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"நால்வரின் பாதையில்..." யாத்திரை
குழு அமைப்பிலிருந்து மாதம் ஒருமுறை
த னி ச் சு ற் று பி ர தி ய ா க p d f வ டி வி ல்
வெளியாகும் ஆன்மீக மின்னிதழ்.

நாகை சிவ
ராஜதானி தலங்கள்-1
ஓர் அறிமுகம்
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ஆசிரியர் பக்கம்
ஒருத்தியுமை ய�ோடும�ொரு பாகமது வாய
நிருத்தனவன் நீதியவன் நித்தன்நெறி யாய
விருத்தனவன் வேதமென அங்கமவை ய�ோதுங்
கருத்தவ னிருப்பது கருப்பறிய லூரே!

- திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரம்

ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!
இந்த மாதம் நடராஜப் பெருமானுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறுமுறை நடைபெறும் அபிஷேக
நன்னாள் வருகிறது. உலகம் உய்ய நடனமாடிக் க�ொண்டிருக்கும் அந்த நடராஜப் பெருமானுக்கு
ஆவணி சதுர்த்தசி நாளன்று அபிஷேகம் நடைபெறும். ஆவணி மாதப் ப�ௌர்ணமிக்கு முதல்
நாள் அதாவது வளர்பிறை சதுர்த்தசி நாளன்று சகல சிவாலயங்களிலும், நடராஜப் பெருமான்
வீற்றிருக்கும் சபைகளிலும் இந்த அபிஷேகம் சிறப்பாக செய்யப்படுகிறது.
இந்த அபிஷேகமானது தேவர்களின் ஒருநாள் வழிபாட்டில் ஆறு கால வழிபாடு முறையைக்
கணக்கில் க�ொண்டு இரவு நேரத்தில் செய்யப்படுகிறது. ஆனாலும் சில க�ோயில்களில் மாலை
நேரத்தில் இந்த அபிஷேகம் நடைபெறும். தேவர்களுக்கு ஒருநாள் என்பது நமக்கு ஓர் ஆண்டு.
இந்த மாதத்தில் மகாளய அமாவாசை வருகிறது. இந்த நாளில் புனித தீர்த்தம் உள்ள
தலங்களுக்குச் சென்று நமது முன்னோர்களுக்கு நீத்தார் வழிபாடு செய்து அவர்களது ஆன்மா
இறைவனின் திருநீழலில் இளைப்பாற பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது. சிலர் வடநாட்டில் காசி,
கயா உள்ளிட்ட தலங்களுக்குச் சென்றும், நமது தமிழ்நாட்டில் இராமேஸ்வரம், க�ோடியக்கரை,
வேதாரண்யம், திருவெண்காடு உள்ளிட்ட தலங்களுக்குச் சென்றும், சிலர் தங்கள் ஊரில்
இருக்கும் திருக்குளம் உள்ள ஆலயங்களுக்குச் சென்றும் மாளைய பட்ச திதி அளிக்கின்றனர்.
இம்மாத இறுதியில் அம்பாளுக்கு உகந்த நவராத்திரி ஆரம்பம் ஆகிறது. ஒன்பது நாளும்
சிறந்த முறையில் அம்மனை அலங்கரித்து, பிரசாதங்கள் படைத்து வழிபடுவர். அடுத்த மாதம்
விஜயதசமி க�ொண்டாடப்படுகிறது.
இனி, இந்த இதழில் 'நல்வாழ்வுத் தரும் திருமுறைத் தலங்கள்' த�ொடரில் 'திருவ�ோத்தூர்'
என்று அழைக்கப்படும் செய்யாறு திருத்தலத்தையும், அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள்
வரிசையில் 'க�ோலாப்பூர் மகாலக்ஷ்மி'யையும், சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்த் தலங்களில்
'பூவாளூர்' முருகனையும் தரிசிக்க உள்ளோம்.
மேலும் 'கதை ச�ொல்லும் சிற்பங்கள்' த�ொடரில் 'தேவாரப் பண் இசை' பற்றிய அருமையான
தகவல்கள், மார்க்கண்டேயர் வழிபட்ட சப்தஸ்தான தலங்கள், புதிய த�ொடராக நாகை சிவ
ராஜதானி தலங்கள் ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.
அன்புடன்

ம. நித்யானந்தம்

ப�ொறுப்பாசிரியர்
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நாகை சிவ ராஜதானி தலங்கள்-1
ஓர் அறிமுகம்

எ ன் று ம் ம ரு வி , இ து
கார�ோணம் என்றாயிற்று.

"ப�ொன்னி நாடெனும் கற்பக பூங்கொடி
மணி ப�ோல் நன்மை சான்றது நாகபட்டினத்
திருநகரம்"

தியாகராஜ பெருமான் நாகை சுபாஷ்
எழுந்தருளி இருக்கும் 73739 29020
சப்தவிடங்க தலங்களில், திருவாரூருக்கு
அடுத்து சிறப்பு பெற்ற இரண்டாவது
திருத்தலம்.

அதாவது, காவிரி நதி பாய்ந்து ஓடும்
ச�ோழவள நாடு ஒரு கற்பகப் பூங்கொடி
என்றால் அதில் சிகரமாக திகழ்வது
நாகப்பட்டினம் திருநகரம் என சேக்கிழார்
பெருமான் இந்த ஊரின் பெருமையை
எடுத்துரைக்கிறார்.

63 நாயன்மார்களில் ஒருவரான
அதிபத்த நாயனார் அவதார மற்றும் முக்தி
பெற்ற திருத்தலம்.
தேவார மூவரான சம்பந்தர், அப்பர்,
சு ந ்த ர ர் ஆ கி ய� ோ ர ா ல் ப ா ட ப ்பட்ட
திருத்தலமாக விளங்குகிறது.

" சி வ ர ா ஜ தா னி ே க்ஷ த் தி ர ம் "
என்று அனைத்து சிவாலயங்களுக்கும்
மு தன்மை ய ா ன தி ரு த ்த ல ம ாக
ப�ோற்றப்படக்கூடிய திருநாகைக்கார�ோணம்
என்னும் நாகப்பட்டினம் நகரானது மூர்த்தி,
தலம், தீர்த்தம் என மூன்றிலும் சிறப்பு
பெற்று விளங்குகிறது.

அ ரு ண கி ரி ந ாத ரு ம் இ த ்த ல த் து
மு ரு கனை ப� ோ ற் றி தி ரு ப் பு கழ்
இயற்றியுள்ளார். சக்தி பீடமாக விளங்கும்
இ த ்த ல த் து அ ம் பி கை மீ து சங் கீ த
மும்மூர்த்திகளான தியாகையர், முத்துசாமி
தீட்சிதர் மற்றும் சியாமா சாஸ்திரி ஆகிய
மூவரும் கீர்த்தனைகள் இயற்றி உள்ளனர்
என்பது தனி சிறப்பாகும்.

நாகர்களின் தலைவனான ஆதிசேஷன்,
குழந்தைப் பேறு பெற வேண்டி இத்தலத்து
இறைவனை வழிபட்டு பேறு பெற்றமையால்
நாகை என்றும், புண்டரீக முனிவரை
இறைவன் தனது தேகத்தில் ஆர�ோகணம்
செய்து க�ொண்டமையால், காயார�ோகணம்

திருநீலகண்டம்

திருவாவடுதுறை ஆதீன வித்துவான்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள்
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இ த ்த ல த் தி ற்கா ன
இயற்றியுள்ளார்.

பு ர ாணத்தை

பன்னிரு சிவாலயமாக அமைந்துள்ளது.
அவற்றில் முதன்மையான ஆலயமாக,

மேலும் பல எண்ணற்ற முனிவர்களும்
தேவர்களும் இந்நகரில் இறைவனை பூஜை
செய்து பல பெறுகள் பெற்றுள்ளனர்.
அவைகள் முறையை இவ்வூரில்
திருநீலகண்டம்
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- நீலாயதாட்சி அம்மன் திருக்கோயில்

2.

அழகேசம் - திருமால் வழிபட்ட அருள்மிகு
அழகியநாத சுவாமி திருக்கோயில்
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3.

4.

முனிக்கார�ோணம் - புண்டரீக முனிவர்
வழிபட்ட மேலை காயார�ோகணம்
திருக்கோயில்

5.

அமிர்தகடேஸ்வரம் - தேவர்கள் அமிர்த
கலசத்தை வைத்து வழிபட்ட அருள்மிகு
கட்டியப்பர் திருக்கோயில்

6.

இந்திரன், அகலிகையை நாடிய சாபம்
நீங்க வழிபட்ட அருள்மிகு அமர
நந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில்

7.

பிரம்மா, எமன் ஆகிய�ோர் தத்தம்
த�ொழிலை மீண்டும் அடைய வழிபட்ட
அருள்மிகு நடுவதீஸ்வரர் திருக்கோயில்

8.

9 . ப ர சு ர ா ம ர் வ ழி ப ட்ட அ ரு ள் மி கு
கார்முகிஸ்வரர் திருக்கோயில்

கா சி வி ஸ ்வ ந ாத ம் - கா சி க் கு
அடுத்தபடியாக முத்தி மண்டபம்
அமைந்த அருள்மிகு விஸ்வநாதர்
திருக்கோயில்

10. பராசரர் முனிவர் வழிபட்ட அருள்மிகு
மலையீஸ்வரன் திருக்கோயில்
11. அ க த் தி ய ர் வ ழி ப ட்ட அ ரு ள் மி கு
அகத்தீஸ்வரர் திருக்கோயில்
12. நாகேஷ்வரம் - ஆதிசேஷன் வழிபட்டு
பேறு பெற்ற அருள்மிகு நாகநாத
சுவாமி திருக்கோயில்
மேலும் பஞ்ச குர�ோச தலங்கள் ஆக
1. ப�ொய்கைநல்லூர், 2. பாப்பா க�ோயில்,
3. சிக்கல் 4. பாலூர் 5. வடகுடி 6. தெத்தி,
7. நாகூர் என ஏழு ஊர்களில் உள்ள
சிவாலயங்கள் அமைந்துள்ளன.
இத்தகைய சிறப்பு பெற்ற நாகப்பட்டினம்
நகரில் அமைந்துள்ள சிவாலயங்களை
அடுத்தடுத்த இதழ்களின் வாயிலாக விரிவாக
தரிசனம் செய்வோம்.


வீரபத்திரர் தட்ச யாகத்தின் பின்
வழிபட்ட அருள்மிகு விஸ்வநாதர்
திருக்கோயில்

செப்டம்பர் 2022 புரவலர்

சிவத்திரு.

வெங்கடசுப்பிரமணியன்

சிவத்திரு.
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சிவத்திருமதி.

மைதிலி

சிற்பம் ச�ொல்லும் கதைகள் - 11

ஓவியங்களில்

தேவார மாண்பு

'திருநீலகண்டம்' என்ற இந்த மின்
புத்தக வடிவத்தின் ஆசிரியராக இருக்கும்
நண்பர் நித்யானந்தம் க�ோயில்கள் பற்றி
ஒரு த�ொடர் எழுதுங்கள் என்று கூறினார்.

உற்சாகப்படுத்தினார். வருடங்கள் பல கடந்து
விட்டதால் சிலது மட்டும்தான் நினைவில்
இருந்து விலக, பல அப்படியே பசுமையாக
பதிந்து உள்ளன. சற்று தயக்கத்துடன் தான்
நான் இந்த த�ொடரை ஆரம்பித்தேன்.

நானும் அவரும் சுமார் 10, 12
வருடங்களாக பல க�ோயில்களுக்கு முக்கியமாக பாடல் பெற்ற க�ோயில்களுக்கு
சென்று வந்துள்ளோம். அப்பொழுது அவர்
மிகவும் வயதில் சிறியவராக இருந்தார்.

ச � ொன்னா ல் ந ம்ப ம ா ட் டீ ர ்க ள் .
இறைவனுடைய அருளால் அடுத்தடுத்து
என்னென்ன எழுத வேண்டும் என்பதை
யார�ோ ஒருவர் அல்லது ஏத�ோ ஒரு
ச�ொற்பொழிவு அல்லது ஏத�ோ ஒரு புத்தகம்
என் கையில் வந்து சேர்ந்து விடும் என்னிடம்.
அது என்னை வழி நடத்திச் சென்று சுமார்
9, 10 மாதங்களாக எழுதி வருகிறேன்.

www.templeyatra.com என்ற பெயரில்
சுமார் 16,000 பாடல்களை அவரே தட்டச்சில்
பதிவு செய்து வலைதளத்தில் பதிவு
செய்தபடியே இருந்தார். அது சம்பந்தமாக
அடிக்கடி இது ப�ோன்ற பல க�ோயில்
பயணங்களை நாங்கள் மேற்கொண்டு
வந்தோம். அதில் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை
வைத்து நீங்கள் எழுதுங்கள் என்று

திருநீலகண்டம்

கடந்த நான்கு மாதங்களாக ஒரே
ஒரு புத்தகத்தைப் பற்றி என் மனதை
க�ொள்ளை க�ொண்ட புத்தகத்தை எழுதியது
மிகவும் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.
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அவற்றில் சுந்தரருடைய வரலாற்று
ஓவியங்கள் தான் நமக்கு கிடைத்துள்ளன.
பெரும்பாலான ஓவியங்கள் நாயக்கர்
கால ஓவியங்களால் மூடப்பட்டு நமக்கு
கிடைக்காமல் ப�ோய்விட்டன.
தஞ்சை பெரிய க�ோயிலில் சாந்தாரம்
எனக் கூறப்படும் சுற்று அறைகள் இரு
தளங்களிலும் காணப்படுகின்றன. தற்போது
அங்கு சென்று பார்ப்பதற்கான அனுமதி
முழுவதுமாக மறுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே
அங்கு சுவர்களில் வரையப்பட்ட ச�ோழர்
காலத்து ஓவியங்களை பார்ப்பது என்பது
மிகவும் முடியாததாக ஒன்றுதான்.
சு ந ்த ர ரு டை ய தி ரு ம ண ம் ,
சிவபெருமான் தடுத்தாட்கொள்ளுதல்,
திருவெண்ணெய்நல்லூரில் க�ோயில் பதிகம்
பாடுதல் ஆகிய மூன்று காட்சிகள் மிக
அழகான ஓவியமாக தீட்டப்பட்டுள்ளதாக
பாலசுப்பிரமணியம் கூறுகிறார்.

உங்களில் பலர் இந்நேரம் அந்த புத்தகத்தின்
பெயரை மனப்பாடம் கூட செய்திருப்பீர்கள்.
ஆ ம் ! ம ா ம னி த ர் கு ட வ ா யி ல்
பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் எழுதிய
'தேவார மாண்பும் ஓதுவார் மரபும்' தான்
அந்த புத்தகம். அதனுடைய முத்தாய்ப்பாக
அதன் இறுதிப் பகுதியை இந்த மாதம்
எழுதலாம் என்று நினைக்கிறேன்.
525 பக்கங்கள் க�ொண்ட அந்த
புத்தகத்தில் சுமார் கடைசியாக ஒரு 28
பக்கங்களை ஓவியங்கள் சம்பந்தப்பட்டு
அவர் எழுதியிருக்கிறார். அதை சுருக்கமாக
உங்களுக்கு தருவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி
அடைகிறேன்.

சு ந ்த ர ரை த டு த்தாட்கொ ள் ளு ம்
காட்சியில்இ கரணத்தான் பிடித்து படிக்கும்
ஓலையின் ஒரு பகுதி கூட நமக்கு தெளிவாக
தெரிகின்றது என்கிறார். அதில் ச�ோழர் கால
எழுத்து 'அமைதியில் இப்படி அறிவன்
இவை என் எழுத்து' என்ற வாசகம் கூட
நம் கண்ணில் புலப்படுகின்றது என்று
கூறியிருக்கிறார். இதை படிப்பதற்கு மிக
அதிசயமாக இருக்கிறது. நேரில் பார்த்தால்
நாமெக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும�ோ
தெரியவில்லை.

ச ே க் கி ழ ா ரி ன் பெ ரி ய பு ர ாண ம்
த�ோன்றுவதற்கு 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
தஞ்சை பெரிய க�ோயிலில் ராஜராஜன் தேவார
மூவர் வரலாற்றை பிரஸ்கோ ஓவியங்களாக
எழுத செய்து மகிழ்ந்திருக்கிறான் என்று
ஆசிரியர் கூறுகிறார்.

அடுத்து திருப்புடைமருதூர் க�ோபுர
ஓவியத்தில் திருஞானசம்பந்தருடைய வரலாறு
சிறப்பாக ஓவியமாக தீட்டப்பட்டுள்ளது.
சு வ ா மி தி ரு க்க ோ யி ல் க� ோ பு ர ம் 5
நிலைகளை உடையதாக இருக்கிறது.
இந்த ஐந்து தளங்களிலும் உட்புற சுவர்களில்

திருநீலகண்டம்
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திருவாரூரில் உள்ள தேவாசிரிய
மண்டபத்தில் கூட கி.பி. 1700-ம் வருடத்து
ஓவியங்களை காணலாம் என்கிறார். தேவாரம்
பாடி திருக்கதவம் திறக்கின்ற ஓவியக்காட்சி
திகழும் இடத்திற்கு அண்மையிலேயே ஆரூர்
திருக்கோயிலில் நிகழ்ந்த திருவிழா காட்சி
இடம் பெற்றுள்ளது என்றும் கூறுகிறார்.
திருமறைக்காடு எனப்படும் வேதாரண்யம்
வேதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயிலின் சுவரில்
பெரிய புராணம் முழுவதும் வண்ண
ஓவியமாக தீட்டப்பட்டு காட்சியளிக்கின்றன.
திருநாட்டியத்தான்குடி என்ற திருத்தலத்தில்
மாணிக்கவாசகர் திருக்கோயில் நகரத்தாரால்
முழுவதும் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஓவியம் இன்றும்
சிறப்பாக இருக்கிறது என்கிறார்.

தூண்களிலும் ப�ோதிகைகளிலும் 16, 17
ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த வண்ண
ஓவியங்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன
என்கிறார் ஆசிரியர். எனக்கும் ஒருமுறை
அவற்றை சென்று பார்த்து அனுபவிக்கும்
பேரு கிடைத்தது.

ச�ோழ நாட்டு காவிரி வடகரைத்
தலங்களில் ஒன்றாக திருமங்கலக்குடி
திருக்கோயிலில் விதானத்தில் இரண்டு
கட்டங்களில் வண்ண ஓவியங்கள் உள்ளன
என்கிறார். இவை சுமார் 300 ஆண்டுகள்
முற்பட்ட நாயக்கர் கால படைப்பு என்கிறார்
ஆசிரியர்.

அடுத்து பட்டீஸ்வரத்தில் முத்துப்பந்தல்
காட்சி ஓவியமாக சிறப்பாக இருக்கிறது
என்றார். அச்சுதப்ப நாயக்கர் அவர்
மனைவி மூர்த்தி மாம்பா ஆகிய�ோரது
உருவச் சிலைகளைப் பார்க்கலாம். அத�ோடு
தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்குள்ளும்
ஓவியக் காட்சிகளை இவர்தான் இடம்
பெறுமாறு செய்து உள்ளார்.

நாங்கள் ஆசிரியரை நேரில் சென்று
பார்த்த ப�ோது - "சுமார் 25 வருட கால
உழைப்பு இந்த புத்தகம்" என்றார். அதனால்
அவசியம் இந்த புத்தகத்தை அனைவரும்
உங்கள் வீட்டில் வைத்துக் க�ொள்ளும்படி
வேண்டிக்கொள்கிறேன்.

நாயக்கர் கால ஓவியப் பணியில்
அமைந்த முத்துப் பந்தல் காட்சியில்
ஞானசம்பந்தரும் அடிகளும் வீதியில்
பாடிக் க�ொண்டே நடந்து வர அவர்கள்
மேல் வெப்பம் தாக்காதவாறு
விண்ணில் பூதகணங்கள் முத்து
பந்தலை பிடித்து வரும் நிகழ்ச்சி
வண்ண ஓவியமாக திகழ்கிறது
98406 70660
என்கிறார் ஆசிரியர்.

கி. ம�ோகன்

திருநீலகண்டம்
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ஒருமுறை இந்த புத்தகத்தை
சிறப்பாக நிதானமாக படித்துவிட்டு
அந்தந்த ஊருக்கு சென்று அந்த
கல்வெட்டுக்களையும் முடிந்தால் பார்த்து
படித்து அனுபவிக்க வேண்டுகிறேன்.
தாராசுரம் ப�ோன்ற க�ோயில்களில்
சிற்ப வடிவத்தில் எளிதாக நிதானமாக
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இருக்கிறது. அத�ோடு மிகுந்த பக்திய�ோடும்
பாவத்தோடும் சிறப்பாக அவர் பாடுகிறார்.
அவசியம் மயிலை க�ோயிலுக்கு சென்று
கயிலைநாதனையும், கற்பகாம்பாளையும்
தரிசித்து விட்டு, சத்குருநாதன் அவர்களையும்
பார்த்து அவரிடம் இருந்து ஒரு பாடலைக்
கேட்டு இன்புற்று பிறகு வெளியே வருமாறு
கேட்கிறேன். இதுப�ோல ஒவ்வொரு
க�ோயிலிலும் ஒரு காலத்தில் பாடல்கள்
ஒலித்துக் க�ொண்டே இருந்தன. ஆனால்
தற்போது பல க�ோயில்களில் இல்லை.
அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம்.
குடவாயில் பாலசுப்ரமணியம் ஐயா அவர்களின்
புத்தகத்தை சிறப்பாக படித்து விட்டால்
அந்த க�ோயிலுக்குள் செல்லும்பொழுது
(நம் மனக்கண் ப�ோல) மனக் காதுகளில்
கண்டிப்பாக அந்த தேவார தமிழ் பண்
இசை கேட்கும். ஆம்... கண்டிப்பாக கேட்கும்.

பார்த்து அனுபவிக்க வேண்டுகிறேன்.
இம்மாத கட்டுரையில் கூறியுள்ள சில
க�ோயில்களுக்கு சென்று நிதானமாக
ஓவியங்களையும் பார்த்து அனுபவிக்கும்படி
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

அந்தப் பாடலை நாமும் மனதார
பாடிக் க�ொண்டு இறைவனை துதித்து
இன்புற்று வெளி வருவ�ோம் என்று கேட்டுக்
க�ொள்கிறேன். இறைவன் அருள் என்று நான்
கூறியதை நீங்கள் நம்பாமல் இருந்தால்
நான் என்ன செய்யட்டும்?

நான் த�ொடர்ந்து ச�ொல்லிக் க�ொண்டு
வருவது ப�ோல க�ோயிலுக்கு ப�ோன�ோம்
வந்தோம் என்று இருக்கக் கூடாது. உள்ளே
சென்று நம் ஐம்புலனுக்கும் தகுந்த ஒரு
இறை அனுபவத்தை பெறுவதற்கான
மனத�ோடு உள்ளே சென்றால் இந்த
சிற்பங்களும் ஓவியங்களும் கண்ணில்
படும். அத�ோடு சில க�ோயில்களில்
இ ன் று ம் ஓ து வ ா மூ ர் த் தி க ள் ப ா டி
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.

இத�ோ சில நாட்களுக்கு முன்னால்
க�ோயில் கட்டுமானங்கள் என்ற த�ொடர்
வகுப்பு ஒன்று நடைபெற்று வருகிறது. அதில்
நான் சேர்ந்துள்ளேன். க�ோயில் சுற்றியுள்ள
ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் பெயர் என்ன? அதை
எப்படி கட்டுகிறார்கள்? என்பதை மிக மிகச்
சிறப்பாக கூறுகிறார்கள். நீங்களும் இந்த
வகுப்பில் கலந்துக் க�ொள்ளலாம்.

சமீபத்தில் மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர்
க�ோயிலில் ஓதுவாமூர்த்தியாக விளங்கும்
திரு. சத்குருநாதன் அவர்களுடைய
உரையாடல் நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கு
பெற்றேன். முறைப்படி மிகச் சிறப்பாக
பயிற்சி பெற்ற அவர் குரலும் தேனாக
திருநீலகண்டம்

இந்தக் க�ோயில் கட்டுமானம் பற்றிய
நுணுக்கங்கள் பற்றி அடுத்த மாதம் நாம்
பார்க்கலாம். 
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மார்க்கண்டேயர் வலம் வரும் சப்த ஸ்தான தலங்கள்

அருள்மிகு ப்ருஹத் சுந்தர குஜாம்பிகை
சமேத மஹாலிங்கேஸ்வரர், திருவிடைமருதூர்

அருள்மிகு அழகாம்பிகை சமேத
மன�ோக்கியநாத சுவாமி, திருநீலக்குடி

அருள்மிகு அபிராம சுந்தரி சமேத
சுந்தரேசுவரர், இலந்துறை

அருள்மிகு ச�ௌந்திர நாயகி சமேத
ச�ோமநாதர், ஏனாதி மங்கலம்

அருள்மிகு அறம் வளர்த்த நாயகி சமேத
கம்ப ஹரேஸ்வரர், திருபுவனம்

அருள்மிகு அபிராமியம்பாள் சமேத
ஐராவதேஸ்வரர், மருத்துவக்குடி

அருள்மிகு கிரிகுஜாம்பிகை சமேத
நாகநாதேஸ்வரர், திருநாகேஸ்வரம்

திருநீலகண்டம் 10 செப்டம்பர் 2022
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பூவாளூர் உறையும்

ஞான தீக்ஷிதன்

சைதை
சு. சுரேஷ் பிரியன்
99402 74980

சேவற்கொடிய�ோனின் திருப்புகழ்
தலங்கள் த�ொடர் கட்டுரை வெற்றிகரமாக
இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவுற்று, இம்மாதம்
இருபத்து நான்காவது தலமாக மழவ நாட்டின்
காவிரி கால்வாய்கள் நிறைந்த 'பூவாளூர்'
திருத்தலத்தினை தரிசிக்க உள்ளோம்.

மயில் மீதமர்ந்து வள்ளி தெய்வானையுடன்
அருட்காட்சி அளிக்கின்றார்.

ஒரு காலத்தில், பூக்கள் நிறைந்த
நந்தவனச் ச�ோலையாக இருந்த இடம்
என்பதால் பூவாளியூர் என்று அழைக்கப்பட்டு,
பின்னாளில் பூவாளூர் என மருவியதாகச்
ச�ொல்வர். புராணத்தில், மன்மதனுக்கும்
ரதி தேவிக்கும் ஈசன் ரிஷபாரூடராகக்
காட்சி தந்த தலம் என்பதால், இந்த ஊர்
மன்மதபுரம் என்றும் அழைக்கப்பட்டதாகத்
தெரிவிக்கிறது ஸ்தல புராணம்.

என்னும் அழகான திருப்புகழினை
இத்தல முருகப்பெருமான் மீது அருளியுள்ளார்
அருணகிரிநாதர்.

மூலவர் திருமூலநாத சுவாமி, இறைவி
குங்கும சவுந்தரி அம்பாள். முருகப்பெருமான்
ஆறு திருமுகங்களும் பன்னிரு கரங்களுடன்,

திருநீலகண்டம்

"காலன் வேற்கணை யீர்வா ளாலமு
நேர்க ணாற்கொலை சூழ்மா பாவிகள்
காம சாத்திர வாய்ப்பா டேணிக ...... ளெவரேனுங்"

தை அமாவாசை நாளில் வந்து
வ ணங் கி ன ா ல் , மு ன் ன ோ ர ்க ளி ன்
ஆசீர்வாதமும் இறைவனின் பேரருளும்
கிடைக்கும் அற்புதமான தலம். தர்ப்பணம்
செய்து விட்டு, வெள்ளை வாரண விநாயகப்
பெருமானுக்கு அருகம்புல் மாலையும்,
திருமூலநாதருக்கு வில்வ மாலையும் சாத்தி
பிரார்த்தனை செய்தால், பித்ருக்களின்
சாபத்தில் இருந்து விடுபடலாம்.
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காமனை எரித்த பின்பு, கணவனை
இழந்த ரதி பெருமானிடத்தில் மனமுருகி
வேண்டி தவம் இயற்றிட, எல்லாம் வல்ல
சிவபெருமான் திருமூலநாதராய் இத்தலத்திலே
காட்சி க�ொடுத்து மன்மதனை உயிர்பிக்கச்
செய்ததால் இத்தலம் 'ரதிக்குப் பதி அளித்த
தலம்’ என்று ப�ோற்றப்படுகின்றது
ஞானசம்பந்தர், கச்சியப்ப சுவாமிகள்
மு தலான� ோ ர் இ ந ்த த் தல த் து க் கு
வந்து இறைவனைத் தரிசித்துப் பாடிப்
ப ர வி யு ள்ள ன ர் . இ த ்த ல தி ரு மு றை

கிடைக்கப்பெறவில்லை. மேலும் இத்தல
சிறப்பாக இறைவனும் இறைவியும் கிழக்கு
ந�ோக்கி சந்நிதி க�ொண்டு திருமண
க�ோல காட்சி அளிக்கின்றனர். திருச்சுற்று
வலம் வரும் ப�ொழுது சுவாமி அம்பாள்
இருவரையும் ஒருசேர வலம் வரும் சிறப்பு.
திருச்சி அருகே லால்குடியிலிருந்து
வடக்கே புள்ளம்பாடி சாலையில் மூன்று
கி.மீ. பயணித்தால் பூவாலூரை அடையலாம்.
வாருங்கள் நாமும் சென்று வழிபட்டு
மகிழ்வோம். 
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3
5

குலச்சிறை நாயனார்
குங்கிலியக்கலய நாயனார்

ஆவணி அனுஷம்
ஆவணி மூலம்
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சேய�ோன் வழிபட்ட ம. நித்யானந்தம்
சேயாற்று ஈசன்
98413 98516

அசுரர்களை அழித்த முருகப்பெருமான்,
அதனால் ஏற்பட்ட த�ோஷம் நீங்க பல
தலங்களில் சிவபூஜை செய்து வழிபட்டார்.
அவ்வாறு வழிபட்ட தலங்களுள் ஒன்று
'செய்யாறு' என்னும் திருத்தலம். சேயான
முருகப்பெருமான் சிவ வழிபாட்டிற்கு
த� ோ ற் று வி த ்த ந தி யி ன் கரை யி ல்
அமைந்துள்ளதால் இத்தலம் 'சேயாறு' என்று
பெயர் பெற்று, பின்னர் மருவி 'செய்யாறு'
என்று அழைக்கப்படுகிறது. முருகனுக்கு
'சேய�ோன்' என்ற பெயரும் உண்டு.
காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து 30 கி.மீ.
த�ொலைவில் உள்ளது. பேருந்து நிலையத்தில்
இருந்து சுமார் 1 கி.மீ. தூரம் செல்ல வேண்டும்.
க�ோயில் இருக்கும் பகுதி 'திருவத்திபுரம்'
என்று அழைக்கப்படுகிறது. தேவர்களுக்கும்,
முனிவர்களுக்கும் சிவபெருமான் இத்தலத்தில்

வேதத்துக்கு ப�ொருள் கூறி அருளினார்.
அதனால் இத்தலம் 'திருவ�ோத்தூர்' என்ற
பெயர் பெற்றது. அதனால் இத்தலத்து மூலவர்
'வேதபுரீஸ்வரர்', 'வேதநாதேஸ்வரர்' என்று
அழைக்கப்படுகிறார்.
மூலவர் சதுர வடிவ ஆவுடையுடன்,
பெரிய லிங்க வடிவில் அழகாக காட்சி
அளிக்கின்றார். அம்பாள் 'இளமுலை
நாயகி', 'பாலகுஜாம்பிகை' என்னும்
திருநாமங்களுடன் தரிசனம் தருகின்றாள்.
பிரகாரத்தில் நர்த்தன விநாயகர், வள்ளி
தேவசேனா சமேத சண்முகர், பஞ்ச பூதத்
தலங்களைக் குறிக்கும் பஞ்ச லிங்கங்கள்,
ஆ தி கேச வ ப் பெ ரு ம ா ள் , பை ர வ ர் ,
நவக்கிரகங்கள் தரிசனம் தருகின்றனர்.
சி வ பெ ரு ம ா னி ன் ஆ ணை ப ்ப டி ,
த�ொண்டைமான் என்னும் அரசனின்
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படைக்குத் துணையாக நந்திதேவர்
சென்றதால், இங்கு மூலவருக்கு எதிர்
திசையில் திரும்பியுள்ளார்.

மக்கள் இங்கு வழிபாடு நடத்துகின்றனர்.
அதனால் நாகத்தினால் ஏற்படும் த�ோஷங்கள்
நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.

ஒருசமயம் க�ோயிலில் இருந்த பனை
மரங்கள் எல்லாம் ஆண் பனைகளாக
இருப்பதைக் கண்டு மாற்று சமயத்தவர்
நகையாடினர். தல யாத்திரையாக அங்கு
வந்த ஞானசம்பந்தரிடம் அடியார்கள் இதுபற்றி
தெரிவிக்க, அவரும் பதிகம் பாடி ஆண்
பனையை பெண் பனையாக மாற்றினார்.

தேவாரப் பாடல் பெற்ற த�ொண்டை
ந ா ட் டு த் தல ங ்க ளு ட ள் இ து 8 வ து
திருத்தலம். திருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகம்
பாடியுள்ளார். அருணகிரிநாதர் இத்தலத்து
முருகனை தமது திருப்புகழில் பாடியுள்ளார்.

இக்கோயிலின் பிரகாரத்தில் 11
தலையுள்ள நாக தேவதை உள்ளது.
திருஞானசம்பந்தர் ஆண் பனையை பெண்
பணையாக மாற்றியதால் அதிர்ச்சி அடைந்த
மாற்று சமயத்தவர் அவரைக் க�ொல்ல க�ொடிய
நஞ்சுள்ள பாம்பை ஏவினர். சிவபெருமான்
பாம்பாட்டியாக வந்து நாகத்தைப் பிடித்துச்
சென்று சம்பந்தரைக் காப்பாற்றி அருளினார்.
இதை நினைவு கூறும் இந்த நாக தேவதை
சன்னதியில் சனிக்கிழமை ராகு காலத்தில்

இக்கோயிலின் தல விருட்சமான
பனை மரம் வெளிப்பிரகாரத்தில் உள்ளது.
தல தீர்த்தமான கல்யாணக�ோடி தீர்த்தம்
க�ோயிலின் அக்னி மூலையில் உள்ளது.
தை மாதம் ரத சப்தமியை முன்னிட்டு
10 நாட்கள் பிரம்மோற்சவம் சிறப்பாகக்
க�ொண்டாடப்படுகிறது.
இக்கோயில் காலை 6 மணி முதல்
மதியம் 12 மணி வரையிலும், மாலை 4
மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரையிலும்
நடை திறந்திருக்கும். 


கண்டுபிடியுங்களேன் - செப்டம்பர் 2022
விடைகள் 17ம் பக்கம்
1. துர்வாச முனிவரின் தாய் தந்தை யார்?
2. சிவபெருமானிடம் தான் யார் தலையில் கை வைத்தாலும் அவர்கள் சாம்பலாகும்
வரம் பெற்ற அரக்கன் யார்?
3. சுயம்பு நடராஜர் உள்ள தலம் எது?
4. கல்லானைக்குக் கரும்பருத்திய படலத்தில் வரும் பாண்டிய மன்னின் பெயர் என்ன?
5. பெருமான் ஊர்த்துவ தாண்டவம் ஆடிய தலம் எது?
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அம்பிகையின் ஆட்சி பீடங்கள் – 20

மராட்டியம் க�ோலாப்பூர் மகாலக்ஷ்மி

கரவீர பீடம்

க�ோலாப்பூர் மகாலக்ஷ்மி திருக்கோயில்
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் புராதனமானது.
சக்தி பீடங்களுள் ஒன்றாக இக்கோயில்
விளங்குகிறது. அம்பாள் சிம்ம வாகனத்தின்
மீது எழுந்தருளிக் க�ோலாசுரன் என்னும்
அரக்கனை வதம் செய்த இடமாக க�ோலாப்பூர்
திகழ்கிறது. மேலும் பிரளய காலத்தில்
உலகமே நீரில் மூழ்கிய ப�ோது க�ோலாப்பூர்
பகுதியை மட்டும் தனது வீரத்தால், கரத்தால்,
தூக்கிப் பிடித்து லக்ஷ்மிதேவி காத்ததாகத்
தலபுராணம் கூறுகிறது.
க�ோலாப்பூர் என்றதுமே நமக்கு
'க�ோலாஸுர பயங்கரீ' என்னும் மகாலக்ஷ்மி
அஷ்டக வரிகள்தான் நினைவுக்கு வரும்.
க�ோலாஸுரன் என்னும் அரக்கனை சிம்ம

வாகினியாக வந்து தேவி மகாலஷ்மி வதம்
செய்த தலம் க�ோலாப்பூர் என்று 'கர
வீர மகாத்மியம்' என்ற நூல் கூறுகிறது.
பயங்கரி என்ற வார்த்தையில் தான்
பயங்கரம் இருக்குமே தவிர அன்னையின்
முகத்தில் இருக்காது. தவிர, தன்னை
அணுகும் பக்தர்களுக்கு செல்வத்தை
வாரிவாரி வழங்கும் தயாபரி அவள். தன்னை
உள்ளன்போடு நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு
எப்போதுமே அவள் வரப்ரசாதி தான்.
சரஸ்வதி, சிவாநதி, கும்பிநதி, பாக்வதி,
பத்ராநதி என்னும் ஐந்து புண்ணிய நதிகள்,
கூடும் 'பஞ்ச கங்கா' என்ற தனிச் சிறப்பும்
க�ோலாப்பூருக்கு உண்டு.
அகத்தியர் தென்பகுதி யாத்திரை
முடித்துக் காசிக்குச் செல்லும் வழியில்
களைப்பு மிகுந்து சிரமப்பட்டார். அப்போது
சர்வேஸ்வரன் காட்சியளித்து 'தக்ஷிண
காசி' க�ோலாப்பூரில் தங்கினாலே உத்தர
காசியில் வாழ்ந்ததற்குச் சமம் என்று
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அருள்புரிந்தார். இதைத் த�ொடர்ந்து
அகத்தியரும், அவரது மனைவி ல�ோப
முத்திரையும் க�ோலாபுரியிலேயே வாழ்ந்ததாக
புராணம் கூறுகிறது.
சூரியதேவன் வருடத்தில் மூன்று நாட்கள்
தேவி மகாலக்ஷ்மி அவர்களுக்கு மரியாதை
வழங்குவதாக கூறப்படுகிறது. ப�ொதுவாக
இது, ரத சப்தமி என்ற சடங்கை ஒட்டி
வருவதாகும். இந்த பண்டிகை ஒவ்வொரு
வருடமும் ஜனவரி மாதத்தில் வருகிறது.
இக்கோயில் பல்வேறு சிறப்புகள் க�ொண்ட
அதிசயக் க�ோயிலாகும். ஜனவரி 31 மற்றும்
நவம்பர் 9 தேதிகளில் லக்ஷ்மி தாயாரின்
பாதங்களிலும், பிப்ரவரி 1 மற்றும் நவம்பர்
10 தேதிகளில் மார்பிலும், பிப்ரவரி 2 மற்றும்
நவம்பர் 11 தேதிகளில் முழு உருவத்திலும்
சூரியனின் ஒளி கர்ப்பக்கிரகப் பலகணி
வழியாக விழுகிறது.

வைரமும் கலந்து செய்யப்பட்டு, சிலா
ரூபத்தில் ஒரு சதுரமான கல்லின் மீது,
நின்ற திருக்கோலத்தில் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி
அருள்பாலிக்கிறாள். சுவரில் தேவியின் ஸ்ரீ
யந்திரம் ப�ொறிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவியின்
சிரத்தின் மேல் ஆதிசேஷன் குடையாக விளங்க,
பின்னால் சிம்ம வாகனமும், நான்கு கரங்களும்
க�ொண்டு தாமரையின் மேல் நிற்கிறாள்.
கீழ் வலது கரத்தில் கிச்சிலி பழத்தையும்,
வலது மேல் கரத்தில் க�ௌம�ோதமி என்னும்
தண்டத்தையும் காணலாம். இடது மேல்
கரத்தில் ஒரு கேடகம் என்னும் கவசத்தையும்,
கீழ் இடது கரத்தில் பானபாத்திரம் என்னும்
கிண்ணத்தையும் பார்க்கலாம்.
இக்கோயிலின் வெளிப் பிரகாரத்தில்
நவக்கிரகங்கள், மகிஷாசுரமர்த்தினி, விட்டலரகுமாயி, சிவன், விஷ்ணு, துளஜா பவானி
மற்றும் இதய தெய்வங்களின் சன்னதிகள்
உள்ளன. க�ோயில் வளாகத்தில் மணிகர்ணிகா
குண்டம் என்னும் திருக்குளமும், அதன்
கரையில் விஸ்வேஷ்வர் மகாதேவருக்கான
திருக்கோயிலும் இருக்கிறது.

சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற,
உலகுக்கே அன்னையாக விளங்கும்
தேவி பராசக்தியை நவராத்திரியின்
ஒன்பது நாள்களும் துர்கா, லக்ஷ்மி,
சரஸ்வதி என மூன்று ரூபங்களிலும்
வணங்குகிற�ோம். நவராத்திரி க�ோலாகலமாகக்
க�ொண்டா ட ப ்ப டு ம் ஆ ல ய ங ்க ளு ள்
க�ோலாப்புரி மகாலக்ஷ்மி திருக்கோயில்
மு க் கி ய அ ங ்க ம் வ கி க் கி ற து .
நவராத்திரி அன்று க�ோலாப்பூர்
' க ர் வீ ர் நி வ ா ஸி நி ' எ ன் று ம்
மகாலக்ஷ்மியை அலங்கரிக்கத்
'அம்பாபாய்' என்றும் ப�ோற்றப்படும்
திருப்பதி தேவஸ்தானத்திலிருந்து
க�ோலாப்பூர் மஹாலக்ஷ்மி ஆலயத்தில்
பெருமாளின் பரிசாகப் பட்டுப்
40 கில�ோ எடையுள்ள மிக உயர்ந்த
புடவைகள் அனுப்பும் வழக்கம்
ஒளி ப�ொருந்திய கல்லும்,
இன்று வரை த�ொடர்கிறது.
98400 95919
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நவராத்திரி முதல் நாள் கலச பூஜையுடன் த�ொடங்கி
ஒவ்வொரு நாளும் விமரிசையாக நடைபெறும். அஷ்டமி
இரவு தாயார் தூங்காமல் நகர்வலம் வருவதாக ஐதீகம்.
மறுநாள் விடியற்காலை 'தேவி ஸப்தஸதி' பாராயணத்துடன்
ஹ�ோமம் மற்றும் பூரணாஹுதியுடன் நவராத்திரி உற்சவம்
நிறைவடையும். இக்கோயிலின் மற்றொரு சிறப்பு தாயாருக்குச்
செய்யப்படும் ஆரத்தி. தினமும் ஐந்து முறை ஆரத்தி
நடைபெறும்.
திருமணம், புத்திரப் பேறு என தாயாரிடம் வேண்டுதலை
வைப்பவர்கள், வேண்டுதல் பலித்தவுடன், அபிஷேகம்
செய்து புடவை சாற்றுவது வழக்கம். இத்தகைய பெரும்
சிறப்பு வாய்ந்த க�ோலாப்பூர் சென்று மஹாலக்ஷ்மி தாயாரை
வணங்கி சகல ச�ௌபாக்கியங்களையும் ஐஸ்வர்யங்களையும்
பெறுவ�ோம்.


வாரியார் ம�ொழிகள்
சமாராதனை என்பது என்ன? சம் - நல்ல, ஆராதனை - வழிபாடு. இறைவனுக்குச்
செய்வது நல்ல ஆராதனை. ஏழைகட்குச் செய்வது சம் ஆராதனை, சமாராதனை.
இறைவனுக்கு நிவேதித்த சர்க்கரைப் ப�ொங்கல், ஏழை வயிற்றுக்கு வராது;
ஏழைகளுக்கு இட்ட சர்க்கரைப் ப�ொங்கல் ஏழையுள்ளத்தில்
இருக்கின்றன இறைவனுக்கும் சேரும்.
இதற்கு ஓர் உதாரணம் கூறுகின்றேன். தபால்களை நேரே
தலைமைத் தபால் நிலையத்தில் சேர்த்தால் வீதிகளில் உள்ள
தபால் பெட்டிக்கு வரமாட்டா. ஆனால், வீதிகளில் உள்ள தபால்
பெட்டியில் இட்ட தபால்கள் தலைமை அஞ்சல் நிலையத்துக்குச்
சேருமல்லவா?
தலைமை அஞ்சல் நிலையம் க�ோயிலில் உள்ள இறைவன்.
தபால் பெட்டிகள் ஏழை எளியவர்கள். ஆதலால்
இறைவனுக்குச் செய்யும் வழிபாட்டைப் பார்க்கினும்
ஏழைகளுக்குச் செய்யும் வழிபாடே உயர்ந்தது.

விடைகள் - செப்டம்பர் 2022
1. அத்திரி முனிவர், அனுசூயா தேவி, 2. பஸ்மாசுரன்
3. திருநல்லம் (க�ோனேரிராஜபுரம்), 4. அபிஷேக பாண்டியன்
5. திருவாலங்காடு
திருநீலகண்டம் 17 செப்டம்பர் 2022

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் குரு பூஜை

திருத்தினைநகர் (தீர்த்தனகிரி), கடலூர் மாவட்டம் - 05.08.2022

திருநீலகண்டம் 18 செப்டம்பர் 2022

அருள்மிகு கருந்தடங்கண்ணி உடனாகிய சிவக்கொழுந்தீசர், திருத்தினைநகர்

செந்நெலார்வயல் திருத்தினை நகருட் சிவக்கொழுந்தினைச் சென்றடை மனனே!

