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அட்டைப்படை விளக்கம்
வார்சடைய�ான் அருந்தி� 
நஞ்சமுதாக்கி� அம்பிடை

அமுதம் பெறுவதற்கா் ததவர்ளும், 
அசுரர்ளும் தேரு ேலைலை ேததகா்வும், 
வகாசுகி நகா்தலத ்யிறகா்வும் ப்காண்டு 
ெகாற்டலை ்லடநததெகாது, ஆை்காை விஷம் 
ததகான்றிைது. உை் உயிர்லைக் ்காக்கும் 
பெகாருட்டு சிவபெருேகான் அநத விஷதலத 
அருநதிைதெகாது, உேகாததவிைகார சிவபெருேகான் 
்ழுதலதப் பிடிதது நஞ்சு உளதை பெலவலதத 
தடுதது நிறுததினகார. அதனகால சிவபெருேகானின் 
்ண்டம் ்ருநீைதலத அலடநதது. எனதவ, 
சிவபெருேகானுக்கு 'திருநீை்ண்டர' என்ற 
திருநகாேம் ஏறெட்டது.
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ஆசிரி�ர் ்பககம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!
இலறவன் எங்கும் நீக்்ேற நிலறநதுளைகான். 

அலனதது உயிர்லையும் அவதன ்காதது 
அருளுகின்றகான். ஓரறிவு உளை உயிர்ள முதல 
ஆறறிவு உளை உயிர்ள வலர சிவபெருேகாதன 
அலனததிறகும் தலைவன். நேக்ப்லைகாம் அவர 
அருளுவது தெகால பிற உயிரினங்்ளுக்கும் 
அருளெகாலிக்கின்றகார.

அநத வல்யில நீர நிலை்ளில 
வகாழும் உயிர்ளுக்கு சிவபெருேகான் அருளும் 
நகாைகான ேகாசி ே்ப் பெருவிழகா இம்ேகாதததில 
ப்காண்டகாடப்ெடுகிறது. அன்லறை தினம் ெ்ை 
திருததைங்்ளிலும் தீரததவகாரி திருவிழகா 
நலடபெறும். குைங்்ள, ஆறு்ள, ்டற்லர 
உளளிட்ட நீரநிலை்ளில வகாழும் உயிரினங்்ளுக்கு 
அருளெகாலிக்் இலறவன் அநத இடங்்ளுக்த் 
எழுநதருளி தரிெனம் தருவகார.

ே கா சி  ே ் ம்  என் ற கா த ை  ந ே க்கு 
கும்ெத்காணததில நலடபெறும் ே்காே்ப் 
பெருவிழகா நிலனவுக்கு வரும். ென்னிரண்டு 
ஆண்டு்ளுக்கு ஒருமுலற வரும் அநத ே்காே்த 
திருவிழகா தெகால ஆண்டுததகாறும் நலடபெறும் 
இநத ேகாசி ே்த திருவிழகாவும் அங்கு விதெஷதே.

கும்தெஸவரர த்காயில உளளிட்ட ெை 
ஆைைங்்ளில இருநது உறெவ மூரததி்ள 
ே்காே்க் குைக்்லரக்கு எழுநதருளி தீரததவகாரி 
அளிப்ெகார்ள. அன்லறை தினம் இநத ே்காே்க் 
குைததில ் ங்ல், ைமுலன, ெரஸவதி, நரேலத, 
்காவிரி உளளிட்ட நதி்ள எழுநதருளுவதகா் 
புரகாணங்்ள கூறுகின்றன. எனதவ, அன்லறை 
தினம் இங்கு நீரகாடினகால இநத அலனதது 
நதி்ளிலும் நீரகாடிை ெைன் கிலடக்கும் என்ெது 

ப�ொருந்திய முப்புரை! பெப்புரை பெய்யும் புணர்முரையொல்
வருந்திய வஞ்சி மருங்குல் மன�ொனமணி! வொர்ெரைனயொன
அருந்திய நஞ்சு அமுதொக்கிய அம்பிரை! அம்புயனமல்
திருந்திய சுந்தரி அந்தரி �ொதம்என பெனனியனத.

-அபிைொமி �டைர் அருளிய அபிைொமி அந்தொதி

நம்பிக்ல். தறதெகாலதை விதிமுலற்ளுக்கு 
உட்ெட்டு ேக்்ள இததைங்்ளுக்குச் பென்று 
நீரகாடி, இலறவலன தரிசிதது வழிெகாடு பெயைைகாம்.

தேலும், இநத ேகாதம் நடரகாஜப் பெருேகானின் 
அபிதஷ் தினம் வருகிறது. வருடததில ஆறு 
நகாட்்ள ேட்டுதே நலடபெறுகின்ற அநத 
அபிதஷ்ததில ஒன்று ேகாசி ேகாதம் ெதுரததசி 
அன்று நலடபெறும். அன்ெர்ள தங்்ள 
இலைங்்ளுக்கு அருகில உளை ஆைைங்்ளில 
எநத தநரததில இநத அபிதஷ், அைங்்காரம் 
நலடபெறுகிறது என்ெலத அறிநதுச் பென்று 
வழிெகாடு பெயைைகாம்.

இனி, இநத இதழில 'நலவகாழ்வுத தரும் 
திருமுலறத தைங்்ள' பதகாடரில 'திருவலம்புேம்' 
தைதலதயும், அம்பில்யின் ஆட்சி பீடங்்ள 
வரிலெயில 'ஜம்மு - காஷ்மீர் தவஷ்ணவி' 
தைதலதயும், தெவறப்காடிதைகானின் திருப்பு்ழ்த 
தைங்்ளில 'வவள்ளிகேம்' தைதது முரு்லனயும் 
தரிசிக்் உளதைகாம்.

தேலும் 'கதை வ�ால்லும் சிறபஙகள்', 
அன்பும் அருளும், கும்பரகாணததின் 
மாசி மகம் பன்னிரு சிவாலயஙகள், 
ர�ாமநாைன் மடம் திருப்புகழ் ைல வழிபாடு 
ஆகிைலவ இடம் பெறுகின்றன. 'அன்பும் அருளும்' 
பதகாடர இநத ேகாதததுடன் நிலறவலடகிறது. 
அருலேைகான தததுவத பதகாடலர எழுதிை திரு. 
ஆதி சிவன் அவர்ளுக்கு அன்ெர்ள ெகாரெகா் 
எங்்ைது நன்றிலைத பதரிவிததுக் ப்காளகிதறகாம்.

அன்புடன்
ம. நித்ானந்தம்

பெகாறுப்ெகாசிரிைர
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தேதத தேதத 
சு. சுசரஷ் பிரி�ன்சு. சுசரஷ் பிரி�ன்
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வள்ளி பு்கழ் ்பாடும்

அழ்கான குன்று, ப்காெஸதலை ஆறு, 
வைலபவளி்ளுக்கு நடுதவ அலேநத அழகிை 
ந்ரேகான "பவளளி ந்ர" என்னும் அறபுத 
திருததைததிலன இம்ேகாதம் நகாம் தரிசிதது 
ேகிழ உளதைகாம்.

ரகாஜசிம்ே ெலைவன் தனது ெலட 
ெரிவகாரங்்ளுடன் ்காஞ்சியில இருநது 
புறப்ெட்டு வடதிலெ தநகாக்கி ெைணிதது 
ப்காண்டிருநதகான். இலடயிதை ப்காெஸதலை 
ஆறு ெகாயும் ் லரயிதை ெகாெலற அலேதது 
தங்கியிருநதகான். அன்தறகா சிததிலர ேகாததது 
பெௌரணமி, அப்ெகுதிதை பவளளி பூததது 
தெகாை ரம்மிைேகாய ்காட்சிைளிக்், ெலைவ 
ேன்னதனகா இவ்விைறல் சூழலில ேனம் 
ையிதது, இவ்விடததிறகு 'பவளளி ந்ர' 
என பெைரிட்டு இங்த் எம்பெருேகானுக்கு 
ஆைைம் எழுப்பிட எண்ணம் ப்காண்டகான்.

ெலைவர்ளின் தனிததுவேகான ெதினகாறு 
ெட்லட வடிவிதை தகாரகா லிங்்ததிலன "ெநதிர 
்ைகா லிங்்ம்" என குறிப்பிடுவர. அதன் 
அலேப்பிதை மூை லிங்  ்திருதேனி எடுப்பிதது, 
பிருதவி (ேண்) தைேகா  விைங்கும் ் காஞ்சிலை 
நிலனவில ப க்ாண்டு, இததை இலறவனுக்கு 
'பிருதவீச்வரர' என திருநகாேம் சூட்டியும், 
அம்லேக்கு 'புவதனஸவரி' என்ற திருநகாேம் 
சூட்டியும், ்ஜ பிருஷட வடிவிதை ்ருவலற 
அலேதது அழகிை ஆைைதலத எழுப்பி 
ப்காண்டகாடினகான். லிங்்ததின் மீது தகாரகா 
ெகாததிரதலத லவதது அபிதஷ ம்் பெயயும்தெகாது, 
அபிதஷ்த தீரததம் ெட்லட்ளின் வழிதை ெை 
கிலை்ைகா ப் பிரிநது வழிநது வரும் ் காட்சியிலன 
க்ாண ்ண் த க்ாடி தவண்டும்.

இததுலன அழகும், தேன்லேயும் 
வகாயநத இததிருததைததிறகு வருல் 

வ்வள்ளி நகர்
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புரிநத அருணகிரிந காதப் 
பெருேகான் ,  "அடல அரி 
ே்வு", "இலலைபைன நகாணி", 
"்ளைம் உளை", "குவைைம் 
ேலகு", "சி்ரி்ள இடிை", 
"பதகாயயில பெயயில", "லெைரவு 
தெகாலு", "பெகாருவன ்ளை". 
"வதன ெதரகாரு்" என்று ஒன்ெது 
திருப்பு்ழ் ெகாடல்லை நவரததினம் 
தெகாை அருளிச் பெயதுளைகார.

அதிலும் "வதன ெதரகாரு்" என்ற 
திருப்பு்ழ் மி்வும் தனிததுவேகான ெகாடல. 
எட்டு விதேகான ்ைப்புச் ெநதம் ப்காண்ட 
ஒதர ெகாடல இது ேட்டுதே. தேலும் 
இததிருப்பு்ழில வளளியின் பிறப்பு, 
வடிவழகு, தெச்சு, வளளி திலன ேகாவு 
ப்காடுததது, முரு்ன் வளளி மீது லேைல 
ப்காண்டது, அவள ்ரம் பிடிததது என 
அலனதது பெயதி்லையும் தீநதமிழகால 
தெகாறறி ெகாடியுளைகார.

முரு்ப் பெருேகான் சுேகார மூன்றடி 
உைரததில நின்ற த்காைததில ஒரு 
மு்மும், நகான்கு ்ரங்்ளும் ப்காண்டு 
்காட்சிைளிக்கின்றகார. பின்புறம் ேயில 
உளைது. இரு புறமும் வளளி-ததவைகாலன 
உளைனர.

ஆைைததிறகு பின்புறம் 
'ரஜதகிரி' என்ற சிறிை ேலை தேல 
இலறவன் சுைம்புவகா  தெகாேநகாதர, 
ேர்தவளளி அம்லேயுடன் 
்காட்சிைளிக்கின்றகார. ெநதிரன் 
வழிெட்டதகால 'தெகாேநகாதர' என்ற 
திருநகாேம் என்ற பெயதி கிலடக்்ப் 

பெருகின்றது. "பவளளிேலை 
சுைம்பு குருநகாதகா" என அருணகிரிநகாதர 

தெகாேநகாதலர இததை திருப்பு்ழ் ஒன்றில 
குறிப்பிடுகின்றகார.

த மி ழ ்  ஆநதி ர  எலலையில 
அலேநதுளை இததைம் தறபெகாழுது 
'பவளளிை்ரம்' என்று அலழக்்ப்ெடுகிறது. 
திருததணியிலிருநது ெளளிப்ெட்டு பெலலும் 
ெகாலையில 37 கி.மீ. பதகாலைவிலும், ஆநதிர 
ேகாநிைம் ந்ரியிலிருநது ெளளிப்ெட்டு 
வழிைகா் 20 கி.மீ. பதகாலைவிலும் இததைம் 
அலேநதுளைது. மி்ச்சிறிை கிரகாேம், ஆைைம் 
எப்பெகாழுதும் தரிசிக்கும் வகாயப்பு உளைது. 
அருகிதைதை திருத்காவிலை ெரகாேரிதது 
வரும் அன்ெர்ள உளைனர. வழிெகாட்டிறகு 
்ட்டகாைம் உதவுவகார்ள.

வகாருங்்ள நகாமும் பவளளி ந்ருக்கு 
ெைணிதது, பவளளி ந்ர உலறயும் வளளி 
ேணகாைலன வழிெட்டு ேகிழ்தவகாம்     
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சைவ சித்தாந்ததில் அன்பும் - அருளும்

அேரநீதி நகாைனகார புரகாணததில 
ஒரு தட்டில சிவனடிைகாரகா் 
வநத சிவபெருேகானின் அருள 
அலடைகாைேகான த்காவணமும், 
ேறபறகாரு தட்டில அன்பின் 
அலடைகாைேகான நகாைனகாரின் 
ெ ல த வ று  ப ெ ல வ ங் ்ளும் 
லவக்்ப்ெட்டுளைது. "அருதைகாடும் 
தகாழ்வுறும் வழக்்கால" என்று 
த ெ க் கி ழ கா ர  ப ெ ரு ே கானின் 
திருப்ெகாடலில குறிக்கின்றகார. 
அ தன் ெ டி ,  ெ ர ே சி வன கா ர 
அடிைவர்ளுக்கு எளிைவர ஆகும் 
தன்லே உலடைவர என்று தவதம் 
முதலிைலவ்ைகால பெகாலைப்ெடும் 
தன்லேக்கு ஏறெ, ெரேசிவனகாரின் 
தட்டும் அவலரப் தெகாைதவ 
எளிை தன்லேயுடன் தகாழ்நது 
நிறகின்றது. அன்ெரின் அன்பு ் காரணேகா்தவ 
பெருேகானின் அருள பெருகிைது. இது 
நகாம் ஏற்னதவ ெகாரதத "அருபைனும் 
அன்பீனும் குழவி" எனும் திருக்குலை 
நிலனவுப்ெடுததுகின்றது. ஆ்தவ அேரநீதி 
நகாைனகார புரகாணததில அன்பு என்ெலதயும் 
அருள என்ெலதயும் லெவ சிததகாநதம் 
கூறும் இைக்்ணப்ெடி தெக்கிழகார 
பெருேகானகார அலேக்கின்றகார.

இனி இறுதிைகா் அநதத தரகாசுத 
தட்டு ெேேகா் நிற் தவண்டும் 
என்ெதற்கா் நகாைனகார தம் 
ேலனவிதைகாடும் குழநலததைகாடும்,  ஆதி சிவன் ஆதி சிவன்

77086 6246877086 62468

அன்பும்அன்பும்அருளும்அருளும்
தரகாசில தனக்குரிை தட்டிதை ஏறி நிறகின்றகார. 
"அன்பினகால இலறவனகாரது திருநீறறில 

ப்காண்டு பெலுததிை உண்லே 
அடிலேத திறததில இதுவலர 
நகாங்்ள பிலழ பெயைவிலலை 
என்ெது  உண்லே எனில 
இநதத தரகாசு தநதர நிற்ட்டும்" 
என்று பெகாலலி திருநலலூர 
பெருேகாலன வணங்கியும் , 
திருலவநபதழுதலத விதிப்ெடி 
ஓதியும் தட்டிதை ஏறி நிறகின்றகார. 
அப்தெகாது நகாைனகாரின் "அன்புக்கு" 
ேகிழ்நது இலறவன் "அருள" 
பெயது ்காட்சி ப்காடுக்கின்றகார.  
தரகாசின் இரண்டு தட்டுக்்ளும் 
தநதர நிறகின்றன. அநதத 
தரகாலெதை விேகானேகாக்கி அதிதை 
இருக்கின்ற  நகாைனகாலரயும், 
அவர தம் ேலனவிைகாலரயும், 

குழநலதலையும் சிவதை கா ்ததில 
தெரக்கின்றகார எம்பெருேகான்.

பெரிை புரகாணததில ் ண்ணப்ெ நகாைகானகார 
புரகாணததில லெவ சிததகாநதததின்ெடி 
அன்பு ேறறும் அருள இவறறின் 
இைக்்ணங்்ள விைக்்ப்ெட்டுளைன. 
திண்ணனகார (்ண்ணப்ெ நகாைனகாரின் 

இைறபெைர) அவர நண்ெர நகாணன் 
வழி்காட்டுதலின்ெடி திருக்்காைததி 
ேலையில ஏறுகின்றகார.  இநத 
இடததில மூன்று திருப்ெகாடல்லைத 
பதகாடரச்சிைகா் லவதது தெக்கிழகார 
ப ெருே கான் நேக்கு அருள 
பெயகின்றகார. "முன்பு பெய தவததின் 

அமர்நீதி நாயனார்

கண்ணபப நாயானார்
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ஈட்டம் முடிவிைகா இன்ெேகான 
அன்லெ எடுததுக்்காட்ட" என்று 
751 ஆவது ெகாடல. ் ண்ணப்ெ 
ந கா ை ன கா ர  த ன்னுல ட ை 
முறபிறவி்ளில எலைகாம் பெயத 
தவததின் ஈட்டம் அவருக்கு 
்காைததிைப்ெர மீது முடிவிலைகாத 
இன்ெேகான அன்பிலன எடுததுக் 
ப்காடுக்கிறது. எனதவ இலறவன் 
மீது ப்காண்ட பெரும் அன்பும், 
தவட்ல்யும் பெரும் ்காதைகா் 
ேகாற இலறவனது ேலைைகான 
்காைததி ேலை மீது ஏறுகின்றகார 
்ண்ணப்ெ நகாைனகார.

ே ல ை  உ ச் சி யி ல 
் கா ை த தி ை ப் ெ ர  எ னு ம் 
குடுமிதததவர இருக்கின்றகார. 
அவலரக் ்காண ேலை மீது 
மிகுநத அன்புடன் ்ண்ணப்ெ 
நகாைனகார ஏறுகின்றகார. அவ்வகாறு 
அன்தெகாடு தேதை ஏறும் 
நகாைனகார மீது ேலையின் தேதை இருக்கும் 
இலறவனகார அருள திருதநகாக்்தலதச் 
பெலுததுகின்றகார. "அங்்ணர ்ருலண 
கூரநத அருள திரு தநகாக்்ம் எயத" 
என்று 753 ஆவது ெகாடலில தெக்கிழகார 
பெருேகான் ெகாடுகின்றகார. ் ண்ணப்ெநகாைனகார 
கீதழ இருநது ேலை தேதை அன்புடன் 
ஏறுகின்றகார. இலறவனகார தேதை ேலை 
மீது இருநது தன் அருளிலன நகாைனகார 
மீது பெலுததுகின்றகார.

அன்பு என்ெது உயிர்ள இலறவன் 
தேல லவப்ெது அது கீதழ இருநது தேல 
தநகாக்கிச் பெயைப்ெடுவது. அருள என்ெது 
உயிர்ள பெயயும் அன்பின் ்காரணேகா்  
இலறவன் உயிர்ள தேல பெலுததுவது. 
எனதவ அருள என்ெது தேதை இலறவனிடம் 

இருநது கீதழ உயிர்ள தநகாக்கி 
வருவது. எனதவ தகான் இதலன 
சிததகாநதததில ெததிநிெகாதம் 
என்று கூறுகின்ற கா ர ்ள . 
இதலனதை ் ண்ணப்ெ நகாைனகார 
புரகாணததின் இநத இடததில 
தெக்கிழகார பெருேகான் பதளிவகா் 
எடுததுக் ்காட்டுகின்றகார . 
ப ெ கா து வ கா ்  சி த த கா ந த 
ெகாததிரங்்ள இைக்்ணம் 
தெகான்று அலேநதும், அநத 
இைக்்ணததிறகு இைக்கிைேகா் 
நகாைன்ேகார் ளின் திருச்ெரிதங்்ள 
அலேநதிருக்கின்றன என்றும் 
பெரிைவர்ள கூறுவகார்ள.

லெவ சிததகாநதததின் 
அன் பு  ே ற று ம்  அருள 
என் ெ தன்  இை க் ்ணம் 
என்ெது உயிர்ள இலறவன் 
தேல பெயவது அன்பு. அநத 
அன்லெக் ் காரேணகா் லவதது 

உயிர்ளுக்கு இலறவன் வழங்குவது அருள.

இநத இைக்்ணததிறகு இைக்கிைேகா் 
தெக்கிழகார பெருேகான் அருளிை பெரிை 
புரகாணததில சுநதரமூரததி சுவகாமி்ள, அேரநீதி 
நகாைனகார, ் ண்ணப்ெ நகாைனகார ெரிதங்்ளில 
நகாம் சிை இடங்்லைச் சிநதிதததகாம். 
எனதவ உயிர்ைகாகிை நகாம் இலறவன் தேல 
அன்பு லவப்தெகாம். அதனகால இலறவனின் 
திருவருள நம்மில ெதிை தவண்டும். அவ்வகாறு 
நகாம் இலறவன் மீது அன்பு லவப்ெதறகும் 
இலறவன் திருவருள தவண்டும். எனதவ 
"அவன் அருைகாதை அவன் தகாள வணங்கி" 
என்ற ேணிவகாெ்ரின் அருளபேகாழியின்ெடி 
இலறவனின் சீரெகாதங்்ளுக்கு அடிலே 
பெயதவகாம்.

- நி்ைவுறைது
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சிற்பம் ்ேொல்லும் கததகள் - 4

்ஜைநதர ெம்்கார 
மூரததி, ஏ்ெகாத மூரததி, 
ெண்தடெ அனுக்கிர் 
மூ ர த தி  த ெ கா ன் ற 
சிவனுலடை அருலேைகான 
அறபுத (அபூரவேகான) 
சிலை்லை ் டநத மூன்று 
ேகாதங்்ைகா் இதுவலர 
ெகாரதது ேகிழ்நததகாம். 
இலவ்பைலைகாம் த்காயில 
்ரப்ெகிர்தலத சுறறி 
இருக்கும் சுவர்ளில 
- பிர்காரததில - நகாம் 
ெகாரக்்ைகாம்.

இநத பிரகா்காரததின் 
ந டு ந டு த வ  தூண்்ள 
தெகாைவும் ெைவிதேகான 
அழகிை தவலைப்ெகாடு்ள 
ப்காண்ட ்றறளி்ைகா் 
அநத ்காைததில பெயது 
லவததிருக்கிறகா ர்ள . 
்காம்ெவுண்ட் சுவர தெகாை பநட்டுக்கு 
்ட்டுவது மி் சுைெம். ஆனகால ் ண்ணுக்கு 
அழ்கா் இருக்்காது. எநத விதேகான ் லை 
உணரவும் இருக்்காது.

அப்ெடி இலைகாேல நம் த்காயில 
பிரகா்காரதலத, முன்னும் பின்னுேகா் ேகாறறி 
ேகாறறி அலேதது, ் லை நுணுக்்தததகாடு 
பெயதிருக்கிறகார்ள அநத ்காைததில. 
அப்ெடி பிர்காரச் சுவர உளதை ெறதற 

ஒதுங்கி, பிறகு பவளிதை 
வரும்பெகாழுது இருைலடநத 
ெகுதி தெ காை ஒன்று 
ஏறெடும். அநதப் ெகுதிலை 
நிலறவு பெயவதற்கா் 
அநதக் ்காைததில ஒரு 
தூண் தெகாை அலேதது 
இருநதகார்ள.

அநத தூண்்ளுக்கு 
'விருதத ஸபுடிதம்' என்று 
சி ற ெ  ெ காஸதி ர ததில 
கூறுவகா ர்ள .  இநதத 
தூலண தகான் பிற க்ாைததில 
ெை விதேகான அழகிை 
்லை  உண ர த வ கா டு 
கும்ெ ெஞ்ெரேகா் ேகாறறி 
இருக்கிறகார்ள என்கிறகார 
விஜய ெங்்ர ெட் என்ற 
சிறெக்்லை அறிநத 
நண்ெர (இலைஞர).

நம் த்காவில விேகானம் என்ெது 
ஒரு தேரு ேலைலைப் தெகான்ற தகான். 
அநத தேரு ேலைலை தகாங்கி நிறெலவ்ள 
அமிரத ்ைெங்்ள தெகான்ற ெைவிதேகான 
தூண்்ள என்று ஒரு சிறெ ெகாஸதிரததில 
இருக்கிறதகாம்.

ந காம் த் காவிலுக்குச் பெலவது 
என்ெலத மிகுநத இைநதிரததனேகான 
பெைைகாக்கி விட்தடகாம். ்ரப்ெகிர்ததில 
உளை சுவகாமிலை தரிசிததகால தெகாதும். 

கும்ப ்பஞ்சரமகும்ப ்பஞ்சரம

கடிதக பஞ்சைம்

தூண பஞ்சைம்

நிகாநதரி பஞ்சைம்
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த்காயிலில ்காணிக்ல்லை அளிதது 
விட்டு வநது விடுகிதறகாம். ேறறெடி நம் 
்ண்்ள எலதயுதே ெகாரப்ெதிலலை. 
அநத ெழக்்தலத ஓரைவுக்கு ேகாறற 
முைறசி பெயைைகாம் என்ெது தகான் இநத 
பதகாடரின் தநகாக்்ம் என்ெலத ெைமுலற 
கூறி வருகிதறகாம்.

ெலைவர ்காைததில ெகாலற்லை 
உலடதது, நீள ெதுேகா் பவட்டி, அடுக்கி, 
்ட்டுேகானக் த்காயில்ைகா் ்ட்ட 
ஆரம்பிததகார்ள. தமிழ்நகாட்டில ெலைவர்ள 
தகான் இதலன ஆரம்பிததது லவததகார்ள 
என்று நேக்குத பதரியும்.

பென்லனக்கு அருகில ே்காெலிபுரததில 
இருக்கும் ்டற்லர த்காயில தகான் 
முதன்முதலில ெரிதெகாதிதது ெகாரதத 
்ட்டுேகான த்காயிைகா் இருக்கிறது 
என்று ஆதகாரபூரவேகா் அறிஞர்ள 
கூறுகிறகார்ள. ெலைவர்ளுலடை 
த் காயில்ளில இன்று ந காம் 
ெகாரததுக் ப்காண்டிருக்கும் கும்ெ 
ெஞ்ெரம் என்ெது இலலை என்று 
கூறுகிறகார்ள.

தஞ்லெ பெரிை த்காயில என்ெது 
்காஞ்சிபுரம் ல்ைகாெநகாதர த்காயிலைப் 
ெகாரதது ஏறெட்ட ஒரு உறெகா்ததகால 
்ட்டப்ெட்டது என்று ரகாஜரகாஜ தெகாழன், 
"்ச்சிப் தெட்டுக் ் றறளி" என்று ் லபவட்டகா் 
தஞ்லெ த்காயிலில பெதுக்கி இருக்கிறகார 
என்ெது உங்்ளுக்கு பதரியும்.

இநத தஞ்லெ த்காயிலில தகான் 
முதல முதைகா் 'கும்ெ ெஞ்ெரம்' என்ற 
அலேப்பு ஏறெட்டதகா் பதரிகிறது. இநத 
கும்ெ ெஞ்ெரம் என்ெது அமிரத ் ைெதலத 
தகாங்கி நிறகும் ஒரு அழகிை தூணின் 
அலேப்பு என்று பதரிகிறது. கும்ெ 
ெஞ்ெரததின் கீதழ ெகாரததகால ஒரு குடம் 
தெகான்ற ததகான்றுவது இதுதகான் கும்ெம். 
அதறகு இருபுறமும் இறக்ல்்ள தெகாை 

பதரிகின்றன. இலவ்லை 'கும்ெ 
ைதகா' என்று கூறுகிறகார்ள.

கும்ெ  ெஞ்ெ ர ம்  த ந ர கா ் 
தவலைப்ெகாடு்ள ப்காண்ட தூணகா் 
தேதை பென்று, அதனுலடை 
உச்சியில ெைவிதேகான ேகாடங்்லை 
ப்காண்டதகா் இருக்கிறது. ெகாருங்்ள 98406 7066098406 70660

கி.கி.  ச�ொகன்ச�ொகன்
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மி் அழ்கா் பெதுக்கி இருக்கிறகார்ள. 
இநதத பதகாடரில ப்காடுக்்ப்ெட்டுளை 
இநத ெடங்்லை ெகாரததகால கும்ெ ெஞ்ெரம் 
என்ெது எது? என்று உங்்ளுக்கு உடதன 
பதரிநதுவிடும். மி் எளிதகா் நீங்்ள 
்ண்டுபிடிதது விடுவீர்ள. ஆேகாம் அவ்வைவு 
அழகிை தவலைப்ெகாடு ப்காண்டது.

என்னுலடை அனுெவததின் ெடி 
ஸ்ரீரங்்ம் த்காயிலில ் ருட ேண்டெம் என்று 
ஒரு மி் அழ்கான மி்ப் பெரிை ேண்டெம் 
இருக்கிறது. ேரததினகால பெயைப்ெட்ட 32 
அடி உைரமுளை மி் அழ்கான ்ருடன் 
அேரநதிருக்கிறகார. அவருலடை ென்னதிலை 
சுறறி வரும் தெகாது நம் ்ண்ணில 
்ண்டிப்ெகா் மி்ப்பெரிை கும்ெ ெஞ்ெரம் 
்ண்ணிலெடும். இவ்வைவு பெரிை கும்ெ 
ெஞ்ெதலத நகான் இதுவலர ெகாரதததிலலை. 
அவ்வைவு அழ்கான தவலைப்ெகாடு்ளும் 
ப்காண்டது.

நகாைக்்ர ்காைததின் நுண்ணிை 
தவலைப்ெகாடு்ள. இலதப் ெகாரதது 
பிரமிததுப் தெகாய நிற்ைகாம். கீழிருநது தேல 
வலர நிதகானேகா் ்ண்்லை அலழததுச் 
பெலலுங்்ள. அப்ெடிதை பெகாக்கி தெகாய 
நின்று விடுவீர்ள. இலதவிட தவறு என்ன 
நகாம் உை்ததில பெயது விடப் தெகாகிதறகாம். 
நம்ேகால இதுதெகாை பெயை முடிைகாவிட்டகாலும் 

விதடகள் 12ம் பககம்

1.  திருஞகானெம்ெநதர சீர்காழியில அருளிை பேகாதத ெதி்ங்்ளின் எண்ணிக்ல்?

2.  திருேலற்காட்டில தங்கியிருநத திருநகாவுக்்ரெலர எநத தைததிறகு பெருேகான் 
அலழததகார?

3.  திருப்பு்ழ் ஏடு்ள கிலடப்ெதறகு எநத தை திருப்பு்ழ் ் காரணேகா் அலேநதது?

4. ெதிதனகாரகாம் திருமுலறயில முதல ெதி்ம் எது?

5. இருெகா இருெது ஆசிரிைர ைகார?

சிவததிரு. இேரமஷ் – சிதோ 
குடும்பதைார்

இலதச் பெயத நம் முன்தனகார்ளுலடை 
திறலே்லை நிலனதது ெறறு தநரேகாவது 
ேைங்கி நிற் தவண்டகாேகா?

் ர ப் ெகி ர ் தலத சு றறி  சுவ ர 
்ட்டிைகா் தவண்டும். இநத ்றசுவலர 
நம் முன்தனகார்ள எப்ெடி எலைகாம் ் லை 
நுணுக்்தததகாடு பெயது அனுெவிதது 
இருக்கிறகார்ள என்று ெகாருங்்ள. இநதத 
பதகாடரில எழுததுக்்லை விட ெடங்்ளதகான் 
கூட இருக்கும். ஏபனன்றகால அலவ்லை 
நீங்்ள ெகாரதது அறிநது ப்காளவதற்கா் 
அப்ெடி பெயைப்ெட்டுளைது. அதனகால 
கும்ெ ெஞ்ெரதலத ெகாரதது அனுெவிதது, 
்காைதலத ேறநது கும்ெ ெஞ்ெரேகா்தவ 
ப்காஞ்ெம் தநரம் நின்று அனுெவிக்் 
தவண்டுகிதறன்.

அடுதத ேகாதம் நகாம் பூத, ்ம்ெ, 
ைகாளி வரி்ள என்ன என்ெலத ெறறி 
ெகாரக்்ைகாம்.         

பிப்ேவரி 2022 புேவலர்

கண்டுபிடியுஙகரேன் – பிப்ேவரி 2022
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அம்பிதகயின் ஆட்சி பீடஙகள் – 13

ஜம்மு - ்காஷமீரிலுளை அம்ேனின் 
ெக்தி பீடங்்ளில ஒன்றகான லவஷணவி 
ததவி த்காயில லவஷணவி பீடேகா் 
விைங்குகிறது. ்டல ேட்டததிலிருநது 
5200 அடி்ள உைரததிலும், ்தரகா திரிகூட 
ேலைதபதகாடரின் மீது 1700 மீட்டர உைரததிலும் 
இக்த்காயில அலேநதுளைது. ஜம்மு ்தரகா 
ந்ரிலிருநது 46 கி.மீ. பதகாலைவில, 30 அடி 
நீைமும், 1.5 மீட்டர உைரமும் ப்காண்ட குல்க் 
த்காயிைகா் விைங்குகிறது. லவஷணவி 
ததவிலைத தரிசிக்் ஆண்டுததகாறும் சுேகார 
80 ைட்ெம் ேக்்ள வருல் தருகின்றனர. 
திருப்ெதி பவங்்டகாஜைெதிலை அடுதது 
அதி்ப்ெடிைகான ெக்தர்ள ஜம்மு - ் காஷமீர 
லவஷணவி ததவிலை தரிசிக்் வருகிறகார் ள.

ஜஸதுேல என்னும் ததவி உெகாெ்ருக்கு 
லவஷணவி ததவி ே்ைகா்ப் பிறநது ெ்ை 
்லை்ளும் ்றறுத பதளிநது வைரகிறகாள. 

அழகும் அறிவும் நிரம்பிை லவஷணவி 
ததவி மீது லெரவன் என்னும் அசுரன் 
லேைல ப்காண்டு அவலைக் ்வரநது 
பெலைத துரததினகான். அவனிடமிருநது 
தன்லனக் ் காப்ெகாறறிக் ப்காளை குல்க்குள 
புகுநது ப்காண்டு ்டுலேைகான தவதலத 
தேறப்காளகிறகாள. தவததின் ேகிலே 
க்ாரணேகா  அவைது சுைரூெம் ெக்தி வடிவேகா  

உருேகாறுகிறது. தன்லனக் ப்காலைப் தெகாகும் 
ெக்தி ஸவரூெேகா் ததவி குல்யிலிருநது 
பவளிப்ெடப் தெகாகிறகாள என்று பதரிைகாேல 
அவலை அலடை தவண்டும் என்னும் 
விருப்ெததுடன் ேரணதலத வரதவற் 
்காததிருநதகான் அசுரன்.

உக்ர ெக்திைகா் பவளிதை வநத ததவி, 
குல் வகாெலிதைதை அசுரலனச் ெம்்காரம் 
பெயதகாள. அவனுலடை உடல குல் 
வகாெலிலும், தலை 'லெரவ்காடி' என்னும் 

ஜம்மு - காஷமீர் வைஷ்ணவி பீடம்
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ேலையிலும் விழுநதன. 
இறக்கும்  தருவ காயில 
த த வி யி ட ம்  த கா ன் 
பெயத தவறு்ளுக்கும், 
ெகாவங்்ளுக்கும், ேன்னிப்புக் 
த ் கா ரின கான் அசு ரன் . 
அவனுலடை தவண்டுதலுக்கு 
ேனமிரங்கிை லவஷணவி ததவி, 'குல்க் 
த்காயிலை நகாடி வரும் தனது ெக்தர்ளின் 
ெகாதம் ெட்டு முக்தி அலடவகாய' என 
வரேளிததகாள. அநதக் குல்தை இன்று 
லவஷணவி ததவி த்காயிைகா் விைங்குகிறது.

ததவி குறிதது ேறறுபேகாரு புரகாணக் 
்லதயும் உண்டு. திதரதகாயு்ததில முப்பெரும் 
ததவிைர தரேகா (ைக்ஷமி), உேகா (் காளி) ேறறும் 
வகாணி (ெரஸவதி) ஆகிை வடிவம் ப்காண்டு 
லவஷதணகா ததவிலை ஒளிப்பிழம்ெகா் 
உருவகாக்கினர. தீலேலை அழிதத பின்பு 
பூமியில வசிக்கும்ெடி ததவர் ள தவண்ட, 
ெை நகாள்ள குழநலதப் தெறு இலைகாத 
ரதனகா்ர ெகா்ர - ெம்ரிதி தம்ெதிைர 
வீட்டில 'திரிகுடகா' என்ற பெைரில 
லவஷணவி ததவி அவதரிததகாள. 
தநலதயிடம் அனுேதி பெறறு 

ே்காவிஷணு ெக்லதைகான 
திரிகுடகா ்டற்லர ஓரேகா் 
்டுநதவம் தேறப்காண்டகாள.

அப்தெகாது இரகாேபிரகான் 
சீலதலைத ததடிக் ப்காண்டு 
்டற்லர வழிதை வநதகார. 

அவரது வரவினகால தவம் ் லைநத திரிகுடகா, 
ேனததில வரிதத இரகாேலனதை தநரில ் ண்டு 
குதூ்லிததகாள. அவலர ேணம் பெயது 
ப்காளளும் விருப்ெதலதயும் பதரிவிததகாள. 
ஆனகால சீலதலைத தவிர தவறு ைகாலரயும் 
ேனததகால கூட நிலனப்ெதிலலை என்று 
கூறிை இரேபிரகான், ் லியு்ததில அவதரிததுத 
திருேணம் பெயது ப்காளை உறுதிைளிததகார. 
அதுவலர 'லவஷணவி ததவி' என்னும் 
பெைருடன் தனக்்கா்க் ்காததிருக்குேகாறும் 
கூறினகார.

திரும்பி வரும் வழியில திரிகுடகா ஓர 
அம்லெப் (ெகாணம்) பூமியில பெலுதத, 
அவ்விடததில இருநது நீரூறறு பெருகி 
ஆறகா் ஓடிைது. அநத ஆறறின் 
பெைதர 'ெகாண ் ங்ல '் ஆகும். அதில 

குளிததகால, பெயத ெகாவங்்ள 
விைகுவதுடன் , ததவியின் 98400 9591998400 95919
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1. 67 ்பதி்கங்கள், 2. திருவாய்மூர், 3. தில்லைப திருபபு்கழ் 
4. திருமு்கப ்பாசுரம், 5. அருணநதி சிவாச்ாரி்ார்

வி்டை்கள் - பிபரவரி 2022

அருலையும் பெறைகாம் என்ெது நம்பிக்ல். 
ெகாண ்ங்ல்க் ்லர்ளில ததவியின் 
்காைடிச் சுவட்டு்ள ெதிநதுளைலத இன்றும் 
்காணைகாம். அவறலறச் 'ெரண் ெகாது்கா' என்று 
ெக்தியுடன் ேக்்ள வணங்குகின்றனர. திரிகுடகா 
பின்னர லவஷணவி ததவி என்ற நகாேததுடன் 
ஜம்மு - ்காஷமீர 'அத்வரி' அருகிலுளை 
'்ரப்ஜஜூன்' எனப்ெடும் குல்யில அேரநது 
்டுநதவம் தேறப்காண்டகாள. ் காைப்தெகாக்கில 
இக்குல்தை லவஷணவி ததவி த்காயிைகா் 
உருேகாறிைது என்கிறது புரகாணம்.

இரகாவணனுக்கு எதிரகான தெகாரில 
இரகாேன் பஜயிக்் ஜம்மு - ்காஷமீர 
குல்க் த்காயிலில ததவி நவரகாததிரி 
நகாள்ளில தநகான்பு இருநதகாள. இதன் 
்காரணேகா்தவ இன்லறக்கும் வட நகாட்டில 
நவரகாததிரியின்தெகாது ேக்்ள ஒன்ெது 
நகாட்்ளும் தநகான்பு இருநது இரகாேகாைணம் 

ெடிக்கின்றனர. ே்காவிஷணு அவதகாரபேடுதது 
தன்லனத திருேணம் பெயது ப்காளை 
லவஷணவி ததவி இன்லறக்கும் , 
்டுநதவததில ்காததிருப்ெதகா் ஐதீ்ம்.

டிெம்ெர, ஜனவரி, பிப்ரவரி ேகாதங்்ள 
தவிர, எஞ்சிை ஒன்ெது ேகாதங்்ளிலும் 24 
ேணி தநரமும் லவஷணவி ததவிலை ேக்்ள 
தரிசிக்்ைகாம். குல்க் த்காயிலில உளை 
்ரப்ெகிர்ததில லவஷணவி ததவி இடது 
ெக்்ம் ெரஸவதிைகா்வும், வைது ெக்்ம் 
்காளிைகா்வும், நடுவில ைக்ஷமிைகா்வும், 
ெக்தர்ளுக்கு அருளெகாலிக்கிறகாள.

தரிெனம் முடிநதவுடன் பிரெகாதேகா் 
நகாணைங்்ள ப க்ாடுக்்ப்ெடுகின்றன. இவறலற 
ெைெக்தியுடன் வீட்டின் பூலஜ அலறயில 
லவதது வழிெடுதவகாரக்கு துன்ெம் விைகி, 
இன்ெம் பெருகிச், ெ்ை ஐஸவரைங்்ளும் 
குவியும் என்ெது நம்பிக்ல்.            

வாரியார் வமாழிகள்
ஒவ்வொருவரும் இறைவனுறைய கருறைறயப் ்ெை வவண்டும் என்றுதொன் 

விரும்புகிைொரகள். ஆனொல் அதற்குரிய வழிவறக ் தரியொமல் தவிக்கிைொரகள். ஒரு ஊருக்குப் 
வெொக வவண்டும் என்ைொல் வழி ்தரிந்துக் ்கொண்டு வெொவது மிக மிக அவசியமொனது. 
அதுவெொல் இறைவனுறைய கருறைறயப் ் ெைவவண்டுமொனொல் அதற்கு வழி எது என்ெறத 
உைரவது இன்றியறமயொத அறிவுறைறமயொகும்.

இறைவன் கருறைக் கைல்; கருறை வமரு; கருறை வமகம்; 
யொவருக்கும் வமலொனவன்; அரியவன்; ்ெரியவன்.

இததறகய எம்்ெருமொனுறைய கருறைறய நொம் ்ெை 
வவண்டுமொனொல், நொம் கருறையுறையவரகளொக இருக்க வவண்டும். 
முள்றள முள்ளொல்தொன் எடுக்க வவண்டும். மொறன மொன் கொட்டிப் 
பிடிக்க வவண்டும். அதுவெொல் எளியவரகளிைததில் நொம் கருறை 
கொட்டினொல், நொம் இறைவனுறைய கருறைறயப் ் ெைலொம். 
கருறைறயக் கருறையொல்தொன் ்ெை வவண்டும்.
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நல்வொழ்வுத் தரும் திருமுதைத் தலஙகள் - 17

திருவைஞ்சுழி என்னும் ஊரில ் காவிரி 
நதிைகானது ஆதிதெஷன் உண்டகாக்கிை 
ெளைததில இறங்கிைதெகாது, த்ரண்ட 
முனிவர அப்ெளைததில புகுநது வழிலை 
அலடததகார. அதனகால ் காவிரி நதிைகானது 
மீண்டும் தேதை வநது வைேகா் ஓடிைது. 
அங்கு உளதை புகுநத த்ரண்ட முனிவர 
இததைததில தேதை ஏறி வைேகா் வநதகார 
என்று கூறப்ெடுகிறது. அதனகால இததைம் 
'திருவைம்புரம்' என்று அலழக்்ப்ெடுகிறது.

தறதெகாது 'தேைப்பெரும்ெளைம்' 
என்று அலழக்்ப்ெடும் இததைம், 
ேயிைகாடுதுலறயில இருநது பூம்பு்கார 
பெலலும் ெகாலையில சுேகார 28 
கி.மீ. பதகாலைவில உளைது. 

இங்கிருநது பூம்பு்கார ்டற்லர சுேகார 
7 கி.மீ. பதகாலைவு. சீர்காழியில இருநது 
18 கி.மீ.

மூைவர 'வைம்புரநகாதர' என்னும் 
திருநகாேததுடன் , ெறறு பேலலிை 
ெகாணததுடன், லிங்் வடிவில ்காட்சி 
அளிக்கின்றகார. ெகாணததின் உச்சியில 
சிறிை ெளைம் தெகான்று உளைதகால 
ெகாணததின்மீது ் வெம் ெகாததப்ெட்டுளைது. 

த்ரண்ட முனிவர தனது தலைலைக் 
ப்காண்டு ் காவிரி நதிலை தடுதததகால, 
அவர தலையில ெளைம் தெகான்று 
உருவகானது. இதததெகான்ற ெளைம் 

இததைதது மூைவர மீதும் 
உளைதகா்க் கூறப்ெடுகிறது. 

ஹேரண்ட முனிவர் 
வவளிப்பட்ட வலமபுரம

�. நித்�ொனநதம்�. நித்�ொனநதம்
98413 9851698413 98516

13திருநீலகண்டம் பிப்ரவரி 2022



அம்ெகாள 'வடுவகிர ் ண்ணம்லே' என்னும் 
திருநகாேததுடன் தரிெனம் தருகின்றகாள.

த ் கா ஷ ட த தி ல  வி ந கா ை ் ர , 
தட்சிணகாமூரததி, ே்காவிஷணு, பிரம்ேகா, 
துரக்ல், ெண்தடஸவரர ஆகிதைகார ் காட்சி 
தருகின்றனர. பிர்காரததில விநகாை்ர, 
வளளி ததவதெலன ெதேத சுப்ரேண்ைர, 
ே்காைட்சுமி, நகாலவர, லெரவர, ெப்த 
்ன்னிைர ேறறும் சூரிைன் உளைனர.

இததைததில உளை பிட்ெகாடணர 
உறெவ மூரததி மி்வும் அழ்கா் உளைகார. 
த்ரண்ட முனிவருக்கு இங்கு தனி 
ென்னதி உளைது.

ே்காவிஷணு இததைதது 
இல ற வலன  வழி ெ ட் டு 
வைம்புரி ெங்கு பெறறதகா்த 
தை வரைகாறு கூறுகிறது. 
இலறவன் திருநகாவுக்்ரெலர 
இததைததிறகு வரச் பெயது 
ெதி்ம் ெகாடச் பெயதகார 
என்று கூறப்ெடுகிறது. ்காசி 
ேன்னன் ,  ெ ட்டினதத கா ர 
ஆகிதைகார வழிெட்ட தைம். 
இவ்வூரின் கீழ்ப்ெகா்ததில 
'கீழப்பெரும்ெளைம்' என்னும் 
பு்ழ்பெறற நவக்கிர் த்து 
ெரி்காரத தைம் உளைது.

இக்த்காயிலின் தை விருட்ெேகா் ெலன 
ேரம் உளைது. தீரததம் 'பிரம்ே தீரததம்' 
என்று அலழக்்ப்ெடுகிறது. ததவகாரப் 
ெகாடல பெறற 276 சிவகாைைங்்ளில 107வது 
தைேகாகும். ் காவிரி பதன்்லரத தைங்்ளுள 
44வது தைேகாகும். மூவர ததவகாரமும் பெறற 
தைம். திருஞகானெம்ெநதர ஒரு ெதி்மும், 
திருநகாவுக்்ரெர இரண்டு ெதி்ங்்ளும், 
சுநதரர ஒரு ெதி்மும் ெகாடியுளைனர.

இக்த க்ாயிலில க்ாலை 7.30 ேணி முதல 
11 ேணி வலரயும், ேகாலை 5 ேணி முதல 
இரவு 8 வலரயும் நலட திறநதிருக்கும்.   

பிப்ரவரி 2022 நொ�ன்�ொர்கள் குருபூதை
3 அப்பூதிைடி்ள லத ெதைம்

6 ்லிக்்ம்ெ நகாைனகார லத தரவதி

11 ்ண்ணப்ெ நகாைனகார லத மிரு்சீருஷம்

12 அரிவட்டகாை நகாைனகார லத திருவகாதிலர

20 எறிெதத நகாைனகார ேகாசி ்ஸதம்

26 ்காரி நகாைனகார ேகாசி பூரகாடம்
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குடநததயின் �ொசி �கம் ்பன்னிரு சிவொல�ஙகள்

1. குடநதத ஆதி கும்்பஸ்வைர்

4. குடநதத ஏகாம்ப்ைஸ்வைர் 5. குடநதத பானபுரீஸ்வைர்

12. கலயநலலூர் அமிர்தக்டஸ்வைர்11. ்காட்தடயூர் ்காடீஸ்வைர்

2. குடநதத கா்ைா்ணம் ் ்சா்மஸ்வைர்  

10. குடநதத ஆதிகம்பட்ட விஸ்வநாதர்

3. குடநதத கீழ்்காட்டம் நா்கஸ்வைர் 

6. குடநதத காலஹத்தீஸ்வைர்

9. மகாமக குளம் வகளத்மஸ்வைர்

7. மகாமக குளம் காசி விஸ்வநாதர்

8. மகாமக குளம் அபிமு்கஸ்வைர்
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அன்ெர்ளுக்கு வணக்்ம். எங்கும் 
நைதே சூழ இலறைருலை தவண்டுகிதறகாம். 
ஒவ்பவகாரு ஆங்கிைப் புததகாண்லட 
முன்னிட்டும் நம் 'நகாலவரின் ெகாலதயில' 
ைகாததிலரக் குழுவின் ெகாரெகா் அன்ெர்ள 
இலணநது புததகாண்டு தினதலத அடுதது 
வரும் முதல ஞகாயிறன்று, ேக்்ைகால 
அதி்ம் அறிைப்ெடகாத ஒரு திருப்பு்ழ் 
தைததில முரு்ப் பெருேகானுக்கு அபிதஷ ,் 
ஆரகாதலன வழிெகாடு பெயவலத வழக்்ேகா்க் 
ப்காண்டுளதைகாம்.

அவ்வல்யில ஐநதகாம் ஆண்டகா் 
இம்முலற தவலூர ேகாவட்டம் தெகாேநகாதன் 
ேடம் திருப்பு்ழ் தைேகாம் அருளமிகு 
அட்ெரகாம்பில் உடனுலற விதைகாெதீஸவரர 

ஆைைததில வளளி ததவதெனகா உடனகாை 
முரு்ப்பெருேகானுக்கு 2.1.2022 அன்று 
அபிதஷ் ஆரகாதலன வழிெகாடு பெயை 
திருவருளும் குருவருளும் கூடிைது.

அவ்வண்ணதே, நேது குழு அன்ெர்ள 
சுேகார 50 தெர பென்லன ேறறும் 
பெங்்ளூருவில இருநது 1.1.2022 இரவு 
புறப்ெட்டு ேறுநகாள அதி்காலை 1.30 
ேணிைைவில தவலூர ேகாவட்டததில உளை 
விரிஞ்சிபுரம் ேகார்ெநதீசுவரர ஆைைதலத 
அலடநததகாம் . ஆைை வகாயிலுக்கு 
அருகிதைதை ெததிரம் ஏறெகாடு பெயைப்ெட்டு 
இருநதது. அன்ெர்ள வகா்னங்்ளில 
இருநது இறங்கிைதும், இரவு தநர 
விைக்ப்காளியில 'சிவ சிவ' என்று ஒளிவிட்ட 

ரகாஜத்காபுரம் அலனவலரயும் 
வரதவறறது. அலதக் ்ண்டு 
ெரவெப்ெட்டுக் ப்காண்தட 
ெததிரதலத அலடநது சிரேப் 
ெரி்காரம் பெயது ப்காண்டனர 
அடிைகார்ள.

அதி ் காலை  ந கான்கு 
ேணிக்ப ்லை கா ம்  ந ேது 
ெகா்வதர ஐைகா (ெடப்லெ 
திரு. நடரகாஜன் ஐைகா) தனது 
இனிை குரலில ததவ்கானம் 
ெகாட ஆரம்பிததகார. அலதக் 
த்ட்டுக் ப்காண்தட ேகார்ழிக் 
குளிலரயும் பெகாருட்ெடுததகாது, 
ஆதவன் எழும் முன்னதர 
அலனவரும் எழுநது நீரகாடி, 

ச�ாமநாதன் மடம்ச�ாமநாதன் மடம்
திருப்புகழ் தல வழி்பொடு
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நீறுேகாடி, ் காலை 5 ேணிக்ப்லைகாம் ஆைை 
வகாயிலை அலடநததகாம்.

ஆைைததுள இலறவன் உலறயும் 
்ருவலறக் ்தவங்்ள தகாள திறக்்க் 
க்ாததிருநது வழிததுலண நகாதரின் விஸவரூெ 

தரிெனம் பெறதறகாம். முதல நகாள புததகாண்டு 
தினேகாதைகால ஆைைததில ெக்தர்ளின் 
வருல் அதி்ம் தெகாலும். ்ருவலற 
முன்ேண்டெம் ேறறும் சுறறு பிர்காரத தலர 
எங்கும் ேைர்ளும், விலவ ெததிரங்்ளும், 
நிரேகாலைங்்ளும், ததங்்காய நகார்ளும் 
நிலறநதிருநதன. அலதக் ்ண்ட நம் 
குழு ேகாதர்ள சிைர அரச்ெ்ரின் அனுேதி 
பெறறு, நிரேகாலைங்்லை அப்புறப்ெடுததி 
தூயலேப் ெணியில ஈடுெட்டனர. நகாலவரில 
நகாங்்ள அப்ெர பெருேகானின் அடிைவர்ள 
என்று கூறகாேல கூறினர.

் கா ல ை  ஆ று  ேணி ை ை வி ல 
இலறவனுக்கு முதற்காை அபிதஷ்ம் 
ேறறும் வழிெகாடு நம் அன்ெர்ளின் 
சிவபுரகாண ெகாரகாைணததின் ஊதட நடநதது. 
பின்னர ஆைை வைம் வநது திருப்பு்ழ் 
முரு்ன் ேறறும் அன்லன ேர்தகாம்பில் 
தரிெனம் பெறதறகாம். ஆைை பவளிப்பிர்காரம் 
்லைைழகு மிக்் ேண்டெங்்ளுடன் 

விைங்கிைது. அங்கிருநத ் லலினகால ஆன 
்டி்காரதலதயும், சிங்்மு்க் கிணறலறயும் 
்ண்டு அன்ெர்ள விைநதனர. பின்னர 
ஆைை வைகா்ததில அலனவருக்கும் குழம்பி 
வழங்்ப்ெட்டது (்கா... ்கா... ்காபிதகான்). 
ஆைை தரிெனம் முடிநததும் அன்ெர்ள 
இலணநது குழு புல்ப்ெடம் எடுததுக் 
ப்காண்டனர.

பின் அலனவரும் ேறுெடியும் 
ெததிரதலத அலடநது ் காலை உணவுக்்கா் 
்காததிருநத தவலையில, குழு நிறுவனர 
திரு. சுதரஷ பிரிைன் அன்லறை நி்ழ்ச்சி 
நிரல ேறறும் குழுவின் அடுதத்ட்ட 
பெைலெகாடு்ள குறிதது எடுததுலரததகார. 
பின்னர ் காலைச் சிறறுண்டி அலனவருக்கும் 
வழங்்ப்ெட்டது. சிறறுண்டிக்குப்பின் 
அன்ெர்ள சுேகார 8.30 ேணிைைவில 
கிைம்பி, அன்லறை நி்ழ்வின் பிரதகான 
வழிெகாட்டுத தைேகாகிை தெகாேநகாதன் 
ேடதலத தநகாக்கிப் ெைணிதததகாம். ெைணக் 
்லைப்பு பதரிைகாேல ஆசிரிைர திரு. 
சுப்பிரேணி அவர்ள தன் ெகாடல்ள 
மூைம் ெகாரததுக் ப்காண்டகார.

வைாடர்ச்சி அடுதை இைழில்...
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்சார்தாம் யாத்திதை - கங்காத்திரி யமு்னாத்திரி 
்கதாைம் பத்ரிநாத் - ஜூன் - 2017
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