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ஆசிரியர் பக்கம்
குறைக்கொண்டார் இடர்தீர்த்தல் கடனன்றே குளிர்பொய்கைத்
துறைக்கெண்டை கவர்குருகே துணைபிரியா மடநாராய்
கறைக்கண்டன் பிறைச்சென்னிக் கணபதீச்சரம் மேய
சிறுத்தொண்டன் பெருமான்சீர் அருள�ொருநாள் பெறலாமே!

- திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரம்

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
இந்த மாதத் துவக்கத்திலேயே அம்பிகையை வழிபடுகின்ற முக்கிய நாளான ஆடிப்பூரம்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. அகிலத்தை காத்தருளும் அன்னைக்கு இந்த நாளிலே சிறப்பு
வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகிறது. அம்பிகைக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள பல பெரிய க�ோயில்களில்
10 நாட்கள் திருவிழாவும், பல க�ோயில்களில் ஆடிப்பூர லட்சார்ச்சனையும் நடைபெறும்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன் க�ோயிலில் 'ஆடித்தபசு' என்னும் திருவிழா சிறப்பாக
நடைபெறும். க�ோமதியம்மன் தவம் இருந்து சிவபெருமானை மணந்ததைக் குறிக்கும் இந்த
நிகழ்வானது இம்மாதம் க�ொண்டாடப்படுகிறது. அம்பாள் ஒற்றைக் காலில் தவம் செய்வதைப்
ப�ோன்ற அலங்காலத்தில் காட்சியளிக்கும் இந்த ஆடித்தபசு விழாவை அனைவரும் சென்று
தரிசித்து அன்னையின் அருளைப் பெறலாம்.
இந்த மாதத்திற்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில் அன்னையின் அருளைப் பெற்ற
ஆனைமுகனின் பிறந்த நாள் வருகிறது. ஆவணி மாத வளர்பிறைச் சதுர்த்தி அன்று விநாயக
சதுர்த்தி க�ொண்டாடப்படுகிறது. அனைவரும் வீட்டில் விநாயகப் பெருமானின் திருவுருவத்தை
வைத்து, அவருக்கு அப்பம், ம�ோதகம் உள்ளிட்டவைகளைப் படைத்து வழிபட்டு, பின்னர்
ஆலயங்களுக்கும் சென்று பிள்ளையாரை வணங்கி வழிபடுவ�ோம்.
இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில் 'பெண்ணாடம்'
தலத்தையும், அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் வரிசையில் 'க�ொடுங்கலூர் பகவதி
அம்மனை'யும், சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்களில் 'அருக்கொணாமலை'
முருகனையும் தரிசிக்க உள்ளோம்.
மேலும் 'கதை ச�ொல்லும் சிற்பங்கள்' த�ொடரில் 'தேவாரப் பண்ணிசையில் பெண்கள்'
பற்றிய அதிசயத் தகவல்கள், மாயூரத்தின் சப்தஸ்தான தலங்கள் ஆகியவை இடம்
பெறுகின்றன.
அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்
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காங்கேயன் வீற்றிருக்கும்

அருக�ோணமாமலை
சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த்
த ல ங ்க ள் வ ரி சை யி ல் இ ம்மா த ம்
ஈ ழ த் தி ரு ந ா ட் டி ன் பு னி த மி கு ஐ ந் து
ஈஸ்வரங்களுள் சிறப்பான தலமாக விளங்கும்
நகுலேஸ்வரம் எனப்படும் கீரிமலை சிவன்
க�ோயிலை தரிசிக்க உள்ளோம். இத்தலமே
அருணகிரிநாத சுவாமிகளால் பாடப்பெறும்
அருக்கொணாமலை என்பர் ஆன்றோர்.
உலகப் பிரசித்தி பெற்ற இத்திருக்கோயில்
ஈழத்திருநாட்டின் (இலங்கை) வடபகுதியில்,
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம், தெல்லிப்பழை
வட்டத்தில் காங்கேசன்துறையிலிருந்து 5
கி.மீ. த�ொலைவில் அமைந்துள்ளது.

99402 74980

அவர் அப்பகுதியிலுள்ள மலைச்சாரலிலே சில
காலம் தங்கியிருந்து, தீர்த்தமாடி வந்தப�ோது,
இறைவன் அருளாலும், அந்தத் தீர்த்தத்தின்
மகிமையாலும் அவரது கீரி முகம் நீங்கி,
இயல்பான மனித முகம் அவருக்கு உண்டானது.
இத்தலத்திலே கீரி முகம் மாறியதால், 'கீரிமலை'
என்று பெயர் உண்டாயிற்று.
கீரிமலைத் தலத்தின் மகிமையை
மாருதப்புரவீரவல்லி கதை மிகவும் சுவையாக
விளக்குகின்றது. தென் இந்தியாவில், ச�ோழ
தேச அதிபதியாகிய திசையுக்கிர ச�ோழன்
என்பவனுக்கு மாருதப்புரவீரவல்லி என்னும்
மகள் இருந்தாள். அவள் முகம் மனித
முகமாக இல்லாமல், குதிரையின் முகத்தைப்
ப�ோல இருந்தது. மேலும், அவளுக்குக்
குன்ம வியாதி பீடித்திருந்ததால், அவளது
உடல் மெலிந்து, மிகப் பலவீனமாயிருந்தாள்.
ச�ோழ தேசத்திலிருந்த பிரபல வைத்தியர்கள்
எவராலும், அவளைக் குணப்படுத்த
முடியவில்லை.

முற்காலத்திலே, நகுல முனி என்னும்
முனிவர் இருந்தார். அவரது முகம் கீரியின்
முகத்தைப் ப�ோன்று காட்சியளித்ததால்,
மக்கள் யாவரும் அவரைப் பழித்ததுடன்,
அவருடன் பேசவும் அஞ்சினார்கள். மக்களின்
பழிப்புக்கு அஞ்சி, உலகையே வெறுத்து
ஒதுங்கி, ஒரு துறவியாக வாழ்ந்து வந்தார்.
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அ வ ள் வ ா லி ப வ ய த டைந் து ,
மணப்பருவம் எய்தியும், யாருமே அவளைத்
திருமணம் செய்ய முன்வரவில்லை.
மகளின் ந�ோயையும், கவலையையும்
கண்டு, தந்தை மிக்க கவலையுற்றார்.
அ ப ்ப ோ து , சா ந ்த லி ங ்க ன் எ ன் னு ம்
ஒரு சந்நியாசி அவளைச் சந்தித்து,
"மகளே, நீ இனிமேல் தீர்த்த யாத்திரை
புறப்பட்டு, ச�ோழ சாம்ராஜ்யத்தின் முக்கிய
க�ோயில்களைத் தரிசித்து, அங்குள்ள
புனித தீர்த்தங்களில் தீர்த்தமாடி வந்தால்,
இறைவன் அருளால் உன் ந�ோயும், உன்
தந்தையின் கவலையும் தீரும்" என்று
அறிவுரை கூறினார்.

நகுல முனிவரின் ஆசிர்வாதத்துடன்,
மாருதப்புரவீரவல்லி அங்கேயே தங்கித்
தி ன மு ம் கீ ரி ம லை த் தீ ர்த்த த் தி ல்
பயபக்தியுடன் நீராடி, நகுலேஸ்வரரையும்,
நகுலாம்பிகையையும் வழிபட்டு வந்தாள்.
இறைவனின் அருளால், சில நாட்களிலேயே
அவளது குதிரை முகம் மாறி, பேரெழில்
மிக்க இளம் பெண்ணுக்குரிய முகம்
அமைந்தது.
த ட் சி ண க யி ல ா ய பு ர ா ண ம் ,
கயிலாயமாலை, நகுலாசல புராணம்,
நகுலமலைக் குறவஞ்சி, நகுலமலைச்
சதகம், நகுலகிரி புராணம், நகுலேசுவரர்
விந�ோத வித்தியா கவிப் பூங்கொத்து முதலிய
நூல்கள் இத்தலச் சிறப்பு கூறுவனவாம்.
கீரிமலைத் தீர்த்தம் புண்ணியப் புனலாகும்.

அ த ன ்ப டி , ம ா ரு த ப் பு ர வீ ர வ ல் லி
தீர்த்த யாத்திரை புறப்பட்டு, ச�ோழ
சாம்ரா ஜ ்ய த் தி லு ள்ள க� ோ யி ல்களை
மு றை ப ்ப டி த ரி சி த் து , அ ங் கு ள்ள
தீர்த்தங்களில் நீராடியும் வந்தாள். அவ்வாறே,
அவள் யாழ்ப்பாணம் வந்தடைந்து, கீரிமலை
நகுலேஸ்வரம் திருத்தலத்தைப் பற்றிக்
கேள்வியுற்று, அங்கே வந்து சேர்ந்தாள்.
அங்கு தவம் செய்துக் க�ொண்டிருந்த
நகுல முனிவரைக் கண்டு, அவரது
பாதங்களில் வீழ்ந்து வணங்கித் தன்
குறைகளையெல்லாம் கூறி அழுதாள்.
அ வ ளை த் தேற் றி , ஆ று த ல் கூ றி ய
நகுல முனிவர், கீரிமலைத் தீர்த்தத்தின்
மகிமைகளைக் கூறி, அவளை அங்கேயே
தங்கித் தீர்த்தமாடி, இறைவனை வணங்கி
வருமாறு கூறி ஆசீர்வதித்தார்.
திருநீலகண்டம்

இ ல ங ்கை யி ன் மி க ப் ப ெ ரி ய
சி வ லி ங ்க தி ரு மே னி உ ள்ள த ல ம்
நகுலேஸ்வரமே. அம்பாள் நகுலேஸ்வரி
என்ற திருநாமத்துடனும், பெருமானார்
நகுலேஸ்வரர் என்ற திருநாமத்துடனும்
அருள்பாலிக்கின்றனர். இங்கு ஆயிரத்தெட்டு
சிவலிங்கங்கள் ஒரே லிங்கத்தில் அமைக்கப்
பெற்ற சகஸ்ரலிங்கம் உள்ளது.
இங்கே கந்தசுவாமி, காங்கேயன் என்று
ப�ோற்றப்பெறும் முருகவேள், ஆறுமுகத்துடன்
வள்ளி, தெய்வயானையுடன் விளங்குகிறார்.
ஒரு அழகான திருப்புகழினை இத்தல
முருகப்பெருமான் மீது அருளியுள்ளார்
அருணகிரிநாதர்.
4
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பரிவாரத் தேவர் சந்நிதிகள், பிரகாரம் எனும்
அமைப்புகளுடன், சிவாகம விதிகளுக்கும்,
சிற்ப சாஸ்திர முறைகளுக்கும் ஏற்ப
உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது.

த�ொடுத்த வாளென விழித்து மார்முலை
யசைத்து மேகலை மறைத்து மூடிகள்
துடித்து நேர்கலை நெகிழ்த்து மாவியல்... க�ொளுமாதர்...
அறத்தில் வாழுமை சிறக்க வேயறு
முகத்தி ன�ோடணி குறத்தி யானைய�ொ
டருக்கொ ணாமலை தருக்கு லாவிய... பெருமாளே.

யாழ்ப்பாணக் கடல�ோரப் பகுதியில்
அமைந்துள்ள இவ்வாலயம், இலங்கையில்
கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக நடைபெற்ற
உள்நாட்டு யுத்தத்தில் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது.
பின்னர் 2009 ஆண்டு உள்நாட்டு யுத்தம்
முடிவடைந்த பின்னர், புனரமைப்புப் பணிகள்
த�ொடங்கப்பட்டு 2012 ஆம் ஆண்டில்
மகாகும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு மக்கள்
வழிபாட்டிற்கு திறந்து விடப்பட்டது.  

மாருதப்புரவீரவல்லி, குமாரசாமி புலவர்,
முத்துக்குமாரசாமி புலவர் முதலிய�ோர்
வழிபட்டுப் பாடிய தலம்.
கீ ரி ம லைச் சி வ ன் க� ோ யி ல்
கர்ப்பக்கிருகம், அர்த்த மண்டபம், மகா
மண்டபம், நிருத்த மண்டபம், க�ோபுர வாயில்,

வாரியார் ம�ொழிகள்
பசுவின் உடம்பு முழுதும் பால் நிறைந்து இருக்கின்றது.
பாலைப் பெற முயல்கின்ற ஒருவன் அதன் க�ொம்புகளைய�ோ
காதுகளைய�ோ வாலைய�ோ வருடினால் பால் கிடைக்குமா?
பால் பெற விரும்புபவன் பசுவின் மடியைப் வருடிப் பாலைப்
பெற வேண்டும்.
அதுப�ோல, இறைவன் கருணையைப் பெற விரும்புவ�ோன்
ஆலயத்தில் சென்று இறைவன் திருமுன் நின்று
வழிபட்டுத் திருவருளைப் பெறுதல் வேண்டும்.
அரக்கு உருகினால் தங்கம் உருகும். தங்கம் உருகினால்
மணி அதில் பதிந்துவிடும். அதுப�ோல, உள்ளம் உருகி,
உயிர் உருகிச் சிவத்துடன் ஒன்றுபட வேண்டும்.

ஆகஸ்டு 2022 நாயன்மார்கள் குருபூஜை
4
பெருமிழலைகுறும்ப நாயனார்
5
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்
5
சேரமான் பெருமாள் நாயனார்
7
கலிய நாயனார்
7	க�ோட்புலி நாயனார்
25	செருத்துணை நாயனார்
26
புகழ்த்துணை நாயனார்
26
அதிபத்த நாயனார்
27
இளையான்குடி மாற நாயனார்
திருநீலகண்டம்
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தூங்காணை மாடச்
சுடர்க்கொழுந்து
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் மாற்று
சமயத்தில் இருந்து சைவ சமயத்திற்குத்
திரும்பிய பிறகு 'பெண்ணாகடம்' என்னும்
தலத்தில் உள்ள இறைவனை வேண்டி,
தமது த�ோள்களின் மேல் சூலக் குறியும்,
இடபக் குறியும் ப�ொறித்தருளப் பெற்றார்.
இக்கோயில் மூலவரின் விமானம் யானை
அமர்ந்திருப்பது (பின்புறம்) ப�ோன்ற
த�ோற்றம் உடையதால் 'தூங்கானை மாடம்'
என்று அழைக்கப்பட்டது. இத்தகைய விமான
அமைப்பிற்கு 'கஜபிருஷ்ட விமானம்' என்று
பெயர்.

ம. நித்யானந்தம்
98413 98516

18 கி.மீ. த�ொலைவில் உள்ளது. பேருந்து
நி லை ய த் தி ற் கு அ ரு கி ல் க� ோ யி ல்
அமைந்துள்ளது.
இ த்த ல த் து மூ ல வ ர் சு ய ம் பு
' சு டர் க ொ ழு ந் தீ ஸ ்வ ர ர் ' எ ன் னு ம்
திருநாமத்துடன், சதுர வடிவ ஆவுடையுடன்,
பெரிய லிங்க வடிவில் காட்சி தருகின்றார்.
கர்ப்பகிருகத்தின் வாயில் தவிர, ஏனைய
மூன்று புறங்களிலும் இறைவனைக்
கண்டு வணங்குவதற்கு சன்னல்கள்
அமைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அம்பிகை 'ஆம�ோதனாம்பிகை' என்ற
பெயருக்கேற்ற வகையில் சுமார் 5 அடி
உயரத்துடன் அழகாக காட்சி தருகிறாள்.
ஆம�ோதனாம்பிகை என்ற ச�ொல்லுக்கு
'அழகிய காதல் அம்மை' என்று ப�ொருள்.

த ற ்ப ோ து
' ப ெ ண ்ணாட ம் '
எ ன் று அ ழைக்க ப ்ப டு ம் இ த்த ல ம் ,
விருத்தாசலத்திற்கு தென்மேற்கே சுமார்

ஒரு சமயம் தேவேந்திரன் சிவ
பூசைக்காக, பூல�ோகத்தில் உள்ள சில
மலர்களைப் பறித்துக் க�ொண்டு வருமாறு
தேவகன்னியர்களை அனுப்பி வைத்தான்.
அவர்கள் பெண்ணை நதிக்கரையில் உள்ள
இத்தலத்திற்கு வந்து அந்த மலர்களைப்
பறித்தனர். அப்போது அங்கு லிங்க
வடிவில் உள்ள இறைவனைக் கண்டு,

திருநீலகண்டம்
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தாம் பறித்த மலர்களால் பூசை செய்து
வழிபட்டனர். நெடுநேரம் ஆகியும் தாம்
அனுப்பிய தேவகன்னியர் வராததைக்
கண்ட இந்திரன் தேவல�ோகப் பசுவான
காமதேனுவை அனுப்பினான்.

'பிரளயகாலேஸ்வரர்' என்ற பெயரும்
உண்டு. பிரளயத்தை தடுக்க நந்தியும்
திரும்பி நிற்கின்றது. இத்தலத்திற்கு கடந்தை
என்ற பெயரும் உள்ளதால் அம்பாள்
'கடந்தை நாயகி' என்ற திருநாமத்துடனும்
அழைக்கப்படுகின்றாள்.

இங்கு வந்த காமதேனுவும் இங்குள்ள
இறைவனைக் கண்டு தானும் வழிபட்டு
நின்றது. மலர்கள் வராததை அறிந்த
இந்திரன் தனது வெள்ளை யானையை
அனுப்ப, அதுவும் இத்தலத்திற்கு வந்து
இறைவனைக் கண்டு வழிபட்டு இங்கேயே
நின்று விட்டது. பெண் - தேவகன்னியர்,
ஆ - காமதேனு, கடம் - வெள்ளை யானை
இத்தலத்து இறைவனை பூசை செய்ததால்
'பெண்ணாகடம்' என்று பெயர் பெற்றது.

பிரகாரத்தில் விநாயகர், வள்ளி,
தேவசேனா சமேத சுப்பிரமண்யர், துர்க்கை,
சிவகாமி அம்மன் உடனுறை நடராஜர்,
பைரவர் உள்ளனர்.
மூ ல ஸ ்தான த் தி ற் கு பி ன் பு ற ம்
கட்டுமலைமேல் ச�ௌந்தரேஸ்வரர் சன்னதி
உள்ளது. இது சீர்காழியில் உள்ள சட்டநாதர்
சன்னதியை நினைவுப்படுத்துவது ப�ோல்
உள்ளது. க�ோச்செங்கட்சோழன் பிரதிஷ்டை
செய்தது. மூலவர் 24 பட்டைகள் க�ொண்ட
லிங்க மூர்த்தியாகக் காட்சி தருகின்றார்.
இது யானைபுகா மாடக்கோயிலாகும்.

தான் அனுப்பியவர்கள் திரும்பி
வராததை அறிந்த இந்திரன், தானே
புறப்பட்டு இத்தலத்திற்கு வந்தான்.
இங்குள்ள இறைவனைக் கண்டதும்
அவனும் வழிபட்டான் என்று தல வரலாறு
கூறுகிறது.

சந்தானக் குரவர்களுள் ஒருவரான
மெய்கண்ட தேவரின் அவதாரத் தலம்.
இவ்வூரில் வசித்து வந்த அச்சுத களப்பாளர்,
தமக்கு பிள்ளையில்லாதக் குறையைப்
ப�ோக்க, திருத்துறையூரில் இருந்த அவரது

பி ர ள ய க ா ல த் தி ல் ஏ ற ்ப ட ்ட
வெள்ளத்தைத் தடுத்ததால் மூலவருக்கு
திருநீலகண்டம்
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தீட்சாகுருவான அருள்நந்தி சிவாச்சாரியாரை
அ ணு கி னா ர் . அ வ ர் தே வ ா ர த் தி ல்
கயிறு சார்த்திப் பார்த்தப�ோது, அதில்
திருவெண்காட்டுப் பதிகம் வர, அங்கு
சென்று முக்குள நீரில் மூழ்கி, ந�ோன்பு
இருக்குமாறு கூறினார்.

மற்றொரு சந்தானக் குரவரான
'மறைஞான சம்பந்தர்' பிறந்த தலமும்
இதுதான். அவரது பெயரில் தனி மடம்
ஒ ன் று உ ள்ளது . அ று ப த் து மூ ன் று
நாயன்மார்களுள் ஒருவரான கலிக்கம்ப
நாயனார் வாழ்ந்து முக்தி பெற்ற தலம்.

அச்சுத களப்பாளரும் அவ்வாறே
செய்தப�ோது, ஒரு ஆண் குழந்தை
பிறந்தது. திருவெண்காட்டு இறைவன்
அருளால் பிறந்த குழந்தையாதலால்
' சு வே த வ னப் ப ெ ரு ம ா ள் ' எ ன் று
பெயரிட்டனர். இக்குழந்தையே சைவ
சி த்தா ந ்த ங ்க ள் ப தி னா ன் கி னு ள்
முதன்மையான சிவஞான ப�ோதத்தை
அருளிய மெய்கண்டார். ஊருக்கு மேற்கில்
அச்சுத களப்பாளர் பெயரில் 'களப்பாளர்
மேடு' என்னும் இடம் உள்ளது.

இக்கோயிலின் தல விருட்சம் சண்பக
மரம். இத்தலத்தில் 10 தீர்த்தங்கள் உள்ளன.
க�ோயில் எதிரில் 'பார்வதி தீர்த்தம்' உள்ளது.
தேவாரப் பாடல் பெற்ற 276 தலங்களில்
207வது தலம். நடுநாட்டுத் தலங்களுள் 2வது
தலம். திருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகமும்,
திருநாவுக்கரசர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளனர்.
இக்கோயில் காலை 6 மணி முதல் 11.30
மணி வரையிலும், மாலை 4.30 மணி முதல்
இரவு 8.30 மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும். 

கண்டுபிடியுங்களேன் - ஆகஸ்டு 2022
1.
2.
3.
4.
5.

சக்தி நாயனார் அவதார தலம்?
விடைகள் 12ம் பக்கம்
கலிய நாயனார் செய்த திருத்தொண்டு என்ன?
க�ொடிக்கவி அருளியவர் யார்?
உடல் உறுப்புகளின் பயனை குறிக்கும் பதிகம் எது?
சுந்தரர் திருக்கயிலாயம் ஏகுவதை முன்னமே அறிந்த நாயனார் யார்?

ஆகஸ்டு 2022 புரவலர்கள்

சிவத்திரு.

சிவகுமாரன்

சிவத்திரு.

சிவத்திரு.

சங்கரவடிவேல்

வெங்கடசுப்ரமணியன்
திருநீலகண்டம்
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சிவத்திருமதி.

க�ௌசல்யா

சர�ோஜா

சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 10

தேவாரப் பண்ணிசையில்
பெண்கள்

கல்வெட்டுகளின் ஆதாரங்கள் மூலமாக
நம் தமிழ் க�ோவில்களில் தேவாரம் பாடப்பட்டு
வந்தது என்பதை அறிந்தோம். அடுத்து
இப்பதிகங்கள் பாடும்பொழுது அவர்கள்
எப்படி பல இசைக் கருவிகள் துணைய�ோடு
இசைத்தார்கள் என்பதையும் பார்த்தோம்.

அதற்கு முன்னால் திருவண்ணாமலையில்
1517 ஆம் ஆண்டில் கிடைத்த கிருஷ்ண
தேவராயரின் தமிழ் கல்வெட்டில் பெரிய
திருப்பாட்டு ஓதுவார் இருவர்; தேவர் அடியார்
60 என்ற வாசகங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதிலிருந்து தேவாரத்தை பெரிய திருப்பாட்டு
என்று கூறும் பழக்கம் இருந்ததாக நாம்
அறிகிற�ோம்.

எ ன்னென்ன ப ண ்க ள் ப ய ன்
படுத்தினார்கள், அதற்கு இணையான
ராகங்களின் பெயர்கள் எவை என்பதை
பார்த்தோம். சென்ற மாதம் அவர்கள்
பயன்படுத்திய சில இசைக் கருவிகள்
பற்றியும் பார்த்தோம். இப்பொழுது இந்த
மாதம் ஓதுவார்கள�ோடு இணைந்து
பாடிய பெண்கள் பற்றிய சில அதிசயக்
குறிப்புக்களை காணலாம்.

அத�ோடு பெண்களும் ஆடல் பாடியும்
இசைக்கவும் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது
ஆதாரப்பூர்வமாக நமக்கு புலப்படுகிறது.
ஆதித்த ச�ோழனின் திருப்பழனம் கல்வெட்டில்
(கி.பி. 792) அடிகள் பன்னிருவர் என்ற
ச�ொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எனவே
திருப்பதிகம் பாடும் அடிகள்மார் என்ற
குறிப்பு உள்ளது. இதிலிருந்து பதிகம்
பாடுபவர்களை 'அடிகள்மார்' என்ற
ச�ொல்லால் அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று
அறிகிற�ோம்.
லால்குடியில் உள்ள திருக்கோயிலில்
ஒரு சுவாரசியமான ஒரு கல்வெட்டு
இருக்கிறது. சப்தரிஷீஸ்வரர் திருக்கோயிலில்
முதலாம் பராந்தகச் ச�ோழனின் கல்வெட்டு
ஒ ன் று இ ரு க் கி ற து . இ க் க ோ யி லி ல்
திருப்பதிகம் பாட இரண்டு பிராமணர்கள்
நியமிக்கப்பட்டனர் என்பது அறிகிற�ோம்.
இவர்களுக்கு நிலக்கொடை அளித்தவர்
அக்கோயிலிலே தலைமை சிவாச்சாரியராக
விளங்கியவர் என்பதும் அறிய முடிகிறது.

திருநீலகண்டம்
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தேவாரம் பாடி இறைவன்முன் ஆடற் கலையை அர்ப்பணித்த
நாட்டிய நங்கையர் - கங்கைக�ொண்ட ச�ோழபுரம்

மூன்றாவதாக இந்த இருவரில், ஒருவர்
நன்கு பாட, மற்றவர் உடன்பாட்டு பாடுவதாக
விளங்கியதால், நன்கு பாடியவருக்கு மூன்று
கூறும் (பாகம்), உடன்பாடுபவர்களுக்கு
இ ர ண் டு கூ று ம் , வ ரு வ ாய் உ ரி மை
கிடைத்தையும் அறிய முடிகிறது.
மற்றும�ொரு சுவாரஸ்யமான தகவல்
- முதலாம் பராந்தகச் ச�ோழரின் ஆட்சி
காலம் - அவருடைய 41 ஆம் ஆண்டு (கி.
பி. 948) கல்வெட்டு ஒன்று திருச்சி மாவட்டம்
குமார வயலூர் சிவாலயத்தில் கிடைத்தது.
இவர் ஒரு ப�ோரில் கவர்ந்து வந்த
மகளிரான ஊராண் ச�ோலை, அவள்
மகள் வேளாண் பிராட்டி, அவள் மகள்
அரமையின் தன்கண்டி ஆகிய மூவரையும்
வயலூர் திருக்கற்றளி பரமேஸ்வரர் முன்பு
கவரி வீசவும், திருப்பதிகம் பாடவும்
நீர்வார்த்து க�ொடுத்த செய்தியை அறிய
முடிகிறது. எனவே, ச�ோழர் காலத்தில்
திருப்பதிகம் பாடும் பணியினை பெண்களும்
மேற்கொண்டார்கள் என்பதை அறிய
இக்கல்வெட்டு பெருந்துணை புரிகிறது.
சென்னையை அ டு த் து ள்ள
திருவ�ொற்றியூர் திருக்கோயிலில் உள்ள
கல்வெட்டில், "ச�ோழப்பேரரசன் நலம் பெற

வேண்டி, அவனது தேவி திருமாங்கல்ய பலம்
வேண்டியும், 'சிங்க விஷ்ணு சதுர்வேதி
மங்கலம்' எனும் ஊரில் (தற்போது
மணலி என்று அழைக்கப்படும் இடத்தில்)
நிலத்தை திருத்தி அதில் கிடைக்கும்
வருவாயில் திருவ�ொற்றியூர் க�ோயிலில்
திருப்பள்ளியெழுச்சி செய்யும் பூசகர்
இருவருக்கும் திருவாதிரை திருநாளில்
காராணை விடங்கர் திருமேனி (ஆடவல்லான்
திருமேனி) திருவுலா எழுந்தருள செய்வதற்கும்
அப்பொழுது அவர் முன்பு திருவெம்பாவை
பாடல்கள் பாடி ஆடவும், அவர்களை
பயிற்றுவிக்கும் நட்டுவனார் ஒருவருக்கும், 16
தேவரடியார்களுக்கும் செலவிட வேண்டும்"
என்று உள்ளது.
கி.பி. 11ம் நூற்றாண்டில் திருவ�ொற்றியூர்
க�ோயிலில் இறைவன் முன்பு 16 தேவர்
அடியார் பெண்கள் பதிகம் பாடி நின்றார்
என்பத�ோடு பதிகங்களுக்கு அகமார்க்கத்தில்
பாடி ஆடினர் என்பது அறிய முடிகிறது.
அகமார்க்கம் என்றால் "குறைந்த ஒலியுடன்
பெருமான் மீது காதல் வயப்பட்டு உள்ளம்
உருக பாடுதல்" என்ற அர்த்தம்.
மேலும் ஒரு சுவையான கல்வெட்டு
இருக்கிறது. திருவ�ொற்றியூரில் மூன்றாம்
ராஜராஜ ச�ோழனின் ஆணையாக இருக்கிறது
அது! (கி.பி. 1235) எட்டாம் திருநாள் இரவு
ப�ொழுதில் ராஜராஜன் திருமண்டபத்தில்
நிகழ்ந்தது இந்நிகழ்வு.
'உறவாக்கின தலைக்கோலி' எனும்
ஆடல் பெண்ணின் அகமார்க்க பாடலைக்
கேட்டு மகிழ்ந்த அரசன் சிம்ம விஷ்ணு,
சதுர்வேதி மங்கலத்தில் (மணலியில்) 60
வேலி நிலம் உள்ள இடத்தினை 'உறவாக்கின
நல்லூர்' என்று பெயர் மாற்றம் செய்ய
ஆணையிட்டதாகவும் கூறுகிறது. இது
சுவையான ஒரு கல்வெட்டு.
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இத�ோடு மற்றும�ொரு சுவையான
தகவலும் கிடைக்கிறது. தாராசுரத்தில் 108
அடியவர்கள் சிலைகள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த உருவத்திற்கு மேலாக அவர்கள்
பற்றிய குறிப்புகளும் கல்வெட்டு குறிப்புகளாக
காணப்படுகின்றன. இந்த 108 பேரும்
க�ோயிலில் திருப்பதியம் விண்ணப்பம்
செய்தவராவார்கள். இதில் மேலும் ஒரு
கூடுதல் செய்தியாக ஒவ்வொருவரின் ஊரின்
பெயரும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
உதாரணமாக
க ா ழி யூ ர்
கி ழ வ ர் ; ந ா ட் டி ய த்தா ன் கு டை ய ா ர் ;
நெல்வாயிலுடையார்; கீழாயமங்கலமுடையார்;
யார்மன்னிக்குடையார்; மணலூர் கிழவர்
என்றெல்லாம் இருக்கின்றன.
ஒவ்வொருவருடைய பெயரிலும் ஓதுவார்
ஊர் என்ன என்பதும் அடுத்து அவருடைய
பெயரும் மூன்றாவதாக தீட்சை நாமமும்
குறிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது மிகவும்
சுவாரசியமான தகவல் ஆகும். தீட்சை
நாமங்கள் ப�ொருத்தவரை சத்தியசிவர்,
ஞானசிவர், தர்மசிவர், சூஸ்மசிவர்,
ஆனந்தசிவர் என்றெல்லாம் இருக்கின்றன.

தேவாரம் பாடிய சாமரம் வீசும் (கவிரிப் பிணா)
ப�ோகமார்த்தாளான புவனநாயக மாணிக்கம் எனும்
தேவரடியாள் - திருமங்கலம்

திருப்பதிகம் விண்ணப்பம் செய்யும்
பணியில் த�ொடர்ந்து ச�ோழர் காலம்
மு ழு வ து ம் தே வ ர டி ய ா ர் ப ெ ண ்க ள்
ஈடுபட்டிருந்தனர் என்பதை திருவ�ொற்றியூர்
சாசனங்கள் தெளிவாக உரைக்கின்றன.

தி ரு நெல்வே லி நெல்லை ய ப ்ப ர்
திருக்கோயிலில் 1253 ஆம் ஆண்டில்
சிவஞானம் ஓதுவதற்காக தவசிகள்
பன்னிருவரை மாறவர்மன் இரண்டாம்
சுந்தரபாண்டியனுடைய மைத்துனரான
விக்கிரமச�ோழன் நியமித்தார் என்ற
கல்வெட்டு இருக்கின்றது.

வ ந ்த வ ா சி வ ட ்ட ம் சீ ய ம ங ்க ல ம்
சிவாலயத்தில் உள்ள கல்வெட்டில், சித்திர
மேழி மடத்தின் தலைமை ப�ொறுப்பு ஏற்ற
பெருமாள் காங்கேயன் எனும் பெண்
திருக்கை க�ொட்டியில் திருமுன் தேவாரம்
ப�ோதும் பணியை ஏற்றாள் என்று
அறிய முடிகிறது.

கி.பி. 11 நூற்றாண்டில் இருந்து
கி.பி. 15 ஆம் நூற்றாண்டு வரை
பெண்கள் திருப்பதிகம் பாடும் மரபு
த�ொடர்ந்து இருந்தது என்பதை பல
கல்வெட்டுக்கள் காட்டுகின்றன.
98406 70660

கி. ம�ோகன்
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இ வ ர்க ள் தி ரு ம ட ங ்க ளி ன்
வாயிலாக சிவதீட்சை பெற்று
முறையான பயிற்சிகள் பெற்று
ப ெ ற ்ற வ ர்க ள ா க ஓ து வ ார்க ள்
வி ள ங் கி ய த ா ல் இ வ ர்களை
தவசிகள் என்று அழைக்கும் மரபு
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இருந்துள்ளது. மேலும் ஒரு சிறப்பான
செய் தி ய ா க , தி ரு க் க ோ யி ல் ம ற் று ம்
திருமணங்களில் பதிகம் பாடும் ஓதுவார்களை
திருமேனிகள் என்ற பெயரால் குறிக்கும் மரபு
13 ஆம் நூற்றாண்டில் த�ொடங்கி 15 ஆம்
நூற்றாண்டு வரை வழக்கில் இருந்துள்ளது
என்று பல கல்வெட்டுக்கள் கூறுகின்றன.
திருவீழிமிழலை கல்வெட்டுகள் வாயிலாக
அறிய முடிகிறது.
பதிகம் பாடிய பெண் (திருமேனி) வந்தவாசி வட்டம் சீயமங்கலம் சிவாலயத்தில்
காணப்பெற்ற கல்வெட்டில், இருங்கோளப்
பாண்டிய நாட்டு மேற்கால் நாட்டுப் பழுவூர்
கூற்றது நெற்குப்பையான திருமுதுகுன்றத்துக்
காணியுடைய சிற்றாமூர் உடையார் தியாகப்
பெருமானின் மகளான பெருமாள் காங்கேயர்
என்பாளுக்கு அளித்த உரிமை பற்றி விரிவாக
கூறப்பட்டுள்ளது.
நாம் இதுவரை பார்த்த செய்திகளை
த�ொகுக்கும்போது திருப்பதிகம் விண்ணப்பம்
செய்வார்களே பதிகம் பாடுவார்; பிடாரர்கள்;
அடிகள்மார்; ஆண்டார்; திருமேனிகள்;

தவசிகள்; திருப்பாட்டோதும் ஓதுவார்
என்றும் ஓதுவா மூர்த்திகள் என்பதையும்
நாம் அறியலாம்.
இது ப�ோன்ற பல சிறப்புகள் எல்லாம்
நாம் சென்று வழிபடும் க�ோயில்களில்
நிகழ்ந்துள்ளன என்பதை நாம் அறிந்து
க�ொள்ள வேண்டும். இந்த அறிவ�ோடு,
இந்த உணர்வோடு நாம் சென்றால் அந்த
க�ோயிலுக்குள் நம் காதுகளுக்கு மட்டும்
மெல்ல கேட்கும் அந்த தேவார இசையும்
நாம் அனுபவிக்கலாம் தானே.
இப்படி எல்லாம் சிறப்பு வாய்ந்தது
தான் நம்முடைய திருக்கோயில்கள். இதை
நினைவில் வைத்து நாம் செல்ல வேண்டும்.
மீண்டும் கூறுகிறேன் நான் இதில் கூறியுள்ள
அனைத்து தகவல்களையும் குடவாயில்
பாலசுப்ரமணியம் ஐயாவின் புத்தகமான
'தேவார மாண்பும் ஓதுவார் மரபும்' என்ற
புத்தகத்திலிருந்து தான் எடுத்து உங்களுக்கு
அளித்துள்ளேன். எனவே அந்த புத்தகத்தை
மறக்காமல் வாங்கி படித்து இன்புறுமாறு
கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.


அருணகிரிநாதர்
குரு பூஜை
வடதிருப்போரூர், சைதை
12.07.2022

விடைகள் - ஆகஸ்டு 2022
1. விரிஞ்சையூர், 2. விளக்கெரிக்கும் திருத்தொண்டு,
3. உமாபதி சிவாச்சாரியார், 4. திருஅங்கமாலை,
5. பெருமிழலைகுறும்ப நாயனார்
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க�ொடுங்கலூர் பகவதி அம்மன், கேரளம்

மகா சக்தி பீடம்
தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான கேரளாவின்
திருச்சூர் மாவட்டத்தில் க�ொடுங்கலூர் பகுதியில்
உள்ளது பகவதி அம்மன் க�ோயில். திருச்சூரிலிருந்து
45 கி.மீ., குருவாயூரிலிருந்து 52 கி.மீ. மற்றும்
எர்ணாகுளத்திலிருந்து 55 கி.மீ. த�ொலைவில்
அமைந்துள்ளது இத்திருக்கோயில். இது சக்தி
பீடங்களில் 'மகா சக்தி பீட'மாக அழைக்கப்படுகிறது.
கேரளத்தைத் த�ோற்றுவித்த பாசுராமரையும்,
அங்கு வாழ்ந்து க�ொண்டிருந்த மக்களையும், தாரகன்
என்னும் அசுரன் துன்புறுத்தி வந்தான். அவனது
க�ொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கவே
பரசுராமரும், மக்களும், அங்குள்ள சிவபெருமான்
க�ோயிலுக்குச் சென்று முறையிட்டனர். தங்களை
அரக்கனிடமிருந்து காத்தருளுமாறு மனமுருக
வேண்டினர். பக்தர்களின் வேண்டுக�ோளை ஏற்ற
ஈசன் தனது நெற்றிக்கண்ணைத் திறந்தார்.
அதிலிருந்து தீப்பிழம்பாக, பத்ரகாளியாக சக்தி
தேவி த�ோன்றி தாரகனை அழித்தாள். பரசுராமர்
அந்த இடத்தில் சக்தி தேவிக்கு ஆலயம்
அமைத்து பகவதி அம்மனாக வழிபட்டார்.
ஆரம்பத்தில் சிவன் க�ோயிலாக இருந்ததாகவும்,

பி ன்ன ர் ப ர சு ர ா ம ர ா ல் ப க வ தி
அம்மன் க�ோயிலாக மாறியதென்றும்
ச�ொல்லப்படுகிறது.
மதுரையை ஆண்ட பாண்டியன்
நெடுஞ்செழியனின் தவறான தீர்ப்பால்
தனது கணவன் க�ோவலனை இழந்தாள்
கண்ணகி. இதனால் க�ோபமுற்று
மதுரையை எரித்த கண்ணகி, சினம்
தணியாது, சேரனின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட
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கேரளத்துக்குச் சென்றாள். கண்ணகியின்
கற்பு நெறி கண்டு வியந்த சேர மன்னன்
அவளைத் தெய்வமாக வழிபட எண்ணிக்
க�ொடுங்கலூரில் க�ோயில் கட்டினான்.
அக்கோயிலே காலப்போக்கில் பகவதி
அம்மன் ஆலயமாக மாறியது என்பதும்
சிலரது கருத்தாகும். கேரளம் வந்த
கண்ணகி சினம் தணிய பரசுராமர் கட்டிய
பகவதி அம்மன் க�ோயிலுக்கு வந்து வழிபட்டு
முக்தி அடைந்தாள் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ஆதியில் பகவதி அம்மன் காண்பதற்குப்
பயங்கரமாகவும், உக்கிரமாக இருந்தாள்.
உயிர்ப்பலி கேட்டதால், மிருகங்களைப்
பலியிட்டு அவற்றின் குருதியால் அபிஷேகம்
செய்து சாந்தி செய்ததாகவும், கள்,
சாராயம் முதலியவற்றை நேர்த்திக்
கடனாகச் செலுத்தியாகவும் பழங்கதைகள்
தெரிவிக்கின்றன.
பாத யாத்திரையின் ஒரு கட்டமாக
ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இக்கோயிலுக்கு
எழுந்தருளினார். பகவதி அம்மனின்
உக்கிரத்தைத் தணிப்பதற்காக ஸ்ரீ சக்கர
யந்திரத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்தார்.
இரத்தத்துக்குப் பதிலாகக் குங்குமத்தைத்
தண்ணீரில் கரைத்து அபிஷேகம் செய்தார்.
கள், சாராயத்துப் பதிலாக இளநீரைப்
பயன்படுத்தினார். அன்று முதல் க�ோயிலில்
விலங்குகளைப் பலியிடுவதும், இரத்தம்
மற்றும் கள் சாராய அபிஷேகமும் நின்று
ப�ோயின.
க�ொ டு ங ்க லூ ர் ப க வ தி
அம்மனுக்குக் க�ோலாம்பிகை, கன்யாகா
தேவி என்ற பெயர்களும் உண்டு.
அப்போதிருந்த அரக்கன் ஒருவன்
மக்களை வாட்டி வதைத்துக்
க�ொண்டிருந்தான். பக்தர்களைக்

காப்பாற்ற கன்யாகா தேவி அரக்கனைக்
க�ொல்லத் துணிந்தாள். இதனால் பயந்து
ப�ோன அரக்கனின் மனைவி மன�ோதரி
தனது கணவனைக் காப்பாற்றுமாறு
ஆதிசக்தியிடம் வேண்டினாள். ஆதிசக்தி
தனது உடலிலிருந்து வழிந்த சில வியர்வைத்
துளிகளை மன�ோதரியிடம் க�ொடுத்து
'இத்தீர்த்தத்தைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்'
என்று கூறி அனுப்பினாள். ஆனால்
அவ்வியர்வைத் துளிகளுடன் மன�ோதரி
வருவதற்கு முன்பே கன்யாகாதேவி
அரக்கனைக் க�ொன்றுவிட்டாள்.
த ன து க ண வ ன ை க் க�ொன்ற
கன்யாகாதேவி மீது மன�ோதரி க�ோபத்தில்
க�ொந்தளித்தாள். துக்கமும், ஆத்திரமும்,
ப�ொங்கக் கையிலிருந்த தீர்த்தத்தை
கன்யாகா தேவி மீது தெளித்து தனது
ஆதங்கத்தைக் க�ொட்டித் தீர்த்தாள்.
தீர்த்தம் பட்ட கன்யாகா தேவியின்
உடல் வெப்ப ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டது.
கன்யாகா தேவி வெப்ப ந�ோய் நீங்கச்
சிவபெருமானை வேண்டித் த�ொழ அவளது
உடல் குணமடைந்தது. இக்கோயிலில்
மன�ோதரிக்கும் ஓரு சந்நிதி உள்ளது.
அ வ ளே ' வை சூ ரி ம ாலை ' எ ன் று ம்
அழைக்கப்படுகிறாள். இங்கு க�ொலு
வீற்றிருக்கும் அன்னையை வழிபட்டால்
வெப்ப ந�ோய் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.
கி ழ க் கு ந� ோ க் கி சி வ ப ெ ரு ம ா ன்
சந்நிதி, மறுபக்கம் விநாயகர் சந்நிதி,
சப்த கன்னியர்களின் சந்நிதி,
நடுவில் பகவதி அம்மன் என
இ றை வ னு ம் , இ றை வி யு ம்
பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கின்றனர்.
கருவறையிலுள்ள அம்மன் அமர்ந்த
க�ோலத்தில் ஆறடி உயரம்.

98400 95919
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எதிரிகளை அழிக்கும் க�ோப முகம், எட்டுக்
கரங்கள், பெரிய கண்கள், சிற்றிடை, வலது
கால் மடக்கி, இடது கால் த�ொங்க விட்டுக்
காட்சி தருகின்றாள். அம்மனின் சிலை பலா
மரத்தினால் ஆனது. சாதாரண அபிஷேகம்
ஏதுமில்லை. 'சாந்தாட்டம்' என்னும் சிறப்பு
அபிஷேகம் மட்டுமே செய்யப்படுகிறது.
அம்மை ந�ோய், வெப்ப ந�ோய், கண்
க�ோளாறு, மன ந�ோய் ஆகியவற்றுக்கு

அ ம்மன ை வ ழி பட்டா ல் வி ரை வி ல்
நி வ ர் த் தி ய ா கி கு ண ம டை ய ல ா ம் .
இக்கோயிலில் மஞ்சள் ப�ொடி வைத்து
வழிபட்டால் வைசூரி ந�ோய் தாக்காது.
பாதிக்கப்பட்டாலும் விரைவில் குணமாகும்.
பிள்ளைப் பேறு இல்லாதவர்கள் 'துலாபாரம்'
செலுத்துவதாக வேண்டிக் க�ொண்டால்
குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும் என்பதும்
ஐதீகம்.


மாயூரத்தின் சப்த ஸ்தான தலங்கள்

அருள்மிகு மயூரநாதர் திருக்கோயில்
மயிலாடுதுறை

அருள்மிகு ஐயாறப்பர் திருக்கோயில்
மயிலாடுதுறை

அருள்மிகு புனுகீஸ்வரர் திருக்கோயில்
கூறைநாடு

அருள்மிகு அழகநாதர்
அருள்மிகு காசி விஸ்வநாதர்
அருள்மிகு பிரம்மபுரீஸ்வரர் அருள்மிகு மார்க்கசகாய சுவாமி
திருக்கோயில், சித்தர்காடு
திருக்கோயில், மூவலூர் திருக்கோயில், ச�ோழன்பேட்டை திருக்கோயில், துலாக்கட்டம்
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ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே காட்சி தரும்

திருமலைராயன் பட்டினம்
ஆயிரம் காளியம்மன்
க ாரைக்கா ல் அ ரு கே உ ள்ள
திருமலைராயன் பட்டினம், பார்க்கும்
இடமெங்கும் க�ோயில்கள் குளங்கள் என 108
க�ோயில்களும் 108 குளங்களும் க�ொண்டு
சிறப்புற விளங்கி வருகிறது, இதில் நடு
நாயகமாகக் குடி க�ொண்டு அனைவருக்கும்
நல்லருள் புரிந்து வருபவள் அருள்மிகு
ஆயிரங்காளியம்மன்.
அ ன்னை க் கு ப் படைக்க ப ்ப டு ம்
ப�ொருள்கள் ஒவ்வொன்றும் ஆயிரம்
ஆயிரமாக படைக்கபடுவதால் அன்னைத்
திருப்பெயர் ஆயிரங்காளியம்மன் என்று
அழைக்கப்படுகிறது. இந்த காளியம்மனுக்கு
எதை காணிக்கையாகத் தந்தாலும்
எண்ணிக்கை ஆயிரமாக இருக்க வேண்டும்.
ஏன் அப்படி? என்பதற்கு விடை தான்
க�ோயிலின் தலபுராணம்.
பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்
க லி ங ்க தேசத்தை ஆ ண் டு வ ந ்த
மன்னன் ஒருவன் தன்நாடு செழிக்கவும்,
மக்கள் நலமாக இருக்கவும் என்ன
வழி என்று சான்றோர்களையும் சாஸ்திர
வல்லுநர்களையும் கேட்டான். அன்னை
காளி தேவிக்கு ஓர் ஆலயம் அமைத்து,
தினமும் ஆயிரம் ப�ொருட்களால் அர்ச்சனை
ஆராதனை செய்ய வேண்டும். ஒரு நாள்
பூ வைத்தால் அடுத்த நாள் பழம். அதற்கு

மறு நாள் பலகாரம் இப்படி மாற்றி மாற்றி
வைக்க வேண்டும். ஒரு நாள் வைத்து
அதே ப�ொருள் அடுத்த நாள் கூடாது.
இப்படி த�ொடர்ந்து பூஜித்தால், அம்பிகை
மனம் இரங்குவாள். நீ வேண்டுவதெல்லாம்
கிடைக்கும் என அவர்கள் ச�ொன்னார்கள்.
அப்படியே செய்தான் அரசன். ஒரு நாள்
இரண்டு நாள் அல்ல, ஐந்து ஆண்டுகள்
ப�ொறுமையாக வழிப்பட்டான். கடைசி
நாள் பூஜைக்கான நேரம் நெருங்கியது.
அவசர அவசரமாக ஓடி வந்தார் மந்திரி.
மன்னா, நேற்று வரை விதவிதமான
ப�ொருட்களை காணிக்கையாக வைத்து
விட்டோம். ஆனால் இன்று எதை வைத்து
பூஜை செய்வது என்றே தெரியவில்லை.
எல்லாம் முன்பு வைத்த ப�ொருட்களாகவே
இருக்கின்றன. பதட்டமாக அவர் ச�ொன்னது
அரண்மனை முழுக்க எதிர�ொலித்தது. அது
நகரம், நாடு என பரவி எல்லோரையும்
த�ொற்றிக்கொண்டது. என்ன செய்ய
ப�ோகிறார் மன்னர்? என்று எல்லோரும்
பதைபதைத்தார்கள்.
ஏதாவது செய்யத் தவறினால் தெய்வ
குற்றம் வந்துவிடுமே என்று தவித்தார் அரசர்.
அப்போது தான் அவர்கள் வந்தார்கள்
ம�ொத்தம் ஆயிரம்பேர். வந்தவர்களில்
தலைவர் ப�ோலிருந்தவன் ச�ொன்னான்.
வேந்தே... கவலைப்பட வேண்டாம்.
நானும் எங்கள் இனத்தவருமாக ம�ொத்தம்
ஆயிரம்பேர் இத�ோ வந்திருக்கிற�ோம்.
எங்களையே காளி தேவிக்கு காணிக்கையாக
அர்ப்பணித்து பூஜை செய்யுங்கள். சிலிர்த்து
ப�ோனான் அரசன். பரவச பட்டார்கள்
ஊர் மக்கள். நாட்டுக்காக இப்படி ஓர்
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அர்ப்பணிப்பா! ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
பூஜையை ஆரம்பித்தான் மன்னன்.
ஆயிரம் பேரும் தயாராக வந்து அம்மன்
முன் நின்றார்கள். அப்போது ஓர் அசரீரி
எழுந்தது.
"மன்னா, உன் வேண்டுதலை ஏற்றேன்.
உன் நாடு இனி எந்த பஞ்சமும் இல்லாமல்
செழித்து விளங்கும். எனக்கு மனப்பூர்வமாக
தங்களை அர்ப்பணிக்க வந்தவர்களை
நான் என் மக்களாகவே கருதுகிறேன். நீ
பூஜிக்கும் என் திருவடிவை, உன் இறுதிக்
காலத்தில் ஒரு பேழையில் வைத்து
ஆற்றில் விட்டுவிடு" என அசரீரியாக
எழுந்தது அம்மன் வாக்குதான் என்பது
எல்லோருக்குமே புரிந்தது.
நாடு செழிப்பாகவே இருந்ததால் மன
நிறைவ�ோடு ஆட்சி செய்தான் மன்னன்.
தன் வாழ்நாள் நிறைவடையும் காலத்தில்
அம்மன் திருவடிவினை அழகான பேழையில்
வைத்து ஆற்றில் விட்டான். அம்மனை
சுமந்து க�ொண்டு த�ொட்டில் ப�ோல் அசைந்து
ஆடியபடியே ஆற்றில் மிதந்தது பெட்டி.
உள்ளே ஆனந்தமாக உறங்கியபடி
வந்த காளி ஓர் இடம் வந்ததும்
விழித்தாள்.

பெட்டி. பின் அவ்வூர் பெரியவரின் கனவில்
த�ோன்றிய காளி தேவி தான் பெட்டிக்குள்
இருப்பதை ச�ொன்னாள். உடனே ஊர்
மக்கள் ஒன்று திரண்டு தாயை, தங்கள்
வீட்டு பெண்ணாகவே பாவித்து சகல
சீர்களுடன் கூட்டிக் க�ொண்டு வந்து
க�ோயில் கட்டினார்கள். பெட்டியை திறக்கப்
ப�ோனார்கள், இப்போதும் அசரீரி வாக்காக
அம்மன் பேசினாள்.
"ஐந்து ஆண்டுகள் மன்னன் பூஜித்த
பின் நீங்கள் என் முன் வந்ததால் அந்த
நாளில் மட்டுமே இனி நான் வெளியில்
வருவேன். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு
முறை மட்டுமே நான் காட்சியளித்தாலும் என்
அருள் என்றென்றும் இங்கே நிலைத்திருக்கும்.
அதே சமயம் இங்கே வந்து என்னை
யார் வழிபட்டாலும் அவர்கள் வேண்டுவன
யாவும் கிடைக்கும்" என்றாள். தங்கள் வீட்டு
பெண்ணாகவே அன்னையை நினைக்கும்
இந்த ஊர் பெண்கள் மட்டும் அன்னைக்கு
ஆயிரம் பானைகளில் ப�ொங்கலிடுகிறார்கள்.
பதிலுக்கு, தாய் வீட்டு சீதனம் ப�ோல்
மங்களப் ப�ொருட்களை க�ோயில்
சார்பாக பெறுகிறார்கள்.

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை
நிகழும் தரிசனம், கடந்த ஜுன் மாதம்
வ ங ்க க்
க டல� ோ ர ம்
2022 ஆம் ஆண்டு வெகுவிமர்சையாக
தி ரு ம லை ர ா ய ன் ப ட் டி ன ம்
நடைப்பெற்றது. அதனை த�ொடர்ந்து
கடற்கரையில் அவள் விருப்பம்
இந்நிகழ்வு ஜுன் 2027 ஆம் ஆண்டே
புரிந்தது ப�ோல் அங்கேயே நின்றது
நடைபெறும்.
73739 29020


நாகை சுபாஷ்
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மாணிக்கவாசகர் குரு பூஜை
திருக்கழிப்பாலை - 03.07.2022
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அருள்மிகு மங்களாம்பிகை உடனாகிய கிருபாபுரீசுவரர், திருவெண்ணெய்நல்லூர்

சீரூர்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய் நல்லூர் அருட்டுறையுள்
ஆரூரன்எம் பெருமாற்காள் அல்லேன்எனல் ஆமே!

