பீடத்தில் அன்னை ஸித்திகா
சக்தியாக அமர்ந்திருக்கிறாள். உன்மத்தர்
பைரவர் இந்த ஷேத்திரத்தின் காக்கும்

ஜ�ோதி வடிவாகக் காட்சி தரும்
அம்பாளை வணங்கி அவளது அருளாசியைப்
பெறுவ�ோம்.


என்று பார்க்கிறேன்' என்று கூறியவாறே
அக்பர் குதிரையின் தலையை வெட்டினான்.

கண்டுபிடியுங்களேன் - ஜுன் 2022
1.
2.
3.
4.

நம்பியாண்டார் நம்பிகள் அவதரித்த தலம் எது?.
ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார், எந்த நாயன்மாரின் மகளை திருமணம் புரிந்தார்?
"பிள்ளை பாதி; புராணம் பாதி" என்ற பழம�ொழி எந்த நாயனாருக்காக ச�ொல்லப்பட்டது?
“காற்றனைய கடும்பரிமா ஏறுவது வேண்டும்” என எந்த தல திருப்பதிகத்தில் சுந்தரர்
வேண்டுகின்றார்?
5. சைவ சமய ஆதீனகர்த்தர்கள், ஆதீன குருமுதல்வர் குருபூஜையன்று மக்களுக்கு
மாடவீதிகளில் உலா வந்து ஆசி வழங்கும் நிகழ்வின் பெயரென்ன?

விடைகள் 16ம் பக்கம்

வாரியார் ம�ொழிகள்
வில்வத்தின் மூன்று தளங்களும் சத்துவம், ராஜசம், தாமசம் என்ற முக்குணம்,
மூன்று கண், மும்மூர்த்தி. இவ்வில்வத்தில் ஒன்று ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம்
செய்தால் மூன்று ஜன்மத்தின் பாபம் விலகும். வில்வத்தின்
மூன்று தளங்களும் இச்சை, கிரியை, ஞானம் என்ற மூன்று
சக்திகளின் வடிவம். வில்வ தளத்தைப் பார்ப்பதாலும்,
த�ொடுவதாலும் இரவு பகலில் செய்யும் பாவம் உறுதியாய்
விலகும். காய்ந்ததனாலும், பழையதானாலும் வில்வத்தினால்
சிவபெருமானைப் பூஜித்தால் அனைத்துப் பாவங்களிலிருந்தும்
ஒரு மனிதன் விடுவிக்கப்படுகிறான். பூச்சிக்கூடு,
புழுவில்லாததான வில்வங்களால் யார் ஒரு தடவை
இலிங்கத்தை அர்ச்சிக்கின்றார்கள�ோ அவர்கள்
சிவல�ோகத்தில் பூஜிக்கப்படுகின்றார்கள்.
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கடல் சூழ் திருநாகை கார�ோணத்தின்

எழில்மிகு நாற்பது திருத்தலங்கள்

சைதை சு. சுரேஷ் பிரியன்

"கடல்சூழ் நாகை, கற்றார் பயில்
கடல் நாகை, கல்லினால் மதில் நாகை,
கதிகமழ் நாகை, ச�ோலை குலவு நாகை,
கலங்கள் சேர் கடல் நாகை" என்று அப்பர்
சுவாமிகளால் ப�ோற்றப்படும் திருநாகை
கார�ோணத் திருத்தலம் ச�ோழ நாட்டின் மிக
முக்கிய திருத்தலமாகவும், ச�ோழர்களின்
மிக முக்கிய துறைமுக நகரமாகவும்
விளங்குகின்றது.

தலங்களை ஆய்ந்தப�ொழுது எண்ணிலடங்கா
திருக்கோயில்கள் இருப்பதை அம்மையப்பர்
பல புதிய அன்பர்களின் அறிமுகத்தால்
நமக்கு உணர்த்தி அருளினார். அதுமட்டுமா
நலிவுற்ற திருக்கோயில்கள் சிலவற்றில்
உழவாரப் பணி செய்திடவும், அதன்
விளைவாய் பல நல்ல உறவுகளையும்
இறைவன் ஏற்படுத்தி அருளியுள்ளார்.
என்னே ஈசனார் கருணை!!!
ய ா ம் ப ெ ற்ற இ ன ்ப ம் ப ெ று க
இவ்வையகம் - என்ற வாய்மொழிக்கு ஏற்ப,
பல அன்பர்களும் இத்திருத்தலங்களைச்
சென் று த ரி சி க ்க ஏ து வ ா க ந ா கை
திருத்தலங்களை பற்றிய இந்த கட்டுரையை
வடித்துள்ளேன்; படித்து திருத்தலங்களை
வழிபட்டு மகிழுங்கள்.
நாகைக்கு கிழக்கு எல்லை - வங்கக் கடல்
நாகையின் மேற்கு எல்லை - கீழ்வேளூர்
நாகையின் வடக்கு எல்லை - திருநாகூர்
நாகையின் தெற்கு எல்லை - திருவேளாங்கண்ணி

29.08.2019, ஆவணி ஆயில்யம்,
அதிபத்த நாயனார் குருபூசை, தங்க மீன்
பிடித்தல் பெருவிழாவை முன்னிட்டு நாகை
திருத்தலங்களை வழிபட்டு மகிழ, நாகை
மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள
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இவ்வாறு நாம் பூக�ோள முறையில்
பார்த்தல் - மூன்று பாடல் பெற்ற
திருத்தலங்கள், இரண்டு திவ்ய தேசங்கள்,
பன்னிரு சிவராஜதானி திருத்தலங்கள்,
முருகன் வழிபட்டு வீரஹத்தி த�ோஷம்
நீங்கப் பெற்ற பஞ்ச கடம்ப திருத்தலங்கள்,
பஞ்ச குர�ோச திருத்தலங்கள் அல்லது
சிவாலய ஓட்ட திருத்தலங்கள் என பல
திருத்தலங்கள் உள்ளன. இந்த கியூ ஆர்
க�ோடினை ஸ்கேன் செய்தால் கூகிள்
வழிகாடியினை பெறலாம்
ஜுன் 2022

தலங்களின் பட்டியல் அடுத்த
பக்கத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு பகுப்பில் உள்ள தலம்
ம ற்றோ ரு
ப கு ப் பி லு ம்
காணப்படும். அனைத்தையும்
ஒப்பிட்டு கணக்கிட்டு பார்த்தால்
" க ட ல் சூ ழ் தி ரு ந ா கை
கார�ோணத்தின் எழில்மிகு நாற்பது
திருத்தலங்கள்" எனக் கூறலாம். மூன்று முழு

நாட்ககளில் இவையனைத்தையும்
தரிசித்து வழிபட்டு மகிழலாம்.
விரிவான வழிகாட்டுதல், pdf
வடிவில் இத்திரு தலங்கள் பற்றிய
விபரங்கள், 40 திருத்தலங்களுக்கு
தல யாத்திரை ஏற்பாடு என
அனைத்து உதவிகளுக்கும் சு.
சுரேஷ் பிரியன், 9500064880 என்ற எண்ணில்
த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம்.

ஜுன் 2022 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
3

நம்பியாண்டார் நம்பி	வைகாசி புனர்பூசம்

4	சேக்கிழார்	வைகாசி பூசம்
4

நமிநந்தி அடிகள்	வைகாசி பூசம்

5	ச�ோமாசிமாற நாயன்மார்	வைகாசி ஆயில்யம்
22 ஏயர்கோன்கலிகாம நாயன்மார்

ஆனி ரேவதி

விடைகள் - ஜுன் 2022
1. திருநாரையூர், 2. மானக்கஞ்சாற நாயனார், 3. திருஞானசம்பந்தர்
4. பத்தூர்புக் கிரந்துண்டு - திருநாகைக்கார�ோணம், 5. பட்டினப்பிரவேசம்
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உ

கடல் �ழ் ��நாைக காேராணத்�ன் எ�ல் ��  நாற் ப� ��த்தலங் கள்
பன்னி�  �வராஜ் தானி ��த் தலங் கள்
1

1 நாைகக்காேராணம்

���ைற ��த்தலம் - ஊரின் �ரதான ��க்ேகா�ல் , நீ லாயதா� சன்ன� ெத�

2

2 கா��ஸ்வநாதம்

காயாேராகேணஸ்வரர் ��க்ேகா�ல் �ைழ�ம் ேபா� இட��றம் ��க்ேகா�ல்
ம�ல் �வர் ஒட்�ய  ���ய ெத��ல்   உள் ள�

3

3 அமரேரந்�ேரஸ்வரம்

காயாேராகேணஸ்வரர் ��க்ேகா�ல் ேதர� ேதாரண வா�ல்   அ��ல் ,
நீ லாயதா� சன்ன� ெத�

4

4 க�லாசம்

மைல�ஸ்வரர் ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�. காயாேராகேணஸ்வரர்
ேகா����ந்� ெதற் � ேநாக்� 100 � ெதாைல�ல் , மைல�ஸ்வரன் ெத�.

5

5 அ�ர் தகேடஸ்வரம்

கட்�யப்பர் ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�. மைல�ஸ்வரன் வடக்� சந்� ெத�
�ைன�ல்

6

6 மத்ய�ரீ ஸ்வரம்

ந�வர் ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�, ந�வர் சன்ன� ெத�, கட்�யப்பர்
ேகா����ந்� ெதற் � ேநாக்� 300 � ெதாைல�ல்

7

7 அழேகசம்

அழகர் ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�, அழகர் சன்ன� ெத�,
ந�வர் ேகா����ந்� ெதற் � ேநாக்� 300 � ெதாைல�ல்

8

8 �ஸ்வநாதம்

�ரபத்�ர �வா� ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�. அழகர் ேகா����ந்�
ெதற் � ேநாக்� 100 � ெதாைல�ல்

9

9 �ந்தேரஸ்வரம்

அக்கைரக்�ளம்

10

10 ஆ�காயாேராகணம்

சட் ைடயப்பர் ேகா�ல் என்றைழக்கப்ப��ன்ற�, சட் ைடயப்பர் சன்ன� ெத�

11

11 நாேகஷ்வரம்

நாகநாதர் ேகா�ல் , சட் ைடயப்பர் வடக்� ��. சட் ைடயப்பர் ேகா����ந்�
வடக்ேக100 � ெதாைல�ல்

12

12 அகஸ்�ஸ்வரம்

ெவள் ளிப்பாைளயம்

பஞ் ச கடம் ப ��த் தலங் கள்
13

1 �ழ் ேவ�ர்

14

2 ேகா�ல்   கடம் ப�ர்

���ைற ��த்தலம் - நாைக - ��வா�ர் சாைல�ல்
நாைக - ��வா�ர் சாைல�ல்

15

3 ஆ�க்கடம் ப�ர்

நாைக - ��வா�ர் சாைல�ல்

16

4 கடம் பர வாழ் க்ைக

��வா�ர் - நா�ர் �றவ� சாைல

17

5 இளங் கடம் ப�ர்

��வா�ர் - நா�ர் �றவ� சாைல

18

6 ெப�ங் கடம் ப�ர்  

��வா�ர் - நா�ர் �றவ� சாைல

19

7 �க்கல்

���ைற ��த்தலம் - நாைக - ��வா�ர் சாைல�ல்

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
-

1 நாைக

��  இளமங் ைக உடனமர் சட்டநாதர்

2 வடக்� ெபாய் ைக நல் �ர்

�� ெசௗந்தரநாய� உடனமர் நந்�நாேதஸ்வரர்   

நாைக பஞ் ச �ேராச ��த் தலங் கள் அல் ல� �வாலய ஓட்ட ��த் தலங் கள்

3 �ரன்��

�� பால் ெமா� அம் மன் உடனமர் நல் �ர் நாத �வா�  

4 ெதற் � ெபாய் ைக நல் �ர்

�� ப்ரஹன் நாய� உடனமர் ஸ்வர் ண�ரீ ஸ்வரர்

5 பாப்பாேகா�ல்

�� பால �சாம் பாள் உடனமர் கதம் பவன நாத �வா�

6 அந்தனப்ேபட் ைட

�� உண்ணாமைல உடனமர் அண்ணாமைலயார்

7 �த்�ர்

�� �த்தாம் பர நாய� உடனமர் �த்ர �ரீ ஸ்வரர்

8 ெபா�ள் ைவத்த ேசரி (�ரவச் ேசரி)

�� �னாட்� உடனமர் �ந்தேரஸ்வரர்  

9 �க்கல்

��ேவல் ெந�ங் கண்ணி அம் ைம உடனமர் நவநி�ஸ்வரர்

10 �ற் றம் ெபா�த்தான் இ�ப்�

�� �சாலாட்� உடனமர் கா��ஸ்வநாதர்

11 சங் க மங் கலம்

�� சாந்தநாய� உடனமர் சந்த�ரீ ஸ்வரர்

12 பைழய�ர்

�� ஆனந்த வள் ளி உடனமர் அகஸ்�ஸ்வரர்

13 ���ர்

�� �வகா� உடனமர் �யாக்�ய�ரீ ஸ்வரர்

14 இளங் கடம் ப�ர்

�� �வேனஸ்வரி உடனமர் �ள�மைடயார்

15 ெப�ம் கடம் ப�ர்

�� ��ம� ��ய அம் ைம உடனமர் நான்மைற�ரர்

16 பாைல�ர்

�� தர் மசம் வர் தனிஉடனமர் இமயநாத �வா�

17 வடக்��

�� ெசௗந்தரநாய� உடனமர் ��ேமனி அழகர்

18 ெதத்�

�� ஆனந்தவள் ளியம் ைம உடனமர் அக்னி�ரீ ஸ்வரர்

19 நா�ர்

�� நாகவள் ளி உடனமர் நாகநாத�வா�

20 ெதத்� ( ESPS காேலஜ் அ��ல் )

�� �னாட்� உடனமர் �ந்தேரஸ்வரர்

21 ெவள் ளிப்பாைளயம்

�� ஆனந்தவள் ளி உடனமர்  அகஸ்�ஸ்வரர்

108 �வ்ய ேதச ��த் தலங் கள்
36
37

1 ��க்கனங் ��

ேலாகநாதப் ெப�மாள் ேகா�ல் , ��க்கண்ணங் ��, நாைக - ��வா�ர் சாைல�ல்

2 ��நாைக

ெசௗந்தரராஜ ெப�மாள் ேகா�ல் , ஊரின் �ரதான ��க்ேகா�ல்

38
39
40

1 ெநல் �க்கைட மாரியம் மன் ��க்ேகா�ல்

நாைக பைழய ேப�ந்�/ இர�ல் நிைலயம் அ��ல்

2 ெவற் � ேவலா�த �வா� ��க்ேகா�ல்

மஞ் சக்ெகால் ைல - நாைக - ��வா�ர் சாைல�ல்

3 அ�பத்த நாயனார் - அவதார ��த்தலம்

�னவ தைலைம �ராமம்   - நம் �யார் நகர்

�ற தலங் கள்

அன்�டன்,
என்�ம் ைசவ ெந��ல்
அ�யார் க்�ம் அ�ேயன் ைசைத �. �ேரஷ் �ரியன்
நி�வனர் & தைலவர் --- "நால் வரின் பாைத�ல் ...."
276 ���ைற பாடல் ெபற் ற ��த்தல யாத்�ைர ��
��காரணீ ச ் சரம், ைசதாப் ேபட் ைட, ெசன்ைன -600 015
+91 95000 64880, naalvarinpaathayil@gmail.com
��ச் �ற் றம் பலம்
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திருஞானசம்பந்தர் குரு பூஜை
கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி, 2022
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அருள்மிகு சிவானந்தவல்லி உடனாகிய வீரட்டேஸ்வரர், திருக்கோவலூர் வீரட்டம்

ஆதியை அறிவ�ொன்றின்றிக் கூற்றுவர் வாயிற்பட்டேன் க�ோவல் வீரட்டனாரே!

